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احل�ضور الكرمي جميعاً
يتملكني كلُّ ال�سعادة والفخر و�أنا �أ�شارك اليوم يف افتتاح م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي يف
حمافظة جنني واجلليل ،والذي يع ُّد منرباً وطني ًا حيوي ًا ل�صون الهوية الواحدة وتر�سيخ
الرتاث ،ويكت�سب هذا امل�ؤمتر �أهمية متزايدة يف ن�سخته ال�ساد�سة ،حيث يعقد لأول
مرة بالتعاون مع �أبناء �شعبنا الفل�سطيني يف �أرا�ضي �أل � ،48إنني بالنيابة عن فخامة
الأخ الرئي�س حممود عبا�س �أحيي جامعة القد�س املفتوحة على احت�ضانها لهذا امل�ؤمتر
اال�ستثنائي يف رمزيته ودالالته ،و�أ�شكر الباحثني والأكادمييني املتخ�ص�صني ُحماة تراثنا
الوطني كافة ،الذين و�ضعوا كامل جهودهم للم�ساهمة يف توظيف الرتاث ال�شعبي وتوطينه،
لتكري�س هوية وطنية للجامعة ،وتعزيز الأوا�رص مع �أهلنا يف الداخل يف النا�رصة واجلليل
والكرمل واملثلث ،ويف كل جزء ناب�ض بالأمل والأمل الفل�سطيني.

الأخوات والأخوة:
لقد ظ َّل تراثنا الوطني ل�صيق ًا ب�شعبنا الفل�سطيني يف مراحل ن�ضاله الطويل والعنيد
كافة من �أجل احلرية واال�ستقالل ،واخلال�ص من االحتالل الإ�رسائيلي ،فمن خالل الت�رشد
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وحطام النكبة والتمزق وحماوالت تذويب الهوية وت�شتيتها �إىل انبعاث الوطنية الفل�سطينية
حتت راية منظمة التحرير الفل�سطينية قائدة الن�ضال نحو العودة وتقرير امل�صري و�إقامة
الدولة ،وحتى ت�أ�سي�س �أول �سلطة وطنية فل�سطينية ،والتي جاءت ثمر ًة لت�ضحيات ال�شهداء
إجناز وطني حققته االنتفا�ضة
ومعاناة الأ�رسى وماليني الالجئني وامل�رشدين ،وك�أبرز � ٍ
الفل�سطينية ال�شعبية التي انطلقت عام 1987م انربى �شعبنا ل�صون تراثه و�إرثه الغني،
وحمل ذكرياته املثقلة بالأمل واملعاناة والتدمري ،وجتاوز بها ويالت النكبات وحتدى
بقوتها خمططات االقتالع وامل�صادرة.
فظلت الروايات والأ�شعار واحلكايات واحلرف ،ومل ت�سقط الأزياء والأغاين والأمثال،
فبقيت الثقافة الفل�سطينية متقدة وحية ،بل �صامدة يف وجه االحتالل الإ�رسائيلي وخمططاته
امل�شبوهة.
وح واحلياة
الر َ
نعم ،لقد �أعاد �شعبنا الفل�سطيني ب�صربه و�صموده وتوقه للحرية والعودة ُّ
وعب َد لها طريقها �إىل الوعي الدويل وال�ضمري الإن�ساين ،فكانت _وما زالت_
لق�ضيته الوطنيةَّ ،
حا�رضة يف خارطة ال�سيا�سة الدولية بعد �أن كان يتهددها االندثار واملوت والن�سيان ،ذلك
�أن الرتاث ال�شعبي مل ي�سقط �أو يتهاون ،بل كان دائم ًا ال�سالح الذي به نهاجم خمططات
االحتالل الإ�رسائيلي وممار�ساته القمعية ،يف هذا ال�سياق ونحن نقرتب من الذكرى الثالثة
ع�رشة ال�ست�شهاده ن�ستذكر �أبا الوطنية الزعيم اخلالد يا�رس عرفات الذي نه�ض بق�ضيتنا من
قلب املعاناة ،ومن م�آ�سي النكبة والتهجري وال�شتات �إىل دروب الثورة والكفاح واملقاومة،
فكان هو ورفاق دربه من امل�ؤ�س�سني ورواد العمل الوطني ورموز العمل الثقايف والفكري،
وال�شعب الفل�سطيني ب�أ�رسه حرا�س الرتاث الوطني الذي ميثل �أبرز ركائز الهوية الفل�سطينية
اجلامعة والرا�سخة ،فالرتاث هو روح ال�شعب وثقافته وتاريخه وذاكرته اجلمعية.

احل�ضور الكرمي،
منذ �سبعة عقود و�شعبنا متم�سك بهويته وتراثه و�إرثه الثقايف واحل�ضاري يف وجه
احتالل ا�ستيطاين تو�سعي ميعن يف هيمنته على �أر�ضنا ،ويقطع الأو�صال ويحا�رص
مبخططات تهجريه والقتالع املدن والقرى واملخيمات كافة ،ويحكم ح�صاره حول قطاع
غزة ويحاول تكري�س انف�صاله ،وي�سعى �إىل عزل القد�س وحميطها وتغيري معاملها وال�سيطرة

على مقد�ساتها� ،إن �إ�رسائيل بهذا كله �إمنا توا�صل ممار�ساتها الهادفة �إىل اقتالع �شعبنا
عادل يف�ضي �إىل �إقامة دولة فل�سطينية
وتهديد تراثه ،وتقوي�ض �أية فر�صة للتو�صل �إىل �سالم ٍ
ذات �سيادة وقابلة للحياة ومتوا�صلة جغرافياً.
�إزاء هذا عقد �شعبنا العزم على تر�سيخ �إرثه للأجيال القادمة وحماية بلداته القدمية
و�إقامة الأن�شطة ال�شعبية والرتاثية فيها وت�شجيع ال�سياحة �إليها ،وعملنا على �إدراج كنوزنا
ومعاملنا العمرانية التاريخية يف قائمة الرتاث العاملي لتعزيز هويتها و�صونها ،كما عملت
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة والأهلية بتوجيهات من فخامة الأخ الرئي�س حممود عبا�س
على �إبراز الرتاث وحفظ املواد الرتاثية ،و�إنتاج الروايات عن تاريخ فل�سطني ومكانتها
وثقافتها من خالل ت�أ�سي�س املتاحف كف�ضاء تعليمي ثقايف و�إقامة املهرجانات واملعار�ض
وامل�ؤمترات الرتاثية يف الوطن ويف اخلارج.
وكذلك ا�ستغالل الف�ضاء الإلكرتوين لتعزيز ترابط الفل�سطينيني بع�ضهم ببع�ض وبرتاثهم
ال�شعبي ،وتكري�س ح�ضور بالدنا ثقافي ًا على ال�صعيدين العربي والدويل.

الأخوات والأخوة،
لقد اعتمدت القيادة واحلكومة �إ�سرتاتيجية قطاعية للثقافة والرتاث ،وذلك لتحقيق
التبادل والتوا�صل الثقايف وتعميق الثقافة الوطنية الدميقراطية والإن�سانية وتوجهت نحو
دعم الإنتاج الثقايف املبني على املوروث ودعم ال�صناعات الثقافية واحلرفية ،كما تبنينا
خطة وطنية جلمع الرتاث ال�شعبي و�أ�س�سنا له �سج ًال وطنياً ،و�أ�صدرت وزارة الثقافة كثرياً
من الكتب والدرا�سات يف ق�ضايا الرتاث وحفظه وتوثيقه متهيداً لت�سجيل بع�ض عنا�رصه
على القوائم التمثيلية العاملية ملنظمة اليون�سكو ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إجناز امل�سودة النهائية
لقانون الرتاث الثقايف الفل�سطيني غري املادي لتنظيم العمل يف قطاع الرتاث وحمايته
وتعزيزه ،وقد ان�صب العمل �أي�ضا على تعزيز العالقة مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم الألك�سو جلمع الرتاث امل�شرتك واعتماد بوابة �إلكرتونية واحدة.
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احل�ضور الكرمي،
نحث اخلطى على �أكرث من �صعيد ل�صيانة تراث �شعبنا من ال�رسقة وال�ضياع
�إننا ُّ
والت�شتيت بتج�سيد حقوقه والو�صول بها �إىل املحافل الدولية كافة ل�ضمان �إنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي عن �أر�ضنا و�صيانة الهوية ومكانتها وحماية املواقع الأثرية الرتاثية ،و�إننا
من هنا نتطلع �إىل العمل البناء مع امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة واملجتمع املدين كافة،
يف كنف غزة لرتميم املواقع الأثرية وحفظ الرتاث الثقايف فيها واحل�ضاري واملعماري
الذي تعر�ضت جوانب منه لل�رسقة والإهمال ،وكذلك للتدمري بفعل العدوان الإ�رسائيلي
املتكرر عليها� ،إننا ندرك �أن احلفاظ على الإرث وحماية وطننا وهويتنا ،يتطلب العمل
امل�شرتك مع الأطراف وال�رشاكات كافة ،لت�شجيع الفكر العلمي والإبداع واالبتكار ،وهو ما
نراه اليوم وا�ضح ًا يف رحاب هذا امل�ؤمتر املهم الذي جعل حموره املقاربة بني حمافظة
جنني ومنطقة اجلليل التي على �أر�ضهما ت�أ�صلت مبادئ التعاي�ش والإخاء بعيداً عن
التهمي�ش والتمييز والعن�رصية ،وتولدت قيم تراثية و�شعبية نت�شاركها حتى يومنا هذا
ورغم املعوقات كافة.
يف نهاية كلمتي هذه ،ونيابة عن فخامة الأخ الرئي�س �أ�شكر كل اجلهود التي �أ�سهمت
يف تنظيم امل�ؤمتر ال�شعبي يف حمافظة جنني واجلليل و�إغنائه ب�أوراق العمل والدرا�سات
واللوحات الفنية والرتاثية وال�شكر اخلا�ص جلامعة القد�س املفتوحة ب�أمنائها ورئي�سها
وهيئاتها الإدارية والتدري�سية وطلبة اجلامعة ،هذه اجلامعة التي حتقق الإجناز تلو الإجناز،
املهمة التي نعتز بها جميعاً ،فمن خاللكم �إمنا نعزز
وما هذا امل�ؤمتر �إال من هذه الإجنازات
َّ
ونو�سع الوعي ب�أهمية حفظ الرتاث
الوحدة ،ونعزز الرتاث وتوا�صلنا مع �أهلنا يف الداخل
ّ
الوطني مبكوناته كافة ،و�إننا نتطلع لعقد م�ؤمترات مماثلة قريب ًا �إن �شاء اهلل يف غزة ويف
املزيد من بلدات ومدن الداخل الفل�سطيني لن�ستذكر ونحيي تراثنا الوطني امل�شرتك ،بوركت
جهودكم جميعاً.

�شكرا ً لكم
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كلمة
رئيس جامعة القدس املفتوحة

أ.د .يونس عمرو
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وال�صالة وال�سالم على خري املر�سلني
�سيدنا حممد الأمني و�آله و�صحبه �أجمعني
يف هذا ال�صباح اجلميل جنتمع ب�صحبة �صديق كرمي ورجل طيب ،دولة الأ�ستاذ
الدكتور رامي احلمد اهلل /رئي�س وزراء فل�سطني ،ممثالً لفخامة رئي�س دولة فل�سطني
الأخ الأكرب الرئي�س حممود عبا�س راعي هذا امل�ؤمتر ،وكذلك �أرحب يف هذا ال�صباح
اجلميل ب�صديقني عزيزين عطوفة اللواء �إبراهيم رم�ضان /حمافظ جنني ،و�سيادة
اللواء زياد هب الريح رئي�س جهاز الأمن الوقائي ،وكذلك �أرحب بالأ�ستاذ عبد اجلليل
ملحم ،رئي�س جمموعة جوال� ،أرحب بكم جميعاً فردا ً فردا ً ،كلكم عزيز و�صديق يف
رحاب هذا املكان الطيب ،يطول بنا املقام لو ذكرناكم ،فعذرا ً منكم جميعاً ف�أهالً
و�سهالً بكم.
نعتز ،نحن يف جامعة القد�س املفتوحة ،ب�أننا التفتنا منذ زمن بعيد �إىل العدوان
�رش اعتداء  ،فزينوا
ال�صارخ على تراثنا وموروثنا الذي اعتدى عليه االحتاللُ الإ�رسائيلي َّ
لأنف�سهم كل عادةٍ من عادات �أهلنا يف وطننا العزيز فل�سطني يف �أن ي�ستقطبوا هذه العادة
�أو ذاك املظهر �أو ذاك الطراز ،فكان للأخوة يف عمادة البحث العلمي وكلية الدرا�سات العليا
يف اجلامعة ،و�سائر الباحثني يف اجلامعة مع الباحثني يف �سائر اجلامعات الفل�سطينية
جهود طيبة يف العودة �إىل هذا الرتاث وت�سجيله وتقنينه و�إظهاره ،و�أود يف هذه املنا�سبة
�أن �ألفت �أنظارهم �إىل جانب �آخر من الرتاث الذي مل ُيعت َد عليه من عدو ،و�إمنا اُعتدي عليه
منا نحن ،وهو تراجع القيم الأخالقية يف عاداتنا وتقاليدنا التي تن�صب معنا يف ديننا،
كثرية هي الآفات الأخالقية التي بتنا نالحظها يف جمتمعنا الفل�سطيني اليوم� ،أهمها
الغطر�سة والكذب ،مع �أننا �أنا�س طيبون نتمثل قول اهلل تعاىل} :وعباد الرحمن الذين مي�شون
على الأر�ض هونا و�إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا �سالما{ ،هذا الذي فقدناه اليوم ،وعلينا �أن
نلتفت لهذا الرتاث ،لعلنا ن�ستطيع �أن ن�سرتجع تلك القيم ،هذه ناحية � ،أما الناحية الأخرى
ف�إن جامعة القد�س املفتوحة �أيها الأخوة هي جامعة الوطن وولدت من رحم املعاناة
وال�صعوبات ،فكانت �آم ًال لقادة كبار رحم اهلل منهم من م�ضى ،وعلى ر�أ�سهم الرئي�س اخلالد

يا�رس عرفات ،وحفظ اهلل منهم من بقي على قيد احلياة ،وعلى ر�أ�سهم الأخ �أبو مازن رئي�س
هم �شعبهم ،يوم ا�ستفحلت �إجراءات االحتالل �ضد جامعتنا و�ضد
دولة فل�سطني ،حني حملوا َّ
م�ؤ�س�ساتنا التعليمية �أ�ساتذ ًة وطلب ًة وكتب ،ففكروا يف �أ�سلوب ُينقل التعليم فيه �إىل الطالب
يف موقعه ،ولي�س العك�س ،فكانت جامعة القد�س املفتوحة �أول جامعة تتبنى �أ�سلوب التعليم
املفتوح ،هروب ًا من �إجراءات االحتالل ،وقد احت�ضنتها �آنذاك اجلامعات الفل�سطينية ال�شقيقة.
وهنا �أ�سجل �شكراً تاريخي ًا لتلك اجلامعات التي حفظت بذرة اجلامعة وواكبتها حتى و�صلت
�إىل ما و�صلت �إليه من التمدد واالنت�شار ،واليوم جامعة القد�س املفتوحة تطورت تطوراً
�رسيع ًا بهمة الرجال ،وبهمة من التفوا حولها وعلى ر�أ�سهم جمل�س �أمناء اجلامعة الذي �أنقل
�إليكم حتياته ،ممث ًال برئي�سه املهند�س عدنان �سمارة الذي اعتذر عنه م�سافراً.
لقد تطورت جامعتكم يف �إدخال و�سائط التعليم االلكرتونية كاملة ،فزاوجت بني
التعليم املفتوح وبني التعليم االلكرتوين ،واكتملت هذه الو�سائط اليوم بف�ضائية القد�س
التعليمية التي هي معنا الآن تنقل حفلنا هذا ،وهنا حتولنا من نظام التعليم املفتوح �إىل
نظام التعليم املدمج يف املزاوجة بني التعليم املفتوح يف املحا�رضات وبني و�سائط التعليم
االلكرتوين ،ويف هذه امل�سرية التفتت اجلامعة �إىل الأبنية والتطوير فيها ،والتفتت كذلك �إىل
البحوث العلمية ،فح�صدت العديد من اجلوائز الإقليمية والدولية وكان �آخرها بالأم�س يف
تون�س جائزة االلك�سو يف تطبيق اجلوال الذكي لتاريخ القد�س ،وهنا �أ�سجل �شكرنا وامتناننا
ل�صديقي و�أخي العزيز دولة رئي�س الوزراء الأ�ستاذ الدكتور رامي احلمد اهلل يف �أن جمل�س
الوزراء بالأم�س يف جل�سته الر�سمية �شكر اجلامعة وهن�أها على هذا الفوز ،وهو فوز لفل�سطني
يف حقيقة الأمر.
اليوم نلتقي يف م�ؤمترنا ال�ساد�س لت�سجيل تراثنا و�إحيائه يف جنني واجلليل ،وبذلك
نحطم �أ�سوار االحتالل التي و�ضعها بني �شعبينا ،بني �أهلنا ،بني �شطري وطننا ،فاليوم يف
جنني وغداً يف النا�رصة �إن �شاء اهلل ،وهنا نر�سل ر�سالة لهذا املحتل� :أنهم ال ي�ستطيعون
�أن يقفوا يف وجه �شعبنا الفل�سطيني ،بلفور الذي منذ ب�ضعة �أيام م�ضت ذكرى �إ�صداره
لوعده امل�ش�ؤوم لهم ،يجهل �شعبنا الفل�سطيني ب�أنه �شعب اجلبارين ،وحني ما كان الرئي�س
اخلالد �أبو عمار وهذا من الرتاث �أي�ض ًا يقول �أنتم ابناء اجلبارين ،اجلبارين من هم؟ هم
�سكان جنوب فل�سطني وكانت مملكتهم يف املكان املعروف بيت جربين وهو حتريف للفظة
الكنعانيني (كوفرمي) ،وهو جمع مذكر �سامل للغة الكنعانية التي �أ�صبحت اليوم تعي�ش يف
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
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العربية واملفرد كوفري ،ومنها جبار يقابلها بالعربي .كان بلفور يجهل �أن ه�ؤالء الذين تعهد
ب�إعطاء �أر�ضهم �إىل اليهود� ،أنهم من �سالالت اجلبارين.
ولعل منا�سبة م�ؤمتركم هذا �أيها الأخوة اليوم يواكب عدداً من املنا�سبات منها �إعالن
الدولة وا�ست�شهاد الرئي�س اخلالد يا�رس عرفات ووعد بلفور ،و�أهم هذه املنا�سبات امل�صاحلة
يدي الدكتور رامي احلمد اهلل الذي ذهب �إىل غزة برباطة
الفل�سطينية التي �أ�شد كثرياً على ْ
ج�أ�ش ،و�أجنز املراحل الأوىل من هذه امل�صاحلة رغم امل�شككني يف قدرة هذه احلكومة على
خو�ض غمار هذه امل�صاحلة التي م�ضت املحاوالت الكثرية من دول �شتى على �إجنازها ومل
ْتفلُح ،ولكن هذا الرجل �أفلح هو واخوانه من �أع�ضاء حكومته ،ن�شد على �أياديهم بتوجيهات
ودعم رئي�سنا رئي�س دولة فل�سطني الرئي�س حممود عبا�س.
�أحييكم و�أ�شكر كل من �أ�سهم بجهد قل �أو كرث وبخا�صة جوال ،و�أ�شكر الباحثني ،و�أ�شكر
يتمخ�ض م�ؤمتركم هذا عن تو�صيات طيبة.
و�سائل االعالم و�أمتنى �أن َّ

�شكرا ً لكم
واهلل امل�ستعان
وال�سالم عليكم

كلمة
اللجنة التحضريية للمؤمتر

أ.د .حسن عبد الرمحن السلوادي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
رئي�س الوزراء ممث ِل �سياد ِة الرئي�س
دول َة ال ِأخ الأ�ستاذ الدكتور رامي احلمد اهلل
ِ
حممود عبا�س �أبو مازن حفظهما اهلل
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو رئي�س اجلامعة حفظه اهلل
الأخ الأ�ستاذ ممثل �رشكة جوال املحرتم
الأخ الدكتور عماد نزال مدير فرع جنني املحرتم
الأخوة والأخوات احل�ضور مع حفظ الألقاب وامل�سميات
فيطيب يل بالأ�صالة عن نف�سي ،وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضا ِء اللجنة التح�ضريي ِة
ُ
ؤمتر ،وبا�سم جامعتكم ،جامع ِة احلداث ِة وامل�ستقبلْ ،التي جعلت من خدم ِة جمتمِعها
للم� ْ
بدعم وتوجيهٍ من �إدارتها
الفل�سطيني هدف ًا وغاية لر�سالتها وفل�سف ِة وج ِودها ،وحتقق لها ٍ
الر�شيدة الواعية ف�ضلُ الريادة يف احلفاظِ على ثقافتنا املوروث ِة الأ�صيلة ،و�إخراجها
توه ِجها على اخلريطة الثقافية العاملية رغم كل
من دائرة التحنيط
ْ
والتهمي�ش ،وزياد ِة ُّ
منهجي على �أيدي
حماوالت الطم�س والت�شويه والإلغاء التي تتعر�ض لها عن عم ٍد وتخطيطٍ
ّ
الغزا ِة املغت�صبني.
رئي�س
ترحيب ،و�أرحب با�سمكم بدول ِة ال ْأخ
ذكرت جميع ًا �أرحب بكم �أجمل
با�سم من
ِ
ُ
ُ
الوزراء الأ�ستاذ الدكتور رامي احلمد اهلل ممثل �سيادة الرئي�س حممود عبا�س مثمنني عالي ًا
ح�ضوره وم�شاركته لنا يف م�ؤمترنا الرتاثي ال�ساد�س ،الذي �إن دلَّ على �شيء ،فعلى حر�ص
عنوان ُهويتنا ،ورمز وجودنا ووحدتنا يف
دولتنا الفل�سطينية واهتمامها برتاثنا ال�شعبي:
ِ
�أر�ضنا الطيبة املباركة.
وقد ُخ ِّ�ص�ص هذا امل�ؤمتر لبحث الرتاث ال�شعبي يف حمافظة جنني واجلليل معاً،
تر�سيخ ًا لوحدة الدم وامل�شاعر والآمال ،وتوطيداً للروابط الوثيقة التي جتمع بني �أبناء
�شعبنا العظيم ،وي�أتي امل�ؤمتر �ضمن �سل�سلة امل�ؤمترات التي عقدتها اجلامعة ،لبحث �أمناط
الرتاث يف حمافظات الوطن ،و�إبرا ِز املخاط ِر التي تهدده ،و�سبلِ احلفاظِ عليه.

ويندرج هذا كلُّه �ضمن �سعي اجلامعة لإ�صدا ِر مو�سوعةٍ تراثيةٍ متكاملة� ،أُجنز منها
م�شكور من �إدارة اجلامعة خم�س ُة جملدات ،و�سنم�ضي بعون اهلل
وبدعم
بف�ضل اهلل تعاىل،
ٍ
ٍ
لك�شف معا ِمل تراثِنا ال�شعبي يف �أرجاء الوطن الفل�سطيني ،وال �سيما يف القرى املدمرة التي
حي ًة ناب�ض ًة يف ذاكر ِة الأبناء والأحفا ِد جي ًال بعد جيل.
دمرها االحتالل ،كيما تبقى َّ
َّ

�أيها احلفل الكرمي:
تاريخنا وتراثَنا
�إننا �إذ نلتقي يف ربوع هذه املحافظة املنا�ضلة ،لن�ؤكُ د للعا ِمل �أجمع �أن
َ
غاز �أو دخيل ،ولن تطوي �صفحاتِه النا�صع َة
الو�ضىء املت� َّ
ألق عرب �آالف ال�سنني لن ميحوه ٍ
َ
ري
ري ذاتِها امل�رشوخ ِة بالوهم وال
ِ
أراجيف والأ�ساط ِ
عن�رصي ٌة مقيت ٌة ال ترى يف املر�آ ِة غ َ
واحلجر
ينطق بها ال�شجر
حي ٌة ناب�ضةٌ،
واالدعاءات الزائفة؛ لأن �شواه َد هذا
ِ
ِ
ُ
الرتاث الأ�صيلِ َّ
ُ
ال�شموخ واالباء
واملقام واملزار ،وت�شدو بها روابي اجلليل وبطاح جنني ال�شماء ،مدين ِة
والدار
ِ
ُ
ُ
التي �سطَّ ر �أهلُها وما زالوا� ،أ�سمى �صور الن�ضال والت�ضحية والبقاء وال�صمو ِد يف وجه القوة
الغا�شمة واالحتالل البغي�ض.
لنعي�ش مع تراثها التليد،
نلتقي اليوم يف �أح�ضان هذه املدين ِة ال�صابر ِة املرابطة،
َ
رضنا ،وبناء م�ستقبلنا على الأوجه
ونعاي�شه
ن�ستجليه
ُ
ون�ستلهمه روح ًا دافع ًة لت�أكيد حا� ِ
ُ
الأجمل والأجود والأبدع ،ونتمثله يف حياتنا نهج ًا و�سلوكاً ،بل زاداً نتزود به يف م�سرية
خمالب الغزاة
ن�ضالنا و�صمودنا وت�ضحياتنا لتحقيق �أهدافنا ،وانتزاع حريتنا امل�سلوب ِة من
ِ
هم من ال ُدخال ِء املغت�صبني الذين غابوا ،بل غُ ّيبوا عن م�شهدنا
العابرين ،عبور من َ�سب َق ْ
الفل�سطيني مرغمني ،مل يخلفِّوا وراءهم غري العا ِر واخليب ِة واخل�رسان ،الذي هو م�آل ك ِّل معت ٍد
ذميم.
�أثيم ،وم�صيرُ ك ِّل
ٍ
مغت�صب ْ

الأخوة والأخوات الأعزاء
أطلت عليكم ،وال ي�سعني يف ختام كلمتي �إال �أن �أتوجه با�سم اللجنة
العذر �إن � ُ
�أ�ستميحكُم َ
التح�ضريية للم�ؤمتر بال�شكر اجلزيل والثناء العطر لكل من �أ�سهم يف �إجناح هذا امل�ؤمتر ،وبذلَ
جه َد امل�ستطيع يف الإعداد والتح�ضري واملتابعة ،و�أخ�ص بالذكر �إدارة اجلامعة وعلى ر�أ�سها
أ�شكر الأخو َة يف
الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو الذي واكب فكر َة امل�ؤمتر منذ بدايته ،وكذلك � ُ
فرع جنني �إدارة وعاملني وطلبة ،على ح�سن ا�ستقبالهم وجهودهم لإجناح هذا امل�ؤمتر،
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كما �أتوجه بال�شكر والتقدير للأخوة والزمالء يف دائرة العالقات العامة ومركز تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ( )ICTCوعمادة البحث العلمي وكلية الدرا�سات العليا ودائرة
اللوازم يف اجلامعة على ما بذلوه من ُجهد يف عملية االعداد واملتابعة ،وال يفوتني �أن
�أ�شكر كذلك الأخو َة الباحثني الذين قدموا ع�صار َة �أفكارهم وخال�ص َة جتاربهم� ،آم ًال �أن يكون
ي�سهم يف حتقيق الأهداف املرجو ِة للم�ؤمتر.
إيجابي
لأبحاثهم �صدى �
ُ
ُّ
أثمن با�سمكم جميع ًا الدعم الذي قدمته (�شرَ كة جوال) التي عودتنا على رعاية كل
و� ُ
ما هو جميل ومثمر يف هذا الوطن ونذرت نف�سها – م�شكورة  -خلدمة جمتمعنا الفل�سطيني
قطاعات
وجعلت من �صلب ر�سالتها التوا�صلَ مع
وتنميته ثقافي ًا واقت�صادي ًا واجتماعياً،
ِ
ْ
هذا املجتمع ،والتفاعلَ معها وم�ساعد َتها على حتقيقِ �أهدافها وطموحاتِها.

�أيها احلفل الكرمي:
�أ�شكركم مرة �أخرى على ح�ضوركم ،و�آمل �أن يظل التوا�صل معقوداً فيما بيننا ،داعي ًا اهلل
�أن يوفقنا وي�سدد خطانا على درب احلرية والكرامة واال�ستقالل .و�إقامة دولتنا الفل�سطينية
اليوم � ٍآت
قد�سنا اخلالدة مدين ُة الأنبياء وبواب ُة ال ِ
أر�ض �إىل ال�سماء وهذا ُ
امل�ستقلة وعا�صم ُتها ُ
ال ريب فيه ما دمنا على احلق قائمني ،ويف �أر�ضنا مرابطني.

وال�سالم 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 الوزراء �أ.د .رامي احلمدهلل حفظه اهلل ورعاه
رئي�س جامعة القد�س املفتوحة �أ.د .يون�س عمرو املحرتم
�سيادة اللواء �إبراهيم رم�ضان حمافظ حمافظة جنني املحرتم
�سيادة اللواء زياد هب الريح رئي�س جهاز الأمن الوقائي املحرتم
�أ.د .ح�سن ال�سلوادي رئي�س امل�ؤمتر املحرتم
احل�ضور الكرمي مع حفظ الألقاب
�أ�سعد اهلل �صباحكم جمي ًعا
ي�رسنا وي�رشفنا اليوم �أن نكون بينكم للإعالن عن امل�ؤمتر ال�ساد�س للرتاث ال�شعبي يف
حمافظة جنني واجلليل احلبيب حتت رعاية ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س حفظه اهلل ورعاه،
ودولة رئي�س الوزراء �أ.د .رامي احلمدهلل حفظه اهلل ،وبتنظيم من جامعة القد�س املفتوحة،
خرج و ُيخرج �أجيا ًال تبني وطننا احلبيب.
هذا ال�رصح الأكادميي العظيم الذي َّ
نفخر �أنه كان لدعمنا للم�شاريع الثقافية على مدار ال�سنوات ال�سابقة الأثر الكبري يف
�إثراء امل�شهد الثقايف الفل�سطيني ،وبخا�صة �أن �شبكة االت�صاالت اخللوية الفل�سطينية هي
الأوىل التي ت�ضع هويتها الفل�سطينية �أ�سا�س ًا لتوجهاتها ،حيث عانقت جوال هذه الأر�ض ملا
يقارب الع�رشين عام ًا ع�شنا فيها مع �أبناء �شعبنا حلظات الفرح والفرج واللحظات ال�صعبة
يف كل الظروف ،وواجهنا و�إياهم التحديات التي مرت بها فل�سطني كافة ،من ح�صار ودمار
االحتالل الإ�رسائيلي الغا�شم ،و�سنبقى مع �أبناء �شعبنا يداً بيد لنبني فل�سطيننا احلبيبة
امل�ستقلة التي طاملا حلمنا بها حرة.
جوال حققت نقلة نوعية لهذا العام وفق ًا ال�سرتاتيجيتها يف �إثراء امل�شهد الثقايف
الفل�سطيني من خالل دعمها عدداً من املهرجانات وامل�ؤمترات الثقافية والفنية والرتاثية،

بالإ�ضافة �إىل �رشاكتنا مع امل�ؤ�س�سات املحلية يف خمتلف املجاالت� ،إذ و�صلت رعايتنا
الرئي�سة وفعالياتنا يف خمتلف املجاالت يف هذا العام لأكرث من ( )300فعالية ،كان �أكرث
من  20%منها يف �إطار تعزيز الثقافة الفل�سطينية والتعليم وال�شباب ،لأنهم �أ�سا�س بناء
الدولة ،و�أ�سا�س بناء املجتمع.
لذا ن�ستكمل يف جوال رعايتنا للقطاع الثقايف الفل�سطيني ،وذلك من منطلق م�س�ؤوليتنا
املجتمعية برعايتنا للم�ؤمتر ال�ساد�س للرتاث ال�شعبي يف حمافظة جنني واجلليل الذي يحمل
عنوان ًا مهم ًا �أال وهو (هوي ٌة وانتماء) اللتينْ ن�سعى �إىل تر�سيخهما يف ظل حماوالت االحتالل
املتكررة ل�سلب �أر�ضنا وهويتنا ،ولن�ؤكد يف �شهر نوفمرب الذي ي�أتي فيه ذكرى وعد بلفور
امل�ش�ؤوم �أننا �أ�صحاب هذه الأر�ض �أي�ضاً ،وليتزامن مع ذكرى ا�ست�شهاد الرئي�س القائد
يا�رس عرفات ،ويوم اال�ستقالل الفل�سطيني ،وب�أجواء امل�صاحلة الوطنية املباركة ن�ؤكد
على �رشاكتنا اال�سرتاتيجية مع كافة م�ؤ�س�ساتنا الوطنية التي تعمل على ارتقاء جمتمعنا
الفل�سطيني ،والتي حتر�ص على املحافظة على هويتنا الوطنية وانتمائنا لهذه الأر�ض.
�أخرياً نتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من �أ�سهم يف �إجناز هذا امل�ؤمتر املعريف الوطني
بامتياز ،والذي ميثل خطوة كبرية يف نقل الر�سائل املتعلقة بثقافتنا وتراثنا ،وال�شكر
مو�صول لكم جميع ًا وحل�ضوركم وم�شاركتكم يف هذا امل�ؤمتر.
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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

♦

ً
“أمنوذجا”.
♦األماكن األثرية يف حمافظة جنني  :نفق بلعمة وكنيسة برقني وقلعة صانور
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 ب�أبناء �شعبنا الفل�سطيني ،ال تعد وال حت�صى لعل من �أبرزها �ضياع
الذاكرة اجلمعية وذوبان الهوية املوحدة يف ظل تق�سيمه وانق�سامه بني ال�شتات والداخل
(ال�ضفة وغزة) وداخل الداخل (فل�سطيني .)48
ولي�س من قبيل املبالغة القول ان الرموز الثقافية امل�ستوحاة من الثقافة ال�شعبية
تتجاوز �أهميتها الرموز الر�سمية يف ت�شكيل الهوية اجلماعية وتعزيزها وا�ستمرارها
واملحافظة عليها ،ذلك �أنها وليدة ال�شعب نف�سه ونابعة من �أعماقه ومنت�رشة بني �أبنائه،
وهي عابرة للزمان واملكان ،تتناقلها الأجيال ،وتلهب عواطف النا�س وتثري هممهم ،على
عك�س الرموز الر�سمية التي هي من �صنع النخبة التي تتعاىل على العامة وتخ�ضع للمنطق
والتخطيط.
ولعلنا نحن ال�شعب الفل�سطيني �أحوج ما نكون اىل املحافظة على تراثنا والعناية
بفلكلورنا ،و�إ�ستنها�ض رموزنا ال�شعبية لتعزيز ُهويتنا يف ظل عمليات املحو والطم�س
أول او ثان ًيا و�إمنا على املا�ضي
والتهويد ،ذلك �أن �رصاعنا مع العدو لي�س على غزة و�أريحا � اً
واحلا�رض م ًعا ،فكما �رسقوا املا�ضي الكنعاين  :الآلهة والدين واللغة والأدب واملو�سيقا،
ف�إنهم ي�رسقون اليوم كل �شيء  ،الدبكة والثوب املطرز وقر�ص الفالفل وم�ستلزمات اخليمة
والزيتون الرومي وكل ما هو فل�سطيني عتيق� ،إنهم يح�شدون كل طاقاتهم الختالق �إ�رسائيل
احلديثة ،كما اختلقوا �أ�سطورة ار�ض امليعاد من قبل ليقولوا للعامل انهم ي�رضبون يف �أعماق
التاريخ ،و�أنهم عادوا �إىل وطنهم بعد �أكرث من �ألفي عام .
عن�رصا من عنا�رص ال�رصاع،
يف ظل خ�صو�صية الظرف الفل�سطيني يغدو هذا املوروث
ً
مقد�سا ،ويف ت�أ�صيله
و�سالحا من �أ�سلحة املقاومة ،وتغدو املحافظة عليه واج ًبا وطني ًا
ً
ً
وجتذيره و�إعادته اىل �سريته الكنعانية الأوىل ت�أكيد على انتمائه لأ�صحابه الذين توارثوه
�أ ًبا عن جد ،ونفي لأ�ساطري الآخر و�أوهامه الكاذبة وادعاءاته يف حقه التاريخي املزعوم.

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:
تتفاوت ُهويات اجلماعات يف قوتها و�ضعفها بتفاوت العوامل امل�شرتكة بني �أفراد
اجلماعة وعمق تاريخها وثقافتها و�أجمادها ،فكلما كانت اجلماعة غنية برموزها الثقافية
واحل�ضارية وموروثاتها الفنية والأدبية ،كانت هويتها متما�سكة نا�ضجة حا�رضة يف
نفو�س �أبنائها .و ُت�ستقى رموز الهوية الوطنية من م�صدرين �أ�سا�سيني ،امل�صدر الر�سمي
الذي ميثل احل�ضارة والثقافة العليا ,ويتمثل يف امل�ؤ�س�سات والقوانني والأنظمة الر�سمية
يف الدولة �أو املجتمع مثل :الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والدينية والثقافية
وغريها ،وامل�صدر ال�شعبي الذي ميثل عامة ال�شعب ويتمثل يف الطقو�س واملوروثات ال�شعبية
والعادات والتقاليد.
ولي�س من قبيل املبالغة القول �إن الرموز الثقافية امل�ستوحاة من الثقافة ال�شعبية
تتجاوز يف �أهميتها الرموز الر�سمية يف ت�شكيل الهوية اجلماعية وتعزيزها وا�ستمرارها
واملحافظة عليها ،ذلك �أنها وليدة ال�شعب نف�سه ،نابعة من �أعماقه ،منت�رشة بني �أبنائه،
�صادقة يف التعبري عن �آالمه و�آماله ،تنتمي �إليه انتماء جوهر ال انتماء زمن� ،ضاربة يف
الأعماق ،عابرة للزمان واملكان ،تتناقلها الأجيال ،وحتمل يف جيناتها وجنباتها عاداته
وتقاليده وقيمه وم�آثره,تلهب عواطف النا�س  ,وتثري هممهم ,على عك�س الرموز الر�سمية
التي هي من �صنع النخبة التي تخ�ضع للمنطق والتخطيط والتنظيم)1(.
لقد ولىّ ذاك الزمن الذي كان يع ُّد فيه املوروث ال�شعبي (د َّقة قدمية) �أو «خراريف
عجايز» ،و�أن التم�سك به للمحافظة على ال ُهوية – يف زمن العوملة – هو نوع من القوقعة
واالنكفاء على الذات ،و�إعاقة تاريخية ،ويجب جتاوزه لل�سري يف ركب احل�ضارة ،واللحاق
بالأمم املتقدمة ،وجماراة النه�ضة املعا�رصة
�إن دعوة �أن�صار احلداثة �إىل قطع ال�صلة باملوروث ،بحجة التطور ،وعدم النظر �إىل
الوراء ،هي كمن مي�سح جينات ال�شعب الوراثية ،ذلك �أن هذه املوروثات هي «احلركية
الطبيعية للمفرزات ال�سابقة للأمة ،والتي مبوجبها تنقل مفرزات ممار�ساتها اليومية من
املا�ضي عرب احلا�رض كي ال يتجمد عند حدود احلا�رض لي�صبح تاريخا ً،ومن هنا يخلط
ه�ؤالء خلط ًا
انظر :كناعنه�,رشيف :من ن�سي قدميه تاه,ط ,1م�ؤ�س�سة الأ�سوار ,عكا �,2000,ص66

ا�سرتاتيجي ًا بني معامل الرتاث التي هي حركية بتعريفها ،وبني التاريخ اجلامد
بطبيعته الذي هو حمل املا�ضي ،حيث �أخفق ويخفق على الدوام من عبور حاجز املا�ضي

�إىل احلا�رض ،وهو فرق �أ�سا�سي بني الرتاث احلركي وبني التاريخ اجلامد”(.)2
وتت�ضافر الثقافة ال�شعبية  /املوروثات ال�شعبية ب�شقيها املادي واملعنوي( )3للتعبري
عن الهوية الوطنية ،فتظهر هذه الهوية بي�رس وو�ضوح يف اجلانب املادي العملي ممث ًال
يف املالب�س ال�شعبية ،والأكالت ال�شعبية والعمارة ال�شعبية واملو�سيقا ال�شعبية ،والرق�ص
ال�شعبي ،والطب ال�شعبي ،وامل�رسح ال�شعبي ،كما تظهر يف فن القول �أو الأدب ال�شعبي مبا
فيه من �أ�ساطري وخرافات وحكايات و�أغان �شعبية ،و�ألغاز و�أمثال ونوادر ونكات وترانيم
وهتافات و�شعارات ورقي وتعويذات ونداءات الباعة وتعبريات العامة.
وقد بد�أ االلتفات احلقيقي( )4لأهمية املوروث ال�شعبي ،ودوره يف احلفاظ على الهوية
الفل�سطينية بعد نكية 1948م ،حني طم�ست فل�سطني من اجلغرافيا ال�سيا�سية ،بعد �أن كان
لها حكومة يف ظل االنتداب الربيطاين .واختفت وحدتها ال�سيا�سية والإدارية ،وانق�سمت
�إىل �أ�شالء ،اغت�صب اجلزء الأكرب منها و�صار ما ي�سمى ب�إ�رسائيل ،و�أحلقت ال�ضفة الغربية
بالأردن و�صارت جزءاً من اململكة الأردنية الها�شمية ،وتبعت غزة م�رص و�صارت حتت
�إدارتها .وحني �أ�صبحت الهوية الوطنية الفل�سطينية مهددة باملحو والزوال بعد ت�شتت ال�شعب
(حامل املوروث) يف �شتى بقاع الأر�ض ،و�أرجاء املعمورة ،وعي�ش الالجئني يف جمتمعات
وبيئات جديدة تختلف كل االختالف عن احلياة التي اعتادوا عليها يف وطنهم ،وت�أثر بع�ض
�أجيال ال�شتات منهم بثقافات جديدة تركت �أثراً يف مالمح �شخ�صيتهم وهويتهم الوطنية.
ولعل خ�صو�صية الظرف الفل�سطيني ،وطبيعة �رصاع �شعبنا مع العدو ،هي التي جعلتنا
«من �أكرث �شعوب الأر�ض تعر�ض ًا حلاالت االنتحال وال�رسقة واالدعاء يف تراثه ال�شعبي»(،)5
ذلك �أن �رصاعنا مع هذا العدو لي�س على غزة و�أريحا �أو ًال �أو ثانياً ،و�إمنا هو �رصاع وجود �أو
ال وجود� ،رصاع على املا�ضي واحلا�رض معاً ،ي�ستخدم فيه العدو كل عمليات املحو والطم�س
املزيفة وغريها
والتغييب والتهويد ،ويج�سد كل طاقاته الدينية والتاريخية والأركولوجية ّ
من الو�سائل الختالق �إ�رسائيل احلديثة باعتبارها امتداداً لإ�رسائيل القدمية � /أر�ض التوراة،
ولتحقيق �أ�سطورة �أر�ض امليعاد ،ليقول للعامل �إنهم ي�رضبون يف �أعماق التاريخ ،و�أنهم
عادوا �إىل �أر�ض �آبائهم و�أجدادهم بعد �أكرث من �ألفي عام.
فكما �رسقوا املا�ضي الكنعاين :الآلهة ,والدين ,واللغة ,والأدب ,واملو�سيقا ،و�أ�سماء
الأ�شياء ،وادعوها لهم ،وا�ستولوا على تراث املنطقة ون�سبوه �إىل العهد القدمي ،ها هم اليوم
ي�رسقون موروث الأحفاد :الدبكة ال�شعبية ,ومعدات اخليمة الفل�سطينية ،والثوب املطرز،
والزيتون الرومي ،وقر�ص الفالفل ,وكل ما هو فل�سطيني عتيق.
يف ظل هذا ال�رصاع� ،أدرك ال�شعب الفل�سطيني �أهمية موروثة يف احلفاظ على هويته
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و�صيانة �شخ�صيته الوطنية ،فغدا من �أكرث ال�شعوب العربية اهتمام ًا مبوروثه وا�ستلهام ًا
ملدلوالته ،وا�ستعما ًال لرموزه ،باعتباره عن�رصاً من عنا�رص ال�رصاع ،و�سالح ًا من �أ�سلحة
املقاومة ،فغدت املحافظة عليه و�صونه وبعثه واجب ًا وطني ًا مقد�ساً ،ملقاومة �صلف الآخر
وزيف ادعائه.
ويف جتذير هذا الرتاث ،والعودة به �إىل �أ�صوله ،و�إعادته �إىل �سريته الكنعانية الأوىل،
وعدم الوقوف به عند العهدة العمرية وح�سب ،ت�أكيد على انتمائه لأ�صحابه الذين توارثوه �أب ًا
عن جد ،وحفاظ على الهوية الوطنية املمتدة جذورها يف مغارات التاريخ ،ونفي لأ�ساطري
الآخر و�أوهامه الكاذبة ،وادعائه يف حقه التاريخي املزعوم .
�إن اخلطر الذي يتهدد �شعبنا هذه الأيام لي�س احتالل الأر�ض وم�صادرتها �إذ هي يف
مكانها لن ترحل �أو نزول ،وال يف �إبادة ال�شعب الفل�سطيني �إذ هو منت�رش يف �شتى بقاع
الأر�ض ،و�إمنا اخلطر كله يف �ضياع هذا املوروث الذي ي�ؤدي �إىل �ضياع الذاكرة وذوبان
الهوية املوحدة(.)6
رد الإن�سان الفل�سطيني على كل مظاهر التغيب والتغريب والتهويد ،هو التم�سك بكل ما
هو فل�سطيني ,واملحافظة على ق�سمات الهوية ،والإيغال يف الذاتية للو�صول �إىل قاع ال�شعب
وخمزونه اجلمعي ،وبعثه ملواجهة كل مظاهر التغيري يف وطن كان ي�سمى فل�سطني وما يزال
ي�سمى فل�سطني.
ويخطئ من يظن �أن نه�ضة الفل�سطينيني املعا�رصة يف ال�شعر والق�صة واملو�سيقا
والفنون الت�شكيلية وغريها ،وو�صول عدد كبري من الأدباء والفنانني الفل�سطينيني �إىل
العاملية جاء من فراغ ،و�إمنا من هذا الكنز الثمني الذي تركه لهم الأجداد واجلدات .وكانوا
م�سكونني به ,وجعلوه وثيقة ح�ضورهم ،ومكون ًا رئي�س ًا من مكونات �شخ�صياتهم ،وج�رساً
ممتداً بينهم وبني �أبناء �شعبهم ,ف�أقبلوا على كل �ألوانه بفخر واعتزاز ،فراح جميعهم ،الذين
انتابهم يف ال�شتات �شعور غامر باحلنني �إىل الوطن ال�سليب ،والذين ت�شبثوا بالأر�ض،
وقارعوا املحتل ،راحوا جميع ًا ينهلون من معني املوروث لت�أكيد �صمودهم واملحافظة على
هويتهم وربطها بالثورة والأر�ض.
ولقد تنوعت امل�أثورات ال�شعبية التي ا�ستلهموها لإبراز هويتهم مثل الأغنية ال�شعبية،
واحلكاية اخلرافية ،والأمثال ,والأقوال ،والعادات ,والتقاليد ،والأكالت ,والأزياء ،كما تنوعت
العنا�رص امل�ستوحاة من كل م�صدر ما بني �شخ�صيات و�أحداث ،ون�صو�ص ،وقوالب فنية،
ومعجم �شعبي ،ومعطيات مو�سيقية وبالغية ،كما تفاوتت طرقهم يف توظيفها فمنهم من
اقت�رص على الإملاعة بالإ�شارة �إىل امل�أثور �إ�شارة عابرة ،ومنهم من �أبرز م�ضمونه وف�سرّ ه،

ومنهم من حوله �إىل فكر �أو رمز ليبني عليه فنه ،ومل تكن عودتهم �إىل املوروث نكو�ص ًا �أو
هروب ًا من الواقع ،بل هي م�شعل �ضياء ي�ضيء املا�ضي واحلا�رض وي�ست�رشف امل�ستقبل،
بامت�صا�صه وحماورته وتوظيفه للتعبري �صورة هذا الواقع ،فكانت عالقتهم به عالقة
تبادل وعطاء يفيدون منه ويفيدونه يف الك�شف عن دالالته وايحاءاته وتفجري طاقاته،
فيجددونه ويبعثونه حي ًا على الدوام.
وقدم الأدب ال�شعبي –�إىل جانب الأدب الر�سمي– باعتباره «عماد امل�أثورات ال�شعبية
وعمودها الفقري»(� )7صورة �صادقة عن ال�شخ�صية الفل�سطينية يف عطائها وانتمائها
و�صمودها وا�ستقاللها ،كما ر�سم لوحة دقيقة حلياة الإن�سان الفل�سطيني يف كل ظروف
حياته ،يف عالقته ب�أبناء �شعبه �أو �أمته ،وتعامله مع مظاهر الطبيعة والكون من حوله،
ويف حلّه وترحاله ،وتغيرّ �أحوال نف�سه ،يف �سخطه ور�ضاه وراحته و�شقائه ،وحزنه وفرحه
و�أمله وي�أ�سه.
وتزخر ن�صو�ص هذا الأدب ب�صور جميلة لتالحم الإن�سان مع الأر�ض ،وحت�س�س املكان
ب�صدق وعفوية فيبدو – خميم ًا وقرية ومدينة – �شاخم ًا كالطود يف وجه كل �أنواع القمع
والتع�سف والقهر واال�ضطهاد ،و�أ�ضحى املخيم -يف الوحدات وت ّل الزعرت ونهر البارد،
وبالطة وجنني – معلم ًا لل�صمود الأ�سطوري «و�أ�صبح ر�سم �صورة املخيم والتعبري عن
معاناته و�صموده معياراً اللتزام ال�شاعر ال�شعبي ،وا�شتق من هذه املعاناة وهذا ال�صمود كل
معاين الهجرة والتهجري والغربة واالغرتاب ،واحلنني والعودة»(.)8
وواكبت ن�صو�ص هذا الأدب �أي�ض ًا الأحداث اجل�سام التي مر بها ال�شعب الفل�سطيني يف
م�سريته الن�ضالية ,ولأن �ألوان هذا الأدب كثرية ومتعددة ،ولأن احلديث عن جتلّي مظاهر
الهوية الفل�سطينية يف هذه الألوان يطول ويطول لأنها متثلت يف �آالف الأمثال والأقوال
والأغنيات واحلكايات ,لذا �س�أ�رضب مثا ًال على الأغنية ال�شعبية التي متثلت الهوية الوطنية
وغرفها من عمق الواقع الفل�سطيني ,وتعبريها عن
خري متثيل يف مواكبتها لن�ضال �شعبناْ ,
ثورة ال�شعب ونزوعه �إىل احلرية واال�ستقالل.
لقد طغى امل�ضمون الن�ضايل على م�ضامني الأغنية ال�شعبية ،وحتول كثري من الأغاين
ال�شعبية �إىل �أغان وطنية ،فاحتل احلديث عن الوطن والأر�ض والت�ضحية والفداء حيزاً وا�سع ًا
فيها حتى غدت هذه الأغنية يف كثري من الأحيان �صنواً للمقاومة والثورة؛ �إذ جمدت الكفاح
امل�سلح ،وخلدت ال�شهداء ,وحفظت �أ�سماء املدن والقرى التي دمرت ،وحافظت على اللهجة
الفل�سطينية عند ماليني الالجئني الذين انت�رشوا يف كل بقاع العامل ،وكان لها دور كبري يف
�إ�شعال روح احلما�سة ,ودفع الكثريين �إىل االنخراط يف العمل الوطني.
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ولعل من �أهم مزايا الأغنية ال�شعبية ومن �أعظم �أدوارها �صياغة التاريخ املغني(،)9
وت�أريخها للزمان واملكان والأحداث وال�شخ�صيات والنتائج ،فرناها توثق ردة فعل ال�شعب
الفل�سطيني على وعد بلفور امل�ش�ؤوم الذي فتح الباب �أمام اغت�صاب فل�سطني ،يقول املغني
ال�شعبي يف بيت من العتابا:
هب���ان جاي ْر
عل���ى الإ�س�ل�ا ْم وال ُّر
َوعِ ��� ْد ِبلْف���ور هامل�ش����ؤوم جاي ْر
ْ
وا�ضحى ُّ
مل���وكِ الغَ��� ْر ْب م���ا فيه���ا َر َجا
الظلم جا ِي ْر
تنا�سى العدل ْ
وت�صف طلعة �شعبية حواراً بني حاييم وايزمن واحلاج �أمني احل�سيني حول هذا الوعد،
فتقول:
مِ ترْ ّج���ي
جنا َب��� ْك
م���ن
وايزم��� ْن ق���ال ي���ا َح ّج���ي
وبنك���ون منكُ��� ْم ممنون�ي�ن
هاحل ِّج���ة
ام�ض���ي
����س
ْ
َب ْ
�ش���و مالَ���كْ؟ ال تك���ون مغ���رو ْر
احل���اج ق���ال ي���ا دكت���و ْر
ذمي�ي�ن
عن���ا
وعي�ش���وا
�سيب���ك م���ن َوعِ ��� ْد ُبلف���و ْر
وحينما �أقدمت �سلطات االحتالل الربيطاين يف يوم الثالثاء  17/6/1930على �إعدام
الأبطال الثالثة الذين �شاركوا يف �أحداث ثورة الرباق �سنة1929م ،خلدهم ال�شاعر ال�شعبي
نوح �إبراهيم بقوله:
حمم��� ْد جمج���و ُم وف����ؤا ِد حِ َجا ِزي
���ت َجنا ِزي
م���ن �سج��� ْن ع���كَّا طِ لْعِ ْ
املن���دوب ال�سامي َور ْب َع���ه ُعموما
ربي ج���ا ِزي
ُ
ج���ا ِزي عليه���م ي���ا ِّ
بقوله��ا:
املهاه��اة
يف
الفل�سطيني��ة
امل��ر�أة
وخلدته��م
ه���ا ه���ي والقِي��� ْد �إل��� ْك خُ لْخ���ال
تاج��� ْك
ه���ا ه���ي واملِ�شْ َنقَ���ة
َ
ه���ا ه���ي وي���ا ِزينِ���ة ال ْر َج���ا ْل
ه���ا ه���ي و ُموتَ���ك عِ ��� ْز لب�ل�ا َدكْ
لو لو لو لو لو لو لو
وحينما وقعت نكبة  ،1948حملت الأغنية ال�شعبية �آالم الالجئني و�آمالهم ،وحنينهم
اجلارف �إىل الأر�ض التي درجوا عليها ،فقالت بلون ال�رشوقي:
خُ ���ذين
و�سن�ي�ن
ِ

ع

ال���دار
كْث���ا ْر

احلباي���ب
و ّدين���ي َع
ْ
يف ب�ل�ا ِد الغُرب���ة دا ِي��� ْر

وقالت بلون الدلعونا:
عل���ى َد ْل ُعون���ا عل���ى َد ْل ُعون���ا
مي���ا اقبرُ ون���ا
�أمان���ة �إن مِ ت ْ
ِ���ت ّ

الوط���ن َحنُونا
ب���اي باي للغرب��� ْة
ِ
بف���ي الزيتونا
أر����ض ب�ل�ادِي
يف � ِ
ِّ

ومع انطالقة الثورة الفل�سطينية يف الفاحت من يناير  1965تتدثر الأغنية الوطنية
ويحول الفدائي م�ضمونها فيقول:
بدثار الأغنية ال�شعبية ،وت�أخذ ق�سماتها،
ّ
نغن���ي للث���ورة والر�شَّ ا�ش���اتِ
بطَّ لن���ا نغنّ���ي عل���ى البن���اتِ
ِّ
حينها تتمنى الفتاة �أن يكون هذا الفدائي فتى احالمها ،فتنا�شد �أمها قائلة لها:

ال�ش
���و ا َّب ْ
مي���ا �أعطين���ي الفدائي ل ِ
ّ

ا�ش
نازل الأر�ض املحتلة يف �إيده ر�شَّ ْ

ثم يغني اجلميع ملعركة الكرامة التي �أعادت للأمة كرامتها:
كال�شنك���وفْ بخلّ���ي ال���د ِّم �ش�ل�اَّ ْل
ُعج���زات
يف الكرام���ة َ�صنَعن���ا امل
ْ

هجومنِ���ا
ديكرتي���وفْ بغطّ���ي
ُ
حت���ى د ّي���ان �شه���د لرجالنِ���ا

ويت�أملون ملا ح�صل يف خميم تل الزعرت:
تل الزعرت ي���ا مد ّم ْر في���كِ البنيان

َيان
خلّيتِ
ال�شعب العربي ِيغْلي غَ ل ْ
ِ

وما ح�صل يف ح�صار بريوت ،و�صربا و�شاتيال وتتواىل الأحداث وت�أتي انتفا�ضة
احلجارة وت�ؤرخها الأغنية ال�شعبية بالدلعونا فنقول:
عل���ى دلعون���ا عل���ى دلعون���ا
تراب���ك فل�سط�ي�ن كح���ل العيون���ا

احن���ا انتف�ضن���ا وم���ا يهد ّدون���ا
وظ���رب احلجارة �أح�س���ن ما يكونا

وعلى الرغم من �أن هذه الأغنية واجهت حتدي ًا خطرياً يف �أوا�سط الت�سعينيات من القرن
املا�ضي حني اتهمت ببعدها عن الواقعية ال�سيا�سية ،و�أن حرب التحرير ال�شعبية قد عفا عليها
الزمن ،ف�إنها حافظت على م�ضمونها الثوري ،وعادت �إىل جذوتها مع ا�شتعال الأحداث مرة
�أخرى يف انتفا�ضة الأق�صى ،غري �أنها ما لبثت �أن دخلت يف منعطف االنق�سام حيث �صار
متجد �إجنازاته وقادته و�شهداءه ،مما �أفرغها من م�ضمونها ،وهدفها
لكل ف�صيل �أغانيه التي ّ
ال�سامي يف توحيد ال�شعب ودفعه �إىل حتقيق �آماله و�أهدافه.
ويالحظ �أن الأغنية ال�شعبية الوطنية – يف م ّدها وجزرها – مل تتخل عن �أ�صولها
ال�شعبية بل ظلّت متتح من نبعها ،وتوقع على �إيقاعها ،مما يدلل على هيمنتها على ال
�شعورنا اجلمعي ،وت�أثريها يف ال وعينا.
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ولي�س من قبيل املبالغة القول� :إن ال�شعب الفل�سطيني من �أكرث ال�شعوب العربية ا�ستغال ًال
لرموز تراثه ال�شعبي ومدلوالته ،فلم يرتك �شك ًال من �أ�شكال هذا املوروث �إال وا�ستعمله يف
�سبيل احلفاظ على ُهويته وحتقيق �أهداف الوطنية ،فالأغاين ،والأمثال ،وال�سري واحلكايات
واخلرافات ،والدبكات ،والأدوات ،والأزياء ،والغزل والن�سيج ،والألعاب ,واملقتنيات،
والطقو�س ,والتقاليد ,والعادات� ,ضمنها املهتمون بالق�ضية الفل�سطينية نتف ًا من هذه املواد
يف كل جماالت الإبداع لتوجيه ال�شعور الوطني العام ودفعه ليبقى الإن�سان الفل�سطيني
موجه ًا نظره �إىل �أر�ض ووطنه ،حمافظ ًا على �شخ�صيته وهويته.
ّ
وعليه ,ويف ظل �رصاعنا مع عدونا ،والأخطار التي تهدد موروثنا نب�ض هويتنا ،ف�إننا
مدعوون اليوم – �أكرث من �أي وقت م�ضى – �إىل �إن�شاء ما ي�سمى بثقافة حماية الرتاث
ال�شعبي و�إىل اتخاذ خطوات جادة قبل �ضياعه ،وفيما ي�أتي بع�ض املقرتحات التي ت�سهم
يف هذا املجال:
�1 .1إن�شاء �أر�شيف وطني �أو «بنك» تراثي فل�سطيني ،ي�ضم �شوارد هذا املوروث ونوادره
م�ص ّنفة ومفهر�سة حتى تكون يف متناول مريديها.
2 .2غر�س قيم االعتزاز بامل�أثورات ،وت�صحيح �أفكار النا�س عنها ،وتو�ضيح �أهميتها يف
احلفاظ على الذات والهوية.
3 .3التعاون مع منظمة اليون�سكو ،وتعريفها بالرتاث الوطني الفل�سطيني ،لتوثيقه
وحمايته من ال�رسقة والتزوير.
4 .4االهتمام العلمي بهذه امل�أثورات ،وتطوير الدرا�سات حولها ،ودعم البحث فيها،
و�إن�شاء املجالت املتخ�ص�صة ،وعقد امل�ؤمترات العلمية حولها ،و�إيجاد التخ�ص�صات العليا
لها يف اجلامعات.
5 .5تطعيم املناهج الدرا�سية يف املدار�س ب�ألوان خمتلفة من هذه امل�أثورات ،و�إقرار
م�ساق الأدب ال�شعبي الفل�سطيني �أو امل�أثورات ال�شعبية الفل�سطينية بحيث يكون �إجباري ًا يف
اجلامعات كلِّها.
6 .6العمل على ن�رش هذه امل�أثورات ،وترويجها وذيوعها من خالل �إقامة املهرجانات،
و�إن�شاء الفرق ال�شعبية ،و�إحياء املوا�سم والأعياد ،وعقد امل�سابقات الثقافية ،والأيام
املفتوحة التي تتناول الفنون ال�شعبية يف املراكز واملدار�س واجلامعات.
�7 .7إقامة متحف مركزي للرتاث ال�شعبي ،ومتاحف حملية ،ومعار�ض دورية يف كل
حمافظة من حمافظات الوطن ،ت�رشف عليها البلديات واملجال�س املحلية.

�8 .8إنتاج �أفالم وثائقية تعيد ت�صوير الطقو�س والعادات والتقاليد التي اندثرت ،وما
فيها من م�أثور قويل.
�9 .9إن�شاء مركز خا�ص ُيعنى بت�أ�صيل امل�أثورات ال�شعبية ،و�إعادتها �إىل �سريتها الأوىل
بالوقوف على جذورها املنب ّتة ،لإثبات الرواية التاريخية الفل�سطينية ونفي رواية الآخر.
1010التن�سيق بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شعبية لالهتمام باملوروث ،وجعله
على �سلّم �أولوياتها.
علّنا بذلك نكون قد حافظنا على موروثنا ال�شعبي تراث ال�شعب الروحي وذاكرته
املتجددة ،و�ضمري الفل�سطيني وهويته ،و�سالحه يف مواجهة 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:
تتناول الدرا�سة طبيعة العالقة التي جمعت بني ال�سكان يف مدينة جنني واملراكز
الكربى يف منطقة اجلليل( :عكا وحيفا و�صفد وطربية والنا�رصة) ،وحتدثت عن الرتكيبة
ال�سكانية لهذه املدن ،وكيف توزعت على �أحيائها ،وتطرقت �إىل ال�صالت االجتماعية التي
جمعت بينهم والتوتر الذي حدث يف العالقة بني �أبناء املنطقة �أواخر العهد العثماين و�أ�سبابه.
اعتمدت الدرا�سة يف معلوماتها على نحو �أ�سا�سي على امل�سوحات الإح�صائية التي
�أجرتها الدولة العثمانية يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين،
وخا�صة الإح�صاءات التي �أجريت يف العام  1871/72ويف العام  ، 1908/09كما
ا�ستندت �إىل التقرير الذي قدمه بهجت والتميمي للدولة عن �أحوال املنطقة يف العام
 ،1912/13بالإ�ضافة �إىل بع�ض الوثائق وامل�صادر العثمانية اخلا�صة بتلك الفرتة.
خل�صت الدرا�سة �إىل �أن العالقات التي جمعت بني ال�سكان يف جنني ومدن اجلليل تعد
منوذج ًا للتعاي�ش امل�شرتك بني �أبناء املجتمع الواحد على اختالف انتماءاتهم الدينية ،فقد
عا�شت الطوائف الدينية يف هذه املنطقة يف �أحياء خمتلطة يجتمع فيها امل�سلم وامل�سيحي
واليهودي ،ويت�شاركون احلياة اليومية يف خمتلف جوانبها ،وتقاربت عاداتهم وتقاليدهم
يف �أجواء من الت�سامح بعيدا عن املمار�سات القهرية من �أجل �صهر التمايز �أو �إلغائه ،وقدمت
بهذا دليال على تقبل املجتمع العربي الفل�سطيني للتنوع ال�سكاين والثقايف ،وقد تبدلت هذه
الأحوال �إىل �رصاع بفعل التدخالت اخلارجية.
الكلمات املفتاحية :امل�سلمون ،امل�سيحيون ،اليهود ،جنني ،منطقة اجلليل ،الرتكيبة
ال�سكانية.
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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 alTamimi 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
�إن مو�ضوع العالقة بني ال�سكان على خمتلف انتماءاتهم الدينية يف املناطق التي
 وخا�صة،كانت �سابقا جزءا من الدولة العثمانية من املوا�ضيع التي ت�ستحق الوقوف عندها

املناطق الفل�سطينية؛ نظرا لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،وقد مت اختيار منطقة اجلليل وجنني
للدرا�سة من بني املناطق الفل�سطينية؛ لأن فيها �أماكن دينية مقد�سة جاذبة لل�سكان من
خمتلف الطوائف لال�ستقرار فيها ،واقت�رصت الدرا�سة على املراكز يف منطقة اجلليل (عكا
وحيفا و�صفد وطربية والنا�رصة)؛ لأن املدن كانت على مدار التاريخ مركز التنوع ال�سكاين.
تناولت الدرا�سة الفرتة الواقعة يف �أواخر العهد العثماين يف الوقت الذي بلغ فيه �ضعف
الدولة وتهالكها مبلغا عظيما ،كونه الوقت الذي تكون فيه عالقة ال�سكان ببع�ضهم �أكرث
و�ضوحا ،وت�ستخدم الدرا�سة وثائق الأر�شيف العثماين التي مل حتظ باالهتمام املطلوب من
طرف الدار�سني للتاريخ الفل�سطيني.
�شكلت مدن عكا وحيفا و�صفد وطربية والنا�رصة مراكز لأق�ضية يف بالد اجلليل �أواخر
العهد العثماين ،ومت �ضمها جميعا حتت لواء عكا التابع لوالية بريوت� ،أما مدينة جنني
فكانت ت�شكل ق�ضاء يتبع �أداريا �إىل لواء نابل�س ،الذي تبع مت�رصفية القد�س �أحيانا ووالية
بريوت �أحيانا �أخرى.

الرتكيبة السكانية:
تتوافر بع�ض البيانات الإح�صائية عن الرتكيبة ال�سكانية يف جنني ومدن اجلليل �أواخر
العهد العثماين من خالل جمموعتني من امل�صادر �أحدهما الإح�صاءات الر�سمية التي قامت
بها الدولة العثمانية ،وثانيهما كتب الرحالة الذين زاروا املنطقة ،وكتبوا عن �أعداد ال�سكان
و�أو�ضاعهم املعي�شية ،وال ميكن االطمئنان بيقني �إىل الأرقام املتاحة يف هذين امل�صدرين،
لأ�سباب عديدة �سبق لبع�ض امل�ؤلفني ذكرها بالتف�صيل )1(،وت�ستند هذه الدرا�سة �إىل البيانات
الواردة يف االح�صاءات الر�سمية العثماين ة؛ لكونها اف�ضل املتاح يف اعتقادنا.
ق�سمت دفاتر الإح�صاء العثماين ال�سكان يف املنطقة �إىل ق�سمني :م�سلمني وغري
م�سلمني ،وكانت تنظر �إىل امل�سلمني كمجموعة واحدة ،وال ت�شري �إىل كونهم �سنة او �شيعة،
كما ال ت�شري �إىل انتماءاتهم العرقية كالأكراد واجلرك�س ،وهكذا تعاملت مع طائفة اليهود،
فهم ال ينق�سمون �إىل يهود ا�شكناز و�سفار دمي كما هو احلال يف كتب الرحالة )2(،ويلفت
االنتباه �أن دفاتر الإح�صاء املت�أخرة �أ�شارت �إىل وجود بهائيني ودروز بني امل�سلمني ،كما
�أ�شارت �إىل �أن اليهود ينق�سمون �إىل فرق عدة ،لكنها مل تذكر �أ�سماءهم(.)3
ت�شكل البيانات االح�صائية التي �أوردها دفرت االح�صاء ال�شامل الذي �أجرته الدولة
العثمانية عام  1871/72لوالية �سورية وفق االنتماء الطائفي لوحة ذات داللة كبرية على
الرتكيبة الطائفية يف جنني ومنطقة اجلليل ،ويالحظ �أن ايا من هذه املدن لي�ست خال�صة
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لطائفة دينية واحدة بل وجد يف جميع املدن جمموعة من الطوائف ،ومل تكن الغلبة العددية
لطائفة بعينها على باقي الطوائف يف جميع املدن ،حيث تبني من الإح�صاء �أن الغلبة
العددية كانت للم�سلمني يف عكا وجنني و�صفد ،بينما كانت للم�سيحني يف حيفا والنا�رصة،
ولليهود يف طربيا)4(.
حدث تطور طفيف على هذه الرتكيبة ال�سكانية يف هذه املدن خالل العقود الأربعة
الأخرية من احلكم العثماين كما يظهر يف الإح�صاء الذي �أجرته الدولة لوالية بريوت عام
 1908/09التي كانت ت�شمل املناطق ال�شمالية من فل�سطني ،حيث انتقلت الغلبة العددية
يف حيفا ل�صالح امل�سلمني بعد �أن كانت ل�صالح امل�سيحني يف الإح�صاء الأول( ، )5ويبدو �أن
هذه الزيادة جاءت من الأرياف واملناطق املجاورة للمدينة ،ويف زيارة بهجت والتميمي
بعد خم�س �سنوات من الإح�صاء الأخري اىل املنطقة �أ�شارا �إىل �أن هناك زيادة ملحوظة يف
�أعداد اليهود وامل�سيحيني ناجتة عن قدوم عنا�رص �أجنبية اىل املدينة ،وحذرا من م�ساهمة
هذه الزيارة يف تغيري الرتكيبة ال�سكانية فيها يف امل�ستقبل(.)6
حافظ امل�سيحيون على كونهم املجموعة ال�سكانية الأكرب يف النا�رصة ويليهم
امل�سلمون ثم اليهود ،لكن الذي يلفت االنتباه االرتفاع الكبري يف �أعداد امل�سيحيني الالتني
املدعومني من الدول الأوروبية على ح�ساب طائفة الروم املحليني ،وهو ما ي�شري �إىل جهود
تب�شريية وا�سعة يف هذه املدينة.
بقيت الغلبة العددية لطائفة اليهود يف مدينة طربيا ،لكن تطوراً حدث داخل الطائفة
نف�سه� ،إذ �أ�صبحت الأغلبية لليهود اال�شكناز القادمني من �أوروبا على ح�ساب اليهود
ال�سفاردمي املحلية (الوطنية) (العربية) ،كما كان يحلو لبهجت والتميمي ت�سميتها.
يت�ضح �أي�ض ًا من خالل مقارنة البيانات الواردة يف الإح�صائيني �أن هناك زيادة
ملحوظة على �أعداد ال�سكان يف مدن ال�ساحل (حيفا وعكا) ،و�شملت هذه الزيادة جميع
الطوائف الدينية  ،ويبدو �أن هذه املدن �شهدت منوا اقت�صاديا ف�أ�صبحت قبلة للوافدين �إليها،
بينما كانت الزيادة طبيعية يف مدن الداخل طربية والنا�رصة ،وتراجعت �أعداد ال�سكان من
اليهود يف مدينة �صفد تراجع ًا كبرياً ،وكان تراجع �أعداد امل�سلمني طفيفاً ،ويف املقابل ف�إن
�أعداد امل�سيحني من خمتلف الطوائف يف املدينة �شهدت ازدياداً وخا�صة طائفة الكاثوليك،
ثم تراجعت �أعدادهم بعد هذا التاريخ ب�سبب هجرتهم اىل �أمريكا( ،)7وكذلك �شهدت مدينة
جنني هي الأخرى تراجعا كبريا يف اعداد �سكانها ،ويفهم من الإ�شارات الواردة يف امل�صادر
�أن ذلك جاء ب�سبب تراجع الأو�ضاع االقت�صادية فيها(.)8
نخل�ص للقول �إن جنني ومدن اجلليل مل تكن ذات لون طائفي واحد ،ومل تكن الغلبة
العددية لطائفة بعينها يف جميع املدن ،و�أدت الهجرات الداخلية والوافدة من اخلارج خالل
العقود الأربعة الأخرية من احلكم العثماين �إىل تغري يف الرتكيبة ال�سكانية يف بع�ض هذه
املدن.

توزيع السكان
ا�شتملت مدن اجلليل على �أحياء حمل بع�ضها ت�سمية لطائفة دينية  ،ومن ذلك احلي
اليهودي يف طربيا ،واحلي امل�سيحي يف حيفا ،الأمر الذي يوهم بانعزال الطوائف الدينية
عن حميطها  ،وانق�سمت �أحياء الطوائف نف�سها �إىل �أجزاء �سكن يف كل منها جمموعة دينية
خمتلفة ،ففي داخل احلي امل�سيحي جند جزءا لطائفة الروم ،وجزءا �آخر لطائفة الكاثوليك
 ،وينطبق الأمر نف�سه على الأحياء اليهودية ،ففي مدينة طربيا ان�شطر احلي اليهودي �إىل
ق�سمني حني انف�صل اليهود من �أ�صل �أوروبي اال�شكناز عن �إخوانهم يف الدين من اليهود
ال�سفاردمي)9(.
تبني من الدرا�سات التي اعتمدت �سجالت املحاكم ال�رشعية وهو ما ت�ؤكده الوثائق
العثمانية(� )10أن هذه االحياء مل تقت�رص على طائفه معينه ب�صورة تامة ،مل يكن انت�شار
الطوائف الدينية مطابق ًا متام ًا لأ�سماء هذه الأحياء �إذ عا�ش امل�سلمون وامل�سيحيون مع ًا يف
املحلة الغربية من حيفا التي كان معظم �سكانها من امل�سيحيني ،وكذلك كان هناك عدد من
الأ�رس امل�سيحية يف املحلة ال�رشقية التي كان معظم �سكانها من امل�سلمني ،كما جند بيوت
للم�سلمني يف احلي اليهودي يف حيفا( ،)11وجتاورت جميع الطوائف جنبا �إىل جنب يف
احلي اال�سالمي (حي اجلامع) يف مدينة النا�رصة )12(،وانق�سمت طربية �إىل حيني ال�شمايل
واجلنوبي و�شاهد بهجت والتميمي جامع ًا يف كل حي( ،)13ما ي�سمح لنا باالعتقاد بوجود
م�سلمني يف التجمع ال�سكاين اليهودي ولو ب�شكل حمدود ،ومل حتمل �أحياء عكا ا�سما طائفيا
خالفا لباقي مدن اجلليل ،وعا�ش امل�سلمون وامل�سيحيون يف ثالثة �أحياء من �أحيائها
الع�رشة جنبا �إىل جنب ،و�شكل امل�سيحيون �أغلبية ال�سكان يف حي ال�شيخ عبد اهلل)14(.
يت�ضح من واقع اختالط ال�سكان يف �أحياء هذه املدن �أن الأ�رس مل جترب على االقامة
يف �أحياء مطابقة النتمائها الديني ،كما هو احلال يف �أحياء (اجليتو) التي ظهرت يف املدن
الغربية ،و�أن هذه الأ�رس كانت تختار املكان الذي تراه منا�سبا لل�سكن تبع ًا العتبارات عدة،
من بينها الدين ،والعرق ،والذوق ،وال�رشيحة االجتماعية واالقت�صادية التي ينتمي �إليها
�سكان احلي ،ويت�ضح �أي�ضا �أن وجود الأحياء التي حتمل ا�سم ًا طائفياً ،جاءت نتيجة لرغبات
�أولئك الذين ينتمون �إىل املذهب نف�سه للعي�ش مع ًا يف جتمعات منف�صلة لدواعي احلماية
والراحة والرغبة يف تامني ا�ستقاللهم الديني واالجتماعي ،وينبغي الإ�شارة �إىل �أن ذلك كان
موافقا لإرادة الدولة لت�سهيل ال�سيطرة عليهم و�إدارة �ش�ؤونهم(.)15
مل يقت�رص �أثر احلي وال�سكن فيه ب�صورة خمتلفة على الت�شكيلة املادية للمدينة فقط،
بل �أثر على اجلوانب االجتماعية �أي�ضاً ،ويف وقت كان فيه االعتزاز باالنتماء �إىل احلي
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والت�ضامن بني �أبنائه يعطي �صاحبه �شعوراً بالعزة ،ي�شبه غريه من الروابط القادرة على
اجلمع بني اجلماعة الواحدة ،ومن الأمور التي عززت ذلك �أن �إيقاع العقوبات ودفع ال�رضائب
يف العهد العثماين كانت تقع على �أبناء احلي ب�شكل جماعي ،كما عززها �أي�ضا ا�شرتاك
ال�سكان يف اختيار �شيخ احلارة)16(.
مل تكن االحياء داخل املدينة الواحدة منف�صلة عن بع�ضها� ،إذا ما افرت�ضنا مطابقة الت�سمية
مع هوية ال�سكان داخل احلي حيث كانت بيوت الأحياء متال�صقة ،وال يف�صل بينها �سوى �شوراع
�ضيقة ،وتبقى رواية بريكهات الذي زار طربيا عام 1812م ،وقال ب�أن اليهود يعي�شون يف معزل
عن ال�سكان ،ويقيمون يف حي خا�ص بهم له �سور وبوابة واحدة تغلق عند مغيب ال�شم�س)17(،
مثار ت�سا�ؤالت فلم ي�شري اىل ذلك غريه من الرحالة وعندما زار بهجت والتميمي مدينة
طربية يف العام 1913م ذكرا �أن �شارعا فقط يف�صل بني احليني يف املدينة(.)18
لي�س لدينا ما ي�شري �إىل تخ�ص�ص الأحياء الطرفية يف هذه املدن للأقليات؛ فامل�سلمون
الذين ي�شكلون الأقلية يف مدينة النا�رصة ي�سكنون يف مراكز املدينة ،وكذلك �سكن امل�سيحيون
الذين هم �أقلية يف مدينة عكا يف قلب املدينة ،وعا�شت بع�ض الأقليات يف الأحياء الطرفية
من املدية لأنها جاءت �إليها يف �أوقات مت�أخرة ،كما هو احلال مع احلي الأملاين يف �أطراف
مدينة حيفا.
تبني �أن توزيع ال�سكان على �أحياء املدينة مل يكن من النوع الإجباري و�أن الطوائف
الدينية كانت ت�شكل الأكرثية يف بع�ض الأحياء ،و�أقلية يف �أحياء �أخرى ،وكان التجاور يف
ال�سكن بني الأهايل على اختالف انتماءاتهم الدينية �ضمن احلي الواحد ،ي�ؤدي اىل تنمية
روح العي�ش معاً.

التواصل االجتماعي والعيش املشرتك:
�شكل واقع التجاور بني ال�سكان على اختالف انتماءاتهم الدينية حقال وا�سع ًا لاللتقاء
بينهم ،والتعامل اليومي والتوا�صل االجتماعي ،ومل تكن اللغة ت�شكل عائقا بينهم ،فالأغلبية
من ال�سكان تتكلم اللغة العربية ،وحتى الذين يتداولون احلديث بينهم بلغتهم اخلا�صة كانوا
يعرفون العربية العامية ،كما هو احلال يف احلي الأملاين يف حيفا)19(.
كانت الأن�شطة االقت�صادية ت�شكل اجلزء العميق يف العالقات االجتماعية بني جميع
الطوائف ،وجند كثرياً من ال�شواهد على تعامالت البيع وال�رشاء بني ال�سكان كافة ،وكان
التجار يف �أ�سواق هذه املدن خليطا من خمتلف الطوائف ،و�أ�شار الرحالة اىل احل�ضور
البارز لليهود يف �سوق �صفد ،وتو�سطهم بني كبار التجار والفالحني القادمني اىل املدينة

مع منتجاتهم( ،)20وم�شاركتهم يف مقاي�ضة الفالحني مبنتجات املدينة بالأنعام يف �سوق
اخلان ،الذي يقام يوم االثنني من كل �أ�سبوع يف مدينة طربية( ،)21وا�شتهر العديد منهم يف
العمل طباعة جائلني على القرى التي كان كثري من �سكانها م�سلمني( ،)22وكان لليهود
وامل�سيحيني ح�ضور بارز يف الغرف التجارية بعد �إن�شائها ،وكان من بني �أع�ضاء الغرفة
التجارية لعكا جورجي �أفندي وميخائيل عيد �أفندي(.)23
مل يقت�رص الأمر على التبادل التجاري والعمل معا يف مهنة التجارة ،بل ظهرت
�رشاكات جتارية بني امل�سلمني واليهود وامل�سيحيني ،كما يف �رشكة التنقيب عن املعادن
ال�سورية التي ت�أ�س�ست عام( ،1912)24وجند �أبناء الطوائف يكمل كل منهم �أعمال غريه،
فنجد يف مهنة النقل مثال حممد بن �رشيف املن�صور الذي ينقل الب�ضائع على البغال ،وكان
�شمعون بن �شمويل املو�سوي ي�سافر بالنا�س على الدواب ،وكان العامل يف اخلان الذي
ي�ؤوي امل�سافرين يو�سف بن بطر�س امل�سيحي(.)25
ح�صل امل�سيحيون على الق�سط الأكرب من الأعمال التجارية اخلارجية يف عكا وحيفا
ويليهم اليهود نظرا لأن ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التجارية الأوروبية قامت بتعيني وكالء
لها يف هذه املدن من بينهم ،وعلى �سبيل املثال كان يوهن�س �سميث وكيل البواخر
الرو�سية ،وكان فرنك بن �إبراهيم اليهودي وكيل ال�سفن الإجنليزية يف حيفا( ،)26ويف
حماولة من الدولة العثمانية لت�شجيع التجار امل�سلمني على التجارة اخلارجية قامت
مبنح العديد منهم �أو�سمة ونيا�شني ،ومن بينهم التاجر �إبراهيم ن�رص اهلل احلواري يف عكا
و�سليم ن�رص اهلل يف حيفا(.)27
متتع ه�ؤالء التجار على اختالف انتماءاتهم الدينية مبكانة مرموقة باملجتمع ،حيث
�أ�شارت احلجج �إليهم بلقب الوجيه ،ومثال ذلك الوجيه التاجر �إبراهيم خوري ،وكان لهم
ح�ضور بارز يف املجتمع ،كما ت�شري �إىل ذلك العديد من احلجج مثل :م�صطفى اخلليل وعبد
اللطيف ال�صالح يف حيفا وجورج وايليا ابني حبيب حوا يف عكا(.)28
كان ب�إمكان جميع ال�سكان العمل يف املهن واحلرف التي يختارونها ،ومل جند ما
ي�شري �إىل انح�صار مهنة �أو حرفة �صناعية يف طائفة معينة ،وعمل العديد منهم يف الزراعة،
حيث كان �أهل طربية يزرعون ال�سهل الواقع غربي املدينة ،وكان �سكان النا�رصة و�صفد
يزرعون �سهولهم وحدائقهم باحلبوب ،ويعتنون ب�أ�شجار الزيتون والعنب املحيطة بهذه
املدن( ،)29كما عمل كثري منهم يف مهنة �صيد ال�سمك يف بحرية احلولة وعني املاحلة
و�سواحل عكا وحيفا(.)30
�ضمت احلرف ال�صناعية عماال من خمتلف الطوائف ،وكان من بني اخلياطني �سليم بن
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حبيب امل�سيحي وحاييم بن كزرباه املو�سوي ،بالإ�ضافة اىل العديد من اخلياطني امل�سلمني
يف مدينة حيفا( ،)31وت�شارك عبد اهلل ال�سلمان مع �إبراهيم كوهني مو�سوي يف مع�رصة
للزيتون ،وامتلك اخلواجا جانيت ح�صة يف طاحونة للقمح مع حممد الب�شري يف حيفا(،)32
و�إذا كان بع�ض �أبناء الطوائف م�شهورين مبزاولة مهن معينة ،ف�إن ذلك يعود �إىل �أ�سباب
عديدة ،ومن ذلك مثال �أن اليهود ا�شتهروا بالعمل يف مهنة الطب ،لأنهم كانوا يتوارثون �أ�رسار
تلك املهنة ،وا�شتهر امل�سيحيون بعملهم كمرتجمني عند الدبلوما�سيني والتجار الأجانب
ملعرفتهم باللغات الأجنبية ،وكان العاملون يف مهنة ال�رصافة من اليهود وامل�سيحيني
لأ�سباب دينية( .)33وعمل غري امل�سلمون يف مهن �أرقى من التي عمل بها امل�سلمون مثل
نحت الأحجار ،وتبليط الطرقات ،لأنهم تلقوا تعليما يف هذا املجال)34(.
�ساهم الن�شاط التجاري والنمو االقت�صادي يف حيفا يف متتني العالقات بني الطوائف؛
لأنه �ساعد على ت�شابك امل�صالح ،وخفف من حدة الفرز الطائفي يف املجتمع ،وزاد من وترية
التفاعل بني ال�سكان ،ولهذا ال�سبب �أبدى بهجت والتميمي ده�شتهما من عدم القدرة على التمييز
بني الطوائف يف املدينة ،وذكرا �أنها تختلف عن باقي مدن اجلليل التي مروا بها)35(.
انق�سم ال�سكان يف هذه املدن اىل جمموعتني من الأغنياء والفقراء يف كل طائفة ،وت�شابهه
الأغنياء يف م�ساكنهم اجلميلة والنظيفة التي تت�ألف من �أكرث من طابق و�أثاثها الثمني� ،أما
م�ساكن الفقراء فهي من طابق واحد ،وهي منحطة يف �شكلها و�أثاثها ونظافتها )36(،كان
ال�سكان يف هذه املدن يت�شابهون يف لبا�سهم �سواء يف ذلك الرجال �أو الن�ساء ،وت�ضع ن�ساء
غري امل�سلمني احلجاب على وجهها عند اخلروج من املنزل ،وكان بع�ض الرجال خا�صة
الذين يعملون بالقرى يعتمرون (احلطة والعقال) لبا�س الر�أ�س الفل�سطيني التقليدي)37(.
�شاعت العادات والتقاليد املت�شابهة بني جميع ال�سكان يف املدينة الواحدة على
اختالف انتماءاتهم الدينية ،فقد كان من عادة �سكان �صفد امل�سلمني واليهود عدم القبول
بزواج الرجل يف بيت منفرد بل عليه الزواج يف بيت العائلة )38(،ومل ت�ؤد حالة التعاي�ش بني
الطوائف يف هذه املدينة �إىل فقدان غري امل�سلمني خل�صو�صياتهم الثقافية ،وظلت حمتفظة
بعاداتها وتراثها ،ومن ذلك �أنهم كانوا يختلفون عن امل�سلمني يف عادات الزواج مث ًال يف
�رضورة �أن مي�ضي الزوج �سنة يف بيت عائلته و�سنة يف بيت عائلة الزوجة ،ويف الوقت الذي
يدفع فيه الرجل املهر لزوجته عند امل�سلمني ،ف�إن الرجل واملر�أة يدفعان بالت�ساوي املهر
عند اليهود املحليني )39(،وال جند ممار�سات قهرية �ضد غري امل�سلمني لإجبارهم على �إلغاء
هذا التمايز.
�سادت روح التاّلف بني ال�سكان وكان املظهر االجتماعي املعرب عن مدى التاّلف بني

اجلميع يربز �أيام العيد ،حيث ميتنع غري امل�سلمني عن الذهاب �إىل العمل وحتى الطبخ ،وكانت
الأ�رس امل�سلمة تتناف�س يف �إر�سال خمتلف الأطعمة واحللويات �إىل املعارف والأ�صدقاء
منهم لتعود حمملة ب�صناديق اخلبز ،وكانوا يتبادلون الزيارات الأ�رسية فيما بينهم ،وكان
يروق لبع�ض ال�شباب ق�ضاء جمال�س ال�سهر يف بع�ض احلانات لديهم )40(،ويت�شارك ال�سكان
يف الذهاب �إىل ال�ساحل وحمالت النزهة التي يخرجون �إليها يف امل�ساء )41(،وكذلك كانت
حفالت الأعرا�س العربية ت�ستعني ي�ضارب العود واملغني اليهودي ،ولعل �أبرز ما يدل على
تاّلف ال�سكان �أن الطقو�س الدينية امل�سيحية واليهودية يف املعابد كانت مبينة على ايقاعات
املو�سيقا العربية)42(.
ميكننا �إجمال القول �إن الطوائف الدينية مل تكن معزولة عن بع�ضها يف املدينة
الواحدة ،بل تت�شارك احلياة اليومية يف خمتلف جوانبها من العمل يف الأن�شطة االقت�صادية
والتجارية ،وتتقارب يف لبا�سها وعاداتها ،وت�سود عالقات امل�ساملة واملوادعة بينها.

التوتر والصراع
�أدى اختالط ال�سكان وتقاربهم على مدى �أجيال �إىل تقلي�ص الفوارق الناجتة عن
االنتماءات الدينية ،وال تذكر الوثائق وكتب التاريخ -يف حدود اطالعنا -نزاعات ذات بال
بني الطوائف التي تكونت منها الرتكيبة ال�سكانية يف جنني ومدن اجلليل قبل بداية القرن
الع�رشين ،وظهرت متانة العالقات بني خمتلف ال�سكان ور�سوخها حني وقعت الأحداث
امل�ؤ�سفة بني الطوائف الدينية يف العام  1860يف مدينة دم�شق وجبل لبنان القريبتني من
منطقة اجلليل ،بعدم اجنرار �سكان املنطقة للم�شاركة يف هذه الفتنة ،بل �أن جمموعة من
ال�شباب امل�سلمني �أخذت على عاتقها حماية اليهود يف �صفد )43(،لكن العديد من العوامل
اجتمعت بعد هذا التاريخ وعملت على اف�ساد العالقة بني �سكان املنطقة.
بد�أت مالمح التغيري يف العالقة بني ال�سكان بظهور فجوة اقت�صادية وثقافية وعلمية
بني امل�سلمني من جهة واليهود وامل�سيحيني من جهة �أخرى ،و�أخذت تزداد حدتها �أواخر
العهد العثماين ،و�ساعد على بروز هذه الفجوة امل�ساعدات الأجنبية ،التي تدفقت �إىل املنطقة
لتمويل �أعمال البناء يف الكنائ�س واملن�ش�آت االقت�صادية والعلمية واخلريية بعد �صدور
قانون التنظيمات اخلريية العثماين ،الذي �سمح لهم ب�شكل وا�سع ب�إقامة هذه املن�ش�آت،
وجاءت هذه امل�ساعدات يف �سياق التناف�س بني الدول الأجنبية على النفوذ يف الأرا�ضي
املقد�سة.
كان اليهود وامل�سيحيون هم امل�ستفيد الأول من النه�ضة االقت�صادية التي �شهدتها
املنطقة بف�ضل هذا الدعم ،خا�صة �أن ال�رشكات الأجنبية ف�ضلت التعامل مع امل�سيحيني
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بحكم الرابط الديني ومع اليهود بحكم م�شاركتهم الوا�سعة يف التجارة )44(.كما وجد
امل�سيحيون واليهود من ميد لهم يد العون يف �إقامة املطابخ وال�صحف واملدار�س على عك�س
حال امل�سلمني )45(،وميكن مالحظة هذه الفجوة العلمية من خالل مقارنة �أعداد املدار�س
التي يديرها غري امل�سلمني و�أعداد الطلبة فيها مع �أعداد مدار�س امل�سلمني وطلبتها من خالل
دفرت الإح�صاء العثماين عام  ،1871/72حيث بلغ جمموع املدار�س يف هذه املدن ال�ستة
للم�سلمني  21مدر�سة للذكور ومل يكن للإناث ن�صيب منها ،وبلغ عدد الطالب فيها 362
طالباً ،بينما بلغ عدد مدار�س امل�سيحيني واليهود  51مدر�سة �أربعة منها للإناث ،وبلغ عدد
الطالب فيعا  1028طالبا من بينهم  280طالبة)46(.
مل يتوقف الأمر على ظهور فجوة اقت�صادية وثقافية بني �سكان املنطقة مبختلف
طوائفهم ،بل ظهرت �إىل جوار املدن حمميات دينية� ،أقامتها �-أواخر العهد العثماين-
الدول الأوروبية واحلركات االجتماعية التي ظهرت فيها ،ومن بينها حركة الغزو ال�صليبي
ال�سلمي واحلركة ال�صهيونية ،وكان �سكان هذه املحميات يعي�شون حياة اقت�صادية وثقافية
واجتماعية خمتلفة عن حياة جريانهم داخل املدن )47(،وقد �أثارت هذه املحميات حفيظة
امل�سلمني واليهود وامل�سيحيني املحليني ،الذين يراقبون ما يجري فيها بقلق ،ويتابعون
باهتمام هجرة اليهود �إليها ،وقد ن�رش الأب هرني مقاال يف جملة ال�رشق �سنة 1899م
بعنوان« :اليهود يف فل�سطني وم�ستعمراتهم» حذر فيه من �أطماع اليهود ،وطالب ال�سلطات
مبنعهم من الهجرة �إىل هذه البالد ،ون�رش العديد من املثقفني �أ�صحاب التحرير يف �صحف
الكرمل والنفري دعوات م�شابهة)48(.
جنحت الدول الأوروبية يف تعميم �أفكارها ب�إقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني بني
اليهود املحليني كما جنحت امل�ؤ�س�سات التب�شريية واخلريية التي �أقامتها الدول الأوروبية
يف عمليات حتويل امل�سيحيني املحليني عن مذاهبهم امل�سيحية �إىل املذاهب ال�سائدة يف
الدول الغربية ،ون�رش اللغات  ،وتعميم الأفكار الأجنبية بدرجة وا�سعة يف املنطقة)49(،
وترتب على ظهور خلل على العادات عند امل�سيحيني واليهود ومن ذلك مث ًال �أن النا�شئات
من امل�سيحيات يف النا�رصة �أ�صبحن ينبذن العادات التقليدية املوروثة عن الآباء وخا�صة
�سرت الوجه )50(،مل يجد امل�سيحيون املحليون �أمامهم �سوى ال�شكوى للدولة العثمانية كي
متنع ن�شاطهم لكنها كانت مكبلة باالمتيازات)51(.
انت�رشت مظاهر التع�صب الديني والقومي بني املجموعات ال�سكانية التي عا�شت يف
املطقة ب�سالم ملائت ال�سنني ،وو�صف بهجت والتميمي مدينة النا�رصة عند زيارتهما لها
يف العام 1913م ب�أنها �أ�صبحت مثاال للتع�صب امل�سيحي؛ حيث يعمل امل�سيحيون يف اتفاق
تام وبكل غرية واجتهاد لت�أ�سي�س كيان م�سيحي لأنف�سهم يف تلك املنطقة )52(،وحني زارا

�إحدى املكتبات اليهودية يف مدينة حيفا كانت جدرانها مزينة بر�سومات املقد�سات الدينية
اليهودية كافة ،وكل ما يلقي يف �أرواح الن�سل اجلديد التع�صب العن�رصي )53(،وعندما مت
افتتاح فرع لبنك �أجنلو فل�سطني يف مدينة حيفا رف�ض هذا الفرع التعامل مع غري اليهود
وكذلك ح�رص اليهود يف املدينة البيع وال�رشاء فيما بينهم دون غريهم )54(،وهذه مظاهر مل
يعتد عليها ال�سكان من قبل.
بد�أ التوتر يف العالقة باالنح�صار بني اليهود وخا�صة القادمني اجلدد منهم من
جهة ،وبني العرب امل�سيحيني وامل�سلمني من جهة �أخرى ،بعد تراجع امل�شاريع امل�سيحية
يف املنطقة ل�صالح احلركة ال�صهيونية ،نتيجة غياب فكرة احلما�س الديني يف الغرب مع
نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين وبروز الن�شوة القومية ،وبخا�صة بعد �إدراك
�سكان املنطقة �أن احلركة ال�صهيونية تتبنى �سيا�سية الإحالل القائمة على طرد غري اليهود
من �أر�ضهم واالتيان باليهود من بقاع الأر�ض كافة للعي�ش يف هذه البالد ،ثم تطور هذا
التوتر يف العالقة اىل �رصاع انطلقت واحدة من �رشاراته الأوىل بالقرب من قرية ال�شجرة
ق�ضاء طربيا ،حني قام جمموعة من �شباب القرية بقتل �أحد حرا�س امل�ستعمرات اليهودية
القريبة منها يف العام 1909م ،واختفى على �أثر احلادثة ثالثة من �سكان القرية مل يعرف
م�صريهم )55(،فيما بدا �أنه عملية ث�أر ملقتل احلار�س ،ثم ازدادت اال�ضطرابات وال�رصاعات
مع مرور الزمن ،ودخلت املنطقة �إىل دوامة من العنف بني اجلانبني ومل تهد�أ �إىل يومنا هذا،
بعد �أن كانت العالقات ال�سلمية بني اجلميع هي ال�سمة البارزة ملئات ال�سنني.
نخل�ص للقول ب�أن ظاهرة العنف وال�رصاع بني الطوائف الدينية غريبة على �شعبنا،
وظهرت بفعل تدخل الدول االجنبية يف ال�ش�ؤون الداخلية لهذه املنطقة.

اخلامتة
تنوعت الرتكيبة ال�سكانية ،التي عا�شت يف جنني ومدن اجلليل يف �أحياء خمتلطة �ضمت
امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود ،يف جتاور �إن�ساين وعالقات اجتماعية يومية ،ن�سجت على مر
الأيام منط حياة م�شرتكة وعي�ش واحد وتقارب يف العادات والتقاليد .وجمعت بني ال�سكان
على اختالف انتماءاتهم الدينية عالقات طيبة ،وعملوا معا يف املهن نف�سها ،وتبادلوا البيع
وال�رشاء ،و�أقاموا بينهم �رشاكات اقت�صادية جتارية وت�شاركوا يف الأفراح والأتراح ،وتبادلوا
الزيارات والهدايا ،و�أم�ضوا يف املكان نف�سه �أوقات فراغهم ،و�أ�شارت العديد من املواقف
�إىل متانة ال�صالت وعمق الرتابط بينهم ،وكانت هذه العالقات الطيبة والرتاث املرتاكم من
العي�ش امل�شرتك عامال رئي�سيا يف حت�صني هذه املدن من وقوع النزاعات بني الطوائف.
مل تزل العالقات ال�سلمية قائمة بني جميع ال�سكان حتى ت�سلطت الر�أ�سمالية الغربية
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على هذه املنطقة ،وتدخلت الدول الأجنبية يف �ش�ؤونها الداخلية ،ومل تكن احلكومة
العثمانية قادرة على وقف هذه التدخالت ،الأمر الذي جعل املنطقة تنجر �إىل �رصاع
مل ين�ش�أ يف املنطقة ،و�إمنا ن�ش�أ خارجها ،وكان له �أهمية حا�سمة يف تطور العالقة بني
�سكان املنطقة يف امل�ستقبل.
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3737امل�صدر ال�سابق� .ص250؛ 390؛ ي�سار الع�سكري .ق�صة مدينة �صفد .املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم� .ص.67
3838رفيق التميمي وحممد بهجت� .ص.358
3939امل�صدر ال�سابق� .ص.358
4040ي�سار الع�سكري� .ص.67 - 66
4141امل�صدر ال�سابق� .ص 253 - 248؛ 357 - 356؛ 373 - 371؛ م�صطفى العبا�سي.
�ص.28
4242دونالد كواترت .الدولة العثمانية  .1922 - 1700ترجمة امينار منازي.2004 ،
�ص.317
4343م�صطفى العبا�سي� .ص.21
4444امل�صدر ال�سابق362 .؛ دونالد كواترت� .ص.323
4545رفيق التميمي وحممد بهجت� .ص250؛ الك�س الكرمل� .ص.271 - 267
�4646سالنامة �سوريا .دفعة� .3ص238؛ 241 - 240؛ 244؛250 - 249؛ .283
4747ملزيد من املعلومات حول املو�ضوع الكزاندر �شولت�س .حتوالت جذرية يف فل�سطني
 1882 - 1856درا�سات حول التطور االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي .كفر قرع:
دار الهدى � .1990ص92 - 76؛ رفيق التميمي وحممد بهجت� .ص257 - 254؛
م�صطفى العبا�سي� .ص.27 - 25
4848علي البواب .مو�سوعة حيفا الكرملية  .1948 - 1750اجلزء الأول .عمان :دائرة املكتبة
الوطنية� .2009 ،ص.382 - 381
4949رفيق التميمي وحممد بهجت� .ص251 - 250
5050امل�صدر ال�سابق� .ص.390
5151جيب هاملتون وهارولد بوين .املجتمع الإ�سالمي والغرب و�أثر احل�ضارة الغربية يف
الفكر الإ�سالمي يف ال�رشق الأدنى .ترجمة عبد املجيد ح�سيب القي�سي .دم�شق – .1997
ج� .2ص.353
5252رفيق التميمي وحممد بهجت� .ص.390
5353امل�صدر ال�سابق� .ص253

5454امل�صدر ال�سابق� .ص.252 - 251
5555الأر�شيف العثماين .كامل كابجي .داخلية ،رقم  - 234الوثائق رقم ,147 ،412,774
.1886 ,547 ,184

املصادر واملراجع:
أوالً -املصادر واملراجع العربية:
1 .1االر�شيف العثماين .دفرت مالية مدور
2 .2الأر�شيف العثماين .كامل كابجي.
3 .3البواب ،علي .مو�سوعة حيفا الكرملية  .1948 - 1750اجلزء االول .عمان :دائرة
املكتبة الوطنية.2009 ،
4 .4التميمي ،رفيق وحممد بهجت .والية بريوت الق�سم اجلنوبي -الوية بريوت وعكا
ونابل�س -اجلزء االول .بريوت :دار حلد خاطر.1987 ،
5 .5رميوند ،اندريه .املدن العربية الكربى يف الع�رص العثماين .ترجمة لطيف فرج ،القاهرة
– .1991
�6 .6سالنامة والية بريوت .دفعة � .1سنة 1894 - 1893 /1312 - 1311
�7 .7سالنامة والية بريوت .دفعة � .7سنة 09 - 1908 /1326
�8 .8سالنامة والية �سوريا .دفعة � .3سنة .72 - 1288/1871
�9 .9سخنيني ،ع�صام  .طربية – تاريخ مو�سوعي من ان�شائها �سنة  20م اىل نهاية االنتداب
الربيطاين �سنة  1948م .القاهرة :دار الف�ضيلة.2009 ،
�1010شولت�س ،الكزاندر .حتوالت جذرية يف فل�سطني  1882 - 1856درا�سات حول التطور
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي .كفر قرع :دار الهدى.1990 ،
1111العبا�سي ،م�صطفى� .صفد يف عهد االنتداب الربيطاين  1948 - 1919درا�سة اجتماعية
و�سيا�سية .بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية .2005 ،
1212الع�سكري ،ي�سار .ق�صة مدينة �صفد .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .غنامي،
زهري .لواء عكا يف عهد التنظيمات العثمانية  .1918 - 1864بريوت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية .2011 ،
1313كرمل ،الك�س .تاريخ حيفا يف عهد االتراك .حيفا� :رشكة الدرا�سات العلمية.1979 ،
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1414كواترت ،دونالد .الدولة العثمانية  .1922 - 1700ترجمة امينار منازي.2004,
1515كوثراين ،وجيه .بالد ال�شام يف مطلع القرن الع�رشين .بريوت :املركز العربي لالبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات.213 ،
1616هاملتون جيب وهارولد بوين .املجتمع الإ�سالمي و الغرب و�أثر احل�ضارة الغربية يف
الفكر الإ�سالمي يف ال�رشق الأدنى .ترجمة عبد املجيد ح�سيب القي�سي .دم�شق .1997 ،
ثانياً -املصادر واملراجع األجنبية:
Ali Ihsan Aydin: Akkanin Idari ve sosyo- Ekonomik yapisi (1864-1918).
2. Yuksek Iisans Tezi. Marmara Universitesi. Istanbul-2013.
1.

“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 �إىل الك�شف عن عينة من القيم الدينية املت�أ�صلة يف املثل ال�شعبي
الفل�سطيني ،يف حمافظة جنني.
وقد �سار الباحثان على املنهج التحليلي يف ر�صد القيم واملثل وتعريفهما ،وتعزيز هذا
التحليل ب�آي الذكر احلكيم ،واحلديث النبوي ال�رشيف .وا�ستخدما املقابلة لزيادة الك�شف عن
طبيعة الأمثال ال�شعبية يف حمافظة جنني.
�أما جمتمع الدرا�سة :فهو حمافظة جنني ،وبخا�صة املدينة .و�أما عينة الدرا�سة فقد
اقت�رصت على �أربع قيم مت�أ�صلة يف الأمثال ال�شعبية يف تلك املحافظة ،وهي“ :قيم ال�صدق،
والأمانة ،واحلياء ،وال�صرب”.
وكانت الأداة الرئي�سة يف جمع الأمثال –رغم توا�ضعها-هي املقابلة ال�شخ�صية،
والنقل املبا�رش عمن قابله الباحثان.
وقد ك�شفت الدرا�سة عن تعلق �شديد لأهايل جنني بهذه القيم الدينية املت�أ�صلة يف
تلك الأمثال ال�شعبية ،ومن هنا يو�صي الباحثان بجمع هذه الأمثال ،وت�صنيفها ح�سب
مو�ضوعاتها ،وتخريج القيم الدينية املت�أ�صلة فيها وغريها .ومن ثم تدوينها وتعميمها
على النا�س.
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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.

: يف القيم واملثل ال�شعبي وفيه ق�سمان:●الف�صل الأول
. يف القيم:الق�سم الأول

●


 الق�سم الثاين :يف املثل ال�شعبي.
وتو�ضيح مقدمة البحث ،وم�شكلة البحث و�أ�سئلته ،و�أهدافه ،والأهمية النظرية والعملية
للبحث ،وم�صطلحات البحث.

مدخل لدراسة املثل الشعيب والقيم الدينية املتأصلة فيه يف حمافظة جنني:
أوالً -املقدمة:
احلمد هلل وكفى و�أمت ال�صالة و�أمت الت�سليم على امل�صطفى –�صلى اهلل عليه و�سلم-وبعد:
ف�إن الأمم تزدهر ح�ضارتها بثقافتها ،وثقافتها هي التي متيز �شخ�صيتها ،واملثل ال�شعبي
الفل�سطيني من �أهم مكونات الثقافة ال�شعبية الفل�سطينية من هنا كانت هذه الدرا�سة ،للوقوف
ولو على عينة من هذه الأمثال ال�شعبية ،و�إبراز القيم الدينية املت�أ�صلة فيها.
ثانياً-مشكلة البحث:
تكمن م�شكلة البحث يف حتديد معنى القيم ومعنى املثل ،و�إيراد عينة من هذه الأمثال،
وتو�ضيح ما فيها من قيم دينية ،وتعزيز هذه القيم ب�شواهد من �آي الذكر احلكيم ،واحلديث
النبوي ال�رشيف.
ثالثاً-أسئلة البحث:
ويجيب البحث عن الأ�سئلة اخلم�سة االّتية:
●
●
●
●
●

●ما مفهوم القيم واملثال؟
●هل الأمثال تت�ضمن قيم ًا دينية �إ�سالمية؟
●�إذا كان اجلواب نعم ،فما هي هذه القيم؟
●هل هنالك من �شواهد على تعزيز هذه القيم يف الدين الإ�سالمي؟
●هل من عالقة بني هذه القيم وبني املجتمع الفل�سطيني؟

أهداف البحث:
وهكذا تتبلور �أهداف البحث يف هدفني رئي�سني هما:
♦
♦

♦الهدف الأول� :إبراز عينة من هذه الأمثال ال�شعبية يف حمافظة جنني.
♦والهدف الثاين :الوقوف على القيم الدينية املت�أ�صلة يف هذه الأمثال.
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األهمية النظرية والعملية للبحث:
تكمن الأهمية النظرية لهذا البحث يف الك�شف عن جانب من جوانب الثقافة الفل�سطينية
يف حمافظة جنني من خالل املثل ال�شعبي الفل�سطيني.
�أما الأهمية العملية للبحث ،فتكمن يف الك�شف عن دور القيم الدينية املت�أ�صلة يف
عينة من هذه الأمثال يف احلفاظ على هوية ال�شعب الفل�سطيني ،ومتا�سكه وتالحمه يف وجه
الأخطار التي تهدده.

مصطلحات البحث:
من امل�صطلحات الواردة يف البحث م�صطلح :القيم ،وم�صطلح املثل ،وهما امل�صطلحان
الرئي�سيان يف الدرا�سة ،و�سيقوم الباحثان بتو�ضيحهما يف هذا الف�صل يف ق�سمني على النحو
التايل:
◄◄الق�سم الأول :يف القيم ،وفيه:

1 .1تعريف القيم لغةً.
2 .2تعريف القيم ا�صطالحاً.
3 .3ت�صنيف القيم.
�4 .4أهمية القيم يف متا�سك املجتمع.
�5 .5أهمية القيم يف متا�سك املجتمع الفل�سطيني.
1 .1تعريف القيم لغ ًة :القيمة لغة« :القيمة :واحدة القيم»(.)1
2 .2تعريف القيمة ا�صطالحاًُ :ع َّرفت القيمة :ب�أنها« :مبادئ �أ�سا�سية ين�ش�أ عليها الإن�سان،
ال�شخ�صية واالجتماعية»(.)2
ويحتكم �إليها فكره وعمله وباقي نواحي حياته
َّ
وعرفت �أي�ضاً ،ب�أنها« :اجلانب غري امللمو�س للمنظمة واجلوهر احلقيقي لتما�سك
َّ
()3
وتعب عن االلتزامات الأ�سا�سية للأفراد جتاه منظماتهم» .
التنظيمَ ،رّ
ومن التعريفات ال�سابقة ميكن تعريف القيم ب�أنها :جمموعة املبادئ والقواعد واملثل
العليا ،التي ي�ؤمن بها النا�س ،وي َّتفقون عليها فيما بينهم ،ويتخذون منها ميزان ًا يزنون بها
ت�رصفاتهم املادية واملعنوية ،وهي بذلك ُت�ش َكّل دافع ًا قوي ًا
�أعمالهم ،ويحكمون بها على
ُّ
لعمل اخلري يف املجتمع ،وللبعد عن عمل ال�رش ،الذي يخالف قيم املجتمع وثقافته.
3 .3ت�صنيف القيم :هناك ت�صنيفات عدة للقيم ،ح�سب اعتبارات عدة منها:

�Ú Úأوالً-على �أ�سا�س املو�ضوع ،فهناك:
 القيم الدينية.
 القيم االقت�صادية.
 القيم االجتماعية.
 القيم ال�سيا�سية.
 القيم اجلمالية.
Ú Úثانياً-على �أ�سا�س الدرجة ،فهناك:
 قيم تف�ضيلية ،حت َّدد ما ميكن �أن يكون ،مثل� :إكرام ال�ضيف.
 وقيم مثالية :وهي حتدد الأمور املثالية للأفراد ،مثل :العمل للدنيا وللآخرة.
Ú Úثالثاً-على �أ�سا�س ال َّدوام ،فهنالك:
 قيم عابرة� :أي ق�صرية ال َّدوام ،مثل :القيم املرتبطة باملو َّدات.
 وقيم دائمة م�ستمرة :وهي التي تبقى طويالً ،مثل :القيم املرتبطة بالأعراف
والتقاليد والعادات(.)4
�4 .4أهمية القيم الدينية يف املجتمع :القيم الدينية لها �أثر عظيم يف املجتمع« :فهي
تعمل على توحيد �أفراد الأمة ومتا�سكهم ،ويف هذا �إ�صالح للمجتمع �أي�ضاً»(.)5
وهكذا فللقيم الدينية الإ�سالمية �أثر مهم بالن�سبة للفرد واملجتمع ،ف�إن هدف هذه القيم
ت�سوده جمموعة من املثل العليا ،والأخالق الفا�ضلة ،التي ح َّددها الإ�سالم،
بناء جمتمع ُ
إن�سان ذي �سلوك �أخالقي قومي ،وفق ًا ملجموعة من القيم التي
والتي حتر�ص على �إعداد � ٍ
ت�ضمنها هذا الدين احلنيف.
�5 .5أهمية القيم الدينية يف احلفاظ على متا�سك املجتمع الفل�سطيني وثباته يف وجه املحن
التي تواجهه :ميكن تلخي�ص �أهمية القيم الدينية يف احلفاظ على متا�سك املجتمع الفل�سطيني

وثباته يف وجه املحن التي تواجهه يف النقاط االّتية:
 �أوالً� :إن القيم الدينية يف املجتمع الفل�سطيني هي التي توجه �سلوك �أبناء املجتمع
الفل�سطيني �إىل ما هو مرغوب فيه ،وتنفره مما هو غري مرغوب فيه.
 ثانياً :تعمل هذه القيم على حتقيق التوازن النف�سي للأفراد داخل املجتمع
الفل�سطيني ،فهي ت�شكل وجهة نظر عامة عن اخلالق –�سبحانه وتعاىل -وعن الكون واحلياة
والإن�سان؛ مما ُي�سعد الإن�سان الفل�سطيني ،ويقوي مكانته بني �أ�رسته وجمتمعه.
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 ثالثاً� :إن منظومة القيم الدينية يف املجتمع الفل�سطيني منظومة عريقة متتد يف
�شعاب الزمن ،عائدة �إىل املوروث الثقايف من امل�سلمني الفاحتني الأوائل الذين غذوا الثقافة
الفل�سطينية بغذاء طيب من القيم ،ما زالت ماثلة يف عقول هذا ال�شعب ووجدانه �إىل اليوم،
وتدفعه �إىل عمل اخلري ،والعزوف عن عمل ال�رش واملحرمات ،فهي ت�شكل كوابح لهذا ال�شعب
عن ال�رش ،وقوة دافعة �إىل عمل اخلري.
 رابعاً :وتتجلَّى هذه القيم يف مظاهر متعددة من ثقافة املجتمع الفل�سطيني ،ومن
مظاهر هذه الثقافة املثل ال�شعبي الذي حتمل خال�صته ثقافة هذا ال�شعب ،وخال�صة حكمته
وجتاربه؛ لذا ف�إن املثل ال�شعبي حافظ ويحافظ على هذه القيم من الزوال واالندثار عرب
التاريخ.
◄◄الق�سم الثاين :يف املثل ال�شعبي ،وفيه:

1 .1تعريف املثل لغةً.
2 .2تعريف املثل ا�صطالحاً.
�3 .3أهمية املثل.
4 .4من خ�صائ�ص املثل ال�شعبي الفل�سطيني.
5 .5من خ�صائ�ص املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني.
1 .1تعريف املثل لغ ًة :املثل لغة :هو النظري ،وال�شبيه ،وال�صفة ،قال ابن فار�س« :امليم
والثاء والالم �أ�صل �صحيح يدل على مناظرة ال�شيء لل�شيء .وهذا مثل هذا� ،أي :نظريه...
واملثل امل�رضوب م�أخوذ من هذا»(.)6
عرفه الزخم�رشي بقوله« :املثل يف �أ�صل كالمهم :هو النظري...ثم
2 .2املثل ا�صطالحاًَّ :
()7
وعرفه من املحدثني البو�شيخي قائالً« :هو
قيل للقول ال�سائر املتمثل م�رضبه مبورده» َّ .
()8
احلكاية �أو ال�صورة املفرت�ضة� ،أو احلقيقة التي ُي�ؤتى بها ماثلة �شاخ�صة �أمام املخاطب» .
وح�سن املعنى،
وعرفه �أحمد �أمني بقوله« :هو نوع من �أنواع الأدب ،ميتاز ب�إيجاز اللفظُ ،
َّ
()9
ولطف الت�شبيه ،وجودة الكتابة ،ومزية الأمثال يف �أنها تنبع من كل طبقات املجتمع» .
وهكذا فاملثل هو حكمة �سائرة ومنت�رشة بني النا�س ،ومتتاز بالق�رص؛ لذا �شاعت بني
النا�س ،وتناقلها الأفراد جي ًال بعد جيل ،حتى غدت ركن ًا ركين ًا من ثقافة املجتمعُ ،تقال يف
املنا�سبات التي ُت�شبه حقيقة �رضب املثل �أول مرة ،فهي من هذه الناحية يف جتدد دائم،
وذكر م�ستمر.
ي�سمى «الفلكلور» ،الذي �أ�صبح
�3 .3أهمية املثل :املثل جزء من الرتاث ال�شعبي ،الذي َّ
جنم ًا �ساطع ًا مت�ألقاً ،على م�رسح احلركة العلمية والثقافية يف كافة بالد العامل»(.)10

وال تتوقف �أهمية الأمثال على الناحية الفلكلورية فح�سب ،بل �إن للأمثال �أهمية كُ ربى
من الناحية البالغية ،واحل�ضارية ،والرتبوية ،والرتفيهية ،والوطنية ،وغريها.
جعلت الكالم مث ًال كان �أو�ضح لل�سامع و�أبني و�أي�رس فهم ًا
فمن الناحية البالغية� :إذا
َ
و�إدراكاً.
ومن الناحية احل�ضارية :املثل هو مر�آة �صادقة حل�ضارة ال�شعب ،وطرائق تفكريه.
ومن الناحية الرتبوية :تت�ضمن الأمثال حِ كَماً ،هي خال�صة التجربة الإن�سانية ،وهي
ت�ساهم يف تهذيب الأجيال ،وتقومي الأخالق.
ومن الناحية اجلمالية :فالأمثال زينة الكالم ،ودرة فنون القول ،وهي خالدة بخلود
الإن�سان والزمان.
ومن الناحية الوطنية :الأمثال تربط ما�ضي ال�شعب بحا�رضه.
وهكذا فالأمثال :هي ثمرة مواقف مقرونة بحكايات حفرت يف ذاكرة الزمان ،وكل مثل
ُي�شكل م�ستودع ذكرى ،فمن هنا ت�ساعد الأمثال على توحيد مفاهيم ال�شعوب ،ومتا�سكها،
وترابطها املتني(.)11
وت�شكل الأمثال عند القرويني قوانني ود�ساتري ال تخطئ ،يلج�أ �إليها النا�س لدعم
ف�ض
حججهم ،ودح�ض حجج غريهم ،فيكون املثل ك�أنه احلكم القاطع ،وف�صل اخلطاب يف َّ
اخل�صومات؛ لهذا اهتم العرب بها ،قدمي ًا وحديثاً ،و�أولوها اهتمام ًا خا�ص ًا بها(.)12
وهكذا فالأمثال ترياق �شاف ،و�ضعت للمحافظة على �أمن النا�س االجتماعي والنف�سي،
َّا�س َل َع َّل ُهم َي َت َف َّكرُون{ (�سورة احل�رش.)21:
و�صدق اهلل العظيم القائلَ } :و ِت ْل َك الأمثاَ ُل َن�ضرْ ُبهاَ لِلن ِ
4 .4من خ�صائ�ص املثل ال�شعبي الفل�سطيني :ثمة خ�صائ�ص للمثل ال�شعبي الفل�سطيني
منها:
�Ú Úأنه يعك�س حِ كم النا�س و�أحا�سي�سهم على خمتلف م�ستوياتهم االجتماعية.
Ú Úاملثل هو املتنف�س الأف�ضل مل�شكالت النا�س ،واملعرب ال�صادق عن �أحا�سي�سهم.
Ú Úيحمل املثل ال�شعبي الفل�سطيني قيم ًا �أخالقية ،تكون �ضابط ًا �سلوكي ًا مميزاً للنا�س
كافة ،ومنهاج ًا �أخالقي ًا لعامة ال�شعب.
Ú Úومن الناحية اللغوية جتتمع يف املثل �أربع �صفات هي:
 الإيجاز يف اللفظ.
 والإ�صابة يف املعنى.
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 واحل�سن يف الت�شبيه.
 و�سهولة االنت�شار بني النا�س.
وهكذا فالأمثال ال�شعبية الفل�سطينية كنز دفني ثمني ،نركن �إليه عندما نود �أن نتج َّنب
التفكري الطويل يف نتائج جتاربنا ،والبحث عن حكمة �رسيعة تتفق وحاجاتنا النف�سية،
عندئذ ن�شعر ب�سعادة غامرة عند �سماعها ،و�إن كنا مل نع�ش التجربة الأوىل التي قيل فيها
املثل.
5 .5من خ�صائ�ص املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني :عند جتوال الباحثينْ يف حمافظة
جنني وا�ستف�سارهم عن طبيعة املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني� ،أفاد من �أُجريت معهم
مقابالت حول هذا املو�ضوع�« :أن املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني هو مثل عام� ،ش�أنه �ش�أن
بقية الأمثال يف املجتمع الفل�سطيني؛ ذلك لأن �أهل جنني هم �أخالط من النا�س؛ لذا احتدت
الأمثال عندهم مع ما عند املجتمع الفل�سطيني بعمومه ،ومل تتميز ب�صفة خا�صة بها»(.)13
ومهما يكن من �أمر ف�إن املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني يزخر بالقيم وبقواعد ال�سلوك
الديني القومي ،الذي يحكم املجتمع الفل�سطيني كقيمة ال�صدق ،والأمانة ،واحلياء ،وال�صرب،
و�سيقت�رص الباحثان يف درا�ستهما على القيم الأربع ال�سابقة ،اخت�صاراً للمو�ضوع ،الذي
ميتاز بال�سعة والإطالة.

الفصل الثاني  -القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة جنني:
ويت�ضمن هذا الف�صل الدرا�سات ال�سابقة ،والتعقيب عليها ،وفيه �أربع قيم هي:
●
●
●
●

●القيمة الأوىل :قيمة ال�صدق.
●القيمة الثانية :قيمة الأمانة.
●القيمة الثالثة :قيمة احلياء.
●القيمة الرابعة :قيمة ال�صرب.

الدراسات السابقة:
ثمة �أبحاث يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني ،كانت تن�رش تباع ًا يف جملة الرتاث واملجتمع،
التي ت�صدرها جمعية �إنعا�ش الأ�رسة –يف البرية -رام اهلل -فل�سطني.
وهذه الأبحاث -رغم ف�ضلها -مل تتطرق �إىل العالقة بني القيم الدينية واملثل ال�شعبي
الفل�سطيني �إال درا�سة كل من :عودة �أبو م�صطفى ،وعبد اهلل �أبو عزيز ،وعلي ف�ضل ،والتي
حتمل هذا العنوان «بع�ض الأمثال البدوية الفل�سطينية ودالالتها القيمية» ،وتقع يف ثالث
وثالثني �صفحة(� .)14إال �أن الباحثني مل يتطرقوا �إىل قيم (ال�صدق والأمانة واحلياء وال�صرب)،

وعالقتها باملثل ال�شعبي الفل�سطيني؛ مما ا�ستدعى هذه الدرا�سة .و�إليك القيم الأربعة ال�سابقة
وما ورد عليها من �أمثال و�شواهد من القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية املطهرة.
♦ ♦القيمة الأوىل :قيمة ال�صدق :هناك جملة من الأمثال التي تذم الكذب ،ومنها« :حبل
الكذب ق�صري» ،و»الكذابني خربوا بني الطماعني» ،وترجمة املثل �إىل العربية الف�صحى:
الطماعني» ،و»ال ت�صدق كل ما ت�سمع» ،و»ال�صدق منجاة» ،و»ال�صادق
خربوا بيت َّ
«الكذابون َّ
كنبي يف قومه» ،و»لعن اهلل الكذابني» ،ومن ذلك قولهم �أي�ضاً« :ال�صدق يف �أقوالنا �أقوى لنا،
َّ
والكذب يف �أفعالنا �أفعى لنا».
وهذه القيم من ال�صدق تتفق والأخالق الإ�سالمية احلميدة ،يقول اهلل –تعاىلَ } :-يا
ني{ (�سورة التوبة .)119 :فعن عبد اهلل بن عمرو
ال�صا ِد ِق َ
�أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ا َّتقُوا اللهَّ َ َوكُونُوا َم َع َّ
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :أربع من كن فيه كان منافقا خال�صا ومن كانت فيه
خ�صلة منهن كانت فيه خ�صلة من النفاق حتى يدعها �إذا ا�ؤمتن خان و�إذا حدث كذب و�إذا
عاهد غدر و�إذا خا�صم فجر»(.)15
وهكذا فاملواطن ال�صادق هو الذي ال يكذب ،وال ينافق ،وال يتلَّون يف قوله وعمله ،وال
قو�ض دعائم املجتمع ،وهو الداء
يكيد للنا�س بليل ،وال يكيد لهم يف اخلفاء؛ ذلك لأن الكذب ُي َّ
تف�شت جراثيمه يف املجتمع ف�إنه ين�سف املجتمع من �أ�سا�سه ،ويغ َّيب الثقة
الدفني الذي �إذا َّ
بني �أفراده ،وهو الذي يقلب املوازين يف املجتمع ويغري احلقائق ،وي�صور الأ�شياء على غري
طبيعتها.
♦ ♦القيمة الثانية :قيمة الأمانة :وهي من �أَ َج َّل �أخالق املجتمع يف حمافظة جنني،
فيقولون يف املثل ال�شعبي :يقولون« :من �أم َّنك ال تخونه ولو كنت خائناً» ،ويقولون« :تاج
الأخالق الأمانة».
وهذه القيمة يف املثالني ال�سابقني هي التي �أمر اهلل –تعاىل -بت�أديتها ،واحلفاظ
عليها ،قال _تعاىل_�} :إِ َّن اللهَّ َ َي�أْ ُمرُ ُك ْم �أَ ْن ُت�ؤَ ُّدوا الأمانات �إىل �أهلها{ (�سورة الن�ساء.)58:
وجعل الأمانة من �صفات امل�ؤمنني املوجبة لفالحهم ،كما قال –تعاىلَ } :-ق ْد �أَ ْفل ََح

المْ ُ�ؤْمِ نُو َن ا َّلذِي َن ُه ْم فيِ َ�صلاَ ِت ِه ْم خَ ا�شِ ُعو َن َوا َّلذِي َن ُه ْم َع ِن ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُ�ضو َن َوا َّلذِي َن ُه ْم لِل َّزكَا ِة َفاعِ لُو َن
ني َف َم ِن ا ْب َتغَى
وج ِه ْم َحا ِفظُو َن �إِلاَّ َعلَى �أَ ْز َو ِ
َوا َّلذِي َن ُه ْم ِل ُفرُ ِ
اج ِه ْم �أَ ْو َما َم َلك َْت �أَيمْ َ ا ُن ُه ْم َف�إِ َّن ُه ْم غَ يرْ ُ َملُومِ َ
َو َرا َء َذ ِل َك َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َعا ُدو َن َوا َّلذِي َن ُه ْم ِ ألَ َمانَا ِت ِه ْم َو َع ْهدِهِ ْم َر ُاعو َن{ (�سورة امل�ؤمنون.)8 - :

وقرن النهي عن خيانتها بالنهي عن خيانة اهلل –تعاىل -ور�سوله –�صلى اهلل عليه
و�سلم -تعظيم ًا ل�ش�أنها كما قال –عز �ش�أنهَ } :-يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا لاَ تَخُ ونُوا اهللَ َوال َّر ُ�سو َل
َوتَخُ ونُوا �أَ َمانَا ِت ُك ْم َو َ�أ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمو َن{ (�سورة الأنفال.)27:
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وجعل الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم ،-انتفاء الأمانة م�ستتبع ًا النتفاء الإميان،
وعالمة من عالمات النفاق ،فقال –�صلى اهلل عليه و�سلم« :-ال �إميان ملن ال �أمانة له ،وال
دين ملن ال عهد له»( .)16وقال –�صلى اهلل عليه و�سلم�« :-آية املنافق ثالث� :إذا حدث كذب،
و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا �أ�ؤمتن خان»(.)17
♦ ♦القيمة الثالثة :قيمة احلياء :ورد يف املثل يف حمافظة جنني الذي يتعلق باحلياء
قولهم« :احلياء من الإميان» ،وقولهم« :من ال ي�ستحي من النا�س ال ي�ستحي من اهلل» ،و»احلياء
كله خري» ،و»احلياء زينة الإن�سان» ،وغري ذلك من الأمثال.
والقيم املت�أ�صلة يف هذه الأمثال الدالة على احلياء تن�سجم والقيم الإ�سالمية
احلميدة ،ال بل هي نابعة منها ،وقيمة احلياء تبعث يف النف�س ال�شعور بكمال الف�ضيلة،
ونق�ص الرذيلة ،وحتمل النف�س على الرتفع عن �سفا�سف الأمور و�صغائرها ،واجتناب ما
يوجب املذمة واملالمة؛ لذلك عني الدين الإ�سالمي احلنيف بتنمية هذه القيمة يف املجتمع
الإ�سالمي عناية كُ ربى.
لذلك امتدح الر�سول الكرمي –�صلى اهلل عليه و�سلم -خلق احلياء ،وجعله م�صدراً لكل
خري وف�ضيلة ،و�شعبة من �شعب الإميان وخ�صاله ،فقال –�صلى اهلل عليه و�سلم« :-احلياء
خري كله»( .)18وقال –�صلى اهلل عليه و�سلم« -احلياء ال ي�أتي �إال بخري»( .)19وقال –�صلى
اهلل عليه و�سلم « -واحلياء �شعبة من الإميان»(.)20
و�أكرب الإ�سالم والنبي الكرمي –�صلى اهلل عليه و�سلم -من ُخلُق احلياء ،حتى جعله
الر�سول الكرمي –�صلى اهلل عليه و�سلم -اخللق اخلا�ص بالإ�سالم ،فقال–�صلى اهلل عليه
و�سلم« :-لكل دين خلق وخلق الإ�سالم احلياء»( .)21لذلك ال ترى مظاهر احلياء واالحت�شام
ُمتجلية ب� َأج َّل معانيها� ،إ َّال يف املجتمعات الإ�سالمية املحافظة على تقاليد الإ�سالم الرفيعة،
و�آدابه ال�سامية.
♦ ♦القيمة الرابعة :قيمة ال�صرب :يقولون يف الأمثال ال�شعبية يف حمافظة جنني« :ال�صرب
طيب» ،ويقولون« :ال�صرب مفتاح الفرج» ،ويقولون« :ا�صرب على جار ال�سوء ليجيك �أ�سوء
منه» ،ويقولون« :ا�صرب على احل�رصم توكل العنب» ،ويقولون�« :صربك على نف�سك وال �صرب
النا�س عليك» ،ويقولون« :من �صرب ظفر».
وهذه القيم العظيمة لل�صرب يف نفو�س النا�س يف حمافظة جنني َتن�سجم متام االن�سجام
مع ما ورد يف القيم الإ�سالمية ،ال بل هي نابعة منها ،و�صادرة من معينها.
فقيمة ال�صرب يف الإ�سالم من �أجل الدعائم منزلة ،و�أعظمها �أثراً ،بل هي مالك الدعائم
وح َّث عليه يف �أكرث من نيف و�سبعني مو�ضع ًا
كلها وقوامها ،لذا حتدث القر�آن الكرمي عن ال�صرب َ

ا�صبرِ ُوا
ف�أمر القر�آن الكرمي به ،و�أكرب من �ش�أنه ،قال –تعاىلَ } :-يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن آ� َمنُوا ْ
َو َ�صا ِبرُوا َو َرا ِبطُوا َوا َّتقُوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن{ (�سورة �آل عمران .)200 :وقال -تعاىل:-
ال�صا ِبري َن{ (�سورة البقرة.)150:
} َي�أَ ُّي َها الذِي َن �آ َمنُوا ا�ستَعِ ينُوا
ال�صالةِ� ،إِ َّن اهللَ َم َع َّ
بال�ص ِرب َو َّ
َّ
اب{ (�سورة الزمر .)10:وهكذا جمع
ال�صا ِبرُو َن �أَ ْج َر ُه ْم ِب َغيرْ ِ حِ َ�س ٍ
وقال -تعاىل�} :-إِنمَّ َا ُي َوفَّى َّ

اهلل –تعاىل -لل�صرب من درجات الف�ضل ما مل يجمعه لغريه من الأخالق والقيم(.)22
الف�صل الثالث :دور هذه القيم يف احلفاظ على متا�سك املجتمع الفل�سطيني يف حمافظة
جنني ،ويت�ضمن :املنهج امل�ستخدم ،وجمتمع الدرا�سة ،وعينة البحث ،و�أداة البحث ،و�صدق
وثبات الأداة ،و�إجراءات جمع البيانات ،وحتليلها للو�صول �إىل النتائج.
املنهج امل�ستخدم يف البحث� :أ�شار الباحثان يف ملخ�ص الدرا�سة �إىل املنهج امل�ستخدم
يف البحث :وهو املنهج التحليلي يف ر�صد وتعريف القيم واملثل.
جمتمع الدرا�سة وعينة الدرا�سة :و�أ�شار الباحثان �أي�ض ًا �إىل جمتمع الدرا�سة وهو
حمافظة جنني وعينة الدرا�سة هي عينة انتقائية ،من بني جمموعة �أمثال ،تركز على �أربع
قيم دينية ،مت�أ�صلة يف املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني وهي امل�شار �إليها �سابقاً.
و�أما �أداة البحث فكانت املقابلة ال�شخ�صية للح�صول على جمموعة من الأمثال ،يف
تلك املحافظة.
و�أما �صدق الأداة وثباتها :فهو �صدق ن�سبي يعك�س �صورة عن عينة من تلك الأمثال
وما فيها من قيم،
و�أما عن �إجراءات جمع البيانات ،وحتليلها للو�صول �إىل النتائج :فقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل نتيجة مهمة ،مفادها� :أن هذه القيم ت�ساعد املواطن الفل�سطيني على حتمل �أعباء احلياة
ومواجهة الأخطار التي تعرت�ض هذا املجتمع فهي تكاد تكون حرزاً �أمني ًا لهذا املجتمع،
جتنب هذا املجتمع ال�شقاق والنزاع .وهذه القيم املت�أ�صلة يف تلك الأمثال ،ت�شكل ح�صانة
للفرد والأ�رسة واملجتمع الفل�سطيني يف الثبات ،وال�صمود ،وا�ستنزال الن�رص الإلهي ،وال�صرب
حتى يفرج اهلل الكرب ،ويغري احلال �إىل �أح�سن حال.

أهم نتائج الدراسة:
لقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج االّتية من خالل الإجابة على الأ�سئلة اخلم�سة ال�سابقة يف
الف�صل الأول على النحو االّتي:

♦ ♦�أوالً :فيما يتعلق بال�س�ؤال الأول :عن مفهوم القيم �أبرزت الدرا�سة �أن القيم �ضوابط
ت�ضبط �سلوك النا�س يف املجتمع وتنظم العالقات االجتماعية فيما بينهم من خالل الأمثلة
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ال�شعبية التي تت�ضمنها هذه الأمثال.
♦ ♦ثانياً :فيما يت�صل بال�س�ؤال الثاين والثالث« :هل الأمثال تت�ضمن قيم ًا دينية
�إ�سالمية؟»« ،و�إذا كان اجلواب :بنعم ،فما هذه القيم؟» .لقد �أبرزت الدرا�سة ب�شكل وا�ضح
ت�ضمن الأمثال للقيم الإ�سالمية ،ومن هذه القيم« :ال�صدق ،والأمانة ،واحلياء ،وال�صرب»،
وهي العينة التي در�ست يف البحث.
وفيما يرتبط بال�س�ؤال الرابع« :هل هناك من �شواهد على تعزيز هذه القيم يف الدين
الإ�سالمي؟» ،كانت الإجابة بالإيجاب ،حيث �إن �آي الذكر احلكيم ،وحديث الر�سول الكرمي
–�صلى اهلل عليه و�سلم -ت�ؤيد هذه القيم وتقم الدليل ال�ساطع على �صحتها و�أ�صالتها،
و�أهميتها يف بناء جمتمع حم�صن بالأخالق الكرمية.
وفيما يدور حول ال�س�ؤال اخلام�س والأخري« :هل من عالقة بني هذه القيم واملجتمع
الفل�سطيني؟» تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة قوية بني املجتمع الفل�سطيني وبني هذه
القيم امل�ستنبطة من هذه الأمثال ال�شعبية؛ �إذ حتافظ هذه القيم من خالل هذه الأمثال على
ثبات املجتمع الفل�سطيني وتالحمه ،و�صموده يف وجه التحديات التي تواجهه.

التوصيات:
و�إزاء �أهمية الأمثال ال�شعبية والقيم الكامنة فيها يقرتح الباحثان ما ي�أتي:
1 .1جمع هذه املثال جميعها.
2 .2معرفة منا�سباتها �إذا كان لها منا�سبات.
�3 .3إعادة ت�صنيفها ح�سب مو�ضوعاتها.
4 .4تدوينها حفاظ ًا عليها من ال�ضياع والن�سيان.
5 .5تخريج ما فيها من قيم دينية مت�أ�صلة يف ثناياها.
6 .6تعميم هذه القيم ،و�إ�شاعتها بني النا�س.
�7 .7إجراء املحا�رضات والندوات وامل�ؤمترات حولها.
8 .8تخ�صي�ص �أعمدة لها يف املجالت وال�صحف املحلية.
9 .9تخ�صي�ص وقت وافر لها يف الف�ضائيات والإذاعات.
1010درا�ستها ،و�إجراء الأبحاث املختلفة حولها
1111مقارنتها ب�أمثال ال�شعوب الأُخرى.

واهلل من وراء الق�صد

اهلوامش:
1 .1اجلوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ،معجم ال�صحاح ،مادةَ :ق َي َم.
2 .2الإنرتنت :القيم والأهداف واخليارات والو�سائل.
3 .3جملة الإدارة العامة ،بنغازي ،ليبيا ،املجلد ،42:العدد2002 ،2:م� ،ص.388:
4 .4طهطاوي� ،سيد �أحمد ،القيم الرتبوية يف الق�ص�ص القر�آين� ،ص ،49 - 46:بت�رصف.
5 .5الأهواين� ،أحمد ف�ؤاد ،القيم الروحية يف الإ�سالم� ،ص.14:
“مثَلَ ”.
6 .6ابن فار�س� ،أبو احل�سني� ،أحمد بن زكريا ،معجم مقايي�س اللغة ،مادةَ :
7 .7الزخم�رشي ،حممود بن عمر ،الك�شاف ،ج�/1ص.195:
8 .8البو�شيخي ،ال�شاهد ،م�صطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني ،للجاحظ،
�ص.215:
�9 .9أمني� ،أحمد ،قامو�س العادات والتقاليد والتعابري امل�رصية� ،ص.61:
1010نا�صيف� ،إميل� ،أروع ما قيل يف املثل� ،ص.8:
1111الرتاث ال�شفوي يف فل�سطني ،ن�رش �سل�سلة مركز الأبحاث ،رقم “ ”4دائرة اللغة العربية،
جامعة بيت حلم ،2010 ،من �ص5-6:بت�رصف.
1212نا�صيف� ،إميل� ،أروع ما قيل يف املثل� ،ص ،12-18:بت�رصف.
1313مقابلة مع ال�شيخ عمر غامن� ،إمام م�سجد جنني الكبري �سابقاً ،يوم الإثنني / 7 / 20
2017م.
1414جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية �إنعا�ش الأ�رسة ،البرية ،رام اهلل ،فل�سطني ،العدد،38:
كانون الثاين2002 ،م ،من �ص.51-84:
1515البخاري� ،صحيح البخاري ،ج�/1ص/16ح.34
1616ابن حبان� ،صحيح ابن حبان ،ج�/1ص/422ح.194
1717البخاري� ،صحيح البخاري ،ج�/1ص/78ح.59
1818م�سلم� ،صحيح م�سلم ،ج�/1ص/64ح.37
1919البخاري� ،صحيح البخاري ،ج�/8ص/29ح.6117
2020البخاري� ،صحيح البخاري ،ج�/1ص/11ح.9
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2121مالك ،املوط�أ ،ج�/5ص/1330ح ،3359وابن ماجة ،ال�سنن ،ج�/5ص/276ح.4180
2222جملة الأزهر ال�رشيف ،اجلزء الثالث ،املجلد الثالثون ،ربيع الأول1378 :هـ1958 -م،
�ص ،293 - 288 :بت�رصف.

املصادر واملراجع:
أوالً  -القرآن الكريم.
ثانياً  -كتب احلديث الشريف:
1 .1البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،ال�صحيح ،حتقيق :حممد زهري ،دار طوق النجاة ،ط،1
1422هـ.
2 .2ابن حبان ،حممد بن حبان الب�ستي ال�صحيح ، ،ترتيب :ابن بلبان ،حتقيق� :شعيب
الأرن�ؤوط ،النا�رش :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1408 ،1هـ 1988 -م.
3 .3ابن ماجة� ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني� ،سنن ابن ماجه ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط
و�آخرين ،النا�رش :دار الر�سالة العاملية ،الطبعة :الأوىل 1430 ،هـ 2009 -م.
4 .4مالك ،ابن �أن�س ،املوط�أ ،حتقيق :حممد م�صطفى الأعظمي ،النا�رش :م�ؤ�س�سة زايد بن
�سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية� ،أبو ظبي ،الإمارات ،ط1425 ،1هـ-
2004م.
5 .5م�سلم ،ابن احلجاج ،ال�صحيح ،حتقيق :ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
1407هـ-1987م.
ثالثاً  -القواميس اللغوية وما يتصل بها:
�1 .1أمني� ،أحمد ،قامو�س العادات والتقاليد والتعابري امل�رصية ،جلنة الت�أليف والرتجمة
والن�رش ،القاهرة1953 ،م،
2 .2اجلوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ،معجم ال�صحاح ،دار املعرفة ،بريوت1428 ،هـ-
2007م.
رابعاً  -املراجع العربية:
1 .1الأهواين� ،أحمد ف�ؤاد ،القيم الروحية يف الإ�سالم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1976 ،1م.
2 .2البو�شيخي ،ال�شاهد ،م�صطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني ،للجاحظ ،دار

الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط1402 ،1هـ1982 -م.
3 .3الزخم�رشي ،حممود بن عمر ،الك�شاف عن حقائق التنزيل ،وعيون الأقاويل ،يف وجوه
الت�أويل ،دار الفكر ،بريوت ،ط1397 ،1هـ1977 -م.
4 .4طهطاوي� ،سيد �أحمد ،القيم الرتبوية يف الق�ص�ص القر�آين ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
ط1416 ،1هـ 1996 -م.
5 .5نا�صيف� ،إميل� ،أروع ما قيل يف املثل ،دار اجليل ،بريوت ،ط1415 ،1هـ1994 -م.
خامساً  -اجملالت:
1 .1املجلة االجتماعية القومية ،املركز القومي للبحوث االجتماعية ،العدد� ،3 :سبتمرب،
1970م.
2 .2جملة الإدارة العامة ،املجلد ،42 :العدد2002 ،2 :م.
3 .3جملة الأزهر ال�رشيف ،اجلزء الثالث ،جملد ،30:ربيع الأول1378 ،هـ� ،سبتمرب “�أيلول”،
�سنة 1958م.
4 .4جملة الرتاث ال�شفوي يف فل�سطني� ،سل�سلة من�شورات “مركز الأبحاث التابع جلامعة بيت
حلم” رقم� ،4:سنة 2010م.
5 .5جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية �إنعا�ش الأ�رسة ،البرية ،رام اهلل ،فل�سطني ،العدد،38:
كانون الثاين2002 ،م.
سادساً  -املقابالت:
1 .1مقابلة مع ال�شيخ عمر غامن� ،إمام م�سجد جنني الكبري �سابقاً2017 /7/ 20 ،م.
سابعاً  -اإلنرتنت:
1 .1القيم والأهداف واخليارات والو�سائل.http://www.secularist.org :
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دور وسائل اإلعالم
يف احلفاظ على الرتاث واهلوية الفلسطينية
د .حسن نعريات
جامعة النجاح الوطنية /كلية الفنون اجلميلة

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الرتكيز على دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،يف �إثبات �أن
كل ما هو على الأر�ض الفل�سطينية هو فل�سطيني الهوية ،تعود جذوره �إىل الآباء والأجداد
الكنعانيني ،و�أن اال�رسائيليني ما هم �إال عابري �سبيل ،حمتلني لهذه الأر�ض الفل�سطينية.
تتناول هذا البحث «دور و�سائل الإعالم يف احلفاظ على الرتاث والهوية الفل�سطينية«
درا�سة ثالثة مباحث ،جاءت على النحو الآتي:

♦ ♦املبحث االول :تناول �إجراءات منهجية تتعلق مبو�ضوع الدرا�سة.
♦ ♦املبحث الثاين :الإطار النظري للدرا�سة.
♦ ♦املبحث الثالث :حتليل النتائج والتو�صيات التي تخ�ص �إعالم الرتاث ال�شعبي ،كونه
�أحد مقومات الهوية الوطنية الفل�سطينية؛ لتثبت للعامل �أن تزوير و�رسقته الرتاث ال تقل
�أهمية عن �رسقة الأر�ض.
وتعد و�سائل الإعالم م�صدراً رئي�س ًا يلج�أ �إليه اجلمهور يف ا�ستقاء معلوماته عن كافة
الق�ضايا ال�سيا�سية ،الثقافية ،واالجتماعية ،ب�سبب فاعليته االجتماعية وانت�شاره الوا�سع،
وقدرته على احلراك وخماطبة الق�سم الأعظم من التكوين املجتمعي ،كما ميثل الإعالم
عن�رصاً م�ؤثراً يف حيـاة املجتمعات باعتباره النا�رش.
واقت�ضت طبيعة البحث اعتماد املنهج الو�صفي يف الدرا�سة ،والذي يعـد مـن �أنـ�سب
املناهج مالءم ًة ملثل هذه الدرا�سة ،وخا�صة �أن هذا املنهج ُيظهر تاثري و�سائل الإعالم على
املجتمع الفل�سطيني والعاملي يف ما يخ�ص الرتاث.
خرجت الدرا�سة بنتائج وتو�صيات ملواجهة ال�سيا�سات الإ�رسائيلية التي تهدف �إىل
تزوير وطم�س الهوية الفل�سطينية ،من خالل ا�ستغالل الثورة الرقمية والتقنيات احلديثة يف
توثيق املواد الرتاثية ،والعمل على �إبراز الرتاث ون�رشه وت�سويقه من خالل ت�أ�سي�س متاحف

 وكذالك �إقامة املهرجانات واملعار�ض وامل�ؤمترات،خا�صة بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
.الرتاثية داخل الوطن 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�سطيني بتاريخ الإن�سان الفل�سطيني يف جتاربه للما�ضي ،وعي�شه يف
حا�رضه و�إطاللته على م�ستقبله ،حيث يحتفل العامل يف كل عام باليوم العاملي للرتاث ،كما
حتتفل وزارة الثقافة الفل�سطينية بهذا اليوم ،كان البد �أن تربز ت�سا�ؤالت عن الإعالم والدور
ب�شكل خا�ص؛لتج�سيد الهوية الوطنية الفل�سطينية؛
الذي ميكن �أن يقوم به يف حماية الرتاث
ٍ
لذا ف�إن املحافظة عليه تعد من الأولويات ال�رضورية التي يجب الرتكيز عليها ،حفاظ ًا على
جمع مقومات الهوية يف ظل التقدم التكنولوجي الكبري الذي ي�شهده العامل اليوم.
تعد و�سائل الإعالم اليوم من �أهم و�سائل االت�صال والتوا�صل ،حتى اليوم مل ُت�ست ّغل يف
�سواء بالتوثيق �أم بالتعريف بهذا الرتاث .رغم وجود تركيز �إعالمي
فل�سطني بال�شكل املطلوبً ،
وا�ضح على هذه املنطقة من قبل الإعالم املحلي والعربي والعاملي ،كونها ت�شهد �أو�ضاع ًا
�سيا�سية خا�صة يف ظل االحتالل ،فعلى الإعالم واجب وطني ،وواجب قومي ،بت�سليط ال�ضوء
على عملية تدمري وتزوير وطم�س الهوية الوطنية من قبل االحتالل وب�شكل ممنهج .من هنا
ينبغي على الإعالم ب�أنواعه كافة توثيق وتعريف العامل بهذا املوروث احل�ضاري ،من �أجل
املحافظة عليه ،تطورت و�سائل االت�صال وتعددت يف ال�سنوات الأخرية تطوراً هائ ًال بفـ�ضل
التقـدم العلمي والثورة التكنولوجية ،ف�أ�صبحت و�سائل الإعالم متار�س دوراً جوهري ًا يف
�إثارة اهتمام اجلمهور بالق�ضايا وامل�شكالت املطروحة ،واملروج الأ�سا�س للفكر والثقافة،
بل �إنه يف كثري من دول العامل يتم انتاج الثقافة عن طريق التفاعـل والتـ�أثري الإن�ساين
املتبادل .ويف ال�سنوات الأخرية اكت�سبت و�سائل الإعالم الفل�سطينية باختالفها� ،أبعاداً
جديدة زادت من قوة ت�أثريه على الأفراد واجلماعات� .أ�ضف �إىل ذلـك �أن الإعـالم باعتبـاره
م�ؤ�س�س ًة اجتماعي ًة مهمة يف املجتمعات الب�رشية يحمل مـ�ضامني اقتـ�صادية� ،سيا�سـية
وثقافية ،حيث �إن م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية ،وك�أية و�سيلة من و�سائل الإعالم
الأخرى لها دور واجتاهات وم�س�ؤوليات اجتماعية ،تنطلق منها خلدمة املجتمع الذي تنتمي
�إليه �سيا�سي ٌا واجتماعي ًا واقت�صادياً ،باعتبار �أن هذه الو�سائل هي املر�آة العاك�سة لواجهة
املجتمع ح�ضارياً .وعلى هذين اجلهازين تقع امل�س�ؤولية الكربى يف احلفاظ على الرتاث
املادي ،والثقايف ،والأدبي ،والفني ،واملو�سيقي الفل�سطيني ،خوف ًا من التحريف وال�رسقة
وال�ضياع ،يف ظل الهجمة ال�رش�سة عليه من قبل االحتالل اال�رسائيلي.

اهلدف من الدراسة:
تهدف الدرا�سة اىل التعرف �إىل دور و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة ،يف

عملية بلورة الوعي وت�شكيله لدى املجتمع الفل�سطيني ،وكيف �ساهم ب�إي�صال ر�سالة ال�شعب
الفل�سطيني اىل العامل؛ لف�ضح ممار�سات االحتالل من طم�س وتزوير وتهويد لرتاثهم ،كما
يهدف �إىل �إبراز دور الرتاث يف احلفاظ على الهوية الوطنية ،وكيف �شكل الرتاث عن�رص
ح�ضور حتى يف بالد االغرتاب .
توحيد لل�شعب الفل�سطيني يف ال�شتات واللجوء ،فكان للرتاث
ٌ

أهمية الدراسة :
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة ،يف فهم طبيعة تاثري و�سائل الإعالم املرئية ،وامل�سموعة،
واملقروءة على الـوعي االجتمـاعي ،لـدى املجتمع الفل�سطيني يف احلفاظ على املوروث
الرتاثي ،يف ظل ت�صاعد الإعالم الإ�رسائيلي يف تزوير وحتريف وطم�س الرتاث الفل�سطيني.
وبناء على املعطيات ال�سابقة كان لهذه الدرا�سة �أهمية خا�صة ،حيث يوجد العديد من
ً
املربرات التي جتعل لهذه الدرا�سة �أهمية خا�صة على م�ستوى الفكـر العملي ،وجتعلها �إ�ضافة
بناءة ملو�ضوع الدرا�سة.

منهجية الدراسة:
املنهج امل�ستخدم يف الدرا�سة هو املنهج الو�صفي ،ويعـد مـن �أنـ�سب املناهج مالءم ًة
ملثل هذه الدرا�سة ،ال �سيما �أن هذا املنهج يظهر تاثري و�سائل االعالم على املجتمع
الفل�سطيني والعاملي يف ما يخ�ص الرتاث ،من خالل اخلطوات التي اتبعها الباحث للو�صول
�إىل البيانات وعر�ضها بو�سائل االعالم املختلفة بعد حتليلها ،حيث ت�ستند هذه امل�صادر
على الكتب واملراجع البحثية التي تناولها مو�ضوع الدرا�سة .كما يهدف للو�صول �إىل
معلومات ميكن ت�صنيفها وتف�سريها وتعميمها ،وذلك لال�ستفادة منها يف امل�ستقبل وخا�صة
يف الأغرا�ض العلمية ،حيث مت تغطية كل هدف من �أهداف الدرا�سة مبجموعة من الأ�سئلة �أو
العبارات التـي حققـت الأهـداف و�أجابت عن الت�سا�ؤالت.

فرضية الدراسة:
تقوم هذه الدرا�سة على فر�ضية واحدة؛ وهي تاثري و�سائل االعالم الفل�سطينية على
تعرية االحتالل اال�رسائيلي ،حملي ًا وعاملياً ،وف�ضح ممار�ساته يف طم�س الرتاث ال�شعبي
وتزوريره وت�شويهه ،كونه �أحد مقومات وعنا�رص ت�شكيل الهوية الوطنية الفل�سطينية.

احلدود املوضوعية:
ينح�رص اهتمام الدرا�سة يف التعرف اىل دور و�سائل االعالم يف احلفاظ على الرتاث
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ال�شعبي؛ لتعزيز الهوية الوطنية الفل�سطينية ،كون ال�رصاع مع االحتالل يتمحور حول وجود
هذه الهوية الوطنية الفل�سطينية.

احلدود املكانية :
كامل الرتاب الفل�سطيني.

الدراسة الزمنية:
تغطي الدرا�سة فرتة االحتالل اال�رسائيلي لفل�سطني حتى عام2017م.

مشكلة الدراسة واسئلتها:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف التعرف �إىل دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية يف ف�ضح
ممار�سات االحتالل اال�رسائيلي ،والتي ت�ستهدف الرتاث الفل�سطيني ،وتعمل على تزويره
وطم�سه وت�شويهه؛ لأن الرتاث ي�ساهم ب�شكل �أو ب�آخر يف تعزيز الهوية الفل�سطينية يف
مواجهة املخططات اال�رسائيلية.
وت�سعي الدرا�سة �إىل طرح عدد من الت�سا�ؤالت التي ُتق ِّيم �أبعاد الدور الذي تقوم به
و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،والتي خل�صت �إليها الدرا�سة ،حيث متكن الباحث من �أن يطرح
جمموعة من الأ�سئلة ،والتي ميكن �أن ت�سهم يف تفعيل دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،يف
توعية املجتمع الفل�سطيني باملخاطر التي حتملها ممار�سات االحتالل اجتاه الرتاث ،والذي
ي�ؤثر بدوره علي تعزيز هويته ،وميكن اخت�صار هذه الت�سا�ؤالت فيما ي�أتي:
1 .1هل ا�ستطاع االعالم الرتاثي �أن يحقق لنف�سه مكان ًا �أبعد من موقعه بو�سائلة
املختلفة؟
2 .2هل ي�ؤدي الإعالم دوراً يف احلد من �رسقة املوروث الرتاثي ،والت�صدي لها من �أجل
احلفاظ على الهوية الوطنية الفل�سطينية ؟
3 .3هل تتحمل و�سائل الإعالم امل�س�ؤولية التي تقع على عاتقها يف احلفاظ على الهوية
الثقافية الفل�سطينية؟
االجابة عن كل هذه الت�سا�ؤالت املطروحة� ،سوف تكون من خالل هذا البحث املقدم
�إىل م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني� ،سائلني املوىل �أن تكون لبنة يف تطوير هذا ال�رصح،
�رصح االعالم ودوره يف احلفاظ على الرتاث الفل�سطيني.

دراسات سابقة:
وقبل ا�ستعرا�ض الإ�شكالية التي ت�سعى الدرا�سة للت�صدي لها ،نعـر�ض بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة التي ميكن �أن تفيد الباحثني يف منهجية الت�صدي لهذه الإ�شكالية:
يف الواقع �أنه ال توجد درا�سات مبا�رشة اهتمت بتناول دور و�سائل الإعالم فـي احلفاظ
على الرتاث والهوية الفل�سطينية ،و�إمنا ثمة درا�سات عن الدور الذي تقـوم بـه و�سائل الإعالم
املختلفة يف احلفاظ على الهوية الثقافية ب�شكل عام� ،أو عن الدور الذي ت�ؤديه يف التوعية
بالق�ضية التي تهم الثقافة والرتاث .وملا كانت م�ساحة البحث ال ت�سمح بتناول كل هذه
الدرا�سات ،ميكن تناول مناذج قليلة منها وذلك على النحو الآتي :
Ú

Úدرا�سة ال�سيد عفيفي (:)1990

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أ�سـباب تـدنى الـوعي الثقايف عند املجتمع الفل�سطيني،
وانخفا�ض امل�شاركة يف �شئون املجتمع وق�ضاياه ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تدنى
الوعي الثقايف والفني لدي املجتمع الفل�سطيني ،واطالعه على الربامج ال�سيا�سية التي
تقدمها و�سـائل االعالم املختلفة ،وعدم اقتناع املجتمع بكفاية الربامج التي ت�ستقطب
املهتمني بالثقافة والفنون ،وتدين نـ�سبة قـراءة ال�صحف واملجالت التي تهتم بذلك،
واحتالل املو�ضوعات ال�سيا�سية لقارئ ال�صحف واملجالت .
Ú

Úدرا�سة كناعنة ( )1991خمطط طم�س وجه فل�سطني العربي:

و�ضح كناعنة يف درا�سته �أن عملية طم�س عروبة فل�سطني وتهويدها ،جاء بفعل
عملية طويلة وم�ستمرة منذ عام 1858م ،منذ بداية �صدور قانون الأرا�ضي العثماين،
ثم املرحلة التاريخية الأخرى التي مرت على فل�سطني ،وركزت درا�سة كنعانة على
الفرتة الواقعة ما بني االعوام 1948م و 1967م� ،أي بعد �صدور قرار التق�سيم وقيام
دولة ا�رسائيل واحتالل فل�سطني ،ويو�ضح الباحث يف الدرا�سة ما قامت به ا�رسائيل من
تدمري �أكرب قدر ممكن من الأدلة الطبيعية واملادية و�إزالتها ،والتي ميكن �أن ت�شري �إىل
وجود ال�شعب العربي الفل�سطيني وجمتمعه وثقافته ،حماولة بذلك ترجمة مقولتهم حول
فل�سطني �أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض.
Ú

Úدرا�سة جنم (:)1989

هدفت الدرا�سة �إىل ال�سعي للك�شف عن العالقة بني الطبقة املـ�سيطرة ،والأ�ساليب التي
ت�ستخدمها و�سائل الإعالم يف تزييف الوعي اجلماهريي؛ حيـث خلـ�صت الدرا�سة �إىل �أن
الوجود املادي ،والظروف االقت�صادية للأفراد ت�ؤدي دوراً فـي حتديـد وعيهم االجتماعي،
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كما ت�ؤدي الأيديولوجية �إىل تر�سيخ مبادئ القيادة اجلماعيـة ،و�أيـ�ض ًا تحُ دث و�سائل الإعالم
وعي ًا قا�رصاً حمدوداً ي�صعب التعامل معـه وت�أثريهـا البـالغ علـى املجتمع .

Ú Úدرا�سة كناعنة وا ّخرون ( )1982املالب�س ال�شعبية الفل�سطينية ،جمعية
�إنعا�ش اال�رسة:

هدفت الدرا�سة اىل جتميع وت�سجيل الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الذي ورثه ال�شعب عن
�آبائه و�أجداده ،بهدف احلفاظ عليه من ال�ضياع وال�رسقة ،وتثبت الدرا�سة للعامل مدى ارتباط
ال�شعب الفل�سطيني برتاثه وتاريخه ،والذي متتد جذوره �إىل اّالف ال�سنني ،وت�ضمنت الدرا�سة
توثيق ًا بال�صور عن الأزياء ال�شعبية ،والتي �صنفت ح�سب املناطق اجلغرافية ،وا�ستخدمت
الدرا�سة الأبحاث امليدانية يف املدن والقرى واملخيمات الفل�سطينية ،وقامت ب�إجراء مقابالت
مع ال�شيوخ وامل�سنني من الرجال والن�ساء ،وت�سجيل �أقوالهم ،وت�صوير ثيابهم التقليدية،
ومراحل تطورها ،وخرجت بتحليل دقيق لكل قطعة ،وبتف�صيل لبا�س املراة والرجل يف
املنا�سبات والأفراح والأحزان ،وتطرقت الدرا�سة �إىل الأطماع الإ�رسائيلية يف فل�سطني ،ويف
الرتاث العربي حتديداً الفل�سطيني ،وحماولة �إ�رسائيل جتريد ال�شعب الفل�سطيني من هويته
وتراثه وتاريخه ،جنب ًا �إىل جنب مع �رسقة �أر�ضه وحماولة طم�س التاريخ ،وت�شويه واالدعاء
ب�أن الرتاث لهم ،كما �أو�ضحت الدرا�سة اجلذور التاريخية واجلغرافية للمالب�س الفل�سطينية،
والتي تعود للكنعانيني ،وو�ضحت �أي�ضا تطور هذه املالب�س عرب الع�صور املختلفة.
Ú

Úدرا�سة �أبو هدبا ( )1991التعامل ال�صهيوين امليداين مع الرتاث:

تت�ضمن هذه الدرا�سة االعتداءات الإ�رسائيلية �ضد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،من خالل
تق�سيم هذه االعتداءات �إىل ما ي�أتي:
 اوال  :التعامل االكادميي مع الرتاث ال�شعبي من حيث جمع املواد الرتاثية وار�شفتها،
واالدعاء مبلكية هذا الرتاث .
 ثانيا  :التعامل ال�سلطوي مع الرتاث ال�شعبي ،من خالل �إعاقة عمل امل�ؤ�س�سات
الراعية للرتاث ،و�إيقاف املهرجانات الفولكلورية ،والتهديدات للأفراد القائمني على الرتاث،
واالعتقال والإقامة اجلربية لهم .
 ثالثا :املوقف الفل�سطيني والعربي والدويل من هذه املمار�سات داخل فل�سطني
وخارجها .
و�سيتم اال�ستفادة من هذه الدرا�سة يف بحث خا�ص فيما يتعلق باالعتداءات الإ�رسائيلية
جتاه الرتاث ،ويف الإجراءات التي اتخذها اجلانب الفل�سطيني والعربي والدويل؛ لإيقاف
االعتداءات الإ�رسائيلية على الرتاث الفل�سطيني.

Ú Úدرا�سة كناعنة ( )2000من ن�سي قدميه  ...تاه .درا�سات من الرتاث ال�شعبي
والهوية الفل�سطينية:
وي�ضم هذا املرجع عدة ف�صول ،حتتوي على درا�سات ذات �صلة كبرية مبو�ضوع البحث،
والتي �سيتم الرجوع اليها لتو�ضيح بع�ض املفاهيم اخلا�صة بالرتاث والهوية الفل�سطينية.
وقد تطرق الباحث كناعنة �إىل امل�شكالت التي يعاين منها فل�سطينيو 1948م ،وخا�صة
يف هويتهم وتراثهم الفل�سطيني امل�شرتك.
ما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة� ،أن الدرا�سات ال�سابقة �أجمعت على �أهمية
الرتاث ال�شعبي ودوره يف الت�شكيل واملحافظة على الهوية الوطنية ،و�أهمية املحافظة عليه،
والقيام بدرا�سات عديدة ون�رشها من �أجل �إثبات احلق التاريخي للفل�سطينيني ب�أر�ضهم،
و�أنهم �شعب عريق له تاريخ وح�ضارة توارثها عرب الأجيال ،وا�ستندت الدرا�سة على مراجع
وم�صادر تاريخية كثرية ،وت�شكل هذه الدرا�سات مادة قيمة ميكن الرجوع �إليها لإثراء
البحث .كما مييز هذه الدرا�سة �أنها �ستتناول مو�ضوع الإعالم ودوره يف التعريف بالرتاث،
وكيف �ساهم هذا الرتاث يف تعزيز الهوية الوطنية ،وال�صمود يف وجه االحتالل الإ�رسائيلي،
كما �ستغطي الدرا�سة معظم املحطات الن�ضالية لل�شعب الفل�سطيني منذ الثورة وحتى عام
2012م ،مروراً بقيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام 1993م.
Ú

Úدرا�سة ح�سني خزاعي (:)2001

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور التلفاز يف تنمية الوعي ال�صحي ،وا�ستخدمت
املنهج الو�صفي التحليلي على عينـة مـن املفـردات للمجتمع الأردين ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن التلفاز مـ�صدر �أ�سا�سـي فـي تزويـدها باملعلومات ال�صحيحة ،ويعد التلفزيون و�سيلة
فاعلة يف ن�رش الوعي ال�صحي ،كما ي�ؤدي القائمون باالت�صال دوراً مهم ًا يف تطوير الربامج
ال�صحية.
يف �ضوء عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ،والتي تتعلق بت�أثري و�سائل الإعالم يف ت�شكيل وعي
اجلمهور ،وكذلك ت�أثرياتها االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية واملعرفية ،ميكـن لدرا�سـتنا �أن
ت�ستفيد من املنهجيات املختلفة ،والتي تناولت بها هـذه الدرا�سـات كيفيـة قيـا�س الـوعي
والت�أثريات الثقافية واملعرفية لو�سائل الإعالم ،ال �سيما علـى الرتاث والهوية ،وكـذلك ميكـن
اال�ستفادة من النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سات يف مزيد من التعرف �إىل الأبعـاد
املختلفة ملفهوم الوعي االجتماعي اجتاه الرتاث والهوية ،وغريها من املفاهيم الأ�سا�سـية
التـي تتناولها الدرا�سة .
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االطار النظري للدراسة:
تقوم هذه الدرا�سة على اعتبار الإعالم عن�رصاً من عنا�رص الن�ضال ،يف تعريف
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وتوثيقه ،والذي ي�شكل الهوية الفل�سطينية ،فالرتاث يتعر�ض �إىل
الت�شويه من قبل االحتالل اال�رسائيلي؛ لذا ينق�صنا يف الإعالم الفل�سطيني ب�شكل عام وجود
ا�سرتاتيجية� ،أو خطة وا�ضحة مبنهجية مدرو�سة ملثل هذه الربامج ،والتي -باعتقادي -
غالب ًا ما تكون اجتهادات فردية ،فاحلفاظ على املوروث الرتاثي يتحقق بتكاتف اجلهود
الإعالمية الر�سمية وغري الر�سمية مع املجتمع ،ولكنها خطوة كبرية وجريئة حلفظ هذا
املوروث ،ومن �أجل جت�سيد الهوية الفل�سطينية(ر�شيد .)2006،14يف ظل هجمه �رش�سة من
قبل االحتالل الإ�رسائيلي على هذا الرتاث ،والذي يج�سد الهوية ،والدليل على وجود �شعب له
تاريخ وح�ضارة عريقة.
�إن دور الإعالم الفل�سطيني يف مواجهة مثل هذا النوع من ال�رسقة والتزوير من قبل
املحتل ،يتطلب من الإعالم ت�سليط ال�ضوء على هذا املوروث الفل�سطيني ،و�إعطاءه الأولوية
يف كل املن�شورات ،وعر�ض الأدلة التي تثبت ملكيته ،والتعاون مع اجلهات املخت�صة يف
�إقامة امللتقيات الإعالمية من �أجل ت�سليط ال�ضوء عليه ،و�أن تعرب عن الرتاث كما هو ،ولي�س
كما يعرفه من يقدمه بطريقته اخلا�صة ،حيث يظهر �أن ما متلكه هذه الو�سائل الإعالمية من
الربامج الرتاثية قليلة جدا ،و�أنها يف الغالب تبدو باهتة بال ت�أثري او �شخ�صية ،بد ًال من ان
تعمل على ت�أكيد وتر�سيخ وحماية الرتاث والهوية الوطنية ،كما تبدو هذه املادة املوجودة
لديهم فاقدة للهوية ،بعيدة عن قلب واملواطن الفل�سطيني واهتمامه(�شبيب.)2002،4
ولعل هذا ما دعا اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمال الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �إىل
املطالبة بتعزيز املحتوى الرتاثي يف و�سائل الإعالم املختلفة ،و�إعطائه املزيد من الأهمية،
ملا للرتاث من دور كبري يف تعزيز الن�شاط ال�سياحي والثقايف ،وتوثيق العالقة بني ما�ضي
الأجيال وحا�رضها ،ويف تر�سيخ الثقافة والهوية الوطنية .كما �أكدت امل�ؤمترات والندوات
الرتاثية التي تقيمها امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وغري الر�سمية على عمق و�أهمية العالقة وال�رشاكة
الفاعلة بني الإعالم والرتاث(مو�سوعةالفل�سطينية  .)1984،186والتي تتيح لكل منهما
�سواء عن طريق توعية املجتمع بالق�ضايا الرتاثية
اال�ستفادة وحتقيق الأهداف املن�شودة،
ً
و�أهمية احلفاظ على الرتاث والعادات والتقاليد� ،أم عن طريق تقدمي منتج �إعالمي متميز ذي
خ�صو�صية .
من جانب �آخر يرى الإعالميون واخلرباء يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني� ،أن هناك
العديد من الأخطاء وال�سلبيات يف الربامج الرتاثية التي تقدم بالو�سائل املحلية املختلفة،

والتي تفقدها هويتها ،ورمبا مت�س �سالمة وم�صداقية ما تقدمه من حمتوى تراثي ،ويرى
الباحثون واملتخ�ص�صون يف هذا املجال �أن هناك نوع ًا من الفراغ يف املعلومات الرتاثية
عن فرتات �سابقة ،وبخا�صة فرتة وجود �أجيال جديدة مل تع�ش هذا الرتاث ،كما كان
�سابقا ،ومن املعروف �أن من ي�سمع لي�س كمن يرى ،ويعي�ش التجربة وي�ستقي املعلومات
الرتاثية من الواقع مبا�رشة ،فقد ا�صبحت التعابري وامل�سميات الرتاثية مغايرة عن تلك التي
عرفناها(نا�شف .)1997،32-31وتعلمناها �أو �سمعنا بها من الآباء والأجداد .
�إن قلة وجود مراجع كافية ميكن العودة �إليها يف ما يخ�ص الكلمات وامل�سميات
الرتاثية� ،أدى �إىل �أن �أ�صبحت هذه الكلمات وامل�صطلحات تنطق بطرق خمتلفة وخاطئة،
وتبع ًا للهجة التي يتحدث بها مقدم الربنامج ،وي�ساعد على الوقوع يف مثل هذه الأخطاء
االعتماد على �أ�شخا�ص غري م�ؤهلني �أو غري مدركني لأهمية الرتاث ،مو�ضح ًا �أن تراث
املجتمع يختلف من منطقة لأخرى من حيث اللكنة ،او طريقة نطق الكلمات� ،أو امل�صطلحات
وامل�سميات امل�ستخدمة ،وهذه االختالفات يجب �أن يحيط بها الكاتب �أو مقدم الربنامج ،و�أن
ي�ستعني يف �إعداد برناجمه ب�أ�شخا�ص من خمتلف املناطق ،حتى يقدم عم ًال �شام ًال يت�سم
بالدقة.
ويجمع اخلرباء والأكادمييون واملهتمون بالرتاث الفل�سطيني على �أن و�سائل الإعالم
متثل �أداة مهمة جداً و�أ�سا�سية يف ن�رش الرتاث وحفظه ،لكنها حتى الآن مل تقم بدورها على
الوجه املطلوب ،ال �سيما يف ظل العوملة التي ت�سعى �إىل تغريبنا عن ثقافتنا وتراثنا ،ويف
ظل ت�صاعد دور و�سائل الإعالم الإ�رسائيلي ب�شكل ملمو�س ومبالغ به يف هذا املجال؛ لذا
�سواء املرئية
من واجب الو�سائل الإعالمية الفل�سطينية ب�شكل خا�ص ،والعربية ب�شكل عامً ،
�أو امل�سموعة �أو حتى املقروءة منها� ،أن ت�ضع اخلطط والربامج الكفيلة بن�رش الرتاث وتعريف
العامل القادم �إلينا بهذا املوروث و�أخالقياته و�أهميته ،كونه يعك�س هويتنا الوطنية
الفل�سطينية ،غري �أن و�سائل الإعالم �أحيان ًا تهتم بالربنامج من دون االهتمام باملادة
املطروحة ،لذلك يجب على كل و�سيلة �إعالمه وطنية �أن يكون �ضمن كادرها �أخ�صائيون يف
جمال الرتاث ب�أنواعه ،حتى تكون املادة املطروحة دقيق ًة يف حمتواها ،الأمر الذي يدعونا
بالتايل �إىل الت�سا�ؤل حول الإعالم الرتاثي يف و�سائل الإعالم املحلية ،فهل تقوم و�سائل
الإعالم بهذا الدور فعالً.

عناصر الرتاث الشعيب الفلسطيين:
ملا كانت امل�ساحة املخ�ص�صة لهذا البحث ال ينبغي �أن تزيد عن ع�رشين �صفحة،
ف�إن الباحث يكتفي هنا بالإ�شارة ال�رسيعة ملا يق�صده باملفاهيم الأ�سا�سية التي
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يتناولها يف درا�سته.
متثل هذه الدرا�سة كل ما ت�شرتك به و�سائل الإعالم من عنا�رص ميكن من خاللها
احلفاظ والتعريف بالرتاث املادي واملعنوي ،والذي ورثته الأجيال احلا�رضة عن الأجيال
ال�سابقة ،والتي متثل  -كما ذكرت �سابقا -مواقع تراثية موجودة يف املدن والقرى والأماكن
الدينية ،بالإ�ضافة �إىل الرتاث امللمو�س من املالب�س ال�شعبية ،و�أواين الطبخ ،وامل�صنوعات
اخل�شبية والفخارية ،بالإ�ضافة �إىل الرتاث املعنوي يف العادات والتقاليد ،واالمثال ال�شعبية،
واالغاين واحلكايات ،وكذلك الفنون ال�شعبية غري القولية مثل الرق�ص ،واملو�سيقى ،وال�شعر،
والأمثال ال�شعبية ،وكذلك الأكالت ال�شعبية ،حيث �إن كل عن�رص من هذه العنا�رص كان له
وظيفة يف تر�سيخ الرتاث بالأر�ض والإن�سان الفل�سطيني ،ورغم تعر�ضه ملحاوالت الطم�س
والتزوير من قبل االحتالل ،حيث �أنه ي�شكل كل عن�رص منها رمزاً من رموز الهوية الوطنية،
والدليل على ذلك ال�شعور الوطني اجلماعي نحو احلفاظ عليها؛ ليبقى االن�سان داخل �أر�ضه
حمافظ ًا على �شخ�صيته وهويته الوطنية(كناعنة .)2000،64-63

اهلوية:
م�صطلحا فل�سف ًيا ،ي�ستدل به على كون ال�شيء هو نف�سه ،تتداخل الهوية
تعترب الهوية
ً
مع م�صطلحات عديدة مثل :اخل�صو�صية ،التي ي�ستدعى وجودها ملواجهة ومقاومة ما
ميكن اعتباره تهدي ًدا للهوية ب�سبب الغزو الثقايف ،وهناك من يرى �أن الهوية جمرد م�صطلح
�سيا�سي ولد �ضمن عملية �رصاع �سيا�سي.
كما تعرف الهوية �أي�ضا ،ب�أنها انتماءات الإن�سان لتحديد ارتباطه ووالئه حل�ضارته
وثقافته وبالتايل لأمته و�شعبه ،ومن امل�صادر الأ�سا�سية لل ُهوية القومية ،والعرق واجلن�س
والطبقة ،ورغم �أن ال ُهوية تن�سب �إىل الأفراد �إال �أنها ترتبط باملجموعات االجتماعية التي
ينت�سب لها الأفراد.

الرتاث:
«هو جمموعة من الفنون الوطنية امللمو�سة والقوية ،والتي متيز كل �شعب عن غرية
من ال�شعوب الأخرى ،ب�صفتها ت�شكل رمز ووجدان احل�ضارة ،والتي تعمل على جت�سيد الهوية
الوطنية الفل�سطينية ال�شعبية ،ويف جمموعها فنون توارثها الأجيال جي ّال بعد جيل ،وهي
تكون يف جمموعها
التي متيز كل �شعب عن ال�شعوب الأخرى» .كما �أن هذه الفنون التي ّ
الرتاث تعد الهوية لكل �شعب ،وتع َّد اي�ضا وثيقة امتالك للأر�ض عرب التاريخ .كما يعرف
الرتاث ح�سب منظمة اليون�سكو ب�أنه» مرياث املقتنيات املادية وغري املادية التي تخ�ص

جمموعة ما (ا�شقر� .)2009،128أو جمتمع لديه موروثات من الأجيال ال�سابقة ،وظلت
باقي ًة حتى الوقت احلا�رض ووهبت للأجيال املقبلة”.

مفاهيم وسائل اإلعالم:
و�سائل الإعالم مبفهومها وم�صطلحاتها ،هي الو�سائل التي ت�ستخدم للتوا�صل مع
اجلمهور امل�ستهدف ،من �أجل نقل الأخبار واملعلومات ال�صحيحة باحلقائق املو�ضوعية
دون حتريف ،الطالع الراي العام مبا هو مطروح من ق�ضايا تهم املجتمع ب�شكل عام ،حيث

ح�رصها مبا ي�أتي:

1 .1و�سائل الإعالم املقروءة :متتاز هذه الو�سائل ب�إمكانية حفظها ب�سهولة؛ حيث �إنها
توفر للقارئ فر�صة �أن يختار املو�ضوع الذي يعجبه؛ ليقر�أه من جملة �أو �صحيفة ،وميكنه
�أن يعيد قراءة جزء منه ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ميكنه قراءتها مرات عدة.
2 .2الو�سائل ال�سمعية :تعتمد هذه الو�سائل على ال�صوت ،وهي ت�شمل :الإذاعة،
والت�سجيالت ال�صوتية من ن�رشات الأخبار واالغاين واملو�سيقى؛ حيث ميكن �أن ي�ستمع لها
ب�سهوله ،وميكن �أن يختار �سماع املو�ضوع املنا�سب يف الوقت املنا�سب.
3 .3و�سائل االعالم ال�سمعية والب�رصية :وهي من �أهم الو�سائل؛ لأنها تعتمد على ال�صوت
وال�صورة وت�شمل :التلفاز وال�سينما ،فهي من �أهم و�سائل االت�صال احلديثة لنقل املعلومات
والأحداث اىل ماليني الأ�شخا�ص يف �أرجاء العامل ،وعادة تهتم بنقل وقائع الأحداث يف
�صورتها الواقعية التي ال حتتمل ال�شك �أو التزوير ،باال�ضافة �إىل االنرتنت ،وتعد هذه ال�شبكة
من �أحدث و�سائل االعالم يف العامل؛ حيث �إنها جتمع بني ال�صفات املكتوبة وامل�سموعة،
واملرئية ،وكذلك الإلكرتونية ،وميكّن ال�شخ�ص من ت�صفح مواقع خمتلفة ب�سهولة؛ حيث �إن
هذه ال�شبكة �أحدثت ثورة كبرية يف عامل و�سائل الإعالم ،و�ساعدت يف ربط العامل كله مع
بع�ض ،وحتت ف�ضاء واحد ،مما يتيح تبادل املعلومات بني ال�شعوب ب�سهولة وي�رس.

الرتاث وعملية التهويد وتدمري:
يتعر�ض الرتاث الفل�سطيني �إىل تهديدات وممار�سات لتهويده من قبل االحتالل
الإ�رسائيلي ،فقد �رشعت قوات االحتالل منذ عام 1948م بعملية تدمري وتزوير وطم�س
للمعامل الرتاثية الفل�سطينية ،ال �سيما يف مدينة القد�س املحتلة ،ملا متثله من ثقل تاريخي
وديني ،و�سنحاول ت�سليط ال�ضوء ب�شكل �رسيع على بع�ض تلك املمار�سات.
Ú Úيف عام 1948م :يف بداية االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني كانت بداية عملية
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ال�رسقة وتزوير وتدمري الرتاث الفل�سطيني ،فقد قامت قوات االحتالل بتدمري  394قرية
فل�سطينية وطم�س معاملها ،و�إقامة امل�ستوطنات الإ�رسائيلية عليها(خمول.)2009،112
Ú Úاال�ستيالء على حائط الرباق ،و�إطالق ا�سم املبكى عليه يف عملية قر�صنة لهذا
املعلم الديني الفل�سطيني والعربي واال�سالمي ،وذلك باعرتاف اللجنة الدولية التي حققت
يف ملكيته �أيام االنتداب الربيطاين ،واتخذت قراراً عام  1930م يفيد �أن حائط الرباق ملكٌ
وجزء ال يتجز�أ من احلرم القد�سي ال�رشيف ،باعتباره احلائط الغربي
للأوقاف الإ�سالمية،
ٌ
للحرم ال�رشيف(بهن�سي.)1984،106
Ú Úمت تدمري العديد من الأحياء الفل�سطينية يف مدينة القد�س ،حيث �صادر االحتالل
اال�رسائيلي عام 1967م حي املغاربة ،وقامت ب�إخالئه من ال�سكان وهدمه؛ ليقيم مكانه
�ساحة عمومية لتجمع اليهود قبالة حائط الرباق .ومت تدمري حوايل 138م مبنى يف ذلك
احلي ،بالإ�ضافة اىل عمليات التدمري الأخرى؛ لتطال جامع الرباق واملدر�سة الأف�ضلية
والزاوية الفخرية ومقام ال�شيخ.
�Ú Úرسقة االّثار املوجودة يف املتحف الفل�سطيني بالقد�س واملقابر الإ�سالمية
املوجودة هناك.
Ú Úتهويد امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف ،وم�سجد بالل بن رباح يف مدينة اخلليل
املحتلة ،و�ضمها �إىل الرتاث اليهودي(الك�سواين.)2002،87
كل ما مت ذكره �أمثلة تو�ضح حجم عملية التهويد املمنهجة من قبل االحتالل اال�رسائيلي
بحق املواقع الرتاثية واملباين التاريخية الفل�سطينية.

أسباب حماوالت االحتالل اإلسرائيلي تزوير وتهويد الرتاث الفلسطيين
وأهدافها:
بناء على الت�سا�ؤالت التي مرت� ،سنتناول يف هذه الدرا�سة �أهداف االحتالل اال�رسائيلي
ً
من حماولة تزوير الرتاث و�رسقته ،من اجل طم�س وتهويد معامل الرتاث الفل�سطيني بو�سائله
املتعددة واملبتكرة ،والتي خلقت واقع ًا جديداً ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق جماالت وطرق
متعددة للتزوير وال�رسقة؛ حيث �إن امل�ؤ�س�سات االعالمية ال�صهيونية تعمل على ترويج
املزاعم املتعلقة باحلق التاريخي لليهود بهذه الأر�ض الفل�سطينية العربية كنعانية اجلذور
والهوية ،من �أجل قتل الروح املعنوية لل�شعب الفل�سطيني الذي يتم�سك ب�أر�ضه وتراثه ،حيث
�إن ال�سيا�سات واملمار�سات التي يقوم بها االحتالل الإ�رسائيلي يف فل�سطني ،من خالل

الإجراءات املتنوعة من ممار�سات و�سيا�سات على الأماكن الدينية واملتاحف الوطنية يف
املدن الفل�سطينية ،تهدف �إىل �إنكار �أي وجود لل�شعب الفل�سطيني ،وذلك ح�سب ادعاء قادة
�إ�رسائيل ،حيث �صنعوا لأنف�سهم ما�ضي ًا ليختلقوا حا�رضاً وم�ستقب ًال لهم ،كما ن�سبوا عنا�رص
كثرية من تراث ال�شعوب املختلفة ،وا�ستخدموها لهويتهم املزعومة ،و�أبرزوا تراث ًا خا�ص ًا
بهم  ،مثل ال�شيقل ذي اال�صل البابلي (العراقي) ،والذي كان يق�صد به وحدة الوزن الف�ضية،
ثم �أ�صبح وحدة نقد ف�ضية و�أنتحله الإ�رسائيليون ،و�أ�صبح ميثل العملة الر�سمية لهم بدال
من اجلنية الفل�سطيني الذي كان متداو ًال زمن االنتداب الربيطاين(حماد� .)1983،58إن
الرتاث الفل�سطيني بحاجة �إىل مثقفيه وكتابه لن�رشه بو�سائل الإعالم املختلفة؛ للتعريف به
واحلفاظ على هويته ،كونه يواجه نكبات وكوارث خمتلفة على مر التاريخ  ،لكنها مل ت�صل
اىل ذروة ما يواجهه من حماوالت تهويد وطم�س من قبل االحتالل ،وهذا ال مينع ال�شعب
الفل�سطيني مب�ؤ�س�ساته من العمل على حماية تراثه وهويته بكل الو�سائل املتاحة؛ لأنه يدرك
ان من ال تراث له الوجود له ،مع العلم �أن الدالئل واملعلومات املتوافرة لدى الباحثني
كافة ت�شري �إىل ان تاريخ فل�سطني يو�ضح للجميع ب�أن الكنعانيني هم بناة احل�ضارة الأولية
منذ خم�سة �آالف �سنة تقريباً ،وهذا يفوق بع�رشات القرون ظهور بني ا�رسائيل على ال�ساحة
الدولية ،وهذا ما ت�ؤكده التوراة عندما تذكر �أن الكنعانيني ميثلون ال�سكان اال�صلني للبالد،
ومن ثم الفل�سطينيني الذين ورثوها ،وبنوا هذه احل�ضارة و�ساهموا يف بناء احل�ضارة
املزدهرة يف فل�سطني كلها قبل ظهور العربانيني بقرون ،وهم الذين ا�ستعملوا اللغة
الكنعانية حينما عا�شوا بينهم ،وعالوة على ذلك ف�إن العربانيني لي�س لديهم هوية حمدودة
على مر التاريخ(حداد .)1986،17وهناك 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�سطني خا�صة ،وذلك من خالل النقو�ش والوثائق املختلفة
التي وجدت يف القرن الرابع ع�رش قبل امليالد ،والتي ت�ؤكد دقة املعلومات من جهة ،ومن
جهة �أخرى حاولت ا�رسائيل طم�س هوية املدن �إما بتدمريها� ،أو �إقامة م�ستوطنات جديدة
مكانها ،او بتغيري �أ�سمائها؛ ملحو الأ�سماء العربية الكنعانية واعطائها �أ�سماء عربية
�إ�رسائيلية ،ومع ذلك ما زالت تلك الأ�سماء متثل �شاهداً امام عمليات الطم�س والتهويد ،وهذا
وا�ضح يف �أغلب املدن الفل�سطينية ،ال �سيما يف املدن التي �أحتلت عام 1948م (بهن�سي
 .)130,1984وكان لو�سائل االعالم الفل�سطينية املختلفة دوراً �أ�سا�س ًا يف تعريف الرتاث
وتوثيقه� ،سواء كان ملمو�س ًا �أم مقروءاً ،وذلك من خالل و�سائلها املختلفة ،واملوجهة �إىل
العامل من �أجل تعرية ممار�سات االحتالل وف�ضحها جتاه هذا الرتاث ،والذي يج�سد بدوره
الهوية الفل�سطينية.
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سلب رموز اهلوية الوطنية الفلسطينية وتشويهها:
تت�شكل الهوية الوطنية الفل�سطينية من رموز من طبيعة الأر�ض الفل�سطينية ،حيث
يلج�أ االحتالل �إىل تخريب هذه الرموز وت�شويهها  ،ومن هذه الرموز الكوفية الفل�سطينية
التي كان يرتديها ال�شهيد القائد ابو عمار ،حيث �إن هذا الرمز يثري القلق لدى �إ�رسائيل،
وبخا�صة عند ارتداء هذه الكوفية من قبل املت�ضامنني مع ال�شعب الفل�سطيني؛ لنيل حقوقهم
وتقرير م�صريهم ،وقد بد�أت امل�صانع الإ�رسائيلية يف الغرب ب�إنتاج هذه الكوفية وت�سويقها
على �أنها جمرد مو�ضة لغطاء الر�أ�س ،وهذا الأ�سلوب من الأ�ساليب التي انتهجتها لال�ستيالء
على هذا الرمز الفل�سطيني ،حتى �إنهم �شوهوا هذه الكوفية ب�إ�ضافة �ألوان علم �إ�رسائيل
وجنمة داود ،وكما �أنهم بد�أوا يف �إبراز مو�ضوع التق�سيم الطائفي والع�شائري ل�سكان الداخل
الفل�سطيني لعام ( ،)1948وذلك من خالل ف�صل الدروز وامل�سيحني وامل�سلمني والبدو
بتعريفهم بعرب ا�رسائيل(قلقيلي .)2012،48-47وهذا ت�شويه �آخر للهوية ،بالإ�ضافة �إىل
ت�شويه الإن�سان العربي الفل�سطيني بربطه باخليمة واجلمل ،وانه �إن�سان �إرهابي متوح�ش
قاتل ،حيث �إن االعالم الإ�رسائيلي ي�شوه �صور ال�شباب الفل�سطينيني يف اخلارج ،وذلك من
خالل الأفالم وامل�سل�سالت التي يتم عر�ضها يف العامل ،وهذه حماوالت اخرى تعمل على
ت�شويه وا�ستالب الهوية الفل�سطينية ،وحتى �إنهم يحاولون �إغراق املراهقني ال�شباب بالتحلل
الأخالقي ،وذلك بت�رسيب املخدرات وامل�رشوبات الروحية والإغراء اجلن�سي لهم ،كل ذلك
ي�ساعد على طم�س الهوية الفل�سطينية وتدمريها.
ورغم كل ما ميار�س لطم�س الهوية الفل�سطينية ف�إنهامتينة لها جذور مثل �شجرة
الزيتون يف هذه الأر�ض املباركة؛ �إذ �إنها م�ستهدفة يف كل رموزها الوطنية(�صالحات
 .)2005،25حيث يتطلب منا جميعا العمل على حماية هذه الهوية امل�ستهدفة ،وتعزيز
وجودها حتى تظل الدرع الواقي للهوية الفل�سطينية ،فعلى و�سائل الإعالم الفل�سطينية
واجب وم�سئولية كبرية جتاه هذه الرموز.

دور اإلعالم يف التعريف والتوثيق والنشر يف الكتب واجملالت املتخصصة
بالرتاث الشعيب:
�إن لل�صحافة دوراً مهم ًا يف الت�صدي للممار�سات ال�صهيونية من خالل التوثيق
والن�رش والتعريف يف ال�صحف واملجالت والكتب التي تعنى بالرتاث الفل�سطيني� ،إن
للتوثيق دوراً مهم ًا يف حفظ الرتاث ،وميكن حفظه على �شكل وثيقة �أما مكتوبة �أو م�سجلة
بال�صوت وال�صورة حيث �إن تقدم التكنولوجيا اليوم ت�ساعدنا يف توثيق كل لون �أو �شكل من

ب�شكل وا�سع ،اذ فتحت
الرتاث بالطريقة التي تالئمه ،و�إن و�سائل الإعالم قد �ساهمت �أي�ضا
ٍ
�صفحاتها للأبحاث واملقاالت للكتاب والباحثني يف هذا املجال ،حيث جتري التحقيقات
واللقاءات مع املهتمني بالرتاث ال�شعبي من �أجل ا�ستمرارية التعريف به ،وقد قرر االحتاد
يوم للرتاث ال�شعبي
العام للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني �أن الأول من متوز من كل عام هو ٌ
الفل�سطيني(ابوهدبا  .)1991،66وذلك اعتباراً من متوز 1981م ،حيث تقام يف هذا اليوم
االحتفاالت الفولكلورية يف كل �أماكن الوجود الفل�سطيني يف الداخل واخلارج ،كما ي�شارك
يف هذه االحتفاالت كل �أ�صدقاء ال�شعب الفل�سطيني ،وكان اول احتفال بهذا اليوم االحتفال
الذي �أُقيم يف العا�صمة الأردنية عمان  1983 /7/ 29م حيث ا�ستمرت االحتفاالت اكرث
من �شهر وقد �شارك العديد من الفل�سطينيني املتواجدين يف الأردن يف هذه االحتفاالت.
وهنا ال بد من احلديث عن �إحدى و�أهم املجالت التي تعنى بالأبحاث والدرا�سات الرتاثية،
حيث �أن جملة الرتاث واملجتمع التي ت�صدر عن جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية منذ عام
 1976م هي من �إحدى �أهم املجالت التي تعنى بالرتاث الفل�سطيني ومن �أهم �أهدافها جمع
الوقائع و�رسد الأقوال وتنفيذها وحتليلها ،كما �أن الدرا�سات والأبحاث اخلا�صة بالرتاث
ال�شعبي �أخذت حتتل حيزاً مرموق ًا يف املكتبات ومعار�ض الكتب بالإ�ضافة �إىل جملة اجلديد
(احليفاوية) و�ش�ؤون فل�سطينية التي ت�صدر يف بريوت(�شعث  .)1989،36وكذلك ال�صحف
التي �ساهمت يف �إحياء ذلك فمنها :فجر الآداب ،واالحتاد ،والغد ،و�صحيفة ال�شعب وغريها
التي اهتمت بن�رش الرتاث .ورغم كل املعوقات ما زال هناك دليل قوي على ان املوقف
الفل�سطيني مل ت�ؤثر عليه كل ممار�سات االحتالل ،وبالتايل لن ت�ؤثر على هذه املجالت
وال�صحف والكتب التي تن�رش يف البالد ،ف�إننا نرى اليوم �أن املوقف الدويل قد �أخذ ير�ضخ
�شيئ ّا ف�شيئ ّا لل�ضغوط ال�صهيونية جتاه االعالم الفل�سطيني ،وذلك من خالل الإعالم امل�ضاد
واملوجه ،قبل �أن ي�شجع �صوت ًا وينادي بالوقوف �أمام ممار�سات االحتالل اجتاه هذه
ال�صحف واملجالت التي تعنى بالرتاث الفل�سطيني� ،إن ملفات االمم املتحدة مليئة بالقرارات
التي ت�شدد على احلفاظ على الرتاث واحل�ضارة يف املناطق املحتلة ،وال تعدو هذه القرارات
عن كونها حرباً على ورق ،ومل ت�أخذ حيز التنفيذ ،و�إيقاع العقوبات بال�سلطات الإ�رسائيلية
ملنعها من اال�ستمرار يف �رسقة وتزوير و طم�س هذا الرتاث وانتحاله(حداد . )1986،21

دور اإلعالم يف التعريف باملتاحف الرتاثية الفلسطينية:
تع ُّد املتاحف من الو�سائل الرئي�سة حلفظ الرتاث ،فنحن ن�ستطيع �أن نحتفظ مبالب�سنا
ال�شعبية وفنوننا يف متاحف متخ�ص�صة؛ حلفظ مثل هذه الأدوات املادية ،وعلينا تق�صي
مظاهر ال�سلوك املتعلقة بها ودرا�ستها؛ �إ ذ ال يكفي االحتفاظ بهذه الأدوات اجلامدة ،بل
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املعاين والرموز والوظائف املتعلقة بهذه الأدوات ،هي الو�سيلة املطلوبة من املتحف �أن
ي�ؤديها ،وت�ضم املتاحف الأدوات واملالب�س والفنون اليدوية والوثائق ال�شعبية ،ومن هذه
املتاحف متحف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،الكائن يف �إحدى قاعات جمعية انعا�ش الأ�رسة،
بالإ�ضافة �إىل متحف دار الطفل العربي بالقد�س ،والذي يحتفظ بقطع نادرة من املالب�س
والأدوات و�أ�شغال الق�ش ،ويف بيت حلم متحف «بيتنا التلحمي» الذي تعر�ض فيه مالب�س
وفنون يدوية من منطقة بيت حلم (ابوهدبا  .)1991،56وكذلك متحف جامعة النجاح
الوطنية للرتاث ال�شعبي ،ومتحف جامعة بريزيت ،بالإ�ضافة اىل متحف �إحياء الرتاث يف
الطيبة ،والذي يقوم بن�شاط يف �رشاء كل ما ميكن احل�صول عليه من املعامل الثقافية ال�شعبية
املادية واقتنائها؛ حيث �إن و�سائل الإعالم املختلفة لها دور كبري يف التعريف والرتويج
ملثل هذه املتاحف ملا لها من �أهمية كبرية يف احلفاظ على الرتاث والهوية الفل�سطينية.
�إن �إقامة املعار�ض الدائمة وامل�ؤقتة ،والتي ت�ضم الأدوات التي تتعلق بالرتاث
واملالب�س ،و�أدوات الزينة والفنون ال�شعبية االخرى ،التي تقوم بها م�ؤ�س�سات م�ستقلة وعلى
هام�شها عادة يتم عقد ور�ش عمل ،حيث تهدف هذه املعار�ض �إىل التعريف بجوانب من
احلياة ال�شعبية الفل�سطينية ب�أدواتها وفنونها التقليدية ،ومن هذه املعار�ض ما تقيمه
جمعية �إنعا�ش اال�رسة ،وكذلك جامعة النجاح وجامعة بريزيت ومركز احياء الرتاث وغريها
(نعريات ،جرب  .)2010،96بالإ�ضافة �إىل بع�ض اجلمعيات اخلا�صة بتدريب الفتيات على
التطريز و�إنتاج مالب�س مطرزة وبيعها ،ناهيك عن ان املالب�س املطرزة يف بع�ض املناطق
يف فل�سطني هي اللبا�س ال�شعبي التقليدي املقبول لديهم ،وكما تقام على هام�ش املعار�ض
ام�سيات �شعرية ،ودبكات واغاين وتق�صي وم�رسح �شعبي ،من خالل فرق خا�صة تعر�ض هذه
الفنون دون تغيري او تبديل؛ لأن االجتهاد بتطويرها تف�سد ا�صالتها فنفقدها ،باال�ضافة
اىل �إقامة معار�ض للفنون اليدوية واملهن ال�شعبية ،كفنون الفخار والق�ش واخلزف،
والغزل والن�سيج و�سواها من خالل مراكز خا�صة يقوم فيها االنتاج والعمل بالطرق
التقليدية(ابوهدبا  .)1991،157وان تنفتح هذه املراكز للزوار والدار�سني ،فمن جهة نحافظ
على هذه الفنون نف�سها ،ومن جهة �أخرى توفر هذه املراكز منتوجات �شعبية تقليدية ميكن
�أن ننه�ض با�ستعمالها بتزيني البيوت ،ومن ال�سهل بلورة �أفكار كثرية حول �إ�ضافة مثل هذه
املراكز ،و�إمدادها باخلربة الفنية اذ ما زلنا قادرين على توفريها حتى الآن ،وذلك من خالل
نقابة الفنانني وال�صناع ال�شعبيني ،وقد مت افتتاح العديد من املعار�ض خارج فل�سطني،
ومبنا�سبة يوم الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني� ،أقيم معر�ض للفن ال�شعبي الفل�سطيني يف
مقر اليوني�سكو يف باري�س  1980م ،وقد ت�ضمنت املعار�ض ال�صناعات ال�شعبية  ،والفنون
ال�شعبية والأزياء الفل�سطينية ،وعند افتتاحه من قبل مدير العام ملنظمة اليوني�سكو بكلمة

قال فيها�“ :إن �شعب ًا ميتلك مثل هذا الرتاث ال بد ان ينت�رص ،وان يتتابع �إ�سهامه يف بناء
احل�ضارة الإن�سانية” ،بالإ�ضافة اىل افتتاح العديد من املعار�ض يف العامل ،فقد مت افتتاح
معر�ض الرتاث ال�شعبي يف قطر عام  1981م مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رش النطالقة
فتح(عرنيطة  .)1987،117-116كما �أقيم معر�ض يف ا�سرتاليا عرف بالوجه احل�ضاري
للإن�سان الفل�سطيني ،وقدم �صوراً عن ابداعاته وقدراته على العطاء ،ويف �سنة  1980م
�أقيم يف مدينة لندن معر�ض للفن الفل�سطيني ب�أنواعه ،وكان لهذا املعر�ض �أهمية �سيا�سية
و�إعالمية ،فهو يهدف �إىل اطالع العامل على قدرات ال�شعب الفل�سطيني العريق ،حتى ي�ؤكد
ين�س يف غمرة �أحزانه واجبه جتاه تراثه وفنونه ال�شعبية ،حيث �إن و�سائل
للعامل �إنه مل َ
الإعالم املختلفة العربية والعاملية تناقلت �أحداث و�صور هذه املعار�ض ،حيث �إنها �ساهمت
يف تعريف العامل واطالعه على الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني العريق.

دور اإلعالم يف التعريف باملراكز البحثية املتخصصة بالرتاث الفلسطيين:
ت�ؤدي املراكز التعليمية والبحثية املتخ�ص�صة دوراً كبرياً يف احلفاظ على الرتاث ،وذلك
من خالل خطة مدرو�سة تغطي جميع جوانب الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني� ،سواء طبع درا�سات
متعلقة بالرتاث ال�شعبي� ،أم ترجمة ما كتب عن الرتاث اىل اللغة العربية� ،أم االت�صال بكل
من له اهتمام بالرتاث ال�شعبي من �أجل تبادل املعلومات ،وذلك من خالل عقد الندوات� ،أو
امل�شاركة يف الدرا�سات الأكادميية يف ميدان الرتاث ال�شعبي،
صوال �إىل طرح التدري�س لذلك الرتاث،
بالإ�ضافة �إىل االهتمام باملناهج التدري�سية ،و� ً
ونحن نعلم �أن املناهج التدري�سية هي التي تنمي �أفكار الأجيال القادمة(برغوثي.)1986،84
�إال �أن هذه املراكز تعد من اجلهات الأقل حظ ًا يف االهتمام بالرتاث ،مقارنة مع امل�ؤ�س�سات
الأخرى من الناحية االعالمية ،وهي مل حتظَ مبا هو مطلوب من تغطية �إعالمية كافية،
وال�سبب يرجع �إىل الظروف ال�سيا�سية املحيطة يف املناطق ،لي�س يف فل�سطني وحدها ،و�إمنا
يف اقطار العامل العربي كافة ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذه املراكز ال تت�ضمن �إنتاج من ميثلون
هذا الرتاث ،والذين يقومون بالإ�رشاف على املناهج الدرا�سية؛ لتبني للطلبة تراث �أجدادهم،
و�إمنا يقوم �آخرون بكتابة هذه املناهج دون �أن يكون لهم اطالع على هذا الرتاث(كناعنة
 .)2009،48-47وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن املناهج الإ�رسائيلية التي �أعدت من قبل
مراكز بحثية متخ�ص�صة تدر�س تاريخ ًا فل�سطيني ًا (يهودياً) ،ب�إ�سهاب وتف�صيل وتركيز �شديد
على الرتاث ،من �أجل العمل على �إبراز (يهودية) �أر�ض وتراث فل�سطني (و�أ�رسلتها ) من خالل
ن�رشه وتعميمه ،فكيف لهذا الإعالم الفل�سطيني ان ي�ؤدي دوره يف التعريف واحلفاظ على
الرتاث من �أجل ا�ستمراره للأجيال القادمة.
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وما زالت ق�ضية قرار موظفي وزارة الرتبية والتعليم العايل �إعدام كتاب (اقول يا
طري) وما �أثارته من �ضجة ت�ستحق التوقف عندها ،وهذه الق�ضية تطرح من جديد �س�ؤا ًال
حول املوقف العقالين يف املوروث ال�شعبي ،فالرتاث ال�شعبي جزء مهم من الهوية الوطنية
لأي �شعب ،بل هو �أحد مكونات هذه الهوية ،فمن ال ما�ضي له ال حا�رض له وال م�ستقبل
إرث ح�ضاري لل�شعب ،والتنكر لهذا
له اي�ضا ،واملوروث ال�شعبي ب�شقيه القويل واملادي هو � ٌ
الإرث احل�ضاري هو ا�ستجابة مق�صودة �أو بدون ق�صد لطروحات الأعداء ،الذين يرون يف
ال�شعب الفل�سطيني جمرد جتمعات �سكانية ال �أكرث وال �أقل من ذلك(حداد .)1986،20-19
ومن الأدوار االخرى التي ي�ساعدنا الإعالم يف حفظ تراثنا وهويتنا من خاللها هي التوثيق
والأر�شفة ،ونق�صد حفظه على �شكل وثيقة مكتوبة �أو م�صورة ،والتي ت�ساعدنا يف احلفاظ
وتعريف العامل برتاثنا ال�شعبي وحياتنا ال�شعبية اي�ضاً ،فيما لو ا�ستثمر الإعالميون هذه
الإمكانات املتاحة.

املقرتحات من أجل احلفاظ على الرتاث واهلوية الفلسطينية من خالل وسائل
اإلعالم الفلسطينية املختلفة:
باعتبارنا فل�سطينيني يجب �أن نعمل بجدية ومو�ضوعية ،وذلك من �أجل مواجهة
التحديات الإ�رسائيلية ال�رش�سة ،التي ت�سعى لطم�س تراثنا وتهويده ،ويجب علينا معاجلة
هذه الظاهرة على �أن نتعامل مع الرتاث على �أ�سا�س �أنه و�سيلة ميكن من خالله ا�ستعادة
املا�ضي الذي ن�ش�أ و�شاع فيه هذا الرتاث؛ لربط املا�ضي باحلا�رض وامل�ستقبل ،وذلك من
خالل االهتمام ب�إقامة املتاحف الرتاثية يف فل�سطني كلَّها ،والرتويج لهذا الرتاث ال�شعبي
وحمايته وت�سويقه ب�صورة ح�ضارية مدرو�سة ،بالإ�ضافة �إىل جانب �آخر ب�إن�شاء الفرق
الرتاثية املتخ�ص�صة بجمع الرتاث الفل�سطيني وعر�ضه وترويجه� ،سواء داخل الوطن �أم
خارجه ،كما ميكن حث الباحثني والكتاب على ت�صنيفه و توثيقه ودرا�سته وترجمته ون�رشه
ب�صورته احلقيقية ،والعمل على �صيانة االدوات الرتاثية وت�أهيلها وا�ستثمارها ،وذلك من
خالل حتويلها �إىل ور�ش عمل ،ودعمها من �أجل توفري م�صدر دخل للقائمني عليها خوف ًا
من انقرا�ضها ،كما ميكن خلق رموز تراثية �شعبية؛ لتعزيز الداللة على الهوية الفل�سطينية
من �أجل مواجهة ال�سيا�سات الإ�رسائيلية ،والتي تهدف �إىل تزوير هذه الرموز وطم�سها ،مثل
الكوفية الفل�سطينية والثوب الفل�سطيني املطرز ،والذي �أقتب�س من البيئة الفل�سطينية ،فيجب
على اجلهات املعنية بال�سلطة الفل�سطينية �إ�صدار القوانني واملعلومات ال�صارمة ،ملنع
ت�رسب الرتاث الفل�سطيني �إىل �أية جهة �أخرى بالطرق القانونية ،وهذا يحتاج اىل تن�سيق
�سواء امل�ؤ�س�سات ال�شعبية �أم الر�سمية ،ويتوجب على كل
وتعاون جميع اجلهات املعنية،
ً
مواطن فل�سطيني �أن يعرف واجباته جتاه تراثه ،وذلك من �أجل جت�سيد هويته الفل�سطينية.

النتائج والتوصيات:
من خالل هذا البحث املقدم ،وجت�سيداً لفكرة دور الإعالم يف املحافظة على الرتاث
والهوية الفل�سطينية ،وبعد الدرا�سة والتحليل مت اخلروج باملقرتحات الآتية يف �ضوء النتائج
التي خل�صت �إليها الدرا�سة ،و�إليكم جمموعة من التو�صيات التي ميكن �أن ت�سهم يف تفعيل
دور و�سائل الإعالم املختلفة ،واملخاطر التي حتملها ممار�سات االحتالل على الرتاث
والهوية الفل�سطينية ،وميكن اخت�صارها فيما ي�أتي:
�1 .1رضورة لفت انتباه و�سائل الإعالم �إىل امل�س�ؤولية التي تقع على عاتقها؛ للحفاظ
على الرتاث والهوية الثقافية الفل�سطينية.
�2 .2رضورة ا�ستغالل الثورة الرقمية والتقنيات احلديثة يف توثيق املواد الرتاثية،
�سواء كانت مكتوبة �أم م�صورة ،لال�ستفادة منها يف ف�ضح ممار�سات االحتالل من ال�رسقة
ً
والتزوير للرتاث الفل�سطيني.
3 .3العمل على ت�سجيل املواقع واملباين الرتاثية �ضمن الرتاث العاملي ،وذلك من �أجل
حمايته من ال�رسقة والهدم والتجريف.
�4 .4رضورة العمل على ا�ستخدام التكنولوجيا الإعالمية احلديثة يف التوثيق والن�رش؛
لف�ضح ممار�سات االحتالل جتاه الرتاث الفل�سطيني يف الأماكن املقد�سة والتاريخية.
5 .5العمل على �إيجاد منهاج فل�سطيني يدر�س لطالب املدار�س واجلامعات خا�ص
بالرتاث والهوية ،على �أن يقوم ب�إعداده �أكادمييون متخ�ص�صون بالرتاث الفل�سطيني.
6 .6دعوة امل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شعبية لدعم الباحثني واملهتمني بالرتاث؛ للقيام
بدرا�سات و�أبحاث منهجية خا�صة بالرتاث والهوية ،ون�رشها يف املجالت املتخ�ص�صة.
7 .7العمل على زيادة الوعي لدى املجتمع الفل�سطيني ب�أهمية الرتاث ،وذلك باعتباره
رمزاً للهوية الوطنية يجب التم�سك به من �أجل جت�سيد الهوية الفل�سطينية.
8 .8الدعوة �إىل �إقامة املهرجانات واملعار�ض وامل�ؤمترات الرتاثية داخل الوطن
وخارجه ،وذلك من �أجل التعريف بالرتاث ون�رشة.
9 .9العمل على �إبراز الرتاث ون�رشه وت�سويقه ثقافياً ،وذلك من خالل ا�ستخدام و�سائل
الإعالم املختلفة واحلديثة ،وتوزيعه حملي ًا وخارجي ًا من �أجل التعريف به ،وف�ضح حماوالت
االحتالل ل�رسقته وتزويره.
1010العمل على ت�أ�سي�س متحف وطني خا�ص بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،مع ت�شجيع
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�إقامة املتاحف املختلفة يف كافة املحافظات لنف�س الغر�ض ،من �أجل جمع املواد الرتاثية
وحف�ضها ودرا�ستها وعر�ضها و�صيانتها ،وملواجهة الهجمة ال�رش�سة من قبل االحتالل
لل�رسقة والتزوير.
1111دعم �إنتاج �أفالم وبرامج تلفازية و�إذاعية من �أجل ن�رش الوعي الرتاثي والتعريف
�سواء من خالل مالب�س املذيعني� ،أم من خالل الربامج الوثائقية املتخ�ص�صة.
بهً ،
1212الطلب من منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم (اليون�سكو) امل�ساعدة يف حماية
الرتاث الفل�سطيني من التزوير وال�رسقة من قبل االحتالل اال�رسائيلي.
خالل ذلك ميكن �أن نوقف حماوالت طم�س الهوية الفل�سطينية وت�شويهها ،ونخلق جي ًال
متم�سك ًا بهويته وتراثه ،قادراً على الت�صدي لكل ما يحاك لطم�س هويته وتراثه ،وعندئذ
نفوت الفر�صة على �أعدائنا الذين يرتب�صون بهويتنا وتراثنا.

املصادر واملراجع :
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1010جابر ،حممد».تدمري و�رسقة الرتاث العربي الفل�سطيني»  .موقع مكتوب االلكرتونية،
تاريخ اال�ضافة  ،2008 /8/ 29مت الدخول اىل املوقع 2107 /7/ 12م.
1111حداد ،منعم« .الرتاث الفل�سطيني بني الطم�س واالحياء».جمموعة درا�سات وابحاث،
حترير منعم حداد ،مركز احياء الرتاث ،الطيبة (� )1986ص.17
1212حداد ،منعم .مرجع �سابق� ،ص.21
1313حداد ،منعم .مرجع �سابق� ،ص.20-19
1414حماد ،ح�سني عمر».اثار فل�سطني بني حرب الهياكل العظمية التوراتية اليهودية ووثائق
اال�ستك�شافات االثرية العلمية واالدانه الدوليه « .دار كتيبه ،دم�شق (� )1983ص .58
1515ر�شيد ،انور عبد القادر « .التوثيق والنظم يف علم حتليل الوثائق».امل�ؤمتر ال�ساد�س
لالحتاد العربي للمكتبات و املعلومات ،اجلزائر (� )2006ص.14
�1616شبيب� ،سميح« .ال�صحافة الفل�سطينية املقروءة يف ال�شتات»  .رام اهلل ،مواطن
(� )2001ص. 4
�1717شعث ،حممد �سليمان ».العادات والتقاليد الفل�سطينية» .م�ؤ�س�سة العروب للن�رش
(� )1989ص. 36
�1818صالحات ،حممدّ.اغتيال الرتاث الفل�سطينيّ.اغتيال الهوية ،جتمع الكتاب الفل�سطينني،
نابل�س(�)2005ص.25
1919عرنيطة ،ي�رسى ».الفنون ال�شعبية يف فل�سطني واالردن» .مركز االبحاث ،منظمة
التحرير الفل�سطينية بريوت (� )1968ص.117-116
2020قلقيلي ،عبد الفتاح ،ابو غو�ش ،احمد».الهوية الوطنية الفل�سطينية خ�صو�صية الت�شكل
واالطار الناظم «.بيت حلم ،مركز بديل(� )2012ص .47-46
2121الك�سواين ،حممد ،و�آخرون ّ.القد�س تاريخ من الآمل النبيلّ .جملةالعربي ،العدد518
(� )2002ص.87
2222كناعنة� ،رشيف« .الهوية الفل�سطينية اىل اين» .مركز درا�سات الرتاث املجتمع الفل�سطيني،
ع  ، 22البرية ،جمعية انعا�ش اال�رسة (� )2009ص .48 - 47
2323كناعنة� ،رشيف ».من ن�سية قدميه تاه» .درا�سات الرتاث ال�شعبي والهوية الفل�سطينية،
م�ؤ�س�سة اال�سوار عكا (� )2000ص.64-63
2424كناعنة� ،رشيف ،و�أخرون« .امل�أثورات ال�شعبية» .عمان-جامعة القد�س املفتوحة
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

العدد السادس 2018

91

92

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

(� ) 1996ص.43
2525خمول� ،أمري».دور �أ�رسائيل يف جتزئة الهوية الفل�سطيني  .»48مركز الدرا�سات والرتاث
املجتمع الفل�سطيني ،ع، 27البرية ،جمعية انعا�ش اال�رسة ( � )2009ص.112
2626مو�سوعة الفل�سطينية».املجلد الثالث» ،ط ، 1دم�شق (� )1984ص.186
2727نا�شف ،خالد« .جذور الرتاث الفل�سطيني منذ اقدم الع�صور « .الرتاث واملجتمع ،ع
،29البرية ،جمعية انعا�ش اال�رسه (� )1997ص .32-31
2828نعريات  ،ح�سن ،جرب ،حممد» .الفنون ال�شعبية الفل�سطينية» .وزارة الثقافة الفل�سطينية،
الطبعة االوىل ( � ) 2010ص.96

األماكن األثرية يف حمافظة جنني :
ً
“أمنوذجا”
نفق بلعمة وكنيسة برقني وقلعة صانور
أ .أمنة أبو حطب
أستاذة جامعية وحماضرة يف جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس املفتوحة

ملخص:
ت�شكل الأماكن الأثرية يف فل�سطني جزءاً مهم ًا من الرتاث الفل�سطيني املادي الذي
يعود لآالف ال�سنني ،وهو �شاهد على �أ�صالة ال�شعب الفل�سطيني وعمق تراثه ,حيث �شكلت
بيئة اجتماعية وثقافية واقت�صادية ل�سكان فل�سطني ,وقد جاءت هذه الدرا�سة للتعرف
�إىل الأماكن الأثرية يف حمافظة جنني باعتبارها اجلزء الأهم من الرتاث املادي ,و�سوف
يتم التعرف �إىل �أهم امل�شاكالت التي تواجه الأماكن الأثرية من �أجل تقدمي الدعم املادي
واملعنوي للحفاظ عليها ؛ لأنها ت�شكل معلم ًا من معامل الرتاث املادي الفل�سطيني ,وال يخفى
على �أحد ب�أن الأماكن الأثرية تتعر�ض �إىل هجمة بربرية تهدف �إىل طم�سها .
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل:

1 .1بيان �أهمية الأماكن الأثرية يف حمافظة جنني.
�2 .2إبراز الأهمية الرتاثية واحل�ضارية واالقت�صادية لهذه الأماكن الأثرية التى تعرب
عن تاريخ ال�شعب الفل�سطيني وثقافته وانتمائه لأر�ضه لتج�سيد �صموده يف وطنه.
3 .3بيان املعوقات وامل�شاكالت التي تواجه الأماكن الأثرية وو�ضع احللول املنا�سبة
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
م وال ت�ضاهيها بالأقدمية �إال. ق2450 جنني مدينة كنعانية عريقة �أن�شئت حوايل عام
 �ألربت جلوك �أ�ستاذ الآثار الأمريكي. �صيدا ودم�شق وقد اكت�شف د، مدن �أريحا �ألقد�س �شكيم
)م �صاحب كتاب «اجلانب الآخر من الأردن1980 الراحل املنتدب لدى جامعة بريزيت عام
،وقد اكت�شف بقايا �سور قلعة جنني القدمية املمتدة من �شمالها ال�رشقي �إىل جنوبها الغربي
وما زالت بع�ض حجارته ال�ضخمة ماثلة يف قواعد ال�رساي القدمية (دار احلكومة) وال�سوق
)1( القدمي

ورد ا�سم جنني يف املخطوطات امل�رصية القدمية – رفو تل العمارنة يف �أ�سيوط
والبابلية والآ�شورية ويف التوراة والإجنيل ويف احلفريات الأثرية غربي جنني يف تل تعنك
وتل املت�سلم – جمد ،و�أطلق عليها عرب الع�صور �أ�سماء عدة منها :عني جهاينم ،وجهاين،
عني جنيم وجانيم (ثم قلبت امليم �أخريا نوناً) ،ودعاها امل�ؤرخ يو�سيفو�س جنينيا ،ثم
�أ�صبحت عني جنينني ثم جينني ،ثم ا�ستقرت الت�سمية على جنني ب( ياء واحدة) و�أطلق
عليها ال�صليبيون جريين �أو جراند جريرين �أو ميجور (مايرن) جالينا ،متييزا لها عن ما يرن
جريين (زرعني) ،وكل هذه الألفاظ مليئة مبعاين اجلنائن وال�صبار وفقا ملا �أورده الرحالة
وامل�ؤرخون.
املوقع :تقع مدينة جنني على خط عر�ض � 33.27شماال وخط طول � 18،35رشقا
على �إحداثيات  208عر�ض و  177طول ،ومتثل الر�أ�س اجلنوبي ملثلث مرج ابن عامر يف
�شمال فل�سطني وحتيط بها قرى قباطية ،وعايا  ،دير �أبو �ضعيف ،بيت قاد ،امل�رشوع ،عرانة،
اجلل�سة� ،صباح اخلري( ،مقيبلة – داخل اخلط الأخ�رض) ،كفر دان ،برقني واملخيم جزء من
ق�سيمة ون�صاب جدولة �أرا�ضي املدينة)2( .
ترتفع جنني القدمية حوايل 157م عن �سطح البحر ،وتقع بني جبلي �أبو �ضهري
(265مرتا�-ضهري بال�ضاد ولي�س بالظاء) واملراح ( 245مرتا) ،وبينهما وادي عني نينيي،
�أحد روافد نهر املقطع فتتجمع الينابيع لتتخذ جمراها عرب ج�رس املقطع �رشقي التذكار
الأملاين و�أما جبل �أبو �ضهري وامتداده اجلبل الغربي فتو�سطهما خلة ال�صحوة امل�ؤدية
تدريجي ًا �إىل وادي برقني ،و�أما
3

جبل املراح وامتداده اجلبل ال�رشقي ،فيتخللهما وادي عز الدين الذي ي�صب عند ج�رس
خروبة ،ومنه ي�سريي مندجم ًا يف �سهل مرج ابن عامر فيلتقيان يف ج�رس ب�سمة مبا يعرف
بنهر املقطع ،وحتيط باملدينة وعلى مقربة منها من الغرب واجلنوب وال�رشق تالل وجبال
متفاوتة االرتفاع.
تبعد جنني عن البحر الأبي�ض غرب ًا حوايل  40كم ،وعن نهر ال�رشيعة (الأردن) �رشق ًا
حوايل  50كم ،و�أقرب املدن الفل�سطينية القدمية �إليها بي�سان �رشقا والنا�رصة �شماال
وحيفا غربا ونابل�س جنوبا ،فهي واقعة على الطريق املو�صل بني القد�س والنا�رصة،
فرتبط ال�ساحل بالداخل والأغوار باجلبال ،وال غرو ف�أن وقوعها بني دوثان وجمدو
�أعطاها �أهمية خا�صة)3(.
4
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بلعمة:نفق بلعمة التارخيي

التسمية:
ورد ذكرها يف التوراة ويف املخطوطات امل�رصية القدمية ,ويف الأر�شيف امللكي
امل�رصي القدمي ,ويف الوثائق الأ�شورية ,فعرفت با�سم :يبلعام و�أبليعام ،وعرفت باليونانية
والرومانية :بلموت ولدى الفرجنة كا�ستيليوم بيالزموم ،وذكرت املو�سوعة الفل�سطينية �أن
من �أ�سمائها �أي�ضا بلعام و�أبلعام.
5

املوقع:
تقع بلعمة على بعد كيلو مرت تقريب ًا من مدخل جنني اجلنوبي ،والتي ا�شتهرت بالعهد
الكنعاين ،وجاء يف الوقائع الفل�سطينية يف العدد  1375عام 1944م الآتي� :أن بلعمة
ت�ضم تال «�أثريا» وح�صنا «مهدماً» ،وتقدر م�ساحتها بحوايل ( 90دومنا) ،وذلك على امتداد
ُّ
مرتفعات جبل �أبي �ضهري القبلية ،وترتفع قرابة مائتي مرت قبالة �إ�شارة الكيلو ( )108عن
القد�س – غربي اخلط احلديدي احلجازي الذي جرى تعطيله يف جنني عام 1941م ،وتقع
بلعمة �رشقي منطقة الربج املندثرة بني خربتي النجار و�أم النمل ،وي�شار ب�أن هناك قرية

با�سم بلعمة �رشقي جر�ش تابعة للمفرق �شمال الأردن على ارتفاع  695مرتا.
األهمية:
تعد بلعمة �أهم نفق مائي �أثري يف فل�سطني ،وهو حمفور يف ال�صخر ال�صلب كممر
�آمن لتزويد البلدة باملياه من �رشقي �أقدام �سفوحها ،كما تتمتع بلعمة مبوقع ح�صني يع َّد
املنفذ املهم ملرج بن عامر ،وملدينة جنني التي تتو�سط دوثان وبيت �شان وجمدو ،وبلعمة
هي �إحدى مدن الع�رص الربونزي املبكر منذ ثالثة �آالف �سنة ق.م ،وكانت ت�شكل خط الدفاع
الأول عن املنطقة ابتداء من نقطة انفراج وادي عني نيني والتقائه بوديان حنا-اخل�شب-
النيف ،حيث تتواجد الآبار ال�ستح�صال مياه ال�رشب و�إفادة امل�سافرين والرعاة واملزارعني،
ومنها عني ال�رشيف وبئر �سنجل �أو �سنجب (حيوان من القوار�ض ال�رسيعة �شعره كثيث و�أكرب
من اجلرذ) ،ويذكر �أن الفرعون امل�رصي
5

حتتم�س الثالث يف غزوته ال�سابعة ع�رشة قد احتل بلعمة وجنني يف �أعقاب معركة
جمدو .وي�شار �أن جمدو �أو اللجون –تل املت�سلم-هي احلد الفا�صل بني منطقة الروحاء وبالد
حارثة ،كما احتلهما امللك الآرامي عزرا بن حدد يف القرن الثامن ق.م ،وال تفوتنا الإ�شارة
�إىل �أهمية النظام املائي الرتيب و�أوجه ا�ستخداماته بالإ�ضافة �إىل كونه ممراً �رسي ًا �آمن ًا
للمدينة واملنطقة ،وهو مزود بفتحات �صخرية للإ�ضاءة وو�ضع الأ�رسجة عليها ،وهو �شبيه
ب�أنفاق مائية يف فل�سطني ،كما يف القد�س واجليب وتل املت�سلم وتل وقا�ص
أعمال التنقييب:
اكت�شف املوقع مرة الباحث الفرن�سي فكتور غورين عام 1863م ،ثم ظهر املوقع
مر�سوم ًا على خرائط م�سح فل�سطني بني عامي 1878 - 1872م با�سم وايل ال�شيخ من�صور،
ولعل الت�سمية تعود �إىل امللك املن�صور �سيف الدين قالوون الألفي العالين ال�صاحلي -القرن
الثالث ع�رش امليالدي ،ونظراً «للتقارب العثماين الأملاين فقد بد�أت باكورة الدرا�سات الأثرية
يف هذا املوقع عام 1908م لدى و�صول العالمة الأملاين (غوتليب �شوماخر) �إىل مدخل
النفق املائي يف اخلربة ،كما قام �شموئيل يافني بحفريات حمدودة �سنة 1973م ،ويف هذا
ال�صدد يجري تعاون بني دائرة الآثار الفل�سطينية واحلكومة الهولندية ممثلة بجامعة ليدن
(جنوب هولنده ت�أ�س�ست جامعتها عام 1575م وازدهرت مطبعتها العربية التي �شهدت
ن�شاط ًا «للم�ست�رشقني) وب�إ�رشاف مدير كلية الآثار الدكتور خريت فان ديركوي �ضمن
امل�رشوع امل�شرتك ،وعلى غرار �أعمال التنقيب يف دير عال بغور الأردن ،وجددت �أعمال
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التنقيب ب�إ�رشاف الدكتور حمدان طه مدير دائرة الآثار العامة عامي 1996م و 1997م،
بعد قيام بلدية جنني بتو�سعة مدخل املدينة اجلنوبي �شارع عني نيني نابل�س �إثر تعر�ضه
للخراب من جراء في�ضان عام  ،1992وا�ستمرت �أعمال احلفر والتنقيب عامي  1997و
 1998م ،وقد ا�ستمرت �أعمال الرتميم بني عامي  2000و 2005م)4(.
6

طاقم العمل:
ا�ست�ؤنفت عمليات التنقيب املو�سمية يف الفرتة من � 9/5إىل  1998 /10/ 21م
عن طريق �إيجاد خميم ميداين متكامل ،ي�ضم كادراً مزوداً بحا�سوب متطور و�آالت الت�صوير
الدقيقة والأجهزة العلمية ومطبخ معد خلدمة فريق من قرابة ثالثني �شخ�ص ًا بينهم 14
فل�سطيني ًا و  11هولندياً ،بالإ�ضافة �إىل خرباء العمل امليداين ب�إ�رشاف د .مارغريت �شتايرن
و�إيفلني ف�إن تري�شتاين عن اجلانب الهولندي وجهاد يا�سني ويو�سف �أبو طاعة عن اجلانب
الفل�سطيني.
حقول التنقيب:
جرى التنقيب يف ثالثة حقول بعد �أن مت �إجناز الك�شف عن طول  115مرتاً بالعمق
الداخلي ملغارة النفق من املدخل املقبب عرب مدرج �أر�ضي �صخري �صاعد ميتد من ال�رشق
�إىل الغرب ،وقد ي�ؤدي �إىل تل احلفرية الأثري بني برقني ،وعرابة ،وترتفع مغارة النفق املائي
من  7 - 3م بعر�ض ال يقل عن � 3أمتار ،وقد ا�ستخدم النفق كممر �رسي �آمن ي�ستند �إىل جدار
خلفي متني ،ي�شكل بامتداده جزءاً « من نظام �سكان املدينة الدفاعي و�صوال �إىل منابع
املياه يف فرتة ما قبل الرومان البيزنطيني بالع�رص احلديدي»
Ú Úاحلقل �أ :يقع احلقل �أ على قمة خربة بلعمة ال�رشقية بواقع ميتد  30×30مرتاً على
�أنقا�ض الربج �ضمن ع�رشة مربعات وبع�ض اخلنادق التجريبية ،ف�أظهرت �أعمال احلفر بناء
حجري ًا �ضخم ًا وبوابات منتظمة وف�سيف�ساء عادية يف الع�رص البيزنطي الروماين ،ف�أقيم
الربج على بقايا �أنقا�ضه  ،ثم قلعة �صليبية عرفت با�سم كا�ستيليوم بياليزموم حموطة
ب�أ�سوار خارجية عر�ضها مرتان ،وبقايا مقربة منذ الع�رص الأيوبي اململوكي ،وكذلك خمازن
تابعة للقلعة ومبان داخلية وعقود برميلية وطوابني للخبز وطبقات رمادية وفخارية
مزججة ،كما عرث على ر�ؤو�س نبال ملت�صقة بال�سور اجلنوبي للقلعة و�رساج فخاري و�آخر
برونزي وحجارة للطحن.
7

Ú Úاحلقالن ب ،جـ :وكالهما يف منقطة الع�رص احلديدي ويقعان على الطرف اجلنوبي
الغربي للخربة ،فيقع احلقل ب �إىل اجلنوب ال�رشقي من احلقل جـ ،والهدف منها معرفة تاريخ
ا�ستيطان املوقع ،حيث مت فتح ثمانية مربعات يف احلقل ب ،و�أربعة يف احلقل جـ ،وهما
مليئان باجلرار وك�رسات الأواين والأ�رسجة والغاليني الفخارية والأدوات احلجرية ،وبقايا
عظيمه وفلكة الغزل واملوقد وقدور الطبخ والطوابني ،مع وجود عدد من القبور يف الناحية
ال�شمالية ،وعدد من املرابط واملذاود يف الق�سم الأو�سط ،و�سيجري ا�ستكمال الأعمال ومعرفة
طبيعة احلياة االجتماعية داخل النفق املائي ودرا�سة العينات والبقايا احليوانية والنباتية،
وال�سيما بعد الك�شف عن عدد من الغرف وامل�ساحات ويعود تاريخ �إن�شائها للقرنني ال�سابع
وال�ساد�س ق.م وجتري عملية ترميم وت�سوير يف ربيع عام 2005م( ،وبع�ض املعلومات
مقتب�سة من ن�رشة دائرة الآثار الفل�سطينية – د .حمدان طه واملهند�س دكتور خريت فان دير
كوي -رام اهلل))5( .
تنويه� :إن ما ي�شاهده املتفح�ص لدى زيارته موقع الربج ومغارة خربة بلعمة ،وما
حتويه من طبقات رابية مبعرثة ،لي�ؤكد ما ورد يف الرواية ال�شعبية التي يتداولها �أهل جنني
واملنطقة املجاورة ،من �أن زلزاال قويا �رضب جنني واخلربة املذكورة التي كانت م�سكونة.
8
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الدير والكنيسة لغة واصطالحاً:
الدير كلمة �رسيانية الأ�صل تعني املبنى املعد لإقامة الرهبان� ،أو الراهبات ويكون
على �شكل ح�صن م�ستقل ،وحتمل كثري من املدن والقرى واملواقع يف بالدنا تراكيب يف
مقطعها الأول لفظة دير منت�رشة منذ القرن امليالدي الأول يف م�رص والعراق وال�شام ولعل
�أكربها دير الزور ال�سورية ،ويف فل�سطني  39مدينة وقرية �أكربها دير البلح حيث �أقام
القدي�س هيالريون ال�سائح �أقدم �أديرة فل�سطني عام 371م ،و�أكرثها يف منطقة رام اهلل ،
�أ�شهرها حالي ًا بداخل اخلط الأخ�رض دير يا�سني( القد�س) ودير حنا( عكا) ،ومنها مبحافظة
جنني اثنتان :الأوىل دير �أبو �ضعيف على بعد  5كم �رشقي جنني وترتبط بها كثرياً ،و�سكانها
حوايل خم�سة �آالف وثالثمائة ن�سمة وم�ساحتها  12906دومنات وترتفع  200م عن البحر
وت�شتهر بزراعة احلبوب وال�سم�سم والبطيخ وبرتبية املوا�شي و�صناعة الألبان والثانية دير
غزالة على بعد كم �شمال �رشق جنني و�سكانها حوايل ثمامنائة وخم�سني ن�سمة وم�ساحتها
 6588دومنا وترتفع  220مرتاً عن �سطح البحر.
9

وهي زراعية ،وكانت �إحدى مواقع املحافظة الثمانية ذات الوجود الن�رصاين وعالقتها
باملدينة قوية ،كما �أورد الدكتور �شكري عراف يف �صفحة  175من كتابه جندا الأردن
وفل�سطني ال�صادر عام  1992م عن دار ال�شفق يف كفر قرع -داخل اخلط الأخ�رض حيث
يقيم املذكور وهو م�سيحي من معلية وم�ؤرخ غني عن التعريف� ،أورد نق ًال عن ياقوت
احلموي يف اجلزء الثاين من معجم البلدان �أن �سبعة �أديرة يف فل�سطني انقلبت م�سمياتها �إىل
قرى م�أهولة)6( .
اما كلمة كني�سة فهي �آرامية ومعربة من كلمة كنو�شا مبعنى اجلمع واملجموعة،
وتعني حمل العبادة وجمعها كن�س وكنائ�س و�أ�صبحت الكني�سة مبعناها الدارج تطلق على
املجموعة امل�سيحية املنظمة ،و�أ�شهر الكنائ�س خم�سة هي :القيامة يف القد�س واملهد يف
بيت حلم والقدي�س بطر�س يف روما والب�شارة يف النا�رصة وكني�سة القدي�س جورجوي�س يف
برقني.
نبذة تارخيية:
تع َّد قرية برقني من �أقدم املناطق امل�أهولة منذ الألف الثالث ق.م عرفت قدميا با�سم
بيت فلوي التابع ململكة بلعمة وتقع على بعد  5كم غربي جنني على ارتفاع 260م وت�رشف
على مرج ابن عامر وتبلغ م�ساحة �أرا�ضيها  19447دومن ًا وحتيط بها قرى :قباطية،
وال�شهداء ،وموقع جنزور ،وعرابة ،وخربة املن�شية ،وكفر قود ،واليامون ،وكفر ذان ،ومقيبلة
داخل اخلط الأخ�رض ،واجللمة  ،وعرانة ،ومدينة جنني ،و�ضاحية �صباح اخلري ،وت�شتهر

برقني بزراعة الزيتون فتحتل املرتبة الرابعة باملحافظة بامل�ساحة املزروعة زيتوناً ،ال
بالإنتاج بعد قباطية وكفر راعي ويعبد.
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ومن املواقع املرتبطة بها :وادي برقني وال�ضاحية ،وخربة ب�سمة ،حيث كان مير قطار
اخلط احلديدي احلجازي من على ج�رس ب�سمة نهر املقطع �شمال غرب جنني ،وتلة ال�سعادة
التي اقرتنت بالرواية ال�شعبية ب�شجرة ال�سعادة زنزجلت التي كان الأهايل يرتادونها لتعليق
ال�رشائط امللونة �إىل �أن قطعت عام  1938م ،ومثل هذه ال�شجرة «�شجرة املنوة�-صنوبرة
بني جر�ش واحل�صن ،قطعت �سنة 1957م و�شجرة بلوطة �سيدنا �إبراهيم اخلليل ،و�شجرة �آدم
يف القرنة العراقية» ويف ال�سعادة غابة حرجية م�ساحتها  510دومن ًا ويف �أدناها حفرت
بئر البلدية اجلديدة عام 1996م.
ويبلغ عدد �سكان برقني قرابة �ستة �آالف ن�سمة منهم حوايل  92م�سيحي ًا ،و كانوا
�أكرث من ذلك يف الزمن املا�ضي  ،وتع َّد برقني مركز التجمع الن�رصاين الثاين بعد الزبابدة
مبحافظة جنني ،لكن �أهميتها تكمن بقدا�سة ارتباطها ب�سرية ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم.
التسمية:
ويذكر امل�ؤرخون والرواة �أن برقني �سميت كذلك بعد حتريفها يف �أعقاب ت�رشفها مبرور
ال�سيد امل�سيح منها غري مرة و�أن الت�سمية ا�شتقت من الرب�ص وبعيد �شفاء الع�رشة من الرب�ص
�،سميت باجلمع (بر�صني) ،ثم حتولت �إىل برقني �أو من الربق (بفتح الباء والراء مبعنى
اللمعان كناية عن الرب�ص) فجمعت من برق �إىل برقيم بامليم للداللة على �صيغة اجلمع يف
اللغات ال�سامية ،ثم حتولت �إىل برقني ،ويرى املرحوم م�صطفى مراد الدباغ (�أبو عمر) يف
مو�سوعته بالدنا فل�سطني لعلها من الربكة وقيل هي م�شتقة من الرب واليقني وقيل حديثا
قد تكون من الربء �أي ال�شفاء من املر�ض مع �إبدال الهمزة بالقاف ،ويقول حممد بن حممد
�رشاب �صاحب معجم �أ�سماء املدن والقرى الفل�سطينية �أن برقني م�شتقة من
حممود ح�سن ّ
اجلذر العربي برك مبعنى اال�سرتاحة ومقطع –ين -للجمع.
11

وحتمل ا�سم برقني بالإ�ضافة �إىل قريتنا احلبيبة بلدة برقني مبركز ال�سنبالوين
مبحافظة الدقهلية بدلتا م�رص ،م�سقط ر�أ�س املرحوم �أحمد لطفي ال�سيد �أ�ستاذ اجليل .وهناك
قرية (بروقني) من �أعمال �سلفيت بفل�سطني ،وكذلك بلدة (برقن) وهي مركز حمافظة �سبها
الداخلية يف ليبيا.
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الربص والكمه:
الرب�ص �أو اجلذام� ،أو كما يعرف بالت�سمية العربية امل�ستحدثة بالبهاق وي�سمى
أبي�ض كريها
بالإجنليزية  ، Vitiligoهو مر�ض جلدي مزعج ي�رضب اجل�سم ،فيحدث به ق�رشاً � ّ
ي�سبب حكة م�ؤملة ،ويعرف امل�صاب به بالأبر�ص ،وقد قام �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم ب�إبراء
املر�ضى الع�رشة ،ولدى مغادرتهم املغارة بعد اكتمال �شفائهم مل يتقدم لل�سيد امل�سيح عليه
ال�سالم بال�شكر �إال واحد فقط من الع�رشة و�إن كان هذا الأمر م�ستهجناً ،ف�إمنا يعطي داللة
قاطعة على النكران الكامن يف الطبيعة الب�رشية قال تعاىل }وقليل من عبادي ال�شكور{ من
�آية  13ب�سورة �سب�أ.
و�أما الكمه فهو نوع من العمى املطبق ي�صيب �صاحبه املعروف بالأكمه منذ والدته،
فيعرتي ج�سمه تغري جمحف يف اللون وا�ضطراب يف القوى العقلية ،وع َّد العرب حاالت عدة
من �أمرا�ض ت�صيب العني منها :احلو�ص ،والعم�ش ،والع�شى ،واجلهر ،واخلف�ش ويف املقدرة
على معاجلة هذين املر�ضني الكمه والرب�ص تكمن ماهية املعجزة النبوية ،قال تعاىل
}و�أبرئ الأكمه والأبر�ص و�أحيي املوتى ب�إذن اهلل{ من �آية  49ب�سورة �آل عمران ،وقوله تعاىل
}وتربئ الأكمه والأبر�ص ب�إذين{ من �آية  114ب�سورة املائدة.
وقد متت تلكم املعجزة يف �أثناء تنقله عليه ال�سالم بني اجلليل والنا�رصة �شماال
والقد�س وبيت حلم جنوبا عرب طريق دوثان� -رشقي عرابة مبوقع حمطة �سكة حديد
احلجاز متحا�شي ًا املرور من الأماكن امل�أهولة مثل جنني املدينة معرجا على برقني خ�شية
ا�صطدامه باحلاقدين الطغاة من �أن�صار حكومة هريودو�س الفا�سدة بعيدا عن �أعني الرقباء
دون متكينهم من الإ�ساءة �إىل �سالمة وم�سرية الدعوة الإلهية.
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خام�س الأماكن �أملقد�سة كني�سة برقني الأوىل القدمية املعروفة بكني�سة القدي�س
جيورجيو�س هي خام�س الأماكن الن�رصانية املقد�سة وهي .1 :كني�سة القيامة يف القد�س.
 .2كني�سة املهد يف بيت حلم .3 .كني�سة القدي�س بطر�س يف روما .4 .كني�سة الب�شارة يف
النا�رصة.
وتفيد الرواية التاريخية امل�سيحية �أن القدي�س جيورجيو�س من �إقليم كبدوقية-
قي�رصية برتكيا ،وعيده يف  23ني�سان ظهر زمن الإمرباطور الروماين ديوقليديانو�س
الذي ا�ضطهد امل�سيحيني فعرفت فرتة حكمه بع�رص ال�شهداء ،ثم خلفه الإمرباطور البيزنطي
ق�سطنطني الأول الكبري (�أمه هيالنه) ،ف�أعلن الن�رصانية دين ًا ر�سمي ًا للدولة ،وبنى كنائ�س
عدة منها الكني�سة املذكورة ،وعقد جممع نيقيا الكن�سي عام 325م ونقل العا�صمة �إىل
بيزنطية يف  330 /5/ 11م وتويف عام 337م.

وا�ستنادا �إىل الرواية املتناقلة لدى امل�سلمني ،ف�إن جيورجيو�س هو �سيدنا اخل�رض
بن �إيا�س وهو نقيب الأولياء و�صاحب �سيدنا مو�سى كليم اهلل عليه ال�سالم ،وقد ورد ذكره
بالقر�آن الكرمي ،ويعرفه بع�ضهم بقاتل التنني ،وللخ�رض مقام يف حيفا ،و�آخر يف قرية كفر
يا�سيف.
واجلدير بالذكر �أن كني�سة �أرثوذك�سية �أخرى حتمل اال�سم نف�سه مارجيورجيو�س يف
وادي القلط بني القد�س و�أريحا ،ويف قرية �أبو �سنان باجلليل.
ويوجد يف برقني كني�سة ثانية �أي�ضا هي كني�سة الالتني وقد افتتحها عام 1985م
الراحل املطران يعقوب بن يو�سف بلرتيتي الطلياين وهي �أحدث كنائ�س املحافظة وال
يفوتني توجيه ال�شكر بهذا ال�صدد لكل �أولئك الذين تعاونوا معي و�أخ�ص مندوب كني�سة
الروم الأرثوذك�س نائب رئي�س جمل�س حملي برقني نايف جاد القحار (�أبو ريا�ض) واخلياط
عيد يو�سف ك�سربي (�أبو الن�رص) والأ�ستاذ �صبحي ال�صائغ (�أبو اميل).
ويف برقني حدثت �إحدى املعجزات يف �أر�ض الكني�سة ومن داخل الكهف �أو املغارة
املتطرفة بجبل �شمايل القرية امل�رشف على مرج ابن عامر غربي جنني التابعة ملنطقة
ال�سامرة (�سب�سطية) ومن موقع احلجر ال�صحي للع�رشة امل�صابني بالرب�ص الذين كانوا
يتلقون الطعام من كوة (فتحة) من �أعلى املغارة حيث ت�رشفت برقني ومتت �إحدى معجزات
�سيدنا امل�سيح عي�سى بن مرمي عليه ال�سالم.
وقد قام بخدمة الكني�سة املذكورة م�ؤخرا كهنة هم :اخلوري دروي�ش واخلوري عبد اهلل
واخلوري �شاكر واخلوري يعقوب.
مراحل إنشائها:
مرت الكني�سة منذ ن�ش�أتها ب�سبعة �أطوار عفوية هي:

1 .1املكان الذي جرى فيه معجزة �شفاء الرب�صاء الع�رشة ،وهو عبارة عن كهف منعزل
كغرفة بئر �أر�ضية ذات فا�صل حجري ت�ضم بو�سطها املذبح ولها م�سندان حجريان حلمل
الكتب ،ولها فتحة علوية دائرية ا�ستعملت لإي�صال املاء والغذاء يف �أثناء احلجر ال�صحي.
2 .2ثم �شيدت كني�سة ب�شكل ب�سيط على مدخل الكهف يف العهد البيزنطي وا�ستمرت كذلك
يف الع�رص الإ�سالمي :الرا�شدي والأموي والعبا�سي)7(.
3 .3ويف العهد ال�صليبي (1291 - 1099م) جرى تعمريها يف القرن الثاين ع�رش
امليالدي لإن�شاء ال�صحن الف�ضي والإبريق يف املحراب ال�شمايل وما زال كر�سي املطران
احلجري ماثال يف اجلهة اجلنوبية ،وله ذراعان حمفور عليهما ر�أ�س حيوان.
وظلت الكني�سة عقب ال�صليبيني يف ع�رص املماليك والعثمانيني بحالتها الطبيعية ،فقد
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ذكر يونيفاكو�س دي �ستيفانو�س يف �أوا�سط القرن ال�ساد�س ع�رش ب�أنه توجد كني�سة جميلة
مهجورة غربي قلعة جنني القدمية مبكان معجزة البرُ �ص الع�رشة ،كما و�صفها كوندور
عام 1875م ب�أنها غرفة �صغرية ذات فا�صل حجري �إىل ال�رشق يخفي حمرابا ،ولها ثالثة
مداخل حتميها الأبواب.
�4 .4أ�ضيف لها يف عهد االنتداب الربيطاين غرفة �رشقية ا�ستغلت كمدر�سة.
5 .5ويف زمن الأردن يف ال�ستينيات �أ�ضيفت لها غرفتان غربيتان.
6 .6ويف ال�سبعينيات جرت فيها �أعمال ترميم ب�سيطة.
14

7 .7و�أخريا مت بالتن�سيق بني دائرة الآثار العامة الفل�سطينية واحلكومة الهولندية القيام
ب�أعمال �إ�صالحية بقيمة � 120ألف �شيكل �شملت تعبيد الطريق املو�صل من جنني عرب حي
الهدف والواد �إىل الكني�سة يف برقني.
8 .8ومت اكت�شاف بئر قدمية عرب حنجرة �ضيقة ت�ؤدي �إىل �ساحة بي�ضاوية م�سقوفة،
9 .9و�أقيم حفل ب�إعادة �إعمارها يف 1997 /8/ 24م.
15

قلعة صانور:

�صانور قرية عربية قدمية تقع على الطريق اجلبلي بني مدينتي جنني ونابل�س على
ارتفاع 365م ،عن �سطح البحر ،ويحيط بها �سهل حلقي م�ساحته  12897دومناً ،بينما
ت�رشف على املرج املعروف مبرج �صانور والبالغة م�ساحته � 21ألف دومن ًا الواقع بني قرى
�صانور ،وم�سلية ،والزبابدة ،وكفري ،و�صري ،واجلديدة ،و�سريي�س ،وميثلون ،وجبع ،واجلربا
و�سمي مبرج الغرق �أي�ضا؛ لكونه عر�ضة للغرق حيث له ممر طبيعي واحد من اجلنوب الغربي،
ويطل على املرج �أو ي�رشف عليه جبل – جري�ش
16

 764م وهو �أعلى جبال حمافظة جنني ،بينما حتيط به جبال من ال�رشق علوها 678
م ومن ال�شمال علوها 528م وي�شتهر هذا ال�سهل بالبطيخ والذرة واملراعي واخل�رضوات
ال�صيفية.
ويبلغ عدد �سكان �صانور قرابة  4300ن�سمة ،ويتكون �أهلها من خم�س حمايل هي:
جرار من ق�سطل البلقاء ،والغربي �أو امل�صاروة من بقايا حملة �إبراهيم با�شا ،وولد علي من
عنيزة احلجاز ،والعي�سة من �سامل واحلبايبة من كفر الديك هذا بالإ�ضافة �إىل ال�صملة من
حجة.
ومن �آثار �صانور خربة املغارة �شمال غرب �صانور القرية وبها مقام ال�شيخ علي وعقد
�أبو زنونة ،ومقام ال�شيخ �رشار ،وخربة �إجنيل ،وخربة اخلربة ،حيث �رضيح ال�شيخ ابن بدرية
وخربة ديدبان جنوب خربة اخلربة)8( .
ظهر باملنطقة يف �أواخر القرن الثامن ع�رش امليالدي ال�شيخ حممد الزبن بن حماد
النا�رص جرار الذي توىل مت�سلمية اللجون – جنني عام 1184هـ 1770م ،واتخذ من
�صانور مقراً له ،وتعاون �أهل نابل�س وجنني والفالحون مبا يقدر ب  1200م�سلح يف رفع
ح�صار قوات �أحمد با�شا اجلزار عن �صانور يف 1771 /5/ 28م ح�سب ما ورد يف ر�سالة
قن�صل فرن�سا يف يافا يف  1771/ 6/ 6وبد�أ ابن جرار ببناء قلعة �صانور ،وهي عبارة
عن عدد من الدور احل�صينة املتقاربة ،ثم �أكملها بعد وفاته ولده ال�شيخ يو�سف حممد الزبن،
ف�أحاطها ب�سور من احلجارة ال�صلبة ال�ضخمة املمزوج بال�شيد ،م�ستعينا ب�إجنازها مبهرة
البنائني وال�صناع من نابل�س ،ومب�ساعدة زعماء العائالت املتنفذة احلليفة.
وللقلعة ثالثة �أبراج �ضخمة ذات �رشفات ،وثالث بوابات ،والبوابة الرئي�سة هي الغربية
وللقلعة بوابتان �أخريان من اخل�شب ال�سميك امل�صفح باحلديد عدا الباب ال�رسي امل�ؤدي �إىل
املخابئ ،وتقوم القلعة على املرتفع اجلبلي ،وتنت�رش م�ساحتها يف �أكرث من ع�رشة دومنات
�شملت بنايات عدة ،من �ضمنها جامع �صغري وم�ساحتها العمرانية  4675م ،2ويرتكز ال�سور
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�شاخم ًا على قاعدة عر�ضها ثالثة �أمتار ،ومتو�سط ارتفاعها ثمانية �أمتار وقد ي�صل �إىل
خم�سة ع�رش �أمتار ،ومتو�سط ارتفاعها ثمانية �أمتار ،وقد ي�صل �إىل خم�سة ع�رش مرتاً تتخلله
طالقات املراقبة و�رشفات احلرا�سة ،كما ت�ضم
17

القلعة يف �صدارتها الليوان والعقود الأخرى ،وعددا من الآبار واملغاور ،وخمازن
امل�ؤونة ،وخمابئ الأ�سلحة ،وعلى الرغم من �إحاطتها باجلبال ،ف�أنها كانت تهاجم من جبل
�أو جبلني من اجلهة ال�شمالية الغربية ،بينما متتد �أمامها من اجلهة اجلنوبية �ساحة كبرية
�صت لل�سباق والفرو�سية
ُخ ِّ�ص ْ
وقد هاجم �صانور القرية وايل ال�شام عثمان با�شا ال�صادق الكرجي حليف حممد بك
�أبو الذهب عام 1178هـ وفق 1764م م�ستعين ًا بالزعيم القي�سي الأمري يو�سف بن ملحم
ال�شهابي ،لكنه ف�شل يف مهمته �ضد ابن جرار حممد الزبن الذي خلفه ابنه ال�شيخ يو�سف
مت�سلم جنني 1184هـ 1170م ،وزاد من نفوذه ن�شاطه يف معركة املرج �ضد قوات نابليون
�سنة 1799م ،غري �أنه تويف عام 1222هـ 1808م فخلفه ابنه ال�شيخ عبد اهلل ،فتعر�ضت
القلعة ملهاجمة �أحد مماليك اجلزار وهو عبد اهلل با�شا اخلازندار (وكيل حاكم عكا �سليمان
با�شا العادل) م�ستعين ًا بالأمري ب�شري بن قا�سم ال�شهابي فدك ح�صونها عام  1830م يف يوم
الأحد الواقع � 22شوال 1246هـ بو�ساطة ولده خليل ،وبتدبري من �إبراهيم با�شا كتخذا وقام
 367ع�سكري ًا بالت�سليم ،ومت �إجالء �آل جرار بعد الت�سليم �إىل جبع وطلوزة وع�صريه ال�شمالية
عن طريق ال�ضابط يو�سف �آغا الكردي و�إىل �أن هد�أت الأمور و�أعيد ال�شيخ عبد اهلل اليو�سف
مت�سلما على نابل�س عام 1831م ،فقام ب�إ�صالح القلعة)9(.
ثم تعر�ضت القلعة ملهاجمة حملة �إبراهيم با�شا امل�رصي الذي انت�رص على جموع
املتحالفني يف معارك الطيبة وقاقون ودير الغ�صون وزيتا حتى وادي ال�شعري �إىل �صانور
حيث قام بهدم القلعة �سنة  1834لكنه مل يقتحمها ،حيث رجحت هنا كفة �آل عبد الهادي
وبد�أ نفوذ ابن جرار بالت�ضا�ؤل واالنح�سار التدريجي وكان قد برز منهم �أخريا ال�شيخ قا�سم
حممد �آغا الداوود حاكما جلنني وابن عمومته ال�شيخ عبد القادر -قدورة حممد املفلح �أعقبه
احلاج حافظ با�شا حممد احل�سني عبد الهادي منذ عام 1883م ،حتى �أوائل القرن الع�رشين.
18

وكان �آخر ما تعر�ضت له القلعة من الن�سف والتخريب من قبل الإجنليز يف �أعقاب
ا�ست�شهاد قائد عام الثورة الفل�سطينية املرحوم عبد الرحيم احلاج حممد (�أبو كمال �آل �سيف
من ذنابة) يف � 27آذار 1939م ،ناهيك عن فعل العوامل الطبيعية خالل �أكرث من قرنني

حيث ظلت البقية الباقية من البوابة والواجهة الغربية �شاخ�صة ،وبع�ض القواعد املتباعدة
واحلجارة املتناثرة وق ْد مت تقدمي دعم بقيمة � 40ألف يورو من حكومة �أملانيا لرتميم القلعة
ب�إ�رشاف مركز الرونق للإعمار ال�شعبي يف عام 2008م.
19

التوصيات:
من هذه التو�صيات ما ي�أتي:

1 .1توفري قاعدة بيانات وا�ضحة عن املواقع من خالل �إجراء م�سح �أثري �شامل للمواقع
الأثرية ،وعمل خمططات �أولية لها وتوثيقها وت�صويرها ،وينبغي القيام بعمل قوائم جرد
للآثار واالحتفاظ بها ،على �أن تنقح با�ستمرار.
�2 .2إعداد دليل ر�سمي �شامل للمواقع الأثرية يف فل�سطني واعتباره وثيقة ر�سمية تلتزم
بها امل�ؤ�س�سات املختلفة ،وذلك لتاليف عمليات التدمري الناجتة عن �سوء التن�سيق ،على �أن
تقوم دائرة الآثار العامة برفد الدليل باحلفريات واملواقع اجلديدة ب�شكل دوري ،و�إ�صدار
جملة للآثار ،وو�ضع �أطل�س جغرايف تف�صيلي للمواقع ،و�إ�صدار درا�سات ون�رشات حول
املواقع الأثرية والتاريخية باللغة العربية وترجمتها �إىل لغات �أجنبية �أخرى ،وت�شجيع
البحث العلمي يف جمال احلماية ،و�إن�شاء مراكز تدريب وطنية و�إقليمية للمحافظة واحلماية.
3 .3اتخاذ جميع التدابري القانونية والعلمية والتقنية والإدارية واملالية حلماية الآثار
واملحافظة عليها ،وذلك ح�سب اختالف طبيعة الآثار و�أحجامها وموقعها ،وباختالف
طبيعة الأخطار التي تتعر�ض لها ,وينبغي �أن تكون الأ�ساليب ذات طابع وقائي
4 .4ن�رش الوعي الأثري بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وذلك من خالل �إدخال بع�ض
املناهج واملقررات الدرا�سية الإجبارية واالختيارية املتعلقة بالآثار يف اجلامعات
واملراحل التعليمية �أملختلفة ،ويجب �أن يتم ت�أهيل املعلمني للقيام مبهمات �رشح وجيز عن
املواقع الأثرية املختلفة واملتاحف ،ومن املمكن ت�شجيع قيام نواد خا�صة بالآثار واملباين
التقليدية �ضمن الربامج الالمنهجية للمدار�س ،ومن ال�رضوري �أي�ضا و�ضع نواة لإقامة مراكز
وم�ؤ�س�سات حكومية �أهلية ت�ساعد على توعية املواطنني و�شاغلي الأبنية الأثرية والرتاثية
و�إ�رشاكهم يف اللجان وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية ،وتطوير بع�ض امل�ؤ�س�سات القائمة،
وذلك بالقيام بحمالت تثقيفية متوا�صلة ت�ستهدف قطاعات املجتمع كافة ،وخا�صة
امل�شاركة الفعالة لل�شباب العاملني يف امل�رشوعات التي يتم تنفيذها بو�ساطة اخلرباء من
�أجل �إعداد جيل قادر على تويل امل�س�ؤلية على �أ�س�س علمية.
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�5 .5إيالء االهتمام الكايف للمواقع الأثرية من قبل ال�سلطة الفل�سطينية و�إبراز انعكا�ساتها
و�سلبياتها على املواطنني الفل�سطينيني وهويتهم ،وطرح هذا املو�ضوع بفاعلية.
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�ص.223 - 221:
2عبد الغني النابل�سي ,عبد الغني بن ا�سماعيل (1143هـ),احلقيقة واملجاز يف الرملة
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1998م,ج�،1ص.212:
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21
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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

ملخص:
يهدف هذا البحث �إىل �إقامة درا�سة تراثية داللية على منوذج ملج�سم القرية الفل�سطينية
الرتاثية ،مع الرتكيز على مكونات هذه القرية الرتاثية ،ودالالت كل مكون ،ودوره يف �صنع
ح�ضارة الإن�سان الفل�سطيني الذي مثله �أجدادنا من ال�سلف املبارك لهذه الأمة اخلالدة،
بحيث يحكي كل مكون منها حكاية هذا ال�شعب الفل�سطيني املهجر ،الذي طرده االحتالل
من �أر�ضه وقريته ومدينته ووطنه ،كما يك�شف البحث تاريخ هذا ال�شعب الذي عا�ش على
ثرى هذا الرتاب الطهور ،بحيث يكون كل مكون تراثي ل�سان ًا �صادق ًا وكا�شف ًا عن تاريخ هذه
الأمة املنكوبة ،و�أ�صالتها التي ن�أمل �أن يعود �إليها من هجر عنها� ،إىل وطنه و�أر�ضه وداره،
ليتعانق ال�سلف مع �أحفادهم من اخللف ،ليحدث الأجداد م�سرية النكبة لأحفادهم وتراثهم
الذي عمل االحتالل على �رسقته وتغيريه.
الكلمات املفتاحية:

جم�سم ،القرية الفل�سطينية الرتاثية ،حكاية �شعب ،تاريخ �أمة ،درا�سة تراثية داللية،
مكون.
ّ
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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�سطني �أر�ض التاريخ والرتاث والأجداد ،على �أر�ضها �سار الأنبياء واملر�سلون ،فيها
عبق العراقة والأ�صالة ،ومنها وفيها تراث �أمة خالدة �سمت وعزت� ،سطرت تاريخ �أمتها
ب�أحرف من نور ،فيها القد�س ال�رشيف ،والأق�صى املبارك ،فتحها �أمري امل�ؤمنني عمر بن
اخلطاب ،وحررها �سيد اجلهاد �صالح الدين الأيوبي ،و�سيحررها رجال اجلهاد والأبطال يف
ع�رصنا احلا�رض ب�إذن اهلل –تعاىل -من االحتالل ال�صهيوين الغا�شم.
جاءها املحتل ال�صهيوين غازي ًا وقات ًال ومهجراً ،فهجر قرى كثرية من �أهلها ،بعد �أن
�أخافهم مبجازره التي ارتكبها يف قراهم ،فرحل �أهلها باحثني عن الأمن والأمان ،وتركوا
�أر�ض ًا �سكنوها ،وقرى حلّوا بها قرون ًا طويلة ،و�أ�صبحت تلك القرى املهجرة واملهجورة
حكايا يف ذاكرة ال�شعب الفل�سطيني ،ويف تاريخ �أمتها احلزين.
وبقي �إخوتنا يف �أر�ض � 1948صامدين ،رافعني راية العز والكرامة ،يحاولون �أن
يحملوا هذه الراية ب�أمانة �إىل الأجيال القادمة ،وقد عملوا ما ي�سلمونه لأجيال غدهم الآتي،
�صنعوا �شيئ ًا �سيذكره التاريخ لهم ،لقد �أقاموا �رصح جم�سم للقرية الفل�سطينية الرتاثية،
و�ضعوا فيه معظم مكونات تراث الأجداد يف هذه القرية ،ب�أيدي مهند�سني مهرة ،وحتت
�إ�رشاف �أ�ساتذة لهم خربة وا�سعة يف الرتاث الفل�سطيني ،وقد كان تركيزهم على القرى
الفل�سطينية املهجرة ،حيث �أخذوا منها معظم مكونات تراثهم ،بل �صنعوا هذه القرية من
تراب القرى املهجرة و�آثارها.

ويف بحثي هذا �س�أقيم درا�سة تراثية داللية على هذه القرية الفل�سطينية الرتاثية،
مع الرتكيز على مكونات هذه القرية الرتاثية ودالالت كل مكون ودوره يف �صنع ح�ضارة
الإن�سان الفل�سطيني ،الذي مثله �أجدادنا من ال�سلف املبارك لهذه الأمة ،بحيث يحكي كل
مكون تراثي –مبفرده �أو مع غريه -حكاية هذا ال�شعب الفل�سطيني املهجر ،الذي طرده
االحتالل من �أر�ضه وقريته ووطنه ،كما يحدث هذا املج�سم تاريخ هذا ال�شعب وكيف كان؟
وكيف عا�شت الأمة الفل�سطينية العربية على ثرى هذا الرتاب الطهور؟ وليكون كل مكون
تراثي ل�سان ًا �صادق ًا وكا�شف ًا عن تاريخ هذه الأمة املنكوبة ،و�أ�صالتها التي ن�أمل �أن يعود
هجر عنها �إىل وطنه و�أر�ضه وداره.
من ّ
و�سيك�شف هذا البحث من خالل ع�رشات املكونات الرتاثية للقرية الفل�سطينية عن
مكنون عظيم ،وتاريخ عريق �أ�صيل لل�شعب الفل�سطيني ،مع العمل على ربط كل مكون مع غريه
من املكونات العامة لهذا املج�سم ،بطريقة علمية ذات �أبعاد تاريخية وتراثية واجتماعية
ودينية ،وغري ذلك.
و�س�أقيم هذا البحث مب�شيئة اهلل – تعاىل -وبعد تفريغ كل مكونات هذا املج�سم ب�شكل
جزئي م�صور ،بعمل درا�سة داللية لهذه املكونات الرتاثية ال�ضخمة ،ودرا�سة ما ينتج عن
دالالت هذه املكونات؛ ليرت�سخ يف النهاية قيمة هذا اجلهد ال�ضخم لهذا املج�سم ،والذي
�سي�ؤدي يف النهاية �إىل �إقامة درا�سة متكاملة ومتداخلة لأبعاد هذا العمل الرتاثي الكبري،
والذي �أقدم يف النهاية كل ال�شكر والتقدير لإجناز هذا العمل الرتاثي الرثي الكبري :للدكتور
"�شكري عراف" ،وال�سيد "حميي الدين خليلية" وللأخوين الكرميني "نهاد بقاعي" و"علي
قادري" الذين قدموا يل يد العون وامل�ساعدة ،يف ترقيم مكونات هذا املج�سم وف�صلها .

اجملموعة األوىل  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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1 .1بيت عربي مع َع ْقد وعِ ل ٍَّّية ودرج .مع الرتكيز على ا�ستخدام ال�سطوح لن�رش املحا�صيل
الزراعية وجتفيفها ،مثل الفلفل والبندورة ،وامللوخية ،والباميا ،والعنب والتني وغريها.
ال ِعل ٍَّّية (ال ُعل ٍَّّية) :بح�سب املعجم الو�سيط :هي الغرفة يف الطبقة الثانية من الدار وما
فوقها .وقد تكون الت�سمية جاءتها مبعنى العلو لعلوها عن باقي الغرف ،وت�ستخدم للنوم يف
ال�صيف� ،أو كم�ضافة لل�ضيوف� ،أو حلفظ املونة (امل�ؤونة) ال�سنوية ،واملحا�صيل املو�سمية
فيها ،وي�صعد �إليها عن طريق �سلّم من خ�شب على الأغلب� ،أو درج من احلجارة والطني.
َع َقد البناء :بح�سب الو�سيط� :أل�صق بع�ض حجارته ببع�ض مبا مي�سكها ف�أحكم �إل�صاقها
وجعله مقو�ساً� ،أي �صار ك َع ْقد البناء ا ُ
مل َق ّو�س.
2 .2بيت مال�صق ،ي�ستخدمه �أحد �أفراد العائلة املتممة للعائلة املمتدة.
3 .3بئر املاء يف البيوت ،ي�ستخدم لل�سقي وال�رشب ،بالإ�ضافة �إىل عني املاء للقرية.
وغالب ًا ما يحفر بئر املاء يف �ساحة الدار �أو �صحن الدار ،حيث يعب�أ من مياه الأمطار
املتجمع من �سطوح املنازل وال�ساحات القريبة امل�ؤدية ل�ساحة املنزل.
4 .4العر�س الفل�سطيني( .ينظر الحقاً)
َ .22ر ْجم�/سال�سل (�سنا�سل) يف القرية الفل�سطينية .ت�ستخدم ال�سال�سل يف املنحدرات
امل�ستخدمة لزراعة املحا�صيل والأ�شجار ،وغالب ًا ما ت�صنع ال�سال�سل من احلجارة املوجودة
يف الأر�ض ال�صخرية� ،أو قد جتلب �إليها من مكان �آخر.
(�سل َْ�سلَ)� :إن ال�سل�سلة حلقات ونحوها يت�صل
ِّ
ال�سلْ�سِ َل ُة :ورد يف املعجم الو�سيط مادة َ
بع�ضها ببع�ض ،ومثلها �سل�سلة اجلبال املت�صل بع�ضها ببع�ض ،و�سل�سة احلجارة املت�صلة
ببع�ضها ،وت�ستعمل كحدود فا�صلة بني الأرا�ضي� ،أو يف املنحدرات لتمنع اجنراف الرتبة،
والر ْجم :كومة من احلجارة على غري ن�سق معني.
َّ
عادة ما تت�شكل القرية من جمموعة من البيوت املبنية من احلجارة امل�أخوذة من
ال�صخور �أو من حماجر يف اجلبال يقطعها رجال متخ�ص�صون� ،أو من البيوت الطينية
امل�صنوعة من اخللطة الطينية املكونة من (الرتبة البي�ضاء املائلة لل�صفرة ،ومن الرتبة
احلمراء (ال�سمقة) مع التنب) ،و�أحيان ًا يتم ت�شكيل حجارة من هذه اخللطة ما ي�شبه الطوب،
ويتم ل�صقه مع بع�ضه بهذه اخللطة الطينية.
والبيوت املال�صقة لبع�ضها ي�سكنها �أفراد الأ�رسة املمتدة التي ت�شكل العائلة ،و�إذا
كربت وكرثت ت�شكل ما يعرف باحلمولة ،وعادة ما يكون لهذه العائلة �ساحة يجتمعون
فيها بني البيوت ،وبئر ماء لتجميع مياه الأمطار ،ويخ�ص هذه العائلة يف ال�سقي وال�رشب،
وت�ستخدم ال�سال�سل احلجرية لإقامة احلواجز بني البيوت� ،أو لت�شكيل ال�ساحة العامة للعائلة،
�أو تقام هذه ال�سال�سل ب�شكل عر�ضي يف الأرا�ضي املنحدرة حتى حتافظ على الرتبة من
االجنراف ،وحتفظ املياه خلفها.

و�إذا ما �أقيم عر�س لهذه العائلة ،ف�إنه يقام يف �ساحة بيوت هذه العائلة� ،أو ما ي�سمى
(�صحن الدار) ،كما يالحظ يف رقم ( )4يف هذه املجموعة ،ويالحظ على هذه املجموعة
الأمور الآتية:
Ú Úتقارب البيوت �أو املنازل من بع�ضها غالب ًا ما يكون يف الأ�رس املمتدة ،ويف
ذلك زيادة يف الألفة واملودة بني �أفراد العائلة الواحدة؛ مما يزيد من الرتابط االجتماعي
على م�ستوى العائلة الواحدة الذي ينعك�س على الأ�رس والعائالت الأخرى كافة يف القرية
الفل�سطينية.
Ú Úيظهر يف مثل هذه املجموعات ال�سكنية امل�شاركة الفعلية والوجدانية والعاطفية
يف منا�سبات العائلة املختلفة ،يف �أفراحهم و�أتراحهم ،كما يظهر يف امل�شاركة يف حفالت
الأعرا�س اخلا�صة بالعائلة.
Ú Úا�ستخدام بئر العائلة من قبل الأ�رس املختلفة فيه داللة على زيادة الرتابط والتوا�صل
والتعاون والتكافل فيما بينهم ،وهذا يزيد من متا�سكهم وتعاونهم.
Ú Úوجود البيوت املتجاورة واملتال�صقة مع جدران ال�سال�سل احلجرية فيه �شعور
بالأمان والراحة النف�سية ملختلف �أفراد العائلة والأ�رس؛ ب�سبب احلماية من الأخطار التي
يوفرها وجود التقارب والتجاور بني البيوت ،وب�سبب جدران ال�سال�سل احلجرية التي
تعمل على �إحكام ال�ساحة ومداخل البيوت من الأخطار اخلارجية ،كالل�صو�ص واحليوانات
املفرت�سة وغري ذلك.
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5 .5بيوت �أو �أكواخ الطني والتنب .ت�ستخدم للتخزين ،واخلبز ،و�أعمال �أخرى تال�صق
البيوت.
�6 .6صانع اجلرار يف القرية وذلك با�ستخدام الفخار.
7 .7منوذج �آخر لبيوت الطني والتنب.
8 .8مدر�سة القرية .عادة ما ت�أخذ �شكال طوليا وتكون مكونة من غرفتني متال�صقتني.
9 .9بيت �صانع اجلرار.
1010بيت مال�صق يف احلي ي�ستخدم ال�سلم لل�صعود �إىل ال�سطح.
1111ال ُع ْر�ش على ال�سطوح� :أكرث ما امتازت به القرى الفل�سطينية ا�ستخدام ال�سطوح
للعر�ش وجتفيف املحا�صيل الزراعية.
ال ُع ْر�ش والعري�ش :ما ي�ستظل به بح�سب املعجم الو�سيط ،وهو ال�سقف واملِظَ لّة ،و�أكرث
ما تكون من الق�صب ،وما يدعم به الكرم من خ�شب ليقوم عليه وت�سرت�سل عليه �أغ�صانه،
والعري�ش قد يكون على �سطح املنزل كما يف رقم (� )12أو يف �ساحة الدار ،حيث يبني عري�ش
من اخل�شب يغطى �سقفه ب�سعف النخيل� ،أو �أغ�صان من العنب املزروع حوله ،و�أكرث ما
ي�ستخدم يف ال�صيف ل�شدة احلرارة(.)1
� .20سل�سلة �أو �سور للم�ضافة  :مكون من حجارة �أحد القرى املهجرة يف فل�سطني،
كحجارة طبيعية.
 .70حو�ش �إحدى العائالت.
* مدر�سة القرية :لقد حلّت هذه املدر�سة مكان (الك ّتاب) الذي كان يعلّم فيه الأوالد
على الطريقة القدمية يف التعليم .وغالب ًا ما كانت املدر�سة ت�أخذ �شك ًال طولي ًا كما يف �شكل
( ،)9ومن غرفتني متال�صقتني بجانب بع�ضهما ،مع وجود �ساحة �صغرية �أمامها ال�صطفاف
الطالب ولعبهم فيها ،و�أحيان ًا تكون مبنية من الطني� ،أو من احلجارة ،و�سقفها يكون
(كغريها من بيوت القرية التي ال تتخذ �شكل العقود) -من الأخ�شاب و�أغ�صان الأ�شجار،فوقها طبقة من الطني املمزوج بالق�صل (قطع ق�ش القمح ال�صغرية) ،وي�ستخدم هذا النوع
من ال�سقوف للأبنية امل�صنوعة من الطني كذلك(.)2
ال�س َمر لي ًال لأفراد
* �صحن الدار (�ساحة الدار) :ت�ستخدم �ساحة الدار �أو (�صحن الدار) ،يف َ
العائلة يف ال�صيف� ،أو التمتع ب�شم�س ال�شتاء يف ف�صل ال�شتاء� ،أو التمتع برائحة الأزهار
املزروعة فيها يف ف�صل الربيع� ،أو الجتماع العائلة يف حالة وجود م�شكلة �أو ق�ضية يرغب
رب العائلة يف طرحها على �أفراد عائلته ال�ست�شارتهم فيها.
ّ
* ال�صعود �إىل الطابق الأول �أو العلية :يكون ذلك من خالل ال�سلّم اخل�شبي كما يف رقم

(� ،)11أو با�ستخدام الدرج احلجري كما يف رقم (.)1
و�إين �أجد يف هذه املجموعة ظهور التداخل بني الأبعاد احلياتية املختلفة ،ويظهر لنا
وجود البيوت املكونة من الطني والتنب كما يف ( )7 ،5ودوراً �أخرى مكونة من احلجارة
كما يف ( )11 ،10واملدر�سة رقم (� ،)9إ�ضافة �إىل وجود م�صنع اجلرار ومنزل �صاحبه ،ومن
مدر�سة القرية والعري�ش وال�سل�سلة ي�شكل �سوراً للم�ضافة ،فمن الناحية االقت�صادية يوجد
م�صنع اجلرار ،ومن الناحية التعليمية والرتبوية واالجتماعية تظهر املدر�سة ودورها يف
بناء املجتمع الريفي ،وهي َم ْعلَم لها �صفتها الر�سمية يف القرية ،ومن الناحية االجتماعية
يربز دور امل�ضافة مبنحاها االجتماعي واالقت�صادي املتميز (للتخزين وال�ضيافة) ،وبذلك
يظهر لنا يف هذه اللوحة وجود املنحى التكاملي املتداخل الأبعاد ،يف معظم مناحي احلياة
التي تلزم العائالت الريفية يف القرية الفل�سطينية ،وطبع ًا هذا التكامل �سيتحقق ب�صفة �أكرب
عندما ينظر �إىل املج�سم بال�شكل املتكامل ،والذي ي�ؤدي يف النهاية �إىل االطمئنان والهدوء
النف�سي؛ لأنه منبعث من الذاكرة ال�شعبية ،القادم من تاريخ الأمة الفل�سطينية ،املمتد يف
�أعماق الوجود الفل�سطيني ،والنابع من حكاية هذا ال�شعب الأ�صيل والعريق على هذه الأر�ض
الطيبة واملباركة.
Ú Úالأدوات الفخارية:

هي من �أقدم ال�صناعات يف فل�سطني ،ي�سمى م�صنعها "فاخورة" وقد تطورت �أنواعها
و�أ�شكالها ،فمنها الفخاري الب�سيط زهيد الثمن كاجلرار والأباريق وال�صحون والقوارير
والقدور ،ومنها اخلزيف الغايل الثمن ،كال�صحون والفناجني واملزهريات واملج�سمات ،ولو
�أخذنا ال ِق ْد َرة كوعاء للطبخ من الفخار امل�شوي املائل �إىل احلمرة �أو ال�سواد ،وهي مفلطحة
ال�شكل لها �أذنان كبريتان متقابلتان على جانبي الفوهة ،ولها غطاء فخاري كال�صحن� ،إال
�أن له مقب�ض ًا �صغرياً بارزاً لرفعه �أو و�ضعه �أثناء عملية الطبخ على نار احلطب.
ومن �أ�شهر الأكالت ال�شعبية الفل�سطينية امل�شهورة املرتبطة بالقدرة هي قدرة اخلليل،
وقدرة غزة ،حيث يو�ضع الرز واللحم وال�سمن والبهارات وامللح يف القدرة ثم يغلق بابها
وتو�ضع يف الفرن املدة الكافية لإن�ضاجها ،والقدرة ت�ستعمل مرة واحدة يف الطبخ ب�سبب
انغالق م�ساماتها(.)3
Ú Úالأدوات الطينية:

"احلور" وهو
ت�صنع الأدوات الطينية بخلط نوعني من الرتبة مبقادير مت�ساوية هما
ّ
و"ال�سمقة" وهي تربة حمراء ،م�ضاف ًا �إىل اخلليط قدر من
�أبي�ض اللون �أو �ضارب �إىل ال�صفرة
ّ
التنب ،ويجبل مع بع�ضه بقدر منا�سب من املاء حتى يتعجن ،وي�صبح قاب ًال للت�شكل ل�صنع
الأدوات اخلا�صة منه ،مثل :املوقد �أو الكانون ،واخلابية ،وخمبز الطابون ،و" ّقن الدجاج"
واملذود(.)4
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Ú Úخمبز الطابون:

ي�صنع من معجون الطني ،وي�صنع على فرتات يف موقع قريب من بيت الطابون ،لكي
يجف كل دور منه؛ ليتحمل �إ�ضافة دور جديد عليه ،و�شكله دائري كالقبة ،لكن يوجد فتحة
يف ر�أ�س القبة قطرها � 50سنتيمرتاً ،وتغطى بغطاء معدين خفيف عادة يكون من التنك،
له مقب�ض ي�س ّهل رفعه لإدخال الرغيف باليد ،ثم يعاد الغطاء حلفظ احلرارة يف الداخل،
ويغمر املخبز بالزبل (روث الدواب املجفف)� ،أو بجفت الزيتون� ،أو "بالقي�سة" وهي �أوراق
ال�شجر الياب�سة� ،أو الق�ش الياب�س ،وت�شعل النار يف �أي من هذه املواد املوجودة حول املخبز
حتى حترتق متاماً ،وي�صبح خمبز الطابون جاهزاً لال�ستعمال� ،أي ما يف داخل املخبز من
"ر�ضف" "ح�صى الأودية" تكون قد حميت ،و�أ�صبح ب�إمكان املر�أة امل�ستعدة خلبز عجينها
�أن ت�أتي �إىل الطابون وتفحر مبقحارها� ،أي تزيل بلوحة يدوية خ�شبية ما على حافة الغطاء
من "�سكن"� ،أي رماد ،ثم تبد�أ بو�ضع الأرغفة من العجينة املع ّدة على الر�ضف بح�سب حجمه
وات�ساعه يف الطرحة الواحدة (املرة الواحدة) ،ثم تغلق باب املخبز بغطائه ،وتنتظر فرتة
من الزمن تكون كافية لن�ضج اخلبز ،فتزيح الغطاء ،وتبد�أ برفع اخلبز لت�ضعه على طبق الق�ش
ليربد قليالً ،وتبد�أ بو�ضع الطرحة الثانية وهكذا .
ومن الأدوات امل�ستخدمة يف عملية اخلبز يف الطابون "املقالع" وهو عود مدبب
طوله � 40 – 30سم يغرز طرفه يف رغيف اخلبز لإخراجه من املخبز �أو "بيت العي�ش" ،لكي
تتفادى املر�أة �إدخال يدها وتعر�ضها حلرارة املخبز واخلبز ،ويوجد كذلك "حجر الطابون"
وهو حجر م�ستدير ناعم جتل�س عليه املر�أة خالل عملها يف الطابون ،وقد يكون �أكرث من
حجر حول بيت العي�ش .

اجملموعة الثالثة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

1212كوخ من التنب والطني �ضمن حو�ش �إحدى العائالت.
1313بيت مال�صق �ضمن حو�ش �إحدى العائالت.
1414عري�شة الدوايل .م�شهد مرافق وملت�صق بالبيت واحلو�ش الفل�سطيني.
1515بيت �ضمن حو�ش �إحدى العائالت.
1616بيت �ضمن حو�ش �إحدى العائالت.
 .70حو�ش �إحدى العائالت يف القرية.
* الكوخ :بيت ُم َ�س َّنم (عظيم ومرتفع) من ق�صب بال كُ َّوة (خرق �أو فتحة يف اجلدار يدخل
منها الهواء وال�ضوء) يتخذ حلفظ لوازم املزارع و�أغرا�ضه .وذلك بح�سب املعجم الو�سيط.
* احل َْو�شَ :ح ْو�ش الدار فنا�ؤها ،واحل َْو�ش� :شبه حظرية حتفظ فيها الأ�شياء والدواب،
املرتا�صة للعائلة
وذلك بح�سب املعجم الو�سيط ،ويحتوي احلو�ش على جمموعة من البيوت
ّ
نف�سها ،حيث يت�شكل من هذا التجمع الدائري �أو �شبهه م�ساحة (فراغ) ،تكاد تكون مغلفة من
جميع اجلهات من �أجل توفري احلماية �ضد الأخطار اخلارجية.
* عري�شة الدوايل :هذه العري�شة تكون يف �صحن الدار (�ساحة الدار)حيث ي�ستظل حتتها
�أفراد العائلة يف ال�صيف� ،أو على �سطح الدار ،للغر�ض نف�سه� ،إ�ضافة �إىل �أن كليهما ي�سهل
عملية قطف العنب؛ لقرب امل�سافة على �أفراد العائلة.
* هذه املجموعة – �أعاله – ت�شكل الزاوية املقابلة للمجموعة الأوىل ،وهي جمموعة
من البيوت لعائلة واحدة ممتدة تقع �ضمن حو�ش واحد ،يت�شكل هذا احلو�ش من جمموعة
البيوت املتقاربة واملتجاورة� ،إ�ضافة �إىل بناء على �شكل �سور يت�شكل منه مع البيوت
املتجاورة احلو�ش العام لهذه العائلة ،والذي عندما تغلقه العائلة (�أي احلو�ش) ت�شعر العائلة
بالأمان واحلماية من الأخطار اخلارجية.
كما يظهر يف هذه اللوحة م�شهد عري�ش الدوايل وهو ملت�صق بالبيت واحلو�ش الفل�سطيني
العام لهذه العائلة.
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اجملموعة الرابعة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

1717بيت املختار – ميتاز بكونه �أحد �أكرب البيوت يف القرية ،مع وجود �ساحة �أو م�ضافة
بداخله.
1818م�ضافة املختار.
�1919سل�سلة �أو �سور للم�ضافة – مكون من حجارة �أحد القرى املهجرة يف فل�سطني
كحجارة طبيعية.
.26بئر مياه يف بيت املختار.
�.69أعمال التحطيب تكون يف �أطراف القرية والوادي.
** يظهر يف هذه املجموعة بيت املختار (رقم  )18والذي يكاد يكون مميزاً عن غريه
من البيوت؛ لأنه يتكون من طابقني ،و�أمامه �ساحة يجل�س فيها املختار �أحيان ًا مع زائريه،
وبقربه م�ضافة (رقم  ،)19كما وتتكون هذه املجموعة من بئر للماء خا�ص ببيت املختار؛
لأن بيت املختار يجب �أن تكون املرافق فيه متوفرة ومتكاملة ،وبئر املاء عادة من املكمالت
ال�رضورية للمنزل ،وخا�صة منزل املختار ،كما ويظهر يف (رقم � )69أعمال التحطيب التي
يقوم بها بع�ض الأفراد يف �أطراف القرية يف الوديان والتالل القريبة من القرية ،وهو عمل
ولو كان فيه �شيء من التعب ،لكن فيه �شيء من املتعة؛ لأنه يلبي حاجة النا�س يف بيوتهم

يف اخلبز والطبخ ،والتدفئة يف ال�شتاء.
Ú Úالطعام ال�شعبي :

عادة ما يقدم الطعام ال�شعبي لل�ضيوف يف امل�ضافة ،وهو اللهجات املحلية للطعام؛
لأن له ميزات و�صفات خا�صة على م�ستوى املجتمعات واجلماعات املحلية متيزه عن �أنواع
الطعام التي تعد قومية �أو عامية �أو لال�ستهالك التجاري ،واجلماعات امل�شار �إليها تكون
ذات ثقافة �شعبية وعادات وتقاليد و�أ�ساليب حياة يومية �شعبية م�شرتكة ،يجمع بينها
عامل الدين �أو العرق �أو اللغة �أو املوقع اجلغرايف �أو غريها ،وهذه اجلماعة لها طرق تقليدية
متوارثة �شفوي ًا �أو باملالحظة والتقليد للطعام امل�ستعمل يومي ًا �أو يف املنا�سبات اخلا�صة،
من حيث احل�صول عليه وحت�ضريه وتقدميه وا�ستهالكه.
Ú Úالوظيفة االجتماعية للطعام ال�شعبي � :أنواع املعاين والتفاعالت االجتماعية التي
ي�ؤديها الطعام:
1 .1كيفية اجللو�س لتناول الطعام :على الأر�ض� ،أو احل�صرية� ،أو على الكرا�سي حول
طاولة الطعام ،وفيها متييز ل�سكان املدن عن الريف ،والكبار عن ال�صغار.
2 .2من �أين ي�أكل �أفراد العائلة :من الطبق نف�سه ،لكل منهم �صحن م�ستقل ،ي�ستعملون
الأبدي �أو امللعقة� ،أو ال�شوكة وال�سكني� ،أو ح�سب نوع الوجبة ،وجود �ضيوف �أم ال.
3 .3ترتيب اجللو�س حول املائدة :يوجد مكان حمدد لرب العائلة� ،أو لكبار ال�سن� ،أو
للأطفال �أو للن�ساء �أو لل�ضيوف ،و�إذا وجد �ضيوف يقدم لهم الطعام الأف�ضل ،وهل هو :للأكرب
�سناً� ،أم �صاحب املنزلة االجتماعية� ،أو ح�سب امل�صلحة املرجوة� ،أو ح�سب اجلن�س ،يف بع�ض
العائالت املمتدة قد ي�أكل الرجال �أو ًال ثم الن�ساء والأطفال� ،أو الأطفال �أو ًال ثم الرجال
فالن�ساء .ومثل هذا الرتتيب يتم يف الأعرا�س واملنا�سبات املهمة الأخرى.
4 .4نوع الطعام :نوع الطعام املقدم يتحكم به عدد من القوانني والأعراف االجتماعية،
و�أنواع املواد التي تدخل يف حت�ضري الطعام حتمل قيم ًا اجتماعية خمتلفة ،فتقدمي حلم
ال�ض�أن �أو الدجاج �أو اخلبيزة والزيت والزيتون )..يختلف بح�سب من يقدم لهم الطعام
واملنا�سبة ،وطعام الفطور غري الغداء وغري الع�شاء.
5 .5طريقة حت�ضري الطعام :من حيث النوع والكم والكيفية للأعداء والتقدمي تختلف
بح�سب من يقدم لهم الطعام.
6 .6الطعام كهوية اثنولوجية :متيز املجموعات الإثنية ب�شكل عام با�ستعمال طعام ما،
�أو االمتناع عن بع�ض �أنواعه� ،أو بكيفية التح�ضري والإعداد والتقدمي.
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7 .7املغزى الديني للطعام :حيث يقدم الطعام يف منا�سبات اجتماعية ودينية بح�سب
املنا�سبة.
اجلرن واملهباش:
يعد تقدمي القهوة العربية من لوازم ال�ضيافة املهمة عند ال�شعب الفل�سطيني ،ولذا
�س�أحتدث �أوالً عن اجلرن واملهبا�ش ك�أداتني رئي�ستني ل�صنع القهوة.

● ●اجلرن :ي�صنع اجلرن من قطع من جذع �شجرة البلوط �أو قرميتها ،وبعد �أن جتف
هذه القطعة ،يبد�أ ال�صانع بت�شكيلها وحفرها م�ستخدم ًا الأدوات املعدنية الالزمة ،كالقدوم
وال�شاكو�ش والإزميل واملن�شار وغريها( ،ولكن وجد الآن �آالت حفر كهربائية حديثة توفر
الوقت واجلهد واجلودة)� .إىل �أن ينتهي �إىل ما ي�شبه �شكل �أ�سطوانة قطرها من � 40 – 30سم
وعمقها نحو � 30سم ،ويبلغ قطر فتحة الباب نحو � 10سم ،وغالب ًا ما يو�ضع حول حافة
الفتحة قطعة منا�سبة من النحا�س للزينة ،وحلمايتها من الت�شقق ،ويدهن ال�صانع جرنه
باللون الطبيعي الذي يراه منا�سباً ،مع تر�صيعها من اخلارج بقطع (قد تكون على �شكل
دبابي�س كبرية) من النحا�س �أو الف�ضة �أو االثنني مع ًا .
● ●املهبا�ش :هو يد خ�شبية تدق بها حبوب القهوة (املحم�صة) يف اجلرن ،وهي ع�صا
�أ�سطوانية من البلوط طولها بني � 80 – 70سم ،و�سمكها ملء قب�ضة اليد �أو �أكرث قليالً،
وغالب ًا يكون يف امل�ضافة �شخ�ص متخ�ص�ص يف عملية الدق ،حيث ت�أتي دقات مهبا�شه وفق
�إيقاع جميل ،يعد يف العرف ال�شعبي دعوة ملن ي�سمعه من الرجال ب�أن وقت القهوة قد حان
و�أ�صبحت جاهزة لل�رشب .
ويف العادة :ل�صب القهوة طريقة خا�صة ،وكيف و�أين يبد�أ من يقدم القهوة ،وكم مرة
تقدم القهوة لل�ضيوف ،وب�أي يد مي�سك م�صب القهوة َم ْن ي�صبها ،وغري ذلك كثري من العادات
والتقاليد والتي منها:

 يقدم القهوة مع ّدها �أو �صاحب البيت لأهم رجل يف ال�ضيوف� ،أو ل�شيخ القبيلة ،و�إذا
مل يوجد تقدم من اليمني �إىل الي�سار.
 يو�ضع بالفنجان ر�شفة �صغرية من القهوة ،ولي�س ربعه �أو ن�صفه �أو �أكرث كما يحدث
يف هذه الأيام عند كثري من النا�س.
 ال مانع �أن يكون الفنجان الأول ملن �أع ّدها� ،أو ل�صاحب البيت ،لزيادة ثقة ال�ضيوف
بالقهوة و�صاحبها.
 قد يقدم الفنجان الأول لل�ضيف وي�سمى فنجان ال�ضيف.

 قد يقدم الفنجان الثاين لل�ضيف وي�سمى فنجان الكيف.
 وقد يقدم الفنجان الثالث لل�ضيف وي�سمى فنجان ال�سيف� :أي �إن ال�ضيف على
ا�ستعداد �أن يقاتل بال�سيف مع امل�ضيف �إذا لزم الأمر.
 وقد يقدم الفنجان الرابع لل�ضيف وي�سمى فنجان الهيف� :أي �إن ال�ضيف هايف وال
قيمة له.
 يجب �أن مي�سك م�صب القهوة يف اليد الي�رسى ،والفناجني وتقدميها باليمنى ،وال
ي�أخذ ال�ضيف القهوة �إال بيمينه ،وعند �صب القهوة على من ي�صبها �أن ي�صبها يف الفناجني
املخ�ص�صة لذلك ،ولي�س للفنجان مقب�ض �أو يد مي�سك به.

اجملموعة اخلامسة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

8 .8منوذج �آخر لبيوت الطني والتنب.
9 .9ال�شجرة الكبرية املال�صقة للمقام.
1010مدر�سة القرية .عادة ما ت�أخذ �شكال طوليا ،وتكون مكونة من غرفتني متال�صقتني.
1111ا َ
مل َقام.
1212رجم�/سال�سل يف القرية الفل�سطينية .ت�ستخدم ال�سال�سل يف املنحدرات اجلبلية
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للحفاظ على الرتبة من االجنراف ،وللحفاظ على املحا�صيل والأ�شجار.
 .71الطريق �إىل احلي ال�رشقي يف القرية.
*ا َ
مل َقام :املجل�س ،واجلماعة من النا�س بح�سب املعجم الو�سيط ،لكن هذا املعنى تطور
مع الزمن ليعني املكان الذي يكون فيه قرب الويلّ ،حيث يجتمع النا�س لتقدي�سه والتربك به.
* �إ�ضافة �إىل املدر�سة (رقم  )9و�إىل �أحد البيوت الطينية (رقم  )7يظهر يف هذه
املجموعة ،الطريق �إىل احلي ال�رشقي ورجم ًا ( )22ي�شكل جزءاً من ال�سال�سل احلجرية يف
مل ْعلَم الديني الذي يعي�ش يف ذاكرة القرية ،وهو ا َ
القرية ،وبقي ا َ
مل َقام ،والذي غالب ًا ما يبنى
على �رضيح ويل من الأولياء ال�صاحلني ،وعادة ما يكون قرب �شجرة �ضخمة ،رمبا كان
الويل يعي�ش �أو يتعبد �أ�سفلها ،وهي مع الزمن تك�سب قد�سية وبركة ب�سبب تواجدها قرب
املقام اخلا�ص بالويل.
الول واملقام :
● ● يِ ّ

الأولياء هم بع�ض ال�صاحلني الذين يتميزون بالتقوى ،ويظهرون من الكرامات ما
يدل على جدارتهم بلقب الوالية ،والكرامات تعك�س طبيعة الت�صور ال�شعبي للويل من حيث
طبيعته و�إمكانياته وقدراته ،وهي املربر الرئي�س لواليته والعتقاد النا�س فيه ،وتختلف
�صورة الويل يف املعتقد ال�شعبي عنها يف العقيدة الدينية الإ�سالمية ال�صحيحة ،والق�سم
الأكرب من املعتقدات والطقو�س واملرا�سيم التي يقيمها النا�س للأولياء ال عالقة لها بالدين
الإ�سالمي ال�صحيح ،و�أكرثية الأولياء من الذكور وقليل من الإناث ،ويعتقد �أن الأولياء هم
"الو�ساطة" بني الإن�سان وخالقه ،والتابعون للويل يظهرون والءهم للويل بطرق خمتلفة،
من �ضمنها الرايات والنذور والأ�ضحيات والذبائح ،والويل من جهته يحمي ه�ؤالء الأتباع
من االعتداءات وال�رشور والأمرا�ض ،وعقد امليثاق ي�ستلزم �رشوط ًا للتابع كال�صوم ،و�إتباع
�أنواع خا�صة من الطعام واللبا�س والهيئة وال�سلوك ،يت�صف الويل بالزهد والتدين ،واالنقطاع
للعبادة ،وكثرياً ما يكون الويل فقرياً متوا�ضع ًا رث الثياب ،ب�سيطا ،وهم ي�سكنون قمم اجلبال،
وي�صربون على اجلوع والعط�ش مدة طويلة ،وي�أكلون ال�شوك وال�صرب واحلنظل ،وال ينامون
�إال قليالً ،وم�سلكهم العام ال يطيقه الب�رش العاديون ،ومما يقوم به الأولياء� :إحياء املوتى،
وامل�شي على املاء وقطع امل�سافات يف ملح الب�رص ،واحل�ضور يف �أكرث من مكان يف وقت
واحد ،و�شفاء املر�ضى ،والتنب�ؤ بالغيب ،وحتمل اجلوع والعط�ش ،والظهور ب�أ�شكال وهيئات
خمتلفة ،والويل ميار�س (املعجزات) �أو الكرامات يف حياته وبعد موته ،ويكون قادراً على
حماية �رضيحه وال�شجرة املجاورة ملقامه ،وينتقم ممن يحاول تدني�سه �أو يقطع ال�شجرة.

ويطلق النا�س على ال�رضيح اخلا�ص بالويل ا�سم املزار واملقام وامل�شهد والقبة وغريها،
وقد يكون املقام و�سط القرية �أو يف مدخلها ،ويندر وجوده يف بطن الوادي ،وقد يكون يف
و�سط املقربة ،واملقام غالب ًا بنا�ؤه مربع ال�شكل فوقه قبة ،وله مدخل رئي�س ،ونافذة (طاقة)
�أو �أكرث ،وقد تزين جدران املقام بوحدات زخرفية متكررة ،وقد تكتب �أ�سماء اهلل احل�سنى
وبع�ض الأدعية والآيات القر�آنية حول الباب الرئي�س ،وعلى القرب نف�سه وحول املحراب،
وقد يوجد على مدخل املقام رواق يفر�ش باحل�رص ،وميثل قرب الويل ب�ؤرة املقام �أي مركزه
الرئي�س ،ويكون غالب ًا حتت القبة مبا�رشة وبجانبه �أ�رضحة �أولياء �آخرين �أقل منه �ش�أناً� ،أو
هم من �أقاربه و�أفراد �أ�رسته ،وقد يوجد بقرب املقام �شجرة مقد�سة �أو �أكرث من ال�سنديان
والبلوط وال�رسي�س وال�سدر والتني والزيتون واخلروب والنخيل ،وقد يوجد بقربه عيون و�آبار
ماء ،وقد يكون قرب الويل داخل كهف يقد�سه النا�س ،لأن الويل رمبا كان يتعبد داخل هذا
الكهف ،ويف زيارة الإن�سان ال�شعبي للويل فيها تكرميه للويل ،ويقدم النذور ،ويدعو للويل
وي�س�أل املعونة ،والنذر يكون �إما ال�شكر للويل على م�ساعدة� ،أو طلب ًا للم�ساعدة ،وقد يقوم
النا�س بذبح الذبائح عند القرب وال�صالة والطواف بالأ�رضحة ومناجاتها ،وتقبيل اجلدران،
وقد يكتبون ر�سائل تو�ضع على ال�رضيح تطلب من الويل �إنقاذ �صاحبها �أو م�ساعدته ،وقد
ينام من يطلب امل�ساعدة عند قرب الويل ليلة اجلمعة لعل الويل يحقق له مطلبه.

اجملموعة السادسة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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َ 1313ر ْجم�/سال�سل يف القرية الفل�سطينية .ت�ستخدم ال�سال�سل يف املنحدرات اجلبلية
حلماية املحا�صيل والأ�شجار من االجنراف ،واملحافظة على الرتبة واملياه.
1414مع�رصة الزيتون.
1515حقول القمح –يظهر م�شهد للح�صاد( .مو�سم احل�صاد)
و�أ�شهر ما يف هذه املجموعة وجود مع�رصة الزيتون البدائية اخلا�صة بالعهد القدمي
لطرق ا�ستخراج الزيت وع�رص الزيتون ،حيث يتحرك احلجران ال�ضخمان ب�شكل دائري،
ويكون الزيتون حتتهما ،والذي يحرك احلجارة غالب ًا ما يكون واحداً �أو �أكرث من الدواب
(احليوانات) كاحلمري �أو اخليول �أو البغال.
�أما احلديث عن مو�سم احل�صاد ،وهو املو�سم االقت�صادي الثاين للقرية ،والذي ي�شكل
مع مو�سم الزيتون نقطة حتول كربى يف القرية فهو يفيد القرية ،و�أهلها من الناحية
االقت�صادية واالجتماعية ،حيث يظهر فيهما الت�آلف والتعاون ،واملحبة والوفاء ،وغري ذلك،
جواً من ح�سن اجلوار والتقارب
من القيم الأخالقية العالية ،الأمر الذي ي�ضفي على القرية ّ
والعونة اجلماعية ،حيث ي�شعر الفرد مدى حاجته للآخر ،والعائلة حاجتها للعائلة الأخرى،
وهكذا.
أوالً  -موسم قطف الزيتون:
Ú Úعادات و�أعمال خا�صة مبو�سم قطف الزيتون:
Ú Úال�شلتونة :هي قلة الثمر ،حيث يخرج النا�س ل�صالة اال�ست�سقاء وطلب الغيث.
Ú Úاملا�سية :هي وفرة الثمر وكرثته ،حيث يحمل الزيتون كميات وافرة وكثرية.
Ú Úاجلول :يبد�أ �أ�صحاب الزيتون بالتجول بني �أ�شجار الزيتون والقيام بعملية اجلول،
�أي جمع ما ت�ساقط من الزيتون حتت ال�شجر وذلك بعد تاريخ �( 29-9أيلول) ،وبعد جمع
الدري�س ،ثم ينقع الدري�س يف املاء املغلي
احلبوب تدر�س حتت حجر الب ّد التقليدي� ،أو حجر ّ
يف جلن كبري ،وميعك باليد لي�ستخرج منه زيت (الطفاح)؛ لأنه يطفح �أو يطفو على �سطح
املاء يف اللجن� ،أو زيت (خراج) ن�سبة للطريقة التي ي�ستخرج بها على النحو املذكور.
Ú Úالقطاف :يبد�أ �أقطف الزيتون بعد ( 10 /15ت�رشين �أول� ،أكتوبر) ،وت�ستمر عملية
القطف والع�رص �إىل نهاية العام ،وقد متتد �أكرث من ذلك.
Ú Úاخلرط :هو جد �أغ�صان الزيتون القريبة بالأيدي.
Ú Úالعبية :هي الع�صا التي ت�ستخدم جلد الأغ�صان العالية والبعيدة من �شجرة الزيتون

وهي �أنواع:

 عبية الطلوع :وهي ق�صرية خفيفة ال يتعدى طولها مرتاً ون�صف املرت ،و�سميت
كذلك لأن اجلداد (يطلع) ي�صعد على ال�شجرة وي�ستعملها وهو فوق ال�شجرة ،وقد ت�ستخدم
للأغ�صان القريبة وهو �أ�سفل ال�شجرة.
 العبية الو�سطى (الطوالة)� :أطول من �سابقتها ،و�أق�رص من الحقتها ،يبلغ طولها نحو
املرتين ،وي�ستعملها اجلداد وهو على الأر�ض للفروع املتو�سطة االرتفاع.
 العبية الطويلة (املُ�سا�س� ،أو ال ّذ ّيال �أو ال�شاروط)  :وهو طويل ثقيل طوله بني 2.5
–  3مرت ل�رضب �أعلى فروع ال�شجرة ،وقد ي�ستخدم ال�سلم املزدوج لأكرث ما ميكن من فروع
ال�شجرة جل ّدها بالب ّد.
Ú Úاجلداد والع�رص :بح�سب العادة من عمل الرجال� ،أما الن�ساء والأطفال جلمع حبوب
الزيتون يف �سالل �أو �أوعية (�أكيا�س) ،تنقل على الدواب �أو الرتاكتورات �إىل املنزل لتخمريها
ثم �إىل املع�رصة ،وكانت قدمي ًا ت�ستخدم مع�رصة حجر الب ّد ،وبعد در�س احلبوب تو�ضع يف
قفاف من الليف ،تثبت على قاعدة املكب�س فوق بع�ضها البع�ض ،ثم تكب�س ،ويع�رص ما يف
الدري�س من زيت ي�سيل �إىل قاعدة املكب�س ،ثم �إىل حفرة جماورة هي املع�رصة ومنها يو�ضع
الزيت يف جرار من الفخار �أو �أوعية من اجللد �أو املعدن (تنك) او البال�ستيك ،وي�ؤخذ اجلفت
لي�ستخدم بحرقه يف الكوانني للتدفئة ،وطبع ًا الآن �أ�صبح عملية الدرا�س واجلمع والنقل
وحتى اجلداد ت�ستخدم فيها الآالت والو�سائل احلديثة.
Ú Úزيت البدودة� :إذا احتاج �صاحب الزيتون �إىل زيت ،ف�إنه يجمع كمية من الزيتون
الأ�سود كبري احلجم ويو�ضع على نار ،وبعد �شوية يو�ضع يف �سل ويو�ضع فوقه حجارة ثقيلة
لكب�سه ورب�صه ،حيث يخرج الزيت �إىل قناة تو�صل �إىل حفرة يف ال�صخر (مقر) معد لذلك،
وزيت البدودة لذيذ الطعم ب�سبب عملية احلرق على النار.
Ú Úع�رص الزيتون :طريقة الع�رص يف البد :البد عبارة عن حجر كبري ي�سمى (الق�صعة)
يدور فوقها حجر الدرا�س املدور ،وهو ثقيل جداُ مثقوب من و�سطه ،وتت�صل به خ�شبة �ضخمة
طويلة تخرتق حجر الدرا�س عن طريق ثقب يف و�سطه وت�سمى هذه اخل�شبة (الدوار) وهذه
تت�صل بخ�شبة ت�سمى خ�شبة البد. )...
Ú Úمو�سم قطاف الزيتون :

مو�سم قطف (جداد) الزيتون من �أهم املوا�سم و�أكربها يف فل�سطني ،ب�سبب انت�شار
معمرة ونامية ومتجددة
هذه ال�شجرة املباركة يف معظم املناطق الفل�سطينية ،فهي �شجرة ّ
ومعطاءة ،وت�سمى "�شجرة النور" ،وي�ستفاد من ثمرها وزيتها وجفتها وخ�شبها و�أوراقها
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يف الغذاء والدواء والدفء ،والأدوات واملنتجات احلرفية والرتاثية وال�صناعية كال�صابون
النابل�سي� ،إ�ضافة �إىل ناحية جمالية كخ�رضته الدائمة التي تك�سو اجلبال والطبيعة.
وهي ت�شكل مع التني� :أهم غذاء ودواء ،ك�أكلة القطني (التني املجفف) املغمو�س بالزيت
مع رغيف اخلبز الأ�سمر من القمح ،فهي وجبة غنية متكاملة ،وجاءت بركتها من قوله
ُون {...يف (�سورة التني� ،آية .)1
ني َوال َّز ْيت ِ
تعاىل } َوال ِّت ِ
Ú Úالعونة  :هي عادة جمتمعية �أنتجتها احلاجة �إىل التكاتف والتعاون ملواجهة �ضغط
العمل يف مو�سم قطف الزيتون وح�صاد القمح ب�شكل خا�ص ،ويف عملية البناء وغريها،
ففي قطف الزيتون (اجلداد) ي�ساهم فيه كل فئات املجتمع (�شيوخ ًا ون�ساء و�أطفا ًال ورجا ًال
و�شباباً) ،ويكون املو�سم مهرجان ًا عملي ًا واجتماعي ًا ووجداني ًا وعاطفي ًا واقت�صادياً ،يثري
يف النفو�س ال�شعور باالنتماء والوالء لهذه الأر�ض الطيبة ،وتق�سم الأرا�ضي يف قطافها �إىل
مناطق ،كل منطقة لها يوم يتعاون اجلميع على قطفها ،ويدخل يف العونة �أنا�س لي�س
عندهم زيتون ،فيعطوا يف نهاية املو�سم زيت ًا وزيتون ًا ي�سد حاجتهم طوال العام ،وذلك بعد
انتهاء م�شاركتهم يف القطاف.
Ú Úمع�رصة الزيتون:

دوار الب ّد :هو اخل�شبة الكبرية التي كانت تثبت يف قلب حجر مع�رصة الزيت لت�سهيل
�إدارة حجر املع�رصة عن طريق دفع الرجال للخ�شبة� ،أو �سحبها بقوة بوا�سطة دابة تربط
�إليها .
ثانيا  -موسم القمح:
مكانة القمح :اهتم الإن�سان يف حو�ض البحر املتو�سط بالقمح منذ الع�رص احلجري،
و�سمي القمح باحلنطة ،والبرُ ّ  ،والفالح الفل�سطيني ينظر �إىل القمح نظرة تقدي�س وتقدير
واحرتام ،حتى �إنه دعي �أول �صاع من مو�سم القمح (�صاع اخلليل) ويعطى للفقراء ،ويذبح
خروف عند االنتهاء من در�س القمح ويدعى خروف اخلليل ،ويقال �إنها حتمل حرف (�أ) وهو
�أول حرف من كلمة (اهلل) ولذلك حترتم ،و�إذا �أوقعت قطعة خبز على الأر�ض يرفعها الإن�سان
ويقبلها وي�ضعها يف مكان ال تط�ؤه الأقدام ،ويذكر ا�سم اهلل ل�ضمان الربكة على القمح عند
بدء الزرع ،والدر�س والغربلة ،والكيل والطحن ،وبدء العجني واخلبيز ،و�أول وجبة تطبخ من
مو�سم القمح تدعى (�سماط) وتوزع على الفقراء ،ومنهم من يقول مظهراً متيز القمح عن غريه
وبركته" :العي�ش م�صحف اهلل" ،ولإظهار الفرحة باحل�صاد يقال املثل" :يف �أيام احل�صايد
بنغني ق�صايد" وتقول ربة البيت�" :إن كان القمح يف البيت فرحت وغنيت" ويقال" اخلبز
والزيت عمارة البيت" .

نخالة القمح :للخبز الأ�سمر امل�شتمل على نخالة القمح فوائد �صحية ب�سبب وجود
الفيتامينات واملعادن ،ويو�صف كعالج ومهدئ لل�سعال ،والزكام وتقرحات املعدة،
والروماتيزم وتهيجات اجللد وغريها .
�صناعة الربغل :ينقى القمح من ال�شوائب ،ثم ي�سلق ن�صف �سلقة ،ثم ي�شم�س يف النهار
ل�سبعة �أيام ،ثم يجر�ش على املجر�شة (اجلارو�شة) احلجرية ،ويذرى وي�صنف �إىل برغل خ�شن،
وناعم ولكل منهما ا�ستعماالته الغذائية .
�صناعة الفريكة :بعد �أن يكتمل منو حبة القمح يف ف�صل الربيع ،وقبل ا�صفرار ال�سنابل،
حت�صد �سنابل القمح وت�شوى على النار وتفرك ،ثم تو�ضع احلبوب على م�سطحات من الأر�ض
�أو على �سطوح املنازل� ،أو م�سطحات معدة لذلك ،ب�رشط نظافتها وحتريكها كل يوم حتى
ال تتعفن ،وبعد �أن جتف جيداً حتفظ للطبخ ،وقبل الطبخ جتر�ش على الطاحونة �أو املجر�شة
تن�شف ،وي�صنع منها ال�شوربة ،وقدرة الفريكة والفريكة بالأرز وغريها .
احلجرية ثم ّ
1 .1البيدر :يكاد "البيدر" مبفهومه التقليدي �أخذ يف التال�شي ب�سبب وجود التقنية
احلديثة ال�ستخال�ص احلبوب ،ويعرف البيدر ب�أنه املكان املخ�ص�ص جلمع املحا�صيل
الزراعية من �أجل ا�ستخال�ص احلبوب من قبل تخزينها ،وترتاوح م�ساحته  300 – 150م.2
وتتجمع البيادر يف القرية يف �أحد الأطراف القريبة لتي�رس التوا�صل للفالح مع بيته،
و�أن تكون يف �أماكن مفتوحة للهواء الغربي من �أجل ت�سهيل �أعمال التذرية ،ويقوم الفالح
بتجهيز مكان البيدر بتنظيفه من ال�شوائب (احلجارة ،بقايا النباتات ،الأو�ساخ )..ور�ش
الأر�ضية باملاء لتكوين طبقة �صلبة حتى ال تختلط احلبوب بالرتاب ،و�أو ًال يدر�س الفالح
املحا�صيل القيطانية (العد�س ،الفول ،احلم�ص ،الكر�سنة )...ثم حم�صول ال�شعري ،ثم حم�صول
القمح ،ويجب �أن يراعي الفالح يف البيدر وما حوله ات�ساعه لأعمال الدر�س والتذرية وال ْعبور
(نقل املح�صول والتنب والق�صل �إىل البيت لتخزينه).
حللّة)
عملية الدر�س .1 :اِ ِلكْ�سارة( :تك�سري طرحة الق�ش التي ف�صلت عن كومة الق�ش (ا ِ
�إىل قطع �صغرية بوا�سطة احليوانات� ،أو و�ضع لوح درا�س من تنك به فتحات �إىل الأ�سفل
تكون كاملن�شار� ،أو لوح درا�س من خ�شب به رظف (حجارة) �صغرية من الأ�سفل لتك�سري الق�ش
احلب منه ،حيث يو�ضع الق�ش ب�شكل دائري على الأر�ض ،وت�أخذ احليوانات
وت�سهيل خروج ّ
بعد ربطها بطريقة جيدة بالدوران حول املركز ،حيث مي�سك بها �أحد الأ�شخا�ص ،و�إن كان
يوجد لوح درا�س يربط ب�أحد احليوانات ليدور ب�شكل دائري� ،إما بوقوف �شخ�ص يف املركز،
�أو �أن يركب �شخ�ص على لوح الدرا�س ليدور ب�شكل دائري �أي�ضاً ،وبعد فرتة من الدوران ،حيث
يتم در�س وتك�سري الق�ش ،حيث ي�سهل ف�صل احلبوب عنها ،وتو�ضع كمامات حول ر�ؤو�س
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احليوانات حتى ال ت�أكل من ال�سنابل والق�ش.
2 .2الطيبان وهي تتم بعد انتهاء الك�سارة ،يف�صل جزء منها (طرحة) ليعيد در�سها،
ويتحول الق�ش �إىل قطع ناعمة ويظهر احلب.
3 .3العبور :وت�شمل الكرابلة وهي ف�صل احلبوب عما بقي فيها بعد التذرية من تراب
و�شوائب ،والكيل وي�ستعمل ال�صاع يف كيل ال�صليبة (كومة قمح) ،ثم النقل للحبوب (�أكيا�س
القمح وال�شعري )...والتنب والق�صل �إىل البيت لتخزينها ،ويظهر التعاون يف الأ�رسة الواحدة،
�أو مع اجلريان �إذا غاب �أحدهم.

اجملموعة السابعة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

4 .4ج�رس على الوادي واملنحدرات.
5 .5بئر مياه يف بيت املختار.
�6 .6شجر ال�صرب �أهم ما متتاز به �أطراف القرية الفل�سطينية.
� .69أعمال التحطيب تكون يف �أطراف القرية والوادي.
�سبق �أن حتدثت عن عن�رصين يف هذه املجموعة ،وهما بئر ماء بيت املختار رقم ()26
و�أعمال التحطيب رقم (� ،)69أما اجل�رس رقم ( )25الذي ي�شكل حلقة الو�صل بني جانبي

الوادي واملنحدرات ،حيث يعرب امل�شاة فوقه ،لي�صلوا بني طريف القرية يف هذه املنطقة،
وغالب ًا ما يكون اجل�رس على �شكل قنطرة (مقو�س) بح�سب النظام القدمي يف بناء اجل�سور
والقناطر� ،أما املكون الثاين فهو (رقم  )27فهو يتكون من نبات ال�صرب الذي ال تكاد تخلو
منه قرية فل�سطينية ،فال�صرب والتني هما �شجرتان مهمتان تزرعان يف القرى الفل�سطينية
كافة تقريباً ،حيث ثمرهما ال�صيفي احللو ،هو غذاء مهم لأهل القرى الفل�سطينية �صيفاً ،وال
ب ّد من توافرهما يف القرى الفل�سطينية للغذاء والتجارة� ،إذ يبيع منهما الفالح الفل�سطيني ما
زاد عن حاجته يف املدينة� ،أو يف القرى املجاورة التي تخلو منهما �أو من �أحدهما.

اجملموعة الثامنة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

ُ 7 .7ع ْر�ش على �سطح �أحد املنازل.
8 .8ا�ستخدام ال�سطوح للمحا�صيل الزراعية.
9 .9حو�ش فل�سطيني ميتاز بتال�صق عدد من البيوت للعائلة ذاتها مع �ساحة م�شرتكة.
ويف هذه ال�ساحة جتتمع العائلة ملناق�شة �أمورها ،وميار�س فيها الأطفال �ألعابهم.
1010بيت �آخر �ضمن حو�ش �أحد العائالت.
َ 1111د َرج لأحد بيوت احلو�ش .ي�ستخدم يف البيوت العربية ،مع باب �أو فتحة �أ�سفله
ت�ستخدم كمعرب بني طريف الدرج.
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هذه املجموعة مكونة من ُع ْر�ش (رقم � )28أعلى �أحد املنازل ،بهدف اال�ستظالل حتته
يف ال�صيف ،ورقم ( )29ميثل كيفية ا�ستغالل �سطوح املنازل لتجفيف بع�ض املنتوجات
الزراعية كالفلفل الأحمر� ،أو البندورة� ،أو الباميا� ،أو دوار ال�شم�س� ،أو غريها .حيث يف
و�ضعه على �سطوح البيوت يكون فيه حمافظة عليه من �أن متتد �إليه �أيدي الأطفال� ،أو
احليوانات من االعتداء عليه والعبث به .كما يظهر بيت حجري �آخر رقم ( )31يقع �ضمن
حو�ش العائلة املمتدة ،ودرج من احلجارة رقم ( ،)32وهو الطريقة الأ�صيلة والقدمية
يف ال�صعود على �سطوح املنازل ،وي�شكل ال�سلم اخل�شبي �أو احلديدي الطريقة الثانية يف
الو�صول على �سطوح املنازل.
الأ�رس املمتدة :يقول ال�شاعر مو�سى احلافظ من ديوانه" :تعب ال�سنني"�( ،ص .)260
يا َعقْدة جدودي اجلميلة الغالية
�صارت من �أوالد احلمولة فا�ضية
�إىل قوله:
وتايل القمح �ضايع بقاع اخلابية
بحاول ال�شاعر �أن ي�ستذكر بيت العائلة الذي ي�ضم الأبناء والأحفاد ،والذي يج�سد
العائلة الكبرية واملمتدة يف �ساللتها ،واملتكاتفة يف �ش�ؤون حياتها ،وكان ي�سمى "ال َع ْقد"
�إذا كان كبرياً� ،أو "ال َع ْقدة" �إذا كان �صغري احلجم ،حيث ي�صور ال�شاعر هنا تفرق العائلة
الكبرية وتوزعها �إىل عائالت �صغرية ،وحتى ي�صف يف النهاية �أن خابية القمح �أ�صبحت
�شبه خالية .
أنواع األسر الفلسطينية:
♦ ♦الأ�رس املمتدة  :هي التي يعي�ش فيها ثالثة �أجيال على الأقل (الأجداد واجلدات،
والآباء والأمهات ،والأحفاد واحلفيدات).
♦ ♦الأ�رس الع�رصية :تقت�رص على الأبوين و�أبنائهم وبناتهم ،والعالقة بني �أع�ضاء
الأ�رستني تبقى قوية وثيقة.
♦ ♦�أ�رسة ال�رضائر :يكون الزوج فيها متزوج �أكرث من زوجة ،والكل يعي�ش يف بيت واحد
وحتت �سقف واحد ،وهذه غالب ًا ما تكون العالقة فيها غري منا�سبة ومتوترة لكرثة امل�شاكل.
العالقة بني األسر:
�أ�رسة ( /عدة �أ�رس)

حمولة( /عدة حمائل)

ع�شرية /

(عدة ع�شائر) قبيلة.

�ألعاب الأطفال:
كانت الألعاب حتقق للأطفال �إقامة �صالت اجتماعية ،كما كانت حتقق تكامل
ال�شخ�صية عنده �إ�ضافة �إىل م�ساعدة اللعب يف زيادة التوا�صل مع الآخرين ،وكذلك تطوير
البعد االجتماعي والأخالقي واجل�سمي من خالل تنمية املهارات التي يتعلمها الطفل �أثناء
اللعب ،ومن الألعاب التي كان الأطفال ميار�سونها :لعبة البنانري (القلول) ،ولعبة احليب �أو
(احلوبة) ،ولعبة نط احلبل ،ولعبة �ش ّد احلبل ،ولعبة احلجلة ،ولعبة الطاق طاقية ،ولكن هذه
الألعاب تغريت وحل حملها الألعاب الإلكرتونية عن طريق التلفاز واحلا�سوب ،والهواتف
النقالة ،والفي�س بوك والتويرت وغريها ،وقد �أثر ذلك على �سلوك الأطفال وعالقاتهم
االجتماعية والأخالقية واملهارية واجل�سمية وغريها.

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

1212بيت مال�صق للم�سجد يف و�سط البلد.
1313م�سجد البلد .عادة ما يكون يف و�سط القرية ،وبه ومنه تت�شكل نواة القرية.
1414درج �أحد البيوت املال�صقة للم�سجد مع قنطرة.
 1515بيت مع عري�شة دوايل (عنب) على ال�سطح.
1616مركز البلد يكون مال�صق ًا للم�سجد.
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* وتعد هذه املجموعة :املجموعة املركزية؛ لأنها تكاد تكون يف مركز البلد حيث
يقع امل�سجد رقم ( )34ويت�شكل منه نواة البلد ومركزها ،وبيتان حجريان بجوار امل�سجد
هما رقم ( )33و ( ،)36وجاءت عري�شة دوايل على �سطح البيت ( ،)36حيث ت�ستخدم هذه
العري�شة للتظلل حتتها يف ال�صيف ،ولأكل العنب من الدالية ،كما يظهر يف اللوحة درج
حجري رقم ( )35مع قنطرة لأحد البيوت املال�صقة للم�سجد ،وعادة ما يتخذ امل�سلمون من
امل�سجد معلم ًا ديني ًا ومركزاً لعبادتهم وتقربهم �إىل اهلل فيه .والذي نلحظه �أن البيوت تتخذ
من امل�سجد نواة مركزية لتجمعها ،ثم تبد�أ الدائرة بالتو�سع �شيئ ًا ف�شيئ ًا كلما �ضاق املكان
حول امل�سجد بالبيوت ،وت�أخذ هذه البيوت باالبتعاد عن مركز القرية (امل�سجد) حتى تت�سع
القرية وت�أخذ �شكلها الوا�سع واملمتد؛ مما قد ي�ضطر �أهل القرية �إىل بناء م�سجد جديد �إذا
ابتعدوا عن امل�سجد الأول.

اجملموعة العاشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

1717كروم الزيتون.
1818عري�شة يف حقول القمح .عادة ما تكون مرتفعة عن الأر�ض ،لعدم تعر�ض الفالحني
لهجمات احليوانات ،كما ت�ستخدم املراقبة.
Ú Úكروم :مفردها كَ ْرم :وهي العنب ،بح�سب الو�سيط .و�أخذت تطلق على كروم التني
والزيتون.

تت�شكل هذه املجموعة من عن�رصين ،كروم (�أ�شجار) الزيتون رقم ( )37حيث يتم فيها
مو�سم قطف الزيتون ،وعري�شة يف حقول القمح تقام على �أر�ض مرتفعة �إن وجد ،وتكون هي
عادة مرتفعة عن الأر�ض حتى ال يتعر�ض الفالح لهجوم احليوانات واحل�رشات ال�سامة ،كما
�إنه ي�ستخدم للمراقبة ب�سهولة ملح�صول القمح يف جميع مراحل مو�سم احل�صاد ،من ح�صاد
وجتميع (بيدر) ودرا�سة وغربلة � ...إىل �أن يتم جمع احلبوب وتعبئتها يف �أكيا�س.
Ú Úموا�سم التعزيب  :التعزيب هو الإقامة يف الغربة طوال املو�سم بعيداً عن البلدة
واملنزل ،وهو على �أنواع:
1 .1تعزيب يف كرم التني والعنب :حلمايتهما من ال�رسقة� ،أو جلنيهما وجتفيفهما (من
التني ي�صنع القطني ،ومن العنب ي�صنع الزبيب) ثم بيعهما �أو تخزينهما ال�ستهالك �أهل
البيت.
2 .2تعزيب باملا�شية :ملنطقة يتوافر فيها الع�شب واملاء �أو �أي طعام للحيوانات.
3 .3تعزيب بالقمح :حل�صاده وجمعه ودر�سه وتعبئته ونقله �إىل البيت.
4 .4تعزيب لقطف الزيتون :حلمايته من ال�رسقة وجمعه ونقله �إىل البيت ثم �إىل املع�رصة.
** �أما التعزيب باملا�شية فكان يتم يف �شهر الربيع يف الغور حيث يبقى �أ�صحاب
املاعز والغنم يف الغور حتى انتهاء ف�صل الربيع� ،إذ ي�أخذ املعزبون معهم اخليام وكل ما
يلزمهم لإعداد الطعام ،ومالب�س وماء وكل ما يلزمهم ،وقد ي�أكل املعزبون من النباتات
التي تنبت بالغور كاخلبيزة والعكوب واحلمي�ض وغريها ،ويف ال�صيف قد ي�أتي املعزبون
�إىل مرج ابن عامر (قبل االحتالل) �أو �إىل امتداده لل�سهل الواقع قرب عرابة ويعبد وقباطية
وبرقني وكفريت ،وهو �سهل وا�سع ي�أتيه �أ�صحاب املاعز والأغنام طوال ال�صيف؛ لإطعام
حيواناتهم من بقايا القمح وال�شعري والعد�س واحلم�ص و�سائر احلبوب بعد احل�صاد ،وكذلك
اخل�رضاوات بعد انتهاء مو�سمها.
Ú Úمو�سم التني� :شجرة التني تكاد تقارب يف قد�سيتها وبركتها �شجرة الزيتون ،ولكنها
ال ت�ضاهيها وال ت�صل �إليها ،والقد�سية والربكة جاءتها من قوله تعاىل} :والتني والزيتون{
(�سورة التني� ،آية  )1وهي منت�رشة يف معظم املحافظات الفل�سطينية؛ لأنه ينا�سبها الأجواء
الدافئة والباردة ،و�أكرث انت�شارها يف اجلبال ،ومن �أنواعها املنت�رشة ،البيا�ضي ،وال�سوادي،
والغزالين ،واخلروبي احلمي�ضي ،والع�سيلي واملوازي ،وغريها.
و�أكرثها انت�شاراً البيا�ضي واخلروبي؛ لأنها ت�صلح للتجفيف (القطني) ،وقبل ن�ضج
التني جتهز الأم لوازم التني والتعزيب ،فت�صنع املعاليط :وهي �أوعية جموفة من الق�ش
ليجمع فيها الأطفال التني ،كما ت�صنع القبعة من الق�ش ،والقرطلة وعاء جموف لها مم�سك
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ت�شبه املعالط �إال �أنها ت�صنع من �أغ�صان الزيتون الرفيعة ،ويف الليلة التي يكون الندى غزيراً
يهجم الأطفال مبكرين لعلمهم �أن كمية التني النا�ضجة �ستكون كبرية ،والفالح عندما ي�أتي
ليعزب يف منطقة التني ،ي�أتي حلمايته من ال�رسقة ،وجلمعه وجتفيف بع�ضه (قطني) ويبيع
الق�سم الآخر فج ًا يف ال�سوق ،وغالب ًا ما يبني الأب لأبنائه عري�ش ًا ي�ستظلون ويقيمون فيه
وقت احلرا�سة ،وي�سمى الأبناء يف هذه احلالة بالنواطري ،و�إذا كان التني كثرياً ف�إن الفالح
يبني عري�ش ًا من احلطب �أكرث دميومة ي�سمى منطاراً �أو ق�رصاً فيه للإقامة فيه طيلة فرتة
جني التني.
ت�صنيع التني (القطني) متر بعدة مراحل :تبد�أ بجمع الذبيل ال�ساقط على الأر�ض عند
الع�رص ،ثم يو�ضع يف امل�سطاح لثالثة �أيام حتى يجف ،ثم مرحلة الربارة وهي ب�شكل يومي
حتى يتم انتقاء جميع القطني� ،أما الرديء فيجمع لوحده ويقدم علف ًا للما�شية ،حيث يو�ضع
القطني يف مكان ي�سمى (املخب�أ) وهو حفرة يف الأر�ض يو�ضع بها القطني ويدا�س بالأرجل
حتى تتما�سك الثمرة فتحفظ من العفن ،وبعد �أن ميتلئ املخب�أ بالقطني ينقل �إىل البيت حيث
يو�ضع يف خابية �أو جرن ،ويدا�س عليه بالأرجل ،ويف نهاية املو�سم يبيع الفالح ما جتمع
لديه من قطني� ،أما قطني املونة فري�ص بالأ�صابع ويو�ضع يف (جرن) خا�ص ،وغالب ًا ما
يكون من �أجود �أنواع القطني ،وعندما يبد�أ �أوراق التني بالت�ساقط يبد�أ الفالحون بتجميع
�أغرا�ضهم للعودة �إىل بيوتهم واال�ستعداد ملو�سم الزيتون .

اجملموعة احلادية عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

5 .5قطف الزيتون.
�6 .6صرية للموا�شي.
7 .7البيادر .مع لوح الدرا�س.
وال�صيارة وجمعها ِ�صري وهي حظرية الدواب ،بح�سب املعجم الو�سيط.
ال�صرية ّ
ّ Ú Ú
Ú Úالبيادر :جمع بيدر وهو املكان الذي يجمع فيه القمح ،ويدر�س وي�ستخرج منه
احلب ،بح�سب املعجم الو�سيط.
يظهر يف هذه املجموعة عملية قطف الزيتون (رقم  ،)39كمرحلة من مراحل مو�سم
قطف الزيتون وا�ستخراج الزيت ،ويف رقم ( )59يظهر �صرية املوا�شي ،حيث يتم جتميع
املوا�شي يف منطقة مغلقة وحمكمة الإغالق ب�أكوام من احلجارة (�سل�سلة) مع احلطب و�أبواب
اخل�شب واحلديد املتينة ،و�أحيان ًا يكون يف �أحد جوانبها غرفة �أو �أكرث لتدخل �إليها احليوانات
يف ال�شتاء القار�س ،والربد ال�شديد ،واملكون الآخر واملهم هو البيدر (رقم  )60مع لوح
الدرا�سي يجره حيوان واحد �أو �أكرث ،لدر�س �سنابل القمح و�إخراج احلبوب منها نهاية الأمر.
�أما �صرية املوا�شي ،فال يكاد يخلو بيت منها ،وذلك حلاجة النا�س �إليها� ،إذ كل �أ�رسة
(يف القدمي) ،كان من الواجب عليها �أن تقتني احليوانات ،لت�رشب منها احلليب واللنب
واملنتوجات الغذائية الأخرى ،فلذلك وجب على كل �أ�رسة تربي املاعز �أو الأغنام �أو الأبقار
وغريها� ،أن يكون عندها �صرية (حظرية) ت�ضع فيها هذه احليوانات للمحافظة عليها.

اجملموعة الثانية عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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�8 .8أحد البيوت ذات الطابقني يف القرية.
9 .9بيت مال�صق يف حو�ش �آخر لأحد العائالت.
1010بيت من التنب والطني.
1111بيت ي�ستخدم كمطحنة للقمح.
1212خبز الطابون يف �أحد البيوت.
1313مركز البلد يكون مال�صق ًا للم�سجد.
* يف هذه املجموعة يظهر لنا بيت ًا حجري ًا (رقم  )40من طابقني على �سطح الطابق
الثاين جند �صاحبه ي�ستغله يف جتفيف �إحدى املنتوجات الزراعية لعله الفلفل �أو البندورة
�أو غري ذلك ،لأنه مل تكن الزراعة يف البيوت الدفيئة منت�رشة �أو موجودة ،وقليل من النا�س
من ي�ستخدم املاء يف �سقي املزروعات  ،فكان للخ�رضاوات مو�سم واحد فقط هو ال�صيف،
فلذلك كان النا�س ي�ستخدمون عملية التجفيف لبع�ض املزروعات �ضمن حو�ش �أحد العائالت
ال�ستخدامه يف ف�صل ال�شتاء� ،أو يف الأيام التي ال يوجد فيها مثل هذه املنتوجات الزراعية،
�أما البيت رقم ( )42فهو بيت من الطني والتنب ،ويظهر يف رقم ( )66خبز الطابون يف
�أحد البيوت ولعله يف الطابون� ،أما رقم ( )68في�شكل من الناحية الداخلية جزءاً من حو�ش
العائلة املال�صق �أو القريب من امل�سجد ،ومن الناحية اخلارجية يطل على املمر �أو ال�ساحة
التي تكون مركز البلد وقرب امل�سجد.
�أما البيت رقم ( )43فهو مطحنة القرية التي يطحن فيها احلبوب كالقمح والعد�س
والقول وغريها ،وهي و�إن كانت ت�ستخدم الطرق القدمية والبدائية يف الطحن ،فهي مهمة
لأنه ال بديل عنها� ،إال ا�ستخدام (طاحونة اليد) �أو (اجلارو�شة) ،ولكنها تبقى قليلة الفائدة
ل�صغرها و�صعوبة ا�ستخدامها وحتتاج �إىل وقت كبري لإنتاج الطحني للخبز.

اجملموعة الثالثة عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

1414بيت مقابل عني املاء ي�أخذ �شك ًال طولياً.
1515مدحلة على �سطح �أحد املنازل.
1616عني املاء.
1717عري�شة على �سطح �أحد املنازل.
1818بيت مقابل عني املاء يف القرية ،و�ضمن حو�ش �أحد العائالت.
1919الطريق �إىل احلي الغربي يف القرية.
يظهر يف هذه املجموعة بيتان مقابالن لعني املاء وهما رقم ( ،)44 ،52ويظهر
على �سطح بيت رقم ( )45مدحلة (جتر �أو تدفع للأمام) قد ت�ستخدم لإقامة بع�ض ال�شوارع
والطرق� ،أو الهر�س (�أو در�س) بع�ض املنتوجات الزراعية كاحلبوب ،وتك�سري الق�ش الذي فيها.
ويظهر يف رقم ( )47عري�ش كالذي �سبقه يف رقم ( )12وغريه ،ورقم ( )72طريق �إىل
احلي الغربي يف القرية� ،أما رقم ( )46فهو عني املاء الذي ت�رشب منه القرية ،وعادة ما
تكون هذه العني نتيجة جتميع للمياه القادمة �إليها من �أعلى اجلبل� ،أو من بني ال�صخور �أو
ال�شقوق ال�صخرية  ،حيث يتم جتميعها يف هذا املكان ،و�أحيان ًا تكون عني املاء هذه هي
املكان نف�سه الذي ينبع منه املاء ويتجمع فيه ،وت�أتي �إليها ن�ساء القرية مللء �أوانيهن من
املاء والعودة �إىل بيوتهن.
وتعد عني املاء الأ�سا�س الأول واملهم لقيام القرى والتجمعات ال�سكانية القدمية
خا�صة ،لأنها ت�ساعد يف ت�أمني مياه ال�رشب والغ�سيل و�سقي املزروعات ،وعادة ما تقوم
الن�ساء بجلب املاء من العني ،و�أخذت الن�ساء تتخذ من عملية جلب املاء و�سيلة للتحدث فيما
بينهن ،والت�سلية واملتعة يف لقاء بع�ضهن البع�ض ،وتبادل �أطراف احلديث و�أخبار العائالت
(الورادات) �أو (املاليات) الن�ساء جللب املاء فرادى ،بل غالب ًا ما
والقرية ،فقلما ترد املاء
ّ
يكن ب�شكل ثنائي �أو جمموعات .وعني املاء وما تقوم به ن�ساء القرية جللب املاء ،ينمي
ّ
الناحية االجتماعية عندهن ،وقد تعد الن�ساء الواردات جلب املاء و�سيلة للت�سلية والرتفيه،
وطريقة للخروج من البيت ،وتغيري جو اجللو�س يف البيت ل�ساعات طويلة.
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اجملموعة الرابعة عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

2020عني املاء.
2121بيت على ال�شارع الرئي�س يف القرية.
2222بيت يف مدخل القرية.
�2323أحد بيوت (الطني والتنب) يف القرية.
2424بيت �آخر من (الطني والتنب) يف القرية.
يظهر يف هذه املجموعة �أربعة بيوت ،بيتان حجريان ( )49 ،48وبيتان طينيان
(� ،)50 ،62إ�ضافة �إىل عني املاء� ،أما البيتان احلجريان فيقعان من اجلهة املقابلة للم�سجد
ويف�صل بينهما �شارع رئي�س يف القرية.

اجملموعة اخلامسة عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

2525بيت مقابل عني املاء يف القرية ،و�ضمن حو�ش �أحد العائالت.
2626بيت �ضمن حو�ش �أحد العائالت ي�أخذ زاوية  90°من الناحية املعمارية.
2727ا�ستخدام ال�سطح كغرفة �إ�ضافية �ضمن البيت.
2828حبال من الفلفل معلقة على جدار �أحد البيوت.
2929الطريق الغربي �إىل احلي يف القرية.
تقع هذه املجموعة يف الزاوية اجلنوبية ال�رشقية للقرية الفل�سطينية ،واملقابلة
للمجموعة الثالثة يف الزاوية اجلنوبية الغربية للقرية الفل�سطينية ،وتتكون من بيوت حجرية
وعلّية ي�صعد �إليها بوا�سطة �سلم خ�شبي �أو حديدي (رقم  ،)54وت�ستخدم
كرقم (ُ ،)53 ،52
كغرفة �إ�ضافية ،للخزين� ،أو كم�ضافة.
�أما منظر رقم ( )55فهو عبارة عن حبال من الفلفل معلفة على جدار �أحد البيوت
لتجفيفها.
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اجملموعة السادسة عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

ُ 3030عل َِّّية مقابلة للكني�سة يف القرية.

3131كني�سة القرية :م�أخوذة كنموذج من كني�سة ال�سيدة يف قرية كفر برعم املهجرة.
3232بيت اخلوري :م�أخوذ من منوذج كني�سة ال�سيدة يف قرية كفر برعم املهجرة.
3333الطريق �إىل احلي الغربي يف القرية.
3434جزء من عني املاء.
�أبرز ما يف هذه املجموعة هو الكن�سية (رقم  )56وبيت اخلوري (رقم  )57وهو
امل�س�ؤول عن الكني�سة ،ويظهر فيها علّية مقابل الكني�سة ت�أخذ رقم ( ،)51ورقم ( )72هو
الطريق �إىل احلي الغربي يف القرية ،ويظهر رقم ( )46وهو جزء من عني املاء يف القرية،
والكني�سة تظهر املعلم الديني(الثاين) –بعد امل�سجد للم�سلمني -امل�سيحي يف القرية ،وهي
م�أخوذة كنموذج من كني�سة ال�سيدة يف قرية كفر برعم املهجرة.
وهذه املجموعة ت�شكل منح ًا تاريخي ًا جديداً ،وهو هنا للطائفة امل�سيحية ،ويف داللة
على تعاي�ش الأديان الإ�سالمية وامل�سيحية يف القرية الفل�سطينية الواحدة ،وهو منوذج
موجود يف كثري من القرى واملدن الفل�سطينية.

ولعل ا�ستخدام منوذج كني�سة ال�سيدة يف قرية برعم املهجرة ،دليل على مت�سك
الفل�سطيني بذكرى �أر�ضه و�أر�ض �أجداده وقراه التي دمرها االحتالل ال�صهيوين،
والذي جاء بعد عدة عقود من التهجري والتدمري لكثري من القرى الفل�سطينية على �أيدي
�شباب فل�سطني من الأر�ض املحتلة عام 1948م ،ليقيموا هذا النموذج املج�سم للقرية
الفل�سطينية الرتاثية ،وليدل على �أن الفل�سطيني ال ين�سى �أر�ض الآباء والأجداد ،وليدل على
�إ�رصار ه�ؤالء ال�شباب على التحدث عن تراث �أجدادهم بطريقة مل يعهدها املحتل الغا�شم،
وبطريقة معربة ورائدة.

اجملموعة السابعة عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

َ 3535ر ْجم � /سال�سل يف القرية.
�3636صرية للموا�شي.

3737البيادر .مع لوح الدرا�س.
تتكون هذه املجموعة من رجم �أو �سال�سل حجرية رقم ( )58و�صرية للموا�شي �سبق
احلديث عنها ،ومن البيادر ،و�سبق احلديث عنها �أي�ضاً.
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اجملموعة الثامنة عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

ُ 3838عل َِّّية ت�ستخدم وللتخزين يف القرية ،وكمنام لأهل البيت� ،أو كم�ضافة.
3939عري�شة دوايل على �سطح �أحد البيوت.
�4040أحد البيوت يف القرية مع ا�ستغالل ال�سطوح لتجفيف املحا�صيل الزراعية.
تت�شكل هذه املجموعة من ُعل َِّّية ( )63للتخزين �أو لنوم ال�ضيوف يف بع�ض الأحيان،
وعري�شة دوايل على �سطوح �أحد املنازل ( )64ويظهر يف املجموعة يف رقم ( )65ا�ستغالل
�أحد �سطوح املنازل لتجفيف بع�ض املحا�صيل الزراعية.

اجملموعة التاسعة عشرة  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

4141رجم � /سال�سل يف القرية.
�4242صرية للموا�شي.
4343البيادر .مع لوح الدرا�س.
4444كروم الزيتون.
مكونات هذه املجموعة �سبق احلديث عنه.

اجملموعة العشرون  -مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

4545بيت مع عري�شة دوايل على ال�سطح.
4646بيت على ال�شارع الرئي�س يف القرية.
4747ال�شارع الرئي�س.
يظهر يف هذه املجموعة بيت مع عري�شة دوايل على ال�سطح (رقم  ،)36وال�شارع الرئي�س
يف القرية (رقم  )67وبيت على ال�شارع الرئي�س رقم (.)48

موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

145

العدد السادس 2018

146

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

النتائج والتوصيات:
�1 .1إثبات عدم �صحة مقولة" :الكبار ميوتون ،وال�صغار ين�سون" ،وذلك من خالل �إ�رصار
ثلة من ال�شباب القائمني على "دار الأركان للإنتاج والن�رش" ،و"م�ؤ�س�سة املنار للتنمية" يف
الداخل الفل�سطيني (عرب  )48على �إقامة جم�سم للقرية الفل�سطينية الرتاثية ،الذي يظهر
كيف عا�ش الأجداد ،وماذا على الأحفاد �أن يفعلوا؟
2 .2ربط منوذج هذا املج�سم لدى �أبناء املجتمع الفل�سطيني اخللف مبا كان عليه ال�سلف
ربط ًا حي ًا �شبه مبا�رش ،من خالل ا�شرتاك �أكرث من حا�سة من امل�شاهد �أثناء امل�شاهدة لهذا
املج�سم.
3 .3الدرا�سة �أثبتت عمق اجلذور املتجذرة يف �أعماق الأر�ض لرتاث الإن�سان الفل�سطيني،
وب�أنه �سيبقى ي�سقي هذه اجلذور مباء احلياة لديه و�إىل �أبد الدهر.
ر�سخت ما
4 .4مكونات هذا املج�سم �أثارت لدى املتلقي تنوع ًا داللياً ،وثروة تراثية ّ
كان يدور منها بفكره ،و�أحيا املوات منها �إن وجد.
5 .5يو�صي الباحث ب�رضورة اقتناء هذا املج�سم يف كل م�ؤ�س�سة ويف كل قرية ومدينة
للأهمية الرتاثية لهذا املج�سم.
6 .6كما يو�صي الباحث ب�إدخال هذا املج�سم والدرا�سات الداللية الرتاثية حوله �إىل
املناهج الفل�سطينية؛ لأنه يحيي الذاكرة ال�شعبية حكاية وتاريخ ًا من خالل املكونات التي
ا�شتمل عليها.
7 .7ويو�صي الباحث �أي�ض ًا الإخوة الأفا�ضل القائمني على "دار الأركان للإنتاج والن�رش"
و"م�ؤ�س�سة املنار للتنمية"  -بعد �شكرهم اجلزيل على هذه اجلهود الطيبة واملباركة والتي
تدل على �أ�صالتهم وعمق انتمائهم لوطنهم -ب�أن ي�ستمروا يف م�رشوعهم الذي �سي�صلون من
خالله يف نهاية الأمر �إىل �إقامة جم�سم ملدينة القد�س التاريخية.
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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�ض هذا البحث جمموعة من املقتنيات والأدوات املنزلية التي كانت ت�ستخدم يف
منطقة جنني واجلليل ،قبل منت�صف القرن الع�رشين ،والتي �أخذت يف االنقرا�ض والتال�شي
�شيئ ًا ف�شيئاً؛ لتحل حملها �أدوات حديثة يف الغالب م�صنوعة من البال�ستيك� ،أو من مواد
�أخرى ،نتيجة للتطور ال�رسيع يف جميع مناحي احلياة.
ميثل الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني بجميع جوانبه �أحد �أهم ركائز الهوية ال�شعبية
الفل�سطينية؛ ملا يحمله من خ�صائ�ص مرتبطة بتاريخ ال�شعب الفل�سطيني .فهو يتميز
باخل�صو�صية واملحلية؛ لذا جند �إ�رسائيل ت�سعى جاهدة ل�رسقة تراثنا ال�شعبي ،وتهويده
�ضمن خمطط خبيث ومدرو�س ،لطم�س الهوية الفل�سطينية ،و�إنكار تاريخ ال�شعب الفل�سطيني
املتجذر يف هذه البالد منذ االف ال�سنني ،وكان هذا من دوافع اختياري لهذا املو�ضوع ،هذا
ف�ض ًال عن التناق�ص يف عدد هذه الأدوات ،وندرة ا�ستخدامها يف البيوت يف الع�رص احلا�رض،
وعدم معرفة الكثري من النا�س بها .وعليه �سوف �أقوم بت�سليط ال�ضوء على جمموعة من هذه
الأدوات من حيث �صناعتها وا�ستخداماتها وفوائدها.
�إن �أهم ما مييز الأدوات املنزلية التي كانت ت�ستخدم يف ال�سابق يف منطقة جنني
واجلليل �أنها يف معظمها �صناعة يدوية ،ومن خامات طبيعية متوفة يف فل�سطني ،وذات
يخ�ص �صحة الإن�سان و�سالمته ،وال توجد �أي �أعرا�ض جانبية �ضارة من
�سالمة مطلقة فيما
ّ
تكرار ا�ستخدامها .كما �أن هذه الأدوات مرتبطة يف احلياة اليومية لأبناء ال�شعب الفل�سطيني
يف ال�سابق ،ومتثل جزءا من تاريخه على هذه الأر�ض منذ االف ال�سنني.
كانت هذه الأدوات يف الغالب حمكمة ال�صنعة من حيث جمال ال�شكل والد ّقة يف
التحمل يف �أ�صعب الظروف ،فقد �أ�صبحت تت�صف بهذه املوا�صفات
ال�صنع ،وقدرتها على
ّ
بعد جتارب لتطويرها قام بها الإن�سان الفل�سطيني على مدى مئات ال�سنني حتى اتخذت هذا
ال�شكل اجلميل واملتني.

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
ت�ستخدم مواد الرتاث ال�شعبي واحلياة ال�شعبية يف �إعادة بناء الفرتات التاريخية
. ولإبراز الهوية الوطنية والقومية والك�شف عن مالحمها الرتاثية،الغابرة للأمم وال�شعوب
وهي �أدوات- والأدوات الرتاثية التي كانت ت�ستعمل يف البيوت يف منطقة جنني واجلليل
 وهي متجذرة يف هذه الأر�ض،مت تطويرها يف حقب تاريخية متالحقة-مبتكرة و�أ�صيلة
 وهو، وتكمن �أهمية الرتاث ال�شعبي يف م�ساهمته الكبرية يف تراكم املعرفة.منذ اّالف ال�سنني
،املحدد للثقافة لأي �شعب من ال�شعوب مبا يحويه من خ�صائ�ص متيز هذا ال�شعب عن غريه
 فالرتاث ال�شعبي مر�آة.ملا له من �أهمية يف درا�سة املجتمعات الإن�سانية على حقيقتها
 لذلك ف�إن �إ�رسائيل ت�سعى �إىل. ويقدم �صوراً حلياة الآباء والأجداد ب�شفافية و�أ�صالة،�صادقة
�رسقة �أدوات الرتاث ال�شعبي وت�سويقها على �أنها تراث من املا�ضي اليهودي مرتبط بهذه
،الأر�ض؛ لإقناع العامل ب�أنهم �أ�صحاب حق يف هذه املنطقة عن طريق التزييف والتزوير
.وهذه حقيقة ال ميكن لأحد �إنكارها
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أهمية األدوات الرتاثية املنزلية:
 -1األهمية الصحية:
خلو هذه الأدوات من املواد الكيماوية امل�رسطنة ،وهي ذات �سالمة عالية عند
ا�ستخدامها ،وال ينتج عنها �أي �رضر �صحي �أو م�ضاعفات �ضارة ب�صحة الإن�سان؛ لأنها
م�صنوعة من خامات ب�سيطة ،وموجودة يف الطبيعة ،وال حتمل �أي �صفة كيماوية ،يف الوقت
الذي كرثت فيه الأدوات املنزلية ال�ضارة ب�صحة الإن�سان وبخا�صة البال�ستيكية منها.
 -2األهمية التارخيية والرتاثية:
تكمن الأهمية التاريخية والرتاثية لهذه الأدوات ب�أنها �شواهد لإبراز الهوية الوطنية
والقومية لل�شعب الفل�سطيني ،وتدل على �أ�صالة هذا ال�شعب وجت ّذره يف هذه الأر�ض ،فهذه
الأدوات وجدت يف فل�سطني منذ اّالف ال�سنني ،وا�ستمر االن�سان الفل�سطيني يف تطويرها حتى
اتخذت هذا ال�شكل اجلذاب واجلميل ،لدرجة �أن كثرياً من ال�سياح والأغنياء يقومون ب�رشائها
كتحف �أثرية يزينون بها بيوتهم.

متهيد :
م�صطلح «الرتاث ال�شعبي»م�صطلح �شامل نطلقه؛ لنعني به عامل ًا مت�شابك ًا من املوروث
احل�ضاري لأي �شعب من ال�شعوب  )1(،وهو كل ما ي�ؤول �إىل ال�شخ�ص احلي من �أولئك الأ�شخا�ص
واجلماعات التي تربطه بهم عالقات من القوة يجعلهم يعهدون مبرتوكاتهم له  .وللرتاث
ال�شعبي م�صطلحات مرتادفة مثل املوروث ال�شعبي واملوروثات ال�شعبية ،والرتاث يت�ضمن
جانبني  :جانب ًا مادي ًا وجانب ًا معنوي ًا ( )2وتعد الإبداعات اليدوية من �أهم عنا�رص الرتاث
امللون ،و�صناعة الأدوات من الق�ش،
املادي يف منطقة جنني واجلليل  ،مثل �صناعة الفخار ّ
و�صناعة الزجاج وال�صابون وال�صدف والب�سط واحل�رص ودباغة اجللود والو�شم والتطريز،
و�أعمال النق�ش واحلفر على اخل�شب والنحا�س ،و�صناعة الأدوات من �أغ�صان الزيتون ،
واملالب�س والأزياء والبيوت ال�شعبية التقليدية ،وكذلك ال�صناعات الغذائية وطرق التخزين،
و�أدوات تخزين الطعام و �أدوات العمل الزراعي ،و�أدوات ال�صناعات اليدوية ،و�أدوات الأكل،
و�أدوات حت�ضري الطعام ،و�صناعة املهود ،ومراجيح الأطفال ،وغري ذلك من ال�صناعات التي
�أبدعها الإن�سان الفل�سطيني منذ القدم وعلى مر الع�صور)3(.
الرتاث هو الذي يعطي لأي �شعب من ال�شعوب هويته اخلا�صة التي متيزه عن ال�شعوب
م�صاف ال�شعوب التاريخية التي لها تاريخ
الأخرى ،والتي بدورها يكون هذا ال�شعب يف
ّ

عريق حتتفي به ،والأجمل هو �أن يكون التاريخ العريق قد �أ�سهم يف تطوير هذه ال�شعوب وما
زال ي�ؤثر بها )4(.
�إن الرتاث ال�شعبي يف منطقة جنني واجلليل ويف املناطق الفل�سطينية الأخرى ،ال
ينف�صل بحال عن الرتاث ال�شعبي يف باقي الأقطار العربية املجاورة؛ وذلك ملا بني هذه
وما�ض م�شرتك وحا�رض مت�شابه وم�ستقبل
الأقطار من توا�صل جغرايف وثقايف وتاريخي،
ٍ
واحد .ومن هنا فقد اختار الباحث هذا املو�ضوع الذي يدور حوله هذا البحث ،وذلك ملا
للرتاث ال�شعبي من �أهمية يف درا�سة املجتمعات الإن�سانية على حقيقتها؛ لأن الرتاث ال�شعبي
مر�آة �صادقة ،تقدم �صور احلياة ب�شفافية و�أ�صالة)5( .
وت�ستخدم مواد الرتاث ال�شعبي واحلياة ال�شعبية يف �إعادة بناء الفرتات التاريخية
الغائرة للأمم وال�شعوب ،ولإبراز الهوية الوطنية والقومية والك�شف عن مالحمها الرتاثية.
كما تبني هذه الأدوات املوروثة الت�أثري والت�أثر مع الثقافات واحل�ضارات الأخرى)6( .

جنني واجلليل:
تقع منطقة جنني واجلليل يف �شمال فل�سطني ،وهما منطقتان متال�صقتان تقريب ًا لوال
وجود مرج بني عامر الذي يف�صل بينها .ومتتد منطقة اجلليل �إىل ال�شمال لت�صل �إىل حدود
�سوريا ولبنان.
ومنذ مطلع التاريخ ،ويف جميع الع�صور ومنطقة جنني واجلليل مناطق مرتابطة
موحدة ال ميكن الف�صل بينهما (� ، )7إال يف حالة
ارتباط ًا كام ًال باعتبارها ب�ؤرة جغرافية ّ
ا�ستثنائية كما ح�صل بعد حرب 1948م .
تتميز جنني ب�أنها مدينة كنعانية عريقة تعد من �أوائل املدن التي �أن�شئت يف فل�سطني
وما زالت م�أهولة بال�سكان �إىل يومنا هذا ،وهي مركز ملجموعة من القرى والبلدات القدمية
التي ت�شكل يف جمموعها حالي ًا حمافظة جنني)8(.
الت�سمية :ورد ا�سم جنني يف املخطوطات امل�رصية القدمية ،ويف ر�سائل تل العمارنة.
ويف الن�صو�ص البابلية والأ�شورية ،ويف التوراة والإجنيل ويف احلفريات الأثرية يف تل
تعنك وتل امل�ست�سلم (جمدو) الواقعني غربي مدينة جنني)9( .
�أطلق على جنني �أ�سماء عدة يف ع�صور خمتلفة منها «عني جهانيم» و»جهانيم»
و»عني جنيم» و»جانيم» ( ثم قلبت امليم �أخرياً نون ًا ) ف�أ�صبحت جنينا ثم جينني ثم ا�ستقرت
حرفوا ا�سم هذه
الت�سمية على جنني ب ( ياء واحدة )  ،وملا فتح العرب امل�سلمون بالد ال�شامّ ،
البلدة فذكرت بكتبهم با�سم جينني ( )10كما قال عنها �صاحب كتاب معجم البلدان ( جينني
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بك�رس اجليم ونون ثانية ونون مك�سورة �أي�ض ًا وياء �ساكنة �أي�ض ًا ونون �أخرى ) (. )11واطلق
عليها ال�صليبيون «جريين» او «جراند جريين» او «ميجور» ( مايرن ) جالينا متيزاً لها عن
بئر جريين ( زرعني ) وكل هذه الألفاظ مليئة مبعاين اجلنائن وال�صبار ،وفق ًا ملا �أورده
الرحالة وامل�ؤرخون )12(.
تقع مدينة جنني على خط عر�ض  27و � 32شما ًال وخط طول  18و � 35رشق ًا على
�أحداثيات  208عر�ض و  177طول .ومتثل الر�أ�س اجلنوبي ملثلث مرج بن عامر يف �شمال
فل�سطني ويتبعها جمموعة كبرية من القرى وترتفع مدينة جنني  -250 125مرت عن �سطح
البحر (. )13
تبعد جنني عن البحر الأبي�ض املتو�سط حوايل 40كم و�إىل ال�رشق منه ،وعن نهر
ال�رشيعة ( نهر الأردن ) حوايل 50كم �أي انها تقع يف منطقة متو�سطة بني طرف فل�سطني
الغربي وال�رشقي )14( .
وقد زارها ياقوت احلموي وو�صفها قائ ًال  « :بليدة ح�سنة بني نابل�س وبي�سان من
�أر�ض الأردن بها عيون ومياه ر�أيتها « ( )15وميتاز موقعها ب�أنه �أحد مداخل مرج بني عامر
اجلنوبية امل�ؤدية �إىل جبال نابل�س ،واملعروف �أن جنني احلالية تقوم على البقعة التي كانت
عليها مدينة «عني جنيم « العربية الكنعانية مبعنى»اجلنائن» ويف العهد الروماين كانت يف
مكانها قرية ذكرت با�سم جيناي من قرى مقاطعة �سب�سطية )16( .وقد مر بجنني او بالقرب
منها ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم �أكرث من مرة ،وهو يف طريقه من النا�رصة �إىل القد�س .ويقال
�إنه �شفى املجذومني الع�رشة)17( .
وتقع منطقة اجلليل �إىل ال�شمال من جنني ،وهي �شبه مال�صقة لها من ال�شمال يف�صل
بينهما �سهل مرج بني عامر الذي تتبع �أجزاء منه بلدات اجلليل وقراها ،وبلدات جنني
وقراها .ومنطقة اجلليل متتد �إىل ال�شمال لتعرب احلدود اللبنانية الفل�سطينية  .كانت ت�سمية
اجلليل يف املا�ضي ت�شمل ال�سل�سلة الغريبة املحاذية ل�ساحل ال�شام حتى خط عر�ض حم�ص
(،)18على حني نعنى بجبال اجلليل يف الوقت احلا�رض مرتفعات �شمال فل�سطني حتى جبل
عامل يف جنوب لبنان .وهي تعطي املنطقة ال�شمالية لفل�سطني ،والتي ت�ضم �أق�ضية �صفد
وطربيا وبي�سان وعكا وتعرف بلواء اجلليل .
واجلليل هي منطقة جغرافية تقع �رشق البحر الأبي�ض املتو�سط يف �شمال فل�سطني،
ومن �أكرب مدنها النا�رصة و�صفد وعكا  .ويرتفع اجلليل يف املتو�سط عن �سطح البحر بني
 700 - 500فوق �سطح البحر و�سفوح جباله مغطاة باخل�رضة ،وتع ّد منطقة اجلليل من
�أهم املناطق اجلبلية يف فل�سطني ( )19حيث حتتوي على �أنهار وغابات و�أ�شجار يتخللها عدد

كبري من الكهوف الذي ا�ستعمله الإن�سان لل�سكن منذ الع�صور احلجرية القدمية .و�أعلى جبال
اجلليل جبل اجلرمق الذي ي�شكل �أعلى قمة يف فل�سطني)20( .
يعد اجلليل منطقة �سياحية وا�ستجمام لدى كثري من �سكان البالد الذين ي�سمح لهم
بو�صولها ملناظره اخلالبة .يف ف�صل ال�شتاء تت�ساقط كميات كبرية ن�سبي ًا من الأمطار
والثلوج يف اجلليل وخا�صة يف املرتفعات .وتعد هذه املناطق من �أهم املواقع الع�سكرية
لالحتالل الإ�رسائيلي اذ تط ّل على احلدود اللبنانية وال�سورية معاً.
وتلية و�أخرى ه�ضبية وجبلية .يح ّدها
تت�ألف منطقة لواء اجلليل من م�ساحات �سهلية ّ
البحر الأبي�ض املتو�سط غرباً ،وحدود فل�سطني مع لبنان �شماالً ،واحلدود ال�سورية الأردنية
مع فل�سطني �رشقاً� .أما جنوب ًا فري�سم خط املنخف�ضات املتتالية عرب وادي نهر جالود ،و�سهل
مرج ابن عامر ووادي نهر املقطع حدود منطقة اجلليل ،وت�شغل املرتفعات اجلبلية واله�ضاب
معظم �أجزاء منطقة اجلليل ،وحتت ّل منها �أق�سامها الو�سطى وال�شمالية ،وهي حموطة بوحدات
جغرافية وطبيعية .وت�شمل يف ال�رشق الأجزاء ال�شمالية من الغور يف فل�سطني امل�ؤلفة من
�سهل احلولة وبحرية طربية ،ووادي الأردن بني غور بي�سان وبحرية طربية ،وتنتهي
مرتفعات اجلليل من جهة الغرب ب�سهل عكا – حيفا  ،ويبلغ العر�ض املتو�سط للجبال بني
وادي الأردن وال�سهول ال�ساحلية نحو 40كم حيث ي�صل طولها �إىل 60كم)21( .

املساكن الشعبية يف منطقة جنني واجلليل:
تت�شابه معظم امل�ساكن القدمية يف منطقة جنني واجلليل يف �أنها متعددة الوظائف
( )22واخلامات من املواد املتاحة يف املنطقة()23التي ا�ستعملت يف بنائها .فقد بنيت
معظم امل�ساكن القدمية ،والأ�سوار املحيطة بها من الطني ومن ال�صخور الكل�سية املتوافرة،
واخل�شة �-أي الكوخ� -إن كان �ضيق ًا (،)24وال�سطح
و�أطلق عليه ا�سم البيت �إذا كان وا�سع ًا
ّ
العلوي لهذا امل�ساكن غالبا ما يكون مك�شوف ًا وبالتايل فهو عر�ضة لت�رسب املياه من خالله،
وعليه فهو بحاجة �إىل ال�صيانة �سنوي ًا وغالب ًا ما تقوم الن�ساء بذلك قبل مو�سم االمطار
( )25وبع�ضها �أخذت على �شكل هند�سي  ،وتبلغ �سماكة جدرانه مرتاً ون�صف املرت �أحيانا،
ويف اجلهة اليمنى درجات تقود �إىل غرفة كبرية على جوانبها امل�صاطب ،وعليها الفرا�ش
وغالبا ما يكون الفر�ش مفرو�ش ًا على احل�رص امل�صنوعة من ق�ش النباتات التي تنمو على
�ضفاف الأنهار وامل�ستنفعات( ،)26كما يوجد غرفة لل�ضيوف ،و�أخرى للطعام ،ويف الأ�سفل
قبو خا�ص ينزل �إليه بثالث درجات ،م�ساحته مثل م�ساحة الطابق العلوي ،له نافذتان
�صغريتان للتهوية ،وت�ستعمل لرتبية احليوانات  ،و�أحيان ًا خلزن الطعام والفواكه املجففة،
مثل :القطّ ني ،والبقوليات ،ولكن يف ف�صل ال�صيف تو�ضع احليوانات بق�سم خا�ص يف ال�ساحة
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ال�سماوية للم�سكن يعرف بال�سرية (.)27
تطور بعد ذلك البناء يف منطقة جنني واجلليل ،فا�ستعمل النا�س احلجارة  ،يف بناء
ّ
م�ساكنهم  ،ولكن ال�سقف بقي من الطني ،وا�شتملت البيوت على خزائن (احلامل )� ،أو (املطوى)
لو�ضع الفرا�ش عليه ،ورفوف خا�صة بالأدوات والأواين على ارتفاعات خمتلفة وم�ساحات
�صغرية تدعى الرثيا .كما توجد م�ساحة مرتفعة بني �أحد اجلدران� ،إحدى القناطر تدعى
(الراوية ) �أو ال�سدة يخزن فيها م�ؤونة و�أدوات منزلية ،و�أواين زيت الزيتون ،كما يو�ضع
بني قنطرتني خمزن من الطني للقمح ،و�آخر للطحني ت�سمى (اخلابية ) ( ،)28ومن �أجزاء
البيت �أي�ض ًا العقادية (�سدة على بعد معقول من ال�سقف ت�ستخدم خلزن ال�سمن البلدي والع�سل
والب�صل والثوم  ،وامل�ؤونة اخلفيفة االخرى ( ،)29القطع (جزء منف�صل من البيت خلزن احلطب
للوقود او امل�ؤونة الثقيلة  ، )30(،قاع البيت ،وم�صطبة حتتل ثلثي عر�ض البيت� ،أما القاع
فهو الثلث الآخر منه يرقى �إىل امل�صطبة بو�ساطة درجات قليلة ،كما �ضمنت بوابة البيت
باب ًا �صغرياً ي�سمى خوخة  ،ومن خاللها يط ّل �أهل البيت ليتعرفوا �إىل ال�شخ�ص القادم قبل
دخوله (. )31
ويف طرف امل�صطبة غري املقابل للباب داخون ،وحتته موقد يف البيوت اجلليلية اذ
توقد النريان للطبخ واخلبز ،ومن ثم للتدفئة وال�سهر يف �أيام ال�شتاء البارد ()32
وزودت بع�ض البيوت بابواب �رسية ال�ستخدامها وقت اخلطر ،وتكون مزودة ب�أدراج
مراقبة ،وغرف حرا�سة ،عالوة على ذلك يوجد ديوان خا�ص ا�ستخدم لل�ضيوف من الطبقات
العليا ،يقدم فيه القهوة والطعام� .أما الديوان العام فهو ال�ستقبال عامة النا�س ،كذلك للبيوت
�أقبية �أر�ضية خلزن احلبوب واملحا�صيل ،وتخبئه ال�سالح �إذا لزم ا�ستعماله يف حاالت انعدام
الأمن من الل�صو�ص ()33
�أما يف �إ�ضاءة البيت فقد ا�ستخدم ال�رساج الذي كان ي�شتعل بزيت الزيتون املتوافر
بكرثة يف منطقة جنني واجلليل ،ثم ا�ستبدل بالالم�ضة واللوك�س اللذين ي�شتعالن بالكاز،
وا�ستخدم اللوك�س غالب ًا يف الأعرا�س  ،واملنا�سبات لإ�ضاءة ال�ساحة (� ، )34أما حاجتهم يف
املياه ،فقد اعتمد �سكان املدن على مياه الأمطار التي يجمعونها من �آبار موجودة داخل
املنازل؛ لعدم وجود �شبكات مياه ،فا�ستعمل الدلو ل�سحب املياه من البئر ،ثم م�ضخة يدوية
وتخزن بعد ذلك يف �أوعية خمتلفة ،وعند حدوث اجلفاف وعدم امتالء الآبار ،يلج�أ ال�سكان،
وخا�صة يف املدن �إىل ال�س ّقايني ،الذين يح�صلون عليها من العيون املجاورة للتجمعات
ال�سكانية ،وتنقل هذه املياه اىل البيوت بق َِرب م�صنوعة من جلد املاعز .)35(.
الفالح ميلك
وحتكمت بع�ض الأمور يف بناء البيت ،مثل مهنة �صاحب البيت ف�إن كان
ُ

موا�شي فالبد من وجود الزرائب وخمازن التنب وغريها � ،أما املختار فكان بيته ُم�ؤ َّثث ًا
كاف  ،ملحق بالديوان  ،لكن �إن كانت زوجته مدنية وهو فالح فبيته مزو ٌد باملرافق
بفرا�ش ٍ
املختلفة .وتختلف البيوت من حيث ال�شكل والتف�صيل ح�سب الفئات واملراكز االجتماعية،
كذلك من حيث الأ�سوار والبوابات  ،و�أي�ض ًا ال�شبابيك وطريقة زخرفتها ،وتنظيمها بالواجهات
وارتفاعها و�سعتها .وكذلك وجد البيت املنفرد ،والبيت املربوط باحلو�ش ،وهذا الت�صنيف
كان لأكرب عدد من البيوت الفل�سطينية )36(.

األدوات املنزلية املصنوعة من الفخار :
ت�شكل الأدوات املنزلية امل�صنوعة من الفخار يف منطقة جنني واجلليل العدد الأكرب
من بني هذه الأدوات ،وبخا�صة فيما يخ�ص الطعام وال�رشاب ،واحتلت هذه الأدوات هذه
املكانة منذ زمن قدمي  .فقد مت �أكت�شف الفخار يف الع�رص احلجري احلديث وعرف با�سم «
الع�رص احلجري الفخاري « وهذا التق�سيم يربز �أهمية الفخار وا�ستعماالته يف حياة الإن�سان
القدمي .وهو ما يمُ ّيز مادة الفخار عن غريها من املواد التي �صنع منها الإن�سان �أدواته.
والفخار �سهل ال�صنعة وقليل الكلفة ،ويدوم زمن ًا طوي ًال رغم انه �سهل الك�رس ( . )37وهو
مهم ملن �أراد درا�سة املراحل الأثرية التي عا�شها الإن�سان .وتعد الأواين والأدوات الفخارية
املعيار الأف�ضل للتاريخ الن�سبي ،ولتو�ضيح تطور الفنون القدمية من خالل هذه ال�صناعة
لدرجة ان هناك ميزة كبرية لهذه االواين الفخارية التي �شكلها االن�سان من الطني ،وجففها
يف ال�شم�س او داخل االفران ،وا�ستعملها لتخزين الطعام وال�رشاب الفائ�ض عن حاجته طيلة
ف�صول ال�سنة وغري املالئمة للزراعة .وقد كان الفخار �أثر كبري على حياة االن�سان؛ فتبدلت
تبع ًا لذلك حياته االجتماعية ،ومعتقداته الدينية وتطورت ادواته الزراعية (. )38
ا�سهم الكنعانيون يف تطوير �صناعة الأواين الفخارية ،فقد فاقت هذه ال�صناعة عند
الكنعانني كل مثيالتها على االطالق يف البلدان املجاورة؛ وذلك لأنهم ا�ستفادوا من
التطورات ال�صناعية التي حدثت يف الأقطار املجاورة واهمها الدوالب الذي �أ�سهم ب�شكل
فاعل يف �صناعة الفخار وجودته )39(.
ومتتاز �أ�شكال الأواين الفخارية الكنعانية ب�أنها جتمع بني الأ�شكال التي كانت �سائدة
يف وادي النيل ووادي الرافدين وكذلك يف كريت وقرب�ص وبحر ايجة (. )40
منذ  4000عام قبل امليالد بد�أت �صناعة الفخار يف فل�سطني؛ وذلك لتخزين املحا�صيل
الزراعية كيف ال وفل�سطني �أر�ض التاريخ واحل�ضارات ،وا�ستمرت �صناعة الفخار فيها منذ
ذلك التاريخ اىل اليوم و�أ�صبحت حرفة متوارثة و�صناعة مربحة قبل ان تبد�أ �صناعة
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الفخار يف الك�ساد واخل�سارة ،وح�صار االحتالل لها ولغريها من احلرف الفل�سطينية ،لكن
ما زال الفخاريون الفل�سطينيون �إىل البوم يعملون بالأ�سلوب نف�سه الذي ا�ستخدمه اجدادهم
الكنعانيني يف الع�رص احلجري احلديث.
ا�شتهرت فل�سطني ب�صناعة �أنواع جيدة من الفخار ،وكان لغزة دور كبري يف �صناعة
الأواين الفخارية املتميزة ،وزاد الإقبال عليها يف الأ�سواق اخلارجية ،وا�ستمرت كذلك
�صناعة الأدوات املعدنية من النحا�س واحلديد واحللي من الذهب والف�ضة (.)41
تعد مدينة غزة الأوىل يف �صناعة الفخار يف فل�سطني التي انت�رشت فيها هذه احلرفة،
وما زالت �إىل يومنا هذا .وت�أتي مدينة اخلليل يف املرتبة الثانية بعد غزة ،ويتميز فخارها
باللون الأحمر .ويف املرتبة الثالثة قرية ارتاح ق�ضاء طولكرم ،وهي قرية فل�سطينية �صغرية
تقع على ه�ضبة جنوب مدينة طولكرم ،جددت فيها م�صانع اخلزف والفخار التي كانت
موجودة منذ الفرتة الرومانية ،وما زالت بلدة جبع يف حمافظة جنني تنتج �أنواع ًا متميزة
من الفخار.
ومن العوامل التي �شجعت على �صناعة الفخار يف فل�سطني �أن الرتبة اجلبلية فيها تعد
من �أجود �أنواع الرتبة ل�صناعة الفخار؛ لكونها تك�سب امل�صنوعات الفخارية لون ًا و�صالبة
وقوة؛ الأمر الذي جعل الفخار الفل�سطيني من �أجواد �أنواع الفخار يف املنطقة.
لكن ال�صناعات الفخارية تراجعت يف الوقت احلايل يف فل�سطني ويعزى تراجعها؛ لعدم
االهتمام بهذه احلرفة وت�شجيعها� ،إ�ضافة �إىل اال�ستغناء عن الأدوات الفخارية وا�ستبدالها
ب�أدوات بال�ستيكية وزجاجية ومعدنية .وال ميكن �أبداً جتاهل دور االحتالل الذي يحا�رص
كل احلرف الفل�سطينية الأ�صيلة .ي�ضاف �إىل ذلك عزوف الفل�سطينيني �أنف�سهم عن اقتناء
الفخار يف ا�ستخداماتهم احلياتية.
يعد الفخار من �أقدم ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني ،ويعود تاريخه �إىل اكرث من
 4000عام ق.م ،حيث كان املزارعون الفل�سطينيون ي�ستخدمون الفخار؛ لتخزين حما�صيلهم
أوان للطعام .وال �شك يف �أن احلرفيني يف مدينتي اخلليل وغزة من �أكرث ال�صناع مهرة
وك� ٍ
يف �صناعة الفخار وت�شكيله يف فل�سطني ،كما �أن تربة فل�سطني اجلبلية تعد �أف�ضل تربة يف
ال�صناعات الفخارية؛ لكونها تك�سب امل�صنوعات الفخارية لون ًا جمي ًال و�صالبة .على الرغم
من �أن ال�صناعات الفخارية من �أب�سط �أ�شكال الفن ،فهي يف الواقع من �أ�صعب احلرف ،وهي
الأب�سط لأن لها طبيعة بدائية ،ولأنها �شائعة بني العامة ،ومع ذلك فهي الأ�صعب النها
تنطوي على �شكل من التجريد.
ويف البداية كانت الأدوات الفخارية مرتبطة باال�ستعماالت الزراعية ،فكانت اجلرار

ت�ستخدم للتخزين ،كما كانت هناك دمى ومتاثيل م�صنوعة من الفخار ( )42حتى �إن بع�ض
هذه اجلرار الفخارية كانت ُت�ص ّدر مل�رص والأنا�ضول ،ويدل على ذلك وجود �أمثلة للفخار
الفل�سطيني يف �أوا�سط الأنا�ضول ،وكذلك يف ال�ساحل ال�سوري قرب طرطو�س ،وظهر ما ي�شبه
هذا الفخار يف عدد من املواقع يف بالد الرافدين (. )43
ي�صنع الفخار من نوع من الرتبة الفخارية املائلة �إىل الأ�صفر قليالً ،ي�ستخرج من
�أماكن معينة وي�سمى هذا املكان يف الغالب مرتبة تكون �أحيان ًا على �شكل كهف �صغري حيث
يجفف الرتاب ويدر�س بحجر وينخل  ،كما ي�ضاف �إليه الفخار القدمي بعد �سحقه وميزجان
�سوي ًا يف املاء  ،فينتج من هذا املزيج عجينة لزجة ،ثم ت�شكل هذه العجينة على �شكل الأواين
املراد �صنعها كاجلرار والقوارير والأباريق واملغناطي�س ،وم�صباح الزيت(. )44
وتتم العملية على فرتات ترتك حتى جتف قليالً ،ثم يتوا�صل العمل حتى يتم الإناء ،ثم
تر�ش الأواين مبحلول الرتبة الفخارية .وبعد الت�أكد من جفاف الأواين الفخارية تتم عملية
ال�شواء ،بحيث حتفر حفرة بحجم الإناء املراد �شويه ،وت�شعل النار من حوله ،وال يخرج الإناء
من احلفرة حتى يربج خ�شية ان يت�شقق (.)45
طوس:
وعاء من الفخار ي�صنع على �شكل ك�أ�س لكنه طويل جداً ي�شبه البطيخة الطويلة،
ارتفاعه نحو �40سم ي�ستعمل لتحويل احلليب �إىل لنب بع�ض �إ�ضافة قليل من اللنب �إليه)46( .
املغرفة:
هي �أداة ت�صنع من اخل�شب على �شكل ملعقة كبرية ،ت�ستعمل لتحريك الطعام يف اثناء
الطبخ ،ول�سكب الطعام من قدر الفخار ،ولها ذراع طويل لتحمي يد املر�أة من حرارة النار
والبخار ()47
طباخة :
وعاء ي�صنع من الفخار ي�ستعمل لطهو الطعام داخل الطابون ميزتها �إن�ضاج الطعام
( )48ب�رسعة ،فهي مبثابة طنجرة ال�ضغط كانت ت�شرتى من �أ�سواق اللد والرملة� ،صفاتها:
عري�ضة عند القاعدة ت�ضيق كلما ارتفعت �إىل �أعلى وتنتهي بفتحة �ضيقة عند)49( ...
القدر:
�صنع القدر من الفخار امل�شوي ،وكان ي�ستخدم للطبخ قبل ا�ستعمال الأواين املعدنية،
وللقدر غطاء حمكم ،يعمل على كتم البخار لإن�ضاج الطعام يف �أق�رص مدة زمنية)50( .
زبدية :
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وعاء ي�ستعمل لتناول الطعام ي�صنع من الفخار ب�ألوان خمتلفة.
كان التجار غالب ًا ما ي�شرتونه من غزة حيث ي�صنع هناك ويبيعونه يف القرى واملدن
الفل�سطينية الأخرى ،وهو �أحجام عدة منها ال�صغري وي�ستعمل لتناول الطعام ،واملتو�سط
والكبريالذي ي�سمى �صحن �أبو ع�رشة وهو اكرب حجماً ،وي�ستعمل لعجن العجني فيه )51( .
جرة حفظ زيت الزيتون:
هي �إناء من الفخار ذات رقبة طويلة ت�ستعمل خلزن الزيت ،وهي قدمية اال�ستعمال
ومن اجلرار ما ي�صنع بحجم منتظم كوحدة كيل للزيت ،فيقال فالن عنده كذا جرة مثال ()52
وهناك جرة زجاجية وهي عبارة عن �إناء زجاجي �أ�سطواين ال�شكل معتم اللون؛ حلفظ الزيت
من ت�أثري ال�ضوء ،له عنق �ضيق تتو�سطه فتحة يتم �إغالقها بقطعة من الفلني)53( .
الطابون :
يعد الطابون من �أهم مقتنيات البيوت يف منطقة جنني واجلليل ،وبخا�صة يف القرى
والأرياف؛ لتح�ضري اخلبز ال�شهي ،والطابون هو الفرن الذي ي�صنع من الطني( ،طني احلور)
وهو دائري ال�شكل عند القاعدة  ،م�ساحته نحو مرت مربع ي�ضيق كلما ارتفع �إىل �أعلى ينتهي
عند القمة بفتحة تت�سع لدخول رغيف عجني ،يو�ضع بداخله قاعدة من حجارة مل�ساء
�صغرية يو�ضع عليها العجني ت�سمى الر�ضف �أو الر�ضف ،له غطاء يو�ضع على الفتحة؛ ليمنع
دخول ال�سناج وال�شوائب بداخله� ،أما الوقود امل�ستعمل للطابون فهو روث احليوانات اجلاف،
�أو بقايا املحا�صيل الزراعية بعد احل�صاد  ،وي�شعل حول جوانب الطابون من اخلارج حتى
ي�صبح بدرجة حرارة كافية لإن�ضاج العجني .وينبغي املحافظة على درجة احلرارة هذه
با�ستمرار من خالل �إ�ضافة الزبل يومي ًا على الطابون .كما ا�ستخدم الفالحني الطوابني �أي�ضا
للتدفئة عرب طمر احلطب اجلاف يف الزبل لن�صف يوم حتى يتحول �إىل فحم ملتهب ،ثم
يخرجونه من رماد الزبل ويو�ضع يف الكانون لتدفئة البيوت يف ال�شتاء)54( .
أجزاء الطابون:
تطلق كلمة الطابون على البناء الذي يوجد داخله اجلهاز امل�ستعمل للخبز ،وكذلك على
اجلهاز نف�سه .واعتقد �أن اال�ستعمال الثاين هو الأ�صل واال�ستعمال الأول هو من قبيل تعميم
ا�سم اجلزء على الكل ،ويتكون الطابون ككل من جزئيني رئي�سني:
 البناء اخلارجي الذي يوجد بداخله اجلهاز والأدوات امل�ستعملة يف عمل اخلبز.
ويكون بناء الطابون عادة ب�شكل « خ�شة « �أي �أنه �صغري احلجم.
 اجلهاز والأدوات يف عملية اخلبز املوجودة داخل البناء املذكور �سابقاً)55( .

1 .1بيت العي�ش:

والعي�ش هو اخلبز وبيت العي�ش هو جهاز م�ستدير ي�شبه القدر يبلغ قطر قاعدته حوايل
� 80 - 70سم .وقطر الفتحة العليا يقارب ن�صف قطر القاعدة .ويعمل بيت العي�ش من طني
معمول من تراب �أ�صفر(حور) خملوط بالتنب الذي ي�ستعمل؛ لكي يح�سن (جبل) الطني ويزيد
من متا�سكه .ويوجد داخل بيت العي�ش وعلى ات�ساع قاعدته (الر�ضف) �أي حجارة �صغرية
بحجم بي�ضة احلمامة تقريباً)56( .
2 .2ال�صمامة :

وهي غطاء م�ستدير معمول من التنك ،ولها يف و�سطها مقب�ض م�ستدير عمودي يرتفع
عن �سطحها حوايل �15سم ،وتكون م�ساحة ( ال�صمامة ) �أو�سع بقليل من فتحة بيت العي�ش
وت�ستعمل ل�سد هذه الفتحة ح�سب احلاجة )57( .
�أما الأدوات التي ت�ستعمل يف عمل اخلبز  ،وتعد كجزءٍ من جهاز الطابون فهي :
1 .1املقحار :

وهو عبارة عن لوحة رقيقة من اخل�شب يكون عر�ضها حوايل �10سم ،وطولها حوايل
�30سم ،و�سمكها حوايل �2سم ،وي�ستعمل لإزالة الرماد والوقد عن ال�صمامة وبيت العي�ش،
وت�سمى هذه العملية (تقحري) فيقال قحرت الطابون كما ي�ستعمل املقحار لإعادة تغطية
بيت العي�ش �أو ال�صمامة بالرماد ،وت�سمى هذه العملية ( تقبري ) فيقال قربت الطابون .ومبا
يتفحم تدريجي ًا وتت�آكل �أطرافه بحيث ت�شبه املر�أة الزائدة ال�سمرة والنحافة � ،أو
�أن �سطحه ّ
وجهها فقط باملقحار �أو وجه فالنة مثل املقحار .وت�ستعمل بع�ض الن�ساء املقحار لت�أديب
الأطفال فيقال « نزلت البنها بهاملقحار على قفاه )58(. « ...
2 .2املقالع :

وهو عبارة عن عود رفيع طرفه مدبب ( مزحمت ) ويبلغ طوله �40 - 20سم ،وي�ستعمل
ب�أن يغرز طرفه املدبب يف رغيف اخلبز؛ لإخراجه من بيت العي�ش لكي تتفادى املر�أة �إدخال
يدها داخل بيت العي�ش ،او مل�س رغفان اخلبز ال�ساخنة وت�سمى عمليه �إخراج اخلبز من بيت
العي�ش ( قلع اخلبز ) فيقال قلعت اخلبزات )59( .
3 .3حجر الطابون :

وهذا يكون حجراً م�ستديراً وناعم ًا جتل�س عليه املر�أة خالل عملها يف الطابون ،وقد
يكون هناك حجارة عدة مت�شابهة حول بيت العي�ش� ،أو قرب باب الطابون من اخلارج؛
لي�ستطيع �آخرون اجللو�س .وكان يعتقد �أن كثرياً من الن�ساء يخبئن نقودهن حتت حجر
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الطابون)60( .

صاج لصنع اخلبز:
وهو �صحيفة معدنية رقيقة مقعرة ت�ستعمل ل�صنع خبز ال�رشاك الرقيق من العجني غري
املخمر ،ي�ستعمل بكرثة عند البدو .وي�ستخدمه الأهايل يف الريف يف الأفراح واملنا�سبات،
لإعداد خبز ال�رشاك على ال�صاج ال�ستعماله كرثيد للمن�سف)61(.
الببور (برميوس):
وهو �أداة نحا�سية للطبخ وت�سخني املياه والتدفئة .ويتكون من :خزان للكاز ،ويد
ل�ضغط ال�سائل (الد ّفا�ش) ،وثالثة �أقدام حتمل الببور وما عليه ،ور�أ�س حديدي يتكون من
جتاويف؛ لت�سخني ال�سائل وحتويله �إىل غاز ي�شتعل ب�رسعة ،ويت�صل باخلزان بثقب يزوده
بالكاز عند �ضغطه ،وقطعة حديدية دائرية منفردة يف �أعالها ،وتدخل قاعدتها يف جتويف
الر�أ�س وت�سمى «طربو�ش»)62( .
املكواة :
ي�ستخدم يف البيوت لكي الثياب بعد غ�سلها ،وهي عبارة عن بالطة حديدية �سميكة لها
مقب�ض علوي للإم�ساك به عند كي الثياب .وتختلف �أجزا�ؤها و�أ�شكالها باختالف م�صدر
احلرارة؛ فمكواة البابور لي�س لها خمزن للوقود� ،أما مكواة الفحم فلها خمزن يو�ضع فيه
الفحم امل�شتعل ويحتوي على فتحات جانبية لإدخال الهواء؛ كي تبقى النار م�شتعلة)63( .
الصفريّة :
ال�صفرية �إحدى �أواين الطبخ (قدر) م�صنوع من النحا�س الأحمر املطلي باخلار�صني
ّ
مما يعطيه لون ًا �أبي�ض ًا المعاً ،يكون �أكرث نظافة ومينع النحا�س من الت�أك�سد .ولل�صفرية
�أحجام عدة بحيث تكون �صغرية جداً ال تتعدى �سعتها اللرت؛ �أو تكون كبرية ج ًدا وكافية
لطبخ ذبيحتني كاملتني .وتوجد منها �أحجام �أكرب عند علية القوم ،قد ي�صل بع�ضها اىل
ارتفاع مرت ون�صف املرت� ،أو �أكرث ،وقطرها �أكرث من مرتين ون�صف املرت .وكانت �أحجام
ال�صفرية تقا�س بعدد حلقاتها ،فالكبري منها له ثماين حلقات؛ لكي يتمكن من حملها ثمانية
رجال ،وكلما �صغر احلجم قل عدد احللقات)64(.
الدست:
وعاء �ضخم من النحا�س الأحمر ،ي�ستخدم لإعداد الوالئم الكبرية ،يف املنا�سبات

االجتماعية كالأعرا�س وامل�آمت وال�صلح الع�شائري)65(.

احللة (القدر النحاسي):
وعاء نحا�سي �أكرب من الطنجرة و�أ�صغر من الد�ست ،وفوهتها �أ�ضيق قلي ًال من قاعدتها،
ت�ستخدم لطهي الطعام ،وت�سخني املاء للحمام او الغ�سيل ،ول�سلق الربغل ،وعمل املربيات.
وهي ب�أحجام متعددة)66(.
صناعة اطباق القش :
�إن حرفة الق�ش من احلرف ال�شعبية الفنية العريقة املنت�رشة يف فل�سطني ،وكانت حتظى
باهتمام خا�ص لدى القرويني ،وتن�سج املر�أة الفل�سطينية �أدوات منزلية من الق�ش خمتلفة
اال�ستعمال؛ ال�ستعمالها يف نقل احلبوب والثمار وللزينة ،وللأغرا�ض املنزلية الأخرى،
ومن هذه الأدوات الطبق �أو ال�صينية ،والقوطة والقبعة واجلونة واملهفة وغريها .وهناك
قطع من الق�ش تعود �إىل خم�سني عام ًا ،وهي غاية يف الدقة من حيث الت�صاميم وا�ستخدام
الألوان ومزجها و�صناعتها  ،ومل تكن خامة ق�ش القمح هي اخلامة الوحيدة امل�ستخدمة يف
�إعداد �أعمال الق�ش  ،بل هناك �أطباق ت�صنع من �سعف النخيل و�سالل م�صنوعة من �أغ�صان
الزيتون ،وتختلف �أحجام �أطباق الق�ش اختالف ًا كبرياً ،وتتنوع الزخارف امل�ستخدمة فيها
فهي خطوط منحنية متالحقة تبد�أ من و�سط الطبق ،وتنطلق �إىل �أعلى تبع ًا الت�ساع الطبق،
ال هند�سية متنوعة)67( .
وقد تتقاطع هذه اخليوط احيان ًا لت�شكل ا�شكا ً
بعد ح�صاد القمح وجتميعه على البيادر تقوم الن�ساء ب�أخذ ال�سالمة العليا من �ساق
القمح بعد قطع ال�سنبلة ،وتختار ال�سالميات الطويلة البي�ضاء ،وحتزم يف رزم �إىل حني
احلاجة (وت�سمى هذه العملية يف القرى (التق�شي�ش) وتتم �صناعة الأدوات املنزلية بنقع
الق�ش يف املاء ،وقد ي�صبغ بع�ضه ب�ألوان خمتلفة ح�سب الرغبة ب�ألوان �صناعية  ،وتقوم
املر�أة بن�سج الق�ش حول حزمة �صغرية من الق�ش الغليط ،وت�ستعمل املخرز لإدخال الق�شة
اجلديدة وربط الأدوار احللزونية بع�ضها ببع�ض؛ لت�شكل يف النهاية �إحدى االواين التي كانت
ت�صنع من الق�ش مثل الطبق او القبعة او الرتويج او اجلونة .)68( ...
صناعة األطباق
ويطلق عليها (ال�صواين) ومفردها �صينية .وتبد�أ عملية ت�صنيعها ب�أن تقوم املر�أة بعقد
جمموعة من الق�ش قد ال تزيد على �أربعة �إىل خم�سة ،بدائرة قطرها �1سم�1.5 -سم ثم تبد�أ
بعد ذلك بثني الق�ش حول هذه العقد ب�شكل دائري وهذا ما ي�سمى بدور ال�صينية ،وتتم العملية
ب�إحداث ثقب �صغري بو�ساطة (املخرز) و�إدخال الق�شة فيه ثم ثنيها ب�شكل دائري ،وبدوائر
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مرتا�صة حتى ت�صل �إىل النهاية فت�ضمها �إىل احل�شوة وتبد�أ بالأخرى .وتقوم املر�آة خالل
الدربة والدراية بتلوين الأطباق ح�سب قدرتها ومهارتها خمرجة �أ�شكاال هند�سية جميلة.
وت�ستمر العملية حتى ي�صبح الطبق باحلجم الذي تراه منا�سباً ،وقد ي�صل قطر الطبق �إىل
�70سم .وعند االنتهاء تقوم بع�ض الن�سوة بختم الطبق �أي �إنهاء ت�صنيعه بقطعة �صغرية من
القما�ش حتفظ نهاية الدور الرئي�س للطبق بطول �4سم�6 -سم حتى يبقى متما�سكاً .ومن
الن�ساء من تزين الدور الأخري كامال بالقما�ش فتقوم بتثبيت قطعة القما�ش عليه بو�ساطة
اخليط والإبرة لتحافظ عليه من التلف لأطول مدة من الزمن.
وال تن�سى املر�أة �أن ت�شكل يف الدور الأخري من الطبق مثلث ًا �صغرياً بارتفاع �3سم
تقريب ًا لي�ستخدم (كعالقة) للطبق على احلائط.
ت�ستخدم الأطباق الكبرية امللونة عادة لتقدمي الطعام عليها لل�ضيوف �أو يف املنا�سبات،
ولكن املر�أة ت�صنع �أطباقا غري ملونة يف الغالب ،وبحجم �صغري قليال؛ كي ت�ستخدم يف البيت
وب�شكل دائم وت�سمى ال�صواين)69( .
وكان اهتمام املر�أة يف منطقة جنني واجلليل بن�سيج الق�ش اهتمام ًا كبرياً كونه عن�رصاً
�أ�سا�سي ًا يف الأدوات املنزلية ال�شعبية )70( .
املهفة:
وهي نوع من الأطباق ،ولكنها بحجم �صغري� ،إذ يبلغ قطرها من � 20إىل
�22سم .ويثبت يف الدور الأخري منها خيوط من ال�صوف بطول � 6 - 5سم؛ لت�ساعد
على حتريك الهواء عند ا�ستخدام املهفة لهذه الغاية .وجتتهد املر�أة يف تلوين هذه
املهفة ،كما تثبت يف جهة منها مقب�ض ًا ب�شكل جميل؛ لتم�سك به عند ا�ستخدام املهفة.
وكثريا ما تثبت يف و�سط املهفة مر�آة �صغرية قطرها حوايل � 7سم ت�ستخدمها املر�أة عادة
عندما تكتحل �أو تتزين)71(.
ال ُق ْبعَه
وتلفظ ب�ضم القاف وت�سكني الباء وفتح العني .وهي وعاء ي�ستخدم حلفظ املحا�صيل
ونقلها �أو �أي مواد �أخرى وت�صنع من الق�ش.
تبد�أ املر�أة ب�صناعتها بطريقة �صناعة الطبق نف�سه ،وعندما ت�صل �إىل احلجم املنا�سب
تبد�أ بت�شكيل حافة جدار دائري لها .وت�ستمر ببناء احلافة اجلدارية من الق�ش حتى ت�صل
�إىل ارتفاع منا�سب ،ثم تختم دور النهاية كما تفعل يف الطبق .وغالبا ما يكون قطر القبعة
�25سم تقريب ًا وارتفاعها �20سم .و�أكرث القبع ما ت�صنع ملونة مزخرفة.

( )72وكانت الأ�رسة الريفية ت�ستعمل ال ُق ْب َعة والطبق يف عملية �إعداد اخلبز والطعام (.)73
ا ُ
جلونَة:
ت�صنع بطريقة �صنع القبعة نف�سها ،ولكنها متتاز بكرب حجمها وتت�سع �إىل حوايل 30
  40كغم من القمح ،و�أكرث اجلون ما تعمد املر�أة �إىل �إحاطتها من اخلارج بجلد املاعز �أوالبقر حفاظ ًا عليها من التلف ،وكي تخدم �أطول فرتة زمنية ممكنة)74( .
وكانت اجلونة ت�ستخدم يف خزن احلبوب ومنتجات جتفيف العنب والتني و�شقح
البندورة املجففة ()75
الرتويج:
بك�رس التاء ،وهو مبوا�صفات القبعة نف�سها ولكنه بحجم �صغري �إذ يبلغ قطره � 15سم
تقريب ًا وارتفاع جداره � 10 - 7سم ،وي�ستخدم كمكيال للدقيق ،ويحمل فيه الدقيق امل�ستخدم
عند عملية �إعداد اخلبز يف الطابون)76( .
طبق:
وعاء ي�صنع من ق�ش القمح ،وي�ستعمل لأغرا�ض عدة ،منها ما ي�ستعمل كغطاء وعاء
العجني ومنها ما ي�ستخدم لو�ضع اخلبز عليه عند خروجه من الفرن ،ويكون طبخ اخلبز
عادة �أ�سمك من غريه ،وبع�ضها ي�ستعمل للزينة فيعلق على اجلدران ،ويكون هذا النوع ملون ًا
بالأ�صباغ املختلفة� ،أما طبق اخلبز والعجني فيكون خالي ًا من الأ�صباغ وي�ستعمل لتناول
الطعام عليه)77( .
َح َصرية:
فرا�ش للأر�ض يو�ضع على الأر�ض ثم يفر�ش فوقه الفرا�ش امل�صنوع من ال�صوف.
ت�صنع احل�صرية من ق�ش ي�سمى ((الورقة)) ينمو على جوانب الأنهار ،وهو نبات طويل ال�ساق
وت�سمى احل�صرية امل�صنوعة منه �صناعة حملية (.)78
وهي من قطع الأثاث الريفي املهمة التي ميكن ا�ستعمالها اليوم يف البيوت
والفنادق)79( .
صناعة املكانس:
كانت الن�ساء ت�صنع املكان�س من « النت�ش « ال�ستعمالها يف تكني�س �ساحات البيت،
وحظائر الأغنام والأبقار .اما املكان�س امل�ستعملة لداخل البيت فت�صنع من نبات ال�سنام:
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وهو نبات بري ناعم من العائلة النجيلية (.)80
َس ّل :

وعاء ي�صنع من �أغ�صان �شجر ال�رسي�س �أو �أغ�صان �شجر اخلروب بعد جتريدها من
الأوراق ،تنقع هذه االغ�صان يف املاء حتى ت�صبح طرية ثم تقوم الن�ساء املتخ�ص�صات
ب�صناعة ال�سال�سل ب�صنعها ،وي�ستعمل حلفظ التني وخزن الب�صل ،ولنقل التني واحلم�ضيات
من البيارات �إىل �أماكن تغليفها)81( .
السالل :
ا�ستخدم البو�ص يف �صنع ال�سالل باتباع �أ�سلوب الن�سيج و�أ�سلوب اللف  ،وينقع البو�ص
يف املاء قبل ا�ستعماله وت�صنع منه ال�سالل ،وخا�صة يف منطقة االغوار التي ينمو فيها
البو�ص .وت�ستعمل ال�سالل لنقل احلبوب واخل�ضار والفواكه ،وتخزين املواد الغذائية )82( .
صندوق:
قطعة اثاث ت�صنع من اخل�شب وت�ستعمل حلفظ املالب�س ت�شرتيه العرو�س �ضمن جهازها
وت�ضع فيه مالب�س العر�س ،وله باب يغلق بقفل)83( .
الباطية أو الكرمية:
الباطية �إناء من اخل�شب م�ستدير ال�شكل ،كان ي�ستعمل للعجن وو�ضع اخلبز فيه،
و�أحيانا لو�ضع الطبيخ فيه للأكل ،وهو جزء �أ�صيل من تراث فل�سطني ،كان ي�صنع من جذع
�شجرة ،يجوف من الداخل ،ويتم حتويره من اخلارج ب�شكل دائري يت�سع من الأعلى وي�ضيق
من الأ�سفل ،وي�شذب كي ي�صبح ملم�سه �أمل�ساً .وهو ب�أحجام عدة ؛ كي يتنا�سب مع عدد �أفراد
العائلة� ،أو عدد ال�ضيوف .وكانت الباطية ت�ستخدم يف املنا�سبات االجتماعية؛ فتقدم فيها
املنا�سف (الرز باللحم واللنب) لل�ضيوف ،كما كانت ت�ستخدم لعجن الطني ،ول�صنع املفتول.
ويوجد منها �أحجام عدة ،الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية ،وي�سمى الوعاء اخل�شبي الأ�صغر من
الباطية بـالكرمية )84( .
ّ
ِس ْعن :
هو عبارة عن جلد غنمة �أو عجل �صغري ،ي�ؤخذ كام ًال ودون متزيق ي�ستعمل خل�ض
احلليب �أو اللنب وف�صل الزبدة عنه )85( .
غزل الصوف :

كان الفالحون يغزلون �أ�صواف الغنم بو�ساطة املغزل اليدوي ،ثم تن�سج هذه اخليوط
بال�سنارة (.)86

أدوات تستخدم لإلضاءة :
سراج :
و�سيلة للإ�ضاءة ويتكون من وعاء �صنع يف البداية من احلجر من خالل حفرة يف
قطعة من احلجر البازلت ب�شكل دائري او م�ستطيل ،وبحجم كف اليد ،نحت يف �إحدى حوا ّفه
العليا قناة �ضيقة مبثابة مكان و�ضع الفتيلة ،ويكون طرف منها يف الزيت ،والطرف الثاين
على حافة ال�رساج ،وتكون فيه ال�شعلة ،ثم تطورت �صناعته ،وا�ستعي�ض عن احلجر باملعادن
والزجاج ،ف�أ�صبح يتكون من علبة معدنية �أو زجاجية لها غطاء ،ويف و�سط الغطاء يوجد
فتحة يدخل منها الفتيل بداخل العلبة )87(.
املصباح  -ملبة الكاز – الالمظة:
وهذه الأدوات كانت ت�ستعمل قدميا للإ�ضاءة ،وهي عبارة عن قاعدة دائرية لتخزين
الوقود (الكاز) يعلوها تاج معدين رقيق يتكون من قطعتني منف�صلتني ،ي�سمح مبرور
الهواء الالزم لال�شتعال ،ويحتوي على جمرى دائري تو�ضع فيه زجاجة رقيقة �شفافة
ميكن فكّها لتنظيفها .ويتو�سط القاعدة فتحة م�س َّننة لرتكيب التاج عليها .وتتو�سط
التاج فتيلة ينغم�س طرفها ال�سفلي يف الكاز ويبقى منها جزء �صغري يتم �إ�شعاله،
وتو�ضع الزجاجة فوق التاج فتمنع الهواء من �إطفاء ال�شعلة وتزيد �شدة الإ�ضاءة)88(.
الفانو�س �أو القنديل:
قدميا للإ�ضاءة ،وهو عبارة عن قاعدة دائرية لتخزين الوقود (الكاز)،
كان ي�ستعمل ً
يحيط بها مقب�ضان طوليان لتثبيت الزجاجة ،ويحتوي على فتيلة وزجاجة تتو�سط
املقب�ضان .وكان البدو ي�ستعملونها حني اخلروج ليالً)89(.
لقس أو لوكس :
يلفظ ا�سمه «لوك�س» وهو مرحلة متطورة للفانو�س ،يعطي �إ�ضاءة �أ�شد بكثري من
ال للإ�ضاءة عند انقطاع التيار الكهربائي)90( .
الفانو�س ،وي�ستخدم بدي ً
األجران واملدقات :
ا�ستعمل الإن�سان الأجران واملدقات البازلتية؛ لطحن احلبوب الربية منذ زمن طويل،
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وهذا يدل على تطور كيفية تناول الطعام ،وت�سهيل طهيه وتناوله)91(.

جرن الكبة :
هو كتلة حجرية كبرية ذات �شكل �أ�سطواين يتو�سطها جتويف دائري قطره � 30سم،
ي�ضيق بالأ�سفل �إىل نحو � 20سم؛ �أي تكون قاعدة التجويف �أ�ضيق من فوهته ،وله حواف
جميلة ال�صنع و�سميكة .قاعدته �سميكة م�سطحة لتحكم توازنه على الأر�ض .ا�ستخدم قدمي ًا
ل�صنع الكبة وطحن اللحمة لعمل الكفتة)92( .
ّ
طاحونة حجرية:
كانت الطاحونة (اجلارو�شة) �أداة رئي�سة يف البيت لدى النا�س يف املا�ضي ،وكان
النا�س يعتمدون عليها اعتماداً كبرياً يف تهيئة خبزهم اليومي .ففي كل يوم كانت ربة
البيت تطحن وجبة من احلبوب ثم تعجنها وتخبزها)93( .
ت�صنع الطاحونة من ال�صخر على �شكل فلقتني دائريتني تو�ضعان فوق بع�ضهما بع�ضاً.
ويف الفلقة ال�سفلى يوجد وتد حديد يخرج من الفلق العليا من خالل فتحة دائرية يف و�سطها،
ويدخل يف هذا الوتد قطعة خ�شب م�ستطيلة ومثقوبة من الو�سط ت�سمى الفرا�شة ،والفتحة
الدائرية ت�ستعمل لإدخال احلبوب بني فلقتي الطاحونة ،وللطاحونة يد من وتد خ�شبي مثبت
يف الفلقة العليا من الطاحونة ،ويقوم بتحريك الطاحونة بعد �إدارتها او حتريكها بو�ساطة
اليد الب�رشية ،وبالتايل تدور الفلقة العليا من الطاحوة فوق احلبوب فتطحنها )94( .
الصابون البلدي :
ي�صنع من زيت الزيتون وال�صودا الكاوية ( القطرونة ) حيث يغلي املاء ،وي�ضاف اليه
ال�صودا حتى يذوب ،ثم ي�ضاف �إليها الزيت وهي على النار مع ا�ستمرارية التحريك  ،وتكون
ن�سبة الزيت حوايل  30%تقريب ًا  ،وبعد �أن يتجمد الزيت يرفع عن النار ،وي�سكب ثم يق�سم
بعد جفافه �إىل �ألواح (.)95
اجلاعد :
ي�صنع اجلاعد من جلد ال�ض�أن بعد دباغته ،بحيث ي�ستعمل للجلو�س عليه يف ال�شتاء
بجانب النار وفوق الفر�شة عند النوم؛ ليعطي الدفء (.)96
القربة :
ت�صنع من جلد املاعز كانت ت�ستعمل قدمي ًا بدل اجلرة ال�صغرية والتنكة؛ جللب املاء
من العني (� .)97أو من ابار اجلمع

خابية :
خ ّزان ي�صنع من الطني الأحمر الذي يعرف با�سم (�سمكة حماء) يبنى على �شكل خزان
املاء ،وله باب عند القمة؛ لي�صب القمح من خالله �إىل داخل اخل ّزان ،وله باب �آخر و�صغري
يف �أ�سفله ي�سمى الزرزورة ،وهو على �شكل دائرة �صغرية يفتح عند الرغبة يف �أخذ القمح؛
وت�سع اخلابية مائة رطل من
فينزل القمح مهروالً ،وبعد ذلك يغلق بقطعة من القما�ش،
ُ
القمح ،وقد �صممت خ�صي�ص ًا خلزن احلبوب )98(.
طبلية:
طاولة من اخل�شب ذات ارجل ق�صرية ترتفع عن الأر�ض نحو �30سم �سطحها دائري او
مربع  ،تو�ضع عليها اطباق الطعام واخلبز واملاء عند تناول وجبات الطعام ()99

اخلامتة :
الرتاث ال�شعبي علم ُيدر�س الآن يف كثري من اجلامعات واملعاهد؛ لذا ف�إن االهتمام به
يجب �أن يكون من الأولويات امللحة على �أجندة جامعاتنا ومعاهدنا الفل�سطينية؛ لإنقاذه
من االندثار وال�رسقة واالفرتاءات والد�سائ�س التي حتاك �ضده.
الرتاث هو �أ�سا�س احل�ضارة واملدنية وهو خري �شاهد على منجزاتها ،ويبقى �إثراً يدلل
على هذه احل�ضارة واملدنية .و�إن الأمم وال�شعوب التي حتافظ على تراثها تعد يف ال�صفوف
الأوىل عاملياً� ،أي انه كلما زادت ثقافة ال�شعوب وتقدمها زاد احتفاظها برتاثها.
يجب على اجلميع احلفاظ على هذا الرتاث اجلميل وهذه ر�سالة ملن يخجلون من تراثهم
ويودون دثره  ،فهذا املوقف من الرتاث مبثابة االن�سالخ من اجللد؛ الن هذا الرتاث هو الذي
يحدد هوية ال�شعوب و�أ�صالتها.
�إن م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مطالبة بتبني م�رشوع وطني حلماية �أدوات
الرتاث من االندثار والتزييف ،و�إبرازها للر�أي العام العاملي عن طريق خطوات �إبداعية
جديدة؛ لأن املعركة الرتاثية مع االحتالل حامية ،وال تقل خطورة عن احتالل الأر�ض.
هذه الأدوات تدل على جت ّذر الإن�سان الفل�سطيني يف �أر�ضه على مر الع�صور ،وتعطي
درو�س ًا وعرباً للأحياء على مر الزمان.
الرتاث هو املكمل لهوية الإن�سان و�أحد �أهم الركائز التي من دونها ي�صبح الإن�سان
كالري�شة يف مهب الريح .ويقول املثل الفل�سطيني « من ال ما�ضي له ال حا�رض له « .وهو
م�صدر للفخر بح�ضارات الأجداد ،وبالتايل يجب احلفاظ عليه من الطم�س وال�ضياع وال�رسقة
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والتزوير.
كما ان لهذه الأدوات �أهمية �صحية ال يدركها كثريون ،وتتمثل يف خلو هذه االدوات
من املواد الكيماوية امل�رسطنة ،وهي ذات �سالمة مطلقة يف ا�ستخدامها وال ينتج عنها �أي
�صحي �أو م�ضاعفات �ضارة ب�صحة الإن�سان؛ لأنها م�صنوعة من خامات طبيعية
�رضر ّ
ب�سيطة ،وموجودة يف الطبيعة ،وال حتمل �أي �صفة كيماوية ،يف الوقت الذي كرثت فيه
الأدوات املنزلية ال�ضارة ب�صحة االن�سان وبخا�صة البال�ستيكية منها .

اهلوامش :
1 .1خور�شيد ،املوروث ال�شعبي �،ص. 12
2 .2علقم  ،مدخل لدرا�سة الفلكلور � ،ص. 39
3 .3جامعة القد�س املفتوحة  ،املجتمع املحلي الفل�سطيني � ،ص. 209
4 .4الراوي ،مو�سوعة االمثال ال�شعبية � ،ص. 5
5 .5الراوي  ،مو�سوعة االمثال ال�شعبية والعامية يف الوطن العربي  ،دار �أ�سامة للن�رش
والتوزيع  ،الأردن عمان ط � ،ص. 5
6 .6الراوي  ،مو�سوعة االمثال ال�شعبية �،ص6
7 .7خور�شيد ،املروث ال�شعبي � ،ص . 12
8 .8احلاج ح�سن ،جنني ما�ضي وحا�رض �،، ،ص. 2
9 .9احلاج ح�سن ،جنني ما�ضي وحا�رض �،،ص. 2
1010دباغ  ،بالدنا فل�سطني ،ح، 4مح� ، 2ص. 34
1111ياقوت  ،معجم البلدان  ،ح� ، 2ص. 202
1212احلاج ح�سن  ،جنني ما�ضي وحا�رض �،ص. 2
1313دباغ  ،بالدنا فل�سطني  ،ح ، 4مح� ، 2ص. 32
1414احلاج ح�سن  ،جنني ما�ضي وحا�رض�،ص. 3
1515ياقوت ،معجم البلدان  ،ح� ، 2ص. 202
1616دباغ  ،بالدنا فل�سطني ،ح ، 4مح� ، 2ص. 34
1717دباغ ،بالدنا فل�سطني ،ج ، 4مح� ، 2ص. 35

1818ياقوت ،معجم البلدان  ،ح� ، 2ص. 157
1919الكيايل  ،تاريخ فل�سطني احلديث � ،ص.12
2020جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني والق�ضية الفل�سطينية �،ص. 82
2121جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني والق�ضية الفل�سطينية �،ص. 83 - 82
�2222شكري عراف  ،القرية العربية الفل�سطينية �،ص. 39
2323يو�سف ابوعبيد � ،صور من الرتاث ال�شعبي يف عرابة � ،ص. 100
2424حكمت فريحات،اليامون جغرافيا تاريخ فلكلور �ص.57
2525يو�سف عبيد�،صورة من الرتاث ال�شعبي يف عرابة �،ص.102
2626عراف ،القرية العربية الفل�سطينية �ص.39
2727ي�رسى عرنيطة،الفلكلور ال�شعبي يف فل�سطني �،ص.287
2828حكمت فريحات ،اليامون جغرافيا تاريخ فلكلور �ص.57
2929منر�رسحان،مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني�،ص.144
3030منر�رسحان مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني �،ص.145
3131منر�رسحان،مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني �،ص.157، 145-144
�3232شكري عراف ،القرية العربية الفل�سطينية �،ص.39
3333عمر حمدان،العمارة ال�شعبية يف فل�سطني �،ص.284
�3434إبراهيم عثمان ،احلياة االجتماعية يف قرية عربية فل�سطينية منوذج قرية بيت �صفافا
�،ص.26
�3535صبحي غو�شة ،احلياة االجتماعية يف القد�س �،ص.373 - 371،
3636عمر حمدان ،العمارة ال�شعبية يف فل�سطني�،ص.286
3737جامعة القد�س املفتوحة  ،تاريخ ال�رشق الأدنى القدمي � ،ص.37
3838جامعة القد�س املفتوحة تاريخ ال�رشق الأدنى القدمي � ،ص. 37
3939جامعة القد�س املفتوحة،تاريخ ال�رشق الأدنى القدمي�،ص.322
4040جامعة القد�س املفتوحة ،تاريخ ال�رشق الأدنى القدمي � ،ص. 322
�4141إبراهيم �سكيك  ،غزة عرب التاريخ  ،ج�، 1ص. 121
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4242جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني والق�ضية الفل�سطينية � ،ص. 35
4343جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني والق�ضية الفل�سطينية � ،ص. 22
4444املو�سوعة الفل�سطينية � ،ص. 59
4545جمعية انعا�ش اال�رسة  /البرية  ،درا�سات املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني /
ترم�سعيا � ،ص. 128
4646عزازي ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية � ،ص.154
4747منر �رسحان ،الفلكلور الفل�سطيني� ،ص. 726
4848عزازي ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية � ،ص .155
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849104949
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849105050

5151عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية� ،ص .149
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=84910.535252

5353عزازي ،قي�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية �،ص.155
5454كناعنة  ،درا�سات يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �،ص.241
5555كناعنة  ،درا�سات يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �،ص.242
5656كناعنة ،درا�سات يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني � ،ص.243
5757كناعنة  ،درا�سات يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �،ص.244 - 243
5858كناعنة  ،درا�سات يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �،ص.244
5959كناعنة  ،درا�سات يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �،ص.244
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849106060
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849106161
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849106262
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849106363
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849106464
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849106565

�6666شوملي ،ال�سياحة الثقافية يف فل�سطني � ،ص. 119 - 118
6767جمعية �إنعا�ش الأ�رسة -البرية  ،درا�سات املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،ترم�سعيا

� ،ص. 129

http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp6868

�6969شوملي ،ال�سياحة الثقافية يف فل�سطني� ،ص. 118

http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp7070
http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp7171

�7272شوملي  ،ال�سياحة الثقافية يف فل�سطني � ،ص. 118

http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp7373

�7474شوملي  ،ال�سياحة الثقافية يف فل�سطني � ،ص. 118

http://al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/craft25.asp7575

7676عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية � ،ص.154
7777عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية� ،ص. 146
�7878شوملي ،ال�سياحة الثقافية يف فل�سطني � ،ص. 119
7979جمعية �إنعا�ش الأ�رسة -البرية  ،درا�سات املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،ترم�سعيا
� ،ص. 129
8080عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية� ،ص .152
�8181شوملي  ،ال�سياحة الثقافية يف فل�سطني � ،ص. 119
8282عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية� ،ص .153
8383عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية� ،ص .143
8484عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية � ،ص .152
8585جمعية �إنعا�ش الأ�رسة  -البرية  ،درا�سات املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،
ترم�سعيا � ،ص. 139
8686عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية� ،ص .152
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849108787
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849108888
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849108989

9090املو�سوعة الفل�سطينية �،ص.28
http://www.pfnd.net/vb/showthread.php?t=849109191
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9292منر �رسحان ،مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني� ،ص.408
9393عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية � ،ص .155 - 154
9494جمعية انعا�ش اال�رسة -البرية  ،درا�سات املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني  ،ترم�سعيا
� ،ص. 129
9595جمعية انعا�ش اال�رسة  -البرية  ،درا�سات املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،ترم�سعيا
. 130 ،
9696جمعية انعا�ش اال�رسة -البرية  ،درا�سات املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني  ،ترم�سعيا
� ،ص. 130
9797عزازي  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية � ،ص .147
9898عزازي ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية �،ص.155

املصادر واملراجع :
�1 .1إبراهيم �سكيك،ابراهيم  ،غزة عرب التاريخ1975 ،م.
2 .2جامعة القد�س املفتوحة  ،تاريخ ال�رشق الأدنى القدمي ،ط1،1994م.
3 .3جامعة القد�س املفتوحة  ،فل�سطني والق�ضية الفل�سطينية  ،ط2005 ، 1م .
4 .4جامعة القد�س املفتوحة  ،املجتمع املحلي الفل�سطيني  ،ط1995 ، 1م
5 .5جمعية انعا�ش اال�رسة  /البرية  ،دا�سات يف املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني /
ترم�سعيا .
6 .6احلاج ح�سن  ،ملخ�ص  ،جنني ما�ضي وحا�رض  ،املكتبة الوطنية  ،عمان  ،ط2008 ، 1م.
7 .7حمدان،عمر  ،العمارة ال�شعبية يف فل�سطني  ،حترير ناجي عبد اجلبار  ،مروان �أبو خلف
 ،جمعية انعا�ش اال�رسة  ،البرية  ،ط1996 ، 1م .
8 .8خور�شيد،فاروق،املوروث ال�شعبي  ،دار ال�رشوق  ،ط1992/ 1412 ، 1م .
9 .9دباغ  ،م�صطفى مراد  ،بالدنا فل�سطني  ،بريوت :دار الطليعة .
1010الراوي  ،مو�سوعة االمثال ال�شعبية والعامية يف الوطن العربي  ،دار �أ�سامة للن�رش
والتوزيع  ،عمان ط. 1
�1111رسحان،منر  ،مو�سوعة الفلكور الفل�سطيني  ،دائرة االعالم والثقافة  ،عمان  ،ط، 1
1985م .
�1212شوملي،ق�سطندي ،ال�سياحة الثقافية يف فل�سطني  ،منتدى �أبحاث ال�سيا�سات االجتماعية

واالقت�صادية يف فل�سطني  ،القد�س رام اهلل 1999م .
1313عبيد ،يو�سف � ،صورة من الرتاث ال�شعبي يف عرابة  ،دار �صفاء للن�رش والتوزيع  ،عمان
 ،ط1991 ، 1م .
1414عثمان ،ابراهيم ،احلياة االجتماعية يف قرية عربية فل�سطينية منوذج بيت �صفافا  ،دار
ال�رشوق  ،عمان  ،ط2005 ، 1م .
1515عراف�،شكري،القرية العربيةالفل�سطينية،دار ن�رشاىلالعمق،ط1996 ،3م .
1616عزازي �،صباح ال�سيد  ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية  ،دار اجلليل للن�رش ،
عمان  ،ط1989 ، 1م .
1717علقلم،نبيل ،مدخل لدرا�سة الفلكلور،جمعية انعا�ش اال�رسة ،البرية1977 ،م .
1818غو�شة�،صبحي  ،احلياة االجتماعية يف القد�س  ،امل�ؤ�س�سة الغربية للدرا�سات والن�رش ،
بريوت  ،ط2010 ، 1م .
1919فريحات،حكمت ،اليامون جغرافيا تاريخ فلكور ،دار ال�رشوق ،عمان  ،ط2000 ، 1م .
2020كناعنه �،رشيف  ،درا�سات يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني 2013 ،م.
2121الكيايل ،عبدالوهاب  ،تاريخ فل�سطني احلديث ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،
ط1999 ، 11م .
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األغنية الشعبية يف املواسم الزراعية
أ.د .عمر عتيق
أستاذ دكتور اللغة العربية  /بالغة ونقد /جامعة القدس املفتوحة  /جنني.

ملخص:
تتوزع الدرا�سة على متهيد وثالثة حماور� .أما التمهيد فاعتنى بالك�شف عن �أهمية
الأغنية ال�شعبية يف جت�سيد ثقافة العمل اجلماعي يف املوا�سم الزراعية .و�إبراز خ�صو�صية
الأغنية ال�شعبية يف الرتاث ال�شعبي .واخل�صائ�ص الأ�سلوبية للأغنية ال�شعبية .وعاين املحور
الأول الأغنية ال�شعبية يف موا�سم احل�صاد من حيث البعد النف�سي والوجداين ،وخا�صة �أغاين
الغزل  ،و�أغاين احلث والن�شاط  ،و�أدوات احل�صاد  ،والبعد االقت�صادي يف �أغاين احل�صاد .
واخت�ص املحور الثاين بالأغنية ال�شعبية يف مو�سم الزيتون  ،ونبه �إىل البعد الديني املقد�س
ل�شجرة الزيتون .وحلل البعد النف�سي واالجتماعي يف �أغاين قطف الزيتون .وعاين �أغاين
م�صطلحات
احلث على العمل  .و�أ�شار �إىل �أنواع ثمار الزيتون يف الأغنية ال�شعبية  .ور�صد
ٍ
ِّ
أدوات وردت يف �أغاين مو�سم الزيتون .واقت�رص املحور الثالث على الأغنية ال�شعبية يف
و� ٍ
مو�سم ال�سم�سم.
الكلمات املفتاحية  :مو�سم  ،ح�صاد � ،أدوات  ،الزيتون  ،ال�سم�سم .
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

the second section, the light is shed on each of traditional songs for olivepicking 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
جت�سد الأغنية ال�شعبية الزراعية ثقافة االنتماء يف العمل اجلماعي الذي يتجلى يف
�أثناء جني املحا�صيل الزراعية التي حتتاج �إىل الأيدي العاملة الكثرية يف مو�سم قطف
الزيتون بطقو�س (العونة)  ،وح�صاد القمح .وتختزل كلمات الأغنية الزراعية البعد النف�سي
والوجداين بني الأر�ض والإن�سان  .وحتر�ص الدرا�سة على الك�شف عن البعد النف�سي للأغنية
ال�شعبية التي ُت�سهم يف تخفيف الأعباء اجل�سمية التي يعاين منها الفالح يف املوا�سم الزراعية
 ،وعن البعد االقت�صادي الذي يتمثل باعتماد املزارع على موا�سم املحا�صيل الزراعية يف
مواجهة حتديات تكاليف احلياة االجتماعية .
وتر�صد الدرا�سة امل�صطلحات الزراعية يف الأغنية ال�شعبية  ،نحو م�صطلحات ح�صاد
القمح  ،وم�صطلحات موا�سم الزيتون وال�سم�سم وغريهما من املوا�سم  ،وحتفل الدرا�سة ب�أ�سماء
الأدوات الزراعية الرتاثية التي ترد يف الأغنية ال�شعبية  ،ولهذا ت�شكل الدرا�سة معجم ًا لغوي ًا
زراعي ًا للم�صطلحات والأدوات الزراعية يف الأغنية ال�شعبية .
وي�شكل الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ن�سيج ًا متنوع ًا ومتناغم ًا ومتكام ًال يتوزع على
الأ�شكال الرتاثية املادية والأدبية الفنية  ،ويعرب الن�سيج كله عن عالقة الإن�سان باملكان
(الوطن )  ،ويج�سد الهوية الوطنية التي متيزه عن غريه من املجتمعات  .ولكل نوع من
�أنواع الرتاث مزايا خا�صة ؛ فالأغنية ال�شعبية متتاز بخ�صائ�صها الإيقاعية عن احلكاية
ال�شعبية  ،وكذلك جند التفرد والتميز يف �أنواع الزجل ال�شعبي  .وعلى الرغم من وجود املزايا
اخلا�صة لأنواع الرتاث ف�إن الرتاث كله يعد ثقافة واحدة وموحدة حتدد الهوية الوطنية ،
وجت�سد العالقات االجتماعية  ،وتر�سم التعالق بني الإن�سان والأر�ض  ،وتك�شف عن احلاجات
الفطرية للإن�سان .
ولكل �أمة موروث تراثي تعتز به  ،وحتفل به الذاكرة اجلماعية ،وحتر�ص على تدوينه
خ�شية الن�سيان وال�ضياع .وتتكون ثقافة �أي �أمة من ركيزتني مهمتني� :أحدهما �شفوية ،م�أثورة
بني النا�س ،وتتناقل وت�ستمر عرب الذاكرة والنقل ال�شفوي ،ومتثل مادة البحث الفولكلوري.
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والثقافة ال�شعبية للمجتمع  ،وهي مدونة وم�ؤر�شفة  ،ومتثل مادة البحث التاريخي» ()1

وا�ستئنا�سا مبا تقدم ،ف�إن «الرتاث ال�شعبي هو النتاج العفوي اجلماعي املعرب عن �شعور
�أبناء ال�شعب وعواطفهم وحاجاتهم و�ضمائرهم عامة  ,وينتقل من جيل �إىل جيل  )2(.ومن
املرجح �أن بع�ض الأغاين مل ُيكتب لها االنت�شار لأ�سباب عدة  ،فالأغنية التي تقت�رص على
�أفراد حمددين ال تتناقلها الأل�سن  ،وال حتفظها الذاكرة اجلماعية  ،كما �أن بع�ض الأغاين
ال تتوافر لها الرواية ال�شفوية  ،واالنتقال من جيل �إىل جيل  .و» لي�ست كل �أغنية تظهر
للوجود ُيكتب لها ال�شيوع  ،فالأغاين ال�ضعيفة  ،و�أغاين املنا�سبات العابرة تنقر�ض ب�رسعة
 ،ويطويها الن�سيان � ،أما الأغاين التي حتظى بتجاوب �شعبي قوي ،ف�إنها ُتطبع ذاتها يف
ذاكرة ال�شعب  ،والأغاين التي تعالج العواطف الإن�سانية اخلالدة جتد طريقها للخلود وت�صبح
تراثا للأمة  )3(.ومن البدهي �أن الأغنية كان لها مبدع ،ولكن �سعة انت�شارها كانت �أكرب
طي الن�سيان( .)4ويتفق املهتمون بالرتاث
من مبدعها نف�سه ،فظلت الأغنية وذهب امل�ؤلف َّ
ال�شعبي على �أن مادة الفولكلور لي�س لها م�ؤلف �أو م�ؤ�س�س معروف ترتبط املادة با�سمه،
ولي�س له حقوق امل�ؤلف �أو املبتكر ،بل �إن مادة الفلكلور ملك للجماعة ورثتها من الأجيال
ال�سابقة دون معرفة م�صدرها الأ�صلي .وهذا يعني �أن الفولكلور تعبري عفوي عن ال�ضمري
اجلمعي وال�شخ�صية اجلماعية لذلك املجتمع ،وينمو ويتطور ويتغري وميوت ح�سب التغريات
والتبدالت التي تطر�أ على هذا ال�ضمري اجلمعي وال�شخ�صية اجلماعية ،ولي�س ا�ستجابة لرغبات
الأفراد �أو قراراتهم)5( .
وتعد الأغنية ال�شعبية جزءا من الفلكلور الفل�سطيني .ومن �أهم املوا�صفات التي ي�شرتطها
العلماء يف مادة الفلكلور هي �صفة القدم ،ولكن لن ي�ستطيع �أحد �أن يحدد العمر الذي يجب
�أن يتوافر يف مادة ما حتى ت�صبح فولكلوراً .,من املتفق عليه �أن بع�ض املواد ،كبع�ض
وال وانت�شاراً كبرياً،
الأغاين ال�شعبية مثال ،قد ت�صبح فولكلوراً خالل �سنوات قليلة �إذا القت قب ً
وتفاعل معها �أفراد املجتمع والقوا فيها �أداة منا�سبة للتعبري عما يجي�ش يف نفو�سهم .لذلك
ميكننا �أن نقول  :لي�س هناك حد زمني مطلق للفلكلور ،ولكن قدم مادة ما يزيد من �إمكانية
ت�صنيفها كمادة فولكلورية)6( .
وتتميز الأغنية ال�شعبية بب�ساطتها يف املعنى واللفظ والرتاكيب ،ويتفاعل معها
�أبناء ال�شعب مبختلف م�ستوياتهم الفكرية .وتعالج املو�ضوعات التي تهم ال�شعب  ،ففيها
الو�صف واملدح والفخر والرثاء والهجاء ،وتعك�س الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية حب الوطن
ورف�ض االحتالل)7(.ولأغاين العمل مزايا خا�صة متيزها عن غريها من الأغاين ال�شعبية،
فهي ال ت�صلح �إال للعمل ،فال ت�صلح للمنا�سبات االجتماعية الأخرى  .وتت�ضمن �أغاين العمل
�إر�شادات وتوجيهات خا�صة بالإنتاج املت�صل بالعمل .وتالئم احلركة البدنية ،ف�إيقاعها

ي�أتي بطيئ ًا مع العمل البطيء الهادئ  ،وي�أتي �إيقاعها �رسيع ًا مع الأعمال التي تقت�ضي
�رسعة يف احلركة  )8(.ولكل �أغنية منط مو�سيقي معني يعتمد على بحر من بحور ال�شعر
الف�صيح� ،أو على البحور املمتزجة .وقد يخرج املغني ال�شعبي عن القاعدة العرو�ضية �أحيانا.
( )9ولو تتبعنا �سمات �أغاين العمل التي متيزها عن �سواها لألفيناها تقرتب من ال�سمات التي
تطبع الأدب ال�شعبي عامة)10(.
وحتر�ص الدرا�سة على الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :
●
●
●
●
●
●

●هل تعبرّ الأغنية ال�شعبية عن ثقافة االنتماء للأر�ض والعمل اجلماعي؟
●ما ال�سمات اللغوية والأ�سلوبية للأغنية ال�شعبية؟
●كيف �صورت الأغنية ال�شعبية البعد الوجداين العاطفي يف املوا�سم الزراعية؟
احلث على العمل يف املوا�سم الزراعية؟
●هل ُي�سهم �إيقاع الأغنية يف ِّ
●هل ت�شكل الأغنية ال�شعبية معجم ًا تراثي ًا للأدوات وامل�صطلحات الزراعية؟
●كيف �صورت الأغنية البعد االقت�صادي للمزارع الفل�سطيني؟

األغنية الشعبية يف مواسم احلصاد
البعد النفسي والوجداني:
◄◄�أغاين الغزل:

تعرب الأغنية ال�شعبية يف املوا�سم الزراعية عن العاطفة الإن�سانية  ،وهي عاطفة فطرية
عفوية ي�صور بها الرجل عاطفته جتاه املر�أة  .وال يتعار�ض هذا الأمر مع ثقافة املجتمع
الزراعي املحافظ  ،لأن كلمات الأغنية ال تخد�ش احلياء ،فهي �أقرب �إىل الغزل العذري يف
ال�شعر العربي  .وال يوجد جمتمع ب�رشي يخلو من الأغاين �أو ال�شعر الذي ي�صور العاطفة
املتبادلة بني الرجل واملر�أة  .وال يخفى �أن املجتمع الإ�سالمي يف عهد الر�سول الكرمي مل
يخل من ال�شعر الغزيل الذي كان ُي�سمى « ن�سيبا « يف مطالع الق�صائد  ،ومن �أ�شهر الق�صائد
التي بد�أت بالغزل(الن�سيب ) يف ح�رضة الر�سول عليه ال�سالم ق�صيدة (بانت �سعاد )  ،وعليه
ف�إن الغزل يف املوا�سم الزراعية ين�سجم مع احلاجات الفطرية يف العالقات االجتماعية .
ومن املقطوعات الغزلية يف مو�سم احل�صاد :
���ادات
ح�ص
واهلل �أك�ب�ر ي���ا
ِّ
ْ
���ادات
ح�ص
واهلل �أك�ب�ر ي���ا
ْ
َّ

ويمّ���اتِ
مي���اتِ
و ّ

ال ُب��� َك ْل
ال�شب��� ْك

���كالت
لمِ ِّْ�ش
ْ
ْ
���رزات
ملخَ
ْ

وتت�صف كلمات الأغنية بالعفِّة  ،لأن الغزل يتعلق باملظهر اخلارجي للمر�أة  ،وال يتعلق
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مبفاتنها ،فالأغنية تعبري عن �إعجاب الفالح احل�صاد بـ» البكل « التي تمُ �سك �شعر املر�أة
وتزينه  .ومن املرجح �أن « ال�شبك» يف الأغنية هو غطاء الر�أ�س بدليل ارتباطه باخلرز الذي
يزينه .ويحتمل ت�أويل مقطوعة الغزل باجتاهني؛ الأول� :أن الفالح احلّ�صاد يغني لنف�سه
احل�صاد يغني كي ت�سمعه املر�أة التي ت�شاركه يف العمل .و�إن
ت�سلية وطربا .والثاين� :أن
ّ
�صح هذا الت�أويل الثاين ،ف�إن الأثر الوجداين للمقطوعة الغزلية ُي�ضاعف من طاقة العمل
يف احل�صاد ب�سبب التفاعل الوجداين مع كلمات الأغنية ؛ �إذ �إن الإجهاد اجل�سمي يتحول �إىل
توهج امل�شاعر التي ُتن�سي الإجهاد البدين .
◄◄�أغاين احلث والن�شاط

يجمع مو�سم احل�صاد بني التفا�ؤل باخلري الوفري ،وال�شعور بالتعب واملكابدة؛ فاملزارع
ينتظر حم�صول القمح كي يح�صل على ما يكفيه عام ًا كامالً� ،أو يبيع ق�سما منه كي ي�شرتي
حاجاته املعي�شية .ويف املقابل ف�إن مو�سم احل�صاد ي�أتي يف ف�صل ال�صيف احلار ،لذا ي�شعر
املزارع بالتعب والإجهاد يف �أثناء جني املح�صول بالو�سائل البدائية  .وال يخفى �أن الرتانيم
والأغاين ُت�سهم يف تخيف املعاناة يف �أثناء العمل.
ن�ش�أ الغناء ال�شعبي القدمي ب�أنواعه املختلفة م�صاحب ًا للعمل؛ لأن الإيقاع املنظم يف
الأ�صوات يف �أثناء العمل الفردي �أو اجلماعي ي�ساعد على انتظام حركة العمل وتن�سيقها.
وتتميز �أغاين العمال باجلملة اللحنية الق�صرية وال�رسيعة ،ما ي�ؤدي �إىل ت�شجيع العمل
والت�رسية عن النف�س)11(.
وميكن املقاربة بني الأغنية ال�شعبية التي ُتف�ضي �إىل تخيف معاناة املزارع ،وفن
احلداء يف ال�شعر العربي الف�صيح القدمي ؛ �إذ يرى بع�ضهم �أن احلداء م�أخوذ من �شعر احلادي
الذي كان ي�سوق الإبل يف ال�صحراء  ،وكان ُين�شد كالم ًا موقع ًا على بحر الرجز كي ُي�سلي
نف�سه  ،وي�ست�أن�س وهو يقطع ال�صحراء القاحلة  ،وزعم بع�ضهم �أن �صوت احلادي كان ي�ؤدي
�إىل ن�شاط النوق التي ت�سري يف القافلة .
ومن الأغاين ال�شعبية التي ت�صور عناء املزارع يف �أثناء احل�صاد :
ِ�س عنكُو
يا ريتني غيمة و�أر ِّد ال�شم ْ
وا َّال مط ْر �صيفْ و�أر َّد الربي ْع �إلكُو
ت�صور كلمات الأغنية ال�سياق الزمني ملو�سم احل�صاد الذي يحني يف ال�صيف احلار ،
وتر�سم كلمات الأغنية �صورة ذهنية ب�رصية للمزارع الذي يت�صبب عرق ًا يف �أثناء احل�صاد .
وعلى الرغم من �أن التمني يف الأغنية م�ستحيلٌ� ،إال ف�إن العاطفة �صادقة  ،فالت�صوير الفني
يف الأغنية م�ؤ�س�س على اخليال يف الغالب � ،أما امل�شاعر فت�صدر من القلب .

ومن الأغاين التي ت�سخر من الك�سل يف العمل  ،وتقرتب داللتها من �صورة درامية :
وي���ا مفل����س ر ّو ْح َع ال��� ّدار
ِتلْقاه���ا مليان��� ْة جريِ�شَ ���ة

تلق���ى الطنج���رة َع النَّ���ا ْر
واهلل ِيقْط ْعه���ا م���ن عِ ي�شَ ��� ْة

ومن الأغاين ال�ساخرة يف مو�سم احل�صاد :
واحل�صيدة ما بتتعب�ش
م�ش
ب َت َع ْب لقاَّط امل�شِ ْ
هب الهوا
كل ما ِّ
وهو على �إمه يدو�ش()12
ّ ِِْ
وال يخفى �أن ال�سخرية �أ�سلوب يظهر عند التعب وامل�شقة ،ويهدف �إىل �إ�ضفاء املرح كي
يتحمل الفالح �أعباء احل�صاد ،وتن�سجم ال�سخرية يف الأغنية مع مواقف ال�سخرية يف الثقافة
وحتمالً.
ال�شعبية� ،إذ �إن �أكرث املجتمعات �سخرية ونكتة هي املجتمعات الأكرث معاناة
ُّ
أدوات احلصاد:
متثل الأغنية مرجع ًا تراثي ًا للأدوات التي كانت ت�ستعمل يف مو�سم احل�صاد .وتكت�سب
الأدوات الزراعية يف الن�سيج اللغوي والت�صويري للأغنية رونق ًا جمالي ًا وتفاع ًال داللي ًا
ووجداني ًا �أكرث من ذكرها يف معجم  ،و�أكرث ت�أثرياً و�إثارة من عر�ض �صورة الأداة  ،لأن
�أدوات احل�صاد يف الأغنية تتحول �إىل �صورة من م�شاهد احل�صاد وطقو�سِ ه  ،نحو توظيف �آلة
« املنجل « يف الأغنية الآتية :
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رع
ملن َْج��� ْل
�أن���ا
ملن َْج���ل خ َّي���الِ
خ ِّي���الِ
وا ِ
ا ِ
ال��� َّز ْ
ِ����ش
����ش
مِ نْجلِ���ي يف ال��� َّزرع طاف ْ
مِ ن ِْجل���ي ياب���و اخلراخِ ْ
َج�ل�اه
�أخَ ْذتَ���ه لل�صاي��� ْغ
منج�ل�اه
ي���ا
مِ نْجلِ���ي
وي����ش جاب��� ْك م���ن غ���زة ()13
ي���ا مِ نْجلِ���ي ي���ا �أب���و ر َّزة
ْ
َّ
ت�شبه الأغنية م�شهد ح�صاد القمح مبيدان الفرو�سية ،ففي البيت الأول يبدو « املنجل
احل�صاد يف ال�شطر الأول ،ويتحول املنجل �إىل فار�س ميتطي
ح�صان ًا �أ�صي ًال ميتطيه
ّ
احل�صاد
الزرع يف ال�شطر الثاين .وتر�سم هذه ال�صورة الفنية معامل العالقة احلميمة بني
ّ
واملنجل .ويتحول الت�صوير يف الأغنية من ميدان الفرو�سية �إىل ت�صوير املنجل الذي
يحر�ص احل�صاد على تزيينه بـ» «اخلراخ�ش«  .ويك�شف تزيني املنجل عن انتماء الفالح
واحل�صادين  .كما �أن تكرار كلمة « منجل
للأر�ض  ،والتعالق الوجداين بني مو�سم احل�صاد
ّ
« �سبع مرات يف مقطوعة غنائية ق�صرية ي�ؤكد االنتماء والتعالق ؛ لأن تكرار اال�سم دليل
على التعلق واحلب .ومن املفيد �أن نفرق بني املنجل و « الكالو�شة « وهي �أ�صغر حجم ًا
من املنجل  ،و�أكرث تقو�ساً.

مل ْذ َرى» وهي اخل ََ�ش َب ُة
ومن �أدوات احل�صاد «املذراة « التي يعود �أ�صلها اللغوي �إىل « ا ِ
ثارته.
ا َّلتِي ُيذ ََّرى ب َها ،)14(.وهي م�شتقة من الفعل (ذرا)  ،نقول  :ذ ََرت الريح
َ
الرتاب َح َم َل ْته ف�أَ َ
()15
ات ذ َْر ًوا) (  الذاريات)
(وال َّذا ِر َي ِ
وذ ََر ْي ُت احل ََّب �أَطَ ْرته و�أَ ْذ َه ْبته .ومن الفعل (ذرا) قوله تعاىل َ :
هي الرياح التي تذرو الرتاب  .وا�ستئنا�س ًا بهذا ال�سياق اللغوي ف�إن « املذراة « يف الرتاث
ال�شعبي الزراعي هي �آلة م�صنوعة من اخل�شب  ،تتكون من �ساق طويلة  ،ويف نهاية ال�ساق
عدد من الأ�صابع اخل�شبية  ،ي�ستعملها املزارع لرفع التنب املمزوج بحبوب القمح -وغريه

من احلبوب -من الأر�ض �إىل ارتفاع معني كي يطري التنب وت�سقط احلبوب على الأر�ض.
ويع ُّد هذا الو�صف �أقدم عملية بدائية لف�صل احلبوب عن التنب قبل اخرتاع الآالت الزراعية .

ومن الأغاين ال�شعبية اخلا�صة باملذراة :
يا مِ ذْرايتِي
وي ْن ِبتْباتِي
يف ال َعرماتي
يلَّله الربك ْة
بركة ربي
يف ها ل�شوبي
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يناجي املزارع املذراة ب�إ�ضافتها �إىل (ياء) الن�سبة (مذراتي)  ،وتعبرّ الإ�ضافة عن
التعالق بني املزارع واملذراة  .و ُت�ضفي كلمات الأغنية �أن�سنة على املذراة  ،وك�أنها كائن
حي  ،ولي�س جمرد قطعة من اخل�شب  ،في�س�ألها عن مكان املبيت (وين بتباتي)  ،وي�أتي
حل ْنطة وال�شعري .وال َع َر ُم
اجلواب على ل�سان املزارع (يف العرماتي)  ،وال َع َر َم ُة االكومة من ا ِ
ال ُك ْد ُ�س ا َ
بع�ضهم �إىل �أَنه ال يقال َع ْر َم ٌة وال�صحيح َع َرمة
و�س من احلنطة يف البيدر .وذهب ُ
مل ُد ُ
بدليل جمعهم له على عرم )16(.
ٍََ
وتت�صل ب�سياق احلديث عن املذراة الطقو�س التي ت�سبق عمل (التذرية)  ،وتبد�أ بو�ضع
حم�صول القمح على البيدر  ،وتوزيعه دائريا (حلقة دائرية) كي يدور عليه « لوح الدرا�س»
الذي يجره ح�صان �أو حمار بهدف هر�س �سنابل القمح  ،وف�صل الق�ش عن احلبوب  ،ثم ُيجمع
املح�صول الذي مت هر�سه على �شكل كومة ا�ستعدادا لتذريته  .وحتتاج التذرية �إىل هبوب
الريح كي يطري التنب وت�سقط احلبوب على الأر�ض  .ومن الأغاين التي �صورت هذه الطقو�س :

ار�س�ي�ن
ال َّد
ب���ال
���ب
يا�س�ي�ن
ه���ب اله���وا ي���ا
ْ
ْ
ِّ
بتْعِ ْ
القع���ادة
بتع���ب
ه���ب اله���وا ي���ا �شح���ادة
ب���الِ
ِّ
قب���ل ال�شَّ مِ����س م���ا غاب���ت ()17
طاب���ت
طاب���ت طرحتن���ا
ْ
ْ
ْ
ْ
وال يخفى �أن الأ�سماء الواردة يف الأغنية تتغري وفق املنطقة اجلغرافية  .وتت�ضمن
كلمات الأغنية م�صطلح ًا تراثي ًا الفت ًا وهو « الطرحة « التي تعني كمية ال�سنابل التي يتم
هر�سها بو�ساطة لوح الدرا�س.

وتر�سم الأغنية ال�شعبية �صورا فنية ترتقي �إىل امل�شاهد الب�رصية املخزونة يف الذاكرة
 .فالأغنية لي�ست ت�سجي ًال تاريخي ًا للطقو�س االجتماعية يف موا�سم الزراعة وح�سب  ،بل هي
ت�سجيل ب�رصي ي�شبه �رشيط ًا �سينمائي ًا يوقظ الذاكرة حينما نقر�أ كلمات �أغنية تقول :
وب
َع البيد ْر ما �أحلى ال�شَّ ُ
اع ْ
بنات
َري بـ ال ِّت ْ
و�سيدِي يذ ِّ
واجلاجة ِّ
حبوب
بتنق
ْ
و�ستي تغرب ْل بالقمحات()18
ْ
فالأغنية م�شهد م�ؤلف من ثالث لقطات ت�صويرية ؛ �صورة املزارع الذي يحمل املذراة
التي تطري التنب عن حب القمح  ،و�صورة الدجاج الذي يلتقط احلبوب من الأر�ض  ،و�صورة
املر�أة التي تغربل القمح كي ي�صبح نقيا من ال�شوائب  .وال يخفى �أن اللقطات الثالث تختزل
�أبرز م�شاهد احلياة االجتماعية الزراعية .
البعد االقتصادي يف أغاني احلصاد:
تعد املوا�سم عامة م�صدر الرزق الوحيد ملعظم املزارعني الذين يرتقبون املوا�سم
ل�رشاء حاجاتهم املعي�شية  ،وخا�صة مو�سم ح�صاد القمح الذي ي�شكل �أهم �أنواع الزراعة ؛
لأن القمح هو م�صدر الغذاء الرئي�س قدميا  ،وبيع القمح يكاد يكون الدخل املايل الوحيد ،
ومن الأغاين التي عربت عن انتظار الفالح ملو�سم ح�صاد القنح:
بكره بتخل�ص احل�صيدة
واملوار�س والغمور
تنلب�س الثوب املطرز
ونقعد يف الق�صور

األغنية الشعبية يف موسم الزيتون:
البعد الديين والوطين لشجرة الزيتون:
جت�سد العالقة بني الزيتون واملزارع بعداً ثقافي ًا يتوزع على م�سار عقائدي  ،وم�سار
وطني ؛فالعقائدي م�ستمد من اخلطاب القر�آين �إذ �أق�سم رب العاملني بالزيتون يف قوله
ني ( ، {)3وو�صف �شجرة
ني (َ )2و َهذَا ا ْل َب َل ِد ْ أ
ني َوال َّز ْيت ِ
الَمِ ِ
تعاىل} :وال ِّت ِ
ُون (َ )1وطُ و ِر �سِ ي ِن َ
ال�س َما َواتِ َو ْ أَ
اح
ال ْر ِ
الزيتون باملباركة يف قوله } :اللهَّ ُ نُو ُر َّ
�ض َم َث ُل نُو ِر ِه َكمِ�شْ كَاةٍ فِي َها مِ ْ�ص َب ٌ
اج ُة َك�أَ َّن َها َك ْوك ٌَب ُد ِّر ٌّي ُيو َق ُد مِ ن �شَ َج َرةٍ ُّم َبا َركَةٍ َز ْيتُونِةٍ لاَّ �شرَ ْ ِق َّيةٍ َولاَ
اجةٍ الز َُّج َ
اح فيِ ُز َج َ
المْ ِْ�ص َب ُ
غَ ْر ِب َّيةٍ َيكَا ُد َز ْي ُت َها ُي ِ�ضي ُء َو َل ْو مَ ْ
ل تمَ َْ�س ْ�س ُه نَا ٌر ُّنو ٌر َعلَى نُو ٍر{ �( .سورة النور  )35ويف غري مو�ضع
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من القر�آن الكرمي ارتبط ذكر الزيتون بنعم اهلل وجتلِّيات �إعمار الأر�ض نحو قوله تعاىل :
َاب َوال َّز ْيتُو َن َوال ُّر َّما َن ُم�شْ َت ِب ًها َوغَ يرْ َ ُمتَ�شَ ابِهٍ { (الأنعام .)99
} َو َجن ٍ
َّات ِّم ْن �أَ ْعن ٍ
و�أ�سهمت الأحاديث النبوية يف تعزيز قدا�سة �شجرة الزيتون والزيت  ،نحو قول الر�سول
الكرمي ( »:كلوا الزيت و�أدهنوا به  ،ف�إنه َي ْخرج من �شجرة مباركة) .وميتد ال�سياق الديني
املقد�س ل�شجرة الزيتون �إىل الطوفان الذي يعد حدثا كونيا حدد معامل احلياة اجلديدة على
الزيتون وانتهاء
الأر�ض كما ت�صوره الروايات التاريخية الدينية التي تربط بني غ�صن
ِ
غ�صن
الطوفان  ،وا�ستقرار احلياة  ،و�شيوع ال�سالم على الأر�ض  ،ولهذا �صار
الزيتون رمزاً
ِ
ُ
لل�سالم والأمن.
وتعبرّ �شجرة الزيتون عن العالقة التاريخية بني الإن�سان والوطن  ،وترمز جذورها
للبعد التاريخي الرتباط الفل�سطيني ب�أر�ضه  ،وت�شكل دلي ًال على التم�سك ب�أر�ض الأجداد .
وت�شكل �شجرة الزيتون يف الأدب الفل�سطيني وخا�صة ال�شعر �أيقونة رمزية تختزل دالالت
دينية و�سيا�سية  .ومازالت قيمة الأر�ض لدى فئة من املزارعني مرتبطة بوجود �شجر الزيتون
 ،فالأر�ض املزروعة بالزيتون �أعلى يف قيمتها املادية من الأر�ض املزروعة بغري الزيتون.
ويكاد زيت الزيتون ال تخلو منه مائدة ،وخا�صة مائدة الفطور كما تعرب الأمثال
وزيت )  ،و( خبزي وزيتي
ال�شعبية ( الزيت عمارة البيت ) و ( اللِّي � ُّأمه يف البيت بوك ْل خب ْز
ْ
عمارة بيتي)  ،و( الزيت عمود البيت ) ،وغريها من الأمثال التي ت�ؤكد على �أن الزيت �أهم من
غريه من املواد التموينية  .وت�ؤكد الأمثال ال�سابقة على �أهمية الزيت يف وجبات الطعام (من
غريو ال�سفرة وال مرة تعمر) .
وترد �شجرة الزيتون مقرونة بخريات الطبيعة الفل�سطينية كما يف الأغنية الآتية:
ط�ي�ر طاي��� ْر َم ّي���ل عال���وادي
ي���ا
ْ
ت�ي�ن �س���وادي
زع�ت�ر مع
�شوي���ة
ْ
ْ

العن���ب ُز َّوادِي
وجيبل���ي من ك���ر ِم
ْ
وح���ب الزيتونا
الفغي�ش
ْ
والزي���تِ
ِّ

وتبني الأغنية ذاتها فوائد الزيت الذي ال يقت�رص على الأكل :
ال�سف���رة وال م���رّ ْة ِت ْع َم ْر
أخ��ض�ر زيت���وين الأَ�سم ْر
زيتوين ال
م���ن غري ُو ُّ
ْ
من منتوجاته �أحل���ى �صابونا ()19
يف���رح �ساع��� ْة م���ا يك ْرب
ِل���ب
والق ْ
ْ
البعد النفسي واالجتماعي يف أغاني قطف الزيتون:
تعرب �أغاين الزيتون عن البعد االقت�صادي؛ لأن املوا�سم الزراعية عامة كانت هي الدخل
الرئي�س للمزارعني .وما دام معظم املزارعني ميلكون �أ�شجار الزيتون ،فمن البدهي �أن يج�سد
املو�سم ب�رشى طال انتظارها ،ولعل هذه الب�رشى هي التي �شجعت املزارع ليتغنى ب�شجرة

الزيتون التي �شبهها بالعرو�س كما يتجلى يف الأغنية الآتية:
عرو�س
أطيب
ْ
زيتونتي � ْ
ُو�س
ما بتثَّم ْن بالفل ْ
حتميني الفقر الب�ؤ�س
عبو�س
ومن �رش يوم
ْ
ما �أحالها وقت النوار
وال�شجر بدون �أزهار
�إن ت�شبيه الزيتونة بالعرو�س يج�سد اجلمال املثايل يف الثقافة ال�شعبية التي ترى يف
العرو�س مثا ًال للجمال والكمال والن�شوة  ،فال مو�صوف يتفوق عليها  ،فهي �سيدة اجلمال
واملثال واالكتمال  ،كما �أن َنف َْي ارتباط الزيتونة بالقيمة املالية (ما بتثمن بالفلو�س)
ي�ؤكد القيمة النف�سية واالجتماعية ل�شجرة الزيتون التي يراها الفالح درعا ح�صين ًا يحميه
من اجلوع �أو الفقر  ،وهي الذخرية التي يطمئن لها،ومتنحه الأمان وال�سكينة والر�ضا
 .وين�سجم هذا البعد النف�سي واالجتماعي ل�شجرة الزيتون يف الأغنية ال�شعبية مع داللة
بع�ض الأمثال ال�شعبية اخلا�صة ب�شجرة الزيتون والزيت التي �أ�رشنا �إليها �سابقا  .وت�سجل
املقطوعة ال�سابقة متيز �شجرة الزيتون عن غريها من الأ�شجار من حيث دميومة خ�رضة
�أوراقها  ،وين�سجم هذا التميز والتفوق مع اجلمال املثايل ل�شجرة الزيتون يف وجدان الفالح
الذي يقارب بني جمال �شجرة الزيتون و�أنوثة العرو�س من جهة  ،ومتيز الزيتونة بخ�رضتها
عن غريها من الأ�شجار .
ويتغنى الفالح بحجم حب الزيتون :
زيتونتي يا حبها َبل َْح َبل َْح
لو يدري بها القا�ضي �سرَ َ ْح
ُي�ضمر هذا التغني والت�صوير حلجم حب الزيتون عناية املزارع بال�شجرة من حيث
احلراثة والتقليم  ،واختيار الأنواع املح�سنة التي ُتثمر ثمراً كبري احلجم  .كما توحي
بالتفاخر بني الفالحني يف حما�سن ثمر الزيتون � ،إذ كان التفاخر بينهم ي�شكل حيزاً الفت ًا
يف حياتهم االجتماعية اعتمادا على �أن الزيتون ،وخا�صة مو�سم جني الثمار ،ي�شغل م�ساحة
ذهنية وزمنية يف حياة املزارعني .
وت�صل العالقة الوجدانية بني الفالح والزيتونة �إىل مناجاة جت�سد ارتباط الفالح
ب�شجرة الزيتون  ،نحو املقطوعة الآتية :
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�س���ا ِري
���ح
احلَ���وا ِري
زيت���ون
ي���ا
ج��� َّدا َدكْ
ِ
َ�ص َّب ْ
بالطاب���ون
م�سخ��� ْن
اقل���ب
ليم���ون
اقل���ب
زيت���ون
ي���ا
ّ
ِ
ْ
ْ
ْ
وبدر�س��� ْك يف الب���دادة ()20
باجل��� َّداد ْة
َب ِج��� َّدكْ
َّ
ُ
تت�ضمن املقطوعة ال�سابقة تفا�ؤل املزارع بحجم ثمار الزيتون التي يتمنى لو كانت
بحجم ثمرة الليمون كي يح�صل منها على زيت وفري يحقق رغبة ينتظرها املزارعون يف
نهاية املو�سم وهي «اخلبز امل�سخن يف الطابون» الذي يعد من طقو�س امل�أكوالت ال�شعبية
الفل�سطينية التي ترتبط مبو�سم قطف الزيتون يف الغالب  .وتت�ضمن املناجاة يف املقطوعة
ال�سابقة حزمة من امل�صطلحات ال�شعبية التي تر�سم تفا�صيل احلياة اليومية يف مو�سم
(�ص َّب ْح ج َّدادكْ �سا ِري) ،
الزيتون وهي ال�صباح الباكر الذي يبد�أ فيه الفالح قطف الزيتون َ
والأدوات امل�ستخدمة (اجل ّدادة)  ،و «درا�سة الزيتون يف البدادة»� ،أي حجر البد الذي يطحن
ثمار الزيتون .
ومن امل�ألوف �أن موا�سم الزيتون متفاوتة من حيث كمية الثمار  .وحينما يكون املو�سم
غني ًا بالثمار يتفاءل املزارعون و ُي�سمى املو�سم « املا�سية»  ،و�إذا كانت كمية ثمار الزيتون
قليلة ُي�سمى املو�سم « �شلتونة « )21(.ومن الأغاين التي تعرب عن الب�شارة :
والزيت ب ْنقُطْ م َّن ْه
زيتونَّا حام ْل
ْ
كث م َّن ْه
رب رّ
زيتونَّا يا َوحدانيِ يا ْ
زيتونا حام ْل والز ِّي ْت َع َج َرار ْه
يا وحدا يا رب تعمر داره()22
نايفْ
ْ َ
نيِ
ويج�سد تكرار لفظ ( زيتونا) يف الأغنية مناجاة بني املزارع والزيتونة  ،كما يك�شف
التكرار اللفظي عن ع�شق املزارع ملو�سم الزيتون .
وحينما تقل ثمار املو�سم تعرب الأغنية ال�شعبية عن عتاب الفالح للزيتونة ،كما يف
الأغنية الآتية:
يا زيتون احلق عليك
واطلع زيتك من عينك
جاء العتاب يف الأغنية من�سجما مع �أ�سلوب الت�شخي�ص والأن�سنة الذي حتولت فيه
�شجرة الزيتون �إىل �إن�سان ق�صرّ يف عطائه  ،و�سبب خيبة للمزارع .
أغاني احلث على العمل:
ت�شجع الأغنية ال�شعبية العاملني على العمل  ،و ُت�سهم يف دفع امللل وال�ضجر عنهم

وخا�صة �أن �ساعات العمل تبد�أ من ال�صباح الباكر حتى غروب ال�شم�س يف الغالب « .ودفعا
للملل تبد�أ �إحدى الن�ساء بغناء «حديوية» ذات وزن خفيف يتفق يف �إيقاعاته مع حركة
اليدين ال�رسيعتني  .وقد ت�رسد «احلديوية» ق�صة م�سلية  ،نحو ق�صة «الغزالة« التي كان
ال�صيادون يطاردونها  ،فا�ستجارت بالنبي عليه ال�سالم الذي حماها وباركها و�أر�سلها �إىل
�صغارها و�أثدا�ؤها مليئة باحلليب  ،كما يتجلى يف كلمات الأغنية الآتية:
َ�صلَّ���ى ا ْ
هلل علي��� ْه
علي���ه
�صلَّ���وا
والنب���ي
و�أل���فْ
�إلي���ه
اقب��� ْل
والبع�ي�ر
و�ألِ���فْ �ص�ل�اة َع حمم���د
واختارتَ���ه
زارتَ���ه
زارتَ���ه
الغزالَ��� ْة
و
لهي���ب النَّ���ار
ِج���رْنيِ م���ن
قال���ت ِج���رين ي���ا مخُ ت���ار
ِ
ُروح���ي ر�ضع���ي ا�صغ���ارك
روح���ي كان اهلل ج���ارك
وار�ضع���وا م���ن دي احللي���ب
و ار�ضع���وا ي���ا �صغ���ا ْر من���ي
()23
م���ن �شفاع���ات هاحلبي���ب
حمم���دي
واحلبي���ب
ُت�ضمر حكاية الغزالة يف الأغنية ال�سابقة معتقدات �شعبية م�ستمدة من الأ�سطورة التي
تفيد �أن الغزالة مقد�سة ب�سبب ارتباطها بال�شم�س التي عبدها العرب قدمي ًا  .و ُت�شجع هذه
العالقة بني ال�شم�س والغزالة على ر�صد املعتقدات ال�شعبية والأ�ساطري يف الأغنية ال�شعبية
الفل�سطينية التي ت�شكل جانبا من الثقافة ال�شعبية .
أنواع مثار الزيتون:
ال�رصي والربي والنبال ،
ر�صدت الأغنية ال�شعبية بع�ض �أنواع ثمار الزيتون  ،ومنها
ّ
كما يف الأغنية الآتية :
ّ���ب
القْاطَ ��� ْه
� َّأم���ا
طي���ب
زيت���ه
ال��ُّص�رُّ ّ ي
ِبغل ْ
ْ
بمِ َ ��� ِّر ْر
القْاطَ ��� ْه
� َّأم���ا
ْم���رّي
زيتَ���ه
وال�ب�ر ْي
ِّ
عج���ا ْل عج���ا ْل
�س َّي���ا ْل
زيتَ���ه
النب���ال
�أم���ا لْقاطَ ��� ْه
َ
فالنوع ال�رصي تكون ثماره �صغرية احلجم  ،ولونه �أ�سود  ،و ُي�سمى �أحيانا حب ال�شعري
والربي ينت�رش يف مناطق جبلية
�إذا كان حجمه �صغرياً جداً  ،وتكون ال�سيوله فيه منخف�ضة ِّ .
كثرية من ال�شمال �إىل الو�سط (جنني ،نابل�س ،رام اهلل)  .والنوع النبايل وهو �صنف ين�سب
�إىل بلدة “برينباال” يف منطقة القد�س� ،أو �إىل مدينة نابل�س التي كانت ت�سمى نيوبول�س. .
وثماره تنا�سب الكبي�س والع�صري .والكبي�س يكون يف معظم الأحيان �أخ�رض ،ويت�صف زيته
باجلودة العالية  ،ويختلف نوعه تبع ًا للرتبة واملنطقة ،وكذلك احلال بالن�سبة للون الزيت
حتا يف الأرا�ضي اخلفيفة .وت�صل ن�سبة الزيت يف هذا ال�صنف �إىل
ولزوجته؛ فاللون يكون فا ً
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حوايل  22%من وزن الثمرة يف مرحلة الن�ضج الكامل ،عند ا�سوداد الثمار)24(.

مصطلحات وأدوات يف أغاني الزيتون:
النكافة واجلدادة والعراد  ...ثالثة م�سميات ترتدد يف مو�سم قطف الزيتون؛ فالنكافة
ع�صا ق�صرية ت�ستخدم ل�رضب �أغ�صان �شجرة الزيتون بخفة لت�سقط ثمار الزيتون  ،واجلدادة
�أطول من النكافة لإ�سقاط ثمار الزيتون التي تكون يف و�سط ال�شجرة  ،والعراد �أطول من
اجلدادة لإ�سقاط الثمار العالية .
ومن الأغاين التي تت�ضمن م�صطلحات و�أدوات جني حم�صول الزيتون :
���ب
ِبغ ِّل ْ
�س���ا ِري
الب��� َّداد ْه

لْقاطَ ���ه
�أم���ا
طي���ب
زيت���ه
ّي����ص
واملل ْ
���ح
احل���وا ِري
زيت���ون
ي���ا
َج��� ّدا َدكْ
ِ
َ�ص ّب ْ
يف
ر�س��� ْك
اجلَ��� َّدا َده
يف
َب ِج���دكْ
َو ُب ْد َ
ويعني « امللي�ص» يف املقطوعة حب الزيتون الأ�سود الذي يغلب عليه �صغر احلجم ،
وحينما يكون حجمه �صغريا جدا ي�شبهه املزارعون بـ «حب ال�شعري «  ،ولهذا عربت الأغنية
عن �صعوبة قطفه وجمعه  .ومن املرجح �أن ت�سمبته بـ امللي�ص تعود �إىل �سهولة انزالقه من
قب�ض َت على �شيء فان َفل ََت
اليد  ،ويعزز هذا الرتجيح �أن من معاين «مل�ص» يف املعجم « �إِذا ْ
َ�ص من يدي امنِال�صاً»( . )25ومن املعلوم �أن حب الزيتون الأ�سود لزج رطب
من َيدِك قلت انمْ ل َ
ير�شح زيته ،ما ي�سهم يف انزالقه �أو امنال�صه – كما ورد يف املعجم .
و�أما الْل َقاطْ الذي ي�شيع على �أل�سنة الفالحني بدال من لفظ « َقطَ َف»  ،ف�أ�صله اللغوي
ف�صيح �إذ يقول الفالحون « لْقاطِ الزيتون «  ،واللفظ م�أخوذ من ال َّل ْقط وهو �أَ ْخ ُذ ال�شيء من
الزرع القِط و َل ّقاطٌ و َل َّقاطة .وكل ُنثارة من
ال�سنابِلَ �إِذا ُح ِ�ص َد
ُ
الأَر�ض  .ويقال للذي َي ْل ُقط َّ
�سنبل �أَو ثمر َلقطٌ والواحدة َلقطة يقال لقطْ نا اليوم لقط ًا كثرياً)26(.
َ
َ
َ
َ َ
ُ ْ
جل َدا ْد واجلْدا َدة يف الأغنية ال�سابقة من �أ�صل لغوي واحد « جدد «  ،وا َ
وا ْ
جل َّداد هو الرجل
الذي يحمل ع�صا طويلة يه�ش بها على ال�شجرة في�سقط حب الزيتون على الأر�ض فتلتقطه
الن�ساء  ،فالرجلُ َج َّداد  ،واملر�أة لقاطة  .ولفظ اجل َّداد �صيغة مبالغة على وزن ( ّفعال)  ،و�سمي
الرجل بـ ج ّداد ب�سبب كرثة �رضب ال�شجرة بالع�صا الطويلة  .واجل ّدادة ا�سم �آلة على وزن «
فعالة «  ،واللفظ م�شتق من الفعل « جدد» وفق �أ�صول علم ال�رصف  .و�أ�صل اجل َّداد واجلّدادة
ّ
جلد م�صدر جد التمر يجده)27(.
َ
م�أخوذ من اجلَدا ُد وا ِ
جلدا ُد وهو �أ ُ
َ َ ُ ُّ
ُ َ َّ
وان ال�صرِّ ِام  ،وا َ ُّ
وي�سمى ع�رص حب الزيتون وا�ستخراج الزيت « درا�سة» – كما ورد يف املقطوعة
ال�سابقة . -ودرا�سة �أو در�س الزيتون يعود �إىل �أ�صل لغوي ف�صيح ؛ فقد ورد يف املعجم َد َر َ�س

الريح َت ْد ُر ُ�سه َد ْر�س ًا
در َ�س ا َلأث َُر َي ْد ُر ُ�سُ ،درو�س ًا و َد َر َ�سته
ُ
ُ
والر ْ�س ُم َي ْد ُر ُ�س ُد ُرو�س ًا عفاَ .و َ
ال�شيء َّ
()28
َ
طَ
دا�سوها .
ي
�
أ
ا
ِرا�س
د
ة
ن
حل
ا
وا
�س
ر
د
و
.
ِي�س
د
ذا
�
إ
ا
ِرا�س
د
ر�س
د
ي
الطعام
�س
ر
د
و
ه.
ت
حم
ً
ً
ِ
ِ
ْ
ِ
ُ
َ ََ ُ
ُ ُْ ُ
�أَي َ ْ ُ َ
وتفيد هذه املعاين املحو والتحول � ،أي حتول حب الزيتون �إىل مادة ت�شبه العجني  .وال ي�صري
دورات عدة  ،وتناظر هذه احلالة
حب الزيتون عجين ًا �أو هري�س ًا �إال �إذا دار عليه حجر الب ِّد
ٍ
امل�شي عليه .
معنى الطريق الدار�س الذي ال ي�صبح دار�س ًا �إال �إذا كُ رث
ُ
نهاية موسم الزيتون (اجلاروعة ):
تختزلُ كلمات الأغنية ال�شعبية م�شاهد ومواقف من العادات والتقاليد التي تخفى على
اجليل املعا�رص  ،وال يعرف تفا�صيلها �سوى املزارعني الذين �شهدوا �أو مار�سوا تلك العادات
والتقاليد  ،نحو العادات والتقاليد املرتبطة باليوم الأخري من مو�سم قطف الزيتون  ،والتي
ُت�سمى « اجلاروعة «  ،كما يف املقطوعة الآتية :
بالطابون
بطاطا نِ�ش ِوي
ْ
الزيتون
نوخِ ْذ ع ْجدا ِد
ْ
ُون
م�سخن جاروعة ِبتك ْ
ب د ما جنيب الزِّيتات()29
ْ
ِ
َ عِ ْ
فاجلاروعة هي نوع غري حمدد من الطعام ال�شهي ُي�ؤكل يف اليوم الأخري من انتهاء
مو�سم قطف الزيتون  ،وقد تكون « اخلبز امل�سخن « امل�شبع بالزيت اجلديد  ،وقد تكون طعاما
�آخر  .كما �أن من م�شاهد اجلاروعة توزيع كمية من الزيتون على الأطفال احلا�رضين كي
يبيعوا الزيتون ليح�صلوا على املال.

األغنية الشعبية يف موسم السمسم:
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ما زال الفالحون يزرعون نبات
ال�سم�سم يف �سهول جنني ،وخا�صة يف �سهل
مرج ابن عامر  .ومير جني حم�صول ال�سم�سم
مبراحل عدة ؛ �أولها  :اقتالع نبات ال�سم�سم
من جذوره بعد ن�ضوج �أجرا�سه  ،وجتميعه
يف حزم متقاربة يف احلجم ،لي�سهل نقله
من مكان زراعته – كما يبدو يف ال�صورة
الأوىل  .والثانية  :و�ضع حزم ال�سم�سم على
�شكر قر�ص دائري �أو هرمي � ،أو �أي �شكل
يتيح و�صول ال�شم�س �إىل نبات ال�سم�سم كي يتحول لونه من الأخ�رض �إىل الأ�صفر – كما يبدو
يف ال�صورة الثانية  .وكان املزارعون – قدميا – ي�ضعون حزم ال�سم�سم ب�شكل دائري على
�سطوح البيوت  ،وكان ُي�سمى قر�ص ال�سم�سم  .ومن املرجح �أن و�ضع قر�ص ال�سم�سم على
�سطح البيت كان يهدف �إىل منع الدواجن من �أكل احلب � ،أما حماية ال�سم�سم من الطيور غري
الداجنة فكان املزارع يعمد �إىل ن�صب “فزاعة“ بني حزم ال�سم�سم لتخويف الطيور الربية .
وثالثها“ :كت” ال�سم�سم وهي �رضب احلزمة بـ ع�صا �صغرية كي تنزل حبوب ال�سم�سم �إىل
الأر�ض.
ومن �أبرز الأغاين ال�شعبية يف مو�سم جني ال�سم�سم :
ال�سم�س���م
زراع�ي�ن
ي���ا
ال�سم�س���م
زارع�ي�ن
يـ���ا
خل���ي ال�سم�س���م بج ْرا�س��� ْه
خل���ي ال�سم�س���م بج ْرا�س��� ْه
والل���ي يه���وى وم���ا يوخ��� ْذ
والل���ي يه���وى وم���ا يوخ��� ْذ
را�س��� ْه
َع
ال�سك��� ْن
ِك ّب���وا
را�س��� ْه
َع
ال�سك��� ْن
ِك ُّب���وا
َ
َ
َّ
َّ
متزج كلمات الأغنية الغزل بال�سخرية يف �سياق زمني يرتبط مبو�سم ال�سم�سم .وال جتد
الدرا�سة تعلي ًال لهذا الربط؛ �إذ �إن الأغنية املوروثة جي ًال عن جيل تبقى كلماتها وتخفى
منا�سبتها؛ لأن الذاكرة اجلماعية تردد الأغنية ،وتن�سى �سببها ومنا�سبتها.
ومن الأغاين التي ت�شري �إىل و�ضع قر�ص ال�سم�سم فوق �أ�سطح البيوت:
احليطان
ال�س ْم�سِ ْم الخ َظ ْر جلّل
ْ
ِو ِّ
كان
قوم يا بو حممد وافتح ال َّد ْ
العر�سان
اقطع يا بو حممد بدالتِ
ْ
وهذي الفرحة ناويها زمان()30

وتت�ضمن كلمات الأغنية بعدا اقت�صاديا يرتبط بانتظار املزارع ملو�سم ال�سم�سم كي
يبيع املح�صول  ،وي�شرتي حاجاته � ،أو ينفذ م�رشوعا اجتماعيا كالزواج  ،كما ت�شري داللة
الأغنية  .كما تدل الأغنية على فرح املزارع مب�شهد قر�ص ال�سم�سم الذي «يجلل» �سطح البيت.
ومن �أغاين مو�سم ال�سم�سم التي يغلب عليها الإيقاع الهادئ والكلمات الب�سيطة :
ْرا�ص��� ْه
وال َع َ�س��� ْل
را�س��� ْه
ال�س ْم�سِ ��� ْم
بق َ
ِب ْج َ
َّ
را�س��� َه
باخل�ي�ر
مي�سيك���م
اهلل
ِّ
ْ
ك ْل واح��� ِد ْب َ
وال َع��ِص�ررِ ْ جان���ا ق�سمه
با�س َم��� ْه
وال�سم�س���م
ِّ
ْ
ا�س��� ْه
مي�سيك��� ْم باخل�ي�ر
اهلل
ٍّ
ك ْل واح��� ِد ِب َر َ

نتائج الدراسة:
1 .1حتدد الأغنية ال�شعبية يف املوا�سم الزراعية الهوية الوطنية  ،وجت�سد العالقات
االجتماعية  ،وتر�سم التعالق بني الإن�سان والأر�ض.
2 .2تتميز الأغنية ال�شعبية بب�ساطتها يف املعنى واللفظ والرتاكيب  ،ويتفاعل معها
�أبناء ال�شعب مبختلف م�ستوياتهم الفكرية.
�صورت الأغنية ال�شعبية يف املوا�سم الزراعية العاطفة املتبادلة بني الرجل واملر�أة
ّ 3 .3
بلغة قريبة من الغزل العذري يف ال�شعر العربي.
ُ 4 .4ي�سهم الإيقاع املنظم للأ�صوات يف �أثناء العمل على انتظام حركة العمل وتن�سيقها،
كلمات الأغنية يف دفع امللل وال�ضجر عنهم ،وخا�صة �أن �ساعات العمل تبد�أ من
�سهم
ِ
و ُت ُ
ال�صباح الباكر حتى غروب ال�شم�س يف الغالب.
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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�سة للك�شف عن جزء ال يتجز�أ من املوروث الثقايف وال�شعبي الفل�سطيني
أ�سا�سيا من منو الطفل وتطوره ،وهي الألعاب ال�شعبية
جزءا �
الذي كان حتى الأم�س القريب ً
ّ
التي �أ َّدت دورا مهم ًا يف املجال الرتبوي واالجتماعي واليوم �إذ نحاول �إحياءها ،لأهميتها
يف معاجلة ظاهرة العنف املدر�سي الناجت عن التطور التكنولوحي والعوملة وثورة االت�صاالت
التي برزت يف الربع الأخري من القرن الع�رشين.
رك ّزت هذه الدرا�سة على جمموعة من الألعاب ال�شعبية التي ميكن �إدراجها حتت
ما ي�سمى اال�سرتاحة الن�شطة� ،أو من خالل الفعاليات اليومية ،كح�ص�ص الرتبية البدنية
واملهرجانات الريا�ضية وغريها.
يف حال مت اعتمادها من قبل امل�ؤ�س�سات الرتبوية واملدار�س االبتدائية حلل ظاهرة
العنف املدر�سي ،نكون بهذا قد �ساهمنا ب�إحياء جزء مهم من موروثنا ال�شعبي ،وعززنا �أحد
مقومات الهوية الفل�سطينية التي يحاول الآخر ومنذ ب�سط �سيطرته على الأر�ض الفل�سطينية،
�رسقة تراثها ،وطم�س موروثها التاريخي واحل�ضاري.
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

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:
عر ُف على �أ ّنها من املوروثات الثقافية املنقولة ،والتي
تع ُّد الألعاب ال�شعبية ،التي ُت ّ
وقيما عميقة و�أهدافًا �سامية ،ت�سهم يف تنمية �شخ�صية الطفل يف خمتلف اجلوانب
حتمل معاين ً
االجتماعية واالنفعالية والرتبوية والتعليمية واجل�سمية واللغوية ،ولأنها جزء ال يتجز�أ من
املوروث الثقايف وال�شعبي ،الذي يعك�س طبيعة هذا املجتمع ،ر�أينا �أن نكر�س بحثنا يف
مو�ضوع مهم من موا�ضيع الثقافة الفل�سطينية التي ات�سمت بحرية املمار�سة ،واحتكمت �إىل
قوانني وقواعد خا�صة بها ،و�شكلت دليلاً على دميومة الإبداع واالبتكار ال�شعبي الفل�سطيني
يف مناطق فل�سطني كافة� ،أال وهي الألعاب ال�شعبية .حيث� أكدت الدرا�سات والبحوث الكثریة
املتنوعة ،على �أن ال ّلع َِب هو مدخل وظیفي لعامل الطفولة ،وو�سیط تربوي فعال لت�شكیل
�شخ�صیة الفرد يف �سنوات طفولته)1( .
واحلقیقة �أن �أهمية اللعب يف حیاة الأطفال وحتقيقها لدوره الرتبوي يف بناء
أ�سا�سا بوعي الكبار عامة والآباء واملعلمنی خا�صة ،ومدى �إتاحتها
�شخ�صیة الطفل ،تتحدد � ً
الفر�صة �أمام الأطفال لتحقیق الذات يف �أن�شطة اللعب املتنوعة .كانت الألعاب ال�شعبية يف
املا�ضي مبثابة مر�آة تنعك�س من خاللها مالمح احلياة االجتماعية وتراثها الثقايف بكل ما
فيها من قيم ح�ضارية ومعارف �إن�سانية .وقد ُ�س ِّم َيتِ الألعاب بهذا اال�سم ،نظراً لأنها كانت
متار�س يف الأحياء ال�شعبية من القرى واملدن .واليوم ويف ظل تهويد الأر�ض الفل�سطينية
وم�صادرتها من قبل امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية ،واختفاء،ال�ساحات والبيادر ،وازدحام الأزقة
وال�شوارع بال�سيارات واملارة� ،سببت يف تقليل جتمع الأطفال للعب فيها .حيث بد�أت
الألعاب ال�شعبية يف االندثار والتال�شي يف املدن؛ وت�ضاءل انت�شارها ب�شكل كبري يف القرى
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الفل�سطينية� .أما يف منطقة اجلليل مو�ضوع البحث ،بالكاد جتد �أطفاال يلعبون �ألعابا �شعبية
ب�شكل جماعي.للأ�سباب املذكورة �أعاله� .إ�ضافة �إىل ما ذكر ف�إن ال�سبب الأكرث �أهمية والذي
غزا جمتمعنا و�أثر على ثقافته ال�شعبية هو التطور التكنولوحي والعوملة وثورة االت�صاالت
التي برزت يف الربع الأخري من القرن الع�رشين .ففي �أعقاب انت�شار و�سائل الإعالم احلديثة
والتكنولوجيات الرقمية يف �شتى �أرجاء الأر�ض وظهور” القرية العاملية” ،ت�شكلت �شكوك
وخماوف كثرية بني �شعوب العامل ،ال�سيما املجتمعات النامية حول ت�أثري و�سائل الإعالم
والتكنولوجيات احلديثة امل�ستوردة على ثقافاتها الوطنية وتقاليدها وتراثها وعلى تغيري
الرتكيبة االجتماعية يف العامل)2(.
وقد �أثبتت العديد من الدرا�سات والبحوث الغربية انعدام �أي جمتمع ال يتمتع باحل�صانة
الكاملة �ضد ت�أثري الو�سائل والتكنولوجيات الغربية احلديثة ،حيث �أ�صبحت هذه الو�سائل
والتكنولوجيات ،قوة م�ؤثرة يف النظام االجتماعي العاملي ب�سبب انت�شارها الال حمدود
وتغلغلها يف الدول النامية ،وكذا كونها م�صدراً للمواد الإعالمية والرتفيهية والثقافية.
تف�شيا ظاهرة العنف التي
رافقت هذا التطور ظواهر اجتماعية كثرية كان �أ�شدها و�أخطرها
ًّ
جديا على مركبات املجتمع� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن احلروب التي ال ترتك
�أ�صبحت ت�شكل خطراً ًّ
خلفها �إال الويالت واخلراب.

مشكلة البحث وأسئلته:
تتمثل م�شكلة البحث يف التعرف �إىل الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية الآخذة بالتال�شي،
ودورها الرتبوي يف التخفيف من حدة العنف املدر�سي ،الذي �أ�صبح ي�شكل م�شكلة خطرية
يف جمتمعنا ،ويحمل ظواهر اجتماعية �سلبية ،كان �أبرزها العنف بني طالب املدار�س ،الأمر

الذي يحعلنا نت�ساءل:

1 .1هل ميكن للألعاب ال�شعبية التي بد�أت تتال�شى ب�سبب التطور التكنولوجي وثورة
االت�صاالت �أن حتد من ظاهرة العنف يف املدار�س؟
2 .2كيف ميكننا دمج الألعاب ال�شعبية يف الربامج والفعاليات املدر�سية اليومية؟
3 .3هل ميكن للألعاب ال�شعبية �أن حتقق دورها الرتبوي يف بناء و�صقل �شخ�صية
الطفل ح�سب ما جاء يف الدرا�سة ؟

هدف البحث:
يهدف البحث �إىل �إحياء الألعاب ال�شعبية كونها تنمي مهارات وقدرات تربوية ت�ؤكدها
كتب الرتبية وعلم النف�س ،حيث ت�شري الدرا�سات والبحوث الكثریة املتنوعة ،على �أن اللعب
هو مدخل وظیفي لعامل الطفولة ،وو�سیط تربوي فعال لت�شكیل �شخ�صیة الفرد يف �سنوات

طفولته .واحلقیقة �أن �أهمية اللعب يف حیاة الأطفال وحتقيقها لدورها الرتبوي يف بناء
�شخ�صیة الطفل ،تتحدد �أ�سا�سا بوعي الكبار عامة والآباء واملعلمنی خا�صة ،ومدى �إتاحتها
الفر�صة �أمام الطفل لتحقیق الذات يف �أن�شطة اللعب ومواقفه املتنوعة .وبناء عليه نرى �أن
ت�ضاف الألعاب ال�شعبية �ضـمن املـنهج الدرا�سي للمرحلة االبتدائية ،لت�صبح مادة مكملة
تندرج حتت م�سمى مادة الرتاث� ،إذ تمُ ِكّن تلك املادة الطالب من التعرف �إىل �أنواع الألعاب
ال�شعبية من خالل تن�شيطها يف �ساحات املدار�س و�ساعات الفراغ �أو يف �أثناء احل�ص�ص
الريا�ضية واملهرجانات املدر�سية .كما ميكن التعاون بني املجتمعني املدر�سي واملحلي،
من خالل اال�ستعانة ب�أ�صحاب اخلربة لتقدمي درو�س يف الرتاث للأطفال يف املدار�س.

أهمية البحث:
مو�ضوعا مهم ًا من موا�ضيع الرتاث الفل�سطيني
تنبع �أهمية البحث من �أنه يتناول
ً
وهي الألعاب ال�شعبية ودورها الرتبوي واالجتماعي والنف�سي يف تخيف ظاهرة العنف
املدر�سي التي �أ�صبحت متف�شية يف جمتمعنا الفل�سطيني يف مناطق الـ  .48لذا نرى يف
هذا البحث الذي يربط بني الألعاب ال�شعبية وظاهرة العنف املدر�سي منوذجا جديدا ميكن
تطويره يف مدار�سنا .يف حال تكلل له النجاح و�أ�صبح متعارفًا عليه من قبل امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمية ،ميكننا �إدراجه كمادة تعليمية �ضمن املنهاج الدرا�سي ل�صفوف املرحلة
االبتدائية .ويف تلك احلالة نكون قد �ساهمنا يف احلفاظ على جزء �أ�سا�سي من موروثنا
الرتاثي ال�شعبي .الأمر الذي يجعلنا نعمل على تدريب جمموعات من املعلمني واملعلمات
وت�أهيلهم للعمل على تن�شيط الفعاليات الرتاثية املدر�سية.

فرضية البحث:
تقوم الدرا�سة على فر�ضية واحدة وهي :دور الألعاب ال�شعبية يف تخفيف حدة العنف
املدر�سي بني طالب املدار�س يف املرحلة االبتدائية.

حدود البحث :
تنح�رص حدود البحث يف التعرف �إىل الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية و�أنواعها ودورها
حلول تربوية لظواهر اجتماعية ناجتة عن التطور التكنولوحي
يف التغيري ويف تكوين
ٍ
والعوملة ،والتي حتمل يف طياتها اثارا رمبا يكون ت�أثريها وانعكا�ساتها م�ستقب ًال ايجابي ًا
نر �آثارها بو�ضوح كامل ،لأن حركة العوملة مل تكتمل
وقد يكون �سلبياً ،ولكننا حتى االن مل َ
فوا�صل تطبيقها بعد .لكننا ن�ؤمن �أ َّنه من خالل �إحياء الألعاب ال�شعبية وممار�ستها ودجمها
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يف الن�شاطات الرتبوية يف املدار�س االبتدائية يف مدينة النا�رصة �سوف تنتج منوذجا
(موديال) جديداً ي�سهم يف التغيري واحلد من العنف املدر�سي.
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :تهتم الدرا�سة بالألعاب ال�شعبية و�أنواعها و�أ�سمائها وطريقة
اللعب ودورها يف تنمية ذكاء الطفل وبناء �شخ�صيته و�صقلها.
Ú Úاحلدود املكانية :الداخل الفل�سطيني  /مناطق �أل .48النا�رصة واجلليل.

التعريفات واملصطلحات:
عر ُف اللعب ب�أنه ن�شاط موجه� ،أو غري موجه يعرب عن حاجة الفرد �إىل
تعريف اللعبُ :ي َّ
اال�ستمتاع وال�رسور و�إ�شباع امليل الفطري له وهو �رضورة بيولوجية يف بناء ال�شخ�صية
املتكاملة للفرد ومنوها .وهو �سلوك طوعي ،ذاتي ،اختياري ،داخلي الدافع غالباً� ،أو تعليمي
تكليفي يوافق النف�س ،وهو و�سيلة لك�شف الكبار عن عامل الطفل للتعرف �إىل ذاته وعلى
عامله وميهد لبناء الذات املتكاملة يف ظل ظروف تزداد تعقيداً ويزداد معها التكيف (.)3

األلعاب الشعبية الفلسطينية:
الألعاب ال�شعبية جزء ال يتجز�أ من املوروث الثقايف وال�شعبي الفل�سطيني  ،وهذه
الألعاب ال�شعبية قد ينظر �إليها بع�ضهم على �أنها جمرد و�سيلة للهو والت�سلية وق�ضاء وقت
الفراغ ،جل�أ �إليها الأطفال يف املا�ضي للتخفيف من ق�سوة احلياة و�صعوباتها � ،اّإل �أن احلقيقة
وقيما عميقة و�أهدافًا �سامية ،بل �إنها ت�سهم يف تنمية �شخ�صية
�أن هذه الألعاب حتمل معاين ً
الطفل يف خمتلف اجلوانب االجتماعية واالنفعالية والرتبوية والتعليمية واجل�سمية واللغوية،
ومن هنا ميكن �أن نعرف الألعاب ال�شعبية على �أنها �ألعاب ب�سيطة يتناقلها الأطفال جي ًال
بعد جيل .وتندرج الألعاب ال�شعبية حتت �إطار الن�شاط الرتبوي الذي يت�ضمن تفاع ًال بني
وتعرف من خالل الدرا�سة
الطالب واملعلمني يف حماولة حتقيق �أهداف تربوية حمددة
َ
ب�أنها جمموعة من الألعاب التي �سيقوم الباحث ب�إعدادها وتطبيقها على عينة من معلمي
الرتبية البدنية ومربي ال�صفوف يف املدار�س االبتدائية يف مدينة النا�رصة ،لتعميمها فيما
بعد على املدار�س االبتدائية يف الداخل الفل�سطيني.

منهجية البحث:
ا�ستخدم يف هذا البحث املنهج التاريخي للو�صول �إىل احلقيقة التاريخية ،وقد ا�ستند
يف ذلك على امل�صادر الأولية والكتب واملراجع البحثية التي تناولت مو�ضوع البحث.
حيث يع ُّد املنهج التاريخي هو الأ�سلوب الأن�سب لبحث «دور الألعاب ال�شعبية يف تخفيف

حدة العنف املدر�سي» .كما �أ�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي يف الك�شف عن دور الألعاب
ال�شعبية يف تخفيف حدة العنف املدر�سي.

الدور الوظيفي لأللعاب الشعبية:
كانت الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية يف املا�ضي القريب متثل الت�سلية الوحيدة للأطفال
نظرا النعدام �أماكن الرتفيه ،و�ضعف احلالة املادية ،وبالرغم من ذلك كان الأطفال مي�ضون
ً
�أوقا ًتا �سعيدة قد يفتقر �إليها �أطفالنا يف هذا الع�رص ،حيث ميار�سون اليوم �ألعا ًبا� ،أغلبها
الكرتونية تت�سم بالعنف وا�ستنزاف املال وت�ضييع الوقت ،وقلة احلركة .والرتاث ال�شعبي
لي�س كل ما و�صل �إلينا من املا�ضي ،و�إمنا هو الذي و�صل �إلينا من املا�ضي وله خا�صية
الفعل والت�أثري يف حياتنا ،وعلى �أفكارنا ومفاهيمنا وت�صوراتنا ،والرتاث الذي ال ميتلك هذه
اخلا�صية ال ي�صدق عليه و�صف الرتاث.
قد تختلف الألعاب ال�شعبية التي يت�سلى بها ال�صبية يف النهار عن تلك التي ميار�سونها
يف امل�ساء ،كما �أن �ألعاب الفتية تختلف عن �ألعاب الفتيات وهناك �ألعاب م�شرتكة فيما
بينهما� ،أ�ضف �إىل ذلك �ألعاب املوا�سم ،التي متار�س يف ال�صيف والربيع ،و�ألعاب اخلريف
التي كان الأطفال ي�ستغلون فيها الرياح للعب يف طائراتهم الورقية ،وكذلك �ألعاب ال�شتاء
التي كانوا ي�ستغلون فيها �سقوط الأمطار الأوىل ،فيخططون �ألعابهم على الرتاب الرطب ،مثل
لعبة اجللل ،واحليزة وغريها من الألعاب املو�سمية.
كانت الألعاب ال�شعبية يف املا�ضي ت�شكل عاملًا جميال للطفل ،ت�ساهم يف تنمية ذكائه
وتن�شيطه و�صقل بنيته ،وتطور �إدراكه احل�سي واحلركي ،ومن خاللها كان يفرغ الطاقة
الزائدة الناجتة عن قلة احلركة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الألعاب ال�شعبية يف فل�سطني تت�شابه فيما بينها ،وقد تختلف يف
بع�ض الأحيان باال�سم بني منطقة ومنطقة وذلك ب�سبب اختالف البيئة واملناطق اجلغرافية
التي تت�سم فيها جغرافية فل�سطني ،ف�ألعاب الأطفال يف اجلليل ذات الطبيعة اجلبلية تختلف
عنها يف مناطق ال�ساحل �أو مناطق اجلنوب ال�صحراوية .ومع هذا تبقى طريقة �أداء اللعب
مت�شابهة لي�س فقط يف فل�سطني ،و�إمنا يف كل بالد ال�شام حتى العامل العربي ب�شكل �أ�شمل.
حيث �إنها يف الغالب حتث على امل�شاركة اجلماعية واللعب اجلماعي .ومن الألعاب الرتاثية
التي كانت �شائعة يف املا�ضي القريب نذكر:
الزقيطة أو زقوطة احلمام:
 جن�س الالعبني :ذكور و�إناث.
 عدد الالعبني� 12-6 :أو �أكرث.
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Ú Úو�صف اللعبة:

من �ألعاب الرك�ض املحببة عند الأطفال ،وهي من �ألعاب ال�ساحة ،يلعبها الأطفال
ب�شكل جمموعة ،ويلعبها ال�صبيان والبنات معا .ير�سو الدور على العب �ضمن جمموعة من
الالعبني عندما يبد�أ اللعب :يرك�ض الالعب باجتاه �أحد الالعبني الآخرين حماوال الإم�ساك
به ،وعادة ي�ستعمل الالعب �رسعة البديهة وح�سه الفطري يف الرك�ض وراء ال�شخ�ص حيث
يختار ال�شخ�ص البطيء يف اجلري �أو ال�شخ�ص ق�صري القامة حيث ال ميكنه الرك�ض طويال.
ف�إذا ا�ستطاع الإم�ساك به ،ينتقل الدور له ،ليبد�أ املطاردة والرك�ض وراء الالعبني من جديد.
وهكذا ي�ستمر اللعب بني كر وفر حتى يتعب اجلميع.
 ا�سم اللعبة :قحفنا ع�شك يا بومه:
 جن�س الالعبني :ذكور و�إناث.
Ú Úو�صف اللعبة:

من الألعاب املدرجة حتت ا�سم �ألعاب الرك�ض .حيث يلعب دور البومة �أحد الأوالد
الأقوياء ج�سد ًيا ومعه عدد �آخر من الأوالد الذين يقومون بدور»الفراخ»� .أما الأوالد الباقون
فيقومون بدور املهاجمني «لع�ش البومة” ،حماولني خطف فراخها من خلفها وهم ي�صيحون
ب�أعلى �صوتهم« :قحفنا ع�شك يا بومة»! .وهي حتاول حمايتهم من اخلاطفني ،و�إذا جنح
�أحدهم يف خطف فرخ من تلك الفراخ ،يجرى به ب�أق�صى �رسعته مم�سكًا بيد الفرخ املخطوف،
والفرخ يجري معه دون معار�ضة ،وعلى الولد الذي ميثل دور البومة� ،أن مي�سك ب�أي �شخ�ص
يقرتب ممن خطفوا فراخها يف حال جنحت ب�إم�ساك واحد منهم ي�صبح “بومة” ،والبومة
الأوىل تتحرر من دورها وهكذا.
اسم اللعبة  :مَجَّال بن مَجَّال -لعبة متثيلية.
 جن�س الالعبني  :ذكور.
 �أداة اللعب� :سيف من خ�شب.
من الألعاب ال�شعبية اخلا�صة بالأوالد الذكور ،تلعب على ال�شكل االّتي :يختار الأوالد
جلمال (بك�رس
اجلمال ومعه فرقة من الأوالد الذين ميثلون دور ا ِ
من بينهم واحداً ليمثل دور َّ
اجليم)
وولد �آخر ميثل املنادي الذي يحاول �أن يلفت نظر اجل َّمال ل�رسقة جماله .يتظاهر
(ج ّمال
اجل َّمال ( بفتح اجليم) بالنوم .بينما يقوم املنادي بتنبيهه بتلك الكلمات التي تقولَ :
بن َج ّمال �رسقولك جمالك)

فريد عليه اجلمال وهو ن�صف نائم�(:سيفي حتت را�سي ما ب�سمع كالمك).
جلمال ،فيقفون رافعي الأيدي ب�شكل قناطر ،يبد�أ الولد
�أما الأطفال الذين ميثلون دور ا ِ
الواقف يف طرف ال�صف باملرور من حتت القنطرة الثانية �أي من �أمام الولد الذي بجانبه،
مير كل ولد من بني �أيدي الأوالد مرة من
يتبعه زميله وهكذا ي�شكلون �شك ًال لولبي ًا حيث ّ
�أمامهم ومرة من خلفهم ،حتى ينهي اجلميع عملية الدخول واخلروج؛ حينها ي�ستيقظ اجلما
ل للبحث عن ِجماله امل�رسوقة ،يف هذه اللحظة يكون الأوالد متجمعني ب�شكل يدل على �أنهم
حمجوزين .فيبد�أ املنادي بعر�ض اجلمال ،ويف كل مرة ي�س�أل اجل َّمال« :هاظ َجملكْ »؟ فريد
عليه :ال  ...حتى ي�ستعر�ض عليه غالبية اجلمال امل�رسوقة ،ويف اللحظة التي يتعرف اجلمال
على جمله ( ،يختار ال�شخ�ص الذي يريده) ي�شبك ولدين يديهما ب�شكل “�أك�س» ويحملون الولد
(اجل ََم ْل امل�رسوق) ويبد�أون بتحريكه لأعلى و�أ�سفل ،بينما تقوم باقي املجموعة بالغناء له:
نِخ يا جملنا .
وال�ضبع �أكَلنا.
�آكلنا بطولو.
ا�سحجولو.
يا نا�س َ
وهنا تنتهي اللعبة ،لتبد�أ من جديد مع �شخ�صيات جديدة.
اسم اللعبة :املنقلة أو السبعاوية.
 جن�س الالعبني  :ذكور.
 �أداة اللعب  :قطعة من اخل�شب فيها �صفان من احلفر ال�صغرية (�أجران).
 جمموعة من احل�صى 49 ...ح�صوة.
Ú Úو�صف اللعبة:

عبارة عن �أربعة ع�رش جرن ًا حمفوراً يف ال�صخر �أو يف اخل�شب ،ويو�ضع يف كل جرن
(�سبع ح�صوات) لي�صبح املجموع ( 49ح�صوة ) من احل�صى البحرية املنتقاة لهذه اللعبة.
Ú Úطريقة اللعب:

هناك طريقتان للعب الأوىل وت�سمى (املجنونة) ،ويلعبها الأطفال واملبتدئون
وتعتمد على تدوير احل�صى من جرن �إىل �آخر حتى ي�صبح يف اجلرن الأخري ح�صوتان �أو
�أربع ح�صوات في�أخذ الالعب ما يوجد يف اجلرن املقابل له ( .ح�سني لوباين)2005 -
وتعتمد طريقة تدوير احل�صى عك�س عقارب ال�ساعة حيث يحمل الالعب ك ّل احل�صى من
اجلرن الأول وي�ضع يف كل جرن ح�صوة  ،حتى ينتهي ويقوم ب�أخذ ح�صوات اجلرن الأخري.
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وبع ّدها ف�إن بقيت ح�صوة واحدة يتوقف عن العد� ،أما �إذا كانت ثالثة �أو �أكرث فيقوم بع ّدها،
ويف حال كانت مفردة وت�سمى (قرعة) يوقف العد ،ويبد�أ خ�صمه باللعب� .أما اللعبة الثانية
فت�سمى (العاقلة) وهي تعتمد على �إعمال الفكر وهي ال�شائعة بني الكهول ،ولأنها كذلك
�سميت بالعاقلة.
لعبة البس والفار – (اطلع يابس وفوت يافار).
من �ألعاب الدائرة �سابقة الذكر  ,يقف الأوالد على �شكل دائرة مم�سكني ب�أيدي بع�ضهم
بع�ض ًا ما عدا �أثنني منهم � ,أحدهما ميثل دو ر” الب�س “واالّخر ميثل دور“الفار“ ويقف
الفار داخل الدائرة  ,ويقف الب�س خارجها  ,ويبد�أ اللعب مبحاولة دخول “ الب�س “ للدائرة
للأم�ساك “بالفار“  ,ولكن الأوالد الذين ي�شكلون الدائرة يحاولون منع الب�س من الدخول
حلماية “الف�أر “  ,و�إذا ما جنح الب�س يف الدخول للدائرة  ,يف�سحون املجال للفار يف اخلروج
منها .
ويطبقون على الب�س يف الداخل وت�ستمر اللعبة بني كر وفر  ,مطاردة و�رصاخ وهم
ين�شدون ”�أطلع يا ب�س وفوت يا فار“  ,حتى يقب�ض الب�س على الفار في�ستبدلون ب�أثنني
اّخرين ليقوما بالدور نف�سه  ,حتى يلحق الدور يف اللعب جميع امل�شرتكني يف اللعبة  ,وهذه
اللعبة ( م�شرتكة ) يلعبها الأوالد الذكور و الأناث �سوية .
فتحت الوردة:
من �ألعاب الدائرة حيث تقف جمموعة من الفتيات ب�شكل دائري ب�رشط �أن يكون العدد
فردي ًا مي�سكن ب�أيدي بع�ضهن بع�ضاً .وعندما ين�شدن  »,فتحت الوردة”يرجعن خطوة اىل
اخللف ويفتحن ايديهن م�شكلني بذلك �شكل الوردة �أو الزهرة  ,ثم يعدن وين�شدن “ غم�ضت
الوردة “ مع التقدم خطوتني للداخل وك�أنهم ي�ضمونها  ,ثم يعدن اىل و�ضعهن الدائري
الطبيعي  ,فريددن ع�رشة ع�رشين مع ت�صفيق ثالثة مرات  40 - 30ت�صفيق 60 - 50
ت�صفيق  80 - 70ت�صفيق  . 100 – 90وعند الو�صول للعدد  100تبحث كل واحدة
عن رفيقة لها فتح�ضن الواحدة الأخرى  .والبنت التي تبقى بغري رفيقة  ,ي�أ�رشون عليها
ب�أ�صابعهن ويقولون ب�صيغة املذكر “ هاذا هو احلرامي – هللي �رسقلي
امل�صاري “ ثم يكررن الأغنية.
لعبة صنم :
لعبة م�شرتكة يلعبها الأوالد الذكور والأناث وهي مبنية على قاعدة اللم�س  .فالالعب
الذي يرك�ض وراء رفاقه عليه �أن يلم�س �أحدهم قبل �أن يقول كلمة « �صنم « .ففي حال قال

�صنم وجتمد مكانه  ,عليه �أن يبقى على هذه احلالة ملتزما باحلركة التي يقوم فيها حتى
ي�أتي �أحد الالعبني ويحرره � .أما يف حالة مل�سة قبل ان يذكر كلمة �صنم ي�صبح الدور عليه
 ,لتبد�أ اللعبة من جديد.
عالي واطي :
�شبيهة بلعبة �صنم �سابقة الذكر � ,أال �أنها تختلف عنها ب�أن الالعب الذي يرك�ض خلف
املجموعة عليه �أن مي�سك ب�أحدهم قبل �أن يجد مكانا عاليا يقف عليه .
�أم�سكني �أو مد �ألأيدي .
من العاب اجلري امل�شرتكة حيث يلعبها الأوالد الذكور والأناث.
Ú Úطريقة اللعب:

ينق�سم الالعبون �إىل فريقني مت�ساويني حيث تقف كل فرقة يف �صف م�ستقيم قبالة
الفرقة الأخرى،
وتحُ دد امل�سافة ح�سب اتفاق م�سبق للفريقني .يرقم كل فريق �أع�ضاءه لت�سهيل اللعب
 ,يبد�أ اللعب بخروج �أحد �أع�ضاء الفريق (الالعب) من الفرقتني ،بينما ميد �أع�ضاء الفريق
الثاين ( املتلقي ) �أيديهم انتظارا لو�صول ال�شخ�ص اخلارج من في�رضب بيده يد ال�شخ�ص
�ألأول ثم الثاين والثالث وهويردد كلمة �أم�...سك .....ين وعندما يختار ال�شخ�ص الذي �سيجري
وراءه ي�رضب يده ويبد�أ باجلري ب�أق�صى �رسعة .باجتاه فريقه فيتبعه امل�رضوب حماو ًال
القب�ض عليه  ,ف�أن قب�ض عليه � ,أرجعه معه �أ�سرياً ،و�أوقفه خلفه  ,و�أن مل ي�ستطع القب�ض
عليه ي�صبح هو �أ�سريا  ,وهكذا ت�سري اللعبة �سجاال بني الفريقني حتى الفوز لأحد الفريقني .
.

الوظائف واألدوار الرتبوية للعب:
�أكدت الدرا�سات والبحوث الكثریة املتنوعة ،على �أن اللعب مدخل وظیفي لعامل الطفولة،
وو�سیط تربوي فعال لت�شكیل �شخ�صیة الفرد يف �سنوات طفولته .واحلقیقة �أن �أهمية اللعب
يف حیاة الأطفال وحتقيقها لدوره الرتبوي يف بناء �شخ�صیة الطفل ،تتحدد �أ�سا�سا بوعي
الكبار عامة والآباء واملعلمنی  ،ومدى �إتاحتها الفر�صة �أمام الطفل لتحقیق الذات يف �أن�شطة
اللعب خا�صة ومواقفه املتنوعة.
من هذه الوظائف نذكر:

1 .1الوظائف الرتبوية:


الأعداد للحياة والعمل وهو اكت�ساب اخلربات التي ت�ؤهل الطفل ملواجهة متطلبات
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احلياة امل�ستقبلية.
 تنمية املهارات اجل�سمية والعقلية واالجتماعية واللغوية  ،عن طريق التمارين
امل�ستمرة وكرثة االحتكاك بالآخرين.
2 .2الوظيفة �ألبيولوجية
وتتمثل يف تفريغ الطاقة البيولوجية الزائدة عن احلاجة ،ومن ثم ا�ستعادة االتزان
البيولوجي.
3 .3الوظيفة النف�سية:
وتتمثل يف الأمور االّتية:


التعبري عن احلاجات والرغبات.



كم ًا من املعارف واخلربات.
اكت�ساب الطفل َّ



الت�سلية والرتويح.



ت�أكيد الذات.

4 .4الوظيفة االجتماعية.
تعمل على تو�سيع دائرة معارف الطفل �أالجتماعية و�إك�سابه اخلربات املختلفة.
5 .5الوظيفة الت�شخي�صية


الك�شف عن مدى التوافق االجتماع.



الك�شف عن قدرات الطفل العقلية.



الك�شف عن احلالة الوجدانية للطفل.



الك�شف عن عالقات النمو اجل�سمي للطفل.



الك�شف عن مدى جناح الطفل.

6 .6الوظيفة العالجية
وهي لعالج بع�ض اال�ضطرابات ال�سلوكية ،وذلك بتفريغه للطاقة االنفعالية للمواقف
القلقة.

العوامل املؤثرة يف اللعب:
1 .1عامل ال�سن:

ميكن التنب�ؤ بنمط اللعب يف املراحل الأوىل للطفل  ،ويتـناق�ص ن�شاط اللعب مع التقدم
يف العمر ،ويقل عدد رفاق اللعب مع تقدم العمر.
2 .2عامل اجلن�س:

ال يفرق الأطفال ال�صغار يف مرحلة ما قبل املدر�سة بني العاب البنات و�ألعاب البنني،
ولكنهم عند دخول املدر�سة يـبد�أ كل منهم باختيار اللعب ما ينا�سب دور اجلن�س الذي ينتمي �إليه .
متيز باحلركة والعنف فتـنمي مهاراتهم �أالجتماعية،
فالأوالد يف�ضلون الألعاب التي ّ
وت�ستغرق وقت ًا ق�صرياً ن�سبيا .يف حني �أن البنات يف�ضلن الألعاب التي تتميز بالهدوء وتنمي
لديهن املهارة اللغوية وهي �أطول ن�سبي ًا من �ألعاب الأوالد.
3 .3العامل االجتماعي:

تكوين الأ�صدقاء ،تكوين الألعاب اجلماعية ،تكوين اجلماعات وتكوين الفريق.

أنواع اللعب عند األطفال:
1 .1اللعب بالدمى :

وهي من ال�سنة الأوىل حتى �سن ما قبل املدر�سة.
2 .2اللعب الإيهامي:

وهو اللعب ما بني عامني �إىل �أربع �سنوات من العمر.
3 .3اللعب الإن�شائي “الرتكيبي:

وي�شمل الفرتة العمرية ما بني الرابعة �إىل ال�سابعة.
4 .4اللعب االجتماعي:

وهو ما بعد �سن ال�ساد�سة من عمر الطفل.

الدالالت الرتبوية لأللعاب الشعبية
ترتبط بتعليم الأطفال يف املرحلة االبتدائية حيث �إنها ت�ساهم يف تطوير النمو العقلي،
وذلك من خالل:

�1 .1إك�ساب الطفل خربة عملية مبا�رشة يف حل م�شكالته ودقة املالحظة والتنب�ؤ
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والتخمني واحلد�س .
2 .2تو�سيع قدرته على التذكر والتخيل والت�أمل والتعبري .
3 .3تطوير الوظائف العقلية كالإدراك والتفكري والكالم .
�4 .4أدراك العالقة بني الفعل ورد الفعل ،واملتحرك والثابت ،والقوة وامل�سافة والعمل
اجملال الوجداني (االنفعالي) لأللعاب الرتبوية والشعبية :
1 .1تكوين �صداقات وعالقات مع االّخرين .
2 .2املناف�سة والتحدي واكت�شاف نف�سه بني االّخرين .
3 .3التفاعل والتعاون مع الأقران ،مما يك�سبه اجتاهات اجتماعية للتعامل مع االّخرين
.
4 .4حتقيق رغبات الطفل ،وتخلي�صه من الت�أزم والتوتر .
5 .5يتعلم قواعد الأخالق وال�سلوك يف نظام �أجتماعي عملي .
6 .6يتعلم الأنتباه والرتكيز والتقدير .
اجملال احلركي :
1 .1خالل ممار�سته لعملية اللعب ي�ساعد يف تدريب ع�ضالته الغليظة والدقيقة على
احلركة.
2 .2يتقن مهارات احلركة ،وال�رسعة والبطء ،واجللو�س ،والوقوف والقيام.
3 .3ت�شغيل وتطوير حركات احلوا�س وتطويرها مثل العني ،واليد ،وال�سمع والتوازن
اجل�سمي ودقة الأداء واحلركة.
4 .4اك�ساب الطفل مهارات حركية من خالل التفاعل مع اجلماعة واحلركة امل�ستمرة
بدقة وتوازن.
5 .5تك�سب الطفل مرونة وحيوية وتعمل على �إمناء ع�ضالتهم ،وهذا ي�ساعد على تنظيم
وترتيب و�إتقان. .
اجملال العقلي :
1 .1ي�ساهم يف �إك�ساب الأطفال خ�صائ�ص املالحظة والدقة والبحث حلل امل�شكالت .
2 .2تنمية الت�صور الذهني وتطويره ،و�إدراك املفاهيم والعالقات اجلديدة .

�3 .3إثراء الأطفال لغوي ًا من خالل ا�ستخدام الرموز والتعرف �إىل كلمات جديدة .
اجملال الوجداني (االنفعالي):
1 .1ت�ساعد يف توازن �شخ�صية الطفل و�ضبط عواطفه من خالل التوا�صل مع االّخرين
والتعاون معهم يف �أداء اللعبة .
2 .2ت�ساعد الطفل على اال�ستقاللية واكت�شاف الذات من خالل االّخرين ،واحرتام ال�شلة
وااللتزام بقواعد اللعب و�رشوطه .

األلعاب الشعبية ومراحل منو الطفل وتطوره:
�إن االلعاب ال�شعبية �ش�أنها يف ذلك �شِ �أن الألعاب الرتبوية ميكن �إدراجها حتت ما
ي�سمى املنهاج التعليمي يف مدار�سنا ،حيث �إنها باكورة و�إنتاج املجتمعات البدائية التي
�أخذت اللعب كجزء من طقو�سها ،وحتول فيما بعد اىل ن�شاط ج�سماين ميار�سه ال�صغار.
فاللعب والن�شاط اجل�سماين من �إنتاج البيئة الإن�سانية منا وتطور مع تطور احلياة عرب
الأجيال و�صار يرثها ال�صغار عن الكبار .ومنه ما هو �إدراكي هادئ يعتمد على ا�ستخدام
العقل ،ومنه ما هو حركي ن�شط يتطلب بالإ�ضافة �إىل الفكر ،بذل جهد ج�سماين كبري .ومع
تطور املجتمعات ا�صبحت هناك عملية ف�صل ما بني الألعاب فمنها ما يحتاج اىل قوة
وجهد ,وي�صلح للأوالد ،ومنها ما هو خا�ص بالبنات ومنها ما هو م�شرتك بني اجلن�سني .
اللعب لي�س �أمرا يتطلب الت�سامح نحو حدوثه فقط  ،بل يجب ت�شجيعه والرتحيب به.
فالأم اجليدة ،واملعلمة اجليدة ،ت�ستعمل لعب الطفل من �أجل �أن تفهمه وت�ساعده بطريقه
حد�سيه م�شابهه ملا يفعله علماء النف�س .اما اذا مل ي�شعر الطفل ب�أنه حمبوب وعندما ي�شعر
ب�أنه مرفو�ض� ،أوعندما ال يقبل الكبار ما يظهر من حوله مما يقدم به من جتارب يف اثناء
اللعب ،وعندما يبدون ردود فعل تعرب عن ا�شمئزازهم  ،او غطر�ستهم ،اجتاه خماوف الطفل
ورغباته وان�شغاالته ،فان لعب الطفل يبد�أ بالتناق�ص ،على نحو منتظم �إىل �أن ي�صل اىل
درجه يعجز الطفل معها عن تقبل امل�ساعدة للتغلب على �صعوباته� ،أو يعجز عن اللعب كليا
وعندما يحدث ذلك ،ف�إن الأمر ال يقف عند نقطة توقف منوه العاطفي الذي يرجح ان يتوقف
متاما ،بل ي�صل اي�ضا اىل حد منوه املعريف .واللعب وما يحويه من مفاهيم تربوية ،وتربية
بدنية ،ي�ساهم م�ساهمة �أ�سا�سية يف منو الطفل وتطوره ،خ�صو�صا يف مراحل عمره الأوىل.
مهمة من تطوره .وكنت قد ا�ستثنيت
يف هذا البحث ميكننا احلديث عن ثالثة مراحل ّ
املرحلة الأوىل من مراحل تطور الطفل ( ،مرحلة الر�ضاعة حتى العام الثاين) كونها ال
تندرج �ضمن بحثنا هذا� .أما املراحل الأخرى فهي:
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1 .1مرحلة الطفولة املبكرة  ،وتبد�أ من من بداية العام الثالث وحتى نهاية العام
ال�ساد�س .
2 .2مرحلة الطفولة املتو�سطة  ،وتبد�أ من �سن ال�سبع �سنوات وحتى نهاية الت�سع �سنوات.
3 .3مرحلة الطفولة املت�أخرة  ،وتبد�أ من �سن ع�رشة �أعوام ،حتى اثني ع�رش عاماً.
�أن هذه املراحل ت�ساهم يف تطوير البنية الف�سيولوجية للطفل ،وذلك من خالل التطور
احلركي مثل امل�شي والرك�ض والقفز تبد�أ ب�شكل بطيء يف املرحة الأوىل ،تطور ب�شكل �أكرب
يف املرحلة الثانية والثالثة حيث ي�ستطيع الطفل التوازن ،وال�سيطرة على حركته )4(.
�إ�ضافة اىل ما ذكر ،هناك �أي�ضا التطور احل�سي ،والتطور العقلي الذي يحاول الطفل
فيهما تطوير لغته ،لذا نراه يف هذا اجليل ( مرحلة الطفولة املبكرة ) ي�ستخدم الكلمات يف
�ألعابه و�أن تكن قدرته الكتابية والتعبريية حمدودة  .وكذلك التطور االجتماعي والعاطفي
يتطوران  ،.فتخف �ألأنانية وحب التملك والعدوانية  ،وي�صبح �أكرث اجتماعياً ،ومتيل الأطفال
الإناث يف هذه املرحلة �إىل اللعب مع �أبناء جن�سهن  ،ويحل اللعب اجلماعي لدى اجلن�سني
على اللعب الفردي ،وي�صبح الطفل �أكرث اجتماعيا ،وكلما تطورت املراحل العمرية عند
الأطفال كلما �أ�صبحت �ألعابه �أكرث حركية وفنية ،تقيدها قوانني متعارف عليها تلزم اجلميع
االلتزام بها.

العنف املدرسي وأشكاله املختلفة:
بعد �أن ا�ستعر�ضنا الألعاب ال�شعبية كقيمة تربوية ،ميكنها �أن ت�أخذ دوراً يف تخفيف
حدة العنف املدر�سي ،ال بد من التعرف على م�صطلح العنف و�أ�شكاله املختلفة
تعريف العنف لغ ًة وا�صطالحاً:

عر ُف العنف لغ ًة ب�أ ّنه ال�ش ّد ُة والق�سوةُ ،يقال :ع ُنف بولده� ،أي :الم ُه ب�ش ّدةٍ ُبغية �إ�صالحه
ُي ّ
نف
والردع ،وال ُع ُ
وردعه ،وع ّنف مبعنى الم بق�سوةٍ و�ش ّدة وعامل ب�ش ّدةٍ بغية ال ّزجر والإ�صالح ّ
ب�ضم العني والفاء تفيد ال�شدة وهي �ضد الرفق ،وجمعها عنف)5( ”.
ُ ُُ ٌ
ُ ُ ّ
ّ
ّ ّ
تعريف العنف املدر�سي:

وهو مو�ضوع بحثنا يف هذه الدرا�سة ،ي�شري �إىل �سلوك غري طبيعي من �ش�أنه الت�أثري على
عمودي يبديه املعل ُّم نحو
الوقائع الرتبوية وعلى املمتلكات املدر�سية .وقد ين�ش�أ ب�أحد حمورين:
ٌّ
والنية بالإيذاء داخل
أفقي ين�ش�أ بني الطلاّ ب �أنف�سهم .بكونه يظهر العداوة ّ
طلاّ به �أو العك�س ،و� ٌّ
�سبب
النية من �سلوكيات ُت ّ
الو�سط املدر�سي �أو الو�سط املحيط باملدر�سة ،وما يتبع ذلك العدوان �أو ّ
املادي �أو اجل�سدي �أو ال ّنف�سي بالأ�شخا�ص املُع ّنفني ،باخت�صار هو جمموع ال�سلوكيات
الأذى
ّ

العدائية يف ال�ساحة املدر�سية� ،سواء �أكانت يف الأق�سام اخلارجية� ،أم الداخلية �أم املحيطة
بها من �سب و�شتائم و�رضب وتك�سري و�رسقات وحتر�شات جن�سية ولفظية و�إميائية وغريها
من الو�سائل والتعابري ال�سلبية التي تتنافى والقوانني املدر�سية والرتبوية واالجتماعية)6( .

صور العنف املدرسي :
أمناط خمتلفةٍ من ال�ش ّدة والأذى منها :العقاب
تتنوع �صور العنف املدر�سي و�أ�شكاله يف � ٍ
ّ
البدين� :إذ ي�سعى بع�ض املعلمني �إىل ا�ستخدام �سلطتهم و�إنفاذ �أحكامهم ب�إيقاع العقوبة
لف�ض النزاعات �أو لغريها من
البدنية ّ
بحق الطلبة لتق�صريهم يف �أمر درا�سي �أو تربوي �أو ّ
ّ
ي�ستخدم املعلمون �أحيان ًا �أ�سلوب التوبيخ والإهانة لزجر الطلبة
اللفظي:
العنف
أ�سباب.
ال
ُ
الرتبوية ،كما يمُ كن �أن ي�صدر الأذى
وردعهم� ،أو ت�أنيبهم وحثهم على االهتمام بالبيئة
ّ
خالفات تقع بني هذه الأطراف.
اللفظي بني املعلمني �أنف�سهم� ،أو الطالب �أنف�سهم نتيجة
ٍ
الرتبوية :ويظهر التمرد يف �سلوك الأفراد �ضمن نطاق امل�ؤ�س�سة
التمرد على امل�ؤ�س�سة
ّ
ُّ
الرتبوية رف�ض ًا لأنظمة امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،وتعنت ًا يف �إنفاذها .امل�شاجرات والعنف الطالبي.
اجلن�سية .الرتويج للتدخني واملخدرات
تخريب املمتلكات واالعتداء على املرافق .االعتداءات
ّ
وامل�ؤثرات العقلية)7( .

ظاهرة العنف املدرسي الدالئل واألسباب :
من الأ�سباب والدالئل التي �أجمع عليها العاملون يف حقول الرتبية وعلم االجتماع
وعلم النف�س حول ظاهرة العنف وتداعياتها  ,نذكر:
1 .1دالئل تخ�ص الطالب :

مثل طبيعة التن�شئة االجتماعية كالإح�سا�س بالظلم والتعوي�ض عن الف�شل واالختالط
برفقاء ال�سوء.
2 .2دالئل تنظيمية :

كغياب اللجان الت�أديبية والرقابية والرتبوية ،وف�شل الإدارة املدر�سية ،وغياب جلان
�أمور الطالب �أو جلان االّباء( .رمبا تنق�ص مدار�سنا العربية مثل هذه اللجان التي ميكنها ر�صد
امل�شكالت وحتركات الطالب فرتة الدوام وبعده ,مما ي�ساهم يف عملية الرت�صني والتهذيب
للطالب ،وبخا�صة يف املراحل االبتدائية التي تتبلور فيها �شخ�صية الطالب و�سلوكياته).
3 .3دالئل تربوية :

مثل مناهج قدمية ال تتما�شى ومتطلبات الع�رص� ،أو ا�ستخدام ا�ساليب تربوية غري
منا�سبة.
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4 .4دالئل قانونية:

عدم وجود قوانني وا�ضحة حتكم عمل امل�ؤ�س�سات الرتبوية واالفتقار �إىل �أنظمة تعالج
م�سائل اخلالف بني �أطراف امل�ؤ�س�سات الرتبوية املختلفة ( �أ�ساتذة  ،وتالميذ � ،إدارة � ،أمور
طالب الخ).
5 .5دالئل �أمنية :

انعدام وجود رجال �أمن وحرا�سة باملدار�س� ،أو انعدام كفاءتهم �أو قلة عددهم حيث
يجب �أن يكون هناك قانون يحدد فيه عدد امل�سئولني الأمنيني يف املدر�سة �أو امل�ؤ�س�سة
الرتبوية.
6 .6دالئل �إعالمية:

نظراً للدور الذي ت�ؤديه و�سائل الإعالم ،وخا�صة املرئية منها ،وما تبثه من �أفالم
وبرامج تن�رش يف غالبيتها ثقافة العنف ت�ساهم هي الأخرى يف تدعيم خلفية عنيفة عند
الطالب� ،أ�ضف اىل ذلك احلا�سوب واملواقع االلكرتونية ،وما حتويه من برامج و�ألعاب تربز
يف غالبيتها ال�سلوك والت�رصف العدواين ،مما يعزز عملية الكبت عند الأطفال ،فتنعك�س
طاقتهم هذه ب�شكل عنيف داخل غرفة ال�صف وال�ساحات املدر�سية �أو على الآخرين  ،فيزيد
من العناد والتمرد والعنف الذي ي�صعب التحكم به .
7 .7دالئل بنائية :

تعود �إىل هيكلية املدر�سة وما حتويه من �صفوف و�ساحات واكتظاظ طالبي  ،نق�ص
يف الو�سائل التعليمية ،انعدام اخلدمات ،كرثة الغياب بني طاقم املعلمني ...الخ .

املفهوم السيكولوجي للعنف داخل أسوار املدرسة:
ينق�سم العنف ح�سب املفهوم ال�سيكولوجي اىل نوعني:

1 .1عنف مدر�سي ناجت عن املجتمع املحيط باملدر�سة.
2 .2عنف مدر�سي ناجت عن التجربة املدر�سية.
تظهر الدرا�سات ال�سيكولوجية على �أن العنف داخل �أ�سوار املدر�سة هو �سلوك غري
منف�صل عن العنف اجلاري خارج �إطارها .وما العنف املدر�سي �إال امتداد للعنف اخلارجي
يف ال�شارع واملدينة والدولة .ف�إذا ما كان املجتمع عنيفا فان اجلو ال�سائد يف املدر�سة عادة
والعالقات التي تربط الطالب ببع�ضهم وبالطاقم التعليمي تكون عنيفة .حيث تكون هناك
عالقة طرديه بني الطالب العنيفني والظروف االجتماعية ال�صعبة التي ميرون بها .فاحلرب،

والفقر ،والظروف ال�سيا�سية ،والواقع االقت�صادي املتدين الخ ....كلها �أمثلة النعكا�س واقع
العنف يف املجتمع)8( .
يعزوا املحللون االجتماعيون �إىل وجود عالقة قوية بني املعطيات البنيوية يف
املدر�سة التي ت�ساهم يف ظهور وتف�شي العنف يف املدر�سة .وبني املعطيات التي ت�ؤثر يف
توليد الإحباط ،على م�ستوى الطالب واملعلمني  ،الأمر الذي ي�ساهم يف االنحراف عن القيم
املدر�سية ال�سائدة  .حيث ينق�سم العنف ح�سب هذه الفر�ضية اىل �أ�شكال عدة:
العنف كرد فعل :
يظهر هذا ال�شكل من العنف �أحيان ًا لدى طالب لي�سوا عنيفني بطبعهم ،لكنهم يجدون
�أنف�سهم يف و�ضع �ضاغط يدفعهم �إىل القيام بال�سلوك العنيف .وهذه الأو�ضاع هي:
Ú Úالعنف كرد فعل على العنف:

املعلم الذي ي�ستعمل كلمات نابية با�ستمرار جتاه طالبه � ,أو عقابا لي�س له مربر
تربوي ،ت�ستدعي �أن يكون هناك موقفا عنيفا من قبل الطالب.
Ú Úالعنف كرد فعل لل�شعور بالإحباط :

هناك �أدلة كثرية تثبت �أن ال�شعور بالإحباط هو املولد الأ�سا�سي لل�سلوك العنيف .على
�سبيل املثال اذا ما تعار�ضت ثقافة الطالب وقيمه مع ثقافة املدر�سة وقيمها وف�شل الطالب
بدوره يف ا�ستيعاب قيم املدر�سة فانه ي�شعر بالإحباط لعدم قدرته على التفاعل مع القيم
اجلديدة .هذا االحباط قد يعرب عنه �أحيانا باعتداء على الأمالك � ،أو عنف اجتاه الأفراد .
والكادر التعليمي يف املدار�س ب�شكل عام يقد�س التح�صيل الدرا�سي ،ويحرتم الطالب الناجح،
وال يويل �أهمية لكيان الطالب الفا�شل تعليميا .وكثريا ما نرى �أن العنف يكون ناجت ًا عن
املناف�سة والغرية التي يطورها اجلهاز التعليمي لدى الطالب من خالل ت�شجيع املناف�سة
ال�سلبية ،والرتكيز على التح�صيل الدرا�سي و�إهمال اجلوانب ال�شخ�صية الأخرى لدى الطالب.
Ú Úالعنف كرد فعل ملواقف �ضاغطة :

عندما يف�شل الطالب يف التعامل مع ال�ضغوطات الناجتة عن متطلبات الدرا�سة  ,وي�شعر
بعدم ال�سيطرة على ما يجري حوله  ,ويتهدده الف�شل با�ستمرار  ،ف�إنه قد يت�رصف بعدوانية.
حيث �إن التدري�س غري الفعال وغري املمتع ،والذي يعتمد على التلقني والطرق التقليدية
يخلق �أحيانا العديد من االحباطات لدى الطالب  ،الأمر الذي يقود اىل �سلوكيات عنيفة وغري
مقبولة يف التعامل  ،مع امللل والف�شل يف فهم املادة والنجاح فيها .
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Ú Úالعنف كو�سيلة:

يف هذه احلالة ي�ستخدم الطالب العنف �أدا ًة ناجحة لتحقيق ما ي�صبو اليه ،حني
تتعار�ض قيمه وقيم املدر�سة والو�سائل امل�رشوعة املتاحة له يف حتقيق �أهدافه.
Ú Úالعنف بهدف العنف :

يكون هذا النوع من العنف وا�ضحاً ،اجتاه املمتلكات وهو �إحدى الطرق التي يعرب
الطالب من خاللها عن ا�ضطراباته ال�شخ�صية .وينق�سم ه�ؤالء الطالب اىل ق�سمني:
 �أوال :طالب ذوو ا�ضطرابات عاطفية �أو ع�صبية �أو نف�سية.
 ثانيا :طالب ذوو ما�ض بيئي عنيف� ،أي �أن الأفراد املحيطني بهم عنيفون بطبعهم.
�إ�ضافة �إىل ما ذكر هناك عالقة بني املعطيات التالية وظهور العنف يف املدر�سة نذكر منها:

Ú Úبيئة املدر�سة وقوانني غري وا�ضحة .
Ú Úا�ستبدال معلمني مبعلمني جدد  :وهذا يعني ا�ستبدال طريقة تدري�س ومنط التعامل
بني الطالب واملدر�س .
�Ú Úصعوبات تنظيمية �أخرى  :على �سبيل املثال ،عدم وجود طاقم يعمل على درا�سة
ظاهرة العنف والتعامل معها وو�ضع برامج لعالجها .حيث ت�شري الأبحاث �إىل وجود عوامل
مدر�سية اخرى ت�ساهم بخلق �سلوكيات عنيفة مثل :
Ú Úالظروف ال�ضاغطة وال�شعور بالإحباط .
Ú Úوجود طالب ذوي �شخ�صيات ًت�س ّتفُز ب�سهولة وذوي توجهات عنيفة يف التعامل مع
الأمور .
Ú Úعدم وجود جهاز واق ورادع يحدد امل�سموحات واملمنوعات يف املدر�سة .
للخروج من دائرة العنف املدر�سي ،يتحدث «في�رش وبراون «عن � 6صفات مهمه يجب
على الطالب تعلمها وتطويرها لكي ت�ساعده على �إن�شاء عالقات �صحيحة مع االّخرين)9( .
وهذه ال�صفات هي :

1 .1التوازن بني العقل واالنفعال :

يقول براون �أن االنفعاالت وامل�شاعر هي جزء مهم يف عاملنا ال�شخ�صي  ,وال ميكن
العي�ش ب�أي �شكل بدونها (كاحلب ,والكراهية ,االعتزاز بالنف�س ,واحلقد وغريها  .)...و�أحيانا
تقودنا هذه امل�شاعر اىل طريق م�سدود حني نريد التفكري ب�شكل منطقي للتعامل مع ق�ضية
ما  .كذلك ال ن�ستطيع اتخاذ قرارات جيدة �إذا �سيطرت عواطفنا على عقلنا  ,لذا يجب �أن يتعلم

الطفل كيف مييز بني م�شاعره ويحرتمها و�أن يكون عقالني ًا يف نف�س الوقت .
2 .2التفهم :

هو �أحد موارد العقل املنفتح .على الفرد هنا �أن يتفهم الأمور املهمة واملركزية للطرف
االّخ  ,حتى لو مل يقبلها جميعها � .إن تفهم معتقدات االّخرين حول ق�ضية ما ُي�ساعدنا يف
حتديد توقعاتنا من خالل ر�ؤية م�صاحلهم من جهة  ,وم�صاحلنا من اجلهة الأخرى.
3 .3اقامة ات�صال جيد :

�أن النتائج التي ت�سفر عنها عملية ت�سوية النزاعات هي �أمر مهم .ولكن الطريقة للو�صول
اىل النتائج مهمة بالقدر نف�سه .فاالت�صال اجليد والفعال واملفيد وا�ستخدام �أ�سلوب جيد يف
النقا�ش وعر�ض املوقف ،ي�ساعد الأطراف يف بناء جو ي�ساعد على التفهم  ,وي�رسع يف عملية
الت�سوية.
4 .4الثقة:

�إن �أي ات�صال بني الأطراف لي�س له �أية قيمة �إن مل يكن مبينا ً على ثقة حتدد العالقة
بينهم .الثقة مبنية على االلتزام  ،مبا يتفق عليه .وعك�س ذلك ي�ؤدي �إىل ا�ستخفاف كل طرف
بالآخر� .إن الثقة هنا تزيد من ت�صديقنا و�إمياننا بالطرف الآخر ،وتزيد من فر�صنا يف
التو�صل لنتائج نر�ضى عنها.
5 .5االقتناع خري من الق�رس والإرغام:

كما ذكرنا �سابقا ً عن الرتبية املنفتحة  ,ف�إن الإقناع هو املفتاح ال�ستمرار ال�سلوك
املقبول واجليد وقتا ً طويال ً� .أما الق�رس والإرغام فقد يغري �سلوك الطرف الآخر ولكن بالت�أكيد
لن يدوم ذلك طويال ً  .فتغري املواقف يجب �أن يكون يف ثالثة م�ستويات  ,كل واحد منها له
نف�س الأهمية ،وكلما زاد الق�ساوة والإرغام يف عالقة الأطراف ببع�ضها  ,قل التفهم .وقلت
الثقة ،وبالتايل قل الإلتزام مبا يتفق عليه للمدى البعيد ,مما ي�ؤثر يف نهاية املطاف على
النتائج املرجوة التي حتفظ م�صالح جميع الأطراف.
التقبل املتبادل :التقبل هنا ال يعني (القبول) ،ولكنه يعني �إحرتام كل طرف �شخ�ص
الطرف الآخر ،لأنه ي�ستحق احلوار والتعامل معه ،تقبلنا هنا لل�شخ�ص مرتبط بتقبلنا
الحتياجاته  ,لذا من املهم �أن ي�صغي كل طرف لآراء الطرف الآخر واحتياجاته ويتقبلها� .إن
مو�ضوع التقبل لي�س مو�ضوعا ً �سهال ً �إن مل ي�سد العالقة �شيء من الثقة واالنفتاح والتفهم.
ولذا ف�إن التقبل لي�س ظاهرة من الظواهر بل هو درجة من الدرجات فكلما ارتفعت درجة
التقبل  ,ازدادت الفر�صة للتو�صل �إىل حلول للنزاع بطريقة جيدة والق�ضاء على اخلالف (.)10
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دمج األلعاب الشعبية يف الفعاليات املدرسية كحل مقرتح لتخفيف ظاهرة
العنف املدرسي
على الرغم من كل الدالئل والنظريات التي طرحناها يف هذا البحث ،للحد من تف�شي
ظاهرة العنف ،غري �أنني ال �أ�ستطيع اجلزم مبعاجلة العنف املدر�سي ب�شكل قاطع .فكل ما
ذكر هو �شيء ن�سبي ،وال يوجد هناك قانون ميكنه �أن ينهي �أو يكبح جماح هذه الظاهرة.
لذا ميكننا القول �إن احلوار اجلاد بني الرتبويني ،والعاملني النف�سيني واالجتماعيني ،وطاقم
املعلمني والعاملني يف �سلك الرتبية والتعليم ،هو احلل الأجنح حلل اخلالفات املدر�سية
الناجتة عن مواقف عنيفة� .أ�ضف �إىل ذلك ا�ستحداث التجارب والأفكار امل�ستخدمة يف حتديد
الدالالت والأبعاد والطرق القانونية والرتبوية وذلك ح�سب الظروف املو�ضوعية لكل م�ؤ�س�سة،
كون ما ينفع يف مدر�سة ما ال ي�صلح لأخرى .وبناء عليه يجب �أخذ هذه الظاهرة على حممل
اجلد خلطورتها على تطور املجتمع وم�ستقبله .وبناء على ما ذكر� ،سوف �أحاول يف هذا
البحث امل�ساهمة اجلادة يف التخفيف من تف�شي ظاهرة العنف املدر�سي من خالل دمج
الألعاب ال�شعبية يف الفعاليات املدر�سية والالمنهجية ،معتمدا على ما جاء من معلومات
تربوية يف �سياق البحث.

معايري هامة إلجناح الربنامج:
لإجناح الربنامج وا�ستمراريته يجب �أن يعرف �أوال ب�أنه برنامج وقائي ولي�س عالجي.
يهدف اىل اك�ساب الطالب مهارات وبخا�صة طالب املرحلة االبتدائية ،ال�رشيحة التي طبق
عليها البحث ،وذلك �ضمن الن�شاطات املدر�سية اليومية كونها بحاجة:
�Ú Úأوال� :إىل الرتغيب وذلك من خالل معلم الريا�ضة ومربي ال�صف .فطريقة ال�رشح
وت�شجيع الطالب على ممار�سة مثل هذه الألعاب ت�ساهم ب�إجناح الفكرة املقرتحة .مثال ,
القول لهم على �سبيل املثال � ،أن هذه الألعاب تقوي الع�ضالت و تن�شط الذاكره الخ...
Ú Úثانيا� :إر�شاد الطالب وتوجيهه لطريقة اللعب وقوانينه .
Ú Úثالثا  :متابعة الألعاب وجتديدها ،حيث ميكن لكل مدر�سة �أن تبتكر بع�ضا منها �أو
ت�أتي بغريها لتحفيز الطالب على اال�ستمرار فيها .
Ú Úرابعا :اعطاء الطالب الالعبني معلومات ومفاهيم تتعلق بال�سلوك العنيف و�أبعاده
والنتائج التي تنتج عنه وقت اللعب .مما ي�ساعد من تخفيف ال�سلوكيات العنيفة املحتملة.
Ú Úخام�سا :ميكن ا�ستغالل اللعب وما ينتج عنه ،لتو�ضيح �أمور تتعلق بالعنف كظاهرة،

من حيث خطورتها ،و�أبعادها الخ...
�Ú Úساد�سا :حت�ضري �أوراق عمل ومهارات ت�ساعد الطالب على التعامل مع ال�رصاعات
وحتمل اخل�سارة وما ينتج عنها والتفهم وغريها من القيم وال�سلوك الإيجابي الذي يجب
على الطالب التحلي به.
�Ú Úسابعا :الت�شجيع ،وذلك من خالل خلق جو تناف�سي بني فئات الطالب مثل
امل�سابقات واملباريات املو�سمية ،مما يجعل الطالب مهتم ًا فيها على مدار ال�سنة الدرا�سية.

بعض النماذج لأللعاب الشعبية املتنوعة واليت ميكن تطبيقها يف ساحة
املدرسة واالسرتاحة النشطة .
التصنيف أو القسمة واختيار الفريق.
بعد حتديد اللعبة وحت�ضري العدد الكايف من الأوالد للعب يقوم الفريقان ،باختيار
الأوالد الذين �سي�شكلون املجموعة ،فيقف كل قائد فريق بجهة الختيار العبيه ،وي�شرتط �أن
تتم عملية الت�صنيف �أو الق�سمة باملناوبة� ،أي كل قائد يختار �شخ�ص ًا واحداً فقط .حيث ال
ي�سمح لقائد الفريق الأول اختيار �أع�ضاء الفريق مره واحدة ،حتى ال يختار الأوالد الأكرث
لياقة ،حتى ال يكون الفوز للفريق الأكرث لياقة بدنية .لذلك تتم عملية االختيار باملناوبة.
طرق القرعة
قبل �أن يبد�أ الأطفال باللعب ،خا�صة يف بع�ض الألعاب التي تتطلب �أن يبد�أ اللعب فريق
قبل الآخر ،فيجري الأطفال بع�ض ال ُقرعات الختيار الفريق الذي يبد�أ باللعب �أوال .ومن هذه
الطرق التي كانت وال زالت �شائعة ما ي�أتي:
القرعة باحلجر:
حجرا �أمل�س اجلانبني؛ (قطعة بالط ،لها وجهان ناعم
يح�رض �أحد الأطفال
ً
وخ�شن) حتى ال يتدحرج عند �سقوطه على الأر�ض .وي�س�أل زميله �أو الفريق املقابل،
عن وجه احلجر الذي يختارونه ،ويلقي باحلجر �إىل الأعلى وي�سقط على الأر�ض؛ ف�إذا
كان �سقط على الوجه الذي اختاره زميله �أو الفريق الآخر ،فيبد�أون هم باللعبة؛ �أما �إذا
كان وجه احلجر خمالف ًا ملا اختاروه ،فيكون دور البدء يف اللعبة للفريق الثاين)11(.
القرعة بالنقود:
وتتم بنف�س الطريقة التي ذكرناها �أعاله ،ولكن بدل احلجر ت�ستخدم قطعة نقود؛ ويحدد
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الفريق اخل�صم وجه العملة ،ويلقي الطفل قطعة النقود �إىل الأعلى ،لت�سقط على الأر�ض؛ ف�إذا
كان وجه العملة هو الذي اختاره الفريق اخل�صم ،يكون هو �صاحب الدور باللعب؛ و�إذا كان
الوجه الآخر ،يكون الدور للفريق الثاين.
القرعة خبطوات القدم :
جترى هذه القرعة الختيار الفريق الذي �سيبد�أ باللعب .يتقدم طفل من كل فريق،
ويقفان قبالة بع�ضهما بع�ضاً ،ويرتكان بينهما م�سافة ال تزيد عن � 5أمتار ،ويف �أن واحد
يبد�أ الطفالن بالتقارب �أحدهما نحو الآخر بخطوات متبادلة ،بحيث يخطو كل واحد منهم
خطوة بالقدم �إىل الأمام ،وا�ضع ًا قدمه اخللفية �أمام قدمه الأمامية ،بحيث يالم�س عقب
القدم اليمنى مقدمة القدم الي�رسى ،ثم ينقل القدم الي�رسى �إىل الأمام ،ليالم�س عقب القدم
الي�رسى مقدمة القدم اليمنى ،وهكذا تتكرر اخلطوات حتى اخلطوة الأخرية ،فان بقى للذي
دوره يف اخلطوة الأخرية م�سافة كافية لي�ضع قدمه فيها ،يكون هو الفائز ،وفريقه الذي يبد�أ
باللعب .و�إذا مل تتبق م�سافة كافية لي�ضع قدمه فيها ،ووطئت قدمه قدم زميله ،يكون هو
اخلا�رس؛ وفريق زميله هو الفائز ،وهو الذي يبد�أ باللعب.
القرعة باجلري:
وهي �أن يختار كل فريق الطفل الأكرث �رسعة ،ويبد�أون يف اجلري مل�سافة ع�رشة �إىل
خم�سة ع�رش مرتاً .ومن يفوز يبد�أ فريقه باللعب.
من ألعاب الدائرة:
العاب الدائرة هي تلك الألعاب التي يتواجد فيها جمموعة من الالعبني ب�شكل دائري
مثل لعبة:
«فتحت الوردة غم�ضت الوردة “� .أو لعبة» اطلع يا ب�س وفوت يا فار» .

�أو ت�أخذ �شكل القرف�صاء مثل لعبة” طاق طاق طاقية» .و�ألعاب الدائرة رائجة بني
البنات �أكرث منها بني الأوالد ،ولكن هناك عدد منها م�شرتك يتواجد فيه الذكور والإناث
�سوية .من مميزات �ألعاب الدائرة �أنها جماعية وعدد الالعبون فيها كبريوقد اخرتنا منها:
Ú Úا�سم اللعبة :

طاق طاق طاقية � ،أو ِرنِ .رن  .يا َج َر ْ�س .جن�س الالعبني  :ذكور واناث � .أداة اللعب:
طاقية �أو حمرمة �أو منديل.
Ú Úو�صف اللعبة:

تعتمد على عن�رص املباغتة واجلري ،يف هذه اللعبة يجل�س الأوالد على الأر�ض بجانب

بع�ضهم البع�ض على �شكل دائرة ووجوههم اىل داخل الدائرة ،يقوم �أحدهم حامال ً بيده
منديال ً �أو طاقية ،ومي�شي وراء الأطفال من�شدا ً“ :طاق  ,طاق  ,طاقية” .فريد عليه اجلال�سني
على الأر�ض« :طاقيتني بعليه»  ،ثم ين�شد « رن  ,رن  ,رن يا جر�س»  ,فريد اجلال�سون « :حول
و�إركب ع الفر�س “ .وطيلة دورانه ال يجوز لأحد من اجلال�سني االلتفات �أو النظر �إىل اخللف.
يف هذه الأثناء يكون قد �ألقى املنديل خلف �أحدهم بكل خفة وهدوء  ,ف�إذا �أح�س به الولد
وراءه  ,ينه�ض ب�رسعة من مكانه ليلحق بالولد الذي و�ضعه خلفه ,وت�ستمر عملية الرك�ض
حتى يجل�س الولد املالحق مكان الولد الذي قام .وبهذا ي�صبح الطفل اخلا�رس هو الدوار
 ....ليبد�أ اللعبة يف الدوران والإن�شاد من جديد .ومن القوانني امل َّهمة يف اللعبة �أن ال ي�ضع
الالعب املحرمة �أو الطاقية بني اثنني فهذا يحدث بلبله يف جمرى اللعب.
يي را�ضو يل �إياها.
يي ِز ْ
علت بنت �أختي ْ .....
يي ال قويل �إياها ْ ...
يي �ضاعت كندرتي ْ ...
ْ
ويف النهاية ت�ؤ�رش كل واحدة ب�أ�صبعها ال�سبابة على جمموعة من الفتيات وهي تقول :
بطله بطله بطله � --أ�ستوب ..مع ت�أدية حركة خا�صه بها.
من ألعاب احلركة:
لعبة احلجلة  /احليزة  /الأك�س .جن�س الالعبني :اناث� .أداة اللعب :قطعة من البالط �أو
احلجر امل�سطح.
Ú Úو�صف اللعبة:

من العاب البنات الفردية ،لإجناح اللعبة ،ي�شارك فيها عدد من البنات.
من �ألعاب احلركة املحببة عند الأطفال عامة والإناث خا�صة ،حيث ير�سم �شكال على
الأر�ض بو�ساطة طب�شورة �أو حجر كل�سي �أو بالفحم ،وذلك ح�سب طبيعة الأر�ض �أو ال�ساحة
مربعات كبرية.
ورغم تعدد �أ�سمائها ،ف�إن هذه اللعبة من الألعاب ال�شائعة يف فل�سطني ورمبا يف بالد
ال�شام عامة .ما مييز هذه اللعبة انها ت�ساعد على تقوية الع�ضالت الغليظة والع�ضالت الدقيقة
وت�ساعد على الرتكيز والتحمل وعدم فقدان التوازن وغريها من احلركات التي ت�ساهم على
تطوير والبنية اجل�سمانية للطفل ومنوها وتو�سيع مداركه احل�سية والب�رصية.
Ú Úطريقة اللعب:

 املرحلة الأوىل:
تلقي الالعبة ،قطعة من البالط يف اخلانة الأوىل وتبد�أ يف النط (احلَلج) اىل املربع رقم
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�أثنني فثالثة ويف املربعني رقم �أربعة وخم�سة ميكنها الوقوف على قدميها االثنتني حيث
هنا ميكنها من اال�سرتاحة ،ثم تتابع اىل رقم �ستة على قدم واحدة ثم �سبعة وثمانية حيث
ميكنها اال�سرتاحة مرة �أخرى والعودة ب�شكل عك�سي تنازيل  2 ,3 , 4 ,5 ,6 , 7 ,8وعندما
ت�صل للخانة رقم واحد التي فيها البالطة تركلها برجلها خارج اخلانة لتبد�أ اللعب يف
اخلانة الثانية  ,وهكذا  ....وي�شرتط على الالعبة �أال تدو�س بقدمها على خط اخلانات �أو �أن
تقف يف اخلانات الفردية �أو �أن تفقد توازنها وتخرج خارج خانات اللعبة .ف�إذا ما ارتكبت
�أحد هذه املحظورات ف�أنها تتوقف عن اللعب وتعطي الدور لزميلتها لتبا�رش التجربة.
 املرحلة الثانية:
عندما تنجز الالعبة املرحلة الأوىل ميكنها االنتقال للمرحلة الثانية وهي �أكرث تعقيدا
من �سابقتها  ,حيث يجب عليها �أن ت�ضع البالطة �أو حجر اللعب يف اخلانة الأوىل ثم دفعها
للخانة الثانية فالثالثة حتى ي�صل اخلانة الثامنة  ,لكن هذه املرة دون توقف ،وبدون
ا�سرتاحة ثم تلقي احلجر يف اخلانة الثانية فالثالثة حتى �أنهاء اخلانات  .ملتزمة ب�رشوط
وقوانني اللعبة التي ال ت�سمح لها بالوقوف يف اخلانة� ،أو �أن ي�أتي حجر اللعب على �أحد
اخلطوط �أو خارج اخلط.
Ú Úاملرحلة الثالثة:
عندما تنهي الالعبة الطواف بنجاح يف اخلانات الثمانية ميكنها �أن ترمي احلجر
(تلقي به) حيث
تقف الالعبة خارج املربع الأول مولية احليزة (اللعبة) ظهرها حاملة قطعة البالط
بيدها لرتميها من وراء ظهرها دون االلتفات �إىل اخللف ،ويف اللحظة التي ي�سقط احلجر �أو
قطعة البالط يف مربع من مربعات احليزه .ي�صبح املربع �أو اخلانة ،ملكا له في�سمى ح�سب
اللعبة “بلدا“ حيث ال ي�سمح لأي العبة اّخرى الدخول اليه �أو اال�سرتاحة فيه .لذا عليها �أن
تركل احل�صوة لتمر منه دون �أن تقف يف اخلانة �أوالبلد.
Ú Úاملرحلة الرابعة:
ا�ستخدام كلمة َمه  ...فتح بعد �إجناز جميع املراحل بنجاح  ,ت�أتي املرحلة الأخرية
وهي تغمي�ض عيني الالعبة لتبد�أ عملية الرتكيز حيث من املفرو�ض عليها �أن تتنقل بني
خانات اللعبة دون �أن تدو�س على اخلطوط �أو ان تخرج خارج املربعات .وعادة تكون
عملية التغمي�ض عن طريق زميلة تقف خلف الالعبة لتغم�ض عينيها بيديها ويف كل خطوة
تنتقل فيها الالعبة عليها �أن تقول كلمة مه ...فريدون عليه الالعبون بكلمة “ فتح» فريفع
املغم�ضة (مع �ضم امليم الأوىل وك�رس الثانية) يديه عن عينيه لتت�أكد من موقع وقوفها،

ف�إذا كان واقفة داخل اخلانة ت�ستمر يف اللعب حتى تنهي جميع اخلانات �أما �إذا �أخط�أت
ووقفت على �أحد اخلطوط ،فتخرج من اللعبة.
من ألعاب الركض
�Ú Úأربع خ�شبات:

من �ألعاب الرك�ض املميزة غري حمدودة العدد وهي من الألعاب املف�ضلة عند الأوالد
الذكور .كل ما هنالك �أن يكون هناك قائد للعبة ،وعادة ما يكون من الأوالد �أ�صحاب املهارة
يف القفز حيث �إن هذه اللعبة تعتمد على الرك�ض والقفز .وحتتاج �إىل �أربع خ�شبات تو�ضع
على الأر�ض ب�شكل مت�ساو ما يقارب ال � 50سم بني الواحدة والأخرى .
 ا�سم اللعبة.
�أربع خ�شبات  .جن�س الالعبني :ذكور ،واناث� .أداة اللعب 4 :خ�شبات ،بطول � 30سم.
 و�صف اللعبة :
يبد�أ قائد املجموعة باالنطالق بعد �أن يعلن عن رقم اخل�شبة التي يريد حتريكها  ,فعلى
�سبيل اخل�شبة رقم �أربعة هي الهدف ،فيبد�أ بالرك�ض بني اخل�شبات  3 - 2 - 1حتى ي�صل
�إىل رقم �أربعة وهناك يقفز يف الهواء  ،ويف اللحظة التي تط�أ قدمه الأر�ض ينقل �أحد �أع�ضاء
املجموعة اخل�شبة الرابعة مكان
موطى القدم  .بعد ذلك يبد�أ �أع�ضاء املجموعة بالقفز واحداً
ْ
تلو االّخر ،والذي ال ي�ستطيع القفز وتخطي اخل�شبة الرابعة يخرج من اللعب  .وي�ستمر قائد
املجموعة بتحريك اخل�شبة التي يريدها ( رقم واحد �أو �أثنني �أو ثالثة الخ  )..وذلك �ضمن
خطة يكون قد و�ضعها م�سبقا لأخراج �أكرب عدد ممكن من الالعبني� .أما يف حالة خروج
القائد من اللعبة ب�سبب عدم جناحه بتخطي اخل�شبات  .,ي�صبح ال�شخ�ص الذي يليه هو القائد
 ,لكن ب�رشط �أن يتخطى الأربع خ�شبات �أوال .وهنا تنتهي اللعبة لتعود من جديد مع قائد
جديد)*(.
* -مالحظة :هناك جمموعة �أخرى من الألعاب ال�شعبية قمنا بتثبيتها يف ملحق البحث.
اخلامتة:
�إن الألعاب ال�شعبية التي القت رواجا �شعبيا قبل عام النكبة وقبل م�صادرة الأر�ض
وتهويدها ،تعي�ش اليوم يف حالة طم�س و�ضياع ب�سبب التطور التكنولوجي الذي غزا
جمتمعنا ،وب�سبب ال�رسقة املتعمدة واملمنهجة من قبل امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية التي احتلت
بالدنا ،وروجت ب�أن هذه الأر�ض بال �شعب .وبهذا �أ�صبح موروثنا الثقايف يف مهب الريح
ويف �أيدي من ت�سول لهم �أنف�سهم ب�رسقة كل ما يقع حتت �أيديهم من تراث ،كامل�أكوالت
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والأزياء وال�شواهد الرتاثية املختلفة ،باخت�صار �رسقة جميع �أنواع الرتاث املادي الذي
حتول بني ليلة و�ضحاها تراثي ًا ا�رسائيلي ًا معرو�ض ًا يف املتاحف اال�رسائيلية على �أنه
جزء من الرتاث اليهودي .ومن هذه املعرو�ضات ،هناك زوايا خا�صة يف الألعاب ال�شعبية
يروجون لها ب�أنها من �ألعابهم ال�شعبية .ويف الآونة الأخرية تعمل بع�ض
املختلفة والتي ِّ
الور�شات ال�صناعية الإ�رسائيلية على اعادة انتاج بع�ض الألعاب ال�شعبية وت�سويقها حمليا
وعامليا حتت �شعار �صنع يف ا�رسائيل .من هذه الألعاب نذكر :لعبة املنقلة” �أو ال�سبعاوية»
املعروفة ،والتي كانت تعد من �أهم الألعاب ال�شعبية عند كبار ال�سن .مل ي�ستطيعوا ايجاد
ا�سم خا�ص بها ف�أبقوها على ا�سمها العربي منقلة وباللغة العربية (منقال) .وهكذا ي�رسقون
الرتاث �ضاربني بعر�ض احلائط كل املواثيق واملعاهدات الدولية التي تعنى بحماية الرتاث
الثقايف لل�شعوب.
النتائج:
كنا قد تو�صلنا يف هذه الدرا�سة �إىل �أن تراثنا ال�شعبي ،تراث عريق ،ي�ضم ثروة كبرية
من الآداب والقيم والعادات والتقاليد واملعارف ال�شعبية والثقافة املادية .تطور جزء منه
وحافظ على بقائه وجتذره ور�سوخه رغم تطورات الع�رص ورغم ال�رصاعات ال�سيا�سية التي
ع�صفت ب�شعبنا الفل�سطيني بعد عام النكبة .وجز�ؤه االّخر بد�أت رياح التطور والتكنولوجيا
تنحيه جانبا ،كالألعاب ال�شعبية التي فقدت وهجها يف ظل العوملة والتطور التكنولوجي.
لذالك وجب علينا ايجاد اّليات �صحيحة لإعادة �إحيائها ،كجزء مهم من احلفاظ على
موروثنا الرتاثي.
التوصيات:
يف �ضوء النتائج والتحليالت التي عر�ضت يف هذا البحث ،والتي ف�رست �أهمية الألعاب
ال�شعبية يف تخفيف حدة تف�شي ظاهرة العنف يف مدار�سنا العربية ،ولنجاعة امل�رشوع
ودميومته تو�صلنا �إىل بع�ض النتائج التو�صيات املهمة وهي كاالّتي :
● ●�أوال� :أن االلعاب ال�شعبية �ش�أنها يف ذلك �شِ �أن الألعاب الرتبوية التي تندرج يف
املدار�س �ضمن املنهاج التعليمي .لذا من املفرو�ض و�ضع خطة منهجية مدرو�سة لإدراجها
يف �سياق املنهاج التعليمي الر�سمي وامل�ؤ�س�سات الرتبوية واملجتمعية املختلفة.
● ●ثانيا  :تن�شيط الألعاب ال�شعبية يف اال�سرتاحة املدر�سية وخالل ح�ص�ص الفراغ
حتت �شعار “ ا�سرتاحة ن�شطة” .
● ●ثالثا :و�ضع خطة لر�سم بع�ض الألعاب ال�شعبية ب�شكل ثابت يف �ساحات املدار�س

مثل ،لعبة احلجلة �أو احليزة ،وبحر /بر ولعبة الأدري�س ،وغريها من الألعاب ال�شعبية
املعروفة.
● ●رابعا  :تت�شكيل جلنة من معلمي املدر�سة جلمع �أكرب عدد ممكن من الألعاب ال�شعبية
من خالل ت�شجيع الطالب حلمعها من كبار ال�سن.
● ●خام�سا  :تدريب طاقم من معلمي الرتبية  ،والرتبية البدنية لت�صنيف الألعاب
ال�شعبية ح�سب الفئات العمرية ال�ستخدامها يف الفعاليات و �أثناء اال�سرتاحة وح�ص�ص
الفراغ املدر�سية.
● ●�ساد�سا :ﺘ�ﺸﺠﻴﻊ اﻟطالب على اكت�شاف ﻤواﻫﺒﻪ وتنميتها ،من خالل ﺨﻟق
روح اﻟﺘﻨﺎﻓ�س وا�ﻹﺒداع.
● ●�سابعا� :إحياء مهرجانات مدر�سية متخ�ص�صة لتكري�س االلعاب ال�شعبية.

اهلوامش:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1راجع :الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية  ،موقع مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني – وفا
2راجع :مرمي قويدر� ،أثر الألعاب الإلكرتونية على ال�سلوكيات لدى الأطفال .درا�سة
و�صفية حتليلية على عينة من الأطفال املتمدر�سني باجلزائر العا�صمة  -مذكرة لنيل
�شهادة املاج�ستري يف علوم الإعالم واالت�صال � .ص. 2012-2011 13 .
3راجع :كتاب عد�س وم�صلح .ريا�ض الأطفال � ،ص  ،68ط ،3دار جمدالوي للن�رش
والتوزيع -عمان.
4راجع  :يو�سف قطامي ،منو الطفل املعريف واللغوي� ،ص  ،21ط �أوىل ،2000ا�صدارالأهلية
للن�رش والتوزيع – عمان.
5راجع معجم املعاين.
6راجع :م�صطفى الربجاوي (" ،)2015 - 5 - 23العنف املدر�سي :املفهوم وامل�صادر
واملقاربات"� ،شبكة الألوكة ،اطّ لع عليه بتاريخ .2017 - 4 - 24
7راجع  :وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ( ،)2007الدليل الوقائي حلماية الطلبة من
العنف واال�ساءة ،الأردن :وزارة الرتبية والتعليم� ،صفحة .11 - 9
8راحع  :يحيى حجازي ،امل�ساعد يف التعامل مع العنف املدر�سي وحل ال�رصاعات،
�ص ،8تنفيذ مركز ال�رشق الأو�سط للدميقراطية والالعنف.بدون تاريخ
9في�رش ،روجرز وبراون �سكوت .نحو الت�آلف واالتفاق :بناء عالقات ايجابية�،ص.102
ترجمه للعربية حممد بي�ضون .القاهر،الدار الدولية للن�رش والتوزيع  -القاهر.1991 ،
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1010امل�صدر ذاته �.ص . 10
1111لوباين  ،ح�سني .معجم الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية ،ط� ،1ص  .85مكتبة لبنان-
بريوت.2005 ،

املصادر واملراجع:
1 .1اللبابيدي،عبد الكرمي ،واخلاليلة ،عفاف� :سيكلوجية اللعب ،عمان -دار الفكر1990م.
2 .2حجازي  ،يحيى ،امل�ساعد يف التعامل مع العنف املدر�سي وحل ال�رصاعات ،تنفيذ مركز
ال�رشق الأو�سط للدميقراطية والالعنف  -القد�س .،بدون تاريخ.
3 .3حجاب  ،منر� .أغاين �ألعاب الأطفال يف فل�سطني.ط ،1.وزارة الثقافة االردنية  -عمان
.1997،
4 .4الدليل الوقائي حلماية الطلبة من العنف واال�ساءة :وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
( ،)2007الأردن.
5 .5العناين ،حنان ،جملة املعرفة ،العدد  ، 173ا�صدار وزارة الرتبية والتعليم  -ال�سعودية
.2009
6 .6عد�س ،حممد ،وم�صلح ،عدنان(. 1983(.ريا�ض الأطفـال) ،ط، 3دار جمـد الوي للن�رش
والتوزيع ،عمان
7 .7في�رش ،روجرز وبراون �سكوت .نحو الت�آلف واالتفاق :بناء عالقات ايجابية ،ترجمه
للعربية حممد بي�ضون .القاهر،الدار الدولية للن�رش والتوزيع  -القاهر.1991 ،
8 .8قطامي  ،يو�سف .منو الطفل املعريف واللغوي� ،ص  ،21ط �أوىل ،2000ا�صدارالأهلية
للن�رش والتوزيع – عمان.2015.
9 .9قويدر  ،مرمي � ،أثر الألعاب الإلكرتونية على ال�سلوكيات لدى الأطفال .درا�سة و�صفية
حتليلية على عينة من الأطفال املتمدر�سني باجلزائر العا�صمة  -مذكرة لنيل �شهادة
املاج�ستري يف علوم الإعالم واالت�صال . 2012-2011
1010لوباين  ،ح�سني .معجم الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية ،ط ،1مكتبة لبنان -بريوت.2005 ،
مواقع الكرتونية:
1 .1موقع مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني – وفا ،الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية .
�2 .2شبكة الألوكة ،م�صطفى الربجاوي ،العنف املدر�سي.
ِدق� ،صالح »،ظاهرة العنف�-أ�سبابها وعالجها”.
�3 .3شبكة الألوكة ،ال ْ

معاجم ومنشورات:
1 .1معجم املعاين.
ُر�صة) �أويف
قائمة ب�أ�سماء بع�ض الألعاب ال�شعبية التي ميكن متريرها يف اال�سرتاحة (الف َ
�ساعات الفراغ لطالب املدار�س االبتدائية .
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Úكرة ال�سبع حجار
Úالب�س والفار
Úفتحت الوردةغم�ضت الوردة
�Úأولك يا ا�سكندراين.
Úكباية كباية.
�Úسلوى يا �سلوى.
Úاحيوين.
Úبحر بر.
Úحدر بدر.
�Úصنم .
Úعايل واطي.
�Úأنا النحلة � ،أنا الدبور.
Úلعبة الأدري�س.
َ Úجم ْل َج َملَّملْ.
�Úشد اجلبل.
Úطلعت ع ال�سطوح.
�Úصبحكم باخلري يالعمارة العمارة.
�Úصف الع�سكر توت....توت.
Úيا غنماتي ...
Úدربكة يا ربكة.
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دراسة لغوية يف األغنية الشعبية الفلسطينية
ً
أمنوذجا)
(أغاني جنني واجلليل
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:
تعد الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية بكل مكوناتها و�أنواعها الروح اخلفاقة يف الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني؛ فهي التي توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد ،وعك�ست بدورها �آمال
ال�شعب الفل�سطيني و�أفراحه و�أحزانه؛ فقد عربت عن منط حياته وتفكريه ،ووثقت مراحل
نكباته ون�ضاالته ،والأغنية جزء �أ�صيل من تراثه لها مكانتها يف �أعرا�سه وموا�سمه وطفولته
وميتمه،
�إن درا�سة اللغة ال�شعبية تخ�ضع لبع�ض اخل�صو�صية التي تختلف فيها عن درا�سة اللغة
الف�صحى ،ويف العربية متايز وا�ضح بني الف�صحى والعامية ،كذلك تخ�ضع درا�سة الأدب
ال�شعبي عموما خل�صو�صية يف التحليل ،و�أب�سط مالحمه �أن اللغة ال�شعبية ال تخ�ضع للقواعد
النحوية وال�رصفية املعروفة ،خ�ضوعا تاما كالف�صحى ،بل تتجاوزها �سعيا للو�صول �إىل
ال�سهولة والتي�سري يف اللفظ .غري �أن اللغة يف �أ�صولها (لهجات) ،بل كانت ت�سمى اللهجات
لغات؛ فكان يقال لغة قري�ش �أو لغة البادية ،مثال.
يتناول هذا البحث درا�سة لغوية يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،جنني واجلليل
�أمنوذجا ،من حيث :املفردات ال�شعبية الفل�سطينية وعالقتها بالف�صحى ،ثم التجاوز
واالنحراف يف اللغة ال�شعبية عن الف�صحى ،ثم بناء اجلملة يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية
 ،ثم ال�سمات العامة لألفاظ الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،ويبد�أ البحث مبقدمة تبني �أهمية
البحث وماهيته ومنهجيته ،وينتهي بخامتة تبني �أبرز ما تو�صل �إليه من نتائج.
ويتخذ البحث الو�صف التحليلي منهجا له؛ ملالءمته لطبيعة الدرا�سة الو�صفية للغة
عموما وللغة ال�شعبية خ�صو�صا.
الكلمات املفتاحية :درا�سة لغوية ،الأغنية ال�شعبية ،جنني ،اجلليل.

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:
�إن لغة الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية التي يتناولها هذا البحث ،جزء من لغة الأدب
ال�شعبي وتندرج يف �إطاره ،لذا ال نف�صل بني لغة الأغنية ال�شعبية ولغة الأدب ال�شعبي .وكذلك
فالأغنية ال�شعبية يف اجلليل واملثلث وجنني ال تنف�صل ب�أي حال عن الأغنية ال�شعبية
الفل�سطينية يف �أي مكان ،بل �إننا جند الأغنية ال�شعبية يف �شمال فل�سطني مقاربة للأغنية
ال�شعبية يف جنوب فل�سطني ،مع العلم �أن الأغنية ال�شعبية يف �شمال فل�سطني حتمل �سمات
الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية يف �أي مكان ،فال نق�صد �أي�ضا الف�صل بني �شمال فل�سطني
وجنوبها وو�سطها ،وما كان هذا الو�سم �إال من �أجل ت�سهيل الدرا�سة ،وهي �أمنوذج معرب عن
الأغنية الفل�سطينية يف كل مكان ،بل يف داخل فل�سطني وال�شتات �أي�ضا ن�سمع الأغنية نف�سها
مع بع�ض التغريات الطفيفة التي تنا�سب لهجة �أكرث من غريها.
من هنا جاءت �أهمية هذا البحث يف لغة الأغنية ال�شعبية؛ ليجيب عن ال�س�ؤال الرئي�س
وهو :ما الفرق بني لغة الأدب الر�سمي ولغة الأدب ال�شعبي؟ وعنه تتفرع �أ�سئلة تدور يف فلكه،
وهي :ما العالقة بني مفردات الأدب ال�شعبي ومفردات الأدب الر�سمي؟ وما م�ستوى التجاوز
واالنحراف يف لغة الأدب ال�شعبي عن لغة الأدب الر�سمي؟ وما هي طبيعة بناء اجلملة يف
الأدب ال�شعبي؟ ليخل�ص �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال :ما ال�سمات العامة للغة الأدب ال�شعبي؟
كذلك ف�إن هذا البحث يكتفي بدرا�سة لغة الأغنية ال�شعبية وال يدر�س مو�سيقاها وال
�صورها الفنية؛ لأن ذلك جمال �آخر ،ميكن �أن يدر�س يف بحث �آخر.
وقد تو�صل البحث �إىل �أن مفردات لغة الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية لها خ�صو�صية
العامية الفل�سطينية الدارجة التي تواكب متطلبات احلياة اليومية لل�شعب الفل�سطيني ،وتعرب
اللغة يف انزياحاتها عن هموم ال�شعب من �أفراح و�أتراح واحتالل ومقاومة ومنا�سبات
وغريها ،ب�أ�سلوب فني يتنا�سب وحياة الأفراد يف �إطار الهموم اجلمعية الفل�سطينية ،لذا فقد
خرجت لغة الأغنية عن �أ�صول النحو وقواعد اللغة يف ميلها �إىل الت�سكني وجتاوز ما حقه
التحريك وتغيري احلركات وفاقا ملا تتطلبه املو�سيقا ال�شعبية و�أحلانها ،وعمدت �إىل التكرار
وبنت اجلملة بطريقة خا�صة �أي�ضا.
وقد الحظنا �أن الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية مل تنفرد عن الأغنية ال�شعبية العربية �إال
يف خ�صو�صية اللهجة الفل�سطينية الدارجة ،بل �إن كثريا من الأغاين الفل�سطينية تتكرر يف
كثري من �أجزاء الوطن العربي من حيث الأغرا�ض واملو�ضوعات.

أوالً  -املفردات الشعبية الفلسطينية وعالقتها بالفصحى:
�إن احلديث عن لغة الأغنية ال�شعبية يقودنا �إىل القول بداية � :إنها تندرج يف �إطار
الأدب ال�شعبي ،وطاملا قلنا �أنه �أدب ،فمن الواجب درا�سة لغته بو�صفها �أدبا ،ذلك �أن كثريين
يقللون من �ش�أن الأدب العامي (�أي الفردي الذي يهتم باجلوانب اخلا�صة يف حياة الفرد
ولي�س اجلماعة) بل �إن بع�ضهم يخرجه من دائرة الإبداع الأدبي ،وي�ضعه يف دائرة من
ال�ضعف والعجز عن �إن�شاء ن�ص �أدبي ر�سمي (كما ا�صطلح على ت�سمية الأدب الف�صيح) «
فم�ؤلفه يهرب من �إتقان الف�صحى �إىل لغة يظنها �أ�سهل ،وهي اللغة العامية ،وتكون النتيجة
العجز عن التعبري كلية .بينما ت�صبح اللغة يف الأدب ال�شعبي جزءا داال من �أجزاء ال�شخ�صية
القومية ،حتمل تراثا عريقا �أعمق من جمرد ظاهرها امل�ستخدم.)1(».
ويف الوقت الذي تكاد جتمع فيه الدرا�سات اللغوية على �إهمال درا�سة لغة هذا الأدب،
بدليل عدم وروده يف املراجع اللغوية والأدبية التي تعد �أمهات يف تاريخ اللغة والأدب �إال
�زشرا ،جنده موزعا بني طيات كتب ومدونات �أخرى لها �أهمية خا�صة يف حفظ تراث الأمة
ونقله �إىل الأجيال جيال بعد جيل ،منذ ما قبل الإ�سالم وحتى يومنا هذا ،بل �إن االهتمام
بالأدب ال�شعبي حديثا بد�أ ينه�ض حثيثا ،ولكنه مل ي�صل �إىل مرحلة درا�سة لغة الأدب ال�شعبي
ومنه الأغنية درا�سة م�ستقلة م�ستوفية ،الأمر الذي نعتقد �أننا نبد�أ به الآن ع�سى �أن يكون هذا
البحث خريا فيه فائدة .وال ندعي �أن درا�سة لغة الأغنية ال�شعبية ميكن �أن تتم يف بحث كهذا،
ولكننا نعتقد �أنها البداية التي ينبغي �أن ُت�ستكمل.
وقبل اخلو�ض يف هذا امل�ضمار جند من ال�رضوري احلديث عن م�س�ألة مرتبطة به
ارتباطا مبا�رشا ،وتو�ضيحها .وحتى ال يظننَّ َّ �أح ٌد �أننا ندعو �إىل العامية وجعلها بديال
للف�صحى ،من قريب �أو من بعيد ،فهذا اجلانب من هذا البحث ين�أى عن هذه الدعوة ،بل
ن�ؤكد �أهمية العالقة بينهما ،القائمة على التكامل ،وال نرى �أن العامية ميكن �أن حتل مكان
الف�صحى يف �أي حال .ويكفي للتدليل على ذلك �أن ن�شري �إىل �رسعة تبدل العامية وتغريها،
وثبات الف�صحى على مر الع�صور .بل �إن رف�ض العامية يف كثري من املوا�ضع مرده كما يرى
حممود تيمور �إىل»�أن ما ن�أباه من تلك اللهجات �أنها تناتي�ش لغات ته�شمت ،و�أعقاب ال�سنة
مل تبلغ الأوج ،وهي ترد العربية �إىل الوراء حيث كانت القبائل متناكرة النطق ،وتنق�ض
اجلهد التاريخي الذي �أ�سلم العربية �إىل �صيغتها النقية ال�صافية»( )2ويذهب �أني�س فريحة
�إىل �أن اللغة الف�صحى لي�ست لغة احلياة اليومية؛لأنها ال تعرب عن احلياة بحالوتها وق�سوتها
كما تفعل العامية ،ودليله على ذلك �أننا ال ن�ستطيع التعبري بوا�سطة الف�صحى ،بنف�س الطالقة
التي نعرب فيها بوا�سطة العامية عما نريد()3
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ال غرابة �إذا قيل �إن الت�صورات اللغوية التي يعتقد بها عموم النا�س عن اللغة املحكية
العامية وخروجها على �أ�س�س اللغة و�أ�صولها �أكرث تعقيدا من ر�ؤى املتخ�ص�صني يف علوم
الل�سان ،فعلى الرغم من الإهمال املق�صود واملتعمد الذي يلحق بدرا�سة اللغة ال�شعبية من لدن
املتخ�ص�صني؛ ملخالفتها للخطاب العلمي� ،إال �أن املتابعني للأدب ال�شعبي من املتخ�ص�صني
وغريهم يحاولون �إعادة بع�ض االعتبار لهذا اللون بو�صفه �أدباً ،وتعمل هذه الدرا�سة على
الدخول �إىل الن�ص ال�شعبي من خالل الأغنية ال�شعبية ولغتها ،بدءاً من مفرداتها وعالقتها
بالف�صحى.
لعل ال�رصاع ال�شديد حول �أهمية اللغات املحكية �أو خطورتها على العربية ميكن
�إيجازه يف خال�صة ر�أي لعبد ال�سالم امل�سدي الذي يرى �أن «�أكرب التبا�س هنا �أن اللهجات
اللغوية جزء من كياننا احلي ،بها نعي�ش وعليها نرتبى ،وبها ن�أكل ونفرح ونع�شق ،وجدير
بنا �أن نقر بذلك ونقدر عبقرية الإن�سان العربي ،التي تتجلى يف لغته التداولية املكت�سبة،
لكن هذا ال مينعنا من اتخاذ املوقف احل�ضاري امل�س�ؤول جتاه حماوالت تكري�س اللهجة
كحامل للر�سالة الثقافية ،بدي ًال للغة القومية لأن ذلك يعد انتحاراً جماعي ًا على عتبات
قلعة التاريخ»( )4ول�سنا ب�صدد اخلو�ض يف معرتك �إثبات اللهجات ودورها و�أهميتها يف �أية
لغة من اللغات ،ويكفي �أن ن�شري �إىل تعالق مفردات الف�صحى مع العامية ،فتنتقل املفردات
من العامية �إىل الف�صحى ومن الف�صحى �إىل العامية ،ولغة النا�س اليومية ت�سري يف اجتاه
ال�سهولة والي�رس ،والف�صحى حتتفظ بقوتها وجزالتها ،وحتافظ عليهما.
ترد �ألفاظ كثرية يف العامية الدارجة على �أنها عامية ،مع �أنها يف الأ�صل ف�صيحة،
وترد يف العامية ل�سهولة لفظها ،وقد ورد هذا كثريا يف الأغاين ال�شعبية ،من ذلك مثال قول
الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل:
خل َيم يف الليل حطوها باحلدود
�شالوا ا ِ
عفنا الوطن والدين كله من حكم اليهود
فلفظ (�شالوا) مما يرتدد على �أنه لفظ من العامية ،غري �أنه يف اللغة ،من �شال و�أ�صلها
يف الل�سان�« :شول� :شالت الناقة بذنبها ت�شوله �شوال و�شوالنا و�أ�شالته وا�ست�شالته �أي رفعته;
قال النمر بن تولب ي�صف فر�سا:
جم���وم ال�ش���د �شائل���ة الذن���اب

تخ���ال بيا����ض غرته���ا �رساج���ا

و�شال ذنبها �أي ارتفع»( )5فيكون معنى �شالوا اخليام يف الليل� ،...أي رفعوها ثم
و�ضعوها عند احلدود ،ومل يختلف لفظه يف اجلانب ال�صوتي �أي�ضا عن لفظه يف الف�صحى،
�إذ متيل العامية �إىل الت�سكني �أي�ضا ت�سهيال .ومن ذلك لفظ (عفنا) وهو مما يرد يف العامية،

ومعناه يف الل�سان« :عاف ال�شيء يعافه عيفا وعيافة وعيافا وعيفانا ،كرهه فلم ي�رشبه
طعاما �أو �رشابا قال ابن �سيده :قد غلب على كراهية الطعام؛ فهو عائف ،قال �أن�س ابن مدركة
اخلثعمي:
�إين وقتل���ي �سلي���كا ث���م �أعقل���ه

كالثور ي�رضب ملا عافت البقر»()94

وعلى هذا النحو يكون معنى عفنا �أي تركنا الوطن على كراهة تركه ،وك�أن �شدة �إيالم
�صنيع اليهود بالفل�سطيني �أرادت منه �أن يكره الوطن ،و�أجرب على �أن يرتكه دون كرهه .ولو
كان املعنى كرهنا الوطن ،ملا ارتبط ذلك بذكر الدين ،لأن الدين ال ميكن �أن يكرهه �أبنا�ؤه.
وهذا تعبري �شعبي عن االمتعا�ض من وجود اليهود على �أر�ض فل�سطني .ولي�س تعبريا عن
كره الوطن .ومن الأمثلة على تباعد املفردات العامية عن الف�صحى قولهم يف امليجنا:
ميجن���ا وي���ا ميجنا وي���ا ميجنا

يا �شي���ب را�سي د�شرَّ ون���ا �أحبابنا

فلفظة (د�شرّ ونا) تعني يف العامية تركونا ،ومل �أجدها يف معاجم العربية ،ووجدتها
يف الفار�سية تعني املعنى العامي يف العربية نف�سه ،وهذا يعني �أنها رمبا تكون م�أخوذة من
الفار�سية .و�سمعت �أحدهم يقول �إنها تركية ،ولكنها غري موجودة يف املعاجم الرتكية .ومن
الكلمات التي مل �أجدها يف غري لهجتنا العامية لفظة (فِ�ش -بك�رس الفاء) يف قول امليجنا:
ِ���������ش ع������اد ْل دا ِر ِب��ي
َب
�����ص��ي��ح وف ْ
ْ
(مفِي�ش) ومعناها :ال يوجد.
و�أقرب اللهجات العربية لها قولهم يف العامية امل�رصية َ
ونالحظ ا�ستعمال حرف الباء للم�ضارعة يف ( َب�صيح) بدال من (�أ�صيح) وهو دارج يف
العامية الفل�سطينية .ولفظة (لي�ش) ب�إمالة الياء ،والتي تعني :ملاذا� ،أو لأي �شيء كما جاء
يف فتوى جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية (فتوى (« )586لي�ش) كلمة حمدثة
منحوتة من قولهم( :لأي �شيء) كقولهم يف(�أي�شيء)�( :أي�ش) ،ويف (�إيواهلل)�( :أيوه) ،ويف
(كما �أن)( :كمان)( .)6ومنه ما جاء يف قول امليجنا �أي�ضا:
ي���ون الحِ قْن���ا وب ُع�ضّ نا
���ح َب َع ْ�ضنا
�إخ���وة
ْ
و َذن َْب َ�ص ْه ْ
لي����ش َع��� ْم ِن ْذ َب ْ
اب
وم���ا ي ْبق���ى بينن���ا
علين���ا واج���ب ان ِّّظ���فْ َب َع ْ�ضنَ���ا
ِ
غ�ي�ر الط ّي ْ
ولأن ال�شعبية متيل �إىل االخت�صار فقد وجدنا يف قولهم :نذبح بع�ضنا ،اخت�صاراً للقول:
(يذبح بع�ضنا بع�ضا) ،ومثلها :ا ّنظّ ف بع�ضنا ،بدال من( :ينظف بع�ضنا بع�ضا) ،كما الحظنا
جمددا ا�ستعمال الباء مك�سوراً حرف ًا للم�ضارعة بد ًال من الياء يف ( ِب ُع ّ�ضنا) .وا�ستعمال لفظة
(عم) داال لفظيا على امل�ضارعة واال�ستمرار يف القول� :أخوة لي�ش عم نذبح� ...إن حتول ياء
امل�ضارعة �إىل باء من الناحية ال�صوتية ب�سبب �سهولة نطق الباء لأنها �صوت �شفوي ثنائي.
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ومن الألفاظ التي ا�ستعملت يف الأغنية ال�شعبية ا�ستعماال خا�صا ولكنه لي�س بعيداً عن
املعنى الأ�صلي ،ما جاء يف قول الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل:
يا حيف على �أهل العز يربو ذليلني

والدمايخ والعقرّ�ش على ال�سبع �صال

م�شـــايخن���ا عاملناب���ر تدع���ي

اقب���ل دعان���ا ي���ا رب ي���ا رحمان

فيا حيف �أ�سلوب جاء على �صيغة النداء ليعني التعجب واال�ستنكار املمزوج بالأ�سف
حاح،
اف عليه َيحِ ُ
والأ�سى ،والأ�صل يف الحْ َْي ُف« :الجْ َْو ُر والظُّ ل ُْم وقد َح َ
ال�ص ِ
ار كما يف ِّ
يف� :أَي َج َ
َ
َ
يف ا ُ
وقيل :هو امل َْيلُ يف ا ُ
هلل َعل َْي ِه ْم
ُون �أ ْن َيحِ َ
حل ْك ِم وهو َحائ ٌ
ِف .ويف ال َّت ْنزِيلِ ال َع ِزي ِز� « :أ ْم َي َخاف َ
ور .ويف حديث ُع َم َر َر ِ�ض َي ا ُ
يف يف َح ْيفِكَ �أَي :يف َم ْيلِكَ
هلل َع ْنهَ :ال َيطْ َم ُع �شرَ ِ ٌ
َو َر ُ�سولُه» �أَيَ :ي ُج َ
َم َع ُه ِل�شرَ َ فِه» )7(.والدمايخ عنت فيها الأغنية :قليلي القيمة والقدر ،وهي يف اللغة من دمخ،
«دمخ الرجلُ ط�أْط�أَ ظهره ودمخ ودنخ �إذا ط�أْط�أَ ر�أْ�سه»()8
والعقر�ش ق�صدت بها الأغنية:
َ َ َّ َ َ َّ َ ِ
َ َّ َ
ّ
الذين لي�س لهم �أ�صول يعتزون بها ،وهي يف اللغة غري واردة ب�صيغتها احلالية يف معاجم
العربية ،و�أقرب لفظ �إليها هو قر�ش ،وهو يف تاج العرو�سَ « :ق َر َ�شه َي ْق ِر ُ�شه َق ْر�ش ًا من َح ِّد �ضرَ َ ب
و�ض َّم َب ْع�ضـَ ُه �إِىل
و َي ْق ُر ُ�ش ُه �أ َي ْ�ض ًا من َح ِّد َن�صرَ َ :قطَ َعه .و َق َر َ�ش ُهَ :ج َم َعه من ها هنا وها هنا َ
�ض»( )9وهو يلتقي �إىل حد بعيد مع ما ق�صدته الأغنية .لي�صبح املعنى �أن الأ�سف والأ�سى
َب ْع ٍ
واحل�رسة على هذا الو�ضع الذي انقلبت فيه املعاين العظيمة و�أ�صبح فيه قليلو القيمة والقدر
والذين لي�س لهم �أ�صول يعتزون بها ،يتطاولون (ي�سطون)على الأ�سود ال�شجاعة القوية التي
ُي�رضب بها املثل يف تفوقها وقوتها .و(�صال) التي تعني �سطا عليه وقهره ،لفظ دال على
املعنى.
واالخت�صار يف ا�ستعمال الألفاظ يف الأغنية ال�شعبية مظهر بارز ،فهي غالبا ما
تخت�رص يف حروف اجلر مثال ،كما يف القول:
(ع) ،ومثله القول:
فاخت�رص حرف اجلر (على) ب َ
النب���ي حمم���د باهـ���ي الأنـــ���وار
ختم القول���ة بال�ص�ل�اة عالنبـــي
النب���ي حمم���د باهـ���ي الأنـــ���وار
خت���م القول���ة بال�ص�ل�اة عالنبـــ���ي
ومل يقت�رص االخت�صار على حروف اجلر ،بل جتاوزها �إىل بع�ض الكلمات التي يفهم
مق�صود االخت�صار فيها لتتنا�سب مع طبيعة املو�سيقا التي نظمت عليها الأغنية ،من ذلك:
خالفن عه���دي هالكواكب ما مرين

ما حقه���ن بالع�ي�ن غ�ي�ر الزوايل

فاخت�رصت (هذه) ب( َه) ،وهذا يرد كثريا يف الأغنية ،ومن الوا�ضح �أن املو�سيقا هي
التي تفر�ض هذا االخت�صار ،وهذا �أمر ورد يف ال�شعر العربي �أي�ضا ،قدميا وحديثا ومنه

النحت ،ومنه قول عبد يغوث بن وقا�ص احلارثي ينحت نا�سبا �إىل عبد �شم�س:
وت�ضح��� ُك من���ي �شيخ��� ٌة عب�شمي ٌة

ك�أن مل ت���رى قبلي �أ�سريا ميانيا()10

ومن الألفاظ الالفتة يف الأغنية ال�شعبية ما يرد يف العامية ،مثل ما جاء يف الدلعونا:
اعتابك
اوع���ى تتن���ا َز ْل ويفوتُ���وا ْ
َ

يحك ُمونا
�أذْن���اب احلكومِ ���ة وال���ـْ ْ

فلفظة (اوعى) التي تعني (احذر) م�أخوذة يف الأ�صل من وعى والتي يف الف�صحى
(ع -عه) ولكن العامية ت�شدد على �إبرازها ولهذا فهي ت�ضيف �إليها هذه
يكون الأمر منها ِ
الزوائد ،من باب التحوير ال�رصيف وفيه �أي�ضا (والـ) التي تعني (والذين) و(يحكمونا) وهي
يف الأ�صل (يحكموننا) وهذا من باب التحوير باحلذف ومثلها (ويفوتوا) وهي يف الأ�صل
(ويفوتون �أعتابك) وتعني :ويدخلون بيتك .ويق�صد �أبناء �صهيون كما ورد يف مقطع �سابق
من الأغنية نف�سها.
هذه بع�ض النماذج من طبيعة املفردات التي ترد يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية،
ونالحظ �أن عالقتها بالف�صحى متينة ،وال تخرج عن �أ�صولها غالبا �إال يف طريقة اللفظ
الذي مييل �إىل الت�سهيل مراعاة لطبيعة العامية .وهذا ي�ؤكد القول «اللغة بطريقة اال�ستعمال
اخلا�صة التي ي�ستعملها بها ال�شعب يف تعبريه الفني �إمنا تقوم بدورها الفعال يف ربط
الفرد باجلماعة واجلماعة بالفرد ،وال �شك �أن املجتمع ال�شعبي يزداد تقديره لأفراده الذين
ي�ستطيعون ا�ستغالل املعاين اجلديدة التي ميكن �أن تهيئها لهم اللغة �إذا ما ا�ستخدمت
ا�ستخداما �سليما لنقل ال�سلوك �أو التعبري الفني� .إن التعبري ال�شعبي ي�ستخدم اللغة ا�ستخداما
خا�صا تتمثل فيه كل الأبعاد التي تعطيها له هذه اللغة ويجعلها تختلف من ناحية بنائها
عن اللغة العادية امل�ستعملة رغم قربها ال�شديد منها)11(».
ثانياً  -االنزياح (العدول ،التجاوز ،االحنراف) يف اللغة الشعبية عن الفصحى:
االنزياح ظاهرة لغوية موجودة يف ال�شعر العربي قدميه وحديثه ،وقد عرف عند
العرب القدماء بالعدول ،ويقاربه يف املعنى التجاوز واالنحراف ،واالنزياح يف اللغة هو:
نازح،
وح
نزح ينزح نزوحا� :أي َب ُع َد ال�شيء عن موقعهَ ،ن ْزح ًا و ُنزوح ًا َب ُع َد
ٌ
و�شيء ُن ُز ٌح و َن ُز ٌ
ٌ
�أَن�شد ثعلب:
�شَ ْتمِي()12

�إِ َّن ا َ
مل َذلَّ��� َة َمنْ��� ِز ٌل نُ���زُ ٌح
ع���ن دار َق ْومِ كِ فا ْترُكُ���ي
واالنزياح يف ال�شعر هو البعد عن مطابقة الكالم للواقع با�ستخدام عبارات متعددة
معان جديدة غري
وخمتلفة عن امل�ألوف( )13ونق�صد بالتجاوز واالنحراف هنا �إيجاد
ٍ
امل�ألوفة يف اللغة العادية الف�صيحة� ،أي جتاوز املعنى امل�ألوف وال�سائد واالنحراف عنه
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�إىل معنى جديد .و�ألفاظ الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية �أ�سوة بالأغاين ال�شعبية يف كل مكان
حتاول �أن تتجاوز امل�ألوف من املعاين يف املفردات ويف اجلمل ،لتحدث نوعا من التمايز
عن ال�شائع ،ومن ذلك قول الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل:
�شِ �ّل�ااّ ي���ا ��س�روج اخلي���ل �شِ �ّل�

واحنا �ضي���وف ال�صح���اب املحال

فلفظة (�شال) جتاوزت معناها الف�صيح �إىل معنى خا�ص هو :اربط احلبال ب�إحكام،
ويف الف�صحى معناه« :الأَ ْ�شلُ من ال َّذ ْرع بِلغة �أهل الب�رصة ،يقولون كذا و كذا َح ْبالً ،وكذا
عربي ًا  .قال �أَبو �سعيد  :الأُ�شول هي
وكذا �أَ ْ�شل املقدار معلوم عندهم ،قال �أَبو من�صور :وما �أَراه ّ
احلِبال ،وهي لغة من لغات ال َّن َبط ،قال :ولوال �أَنني ن َبطي ما عرفته»( )14وال�شل م�أخوذ يف
اللغة من ال�شلل وهو :عجز ي�صيب �أحد �أطراف اجل�سم .فمن معنى العجز لأحد �أع�ضاء اجل�سم
�إىل ربط احلبل ب�إحكام وقوة ،حدث التجاوز للمعنى العام وخ�صو�صا �أن الأ�صل يف معنى
ربط احلبل هو غري عربي.
ومن ذلك �أي�ضا قول الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل:
َع ّبي ال�سيجارة و َك ِّيفْ مالك مهموم

عل���ى جنب���ك فالنة زه���ر الليمون

(كيف) هي فعل �أمر من كَ َّي َف ،و�أ�صل معناها« :كَ َّي َف :فعل رباعي متعد .كَ َّيف ُْت،
فلفظ ِّ
ام َ :ج َع َل َها ُم َوا ِف َق ًة َو ُم َالئ َِم ًة
�أُكَ ِّي ُف ،كَ ِّي ْف ،م�صدر َت ْكي ٌ
ِيف .وتعني :كَ َّي َف � َآراء ُه َح َ�س َب اجل َِّو ال َع ِّ
ل ُه .وكَ َّي َف َه َو َاء ال ُغ ْر َفةَِ :ج َع َل ُه ُم َ�سايِراً َو ُم َالئِم ًا ِل َد َر َجةٍ َح َرا ِر َّيةٍ ُم َع َّينَةٍ » )15(.وقد خرجت يف
الأغنية �إىل معنى �أفرح ،وهي دارجة يف العامية الفل�سطينية .وبني املعنيني رابط هو م�سايرة
الظرف وجعله منا�سبا للفرح ،ويف الأغنية �سبب امل�سايرة هو وجود فالنة بجانبه.
ومن الأمثلة �أي�ضا يف هذا امل�ضمار قول الأغنية:
يا بو عمار ح���ط جيو�شك عالوادي

وا�شب���ع الط�ي�ر من حل���م الأعادي

فقولهم (وا�شبع الطري) قد ي�شري �إىل حاجة الطري للطعام يف ظاهره� ،إال �أنه يف احلقيقة
يريد �أن احلاجة هي االنتقام من الأعداء وجعلهم فري�سة للطيور .فخرج عن املعنى الظاهري
القريب �إىل معنى �أعمق وهو املراد .ومن ذلك �أي�ضا قولهم يف امليجنا:
ُ�ث�ر احل�س ْد
تك�رست ل
يا �شـــج���ر ْه بالدا ْر حامي���كِ �أَ َ�ســـ ْد
ْ
ِغ�ص���ان من ك ِ
ْ
يا ح�ســــــــرتي راح التعب لغرينا
زرع���ت الزرع �أجا غ�ي�ري ح�صـــــد
ف�شجرة الدار ال يحميها الأ�سد احلقيقي ،و�إمنا هذا تعبري جمازي يق�صد به �أن من يحمي
داره هو كالأ�سد يف ال�شجاعة ،وهذه احلال من العز الذي تعي�ش �أجواءه الدار �شجرة كبرية

مثمرة يحميها �أ�صحابها ،تدعو احلا�سدين حل�سدها ،فتتك�رس �أغ�صانها من هذا احل�سد ،وهذا
املعنى الظاهر واملعنى احلقيقي �أن هذه الدار هي الوطن الذي يعي�ش برخاء وطم�أنينة حتى
تعر�ض العتداء الأعداء ،فدمر هذا الوطن الآن .وداللة ذلك يف البيت الثاين الذي ي�رصح ب�أن
تعب ال�شعب �أخذه املحتل .ويالحظ �أن االنزياح الداليل مل ي�أت يف لفظ عامي ،بل يف لفظ
ف�صيح (�أ�سد ) ،فكما ي�أت االنزياح يف لفظ ف�صيح ميكن �أن ي�أتي يف لفظ عامي.
وينزاح املعنى يف ظريف الطول �أي�ضا ،مثل قولهم:
ي���ا ظريف الط���ول ار�سم ي���ا ر�سام
وعي���ون الث���وار واهلل م���ا بتن���ام

�ص���ورة لفل�سطني و�ص���ورة للق�سام
وعـهـ���د علين���ا نحـ���رر بـالدن���ا

فظاهر القول ر�سم �صورة ،وال�صورة ميكن �أن جتد فيها م�شهدا واحداً؛ لأنها �صورة،
�أما �أن ير�سم �صورة للوطن ،فهذا ي�ؤكد �أن املق�صود هو تعميق حب املجاهدين من مثل عز
الدين الق�سام الذي �ضحى بروحه من �أجل فل�سطني ،ف�صارت فل�سطني والق�سام يف احتاد معا
ميثالن �صورة نف�سية عميقة عند املقاومني ،وعند الذين يحبون املقاومة واجلهاد من �أجل
الوطن .وي�ؤكد هذا املعنى البيت الثاين الذي ي�رص على ا�ستمرار الثورة والثوار وعدم النوم
حتى حترير الوطن ،وت�أكيد ذلك كله بالق�سم (واهلل).
و�أما يف قولهم من �أغاين الزفة للعري�س:
َ�س َّب��� ْل ُعيون���و و َم ّد اي��� ُده يحانولو
�سب���ل عيونو وم���د اي���ده يحنولو

عكت���اف ارفاقو باملنث���ور ير�شونو
عكت���اف ارفاقو باملندي���ل يلفونو

وتغنى هذه الأغنية لل�شهداء يف كثري من الأوقات مما يخرجها عن معناها احلقيقي،
ومن الالفت �أن هذه املعاين التي خرجت �إىل معان خمتلفة �أريد بها �إ�ضفاء طابع جمايل
على اللحن بتزيينه ب�صور فنية جمالية ،لذا فقد كان التجاوز واالنحراف بغر�ض التجمل
و�إظهار ميزات اللحن ال�شعبي .والأبيات ال�سابقة ت�ؤكد �صالحيتها للعري�س ولل�شهيد معا �أما
بقيتها يف بع�ض املوا�ضع فال ت�صلح �إال لل�شهيد لأنه يذكر �رصاح ًة يف قولهم:
ي���ا �أم ال�شهي���د وال تبكي على ابنك

ابن���ك �شهي���د وعن���د اهلل بي�شفعلك

ويف نهاية هذا اجلزء من البحث نرى مع يحيى جرب �أنه على الرغم من هذه االنزياحات
الفنية يف لغة الأغنية ال�شعبية �إال «�أن كثريا من الألفاظ الواردة يف هذه الن�صو�ص لتعود
بنا �إىل الأدب العربي القدمي ،كالقِرى؛ طعام ال�ضيف ،وريان العود؛ كناية عن وفرة املرق
واللحم ،والدعاء بدوام ال�سعود؛ ليظل بيته م�رشع الأبواب �أمام ال�ضيوف ،وما ذلك �إال لتنا�سخ
القيم واملعاين القدمية يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية املعا�رصة ،مع العلم �أن النا�س يف
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

239

العدد السادس 2018

240

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

ثقافتهم الرفيعة ال يتداولون مثل هذه الألفاظ ،وال ي�أبهون مبا ت�شري �إليه تلك الأ�شعار من
املعاين� ،إذ يرون فيها �رضبا من التخلف والرجعية ،ويف هذا ما ي�شري �إىل التباين بني منط
احلياة التلقائية لل�شعب ومنط احلياة الر�سمية)16(».
ثالثاً  -بناء اجلملة يف األغنية الشعبية الفلسطينية:
�إن بناء اجلمل يف اللغة ال�شعبية يختلف عن بنائها يف اللغة الأدبية؛ ذلك �أن اللغة
الأدبية تخ�ضع لنظام لفظي حمدد� « ،أي �أن الأ�صوات امل�ستخدمة مقيدة بعدد معني من
احلروف ال�ساكنة واملتحركة ،وهي بذلك تغاير من بع�ض وجوهها اال�ستعمال ال�شعبي للغة
الذي يعك�س االحتياجات العملية للمجتمع ال�شعبي ،وتتميز مبرونتها وقدرتها على التكيف
مع حاجات الأفراد ،ولي�س معنى ذلك �أن هذه اللغة ال تخ�ضع لأي نظام ،ولكن املعنى �أنها
�أكرث حتررا من اللغة الأدبية»()17
ننطلق يف حتليلنا للغة الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية من التعريف اللغوي للفظة
ال�شعبية ،وهي يف املعاجم من اجلذر (�شعب) ومنه ال�شعب �أي الأمة التي جتمعها عادات
وتقاليد موروثة تكاد تكون واحدة ،وال�شعبية ن�سبة �إىل ال�شعب وهي م�صدر �صناعي ،ي�شري
�إىل ما يف اللفظة من خ�صائ�ص عامة م�شرتكة بني �أفراد ال�شعب ،وهي �شعبية مبفهومها؛ �أي
تقوم بها كل فئات ال�شعب وتفهمها وتتعاطى معها ،وتكون مميزة وعالمة فارقة لطبيعة
هذا ال�شعب �أو ذاك .وهي �صفة للأغنية� ،إذ �إن لكل �شعب و�أمة من الأمم تقاليدها وتراثها يف
الأفراح والأتراح واملنا�سبات العامة واخلا�صة.
وهي �شعبية ي�أتي بها اجلميع ذكوراً و�إناثا �صغاراً وكباراً� ،إال �أنه قد ينبغ بها عدد من
الأفراد يف كل اجلماعات يتميزون عن غريهم بقدرة الإبداع واجلدة والتطوير لهذه الأغنية،
وقد بات يعرف ال�شاعر ال�شعبي با�سم بلده كاجللماوي ن�سبة �إىل اجللمة واحلافريي ن�سبة �إىل
حافري ،والربقيني ن�سبة �إىل برقني ،والعراين ن�سبة �إىل عرانة ،والأ�سدي ن�سبة �إىل دير الأ�سد،
لقد حملت الأغنية ال�شعبية يف طياتها عند كل ال�شعوب ق�ضايا النا�س و�أفراحهم و�أتراحهم،
وهي عبارة عن مر�آة تعك�س واقعهم ف�سجلت الأغنية ال�شعبية �سائر منا�سبات النا�س� ،سواء
�أكانت وطنية �أم اجتماعية بكل تفا�صيلها ،ولعل املتتبع للأغنية ال�شعبية الفل�سطينية يف
�شمال فل�سطني ،يرى �أن هذه الأغنية مل تختلف يف م�ضامينها وال لغتها عن بقية �أرا�ضي
الوطن من ال�شمال �إىل اجلنوب� .إال بال�شيء الي�سري الذي يرتبط بالأوزان وببع�ض الألفاظ
واللهجات اخلا�صة بهذه املدينة �أو املحافظة عن غريها.
و�أول ما يلفت نظرنا يف لغة الأغنية تلك الب�ساطة وال�سهولة والبعد عن التعقيد،
فالألفاظ م�أنو�سة وال حتتاج �إىل معجم ليفك غمو�ضها؛ وذلك عائد �إىل �أن ال�شاعر ال�شعبي

�أو ما يعرف بـ (احل ّدا) مل يكن همه من�صب ًا على �إبراز املقدرة اللغوية بقدر اهتمامه بتوثيق
الأحداث حينا ،وب�إ�سعاد اجلمهور و�إطرابهم و�إدخال البهجة على قلوبهم حينا �آخر ،فتن�ساب
الكلمات من �شفتيه ان�سياب املياه من الأعايل ت�صدح لتقري الآذان وت�رسي عن الأنف�س
الهموم والآالم .ا�ستمع �إىل ب�ساطة قول الأغنية يف جنني واجلليل:
�شالوا اخليم بالليل وحطوها َع املية
عفنا الوطن كله من حكم ال�صهيونية
ثم �إن �ألفاظ الأغنية ال�شعبية تتكئ على العامية يف الأغلب ،وهي عامية حمكية تدور
على الأل�سن ،نحو:
ي��ا ح����سرت��ي ي��ا ع�ين ��صرن��ا ذليلني
��صرن��ا ن��ق��ا���س��ي يف ه��م��وم ال��ل��ي��ايل
وهي �ألفاظ تعرب عن مدى احلزن والأ�سى الذي يكابده ال�شعب الفل�سطيني جراء االحتالل
الغا�شم لأرا�ضيه والقتالعه من �أر�ضه فهو ذاو ال ين�رض وذابل ال يورق ،فالبكاء واحل�رسة
هجروا ق�رساً عن �أرا�ضيهم واقتلعوا من مرابيهم،
والأمل تعت�رص قلوب الفل�سطينيني الذين ّ
مل ب�أهلها من الت�رشد وال�ضياع.
فتجد الأغنية ال�شعبية تقطر �أمل ًا وح�رسة ودم ًا على ما �أ ّ
عيني ع��ل��ى ال��ن��ا���س ���ص��ارت �سفايل
وال���دي���ن والإمي������ان م��ن ال��ق��ل��ب خ��ال
يتناول هذا اجلزء بناء اجلملة يف الأغنية ال�شعبية ،واجلملة ب�شكل عام كالم يعطي
معنى تاما يح�سن ال�سكوت عليه؛ �أي معنى مفيدا تاما ،وهي تتكون من امل�سند وامل�سند �إليه
كاملبتد�أ واخلرب والفعل والفاعل �أو نائبه ،وقد تكون هذه اجلمل ب�سيطة وقد تكون معقدة،
وملا كان الغر�ض من ال�شعر ال�شعبي �إي�صال الفكرة االجتماعية �أو الوطنية ال�سيا�سية ولفها
بعواطف جيا�شة خمتلطة بني الفرح واحلزن والأ�سى والأمل ،كانت جملة ال�شعر والأدب
ال�شعبي ب�سيطة غري معقدة ،تتما�شى مع الظرف العام ومع الإطار املو�سيقي للأغنية ال�شعبية
بانزياحات لفظية ب�سيطة ،فيكون تركيب اجلملة يف ال�شعر ال�شعبي كما ي�أتي:

1 .1اجلملة اال�سمية :
تتكون اجلملة اال�سمية يف اللغة العربية من مبتد�أ يخرب عنه �إخبارا وافيا بالق�صد،
ويتنوع املبتد�أ بني اال�سم ال�رصيح �أو امل�ؤول به ،والأ�صل يف املبتد�أ �أن يكون معرفة وال
مب�سوغ ،والأ�صل فيه الذكر �إال �أنه قد يحذف العتبارات بالغية
يجوز االبتداء بالنكرة �إال
ّ
�أو نحوية� ،أو عرو�ضية ،والأ�صل �أن يكون املبتد�أ مفردا ال جملة وال �شبه جملة� ،أما اخلرب
فيتنوع بني املفرد واجلملة و�شبه اجلملة ،والأ�صل فيه الذكر �إال �أنه قد يحذف لالعتبارات
ذاتها يف املبتد�أ ،والأ�صل يف املبتد�أ �أن يتقدم على اخلرب ولكنه قد يت�أخر العتبارات
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بالغية �أو مو�سيقية �أي�ضا ،واملتتبع للجملة اال�سمية يف الأدب ال�شعبي بعامة وال�شعر
ال�شعبي بخا�صة يرى �أن جمله جاءت ب�سيطة غري معقدة تتكون من املبتد�أ واخلرب بكل
�أنواعه ،نحو:
جن���م���ك يف ال�����س��م��ا و����ض���اح
����ش���ع���ب���ك ح����م����ل ال�������س�ل�اح
فنجمك و�شعبك مبتد�آن �أخرب عنهما مرة باملفرد و�ضاح ،و�أخرى باجلملة الفعلية حمل
ال�سالح ،ومنه قول ال�شاعر:
�ضف���ة وغ���زة الأبي���ة
م���ن البح���ر حت���ى املي���ة

ه���زّوا الك���رة الأر�ضي���ة
دولتن���ا الزم تك���ون

فاملبتد�أ �ضفة خربه جملة فعلية (هزوا الكرة الأر�ضية) ،واملبتد�أ(دولتنا) خربه (الزم
تكون) ،ويكرث يف اجلملة ال�سمية ا�ستخدام النوا�سخ كان و�أخواتها وخ�صو�صا ليت ولعل ملا
حتمالنه من معاين التمني والرتجي ،بالإ�ضافة �إىل �أن و�أخواتها ملا تت�ضمنه من معاين
التوكيد والإ�رصار على دحر املحتل والعودة �إىل الأر�ض امل�سلوبة.

2 .2اجلملة الفعلية:
تتكون اجلملة الفعلية يف العربية من فعل و فاعل �أو نائب الفاعل مع متام املعنى,
وقد تطول هذه اجلملة وقد تق�رص ،بناء على النف�س ال�شعري �أو الفكرة التي ت�ؤديها,
وميكن �أن يحذف الفاعل لي�سد م�س ّده نائب الفاعل العتبارات حددها النحاة يف كتبهم
لها عالقة مبعرفة الفاعل معرفة يف الأذهان تغني عن ذكره يف الل�سان ومنها اجلهل به
يف احلقيقة ,ومنها اخلوف منه �أو عليه ,وقد تطول اجلملة الفعلية يف �أ�سلوب ال�رشط وقد
تق�رص �إذا �أ�ضمر الفاعل.
وال�شعر ال�شعبي الفل�سطيني حاله من حال اللغة الف�صيحة؛ فمادته اللغوية هي املفردة
التي تتكون منها اجلملة �أو الرتكيب اللغوي ،ليعرب بها �صاحبها عن حاله وعن حال من
يعي�ش فيهم �أو بينهم ,فجاءت اجلملة يف ال�شعر ال�شعبي يف الغالب الأعم ق�صرية وا�ضحة
فيها نوع من التقدمي والت�أخري لتتما�شى مع حاجة الغناء والنمط املو�سيقي املعروف لدى
�شعرائها ال�شعبيني و�أنواع احلداء املعروفة والتي ذُكرت يف ثنايا هذا البحث ,م�ؤكدين على
�أن االنزياح اللغوي النحوي وال�رصيف يظهر جليا يف اجلملة الفعلية واال�سمية.

وللجملة الفعلية ح�ضور كبري يف الأغنية ال�شعبية التي تعرب عن دميومة الثورة ،فهذا
ال�شاعر ال�شعبي نوح �إبراهيم يف ق�صيدته (يا ح�رضة القائد دل) وهي �أغنية �شعبية رددها
الفل�سطينيون �أثناء ردهم على ت�رصفات االجنليز حيال ثورة 1936م التي انتف�ض فيها
ال�شعب الفل�سطيني ،ردا على ممار�سات االنتداب يف ت�سهيل عملية الهجرة اليهودية �إىل
فل�سطني ،يقول ال�شاعر:
ميك���ن ع���ا �إي���دك حت���ل
دبره���ا ي���ا م�س�ت�ر دل
خط���رة
امل�س�أل���ة
لقي���ت
احلال���ة
در�س���ت
ومل���ا
�رشه���ا
تكفين���ا
حت���ى
بريطاني���ا
نفه���م
بدن���ا
والهج���رة
البي���ع
مبن���ع
وت�ص���ايف الأم���ة العربي���ة
يالحظ غلبة اجلملة الفعلية على الن�ص مما ي�شري �إىل احلراك الدائم �ضد االحتالل
واالنتداب ،وقد ا�ستخدم ال�شاعر الأفعال ب�أنواعها ،الأمر واملا�ضي وامل�ضارع مع الرتكيز
على الفعل امل�ضارع ليدل على ا�ستمرار الن�ضال واملقاومة ،والالفت للنظر �أن هذه اجلمل
جاءت على �أب�سط �صورها وهي امل�سند وامل�سند �إليه دون تعقيد �أو تطويل بتقدمي �أو ت�أخري.
ومن املالحظ على �أفعال اجلملة الفعلية �أن �أغلبها الزمة تكتفي بالفاعل ،متا�شيا
مع منط احلداء �أو ال�شعر ال�شعبي ال�شائع ،مع �إ�ضمار الفاعل لي�ستقيم الوزن ،يقول نوح
�إبراهيم(:)18
ب�����ض��لّ��ك عط�شانة
ي��ا �أر�����ض �أه��ل��ي
ّ
تيعودوا �أ�صحابك م��ن �أر����ض الكنانة
الأبيات ال�سابقة فيها جمل فعلية غلب عليها الفعل الالزم وفواعلها م�ضمرة ،وذلك
الهتمام ال�شاعر الدائم باحلدث الذي يعرب عن مدى ع�شق وحب ال�شاعر وحنينه �إىل عكا
وباقي املدن والقرى التي هجر منها �أهلها ق�رسا.
ومن املالحظ على اجلملة البالغية يف ال�شعر ال�شعبي �أنها راوحت بني اخلرب والإن�شاء،
فنجد الأ�ساليب املختلفة كالنداء وال�رشط واال�ستفهام ،ويكرث التمني والرتجي بالإ�ضافة
�إىل اجلمل اخلربية االبتدائية والطلبية والإنكارية التي يغلب عليها امل�ؤكدات التي ت�شري �إىل
�إ�رصار ال�شعب على مقاومة االحتالل الغا�صب لنيل حقوقه وا�ستقالله.

3 .3التقدمي والت�أخري:
يرى النحاة �أن التقدمي والت�أخري يف اجلملة العربية هو نقل لفظ ما عن رتبته يف نظام
اجلملة اال�سمية والفعلية ،فرتبة املبتد�أ التقدم على اخلرب ،ورتبة الفاعل التقدم على املفعول
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ورتبة الفعل �أن يتقدم على الفاعل واملفعول ،ف�إذا جاء الكالم عك�س ذلك ،قيل � ّإن فيه تقدميا
وت�أخريا ،يقول �سيبويه�« :إ ّنهم يقدمون يف كالمهم ما هم ببيانه �أعنى؛ و� ْإن كانا جميعا
يهمانهم ويعنيانهم”()19
والتقدمي والت�أخري ما كان ليكون �إال لغاية بالغية �أو نحوية �أو مو�سيقية ،فمن الدواعي
البالغية للتقدمي كما يرى البالغيون الت�شويق �إىل املت�أخر ،وتعجيل امل�رسة �أو امل�ساءة،
وكون املتقدم حمط الإنكار والتعجب ،و�سلب العموم من الن�ص والتخ�صي�ص ،وكل ذلك
مب�سوغات لغوية نحوية وردت عن العرب.

4 .4جتاوز املوا�ضع الإعرابية( :االنزياح �أو االنحراف)
ميكن لنا �أن نطلق على هذا العنوان ا�سم االنحرافات �أو االنزياحات النحوية� ،إذ �إن
الأ�صل �أن ت�صاغ اجلمل ح�سب الأ�صول النحوية رفعا ون�صبا وجرا وذلك ح�سب املعاين
النحوية� ،إال �أن ال�شاعر ال�شعبي ونظرا ل�ضعف ثقافته النحوية ولقلة معرفته ب�أ�صول النحو
وقوانينه �أحيان ًا ونظرا ملا يحتاجه من �أحلان ب�سيطة �شعبية ف�إنه ينزاح �أحيانا برتاكيبه
عن الأ�صول فيخالف تراكيبه و�أ�صوله ،ففي قول الأغنية:
تخب���ز عل���ى ال�صاجي
جف���را وي���ا هالرب���ع
ونعاج���ي
خرف���ان
مر�س���وم ع�صديره���ا
غناج���ي
البي����ض
ال تزعل���ن يال�سم���ر
عيني���ه
وال�سم���ر
البي����ض �شح���م الكل���ب
جاء اخلرب (عينيه) يف ال�شطر الأخري جمرورا �أو من�صوبا والأ�صل فيه �أن يكون مرفوعا،
وما ذاك �إال من �أجل املو�سيقى واللحن)20(.
وجند ال�شاعر ال�شعبي ينحرف يف كثري من تراكيبه عن جادة علم ال�رصف وبخا�صة
فيما يتعلق بالأفعال �إذ جتده يل�صق بها حروف اجلر وهذا خمالف لقواعد العربية �إذ �إن
حروف اجلر من خا�صية الأ�سماء ،نحو قول الأغنية يف جنني واجلليل:
�صي���ا ِد
���ت
فيه���ا
َق ْرقَ���ع ال���وادي
فيه���ا
مِ ْي ْ
قل���ت مال���ك ي���ا هالنعج���ة
فيه���ا نعجتن���ا بتخ����ض
قل���ت مال���ك ي���ا هال�سي���ف
ق���ال ال�سي���ف بذبحن���ي
قل���ت مال���ك ي���ا هالن���ار
ق���ال الن���ار بت�صلين���ي
وهكذا نالحظ �إل�صاق حرف اجلر الباء بالفعل (بتخ�ض) والفعل (بذبحني) والفعل
(بت�صليني) وما ذاك �إال ليتما�شى مع اللحن ال�شعبي.

ومن االنحراف ال�رصيف قلب الهمزة �إىل ياء وهذا وارد يف كالم العرب حيث قلبت
همزة بئر �إىل ياء(بري) ،وهمزة مئة �إىل (مية) ،كما ورد يف الأبيات ال�سابقة.

رابعاً  -السمات العامة للغة األغنية الشعبية الفلسطينية:
من �أهم ال�سمات املميزة للغة الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ما ي�أتي:

1 .1جتاوز القواعد والأ�صول النحوية:
ومثال ذلك قول الأغنية ال�شعبية (يربو) بدال من (يربون)
يا حيف على �أهل العز يربو ذليلني

والدمايخ والعقر�ش على ال�سبع �صال

الت�سكني :ومتيل الأغنية ال�شعبية �إىل الت�سكني يف املوا�ضع التي حقها التحريك ،وهي
حلنية مو�سيقية ،كما يف معظم الأمثلة التي ا�ستعر�ضناها �سابقا.
غالبا ال حترك �إال ل�رضورة ّ

2 .2االختزال (ق�رص اجلمل):
يرى بع�ضهم �أن ق�رص اجلمل امليزة الأ�سا�س التي تفرق بني اللغة الأدبية واللغة
ال�شعبية« ،يرتكز الفرق الأ�سا�سي بني اللغتني يف �أنه يالحظ �أن اللغة ال�شعبية حتفل بتوازي
العبارات ال�صغرية .كما تت�سم اللغة ال�شعبية بالتعبريات املختزلة»()21

�3 .3شيوع �ألفاظ غري عربية يف الأغنية ال�شعبية
من املعروف �أن عددا من اللغات �أثرت يف بناء اللهجة الفل�سطينية ،فقد تعاقبت على
فل�سطني لغات خمتلفة �أبرزها الكنعانية والآرامية والفار�سية والرتكية والعربية التي
ا�ستقرت فيها ،فقد «كان لنزوح القبائل العربية �إىل فل�سطني قبل الإ�سالم وبعده �أثره يف
الت�أثري على اللهجة الفل�سطينية ،غري �أن تلك التيارات مل ت�ؤثر على اللغة الف�صحى التي بقيت
لغة الأدب والدين والر�سميات»( )22ومن الأمثلة على ورود �ألفاظ غري عربية يف الأغنية
قولهم:
هيم���ان القل���ب هيم���ان

ال�سم���را والبي�ض���ا د�شمان

د�شمان :فار�سية ،تعني عدوتان .ومن الألفاظ التي �أخذت من الآرامية (�أرز ،بور،
ال�سبت ،بطيخ ،بلوط ،بطة ،بكرة ،توت ،خابية ،زفت ،زنار ،ناعور.)....

4 .4الق�ص�صية:
تكرث الق�صة يف ال�شعر ال�شعبي وهي ق�ص�ص تالم�س عواطف الآباء والأبناء وتالم�س
الهم الوطني والقومي كق�صة (نوف) التي حتكي ق�صة القائد حممد امللحم �سوري اجلن�سية
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الذي ق�ضى زمنا يف حماربة اال�ستعمار الفرن�سي لبلده وحماربة اجلوا�سي�س ،والتي تنتهي
بامل�ؤامرة عليه و�إعدامه ،وق�صة (وطفة) التي حتكي ق�صة العالقات البدوية العربية املبنية
على التحالفات من �أجل الزعامة وال�سلطة والع�شق الذي يكون �سببا يف ن�رصة قبيلة على
�أخرى ،ومتثل اعتزاز العربي ب�أبنائه و�شجاعتهم وحتمل هذه الق�ص�ص يف ثناياها طابع
الت�شويق والإثارة.

5 .5االرتباط بالهوية القومية:
املتتبع للغة الأغنية يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يلحظ بال �شك اهتمام ال�شاعر
بالق�ضايا القومية ،فال�شاعر ي�سجل �أحداث الأمة كلها ،وهو كذلك يدعو �أبناء الأمة �إىل ن�رصة
فل�سطني ومقد�ساتها والتي تعد مقد�سات للأمة الإ�سالمية والعربية بل بع�ضها عاملية ،ولذلك
ترى الرتابط العاطفي والوجداين بني �أحداث الأمة يف �سائر الأقطار العربية والإ�سالمية.

6 .6بروز الظواهر اللهجية:
الظواهر اللهجية كثرية يف العربية وتربز بو�ضوح يف اللهجات ،وتعرب بها الأغنية
ال�شعبية ،ومن �أمثلتها :الك�شك�شة (� chشيف حالك بدال من كيف حالك) ،والعنعنة (لع بدال من
ال) ،واال�ستنطاء (�أنطى بدال من �أعطى) ،والإبدال ك�إبدال حروف احللق (القاف همزة) ،و�إبدال
ال�ضاد ظاء (ظربني بدال من �رضبني) ،و�إبدال الهمزة واواً (وين بدال من �أين) ،ولهجات املدن
ولهجات القرى ولهجات البدو ....وك�رس حرف امل�ضارعة (يِبكي بدال من َيبكي)....والزيادة
(كزيادة ال�شني يف حالة النفي مثل :ملعبت�ش) ،واالخت�صار مثل (ه�سع بدال من هذه ال�ساعة).

7 .7ا�ستعمال �ألفاظ خا�صة:
وهي ظاهرة لهجية �أي�ضا ،ولكنها تكرث يف لهجة مناطق دون غريها ،ومن ذلك( :كز
قفاه� :أر�سل وراءه /هول :كثري /دوبو :الآن /هرعيته :هذا هو /هيو :ها هو)22()....

8 .8التكرار:
وهو ظاهرة لهجية خا�صة بالأغاين ال�شعبية وغريها ل�رضورات حلنية يف الأ�سا�س،
ومن ذلك قول الأغنية ال�شعبية:
زل���وا زل���وا زلين���ا وتعلين���ا طل���ع احلك���م ف�إدين���ا واحن���ا ح���كام
قوم انح���ارب يا حم���ارب فِ�س���واد الليل ونقط���ع داب���ر هاخلون���ة ونه���د احلي���ل
قوم انح���ارب يا حم���ارب ع ظهور اخليل روح���ي ودمي م���ا َب�س�أل لو �سال���وا �سيل

خامتة:

بعد هذا التطواف يف حديقة الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،خل�ص الباحثان �إىل النتائج
الآتية:

● ●�أوال� :إن مفردات لغة الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية لها خ�صو�صية العامية الدارجة
والتي تواكب متطلبات احلياة اليومية.
● ●ثانيا :تعرب لغة الأغنية ال�شعبية بانزياحاتها عن نوامي�س اللغة الف�صيحة ،عن
هموم ال�شعب الفل�سطيني و�آماله.
● ●ثالثا� :أ�سهمت الأغنية ال�شعبية بعموميتها يف �إلهاب الن�ضال الفل�سطيني ودعمه
ومقاومته �ضد االحتالل.
● ●رابعا :تكاد تكون الأغنية ال�شعبية وخ�صو�صا يف م�ضامينها واحدة يف جميع ربوع
الوطن الفل�سطيني الكليم ،فعربت عن �آالمه وطموحاته ،و�إ�رصاره على مقاومة االحتالل
ونيل حريته.
● ●خام�سا :مالت الأغنية ال�شعبية يف لغتها �إىل ت�سكني مفرداتها وجتاوزت ما حقه
التحريك وفقا ملا تتطلبه املو�سيقا ال�شعبية و�أحلانها ،منزاحة عن �أ�صول النحو وقواعد
العربية يف كثري من الأحيان.
● ●�ساد�سا :مالت لغة الأغنية ال�شعبية �إىل الب�ساطة يف مفرداتها وجملها مبتعدة عن
التعقيد حتى ت�ؤدي الغر�ض ال�شعبي املن�شود.
● ●�سابعا :مل تنفرد الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية عن الأغنية ال�شعبية العربية �إال يف
خ�صو�صية اللهجة الفل�سطينية املحلية� ،أما بخ�صو�ص املو�ضوعات فتكاد تتوافق مع
الأغنية ال�شعبية يف كثري من �أجزاء الوطن العربي.
التوصيات:
ويف اخلتام يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:

● ●�أوال :دعوة الباحثني �إىل مزيد من االهتمام بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وخ�صو�صا
الأدب ال�شعبي ب�شقيه املنثور واملنظوم حفاظا عليه من ال�ضياع �أو ال�رسقة.
● ●ثانيا :ندعو ال�شعراء ال�شعبيني �إىل العناية باملفردات والرتاكيب اللغوية حتى ال
تبتعد كثريا عن اللغة الف�صيحة.
● ●ثالثا :ندعو الأدباء ال�شعبيني �إىل القيام بدورهم يف بث روح الأخوة واملحبة
والوحدة بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني وذلك من خالل ما ينظمونه من �أ�شعار يف املنا�سبات
العامة واخلا�صة.
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هذا جهدنا ف�إن وفقنا فيه فمن اهلل ،و�إن كان عك�س ذلك فمن عند �أنف�سنا اخلطاءة ،ربنا
تقبل منا ،واحلمد هلل رب العاملني.

اهلوامش:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1بدير د .حلمي� :أثر الأدب ال�شعبي يف الأدب احلديث ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رش،
الإ�سكندرية ،ط� ،1997 ،2/ص.17
2تيمور ،حممود :م�شكالت اللغة العربية ،القاهرة ،مكتبة الآداب�،1956 ،ص.198-197
3فريحة� ،أني�س :نحو عربية مي�رسة ،بريوت ،دار الثقافة1973 ،م� ،ص.123 - 122
4امل�سدي ،عبد ال�سالم :العرب واالنتحار اللغوي ،دار الكتاب اجلديد املتحدة2011 ،م،
�ص
5ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت،
طبعة 2003م ،مادة (�شول).
6ال�سابق نف�سه.
7منتدى جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية ،على الرابط:
.8

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=117798

9 .9تاريخ الزيارة 2017 /6/ 26م.
1010الزبيدي ،حممد :تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،طبعة دار الهداية2010 ،م ،مادة
(حيف).
1111الل�سان ،مادة (دمخ).
1212الزبيدي :تاج العرو�س ،مادة (قر�ش).
1313الأ�شموين� :رشح الأ�شموين على �ألفية ابن مالك ،حت :حمي الدين عبد احلميد ،موقع املكتبة
الوقفية ،على الرابط� ،http://waqfeya.com/book.php?bid=6601 :ص  .82تاريخ
الزيارة2017 /6/ 27 :م .وقد ا�ست�شهد به على �إثبات حرف العلة بعد جازم.
1414مرعب ،خالد م�صطفى :التاريخ اجلديد :الذهنيات والثقافة ال�شعبية يف لبنان ،دار
النه�ضة العربية للطباعة والن�رش والتوزيع ،لبنان2012،م� ،ص.194
1515الل�سان :مادة (نزح)
1616با�سودان ،عبد اهلل علي :مقدمة يف ظاهرة االنزياح يف ال�شعر ،على موقع منابر ثقافية،

على الرابط:
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=11102

1717تاريخ الزيارة2017 /6/ 28 :م
1818الل�سان ،مادة (�أ�شل)
�1919أبو العزم ،عبد الغني :معجم الغني الزاهر ،دار الكتب العلمية ،طبعة 2013م ،مادة
(كيف).
2020جرب .يحيى :الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية م�صباح ي�ستمد زيته من الرتاث ،على موقع
م�ؤ�س�سة القد�س للثقافة والرتاث ،على الرابط :تاريخ الزيارة 2017 /6/ 28م
http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=6744

2121مرعب :التاريخ اجلديد� ،سابق� ،ص.194
2222وهو �شاعر �شعبي من �شمال فل�سطني ،يعد �شاعر ثورة  ،1936تويف عام 1938م.
�2323سيبويه� ،أبو ب�رش بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،دار اخلاجني،
 ،1988ط ،3/ج� ،2/ص.212
2424جرب ،يحيى ،الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية م�صباح ي�ستمد زيته من الرتاث� ،سابق� ،ص.3
2525مرعب :التاريخ اجلديد� ،سابق� ،ص.194
2626عرنيطة ،الفنون ال�شعبية� ،...سابق� ،ص.112
2727ال�سابق نف�سه.

املصادر واملراجع:
أوال :القرآن الكريم.
ثانيا :املصار واملراجع
1 .1الأ�شموين� :رشح الأ�شموين على �ألفية ابن مالك ،حت :حمي الدين عبد احلميد ،موقع املكتبة
الوقفية ،الكتاب ب�صيغة بي دي اف على الرابط:
،http://waqfeya.com/book.php?bid=6601
�ص  .82تاريخ الزيارة2017 /6/ 27 :م.
2 .2با�سودان ،عبد اهلل علي :مقدمة يف ظاهرة االنزياح يف ال�شعر ،على موقع منابر ثقافية،
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على الرابط:
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=11102

تاريخ الزيارة2017 /6/ 28 :م.
3 .3بدير ،حلمي� :أثر الأدب ال�شعبي يف الأدب احلديث ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رش،
الإ�سكندرية ،ط.1997 ،2/
4 .4تيمور ،حممود :م�شكالت اللغة العربية ،القاهرة ،مكتبة الآداب1956 ،م.
5 .5جرب .يحيى :الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية م�صباح ي�ستمد زيته من الرتاث ،على موقع
م�ؤ�س�سة القد�س للثقافة والرتاث ،على الرابط :تاريخ الزيارة 2017 /6/ 28م
.6

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=6744 6

7 .7الزبيدي ،حممد :تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،طبعة دار الهداية2010 ،م.
�8 .8سيبويه� ،أبو ب�رش بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،دار اخلاجني،
ط ،3/ج1988 ،2/م.
9 .9عرنيطة ،ي�رسي جوهرية :الفنون ال�شعبية يف فل�سطني ،موقع م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي،
كتاب ب�صيغة بي دي اف ،على الرابط:
 /file:///C:/Users/Centrino%20Laptop/Desktopم�ؤمتر%20الرتاث%20
ال�شعبيpdf.1339838347-6237/
�1010أبو العزم ،عبد الغني :معجم الغني الزاهر ،دار الكتب العلمية ،طبعة 2013م.
1111عو�ض ،خالد ،نوح �إبراهيم ،ال�شاعر ال�شعبي لثورة ، 1939 - 1936وزارة الثقافة
الفل�سطينية ،النا�رصة ،ط1995 ،2:م.
1212فريحة� ،أني�س :نحو عربية مي�رسة ،بريوت ،دار الثقافة1973 ،م.
1313مرعب ،خالد م�صطفى :التاريخ اجلديد :الذهنيات والثقافة ال�شعبية يف لبنان ،دار
النه�ضة العربية للطباعة والن�رش والتوزيع ،لبنان2012،م.
1414امل�سدي ،عبد ال�سالم :العرب واالنتحار اللغوي ،دار الكتاب اجلديد املتحدة2011 ،م.
1515منتدى جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية ،على الرابط:
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=11779

1616تاريخ الزيارة 2017 /6/ 26م.
1717ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت،
2003م.

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�سطيني ،جمموعة من الآداب والقيم والعادات واملعتقدات واملعارف
ال�شعبية والثقافة املادية واملعنوية ،تتميز ب�شكلها وم�ضمونها و�أ�صالتها ،وجتذَرها يف
الالوعي اجلمعي .وتكمن �أهميته يف تر�سيخ الهوية الفل�سطينية وتعزيزها ،وهو ركيزة ولبنة
مهمة يف �صمود ال�شعب الفل�سطيني ،يف مواجهة املحاوالت ال�صهيونية ال�رش�سة ال�ساعية �إىل
طم�س تراثه و�رسقته؛ لأن الرتاث ال�شعبي مر�آة �صادقة ،تقدم �صور احلياة ب�شفافية و�أ�صالة.
تعد احلكاية ال�شعبية �إحدى فروع الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،التي تتعالق مع تراث
�إن�ساين ،فهناك عالقة ت�شابكية جدلية تالزمية بني احلكاية والأ�سطورة ،فالأ�ساطري هي
الأ�صل الذي انبثقت عنه احلكايات ،بل تعد احلكاية اخلرافية االبنة ال�رشعية للأ�سطورة؛لأنها
بقايا �أ�ساطري موغلة يف القدم.
تزخر احلكاية ال�شعبية يف حمافظة جنني برموز �أ�سطورية قابعة يف �أعماقها ،تطفو
على ال�سطح كلما تتبعنا حكاية من احلكايات ،من خالل انبثاق رموز ذات �أبعاد �أ�سطورية،
وانحاللها يف احلكايات ال�شعبية ،عاك�سة الرتابط والتالحم بني املوروث الفل�سطيني
والإن�ساين.
تتناول هذه الدرا�سة رموزاً �أ�سطورية تت�شابك مع رمزية املر�أة/ع�شتار والرجل/
متوز ،وتتماهى مع احلمامة والغزالة واحلية والثعبان والغولة واجلني ،ومرد كرثة الرموز
الأ�سطورية الدالة على املر�أة والرجل ملكانتهما املميزة على مر الع�صور ،فاملر�أة خلقت يف
النفو�س اخلوف والرهبة واحلب منها يف �آن واحد فتتجلى �صور املر�أة/ع�شتار الأم الكربى،
بوجهيها :الإيجابي �أي �آلهة احلب واخل�صب باملعنى الوا�سع لهذه الكلمة ،ومبا حتمله من
�إ�شارة �إىل احلب واجلن�س والتكاثر�،أما الوجه ال�سلبي فهي �إلهة املوت والدمار ،وي�أتي دور
الرجل مكم ًال وخا�ضع ًا لفلكها؛ لأن احلكايات قائمة على الثنائيات .
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حتاول هذه الدرا�سة �أي�ضا تتبع الرموز ذات الأبعاد الأ�سطورية يف احلكايات ال�شعبية
يف منطقة جني ،بلدة جبع منوذجا ،والتي تت�صل بالدم واللون الأبي�ض واملاء والبي�ضة
وبع�ض احليوانات .
بناء على ما �سبق ،فان هدف الدرا�سة ك�شف النقاب عن الرموز الأ�سطورية القابعة
ً
يف �أعماق احلكاية ال�شعبية يف منطقة جنني ،بلدة جبع منوذجا وربطها بالواقع املعي�ش،
ا�ستناداً �إىل عملية �إعادة بناء العالقة بني الرموز الأ�سطورية املنبثة يف احلكاية ال�شعبية
والأ�سطورة التي انبثقت عنها .ومن هنا تكمن �أهميتها ب�أنها ت�سلط ال�ضوء على العالقة
الت�شابكية بني الرموز الأ�سطورية يف احلكاية وتعالقها واندماجها بالأ�سطورة التي انبثقت
عنها .
اتبعت الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهج التكاملي يف حتليل الرموز الأ�سطورية يف
احلكاية ال�شعبية ؛ �إذ ا�ستفادت من املنهج الأ�سطوري واملنهج االجتماعي واملنهج الو�صفي
التحليلي؛ لتحليل ن�صو�ص احلكايات و�إيجاد التوازي بينها وبني الأ�سطورة ،وخل�صت
الباحثة �إىل جمموعة من النتائج منها وجود و�شائج �صلة بني الرموز الأ�سطورية يف
احلكاية والأ�سطورة ،وتعدد الرموز الدالة على املر�أة ،وكان من ال�رضورة اخلروج بتو�صيات
منها :تعزيز االهتمام باملوروث ال�شعبي الفل�سطيني ؛ لأننا يف ظروف �أحوج ما نكون فيها
�إىل تر�سيخ و�شائج ال�صلة بني املوروث الفل�سطيني والإن�ساين 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

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
253

موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

2018 العدد السادس

254

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

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 :
تكمن �أهمية الدرا�سة يف حماولتها ك�شف النقاب عن الرموز الأ�سطورية القابعة يف
�أعماق احلكاية ال�شعبية يف منطقة جنني ،بلدة جبع �أمنوذجا ،وربطها بالواقع املعي�ش،
ا�ستنادا �إىل عملية �إعادة بناء العالقة بني الرموز الأ�سطورية املنبثة يف احلكاية ال�شعبية
يف منطقة جنني والأ�سطورة التي انبثقت عنها .
ي�سعى البحث �إىل التخفيف من حالة الغربة التي ن�ش�أت بني الرموز امل�ستخدمة يف
احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية والأ�سطورة وبني الواقع املعي�ش؛ لأن الغربة جتعل فهم الرموز
ع�سرياً على املتلقي ،مما يولد يف نف�سه امتعا�ض ًا وعدم ارتياح ،وي�أتي البحث التف�سريي
ليعيد الألفة بني ن�ص احلكاية وما انبثق عنه من رموز �أ�سطورية.

منهجية الدراسة:
ا�ستخدمت الباحثة املنهج التكاملي يف درا�سة الرموز الأ�سطورية يف احلكاية ال�شعبية
يف منطقة جنني بلدة جبع �أمنوذجا؛ �إذ ا�ستفادت الدرا�سة من املنهج ال�سيميائي ،واملنهج
الأ�سطوري واملنهج االجتماعي واملنهج الو�صفي التحليلي؛ لتحليل ن�صو�ص احلكايات
و�إيجاد التوازي بينها وبني الأ�سطورة ،بحيث تتكامل كل املناهج فيما بينها ،لي�أخذ كل
منهج بطرف؛ بغر�ض التخل�ص من �ضيق املنهج الواحد �أمام ات�ساع الن�ص الرتاثي املتمثل
يف احلكايات وارتباط رموزها بالأ�ساطري.

مشكالت الدراسة:
العمل الأدبي يحمل �إىل القارئ جمموعة من املعطيات التي ت�شكل ن�سقا من العالمات،
فاحلكاية ال�شعبية حملت يف طياتها رموزا �أ�سطورية ،ومن هنا تكمن ال�صعوبة الن العالقة
جدلية ت�شابكيه بني الأ�سطورة واحلكاية ال�شعبية ،فلكي نفهم الرموز الواردة يف الأخرية ال
بد من ربطها بالأوىل والعودة �إىل منابعها الأوىل؛لأن عملية فهم الرموز ال بد لها من �إر�ساء
نقطة بدئية  ،فكل قراءة تنطلق من ت�صور �أويل لها.

أسئلة الدراسة:
● ●هل هناك و�شائج �صلة بني ما ورد يف احلكاية ال�شعبية والأ�سطورة ؟
● ●ما الدالالت الرمزية يف احلكاية ال�شعبية ؟
● ●ما الرموز الأ�سطورية املرتبطة باملر�أة يف احلكاية ال�شعبية يف منطقة جنني؟
● ●ما هي مدلوالت اللون الأبي�ض واملاء والدم والبي�ضة يف احلكاية ال�شعبية يف
منطقة جنني؟

املقدمة:
تعد الأ�ساطري الأ�صل الذي انبثقت عنه احلكايات ال�شعبية (يون�س ،ب ت�،ص،)15
فهناك تالزم وت�شابك بينهما ،فاحلكاية اخلرافية هي بقايا �أ�ساطري موغلة يف
القدم(زكي�،1981،ص،)117وهذا ما �أكده عبد احلميد يون�س حني قال ب�أن احلكاية
اخلرافية هي االبنة ال�رشعية للأ�سطورة(يون�س،ب ت�،ص.)15
تزخر احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني برموز ذات بعد �أ�سطوري قابعة يف �أعماقها،
تطفو على ال�سطح كلما تتبعنا حكاية من احلكايات ،من خالل بروزها وانحاللها يف
احلكايات ال�شعبية ،عاك�سة الرتابط والتالحم بني املوروث الفل�سطيني والإن�ساين.
بادئ ذي بدء تتناول هذه الدرا�سة رموزاً �أ�سطورية تت�شابك مع رمزية املر�أة/ع�شتار
والرجل/متوز ،باعتبارهما الثنائية الأوىل يف احلياة ،فقد ج�سدت احلكاية ال�شعبية هذه
الثنائية من خالل بثها للرموز الأ�سطورية ذات العالقة ،مربزه فاعلية املر�أة يف احلياة� ،إىل
جانب فاعلية الرجل.
�أقر الإن�سان منذ بداية اخلليقة ذلك عندما ت�أمل الكون من حوله ،فوجد عقده ينتظم
على الثنائيات املتعار�ضة ،فهناك ال�سماء والأر�ض ،والعامل العلوي»عامل الأحياء« ،والعامل
ال�سفلي»عامل الأموات« ،وكذلك الليل والنهار ،والرجل واملر�أة ،وعلى الرغم من الت�ضاد
الظاهري بينهما ،ف�إن نظام الكون قائم على جمموعة من الأقطاب ال�سالبة واملوجبة التي
تنجذب نحو مركز حمدد� ،أال وهو الإن�سان نف�سه.
وعى الإن�سان القدمي هذه احلقائق ،منذ بد�أ يفكر يف وجوده على �أ�سا�س هذا التعار�ض
والتالحم يف الوقت ذاته .فعقد �أوا�رص الرتابط بني ثنائية الرجل واملر�أة ،وبني احلياة
واملوت ،فجعل املر�أة هي �رس الإخ�صاب ،وبالتايل فهي امل�س�ؤولة عن خلود اجلن�س الب�رشي
وا�ستمرار احلياة بالإجناب.
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�أبرزت الأ�ساطري القدمية هذه الثنائية ،فع�شتار الأم الكربى حتمل عن�رصي الذكورة
والأنوثة معا ،لتك�شف �أنها حتتوي يف �صميمها على بذرة ال�سلب و الإيجاب اللذين ن�ش�أ عن
حركتهما الكون املتولد عن الأم الكربى؛ لأن كمال الألوهة جتمع ال�ضدين ،فكانت الإلهة
الواحدة �أنثى كونية ،وكانت يف الوقت نف�سه تن�ضوي يف داخلها على بذرة الذكورة ،التي
انف�صلت فيما بعد(املاجدي�،1999،ص .)25 /24وهي �رشيكة الرجل ،القادرة على حتقيق
ذاتها.
نالت املر�أة مكانة مميزة على مر الع�صور ،وبخا�صة يف مو�ضعي احلب والرغبة،
وخلقت يف النفو�س اخلوف والرهبة يف �آن واحد ،لذا فاملر�أة ترمي بظاللها الأ�سطورية
على احلكاية ال�شعبية يف بلدة جبع� ،إذ تتجلى �صور ع�شتار الأم الكربى ،بوجهيها:
الإيجابي �أي �آلهة احلب واخل�صب باملعنى الوا�سع لهذه الكلمة ،ومبا حتمله من �إ�شارة �إىل
الأمومة واحلب واجلن�س والتكاثر(علي�، 1973 ،ص ، )34وتظهر بوجهها الأ�سود فهي
�إلهة املوت والدمار� ،إذاً فهي ال�شيطانة «ليليث» ،وهي كلمة بابلية �آ�شورية ،وتعني �أنثى
العفريت(عبد احلكيم�،1978،ص� ، )132إذ ت�ؤدي هذه ال�شيطانة دوراً مهم ًا يف عامل ال�رش
والظالم(ال�سواح�،2002،ص.)2016
اعتربت املر�أة يف الطور الأول من تاريخها�»،أماً» متتلك قوة الإجناب املكتنفة بالأ�رسار،
تلك التي ت�سكنها قوة �سحرية دينية ،تعود بعميم الفائدة على الب�رشية ،يومئذ كانت املر�أة
حتاط ب�رضوب االحرتام ،والتكرمي ك�أم ،وال �سيما �إذا �أجنبت ذكوراً(بيرت�،1979،ص.)74
وملا كانت املر�أة الأم ترتبط بالإجناب ،فقد عدت عبادة اجلن�س من �أقدم العبادات ؛
لأنها ترمز �إىل ا�ستمرارية احلياة ،واحلماية من الفناء ،ودليل ذلك الر�سوم والتماثيل التي
وجدت ،فقد �أبرزت الأع�ضاء التنا�سلية “ال�صدر� ،أعلى الفخذين ،البطن “ ب�شكل الفت دون
الرتكيز على مالمح الوجه يف كثري من الأحيان ،وهذا يدل على �أن املجتمع البدائي كان
جمتمع ًا �أمومياً ،عبد املر�أة لأنها �أ�صل احلياة و�أم الكون(املاجدي�،1997،ص.)122
فاملر�أة الأم هي �أول ما يطالعنا يف الأ�ساطري فقد ظهرت ع�شتار عند مطلع القرن
الثامن ،يف الو�ضعية الكال�سيكية ،وهي مم�سكة بثدييها الكبريين املمتلئني العاريني،
حتيط بهما اليدان من الأ�سفل لتدل على دور الأم ،و الإخ�صاب والعطاء والبذل التي تقوم
بها(ال�سواح�،2002،ص .)52كما �صورت الإلهة «�أرمتي�س» يف هيئة �سيدة ممتلئة يندفع
من �صدرها ع�رشات الأثداء(ال�سواح�،2002،ص ، )223للداللة على اخل�صب الذي تقوم
به ،كما تدهن متاثيلها باللون الأبي�ض حينا والأ�سود حينا �آخر ،للداللة على وجهي
ع�شتار(ال�سواح� ،2002،ص ، )222وظهرت الإلهة «جيا» �أم ًا ذات �أثداء تر�ضع الأر�ض ،التي

بدورها تر�ضع جميع الأحياء ،فهي �أم للآلهة والب�رش(ال�سواح�،2002،ص ، )221وظهرت
ع�شتار امر�أة تر�ضع طفال مع �أطفال �آخرين ملتفني بثوبها ،والأجنحة حتيط بهم من كل
�صوب(الديك�،2001،ص.)170
وظهرت الأم يف احلكاية ال�شعبية بكل و�ضوح ،فهي الأم املحبة ،وال�رشيرة ،لكن
من املتعارف عليه �أن ال�صورة الطبيعية للأم ،هي املحبة ،التي تتبادل وطفلها املحبة
واملودة ،وهذا لي�س جمرد ملمح عاطفي فح�سب ،و�إمنا هو يف احلقيقة من بقايا الع�صور التي
كانت فيها عقيدة الأ�رسة ت�شكل جزءاً �أ�سا�سي ًا من الدين(دير الين�،1973،ص .)127فالأم
و�ضعتها النوامي�س الكونية والطبيعة يف مو�ضع احلار�س الأمني ،واملربية الن�شطة الدءوب
لأوالدها ،حتى �إذا ما كربوا ظلت حتر�س م�صاحلهم ،وتزودهم بالن�صيحة ،وامل�ساعدة فهي
م�شدودة �إىل �أبنائها ذكوراً �أو �إناثاً ،برابط الأمومة الع�ضوي الأبدي ،كما يف حكاية «الأم
احلنون»(الراوية �سعدة �صالح� )2017،إذ تتلقى الأم الظلم من �أبنائها ،وعلى الرغم من ذلك
مل تتنكر لهم ،عندما �ضاقت عليهم الأحوال ،واحتاجوا مل�ساعدتها ،و�إمنا حتركت غريزة
الأمومة ،لت�ضمهم بني ذراعيها ،وتكفيهم �شظف العي�ش ؛ ب�أن ق�سمت الكنز الذي ح�صلت
عليه ،بني �أبنائها ،وبني ال�شاب الذي اتخذته ولدا لها يف �أثناء رحلتها ،وبهذا مل تفرق بينهم
جميعاً.
تتجلى الرمزية الأ�سطورية لالم املحبة املتج�سدة يف الغولة يف حكاية «ال�شاطر ح�سن»
(الراوية �أني�سة منر ،)2017،فالغولة املخيفة التي ي�صادفها ال�شاطر ح�سن و�أثدا�ؤها متدلية،
تطحن ال�سكر ،يبادر وير�ضع من حليبها ،وي�أكل من �سكرها فتقول له« :مني م�ص من بزي
اليمني؟�صار �أغلى من ابني عبد الرحيم ،ومني م�ص من بزي ال�شمال؟�صار �أغلى من ابني
عبد الرحمن».
�أظهرت احلكاية رمزية الأم املتمثلة يف الغولة ،التي اعتربته ابن ًا لها؛ لأنه ر�ضع من
ثدييها ،وهذه العملية �أي عملية الر�ضاعة حتمل معنى البنونة ؛ فالأمر الطبيعي �أن ير�ضع
الأبناء من �أمهم ،فال�شاطر ح�سن قام بهذه العملية ممثال بذلك دور االبن جاع ًال الغولة �أم ًا
له ،ومما ال �شك فيه �أن عالقة الأمومة تعد من �أكرث العالقات مودة ورحمة ،وهذا ما دفع
الغولة مل�ساعدته(الراوية �أني�سة منر)2017،
لكن هذه ال�صورة النمطية ال تخلو من ا�ستثناءات ،وحاالت �شاذة ،فنجد يف ثنايا
احلكاية ال�شعبية يف منطقة جنني حاالت وقفت الأم فيها موقف ًا متعار�ض ًا مع طبيعتها و
م�صالح �أبنائها ،بل �ضحت بتلك امل�صالح يف �سبيل حتقيق �أهوائها و�أغرا�ضها ال�شخ�صية،
كما يف حكاية “ال�شاطر ح�سن”(الراوية �سعدة �صالح�، )2017،إذ تتجلى �صورة الأم ال�رشيرة
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حني �أقامت عالقة غري �رشعية مع ع�شيقها املارد الأ�سود ،وخافت من ابنها �أن يكت�شف
�أمرها ،وترى �أنه يقف حائ ًال يف طريق �سعادتها .فتحاول مب�ساعدة ع�شيقها الق�ضاء عليه،
لتحقيق رغباتها اجلن�سية املحرمة.
�إن لرمزية الأم ال�رشيرة جذوراً �أ�سطورية ،مغرقة يف القدم تن�سجم مع الأ�سطورة
الفرعونية ،التي ت�شتهي فيها الأم زوجة “�أنوبو” �أخا زوجها ال�شاب “باتا” فيخ�صي نف�سه،
وميوت ثم يبعث ،على قاعدة عرفت فيما بعد ب�أنها متوزية”(زكي�،1979 ،ص..)112
وتظهر املر�أة ال�رشيرة بو�ضوح من خالل رموز �أ�سطورية عدة كالغولة واجلنية ال �شك
يف �أن املر�أة ال�رشقية ،وما تخ�ضع له من و�ضع اجتماعي حمافظ ،جمربة على كبت كثري من
رغباتها ،وحر�صها الدائم على عدم البوح بها ب�شكل �رصيح ،بينما حتفل نف�سها بالرغبات
غري املحققة ،فال عجب �إذن �أن ي�صور خيالها ما ف�شلت يف حتقيقه من نوازع نف�سها.
من املالحظ �أن احلكاية ال�شعبية مل تخ�ص الرجل مبا خ�صت به املر�أة؛ لأن �شخ�صيتها
يف بالدنا كانت تت�سم باخل�ضوع ،والت�ضحية والفداء ،والرجل ميثل ال�سلطة املهيمنة.
و�إباحة الزواج بالثانية �أو الثالثة من عوامل مهانة املر�أة ،و�إذاللها من ناحية ،وطغيان
الرجل من الناحية الأخرى ،وهذا العمل قد يلحق الأذى بالأطفال كما يف حكايات «ن�ص
ان�صي�ص»و»الغالية والبالية» و»بيظ فقاقي�س»(الراوية �سعدة �صالح ، )2017،وهنا يقف
حنان املر�أة حائالً ،يحميهم ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيال ،لعله يقيم توازنا بني الق�سوة ،واحلنان،
والكره واحلب ،والعدل ،والظلم لت�ستمر احلياة ،كما يف حكاية «بقرة اليتامى»(الراوي �أحمد
خليلية� )2017،إذ ميثل الرجل قمة الق�سوة واال�ستبداد.
�إن املجتمع الذكوري يرى املر�أة قبل �أن يراها ،يبلورها وعيه الذكور التقليدي ،الذي
يعمل على حمو تفا�صيلها ،بل يحيل املر�أة �إىل جمرد رمز ،وهذا يف�رس �أن املر�أة تظل غائبة
يف وجودها الفعلي ،فتح�رض �أو�صافها اجل�سدية يف الوعي الذكوري ،ولعل ذلك يعود �إىل
�أ�سباب عدة منها االجتماعية ،والأ�سطورية ،حيث يرى الرجل «الإله» روحا ،بينما ترى
املر�أة «ال�شيطان»ج�سداً ،وهذا يربز الروح املقد�سة ب�أفعالها �أي «الرجل» ،بينما يربز اجل�سد
الآثم «املر�أة»(املنا�رصة�،2005،ص .)183فكالهما ي�سعى لتحقيق الذات الذي يرادفه حب
البقاء واحلياة»(ال�ساري�سي�،2004،ص.)184
تظهر رمزية الرجل/الغول الذي يرغب يف املر�أة وي�سعى للنيل منها ج�سديا وجن�سيا
يف حكاية”بنت الراعي والغول”(الراوية �سعدة �صالح )2017،فقد واجهت فتاة جميلة،
وال خميفاً ،كان يختطف
وحدها -بعدما تركها والدها الذي كان برفقة �أحد �أ�صحابه -غ ً
البنات يع�شقهن فرتة ،ثم يلتهمهن  ،اغتنم الغول فر�صة وجود الفتاة يف احلظرية  ،ودخل

على هيئة خروف ،ثم ما لبث �أن حتول �إىل هيئته الطبيعية ،و�ألقى القب�ض عليها.
�أظهرت احلكايات ال�شعبية كذلك رمزية الرجل م�ستخدمة عن�رص الإ�سقاط كو�سيلة ،يف
حكاية “�أبو اللبابيد”(الراوية لطفية� ، )2017،إذ كان مللك فتاة جميلة ،وحيدة كان يحبها
حبا جما ،وبعد وفاة زوجته ،رغب الأب يف الزواج ،لكنه مل ير �أف�ضل من ابنته ،ف�صار يدخل
على البيت قائال البنته “يا بنت عمي” ،بعد �أن ر�أى �أن الفتاة كربت وازدادت جماال� ،أيقن
�أن طريق االنف�صال عنه الح يف الأفق ،وذلك بزواجها وانتقالها �إىل رجل �آخر ،وهذا ما
كان يرف�ضه .مل ي�سمح لها بهذا االنف�صال رغبة منه يف االحتفاظ بها لنف�سه� .إال �أن الفتاة
جابهت هذه العالقة بالرف�ض؛ لإميانها ب�رضورة االنف�صال ،وحتقيق ذاتها بانتهاجها
الطريق ال�صحيح .فاتخذت من الهرب و�سيلة.
يرى فرويد �أن الزواج اخلارجي ينطلق من الندم ،فامتالك الأب لكل ن�ساء الع�شرية،
ودفاعه عن هذا احلق� ،سيمنع الأبناء من حقهم يف خالفة �أبيهم ،خوفا من وقوعهم يف
اخلالفات ،متخلني عن ميولهم املحرمة ،بكبت هذه الغريزة من �أجل اال�ستمرار ،وبهذا مت
حظر الزواج من املحارم ،وت�رشيع الزواج اخلارجي(دير الين�،1973 ،ص.)37
بعيدا عن ثنائية الرجل واملر�أة هناك كثري من الرموز موجودة يف �صميم احلياة زخرت
بها احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني لها بعدها الأ�سطوري وي�أتي احليوان يف املقدمة
�،إذ يحتل جانبا مهما من تفكري الإن�سان وقد عرف العامل الأ�سطوري عن دنيا احليوان ،قدر
ما عرف العامل احلديث(خور�شيد�،1988،ص� ، )67إذ ت�ؤدي احليوانات �أدوارا مهمة ،وتتميز
�شخ�صياتها بكونها �شخ�صيات عاقلة ،لها �إدراك وتفكري ،ت�ؤدي دورها على �أنه حقيقة،
ورمبا يعود ال�سبب يف هذا �إىل �أن ن�ش�أة احلكاية كانت مالزمة للطفولة الإن�سانية ،يوم اعتقد
�أن الأ�شياء جميعها حية ،تتقم�ص �أرواحا ،ولها القدرة على النطق ،فعبد كثرياً مما حوله
ومنها احليوان ،وبخا�صة يف الديانة الطوطمية (كراب�،1967،ص.)56
اعتقد النا�س حني �صاغوا احلكايات ال�شعبية� ،أن احليوان ي�شبه الإن�سان يف �صفاته،
و�أفعاله تنبعث عن دوافع ،وانفعاالت ب�رشية ،رمبا لأن تلك احليوانات يف حقيقتها �إن�سان
مم�سوخ ،لي�ضفي على ت�رصفات احليوانات نوعا من العقالنية(كراب�،1967،ص .)56ورمبا
جاءت هذه الفكرة نتيجة الت�أثري باملعتقد الفرعوين الذي بلور نظرية التنا�سخ ،وترى هذه
النظرية �أن الروح الإن�سانية ميكنها ال�سكن يف ج�سم حيوان ما ،فيت�رصف هذا احليوان
ت�رصفات �إن�سية لأنه يف حقيقته روح �إن�سية(خور�شيد�،1988،ص.)75
�أبرزت احلكايات ال�شعبية حيوانات خمتلفة منها الغزال ،الذي مل ي�أت ذكره عبثا،
بل اختارته الذاكرة ال�شعبية عن وعي تام ،فقد ارتبط الغزال باملعتقدات املوروثة ذات
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الرموز الأ�سطورية ففي الأ�سطورة ال�سومرية القدمية ،وجد دموزي وقد �أحاطت به
�شياطني الكاىل و�أو�سعته �رضبا ،رفع يديه ووجهه �إىل “ارتو” فا�ستجاب له وحوله �إىل
غزال ،ليويل هاربا �إىل بيت عجوز تدعى “بليلي “ ف�صبت عليه املاء لي�رشب والطحني
لي�أكل(ال�شواف�،2001،ص.)87
�أما الغزالة فرتتبط بال�شم�س لغة� ،إذ تعد من �أ�سمائها (ابن منظور،1994،مادة غزل)
 ،وترتبط باملر�أة بجامع اجلمال والأنوثة واخل�صب ،كما ترتبط بال�شم�س واملر�أة معا ،يف
�أكرث من �صورة يف املجاز اللفظي ،ويف �أكرث من �صورة من �صور التخيل اال�ستعاري،
الذي هو من منابع الأ�سطورة القدمية؛ لأن الغزالة كانت تذكر مع ال�شم�س ،و�شبهت املر�أة
بكليهما(خور�شيد�،1988،ص.)101
وح�رض الغزال يف احلكاية ال�شعبية كما يف حكاية “بقرة اليتامى” اذ حتول الفتى
اليتيم الذي هرب ،و�شقيقته من ظلم زوجة �أبيه �إىل غزال نتيجة �رشبه من ماء “مكر” (املكر:
هو حفرة �صغرية يف ال�صخر تتجمع فيه مياه الأمطار) ،راثت فيه غزالة .ورغم حتول الفتى
�إىل �صورة غزال ف�إنه بقي يحتفظ بال�شعور ،والفهم والإدراك ،بل القدرة على �إظهار م�شاعر
اخلوف ،والوفاء ،والت�رصفات الإن�سانية ،يظهر ذلك يف م�سلك الغزال الذي �صار ي�أخذ اخلبز
الذي يطعمونه �إياه ،ويرميه لأخته يف البئر التي حب�ستها فيها �أم زوجها ،ب�سبب الغرية التي
اعرتتها ،بعد ذهاب زوجها امللك �إىل احلج ،ويقول لها« :خيتا يا بدور� ،س َّنويل ال�سكاكني،
وعلُّويل القدور»(الراوي �أحمد خليلية.)2017،
�أما الطيور فنالت مكانة مميزة يف الذاكرة منذ القدم فا�شتهر القدماء بعادة التطري عن
طريق ر�ؤية رئة الطيور و�أكبادها و�أح�شائها ،وقد �أجمع العرب على اعتبار الغربان والبوم
من احليوانات النج�سة امل�ش�ؤومة ،و�سموا البومة �أم ال�صبيان و �أم اخلراب واعتربوا الهامة
تخرج من ر�أ�س القتيل حتجل بال توقف يف طلب الث�أر والدم (عبد احلكيم�،1978 ،ص.)120
وا�ستحوذت الطيور ،جانبا من احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني كما يف حكاية
«الطري الأخ�رض»؛ �إذ حتولت عظام الفتى الذي ذبحته زوجة والده ،ودفنتها �أخته� ،إىل طري
�أخ�رض ،ا�ستطاع �إثبات هويته عندما جاء �إىل عر�س اجلريان وهو يقول:
�أنا الطري الأخ�رض املزين املح�رض
خالتي ذبحتني و�أبوي �أكلني
و�أختي احلنونة حن اهلل عليها
مللمت عظامي وحطتهن بجرن الرخامات
ده�ش احلا�رضون من قوله ،وطلبوا منه الإي�ضاح ،فرف�ض �أن يعيد ما يقول حتى تفتح

زوجة والده فمها ،ففتحت فمها ،فقذف فيه م�سامري ،فماتت ،وطلب ذات ال�شيء من والده
ففعل ،ف�ألقى ابراً يف فمه فمات ،ونزل وهدى بح�ضن �أخته فعاد �إىل �صورته الإن�سية(الراوية
لطفية حممد.)2017،
وجد يف الأدب الأملاين القدمي ن�صا م�شابها للأغنية ال�سابقة� ،إذ ورد ما يلي:
«�أمي التي ذبحتنى
�أبي الذي اكلنى
�أختي ال�صغرية
تبحث عن �ساقي
وتلفها برباط من حرير
ت�ضعها حتت �شجرة اجلور»(كراب�،1967 ،ص)74
يعد الطائر يف احلكاية ال�سابقة املعادل املو�ضوعي لروح الأخ ،وهو املعادل املو�ضوعي
لروح دموزي ،كما ذكرت الأ�سطورة ال�سومرية «�إنانا ودموز» فقد ا�ستجاب الإله «�أوتو» لدعاء
دموزي لتخلي�صه من ال�شياطني الذين قب�ضوا عليه و�أو�سعوه �رضبا ،فجعل روحه مثل الطري
الذي يفلت من خمالب الن�رس ،وبهذا ا�ستطاع الإفالت من ال�شياطني (علي� ،1973،ص/119
 ،)120وهذا يدل على مكانة الطائر يف الأ�ساطري ،لذا كان مو�ضع تقدي�س يف الفكر القدمي
لتميزه بخا�صية الطريان ،فقد قد�س امل�رصيون الطيور وعدوها رمزا للإلهة ايزي�س «ع�شتار»
التي �أعارها الفن الفرعوين جناحني كبريين� .ص(ال�سواح�،2002،ص)148
يتجلى بعد الطفل/الطائر الأ�سطوري يف حكاية «الطري الأخ�رض»(الراوية ،لطفية
حممد )2017،من خالل حتول العظام �إىل طري ثم ا�ستعادة الهوية الإن�سانية له ،وهذا
يتوافق متاما مع �أ�سطورة البعث االوزيري،حيث �ساعدت �أخت «ايزي�س» وتدعى «نفتي�س»
على بعث روح �أخيها للحياة يف ج�سد «اوزيري�س»(طه�،2009،ص.)104
وقد وردت حكاية �أجنبية م�شابهة ملا ورد يف احلكاية ال�سابقة ،حكاية «الأخ املرح»
فقد طرق ج�سد بنت امللك ثم و�ضعت العظام بجانب بع�ضها بع�ضا بطريقة �صحيحة ،مما
�أدى �إىل عودة الفتاة �إىل احلياة(دير الين�،1973 ،ص.)116
نالت البي�ضة التي تخرج من احليوان مكانة يف احلكايات ال�شعبية ،وهي تنبثق عن
�أ�ساطري اخللق امل�رصية� ،إذ يعتقدون �أن بدء اخللق هو البي�ضة اخلالقة التي نتجت من جراء
تلقيح الرياح لتلك البي�ضة �إذ انبعثت منها النف�س اخلالقة (عبد احلكيم�،1978 ،ص.)45
تظهر رمزية البي�ضة يف حكاية «قمرية وزوجة الأب»(الراوية �سعدة �صالح)2017،
،وفيها �صربت الفتاة على ظلم زوجة والدها ،التي اتهمتها بفعل الفاح�شة ،لإبعادها عن
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البيت ،فا�شرتت زوجة الأب نوعا من البي�ض ،يجعل الفتاة حتمل دون زواج ،و �أطعمتها
�إياه ،فظهرت عليها عالمات احلمل ،حر�ضت الزوجة الأب على �إبعاد ابنته والتخل�ص منها.
وجهزت لها زوادة فيها �أنواع رديئة من الطعام ،موهمة ب�أنها �أطعمة فاخرة ،فتنجو الفتاة
ل�صربها ،و�أخالقها الطيبة ،وتعود �إىل البيت حمملة بالذهب ،واملجوهرات .ونالحظ ال�شيء
ذاته يف حكايات «بقرة اليتامى» و»جبينه»(الراوية �سعدة �صالح)2017،
من املالحظ يف احلكاية ال�سابقة ،ا�ستخدام البي�ض يف الإجناب ،دون احلاجة �إىل زوج،
وال غرابة يف ذلك؛ لأن البي�ض يعد من الأمور املرتبطة باملر�أة ،بل من رموزها الدينية
املقد�سة ،فجوهر العالقة بينهما�-أي املر�أة والبي�ضة-خروج حي منهما؛ لأن امل�ؤنث
احلقيقي يف اللغة ،هو كل ما يلد ويبي�ض� ،أي �أن بينهما رباط احلياة واخل�صب ،فكالهما
ينتج حياً.
وت�أكيدا ملا �سلف ،ف�إن للبي�ضة ح�ضورا يف احل�ضارات القدمية ،ولها تقدير خا�ص
يف الرتاث ال�سامي“ ،فاملر�أة”“ ،البي�ضة”“ ،ال�شم�س” هي املعبودة املقد�سة ،فالبي�ضة
كال�شم�س ميتزج اللون الأبي�ض بالأ�صفر ،وتو�صف ب�رشة املر�أة اجلميلة ،بالب�رشة املائلة �إىل
اال�صفرار(ال�سواح�،2002،ص.)25
واملر�أة هي �رس الإخ�صاب ،وهي مانحة احلياة ب�شكل ما ،كالبي�ضة التي جتمع يف
غرقئها بيا�ض ومح كما اجلنني متاما(البطل�،1981،ص .)80فاجلنني ميكن ت�شبيهه
باملح ،واملاء الذي يحيط به يف رحم الأم ميكن ت�شبيهه بالبيا�ض.
والبي�ض يف نظر العامة ،م�ستودع تخرج منه احلياة ،فالبي�ضة اجلامدة التي ال حراك
بها تفق�س ،ويخرج منها خملوق حي ،وظاهر هذه العملية يبعد الذكر عن �رضورة حدوث
الفق�س(احل�سن�،1988،ص ، )55ولذا �أ�صبحت البي�ضة هي بذاتها تعرب عن توالد احلياة.
وهذا ما �أ�شارت �إليه احلكاية ال�سابقة� ،إن الفتاة مبجرد ما ابتلعت البي�ض ،فان هذا البي�ض
�سيفق�س يف بطنها ،مما ي�ؤدي �إىل ظهور عالمات احلمل
�أما الأفعى فقد حظيت برموز �أ�سطورية عدة ،فهي ترمز �إىل املوت وال�رش واىل احلياة
واخللود� ،إذ ميثل التنني يف الفكر القدمي ال�شكل النموذجي للحياة الكونية ،وهو كذلك رمز الليل
واملوت؛ �إذ يعد «كور» يف الأ�ساطري ال�سومرية رمزاً للموت والظالم(ال�سواح�،1996،ص)215
 ،ويعد «الالبو» البابلي وح�ش ًا مدمراً خرج من �أعماق البحر ليدمر احل�ضارة الإن�سانية
(ال�سواح�،1996،ص.)225
ويف احلكاية ال�شعبية وجدت الأفعى بكل و�ضوح كما يف حكاية “تفيفيحة”(الراوية
بهية حممد حممود )2017،فقد مرت حية �صغرية من �أمام الفتاة “تفيفيحة” ،هاربة من

ثعبان كبري يريد البط�ش بها ،ف�أخفتها الفتاة وو�ضعتها يف “القبعة” التي بحوزتها ،ولأنها
�أنقذت حياتها طلبت احلية من تفيفيحة مد يدها يف فمها ،ف�أخرجت خامتا �سحريا يلبي
لها ما تطلب منه .ويف حكاية “مقطعة الديات”(الراوية �سعدة �صالح )2017،تعر�ضت فتاة
لظلم �شقيقها ،الذي قطع يديها ورجليها ،بعد �أن �أوهمته زوجته “الغولة” �أن �أخته غولة،
تلتهم �أبناءه يف حال والدتهم ،وبعد قيام الأخ بفعلته ترك �أخته على باب بئر ،وبينما
هي جال�سة ،مرت بها حية ،هاربة من حن�ش “ثعبان” طلبت منها امل�ساعدة ،فمدت لها
يد العون ،فم�سحت احلية على يدي الفتاة ورجليها ،فعادت كما كانت .ولعل �أعمال احلية
اخلارقة ،هي انعكا�س للخيال ال�شعبي يف ت�صور احلية ب�أنها �صورة مرئية للجان.
ولعل دور احلية يف �شفاء الفتاة يف حكاية “مقطعة الديات”يعيدنا �إىل الإله “ننكَ�زشيدا”
ابن الإله “ننازو” �إله الطب الذي رمز �إليه بثعبانني(املاجدي�،1998،ص�ص.)99
وهناك بع�ض الأ�ساطري التي تعر�ضت للحية كما ورد يف احلكايات ال�شعبية،فقد كان
يرمز الثعبان �إىل العدالة مثل ثعبان فرجيل الذي �شكل من النحا�س الأ�صفر ،ك�أداة الختبار
مدى عفة املر�أة� ،إذ يطلب من التي يراد اختبار مدى عفتها ،بو�ضع يدها يف فم التمثال ،ف�إذا
مل تكن غري عفيفة �أطبق متثال الثعبان على يدها فقطعها� ،أما �إذا كانت عفيفة فال ي�صبها
�أذى(اجلوهري�،1981،ص.)593 /592
وكان يرمز للإله �آمون ب�شكل ثعبان يتخذ العامل ال�سفلي مقرا له(املاجدي،
�،1998ص .)90كما عبد بنو �إ�رسائيل �أفعى نحا�سية ،كانوا ي�ضحون لها ،وقالوا �إنها من
�صنع مو�سى(احلوت�،1955 ،ص ، )56وكان االعتقاد عند امل�رصيني القدماء �أن الآلهة قد
حتولت �إىل جن ،فهناك �إلهة قد جت�سدت على �شكل حية ،وظلت متوارثة يف �شخ�صية اجلنية
احلية� ،أو احلية اجلنية(اجلوهري�،1981 ،ص .)374ومن هنا جاء املزج بني احلية واجلان،
حيث ف�رست احلية على �أنها ج�آن طيب تقم�ص هيئة الثعبان(اجلوهري�،1981،ص.)197
كان للماء ح�ضور الفت يف احل�ضارة الب�رشية  ،فاملاء �رس مقد�س “فلي�س غريبا البتة
�أن جند املاء املبد�أ الأول الذي تفرعت عنه جميع الكائنات احلية”(عجينة�،1994،ص)137
لذا ي�شكل الدور اجلوهري يف جممل الفولكلور يف البالد العربية ،ولي�س هذا فح�سب بل يف
الأ�ساطري �أي�ضا(عبد احلكيم،ب ت �،ص .)601فهو احلياة ،كان وجوده كافي ًا لتقدم الإن�سان
وا�ستقراره.
يعد ماء احلياة من العنا�رص املهمة يف احلكاية ال�شعبية فعملية �إح�ضاره طلب
تعجيزي ،يتطلب خو�ض املخاطر  ،لكنه �رضورة ملحة ال�ستمرار احلياة ،فلواله ملا �أعيدت
احلياة لل�شاطر ح�سن كما يف حكاية “ال�شاطر ح�سن”(الراوية �سعدة �صالح)2017،
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وتتجلى �أهمية ماء احلياة يف الأ�سطورة البابلية ،التي حتكي عن ع�شرتوت ،فع�شرتوت
نزلت �إىل العامل ال�سفلي ،لإح�ضار هذا املاء؛ لإعادة احلياة البنها و حلبيبها متوز(عبد
احلكيم،د ت�،ص .)607وقد �أو�صت عند نزولها وزيرها �إن مل تعد �أن يذهب �إىل الإله “انكي”
لأنه ميتلك ماء احلياة ،القادر على �إعادة الروح لها �إذا ر�شه عليها(فريحه�،1989،ص.)207
واملاء قادر على تغيري حالة الإن�سان ؛ لأن بع�ض الينابيع والعيون امل�سحورة ،تكون
�سكن ًا للأرواح ال�رشيرة ،ومن ي�رشب منها يتحول �إىل حيوان �أو طائر ،وهذا متام ًا ما حدث يف
حكاية “بكفي احلظ”(الراوية �أني�سة منر� )2017،إذ تتحول احلمامات ذوات اللون الأبي�ض
النا�صع� ،إىل غربان �سود ،عند �رشبهن من ماء بحرية م�سحورة ،وحينما وردن ماء البحرية
عند متام زوال ال�شم�س ،زال عنهن ال�سحر.
وهناك مياه �إذا �أ�ضيف �إليها عامل �آخر� ،أ�ضاف �إىل �سحرها بعدا �إ�ضافيا ،ففي حكاية
“بقرة اليتامى”(الراوي �أحمد خليلية � )2017،رشب الولد من مياه راثت بها غزالة ،فتحول
هو الآخر �إىل هيئة غزال.
ميلك املاء �صفات اخلري ،واخل�صب واملحافظة على وجه احلياة الزاهي؛ فكان
ا�ستخدامه ل�صالح اخلري واخل�صب ،وا�ستمرار احلياة ،فهو و�سيلة �أمينة حلمل طفل حي داخل
�صندوق ت�سري به املياه حمافظة عليه ،كما لو �أنه يف رحم �أمه ،واحلكايات ال�شعبية التي
تتحدث عن ذلك كثرية ،منها حكاية “بليبل ال�صياح”(الراوية �أني�سة منر� ، )2017،إذ عمدت
اخلالتان حينما �أرادتا التخل�ص من �أوالد �أختهما الثالثة� ،إىل و�ضعهم يف �صندوق خ�شبي،
يف حال �إجنابهم مبا�رشة ،وقذفهم يف النهر ،فت�شاء الأقدار �أن حتملهم املياه �إىل منطقة
بعيدة ،حيث يلتقطهم �صياد فقري احلال ويربيهم.
وميكن �أن تكون ينابيع املاء و�آباره م�سكونة مبارد �أو غول كما يف حكاية
“احلطاب”(الراوية لطفية حممد� )2017،إذ وقعت حبة من الفول يف بئر من حطاب فقري
ف�أخذ يبكي ب�شدة قائال“ :يا حبة فولتي يا رادة جوعتي “ �أزعج بكا�ؤه من يف البئر ،فقالوا
له“ :ولك يا عمي فك عنا� .شو مالك قرقعتنا” �شكا لهم حالته الفقرية وطلب منهم �إح�ضار
حبة الفول التي وقعت منه ،ف�أعطوه بدال منها باطية �سحرية �شفقة عليه لتغنيه عن ال�س�ؤال
عن حبة الفول .وقد ن�سب النا�س �إىل مواطن املياه �أ�رساراً غام�ضة عزوها �إىل قوى خارقة،
مما حدا بهم �إىل تقدي�س مواطن املياه (القي�سي�،1984،ص.)46
وللماء القدرة ال�سحرية على رد الرعب ،و الق�ضاء على �أثره ،فلي�س �أف�ضل من املاء يف
�إعادة ال�شخ�ص �إىل توازنه النف�سي ،وذلك لتناوله بوعاء خا�ص ،ي�سمى “طا�سة الرعبة”(
طا�سة الرعبة :وعاء نحا�سي كتب عليه �آيات قر�آنية ورموز غريبة يو�ضع بها املاء وي�سقى
منها من تعر�ض للخوف)  ،عليها بع�ض الآيات القر�آنية ،ف�إذا �رشب املاء الذي يف الوعاء
�ساعد يف الق�ضاء على اخلوف.

�إن حكايات املاء ال تنتهي ،الرتباطها باخل�صب ،واحلياة واخللق والأ�ساطري ،و ق�ص�ص
اخللق ،ومرورا بق�صة الطوفان التي تدل على بداية حياة جديدة ،ونهاية باحلكايات ال�شعبية
التي تربز قد�سية املاء وقدراته اخلارقة ،والطقو�س ال�شعبية التي متار�س يف جمتمعنا �إىل
الآن ،فعندما حتمل الأر�ض ،وتبلع ال�سماء ماءها ،فت�ؤثر �سنوات اجلفاف على املح�صول،
يخرج النا�س طالبني الغيث من اهلل ،ي�سريون فيما ي�شبه مظاهرة الرجال والن�سوة والأطفال،
بل يخرج معظم �أهل القرية ،مبا ميلكون من دواب ودواجن ،يدورون حول قريتهم دورات
عدة ،مي�ضون النهار طالبني الغيث ،يف قدا�س �أقل ما يقال فيه �إنه ك�شف عن حالتهم ال�سيئة
�إىل اهلل .لدق �أبواب ال�سماء ،وا�ستدرار عطفه حيث الن�سوة يحملن الطواحني؛ ويقمن بطحن
الرتاب ،داللة على احلاجة ،بينما يقوم النا�س بر�شق املاء على النا�س طالبي العطف من
اهلل (الراوي �أ�سعد �صالح )2017،وهم بهذا يقومون مبا ي�شبه ال�سحر الت�شاكلي لإبراز مدى
حاجتهم �إىل املطر.
�أما الدم فيعتقد �أن له خا�صة مميزة ،تكمن يف قدرته على �شفاء بع�ض الأمرا�ض
اخلطرية(كراب� ،1967 ،ص .)78كما يذهب املعتقد ال�شعبي �إىل اعتبار الدم مقرا للروح،
�أو جت�سيدا لتلك الروح(.اجلوهري�،198 ،ص )82وهذا ما يف�رسه ت�رصف الأخ يف حكاية
“�سماق يا ابن املليحة �سماق“ (لطفية حممد )2017،عند قتل �أخته الغولة حماوال �أال ت�سقط
�أي نقطة من دمائها على الأر�ض.
ويف الأ�ساطري القدمية تنفرد عناة يف �أ�سطورة دموية نادرة وجدت يف �أحد الن�صو�ص
الأوغاريتية حيث جتمع من كل جهات العامل ب�رشا مقاتلني وجنوداً و�أبطاالً ،ثم تقيم لهم
مذبحة ك�أ�ضاح ،وتغو�ص يف دمائهم وتقطع �أو�صالهم ،وجتعل من ر�ؤو�سهم و�أطرافهم
قالئد تتزين بها ،ثم تقف وتتطهر وترمي ببقية الأ�شالء يف البحر،وقد حريت هذه الأ�سطورة
الباحثني فمنهم من ف�رسها على �أن القتلى هم ر�سل و�إتباع املوت واجلفاف ،وبع�ضهم
الآخر ر�أى يف حمام الدم طق�سا من طقو�س الوالدة ،وتعبريا عن ظاهرة الت�ضحية الب�رشية
التي كانت تقوم بها الن�ساء ب�شكل �أ�سا�سي يف ع�صور �أقدم ،ورمبا هو طق�س من طقو�س
العبادة التي كانت تقام �سنويا يف نهاية ف�صل اخل�صب لتجديد دماء احلياة(املاجدي،
�،1999ص.)87 /84
يعد الدم بني الأو�ساط ال�شعبية هو احلياة نف�سها �،أي �أن روح الإن�سان موجودة يف
دمه ،فيعتقد النا�س �أنه �إذا خلط �شخ�صان نقطة من دمائهما �أ�صبحا �أخوين(البا�ش،د
ت�،ص، .)254وتنفر جميع ال�شعوب من �أكل �أو �رشب دم احليوان خوفا من دخول روح
احليوان يف جوفهم(اجلوهري�،1981 ،ص.)83
الحظ البدائي �أن حياته تبد�أ بدم احلي�ض ،وتنتهي بدم القربان ،وهنا ت�أكيد على �أن
احلياة تنتهي مبا بد�أت به ور�أى �أن القربان هو �أعظم هدية من الإن�سان �إىل الآلهة لأنه
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توثيق للعهد الدموي بني الآلهة والب�رش(الديك�،2010،ص.)23
للون الأبي�ض رموز ودالالت �أ�سطورية وح�ضور الفت يف احلكايات ال�شعبية التي
�شبهت وجه املر�أة بالبيا�ض،كما يف حكاية جبينة في�سعى الرجل �إليها ،و يخو�ض مغامرات
كثرية حمفوفة باملخاطر ملا تتمتع به الفتاة من جمال وبيا�ض ،لذا كان الفوز بتلك املر�أة
من �أكرب �أمنياته ،ويف كثري من احلكايات تكون الفتاة اجلميلة ابنة �سلطان �أو ثري كما يف
حكاية «مترة»(الراوية لطفية حممد.)2017،
ويف �أحيان �أخرى يعر�ض ال�سلطان على الفتاة البي�ضاء جميلة الوجه الزواج دون �أن
يعرف عنها �شيئا� ،سوى �أنها جميلة ،كما يف حكاية «حب رمان» حيث كانت الفتاة جميلة،
«زي القمر» بي�ضاء الوجه ومدهلل ،و وحيدة وابنة ثري ،ولفرط داللها على �أبويها� ،صنعا لها
�رصمايه(حذاء) من ذهب� .إال �أنها هربت وتركت ال�رصماية على درج املدر�سة ،بعد اكت�شافها
�أن �أ�ستاذها غول .فجل�ست على ظهر �شجرة ،بالقرب من بركة ماء ،و�صادف جميء امللك
لي�سقي ح�صانه من الربكة ،جفل احل�صان ؛ لأن �صورة الفتاة البي�ضاء فائقة اجلمال انعك�ست
على �صفحة املاء،ف�أخذها وتزوجها النبهاره بجمالها(الراوية لطفية حممد.)2017،
يعود هذا الت�شبيه �إىل جذور �أ�سطورية ،فاللون الأبي�ض لون مقد�س ،تكاد جتمع جل
احل�ضارات على داللته ،والتحامه الأ�سطوري ب�صورة املر�أة اجلميلة ،املعبودة املقد�سة.
فهو يرتبط بعدد من الإلهات ،منها الإلهة الأم «هريا» يف جبل الأوليمب ،التي و�صفت
ب�أنها جتل�س على جلد بقرة بي�ضاء(�أبو عون�،2003،ص .)13وهو كذلك مرتبط بع�شتار
الزهرة ،والزهرة تعود يف ت�سميتها �إىل الأزهر ،الذي يعني اللون الأبي�ض امل�رشق  ،وكذلك
فهو رمز النور الإلهي(نوفل�،1995،ص ، )21وهو لون الأمل واحلياة ،والنقاء ،والطهارة،
والنظافة ،والتفا�ؤل ،وهو لون العبور فمالب�س العرو�س ،وكذلك امليت يف خمتلف احل�ضارات
بي�ضاء(عمر�،1982،ص.)166

اخلامتة:
بعد امل�ضي يف هذه اجلولة بني الرموز الأ�سطورية يف احلكاية ال�شعبية ،ال بد من وقفة
لتلخي�ص �أبرز ما عر�ض فيها من ق�ضايا ،ونتائج خل�صت �إليها:
ات�ضح من ا�ستقراء جمموعة من احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني �إن هناك �صلة بني
هذه الرموز والأ�ساطري عند الأمم القدمية ،حيث انطلقت الباحثة من الثنائية الكونية املتمثلة
يف املر�أة والرجل بوجهيهما الأبي�ض والأ�سود ،ثم انتقلت للإحاطة مبا �أ�ضمر يف احلكاية
من رموز من خالل ا�سرتجاع الأفق الأ�سطوري لبع�ض احليوانات اعتماداً على جمموعة من
القرائن الأ�سطورية التي متنح القارئ حرية �أكرب يف حتديدها لتف�سري رموز �أخرى بطرق
خمتلفة �أوردتها احلكاية ال�شعبية ما هي انعكا�سات ملا ورد يف الأ�ساطري ،

من خالل تتبع الرموز املوجودة يف احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني ،تبني بعد هذه
اجلولة �أنها انعكا�س ملا جاء يف الأ�ساطري لذا فالغربة ال تعني ال�شيء الذي مل تره العيون
ومل ت�سمعه الآذان� ،إنها على العك�س متعلقة ب�شيء معروف وم�ألوف� ،إال �أنه من�سي ومدفون
يف �أعماق النف�س ،ووظيفة البحث هي ن�رش هذا املطوي و�إبراز املخفي الن املناطق العذراء
واملجهولة يف احلكاية والأ�سطورة هي يف احلقيقة مناطق �سبق للمرء �أن جال فيها وطاف
يف �أرجائها.

توصيات الدراسة:
1 .1العمل على �إبراز دور احلكايات ال�شعبية يف تعزيز الهوية الفل�سطينية مبا ين�سجم
مع الأهداف املتوخاه يف خلق و�إيجاد ال�شخ�صية الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها الوطنية
والقومية يف ظل حماوالت الطم�س والتهويد التي تتعر�ض لها.
2 .2تعزيز االهتمام باملوروث ال�شعبي الفل�سطيني؛ لأننا يف ظروف �أحوج ما نكون
فيها �إىل تر�سيخ وتثبيت و�شائج ال�صلة بني املوروث الفل�سطيني والإن�ساين فرتاثنا ي�رضب
بجذوره يف عمق التاريخ.
�3 .3إبراز دور احلكاية ال�شعبية باعتبارها من و�سائل التعليم ون�رش املعرفة وت�صوير
التجربة الإن�سانية مبا حتمله من رموز �أ�سطورية والتي تعترب حلقة و�سيطة بني الأدب
ال�شعبي الفل�سطيني والأدب الإن�ساين .

املصادر واملراجع :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1البا�ش ،ح�سن ،و ال�سهلي ،حممد توفيق(د .ت) :املعتقدات ال�شعبية يف الرتاث العربي
«درا�سة يف اجلذور الأ�سطورية والدينية وامل�سلكية االجتماعية « ،دار اجلليل،عمان .
2بر�ستيد ،جيم�س هرني(د  .ت) :تطور الفكر والدين يف م�رص القدمية ،ترجمة زكي �سو�س،
دار الكرنك ،القاهرة ،م�رص.
3البطل ،علي( :)1981ال�صورة يف ال�شعر العربي”حتى �آخر القرن الثاين الهجري درا�سة
يف �أ�صولها وتطورها ،دار الأندل�س للطباعة والن�رش،بريوت ،ط.2
4بيرت ،مونيك( :)1979املر�أة عرب التاريخ تطور الو�ضع الن�سوي من بداية احل�ضارة �إىل
يومنا هذا ،ترجمة هزيني ،عبودة ،دار الطليعة للطباعة والن�رش ،بريوت ،ط.1
5اجلوهري ،حممد( :)1981علم الفولكلور”الأ�س�س النظرية واملنهجية” دار املعارف،
م�رص ،القاهرة ،ط.4
6احل�سن ،غ�سان( :)1988احلكاية اخلرافية يف �ضفتي الأردن ،دار اجليل ،دم�شق ،ط.1
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7 .7احلوت ،حممود �سليم( :)1955يف طريق امليثولوجيا عند العرب ،مطبعة دار الكتب،
بريوت.
8 .8خور�شيد ،فاروق( :)1988عامل الأدب ال�شعبي العجيب ،در الهالل،القاهرة.
9 .9دير الين ،فردري�ش فون( :) 1973احلكاية اخلرافية ،ترجمة نبيلة �إبراهيم وعز الدين
�إ�سماعيل ،دار القلم ،بريوت  ،ط.1
1010الديك� ،إح�سان(� :)2001صدى ع�شتار يف ال�شعر اجلاهلي ،جملة جامعة النجاح
الوطنية ،العدد .15
1111الديك� ،إح�سان( :)2010النماذج البدئية يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية� ،أغنية»بكره
العيد وبنعيد»منوذجا « ،جملة جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س.
1212زكي� ،أحمد كمال( :)1979الأ�ساطري «درا�سة ح�ضارية مقارنة» ،دار العودة ،بريوت،
ط.2
1313ال�ساري�سي ،عمر عبد الرحمن( :)2004احلكاية ال�شعبية يف املجتمع الفل�سطيني،
عامل الكتاب احلديث� ،إربد ،الأردن ،ط.2
1414ال�سواح ،فرا�س( :) 2002لغز ع�شتار»االلوهة امل�ؤنثة وا�صل الدين والأ�سطورة» ،دار
عالء الدين للن�رش والتوزيع� ،سورية ،ط.2
1515ال�سواح ،فرا�س( :)1996مغامرة العقل الأوىل «درا�سة يف الأ�سطورة �سوري� ،أر�ض
الرافدين» ،دار عالء الدين ،دم�شق ،ط.11
1616ال�شواف ،قا�سم ( :)2001ديوان الأ�ساطري “�سومر و�أكاد و�أ�شور” ،دار ال�ساقي،
بريوت،ط.1
1717طه ،طه( � :)2009صورة املر�أة املثال”ورموزها الدينية عند �شعراء املعلقات ،دار
ف�ضاءات للن�رش والتوزيع ،عمان ،ط.1
1818عبد احلكيم� ،شوقي( :) 1978مدخل لدرا�سة الفولكلور والأ�ساطري العربية ،دار ابن
خلدون ،بريوت ،ط.1
1919عبد احلكيم� ،شوقي(د.ت) :مو�سوعة الفلكلور والأ�ساطري العربية ،مكتبة مدبويل،
القاهرة.
2020عجينة ،حممد(  :)1994مو�سوعة �أ�ساطري العرب عن اجلاهلية ودالالتها ،العربية
حممد احلامي للن�رش والتوزيع ،تون�س� ،صفاق�س ،دار الفارابي ،بريوت ،ط.1
2121علي ،فا�ضل عبد الواحد (  :)1973ع�شتار وم�أ�ساة متوز ،دار احلرية ،بغداد.

2222عمر� ،أحمد خمتار(  :)1982اللغة واللون ،عامل الكتاب للن�رش والتوزيع ،القاهرة ،ط.1
�2323أبو عون� ،أمل عبد القادر( :) 2003اللون و�أبعاده يف ال�شعر اجلاهلي “�شعر املعلقات
منوذجا”�،إ�رشاف د�.إح�سان الديك،جامعة النجاح الوطنية،نابل�س،ر�سالة جامعية غري
من�شورة.
2424فريحة� ،أني�س( :)1989مالحم و�أ�ساطري من الأدب ال�سامي ،دار النهار للن�رش،بريوت،
ط. 2
2525القي�سي ،نوري حمودي( :)1984الفرو�سية يف ال�شعر اجلاهلي ،عامل الكتاب ،مكتبة
النه�ضة العربية ،بريوت ،ط.2
2626كراب ،الكزندر هجرتي( :)1967علم الفلكلور ،ترجمة ر�شدي �صالح ،وزارة الثقافة،
م�ؤ�س�سة الت�أليف والن�رش ،دار الكتاب العربي ،القاهرة.
2727املاجدي ،خزعل (� : ) 1997أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ ،دار ال�رشوق للطباعة
والتوزيع ،رام اهلل ،ط.1
2828املاجدي ،خزعل( :)1999الآلهة الكنعانية� ،أزمنة للن�رش والتوزيع ،عمان  ،ط.1
2929املاجدي ،خزعل ( :)1998الدين ال�سومري ،دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع ،رام اهلل ،
ط.1
3030املنا�رصة ،ح�سني( :)2005وعي الذكورة واملر�أة ،جملة ف�صول ،الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب ،العدد .66
3131ابن منظور( :)1994ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،ط .3
3232نوفل ،يو�سف ح�سن( :)1995ال�صورة ال�شعرية والرمز اللوين ،م�رص ،دار املعارف .
3333يون�س ،عبد احلميد(د.ت) :احلكاية ال�شعبية ،املكتبة الثقافية ،الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب،القاهرة.
مقابالت شخصية:
1 .1الراوي �أحمد خليلية76،عاما،قرية جبع ،جنني .2017 /5/
2 .2الراوي �أ�سعد �صالح 79،عاما،قرية جبع ،جنني .2017/ 8/ 6،
3 .3الراوية �أني�سة منر 66،عاما ،قرية جبع ،جنني. 2017/ 7/ 11،
4 .4الراوية ،بهية حممد حممود ،قرية جبع ،جنني65 ،عاما.2011/ 5/ 9 ،
5 .5الراوية� ،سعدة �صالح 72،عاما،قرية جبع ،جنني.2017 / 4 /13،
6 .6الراوية لطفية حممد 70،عاما،قرية جبع ،جنني .2017/ 6/ 22،
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أمناط الرتاث الشعيب والقيم االنسانية الدينية والوطنية يف الرتاث الشعيب
الفلسطيين واملخاطر اليت تهدده وسبل احلفاظ عليه
رئيس اجللسة :أ .د .إبراهيم ربايعة
♦ ♦املثل الشعيب يف اجلليل الفلسطيين
دراسة نقدية اجتماعية
أ .وفاء عياشي بقاعي
♦ ♦القيم اإلنسانية يف الشعر الشعيب الفلسطيين – جنني واجلليل.
أ .جنيب صربي يعاقبه
♦ ♦املثل الشعيب يف مدينة جنني :دراسة موضوعية.
د .مسرية ستوم
♦ ♦سوق اخلواجات يف الناصرة ودوره يف احلفاظ على املالبس واألزياء الشعبية.
أ .حسني منصور

♦

♦وقفيات بعض النساء يف جنني.

♦

♦زيارة سيدنا اخلضر يف حيفا؛ اإلنسان واملكان.

د .طالب الصوايف

د .روزالند كريم دعيم
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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�سكن الذاكرة اجلمعية ،وحتتل مداخلها يف الوجدان والروح ،وهي ما
وم�ستقبل
زالت متداولة بني النا�س ،ولي�ست قارئة للما�ضي فقط ،بل هي تعبرّ عن حا� ٍرض
ٍ
ل�شعب ي�ستحق احلياة .
ٍ
املثل ال�شعبي هو �سريورة حياة ،ونتاج جتارب وخربات للأجيال التي تتوارثها
وتتناقلها معبرّ ة عن وعيها اجلمعي ،و�أهمية هذا الوعي يف احلفاظ على هذا املوروث من
ال�ضياع ،ويع ّد ذلك رمزاً وطني ًا يرتكز عليه يف معركة الدفاع عن الوجود يف الوطن.

«�إذا كانت الأمثال ال�شعبية يف �صيغتها املتداولة التي و�صلت �إلينا ،تعرب عن وعي
طياته موقف ًا
ال�شعب وثقافته ،ف�إن احلفاظ عليها وحمايتها من الن�سيان واالندثار يحمل يف ّ
وطني ًا وقومي ًا و�إن�ساني ًا  ،معرتفني �أن الف�ضل الأول والأكرب يف احلفاظ على هذا املخزون
الرتاثي يعود �إىل الذاكرة اجلمعية لل�شعب والأمة  ،التي تداولت هذه الأمثال جي ًال بعد جيل«.
(حممد مو�سى الوح�ش .)2016 +
�إن املثل ال�شعبي يف هذه الدرا�سة لي�س قا�رصاً على منطقة اجلليل وحدها ،بل احلديث
عن املثل ال�شعبي الفل�سطيني يف كل مناطقه ،واختالف اللّهجات يف املناطق الفل�سطينية،
واجلليل جزء من هذا الوطن الغايل الذي حافظ على انتمائه الفل�سطيني حتى النخاع رغم
كل املحاوالت اال�رسائيلية لزعزعة هذا االنتماء.
هنالك �أمثال م�شرتكة بني الدول العربية ،حيث مل تكن يف حينها احلدود التي مزقت
الوطن العربي مر�سومة ،وكان هنالك تداخل جغرايف بني البلدان ،وبني املجتمعات العربية
وخا�صة القريبة ،مثل �سوريا ولبنان والأردن وم�رص.
ال �شك �أن احلدود اجلغرافية املوجودة الآن ،والتي تف�صل بني الدول ومتنع توا�صلها،

عربي يف �آن واحد؛
مل تكن يف املا�ضي .ولهذا جند �أحيانا كثرية �أمثاال ُن�سبت لأكرث من ُقطر
ّ
فمثال هناك �أمثال من�سوبة للأردن ولفل�سطني كقولهم :احلمار ُحمار ،ولو بني اخليول ربى.
ألف.
قوية� .أو لفل�سطني ولبنان و�سوريا كقولهم :هواةٍ املعل ِّْم ب� ْ
وقولهم� :صاحب احلق عينه ّ
عودتيه� .أو لفل�سطني وم�رص كقولهم :اجري يا
وقولهم ابنِكْ على ما ربيته ،وجو ِزكْ على ما ّ
ابن �آدم جري الوحو�ش ،غري رزقك ما بتحو�ش .وقولهم :ابعد عن ال�شرّ وغ ّنيله“.
وهويتها  ،بل هو خري معبرّ عنها ،
املثل جزء من الرتاث ،والرتاث يعبرّ عن الأمة ّ
فكل تراث هو جزء من الأمة ال ّتي �أجنزته  ،فال ميكن �أن ت�ؤ�س�س �أي �أمة نه�ضتها على تراث
اّخر غري تراثها  ،ل ّأن الرتاث له �إمكانات النهو�ض والإبداع يف حياة االمة  ،وهو زادها
التاريخي  ،فالنه�ضة يحت�ضنها تراث الأمة وي ّغنيها  ،فهو لي�س �أمراً �ساكن ًا ميت ًا �أفرزته
منا هو تلك احليوية الفاعلة املتدفقة يف وجدان االمة  ،وهو كل ما له
هزائم وانك�سارات  ،و�إ ّ
�صلة بوجود الإن�سان وو�سائل العي�ش  ،واملثل ال�شعبي �أحد مكونات هذا الرتاث  ،و�أخذ منابع
احلكمة ال�شعبية .
هو باخت�صار علم الفلكلور الفل�سطيني الذي ما زال يناغي جمال جمتمعِنا الفل�سطيني
يف منا�سباته االجتماعية املختلفة.
“الفلكلور هو تلك الثورات الفنية والرق�ص ال�شعبي الذي كان مبثابة �صيغة متيز
ال�شعب الفل�سطيني من غرية من بالد ال�شام  ،وهو �إرث ُحمِلَ عن �ألآباء والأجداد  ،حيث
ا�ستخدموه يف الأعرا�س واحلفالت وال�سهرات الليلية“.
ف�إن االمثال فرع من �شجرة متت ّد جذورها عميقا يف باطن الأر�ض ،ومن ال�صعب قلعها
فهي باقية مهما ع�صفت بنا الرياح.
يعرف هذا البحث على �أ ّنه بحث مكتبي وميداين ،اعتمدت فيه على مراجع وم�صادر
تراثية فل�سطينية ،وا�ستخل�صت منها الأمثال التي تطرقت ملناطق �سكانية وجغرافية يف
اجلليل� ،إ�ضافة �إىل ذلك اعتمدت على جتربتي اخلا�صة ،كوين من الرعيل الثاين للنكبة ،وعلى
الذاكرة ال�شفوية للوالدة والن�ساء اللواتي ي�شكلن حيزاً مهم ًا يف احلفاظ على املوروث الرتاثي.
وقد �شمل البحث �أي�ضا  ،تعريف املثل ال�شعبي يف الرتاث الفل�سطيني ،املثل يف اللغة
�،أمثال من اجلليل لكل مثل ق�صة  .املثل ال�شعبي ما بعد النكبة 1948م�.أ�ضف �إىل ذلك
 ،النتائح والتو�صيات التي تطرقنا لها خالل البحث عن املثل ال�شعبي يف منطقة اجلليل
الفل�سطيني.
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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,

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
، املثل ال�شعبي هو تعبري عن نتاج جتربة �شعبية طويلة تخل�ص �إىل عربة وحكمة
 والأمثال �أ�شبه، �أو للتنبيه من �سلوك معني،وت�ؤ�س�س هذه اخلربة للثناء على �سلوك معني
تكون مالمح فكر �شعبي ذي �سمات
ّ بالرواية
ّ ال�شعبية الذي يق�ص راويها
ّ ، ق�صة موجزة
 ومعتقداته، ال�شعب وق�سامته و�أ�ساليب حياته
ّ  فهي جزء مهم من مالمح، ومعايري خا�صة
. ومعايريه االخالقية
 وهو جملة حمكمة،واملثل جملة مفيدة موجزة متوارثة �شفافة تنتقل من جيل �إىل جيل
 كما جاء يف «املبني يف �أمثال.البناء بليغة العبارة �شائعة اال�ستعمال عند خمتلف الطّ بقات
مو�شاة
ّ ، بليغة موجزة �سل�سة،  (املثل عبارة عن جملة ذات مغزى:فل�سطني« حيث قال
 تقع يف القلب موقع ًا ح�سن ًا،  وال ميجها الل�سان،  ب�ألفاظ ت�ست�سيغها الآذان، بالغية
بديباجة
ّ
.  وملوافقتها املقام، قيمة
ّ  وملا فيها من موعظة ح�سنة ون�صيحة، ملعناها املعبرّ واحلكيم
 �ضرُ ب، ُيطلق املثل عادة يف �سياق الكالم عند م�شابهة احلدث الآين حلدث م�شابه له من قبل
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له املثل املذكور فيقي�سه �صاحبه على و�ضعه ،ويتعامل معه وفق ًا لرغبته)( .املبني يف
امثال فل�سطني) 2016 -
جاء يف كتاب «من االمثال البدوية « ( �إن االمثال تع َّد خال�صة الفكر االن�ساين  ،وزبدة
التجربة الب�رشية التي متر بها يف ع�صورها املتالحقة ) ( .من االمثال البدوية )1997 -
االمثال هي �أ�سلوب ونهج تربوي ي�ستند عليه النا�س بجميع فئاتهم عند احلديث ،
وي�ست�شهدون به لتعزيز �أقوالهم وللت�أكيد على �صحة �أحاديثهم  ،ويكون هو احلكم والفي�صل
بني املتحدثني حيث ي�ؤمنون ب�صوابه وك�أنه جزء من عقيدة ما تربوا عليها  ،ويع َّد �إرث ًا ثقافي ًا
خمزون ًا يف خزائن تراث ال�شعوب التي ترثها الأجيال كي حتافظ على بقائها ووجودها .
ميتاز املثل بخ�صائ�ص منها الإيجاز ،و�إ�صابة املعنى ،والت�شبيه ،وال�صدق يف تعبريه
 ،ويتميز بالإيقاع واالعتدال  ،والتنا�سب بني الأجزاء ـ ال�سجع واجلنا�س  ،وهو جمهول
وية حيث ين�سب لل�شعب �أجمع بقوله  .وقد �أكد ذلك ح�سني علي لوباين يف»معجم الأمثال
ال ُه ّ
الفل�سطينية « حيث جاء �أن »:ال�شعب مبجمل �أفراده يظل املادة الأ�صلية لظهور الأمثال
ون�ش�أتها  ،عن طريق �أ�شخا�ص متميزين عن �سائر �أفراد اجلماعة « .
ّغوية والتاريخية،
وقراءة الأمثال ال�شعبية تقودنا �أي�ضا اىل قراءة م�صادرها الل ّ
فال�شعب الفل�سطيني جزء من الأمة العربية وثقافته ،وهي مفردات الثقافة العربية ،لذلك
ال�شعبية يف فل�سطني مت�شابه ًا ومتطابق ًا مع مثيالتها
كان طبيعيا �أن ي�أتي كثري من الأمثال ّ
من االمثال ال�شعبية املتداولة يف الوطن العربي� ،أو يف دول اجلوار يف احلد الأدنى ،وذلك
ب�سبب ت�شابه الظروف االجتماعية واالقت�صادية وت�شابه م�صادر الثقافة واملعرفة �أي�ضا .
ي�شكلُ القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية ال�رشيفة مادتها الدينية  ،فيما ت�ستفيد كذلك
حيث ّ
مر ال�سنني( .حممد مو�سى
من ال�شعر العربي واحلكايات املتداولة يف الثقافة ال�شفوية على ّ
الوح�ش.)2016 +
�إن جمع هذه االمثال لي�س بالأمر ال�سهل  ،ف�إنه ي�ستغرق من املجهود والزمن وقت ًا طويلاً
وي�ؤكد ذلك �صالح زيادة حيث قال « :مل تكن طريقي يف جمع هذا الكتاب �سهلة وب�سيطة
قمت يف البداية بكتابة
� ،أو حمفوفة بالورد واليا�سمني  ،بل كانت من امل�شقة مبكان  ،فقد ُ
وربيت وع�شت ظروفها  ،وعرفت عاداتها
ولدت
ما �أحفظه من هذه الأمثال خا�صة ،و�أنني
ُ
ُ
ا�صطحبت قلمي وق�صا�صات
ثم
ُ
وتقاليدها  ،و�سمعت �أحاديثها يف منا�سباتها املختلفة ّ ،
�صغرية من الورق كنت �أدون ما ا�سم ُعها من �أفواه النا�س � ،أو ما �أتذكره يف بع�ض الأحيان
من �أمثال مل تكن مدونة « .

املثل يف اللّغة :
المْ َ ثَلُ – والمْ َثيلُ  :كاملثْلِ
اجل َْم ُع – � ْأمثالٌ  ،وهما يتماثالن ؛وقولهم ؛ فالن م�سرتا ٌد ملثله وفالنة م�سرتاد ٌة ملثلها
يطلب و ُي َ�ش ُح عليه .
�أي مثله
ُ
املثلُ  :احلديث نف�سه .
املثلُ  :جمل ٌة من القول مقتطفة من كالم � ،أو مر�سله بذاتها  ،تنقل ممن وردت دون
تغيري .
امتازت الأمثال بلغة جميلة ال تخلو من البالغة كاجلنا�س والطباق والتورية  ،وب�ساطة
التناغم بني الكلمات و�سهولة حفظها  .هناك اي�ضا �أمثال التي مل تخلُ من التكلف و�صعوبة
تكرارها .كما جاء يف مقدمة «معجم االمثال الفل�سطينية «
«�إن هناك الكثري من الأمثال التي تلفت الأنظار بروعة ما فيها من جمال الطّ باق،
وظرف املقابلة  ،وذكاء التورية  ،ونباهة الكناية  ،ولطف اال�ستعارة  ،وروعة الإيجاز ،
الهنية املبثوثة يف حنايا املثل « ( اجلار للجار لو جار ) (الرجل ج َّنه
و�سال�سة املو�سيقى
ّ
ِهر وال �أرم ّل �ش ِه ْر) .
واملره ب َّنا) (� ْ
أعزب د ْ
« وهذا ال يعني �أن هناك �أمثاال ال تخلو من التكلف ،والإغراق يف ال�شكلية ،كما يف:
(على قد فوله ،قد ّفوا له) و(كل من على �شكله� ،شك�شك له) و(بزمان اللولو ما هللوا له).
و�أي�ضا هناك �أمثلة كانت حتتوي على �ألفاظ قبيحة تثري حفيظة القارئ وا�شمئزازه،
والهدف من عدم ن�رشها �أو نقلها عند بع�ض الباحثني حفاظا على الأخالق والقيم كما جاء
يف مقدمة «املبني يف �أمثال فل�سطني«
« وكانت هناك م�شكلة .ت�ضاربت حولها الآراء ،واختلف فيها الناّ�صحون؛ �أال وهي ذات
الطابع اجلن�سي والألفاظ املوحية �إليه ،والكلمات التي ذكرت خاللها الأع�ضاء التنا�سلية
ب�ألفاظها بالت�رصيح ومن غري تلميح؛ فمن م�ؤيد لوجودها و�إثباتها وعدم جتاهلها فال حرج
منها ،ومن معار�ض لذكرها وال ّتطرق �إليها ووجوب حذفها ،فهي خاد�شة للحياء ،وال يليق
وجودها يف كتاب؛ �إذ تنفر �صاحب الذوق الرفيع «

خصائص املثل يف اجلليل:
اجلليل جزء من هذا الوطن الغايل  ،فهو يقع يف �شمال فل�سطني  ،وي�ضم العديد من
املدن و�أكربها عكا وحيفا و�صفد والنا�رصة والقرى املحيطة بها  ،وميتد اجلليل حتى ي�صل
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ه�ضبة اجلوالن ال�سورية املحتلة يف ال�شمال ،ومرج ابن عامر يف اجلنوب كل منطقة من
هذه املناطق واملدن والقرى لها �أ�سلوبها ونهجها يف حياة خا�صة بها  ،وعادات وتقاليد
خمتلفة عن الأخرى  ،و�أي�ضا لها لهجتها اخلا�صة  .وتتع ّدد اللّهجات يف فل�سطني  ،بناء على
الفل�سطيني ؛ فمنها اللّهجة املدنية  ،حيث يلفظون القاف همزة  ،وال ّذال زاء
مكونات املجتمع
ّ
ّ
وال�ضاد
الريفي حيث يلفظون القاف كافا والكاف ت�شافًا
ّ
�أو داال ...ومنها للمجتمع القروي ّ
امل�رصية وغريها ...وبناء على ذلك
ظاء ....واللهجة البدوية ؛ حيث جند القاف كاجليم
ّ
يكون لفظ املثل.لي�س هذا فح�سب ،فقد خدم املثل ال�شعبي املجتمع يف اجلليل ،و�ساعدهم يف
الهوية الفل�سطينية رغم م�صادرة الأرا�ضي وهدم القرى العربية  ،وحماولة
املحافظة على
ّ
تفريغ اجلليل من �سكانه �ألأ�صليني وبناء م�ستوطنات ومدن يهودية بديلة على الأر�ض
الفل�سطينية ،املحيطة باملدن والقرى الفل�سطينية� ،أو �رسقة البيوت العربية من �أ�صحابها يف
املدن مثل عكا وحيفا( .ر�ضا احمد �إغبارية .)2016 +هذا الأمر �أدى �إىل �إ�رصار املجتمع
اجلليلي على احلفاظ على هوي ّته الفل�سطينية  ،وذلك من خالل تداوله للأمثال والت�شبث بها
 ،ولدعم اقوالهم وتعزيزها باملثل .
ي�شري الدكتور �أحمد ر�ضا اغبارية يف كتابه « :املبني يف �أمثال فل�سطني »2016 -
وهو من منطقة املثلث ،و ُيدر�س يف كلية �سخنني يف اجلليل ،و�أكد يف كتابه على جمال�سة
كبار ال�سن ،واجللو�س يف املجال�س ،واحلديث مع النا�س وجمع الأمثال املتداولة بينهم .حيث
وال�سارية على �أل�سنة النا�س ،وكان هذا
قررت �أن �أجمع الأمثال املتداولة واحلية ّ
قال « :حني ّ
أ�سجل على �أوراق جانبية ما �أ�سمعه من �أمثال ي�ست�شهد
منذ خم�س �سنوات ونيف  ،بد�أت � ّ
ال�سليقة يف املجال�س  ،وخالل تداول احلديث  ،ومن خالل اجلل�سات الّتي جمعتني
بها على ّ
ال�سن �أو ال�شباب  ،فالّحني ومزارعني ومتعلمني
بال ّنا�س من جميع الأ�صناف ؛ كبار يف ّ
وعمال وموظفني  ،من ال�صنفني رجال ون�ساء ؛ �إ�ضافة �إىل ما �أحفظه �أنا وما
ومثقفني ّ ،
زلت ا�ستعمله «(.احمد ر�ضا اغبارية � « 2016 +أما يف اجلانب االجتماعي ،فقد �ساهمت
وفعال و�أ�سا�سي يف تنمية القيم والعادات
الأمثال م�ساهمة كبرية  ،حيث كان لها دور مهم ّ
والأخالق التي كانت �سارية يف ذلك الزمن  ،ونحتاج للعودة �إليها �أكرث يف زمن العوملة
والتطور التكنولوجي.

احلفاظ على املثل من ال ّسرقة وال ّضياع يف ظل االحتالل :
املثل يعك�س �صورة ملنظومة العالقات واحلياة املتداخلة يف املجتمع  ،حيث عبرّ عن
جميع الأمور احلياتية وجلميع طبقات املجتمع وفئاته ،وقراءته ملا كان يدور يف �أروقتها
من جتارب.

املثل عندما ت�سمعه يعيدك �إىل ال ّزمن اجلميل  ،زمن الأجداد واجل ّدات  ،و الوطن اخلايل
من االحتالل  ،حيث يرتب�ص لنا ويعمل على �رسقة كل �شيء  ،وزعمه ب�أ ّنه جاء على �أر�ض
بال �شعب ،واعتمد منذ االحتالل على �رسقة الرتاث الفل�سطيني بدءا بالثوب الفل�سطيني
والتطريز  ،وال ن�ستطيع �أن نن�سى حينما ر�أينا وزيرة الثقافة الإ�رسائيلية مريي ريغيف يف
افتتاح مهرجان كان  ،وهي ترتدي ف�ستانا يتزين من اال�سفل ب�صورة القد�س وقبة ال�صخرة
 ،وتتباهى بال�رسقة واالحتالل  ،وتريد �أن ت�ؤكد للعامل من خالله ب� ّأن القد�س عا�صمة ابدية
ثوب فل�سطيني ٍ ،ومثلَّت ا�رسائيلُ
لإ�رسائيل  ،وقد �سبقتها اي�ضا زوجة مو�شي ديان بارتداء ٍ
يف اخلارج على �أ ّنه �إ�رسائيلي .
زي
الركاب على �أنه َّ
يف �رشكة الطّ ريان العال يرتدين ال ّزي الفل�سطيني يف ا�ستقبال ّ
ا�رسائيلي .اعتمد االحتالل �أي�ضا على تغيري ا�سماء ال�شوارع واملدن والقرى ،وو�ضع لها
َّ
ا�سماء عربية .وقد فا�ضت �شهيته ل�رسقة الأطعمة والأكالت الفل�سطينية مثل احلم�ص
ً
والفالفل والتبولة وال�شك�شوكة حيث قدمها نتنياهو ل�سكرتري الأمم املتحدة بان كي مون
باحتفال ا�رسائيل با�ستقاللها ب�أنها �أكلة �إ�رسائيلية ،وغريها من االكالت التي متت �رسقتها
وت�سجيلها وتوثيقها على انها اكالت ا�رسائيلية.
تعمل �إ�رسائيل ليل نهار لطم�س �أي �أثر يثبت للفل�سطيني احلق يف هذه البالد .ويقول
الدكتور حممد بكر البوجي  « :جاء حديثنا مت�أخراً مئة عام عن الفعل اليهودي جتاه الرتاث
الفل�سطيني  ،لكن هناك حركة واعية ظهرت بعد عام 1967م عندما الحظ الفل�سطينيون
والعرب �أن اال�رسائيليني قد �رسقوا كل �شيء تقريب ًا من الرتاث و�سجلوه يف املنظمة الدولية
للرتاث الإن�ساين « اليون�سكو» با�سم ا�رسائيل كرتاث �إ�رسائيلي  ،وقد بد�أ اليهود حتركهم يف
نهاية القرن التا�سع ع�رش وذلك ب�إر�سال ا�ساتذة وباحثني �أوروبيني �إىل فل�سطني لدرا�سة
هذا الرتاث متهيدا ل�رسقته  ،حيث �أن الدرا�سات التي قام بها امل�ست�رشقون يف نهاية القرن
التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين كانت مدعومة �صهيونيا يف غالبيتها  ،وقد كانت النتيجة
احلتمية لهذه الدرا�سات هي �أن ما يقال يف فل�سطني عادات وتقاليد اهايل فل�سطني نابعة من
التوارة  ،فهم يريدون �أن يربطوا هذه العادات بالوجود اليهودي يف فل�سطني ذاتها«
فاحلفاظ على الرتاث هو �أداة و�آلية ملحاربة املحتل ،والت�أكيد على حقنا يف ما�ضينا
وحا�رضنا وم�ستقبلنا ،واحلفاظ على ن�سيج جمتمع متما�سك له العادات والتقاليد.
وقد ق ًّدم ه�شام عوده يف كتابه« :الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية « قراءة معمقة حيث
تطرق �إىل عناوين ابتداء من �أثر الدين حتى احلماة والكنه ،واملثل مل يرتك مو�ضوعا �إال
حتدث عنه.
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عندما بد�أت بتح�ضري هذه الدرا�سة� ،أخذين احلنني �إىل �أيام خلت ،حيث ح�رضت والدتي
لدي
رحمها اهلل ،وكان �صوتها يدغدغ ذاكرتي ،ويهم�س حنينها �شغف �أذين ،وهي من زرعت َّ
ع�شق الوطن واالنتماء له ولكل ذرة تراب فيه ،وحفظت منها كثرياً من الأمثال التي كانت
هما� .أو كانت تراين �أمنع اوالدي من اللّعب� ،أو اتعامل
ت�ست�شهد بها عندما كنت ا�شكو لها ً
مر�ض ،فكانت ت�رضب املثل الذي يدل على احلكمة والفل�سفة ،وهو �إيجاز
معهم ب�أ�سلوب غري ٍ
لفل�سفة حياة كانت قد خا�ضت جتربتها ،والعديد من الأمثال التي ما زالت ترتبع عر�ش
ذاكرتي ب�صوتها ومنها.
Ú Úالنق�ش يف ال�صغر كالنق�ش على احلجر
Ú Úمثل م�صيف الغول
Ú Úمتى عزك يا جحا  ،و�أنا �أكيل الرتاب بطقيتي
Ú Úالكلمة احللوة بطل ّْع احلية من وكرها
Ú Úتيتي تيتي كيف ما رحتي اجتي
Ú Úعلى قد فرا�شك مد اجريك
Ú Úطه يا طه طنجرة ولقت غطاها
Ú Úايل بدلل بب�ضاعته برتخ�ص
Ú Úالبيت بيت �أبونا و�أجو الغرب يطردونا
Ú Úما بي�ضع حق وراءه مطالب
Ú Úبعيد عن العني بعيد عن القلب
�Ú Úشوفتهن على الدروب وال َح�سرْ تهن يف القلوب
كل مثل من هذه الأمثلة خال�صة حلكمة وفل�سفة خا�ضتها وخا�ضها �شعب ي�ستحق
احلياة .بدون �شك بعد وافاتها نهجت نهجها وك�أن الأمر غدا بالفطرة.
اذن هكذا يعي�ش الرتاث فينا وننقلُه للأجيال ونحافظ عليه رغم �أنف املعتدي ،فت�صبح
لدينا عقيدة ب�أن من لي�س له ما�ض لي�س له م�ستقبل.
ح�رض الرتاث برمته �أي�ضا �أثناء عملي هذا ،عندما رافقت طلاّ بي يف �إحدى الرحالت
املدر�سية ،على احدى الكيبوت�سات اليهودية «يف منطقة الكابري « ،وهناك ر�أيت ما ال
ت�شتهيه عني وال يفرح له قلب  ،حيث �شاهدت تاريخي كله  ،وتراث �أجدادي  -قرانا وحقولنا
ودجاجاتنا و�أبقارنا و�أدواتنا وتطريزنا وطعامنا وج ّداتنا  ....معلقا على حيطان قريتهم

 ،وي�رشحون لطلاّ بنا عن هذا الرتاث يف بالدهم التي كانوا موعودون بها من اهلل  ،وحني
رف�ضت � ْأن
وح�رضت ج ّدتي �ساخطة  ،و بدون �شك
ا�شتعلت النار يف داخلي ،
ر�أيت ذلك ،
ُ
ْ
ْ
وقمت نيابة عنه لأوري
ي�رشح قادم من الغرب لنا تاريخنا وتراثنا وح�ضارتنا � ،أوقفته
ُ
هويتنا التاريخية احلقيقية  ،وحينها ا�شت ّد غ�ضبه ،و�أدرك �أن هناك من يدرك احلقيقة ويقف
ّ
قزحية اللون «  .وموقف اّخر عندما زرنا م�صنع «
لهم باملر�صاد  ،ودونت ذلك بكتابي «
ّ
ق�صة امل�صنع والعائلة التي �أتت
�شرتاو�س» املقام على �أنقا�ض قرية الربوة ،بد�أت ت�رشح لهم ّ
من املانيا ومعها بقرتان  ،ومن هاتني البقرتني ت�أ�س�س هذا امل�صنع  ،وكنت لها باملر�صاد
لرمبا
 ،قلت لها  :ملاذا ال ت�رشحني للطلاّ ب على �أي �أر�ض يقوم م�صنعكم ؟ وهاتان البقرتان ّ
كانتا جل ّد حممود دروي�ش الذي عا�ش على هذه الأر�ض  ،يف الوقت الذي كنت �أنت و�أ�سيادك
جن جنونها  ،وحاولت معرفة تفا�صيل ال�شخ�صية كي
�أ�صحاب امل�صنع يف املانيا  ،وهنا ّ
ت�شتكي علي  .اذن كل هذه املواقف ت�ؤكد ب�أن االحتالل يعمل على م�سح ادمغة ابنائنا من
مما
حقهم يف هذا الوطن الغايل  ،وج�سارة املحتل والعمل الدءوب على �رسقة كل �شيء  ،هذا ّ
عما
دفعني �أن �أوثق ذلك  ،بل �أقف يف طابور ّ
ال�صباح �أمام التالميذ والأ�ساتذة لال�ستنكار ّ
ر�أيته  ،ونا�شدت ر�ؤ�ساء الأموال ب�أن يبادروا لإقامة املتاحف وحفظ تراثنا به  ،كي ن�أخذ
طلاّ بنا �إىل الأماكن ال�صحيحة  ،ولي�س لدى املحتل ال�سارق .
ا�ستطيع �أن �أقول ب�أن هذا النداء قد ا�ستجيب  ،وقد كان هناك من ت�سهر عيونه ليل نهار
للحفاظ على الترّ اث  ،حيث ان�شئ يف النا�رصة متحف الرتاث مديره الباحث الأ�ستاذ خالد
عو�ض  ،و�أنا ع�ضو به  .ومتحف اقامه منذ زمن ال ّدكتور عي�سى حجاج يف قرية �شعب يف
مف�صل
اجلليل  ،اقوم بتوجيه طالّبنا لزيارته و�إقامة
ّ
الفعاليات الترّ اثية والوطنية  ،و�رشح ّ
عن تراثنا من قبل الدكتور عي�سى حجاج  ،الأ�ستاذ خالد عو�ض .

قصص األمثال اليت قيلت يف اجلليل:
ق�صة �أو حادثة �أدت �إىل ن�شوء املثل ،وهذه الق�صة انتقلت
ال �شك يف �أن وراء كل مثل ّ
من �شخ�ص اىل اّخر حتى و�صلت �إلينا ،وما زالت هذه الق�ص�ص بظلها اخلفيف ،ونكهتها
الفل�سطينية متجذرة يف الأعماق  ،وت�أبى �أن تغادر الذاكرة.
ُّ
تخ�ض �أهل منطقة اجلليل .
وهذه مناذج من االمثال التي
Ú Úالعكاوي �إذا طلع برية ال�سور  ،بيحلف بغربته .

طلع برية ال�سور �:صار خارج ال�سور ( �سور عكا امل�شهور)
يق�صد �ضارب املثل � ّأن العكّاوي قلّما يعرف ال�سفر والرتحال  ،فاذا ما خرج خارج
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ال�سور  ،عد ذلك �سفراً ..وقد يق�صد � ّأن العكاوي �ساذج يرى يف مثل هذه احلركة الب�سيطة خارج
ال�سور �شيئ ًا عظيم ًا .
Ú Úعكا املَعكوكِة  ،بالعز َملكوكِة .

املَعكوكِ ة  :م�شتقة من عكا ( لتنا�سبها ) ملكوكة  :خملوطة .متداخله .حموطه

Ú Úيا خوف عكا من هدير البحر

ت�سخر �أ�سوار عكا من �أمواج البحر العاتية ...ي�رضب لل�شجاع ال�صابر  ،ال يهتم بتهديدات
وتوعداتهم .
االّخرين ّ
مثل عري�س ميعار .
ميعار  :قرية فل�سطينية تقع يف ق�ضاء عكا .
هو عري�س �صامد  ،جامد ال يهتز لأي �سبب  ،وال يعري كل ما حوله اهتمام ًا  ،وي�ض َّل
عاب�س ًا جاداً مهما ح�صل حوله من الفت للأنظار ...
Ú Úبرق الزيب ما بخيب .

�ساحلية يف �أق�صى �شمال فل�سطني ،غالب ًا ما يكون برقها
الزيب  :بلدة فل�سطينية
ّ
متبوع ًا مبطر .ي�رضب املثل من قبل القرى والبلدان الواقعة جنوبي قرية الزيب وي�رضب
املثل للت�أكيد ل�سقوط املطر.
Ú Úالتجارة لعرابية وال�رسقة ل�سخنني .

عرابية و�سخنني بلدتان فل�سطينيتان تقعان يف اجلليل الأعلى ...
َم ْدح عرابية مقبول  ،وقدح �أهل �سخنني مرفو�ض ! نوع من املزاح الثقيل.
Ú Úعزومة �صفدية � .أو ( عزومة ظواهرة ) .

عزومة  :دعوة �إىل تناول الطعام الظاهرية :قرية تقع يف ق�ضاء �صفد.
ي�رضب ملن ي�شيع ب� ّأن �أهل قرية الظاهرية يقولون ل�ضيفهم �أو زائرهم ( :بتوكل يا
�ضيفنا وال لأ ؟) وهذا حال �أهل �صفد .
Ú Úالعر�س ب�صفورية والزيت من دبورية و�أهل ملجيدل برتق�ص.

�صفورية ودبورية واملجيدل قرى فل�سطينية تقع يف ق�ضاء النا�رصة .
يحكى املثل على جمع من املتناق�ضات  ،انثالت يف وترية مده�شة .ي�رضب حلب �أهل
خا�صة  ..وي�رضب للتعاون  ،وامل�ساعد بني االهايل لإجناح � ّأي
فل�سطني للأفراح والأعرا�س ّ
عر�س طارئ لأحدهم من �أي بلد  ،حيث يبادر �أهايل القرى املجاورة مل�ساعدة العري�س يف

يوم عر�سه.
Ú Úمثل طويل حيفا .

ُعرفت حيفا طويال  ،لذا �صار ي�رضب املثل  ،وقيل عنه كان طوب ًال يف ج�سمه ق�صريا يف
عقله  ،ي�رضب بكل طويال مميزا يلفت للأنظار .
يا �أر�ض لي�ش بتع ّني قالت  :تر�شحاين مارق فوق م ّني .
تر�شيحا  :قرية فل�سطينية  ،تقع يف اجلليل الأعلى  ،على حدود لبنان يف ال�شمال
الفل�سطيني .
ت�شتكي الأر�ض  ،وتئن ل ّأن �أحد ابناء تر�شيحا مي�شي .
رضب يف املزاح ما بني �أهل القرى املجاورة و�أهل تر�شيحا .
ي� َ
خ�صا�ص .
Ú Úيو ْم عِ لمك عكا ْ

خ�صا�ص � :أخ�صا�ص � :أكواخ من الق�ش .
ْ
ي�رضب يف الأحمق املغ ّفل الذي يعي�ش �أحالم ًا �صارت ملك املا�ضي والتاريخ  ،وال
تنطبق على �أر�ض الواقع ..ي�رضب يف اجلاهل الذي ال يواكب حركة التغيري والتبديل وال ّتطور.
Ú Úت�رشب القهوة وال تلحق البا�ص:

هذا املثل يدل على البخل ..ي�رضب يف �أهل �شفاعمرو  ..لأن البا�ص كان يقف على
مر بالعديد من القرى الفل�سطينية �أتيا من النا�رصة .
املحطة يف هذه املدينة بعد �أن يكون قد َّ
يف حمطة �شفاعمرو ينتظر امل�سافرون  ،وكان قريب ًا من املحطة بيتا يجل�س رج ًال على عتبة
البيت  ،وكان يتحدث ب�صيغة �س�ؤال  :ت�رشب القهوة وال تلحق البا�ص  .وهكذا �أ�صبح ي�رضب
املثل الهل �شفاعمرو .
�Ú Úشارب من مية اجلابية .

يقال هذا املثل لل�شخ�ص قليل احليلة .
اجلابية  -موقع ترد عليه احليوانات يف القرب من م�سجد ال�سالم يف النا�رصة  ،وهي
امتداد ملياه عني العذراء وهي ر�أ�س النبع  ،بينما اجلابية هي ترد عليها احليوانات .
�Ú Úشباب الرينة كل ع�رشة بقطينة.

ق�صة هذا املثل يتحدث عن �أربعة رجال من قرية الرينة وهم“ :حممد احل�سن وابراهيم
ّ
ال�شيخ و�صالح خمي�س وابراهيم عوي�س “ وتقع قرية الرينة اجلليلية يف ق�ضاء النا�رصة ..
جمال ينقلون بها ب�ضاعة من الرينة
وكان �أهلها يعتا�شون على التجارة ،ولديهم ا�سطول ّ
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اىل عكا وحيفا وغزه و�سوريا ولبنان �أو �أي مكان  ...وه�ؤالء الرجال الأربعة حملوا العد�س
جمال من الرينة ينقل له العد�س ...واخذوا جم ًال حمم ًال
اىل خوري لطرون ،وكان متفق ًا مع ّ
واجلمال كان معه م�سند �أي
بالعد�س زيادة من �أجل الرزق ..مروا على بلد ا�سمها قطينة ..
ّ
تعر�ض ه�ؤالء الرجال من �أهل قرية قطينة من �أجل اال�ستيالء على العد�س
ع�صا طويلة َّ ...
 ...والرجال متكنوا من اهل قرية قطينة  .وقد حملوا قطني وعادوا ..بد�أ اهل القرية يقولون
�أربعة بقطينة ..من اخلجل قالوا نقول ع�رشه بدل اربعة ...هيك املثل �صار “ �شباب الرينة كل
ع�رشة بقطينه “ .
العديد من الأمثال التي تعك�س وترتجم حياة �شعب كان ينب�ض باحلكمة والفل�سفة
وحب احلياة  .وعلى ل�سان الفل�سطيني يف اجلليل وكل جزء من �أجزاء الوطن الغايل .

اخلامتة:
الرتاث هو نتاج �أمة لها تاريخ وهوية ثقافية ووطنية ،وهي ع�صارة جتارب �إن�سانية،
فمن البديهي �أنها تختزل ثقافة املجتمع الذي �أنتجها ،ومن الي�سري التعرف �إىل ثقافة
جمتمع ما من خالل ر�صد الأمثال ال�شائعة على �أل�سنة النا�س ،وهو جزء ال يتجز�أ من هذه
مر ال�سنني التي دون �شك زرعت بذوراً يف باطن الأر�ض ومن ال�صعب �إتالفها،
املنظومة على ّ
ي�رص على
فهي تنبت يف دورتها ال�سنوية مع �أول هطول للمطر .هكذا نحن ابناء ال�شعب الذي ّ
احلياة رغم انف من يحاول �رسقتها ،ن�سقى هذه البذور بالتحدي والإ�رصار والدماء كي
تنبت ارث ًا ح�ضاري ًا تتوارثه االجيال ،هذا االرث كن ُز ال�شعب الذي �سيعيد احلق لأ�صحابه.
املثل هو �أحد تلك البذور التي ما زالت تنبت وتزهر يف �أ�صي�ص وحدائق وطننا الغايل ،
وهو ال�صوت الناطق املغذي للوعي واالنتماء واحلق التاريخي لل�شعب يف حا�رضه وما�ضيه
وم�ستقبله  ،لأن ّنا �شعب ي�ستحق احلياة  ،و»على هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة « كما قال
ال�شاعر حممود دروي�ش .
اذن املثل هو املر�آة الثقافية العاك�سة للأبعاد الفكرية والدينية وال�سيا�سية ،وهو
كناي الراعي يعزف
انعكا�س لل�رشائح االجتماعية التي خ�صها و�أ�سهم يف ن�رشها .وما زال
ِ
حنني املا�ضي ،وي�ؤجج عاطفتنا نحو من رحلوا عنا وتركوا بنا ع�شق الوطن.
وا�ستئنا�سا مبا تقدم ف�إن االمثال ال�شعبية يف اجلليل الفل�سطيني تعرب عن نتيجة ت�أثر
�سيا�سة التهويد التي ما زال يتعر�ض لها املجتمع الفل�سطيني يف اجلليل .
من خالل البحث ا�ستنتجت �أن املثل ال�شعبي ما زال ح ًي ًا على �أل�سنة النا�س ،وهو متداول
يف �أثناء احلديث للت�أكيد على �أهميته ودعمه باملثل  ،وقد الحظت �أن املثل مرتبط بجغرافية
مر من �سنني و�أحداث وتقلبات على حياتهم وانتقالهم من مكان
املكان  ،وما زال رغم ما ّ
�إىل مكان  ،والتغريات ال�سيا�سية على املجتمع التي �أ�صبحت حت�صيل حا�صل .ما زال يف

اجلليل حي ًا ومتداو ًال بني �رشائح املجتمع  ،ولكنه يربز ب�شكل وا�ضح بني الفئات التي عا�شت
يف فل�سطني قبل النكبة .

النتائج والتوصيات:
يف �ضوء النتائج والتحليالت التي تو�صلت لها من خالل درا�ستي للمثل ال�شعبي يف
اجلليل  ،ر�أيت �أن هناك حاجة ما�سة للتو�صيات االّتية للحفاظ على بقاء هذا املوروث ح َيا
 ،حيث هناك تو�صيات ع ّدة وهي:
نقوي �شبكة التوا�صل الثقافية بني �أبناء ال�شعب الواحد  ،و�أن ال تكون احلواجز
�1 .1أن ّ
التي و�ضعها االحتالل على الأر�ض عائقا �أمام هذا التوا�صل .
�2 .2إقامة ور�شات عمل م�شرتكة بني طالّب اجلامعات واملدار�س كي ن�ؤ�س�س حركة
ثقافية وطنية بني ابناء ال�شعب الواحد  ،كي تكون احل�صن املنيع �أمام خطط االحتالل
يف م�سح �أدمغة ابنائنا يف ظل العوملة ،ويف ظل التطور التكنولوجي  ،و�شبكات التوا�صل
االجتماعي التي تخرتق كل بيت ،و�أ�صبح العامل قرية �صغرية .
3 .3اهتمام املدار�س واجلامعات بتعليم مو�ضوع الرتاث كمادة �أ�سا�سية يف املنهاج
التعليمي .
4 .4دعم امل�ؤ�س�سات واجلمعيات التي تعمل على حفظ الرتاث .
يل التوفيق
واهلل و ّ

املصادر واملراجع:
.1
.2

1اغبارية احمد ر�ضا املبني يف االمثال ال�شعبية “ج 2016 “ 2 + 1
2ا�صدار مكتبة كل �شيء يف حيفا  – .ديانا ماجد ح�سني ندى درا�سة “اال�سطورة واملوروث
ال�شعبي يف �شعر وليد �سيف” ا�رشاف د نادر قا�سم .
3زيادنه �صالح من االمثال البدوية الطبعة االوىل  ، 1979ا�صدار املطبعة احلديثة يف
القد�س .
4عودة ه�شام “ االمثال ال�شعبية الفل�سطينية “ قراءة معا�رصة” الطبعة االوىل 2011
ا�صدار دار دجلة بغداد .
5لوباين على ح�سني “ معجم االمثال الفل�سطينية” الطبعة االوىل 1999
�6رسقة الرتاث الفل�سطيني �صفحة على في�سبوك

.7

www.wahdaislamyia.org7

.8

www.almaany.com8

.3
.4
.5
.6
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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�سانية ب�شكل عام ،وعن الرتكيز على �أهميتها
يف ال�رشع والدين .كما تتحدث عن ال�شعراء ال�شعبيني يف فل�سطني ،وخا�صة يف حمافظتي
جنني واجلليل ،وعن اهتمامهم الكبري بالقيم الإن�سانية.
وللو�صول ال�ستنتاجات مر�ضية ووا�ضحة ،قام الباحث بدرا�سة الأ�شعار ال�شعبية ل�سبعة
من �شعراء اجلليل ،و�سبعة من �شعراء جنني .واختار من هذه الأ�شعار ن�صو�صا حتمل بو�ضوح
القيم الإن�سانية .وقد اكتفى بن�صو�ص معينة لكل �شاعر ،وبعدد معني من هذه القيم� .صنف
الباحث القيم الإن�سانية التي حتملها الن�صو�ص ال�شعرية على النحو االّتي :الكرم واجلود،
ال�صداقة والوفاء ،بر الوالدين وحقوق اجلار ،احلكمة ،العدالة االجتماعية واحلنني للوطن.
ميثل ال�شعراء الذين وردت لهم ن�صو�ص يف هذا البحث مراحل تاريخية خمتلفة من
مراحل احلالة الفل�سطينية ،كما �أن بع�ضهم من �شعراء ال�شتات الفل�سطيني ،ولكنهم �إما
من جنني �أو من اجلليل .وي�ستنتج الدار�س ل�شعر ه�ؤالء ال�شعراء �أنهم قد عربوا ب�أزجالهم،
وق�صائدهم و�أغانيهم عن القيم الإن�سانية ب�ألطف العبارات ،و�أجمل الت�صوير ،و�أ�سهل
املعاين .وهذا ما مييز ال�شعر ال�شعبي عن ال�شعر الف�صيح غالبا .كما يثبت �شعرا�ؤنا ال�شعبيون
�أنهم �أهل حلمل الر�سالة الإن�سانية والوطنية ،و�أنهم قادرون على ن�رشها بذراعهم الإعالمي
امل�ؤثر يف عامة النا�س ،واملتمثل يف ال�شعر ال�شعبي.
�إن بحث ًا واحداً كهذا ،يوقظ يف وعينا وذاكرتنا القيم الإن�سانية ،ولكنه ال ميكن �أن
يت�سع لها جميعا� ،أو جلميع ال�شعراء ال�شعبيني .ولهذا� ،أرى �أنه ال بد من ال�سعي ِلل َْمل ََمة ال�شعر
رس ر�ؤيتهم الفريدة ،وطريقة تعاملهم النبيلة
ال�شعبي ،والت�أريخ لل�شعراء ال�شعبيني كي ال نخ� َ
مع القيم الإن�سانية.
يعلم املهتمون بالرتاث ،وخا�صة يف ال�شعر ال�شعبي� ،أن هناك ُندرة يف الأبحاث

عولَ عليها يف �إعداد درا�سات علمية قيمة .كما �أن اللجوء
والدرا�سات والكتب واملراجع التي ُي َّ
�إىل مواقع (�ألإنرتنت) م�ضلل غالبا يف مثل هذه الأبحاث .ويعود هذا ل�سببني رئي�سني .الأول
هو قلة الأكادمييني امل�ؤهلني للتعامل علميا مع ال�شعر ال�شعبي الفل�سطيني� .إن البحث يف
ال�شعر ال�شعبي يحتاج متطلبات �إ�ضافية .فمن ال�رضوري للباحث �أن تكون لديه القدرة على
الغناء �أو الأداء .و�إالّ ،ف�سيخطئ بقراءة وكتابة هذا اللون من ال�شعر .ولذلك نرى �أن هناك
كثرياً من الأخطاء العلمية يف بع�ض الكتب التي تناولت هذا املو�ضوع احل�سا�س� .أن بع�ض
الباحثني معذورون حقا لوقوعهم يف الأخطاء لأنه لي�س املطلوب منهم �أن يكونوا �شعراء
�شعبيني ،ولكن حبذا �أن ي�ستعينوا بالعارفني منهم ل�صالح ال�شعر ال�شعبي.
وال�سبب الثاين هو غياب املحفزات اخلارجية التي يحتاجها الباحثون� .صحيح �أن
هناك بع�ض الدوائر التي ُتعنى بالرتاث ،ولكنها قليلة جدا وفقرية �إىل احلد الذي ال ت�ستطيع
�أن تدعم فيه �أي باحث يف الرتاث .فاخلرباء يدركون �أن ما ُح ِّقق يف هذا املجال اعتمد على
اجلهود ال�شخ�صية .فجميع الباحثني اجلادين يت�ساءلون عن وجود دائرة �أو م�ؤ�س�سة ر�سمية
جادة ُتعنى بهذا اللون من الرتاث.
و�أخريا ،ا�سمحوا يل �أن �أ�سجل �شكري جلامعتكم املوقرة ،التي ت�أبى �إال �أن ت�سجل لنف�سها
هذا ال�رشف الوطني العظيم بعقدها ملثل هذه امل�ؤمترات التي تجُ َ ذر هوية ثقافتنا الوطنية.
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�سانية وال�شعراء ال�شعبيون
















الهدف من البحث
منهجية البحث
القيمة الأوىل :الكرم واجلود
القيمة الثانية :ال�صداقة والوفاء
القيمة الثالثة:بر الوالدين وحقوق اجلار
القيمة الرابعة :احلكمة
القيمة اخلام�سة :العدالة االجتماعية
القيمة ال�ساد�سة :احلنني للوطن
امللخ�ص
ملحق  :نبذة عن ال�شعراء املذكورين يف البحث
املراجع وامل�صادر

مقدمة:
فت بالإ�شارة �إليها يف �أكرث
لو مل ِ
ريها ،ملا �شرَ ُ ْ
القيم الإن�ساني ُة َ
روح احليا ِة و ِ�إكْ �س َ
تكن ُ
ن�ص قر�آين كرمي .ويف هذا التكرمي الإلهي ُمبتغى الأمر ومنتهاه .فمن هذه الن�صو�ص
من ٍّ
قوله تعاىل} :وتعاونوا على الرب والتقوى ،وال تعاونوا على الإثم والعدوان{ (املائدة .)2:
ويف هذه الآية دعوة �رصيحة لالنحياز للخري ،والنهي عن ال�رش .ويف ن�ص قر�آين قريب يف
املعنى ،قوله تعاىل} :والكاظمني الغيظ ،والعافني عن النا�س ،واهلل يحب املح�سنني{ (�آل
عمران .)134:فالدعوة للقيم الإن�سانية ومكارم الأخالق حممولة يف كثري من الن�صو�ص
القر�آنية ،ولعلها تتجلى بالثناء الإلهي على ر�سولنا الكرمي بقوله تعاىل} :و�إنك لعلى خلق
عظيم{ (القلم )4.وبقوله تعاىل} :فبما رحمة من اهلل لنت لهم ،ولو كنت فظا غليظ القلب
النف�ضوا من حولك ،فاعفُ عنهم ،وا�ستغفر لهم و�شاورهم يف الأمر{ (�آل عمران. )159:
وجاءت الأحاديث النبوية ال�رشيفة داعية للتحلي بالأخالق النبيلة ،وا ُ
ملثُل العليا.
أمتم مكارم الأخالق” .وقوله« :ما من �شيء
فمنها قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إمنا بعثت ل َ
�أثقل يف ميزان امل�ؤمن يوم القيامة من ح�سن اخللق ،و�إن اهلل ليبغ�ض الفاح�ش البذيء».
حاف ٌل ديننا احلنيف بالآيات القر�آنية الكرمية ،والأحاديث النبوية ال�رشيفة ،و�أقوال
ال�صاحلني التي ت�صل مبكارم الأخالق �إىل حد القدا�سة .ومل يكن ال�شعراء الإن�سانيون بعيدين
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عن هذا اجلمال .فمما باحت به قريحة �أبي الفتح ال ُب�ستي قوله:
يا خادم اجل�س ِم ك ْم ت�شقى بخدمته
بالنف����س فا�ستكم ْل ف�ضائلها
علي َك
ِ

الربح مم���ا فيه خ�رسا ُن
ه��� ْل تطلب
َ
بالنف�س ال باجل�ســ ِم �إن�ســا ُن
ف�أنت
ِ

�إنها ال�صبوة �إىل اجلوهر ،وعدم االنخداع باملظهر .ولعل ذاكرتنا تطفح بكثري من
قيام امل�آمت بغياب املكارم فيقول:
الأ�شعار الوازنة .فهذا �شوقي يرى َ
ف�أق���م عليه���م م�أمت���اً وعويـ�ل�ا
و�إذا �أ�صي���ب الق���وم يف �أخالقه���م
فيها:

ولعل كال منا ،ويف حلظة ما ،مت ّنى ما متناه �أبو متام يف حلظته ال�شاردة التي قال
وجهل���ت كا َن احلِل��� ُم َر َّد جوا ِب��� ِه
َ
أخالقه،و�ســك���رت مـ���ن �آدا ِبـ��� ِه
�
َ
وب�ســمع���ه ،ولعــل��� ُه �أدرى ِبــ��� ِه

إن�ســـ���ان �إذا �أغ�ضــبتَــه
َمــ��� ْن يل ب�
ٍ
�رشبت من
طرب���ت �إىل املُ���دا ِم
و�إذا
َ
َ
للحــديـث بقلبـــه
وتــراه ُي�صـغ���ي َ
ويف ح�رضة غياب هذه القيم النبيلة ي�سكن الل�ؤل�ؤ يف الأعماق ،وتطفو ال�شوائب على
ال�سطح لتنال ماال ت�ستحق يف هذه احلياة .في�ستاء �شاعر كابن الرومي من هذه احلال الرديئة
فيقول:
الو�ضي���ع ب��� ِه
ده���رٌ َع�ل�ا قَ��� ْد ُر
ِ
كا ْل َب ْحــ��� ِر َينْ��� ِز ُل فـي��� ِه ل�ؤْلُ����ؤُ ُه

وت���رى ال�شرَّ ي���ف ُّ
يحط��� ُه �شرَ َفُ��� ْه
ُ�ســ ْف�ل�اًَ ،و َت ْعلـ���و فَـ ْوقَـ��� ُه ِجـ َيـ ُف ْه

القيم اإلنسانية والشعراء الشعبيون:
دالالت على احل�ضو ِر الباهي جلماليات القيم الإ�سالمية
يف الإ�شارات ال�رسيعة ال�سابقة
ٌ
جزء ال يتجز�أ من هويتنا
والإن�سانية يف املورثني الديني والأدبي .ومبا �أن ال�شعر
ال�شعبي ٌ
َّ
الثقافية الوطنية ،ومن موروثنا الزاخر من الأدب ،ي�صبح من املعقول واملقبول �أن نتوقف
عند بع�ض ن�صو�صه التي ارجتلها �شعراء املحكي .فهل يا ُترى تتجلى هذه القيم كالأمان ِة
وال�صدق ،والوفاء واالنتماء ،والكرم وال�سخاء ،والرب والعفو والتوا�ضع وال�شجاعة واحلِلم،
واحلنان واحلنني واحلكمة ،وما �إىل ذلك من الأخالق الإن�سانية يف ال�شعر ال�شعبي الدارج
نظم
على �أل�سنة ال�شعراء ال�شعبيني! ويجب �أن ال يفوتنا �أن هذا اللون من الأدب ُيبنى و ُي ُ
مقام ما:
قلت فيما ُ
بعفوية ليعرب ب�صدق عن املكونات النف�سية لعامة النا�س.لقد ُ
قلت يف ٍ

َل ْو ُكن ْْت َ�أقْ��� َد ْر َع ال ِّنفاقُ ْو َع الـْ ِكذ ِْب
َب ِّ�س المْ َ ِبقْ��� َد ْر َعلى ا ْل ِكذ ُْب ْو َعال ِّنفاقْ

**

يت ُع ْمري َم ْز َم��� ِزه ْوكيفُ ْولِعِ ْب
قَ�ضّ ْ
ـجـلْـطَه َع الـْ َقل ِْب
ْ
بـيـعيـ�ش مِ ـتْواعِ ـ ْد ِب َ

َل ْو ُكن ْْت َ�أ ْق َد َر �صي��� ْد يف المْ ا ِء ا ْل َع ِك ْر
ا�سمي َ�س َب ْعطا�شرَ ْ َق�صرِ ْ
بتْ�شوفْني َع ْ
يمْوت ِبـلْقولُه قَـ ِبـ ْر
ـليح اللّي لـ َ ّمـا
ال�صا ْف ِيه
ْ
َب ِّ
����س اللّي ِب�شرْ َ ْب مِ ْن مِ يا ِه ّ
ْم ِ
�إن منابر ه�ؤالء ال�شعراء لي�ست ال�صالونات الأدبية الفارهة .بل املالعب ،وال�ساحات،
وال�شوارع ،والأزقة ،واحلارات ،والبيادر ،وف�ضاءات ال�سهول واجلبال والرباري .وغالبا
ِطريني ح ّتى ال ُّنخاع.
ما يكون جمهورهم من الطيبني املغلوب على �أمرهم،
العفويني والف ّ
ّ
وعندما �س�أل الباحث ال�شاعر� ،إبراهيم ال�شلبي ،ابن اك�سال ،عن الق�صيد الزجلي يف بالدنا
ارجتل قائالً:
ْوتِـ ْم�سِ ـ ْك َق َل ْمـنا ْوتِـ ْك ِت ِبـلـْنا ْب�إي ْدهــا
ْظ���ات ِت ْئ�سرِ ْنا ا ْلقَ�صيدِه ْبقي ْدهـــا
لحَ
ْ
َبلْكي لَـفِـظْ ها ْيـقَـ ِّر ِبلْـنا ْبـعـيـ ْدهــا
ْ�سان نْعي ْدهــا
ْظات ِك ْلمِ���ه َع الل ِ
ْولحَ ْ
ـب َعـليه���ا افْـكا ْر َحتّى نْزي ْدها
ْظات ِك ْلمِه �ش���ا ْردِه ِبنْ�صي ْدهــا
ْولحَ ْ
نْـ َر ِّت ْ
واب ِّ
ْو ِت ْع�صي ا ْلقَ�صيدِه َم ْهما ُكنّا نْري ْدها
ال�شعِ ْر
ْظات ف َْج�أَه ْبتِق ِف ِل ا ْب ِ
ْولحَ ْ

اهلدف من البحث:
يرمي هذا البحث �إىل الإجابة عن �س�ؤال وا�ضح وحمدد وهو :هل للقيم الإن�سانية جتليات
عند ال�شعراء ال�شعبيني الفل�سطينيني يف جنني واجلليل ،وهل هناك ن�صو�ص �شعرية موثقة
له�ؤالء ال�شعراء يكون فيها اجلواب الوا�ضح على هذا ال�س�ؤال؟

منهجية البحث :
بعد حتديد الهدف ،قام الباحث بتحديد الكتب ،وامل�صادر واملراجع للإفادة منها يف
البحث .وملا كانت جنني واجلليل خ ّزان ال�شعر وال�شعراء ال�شعبيني ،كان من املنطقي �أن
يتوقف عند القليل منهم ،وعند القليل من ن�صو�صهم  ،على �أن يفي هذا القليل بالغر�ض
البحثي ،وبتحقيق الهدف املن�شود.
وبعد �أن حدد الأعالم ،بد�أ با�ستقراء كل ما وثق لهم من النتاج الأدبي ال�شعبي ،ثم تناول،
وبتحليل خمت�رص ،النماذج التي تتجلى فيها القيم الإن�سانية .وعذره يف عدم اال�ستفا�ضة
يف التحليل �أن ال�شعر ال�شعبي قريب �إىل الفهم مبفرداته و�صوره وبنائه .ومما ي�سرَّ عليه
الأمور� ،أبحاثه امليدانية التي نتج عنها ثمانية كتب يف ال�شعر ال�شعبي وال�شعراء ال�شعبيني
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الفل�سطينيني ،و�أربعة �أخرى يف انتظار الطباعة والن�رش .وقد ارت�أى الباحث �أن يرتب القيم
الإن�سانية التي جتلت يف الن�صو�ص ال�شعرية ال�شعبية على النحو الذي �سي�أتي يف البحث.

القيمة األوىل  -الكرم واجلود:
الباحث بهذه القيمة الإن�ساني ِة ل َّأن ال�شعراء ال�شعبيني الفل�سطينيني ،وخا�صة يف
بد�أ
ُ
حمافظتي جنني واجلليل ،اعتادوا �أن ي�ستهلوا ليايل و�سهرات الأفراح ال�شعبية بها من
اجلمهور للبدء بال�سهرة
يهي ُء احلُدا ُة
َ
�أربعينيات القرن املا�ضي حتى يومنا هذا .فغالب ًا ما ّ
ال�شعبية بذكر اهلل وال�صالة على حممد ر�سول اهللَ .وما �أَن يقف احل�ضور للبدء بال�سحجة،
من �أَدوار الفرعاوية (نوع من الطلعات ،ويغنى� ،أكرث ما
حتى يرجتل احلادي ال ِزم ًة �أو دوراً ْ
ُيغنى به ،يف الزفة عند امل�سري يف موكب العري�س لأنه يتطلب احلركة واحلما�س) (الربغوثي،
الرحمن)� ،أو (يا َهال ْب ُز ّو ْارنا)،
�ضيف
يف)� ،أو (يا َهال ْب ِ
ال�ض ْ
 )1994كقوله( :يا بو حممد َح ِّي ّ
ْ
ومن �أ�شهر
�أو (�ضيفْنا غايل علينا �ضيفْنا)� ،أو (يا َهال َبكْ يا َهال َبكْ =يا زاي ِْرنا مِ ْر َحبا َبكْ )ْ ،
يوف) .ومن �أَ ْدوار الفرعاوية
ِال�س ِ
ال�ض ِ
ر ّدات الفرعاوية قولهم( :يا َهال ْو َح ّيا ُّ
ِالر ُ
ماح ْوب ُّ
يوف= ب َّ
يفان)،
ال�ض ِ
ِهيوه ْو َد ِّو ِر ا ْل ِف ْن ِ
جان ،عِ ْن َد بو محْ ِ َّم ْد َحلَّتِ ّ
التي �شاعت يف جنني واجلليلُ :
(�ص ِّب ا ْلق َ
يفان) ،وما �إىل ذلك من َر ّدات الفرعاوية
ِال�ض ِ
(�ص ِّب ا ْل َق ْه َوه بِا ْل ِف ْن ِ
جانْ ،و َه ِّل ْو َر ِّح ْب ب ّ
وقولهمُ :
التي تعرب عن الرتحيب احلار ب�ضيوف احلفل .و�إن دلَّ هذا الرتحيب على �شيء ،ف�إمنا يدل
على الكرم واجلود واحلفاوة التي ُيحاط بها �ضيوف احلفل الكرام.وهم بهذه الأدوار ال�شعبية
ي�ستح�رضون ،بوعي منهم �أو بدونه ،قول حامت الطائي:
ال�ض ْيفِ م���ا دام ثاوياً
و�إين َل َع ْب��� ُد َّ
و ِ�إخا ُل ُهم لي�سوا ببعيدين عن قول ال�شافعي:

وم���ا فيِ َّ ِ�إالّ ِت ْل َك مِ ْن �شي َم��� ِة ا ْل َع ْب ِد

ال�ســخا ُء
ماحـ��� ِة كُـ��� ُّل َعـيـْ ٍب
َوكَـ��� ْم َعـ ْي ٍ
ال�سـ َ َ
���ب ُيغَـطّـيـ���ه َّ
ُي َغطّ���ى ِب ّ
ويف َ�صباحات �أعرا�سنا الفل�سطينية ،د�أب �شعرا�ؤنا ال�شعبيون على التغني بالكرم .ومما
املحوربه (باب من �أبواب احلداءُ ،يغ ّنى واجلمهور مي�شي �إىل
يرددونه من �أَدوار �أو َر ّدات
َ
من َو ِّ�س ْع َم ْن ِزلَكْ )� ،أو (يا بو
الر ْح ِ
البيت الذي ُيعزم �إليه العري�س على احل َّم ْ
ام) قولهم( :يمَ ْ َع ِّز ِب َّ
باب ا ْل َب ّوابِه) ،وعند اخلروج من بيت العزومة ،د�أب ال�شعراء على القول( :ي ِْخل ِْف
حممد َو ِّ�س ْع ِ
َعلى دا ِر ا ْل َعزومِ ه ِوا ْلك ََر ْم) .ومما جادت به قريحة يو�سف ح�سون� ،إبن �شعب -عكا ،قوله على
(�س َّب ْل ُعيون ُه) الرتاثي ،وعلى بحر ال�رشوقي (رمبا جاءت الت�سمية من (ال�رشق) وهذا
حلن َ
القالب اللحني يوافق حلن الربابة) ( �رسحان� )1998 ،أو البحر الب�سييط:

َح َّي ْو َهال بي ُك َي اللّي الْيو ِم �ضـا ِيفْنــا

**

ِ�ض َح ْك َل ْك �شَ فا ِيفْنا
َي اللّي مِ ِن ْبعي ِد ت ْ

َي اللّي ِجبي َن ْك هِ اللِ الْعيــ ِد بيــاليل
يا مــ َ ْر َحـبا بـي ُك يا �أَغْ ـلى مِ ِـن الـْغالـي
وعلّي بَيرْ َقي الْعـــالـي
ال�سـما
لمَ ّا تِزو ِر الحْ ِمى ت ْ
َو ْفت َْح قِليبيَ ،
ِ�ضوي نجُو ِم َّ
�ض َ�صحا ِيفْنا
ّا�س َو َب ِّي ْ
َو ْع ِز ْم َعلى الن ِ
**

�شرَ َّفْ َحبيبي ِو َح ِّي الظَّ ْع ِن ِوالحْ ادي
َـي َونـادي
لَـ ْعـ َمـ ْل َعــزا ِيـ ْم َودو ِر الحْ ِّ
عارا�س ال َّت ِّل والْوادي
َلن َْح��� ْر َ�ضحايا
ال�صفا
ِ
�شرَ َّفْ َحبيبي ْولَفا عا َد ْت لَيايل َّ
وا�ض ِّيفِ ال ّط ِري ُك ْرمالِ اللّي �ضا ِيفْنا
َ
(يعاقبه)2011،
ير�سم �أبو العالء بن�صه هذا �صورة جميلة �ساحرة لقيمة الكرم ،تبد�أ بالرتحيب احلار،
وتنتهي بذبح احلَالل �إكراما لل�ضيوف .و ُيبالغ النا�س يف كرمهم �إىل احلد الذي ُيكرمون به
الطري ولي�س ال�ضيف فقط .وما بني بداية الن�ص ونهايته ُ�صور ٌ �أدبية بحاجة �إىل م�ساحة
جمالياتها.
بحثية �أو�سع لتحليلها ،والوقوف على
ّ
**

ومن �سخنني ،يتغنى يو�سف �سعده �أبو ن�سيم باجلود و�أهله فيقول:
ف���ات ( َمن���ا ِزلْ) (�أ)
���ن الجْ���و ْد يا
ِف َب ْح ِر ا ْلكَ��� َر ْم ما �إِ ْلكُ��� ْم ( ُمنا ِزلْ) (ب)
حِ ْ
َي �إِ ْب ِ
ــ���ب
�أَ ّمـ���ا الـْ َق َمـ��� ْر قَـ��� ْد قُـ ِّد ْر ( َمن���ا ِزلْ) (ج)
ِبـتَـقْديـ��� ِر الَّـ���ذي عِ ـلْـ ُمـ���ه َو َه ْ
(يو�سف �سعده)2010 ،
�أ -جمع منزل ،بيوت ب -مناف�س ج -مراحِ ل� ،أطوار.
وللقهوة داللتها يف جمتمعنا الفل�سطيني .وقد وظف ابن ال�سنديانه ،حافظ مو�سى ،والد
ال�شاعر الكبري مو�سى حافظ ،هذه الداللة يف قوله من العتابا:
���وه ( ُب َدلْها) (ب)
ال�س ْم��� َره ( ِب َدلْه���ا) (�أ)
ْوخَ لّ���ي َنف َْ�س��� ْك النَّخْ ِ
ُ�ص ِّ
���ب قْهي ْ
���و َة َّ
ح���اب
وال�ص
ِبنْ���تِ ا ْلكَ��� َر ْم ال توخِ ��� ْذ ( َب َدلْه���ا) (ج)
�إِ ِبنْه���ا َ�سنَ��� ْد ظَ ْه���ركْ
ْ
ْ
(يعاقبه)2007،
�أ -دِاللُ القهوة ب -جمع بدلة (بدلة عري�س مثال) ج -غريها
ون على
وحتى عند الزواج ،على ال�شاب �أن يقرتن بكرمية بنت كرماء .ف�أبنا�ؤها َع ٌ
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احلياة.
و ِل ْل َع ّراين �أبوب�سام ،ع�شقه للكرام الذين متيل لهم القلوب ملا يتحلون به من �صفات
�إن�سانية عالية .فابت�سامتهم مو�صولة يف وجه ال�ضيف ،وب�شا�شتهم ال تنقطع:
َدخـي��� َل ا ْ
هلل مـا �أَكْـ��� َر ْم (مِ َل ْل ُك ْم)(ب)
َي �أَ ْهـ ِل الجْ ـ���و ْد انا َقلْبي ( َم ِل ْل ُك ْم)(�أ)
حاب
ِب َو ْج ِه ال�ضّ يفْ ما بِظْ َه ْر ( َم َل ْل ُك ْم)(ج)
ْو َب�سِ ْمكُ��� ْم ِب ْغ ُم��� ِر ْجمي��� َع ال ْر ْ
(يعاقبه)2007 ،

�أ -مالَ القلب لكم� ،أحبكم ب -جماعاتكم ج -ال�ضجر وامللل
كما �أنه على ا�ستعداد تام لقطع امل�سافات البعيدة ليحظى بلقائهم:

ال�ض ْد (عامي)(ب)
َب َل ْد ُك ْم يا َب َحـ��� ْر ِبالجْ ـو ْد (عامي)(�أ)
ي���ون َّ
ِو ِبنْها �إىل ْع ِ
ـ���ب
ميت (عامي)(ج)
لجَ يها مِ ��� ْن َم�سا ِف ْة ْ
َوال �أَ�شْ ـك���ي الـ ْم�شَ ـقَّ���ه ِوالـتَّـ َع ْ
(يعاقبه)2007 ،
�أ -امتلأ وفا�ض ب� -أ�صاب خ�صمه بالعمى ج -مفرد �أعوام� ،سنة.
العراين .فهي من امل�رشوبات
ومل تغب داللة �رشب القهوة بالهيل الطيب عن بال َّ
ميهم:
املحبذة �إىل نف�سه ،وبِها ي�ستقبِلُ
الكرام معاز َ
ُ
َف َر ْحنا زا ِيـ ِد اللـيلِـ���ه ( َبـهـا لـو)(�أ)
ْو َح ِف ْلكُ��� ْم طَ ِّي ِب ْب َر ْب ُعه ْو ( ِبهالو)(ب)
ْب َم�شرْ و ُبه و ( ِبهالو)(ج)
ـيـ���اب
ِـحـ ّي���ي للأَجـاويــ��� ِد الـطْ
حِ ليلي ال نُ ْ
ن َ
ْ
(يعاقبه)2007 ،
�أ -زاد بها�ؤه بِ -ب�أهلِه ج -نبات الهال الذي ي�ضاف �إىل القهوة
**

الباحث ب�أبي الأمني الربقيني ،وخا�صة يف جنني .ويف غري
أقدار
َ
وكثرياً ما جمعتِ ال ُ
دو َن عليها ما فتح اهلل
مرة ،كان ُي ْخ ِر ُج من جيب دميايته الفل�سطينية ُق
ٍ
�صا�صات من الورق َّ
الباحث ي�ستمتع باال�ستماع �إليه .كان –
به عليه من �أزجال.كان ي�ستمتع بقراءتها له ،وكان
ُ
رحمه اهلل – ذراع ًا �إعالميا للقيم .ومما وثق ُه الباحث لأبي الأمني:
َي�شاعِ ْر روقْ يف المْ
م�ي�ركْ ُر�شُ ْد ( َو ُهدا)(ب)
ي���دان ( ِو ْهدا)(�أ)
ْ
ْوخَ لّي يف َ�ض َ
ــ�صــ���اب
ِبـ�ل�ادو َد ْم قَــلـ ُبـ���ه ِولِـ ْع
يف مِ ْن ُهـم ِبروحـ���و كـِ ِر ْم ( َو ْهدا)(ج)
ْ
(يعاقبه)2007 ،
�أ -من الهدوء ،كن هادئا ب -من الهداية ج -من الإهداء ،هدية.

ممدوح يف كل املعاين .ولك ّنه ي�سمو �إذا كان ذلك ب�إهداء حياة املرء للوطن
فاجلود
ٌ
(واجلود بالنف�س �أق�صى غاية اجلود) .ومن �أدوار امل َع ّنى املبني على بحر الرجز:
تِـلْقـاهـا مِ ـ ْث ِل النّـا ْر ِت ْل َمـ ْع عا َعـلَـ ْم
ال�ســع���ادِه ِوالْـكَـ َر ْم
َد ِّو ْر َعـل���ى دا ِر َّ
ني
لمِ ْ َع َّودِه َع الجْ ـو ْد مِ ـ��� ْن َعـ ْهـ ِد ا ْل ِق َد ْم
ال�سن ْ
َب ْ�ســمِ��� ْة �أَ َمـ ْل ِبـتْـ َظ ْل عا مـ َ ِّر ِّ
**

َب ْ�ســ ِم ْة �أ َمـ ْل ِب ْت َظ ْل عا طـولِ المْ َــدى
جـيـت تُـ ْدخُ ـلْـهـا فَـال ْبـتِـلْقى عِ دا
�إِ ْن
ْ

**

���ب ْو َب�شــا�شِ ــه مـا ْب ِي ْك َر ْهها َحدا
ْب ُح ُّ
خـيـرُ ْو َحـفا ِوه مِ ��� ْن �أَهِ لْها ِّ
ني
الط ِّيب ْ

�إ ْل ُبخُ ــ ْل باكيِ ،وا ْلكَ��� َر ْم ِبنْ�شِ ْد نَ�شي ْد
بـيـن ا ْل ُبخُ ــ ْل ِوا ْلكَـ َر ْم يف فا ِر ِق ْبعي ْد
ِ
ني
َال�سيفِ المْ َجي ْد
ال�سج ْ
ْوكَفِّ ا ْل َبخي ِل ْم َق َّي��� ُد ْومِ ْث ِل َّ
ا ْلكَفِّ َّ
ال�سخي لَل َّر ُج ْل ك ّ
(يعاقبه)2007 ،
ذم البخلُ .فالكرماء �أعالم ي�صنعون ال�سعادة لينعم بها الآخرون.
فعندما يمُ ْ َدح الكرمُ ،ي ُّ
والبخالء �سجناء مقيدون ولكن ببخلهم.
ولعبد اللطيف� ،أبي جا�رس احلفريي �أقواله ال�شعبية اجلزلة يف باب الكرم .وتظهر القهوة
حيي �أبو جا�رس �أهل اجلود ،ويرف�ض �أن ين�صاع للبخالء.
ب َدال َلتِها مرة ثالثة يف الن�صو�صُ .ي ّ
فالكرمي جبينه �أبي�ض ،والبخيل جبينه �أ�سود� .أنظر يف هذين ال َّدورين له من العتابا:
ْ�صاع)(ب)
َو َ�صلْن���ي مِ ْن َ�أه���ايل الجْو ْد ( ُب��� ْن �صاع)ْ(�أ) ْولأَ ْه��� ِل ا ْل ُبخُ ��� ْل ما يف ي���و ْم ( َبن ْ
َ���ب
مي ْجـبينُـه كُلـْم���ا �شـاخْ ( ِبن َْ�صـ ْع)(ج) ا ْل َبخــي��� ُل ْجـبـيـنُ���ه كاف ْ
الْـكَر ِ
َـحــ��� ِم الحْ َـط ْ
�صاع من البنُ ب� -أُذعِ ن و�أطيع ج -يزداد بيا�ضا
�أ-
ٌ
**

ِو ْ�ســعى فـي الْـ ُع ُمــ ْر ُك ُّله ( َوراها)(ب)
َ�أ ْهــ ِل الْـكَـ َر ْم �إِ ْ�ســـ َمـعـْهـا ( ِوراها)(�أ)
َـواب
اعـطِ ـ ِّيـتُه اخْ فاها ( َوراها)(ج)
مي ْ
ل َ
الْـكَـر ِ
َـحـتّ���ى ْيـنـول مِ ـ ْن �أَ ْجـ��� َز ْل ث ْ
(يعاقبه)2007 ،
�أ� -شاهِ ْدها بَ -خ ْلفَها ج -من التورية� ،أخفاها
***

القيمة الثانية -الصداقة والوفاء:
آفات الكذب والنفاق واملداهنة ،ويغيب ال�صدق ،يتهتك الن�سيج
عندما ت�ست�رشي � ُ
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االجتماعي ،وتنعدم الثقة بني النا�س .وقف ال�شعراء ال�شعبيون على املعنى احلقيقي لل�صداقة.
وال�صديق احلقيقي من ال يخون ل�سا ُنه قل َبه .ف�إن كان غري ذلك� ،أ�صبح من املنافقني الذين
قال فيهم ال�شاعر العبا�سي �صالح عبد القدو�س:
و َي���رو ُغ من َك كم���ا َي���رو ُغ ال َّث ْعل َُب
�س���ان حالو ًة
ُي ْعطي َك مِ ��� ْن طَ َر ِف ال ِّل
ِ
و�إنني �أتفهم احلالة ال�شعرية ليو�سف فخر الدين حني قال:
َ���ت ِ�صــ ْدقي المْ َالمِ ه
احه
َحـتّ���ى �صــا َدق ْ
َب���دالِ المْ َ ْغ َمغَ���هَ ،ب ْحك���ي ْب�صرَ َ
ـروحه ا ْبتِ�سامِ ه
راحــه
ِبـكَـفّـي تْـلـَفْـلِـفِ ْج ُ
وح م���ا ِب��� ّدو ِج َ
َج ِ
ري���ح الرّ ْ
يون الحْ َرامي
ما َب ْر�ضى
ـماحـه
ْ
عي����شِ ،ب ْع ِ
ا ْق�ِب�رِ وين ْبعينْ ْ َملْيانِ���ه َ�س َ
ـحـ�سِ ـــ��� ْد غَ ـني فـاقِـ ْد كَـرامِ ــه
راحـــه
َوال َب ْ
�أَن���ا ما َب ْح�سِ ��� ِد ْمنافِ���قْ َع َ
(يو�سف فخر الدين)1996 ،
مِ ترْ ّج���ي
جنا َب��� ْك
م���ن
وايزم��� ْن ق���ال ي���ا َح ّج���ي
وبنك���ون منكُ��� ْم ممنون�ي�ن
هاحل ِّج���ة
ام�ض���ي
����س
ْ
َب ْ
�ش���و مالَ���كْ؟ ال تك���ون مغ���رو ْر
احل���اج ق���ال ي���ا دكت���و ْر
ذمي�ي�ن
عن���ا
وعي�ش���وا
�سيب���ك م���ن َوعِ ��� ْد ُبلف���و ْر
وقد �أكّ د املعنى الذي �أراد يف ن�ص �آخر من ق�صيدة �أخرى بقوله:
ْو َ�صديق���ي ْب��� ُك ْل غايل م���ا ْبفوتو
�أَن���ا بي���تِ المْ ُ َو ْجــ َهـ ْن م���ا ْبـفوتـو
ْوروحو يا َبن���اتِ الحْ ِــقِ��� ْد مــوتـو
ُ���ب ظَ لّي
ْو ُقل ْ
ِ���ت لمَ ْ �شاعِ ���ري َعالحْ ْ
(يو�سف فخر الدين)1996 ،
**

ف�إذا كان املنافق �أو الكذاب غري مرحب به عند عامة النا�س ،فهو مذموم جدا عند
ال�شعراء ال�شعبيني .ومن حق فخر الدين �أن ميقت وب�شدة هذا النوع من النا�س ،لأنه يظهر غري
ما يبطن ،ويزرع بذور الفتنة والف�ساد ب�أفاعيله ال�سيئة.
وملحمد �أبو فرحة قول يف ال�صدق وال�رصاحة ،وعفة ال�ضمري وطهر الوجدان ،ونقاء
ال�رسيرة:
ِبــتْـقَـ ِّيـ��� ِم الْـ َمنْـظـ���و ْر ِوالخْ���ايف
ْـ�س �شَ ــفّافِــه
�أَلــلــ ْه خَ ــ َلقْن���ي ْبـنَـف ْ
بيك���ون مِ ��� ْن فوقُه ال َّز َب��� ْد طايف
ْو
قــ���اع ا ْل َب ْح ْر
���كان ال ُّد ْر
ْب ِت ْعـ ِرفْ مـ َ ِ
ْ
ِ
ْ���ب خ���ايل ْم ِن الحْ ِ قِ��� ْد �صايف
���دان
م�ي�ر ْوطاهِ ��� ِر ا ْل ُو ْج ْ
َع���فِّ ال�ضّ ُ
ْو ْب َقل ْ
ْـح ِّ
ـ���ق ا ْل َعـ َل ّيـ���ي َبـ ْدفَـ ُعـه وايف
إميان
ال�ص���دِقْ � ْ
ْب ِل ْمعا َملِ���ه عِ نْ���دي ِّ
ال َ
(ماجد �أبو فرحه)2000 ،
**

وار من املعنى منها:
وللربقيني �أبو الأمني �أ ْد ٌ
فات ْب َق ْل َب��� ْك طَ ريقْ
را ِي ُح جـاي���ي ،حِ ِ
ْو ِبتْخَ لّى َع َّن ْك ي���و ْم َم ْب ِت ْو َق ْع ِب�ضيقْ

�ش الْفائِ���دِه مِ ْن َر ُج ْل عامِ َّل ْك َ�صديقْ
ُ
ــح ِبتو
لجَ ْ ِل المْ َ����آ ِر ْب ِوالمْ َ�صـال ِْح ُ�ص ْ

فهو ي�ستدعي لذاكرتنا يف البيت الثاين قول القائل:
َ�صديق���ي م���ن ُيقا�سمن���ي ُهمومي
غب���ت عنـــ���ه
ويحفظن���ي �إذا م���ا
ُ

(يعاقبه)2007،

ويرم���ي بالع���داوة م���ن َرم���اين
الـزمــ���ان
و�أرجــ���وه لنائبــ���ة
ِ

وي�سرت�سل الربقيني يف �أدوار املعنى ليقول:
�ش الْفا ِئدِه مِ ْن َر ُج ْل ِي ْ�ض َح ْك َل ْك نَدي
ُ
ْو ُه ِّو مِ ــ ْعــت���ا َزكْ بـِجـي ُك ِبـ ْمـ َد َحــ ْك
**

ل���ون المْو َقدِه
���و ْد مِ ِث ْل
ِ
ِ���ب �أَ ْ�س َ
ِوا ْل َقل ْ
حاجتُ���ه ْي ُق َّل ْك َردي
ْولمَ ّ���ا ْب ِيقْ�ضي ْ
(يعاقبه)2007،

ثبت �أبو عرب على الثابت .قر�أ وواكب وجاهد يف كل �أحداث ق�ضيتنا املقد�سة .كثرياً ما
َ
مل�ؤ ََّرق ِة وا ُ
�سمعنا �صوته العري�ض يبوح بالق�صائد والأغاين واملواويل ا ُ
مل�ؤ َِّرقة .متتع ب�شجاعة
أرق �إىل
الفار�س ال�شاعر ،ف�أهدى بالده زهرة الوفاء يف زمن ق َّل فيه الأوفياء .متكن منه ال ُ
ي�صدع مبقولته:
احلد الذي جعله
ُ
تَـ َذكّــَ��� ْر يـ���ا فل�ســطـيـن���ي تَــ َذكّـــَ��� ْر
�أَما َمــ��� ْك ُق ْن ُبلِ���هْ ،وبِالظَّ ِهــ��� ْر خَ ـن َْجـــ ْر
راحــ��� ْك
ْو ُكلْـم���ا
�أَخ���وكِ ْب ِيطْ َعنَ��� ْك يف ُجــ���رُ ْح �أَكْبــــ َ ْر
ْ
جـيـ���ت تَتـْ�ضَ مـِّ��� ْد ِج َ
ِفاحــ��� ْك
ْو ُك ْل م���ا
َـ�ســكَّـــ��� ْر
جي���ت َتت ِ
ْ
ْوا�صـ��� ْل ك َ
تِـالق���ي الـ��� َّد ْر ْب قُـ ّدا َمـ��� ْك ت َ
ـناح ْك
ْو ُك ْل م���ا
ا�س َتن َْ�ســـ ْر
الجْ
ِ
ْ
جـيـت ت���ا تِـفْـ��� ِر ْد َج َ
َـب���ان علي ْك ي���ا خوي���ي ْ
ياحــ��� ْك
���و قُــ ّدا َمـ��� ْك تَـ َعـكَّــ��� ْر
ْو ُك ْل م���ا للن َِّ�صــ��� ْر َهـبـَّ ْ
���ت ِر َ
تِالقــ���ي ال َ
ْـجــ ْ
ُواحـ ْك
����ض ِي ْ�سكَ��� ْر
َع ُح ْزنَ��� ْك يِطْ َرب���وِ ،وا ْل َب ْع ْ
لَـت ْ
ِـحـ��� َز ْن ِبالْبــُ���كا ْوتِظْ ِهـ��� ْر ن َ
اعــتِمـ���ا َدكْ َعـلـ���ى �أهلل ِوا ْل ُعرو ِبـــ���ه
�ساح ْك
ْ
���اح َ
ْ
ا�س َتمِ��� ِّر ْب َهال ِّن�ض���الِ ّ
ال�س ْ
ْو َعلى الخْ َ ّو ْان
�صيح اهللُ �أ ْكبرَ ْ
َ
(يعاقبه)2013،
�أحدث �أبو عرب ب�أبياته ال�سابقة الفرق بني ال�شعر وبني الكالم العادي .كلنا يريد �أن
يقول ما قاله �أبو عرب .ولكنه كان الأقدر على بناء الكالم بالطريقة غري امل�ألوفة .فكان
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الت�أثري �أبلغ .وكان املعنى �أو�ضح وخا�صة يف ال�شطر الأخري من الأبيات .وال �ضري �إن اعترب
يو�سف �سعده � َّأن الرجول َة من الوفاء يف َد ْوره من امليجانا:
َم ْر َج ْك َو�سي ُع �صرِ َت عِ ُّده ( َم ْر ِج يل)(ب)
َي ْب ِن ا ْل َوفا ِو ّدو ْم ُكلَّـ ْك ( َم ْر َجـلـِه)(�أ)
جاي نِـتْـ َو َّحـ ْد و ِن ْع�شَ ــقْ ب ْع ِ�ضــنا
غا ِي ْة ُمنايي � ْأن �أَ َح ِّققْ ( َم ْرجى يل)(ج)
َمـ ْر ِ
(يو�سف �سعده)2010،
�أ -نخوة وعزة نف�س ب -املرج ،امل�ساحة امل�سطحة اخل�رضاء ج -رجاء
وللوفاء �ش�أنه العظيم عند �إبراهيم العراين .فهو واحد من �أولئك امللهمني الذين رحلوا
وما رحلوا.يقول يف َد ْو ٍر من العتابا:
ِ�صون ا ْل َع ِه ْد م���ا بينّا و ( ِبي ْن ُك ْن)(�أ)
ن ِ
ْكـون)(ج)
نا�س ( ِبن ْ
�إِذا خُ نّا ا ْل َع ِه ْد يا ْ
�أ -بي َننا وبينكم ب -قهوتكم جَ -نكون

اب ا ْل ُك ْم و ( ُب ْن ُك ْن)(ب)
ْو�شرَ ِ ْبنا مِ ْن �شرَ ِ
ْتــاب
خَ ــ���وا ِر ْج َع ال�شَّ ــري َع���ه ِولِـك ْ
(يعاقبه)2007،

**

العراين �أن الذي يخون العهد يكون قد �أتى بكبرية .عرب عن
ومبعنى من املعاين ،يرى َّ
يخون
ال�سياب “�أَ ُ
ذلك يف ال�شطر الأخري من دور العتابا .ومع �أن احلفريي مل ي�سمع بقول ّ
خان َم ْعنى � ْأن
بالء ح�سنا يف
َكي َف يمُ ْ ك ُِن � ْأن
َ
إن�سان بالده! � ْإن َ
� ٌ
ْ
يكون ف ْ
يكون!” �إ ّال �أنه �أَبلى ً
ال�شطرين الأخريين من َد ْو ِر العتابا الذي يقول فيه:
ِ
�أَنا ْوع���ودي �إىل ْب�ل�ادي ( َوفيها)(�أ)
َعي�ش ا ْل ُع ُم��� ْر يف ظِ لْها ( َو َف ْيها)(ب)
ت ِ
َحرامي ال��� ّدار اذا مِ نْها ( َوفيهـا)(ج)
واب
ل
ِ
َلـيـ����ش ت َْ�ســكْ���روا ِ�إنْتــ���و ِل ْب ْ
(يعاقبه)2007،
�أ -لن �أنكث الوعد ب -من الأفياء ج -من �أ�صحاب البيت
**

فالوفاء ال يكون فقط مع الأ�صدقاء .و�إمنا هو �شيمة تبد�أ بوفاء الإن�سان لنف�سه وت�صاحله
معها ،وتت�سع دائرتها لت�شمل العالقة مع كل ما يحيط به من �أ�شياء.
ويرى �إبراهيم ال�شلبي �أن بالدنا فل�سطني وفية لأبنائها ،وهم �أوفياء لها .بدا هذا الوفاء
الوطني جليا يف ال�شطرين الأول والثاين من َد ْو ِره يف العتابا:

نِـفْـدي تْـرا ْبـها ْبـقَلــْبـاً ( َو َع ْينا)(ب)
ب ْبت ِْ�سقي ْ�ضيوفْه���ا ب�أَ ْو َ�سع ارحاب ِ

ط�ي�ن ا ْل َوفا في���كِ ( َوعينــاه)(�أ)
فل�س ِ
ْ
فيها ْم��� ِن ا ْل َك َر ْم َن ْه���را ً ( َو َع ْينا)(ج)

(�إبراهيم ال�شلبي ،نف�سه)
�أ -من الوعي والإدراك ب -مفرد عيون ج -عني املاء
***

القيمة الثالثة  -بِ ُّر الوالدين وحقوق اجلار:
بر الوالدين .يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه
ْ
من َ�سنام القيم الدينية واالجتماعية ُّ
العزيز( :وق�ضى ربك �أل تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين �إح�سانا� ،إما يبلغن عندك الكرب �أحدهما �أو
تنهرهما وقل لهما قوال كرميا .واخف�ض لهما جناح الذل من
كالهما فال تقل لهما � ٍأف وال ْ
ارحمهما كما ربياين �صغريا) الإ�رساء –  .23ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم
رب
ْ
الرحمة ،وقل ِّ
( اجلنة حتت �أقدام الأمهات) .يتفوق ال�شعراء ال�شعبيون على ذاتهم عندما يجرتحون الكالم
اجلميل عن بر الوالدين .وكم كان رائعا �صديقي ال�شاعر ماجد �أبو فرحه عندما تغنى بزوجة
�أبيه فقال يف �أبيات من ق�صيدة زجلية بعنوان (�إىل ماما):
���ن ْجـمـيلِ��� ْك �شْ َو ِّيــ���ه
ِبدافِ��� ْع ِ�ص���دِقْ مِ ْن روح���ي ا ْل َو ِف ِّيه
ْو َترُ ِّد ِّل��� ْك مِ ِ
ـ���ت مِ ِّيــه
َن َد ْه ِتلّـِ��� ْك َي مام���ا مِ ـ��� ْن ِ�صــبايي
���و عِ �شِ ْ
ْو َلظَ��� ّل اقولْه���ا َل ْ
���ب َعلّ ّي���ي
���ن ا ْل ِبدا ِيه
ُوق���ويف ْبخِ ْدمِ تِ��� ْك ِ
ق���و ُل ْوفِعِ ��� ْل را�ض���ب ْم ِ
واج ْ
مِ ـ ْثلِ��� ْك ما انْخَ لَ���قْ
ب�ي�ن الْبـ َ ِر ِّيــه
ـحــلِ���فِ ْبـ��� َر ِّب الْـ ِهــدا ِي���ه
ِ
ِ ألَنيّ َب ْ
����ش ِبتْـري���دي َبـ ُق ِّلـ��� ْك مِ ��� ْن عِ ّن ّيي
ِر�ضــاك���ي دائــم���ا غا ِي��� ْة ُمنايي
ُ
�إلِـــــ��� ْك ِوالّ لَ إِ ّمــ���ي �أَ ْو لَـبـ َ ّيــ���ي
اعــ���زي َهناي���ي
مِ ت َْح�ِّي�رِّ ْ لَـميــ���ن ْ
ْو َمــ��� َّره �إِ ْن نَـ َد ْهت���ي ي���ا َ�ضــنايي
�إِنْــتـ���ي �إِ ْمــن���ا ْون ِْحــن���ا ْوالدِكْ
ني َز ّيي
ْو َي ِن ّيالِ الإِلو �إِ ّم ْ
(ماجد �أبو فرحه)2000،
هذا بع�ض ما قاله ماجد يف زوجة �أبيه ،ولنا �أن نتخيل ماذا كان �سيقول يف
�أمه التي �أجنبته! ولعل يف ال�شطر الأخري من الق�صيدة عذراً لنا عن عدم اال�ستطراد يف
ومن دالية الكرمل ،ترتندح ق�صيدة يو�سف فخر الدين التي يقول مما يقول فيها
الكالمْ .
عن الأم:
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ْو َح�شي�شِ ��� ْة َقلْبهاْ ،و َفلْ��� ِذ ْة كَـ ِبـ ْدهــا
�إِ ّمــ���ي َبـفـْتَـخِ ــ��� ْر �إِنّـ���ي َولَــ ْدهـــا
َر َوتْـنـ���ي كُل مـ���ا قـلـب���ي َو َر ْدهــا
ي���ت وادي
ْ
َج���رى فيه���ا الحْ َنان بمْ
َج���رىْ ،و ِبالْعا ْف ِيه ْعروق���ي َم َد ْدها
�أَن���ا مِ ��� ْن َد ْمه���ا الأَ ْح َمــ��� ْر مِ ــدادي
ْو َحـ���دا ِبا ْل َك ْو ْن غريي م���ا َ�ســ َع ْدها
ال�ســعادِه
ا�ســتَمات ْ
ْ
َ���ت تا ْت�أَ ِّمــنْل���ي َّ
اع َت َم ْدها
ْعي�ش غادي
ْو َبـ ّي���ي يف ك
ِـفـ���اح ال ْ
ِبــ َد ْو ِر التَّــ ْر ِب ِيـ���ه ْبـ َب ْيتـو ْ
ِ
نِ�ســي ْهـمـ���و ِم ال ِّدنـي َذلّـَل �شِ َد ْدها
ْو ِب َب ْ�ســ ِمتْه���ا �إِل���و َم��� ْع َو ِجه نادي
َعــ َبـ��� ْد َر ُّبــه الْـ َبعِ ــ��� ْد َر ُّبه َع َبــ ْدها
الأُمومِ ���ه �ص���ا َرتِ ْب ُع��� ْريف عِ بادِه
(يو�سف فخر الدين)1996،
لفخر الدين �أن يتيه ب�شاعريته الفذة .فلو مل يق ْل �إال ال�شطر الأخري من الق�صيدة (ع َب ْد َر ُّبه
ا ْل َب ِع ْد َر ُّبه َع َب ْدها) لكفى .ويف نف�س اجلغرافيا ،ومن دالية الكرمل ،بعث توفيق احللبي للباحث
ق�صيدته عن الأم .ومن الوفاء له ولهذه القيمة الإن�سانية ال�سامية �أ ْث َب ّت منها هذه الأبيات:
�إِ ّمـ���ي ْبـتِـفْـتِــخِ ــ ْر �إِنّــ���ي ِ�إ ِبـنْــهـا
ِر ِ�ض ْع���تِ المْ َ ْوهِ ِبه ْبعِ ِّفــ��� ْة لَبـَنْــهــا
َي����أَ َّو ْل نَـغَــ ْم َع �شْ ــفـ���ايف ت ََ�ســلّـ َ ْل
َي �أَ ْعــ���ذ َْب ُ�أغْ ِن ِيــه خالِـ��� ْد لحَ ِ نْهــا
َي �أَ ْب��� َد ْع ف َِج��� ْر ِف ْعـي���وين َتك ََّح ْل
���ح َو ِزنْهـا
����س َم ْوعِ ظَ��� ْه ِ
راج ْ
َي �أَ ْق َد ْ
ْ�ص��� ْع َج ْو َه��� َره غ���ايل َث َمنْــهـا
َي �أَغْ ن���ى َكنْ��� ْز ِبالْعِ ِّفـ���ه َت َر ْ�ســ َمـ ْل
َي �أَن َ
َي �أَ ْ�سخ���ى كَ��� ِر ْم ِبقْطوف���و تَ�شَ نْ�شَ ْل
ج���ون ا ْبــمِــنَــنْــها
َي�أَنْ���دى كَفْ َم ْع
ِ
روح � ْإ�ســـ�أَ ْل
نجُو ُمه ْبتِ�شْ ـ َه��� ُد ِبتــْذيـــ ْع َعـنْــهـا
�إِ ّمــ���ي اللّي��� ْل َعنْـه���ا ْ
ـجــ ْع بـاقـ���ي ِج ِفنْها
ِجــ ِفنْـه���ا ريـ ْم مِ ��� ْن ن َْ�ســمِه ْب ِي ْج َف ْل
���و َه َ
واعــي َل ْ
�ض���اي علي��� ْك ُك ْل لحَ ْ ظَ���ه ْب َز َمنْها
ِر
َ���ي ْان غِ ْ�ض َب���تِ ْب ِت ْهتِ���فْ ت ََ�ســ َّه ْل
َعل ِّ
ِ
َم ْهما ْيط���وفْ ِبالحْ ِــكْــمِه لــ َ َبـنْــها
�أَن���ا �إِ ّمي ا ْلقَ�صي��� ِد ا ْل م���ا ْب ِت ْك َمــ ْل
َل ْو َم تجْ ــ���و ْد َع ال ُّدنْيا ْب َ�ســـخـــاها
لأَنْها َد ْمــعِ ��� َة ا ْل َغ ْي ِم اللّ���ي ِبنــْ َز ْل
اح ِره ْب ِت ْف ِق ْد ُح ُ�سنْها
ال�س ْ
الطَّ بي َعه ّ
(توفيق احللبي ،نف�سه)
ت�ضيق م�ساحة البحث عن الوقوف عند املعاين وال�صور التي ر�سمها �أبو كنان يف هذه
الق�صيدة .فالأم يف وجدان ال�شاعر هي الق�صيدة التي لن تكتمل مهما حاولت �أن تفيها حقها.
�سحرها وجمالَها.
كيف ال وهي – كما يرى – املاء الذي يعطينا احلياة ،ويهدي الطبيع َة َ
وال يفوت الباحث �أن يلتفت �إىل الأب التفاتته �إىل الأم .فهما قمران متالزمان .يقول جنيب
يعاقبه من ق�صيدة بعنوان (يا بوي):

ّا�س
يا ب���وي ،يا ُج ْرح���يَ ،ي ُك ِّل الن ْ
ــا�س
يـ���ا �آه ،يا نَــغْـمِــ��� ْة َوتَـ ْر َح ّ�س ْ
ــيــت فيــ���كِ الْــ َب ْي يـا َبــ ّيـــي
َحـ ّب ْ

إح�سـا�س
ي���ا ذات ذاتي ،ي���ا �أن���ا ال
ْ
ْعا�س
يا ُحلْ���م �أَخْ �ضرَ ْ يف ْع ِ
ي���ون ن ْ
ْل�ســطيــ ْن
ْو َح ّب ْ
ُ���ب َلف ْ
يت في���كِ الحْ ْ
**

ـ���ي يـا َبـ ّيـــي
َحـ ّب ْ
ــيــت فـيـكِ الْـ َب ْ
ْكون
َعــلـَّ ْمـتْـني كــي���فِ المْ ََحــ ِّبه ت ْ
ْ�صــون
لَلطّــ ْري تحِ ْــتُ���ه تمْ ــا َيل َْت ِلغ
ْ
يــون
َل ْل َب ْيــ َد ِر اللــّ���ي ْبحِ ــلْــتو َمــ ْز ْ
يون
َل ْع
ــي���ون ِ�إ ّمــي الْـمــا َبعِ ـ ْدها ْع ْ
ْ
ــيــيـ���ت فـيــكِ الْـ َبي يـا َبـ ّيــي
َحــ ّب
ْ
**

يــ���ا زا ِر ِع ْبـــ���ذو ِر الْـ َوفـ���ا فِــ ّيـي
دات ،لـَلْـ َمـ ِّيــــــ���ه
���و ْر ْ
لَلــ��� ّدا ْر ،لَلـْ َ
ـــج��� َره تْق���و ْل غِ ِّن ِّيه
ْوعا كُــ��� ْل �شَ ْ
ــ���ب عِ طْ ِر ِّيـــه
َل نْــ�ســ���ا ْم لَـ ّما ْت ِه ْ
تمْ���وت عي َن ِّيــــه
َي اللّـ���ي َبعِ ـ ْدها
ْ
ني
يت فيكِ الحْ
ُــــ���ب لفْل�ســـط ْ
ْو َح ّب ْ
ْ
(يعاقبه ،نف�سه)

وملأَ ف�ضاءات ٍ رحيبة باحلب الكبري للوالدين.
ومن ميعارَ ،تهادى �صوت �أبي ع�صامَ ،
ومما ُي ْ�س ِع ُد توثيقه هنا:
يا والْ���دي عِ �شْ تِ اا ْل ُع ُم ْر ُك ُّله ْب ِر�ضاكْ
���ب �أَ ْ�س َت ْهدي طَ ريق���ي مِ ْن ُهداكْ
ِو ْبحِ ْ
�إ ْل َو َل ْد زينــِهِ ،والحْ َــياه َجــ ِّن ْة نَعــي ْم

را�ضي َع َل ِّيي ْوم���ا �إيل ْم َر ّبي �سِ واكْ
تا ِت ْرتَوي���ي َز ْهــ ِر ْة �شَ بابي مِ ْن نَداكْ
كان ِب ْت َع َّك ْر ِر�ضـاكْ
ِت ْبق���ى َجحي ِم ْان ْ
**

(حممد هيبي)2005،

فبال�شعراء ال�شعبيني تكرب القيم ،وتنفرج �أ�ساريرها .و َد ْور واحد من �أدوار العتابا التي
وثقتها للحفريي ي�ؤكد �صدق الكالم:
َو�أَ ّم���ا غْ يا ْبه���ا ِ�إ ْب ِره( ُم�سِ ِّم���ي)(ب)
�أَ ْحــلى َم�ســ���ا َب ْع ِتبرْ ُه ( َم َ�ســـ ّمي)(�أ)
ِبغ ِري ا ْ
َ���ب
هلل طول ُع ْم���ري ( َم َ�س ّمي)(ج)
ْو�إِ ْ�س��� ِم المْ ام���ا َبع���دو �أن َكت ْ
�أ -امل�ساء الذي تكون فيه �أمي موجودة ب� -سامة
ج -ال �أذكر �إال ا�سم اهلل (بداية العمل بال�شيء)

(يعاقبه)2007،

**
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و�أما يف حقوق اجلار ،يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما زال جربيل يو�صيني
باجلار حتى ظننت �أنه �سيورثه).ولنا ح ّتى يف ف�صيح ال�شاعر اجلاهلي ،عنرتة العب�سي �أ�سوة
ح�سنة يف احرتامه العايل للجار حيث يقول:
و�أَغُ ُّ
حتّ���ى ُي���واري جا َرت���ي َم ْ�أواه���ا
����ض طَ ْريف ما َب��� َد ْت يل جا َرتي
أمر �شغاف �شاعر �شعبي كمحمد �أبو فرحه الذي يقول يف َقرادية له:
فكيف �إذا الم�س ال ُ
ْ�صــلّ���ي ِوتْ�ص���و ْم
لَــ ْ
���و َم ْهم���ا ت َ
ِــ����ص �إميــ���ان
ِبتْـــ َظلَّــ��� ْك ناق ْ
�إِ ْوع���ى ِتنْ�س���ى اللّ���ي �أَ ْعط���اكْ
ْوج���ا َركْ ِب ْعلَ��� ْم َح ُّق���ه َمـعـ���اكْ

**

**

لَــجــ���ا َركْ ظَ ـ��� ِّل تْــقَــ��� َّر ْب
غــ�ي�ر المْ َ ْ
ِوالمْ َ�شْ ـ��� َر ْب
����أ َك ْل
ِ
**

ــ���ي ا ْل َق ّيـــ���وم
ْوت ُْ�س ُ
ـــج��� ْد َلل َْح ِّ
ت���اج وْمحَ ْ ���رو ْم
ْوج���ا َركْ محِ ْ
ُ
ِواللّ���ي مِ ��� ْن َفقْــ��� َركْ �أَغْ نــ���اكْ
ِّ
َـــ���ق المْ َــ ْعل���و ْم
ِ�إ ْعطــيل���و الحْ
َ���ب
ِتلْــق���ى َ�أكْــثَــ��� ْر مِ ــ��� ْن َمطـل ْ
يمِ ْ ـكِ��� ْن َعـ ّيـــ���ا ُن َم ْ�ســــــقـ���و ْم
(ماجد �أبو فرحه)2000 ،

احلق وال�صواب حني َق َر َن الإميان احلق بتح�س�س حاجات
بر�أيي �أن �أبا فرحه مل يجانب َّ
اجلار وتلبيتها .وتتجلى �إن�سانية امليعاري �أبي ع�صام بقوله يف هذا ال�سياق:
غيــ���ر �ألــلــ���ه وبـيت���ك ْوج���ا َرك
ب���اح الخْ ري مِ ��� ْن جا َركْ
حِ ْل ِ
���وه َ�ص ِ
بيق���و ْل داري مِ ��� ْن �شَ ��� ِك ْل دا َركْ
ْغ�ي�ر باخْ با ِركْ
���ع اْخْ ب���ا ْر ال ْ
َو ْ
ا�س َم ِ
���ب ج���ا َركْ َع ِّل��� ِم ْ�صغا َركْ
َعلى ُح ْ

ني ِب ْع��� ِر ِف ا��ْس�رْ ا َرك
ي���ا جا ْرن���ا م ْ
���ب َعلين���ا ن ِْحــ َف���ظِ الجْ ــ ِريه
ِ
واج ْ
ج���اري َعل ّي���ي ْبتــوخْ ـ���ذُه الْغ ِريه
خ�ي�ركْ مِ ثِ��� ْل خـريي
ي���ا جا ْرن���ا
َ
�أَ ْ
���ب الجْ ـــ���ا ْر
هلل َو ّ�ص���ى َعل���ى ُح ِّ
**

(حممد هيبي)2005 ،

فاجلار الإن�سان هو الذي ي�شارك جاره الآمال والآالم .ويزرع بوعيه العايل يف نفو�س
�أطفاله حب اجلريان ،فيحفظون �أ�رسارهم ،وال يف�شون �أخبارهم.
ومل تغ ِِب الفطنة عن الربقيني �أبي الأمني حيث وظف املثل ال�شعبي (�إ�س�أل َع ِن اجلار

القرادي اجلميل كغريه من ال�شعراء.فها هو يخاطبنا �شعرا بقوله:
َق ْبلِ ال ّد ْار) يف بناء ّ
تِـ ْبـنـيــهــ���ا
قَـ ِبــ��� ْل دا َركْ
ليــــ���ح
ِ�إ ْن َكنّــُ���ه ج���ا َركْ َم
ْ
ــلي���ح
�إِ ْن كَـ ُّنــ���ه جــ���ا َركْ ْم
ْ
ي���ح
���و نـ���ا ِر ْبــ َه ّبــ���اتِ الــرّ ْ
َل ْ
���ب حــواليــ��� ْك
ج���ا ِر الطَّ ِّي ْ
تِ�شْ ــ ُع��� ْر في��� ِه ْو ُب�شْ ُع��� ْر في��� ْك

**

**

**

نـا����س كْــثـيـ��� ِره
ِبـتْـالقـ���ي
ِ
غ�ي�ره
���و خُ ِّ�ش���ه ْز ِ
َحــتّ���ى َل ْ
**

�إِ ْعــ���رف
ِ�إبــْنــ���ي

َحــواليـــه���ا
�ش���و
ْو َعــلّــيه���ا
ال��� ّدا ُر

ي���ح
�إِ ْبنـ���ي الـ��� ّدا ِر بـْت ِْ�ســترَ ْ
ْوعِ ــ��� ِّز تْـالقيه���ا
راحــــ���ه
َ
�ســ���و ْر
ْوعِ ـــ��� ِّز

َعـلي��� ْك
���و ْر
ِو ْم َ�ســـ ِّ
الــ���دار اهـالــيه���ا

ج�ي�ره
جــ ِري ْت ُه��� ْم م���ا ه���ي
ِ
ِت ْبنيــه���ا
ْبــ َمــ ْق َر ْبــ ُهــ��� ْم ال
(يعاقبه)2007 ،

�شكر�أ لأبي الأمني على ت�صويره للجار احل�سن بال�سور الذي يحمي البيت من الل�صو�ص.
فهل هناك �أجمل من هذا الت�صوير! و�شكرا له �أي�ضا على ا�ستخدامه لل�سهل املمتنع حيث
ين�صح بعدم بناء (حتى لو ُخ ِّ�شه �صغريه) بالقرب من اجلار ال�سيء.هذه لفتة �أبداعية من
�شعرائنا ال�شعبيني.

القيمة الرابعة  -احلكمة:
يف احلدث ال�رشيفَّ �( :إن من البيان ل�سحرا ،و�إن من ال�شعر حلكمة) .و�صل كثري من
�شعرائنا ال�شعبيني ذُروة التجربة واخلربة .فجاءت حكمة ال�شيوخ العقالء ،ولكن على �أل�سنة
ال�شعراء .هيا بنا نتلم�س جمال احلكمة يف قول فخر الدين:
ْوم���ا َه ْمن���ي هذا غَ ن���ي ْوهـذا فقري
بي ِه ْمن���ي الق���ي َ�صديق���ي بمْ َ ْع�شرَ و
**

ْوهــذا ُمــ َوظَّ فْ ُمــ ْبتَـديْ ،وهذا ُمدير
ْوا�ض ْع� ،صا ْر يف ْعيوين كْب ْري
ُك ْل ما ت َ
(يو�سف فخر الدين)1996 ،

هكذا يزن �شاعرنا الأمور ،وير�سخ املبد�أ الإن�ساين اجلميل الذي يجب �أن تقوم عليه
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بال�شعبي ،وبني ما رمى
العالقات ين النا�س .وال �أُراين �أجد فرق ًا بني ما رمى �إليه فخر الدين َّ
�إليه القائل بالف�صيح:
�سي ٌء
ي���ا
�ص���اح �إِ َّن ا ْل ِك�ْبَرْ َ خُ لْ��� ٌق ِّ
ِ
ومعان قريبة من اجلميع ،ي�سطِّ ر حافظ مو�سى احلكمة يف
ومبفردات �سهلة ب�سيطة،
ٍ
كثري من نتاجه ال�شعبي .ومن �أ�شهر �أ ْدواره من العتابا :
يوج ُد يف �سِ ���وى اجلُهال ِء
َه ْي َ
ه���ات َ

ْو َع ِّل��� ْم ِب ْنتَ��� ُك َز ِّو ْد (عِ ِل ْمه���ا)(ب)
(علَــ ْمـها)(�أ)
دا َركْ بِال�شَّ ـــ َرفْ َعــلّي َ
���ب
(على ا ْمها)(ج)
لأ ُّن���ه الخْ���ا ْل ِثل ِ
ْو�إِذا ِر ْدتِ ا ْل ِبن ِْت �إِ ْ�س�أَ ْل َ
ْث�ي�ن الن ََّ�س ْ
(يعاقبه)2007 ،
�أ -مفرد �أعالم ،بيارق ب -العِلم ج -عن � ِّأمها
وظف حافظ مو�سى املثل ال�شعبي (ثلثني الولد خلاله) خري توظيف  .وهذا يدل على
ذكاء ال�شاعر و�رسعة بديهته .وينتقل �إىل َد ْو ٍر �آخر:
َت ِي ْبقى الخْ ـ ْري ه���و في ُك ْم ( َو ِف ِّيه)(ب)
َي َنفْ�ســ���ي ِبا ْل َوفا ظَ ِّل��� ْك ( َو ِف ِّيه)(�أ)
اب
ال�شَّ َج���ره المْ الْها َث َم��� َره ( َو َف ِّيه)(ج)
ا ْقطَعوه���ا ْو َر ْيح���و مِ نْه���ا ال�ْت�رْ ْ
�أ -من الوفاء ب -يف نف�سي �أنا ج -ظِ الل

(يعاقبه)2007 ،

**

موفق �آخر
(�ش َج َره َبال ث ََمرهَ ،حاللْ قَطِ ْعها) .توظيف
ومن منا مل ي�سمع بالثل ال�شعبي َ
ٌ
للمثل ال�شعبي من ِق َبل حافظ مو�سى .ولإِبراهيم العراين باع طويل يف �رسد احلكمة يف كل
املنا�سبات .وارت�أيت �أن �أقف على هذه الأدوار له من املعنى:
�إِخْ ِد ْمه���ا ِبتْقيتَ��� ْك َ�أكي��� ُد ْوتِخْ ِد َم ْك
����ض �إِطْ َع ْمه���ا َي ِ�إ ْبن���ي ْبتِطْ َع َم ْك
�إلأ ْر ْ
�إِ ْلك ََ�ســ��� ْل عِ ِّل���ه ْب ُت ْق ُتلَ��� ْك ِو ْبت ِْح ِر َم ْك
ْو َع المْ َعي�شِ ���ه �إِ ْج َت ِه��� ْد ال ِتك َْ�سـل ِْ�ش
�ض
وا�ضح جدا �أن العراين تفي�أ ظالل الأمثال ال�شعبية ال�شائعة عن الأر�ض كقولنا( :الأَ ْر ْ
َ�صاحبها) .ويردف العراين:
�ض ل
اعِ ،والأَ ِر ْ
كال َع ْر ْ
�ض) ،وقولنا ( ِ�إل َّز ِر ْع لَل َّز ّر ْ
ْ
لي�ش ِ�إنْ���تِ ْبت ِْج َهلو
المْ َ ْعروفْ يف َ�أ ْهل���و �ضرَ وري ِت ْع َملو
ْو َحقّ���ي َدخي َل ْك ْ
لي�ش تْقابلو
ْو َلتْقــا ِبل ِْ�ش �إِالّ �أَبــو ا ْل ِو ْجــ ِه النَّــدي
�أَ ّما اللّي ِو ْجــ��� ُه نِ�شِ فْ ِ
العراين – كغريه – من الأمثال ال�شعبية .وقد ا�ستفاد يف هذا ال َّد ْور من ا ُ
مل َع ّنى
وي�ستفيد َّ

من املثل( :القيني َوال ْت َغ ّديني) .ويتابع:
حاب ا ْل ُعقو ْل
عا�شرِ ْ �أَهايل الْعِ ِل ْم َو ْ�ص ِ
حاب الجْ َهالِه ِوالخْ ُمو ْل
ِو ْبعِ ْد َعن ْ�ص ِ

���ب مِ ْن ُه ْم ِ�إ َل ْك
حِ كَ��� ُم ْونَ�صائ ِْح ِت ْكتَ�سِ ْ
ِتقْ�ض���ي بِعِ �شرْ ِ ْت ُه ْم َعل���ى ُم ْ�س َت ْق َب َل ْك

خري من َ�صديقٍ جاهِ لْ) .وللت�أكيد على م�ساحة احلكمة عند
و�صدق املثل (ع ُد ٌّو عا ِقلٌْ ،
العراين:
َّ
ِزاح
ديب
ِو ْبعِ ْد َع ِن ال�شَّ خْ ِ
عا�شرِ ْ �إِىل ال�شَّ خْ ِ
�ص الَّ���ذي طَ ْب ُعه َ�أ ْ
����ص الَّذي َي ْهوى المْ ْ
ـماح
ديب
يــون الخْ َـلِــ���قْ ِ
بِظَّ ــ��� ْل ِب ْع ِ
ْو ِت ْن َعـــ ْد مِ ــ ْن �أَ ْهــ ِل ال ُّرجــولِه ِو َّ
راجــ ْل �أَ ْ
ال�س ْ
**

(يعاقبه)2007 ،

مزحهَ ،قل َّْت هي َب ُته).
و ُيروى عن علي ابن �أبي طالب كرم اهلل وجهه �أنه قال (من كرث ُ
وي�رص الربقيني على احل�ضور يف باب احلكمة يف هذه الأدوار من املعنى:
َّ�صــيحه ُكلْها ا ْر�ش���ا ُد ْوحِ َك ْم
خُ ��� ْذ َهالن
َ
ال�س َف ْر
ــ���ي ِء ْرفيقَــ��� ْك َق ِبـ ْل ما ِت ْب���دا َّ
َه ِّ
ِ����ص ا ْل عِ نْ��� ُده َوفا
ال�ص
ـدي���ق المْ ُخْ ل ِ
ِ
�إِ َّن َّ
ال�صـفا
ال�صا ْف ِيه فيها َّ
ال�سـَليمِ���ه ّ
ال ِّن ِّيه ّ

**

**

ال�سيفْ َحتّ���ى ْان ِي ْج َر َح ْك
رافِ���قْ لحَ َ��� ِّد ّ
ا ُّل ُّدنْيا تِــجـ���ا َره ْوال ْيغُـ��� َّركْ َم ْر َب َحــ ْك

َو ْمــثـا ْل َم ْ�ضــرو ِبــه لَنـ���ا ُمنْــ ُذ ا ْلقِـ َد ْم
ال�صديقْ
ال�ص ْك َوال ت
ِ
ْوظَ لَّ��� ْك ِب�إِخْ َ
ْخ���ون َّ
َعنَّــ��� ْك َمـ ِبـتْخَ ـلّ���ى َوال ِبـ ْعـطي قَـفــــا
ْو ِن ِّيه خَ بيثِه ْبترِ ْم���ي يف نا ِر الحْ َـريــقْ
بمْ َ ْعن���ى الأُ�ص���ولِ ْب َظ ْل ع���ايل ُمطْ َر َح ْك
ي���اح ْت ِه ْب مِ ْن ث���اين طَ ــريقْ
ُبكْرى ال ِّر ِ
(يعاقبه)2007 ،

القيمة اخلامسة  -العدالة االجتماعية:
كلما اقرتبت من ال�شعراء ال�شعبيني �أكرث ،كلما اقرتبت من �أوجاعهم الإن�سانية �أكرث.
ورحم اهلل �شاعرنا علي اخلليلي الذي كان قدمنا يف احتفالية يف ق�رص رام اهلل الثقايف
قائال� :أنتم �ضمري ال�شعب احلي .هل �صحيح ما و�صف به اخلليلي �شعراءنا ال�شعبيني؟ �آمل �أن
تكون النماذج التالية جوابا �شافيا كافيا على هذا ال�س�ؤال .فلنا �أن نعي�ش احلالة ال�شعرية
عند احل�سون وهو يقول يف �أبيات من ق�صيدة البنته:
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�س���اع الحْ َ�صريي
ا ْر َجعي م���ا ع���ا ْد ِت ْو
ِ
ا ْر َجعــي ي���ا ا ْب َن ِّيت���ي �أَ ْحــلى تمْ ــوتي
جــيت���ي عادِنـ���ي َمـلْـهـ���ا َ�أمــانِـــ���ه
َمــفــيهــ���ا ال كِــيــ���ا ُن ْوال َمـكانِ���ه

**

**

َم ِب ْده���ا ال طَ ويلِ���ه ْوال قَ�ص�ي�ري
َوال تْعي�ش���ي مِ ثِ��� ْل َب ِّي��� ْك فَق�ي�ري
�سو����س الخْ ِيانِ���ه
نَخَ ��� ْر ِب ْعروقْه���ا
ِ
���ن ا ْل َع�شــ�ي�ري
�إِالّ َللْـغَنــ���ي ِوا ْب ِ

ْ���ت عيلِ���ه ْوال غَ ِن ّي���ه
لــَ�شــ���و جـيت���ي َل َهالـ ُّدنْي���ا ال َّد ِن ِّيه
ْوال �إِنْ���تِ ِبن ْ
ْزغ�ي�ري َق ِب��� ْل م���ا ِت ْبق���ي كْب�ي�ري
كا����س المْ َ ِن ِّي���ه
َيـريتِــ��� ْك تِ�شْ ـــ َرب���ي
ِ
(يعاقبه)2011،
وملا كان حتليل ال�شعر ال�شعبي ُيف�سده وينال من عذوبته ،ف�إنني �أكتفي بالإ�شارة �إىل
البيت الأخري من هذه الأبيات التي اختطفتها من ق�صيدة له بعنوان (ارجعي) .ولنا �أن نطلق
لأخيلتنا العنان لتلفحنا حرارة النار التي كان يكتوي بها ال�شاعر .لقد عانى هذا ال�شاعر
الذي ميثل ظاهرة ت�ستحق الوفاء لعن َة النزوح ،وزمهرير الغربة ،و�أنياب الفقر ،و�إال ملا �أتته
الق�صيدة حمقون ًة بهذا احلمل الكبري من الطاقة ال�شعرية .ومل يكن �أبو عرب ب�أح�سن حال من
احل�سون .فقد كان (لزينكو ) و�شوادر خميمات �شعبنا يف ال�شتات وقع موجع للق�صيدة� .ستمع
�إليه يقول:
ِواللّيــ��� ْل بــاك���ي ف���وقْ خي ِمتْن���ا
�شَ ْه���رُ ْو َ�سنِ���ه َع��� ْم تمُ ْـ���رُ ِق ا َلأ ّيــا ْم
ري���ح ُّ
الظلْ��� ْم َع ْ�ص َفتْن���ا
ْو�أَطْ ف���ا ْل تحِ ْتِ ا ْل�َب�رَ ْ ْد َعــ��� ْم ِبتْنا ْم
ْبخيمِ���ه ْو ِ
�أُخْ ت���ي ْو�أَن���ا ِبـنْلـ���وكْ َد ْمــعِ ـتْن���ا
ري����ض ْبتو ْكلُ���ه ا َلأ ْ�سقا ْم
ْو َج��� ّدي َم ِ
�أَ ْرقــ���ا ْم تحِ ْــك���ي ُبـ ْعـ��� ْد َن ْك ِبتْنـ���ا
موعـه���ا �أَ ْرقا ْم
ْو�إِ ّم���ي َحــزينِ���ه ْد ْ
حاجتْنـــ���ا
ْـعي����ش ِبالأَ ْوها ْم
َيـ ّم���ي كَـفانـ���ا ن
ْ
كِ���ذ ُْب َد َج��� ْل ِو ْوع���و ْد ِ
الظلُ��� ْم ُّ
حاجتْن���ا نِـ�شْ ـك���ي ُّ
����س الأي��� ِد اللّ���ي َذ ْب َحــتْنــ���ا
للظال ْم
ِ
ِو ْن َب ِّو ِ
(يعاقبه)2013 ،
�شعارات احلرية والعدل وامل�ساواة ب�أيدي رافعيها واملتغنني بها .وجثم الظلم
ُذب َِح ْت
ُ
على �صدور �أبناء �شعبنا ،ومنهم ال�شعراء ال�شعبيون .فكانوا �سادة الكلمة والتعبري عن غياب
العدل ،وعربدة الظلم والطغيان.وي�سعفنا يف هذا ال�سياق ،ال�شاعر لطفي اليا�سيني بقوله:
ال�ضم�ي�ر و�شَ َّيع���وا ُج ْثمانَ���ه
م���ات
ُ

**

م���ا ع���اد يف ال ُّدنْي���ا َ�ض ٌ
م�ي�ر ُي ْذكَ���رُ

وللربقيني �أبو الأمني �رصخة يف وجه التجار الذين ا�ستعبدتهم الدنيا ،ومتلكهم الطمع.
فهو يقول يف �أبيات من ق�صيدة على البحر الوافر:
���ب ،ه���ذا ا ْلغَ�ل�ا َر َّب��� ْك محَ َ لّو
ال�ســلَـ ْع ال ت ِْ�ســتَـغِ ـلّــوا
ُـجــ���ا ِر ِّ
َي ت ّ
ال�شَّ عِ ْ
َ
ال َّتقْ���وى ِوال��َّشرَرَّ َ فْ �أ ْح َ�س��� ْن محَ َ لّو
الطَّ َم��� ْع ال ُت ْنظُروا لُ���ه ،ا ْل ُع ُم ْر فاين
ح�ي�ن ْو ُر ْز ا�سِ ـــــتْفوه���ا ْو َعلّ���و
ــوا�صـ ْلكُـ��� ِم ا ْبنِــ ْع ِرفْــه���ا َمــالين
طْ
َح ِ
ُ
ال َّدراهِ ��� ْم عِ نِــــ ْدكُ��� ْم َر ْحمِ���ه مخَ َ لّو
ّا�س ِبتْقا�ســي َجــعانــي
ْوق ِ
ُلوب الن ْ
كِ�ْث�رْ وا ِبال ِّرب���ا ا ْمـــوالُ���ه ْوغَ لّــــوا
قــ���ارون ثاين
�أَ َحــ ْدكُــ��� ْم َل ْو غَ ــدا
ْ
ــ���ت ْوطــ���ا َر ْت َمــ َظلّو
ديــ���ن ْو َ�أمانِـه
َبــال تَــقْ���وى ْوبـَال
ِ
راح ُ
َهب���ا ًء َ
(يعاقبه)2007 ،
كان �أبو الأمني �شعبي ًا جدا يف ت�صويره للتجار� .إال �أن هذه ال�شعبية مل تقلل من جمال
وار كثرية من
الت�صوير .و�إن توظيفه (لقارون) �شكل �إ�ضافة على جمال الن�ص .وللحفريي �أ ْد ٌ
دو َره الذي يقول فيه:
العتابا حتدث فيها عن العدل ،وقد اخرتت ْ
بيتِ ُّ
ِ�س ِبالحْ ِــكْـــمِه (مِ نِ�شْ ـــفيه)(ب)
�صاح���ب ( َمنِ�شْ ــــفيه)(�أ)
الظلُ��� ْم ي���ا
ْو َم ِ
ــري�ض النَّـف ْ
ْ
ــــحاب
ا�ص
ْومِ ي���ا ْه ا ْل َع��� ِد ْل قَ��� ْد �ص���ا َر ْت ( َمن َّْ�شفي)(ج)
ْبت ِْج���ري ْان ْ
كان يف �إِلْـــهــــ���ا ْ
ْ
(يعاقبه)2007 ،
�أ -ال �أقيم يف بيت الظلم (�أهله ظاملون) ب -من ال�شفاء ،ن�شفيه من ال�سقم
ج -جا ّفة
***

القيمة السادسة  -احلنني للوطن:
وقف ال�شعراء ال�شعبيون مع �شعراء الف�صيح على امل�سافة نف�سها من الوطن .فالوطن
بالن�سبة �إليهم جميع ًا ميثلُ قِبلة �أ�شعارهم ،ومهبط �أفئدتهم� .أبدع �شوقي بقوله:
غلت باخلُل ِد عنه نازعتني �إليه باخللد نف�سي
وطني ل َْو ُ�ش ُ
وا�س َت َف َّز �أبو عرب ،وما زال ،م�شاعر املاليني من الأمة العربية و�أحرار العامل ب�أغانيه
نتزع طفل عن �صدر �أمهُ .ح َّق
زع منها كما ُي ُ
و�أنا�شيده املثقلة باحلنني �إىل فل�سطني التي ان ُت َ
ل ُه �أن ُن َذك َِّر يف هذا البحث ببع�ض �أ�شعاره يف احلنني �إىل الوطن:
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َمنْ�سيـــتِ��� ْك يـ���ا دا ْر �أَ ْهـلـــ���ي
َكنّ���ي َبنْ�س���ى َد ّم���ي ْو ُج ْرح���ي

**

َمــنْــ�ســيـتِ��� ْك
َبــنْـ�ســــــــ���اكِ

يـــ���ا
يـ���ا

دا ْر
دا ْر

يــ���ان
الْـــ ِو ْد
ْـتــ���اف
ك
َع
بـيــ���ع ْب�ل�ادي
م���ا َبنْ�ســ���ى َر
ِ
ْ
ِ
ران
َع
���و َر ْد
���و ّرادِه
ْــح
الْــغُــ��� ْد ْ
َ�صــباي���ا ال َ
تِــ ْ
ــــ���ي ا ْل َ
ِّ
ــيــ���ان
ال ِّر ْع
���وتِ الحْ���ادي
ِوالمْ ِ ْزم���ا ُر
ْو�شَ ــلْي���اتِ
ْ
َ�ص ْ
المْ ِ ْزمــ���ا ْر
َعل���ى
ِوالرّاع���ي يمِ ْ �ش���ي مِ تْه���ادي
�ص���وتِ
(يعاقبه)2007،
�شعري
بتف�صيل
خلَّد �أبو عرب ب�أ�شعاره التي تفي�ض ِ�صدقا وطنيا الفتا �صورة فل�سطني
ٍ
ٍ
فريد .ومل ي َن ْل كَ ُّر ال�سنني املريرة من ذاكرة �أبي عرب �شيئا .فح ّتى �شجرة التوت التي كانت
يف �ساحة بيتهم يف ال�شجرة بقيت م�رشئبة يف روحه القلقة� .إنه يلهبنا بحنينه �إليها �إذ يقول:
مان ْان جا ْر
يا تو ِت ِة ال��� ّدا ْر َ�صبرْ ِ كْ َع ال َّز ِ
يا تــوتِــ ِة الــ ّدا ْر َحــ َّل ْفتِــ ْك ِبـ ُف ْرقـِـتْنــــا
**

���ولِ المْ ِ�شْ وا ْر
ال ُب��� ْد َم نْع���و ْد َم ْهما طَ ــ َّ
���ب ا ْل َغ ّدا ْر
خَ لّي َجن���اكِ حِ َم ْم َع ال ِ
ْغا�ص ِ
(يعاقبه)2013،

تويف �أبو عرب وهو يحلم بالعودة �إىل فل�سطني ،وباعتبار ما �سيكون قال:
راج ْع َع ْبالدي
ْب�ل�ادي
َع
راج��� ْع
�ض الخْ َ��ْضارْ اِ ،
ِ
َع ا َلأ ْر ِ
���و َره� ،أن���ا ِو ْوالدي
ِب ْ�ص
ِو ْوالدي
�أنــــــ���ا
ِ
ف���وف ال َّث ْ
**

َ���ي
ْبف ِّ
م���ا

َبنْ�س���ى

ا ْل َعري�شِ ــ���ه
الْعي�شِ ���ه

**

َ���ي ا ْل َعريـ�شِ ــــــه
ياما ْت َع َّللْن���اْ ،بف ِّ
ِوبمْ َ نا ِزلْن���ا ،ما َبنْ�س���ى الْعي�شِ ـــــه

���وه
���وه
َع
ْداللِ
محَ ْ �ل�ا َ�س ْه ِرتْن���اَ ،ع ْداللِ ا ْل َق ْهــ ِ
ا ْل َق ْه ِ
���و ْر حا ِرتْن���اِ ،وا ْل َق َم��� ْر ِي ْ�ضــ���وي
ِي ْ�ض���وي
ِوا ْل َق َم��� ْر
َن َّ
(يعاقبه)2013،
تويف �أبو عرب يف �سجن �أحالمه اجلميلة� .شاطره هذه الأحالم كثري من ال�شعراء
ال�شعبيني .ومن غري املمكن �إ�شاحة الطرف عن حادي فل�سطني يو�سف احل�سون.ومن �أقواله:

ني
يا طيــر ي���ا طا ِي ْر َعل���ى فْل�سـط ْ
َ�ســ ِّلـ ْم َعــليــه���ا ْو ُقلْــهـا جايــيـ ْن

**

ِبالخْ
ــ�ي�ر َ�صــ ِّب ْحه���ا ْو َم ّ�ســـــــيها
ْ
جاي�ي�ن َتن َْحـــــ��� ِّر ْر َ�أرا�ضــــــيه���ا
ْ

ني
يا طيــ��� ْر َ�سلــِّ ْمــلـ���ي َعليها ْوقو ْل
َي ْبال ْدن���ا ُبكْ��� َرى ا َلأهِ ــ��� ْل جاي ْ
ني
ي���اب ْيطـو ْل
جــاي�ي�ن ِب ْدنـا ن َْحــ��� ِّر ِر فل ِْ�ســـط ْ
ْ
جايــ ْ
���و َم ْهما الْغِ ِ
ني َل ْ
ني
م�ش َم ْعقــو ْل
َتنْفـوتْهــــ���ا َللْغيــــ ْر ْ
نِــ ْر�ضــ���ى ِبغيــ��� ِر ْبال ْدن���ا َت ْوط ْ
الـكـــ���ون ِوال ُّدنيـــ���ا ْومــا فيـهــا
ِو
����ض ْوطو ْل
���و َملَّكون���ا الأَ ْر ْ
�ض َع ْر ُ
ْ
َل ْ
(يعاقبه)2011،
اطمئ ّني يا حبيبة (زريف الطول) .فزريفك يرف�ض التوطني والتمليك �إال يف فل�سطني.
وا ْق�صرِ ي من قولِكِ :
ي���ا (زَريفَ الطّ���ولْ) َو ِّقفْ ت���ا ُق َّل ْك
ْ���روح ْو ِت ْت َم َّل ْك
بوب ت
خايِفْ ي���ا محَ ْ ِ
ُ

اح َ�س ْن َل ْك
���ح َع ا ْل ُغ ْر ِبه ِو ْب�ل�ا َدكْ ْ
را ِي ْ
ْغ�ي�ر ْو ِتنْ�ســـــاين �أَنا
ِوتْعا�شـــــ ِر ال ُ

ي�ؤكد �شعرا�ؤنا ال�شعبيون على �أن دار الفل�سطينيني هي فل�سطني فقط .فال معنى للحياة
�إال فيها ،وال �سعادة لفل�سطيني وال هناء �إال يف مرابعها:
ي���ا دا ِرن���ا
ِوالتّيــ��� ْن

كـ���ان
اللّ���ي
ْ
ـــ���ان
ِوال ُّر ّم
ْ

ي���ا َه��� ْل تَ���رى ي���ا دا ْر
انْ���دا ْر
مــ���ان
ال َّز
ِوالّ
ِ
�أَ ّي���ا ِم اللّ���ي ُكنّ���ا فيك���ي
ْزغ���ا ْر
اطْ ف���ا ْل
ِو ْحن���ا
ْبعي��� ْد
م���ان
��َص�رَ ْ يل
َز ِ
ي���ا دا ِر يـــ���و ِم الْعي��� ْد
ْجدي��� ْد
ـ���ن
ِونْع���ا ِو ِد
ْم ِ
َم ْل َع ْبن���ا
ا ْل َبي���ا ِد ْر
ف���وق
ِ
ْيـعيـــ��� ْد
َعلين���ا
َواهلل

**

**

**

كُــ��� ِّل
���ج
َ�س َّي ْ

فيـهــ���ا
الْــ َهــن���ا
َحــوا�شـــيـــــه���ا

َعـل���ى حالِـــ��� ْك
َبـ ْعــ���دِكْ
ْحـوالِــــــ��� ْك
غَ َّيـــ��� ِر
ت���ا
���و ْر لَياليــك���ي
الخْ�ي�ر
ِو
ِ
ْم َن ِّ
َحـــــواليـهــــ���ا
ــ���ب
ِن ْل َع ْ
تاجـيكــــ���ي
مِ ــ�شْ ــــــت���اقْ
يــــ���و ِم اللّـــــــ���ي نِــلْفيك���ي
نَــواحــيــكـــ���ي
نْــ َعــ ِّمــ��� ْر
ْــحــنـ���اين َم�شرْ َ ْبن���ا
ِو ْم ِ
ــ���ن ال َ
لَـيـالــيــهـــــ���ا
���و ْة
َز ْهـــــــ ِ
(يعاقبه)2011،
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

309

العدد السادس 2018

310

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

وبالرغم من العي�ش الرغيد يف الكويت ،مل تنطفيء جمرة احلنني �إىل فل�سطني يف مهجة
�أبي �أ�رشف العرابي .وكان للعيد يف الغربة ُم َو َّ�شح ًا خمتلفا على ل�سان �أبي �أ�رشف:
عيـــ��� ْد
عِ نْ���دي
م���ا
ّــا����س تْــ َع ِّيـــ��� ْد
���و كُــ��� ِّل الن ِ
َل ْ
َو ْر�شُ ���قْ
بِال�شّ ـــي��� ْد
عي���دي يف ْب�ل�ادي �شَ ـــ ِّي��� ْد
**

ي���ا عيــ��� ِد ا ُّب ْع��� َدكْ �صــا ِب��� ْر
ْب َجــ�ْب�رْ ِ الخْ َ واطِ ��� ْر
َحــتّ���ى
ْ���راق ْب�ل�ادي ناطِ ��� ْر
ْو َع ف ِ
ِ����س بنْـغــامِ ـــــ��� ْر
ع���ا ُم ل َّ
ا ْل َبيــــ���ا ِد ْر
َع
َب ْت َذكَّ��� ْر
ا ْل َعما ِي��� ْر
َعل���ى
ِننْ��� ِز ْل
انّاطِ ��� ْر
الْعي��� ِد
ليلِــ��� ِة
ع���ا َك ْع���كِ الْعي��� ِد نْحا��ِش�رِ ْ

**

**

جيحــ���ه
ْ���روح المْ ُ ْر َ
ُكنّ���ا ن ِ
حيح���ه
َم ْعن���ا
َم�ص���اري �شْ َ
َ�سيحــ���ه
���وا
ال�ساح���ه ا ْلف َ
َ
ِج ّ
ْمليحــ���ه
نِ�شْ �َت�ررَ ي ��َش�ررَ ْ ِوه

َع��� ِّد يّل
ِ�إلْنــ���ا
مــ���ا
��َص�ررَ ْ يل
����ض
َت
الأَ ْر ِ

ـــــــن�ي�ن
ْ�س
ْ
ْمعيـ��� ْن
�س�ي�ن
خَ ْم ْ
نْعيـ��� ْد

نِــلْــتَــــــ��� ْم
كُـــنّـــــ���ا
َهـ��� ْم
نِـ ْهـمِـــ��� ْل
مـــــ���ا
كَــ��� ْم
ــــــاعـــ���ه
َــل�س
َ
ل ّ
الْعيـــ��� ْد
َ�صـــــبايـ���ا
���ح
ُّ
ال�صــــ ِب ْ
ِوالخْ
ـــ�ي�ر
ِ
ِو ْ�صـغيــ��� ِر
ِونْـقُـلّــــ���و

***

َبكّيــ��� ْر
كْثـــيـ��� ْر
كْبـيــ��� ْر
زيـــ���د
(يعاقبه)2007،

ملحق  -نبذة عن الشعراء املذكورين يف البحث:
شعراء شعبيون من اجلليل:
1 .1يو�سف علي ح�سونه .ولد يف �شعب ق�ضاء عكا عام  ،1927وتويف يف لبنان عام .1979
ا�شتهر با�سم يو�سف احل�سون �أو �أبو العالء .لقب بحادي فل�سطني .وهو �صاحب برنامج
�صوت فل�سطني� -صوت الثورة الفل�سطينية.
�2 .2إبراهيم حممد �صالح املعروف بابي عرب  .ولد يف قرية ال�شجرة ،ق�ضاء طربية عام
 ،1931وتويف يف خميم حم�ص يف �سوريا عام .2014

.3
.4
.5
.6
.7

�3أحمد حممد قا�سم الهيبي ،املعروف ب�أبي ع�صام امليعاري .ولد يف ميعار عام ،1928
وتويف يف كابول عام .2004
4يو�سف فخر الدين العروف ب�أبي كمال .ولد يف دالية الكرمل عام � .1937صدر له
ديوانان= وادي النحل ،وحجر البد .وله �أبحاث قيمة يف الزجل.
5توفيق م�سعود حلبي املعروف بتوفيق احللبي� ،أبو كنان .ولد يف دالية الكرمل عام
 .1968وهو من �شعراء الزجل املنربيني بالإ�ضافة مليدانيته يف احلداء.
6يو�سف �سعده .من مواليد �سخنني عام � .1950صدر له ديوان ال�شعر ال�شعبي يف العر�س
الفل�سطيني عام .2010
�7إبراهيم حممد �إبراهيم ال�شلبي� ،أبو حممد.من مواليد اك�سال عام � .1979شاعر زجلي.

شعراء شعبيون من جنني:
1 .1حافظ مو�سى حاج �إ�سماعيل �أبو لبده ،امللقب بحافظ ال�سندياين �أو �أبو مو�سى .من مواليد
ال�سنديانه ،ق�ضاء حيفا .ولد عام  – 1910وتويف عام  1978يف خميم جنني .مت
اعتباره من جنني لأن �سواد م�شواره الفني امليداين كان يف جنني .وهو والد ال�شاعر
الكبري مو�سى حافظ� ،أبو حافظ.
2 .2حممد مرعي �أبو فرحة .ولد يف قرية اجللمة عام  1920وتويف فيها عام  .2004وهو
�شاعر قلم ولي�س من ال�شعراء امليدانيني .جمع ابنه ماجد بعد وفاته �أعماله ال�شعرية يف
ديوان �أ�سماه (ح�صاد ال�سنني) عام 2000م.
العراين .ولد يف قرية
�3 .3إبراهيم حممد �إبراهيم خالدي ،املعروف
بالعراين �أو �أبو ب�سام َّ
َّ
عرانه عام  ،1923وتويف عام  .1996من �شعراء الرعيل الأول امليدانيني.
َّ
4 .4توفيق عبد منر �صبح  ،املعروف ب�أبي الأمني الربقيني ،ولد يف قرية برقني عام ،1927
وتويف فيها عام  .1992وهو �شاعر ميداين.
5 .5عبد اللطيف حممد م�صطفى ال�شيباين ،املعروف ب�أبي جا�رس احلفريي  .ولد يف احلفرية،
قرب بلدة عرابه عام  ،1931وتويف فيها عام  .1999من ال�شعراء امليدانيني .
(6 .6حممد خالد) عارف م�صطفى اجلرب ،وامللقب ب�رشيف.ولد يف بلدة عرابه عام ،1934
وتويف يف مدينة الزرقاء يف الأردن عام .2008
7 .7جنيب �صربي يعاقبه .ولد يف بلدة كفرراعي عام  .1963وهو ابن ال�شاعر ال�شعبي
�صربي جنيب يعاقبه.
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املصادر واملراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1الربغوثي ،عبد اللطيف .ديوان �شيخ ال�شعراء ال�شعبييني راجح غنيم ال�سلفيتي ،جامعة
بري زيت.1994 ،
�رسحان ،منر .مو�سوعة الفلكلور ال�شعبي الفل�سطيني ،عمان ،ط.1998 ،2
ْ 2
�3أبو فرحه ،ماجد .ح�صاد ال�سنني .ديوان زجل لل�شاعر حممد مرعي �أبو فرحه ،مطبعة
ال�سالم – جنني.2000 ،
4هيبي،حممد .خفق ال�سنديان ورائحة الزعرت .كابول .2005
5فخر الدين ،يو�سف.ديوان وادي النحل .دالية الكرمل.1996 ،
6يعاقبه ،جنيب .فر�سان الزجل واحلداء الفل�سطييني ج ،1ط.2007 ،1
7يعاقبه ،جنيب .فر�سان الزجل واحلداء الفل�سطيني ج ،2ط.2014 ،1
8يعاقبه ،جنيب .حادي فل�سطني يو�سف احل�سون ،ج ،2ط.2011 ،1
9يعاقبه ،جنيب .حداء و�أغاين الثوار� ،شاعر الثورة الفل�سطينية �إبراهيم �صالح �أبو عرب،
ط.2013 ،1

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 �أدبية يعك�س روح ال�شعب وثقافته و ن�ضاالته ,ف�أمة بال ما�ض هي
�أمة بال م�ستقبل وال حا�رض  .واملثل ال�شعبي عندما ت�ستمع �إليه ن�شعر بالفخر وال�رسور لأنه
ميثل الواقع ويعمق االنتماء والهوية والتجذر  ,والأمثال ال�شعبية الفل�سطينية هي مر�آة الأمة,
تعك�س م�شاعرها وقيمها ال�سلبية والإيجابية .فالأمثلة ال�شعبية هي نتاج جتارب حمددة
�شاع ا�ستعمالها مبنا�سبة وقوع جتارب �أو مواقف مماثلة واملثل ال�شعبي غالبا جمهول
القائل والفرتة الزمنية .
يتناول هذا البحث «املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني درا�سة مو�ضوعية « حيث �ستقوم
الباحثة بدرا�سة املثل من �أبعاد عدة :البعد االجتماعي والبعد الأخالقي والبعد النف�سي والبعد
الديني والبعد العلمي والتعليمي والطبيعة .ولكل منطقة جغرافية يف فل�سطني لها �أمثالها
ال�شعبية التي متيزها بلغتها ال�شعبية (اللهجة) عن بقية املدن الفل�سطينية .وقد ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي لعر�ض املو�ضوع و�إبراز الأهداف املرجوة 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 deeprootedness, and popular Palestinian proverbs are the mirror of the nation,
reflecting their feelings and negative and positive values. Popular proverbs
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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�سة مو�ضوعية  ,حيث يعد املثل
ال�شعبي �أداة ات�صال قويل عند العرب ب�صفة عامة والفل�سطيني ب�صفة خا�صة � ,إذ هو تعبري
عن ال�شعب بكل طبقاته االجتماعية  ,وهو الثقافة التي تتلقاها الأجيال جي ًال بعد جيل ,
وهو من �أنواع الرتاث التي تربط الفل�سطيني ب�أر�ضه وتدفعه للتم�سك بحقه ووطنه وعروبته
وانتمائه .
واملثل ال�شعبي يعد من �أهم فنون الأدب ال�شعبي �شيوع ًا يف املجتمع ،لأنه يعرب عن كل
الطبقات االجتماعية :املثل هو :القول املخت�رص الذي يلخ�ص حكاية �أو حادثة من احلوادث
ب�إيجاز �شديد ،وكلمات قليلة ،ويقال على �شاكلة احلكاية �أو احلادثة ,ويختلف باختالف
النا�س والبيئة وتعني الأمثال خمتلف جتارب النا�س.
تهدف الدرا�سة �إىل:

1 .1احلر�ص واالهتمام باملثل ال�شعبي و�إدراك ما تنطوي عليه من دالالت بهدف
�إبرازها .
2 .2ت�أكيد الهوية الفل�سطينية والتم�سك بالثوابت الوطنية .
�3 .3إبراز املو�ضوعات املختلفة التي تناولتها الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية
لغر�ض الو�صول للأهداف املرجوة اتبعت الباحثة املنهج التحليلي الو�صفي؛ لأنه
�أقرب املناهج خلو�ض هذه الدرا�سة .
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:

1 .1املثل ال�شعبي الفل�سطيني عرب عن ال�شعب الفل�سطيني من كل جوانب حياته ,

2 .2كما عرب عن الهوية الفل�سطينية ب�سهولة وي�رس ,
3 .3املثل ال�شعبي يف مدينة جنني ال يختلف عن املثل ال�شعبي يف باقي مدن وقرى
فل�سطني ،وان اختلفت يف حرف �أو يف كلمة ولكن امل�ضمون نف�سه ,
4 .4املثل ال�شعبي يف معظم احلاالت تعبري عن نتاج جتربة �شعبية طويلة تخل�ص �إىل
للح�ض على �سلوك معني � ،أو للتنبيه من �سلوك
عربة وحكمة  ،وت�ؤ�س�س على هذه اخلربة
ّ
معينّ ..
ومعرب
5 .5و يت�سم املثل ب�صفات وا�ضحة �أهمها  :ال�شيوع واالنت�شار والإيجاز والعامية ُ
عن قيم الأفراد و اجلماعة وال�سجع املتوارث
ويف اخلتام تو�صي الباحثة مبا ي�أتي :

1 .1االهتمام بتدوين الأمثال ال�شعبية وحماولة معرفة �أ�صل املثل حتت م�س�ؤولية
وزارة الثقافة.
2 .2اهتمام مراكز البحث العلمي يف اجلامعات العربية والفل�سطينية مب جمعه
امل�ست�رشقني من �أمثال وترجمتها لك�شف ما دونوه واال�ستفادة منه والرد عليه.
�3 .3إقامة م�ؤ�س�سة تخت�ص بالرتاث الفل�سطيني حلفظه من ال�ضياع.
4 .4تدري�س مقرر امل�أثورات ال�شعبية بكافة �أنواعها يف املراحل الدرا�سية املختلفة

مدخل:
الرتاث ال�شعبي هو �أداة ات�صال وجداين عند العرب ,يف كل البيئات وكل الع�صور  ,وهو
تعبري عن ال�شعب بكل طبقاته االجتماعية والثقافية التي يتلقاها جيل عن جيل �أو التي
انتقلت من جيل �إىل جيل �آخر «( , )1الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يعرب عن ال�شخ�صية الفل�سطينية
�,إن�سانيتها وعروبتها  ,وهويتها وانتمائها وثقافتها بالعودة وتراثنا يعك�س روح ال�شعب
ون�ضاالته ,وتعد فل�سطني من �أقدم الدول اهتمام ًا بالرتاث حيث بد�أ االهتمام به عن طريق
جملة اجلمعية الفل�سطينية ال�رشعية  ,وهي �أقدم جملة فولكلورية يف العامل �صدرت 1920
وا�ستمرت يف �صدورها حتى حزيران  1948م يف حني بد�أ االهتمام بالرتاث ال�شعبي يف
م�رص يف الثالثينيات من القرن الع�رشين  ,ويف الكويت يف �أوائل اخلم�سينيات ويف العراق
بعد ثورة /14متوز 1958/م ويف �سوريا عام 1985م ويف الأردن يف ال�ستينيات «(.)2
والرتاث ال�شعبي يت�ضمن فروعا كثرية منها  :املثل ال�شعبي واحلكاية والأ�ساطري واخلرافات
واملعتقدات والأغاين ال�شعبية والأقوال واحلكم والهتافات وال�شعارات ال�شعبية  ,حيث نظر
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الفل�سطينيون للرتاث ال�شعبي ب�أنه قيمة �أدبية يجب املحافظة عليها  ,كما نظروا له ب�أنه
مت�سك بالهوية الوطنية ومت�سك بالأر�ض  ,وعرفوا �أن الرتاث هو اعرتاف بال�شعب ك�شعب
وهوية ووطن .
يقول توفيق زياد «�إننا ننظر �إىل الأدب ال�شعبي من وجهة نظر احلا�رض وامل�ستقبل ,
ففي م�سريتنا نحو احلرية ال�سيا�سية واالجتماعية  ,نحن ب�أم�س احلاجة �أن ن�شحذ ذلك ال�سالح
الأ�صيل � ,إنه الزم لنا ,لن�صقل به نف�سيتنا حتى يزدهر كل ما هو خري وطيب فيها»(.)3
الأمثال ال�شعبية هي ذاكرة ال�شعوب ,وحافظة جتاربهم وخربة �أجيالهم وهي ترجمة عميقة
للأحا�سي�س ال�شعبية الذي ي�صاغ باللهجة املحلية .واملثل ال�شعبي هو نوع من �أنواع الأدب
ال�شعبي املتنوعة كالأغنية ال�شعبية واحلكاية والأ�سطورة والنكتة ال�شعبية ،ولكن ما مييز
املثل ال�شعبي عن باقي �أنواع الفنون الأخرى هو �رسعة جريانه على ل�سان العامة ,واملثل
ال�شعبي ينت�رش بني العامة واخلا�صة  ,بني املتعلم وغري املتعلم.
واملثل ال�شعبي يعد �أكرث الأ�شكال انعكا�س ًا لأ�سلوب حياة النا�س ومعا�شهم ومعتقداتهم
و�أخالقهم ,فهو تعليق �رسيع قد يحمل انطباع ًا �رسيعاً .وتع ُّد الأمثال الذاكرة احلية لل�شعوب
وال�سجل احلقيقي الذي من خالله ميكن معرفة تاريخ �أمة وح�ضارتها .اهتم العرب بالأمثال
ال�شعبية و�أدركوا القيمة البالغية لها منذ القدم ,فاهتموا بجمع الأمثال وترتيبها وت�صنيفها
وو�ضعها يف كتب خا�صة ,نذكر من هذه الكتب كتاب (جمهرة الأمثال) لأبي هالل الع�سكري
,وكتاب (جممع الأمثال) للميداين ,وكتاب (الأمثال) للمف�ضل ال�ضبي .وقدمي ًا قالت العرب:ـ
«الأمثال م�صابيح الكالم».
فاملثل العربي قول �سائر بني الأفراد وال�شعوب م�رسى النار يف اله�شيم ,حيث قام بدور
حاكم يف الثقافة وتاريخ ال�شعوب  ,يتحرك يف حدود عرفهم وتقاليدهم ,وقد نظمت الأمثال
�سلوك الفرد واجلماعة ،وحددت عالقة اجلماعة مبجتمعها وببيئتها .

تعريف املثل الشعيب عند العرب:
الأمثال ال�شعبية هي حافظة جتارب ال�شعوب وخربة جتاربهم وتعبري �صادق عن
ح�سهم ,ولقد حظيت الأمثال باهتمام كبري عند العرب والغرب على حد �سواء ،وان كان
اهتمام العرب بهذا الفن ب�شكل وا�ضح  ,يقول ابن الأثري م�شرياً لأهمية الأمثال «احلاجة �إليها
�شديدة ،وذلك �أن العرب مل ت�صنع الأمثال �إال لأ�سباب �أوجدتها وحوادث اقت�ضتها ,ف�صار
املثل امل�رضوب لأمر من الأمور عندهم كالعالقة التي ال يعرف بها ال�شيء».
لقد ورد تعريف «املثل» يف ل�سان العرب مادة مثل( :مثل :كلمة ت�سوية ,يقال هذا مثله

ومثله كما يقال �شبهه و�شبهه)»()4

َ َ
َ
وعرف القدماء املثل يف كتبهم فعرفه ابن عبد ربه املتوقي �سنة  321هجري فقال:
(الأمثال هي و�شي الكالم ,وجوهر اللفظ ,وحلي املعاين ,التي تخري بها العرب وقدمتهاالعجم ونطق لها يف كل زمان وعلى كل ل�سان,فهي �أبقى من ال�شعر و�أ�رشف من اخلطابة ,مل
ي�رس �شيء ك�سريها  ,و .....عموما حتى قالوا (�أ�سري من املثل)»)5(.
وعرف ال ّنظام املثل « :يجتمع يف املثل �أربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم هي �إيجاز
اللفظ  ,و�إ�صابة املعنى ,وح�سن الت�شبيه ,وجودة الكتابة  ,فهو يف نهاية البالغة»)6(.
وعرف الع�سكري املثل ،وبني �سماته يف قوله« :وملا عرفت العرب الأمثال
تت�رصف يف �أكرث وجوه الكالم ،وتدخل يف جل �أ�ساليب القول� ،أخرجوا يف �أوقاتها
من الألفاظ ليخف ا�ستعمالها وي�سهل تداولها ،فهي من �أجل الكالم و�أنبله و�أ�رشفه
و�أف�ضله ،لقلة �ألفاظها وكرثة معانيها وي�سري مئونتها على املتكلم من كثري عنايتها
وج�سيم عائداتها ،ومن عجائبها �أنها مع �إعجازها تعمل عمل الإطناب ،ولها روعة
�إذا برزت يف �أثناء اخلطاب واحلفظ املوكل مبا راع من اللفظ وندر من املعنى»()7
واخلا�صة يف
العامة
و�أدىل الفارابي �أي�ضا بدلوه يف تعريف املثل بقوله« :املثلُ ما ترا�ضاه
ّ
ّ
لفظه ومعناه ،ح ّتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به يف ال�سرّ اء وال�ضرّ اء ،وا�ست ّدروا به املمتنع
وتفرجوا به عن الكرب واملكربة ،وهو من �أبلغ
من ال ّدر ،وو�صلوا به �إىل املطالب ّ
الق�صيةّ ،
مبالغ يف بلوغ املدى
ناق�ص �أو مق�صرّ ٍ يف اجلودة �أو غري
احلكمة ل ّأن ال ّنا�س ال يجتمعون على
ٍ
ٍ
()8
ال�سيوطي يف تعريف املثل نق ًال عن املرزوقي �صاحب كتاب «�رشح
يف ال ّنفا�سة» و يقول ّ
الف�صيح» �إ ّنه« :جمل ٌة من القول مقت�ضب ٌة من �أ�صلها �أو مر�سل ٌة بذاتها ،فت ّت�سم بال َقبول وت�شتهر
ي�صح ق�صده بها ،من غري تغي ٍري يلحقها يف لفظها
عما وردت فيه �إىل ِّ
كل ما ّ
بال ّتداول فتنتقل ّ
يوجه الظّ اهر �إىل �أ�شباهه من املعاين ،فلذلك ُت�رضب و�إن ُجهلت �أ�سبابها ال ّتي خرجت
وعما ّ
ّ
()9
ال�شعر فيها ما ال ُي�ستجاز يف �سائر الكالم» .
�رضورات
وم�ضارع
احلذف
من
جيز
ت
وا�س
عليها،
ّ
ُ
تعريف الكُتاب املحدثون املثل ال�شعبي يف كتاباتهم« ,املثل ال�شعبي جملة ق�صرية بليغة
جاءت تعبرياً عن جتربة حمددة ,و�شاع ا�ستعمالها مبنا�سبة وقوع جتارب �أو مواقف مماثلة
للتجربة الأ�صلية  ,وبع�ض هذه التجارب اختفت ق�صتها �أو تفا�صيلها  ,وبع�ض هذه التجارب
مازالت ق�صتها �أو تفا�صيلها وا�ستمر املثل املعرب عنه يف التداول»()10
وعرف �إميل بديع
ّ
يعقوب يف مو�سوعة �أمثال العرب املثل ب�أنه (عبارة موجزة ي�ستح�سنها النا�س �شكال
وم�ضمون ًا فتنت�رش فيما بينهم  ,يتناقلها اخللف عن ال�سلف دون تغيري متمثلني ال غالب ًا يف
ال وان جهل هذا الأ�صل)»()11
حاالت مت�شابهة ملا �رضب لها املثل �أ�ص ً
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وعرف �إبراهيم منر مو�سى املثل ( -:ي�شكل املثل ال�شعبي خال�صة لتجربة واقعية
عا�شها الإن�سان يحمل يف ثناياه معرفة الإن�سان لنف�سه وللآخرين وللعامل من حوله
,وهو وجه م�رشق من وجوه الرتاث الوطني املعرب عن �شخ�صية الأمة و�أخالقها وهمومها
وتناق�ضات حياتها “()12
وعرفت الدكتورة نبيلة �إبراهيم املثل( -:هو القول اجلاري على �أل�سنة ال�شعب ,والذي
يتميز بطابع تعليمي وب�شكل �أدبي ي�سمو على �أ�شكال التعبري امل�ألوف ,فاملثل قول موجز �أو
حكاية رمزية �شائعة يتمثل بها الإن�سان يف حالة يعي�شها �أو موقف يقفه ,في�شبه به �ضمين ًا
احلالة التي مر بها املثل “()13
ويعرف ي�رسي جوهرية عرنيطة املثل بقوله :

“الأمثال عادة هي جمل ق�صرية ,ولكنها نتجت عن خرية طويلة ,وقد ثبت �صحتها
الزمن َو َدونها يف �سجالته لي�صدرها يف الوقت املنا�سب حكمة لل�شارع وانتقاداً لأذى
احلياة” ()14
وعرف د .حممد كمال جرب املثل الفل�سطيني ب�أنه �أذن املثل ال�شعبي“ :هو قول ل�شخ�ص
جمهول �صدر نتيجة جتربة ما انت�رشت مع مرور الوقت والأيام ومماثلة ورد فيها حاالت
م�شابهة .واملثل كونه جملة موجزة حمكمة البناء ,بليغة املعنى  ,ووا�سعة االنت�شار بني
فئات ال�شعب  ,تنبع من جتربة حياتية فل�سطينية جمعية ولي�ست فردية”  )15(“ ,ويت�سم
املثل ال�شعبي ويتميز ب�سمات عدة  :اخت�صارها يف كلمات عدة “جملة �أو جملتني ,و�رسعة
انت�شارها وتداولها من جيل �إيل جيل �آخر  ,ومن لغة �إيل �أخرى عرب الأزمنة و الأمكنة .كما
يعرف د .حممد توفيق �أبو علي املثل بقوله “ املثل فيه احلقيقة الناجتة عن التجربة تلك
التي نعتربها �أم ًا جلميع �أنواع املعرفة � ,إن يف املثل عمق ًا خا�ص ًا ويفيد املثل معنيني :
ظاهراً وباطن ًا � ,أما الظاهر فهو ما يحمله من �إ�شارة تاريخية �إىل حادث معني كان �سبب
ظهوره  ,و�أما الباطن فهو ما يفيد معناه من حكمة و �إر�شاد وت�شبيه وت�صوير “ ()16
وقد اهتم امل�ست�رشقني �أي�ضا بالأمثال ال�شعبية العربية وجمعها يف م�ؤلفات خا�صة
قبل �أن يدرك �أبناء العرب �أهميتها ب�سنوات ومن �أبرز ه�ؤالء امل�ست�رشقني :
1 .1الأملاين �ألربت �سو�سني ( )1899 - 1844وله كتاب يف الأمثال واحلكم الدارجة
�سنة .1878
2 .2ال�سويدي كارلوالند برج (ت  )1924وله كتاب فيه كثري من الأمثال (�أمثال �أهل
ال�شام) طبع يف اليدن �سنة .1883
3 .3الهولندي �سنوك هورخرونية ( )1936 - 1857وله كتاب عن الأمثال عند �أهل

مكة املكرمة طبع يف هاج �سنة  .1886واحلقيقة �أن الكتاب يحتوي على درا�سة للأمثال
واحلكم احلجازية التي قام بجمعها خالل �إقامته يف احلجاز �سنة 1884م ،و�أ�ضاف �إليها
�إ�ضافات عديدة .ويع ّد من الدرا�سات اجليدة للأمثال واللهجات يف منطقة احلجاز عامة،
ويف مكة املكرمة خا�صة ،وقد طبع الكتاب �أكرث من مرة يف اليدن عام  1925حتت ا�سم
«»mekkenisch sproch wortey unfbed ensyrten

4 .4ال�سوي�رسي بوركهارت ( )1817 - 1784له كتاب بالعربية مطبوع ا�سمه “�أمثال
عربية مع ترجمتها للغة االجنليزية”.
واهتم كثري من امل�ست�رشقني بدرا�سة اللهجات والأدب ال�شعبي �إجماال .وم�ؤلفات ه�ؤالء
الكتاب تعطى �أهمية كبرية للمثل العربي الذي �سعى امل�ست�رشقون �إىل درا�سته واال�ستفادة
منه ،ومن الأ�سباب التي دفعت امل�ست�رشقني لالهتمام بالأمثال ال�شعبية �أمور عدة منها :
1 .1الرتكيب اللغوي الب�سيط للمثل ال�شعبي.
2 .2الأمثال ال�شعبية التي تعك�س مزيج ًا من العادات والتقاليد والطقو�س وامل�أثورات
ال�شعبية كاملالب�س واملقتنيات التي تخت�ص بكل بيئة فهي ت�شكل معين ًا للباحثني.
3 .3تت�ضمن الأمثال ال�شعبية قيم ًا �أخالقية عند كل �شعب من ال�شعوب ،وهذه تكت�سب
�أهمية كبرية للدرا�سات االجتماعية.
4 .4يف الأمثال دالالت نف�سية للعادات التي يعي�شها املجتمع من املجتمعات يف مراحل
تاريخية معينة.
5 .5الأمثال من �أكرث الطرق التي ي�ستخدمها ال�شعب للتعبري عن وجهة نظره يف الأحوال
ال�سيا�سية واالقت�صادية فكثري من الأقوال التي قيلت �أمثاال ال ي ُعرف قائلوها رغم ما فيها
من �سخرية ونقد الذع” )17(.والأمثال ال�شعبية ب�صفتها جزءاً من الأدب ال�شعبي جندها م�ؤثرة
يف غريها من فنون النرث الأخرى ،فال�شاعر ي�ضمنها يف �شعره وكاتب احلكاية ي�ستدل بها
على حكايته .

األهداف العامة لضرب األمثال :
1 .1ذكر حادثة �أو جتربة مرت بال�سياق نف�سه.
2 .2لت�أكيد ر�أي ولتربير موقف معني.
�3 .3إقناع الآخرين بال�صواب والر�أي ال�سديد.
 4 .4حماولة حل م�شكلة َ�ص ُعب حلها.
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خصائص املثل الشعيب :
1 .1لغة املثل ال�شعبي لغة ب�سيطة �سهلة بلهجة �شعبية ,فهو يعك�س لهجة املنطقة التي
قيل فيها  ,فمعظم الأمثال بالعامية وال يعنى ذلك عدم وجود �أمثال بالف�صحى «رب �أخ لك
مل تلده �أمك» .
2 .2الإيجاز  :فاملثل ال�شعبي مبني على االخت�صار والإيجاز ,فهو يتكون من كلمات
عدة ت�ضم معاين كثرية «جناح الإم بلم « .
3 .3تخاطب كل العقول على اختالف ثقافتهم وتفكريهم .
�4 .4رسعة انت�شارها وتداولها بني النا�س من لغة �إىل �أخرى عرب الأزمنة والأمكنة .
5 .5الأمثال حتتوي على �صيغة حتذيرية  ,تهذيبية  ,قيمية � ,أخالقية  ,تعليمية ,
اجتماعية ,اقت�صادية �,سيا�سية  ,دينية .
6 .6متتاز الأمثال ب�أنها ذات �سمو على الكالم العادي  ,رغم �أنها ذات طابع �شعبي ,
وهي تعي�ش يف �أفواه ال�شعب .
7 .7ومتتاز بربط اجليل املا�ضي باجليل احلايل .

مصادر األمثال الشعبية :
وال�شعب الفل�سطيني له جتاربه ور�أيه ال�صائب يف كثري من الأمور ,وقد عرب عن ذلك
ب�أمثال كثرية لها �أ�صول بالت�أكيد يف اللغة العربية قدميا �سواء يف العالقات االجتماعية يف
الزواج وعالقة النا�س بع�ضهم ببع�ض وارتباطهم ب�أر�ضهم وكرههم لأعدائهم �أو الأخالق �أو
املزروع �أو ال�سيا�سة �أو يف احلرب �أو يف ال�سلم .ومن هذه امل�صادر:
1 .1ما ا�ستمد من حادثة �أو ق�صة معروفة حدثت بالفعل «اللي بيعرف بيعرف واللي ما
بيعرف بيقول كف عد�س “.
2 .2ما اخذ من نكتة �شعبية مثل «م�سمار جحا « .
3 .3ما �أقتب�س من الف�صحى بن�صه �أو ب�شيء منه «دوام احلال من املحال « « ,ال�ساكت
عن احلق �شيطان �أخر�س « .
4 .4ما ا�ستمد من الرتاث الأدبي ال�شعبي مثل� :سرية عنرتة .والزير �سامل «عامل حاله
عنرت «
5 .5امل�ستمدة من عنا�رص الطبيعة والزراعة مثل�« :أذار �أبو الزالزل والأمطار» «ظل

احلجر وال ظل ال�شجر» .
والأمثال ال�شعبية لي�ست جمرد كلمات وجمل مرتابطة  ,تعتمد على ال�سجع ,بل هي
تعك�س حياة ال�شعوب وت�سهم يف ت�شكيل ثقافة املجتمع ،ولهذا كان املثل ال�شعبي يبحث يف
�سلوك الأفراد ون�شاطهم  .وال�شعب الفل�سطيني املمتدة جذوره عرب �أعماق التاريخ العربي،
ي�شكل نقطة فارقة يف التاريخ العربي يف خمتلف امليادين  ,لأن هذا ال�شعب عا�ش املعاناة
والعنف و�سلك طريق املقاومة والن�ضال �سنني طويلة ،ومازال يدافع عن كيانه وهويته
ووجوده .

املوضوعات اليت تناولتها األمثال الشعبية الفلسطينية :
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Úالبعد االجتماعي.
Úالبعد الأخالقي .
Úالبعد النف�سي
Úالبعد الديني.
Úالبعد العلمي والتعليمي.
 Úالطبيعة

أوالً  -البعد االجتماعي:
يلعب املثل ال�شعبي دورا مهم ًا يف �إبراز البعد االجتماعي مبختلف مو�ضوعاته يف
املجتمع الفل�سطيني من خالل تداوله ي�سعى العامة �إىل تعميق وتر�سيخ معايريهم الأخالقية
ونظراتهم االجتماعية  ,حيث ي�سهم املثل يف ت�شكيل ثقافة املجتمع وفل�سفته و�سلوكه
ويدفعه �إىل االيجابية والتفاعل مع الآخرين «(.)18حيث مل يرتك املثل �شيئا �إال تناوله»
املثل ما خلّى ا�شي تقولوا « �أي �أنه عالج جميع الظروف والأحوال والق�ضايا ،ف�أتى على
احلياة مبناق�ضاتها الفرح واحلزن واملوت واحلياة والفراق واللقاء ...الخ
و�سوف نتناول �أهم املو�ضوعات التي تناولها البعد االجتماعي:

1 .1املر�أة  :هي ن�صف املجتمع وهي حامية الديار ومربية الأجيال  ,املثل الفل�سطيني
مل يرتك يف حياة النا�س �شيئ ًا �إال وله قول فيه ,واملثل الفل�سطيني مل يغفل املر�أة « ذلك
الكم الهائل من الأمثال التي تغطي جوانب �أمورها احلياتية ,حلوها ومرها فكان خري
معرب ب�شكل وا�ضح عن �سماتها اخلا�صة ذات املالمح الوا�ضحة ،ما �أك�سبها ذاتية متميزة
وا�ستطاعت �أن حتافظ عليه عرب �سنني طويلة «(. )19
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وت�صور الأمثال ال�شعبية املر�أة يف مناحي احلياة املختلفة ،فهناك الأمثال التي
�أظهرت ال�صورة االجتماعية والتي تتمثل ب:
Ú Úعالقة املر�أة ب�أهلها ،وزوجها ،و�أهل زوجها ،و�رضتها ،وحميط �أ�رستها ،وتربيتها
لأبنائها ،وحث زوجها على العمل واالجتهاد.
 عالقة املر�أة بزوجها  ,ووقوفها �إىل جواره «املرة املليحة بتعمل من الهامل زملة
« �أي املر�أة تقف �إىل جوار زوجها وم�شاركته يف كل �أعباء احلياة حتى و�إن كان الرجل ال
ي�ساوي �شيئ ًا «وراء كل عظيم امر�أة « املر�أة الفل�سطينية وفية لزوجها يف كل الأوقات «نار
جوزي وال حمبة �أهلي « .
Ú Úتناولت الأمثال �أي�ض ًا �صالح املر�أة وع�صيانها لزوجها يقول املثل «يف مرة ويف
مرمرة ويف بلوى م�صربة « �أي يوجد امر�أة واعية قوية ال�شخ�صية معتدة بر�أيها ,ويوجد امر�أة
و�سط بني املليحة ال�صاحلة وغري ال�صاحلة والبلوي امل�صربة هي ال�سيدة التي ال ت�شارك
زوجها يف �أي �شيء ،بل هي �سلبية يف كل الأمور ،وبيان تفوق الرجل على املر�أة  ,بل حق
املر�أة يف ادوار الكيد والتحايل والتمركز ،و�سوف نعر�ض ب�إيجاز خالل هذه الدرا�سة للأمثال
التي بينت ذلك.
كما تناولت الأمثال تربية املر�أة لأبنائها ،يقول املثل «ما بربي ال�صو�ص �إال �أمه» �أي
�أن الأم هي املربي الأول و هي الداعمة لأبنائها «بحط ابني يف كُ مي وال بخليه عند �أمي»
�أي ال ائتمن �أحد على �أبني حتى و�أن كانت عند �أمي.
Ú Úحب املر�أة لأبنائها وتف�ضيلها لهم عن كل املخلوقات «القرد يف عني امه غزال»
«قالوا للبومة مني �أحلى النا�س جابت ابنها» .هذه الأمثال تعك�س عاطفة الأمومة  ........للأم
� ......أبنائها .
Ú Úوعر�ضت �أي�ض ًا حالة الأم يف التعامل مع ابنائها «ابن بطني بيفهم رطني « �أي
االبن يفهم ما تقوله الأم «الأم بتع�ش�ش والأب بطف�ش « �أي الأم جتمع �أبناءها وحتافظ عليهم
وجتعلهم حولها دائم ًا �أما الأب ال يهمه  ,الأم رمز احلنان واحلب «�إيل ماله � ْأم حالته بِت ُغم «
�أي �أن من فقد �أمه فهو حزين وحالته يرقى لها.
Ú Úوتناولت الأمثال �أي�ض ًا البنات ووالدتها من الأول ونظرت �إليها نظرة �إيجابية «وان
كنتي م�سعودة و�سعدك قوي بكري ببنت و ثني ب�صبي» �أي �أن البنت عندما تكون بكرية �أمها
و�أبيها تكون �سعادة للأم ,لأن البنت الكربى ت�ساعد الأم يف تربية �إخوتها وت�ساعدها يف
�أعمال البيت «اللي ب�سعدها زمانها بتجيب بناتها قبل �صبيانها «.

ويف املقابل تنظر نظرة �سلبية اجتاه البنات ويقول املثل «هم البنات للممات» �أي �أن
الوالدين يحمالن هم البنات منذ الوالدة �إيل املمات .
و�أي�ضا املثل يقول» �إيل بتموت وليته من ح�سن نيته» �أي من متوت �أخته �أو بنته تكون
هم وفقر يجب التخل�ص منهما .
نيته �سليمة و�أن املر�أة َّ
ويف املقابل يقول املثل« :البنات �أولهم �شماته و�آخرهم ح�سد « �أي من كرثة خلفة
البنات ي�شمت باملر�أة من يكرهها  ,ثم عندما يكربن ي�صبحن نا�ضجات �,شابات متميزات
يح�سدهن اجلميع .
 �أي�ض ًا املر�أة التي تنجب البنات �أف�ضل من املر�أة التي ال تنجب« :البنات وال البطَّ الت
«.
Ú Úويحمل املثل التايل ما هو غري �شائع وي�شي بالنظرة الإيجابية للإناث يف هذا
املجتمع الذكوري�« :سن ِة الف ُْحول محُول ..و�سنة البنات نبات» ،وهذا يعني �أنه �إذا كرثت
والدة ال�صبيان يف تلك ال�سنة ف�إن املو�سم �سيكون حمالً� ،أما �إذا كرثت والدة البنات فنكون
على موعد مع مو�سم خ�صب وخري
 ويو�ضح املثل دور املر�أة يف بيتها ،و�أنها عماد البيت« :البيت معمور و�صاحبته يف
الدور» �أي ان املر�أة تدور يف بيوت اجلريان والأ�صحاب وبيتها مليء بالنا�س .
Ú Úوعر�ضت الأمثال اهتمام الزوج بزوجته يرفع املر�أة « اللي جوزها بقلها يا هامن
النا�س بتحطها على ال�سالمل  ,وايل جوزها بقلها يا عورة النا�س بتلعب فيها كورة « �أي
�أن الزوج يرفع من �ش�أن زوجته عند احرتامها وتقديرها �أمام النا�س  ,ويحط من قدرها
حتى تدخل عيون الآخرين فيها �إذا �أهانها �أو �شتمها �أمام الآخرين .يقول املثل «الفر�س من
رجالها» ،يقال هذا املثل للرجل الذي ترك احلبل على الغارب لزوجته
َخ َّيالها و احلرمة من َّ
تفعل ما ت�شاء � ،أو للمر�أة املت�سلطة املتعجرفة التي يكون زوجها طيب ًا ووديع ًا ال يوقفها عند
حدها
 وعر�ضت �أي�ض ًا الأمثال ال�شعبية العالقة الإيجابية بني الولد و�أمه حتى لو فارقها:
«الولد ولد �أمه والهم على ايل بيلمه « �أي�ضا ال�صورة والعالقة ال�سلبية« :قلبي على ابني انفطر
وقلب ابني عليا حجر» الأم تتعب وينفطر قلبها وهي ت�س�أل عن ابنها واالبن ال ي�سال عن الأم
دليل اجلفاء والق�سوة.
Ú Úوو�ضحت الأمثال ال�شعبية �أي�ض ًا عالقة املر�أة باملجتمع و�أن الأم هي التي تربي
الطفل ولي�س من تنجبه» الأم ايل برتبي �أح�سن من �إيل بتخلف « .
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وو�ضحت الأمثال �أي�ض ًا العالقة بني املر�أة والأهل وخا�صة الأخوة الذين يحبون �أختهم
ويودونها «الأم من ر�ضاها والأخت من دعاها» وهذا املثل �أعطى �صورة جميلة للعالقة بني
الأخت و�أخيها ,وهي عالقة طيبة مفعمة بالدعاء .وو�ضح املثل �أن الزواج عند الأهل غاية
ل�سرت البنت «�سرتة البنت جيزتها « «�شو عملت احلرة جتوزت» وهذا املثل يطلق على ال�سيدة
التي تتزوج مرة �أخرى �أي �أنها مل تعمل �شيئا حمرم ًا بل تزوجت على �سنة اهلل ور�سوله .
Ú Úواملثل ال�شعبي عر�ض للعالقة مع الزوجة و�أهل الزوج وبيت الزوجية بطريقة
وا�ضحة وركزت على العالقة االجتماعية مع �أهل الزوج كثرياً «بيت �رشوك و بيت باعوك»
و يق�صد �أهل الزوج اللذين ا�شرتوها وهذا دليل االنتماء لبيت الزوجية « �أبوي رباين وجوزي
ا�شرتاين « �أي �أن الأب يربي طول عمره والزوج هو ي�أخذ الفتاة يف النهاية ,وعندما تغ�ضب
الزوجة من زوجها تقول «بيت رباين ما هرب وخالين « �أي بيت �أبيها مفتوح لها ي�ستقبلها
يف كل وقت.
ويقول املثل « نار جوزي وال جنة �أهلي « وهو يركز على العالقة الطيبة مع الزوج
و�أهله  « ,املرة العاطلة بتجيب لأهلها امل�سبة» �أي على املرة احرتام عائلة زوجها حتى ال
تت�سبب يف م�شاكالت بني عائلتها وعائلة زوجها .
Ú Úكما ويو�ضح املثل العالقة بني الأهل والزوج واجلريان « �أهلك يحبوك غنية و زوجك
يحبك قوية ،و جارتك حتبك �سخية» ف�أهلك يحبوك كثرية اخلري واملال لتعطيهم ,وزوجك
يحبك قوية دائمة الن�شاط بال كلل وال ملل ,وجارتك حتب من يقدم لها اخلري بال مقابل .
Ú Úوت�صور الأمثال العالقات االجتماعية بني احلماة و الكنة وتعطي �صورة �سيئة عن
العالقة بني احلماة والكنة ،ولكن الآن ال�صورة اختلفت ,يقول املثل «احلماة حمة وبنتها
العقربة امل�سمة « وهذه �صورة �سيئة ونظرة �سلبية للعالقة بني �أم الزوج والزوجة الفل�سطينية.
Ú Úالأمثال ال�شعبية تع ُّد �صورة وا�ضحة للمجتمع و العالقات االجتماعية املتوا�صلة
داخل املجتمع الفل�سطيني « كون ن�سيب وال تكون قريب « فهذا يظهر العالقة بني زوج البنت
�أو العمة ,و الن�سيب الذي يكون �أقرب ايل �أهل الزوجة من العائلة والأقارب والأعمام .
وهكذا نالحظ املثل ال�شعبي ر�سم �صورة املر�أة الفل�سطينية وو�ضح عالقتها ب�أهلها
وزوجها وحماتها و�أبنائها واملجتمع والعادات والتقاليد ,كما و�ضحت �صورة املر�أة
االيجابية وال�سلبية .
ال�صورة الإيجابية  -ت�شجيع الرجل ودفعه للأمام «وراء كل عظيم امر�أة» ويقول �أي�ض ًا
»:املرة املليحة بتعمل من الهامل زملة «  -وتقومي �شخ�صية الرجل وحثه على العالقات
الطيبة مع �أهله ,يقول املثل�« :إن ق�ست القلوب عليكم باملحننات « �أي �إذا كان الرجل قا�سي ًا

على �أهله و�أخواته ,فالزوجة حتاول تهدئته وتذكريه بالرحم و�صلة الرحم .
ال�صورة ال�سلبية للمر�أة «هي والزمن عليك « �أي املر�أة واحلياة القا�سية على الرجل ,
ويقول املثل« :بخت املليحة ف�ضيحة  ,وبخت العفنة باحلفنة « �أي �أن املر�أة تتميز ب�صفات
جميلة يكون حظها �سيئ ًا  ,يف حني �أن املر�أة التي تتمتع بعدم النظافة والرتتيب يكون حظها
قوي ًا وجيداً عند عائلتها وزوجها الذي يعاملها �أح�سن معاملة .يقابلها �صورة �سلبية للرجل
«يا م�أمنه للرجال يا م�أمنه للمية يف الغربال «ي�شبه املثل الرجل بالغربال الذي ال يحمل
�شيئاً .كما تو�ضح الأمثال �صورة الثقافة ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني �سواء يف حمافظات
ال�شمال �أم يف املحافظات اجلنوبية ،فمقيا�س �أخالق املر�أة من خالل �أمثاله يقول املثل:
« البنت �إن �ضحكت وبني نابها �,إجري وراها وال تهابها «�أي �إذا ابت�سمت البنت يف ال�شارع
وظهر �سنها ,وك�أنها تدعو ال�شباب ملالحقتها وهي لي�ست على خلق �سليم بابت�سامتها و هذا
يدل على �سوء نظرة املجتمع للمر�أة ,يقابل ذلك �صورة ايجابية للمر�أة وخمالطتها للرجال
«بنت الرجال ما بت�ستحي من الرجال « �أي �أن املر�أة تتمتع بقوة ال�شخ�صية التي يفتخر بها
الآخرون ،وبخا�صة الرجال بقول هذا املثل .
وو�ضحت الأمثال معايري املر�أة ال�صاحلة التي يجب �أن يبحث عنها الرجل حلياته
الطي ّب «خذ الأ�صيلة ولو على احل�صرية» �أي تزوج بنت الأ�صل،
امل�ستقبلية:ومنها ،الأ�صل ْ
و�إن كانت فقرية فالأ�صل �أف�ضل من املال ،ويقول املثل �أي�ضاً« :اللي ما بحليها خدودها
بحليها جدودها» �أي �أ�صلها الطيب �أجمل من ال�شكل ومن جمال الب�رشة  -.املر�أة املطيعة
للزوج «بارك اهلل يف الدار الو�سيعة والفر�س ال�رسيعة واملرة املطيعة « وهذا يتفق مع قول
ر�سول اهلل _�صلى اهلل عليه و�سلم _  -:قيل يا ر�سول اهلل �أي الن�ساء خري ؟ قال« :الذي ت�رسه
�إذا نظر وتطيعه �إذا �أمر وال تخالفه يف نف�سها وال ماله مبا يكره «� .أي�ضا يتحدث املثل
عن اختيار الزوج ال�صالح يقول« :الن�ساء وديعة الأجاويد «�أي كثري اخلري والكرم واجلود
ب�أخالقه وماله ومعاملته احل�سنة ،وهذا املثل يتفق مع قول الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم
–»�إذا خطب فيكم من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه �,إال تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد
كبري» ( –)20املر�أة التي تتمتع برجاحة العقل وقوة ال�شخ�صية «ما حالة �إال حالة العقل «
�أي �أن املر�أة تقا�س بعقلها ورجاحته وال �أهمية للجمال .
Ú Úاملر�أة التي تتمتع بخفة الدم «�سمرا ونق�شة وال بي�ضة ودف�شة «�أي املر�أة خفيفة
الظل التي تتمتع بروح جميلة �أف�ضل من املر�أة البي�ضاء التي تتعامل ب�سلوك فظ وخ�شونة
مع الآخرين – .ال�صورة االقت�صادية للمر�أة »:خيط املعدلة ذراع وخيط املايلة باع» ،املر�أة
تقت�صد يف البيت حتى يف اخليط« ،ريت املعدلة ما متوت وال يخلن منه البيوت « * (املعدلة
:املر�أة النظيفة التي تدير �شئون بيتها بتدبري  ,املايلة :املر�أة التي ال تدير بيتها وتكون
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مهملة فهي ك�سولة غري نظيفة )
 وال تن�سى الأمثال الرجل وعالقته ب�أ�رسته« :ربي ابنك و�أح�سن �أدبه « ويقول
املثل �أي�ضا «من �شابه �أباه فما ظلم « �أي �أن االبن ي�شبه �أبوه حتى يف ت�رصفاته  .ويقول
«ابن احلفار حفار» وي�رضب ملن يعمل بنف�س مهنة �أبيه .ويقول املثل «اللي خلف ما مات
«وي�رضب ملن ميوت ويخلف خلفه �أطفال ,فالأوالد امتداد للأب
2 .2عالقة القرابة و�أبناء العمومة :عر�ض املثل ال�شعبي لعالقة الإن�سان مع �أقاربه «�أهلك
وال تهلك» �أي �أن الإن�سان بعائلته و�أقاربه  .والإن�سان الذي يبتعد عن �أهله كمن يخرج من
ثوبه «اللي بطلع من ثوبه عريان « ».اللي من دمك ما يخلو من همك « �أي �أن ابن عائلتك
يحمل همك وي�ساندك�« ،أنا و�أخويا على ابن عمي و�أنا وابن عمي على الغريب «غالبا ما
يتفق الإخوة على �أبناء عمهم ,لكن �إذا تعر�ض ابن العم لأي �ضيم من �أي غريب يقف �أبناء
عمه �إىل جواره رغم عداوتهم له .فاملثل ال�شعبي الأ�صيل يحافظ على م�ضمونه .وال تخلو
الأمثال من الناحية ال�سلبية لعالقة الأقارب يقول املثل  »:الأقارب عقارب «ب�سبب ال�ضغينة
بني الأهل �أي�ضاً» العرق د�سا�س « �أي لو كان �أبو ال�شخ�ص �أو عمه له حكاية �أو ق�صة قدمية
وحدثت م�شكلة مع ابنه ُيقال هذا املثل  .و» االبن الهامل يجيب لأهله امل�سبة « «�سيف الأهل
من خ�شب «وهذه نظرة �سلبية للأقارب .
3 .3اجلار  :تناولت الأمثال ال�شعبية يف مدينة جنني املعروفة بطيبة �أهلها وعفويتهم
و�صفاتهم الأخالقية العالية التي ميتاز بها �أهل الريف اجلار « اجلار قبل الدار « �أي ا�س�أل
عن اجلار قبل الدار  ,لأن اجلار الطيب القدير ت�أمن جريته ,ويقول مثل �آخر «اجلار جار ولو
جار « �أن اجلار عليه م�سايرة جاره وحتمل �أذاه حتى �إن كان جاره ظامل ًا  .وهذه �صورة
ايجابية للجوار بني النا�س ويف املقابل تظهر �صورة �سلبية لهذا املثل «�صباح اخلري يا
جاري  ,انت يف حالك و�أنا يف حايل «وهذه ال�صورة ال�سلبية لعدم التعامل مع اجلريان
والبعد عنهم «الوحدة عبادة « وهذا املثل يخالف قول ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم
–»ظل جربيل يو�صيني باجلار حتى ظننت �أنه �سيورثه»  ,ويخالف مثل �آخر« ،جارك القريب
وم�ساء �.أما �أخوك فهو
وال �أخوك البعيد» لأن جارك هو املطلع عليك والذي يراك �صباح ًا
ً
بعيد عنك وال يراك با�ستمرار« .قال مني �أدرى بحالك  ,قال ربك وجارك «�أي اجلار هو �أقرب
لك  ,ويقول �أي�ضا « النبي و�صى على �سابع جار»
ثانياً  -البعد األخالقي :
يعد املثل ال�شعبي الفل�سطيني ركن ًا مهم ًا من �أركان الرتاث الفل�سطيني لبالغة تعبريه
عن خمتلف جتارب املجتمع الفل�سطيني ،والتي تعرب عن ثقافته وطرق معي�شته  ,والأمثال

منها ما يزرع القيم ويغذي املبادئ يف النفو�س  ,ويرثي لغتنا الفل�سطينية « ,ومنها ما
يفتقر للقيم اجلميلة التي يتحلى بها الفل�سطيني مثل «�شاوروهن وخالفوهن « �أي �شاور
املر�أة وال تعمل بر�أيها  ,و�أي�ضا «بالفلو�س على كل �شيء بتدو�س» �أي باملال ت�ستطيع عمل
�أي �شيء )21(.
تتمثل الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية بالدعوة �إىل الأخالق احلميدة  ,وتوجيه �أفعال
النا�س  ,و�إر�شاد الإن�سان �إىل الن�صيحة وال�صواب ،وبالتايل املثل ال�شعبي ن�صيحة �أخالقية
� ,أو قاعدة �سلوكية للإن�سان «وال تختلف رغبات الإن�سان وهم�سات روحه يف �أمة من الأمم
عن غريها �إال مبقدار االختالف الناجت عن البيئة الطبيعية و الثقافة العامة و التجربة
الفردية ,ويف الأمثال تعبري وا�ضح عن النف�س الب�رشية وتطور حياة املجتمع «()22وغالبا ما
تر�شدنا الأمثال �إىل القيم النبيلة والأخالق احلميدة الإيجابية وحتاول �إبعادنا عن الأخالق
ال�سلبية كاجل�شع واحل�سد واحلقد والعداوة  ,ومن الأمثال ال�شعبية التي تعرب عن ذلك «�إن
كان �صاحبك ع�سل ما تلح�سو�ش كله» هذا املثل يدعونا �إىل ح�سن املعاملة باختيار ال�سلوك
الأمثل
◄◄اخل�صال احلميدة التي تناولتها الأمثال ال�شعبية :
وتدعو الإن�سان للتحلي بهذه ال�صفات مثل :ال�صرب والأمانة وال�سماح والرتفع عن الدنايا
والرحمة وحب الآخرين وال�سالمة والت�أين

1 .1ال�صرب  :الأمثال ال�شعبية حتث على ال�صرب «ووجدت معظم تعابري ال�صرب والفرج يف
الأمثال والأقوال النرثية  ,ولعل ذلك يرجع �إىل �أن هذا الفن هو قواعد �أخالقية ومثالية �أكرث
منه �أ�ساليب بالغية )23(.ال�صرب مفتاح الفرج «على الإن�سان ال�صرب حتى يفرجها اهلل عليه
 ,ويقول املثل �أي�ضا« :اللي بي�صرب بنول « �أي من يتحمل وي�صرب ينال ما ي�صبو �إليه واهلل
�سبحانه وتعاىل يقول «وب�رش ال�صابرين الذين �إذا �أ�صابتهم م�صيبة قالوا �إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون» �« .صرب �أيوب « وي�ستعمل هذا املثل يف ال�صرب على ال�شدائد كما �سيدنا �أيوب عليه
ال�سالم .ويقول �أي�ضا�« :س�أ�صرب حتى يعجز ال�صرب عن �صربي « دليل �شدة ال�صرب « .ا�صرب
على حكم الزمان « «ا�صرب على املكتوب «
2 .2الأمانة  :والأمانة من ال�صفات احلميدة التي نادت بها جميع الأديان  ,يقول املثل
«من �أمنك ال تخونه ولو كنت خاين «�أي من حملك الأمانة ال تخونه مهما حدث .
3 .3ال�سماح والعفو » :العفو عند املقدرة» ويقول املثل �أي�ضا�« :أهل ال�سماح مالح»  ,من
يت�صف بال�سماح والعفو �إن�سان مميز ب�أخالقه ,ويقول �أي�ضا» ال�صلح �سيد الأحكام «
4 .4ال�سالمة والت�أين  :تعر�ض الأمثال ال�شعبية للت�أين وعدم الت�رسع يف الرد حتى ال يقع
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الإن�سان يف الندم يقول « :يف الت�أين ال�سالمة ويف العجلة الندامة « ,ويقول �أي�ضا «اللي �أوله
�رشط �آخره �سالمة» يدعو �إىل التفاهم يف �أي عمل حتى تكون ال�سالمة يف النهاية  ,ويقول:
«كرث ال�شد بريخي « يدعو هذا املثل للت�سامح التعامل بلطف .
5 .5الرتفع عن ال�صغائر  :يقول املثل «نبح الكالب ما ب�أثر يف ال�سحاب « الكلب الذي
ينبح يف الأر�ض مهما عال �صوته ال ي�سمعه من بالأعلى  ,ويقول املثل «احلجر يف مطرحوا
قنطار و�إذا تزحزح �صار وقية « �أن الإن�سان يحفظ قيمته وم�ستواه و�إذا الحق اجلهالء يقلل
من �ش�أنه .ويقول املثل�« :إيل بدو ي�شتغل جمال  ,بدو يعلي باب داره  ».ويقول �أي�ض ًا «هني
قر�شك وال تهني نف�سك»
6 .6املبالغة يف ال�شيء « :اجلنازة حامية« عندما يبالغ النا�س يف �شيء معني يقال
بهذا املثل .ويقول املثل �أي�ضا �:أهل امليت �صربوا واملعزين كفروا» �أي املبالغة فيمن ي�أتي
ويحاول يكرب املوا�ضيع �أو امل�شكلة من خارج �أ�صحاب امل�شكلة .
ويقول �أي�ضا « القرد يف عني �أمه غزال» يقال هذا املثل لل�شخ�ص الذي يتغنى و يتغزل
مبا له مبزيد من املبالغة  ،مع عدم ر�ؤية العيوب وما يعرتيه  ،و ك�أنه ال �شاكلة له  ،على
وجه العموم  ،و �إذا الأم تغنت ب�أبنائها على وجه اخل�صو�ص  ،كما و �أنه مل يخلق مثلهم
بالأو�صاف اجلميلة و هكذا هي تراهم و ك�أنهم غزالن
7 .7الب�شا�شة واحرتام ال�ضيف »:القيني وال تغديني « ويقول« :وجهه ما بي�ضحك للرغيف
ال�سخن «ي�رضب للإن�سان العبو�س دائما .
8 .8حب الآخرين و ُح�سن املعاملة « :حب لغريك ما حتبه لنف�سك « �أي من الأخالق
احلميدة حب الآخرين واحرتامهم  ,ويقول �أي�ضا يف ُح�سن املعاملة�« :إن كان حبيبك ع�سل
ما تلح�سو�ش كله «ومن الأمثال التي حتث على ح�سن املعاملة ,معاملة الأبناء�« :إن كرب ابنك
خاويه» مبعنى �إذا �أ�صبح ابنك �شابا عامله ك�أخ وا�سمع منه ووجهه بطريقة ح�سنة مهذبة .
ويقول «وين زمان هالقمر ما بان «وي�رضب هذا املثل يف عتاب ال�صديق على ت�أخر زيارته
عن �صديقه « .اللي بيته من قزاز ,مابرمي�ش النا�س بالطوب « احلث على احرتام الآخرين .
9 .9جندة امللهوف  « :الغرقان بيتعلق بق�شة « امل�صاب ب�ضيق و�شدة الأمل يحتاج من
ينجده ويقف �إىل جواره ،حتى لو كان �إن�سان ًا �ضعيف ًا .
1010احلث على العمل  « :الإيد البطالة جن�سة» �أي الذي ال يعمل كمن هو جن�س ،ويقول
�أي�ضا« :ال�سماء ال متطر حجار « �أي الرزق ال ينزل من ال�سماء  ,ويقول �أي�ضا« :الرزق بحب
«ا�سع يا عبدي و�أنا
اخلفية» �أي طلب الرزق يحتاج �أن ي�سعى الإن�سان لرزقه .ويقول �أي�ضا
َ
ب�سع معك» �أن اهلل يحب من ي�سعى يف طلب رزقه « ,قلة ال�شغل بتعلم التطريز» ي�رضب املثل
َ

ملن يعمل �أي عمل حتى يتخل�ص من فراغ قلة العمل .
1111تربية الأبناء  « :ا�رضب ابنك و�أح�سن �أدبه « «ابنك ال تربيه  ,الدهر بربيه»ويقول
املثل «اللي خلفوا �أبوك �إلك ولأخوك» وجوب �إعطاء كل حق حقه منى الأبناء والإخوة
وخا�صة يف املرياث.
1212حماربة الفقر « :اللي قل ماله �,أ�صحاب ماله» �أي الإن�سان قليل املال ال �أ�صدقاء له
لأنه فقري .
1313ال�شجاعة والإقدام  :يقول املثل« :يا �أر�ض ا�شتدي ما عليك قدي» ي�رضب لل�شخ�ص
املعتد بنف�سه .ويقول املثل �أي�ضا« :فالن �شبعان من حليب �إمه» ي�رضب لل�شخ�ص ال�شجاع
واملقدام �أو احلُر اجل�سور .يقول «يا جبل ما يهزك ريح» ي�رضب املثل يف حلظات التحدي
وعدم املباالة .
1414خمالطة النا�س  :حتث الأمثال على خمالطة النا�س ومعا�رشتهم يقول املثل« :اجلنة
من غري نا�س مابتندا�س» �أي الإن�سان ال ي�ستطيع �أن يعي�ش بدون النا�س  .ويف مقابل ذلك
كثري من الأمثال تدعو �إىل الوحدة والبعد عن النا�س �إذا كانوا �سبب ًا مل�شكلة ما ,يقول املثل
«الوحدة عبادة « �أي كلما جل�ست وحدك اقرتبت من اهلل  .ويقول �أي�ضا « :البعد عن النا�س
غنيمة «�أي يف البعد اخلري الكثري .
1515تقدير ال�شخ�ص و�إعطا�ؤه حقه باالحرتام  « :مثل �شمعة بني العميان « وي�رضب ملن
يعي�ش يف و�سط من ال يقدرونه حق قدره  .ويقول �أي�ضا »:جوهرة يف مزبلة « ي�رضب املثل
يف الإن�سان ال�صالح الذي يعي�ش يف بيئة �سيئة .
1616حفظ املعروف وكتمان ال�رس :ويقول  »:اللي ب�رشب من بري ما يبزق فيه» الدعوة
لعدم �إنكار املعروف و�رضورة احرتام املكان الذي تعي�ش فيه« .الواحد بريتبط من ل�سانه
«ي�رضب للإن�سان الويف الذي يفي مب يتعهد به .
◄◄اخل�صال القبيحة التي تناولتها الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية :

بع�ض الأمثال تفتقر للقيم اجلميلة التي يتحلى بها �شعبنا الفل�سطيني  ,وهي مرفو�ضة
من وجهة نظرنا وتدل على قيم �سلبية حتاول حث النا�س �إىل عدم التم�سك بها «ت�ستقبح
الأمثال الرذيلة وتعلي من �ش�أن الف�ضيلة  ,فهي بهذه ال�صفات ذا قيمة تهذيبية«( )24مثل :
الرثثار والر�شوة واملح�سوبية والكذب والوقيعة بني النا�س واملتمرد الظامل والت�سيب وعدم
احلر�ص وعدمي ال�شخ�صية .
1 .1الرثثار « :يا م�ستعجل وقف تقللك» يقال عندما تكون على عجل لفعل ما ،وترى
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�إن�سان ًا يوقفك ويعوق عملك .ويقول املثل �أي�ضاً« :ام ل�سان غلبت ام �أفعال»ويطلق على
�صاحب الباطل الذي يتحدث كثرياً وبالتايل ي�ؤثر على �صاحب احلق لأنه ي�ستطيع �أن يو�صل
كالمه بنوع من الرثثرة القوية ».بنقوله ثور  ،بيقلك احلبوه « يقال هذا املثل لل�شخ�ص الذي
�أ�صبح النقا�ش معه عقيم ًا  ،و متم�سك بفكرة و هي خاطئة غالبا  ،ولكنه ال يرغب بتغيري ر�أيه
 ،و قد يكون ال يعرف �شيئ ًا عن ماهية املو�ضوع جمال النقا�ش مبعنى �أنه غري متمكن من
يت�شبث بر�أيه و لو كان خاطئ ًا  .ويقول املثل« :فالن ل�سانه مثل
املعلومات التي يقدمها ،و ّ
مق�ص اال�سكايف « ي�رضب هذا املثل ل�سليط الل�سان بذيء القول .
 2 .2الر�شوة واملح�سوبية « :الرباطيل بتحل ال�رساويل « « ,الطمع �رض ما نفع « »,بعوم
على �شرب مية «
3 .3الكذب والنميمة « :حبل الكذب ق�صري» « ،ببني عاليل يف الهوا « من �شدة الكذب »,
خياله وا�سع» «بوجهني» �أي يتحدث �أمامك بوجه وخلفك بوجه �آخر « .ما هو احنا دافنينوا
�سوا « يقال هذا املثل للإن�سان الذي يكذب الكذبة وي�صدقها ويريد من الآخرين ت�صديقها.
العيار لباب الدار» �أي ا�ستمع له رغم �أنك تعرف كذبه ،ويقول املثل« :
ويقول �أي�ضا « �ساير َّ
�إذا بدك تغ�شه قله يف وجهه» يقال للنميمة
 -4 .4الوقيعة بني النا�س« :بحط على امللح �سكر «�أي يحاول ي�شبك ويزيد من امل�شاكالت
 ,ويقول »:يا داخل بني الب�صلة وق�رشتها ما نابك �إال ريحتها « �أي من يتدخل بني النا�س ال
ينوبه �إال الريحة العاطلة « ,من تدخل فيما ال يعنيه وجد ماال ير�ضيه» ويقول �أي�ضا« :مثل
البوم ما بينعق �إال للخراب» ومعروف �أن البومة ال تعي�ش �إال باخلراب ،وهو يقال ملن يحاول
الوقيعة بني النا�س« ،عدوك م�ش اللي حكى عليك  ،عدوك اللي بلغك « ،يقال هذا املثل للتنفري
من الو�شاية و ال�سري بني النا�س بالقيل و القال ،و يدعو الإن�سان لعدم اال�ستماع �إىل �أولئك
الذين ي�سريون بالهمز و اللمز و الو�شاية ،و �إظهارهم ب�أنهم هم الأعداء ،ويقول املثل �أي�ضا
« يف الوجه مر�آية ويف القفا مذراية « ويقال ملن يتحدث �أمام ال�شخ�ص بكالم طيب وخلفه
بكالم قبيح .
5 .5املتمرد الظامل  :يقول املثل «يا فرعون مني فرعنك ؟ من قلة �إيل بردك « �أي مترد
الإن�سان الظامل كما فرعون مل يقف �أحد يف وجهه ويرده �إىل �صوابه « .بالط�ش خياله»
 ,ويقول �أي�ضا« :معنرت» �أي عامل حاله عنرتة بتمرده ويقول �أي�ضا« :نوم الظامل عبادة»
ويطلق هذا املثل للإن�سان امل�ستبد لأن يف نومه راحه و �سعادة لغريه و لأنه بابتعاده و
نومه يكف باله و �رشه عن النا�س و لذلك يكون نومه كالعبادة التي يجني منها هو وغريه
اخلري الكبري

6 .6الت�سيب وعدم احلر�ص « :املال ال�سايب بعلم النا�س ال�رسقة « �أي الإن�سان املهمل
ي�شجع النا�س على �رسقته « .هو كل من نفخ طبخ « ي�رضب هذا املثل حني ال يتوقع الإن�سان
اخلري من الآخرين .
7 .7خيبة الأمل « :لو يف خري ما رماه الطري « ,ويقول �أي�ضا «تيتي تيتي زي ما رحتي
زي ما جيتي « دليل خيبة الأمل  ,ويقول املثل «املتعو�س متعو�س ولو علقوا ببابه فانو�س «
�سوء حظ وخيبة �أمل  .ويقول املثل« :لو فيها خري ل�ضوت « دليل خيبة الأمل .
8 .8عدمي ال�شخ�صية �« :رشابة خرج  ,ال بعدل وال مبيل «« ,يف رجل ويف رجرج» �أي ال
ميت للرجولة ب�شيء �سوى �أنه ذكر فقط « .وجهه ما ب�ضحك لرغيف اخلبز»ي�رضب املثل ملن
يكون دائم ًا عبو�ساً.
9 .9الك�سل واخلور  :عر�ضت لها الأمثال« :حملوين وجملوين مايل على ال�سفر نية «
الإن�سان الك�سول والذي ال رغبة عنده للجد واالجتهاد مهما عملوا له هو نف�سه ك�سول  .ويقول
�أي�ضا « راح على باب اجلامع القاه م�سكر قال �:أجت منك ما �أجت مني « الإن�سان الك�سول
الذي يغلب الآخرين ،وهم يدفعوه �إىل �شيء ما فيجده انتهى ،فيقال هذا املثل « ,الك�سل ما
بيطعم ع�سل «الك�سول يبقى جوعان لأنه ال يعمل “احلي يحييك  ،و امليت يزيدك غنب”،
هذا املثل معناه �أن ال�شخ�ص الفطني الذكي يريحك ويزيل همك ،وك�أنه يعيد احلياة لك� ،أما
وهماً.
ال�شخ�ص الك�سول الأحمق فيزيدك تعب ًا َّ
1010الأذى وال�رضر :حماولة �إيقاع الأذى وال�رضر بني الآخرين “يا حافر جورة ال�رش يا
واقع فيها” .ويقول املثل“ :الطاقة اللي بيجيك منها الريح � ,سدها و�أ�سرتيح” �أي االبتعاد
عن كل �شيء ممكن ي�أتي بال�رش وامل�شكالت للإن�سان .
1111العنيد :يقول املثل “ :عنزة ولو طارت “ يقال هذا املثل لل�شخ�ص العنيد و الذي
يت�شبث بر�أيه ،و حتى بعد الربهان على خط�أ ر�أيه ال يغري ما قاله
ثالثاً  -البعد العلمي التعليمي:
اهتم الفل�سطيني يف كل مكان بالعلم والتعليم  ,والأمثال ال�شعبية تناولت العلم
والتعليم ب�صورة وا�ضحة جلية «هي �أمثال ذات طابع �شعبي �سائر على فطنة ال�شعب ،وي�سمو
عن الكالم العادي مبا فيه من �إيجاز وبالغة وبعد نظر «()25
1 .1حتث الأمثال ال�شعبية على العلم والتعليم ,يقول املثل« :اطلب العلم ولو يف ال�صني»
2 .2احلث على اجلد واالجتهاد يف طلب العلم  ,يقول املثل « :من جد وجد « ,ويقول �أي�ضا
وم ْن �سار على الدرب و�صل « باالجتهاد واملثابرة والتفا�ؤل ي�صل الإن�سان
«م ْن زرع ح�صد َ ,
َ
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�إىل ما يريد « .الأمثال من الناحية العلمية تريح النف�س وت�سخر ومتدح ثم تهزل يف الوقت
الذي تت�ضمن فيه �أفكاراً حادة )26(».ويقول املثل �أي�ضا يف تربية الأبناء «ابنك ال تربيه ,
الدهر بربيه « �أي الزمن وجتارب الإن�سان كفيلة برتبيته .
3 .3التحذير من فعل �شيء ما« :ال توكل من البري وترمي فيه حجر» يحثنا املثل على
عدم الإهمال واملحافظة على الع�رشة  .يقول املثل« :بني حانا و مانا �ضاعت حلانا «يقال
هذا املثل لل�شخ�ص الذي يورط نف�سه يف �أكرث من �أمر �أو عمل �أو وعد  ،و يحمل نف�سه ما ال
طاقة له  ،و بالنهاية يجد نف�سه مل يحقق اي �شيء.
رابعاً  -البعد الديين :
جند الأمثال تتناول الدين الإ�سالمي للتوجيه والإر�شاد والدعوة �إىل ال�صحيح ,
وتدعونا �أي�ضا �إيل احرتام الدين وتعاليمه «  -الإميان بالق�ضاء والقدر يقول املثل « :اهلل
�أعطى ,اهلل �أخذ ,اهلل عليه العو�ض» كل �شيء ب�إرادة اهلل .
1 .1الرحمة «اهلل بي�رضب ب�أيد و بيلقى بالثانية «.
2 .2االتكال « :اللي عليك اعمله  ,والباقي على اهلل «
3 .3الأمل  « :من توكل على مواله ما خاب رجاه « ويقول , :ويقول �أي�ضا « من قال
يارب ما خاب «.
4 .4الثواب والعقاب « :اهلل ميهل وال يهمل «.
خامساً  -البعد النفسي :
مبا �أن املثل ت�ؤدي دورا �أخالقي ًا ودينياً ،فهو كذلك ي�ؤدي دورا نف�سيا ذلك عن طريق
تهدئة النف�س الب�رشية ،والتفريج عن همومها و�أحزانها  ,والتعبري عن النف�سية التي يعي�شها
الإن�سان واملجتمع ,ومن الأمثال ال�شعبية التي تلعب هذا الدور النف�سي الأمثال التي تعرب عن
نف�سية الإن�سان من حب وكره وتفا�ؤل وت�شا�ؤم .
1 .1احلب  :الأمثال التي تنادي باحلب كثرية يقول املثل »:ب�صلة املحب خروف» الذي
يحب �إن�سان ًا يتقبل منه كل �شيء حتى لو كان تافها  .ويقول �أي�ضا « من لقى �أحبابه ن�سى
�أ�صحابه» يدل على �شدة اهتمام الإن�سان مبن يحب ،ويقول �أي�ضا« :حبيبك ببلعك الزلط
وعدوك وقفلك على الغلط» من يحبك يت�سامح معك ومن يكرهك يحا�سبك على �أي �شيء
تفعله ويقول �أي�ضا�« :رضب احلبيب زي �أكل الزبيب» ويقول �أي�ضا « :ما حمبة �إال بعد عداوة «
ممكن ي�أتي احلب بعد اخل�صام والزعل �إذا ات�ضح املوقف  ,ويقول �أي�ضا «املحبة بعد العداوة
�أحلى من احلالوة « .

2 .2الكره  »:ال�رش بال�رش والبادي �أظلم  ,واخلري باخلري والبادي �أكرم� « :أي �أن الإن�سان
الذي يبد�أ بال�رش هو الظامل ،والذي يبد�أ باخلري هو �إن�سان كرمي .ويقول �أي�ضا « احلبيب حبيب
لو عاديته  ,والعدو عدو لو �صفيته» ،الذي يحب �إن�سان ًا ي�صفح عنه لأنه حبيبه والذي يكره
�إن�سان ًا لو عاملته بكل خري ال يتقبل ذلك .ويقول املثل« :عدو جدك ما بحبك» يقال ملن يكره
�أجدادك و�أبوك ال ت�أخذ منه �صحبة .
سادساً  -الطبيعة:
ارتبط الإن�سان الفل�سطيني ارتباط ًا وثيق ًا بالطبيعة وحاول من خالل �أمثاله ال�شعبية
�أن يعزز هذا االرتباط «العالقة بني الإن�سان وبيئته عالقة وطيدة  ,ومبدى تفاعل الإن�سان
مع عنا�رصها ت�سخرياً وحتاي ًال وتكيف ًا يكون «ال�رصاع» ثم الإبداع فبمقدار حتايله وتكيفه
ومرونته التي ال تتعدى املادة اخلام لبيئته مبقدار ما ي�صنع تراثه املتميز مع منط بيئته
�شك ًال وجوهراً « حيث تناول املثل ال�شعبي الفل�سطيني الطبيعة يف كل الأحوال املناخية
,والنباتية  ,واحليوانية  ,فكان خري ُمعرب عن هذه الطبيعة  ,كما ربط الفل�سطيني مدلوالت
الأمثال ال�شعبية بالأر�ض املتجذر فيها حب ًا وعمق ًا .

1 .1الف�صول وال�شهور يف الأمثال ال�شعبية يف جنني:
ف�صل ال�صيف :يقول املثل�« :سحابة �صيف وبتم�شي «وي�رضب هذا املثل مل�شكلة
ب�سيطة بني الأحباب ،ويقول املثل  »:ب�ساط ال�صيف وا�سع « �أي يف ال�صيف ي�ستقبل الإن�سان
كثري من الب�رش بكل ب�شا�شة ،لأنه يف �أي مكان ينام  ,ويقول �أي�ضا  »:يف ال�صيف حريق ويف
ال�شتا غريق « �أي حر ال�صيف و�شدة املطر يف ال�شتاء  .ويقول�« :سنة ال�شوب بتلب�س ثوب «
واملق�صود باملثل �إذا كان ال�صيف �شديد احلرارة فال�شتاء يكون �شديد الربودة فتدفئ نف�سك
وتلب�س ثوب ًا .
ف�صل ال�شتاء  :يقول املثل الفل�سطيني « ال�شتا �ضيق ولو فرج» لأنه يف ال�شتاء يحتاج
الإن�سان �إىل تدفئة وغطاء ثقيل وهذا يعار�ض املثل «ب�ساط ال�صيف وا�سع» ويقول املثل« :
ال�شتا بعود وال�صيف بعمود» ويقال هذا املثل يف وقت حراثة الأر�ض ففي ال�شتاء الأر�ض
فتتبخر املياه من الأر�ض
ت�سقى وتتفكك الرتبة وتتغلغل املياه داخل الرتبة� ،أما يف ال�صيف
َّ
«فتزداد �صالبة وتتما�سك حبيباتها ،وحتتاج يف هذه احلالة �إىل جهد وم�شقة ل�شقها .

2 .2ال�شهور يف املثل ال�شعبي :
 يقول املثل « :يف �أيار احمل منجلك وغار» وي�رضب هذا املثل لبيان مو�سم ح�صاد
احلبوب يف بالدنا .ويقول�« :أيار �شهر الرياحني والأزهار»فهو مو�سم الربيع الذي تتفتح فيه
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الأزهار والورود .
 ويقول املثل�« :آذار �أبو الزالزل والأمطار « يق�صد كرثة املطر يف �شهر �آذار.
ويقول« :خبي فحماتك الكبار لعمك �آذار» ،ويعنى �شدة الربد يف �شهر �آذار


ويقول�« :أيلول طرفه يف ال�شتا مبلول « يق�صد املطر الكثري.

 ويقول � »:آب اللهاب « يق�صد �شديد احلرارة  – .ويقول « يف �آب اقطف العنب وال
تهاب « مبعنى من �شدة احلرارة ين�ضج العنب  ,فيتم قطفه بقوة  .ويقول «بع�رشين �آب ادخل
ال َك ِرم وال تهاب «.
 ويقول املثل« :مية ني�سان حتيي الإن�سان» �أي املياه يف �شهر ني�سان تكون نقية
جديدة �أثر الأمطار .ويقول �أي�ضا� « :شتوية ني�سان جواهر ما �إلها �أثمان» ،يق�صد تعطي اخلري
الكثري وتروي الأر�ض وت�سقي الإن�سان.


ويقول املثل�« :شباط ما عليه رباط « مبعنى يتقلب اجلو يف هذا ال�شهر.



ويقول �أي�ضا «�شباط �شبط ولبط وريحة ال�صيف فيه « ويق�صد تقلب اجلو.

 ويقول املثل « :يف ت�رشين ينتهي العنب والتني « �أي يف �شهر ت�رشين ينتهي مو�سم
العنب والتني  .ويقول �أي�ضا «ت�رشين برده يبكي امل�صارين « من �شدة الربد لي ًال يتعر�ض
ال�شخ�ص ال�ضطراب معوي ي�سبب له الأذى وي�سميه الفالح «بكاء امل�صارين».
 ويقول «خيار ت�رشيني �شمني وارميني « مبعنى يكون رائحته جميلة وطعمه بدون
فائدة لكرثة الألياف فيه  -ويقول املثل «بكانون كون يف بيتك وكرث من حطبك وزيتك»


ويقول  »:يف متوز تغلي املية بالكوز « من �شدة احلرارة املياه ت�سخن بدون نار .

ويقول املثل »:يف متوز �إقطف الكوز» و يق�صد ال�صرب املغطى بال�شوك من �شدة احلرارة
ين�ضج ويقول املثل »:

3 .3املطر يف املثل الفل�سطيني:
مل يرتك املثل ال�شعبي الفل�سطيني ناحية يف حياتنا �إال توقف عندها ب�أقواله و�أمثاله
امل�أثورة  ,مع بدء مو�سم ال�شتاء والأجواء املاطرة عدنا للأمثال ال�شعبية وفعال وجدنا
في�ضا من الأمثال جمتمعة تر�سم مالمح حياة الفل�سطينيني خا�صة يف جنني وقراها ,
وحاول املثل ال�شعبي التنب�ؤ باملطر  ,ويو�ضح �أثره على الفالح الذي ي�سعد باملطر  .,يقول
املثل ال�شعبي�« :إن �صلبت خربت» مبعنى �إذا نزل املطر مبكرا قد يخرب مو�سم الزراعة لعدم
ا�ستعداد الفالح له  .ويقول «�إن �أجا ال�صليب روح يا غريب « املق�صود هنا �إذا بد�أ مو�سم املطر

على الفالح الذي يقوم بالتعزيب يف حقله �أن يرجع �إىل بيته  .ويقول « �إن �صلب ال�صليب ال
ت�أمن ال�صبيب « ويق�صد بال�صبيب هنا  :املطر ال�شديد ويقول املثل�« :سنة الزرزور �أحرث يف
البور» �أي �أن املح�صول �سيكون وفريا حتى يف الأر�ض اجلرداء يف حال وفدت طيور الزرزور
يف مو�سم الهجرة �إىل اجلنوب� .أما «�سنة القطا بيع الغطا» فيعني �أن املو�سم �سيكون �شحيحا
لدرجة �أنه ال حاجة للغطاء النحبا�س الأمطار.

4 .4الأجواء املاطرة:
ويعر�ض املثل ال�شعبي للأجواء املاطرة في�صفها وي�صف حالة الإن�سان يف الربد
ال�شديد يقول املثل « :املوت وال فراق املوقدة « من �شدة الربد والثلج �إذا ترك �إن�سان املوقدة
يتعر�ض لوعكة �صحية  .ويقول �أي�ضا «الدفا عفا  :كلما لب�س الإن�سان ودف�أ نف�سه كانت
�صحته جيدة وب�صحة وعافية  .ويقول املثل »:يف امل�ستقر�ضات عند جارك ال تبات «.
وي�ستعني الفالح الفل�سطيني بالفلك ال�ست�رشاف املو�سم فيقال« :دار القمر قماره ،ودار
ال�شم�س مطّ ارة» ..ف�إن ظهرت الهالة حول القمر فال ي�سقط املطر� ،أما �إذا ظهرت الهالة حول
تن�شق
ال�شم�س ف�إن املطر �آت .كما ي�ست�رشفه الفالح يف قراءة �سلوك احليوانات ومنها�« :إذا ّ
البقر الهواء رافعا ر�أ�سه �إىل �أعلى فهذا يب�رش باملطر… و�إذا هجمت الأغنام على الوعر
ت�أكل وتخ ّزن فاملطر قريب… و�إذا حمل العنكبوت �صغاره على م�ؤخرته يف اخلريف فهذا
م�ؤ�رش بت�أخر املطر» .وميكن التكهن باملطر بو�سائل �أخرى تت�صل بالأعياد واملواعيد كما
هو احلال مع ما يعرف بـ «ال�ستة الآبيات» �أي الأيام ال�ستة يف �شهر �آب�/أغ�سط�س ،والتي متتد
من اليوم الأول حتى اليوم ال�ســاد�س يف �شهر �آب�/أغـ�سط�س حـ�سب التقومي الغربي �أو الـرابع
ع�رش حتى التا�سع ع�رش من ال�شهر نف�سه يف التوقيت ال�رشقي .ويعتقد �أن كمية الندى التي
تهطل كل �صباح من هذه الأيام ال�ستة ت�شي بكمية املطر يف ال�شتاء القريب ،ف�إن زاد الندى
زاد املطر والعك�س �صحيح

5 .5املح�صوالت الزراعية واملثل ال�شعبي :
يهتم الفالح الفل�سطيني مبا تنتجه الأر�ض من خريات وقد «�أ�صبح للفالح الفل�سطيني
فرا�سة خا�صة يف التنب�ؤ مبا �سيكون عليه �إنتاج حم�صوالته الزراعية  ,منحتها �إياه ال�سنون
وهو مزروع يف �أر�ض يتابع ال�سماء ب�أنوائها و�أمطارها را�صدا ميقاتها ()28
 الزيتون :االهتمام ب�أ�شجار الزيتون وما ينتج عنها من خريات وخا�صة زيت
هم للطعام,
الزيتون  ,يقول املثل «الزيت عماد البيت «مبعنى �إذا وجد الزيت ال حتمل املر�أة َّ
ويقول املثل« :كول زيت وانطح احليط» مبعنى �أن الزيت يعطيك القوة والطاقة .
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 النخل  :متكنت �شجرة النخل من نف�سية الفل�سطيني ووجدانه  ,الذي يعتربها «�شجرة
احلياة» وارتبطت بكثري من معتقداته وعاداته  »,فريون �أن حب امل�سيح لأمه َمرده البلح
الذي تغ َّذى عليه ،ويعود هذا االعتقاد ملا جاء يف القر�آن الكرمي يف �سورة مرمي « وهزي �إليك
بجذع النخلة ت�ساقط عليك رطبا جنيا» )29(.ويعتقد الفل�سطينيون �أن قبة ال�صخرة يف بيت
املقد�س تقع على نخلة � ,إميانا منهم بحديث ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم – «ال�صخرة
�صخرة بيت املقد�س على نخلة  ,والنخلة على نهر من �أنهار اجلنة  ,وحتت النخلة �آ�سية امر�أة
فرعون ومرمي بنت عمران ينظمان �سموط �أهل اجلنة �إىل يوم القيامة «( )30يقول املثل:
«الطول طول النخلة والعقل عقل �سخلة» ي�رضب املثل للإن�سان الطويل الطيب ويكون ب�سيط ًا
يف تفكريه».
ويقول املثل« :ظل احلجر وال ظل ال�شجر» وغالب ًا ما يقال هذا املثل يف الوقت �شديد
احلرارة؛ لأن احلجارة تقي الإن�سان من �شدة احلرارة  .ويقول املثل �أي�ضا� »:أول الثمار بطول
الأعمار»  ,مبعنى الثمرة الأوىل من �أي �شيء تطيل عمر الإن�سان كما يعتقد الفالح الفل�سطيني
.ويقول املثل «زي حبة العد�س ما بتعرف ظهرها من وجها «ي�رضب هذا املثل للإن�سان كامت
الأ�رسار  --.ويقول املثل« :يا قلة العقل تزرع يف الرب�ص بطيخ «وي�رضب للإن�سان الذي
يتدخل يف م�شاكالت غريه  .ويقول «اللي بزرع �شوك يجني مرار*» �أي من يزرع ال�رش ال
يجني �إال ال�رش .
ويقول املثل« :ارم احلب وتوكل على الرب» �أي على الفالح �أن يبذر البذور ثم يتوكل
على اهلل  ,الذي يرزقه .
6 .6الطيور واملثل ال�شعبي:

 يقول املثل« :الطيور على �أ�شكالها تقع « �أي �أن الإن�سان ي�صاحب من ي�شبهه.
 ويقول »:الديك الف�صيح من البي�ضة ب�صيح «�أي الطفل الذي يتحدث مبكراً .
 ويقول« :ما طار طري وارتفع �إال كما طار وقع « وي�رضب ملن َي ْغنى ب�رسعة� ،أو
ي�صل �إىل رتبة ال ي�ستحقها ويقول »:قالوا للديك �صيح قال كل �شيء يف وقته منيح «ي�رضب
للإعراب �أن حالوة ال�شيء تكون يف الوقت املنا�سب .ويقول املثل «فرخ البط عوام» �أي االبن
ي�شبه �أبويه يف جدهما ون�شاطهما �أو العك�س.
 ويقول «قيموا بيادركم �أجا ال�صفاري « وال�صفاري طائر مهاجر �إىل فل�سطني يف
�شهر �سبتمرب؛ لأنه مغرم ب�أكل العنب والتني.
 ويقول «اللي ما بعرف ال�صقر ب�شويه»يقال هذا املثل لل�شخ�ص الذي يفعل �شيئ ًا ال
يعرفه �أو لل�شخ�ص الذي يقوم بفعل �شيء غريب يف حرفة �أو عمل ال يدري عنه �شيئ ًا « لو كان

فيه خري  ..ما رماه الطري «.
يقال هذا املثل للذي يريد �أن ي�أخذ �شيئ ًا قد تركه �أحد قبله فال�شيء املرتوك ال خري فيه،
ولذلك ا�ستغنى عنه �صاحبه
7 .7الأر�ض يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني :

كل ما تناولته يف هذه الدرا�سة يخدم الأر�ض  ,الأر�ض االنتماء والهوية ,فاملثل هو
جتربة الكبار والأر�ض يف الوجدان الفل�سطيني هي الهوية التي يعتز بها الإن�سان وهي
كالعر�ض بحاجة ملحة للحفاظ عليها حتى و�ضعها يف كفة مقابل العر�ض يقول املثل »:
بياع �أر�ضه �ضاع عر�ضه؛ « �أي من يفرط ب�أر�ضه يفرط بعر�ضه؛ لأن الأر�ض م�صدر اخلري
والرثاء الكثري  .يقول « :الأر�ض كالعر�ض « ويقول »:ما �أغلى من العر�ض �إال الأر�ض «
 ويقول املثل « :اللي بيطلع من داره بينقل مقداره « واملق�صود هنا من يرتك �أر�ضه
تقل قيمته عند النا�س  .ويقول املثل »:اتعب على �أر�ضك تتعب عليك» واملق�صود هنا �إذا
اهتممت ب�أر�ضك تعطيك اخلري الكثري .
 ويقول  »:ما بيحرث الأر�ض �إال عجولها «واملق�صود �أن �أ�صحاب الأر�ض هم من
يعرفونها ،وهم �أقدر النا�س على زراعتها وهذا املثل املق�صود به رف�ض تدخل �أي �إن�سان
يف الأر�ض الفل�سطينية ويف ال�ش�أن الفل�سطيني « .يا زارع يف غري بلدك ال هو �إلك وال لولدك
ويقول« :الأر�ض �إن ما �أغنت �سرتت « فهي ت�سرت الإن�سان وت�سد حاجته من اخلري

اخلامتة:
ويف نهاية هذه الدرا�سة  ,هذا غي�ض من في�ض وتو�صلت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي :

 املثل ال�شعبي الفل�سطيني عرب عن ال�شعب الفل�سطيني من كل جوانب حياته ,
 كما عرب عن الهوية الفل�سطينية ب�سهولة وي�رس ,
 فاملثل ال�شعبي يف مدينة جنني ال يختلف عن املثل ال�شعبي يف �سائر مدن فل�سطني
وقراها ،و�إن اختلفت يف حرف �أو يف كلمة ،ولكن امل�ضمون نف�سه.
 املثل ال�شعبي يف معظم احلاالت تعبري عن نتاج جتربة �شعبية طويلة تخل�ص �إىل
للح�ض على �سلوك معني� ،أو للتنبيه من �سلوك معينّ .
عربة وحكمة ،وت�ؤ�س�س على هذه اخلربة
ّ
 و يت�سم املثل ب�صفات وا�ضحة �أهمها :ال�شيوع واالنت�شار والإيجاز والعامية و ُمعرب
عن قيم الأفراد و اجلماعة وال�سجع املتوارث
ويف اخلتام تو�صي الباحثة مبا ي�أتي:
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1 .1االهتمام بتدوين الأمثال ال�شعبية وحماولة معرفة �أ�صل املثل حتت م�س�ؤولية
وزارة الثقافة.
2 .2اهتمام مراكز البحث العلمي يف اجلامعات العربية والفل�سطينية مب جمعه
امل�ست�رشقني من �أمثال وترجمتها لك�شف ما دونوه واال�ستفادة منه والرد عليه .
�3 .3إقامة م�ؤ�س�سة تخت�ص بالرتاث الفل�سطيني حلفظه من ال�ضياع .
4 .4تدري�س مقرر امل�أثورات ال�شعبية بكافة �أنواعها يف املراحل الدرا�سية املختلفة .
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* املرار :نبات مر الطعم.
/https://ar.wikipedia.org/wiki3131

مالحق:

نبذة عن مدينة جنني (:)31
جنني مدينة فل�سطينية ،ومركز حمافظة جنني و�أكرب مدنها ،تقع يف �شمال ال�ضفة
الغربية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية .تعترب تاريخيا� ،إحدى مدن املثلث يف �شمال فل�سطني،
وتبعد عن القد�س م�سافة  75كيلومرتا �إىل ال�شمال .تطل جنني على غور الأردن من ناحية
ال�رشق ،ومرج بن عامر� إىل جهة ال�شمال.
تقوم مدينة جنني على الأر�ض التي كانت تقوم عليها مدينة «عني
جنيم» وتعني بالكنعانية عني اجلنائن .لذلك ُ�سميت بهذا اال�سم ب�سبب اجلنائن التي حتيط
بها.
ًذُكرت مدينة «عني جنيم» يف التوراة على �أنها �إحدى املدن التي �سكنها الالويون
املنتمني لقبيلة «�إ�سحقكر»،والذين غريوا ا�سمها �إىل «ج ّنت» بعد ب�ضع �سنوات من ا�ستقرارهم
بها .ويف كتابات �أخرى ُيرمز �إىل املدينة با�سم «جيني»,
بالرغم من قلة عدد �سكانها حتى تاريخ وقوع النكبة مقارنة باملدن الفل�سطينية
الأخرى� ،إال �أن لها ثقال اقت�صاديا �أكرب بكثري من حجمها ال�سكاين .يبلغ عدد �سكان املدينة
 39,000ن�سمة� ،أما املحافظة فيقطنها حوايل  256,0000ن�سمة.

ت�صل م�ساحة مدينة جنني وحدها �إىل  21,000دومن ،مما يجعلها ثالث �أكرب مدينة
فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية بعد اخلليل ونابل�س ،بينما تبلغ م�ساحة حمافظة جنني 583
كيلومرتا مربعا �أي  % 9,7من م�ساحة ال�ضفة الغربية الإجمالية .يتبع املدينة خميم
جنني الذي يقع غربها وي�سكنه  16,000الجئ .وترتفع املدينة عن �سطح البحر مبعدل
 1755مرتا.
ُعرفت جنني بعدد من الأ�سماء عرب الزمن ،وقد ورد ا�سم املدينة يف م�صادر
و�آثار امل�رصيني القدماء والبابليني والآ�شوريني ،فوف ًقا لعلماء الآثار ف�إن الكنعانيني هم
من �أ�س�سها يف حدود �سنة  2450قبل امليالد ،وبهذا تعترب من �أقدم مدن العامل التي ال
قدميا عني جانيم وتعني اجلنائن ،حيث ارتبط
تزال م�أهولة بال�سكان ]3[.كانت ت�سمى
ً
ا�سم املدينة مبرج بن عامر الذي يعترب �أخ�صب �أرا�ضي فل�سطني التاريخية ،ويف عهد
الرومان كان يف بقعتها قرية ذكرت با�سم «جيناي» من قرى َ�س َب ْ�سطية.
�سيطرت على جنني الكثري من القوى ،فكانت تارة تنه�ض وتارة �أخرى تنتك�س� ،إال �أن
املدينة ازدهرت يف �أواخر احلكم العثماين وت�أ�س�س فيها �أول جمل�س بلدي يف عام .1886
تطورت احلياة يف جنني ب�صورة مت�سارعة عرب ما يزيد عن القرن بازدياد عدد الالجئني
�إليها ،حتى بلغت منزلتها املهمة بني املدن الكربى بال�ضفة الغربية يف الع�رص احلديث.
كان ملدينة جنني �ش�أن عظيم يف الن�ضال الوطني الفل�سطيني منذ بداية ال�رصاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي ،وظلت هاج�سا بالن�سبة لإ�رسائيل ب�سبب قربها من مدن الداخل وم�شاركة عدد كبري
من �أبناءها يف العمل امل�سلح �ضد �إ�رسائيل ،خ�صو�صا بعد االنتفا�ضة الثانية.

مدينة جنين بريشة رحالة هولندي عام 1880م
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خارطة تبين محافظة جنين وقراها

Ú Úجامع مدينة جنني الكبري

يع ُّد �أهم املعامل التاريخية يف مدينة جنني الذي �أقامته فاطمة خاتون ابنة حممد
بك بن ال�سلطان امللك الأ�رشف قان�صوة الغوري بل هو من �أبرز املعامل التاريخية يف
احل�ضارة الإ�سالمية يف فل�سطني .ويعد هذا امل�سجد من �أقدم 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:
تناولت هذه الدرا�سة دور �سوق اخلواجات يف النا�رصة يف احلفاظ على املالب�س
والأزياء ال�شعبية يف فل�سطني عامة وق�ضاء النا�رصة خا�صة يف حقبة زمنية حمددة الأبعاد
تبد�أ من �أوائل القرن  19حتى �أوائل القرن  .20وتركز يف ذلك على �أهمية املالب�س والأزياء
ال�شعبية الفل�سطينية الذي �ساهم يف �إحياء الرتاث الفل�سطيني واحلفاظ على الذاكرة والرواية
الفل�سطينية من الن�سيان.
ويف �سبيل تتبع �سوق اخلواجات ودوره يف احلفاظ على املالب�س والأزياء
ال�شعبية ،فقد مت عر�ض الدرا�سة يف �أربعة حماور ،وخ�ص�ص املحور الأول ملناق�شة
جتارة القطن يف النا�رصة خالل القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،يف حني خ�ص�ص
املحور الثاين لعر�ض الن�شاطات االقت�صادية يف �سوق اخلواجات فيما يتعلق بتجارة
الأقم�شة واملن�سوجات وم�ستلزماتها وتوفري حاجات �سكان النا�رصة وجوارها على
اختالف فئاتهم ال�سكانية والدينية واالجتماعية واالقت�صادية ،بينما كر�ست املحور
الثالث لعر�ض العادات والتقاليد لدى املجتمع الفل�سطيني عامة وق�ضاء النا�رصة
خا�صة ،والرتكيز على العادات املتوارثة يف الأعرا�س ال�شعبية .وكر�س املحور الرابع
لعر�ض مكونات لبا�س الرجل واملر�أة والتي �أظهرت �أن لبا�س الرجل يختلف كثرياً عن
مالب�س املر�أة من حيث النوع واللون وال�سعر .وهناك اختالف بني مالب�س �سكان املدن
و�سكان القرى وبني رجال الدين امل�سلمني ورجال الدين امل�سيحيني .وتبتاع هذه
املالب�س يف �سوق اخلواجات يف النا�رصة ويرتادها النا�س ل�رشاء كل ما يحتاجونه
من املالب�س والأقم�شة واملن�سوجات ولوازمها.

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�سة اىل بيان اهمية �سوق اخلواجات يف النا�رصة ودوره يف احلفاظ
على املالب�س واالزياء ال�شعبية وذلك �ضمن انعكا�س هذا ال�سوق على �سكان النا�رصة
وجوارها كما يعك�س مدى التطور االقت�صادي وعالقته باالنتاج الزراعي وال�صناعي وعليه
:ف�إن حمور هذه الدرا�سه متثل يف االجابه على الت�سا�ؤالت التالية
ما ت�أثري �سوق اخلواجات يف النا�رصة على �إحداث حتوالت جذرية على املالب�س1 .1
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واالزياء ال�شعبية؟
2 .2ما الدور الذي لعبه �سوق اخلواجات يف تطور �صناعة املالب�س واالزياء ال�شعبية؟
3 .3ما حجم اخلدمات االقت�صادية واالجتماعية التي قدمها �سوق اخلواجات ل�سكان
النا�رصة وجوارها؟

الناصرة وجتارة القطن:
“ .....فتو�سط احلا�رضون دعواهم بال�صلح على قبول اخلواجا للغالل ....وخم�سة ع�رش
قنطار( )1قطن ق�ش ثمن كل قنطار ماية وخم�سة وع�رشون قر�شاً ....فقبل اخلواجا احلوالة
وقب�ض كامل ما ا�ستده من الغالل والقطن ....و�صدر �سداد الغلة والقطن للخواجا على �سبيل
البيع ال�رشعي.”...
سجل حمكمة الناصرة الشرعية1238 ،هـ ،/1822/ص:78 – 77

“ ثم �إن النا�رصة هي البندر للنابل�سية؛ لأنها مورد ال�شام وعكا ولأجل ذلك كانوا
ي�شرتون منها جميع احتياجاتهم فكانوا �أو ًال لهم عوائد على حاكمها ،ثانيا كان الواحد منهم
ل�شدة عتوه �إذا نزل ا�شرتى من تاجر �شيئ ًا ودفع له ثمنه ،كان يرى ذلك الف�ضل العظيم”....
ميخائيل ال�صباغ ،تاريخ �ضاهر العمر (خمطوط يف اجلامعة الأردنية ميكروفيلم رقم
� ،1329ص.)14
كانت النا�رصة خالل القرن الثامن ع�رش لها دور كبري يف جتارة القطن خا�صة خالل
فرتة ظاهر العمر الزيداين ،بعد �أن هزم �أهايل جبل نابل�س يف معركة املن�سي �سنة 1735م
على �أرا�ضي مرج ابن عامر� .أ�ضف �إىل ذلك موقع النا�رصة عند الطرف اجلنوبي من جبال
اجلليل الأ�سفل ما بني الدرجتني من خطوط الطول ( 15و  )30درجة ،والدرجتني من خطوط
العر�ض ( 32و  )44درجة( ،)2ومتتد على ه�ضاب عدة متقابلة م�رشفة على �سهل مرج ابن
عامر.
فطبيعة �أر�ض النا�رصة اجلبلية ال�صعبة ،وموقعها اجلغرايف �ساعدا يف احلفاظ على
�أمنها وجعلها موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا للتجارة الداخلية والإقليمية ،وكانت يف موقع متو�سط بني
الطريق التجاري من خان التجار �إىل مينائي حيفا وعكا ،وكانت الب�ضائع والتجار ت�سافر
بانتظام عرب هذا الطريق ،و�شكلت خمزن ًا للب�ضائع الواردة من و�إىل مينائي حيفا وعكا.
�أ�ضف �إىل ذلك �أنها كانت م�ستودع ًا ومركزاً اقت�صادي ًا مهما لتوزيع جتارة فل�سطني على
�أ�سواقها يف ال�شمال(.)3

وبعد �أن ا�ستوىل عليها ظاهر العمر �سنة 1735م لأهميتها االقت�صادية وخ�صوبة
�أرا�ضيها باعتبارها �أهم م�صدر للرثوة وازدهار التجارة املحلية والإقليمية واندماجها يف
فلك االقت�صاد الأوروبي خا�صة يف �إنتاج وت�صدير القطن �إىل �أوروبا ب�شكل عام وفرن�سا
ب�شكل خا�ص(.)4
بعد مقتل ظاهر العمر ت�سلم �أحمد با�شا اجلزار والية �صيدا وكانت النا�رصة تابعة لها،
�إذ تراجعت فرتة االزدهار االقت�صادي ب�شكل ملحوظ ب�سبب الظروف ال�سيا�سية التي مرت
بها املنطقة كما �شهدت الزراعة تدهوراً كبرياً ،وبخا�صة حم�صول القطن الذي يع ُّد املح�صول
الرئي�س الذي ق ّل �إنتاجه وارتفعت �أ�سعاره ،وعانت املنطقة من ك�ساد اقت�صادي(.)5
اتبع �أحمد با�شا اجلزار �سيا�سة االحتكار االقت�صادي ،وخا�صة حم�صول القطن ،الذي
�سبقه �إليه ظاهر العمر .وا�ستطاع �أحمد با�شا اجلزار �أن يجني ثروة هائلة و�أ�صبح امل�شرتي
الوحيد والبائع الوحيد للقطن وحتديد �أ�سعاره وهذه ال�سيا�سة خمالفة متام ًا ل�سيا�سة ظاهر
العمر الذي �شجع الفالحني على زراعة القطن ومل يرغمهم على ذلك ،بينما كان اجلزار �شديداً
يف تعامله مع الفالحني(.)6
�أدرك �أحمد با�شا اجلزار �أهمية النا�رصة اال�سرتاتيجية واالقت�صادية والتجارية ،وهو
ما حفزه ل�ضمها �إىل منطقة نفوذه باعتباره وريث ًا لظاهر العمر ،فتحولت مناطق التزام
ظاهر العمر �إليه مبوافقة الدولة العثمانية ،وا�ستطاع ال�سيطرة التامة على �شمال فل�سطني
مبا فيها النا�رصة .واهتم ب�أرا�ضيها الزراعية يف مرج ابن عامر وجعلها ملك ًا له طيلة حياته
وهو ما يعرف بـ (املالكانه)(.)7
حافظت النا�رصة على مكانتها االقت�صادية والتجارية بعد وفاة �أحمد با�شا اجلزار
( )1804وتعيني �سليمان با�شا العادل ( )1819 - 1804ومتيزت فرتة حكمه با�ستقرار
الأو�ضاع وا�ستتباب الأمن لل�سكان� ،ساهم ذلك يف تطور الن�شاط االقت�صادي والتجاري
يف �شمال فل�سطني ،واتبع �سيا�سة �رضيبية مت�ساهلة لتن�شيط التجارة املحلية والإقليمية
وت�سهيل اال�ستهالك املحلي والإقليمي للمحا�صيل التي تدر �أرباح ًا طائلة خا�صة حم�صول
القطن ،وهذا ما دفع عدداً من التجار ال�ستثمار �أموالهم يف النا�رصة ،وكان لعائلة كتافاكو
من جنوة ،يف �إيطاليا ،دور كبري يف انتعا�ش الأحوال االقت�صادية يف �شمال فل�سطني ب�شكل
عام ،ول�سكان النا�رصة خا�صة امل�سيحيني ب�شكل خا�ص حيث جنى بع�ض التجار امل�سيحيني
�أرباح ًا طائلة لتفاعلهم مع عائلة كتافاكو ،ما �أدى �إىل حتولهم لأ�صحاب نفوذ(.)8
تقلد �أنطون كتافاكو قن�صل النم�سا يف عكا ،و�أقام فيها مع �أخيه فيليب كتافاكو
وانتقل الإثنان �إىل النا�رصة مع بداية القرن  .19وظهر اخلواجا فيليب كتافاكو مقرت�ض ًا
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املال لعدد من جتار النا�رصة منهم :املعلم خليل بول�ص و�إليا�س قعوار (م�سيحيان من
طائفة الروم الأرثوذك�س) .ا�ستثمرت الأموال يف �رشاء الغالل من القطن واحلنطة والذرة
بعد عجز التاجران عن �سداد الأموال ،وح�صل اخلواجا فيليب كتافاكو بدل املال على غالل
والتي نقلت �إىل املخازن التابعة لعائلة كتافاكو يف النا�رصة ،ومت تخزين القطن يف حمل
دار ال�شلبي ودار الفار ،واحلنطة يف عقد خليل بول�ص والذرة يف قرية يافا يف �أربعة �آبار
زيت(.)9
�إن م�ساهمة عائلة كتافاكو كان لها دور كبري يف انتعا�ش الأحوال االقت�صادية ل�سكان
النا�رصة خا�صة امل�سيحيني ،حيث جنى بع�ضهم �أرباحا طائلة لتعاملهم مع عائلة كتافاكو،
وحتولوا �إىل �أ�صحاب نفوذ ،وقد و�صف بركهارت “ ”Burckhardtالنا�رصة خالل رحلته
يوم  28حزيران �سنة  1812م �أنها من املدن الرئي�سة يف با�شاوية عكا ،و�أن امل�سيحيني
يتمتعون بحرية كبرية فهم ينتقلون ،ويعملون دون �أن يعرت�ضهم �أحد .و�أن �أبرز رجل يف
النا�رصة �أثناء زيارته هو ال�سيد �أنطون كتافاكو ،وهو تاجر �إفرجني من مواليد حلب وكان
نفوذه ال�سيا�سي واالقت�صادي كبرياً(.)10
وال اقت�صادي ًا منذ بداية القرن  19نتيجة ا�ستغالل �أرا�ضي مرج
�شهدت النا�رصة حت ً
ابن عامر اخل�صبة ،وهذا ما �أتاح �إنتاج حما�صيل زراعية متنوعة �أدى �إىل ا�ستثمارات مالية
كبرية قام بها التجار ،وبع�ض الوجهاء من ذوي النفوذ الذين ركزوا اهتمامهم على �رشاء
الأرا�ضي وامتالكها يف مرج ابن عامر لتلبية الطلب املتزايد على القطن ،وقد ا�شتهر بجودة
قطنه باعتباره من �أخ�صب �سهول فل�سطني(.)11
برزت النا�رصة كمركز ديني مهم يف فل�سطني ،وحتولت �إىل مركز اقت�صادي وجتاري
حملي ًا و�إقليمي ًا ودولياً ،واندجمت يف فلك االقت�صاد الأوروبي ،و�أ�صبحت ال�سلع الأوروبية
تغزو �أ�سواق النا�رصة بعد االتفاقية التجارية بالطاليمان “ ”Bulta Limaniالتي عقدت
بني احلكومة الربيطانية واحلكومة العثمانية �سنة  .1838والتي تن�ص على حظر كل
االحتكارات ،و�سمح للتجار الربيطانيني ب�رشاء الب�ضائع من �أي مكان يف الدولة العثمانية
بدون دفع �رضائب با�ستثناء ر�سوم اال�سترياد والت�صدير(.)12
�سمحت املعاهدة بدخول جميع الب�ضائع الأجنبية �إىل �أ�سواق الدولة العثمانية ،وزادت
�أن�شطة التجارة الأوروبية فيها ،وتو�سعت العالقات التجارية بني التجار امل�سيحيني يف
النا�رصة والتجار الأوروبيني بدعم من القنا�صل الأوروبيني ،وحدث حتول اقت�صادي
وجتاري يف النا�رصة وحتولت �أ�سواقها من اقت�صاد م�ستهلك �إىل اقت�صاد ال�سوق لتدفق
الب�ضائع الأوروبية خا�صة الأقم�شة واملن�سوجات التي �أغرقت �سوق اخلواجات ،وناف�ست

الب�ضائع املحلية ،وكانت �سوق ًا ل�سكان �شمال فل�سطني(.)13
ا�شتهرت النا�رصة بزراعة القطن يف �أرا�ضي مرج ابن عامر منذ فرتة ظاهر العمر،
والذي كان ي�صدر ق�سم كبري منه �إىل فرن�سا ودول �أوروبية عدة ،ويف عهد حممد علي
با�شا ( )1840-1831قامت حماوالت لتو�سيع الزراعة من �أجل تن�شيط عمليات الإنتاج
الزراعي ،وا�ستخدمت الآالت احلديثة يف عملية الزراعة بعد حرب القرم (،)1856-1853
و�شهدت فل�سطني ازدهارا كبرياً يف جمال ت�صدير القطن ،مما �أحدث انتعا�ش ًا اقت�صادي ًا ب�سبب
عملية التحديث .ودخول التكنولوجيا الغربية ،ولكن ذلك �أثر �سلب ًا على ال�صناعات واحلرف
املحلية من خالل تدفق ال�سلع الأوروبية �إىل �أ�سواق فل�سطني ب�شكل عام ،و�سوق اخلواجات
ب�شكل خا�ص(.)14
سوق اخلواجات وجتارة األقمشة واملنسوجات:
ن�شطت النا�رصة بفعاليات و�أن�شطة اقت�صادية خمتلفة منذ بداية القرن  .19وتعددت
�أ�سماء الأ�سواق فيها لقربها من الطريق التجاري دم�شق -خان التجار ،ي�ضاف �إىل ذلك
موقعها على �أطراف مرج ابن عامر وحيفا ،كما جعلها �سوقا ملنطقة كبرية حتيط بها .وقد
ذكر �سجل حمكمة النا�رصة ال�رشعية عدداً من الأ�سواق فيها تدل �أ�سما�ؤها على �أنواع ال�سلع
املتداولة فيها ،و�أ�شهر هذه الأ�سواق� ،سوق اخلواجات.
سوق اخلواجات والصناعات النسيجية:
يقع �سوق اخلواجات يف مركز �أ�سواق النا�رصة يف املنطقة الواقعة بني نقطة التقاء
�سوق احلدادين -مدخل ال�سوق اجلنوبي مع �سوق ال�سكافية -جنوب اجلامع الأبي�ض-
وحتى كني�سة الكاثوليك امللكيني (املجمع)(.)15
اخت�ص هذا ال�سوق ببيع املالب�س واملن�سوجات والبز (اجلوخ) والثياب على جميع
�أنواعها و�أجنا�سها و�أ�صنافها .كما جند يف هذا ال�سوق الأقم�شة واجلوخ ب�ألوان متعددة
وزاهية كاللون الأ�سود والأزرق والأحمر .وغالب ًا من يبيع ذلك الن�صارى ،وي�سمى اخلواجا
�أو اخلواجكي الذي يبيع الثياب والأقم�شة و�أمتعة البيت غري املخيطة من جميع الأجنا�س
والأ�صناف حتى من �أجنا�س احلرير املنوعة( ،)1وهو لفظ فار�سي معناه املعلم �أو التاجر.
تع َّد النا�رصة من املدن املهمة يف فل�سطني يف �صناعة املن�سوجات القطنية ،و�أ�صبحت
مالب�س �سكانها تظهر التمايز الطبقي .فنوع املالب�س و�أ�سلوب احلياكة واملادة امل�صنوعة
منها معيار �أ�سا�سي من معايري التمايز الطبقي واالجتماعي واالقت�صادي بني الأغنياء
والفقراء والعلماء والأعيان واملوظفني الإداريني والفالحني ،وكان الأغنياء يلب�سون الثياب
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الأنيقة وزاهية الألوان وتت�ألف من ثوب طويل م�صنوع من خليط من القطن واحلرير املقلم
بخطوط رفيعة جدا ،جتمع بني اللونني الأحمر والأرجواين �أو الأ�صفر والبنف�سجي �أو الأخ�رض
والأزرق( ،)16امل�صنوعة من اجلوخ املمتاز وب�ألوان متعددة ،وال�صوف والقطن ذي اجلودة
العالية ،وتلب�س الن�ساء غطاء الر�أ�س ويت�ألف من طاقية �ضيقة م�صنوعة من القما�ش �أو
الكتان ،وتغطي اجلزء العلوي من اجلبهة وتثبت عرب ربطها ب�رشيطني حتت الذقن مبا�رشة.
وترتدي الن�ساء �رساويل ف�ضفا�ضة وقم�صانا بي�ضاء و�أثوابا طويلة مفتوحة بالكامل من
الأمام من قما�ش قطني مقلم �أو من احلرير الدم�شقي ،وحتاط بزنار م�شدود حتت اخلا�رصة،
واملالب�س الأوروبية التي يتم جلبها عن طريق �أ�سواق دم�شق وبريوت ،بينما الفقراء وعامة
النا�س يلب�سون املالب�س والثياب امل�صنوعة من اجلوخ العادي وال�صوف والقطن ذي اجلودة
ال�ضعيفة ،واللباد الذي ي�صنع من ال�صوف املندوف ويو�ضع يف قطعة قما�ش ،وير�ش مبحلول
ال�صمغ املخلوط باملاء ،وي�ضاف �إليه الأ�صبغة الثابتة ،ويو�ضع يف بيت النار ،وي�ضاف �إليه
املاء احلار ويدلكونها حتى تبلغ حدها ،فين�رشونها يف منا�رش حتت ال�شم�س والهواء ،فتجف
وي�ستعمل �أغطية للر�أ�س ،و�ألب�سة فوقية �ضد الربد .وهذا ي�شري �إىل التمايز الطبقي ،وتدين
م�ستوى الطبقة العامة االجتماعية من خالل املالب�س والثياب التي يرتديها الأغنياء وعامة
النا�س والتي تبني مكانتهم االجتماعية واالقت�صادية(.)17
كانت �صناعة الن�سيج وحياكة املالب�س من ال�صناعات امل�شهورة يف النا�رصة لتوافر
املواد الأولية مثل :القطن ،وال�صوف ،و�شعر املاعز .وا�ستخدمت املغازل والأنوال اليدوية
(جمع نول وهي الآلة التي تن�سج اخليوط من غزل �أو حرير �أو �صوف �أو كتان) ،و�صانعها
يقال له حائك ،وال�صنعة -احلياكة -التي تنتج �أك�سية ت�صنع �رسابيل (�ألب�سة) وال�رشا�شف
وال�شاالت والأثواب وغري ذلك من الأقم�شة .وي�ستعمل احلائك النول املكون من اخل�شب
والروا�سات من
واحلديد واملكوك الذي تو�ضع فيه اللفائف ،والنرية التي متر خاللها اخليوط
ّ
اخل�شب واحلبال لف�صل طبقتني من اخليوط ملرور املكوك باخليوط امللونة لعمل الر�سومات،
وعمل العباءات واملعاطف للرجال التي ت�صنع من جلود الأغنام بعد ذبحها وحتليجها
ون�رشها حتت ال�شم�س يف ال�صيف وتنظيفه من ال�صوف و�إح�ضاره ملحالت الفراء لأكمال
ت�صنيعه(.)18
كان عدد الأنوال يف النا�رصة بعدد �أيام ال�سنة ،وبعد عملية التحديث يف فرتة احلكم
امل�رصي ( )1840-1831ودخول الآالت وماكينات اخلياطة انقر�ضت هذه الأنوال ومل
يبق منها �سوى نول �أو نولني حتى عام 1924م .وكانت الن�ساء ين�سجن املالب�س بعد حلج
القطن وحياكته با�ستخدام النول ،بالإ�ضافة �إىل �صنع ال�سجاد والب�سط واملفار�ش والفر�شات
يحول ال�صوف والقطن �إىل غزل .وبعد ذلك ُي�صبغ ب�ألوان عدة يف
واملخدات واللحف بعد �أن َّ

حمالت الن�سيج وتق�سم على �شكل لفائف لي�سهل العمل به.
انت�رشت حمالت الن�سيج من غزل �أو حرير �أو �صوف �أو كتان حلياكة الألب�سة
واملن�سوجات يف النا�رصة ،وبلغ عدد الن�ساجني (احلاكة) يف �سوق اخلواجات �سنة  1880م
�أحد ع�رش ن�ساج ًا واخلياطني �ستة وال�صباغني ع�رشة(.)19
جتارة األقمشة:
تع َّد الأقم�شة واملالب�س مهمة بالن�سبة لل�سكان ،وتبني مكانتهم االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،ودورها التجاري املركزي يف املنا�سبات املختلفة كالأعياد
واالحتفاالت الدينية واالجتماعية والوطنية والأعرا�س .وكان يتم �رشاء املالب�س والأقم�شة
اجلديدة وحت�ضريها ح�سب كل منا�سبة ،واختيار النوع واللون وال�شكل الذي يحدد هوية
املرتدي لهذه املالب�س والأقم�شة ودوره االجتماعي �أو االقت�صادي �أو الثقايف( .)20وم�ؤ�رشاً
على املكانة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والدينية.
كان لتجار الأقم�شة �أهمية اقت�صادية واجتماعية ،وي�شار �إىل امل�سلمني بتجار الأقم�شة،
بينما ي�شار �إىل امل�سيحيني باخلواجا ،و�شكلوا �أكرب الطوائف احلرفية يف �سوق اخلواجات
بالنا�رصة ،وامتلأت دكاكينهم باملالب�س والأقم�شة ومنتوجات مدن بالد ال�شام والب�ضائع
الأوروبية امل�ستوردة عن طريق مدن ال�ساحل ال�سوري :بريوت ،عكا ،حيفا( – .)21ال �سيما –
قما�ش الدميا (القمباز) الذي كان ي�ستعمل يف �صناعة لبا�س الرجل.
تكمن �أهمية �سوق اخلواجات بعالقته الوثيقة ب�أ�سواق النا�رصة( )22وموقعه املتو�سط
فيها ،الذي ق�سم املدينة ق�سمني :احلارة الغربية وتعرف بحارة الالتني ،وغالبية �سكانها من
امل�سيحيني (كاثوليك وموارنة) ،واحلارة ال�رشقية وتعرف بحارة الإ�سالم ومعظم �سكانها
من امل�سلمني ،وي�ضم ال�سوق عدداً كبرياً من التجار غالبيتهم من امل�سيحيني ،وعدد قليل من
امل�سلمني ،ومن بني التجار:
ال�شيخ يو�سف �أفندي بن �أمني �أفندي الفاهوم ،عبد اهلل اخلوري ،خليل خوري ال�شومر،
م�صباح �أفندي رم�ضان ،اخلواجه نا�رص بن �إبراهيم �أ�صيله� ،إليا�س بن داوود اللحام ،خواجه
عازر بن يو�سف حبيب ،خواجه من�صور بن �إ�سحق الكردو�ش ،خواجه عبد اهلل بن اخلوري
بطر�س �شومر ،خواجه ق�سطه ا�سعيد حرجوره ،اخلواجة ذياب ال�سامل ،يون�س بول�ص دانيال(.)23
نالحظ �أن احلرفيني الذين ا�شتغلوا بالأقم�شة كانوا �أكرث عدداً من احلرفني الآخرين و�أغلبهم
من امل�سيحيني.
تكمن �أهمية ه�ؤالء التجار �أنهم يتعاملون مع ال�سلع التي متثل عن�رصاً رئي�س ًا يف
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التجارة املحلية والإقليمية والدولية ،ومن �أ�شهر هذه ال�سلع :املعاطف ال�صوفية ،اجلاكيتات
املطرزة بخيوط حريرية ومذهبة ت�صنع للطبقات الغنية ،املنتوجات الن�سيجية الب�سيطة
التي ت�صنع للطبقات الو�سطى والفقرية ،فمن خالل ال�سلعة التي يرتديها ال�شخ�ص ن�ستطيع
�أن نتعرف �إىل مكانته وم�ستوى عائلته االجتماعي واالقت�صادي.
كما �ساهمت جتارة الأقم�شة واملالب�س يف تطور التجارة الداخلية التي تركزت يف
�سوق اخلواجات باعتباره مركز الن�شاط والفعاليات االقت�صادية بعد ا�ستخدام الآالت
احلديثة والتكنولوجيا يف جمال املن�سوجات احلريرية ب�صناعة الأن�سجة والغزل ،مما �ساعد
يف تطور احلياة االجتماعية من خالل ا�ستخدام الآلة خارج نطاق الأ�رسة وخروج املر�أة
للعمل يف م�صانع الغزل والن�سيج و�أ�صبح لها نظام خا�ص حتكمه القوانني والأنظمة وعالقة
العمال واملوظفني والفنيني والتجار بالنظام الر�سمي يف الدولة ،مما �ساعد على انتعا�ش
جتارة الأقم�شة وال�صناعات الن�سيجية وا�ستمرارها وزيادة �إنتاجهم وتو�سيع عالقاتهم مع
فالحي القرى املجاورة واحلرفيني و�أ�صحاب املهن والعائالت ذات النفوذ الديني وال�سيا�سي
والتجاري يف املدينة(.)24
العادات والتقاليد واألعراس:
تركزت العادات والتقاليد لدى املجتمع الفل�سطيني على الفكر الذي يع َّد �أعلى خ�صائ�ص
الإن�سان املميز ،وبه ي�ستطيع �أن يحدد �إميانه الذي يجلب له الراحة النف�سية ،ويطرد من
داخله اخلوف من امل�ستقبل املجهول .ي�ؤمن الإن�سان يف املجتمع الفل�سطيني بالغيبيات
التي وردت يف الكتب ال�سماوية ،لذلك ف�إن الدين كان  -وما زال لدى �رشيحة من املجتمع
 مادة الفكر وهويته و�صبغة ال�سلوك ملعظم النا�س.�إن ظاهرة العادات والتقاليد املتوارثة يف املجتمع الفل�سيطيني هي امتداد لغريها
من العادات والتقاليد املوجودة يف مدن بالد ال�شام ،مثل :الأفراح ،والأحزان ،والأعرا�س،
والأزياء ،واملالب�س ،والأعياد واملنا�سبات الدينية ،وامل�أكوالت ،واحلكاية ال�شعبية ،واللهجة
ال�شعبية ،وزيارة الأولياء ال�صاحلني.
تر�سخ العادات والتقاليد وظائف اجتماعية كثرية داخل املجتمع الفل�سطيني فهي تدعو
�إىل الرتابط العائلي والقومي والوطني ،وحتث على القيم االجتماعية والثقافية والرتبوية،
واالحتفال بالأعياد واملنا�سبات الوطنية وال�شعبية.
األعراس:
“كانت احلوانيت فيه حتتوي على �أجمل امل�صنوعات ال�شامية واحللبية من �أقم�شة

الربوكاد و�رشا�شف و�أغطية اللحف احلرير و�صايات القنابيز احلريرية والدميا (القطنية)
وحرائر ثياب العرائ�س [ ]....كانت هذه احلوانيت حمط �أنظار �أهل العري�سني ل�رشاء ما يجب:
القما�ش على التخريج [ ]...كانت تبتاع املنا�شف التي حتملها ال�سيدات �إىل احلفالت وهي مل
تكن تقل �أناقة عن الثياب [.”]...
نقوال زيادة� ،أيامي� ،ص21
هناك عادات مرعية متوارثة يف الأعرا�س ال�شعبية تتميز بها النا�رصة وجوارها تبد�أ
يف اختيار الفتاة ،وهناك منا�سبات كثرية ي�ستطيع ال�شاب �أن يرى فتاته :عند العني ،يف
املوا�سم الزراعية مثل :احل�صاد ،قطف الزيتون ،التحطيب والتع�شيب ،والأ�سواق� ،أو يقوم
والده بانتخاب عرو�س له ،وجتري �إجراءات اخلطبة حيث يقوم والد العري�س ب�إر�سال
اجلاهة ،وتتكون من كبار ال�سن �إىل طلب يد العرو�س ر�سمي ًا من �أهلها ،ويف حال املوافقة
تبد�أ التح�ضريات لإجراء اخلطبة والزواج وجتهيز متطلبات العر�س بعد حتديد املهر ،وهو
طبع ًا يختلف باختالف املقام والظروف(.)25
كثرياً ما �أ�شار �سجل حمكمة النا�رصة ال�رشعية �إىل عقود الزواج فمثالً :مبجل�س ال�رشع
ال�رشيف مبحرو�سة النا�رصة قد �صح �أنا �أجرينا عقد البنت امل�صونة هديل ابنت [ابنة] �أحمد
عبد اهلل �أحمد �أخ احلاج �سليمان بريق دار احلاج علي �آغا �شاذيل مبهر قدره وبيانه من
القرو�ش الأ�سدية(� ،)26أربعماية قر�ش احلال منها  250وقب�ض واملوجل [امل�ؤجل]  150وقد
بقي يف ذمت [ذمة] الزوج واملتويل لزواجها علي احلاج �أحمد �صباح.)27(”...
يالحظ من خالل عقود الزواج �أن املهر هو م�ؤ�رش على املكانة االجتماعية ويرتاوح
ما بني ت�سعماية قر�ش لدى بنات الأعيان مثل :زواج بنات نا�رص �صليبي الظاهر( ،)28وبني
ثالثمائة قر�ش لدى املر�أة املطلقة واخلالية من املوانع ال�رشعية(.)29
هناك م�ؤ�رشات �أخرى الختيار الزوجة عالوة على �شكلها اخلارجي وعمرها و�صحتها
وقدراتها املختلفة ...“ ،فقد �أظهر ال�سائلون اهتمام ًا مبعرفة كم باعت مرمي خالل ف�صل
ال�صيف من �أ�شغال التطريز املزرك�شة وال�رشا�شف املحيكة بالإبر ،بعد �أن ذكرت الأم بال�صدفة
ب�أن قيمة كل �شغل التطريز واملزرك�ش التي قامت به مرمي وباعته� ...أن يتم ا�ستثمار املال
الذي ربحته مرمي بوا�ساطة �رشاء �أ�ساور وخوامت ذهبية.)30(”...
ي�شري ذلك �أن الن�ساء يتفرغن يف خياطة املالب�س لأهل البيت وتطريز ما يحتاجونه من
�رشا�شف �أو وجوه م�ساند للبيت ،وال يحتاجون �إىل خياط ل�صناعة مالب�سهم �إال عند منا�سبة
مهمة يف البيت مثل حفالت الزفاف.
�إن مهنة اخلياطة والتطريز منت�رشة بكرثة بني ن�ساء النا�رصة ،جميعهن ميلكن �أ�صابع
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ماهرة ومتمر�سة يف التطريز ،وال ي�ستعملن يف �صناعة املالب�س �سوى املق�ص والأبر اليدوية،
ف�أكرث ال�سكان هنا ميلكون القدرة املادية على �رشاء �آالت اخلياطة التي تع َّد عند كثري من
الأ�رس كماليات.
تق�ص املر�أة �أية قطعة قما�ش تريدها ل�صناعة املالب�س بدقة متناهية ،ودون �أي تعرج،
وت�ستعمل كف يدها لقيا�س الطول والعر�ض ،ودائم ًا يكون عملها دقيق ًا جداً ،وتظهر مهارتها
عند رتق املالب�س املمزقة ،حيث ال ميكن ر�ؤية مكان ت�صليح الرتق �إال �إذا كنت خبرياً يف
اخلياطة ،كما تقوم الفتاة بتطريز املالب�س �أو �صنع �أقرا�ص دائرية �صغرية للطاوالت
والأدراج من خيوط القطن واحلرير ،هذا النوع من فنون التطريز بحاجة خلربة طويلة،
و�صرب كبري لإنهاء قطعة منه ،وبع�ضهن يقمن ببيعه لل�سياح الأجانب يف املدينة(.)31
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �صناعة احلياكة وال�صناعات املتعلقة بها ت�شمل :ن�سج الأقم�شة،
والعباءات ،والب�سط ،وال�سجاد ،واحل�رص ،و�صنع العقاالت (لبا�س الر�أ�س) ،و�شغل الإبرة،
والزرك�شة (التخريج والتطريز� ،شغل (الدنتيال) ،وكل هذه ال�صناعات تقريب ًا كانت �صناعات
يدوية بيتية �أو متار�س يف دكاكني العمل(.)32
وهناك �صناعات الألب�سة التي ت�صنع يف م�صانع كبرية �أو م�ستوردة من خارج البالد،
ك�صناعة البلوزات والقبعات والقم�صان والبيجامات والألب�سة الرجالية وف�ساطني الأوالد
والن�ساء وامل�شدات والألب�سة الداخلية الن�سائية والكل�سات والكفوف وربطات الرقبة(.)33
هذه ال�صناعات جتدها يف دكاكني �سوق اخلواجات ،ويقوم �سكان النا�رصة والقرى
املجاورة لها ب�رشاء الألب�سة واملن�سوجات يف املنا�سبات العديدة خا�صة الأعرا�س.
كان �رشاء املالب�س والأقم�شة للأعرا�س مهمة اجتماعي ًا باعتبارها واحدة من الطقو�س
االجتماعية ،ومظهراً من مظاهر املكانة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،وتقوم الأم
و�أخوات العرو�س باختيار الأقم�شة واملالب�س من �سوق املدينة ،ولدى عودتهن يقمن بعر�ض
م�شرتياتهن وهن ين�شدون الأغاين ،وتقوم العرو�س بعد جتهيز املالب�س بارتدائها قبل
االحتفال بالعر�س(.)34
ومن املتفق عليه بني العائلتني (العري�س والعرو�س)� ،أن العري�س �سيهدي �أربع بدالت
للعرو�س ،ويدفع تكاليف �أجرة اخلياطة مقابل جتهيزها لبدالت العرو�س بعد �رشائها من
دكاكني �سوق اخلواجات يف النا�رصة ،وما حتتاجه من ل َّغات احلرير ،واحلرير الأطل�سي
امل�صقول ،والقما�ش املخمل ب�ألوانه املختلفة ،و�أو�شحة ومناديل مزرك�شة تطابق �ألوان
القما�ش و�أ�رشطة خمرمة و�أزرار.
ويف يوم العر�س كانت العرو�س جاهزة ببدلتها من احلرير امل�صقول الأ�سود ،وت�ضع

فوق ،وجهها �سميكة من احلرير املربع ،وترتدي الطرحة والربقع فوقه عند دخول العري�س
لي�أخذها �إىل بيته( ، )35وتغطى ب�إزار بعد �أن تو ّدع �أهلها و�أقاربها الوداع الأخري(.)36
مكونات مالبس الرجال والنساء:
و�صفت ماري اليزا روجرز يف كتاب “�“ ”Domestic life in Palestineإن رجال
النا�رصة يلب�سون مالب�س �أنيقة وزاهية الألوان ،تت�ألف من ثوب طويل م�صنوع من
خليط من القطن واحلرير املقلم بخطوط رفيعة جداً ،جتمع بني اللونني الأحمر والأرجواين
والبنف�سجي �أو الأخ�رض والأزرق ،ويحيط بالثوب �شال ي�ستخدم كنطاق للخ�رص �أو حزام
جلدي عري�ض خمطط يحتوي جيوب ًا وجزادين ت�ستخدم الكوفية باللونني الأحمر والأ�صفر
كعمامة للر�أ�س داخل املدن وك�أنها عادة ما ت�ستخدم كغطاء اعتيادي للر�أ�س خالل ال�سفر.
�أما الن�ساء في�ضعن كميات كبرية من الكحل على جفونهن ،وغطاء الر�أ�س يت�ألف من
طاقية �ضيقة م�صنوعة من القما�ش �أو الكتان ،وحتيط بها من املقدمة ع�صبة �أ�سطوانية
حم�شوة و�سميكة قطرها �إن�ش �أو �إن�شان ،تغطي اجلزء العلوي من اجلبهة وتثبت عرب ربطها
ب�رشيطني حتت الذقن مبا�رشة ،تعلق بهذه الأ�سطوانة عمالت ف�ضية مر�صو�صة بجانب
بع�ضها بع�ض ًا قدر الإمكان ،مع ترك جزء ب�سيط غري مغطى من اجلبني ،فتتدىل العمالت
فوق بع�ضها بع�ض ًا على جانبي الوجه لتبدو من بعيد وك�أنها �أجزاء �أمامية جانبية لهذا
الغطاء ،تكون مناديل �أو براقع الن�ساء من املر�سلني املتعدد الألوان �أو باللون الأ�سود فقط،
صوال لتغطي الن�صف ال�سفلي من الوجه بحيث ال تظهر �سوى عيون
وتطوى عند اجلبني و� ً
املر�أة عندما تكون خارج املنزل ،ترتدي الن�ساء �رساويل ف�ضفا�ضة وقم�صان ًا بي�ضاء و�أثواب ًا
طويلة مفتوحة بالكامل من الأمام من قما�ش قطني مقلم �أو من احلرير الدم�شقي وحتاط
بزنار م�شدود حتت اخلا�رصة(.)37
ما نالحظه من خالل هذا الو�صف �أن املالب�س والأزياء تنوعت �أ�شكالها و�ألوانها ،وهو
يعك�س الواقع الذي كان �سائداً يف النا�رصة وجوارها خالل القرن  ،19وكانت مالب�س الرجال
عبارة عن(:)38

Ú Úالعمامة البي�ضاء للم�سلم وال�سوداء �أو ال�صفراء للم�سيحي ،ثم ا�ستبدلت العمامة
بالطربو�ش املغربي ثم ا�ستبدل بالطربو�ش اال�سالمبويل ،وهناك من ارتدى احلطة والعقال.
Ú Úال�رسوال �أو اللبا�س وهو �ضيق ق�صري ي�سمى ورب�أ ثم �أ�صبح يلب�س بدون قنباز.
Ú Úالقنباز ي�صنع من �أقم�شة و�ألوان خمتلفة م�شقوق من �أمام بطوله ويرد �أحد ال�شقني
على الآخر ويربط ببنود.
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Ú Úال�صدرية – كاملنتيان �إمنا بدون �أكمام وبدون رد وتزرر ب�أزرار .ويلب�س اللبا�س
على ال�صدرية بدون قنباز ،وي�شد الو�سط بزنار من قطن� ،أو �صوف.
Ú Úال�رشيحة – هي �سري عري�ض من جلد يكون مزدوج ًا على حميط الرجل يف �أحد
الطرفني �أبازمي ت�شد ب�سيور يف طرف الثنية الداخلية ويكون ما بني الثنيتني مفرغ ًا تو�ضع
فيه النقود.
Ú

Úالكمر :هو كال�رشيحة �إمنا لي�س من اجللد.

Ú

Úاجلبه :تكون غالب ًا من اجلوخ بطول الرجل.

Ú

Úالعباءة.

Ú

�Úصدرية� :شال �صوف حرايري.

وت�ستطيع �أن جتد التناق�ض والفرق بني املالب�س التقليدية والأوروبية امل�شهورة
بالأماندر يف حياة ال�سكان االجتماعية يف النا�رصة وجوارها وال�سكان الوافدين �إىل
�أ�سواقها من �أماكن خمتلفة ويرتدون مالب�س منها مدنية و�أخرى قروية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن لبا�س املر�أة كان خمتلفاً ومتنوعاً من حيث النوع وال�شكل واللون
وال�سعر وكان لبا�سها عبارة عن(:)39

Ú Úال�صمادة هي كي�س �أ�سطواين حميطه نحو � 10سم ،يح�شى مبواد لينة كالقطن ،ثم
يحنى حتى يحيط بالر�أ�س ،ويتدىل قلي ًال حتت الذقن.
Ú Úالزربند :وهو �شقه من احلرير خمططة وملونة تطوي املر�أة �أعاله مزدوج ًا وت�ضعه
فوق ال�صمادة وتع�صبه مبنديل وتر�سله على ظهرها وت�شده على و�سطها بزنار وترتك منه
جزءاً مهدو ًال فوق الزنار حتى يغطيه وتر�سل ما حتت الزنار �إىل القدمني.
Ú Úالع�صبة :هو منديل تطويه املر�أة طي ًا عري�ض ًا وتتع�صب به حتى يكون �أعلى ال�صمادة
وتر�سله �إىل خلف حتى يكون �أحد طرفيه �أطول من الآخر.
Ú Úاجلالية :هي جبة طويلة م�شقوقة من الأمام ق�صرية الكمني ،وغالب ًا ما تكون من
املن�سوجات القطنية.
Ú

Úالدامر :هي جبة ق�صرية ت�صل �إىل الزنار ،وغالب ًا ما تكون من جوخ معلم بالق�صب.

Ú Úالقمي�ص :يلب�س حتت اجلالية مبا�رشة على اجللد ويكون �أ�سفله فوق ال�رسوال ما
حتت الركبتني.

Ú

Úال�شنتيان ويعرف باللبا�س �أو ال�رسوال ي�شبه البنطال الوا�سع ولونه �أبي�ض �أو نيلي.

Ú

Úالعباءة :هي جلباب ق�صري الأكمام من جوخ مطرز.

بقي اللبا�س التقليدي �سائداً حتى نهاية القرن  19عندما �أغرقت الب�ضائع والأقم�شة
الأوروبية الأ�سواق يف فل�سطني عامة والنا�رصة خا�صة و�سيطرت على الأ�سواق املحلية
فانت�رش اللبا�س املدين �أو الأوروبي مثل :الكبوت واجلاكيت والف�سطان والبالطو(.)40

اخلامتة:
عاجلت هذه الدرا�سة دور �سوق اخلواجات يف النا�رصة يف احلفاظ على املالب�س
والأزياء ال�شعبية من خالل �أربعة حماور رئي�سة حمددة الزمان واملكان ،بد�أت بدرا�سة
اخللفية التاريخية لق�ضاء النا�رصة خالل القرن  19و�أوائل القرن  20التي تعد مرحلة
في�صلية يف تاريخ النا�رصة وجوارها ،نظراً ملا �شهدته من حتوالت اجتماعية واقت�صادية
�أ�سهمت يف �إحياء الرتاث الفل�سطيني واحلفاظ على الذاكرة والرواية الفل�سطينية من الن�سيان.
تناولت الدرا�سة تطور �سوق اخلواجات يف النا�رصة ،وما يت�سم به من تنوع ب�ضائعه
من املن�سوجات والأقم�شة واملالب�س وم�ستلزماتها وتوفري حاجات ال�سكان والقرى
املجاورة على اختالف فئاتهم ال�سكانية والدينية وال�سيا�سية واالجتماعية ،هذا التنوع بينّ
الدور الذي قام به ال�شخ�ص �سواء كان دوراً اجتماعي ًا �أم �سيا�سي ًا �أم �إداري ًا �أم اقت�صادي ًا �أم
�أدواراً خمتلفة التي متيز بني رجل الدين وبني املوظف الإداري �أو بني الرجل واملر�أة وتعك�س
مكانه ال�شخ�صي وت�شري �إىل الوجاهة والهيبة وارتفاع املكانة االجتماعية �أو االقت�صادية
�أو الإدارية �أو احلرفية ،وتتجلى �أبهى �صور الوجاهة والهيبة عادة يف الأعرا�س ويف حت�ضري
م�ستلزماتها والإعداد لها من �سوق اخلواجات يف النا�رصة.

النتائج:
�إن درا�سة �سوق اخلواجات يف النا�رصة جديرة باالهتمام على اعتبار دورها يف
حفظ املالب�س واالزياء ال�شعبية و�صيانتها وانها مركز مهم للن�شاط االقت�صادي ومكان
لالحتكاك االجتماعي وتلبية الحتياجات �سكان النا�رصة وجوارها من املالب�س والأزياء،
ونظراً لأهمية ال�سوق االقت�صادية واملالية يف حياة ال�سكان على اعتبار �أنه مو�ضع التعامل
واملبادالت فيما بينهم ،وعن طريقه يح�صل كل �شخ�ص على احتياجاته وم�ستلزماته من
املالب�س والأزياء املتعلقة به ،وخا�صه يف الأفراح والأتراح واملنا�سبات املختلفة يف �سوق
اخلواجات يف النا�رصة.
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ال �شك يف ان املالب�س والأزياء ال�شعبية حتتاج �إىل كثري من الإي�ضاح والتحليل خالل
فرتة احلكم العثماين لفل�سطني عامة وق�ضاء النا�رصة خا�صة.
لقد عك�ست حالة املجتمع الفل�سطيني بعاداته وتقاليده ومعتقداته بالإ�ضافة �إىل ت�أثره
باملتغريات االجتماعية واالقن�صادية وال�سيا�سية التي �أثرت على املالب�س والأزياء ال�شعبية
الفل�سطينية خالل القرن الع�رشين ،وكانت مر�آه عك�ست حياة ال�سكان و�أثرت على مكونات
املجتمع الفل�سطيني.
واجه �سوق اخلواجات حتديات كبرية خالل القرنني  19و  20للحفاظ على املالب�س
والأزياء ال�شعبية بعد انت�شار املالب�س والأزياء الأوروبية يف الأ�سواق العربية لتحل حمل
املالب�س التقليدية وبد�أ يظهر البنطال واجلاكيت والقمي�ص وربطة العنق والربنيطه ،واختفاء
القمباز واحلطه والعقال والثوب والعباءه وال�رسوال � ،...شيئ ًا ف�شيئ ًا خالل القرن .20
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املالحق:
عينة من املالبس واألزياء لسكان الناصرة وجوارها*:

* جمعية السيباط للحفاظ على التراث ،الناصرة.
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مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

وقفيات بعض النساء يف جنني
د .طالب الصوايف
وزارة السياحة واآلثار

ملخص:
تع ُّد فل�سطني من �أكرث البالد �أوقافا ،حيث �إن وقفياتها �شملت معظم �أنواع الوقف ،وما
زال هذا الإرث الرتاثي الديني �شاهداً على الدور العظيم الذي �أ َّدته يف بناء املجتمع الإ�سالمي
يف فل�سطني حتى اليوم ،و�أن ا�ستمرار هذه الأوقاف طوال الفرتات الإ�سالمية ي�ؤكد على الدور
احل�ضاري الذي �أ َّدته م�ؤ�س�سة الوقف يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية والعلمية والدينية.
مل يقت�رص حتبي�س الأوقاف يف فل�سطني على ال�سالطني وامللوك والأمراء من الرجال
فقط ،بل �شاركت الن�ساء يف ذلك �أي�ض ًا وبق�سط وافر من هذا الرتاث حتى هذا الوقت وت�شهد
على ذلك �سجالت املحاكم ال�رشعية ودوائر الطابو.
ويف هذه الدرا�سة �سنلقي ال�ضوء على �أوقاف بع�ض الن�ساء يف مدينة جنني ،والتي
تنوعت ما بني �أموال وبيوت وعقارات و�أ�سهم ،وكيف �ساهمت هذه الأوقاف يف احلياة
االجتماعية والدينية والثقافية يف املدينة ومناطق �أخرى من خالل دعمها للم�ؤ�س�سات
العلمية واالجتماعية ،وخالل ذلك �سنتطرق �إىل بع�ض املفاهيم العامة املتعلقة بالوقف
كتعريفه و�رشعيته وبع�ض التجارب الن�سائية يف الوقف يف فل�سطني ب�شكل عام ،وجنني
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:
�إن من �أهم �أ�سباب درا�سة الأوقاف يف فل�سطني عامة� ،أ�صالة ارتباط الأوقاف الديني
والوطني مع م�سرية التكوين التاريخي لل�شعب الفل�سطيني عرب تاريخه احلافل والعريق ،اذ
تعود بداية الأوقاف اال�سالمية يف فل�سطني �إىل بعيد الفتح اال�سالمي لها ،ومن الأ�سباب
الأخرى ما جاء �أي�ضا نتيجة الدور البارز الذي �أدته االوقاف يف احلياة االجتماعية
واالقت�صادية والدينية والثقافية ،ومن هنا كانت الأوقاف م�صدراً من م�صادر قوة املجتمع
والدولة معاً ،وتتزايد تلك ال�رضورة يف ا�ستمرار الأوقاف يف احلالة الفل�سطينية لإعادة
االعتبار للأن�شطة االهلية واملبادرات االجتماعية امل�ستقلة يف جمال اخلدمات واملنافع
العامة وتناميها)1( .
وقد مت اختري هذا املو�ضوع ملا لهذه الأوقاف من دور كبري يف احلياة االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية والدينية يف مدينة جنني ،كما �أنها �ست�ساهم يف �إلقاء ال�ضوء
على �أهمية الوقف يف املجتمع الفل�سطيني عامة وجنني خا�صة ،و�أهميته �أي�ضا يف
توفري م�صدر �إنفاق لبع�ض الفئات االجتماعية ومتويل لبع�ض امل�ؤ�س�سات االجتماعية
والتعليمية ،وخا�صة يف ظل الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي ال�صعب الذي يعي�شه ال�شعب
الفل�سطيني حتت االحتالل.

املبحث األول:
تعريف الوقف ومشروعيته وأنواعه وأهدافه ودوافعه يف النظام االسالمي

أ -تعريف الوقف ومشروعيته:
الوقف لغة :هو احلب�س واملنع مطلق ًا �سواء كان مادي ًا �أم معنوياً ،وهو ما خ�ص�ص
من �أر�ض �أو عقار للإنفاق على م�ؤ�س�سة ما �أو جماعة بعينها ،وهو ب�شكل عام و�ضع �أموال
و�أ�صول منتجة مبعزل عن الت�رصف ال�شخ�صي ،وتخ�صي�ص ريعها وا�ستثمارها ومنافعها
لأغرا�ض خريية حمددة �شخ�صية �أو دينية� ،أو اجتماعية �أو علمية �أو عامة تبع ًا حلاجات
املجتمع الإ�سالمي الدينية والدنيوية)1(.
�أما ا�صطالحاً :فهو -ب�شكل عام -منع الت�رصف يف رقبة العني التي يدوم االنتفاع
()2
عرفه ب�أنه« :حب�س
ابتداء
بها ،و�رصف املنفعة جلهة من جهات اخلري
ً
ً
وانتهاء  ،وهناك من ّ
()3
العني عن �أن يتملكها �أحد من العباد ،والت�رصف مبنفعتها على الفقراء وعلى وجوه الرب» .
وبالتايل ال يجوز الت�رصف بها بالبيع والرهن والهبة ،وال تنتقل باملرياث.
�أما م�رشوعية الوقف  ،فقد اتفقت �آراء الفقهاء على �أن الوقف جائز �رشعاً ،و�أن �أ�صله
ثابت يف القر�آن وال�سنة والإجماع  ،وذلك من عموم الآيات والأحاديث التي حتث على
الإنفاق والإح�سان �إىل النا�س ،وبالتايل ف�إن الوقف جزء من �أعمال الرب وفعل اخلري( ،)4وتبدو
احلكمة من م�رشوعية الوقف فيما

ي�أتي)5( :

1 .1عدم تركيز الرثوة يف يد �أحد من الورثة .
2 .2ت�أمني �صدقة جارية ي�ستمر خريها و�أجرها للواقف �إىل مدة طويلة.
3 .3ت�أمني مورد مايل دائم للجهات االجتماعية من املحتاجني والفقراء وامل�سنني
وامل�ساكني امل�ستفيدين من الوقف.
4 .4تلبية رغبة الواقف يف نقل اال�ستفادة من �أمواله املوقوفة ملن يريده ويحبه.
5 .5تفويت الفر�صة على اجلاهلني من الورثة املو َق ْف عليهم يف �إ�ضاعة ما ورثوه ب�سوء
ت�رصفهم ،حيث مينعون من بيع املوقوفات والت�رصف ب�أعناقها.
6 .6ت�أمني مورد دائم للجهات اخلريية والدينية العامة مثل امل�ساجد ،واملدار�س،
وامل�شايف وغريها.
والوقف يف ال�رشيعة الإ�سالمية �صدقة ال تباع وال ت�شرتى وال توهب وال تورث،
وي�رصف ريعها �إىل جهات الرب ،و�رشعت الأوقاف يف الإ�سالم مبعناها الدقيق ليكون ريعها
�صدقة جارية ،ولذلك ارتبطت الأوقاف منذ ن�ش�أتها يف �صدر الإ�سالم بال�صدقات ،كما �أن
الأئمة والفقهاء عرفوا الأوقاف ب�أنها «ال�صدقات املوقوفة» ،ولذا اقرتنت كلمة ال�صدقة
بالأوقاف ،ومن الطبيعي �أن تخ�ص�ص ال�صدقة للفقراء امل�ساكني واملحتاجني( )6طبق ًا ملا
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ني
َات ِل ْل ُف َق َرا ِء َوالمْ ََ�سا ِك ِ
ال�ص َدق ُ
جاء يف القر�آن الكرمي }�إِ َمّنَا َّ

)7({...

وقد و�ضع العلماء والفقهاء بع�ض ال�رشوط الواجب توافرها يف الواقف بغ�ض النظر عن
جن�سه وهي �أن يكون عاقالً ،بالغاً ،غري حمجور ل�سفه �أو غفلة �أو دين)8( .
َْ
ب -أنواعه:
ازدهرت م�ؤ�س�سة الوقف يف فل�سطني على مر الع�صور الإ�سالمية وتنوعت �أوقافها،
وبناء عليه ،نظمت الأوقاف وتوزعت يف الأغلب على ثالثة �أنواع هي:
وات�سعت �أمالكها ،
ً
1 .1الأوقاف اخلريية� ،أو العامة :والذي يق�صد الوقف منه �رصف ريعه �إىل جهة من
جهات الرب التي ال تنقطع ،وخ�ص�صت للإنفاق على احلرمني ال�رشيفني يف مكة واملدينة ويف
القد�س واخلليل ،وخمتلف جهات الرب الأخرى كالوقف على املدار�س وامل�شايف وغريها()9
2 .2الأوقاف الأهلية (الذرية) :وهي التي خ�ص�صت منافعها على �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص
عدة وذريتهم من بعدهم ،ثم �إىل جهة من جهات الرب ،وهو يقوم على �أ�سا�س حب�س العني
والت�رصف بريعها على الواقف نف�سه ،وذريته من بعده� ،أو غريهم ب�رشوط يحددها
الواقف( ،)10وتق�سم هذه االوقاف �إىل ق�سمني)11( :
�Ú Úأوقاف �صحيحة :وهي �أرا�ض قليلة امل�ساحة وحمدودة وقفت وفق ال�رشع ،وحقوق
الت�رصف بها عائد �إىل جانب الواقف.
�Ú Úأوقاف غري �صحيحة :وينطوي حتتها م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي التي حب�سها
ال�سالطني واحلكام على وجوه اخلري ،وذلك الهتمام امل�سلمني بالأماكن املقد�سة يف مكة
واملدينة ويف القد�س واخلليل.
3 .3الوقف امل�شرتك :وهو خمتلط بني الأمرين� ،أو قد يبد�أ كونه وقف ًا �أهلياً ،ثم ينتهي به
الأمر وقف ًا خريي ًا بعد انقطاع من ي�ستفيد منه من ذرية الواقف ،ومرد ذلك كله �إىل �رشوط
الواقف()12
ج -أهدافه ودوافعه يف النظام اإلسالمي:
يحقق الوقف اال�سالمي بو�صفه عم ًال من �أعمال الرب واخلري �أهدافا ميكن �إجمالها يف
هدفني :الأول :عام ،ذلك ان امل�رشع قد �أوجب على امل�سلمني التعاون والتكاتف والرتاحم
فيما بينهم يف �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية عدة منها قوله تعاىل} :وما تقدموا لأنف�سكم من
خري جتدوه عند اهلل )13({...وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اذا مات ابن �آدم انقطع عمله اال من
ثالث� :صدقة جارية (�أي م�ستمرة) وهي الوقف ،وعلم ينتفع به ،وولد �صالح يدعو له)) ،وال

�شك يف �أن �أهم نواحي اختبار امل�سلم يف هذا املجال ،جانب االنفاق يف �سبيل اهلل خدمة
للجماعة ،وقياما بواجب التعاون فيما بينهم ،وميتاز هذا الوقف باال�ستمرارية التي بها
يحفظ لكثري من جهات اخلري العامة دميومتها)14(.
الثاين :خا�ص ،ذلك �أن الوقف ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف حتقيق رغبة خا�صة ،مما هو
مغرو�س يف الطبيعة الب�رشية ،ب�أن يدفعه �إىل فعل اخلري دوافع عديدة ال تخرج يف جمملها
عن مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية وغاياتها ،ومن �أهم ذلك ما ي�أتي)15(:
1 .1الدافع الديني :ويكون ذلك عم ًال لليوم االّخر رغبة يف الثواب والأجر� ،أو التكفري عن
الذنوب.
2 .2الدافع الغريزي� :إذ تدفع الإن�سان غريزته �إىل التعلق مبا ميلك واحلفاظ عليه ،لكنه
يعمل على التوفيق بني هذه الغريزة وم�صلحة ذريته بحب�س العني على التملك والتمليك
و�إباحة املنفعة ،وال يكون ذلك �إال مبعنى الوقف.
3 .3الدافع الواقعي :وينبعث من واقع الواقف وظروفه ،ك�أن يكون غريب ًا عمن يحيط به
من النا�س� ،أو مل يخلف عقباً ،ومل يرتك �أحداً يخلفه يف �أمواله ،في�ضطره واقعه هذا �إىل �أن
يجعل �أمواله يف �سبيل اخلري بالت�رصف بها يف اجلهات العامة.
4 .4الدافع العائلي� :إذ تغلب العاطفة على الرغبة وامل�صلحة ال�شخ�صية فيندفع الواقف
بهذا ال�شعور �إىل �أن ي�ؤمن لذريته مورداً ثابتاً ،حماية لهم عند احلاجة والعوز.
5 .5الدافع االجتماعي :ويكون نتيجة ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه اجلماعة ،فيدفعه
ذلك �إىل �أن ير�صد �شيئ ًا من �أمواله لهذه اجلهة �أو تلك �إ�سهام ًا منه يف �إدامة �أحد املرافق
االجتماعية �أو االقت�صادية �أو الدينية �أو التعليمية.
و�أما بالن�سبة لأركان الوقف فهي �أربعة :الواقف ،واملوقوف ،واملوقوف عليه،
وال�صيغة()16

املبحث الثاني:
تطور وقف املرأة يف العصور اإلسالمية مع أمثلة واقعية من فلسطني:
�إن ا�سهام املر�أة يف الأوقاف ترجع �إىل حماولة الإ�سهام يف مراجعة دورها يف احلياة
االقت�صادية واالجتماعية ب�صفة عامة ،من خالل متابعة الآثار االقت�صادية والدينية
والثقافية واالجتماعية للأوقاف على الن�ساء ،ومدى تعامل املر�أة مع الوقف كنظام
اقت�صادي واجتماعي ،ف�ض ًال عن خ�صو�صية و�ضعها بالن�سبة لال�ستحقاق من ريع الوقف.
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وقد �شاركت الن�ساء يف الأوقاف منذ بداية ظهوره ،و�أ َّدت املر�أة امل�سلمة دوراً مهم ًا يف
الإ�رشاف على نظارة الأوقاف .حيث �أ�رشف بع�ضهن على نظارة �أوقاف والدها �أو جدها ،هذا
بالإ�ضافة �إىل الإ�رشاف على �أوقافها نف�سها ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إن كثرياً من الن�ساء كانت
تعالج ق�ضايا الوقف وم�شاكالته مع الق�ضاء �أو امل�ست�أجرين وغريهم)17(.
و�إذا القينا نظرة على ظهور �أوقاف الن�ساء يف الدولة الإ�سالمية ،ف�إننا نالحظ �أنها
�شاركت يف االوقاف منذ بداية ظهور الدولة الإ�سالمية ،على اعتبار �أنها من ال�صدقات
اخل�صاف يف كتابه « «�أحكام الأوقاف» كثرياً من �صدقات الن�ساء
اجلارية ،فقد �أورد
ّ
و�أوقافهن ،وبخا�صة زوجات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ومن الأمثلة على ذلك ما روي
عن عائ�شة بنت �أبي بكر �أنها ا�شرتت داراً لأحد الأ�شخا�ص وجعلته م�سكن ًا له ولعقبه ما بقي
بعده �إن�سان ،وكذلك فعلت �أختها �أ�سماء( ،)18كما �أوقفت �صفية بنت حيي على �أحد �أهل الذمة
على اعتبار �أن الإ�سالم �أجاز االنتفاع من الوقف لغري امل�سلمني( ،)19و�أوقفت كل من �أم �سلمة
و�أم حبيبة بنت �أبي �سفيان –وهن من �أمهات امل�ؤمنني -على مواليهن و�أعقابهن ،وجعلن
وقوفهن �صدقة ال تورث وال توهب()20
ويف الع�رص العبا�سي الأول ،كان للمر�أة امل�سلمة ن�صيب وافر يف �إن�شاء االوقاف،
وبالتحديد �أمهات وزوجات اخللفاء ،وفيهن ال�سيدة زينب بنت جعفر زوجة اخلليفة هارون
الر�شيد .وغريها اللواتي جمعن ثروات طائلة )21(.ويف الع�رص ال�سلجوقي برز دور جديد
للمر�أة يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية ،حيث ظهرت ن�ساء واقفات من �أ�صول خمتلفة.
وانت�رش يف تلك الفرتة لقب « خاتون» الذي كان ي�ستخدم للداللة على ال�سيدة ذات املكانة،
ثم �شاع يف الدولة الأيوبية للداللة على �أمريات اال�رسة وال�سلجوقية والأيوبية� )22(.أما يف
الع�رص الفاطمي ،فقد ظهر دور ملمو�س للمر�أة يف هذا املجال وبالتحديد لبع�ض زوجات
اخللفاء اللواتي �شاركن يف بناء بع�ض املن�ش�آت الدينية والتعليمية)23(.
وازدادت �أوقاف الن�ساء يف بالد ال�شام يف الع�رص الأيوبي ،فقد �أخربنا الرحالة ابن
جبري من خالل رحلته �إىل دم�شق عن م�شاركة املر�أة ب�شكل ملحوظ يف الأوقاف حيث قال:
« ومن الن�ساء اخلواتني – مفردها خاتون – ذوات الأقدار من ت�أمر ببناء م�سجد �أو رباط �أو
مدر�سة ،وتنفق عليها الأموال الوا�سعة ،وتعني من مالها االوقاف»( ،)24وخالل هذا الع�رص
�أ�صبح لأمريات اال�رسة الأيوبية ح�ضور ملحوظ يف احلياة االجتماعية والعلمية وغريها
على ذوي احلاجة ،ومن �أ�شهرهن وقف ع�صمة الدين خاتون زوجة �صالح الدين الأيوبي
( 588 - 567هـ  1192 – 1171/م) وغريها)25(.
�أما يف الع�رص اململوكي فقد �شاركت الن�ساء مع ال�سالطني والأمراء وكبار رجاالت

الدولة يف حب�س الأوقاف على امل�ؤ�س�سات املختلفة يف العديد من املدن الفل�سطينية ،ومنهن
مث ًال طن�شق بنت عبد اهلل املظفرية ،وعائ�شة خاتون بنت عبد اهلل ،وفاطمة بنت ا�سماعيل
احللبي ،وزينب بنت ال�سلطان الأ�رشف �إينال (858-856هـ 1460 – 1453/م)(،)26
ومن الأمثلة الن�سائية الأخرى يف مدينة القد�س قيام ال�سيدة �أغل خاتون بنت �شم�س الدين
الغازانية وال�سيدة خديجة خاتون زوجة �أحد الأمراء من بالد الروم بوقف مدر�ستني �سميت
ب�أ�سمائهما وهما املدر�سة اخلاتونية واملدر�سة الغادرية( )27ومع ظهور الدولة العثمانية
برزت م�شاركة املر�أة القوية يف الأوقاف التي عربت عن املكانة التي و�صلتها يف املجتمع
صوال �إىل عهد ال�سلطان �سليمان القانوين ( 1566 - 1520م) الذي و�صلت فيه
والدولة ،و� ً
الدولة �إىل �أعظم قوتها ،وقد �شهد هذا الع�رص اقبا ًال من املر�أة على الوقف ،و�أخذت الن�ساء
يوقفن �أمالكهن وعقاراتهن تقرب ًا �إىل اهلل يف عمل اخلري( ،)28ومن �أ�شهر �أوقاف الن�ساء
يف الع�رص العثماين يف فل�سطني ،وقف ال�سيدة خا�صكي �سلطان زوجة ال�سلطان �سليمان
القانوين يف القد�س ،والتي تع ُّد �أول من بنت من�ش�آت خريية �ضخمة با�سمها يف املدينة،
وما زالت وتقوم بدورها االجتماعي واالقت�صادي حتى الآن( ،)29وقد �أن�ش�أ هذا الوقف �سنة
959هـ1566 /م ،و�أ�صبح �أكرب م�ؤ�س�سة خريية يف فل�سطني يف الع�رص العثماين ،وت�شكلت
�أوقافها من جملة كبرية من العقارات امتدت يف معظم املدن الفل�سطينية وبالد ال�شام(،)30
وت�شتمل على م�سجد ومطبخ وفرن وخمازن للم�ؤونة ،وملحقات �صحية وخان لإقامة �أبناء
ال�سبيل وغريها ،و�أوقفت بجميع مرافقها على الفقراء وابناء ال�سبيل وال�ضعفاء واملحتاجني
وغريهم)31(.
�أما املثال الآخر لأوقاف الن�ساء يف فل�سطني يف الع�رص العثماين فهو يف مدينة جنني
مو�ضوع الدرا�سة ،وهو وقف فاطمة خاتون بنت حممد بك بن ال�سلطان اململوكي قان�صوة
الغوري(922 - 906هـ1516 - 1501 /م) ،وقد عا�شت يف الفرتة العثمانية الأوىل،
وتزوجت من القائد العثماين الال م�صطفى با�شا البو�سني الأ�صل ،ووايل دم�شق من �سنة
1569 - 1563م( ،)32والوقفية مكونة يف الأ�صل من م�سجد ي�سمى «بجامع فاطمة خاتون»
والذي �أطلق عليه فيما بعد «جامع جنني الكبري»( ،)33وم�ؤرخه يف  26ذي احلجة 974هـ/
1566 / 6/ 14م ،ويعترب من �أكرب الوقفيات لي�س يف املدينة فح�سب ،بل يف فل�سطني
كلها بعد وقف خا�صكي �سلطان ،بحيث انت�رشت �أوقافها يف �أكرث من  35بلدة وموقع ًا يف
فل�سطني وبالد ال�شام( ،)34و�إىل جانب امل�سجد �أقامت فاطمة خاتون تكية مع مطبخ لإطعام
النا�س ،وحمام لأبناء ال�سبيل والغرباء ،وا�ستمرت خدماتها منذ ذلك الوقت حتى تقل�صت
خالل فرتة االحتالل الربيطاين ،ثم انتهت بعد احتالل فل�سطني يف �سنة )35(.1948
ا�ستمرت �أوقاف الن�ساء يف فل�سطني يف القرن الع�رشين بالرغم من فقدان العديد من
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الوقفيات الن�سائية وغريها من الوقفيات بعد االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني الذي �سيطر ثم
�صادر معظم الأمالك الوقفية فيها ،ومع ذلك قامت العديد من الن�ساء الفل�سطينيات �سواء
يف داخل فل�سطني �أم خارجها ،بتخ�صي�ص الأوقاف على املدار�س وامل�ساجد واجلمعيات
وغريها من امل�ؤ�س�سات يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،وهو ما �سنتحدث عنه يف
ال�صفحات القادمة ،ومن الأ�سباب الأخرى لقلة الأوقاف وانح�سارها يف جنني وفل�سطني
عامة خوف الواقفات والواقفني من �ضياع ممتلكاتهم بعد وفاة املوقف من خالل االعتداء
عليها �أو انتقالها �إىل �أ�رس �أخرى( )36وخا�صة بعد زواج الإناث ،واالعتداءات املتكررة على
الأمالك الوقفية من قبل بع�ض امل�ؤ�س�سات وخا�صة البلديات ،وبع�ض �أ�صحاب املال واجلاه
والنفوذ()37

املبحث الثالث:
األهمية االجتماعية والدينية والعملية ألوقاف النساء يف جنني من خالل
احلجج الوقفية:
يعد الوقف ب�أ�شكاله كافة �صدقة جارية يق�صد بها التقرب �إىل اهلل عز وجل طمع ًا يف
نيل الثواب يف الدنيا والآخرة ،وقد �أدت الأوقاف اال�سالمية دوراً �أ�سا�سي ًا يف توفري اخلدمات
االجتماعية والدينية واالقت�صادية والتعليمية يف املجتمعات الإ�سالمية قدمياً ،وما زالت
حتى الآن تقوم بالدور نف�سه( ،)38وعلى ذلك �أ�صبح للفقراء وامل�ساكني والأيتام وطلبة العلم
وغريهم ن�صيب حمدد من ثروة الأغنياء عن طريق الأوقاف� ،إذ �إن من �أركان نظام الأوقاف
الأ�سا�سية �أن ت�ؤول يف النهاية �إىل جهة بر ال ينقطع( ،)39ومن خالل ال�رشوط التي و�ضعتها
الواقفات بعناية ودقة والتي �أ�ضفى الفقهاء عليها �صفة االلزام ال�رشعي ،بحيث اعتربوا
�رشط الواقف كن�ص ال�شارع يف لزومه ووجوب العمل به( ،)40ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص �أهم
النتائج والآثار التي عك�ستها احلجج الوقفية على جوانب متعددة يف املجتمع يف حمافظة جنني
وغريها نذكر منها:

�Ú Úأوالً -اجلانب االجتماعي :ارتبطت الأوقاف منذ ن�ش�أتها بال�صدقات ،ومن هذا
املنطلق قامت بدور كبري يف جمال الرعاية االجتماعية وال�ضمان االجتماعي يف املجتمع
الإ�سالمي ب�صفة عامة ،فقد نه�ضت الأوقاف بر�سالة عظيمة يف رعايتها للم�ؤ�س�سات
االجتماعية واخلريية العديدة التي ا�ستطاعت البقاء واال�ستمرار طوي ًال يف �أداء ر�سالتها
االن�سانية واالجتماعية دون �أن تتوقف ،وذلك بف�ضل نظام الوقف الذي كفل ا�ستمرارية
ودميومة تلك امل�ؤ�س�سات املتعددة الأغرا�ض والأهداف( )41كما �أن نظام الوقف الإ�سالمي

م�صدر مهم حليوية املجتمع وفاعليته ،وجت�سيد حي لقيم التكافل االجتماعي ،وتر�سيخ
ملفهوم ال�صدقة اجلارية برفدها احلياة االجتماعية مبنافع م�ستمرة تنتقل من جيل �إىل �آخر،
ومن خالل هذه النظرة للأوقاف تبني دورها يف بنية املجتمع ،والأثر الذي قامت بت�أديته
على مدى ال�سنوات والعقود والقرون املتوالية( ،)42وللوقف دور كبري يف جمال الرعاية
االجتماعية يف املجتمع ،حيث �ساهمت يف متويل العديد من الأن�شطة االجتماعية ،وكان
على ر�أ�س هذه الأن�شطة االهتمام بفئة الفقراء وامل�ساكني ودعمهم ب�أ�شكال خمتلفة ،و�إذا
نظرنا �إىل هذه احلجج الوقفية مو�ضوع للدرا�سة ندرك مدى اهتمام الواقفات بتخ�صي�ص
جز ٍء من ريع �أوقافهن لتوفري �رضوريات احلياة بخا�صة للذين ال يقدرون على توفريها
ب�أنف�سهم لأنف�سهم من الفقراء وامل�ساكني ،وذلك بتقدميها مبا�رشة �إليها يف �صورة طعام
وك�ساء و�إيواء� ،أو بطريق غري مبا�رش عرب م�ؤ�س�سات خا�صة لهذا الغر�ض كاملالجئ وامل�شايف
وغريها( ،)43هذا ف�ض ًال عما �أمر به الدين الإ�سالمي من العطف على الفقراء وامل�ساكني ،والرب
والإح�سان �إليهم ،وترغيب النا�س يف ذلك مبا �أعد لهم من ثواب الآخرة ومكافئتهم على
�أعمالهم الطيبة( ،)44كما نرى �أن ثالث ًا من احلجج الوقفية الأربع مو�ضوع الدرا�سة �أ�شارت
�إىل �رشط الواقفة ب�أن يعود وقفها على الفقراء وامل�ساكني –يف مرحلة من املراحل� -سواء
يف مدينة جنني �أو يف �أي مكان يوجد فيه فقراء بعد انقرا�ض ذريتها( ،)45وهناك جانب
اجتماعي �آخر تطرقت �إليه الوقفيات –وخا�صة الذرية منها ،-حيث ا�شرتطت الواقفة فيها
�أن يكون لذريتها من الذكور �سواء الأبناء �أو �أبناء الأبناء �أو من له �صلة بالواقف احلق
يف ال�سكن يف املباين التي وقفتها( ،)46ذلك �أنه حينما توقف الواقفة عقاراً �أو ما ًال على
ذريتها ،ف�إنها بذلك حتر�ص على �ضمان م�ستقبلهم ،وحمايتهم من احلاجة والفاقة التي قد
تلم ب�أحدهم م�ستقب ًال( ،)47كما �أن هذه الوقوف حتافظ على ممتلكات الأ�رسة� ،أو العائلة من
الأرا�ضي والعقارات املبنية ،وحتافظ على متا�سك �أبناء الأ�رسة عن طريق وقف الرثوة �أو
ق�سم ًا منها(.)48
�أما اجلانب االجتماعي الثالث ،فقد �أو�صت بع�ض الواقفات يف حججهن الوقفية ب�أن
يكون جزءاً من ريع �أوقافهن على بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية يف املدينة ومنها اجلمعية
اخلريية( ،)49وجمعية بيت امل�سنني اخلريية( )50التي تقوم بدور اجتماعي مهم يف املجتمع،
عرب رعاية من ال عائل لهم ،والعاجزين عن الك�سب ،وكبار ال�سن واملنقطعني والأرامل()51
وثمة حكمة بالغة الأهمية يف حر�ص الواقفني على امل�شاركة يف توفري امل�أوى وامل�سكن
وامل�رشب وغريها من ال�رضوريات لهذه الفئة ،والتي حتفظ حياتهم ،وهذه احلكمة جندها
يف مقا�صد ال�رشيعة التي دعت �إىل �صون النفو�س عامة ،ويف حاالت العجز واالمالق «الفقر»
خا�صة)52(.
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كما جتلت م�ساهمة الواقفات يف جنني يف حتقيق حفظ الن�سل كغريها من الوقفيات
الن�سائية على مدى الع�صور الإ�سالمية ،وذلك يف �أحكام الواقفات مب�ساعدة الفقراء
واملعوزين من الذكور واالناث ،حيث �أ�سهمت هذه الوقوف الذرية يف املحافظة على الأ�رسة
بحفظ ممتلكاتها من ت�رصفات بع�ض الوراثني ،ومن ثم كانت هذه الأوقاف عام ًال ال�ستقرار
اللبنة اال�سا�سية يف املجتمع.
وبذلك تتحقق الدوافع التي من �أجلها �أوقفت ه�ؤالء الن�ساء يف املدينة من مق�صد الثواب
والقربى من اهلل تعاىل ،والرغبة يف املحافظة على ممتلكات الأ�رس والعائالت ،واال�ستمرار
يف متا�سك اال�رسة وترابطها واحلفاظ عليها من خالل وقف املال �أو ق�سم منه.
Ú Úثانياً-اجلانب الديني :ويكمن يف رغبة الإن�سان يف احل�صول على الأجر واملثوبة،
و�أن يرجو �أن يكون عمله هذا �سبب ًا يف مغفرة ذنبه ،وعلو �ش�أنه ،لذا ا�شرتط الفقهاء �أن يكون
الوقف للرب و�أعمال اخلري( ،)53والأ�صل يف نظام الأوقاف مبعناه العام �أنه ارتبط بدور العبادة
دون حتديد ،ذلك �أن نظام الأوقاف يف الإ�سالم ارتبط ب�إن�شاء امل�ساجد والوقف عليها ،ال
�سيما �أن الإ�سالم حر�ص على �أن يدعو امل�سلمني �إىل �إن�شاء امل�ساجد وتعمريها( ،)54لقوله
الل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر{( ،)55ويف هذا املجال قام الوقف
الل َم ْن� آ َم َن ِب َهّ ِ
اج َد َهّ ِ
تعاىل�ِ } :إ َمّنَا َي ْع ُمرُ َم َ�س ِ
– وخا�صة اخلريي -بدور كبري يف دعم امل�ساجد واجلوامع لتمكينها من �أداء ر�سالتها،
وميكن القول �إن قوة ال�شعور الديني عند النا�س على مدى الع�صور الإ�سالمية �صحبها
ازدهار الأوقاف وانت�شارها ،ولهذا عني جلميع من يعملون يف امل�ساجد وما يحتاجون �إليه
عن طريق الأوقاف( ،)56وهذا الوقف يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا مبا �أقرته ال�رشيعة الإ�سالمية
يف حفظ الدين ،لذلك انت�رش كثرياً يف البالد الإ�سالمية – ومنها فل�سطني -وقف امل�ساجد،
وتناف�س الأمراء والوزراء والأغنياء على بناء امل�ساجد ،ووقفوا عليها �أموا ًال كثرية لعمارتها
ورعايتها واالهتمام بالعاملني فيها ،و�أفرد العلماء والفقهاء �أبواب ًا وا�سعة لدرا�سة وقف
امل�ساجد وو�ضع ال�ضوابط الكافية حلماية مثل هذه الأوقاف ومنع �أي تالعب بها(.)57
ومن هنا اهتم امل�سلمون بالوقف على امل�ساجد ،فكانوا ي�سارعون �إىل حب�س �أموالهم
لل�رصف عليها من بناء وت�شييد ،والعمل على جتهيزها مبا حتتاج �إليه ،حتى توفر ريع ًا
كافي ًا يمُ َ كّن امل�ساجد من �أداء ر�سالتها الدينية والثقافية(.)58
انت�رشت يف املدن والقرى الفل�سطينية م�ساجد كثرية �أ�شهرها امل�سجد الأق�صى وم�سجد
قبة ال�صخرة يف القد�س وامل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل ،وكان الوقف اال�سالمي – وما
زال -امل�صدر الأول والرئي�س لبناء امل�ساجد وال�رصف عليها ،وعلى العاملني فيها من
والقوام وكافة الوظائف املرتتبة عليها ،وقد و�ضع العلماء
االئمة واخلطباء وامل�ؤذنني
ّ

والفقهاء ال�ضوابط الكافية حلماية مثل هذه الأوقاف ،ومنع �أي تالعب فيها( )59كان يوقف
على كل م�سجد ما يقوم به من �أرا�ض وحمالت ودور ،ويلحق يف وقف امل�ساجد كل ما يعني
امل�صلني على �أداء فرو�ضهم( ،)60وميكن القول �إن امل�سجد يعد من �أهم الأوقاف التي اعتنى
بها امل�سلمون ،بل هو �أول وقف يف اال�سالم ،ولعل من �أبرز تلك الوقوف هو وقف احلرمني
ال�رشيفني يف مكة واملدينة ويف القد�س واخلليل)61(.
و�شكلت وقفيات اجلوامع وامل�ساجد عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف الوقف اخلريي ،وح�صلت على
ن�سبة عالية بني الأوقاف اخلريية يف مدينة جنني ،وذلك من خالل انت�شارها داخل املدينة
وخارجها ،وخا�صة امل�ساجد التي تقام فيها �صالة اجلمع بالدرجة الأوىل ،ثم ت�أتي امل�ساجد
الأخرى(.)62
و�إذا نظرنا �إىل الوقفيات الن�سائية الأربع مو�ضوع الدرا�سة ،ف�إننا نالحظ �أن ثالث ًا
منها قد �أو�صني بجزء من ريع �أوقافهن �أن ت�ؤول يف النهاية �إىل امل�ساجد ،فمث ًال �أو�صت
احلاجة ي�رسى مطيع عثمان الأ�سري يف حجتها الوقفية �أن ي�ؤول وقفها بعد انقرا�ض ن�سلها
�إىل م�سجد املرحوم والدها مطيع عثمان دروي�ش الأ�سري( )63الواقع يف املدينة� ،أما وقفية
احلاجة وجدان مو�سى عبد الهادي فقد �أو�صت هي الأخرى �أن يعود ريع وقفها الذي �أوقفته
على بيت امل�سنني �إذا ما توقف عمله �إىل م�ساجد حمافظة جنني ب�شكل عام( ،)64كذلك �أو�صت
احلاجة وديعة �أحمد عبد الهادي �أنه �إذا تعرث وقفها على دار الأيتام الإ�سالمية يف القد�س
ل�سبب �أو لآخر(� ،)65أن ينقل ريع الوقف املذكور �إىل بيوت اهلل �أي�ضاً)66(.
Ú Úثالثاً-اجلانب التعليمي :ارتبط الن�شاط العلمي يف الإ�سالم بالعلوم الدينية من
ناحية ،وبامل�ساجد من ناحية �أخرى ،وقد �أجاز الفقهاء الوقف على طلبة العلم ،واعتربوا
ذلك من وجوه الرب ،ويعادل اجلهاد يف �سبيل اهلل ا�ستناداً للآيات القر�آنية والأحاديث النبوية
التي ت�ضع مرتبة العلم �أعلى مرتبة من اجلهاد ،وبالتايل ف�إن الوقف على املدار�س والنفقة
على طالبها تعادل النفقة على اجلهاد يف �سبيل اهلل(.)67
وكان حتبي�س الأوقاف على املدار�س قد ظهر يف وقت مبكر بعد ظهور الإ�سالم،
وعادة ما يعتمد متويل املدار�س على الأوقاف التي كان ي�سجلها الواقفون على هذه
امل�ؤ�س�سة التعليمية ،والتي تغطي جزءاً من النفقات اجلارية عليها وعلى مرافقها املتعددة
( ،)68وارتبط التعليم بالوقف ارتباط ًا وثيق ًا عرب الفرتات التاريخية التي مرت بها فل�سطني
وخا�صة مدينة القد�س ،ثم �أ�صبحت يف الع�صور التاريخية الالحقة تنت�رش يف معظم املدن
الفل�سطينية ،ومن �أهم امل�ؤ�س�سات التعليمية التي اهتم الواقفون بها املدار�س التي كانت
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تقوم بن�رش التعليم الديني والأدبي ،ويف الفرتة العثمانية واالنتدابية ت�أ�س�ست مدار�س
مهمتها القيام برعاية الإيتام عن طريق تعليمهم تعليم ًا مهنياً ،وهي ا�ستمراراً ملا قام
به ال�سالطني والأمراء يف الع�صور الإ�سالمية ال�سابقة يف حتبي�س الأوقاف على مدار�س
الأيتام للعناية ب�أمر تعليمهم ،وتوفري الك�ساء والغذاء لهم( ،)69وقد تنوعت م�صادر هذه
أرا�ض �أو عقارات �أو �أ�سهم �أو �صكوك،
الأوقاف التي كانت تر�صد للمدار�س ما بني مزارع و� ٍ
وبطبيعة احلال انعك�س هذا الإنفاق على و�ضع املدر�سة من حيث �إدامة عينها والرتميم
امل�ستمر لها ،والإنفاق على كافة اخلدمات التي تقدمها( ،)70و�شاركت الأوقاف عليها
�أي�ض ًا يف زيادة االنتاج ال�صناعي اليدوي املحلي من خالل تركيز الوقفية على الطالب
الدار�سني يف مدار�س دار االيتام وخا�صة املوجودة يف القد�س ،من خالل تعلمهم املهن
واحلرف مثل :احلدادة والنجارة وال�صناعات اخل�شبية والرتاثية يف املدر�سة ،بحيث تزيد
من الإنتاجية ب�صورة مبا�رشة( ،)71كما �ساهمت االوقاف على املدر�سة يف ايجاد وظائف
متعددة يف املدر�سة من مدر�سني و�إدارة وعاملني وغريها ،و�إذا ا�ستعر�ضنا الوقفيات
الأربع مو�ضوع الدرا�سة ،نالحظ مث ًال �أن وقفية ال�سيدة �آمنة �سليمان علي ع�ساف قد �أو�صت
بن�صف �أ�سهمها( )72التي متلكها يف �رشكة م�صفاة البرتول الأردنية (� 26سهماً) ل�صالح
طالب مدر�سة دار الأيتام ال�صناعية الإ�سالمية يف القد�س ،التي كانت تقدم خدماتها
لأيتام امل�سلمني يف فل�سطني لتعليمهم املهن اليدوية وغريها( ،)73كما �أو�صت يف الوقفية
نف�سها �أن يكون الن�صف الآخر من الأ�سهم (� 26سهماً) ل�صالح اجلمعية اخلريية يف جنني،
و�إذا تعذر عملها �أو توقفت عن العمل ل�سبب �أو لآخر الوقف لنف�س املدر�سة ( ،)74كما ان
احلاجة وديعة �أحمد عبد الهادي� ،أو�صت يف وقفيتها ان يكون ريع �أوقافها ل�صالح طالب
مدر�سة دار الأيتام ال�صناعية اال�سالمية �أي�ض ًا( ،)75وبهذا ف�إن هذه الوقفيات مل تغفل
الطلبة حمور العملية التعليمية ،وبخا�صة �أن الأوقاف �أدت دوراً كبرياً يف دفع الطلبة
وخا�صة املحتاجني منهم �إىل الإقبال على التعليم ،فقد هي�أت لهم نوع ًا من ال�ضمان
االجتماعي مبا خ�ص�صته من الأرزاق الدائمة من طعام وك�ساء و�إقامة.
وهكذا جند احلر�ص الكبري من الواقفات على رعاية فئة من الأيتام يف فل�سطني
وتعليمهم يف مدار�س مهنية من خالل الأوقاف طلب ًا للأجر واملثوبة ،وتطبيق ًا حلديث
الر�سول « �أنا وكافل اليتيم يف اجلنة ،»...وبالتايل �ساعد هذا الوقف الن�سائي يف دعم العديد
من امل�ؤ�س�سات االجتماعية والتعليمية والدينية يف جنني وغريها من املدن الفل�سطينية،
مما يدل على عبقرية نظام الوقف الإ�سالمي؛ لأنه جنح يف تعزيز التكافل االجتماعي بني
النا�س ،وحفظ للعديد من ال�رشائح االجتماعية كرامتها ،وكان عام ًال فاع ًال يف حفظ التوازن

داخل املجتمع وحمافظ ًا عليه قوي ًا متما�سك ًا ومنتجاً ،وبذلك �أدى هذا الوقف دوراً يف تثبيت
�أركان هذه املدر�سة ،ومكنها من �أداء ر�سالتها وا�ستمرار عملها.

املبحث الرابع:
دراسة حتليلية للوقفيات:
الوقفية الأوىل :وقفية احلاجة ي�رسى مطيع عثمان دروي�ش �أحمد الأ�سري من جنني ()76

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املحكمة ال�رشعية يف نابل�س
		

وقف ذري

الرقم ------------
التاريخ ----------- :

يف املجل�س ال�رشعي املعقود يف حمكمة نابل�س ال�رشعية لدي �أنا وا�صف عبد الرحمن
عبده قا�ضيها ال�رشعي ح�رضت املكلفة �رشع ًا ي�رسى مطيع عثمان دروي�ش �أحمد الأ�سري
من جنني وبعد التعريف عليها من قبل املكلفني �رشع ًا ح�سن �سليم �سبع العي�ش ونور الني
ر�شاد دروزة كالهما من نابل�س قررت بح�ضورها وهي يف احلالة املعتربة �رشع ًا قائلة
�أنني �أملك قطعة �أر�ض رقم  8من حو�ض املنازل القبلية رقم  20093من �أرا�ضي جنني
مبوجب �سند ت�سجيل رقم  21تاريخ 4/8/1955م والبالغة م�ساحتها دومن واحد ومائتان
و�أربعة وت�سعون مرتاً مربع ًا واحلدود �شما ًال �أر�ض لورثة املرحومني ال�شيخ مطيع دروي�ش
احمد اال�سري واحلاجة منرية ا�سماعيل �شاكر اال�سري وغرب ًا �أر�ض �أختها احلاجة منرية مطيع
دروي�ش احمد اال�سري وجنوب ًا ال�شارع العام و�رشق ًا �أر�ض لورثة املرحوم مطيع دروي�ش احمد
اال�سري ومقام على هذه الأر�ض بناء م�ؤلف من طابقني الطابق الأول مكون من �شقتني
الأوىل م�ؤلفة من �أربع غرف و�صالون ومنافع (مطبخ وحمام ومرحا�ض) مع برنده من
اجلهة اجلنوبية وال�شقة الثانية من الطابق الأول م�ؤلفة من غرفتني و�صالة ومنافع (مطبخ
وحمام ومرحا�ض) مع برندة من اجلهة ال�شمالية وحتت هذه الربندة غرفتان تقعيدة الأوىل
م�ساحتها ( )1.75 × 4من املرت املربع والثانية م�ساحتها ( )2.5×3من املرت املربع
والطابق الثاين مكون من �شقتني الأوىل م�ؤلفة من �أربع غرف و�صالة ومنافع (مطبخ
وحمام ومرحا�ض) مع برندة غري م�سقوفة من اجلهة ال�رشقية وال�شقة الثانية م�ؤلفة من
�أربع غرف وعمالة ومنافع (مطبخ و حمام و مرحا�ض) مع برندة من اجلهة ال�رشقية  ،و�أن
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

383

العدد السادس 2018

384

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

م�ساحة الطابق الأول ( )13.75 × 16من املرت املربع وكذلك الطابق الثاين  ،و�أن هذا البناء
من احلجر الطبزة على ا لطراز احلديث و�أنني �أن�ش�أت العقار املذكور وقفته على نف�سي وعلى
زوجي فوزي كامل عثمان دروي�ش احمد اال�سري ما دمنا على قيد احلياة وبعد وفاتنا تكون
ال�شقة ال�شمالية من الطابق الأول وقف على ابني �أ�سامة فقط ومن بعده على �أوالده ثم �أوالد
م�ساو للذكور طاملا هن على قيد احلياة وبعد
�أوالد املذكور �أما البنات فلهن حق يف الوقف
ٍ
الوفاة ينتقل ن�صيبهن �إىل اخوتهن الذكور وهكذا �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض وما عليها  ،ويكون
علي وعلى زوجي فوزي كامل عثمان دروي�ش احمد اال�سري ما
باقي العقار املذكور وقف ًا ّ
دمنا على قيد احلياة جمتمعني �أو منفردين ومن بعدها يكون وقف ًا على �أوالدنا �سعد ووجدي
و�أ�سامة و�سعاد و و�سهام و�سهاد بالت�ساوي وبعد وفاة بناتي املذكورات تعود ح�ص�صهن
من ريع الوقف �إىل اخوتهن املذكورين  ،ويكون الوقف من بعد �أوالدي الذكور لأوالدهم
و�أوالد �أوالدهم �أما بناتهم فلهن احلق بالوقف طاملا هن على قيد احلياة وهكذا �إىل �أن يرث
اهلل الأر�ض وما عليها على �أن من مات منهم عن ا�ستخالف انتقل ن�صيبه �إىل �أوالده ومن
مات منهم دون وارث ذكر انتقل ن�صيبه �إىل �أقرب امل�ستحقني للوقف واذا انقر�ض هذا الن�سل
ال �سمح اهلل عاد الوقف �إىل م�سجد املرحوم ال�شيخ مطيع عثمان دروي�ش احمد اال�سري يف
جنني واذا تعذر ذلك يعود وقف ًا على فقراء امل�سلمني  ،ومن �رشوطي � - 1 :أن ي�رصف من
ريع هذا الوقف على بقائه و�إ�صالحه ولو ا�ستنفذ ذلك جميع الريع � - 2أن تكون التولية على
هذا الوقف يل ولزوجي جمتمعني �أو منفردين وبعد وفاتنا تنتقل التولية للأر�شد فالأر�شد
من امل�ستحقني وهي �أن يكون لبنات �أبنائي الذكور وبنات �أبناء �أبنائي الذكور وبنات �أبناء
�أبناء ذريتي الذكور احلق يف ال�سكن يف هذا الوقف ما دمن خاليات من الأزواج ،و�إمكانية
ت�شييد بناء على العقار  ،فقد �أمر بت�سجيله لالعتماد حتريراً يف  3جمادى الثانية �سنة 3
جمادى الثانية �سنة  1399هـ  /وفق )77( .1979 /4/ 30
					
�صدره املراقب

قا�ضي نابل�س ال�رشعي

�سجل � 212 :صفحة  112عدد137 :

حتليل الوقفية
♦ ♦نوع الوقف :ذري

تاريخ الوقفية 3 :جمادى الثانية �سنة 1399هـ /املوافق 1979 /4/ 30م ،وامل�سجلة
يف املحكمة ال�رشعية يف نابل�س.

طبيعة املوقوف :قطعة �أر�ض مقام عليها بناء م�ؤلف من طابقني:
1 .1الطابق الأول :مكون من �شقتني :الأوىل م�ؤلفة من �أربع غرف و�صالون ومنافع:
(مطبخ وحمام ومرحا�ض) مع برندة من اجلهة اجلنوبية� ،أما ال�شقة الثانية فهي م�ؤلفة من
غرفتني و�صالة ومنافع( :مطبخ وحمام ومرحا�ض) مع برندة من اجلهة ال�شمالية ،وحتت
الربندة غرفتان.
2 .2الطابق الثاين :مكون من �شقتني :الأوىل م�ؤلفة من �أربع غرف و�صالة ومنافع
(مطبخ وحمام و مرحا�ض) مع برندة غري م�سقوفة من اجلهة ال�رشقية� ،أما ال�شقة الثانية
فهي م�ؤلفة من �أربع غرف و�صالة ومنافع (مطبخ وحمام و مرحا�ض) مع برندة من اجلهة
ال�رشقية ،وم�ساحته هي م�ساحة الطابق الأول نف�سه.
جهة الوقف (املوقوف عليها):

�Ú Úأوالً :على نف�سها وعلى زوجها ما داموا على قيد احلياة .وبعد وفاتهما تكون ال�شقة
ال�شمالية من الطابق الأول على ابنها و�أوالده من بعده ،ومن ثم على ذريته.
Ú Úثانياً :البنات لهن حق يف الوقف للذكر مثل حظ الأنثيني ما دمن على قيد احلياة.
Ú Úثالثاً� :إذا انقطع الن�سل ،عاد الوقف �إىل م�سجد املرحوم ال�شيخ مطيع عثمان دروي�ش
الأ�سري والدها ،و�إذا تعذر ذلك يعود الوقف على فقراء امل�سلمني.
و�رشوط الواقفة و�إدارة الوقف

Ú Úي�رصف من ريع الوقف على الوقف حتى يبقى م�ستمراً.
�Ú Úأن تكون التولية على هذا الوقف لها ولزوجها.
Ú Úبعد وفاتها تنتقل التولية للأر�شد فالأر�شد من امل�ستحقني من �أبنائها.
Ú Úا�شرتطت �أن يكون لبنات ذريتها من الذكور احلق يف ال�سكن يف هذا الوقف (البناء)
ما ُدمن خاليات من الأزواج (غري متزوجات).

الوقفية الثانية  :وقفية احلاجة �آمنة �سليمان علي ع�ساف
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وفق  1975 /3/ 5م
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ُه ِويَّة وانتماء

بناء على املعذرة ال�رشعية انتقلت �أنا وا�صف عبد الرحمن عبده القا�ضي ال�رشعي يف
جنني �إىل اجلهة امل�سماة بجبل �أبي �ضهري يف جنني يف بيت ال�سيدة �آمنة �سليمان علي ع�ساف
من جنني وهناك عقدت فيه جمل�سا �رشعيا وح�رضت ال�سيدة �آمنة املذكورة وبعد التعريف
عليها من قبل احلاج ا�سكندر �سليم حممد عبد الهادي وال�سيد حممود حممد �سعيد الطاهر
كالهما من �سكان جنني قررت ال�سيدة �آمنة املذكورة قائلة �أنني �أملك اثنني وخم�سني �سهما
يف �رشكة م�صفاة البرتول الأردنية يف عمان ،وذلك مبوجب ال�شهادة رقم  79998تاريخ
 1975 /2/ 25املربزة ،و�أنني ابتغاء ثواب اهلل تعاىل ور�ضوانه قد �أو�صيت ب�ستة وع�رشين
�سهما من هذه الأ�سهم وما ينتج عنها من �أرباح للجمعية اخلريية يف جنني �أي جمعية جنني
اخلريية ،ما دامت هذه اجلمعية قائمة وما دامت هذه اجلمعية تقوم مبهمتها الإن�سانية على
�أمت وجه ،ف�إذا فقدت هذه اجلمعية �أو حلت �أو �أ�صبحت ال تقوم باملهمة النبيلة التي �أن�شئت
من �أجلها حتول هذه الو�صية ملدر�سة الأيتام الإ�سالمية ال�صناعية يف القد�س ،كما قررت
ال�سيدة �آمنة املذكورة ب�أنها �أو�صت �أي�ضا ب�ستة وع�رشين �سهما من الأ�سهم التي متلكها يف
هذه ال�رشكة ملدر�سة الأيتام الإ�سالمية ال�صناعية يف القد�س وقررت ال�سيدة �آمنة املذكورة
قائلة �أنها �أقامت الدكتور ها�شم عبد الهادي يف جنني لتنفيذ هذه الو�صية ول�رصف �أرباحها
يف الوجوه املو�صى �إليها ح�سب ر�أيه وتدبريه على �أن ال يحق لل�رشكة املذكورة و�أي م�رشف
�أيا كان بيع هذه الأ�سهم ما دامت هذه ال�رشكة قائمة بل عليه �أن يحافظ عليها لتدر الأرباح
للجمعية واملدر�سة املذكورتني ،ف�إن تعذر قيام امل�رشف بذلك لأي �سبب من الأ�سباب يفو�ض
لتنفيذ هذه الو�صية القا�ضي ال�رشعي يف جنني ،وقد طلبت ال�سيدة �آمنة املذكورة ت�سجيل
هذه الو�صية لالعتماد عليها ،وعليه وحيث �صدر هذا الإقرار منها وهي يف احلالة املعتربة
�رشع ًا بح�ضور املعرفني املذكورين فقد قررت ت�سجيلها لالعتماد عليها حتريراً يف � 22صفر
اخلري 1395/وفق . 1975 /3/ 5
�صورة طبق الأ�صل املحفوظ يف �سجل � 37صفحة  15عدد 17
�أخرجت وقوبلت ح�سب الأ�صول
الكاتب
م�صفاه من الر�سوم والطوابع لال�ستعمال الر�سمي()79
		

القا�ضي ال�رشعي

قا�ضي جنني ال�رشعي

حتليل الوقفية
Ú Úنوع الوقف :خريي
Ú Úتاريخ الوقفية� 22 :صفر 1395هـ /املوافق 1975 /3/ 5م ،وامل�سجلة يف
املحكمة من ال�رشعية يف جنني
Ú Úطبيعة املوقوف :اثنان وخم�سون �سهم ًا يف �رشكة م�صفاة البرتول الأردنية.
Ú Úجهة الوقف� 26 :سهم ًا (الن�صف) وما ينتج عنها من �أرباح توقف على اجلمعية
اخلريية يف جنني.
�أما الأ�سهم ( )26الأخرى التي متلكها فتوقف على مدر�سة دار الأيتام الإ�سالمية
ال�صناعية يف القد�س.
شروط الواقفة وإدارة الوقف:
Ú Úتوقف ن�صف الأ�سهم على اجلمعية اخلريية يف جنني.
Ú Úو�إذا فقدت هذه اجلمعية �أو خلت �أو �أ�صبحت ال تقوم مبهماتها التي �أن�شئت من
�أجلها ،حتول هذا الوقف ملدر�سة دار الأيتام ال�صناعية الإ�سالمية يف القد�س.
�Ú Úأما الن�صف الآخر من الأ�سهم فقد �أوقفتها على مدر�سة دار الأيتام الإ�سالمية ،و�إذا
تعذر ال�رصف عليها لأي �سبب يفو�ض القا�ضي ال�رشعي يف جنني لتنفيذ هذه الو�صية.

الوقفية الثالثة :وقفية احلاجة وجدان مو�سى عبد الهادي من جنني

()80

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املحكمة ال�رشعية يف جنني 		

الرقم

�سجل
33

						

�صفحة عدد
170

29

التاريخ 1974 /6/ 19 :م .

بناء على املعذرة ال�رشعية فقد انتقلت �أنا وا�صف عبد الرحمن عبده قا�ضي جنني
ال�رشعي �إىل موقع البلدة القدمية يف جنني يف بيت احلاجة وجدان مو�سى عبد الهادي
من �سكان جنني وعقدت فيه جمل�سا �رشعيا ح�رضت فيه املكلفة �رشعا احلاجة وجدان
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مو�سى عبد الهادي املذكورة وبعد التعريف عليها من قبل احلاج �سعيد را�شد عبد الهادي
والدكتور ها�شم احلاج حممد �سليم عبد الهادي جميعهم من �سكان جنني وقررت احلاجة
وجدان املذكورة بح�ضورهما حال نفاذ ت�رصفاتها ال�رشعية وحال متتعها بكامل الأو�صاف
ال�رشعية قائلة �أنني �أوقفت وحب�ست العقارين املذكورين تاليا .الأول العقار امل�سجل يف
�شهادة الت�سجيل رقم(65 /9ق) ورقم العقد( � )65 /13سجل (/ 6ع) رقم ال�صفحة ()94
وهو من نوع امللك يف البلدة القدمية يف جنني وهو عبارة عن طابق �أر�ضي مكون من �أربع
غرف عقود ومنافعها (دون �أن ي�شمل الطابق العلوي املكون من ثالث غرف عقود و�صالون
ومنافع ومطلع درج) �أما العقار الثاين املبني يف �شهادة الت�سجيل رقم الطلب ( 65 /9ق)
ورقم العقد ( )65 /14رقم ال�سجل (/6ع) �صفحة ( )95وهاتان ال�شهادتان �صادرتان
عن دائرة ت�سجيل جنني والعقار الثاين هذا عبارة عن بيت م�ؤلف من غرفة واحدة( عقد
ومنافع) وقررت احلاجة وجدان املذكورة قائلة �أنها �أن�ش�أت هذا الوقف املذكور على نف�سها
مدة حياتها .تنتفع به �سكنا و�إ�سكانا وغلة وا�ستغالال ثم من بعدها على زوجها احلاج �سعيد
را�شد عبد الهادي ثم من بعدهما يعود هذا الوقف �إىل الأوقاف العامة الإ�سالمية يف جنني
على �أن ي�رصف ريع هذا الوقف على بيت امل�سنني يف جنني ما دام هذا البيت ي�ؤوي امل�سنني
ويقوم برعايتهم وما دامت جمعية بيت امل�سنني يف جنني قائمة بالإنفاق عليهم واالعتناء
بهم وخدمتهم على �أمت وجه وعلى �أن ي�رشف على هذا ال�رصف على بيت امل�سنني الأوقاف
العامة يف جنني ف�إذا حلت جمعية بيت امل�سنني �أو �أ�صبحت اجلمعية ال تقوم بواجبها
بالن�سبة للم�سنني والعجزة على �أمت وجه وابتعدت اجلمعية املذكورة عن املهمة النبيلة التي
�أن�شئت اجلمعية املذكورة من �أجلها يعود الوقف املذكور على م�ساجد لواء جنني ف�إذا تعذر
ال�رصف بعد ذلك ي�رصف الريع املذكور على الفقراء وامل�ساكني من امل�سلمني �أينما كانوا
و�أينما وجدوا ابد الأبدين �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها وهو خري الوارثني وقد �رشطت
الواقفة املذكورة �أن يبد�أ الواقف من غلة الوقف مبا فيه البقاء لعينه والدوام لنف�سه حتريرا
يف  29جماد االوىل �سنة 1394هـ وفق 1974 /6/ 19م)81(.
�سجل

�صفحة عدد

قا�ضي جنني ال�رشعي

33

29

مائة وخم�سون فل�س

170

الأ�صل �أجيز وقوبل
الكاتب
�ستمائة فل�س
حجة الوقفية

الطوابع
159146

1974 /6/ 19

179146

1974 /6/ 19

حتليل الوقفية
Ú Úنوع الوقف :خريي
Ú Úتاريخ الوقفية 9 :جمادى الأوىل �سنة 1394هـ وفق 1974 /6/ 19م .وامل�سجلة
يف املحكمة ال�رشعية يف جنني
Ú Úطبيعة املوقوف :عقاران يف البلدة القدمية من املدينة.
 العقار الأول :طابق �أر�ضي مكون من �أربع غرف عقود ومنافعها ،وطابق علوي
مكون من ثالث غرف عقود و�صالون ومنافع ومطلع درج.
 العقار الثاين :بيت م�ؤلف من غرفة واحدة (عقد ومنافع).
شروط الواقفة وإدارة الوقف.
�Ú Úأنها �أن�ش�أت هذا الوقف املذكور على نف�سها طيلة مدة حياتها تنتفع منه.
�Ú Úإذا ماتت ينتقل هذا الوقف �إىل زوجها.
�Ú Úإذا مات زوجها يعود الوقف �إىل دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف جنني على �أن ي�رصف
ريعه على جمعية بيت امل�سنني اخلريي ما دام هذا البيت ي�ؤدي دوره يف رعاية امل�سنني على
�أكمل وجه ،وما دامت هذه اجلمعية قائمة بالإنفاق عليهم واالعتناء بهم.
�Ú Úإذا ُحلت هذه اجلمعية و�أ�صبحت ال تقوم بواجبها اجتاه امل�سنني والعجزة وابتعدت
عن مهمتها النبيلة التي ن�ش�أت من �أجلها ،يعود ريع الوقف �إىل م�ساجد لواء جنني.
Ú Úو�إذا تعذر ال�رصف على ذلك ،ي�رصف ريع الوقف على الفقراء وامل�ساكني من
امل�سلمني �أينما كانوا ،و�أينما وجدوا �أبد الآبدين �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.
�Ú Úأن يبد�أ بال�رصف من غلة الوقف على الوقف نف�سه لبقاء دوامه.
الوقفية الرابعة :وقفية احلاجة وديعة �أحمد عبد الهادي من جنني

()82

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ديوان قا�ضي الق�ضاة – املحاكم ال�رشعية
		
املحكمة ال�رشعية يف جنني

حجة وقف الرقم 67/ 184 /37
التاريخ  1397 /5/ 22 :هـ
وفق 1977 /5/ 10م
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يف املجل�س ال�رشعي املعقود يف حمكمة جنني ال�رشعية لدي �أنا عبد اهلل ابراهيم �أبو
فرحة وكيل قا�ضيها ال�رشعي ح�رضت املكلفة �رشع ًا احلاجة وديعة �أحمد عبد الهادي من
جنني و�سكانها وبعد التعريف عليها من قبل جائزي التعريف �رشعاً :حممود عبد الهادي
ابراهيم واحلاج �سعيد را�شد عبد الهادي كالهما من �سكان جنني وقررت بح�ضورهما حال
نفاذ ت�رصفاتها ال�رشعية وهي متمتعة بكامل قواها العقلية قائلة �أنا وقفت وحب�ست
وت�صدقت هلل تعاىل الدار التي متلكها وامل�ؤلفة من غرفتني و�صالون ومنافع (مطبخ
ومرحا�ض وحمام) الواقعة يف الق�سم الغربي من الطابق الثالث من العمارة الواقعة غرب
بناية ح�سبة جنني القدمية بالقرب من م�سجد جنني اجلديد .وذلك مبوجب عقد البيع املوقع
بني غالب حممد خلف واحلاجة وديعة �أحمد عبد الهادي امل�ؤرخ يف 1962 /1/ 7م والذي
م�ضى على توقيعه مدة تزيد على خم�سة ع�رش عام ًا مع حق املرور من مطلع الدرج امل�شرتك
للعمارة بكاملها حتى الطابق الثالث .وطلبت ت�سجيلها وقف ًا خريي ًا �صحيح ًا على نف�سها مدة
حياتها ومن ثم على الأوقاف الإ�سالمية لينفق ريعها على مدر�سة دار الأيتام الإ�سالمية
ال�صناعية يف القد�س ما زالت قائمة ومن بعدها على بيوت اهلل �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن
عليها وهو خري الوارثني .والعقار املذكور يقع يف منطقة م�ستثناة من الت�سوية يف مدينة
جنني .و�سجل لدى دائرة مالية جنني .رقم احلو�ض  20056رقم القطعة � 1 /173سجل 17
�ص  69و�رشطت الواقفة �أن يبد�أ من غلة هذا الوقف ما فيه البقاء لعينه والدوام ملنفعته.
ولو ا�ستغرق هذا جميع الغلة وجعلت النظر على وقفها هذا لنف�سها طول حياتها ومن بعدها
ملدير الأوقاف العام �أو من يقيم من قبله .وقررت �إ�شعار حما�سب مالية جنني بت�سجيل هذا
الوقف والإ�شارة على ذلك يف �سجله اخلا�ص حتريراً يف  22جمادى الأوىل �سنة 1397هـ
وفق 1977 /5/ 10م.
�صورة طبق الأ�صل �أخرجت وقوبلت عن :قا�ضي جنني ال�رشعي
عدد

�سجل

�صفحة

()37

(67 )184

م�صفاة من الر�سوم

عبد اهلل ابراهيم �أبو فرجة

الكاتب

حتليل الوقفية
Ú Úنوع الوقف :خريي
Ú Úتاريخ الوقفية 22 :جمادى االوىل �سنة 1397هـ /وفق 1977 /5/ 10م،
وامل�سجلة يف حمكمة جنني ال�رشعية.

Ú Úطبيعة املوقوف :دار م�ؤلفة من غرفتني و�صالون ومنافع (مطبخ ومرحا�ض
وحمام) .ويقع يف الق�سم الغربي من الطابق الثالث من العمارة الواقعة غرب بناية احل�سبة
القدمية( )83بالقرب من م�سجد جنني اجلديد( ،)84وذلك مبوجب عقد البيع املوقع بني احلاجة
وديعة و�صاحب العمارة بتاريخ 1962 /11/ 7م.
�Ú Úرشوط الواقفة:
 �أن يتم ت�سجيل الدار وقف ًا خريي ًا �صحيح ًا على نف�سها طيلة حياتها.
 بعد وفاتها ينتقل ريع الوقف لينفق على دار الأيتام الإ�سالمية ال�صناعية يف
القد�س.
 و�إذا تعذر ال�رصف على دار الأيتام ،ينتقل ريع الوقف املذكور على بيوت اهلل.
 كما ا�شرتطت الواقفة املذكورة �أن يبد�أ بال�رصف من غلة الوقف على الوقف نف�سه
لبقاء عينه(لال�ستفادة منه) ،ولو ا�ستغرق ذلك جميع ريع الوقف.
�Ú Úإدارة الوقف� :أن يكون لنف�سها طوال حياتها ،ومن بعدها ينتقل ملدير الأوقاف
العام يف جنني� ،أو من ينوب عنه ،و�إ�شعار حما�سب مالية جنني بت�سجيل هذا الوقف.
من خالل درا�سة هذه الوقفيات نالحظ �أنها ت�ضمنت ما يلي :

 الإ�شارة يف م�ستهلها �إىل انعقاد املجل�س ال�رشعي بح�ضور القا�ضي تعلن فيه
الواقفة وقف عقار ما �أو غريه على جهة ما ،وي�ضع �أي �رشوط يراها الزمة ب�ش�أن �إدارة
العقار �أو الت�رصف يف ريعه.
 يظهر ا�سم الواقفة يف �أول حجة الوقف بالكامل.
 يلي ذلك ذكر ال�شيء املوقوف ذكراً مف�ص ًال بدقة ،مع ت�أكيد ملكية الواقفة للأ�شياء
املوقوفة.
 ثم حتدد الواقفة �أهداف الوقف وامل�ستحقني منه ،وطريقة �رصف ريعه ،وواجبات
من يدير الوقف ،و�رشوط الوقف.
 ويف نهاية الوقفية يتم الت�أكيد على حجة الوقف ،وثباته ،وعدم �إمكانية حتويله
وتبديله ،و�أنه باقٍ �إىل ما �شاء اهلل.
 كما يتم كتابة تاريخ ت�سجيل الوقفية يف املحكمة ال�رشعية.
�أما بالن�سبة حلجم وطول الوقفية فهي من النوع ال�صغري وال تتجاوز ال�صفحة الواحدة.
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النتائج والتوصيات:
بعد هذا العر�ض عن بع�ض الوقفيات الن�سائية يف مدينة جنني ال بد �أن ن�ضع بني يدي
القارئ �أهم النتائج والتو�صيات التي تو�صل �إليها الباحث

أوالً  -نتائج البحث:
�1 .1إن الواقفات مل يوقفن ريع �أوقافهن فقط يف جنني ،و�إمنا تعدى ذلك �إىل بع�ض
املدن الفل�سطينية الأخرى ،وخا�صة مدينة القد�س.
2 .2كما �أن �أوقافهن كانت لي�س-فقط -على م�ساجد جنني و�إمنا �إىل م�ساجد اهلل يف
�أي مكان.
3 .3وكذلك بالن�سبة للفقراء وامل�ساكني ،فلم ي�شمل فقراء املدينة وم�ساكينها ،و�إمنا على
الفقراء وامل�ساكني �أينما كانوا و�أينما وجدوا.
�4 .4أدى الوقف الن�سائي يف جنني دوراً يف متويل بع�ض امل�ؤ�س�سات الثقافية والدينية
واالجتماعية ،ويف دعم وا�ستمرار بع�ض اجلمعيات يف املدينة و�صمودها مثل :اجلمعية
اخلريية ،وجمعية بيت امل�سنني وغريها ،وكذلك املدار�س مثل :مدر�سة دار الأيتام الإ�سالمية
يف القد�س.
5 .5ظهر �أثر الأوقاف الن�سائية يف املدينة فيما قدمته من خدمات اجتماعية على
�صعيد م�ساعدة الفقراء وامل�ساكني واملحتاجني وامل�سنني وكبار ال�سن من توفري الطعام
والك�ساء والعالج وامل�أوى لهذه الفئات.
�6 .6إن جميع هذه الوقفيات يعود تاريخ وقفها �إىل الن�صف الثاين من القرن الع�رشين.
�7 .7أن الوقفيات الأربع التي در�ست ،ثالثة منها وقف خريي والرابعة وقف ذري ،ما
ي�ؤكد على اهتمام املر�أة بالأجر والثواب مثل الرجل ،ويبني على قدرة املر�أة االقت�صادية
داخل املجتمع اال�سالمي ومنه املجتمع الفل�سطيني .
8 .8نالت مدر�سة دار الأيتام ال�صناعية الإ�سالمية يف القد�س ن�صيب ًا كبرياً من ريع
الأوقاف الن�سائية يف املدينة.
9 .9الحظنا خالل االطالع على الوقفيات التي ح�صلنا عليها من املحكمة ال�رشعية يف
جنني وهي �ست ع�رشة وقفية �أن ن�صفها تقريبا واقفات من �آل عبد الهادي.
1010كان هناك اهتمام وا�ضح من الواقفات بتحبي�س الأوقاف على الوقفيات القدمية،
وخا�صة وقفية فاطمة خاتون يف املدينة.

1111مل يقت�رص �إيقاف الأوقاف على الذكور فقط ،بل �شاركت الن�ساء يف ذلك عرب التاريخ
الإ�سالمي.
1212ايقاف الأوقاف مت بعقد جمل�س �رشعي �سواء داخل املحكمة �أم خارجها يف البيوت،
وهو ي�شري �إىل عدم قدرة الواقفة على الذهاب للمحكمة.
1313ا�ستفادة البنات (الإناث) من الوقف مثلهن مثل الأوالد (الذكور) ما دمن على قيد
احلياة� ،أما �إذا توفني فقد �سقط حقهن ،ومعنى ذلك ان �أوالدهن ال ميكن �أن ي�ستفيدوا من
الوقف.
1414الوقف يف الوقفيات مت على مذهب الإمام �أبي حنيفة ،وهو املذهب ال�سائد يف
فل�سطني يف الفرتة العثمانية وما بعدها.
�أما التو�صيات فيمكن �إجمالها بعد ال�س�ؤال االّتي :كيف ميكن تطوير نظام الوقف يف الواقع
الراهن من منظور املقا�صد ال�رشعية؟ والإجابة عن هذا ال�س�ؤال ميكن عمل ما ي�أتي:

�1 .1إعادة النظر يف كثري من الوقفيات الن�سائية وغريها يف املدينة ،و�إعادة درا�ستها
حتى تتالءم مع الأو�ضاع احلالية وينتفع بها ال�رشائح املحتاجة كما كانت من قبل،
وخا�صة وقفية فاطمة خاتون.
2 .2دعوة املجتمع اجلنيني خا�صة والفل�سطيني عامة وت�شجيعه على حتبي�س الأوقاف
باعتبارها �صدقة جارية ينتفع فيه الواقف واملوقوف عليه يف الدنيا و الآخرة.
3 .3االهتمام ب�إدارة الوقف بدرجة عالية من الكفاءة املهنية والأخالقية مع توفري
�ضمانات املراقبة كافة من الوقف واملحكمة ال�رشعية ،وب�إ�رشاف وزارة الأوقاف الفل�سطينية
4 .4الت�صدي لأي حماولة لالعتداء على �أي من الوقفيات الن�سائية وغريها.
�5 .5رضورة تنمية الوقف وتطويره يف املدينة عن طريق زيادة حجم الأموال امل�ستغلة
للوقف ،وا�ستثمارها ب�شكل �صحيح.
6 .6ت�شجيع �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال على تقدمي ال�صدقات اجلارية مل�ؤ�س�سات املدينة
االجتماعية واجلمعيات اخلريية.
�7 .7إزالة العوائق القانونية التي تعرقل نظام الوقف عن �أداء دوره الفاعل يف خدمة
املجتمع ،وتطوير الت�رشيعات القانونية اخلا�صة به.
�8 .8أن يبادر �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ورجال الأعمال يف بالدنا بت�أ�سي�س وقفيات
جماعية مل�ساعدة املواطنني يف كل املدن الفل�سطينية.
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9 .9حتقيق امل�شاركة ال�شعبية يف الدعوة �إىل الوقف و�إن�شائه و�إدارة م�شاريعه.
�1010إن�شاء �صناديق وقفية تتمتع با�ستقاللية وتتفق مع الواقع املعا�رص يف �إدارة
الوقف وتنميته.
1111العمل على �إن�شاء حماكم خا�صة ملواجهة املعتدين على �أمالك الوقف وحما�سبتهم.

اهلوامش:
1 .1حممود الأ�شقر ،الوقف ومعامالته يف مطلع القرن 18م .من خالل �سجالت املحكمة
ال�رشعية ،القد�س،م�ؤ�س�سة احياء الرتاث�،2018،ص2
2 .2طالب ال�صوايف " ،دور املماليك يف دعم �أوقاف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف القد�س املدار�س
منوذج ًا "  ،م�ؤمتر بيت املقد�س الدويل الرابع ،رام اهلل ،ج� ، 2013 ، 1ص . 111 - 110
3 .3حممد �أبو زهرة ،حما�رضات يف الوقف ،القاهرة :دار الفكر العربي� ،1972 ،ص.39 ، 5
�4 .4إبراهيم غامن ،جتديد الوعي بنظام الوقف الإ�سالمي ،القاهرة  :دار الب�شري  ،ط،2016 ، 2
�ص.9
5 .5حممد �أ�سعد احل�سيني ،املنهل ال�صايف يف الوقف و�أحكامه ،القد�س  :وكالة �أبو عرفة
للن�رش ،د.ت � ،ص ،13 ،8حممد اخلطيب  ،الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني يف الع�رص
اململوكي  ،ر�سالة دكتوراة غري من�شورة  ،اربد  ،جامعة الريموك � ، 2007 ،ص . 6
�6 .6أحمد الكردي ،الو�صايا والوقف والرتكات  ،من كتاب :الأحوال ال�شخ�صية ،د.م :د.ن ،
د.ت� ،ص.67-68
7 .7حممد حممد �أمني ،الأوقاف واحلياة االجتماعية يف م�رص يف ع�رص �سالطني املماليك ،
القاهرة :دار النه�ضة العربية ،ط� ،1980 ، 1ص .132
�8 .8سورة التوبة � :آية .60
9 .9زهدي يكن ،الوقف يف ال�رشيعة والقانون ،القاهرة :دار النه�ضة العربية� ،1978 ،ص،26
حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص.113
1010حممد اخلطيب  ،املرجع ال�سابق � ،ص .13
1111عبد اهلل ال�سدحان ،الأوقاف واملجتمع  ،الريا�ض  :مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات،
� ،2006ص.15
1212حمد يو�سف ،الوقف الإ�سالمي يف فل�سطني ،ج ،1فل�سطني :وزارة الإعالم ،ط، 2010 ،2
�ص .382 - 381

1313عبد اهلل ال�سدحان ،املرجع ال�سابق� ،ص .16
�1414سورة البقرة � :آية . 110
1515عبداهلل ال�سدحان ،املرجع ال�سابق� ،ص17 - 16
1616عبلة املهتدي� ،أوقاف القد�س يف زمن االنتداب الربيطاين ،عمان :دار جمدالوي ،ط، 1
� ،2005ص ،24عبداهلل ال�رسحان ،املرجع ال�سابق� ،ص18 - 17
1717كامل الع�سلي ،وثائق مقد�سية تاريخية ،عمان :م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان، 1983 ،
مج� ، 1ص .78
1818حممد احلزماوي " مكانة املر�أة امل�سلمة يف القد�س وقراها1900 - 1850 ،م ،درا�سة
من خالل �سجالت املحكمة ال�رشعية يف القد�س" ،من كتاب :هوية القد�س الثقافية رام
اهلل :وزارة االعالم  ،ط� ،2010 ،1ص .250
1919اخل�صاف� ،أبي بكر حممد بن عثمان ال�شيباين (ت  261هـ  874 /م)� ،أحكام الأوقاف ،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م � ،ص ،14 - 13
2020عبد اهلل ال�سدحان ،املرجع ال�سابق � ،ص .21
2121حممد احل�سيني ،املرجع ال�سابق� ،ص .10
2222راغب ال�رسجاين ،روائع االوقاف يف احل�ضارة اال�سالمية ،القاهرة :دار نه�ضة م�رص،
ط� ،2012 ،4ص .99
2323حممد االرناووط ،وقف املر�أة يف عامل الإ�سالم  ،دم�شق :جداول للن�رش والتوزيع ،ط،1
� ،2014ص .32
2424املرجع نف�سه� ،ص .45
2525ابن جبري� ،أبو احل�سن �أحمد الكناين االندل�سي (ت 614هـ 1217 /م) .رحلة ابن جبري ،
بريوت :دار �صادر .د.ت � ،ص .248
2626راغب ال�رسجاين ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،116حممد االرناووط ،املرجع ال�سابق� ،ص
.71 - 69
2727جنيب فرعون ،الوقف يف ناحية القد�س ال�رشيف ح�سب الدفرت ().602
T.T941هـ1532/م) .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،القد�س :جامعة القد�س،2015 ،
�ص .19
2828عبد اجلليل عبد املهدي ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي،
عمان :مكتبة الأق�صى ،1981 ،ج� ،2ص.119 ،60
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2929حممد احلزماوي ،املرجع ال�سابق� ،ص .245
3030حممد االرناووط ،املرجع ال�سابق� ،ص .14
3131كامل الع�سلي ،املرجع ال�سابق� ،ص .126 - 125
3232عبلة املهتدي ،املرجع ال�سابق� ،ص .229 - 228
3333خمل�ص حمجوب ،جامع فاطمة خاتون" م�سجد جنني الكبري" ،جنني :مكتبة بلدية
جنني� ،1998 ،ص .5
3434جامع فاطمة خاتون (اجلامع الكبري) :وهو من �أكرب م�ساجد جنني القدمية� ،أن�ش�أ يف
�أواخر حكم ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين يف �سنة 974هـ 1566 /م ،على يد
الأمرية فاطمة خاتون حفيدة ال�سلطان اململوكي قان�صوة الغوري ،وجعلته مع من�ش�آت
�أخرى بجانبه وقف ًا للم�سلمني  ،انظر :ملخ�ص حمجوب جنني :ما�ضي وحا�رض ،عمان ،
د.ن� ،2008 ،ص .118
3535خمل�ص حمجوب ،جنني ،املرجع ال�سابق � ،ص  119وللمزيد من التفا�صيل حول �أ�سماء
القرى واملزارع املوقوفة على امل�سجد انظر :نظام �سالمة ،م�ساجد حمافظة جنني منذ
بداية الفرتة اململوكية وحتى نهاية الفرتة العثمانية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة
القد�س :جامعة القد�س� ،2004 ،ص  ،32 - 30حممود �أبو الوفا ،ملكية الأرا�ضي يف
ق�ضاء جنني  ،1918 – 1858ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،نابل�س :جامعة النجاح،
� ،2013ص.98 - 95
3636خمل�ص حمجوب ،جنني ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،122نظام �سالمة ،املرجع ال�سابق� ،ص
.29
3737مهيب ازريق� ،أوقاف لواء نابل�س من العام  ،1918 – 1826ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،نابل�س  ،جامعة النجاح� ،2013 ،ص .71
3838مقابلة �شخ�صية مع الأ�ستاذ خمل�ص حمجوب ،يف . 2017 /8/ 5
3939طالب ال�صوايف" ،الأوقاف على ال�سماط (التكية الإبراهيمية) يف اخلليل و�أثره على
ا�ستمراريتها" ،بحث مقدم مل�ؤمتر بيت املقد�س الثامن ،غري من�شور ،اخلليل،2017 ،
�ص.15
4040حممد حممد �أمني ،املرجع ال�سابق � ،ص . 133
�4141إبراهيم غامن ،املرجع ال�سابق� ،ص .21
4242حممد اخلطيب ،املرجع ال�سابق � ،ص .176

4343عبد اهلل ال�سدحان ،املرجع ال�سابق � ،ص .11
�4444إبراهيم غامن ،املرجع ال�سابق� ،ص .48
4545حممد احل�سيني ،املرجع ال�سابق� ،ص .12
4646انظر وقفية احلاجة ي�رسى مطيع عثمان اال�سري و وقفية احلاجة وجدان مو�سى عبد
الهادي
4747انظر نف�س الوقفيات.
4848راغب ال�رسجاين ،املرجع ال�سابق� ،ص.9
�4949إبراهيم غامن ،املرجع ال�سابق� ،ص.80
5050اجلمعية اخلريية يف جنني� :أن�ش�أت يف �سنة 1979م ،وبد�أت بفكرة �إعطاء قرو�ض للطلبة
الفقراء للدرا�سة ،ثم تو�سعت و�أن�ش�أت مدر�سة لل�صم والبكم ومدر�سة ابتدائية ورو�ضة،
وما زالت تعمل حتى الآن ،مقابلة مع د .خليل طوفان رئي�س اجلمعية يف /8/ 10
2017م.
5151انظر وقفية احلاجة �آمنة �سليمان ع�ساف ،وجمعية بني امل�سنني اخلريية :ت�أ�س�ست يف
جنني يف �سنة 1973م ،وهي تعتني بكبار ال�سن من اجلن�سني ومن كافة حمافظات
الوطن ،حتى هذا الوقت ،مقابلة مع رئي�س اجلمعية اخلريية ال�سيد حممد حمزة ال�شيخ
ح�سني يف 2017 /8/ 12م.
5252انظر وقفية احلاجة وجدان مو�سى عبد الهادي
5353ابراهيم غامن ،املرجع ال�سابق� ،ص  ، 50طالب ال�صوايف  ،الأوقاف على ال�سماط  ،مرجع
�سابق � ،ص .16
5454راغب ال�رسجاين ،املرجع ال�سابق� ،ص .9
5555حممد حممد �أمني ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،179حممد اخلطيب ،املرجع ال�سابق� ،ص .95
�5656سورة التوبة  :الآية .18
5757حممد حممد �أمني ،املرجع ال�سابق � ،ص .181
5858راغب ال�رسجاين ،املرجع ال�سابق� ،ص .10
5959حممد اخلطيب ،املرجع ال�سابق� ،ص .107 ، 95
6060راغب ال�رسجاين ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،10عبد العزيز الدوري و�آخرون ،اقت�صاديات
الوقف اال�سالمي يف فل�سطني ،رام اهلل :م�ؤ�س�سة بكدار� ،2000 ،ص .16
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6161منذر الق�ضاة� ،أحكام الوقف ،عمان :دار الثقافة ،ط� ،2011 ،1ص .37
6262عبد اهلل ال�سدحان ،املرجع ال�سابق� ،ص .27
6363مهيب ازريق ،املرجع ال�سابق � ،ص .75
6464م�سجد ال�شيخ مطيع عثمان اال�سري :هو �أحد م�ساجد مدينة جنني الكبرية ويطلق عليه
�أي�ض ًا م�سجد القا�ضي ،ويقع يف حي املحطة غرب املدينة� ،شيده القا�ضي ال�شيخ مطيع
عثمان � ،سنة 1956م ،وتقدر م�ساحته بـ 325م ،2انظر خمل�ص حمجوب  ،جنني ،
املرجع ال�سابق � ،ص.116
6565انظر ن�ص وقفيتها
6666دار الأيتام اال�سالمية:ـ ت�أ�س�ست هذه املدر�سة يف البلدة القدمية يف القد�س ب�أمر من
املجل�س اال�سالمي االعلى برئا�سة احلاج �أمني احل�سيني يف �سنة 1926م .وخ�ص�صت
للجن�سني لتعليم اليتامى امل�سلمني على ال�صناعات املختلفة من التجارة والطباعة
واخلياطة واحلفر على اخل�شب والزخرفة والأعمال املنزلية ليعات�شوا منها بالإ�ضافة
�إىل مبادئ القراءة والكتابة واحل�ساب ،انظر :عارف العارف ،املف�صل يف تاريخ القد�س،
بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات ،ط� ،2007 ،4ص  ،651وما زالت هذه املدر�سة
قائمة وت�ؤدي نف�س الغر�ض الذي �أقيمت من �أجله ،مقابلة مع د .غ�سان حميب�ش ،بتاريخ
4/8/2017م.
6767انظر ن�ص وقفية احلاجة وديعة �أحمد .
6868حممد حممد �أمني ،املرجع ال�سابق  ،ال�صفحات .236 ،223
6969طالب ال�صوايف ،الأو�ضاع احل�ضارية يف القد�س منذ �صلح الرملة حتى نهاية الوجود
ال�صليبي يف فل�سطني  ،ر�سالة دكتوراة غري من�شورة الإ�سكندرية ،جامعة اال�سكندرية،
� ،2009ص.294
7070حممد حممد �أمني  ،املرجع ال�سابق � ،ص .262
7171حممد اخلطيب ،املرجع ال�سابق� ،ص .31
7272انظر الأهداف التي �أقيمت من �أجلها مدر�سة دار الأيتام يف القد�س.
7373لقد ح�صل تطور يف الوقت احلايل يف جمال الأ�شياء املوقوفة ،فقد �سجل الوقف
احلديث �أموا ًال ملن تكن واردة يف زمن الفقهاء يف �صدر الدولة الإ�سالمية � ،إال �أنهم
�أجازوها ،مثل وقف اال�سهم وال�سندات وال�صكوك ،وهي تعبرّ عن م�ساهمة يف �رشكات
�أو م�شاريع ا�ستثمارية ا�سالمية ويالحظ �أن ن�شاط �إدارات االوقاف يف الفرتة احلديثة

�شمل امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س �رشكات وبنوك و�صناديق ا�سالمية� ،إ�ضافة �إىل �رشاء �أ�سهم
و�سندات يف �رشكات جتارية و�صناعية ،هذا �إ�ضافة �إىل م�شاريع ا�ستثمارية �أخرى مثل
عمارات �سكنية للإيجار و�أ�سواق جتارية وفنادق وغريها .انظر  :عبد العزيز الدوري،
املرجع ال�سابق� ،ص .37 - 36
7474انظر ن�ص الوقفية.
7575نف�س الوقفية،
7676انظر ن�ص نف�س الوقفية.
 7777احلاجة ي�رسى مطيع عثمان الأ�سري :ولدت يف مدينة بي�سان يف بداية القرن الع�رشين
تقريباً ،ثم �سكنت مدينة جنني مع والدها ال�شيخ مطيع عثمان الأ�سري ،وتوفيت يف �سنة
1997م .مقابلة مع د .خليل طوقان يف 2017 /8/ 12م
7878احلاجة �آمنة �سليمان علي ع�ساف :من مواليد 1885م :يف عرابة ق�ضاء جنني ،وكان
والدها من كبار املالكني يف البلدة ،حيث ورثت عنه الكثري من الأرا�ضي والأموال،
ولهذا كر�ست حياتها وخا�صة �أنها مل تتزوج يف خدمة الأيتام والفقراء ،وقد تربعت
و�أوقفت جزءاً من �أموالها على امل�ؤ�س�سات اخلريية لي�س فقط يف جنني و�إمنا يف بع�ض
املدن الفل�سطينية الأخرى .توفيت يف �سنة 1980م .مقابلة مع الأخ ممدوح علي ع�ساف
يف 2017 /8/ 17م.
7979احلاجة وجدان مو�سى عبد الهادي :ولدت يف جنني يف ع�رشينيات القرن
املا�ضي(الع�رشين) ،وتوفيت يف بداية ال�سبعينيات ،اهتمت خالل حياتها برتبية الأيتام
وخا�صة �أبناء ال�شهداء وهي زوجة �سعيد را�شد عبد الهادي .مقابلة مع �أحد �أقاربها وهو
�أجمد ها�شم عبد الهادي يف 2017 /8/ 10م.
8080احلاجة وديعة �أحمد عبد الهادي :ولدت يف بداية القرن الع�رشين وتوفيت يف بداية
الثمانينات منه ،عا�شت بدون زواج ،وكانت متلك عقارات و�أموال كثرية .تربعت و�أوقفت
�أجزاء منها للأوقاف وامل�ؤ�س�سات الأخرى .مقابلة مع �أحد �أقاربها وهو �أجمد ها�شم عبد
الهادي يف .2017 /8/ 10
8181احل�سبة القدمية يف جنني :ويق�صد بها احل�سبة املوجودة غربي اجلامع ال�صغري قرب
دوار ال�شهداء ،و�أر�ضها وقف �آلت للبلدية ،و�أقيم عليها فيما بعد عمارة وحتتها �سوق
جتاري ،انظر :خمل�ص حمجوب ،جنني ،املرجع ال�سابق� ،ص .221
8282م�سجد جنني اجلديد :هو ثاين م�ساجد املدينة بعد جامع فاطمة خاتون ،وعرف �أي�ض ًا
"ال�صغري" منذ عهد ال�سلطان عبد املجيد الأول �سنة 483م ،ثم هدم و�أعيد بنا�ؤه ،و يوجد
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يف �أ�سفله حمالت جتارية منذ العام  ،1958وتقدر م�ساحته 589م . 2انظر :خمل�ص
حمجوب ،جنني ،املرجع ال�سابق� ،ص 155

اهلوامش:
.1
.2
.3
.4

.5

1طالب ال�صوايف « ،دور املماليك يف دعم �أوقاف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف القد�س املدار�س
منوذج ًا “  ،م�ؤمتر بيت املقد�س الدويل الرابع ،رام اهلل ،ج� ، 2013 ، 1ص . 111 - 110
2حممد �أبو زهرة ،حما�رضات يف الوقف ،القاهرة :دار الفكر العربي� ،1972 ،ص.39 ، 5
�3إبراهيم غامن ،جتديد الوعي بنظام الوقف الإ�سالمي ،القاهرة  :دار الب�شري  ،ط،2016 ، 2
�ص.9
4حممد �أ�سعد احل�سيني ،املنهل ال�صايف يف الوقف و�أحكامه ،القد�س  :وكالة �أبو عرفة
للن�رش ،د.ت � ،ص ،13 ،8حممد اخلطيب  ،الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني يف الع�رص
اململوكي  ،ر�سالة دكتوراة غري من�شورة  ،اربد  ،جامعة الريموك � ، 2007 ،ص . 6
�5أحمد الكردي ،الو�صايا والوقف والرتكات  ،من كتاب :الأحوال ال�شخ�صية ،د.م :د.ن ،
د.ت� ،ص.68 - 67

املصادر واملراجع:
أوالً  -املصادر العربية:
1 .1ابن جبري� ،أبو احل�سن �أحمد الكناين الأندل�سي (ت614هـ1217/م) رحلة ابن جبري،
بريوت :دار �صادر .د.ت.
2 .2اخل�صاف� ،أبي بكر حممد بن عثمان ال�شيباين (ت261هـ874/م) �أحكام الأوقاف،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م.
ثانياً  -املراجع العربية:
�1 .1إبراهيم غامن ،جتديد الوعي بنظام الوقف الإ�سالمي ،القاهرة :دار الب�شري ،ط2016 ،2م.
�2 .2أحمد الكردي ،الو�صايا والوقف والرتكات ،من كتاب «الأحوال ال�شخ�صية» د.م :د.ن ،
د.ت.
3 .3حمد يو�سف ،الوقف الإ�سالمي يف فل�سطني ،ج ،1فل�سطني :وزارة الإعالم ،ط.2010 ،2
4 .4راغب ال�رسجاين ،روائع الأوقاف يف احل�ضارة الإ�سالمية ،القاهرة :دار النه�ضة م�رص،
ط2012 ،4م.

5 .5زهدي يكن ،الوقف يف ال�رشيعة والقانون ،القاهرة :دار النه�ضة العربية.1978 ،
6 .6طالب ال�صوايف« ،دور املماليك يف دعم �أوقاف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف القد�س،
«املدار�س منوذجا» ،م�ؤمتر بيت املقد�س الدويل الرابع -رام اهلل ،ج2013، 1م.
«7 .7الأوقاف على ال�سماط (التكية الإبراهيمية)» يف اخلليل و�أثره على ا�ستمرارها يف
الع�رص اململوكي ،م�ؤمتر بيت املقد�س الدويل الثامن ،اخلليل2017 ،م.
8 .8الأو�ضاع احل�ضارية يف القد�س منذ �صلح الرملة حتى نهاية الوجود ال�صليبي يف
فل�سطني ،ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة الإ�سكندرية2009 ،م.
9 .9عارف العارف ،املف�صل يف تاريخ القد�س ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش،
ط2007 ،4م.
1010عبد اجلليل عبد املهدي ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي،
جز�آن ،عمان :مكتبة الأق�صى.1981 ،
1111عبد العزيز الدوري و�آخرون ،اقت�صاديات الوقف الإ�سالمي يف فل�سطني ،رام اهلل:
م�ؤ�س�سة بكدار2000 ،م.
1212عبد اهلل ال�سدحان ،الأوقاف واملجتمع ،الريا�ض :مركز امللك في�صل للبحوث
والدرا�سات ،ط2005 ،1م.
1313عبلة املهتدي� ،أوقاف القد�س يف زمن االنتداب الربيطاين ،عمان :دار جمدالوي ،ط،1
2005م.
1414كامل الع�سلي ،وثائق مقد�سية تاريخية ،عمان :م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان ،مج،1
1983م.
1515حممد �أبو زهرة ،حما�رضات يف الوقف ،القاهرة ،دار الفكر.1972 ،
1616حممد الأرناووط ،وقف املر�أة يف عامل الإ�سالم ،دم�شق،جداول للن�رش والتوزيع ،ط،1
2014م.
1717حممد �أ�سعد احل�سيني ،املنهل ال�صايف يف الوقف و�أحكامه ،القد�س :القد�س وكالة �أبو
عرفة للن�رش ،د.ت.
1818حممد احلزماوي« ،مكانة املر�أة امل�سلمة يف القد�س وقراها 1900 - 1850م،
درا�سة من خالل �سجالت املحكمة ال�رشعية يف القد�س» ،من كتاب :هوية القد�س
الثقافية ،رام اهلل :وزارة الإعالم ،ط2010 ،1م.
1919حممد اخلطيب ،الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني يف الع�رص اململوكي ،ر�سالة دكتوراة
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غري من�شورة ،اربد :جامعة الريموك2007 ،م.
2020حممد عفيفي ،الأوقاف واحلياة االجتماعية يف م�رص يف الع�رص العثماين ،القاهرة:
الهيئة العامة للكتاب1991 ،م.
2121حممد حممد �أمني ،الأوقاف واحلياة االجتماعية يف م�رص ع�رص �سالطني املماليك،
القاهرة :دار النه�ضة العربية ،ط1980 ،1م.
2222حممود الأ�شقر ،الوقف ومعامالته يف مطلع القرن 18م من خالل �سجالت املحكمة
ال�رشعية ،القد�س ،م�ؤ�س�سة �إحياء الرتاث2008 ،م.
2323حممود �أبو الوفا ،ملكية الأرا�ضي يف ق�ضاء جنني  1918 - 1858م ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة  ،نابل�س  :جامعة النجاح .2013 ،
2424خمل�ص حمجوب ،جامع فاطمة خاتون “م�سجد جنني الكبري” ،جنني :مكتبة بلدية
جنني1998 ،م.
2525جنني ،ما�ضي وحا�رض ،عمان :د.ت2008 ،م.
2626منذر الق�ضاة� ،أحكام الوقف ،عمان :دار الثقافة ،ط2011 ،1م.
2727مهيب ازريق� ،أوقاف لواء نابل�س منذ العام  ،1918 - 1826ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،نابل�س :جامعة النجاح.2013 ،
2828جنيب فرعون ،الوقف يف ناحية القد�س ال�رشيف ح�سب الدفرت يف T.T60
(941/1532م) ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،القد�س :جامعة القد�س2015،م.
2929نظام �سالمة ،م�ساجد حمافظة جنني من بداية الفرتة اململوكية وحتى نهاية الفرتة
العثمانية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،القد�س :جامعة القد�س2004 ،م.
1 .1ثالثا :املقابالت ال�شخ�صية:
2 .2مقابلة مع د.خليل طوقان رئي�س اجلمعية اخلريية يف جنني يف 2017 /8/ 10م.
3 .3مقابلة مع ال�سيد حممد حمزة ال�شيح ح�سني يف 2017 /8/ 12م.
4 .4مقابلة مع الأ�ستاذ حممد حممود �أبو فرحه يف 2017 /8/ 10م.
5 .5مقابلة مع ال�سيد �أجمد ها�شم عبد الهادي يف 2017 /8/ 10م.
6 .6مقالة مع ال�سيد حممد حممود اجلوهري ،املحكمة ال�رشعية يف نابل�س يف /8/ 11 - 5
.2017
7 .7مقابلة مع حممد ممدوح ريا�ض ع�ساف يف 2017 /8/ 10م.
8 .8مقابلة مع د .غ�سان حميب�ش يف .2017 /8/ 5

مالحق البحث:
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زيارة “سيدنا اخلضر” يف حيفا – اإلنسان واملكان
د .روزالند كريم دعيم
الكلية األكادميية العربية للرتبية  /حيفا

مل ّخص:
جدل لدى
اخل�رض �شخ�صية �أزلية �أ�سطورية ُن�سجت حولها ق�ص�ص عديدة ،وهي تثري اً
والعامة من امل�سلمني وغريهم .من �أ�سمائه :اخل�رض� ،سيدنا اخل�رض،
بع�ض رجال الدين
ّ
العبا�س.
اخل�رض �أبو ّ
�شخ�صيات من ح�ضارات �أخرى؛ �إلياهو،
�شخ�صيته يف الإ�سالم وتقاطعت مع
تطورت
ّ
ّ
ّ
�إليا�س� ،إليا�سني ،جوارجيو�س ،جري�س .وجتتمع الأ�سماء يف احل�ضارة العربية ب�شخ�صية
اخل�رض.
مقاما للخ�رض بت�سمياته املختلفة ،ي�شمل
ينت�رش يف فل�سطني لوحدها واحد و�سبعني
ً
اجلليل وال�ساحل واللد والقد�س وبيت حلم وغزة و�سائر ربوع البالد .هذا عدا عن تع ّدد الأماكن
يف �سوريا الكربى ،ويف الدول العربية والإ�سالمية.
تتطرق �إىل مغارة اخل�رض الواقعة حتت �سفح الكرمل واملطلّة على
املداخلة املطروحة ّ
حي امل َْ�سلَك واملعروفة بلغة الكني�سة مدر�سة الأنبياء وبلغة اليهود مغارة الياهو .ي�صل بينها
ّ
جبلي امتداده ثمامنائة مرت.
م�سار
مار�س
�ستيال
يف
الكرمليني
للرهبان
اليا�س
مار
دير
وبني
ٌ
ّ
يقطع جبل مار اليا�س �صعو ًدا حتى ر�أ�س الكرمل.
كانت املغارة يف املا�ضي مفتوحة ومتاحة للزيارة والنوم وتقدمي النذور و�إيقاد
ال�شموع وال�صالة� ،أما اليوم فلزيارتها مواعيد ولطقو�سها قوانني.
نالحظ يف ال�سنوات الأخرية تراج ًعا يف زيارة العرب امل�سلمني �إىل املغارة ويعود ذلك
لأ�سباب بع�ضها دينية وبع�ضها �سيا�سية ،وهذا ما �سوف �أتداوله يف مداخلتي املطروحة ،من
خالل عر�ض توثيقي لعادات العرب امل�سلمني وممار�ساتهم يف مغارة اخل�رض ،وربطها مع
ين.
احليز العام الآ ّ
التطورات الناجمة يف ِّ
ّ
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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
) تهدف1(،تعتمد هذه الورقة على مواد علمية وم�شاهدات �إثنوغرافية ووثائق �شفوية
 كما،�إىل توثيق املمار�سات والطقو�س والعادات املتعلِّقة بزيارة مقام اخل�رض يف حيفا
.تهدف �إىل ر�صد التغيري احلا�صل على عادات الزيارة وطقو�سها
 دون التو ُّقع، ر�صد التغيري فور ح�صوله:�أ�سهمت عوامل عدة يف خدمة هذا البحث منها

توثيقيا لعادات
املُ�سبق للحال الذي �آل �إليه الو�ضع اليوم .فقد كان الهدف منذ البداية
ًّ
وممار�سات وق�ص�ص وحكايات ،مع الأخذ بعني االعتبار مالمح الع�رصنة التي ال بد � ْأن ت�ؤ ِّثر
اجلذري يف و�ضع مقام اخل�رض والتهويد ا ُ
ملبرَ مج �أك�سب
على زيارة املقامات� .إال � ّأن التغيري
ّ
هذا البحث قيمة م�ضافة كبرية بحيث يع ُّد الوثيقة الوحيدة التي ت�صل بني احلقب الزمنية
والذي يو ِّثق التغيري مع مطلع القرن احلادي والع�رشين خالل حدوثه.
مت توثيق الطقو�س والعادات على مرحلتني:

1 .1بني ال�سنوات  2003 - 1998من خالل زيارات بيتية لأ�رس عربية م�سلمة
ممن يف جعبتهم ق�ص�ص وذكريات عن زيارة الأماكن املق ّد�سة
وم�سيحية من �سكّان حيفا ّ
مت اال�ستماع �إىل الق�ص�ص الغنية
يف حيفا مثل مقام مار اليا�س ومغارة اخل�رض .يف البيوت ّ
باملعجزات بح�سب معتقدات امل�ؤمنني الذين حظوا مبعجزات وهِ بات خمتلفة ،وكثري من
الو�صف التوثيقي الإثنوغرايف ()1(.)thick description
للزوار يف مغارة
منهجية
متت م�شاهدة
2 .2بني ال�سنوات ّ 2015 - 2003
ّ
ّ
وا�ستقرائية ّ
اخل�رض ومتابعة التغيري احلا�صل على املغارة واملقام من مالمح التهويد.
مت لقاء الزوار خالل زياراتهم دون تن�سيق م�سبق معهم .وكان اللقاء
يف هذا املكان ّ
خارج املقام يف ال�ساحة بجانب موقد ال�شموع .حيث حت ّدثوا عن اخل�رض ،عن معجزاته
ق�ص�صا تعك�س الأ�شجار والآبار والكهوف والطريق والبحر .وبالرغم من
وكراماته ،وحكوا
ً
ق�ص�صا
الزوار لي�سوا رواة فنانني� ،إال �أنهم حتدثوا عن م�شاعرهم ب�صدق و�شفافية ،ورووا
ً
�أن ّ
ق�صة املكان واملعجزة فوق الطبيعية.
�شخ�صية جتمع بني ّ
الطيبة مع قائم املقام
ولع ّل تواجد الباحثة الدائم قد �ساعدها على توطيد العالقة ّ
مما �أ ّدى �إىل تعاونهم الكبري الأمر الذي �أ�سهم يف �إمتام البحث.
والعاملني فيه؛ ّ

من هو “سيدنا اخلضر”:
ورد ا�سم «اخل�رض» يف الرتاث العربي الإ�سالمي لدى ابن كثري «�إنمّ ا ُ�سمي باخل�رض؛
لأ ّنه جل�س على فروة بي�ضاء ،ف�إذا هي تهت ّز من خلفه خ�رضاء» (ابن كثري)371 :1998 ،
خ�رضا ،حل�سنه و�إ�رشاقه» (النووي/136 :1972 ،
ويف �صحيح م�سلم «�إنمّ ا �سمي باخل�رض
ً
 .)5ومن املتعارف عليه يف الرتاث ال�شعبي الرتاكمي ب�أن من ينادي با�سمه ثالث مرات �أو
يقول «�رسق ،حرق ،غرق» يح�صل على حماية من ال�رسقة ،الغرق ،احلكم الظامل ،ال�شيطان،
احلية والعقرب (ون�سينك.)609-604 :2 ،1933 ،
ويرفق امل�ؤمنون لفظ التكرمي «د�ستور من خاطره» قبل �أو بعد لفظ ا�سمه ،ومنهم من
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نوعا من ا�ستئذان
يتحا�شى ذكر ا�سمه من باب التبجيل فيكتفي بلفظ التكرمي .وتع ُّد � ً
أي�ضا ً
النبي للحديث عنه)2(.
تطورت �شخ�صية اخل�رض يف احل�ضارة العربية والإ�سالمية وتقاطعت مع �شخ�صيات
نبي ك ّل زمان وك ّل
من ح�ضارات �أخرى مثل �إلياهو� ،إليا�س (�إليا�سني) وجوارجيو�س .فنجده َّ
مكان ،ويف ك ّل جيل له ظهور جديد يف ج�سد جديد وحقيقة جديدة منذ عهد النبي مو�سى (ع)
(الب�ستاين ،بطر�س407 - 404 :197 ،؛ مالعب .)119 - 117 :1985 ،2
ويرتبط ا�سم اخل�رض يف مواقع ع ّدة من بالدنا ب�شخ�صية �إيليا النبي التوراتي الت�سبيتي
(�سفر امللوك الأول18 - 17 ،؛ �سفر امللوك الثاين )2 - 1 ،الذي حارب كهنة البعل يف عهد
�آحاب و�إيزابيل يف القرن التا�سع قبل امليالد .و�سوف يعود لإعادة النظام يف �آخر الزمان
(مالخي .)23 ،4
كق�صة املر�أة من
وورد ذكره يف العهد اجلديد يف ع ّدة موا�ضع ك�أمثلة ومناذج،
ّ
�رصفند(()3لوقا  )27 - 25 ،4و�إهطال املطر (ر�سالة يعقوب  )18 - 17 ،5و�إيليا ي�شكر
�شعبه الذي يعبد البعل (ر�سالة بول�س الر�سول �إىل �أهل رومية  ،)2-4 ،11ولع ّل احلدث الكبري
هو جتلّي �إيليا (النبي الأكرب) على جبل طابور (الطور)( )4مع مو�سى (امل�س�ؤول عن القوانني
الدينية) للم�سيح (له املجد) مع تالميذه ك�إثبات ملكانة امل�سيح الإلهية .وبح�ضور تالميذ
لهم دور م�ستقبلي يف ن�رش ر�سالة امل�سيح :بطر�س ،يوحنا ،ويعقوب .وتعتمد الكني�سة هذا
احلدث لت�ؤكّ د مكانة �إيليا الكبرية يف امل�سيحية .ويف العهد اجلديد يظهر يوحنا املعمدان
مكملاً لر�سالة �إيليا (متى  )15 - 11 ،11بعد �أن انت�رشت الفكرة ب�أن
(يحيى بن زكريا) ِّ
ي�سوع هو �إيليا (متى  ،)14 - 1 ،17فيعيد بني �إ�رسائيل لعبادة اهلل (لوقا .)7 ،1
بالرغم من مكانة �إيليا يف الكني�سة ،ف�إن ولكن هناك عدم موافقة �أو اتفاق على قتله
لكهنة البعل؛ لأن امل�سيحية دين رحمة وت�سامح حتى لو كان الأمر يف �سبيل اهلل ،فحني
رف�ض ال�سامريون امل�سيح (لوقا  )56 - 54 :9رف�ض معاقبتهم بح�سب ن�صيحة يوحنا
الق�صة لي�ست مرتبطة ب�إيليا �إال � ّأن الكني�سة ت�ستعملها كمثل.
ويعقوب .بالرغم من � ّأن ّ
�شف من �سفر الر�ؤيا ( )7 - 3 :11ظهور �إيليا النبي يف �آخر الزمان .وكل الرموز
و ُي ْ�س َت ّ
يف امل�سيحية ت�ؤكد مكانة �إيليا كمب�شرّ اخلال�ص يف الآخرة ،و�أ�سهمت يف تطور �أدبيات “�آخر
الزمان”.
الق�صة ب�صيغتها القر�آنية وبا�سمه املتعارف عليه يف بالدنا �إليا�س
وقد وردت هذه ّ
�أو �إليا�سني }و�إن �إليا�س ملن املر�سلني * �إذ قال لقومه �أال تتقون * �أتدعون بعال وتذرون �أح�سن
اخلالقني * اهلل ربكم ورب �آبائكم الأولني * فكذبوه ف�إنهم ملح�رضون * �إال عباد اهلل املخل�صني *

وتركنا عليه يف الآخرين * �سالم على �إل يا�سني * �إنا كذلك جنزي املح�سنني * �إنه من عبادنا
امل�ؤمنني{ (�سورة ال�صافات )5(.)132 - 123 ،ويف �سورة الأنعام « ...وزكريا

ويحيى()6

وعي�سى و�إليا�س كل من ال�صاحلني» (�سورة الأنعام .)85 ،وبح�سب تف�سري اجلاللني �إليا�س
ابن هارون �أخ مو�سى (ال�سيوطي ،)187 ،وبذكر �أ�سماء الأنبياء من اليهودية وامل�سيحية
وحتى النبي حممد (�ص) �إ�شارة من اهلل على انتقائه لأنبيائه وحمايته لهم (ال�سيوطي331 ،
 .)341ولع ّل ال�شخ�صية التي وردت يف القر�آن الكرمي حتت ا�سم «العبد ال�صالح» (�سورة الكهف،
 )82 - 60هي �أكرث ما يقوي ويع ّزز هذه العالقة.
الق�صة لقاء النبي مو�سى والعبد ال�صالح يف ملتقى البحرين وال�سفر برحلة
وخال�صة ّ
يقوم بها العبد ال�صالح ب�أعمال متناق�ضة تثري ت�سا� اًؤل لدى النبي مو�سى؛ ك�أن ُيحدِث ثق ًبا
�صغريا كان يلعب مع رفاقه� ،أو
يف قارب جماعة كانت قد �ساعدتهما� ،أو حني قتل طفلاً
ً
جدارا يف بلدة رف�ض �أهلها تقدمي الطعام لهما .وكان تف�سري العبد ال�صالح للأمر
حني رممّ
ً
� ّأن ما قام به بح�سب م�شيئة اهلل.
وبح�سب تف�سري حكماء امل�سلمني � ّأن العبد ال�صالح هو اخل�رض (الرباوي166 :1978 ،؛
ون�سينك .)374 - 356 :8 ،1933 ،و� ْإن كان تف�سري ف�ضيلة ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي
ق�صة مو�سى مع العبد ال�صالح من �أغرب
( )1998 - 1911يختلف عن �سابقيه فقد قال � ّإن ّ
الق�صة رمزية وتهدف �إىل
الق�ص�ص يف علم الغيبيات ،وقد حظِ ي بر�ؤيا �إلهية تو�ضح � ّأن ّ
الق�صة املعلومة التاريخية ولي�س هوية
تعليم احلكمة والر�ضا بالق�ضاء والقدر ،فلي�س هدف ّ
ال�شخ�صية بل الر�سالة والقيمة من ورائها (ال�شعراوي ،3233 :1977 ،5 ،مالحظة النا�رش).
ق�صة مو�سى والعبد ال�صالح مع �أ�ساطري وق�ص�ص عديدة من ثقافة ما بني
وتتقاطع ّ
ق�صة الإ�سكندر الأكرب
النهرين كملحمة جلجام�ش ال�سومرية يف رحلة البحث عن اخللود� ،أو ّ
(ق�صة ب�سودو
(ذو القرنني ،املقدوين) ّ
وطباخه �أندريا�س يف بحثهما عن ينبوع احلياة ّ
ق�صة من الرتاث اليهودي من املائة الثالثة
كال�سا�ستني�س) .وتتقاطع حتى الت�شابه مع ّ
ق�صة الراب ي�شوع بن الوي (يهو�شع هليفي) مع النبي �إيليا (ون�سينك،1933 ،
للميالد وهي ّ
تكون الربط بني اخل�رض و�إليا�س.
 .)609 - 604 ،2وقد يكمن هنا ّ
وجند يف �أدبيات البحث الإ�سالمية �سبعة م�ؤلّفات حول �شخ�صية اخل�رض �أ�شهرها
«الزهر الن�رض يف حال اخل�رض» (الع�سقالين )7()1988 ،وورد حتت ا�سم �إ�ضايف «الزهر
اخل�رض يف نب�أ اخل�رض» (الع�سقالين )1987 ،ويرد ا�سمه بليا بن مِ لّكان (ويف مواقع �أخرى
�إيليا) ،وكنيته �أبو العبا�س ،ولقبه اخل�رض (الع�سقالين :1988 ،مقدمة النا�رش  )22وتتعدد
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الت�أويالت بالن�سبة ال�سمه و�أ�صله (الع�سقالين.)63 - 58 :1988 ،
ويف ق�ص�ص الأنبياء التي انت�رشت يف �شبه اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم وبعده انت�رشت
الق�صة التوراتية التي ال بد �أ ّثرت على ق�ص�ص
ق�ص�ص �إليا�س واخل�رض وهي ت�شبه يف بع�ضها ّ
ق�صة اختفاء �إليا�س يف املغارة حيث
الأنبياء والإ�رسائيليات يف �شبه اجلزيرة العربية .مثل ّ
�أح�رضت له الغربان الطعام ،وحربه مع كهنة البعل (ابن كثري.)385 :1998 ،
من امل�ؤكّ د �أننا �أمام �شخ�صية مركّ بة ت�ستقي �سريتها الذاتية من م�صدرين :الأول ديني
والثاين �شعبي؛ لذلك جند كثرياً من عدم الو�ضوح حول �شخ�صية اخل�رض وعالقته ب�إليا�س.
فهل هما �شخ�صية واحدة؟ �أم �أنهما �أخوان؟ �أم �أنهما ي�شرتكان بر�سالة �سماوية واحدة
ووظيفة جمتمعية واحدة؟ ومما يزيد من هذه الت�سا�ؤالت كرثة الأحاديث حولهما .فيورد
ق�ص�صا ت�شري �إىل �أنهما �أخوة (ابن كثري .)388 - 369 :1998 ،ويف حديث �آخر:
ابن كثري
ً
«وكّ ل �إليا�س يف الفيايف (جمع فيفاء ،ال�صحراء املل�سة) ،ووكّ ل اخل�رض بالبحور ،وقد �أُعطِ يا
اخللد يف الدنيا �إىل ال�صيحة الأوىل و�أ ّنهما يجتمعان يف مو�سم كل عام” (ون�سينك،1933 ،
.)609 - 604 :2
وعلى ما يبدو ف�إن �شخ�صية اخل�رض تظهر يف ق�ص�ص الأنبياء كم�س�ؤول عن الياب�سة
�أو عن البحار بح�سب طبيعة املكان ،ففي حيفا ،على �سبيل املثال ،يقع املقام بالقرب من
�ساحل البحر مما يتيح ظهور ق�ص�ص �إنقاذ يف البحر قام بها اخل�رض.
ويت�ضح من الأحاديث والروايات املنت�رشة يف �شبه اجلزيرة العربية �أ ّنهما يلتقيان
ويحجان يف كل
معينة ،واحلديث “اليا�س واخل�رض ي�صومان ببيت املقد�س،
همة ّ
ّ
لأداء َم ّ
�سنة ،وي�رشبان من ماء زمزم �رشبة واحدة تكفيهما �إىل مثلها من قابل” (وين�سينك،1933 ،
 .)374 - 356 : 8ويف حديث �آخر “يلتقي اخل�رض واليا�س كل عام يف املو�سم ،فيحلق كل
واحد منهما ر�أ�س �صاحبه ،ويتفرقان عن ه�ؤالء الكلمات« :ب�سم اهلل ما �شاء اهلل ،ال ي�سوق
اخلري �إال اهلل ال ي�رصف ال�سوء �إال اهلل ،ما �شاء اهلل ما كان من نعمة فمن اهلل ،ما �شاء اهلل ،ال
حول وال قوة �إال باهلل” (ابن كثري )379 :1998 ،وعلى ما يبدو احلديث �ضعيف كما ذكر ابن
اجلوزي يف كتابه املو�ضوعات (ابن كثري 379 :1998 ،مالحظة .)1
جدل بني علماء امل�سلمني (الع�سقالين،
�أما بالن�سبة خللود اخل�رض و�أزليته ف� ّإن الأمر يثري اً
 :1987مقدمة النا�رش 5؛ 37 - 36 :1988؛ ال�شعراوي .)2174 :1997 ،4
يت�ضح مما ورد �أن اخل�رض و�إليا�س يحمالن ر�سالة م�شابهة يف البحر والياب�سة ،بح�سب
طبيعة املكان .و�أن �إيليا النبي -اخل�رض بت�سمياته املختلفة هو ال�شخ�صية الأقوى والأو�سع
انت�شارا يف منطقة الكرمل ويحتل مكانة مهمة يف قلوب امل�ؤمنني من الفئات كافة.
ً

مقامات اخلضر:
مقاما للخ�رض بت�سمياته املختلفة ،ي�شمل اجلليل
ينت�رش يف فل�سطني واحد و�سبعني
ً
وال�ساحل واللد والقد�س وبيت حلم وغزة .وتن�رش املقامات يف �سوريا الكربى وحتى العراق.
و ُي�سمى �صاحب املقام يف بع�ضها �إلياهو �أو �إليا�س �أو جوارجيو�س �أو جري�س ،وجتتمع
الأ�سماء يف احل�ضارة العربية ب�شخ�صية اخل�رض.

مقامات إلياس اخلضر يف حيفا:
يرتبط ا�سم اخل�رض يف حيفا با�سم مار اليا�س �أو �إيليا النبي ويعود ذلك ل�سيطرة �شخ�صية
عموما بح�سب التقاليد التوراتية اليهودية وامل�سيحية .يقع
�إليا�س على منطقة ر�أ�س الكرمل
ً
ر�أ�س الكرمل يف الطرف ال�شمايل الغربي ل�سل�سلة جبال الكرمل املمتدة حتى ال�سامرة ،ويع ُّد
النقطة الأكرث برو ًزا على �شاطئ البحر ،وقد عرف يف املا�ضي عبادات كنعانية وفينيقية
وثنية ا�ستبدلتها الح ًقا عقيدة الإميان بوحدانية اهلل.
وتوجد يف حيفا �أربعة مواقع يرتبط ا�سمها ب�إليا�س اخل�رض وهي:

�1 .1آثار بيزنطية يف منطقة وادي ال�سياح؛ يقع وادي ال�سياح جنوب غربي حيفا،
ويحيط به جبل الكرمل ،وتنت�رش حوله �أ�شجار البطم وال�سنديان ،ويقع يف غربه البحر
الأبي�ض املتو�سط)8(.
يحوي الوادي �أثاراً م�سيحية يعود تاريخها للقرن ال�ساد�س امليالدي و�آثار كني�سة
�صليبية ،ودير للرهبان الكرمليني( )9عند �سفحه اجلنوبي.
2 .2مغارة �إيليا النبي املعروفة با�سم مدر�سة الأنبياء على ل�سان الكني�سة ومغارة
اخل�رض على ل�سان ال�سكان العرب املحليني من حيفا واجلليل؛ يزورها اليهود وامل�سلمون
والدروز .و�سوف يتم التطرق �إليها بتو�سع يف هذا البحث)10(.
3 .3دير مار اليا�س للرهبان الكرمليني الذي يقع فوق مغارة اخل�رض وي�شرتك معها
باجلبل ويبعد عنها  800مرت؛ ويزور دير مار اليا�س للرهبان الكرمليني امل�سيحيون من
فل�سطني وخارجها و�سكان حيفا الفل�سطينيني و�سكان الكرمل من م�سيحيني وم�سلمني
ودروز.
4 .4دير املحرقة للرهبان الكرمليني الذي يقع على تلّة �أخرى من الكرمل (بالقرب من
دالية الكرمل) والذي �أقامه �إيليا النبي بعد انت�صاره على �أنبياء البعل؛ ويزوره امل�سيحيون
من فل�سطني وخارجها و�سكان الكرمل من م�سيحيني ودروز.
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وامل�شرتك بني املقامات عجائب ومعجزات مق ّد�سة وخارقة للطبيعة ،بح�سب مفاهيم
زوار املكان .ولع ّل كرثة الأ�سماء والأماكن والت�سميات
و�إميان ومعتقدات ال�شعب وامل�ؤمنني ّ
وال�شخ�صيات ت�ؤكّ د �أننا �أمام �شخ�صية �أزلية فوق �أبدية ذات قدرة خارقة.

مقام ومغارة اخلضر يف حيفا:
يتناول هذا البحث مغارة اخل�رض يف �شارع الزيتون ،الذي ُي َ�س ّمى اليوم �شارع �أللِّنبي
( ،)Allenbyوتعرف هذه املغارة بلغة الكني�سة مدر�سة الأنبياء وبلغة اليهود “معرات
�إلياهو” )11(.وتقع عند مدخل حيفا اجلنوبي على �سفح الكرمل ومبا�رشة حتت ر�أ�س الكرمل
حي امل َْ�سلَك ومنطقة “بات جاليم”( )12وحتديداً عند ملتقى الطرق
يف مكان ٍ
عال يطل على ّ
املدعو «طريق يافا» ،وهي املكان الذي ُبني �أن �إيليا النبي اختب�أ به خالل هروبه من ملوك
وو ِج َدت بها
�إ�رسائيل ،والتي كان يلتقي بها تالميذه� .شكّلت باملا�ضي مكان عبادة وثنية ُ
�آثار م�سيحية من الفرتة البيزنطية (( )636 - 359عبود17 ،1985 ،؛ فريدمان [פרידמן]،
 .)106 :1985وقد �أُقيم يف الفرتة البيزنطية دير �إيليا الذي مت بنا�ؤه بجانب املغارة،
والثاين يف الق�سم العلوي من اجلبل بالقرب من موقع دير مار اليا�س احلايل .ولعل بناء
ديرين يف املكان نف�سه ي�ؤكّ د على هدف امل�سيحية لدح�ض عبادة الأوثان وطقو�س �إله
فتم�سك امل�سيحيون بطقو�س �إيليا النبي التي
ال�شم�س التي انتع�شت يف القرن الثاين للميالد،
ّ
حاربوا بو�ساطتها الطقو�س الوثنية .وهكذا �أ�صبح ايليا ال�شخ�صية املركزية يف حماربة
امل�سيحية للوثنية ،كما حارب �إيليا كهنة البعل (فريدمان [פרידמן].)105 :1985 ،
كانت املغارة يف املا�ضي مفتوحة ومتاحة للزيارة والنوم وتقدمة النذور و�إيقاد
ال�شموع وال�صالة� ،أما اليوم فلزيارتها مواعيد ولطقو�سها قوانني .كما كانت املغارة مرك ًزا
للرهبان الكرمليني الالتني الذين �سكنوا وادي ال�سياح يف الع�صور الو�سطى .وامللفت للنظر
مرة يف وثيقة َو ِج ُدت يف خزينة القاهرة
� ّأن ر�أ�س الكرمل ورد يف الثقافة اليهودية لأول ّ
كمكان عبادة يهودي ،من القرن احلادي ع�رش“ :و�صلنا حيفا و�صلّينا يف ر�أ�س الكرمل”
�إال � ّأن الأب اليا�س فريدمان (من الرهبان الكرمليني) ي�شري �إىل �أنه ال يوجد �إثبات �أن املكان
املق�صود مغارة ايليا بل رمبا تكون املغارة التي يف دير مار اليا�س �أعلى اجلبل واملتعارف
على �أنها قرب �ألي�شع (فريدمان [פרידמן].)106 :1985 ،
من امل�ؤكد �أن اليهود وامل�سيحيني قد�سوا املغارة يف الفرتة البيزنطية ويثبت ذلك
ع�رشات الكتابات على جدران املغارة (عوبديا [עובדיה] ، )108 :1985 ،وقد�سها امل�سلمون
الح ًقا لنف�س ال�سبب �أال وهو حماربة الوثنية( ،هارئيل [הראל] .)680 :1997 ،بل� ،سميت
املنطقة على ا�سمه.

عالقة املسلمني مع مغارة اخلضر:
تت�ضح عالقة امل�سلمني مع الأماكن املق ّد�سة ومع مغارة اخل�رض منذ عهد املماليك
ّ
( )1517 - 1265الذين قطنوها بعد �أن تركها الرهبان الكرمليون � ّإبان احلروب ال�صليبية،
أي�ضا ( .)1917 - 1517يف عام � 1628سكن �أول
وا�ستمرت يف فرتة احلكم العثماين � ً
ّ
دروي�ش �صويف يف املغارة (كرمل )53 :1979 ،وكانت املغارة حتت والية �إ�سالمية ،حيث
التربعات وجتميل املقام بال�سجاد الرتكي يف القرن الثامن ع�رش.
ّ
مت جمع ّ
عاد الرهبان الكرمليون �إىل املغارة عام  1631على �إثر اتفاق بني الأب برو�سبري()13
والأمري طورباي( )14وايل الكرمل ،وحاولوا جتديد ن�شاطهم يف الكرمل �إال � ّأن املماليك
نهائيا �إىل �أعلى اجلبل عام  ،1635حيث �أقاموا كني�سة مار اليا�س
�أبعدوهم عنها فانتقلوا
ًّ
ودير مار اليا�س للرهبان الكرمليني.
ي�صل بني املغارة وبني دير مار اليا�س للرهبان الكرمليني يف �ستيال مار�س م�سار
جبلي امتداده ثمامنائة مرت .يقطع جبل مار اليا�س �صعو ًدا حتى ر�أ�س الكرمل.
ّ
مت بناء البنايات حول املغارة يف ال�سنوات  ،1887 - 1867كمكان مبيت للزائرين
ّ
واحلجاج وكان من �أمالك عائلة احلاج ابراهيم� ،آخر عائلة م�سلمة حيفاوية خدمت املقام
(فلنائي [וילנאי]104 :]1[ 1985 ،؛ عراف  .)179 - 178 :1993 ،2تناوبت معها عائلة
احلجاج من جميع الديانات (�صيقلي 59 :1998 ،مالحظة )16
ال�شيخ ح�سنني يف خدمة ّ
منا ل�صالح
تربع حممود با�شا اخلليل (�صاحب حمام البا�شا يف حيفا) ب�أربعني دو ً
وقد ّ
�أمالك اخل�رض (�صيقلي  59 :1998مالحظة .)15
مع تغيرُّ احلكم عام  1948انتهت ال�سلطة الإ�سالمية عن مغارة اخل�رض .وت�سلّط على
املكان بع�ض قرا�صنة الأماكن املق ّد�سة الذين �أداروا املقام والزيارات ل�صاحلهم ،ف�سمحوا
بالنوم و�إيقاد ال�شموع وفتح الب�سطات مقابل �أجر و�أ�صبحوا �أ�صحاب القرار يف �ش�ؤون
املكان ،حتى �سنة  1983حيث و�ضعت وزارة ال�سياحة يدها على املغارة وبد�أ عهد �أنظمة
تهويد جديدة فقدت فيها املغارة مالحمها التع ّددية.
يزور اليهود وامل�سلمون مغارة اخل�رض يف �أعيادهم ومنا�سباتهم وطقو�سهم� ،إال � ّأن
عما كانت عليه يف املا�ضي مما ي�ؤدي �إىل تغيري
حركة امل�سلمني �إىل املغارة يف تراجع كبري ّ
يف العادات واملمار�سات واندثار بع�ضها (دعيم [דעים].)2015 ،
العديد من العادات واملمار�سات املنت�رشة يف بالدنا ويف ال�رشق الأو�سط م�صدرها
وثني وكانت �سائدة يف املا�ضي البعيد ،كالثقافة البابلية والفرعونية والكنعانية (فريحة،
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61 - 3 :1991؛ عبد احلكيم.)300 :1995 ،

ملاذا تراجع الزوّار املسلمون عن زيارة اخلضر يف حيفا؟
كثريا خالل «خمي�س الأموات» و�أيام اجلمعة .ويف املولد
اعتاد امل�سلمون زيارة املقام ً
النبوي ال�رشيف ،واعتادوا قراءة املولد يف املقام (�أي مولد العرو�س البن اجلوزي) ،لكن يف
ال�سنوات الأخرية يزور امل�سلمون مغارة اخل�رض يف �شهر رم�ضان ويف عيد الأ�ضحى ،و�إن
كانت زياراتهم قليلة ،بينما ُيالحظ � ّأن قراءة املولد قد اختفت ،فعلى �سبيل املثال يف ذكرى
املولد النبوي ال�رشيف يف العام  2014انتظرت الباحثة توثيق زيارة واحدة على الأقل
�إال � ّأن انتظارها ذهب هباء .وهذا ي�ؤكّ د �أن الطابع اليهودي الذي يطغى على املكان ي�ؤ ّثر،
بالإ�ضافة لأ�سباب �أخرى ،على زيارة امل�سلمني �إليه .ومن متابعة حركة امل�سلمني �أثناء �شهر
رم�ضان املبارك يف ع�رش ال�سنوات الأخرية يبدو �أن عددهم ال يزيد عن �أ�صابع اليدين.
وهذا يناق�ض ما رواه �سكّان حيفا عن زيارة اخل�رض يف املا�ضي ،عن العادات
والطقو�س واملمار�سات .ويف حماولة تف�سري الظاهرة يبدو �أن ال�سبب يعود �إىل وعي امل�سلمني
وابتعادهم عن العادات ال�شعبية كزيارة القبور واملقامات التي اختفت اليوم .ومن خالل
حمادثة الباحثة مع �أكادميية متدينة قالت � ّإن زيارة املقامات هي بِدعة وبح�سب قولها
«�إن امل�ؤمنني يف املا�ضي كانوا يوقدون ال�شموع خالل زيارتهم للأماكن املقد�سة الأمر
املحرم �إ�سالميا .مع ذلك ف�إن حاجة امل�ؤمنني للحياة الروحانية ولتقدمي النذور والبحث
ّ
وراء حتقيق الأمنيات جعلتهم يزورون هذه الأماكن بال انقطاع� ،إال �أن العظات يف امل�ساجد
تدعو �إىل نبذ هذه الزيارات».
ومما ال بد منه التنويه �إليه �سهولة زيارة الأماكن الإ�سالمية الأكرث قد�سية على
ّ
امل�رشفة وامل�سجد االق�صى املبارك ،وقد كانت هذه الإمكانية غري متاحة
الكعبة
الإطالق؛
ّ
َنالية يف املا�ضي.
بهذه امل ّ
لو عدنا �إىل الفرتة الواقعة قبل  1948حيث كانت و�سائل ال�سفر �شحيحة ،وكانت
للتربك من الأق�صى! ويف الفرتة الواقعة بني
الطرق �شا ّقة وبعيدة فكيف ي�صل امل�سلمون
ّ
كليا من زيارة القد�س ،لكن الو�ضع تغيرّ بعد ،1967
ُ 1967 – 1948ح ِرم امل�سلمون ًّ
وتزامن ذلك مع تطور و�سائل النقل وامتالك الأفراد ل�سيارات خ�صو�صية بغزارة ،ف�أ�صبحت
ب�سيارته اخلا�صة
زيارة الأق�صى متاحة و�سهلة وتنا�سب جيب امل�ؤمن وميزانيته �سواء �سافر ّ
العامة �أم بالرحالت التي ُت َنظَ م ك ّل يوم تقري ًبا من جميع البلدان من اجلليل
�أم باملوا�صالت
ّ
وح ّتى النقب لزيارة الأق�صى.

متاحا بني ال�سنوات – 1948
املكرمة مل يكن
امل�رشفة يف مكّة
واحلج �إىل الكعبة
ً
ّ
ّ
 1979فا�ستبدله امل�ؤمنون بالزيارات �إىل الأماكن املق ّد�سة املحلية واملقامات .طب ًعا ال
َنالية بالرغم
احلج �إىل الديار احلجازية قبل �سنة  1948مل يكن بتلك امل ّ
يخفى على �أحد � ّأن ّ
من عبور خط ال�سكة برلني احلجاز من بالدنا ،وبالرغم من وجود درب احلجيج التي �سار بها
احلجاج ،ولكن ب�سبب م�ش ّقة ال�سفر ،وقلّة املوارد املالية والأحوال ال�سيا�سية غري امل�ستقرة يف
عموما كان يقوم باحلج فقط من ا�ستطاع �إليه �سبيلاً وفقط من يفي ب�رشوط
ال�رشق الأو�سط
ً
مما ي�ستقطب امل�ؤمنني بدل
احلج االجتماعية� .أما اليوم ف�إمكانات ّ
ّ
احلج والعمرة متاحة ّ
زيارة املقامات كمغارة اخل�رض.
ومما ي�ؤكد هذا التف�سري قلّة زيارة امل�ؤمنني �إىل املقام حتى يف الأيام املباركة،
ّ
�صغارا
مرة قبل خم�سة عقود حني كانوا
ً
و�شهاداتهم ب�أنهم مل يزوروا املغارة من قبل� ،أو �أتوا ّ
�أو �أن تكون هذه زيارة �إيفاء نذور انتظرت ثماين �سنوات �أو � 28سنة .ومنهم من مل ينذر
لنف�سه بل �أتى لإيفاء نذر قطعته والدته عليه.
مت توثيق �شهاداتهم يف
وهذا يتناق�ض مع ما روى امل�ؤمنون من �سكّان حيفا الذين ّ
كثريا على ح ّد تعريفهم ،والذين مل يزوروا املغارة خالل
بيوتهم ب�أ ّنهم كانوا يزورون املكان ً
فرتة تواجد الباحثة بها للتوثيق.
وامللفت للنظر ن�شاط حركة امل�سلمني من �سكان حيفا �إىل دير مار اليا�س الواقع على
اجلبل نف�سه والذي ي�شرتك مع اخل�رض بوظيفته يف حياة امل�ؤمنني.
عملية تهويد املقام التي كانت الباحثة �شاهدة مو ِّثقة عليها �أ ّثرت هي الأخرى على
وترية زيارة امل�سلمني ففي �إحدى الزيارات كانت م�سلمة من النقب مع جمموعة �سياحية
ورف�ضت الدخول �إىل املغارة العتقادها � ّأن املكان مقد�س لليهود وهي تعتمد بذلك على ما
ر�أته من مظاهر يهودية (دعيم [דעים].)2015 ،

وكيف اكتسب املكان مالحمه اليهودية؟
يف �سنة  1983و�ضعت وزارة ال�سياحة الإ�رسائيلية يدها على املكان وا�ست�أجرت
يهوديا
قي ًما
مقاولني لتنظيفه ّ
ًّ
و�شق الطريق �إىل ال�شارع وتهيئته للزيارات املنظمة ووكّ لت ّ
الزوار من جميع الفئات بلطافة فائقة.
من طرفها .ومن اجلدير ذكره �أن ّ
القيم يتعامل مع ّ
مر املقام ب�سيا�سة �أ�رسلة
ومع و�ضع وزارة ال�سياحة الإ�رسائيلية يدها على املقام ّ
وا�ضحة مثل �إغالق املكان للزيارة يف � ّأيام ال�سبت و�أعياد بني �إ�رسائيل� ،إلغاء وظيفة
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املحراب فتمت تغطيته ب�ستارة حمراء طرز عليها رمز جنمة داوود ،يدخل �إليها امل�ؤمنون
للتوحد وال�صالة وكتابة الر�سائل ،مما �أدى �إىل ابتعاد مفهوم املحراب عن
اليهود فرادى
ُّ
الزوار اليهود الذين يح ِّدثون �إن �إيليا النبي �صعد
وظيفته يف الإ�سالم وتب ّنيه ّ
لق�صة من ن�سج ّ
�إىل ال�سماء من هذه الفجوة ،الأمر البعيد ك ّل البعد عن الفكر اليهودي الر�سمي.
وباالعتماد على امل�شاهدات التوثيقية املتوا�صلة (ُ )2015 - 2003يالحظ التغيري
اليومي يف املكان نحو التهويد ،لت�صبغ املكان �صبغة يهودية وا�ضحة املعامل فيح�صل على
�صورة كني�س يهودي ويفقد �صبغته كمكان للزيارات ال�شعبية ويفقد �صبغته كمكان متعدد
الثقافات.
حتى �سنة  2005مل يكن هناك ف�صل بني جهة الرجال وجهة الن�ساء داخل املغارة،
متبع يف الأماكن املقد�سة ال�شعبية .كل زائر يدخل وي�صلي بالطريقة التي تروق
كما هو ّ
قرر اليهود املتدينون ،بح�سب �شهادة
له ويف الزاوية التي تريحه .ولكن ،يف العام ّ 2006
القائم على املقام ،و�ضع احلد الفا�صل بني م�صلى الرجال وم�صلى الن�ساء داخل املغارة.
�إقامة الفا�صل وك ّل تغيري �أو ت�صليح يف املقام يتم بالتن�سيق مع القائم على املقام ومع
املركز لتطوير الأماكن املقد�سة يف وزارة ال�سياحة .وك� ّأن القاطع الفا�صل كان مف�صال بني
ما كان وما �سيحدث .حيث تربعت �إحدى العائالت اليهودية من طرية الكرمل بعدة رموز
دينية يهودية وبد�أ يتواجد كل يوم جمعة يف �ساعات ال�صباح �أحد �أبناء العائلة ب�شكل ثابت
و�صورا ،ومع
ليحول مالمح املغارة �إىل مالمح كني�س .ينظّ ف ،ي�صلّح ،يعلّق رمو ًزا مق ّد�سة
ّ
ً
الوقت اكت�سب املكان �صبغة الكني�س وفقد �صبغته ال�شعبية .ويف �إحدى الزيارات رافقت
الباحثة �صديقة م�سلمة من نابل�س �أعجبها الف�صل بني الرجال والن�ساء من �أجل راحة
امل�صلّني �إال �أنها مل تعرف املكان قبل �أن يكون على حالته يف تلك الزيارة ومل ت�سنح لها
تربعات
الظروف ملقارنته الآن .رافقت هذه احلركة حركة ت�صليح كبرية بعد احل�صول على ّ
مت بناء
فتم ر�صف ال�ساحةّ ،
من �أثرياء يهود من البالد وخارجها لت�صليح ال�ساحة وترميمهاّ .
كرا�س معدنية نظرية لكر�سي �إيليا وهو كر�سي مق ّد�س ُيعتقد �أن �إيليا
مواقد لل�شموع ،مت و�ضع ٍ
النبي يجل�س عليه يف كل طق�س ختان ،ويف العادة تمُ نع الن�ساء من اجللو�س عليه (يعقوبي
[יעקבי] ،)1997 ،فما كان من القائم على املقام �إال �أن و�ضع كرا�س معدنية يف ال�ساحة
وتتربك بها .حتى اليافطات يف املكان باللغة العربية فقط
ت�ستطيع الن�ساء �أن جتل�س عليها
ّ
أي�ضا .يف ال�سنوات الأخرية
ما عدا تعليمات وزارة ال�سياحة ومواعيد الزيارة فهي بالعربية � ً
�أغلقت بلدية حيفا من�ش�آت املقام القدمية من �أجل الرتميم (دعيم [דעים]�( )2015 ،صور ،1
.)7 ،6 ،5 ،3 ،2

مقام اخلضر ووظيفته يف ذاكرة السكان العرب:
تكون زيارة املكان املقد�س للطلب �أو لل�شكر ،بالإ�ضافة �إىل الرتفيه .وت�شتمل كل زيارة
والتربع للمقام .وقد تنبثق عنها عادات وممار�سات
على ثالثة �أمور :ال�صالة و�إيقاد ال�شموع
ّ
وطقو�س خمتلفة.
وظيفة اخلضر يف حياة املؤمنني:
العامة امل�شرتكة بني �أبناء الديانات املختلفة على حماربته
ت�ستند وظيفة اخل�رض
ّ
لعبادة الأوثان؛ عالقته املبا�رشة مع اهلل؛ م�ساعدة امل�ؤمنني من كوارث الطبيعة واحليوانات
ال�ضارة والقوى الغيبية واحلكام؛ ويرتبط ا�سمه باخلال�ص يف الدنيا والآخرة.
ّ
العامة ،و�إن كانت متتاز بالعالقة
اخلا�صة فهي انعكا�س لوظيفته
�أما وظيفته
ّ
ّ
ال�شخ�صية بني امل�ؤمن �أو الزائر والنبي؛ فهو �صانع عجائب ومعجزات ،مر�شد وم�ساعد يف
عامة و�إجناب الذكور على وجه اخل�صو�ص،
العمل والتعليم ،م�س�ؤول عن احلمل والإجناب ّ
يعالج املر�ضى ،ي�ساعد يف امل�صائب واحلروب واحلوادث واحلرائق ،وله ظهور يف املنام �أو
يف اليقظة بح�سب معتقدات امل�ؤمنني .وال يقوم اخل�رض بوظيفته ب�شكل مبا�رش و�إمنا يقوم
بدور الو�سيط بني اهلل والنا�س (دعيم [דעים].)2015 ،
النُّذور:
ال َّن ْذر هو َق َ�سم �أو التزام �صاحب النذر �أمام اهلل للقيام بعمل معني �أو عدم القيام به.
وهو َق َ�سم موجود يف ديانات عديدة وبني جميع طبقات املجتمع منذ القدم (كنعان:1998 ،
.)149 - 148
والنذور نوعان :عملية ودينية:
للزوار �أو تقدمي
النذور العملية ت�شمل تقدمي خدمة للمقام ،ترميمّ ،
تربع ،تقدمي طعام ّ
القرابني والذبائح ،تقدمي الهدايا كال�سجاجيد والفواني�س وال�شموع وال�ستائر والأقم�شة التي
تكون خ�رضاء يف الغالب (كنعان.)166 - 164 :1998 ،
النذور الدينية ي�أخذ بها امل�ؤمن على نف�سه عه ًدا مرتبطً ا بج�سده كال�سري حاف ًيا� ،أو
�إرخاء ال�شعر حتى جزه يف املقام� ،أو عقد الطهور يف املكان املقد�س� ،أو و�صول املقام
و�سريا على الأقدام ،ال�صوم ،ال�صالة ،قراءة املولد ،والعادات املرتبطة بالبئر (كنعان،
حفاة
ً
.)184 - 180 :1998
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ذاكرة اإلنسان واملكان:
قبل عام  ،1948وعلى ل�سان ال�سكان «ع �أيام العرب» ،كان القيم «�أبو خالد» م�س�ؤول
والزوار ،و�إن كان ال
�رضيرا ومتزوج ًا من امر�أتني .كان يتابع �ش�ؤون املقام
املقام وكان
ّ
ً
يعقِد طقو�س اخلتان وج ّز ال�شعر لأ ّنه �رضير ولك ّنه كان ي�ضع يده ويبارك قبل �أن يقوم
املط ّهر �أو احلالّق بعمله .وغال ًبا ما كان املطهر هو احلالق نف�سه.
وكان �أهايل حيفا يذهبون �إىل مغارة اخل�رض للزيارة وال�شفاء و�إيفاء النذور واال�ستجمام
أي�ضا ،وكانوا يحملون معهم الطعام ،وكانت الزيارة ت�شمل يف معظم الأحيان النوم يف
� ً
املكان .ويف الغالب كان يحدث ذلك � ّأيام اجلمعة ويف املنا�سبات الدينية واالجتماعية.
الزوار معهم �إىل اخل�رض يف
كانت طبخة «املج ّدرة» هي الطبخة ال�شعبية التي ي�أخذها ّ
نظرا لأنها ت�ؤكل �صيف �شتاء وال حتتاج �إىل طريقة حفظ خا�صة .ورمبا يعود ذلك
الغالبً ،
�إىل امتناع امل�سيحيني عن �أكل اللحم يوم اجلمعة و�أثر ذلك على امل�سلمني الذين يعي�شون
معهم يف اجلوار.
فكثريا ما نزل الزوار لل�سباحة يف
ومل تكن حواجز و�شوارع بني مقام اخل�رض والبحر
ً
البحر .وق�ص�ص البحر كثرية منها �أن مياه البحر خ�رضاء لأن اخل�رض ي�سري فوقها ،ومنها �أن
لقاء اخل�رض مع النبي مو�سى كان يف هذه النقطة بجانب املغارة .وترت ّدد ق�ص�ص الإنقاذ
التي قام بها اخل�رض ل�سابحني يف املنطقة كادوا �أن يغرقون.
ومن ذكريات ال�سكّان الذين نزحوا عن حيفا �أ�شجار اجلميز املعمرة يف �ساحة املقام.
ويف�سرّ ال�سكّان وجود مكانني مقد�سني الواحد فوق الثاين ب�أن اخل�رض و�إليا�س �أوالد
ق�صة مفادها �أن عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه) حني زار
خاالت .ومن الق�ص�ص العديدة ّ
املغارة �أخذ باكورته (ع�صاه) و�أ�شار �إىل حدود امل�سلمني وامل�سيحيني لئال يختلفوا على
املكان .ومن امل�ؤكد �أن امل�صادر التاريخية ال ت�شري �إىل و�صول عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل
الق�صة �إال وليدة الذهنية ال�شعبية الغنية بن�سخ الأماكن والأحداث.
عنه) �إىل حيفا ،وما ّ
يرتدد على ل�سان امل�سلمني من �سكان حيفا �أو املناطق املجاورة مثل طرية الكرمل
�أو عكا �أو النا�رصة �أو �شفا عمرو وغريها «كنا نروح كثري» �إ�شارة �إىل كثافة يف الزيارة
و�إن كان من اال�ستحالة ر�صد الوترية بهذا البعد الزمني .فبالرغم من قلة و�سائل الرتفيه
نظرا
لتحل زيارة املقام مكان هذه الو�سائل ف�إن الو�صول �إىل املكان لي�س بالأمر ال�سهلً ،
لبعد املكان اجلغرايف حتى ل�سكان حيفا نف�سها .ويف تعليل الأ�ستاذة ال�سيدة �سلمى املا�ضي
لكرثة النذور والزيارات« :كانت ال�ست كيف بدها تطلع من البيت ولوين تروح! حتمل طبختها

واوالدها وتقول «نادره �أروح عاخل�رض» .ويف منهن يحملوا مكن�سة يكن�سوا اخل�رض! ويف
�سريا على الأقدام وتتحمل م�شقة الطريق حتى
منهن يروحوا حافيني» .فكانت املر�أة تذهب ً
وكثريا ما اختارت يف هذه الرحلة ال�سري حافية �أو حملت معها مكن�سة
بلوغ هدفها املن�شود،
ً
لتنظّ ف املقام كنوع من النذور .ويف كثري من الأحيان يكون النذر على ل�سان املر�أة ذريعة
للخروج من البيت وق�ضاء يوم راحة يف املقام.
�سريا ويف بع�ض الأحيان حا�رس القدمني كرمز
من العادات املتبعة �أن يذهب الزائر ً
للتوا�ضع ،وعادة تكون الطريق �إىل املكان املق ّد�س �شاقة بعيدة عالية – كما هو احلال يف
التن�سك والتذلّل وتقدمي اجل�سد والذات للمكان املقد�س
مقام اخل�رض -وبهذا تزداد عملية
ّ
بتوا�ضع .وتختلف هذه العادة بجوهرها عن خلع احلذاء قبل دخول الأماكن املقد�سة من
�أجل الطهارة والتوا�ضع ،و�إن كانت تت�شابه بظاهرها (دعيم [דעים].)2015 ،
الصالة وطقوسها:
يزور امل�سلمون املقام ويقر�أون �سورة الفاحتة مرافقة بحركة اليدين والوجه يف بع�ض
ركوعا كما هو متبع يف طقو�س ال�صالة .ورمبا
الأحيان .ولكنهم ال يقومون ب�أداء ال�صالة
ً
عموما غري
قاموا بها فرادى يف املا�ضي ولكن ال توجد �إ�شارات وا�ضحة لهذا الأمر ،وهو
ً
متبع يف الزيارات ال�شعبية ،فال�صالة يف الإ�سالم لها �رشوطها وظروفها التي ال تن�سجم يف
الغالب مع طبيعة الزيارات ال�شعبية (دعيم [דעים].)2015 ،
قراءة املولد:
اعتاد امل�سلمون يف املا�ضي على «قراءة املولد» ،الذي ي�شمل �صالة جامعة وحلقة
ذِكْ ر وقراءة مدائح لتكرمي الر�سول( �صل اهلل عليه و�سلم) .ويف العادة كان يقام هذا الطق�س
ب�شكل �شعبي يف ذكرى املولد النبوي ال�رشيف ،ويف املنا�سبات اخلا�صة كالزواج ،والنجاح،
وال�شفاء ،والدخول �إىل بيت جديد وما �إىل ذلك .ويف مواقع خمتلفة من العامل هو عبارة
عن مهرجان اقت�صادي ثقايف اجتماعي تكمن بداخله مكانة خا�صة للر�سول (اجلوهري،
 .)97 :1978 ،2ومن املمار�سات املرافقة للطق�س �إ�ضاءة ال�شموع ،وتوزيع احلناء()15
ّ
املخول للقيام بذلك هدايا
واحللويات .وكان الزوار يح�رضون لقائم املقام ولقارئ املولد
ّ
غال ًبا نقدية وتعادل ع�رشة قرو�ش فل�سطينية .يتم الطق�س بف�صل تام بني الرجال والن�ساء
خمولة لذلك .ويف دعوة الن�ساء لطق�س املولد يف
ففي طق�س الن�ساء تقر�أ املولد امر�أة «قارئة» ّ
اخلا�صة يرفقون الدعوة بحناء و�شمعة و�صابونة ومن مل حت�صل على هذه الهدايا
املنا�سبات
ّ
متتنع عن امل�شاركة .ومن طق�س املولد �أن ت�أخذ الن�ساء معهن ال�شعري للتربك (�شعري املولد)
والبخور لتبخري الأوالد والبيوت من احل�سد (دعيم [דעים] .)2005 ،يف ال�سنوات الأخرية
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توقف الطق�س يف املغارة ،ويف املنا�سبات الأ�رسية فقد مظاهره االحتفالية واقت�رص على
ال�شعائر الدينية.
إيقاد الشموع:
ال توجد تعليمات وا�ضحة لإ�ضاءة ال�شموع يف الإ�سالم .على العك�س ،يف حديث
من�سوب البن عبا�س يوجد اعرتا�ض وا�ضح لإ�ضاءة ال�شموع على قبور الأولياء والقدي�سني
(رايرن[ריינר] .)281 :1988 ،والإ�سالم ال�س ّني ال ي�سمح ب�إ�ضاءة ال�شموع بل يعتربها
ممار�سة وعبادة وثنية .وبالرغم من ذلك توجد �شهادات لإ�ضاءة ال�شموع على قبور الق ّدي�سني
بدءا من الن�صف الثاين من القرن الثالث ع�رش (رايرن[ריינר]:1988 ،
والأولياء امل�سلمني ً
 ،280-281فيلنائي [וילנאי].)38-33 :]2[ 1985 ،
نظرا خلطر
يف مغارة اخل�رض كان امل�ؤمنون ي�ضيئون ال�شموع داخل املغارة ولكن ً
تفتت وهبوط �سقف املغارة انتقل موقد ال�شمع �إىل �ساحة املغارة ،وقد مت ترميمه يف
ال�سنوات الأخرية.

مخيس األموات:
مخيس األموات الذي ُي َسمّى ً
أيضا (خمُ ْ سان الروم):
من الزيارات املهمة التي كان يقوم بها امل�سلمون من �أهايل حيفا والبلدان املجاورة
زيارة اخل�رض يف خمي�س الأموات ،زيارة قد تال�شت مع الزمن.
حتول �إىل �شعبي .من عادة امل�سيحيني زيارة قبور
وهذه الزيارة �أ�سا�سها ديني �سيا�سي ّ
�صلحا
موتاهم يوم اجلمعة العظيمة قبل عيد الف�صح .وكان بعد �أن عقد �صالح الدين الأيوبي ً
مع ال�صليبيني بعد حترير القد�س عام  538( 1187هـ) �سمح للم�سيحيني زيارة قبور موتاهم
أي�ضا بينما كان هدفه احلفاظ على النظام ،وعلى
و�شجع اجلي�ش الإ�سالمي لزيارة موتاهم � ً
وحتولت العادة
عدد امل�سلمني يف القد�س لي�ضمن عدم ت�سلّل بقايا ال�صليبيني �إىل املدينة.
ّ
�إىل �شعبية حيث بد�أ امل�سلمون تكرمي موتاهم وزيارتهم يوم اخلمي�س قبل اجلمعة العظيمة
لدى امل�سيحيني الأورثوذك�سيني .وكانوا ي�أخذون معهم البي�ض امللون وكعك العجوة وخبز
احلليب وهي امل�أكوالت التي ي�أكلها امل�سيحيون يف عيد الف�صح (�رسحان 180 :1989 ،1
 181؛ عمرو .)107 - 106 :1986 ،وعلى ما يبدو ف�إن قرب املوعد من عيد الف�صح لدياليهود وامل�سيحيني �ساهم يف تطور هذه العادة التي بقيت منت�رشة يف اجلليل حتى �أواخر
القرن الع�رشين� ،إال انها اختفت تقري ًبا ب�سبب الوعي الديني وابتعاد امل�ؤمنني عن العادات
الغريبة ،وب�سبب انفتاح النا�س على �أماكن ترفيه معا�رصة (دعيم [דעים]2005 ،؛ ملينن
[מלינן]. )2013 ،

تنظيف املكان وترميمه:
من اخلدمات التي يقدمها زائر املكان املقد�س تنظيفه �أو ترميمه بهدف ال�شكر �أو
الطلب ،ويتم ذلك فقط بعد التن�سيق مع القائم على املقام.
ويف كثري من الأحيان حتمل ال�سيدة املكن�سة معها من البيت وقد تكون جديدة
ي�صا لتنظيف املقام و�إيفاء نذر .وقد يكون الكن�س ذريعة لزيارة املكان املقد�س ،وقد
خ�ص ً
ّ
يكون الهدف اال�ستجداء بالقوى العليا لدرء الأذى و�إبعاد ال�رضر .وترتبط بعادة كن�س املقام
�شعوذة بهدف «دعوة على» �شخ�ص ما ليحدث له �أمر �سيء ،وعبارتها« :واهلل لأكن�س اخل�رض
فيك» .وتنفيذها يكون �أن ت�أخذ املر�أة الداعية املكن�سة وتخرج من بيتها يف ال�صباح الباكر
وتذهب �إىل املقام وتدعو على «فالن �أو فالنة» �أن «ي�صيبه ينيبه» �أن ت�صيبه  /ها م�صيبة
�أو نائبة .وحتى لو تقم الداعية بتنفيذ الوعيد �إال �أن التهديد به يفي بغر�ضها �أحيا ًنا.
ومهما كانت الأ�سباب الكامنة يف قلب املر�أة ،فهي غال ًبا لن تف�صح عنها رغم �أن
املمار�سات مت�شابهة (دعيم [דעים].)2005 ،
تقديم القرابني:
�أما تقدمي القرابني والذبح والطبخ فله �رشوطه يف كل مقام.
املخ�ص�ص
ويتم يف املكان
ّ
تقدمي الطعام ب�شكل عام متاح ويرمز �إىل العطاء وامل�شاركة ّ
يقرر �صاحب النذر
فيتم اليوم يف امل�سالخ
ّ
لتناول الطعام يف املقامّ � .أما الذبح ّ
املرخ�صة وقد ِّ
لتتم عملية الذبح بعي ًدا عن
يتم الذبح يف املقام في�صعد مع اجلزار �إىل اجلبل بني الأ�شجار ّ
�أن ّ
يتم خارج امل�سلخ
«ذبحا
الزوار .وت�سمح وزارة ال�صحة بذبح القربان وتعتربه
ًّ
ً
طق�سيا» ّ
�أعني ّ
املرخ�ص ولكن بت�رصيح م�سبق وبح�ضور ج ّزار(دعيم [דעים].)2015 ،
تقديم األقمشة وربط الشرائط:
من الهدايا امل ُْ�س َت ْح َ�سنة لدى امل�ؤمنني امل�سلمني تقدمي الأقم�شة هدايا للمكان
املقد�س ،ك�شكر على هبة ح�صل عليها امل�ؤمن .وتكون قطعة القما�ش يف الغالب خ�رضاء
اللون من احلرير �أو القطيفة ،الذي يع ُّد يف الرتاث الإ�سالمي لبا�س �أهل اجلنة (�سورة
الإن�سان)21 ،12 ،
وقد حظِ يت الباحثة بتوثيق هذه العادة يف املغارة ،فمن مرة لأخرى يجد الزائر �أقم�شة
الزوار امل�سلمون �رشيطً ا �أخ�رض اللون
حريرية خ�رضاء جديدة قد �أُ�ضيفت .ويحدث �أن يطلب ّ
من قائم املقام الذي يكون جاه ًزا مع مق�صه لتقدميه لهم متو ّق ًعا – كما هو احلال يف
الأماكن املقد�سة – بع�ض الهبات .وال يجوز �أن ي�أخذ الزائر هذا ال�رشيط لوحده فهو من
ممتلكات املقام وق ّدي�سه و�أي �شيء ي�ؤخذ من املقام دون ا�ستئذان ُي ْع َترب جتاو ًزا حلدود
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الق ّدي�س �صاحب املقام وممتلكاته .ي�أخذون ال�رشيط بركة وحِ ْر ًزا؛ ي�ضع الزائر ال�رشيط حول
مع�صمه �أو يف مدخل بيته �أو على �رسير طفل �أو يف �سيارة جديدة للربكة ويعترب �إ�شارة
ي�سمونه « َد ْ�ستورة» ورمبا يكون الق�صد
الزوار الدروز ّ
لزيارة املقام .ومن اجلدير بالذكر �أن ّ
�أنه �أُخِ ذ من ممتلكات «د�ستور من خاطره» بعد �إذنه (دعيم [דעים].)2015 ،
خل َرق واألقمشة:
ربط ا ِ
يمُ ْ َنع ربط الأقم�شة وال ُع َقد يف الإ�سالم (�سورة الفلق) لكونها ممار�سة �سحرية تعود
جذورها �إىل اجلاهلية .فقد كان النفث بالعقد من طرق ال�سحر يف اجلاهلية حيث كانوا
يربطون �سبع عقد ويهم�سون عليها من �أجل �إحالل ال�رضر ل�شخ�ص ما ،العادة التي منعها
كليا (علي� .)634 :2004 ،إال �أن الثقافة ال�شعبية ت�أبى �إال �أن تقوم بهذه املمار�سة
القر�آن ًّ
املنت�رشة يف ثقافات ع ّدة من امل�رشق �إىل املغرب ،ويف كل زيارة �إىل املقام ميكن �أن يجد
الزائر �أ�رشطة جديدة قد ربطت ومنها ال�ستائر اخل�رضاء التي يتم تقدميها للمقام .فبع�ضهم
يفر�ش �أر�ض املقام بالقما�ش وهذه املمار�سة حممودة ،بينما يربط بع�ضهم الآخر الأقم�شة
اخل�رضاء يف املكان الذي يعلق به الزوار اليهود �أ�رشطتهم ،ومن امل�ؤكد �أن هذا التداخل
والت�شابه يف العادة ناجت عن تداخل الثقافة اليهودية ال�رشقية مع ثقافات الدول العربية
أي�ضا.
الإ�سالمية لأن عملية الربط ممنوعة يف اليهودية � ً
ولعادة ربط ال�سرتة �أو ال�ستائر على الأ�شجار الكبرية �أو يف غرف معينة من املقام كما
هو احلال يف الغرفة ال�رشقية من مقام اخل�رض دالئل عديدة .فحني مير�ض �أحد �أفراد الأ�رسة
ي�أخذون من قمي�صه قطعة ويربطونها يف املكان املقد�س و»يرمون احلمل على القدي�س».
و ُيعتقد �أن للأ�رشطة املربوطة على الأ�شجار والقبور املقد�سة قدرة خارقة على ال�شفاء ودرء
احل�سد( .فلنائي [וילנאי] ; 51 :]2[ 1985 ،ملينن [מלינן].)100 :2013 ,
مكونة من �أم و�أب و�أربع بنات يافعات.
يف �أحد � ّأيام عيد الأ�ضحى ح�رضت عائلة ّ
حماولتهم اال�ستك�شافية كانت بادية للعيان .من الوا�ضح �أن املكان غريب عنهم ومع عملية
التهويد باتت املمار�سات امل�سموحة يف املقام غري م�ألوفة لهم .ومبا �أن الباحثة �أ�صبحت
والعمال والزوار
جزءا من املكان ومن امل�شهد ال�سكّاين فيه وت�صادقت مع القائم
مع الزمن ً
ّ
الثابتني ،ا�ستعجلت ال�ستقبالهم وملعايدتهم بالعربية الأمر الذي فتح �أ�سارير البنات ال�صبايا
عملهن يف هذا املقام.
اللواتي لوهلة مل يفهمن ما هو
ّ
و�س�أل الأب �أين ميكن �أن يعلّق ال�ستارة اخل�رضاء فقامت الباحثة مبرافقته مع �أ�رسته
�إىل داخل املغارة و�أ�شارت �إىل املكان املطلوب� .أخرج الأب �ستارة من احلرير الأخ�رض وطلب
من �أفراد �أ�رسته ربطها بقوة ،مقل ًدا بذلك غريه من امل�ؤمنني .بعد ذلك �أخرج �شمعة و�س�أل
�أين ي�ستطيع �أن ي�ضيئها .ف�أجابته الباحثة �أن ي�ضيئها يف اخلارج فما كان منه �إال �أن قال
“ولكن النذر �أن ن�ضويها داخل املغارة” .ف�أ�شارت الباحثة �أن ي�ضيئها يف مقدمة املغارة

بجانب املحراب يف املكان الذي ي�ضيء به اليهود املتدينون �شموعهم يف بداية كل �شهر.
�صلّوا جميعهم باجتاه اجلنوب (مكة املكرمة) �إال �أ ّنهم مل يقوموا بحركات طق�سية
ق�صته� ،إذ
وقالت الأم لبناتها“ :اطلنب من اهلل ما ترغنب” .ويف �ساحة املقام روى �أب الأ�رسة ّ
عاما وح�رضت بنف�سها ووفت نذرها ولكن قيل لها �أن املنذور يجب �أن
نذرته والدته قبل ً 28
متاما كما �سمع عنه من � ّأمه (�صورة .)8
ي�أتي بنف�سه وهذه زيارته الأوىل� ،إال �أن املكان لي�س ً
وبقيت ال�ستارة يف مكانها عدة �أيام .ويف �أحد الأيام يف �ساعات بعد الظهر ل ّفت امر�أة
نف�سها بهذه ال�ستارة .يعتقد الناظر للوهلة الأوىل �أ ّنه �أمام عادة جديدة ولكن اّت�ضح الح ًقا
�أنها �شعرت بالربد فوجدت هذه ال�ستارة يف علبة �أغطية الر�أ�س وا�ستعانت بها .وقد تركت
ال�ستارة يف مكانها حني تركت املكان و�رسعان ما وجدت ال�ستارة طريقها �إىل مكتب القائم
ليوزعها �أ�رشطة على الزوار .وعلى ما يبدو ف� ّإن كثافة الأ�رشطة والهدايا ت�رض بجمالية
املكان لذلك يحفظون ما يجب �أن يحفظ من الهدايا وي�ستعملون ما ميكن �أن ُي�ستعمل
كال�ستائر وال�شموع والزيوت (دعيم [דעים].)2015 ،
اخلتان:
اخلتان �س ّنة م�ؤكّ دة حيث يتم خنت ال�صبي منذ والدته وحتى بلوغه (الرداد:1990 ،
خا�صة لطقو�س اخلتان التي كانت ترافقها
 )37ويويل املجتمع الفل�سطيني الإ�سالمي �أهمية ّ
احتفاالت خا�صة .يف القرى كان ي�صل الطفل �إىل ال�ساد�سة �أو ال�سابعة حتى يتم ختنه حني
يوما ب�سبب
ي�صل املطهر �إىل املكان� ،أما يف املدن فيتم خنت الطفل ب�سن �أ�سبوع حتى �أربعني ً
منالية هذه اخلدمة وتوافرها (�أبو هدبا و�آخرون .)450 - 431 :1984 ،بينما تتم عملية
اخلتان اليوم ب�سن �صغرية ب�سبب وجود املط ّهرين و�سهولة تنقلهم والتوا�صل معهم.
يقوم امل�سلمون بخنت �أوالدهم يف البيت وعادة ما يزورون اخل�رض بعد اخلتان لل�شكر
�أو لإيفاء نذر� .أما �إذا رغب الأهل خنت ابنهم يف املغارة فقد يح�رضون املطهر معهم وقد
ي�ستعينون بالراب احلاخام اليهودي الذي يجدونه يف املغارة وهذا متبع لأنه ال توجد
للمطهر مكانة دينية يف الإ�سالم (دعيم [דעים].)2015 ،
ج ّز الشعر:
اعتاد العرب الذين �سكنوا حدود فل�سطني حتى قبل الإ�سالم على ج ّز �شعر ر�ؤو�سهم يف
�أماكنهم املقد�سة (فلنائي[ع] .)43 - 42 :]2[ 1985 ،ويف الإ�سالم يع ُّد ج ّز �شعر الولد يف
املكان املقد�س من حقوقه؛ فقد �أو�صى الر�سول (�ص) ابنته فاطمة بج ّز �شعر ابنها احل�سن
ف�ضة للمحتاجني .وهكذا فعلت مع ابنها احل�سني وابنتيها زينب و�أم كلثوم
والت�ص ّدق بوزنه ّ
(الرداد .)34 :1990 ،وكان كثري من امل�سلمني يف املا�ضي يج ّزون �شعر �أبنائهم يف املقام
(دعيم[דעים].)2015 ،
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عادات البئر و »تدلية (دَ ْندَلة) الولد يف البري»:
تتنوع م�صادر املياه يف الأماكن املقد�سة كالبئر والنبع والنهر واجلدول ،وقد تكون
ّ
م�صادرها الأمطار �أو املياه اجلارية من الينابيع واجلداول .ويع ُّد ال�رشب من الآبار املق ّد�سة
من العادات املنت�رشة وامل�ستحبة ،فريتوي الزائر من ماء املكان املقد�س �أو من ماء النبي،
بع�ضا منه �إىل البيت.
ويحدث �أن ي�أخذ ً
قد�سية املكان و ّقدي�سه ،فيحظى بقوة عالجية
وقوته اخلارقة من
يكت�سب املاء
ّ
ّ
قد�سيته ّ
والطب
(كنعان61 - 60 :1998 ،؛  .)81واملياه هي �أ�سا�س العادات والطقو�س وال�سحر
ّ
ر�ش املاء على
ال�شعبي واملعتقدات ال�شعبية .وت�ستعمل كو�سيلة للطهارة ،فالغط�س باملاء �أو ّ
الإن�سان ي�ؤ ّدي �إىل طهارته .عادات وثنية وجدت لها ا�ستمرارية يف الديانات ال�سماوية
(�رسحان .)547 - 544 :1989 ،2
عدا عن ذلك ف�إن عادات البئر عديدة ومتنوعة يف الأماكن املقد�سة ،ويف الغالب �أنها
انتهت.
كانت يف اخل�رض بئران:

الأوىل على مدخل املغارة من اجلهة اليمنى اعتادوا على تدلية ( َدن َدلة) الأبناء بها
ك�شكر و�إيفاء نذر ،وت�ستدعي عادة تدلية ( َد ْن َدلة) الولد يف البئر الوقوف عندها :فالبئر مكان
عميق بارد مظلم غام�ض ،ويتم الطق�س بتدلية ( َد ْن َدلة) الولد يف البئر بعد �أن يربطوا �أكتافه
وبطنه ب�شكل ي�ضمن �سالمته وي�ضمن عدم اختناقه .فتقول الأم« :يا بري ،بجاه اخل�رض،
«ملمو�سا» ويطال اخلوف الأوالد
عي�شلي ابني ال�صغري» .وبح�سب الروايات ف�إن الطفل يخرج
ِّ
ً
أي�ضا (دعيم [דעים]�( )2005 ،صورة .)9
احلا�رضين يف املكان � ً
ويع ُّد هذا الطق�س من الطقو�س املثرية للجدل لدى باحثي الفولكلور :تدلية الولد �إىل
مكان غام�ض وعميق ومظلم وجمهول .وال يوجد اتفاق بني امل�ؤمنني حول هدف هذا الطق�س،
القوة بالطلب
هل هو اخلوف الذي ينع�ش الولد من املر�ض الذي رمبا يتغلغل بداخله� ،أو �أن ّ
من املكان ال�ساكن �أن يعطي حياة م�س َت َم ّدة من مائه وبرعاية الق ّدي�س وبالتايل فاال�ستجابة
واردة (�رسحان  )24 :1989 ،1وعلى الأرجح �أن هذه العادة من عادات القربان والتقدمة
ك�أن يق ّدم املحتاج ك ّل ما لديه للق ّدي�س على �أمل ال�شفاء التام.
ومما ال �شكّ فيه � ّأن الطق�س رمزي فهذه الأم التي فقدت �أبناءها �أو ت�أخر حملها و�إجنابها
ُتقدم هذا الولد للخ�رض .فمن ناحية هي ُت َع ِّر�ض ابنها للخطر م�ستعمِلة ج�سده� ،إال �أنها حت�صل
ت�ستحق التجربة .ومالم�سة الولد للبئر املق ّد�سة
على احلماية من الق ّدي�س مما يجعل املخاطرة
ّ
واملياه املق ّد�سة من �ش�أنها �أن ُتك�سب الطفل احلياة .فمع ربط الطفل وتدليته يف البئر ي�صبح
خا�صة �أنها
بقوة خارقة ّ
الطفل تاب ًعا للق ّدي�س ويحظى برعايته الدائمة .ومتتاز هذه الآبار ّ

وطور عادات ا�ست�سقاء ُم ْ�س َت َم ّدة يف
ُوجدت يف �أماكن �شحيحة باملياه ،مما �أك�سبها
ً
غمو�ضا ّ
بع�ضها من احل�ضارات الوثنية (�رسحان  .)543 :1989 ،2ولهذا ال�سبب ت�ستعمل الأم ج�سد
قوة املكان.
طفلها وتق ّدمه لبئر القدي�س لطلب احلماية وطلب احلياة الرمزية النابعة من ّ
وكانت بئر �أخرى يف �ساحة املقام مت ردمها .ويف اجلبل املحيط باخل�رض ويف الطريق
املتجول عدة �آبار طبيعية ،وال نعرف عن عادات مرتبطة بها يف املا�ضي
�إىل مار اليا�س يجد
ّ
البعيد.

خالصة:
�شخ�صية اخل�رض لدى جميع الفئات خارقة للطبيعة ،تعك�س تع ّددية ح�ضارية
تع ُّد
ّ
و�سيا�سية .تتطور هذه
وجغرافية
وفكرية
دينية وثقافية
ّ
ّ
ّ
غنية ومركّ بة على م�ستويات ع ّدة؛ ّ
ّ
احل�ضارة التع ّددية جن ًبا �إىل جنب رغم وجود فروقات وا�ضحة بني احل�ضارات املمت ّدة
وزمنيا واملت�شابكة �إىل �أبعد احلدود.
جغرافيا
ّ
ّ
اخلا�صة .وتتغيرّ العادات
يزور امل�سلمون يف مقام اخل�رض يف املنا�سبات الدينية �أو
ّ
واملمار�سات وفق التطورات التاريخية واالجتماعية كمواعيد الزيارة والنوم يف املقام
وقراءة املولد واحتفاالت خمي�س الأموات وحتى تدلية الولد يف البئر .وتتقاطع مع عادات
الفئات الأخرى فتعك�س تكاملية ح�ضارية وف�سيف�ساء ثقافية كال�صالة وج ّز ال�شعر وتقدمي
الهبات و�إ�ضاءة ال�شموع .وحتى املمار�سات التي يرف�ضها الإ�سالم وترف�ضها اليهودية كربط
الأقم�شة ميار�سها اجلميع.
ولعل طبيعة اخل�رض كبطل عابر للثقافات والديانات والع�صور والقوميات تتيح هذه
املرونة.
واملكان بني هنا وهناك انتقايل – �أي بني هذا العامل والعامل الآخر – كالبحر والطريق
وال�صحراء واملغارة والبئر ،وجميعها متو ّفرة يف اخل�رض .ويبقى املكان �شاه ًدا على ح�ضارة
وفكر وعقيدة مت� ّأ�صلة يف نفو�س امل�ؤمنني بها.

اهلوامش:
1 .1قامت بها الباحثة كاتبة هذا البحث بنف�سها .وال�صور املرفقة من ت�صوير مي�شيل ابراهيم
ي�صا لهذا البحث.
خ�ص ً
خوري ّ
وطوره Clifford
2 .2م�صطلح و�ضعه الفيل�سوف الربيطاين )ّ Gilbert Ryle (1900-1976
ُ GreetzzينظرGreets, 1973: 5 - 6, 9 - 10. Clifford Greetz, 1973, The Intter� :
pretation of Culture,

3 .3د�ستور كلمة من م�صدر تركي تعني "جمموعة قوانني" .ويف اال�ستعمال ال�شعبي د�ستور
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تعني اال�ستئذان بالدخول �إىل منزل فينتظر الزائر �إذن �أهل البيت (الربغوثي:2001 ،
443 - 442؛  .)Barthelemy:1935: 239ويف احلديث عن ال�شخ�صيات املقد�سة
والعجائبية منها ،على وجه اخل�صو�صُ ،ي�ستعمل امل�صطلح "د�ستور من خاطره" كنوع
ا�ستئذان لذكر اال�سم ،و�إن كان ال يخلو من نربة التكرمي والتبجيل.
�4 .4رصفند :بح�سب الق�صة التوراتية �رصفند (ت�رسفتا من �أعمال �صيدا) هي مدينة فينيقية
اللبنانيتني ،ومن اجلدير الإ�شارة �إليه والداعي للتفكري �أن �رصفند
تقع بني �صور و�صيدا
ّ
هو ا�سم لقرية فل�سطينية تبعد  19كم جنو ًبا عن حيفا ،ترتفع عن �سطح البحر 25
مت تهجري �سكانها عام
م ً
أثري يحتوي على مدافن و�آثارّ .
رتاُ ،تعترب القرية ذات موقع � ّ
 1948وعلى �أنقا�ضها �أقامت �إ�رسائيل م�ستوطنة ت�رسوفا عام  .1949وتوجد قرية
�أخرى بنف�س اال�سم يف منطقة الرملة (القريبة من اللد جنو ًبا) .وامللفت للنظر �أن جميع
ال�شعبية قادرة على ن�سخ
الذهنية
مما ي�ؤكّ د � ّأن
ّ
ّ
هذه الأماكن قريبة من مقامات اخل�رض ّ
الأماكن – الباحثة.
5 .5اجلبل الأعلى يف الق�سم اجلنوبي �شمال مرج ابن عامر يف فل�سطني ،يبلغ ارتفاعه 588
مرت فوق �سطح البحر.
6 .6ا�سم يوناين الأ�صل ا�س ُتعمِل بالعربية بدل �إيليا (ابراهيم.)1969 ،
7 .7ويعتقد الدروز �أن يحيى (يوحنا املعمدان) هو �أحد ظهورات �أو تنا�سخات اخل�رض.
8 .8ابن َح َجر الع�سقالين (.)1449-1372
�ُ 9 .9س ّمي وادي ال�س َّياح بهذا اال�سم ن�سبة لكلمة "�سائح" التي تعني الراهب املتن�سك يف
الربية .و�أ�صلها يف العربية �ساح الرجل �أي ذهب يف الأر�ض للعبادة والرتهب (معجم
املعاين) ولعل ما يلفت النظر معاين الكلمة املتع ّددة حيث �أن �ساح املاء �أي �سال وجرى
على وجه الأر�ض وال�سيح هو املاء الظاهر اجلاري على وجه الأر�ض وهي من املعامل
اجلغرافية الوا�ضحة يف وادي ال�سياح.
وتكونت
الكرملية �سنة  1155حتت ا�سم مار اليا�س �أو �إيليا النبي،
1010ت� ّأ�س�ست الرهبنة
ّ
ّ
من جمموعة الرهبان الكاثوليك الذين ح�رضوا من �أوروبا �إىل الكرمل املقد�س (بعد
امل�سيحية
النا�رصة وبيت حلم والقد�س) مكان حياة و�أعمال �إيليا النبي ،الذي تعتربه
ّ
ال�سياح .ح�صلت الرهبنة على اعرتاف الكني�سة
رم ًزا للرهبنة ،و�سكنوا بداية يف وادي ّ
كرهبنة ر�سمية �سنة  1209بتوقيع البطريرك الأور�شليمي .بعد انهيار ال�صليبيني ترك
الكرمليون اجلبل عام � 1291إىل �أوروبا ،وعادوا �إليه �سنة ( 1631دعيم
الرهبان
ّ
[דעים].)2015 ،
1111يزورها امل�سيحيون مرة واحدة يف العام فقط يف الرابع ع�رش من حزيران لذكرى عودة

الكرمليني �إىل اجلبل.
الرهبان
ّ
1212ظاهرة تقدي�س الكهوف معروفة وعاملية عابرة حلدود املكان والزمان والدين
واملجموعة الإثنية (كنعان .)29 :1998 ،فاملغارة هي رمز للخليقة ،هي احلبل ال�رسي
الذي يربط بني هذه العامل والعامل العلوي �أو الآخر .جند �أحيانا املغر يف بطون اجلبال
التي ترتقي �إىل الأعلى لتالم�س ال�سماء كما هو احلال يف مغارة اخل�رض .وقد تكون املغر
يف مواقع مقد�سة ،وقد تكون طبيعية (كظاهرة كار�ستية) �أو حمفورة بيد الب�رش (كمغارة
اخل�رض) .وجند املغر يف �أماكن مقد�سة عديدة �شكلت بع�ضها مكان �سكن �أو عبادة �أو
اختباء �أو تب�شري لأحد الأنبياء او القدي�سني (كنعان.)75 ،62 :1998 ،
و�سمي بات جاليم �أي بيت الأمواج ،لكرثة الأمواج يف
مت ت�أ�سي�س احلي عام 1921
ّ 1313
ّ
�شاطئه.
الكرملية� ،أوكل �إليه عام  ،1627مب�صادقة كني�سة روما� ،إعادة
1414راهب من الرهبنة
ّ
الكرملية �إىل الكرمل.
الرهبنة
ّ
العربية ،حكمت منطقة
بدوية من �شبه اجلزيرة
ّ
1515وايل الكرمل من عائلة طورباي؛ عائلة ّ
حيفا يف القرن ال�سابع ع�رش ،وح�صلت على اعرتاف االمرباطورية العثمانية.
1616للحناء قوة حتمي من احل�سد والقوى ال�ضارة.

املصادر واملراجع:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

1ابراهيم ،حممد ا�سماعيل ،1969 ،قامو�س الألفاظ والأعالم القر�آنية ،ج  ،2ط ،2
القاهرة ،دار الفكر العربي.
2ابن كثري� ،أبو الفداء ،1998 ،ق�ص�ص الأنبياء ،بريوت وعمان ،دار مكتبة الرابية ودار �أبو
�شنب للطباعة والن�رش.
�3أبو هدبا ،عبد العزيز ،و�رشيف كناعنة ،وعمر حمدان ،ونبيل علقم ،ووليد ربيع.1984 .
الإجناب والطفولة – درا�سة يف الثقافة واملجتمع الفل�سطيني .رام اهلل (البرية) :جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة.
4الرباوي ،را�شد ،1978 ،الق�ص�ص القر�آين -تف�سري اجتماعي ،القاهرة ،دار النه�ضة
العربية.
5الربغوثي ،عبد اللطيف ،2001 ،القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني ،اللهجة الفل�سطينية
الدارجة ،الطبعة املوحدة ،رام اهلل (البرية) ،جمعية �إنعا�ش اال�رسة.
6الب�ستاين ،بطر�س« ،197 - ،خ�رض» ،يف دائرة املعارف – قامو�س عام لكل فن ومطلب،
املجلد  ،7بريوت :دار املعرفة� ،ص .407 - 404
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7 .7اجلوهري ،حممد ،1980 ،علم الفولكلور -درا�سة املعتقدات ال�شعبية ،ج  ،2ط ،1
القاهرة ،دار املعارف.
8 .8الرداد ،رواد بن عبد اهلل ،1990 ،ال�رشيعة الإ�سالمية – حقوق الطفل يف الإ�سالم،
الريا�ض ،جامعة الريا�ض.
�9 .9رسحان ،منر ،1989 ،مو�سوعة الفولكلور الفل�سطيني ،ج  ،2 - 1ط  ،2عمان] :د .ن.[.
1010ال�سيوطي ،جالل الدين وجالل الدين املحلي] ،د .ت ،].تف�سري اجلاللني ،مذيال بكتاب
«لباب النقول يف �أ�سباب النزول» لل�سيوطي ،بريوت ،دار الفكر.
1111ال�شعراوي ،حممد متويل ،1997 ،ق�ص�ص الأنبياء ،ج  ،5 - 4جمع املادة العلمية
من�شاوي غامن جابر ،حتقيق عبد اهلل حجاج ،القاهرة ،مكتبة الرتاث اال�سالمي.
�1212صيقلي ،مي ،1998 ،حيفا العربية ( 1939 - 1918التطور االجتماعي
واالقت�صادي) ،ط  ،2بريوت ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
1313عبد احلكيم� ،شوقي ،1995 ،مو�سوعة الفولكلور والأ�ساطري العربية ،القاهرة ،مكتبة
مدبويل .عبود ،نادر ،1985 ،حيفا على مر الع�صور ،حيفا ،مكتبة كل �شيء.
1414عراف� ،شكري ،1993 ،طبقات الأنبياء والأولياء ال�صاحلني يف الأر�ض املقد�سة-
طبقات الأولياء والأنبياء ،ج  ،2معليا� ،إىل العمق.
1515الع�سقالين ،ابن َح َجر ،1987 ،الزهر الن�رض يف نب�أ اخل�رض ،حتقيق وتعليق جمدي
ال�سيد ابراهيم ،القاهرة ،مكتبة القر�آن.
وخرج
1616الع�سقالين ،ابن َح َجر ،1988 ،الزهر الن�رض يف حال اخل�رض ،قدم له وحققه ّ
ن�صو�صه �صالح الدين مقبول �أحمد ،الهند ،نيودلهي ،جممع البحوث اال�سالمية.
ال�شعاع.
1717علي ،جواد،2004 ،
املف�صل يف �أديان العرب قبل الإ�سالم ،القاهرة ،دار ّ
ّ
1818عمرو ،يون�س ،1986 ،القد�س مدينة اهلل ،القد�س ،املعهد امل�سكوين للدرا�سات
الالهوتية -الطنطور.
بر�س.
1919فريحة� ،أني�س ،1991 ،درا�سات يف التاريخ ،طرابل�س ،جرو�س ّ
2020كرمل� ،ألك�س ،1979 ،تاريخ حيفا يف عهد الأتراك العثمانيني ،ترجمة بطر�س �أبو
منة ،حيفا ،جامعة حيفا.
2121كنعان ،توفيق ،1998 ،الأولياء واملزارات الإ�سالمية يف فل�سطني ،ترجمة منر
�رسحان ،حترير د .حمدان طه ،رام اهلل ،وزارة الثقافة الفل�سطينية ودار النا�رش.

2222مالعب� ،سعيد ،1985 ،ح�ضارة احلكمة واحلكماء عرب الع�صور ،ج  ] ،2د .م]،[ .
د .ن[. .
2323النووي ،حميي الدين� ،1972 ،صحيح م�سلم ب�رشح النووي ،املجلد  ،15ط ،2
بريوت ،دار الفكر.
2424ون�سنك� ،آرنت« ،1933 ،اليا�س» ،يف دائرة املعارف الإ�سالمية ،املجلد  ،2ترجمة
حممد عرفة ،القاهرة[ ،د .ن� ،].ص .609 - 604
2525ون�سينك� ،آرنت يان« ،1933 ،خ�رض» ،يف دائرة املعارف الإ�سالمية ،املجلد ،8
ترجمة يون�س عبد احلميد ،القاهرة[ ،د .ن� ،].ص .356 - 347
Barthelemy, Adrien, 1935, Dictionnaire Arabe – Francaise, Premier
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الشاعر جنيب صربي يعاقبه
ً
ً
وباحثا
زجاال
د .جنية فايز احلمود جناجرة
أستاذ مشارك /كلية االداب /قسم اللغة العربية  /جامعة القدس املفتوحة  /فرع جنني

ملخص:
يتمحور مو�ضوع هذه امل�شاركة حول علَم بارز من �أعالم الرتاث ال�شعبي امل�شهورين
يف حمافظة جنني ،وهو (ال�شاعر الأ�ستاذ جنيب �صربي يعاقبه؛ زجا ًال وباحثاً) ،من بلدة
كفر راعي ،التي حظيت بالعديد من ال�شعراء والزجالني ،وتقع يف اجلنوب الغربي من مدينة
جنني .وتتناول هذه امل�شاركة حماور عدة؛من �أجل تبيان دور هذا الزجال يف �إغناء احلركة
ثم �أهم مو�ضوعات
الثقافية ال�شعبية ودميومتها ،فمنها :التعريف بال�شاعر ،فم�ؤلفاتهّ ،
الزجل ال�شعبي عنده ،وهي امل�ضمون الن�ضايل والوطني؛ الذي �شغل احليز الأكرب من �شعر
جنيب �صربي .وامل�ضمون االجتماعي ،الذي يعطي �صورة وا�ضحة و�صادقة عن طبيعة
حياة ال�شعب الفل�سطيني ،وعاداته وتقاليده يف املنا�سبات املختلفة ،وارتباطه املقد�س
بوطنه .وجريا على عادة ال�شعراء ال�شعبيني ،يحاول جنيب �صربي جت�سيد �أحا�سي�سه ب�أ�سلوب
ق�ص�صي ،يقرب من الق�ص�ص ال�شعبي ،واحلكايات ال�شعبية الدارجة ،م�ستلهما الرموز الرتاثية،
والأ�ساطري ،والأمثال ال�شعبية التي تجُ َ ِّذر انتماء الفل�سطيني لأر�ضه ووطنه.
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

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�سطني بالزجل ،ويرى الباحثون �أن انت�شار هذا الفن كان يف
�شمال فل�سطني �أكرث من غريها .وراج هذا الفن الزجلي؛ لقربه من العامة واخلا�صة يف لغته
و�أ�سلوبه ،ومواكبته حلركة الن�ضال الوطني التي يعي�شها الفل�سطينيون ،فكان للزجل دور كبري
يف تفاعل النا�س ،والتفافهم حول ق�ضيتهم ،وحثهم على موا�صلة الكفاح والن�ضال ،ي�سكبون
فيه معاناتهم وت�ضحياتهم .هذا ف�ض ًال عما يحمله من قيم �أخالقية ،وعادات وتقاليد ي�سعى
الزجال �إىل تر�سيخها يف �أذهان �أبناء �شعبه .وحمور هذه الدرا�سة يدور حول علم من �أعالم
ّ
الزجال جنيب �صربي يعاقبه،
ال�شاعر
وهو
جنني،
حمافظة
يف
امل�شهورين
ال�شعبي
الرتاث
ّ
وتفوق درا�سي ،ون�شاط اجتماعي ،و�ضعته
الذي امتلك ُم�ؤهالت خا�صة؛ من ثقافة وا�سعةّ ،
م�صاف ال�شعراء ال�شعبيني البارزين يف فل�سطني .وقد حتدثت عن م�سرية حياة ال�شاعر
يف
ّ
العلمية والعملية ،وعن �أهم املو�ضوعات التي تناولها يف زجله ،والتي ميكن �أن تندرج
حتت امل�ضمون الن�ضايل الوطني ،وامل�ضمون االجتماعي .و�إن كان امل�ضمون الأول قد �شغل
حيزا وا�سع ًا من زجل ال�شاعر .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أزجال ال�شاعر ما زالت مبعرثة ،ومل
ّ
تجُ مع يف ديوان يحمل ا�سم ال�شاعر .ومن هنا كنت كثرياً ما �أكتفي بتوثيق ا�سم ال�شاعر،
وعنوان الق�صيدة التي ا�ستقيت منها املعاين الزجلية مو�ضوع الدرا�سة .وقد ح�صلت على هذه
زودين – م�شكوراً -بكل ما يحتاجه البحث منه واعتمدت
الق�صائد من ال�شاعر نف�سه الذي ّ
يف درا�ستي هذه على املنهج الو�صفي التحليلي� ،إذ قمت بدرا�سة الزجل ال�شعبي عند ال�شاعر،
ثم تبيان املو�ضوعات التي تطرق �إليها ال�شاعر ،ودرا�ستها .
ومن ّ

نبذة عن حياة الشاعر:
مولده ونشأته:
ولد جنيب �صربي جنيب يعاقبه يف قرية كفرراعي ،ق�ضاء جنني ،يف - 1 - 12
 .1963ويقول �أنه ن�ش�أ يف �أ�رسة متوا�ضعة .كان والده �شاعرا �شعبيا ميدانيا ،ف�ض ًال عن
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عمله يف فالحة الأر�ض .در�س يعاقبه يف مدار�س القرية حتى ال�صف الأول الثانوي الأدبي،
وانتقل بعدها �إىل بلدة عرابة؛ ليكمل الثانوية العامة ،حيث ح�صل على املرتبة الأوىل يف
الفرع الأدبي للعام الدرا�سي ،1980 - 1979والتحق يف اجلامعة الأردنية .وتخ�ص�ص يف
اللغة الإجنليزية ،وتخرج بدرجة البكالوريو�س عام  .1984وهناك عوامل عدة �ساعدت يف
ت�شكيل جتربته ال�شعرية وهي:
األسرة واملدرسة:
كان لوالد يعاقبه الأثر الكبري يف م�سريته ال�شعرية ،حيث كان والده ممار�سا ميدانيا
للحداء والزجل حتى عام  .1987وكثريا ما كان يح�رض حفالت الأعرا�س التي يحييها والده
وال�شعراء الآخرون يف البلدة وخا�صة يف ال�سبعينيات .وكانت قريته كفرراعي من القرى
التي ُتعنى بحفالت الأعرا�س ،وتدعو ال�شعراء ال�شعبيني لإحيائها .كان جنيب �صربي ي�ستمع
ملا يقوله احلداة ،ويطرب ل�سماعهم .و�رسعان ما اكت�شف �أنه ي�ستطيع �أن يقلدهم يف النظم
والأداء .كان والده متخوف ًا من جنوحه للعمل الفني؛ لكي ال ي�ؤثر ذلك على حت�صيله العلمي
يف املدر�سة .ولكنه كان يثبت لوالده يف كل مرة �أن احلداء والغناء وامل�شاركات يف احلفالت
ال ت�ؤثر �إال �إيجاب ًا على حت�صيله العلمي .فبد�أ ي�صاحب والده �إىل احلفالت حتى خارج القرية.
وقد �ساعد هذا كثريا يف فهمه ملفردات ال�شعر ال�شعبي كاملربع ,واملثمن ،وال�سبعاوية،
والفرعاوية ،والقرادي ،والعتابا ،وامليجانا وما �إىل ذلك من �ألوان ال�شعر ال�شعبي الفل�سطيني.
ومن ال�شعراء ال�شعبيني الذين �سمع لهم يف ال�سبعينيات �أي�ض ًا عبد اللطيف العجاوي،
و�إبراهيم العراين ،و�أبو جا�رس احلفريي ،و�شعراء كفرذان وبرقني وغريهم� .إن هذا التعري�ض
الوا�سع لل�شعر ال�شعبي يف الأ�رسة وخارج الأ�رسة منح ال�شاعر ميزة القدرة على ممار�سة احلداء
والزجل وهو �شاب يافع .وكان للت�شجيع الذي تلقاه من معلميه يف املدر�سة ،ومل�شاركاته
الفنية فيها ،الأثر الطيب يف امل�شوار الفني .وكان جنيب �صربي يحفظ كثرياً من ق�صائد
عنرتة وعلي ابن �أبي طالب وال�شافعي ،ولغريهم من �شعراء الف�صيح ،ويقوم بغنائها يف
املدار�س بطريقة غناء الق�صيد الزجلي .وقد زاد هذا الأمر من اهتمامه بال�شعر ال�شعبي ف�ض ًال
عن نظمه للف�صيح.
الدراسة اجلامعية:
مل ينقطع جنيب �صربي عن ممار�سة احلداء والزجل بعد �أن التحق باجلامعة الأردنية
لدرا�سة اللغة الإجنليزية .وكثرياً ما كان ي�شارك يف الأم�سيات ال�شعرية يف الزجل والف�صيح
يف اجلامعتني الأردنية والريموك ،وتعرف يف الأردن على ال�شعراء ال�شعبيني الذين كانوا

ُيحيون احلفالت والأعرا�س يف مناطق خمتلفة يف الأردن مثل عمان والزرقاء والر�صيفة.
ومن ه�ؤالء ال�شعراء املرحوم �أبو ه�شام اجللماوي ،و�أبو ابراهيم الياموين ،وجمال الدلة،
ومثقال اجليو�سي ،و�أبو �أ�رشف ال�سيالوي ،وفي�صل البلعاوي  ،وب�سام قطو�س -الذي كان
ميار�س احلداء �آنذاك -وغريهم .وقد كانت �أول �إطاللة تلفزيونية له عام  1985يف التلفزيون
الأردين ،حيث �شارك يف ع�رش حلقات من برنامج (الزجل ال�شعبي) من �أ�صل ثالثني حلقة.
ومما يجدر ذكره �أن الدكتور ب�سام قطو�س كان املقدم لذلك الربنامج.
وكان ملكتبة اجلامعة الأردنية ف�ضل كبري على جنيب �صربي ،حيث اطلع على عرو�ض
ال�شعر الف�صيح ،وعلى الكتب التي تتحدث عن الرتاث .وكان �أول كتاب قر�أه عن الرتاث
الفل�سطيني كتاب الدكتور منر �رسحان (مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني) .الذي �شكل عام ًال
�أ�سا�سي ًا للت�أليف عند جنيب يعاقبه فيما بعد.
امليدانية:
يعني جنيب بامليدانية :املمار�سة الفعلية للحداء والزجل منذ البداية حتى الآن .فهناك
كثري من ال�شعراء ال�شعبيني الذين ينظمون ال�شعر ال�شعبي الفل�سطيني بامتياز ،ولكنهم لي�سوا
ميدانيني� ،أي �أنهم ال ي�ستطيعون �أداء ما يكتبون يف االحتفاالت واملنا�سبات .ولي�س هناك
من رافعة ل�صقل املوهبة ال�شعرية ال�شعبية �أهم من املمار�سة امليدانية ،والوقوف �أمام النا�س
والغناء معهم ولهم .وقد عملت هذه امليدانية على زيادة الثقة بالنف�س ك�شاعر �شعبي ،وعلى
القدرة على �إدارة املواقف يف املنا�سبات.وهو يرى �أن كل زجال ي�ستطيع �أن يكون حادياً،
ولي�س العك�س .واملتتبع لنتاج جنيب يعاقبه الأدبي املقروء �أو امل�سموع يدرك �أن ميوله
الزجلية تغلب على ميوله للحداء العادي .يربر ذلك بقربه من الف�صيح ،وب�إميانه �أن الزجل
يحمل قيمة �أدبية �أعلى من احلداء ،مع عدم انتقا�ص القيمة الفنية والأدبية له.
التّأريخ للشعراء الشعبيني:
بعد عودة ال�شاعر لفل�سطني ،وتعيينه معلما للغة الإجنليزية ،فمدير مدر�سة يف مديرية
الرتبية والتعليم – قباطيه ،ا�ستقر�أ واقع ال�شعر ال�شعبي الفل�سطيني ،وبخا�صة ال�شعر ال�شعبي،
و�أدرك �أن هناك فراغ ًا كبرياً ال بد من ملئه .و�أن ال�شعر ال�شعبي بحاجة ما�سة �إىل التوثيق،
فتقدم مب�رشوع ثقايف �إىل التوجيه ال�سيا�سي والوطني ،رام اهلل ,فل�سطني ،يقوم على �إ�صدار
مو�سوعة ت�ضم يف دفتيها �أعالم ال�شعر ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظات الوطن جميعها,
يف الداخل وال�شتات ,ومناذج من ال�شعر ال�شعبي لكل �شاعر  .وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية
ثم
والتعليم ,وقع عليه االختيار للقيام بهذا العمل ،يف العامني 2006-2004م ,ومن ّ
انتدابه �إىل التوجيه ال�سيا�سي والوطني .وعلى الرغم من املعوقات وال�صعوبات التي واجهته
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يف عملية امل�سح امليداين يف �أرجاء فل�سطني ,ف�إنه ا�ستطاع �أن ُي� ّؤرخ حلوايل (� )150شاعراً
�شعبي ًا فل�سطينياً .و�صدر عن بيت ال�شعر الفل�سطيني ,واالحتاد العام للكتاب ,ووزارة الثقافة
الفل�سطينية من هذه املو�سوعة جملدان حتى الآن ,وهناك �أربعة جملدات يف االحتاد العام
للكتاب والأدباء الفل�سطينيني يف انتظار الإ�صدار.
كان ال�شاعر مراد ال�سوداين-الأمني العام لالحتاد العام للكتاب-من �أكرث املتفهمني
خلطورة الر�سالة التي ي�سعى جنيب �صربي حلفظها .وبحكم عالقته مع �أبناء املرحوم
يو�سف احل�سون يف لبنان ،ا�ستطاع �أن يح�صل منهم على ت�سجيالت �صوتية قدمية لأبيهم.
وعر�ضها على �شاعرنا جنيب �صربي ،ونتج عن هذه اجلهود �إ�صدار ثالثة كتب ليو�سف
احل�سون )*(.وهو يرى � ّأن هذه لي�ست �أعماله الكاملة ،و�أن البقية منها ما زال يف انتظار
املعنيني يف جمع الرتاث وتوثيقه .وكذلك الأمر مع �شاعر الثورة الفل�سطينية ،املرحوم
ّ
(�أبو عرب) .حيث ا�ستطاع ال�شاعر مراد ال�سوداين احل�صول على الت�سجيالت ال�صوتية من
ال�شاعر نف�سه (�أبو عرب) وي�سلّمها لنجيب �صربي؛ ليعيدها بدوره ديوان ًا يليق ب�شاعر
وطني كبري مثل (�أبو عرب).
أهم أعماله:
 مو�سوعة « فر�سان الزجل واحلداء الفل�سطيني» اجلزء الأول ،بيت ال�شعر الفل�سطيني-
.2007
 حادي فل�سطني ،يو�سف احل�سون ،االحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني
وجامعة القد�س املفتوحة ،ثالثة �أجزاء.2011 ،
 ق�صيد املحكي وحماكاة الف�صيح ،وزارة الثقافة الفل�سطينية2012 ،
 حداء و�أغاين الثوار� ،إبراهيم �صالح �أبو عرب ،االحتاد العام للكتاب والأدباء
الفل�سطينيني وبيت ال�شعر الفل�سطيني .2013
 فر�سان الزجل واحلداء الفل�سطيني ،بيت ال�شعر الفل�سطيني ،وزارة الثقافة الفل�سطينية،
اجلزء الثاين .2013
Ú Úم�ؤمترات :
 م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الأول-واقع وحتديات ،جامعة النجاح
الوطنية ،2009 - 10 - 6 ،عنوان امل�شاركة :القرادي (الطلعات) يف فل�سطني.
 م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثاين -واقع وحتديات ،جامعة النجاح
الوطنية ،2010 - 10 - 17 ،عنوان امل�شاركة :العالقة بني بحور الف�صيح واملحكي

 م�ؤمتر الأدب ال�شعبي الثاين� ،سلفيت ،2013 - 10 - 23 ،عنوان امل�شاركة :بناء
الق�صيدة الزجلية يف �شعر يو�سف احل�سون.
 جنني -الزمان واملكان -وزارة الثقافة الفل�سطينية ،اجلامعة العربية الأمريكية،
 ،2016عنوان امل�شاركة :النزعة الوطنية يف ال�شعر ال�شعبي – جنني.
 وملتقى ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي ،ال�شارقة 2016 ،عنوان امل�شاركة :القد�س يف
املحكي.
Ú Úع�ضوية:
 ع�ضو الإحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني.
 وع�ضو الإحتاد العام للفنانني الفل�سطينيني التعبرييني.
 ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ،وزارة الثقافة الفل�سطينية-جنني.
 �شارك يف �أ�سبوع القد�س عا�صمة الثقافة العربية يف طرابل�س -ليبيا ،عام 2009
مع وفد من وزارة الثقافة الفل�سطينية.
 مثل الزجل الفل�سطيني يف الأردن عام .2011
 �شارك يف فعاليات ثقافية وزجلية يف الواليات املتحدة الأمريكية يف �صيفي
 .1915 - 1914وكان لل�شاعر جنيب �صربي ح�ضور يف ف�ضائيات  :الأردن ,فل�سطني,
القد�س ,القد�س الرتبوي ,اجلزائرية ,الليبية ,املرقاب ال�سعودية’ ال�شارقة ,اجلزيرة الوثائقية.
ح�صل على كثري من �أو�سمة التكرمي من اجلامعات ,والوزارات ,وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري
الر�سمية داخل الوطن وخارجه.
جنيب صربي زجاالً:
تعريف الزجل:
الزجل لغة« :والزجل  ،بالتحريك  :اللعب واجللبة ورفع ال�صوت  ،وخ�ص به التطريب؛
و�أن�شد �سيبويه:
�إذا طل���ب ال َو�سيق���ة � ،أو زم�ي�ر
ل���ه زج���ل ك�أن���ه �ص���وت ح���اد
وقد زجل زجال ،فهو زجل وزاجل ،ورمبا �أوقع الزاجل على الغناء ؛ قال :وهو يغنيها
مامي زاجل( .)3و�أما ا�صطالح ًا
غناء زاجال .والزجل رفع ال�صوت الطَّ رب ،وقال :يا ليتنا ك ّنا َح َ
«فن يتمكن الناظم فيه من املعاين جلوالنه يف ميادين
فيعرفه ابن حجة احلموي بقولهّ :
الأغ�صان واخلرجات ،وهو ال يح�سن ر�سمه يف الكتابة �إال من عرف ا�صطالحه» )4( .وهو»
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�شكل من �أ�شكال النظم العربي� ،أداته اللغوية هي �إحدى اللهجات العربية الدارجة ،و�أوزانه
م�شتقة �أ�سا�س ًا من �أوزان العرو�ض العربي ،وهو مييل �إىل ال�شعر الف�صيح»(.)5
نشأة الزجل:
الزجل وليد البيئة الأندل�سية ،ومنها انتقل �إىل البيئات العربية الأخرى ،وت�شري امل�صادر
�إىل �أن ابن قزمان هو �أول من �أر�سى قواعد هذا الفن( .)6وقد �أ�شار �إىل ذلك املقري بقوله“ :
كان �أديبا بارعاً ،حلو الكالم ،مليح التن ّدرُ ،مربزاً يف نظم الزجل ...وهذه الطريقة الزجلية
بديعة ،تتحكّم فيها �ألفاظ البديع ...وبلغ فيها �أبو بكر ...مبلغ ًا حجره اهلل عمن �سواه ،فهو �آيتها
ُتمم»( .)7و�أ�شار ابن خلدون يف مقدمته �إىل �أن
املعجزة ،وفار�سها املعلم ،واملبتدئ فيها وامل ِّ
تطور على فن التو�شيح ،ون�سجه العامة «على منواله ،ونظموا يف طريقته
الزجل كان قد ّ
بلغتهم احل�رضية من غري �أن يلتزموا فيه �إعراباً ،وا�ستحدثوه ف ّن ًا �سموه الزجل ،والتزموا
النظم فيه على مناحيهم �إىل هذا العهد ،فجاءوا فيه بالغرائب وا ّت�سع فيه للبالغة بحال
بح�سب لغتهم امل�ستعجمة ،و�أول من �أبدع يف هذه الطريقة الزجلية �أبو بكر بن قزمان»)8(.
موضوعات الزجل الشعيب يف شعر جنيب صربي:
ت�أثرت الأزجال يف الق�صيدة العربية يف مو�ضوعاتها و�أغرا�ضها ال�شعرية ومعانيها،
و�أ�ساليب التعبري والت�شبيهات» .وتكاد مو�ضوعات الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية تت�شابه
فيما بينها يف البلدان املختلفة ،بحيث تتناول �أغاين الأفراح والأعرا�س وامليالد ،واحلرب
واحلما�سة ،واالحتفاالت الدينية والعمل والتجارة وما �إىل ذلك .وقد طرق �شاعرنا جنيب
يعاقبه يف �أزجاله مو�ضوعات عدة ،غلب عليها الطابع الوطني واالجتماعي وما يندرج
حتتها .وفيما يلي بيان لهذه املو�ضوعات من خالل �شعر ال�شاعر:
● ●�أوالً -امل�ضمون الن�ضايل والوطني:

متيز ال�شعر ال�شعبي بطابعه اخلا�ص الذي ميت ّد �سنني طويلة ،ويت�أثر مب�ؤثرات خارجية
َّ
بتطور ح�ضارة �شعبه ,وما يدور حوله من ظروف ن�ضالية
ر
يتطو
كما
داخلية,
و�أخرى
َّ
ّ
واجتماعية وحركات فكرية ,وكانت الظروف القا�سية التي عا�شها ال�شعب الفل�سطيني دافع ًا
�أ�سا�سي ًا للّجوء �إىل هذا الفن ,حيث عرب فيه الإن�سان عن ارتباطه ب�أر�ضه ,ون�ضاله ب�شتى
الو�سائل لتحريرها ,لذا فهم �شعراء وطنيون و�إن�سانيون ,يدخلون ب�شعرهم لأعماق النف�س
الإن�سانية ,ي�سكبون فيه معاناتهم و ت�ضحياتهم(.)9
لقد �شغلت الق�ضية الفل�سطينية ،تفكري ال�شعراء ووجدانهم ،حتى احتلت الن�صيب
الأكرب من �شعرهم ،منطلقني من حِ ًّ�س وطني يختلج يف �صدورهم ,ويعت�رصهم الأمل على

فل�سطني و�أر�ضها و�أ�رساها و�شهدائها ،ووجدوا يف الكلمة الو�سيلة املثلى للتعبري عن رف�ضهم
لالحتالل وممار�ساته الوح�شية والقمعية ,وتدني�سه ملقد�ساتهم ,و�سلبه لرتاثهم الذي ي�شكل
جزءاً �أ�سا�سي ًا يف حياتهم .فهو عنوان هويتهم وثقافتهم الذي يفتخرون به �أمام العامل �أجمع،
ُمعبرّ ين به عن وحدتهم و�أ�صالتهم ،و�شدة االنتماء لوطنهم فل�سطني.
وي َّتحد جنيب يعاقبه مع فل�سطني؛ لي�شاركها م�أ�ساتها ،ينزف �أمل ُا وجراح ُا من قدر
حمتوم ،طَ يرْ ان متحابان ،يتبادالن النغم الذي يعك�س �أنني اجلراح .م�ستلهم ًا �أ�سطورة طائر
الفينيق ،الذي ُيحيي من رماده ،و ُي�شفي من دمعه ،و�إذا بكى على �أي جرح يرب�أ «وال يب�رصه
�إال احلكماء والكهان و�أ�صحاب الب�صرية ،بينما يراه اجلميع عند موته ،وتطغى البهجة
وال�رسور على ال�شعب الذي يعلم �أنه يجول يف �أر�ضه ،واعتاد ال�شعب الكنعاين ،االحتفال به
لتخليد ذكراه( )10وقد اتخذت احلركة القومية الفل�سطينية من هذا الطائر رمزاً لها ,ت�شبيه ًا
للمنا�ضل الفل�سطيني بهذا الطائر الذي يعود اىل احلياة مجُ َّ دداً من حتت الرماد(.)11
ورمز املوت واالنبعاث من الرموز التي «حتمل عمق ًا تاريخي ًا م�صحوب ًا بداللة واقعية
تومئ اىل حال الأمة العربية الراهنة ,وما ي�سودها من خمول �أ�شبه باملوت ,وما �سيعقبه
من �صحو �أو ُبعد جديد لهاُ ،ي�ؤمل منه �أن يحلّها مكانتها التي تليق بها بني الأمم ذات
ال�ش�أن»( )12وهو يف ت�شبيهه للفل�سطيني بهذا الطائر الرمز يختزل لنا معاين عدة ،وميثل
�أ�سطورة كاملة يف كلمة واحدة هي طائر الفينيق؛ ليف�سح الأفق �أمام املُتل ّقني ,وينقلهم �إىل
ف�ضاء وا�سع؛ لي�شبه به الفل�سطيني بقوة �إرادته ,و�صالبته ,وقدرته على مواجهة التحديات,
ومقاومته امل�ستمرة ,و�أن ممار�سات االحتالل الوح�شية ال تزيده �إال قوة و�إ�رصاراً ,م�ؤكداً على
�أن هذا ال�شعب باقٍ ؛ لينرث الرماد يف عيون �أعدائه ,ال ينام عن حقه ,والتاريخ ي�شهد ملرج ابن
دق على
عامر�-سهل من �سهول جنني -وما عرف من جود وجمد ,وقد ال�صقة كالو�شم الذي ُي ّ
اجل�سم ,فهو يقول من ق�صيدة له بعنوان (فل�سطني):
ُج ْر
ح�ي�ن ِولْ���دو َ�سوى ْب �أقْ���دا ْر محَ ْ تومـي
ْب�ي�ن مِ ــــ���ن �آال ْم
ْ
ْفل ِْ�سط�ي�ن �إنْ���تِ �أن���اَ ،قل ْ
ّ���ات َمكْتومــ���ي
طريي���ن عِ ْرفو ا ْل َه���وى ِوتْبا َدل���و الأنْغــا ْم
ِو ْب���كُل َن ْغمِ���ي َ�ص���دى �أن ْ
ُك ْل ع���ا ْم بمُ ْ ���رُقْ ِب َ�ص ّحي ْع���وام محَ ْ مومـي
(فيني���قْ ) ِجفْنو غِ في ،ما غِ ْف َي���تِ ال ْأعـــوا ْم
دقّو ع وجن ْة مرج بالجْ���ود مو�سومـي()13
ْعان) َم ْر ِج ا ِب ِن عامِ ْر م���ا نِ�سيلُ ْه ْو�شا ْم
َ َ َ ْ ِ َِ ْ ِ
( َكن ْ
ْ َْ
وي�شري ال�شاعر �إىل الن�ضال الفل�سطيني ،ومعاناة الفل�سطينيني ،وت�صوير جراحهم،
دمرها االحتالل ال�صهيوين على
وهم يبحثون عن �أطفالهم حتت �أنقا�ض هدم البيوت التي َّ
ر�ؤو�س �أهلها ،و�إىل كرثة ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا دفاع ًا عن وطنهم ،م�شبه ًا جنود االحتالل
ووح�شيتهم باحليوان املفرت�س الذي يهجم على فري�سته ،فهو يقول:
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َق ّدي����ش طِ ْفلِ���ك َبكىَ ،ق ّدي����ش �شيخِ ْك قــا ْم
ت�ي�ن ْعظــا ْم
اح ِ
ْو َق ّدي�ش َ�ض��� ِّم ال َقبرِ ْ ِف الرّ َ

ِي ْب َح���ث َع ذاتِ ِّ
ي���وت َم ْهدومي
الط ِف ْل ِف ْب ْ
مه�شومـي()14
ِب نْياب َف ِّك ال ُكفُ��� ْر يا حيفْ َ ْ

ي�سود جو احلزن الطابع العام لل�شعب الفل�سطيني ،فاالحتالل ينغ�ص عي�شه ،وي�رسق
الفرحة من قلوب �أبنائه .ويخاطب ال�شاعر جنيب �صربي املر�أة الفل�سطينية ،وقد فقدت
�أبطالها الأعزاء ،ابنا� ،أو زوج ًا �أو �أباً ,وقد غاب ف�ضا�ؤها و�أ�صبحت كال�سماء املمتلئة بالغيوم
تتزين كباقي ن�ساء العامل ,كما
الداكنة ال�سوداء ,وامتلأت حزناً ,بحيث مل تعد قادرة على �أن َّ
امتلأت طريقها بالألغام ,كناية عن ق�ساوة حياتها .ينا�شدها ال�شاعر ب�أن جت ّدد �أمانيها ,وال
فاحلرة تبقى ُح ّرة مهما تكالب الظاملون عليها ,يقول ال�شاعر:
ت�ست�سلم للي�أ�س,
ّ
ال�سم���ا تا ُت ْرقُ�ص���ي قومــي
ُ�ش ْبق���و ْل يا ُح ْل َوتي َي ْمذ ََّهب���ي ا ْل ِهنْــدا ْم
ن���ا َدت نجُو ِم ّ
روب ال ُع ُم��� ْر ب���ارو ْد َملْغومــ���ي
َح ِّقك َعلينا الفَ��� َر ْح َم ْهما فَ�ضائِ��� ْك غـــا ْم
و َم ْهم���ا ُد ِ
ْعي����ش َم ْوهومـــ���ي
ال
ال ْوهــا ْم
ِ����س ِوتْطا ِوع���ي ْ َ أ
خ�ي�ر يف �أُ ِّم���ةٍ ِبت ْ
َ
ال ِت ْركِن���ي َل ْل َي�أ ْ
ب ْت َظ ّل ح���را  ،و َلو بتْعي����ش مظْ لومـــي()15
َم ْهم���ا َع ُح��� َّرا� ،أَ�صيلِ���ه تْكالَب���و ُّ
الظال ْم
ُ َّ َ ْ ِ
ِ
َ
فالرتاث ال�شعبي ينبع من روح ال�شعب و�ضمريه ,وي�سهل انت�شاره وفهمه لدى العامة
الهمه ,وينتقل عرب الأجيال يف
واخلا�صة ,قادر على �إلهاب امل�شاعر والعواطف ,وا�ستثارة ّ
كل زمان ومكان بعفوية وب�ساطة ,ي�ؤدونه يف منا�سبات خمتلفة ,و�أطر وا�سعة ,بحيث يف�صح
عن هوية �صاحبة حيثما كان()16
القدس يف شعر جنيب صربي:
وتبدو ح�رسة ال�شاعر على القد�س وبواباتها ,وت�صويره للمعوقات التي حتول بني
ال�شاعر والو�صول �إليها ،رغم قربها من نف�س ال�شاعر ,فهي �أقرب �إليه من قرب العني �إىل
زيهم الع�سكري ,وهم
اجلفن .وت�سكن يف روحه وج�سده ,وي�صعقه منظر جنود االحتالل يف ّ
يالحقون النا�س ويطاردونهم ,دون �أن ُيثني ذلك ال�شاعر عن عزمه و�إ�رصاره ورف�ضه
للمحتلني ,بل يزيده قوة و�صالبة ,ولو قطعوا منه الوريد� ,أو علَّقوه على حبال امل�شانق,
لعاد يقاتلهم من جديد ،م�ؤكداً يف ذلك على ا�ستمرارية ن�ضال هذا ال�شعب وحت ّديه ,يقول
جنيب �صربي:
ِ����س َعنّ���ي َبعي���دي
ظُ ن���وين انْه���ا ال ُقد ْ
���واب اْل َعتي���دي
ِوقِ��� ْع َقلْب���ي َع ِل ْب ِ
َع�ساكِ��� ْر �س���و ْد بال��� َّز َّي الحْ َدي���دي
���و ِت ْقطَع���وا مِ نّ���ي َوري���دي
ُقل ْ
ِ���ت َل ْ
َر َح ا ْر َج��� ْع ثائِ��� ِر ْبروح���ي ا ْل َعني���دي

ْوقَريب���ي قُ��� ْر ْب َع ْين���ي مِ ��� ْن ُجفونــ���ي
�شوف���ات كادوا ِي ْ�ص َعقونـــــ���ي
ِ���ت
�شُ ف ْ
ْ
�شاه���دوين طا َردونـــــ���ي
َق ِب��� ْل م���ا
َ
احب���الِ اْلمَ �شانِ���قْ تِ�شْ نُقونــ���ي
ْو َعل���ى ْ
ت طاردكُ���م ب ���د م���ا ت ْقتُلونــ���ي()17
ِ
َ
ِ ْ ْ َ عِ ْ

وتبدو مكانة القد�س يف قلب ال�شاعر يف و�صفه للقد�س ،وجتواله بني مق ّد�ساتها
و�شوارعها؛ لتبهره قبة ال�صخرة بخيوطها الذهبية امل�ضيئة ،متوجه ًا بالدعاء �إىل اهلل
ب�أن تتحرر القد�س ،ويكون عيده بال�صالة فيها ويف امل�سجد الأق�صى واملرواين ،ثم مروراً
بدرب الآالم ،وهي الطريق التي �سار فيها ال�سيد امل�سيح ومرمي بنت عمران رمز الطهارة،
حني قام اليهود بتعذيبه و�صلبه من باب الأ�سباط حتى كني�سة القيامة ،كما تروي كتب
الأناجيل .وي�ستح�رض ال�شاعر هذه الرموز الدينية :درب الآالم و�سلوان؛ لريبط بني ممار�سات
اليهود القمعية منذ ذلك الوقت وتعذيبهم للم�سيح ،وبني ممار�ساتهم الوح�شية مع ال�شعب
الفل�سطيني ،فطريقهم كلها �آالم وعذاب .كما تتوق روح ال�شاعر �إىل قرية �سلوان الواقعة قرب
�أ�سوار القد�س و�أبوابها ،وقد ا�شتهرت بعيونها املائية التي قيل فيها �أنها مياه مباركة ت�شبه
ماء زمزم ،وهو يرمز يف ذلك �إىل طهارة هذا املكان وقد�سيته ،يقول ال�شاعر)16(:
���ت عين���ي عل���ى ا ْل ُق َّب���ه ا ْلفَريدي
ْو َج ْ
ِ���ت ي���ا َر ْب عيدي
���ت اي���ديُ ،قل ْ
ا ْر َفعِ ْ
ْو َعل���ى المْ َ��� ْرواين ِوالأقْ�ص���ى المْ َجيدي
ا ْلقَدا�سِ ��� ْه يف َوطَ نّ���ا ِوا ْل َعقي���دي
َل ِب��� ْن َم��� ْريمَ ْ خُ ط���ى فيه���ا َر�شي���دي
���ران �أطْ َه��� ْر مِ ��� ْن �شَ هي���دي
ِ���ت عِ ْم ْ
ِبن ْ
���وه ا ْل َوئي���دي
ْو َعل���ى
ْ
�سل���وان ِبالخْ َطْ ِ

ْوخُ ي���وطِ النّ���و ْر �ص���اروا ياخْ ���ذوين
ال�صخْ ��� َره الحْ َنوين
ْب َ�صالت���ي ابمْ َ ْ�س ِج ِد َّ
َدخَّ ل���وين
َم ْقدِ�سِ َّي��� ْه
َحمائِ��� ْم
�أَن���ا َع��� ْن غ ْري ُه��� ْم ال ت ِْ�س َ�أل���وين
َم َرق���وين
َد ِر ْب الال ْم مِ نْه���ا
���ن ا ْل َعفيف���ي ِوالمْ َ�ص���وين
ْو� َأع َّ
���ف ْم ِ
ر ���ت َل نْ�سورها الل���ي بعرفوين()19
ُحِ ْ

لقد فر�ض الو�ضع الراهن يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ا�ستلهام ال�شاعر ،وتوظيفه
للرموز التاريخية ،للتعبري عن حالة هذا ال�شعب ،وبث احلمية يف نفو�سهم ،ولي�ستمدوا من
هذه الرموز البطولة وال�شجاعة والت�ضحية والدفاع عن النف�س( .)20وللقد�س ح�ضور وفري يف
يج�سدها الزاجلون يف �أ�شعارهم؛ ليجعلوها ما�ضية حا�رضة يف
ال�شعر ال�شعبي الفل�سطينيّ ،
�أذهان الأمة الإ�سالمية والعربية ،ويف ق�صيدة لل�شاعر بعنوان (ال ت�س�ألوا) يعرب عن حال هذه
املدينة الأ�سرية ،مب�شاعر ينتابها احلزن والقهر وما ح ّل مبق ّد�ساتها .وتتداخل ال�شخ�صيات
الدينية والرتاثية يف زجل جنيب يعاقبه؛ لي�ستمد من املا�ضي ما ُيعينه على الت�أثري يف
الآخرين ،تلك الرموز التي تعاقبت على بيت املقد�س عرب ال�سنني ،و�سجل التاريخ بطوالتهم،
مثل عمر الفاروق ،و�صالح الدين الأيوبي ،حتى �أ�صبح حتريرها حلم كل فل�سطيني ،وقد
يجت باللَّظى ،فهي �أر�ض كنعان ,ومعرج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ,وملتقى الديانات
ُ�س ّ
ال�سماوية الثالث .وي�ستنجد ال�شاعر ب�صالح الدين؛ لينقذها ثانية من �أيدي ال�صهاينة ،كما
�أنقذها من ال�صليبني �سنة 583هـ ,فروحنا فدى القد�س ومقد�ساتها ,يقول ال�شاعر:
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ي���ا دا ْرن���ا ا ْل ِت ْبك���ي �أهاليه���ا
ي���ا ُقد ِْ�سن���ا ي���ا حِ ِل ْمن���ا املَقه���و ْر
و ْي��ْص�ررْ َ خْ �أن���ا َهال���دا ْر بانيه���ا
ْع���ان َح ُّق���ه ْيق���و ْم مِ ��� ْن لِقب���و ْر
َكن ْ
ال�سم���اوات و�أعاليه���ا
���و
وط��� َه النَّب���ي مِ نْه���ا َع��� َر ْج ب��ْس�رْ و ْر
ن َْح ِ
َّ
َو َّ�ص���فْ َل هِ ��� ْل َمكّ���ي َمبانيه���ا
����ض لِطْ ه���و ْر
بالأنْبي���ا َ�صلّ���ى ْب�أ ِر ْ
َع ْدل���و َنطَ���قْ فيه���ا ْو�ضواحيه���ا
وفْاروقن���ا راع���ي ال َع��� ِد ْل َم�شْ ك���و ْر
لياليه���ا
فيه���ا
���ت
���ت ِل ْع�ص���و ْر
ال�س ْ
ِو َت َق َل َب ْ
ن�ي�ن تْعا َق َب ْ
َم���رّو ّ
�ل�اح ْبفُ��� ّل ِوبمْ َ نْث���و ْر
ْو َمغانيه���ا
َروابيه���ا
ي��� ْز َر ْع
ْوع���ا َو ْد َ�ص ِ
���ن ن���ار ل���و فين���ا نْطفيه���ا()21
ِ���ب مجَ ْ م���و ْر
مِ ْ
ْ
ن���ادى الأق�ص���ى مِ ��� ْن قل ْ
ْ
قيمة ,وبني �أحوالنا
وا�ستلهام الرتاث يعني اجلمع بني مواقف تراثية �سابقة �أو �أفكار ّ
الراهنة التي �أ�سهم العامل احلديث يف ت�شكيلها ,والتي من �ش�أنها �أن تعمل على تدبري �أمورنا
و�إ�صالح �أحوالنا(.)22ويف (طلعة) لل�شاعر ينا�شد القد�س ب�أن تبقى ناب�ضة باحلياة ،وال
ت�ست�سلم للي�أ�س ,فعي�ش الفل�سطينيني ال يطيب �إال مب�رسى النبي حممد�-صلى اهلل عليه و�سلم-
وحب القد�س منا وترعرع يف �ضلوعهم و�أح�شائهم .وي�ستنه�ض ال�شاعر �أبناء �شعبه؛ ليث�أروا
ّ
للقد�س وغزة ،ولل�شهداء الأبرار ،بعد املجازر التي �أوقعها بهم العدو ال�صهيوين ,وثارت لها
املخيمات الفل�سطينية ,جباليا ,والدهي�شة ,ودير البلح ,وجنني ,يقول ال�شاعر يف ق�صيدة له
بعنوان (لغزة ها�شم الآن ال َّزيارا):
���ب مِ ��� ْن ا ْ
ِ����س ،ال ُب��� ْد ِن ْث����أ ْر
هلل غَ ي���ارى
َلغَ���زّي ،ل ْل ُقد ْ
ن ِْحن���ا �شَ عِ ْ
دِم���ا �شُ َهدا ْءن���ا �إلْن���ا َمن���ارا
وبمْ ي���زان ا ْلكَرام���ي م���ا ْبنِخْ ��َس�رَ ْ
ِف ِل ْدهي�ش���ي تْالقيه���ا ِ ...ف َع ْ�سكَ��� ْر
��ص�رارا
�إذا ِف َجبالْي���ا ط���ا َر ْت
َ
جن�ي�ن ب�ص ِدره���ا الْ�ب�ركان َث���ور()23
���ت ��َش�ررَ ارا
ِ
ْ ْ
ل���ح � ْإن َق ْد َح ْ
ف دي��� ِر ا ْل َب ْ
َّ ْ
ْ َ ْ
يف ال�شعر ال�شعبي ترتفع الأ�صوات عالياً؛ ليتمكن ال�شاعر من �إي�صال �صوته ومعانيه
يهمهم الأمر ،لإعطاء
�إىل �شعبه ،واىل ال�شعوب الأخرى املتعاطفة مع هذا ال�شعب� ،أو ممن ّ
�صورة وا�ضحة عن حجم معاناة هذا ال�شعب وقوته ،ووحدته التي ا�ستطاع بو�ساطتها �أن
يحقق �صفاته ال�شخ�صية والوطنية .فهو �شعب عريق ،ي�أبى الظلم واخلنوع ،يعمل جاهداً لنيل
حريته وا�ستقالله ( .)24ويتعمق حب الوطن يف قلب ال�شاعر و�شعبه ,وتتفاقم اجلراح التي
ُت�شبه نزيف الدم الذي ي�سيل من احللق .يع�شق �أر�ضه ،ي�سري تائه ًا حمتاراً ،كالطري مق�صو�ص
اجلناح ،وقد �سلب االحتالل تاريخه و�أجماده وتراثه ،و�رسقوه بنريان احلقد .متمني ًا ال�شاعر
زواله؛ ليعود عبق الأر�ض وتاريخها ينبعث من جديد ،وتعود القد�س والأق�صى ،يقول ال�شاعر:

بنْ��� ِزف �أ�س���ى ِف ْحل���وق ُر ّوادو
َحت���ى ْبعِ �شْ ق���و ْل طينِ��� ِة ْب�ل�ادو
ِواللّ����ص �س���ا ِرق ث���وب �أمجْ���ادو
ويوخِ ���ذ َمع���ا ن�ي�ران �أحق���ادو
ِ�صحى َعلى دي���كِ الفَجر بي�صيح
ون ْ

ْبوح
ي���ا َوطن في���كِ احلُب �ش���و َمذ ْ
فل�سطين���ي َم ه���و مجَ ْ روح
ج ْبل���ي ْ
اروح
قُل���ي الف ْ
َل�سطين���ي َل مين���ا ْ
يروح
ي���ا ل ْي���ت َعنّ���ا هاحلَرام���ي
ْ
ْفوح
و ِت ْر َج���ع �أ ِر ْ�ضن���ا بال ُعط���و ِر ت ْ

ال ُقدِ�س ِوالأق�صى لنا عادو
ال ُقدِ�س ِوالأق�صى لنا
ويف عتابا لل�شاعر يتح�رس فيه على القد�س وحالها ,وقد َخلَّفت جراح ًا يف قلب
ال�شاعر ,يعجز الطب والأطباء عن �شفائه ,ويتالعب ال�شاعر مبفرداته من خالل الإتيان
باجلنا�س؛لإي�صال املعنى ,والت�أثري يف م�ستمعيه بتعبري يظهر فيه لوعة ال�شاعر على
القد�س .فهو ينا�شد هوى القد�س ب�أن يقيم ال�صالة يف بيت املقد�س ,حتى ينطفئ لهيب �شوقه
وي�ستطيع الو�صول �إليها؛ لي�صلي فيها ,بعد �أن ُ�س َّدت الطرق �أمام املُ�ص َلّني مراراً عديدة و�أُقيم
جدار الف�صل العن�رصي ،الذي حال بينهم وبني الو�صول ,يقول ال�شاعر:
عادو()25

(ما����ش ُفتْه���ا)
ِ����س َجرّ ْب
ِ
تَع���الِ ال ُقد ْ
���روح ِت ْن ِزفْ (م���ا �شَ َفتْها)
ِف قَلب���ي ْج ْ

�شوف���ات ُع ْم��� َركْ (م���ا �شُ فتها)
تَ���رى
ْ
الأطِ ّب���ا ْو ُك ْل ُحكَم���ا ِء ا ْل َع��� َر ْب
**

ِ�صلّ���ي)
ِ����س (ت ََ�صلّي)
لحَ َ تّ���ى َج ْم��� ِر ِة �شْ واق���ي (ت َ
�أمانِ���ة ي���ا َه���وى المْ َ ْقد ْ
���ت فيه���ا (ت ََ�صل���ي)
���واب
ا ِ
�أكَ��� ْم َم��� َّره ُرحِ ْ
جل���دا ِر ا ْل ُعنْ��ُص�ررُ ي َ�س��� ْد لِ ْب ْ
مواز
«ان احلركة الفولكلورية جزء من حركة التحرر الوطني الفل�سطيني� ,سارت يف خط ٍ
مل�سريتها ,وقا�ست من نف�س امل�شاكل ...فاحلركة الفولكلورية ,ينع�شها و ُيغ َّذيها الن�ضال من
�أجل التحرير والهوية ,وهي بدورها ٌتغذي َوتنع�ش هذا الن�ضال»(� .)26أ�صبحت املعاناة جزءاً
ال يتجز�أ من حياة ال�شعب الفل�سطيني ،حتى �صارت الفرحة �أم ًال لهم يطمحون �إىل حتقيقه,
فهم �شعب بال حظ ,وال مكانة للفرحة يف قلوبهم ,وقد امتلأت حياتهم مبرارة العي�ش ونزف
الدماء ,يقول ال�شاعر:
ي���ا فل�سطين���ي الل���ي َبخْ تَ��� ْك
وحزينِ���ه
���ت مِ ْ�سكينِ���ه
َبخِ ْ
َ
م���ا ْبتِلق���ى �إله���ا ُمطْ ��� َر ْح
ُك ْل َم ْبتيج���ي َت ِتفْ��� َر ْح
���ود
اللْ���ي
فل�سطين���ي
ي���ا
خَ ��� َّدكْ
َع اللْطي��� ِم ْت َع َّ
غ�ي�ر موتَ��� ْك م���ا ْبتِل َم ْح
ُعيونَ��� ْك
لق���ت
وم���ن ي���وم م���ا خِ
ْ
ْ
ْو َمري��� ِره
طْ ويلِ���ه
َمالنِ���ه
ْهمو َم��� ْك
كا�سِ ��� ِة
ْو َد ْر َب���كِ
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ْو ِرح ِل َت ْك مِ ْن ْ
هان َحتّى الال نهاية – َد ْم ي ْن ِزفْ – َد ْم ْ ْ
وي�ضمن ال�شاعر معانيه ال�سابقة من الأمثال ال�شعبية (�أجت احلزينه َت تِفرح ما
معود َع اللطِ م) .وقد حتولت حياة الفل�سطينيني �إىل قتل،
لِق َيتلها�ش ُمطرح) ،و�آخر (خ ّد ّ
وموت ،و�سفك للدماء فكانت كلها (دم ،وجنازات ,ومقابر) ,واهلل وحده هو الأعلم بعي�شه,
يقول ال�شاعر:
قا�ص ْد يا فل�سطيني اللْي َد ْر َب ْك ُكلّها
وين ِ
وجنازات ومقاب ْر
َد ُّم
ُ
عاي�ش)28(-
ْ
ْ
عاي�ش-اهلل ي ْعل ْم كيفْ
كيفْ
الزجال ال�شعبي جت�سيد �أحا�سي�سه ب�أ�سلوب ق�ص�صي �شبيه اىل ح ًّد كبري
ويحاول َّ
القا�صون؛ لإي�صال ما
بالق�ص�ص ال�شعبي ,واحلكايات ال�شعبية املتداولة ,التي ين�سجها
ّ
يريدون بو�ساطته ,و�إعطائه �أهمية معينة( .)29ويبدو الأ�سلوب الق�ص�صي عند جنيب �صربي
خيمت
يف ق�صيدة له بعنوان (الطيور) ,يعك�س من خاللها معاناة هذا ال�شعب و�أحزانه ,وقد َّ
غردة كعادتها ,فال �شدو
�أجواء احلزن يف فل�سطني حتى طالت طيورها ,ومل ت ُعد فَرحة ُم َ
خيم الظالم على ف�ضاء �ساحر,
البالبل ,وال تكتكات احلجال ,وال �شحرور على التني ,وقد َّ
يقول ال�شاعر:
َي طْ ي���و ْر َب ْحك���ي ت���ا تحْ اكين���ي
ْو�أخْ ب���ار َع ِّن���ك ت���ا تْوافين���ي
ُكنْ���تِ ْب َوطَ نّ���ا مِ طْ ِرب���ي لجِ ْب���ا ْل
ُكنْ���تِ ْب َوطَ نّ���ا مِ طْ ِرب���ي لجِ ْب���ا ْل
امل�سح���و ْر ييجين���ي
مِ ���ن عالمَ ُ���ه
���وا ْل
ِ
كان الفَ�ض���ا ِف ْبال ْدن���ا َم ّ
ْ
�شَ ح���رور بي�شَ ق ���قْ عل���ى تيني ()30
�شَ ��� ْد ِو ال َبال ِب���ل َ ،ت ْكتَ���كاتِ ْحج���ا ْل
ْ�شِ
َ
ْ
ويج�سد ال�شاعر معاناة هذا ال�شعب وجراحه و�آالمه املتفاقمة يف حكايته مع الطيور
وحواره معها؛ ليجد يف ق�صيده الزجلي فر�صة للتعبري عن مرارة العي�ش ,و�صدى �أنني
�أوجاعهم ,ونزف جراحهم ,والقيود املفرو�ضة عليهم ب�شباك االحتالل و�سجنهم ,وقمعهم
الذي �أفقد هذه الطيور �شدوها ,والتعبري عن فرحها ,يقول ال�شاعر:
َي اللّ���ي ْب َو َج��� ْع �صوتَ���ك تِنادين���ي
ب���اب وادي ْوقا ْل
طَ ��� ِّل احل ََج���ل مِ ���ن
ْ
َت تْ�صي��� ْدين ْو ِب الإي��� ْد �سِ كّين���ي
���ب يل ��َش�رَ َ كْ ِو ْحب���ا ْل
جاي���ي ْوجا ِي ْ
َم ْ�س ِم ْعتْه���ا ْب َق ْري���ي َوال ْمدينِ���ي
و َبلَّ����ش َح َجلْن���ا ْي��� َر ِّد ِد ْب َ�أ ْزج���ا ْل
م���ا ع���اد ب ايا ح���ا ْل ير�ضين���ي ()31
���روح مِ ���ن ه���ذا ال َو ِ�ض��� ْع ِوالحْ ا ْل
مجَ ْ
ْ َ ّ
ْ
ِْ
ير�شَ ح()27

البعد الوطين يف أغاني املواسم الزراعية:
وي�ستعيد ال�شاعر ذكريات جميلة ,حتمل تراث ًا مل�ؤه ال�سعادة ,وارتباط ًا مقد�س ًا يف

الأر�ض ,وعادات ميار�سها النا�س يف موا�سم احل�صاد وغريه ,في�ستكمل ال�شاعر حواره مع
الطري؛ ليحدثه عن بيادر القمح وغالَّته ,وعن املهرة ,ميتطيها فر�سان �شجعان ,يردون منابع
املياه ,لي�رشبوا وي�سقوا الآخرين ,يقول ال�شاعر:
�ل�ان غْ �ل�ا ْل
ح���ات مِ ���ن �أ ْر�ض���ي ْت َغ ّذين���ي
و َق ْم
َح َّد ْثن���ي َع���ن َب ْي��� َد ْر َم ِ
ْ
ُ�ص َعل���ى ْجبيني
ت
و ُكلْم���ا ْت َع ّب���ا مِ ���ن َقم ِْحن���ا �شْ ���وا ْل
ِ
ْ�ش���وف الفَ��� َر ْح ُي ْرق ْ
ِبزن���و ْد َ�س ْم��� َر ْه تْق���و ْل َم ْرتين���ي
وح َّد ْثن���ي َع���ن ُم ْه��� َرا ْو َع��� ْن خَ ّي���ا ْل
َ
ي� ب وي�سقي الطّ�ي�ر ،ي�سقيني ()32
ال�صف���ا نَ�شّ ���ا ْل
ِي ْ
���ع َّ
ِ ْ
ِ �ْش�ررْ َ ُ ْ ِ ْ
���و َر ْد َعل���ى َن ْب ِ
ُت�شكّل الأر�ض وزراعتها وحقولها وحما�صيلها ،رموزاً تراثية غنية لل�شعراء ال�شعبيني.
وي�صور
فهي م�صدر �أ�سا�سي من م�صادر رزق الفالح الفل�سطيني ،وا�سمها حمفور يف ذاكرته.
ّ
جنيب �صربي ت�شبث الإن�سان ب�أر�ضه ,فهي جزء من كيانه ,ينطلق �إليها يومي ًا منذ ال�صباح
الباكر؛ ل ُيحفر ا�سمها على جبينه ,والفرحة متلأ قلبه ,معرباً فيها عن �إن�سانيته ووجوده يقول
ال�شاعر يف ق�صيدة له بعنوان (فالح):
ّ�ي�ر
���ب النَّ���دى َم ْيط ْري
َف�ّل�اّ ْح الق���اين ُّ
�س���ا ِر ْح َق ِب ْل َح ِّ
���ح َبك ْ
ال�ص ِب ْ
ب���اح الخْ ْري
م�ي�ر
����ض َ ،للإن
َللأ ْر ْ
ْ
ْ�س���ان  ،لَل َّت ْع ْ
َمك ْ
ْت���وب َع ْجبين���و َ�ص ِ
ْث�ي�ر
َهال َف�ّل�اّ ْح الق���اين
لمَ ّ���ا َم
ي���ت ِبال َف ْر َح���ا ك ِ
َح ّ�س ْ
ْث�ي�ر ك ْ
لو �إنْ�سان �إنْ�ساين ()33
ِوفْ داخِ
ْ
و�شجرة الزيتون من �أهم الرموز الرتاثية يف فل�سطني ,عا�ش معها الإن�سان ,وارتبط
تاريخه مع �أ�شجار الزيتون والليمون وخ�رضتها الدائمة ,وذرة من تراب وطنه ال تعادل
عنده الكون كله مبا فيهُ .من َّدداً ب�أولئك الذين يخون �أوطانهم ,ويبيعون �إن�سانيتهم بتهاونهم
عدوهم ,يقول ال�شاعر:
مع ّ
الليمون
�أخْ ��َضْرَ ْ  ...خَ �ضا ُره ْبخُ �ضرْ ِ ِة
زيت���ون
َف�ّل�اّ ْح �س���ا ِر ْح ع���ا كَ��� ِر ْم
ْ
ْ
خ���ون
ْ���راب ال َوطَ ��� ْن َم ْي
الك���ون
���و َملَّكول���و ُك ْل م���ا يف
َذ َّره مِ ِ
ْ
ْ
���ن ت ِ
َل ْ
�إللّ���ي فْ َقلْب���و َذ ِّر ِة خْ ي���اين
ْع���ون
بيك���ون َملْع���و ُن �إ ِب��� ْن َمل
ْ
ْ
ملعنى الإنْ�ساين ()34
ْوخا ِر ْج مِ ِن ا َ ْ
يح�س بطعم
وال يعرف هذا الفالح الكَل وال املَلل ,يجوب ال�صعاب ي�رسح بني الوديانّ ,
ال�سعادة ,رغم ال�شقاء الذي يعانيه ,وال يحرتق �إال من �أمل الب�رش متعجب ًا من كذبهم و�رسقتهم
وخيانتهم ,وقتلهم وعداوتهم لأبناء �شعبهم وجريانهم ,يقول ال�شاعر:
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ي���ان ال�شَّ ق���ى يِ�شْ قى
َرغْ ��� ِم ال�شَّ ق���ى َم ْب�س���وطْ
�س���ا ِر ْح َع ِو ْد ِ
�إلاّ ا ِب��� ْن �آ َد ْم َع َّوف���و
م���ا يف �إ�ش���ي عِ نْ���دو عِ مِ��� ْل َح ْرقَه
كان
�إ ّم���ا َع ج���ارو
�إ ّم���ا كَ���ذ َْب �إ ّم���ا ��َسقرَ َ قْ �سرِ ْقَ���ه
ْ
�إما َق َت ْل �إنْ�سان �إنْ�ساين !!!! ()35
ْ
ّ

َع المْ َلْقى
خل ْلقَ���ه
ا ِ
ُع��� ْدواين

الرموز الوطنية يف شعر جنيب صربي:
وتتنوع يف الرتاث ال�شعبي ال�صور والرموز التي حتث الفل�سطيني على املقاومة,
وتدعوه �إىل الثورة على الظلم ,وطرد العدو من وطنهم ,وي�ستلهم ال�شعراء من تراثهم القيم
املثلى ,منطلقني يف ذلك من التم�سك بوطنهم ،ورف�ضهم لواقع �أليم فُر�ض عليهم( .)36ويف
ق�صيدةٍ زجلية لل�شاعر بعنوان( :ا�سمح يل يا ختيار) ُيجري حواراً بني (اخلتيار) الذي �أنهكه
حيه لطبيعة احلياة الفل�سطيني ,الذي ي�ؤمن ب�أحقيته
وهمها ,ير�سم فيه �صورة َّ
تعب ال�سنني ّ
يف امتالك هذه الأر�ض وزراعتها ,فهي رمز وجوده ,وم�صدراً ا�سا�سي ًا من م�صادر رزقه الذي
يكت�سب منه عي�شه .يبدو هذا (اخلتيار) مهموماً ,وك�أنه يحمل هموم الدنيا كلها على ظهره.
وقد كرب �سنه ,وبدت عليه عالمات ال�شيخوخة كلها ,و�أنهكته ال�سنني؛ ليجد يف �أر�ضه منفذاً
للوحدة والهروب ,وقد يكون الوحيد امل َتب َّقى من �أبناء جيله .ي�صف ال�شاعر هذا الفالح من
خالل ا�ستح�ضاره للرموز الرتاثية املتعددة لتبقى حمفورة يف �أذهان �شعبه جي ًال بعد جيل,
مثل :العقال ,والدمياية ,والكوفيه ,و�شجرة الزيتون و(ال ْعراق)/الكهف ,والق�ش ,وح�صانه
الذي ميتطيه وي�ستعني به يف حرث هذه الأر�ض .ولعل التعابري ال�شعبية التي ا�ستعان بها
ال�شاعر يف و�صف هذا (اخلتيار) تعطي �صورة وا�ضحة عن معاناة هذا الرمز (اخلتيار)
والذي ي�صلح �أن يكون و�صف ًا لكل مواطن فل�سطيني متم�سك ب�أر�ضه .ومن هذه التعابري/
وجرحو مني
الهم طافيلو/مرارة العي�ش طاويلو /ونظرة ُعيونوا طافحة �أحزان /جمروح ُ
اداويلو ...يقول ال�شاعر:
بان
���ب َت ْع ْ
خِ تْي���ا ْر َع ْجبين���و ال َّت َع ْ
���ان
ي���ت َعنّ���و ب�شْ َع���طِ ْب ُد ّخ ْ
َمرّ ْ
نان
خلتْي���ا ْر ف َّ
ِو ْبثِ��� ْم َه���ـ ا ِ
ِ����ش ْ�س ْ
ْ�سان
ْو َحتّ���ى ا ْل بق���ي مِ نّو �شِ ب��� ْه �إن ْ
بان
ْ�صيح ي���ا ُع ْر ْ
َج ْعي��� ِة ْعقال���و ت ْ
ل�سان
و ْدميا ْيت���و ْبتِ��ْص�ررْ َ خْ ب���دون
ْ
ْ�ص���ان
و ْبج���ذ ِْع َز ْيتونِ���ه َر َب���طْ لحِ
ْ

�صافِ��� ْن بحال���و ال َه��� ْم طافيل���و
هي�ش���ي تْ�ش ِ ّم���و َع��� ْن ُب ُع��� ْد كيلو
العي����ش طاويل���و
نيع���و َم���را ِر
ْ
ّ����ش َح��� ْد مِ ��� ْن جيلو
وْممُ ْ ك��� ْن َمظل ْ
ْوكو ِف ْيت���و ب َثقْل ُه��� ْم �شيل���و
الل���ي بخ���ون ال َوطَ ��� ْن ي���ا ويل���و
وق�شّ ات ���ن �أر�ض���و يطعميلو()37
ْ ْ
ْ
ْ مِ ْ ْ

ويعت�رص هذا (اخلتيار) �أملاً ,وينزف دم ًا على ما ح َّل بفل�سطني و�أهلها ,وبلبنان و
العراق ,وعلى �شالالت الدماء التي ان�سابت كال�سيول الغزيرة ,حتى روت تالل غزة وترابها,
وفقد الفل�سطيني فرحته ,حتى يف يوم عيده ،الذي يبتهج فيه العامل العربي والإ�سالمي كله,
يقول ال�شاعر:
ن���ا ِز ْل مِ ثِ��� ْل �شَ �ل�ا ْل
َد َّم ال َوط��� ْن ي���ا خ���ا ْل
َ�ض ّفتْن���ا
ْ���راب
�أ ْروى بغَ��� َّز ْة تْ�ل�ا ْل
ِوت ْ
بتْزي��� ْد
َم�أ�ساتْن���ا
َم��� ْع ُك ْل ي���وم ْجدي��� ْد
مدبوح���ه ب�سمتْن���ا ()38
َحتّ���ى ْبن َه���ا ِر العي��� ْد
ْ ِ
َْ
ت�سيطر على الزجل ال�شعبي نغمة احلزن ,من خالل التعابري اجلميلة التي ينظم فيها
الزجال ,فين�سج كلماته من ت�صويره للوحات فنية جميلة ،كحياة الفالح يف �أر�ضه ,وجمال
َّ
طبيعة هذه الأر�ض ,وت�شبثه بها؛ ليعك�س حجم احلزن واملعاناة عند هذا الفالح الرمز)39(.
كانت ظروف احلياة القا�سية التي عا�شها ال�شعب الفل�سطيني �سبب ًا رئي�س ًا يف هجرة
كثري من �أبناء هذا ال�شعب ,وفراقهم لأوطانهم و�أحبابهم ,رغم املعاناة النف�سية واحلياتية
التي يعي�شونها خارج �أوطانهم .فاتخذوا من الأغنية ال�شعبية و�سيلة للتعبري عن م�شاعرهم،
جراء هذا البعد ,وتركهم لآبائهم و�أبنائهم ,وزوجاتهم؛ بحث ًا عن حياة
وما يعانونه من ّ
()40
كرمية �آمنةُ ,تو ّفر لهم متطلبات عي�شهم .و ُي�صور جنيب �صربي حالة ال�شتات التي يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني ,وقد ُ�سلبوا الراحة وهداة البال يف بالدهم ,دموعهم ت�سيل كاجلمر احلارق
�أ�سف ًا على بالدهم ,وقد تركوها كالطيور املهاجرة بحث ًا عن الأمن والأمان ,و �صاحوا ب�أعلى
�صوتهم؛ ليعلنوا عدم العودة �إال بعد التحرير ,و�سيادة كل �شيء فل�سطيني على �أر�ضهم ,يقول
ال�شاعر:
ْوط���ا ِر احل ََج��� ْل ِوال َّدمِ ْع مِ نّ���و �سا ْل
�صوت هي َي ْرجا ْل
اعلى
ِبتْق���ول َب ْ
ْ
َب ْر َج���ع �إذا ْبترِ ْ َج��� ْع َه���داة الب���ا ْل

َج ْم���رات تحِ ْ ِرقْن���ي ْو ِتكْوين���ي
ال�صين���ي
ْم ِ
هاج���ر �أَن���ا َع ا ْل ِهنْ��� ْد ِو ّ
وك ْل �شي فل�سطيني  ..فلِ�سطيني()41
ُْ
ِ ْ
ْ

العودة يف شعر جنيب صربي:
ومن الرموز ال�شعبية الرتاثية التي ت�صلح مادة لل�شعر ال�شعبي ,ال�ستيحائها يف �شعره,
والتي من �ش�أنها �أن حتافظ على الهوية الفل�سطينية� ,أر�ض فل�سطني يف بالدها و�أجزائها
وت�ضاري�سها ومدنها وقراها ,وجبالها و�أنهارها ,فهي ملك لأ�صحاب هذه الأر�ض(.)42
مقر والدته
ويبدو تفا�ؤل ال�شاعر بالن�رص يف �إ�رصاره وت�أكيده على حق العودة ,ففل�سطني ّ
ون�ش�أته ,حيث الذكريات اجلميلة ,ومنبع العلم والثقافة والأدب ,وبالد فل�سطني كلها؛ القد�س
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

449

العدد السادس 2018

450

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

وبيت حلم ورام اهلل واخلليل وبلد اجلود والكرم ,وطولكرم وقلقيلية تنا�شد �أهلها ,و�سلفيت
�سجل التاريخ بطوالتها و�صمودها ,الذي مل ي�سبق له
ت�ش ّد على �أيدي الثوار ,وجنني التي ّ
مثيل ,يقول ال�شاعر:
ْورا َم ا ْ
هلل
بي���ت لحَ ْ��� ُم
تْع���و ْد
�إِلْن���ا
����س
ْ
ِوال ُق ْد ْ
ِنتْخَ لّ���ى
َم
َعنْه���ا
َي خَ لي��� ْل بي���تِ الجْ���و ْد
النّ���ا ْر
تْن���ادي
ْو َقلْقيل���ي
طو ْلكَ��� ْر ُم
ِجب���الِ
ال ُّث���وار
َعل���ى
ِت ْع��� ِز ْم
ِت ْدعيل���ي
ْفي���ت
َ�سل ْ
ملَ���ت �إ�ش���ي م���ا �ص���ار()43
ن�ي�ن َ ،ي فتيل���ي
عِ ْ ْ ِ
َي ِج ْ
ْ
وعلى ال�شاعر ال�شعبي �أن ي�صوغ معانيه الرتاثية ,ورموزه ال�شعبية بطريقة م�شحونة,
تعمل على حتريك العواطف الإيجابية ،وت�صاغ بطريقة فنية جميلة ,وب�صور عاطفية م�ؤثرة,
حميتهم ,وتبعث
«ت�ستثري ب�أ�صحابها الثقة واالعتزاز بهويتهم ,ومبو�ضوع الرمز و�أن ت�ستثري ّ
فيهم روح التعا�ضد والتكاتف مع باقي �أع�ضاء تلك الهوية ,وتبعث فيهم روح الت�ضحية,
من �أجل حفظ تلك الهوية ,وتبعث فيهم روح الت�ضحية ,من �أجل ح ّفظ تلك الهوية والدفاع
حتديه ,ورف�ضه للظلم ,فهو �شعب ال يعرف
عنها»(.)44امتاز ال�شعب الفل�سطيني بقوة �إ�رصاره و َّ
ال�سجان وقيوده ,و�سيبقى ينا�ضل حتى
الي�أ�س ,وال ال�سكون ,ال يخيفه عتمة ال�سجن ,وال ظلم ّ
تتحرر فل�سطني ,يقول ال�شاعر يف ق�صيدة له بعنوان الأ�سري:
َّ
صورة السجني يف شعر جنيب صربي:
ران ،ي���ا ظُ ْلمِه
ي���ا لي���لْ ،ي���ا ُج��� ْد ْ
ّي���ت فيِ ِّ ا ْل َه ْي��� َك ِل ال َعظْ م���ي
ْوخَ ل ْ
را�ض ِي���ي �إ ّم���ي
م���ا دام �إنْه���ا ْ

ي���ا �سِ ْجن ي���ا َ�س ّج���ان ي���ا َع ْتمِه
ران ،ي���ا ظُ ْلمِه
ي���ا لي���لْ ،ي���ا ُج��� ْد ْ
�ص�ي�ر
َم ْي ِه ّمن���ي ُك ِّل اللّ���ي ِب��� ّدو ْي
ْ
ْفلِ�سطني �إمي وت ْكرمي ي امي()45
ّ ِْ َ َ ّ
ْ
ويعرب ال�شاعر عن �شوق ال�سجني لأهله وجريانه و�أحبابه ,وير�سم �صورة جميلة لدياره,
حب ًا و�شوق ًا لها؛ لتفوح منه عبق عطر الريحان ,والورد اجلوري ,الذي يحيط بها
وقد امتلأ ّ
من كل مكان ,يقول ال�شاعر:
ْريان
ا�س�ألِ��� ْك يمَ ّ���ا َع ِ
���ن اجل ْ
ِب��� ّدي ْ
ريحان
حو�ضن���ا لمِ ْ��� َز َّر ِع ْب
وع��� ْن
ْ
ْ
َ

نا����س عا�شوا ُع ْم��� ْر ِف ْع َن ّيي
وع ْن
َ
ْ
وع���ا داي���رو وردات جوري���ي()46
ِ ِّ
َْ ْ
ْ
ْ

وال�شعب الفل�سطيني مثق ٌل بالهموم ,يق�ضون �أوقاتهم وهم يبحثون عن �أبنائهم يف
�سجون االحتالل من �أق�صى ال�شمال اىل �أق�صى اجلنوب� ,شطة ,وعوفر والرملة وجم ّدو .يقول

ال�شاعر يف ق�صيدة له بعنوان (�صحي �إبني):
ارتاحو
�صغ���ا ْر كب���ا ْر حلظ���ا م���ا
ُ
كل ال�شع���ب مال���و عي���د حتى()47

نحن���ا م���ن �شع���ب َه ُّم���و َع َق ُّدو
ف �شط���ة ,عوف���ره ,الرملِي ,جمدو
َ�أ�س ِري ْبال ْدنا ُيطْ لَقْ �سرَ احو
وي�صور ال�شاعر مدى القهر والغليان الذي �أ�صابه ,وقد كرثت �شالالت الدماء يف
َّ
فل�سطني ,وطال احلزن حتى �أ�صاب جدران منازلها ,يقول ال�شاعر:
فل�سطني ال تعتبي لو �صحت لو غَ َنّيت
هذي �أغاين قهر وهموم مليانه
�شالل دمك نزف ما ظل فيك بيت
�إال جداره حزن يبكي على الثاين()48
ِ
والعتابا من الأغاين ال�شعبية التي حتت ّل ال�صدارة يف فل�سطني �أوالً ,ويف الأردن ثانياً,
يكرث ا�ستعمالها يف ال�سهرات واملنا�سبات واالفراح ,وعلى �أل�سنة املزارعني والعمال يف
الريف« ,وقد يتغنى بها الفرد؛ لينف�س عن عواطفه وم�شاعره ,كما تتغ ّنى بها اجلماعات يف
�سهراتها و�أفراحها»( .)49ويرى �صبحي بياد�سة «�أن بيت العتابا هو مبنزلة عمود اخليمة
للأغنية ال�شعبية ,وهي املف�ضلة يف جمتمعنا الريفي»(.)50
و�صفوة القول يف ال�شعر الوطني �أن �شعور ال�شاعر بواجبه اجتاه وطنه ,والت�ضحية يف
�سبيله ،يطغى على كل امل�شاعر الأخرى عنده ,وهو ال يعري لها � ّأي اهتمام مقابل وطنه ,يقول
قرادية له من جمزوء الرجز:
ال�شاعر يف َّ
ُقلْت���ي �إِيل ق ْل ِب��� ْك َمع���ي
َي الل���ي ا ْب َه���واكِ ا ْب ِت َّدع���ي
يت���ي �إرجع���ي()51
ِ�إ ْن َم ْع َج ِب��� ْك َد ْر ِب ا ْلفِ���دا
ِْ َ
َمطْ ��� َر ْح مجَ
ومو�ضوع الن�ضال الوطني كثري يف زجل جنيب يعاقبه ,وال تكاد تخلو منه ق�صيدة
من ق�صائده حتى الق�صائد التي تناولت اجلوانب الأخرى كاجلانب االجتماعي ,كانت حتمل
يف طياتها رموزاً تراثيه تعرب عن مت�سك الفل�سطيني ب�أر�ضه ووطنه .فقد كان للزجل ال�شعبي
دور كبري يف توعية النا�س ,والتفافهم حول ق�ضيتهم ,والدفاع عنها ,والتعبري عن همومهم
وح�ضهم املتوا�صل على موا�صلة الكفاح والن�ضال حتى الن�رص واحلرية.
ورف�ضهم للذلّ ,
ّ
● ●ثانياً :امل�ضمون االجتماعي ،ويتناول املو�ضوعات الآتية:
احلكمة واملوعظة:

امتلأ ال�شعر ال�شعبي بالقيم الأخالقية التي ا�شتملت على كثري من قيمهم وعاداتهم
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مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

وتقاليدهم ،فكرث فيه احلكم واملواعظ االجتماعية امل�ستمدة من تلك العادات ،والنقد
للم�ساوئ االجتماعية ال�سائدة(.)52حمل هذا الرتاث خربة �سنني الأجداد وحكمتهم ,التي عمل
ال�شعراء ال�شعبيون على ب ّثها يف �شعرهم؛ لرت�سيخها يف �أذهان ال�شعب ,وجعلها �س ّنة متبعه
للأجيال الالحقة .ويحمل �شعر جنيب �صربي كثرياً من احلكم التي تنطوي على ال�صفات
الإيجابية ،كالتوا�ضع ،والبعد عن التكبرّ والغرور ,والتبخرت يف امل�شية (وعامل فيها �أبو
علي) كما يقولون يف الأمثال ال�شعبية .وهو ينهى عن م�صاحبة هذا النوع من الب�رش ،فهم
بالء على غريهم .ويدعو ال�شاعر ملن ُيبتلى بهم �أن يكون اهلل يف عونه وما يزرع الإن�سان
يح�صد ،والبذور ال تعطي ثمارها يف �أر�ض قاحلة ،وفاقد ال�شيء ال يعطيه ،وال العطور تطيب
زهور منت وترعرعت يف �أر�ض يانعة باملحبة ،يقول ال�شاعر:
رائحتها �إال من
ٍ
ْوعامِ ���ل َزعيم وما�ش���ي َم�شْ ِي ْة بو َعلي
ِواللّ���ي ْب تُ�شْ ُع���ر �إ ُّن��� ْه يف عِ نْدو غُ رو ْر
ي���ا �صاحِ بي َل تْ�صاحِ ب���وُ ،ح ِّب ُّ
ع�ي�ن المْ ُ ْبتَل���ي
الظهو ْر
�أ ْك�َب�رَ َب�ل�ا َ ،وا ِ
هلل ْي ِ
�ض المْ احِ لي
����ض ِت ْعط���ي َز ِرع �إلاّ ا ُّب���ذو ْر
م���ا يف �أَ ِر ْ
ْوم���ا يف ُبذو ِر اتْغِ ��� ْل فَ ا ْر ِ
ربي���ت على َنب���ع املَحب���ه مدلَّلي()53
بيطي���ب �إلاّ مِ ���ن ُزه���و ْر
ِوا ْل ُعطُ��� ْر م���ا
َِْ ْ َ
ْ ِ َ ِّ ْ َ
ْ
ويدعو ال�شاعر �إىل امل�ساواة بني النا�س ,وعدم االغرتار باملظاهر الزائفة ,وجعل الغنى
وكرثة الأموال اعتباراً للحكم على الب�رش،والتفريق بينهم ,فال فرق يف العي�ش يف خيمة
و�س ّيده ,ما داموا جميع ًا مت�ساوين يف
مهرتئة بالية� ,أو يف الق�صور العالية ,وال بني العبد َ
القبور ,ومقيا�س الإن�سان هو عمله ال�صالح ,ومر�ضاة اهلل� ,سبحانه وتعاىل .وي�ضمن ال�شاعر
بقلب
املعاين الدينية امل�ستلهمة من قولة تعاىل»:يوم ال
ينفقع مالٌ وال بنون �إال من �أتى اهلل ٍ
ُ
�سليِم»( .)54والفقراء ال�صابرون على حياة الفقر هم الفائزون بر�ضى اهلل وجنته ,فالعمى
احلقيقي هو عمى القلوب ,الذي ي�ؤدي �إىل ال�ضياع والهالك .وال ُتقا�س حياة الإن�سان يف
الأيام وال�شهور ,وال بكرثة املال ,ولب�س الغايل والنفي�س من احللي ,بل بقرب الإن�سان من
ربه وطاعته ,و�شكره على نعمه ,وقناعته ور�ضاه مبا ق�سمه اهلل له ,يقول ال�شاعر:
م���ا يف فَ��� ِرقْ َل ْت َفكِّ���ر انْه���ا ُم�شْ كِلي
ب�ي�ن الخْ ِي���ا ِم المْ ِ هْترِ ِ ِّي���ي ِوالقُ�ص���و ْر
ِ
يف ال َق�ِب�رِ ْ م���ا يف �سي ْد �أ ْو خ���ا ِد ْم َويل
ل�سي��� ْد َم��� ْع َع ْبدو تَ�س���اوى يف القُبو ْر
�إِ ّ
نتيج���ه محْ َ �صلَّي
كَم مِ ْن غَ ن���ي فْ ُع ْمرو �إلو ُ�س ْف ُن و ُبحو ْر
ُبكْ���رى �إل���و ْج َهنَّ���م ِ
ْو َك ْم مِ ��� ْن فَقري و ُم ْع��� َدم وعا ِي�ش َ�صبو ْر
ُبكْ���رى ِبف���و ِز ْب َج ِّن��� ِة ال��� َّر ِّب ا ْل َعل���ي
ْ���دان نو ْر
ها�ش مي��� ِل ْومِ ك َْحلي
ي���ون م���ا ِب ْد ْ
يا �صاحِ ب���ي َل ْي َ�س ا ْل َعمى ُفق ْ
ِف ْع ْ
ال�صدو ْر
ِ�ض ْعن���ا َق ِب���ل ِن ْب���دا ِب����أ َّو ْل َم ْر َحل���ي
ُل���وب ا ْل ِف ُّ
ل ِك ْن �إِذا ْب ِت ْعمى الق ِ
����ش � ْأع���وا ْم َوا ّي���ا ُم و�شُ هو ْر
����س الحْ ِلي
ِوال ُع ُم��� ْر مِ ْ
ُث المْ���ا ْل وال ِل ْب ِ
ْوال ه���و ْبك رْ ِ
وعا قَ���د ما بتْكون َنفْ�س��� ْك فا�ضلي()55
ِ���ت ُم�ؤْمِ ْن �شَ كو ْر
ِ
ُع ْم َركْ قَ��� َد ْر َم ت ِ
ْكون ان ْ
ّْ ِ ْ َ

وي�ؤكد ال�شاعر على تر�سيخ القيم الإيجابية يف غري ق�صيدة له ,فرناه يعقد موازنة
بني ف�ضائل النا�س و�صفاتهم ,ونهجهم يف حياتهم؛ ليح َّثهم على القيم الف�ضلى ,واالبتعاد
عن الرذائل ,فعلى الإن�سان �أن َيعي جيداً طريقه يف احلياة ,بحيث ي�سري على ُخطى ثابتة؛
حتى ال يقع يف الإثم والباطل .وقد �شبه احلياة بال�سيف احلا ّد املُ�سلَّط على رقاب الب�رش.
ويحث الإن�سان على العطاء امل�ستمر دون مقابل ،وعدم االكتفاء بالأخذ فقط ,و�أن يكون
ع�ضواً �إيجابي ًا فاع ًال يف حياتهُ ,م�شع ًا باحليوية واحلركة ,وال يكون كال�صخرة يف
جموده� ,أو كاملومياء املحنطة ال حياة فيها ,وال حاجة لها �إال للت�رشيح والتحليل .ويدعو
ال�شاعر �أي�ض ًا �إىل العمل ,وعدم الك�سل ,واالبتعاد عن الذلّ الذي ُيدين من منزلة �صاحبه,
وال�سعي دائم ًا لطلب ال ُعال ,ورفعة ال�ش�أن؛ لأن الإن�سان يح�صد ثمار ما يزرع من عمل وجد
ومثابرة ,يقول ال�شاعر:
خ�ي�ر يف ال ُّدنيا خَ طا
���ج
ْ
�إِللّ���ي َع َم ْن َه ْ
ي���وف ْم َ�سلَّطا
نا�س���ي الحْ َيا ِة انْه���ا ُ�س
ِ
ْ����ش ا ْل َعطا
يف نا����س توخِ ْذ م���ا ْب ِت ْع ِرف ِ
نا����س َ�صخْ ��� َره ْومو ْمي���ا ِء محْ َ نَّطا
يف
ْ
نا����س َمكْت���ويف الأَي���ادي ْم َر َّبط���ا
يف ْ
باعه���ا
يف
نا����س َل ْل َعلْي���ا ْء َم��� َّد ْت ْ
ْ

غ�ي�ر ا ْل خَ طِ ْو ُت ْه ْت َو ِّق ُع��� ْه فْ �إِ ْث ِم الخْ َطا
ِ
واح ْد َ�سطا
ُك ْل �سي���فْ مِ نْه���ا عا ُعنُ���قْ َ
���و قَطا
يف
نا����س ِت ْعطي م���ا ْبتوخِ ْذ َل ْ
ْ
َو ّديلْه���ا َع المْ َ�شرْ َح���ا ْو المْ َ�شرْ َط���ا
���ت ذَليل���ي ُذلْه���ا ُذ ِّل ا ْل َوط���ا
عا�شَ ْ
وعا َقد م���ا ب ْت َفر�ش يك���ون ا ْلغَطا ()56
ِ
ْ
ِ ِّ ِ ْ
ْ

ويكرث ال�شاعر من تركيزه على القيم النبيله ال�سامية التي عهدناها عند الأجداد,
وحافظت على وحدتهم ومتا�سكهم �سنني طويلة ,من حث على التوا�ضع ,و�سمو الأخالق,
ونبذ التكبرّ والرياء ,والغدر واخليانة ,وانعدام الإن�سانية ,وال�سعي لتحقيق امل�صالح
ال�شخ�صية على ح�ساب الآخرين .كما يدعو �إىل البعد عن احلقد ,ونكران اجلميل ,و�أكل
تقبل الن�صيحة ,و�أكل القوي لل�ضعيف .و ُيعرب ال�شاعر عن رف�ضه للقيم
احلرام ,وعدم ُّ
ال�سلبية التي كرث انت�شارها يف املجتمع الفل�سطيني ,ليتغيرَّ هذا الزمن ,وي�سود فيه الأنذال
واجلبناء ,لت�صبح �سنة متبعه لدى الكثري من بعدهم .فال وجود لل�صادق الأمني بينهم
وما ذلك كلّه �إال من مخُ لَّفات االحتالل ,وما �أثاره من فرقة وانق�سام ,وانعدام الأخالق,
وخيانة الأوطان ,يقول جنيب �صربي يف ق�صيدة زجلية له بعنوان (كل واحد ُم ْعجب
ب�شخ�صيتو) ,ي�صف فيها �أحوال الب�رش ,وتغيرّ �أحوالهم:
���وان
مان
ِبل َْ�س َع��� ْك ِبا ْلقَف���ا مِ ْث��� ِل الأُ ْف ُع ْ
مِ ْن ُه��� ِم ا ْل با ْل ِو ِج ْه ِب ْعطي���كِ الأَ ْ
����س َر َّب��� ْك �إ ِّل �أَ ْدرى ْب ِن ِّيت���و
�سان
خُ ْذ َحك���ي َم ْع�سو ْل مِ ْن ِ
را�س ال ِّل ْ
ْو َب ْ
ال�ساطْ ع���ا عِ نْدو �شُ كوكْ
مِ ْن ُه ِم اللّ���ي َح َ�س ْب حا ُل ْه مِ ِن المْ ُلوكْ
ِو ْب�شَ م ِْ�سن���ا ّ
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ال�سلوكْ
���و ِن ْن ُظ ْر َعل���ى ُح ْ�س ِ
���ن ُّ
����س َل ْ
َب ْ
مِ ْن ُه��� ِم ال��� ِّل ْيجا ْملَ��� ْك َل ْل َم ْ�صلَح���ا
ا�ستَحى
َل ِ
���و �شْ َو ِّي��� ْه َب ْ�س َع���ا حالُ��� ْه ْ
مِ ْن ُه��� ِم اللّ���ي حالِ���فِ انّ���و م���ا ْينا ْم
اح�ِت�رِ ا ْم
���و ِكلْم���ي ِب ْ
ِو ْن ن ََ�ص ْحت���و َو َل ْ
حوت
����ش ِبا ْلفِعِ ��� ْل
مِ ْن ُه��� ِم اللّ���ي عا ِي ُ
ْ
م���وت
م���وت ي���ا ب���و َم ْب��� َد�أُ �أَخْ �ل�اقْ
ْ
ْ
مان
ي���ا َز ِ
م���ان المْ���ا َم��� َرقْ مِ ْثلَ��� ْك َز ْ
ب���ان
ُك ْل مخَ ْ
ل���وق ا ْن َو َ�ص���فْ نِ��� ْذ ُل َج ْ
ِ

عي���ب ِن ْنطُ���قْ قي ْمت���و ِو ْ�س ِو ِّيت���و
ْ
َب ْع��� ِد مِ نْها...مِ ��� ْن َحيات���و ِت ْن َمح���ا
م���ا ِببي��� ْع بمْ���ا ْل ِ �إنْ�سا ِن ِّيت���و
غ�ي�ر م���ا يِ�شْ ِب��� ْع ُجنون���و ِبالحْ َ���را ْم
ْ
���ب �سيفُ��� ْه ْوخِ ن َْج���رُ ْه ْو�شِ برْ ِ ِّيت���و
َ�س َح ْ
ف���وت
غ�ي�ر يف َبطْ ن���و ِب ْ
ال�س َم��� ْك ل ِْ�ص ْ
ِو َّ
ِ����ش ُ�سخْ ِر ِّيت���و
َهال َّز َم��� ْن َم ْب ِت ْع ِرق ْ
ل�س���ان
ِ�ص��� ُدقْ  ،ال
ْ
ال َو ِج��� ْه  ،ال َي��� ْد ت ْ
ل ْفتُ���ه و ُذريت���و()57
في��� ْك كِ�ْث�رْ َ ْت خِ ِ ْ ْ ِّ ِّ

وي�ؤكد ال�شاعر على القيم الإيجابية ,ونبذ ال�صفات ال�سلبية ,من الغدر واخليانة ,وقلة
الوفاء ,ونكران اجلميل ,ورد احل�سنة بالإ�ساءة ,وقد �ضاق �صدره ,وطفح به الكيل ,ليقول
كف بالء ه�ؤالء الب�رش ,يقول ال�شاعر عن ق�صيدة له بعنوان
ب�أن اهلل وحده هو القادر على َّ
(ال�شيقل):
يف نا����س َل ْج���ل امل َْ�صلح���ة تحْ ِ َّب��� ْك
لح���ة بنْ�سوكْ
مِ ���ن َبعِ ���د ه���ذي امل َْ�ص َ
بي�ص�ي�رو َحتْ���ى ْيحي���دو َع���ن َد ْر َب ْك
مِ ���ن خ���وف َحتْ���ى بمْ َ ْر َحب���ا ْي َح ّيوكْ
مِ ْ�سك�ي�ن طَ َّي���ب �إنِ���ت �ش���و َذ ْن َب��� ْك
ي���ا ري ْت ُه���م بالطيب���ة م���ا عِ ْرف���وكْ
�إنْت���ي َز َر ْع���تِ النّا����س يف َقلْب��� ْك
وه ّم���ي َعل���ى �ش���وك و�أذى ِب ْرم���وكْ
ُ
َحطّي ْت ُه���م باقِ���ة َو ْرد َج ْن َب��� ْك
وه ّم���ي تحِ ِ ���ت �ساب���ع �أ ِر����ض َحطّوكْ
ُ
َم ْعل����ش ي���ا ط َّي���ب �إل���ك ر َّب��� ْك
ّا����س
بكْفي���ك مِ ���ن ��َش�ررَ ّ ال َب�ل�ا والن ْ
والنّا�س ك ّل النَا�س ما بكْفوك()58
ْ ُ
ْ
وفيما �سبق ت�ضمني للمثل ال�شعبي الفل�سطيني القائل« :اعمل خري تالقي �رش».
● ●�أغاين املنا�سبات:

رافق ال�شعر ال�شعبي الفل�سطينيون يف معظم منا�سباتهم الوطنية واالجتماعية والدينية.
وجل�أوا �إىل �إحياء حفالت الزفاف يف �سهراتهم (احلناء) التي ت�سبق يوم الزفاف؛ ليعي�شوا
�أجواء من الفرح ,ويقيموا حفلهم على �أنغام احلُداء ،والزجل ال�شعبي الفل�سطيني .فال�شعر
الزجلي»هو ال�شعر املنربي� ,شعر اجلوقات واحلفالت ,وال�شعر الذي ُين�شد ُمغ َّنى ,والق�صيد
والقرادى وما �شابهه .)59(»...واحلُداء يف �سهرات الأفراح يكون بني �شاعرين ،يبد�أ
واملو�شح,
َّ
َّ
الأول حديثه بال�صالة على النبي�-صلى اهلل عليه و�سلم -ومثاله يف �شعر جنيب �صربي

قوله:
�أول َم نب���دى باحلِ���دى
َ���ي
َّ
منوح���د احل َّ
ويف العادة ير ّد عليه ال�شاعر الأخر ر َّداً مماثالً ,ك�أن يقول:

القه���ار()60

َ�ص ُّل���وا عل���ى طه

املخت���ار()61

م���ن بع���د ه���ذا وال���ذي

َّ

ْ

ثم ي�أخذ ال�شاعر بالرتحيب ب�ضيوف ال�سهرة با�سم �صاحب احلفل ,ومتجيد �صفاته,
يقول جنيب �صربي:
ي���ا �أب���و حمم���د دعان���ا
ع���ن �شم���ايل و ميين���ي

ا�س ُم���ه ال���زُ َّوار
ْو َح ّيين���ا
ِب ْ
والوقَ���ار()62
�أه���ل ا َ
مل َها َب��� َه
َ

وكثرياً ما يلج�أ ال�شعراء ال�شعبيون يف حدائهم �إىل الغناء بلون من امل�أثورات ال�شعبية
ي�سمى (امل َُر َّبع) ,يحيون به �سهراتهم ,وحفالت زفافهم ,ومنه قول ال�شاعر جنيب �صربي:
غَ َنّيل���ى
كلمات���ك

مث���ل

عاملْر َّب���ع
النعن���ع

خ��� َّل ا ْل م����ش �سام���ع ي�سم���ع
و�أَحل���ى م���ن فُ��� ّل الريح���ان()63
ْ

ُربع يف الرتحيب ب�أعيان احلفل من �ضيوف وحم َلّيني  ,ويف
«و�أكرث ما ي�ستعمل امل َّ
الإ�شادة باحلفل و�صحبه ,ويف املحاورة بني احلداة يف موا�ضيع متناق�ضة» ,يحاول كل
التفوق على الأخر يف ال�صياغة الفنية ,ولي�س بهدف التجريح( .)64وقد يتالعب
طرف منهم ّ
ال�شاعر ب�ألفاظه يف احلُداء؛ فيلج�أ اىل قلب املعنى يف �أبياته ,ليت�ضح لنا اهتمامه بال�شكل
وامل�ضمون معاً ,وال يتح ّقق ذلك عند ال�شاعر� ,إال يف امتالكه ملهارات فنية عالية ,متكّنه من
بلوغ غايته ,وحتقيق مراده ,ويطلق على هذا النوع من الزجل ال�شعبي ( ا ُ
ملث ََّمن املقلوب),
كرر يف كل �شط ٍر منه ,ما �سبق وقاله يف
بحيث َّ
تتكون فيه املقطوعة من ثمانية �أ�شطرُ ,ي ّ
ال�شطر ال�سابق ,ومنه يف �شعر جنيب �صربي قوله:
���ط املعن���ى خَ لْ���ف ُ�سط���و ْر
ِ���ب خَ ���طْ
َح َّ
�إلّل���ي ِبقْ���رى ْوب ْكت ْ
خَ لّ���ى ال�شّ ُّ
بح���و ْر
���ط ن��� ْز َل
خَ لْ���ف ْ�سط���و ِر املعن���ى َح���طْ
ْ
�س���اب ال َب ُّ
ْ�صق���و ْر
���ط �ص���ا ِد
نِ��� ْزل
ْبح���و ُر خ��� َّل ال�شَّ ���طْ
ِ
�إىل الأوزان()65
�ص���ا ِد �صق���و ُر
ِب ْ�ضب���طْ
�س���اب ال َب���طْ
َ�ضب���طِ
ِ
ْ
واعتاد النا�س يف �أفراحهم �أن يقيموا حفالت الغناء ال�شعبية /الرتاثية ,وقت زفاف
وحمامة؛ بحيث يتبعه املوكب ,ير َّددون الالزمة خلف ا َ
حل َّداء ,ويقوم ال�شاعر بدوره
العري�س َّ
بالغناء للعري�س ومتجيده ,وقد �شاركته عائالت البلد والأ�صدقاء والأقارب يف احتفاله,
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فكان هو الفار�س املغوار (عنرتة) بينهم .ثم ي�أخذ ال�شاعر يف الغناء لوالد العري�س َو َم ْن دعاه
�إىل احلمام يف بيته ,ويبدو ذلك يف �شعر جنيب �صربي:
َفل َْ�سطين َّي ْه ِوالْوطَ ْن َوطَ نَا
دار الأفراح عمرا ِن ْه ْب �أهاليها
َعري�سن���ا
ب����س
ب����س
عاري�سِ ن���ا
َع ْن�َت�رَ
َع ْن�َت�ررَ
َع ْ
َع ْ
ري�س ط ْل َع ْت ُك َّل احلَماي ْل
َم ِع ال َع ْ
يابو حممد القينا َع الب ّوا ِب ْه
�شار ْد وي ْن يا غزالِ البرَ ّ ّي ْة
ي ل على دار العزومة والكرم()66
ِخْ ِفْ
َ
ْ
وتتكرر هذه املعاين الزجلية يف �أ�شكال الق�صيد ال�شعبي يف منا�سبات الأفراح ,ويحاول
ال�شاعر الت�أثري يف امل�ستمعني من خالل القوالب اللحنية التي تهتز م�شاعرهم عند �سماعها,
(القرادى) ,التي ينظم ال�شاعر فيها زجله يف زفة العري�س �أو يف �آخر �سهرة
ومن هذه الأ�شكال َّ
حيي ال�شاعر الديرة التي يحلُّ بها� ,أهل الدار و�ضيوفها
(احل ّناء) �أو يف حمام العري�س ,حيث ُي ّ
الكرام الذين يحلو ال�سهر بوجودهم ,يقول ال�شاعر:
فيه���ا
ولّل���ي
دي ِرتْن���ا
���ي ال��� ّدا ُر � ْأه��� ِل ال��� ّدا ْر
َح َّ
ُك َّل ال���زّ ّوار
���ب يف
َم ْر َح ْ
مِ ��� ْن لكْب���ا ُر م��� ْن ل�صغْ���ا ْر
َم ْع ُه��� ْم ل���و ط���ال امل�ش���وا ْر
الأَزه���ا ْر
مِ ْث���ل
َب ْ�س ْمت ُه��� ْم

اح ّييه���ا
���ب
�إنيّ
ِ
َ
واج ْ
الفيه���ا
الّل���ي
وال�ضي���فِ
َهلّ���وا
َع ال ّدي���ره
َهلّ���ي
َحلّ���وا
كا�س���ات احل ْنظَ��� ْل
يمُ َ لّ���و
� ْأن
اليمُ ْ كِ��� ْن
ليه���ا()67
َرب���ي
ِ
كث�ي�ر محْ َ ّ

ونلحظ مما �سبق �أن هذه الأغاين –�أغاين الطلعات -متتاز بب�ساطتها و�سهولة تراكيبها
رس �إبداعها «يف
وو�ضوحها؛ لأن هدفها الأ�سا�سي هو الغناء والت�أثري يف امل�ستمعني ,ويكمن � َ
حتدثه من �صدى يف نف�س اجلمهور( .)68ويبدو �شدة انفعال
عذوبة �أحلانها و�سياقها» وما ُ
ليهبوا لن�رصة
ال�شاعر وت�أثره ،حني ي�رصخ ب�أعلى �صوته م�ستنجداً بالعرب وامل�سلمني؛ ُّ
القد�س ,والأق�صى ,وقد د َّن�سها �شارون وجي�شه ,ودا�سوا على رقاب امل�صلني ,وكرث القتل,
و�سالت الدماء منهم ,ف�أين ال�شهامة والرجولة يا عرب ,يقول ال�شاعر يف �أغنية (الدلعونا):
�شُ فْت���و �ش���ارون وجي����ش الق���ذا َره
���و عِ نْ��� ِد ال َع��� َرب ن ْتفِ���ة َح���را َره
ل ْ
عل���ى دلعون���ا عل���ى دلعون���ا

جاي���ي عالأقْ�ص���ى ي ْع َم���ل ِزي���ا َره
�ل�ا م���ا �شُ فْن���ا ِو ْجه���و �شارونا
� ْأ�ص ً
ن���ادي َع ا َل َع��� َرب م���ا ِب ْ�سم َعون���ا

يج���ري فينا
�شفت���و ي���ا َع��� َرب ي���ا ُم ْ�سلِمين���ا
�ش���و َهل���ي ِب ْح َ�صل و ْب ْ
ِونْتو مِ �ش انت���و ْوهونا ْومِ �ش هونا
ال��� َّد ِم ْب ِينْ��� ِزف مِ ���ن َفل َْ�سطين���ا
ن���ادي ع العرب م���ا ب�سمعونا ()96
عل���ى دلعون���ا عل���ى دلعون���ا
ْ َ
َ ََ
وجد الباحثون �أن هناك عالقة وثيقة بني �شعور الإن�سان و�شدة انفعاله مبا يدور
حوله� ,أو مبا يفكّر فيه ,فيلج�أ �إىل التعبري عن مكنونه وانفعاالته املختلفة من حزن ,وفرح
وحما�سة وي�أ�س وغريها ,بلغة انفعالية �صاخبة( .)70متتع ال�شاعر جنيب �صربي بثقافة
يج�سد واقعه الن�ضايل واالجتماعي بق�صائد
وا�سعة ,وقدرات عاليه ,ا�ستطاع بوا�سطتها �أن َّ
زجلية ب�أ�شكالها املتنوعة ,حترك امل�شاعر ,وته ّز م�شاعر القارئني وامل�ستمعني لأزجاله.

اخلامتة:
كانت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها يف هذا البحث:

ُ 1 .1عن َِي ال�شاعر جنيب �صربي بجمع الرتاث ال�شعبي ،وحتقيقه وتدقيقه ومتحي�صه؛
احل�سون حادي فل�سطني،
ليكون الرائد فيما ّ
مت جمعه لبع�ض ال�شعراء ال�شعبيني مثل يو�سف ّ
الذي ُو�صف ب�أنه فار�س العتابا يف بالد ال�شام ،واكب يف �أغانيه ال�شعبية م�سرية الثورة
العدو
مواز مع املقاتلني وت�ضحياتهم يف خط املواجهات مع
الفل�سطينية؛ لي�سري بخطّ
ٍ
ّ
ال�صهيوين.
2 .2كان جنيب �صربي ”�أول َمن علَّق اجلر�س �أمام الباحثني” على ح ّد قوله يف
كتاب(:فر�سان الزجل ال�شعبي واحلُداء الفل�سطيني) يف درا�سة ا�ستغرقت منه ثالث �سنوات
فردي متوا�صل مع عائلته؛ خلدمة تراث هذا الوطن ،وحفظه من ال�ضياع،
عمل وجه ٍد
يف ٍ
ٍّ
�إميانا منه بتثبيت �أ�صالة هذا ال�شعب ،وح ّقه يف تراث �أجداده .و ّثق يف هذا الكتاب لعدد غري
قليل من م�شاهري ال�شعراء ال�شعبيني الفل�سطينيني خالل القرن التا�سع ع�رش والن�صف الأول
من القرن الع�رشين.
تنوعت مو�ضوعات الزجل يف �شعر جنيب �صربي ،و�أبرزها البعد الوطني والن�ضايل
ّ 3 .3
الذي ال تكاد تخلو منه ق�صيدة من ق�صائد ال�شاعر .ويبدو وا�ضح ًا يف حديثه عن �أطفال
فل�سطني ،وت�صويره ملعاناة املر�أة الفل�سطينية ،وبيانه ل�صورة القد�س ب�شكل خا�ص ،وللمدن
الفل�سطينية ب�شكل عام وما �أ�صابها من ويالت االحتالل .ويف �أغاين املوا�سم الزراعية
وغريها .وامل�ضمون االجتماعي ،الذي بث فيه ال�شاعر الكثري من احلكم واملواعظ ،التي
تنطوي على ال�صفات الإيجابية التي ي�سعى �إىل تر�سيخها يف الأذهان ،و�أغاين املنا�سبات
الوطنية واالجتماعية.
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�4 .4أن ال�شاعر جنيب يعاقبه نظم يف �أ�شكال الزجل املختلفة من ُق ّرادي ،و�رشوقي،
وم َع ّنى وعتابا...الخ و�أجاد ،وا�ستطاع �أن ُيالم�س قلوب �شعبه ،وي�شغف �أ�سماعهم.
ُ

التوصيات:
1 .1العمل على دعم ال�شعراء ال�شعبيني مادي ًّا ومعنوياً؛ جلمع هذا الرتاث يف دواوين
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املصادر واملراجع:
1 .1الأ�سدي� ,سعود� ,أغاين من اجلليل� ,أ�شعار زجليه ,ا لنا�رصة1976 ,م.
2 .2الربغوثي ,عبد اللطيف حممود ,ديوان �شيخ ال�شعراء ال�شعبيني ,راجح غنيم ال�سلفيتي,
املطبعة الوطنية للكمبيوتر ,رام اهلل ,فل�سطني1994 ,م.
3 .3الربغوثي ,عبد اللطيف ,الأغاين العربية ال�شعبية يف فل�سطني والأردن ,مكتبة الوثائق
والأبحاث.
4 .4بياد�سة� ,صبحي ,باقة الغربية م�سرية وتاريخ ,دار الفاروق للن�رش والتوزيع ,نابل�س,
ط199 ,1م.
الرطيب ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار
5 .5التلم�ساين،
املقري ،نفح الطيب من غ�صن الأندل�س ّ
ّ
�صادر ،بريوت.
6 .6جدعان ,ف ْهمي ,نظرية الرتاث ,دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع ,عمان ,الأردن ,ط,1
1985م.
7 .7حجاب’ منر ,ال�شهيد �إبراهيم نوح ,رابطة الكتاب الأردنينيwww.yazori.com.
8 .8ح�سونة ,خليل ,الفولكلور الفل�سطيني (دالالت ومالمح) ,امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية للإر�شاد
القومي ,ط2003 ,1م.
9 .9احلموي ،ابن حجة ،خزانة الأدب ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت ،لبنان ،ط1991 ،2م ،ج.1
1010زكي احلاج ,اوزان الزجل و�أوزان اخلليل ,الرابطة الوطنية للأدب ال�شعبي الحتاد

الكتاب اجلزائريني(،ب.د.ت).
1111ال�شايب� ,أحمد� ,أ�صول النقد الأدبي ,مكتبة النه�ضة امل�رصية ,القاهرة ,ط.8
1212ال�صباغ ،مر�سي ،قراءة جديدة يف ال�شعر العربي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رش،
الإ�سكندرية2002 ،
�1313أبو �صبيح ,يو�سف ,امل�ضامني الرتاثية يف ال�شعر الأردين املعا�رص ,اململكة الأردنية
الها�شمية ,عمان.1990 ,
1414عتيق ،عبد العزيز ،الأدب العربي يف الأندل�س ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،لبنان،
.1995
1515كناعنة� ,رشيف ,الدار دار �أبونا ,مركز القد�س العاملي للدرا�سات الفل�سطينية ,القد�س,
1992م.
1616كناعنة� ,رشيف ,مِ ْن ين�سى قدميه  ...تاه! درا�سات يف الرتاث ال�شعبي والهوية
الفل�سطينية ,م�ؤ�س�سة الأ�سوار ,عكا ,ط ,1متوز.
1717مقدمة ابن خلدون ،دار ابن خلدون ،الإ�سكندرية(،ب.د.ت).
1818املو�سوعة الفل�سطينية ,الق�سم الثاين ,الدرا�سات اخلا�صة ,املجلد الرابع ,درا�سات
احل�ضارة ,بريوت ,ط1990 ,1م.
1919ابن منظور ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،ط� ،3سنة.1994
2020يعاقبة� ,صربي جنيب ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح ,وزارة الثقافة الفل�سطينية,
ط2012 ,1م.
2121يعاقبه ,جنيب �صربي ,فر�سان الزجل واحلداء الفل�سطيني ,بيت ال�شعر,رام اهلل,
فل�سطني ,ط2007 ,1م ,ج.1
مراجع الكرتونية:
�1 .1سلوان فل�سطني ,ويكيبيديا,
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?search

2 .2ق�صة طائر الفينيق ,اجلمعة ,مايو,
meithalum.montadarabi.com/t160-topic 2009/29.

3 .3احلركة القومية الفل�سطينية ,املو�سوعة احلرة ,ويكيبيديا,
(https://ar.wikipedia.org/wiki/).
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

459

العدد السادس 2018

460

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

()Endnotes

(*) ا�ستقيت هذه املعلومات من ال�شاعر نف�سه.
(*).يو�سف احل�سون :من موالد �شعب ق�ضاء عكا عام �،1927شاعر ف�صيح و�شاعر زجلي
منربي ،و�شاعر ميداين .قام جنيب يعاقبه بجمع �أعماله يف ثالثة �أجزاء �صدرت عام 2011
بعنوان حادي فل�سطني .وهو �صاحب برنامج (�صوت فل�سطني� -صوت الثورة الفل�سطينية)،
تويف يف لبنان عام .1979
1 .1ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة ( زجل).
2 .2احلموي ،ابن حجة ،خزانة الأدب ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت ،لبنان ،ط1991 ،2م ،ج،1
�ص.90
3 .3يعاقبة ،جنيب �صربي ،ق�صيدة املحكي وحماكاة الف�صيح ،وزارة الثقافة الفل�سطينية،،
ط2012 ،1م.
4 .4ال�صباغ ،مر�سي ،قراءة جديدة يف ال�شعر العربي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رش،
الإ�سكندرية� ،2002 ،ص.68
الرطيب ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار
5 .5التلم�ساين،
املقري ،نفح الطيب من غ�صن الأندل�س ّ
ّ
�صادر ،بريوت ،ج� ،4ص.24
6 .6مقدمة ابن خلدون ،دار ابن خلدون ،الإ�سكندرية� ،ص.441
7 .7املو�سوعة الفل�سطينية ,الق�سم الثاين ,الدرا�سات اخلا�صة ,املجلد الرابع ,درا�سات
احل�ضارة ,بريوت ,ط1990 ,1م� ,ص.69
8 .8ق�صة طائر الفينيق ,اجلمعة ,مايو,
meithalum.montadarabi.com/t160-topic 2009/29.

9 .9احلركة القومية الفل�سطينية ,املو�سوعة احلرة ,ويكيبيديا,
(https://ar.wikipedia.org/wiki/).

�1010أبو �صبيح ,يو�سف ,امل�ضامني الرتاثية يف ال�شعر الأردين املعا�رص ,اململكة الأردنية
الها�شمية ,عمان� ,1990 ,ص.238
1111يعاقبة� ,صربي جنيب ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص.19
1212نف�سه� ,ص.19
1313نف�سه� ,ص.20

1414كناعنة� ,رشيف ,مِ ْن ين�سى قدميه  ...تاه! درا�سات يف الرتاث ال�شعبي والهوية الفل�سطينية,
م�ؤ�س�سة الأ�سوار ,عكا ,ط ,1متوز� ,,ص.67
1515يعاقبه,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص.60
1616ينظر� ,سلوان فل�سطني ,ويكيبيديا,
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?search

1717يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص.60
�1818أبو �صبيح ,يو�سف ,امل�ضامني الرتاثية يف ال�شعر الأردين املعا�رص� ,ص.103
1919يعاقبة ,جنيب �صربي ,ق�صيدة (ال ت�س�ألوا).
2020جدعان ,ف ْهمي ,نظرية الرتاث ,دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع ,عمان ,الأردن ,ط,1
1985م� ,ص.26
2121يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة (لغزة ها�شم الآن الزيارا).
2222كناعنة� ,رشيف ,مِ ْن ين�سى قدميه ...تاه! � ,ص.87
2323يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة (حل امل�سا).
2424كناعنة� ,رشيف ,الدار دار �أبونا ,مركز القد�س العاملي للدرا�سات الفل�سطينية ,القد�س,
1992م� ,ص.41
2525يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة (ال ت�س�ألوا).
2626نف�سه.
2727ح�سونة ,خليل ,الفولكلور الفل�سطيني (دالالت ومالمح) ,امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية للإر�شاد
القومي ,ط2003 ,1م�,ص.342
2828يعاقبة ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص.68
2929نف�سه� ,ص.68
3030نف�سه� ،ص68
3131نف�سه� ,ص.72
3232نف�سه� ,ص.72
3333نف�سه� ,ص.73
3434حجاب’ منر ,ال�شهيد �إبراهيم نوح ,رابطة الكتاب الأردنيني� ,ص.37
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

461

العدد السادس 2018

462

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

3535يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة( ختيار).
3636نف�سه.
3737بياد�سة� ,صبحي ,باقة الغربية ,م�سرية وتاريخ� ,ص.261
3838املو�سوعة الفل�سطينية ,الق�سم الثاين ,الدرا�سات اخلا�صة ,املجلد الرابع� ,ص.86
3939يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص.69
4040كناعنة� ,رشيف ,مِ ْن ين�سى قدمية...تاه!� ,ص.85
4141يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص.77
4242كناعنة� ,رشيف ,مِ ْن ين�سى قدمية...تاه! � ,ص.87
4343يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص.76
4444نف�سه� ,ص.76-77
4545يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة( �صحي ابني).
4646الفنون ال�شعبية قادرة على حمل الق�ضايا و�إي�صالها للنا�س ب�سهولة ,جنني/2/ 17 ,
 ,2004وفا.
4747الربغوثي ,عبد اللطيف ,الأغاين العربية ال�شعبية يف فل�سطني والأردن ,مكتبة الوثائق
والأبحاث� ,ص.117
4848بياد�سة� ,صبحي ,باقة الغربية م�سرية وتاريخ ,دار الفاروق للن�رش والتوزيع ,نابل�س,
ط1997 ,1م� ,ص.272
4949يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صح� ,ص.53
5050املو�سوعة الفل�سطينية ,الق�سم الثاين ,الدرا�سات اخلا�صة ,م� ,4ص.91 - 90
5151يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,حماكاة الف�صيح� ,ص.28
�5252سورة ال�شعراء� ,آية.89 - 88 :
5353يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة املحكي ,وحماكاة الف�صيح� ,ص�- 28ص.29
5454نف�سه� ,ص.41
5555نف�سه� ,ص.88 - 87
5656يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة ( ال�شيقل).

5757زكي احلاج� ,أوزان الزجل و�أوزان اخلليل ,الرابطة الوطنية للأدب ال�شعبي الحتاد الكتاب
اجلزائريني� ,ص.30
5858يعاقبه ,جنيب �صربي ,فر�سان الزجل واحلداء الفل�سطيني ,بيت �شعر ,رام اهلل ,فل�سطني,
ط2007 ,1م ,ج� ,1ص.16
5959نف�سه ,ج� ,1ص.17
6060نف�سه ,ج� ,1ص.17
6161نف�سه ,ج� ,1ص.18
6262الأ�سدي� ,سعود� ,أغاين من اجلليل� ,أ�شعار زجليه ,النا�رصة1976 ,م� ,ص.39
6363يعاقبه ,جنيب �صربي ,فر�سان الزجل واحلُداء الفل�سطيني ,ج� ,1ص.21
6464نف�سه ,ج� ,1ص.24
6565يعاقبه ,جنيب �صربي ,فر�سان الزجل واحلداء الفل�سطيني,ج� ،1ص.36
6666الربغوثي ,عبد اللطيف حممود ,ديوان �شيخ ال�شعراء ال�شعبيني ,راجح غنيم ال�سلفيتي,
املطبعة الوطنية للكمبيوتر,
6767رام اهلل ,فل�سطني1994 ,م� ,ص.57
6868يعاقبه ,جنيب �صربي ,ق�صيدة ( �سهرة مع القمر).
6969ال�شايب� ,أحمد� ,أ�صول النقد الأدبي ,مكتبة النه�ضة امل�رصية ,القاهرة ,ط� ,8ص.320

موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين

463

العدد السادس 2018

464

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل

ُه ِويَّة وانتماء

جتليات جنني واجلليل يف الرتاث الشعيب الغنائي الفلسطيين –
ً
أمنوذجا
(أبو عرب)
أ .حسني عمر دراوشة
باحث وحماضر يف علوم العربية وآدابها/جامعة غزة

ملخص:
ي�سعى هذا البحث �إىل بيان جتليات جنني واجلليل يف الرتاث ال�شعبي الغنائي الفل�سطيني
يف �أغاين (�أبو عرب) ،وذلك من خالل احلديث عن م�ضامني اخلطاب الغنائي ومو�ضوعاته يف
�صورة جنني واجلليل ،ور�صد جتليات جنني واجلليل يف الرتاث ال�شعبي الغنائي الفل�سطيني
من خالل �سياقات ن�صو�ص الأغاين ،التي برزت يف جت ٍّل طبيعي جلماليات احليز املكاين،
والتجلي الثوري وال�سيا�سي والقومي والتاريخي والديني واالجتماعي ،مع �إجراء مقاربات
حتليلية ن�صية لتلك التجليات ،والك�شف عن �أن�ساق لغة اخلطاب الغنائي ودالالتها يف ر�سم
�صورة جنني واجلليل ،وتو�ضيح كل ما �سبق باملنهج الو�صفي التحليلي للن�صو�ص املنجزة
لنماذج من �أغاين (�أبو عرب) ،ومن ثم اخلامتة وفيها نتائج البحث وتو�صياته ،وفهر�س
للم�صادر واملراجع.
الكلمات املفتاحية( :جتليات جنني واجلليل ،الرتاث الغنائي الفل�سطيني� ،أغاين �أبو
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

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 heritagesongs”Abu Arab”).

مقدمة:
متثل الأر�ض ومكان ال�سكن يف الكيان الفل�سطيني رمزاً لل�صمود والثبات والتحدي
يف ظل توايل موجات اال�ستعمار على فل�سطني ،فتغنى �أهل الفن والإبداع بحقائق مواقعهم
اجلغرافية وجمالها ،وتعد الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية من الو�سائل التعبريية التي ميتلكها
ال�شعب و�أبناء املجتمع يف خمتلف البيئات ،ويف تقلبات الأو�ضاع ،فيمتلك ال�شعب
الفل�سطيني موروث ًا غنائي ًا يدلل على جتربة فنية و�إبداعية جت�سد ال�شعور اجلمعي لأبناء
فل�سطني ،لذا ي�سعى هذا البحث �إىل بيان جتليات جنني واجلليل يف الرتاث الغنائي ال�شعبي
الغنائي الفل�سطيني ،من خالل اتخاذ مناذج من �أغاين �إبراهيم حممد �صالح املعرف بـِ(�أبو
عرب) ،ولد �سنة 1931م يف قرية ال�شجرة بني مدينتي النا�رصة وطربيا ،هو �شاعر ومن�شد
الثورة الفل�سطينية الكربى ،عانى من ويالت التهجري الق�رصي عام 1948م ،فلج�أ �إىل قرية
كفر كنا ،ومن ثم نزح �إىل قرية عرابة البطوف ،وبعد ذلك للبنان ومن ثم �إىل �سوريا وتون�س
وخميمات ال�شتات يف العامل� ،أ�س�س فرقته الأوىل عام  1980يف الأردن� ،سماها بـِ» فرقة
فل�سطني للرتاث ال�شعبي» ،ثم غريها با�سم « فرقة ناجي العلي»� ،ألّف وحلّن حوايل 300
�أغنية وق�صيدة عرب م�سريته الفنية ،تويف يف مدينة حم�ص ال�سورية بتاريخ  2مار�س عام
2014م بعد �رصاع مع املر�ض(�أبو عرب ،ويكيبيديا ،نت) ،فهو �شاعر الثورة الفل�سطينية
و�أحد رموزها ،الذي �أبدع يف �ساحة الغناء ال�شعبي الفل�سطيني ،وترك ب�صمات وا�ضحة و�آثاراً
غنائية خالدة ذات مو�ضوعات و�أدراج مو�سيقية متنوعة ،وذلك من خالل احلديث عن:
Ú Úاملبحث الأول -م�ضامني اخلطاب الغنائي يف �صورة جنني واجلليل عند �أبي
عرب -درا�سة مو�ضوعية:
Ú Úاملبحث الثاين -جتليات جنني واجلليل يف الرتاث ال�شعبي الغنائي الفل�سطيني من
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خالل �أغاين (�أبو عرب) -مقاربات �سياقية حتليلية:
Ú Úاملبحث الثالث -لغة اخلطاب الغنائي يف ر�سم �صورة جنني واجلليل عند �أبي عرب
– درا�سة ن�سقية داللية:
وبيان كل ما �سبق با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،من خالل االعتماد على
مناذج من �أغاين (�أبو عرب)؛ ال�ستجالء معامل جنني واجلليل يف الرتاث ال�شعبي الغنائي
الفل�سطيني ،وبيان �صورة جنني واجلليل ودالالتها يف حنايا اخلطاب الغنائي عند (�أبو
عرب) ،والك�شف عن الدالالت املتعلقة بجنني واجلليل عند �أهل الفن والإبداع ،وتقدمي ر�ؤية
فنية وا�ضحة تبني مكانة جنني واجلليل يف الذاكرة الرتاثية والوجدان ال�شعبي الفل�سطيني،
وتقدمي درا�سة متكاملة عن مكانة جنني واجلليل ملكتبة الأدب ال�شعبي الفل�سطيني خا�صةً،
وللمكتبة الإن�سانية عامةً ،مع االحتكام لبنية الن�صو�ص الغنائية ب�شكل مبا�رش ل�سهولتها
وتداولها بني جمهور املتلقني ،ما �أ�سهم يف �إنتاج بنية ن�صية متفاعلة� ،أدت ر�سائل
الن�صو�ص ومقا�صدها التي حوتها يف طيات ت�شكيالتها اللغوية ومقاماتها املو�سيقية
و�سياقاتها الأدبية.

املبحث األول  -مضامني اخلطاب الغنائي يف صورة جنني واجلليل عند أبي
عرب  -دراسة موضوعية:
يج�سد الأدب ال�شعبي خلجات ال�شعوب النفي�سة واهتمامها الروحية(�إبراهيم ،د.ت:
 ،)3وميثل بالن�سبة لل�شعب اجتاهاته وم�ستوياته احل�ضارية(ن�صار ،)16 :1980 ،ويتميز
الأدب ال�شعبي بـِاللغة ال�شاعرة التي «حتمل يف ثنايا طياتها م�ضامني �شعورية ومو�ضوعات
�شعرية»(دراو�شة ،)97 :2017،لقد بلور اخلطاب الغنائي يف بنية ن�صو�صه املو�سيقية،
م�ضامني ومو�ضوعات برزت مع �صورة جنني واجلليل،
◄◄املطلب الأول -الف�ضاء املكاين يف �شعر �أبي عرب:

يعد املكان من �أبرز الدوال ح�ضوراً يف �أغاين (�أبو عرب) ملا عاناه �أهل فل�سطني من
ت�رشد وت�رشذم حتت وط�أة �آلة القتل وال�سحق والنفي والتدمري للب�رش وال�شجر واحلجر ،و�أمام
مر�أى ماليني من بني الب�رش ،تلك هي م�أ�ساة القرن التي هزت �أركان م�شاعر الأحرار وفجرت
ينابيع �أحا�سي�سهم وهيجت كوامن �أنف�سهم؛ ملجابهة الظلم ون�رصة احلق واخلري ،ولعل �أبرز
املو�ضوعات التي تعلقت ب�صورة جنني واجلليل يف �أغاين (�أبو عرب) ،الغربة واحلنني للوطن
يف ظل ق�سوة الأمل وتراكم الآهات وطول االنتظار ،فال تربح جنني واجلليل خميلة الأغاين
ال�شعبية الفل�سطينية النابعة من �إميان ال�شعب وت�صور حياته ،فهو يتفاعل معها ب�صورة

عفوية(كناعنة ،)116 :2011 ،فيذكر (�أبو عرب) جنني ويفتخر بها وب�صمود �أهلها ،فيهدى
�إليها �أ�شواقه و�سالماته احلارة؛ فيقول (يعاقبه:)252 :2013 ،
َ�س ِّل��� ْم �س ِّل��� ْم َع
غَ ���زّ ِه
َح ّييل���ي

ْل�سط�ي�ن
ف
ْ
جن�ي�ن
ْو
ْ

وح ِّي���ي
ْبع���ايل

���ب الجْ َ ّباري��� ْن
�ش ْع ِ
ون���ادي
ال�ص���وتِ
ّ

جمع (�أبو عرب) بني جنني وغزة؛ حتقيق ًا لوحدة الرتاب الوطني يف الأغنية ال�شعبية،
لقد اختلط ال�سالم بالروح ال�شعرية الثائرة التي برزت فيها جنني بثوب ثوري يرف�ض الذل
والهوان ،وتت�صدى جنني و�أبطالها ل�صلف املحتل الغا�صب ،ومل يفارق الوطن خميلة الإن�سان
الفل�سطيني ،فالوطن ي�سكن يف م�شاعره و�أحا�سي�سه؛ فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه:)31 :2013 ،
(بي�سان)
َع (ا ْل ُق ْد ُ�س) و (يافا) (النّا صرْ� ِه) و
ي���ح َ�س ِّل ْم���ي ع���ا ىل َ�أ ْوط���اين
ِ
ي���ا ِر ْ
يهدي ال�شاعر �أ�شواقه �إىل مدن فل�سطني التاريخية ،ومنها مدينة النا�رصة التي تقع يف
اجلليل ،وما ترمز �إليهذ هذه املدينة من مكانة �سامقة يف التاريخ الفل�سطيني.
◄◄املطلب الثاين -املقاومة وحب الوطن:

يوا�صل اخلطاب الغنائي �إبراز �صورة جنني واجلليل التي قارعت املحتل و�أردفت
الثورة ب�أبطال يجابهون املحتل ويقارعونه بكل ب�سالة وقوة ،ويذكر القرى والأحياء يف
جنني واجلليل؛ فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه:)43 - 42 :2013 ،
َع (الرمل���ة) ع(الفالوجة)(�صبارين���ي)
عا(بي���ت ج���اال) و(يعب���د) و(جن�ي�ن)
(جمد لك���روم) (اجل����ش) م���ع (�سحماته)
ي���ا اهلل ي���ا خ ِّي���ي ِن ْرفِ��� ْد َث ْو ِرتْن���ا
عي�ش���ي بِ�شْ موخِ ��� ْك و ِرفيِّ را ِيتْن���ا
ني(�سِ ْحمات���ا) و(مجَ ْ ��� ِد لِ كْ���رو ِم)
م���ا ب ْ
ال�سم���ا ع ال�شَّ ج���ره حوم���ي
ي���ا طْ ي���و ِر َّ
ْو َعلى(اجلْلي���لِ)
َع(حيف���ا)
َ�س ِّل��� ْم
َعل���ى (رام اهلل) وعلى( َقلْقيل���ي)

(عنبت���ا) (ع���اره) و(عرع���ره) (زرعين���ي)
ع(الب�ي�ره) وع(ام الفح���م)( كف���رداين)
(عراب���ه) و(دي���ر الأ�س���د) (دالت���ا)
ن���ادى المْ ن���ادي ْب�ل�ادي طَ ْل َبتْن���ا
ظ ِّل���ي ْب�شُ موخِ ��� ْك را ِي���ه َع ِل ِّي���ه
ب�ي�ن الكُ���رو ِم
احل���ى المْ �ش���ي
ِ
ي���ا َم ْ
و ِّدي ل ْب�ل�ادي �أَ ْج َم��� ْل تحَ ِ ِّي���ه
����س اخلَلي���لِ)
َ�سلَّ��� ْم َع (دورا) و( ُق ْد ِ
ظَ ِّل��� ْك َي ْب�ل�ادي ُح��� َّره �أَ ِب ِّي���ه

ذكر (�أبو عرب) يف غنائه الثوري القرى املدمرة ك(زرعني) التي دمرتها قوات
االحتالل ال�صهيوين ،وذكر قرى ق�ضاء جنني كيعبد وزرعني وكفر دان ،وقرى اجلليل ك�أم
الفحم و�سحماتا وجمد الكروم ودير الأ�سد ،وقرية دالتا التي تقع يف ق�ضاء �صفد ،ف�أهل هذه
املدن والقرى يف جنني واجلليل �سلكوا درب الثورة والثوار ،و�أخذوا على عاتقهم مقارعة
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املحتل ب�صمودهم وثباتهم على قراهم التي تتعر�ض للتهويد واال�ستيطان ،ونالحظ �أن
مو�ضوع ال�شوق واحلنني جلنني واجلليل ومدنها وقراها مل يربح عقلية ال�شاعر ،في�أخذه
احلنني اجلارف �إليها؛ فيقول(�أبو عرب)(يعاقبه:)55 :2013 ،
راج هاديها
وطان
َ�س ِّل ْم َع �أَ ْر ِ
يا زا ْي ِر الْوطَ ْن ُر ْح َ�س ِّل ْم على الأْ ْ
�ض ال ُقد ْ
ِ�س مِ ْع ْ
ينادي �أبو عرب م�ستخدم ًا �أ�سلوب النداء الطلبي ،وك�أنه يريد حتريك همم الأحرار،
ويوقظهم وينبههم �إىل خطورة املحتل و�رضورة جمابهته ومقاومته بالأ�شكال والأ�ساليب
كافةً ،ويف خ�ضم حديثه وا�ستنها�ضه للهمم يذكر مدن اجلليل ك�صفد وما ت�شكل من �أيقونة
ثورية ،وعكا وما ترمز �إليه من مكانة مقاومة يف عقلية الإن�سان الفل�سطيني وتراثه
اخلالد ،ونحن نعلم ما ت�شكله عكا من رمز ثوري مقاوم ،فيقول املثل »:يا ويل عكا من
هدير البحر» ،مبعنى ال ي�ضري عكا هدير الأمواج ،مبا يحوي باملنعة واحل�صانة من ناحية
البحر وما ت�شكله �أ�سوارها وقالعها ،ويركز ال�شاعر يف م�ضامينه على �رضورة التحرر
وكن�س املحتل وطرده ،مع امتزاج ذلك مب�شاعر ال�شوق واحلنني ،مما يدلل على املكانة
الروحية التي يع�شق بها الفل�سطيني �أر�ضه ،وحبه لنيل احلرية واال�ستقالل؛ فيقول(�أبو
عرب)(يعاقبه:)57 :2013 ،
َ�سالم���ي
َم َع��� ْك
خُ ���ذْيل
ن�ي�ن) َل تْنام���ي
(�سخْ ْ
بالِ��� ْك َ

عل���ى
�إِال

(لمِ ْغ���ا ْر)
تْ�ش���ويف

و(الرّامِ ���ه)
الحْ َ ِّر َي���ا

ذكر قرى اجلليل ،وما ت�شكله هذه املدن من قوة ومناعة تقاوم املحتل وتكافح
وتنا�ضل من �أجل الثبات والبقاء ،ويوا�صل (�أبو عرب) �شوقه وحنيه يف ت�شكيل مو�ضوعات
ن�صو�ص �أغانيه؛ فيقول(�أبو عرب)(يعاقبه:)58 :2013 ،
َ�س ِّل���م َع هِ لن���ا َ�س ِّل���م َع هِ لْن���ا
وح ّي���ي وطَ نّ���ا َح ّي���ي َوطنّ���ا
َ

من َ�ص َف ْد َحتّى الغور ويلي َي عيني
كُلما ْيطُ��� ّل النّو ْر ويل���ي َي عيني

وير�سل (�أبو عرب) �سالماته احلارة �إىل مدينة عكا واجلليل العايل ،وما ت�شكله هذا
املدن من �أيقونة مو�ضوعاتية جعلت ال�شاعر يطلق م�شاعره و�أحا�سي�سه؛ ليعرب عن مكانتها
يف وجدانه؛ فيقول(�أبو عرب)(يعاقبه:)161 :2013 ،
وع(اجللي���ل الع���ايل)
َ�س ِّل��� ْم ع(ع���كا) َ

(بري زيت) َو(حيفا) (الطريه) (عني غزاله)

وي�ستحث (�أبو عرب) الهمم يف ت�شجيع العمل الثوري ،وبيان مكانته بني جمهور ال�شعب
الفل�سطيني ،الذي تعر�ض للظلم واالحتالل على �أي ِد قوى ال�رش من ال�صهاينة و�أعوانهم ،فيقول
(�أبو عرب)(يعاقبه:)163 :2013 ،

����ش قَ���ال املذي���اع
َو ْ�س َم���ع ِو ْ
حِ ّي���ي ال�ضف���ة والقط���اع

�شع���ب
ْ
�شع���ب
ْ

الث���ورة َم���ا ْب ِي ْن َب���اع
اجلب���ار
اجللي���ل

يبني ال�شاعر مكانة اجلليل ،وب�سالة �أهله يف مواجهة خمططات البغي والطغيان،
التي ت�ستهدف اجتثاث ال�شعب الفل�سطيني من �أر�ضه ودياره ،ذلك ال�شعب احلر الأبي
الذي ي�أنف الذل وال�ضيم ،ويثور يف وجه الطغاة الظاملني ،فيقول(�أبو عرب)(يعاقبه،
:)175 :2013
َي���ا ط�ي�ر الطاي���ر ُرفْ اجلنح���ان
َ�س ِّل���م َع���ا (عكا) و(�صف���د) كنعاين
َ�س ِّل��� ْم َع (يعب���د) َع (كف���ر ذان)

َ�س ِّل���م َع ب�ل�ادي وعل���ى �أوط���اين
َ�س ِّل���م (تر�شحيا) و(ع�ي�ن الزيتونا)
َ�س ِّل��� ْم َع (جنني) و�سه���ل (اللجونا)

والرتكيز على ر�ص ال�صفوف وتعزيز الوحدة يف مقاومة املحتل ،تلبية نداء املقاومة
يف �صد الظلم والعدوان عن �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه: 2013 ،
:)177 - 176
َي���ا
(غ���زة)
ع���ب
�شَ ْ
�صوت���ه
(غ���زه)
(رام

اجل���و
نِ��ْس�رْ
و(اجللي���ل)
ج َب���ار
بعِ ي���د
مِ ��� ْن
ِبت ِْ�صي���ح
(الب�ي�ره)
اهلل)

َو ْديل���ي
وال�ضف���ة
ْي َه���اب
َم
الث���وار
لِ
َي���ا (ع���كا)
ِبتْح ّي���ي

تحَ ِ ّي���ه
الغربي���ه
املني���ه
َح ّي���اين
ِق ْين���ي
لاَ
(جن�ي�ن)

ركز (�أبو عرب) يف م�ضامني خطابه الغنائي ومو�ضوعاته و�أفكاره التي طرحها يف
�أغانيه التي بينت �صورة جنني واجلليل على ال�شوق واحلنني للأر�ض والديار التي ُهجر منها
الإن�سان الفل�سطيني يف الغربة وال�شتات ،والرتكيز على املعاين الوطنية والثورية التي ت�سهم
يف ا�ستنها�ض الهمم و�إيقاظ ال�شعور الثوري يف مقارعة املحتل ومنازلته يف ال�ساحات
وامليادين ،والدعوة �إىل تعزيز الوحدة والتما�سك والرتابط بني �أبناء املدن الفل�سطينية
وقراها ،كل ما حتدث عنه (�أبو عرب) ميثل م�شاعر �إن�سانية خالدة ترتبط باحلالة الفل�سطينية
وما تتعر�ض له من ظلم وطغيان من االحتالل الفل�سطيني ،وما حلق الإن�سان الفل�سطيني من
هموم و�آالم وم� ٍآ�س و�آهات.
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املبحث الثاني  -جتليات جنني واجلليل يف الرتاث الشعيب الغنائي الفلسطيين
من خالل أغاني (أبو عرب)  -مقاربات سياقية حتليلية:
�أفرز ال�سياق يف بنية الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية عند �أبي عرب،
جتليات و�صوراً
ِ
متنوعة جلنني واجلليل وما يقع فيهما من مدن وقرى و�أحياء تقع حتت نري االحتالل
الغا�شم ،ف�أ�سهم ال�سياق يف �إنتاج دالالت م�ستجدة بينت �صورة جنني واجلليل ،وميكن بيان
ذلك من خالل االّتي:
املطلب األول  -التجلي الطبيعي للمكان:
تتجلى ال�صورة البهية جلنني واجلليل فيما متتلكه من طبيعة خالبة بحقولها وبياراتها
وكرومها و�سهولها وجبالها وتاللها ووديانها و�شعابها ،تلك الطبيعة الوارفة التي عا�ش يف
ظاللها الإن�سان الفل�سطيني �سلبت لبه ،و�أخذ يحن �إليها يف غربته ويعرب عن �شوقه للرجوع
�إليها و�شم ن�سيمها العليل الذي ي�شفي الآهات والأوجاع ويطفو نار املعاناة ولهيبها القاتل،
فحيز املكان يقود �إىل «كل فهم يروم النزول �إىل �أغوار الذات الإن�سانية»(مون�سي:2001 ،
 ،)8 - 7وجند للمكان روابط نف�سية؛ فيقول(�أبو عرب)(يعاقبه:)42 :2013 ،
َي اهلل َي���ا خْ ّي���ي ِن ْرفَ���د َث ْو ِرتن���ا
عِ ي�شِ ���ي بِ�شْ موخ���ك و ُرفيْ َرايتن���ا
َم���ا بني(�سحمات���ا) َو(جم���د ك���روم)
ال�سم���ا َع ال�شج���رة حوي
َي���ا طْ ي���ور َّ
َ�س ِّل���م َع(حيف���ا) وعلى(اجللي���ل)

نَ���ادى املن���ادي ْب�ل�ادي طَ لْبتن���ا
ظل���ي بِ�شْ موخ���ك راي���ه َعلي���ه
َي���ا ْم احل���ى امل�ش���ي َب�ْي�نْ الك���روم
َو ْدي َل ْب�ل�ادي �أجم���ل تحَ ِ ّي���ه
َ�س ِّل��� ْم َع(دورا) و(قد����س اخللي���ل)

يذكر ال�شاعر قرية �سحماتا وجمد الكروم وما بها من كروم و�أ�شجار خ�رضاء ت�سحر
الألباب وترتاح �إليها النفو�س ،تلك مكانة الوطن الذي تربى به �أبناء ال�شعب الفل�سطيني،
ولكن النكبة التي جرت عليهم الويالت و�رضوب �شتى من العذابات والآهات ،جعلتهم
يثورون يف وجه الظلم و�أعوانه.
ويبني (�أبو عرب) �صورة عكا �إحدى مدن اجلليل ،وما ت�شكله من �صورة بهية حني
تالطم الأمواج �أ�سوارها القوية التي حتيط بها من جهة الغرب ،وك�أنها حالة من الع�شق
الأزيل بني طبيعة املدينة وبني البحر ،وما �شكلته هذه الأ�سوار من تاريخ حافل بال�رصاعات
والثورات ،وما وفرته الأ�سوار من حماية ودفاع عن تلك املدينة التاريخية يف اجلليل؛
فيقول(�أبو عرب)(يعاقبه:)55 :2013 ،

ِ�صل (لبنان)
م���ن (رفح) ِ�إ ْم�شي �شماالً تَ���ا ت ْ
من (نابل�س) َعا (�صفد) (جنني) َم ْع بي�سان

ال�سم���ا َحاميه���ا
َح ّي���ي ُبط���والت َر ّب َّ
(غ���زي) و(ياف���ا) مع(ع���كا) و�شواطيه���ا

ويبني (�أبو عرب) خريات فل�سطني وما تنتجه �أر�ضها من نِعم وفواكه وخ�رضاوات
متنوعة؛ فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه:)106 :2013 ،
مِ ��� ْن
تُفاحن���ا

(النا��ص�ره)

الرم���ان
الغ ّي���ان

مِ ��� ْن
وامل���وز
(�صفَ��� ْد)
مِ ��� ْن
َ

(بي�س���ان)
ِو ْه�ضَ اب���ا

بني ال�شاعر ما تنتجه �صفد من خريات ح�سان ،فهي م�شهورة بفاكهة التفاح ،ومتتلك
هذه املدينة طبيعة خالبة ،وحتدث ال�شاعر عن جبل كنعان الذي يحمل تاريخ ًا م�رشف ًا يف
مدينة �صفد ،وي�شكل مكانة تاريخية ت�شهد ب�أن العرب الكنعانيني لهم ب�صمات وا�ضحة يف
فل�سطني ،مما يوحي باحلق التاريخي احلافل على ثرى الأر�ض املقد�سة؛ فيقول(�أبو عرب)
(يعاقبه:)211 :2013 ،
َم نْ�س���ى البي���در والب�ست���ان
(حي���در) َم��� ْع (جب���ل كنع���ان)

ُتفَ���اح
(كرم���ل

و ُر َم���ان
وخ���وخ
حيف���ا) َم ْجمل���و

�إن جبل كنعان �أقيمت مدينة �صفد على �سفوحه ،و(حيدر) جبل من �سل�سلة جبال اجلرمق
الفل�سطينية ،وتقع فيه بلدة الرامة ،لقد برزت �صورة جنني واجلليل كحيز فيزيائي يحمل يف
ثناياه �أيقونات جمالية ،تعرب عن رقة امل�شاعر والأحا�سي�س التي تدلل عليها تلك الطبيعة،
�إىل جوار التاريخ الأ�صيل وال�صورة الثورية جلنني واجلليل يف هذا املكان الذي هو جزء ال
يتجز�أ من فل�سطني التاريخية ،وما قدمته تلك الطبيعة من بطوالت جابهت االحتالل والغزاة.
املطلب الثاني  -التجلي الثوري:
برزت ال�صورة الثورية املقاتلة جلنني واجلليل يف مقاومة املحتل ومقارعته ،ودك
م�ستعمراته بنريان املقاومة ،ذلك الدور الوطني امل�رشف الذي قامت به املقاومة الفل�سطينية
يف �سبيل حترير الأر�ض بالنار والبارود ،فما �أُخِ ذ بالقوة ال ُي�سرتد �إال بالقوة ،فكانت م�رسح ًا
للعمليات الفدائية التي �أطلقتها الثورة الفل�سطينية من جنوب لبنان؛ فيقول (�أبو عرب)
(يعاقبه:)52 : 2013 ،
ِ����س َح��� ْرب
َي���ا َ�ص ْه ُي���وين ْب َ�ساد ْ
ِف َدائ���ي َو َما�ش���ي َع ال���درب
ْج�س���ور
ق َْ�صفت���وا
َمه َم���ا

ْر ِج ْعنَ���ا ل���ك ْب َقتْ���ل َو��َض�رَ ْ ب
���دي
�سالح���ي
ْو�شِ ل���ت
ِب ْي َّ
العب���ور
ِبتْع���وق
َم���ا
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ان ق َْ�صفت���وا ِج��س�ر (الدام���ور)
اجللي���ل
ُم�ستعم���رات
ذاق���وا املُ��� ْر و�شَ اف���وا الوي���ل
خَ لْين���ا ال�صهي���وين ْي��� َدوخ
َي���ا ْثورتن���ا ِز ْي���دي ْب�شم���وخ

ِب(العي�شي���ه)
تْالق���وين
َ�ص���ار نه���ارا مِ ْث���ل اللي���ل
املدفعي���ه
ق َْ�ص���ف
مِ ��� ْن
َ�ص���اروخ
َ�ص���ا ُروخ ْب ِيلح���ق
فِدائي���ه
ثُ���وارك

ي�صور (�أبو عرب) مدينة اجلليل بحلة ثورية ق�شيبة يهدد من خاللها املحتل الغازي،
ويتوعده بالهزمية على ثرى اجلليل الطاهر ،وي�شد (�أبو عرب) من �أزر �أهل املقاومة يف دك
مغت�صبات وم�ستعمرات العدو ال�صهيوين بوابل من الر�شقات ال�صاروخية واملدفعية� ،أولئك
الأحرار الذين زلزلوا �أركان دولة البغي من جنوب لبنان الثائر.
وينب (�أبو عرب) حالة الت�ضامن ال�شعبي والت�آزر الأخوي يف دعم الثورة و�أهلها ،ومدى
البذل والعطاء الذي يبذله �أهل فل�سطني يف �سبيل حتقيق احلرية واال�ستقالل؛ فيقول(�أبو
عرب)(يعاقبه:)132 :2013 ،
َي خْ ت���ي َي���ا ِبنْ���ت الث���وار
وامل�ش���وار
درب���ك
ك ِّف���ي
ِبيع���ي اخل���امت والإِ�س���وار
الب���اروده
َب�شْ ي���ل
الع���ز
َم���ا ب�ي�ن (حيف���ا) و(زماري���ن)
(جن�ي�ن)
نِ���دا
لَبين���ا
ُروح���ي َل جل���ك موج���ودة
ِجين���ا ِ ..جين���ا َي فل�سط�ي�ن
تلك الهمة الثورية التي برزت بها جنني وما �شكلته من مقاومة ا�ستطاعت �أن تكبد
املحتل خ�سائر فادحة ،جنني التي �أجنبت املقاومني الأبطال الذين �سطروا �أ�سمى �آيات
املقاومة واجلهاد على ثرى فل�سطني الطاهر؛ فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه:)174 : 2013 ،
َي���ا دي���ار القد�س َي���ا دِي���رة هِ لي
َهلِل���ي طَ ل���وا النْ�شَ ام���ى َهلِل���ي
لَ���و طْ َل َبن���ا املوت ن ِْحنَ���ا َجاهزين
َيا ْج َبال (النا��ص�ره) َح ّيي (جنني)
َم���ا ْن َه���اب امل���وت َو ْرود ال���ردى
َم���ا َحدا ْيقح���م َ�ساحِ تن���ا َما َحدا
�إن اجلهوزية التامة للت�ضحية والفداء من �شيم الأحرار الأبطال الذين جادوا
ب�أرواحهم ودمائهم من �أجل حترير فل�سطني وقهر الطغاة املجرمني؛ فيقول(�أبو عرب)
(يعاقبه:)217 :2013 ،
نِ�شْ ع���ل نَ���ار لَو �سرَ ْين���ا نِ�شْ عل نار
مِ ْن(تبني) َح ّيي ْب�ل�ادي مِ ْن (تبني)
ًم���ا نِطْ يق عي�ش���ه َبذْله َم���ا نِطْ يق

والأغ���وار ت�شه���د عل���ى فعالن���ا
ا�صنَا
لَ(جن�ي�ن) َو ْ�س َمع َ�ص���وت ْر َ�ص ْ
َوالطري���ق ع َّبدتْه���ا اج�سامن���ا

�شكلت جنني �أروع معاين البطولة والفداء ،ف�شكلت �أ�سطورة للمقاومة يف جمابهة
املحتل ،و�إحلاق الهزمية به ،ذلك احل�س الثوري العميق النابع من �أ�صالة �أبناء فل�سطني
و�أهل جنني؛ فيقول(�أبو عرب)(يعاقبه:)233 :2013 ،
حِ ن���ا َل ْزنَ���ود تَ���ا ِتقْ���رب عودتنا
حِ نَ���ا ْجن���ود وجن���ودك ثورتن���ا
َع(ياف���ا) َو(اللج���ون) ِ�إ ْي واهلل
َع ْدروب امل���وت َل ْو َ�سارت دخل اهلل
َع ْن (غ���زة) وعن �أخب���ارا دخل اهلل
َع ْن(ع���كا) وع���ن �أ�س���وارا �إِ ْي واهلل
عِ نْ���د الع���ركات َم نْه���اب املنايا
ن ِْحن���ا للقد�س َي���ا َوطْ ���ن �ضحايا
ر�سم (�أبو عرب) �صورة ثورية م�رشقة جلنني واجلليل ،وما �شكلته من مكانة تاريخية
يف طبيعة ال�رصاع ومقارعة املحتل ومنازلته يف ال�ساحات وامليادين ،ذلك الدور امل�رشف
الذي ر�سمته جنني واجلليل بت�ضحية �أهلها وفدائهم الوطن بالغايل والرخي�ص ،مع ال�سري
على نهج الثورة ودعم �أهلها والإ�شادة بهم.
● ●املطلب الثالث -التجلي الديني:

ت�شكل اجلليل مبدنها وقرها مركراً ديني ًا مهماً ،وبخا�ص ًة للطوائف والأقليات الدينية
كامل�سيحيني والدروز ،وبرزت ال�صورة الدينية يف �صورة امل�سيح و�أمه ،وما ت�شكله كنائ�س
النا�رصة باجلليل من مكان مقد�س عند الديانة امل�سيحية ،وبرزت مكانة جبل كنعان كمركز
ديني للكنعانيني؛ فقال (�أبو عرب)(يعاقبه:)68 : 2013 ،
وح���قْ
ال�سم���ا والرحم���ن
َ
َّ
وعي�س���ى وم���رمي والإمي���ان
َب(جب���ل كنع���ان)
�صيفي���ة
برزت ال�صورة الدينية للجليل يف ال�سياق الأدبي ،كرمز ديني مهم ملا حتويه من �أماكن
مقد�سة بالن�سبة لأهل الديانات ،وبخا�صة الديانة امل�سيحية؛ فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه،
:)112 :2013
وهادِيه���ا
و�صخْ ��� ِر ْة قُد�س���ي
َ
َ
ودمع���ة
تِرويه���ا
َم��� ْريمَ ْ
و�ضواحيه���ا
اهلل
ورام
َ

َم ْع ُك ْل ن َْ�سمة �ص���وب �أوطاين متيل
بلغ���وا ال���ك ّل َم��� ْع َم ْه���د امل�سيح

َ�س ِّلم على الأغ���وار َعا �أر�ض اجلليل
ُم ْ�ستَحِ ي���ل نْ���ذِل و ِن ْرك���ع ُم ْ�ستَحِ يل

لقد ج�سدت ال�صورة الدينية للجليل حالة احلب والت�سامح و�أكدت على ر�سالة ال�سالم
ون�رش احلق واخلري يف �أرجاء فل�سطني التاريخية ،التي احرتمت �أهل الديانات الأخرى ومل
تقمعهم ،ووفرت لهم الأمن والأمان.
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● ●املطلب الرابع  -التجلي التاريخي والقومي:

تك�شف الأغنية ال�شعبية عن اجلانب التاريخي والقومي لأبناء ال�شعب الفل�سطيني،
وبرزت �صورة اجلليل يف التعبري الغنائي ب�صورة تاريخية م�رشقة ارتبطت مب�سرية
الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني يف مقاومة املحتل والثورة عليه؛ فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه،
:)190 :2013
وح ّي���ي �شعبه���ا اجلب���ار
َح ّي���ي َل غ���زة َ
وع���رج َع نَابل����س َح ّي���ي ْج َب���ال الن���ار

ع���ب اخللي���ل ال���ويف َ�س ْج���ل كراماتو
و�شَ ْ
ع���ب اجللي���ل لاَ ِتنْ�س���ى َل َ�ص ْوالت���و
و�شَ ْ

يك�شف �أبو عرب عن ال�صورة التاريخية للجليل و�أهلها يف �صوالتهم وجوالتهم امل�رشفة
التي يذودون فيها عن �أر�ضهم وعر�ضهم ،وجتلت النخوة العربية عند ذكره اجلليل ،ما يج�سد
احل�س القومي؛ فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه:)140 :2013 ،
�شِ ْع���رُو َعل���ى الع�ي�ن َوارد َم��� ْع الرعيان
�شِ ْعرُو على (النا�رصي) على(�صفد) َعا(بي�سان)

َع الع�ي�ن �شُ ْع���رُو َعل���ى الب�ست���ان ُرمانو
َعا(الغ���ور) �شُ ْع���رُو َعل���ى الأردن ووديانو

بني �أبو عرب فل�سفته الغنائية ال�شعرية بارتباطها ب�أبناء ال�شعب الفل�سطيني والوطن
العربي الكبري ،مما يعزز االنتماء والأ�صالة ويدعم م�شاعر الوطنية والقيم اخلالدة التي
ي�سعى �أبناء ال�شعب الفل�سطيني �إىل حتقيقها ،فهو حتدث عن اجلليل من خالل مدينة النا�رصة
و�صفد ،وما لها من مكانة تاريخية وقومية يف فكر وثقافة �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،فيقول
(�أبو عرب) (يعاقبه:)207 :2013 ،
َي���ا بغ���داد
�شِ ْبيه���ا �شِ ْبيه���ا
َع الأوغ���اد
ِنيرْ َان���ك � ْإ�صليه���ا
مِ ْن(املو�ص���ل) لَ(الب��ص�ره) ل(جن�ي�ن)
ث���ورة تالق���ي ث���ورة فل�سط�ي�ن
�شيع���ه َم��� ْع �سن���ه َم��� ْع �أك���راد
الوح���دة الوطني���ه َي���اْ بغ���داد
ير�سم �أبو عرب يف مو�ضوعات �أغانيه ال�صورة التاريخية والقومية جلنني الثورية
حتن له هامتها ،ويربز �أبو عرب �أهمية روابط الإخوة والوحدة
التي مل تر�ضخ للمحتل ،ومل ِ
الوطنية بني �أبناء ال�شعب العربي احلر ،ك�أبناء اجلي�ش العراقي عام 1948م الذين حرروا
جنني من �أيدي ال�صهاينة ،وقاوموا با�ستب�سال وبكل �رشا�سة.
● ●املطلب اخلام�س -التجلي ال�سيا�سي:

تربز �صورة جنني يف اخلطاب الغنائي يف �سياق �سيا�سي �أنتج دالالت متعددة ،متركز
حول انتقاد احلكام العرب و�أدائهم جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،وما تتعر�ض له من خذالن
عربي مميت ،ينبو عن الهمم اخلائرة لأمة العرب وامل�سلمني ،يف ظل وح�شية �أفعال املحتل

وتغوله على �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،فالإن�سان الفل�سطيني �إن�سان حر �أبي ،وي�ؤمن بالثورة
يف وجه الظلم والعدوان؛ فيقول (�أبو عرب) (يعاقبه:)210 - 209 :2013 ،
َم ْبرك���ع غ�ي�ر لِ �أهلل
(جن�ي�ن) ت ِْ�صي���ح ْبنَداه���ا
�أطف���ال ب���دم غَ ْرقَ���اين
َم���ا َح��� ْد ِبال�ص���وت َل َباها
ع����ض احل���كام َن ْع َ�س���اين
َب ْ
يِخْ �سِ ���ى الغ���ار يدن�سه���ا
ِبت ِْ�صي���ح اهلل و�أك�ب�ر
ورج���ال اهلل حتر�سه���ا
مِ ��� ْن(ا ُم الق��ص�ر) لَ(غ���زه)
مِ ْن(بعقوب���ه) لَ(جن�ي�ن)

َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا

ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا

ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك
ب��� ْك

َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا
َي���ا

ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا
ه�ل�ا

تلك ال�رصخات ال�شعرية وال�شعورية التي تدفقت يف اخلطاب الغنائي ،والتي بني فيها
�أبو عرب موقفه من احلكام والوالة وك�شف عن منهجه الثوري املقاوم ،فقد انتقد �سيا�سية
العرب وطرح ر�ؤيته املقاومة ك�سيا�سة وا�ضحة ر�سمتها جنني ،وبرزت بها يف �أكرث من
مقطع غنائي.
● ●املطلب ال�ساد�س -التجلي االجتماعي:

يع ّد الأدب مر�آة للمجتمع الذي يحيا فيه الأدب ،ويعك�س لنا �صورة البيئة التي ين�ش�أ يف
�أح�ضانها ،فاملجتمع الفل�سطيني من املجتمعات التي عا�شت جتارب متنوعة ،ف�أنتجت هذه
التجارب مو�ضوعات وحماور خمتلفة ،متثلت يف ر�سم �صورة جنني واجلليل يف �سياقات
متنباينة ،متحورت حول ال�شكوى من الزمان وبيان الظلم الغا�شم؛ فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه،
:)85 :2013
َ�سكَ���رُو ْب ِو ْجه���ي الباب�ي�ن ي���ا ب���وي
فكروين مِ ْ�ش موجود َ�س َكرُو ْب ِو ْجهي َل ْحدود
ا�س�أل���و َع عن���واين َ ي���ا ُبوي���ي
و(اجللي���ل)
و(�صف���د)
(ع���كا)
وال���وادي
�سهول���و
الغ���ور

َذ ْوقَ���وين ا َلأ ْم َري���ن َي���ا ُبوي���ي
ْعن���ادي
�شَ اف���و
َم���ا
ل َِ�س���ا
َ���ت ب�س���اح املي���دان َي���ا ُبوي���ي
ُقل ْ
و(اخللي���ل)
و(غ���زة)
(�ضف���ه)
وال���وادي
�سهول���و
الغ���ور

تلك العزة الثورية التي ارتكز عليها الإن�سان الفل�سطيني يف مواجهة الزمان الغادر
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املت�آمر الذي ما فتئ �أن ي�سحق امل�ست�ضعفني يف زمن عز فيه الن�صري ،بخا�صة يف ظل
االحتالل والأطماع اال�ستعمارية التي تنهب خريات ال�شعوب وتتحكم يف مقدراتها.
وترتبط ذاكرة الطفل الفل�سطيني بدياره التي ُهجر منها� ،إبان نكبة عام 1948م،
ف�شكلت يف خميلته وذاته منبع ًا يغذي ر�ؤيته وير�سم فل�سفته لهذه احلياة ،فمع الأمل وق�سوة
الوجع جتد الن�رضة اجلادة لطبيعة احلياة وجمرياتها ،فربزت �صورة جنني يف �سياق تذكر
مربع اللهو ومراتع ال�صبا؛ فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه:)92 :2013 ،
جف���را وي هالرب���ع ترع���ى بالتين���ي
ي���ت �أر�ضك(حيف���ا) �إىل �سهل(جنني)
َم نْ�سِ ْ

خ���ذي َ�سالم���ي َب وفا َل هل���ي بفل�سطني
ي���ت غ���زة الوف���ا وبح���رة طربي���ا
َم نْ�سِ ْ

ت�أ�رس الذكرى واحلنني للوطن يف بالد الغربة م�شاعر �أبي عرب ،وال تكاد �أغانيه تخلو
من حنني للديار وال�شوق �إليها ،فكثرياً ما ير�سل ال�سالمات احلارة والأ�شواق القلبية التي
يكتنزها يف وجدانه وذاته ،مع احللم بالعودة للدار التي ُهجر منها وحتقيق �أمانيه و�آماله؛
فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه:)163 :2013 ،
اب��ش�ري َي���ا (ن���ور �شم����س) َم تغي���ب
َل رج���ع ْبالدي(رفح) َحتّ���ى �شمال(الذيب)

(�سخنني) َم ْع (كفر منده) َو(دير حنا) الطيب
مِ ْن (�صف���د) َحتّى(القد�س)(غزه) و�شواطيها

برزت �صورة اجلليل وقراه يف جت ٍّل اجتماعي حامل يدلل على الطبيعة النف�سية التي
يكتنزها (�أبو عرب) يف ذاته ،من �أجل العودة وحتقيق احلرية واال�ستقالل ،فنجده يركز على
توطيد دعائم وطنية اجتماعية كتحقيق الوحدة والت�آخي ملقاومة املحتل والثورة عليه؛
فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه:)189 :2013 ،
َي ْج َب���ال النار ا�شعلي هِ ْب���ي وثورة هِ ْبي
والقد����س ح�ي�ن انتخ���ت النا��ص�رة تلبي

بحجارك���م والع�ص���ي بتقاتل َي���ا �شعبي
جن�ي�ن َل طولك���رم غ���زة ال�شجاعي���ه

ينادي (�أبو عرب) الثوار الأحرار ،وير�سم �صورة الوحدة يف تلبية نداء الوطن ،مبا يعزز
روابط الإخوة رغم البعد اجلغرايف بني املدن والقرى ،ولكنه االحتالل الغا�شم والعدو الغازي
الذي �ألهب م�شاعر الت�آخي وال�صمود والتحدي يف ظل حمالته ال�شعواء ،وركز �أبو عرب على
بيان �صورة اجلليل يف تلبية النا�رصة لنداء �أخواتها من املدن الأخرى مع ذكر جنني
املقاومة التي �أذاقت العدو الويالت يف حالة ثبات و�إقدام.
ثالثاً  -لغة اخلطاب الغنائي يف رسم صورة جنني واجلليل عند أبي عرب – دراسة نسقية
داللية:
متثل الن�سقية �شكلية الكتابة الأدبية وتقنياتها اخلطابية ،و�أثرها يف تفاعالت الن�ص

بني املبدع واملتلقي ،مما ي�ضمن حيوية �أقطاب عملية التوا�صل الأدبي ،وتبليغ ر�سائل
الن�صو�ص و�إي�صال فحوى م�ضامينها ،فاملدقق للغة اخلطاب الغنائي ال�شعبي عند �أبي عرب
نواح
يف ر�سمه ل�صورة جنني واجلليل يف حنايا �أبنية ن�صو�ص �أغانيه ،يجدها ت�شتمل على ٍ
جمالية متنوعة ،تتمثل يف املطالب الآتية:
● ●املطلب الأول -البعد الداليل للأ�صوات املفردة:

تتمثل �شعرية اخلطاب يف ا�ستخدام الألفاظ التي تت�سم بالإيحائية؛ �ضمن الن�صو�ص
يف ال�سياق الأدبي؛ فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه:)190 :2013 ،
وح ّيي �شعبها اجلبار
َح ّيي َل غ���زة َ
وعرج َع نابل����س َح ّيي جبال النار

و�شعب اخلليل الويف �سجل كراماتو
و�شع���ب اجلليل ال تن�سى َل �صوالتو

يت�ضح �أن الألفاظ التي وظفها (�أبو عرب) يف بنية خطابه الغنائي ذات مقا�صد
ودالالت ور�سائل �أراد �أن يو�صلها �إىل املتلقي ،فنجد احلقل الإن�ساين الثوري من �أكرث احلقول
تعبرياً يف بنية ن�صو�ص �أغاين (�أبو عرب) ،فكلمات(:ح ّنيي� ،شعبها ،اجلبار ،كراماتو ،جبال
مير بها
النار� ،صوالتو) ،كلها كلمات ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باحلالة الثورية املنتف�ضة التي ُّ
�أبناء فل�سطني من �أجل نيل احلرية واال�ستقالل ،ومل يقت�رص على ذلك ،فالناظر �إىل الأ�صوات
عما يحمله(�أبو عرب) من
باعتبارها املادة اخلام يف اخلطاب يجدها حتمل دالالت تنم ّ
جيا�شة ،فالأ�صوات املفردة «متتلك �إيحاءات معينة
م�شاعر و�أحا�سي�س وطنية وثورية ّ
تتنا�سب ومعاين عامة ،من ذلك انت�شار حروف املد يف عبارة �شعرية ،مما يوحي بالبطء
وامللل� ،أما انت�شار حروف الهم�س وتكرارها ف�إنه ُيعطي جواً من ال�سكينة والهدوء»(العف،
 ،)247 - 246 :2000فنجد الأ�صوات ال�شديدة االنفجارية ،التي ينحب�س فيها ال�صوت عند
النطق باحلرف لتمام قوته؛ وذلك لتمام قوة االعتماد على خمرجه(ال�صالح)281 :1960 ،؛
مثل� :صوت(ب) تكرر �أربع مرات ،و�صوت(ت) تكرر ثالث مرات ،و�صوت (ت) تكرر مرة
واحدة ،مما يربهن على وجود معاين الرف�ض والتحدي الكامنة يف نف�س(�أبو عرب) و�أغانيه،
والأ�صوات التكرارية ،التي حتدث عند ارتعاد طرف الل�سان باحلرف عند النطق(ال�صالح،
)283 :1960؛ مثل� :صوت (ر) تكرر �أربع مرات ،و�صوت(ل) تكرر ت�سع مرات ،و�صوت (ن)
تكرر ثالث مرات ،مما يدلل على املكانة املرموقة التي يحتلها الوطن يف نف�س �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني.
وتوظيف الأ�صوات ال�صفريية التنفي�سة؛ و�سميت بذلك لأنها تخرج من بني الثنايا
وطرف الل�سان ،فينح�رص ال�صوت هناك �إذا �سكنت ك�صفري الطائر(ال�صالح،)283 :1960 ،
وذلك مثل� :صوت (�س) تكرر ثالث مرات ،و�صوت(�ص) تكرر مرة واحدة ،و�صوت(ز) تكرر
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عما جتي�ش به النف�س ،كل ذلك يج�سد ال ُبنى الل�سانية العميقة لن�صو�ص
مرة واحدة ،مما يعرب ّ
اخلطاب الغنائي ،مع الدور الفاعل الذي ي�ؤديه ال�سياق يف توليد املعاين والدالت املتعلقة
بجنني واجلليل.
● ●املطلب الثاين -الف�ضاء املجازي:

االرتكاز على ا�ستخدام للغة املجازية يف ر�سم �صورة جنني واجلليل ،فهي تعبري فني
يف بنية ن�ص فني ،تت�سم لغته بالغنى الداليل ،وف�ضاء غري ي�سري ال�سباحة فيه ،لذا فاملتلقي
فعال يف ا�ستنطاق هذا التعبري ،حتى يتجان�س مع مراد املبدع الذي اجتهد يف
يقوم بدور ّ
�إبداع هذا النمط من الأ�ساليب التي ر�أى فيها �إ�شباع ًا لظمئه الفني من ناحية ،و�إ�شباع ًا
لر�سالته من جهة �أخرى(الد�سوقي ،)109 :2008 ،ما ي�سهم يف بيان �صورة جنني واجلليل
وجتلياتها؛ فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه:)189 :2013 ،
والقد�س حني انتخت النا�رصة تلبي

جن�ي�ن َل طولكرم غ���زه ال�شجاعيه

�أ�ضفى روح احلياة على املاديات فجعل مدينة النا�رصة يف اجلليل الأعلى وجنني
ك�إن�سان يلبي النداء ،فجعلها حية ت�سعى ،وا�ستخدام املجاز الذي هو اللّفظ امل�ستعمل يف
ي�ص ُّح مع قرينة عدم �إرادة َما ُو ِ�ضع
وجهٍ ِ
غري ما ُو ِ�ضع له يف ا�صطالح التخاطب ،على ْ
له(امليداين ،)128 /2 :1996 ،ولعل ال�سبب يف ا�ستخدام ذلك الواقع العربي البائ�س املحيط
بال�شاعر الذي ي�ؤثر على التعبري الغنائي ودالالته عند �أبي عرب.
● ●املطلب الثالث -الأ�ساليب الإن�شائية:

تتمثل يف توظيفه لأ�سلوب الق�سم يف بينة اخلطاب الغنائي املتعلق بجنني واجلليل،
فالق�سم مبثابة جملة ي�ؤكد بها جملة �أخرى(�أبو حيان ،)1463 /4 :1998 ،وي�شرتك فيه
اال�سم والفعل ،ويكون جملة ا�سمية �أو فعلية ت�ؤكد بها جملة موجبة �أو منفية .نحو قولك
أفعلن �أو ال �أفعل(ابن يعي�ش/5 :2001 ،
حلفت باهلل ،و�أق�سمت ،ولعمرك،
وعلي عهد اهلل ل ّ
ّ
 ،)244فيوحي بالإميان ال�صادق الذي تكتنزه النف�س اجلماهريية يف الأغنية ال�شعبية؛
فيقول (�أبو عرب)(يعاقبه:)26 : 2013 ،
�أُق�س���م بـِ(حيفا) و(ياف���ا) َم ْع(جبال النار)
�أُق�س���م ب�أر�ض القد����س َم ْع ترب���ة الأغوار
أق�سم���ت ِباملق�سم�ي�ن يكمل���وا امل�ش���وار
�
ْ

و(الل���د) و(النا�رصة) و(ع���كا) و�ضواحيها
َم تْ���رك ْب�ل�ادي و َم���ا َبنْ�س���ى روابيه���ا
ويح���رروا بالدن���ا وت�ضح���ك لياليه���ا

�أجرى �أبو عرب ق�سمه على احليز املكاين لنفا�سته يف ذاته باعتباره مكون ًا رئي�سي ًا
مرتبط ًا بالكيان الوجودي ،فالأر�ض من امل�شكالت املو�ضوعية التي ي�صعب التنازل عنها،

وهي ت�شكل جزءاً ال يجز�أ من حياة الإن�سان الفل�سطيني ،برز �أ�سلوب الق�سم بحلة ثورية وارتبط
مبعان ثورية خال�صة ،ا�ستطاعت �أن ُتقارع املحتل وجتابهه.
ٍ
● ●املطلب الرابع -تقنية التكرار:

وظف �أبو عرب يف خطابه الغنائي التكرار ،فهذه التقنية حتوي يف بنيتها على دالالت
ومعاين جتي�ش بها النف�س ال�شاعرة ،فالتكرار» جوهر اخلطاب ال�شعري ،ويكون على م�ستوى
الأ�صوات ،وعلى م�ستوى الرتكيب النحوي ،ويف املعنى» (داغر )30 :1988 ،؛ فيقول (�أبو
عرب) (يعاقبه:)104 - 103 :2013 ،
َي (نهاري���ا) ا�سمع���ي واحلك���ي َل الثوار
�أُق�س���م بظل���م الأه���ل و�أطفالن���ا ل �صغار
�أُق�س���م بغ���زة و�صف���د والل���د والأغ���وار
ومهم���ا تزي���د الع���دا حرا����س وا�ستنفار
ي���ب م���وج البح���ر مِ ثل البح���ر هدار
َل ِج ْ
ي���ب حت���ى غيومي تزي���د بيهم �سم
و َل ِج ْ

ا�سمع���ي من���ي ق�س���م حرفو ب���ارود ونار
أق�سم���ت بالت�ي�ن بالعك���وب بامل���رار
�
ْ
�أُق�س���م بحرب اجلن���وب و�شعبن���ا اجلبار
ال�سما كالري���ح كالإع�صار
ي���ب غي���م َّ
َل ِج ْ
ي���ب �أر����ض وجبل والغ���ار مني يغار
َل ِج ْ
ال�سما متطر ع���داي ْب نَار
وحت���ى غي���وم َّ

لقد كرر كلمة ق�سم وم�شتقاتها خم�س مرات ،ف�شكلت هذه الكلمة دالالت نابعة من وحي
العقيدة الثورية ،وحب الوطن والدفاع عنه ب�أغلى ما ميلك �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وال�سري
على طريق الثورة واجلهاد ،وكرر كلمة(ا�سمعي) ليدلل على قوة ال�شكيمة و�صالبة الإرادة
املقاومة التي ميتلكها �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وكرر كلمة (نار) مرتني ،ما يدلل على �إميانه
يب) �أربع مرات ،مما يدل على التحية والفداء
العميق بالثورة و�أعمالها ،وكرر تركيب (لَ ِج ْ
يف �سبيل الوطن الغايل فل�سطني احلبيبة ،وكرر كلمة(حتى) مرتني ،ليدلل على ال�شمولية
فداء لفل�سطني و�أهلها ال�صامدين.
واال�ستمرارية يف تقدمي املزيد من البذل والعطاء ً
● ●املطلب اخلام�س -الثنائيات ال�ضدية:

ارتكز �أبو عرب يف خطابه الغنائي الذي ر�سم من خالله �صورة جنني واجلليل على
بنية الت�ضاد؛ فيقول(�أبو عرب) (يعاقبه:)52 :2013 ،
م�ستعم���رات

اجللي���ل

�ص���ار نه���ارا مث���ل اللي���ل

ترتبط الرموز ودالالتها باملعاين الثورية املبنية على الرف�ض واملقاومة يف وجه
املحتل الغا�صب و�أعوانه ،فبينة املت�ضادات التي �ساقها ال�شاعر يف املو�ضوعات الثورية
«ال تعني مطلق ًا تنافر الداللة وتناق�ضها بارتكازها على بنية التقابل �أو الت�ضاد ،بقدر ما
ت�ؤكد عملية التالحم واالت�صال اخلفي ،الذي يربز عملية االنتقال من حركة داللية �إىل حركة
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داللية �أخرى»(�أبو حميدة ،)105 :2006 ،ما يج�سد عمق التفكري الثوري وامل�شاعر اجليا�شة
املرافقة له ،يف حالة االنتفا�ض واملقاومة ،ويبني املكانة املرموقة التي احتلتها اجلليل يف
فكر (�أبو عرب) �صاحب الكلمة الوطنية الثائرة.
كل ما �سبق ظهر يف �أحلان متنوعة كموال العتابا واحلداء والأزجال والأهازيج ،ما �شكل
لوحات مو�سيقية �إىل جانب توظيفه للتقنيات الكتابية وم�شكالتها الت�أويلية والأ�سلوبية
وتراكيب عباراتها و�ألفاظها التي تتنا�سب مع مقامات اخلطاب و�سياقاته املتنوعة ،ما �أبرز
�صورة جنني واجلليل يف �صور وجتليات عربت عن احلالة ال�شعرية وال�شعورية التي يحملها
الإن�سان الفل�سطيني ،ور�سم ر�ؤيته ال�شعبية اخلال�صة التي تر�سم النهج ال�سليم يف مواجهة
املحتل وحترير البالد والعباد من كيد الطامعني.

نتائج البحث وتوصياته:
تو�صل هذا البحث �إىل جمموعة من النتائج والتو�صيات ،وذلك على النحو الآتي:

أوالً  -النتائج:
1 .1برزت �صورة جنني واجلليل بحلة ثورية ووطنية ،حملت معاين ال�صمود ومقاومة
املحتل ومقارعته ،والدعوة �إىل الوحدة والتما�سك يف ال�ساحات وامليادين من �أجل رد احلق
ال�سليب ون�رصة الوطن.
2 .2يعد احلنني �إىل جنني واجلليل من العالمات الوا�ضحة التي �أ�سهمت يف ر�سم ال�صورة
الغنائية ،ومنحها مزيداً من املعاين والدالالت ال�شعرية وال�شعورية.
�3 .3أفرز ال�سياق الغنائي جتليات ب�رضوب �شتى ،متثلت يف التجلي الطبيعي للمكان،
وما يحمله من جماليات ما زالت ماثلة يف ذاكرة الإن�سان الفل�سطيني رغم البعد والتهجري
معان مبنية على الرف�ض والتحدي،
الق�رسي ،والتجلي الثوري املقاوم وما يحمله من
ٍ
م�رشفة للمدن والقرى يف
والتجلي التاريخي والقومي وما يحويه من �أ�صالة و�صفحات ِّ
جنني واجلليل ،والتجلي الديني وما ميثله من رموز مقد�سة للديانات على ثرى فل�سطني،
ما يغر�س �صور املحبة وال�سالم واحلق واخلري ،والتجلي االجتماعي كال�شكوى من الزمان
وظروفه القاهرة ،والذكرى واال�شتياق للوطن والدار ،واحلث على الوحدة الوطنية.
4 .4ظهور احليز الفيزيائي للمكان يف جنني واجلليل ،كحيز مقاوم �أ�ضفت عليه الأغنية
ال�شعبية الفل�سطينية دالالت متنوعة من �سياقاتها؛ ت�شي بال�صمود والثبات على ثرى
فل�سطني.

�5 .5شعرية اللغة يف اختيار الألفاظ و�إيحائيتها ،والتعبري بالرتاكيب اخلطابية املبا�رشة
عند ر�سم �صورة جنني واجلليل يف حنايا اخلطاب الغنائي ،ما يدلل على ال�صدق الفني يف
الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية.
6 .6االرتكاز يف بناء الن�صو�ص الغنائية على املعاين الوطنية التي بينت �صورة
جنني واجلليل يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،ما ي�سهم يف زيادة املق�صدية ودالالتها يف
اخلطاب الغنائي.
7 .7االعتماد على البنية الأ�سلوبية الفاعلة التي ت�سهم يف حيوية املتلقي ،عند ر�سم
�صورة جنني واجلليل ،والنابعة من الوعي والإميان الثوري العميق الذي يكتنزه الإن�سان
الفل�سطيني يف ذاته ،ويعرب عنه من خالل تراثه الغنائي.
8 .8التنويع يف القوالب اللحنية عند ر�سم �صورة جنني واجلليل يف اخلطاب الغنائي
كاملوال والعتابا والأرجاز والأهازيج ،ما ي�سهم يف التنا�سق يف املقامات والأدراج
املو�سيقية ،وكل ذلك يبني مكانة جنني واجلليل يف الوجدان اجلماهريي لأبناء ال�شعب
الفل�سطيني.
ثانياً  -التوصيات:
1 .1االهتمام بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني و�إحيائه وحمايته ون�رشه و�أر�شفته بالو�سائل
الإلكرتونية والأوعية املعلوماتية واملعرفية احلديثة ،ودرا�سته درا�سة علمية جادة ،تليق
مبكانته ال�سامقة.
2 .2و�ضع خطط ا�سرتاتيجية تهدف �إىل جمع الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،وتوثيقه
وت�سجيله من خالل امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية املهتمة بهذا اجلانب ،مع ا�ستثمار القدرات
والإمكانات املتوافرة كافةً؛ لإعداد م�رشوع وطني وذخرية تراثية وتاريخية حية خا�صة
ب�أبناء ال�شعب الفل�سطيني املعطاء.

املصادر واملراجع:
�1 .1إبراهيم ،نبيلة(د.ت)� :أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي ،دار نه�ضة م�رص ،القاهرة.
�2 .2أبو حميدة ،حممد( :)2006درا�سات يف النقد الأدبي احلديث� ،سل�سلة �إبداعات فل�سطينية،
غزة.
�3 .3أبو حيان ،حممد( :)1998ارت�شاف ال�رضب من ل�سان العرب ،حتقيق و�رشح ودرا�سة:
رجب عثمان حممد ،مراجعة :رم�ضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني ،ط ،1القاهرة.
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4 .4داغر� ،رشبل( :)1988ال�شعرية العربية احلديثة ،دار توبقال للن�رش ،ط ،1الدار البي�ضاء.
5 .5دراو�شة ،ح�سني( :)2017اللغة ال�شاعرة وجماليات دالالتها يف ديوان غزة ريحانة
القلب لل�شاعر حممود مفلح ،الرابطة الأدبية وم�ؤ�س�سة �إحياء الرتاث وتنمية الإبداع ،غزة.
6 .6الد�سوقي ،حممد(� :)2008شعرية الفن الكنائي بني (البعد املعجمي والف�ضاء الداليل
املنفتح) ،العلم والإميان للن�رش والتوزيع ،ط ،1الإ�سكندرية.
7 .7ال�صالح؛ �صبحي( :)1960درا�سات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني ،ط ،1بريوت.
�8 .8أبو عرب ،مو�سوعة ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki
9 .9العف ،عبد اخلالق( :)2000الت�شكيل اجلمايل يف ال�شعر الفل�سطيني املعا�رص ،وزارة
الثقافة ،ط ،1فل�سطني.
1010كناعنة� ،رشيف( :)2011درا�سات يف الثقافة والرتاث والهوية ،من�شورات امل�ؤ�س�سة
الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية ،رام اهلل.
1111مون�سي ،حبيب( :)2001فل�سفة املكان يف ال�شعر العربي :قراءة مو�ضوعاتية جمالية،
من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق.
1212امليداين ،عبد الرحمن( :)1996البالغة العربية ،دار القلم والدار ال�شامية ،ط ،1دم�شق
وبريوت.
1313ن�صار ،ح�سني( :)1980ال�شعر ال�شعبي العربي ،من�شورات اقر�أ ،ط ،2بريوت.
1414يعاقبه ،جنيب( :)2013حداء و�أغاين الثوار �شاعر الثورة الفل�سطينية �إبراهيم �صالح
“�أبو عرب” ،بيت ال�شعر ووزارة الثقافة  ،فل�سطني.
1515ابن يعي�ش ،حممد(� :)2001رشح املف�صل ،قدم له� :إميل يعقوب ،دار الكتب العلمية،
بريوت.

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:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية على مكانة املر�أة
و�صورتها يف املجتمع الفل�سطيني ،حيث تكون جمتمع الدرا�سة من جملة من الأمثال
ال�شعبية التي تتحدث عن املر�أة ،والأكرث تداو ًال و�شعبية بني �أفراد املجتمع الفل�سطيني يف
مدينة جنني ،حيث مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي كونه الأكرث مالءمة لهذا النوع
من البحوث.
وقد تو�صلت الدرا�سة اىل �أن هنالك تناق�ض ًا بني القيم واملعاين التي حتملها الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية فيما يخ�ص موا�ضيع املر�أة ،حيث هنالك الأمثال ذات التوجه الإيجابي
وهنالك ذات التوجه ال�سلبي ،وقد تو�صلت الباحثة �إىل �أن الأمثال ال�سلبية هي الأكرث ترديداً
و�أثراً على �سلوك الأفراد باملجتمع جتاه املر�أة.
وقد �أو�صت الباحثة ب�رضورة خلق جو من الوعي والإدراك والتفكري بالن�سبة لأثر
الأمثال ال�شعبية ودورها يف حياة الأفراد وعلى �صورة ومكانة املر�أة ،و�إىل �رضورة احلد
وتغييب الأمثال ذات الفكر ال�سلبي والنمطي جتاه املر�أة ،وحماولة تر�سيخ و�إعادة �إحياء
الأمثال الإيجابية جتاه املر�أة بني �أفراد املجتمع ،و�أن هناك دوراً يقع على كاهل كل من
الإعالم وامل�ؤ�س�سات 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
ت�ؤدي الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية دوراً مهم ًا يف احلياة االجتماعية والثقافية
 وما مييزها �أنها، حيث تع َّد االمثال ال�شعبية نافذة وتعبرياً للواقع املعا�ش،الفل�سطينية
جمموعة من الكلمات ت�أتي مرتبة لت�شكل جم ًال تندرج حتت طابع ال�سجع يف الغالب تك�شف
عن طبيعة العالقات بني الأفراد يف املجتمع وحتكي جمموعه من الق�ص�ص والتجارب
.لأ�شخا�ص عا�شوها �أو قد �سمعوا بها
و�أكرث ما مييز الأمثال ال�شعبية �أنها بعيدة عن �سطوة احلكام ونفوذهم وذوي ال�سلطة
 ومن هنا ت�أتي حرية التعبري واالختيار والنقل والرواية بعيداً عن �أية قيود او،يف املجتمع
.)2 �ص،1999،خماوف (�أبو دف
واميان ًا بدور املثل ال�شعبي الدي يعد ركيزة من ركائز الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
، ويف تعديل �سلوك الأفراد يف املجتمع �إىل الأف�ضل، يف تغيري احلياة االجتماعية،املتجذر

جاءت هذه الدرا�سة من �أجل درا�سة االمثال ال�شعبية درا�سة نقدية وتركيز ال�ضوء على
جمموعة من الأمثال ال�شعبية ومعرفة الدور والت�أثري الذي تقوم به على �صورة املر�أة
الفل�سطينية يف املجتمع.
وقد الحظت الدار�سة جمموعة من الأمثال الفل�سطينية املتداولة يف احلياة اليومية
والواقع املعا�ش يتم تداولها وبكرثة من قبل بع�ض �أفراد املجتمع ،حيث تعك�س �صورة �سلبية
ومهينة عن املر�أة وحتط من قدرها ،ومع ذلك يتم الرتكيز على تداول مثل هذه االمثال
وت�سليط ال�ضوء عليها وت�صديقها ،بل الإميان بها ،مع �أنها تناق�ض جمموعة القيم واملبادئ
الدينية التي ترفع من قيمة املر�أة.
ومن هنا جاء مو�ضوع الدرا�سة من �أجل حتليل الأمثال ال�شعبية يف �سياق الواقع
االجتماعي والعادات والتقاليد ،ومتابعة الأمثال اتي حتط من مكانة املر�أة والعمل على
تنحيتها واحلد من تداولها بني النا�س عن طريق احلديث عن �أثرها ال�سلبي وال�سيء الذي
ي�شجع بع�ض الأفراد باملجتمع على القيام ب�سلوكيات خاطئة بحق املر�أة.

مشكلة الدراسة:
تكمن م�شكلة الدرا�سة يف غياب الوعي بني النا�س بالن�سبة لأثر الأمثال ال�شعبية على
�صورة ومكانة املر�أة يف املجتمع.
لذلك جاءت الدرا�سة لتجيب عن الأ�سالة االّتية:
●
●
●
●

●ما الأمثال التي تعزز من مكانة املر�أة ودورها يف املجتمع الفل�سطيني؟
●ما الأمثال التي حتط من قيمة ومكانة املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني؟
●ما الت�أثري الإيجابي للأمثال ال�شعبية على املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني؟
●ما الت�أثري ال�سلبي للأمثال ال�شعبية على املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني؟

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة من الناحية النظرية يف ال�سعي للك�شف عن �أهمية الأمثال ال�شعبية
ودورها يف تعديل �سلوك الأفراد ،من خالل حتليلها يف �سياق العادات والتقاليد ال�سائدة
واملنت�رشة يف املجتمع ،ويف ت�سليط ال�ضوء من جديد على �أهمية الدور الذي ت�ؤديه االمثال
ال�شعبية.
�أما من الناحية العملية ،فتهدف الدرا�سة �إىل تعريف املجتمع بدور االمثال ال�شعبية
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و�أثرها على رفع مكانة املر�أة وحت�سينها ،ويف تنحية و�إ�ضعاف جمموعة من الأمثال التي
حتمل معاين متناق�ضة و�سلبية جتاه املر�أة ،التي يكررها جمموعة من الأفراد دون وعي �أو
تفكري مب�ضمونها و�أثرها على �سلوك الأفراد على الواقع.

فرضيات الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على عدد من الفر�ضيات �أهمها:

♦ ♦�أوالً :تغليب الأثر ال�سلبي للأمثال ال�شعبية املتعلقة باملر�أة على �صورتها ومكانتها
يف املجتمع.
كاف بني �أفراد املجتمع قاطبة جلملة من الأمثال عن املر�أة
♦ ♦ثانياً :عدم وجود وعي ٍ
الفل�سطينية ،تر َّد ُد دون تفكري بامل�ضمون و�أثرها على �سلوك الأفراد يف املجتمع.
♦ ♦ثالثا :تغييب جمموعة من الأمثال الفل�سطينية التي تتحدث عن �أهمية دور املر�أة
الفل�سطينية ومكانتها يف املجتمع وجتاهلها.
وتلك الفر�ضيات على �صلة بالواقع املعي�ش يف املجتمع الفل�سطيني الذي يعرب عن نظرة
دونية للمر�أة ،وغياب مفهوم دمج النوع االجتماعي بالقطاعات االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية كافة ،ما ينعك�س �سلب ًا على واقع املر�أة الفل�سطينية يف جماالت احلياة الفنية
والأدبية كافة ،ومن �ضمنها االمثال ال�شعبية.

منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الباحثة حتليل املحتوى من الناحية الكيفية ك�أحد �أمناط منهج البحث
الو�صفي ،وذلك يف التحليل اللغوي والرتبوي للأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،حيث قامت
الباحثة بتحديد م�صدر املادة للتحليل ،ثم �إجراء عملية التحليل ،ثم توظيفها يف معاجلة
مو�ضوع الدرا�سة.

عينة الدراسة:
�س�أقوم باختيار عدد من الأمثال ال�شعبية الأكرث تداو ًال و�شعبية بني �أفراد املجتمع
وحتليلها �ضمن �سياق العادات والتقاليد ونقدها ومعرفة تداعياتها و�آثارها على مكانة
املر�أة الفل�سطينية و�صورتها باملجتمع.

مصطلحات الدراسة:
ا�شتملت هذه الدرا�سة على ا�صطالحات علمية عدة ،ميكن تعريف كل منها على النحو االّتي:

 املثل ال�شعبي :هو �أي قول دارج و�شائع على ل�سان الأفراد يف املجتمع ي�ستعملونه
عند منا�سبة معينه �أو حادثه بعينها.
 مدينة جنني� :إحدى مدن �شمال ال�ضفة الغربية ،والتي �سوف تطبق الدرا�سة هذه
فقط �ضمن حدود بلديتها.
�أما التعريفات الإجرائية لهذه الدرا�سة فهي على النحو االّتي:

 املثل ال�شعبي :وهو يعني“ :الأ�سلوب البالغي الق�صري الذائع بالرواية ال�شفوية،
املبينّ لقاعدة الذوق �أو ال�سلوك �أو الر�أي ال�شعبي” (العنتيل� ،1972 ،ص.)311
 الرتاث :وهو يعني كل ما و�صل �إلينا من املا�ضي ،داخل احل�ضارة ال�سائدة فهو
ق�ضية موروث ويف الوقت نف�سه معطى حا�رض على كثري من امل�ستويات (حنفي،1980 ،
�ص.)90
يل الفل�سطيني ،ترتفع جنني عن �سطح
 مدينة جنني :هي �إحدى مدن املثلث ال�شما ّ
ال�شماليةّ � ،أما من
البحر مبعدل  175م ،وتبعد عن العا�صمة القد�س حوايل  75كم من اجلهة
ّ
ال�شمالي ِة على مرج ابن عامر
وتطل من اجلهة
تطل على غور الأردن،
ُّ
الناحية ال�رشقية فهي ُّ
ّ
(�شهرية.)https://goo.gl/V8Wdnm ،2016 ،

حدود الدراسة:
Ú Úاحلد املكاين :مدينة جنني
Ú Úاحلد الزماين :عاما 2017 - 2016
Ú Úاحلد املو�ضوعي :تقت�رص الدرا�سة على البحث عن الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية
وبيان �أثرها على و�ضع املر�أة.

اإلطار النظر ّي:
تعريف املثل الشعيب  -لغة:
املثل ال�شعبي م�أخوذ من املثال ،وهو قول �سائر ي�شبه حال الثاين بالأول ،والأ�صل فيه
الت�شبيه (امليداين ،د.ت� ،ص ،)13والتماثل بني ال�شيئني يف الكالم ،كقولهم كما تدين تدان
(الع�سكري� ،1988 ،ص.)11
 اصطالحاً:ثمة تعريفات عديدة للمثل ال�شعبي ،ومن هذه الأمثال« :ﻗﻮل ﻣ�ﺄﺛﻮر ،تظهر ﺑﻼﻏﺘﻪ
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ﻲﻓ �إﻳﺠﺎز لفظه و�إ�ﺻﺎﺑﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﻗﻴﻞ ﻲﻓ ﻣﻨﺎ�ﺳﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،و�أخذ ﻟﻴﻘﺎل ﻲﻓ ﻣﺜﻞ تلك اﻤﻟﻨﺎ�ﺳﺒﺔ
(العنتيل� ،1972 ،ص� ،)311أو �أنه «عبارة موجزة ي�ستح�سنها النا�س �شك ًال وم�ضمون ًا
فتنت�رش فيما بينهم ويتناقلها اخللف عن ال�سلف دون تغيري متمثلني بها غالب ًا يف حاالت
م�شابهة ملا �رضب لها املثل �أ�ص ًال (نا�صيف� ،1994 ،ص ،)7حيث يجتمع فيه �أربع �صفات
ال جتتمع يف غريه ،وهي� :إيجاز اللفظ و�إ�صابة املعنى وح�سن الت�شبيه وجودة التعبري
(ما�ضي� ،2001 ،ص.)6
وتكمن �أهمية الأمثال ال�شعبية يف �أن م�صدرها ال�شعب واجلمهور ،و�أنها تقال يف
منا�سبة معينة ،وجاءت لتعالج املنا�سبة التي قيلت فيها ،وال مير يوم على الإن�سان �إال وقد
�سمع فيه مث ًال �أو �أكرث يف منا�سبة معينة( جنم� ،2015 ،ص ،)5و�أنها نتاج خربات ال�شعوب
والأمم وتراكم للعادات والتقاليد لأمة ما ،وللأمثال �أثر كبري يف حياة الأفراد اليومية،
حيث �إنها ت�ساهم بالت�أثري �إيجاب ًا �أو �سلب ًا على واقع املر�أة وعلى مكانتها يف املجتمع،
حيث ي�ؤدي املثل ال�شعبي دوراً مميزاً يف �إبراز القيم االجتماعية واالقت�صادية يف املجتمع،
فمن خالل تداوله ي�سعى العامة �إىل تعميق معايريهم الأخالقية ،ونظراتهم االجتماعية
وعاداتهم وتقاليدهم ونظرتهم �إىل الأمور وتر�سيخها ،لذلك كانت الأمثال ال�شعبية دالة
للرتاث احل�ضاري( .قديح� ،2003 ،ص)5
ومن الناحية احل�ضارية نرى �أن للأمثال �أهمية كربى يف املجتمعات ،فهي
من ناحية مر�آة �صادقة حل�ضارة ال�شعب ،و�رضوب تفكريه ،ومناحي فل�سفته ،ومثله
الأخالقية واالجتماعية ،والباحث ي�ستطيع �أن يدر�س ح�ضارة ال�شعب ومثله وعاداته
وتقاليده و�أخالقه من خالل �أمثاله ،وهي عند بع�ض النا�س خا�صة القرويني مبثابة
قانون ود�ستور ال يعرتوه اخلط�أ منزل ال تخطئ ويلجئون اليها لدعم حججهم ورد حجج
غريهم( .نا�صيف� ،1994 ،ص)10
ومن املمكن �أن ت�ؤثر الأمثال ال�شعبية ب�شكل �إيجابي ح�سب نوعها وم�ضمونها ،كما
هو احلال يف الأمثال ال�شعبية الإيجابية التي تتحدث ب�صورة �إيجابية عن املر�أة ومكانتها،
�أو �أن ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على مكانة املر�أة من خالل تر�سيخ الأفكار ال�سلبية عن املر�أة ،ذلك
لأن لها �أهمية تربوية كبرية ،فهي لي�ست جمرد �أقوال تحُ كى يف املنا�سبات املختلفة دون �أن
يكون لها �أثر على ال�سامعني ،بل بالعك�س تعد و�سيلة تربوية مبــــا فيها من التذكري والوعظ
والزجر وتقدير املعايل (�أبو دف� ،1999،ص.)10
ومن املالحظ �أن املثل هو �أكرث �أ�شكال املوروثات ال�شعبية تداوالً ،وذلك ل�سهولة تداوله
بني الأفراد ،ولت�أثريه الكبري يف ثقافة جمتمعنا الفل�سطيني ،حيث يتم اال�ست�شهاد به والداللة

به عند منا�سبة معينه �أو حادثة ،حيث حظي املثل عند النا�س بثقة تامة ،فهو قوة ،لأنه
يهتدي يف حل م�شكلة قائمة بخربة مكت�سبة قدمية انتهت �إىل عربة ال تن�سى ،وقد قيلت هذه
العربة يف جملة موجزة قد تغني عن رواية �أخرى (�سلوادي� ،2009 ،ص.)234 - 233
ثمة نظريات عدة ميكن �أن ت�ستند �إليها هذه الدرا�سة يف معاجلتها الأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية و�أثرها على مكانة املر�أة يف املجتمع يف مدينة جنني ،فهناك نظريات ت�صنف
حتت فئة نظريات املاكرو ( )Macroوالتي تركز على ثقافة املجتمع التي تعطي ال�رشعية
للرجل مبمار�سة �سلطته على املر�أة وت�أتي الأمثال �أحد انعكا�سات ثقافة املجتمع الفل�سطيني،
�أهم النظريات التي تندرج حتت نظرية املاكرو فهي (:)kirk, 2009, P5

1 .1ال�رشعية الثقافية لعنف الرجل :وهي النظرية التي تعطي احلق للرجل يف ممار�سة
العنف ،ابتداء من دائرة العائلة واملنزل ،على اعتبار �أن املر�أة يجب �أن تظل مطيعة لزوجها
و�أن متتثل لرغباته اجلن�سية ،وتعطيه احلق يف ممار�سة التحر�ش اجلن�سي �ضد املر�أة خارج
املنزل ،على اعتبار �أن املحيط العام وخارج املنزل هو من حق الرجل ،ولي�س من حق املر�أة
�أن تتواجد فيه ،وهذه النظرية يتم تعليمها ابتداء من املدر�سة ،وو�سائل الإعالم ،والألعاب
والأ�رسة ،والأمثال ال�شعبية.
2 .2نظرية الأنظمة االقت�صادية التي ال متكّن الن�ساء :وتقوم هذه الأنظمة على �إعطاء
املوظفة �أجراً �أقل من املوظف يف مكان العمل ،وعلى اعتمادية املر�أة على الرجل يف دخلها،
وعند تعر�ضها لأية حادثة عنف يف مكان العمل ،كالتحر�ش اجلن�سي ،ف�إنه ال ميكنها �أن تبلغ
عنها خوف ًا من �أن تفقد عملها.
وهنالك نظريات �أخرى ت�أتي لتف�رس مو�ضوع البحث ومنها :نظرية التن�شئة االجتماعية
حيث يبد�أ التمييز بني الرجل واملر�أة منذ الوالدة ،وذلك عن طريق التفريق يف املعاملة
والألعاب والثواب والعقاب ،و�إل�صاق �صفة الدونية للبنت (جادوا� ،1996 ،ص ،)14ومن
هنا ف�إن مفهوم التن�شئة االجتماعية ي�أتي ليطبق يف خمتلف مناحي احلياة ومظاهرها،
ومن �ضمنها الأمثال ال�شعبية.

الدراسات السابقة:
لقد اطلعت الباحثة على كثري من الدرا�سات والبحوث ذات العالقة مبو�ضوع البحث
�إال �أنه ،وبعد البحث املطول ،مل جتد الباحثة درا�سات تتناول هذا املو�ضوع ب�شكل مبا�رش
يف مدينة جنني ،وبالتايل توجهت لالطالع على الدرا�سات ذات ال�صلة غري املبا�رشة
باملو�ضوع ،والتي كانت مهتمة بدرا�سة املر�أة والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني و�أثره عليها.
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ومن املفيد الإ�شارة �إىل خال�صة تلك الدرا�سات التي عرثت عليها الباحثة فيما ي�أتي:

1 .1درا�سة �أبو دف ( ،)1999بعنوان «القيم املت�ضمنة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية»،
جامعة الريموك ،الأردن.
ركزت الدرا�سة على القيم املت�ضمنة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية و�أثرها على
املجتمع ،و�أهم القيم التي جاءت مطابقة لتعاليم الدين الإ�سالمي والأهمية الثقافية
والرتبوية للأمثال ،وا�ستعانت الباحثة بهذه الدرا�سة التي طبقت يف غزة كونها م�شابهة اىل
حد كبري ملجتمع الدرا�سة مع البحث اخلا�ص بها ،حيث كانت نتائج حتليل بع�ض الأمثال
�سلبية على �أفراد املجتمع ،كالت�شجيع وتر�سيخ املفاهيم ال�سلبية ،مما ينعك�س بال�سلب على
ت�رصفات بع�ض �أفراد املجتمع.
واهم ما ميز هذه الدرا�سة عن �سابقاتها انها جاءت لت�سلط الأ�ضواء على جانب حيوي
من تراثنا الفل�سطيني ،بق�صد �إخ�ضاعه لدرا�سة نقدية وفق �أ�س�س ومعايري علمية وا�ضحة،
تقود �إىل التعامل الإيجابي مع الأمثال ال�شعبية وت�شجع على ا�ستثمارها بطريقة �سليمة
يف جمال تربية املواطن ال �سيما �أن البيئة الفل�سطينية تفتقر ملثل هذه الدرا�سات ،وهذا
اال�ستثمار ي�أتي بالنفع والفائدة على جميع �رشائح املجتمع الفل�سطيني ،ومن �ضمنها املر�أة
الفل�سطينية.
2 .2درا�سة العالمة و�آخرون ( ،)1998بعنوان مالمح املر�أة يف الأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية ،جامعة اخلليل ،اخلليل.
حتدثت الدرا�سة عن عدد من املناحي املختلفة التي تناولتها الأمثال وعك�ست عليها،
كمو�ضوع زواج الفتاة واملر�أة العاملة ،وعن طبيعة العالقات االجتماعية وال�شكل التي
وردت عليه يف الأمثال ،وا�ستفدت من البحث ب�شكل كبري اذ يعد الأقرب ملو�ضوع درا�ستي ،اذ
تناول العديد من االمثال التي قمت بدوري بتناولها يف بحثي ،وحتليلها وتبيان �أثرها على
املجتمع ان كان ايجاب ًا �أو �سلباً.
و�أهم ما ميز البحث �أنه ﻋﺭ�ض ﻓﻴﻪ �ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻤﻟـﺭ�ﺃﺓ ﻓـﻲ �ﺃﻤﺜﺎﻟﻨـﺎ ﺍﻟـ�ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺭ�ﺃﻴﻨﺎ كيف �ﺃﻥ كثريا ﻤﻥ ﺍ�ﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻅﻠﻡ ﺍﻤﻟﺭ�ﺃﺓ ،وت�ؤكد
ﺘﺤﻜّﻡ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﺒﻬـﺎ
3 .3درا�سة جنم و�آخرون ( ،)2006بعنوان �صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وهدفت �إىل معرفة �صورة املر�أة

يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ومعرفه مدى توافقها مع �صورتها يف الدين الإ�سالمي،
وخل�صت �إىل �أن هنالك العديد من الأمثال التي ت�سيء �إىل املر�أة وتتعار�ض مع القيم الدينية
الإ�سالمية ،و�أن هنالك دوراً مغيب ًا للإعالم يف جمال الرتكيز على الأمثال ال�شعبية والرتاث
الفل�سطيني الذي يخدم املر�أة ،وحيث �إنه يجب بذل مزيد من اجلهود من قبل العديد من
اجلهات يف �سبيل احلد من الأمثال امل�سيئة ل�صورة املر�أة ،و�إىل عمل توعية للمر�أة حول
دور الأمثال يف التن�شئة االجتماعية و�أهميتها ،و�أهم ما ميز هذه الدرا�سة �أنها �أ�شارت �إىل
ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻭ�ﺇﻗ�ﺼﺎء كل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭ�ﺽ ﻤـﻊ
�رضورة ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘ�ﺄ �ﺼﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻏﺭﺒﻠﺘﻪ �
ً
ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍ�ﻹ �ﺴﻼﻡ .و�رضورة ﺘﻔﻌﻴل ﺍ�ﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻲﻓ �ﺇﺤﻴاء ﺍ�ﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭﺕ
ﻋﻥ ﺍﻟ�ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎ�ﺼﻌﺔ ﻭﺍﻤﻟ�ﻀﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺭ�ﺃﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺍ�ﻹ �ﺴﻼﻡ ﻟﻬﺎ ،واىل �أهمية ﺘﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻤﻟﺭ�ﺃﺓ ﺒﺩﻭﺭ ﺍ�ﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻨ�ﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎعية.
4 .4درا�سة �صيفور ( )2011بعنوان ﺍ�ﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌنف :املجتمع
اجلزﺍﺋﺮﻱ ،جامعة اجلزائر ،ق�سم علم االجتماع ،اجلزائر.
حتدث الكاتب يف هذه الدرا�سة بداية عن العنف ب�شكل عام ،وعن �أنواعه و�أق�سامه يف
املجتمع ،وعن �أهم النظريات االجتماعية التي تف�رس ظاهرة العنف يف املجتمع ،وعن �أهمية
الأمثال ال�شعبية يف حياة املجتمع اجلزائري وعن دورها التي تقوم به يف توجيه �سلوك
الأفراد ،وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها حاولت الربط بني العنف
يف املجتمع اجلزائري ك�سلوك وبني الأمثال وهذا ما ميزها عن غريها� ،إذ حاولت الرتكيز
عن ت�أثري بع�ض الأمثال التي حتمل معاين قد تربر ملن يرتكبون �سلوك ًا قد يعد عنيف ًا يف
املجتمع ،بغ�ض النظر عن �أنواع العنف املمار�س والذي ق�سمته �إىل :عنف �أ�رسي وعنف
جمتمعي وعنف ثقايف .وق�سمت االمثال التي حتر�ض على العنف �ضد فئات املجتمع ومن
�ضمنهم املر�أة والأطفال الأيتام.
5 .5مقال ال�رشفات ( )2011بعنوان �صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الأردنية ،كلية
العلوم الرتبوية جامعة �آل البيت ،الأردن.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الأردنية ،وتنبع
�أهمية هذه الدرا�سة من قيمة الأمثال املتجذرة يف الثقافة ال�شعبية الأردنية و�أهميتها يف
الرتبية ،حيث يتم ا�ستخدامها بكرثة يف اخلطاب اليومي .تكونت عينة الدرا�سة من �أمثال
املر�أة الواردة يف كتاب العزيزي  1982م وكتاب العمد 1992م ،وكتب �أخرى للأمثال
ال�شعبية الأردنية وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام �أ�سلوب حتليل املحتوى ،و�أ�سفرت
عن النتائج الأولية� :إن الأمثال ال�شعبية خ�صت الن�ساء بح�صة كبرية من الأمثال التي
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تظهرهن ب�صورة �سلبية ،والتي تعرب غالب ًا عن نظرة دونية للمر�أة يف الأدوار املتعلقة بها
كبنت وزوجة ومطلقة و�أرملة وعجوز ،بينما مل ت�شغل الأمثال التي تقدم ال�صورة الإيجابية
للمر�أة �إال حيزاً �ضيقاً ،وبخا�صة دورها ك�أم ،و�أو�صت الدرا�سة بو�ضع خطة �شاملة بهدف
ت�صحيح النظرة النمطية اخلاطئة للمر�أة يف الثقافة ال�شعبية ،وقد ا�ستفدت من هذه الدرا�سة
كونها قريبة �إىل حد كبري من درا�ستي ،حيث �إن بيئة املجتمع الأردين وثقافته مت�شابة
اىل حد كبري مع بيئة الأمثال ال�شعبية الأردنية وثقافتها ،و�أهم ما ميز هذه الدرا�سة عن
غريها �أنها �أي�ض ًا قامت بتحليل الأمثال ال�شعبية املذكورة يف كتب ومراجع معتمدة ،ومل
تقم بتحليل الأمثال ب�شكل ع�شوائي غري مدرو�س.

صورة املرأة يف األمثال الشعبية الفلسطينية:
متثل الأمثال ال�شعبية جزءاً مهم ًا من الرتاث والأدب ال�شعبي الفل�سطيني ،وتعد طريقة
تعبري ي�ستخدمها عامة النا�س يف حياتهم اليومية لتو�صيل فكرة معينة يف املعامالت
واملواقف اليومية ،وجاءت درا�ستي من �أجل حماولة ا�ستح�ضار نوع من �أنواع الرتاث املهمة
عن جيل ال�شباب الفل�سطيني وا�ستذكارها (طه� ،2009 ،ص ،)1ويف حماولة للرتكيز على
ال�صورة التي ظهرت بها املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية يف العديد من ال�صور والأ�شكال
ومنها:

1 .1ال�صورة الإيجابية :جاء ذكر املر�أة يف عدد من الأمثال ال�شعبية ب�صورة ايجابيه
على الرغم من �أن عددها قليل ن�سبياً.
2 .2ال�صورة ال�سلبية :جاء ذكر املر�أة يف العديد من الأمثال ال�شعبية ب�صورة �سلبية حتط
من قدرها ومكانتها يف املجتمع.
وقد قمت بالرتكيز على عدد من املحاور يف بحثي عن �أثر الأمثال ال�شعبية على �صورة
املر�أة من خالل جمع عدد من الأمثال ال�شعبية من الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة التي تناولت
العديد من الأمثال ال�شعبية.
اجلانب الرتبوي:
على الرغم من �سيطرة الرجل على املر�أة يف كافة اجلوانب احلياتية املختلفة ،ف�إنه
يظل لها مكانتها ودورها يف جانب الرتبية ،ومن هنا جاءت الأمثال لتدعم دورها وتركز
عليه ،كما جاء يف جمموعة من الأمثال منها:
 ريحة الأم بتلم
 الزملة ج ّنا والأم ب ّنا

 الأم بتع�ش�ش والأب بطف�ش
بخبي بنتي يف كُ ِّمي وال ب�سلمها لأمي
  ِّ
 ما بربي ال�صو�ص �إال �أمه
جاءت االمثال ال�سابقة لرتكز على دور الأم يف الرتبية ولكي ت�شدد على �أهمية الدور
الرتبوي الذي تقوم به داخل �أ�رستها (العالمة� ،1998 ،ص )17اذ تعرب عن �أهمية دور
املر�أة يف الرتبية والتن�شئة داخل الأ�رسة ،وهذا ما �أكدته درا�سة �أبو دف حيث ذكرت �أن
الأمثال ال�شعبية تندرج حتت ما ي�سمى بالرتبية التلقائية ،وهي التي تنعدم فيها تقريب ًا
عملية �ضبط التعلم وتوجيهه ،ويكون اكت�ساب املعرفة واخلربات واملهارات والعادات يف
البيئة االجتماعية.
من ناحية �أخرى ثمة �أمثال �شعبية دارجة ت�ؤثر ب�شكل �سلبي وتتحدث عن نظرة دونية
للمر�أة مثل:
Ú Úدلِّل بنتك بتف�ضحك
Ú Úدلِّل بنتك بتخزيك
تعرب الأمثال ال�سابقة عن نظرة دونية للمر�أة حتط من قيمتها ،وحتفز على �إهانتها
و�إيذائها وعدم امل�ساواة يف الرتبية مع الرجل ،عندما دعت �إىل عدم تدليلها ومعاملتها كما
الرجل.
اجلانب االجتماعي:
جاءت �صورة املر�أة االجتماعية ومكانتها يف املجتمع يف الأمثال ال�شعبية لرت�سخ
ثقافة املجتمع ونظرته جتاه املر�أة ومكانتها ،حيث �إنها ر�سخت ال�صورة الدونية ،و�أنها
تابع للأب او الزوج او الأخ ،حيث تع ُّد الأمثال ال�شعبية مبثابة تراكمات ع�صور خمتلفة
جاءت حتمل نظرة �سلبية جتاهها (جنم� ،2006 ،ص ،)12وكمثال على تلك الأمثال:
 ال ّلْي بتموت وليته من �صفاية نيته
 ال ّلْي بخلف بنت عمرو ما برتاح
للممات
البنات
 هم
ْ
ْ
 ﻭﻟـﺩ ﻭﺒ�ﺸـﺎﺭﺘﻪ ،ﻭﻟـﻭ ﺒﻤـﻭﺕ ﺒ�ﺴﺎﻋﺘﻪ
ﻋﻠﻲ
 ﻤﻟﺎ ﻗﺎﻟﻭﻲﻟ ﻏﻼﻡ �ﺃﻨ�ﺴﻨد �ضهري وقام ،ﻭﻤﻟﺎ ﻗﺎﻟﻭ ﻲﻟ ﺒﻨﻴﻪ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﺤﻟﻴﻁﺔ َّ
 ﺍﻤﻟﺭ�ﺃﺓ ﻟﻭ ﻭ�صلت ﺍﻤﻟﺭﻴﺦ �أخرتها للطبيخ
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 املر�أة بن�ص عقل
ويف احلديث عن جمموعة الأمثال ال�سابقة ،يت�ضح مقدار الدونية ،النظرة ال�سلبية
املهينة للمر�أة ولدورها يف املجتمع ،وال�صاق تهمة العار وجمرد جميئها �إىل الدنيا باخلرب
غري ال�سار ،و�أن زواجها يعد �سرتة لها ،والدور النمطي للمر�أة املتمثل بالدور الإجنابي وان
مكانها هو املطبخ فقط ،ولذلك جاءت هده االمثال مبثابة تر�سيخ لفكر املجتمع وتر�سيخ
لأفكار �سلبية يجب التخل�ص منها على الفور واحلد منها ومن انت�شارها.
اجلانب الثقايف:
جاءت الأمثال ال�شعبية ا�ستكماال ،ولتعرب عن ثقافة املجتمع الفل�سطيني فيما يتعلق
باملر�أة ،حيث �إنها تعطي موا�صفات و�رشوط ًا يجب توافرها باملر�أة ،كي تو�صف ب�أنها امر�أة
نابها �إحل ْقها وال
�صاحلة ح�سب ثقافة املجتمع مثل »:دايره على حل �شعرها»« ،ان بينَّ ْ ْ
تهابها» ،ف�إن �أبدت املر�أة عك�س ذلك ف�إنها تعطي احلق للرجل يف �أن ي�ؤذيها او يتحر�ش بها.
ْ

نظرة اجملتمع للمرأة من خالل األمثال الشعبية الفلسطينية:
● ●املر�أة عورة يجب �سرتها :جاءت معظم الأمثال الفل�سطينية التي تتحدث عن
نظرة املجتمع الفل�سطيني للمر�أة لرت�سخ املعاين ال�سلبية جتاهها وت�ؤكدها ،ومن �أهم هذه
الأمثال« :البنت اما ت�سرتها �أو تقربها»« ،ظل راجل ْوال ظل حيطه»« ،دور لبنتك قبل ما تدور
البنك» و»العر�ض زي القزاز» ،جاءت هذه الأمثال لتتحدث عن فكرة �أن املر�أة عورة يجب
�سرتها ،ومن هنا يت�ضح �أثر تر�سيخ هذا املفهوم يف املجتمع وبني �أفراده من خالل تكراره
وت�صديقه من قبل �أفراد املجتمع عن طريق ترويده للأمثال ال�سابقة ،وما له من �آثار �سلبية
على املعامالت اليومية للمر�أة من قبل الرجل ،وهذا ما �أكدت عليه درا�سة �أبو دف حني
حتدثت عن �رضورة تر�سيخ الأمثال للقيم الإيجابية لدى �أفراد املجتمع ،ولي�س العك�س كما
هو حا�صل يف الأمثال ال�سابقة.
● ●املر�أة بن�صف عقل :لعل �أ�شهر الأمثال التي جاءت لرت�سخ هذه الفكرة املثل الذي
يتداوله كثري من �أفراد املجتمع “املر�أة بن�ص عقل” و”مرة ابن مرة ايل بعطي �رسه ملرة”،
والبع�ض ي�ستدل على �صحة الأمثال التي حتمل هذه املعاين بقوله تعاىل ”:للذكر مثل حظ
االنثيني” والآية الكرمية حتدثت عن املعامالت املالية� ،إال �أن �أفراد املجتمع �أخذوا بتطبيق
الآية يف خمتلف مناحي احلياة يف املجتمع.
بالذكر �أن هناك العديد من الأمثال ال�سلبية التي تعرب عن النظرة ال�سلبية جتاه املر�أة،
اال انه هنالك بع�ض من الأمثال ال�شعبية التي مثلت وجهة نظر املجتمع الإيجابية جتاهها

مثل“ :اك�رس خاطر َّمية وال تك�رس خاطر ولية”“ ،خطية الواليا بتهد الزوايا”“ ،البنت
املنيحة بتعمل من الهامل زمله”“ ،الن�ساء يغلنب كل كرمي ويغلبهن كل لئيم” (العالمة،
� ،1998ص ،)15فجاءت جملة من الأمثال لكي تناق�ض الأمثال ال�سابقة الذكر من حيث
الرتكيز على �أهمية معاملة املر�أة ب�شكل ح�سن والئق وعدم �إهانتها ،والحظنا ت�أثر بع�ض
الأمثال ببع�ض االحاديث النبوية مثل قوله �صلى اهلل عليه و�سلم ”:ما �أكرمهن �إال كرمي وما
�أهانهن �إال لئيم”� ،إال �أن تبقى الأمثال ال�شعبية التي حتمل املعاين ال�سلبية تبقى �أكرث ت�أثرياً
مكملة للعادات والتقاليد
يف املجتمع� ،إذ �إنها ذات �صلة قوية بالنظرة الدونية للمر�أة ،وت�أتي َّ
ال�سلبية جتاهها.
واملفرو�ض �أن الرتاث قوة دافعة حلركة التطور االجتماعي ،ولي�س عائقاً ،حيث ت�شكل
االمثال ال�سابقة عائق ًا �أمام حركة التطور والنهو�ض باملجتمع (جالل� ،1995 ،ص.)34

دور األمثال الشعبية يف تعزيز القيم يف اجملتمع:
متتاز الأمثال ال�شعبية ب�أنها �أكرث �أ�شكال الرتاث ال�شعبي تداو ًال بني النا�س ملا متتاز
به من �سهولة يف الرتديد و�سهولة يف احلفظ ،ومن خ�صائ�ص لغوية كال�سجع ،وحب �سماعها
على االذن وبالتايل ترديدها وحفظها ،و�أي�ض ًا لأنها �أول ما ي�ست�شهد به عند حدوث �أي
واقعة.
فالأمثال جزء من الرتاث الثقايف الذي ي�ضم بني حناياه جتارب متنوعة وقيم �إيجابية
و�أخري �سلبية ومن هذا املنطلق «ال يت�صور من �أمة عريقة يف احل�ضارة والثقافة� ،أن تهمل
تراثها وتاريخها الأدبي والثقايف ،وتبد�أ من ال�صفر (�أبو دف� ،1999 ،ص ،)9بل بالعك�س
ف�إن التم�سك باملوروث ال�شعبي ظاهرة �صحية ،وقد قيل« :من ال تراث له ..ال وطن له» (منر،
� ،2011ص.)5
ومن هنا ف�إنه من املمكن ان تع َّد الأمثال ال�شعبية مبثابة �أداة تعمل على تربية �أفراد
املجتمع على التكاتف والتعا�ضد بني �أفراده واحرتام املر�أة وتقديرها من خالل جمموعة
من الأمثال الإيجابية التي قمت بذكرها �سابقاً ،ومن املمكن �أن حتر�ض �أفراد املجتمع على
نبذها وحتقريها ومعاملتها معاملة �سيئة كما �أوردت بالأمثال ال�سابقة.

النتائج:
1 .1تع ُّد الأمثال �سالح ًا ذا حدين� ،إذ �إن هناك تناق�ض ًا يف الأمثال ال�شعبية ،فهناك عدد
من الأمثال التي تعترب �إيجابية وت�ؤثر ب�شكل �إيجابي على املجتمع ،باملقابل ف�إنه هنالك
العديد من الأمثال ال�سلبية التي تعترب املر�أة دون الرجل وحتتقرها.
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2 .2ت�ساهم الأمثال يف عمليه التوجيه والت�صحيح ل�سلوك الأفراد ،مبا لها من دور
توجيهي كبري يف حياتهم.
3 .3ما زال عدد من الأمثال التي تعرب عن قيم ومعتقدات ذكورية قدمية �سائدة،
ويرددها عدد من �أفراد املجتمع ،بل ي�ؤمنون بها ،وهذا يتطابق مع الفر�ضية الثانية التي
على عدم وجود وعي جتاه بع�ض الأمثال التي حتمل قيم ًا �سلبية يتم ترديدها دون �إدراك
معان �سلبية جتاه املر�أة.
ملا حتمله من
ٍ
4 .4تت�أثر الأمثال ال�شعبية بالعادات والتقاليد باملجتمع الفل�سطيني ،حيث �إنها ذات
�صلة كبرية بها ،وممكن اعتبارهما حلقة مت�صلة ،و�أن �أي تغيري يجب �أن يت�صل بهما معاً.
5 .5العديد من الت�رصفات وال�سلوكيات اخلاطئة من �أفراد املجتمع تكون بت�أييد وب�سبب
فكرة حتملها الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ال�سلبية ،كالأفكار التي حتدد �أن مكان املر�أة
بيتها ومطبخها ،والتي تنظر على الفتاة على انها عورة وعار ،وتفرق يف املعاملة بينها
وبني �أخيها الولد ،وهذا ي�أتي مطابق ًا للفر�ضية الأوىل التي تتحدث عن تغليب الأثر ال�سلبي
للأمثال على و�ضع املر�أة ومكانتها يف املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل التطابق مع الفر�ضية
الثالثة التي تفرت�ض �إ�ضعاف �أثر االمثال الإيجابية على املجتمع ،وهذا ا�ستنتجته من
ال�سلوك ال�سلبي من االفراد جتاه املر�أة ومدى ت�أثرهم بالأمثال ال�سلبية.

التوصيات:
1 .1تفعيل دور امل�ؤ�س�سات الإعالمية والإعالميني يف اجلهود املبذولة يف توعية
املجتمع حول االمثال ال�شعبية التي حتمل معاين مهينه و�سلبية جتاه املر�أة ،وحماولة احلد
منها ومن انت�شارها.
�2 .2رضورة عمل ثورة ثقافية يف جمال الرتاث الفل�سطيني ،ويف جمال الأمثال ال�شعبية
خا�صه التي حتقر وت�سيء �إليها املر�أة.
3 .3توعية املر�أة بدور الأمثال ال�شعبية بعملية التن�شئة االجتماعية ودمج النوع
االجتماعي.
4 .4ك�رس �أية حواجز داخل �أفراد املجتمع ،ونبذ اخلوف الذي بداخل �أفراده لأية حماوالت
للتغيري ،حيث �إنه من الواجب قيام الأفراد الواعني باملجتمع بتوعية �أفراده بالأمثال امل�سيئة
للمر�أة ،والعمل على احلد والتخل�ص منها.
5 .5الرجوع واالحتكام �إىل القيم الإ�سالمية فيما يتعلق بالأمثال ال�شعبية التي حتمل
فكراً مناق�ض ًا لتعاليم الدين الإ�سالمي.

6 .6ينبغي على م�ؤ�س�سات التعليم النظامي �أن تقاوم الأمثال ال�سلبية ،و�أن تقوم بتبيان
�آثارها ال�سلبية على �أفراد املجتمع وعلى املر�أة.
7 .7العمل على �إن�شاء مراكز ثقافية من �أجل �إحياء الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني عامة
واالمثال ال�شعبية الإيجابية خا�صة.

املصادر واملراجع:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

1جادوا� ،سلوى غريب ( :)1996الوعي بالذات يف مواجهة العنف �ضد املر�أة .دم�شق:
جامعة قناة ال�سوي�س ،كلية الرتبية.
2جالل� ،شوقي ( :)1995الرتاث والتاريخ ،ط� ،1سينا للن�رش ،م�رص.
3حنفي ،ح�سن ( :)1980موقفنا �إزاء الرتاث ،املركز العربي للبحث والن�رش ،القاهرة.
�4ﺃﺒﻭ ﺩﻑ ،حممود خليل ( :)1999القيم املت�ضمنة يف االمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،درا�سة
حتليلية من منظور �إ�سالمي ،ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر القيم والرتبية يف عامل متغري
املنعقد بكلية الرتبية والفنون بجامعة الريموك يف الفرتة .1999 /7/ 29 - 27
�5سلوادي ،ح�سن عبد الرحمن ( :)2009الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف القد�س ال�رشيف
هوية وانتماء ،جامعة القد�س املفتوحة ،رام اهلل.
6ال�رشفات� ،صالح �سويلم (� :)2011صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الأردنية ،جامعة
�آل البيت ،الأردن.
�7شهرية ،دعدوع ( :)2016مو�ضوع عن مدينة جنني ،تاريخ امل�شاهدة ،2017 /8/ 23
www.mawdoo3.com

�8 .8صيفور� ،سليم ( :)2011الأمثال ال�شعبية كخلفية للعنف يف املجتمع اجلزائري ،جامعة
جيجل ،اجلزائر.
9 .9طه ،ن�ضال ( :)2009الطقو�س واملعتقدات ال�شعبية واالجتماعية يف االدب ال�شعبي يف
رام اهلل ،ر�سالة ماج�ستري جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س فل�سطني.
1010الع�سكري� ،أبي هالل ( :)1988جمهرة الأمثال .دار الكتاب العلمية ،بريوت.
1111العنتيل ،فوزي ( :)1972بني الفلكلور والثقافة ال�شعبية ،دار الهالل للطبع والن�رش،
القاهرة.
1212العالمة� ،أمل و�آخرون ( :)1998مالمح املر�أة يف االمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،درا�سة
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�أدبية �صادر عن مركز ال�سنابل� ،سعري ،اخلليل.
1313قديح ،فوزي ( :)2003منتخب الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،فل�سطني.
1414ما�ضي ،حممد �إبراهيم (� :)2001أقوال و�أحكام يف الأمثال نظرة يف الرتاث ال�شفوي
الفل�سطيني ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
1515امليداين ،ابي ف�ضل ،د.ت :جممع الأمثال ،من�شورات دار مكتبة احلياة ،لبنان.
1616نا�صيف ،اميل (� :)1994أروع ما قيل من الأمثال ،دار اجليل ،بريوت.
1717جنم ،منور وعزيزة علي (� :)2006صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية،
درا�سة مقدمة مل�ؤمتر التاريخ ال�شفوي الواقع والطموح ،غزة ،فل�سطني.
1818منر ،عمر ( :)2011احلكاية ال�شعبية :من�صور بن نا�رص ،فل�سطني.

املراجع األجنبية:
Kirk, Gwyn, and Rey Margo: Women’s Lives: Multicultural Perspectives.
5th Edition. www.amazo.com. 2009.

1.

الي ُ
ُ
وس ِفي :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

�سعت هذه الدرا�سة �إىل بيان مدى االهتمام باحلكاية والق�صة ال�شعبية الفل�سطينية
والتعرف �إىل م�ضمون هذه احلكايات ودالالتها.
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج حتليل امل�ضمون باال�ستناد �إىل احلكايات ال�شعبية التي ُج ِم َعت
من جنني( ،)2واملنهج التحليلي ملحتوى احلكاية ال�شعبية با�ستخدام معايري حتليل الق�صة
،وهدفت الدرا�سة �إىل:تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات �إيجابية يف
ر�سم ال�سيا�سة العامة واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار دور احلكايات ال�شعبية يف تعزيز الهوية
ون�رشها وتعميمها عامل ًيا مبا ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق و�إيجاد ال�شخ�صية
الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها الوطنية والقومية يف ظل حماوالت الطم�س والتهويد التي
تتعر�ض لها.
وحاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال :ما الدالالت والقيم يف حكاية اليو�سفي ال�شعبية
الفل�سطينية ؟
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها:

1 .1الراوي يق�صد من مقدمته اخلا�صة ب� ْأن يجاري الفكر ال�شعبي يف ا�ستقبال احلكايات،
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فيخفي الراوي الأول للحكاية ،كي تكون ممتدة يف الزمن العميق ،مبعنى �آخر جتهيل الزمكان
وم�صدر التلقي.
2 .2اال�ستقراء الأويل للحكايات ال�شعبية يك�شف عن متظهر �شواخ�ص(-)3مظاهر-
متعددة منها ما هو �إن�ساين ومنها ما هو حيواين� ،إال �أنها لي�ست متناظرة من حيث الت�أثري
فثمة مثريات داللية تت�شكل من بع�ضها .ويلقي بع�ضها ال�ضوء على الآخر ليجعل منها �أكرث
أثريا .وت�شخي�ص احليوان كي يرتقي �إىل امل�ستوى التعبريي لفعل الإن�سان.
ت� ً
ّ �3 .3إن احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني -فل�سطني ال تكاد تختلف عن احلكايات
الأخرى عند مقارنتها يف احلكايات ال�شعبية يف اخلليل �أو بيت حلم �أو نابل�س �أو غزة
�أو النا�رصة مثال ،فالأبطال هم الأبطال والعنا�رص هي العنا�رص واملو�ضوعات هي
املو�ضوعات ،وال ن�ستطيع حتديد مالمح تلك ال�شخ�صية املميزة من بني حكايات املدن
الأخرى �إال يف اللم�سات ال�سطحية التي تقت�ضيها الظروف والبيئة.
وبناء على ذلك ميكننا � ْأن نع ّد احلكايات ال�شعبية ف ًنا عامل ًيا يت�سم بال�شمولية التي
ً 4 .4
تهدف �إىل جوانب �أخالقية تثقيفية.
5 .5للحيوان داللة يف احلكاية ال�شعبية ارتبطت بالأ�ساطري لإعتقاد الإن�سان �أن الأ�شياء
كلها حية  ،والطري اقرتن بقوى خفية ،و�سحرية وله دور �إيجابي نافع و�سلبي �ضار  ،وكذلك
ارتبط الطري بروح الإن�سان يف اجلنة ،و�أن الروح تطري يف ال�سماء كما الطيور.
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.

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
تكمن م�شكلة الدرا�سة فيما يتبدى لنا من �ضعف االهتمام والبحث يف مو�ضوعات
 و�أمام هذا الو�ضع ميكن اال�شارة اىل ما، املوروث ال�شعبي عامة ويف احلكاية ال�شعبية خا�صة

:ي�أتي
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♦ ♦هناك ت�سا�ؤل وا�ضح حول مدى اهتمام املجالت املتخ�ص�صة –ال�صادرة عن
املراكز البحثية والأكادمييني باملوروث ال�شعبي يف ظل ع�رص العوملة وعمليات الطم�س
والتهويد التي تتعر�ض لها فل�سطني من قبل اجلانب الإ�رسائيلي.
♦ ♦هناك �شعور ي�سود �أن القائمني على �صناعة القرار يف الدوائر احلكومية الر�سمية ال
تعطي املو�ضوع االهتمام الكايف.
♦ ♦تدين وانعدام التخطيط الفعلي والواقعي لدعم امل�ؤ�س�سات البحثية املتخ�ص�صة يف
املوروث ال�شعبي وم�ساندتها �إعالم ًيا.

مقدمة:
كثري من الدار�سني مناهج حديثة لدرا�سة مو�ضوعات
منذ فرتة قليلة من الزمن انتهج ٌ
قدمية ،وهذه امل�س�ألة مل تكن حم�ض �صدفة ،و�إمنا جاءت ا�ستجابة ملطالب ورغبات فر�ضها
الواقع املعا�رص ،ول ّأن هذه املناهج احلديثة �أثبتت كفاءتها يف درا�سة املو�ضوعات� ،سواء
يف ال�شعر �أم يف النرث.
من هنا كان اختيار احلكاية ال�شعبية يف فل�سطني ميدا ًنا للبحث ،ال�سيما � ّأن احلكاية
كبريا عند كث ٍري من الدار�سني ،فقد هم�شت بجعلها �أد ًبا
ال�شعبية ب�شكل عام مل تنل
اهتماما ً
ً
�شعب ًيا ال ي�ستحق االهتمام ،بل هناك اعتقاد �سائد وهو �أن البحث يف الأدب ال�شعبي �أمر �سهل،
مبعث هذه الفكرة مت� ٍأت من ب�ساطة الن�صو�ص
وميكن اخلو�ض فيه من دون عناء ،ولعل
َ
ن�صو�صا �شفوية متداولة ،ولكن احلقيقة عك�س ذلك.
بو�صفها
ً
مت درا�سة مكونات احلكاية ال�شعبية مع درا�سة الوظائف التي ترتكّ ُب
وانطال ًقا من هذا ّ
منها احلكايات مبا يتالءم مع قيمة هذه احلكايات و�أهميتها كونها متثل �أداة ال�شعب
و�أ�سلوبه اخلا�ص يف التعبري عن حياته .وقد اعتم َد الباحثون على جمموعةٍ من احلكايات
ال�شعبية املدونة)4(.

أسئلة الدراسة :
حاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال :ما العنا�رص الفنية الدالالت والقيم يف حكاية
اليو�سفي ال�شعبية الفل�سطينية ؟

حدود الدراسة:
حتدد الدرا�سة و�إمكانية تعميم نتائجها يف �ضوء املحددات الآتية:

Ú Úاحلدود املو�ضوعية :ويت�ضمن درا�سة واقع حكاية اليو�سفي ال�شعبية الرتاثية التي
جمعتها الباحثة اميان ف�شاف�شه من جبع جنني وم�ضمونها النذور.
Ú Úاحلدود الب�رشية :تطبق الدرا�سة على كبار ال�سن والباحثني يف املوروث ال�شعبي
و�سجل َّْت منهم.
الذين ُجمعت احلكايات ال�شعبية ُ
Ú Úاحلدود الزمنية :طبقت الدرا�سة يف �شهر رم�ضان املبارك من العام2017م-
1439هـ
Ú Úاحلدود املكانية :ريف منطقة جنني بلدة جبع( )5بالتحديد.

اهلدف العام للدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل بيان مدى االهتمام باحلكاية والق�صة ال�شعبية الفل�سطينية والتعرف
على م�ضمون هذه حكاية اليو�سفي ال�شعبية ودالالتها.

األهداف اخلاصة للدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات عملية يف
ر�سم ال�سيا�سة العامة واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار دور احلكايات ال�شعبية يف تعزيز الهوية
ون�رشها وتعميمها عامل ًيا مبا ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق و�إيجاد ال�شخ�صية
الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها الوطنية والقومية يف ظل حماوالت الطم�س والتهويد التي
تتعر�ض لها.

أهمية الدراسة:
ُ 1 .1ت َعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات والبحوث القليلة والنادرة يف فل�سطني التي تتناول
هذا املو�ضوع بتناول حكاية اليو�سفي ال�شعبية .
ُ 2 .2يرجى �أن تعطي هذه الدرا�سة �إ�ضافة علمية �إىل املكتبة املحلية التي هي بحاجة
�إىل مثل هذا النوع من الدرا�سات.
3 .3ا�ستفادة املعنيني و�صناع القرار من هذا الدرا�سة وتطبيقاتها.
هذه العوامل جمتمعة تعطي �أهمية للدرا�سة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الرتاث ال�شعبي :هو كل ما ينتقل من ال�سلف �إىل اخللف يف كل جوانب احلياة املادية
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واملعنوية والذي ميثل خال�صة املعارف وامل�شاعر والتجارب احلياتية الذي يع ُّد جزءاً من
املوروث احل�ضاري ويتطور مع تطور املجتمع.
◄◄احلكاية ال�شعبية :جاء يف ل�سان العرب عن احلكاية «...كقولك حكيت فال ًنا وحاكيته
فعلت مثل فعله �أو قلت مثل قوله �سواء مل �أجاوزه ،وحكيت عنه احلكاية»(.)6
والذي يفهم من قول ابن منظور � ّأن احلكاية تدل على “املحاكاة مطل ًقا ،تقليد �شيء
�أو عمل ،ثم �أ�صبحت تدل على املحاكاة رغبة يف التلهية �أو الت�سلية ،وجاء منها (احلاكية)،
وهو املحرتف تقليد النا�س لإ�ضحاكهم ،ولعله �أقرب �إىل ما نعرفه اليوم باملمثل ،ثم وردت
مبعنى رواية القول �أو نقل اخلط”(.)7
وا�ضحا مع املفهوم اللغوي ،فاحلكاية هي:
�أما يف اال�صطالح فالتقارب يبدو
ً
«جميع الأ�شكال الق�ص�صية التقليدية ،وت�ضم احلكايات اخلرافية املج�سمة لرغبات ال�شعوب
البدائية»(.)8
ولعل املعاجم الغربية كانت �أكرث دقة يف تعريفها للحكاية ال�شعبية ،فتعرفها على �أنها
اخلرب الذي يت�صل بحدث قدمي ينتقل عن طريق الرواية ال�شفوية من جيل �إىل �آخر� ،أو هي خلق
حر للخيال ال�شعبي ين�سجه حول حوادث معينه”(.)9
◄◄م�صطلح ال�شعبية  :ال�صفة امللت�صقة بها يجعل التعريف الدقيق للحكاية ال�شعبية
ب�أنها »:فن ال�شعب و�أ�سلوبه يف التعبري عن حياته و�أفكاره ،كما هي ذاكرته التي حتفظ
وتنقل ما حتفظ �إىل َم ْن ي�أتي من الأجيال»( )10وتت�صل ال�شعبية مع جانب مهم� ،أو �أنها تدخل
يف حقل من حقول املعرفة وهو (الفولكلور) الذي يدر�س «العادات امل�أثورة واملعتقدات،
وكذلك ما كان معروفًا حتى ذلك الوقت ـ ب�شكل غام�ض ـ للآثار ال�شعبية القدمية»(.)11
ولهذا ف� ّإن (الفولكلور) من هذه الزاوية مبثابة النافذة التي يطل منها الباحث على
ال�ضمري اجلماعي للمجموعة الب�رشية احلاملة للم�أثورات ال�شعبية ،فهي وم�ضة للك�شف
جزءا من الفولكلور متنح الباحث
عن ال�ضمري وقراءة الذات ،فاحلكاية ال�شعبية بو�صفها ً
فر�صة لدرا�سة احلياة ال�شعبية ،ومعرفة الإن�سان ،فهي متثل موقف الفرد املبدع � ،إذ �إن
�صفتها ال�شفاهية وتناقلها بني النا�س وكرثة رواتها والبعد الزمني ،كلها عوامل �ساعدت
على اكت�سابها �صفة النتاج اجلماعي� ،إذ ي�شارك فيها كثري من الأفراد من خالل احلذف �أو
الإ�ضافة ،ملا تت�صف به من مرونة وقابلية للتطور والنمو والتغري ،تب ًعا للبيئة االجتماعية
التي تن�ش�أ عنها(.)12

�إن احلكاية قد الت�صقت بال�شعب و�أ�صبحت �أداة يف التعبري عن �أفكاره ،فيتدفق خياله
معربا يف �شكل ق�ص�صي ـ تتناقله الأفواه ـ و�سواء متثل ذلك النقل يف حدوده ال�ضيقة
ً
()13
كالأ�رسة والقبيلة �أم يف نطاق �أو�سع ي�شمل ال�شعب ب�أ�رسه  ،و�أ�صبح اال�ستماع �إليها
مثارا لال�ستمتاع جيلاً بعد جيل عن طريق الرواية ال�شفهية( .)14و�أحيا ًنا قد يوجد َم ْن
ً
يدونها يف بيئة �أو ع�رص.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج حتليل امل�ضمون باال�ستناد �إىل احلكاية ال�شعبية التي
جمعتها الباحثة اميان ف�شاف�شة من جبع-جنني -فل�سطني ،واملنهج التحليلي ملحتوى
احلكاية ال�شعبية .

أدوات الدراسة:
املالحظة غري املبا�رشة ،وذلك لتجميع اخلربات حول ما ن�شاهده �أو ن�سمع عنه �أو
معاي�شته  ،وذلك للتعرف �إىل واقع احلكاية ال�شعبية -الرتاثية، -واملقابلة املبا�رشة مع
ُعمرين ل�سماع احلكاية وت�سجيلها.
كبار ال�سن وامل ّ

مصادر الدراسة:
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Úاملقابالت ال�شخ�صية.
Úالزيارات امليدانية.
Úالر�سائل العلمية والبحوث املتوفرة.
Úالندوات وور�ش العمل املتعلقة باملو�ضوع.
�Úشبكة الإنرتنت.
Úالكتب والدوريات واملراجع املتخ�ص�صة.
�Úأر�شيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية.
�Úأر�شيف ومكتبة مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.

خطة الدراسة:
1 .1الإطار العام الذي يت�ضمن املقدمة ،م�شكلة البحث� ،أهمية البحث� ،أهدافه ،حدوده،
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م�صادره و�أدواته ،وم�صطلحاته.
2 .2الدرا�سات ال�سابقة والأدب الرتبوي.
�3 .3إجراءات الدرا�سة-العينة واملجتمع والأداة.
4 .4عر�ض النتائج وحتليلها.
5 .5مناق�شة النتائج والتو�صيات.
6 .6قائمة املراجع وامل�صادر.
�7 .7صور ال�صناعات ال�شعبية.
8 .8املالحق.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

()15

در�س يف �ضوء املناهج احلديثة عند الدار�سني العرب ،فيما عدا
� ّإن احلكاية ال�شعبية مل ُت ْ
بع�ض الدرا�سات التي ظهرت ب�شكل متوا�ضع  ،قد در�ست احلكاية ال�شعبية على امل�ستويني
التاريخي واالجتماعي وهي درا�سات بعيدة االجتاهات عن درا�ستنا ،ومل ي�سبقنا يف هذا
�سوى درا�سة (احلكاية ال�شعبية املو�صلية مقاربة بنيوية داللية ) للباحث علي �أحمد حممد
العبيدي التي اعتمد فيها على (ال�سيميائية ال�رسدية) �أو (علم الداللة البنيوي) حاول فيها
الباحث ا�ستبعاد املنهج الوظيفي الذي طرحه (بروب) والذي وجده غري من�سجم مع طبيعة
احلكايات وطريقة معاجلتها من دون �أن يو�ضح ال�سبب لذلك.
�أ�شار بع�ض الدار�سني �إىل � ّأن «مفهوم احلكاية اخلرافية من جذر يحاكي واملعنى ي�أتي
من اجلانب الفني املميز بالتعبري احلركي يف العملية ال�رسدية ،بينما كلمة حكاية م�شتقة
من الفعل حكى والذي ي�ضم بني معانيه فن الق�ص�ص ال�شفوية واملحاكاة الفنية»)16(.
كما ذكر د�/أحمد ال�صغري � ّأن احلكاية “ :ق�صة ذات بنية ب�سيطة ين�سجها اخليال ال�شعبي
ليع بها عن قيمه و�أفكاره ومعارفه”)17(.
برّ َ
وتتع ّدد احلكايات ال�شعبية منها ما يتعلق باحليوان واجلان واحلكايات املرحة وما
يتعلق بال�سرية ال�شعبية وال�شطار واحلكايات االجتماعية والألغاز والأمثال ،وي�ستخدم
الرواة –غال ًبا ما يكون من كبار ال�سن من الآباء واجلدات  -الأ�سلوب ال�رسدي النرثي يف
رواية احلكاية ،والتي متثل موقفًا تعليم ًيا من خالل اجلل�سة وفن الت�شويق وح�سن الإ�صغاء
وم�شاركة احل�ضور مبا لديه من حكايات.
فاحلكاية من و�سائل التعليم ون�رش املعرفة وت�صوير التجربة الإن�سانية يف �إطار زمني

يجمع بني الرتفيه والتعليم وما حتمله من مقوالت فكرية ورموز ح�سية ومعارف متنوعة
تعد حلقة و�سيطة بني تن�شئة الفرد يف البيت وانطالقه للعامل اخلارجي)18(.
َُ
وقـد واجه الباحثون م�شكالت يف تدوين الن�ص يف املوروث ال�شعبي؛ حيث � ّإن م�شكلة
تدوين الن�ص متعددة اجلوانب منها ما يتعلق مببد�أ التدوين وبتقنيته وب�ألفاظه ومعانيه،
وكان بع�ضهم يخ�شى �أن يكون االهتمام باللهجات على ح�ساب الف�صحى ،ويرف�ض هذا
االجتاه مبد�أ كتابة �أو قراءة الن�صو�ص بالعامية.
�أما م�شكلة تدوين الن�صو�ص من الناحية الفنية ،فهي م�شكلة مل جتد حلاً متف ًقا عليه
دو َن باحثون خمتلفون الن�صو�ص كل ح�سب اجتهاده ،و�أما جانب الألفاظ
حتى اليوم ،وقد ّ
واملعاين فيتلخ�ص هذا اجلانب ب�صعوبة و�ضع حد فا�صل بني ما جتوز كتابته من هذه
الألفاظ واملعاين؛ لأنها �ألفاظ �أو معان معيبة تخد�ش احلياء عند تدوينها على الرغم من
ا�ستعمالها يف اللهجة الدارجة املحكية ،وهناك اجتاه اعتمد تدوين الن�صو�ص كما هي
باللهجة الدارجة املحكية ،وتبنى هذا االجتاه يف فل�سطني د/عبد اللطيف الربغوثي يف
كتابه يف القامو�س العربي ال�شعبي -اللهجة الدارجة املحكية يف فل�سطني ،ود�/رشيف
كناعنه �أ�ستاذ علم الإن�سان يف جامعة بري زيت يف كتابه قول يا طري بتدوين احلكاية
ال�شعبية الفل�سطينية)19(.
�صدر قرار عن وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ب�سحب كتاب قول يا طري للباحثني
د�/رشيف كناعنه و�إبراهيم مهوي بتاريخ 2007 /3/ 30م �ضمن ثقافة خد�ش احلياء
الحتواء الكتاب على ن�صو�ص خملة بالآداب العامة)20(.
Ú Úدرا�سة د/ناجي عبد اجلبار� :أ�ضواء على حكايات الرتاث واملجتمع1977 ،م

هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستعرا�ض احلكايات ال�سبع املن�شورة على �صفحات جملة
الرتاث واملجتمع التي ت�صدر عن جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية -فل�سطني من العدد الأول
�إىل العدد ال�سابع ،حيث �أ�شار الباحث �إىل � ّأن احلكاية ال�شعبية ُتعد من �أغنى الفنون الأدبية
تعبريا عن هموم ال�شعب وتطلعاته ،و� ّأن ت�رصفات الأبطال يف احلكاية ال�شعبية
ال�شعبية
ً
متالئمة مع الأو�صاف التي �أل�صقوها بها منذ البداية ،وعن مدى مالءمة �أحداث احلكاية مع
ما يتمناه الإن�سان ح�صوله و�إىل تغليب حياة ال�شخ�ص من النعيم �إىل ال�شقاء ،مع �أنه ال يوجد
�إي�ضاح �أو تف�صيالت للمكان يف احلكاية)21(.
Ú Úدرا�سة د/ر�شدي الأ�شهب :احلكاية ال�شعبية يف كتب الرتاث1979 ،م

هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستعرا�ض احلكايات ال�شعبية يف كتب الرتاث ،و�أنها وردت يف
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كتب التف�سري واحلديث والت�صوف ،وكذلك وردت يف كتب التاريخ  -كتب ال�سرية وق�ص�ص
الأنبياء ،وكتب اجلغرافيا  -معجم البلدان لياقوت احلموي ،ويف كتب الأدب  -احليوان
للجاحظ الذي تختلط فيه املواد الأدبية باحلقائق العلمية عن احليوانات.
�أما عن احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية فهي تروى مت�شابهة يف كل قرية ومدينة
فل�سطينية ومنها حكايات �إجبينه ،ون�ص �إن�صي�ص ،واجلان والغيالن ،وللخيال دور وا�ضح
يف خلق الت�صورات ثم �صياغتها يف حكايات تف�رس املجهول حوله)22(.
Ú Úدرا�سة د�/أحمد ح�سني ال�صغري :احلكايات ال�شعبية ودورها الرتبوي2004 ،م

هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان الدور الرتبوي للحكاية ال�شعبية الفل�سطينية ،و�أ�شارت �إىل
�أن احلكاية ال�شعبية التي ت�صل حية متحركة للم�ستمعني ت�ستهوي ال�سلوك احل�سن والأخالق
احلميدة ،وتعمل على تقوية الرابط بني املعلم والتلميذ من خالل �شد االنتباه والرتكيز و�إثارة
دوافع التح�صيل الذاتي بالتعويد على قراءة كتب الق�ص�ص وتزود النا�شئة بخربات الأ�سالف
ومعارفهم وت�سهم يف عملية الرتبية امل�ستمرة وتنقل لهم التجربة واخليال والقيم وال�سلوك
املقبول وغري املقبول يف املجتمع)23(.
Ú Úدرا�سة حنان كركبي-جراي�سي :احلكاية ال�شعبية والأطفال ما بني نظريات التحليل
النف�سي ونظريات ما بعد احلداثة2005 ،م

�أ�شارت الباحثة �إىل �أنه الب ّد من �أن ن�ستقي من حكايات �أ�سالفنا خا�صة التي تتمتع
مبعايري فنية جمالية ح�ضارية راقية التي تعزز ثقة الأطفال يف تراثهم ولغتهم ،و� ّأن �رسد
احلكايات اخلرافية فر�صة للتطهري النف�سي وتنمية اخليال وبث روح التفا�ؤل يف احلياة،
و�أو�صت ب� ْأن ُتق ّد َم احلكايات اخلرافية بلغة عمرية قادرة ما بعد �سن اخلام�سة والتي تعترب
قادرة على الف�صل ما بني اخليال والواقع وال يتزعزع ال�شعور بالأمان لديها)24(.
Ú Úدرا�سة نبيل علقم :كتاب قول يا طري وم�شكلة تدوين الن�ص2007 ،م

هدفت هذه الدرا�سة �إىل عر�ض كتاب قول يا طري للباحثني د�/رشيف كناعنه ود/
�إبراهيم مهوي والذي حدثت م�شكلة حوله ب�إ�صدار وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية عام
قرارا ب�سحب الكتاب و�إتالفه الحتوائه على ن�صو�ص تخد�ش احلياء ،وح�صول �ضجة
2007م ً
�إعالمية وتراجع وزارة الرتبية عن قرارها ب�إتالف الكتاب.
�أ�شار الباحث �إىل � ّأن مقدمة الكتاب ت�ضمنت ثال ًثا وخم�سني �صفحة ،وت�ضمن الكتاب
ت�صنيف احلكايات ح�سب دورة حياة الأفراد  ،و�أنها تعك�س احلقائق االجتماعية ،وحتليل
�أمناط احلكايات من خالل االهتمام الأكادميي بالرتاث ال�شعبي ،و�أن هذه احلكايات ملك

لل�شعب الفل�سطيني)25(.

Ú Úدرا�سة د�/رشيف كناعنه :احلكاية ال�شعبية معلما ح�ضاريا2011 ،م

�أكّ ـ َد الباحث على دور احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية يف نق�ض االدعاءات ال�صهيونية
ب�أنه ال وجود ل�شعب فل�سطيني يف فل�سطني ،و�أ ّنها �أر�ض بال �شعب ،وكذلك عن دور اليون�سكو
قرارا ب�إ�ضافة معامل ح�ضارية عاملية غري ملمو�سة
يف م�ؤمتر نوفمرب 1997م التي اتخذت ً
�أو غري مادية ت�ستحق الت�شجيع واحلفاظ عليها واعتربت هذه املعامل عنا�رص مهمة يف
الهوية الثقافية ويف ت�شجيع الإبداع ،وحازت احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية على االعتماد
من قبل اليون�سكو)26(.
Ú Úدرا�سة د� .ضياء العبودي والدكتور ادري�س جرادات :احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية
:املكونات والوظائف منهج فالدميري بروب �أمنوذجا()27
ً

(� )28سعت هذه الدرا�سة �إىل بيان مدى االهتمام باحلكاية والق�صة ال�شعبية الفل�سطينية
والتعرف �إىل م�ضمون هذه احلكايات ودالالتها.
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج حتليل امل�ضمون باال�ستناد �إىل احلكاية ال�شعبية التي جمعتها
الباحثة جناح �أبو تركي و الدكتور �إدري�س جرادات من اخلليل -فل�سطني ،واملنهج التحليلي
ملحتوى احلكاية ال�شعبية با�ستخدام منهج بروب يف حتليل احلكاية ال�شعبية،وهدفت الدرا�سة
�إىل:تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات �إيجابية يف ر�سم ال�سيا�سة العامة
واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار دور احلكايات ال�شعبية يف تعزيز الهوية ون�رشها وتعميمها
عامل ًيا مبا ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق و�إيجاد ال�شخ�صية الفل�سطينية امل�ؤمنة
ب�أهدافها الوطنية والقومية يف ظل حماوالت الطم�س والتهويد التي تتعر�ض لها.
وحاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

● ●ال�س�ؤال الأول :ما مكونات احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية باال�ستناد �إىل منهج بروب
يف حتليل احلكاية ال�شعبية؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما الوظائف التي ت�ؤديها احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية باال�ستناد �إىل
منهج بروب يف حتليل احلكاية ال�شعبية؟
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها:

1 .1الراوي يهدف من مقدمته اخلا�صة ب� ْأن يجاري الفكر ال�شعبي يف ا�ستقبال
احلكايات ،فبخفي الراوي الأول للحكاية ،كي تكون ممتدة يف الزمن العميق ،مبعنى �آخر
جتهيل الزمكان وم�صدر التلقي.
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2 .2اال�ستقراء الأويل للحكايات ال�شعبية يك�شف عن متظهر �شوا()29خ�ص متعددة
منها ما هو �إن�ساين ومنها ما هو حيواين� ،إال �أنها لي�ست متناظرة من حيث الت�أثري فثمة
أثريا.
مثريات داللية تت�شكل من بع�ضها .ويلقي بع�ضها ال�ضوء على الآخر ليجعل منها �أكرث ت� ً
وت�شخي�ص احليوان كي يرتقي �إىل امل�ستوى التعبريي وامل�ضموين لفعل الإن�سان.
ّ �3 .3إن تطبيق منهج بروب الوظائفي ،ي�ؤكد اختفاء بع�ض الوظائف ،كالعالقة والعودة
متنكرا والدعاوي الكاذبة والتعرف واالكت�شاف وتغري الهيئة والعقاب واعتالء
والو�صول
ً
العر�ش.
وكثريا ما كانت الأداة واقعية خالية
4 .4تبلغ احلبكة نهايتها عند وظيفة الإ�صالح،
ً
من ال�سحر.
ّ �5 .5إن احلكايات ال�شعبية يف منطقة اخلليل -فل�سطني ال تكاد تختلف عن احلكايات
الأخرى عند مقارنتها يف احلكايات ال�شعبية يف جنني �أو بيت حلم �أو نابل�س �أو غزة مثال،
فالأبطال هم الأبطال والعنا�رص هي العنا�رص واملو�ضوعات هي املو�ضوعات ،وال ن�ستطيع
تثبت تلك ال�شخ�صية املميزة من بني حكايات املدن الأخرى �إال يف اللم�سات ال�سطحية التي
تقت�ضيها الظروف والبيئة.
وبناء على ذلك ميكننا � ْأن نع ّد احلكايات ال�شعبية ف ًنا عامل ًيا يت�سم بال�شمولية التي
6 .6
ً
تهدف �إىل جوانب �أخالقية تثقيفية.
�أما النتائج املتعلقة بتحليل احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية من حيث املكونات التي �أ�شار
�إليها بروب:

1 .1فبداية احلكاية تدل على بعدها التاريخي املتجذر وذلك بلفت انتباه ال�سامعني،
وتكون لغر�ض البدئية الو�ضعية بو�صف حال البطل وذكر ا�سمه ،هي �أ�شبه ما تكون بافتتاح
الن�ص ال�شعري ،و�أما نهاية احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية نهاية �سعيدة وحمققة للهدف
مقارنة مع احلكاية ال�شعبية الأجنبية.
2 .2بطل احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية من عامة ال�شعب ميثل �أمانيه وطموحاته ،و ُي َعد
نقطة ارتكاز تدور حولها مكونات احلكاية الأخرى ،وهي متطورة مع الأحداث ومتفاعلة مع
املواقف-نامية.
3 .3حملت احلكايات اخلرافية ال�شعبية ال�شخ�ص على التفكري والت�أمل الذاتي ،و�ساهمت
أي�ضا يف �إثراء اجلوانب الفكرية بالبحث عن البدائل واحللول للم�شكالت.
� ً
4 .4للقدر دور وا�ضح يف �أحداث احلكاية ال�شعبية من منطلق العقائد وال�رشائع ال�سماوية.

5 .5ارتبط الرقم (ثالثة) يف احلكاية ال�شعبية مبعتقدات وطقو�س دينية؛ منها التثليث
امل�سيحي و�أيام العزاء للميت الثالثة� ،أما الرقم (�أربعني) فارتبط ب�سيدنا مو�سى (عليه
ال�سالم) �أربعني ليلة� ،أربعني �سنة ،وبنزول الوحي على �سيدنا حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
عن عمر يناهز �أربعني �سنة بلوغ �سن الر�شد.
6 .6تكون احلبكة يف احلكاية ال�شعبية يف مواجهة البطل �أو حلظة الإ�ساءة �إليه �أو �أمره �أو
الفر�ض عليه ب�رشوط لنيل الهدف ودخوله م�رسح الأحداث ومواجهة املعوقات والتحديات
بنف�ص املال �أو الظروف املعي�شية القا�سية .
7 .7ت�ضمنت احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية ثالثة حماور رئي�سة؛ حمور التحفيز بالإناث
�أو الأ�شياء التي ُترى يف املجال الب�رصي ،وحمور الإثارة والت�شويق لدى ال�سامع بت�سل�سل
الأحداث وواقعيتها ،واملحور اجلمايل يف اختيار الأغرا�ض الواقعية.
8 .8الفتاة هي املُخلّ�ص واملنقذ يف احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية مقارنة مع ال�شاب
املنقذ واملُخلّ�ص يف احلكاية الأجنبية.
9 .9العنا�رص الثابتة ،وامل�ستمرة يف احلكاية هي وظائف ال�شخ�صيات ،وعددها حمدود:
“املعتدي ال�رشير ،والواهب ،وامل�ساعد ،والأمرية ،والباعث ،والبطل ،والبطل الواهب”.
1010الوظائف التي جاء بها بروب قد ال تتوافر جميعها يف احلكاية ،فقد تفقد حكاية
بع�ضا منها ،يف حني �أخرى ت�ضيف �إليها و�أهم الوظائف الذهاب �إىل العمل �أو التجارة �أو
ً
احلرب �أو لق�ضاء ال�شئون اخلا�صة.
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة والتحليالت التي عر�ضها الباحثان لتف�سري
النتائج ف�إ ّن الباحِ ثَني يو�صيان مبا ي�أتي:

1 .1و�ضع برنامج وخطة تعليمية تربوية لتعزيز االهتمام باحلكاية ال�شعبية الفل�سطينية
من قبل الدوائر الر�سمية احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتفعيلها.
2 .2تعزيز االهتمام باملوروث ال�شعبي الفل�سطيني والعربي؛ لأننا يف ظروف �أحوج
ما نكون فيها �إىل ربط ال�شخ�ص ببيئته وظروفه املحيطة من خالل و�ضع خطة وبرنامج
�إعالمي عرب الإذاعات والقنوات املحلية والف�ضائيات وعمل م�ؤمترات متخ�ص�صة حول
املوروث ال�شعبي و�إ�صدار جملة متخ�ص�صة باملو�ضوع.
3 .3تعزيز دور التكنولوجيا وتوظيفها يف خدمة املوروث ال�شعبي من خالل �شبكة
الإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي .
4 .4تن�سيق العالقة بني املراكز الإعالمية والبحثية وامل�ؤ�س�سات املهتمة والعاملة يف
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املجاالت املتنوعة على م�ستوى الوطن ،والعاملني العربي والإ�سالمي والعامل �أجمع وعقد
اجتماعات دورية لهم لتبادل اخلربات وتقدمي التغذية الراجعة.
وزارات الإعالم والثقافة وال�سياحة والرتبية الفل�سطينية والعربية
ْ �5 .5أن تتحملَ
ُ
والإ�سالمية ،امل�سئولية بتبني �إجراء درا�سات متخ�ص�صة وتكليف املراكز البحثية
واجلامعات والأكادمييني واقتنائها وتوزيعها على امل�ؤ�س�سات واملراكز املعنية داخل
فل�سطني وخارجها ،وعمل املعار�ض والبو�سرتات الالزمة و�إ�صدار الن�رشات وترجمتها �إىل
لغات �أجنبية لتعميم االهتمام باملوروث ال�شعبي الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي وخا�صة
احلكاية ال�شعبية.

عرض ومناقشة النتائج:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة :ما التحليل الفني للعنا�رص والقيم والدالالت يف حكاية
اليو�سفي ال�شعبية الفل�سطينية على النحو الآتي:
أولاً  -بداية حكاية اليوسفي:
يبد�أ الراوي حكايته عادة بقوله« :كان ياما كان» وال �شك يف �أن الأ�صل يف هذه الكلمة
�أو اال�ستهالل بعيد يف التاريخ ،والراوي ير ّد ُدها اليوم دون �أن يعرف �أن هذا اال�ستهالل هدفه
جلب انتباه امل�ستمعني له .وبديهي �أن يقال � ّإن الراوي يق�صد من مقدمته هذه اخلا�صة �أن
يجاري الفكر ال�شعبي يف ا�ستقبال احلكايات ،فيخفي الراوي الأول للحكاية؛ كي تكون ممتدة
يف الزمن العميق ،مبعنى �آخر جتهيل الزمكان وم�صدر التلقي.
ورمبا بد�أ الراوي حكايته بعبارة “يا �سامعني الكالم ،وما يطيب الكالم �إ ّال بذكر العزيز
الرحمنَ ،و ِّح ُدوا اهلل ،ال �إله �إال اهلل” ،وي�أتي بعد ذلك بدايات تقليدية غال ًبا تبتدئ بها �أكرث
احلكايات مثل “� ّأن �أح َد الرجال” �أو“ كان يوجد ثالث بنات�”...أو“ كان يعي�ش يف �إحدى
البلدان.”...
Ú Úالهدف العام من الق�صة :نقل ال�سامعني �إىل جو احلكاية اخليايل  ،فقد بد�أت بــ “يا
�سامعني الكالم �أحكي والال �أنام “ وانتهت بــ “طار الطري“ .
Ú Úاملكان  :مبهم وغري معروف يف الق�صة  ،البلدان التي مت ال�سفر �إليها �أي�ض ًا غري
معروفة  ،وكذلك املكان الذي تعي�ش فيه هذه الأ�رسة واجلارة.
Ú Úالزمان  :غري معروف يف الق�صة  .الزمان واملكان مبهمان .
ثانياً  -نهاية حكاية اليوسفي:
�أما النهاية فتق ّدم العِظة �أو احلكمة ،وهي غال ًبا ما تنتهي نهاية �سعيدة بالزواج �أو

جمع ال�شمل امل�شتت ،كما يف حكاية احل�سد والغرية “وا�ستلم ال�شاب احلكم مكان خاله و�أمر
بقطع ر�أ�س الوزير ،و�أعوانه اخلونة .وطار الطري وتتم�سوا باخلري” ،ويف حكاية “بدوي حمل
بدوي برخ وعلي حمل علي فرح” “وعا�شا يف حب و�أمان ،و�أجنبا ولدين وبنتني” ،ويف
كثريا وتوجها
حكاية “جبينة” تنتهي بالزواج � ً
أي�ضا واحلياة ال�سعيدة “ف�أحبها امللك ح ًبا ً
بتاج امللكة ،و�أ�صبحت جبينة ملكة م�شهورة ،و�أجنبت �أوال ًدا وبنا ًتا”.
و�إذا ما ُقورنت نهاية حكاية اليو�سفي ال�شعبية الفل�سطينية مع احلكاية ال�شعبية
الغربية والأجنبية والتي تنتهي بالرتاجيديا والهدف البائ�س� ،أما حكاية اليو�سفي ال�شعبية
الفل�سطينية فنهايتها مفرحة وتبعث على الأمل والتفا�ؤل.
Ú Úالأحداث  :مت�سل�سلة  ،نذرت املر�أة �إن هي �أجنبت �ستطبخ وتطعم كل الع�صافري
التي حتلق يف املكان  ،املر�أة �أطعمت الع�صافري بعد �أن �أجنبت ولدا  ،الع�صفورة ت�أخرت
فلم جتد من طعام الع�صافري �شيئا  ،فخطفت الطفل وراحت تزقزق كل يوم �أمام بيت
املر�أة �أم اليو�سفي ولكن دون جدوى � ،أخربت اجلارة �أم اليو�سف عن �أمر الع�صفورة ،
فطبخت و�أطعمت الع�صفورة � ،أعادت الع�صفورة الطفل �إىل �أهله وابي�ضت جدران بيتهم
احلبكة  :تظهر ذروة الأحداث يف هذه احلكاية عندما خطفت الع�صفورة الطفل وو�ضعته
بجانب نت�شه  ،وكانت حت�رض له الطعام وتخربه �أنها كانت تذهب عند بيت �أهله ومل
يطعمونها �شيئا  .فيقول اليو�سفي �سود اهلل دار والدي .
Ú Úاحلل  :ا�ستطاعت املر�أة ا�سرتجاع طفلها اليو�سفي عندما طبخت طعاما خا�صا
بالع�صفورة  ،وو�ضعته على حائط قريب  ،فر�أته الع�صفورة ف�أكلت حتى �شبعت .
عند ذلك �أعادت اليو�سفي �إىل �أهله .
راو .
Ú Úامل�ؤلف  :مبهم وغري معروف  ،ولكن يوجد هنا ٍ
اعتمد الراوي هنا يف �رسد احلكاية على الذاكرة والتذاكر-ذاكرة �شفوية( .)30ونقلت
�أي�ض ًا عن طريق امل�شافهة  ،وقد تروى بتعديل �أو تغيري للأحداث .
انتهت احلكاية ب�أن ا�ستطاعت املر�أة �أن تعيد طفلها اليو�سفي عندما و�ضعت الطعام
للع�صفورة على ظهر احلائط  .فعندما �أكلت الع�صفورة و�شبعت �أعادت الطفل �إىل �أمه امل�سكينة
 ،عند ذلك  .فرحت الأم بعودته  ،ف�أقامت الوالئم ووزعت احللويات .
بد�أت الق�صة بعبارة كان يا مكان يف قدمي الزمان  ،وهذا يعني نقل ال�سامع من عامل
الواقع �إىل عامل اخليال.
 اخليال  :عن�رص اخليال ظاهر يف احلكاية  ،وقد كان �أ�شخا�صها من الإن�سان والطيور
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 ،وفيها بعد عن الواقع .
Ú Úعنا�رص اخلري وال�رش يف الق�صة - :
 عنا�رص اخلري  :متثل عن�رص اخلري يف احلكاية عندما طبخت ام اليو�سفي الطعام
وو�ضعته للع�صافري
 عنا�رص ال�رش  :متثل عن�رص ال�رش يف خطف الع�صفورة الطفل باخلفاء عن �أمه التي
باتت تذرف الدموع من �أجل �أن ت�ستعيد ابنها .
Ú Úالقيم :
 العمل
 الك�سب احلالل
 الكرم
 الأمانة
 الرحمة والعطف �-إرجاع الطفل لأمه -
Ú Úالت�سل�سل  :غري زمني .
Ú Úاللغة والأ�سلوب  :احلكاية �شعبية وتروى باللهجة املحكية  .والأ�سلوب فيه نوع من
الت�شويق  .وهي لهجة �أهل ال�شمال “ منطقة جنني “ فيها �صعوبة يف فهم بع�ض الكلمات
والعبارات ل�سكان املناطق الأخرى.
Ú Úالدالالت :
 ا�ستطاعت الع�صفورة �أن ت�أكل الطعام  ،وذلك بخطف الطفل وو�ضعه عند نت�شه .
 عندما علمت �سيدة املنزل بخطف الع�صفورة للطفل � ،أخربتها �صديقتها ب�أن عليها
�أن تطبخ الطعام  ،كي ت�أكل منه الع�صفورة فتعيده �إليها وتقدمه للع�صفورة .
 اللقم ترد ال ُن َقم –مثل �شعبي فل�سطيني.
Ú Úالعربة � :ضمنية لكنها وا�ضحة�-صنائع املعروف تقي م�صارع ال�سوء .
Ú Úالبناء  :يوجد فيها بع�ض ال�ضعف يف الربط بني العنا�رص .
Ú Úالتجربة والر�أي اخلا�ص  :احلكاية هي عبارة عن خيال وا�ضح و�رصيح  ،فلم نتعود
�أن نطهو الطعام خ�صي�صا للع�صافري  ،عادة طهو الطعام هو للإن�سان .
 احلكاية بعيدة عن الواقع ب�أحداثها ولي�س يف قيمها(.)31

ثالثًا  -أبطال حكاية اليوسفي الشعبية:
� ّإن ا�ستهاللَ احلكاي ِة يح ّد ُد لنا منذ البداية الأبطال الذين ميكن �أن َي ِردوا يف احلكايات،
فهم “رجال ،امر�أة� ،شيخ “ ،ونالحظ هنا �أن احلكايات ت�سند البطولة �إىل �شخ�صية من عامة
ال�شعب ،حتى يف احلكايات التي تكون �شخ�صياتها من امللوك ،فهي جتعله �أحد ال�شخو�ص
الذين يدورون حول حمور البطل لإبرازه و�إلقاء ال�ضوء عليه ،ولعل الأمر يعود �إىل �أن هذه
احلكايات جاءت لعامة النا�س ـ �إذا َ�ص ّح التعبري ـ فالبد �أن يكون بطلها من عامة النا�س ،هذا
من جهة ،ومن جهة �أخرى � ّأن ه�ؤالء الأبطال ميثلون �أماين ال�شعب ومعاناتهم وطموحاتهم،
ومن ثم ال ميكن للبطل �أن يكون ملكًا منذ البداية ،و�إال فما الذي ينتظره املروي له بعد
امللوكية ل�شخ�صيته؟(.)32
كما يالحظ � ّأن �أبطالَ احلكايات ال�شعبية غال ًبا متطورة مع الأحداث و� ْإن كانت ثابته
يف بع�ضها �إال �أنها متلك �أهدافها وت�سعى �إىل حتقيقها ،وت�شعر بوجود �أزمة جتعل منها بطلاً
نام ًيا.
Ú Úال�شخ�صيات :

Ú Úال�شخ�صيات الرئي�سة يف الق�صة � :شخ�صية �أم اليو�سفي  ،وهي ال�شخ�صية التي حركت
الأحداث  ،وهي �شخ�صية دينامية تتطور مع الأحداث  ،وهي املر�أة التي مل تكن تلد فنذرت
�إن ولدت ولدا � ،سوف تطبخ وتطعم كل الع�صافري التي حتلق يف املكان .
�شخ�صية الع�صفورة وهي �شخ�صية دينامية تتطور وحترك الأحداث وتت�صف بالذكاء
فقد و�صلت املكان  ،ووجدت الع�صافري قد �أكلت كل الطعام الذي قدمته ام اليو�سفي  ،فذهبت
تزقزق عند �أم اليو�سفي لكنها مل تقدم لها  ،فحملت الطفل وذهبت به وو�ضعته عند نت�شه .
Ú Úال�شخ�صيات الثانوية :جارة ام اليو�سفي وهي �شخ�صية م�سطحة  ،جارة �أم اليو�سفي
 ،التي �أخربتها عن �سبب زقزقة الع�صفورة كل يوم .
رابعاً  -اللهجة احملكية يف حكاية اليوسفي الشعبية:
 .أاحلركات





ال�صائتة()33

ك�رس �أول الفعل امل�ضارع  ,ال�صوامت وبقية احلروف  ,مِ طرح  ,لِب�ست .
ك�رس عني الفعل املا�ضي الذي ات�صلت فيه تاء الفاعل ِ ,جبِت .
ال�سمِن .
و�سط اال�سم الذي جاء على وزن فعل َ ,
يف �إ�سم الآلة ي�ضم �أوله ُمن�شار .
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 يف جمال التذكري والت�أنيث  ,مييز بني اجلن�سني بالتاء  ,ختيار  ,خيارة .
 يف داللة الألفاظ  ,اللي بدل الذي  /لي�ش  ,ملاذا � /إحنا  ,نحن � /شايف كيف ,
مثلما  /وخذ اهلل  ,هلل .
 زيادة حرف التاء يف نهاية ال�ضمري �أحيانا يف �سعري  ,هو  ,هوت  /هي  ,هيت)34(.
 التخل�ص من همزة �أن �شاء اهلل .
 قلب الهمزة يف �أول الفعل امل�ضارع �إىل ياء  ,يلعب  ,بلعب .
 قلب الذال �إىل ظاء والظاء �إىل ظاء  ,هذا  ,هاظا � /رضبني  ,ظربني .
 لأنثى تزداد حرف التاء  ,تلعب  ,بتلعب  /ت�شتغل  ,ت�شٍ تغل .
 يف حالة النفي يزداد حرف ال�شني يف �آخر الكلمة ال يعرف  ,بعرف�ش .
 معنى كلمة �أنظر )35(.
 �شن  ,ب�ص � ,أتطلع  ,بحر � ,شوف  ,ناظر  ,بحلق  ,عاين  ,طل � ,أبهت ِ ،ل ْد
فل�سطني وطن متعدد اللهجات فهو �ساحة جذب ب�سبب احلروب واال�ستعمار والهجرات
�إىل فل�سطني وحمالت البعثات الدينية واال�ست�رشاقية .
.باملفردات واختالف الدالالت:
املفردة الواحدة لها معان متنوعة تختلف من منطقة اىل �أخرى ح�سب داللة اال�ستعمال.
.تالإتباع يف اللهجة املحكية:
يكرر عامة النا�س بع�ض الكلمات من باب الإتباع يف اللهجة  :مثل احفر واطمر�:إتباع
ّار�:إتباع ا�سمي مبعنى الناكر للمعروف واجلميل �،شباط
فعلي مبعنى �إخفاء ال�رس� ،أكّ الْ نك ْ
اخلباط�:أتباع فعلي مبعنى �شديد عا�صف ،ال َكبرَ ْ َعبرَ ْ �:أتباع ا�سمي فعلي ،مِ نا وفينا:اتباع
،ج ْز َم ْز:البندورة املقلية
ا�سمي مع ال�ضمري ،مع ال ُه ُب ْل ُد ُبلْ:من االجنليزية مبعنى م�ضاعف َ
مع البي�ض
يكون الإتباع ا�سمي �أو فعلي �أو ا�سم مع �ضمري وم�صدر الإتباع الألعاب ال�شعبية
والأطعمة والألغاز ال�شعبية والنوادر واحلزازير والنكت.
.ثامل�ستوى ال�صوتي يف لهجة �أهل جنني
 ال�صوت-الفونيم:ق:جال امل�رصية�،شجر�:سجر�،أزكى:ا�سكى.
 ال�صوائت:الك�رسة والفتحة وال�ضمة �سواء كانت ق�صرية �أو مرقق �أو مفخمة فهي

 18حركة.
 التنعيم باملط والإطالة �أو اال�ستفهام �أو الده�شة �أو التنكر.
خامساً  -داللة الطيور يف حكاية
للحيوانات دالالت مهمة يف الفلكلور بد�أ بالأ�ساطري مرورا بالعادات والتقاليد وانتهاء
باحلكايات ال�شعبية ،فمنذ القدمي بلور الإن�سان ت�أثره بعامل احليوان �إال انه خطا خطوات
بارزة يف انف�صاله عن هذا العامل و�أقدم هذه التحوالت يعود �إىل مطلع الع�رص البلي�ستو�سيني
الأعلى حيث ت�شري الدالئل �إىل �إح�سا�س الإن�سان بانف�صاله الفعلي ،مدركا بيئته الطبيعية
حماوال التكيف معها
ت�ؤدي احليوانات �أدوارا فريدة يف الأ�ساطري و احلكايات ال�شعبية ،تتميز �شخ�صياتها
بكونها �شخ�صيات عاقلة ،لها �إدراك وتفكري ،ورمبا داللة هذا يعود �إىل �أن ن�ش�أة احلكاية
كانت مالزمة للطفولة الإن�سانية ،فاعتقد الإن�سان �أن الأ�شياء كلها حية ،لها �أرواح ،وهي
قدرة على النطق ،فعبد كثريا منها ،وبخا�صة يف الديانة الطوطمية.
ي�ؤكد �سعد اخلادم �أن كثريا من القبائل كانت تقرن احليوان بقوى �سحرية خارقة،
ويعتقدون امتالك احليوان جمموعة من الأرواح ،كالإن�سان متاما ،الذي يعي�ش �أكرث من
حياة ،لذا فمن املمكن �أن يتحول �إىل حيوان ،مع اختفائه عن الوجود ،ح�سب ما قالت به
املخيلة ال�شعبية
وداللة ما تقدم� ،إميان العقل الإن�ساين بفكرة املعبود فاحليوان كان عبد ب�سبب نفعه،
وهذا يربر كون �أعظم املثريات احليوانية يف حياة الإن�سان هي فكرة الإله .ولهذه الأ�سباب
وغريها قد�س احليوان ،وكان له ت�أثري وا�ضح على حياة الإن�سان.
�أبرزت احلكاية ال�شعبية احليوانات مبظهرين ،خطرة �رشيرة �أو عاقلة خرية ،وهي
كذلك على حد تعبري “برونو بتلهامي“ :تتكون من �صنفني متثل طبيعتنا احليوانية
ودوافعنا الغريزية .ومنها ما يرمز �إىل”الهو”غري املرو�ضة وغري اخلا�ضعة �أي�ضا ل�سيطرة
“الأنا”و”الأنا الأعلى” واملليئة بحيويتها املخفية .والباقية متثل حيويتنا الطبيعية .ومن
ال�شخ�صيات احليوانية التي ظهرت بقوة يف احلكايات ال�شعبية عاك�سه دالالت مهمة الطري
ب�أ�صنافه املختلفة.
نال الطري مكانة مميزة يف الأدب ال�شعبي ،ملا يتمتع به من �صفات جتعله �أقرب �إىل
عامل ال�سماء ،منه �إىل عامل الأر�ض ،فهو ميتلك �أجنحة للطريان ،وقدرة على الو�صول �إىل
عنان ال�سماء يف ثوان ،والولوج �إىل عامل الأر�ض كذلك ،وهذا بدوره جعل النا�س يظنون
اليوسفي الشعبية)36(:
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�أن الطيور �أ�شكال اتخذتها الأرواح الب�رشية ؛ لأن روح الإن�سان تطري كما الطري يف ال�سماء،
والنا�س يف العامل ال�سفلي يف بع�ض الأ�ساطري يرتدون ثيابا من ري�ش ويطريون ب�أجنحة.
هذا ل�ش�أن الطري عامة ،مع وجود �صفات متيز طائر عن �آخر ،وداللة تالزمه بحكم ما
اقرتن به يف اخليال ال�شعبي و الأ�ساطري ،والدين ،والتجارب ال�شخ�صية.
برز الطري بو�ضوح يف احلكاية ال�شعبية يف بلدة جبع منها حكاية” اليو�سفي” اذ يقوم
الطائر/الع�صفورة فيها بدورين متناق�ضني� ،سلبيي ،وايجابي يف الوقت ذاته  ،ومل �أعهد من
خالل ما قر�أت من احلكايات ،هذه االزدواجية يف الطري �إال يف هذه احلكاية.
يكمن الدور ال�سلبي يف اختطاف الع�صفورة للطفل من عائلته وحرمانه من العي�ش
مع والدته التي عانت من العقم مدة طويلة من الزمان� .أما الدور الإيجابي فيتمثل يف تلبية
احتياجات الطفل ورعايته  ،وتزويدها بكل ما تريده،وعدم امل�سا�س به و�إعادته �إىل بيته يف
نهاية املطاف.
مل ترزق املر�أة بطفل لفرتة ما ،فنذرت ب�إقامة وليمة تطعم جميع الع�صافري ،وتبدو
هذه الوليمة قربانا يقدم على مذابح الآلهة ،من �أجل ك�سب عطفها .بعد الوليمة والدعاء هلل ،
متنح الطفل الذي حلمت به ،وقدمت القرابني للآلهة ت�رضعا لتحقيق �أمنيتها
�إن ما قامت به املر�أة من تقدمي الوليمة للع�صافري يعيدنا اىل العادات ال�شعبية املعروفة
يف املجتمع الفل�سطيني وبخا�صة يف مو�ضوع العقم ،ف�إذا مرت فرتة على الزوجني ومل يتم
احلمل ف�إنهما يتبعان جميع الو�سائل ،ومن هذه الو�سائل النذور التي تقدم هلل �أو ملقام ويل
�أي  -قوة غيبية -وتكون النذور بو�سائل عدة منها عمل وليمة من الطعام.
�أما داللة العقم �أ�سطوريا فقد “كان املر�ض والعقم قدميا لعنات الآلهة ،تقوم بنف�سها
ب�إحداث املر�ض ،بل ت�أمر به وت�سخر كائنات العامل ال�سفلي للقيام به ،وكان ال�شفاء كذلك
يحدث ب�أمر ي�صدر عن الآلهة العليا الكربى ،وكان الكائن واملعزوم يقوم بدور الو�ساطة
بني املري�ض ،والآلهة ويتعهد نيابة عن املري�ض ،انه �سيقوم بواجباته نحو الآلهة ،يتم ذلك
بال�صالة ،والقرابني والأدعية يف املعابد”.
وال �شك يف �أن النذور يف تقدمي الوالئم له ظالل �أخرى  ،وهذا ما �أ�شار �إليه �شيد لنجر
الذي عد �أن كل م�شاركة يف الأكل هي �إ�شباع وجداين ،لأن تقدمي الطعام هو �أول تعبري
عن احلب  ،بل هو املدخل �إىل احلب لذا تظل قيمة الطعام الرمزية عالية طيلة احلياة يف
الال�شعور.
بعد �إمتام الأم النذر اختفى الطفل لعدم �شموليته جلميع الع�صافري،فلم انتفاع

الع�صفورة “يولبي”من تلك الوليمة فكان ت�رصفها �أ�شبه ما يكون بت�رصفات �إن�سانية تتم
عن وعي و�إدراك  ،وداللة هذا ان الع�صفورة �أرادت لفت انتباه الأم ف�أخذت الطفل لإميانها
ب�أهميته فكانت هذه الع�صفورة تبث ر�سالة تنبيه لالم ،تتكرر يومي ًا مبجيئها على ظهر
البيت وتزقزق �،إال �إن الأم مل تنتبه الن�شغالها وحزنها على فقد ابنها ،كان الطفل ينتظر عن
كثب انتباه الأم لر�سالتها فيقول خماطبا الع�صفورة � :شو �أطعموك دار �أبوي يا اليولبي؟
ردت على �س�ؤاله قائلة :ما ب�ش ا�شي ما ب�ش ا�شي يا اليو�سفي
فقال �إلها� :سود اهلل دار �أبوي يا اليولبي
ويف احلال �أ�صبحت دار �أبيه �سوداء اللون ،وهذه احلادثة حتيلنا �إىل داللة الألوان يف
الفكر ال�شعبي فاللون الأ�سود يدل على الت�شا�ؤم حيث ارتبط بالغراب ذي اللون الأ�سود  ،وهو
يعيد �إىل الأذهان حادثة الطوفان فبعد انح�سار املاء �أر�سل نوح عليه ال�سالم الغراب فلم يعد
الن�شغاله ب�أكل اجليف،كما ارتبط اللون الأ�سود عند امل�رصيني القدماء يف التعبري عن اللون
اجلنائزي ،وا�ستخدم يف ال�شعائر اجلنائزية ،وداخل املقابر �إذ يعرب عن البعث فرمبا كانت
داللة الع�صفورة هو الغراب وما يرتبط به من اختفاء وموت ،فالطفل بقي خمتطفا من قبل
الع�صفورة/الغراب/اللون الأ�سود
�إال �إن اللون الأ�سود حتول �إىل ابي�ض بعد تنبه اجلارة لفعل الع�صفورة املتكرر وامتثال
ام اليو�سفي لطلب اجلارة بان قامت ب�إعداد وليمة �أخرى خا�صة بالع�صفورة التي حملت
جزءا منها لليو�سفي كداللة على الوفاء بالنذر فتحولت دار والده �إىل اللون الأبي�ض،
ولهذا اللون دالالت يف املوروث الإن�ساين ،فهو لون مقد�س �أ�سطوريا ودينيا ،ارتبط بعدد
من الإلهات منها ع�شتار الزهرة ،والزهرة تعود يف ت�سميتها �إىل الأزهر ،الذي يعني اللون
الأبي�ض امل�رشق  ،وكذلك فهو رمز النور الإلهي ،وهو لون الأمل واحلياة ،والنقاء ،والطهارة،
والنظافة ،والتفا�ؤل ،وهو لون العبور فمالب�س العرو�س ،وكذلك امليت يف خمتلف احل�ضارات
بي�ضاء.
وميكن �إن تكون داللة الع�صفورة /احلمامة /اللون الأبي�ض الذي رافق عودة الطفل �إىل
بيته �إىل احلمامة التي كانت رمزا للتفا�ؤل،حيث يعد احلمام رمزا للآن�سة ،قيل �إن علي بن
�أبي طالب �شكا للر�سول الوحدة والوح�شة ،ف�أمره �أن يتخذ زوجا من احلمام لي�ؤن�س وحدته.
وقيل يف تف�سري الآية القر�آنية”وربك يخلق ما ي�شاء ويختار” �أي يختار من النعم ال�ض�أن،
ومن الطري احلمام .وال غرابة يف النظرة االيجابية للحمام �إذ نذكر ق�صة الطوفان وما ب�رش
به احلمام من انح�سار املياه ،وكذلك ما قام به احلمام م�ساند لر�سولنا الكرمي حممد عليه
ال�سالم يف هجرته.
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اختفى الطفل ب�سبب الع�صفورة وعاد �أي�ضا لذات ال�سبب لذا فان داللة الطري يف احلكاية
ال�شعبية اليو�سفي منوذجا داللة على االزدواجية التي يقوم بها الطري يف احلياة.

النتائج:
تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها:

Ú Úالراوي يق�صد من مقدمته اخلا�صة ب� ْأن يجاري الفكر ال�شعبي يف ا�ستقبال احلكايات،
فيخفي الراوي الأول للحكاية ،كي تكون ممتدة يف الزمن العميق ،مبعنى �آخر جتهيل الزمكان
وم�صدر التلقي.
Ú Úاال�ستقراء الأويل للحكايات ال�شعبية يك�شف عن متظهر �شوا()37خ�ص متعددة
منها ما هو �إن�ساين ومنها ما هو حيواين� ،إال �أنها لي�ست متناظرة من حيث الت�أثري فثمة
أثريا.
مثريات داللية تت�شكل من بع�ضها .ويلقي بع�ضها ال�ضوء على الآخر ليجعل منها �أكرث ت� ً
وت�شخي�ص احليوان كي يرتقي �إىل امل�ستوى التعبريي وامل�ضموين لفعل الإن�سان.
ّ �Ú Úإن احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني -فل�سطني ال تكاد تختلف عن احلكايات
الأخرى عند مقارنتها يف احلكايات ال�شعبية يف اخلليل �أو بيت حلم �أو نابل�س �أو غزة
�أو النا�رصة مثال ،فالأبطال هم الأبطال والعنا�رص هي العنا�رص واملو�ضوعات هي
املو�ضوعات ،وال ن�ستطيع تثبت تلك ال�شخ�صية املميزة من بني حكايات املدن الأخرى �إال
يف اللم�سات ال�سطحية التي تقت�ضيها الظروف والبيئة.
وبناء على ذلك ميكننا � ْأن نع ّد احلكايات ال�شعبية ف ًنا عامل ًيا يت�سم بال�شمولية التي
ً Ú Ú
تهدف �إىل جوانب �أخالقية تثقيفية.
Ú Úللحيوان داللة يف احلكاية ال�شعبية ارتبطت باال�ساطري العتقاد االن�سان �أن الأ�شياء
كلها حية  ،والطري اقرتن بقوى خفية و�سحرية وله دور ايجابي نافع و�سلبي �ضار  ،وكذلك
ارتبط الطري بروح االن�سان يف اجلنة و�أن الروح تطري يف ال�سماء كما الطيور.

التوصيات:
ويف �ضوء النتائج التي تو�صلت اليها الدرا�سة ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي

1 .1و�ضع برنامج وخطة تعليمية تربوية لتعزيز االهتمام باحلكاية ال�شعبية الفل�سطينية
من قبل الدوائر الر�سمية احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتفعيلها.
2 .2تعزيز االهتمام باملوروث ال�شعبي الفل�سطيني والعربي؛ لأننا يف ظروف �أحوج
ما نكون فيها �إىل ربط ال�شخ�ص ببيئته وظروفه املحيطة من خالل و�ضع خطة وبرنامج

�إعالمي عرب الإذاعات والقنوات املحلية والف�ضائيات وعمل م�ؤمترات متخ�ص�صة حول
املوروث ال�شعبي و�إ�صدار جملة متخ�ص�صة باملو�ضوع.
3 .3تعزيز دور التكنولوجيا وتوظيفها يف خدمة املوروث ال�شعبي من خالل �شبكة
الإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي.
4 .4تن�سيق العالقة بني املراكز الإعالمية والبحثية وامل�ؤ�س�سات املهتمة والعاملة يف
املجاالت املتنوعة على م�ستوى الوطن ،والعاملني العربي والإ�سالمي والعامل �أجمع وعقد
اجتماعات دورية لهم لتبادل اخلربات وتقدمي التغذية الراجعة.
�5 .5أن تتحمل وزارات الإعالم والثقافة وال�سياحة والرتبية الفل�سطينية والعربية
والإ�سالمية ،امل�سئولية بتبني �إجراء درا�سات متخ�ص�صة وتكليف املراكز البحثية
واجلامعات والأكادمييني واقتنائها وتوزيعها على امل�ؤ�س�سات واملراكز املعنية داخل
فل�سطني وخارجها ،وعمل املعار�ض والبو�سرتات الالزمة و�إ�صدار الن�رشات وترجمتها �إىل
لغات �أجنبية لتعميم االهتمام باملوروث ال�شعبي الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي وخا�صة
احلكاية ال�شعبية.

املالحق:
ملحق حكاية اليوسفي من منطقة جنني أمنوذجاً)38(:

“يا �سامعني الكالم نحكي و�إال �أنام( ،)39وحدوا اهلل  ،ال اله �إال اهلل
بي( )40هون( )41هاملرة( )42بتخلف�ش(� )43أوالد ،نذرت نذر لربها �إن خلفت وجابت ولد
تطبخ طبخة لع�صافري احلارة ،يوم اهلل ا�ستجاب �إلها وحملت وجابت( )44ولد �سمته اليو�سفي،
ملا �صار مي�شي طبخت حلم ورز لع�صافري احلارة ،جني( )45هالع�صافري و�أكلن تا خل�صن()46
الطبيخات� ،أجت هالع�صفورة وكان ا�سمها اليولبي مت�أخرة �س�ألت رافقاتها :مالكن()47
متجمعات هون؟ قلن �إلها �أم اليو�سفي طبخت و�أطعمتنا .فقالت و�أنا ما اقلت�ش( )48قلن �إلها
ما ظل�ش ،وقفت على ظهر هالدار و�صارت اتزقزق ،كل يوم تعمل هيك وما حد رد عليها،
ليوم �أجت هالع�صفورة وحملت اليو�سفي وطارت بي وحطته جنب نت�شه( ،)49نرجع الم
اليو�سفي دورت عليه ما لقيتو�ش(� ،)50صارت الع�صفورة كل يوم اتوقف واتزقزق( ،)51وهي
امروحة( )52اجتبله(� )53أكل ملا تيجي الع�صفوره ي�س�ألها� :شو �أطعموك دار �أبوي يا اليولبي،
فاترد عليه :ما ب�ش( )54ا�شي ما ب�ش ا�شي يا اليو�سفي ،وقعدت على هاحلال مدة ،فقال �إلها
�سود اهلل( )55دار �أبوي يا اليولبي ،فاهلل نطق على ال�سانه و�صارت دار �أبو �سودى( ،)56فاجننوا
�شو هذا �شو اللي �صار ،كان يف �إلهم( )57جارة كانت ات�شوف( )58الع�صفورة ،احتريت( )59بها
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�سحبت( )60حالها وراحت الم اليو�سفي ،وقالت �إلها يا خالتي كل يوم �أنا ب�شوف هالع�صفورة
و كل يوم ابتيجي وباتظل( )61اتزقزق على ظهر داركم وبعدين برتوح� ،شو ق�صتها ؟ كون هي
�أخذت ابنك ولك يا ام�سخمه( )62اطبخي واطعميها ،وقامت �أم اليو�سفي ردت على جارتها
وطبخت هالطبيخ وحطته على ظهر احليط(� ،)63أجت الع�صفورة و�أكلت و�شبعت وحطت على
جناحها وطارت عند اليو�سفي ،وهي جاي �س�ألها� :شو �أطعموك دار �أبوي يا اليولبي ،فقالت
اله :حلمتني( )64ورزتني( )65يا اليو�سفي ،فقال الها :بي�ض اهلل( )66دار �أبوي يا اليولبي،
فبقدرة قادر قلبت دار �أبوه بي�ضه مثل ال�شبه( ،)67فقالت اله تعال بدي �أروحك( ،)68حملته
وطارت بيه( )69وحطته( )70باب دار �أهله وال�صبي روح و�أمه قدي�ش( )71انب�سطت وعزمت
العزامي وطبخت وحلَت(.)72
وطار الطري واهلل امي�سيكم باخلري()73

اهلوامش:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

1د .ادري�س جرادات والدكتور �ضياء العبودي :احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية يف �ضوء
نظرية بروب �أمنوذجا ،جملة القلم-جامعة وهران-اجلزائر العدد  29كانون �أول
2013م.
2جمعت الباحثة اميان ف�شاف�شة  20حكاية �شعبية ا�ستخدمتها يف ر�سالتها للماج�ستري
من جامعة النجاح الوطنية –لغة عربية.
3د .ادري�س جرادات والدكتور �ضياء العبودي :احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية يف �ضوء
نظرية بروب �أمنوذجا ،جملة القلم-جامعة وهران-اجلزائر العدد  29كانون �أول
2013م.
4بلدة جبع جنني تقع على الطريق الوا�صل بني نابل�س وجنني وتبعد عن جنني  20كم
وت�شتهر بالزيتون والتني والفخار .
5ابن منظور  :معجم ل�سان العرب  :مادة ( حكي ) .
6عبد احلميد يون�س :الأ�س�س الفنية للنقد الأدبي ،دار املعرفةـ القاهرة�1958 ،ص.45 - 4
7معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب .152 :
8نبيلة �إبراهيم� :أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي ،دار نه�ضة م�رص للطبع والن�رش ـ القاهرة،
ط . 1974 ،2
9عبد احلليم الراوند :احلكاية املو�صلية درا�سة وعر�ض مع مناذج ن�صية ،جملة الرتاث

ال�شعبي ،ع �. 1972 ،10ص .83
1010فوزي العنتيل :الفولكلور ما هو ،دار املعارف ـ م�رص�. 1965 ،ص .71
1111د .ادري�س جرادات والدكتور �ضياء العبودي :احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية يف �ضوء
نظرية بروب �أمنوذجا ،جملة القلم-جامعة وهران-اجلزائر العدد  29كانون �أول
2013م.
1212نبيلة �إبراهيم� :أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي ،دار نه�ضة م�رص للطبع والن�رش ـ القاهرة،
ط . 1974 ،2
1313املرجع ال�سابق� :أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي ،دار نه�ضة م�رص للطبع والن�رش ـ
القاهرة ،ط . 1974 ،2
1414د .ادري�س جرادات والدكتور �ضياء العبودي :احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية يف �ضوء
نظرية بروب �أمنوذجا ،جملة القلم-جامعة وهران-اجلزائر العدد  29كانون �أول
2013م.
1515حنان كركبي-جراي�سي ،احلكاية ال�شعبية والأطفال ما بني نظريات التحليل النف�سي
ونظريات ما بعد احلداثة2005 ،م� ،صفحة (.)60
1616د�/أحمد ح�سني ال�صغري :احلكايات ال�شعبية ودورها الرتبوي ،جملة الرتاث واملجتمع،
العدد ( ،)40كانون الثاين 2004م� ،صفحة (.)42
1717د�/أحمد ح�سني ال�صغري :احلكايات ال�شعبية ودورها الرتبوي ،جملة الرتاث واملجتمع،
العدد ( ،)40كانون الثاين 2004م� ،صفحة(.)50 - 41
1818نبيل علقم :كتاب قول يا طري وم�شكلة تدوين الن�ص ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد
(� ،)47صيف 2007م� ،صفحة (.)210 - 209
1919راجع هذه الن�صو�ص يف� :رشيف كناعنة ،و�إبراهيممهدي ،قول يا طري� ،ص68 ،67 :
مثالً.
2020درا�سة د/ر�شدي الأ�شهب :احلكاية ال�شعبية يف كتب الرتاث ،جملة الرتاث واملجتمع،
العدد (� ،)82آب 1979م ،مركز الرتاث ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة – البرية -
فل�سطني� ،صفحة (.)3-8
2121ناجي عبد اجلبار� :أ�ضواء على حكايات الرتاث واملجتمع ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد
( ،)8ت�رشين الثاين 1977م� ،صفحة (.)134 - 125
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2222د�/أحمد ح�سني ال�صغري:احلكايات ال�شعبية ودورها الرتبوي ،جملة الرتاث واملجتمع،
العدد ( ،)40كانون الثاين 2004م� ،صفحة (.)50 - 41
2323حنان كركبي-جراي�سي:احلكاية ال�شعبية والأطفال ما بني نظريات التحليل النف�سي
ونظريات ما بعد احلداثة ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد ( ،)41متوز 2005م� ،صفحة
(.)67 - 58
2424نبيل علقم :كتاب قول يا طري وم�شكلة تدوين الن�ص ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد
(� ،)47صيف 2007م� ،صفحة (.)211 - 204
2525د�/رشيف كناعنه :درا�سات يف الثقافة والرتاث والهوية ،مواطن :امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
لدرا�سة الدميقراطية ،رام اهلل-فل�سطني2011م.
2626د�.ضياء غني العبودي – جامعة ذي قار -العراق
2727د .ادري�س جرادات والدكتور �ضياء العبودي :احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية يف �ضوء
نظرية بروب �أمنوذجا ،جملة القلم-جامعة وهران-اجلزائر العدد  29كانون �أول
2013م.
* د.ادري�س حممد �صقر جرادات -مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي�-سعري-
اخلليل-فل�سطني
2828قد تختلف الرواية من �شخ�ص لآخر بناء على قدرته على التذكر لأنها تعتمد على
الذاكرة ال�شفوية .
2929م�صدر احلكاية  :من الباحثة اميان ف�شاف�شه –جبع جنني .الراوية �سعدة �صالح ،جبع،
جنني 66 ،عاماً،بتاريخ .2011 /4 / 4
3030ينظر  :ديوانه . 227 - 222 :
3131مقتب�س من درا�سة د�.إدري�س جرادات املفردات الوافدة غري العربية الدارجة يف اللهجة
املحكية- ،بلدة �سِ عري �أمنوذجا -درا�سة من�شورة –جملة ابوليو�س جامعة حممد ال�رشيف
م�ساعدية اجلزائر يف فل�سطنب
3232قامت الباحثة اميان ف�شاف�شة بتحليل داللة احليوان يف احلكاية ال�شعبية .
*3333جمع احلكاية الباحثة اميان ف�شاف�شه وهي طالبة ماج�ستري لغة عربية -الراوية �سعدة
�صالح ،جبع ،جنني 66 ،عاماً،بتاريخ .2011 /4 / 4
3434بداية احلكاية ل�شد االنتباه وتروى غالبا يف جل�سة ال�سهر وال�سمر م�ساء من اجلدة �أو

ال�شخ�ص الكبري وكل �أفراد العائلة ي�ستمعون للراوي.
3535بي :مبعى يوجد .
3636هون مبعنى هنا .
3737هاملرة :املر�أة.
3838ال تنجب ،ت�ستخدم حرف ال�شني يف نهاية الكلمة للنفي باللهجة املحكية.
�3939أجنبت –ولدت
4040جاءت.
4141حتى انتهني.
4242مبعنى ما الأمر –ملاذا.
4343مل �آكل.
4444نت�شه :نوع من النباتات ال�شوكيه.
4545مل جتده.
4646زقزقة وتغريد الع�صافري.
4747من الرواح -الإيابة
4848حت�رض له.
4949ال يوجد �شيء.
5050دعوة �ش�ؤم.
�5151سوداء.
5252لهم
5353ترى.
5454احتارت.
�5555سحبت حالها :ذهبت
5656تظل.
5757م�سخمة –من �سخم مبعى فاقد االب واالم.
5858ال�سقف.
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5959قطعتان من اللحم.
6060مبعنى كمية ب�سيطة من الأرز
6161دعوة بالتفا�ؤل زاخلري.
6262مادة بي�ضاء من عند العطار ت�ستخدم مل�سح جلروح و�أحيانا حترق بالنار لفك ال�سحر
وال�شعوذة.
6363من الرواح مبعى العودة اىل البيت.
6464به
6565و�ضعته.
6666بقدر عايل جدا
6767وزعت احللوى.
6868نهاية احلكاية ال�شعبية.

املصادر واملراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1د.عز الدين �إ�سماعيل :الأدب وفنونه درا�سة ونقد ،دار الفكر العربي ـ بريوت ،ط .1987 ،7
2عبد احلميد يون�س :الأ�س�س الفنية للنقد الأدبي ،دار املعرفةـ القاهرة. 1958 ،
3نبيلة �إبراهيم� :أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي ،دار نه�ضة م�رص للطبع والن�رش ـ القاهرة،
ط . 1974 ،2
4عبد احلميد يون�س :احلكاية ال�شعبية ،دار الكتاب العربي للطباعة والن�رش ـ القاهرة،
. 1968
5عبد احلليم الراوند :احلكاية املو�صلية درا�سة وعر�ض مع مناذج ن�صية ،جملة الرتاث
ال�شعبي ،ع . 1972 ،10
6عبد التواب يو�سف :الطفل واملوروث ال�شعبي ،وزارة الثقافة والإعالم ـ بغداد.1989 ،
7فوزي العنتيل :الفولكلور ما هو ،دار املعارف ـ م�رص. 1965 ،
8ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ـ بريوت .
�9سمري املرزوقي وجميل �شاكر :مدخل �إىل نظرية الق�صة ،دار ال�شئون الثقافية العامة ـ
بغداد. 1986 ،

1010جمدي وهبة :معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب ،كمال املهند�س ،مكتبة
لبنان ـ بريوت. 1979 ،
1111ـ د� .أحمد مر�سي :مقدمة يف علم الفولكلور ،دار الثقافة للطباعة والن�رش ،القاهرة ،ط
. 1981 ،2
1212ـ د�.أحمد ب�سام �ساعي :مقومات احلكاية ال�شعبية من خالل حكايات الالذقية ،جملة
الرتاث ال�شعبي.
1313ـ �إبراهيم اخلطيب (ترجمة ) :مورفولوجيا اخلرافة ،فالدميري بروب ،ال�رشكة املغربية
للنا�رشين املتحدين. 1986 ،
1414ـ د.يحيى عبد الأمري ال�شايف :النجوم يف ال�شعر العربي القدمي ،دار الأفاق اجلديدة ـ
بريوت.1982 ،
 1515ـ ترجمة� :إبراهيم اخلطيب :ن�صو�ص ال�شكالنيني الرو�س ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ـ
بريوت.1998 ،
 1616ـ د�.رشيف كناعنه :درا�سات يف الثقافة والرتاث والهوية ،مواطن :امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
لدرا�سة الدميقراطية ،رام اهلل-فل�سطني2011 ،م.
1717ـ د .ر�شدي الأ�شهب :كان يا ما كان ،حكايات �شعبية من القد�س ،طبعة �أوىل200 ،م
1818ـ د.حممد عبيدات ود/حممد �أبو ن�صار ود/عقله املبي�ضني :منهجية البحث العلمي-
القواعد واملراحل والتطبيقات-مقرر درا�سي يف جامعة القد�س املفتوحة ،ط ،1دار
وائل للن�رش1997 ،م.
1919ـ د.ناجي عبد اجلبار� :أ�ضواء على حكايات الرتاث واملجتمع ،جملة الرتاث واملجتمع،
العدد الثامن ،ت�رشين الثاين 1977م
2020ـ درا�سة د.ر�شدي الأ�شهب :احلكاية ال�شعبية يف كتب الرتاث ،جملة الرتاث واملجتمع،
العدد � ،82آب 1979م ،مركز الرتاث ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة-البرية-
فل�سطني0
2121د�.أحمد ح�سني ال�صغري :احلكايات ال�شعبية ودورها الرتبوي ،جملة الرتاث واملجتمع،
العدد  ،40كانون الثاين 2004م.
2222ـ حنان كركبي ،جراي�سي :احلكاية ال�شعبية والأطفال ما بني نظريات التحليل النف�سي
ونظريات ما بعد احلداثة ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد  41متوز 2005م.
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.2323نبيل علقم :كتاب قول يا طري وم�شكلة تدوين الن�ص ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد
� 47صيف 2007م.
*د .ادري�س جرادات :طريق ال�شموخ �إىل قرية ال�شيوخ  ،جملة الهدمي ،العدد الثالث �آذار
 1996م ،جملة غري دورية �صادرة عن جلنة م�ساجد �شباب ال�شيوخ .
*حلقات �إذاعية مع الباحث د�/إدري�س جرادات :حلقة مع راديو �أجيال عن متحف
�صباحا �صمن برنامج من �أجيالنا”
ال�سنابل بتاريخ 2007 /6 / 7م ،ال�ساعة 8.45
ً
،و�سهرة �شعبية مع �إذاعة فل�سطني ،عن دور املراكز الرتاثية وامل�ؤ�س�سات يف حفظ وتوثيق
الرتاث ال�شعبي ال�ساعة  11 - 9.30م�ساء بتاريخ2007 /6 / 11م ،وحلقة دور مركز
ال�سنابل يف الفن ال�شعبي وتطويره ال�ساعة الثامنة والن�صف – العا�رشة م�ساء الثالثاء 30
2012 /10/م.
ـ الدكتور �إدري�س جرادات يتحدث عن توظيف التكنولوجيا يف تطوير الرتاث يف جريدة
احلياة اجلديدة ملحق احلياة الثقافية  1996 /8/ 29م � .أجرى املقابلة حت�سني ياقني.
ـ جملة ال�سنابل  -عر�ض عبد العزيز �أبو هدبا  -جملة الرتاث واملجتمع ت�رشين �أول
 1998م ،العدد .32
ا�ستخدم التكنولوجيا احلديثة يف حفظ الرتاث اليعني التقليل من قيمته احل�ضارية،جريدة ال�صنارة 1997 /2/ 4م� ،أجرى اللقاء مع باحث الفلكلور الفل�سطيني �إدري�س جرادات
ال�صحفي عبد املعطي زاهدة .
عبد العزيز �أبو هدبا:دور امل�ؤ�س�سات الرتاثية يف احلفاظ على تراثنا ال�شعبي ،جملة
الرتاث واملجتمع ،العدد  29كانون ثاين 1997م.
مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي ،جريدة احلياة اجلديدة  1996 /7/ 1م،
العدد .312
حوار مع مدير مركز ال�سنابل للرتاث ال�شعبي حول العمارة ال�شعبية ،جملة املهند�س
الفل�سطيني العدد � 40شباط  1997م ال�صادرة عن نقابة املهند�س.
يوم درا�سي يف �سعري حول الق�ضاء الع�شائري برعاية الرئي�س يا�رس عرفات جريدة
احلياة اجلديدة  1996 /12/ 29م ،العدد . 493
جملة ال�سنابل  -عر�ض عبد العزيز �أبو هدبا  -جملة الرتاث واملجتمع ت�رشين �أول
 1998م ،العدد .32
فوز طالبة من جامعة اخلليل مب�سابقة مركز ال�سنابل الثقافية ،جريدة القد�س

.  م1998 /7/ 10
. م العدد الأول1997  جملة ال�سنابل حزيران- كتاب الطب العربي ال�شعبي
 العدد. م2002  جملة البيادر ال�سيا�سي حزيران- حوار مدير مركز ال�سنابل للرتاث
.808
Safeguarding Palestinian Cultural Landscapes –Ministry of Tourism
and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural Heritage-Ramallah
2010/2011
Directory of MUSEUMS IN Palestine Ministry of Tourism and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural
Heritage-Ramallah 2009
http://zmediat.com/magazine/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=226%3A2011-09-09-13-52-02&Itemid=36
http://www.uaeturath.com/31.php
Safeguarding Palestinian Cultural Landscapes –Ministry of Tourism
and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural Heritage-Ramallah
2010/2011
Directory of MUSEUMS IN Palestine Ministry of Tourism and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural
Heritage-Ramallah 2009

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

:املالحق
ملحق من�شور يف جملة مديات العراقية
http://zmediat.com/magazine/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=226%3A2011-09-09-13-52-02&Itemid=36
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سيكولوجية املرأة
ّ
الفلسطينية يف اجلليل
يف األغنية الشعبية /
د .جهينة اخلطيب
أستاذ مساعد  /كلية سخنني /قسم اللغة العربية

ملخص:
ال �شكّ يف �أن الأغنية الرتاثية هي حال ال�شعب ،تعبرّ عن �آماله و�آالمه  ،وت�شاركه يف
منا�سباته ؛ �أفراحه و�أتراحه  ،وهي مادة خ�صبة متكّن الباحث من درا�سة املجتمع درا�سة
ونف�سية �سلوكية  ،ومن هنا جاء اهتمامنا مبو�ضوع الدرا�سة ،ورغبتنا يف ر�ؤية
اجتماعية
ّ
الفل�سطينية
مدى انعكا�س عادات املجتمع الفل�سطيني و�أفكاره ومعتقداته فيما يتعلق باملر�أة
ّ
من خالل �أغانيهم ،ف�ستناق�ش الدرا�سة �سيكولوجية املر�أة يف ظل جمتمع ذكوري ووقوعها
بني املطرقة وال�سندان يف اخلطاب الثقايف املوروث  ،كما �ستتعمق يف م�شاعرها املختلفة
من حنني و�أمل وع�شق و�شجن من خالل �أغان متنوعة كالتهاليل و�أغاين الفرح و�أغاين
الفراق والبكائيات و�سندر�س ظواهر اجتماعية من خالل �أمور كثرية :معايري اجلمال لدى
املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني وعالقتها بزوجها وعائلتها  ،مكانتها يف العائلة ،و�رصاع
احلماة والكنة ،ومظاهر اجتماعية متعددة ،الزواج املبكر وزواج الأقارب وزواج البدل..
و�ستتبع الدرا�سة منهج ًا حتليلي ًا تطبيقي ًا من خالل حتليل الأغاين ال�شعبية يف منطقة اجلليل
ُ
الفل�سطيني.
ن�ش�أت الأغنية ال�شعبية وليدة �شعب �صامد قوي ي�أبى اال�ست�سالم “ ناطقة مبا يجول يف
ال�شعبية �أهمية خا�صة يف هذا املجال ،فهي النوع الفولكلوري الأكرث
خاطره “ ،وللأغنية
ّ
�شيوع ًا بني الفل�سطينيني  ،وهي فن قويل يعتمد �أوال و�أخريا على الأداء ،وهذا يجعلها �أ�شد
ويخولها حمل جمموعة من املعتقدات ال�شعبية ،والقوانني
الت�صاقا باحلياة االجتماعية،
ّ
غري املكتوبة” (خوري1999،م�،ص )11

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
 ففي الوقت الذي فيه تعددت املوا�ضيع،تنوعت الأغنية ال�شعبية الرجالية والن�سائية
» ف�إن الأغنية الن�سائية متيزت بالوحدة املو�ضوعية،»يف الأغنية الرجالية يف فن « العتابا
 ويف العادة،التي تربط بني جميع �أبياتها لتقوم بالوظيفة التي وجدت الأغنية من �أجلها
 ويتحكّم بطولها تب ًعا ملحدودية،ف�إن طرح هذه الفكرة �أو الوحدة يحدد عدد �أبيات الأغنية
)13  �ص،1994،املو�ضوع» (لب�س
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وتتعدد �أ�شكال الأغاين الن�سائية  ،فرنى التهاليل واملهاهاة والأهازيج
املهاهاة» عبارة عن بيتني من ال�شعر العامي يف �أربعة �شطور حتمل فكرة واحدة...
تنتهي �شطورها بقافية واحدة� ،أو ي�شرتك كل �شطرين متقابلني بنف�س القافية� ،أو يكون
لل�شطر الأول وال�شطر الأخري نف�س القافية»(لب�س� ،1994 ،ص ) 15
والزجل وهو ق�صيدة تتكون من قافيتني فيلتزم ال�صدر قافية والعجز قافية.
ولكن غالبية الأغاين الن�سائية هي تهاليل ومهاهاة.

املرأة وعلم النفس:
عما كنته
عما �أكونه الآن! ولك ّنها تعبرّ �أي�ضا ّ
«الذات هي ال» �أنا» و»�أنا» ال تعبرّ ّ
وعما �سوف �أكونه! ذات ال�شخ�ص هي كيان ميتد زمن ًيا من حلظة امليالد �إىل حلظة املوت،
ّ
الوجودية يف هذا املو�ضع من املكان»
الكثافة
هذه
ّل
ك
ي�ش
الذي
الكيان
ذلك
أي�ضا
�
وهي
ّ
(ابراهيم� ،1999،ص  )25ومن هنا ف� ّإن �سيكولوجية الإن�سان �سواء كان رجال ام
امر�أة تت�شكل وفق البيئة والظروف احلياتية التي يتعر�ض لها .وتتعر�ض املر�أة يف ظل
جمتمع ذكوري �إىل قهر ي�ؤثر �سلب ًا على حالتها النف�سية ،وبالتايل هذا ي�ؤثر على �سماتها
ال�شخ�صية وهي ال�سمات التي تعك�س طبيعة عالقة الإن�سان بنف�سه وبالبيئة من حوله»
(ابراهيم� ،1999 ،ص .)25
وكون املر�أة العربية تعي�ش ظروف ًا خا�صة يف جمتمع �رشقي ،فهذا ي�ضعها يف ب�ؤرة
ال�ضغط االنفعايل « ويظهر يف مواقف حياتية متنوعة :كالتهديد والغ�ضب والأخطار� ...إلخ �إذ
ي�ؤدي ال�ضغط االنفعايل يف مثل هذه احلاالت �إىل ظهور انفعاالت جاحمة ومثبطة ومتغرية،
وظهور تغريات يف حدوث العمليات العقلية ،والنمو االنفعايل ودافعية الأداء وا�ضطرابات
يف ال�سلوك الكالمي واحلركي« (بني يون�س� ،2007 ،ص  )252و�ضغوطات نف�سية خمتلفة،
فهي ت�شعر بعدم الأمان لأ�سباب عدة ،و�س�أحلل بع�ضها الحقا ك�شعورها ب�أنها مذنبة
وبحاجة �إىل �إثبات براءتها دائما ،خوفها من عدم �إجناب الذكر وك�أن الأمر بيدها ،قلقها
من زواج الزوج ب�أخرى ،قلقها من �أن ال تفي مبفاهيم اجلمال يف جمتمعها ،فهي يف النهاية
�إن�سان والإن�سان كائن اجتماعي فرتيد الزواج وت�أ�سي�س العائلة وتخاف من العنو�سة ،و�إذا
تزوجت تخاف من الطالق فم�صطلح مطلقة يف جمتمع �رشقي لي�س بال�شيء الهينِّ  ،وقد
عبرَّ ت املر�أة عن خماوفها هذه من خالل الأغاين ال�شعبية.

نقد املرأة جملتمعها:
مل تكن املر�أة غافلة عن تغري الزمان وان�شغال النا�س واالبتعاد عن عادات العائلة
اما خلت:
واجتماعهم يف حميمية ودفء  ،فرناها تندب يف تهاليلها � ّأي ً

« ي���ا ع�ي�ن حاج���ي ب���كا
�أهل���ك
وان���تِ
ح���داكِ
النا����س
تع���رف
ل���و
عل���ى
ب���كاي
�أك�ث�ر
َ

ي���ا ع�ي�ن تبك���ي لي����ش
العي����ش
لذي���ذ
يف
لي����ش
بكاي���ي
�أك�ث�ر
وطي���ب العي����ش»
الَّلم���ة
ِ

سيكولوجية احلزن لدى املرأة الفلسطينية:
تعي�ش املر�أة يف جمتمع �رشقي قامع حلريتها ،فرتاها تن ّف�س عن �آالمها من خالل
الأغاين الرتاثية:
«ال حت�سبوين �ضحكت ال�سن م�رشوحي
ب�ضحك ب�سن الر�ضا والقلب جمروح
و�أكرث بكاي وتنويحي على روحي»

الزواج املبكر:
ات�صف املجتمع الفل�سطيني ك�أي جمتمع عربي بتف�ضيله زواج الفتاة يف �سن �صغرية ،
ويرجح هذا لإمكانية الإجناب  ،والأمر ذاته كان ينطبق يف فرتة زمنية �سابقة على الرجال
ّ
�أي�ضا.
«طلّ���ت م���ن ب���اب ال�شّ ب���اك
�ش���ب الأربعطا����ش
ف�ل�ان
ِّ

ت�سق���ي
يوخ���د

حو����ض
وح���ده

البطاط���ا
خ ّياط���ه»

زواج األقارب:
ف�ضل املجتمع الفل�سطيني زواج الأقارب على زواج الغريب لأ�سباب عدة منها �أن
ّ
القريبة �ستفهم ظروف قريبها و�ستتما�شى معها.
«يا لهلي يا لهلي ال يربا لكو بالِ
وي�ش كان عماكُو عن ابن الع ّم واخلالِ
يا �أه ِل الغريبة طُ لوا َع غريبتكُو
وان ق�صرّ ت خيلكُو قزّوا هديتكو
يا اهل الواليا طلوا ع والياكو
وان ق�صرّ ت خِ يلكُو قزّوا هداياكو»
ونالحظ تدرج الغربة واختالفها  ،فاخلروج من احلي الذي كانت تعي�شه الفتاة يع ُّد
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غربة ،وزواجها من عائلة �أخرى هي غربة �أ�شد وط�أ ،وتليها غربة �أ�صعب وهي الزواج من
بلد �آخر.
غريب���ه
واطلع���وين
�سج���ل
«�سج���ل ي���ا قا�ض���ي
ّ
ّ
واخت���ي تق���ول ي���ا حبيب���ه
تع ّي���ط
بالبي���ت
ا ّم���ي
واطلع���وين م���ن احل���اره
�سج���ل
�سج���ل ي���ا قا�ض���ي
ّ
ّ
واخت���ي تق���ول ي���ا خ�س���ارة
تعي���ط
بالبي���ت
�إ ّم���ي
واطلع���وين م���ن العيل���ه
�سج���ل
�سج���ل ي���ا قا�ض���ي
ّ
ّ
واخت���ي تق���ول ي���ا ويل���ي
تع ّي���ط
بالبي���ت
�إ ّم���ي
البل���د
م���ن
واطلع���وين
�سج���ل
�سج���ل ي���ا قا�ض���ي
ّ
ّ
للأب���د»
تق���ول
واخت���ي
تع ّي���ط
بالبي���ت
�إ ّم���ي
وكان لهذا الأمر الأثر الكبري لزواج غري متكافئ بحجة تف�ضيل القرابة �أو حرمان
املر�أة من زواجها مبن حتب
Ú Úجفرا:
وت�صيح يا اعمامي
جفرا ويا هال َّربع،
ْ
ما بوخذ منهم حدا ،لو ك�سرّ وا عظامي
�إن كان اجليزه غ�صب ،وب�رشع الإ�سال ِم
لل�سمك بامل ّيه
الرمي حايل بالبحر ّ
ويف املقابل كان هناك نبذ للزواج من الغريب
Ú Úزواج من الغريب
َي اه ِل الغريبه:
َي اهل الغريبه  ،وما يربى ِلكُم ِذ ِّمه
و�شو عماكو عن ابن اخلالِ والع ِّمه
َي اه ِل الغريبه  ،وما يربى ِلكُم باري
و�شو عماكوا عن ابن العم واجلا ِر
َي اهل الغريبه وما ُيجرب لكم خاطر
و�شو عماكوا عن ابن ع ّمي هال�شاطر
ي اه ِل الغريبه طُ ُّلوا َع غريبتكوا
ومِ ن ق�صرّ ت خيلكوا � ،ش ّدوا ه ّمتكوا
َي اه ِل الغريبه طُ ُّلوا بال�سنه مرّه

ومن ق�صرّ ت خيلكوا  ،بيعينكوا اهلل»
ك�أنّك غريبه
ك�أ ِّنك غريبه وهِ ِّلي الدمعة باجلرة
من العيد للعيد يطلُوا عليك مرّه
ك�أنك غريبه وهِ ِّلي الدمعة باحلفنة
من العيد للعيد َت يط ُّلوا عليك َن ْقلِه
ك�أ ِّنك غريبة ،وهِ ِّلي الدمعة بالإبريقْ
مِ ن العيد للعيد َت ْيط ُّلوا عليك رفيق»
Ú Úزواج البدل:

�أي�ضا من اال�ضطهادات املجتمعية التي كانت تتعر�ض لها املر�أة هو زواج البدل
وك�أنها �أ�شبه مبقاي�ضة:
وع الزنزخلته
وع الزنزخلته َ
« َ
ريتك يا حلوه من ِّ
حظي وبختي
ِب ِّدك �أبادل �أبادل باختي»
تتعر�ض لها املر�أة من حتمية �إجناب طفل ذكر.
الإجناب وت�أثريه و�ضغوطات نف�سية ّ
هلل املجتمع ال�رشقي الفل�سطيني لإجناب الذكور من منطلق �أن الذكر هو امتداد للرجل
وعزوة للعائلة ،كما نا�شدوا بكرثة الإجناب ،وهذا قد ي�ؤثر �سلب ًا على املر�أة يف حالة �أجنبت
الإناث ومل تنجب الذكور ،وك�أن الأمر بيدها»
َعلِين���ا
َعل ِين���ا
«ي���ا ريت��� ْك مبارك���ة
حوالين���ا
يلع���ب
بال�صب���ي
وتبك���ري
ّ
حلال���ه
عالعري����س
ي���ا ريت��� ْك مبارك���ة
ِ
عيال���ه
وتك�ث�ري
وجتيب���ي تنا��ش�ر �صب���ي
وال�سلف���ه
عال�سل���ف
ي���ا ريت���ك مبارك���ه
اخللف���ه
وتِك�ث�ري
وجتيب���ي تنع��ش�ر �صب���ي
عيال���ك
دار
ع
ي���ا ريت���ك مبارك���ه
مال���ك
وتك�ث�ري
وجتيب���ي تنا��ش�ر �صب���ي
علين���ا ي���ا مليح���ه
ي���ا ريت���ك مبارك���ه
بالريح���ة
ونر�شّ ���و
بال�صب���ي
وتبك���ري
علين���ا ي���ا مزيون���ة
ي���ا ريت���ك مبارك���ه
احلمول���ة»
وتك�ث�ري
وجتيب���ي تنا��ش�ر �صب���ي
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ومن �أغاين املهاهاة:
« يا نا�س �ص ُّلوا َع النَّبي
واحلبلى جابت �صبي
رب حتفظ ويا نبي
يا ِّ
ال�صبي»
وي�ص ْري حامينا ّ
َي مِ لِح دارنا ك رَِّث ُ�صبيانَّا
رِّ
كث عيالنا
َي مِ لح دارنا
َي ُبلبل َع ال�شَّ جر
عي�ش واكرب يا هالذكر
َي عطية اهلل
ويا هنيال اللي �صرب
ف�إجناب املر�أة للأنثى يدخلها يف حالة �ضعف وخيبة و�إحباط نف�سي وك�أنها مذنبة:
�صبي بيها!
حبلى بتدِنيها
وتقول� :صبي بيها
ُبكره بت ِد ِّبيها
وبتقومي خم ِزيه
فاخلزي هو ن�صيبها يف حالة �إجنابها للأنثى� ،أما �إجنابها للذكر فيمنع تعر�ض العائلة
لفرح الأعداء واحلا�سدين:
جابت وقامت
وع فرا�شها نامت
جابت وقامت َ
ولك احلمد يا ر ِّبي ،ما �شِ مِت بيها �شامِ ت
خمزية� ،شامت  ،تدخل املر�أة يف حالة نف�سية �صعبة ،
تدبيها،
ّ
�إن توظيف كلمات مثلّ :
فال اعرتا�ض على اختيار اخلالق ،ولكن املجتمع ال يرحم هذه املر�أة ويحملها م�س�ؤولية عدم
�إجنابها للذكر.
Ú Úالفراقيات:

تتعر�ض املر�أة الفل�سطينية لفقدان �أبنائها و�أحبائها �سواء يف �سفرهم طلبا للعلم �أم
ّ
للعمل �أو مبوتهم  ،ولعاطفتها الكبرية ،ف�إن هذا البعد �سواء كان خمرياً �أو م�سرياً ،ف�إنها
عما يختلج يف قلبها من وجع وحنني.
حتزن وتعرب من خالل الأغنية ّ

« نزلت �شطّ البحر
حتى �أو ّدعهم
ميا
لقيتهم م�سافرين ..يا ّ
والريح مطاوعهم
ناديت على ر ّي�س املركب
تا ّيرجعهم
ميا
هدول حبابي يا ّ
مفتاح القلب معهم»
« �ساف ْر وخذين معك
بفط ْر على ال ّدقه
ب�صرب على اجلوع
ما ب�صرب على الفرقة»
قلب املر�أة الفل�سطينية ال يفرق بني م�سلم �أو م�سيحي ويت�ضح هذا يف تهاليلهن:
« يا عني حممود نامي بالهنا نامي
وتكحلي بالنوم يا عيون نع�ساين
يا عني اليا�س نامي الليل وارتاحي
بالليل ترعى يا ميا وبالنهار رواح()1
ّ
ّ ِ
Ú Úموا�ضع جمال املر�أة اخلارجي:

رغم ع�شق العرب للفتاة ال�سمراء �إال �أن حنينه للون الأبي�ض ،لأنه ينق�صه رغم وجوده
بني الفتيات الفل�سطينيات �إال �أن ال�سمار هو الغالب ،فنالحظ و�صف الفتاة اجلميلة مبعايري
تت�سم ببيا�ض الب�رشة ،وارتباط البيا�ض ب�إ�رشاقة الوجه:
«فالن���ه ي���ا بي�ض���ا
َمك�س���ي
ولب�س���تِ
بعين���ك
غم���زتِ

ي���ا كا�س���ة حلي���ب
وعالفر�ش���ه
ُد ْ�س���تِ
احلبي���ب»
ط�ّي�رّ تِ

َي ميخذ البي�ض:
البي�ض وخرخ�ش بالذَهب خرخ�ش
ي ميخذ
ْ
البي�ض َت ين ّور امل�شم�ش
وا�ستنّى َع
ْ
البي�ض َت ا ُّنه يحمر خَ دهن
وا�ستنّى َع
ْ
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وطلعة جنمة تا�صبح من بني عينيهن
« وقع حمب�سك يا مليحه مع دقّة النوبه
وزنودك البي�ض �شبه ال�شّ مع م�سكوبه»
كما كانت الفتاة ال�شقراء ال�صغرية النحيلة هي الأكرث جما ًال مبعايري املجتمع
الفل�سطيني:
ان
«ر ّيان يا عود القنَا ر َي ِ
امليدان»
�شقرا رفيعه طايحه
ِ
فالريان هنا النبات الأخ�رض الطري كناية عن �صغر �سنها.
ور�أى املجتمع الفل�سطيني �أن املر�أة اجلميلة هي �شبيهة الفتاة ال�شامية ذات الب�رشة
البي�ضاء وال�شعر الطويل الناعم والفم ال�صغري املر�سوم :
ج���اي ال�شّ ام ّي���ة
م���ن ال�شّ ���ام
وج���اي م���ن ال�شّ ���ام
� :شامي���ة
ِ
ِ
�شع���را ي���ا حب���ال اجل ّم���ال
ايدي���ي
ب�ي�ن
ج ّدلت���و
ّ
وج���اي م���ن ال�ش���ا ْم
�شام ّي���ة
م���ن ال�شّ ���ام ج���اي ال�شام ّي���ة
ِ
اجلوهرج ّي���ة
�صن���ع
ي���ا
ِيم���ان
�سل
متّ���ا
ْ
خ���اتمِ ِ
ومل يكتف املجتمع بتف�ضيل البي�ضاء ،بل كانت هناك مقارنات ظاملة وقا�سية للمر�أة
ال�سمراء ،ولنا �أن نتخيل ت�أثري هذا الأمر على �سيكولوجية املر�أة ،ف�إذا مل تنجح املر�أة يف حب
ذاتها لن تنجح يف حب املحيطني بها:
«يا غز ّيل ال ِت ْغ ِزلها
والبي�ضا ال تزعلها
وال�سمرا ظ ّل اقتلها
ّ
من ال�صبح للمغربا»
ومهاهاة ظاملة للمر�أة ال�سمراء:
ال�سمر والبي�ض لو نزلوا َع اخللّه
ال�سالطني طاحت ت�ضمن الغلّه
�رسب ّ
ال�سمر ر ّبك يوخذك عنّي
يمَ يخذ ّ
جل ِّله()1
د�شرّ ت قرا�ص اجلنب واتّبعت ا ّ
ومن اجلماليات طول القامة:
الطول :طول القامة وطول ال�شعر:

« َي طُ و ِل ْك  ،طُ ول ُعو ِد الزّان ،لو ما ْل
َي �شع ِرك ،حيرّ اجل ّدال لو مال
ابوكِ ال قبل ف�ضّ ه وال ما ْل
واجلواب
الراي عندكْ
ْ
كيف ْ
ي طولكِ طول عو ِد احلور واقفْ
ن�ص ْل حلمي وعظمي واقفْ
و�أنا كرمال عيونكِ لأظ ْل واقفْ
ّلب
عب ْد م�أمو ْر حلني الط ْ
ي طو ِل ْك طو ْل نخله َع باب جام ْع
ي خ ّدك الأحم ْر من الور ْد جام ْع
�أنا ،واهلل الركع بكل جامِ ْع
وجامع حبيبي ،ما يقربه حدا»
الوجه ُدورة قمر:
الوجه ُدورة قمر ،وال�شّ ع ْر ِك ُّنه ليل
واخل�رص من رقِته  ،ه ّد القِوى  ،واحليل
يا �صاميني ال�ضحى ،يا مفطرين الليل
علي غزايل ،ما بقي يل حيل
ُر ُّدوا َّ
ميه:
يا ّ
ميه ل ت�شويف طول عليها
يا ّ
مل َع ِّر�ش َي حِ لي ليها
طول ا ِ
ميه َل ت�شويف نهود عليها
يا ّ
كوز ال ُّرمان َي حِ لي ليها
ميه ل ت�شويف عيون عليها
يا ّ
عيون املها َ ،ي حِ لي ليها
ي طولها طول الرديني()1
ِّ
َ
ما بالبلد والها مثي ِل
َي عيونها عيون الغزالن
�سليمان
ي متها خامت
ِ
ال�شعر ب�سبا�س يطوي ط ِّية القما�ش
حا�ش هالدنيا وما بيها
َي �سِ عِ د مِ ْن ِ
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ا ُ
انبوب برُ ِّق ال�سيف يا حمبوب
خل�شُ م
ِ
ي جامع « �أيوب» جتمع �شملنا بيها
َي طولك طول الزّرافه
واخلَ�رص ب ُّده لطافه
وال ُّتم خامت �سليمان
ومعجون بالكنافه
�سلطة احلماة جتاه الكنة:
مي���ا ب��� ّدي البريوت���ي
مي���ا وي���ا ّ
ّ
�إ ّم���و بتقلّ���ي عالبي���ت ال تفوت���ي

الف�ل�اح يق���ول يل ا�شتغلي تتموتي
م���ن يوم خذن���اك ا�شتهين���ا املونا

تعدد الزوجات:
ال توجد امر�أة ترغب ب�رشيكة لزوجها وهذه من �أق�سى الأمور النف�سية التي قد تتعر�ض
لها املر�أة:
مي���ا �شويف الل���ي �صاير
مي���ا ويا ّ
ّ
ال�سمرة تع�ّي�ررّ ين بلب����س ال�ضفاير

ال�سم���رة والبي�ضه �ص���اروا �رضاير
والبي�ض���ه تع�ّي�رّ ين بغم���ز لعيونا

الأرملة واملطلقة:
تعاين املر�أة الوحيدة من ظلم جمتمعي �سواء كان ذلك مبوت زوجها �أم بطالقها �أم
بعدم زواجها:
« طارت ط ّياره وحلفت ما ته ّدي
بيها الأرامل تلعب ال�ش ّده
هيه يا �أرامل قُومن من ح ّدي
ريحة الأرامل مر�ض و�سخونا
فالأرملة ك�أنها م�صدر �ش�ؤم فال يكفيها قدرها  ،ف�إن جمتمعها يحا�رصها ويت�شاءم
منها.
وتعاين املر�أة التي مل تتزوج من �أمل نف�سي ناهيك عن نظرة املجتمع التي ت�شك
بت�رصفاتها فهي مذنبة حتى تثبت براءتها ،وقد عربت الأغنية ال�شعبية عن حالة املر�أة
النف�سية يف هذه احلالة يف ظل جمتمع ال يرحم:
«ويلي ويلي من ال�رسّي�س
�أكلي و�رشبي من ال�سرّ ي�س

حزينة يا للي ما لك عري�س
تنامي ع وجهك قفا».

اخلامتة:
حاولت الدرا�سة �أن تظهر توجها خمتلفا يف تناول الأغنية ال�شعبية من منظور مغاير
وهو املنظور ال�سلبي الذي ي�ؤثر على �سيكولوجية املر�أة ويعرب عن مكنوناتها من خالل
فتعر�ضنا �إىل
حية تطبيقية تناولتها �أغاين املر�أة يف منطقة اجلليل ،
الإتيان بنماذج ّ
َّ
خماوفها و�آمالها و�أحالمها ،فر�أينا كيف عربت هذه الأغاين عن معاناة املر�أة بدءا بتف�ضيل
الذكر على الأنثى ،وما تتعر�ض له املر�أة من �ضغوطات نف�سية اجتماعية ب�سبب هذا الأمر،
وتكرب الطفلة وتبد�أ املقارنة الظاملة بني ال�سمراء والبي�ضاء ،وتف�ضيل البي�ضاء عرو�ساً.
وتعاين مرة �أخرى حني يتم تزويجها ب�سن �صغرية ،وتف�ضيل زواج الأقارب دون �س�ؤال
الفتاة ،وك�أنها �سلعة تباع وت�شرتى ،ناهيك عن زواج البدل .وتتزوج لت�صطدم ب�إمكانية
زواج الرجل من �أخرى.
عما تتعر�ض له املر�أة من ظروف اجتماعية قا�سية ال ترحم ،ف�إذا مل
ّ
وعربت الأغاين َّ
تتزوج فهي عان�س ،و�إذا تزوجت ومات زوجها ،فهي نذير �ش�ؤم.
�إن هذا البحث امل�صغر �ألقى �ضوءا على مو�ضوع يحتاج �إىل املزيد من الدرا�سات
والتعمق من خالل درا�سة �سيكولوجية املر�أة يف الأغنية ال�شعبية يف مناطق �أخرى يف
فل�سطني من خالل املقارنة والتحليل.

املصادر واملراجع:
.1
.2
.3
.4
.5

1ابراهيم  ،ماجد موري�س � ،سيكولوجيا القهر والإبداع ،دار الفارابي ،بريوت ،لبنان،
.1999
2بني يون�س ،حممد حممود � ،سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت ،دار امل�سرية للن�رش
والتوزيع والطباعةـ عمان.2007،
3خوري ،جري�س ،الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية يف اجلليل� ،أطروحة ماج�ستري ،جامعة
حيفا. 1999،
�4صالح علي،
5نائلة لب�س ،نائلة ،الأغاين الفولكلورية الن�سائية ملنا�سبة اخلطبة والزواج ،دائرة الثقافة
العربية يف وزارة املعارف ،النا�رصة� ،،ص . 13
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البيان اخلتامي والتوصيات
حتت رعاية �سيادة الرئي�س حممود عبا�س (�أبو مازن) يف الثامن من �شهر ت�رشين
الثاين (نوفمرب) 2017م ،نظمت جامعة القد�س املفتوحة امل�ؤمتر ال�ساد�س للرتاث ال�شعبي
يف حمافظة جنني واجلليل “هوية وانتماء” وبرعاية ح�رصية من �رشكة جوال ،و ُقدم يف
امل�ؤمتر �أثنني وع�رشون بحث ًا وورقة عمل من خالل �أربع جل�سات علمية ،تخللها مناق�شة
الباحثني ملا جاءت عليه الأبحاث/اوراق العمل ،وقد هدف امل�ؤمتر �إىل حتديد �أهم امل�شاكل
والتحديات التي تواجه الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ب�شكل عام ويف حمافظة جنني واجلليل
ب�شكل خا�ص .ومواجهة ال�سيا�سات والإجراءات الإ�رسائيلية بهدف احلفاظ عليه  .وتركيز
مفهوم امل�شاركة ال�شعبية يف دعم اخلطط الداعية �إىل الإ�سهام يف تطوير الفكر البحثي يف
جمال الرتاث ال�شعبي .وتعزيز الروابط والتن�سيق ما بني �أهلنا يف النا�رصة والكرمل واجلليل
واملثلث ،للحفاظ على والهوية التاريخ و على هذا الرتاث
ويف اجلل�سة اخلتامية �أكد امل�شاركون بان الرتاث ميثل حجر الزاوية للهوية التي متيز
ال�شعب العربي الفل�سطيني ،داعني �إىل العمل على ا�ستمرارية وجود هذا الرتاث وعدم ذوبانه
�أو تال�شيه احليلولة دون تعر�ضه لل�رسقة والطم�س والت�ضليل.
وميكن �إجمال تو�صيات امل�ؤمتر من خالل الأوراق املقدمة ومناق�شتها من قبل
احل�ضور ،واملداخالت التي متت خاللها مبا يلي:
�1 .1إن�شاء �أر�شيف وطني �أو تراثي فل�سطيني رقمي �إلكرتوين م�ص ّنف ومفهر�س ي�ضم
�شوارد هذا املوروث ونوادره.
2 .2العمل على ت�سجيل املواقع واملباين الرتاثية �ضمن الرتاث العاملي ،وذلك من اجل
حمايته من ال�رسقة والهدم والتجريف.
3 .3العمل على �إيجاد منهاج فل�سطيني يدر�س لطالب املدار�س واجلامعات خا�ص
بالرتاث والهوية ،على �أن يقوم ب�إعداده اكادمييون متخ�ص�صون بالرتاث الفل�سطيني .
4 .4الدعوة �إىل �إقامة املهرجانات واملعار�ض وامل�ؤمترات الرتاثية داخل الوطن
وخارجه ،وذلك من �أجل التعريف بالرتاث ون�رشة .
5 .5دعم �إنتاج �أفالم وبرامج تلفزيونية واالذاعية من اجل ن�رش الوعي الرتاثي والتعريف
�سواء من خالل مالب�س املذيعني� ،أو من خالل الربامج الوثائقية املتخ�ص�صة.
بهً ،
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6 .6مطالبة منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم (اليون�سكو) امل�ساعدة يف حماية
الرتاث الفل�سطيني من التزوير وال�رسقة من قبل االحتالل اال�رسائيلي.
7 .7توفري قاعدة بيانات وا�ضحة للمواقع الأثرية من خالل �إجراء م�سح �أثري �شامل
وعمل خمططات �أولية لها وتوثيقها وت�صويرها.
8 .8العمل على �إقامة جم�سم للقرية الفل�سطينية الرتاثية ،يظهر كيف عا�ش الأجداد،
وماذا على الأحفاد �أن يفعلوا؟
�9 .9إدراج االلعاب ال�شعبية يف �سياق املنهاج التعليمي الر�سمي وامل�ؤ�س�سات الرتبوية
واملجتمعية املختلفة واحياء مهرجانات مدر�سية متخ�ص�صة لتكري�س االلعاب ال�شعبية.
1010تقدمي الدعم للم�ؤ�س�سات واجلمعيات التي تعمل على حفظ الرتاث.
�1111إن�شاء فرق للزجل ال�شعبي ،التي من �ش�أنها �أن متلأ الفراغ يف غياب الثقافة الوطنية
وخا�صة يف ال�سنوات الأخرية.
1212االهتمام بتدوين الأمثال ال�شعبية وحماولة معرفة �أ�صل املثل حتت م�س�ؤولية وزارة
الثقافة .وتوعية املر�أة بدور الأمثال ال�شعبية بعملية التن�شئة االجتماعية.
1313م�ساعدة ا�صحاب الدكاكني يف �سوق اخلواجات بالنا�رصة من �أجل �إعادة عر�ض
مناذج من املالب�س واالزياء ال�شعبية الفل�سطينية التي كانت �سائدة خالل القرن 19
واوائل القرن .20
1414توجيه الطلبة يف جامعة القد�س املفتوحة لإجراء م�شاريعهم البحثية –م�رشوع
التخرج– حول الرتاث ب�أ�شكاله املتعددة.
1515تعزيز دور التكنولوجيا وتوظيفها يف خدمة املوروث ال�شعبي من خالل �شبكة
الإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي.
1616و�ضع برنامج وخطة تعليمية تربوية لتعزيز االهتمام باحلكاية ال�شعبية الفل�سطينية
من قبل الدوائر الر�سمية احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتفعيلها.
1717العمل على �إن�شاء م�ؤ�س�سة خا�صة ُتعنى بجمع الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،وتدقيقه يف
حمافظات الوطن كلها.

