جامعة النجاح الوطنية

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر
د .ح�سن نعريات

�أ .حممد �سالمة

�أ .د .يحيى جرب

�أ .خليفة جاد اهلل

�أ .ح�سن الدريدي

�أ .كمال زيدان

�أ .جالل �سلمــان

�أ .عمار ق�ضماين

الآن�سة �سمر �أبو هوا�ش

�أ� .أحمد احلاج حمد
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مقدمة الكتاب
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خري خلقه �أجمعني وبعد؛
فهذا هو الكتاب الثالث الذي ت�صدره كلية الفنون اجلميلة مت�ضمنا الأبحاث
والدرا�سات التي �شارك به الباحثون يف امل�ؤمتر الثالث للفن والرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني (واقع وحتديات) .وحتر�ص الكلية يف �أعقاب كل م�ؤمتر على �أن ت�صدر
للقراء ما تداوله الباحثون فيه من �آراء و�أفكار جاءت يف �إطار املحاور التي �سبق
الإعالن عنها �إبان التح�ضري للم�ؤمتر؛ وذلك من باب تعميم الفائدة و�إطالع �أكرب
�رشيحة من املثقفني على �أن�شطة الكلية وفعاليات امل�ؤمتر.
ويت�صدر الكتاب الكلمات التي �ألقيت يف اجلل�سة االفتتاحية :كلمة اللجنة
التح�ضريية التي �ألقاها �أ.د .يحيى جرب ،وكلمة الدكتور ح�سن نعريات؛ عميد
كلية الفنون ،تلتها كلمة راعي امل�ؤمتر الأ�ستاذ الدكتور رامي حمد اهلل ،فكلمة
معايل وزيرة الثقافة ال�سيدة �سهام الربغوثي ،ثم كلمة ال�سيد ممثل �رشكة
جوال التي تولت متويل امل�ؤمتر.
ويت�ضمن الكتاب مواد متنوعة مما �شارك فيه الباحثون؛ فمن ورقة تتناول الآالت
املو�سيقية القدمية يف فل�سطني �إىل �أخرى تدور حول �أهمية الألعاب ال�شعبية
احلوارية عند الأطفال يف الوطن العربي ،و�أخرى تدور حول امل�صطلحات ال�شعبية
يف املو�سيقى الفل�سطينية �إىل نقو�ش الثوب الفل�سطيني وغريها.
كما ت�ضمن الكتاب الأبحاث التي قدمت يف اجلل�سة الثانية نذكر منها على
�سبيل املثال ال احل�رص؛ الألعاب ال�شعبية الرتاثية يف بلدة الظاهرية عراقة
و�أ�صالة؛ درا�سة فل�سفية اجتماعية نف�سية للباحث الدكتور عطا �أبو جبني،
والأدب ال�شعبي يف فل�سطني� :أغاين الن�ساء �أمنوذجاً؛ درا�سة علمية للأ�ستاذ
خليفة جاد اهلل ،عالوة على بحث تناول املقامات واملزارات يف نابل�س بني املوروث
الديني والرتاثي للدكتور جرب خ�ضري وغري ذلك على نحو ما يت�ضح يف فهر�س
الكتاب .ومل جنتهد يف تدقيق مادة الباحثني اكتفاء مبا قاموا به هم ،و�آثرنا �أال
نتدخل يف �سياقها مكتفني بتنظيمها وتن�سيقها و�إخراجها �إىل حيز الوجود.
واهلل من وراء الق�صد،
د .ح�سن نعريات
عميد كلية الفنون اجلميلة
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�ألقاها� :أ.د .يحيى جرب
معايل وزيرة الثقافة
ال�سادة الأمناء
�سعاد الأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة ،راعي امل�ؤمتر
الأخ ممثل �رشكة جوال املحرتم
الإخوة والأخوات امل�شاركون و احل�ضور
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد
ي�رسين ،با�سم زمالئي قي اللجنة التح�ضريية وبا�سمي �أن �أرحب بكم ،يف
م�ستهل فعاليات امل�ؤمتر الثالث حول الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني:
الواقع والتحديات ...الواقع املرير؛ والتحديات ال�رش�سة التي جتابهه.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر يف مو�سمه من كل عام ...متزامنا مع يوم الرتاث ال�شعبي
الذي حتييه وزارة الثقافة يف �أوائل �شهر ت�رشين الأول �أكتوبر من كل عام؛
ومتزامنا مع �أكرب املوا�سم الفل�سطينية و�أهمها ،وهو مو�سم جني الزيتون،
ولعل هذه املكان َة للزيتون هي التي جتعل �شجرته عدوا للم�ستوطنني؛ فهم
يقطعونها كلما �سنحت له الفر�صة ...ال يرقبون يف ذلك �أعرافا وال قيما.
فهل نعيد لهذا املو�سم قد�سيته؟ ونتخذ منه و�سيلة للمقاومة؟
�أيها ال�سيدات وال�سادة؛
وقد حر�صنا يف اللجنة التح�ضريية على �أن ن�سلك فعاليات امل�ؤمتر يف حماور
و�أن�شطة تختلف من عام لآخر؛ �آملني بذلك �أن نغطي �أكرب م�ساحة ممكنة
من املو�ضوعات التي تندرج يف �إطار الفن والرتاث ال�شعبي ،كما حر�صنا
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على تكرمي بع�ض امل�ؤ�س�سات والأعالم ممن لهم دور بارز يف خدمة الرتاث والفن
ال�شعبي ،انطالقا من �شعور اللجنة ب�أن يف ذلك تكري�سا لدور الفن والرتاث
ال�شعبي يف �إذكاء الروح الوطنية وتكري�سها.
وقد �أكدت اللجة التح�ضريية على ا�ستقطاب باحثني وكتابا من خمتلف �أرجاء
الوطن ،ومن خارجه؛ ذلك لعلمنا �أن الفن والرتاث هما الأر�ضية ال�صلبة التي
تختمر فوقها الأفكار .وترت�سخ املكونات الرئي�سية ل�شخ�صية املواطن؛ ومن
هنا جاء احلر�ص على ا�ستمرار هذا امل�ؤمتر ،وتو�سيع دائرة فعالياته عاما بعد عام،
لي�صبح �سنة معتادة ،ومعلما على طريق ت�شكيل الهوية الوطنية ،وعالمة
فارقة يف �سجل جامعة النجاح .....احلافل بالأن�شطة والفعاليات اخلالقة.
�أيها ال�سيدات وال�سادة؛
�أرحب بكم جمددا با�سم اللجنة التح�ضريية ،و�أرجو �أن ت�سعدوا معنا بفعاليات
هذا امل�ؤمتر.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
معايل وزيرة الثقافة
الأخت �سهام الربغوثي املحرتمة
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور رامي حمد اهلل رئي�س اجلامعة املحرتم
ال�سيد عالء حجازي /مدير �إدارة املبيعات /ممثل �رشكة جوال املحرتم
الإخوة الباحثون وال�ضيوف الكرام مع حفظ الألقاب وامل�سميات املحرتمون
ال�سيدات وال�سادة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أرحب بكم يف هذا ال�صباح ِ
اجلميل امل�رش ِق بال ِ
ِ
أمل الذي يتطل ُع �إليه �أبناءُ
� ُ
�شعبـ ِنا الفل�سطيني يف �إقام ِة دولت ِه امل�ستقل ِة على �أر�ض ِه الطيب ِة املبارك ِة

أر�ض الآباءِ والأجداد ،الأر�ض التي �سكنوها من ُذ فجرِ التاريخ ،حيث جاءَ هذا
� ِ

امل�ؤمتر ُ ليُظهرَ معا َ
قبل
ال�شعب امل�ستهدفِ من
مل وتراث وثقاف َة وف َّن هذا
ِ
ِ

ولكن هناك
ني الأخطار َ التي تهددته وحتاو ُل تدمريَه وتزويرَه،
ّ
املحتلني ،ويب َ
�إخوة باحثني �أدركوا �أهمية هذه الهجم ِة املربجم ِة من قبلهم حيث �شكلوا
�سدا ً �أمامهم من �أجل احلفاظِ على ما تبقى من هذا الرتاثِ الذي يج�سد
وير�سخ الهوية الوطنية.
فبالأ�صالة عن نف�سي ،وبالنيابة عن زمالئي يف كلية الفنون اجلميلة،
الكلية التي �أخذت على نف�سها عقد هذا امل�ؤمترِ لل�سنة الثالثة على
التوايل وبرعاية �سعادة الأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة وم�شاركة معايل
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�سيكو ُن لهما الأثر الكبري يف �إجناح هذا امل�ؤمتر كما كان يف
وزيرة الثقافة ال َّذين َ

امل�ؤمترات ال�سابقة وحتقيق �أهدافه ،فقد قطعنا عهدا ً على �أنف�سنا �أن نبقى
نلتفت �إىل اخللف لأّن توجيهات ِكم قد �أنارت لنا الطريق التي
نعم ُل ونعم ُل وال
ُ

�سلكناها وهي خدم ُة هذا الرتاثِ الذي يج�س ُد هوية وثقافة هذا ال�شعب
ِ
املرابط على هذهِ الأر�ض ِ الطيبة.
َ
أجمل ترحيب ،ون�شكرُ ح�ضوركم واهتما َم ُ
كم
نرحب بكم �
با�سمهم جميعاً،
ُ

برتاثنا الغايل لأنه بالن�سبة لنا �شاه ٌد من �شواه ِد تاريخنا وعراق ِة ح�ضارت ِنا
َ
امل�ستقبل امل�رش َق ب�إقام ِة دولتنا
والتي ت�ؤك ُد على املا�ضي واحلا�رض ِ وتبني
ُ
ال�رشيف الذي روى ثراه دماء
القد�س
أر�ض وعا�صمتُها
امل�ستقل ِة على هذهِ ال ِ
ُ

ال�شهداء ،وعلى ر�أ�سهم ال�شهيد البطل حافظ �أبو زنط الذي عاد جثمانه
�إىل �أر�ض الوطن بعد خم�سة وثالثني عاما ً من ا�ست�شهاده ف�إىل جنات اخللد
مع الأنبياء وال�صديقني وال�شهداء وال نن�سى �أ�رسانا البوا�سل الذين ي�رضبون
عن الطعام يف �سجون االحتالل نقدم لهم كل الدعم والت�أييد لتحقيق
مطالبهم العادلة.
الأخوات والإخوة:
�إن انعقاد هذا امل�ؤمترِ الثالث جاءَ احتفاءً مبنا�سبة يوم الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني الذي نحتف ُل به َّ
كل عام حيث ت�ضم َن هذا امل�ؤمتر ُ على حماور

تعالج ق�ضايا
تخد ُم تراثَ وثقاف َة هذا الوط ِن من خالل الأبحاثِ والدرا�سات التي
ُ
ح�سا�س ًة لها عالق ٌة بتاريخ وجذور هذا الرتاثِ  ،لأننا ال نتحدث عن تركة عفا
عليها الزمن ،بل نتحدث عن ما�ضي وحا�رض ِ هذا الوطن الغايل علينا جميعا،
و�سار هذا امل�ؤمتَرُ من جناح ٍ �إىل جناح حتى و�صلت �سمعته و�صورةُ ر�سالت ِه �إىل

9

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

دول �شقيقه ،ففي هذا العام و�صلت م�شاركات من باحثني من دول �شقيقةٍ،
معروفني بكتاباتهم وخدمتهم للرتاثِ ب�شكل عام والفل�سطيني ب�شكل
خرج بها
خا�ص ،هذا ون�ؤكد على �أهمي ِة انعقادِ امل�ؤمترِ والتو�صياتِ التي
َ

كتب ت ُعنى بالرتاثِ والفنون
الباحثو َن من امل�ؤمترِ الثاين ومن �ضمنها طباع ُة
ٍ
أوعزت �إىل
ون�رشها ،وقد تبنت جزءا ً منها معايل وزيرةِ الثقاف ِة ونفذتها حيثُ �
ْ

كتاب الفنو ِن ال�شعبي ِة الفل�سطينية الذي
دائرةِ املطبوعاتِ والن�رش ِ بطباع ِة
ِ
يحوي على العدي ِد من احلرفِ وال�صناعاتِ التقليدي ِة ال�شعبي ِة الفل�سطيني ِة
والذي يخدم طلب َة اجلامعاتِ واملهتمني برتاثِ وفنون هذا الوطن ،ك ُّل ال�شكرِ
والتقدير �إىل معايل الوزيرة و�إىل الإخوة يف دائرة الن�رش واملطبوعات على اجلهودِ
العمل امل�رشّفِ ،
التي بذلوها يف �إجناز ِ هذا
ِ

وقد ارت�أت اللجن ُة التح�ضريية �أن يتم يف هذا العام تكرمي ُ جمعياتٍ

أ�شخا�ص قاموا بدور ٍ ريادي يف خدم ِة هذا الرتاث ،حيث �سنكرم اليوم جمعية
و�
ٍ
�إنعا�ش الأ�رسة يف مدينة البرية ممثلة مبديرتها ال�سيدة فريدة العارف وكذلك
الدكتور �شكري العراف من داخل اخلط الأخ�رض تقديرا ً جلهودهم يف خدم ِة
الرتاثِ ال�شعبي الفل�سطيني.
و�أود ُ الت�أكيد على �أن املحافظة على هذا الرتاث والثقافة والفن م�س�ؤولية

وطنية وقومية ،والتزاما �أخالقيا و�إن�سانياً ،فنح ُن م�س�ؤولو َن جميعا ً

حيت مت َّ
�أ�شخا�صا ً وم�ؤ�س�ساتٍ للم�شارك ِة يف �إحيائ ِ ِه واملحافظ ِة عليه،
ُ

الوعي بني
م�ؤخرا ً بتوجيهاتٍ من معايل وزيرة الثقافة ،وحر�صا ً منها على ن�رش ِ
ِ
اال�ست�شاري الثقايفِ يف
املجل�س
املثقفني للحفاظ على هذا الإرث ،مت ت�شكي ُل
ِ
ِ

حمافظ ِة نابل�س ممثال ً من عدة م�ؤ�س�ساتٍ وجمعياتٍ ت ُعنى بالثقافة والرتاثِ

والف ِن ونحن �إحدى هذه امل�ؤ�س�سات والذين يعملو َن مع هذا املجل�س الذي
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اخذ على عات ِق ِه م�س�ؤولي َة االهتما ِم بالرتاثِ والثقاف ِة والف ِن وتطويره يف هذه

املحافظة حيث �شاركونا يف �إحياءِ فعاليات هذا اليوم با�ست�ضاف ِة جمعياتٍ

الرتاثي الذي
وم�ؤ�س�ساتٍ وحرفيني من حمافظاتِ الوطن لإقام ِة املعر�ض
ِ

�سيتم افتتاحه على هام�ش امل�ؤمتر بعد االنتهاء من هذه اجلل�سة ،بالإ�ضافة
ُ
ن�ست�ضيف
�إىل فعاليات الأم�سي ِة الفني ِة التي �ستقا ُم م�ساء اليوم والتي

ني لإحياءِ هذا اليوم الرتاثي ف�أهال ً و�سهال ً بكم
فيها فرقا ً فني ًة و�شعبي ًة وفنان َ
حل�ضور هذه الأم�سية.
�أيها احل�ضور الكرام:
باب الوفاءِ� ،أتقدم ِ
وا�سم
با�سمي
�أ�ستميحكم عذرا ً �إن �أطلت عليكم ،فمن ِ
ِ
إجناح هذه
زُمالئي يف كلية الفنون بال�شكر والتقدير �إىل كل من �ساهم يف � ِ

أخ�ص بالذكرِ معايل وزيرة الثقاف ِة و�صحبها الكرمي ،والتي ع َّودتنا
التظاهرة ،و� ُّ
دائما ً �أن ت�شاركنا ن�شاطاتنا ،لها منا ك ُّل ال�شكر والتقدير ،و�إىل الإخوةِ ممثلي
افتتاح هذا
تف�ضلهم بح�ضور
امل�ؤ�س�ساتِ الر�سمي ِة والدوائرِ والأجهزةِ على
ُّ
ِ

امل�ؤمتر.

رئي�س اجلامعة
و�إىل �سعادة �أع�ضاء جمل�س الأمناء ،و�إىل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
ِ
ونواب ِه وم�ساعديهِ ،وعمداءِ الكليات ،و�أع�ضاءِ الهيئة التدري�سية والإدارية ،و�إىل
حتقيق �أهدافِ هذا امل�ؤمتر ،وكذلك الزمالءِ
الإخوةِ الباحثني الذين �أ�سهموا يف
ِ
للمعر�ض الرتاثي والأم�سي ِة
�أع�ضاءِ اللجن ِة التح�ضريية ،والإخوة املنظمني
ِ

الفنية ،و�إىل الداعمني لهذا امل�ؤمتر �رشك ِة جوال
لهم منا ك ُّل ال�شكرِ والتقديرِ
ْ

على هذا الدعم ،و�إىل ك ُّل الزمالءِ الذي َن �ساهموا يف التح�ضري ِ لفعالياتِ هذا

امل�ؤمترِ من دائرةِ العالقاتِ ال َّعام ِة ودائرةِ اللواز ِم وامل�شرتياتِ والدائرة املالي ِة
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ومركزِ الإعال ِم ودائرة اخلدماتِ و�أم ِن اجلامعة وجمي ِع دوائر اجلامعة لهم منا

ال�شكر والتقدير.

�أ�شكركم مرة �أخرى على ح�ضوركم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

12

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ي�سعدين �أن نلتقي اليوم يف امل�ؤمتر الثالث للفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
(واقع وحتديات) و�أن �أرحب بكم جميعا ً يف رحاب جامعة النجاح الوطنية
التي �آلت على نف�سها �أن تقوم بر�سالتها نحو املجتمع توا�صال ً مع الأهداف
املن�شودة.
الأخوات والإخوة الكرام،
�    إن عقد هذا امل�ؤمتر ي�أتي انطالقا ً من �أن الرتاث يعترب هوية وثقافة الأمة ومبا
�أن تراثنا يتعر�ض يف كل يوم اىل حماوالت الطم�س والتدمري �أكرث من غرينا فمن
واجبنا ال�سري بالطريق املدرو�س واملمنهج حلمايته ،لأن تراثنا يعترب �إرثا ً ح�ضاريا ً
وتاريخيا لفل�سطني والعرب وامل�سلمني بل كل �شعوب الأر�ض لأنه نتاج
ح�ضارات قدمية �أ�صيلة عا�شت على ثرى بالدنا والأهم من ذلك �أن هذه البالد
كانت حمطات مهمة للديانات ال�سماوية ن�ش�أ فيها العلماء والتالمذة ،هذا
الإرث جعلها هدفا ً للكثري من احلروب والنزاعات ،وموجات الهجرة ،وبالتايل
ا�ستطعنا احلفاظ على كثري من املوروث الرتاثي رغم كل املحاوالت وانطالقا ً
من �أهمية الرتاث و�ضعت الت�رشيعات والقوانني الدولية للحفاظ عليه لأنه
يعترب �أر�شيف احل�ضارات القدمية وجهود الآباء والأجداد.
    من منطلق الت�أكيد على فل�سفة اجلامعة يف هذا امل�ضمار فقد كان �إن�شاء
كلية الفنون اجلميلة من بني الكليات الأوىل بالإ�ضافة اىل مراكز التوثيق
والتخطيط واملتاحف وامل�شاركة بفعالية يف كثري من م�شاريع الرتميم
والإحياء و�إيالء املخطوطات وجوانب الرتاث ودرا�سة التجديد يف جماالت الرتاث
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انطالقا ً من �أ�صالة القدمي لأن اجلديد يجب �أن يدر�س ويتم فح�صه لإ�ضافته اىل
تراثنا للمحافظة على ما بقي من الرتاث الذي ي�ستحق رعاية �أ�صالته و�أ�س�سه
وعنا�رصه مهما كانت املحاوالت ال�سلبية كالإخفاء وال�رسقة وغريها .وال نغفل
�أن الرتاث ميكن �أن ي�شكل موردا ً اقت�صاديا هاما ً للوافدين من بلدان العامل
املختلفة اىل �أر�ض فل�سطني للحج �إىل الأماكن الدينية والرتاثية وغريها و�إن
�أهمية الرتاث تقت�ضي املعاجلة التوثيقية والإعالمية لنقل ال�صورة ال�صحيحة
اىل العامل ب�أ�رسه واالنطالق يف ذلك من توعية �أبناء الوطن وخا�صة ال�شبان اىل
�رضورة نقل ال�صورة ال�صحيحة والنا�صعة.
الأخوات والإخوة الكرام،
�    أهال ً بكم مرة �أخرى مع متنياتنا مل�ؤمتركم النجاح الكامل و�أتقدم بال�شكر
والتقدير للزمالء رئي�س و�أع�ضاء اللجنة التح�ضريية واىل كل من �شارك بجهوده
يف التح�ضري لهذا امل�ؤمتر.
�شكرا ً للجميع،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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الأخ د .رامي احلمداهلل املحرتم
رئي�س جامعة النجاح الوطنية
ال�سيدات وال�سادة  ،ايها امل�ؤمتر الكرمي
ي�سعدين ان اكون معكم للعام الثاين على التوايل يف افتتاح م�ؤمتركم ال�سنوي
الثالث للفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الذي يقام يف رحاب جامعتكم
الغراء.
ال�سادة احل�ضور :ي�شكل الرتاث قاعدة هامة يف احلفاظ على ال�شخ�صية
الوطنية ل�شعبنا وقيمها الروحية ،وهو احد اجلوانب يف �رصاعنا مع االحتالل
على الوجود والرتاث والثقافة واحل�ضارة ،عمد االحتالل اىل �سلب تراثنا الوطني
و�إدعائه لنف�سه وفربكة روايته املزيفة ،بديال ً عن رواية احلق الفل�سطيني
احل�ضاري والثقايف املمتد منذ �آالف ال�سنني.
يعد تراثنا ال�شعبي من �أهم الق�ضايا التي تلزم اجلهات املخت�صة الر�سمية
والأهلية والأكادميية واملخت�صني لدرا�سته وتفعيله يف حياتنا اليومية للحفاظ
عليه ،و�صيانة ال�شخ�صية الثقافية والوطنية لأن الرتاث ال�شعبي نتاج لتفاعل
االن�سان مع الطبيعة واحلياه ،بالتايل ف�إن الرتاث ميثل حياة االن�سان االجتماعية
وارتباطه باملكان.
�أقرت وزارة الثقافة م�شاريع وبرامج وطنية تخدم تراثنا و�صيانته ودرا�سته ،فقد
مت جمع احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية من خمتلف مدن وقرى فل�سطني،
ويجري العمل على هذا املو�ضوع ب�شكل مهني و�إ�رشاف خرباء �أخ�صائيني،
كذلك �أطلقت وزارة الثقافة م�رشوع ال�سجل الوطني للرتاث حيث مت جمع الرتاث
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ال�شفاهي املتعلق بال�صيد والزراعة ،ويجري العمل لإطالق البحث واجلمع يف
جماالت �أخرى� ،إ�ضافة اىل الت�صنيف والأر�شفة والتوثيق ،ويجري حاليا ً ا�ستكمال
عدد من ور�شات التدريب يف جماالت تخدم الرتاث الفل�سطيني مثل �إ�ستحداث
الت�صاميم اجلديدة لل�صناعات التقليدية ودرا�سة حالها متهيدا ً العداد م�رشوع
قانون يخدم احلرف وال�صناعات ويدعمها ويحافظ عليها ،وور�شات التدريب
التي ت�ستهدف قطاع املر�أة واحلرف التقليدية وت�سويقها وتطويرها.
�أيها امل�ؤمتر الكرمي :ان احتفاءنا بالرتاث املنحدر �إلينا على هذه االر�ض هو حفاوة
ب�إبداعات الأجداد وتثمني لكدحهم املنتج ،ورثنا الرتاث املادي والروحي فح�سب،
كما ورثنا حب االر�ض والتم�سك برتابها والعمل الفاعل عليها ك�رضورة للدفاع
عن هويتنا الوطنية.
بهذا نعرب عن مت�سكنا بهويتنا احل�ضارية وتراثها دون القعود عن مواكبة الثورة
التقنية املعا�رصة ،ننقل �إبداعات املا�ضي لنتم�سك باالر�ض الوطن ،كل �أيامنا
حفاوة بالرتاث و�إ�ضافة عليه ،و�إبداع يجعل احلياة �أف�ضل و�أجمل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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�ألقاها� :أ.عالء حجازي مدير دائرة املبيعات
نقاط حتدث للم�ؤمتر العلمي الفني الثالث للفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
(واقع وحتديات)
يف جامعة النجاح الوطنية يوم االثنني املوافق 2011-10-10
ح�رضة الدكتور رامي حمد اهلل املحرتم رئي�س جامعة النجاح الوطنية.
معايل ال�سيدة �سهام الربغوثي املحرتمة وزيرة الثقافة.
ال�سادة احل�ضور مع حفظ الألقاب وامل�سميات.
ا�سعد اهلل �صباحكم جميعا ً بكل خري،،،
ي�شكل الفن والرتاث الركائز الأ�سا�سية للثقافة وعماده الرئي�سي يف
املجتمعات ،وهي العنا�رص الرئي�سية التي ت�ساهم يف اعتزاز ال�شعوب
ب�أنف�سهم والرقي مبجتمعاتهم املختلفة ،ولذلك تعمل املجتمعات على
احلفاظ على ثقافتها من االندثار لأنها تعرب عن هوية ال�شعوب.
والبد من الت�أكيد على �أهمية احلفاظ على الرتاث والفن الفل�سطيني ،وذلك
لأهمية هذا املو�ضوع وما تتعر�ض له ثقافتنا وتراثنا من حتريف وم�صادرة
من قبل االحتالل الإ�رسائيلي ،بالإ�ضافة لذلك �أن االحتالل يعمل على ن�سب
الثقافة والفن والرتاث الفل�سطيني لنف�سه ،ليكون عن�رصا �أ�سا�سيا يف
الدفاع عن حقه يف الوجود على الأر�ض الفل�سطينية ،على �أنها جمتمعه
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القدمي وله حق الوجود فيها.
واننا ن�شدد على �أهمية تنظيم مثل هذه امل�ؤمترات الهامة على ال�ساحة
الفل�سطينية ،وذلك لتعريف العامل بثقافتنا الفل�سطينية و�أهميتها يف
الدفاع عن احلق الفل�سطيني يف الوجود ،والأهم من ذلك تعريف �أبنائنا بثقافتنا
وذلك لأن ن�سبة عالية من املجتمع الفل�سطيني يفتقر ملعرفته بالهوية
والثقافة الفل�سطينية.
كما قمنا يف الفرتة املا�ضية بدعم ورعاية املهرجانات الثقافية الفل�سطينية،
وتقدمي يد العون للفرق الرتاثية والغنائية الفولكلورية الفل�سطينية ،من
منطلق علمنا ب�أهميتها يف احلفاظ على تراثنا الفل�سطيني من ال�ضياع.
ي�سعدنا يف “جوال” �أن نكون قدوة ل�رشكات القطاع اخلا�ص كي حتذو مثلنا
يف دعم ورعاية الن�شاطات وامل�ؤمترات التي تعود بالفائدة على �أبناء املجتمع
الفل�سطيني وتنميته ،كما وندعوهم بزيادة االهتمام ب�شكل خا�ص بقطاع
التعليم لأنه �أ�سا�س الدولة ال�سليمة.
ولزاما علينا �أن ن�شيد بدور جامعة النجاح الوطنية والتي تقوم بدور هام يف
احلفاظ على الرتاث والفن الفل�سطيني ،وذلك من خالل كلية الفنون اجلميلة،
والتي تعترب من �أهم الكليات على امل�ستوى الفل�سطيني لدورها يف احلفاظ
على الفن والرتاث وتنمية احل�س الفني لدى �أبنائنا.
ي�سعدنا اليوم �أن نعزز ال�رشاكة التي جمعتنا دائما ً يف هذا ال�رصح الأكادميي
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املميز ،والذي لطاملا جنح يف تخريج العقول املميزة على ال�ساحة الفل�سطينية
والعاملية ،كما وا�سمحوا يل �أن ا�شكر ادارة اجلامعة على ا�ست�ضافتها لنا اليوم
يف هذا امل�ؤمتر العلمي.
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محاور المؤتمر
المحور األول:

حضور الفن والتراث الشعبي في النصوص األدبية.

•الأحاجي والألغاز يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
•املقامات واملزارات يف نابل�س بني املوروث الديني والرتاثي
•الأدب ال�شعبي يف فل�سطني �أغاين الن�ساء �أمنوذجا ً درا�سة علمية
المحور الثاني:

األدوات في الفن والتراث الشعبي (المرئي والمسموع).

•امل�صطلحات ال�شعبية يف املو�سيقى الفل�سطينية
•الآالت املو�سيقية القدمية يف فل�سطني التاريخية
•�أثاث وفرا�ش و�أدوات البيت الفالحي الفل�سطيني
•الرتاكم احل�ضاري يف نقو�ش الثوب الفل�سطيني
المحور الثالث :األلعاب الشعبية الفلسطينية.

•�أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال يف الوطن العربي
( فل�سطني -م�رص -ال�سعودية -دول اخلليج العربي) “ثقافة احلوار”
•الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية – واقع وتطلعات
•الألعاب ال�شعبية الرتاثية يف بلدة الظاهرية عراقة و�أ�صالة درا�سة
فل�سفية اجتماعية نف�سية
•الداللة الرتبوية للألعاب ال�شعبية الفلكلورية يف فل�سطني درا�سة
و�صفية حتليلية ميدانية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
فل�سطني االجماد  ,تاريخ جميد حافل بالبطوالت والروائع والنكبات والنك�سات
واالفراح واالحزان  ,ومل تعاين امة من االمم مثلما عانى ال�شعب الفل�سطيني
 ,فاالحتالالت واال�ستعمارات واالعتداءات على فل�سطني  ,االر�ض واالن�سان
وال�شجر واحلجر  ,مل تنتهي يوما من االيام

ومع كل هذا وذاك  ,مل ينهار

ال�شعب الفل�سطيني ومل يرتاجع  ,ومل يي�أ�س ومل ي�ستكني  ,بل بقي �صامدا
واقفا مثلما ال�شجر تبقى واقفة �صامدة من البداية اىل النهاية .
لقد اخرتت ان يكون عنوان بحثي املقدم اىل م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
االحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
وذلك من اجل التدليل على ان �شعبنا الفل�سطيني هو �شعب حي  ,ذكي ,
عبقري  ,له تاريخ طويل ملئ وحافل بالذكريات واالجماد  ,وكذلك فان له انتاجات
فكرية ح�ضارية ثقافية قلما جتدها لدى �شعوب اخرى من �شعوب االر�ض .
لقد اعتمدت عند اعداد بحثي هذا ,املقدم اىل م�ؤمتركم الكرمي  ,اال�سلوب
العلمي البحت والذي يعتمد على تقدمي احلقائق واالفكار واالحداث كما هي
دون تغيري او تبديل  ,او دون االهتمام بالعواطف واالحا�سي�س  ,فاال�سلوب العلمي
يف االبحاث يعتمد على تقدمي احلقائق واظهارها وتو�صيفها كما هي  ,وهذا هو
اال�سلوب الذي اتبعته يف هذا البحث .
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لقد قمت بتق�سيم البحث اىل عدة ابواب  ,واعتمدت يف هذا التق�سيم على
ال�سال�سة والتدرج يف طرح االفكار واملوا�ضيع ,ب�شكل يجعل القارئ مت�شوقا
 ,بحيث انه كلما قر�أ مو�ضوعا فانه يت�شوق اىل املو�ضوع الذي يليه ,وهذا
اال�سلوب يف االبحاث اي�ضا هو اال�سلوب االدبي الفني والذي يعتمد على مهارة
الكاتب وخربته يف كتابة االبحاث وقدرته على �شد القارئ اىل البحث  ,ب�رشط ان
يكون طرحه للمو�ضوع او للمو�ضاعات هو طرح جاد  ,حقيقي  ,ملتزم  ,ويعتمد
على طرح االفكار التي تهدف اىل زيادة ثقافة القارئ وثروته الفكرية .
لقد كان تق�سيم البحث اىل التايل  ,اوال لقد قمت بكتابة املدخل اىل البحث
و�سميته  -متهيد  -بدون ان اعتربه وحدة او ف�صل مو�ضوعي وقمت بعدها بكتابة
البحث وجتزيئه اىل عدة ابواب فكان الباب االول يتحدث عن االحاجي وااللغاز
يف تنمية وتطوير الفكر االن�ساين وحتدثت يف هذا الباب عن االحاجي وااللغاز
يف تنمية وتطوير الفكر االن�ساين من حيث دورها يف تنمية وتطوير الريا�ضة
العقلية لالن�سان وذكرنا فيها ان الريا�ضة العقلية مهمة لالن�سان ول�صحته
العقلية والبدنية  .اما الباب الثاين فتحدثت فيه عن االحاجي وااللغاز يف الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني وحتدثت يف الباب الثالث عن انواع االحاجي وااللغاز يف
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني  ,حيث اعتمدت بتق�سيم االحاجي وااللغاز يف
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني اىل تق�سيمها اىل احاجي والغاز لغوية ورقمية
وح�سابية وفكرية وب�رصية وفكاهية و�سمعية ولفظية  ,اما الباب الرابع فكان
للتو�صيات والنتائج والباب اخلام�س فكان هو اخلامتة .
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ارجو ان اكون قد وفقت وتوفقت يف هذا البحث من حيث املو�ضوع والعر�ض
واختيار العنوان وكذلك ارجو ان اكون قد �ساهمت يف تقدمي �شئ للثقافة والفكر
االن�ساين الفل�سطيني  ,وان اكون قد عر�ضت �شيئا من االبداع الفل�سطيني
واظهرته اىل امللأ واكون بذلك متباهيا رافعا ر�أ�سي ور�أ�س افراد �شعبي
الفل�سطيني مبا ا�سهم وانتج ابائي واجدادي رحمهم اهلل يف تنمية ثقافتي
وثقافة كافة �شعوب االر�ض  ,فان �شعبي الفل�سطيني كان وال زال معلما قائدا
لكافة ال�شعوب العربية واال�سالمية واالممية االخرى  ,فقد ا�سهم االباء واالجداد
الفل�سطينيون يف تنمية وتطوير ال�شعوب العربية يف كافة جماالت العلوم
االن�سانية الطبيعية واالدبية واملهنية .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرتاث ال�شعبي هو االنتاج الفكري والثقايف واحل�ضاري واللغوي واالدبي لل�شعب
او لالمة بكاملها  ,فاملثل ال�شعبي او احلكاية ال�شعبية او الق�صيدة او االغنية
ال�شعبية او العادات والتقاليد املتبعة يف االفراح واالتراح واملنا�سبات املتنوعة
الي �شعب الميكن الحد ان يحدد من هو الذي الفها او ان�شدها او حبكها ,
فالرتاث ال�شعبي هو جمهول امل�صدر الذاتي او ال�شخ�صي ومعلوم امل�صدر
العام مبعنى انه ال ميكننا معرفة من هو اول من الف تلك الق�صة او احلكاية او
اال غنية ولكننا ن�ستطيع الت�أكيد ان هذا املثل �أوهذه االغنية �أوهذه احلكاية هي
من الرتاث ال�شعبي الوطني .
اما التراث الشعبي الفلسطيني فانه يعتبر من اكثر التراثات الشعبية العالمية ثروة وزخما وقوة
ويعود ذلك الى عدة اسباب يمكن اجمالها في التالي:

.1

1ان فل�سطني هي ار�ض مباركة ومقد�سة وهي مهد الديانات ال�سماوية
الثالث  ,ولذلك فانها تعترب حمج لكل امم العامل من اجل التربك والتقد�س
واحل�صول على الربكات االلهية عند زيارة فل�سطني  ,ولذلك فقد تعاقب على
زيارتها االالف امل�ؤلفة من كافة امم الب�رش ,وقد لهم ت�أثريا كبريا على ثقافة
وح�ضارة املجتمع الفل�سطيني  ,مما زاده تنوعا وزخما وحيوية وقد ا�ستقر
من هذه االمم كثريا منهم يف فل�سطني � ,سواءا كانوا م�سلمني او م�سيحيني
فامل�سلمني كانوا ي�أتون اىل فل�سطني لزيارة امل�سجد االق�صى وقبة ال�صخرة
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وامل�سجد االبراهيمي ال�رشيف ومنهم من كان ي�ستقر يف فل�سطني وال يعود
اىل بالده فهناك يوجد يف القد�س الكثري من االجنا�س املتعددة كاملغاربة
واالحبا�ش واالفارقة والهنود وكان ومازال لهم حارات خا�صة بهم وباعداد
لي�ست قليلة فادخلوا اىل الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني افكار وعادات يف
االكل وال�رشب والزيارات واالفراح واالتراح والزراعة وال�صناعة والتجارة من
عادات بالدهم و�شعوبهم .
.2

2توايل االحتالالت ونظم احلكم على فل�سطني من عدة دول اثر هو االخر
على الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني على مر االزمنة والع�صور ,فقد كان كل
حكم يدوم ع�رشات واحيان مئات ال�سنني على فل�سطني ,ولذلك كان لكل
حكم ت�أثريه اخلا�ص على ال�شعب الفل�سطيني وعلى ثقافته وعاداته وتراثه
ال�شعبي الن هذا احلكم كان يجلب معه اجليو�ش واالفراد وكانوا ميتزجون
ويختلطون يف ال�شعب الفل�سطيني ومنهم من تزوج و�صاهر ال�شعب
الفل�سطيني  ,فادخلوا يف تراثنا ال�شعبي الفل�سطيني الكثري من عاداتهم
وتقاليدهم .

.3

3لقد كانت بالدنا فل�سطني يف ع�رشينيات وثالثينات القرن املا�ضي مركزا
قات�صاديا مهما بينما كانت البالد واالقطار العربية انذاك بالدا فقرية  ,فقد
كان ي�أتي اليها الكثري من املواطنني واملهاجرين العرب للعمل يف موانئ
حيفا ويافا ويف مزارع احلم�ضيات يف فل�سطني  ,ومنهم اي�ضا من ا�ستقر
يف فل�سطني ا�ستقرار نهائيا ومازالوا يعي�شون بيننا يف فل�سطني فهناك
الكثري من العائالت الفل�سطينية حاليا ولكنها قدمت اىل فل�سطني من
م�رص ومن �سوريا ومن لبنان ومن املغرب ومن اجلزائر ومن االردن ومن كثري
من االقطار العربية  ,وقد كان لهذه العائالت واملواطنني العرب القادمني
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اىل فل�سطني ت�أثريا ايجابيا على الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني اي�ضا  ,فقد
ادخلوا اي�ضا اىل تراثنا ال�شعبي الفل�سطيني الكثري من العادات والتقاليد
من بالدهم  ,فزاد تراثنا ال�شعبي الفل�سطيني تنوعا وزخما وحيوية .
.4

4وعلى العك�س من احلالة ال�سابقة فقد هاجر الكثري من ابناء ال�شعب
الفل�سطيني منذ بداية اخلم�سينات اىل اغلب اقطار االر�ض وخا�صة
اىل اخلليج العربي واىل االمريكتني ال�شمالية واجلنوبية  ,وقد عاد منهم
اىل بالدنا مرة اخرى  ,فاح�رضوا معهم عادات وتقاليد وثقاقات من تلك
ال�شعوب التي عا�شوا معها  ,فزاد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني تنوعا فوق
تنوعه وزخما فوق زخمة وحيوية ا�ضافة اىل حيويته التي يتمتع بها الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني .

ان الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ميتاز عن باقي تراثات ال�شعوب االخرى بالتزامه
باالخالق واالدب واحلكمة والتنوع فها عبارة عن ق�ص�ص وحكايات واغاين وانا�شيد
واحاجي والغاز وو�سائل ت�سلية وترفيه والعاب وعادات وتقاليد ومرا�سم افراح
واتراح وحرف ومهن وطرق زراعة و�صناعة وجتارة ولبا�س واكل و�رشب وامثال
وحكم وغري ذلك من متطلبات احلياة اليومية لكل �شعب من �شعوب العامل.
ان الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني قد ت�أثر بثقافات ال�شعوب العربية وغري العربية
وكذلك فانه اثر اي�ضا يف ثقاقات ال�شعوب العربية املجاورة لال�سبابا ال�سابقة
التي ذكرناها يف بداية هذه املقدمة لهذا البحث املتوا�ضع .
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لقد تاثر التراث الشعبي باالحتالل االنجليزي واالسرائيلي تاثرا كبيرا من منظورين :

.1

1املنظور االول دخل اىل الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �شئ جديد ا�سمه
ثقافة املقاومة  ,فوجدت االغنية ال�شعبية والق�صة واحلكاية واالمثال
واحلكم التي حت�ض على املقاومة الوطنية او متجدها ومتجد املقاومني منها
ال�رصيح ومنها غري ال�رصيح خوفا من اجراءات االحتالل �ضد من يردد هذه
االغاين والق�ص�ص واحلكايات الوطنية ’ وقد وامتال الرتاث ال�شعبي مبثل هذه
االغنيات والق�ص�ص واحلكايا واالمثال من هذه الثقافة الوطنية .

.2

2اما املنظور الثاين لتاثر الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني باالحتالالت املذكورة
هو حماولة طم�سه واخفا�ؤه من قبل االحتالل  ,وخ�صو�صا ثقافة املقاومة
الوطنية حتى و�صل االمر اىل حب�س واعتقال كل من ين�شد ن�شيدة او
ق�صيدة وطنية  ,فكانت هذه االجراءات عامال م�ؤثرا يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني .

كما ت�أثر الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني بالتكنولوجيا احلديثة كالتلفاز والراديو
واحلا�سوب االيل واالنرتنت ال�شبكة العنكبوتية العاملية وكذلك بالكتب
وال�صحف واملجالت  ,حيث كان لهذه الو�سائل املادية احلديثة تاثريا �سلبيا عليه
 ,حيث حتول النا�س من ق�ص�ص اجلدات وكبار ال�سن واغانيهم وت�ساليهم اىل
هذه الو�سائل التكنولوجيه احلديثة  ,مما اثر على الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
�سلبيا .
وبالرغم من كل حماوالت الطم�س واالرهاب والعداء للرتاث ال�شعبي
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الفل�سطيني  ,فانه بقي �صامدا ثابتا متنوعا حيويا زاخرا يزداد يوما بعد يوم
ق�ص�صا وحكايات واغاين وانا�شيد وامثاال وحكما و�سيبقى ان �شاء اهلل ثابتا
زاخرا هادفا اىل تعليم وتثقيف ال�شعب الفل�سطيني الثقافة امللتزمة باالدب
واالخالق والنظام .
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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الباب االول
دور االحاجي وااللغاز يف تنمية وتطوير الفكر ال�شخ�صي االن�ساين
قدميا قالوا العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم  ,وكانوا يق�صدون يف ذلك هو ان
يحافظ االن�سان على �صحته البدنية � ,أي انه يجب ان ميار�س الريا�ضة البدنية
للمحافظة على �صحته ور�شاقته وليونة ع�ضالته و�سهولة حركته وحتركه
 ,فكان االن�سان يعمل ومي�شي وميار�س الريا�ضة ال�شخ�صية واجلماعية بكافة
ا�شكالها من اجل ان يبقى ر�شيقا حيويا ويف �صحة جيدة .
ولكن ومبوازاة هذه الفكرة وهذه املمار�سات الريا�ضية املنادى بها هناك مقولة
اخرى وهي تقول
الريا�ضة العقلية هي اهم من الريا�ضة البدنية ويعنون يف ذلك ان العقل
االن�ساين بحاجة ما�سة اىل التفكري او اىل مقومات التفكري ,وان ذلك ي�ؤدي اىل منو
العقل وتطوره وحيويته وحمافظته على قدرته على التفكري وحل امل�شكالت
التي تواجه االن�سان يف حياته اليومية  ,فقد اثبتت التجارب على مر ال�سنني
ان ال�شخ�ص الذي ال ي�ستخدم عقله يف التفكري وحل امل�شكالت  ,ي�صبح بعد
فرتة من الزمن خامال ك�سوال ,ال ي�ستطيع الو�صول اىل حل م�شكلة ب�سيطة
او جمع رقمني �صغريين  ,وال�سبب يف ذلك هو عدم ا�ستخدام العقل يف التفكري
والدرا�سة والتعلم والتعليم .
ان الفكرة ال�سابقة التي حتدثنا عهنا يف الفقرة الثانية من هذا الباب وهي
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ا�ستخدام العقل يف التفكري جعلتنا كا�ساتذة وخرباء وعاملني يف حقل الرتبية
والتعليم والتعامل مع الطلبة ننادي ب�رضورة حتويل ا�ساليب التعليم يف بالدنا
من ا�سلوب التلقني والب�صم وهو ما ي�سمى اال�سلوب القهري يف التعليم  ,اىل
ا�ساليب اكرث حداثة وتطورا وجناعة وهي ا�ساليب التعليم با�ستخدام العقل يف
التفكري احلر وم�شاركة الطلبة يف التعلم عن طريق ا�رشاكهم يف املحا�رضات
وال�سماح لهم بتح�ضري الدرو�س واملحا�رضات وامل�شاركة يف االلقاء وحل امل�سائل
والتعليم عن طريق الرتكيب  ,وهو اال�سلوب امل�سمى تربويا ا�سلوب را�س رو�س
 ,وهي طريقة تربوية رائعة  ,وتعود هذه الطريقة اىل ا�ستاذ تربوي فل�سطيني
قدير وهو املفكر الفل�سطيني الكبرياال�ستاذ خليل ال�سكاكيني املعروف لكافة
رجاالت الرتبية والتعليم يف فل�سطني والعامل العربي .
ان فكرة الريا�ضة العقلية وهي طريقة ا�شغال املخ او قل العقل االن�ساين يف
م�سائل ريا�ضية ح�سابية او لغوية او حركية او فكرية او فنية او بدنية ت�ؤدي اىل
منو املخ او العقل االن�ساين  ,وبالتايل فان هذه املخ او العقل �سيكون قادرا على
حل �أي م�شكلة تواجه االن�سان يف حياته العملية وكذلك فان هذه الطريق او
الطرائق الفكرية �ستجعل االن�سان قادرا على ابتكارات واخرتاعات جديدة يف
كافة ا�صناف وجماالت العلوم واالداب االن�سانية والطبيعية .
لقد انتبه الغرب اىل هذه النظريات الرتبوية والعلمية فادخلوا اىل مناهجهم
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التعليمية  ,كثريا من االحاجي وااللغاز وذلك من اجل حتريك وتنمية عقول
الطلبة  ,الأمرالذي ي�ؤدي اىل منو ه�ؤالء الطلبة وتطورهم ذهنيا وفكريا االمر الذي
ينعك�س على املجتمع فيما بعد حيث يكون لدينا ا�شخا�ص اذكياء قادرين على
حل م�شكالت املجتمع يف كافة جماالت احلياة .
ان الريا�ضة العقلية هي مهمة جدا يف احلياة ال�صحية والنف�سية لكل ان�سان ,
وذلك جت�سيدا ملقولة العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم واملقولة االخرى املوازية
لها ان الريا�ضة العقلية هي اهم من الريا�ضة البدنية .
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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الباب الثاين
االحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
االحاجي وااللغاز موجودة يف ثقافة كافة �شعوب االر�ض  ,ولكنها تتفاوت من
�شعب اىل �شعب ومن ار�ض اىل ار�ض ومن منطقة اىل منطقة وال�سبب يف هذا
التفاوت يعود اىل مقدار وكمية تعلم وثقافة وح�ضارة كل �شعب وامة من االمم
.
اما ال�شعب الفل�سطيني  ,فان ثقافته وتراثه ال�شعبي فانه يزخر مبئات بل
واالف االحاجي وااللغاز الكثرية واملتنوعة والهادفة وامللتزمة واحلقيقية  ,وان
هذه االحاجي وااللغاز هي فل�سطينية مئة باملئة �أي انها لي�ست م�ستقاة او
ماخوذة من ثقافات وتراثات �شعوب اخرى او من بلدان اخرى  ,وميكن اثبات ذلك
ان اجدادنا تناقلوها واحدا عن واحد  ,وان لعتها ولهجتها فل�سطينية ’ وانها
كذلك مرتبطة با�سماء فل�سطينية جغرافية وتاريخية و�شخ�صية .
ان ال�سبب او اال�سباب الذي يجعل الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يزخر باالحاجي
وااللغاز يعود اىل التايل:
.1
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باب العن�رصية واالنتماء املت�شدد والقوي يل كباحث فل�سطيني يف الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني بل هي حالة اكيدة و�صحيحة وواقعية ,اثبتتها
كافة ميادين العلم والتعليم يف كافة انحاء العامل  ,فانك قلما جتد
جامعة او مركز بحثي او �صحيفة او مركز درا�سات يف كافة انحاء العامل
اال وجتد فيها �شخ�صا او ا�شخا�صا فل�سطينيني يعملون بها  ,كم ان نتائج
االمتحانات املدر�سية واجلامعية يف كافة انحاء العامل والتي يوجد بها
طالب فل�سطينيون جتد ان الطالب الفل�سطينيني يحققون فيها نتائج
متقدمة جدا على نظرائهم الطلبة من جن�سيات اخرى .
.2

2ان ال�شعب الفل�سطيني مل يكن يوما ذو مقومات اقت�صادية كبرية – �سواءا
كانت �صناعية او جتارية او زراعية او خدمية وامنا هو �شعب ذو مقومات
اقت�صادية زراعية ب�سيطة ولذلك فان غالبية افراد ال�شعب الفل�سطيني
كانوا يعملون مبوا�سم زراعية او �صناعية حمددة ويبقون باقي ايام ال�سنة
دون عمل  ,ولذلك فانهم كانوا يف هذا االوقات الفراغية بدون عمل ميلأون
اوقاتهم بالق�ص�ص واحلكايات والأحاجي وااللغاز بكافة ا�شكالها وانواعها
 ,واي�ضا فانه كان يوجد انا�س او افراد متخ�ص�صني اكرث من غريهم يف
االحاجي وااللغاز مبعنى انهم كانوا يحفظون ويعلمون ورمبا يقومون
بت�أليف وابتكار االحاجي وااللغاز وعر�ضها على االخرين وكذلك كان يوجد
انا�س متخ�ص�صني يف حل هذه االحاجي وااللغاز اكرث من غريهم  ,ويف كل
االحوال فان اال�شخا�ص املتخ�ص�صني يف حفظ وابتكار االحاجي وااللغاز
وكذلك النا�س او االفراد الذين ي�ستطيعون حل هذه االحاجي وااللغاز اكرث
من غريهم  ,كانوا ميتازون بالذكاء اخلارق والذي ي�صل اىل حد العبقرية .
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حيث ان هناك بع�ض االحاجي وااللغاز ال ي�سطيع حلها من هم حاملي
اعلى ال�شهادات اجلامعية يف الريا�ضيات والفلك والفيزياء واللغة العربية
وباقي العلوم االن�سانية والطبيعية االخرى .
.3

3ان الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني هو تراث جتميعي مبعنى ان ال�شعب
الفل�سطيني كان ومازال يعي�ش على ار�ض مرتامية االطراف  ,فمن
ال�شمال ال�شعب اللبناين ذو الثقافة الفرن�سية الغربية ومن اجلنوب ثقافة
االعراب البدو �سكان �سيناء ومن الغرب ثقافة البحر حيث كان ي�سكن يف
مدن ال�ساحل الفل�سطيني االجنا�س وامللل املتعددة القادمني للعمل يف
املوانئ والبيارات الفل�سطينية  ,ومن ال�رشق �سكان �رشقي االردن فمنهم
اهل احل�رض �سكان اربد وال�سلط ومنطقة البلقاء ومنهم البدو االعراب
وهم جميعهم عرب اقحاح م�سلمون  ,فكانت ثقافة هذا ال�شعب ثقافة
خمتلطة من كافة اجلريان العرب وهم اهل بالد ال�شام .

لكل هذه اال�سباب جتد ان الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يزخر بالكثري من
االحاجي وااللغاز الهادفة واحلقيقية واملعقدة  ,والتي تنم عن عقل وذكاء
خارق وعبقرية حقيقية ميتاز بها ال�شعب الفل�سطيني مبتكر ومبتدع هذه
االحاجي وااللغاز  .حيث ان االحاجي وااللغاز غالبا ما تكون من ن�سج عقل
ان�ساين او اخيل مل�شكلة ميكن ان حت�صل او ح�صلت او ان هذه االحجية او اللغز
هي قد ح�صلت مع احد اال�شخا�ص فعال وحقيقة  ,وقام بعر�ضها على االخرين
�سواءا قام بحل هذه امل�شكلة ام ال
و�سنقوم يف الباب التايل التعرف على ا�شكال وانواع االحاجي وااللغاز يف الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الباب الثالث
انواع االحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
اوال يجب التذكري ب�أن هذا البحث يف مو�ضوع االحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني هو بحث واقعي علمي بحت  ,يبحث يف انواع وا�شكال وا�سباب
وجود وا�سباب اختفاء او �ضعف ومقومات االحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني  ,ولي�س هو جتميع او قامو�س لالحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني  ,فان هذا العمل �أي جتميع االحاجي وااللغاز وو�ضعها يف قامو�س
خا�ص هي عملية بحاجة اىل جهد كبري وم�شاركة ا�شخا�ص عديدين من كافة
ابناء ومناطق ال�شعب الفل�سطيني  ,واننا �سوف ندعو من خالل هذه البحث يف
باب النتائج والتو�صيات اىل ان�شاء قامو�س لالحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني .
ميكن للباحث يف هذا املو�ضوع ومن خالل امل�شاهدة العملية والتعامل احلقيقي
مع ال�شعب الفل�سطيني تق�سيم االحاجي وااللغاز يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني اىل االق�سام التالية:
-1

احاجي والغاز ح�سابية – وهي احاجي والغاز تعتمد على قدرة الفرد

على امل�سائل احل�سابية او الريا�ضية وقد وجد يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
احاجي والغاز مل ي�ستطع حاملي اعلى ال�شهادات اجلامعية يف الريا�ضيات
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والفيزياء والعلوم حلها  ,ولكن ا�ستطاع اجدادنا الب�سطاء والذين مل يدخلوا
يوما مدر�سة او جامعة حلها ومن ذلك االمثلة التالية :
االحجية االولى

– ذهب اثنان ل�رشاء مذياع من حمل لالجهزة الكهربائية فا�شرتوه

بع�رشة جنيهات فل�سطينية  ,دفع كل واحد منهم خم�سة جنيهات فل�سطينية
 .وعند ذهابهم اىل البيت واجههم احداال�شخا�ص بكم ا�شرتيتم هذا املذياع
فقالوا له بع�رشة جنيهات  ,فقال لهم انه غايل الثمن  ,اعطوين املذياع العيده
اىل البائع او يخف�ض الثمن  ,ف�أخذ املذياع وذهب اىل البائع فقال له البائع يكفي
�سبعة جنيهات ثمن املذياع  .خذ ثالثة جنيها اعيدها للم�شرتين  ,ف�أخذ من
البائع اجلنيهات الثالث ف�رسق جنيه لنف�سه واعاد لكل واحد منهم �أي االثنان
جنيه .
االحجية او اللغز – بعد ارجاع جنيه لكل واحد من امل�شرتين االثنني يكون
كل واحد منهم دافعا اربعة جنيهات – اربعة جنيهات واربعة جنيهات يكون
ثمانية جنيهات و�رسق الرجل جنيه يكون املجموع ت�سعة جنيهات  ,اين ذهب
اجلنيه العا�رش ؟
االحجية الثانية – حلام يريد ان يذبح  30خروفا يف  30يوم ب�رشط يذبح يف كل يوم عدد
فردي فما هو العدد الذي �سيذبحه يف كل يوم ؟
-2

احاجي والغاز لفظية – وتعتمد هذه االحاجي وااللغاز على القدرة

اللفظية لل�شخ�ص او قدرته على تكرار جمل وكلمات لعدد من املرات ب�شكل
متكرر وبدون توقف وبدون تلعثم او غلط يف اللفظ ومن االمثلة على ذلك :
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املطلوب من ال�شخ�ص تكرار هذه اجلمل او االلفاظ �سبعة مرات متتالية بدون
تلعثم او غلط وب�رسعة
•خيط حرير عحيط خليل
•�شم�س �شم�س �شم�س �شم�س �شم�س �شم�س �شم�س
•جيت عادب بوكل يف اللب طريت الدب واكلت اللب
•�شجرة نت�ش جيت اتن�شها منتت�شت�ش
-3

احاجي والغاز حركية – حيث تعتمد هذه االحاجي وااللغاز على خفة

احلركة لل�شخ�ص �سواء من القاها او من هو مطلوب منه اداء هذا احلركات ومن
االمثلة على ذلك:
•حتريك ا�صابع اليدين او القدمني وت�شكيلها با�شكال معينة ك�أن جتعل كل
ا�صبعني بجانب بع�ضهم البع�ض
•حتريك اجلفون او العيون او اليدين او الرجلني او االنحناء باجل�سم او التقلب
•و�ضع اج�سام اوا�شياء يف اجليوب او ازالتها من اجليوب بخفة
-4

احاجي والغاز تعتمد على املالحظة ودقة النظر

-5

احاجي والغاز ادبية – ك�أن يطلب من ال�شخ�ص حل احجية او لغز من

خالل بيت �شعر او جملة او مثل ومن االمثله على ذلك:
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طبعا هو ال�سفينة

•مدينة �سورها �أخ�رضوبيوتها حمراء و�سكانها �سود ما هي ؟

البطيخة

•ذهب الولد اىل �صاحب الدكانة وقال له ابوي ي�سلم عليك ويطلب منك
ا�شي نوكل منه ونت�سلى منه ونطعمي احلمار منه وما نرمي�ش منه �شي
؟ البطيخة
-6

احاجي والغاز فنية – وتعتمد هذه االلغاز على ر�سومات وا�شكال فنية

ويوجد بها الغاز مثل اكت�شف االخطاء والفروقات بني الر�سمني املت�شابهني
-7

احاجي والغاز على �شكل العاب وريا�ضات بدنية او فكرية – ويكون ذلك

على �شكل العاب ويكون الهدف منها الت�سلية وملئ الفراغ وتعتمد على
الذكاء والتفكري وا�ستخدام العقل ومن االمثلة على ذلك يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني:

لعبة الضومنة

– وهي عبارة عن ت�سعة مربعات ويلعبها �شخ�صان يكون مع

كل واحد منهم اربعة احجار خمتلفة اللون ويبقى مربع فارغ ويبدا الالعبان
بتحريك حجره بحيث اذا حرك احد الالعبني حجره وتخطى حجر الالعب االخر
اىل مربع بجانبه مقابله فارغ ويح�صل على حجر الالعب املقابل والذي تخطاه
ويف نهاية اللعبة الذي ياخذ احجار مقابله اكرث هو الغالب

+

+

+
*
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الالعب �أ يبد�أ بتحريك حجره الذي هو على �شكل ا�شارة اجلمع او الالعب ب يبد�أ
بتحريك حجره الذي هو على �شكل جنمه من موقعه اىل املوقع الفارغ فيقوم
الالعب االخر بالقفز على احلجر االخر وتخطيه اىل املربع الفارغ واحل�صول على
احلجر املقابل وت�سمى تلك العملية يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني اكلت
حجرك .
-8

احاجي والغاز ترتبط بالن�سب واال�صول – وتعتمد هذه الطريقة على

قدرة ال�شخ�ص على حل االحاجي وااللغاز املتعلقة بالن�سب وامل�صاهرة ومن
االمثلة على ذلك
•رجل وابنه وامر�أة وابنتها تزوج الرجل البنت وتزوج ابنه االم – االوالد الذين
نتجوا من هذا الزواج ماذا �سيكونون يقربون لبع�ضهم البع�ض ؟
•رجل يقول الخر ياعمي ويا خايل – كيف متت تلك القرابة ؟
•رجل يقول اخي تزوج اختي – كيف ح�صل ذلك ؟
•رجل تزوج ابن عمه ابنته ثم هو تزوج ابنة عمه – االوالد ماذا يقربون
لبع�ضهم البع�ض ؟
•رجل يقول خايل تزوج اختي – كيف ح�صل ذلك ؟
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احاجي والغاز فكاهية – ويق�صد بها التفكه وال�ضحك وغالبا تكون

ب�سيطة.
من االمثله على ذلك
دكنيف ون�ص دكنيف  ,كم ت�ساوي ؟
الدكنيف يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني هو الرغيف
 -10احاجي والغاز تعتمد على قدرة العقل على التفكري وا�ستخدام العقل
من االمثلة على ذلك
•م�سلم وامر�أته وم�سيحي وامر�أته ويهودي وامراته موجودون على �ضفة نهر
ويريدون الذهاب اىل ال�ضفة االخرى للنهر ويوجد �سفينة واحدة وال ميكنها
حمل �سوى �شخ�صان اثنان  ,فكيف ميكنهم االنتقال اىل ال�ضفة االخرى
من النهر ب�رشط ان التركب �أي امراة مع رجل اخر �سوى زوجها وكذلك ان
التوجد �أي امر�أة على ال�ضفة االخرى لوحدها اال بر فقة زوجها او ن�ساء
فقط .
املطلوب منك ايجا طريقة النتقال ه�ؤالء املجموعة �ضمن ال�رشوط املذكورة يف
هذ اللغز ؟
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الباب الرابع
التو�صيات والنتائج
.1

1عمل قامو�س باالحاجي وااللغاز املعروفة يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
وميكن ان يتم ذلك من خالل عمل جماعي فل�سطيني ي�شرتك فيه جمموعة
كبرية من ابناء ال�شعب الفل�سطيني من كافة املناطق الفل�سطينية
وذلك من اجل الت�أكد من �أي يكون البحث �شامال لكافة مناطق فل�سطني
ال�ساحلية واجللبة وال�سهلية والبدوية والريفية .

.2

2تدري�س ابناء ال�شعب الفل�سطيني يف املدار�س واجلامعات الفل�سطينية
مناهج خا�صة تتعلق بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وذلك من اجل ربط
ال�شباب الفل�سطيني بالتاريخ الفل�سطيني وبنتاج االباء واالجداد .

.3

3ت�شجيع الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية على عمل ابحاث تتعلق
بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وتقدمي معونات مالية لهم من اجل ان تكون
ابحاثهم ذات نتائج جيدة .

.4

4عمل املحا�رضات والندوات وجل�سات النقا�ش من خالل اح�ضار كبار ال�سن
من ابناء ال�شعب الفل�سطيني ل�رسد انواع الرتاث الفل�سطيني كاالغاين
والق�ص�ص واحلكايات والعادات والتقاليد على الطلبة واجليل اجلديد من
ال�شباب الفل�سطيني .
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5ت�شجيع ال�شباب الفل�سطيني على ارتداء الزي الفل�سطيني �سواءا الذكور
ام االناث وذلك لو ليوم واحد يف ال�سنة وذلك من اجل ربط املا�ضي باحلا�رض.

.6

6املتاحف يف املدار�س واجلامعات والتي ت�ضم كافة االدوات التي ت�ستعمل
من قبل االباء واالجداد يف حياتهم العملية كادوات الطبخ واالكل وال�رشب
والزراعة واحل�صاد وال�صناعة واخلياطة والتطريز وحياكة املالب�س .

.7

7ت�شجيع الطلبة على زيارة االماكن التاريخية الفل�سطينية يف كافة اماكن
فل�سطني .

.8

8العودة اىل النباتات الطبية الفل�سطينية وتعليم االخرين كيفية
ا�ستخدامها وا�سباب اال�ستخدام وذلك من قبل االطباء وال�صيادلة
الفل�سطينيني .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الباب اخلام�س
اخلامتة
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني هو جتربة �شعب  ,وخربة وحكمة االباء واالجداد,
وهو ح�ضارة ال�شعب الفل�سطيني  .وهو الدليل على عروبة وا�سالمية
ال�شعب الفل�سطيني  ,وعلى وجوده وجتذره على ار�ض فل�سطني منذ اخلليقة
 ,وهو دليل على مدى ذكاء وف�صاحة ولباقة افراد ال�شعب الفل�سطيني  ,ومن
هذا املنطلق فانه يجب على كافة م�ؤ�س�سات ال�شعب الفل�سطيني العامة
واخلا�صة واالهلية والر�سمية وال�شعبية املحافظة على هذا الرتاث وايجاد
كافة الو�سائل من اجل املحافظة عليه وتعليمه اىل الن�شئ اجلديد الذي ال
يعرف �سوى االنرتنت وو�سائل التكنولوجيا احلديثة  .خ�صو�صا اذا علمنا ان هذا
الرتاث هو جاد وهادف وخالق وي�ساعد على احلفاظ على الهوية الفل�سطينية
وعلى مت�سك ال�شعب باالر�ض .
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني هو االغاين واالهازيج ال�شعبية االوف عتابا
وامليجانا وزريف الطول وجفرة ويا ها الرابع وباملنا�سبة معنى الرابع الذي هو
ي�سكن ربوع الوطن ولذلك يقال لل�شخ�ص اذا جل�س جل�سة مريحة مرتبع,
ويقال له اذا اريد له ان يجل�س جل�سة مريحة ,اجل�س جل�سة تربيع او اتربع ,
ويقال للغنم اذا اكلت و�شبعت ربعت او هي امربعة .
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الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني هو الق�ص�ص واحلكايا واالنا�شيد وعادات الزواج
وطرق الزراعة واحل�صاد والزراعة واملكاييل الربعة والقنطار والرطل و�شوال
ابوخط احمر و�شوال ابو خط ازرق واخلي�شة ( اخلي�شة هي ا�شوالني جمموعات
اىل بع�ضها البع�ض � ,أي انها �سعتها ت�ساوي جمموع �سعة �شوالني ) وهو اي�ضا
املهن واحلرف والتطريز وهو كذلك ال�سهر على البيادر يف ايام ال�صيف ال�صايف
ورعي الغنم يف موا�سم احل�صاد .
اين ذهب الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ؟ ال�سهرات والدبكات واجلوفية ( اجلوفية
هي ان يردد الرجال اغاين خا�صة برتنيم خا�ص ب�شكل جماعي جميل جدا ) اين
الطو�شات واملعارك يف ال�شتاء بني الرجال واحلمائل على من هو �سيملئ بئر املاء
الذي يخ�صه من ماء املطر اجلاري يف الطريق قبل االخر و�أين ال�شربية واخلنجر ؟
اين ق�ص�ص اجلدات االجداد يف ايام ال�شتاء القار�سة حول كانون النار ؟
يجب على اجلميع ان يعيد هذا التاريخ الدافئ امللئ اىل احلا�رض اجلاف اململ ذو
االمرا�ض النف�سية والبدنية والع�صبية ,زمن امل�صالح واحلارات امل�سماة حارة
كل من ايده اله  .لقد ذهبت العونة حيث يذهب كل اهل البلد او احلارة او
العيلة ملعاونة ال�شخ�ص الذي مل ينهي قطف الزيتون او اللوز او ح�صاد القمح ,
وزمن ان يحمل كل �شخ�ص من احلارة او البلد او احلمولة �صينية اكل لل�شخ�ص
الذي ي�سقف العلية او الدار والتي هي عبارة عن غرفة واحدة فقط  ,يعي�ش
بها الرجل وزوجته واوالده يف الرواق ويف ا�سفل الرواق تعي�ش احليوانات ولي�س لها
رائحة وال مير�ضون وكانت هذه الغرفة تت�سع لكافة ابناء اال�رسة .
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الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني هو االحاجي وااللغاز والنكات والفكاهات ,وكانوا
يبتدعون تلك االحاجي وااللغاز والفكاهات وهذه االبداعات الثقافية الفنية
الذكية من اجل اال ميلون او مير�ضون ال نف�سيا وال بدنيا  ,وحتى يبقون على
توا�صل دائم بني بع�ضهم البع�ض وتزداد املحبة بينهم يوما بعد يوم  ,وتزداد
كل يوم ويوم والتي افتقدناها يف هذا اليوم الذي نعي�شه .
في الخاتمة اقول عاشت فلسطين  ,وعاش الشعب الفلسطيني  ,صانع المجد واالمجاد
المجد والخلود للشعب الفلسطيني المجيد .
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“�أح ّبذ ا�ستعطاف النّابل�س ّيني وا�ستمالتهم  ،ل�شجاعتهم  ,و�رسعة حركتهم

 ,ومت�سكهم بال ّدين احلنيف “ � .إبراهيم با�شا بن حممد علي با�شا  ,الدباغ ,
بالدنا فل�سطني 5/17 ,

توطئة:
يتناول هذا البحث درا�سة مو�ضوع املقامات واملزارات يف مدينة نابل�س ,من

عي ,لوجود تلك املقامات ,وزيارتها ,وال ّتربّك بها .فاملقامات
حيث ال ّت�أ�صيل ال�شرّ ّ
واملزارات تقوم بدور مهم ,يف �إحياء ال ّذاكرة اجلمع ّية ,من حيث ارتباطها باملكان
الفل�سطيني .ويف نابل�س خا�صة ويف فل�سطني عامة ,من الأ�رضحة واملقامات

واملزارات ما تع ّد معلما بارزا من معاملها ,وكذلك درا�ستها وربطها بواقع الترّ اث
ّ
الفل�سطيني ,والذي كان حا�رضا مبا ي�سمى موا�سم
لل�شعب
الفولكلوري
ّ
ّ

ال ّزيارات.

فهناك من اجلماعات الإ�سالم ّية من حتّرم بناء تلك املقامات ,بل تعدها كفرا

و�رشكا ,وخروجا على الدين ,ناهيك عن زيارتها وال ّتبرّ ك بها .ولهذا رغبت يف
درا�سة هذا املو�ضوع ّ
ال�شائك ,وتفنيد تلك الآراء وال ّرد عليها من خالل ال ّرجوع

وال�سنة ,ور�أي علماء امل�سلمني فيها .وهذا
�إىل النّ�صو�ص ال ّدينية من القر�آن
ّ
أهم معامل تلك املقامات و�أ�شهرها ,منها
البحث درا�سة �شاملة وحتليل ّية ل ّ

ّ
وال�شيخ م�سلم ,وب�رش احلايف ,ورجال العامود ,وعماد ال ّدين ,وجمري
مقام اجلنيد,
ال ّدين ,ومقام يو�سف ,وغريهم.
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** إشكالية البحث:

ي�سعى هذا البحث �إىل معاجلة مو�ضوع زيارة املقامات واملزارات و�أ�رضحة الأنبياء
وال�صاحلني ,والتعرف �إىل موقف ال�رشع من ذلك.
فقد و�صل احلد ببع�ض اجلماعات العتبار زيارتهم كفرا و�رشكا وخروجا عن
الإ�سالم  ,ويف ذلك يقول عبد الرحمن بن ح�سن ال�شيخ “ :زيارة قبور الأنبياء
وال�صاحلني هي من �أ�صول ال�رشك وعبادة الأ�صنام  ,وهي من املفا�سد الفا�سدة
وال�صاحلني من حيث تعظيم النّ�صارى وامل�رشكني
 .وعندهم تعظيم الأنبياء
ّ
يعظمونهم تعظيم ربوب ّية  ,من جهة ما يرونه من ح�صول مطالبهم “.)1(1

كذالك فقد ح ّرم ه�ؤالء بناء امل�ساجد على القبور ,واعتربوا �أ ّن ال ّدعاء عند تلك

الأ�رضحة هو حم ّرم �رشعا .ويف ذلك يقولون�“ :إ ّن اتخاذ القبور م�ساجد ويدخل
ال�صالة وبناء امل�ساجد عليها ,منهي عنه بل حمرم .ويقولون �أ ّن الّنبي
فيها ّ

�صلى اهلل عليه و�سلم لعن من فعل ذلك حتذيرا لأمته ,واعتربوا الدعاء عند
تلك القبور بدعة و�ضاللة ,بل من �أعظم �رشك امللحدين.”)2(2
والّالفت يف درا�سة هذا املو�ضوع �أ ّن �أبنية الأ�رضحة والقبور ,هي من �أفخم
الأبنية ,وهذا ما نلحظه يف معظم بلدان العامل  ,ففي م�رص �أن�شئت الأهرامات
على �أ�رضحة الفراعنة ،وتاج حمل يف الهند وغريه ,ويف �سوريا �رضيح �صالح
الدين وخالد بن الوليد وغريهما ,ويف الأردن �رضيح ال�صحابي عامر بن اجلراح
ومعاذ بن جبل ،ويف العراق مقام الإمام علي ،واحل�سني وعبد القادر اجليالين،
و�أحمد الرفاعي وغريهم.
و�أورد الأزرقي يف �أخبار ّ
مكة� ,أن ّه دفن ت�سعون نبيا يف امل�سجد احلرام ويف ذلك

( )1عبد الرحمن بن ح�سن ال�شيخ ,ك�شف القاء �إبلي�س من البهرج والتلبي�س على قلب داود بن
جرجي�س� .ص.297
( )2عبد الرحمن بن ح�سن ال�شيخ ,ك�شف القاء �إبلي�س من البهرج والتلبي�س على قلب داود بن
جرجي�س�.ص.297

54

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

يقول  :طفت مع عبد اهلل بن عثمان هيثم فقال حينما كنا بني الركن واملقام:
فذكر هنا قرب �إ�سماعيل ونحو ت�سعني نبيا ,منهم نوح وهود و�صالح و�شعيب
وغريهم.ويف م�سجد احليف �سبعون نبيا .)3(3كما �أن يف امل�سجد النبوي يوجد
يف داخله قرب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�صاحبيه �أبو بكر وعمر .ويقول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم “ ما بني قربي ومنربي رو�ضة من ريا�ض اجلنّة”)4(4
ويف امل�سجد الأق�صى ع�رشات الأ�رضحة ،وكذا يف امل�سجد الإبراهيمي الذي فيه
قرب نبي اهلل �إبراهيم و�إ�سحاق وغريهما� .أما حديث الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم “لعن اهلل اليهود والن�صارى اتخذوا قبورهم م�ساجد”.)5(5
فاملق�صود بذلك ال�صالة للقرب ،و�صاحبه عبادة و�رشكا وكفرا ولي�س ال�صالة يف
امل�سجد الذي فيه قرب ،فكما �أ�سلفنا �أن �أهم امل�ساجد الرئي�سة عند امل�سلمني
حتتوي على قبور ،ومل يقل �أحد من علماء امل�سلمني و�أئمتهم بعدم جواز ال�صالة
فيها .وهذا يعني �أن بناء امل�سجد على القرب� ,أو جواره �أو داخله� ,أمر جائز �رشعا,
ومل يكره احد من الأئمة ال�صالة يف امل�سجد احلرام ,وامل�سجد النبوي ,وامل�سجد
ّ
ت�شكل
الإبراهيمي وغريهم .كذلك كان وجود مقامات الأنبياء والأولياء ،وال تزال

�رصاعا حمتدما ،بني ّ
ال�شعب الفل�سطيني من جهة ,واملحت ّلني ال�صهاينة من
جهة �أخرى.
الدراسة:
** دوافع ّ

يهدف هذا البحث �إىل تفنيد مزاعم حترمي زيارة الأ�رضحة واملقامات  ,التي
د�أب عليها بع�ض اجلماعات الإ�سالم ّية ,بل و�صل ببع�ضها اعتبار تلك ال ّزيارات
أهمية هذه املقامات
كفرا و�رشكا ووثن ّية  .لذلك �أكدت هذه ال ّدرا�سة على � ّ
وعلى م�رشوع ّية زيارتها ,و�أنها معلم من معامل الأر�ض العرب ّية والإ�سالم ّية
( )3الأزرقي ،حممد بن عبد اهلل� ،أخبار مكة� ،ص.68
( )4البخاري ،حممد ابن �إ�سماعيل� ،صحيح البخاري.3/29 ،
( )5البخاري ،م�صدر �سابق.1/19 ،
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عامة ,والفل�سطين ّية خا�صة ,باعتبار ال�صرّ اع على الأر�ض الفل�سطين ّية

�رصاع وجود بني الفل�سطين ّيني والإ�رسائيل ّيني .وتبيان �أهم ّية هذا املو�ضوع
من النّاحية الرتاثية والفولكلورية.

الدراسة:
**
منهجية ّ
ّ

�رست يف هذه الدرا�سة على املنهج التّحليلي الو�صفي ,اعتمادا على
النّ�صو�ص ال�رشع ّية من القر�آن وال�سنّة ,والترّ كيز على املوروث الترّ اثي,

وكذلك ال ّزيارات امليدان ّية لهذه املقامات واملزارات.
المقام لغة:

بال�ضم  :الإقامة ,
املُقام واملُقامة :املو�ضع الذي تقيم فيه  ,واملقامة
ّ

واملقامة بالفتح  :املجل�س واجلماعة من النّا�س .قال :و�أ ّما املُقام واملَقام فقد
يكون كل واحد منها مبعنى الإقامة  ,وقد يكون مبعنى مو�ضع القيام  ,لأن ّك
�إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح  ,و�إن جعلته من �أقام يقيم فم�ضموم ف�إ ّن
الفعل �إذا جاوز الثالثة فاملو�ضع م�ضموم امليم .وقوله تعاىل “ :يا �أهل يرثب
ال َمقام لكم فارجعوا “� ,)6أي ال مو�ضع لكم  ,وال ُمقام لكم� :أي ال �إقامة
لكم  .وح�سنت م�ستق ّرا ومقاما �أي مو�ضعا.
وقول لبيد :

عفت الديار حملها ف ُمقامها

مبنى ,ت�أبد غولها فرجامها

يعني الإقامة ,وقوله عز وجل “ :كم تركوا من جنات وعيون ,)7(6و زروع

ومقام كرمي “.قيل املَقام الكرمي :هو املنرب ,وقيل املنزلة احل�سنة .)8(7لهذا
(� )6سورة االحزاب اية 3
(� )7سورة الدخان� ،آية .26
( )8ابن منظور ,جمال الدين حممد بن مكرم االفريقي امل�رصي  ,ابن منظور ,ل�سان العرب ,498\12
بريوت ,دار �صابر.
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فيجب الّتفريق بني املقام والقرب فاملقام قد يكون من الإقامة فقط لهذا الويل
�أو النبي ،وقد يكون املقام كذلك قربا ل�صاحبه �أو لغريه.
المزار لغة:

وال ّزور :الذي يزورك .وقد تزاوروا :زار بع�ضهم بع�ضا ,والتّزوير كرامة الزائر و�إكرام
املزور لل ّزائر .والتّزوير� :أن يكرم املزور زائره ,ويعرف له حق زيارته  ,وقال بع�ضهم:
زار فالنا �أي مال �إليه ,ومنه تزاور عنه� :أي مال عنه  .وقد ز ّور القوم �صاحبهم
تزويرا �إذا �أح�سنوا �إليه .و�أزاره :جملة على الزيارة .واملَزار ال ّزيارة ,واملزار مو�ضع

ال ّزيارة.)9(8
والزيارات ؛مظاهر تقوية �شعب ّية ,عرفت انت�شارا وا�سعا يف البلدان الإ�سالم ّية ,

وحظيت بح�سب املناطق واحلقب برواج متفاوت .

“ وهكذا انت�رشت يف املقاطعات النائية جدا من العامل الإ�سالمي  ,كما يف
ال�ضخامة,
املقاطعات املركزية مواقع حرم جت�سدت يف مبان متفاوتة من حيث ّ
حملت بح�سب طرازها املعماري وحميطها اللغوي �أ�سماء خمتلفة  ,من مثل
يخت�ص بهذا الإمام العلوي �أو الويل �أو هذا النّبي
�رضيح وق ّبة وم�شهد ومقام .
ّ

�أو هذا ال ّرابط كذلك “.)10(9

ال�ضعف والهزمية  ,ويف
وقد زاد االهتمام بهذه املقامات والأ�رضحة �أكرث يف حالة ّ

ذلك يقول”:هذه املواقع �أ�س�ست لأ�سماء �أمكنة كثرية  ,و�أ ّدى �إقبال ال ّزوار �إىل
تو�سع بع�ضها  ,مثل زيارة �سيدنا احل�سني يف العراق  ,وزيارة ّ
ال�شيخ �أحمد البدوي

يف طنطا مب�رص  ,وزيارة النّبي مو�سى يف فل�سطني ,وكذا زيارات ملقامات كثرية
ومتن ّوعة يف �سوريا والأردن وباك�ستان وغريها.)11(10
** مشروعية زيارة األضرحة:
( )9ابن منظور ,م�صدر �سابق 335-536\4 ,
(� )10سور ديل ,د.ج.د.د ,معجم التاريخ الإ�سالمي  ,ترجمة �أ  .احلكيم و�آخرين  ,بريوت  ,الدار اللبنانية
للن�رش اجلامعي 2009,م� ,ص 478
(� )11سور ديل  ,املرجع ال�سابق � ,ص.478
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دلّت الأحاديث ال�رشيفة على �إباحة زيارة القبور ,بل حث الإ�سالم احلنيف على
ذلك .فقد روى ابن بريدة عن �أبيه  ,قال  “ :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
و�سلم“ :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها “ .ولقد زار ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قرب �أمه  .قال عليه ال�صالة وال�سالم  “ :ا�ست�أذنت ربي �أن
�أزورها ( �أي �أمه ) ف�أذن يل  ,فزوروا القبور  ,ف�إن ّها تذكر املوت .”)12(11
وقد �أورد �أبو هريرة يف م�رشوع ّية الزيارة  ,فقال � “ :إذا م ّر ال ّرجل بقرب ال ّرجل

ال�سالم  ,و�إذا مر بقرب مل يعرفه  ,ف�س ّلم عليه  ,ور ّد عليه
يعرفه  ,رد عليه ّ

ال�سالم “ .وقد ّ
وال�سالم على من فيها ,
حث ديننا احلنيف على زيارة القبور
ّ
ّ

وقراءة القر�آن على �أهل القبور.

قال املروزي � :سمعت �أحمد بن حنبل ر�ضي اهلل عنه يقول � “ :إذا دخلتم
املقابر ,فاقر�ؤوا بفاحتة الكتاب  ,وقل هو اهلل �أحد  ,واملعوذتني  ,و�إهدا�ؤها لهم ,
ف�إن ّها ت�صل �إليهم  .قال احلافظ عبد الغني رحمه اهلل تعاىل  “ :والّذي ر�أيناه
يف �أم�صار الإ�سالم � ,شاهدناهم حيث ميوتون � ,أو ميوت امليت منهم  ,يقر�ؤون
القر�آن عنده قبل دفنه  ,وعلى قربه �إذا دفن  ,ويجتمعون على ذلك  ,ويحر�ضون
عليه  .ومن قدر على ذلك بنف�سه فعله� ,أو ا�ستعان مبن ميكنه اال�ستعانة
به على ذلك  ...ومنهم من يقر�أ القر�آن على قرب �أبيه  ,راجني من اهلل املثوبة
والإح�سان هم ومليتهم  ,ومن مل يفعل ذلك ر�أوه مق�رصا ,وال ينكر ذلك منكر,
ي�سمى ختمة القر�آن على
بل يح ّبونه وي�ستح ّبونه  ,ومن املباح كذلك ما
ّ

امليت .

ويف ذلك يقول امل�ؤّلف  :وقد �سمعت احلافظ �أبا العزيز عبد املغيث بن زهري
حممد بن الف ّراء البغدادي
احلربي يقول “ :ملا قتل القا�ضي ال�شهيد �أبو احل�سن
ّ
(� )12صحيح م�سلم  ,كتاب اجلنائز .46-47\7,
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رحمه اهلل ختم على قربه يف يوم واحد زيادة عن مائة ختمة . )13(12
وهذا ال يكون �إال ّ من جم غفري  ,ولتطابق مثل هذا القدر الكبري من النّا�س على
مثل هذا وفعلهم له  .وال منكر وال عائب ي�صري كالإجماع .
ومن ذلك ما �أورده معقل بن ي�سار  ,قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
“ اقر�ؤوا �سورة ي�س على موتاكم “.)14(13
وكذلك ما رواه مب�رش بن �إ�سماعيل عن عبد ال ّرحمن بن العالء �أن ّه �أو�صى �إذا

دفن �أن يقر�أ عند ر�أ�سه بفاحتة البقرة  ,وقال � :سمعت ابن عمر ر�ضي اهلل عنه
يو�صي بذلك “.)15(14
كما �أ ّن عبد الرحمن بن العالء  ,عن �أبيه �أنه قال لولده �“ :إذا �أنا مت  ,و�أدخلتموين

علي الترّ اب ,وقولوا ب�سم اهلل  ,وعلى ملة ر�سول اهلل �ص ّلى
يف اللحد ,فحثوا
ّ
علي الرتاب واقر�ؤوا عند ر�أ�سي بفاحتة الكتاب ,
و�سوموا
اهلل عليه و�سلم ّ ,
ّ

وفاحتة البقرة.)16(15

والصالحين:
التبرك بقبور األنبياء ّ
**حكم ّ

ال�صحابة و�أفعالهم,والتّابعني,
ال�سنة النّبويّة  ,و�أقوال
هذه ن�صو�ص من
ّ
ّ

ال�صالح الدالة على �أ ّن التربّك بقبور امل�سلمني و�آثارهم ,كان من
وال�سلف ّ

إ�سالمي  ,يف عهد النبي �صلى
الأمور الدائمة واملتعارف عليها يف املجتمع ال
ّ

اهلل عليه و�سلم �إىل يومنا هذا  .ومل يفت فقيه بحرمة ذلك بل من جوزه ورجح
وا�ستحب ذلك .

ال�صالح ب�آثار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ,يقول ّ
ال�شيخ
ال�سلف ّ
ويف تربّك ّ

جنم ال ّدين ّ
ال�صحابة والتّابعني واملح ّدثني
الطبي “ :واحلا�صل �أن طاملا نرى
ّ
( )13موفق الدين عثمان  ,مر�شد الزوار �إىل قبور الأبرار.38\2,
(�)14أخرجه الرتمذي يف �سننه  ,و�أبو القا�سم الطرباين يف �سننه  ,و�أحمد بن حنبل يف م�سنده
()15موثق الدين عثمان  ,م�صدر �سابق45\2,
()16موثق الدين عثمان  ,م�صدر �سابق 47\2
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يتربّكون ب�آثار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  ,هذا يتربّك بفم قربة �رشب منها
 ,وثالث يتربّك بنعله  ,ورابع يتربّك مبو�ضع من بعري ال ّر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم  ,وخام�س يتربّك باخل�شبة كانت لر�سول اهلل  ,و�ساد�س يتربّك برتاب قربه
�ص ّلى اهلل عليه و�سلم ....وه ّلم جرا .وه�ؤالء لي�سوا عاديني  ,فمنهم ال�صحابة

ومنهم التابعون  ,ومنهم �أئمة احلديث  ,و�أ�صحاب ال�صحاح وال�سنن � ,أو
م�شايخ الفقهاء “.)17(16
واحلق �أ ّن التربّك بقبور الأن ّبياء والأولياء مندوب يف ديننا احلنيف  ,فقد �أورد
�إ�سحاق بن �إبراهيم يف ذلك  ,فقال  “ :ومما مل يزل ب�ش�أن من حج املرور باملدينة,
ال�صالة يف م�سجد النّبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ,والتربّك بر�ؤيته
والق�صد �إىل ّ
ورو�ضته ,ومنربه ,وقربه ,وجمل�سه ومالم�س يديه  ,ومواطن قدميه ,والعمود
ال�صحابة
الذي كان ي�ستند �إليه ون ُزل جربيل عليه ,ومبن عم ّره ,وق�صده من ّ

والتّابعني  ,و�أئمة الإ�سالم وامل�سلمني واالعتبار بذلك كله  .يقول الغزايل “ :وكل
من يتربّك مب�شاهدته يف حياته  ,ويتربّك بزيارته بعد وفاته ويجوز �ش ّد ال ّرحال

لهذا الغر�ض “.)18(17

واملق�صود بالتربّك طلب النماء والزيّادة واخلري ،والتّربيك ال ّدعاء للإن�سان �أو غريه
بالربكة ،يقول ابن منظور :بركة عليه تربيكا� ،أي قلت بارك اهلل عليك ،بارك

اهلل ال�شيء وبارك فيه وعليه و�ضع فيه الربكة .وقال الف ّراء يف قوله رحمة اهلل
ال�سالم عليك
وبركاته عليكم ،الربكات ال�سعادة ،وكذلك قوله يف التّ�شهد ّ

ايّها النبي ورحمة اهلل وبركاته ،لأن من �أ�سعده اهلل مبا �أ�سعد به النّبي �صلى

ال�سعادة املباركة ال ّدائمة ،والربكة الكرثة يف كل
اهلل عليه و�سلم ،فقد نال ّ

( )17ال�شيخ جنم الدين الطبي  ,روافد الإميان يف عقائد الإ�سالم �ص , 274بريوت  ,مطبعة الفرج 1425 ,
هـ \2004م.
(� )18أبو حامد الغزايل � ,إحياء علوم الدين .258\1,
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خري(.)19
وعن نافع قال ”:لو نظرت �إىل ابن عمر � ,إذا اتبع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
,لقلت هذا جمنون”.
وقال �أي�ضا “ :ابن عمر كان يتبع �آثار ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف كل
مكان �صلى فيه ,حتّى �أ ّن النّبي �صلى اهلل عليه و�سلم نزل حتت �شجرة  ,فكان

ابن عمر يتعاهد تلك ّ
ال�شجرة ,في�صب يف �أ�صلها املاء.)20(18

ال�صاحلني والتربّك بها  .فقال عن قرب
كذلك �أورد ابن كثري يف م�رشوعية زيارة قبور ّ
نور ال ّدين حممود زنكي ت569,هـ1173/م  :قربه بدم�شق  ,يزار ويح ّلق ب�شباكه

ويطيب ويتربّك به كل مار(. )21
ال�سبكي عن قرب البخاري  ,فقال  :يتربّك النّا�س برتاب قرب البخاري.
كما ذكر ّ

كذلك و�أورد ال�صنهاجي  ,فقال �“ :س�ألت �أحمد بن يكون عن تراب املقابر الذي
كان النّا�س يحملونه للتربّك هل يجوز �أو مينع فقال هو جائز وما زال النّا�س
يتربّكون بقبور العلماء وال�شهداء وال�صاحلني  ,وكان النا�س يحملون تراب قرب
�سيدنا حمزة يف القدمي من الزمان .)22(19كما �أن الإمام ال�سهروردي �أفتى بجواز
ال�صحابة ) وغريهم
التربّك برتاب قبور الأن ّبياء
وال�صحابة فقال  “ :كانوا ( �أي ّ
ّ
ي�أخذون من تراب قرب النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم .

وقد ثبت �أ ّن امل�سلمني كانوا يتربّكون برتاب قرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ,
وقرب حمزة  ,وبرتاب املدينة مطلقا  ,كما وردت ن�صو�ص يف �أ ّن تراب املدينة �شفاء
من كل داء � ,أو من اجلذام � ,أو من ال�رصاع � ,أو غري ذلك  ,بل ورجحانه(. )23
( )19ابن منظور ,م�صدر �سابق . -397 10/395
( )20ال ّذهبي � ,سري �إعالم النبالء .213\3
( )21ابن كثري ,البداية والنهاية . 2/335
( )22ال�سهروردي ,وفاء الوفاء . 1/116

61

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

وال�صاحلني .قال
كما �أفتى ابن حنبل بجواز ال ّتربّك والتّم�سح ب�أ�رضحة الأن ّبياء
ّ
ابن جماعة ّ
ال�شافعي  ,لعبد اهلل بن �أحمد بن حنبل عن �أبيه رواية  ,فقال :

�س�ألت �أبي عن ال ّرجل مي�س منرب ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم  ,ويتربّك مب�سه,
ويفعل بالقرب مثل ذلك رجاء ثواب اهلل تعاىل؟ فقال ال ب�أ�س به .

كذلك �أجاز ذلك الرملي ّ
ال�شافعي فقال� “ :إ ّن كان قرب نبي �أو ويل �أو عامل

وا�ستلمه �أو قبله بق�صد التربّك فال ب�أ�س به “( . )24يقول ابن حجر الع�سقالين
يف جواز هذا الأمر “ :ا�ستنبط بع�ضهم من م�رشوعية تقبيل احلجر الأ�سود,
تقبيل كل من ي�ستحق التّعظيم من �آدمي وغريه “.
فزيارة �أ�رضحة الأن ّبياء والأولياء م�رشوعة يف ديننا  ,فالإ�سالم كرم الأموات كما
الأحياء  .ويف ذلك يقول ابن قيم اجلوزيّة  :قال عبد اهلل  ,وقال �شيخنا �أحمد بن

عمرو � “ :إ ّن املوت لي�س بعدم  ,و�إمنا هو انتقال من حال �إىل حال  ,ويدل على ذلك �أ ّن
ال�شهداء بعد قتلهم وموتهم �أحياء عند ربهم يرزقون فرحني ومب�رشين  ,هذه
�صفة الأحياء يف الدنيا  ,و�إذا كان هذا يف ّ
ال�شهداء  ,كان الأن ّبياء بذلك حق �أوىل ,

مع �أنه �صح عن النّبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال �“ :أ ّن الأر�ض ال ت�أكل �أج�ساد

الأن ّبياء “ ,و�أن ّه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم اجتمع بالأن ّبياء ليلة الإ�رساء واملعراج  ,يف
بيت املقد�س ويف ال�سماء.)25(20
املالكي (737هـ 1363/م) يف التّو�سل بالقبور،
ين
ويف ذلك يقول الإمام القريوا ّ
ّ
ويف ف�صل زيارة القبور�“ :أ ّما عظيم جناب الأن ّبياء وال ّر�سل �ص ّلوات اهلل عليهم

�أجمعني ،في�أتي �إليهم ال ّزائر ،ويتعني عليه ق�صدهم من الأماكن البعيدة ،ف�إذا
جاء �إليهم فليت�صف بال ّذل واالن ّك�سار وامل�سكنة ,والفقر واحلاجة واخلنوع،
ويحذر قلبه ,ويح�رض قلبه وخاطره �إليهم .و�إىل م�شاهدتهم بعني قلبه ال بعني
( )23ال�سهروردي ,وفاء الوفاء . 1/116
( )24ال�سهروردي ,م�صدر �سابق .1/116
( )25ابن قيم اجلوزية ,الروح �,ص.51

62

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

ب�رصه ،لأنهم ال يبلون وال يتغريون ،ثم يثني على اهلل تعاىل مبا هو �أهله ,ثم ي�صلي
عليه ،ثم يتو�سل �إىل اهلل بهم  ,يف ق�ضاء م�أربه  ,ومغفرة ذنوبه ،وي�ستغيث بهم،
ويطلب حوائجه منهم ،ويجزم الإجابة بربكتهم”(. )26
وجرت �سنته �سبحانه وتعاىل بق�ضاء احلوائج على �أيديهم وب�سببهم .ومن عجز

ّ
وال�شواهد
واحلا�صل �أ ّن هذه النّ�صو�ص
بال�سالم عليهم.
عن الو�صول فلري�سل
ّ
ّ
التاريخ ّية ،تدل على �أ ّن اال�ستغاثة وال ّدعاء عند قبور الأن ّبياء والأولياء ،والتّو�سل

بهم كان �أمرا �شائعا بني امل�سلمني ،وي�ستدلون على ذلك بقوله تعاىل( :يا �أيها
الذين �أمنوا �أتقوا اهلل ،وابتغوا �إليه الو�سيلة) (. )27
وقد �أجاز ابن قيم اجلوزية زيارة القبور وقراءة القر�آن على �أهلها .ويف ذلك يقول :
“ وقراءة القر�آن و�إهدا�ؤها له تطوعا بغري�أجر ,فهذا ي�صل �إليه ,وال فرق بني و�صول
جمرد نية و�إم�ساك وبني و�صول قراءة القر�آن وال ّذكر. )28(21
ال�صوم الذي هو ّ
ّ

جواز الرحلة �إىل قبور الأنبياء والأولياء

ّ
وحث ال ّر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم على زيارة القبور عموما
�أجاز الإ�سالم

 ,فقال  “ :زوروا القبور ف�إنها تذكركم بالآخرة “ .ف�إذا كانت زيارة قبور امل�سلمني
جائزة �رشعا  ,فالأوىل زيارة قبور الأن ّبياء والأولياء .فقد �رصّح بذلك الإمام �أبو
حامد الغزايل يف كتابه �إحياء علوم الدين  .وذهب بع�ض العلماء �إىل جواز ال ّرحلة

�إىل قبور الأن ّبياء والأولياء .

�أما الذين يح ّرمون ال ّزيارة فقد ا�ستدلوا بذلك على حديث ال ّر�سول �ص ّلى اهلل

عليه و�س ّلم  ,حيث يقول  “ :ال ت�شد ال ّرحال �إال ّ �إىل ثالثة م�ساجد  :امل�سجد
( )26جنم الدين الطبي ،مرجع �سابق.357 ،
(� )27سورة املائدة اية .35
( )28ابن قيم اجلوزيّة ,الروح� ,ص ,16القاهرة  ,مكتبة ال�صفا 2002\1422 ,م
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احلرام  ,وم�سجدي هذا ,وامل�سجد الأق�صى “  ,فاملنع من �ش ّد ال ّرحال لغري هذه

امل�ساجد الثالثة  .ومل يق�صد به منع وحترمي زيارة قبور و�أ�ضرّ حة الأن ّبياء والأولياء
 ,فاحلديث يف امل�ساجد ولي�س معناها يف امل�شاهد  ,بل بركة زياراتها على قدر
درجاتهم عند اهلل (. )29
ولقد فهم امل�سلمون من قوله تعاىل( :يا �أيها النّبي �إن ّا �أر�سلناك �شاهدا ومب�رشا
ونذيرا ،وداعيا �إىل اهلل ب�إذنه و�رساجا منريا)� ،)30(22أ ّن ال ّر�سول �ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم هو ال�سرّ اج املنري ،الذي ي�رسج امل�ؤمنون منه ،وي�سريون فيه �إىل اهلل .وكذلك
العلماء والأولياء هم الأ�رسجة الذين يو�صلون �إىل معرفة ال ّر�سول �ص ّلى اهلل
أ�سي ب�سريهم العطرة .وامل�سلم
عليه و�س ّلم وال ميكن الو�صول �إال ّ مبحبتهم وال ّت� ّ

حني ي�صل �إىل مكان مقد�س مثل الكعبة وغريها  ,ف�إن ّه يكون يف �شوق �إىل اللقاء
ّ
العا�شق قي�س بن
باملحبوب ،وما تقبيل املكان �إال �شوقا �إليه .فقد كان ال�شاعر

امل ّلوح يق ّبل جدار منزل املحبوبة حمبة وع�شقا لها ،ويف ذلك يقول:

		�أق ّبل ذا اجلدار وذا اجل ّدار
�أطوف على ال ّديار ديار ليلى

		
وما تلك ال ّديار �شغفن قلبي

حب من �سكن ال ّديار
ولكن ّ

والصالحين
االستغاثة
والتوسل ّ
ّ
باالنبياء ّ

ّ
بال�شهداء  ,بل عامة بالأن ّبياء والأولياء على
�إ ّن احلياة الربزخية لي�ست خا�صة
تفاوت مراتبهم كما قال املظهري يف تف�سري قوله تعاىل  “ :وال حت�سنب الذين
قتلوا يف �سبيل اهلل �أمواتا بل �أحياء عند ربّهم يرزقون “(. )31

ّ
بال�شهداء ,بل موجودة يف الأنبياء
واحلّق عندي �أ ّن هذه احلياة غري خمت�صة

والأولياء  ,كما دل عليه الترّ تيب يف قوله تعاىل “ :ف�أولئك الذين �أنعم اهلل عليهم
( )29حمد اهلل الداجوري ,الب�صائر ملنكري التو�سل باهل املقابر �ص . 40
(� )30سورة الأحزاب� ،آية .45-46
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وال�صاحلني ,وح�سن �أولئك رفيقا “.)32(23
من النّبيني وال�ص ّديقني وال�شهداء
ّ

ف�إ ّن التو�سل كما هو جائز يف الأحياء  ,كذلك جائز بالأموات  ,ويف ذلك يقول عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه”� :إن ّا كنا نتو�سل �إليك بنبينا  ,و�إننا نتو�سل �إليك بعم

نبينا “.وكذا التو�سل بجاه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وبجاه غري النبي � ,إذا
التو�سل �إىل اهلل تعاىل  ,وهذا
علم �أن له جاها  .فهذا القول �أي�ضا �رصيح يف جواز
ّ

جائز �رشعا  ,وال ب�أ�س به.)33(24

�أ ّما الذي �أنكره ابن تيمية فال يدخل يف زيارة قبور الأنبياء والأولياء  ,فزيارتهم
ال�سالم عليهم  ,وال ّدعاء لهم� .أ ّما ال ّزيارة املحرمة
�رشع ّية فيما يق�صد بذلك ّ
التي �أنكرها كزيارة امل�رشكني وطلب احلاجة منهم  .كذلك فقد حرم ابن تيمية

والتو�سل
اال�ستغاثة بالأنبياء وال�صاحلني وكذا التو�سل �إىل الأموات وغريه.)34(25
ّ

والتّ�شفع مب�آل واحد ،ف�إنمّ ا املق�صود منها ال ّتربّك بذكر �أحباب اهلل ،الذين يرحم
اهلل العباد ب�سببهم� ،سواء كانوا �أحياء �أم �أمواتا .فاملوجد احلقيقي هو اهلل
تعاىل دائما ،وه�ؤالء �أ�سباب عادية ،ال ت�أثري لهم يف ذلك.
و�أ ّما قول بع�ض امل�سلمني :يا عبد القادر �أدركني ،ويا بدوي املدد مثال فهما على
املجاز العقلي ،كما يحمل عليه قول القائل :هذا الطعام �أ�شبعني ،وهذا املاء
�أرواين ،وهذا ال ّدواء �شفاين ،ف�إن ّ
الطعام ال ي�شبع ،واملاء ال يروي ،وال ّدواء ال ي�شفي،
ّ
وال�شايف احلقيقي هو اهلل تعاىل وحده ،و�إمنا تلك �أ�سباب عادية
بل امل�شبع واملروي

ين�سب لها الفعل من ح�صول بعدها يف الظاهر(. )35

وي�ستدلون على ذلك ما رواه البخاري يف حديث ّ
ال�شفاعة� ،أ ّن اخللق بينما هم
يف هول القيامة ،ا�ستغاثوا ب�آدم ثم بنوح ثم ب�إبراهيم ثم مبو�سى ثم بعي�سى،
(� )31سورة ال عمران  ,اية .169
(� )32سورة الن�ساء اية . 69
( )33حمد اهلل الداجوري ,مرجع �سابق �ص.24
( )34ابن تيمية  ,قاعدة جليلة �,ص.73
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وكلهم يعتذرون ،ويقول عي�سى اذهبوا �إىل حممد في�أتون �إليه �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فيقول� :أنا لها .فلو كانت اال�ستغاثة مبخلوق ممنوعة ملا ذكرها
النّبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم.
ومنها ما رواه ّ
الطرباين عن زيد بن عقبة بن غدوان ،عن النّبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،قال�“ :إذا �ضل �أحدكم �شيئا� ,أو �أراد عونا  ,وهو ب�أر�ض لي�س بها �أن�س،
فليقل يا عباد اهلل �أعينوين” ،ف�إن هلل عبادا ال يراهم ،وقوله �صلى اهلل عليه
و�سلم�“ :إذا انفلتت دابة �أحدكم ب�أر�ض فالة ،فليناد يا عباد اهلل احب�سوا” وقد
ذكر هذا احلديث ابن تيمية يف كتابه “الكلم الطيب” ،وابن القيم يف كتابه
“الكلم الطيب” ،والنووي يف كتابه “الأذكار”.)36(26
واملق�صود بذلك ح�ضور الربكة بخلق اهلل تعاىل ،لطفا منه ورحمة
بامل�ستغيث ،لكرامة امل�ستغاث به فلهذا فال �أحد غري اهلل يق�ضي احلاجة
وينجي من الورطة ،ومن قال غري ذلك فقد كفر.
وال يخفى على الب�صري �أ ّن زائر القبور يق�صد بزيارتها ،العمل ب�سنّة ر�سول
والتو�سل �إىل اهلل ب�أ�صحابها
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،والإ�ست�شفاع
ّ

وال ّتربّك بها ،كما يف زيارة قبور الأنبياء والأولياء ،واالعتبار بالقوم املا�ضني،
متكينا للخ�شوع من قلبه ،ونيال للأجر بقراءة الفاحتة ،والدعاء لهم باملغفرة،
أظن �أ ّن اجلاهل من النا�س ،ف�ضال عن
كما يف زيارة قبور �سائر امل�سلمني .وال � ّ
العامل امل�رشع  ،تدفعه جهالته �أن يق�صد بزيارة القبور عبادتها.)37(27
أهمية نابلس التراثية:

تتميز نابل�س مبوقعها اجلغرايف الفريد فهي تتو�سط �إقليم املرتفعات اجلبل ّية

يف فل�سطني .ونابل�س مدينة كنعان ّية تاريخ ّية وتراث ّية قدمية يعود تاريخها
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( )37جميل الزهاوي  ,م�صدر �سابق �ص . 65
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�إىل  4500عام قبل امليالد ،وقد �سماها الكنعانيون �شكيم �أي الأر�ض املرتفعة،
وات ّخذها الكنعانيون عا�صمة لهم لأهميتها التّاريخ ّية وال ّدين ّية والترّ اث ّية.

“وتكمن �أهميتها التّاريخ ّية والترّ اث ّية ب�أنها مدينة عظيمة كثرية الأ�شجار.
متعددة الأنهار ,ومن �أكرث بالد ال�شام زيتونا ومنها يحمل الزيت �إىل م�رص

ودم�شق( )38كما ذكر ال ّرحالة امل�سلم ابن بطوطة ،كما �أن العلماء والرحالة
�أطنبوا يف و�صفها فقال عنها القلق�شندى“ -:نابل�س مدينة حتتاج �إليها وال

حتتاج �إىل غريها”(. )39
و�أهم ما امتازت به مدينة نابل�س عرب تاريخها الطويل تلك التقلبات والأحداث
التّاريخية الكثرية التي حدثت بها .بحيث �شهدت كثريا من الغزاة والفاحتني
وكانت هدفا لهم ،وتاريخها وثيق ال�صلة بتاريخ فل�سطني العام.
ولعل �أظهر الأ ّدلة على ذلك �أن ّها عرفت عرب تاريخها ّ
الطويل ب�أ�سماء ثالثة
مهمة عا�شتها وخربتها ،ف�شكيم
 ,ويعرب كل منها عن مرحلة تاريخ ّية
ّ
ت�سمية كنعانية ،ثم نيابول�س وهي ت�سمية رومانية ،وتعني املدينة اجلديدة،

ثم نابل�س احلالية ,وهي ت�سمية �أطلقها عليها العرب امل�سلمون حينما
فتحها عمرو بن العا�ص �سنة 15هـ 636 /م )40(28وتعد نابل�س من �أ�شهر
بلدان ال�شام ،فال غرو �أن يتخذها العثمانيون عا�صمة جلنوب ال�شام ،فقد
كانت بريوت تابعة لها .
ولأهمية مدينة نابل�س التّاريخ ّية وال ّدين ّية فقد كانت م�سكن الأن ّبياء
وال�صاحلني .فكانت �أّول مدينة نزل فيها �إبراهيم عليه
والعلماء والأولياء
ّ

ال�سالم بعد �أن قدم من العراق .ثم �سكنها يعقوب بن �إ�سحاق عليه ال�سالم
وغريهما.
وورد �إليها وذكرها كثري من العلماء والرحالة العرب امل�سلمون وغريهم،
( )40عبد اهلل كلبونة  ,تاريخ مدينة نابل�س � ,ص . 15 ,4
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منهم اليعقوبي (ت378هـ891/م) يف كتابه “البلدان” ،واال�صطخري
(ت340هـ951/م) يف كتابه “امل�سالك واملمالك” ،واملقد�سي (ت387هـ
891 /م) يف كتابه “�أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم” ،والإدري�سي
(ت548هـ1154/م) يف كتابه “نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الأفاق” وال�سمعاين
(ت562هـ1167/م) يف كتابه “الأن�ساب” وغريهم.)41(29
المقامات والمزارات في مدينة نابلس:

تتميز مدينة نابل�س بكرثة املقامات واملزارات حيث عا�ش فيها_ كما
�أ�سلفنا _كثري من الأنبياء والعلماء والأولياء ،فال غرو �أن تنت�رش يف مدينة
خا�صة وفل�سطني عا ّمة مئات املقامات واملزارات وامل�شاهد.
نابل�س
ّ

لقد كانت املقامات والزيارات منا�سبات طيبة ,لعمل اخلتان للأطفال,
واالحتفال مبولدهم ,وعمل حلقات الذكر وغريه .وترتبط �أغاين الطفولة
مبيالد الأطفال ،وهو �أول احتفال بقيمة النا�س بدورة احلياة ،التي يكون فيها
االحتفال مبراحل خمتلفة من �أعمارهم يف هذه احلياة .وهناك منا�سبة
�أخرى ارتبطت بتلك املوا�سم حفلة ختان الأطفال ،واخلتان كان اىل وقت
قريب يحت�شد له النا�س ويتوافدون عليه ,ويلب�س الذكور الذين جتري لهم
عملية اخلتانة �أو الطهور مالب�س جديدة ،وتوزع احللوى ,وتدق الطبول ,وتغنى
الأغاين يف هذه املنا�سبة ,ومن هذه الأغاين:)42\(30
طهره يا مطهر
وناوله لأمه
والدمعة العزيزة
�سقطت على كمه
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طهروا يل حممد بني احلرمني
يا امه فرحانة
و�أخواته الثنتني
ومنها كذلك باهلل يا �شلبي  ,باهلل عليك
مظي �أموا�سك ,وخفف اديك
باهلل يا �شلبي ,باهلل عليك
ان وجعت حممد  ,لأزعل عليك
ويف هذه املقامات ,تعقد حلقات الذكر ,حيث يبد�أ �شيخ ح�سن ال�صوت بقراءة
�آيات من القر�آن الكرمي ترتيال �شجيا ،وي�ستمع �إليه احلا�رضون ،ب�صمت تام ،فال
كالم وال تدخني وال �رشب قهوة ،ثم يبد�أ احل�ضور بال�صالة على النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم جماعة وب�صوت عال ,ويقودهم �أحد املن�شدين والتي فيها ثناء
على اهلل ومدح ال ّر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.

وقد ح�رضت كثريا من هذه احللقات يف مدينة نابل�س وغريها ،و�شدتني �إليها
حالة اخل�شوع والتقرب �إىل اهلل .التي ي�ست�شعرها امل�سلم.

من ذلك قولهم:
		
اهلل اهلل اهلل اهلل

ما لنا موىل �سوى اهلل

		
كلما ناديت يا هو

قال يا عبدي �أنا اهلل

ومنها ق�صائد يف مدح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مثل:
�صلى اهلل على حممد

�صلى اهلل عليه و�سلم

ومنها ق�صائد للبو�صريي يف مدح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
		
حممد �أ�رشف الأعراب والعجم

حممد خري من مي�شي على قدم
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حممد تاج ر�سل اهلل قاطبة

حممد �صادق الأقوال والكلم

		
حممد ذكره روح لأنف�سنا

حممد �شكره فر�ض على الأمم

ويكرث يف هذه املجال�س الذكر اجلماعي للحا�رضين بقولهم :ال �إله �إال اهلل ،وترداد
كلمة اهلل كثريا.
كذلك ف�إن معظم الأغاين والأنا�شيد التي تبدو خالل االحتفاالت واملوا�سم هي
�أغان عادية ,تغنى يف �أي منا�سبة من املنا�سبات الإ�سالمية ،وهي م�شرتكة يف
املوا�سم الكثرية .وي�سري امل�شاركون يف هذه املوا�سم يف �صفوف ،يحملون الأعالم
والرايات والبيارق ،وتعزف املو�سيقى ,وتدق الطبول ،وتن�شد الأنا�شيد ,منها:
طه يا حبيبي

�سالم عليك

يا عون الغريب

�سالم عليك

يا م�سكي يا طيبي

�سالم عليك

ويكرث عند الفرق ال�صوفية ترداد �أغنية طلع البدر علينا:
طلع البدر علينا

من ثنيات الوداع

وجب ال�شكر علينا

ما دعا هلل داع

ايها املبعوث فينا

جئت بالأمر املطاع

جئت �رشفت املدينة

مرحبا يا خري داع

وهناك �أغان ترتدد يف موا�سم زيارة النبي مو�سى ،وهي من املوا�سم املهمة
واملنا�سبات العظيمة التي يحتفل بها الفل�سطينيون من ذلك :)43(31
يا زوار مو�سى

�سريوا بالتهليل

زرنا النبي مو�سى

عقبال اخلليل

( )43كامل الع�سلي ،مو�سم النبي مو�سى يف فل�سطني� ،ص ،117عمان ،من�شورات اجلامعة الأردنية،
.1990
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ومنها قولهم:
يا زوار النبي

زوروا بالأعالم

زرنا هذا النبي

وعليه ال�سالم

يا زوار النبي

طحتوا �ساملني

يا زوار النبي

تردوا �ساملني

وهكذا ف�إ ّن هذه املوا�سم واملزارات �أ�صبحت جزءا من موروث ال�شعب
الفل�سطيني ،وال زال يحافظ عليها ،فهو �شعب مييل بفطرته �إىل التدين ،وحب
وال�صاحلني  ,وال�شوق �إليهم .وهذه املوا�سم جت�سد حالة التوا�صل بني
الأنبياء
ّ
الإن�سان الفل�سطيني مع املكان املقد�س .فالإ�سالم يجل الأنبياء والأولياء �أحياء

و�أمواتا .وامل�ؤمنون ال�صادقون يبجلونهم.
وسوف أستعرض في هذا البحث أهم المزارات والمقامات في مدينة نابلس ،منها:
مقام الجنيد:

وهو مقام م�شهور وعظيم  ,يقع يف قرية اجلنيد يف مكان مرتفع ،و�صاحب هذا
املقام هو الإمام �أبو القا�سم اجلنيد ،كما ّدلت عليه الكتابة املو�سومة على بابه،
وهو �أبو القا�سم اجلنيد ابن حممد اخلراز الزاهد امل�شهور من نهاوند ،ومولده
ومن�ش�ؤه العراق وفل�سطني� ،إمام الطائفتني ال�صوف ّية والفقهاء وكان �شيخ

وقته وفريد ع�رصه ،وكالمه يف احلقيقة م�شهور مدون.

وتفقه على مذهب �أبي ثور �صاحب الإمام ال�شافعي ،وكان فقيها على مذهب
�سفيان الثوري ،و�صحب خاله الإمام ال�رسي ال�سقطي ،والإمام احلارث املحا�سبي
وغريهما .وانت�رش يف النا�س �أ ّن اجلنيد قعد يتكلم ،فتوقف على غالم ن�رصاين،
وقال� :أيّها ّ
ال�شيخ ما معنى قول ر�سول اهلل “�ص” اتقوا فرا�سة امل�ؤمن ,ف�إن ّه
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ينظر بنور اهلل ،فقال له اجلنيد� :أ�سلم فقد حان وقت ا�سالمك وتويف �سنة
297هـ 909/م يف بغداد .)44(32وهذا املقام كان يقيم فيه الإمام اجلنيد،
ويدر�س النا�س العلوم ال�رشع ّية ويعمل حلقات الذكر فيه.
مقام بشر الحافي:
يقع يف و�سط مدينة نابل�س القدمية يف حملة احلبلة غربي جامع الأنبياء ،وهو
غرفة وا�سعة به �رضيح ين�سب �إىل ب�رش بن احلارث بن عبد الرحمن بن عطاء
�أبو ن�رص ،املعروف بب�رش احلايف ،ولد يف قرية مرو �سنة 150هـ767/م وهو احد
الأولياء ال�صاحلني ,والعباد ال�سائحني� ,سكن بغداد.
ومما قيل عنه� :أن ّه فاق �أهل ع�رصه بالورع وال ّزهد ،وتفرد بوفور العقل ،و�أنواع
الف�ضل ،وح�سن الطريق ،وا�ستقامة املذهب ،وعزوف النف�س ،و�إ�سقاط
الف�ضول (.)45

وقد �أورد ّ
ال�شيخ عبد الغني النّابل�سي هذا املقام يف كتابه “احل�رضة الأن�سية
يف الرحلة القد�سية”  :حينما زار نابل�س ,فقال عنها “ : :ثم مل نزل �سائرين
فلما �أقبلنا على
�إىل �أن و�صلنا �إىل مدينة نابل�س املحرو�سة من كل ما ي�شنيّ .

ذلك الوادي املبارك ،ونفح علينا ذلك الن�سيم الذي يف طيبه ال ي�شارك ،و�أقبلنا
على تلك الطواحني املحفوفة باملياه والب�ساتني ،ا�ستقبلنا جماعة من �أهلها
كانوا هناك لنا منتظرين  ,بق�صد اللقاء واالجتماع على عادة املحبني :وخرج
من نابل�س كثري من العلماء والأعيان”.)46(33
�إىل �أن يقول :ثم ذهبنا فزرنا مقام ب�رش احلايف ،من رجال الر�سالة الق�شريية،
()44ابن خلكان ،وفيات الأعيان ،1/373-375 ،حتقيق اح�سان عبا�س ،بريوت ،دار �صادر1397 ،هـ1997/م.

( )45م�صطفى مراد الدباغ ,بالدنا فل�سطني , -231 2/230,كفر قرع ,دار الهدى  14, 1991,جملد .
( )46عبد الغني النابل�سي ،احل�رضة الإن�سية يف الرحلة القد�سية� ،ص ،74حتقيق �أكرم العلي ،بريوت،
دار �صادر.1411/1990 ،
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�صاحب ال�رس الظاهر غري اخلايف ،ودعونا اهلل تعاىل هناك مبا تي�رس من الدعاء
لنا وللم�سلمني وامل�سلمات وامل�ؤمنني وامل�ؤمنات (. )47
مسجد ومقام األنبياء:
وهو م�سجد ومقام الأنبياء ,والذي يعرف اليوم مب�سجد الأنبياء يف و�سط
مدينة نابل�س ,وقد ذكر ال�شيخ عبد الغني النّابل�سي و�صفا له فقال” :ثم
�صلينا ّ
ال�ساعة ،وذهبنا مع جماعة من الإخوان �إىل
الظهر باجلماعة يف هاتيك ّ

زيارة �أوالد يعقوب عليهم ال�صالة وال�سالم وهم روبني ،والوي  ،وبنيامني ،وذوين،
و�سي�سيوخو ،وتفتوين ،ويهوذا ،وفيه ا�سمان مل نعرفهما الأول والأخري فوقفنا
هناك ،ودعونا اهلل تعاىل يف ذلك املكان املهاب اخلطري.)48(34
وقال احلنبلي يف تاريخه”  :ويف نابل�س م�شهد يقال �إ ّن به �أوالد �سيدنا يعقوب
عليه ال�سالم “  .وقال يف مو�ضع �أخر منه ”.وكان بنو يعقوب اثني ع�رش رجال
 ,وهم الأ�سباط االثنا ع�رش :روبني ،و�شمعون ،والوي ،ويهوذا ،و�شياخر ،وردلون،
ويو�سف ،وبنيامني ،ودان ،وبعيايل ،وكادم ،و�أ�رش ،و�سموا الأ�سباط  ,لأنه لكل
منهم جماعة (. )49
السقطي:
السري ّ
مقام ّ
ّ
لل�شيخ
يقع على جبل جرزمي غربي نابل�س ,ويف هذا املقام �رضيح, ,يقال ان ّه
ال�سائح الرتكي اولياجلبي �سنة 1082ه1671/م
حممد ال�سقطي .وقد زاره ّ
ال�سقطي ،يقع على جبل عال يف غرب املدينة ,وقد
وقال عنه :ومقام �رسي ّ
كان �صاحبه قد�س اهلل �رسه ،قطب الأقطاب يف زمانه ودفن يف بغداد.

ومقامه هذا بناية كبرية ,ت�ستعمل تكية ,واعتاد �شيخ ال ّدراوي�ش بال ّذكر
( )47عبد الغني النابل�سي ،م�صدر �سابق� ،ص.78
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فيها ,وبد ّق ّ
الطبول يف كل خمي�س .وال�سرّ ي الذي ين�سب �إليه املقام ,هو
�أبو احل�سن ابن املغل�س البغدادي ،احد الأولياء امل�شهورين ،وهو خال اجلنيد
و�أ�ستاذه ،وتلميذ معروف الكرخي ،وكان يلزم بيته وال يخرج منه ،تويف يف
بغداد يف رم�ضان �سنة 253هـ 849/م.)50(35
النبي “ص”
جامع الحنبلي وشعرات ّ
ويقع هذا اجلامع يف البلدة القدمية ,وقد ذكر املقد�سي يف كتابه الأن�س
اجلليل ,امل�سجد احلنبلي با�سم اجلامع الغربي ,لأن موقعه كان يقع يف
ال�سابع الهجري.
زمانه غربي املدينة  ,وقد دعي با�سمه احلايل منذ القرن ّ

و يعد هذا اجلامع من م�ساجد نابل�س القدمية .ويوجد يف هذا امل�سجد
�شعرات ل ّلنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  ,نقلت من ا�سطنبول تكرميا لنابل�س
ولعلمائها  .وعلى منربه اليوم الكتابة الآتية  :جتدد بناء هذا امل�سجد,
وت�رشف بال�شعرات املحمديّة ,ب�أمر اخلليفة ال�سلطان حممد ر�شاد اخلام�س
ن�رصه اهلل �سنة 1330هـ1911/م( .)51وقد حفظت ال�شعرات ّ
الطاهرة
التي جلبت من الآ�ستانة يف خزانة خا�صة ,مو�ضوعة على ميني املحراب.
ويكتظ امل�سجد باجلمهور يف ال�سابع والع�رشين من رم�ضان للتّربك بها
 .وقد ح�رضت بنف�سي مرات كثرية هذا امل�شهد  ,حيث كانت تخرج هذه
ّ
ال�شعرات ويتربك بها امل�صلون وال ّزائرون � .إذ �أن امل�شهد م�ؤثر  ,حيث ترى

النّا�س يتربكون بها فرادى وجماعات .
مقام رجال العامود:
وهو م�سجد ومقام عظيم ,يقع يف ّ
ال�شمال ال�شرّ قي ملدينة نابل�س ،عند
م�ضيق جبل جرزمي ،وقد و�صف هذا املقام ّ
ال�شيخ عبد الغني النّابل�سي يف
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زيارته ملدينة نابل�س ,فقال :ثم توجهنا �إىل زيارة الأنبياء الأربعني �أهل ال�شهود،
الذين ي�سمون رجال العامود ،فدخلنا مقربة تلك البالد �إىل مدفن عظيم
م�شتمل على �أماكن متعددة ،يف مثنى و�آحاد ،وفيه مغارة مبني �أعالها على
�شكل القرب ،ولها طاقة وهي مغارة الأربعني ويف تلك املغارة عمود ،فلهذا
�سموا رجال العامود .
ثم جل�سنا ح�صة من الزمان يف ذلك املكان ،ودعونا اهلل تعاىل مبا تي�رس من
ال ّدعاء ،ثم دخلنا �إىل مكان يف داخل ذلك املدفن ،ينزل �إليه بدرج يقال له مقام
الإمام علي ر�ضي اهلل عنه ،فيه حمراب ،وعليه جاللة ومهابة  ,فلعله ر�ؤي
هناك �إما يف املنام و�إ ّما يف اليقظة باعتبار التجلي يف عامل الأوهام ،فوقفنا
ودعونا اهلل تعاىل ,ثم خرجنا �إىل تلك اجل ّبانة ،فزرنا ما فيها من القبور

وح�صلنا �إن �شاء اهلل تعاىل  ,على كمال الأجور ,وقر�أنا الفاحتة. )52(36
مقام الشيخ غانم:

يقع على جبل جرزمي �إىل ّ
يظن
ال�شمال ال�شرّ قي من خرائب القلعة التي
ّ

�أن ّها بنيت يف �أيام (ي�ستنيانو�س) ولع ّله ي�ضم رفات احد بني غامن الذين يعود
ن�سبهم �إىل غامن بن علي الأن�صاري احلزرجي ،ذكره اولياجلبي يف �سياحته ,
ّ
وال�شيخ عبد الغني النّابل�سي يف رحلته �سنة 1101هـ1689/م.

كما ذكره ّ
ال�شيخ م�صطفى �أ�سعد اللقيمي من بني غامن ه�ؤالء منذ مائتني

و�ستّني �سنة .وقال :من املحتمل �أن يكون �صاحب القرب هو غامن بن عي�سى
بن مو�سى بن ّ
ال�شيخ غامن املتوفى �سنة 770هـ1368/م  .و�أ ّن املدفون بالقرب
منه هو (قرب ولده ال�شيخ عبد ال�سالم) ولعله والد العز بن عبد ال�سالم بن
غامن املقد�سي �سلطان العلماء” .وراجح �أ ّن ال ّزاوية التي �أقامها يف نابل�س
( )52عبد الغني النابل�سي ,م�صدر نف�سه �ص . 80
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ّ
ال�شيخ عبد اهلل بن غامن بن علي الأن�صاري كانت تقوم يف هذه البقعة.)53(37.
مقام مجير الدين:
يقع هذا املزار غربي امل�ست�شفى الوطني وعلى ّ
الطريق امل�ؤ ّدية �إىل القد�س
يف �أ�سفل عيبال .ويت�ألف من غرفة م ّربعة ال�شكل فيها �رضيح .وتوجد
خارج الغرفة دوحة وارفة ّ
أهمية كبرية لأ ّن بع�ض ن�ساء
الظل .ولهذا املقام � ّ
البلدة ينذرن له النذور وي�ضئنه بالزيت ,ويقمن �أفراحهن حوله ،جلمال املكان
الطبيعي .فهو متنزه بديع ،بب�ساتينه الن�رضة ,ومياهه اجلارية ومناظره
ال�سابع ع�رش للميالد.
ال ّرائعة .وقد زاره اولياجلبي والنّابل�سي يف القرن ّ

واعتقد انه ي�ضم رفات “ الأمري جمري الدين �إبراهيم بن �أبي بكر بن �أبي زكرى”

الذي ا�ست�شهد بنابل�س �سنة658هـ1259/م يوم غزاها التتار.)54(38
مقام عماد الدين:
يقع هذا املزار بالقرب من ر�أ�س جبل عيبال ،واىل ّ
ال�شمال من مزار زميله جمري
الدين ،ولي�س له مكانه مزار جمري ال ّدين ،ورمبا كان ذلك لبعده ووعورة الطرق
املو�صلة �إليه .وم�ساحة الغرفة التي يقع فيها ال�ضرّ يح تقرب من خم�سة
وع�رشين مرتا مربعا .و�أ ّما ال�ضرّ يح نف�سه فكبري� ,إذ يبلغ طوله �أربعة �أمتار.
وتت�صل هذه الغرفة بغرفة �أخرى وا�سعة ،هي مبثابة م�سجد .فلها حمراب
وا�سع وق ّبة كبرية عالية .وقد ا�ستعمل هذا البناء يف وقت ما زاوية للتّعبد,

ّ
ال�شيخ عماد ال ّدين كما يت�ضح ذلك من وقفية لآل
عرفت با�سم زاوية
ال�سائحان
الب�سطامي يرجع تاريخها �إىل �سنة 909هـ1503 /م وقد ذكرها ّ

اولياجلبي والنّابل�سي يف رحلتيهما.)55(39
مقام مسجد الخضرى
( )53م�صطفى مراد الدباغ  ,مرجع �سابق . 2/226 ,
( )54م�صطفى مراد الدباغ  ,مرجع �سابق . 234 /2
( )55م�صطفى مراد الدباغ  ,م�صدر �سباق . 2/234
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وهو م�سجد ومقام ذكره ّ
توجهنا �إىل
ثم ّ
ال�شيخ عبد الغني النّابل�سي فقالّ :

جهة م�سجد اخل�رضاء ,وهاتيك ال ّرو�ضة الن�رضاء ,وكانت النّ�سمات عطرة
الهبوب ,والأزاهري متنوعة ال�رضوب ,فدخلنا �إىل جامع قدمي البنيان ,متهدم

اجلوانب والأركان  ,فيه بركة من املاء كبرية ,ذات الطول والعر�ض  ,واملاء يجري
فيها من �أفواه �سواقيها ,وقبلي الربكة م�سجد لل�صلوات .ويف داخله مغارة
يقال �أ ّن والدة �أوالد يعقوب عليهم ال�سالم كانت فيها ,و�أ ّن ذلك امل�سجد كله
كان بيتا ليعقوب عليه ال�سالم. )56(40
مصلى أدم:
ال�سالم،
من املقامات املوجودة يف مدينة نابل�س م�ص ّلى �أدم �أبو الب�رش عليه ّ

ال�شيخ عبد الغني النّابل�سي بعد �أن زار مقام ّ
ذكره ّ
ال�شيخ غامن املقد�سي
يف كتابه “احل�رضة الأن�س ّية” فقال“ :ثم ذهبنا �إىل مكان يقال له م�صلى �أدم
وال�سالم ،وهو مكان وا�سع فيه منرب وحمراب ،وهو الآن خراب.
ال�صالة
عليه ّ
ّ

ال�صالة
وكان �أوال م�صلى البلدة يف العيدين بال ارتياب .قيل �أ ّن �أدم عليه
ّ

وال�سالم كان يزرع احلنطة ،يف مرج ابن عامر ،بالقرب من جنني ،فكان ي�صلي
ّ
امل�صلى ،ويذهب بعد ذلك احلني ،فيزرع احلنطة يف مرج ابن
ال�صبح يف هذا
ّ
ال�صبح ركعتني ،ركعة �شكرا لذهاب الظلمة،
عامر ،لأن ّه �أول من �ص ّلى
ّ
امل�صلى،
وركعة �شكرا لظهور النور كما هو مقرر يف حمله ،فدخلنا هذا
ّ

ودعونا اهلل تعاىل فيه لنا وللإخوان ،”)57(41ومل �أعرث على هذا امل�صلى واملقام
حتى الآن.
الشيخ مسلم:
مقام ّ
يقع هذا املقام �إىل اجلنوب من م�سجد الأنبياء ،وبجانبه غرفة ال�ضرّ يح،
( )56ال�شيخ عبد الغني النابل�سي  ,م�صدر �سابق �ص . 344
( )57ال�شيخ عبد الغني النابل�سي  ,م�صدر �سابق � ,ص. 80
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ويوجد م�سجد كبري كان ي�ستعمل كتّابا ،و�أمامه باب حو�ش ،يعرف

بحو�ش ّ
ال�شيخ م�سلم ،وهو جماهد من جماهدي العهد ال�صالحي كما
يقول �إح�سان النّمر ،وي�ستعمل الآن زاوية للذكر وقراءة القر�آن.)58(42
رويشية:
مقام ّ
الد ّ

يقع هذا املقام� ،إىل اجلنوب ال�شرّ قي من جانب الّتينة ،واملقام عبارة عن

زاوية كما يقول �إح�سان النمر“ :وكانت ت�ستعمل كتّابا ،ثم مدر�سة قر�أنا
فيها ،وفيها �أ�رضحة� ،أهمها �رضيح ال ّدروي�ش /مراد ال ّرومي ،الذي زاره

ّ
ال�شيخ عبد الغني النّابل�سي يف رحلته”.)59(43
الصديق
مقام ّ
النبي يوسف ّ

وهو م�سجد ومقام �إ�سالمي يقع �رشق نابل�س يف قرية بالطة  ,وقد �أورد

ّ
ال�شيخ عبد الغني النّابل�سي ذكرا لهذا املقام فقال :و�سار معنا جماعة
ال�سالم ,وهو
نبي اهلل العزيز يو�سف عليه ّ
منهم حتى و�صلنا �إىل مكان ّ

على �أر�ض مرتفعة ,حوله بنيان قدمي متهدم  ,وهناك �أ�شجار من ال ّزيتون
ال�سالم كبري عال مبني بالأحجار واجلري الأبي�ض ,
وغريه .و�رضيحه عليه ّ

وهو مدفون يف مغارة كبرية مبن ّية حتت ذلك القرب ,فجل�سنا هناك ح�صة
وقر�أنا الفاحتة ودعونا اهلل تعاىل مبا تي�رس لنا من ال ّدعاء.)60(44

وهذا امل�سجد واملقام �إ�سالمي ,واخربين بع�ض �أهايل بالطة� ,أن ّهم كانوا يف
املا�ضي القريب ,ي�صلون يف هذا املقام� ,إذ �أن ّه م�سجد �إ�سالمي ,و ال حق
لليهود فيه مثله مثل بقية املقامات واملزارات الإ�سالم ّية يف فل�سطني .
ال�صمادي ,ومقام ّ
ال�شيخ
ومن املقامات يف نابل�س مقام ال�شيخ م�سلم ّ

ّ
ال�شيخ م�سعود ,ومقام الدروي�ش مراد الرومي و�أخيه,
الرملي ,ومقام
ومقام ال�شيخ غامن ,ومقام ال�شيخ اجلاهد حممد وابنه .وهذه املقامات
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يف مدينة نابل�س وغريها ,وهناك الع�رشات من املقامات يف قرى نابل�س املختلفة.
وكذلك يف مدن ومناطق خمتلفة يف فل�سطني وغريها.
لقد كانت موا�سم الزيارات �إىل املقامات واملزارات وال زالت يف مدينة نابل�س
خا�صة وفل�سطني عامة ،وبالد العرب وامل�سلمني ،مظهرا من مظاهر العزة
والأنفة ،والت�شبث بالأر�ض واملحافظة عليها ،ففي هذه املوا�سم مثل مو�سم
النبي مو�سى والنبي �صالح وغريهما ترفع الرايات والبيارق ،وي�سري الزوار فرادا
وجماعات يف م�سريات حا�شدة ،وهي تعد �شكال من �أ�شكال اال�ستعرا�ض
الع�سكري وال�سيا�سي واملعنوي �ضد املحتلني ال�صليبيني والتتار قدميا ،والغزاة
اجلدد من اليهود الذين يحتلون فل�سطني وغريهم.

خالصة البحث ونتائجه
وبعد ,فقد حاولت يف هذا البحث املو�سوم ب “ :املقامات واملزارات يف مدينة
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نابل�س بني املوروث الديني والرتاثي” ت�سليط الأ�ضواء على مو�ضوع يف غاية
الأهمية ,لت�شعبه ,وكرثة الآراء فيه ,وا�ستندت فيه �إىل امل�صادر الأ�سا�سية من
القر�آن وال�سنة املطهرة ,وكتب امل�صادر التاريخية ,واال�ست�شهادات العملية
التي �أجازت بناء هذه املقامات ,وم�رشوعية زيارتها  ,وخل�ص هذا البحث �إىل
النتائج التالية:
م�رشوعية بناء املقامات واملزارات ,فكثري من امل�ساجد الرئي�سة بنيت
على قبور الأنبياء وال�صاحلني منها امل�سجد احلرام ,حيث قرب �إ�سماعيل عليه
ال�سالم وغريه ,كذا امل�سجد النبوي الذي يحتوي على قرب الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ,وقرب �أبي بكر ,وعمر وغريهم.
جواز الزيارات �إىل املقابر عامة ,و�أ�رضحة الأنبياء والأولياء خا�صة ,و�أنها
مندوبة ومباحة يف �رشعنا احلنيف� .أن التربّك بتلك الزيارات وال ّدعاء لأ�صحابها,
وال�صاحلني ,من الأمور التي حث الإ�سالم
والعظة بهم ,وتذكر �سيد الأنبياء
ّ

عليها.

و�إذا كان الإ�سالم حث على زيارة القبور عموما  ,فمن باب �أوىل زيارة قبور
الأنبياء والأولياء� .إن هذه املقامات واملزارات تعد معلما بارزا من معامل مدينة
خا�صة ,وفل�سطني عا ّمة.
نابل�س
ّ

يحاول االحتالل الإ�رسائيلي اال�ستيالء على بع�ض املقامات الإ�سالمية,

فالأوىل بنا االهتمام بها ,والعناية لها .املطلوب حماية تلك املقامات واملزارات
ال�سياحة ال ّدينية
وترميمها ,لتغدو �رصوحا �إ�سالمية ووطنية �شاخمة .و اعتبار ّ
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ال�سياحي ,وهذه املقامات تعد من �أهم تلك املعامل.
من �أهم مراكز اجلذب ّ
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مصادر البحث ومراجعه:
.1

1القر�آن الكرمي.

.2

2ابن بطوطة� ،أبو عبد اهلل ،حممد بن عبد اهلل (ت779هـ1405/م) ،حتفة
النظار يف غرائب الأم�صار ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة2 ،1985 ،ج.

.3

3ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم (ت728هـ1352 /م ) ،قاعدة جليلة يف
التو�سل والو�سيطة ،بريوت ،املكتبة الإ�سالمية1390 ،هـ1970/م.

.4

4ابن حنبل� ،أحمد بن حممد( ،ت241هـ855/م) ،م�سند �أحمد بن حنبل،
الريا�ض ،بيت الأفكار الدولية1419 ،هـ6 ،1998/ج.

.5

5ابن خلكان� ،أحمد بن حممد( ،ت681هـ 1282/م) ،وفيات الأعيان ،حتقيق
�إح�سان عبا�س ،بريوت ،دار �صادر1397 ،هـ1976/م8 ،ج.

.6

6ابن قيم اجلوزية ،حممد بن �أبي بكر( ،ت751هـ1350/م) ،الروح ،مكتبة
ال�صفا1422 ،هـ2002/م.

.7

7ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر( ،ت474هـ1372/م) ،البداية والنهاية ،بريوت،
مكتبة املعارف1398 ،هـ1977/م14 ،ج.

.8

8ابن منظور ،حممد ابن مكرم( ،ت711هـ1311/م) ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار
�صادر15 ،)-19( ،ج.

.9

9الأزرقي� ،أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن احمد( ،ت250هـ864/م)� ،أخبار
مكة وما جاء فيها من الآثار من الأنام ،حتقيق ر�شدي �صالح ملح�س،
بريوت ،دار الأندل�س1403 ،هـ1987/م.

1010البيتاوي ،جرب خ�ضري ،نابل�س يف كتب اجلغرافيني العرب وامل�سلمني ،جامعة
النجاح الوطنية ،كتاب نابل�س بني املا�ضي واحلا�رض1996 ،م.
1111ح�سن ال�شيخ ،عبد الرحمن ،ك�شف ما �ألقاه �أبلي�س من البهرج والتلبي�س
على قلب داوود ابن جرج�س ،الريا�ض ،دار العا�صمة1415 ،هـ1995/م.
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1212الدباغ ،م�صطفى مراد ،بالدنا فل�سطني ،كفر قرع ،فل�سطني ،دار الهدى،
 14 ،1991جملد.
1313الرتمذي ،حممد بن عي�سى( ،ت297هـ909/م)� ،سنن الرتمذي ،القاهرة،
جمعية املكنز الإ�سالمي1421 ،هـ2000/م2 ،ج.
1414جامعة القد�س املفتوحة ،امل�أثورات ال�شعبية ،عمان ،الأردن ،من�شورات
جامعة القد�س املفتوحة1996 ،م.
1515الداجوري ،حمد اهلل ،الب�صائر ملنكري التو�سل ب�أهل املقابر� ،أ�ستنبول ،تركيا،
(.)-19
1616الذهبي ،حممد بن حممد( ،ت748هـ1374/م)� ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق
�شعيب الأرنا�ؤط و�آخرين ،بريوت ،دار الر�سالة1410 ،هـ1990/م25 ،ج.
1717الزهاوي ،جميل ،الفجر ال�صادق يف الرد على منكري التو�سل والكرامات
واخلوارق ،القاهرة ،مطبعة الواعظ يف م�رص1332 ،هـ1911/م.
1818ال�سبكي ،عبد الوهاب بن علي( ،ت771هـ1319/م) ،طبقات ال�شافعية،
بريوت ،دار املعرفة1427 ،هـ1906/م.
1919ال�سهروردي ،نور الدين علي بن �أحمد( ،ت911هـ1500/م) ،وفاء الوفاء ب�أخبار
دار امل�صطفى ،حتقيق حممد حمي الدين عبد املجيد ،بريوت ،دار الكتب
العلمية1374 ،هـ1955/م.
�2020سورديل ،د.ج.د ،معجم التاريخ الإ�سالمي ،ترجمة �أ .احلكيم و�أخرين ،بريوت،
الدار اللبنانية للن�رش اجلامعي2009 ،م.
2121الطرباين� ،سليمان بن �أحمد( ،ت360هـ970/م)� ،سنن الطرباين ،بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة1410 ،هـ1989/م4 ،ج.
2222الطبي ،جنم الدين ،روافد الإميان يف عقائد الإ�سالم ،بريوت ،مطبعة الفرج،
(1425هـ2004/م).
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2323عثمان ،موفق الدين( ،ت615هـ1218/م) ،مر�شد الزوار �إىل قبور الأبرار ،حتقيق
حممد فتحي �أبو بكر ،القاهرة1415 ،هـ1994/م.
2424الع�سلي ،كامل ،مو�سم النبي مو�سى يف فل�سطني ،عمان ،من�شورات
اجلامعة الأردنية1990 ،م.
2525الغزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد( ،ت505هـ1111 /م)�،إحياء علوم الدين،
القاهرة ،دار املعرفة1402 ،هـ1982/م).
2626القلق�شندى� ،أحمد بن علي821( ،هـ1418/م)� ،صبح الأع�شى يف �صناعة
الإن�شا ،حتقيق حممد ح�سني �شم�س الدين ،بريوت ،دار املكتبة العلمية،
1417هـ1987/م14 ،ج.
2727كلبونة ،عبد اهلل ،تاريخ مدينة نابل�س ،نابل�س( ،د،م)1992 ،م.
2828م�سلم ،م�سلم بن احلجاج( ،ت261هـ874/م)� ،صحيح م�سلم ،القاهرة،
مكتبة حممد وعلي �صبح ،القاهرة ،مكتبة حممد وعلي �صبح (3 ،)-19ج.
2929النابل�سي ،عبد الغني( ،ت1143هـ1730/م) ،احل�رضة الإن�سية يف الرحلة
القد�سية ،حتقيق �أكرم العلي ،بريوت ،دار �صادر1411 ،هـ1990/م.
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وثائق وصور:
مقام النبي يو�سف بالطة – نابل�س ()1

مقام اجلنيد – نابل�س ()2

مقام عماد الدين – نابل�س ()3
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�صور ال�شعرات النبوية يف امل�سجد احلنبلي نابل�س وامل�سلمون يتربكون بها ()4

مقام ال�رسي ال�سقطي – نابل�س ()5

مقام �سفيان الثوري -نابل�س ()6
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ملخص الـدراسة
أنموذجا
األدب الشعبي في فلسطين أغان النساء
ً

هدفت الدرا�سة التعرف �إىل الأدب ال�شعبي يف فل�سطني �أغان الن�ساء �أمنوذجاً،
وقد �سعت ال ّدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
.1

1التعرف �إىل �أغان الن�ساء يف فل�سطني.

.2

2م�ساهمة هذه الدرا�سة يف رفع الوعي املو�سيقي والثقافة املو�سيقية.

.3

3تو�ضيح الأغنية النّ�سائية من حيث مك ّوناتها املو�سيقية والإيقاعية

.4

4الت�سهيل على الباحثني يف جمال الرتاث عن طريق جمع الن�صو�ص الغنائية

وبالغتها اللغ ّوية وتثبيتها بالرتاث.

وحفظها مكتوبة.
ومن �أجل حتقيق تلك الأهداف ،قام الباحث مبراجعة ودرا�سة الأبحاث والدرا�سات
وامل�ؤلفات املتعلقة ب�أغان الن�ساء يف فل�سطني و�إجراء بع�ض املقابالت الع�شوائية
يف الريف الفل�سطيني وتدوين جمموعة من الأغاين الن�سائية يف املنا�سبات
املختلفة ،وقام مبراجعة عدد من املكتبات ،وزيارة امل�ؤ�س�سات ال�شعبية التي
تهتم يف جمع وتبويب الأمور الرتاثية التي تتعلق ب�أغا ِن الن�ساء يف فل�سطني
وا�ستطاع �أن يوفر جمموعة جيدة من املعلومات عن �أغاين الن�ساء يف فل�سطني
وا�ستخدم الباحث عينة ع�شوائية ممثلة من ن�ساء حمافظات فل�سطني و�أغاين
الن�ساء التي ت�ؤدي يف ُمنا�سبات خمتلفة ،ح َّققت �أهداف الدرا�سة ،وا�ستخدم
الباحث �أدوات جمع املعلومات ،والبيانات يف املنهج التاريخي التحليل الو�صفي،
من مالحظات حتليلي ٍة نافدةٍ للم�صادر التاريخ ّية ،وحتليل تقني للما ّدة التاريخية
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ّ
التحقق منها لدى الباحثني ومن م�صادرها الأ�صلية ،وذلك من �أجل
من حيث
ّ
التحقق من �صحة �أو زيف امل�صدر التاريخي ،وقام الباحث بجمع البيانات،
وتبويبها ،وعمل حتليل لكل ما يتع ّلق بالأهداف التي ت�ضمنتها الدرا�سة،
وتو�صلت ال ّدرا�سة �إىل النتائج التالية:
�أظهرت ال ِّدرا�سة �أ ّن الأغنية الن�سائية الفل�سطينية هي :اخلزينة التي �ضمت
�أ�شكال املجتمع املتجدد منذ �أن عرف الإن�سان ح�ضارته الرتاثية املو�سيقية،
وهي ال�شاهد على كينونة املجتمع مبمار�ساته ومعتقداته و�صفاته و�سماته
والتغيريات التي طر�أت عليه من حيث النهج وال�شكل وامل�ضمون ،ومن هنا
قمت بجمع عددٍ كبري ٍ من الأغاين الن�سائية من بع�ض ُقرى فل�سطني حيث
ت�شابهت ومتاثلت هذه النماذج بني قرية و�أخرى وو�ضعت منها عينة يف هذه
الوظيفي يف حتليل هذه الأغاين من حيث مكوناتها
الدرا�سة ،واتبعت املنهج
ّ
املو�سيقية ،والإيقاعية ،وبالغتها اللغوية ،وتثبيتها بالترُّ اث.

ولقد قمت بجمع العدد الأكرب من �أبيات كل �أغنية ،والتدقيق يف كلماتها
و�أحلانها كما تغنّى يف الأعرا�س واملُنا�سبات الترُّ اثية املُختلفة وتو�ضيح معنى
الكلمات الغريبة بهدف فهم الألفاظ وتذوُّق الأحلان و ُقمت بتدوين بع�ض
الأحلان مو�سيقيا ً حتى ي�سهل على العازفني عزفها ،وخوفا ً على تلك الأحلان
ال�ضياع يف موجات تل ُّوث الرتاث التي يعكف عليها بعد امللحنني واملوزعني
من َّ

بحجة الإبداع والتجديد.

وكان �أهم ما �أو�صى به الباحث �رضورة االهتمام بالترُّ اث الن�سائي الغنائي
وتدوينه حتى يبقى ب�أ�صالته كما غناه الأجداد ون�ؤديه نحن اليوم ،وكما
يتوارثه الأحفاد بعيدا ً عن كل محُ اوالت التجديد والتغيري يف مكنونات الترُّ اث
و�أ�صالته ،و�رضورة �إجراء درا�سات ممُ اثلة لهذه ال ِّدرا�سة يف محُ افظات فل�سطني
املُختلفة.
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نموذجا
النساء ُأ
الشعبي في فلسطين ِ
ً
أغان ِّ
األدب َّ
مقدمة الدراسة:
يُعترب ت ُراث �شعب فل�سطني ك�سائر تراث �شعوب العامل ،حيث �أنه غني بالفنون

التي تتميز ب�أهمية مزدوجة ،فمن ناحية �أنها تلعب دورا ً هاما ً يف توجيه ال�شعب
وتقرير منط حياته وتفكريه وت�رصفاته ،ومن ناحية �أخرى تعك�س الكثري من حياة
ال�شعب و�أفكاره و�أمانيه وم�شاكله و�أحا�سي�سه ،وقد انت�رش االهتمام العلمي يف
الفنون ال�شعبية لدى �شعوب العامل املختلفة يف القرنني الأخريين ،و�أ�صبحت
الدرا�سات يف هذا احلقل ثروة علمية ها ّمه يف معظم مكتبات دول العامل.

خا�ص ،والرتاث ال�شعبي بوج ٍه عا ٍّم قدميان قِدم املجتمع
فالأدب ال�شعبي بوج ٍه
ّ
والإن�سان نف�سه ،فقد جال الإن�سان القدمي يف �أرجاء الكون الوا�سع فوقع ب�رصه

على ظواهر ومظاهر غريبة ومبهمة ف�أخذ ي�ضع التعليالت والتف�سريات ملا ر�أى
لي�أن�س بها وي�أمن �رشها ويُ�سخرها خلدمته ،وكان النا�س �أميني ال يجيدون القراءة

والكتابة فجاء �إبداعهم �شفوياً ،و�أن�شئوا ح�ضارات خالدة ،تناقلت عرب الأجيال
بطريقة الرواية ال�شفوية ،و�أجنبت فل�سطني خالل القرون العديدة من �أبنائها
املُبدعني الذين �أَ ْث َروا احل�ضارة الإن�سانية يف م�ؤلفاتهم حيث اعتمدوا املنهج
املو�سوعي يف ت�ألفيهم.
فالأدب ال�شعبي يت�ضمن فروعا ً كثرية منها :احلكايات ،والأ�ساطري ،واخلرافات،
واملعتقدات ،والأمثال ال�شعبية ،والأقوال ال�سائدة ،واللهجات والنوادر ،والألغاز
وال�سري ،والأغاين ال�شعبية ومنها �أغاين الن�ساء وغريها ،وتعترب الأغنية
ّ

ال�شعبية من �أكرث �أنواع الأدب ال�شعبي ا�ستجابة لت�سجيل الأحداث واملواقف
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واملو�ضوعات وكما تت�صف بب�ساطتها و�رسعة انت�شارها وعفويتها وتنوع
�أ�شكالها الفلكلورية وثباتها ،وقدرتها على ا�ستيعاب كلمات وم�صطلحات
حديثة ومتنوعة ،وجمموع هذه ال�صفات جتعل من الأغنية ال�شعبية �سجال ً
وخا�ص ًة �أغا ِن الن�ساء منها،
للأحداث والظواهر البارزة� ،أي �أن الأغنية ال�شعبية
َّ

لي�ست مر�آة للتاريخ واملجتمع فح�سب ،بل ت ُ�ساهم يف بلورة الأهداف العليا
للمجتمع.
مشكلة الدراسة:
مل حتظ املكتبات واجلامعات العربية بدرا�سات كثرية تتعلق ب�أغاين الن�ساء
يف فل�سطني ،فب�سبب ن ُدرة الدرا�سات التي كتبت وبحثت يف �أغاين الن�ساء
يف فل�سطني قمت ب�إعداد هذه الدرا�سة ،وتتخل�ص م�شكلة هذه الدرا�سة
بالإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
هل هناك معرفة كافية يف �أغان الن�ساء يف فل�سطني ،وما مدى م�ساهمة
هذه الدرا�سة يف تو�ضيح هذه املعرفة؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
.1

1التعرف �إىل �أغان الن�ساء يف فل�سطني.

.2

2م�ساهمة هذه الدرا�سة يف رفع الوعي املو�سيقي والثقافة املو�سيقية.

.3

3تو�ضيح الأغنية النّ�سائية من حيث مك ّوناتها املو�سيقية والإيقاعية

.4

4الت�سهيل على الباحثني يف جمال الرتاث عن طريق جمع الن�صو�ص

وبالغتها اللغ ّوية وتثبيتها بالرتاث.

الغنائية وحفظها مكتوبة.
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أهمية الدراسة:
ميكن حتديد �أهمية الدرا�سة من خالل ما يلي:
.1

1ت ُعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات الرائدة يف الرتاث حيث �أنها عنيت يف �أغان
الن�ساء يف فل�سطني.

.2

�2أغان الن�ساء جزء هام من الرتاث ال�شعبي والذي ميثل الهوية التي تف�صح
عن ثقافة �أي �شعب من ال�شعوب.

.3

3تقوية دعائم الأغنية القومية العربية.

.4

4املحافظة على الرتاث الن�سائي الغنائي.

.5

5تو�ضيح التمايز يف الرتاث العربي يف �أغان الن�ساء.

.6

6ا�ستخال�ص الكثري من املمار�سات التي كانت قائمة يف حقبة معينة من
الزمن لر�سم �صورة للمجتمع النّ�سائي يف فل�سطني.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من ن�ساء فل�سطني يف ال�ضفة الغربية يف
العام الدرا�سي 2010-2011م.
محددات أساسية:
حيث التزم الباحث �أثناء درا�سته باحلدود الآتية:
.1

1املحدد الب�رشي :ن�ساء فل�سطني.

.2

2املحدد املكاين :حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية.

.3

3املحدد الزماين :مت �إجراء هذه الدرا�سة يف الفرتة الزمنية الواقعة بني
 2/4/2010ولغاية 25/8/2011م.
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منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي الو�صفي نظرا ً ملالئمته لأغرا�ض الدرا�سة.
مجتمع الدراسة:
تك ّون جمتمع الدرا�سة من ن�ساء حمافظات ال�ضفة الغربية يف فل�سطني.
عينة الدراسة:
ّ
عينة ع�شوائية ممثلة من ن�ساء محُ افظات فل�سطني و�أغاين الن�ساء التي تُ�ؤدَّي
يف ُمنا�سبات مخُ تلفة.
مصطلحات الدراسة:
الفولكلور:

هو جمموعة من املعارف واخلربات والفنون ،عبرّ الإن�سان بوا�سطتها عن
�أحا�سي�سه ورغباته وجتربته ،وجعلها هاديا ً له يف تنظيم �أموره احلياتية،
واالجتماعية ،ويُحافظ املجتمع على نقلها من جيل �إىل اجليل الذي يليه )1(...

ويَعترب الباحث وليم جون توما�س هو �أول من �صاغ يف اجنلرتا م�صطلح( (Fol k

 ،)loreحيث يت�ألف هذا امل�صطلح من �شقني الأول  ) )Folkويعني العا ّمة �أو
ال�شعب ،والثاين  ) )Loreويعني املعرفة ،فيكون معنى هذا املُ�صطلح معارف
عامة.
مفهوم األغنية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1علقم نبيل :مدخل لدرا�سة الفولكلور
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معني� ،إذ يعتمد على احتاد
الأغنية هي قالب مو�سيقي  ) )Formله �شكل ّ

الكلمة بالنّغم �ضمن وزن �شعري معينّ للكالم ومقام مو�سيقي معينّ ل ّلحن
.)2( ...
إجراءات الدراسة:
قام الباحث مبراجعة ودرا�سة الأبحاث والدرا�سات وامل�ؤلفات املتعلقة ب�أغان
الن�ساء يف فل�سطني و�إجراء بع�ض املقابالت الع�شوائية يف الريف الفل�سطيني
وتدوين جمموعة من الأغاين الن�سائية يف املنا�سبات املختلفة ،وقام مبراجعة
عدد من املكتبات وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية التي تهتم يف جمع وتبويب الأمور
الرتاثية التي تتعلق ب�أغا ِن الن�ساء يف فل�سطني وا�ستطاع �أن يوفر جمموعة
جيدة من املعلومات عن �أغاين الن�ساء يف فل�سطني وفيما يلي عر�ض حتليلي ملا
تو�صل وقام به الباحث:
النساء:
طريقة أداء الغناء عند ّ
ويتم ذلك بطريقتني خمتلفتني متاماً ،ف�أ ّما الطريقة الأوىل ت ُر ّدد الن�ساء الغناء
وذلك بتكرار جملة �أو �شطر واحد �سجاال ً بني ّ
القوالة وباقي النّ�ساء ،حيث تغنى
الأهازيج �أو الرتاويد ،والقوالة هي املغنّية �أو امل�ؤدية الرئي�سة للأغنية ،حيث تقوم
جتمع
امر�أة �أخرى مب�شاركتها الأداء بُغية �إي�صال ال�صوت �إىل �أبعد نقطة من ّ

النّ�ساء ،ويتم التّن�سيق بني املر�أتني الختيار املقطع املراد غنا�ؤه حيث ت�سمعه
ت�سمي الق ّوالة بالب ّداعه حيث �أنها
باقي النّ�ساء وتقوم بتكراره وهناك مناطق
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )2الأغاين الفولكلورية الن�سائية :نائلة ل ّب�س.
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تظهر �إبداعاتها من خالل التغيري والتبديل يف بع�ض �أبيات الغناء مبا ينا�سب
املوقف ومعطيات الو�ضع )1( ..
�أما �أغاين الزغاريد �أو ما ي�سمى باملهاهاه ،والتي هي عبارة بيتني من ال�شعر
العا ّمي يف �أربعة �أ�شطر حيث حتمل فكرة واحدة ،غنّية بالبالغة ومنتهية

�شطورها بقافية واحدة� ،أو ي�شرتك ّ
كل �شطرين متقابلني بنف�س القافية،
�أو يكون لل�شطر الأول وال�شطر الأخري نف�س القافية� ،أو يكون لل�شطر الأول
وال�شطر الأخري نف�س القافية ،فت�ؤدى ب�شكل فردي ،تقوم ب�أدائه امر�أة واحدة
يتّ�سم �صوتها بالقوي واجلهوري والنف�س الطويل ،حتى يت�سنّى لها �إي�صال
الأغنية �إىل �أكرب عدد من املدع ّوين)2( ...

تبد�أ الزغاريد بكلمة �آي يي �أو �آي ها والتي تتطلب قدرة عالية يف الأداء ويُق�صد

ثم
بهذه البدايات لفت االنتباه ملا يراد غنا�ؤه حيث ت�ؤدي ال�شطر الأول ومن ّ

ت�صمت قليال قبل �أن ت�ست�أنف نف�س املق ّدمة متبعة �إياها بال�شطر الثاين،
وهكذا حتى تكمل ال�شطور الأربعة خامتة �إياها بالزغرودة املعروفة لولو لو لو
لو  ......لي�ش
النساء في فلسطين:
إيقاع أغاني ّ
دائما ً ما يغلب على الأغاين الن�سائية الفل�سطينية الإيقاع الثنائي �أو امليزان
الب�سيط ( ،)4/2حيث يتنا�سب هذا الإيقاع مع الهدف الأول من �أداء هذا النّوع
من الغناء الفولكلوري وهو ال ّرق�ص مب�صاحبة التّ�صفيق �أو �ضبط �إيقاع حركات
الأرجل �أثناء الدبكة.

وهناك بع�ض الأغاين غري املو ّقعة� ،إذ �أن الأكف تكون م�شغولة مبُزاولة �أعمال
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هي املق�صودة من الأغنية ولي�س الت�صفيق �أو الرق�ص ،مثل �أغاين الطبخ
واال�ستعداد له ،و�أغاين احلنّاء� ،إذ عندها يكون الهدف من الغناء مغايرا للهدف
الأول – الت�صفيق والرق�ص -حيث ت�ستهدف �إبعاد امللل عن الن�ساء �أثناء الطبخ
وحت�ضري الطعام �أو و�ضع احلنّاء على يدي العرو�س ورجليها.
ويالحظ وجود بع�ض الأوزان الإيقاعية املركبة �صعبة الأداء مثل �أغنية يا جملتي
يا �أحبابي ()2( .)2/3 ، 2/2
النسائية:
موسيقا األغاني ّ
يُطلق الكثري من النّا�س على الأغاين النّ�سائية اخلا�صة بالعرو�س با�سم الرتاويد
و ُمفردها ترويدة وعرفها نبيل علقم يف كتابه مدخل لدرا�سة الفولكلور ب�أنها
�أغنية ن�سائية ت�ؤديها املر�أة
ُمنفردة �أثناء العمل يف البيت �أو يف اخلالء وذلك لت�شكو همومها ،ويفهم �ضمنا ً
من الرتاويد ب�أنها �أغنيات حزينة و ُم�ؤثرة هدفها الأول وداع العرو�س و�إ�سالة
خا�صة �إذا
دُموعها هي واحلا�رضات عندها وقد ي�صل ذلك �إىل درجة االنتحاب،
ّ

كانت العرو�س غريبة.

وتعبرية ترويدة �أ�صلها ر ّود يُر ّود �أي رد ّد حلنا ً وك ّرره م ّرات عديدة ُمتتالية ،و�إذا

تفح�صنا �أغان و�أحلان الن�ساء يف فل�سطني وجدنا �أنها جمعيا ً لها خا�صية
موحدة وهي ترديد اللحن وتكراره بال ّرغم من تغيرّ الكلمات �أو املو�ضوع داخل
الأغنية نف�سها� ،أي �أ ّن الأغنية تبد�أ وتنتهي بنف�س اجلملة املو�سيقية الرتيبة

املتك ّررة ومنها �أطلق عليها م�صطلح ترويدة.

وهناك تف�سري �آخر لكلمة تراويد حيث يُق�صد بها الغناء اخلا�ص بالعرو�س ،حيث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2عبد العزيز �أبو هدبه :دور البالغة يف تطوير الأغنية الفل�سطينية.
( )2نائلة ل ّب�س :الأغاين الفولكلورية النّ�سائية.
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حب ،وقد �شاع
يكرث تكرار كلمة رويدتي والتي معناها (يا من �أريد)� ،أي يا من �أُ ّ
أحب وعليه تكون �أغان
ا�ستعمال كلمة �أُريد �أو بالعامية (بريد) بدل كلمة � ّ
خا�صة بالعرو�س وهي االبنة احلبيبة الغالية.
الرتاويد
ّ

يغلب طابع الإيجاز على �أحلان الأغاين الن�سائية �أو اجلملة املو�سيقية املرددة يف

الأغنية� ،إذ ترتاوح بني ثالثة مقاطع �إىل �ستة مقاطع مو�سيقية �أي خانات ،و�أكرث
ما مي ّيز هذه اجلمل الّلحنية املقت�ضبة هو �شدة احل�سا�سية وق ّوتها على التعبري،

�إذ �أنها تنبع من حم�ض ال�شعور بال�شيء �أو العمل �أو املمار�سة ،ف�إذا غنّت النّ�ساء
للفر�س (هوجي وموجي يا فر�س) �شعر امل�ستمع ب�أن القلوب ترق�ص طربا ً وترمنا ً
مع وقع حوافر الفر�س ،فتفي�ض امل�شاعر بالفرح واالبتهاج ،و�إذا قلن (�سجل يا
�سجل و�أطلعوين غريبة) امتلأت املدامع وذرف منها ال ّدمع ب�سخاء ،و�إذا
قا�ضي
ّ

غنّني “جيت �أهني وغنّي من�شان �أ ّمه” ف�إن ال�شعور بالتحنني والإح�سا�س به
ميلأن املدى.
كان العرب قدميا ً يتعاملون بالأحلان من خالل الأغاين ،وهي عادات قدمية �إذ كان
يدفع بالنّ�ساء �إىل �ساحات الوغى للغناء و�إثارة احلما�سة ،وم�شاعر الفر�سان
وحثهم على احلرب والقتال حتى النّ�رص.
حدود نغمات ُمعينة بل هي ُمتغرية
�إن احلان هذه الأغنيات غري ثابتة �ضمن ُ
�ضمن جمموعة نغماتٍ ترتكز على املقام الذي بُني عليه ال ّلحن �أو املقطع من
املقام (اجلن�س) �إىل جانب ثبوت الوزن والإيقاع ،وقد بُنيت الأحلان على املقامات

ال�رشقية ال�صميمة مثل “البياتي ،الهزام ،الرا�ست� ،سيكاه� ،صبا”

النسائية:
البالغة في األغاني ّ
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ُهناك الكثري من �ضرُ وب البالغة يف الأغاين النّ�سائية الفل�سطينية ،خا�صة
أهمها:
�أغاين املُهاهاه �أو الزغاريد ،ومن � ّ

ّمني
الت�شبيهات ،املجاز ،الكناية� ،صيغ املبالغة ،النداء والت ّ

ومن الأمثلة على ذلك:
التشبيه:

.1

1الوجه دورة القمر

.2

2انت احلبق عالطبق

.3

وهمام مثل جوز احلمام
 3ح�سنه
ّ

المجاز:

.1

و�ست البنات انت
1عود القنا ما انحنى
ّ

.2

2يا وردة فتّحت يف �شهر كانون

.3

3يا �شجرة امل�ستكي

التمني:
ّ

.1

1يا ريتني يا مليحه على و�سطك زن ّار

.2

�سمت
2ريت ال ّلي �شافت ال�شباب وما ّ

النداء:
ّ

.1

�1أغاين املهاهاه �أو الزغاريد حيث تبد�أ مبا ي�شبه النداء

.2

2يا رايحة لأم العري�س قوليلها)1(....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( .. )1نائلة لب�س :الأغاين الفولكلورية الن�سائية.

النسائية الفلسطينية:
وظائف األغاني ّ
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لقد عاي�شت الأغاين الفولكلورية الفل�سطينية فرتات زمنية طويلة يف خمتلف
الظروف والأو�ضاع وقد �أ ّدى الغناء – وال يزال – تلك الوظائف الها ّمة والتي
هي من �أ�س�س مك ّونات الفولكلور ،و�أ ّما الوظائف الغنائية الفولكلورية التي
تنطبق على الغناء النّ�سائي فهي)2( :
( )1الوظيفة االجتماعية:

االنتماء م�صطلح �أوجده الإن�سان ليُعرب به عن طبيعته االجتماعية وح ّبه
للت�آلف �ضمن جمموعات تبد�أ �صغريه داخل الأ�رسة – خلية املجتمع الأوىل-
وت�أخذ يف االمتداد حتى تعم الب�رشية جمعاء.
ولكننا جند �أ َّن ُهناك فرقا ً كبريا ً يف االنتماء بني ال ّرجل واملر�أة ،وقد يظهر هذا جليا ً

من خالل الأغاين الفولكلورية عا ّمة ،فالرجل هو الأب ،والأخ والولد ،هو الزعيم
�أو ال�شيخ ،هو الفار�س والبطل ،هو حامي احلمى ،وتفي�ض الأغاين النّ�سائية
بالتعابري التي ت ُظهر جميع ممُ ار�سات الرجال يف افتخار ٍ واعتزاز ٍ كبريين ،هي يف
جمملها �أقرب �إىل املبالغات الواقعية ،بينما ال ت�شكل املر�أة يف الغناء ال ّرجايل
وحاجياته اليومية ،وبالرغم من اقت�سامها حياته
�سوى �إحدى متطلباته
ّ
و ُم�شاركتها له ،ف�إننا جندها يف �أغانيه واحدا ً من املو�ضوعات املطروحة والتي
يخ�صها بالتّغزل و�إثارة النزعات العاطفية لي�س �إال.
وتبعيتها له بدءا ً بالأب،
حبها وفخرها بالرجل
ّ
ومن الأمثلة عن تعبري املر�أة عن ُ

ثم الأخ والزوج والولد والعائلة واحلمولة والبلد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( .. )2نائلة لب�س :الأغاين الفولكلورية الن�سائية.
فمن أغاني المهاهاة لألب:

لوالك يا ب ّيي ما رفعت �أنا را�سي

وال لب�ست الثوب ب�أربع حوا�شي
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ما كان ظعني ب�أول الظعون ما�شي

ومن أغاني المهاهاة لألخوة:

		
وح�سان اهلل يخليهم
علي
ّ

ط ّلت ح�سنه من ال�شباك تناغيهم

بلعبوا بال�سيف يف عالليهم
وتقول هدول �إخوتي يارب خ ّليهم

ومن أغاني المهاهاة لألوالد:

		
يوم ب�شوفكو ميّا بن�رشح بايل

بفرح فيكو ميّا فرحة التّجار باملايل

ح�سان يا هيكل العايل
يا بنّينا يا ّ

انتو بالدنيا �سندي ورا�س مايل

ومن أغاني المهاهاة للزوج:

يا بي فالن يا �شعري على ظهري

عمود بيتي ويا �سند ظهري

وانا متنّيت للتبغ�ضك تبلى بالقهري

ومتوت حزينة ومك�سورة الظهري

ومن أغاني المهاهاة للعم:

		
عمي و يا عيني
بي (فالن) يا ّ
يا ّ

�أنا متنّيتك ع �أر�ض ّ
ال�شام حتكمها

و�أنا متنّيتك قلعة بوجهني
وتنقل ح�صاها عالنّعامني

ومن أغاني المهاهاة للزعيم:

بي (فالن) مني ق ّدك ومني ن ّدك
يا ّ

يا برج عايل وريت البني ما ه ّدك

�أدر�س عدوك در�س الزيت ع ب ّدك رز ّقك على اهلل وما ه ّو على عبدك

وهكذا للعائلة ،واحلمولة ،والبلد.
( )2الوظيفة العاطفية والنفسية:

عواطف الإن�سان وتقلباته النف�سية تنعك�س على ت�رصفاته اليومية ،فمثال ً
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انحبا�س املطر كان يلج�أ �إىل غناء اال�ستمطار �أو اال�ست�سقاء ،يت�ضرّ ع وي�صلي،
وبعد الظلم كان يلج�أ �إىل حركات التح ّرر ليُ�صبح �س ّيد الأر�ض ،وهكذا �سارت
حياته مت�أرجحة بني اخلري وال�رش ،بني الأخذ القليل والعطاء الكثري ،وقد خا�ضت

الأغنية الفولكلورية الن�سائية جميع تلك املجاالت ،ومن الأمثلة على ذلك:
ال�صرب وطول االنتظار تقول �إحدى �أغاين املهاهاة:
يف مو�ضوع ّ
		
�إحنا �صربنا وقلنا ما �صربنا �شي

�صربنا �صرب الطريق على اخليال واملا�شي

يا ما م�شينا ودمع العني ر�رشا�شي واحلمد للهّ ربحنا وما خ�رسنا �شي

ويف مو�ضوع �إقامة ال�صلح بني �أطراف النّزاع:
		
الغ�ضه
�شب (فالن) يار ّمانة
يا
ّ
ّ

وان انطوك كل املال يا خ ّيي ال تر�ضى

ف�ضه
يا �سمكة بالبحر تدرج ع زرد ّ
وال�صلح بيناتكو ال عا�شت البغ�ضه

وكذلك يف مو�ضوع الفراق ،واحلب والغزل ،وتر�سيخ القيم واملعارف الثقافية

ال�شعبية
النفعية:
( )3الوظيفة ّ

من هذه الوظائف ناحية ذوق ّية وجمالية وحياتية تتعلق بوجود الإن�سان داخل

بيئة معينة ،فمنها مثال ً �إظهار اجلمال كما تراه العني ال�شعبية ،فلكل ا ّمة
مقايي�س ،ترى من خاللها اجلمال وتتفاعل معه �سواءً �أكان يف الأ�شكال �أو الألوان.
 ومن �أغاين املهاهاة للعرو�س التي تتحدث عن ذلك:الطول طول القنا والعنق مايل ميل
واخل�رص من رقته هد القوى واحليل
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ال�ضحى يا مفطرات الليل
يا �صاميات
ّ

ردوا علي غزايل ما بقى يل حيل

وكذلك :وعيونك ال�سود ذبحتني رفايفها
وخدودك احلمر ما بقدر �أخالفها
يا ماخذ اخليل الأ�صايل عن معالفها
�صار يل تنا�رش �سنه هالروح مكلفها
( )4الوظيفة العقائدية:

ال تقت�رص وظيفة العقيدة يف حياة الإن�سان على انتمائه �إىل فئة دينية معينة،
بل �إنها تتحكم برتبية الفرد داخل الأ�رسة� ،إذ ت�سيطر املمار�سات الدينية على

مخُ تلف التّ�رصفات مثل لفظة الب�سملة قبل ال�شرُّ وع يف الأكل ،و�شعور االنتماء
الديني يُرافق مخُ تلف مراحل تط ّورات الفرد ،وقدر ظهرت هذه املعتقدات جل ّية

يف الغناء النّ�سائي منها :الإميان باهلل تعاىل واالتكال عليه ،والإميان بالأنبياء
والر�سل والأولياء وذكر املقامات املُق ّد�سة للربكة ،و�إيفاء النُّذور.
ومن �أمثلة الأغاين الن�سائية على ذلك:
 تغني النّ�ساء يف بداية �أي موكب للعرو�س:�سريوا على ما ق ّدر اهلل والكاتبو ربك ي�صري
يا اهلل ّ
		
توكلنا عليك

يارب يا نعم الوكيل
ّ

 ومن �أغاين النّ�ساء يف تزين العري�س:قول يل وين تزيّنت (فالن) يا �أ�سمر

يف الكعبة ال�رشيفة واخل�رض الأخ�رض
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 �أما يف �أغاين املهاهاة:		
ريتو مبارك

ريتو �سبع بركات

كما بارك حممد

ع جبل عرفات

عناصر األغنية النسائية)1( :
مار�ست املر�أة الريفية الغناء وتفاعلت معه من خالل ما �شاهدته والحظته
أح�ست به �ضمن البيئة املحيطة بها ،ولقد �أجملت املر�أة ّ
كل املمار�سات
و� ّ
و�شتى نواحي احلياة �ضمن �أغانيها ،ومن املوا�ضيع التي ت�ضمنتها تلك الأغاين

والتي �أتت على ذكرها ما يلي:
 -1املهر ،ال�ضيافة ،الغزوات ،املوالد ،نحر الذبائح ،ال�صلح الع�شائري ،ركوب
الهودج ،الزفه ،التهاين ،تعدد الزوجات ،زواج البدل ،لعب ال�سيف ،حمام العري�س،
الدعوات والعزومات وغري ذلك.
 -2عادات وتقاليد:
حق اجلار ،رد العني ،ذكر ا�سم اهلل ور�سله والأولياء ،ال�سخاء الكرم ،النخوة،
الأ�صل الطيب ،العيب والعار ،خلف ال�صبيان ،الدالل ،كيد الأعادي وغري ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائلة لب�س :الأغاين الفولكلورية الن�سائية.

� -3أدوات ا�ستعمال خمتلفة:
فناجني ،طبق� ،صينيه� ،س ّلة ،مفتاح ،قناين ،خابية� ،إبريق ،كا�سة ،مرايا ،الفرا�ش،
ري�ش النّعام ،احل�صريه وغري ذلك.
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 -4جموهرات وحلي ومعادن:
عقد ،خامت ذهب ،ياقوت ،لولو ،مرجان� ،أملاز (ما�س) ،ف�ضة ،خرز ،حلق ،اقالده ،دبله،
خلخال ،ا�سواره وغري ذلك.
� -5أدوات حربّية:

بيارق ،طبل ،عود القنا ،رمح� ،سيف ،باروده� ،شربيه� ،شختوره ،وغري ذلك.

� -6أماكن �سكنها �أو ارتادها الإن�سان:
ديره ،وادي ،ال�رسايا ،حارة ،حي ،الربج ،بلكون ،رف البيت ،ال�ساقية ،العني،
ال�سنا�سل ،النبعه ،م�صطبه ،ال�سوق وغري ذلك.
 -7حيوانات:
مهره ،فر�س ،اخليل الأ�صايل ،جمل ،زرافة ،غزال ،عقرب ،كب�ش ،خروف ،منر ،وغري
ذلك.
 -8طيور:
ع�صفور ،حمام ،زغاليل ،حمام ب ّري ،نعامه ،ديك وغري ذلك.
 -9ج�سم الإن�سان:

الوجه ،اجلبني ،احلواجب ،الر�أ�س ،الرمو�ش ،العينني ،املدامع ،دمع العني ،اخلدود،
الأذن ،اجلدايل ،الرقبة ،وغري ذلك.
 -10نباتات خمتلفة:
كينا ،ورد� ،رسّي�س ،ريحان ،مريميه ،م�ستكي ،زهر الليمون ،ن ّوار ،قرفه ،زعرت ،ر ّمان،

لوز ،نخل ،قرنفل ،وغري ذلك.
 -11م�أكوالت وم�رشوبات:

�سمبو�سك ،منا�سف ،حلم� ،سمك ،خبز ،لنب رايب ،ع�سل ،زيت ،خل ،حليب ،زيت
طفاح ،ماء� ،شاي ،وغري ذلك.
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 -12مالب�س ن�سائية:
ع�صبه ،ع�صايب ،املنديل� ،شا�شة الرا�س ،قراميل ،زن ّار ،ك ّبود ،جاليل ،وغري ذلك.
 -13العمالت:

دينار ،لريات ،رياالت� ،شلونه.
� -14أ�سماء بلدان ومواقع جغرافية:
عمان ،جبل عرفات ،الكعبة ال�رشيفة،
بي�سان ،جنني ،نابل�س ،رام اهلل ،القد�سّ ،

وغري ذلك.

 -15مالب�س رجالية:
طربو�ش ،عقال ،ردان ،قمي�ص ،عباءة� ،رشوال ،بدله ،حمرمه ،قماط ،قمباز ،وغري
ذلك.
 -16الأقارب والأ�صدقاء:
�أبو العري�س� ،أبو العرو�س� ،أم العري�س� ،أم العرو�س ،الأخوة ،الأخوات ،اجلد ،اجل ّدة،
العم ،اخلال� ،شباب البلد ،احلمولة ،النا�س ،وغري ذلك.
� -17أعداد ومكاييل:
�ألفني ،ميت ا�سم اهلل� ،ألف دينار ،م ّيه على م ّيه ،قنطار� ،أربع مراكب� ،أ�ساور

ع�رشة ،وغري ذلك.

� -18ألوان حمببة:
زيتي ( الأخ�رض الغامق )� ،أخ�رض� ،أ�صفر ،رمادي ،بنّي� ،أ�سود� ،أبي�ض� ،أزرق� ،أحمر،
وغري ذلك.
 -19عبارات املبالغة:
ّ
�شكال ،وغري ذلك.
طعام� ،ص ّباب ،ك ّبا�س ،د ّقاق ،ط ّبال ،دبّاح،
ّ
 -20الكواكب والأجرام ال�سماوية:
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ال�صبح ،امليزان ،النجوم ،جنمة ،وغري ذلك.
ال�شم�س ،القمر ،الهالل ،جنمة ّ

 -21منا�صب و�ألقاب و�أ�صحاب �صنائع:

�شيخ ،م�أذون� ،سلطان ،الوايل ،اخليال� ،شهيد ،دكتور� ،أ�ستاذ ،فالح ،راعي ،ح ّداد،
�صائغ ،بناء ،وغري ذلك.
 -22كلمات �أجنبية:
عاملوديل ،موتور ،تك�سي ،كو�شان� ،سنجق ،با�شا� ،أفندية.
 -23تعابري املجامالت:
اهلل يجريك ،ريتك تتهنا� ،س�ألت رب ال�سما ،نذر علي ،يجعل طريقك ،ال عا�شت
رب ال�سما يحميك ،احلمد هلل ،ح ّلت الربكات ،وغري
الفرقة ،ريتك تظ ّلي عمارّ ،

ذلك.

 -24الأدعية ال�سلبية:
�ش ّلت ميينه ،ال بارك اهلل ،ال يجرب لكم خاطر ،ال يربّي لكم ذمه.
� -25أو�صاف ن�سائ ّية:

حلو الع�صابا ،بنت �أبو زيد� ،شلبية ،يا حلوة ،يا ريّانة ،يا مليحة� ،أم املنديل� ،أم
اخل�رص� ،ضمور اخل�رص ،مزيونة� ،شعرها للزنار ،ال�شم�س �أمنا ،القمر �أبونا ،ال�صدر

ميدان� ،سمرا ،بي�ضا ،عيونك ال�سود ،طولك نخلة ب�رسايا ،خدودك طرايا ،وغري
ذلك.
� -26أو�صاف رجالية:
ابن الكبار ،مزيون ،غايل ،ابن اخلري ،يا �أبو العيون ال�سود ،بدر ،عري�س الزين ،را�س
مايل ،ذهب يف كفة ميزان ،العزيز الغايل ،يا جويّد ،وغري ذلك.
� -27أنواع اخل�صومات:

حا�سد ،بغ�ضتك ،النذل ،عدو.
� -28أنواع امل�صائب والبالء:
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الذل ،العمى ،البني ،مك�سورة الظهر� ،ضيم ،متوت حزينة ،مك�سورة اخلاطر،
يتك�سرّ .
 -29من العطور:
م�سك ،روايح ،عنرب ،ريحة.
 -30عبارات ترحيب:
�أول ح�ضورك ،مرحبا ،هال ،م�سيكم باخلري ،ميت م�سا� ،رشّفتو املنازل� ،أهال و�سهال.
� -31أ�سماء الر�سل والأولياء:
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم� ،سيدنا عي�سى عليه ال�سالم ،النبي داوود،
فاطمة الزهراء ،ال�سيدة مرمي العذراء.
� -32شعائر دينية:
زيارة الكعبة ال�رشيفة (احلج) ،زيارة مقام النبي �شعيب ،زيارة اخل�رض ،الوقفة
على عرفات.
نماذج غنائية نسائية في مناسبات مختلفة مع التوضيح:
يا هال دار:
يا هال دار ب ّي�ض اهلل حجرك

يومن عربك
زيّنك (فالن)
ّ

يا هال ّدار طوبه على طوبه
زيّنك (فالن) على املو�ضه.
المناسبة:

قبل موكب اخلطبة من دار العري�س.
المعاني:
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عربك :دخلك،

يومن :عندما �أو يوم �أن

		
�أو�ضه :غرفة،

زينك :العري�س ي�ضفى البهجة على الدار
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مين ّلبسك محبس:

		
مني ل ّب�سك حمب�س يا(فالنه)

مني ل ّب�سك حمب�س يا ال ال

يا �شمعة ت�ضوي املجل�س يا(فالنه)

يا �شمعة ت�ضوي املجل�س يا ال ال

		
مني ل ّب�سك خامت يا ( فالنه)

مني ل ّب�سك خامت يا ال ال

يا �شمعة بدار احلاكم يا ( فالنه)

يا �شمعة بدار احلاكم يا ال ال

المناسبة:
عندما ينتهي العري�س من تلب�س عرو�سه القطع الذهبية.

مالحظة:

ترافق الأغاين الن�سائية مراحل �أيّة منا�سبة بدقة متناهية ،حيث ي�ستطيع

الإن�سان �أن يعرف خطوات العر�س من خالل تتبعه للأغاين.
ا ّدلّلي مي ّ اجلديلة

		
ا ّدللي مي ّ اجلديلة ا ّدلّلي

وال ّدنيا مطر وال تتب ّللي

حي وحارة.
ا ّدللي مي ّ اجلديلة ع �أ�سواره
		�إخوتك �ألفني يف ّ
ا ّدللي مي ّ اجلديلة ع اخلامت		�إخوتك �ألفني بح ّيو حاكم

		�إخوتك �ألفني بح ّيو بريوت.
ا ّدللي مي ّ اجلديلة ع الك ّبوت
المناسبة:

يف ك�سوة العرو�س
المعاني:
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تحليل األغنية:

تغنّى هذه الأغنية للعرو�س التي لها عدد كبري من الإخوة ،حيث تطلب العرو�س
ما تريد من الزينة واملالب�س.
احلق يا حالّق
ومتهل يا حالق تاييجو اخواتو
احلق يا حالق وم�سلحو بعباتو
ّ
		
احلق يا حالق باملو�س الرفيعة

وا�صرب يا حالّق تا تيجي ال ّربيعة

احلق يا حالق وام�سلحو ب�شالو

ومتهل يا حالّق تا ييجولو خوالو
ّ

		
الف�ضة
احلق يا حالق مبو�سك
ّ
		
احلق يا حالق واملو�س من ميّو

احلق يا حالّق الع ّدة ع الليمونة

وا�صرب يا حالّق زعالن تا ير�ضى

ومتهل يا حالّق حتى تيجي ا ّمو

وا�صرب يا حالّق تا تيجي املزيونة

المناسبة� :أثناء حالقة ذقن العري�س قبل احلمام.
المعاني :تاير�ضى :حتى ال ّر�ضى
الع ّدة :الأدوات

م�سحلو :ام�سح له
المضمون:

حتث الأغنية احلالّق على التّمهل وعدم تنفيذ عمله ب�رسعة انتظارا

للمدعوين من الأهل والأحباب.
حمال حمام الدار
		
حمال حمام الدار حمال زغاليلو

باحلمام ميّو تعاليلو
يا(فالن)
ّ

حمال حمام الدار حمال يوم يفق�س

باحلمام هاتولو تايلب�س
يا(فالن)
ّ

باحلمام هاتولو هاجلاكيت
حمال حمام الدار مع�ش�ش عرف البيت يا(فالن)
ّ
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باحلمام يا خيرّ تع �شوفو
يا(فالن)
ّ

حمام العري�س.
المناسبة :حيث تغنى هذه الأغنية �أثناء ّ
المفاهيم والمصطلحات:

الزغاليل :جمع زغلول وهو فرخ احلمام
تعاليلو� :أي اح�رضي عنده
هاتولو :اح�رضوا له
تع :تعال
ع�ش�ش� :صنع ع�شا
تايلب�س :حتى يلب�س
المضمون :يف هذه الأغنية �أكرث من وحدة ،ففي �صدر كل بيت جاء ذكر �أحد �أماكن
تواجد احلمام يف البيوت العربية� ،أ ّما يف �إعجاز الأبيات فان الوحدة عبارة عن
ممار�سات العري�س يف احلمام.
بالهنا مي ّ الهثا:
		
بالهنا مي ّ الهنا يا هن ّيه

		
عمو يجولو
�ش ّيعوا الوالد ّ

والتوت عيني على ال�شلب ّيه

		
ع ّددوا املهرة و�ش ّدوا عليها

ّ
		
املهفه
ع ّددوا املهرة وهاتوا

بالطبول وبالزمور يلعبو لو
تا ييجي (فالن) ويركب عليها
زفويل (فالن) حل ّد املز ّفه

المناسبة :قبل البدء بز ّفة العري�س �أو التزيني

المفاهيم والمصطلحات:

		
�ش ّيع :ن�رش،

يلعبولو :اللعب بال�سيف (الفرو�سية)

ع ّددوا املهره� :ألب�سو الفر�س ع ّدتها
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ّ
ّ
املن�شه ،وت�ستعمل لتحريك الهواء.
املهفه :وت�سمى
املز ّفه :املكان الذي �سي ّزف فيه العري�س.
بالهنا مي ّ الهنا :هنيئا لك ،التوت :مالت
ميلي ميلي يا �شجرة ال�سرّ ي�س:
ميلي وميلي يا �شجرة ال�سرّ ي�س

حملك �رسّي�س
ميلي وميلي وي�ش ّ

ميلي وميلي ع (فالن) هالعري�س

ميلي وميلي وميت ا�سم اهلل عليه

		
ميلي وميلي يا �شجرة الزيتون

حملك زيتون
ميلي وميلي وي�ش ّ

		
ميلي وميلي ع (فالن) هاملزيون

ميلي وميلي وميت ا�سم اهلل عليه

		
ميلي وميلي يا �شجرة التفاح

حملك تفاح
ميلي وميلي وي�ش ّ

		
ميلي وميلي ع (فالن) هالفالّح

المناسبة:

ميلي وميلي وميت ا�سم اهلل عليه

تقام مرا�سيم الزواج عادة يف ف�صل ال�صيف حيث تتاح فيه اجلوالت

اال�ستعرا�ضية يف �شوارع القرية بهدف الزفة بني الأ�شجار املثمرة وغريها.
المفاهيم :ميلي :انحني		 ،

مزيون :جميل.

م ّد ايدك حنّيها:
		
مد �إيدك حنّيها يا عري�س

م ّد ايدك حنّيها يا ال ال

		
ليله وافرح فيها يا عري�س

ليله وافرح فيها يا ال ال

		
مد ايدك نتفه نتفه يا عري�س

مد ايدك نتفه نتفه يا ال ال
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�شمعه وال تنطفي يا عري�س

�شمعه وال تنطفي يا ال ال

		
مد ايدك وال تهتم يا عري�س

مد ايدك وال تهتم يا ال ال

		
العم يا عري�س
حواليك �أوالد
ّ

حواليك �أوالد العم يا ال ال

“واقع وحتديات”

المناسبة� :أثناء و�ضع احلنّاء على ّ
كفي العري�س.
المفاهيم والمصطلحات:

نتفه نتفه :قليال قليال.
طاحت اخليل:

طاحت اخليل تلعب يف ميدان ال�شباب باللهّ ت�ص ّلوا ع النّبي قبل ت�شوفوا الأحباب

حممد يا خزاتك يا �إبلي�س
طاحت اخليل ترق�ص يف ميدان العري�س يا �صالتك يا
ّ

طاحت اخليل ترق�ص يف ميدان اخلالّن باللهّ ت�ص ّلوا ع النّبي قبل ت�شوفوا العر�سان
طاحت اخليل تلعب يف ميدان العري�س باللهّ ت�ص ّلوا ع النّبي قبل ت�شوفوا العري�س
ال�سري يف �أحد مواكب العر�س
المناسبة� :أثناء ّ
المفاهيم والمصطلحات:

طاحت :نزلت
العدوان :الأعداء
قبل ت�شوفوا :قبل �أن تروا.
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المعنى العام :تطلب الأغنية �إىل احلا�رضين الت�سميه على العري�س قبل ر�ؤيته ،وذلك
خوفا من احل�سد.
ت�ستاهلي يا �أ ّم العري�س:
		
ت�ستاهلي مي ّ العري�س الفرح

ت�ستاهلي ال ّدباح ع بوبكي

يتم عليكي
يا �أم العري�س اهلل ّ

�ست الكناين عابره عليكي

هاتوا ال�سواتي تن�سقي البطاطا

و�أب�رش يا (فالن) هالعرو�س خ ّياطه

		
يا �أم العري�س وف ّر�شي هاالو�ضه

�ست الكناين فايته عاملو�ضه

ع�صفور ه ّدى على عرق الدالية ما نوخذ �إال من البنات الغاليه

المناسبه:

يوم العر�س تذبح الذبائح ا�ستعدادا للطبخ واطعام ال�ضيوف.
مفاهيم ومصطلحات:

الكنّه :زوجة االبن ،تن�سقي :ن�سكب ،فايته :داخله.
املعنى العام :تخاطب هذه الأغنية �أم العري�س ،ب�أنه يحق لها �أن تفرح بابنها
و�ضيوفه وتقدمي الطعام والذبائح.

�ش ّد الها يا �أبوها:
		
�شد �إلها يا �أبوها �ش ّد الها

وان طلبت م�صاري ع ّد الها

		
�شد الها يا �أبوها عاملهره

وان طلبت م�صاري بالع�رشه

�شد الها يا �أبوها يا �أمري		

وانا طلبت م�صاري دنانري
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�شد الها يا �أبوها يا وزير		

وان طلبت م�صاري ع ّد كثري

�شد الها يا �أبوها على البا�ص		

وان طلبت م�صاري ع ّد �أملا�س

المناسبة:

عند خروج العرو�س من بيت والدها يف طريقها �إىل بيت عري�سها.
تحليل األغنية:

الوحدة املوجودة يف �صدر الأبيات هي �أدوات الركوب ( املهره ،الفر�س ،البا�ص) �أما
يف عجز الأبيات يف فان الوحده الرابطه هي العملة و�أجزا�ؤها.
المفاهيم والمصطلحات:

�شد :تعبري يعني تهيئة الفر�س للركوب ،بو�ضع ال�رسج و�ش ّده على بطن ال ّدابه.
عادات وتقاليد:

كانت العرو�س يف ال�سابق تركب على الفر�س جمانبة� ،أو على الهودج يف طريقها
�إىل بيت عري�سها ،وقد تغيرّ ت الفر�س �أو املهره �إىل تك�سي �أو با�ص ،من هنا نرى
�أن مبنى الأغنية ما زال حمافظا عليه ،ولكن �أ�ضيفت �إليه التطورات الع�رصّيه
التي طر�أت على �سبل احلياة ومنها و�سائل النقل.

يخلف عليكو:

		
يخلف عليكو وكثرّ اللهّ خريكو

وال عجبنا بالنّ�سايب غريكو

		�إحنا �ضيوفك من بالد بعيده
يابي (فالن) وكثرّ الترّ حيب
ّ
		
يابي (فالن) ال تكن عبو�س

ّ
�شكل ردانك واطلع العرو�س

		
يابي(فالن) جرية اهلل وجريتك

وانا الأماره نازلني بديرتك
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مني جاب جعلها من جبل الطور

ّ
وال�شعر من�شور
جابو (فالن)

		
يا عقال العري�س ل ّيتني ول ّيه

خذي (فالن) وافلحي يا بن ّيه

المناسبة:

بعد خروج العرو�س من دار والدها ،وقبل بداية املوكب الذي يو�صلها لبيت
العري�س.
المفاهيم والمصطلحات:

يخلف عليكم :عبارة جماملة مبعنى العو�ض عليكم
جابو :اح�رضه
جبل الطور :موجود طور يف النا�رصه وطور يف مدينة نابل�س.
ليتني ول ّيه :ملتو ثالث التواءات �أي �أنه من نوع معترب.
افلحي :اجنحي

ع ّدي رجالك ق ّدامك:
ع ّدي رجالك قدامك يا بنت النا�س	�أنا رجايل قدامي بريفعوا الرا�س
م�شي رجالك قدامك يا ام اخل�رص
ّ

		
م�شي رجالك قدامك مي ّ املنديل

م�شي رجالك قدامك مي ّ املك�سي
ّ

و�أنا رجايل قدامي على م�رص
و�أنا رجايل قدامي على جنني
و�أنا رجايل قدامي على القد�س

المناسبة:

عند خروج العرو�س من بيت والدها �أو �أحد �أقاربها
مالحظة:

تظهر يف هذه الأغنية عادة عربية ال زالت متّبعة حتى يومنا هذا ،وهي تقدم
ال ّرجال على الن�ساء يف موكب العر�س �أو �أيّة منا�سبة �أخرى ،تتفاخر هذه الأغنية
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ب�أن الرجال يتق ّدمون العرو�س ،وذلك اعتزازا و�إكراما لهم.
�س ّبل عيونو:

بعدو �صغري وكيف �أهلو يبعونه

		
�س ّبل عيونو ومد ايدو يحنّونو

		
يا ملّي يا ملّي ه ّييلي القراميل

وطلعت من الدار وما و ّدعت انا جيلي

يا ملّي يا ملّي ّ
		
ح�شيلي اخل ّدات

وطلعت من ال ّدار وما و ّدعت خ ّياتي

حلفت ( فالنه) وما تطلع من العتبه	�إال بطوق م�شن�شل يخلع ال ّرقبه

ان كنّك غريبه هيلي من الدمع طا�سه يا�أهل الغريبه يدو�سو بال�سنه فرا�شي
يا �أهل الغريبة وال يجرب لكم خاطر

ّ
العم هال�شاطر
و�شو عماكم عن ابن
ّ

وي�ش هالغزال الذي من حو�شنا مارق

ّ
كفه حمنّا وبوزه بالع�سل غارق

وي�ش هالغزال الذي قاعد يحنّونو

خ�رصو رقيق وباملنديل يلفونه

يا �أهل الغريبه ويهيل من ال ّدمع هيله من العيد للعيد تاي�شلو لك �شيله

حنّوا العراي�س وما حنّويل ديّاتي		
البن ّيات

حنّوا العراي�س وما حنّويل �أ�صابيعي

يا حمال النّومه يف ح�ضن
يا حمال النّومه يف ح�ضون املرابيع

المناسبة:

تغنى يف حناء العري�س �أو العرو�س مع املقربني من �أهل العري�س �أو �أهل العرو�س
وذلك يف ال�سهره.

المفاهيم والمصطلحات:

		
رق ّيق :رقيق،

يحنّونو :ي�ضعون احلناء يف يديه،

املرابيع :البنات يف ريعان ال�شباب،

باملنديل ي�ضمونه :كنايه عن خ�رص

العرو�س النحيل
		
بوز :الفم،
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القراميل :خ�صل من اخليوط القطنية ال�سوداء ت�ضاف �إىل خ�صل ّ
ال�شعر
ج ّره :وعاء من الفخار حلفظ املاء.

			
طا�سه :وعاء للماء،
تحليل األغنية:

تغنى هذه الأغنية بطريقة حزينة حيث تذرف الدموع الكرث وفيها من الكلمات
املعربة التي تتحدث عن فراق العرو�س لبيت �أهلها وتذكري �أهلها ب�أن يزوروها
ب�شكل م�ستمر ولي�س فقط بالأعياد واملنا�سبات والأم ت�ستعيد هنا يف ذاكرتها
ما حدث لها يوم كانت هي نف�سها تلك امل�سماه عرو�سا ف�آن الأوان �أن تودع فلذة
كبدها �إىل بيت الزوجية.
�سجل:
�سجل يا قا�ضي
ّ
ّ

�سجل واطلعوين غريبة
�سجل يا قا�ضي
ّ
ّ
		
ا ّمي بالبيت تع ّيط

واختي تقول حبيبه

�سجل واطلعوين من احلاره
�سجل يا قا�ضي ّ
ّ
ا ّمي بالبيت تعيط

واختي تقول ياخ�ساره

�سجل واطلعونه من العيله
�سجل يا قا�ضي
ّ
ّ
		
تعيط
ا ّمي بالبيت ّ

واختي تقول حبيبه

واطلعوين من احلاره
واختي تقول يا خ�ساره
واطلعونه من العيله

واختي تقول يا ويلي

�سجل واطلعوين من البلد
�سجل يا قا�ضي
ّ
ّ
		
ا ّمي بالبيت تع ّيط

واطلعوين غريبة

واختي تقول يا ويلي

واطلعوين من البلد

واختي تقول للأبد

واختي تقول للأبد

المفاهيم والمصطلحات:

�أطلعوين :ز ّوجوين،

		
تع ّيط :تبكي،

ياويلي :من �شدة االمل.

تحليل األغنية:

تورد هذه الأغنية �أنواع الغربة :حيث خروج البنت من �إطار العائلة واحلارة هي
غربة ،لكنّها تهون �إذا ما قورنت بغربتها عن بلدها (البيتان  )8،7وهذه هي
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ّ
الطامة الكربى ،ويرجع هذا الأمل لأ�سباب ح�ضارية ترتبط بالإمكانيات ال�ضئيلة
ّ
وتنقله من بلد �إىل بلد.
واملحدودة ل�سفر الإن�سان
لقد كان الإن�سان يتك ّبد م�شاق كبرية يف �أ�سفاره وتنقالته من بلد �إىل �آخر راكبا

دابّته التي هي �إما الفر�س و�إما احلمار� ،إ�ضافة �إىل تعر�ضه لأحوال الطق�س من
جهة و�إمكانية تعر�ضه لل�صو�ص وقطاع الطرق من ناحية وتعر�ضه لل�سلب

والنهب ،ومن جهة �أخرى مرافقته �صعبه لعدم ات�ساع ظهر الدابّه لأكرث من
راكب خ�صو�صا �إذا كان معه حمولة �أو �أغرا�ض.

�أما الن�ساء فقد كان �سفرهن يعترب حادثا يثري االهتمام ،و�إننا نرى حتى الآن من
الن�ساء املعمرات من مل ي�سبق لها �أن انتقلت من قريتها �إال نادرا ،ويف ال�سنوات
الأخرية تغري ذلك عندما ربطت القرى ب�شبكة الطرق ،فهذا هو ال�سبب الذي
من �أجله ن�سمع نواح الأم والأخت على العرو�س الغريبة عن البلد وهذا من �أهم
أقاربهن مما ينتج
دوافع تهافت ال�شباب على الزواج من القريبات وتع ّلق البنات ب�
ّ
عنه انخفا�ض يف ن�سبة الذكاء وتف�شي العاهات وتوارثها ،وهذه الظاهرة قد
�أثبتها العلم احلديث الذي يح ّذر من زواج الأقارب ،كما حذر منها الر�سول حممد
عليه ال�صالة وال�سالم عندما قال يف حديثه ال�صحيح ( غ ّربوا النّكاح).

جيت �أهنّي و�أغنّي:
		
جيت �أهني و�أغني من�شان ا ّمه

كمه
فتّحت ورده بي�ضه على ّ

جيت �أهني واغني من�شان عمته

فتّحت ورده بي�ضه على تخته

جيت �أهني واغني من�شان خاله

فتحت ورده بي�ضه على عقاله

جيت �أهني واغني بدار العري�س		

فتحت ورده بي�ضه على القمي�ص
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اهلل يخ ّليلي (فالن) رفع ظهري

المناسبة:

هذه الأغنية يف �أ�سبوع املباركة بعد العر�س
المفاهيم والمصطلحات:

عمل عمال ً م�رشفا ً
من�شان :لأجل  ،تخته� :رسيره ،تعو :تعالوا ،رفع ظهريّ :
المعنى العام:

الق�سم الأول من الأغنية هو على ل�سان املدع ّوات لدار العري�س� ،أما الق�سم
الثاين فعلى ل�سان �أم العري�س املتباهية برجولة ولدها ،وكيف تز ّوج و�سوف

ويعمر الدار.
يخ ّلف �أوالد
ّ
على دلعونة:

ال�شك �أن للدلعونة وجود يف كل حفل يف الأعرا�س وغريها عند الن�ساء والرجال
والأطفال فالدلعونة لوحدها هوية ،تراث ،كما �أنها تتجاوب مع وقع الرق�صات
والدبكات ال�شعبية املختلفة مع الآالت الرتاثية كال�شبابه ،والريغول ،واملجوز
وكذلك الآالت الأخرى مثل العود والربابه ،وللدلعونه �أحلان خمتلفة وكلها ت�ؤدي
نف�س الهدف
		
على دلعونة على دلعونة

يا ليلي طول ع اللي يحبونا

		�أ�سمر �سباين بغمز العيونا
يا ليلي ط ّول عاال�سمراين

		
على دلعونه يا هوى بالدي

من ريحة اجلبل من ريحة الوادي

		
وريحة البياره يف ال�صبح النادي

و�شجرات ال�رسو وزهر الليمونة

من ريحة الزعرت عال�سفح الأخ�رض	

ال�صبحية ع وراقو يكرث
وندى ّ
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من زيت ال ّرامه وخبز الطابونه

		
على بايل التينة احلد العنّابي

والقعدة حتتها �أنا و�أ�صحابي

		
والكرمه تع ّر�ش على البوابي

ته ّلي وترحب بال ّلي يزورونا

المفاهيم والمصطلحات:

الكرمه :كرم العنب
زيت ال ّرامه :زيت م�شهور يف مدينة رام اهلل وهو زيت الزيتون.
البنت تقول لأمها:
والبنت تقول المها ياما ظلمتيني	�أول عري�س طلب لي�ش ما �أعطيتيني
والبنت تقول لأمها ياما بدي م ّيه

ع�رشين من �أهل البلد وع�رشين غربية

ع�رشين يجيبو احلطب وع�رشين للم ّيه وع�رشين دق الكحل ل�سود عن ّيه
بقيت �آجي داركم يا بنت من�شانك

واجيب تراكي الذهب و�أعلق بذانك

متى يهل املو�سم و�أحرث فدانك

وانت جتيبي الفدا مع قرب امل ّيه

		
رب زخة مطر تا يحمل الوادي
يا ّ

و�أعمل ظهريي ج�رس و�أقطع لبن ّيه

لأطلع ع عايل اجلبل و�أ�رشف على الوادي و�أقول يا مرحبه ن�سم هوى بالدي

المفاهيم والمصطلحات:

م ّيه :مائة رجل

غرب ّيه :مفرد غريب

من�شانك :من �أجلك

تراكي :الأقراط
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بذانك :الأذن
فدانك :مقيا�س تقا�س به الأرا�ضي
قرب :وعاء حلمل ماء ال�رشب
تحليل األغنية:

هنا تت�ساءل البنت عن ظلم �أمها لها وتت�أمل لعدم تزويجها من �أول عري�س
طلب يدها وبعدها حتلم وتتخيل عندما تتزوج ماذا تريد من عري�سها.
باقة من الأغاين الن�سائية  /لوحة �إيقاعية راق�صه  /دبكات �شعبيه ن�سائيه:
م�شيك دالل وغندره

		
يا �أبو اجديله منثوره

زينك ما �شفت يف احلاره	�أهال و�سهال يا معمره
*****
		
زينك ما �شفت باملدن

زينك غلب عبله وح�سن

والبي�ض يومن يلب�سن

ال�سمر غندره
زيدن على ّ

*****
		
ميلي مي ّ اجلديلة

وال�سيف يقولك ميلي

		
لب�س احلرير العنربي

يلبقلك يا �صبيه

واهلل لزرع �ساحتك ورد وغني و�سيوف عامليلني حولك تنحني
ن�سمات عم بتفوح ومواويلي

وقلوب كل ما مييل خ�رصك تنحني
*****
ميلي وفرجي اجدايلك والدلعني

ّ
وال�شال واخللخال قومي واهجري

يا مهرية املعروف تبقى مزيّني

قومي ارق�صي بال�شال وامواويلي
*****
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من مزرعتي ومن ّ
تل العا�صور العال

�ضحك البيدر للغ ّله وغنّى املوال

لأن�صب خيمه عامل ّيه و�أرحل مافي�ش

لو بعنا مريم ّيه وزعرت بنعي�ش
ور�صا�ص البندقيه نازل �شالل

يا �شعبي ه ّدي �شويه وا�سقي قدي�ش
*****

ما ان�سيتك يا دار

		
ما ن�سيتك يا دار �أهلي
كنّي بن�سى دمي وجرحي

ما بن�سى ليايل ّ
ال�شتويه وليايل كانون

�أمي ملا تنادي عل ّيي ب�صوتها احلانون

بن�ساكي يا دار
ودالل القهوة املغل ّيه عا جمر الكانون
الدار

ال�صبحيه بدنا نر�ش
ياللهّ يا ابني من ّ

*****
حمال الدار والديره ونبع ّ
		
الفوار

هب ّ
ال�شوق �ش ّوقني بالغربه تعود
ّ
حمال �أفراح قريتنا والزقفه �صف

ّ
وال�شباب بالدبكه بت�رضب بالكف
احل�سون
نبع الوادي يا حمال �صوت
ّ

		
وتينتنا يا حمالها وم ّية لعيون
			
ه ّز ال ّرمح بعود ال ّزين

			
واحنا بناتك فل�سطني

المفاهيم والمصطلحات:

زيدن :تفوقن ،من الزياده
احلرير العنربي :احلرير الفاخر
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العا�صور :ال�صور العايل
كنّي :ك�أين
تحليل األغنية:

هذه باقه من الأغاين الرتاثية الن�سائية التي تغنى يف منا�سبات خمتلفة
مب�صاحبة حركات الدبكات ال�شعبية املختلفة وهي تتحدث عن �أمور عديدة
مثل الغزل بجمال الفتيات وحركاتهن ،والتذكر للأيام اجلميلة والعادات التي
كنّا منار�سها مثل الغ ّله عالبيدر ،ليايل ال�شتويه ،دالل القهوه املغل ّيه ،نبع
الف ّوار� ،صوت احل�سون ،ديك ّ
ال�شنار ،وغريها من الأمور.
توطئة
�إن من �أدبيات البحث التّطرق �إىل ت�أثر وت�أثري احلركات الن�ضالية و�أخ�ص بالذكر
االنتفا�ضات ال�شعبية التي حدثت يف الأرا�ضي الفل�سطينية ومدى ت�أثريها على
الأغاين الن�سائية وهذا املو�ضوع بحاجه �إىل بحث �آخر ولكن �سوف �أو�ضح و�أبني
ما �أمكنني من تغيرّ ات طر�أت على الكثري من الأغاين الن�سائية.
فمن الأغاين التي حتولت� ،أغنية �س ّيد دروي�ش طلعت يا حمال نورها �شم�س
ال�شمو�سي حتولت �إىل طلعت يا حمال نورها �شم�س احلرية
يا اهلل بنا نكتب فل�سطني عربية

وكذلك حتولت �أغنية:
		
�أيامنا راح تتح ّلى

وتفرج هالدنيا كال

وبعد الع�رس بيجي الي�رس	

واهلل بيفرجها اهلل

والأغاين الن�سائية �أ�صبحت يف هذه الفرتة مقت�رصه على املظاهرات وامل�سريات
ال�شعبية املختلفة.
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وفي الختام:
�إنني ال �أبالغ �إن قلت �أن ما ورد يف هذا البحث من �أغاين ن�سائية فل�سطينية هو
قطره من غيث فهناك العديد من الأغنيات الن�سائية التي تقال يف منا�سبات
خمتلفة وهذا �إىل جانب الكثري من الدرر التي ال تزال الأفواه حتتفظ بها يف الريف
الفل�سطيني والتي �سنعمل على جمعها وتبويبها ون�رشها يف كل املكتبات
اجلامعية العربية ،ون�أمل ب�أن نكون قد وفقنا يف و�ضع بني �أيدي الباحثني
واملهتمني مناذج غنائية ن�سائية من الرتاث النّ�سائي الفل�سطيني حتى يتع ّرفوا

عل هذا الرتاث العظيم مبا فيه من موا�ضيع متنوعة وم�شوقة ،وكذلك �أو�صي
زمالئي الباحثني ب�إعداد درا�سات مماثلة وعمل مقارنات بني هذه الدرا�سات.

المصادر والمراجع:
.1

1مدخل لدرا�سة الفولكلور  -علقم نبيل ،جمعية �إنعا�ش الأ�رسة �سنه
1977

.2
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والأبحاث ،جامعة بريزيت  1979د .عبد اللطيف الربغوتي
.3
.4

3الأغاين الفولكلوريّه النّ�سائية

 -نائله عزام لب�س

4الأدب ّ
ال�شعبي يف ّ
ظل االنتفا�ضة – الربغوتي ،عبد اللطيف ،جامعة بريزيت
مركز �إحياء الرتاث

.5

5الفنون ال�شعبية يف فل�سطني – ي�رسى جوهريه عرنيطه

.6

6مت �أخذ النماذج الغنائية النّ�سائية من امل�صادر الآتية
•علقم نبيل :مدخل لدرا�سة الفولكلور
•نائله عزام لب�س :الأغاين الفولكلورية الن�سائية
•�أوراق عمل �أع ّدها الباحث حيث قام بتجميع الكثري من �أغاين الن�ساء من
الريف الفل�سطيني
•العمل مع فرق الرتاث الن�سائية وت�سجيل الكثري من الأغاين الن�سائية التي
مت ّ التدرب عليها.
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يهدف البحث �إىل معرفة �أهم النباتات الرتاث ّية يف ن�صو�ص دروي�ش ال�شعريّة،
وتو�ضيح �أهميتها يف الأو�ساط ال�شعب ّية ،ودالالتها الرمزيّة.

وت�سهيال للدرا�سة قام الباحث بتق�سيم البحث �إىل :الأ�شجار والورود
واملحا�صيل(القمح) ،و ّدعمت ذلك ب�أمثلة ،وتتلخ�ص نتائج البحث مبا يلي:

ـ ّ
وظف دروي�ش النباتات الرتاث ّية رموزا للمقاومة.

ـ وردت النباتات ب�أعداد (ن�سب) متفاوتة يف الن�صو�ص ،وكان �أكرثها الزيتون

والربتقال واليا�سمني والقمح.
ـ ا�ستخدم دروي�ش النباتات الرتاث ّية ذات ال�صلة بالكتب ال�سماويّة الثالث ،كما
و�أظهرت الدرا�سة �أهمية النباتات دينيا و�شعبيا.
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التراث
الرتاث لغة :من ورث ،و�أورثه ال�شيء� :أعقبه �إياه ،وورثّه ماله(.ابن منظور ،مادة
ورث) .ويف الو�سيط :ورث فالنا ً املال �أي� :صار �إليه بعد موت�(.أني�س و�آخرون،
د.ت ،مادة ورث).
الرتاث ا�صطالحاً :هو الثقافة �أو العنا�رص الثقافية التي تلقاها جيل عن
جيل �آخر(.فوزي العنتيل1407،هـ-1987م�،ص .)77الرتاث ال�شعبي هو :ثقافة
ال�شعب التي تراكمت منذ ن�ش�أة هذا ال�شعب وانت�رشت وتطورت ،وهو الذي
�صنعها و�أوجدها ولذلك فهي تك�شف بال �شك عن مالمح ال�شخ�صية
القومية من جميع جوانبها ،و�إذا �أردنا �أن نفهم �شخ�صية الإن�سان يكون
ذلك من خالل درا�سة تراثه؛ لأن هذا الرتاث هو الثقافة التي يحملها  ،وهي
التي انبعثت من �رضورات حياته ،وبالتايل تكون هذه الثقافة م�س�ؤولة عن
اجلزء الأكرب من حمتوى ال�شخ�صية(.منعم حداد1986 ،م� ،ص.)76
والرتاث جزء مهم من كيان الأمة و�شخ�صيتها ,وهو �أحد دعائم احل�ضارة
والتقدم ,وجماراة الع�رص من تقدم وا�ستمرارية وتوا�صل حيث ميثل الرتاث _
يف كثري من الأحيان _ عني امليزان التي حتمي الأمور من االنحراف عن جادة
ال�صواب ,والرتاث هو حلقة الو�صل بني املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل ,فمن
لي�س له ما�ض لي�س له حا�رض ولي�س له م�ستقبل.
( رقية زيدان� ,2009 ,ص.)276
�أ ّما امل�صدر الرتاثي بالن�سبة لل�شاعر فهو كل ما ورثه عن �سابقيه من
�أ�ساطري و�أغان ولبا�س �شعبي وعادات دينية واجتماع ّية ومعتقدات تتعلق

باحلياة ب�شكل عام من نباتات وحيوانات ،وقد تكون تلك الأمور فردية الطابع
ولكن دروي�ش ا�ستخدم الأنواع الرتاث ّية املختلفة ليعبرّ من
�أو جماع ّية.
ّ
خاللها ملا ّ
حل بوطنه و�أبناء �شعبه ،فرناه يوظف تلك الرتاث كرموز ليدافع
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عن �أبناء جلدته ،ويحاول �إطفاء �صفة القوم ّية والعامل ّية على ق�ضية وطنه،
والتج�أ �إىل الرمز كو�سيلة للتعبري.والنباتات جزء من املوروث الذي تع ّر�ض له
دروي�ش يف �أ�شعاره.

والرتاث ال�شعبي ج�رس يخلق اجلاذب ّية بني ال�شاعر واملجتمع ،وت�سلح دروي�ش

بالرمز لإيقاظ ال�شعور لدى املجتمع ،واتخذ النباتات الرتاث ّية رموزا ،وهذا نابع

من رغبة الت�شبث بالأر�ض والرتاث والإن�سان.

الرمز
الرمز لغة� :إ�شارة و�إمياء بالعينني واحلاجبني وال�شفتني والفم ،والرمز لغة كل ما
�أ�رشت �إليه(ابن منظور ،مادة رمز).
الرمز ا�صطالحا :هو �صورة تعرب عن �شيء جمرد �أي �أنه ي�شري �إىل فكرة �أو معنى
من املعاين ويرتبط بعالقة طبيعية مع ما يرمز �إليه تقوم على الت�شابه بني
حمتوى الرموز وخ�صائ�صه وبني املعنى املجرد الذي يرمز �إليه مثال:الأ�سد
رمز لل�شجاعة ،وامليزان رمز للعدالة ،والدائرة رمز للأبدية .والرمز كما يقول
يوجن”:و�سيلة �إدراك ما ال ي�ستطاع التعبري عنه بغرية فهو �أف�ضل طريقة ممكنه
للتعبري عن �شيء ال يوجد له �أي معادل لفظي وهو بديل من �شيء ي�صعب �أو
ي�ستحيل تناوله يف ذاته”( اجلندي ،د.ت� ،ص .)102
الرمز عند محمود درويش

حتمل الرموز �آفاقا رحبة وايحاءات كثيفة ،وا�ستخدم دروي�ش الرمز ب�شقيه،
الطبيعي والرتاثي ،وهو من �أهم الأ�س�س الأ�سلوبية التي يقوم عليها ت�شكيل
ال�صورة عند دروي�ش و�أحد مكوناتها الأ�سا�سية ف�سوف نقف عنده لرنى كيف
ي�شتغله� ،إىل جانب بقية املكونات يف بناء ال�صورة.

130

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

والرمز الوطني يف �شعر حممود دروي�ش ،يربز ر�ؤية ال�شاعر اخلا�صة جتاه الوطن الأم
فل�سطني ،فت�صبح عنده الكلمات ال�شفافة القريبة املعنى كثيفة وحمملة
بالدالالت ،ولأن كل مفردات اللغة لها �أن ت�ستخدم يف ال�شعر ا�ستخداما رمزيا،
وتربز قدرة ال�شاعر يف اكت�شافه للعالقات احل�سية التي تربط ال�شيء بغريه من
الأ�شياء.
فال�شاعر ال ينظر �إىل الوطن على �أنه �شيء مادي منف�صل عنه بل يراه امتدادا
لكيانه ،ويتغذى من جتربته ،زيادة على ما ت�ضفيه الأبعاد النف�سية على الرمز
من خ�صو�صية ،ولقد ا�ستوعب دروي�ش هذا الفهم للرمز ،وقد ال نبالغ �إذ قلنا
ب�أنه تخطاه حني راح ينحت لنف�سه رموزا تبدو حني نقر�أها يف �سياقاتها ،وك�أنها
خرجت لتوها من قامو�س جديد هو �صانعه ،وهي عديدة ال ح�رص لها حتى يبدو
للقارئ وك�أن مفردات اللغة كلها قد �آلت �إىل رموز بني يديه ،ومن الرموز الوطنية
التي ا�ستخدمها دروي�ش :الرتاب ،الأر�ض ،الزيتون� ،شجرة ال�صف�صاف ،الربتقال،
حيفا ،يافا ،البداية ،النهاية ،احللم ،الزمن ،الريح ،املطر ،احلمام ،الليل ،احلجر،
ال�سنديان ،البحر ،الفرا�شة ،القمر�..إلخ ،حيث تكررت يف ن�صو�صه ال�شعرية
حتى غدت �أ�سا�سا ل�صور مهيمنة �شكلت �صورا رمزية.
م�صادر حممود دروي�ش يف ا�ستقاء الرمز ( :فاعور� ،1989 ،ص .)146-162
رموز م�صدرها الطبيعة :وهي كثرية منها :رمز الغابة ،ومثال ذلك غابة الزيتون
للت�أكيد على فكرة عروبة فل�سطني .و�أي�ضا ً ال�شجر ،ك�شجرة الزيتون والربتقال
للت�أكيد على الأ�صالة والثبات وال�صمود وا�ستمرارية احلياة.
رموز م�صدرها الإن�سان :ومنها املر�أة فتخرج من نطاق التعبري احلقيقي املبا�رش
لدى دروي�ش لت�صبح رمزا للوطن.

131

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

رموز م�صدرها الدين :ومنها ال�صليب ،وهو عند ال�شاعر رمز تربره م�أ�ساة
ال�صليب �أكرث من �أي وطن �آخر و�أكرث من �أي جتربة وطنية �أو �إن�سانية �أخرى ،ذلك
�أن ال�صليب الذي كان معد للم�سيح قد �صلبت عليه فل�سطني والذين فعلوا
ذلك هم �أعداء امل�سيح( اليهود).
رموز م�صدرها املخلوقات :وهي كثرية :كالذباب وابن �آوى ،والريح للداللة على
الهجمة ال�صهيونية ،والنحل للداللة على العمل الوحدوي اجلماعي.

التراثية ورموزها
النبات
ّ

�صورة النبات من �أكرث ال�صور ح�ضورا ً يف �شعر دروي�ش ،وعلى نحو يجعلنا نتخيل
منو التني والزيتون والزنبق واليا�سمني والقمح والربتقال والزعرت على �سطوره
قبل منو احلروف والكلمات .و�سيتناول البحث �أنواعا خمتلفة من النباتات ،ويربط
بينها وبني رمزيتها عند دروي�ش ،و�سنق�سم النباتات �إىل ثالثة �أق�سام وهي_:
أوال :األشجار:

الأ�شجار جزء من النباتات التي �شاعت يف �شعر دروي�ش ،ومل يرتك �شيئا ً من
ال�شجر الذي ر�آه� ،أو حتى مل يره مما ا�شتهرت به �أر�ضه �إال وذكره:
�أ�شجارالزيتون،والتني،والربتقال،وال�صف�صاف،،والعنب،وال�رسو،وال�صنوبر،والنخ
يل،والتوت ،والتفاح ،واللوز،والبلوط،وامل�شم�ش،والربقوق،واخلروب،واملوز،والرمان،
والليمون وال�ص ّبار (عا�شور�،سنة�،2004ص .)153وجندها �شاهدة على الأر�ض
والذكريات.

نامت خيويل على �شجر الذكريات
ومنت على وكرَ املعجزات(حماولة رقم،”7الديوان�،ص)266

من املوت تنبثق احلياة ،ومن االنك�سار يتولد االنفجار ،ويبد�أ الربيع والإخ�صاب،
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يقول يف الأ�شجار ب�شكل عام:
انك�رست....ر�أيت �أيامي �أمامي
و�أنا� ،أنا لو
ُ
ذهبا على �أ�شجاري الأول ،ر�أيت ربيع �أمي.
ف�أ�شجار الطفولة و�أ�شجار البيت الأول القدمي حتول الأر�ض �إىل خ�صبة يف الربيع
القادم معلنة اخ�رضار الأ�شجار(�أحمد الزغبي1995 ،م� ،ص .)38ومن الأ�شجار
التي تناولها:
أ_ شجرة الزيتون:

عرف الإن�سان �شجرة الزيتون منذ �أقدم الع�صور ،وا�ستفاء بظلها ،وا�ستوقد
�أغ�صانها و�أجزاءها ،وخ�صتها الكتب ال�سماوية بالذكر ،وتبارك الأقدمون بزيتها،
وجعلوها يف طقو�سهم الدين ّية .ومنذ �أقدم الأزمنة و�شعار غ�صن الزيتون �شعار

املحبة وال�سالم ،وق�صة احلمامة مع نوح عليه ال�سالم معروفة عندما بعثها
لت�ستطلع �أخبار الطوفان ،فعادت وهي حتمل غ�صن الزيتون فا�ستب�رش بالأمن
والأمان(�صبحي �شحادة العبد� :صيدلية النباتات والأع�شاب ال�شافية �،ص.)149
و�أق�سم اهلل تعاىل ب�شجرة الزيتون يف قوله تعاىل”:والتني والزيتون”(�سورة
التني�،آية )1:
وتعد �شجرة الزيتون من مقومات وجود الإن�سان الفل�سطيني على �أر�ضه ،ومل
يرد ذكر نبات �أكرث من الزيتون يف كتاب اهلل تعاىل ،فهي �شجرة جعلها اهلل
تعاىل م�صدر رزق ،وم�صدر �صحة للإن�سان فيقول �أحد الأطباء ”:لوال �شجرة
الزيتون ملات �أكرث النا�س بال�رسطان” ،لقد جعل اهلل الطبيعة تتزن بها خل�رضتها،
وخ�رضتها الدائمة ،جذورها تت�شبث بالأر�ض كما الإن�سان.
متيزت �شجرة الزيتون يف �شعر دروي�ش عن غريها منذ بداياته الأوىل ،لي�س
لقد�سيتها فقط،بل ال�شتهار �أر�ض فل�سطني بها.واحلق،لقد مثلت له هذه
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أبعاده،و�سمى ديوانا من �شعره(�أوراق الزيتون).ومما مييز هذه
ال�شجرة وطنا ً بكل �
ّ
ال�شجرة عن غريها �أنها حتمل معنى القد�سية والأزلية واخللود:
“وغ�صون زيتون مقد�سة”( .دروي�ش� ،أوراق الزيتون� ،ص.)14
ويح�سن بنا �أن ن�شري �إىل �أن عالقة دروي�ش ب�شجرة الزيتون حميمة منذ طفولته،
�إذ ا�شتهرت قرية(الربوة)بزراعتها كما ا�شتهرت القرى املجاورة لقريته بذلك
�أي�ضا ،ومنها قرية(�شعب)( .عا�شور� ،سنة� ،2004ص)156
والزيتون يف �شعر حممود دروي�ش رمز للأر�ض املغت�صبة ،واخ�رضاره الدائم رمز
للحياة واملقاومة امل�ستمرة يف الأر�ض املغت�صبة ،وهو يف �شعر دروي�ش ال يخرج
عن كون الزيتون هو هذا الرمز الذي يوحي ب�إيحاءات �شتى.
رمزية الزيتون:

منذ البداية كان الزيتون يف �شعر دروي�ش رمزا للأر�ض املغت�صبة ،واخ�رضاره
الدائم رمزا للحياة واملقاومة امل�ستمرة يف الأر�ض املغت�صبة ،وخالل ذلك كله،
كان رمز الزيتون يوحي ب�إيحاءات �شتى ،فمرة يكون رمزا للتحري�ض حيث يقول:
من غابة الزيتون
جاء العدى
وكنت م�صلوبا على النار( دروي�ش ،عا�شق من فل�سطني ،الديوان� ،ص.)112
ومرة يكون الزيتون رمزا ل�ضياع الإن�سان العربي ،يقول:
غ�صن زيتونة بكى
يف املنايف عن حجر
باحثا عن �أ�صوله
وعن ال�شم�س واملطر( دروي�ش� ،آخر الليل ،الديوان� ،ص .)188
وتارة ي�صبح الزيتون رمزا لل�سالم ،ورمزا لأيام بي�ضاء وزنابق بي�ضاء ،حيث
يت�ساوى هذا احللم لدى املقاتلني الفل�سطينيني مع احلبيبة ،حيث يقول دروي�ش
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على ل�سان مقاتل يحلم:
يحلم بالزنابق البي�ضاء
بغ�صن زيتون
ب�صدرها املورق يف امل�ساء( دروي�ش� ،آخر الليل ،الديوان� ،ص .)195
وتارة �أخرى ي�ستعمل للداللة على التجدد واالنبعاث من جديد ،فهناك
فل�سطينيون ميوتون ،و�آخرون يولدون:
تنت�رش الأغاين
ي�سرتجع الزيتون خ�رضته
مير الربق يف وطني عالنية ( دروي�ش ،الع�صافري متوت يف اجلليل ،الديوان� ،ص .)280
و�أخريا ي�ستعمل دروي�ش الزيتون للداللة على الغ�ضب العربي يف فل�سطني
فيقول:
�أور�شليم! التي �أخذت �شكل زيتونة
دامية (...دروي�ش ،الع�صافري متوت يف اجلليل ،الديوان� ،ص.)292
ب_ شجرة البرتقال:

�شجرة الربتقال من الأ�شجار التي ا�شتهرت بزراعتها فل�سطني ،وهي تدور يف
�شعره حامله دالالت خمتلفة ،ويبدو �أن �أكرث ما يلحظ يف تكراره لها توظيفها
�ضمن م�شاهد وقد اقرتنت بالإن�سان �أو ب�شيء من �أع�ضائه،ال�سيما العيون
والقلب  ،قال دروي�ش:
“ا�شتعلت يداهُ برتقال” ( دروي�ش� ،آخر الليل� ،ص)107
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رمزية البرتقال:

لقد عرف دروي�ش الربتقال كرمز من الرموز الفل�سطينية يف �شعره لأول مرة
عام 1964م عندما كتب �أ�شعار ديوانه الثاين ( �أوراق الزيتون) ،لي�صبح فيما
بعد هذا الرمز بوابة من بوابات فل�سطني التي يدخلها ال�شاعر يف كل ق�صائده،
فريبط بني نف�سه ال�سجينة وبني الربتقال لكي ي�صنع الأ�ضداد( النابل�سي،
�،1987ص.)669
يقول:
من ثقوب ال�سجن القيت عيون الربتقال (.دروي�ش� ،أوراق الزيتون� ،1964 ،ص .)65
ويعود دروي�ش من جديد لي�ؤكد ا�ستعمال الربتقال لي�س للتزيني ،بل ليدعنا ن�شم
رائحة الوطن ،ولنت�أمل �شكلها حينا �آخر ،فيقول وا�صفا ذلك:
يف �آخر الليل التقينا حتت قنطرة اجلبال
منذ اعتقلت ،و�أنت �أدرى بال�سبب
الآن �أغنية تدافع عن عبري الربتقال؟( دروي�ش ،عا�شق من فل�سطني� ،ص.)211
ويقول �أي�ضا:
وال�شم�س بيارة يف الغيب
و�أنا برتقال �سليب ( .دروي�ش ،الع�صافري متوت يف اجلليل� ،ص .)259
ثم يتحول رمز الربتقال عند دروي�ش ليعرب عن حال ال�شعب الفل�سطيني امل�شتت
يف بقاع الأر�ض ،ولكنه هذا التناثر للإن�سان الفل�سطيني ما هو �إال تناثر االنبعاث
من جديد ،يقول دروي�ش:
يدخلون الآن يف ذرات بع�ضهم
ي�صري ال�شيء �أج�سادا
وهم يتناثرون الآن بني البحر واملدن
اللقيطة� ،ساحال �أو برتقاال (.دروي�ش� ،أعرا�س� ،ص .)511
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ثم يتحول فيما بعد الربتقال �إىل رمز كلي للدم الفل�سطيني الذي ال يباع �أو
ي�ساوم عليه فيقول:
وغزة ال تبيع الربتقال لأنه دمها املعلب( دروي�ش� ،أعرا�س� ،ص .)475
وبعد ذلك ي�أتي ا�ستعمال الربتقال كرمز مكاين لفل�سطني ،يقول:
فال تبك يا �صاحبي ،حائطا يتهاوى
و�صدق رحيلي الق�صري �إىل قرطبة
�سهل و�صعب خروج احلمام من احلائط اللغوي ،فكيف �سنم�ضي
�إىل �ساحة الربتقال ال�صغرية( دروي�ش ،ح�صار ملدائح البحر� ،ص .)19
و�أخريا يبد�أ احلنني �إىل الوطن املكان من خالل رائحة الربتقال ولون الربتقال ودم
الربتقال ،ووهج الربتقال ،يقول:
لعل الفتى حجر
من بعيد يرى مدن الربتقال ال�سياحي
والكاهن الع�سكري( دروي�ش ،ح�صار ملدائح البحر� ،ص .)52
ويكرث يف �شعر دروي�ش عبق الربتقال ،ورائحة اللوز ،ورائحة القهوة.
�إن الإ�سهام ال�شعري اجلمايل الذي قدمه دروي�ش من خالل ا�ستعمال الربتقال
كرمز وكتكون ت�شكيلي طبيعي،قد ت�ساوى مع الإ�سهام ال�سيا�سي احلياتي
الذي �أحال الربتقال �إىل رمز فل�سطيني،خل�صه من كون فاكهه �شتوية عادية
�إىل رمز لوطن مغت�صب،و�شعب مت�رشد �( .شاكر النابل�سي1987 ،م� ،ص)298
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ج – النخيل

:ح ْمل النخل ،ا�سم جن�س ،واحدته مترة وجمعها تمَ َرات (بالتحريك) ،ومتّرَت
الت ّْمر َ
التمر (.ابن منظور :ل�سان العرب ،مادة متر)
النخلة و�أمترت ،كالهما �:صار يف ح ّد ْ

والتمر معروف منذ القدم� ،إذ عرفه اجلاهليون ،ويف �صدر الإ�سالم ،كان ي�ستخدم
حرِّم هذا اخلمر ،قام عمر ر�ضي
خمر التمر،وهو امتداد ال�ستخدام جاهلي ،وقد ُ
اهلل عنه على املنرب فقال� :أما بعد ،نزل حترمي اخلمر وهي من خم�سة ،العنب
والتمر والع�سل واحلنطة وال�شعري ،واخلمر ما خامر العقل(البخاري 1426 ،
هجري  2005،م ،رقم احلديث  .)4/11، 5581وجاء يف احلديث عليه ال�سالم”:
نهى النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم – عن الزبيب ،والتمر ،والب�رس ،والرطب”(
البخاري  1426 ،هجري  2005،م ،رقم احلديث .)5601،4/15
وتعترب �شجرة النخيل �شجرة مباركة ،فقد ولد ال�سيد امل�سيح عي�سى عليه
ال�سالم حتتها ،قال تعاىل”:وهزي �إليك بجدع النخلة ”.....
و�شاع ا�ستخدام التمر يف الأو�ساط ال�شعب ّية الفل�سطينية �إذ ي�ستخدم يف

منا�سبات الأتراح� ،إذ يقدم للمعزين متر مع القهوة ال�سادة ،ويزيد ا�ستهالك التمر
يف رم�ضان.
ويف ق�صيدة “على حجر كنعاين” ربط دروي�ش بني النخلة و�أريحا وزاوج بني
الوطن والنخل ،وجعل �أريحا نائمة حتت نخلتها يف ّ
ظل االحتالل ،وتنطوي هذه
الإ�شارات على الواقع امل�أ�ساوي للوطن املحتل ،والوطن العربي ك ّله يف حالة
ال�سكون وانتظار ونوم “موت” حتت �رشا�سة املحتل ،وحماوالته امل�ستمرة لتهجري
النا�س عن �أر�ضهم ،فالإ�شارة �إىل �أريحا �إ�شارة �إىل الوطن ك ّله ،حيث تنام خائفة،
يحرك بحرها امليت �أو يهز �رسيرها
ويائ�سة من قوافل التحرير ،ومنتظرة من ُ

ال�ساكن  ،يقول دروي�ش:
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نامت �أريحا حتت نخلتها القدمية مل �أجد
�أحدا ً يهز �رسيرها ،هد�أت قوافلها فنامي
رمزية النخيل:
ّ

تنام �أريحا ،وينام الوطن ،وينام العرب جميعاً ،فالوطن نائم من البحر �إىل البحر،
لكن نخلة �أريحا ،ونخلة ال�صحراء� ،شجرة ثابته �شاخمة ،والنخل �إ�شارة �إىل
التم�سك بالأر�ض (�أحمد الزغبي1995 ،م� ،ص ،)56-59و�أغ�صان النخلة �شاخمة
وترتفع �أغ�صانها وثمارها �إىل ال�سماء ،وفر�سان التحرير ا�ستظلوا بظلها ،وربطوا
خيولهم حتتها ،ويبقى النخل يهتز ويت�ساقط منه رطبا جنيا ،فالنخل يحمل
القدا�سة والقوة وال�شموخ والتحدي.
العربي ،يقول :
ويك�شف الرمز مدى ال�ضياع الذي و�صل �إليه الإن�سان
ّ

ال تخافوا يا �أهايل هذه ال�صحراء منا

نحن ال نن�شد �شيئا نحن لن نبعث فيكم مرة �أخرى نبيا
هذه �أ�صنامكم فلتعبدوها مثلما �شئتم ،كلوا التمر ،كلوا �أ�سماءنا ( دروي�ش،
هي �أغنية� ،ص )21
فال�صحراء ،والنبي ،والأ�صنام ،والتمر ،رموز لها دالالت :ال�صحراء رمز للرف�ض،
والنبي رمز لل�صالح والهداية ،والأ�صنام رمز للجهل والف�سق ،والتمر :رمز
للخلود ،والأ�صالة،والزاد الأزيل.
ويوظف دروي�ش ق�صة “مرمي العذراء والنخلة والوالدة” فال�سيدة العذراء عانت
من �آلآم املخا�ض ،فيت�ساقط اخلري والربكة من النخلة يف حلظات هي �أم�س احلاجة
�إليها ،والوطن ال�سليب ينتظر الوالدة واحلياة ،واملقارنة ماثلة بني احلالتني،
فج
فالنخيل ينتظر من يهزه لت�أتي فر�سان التحرير من كل مكان ومن ّكل ِ

عميق(�أحمد الزعبي1995 ،م �،ص )69يقول ال�شاعر:
علق �سالحك فوق نخلتنا لأنزع حنطي
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يف حقل كنعان املقد�س...خذ نبيذا من جراري
وميكن الإ�شارة هنا �إىل الواقع العربي املحزن .وهذا هو الواقع الذي جعل �رسحان
(يتقي�أ) هذا الواقع الذي يجعل ال�شاعر يبحث عن تربة �صاحلة للمطر القادم.
فكل �أمطار الدنيا ال تفيد وال جتدي �إذا �سقطت يف ال�صحراء �أو يف تربة عميقة.
(الزعبي 1995،م �،ص. )115
ويربط دروي�ش بني �آذار واحلياة واملوت وال�شجر واحلجر ،ففي �آذار املوت وال�شهادة
للدفاع عن الأر�ض ،والزرع وال�شجر يف �آذار ،وكثف ال�شاعر ال�صورة املختزلة
لق�ضية الوطن والإن�سان وربطهما بق�ضيتي الأر�ض واحلياة ،يقول دروي�ش:
ويف �شهر �آذار تنت�رش الأر�ض فينا
ويف �شهر �آذار زوجت الأر�ض �أ�شجارها
ف�آذار هو �آذار الدموي ،و�آذار عر�س الأر�ض ،و�آذار اللبا�س الأخ�رض للأر�ض
(الزغبي 1995،م �،ص .)138وهكذا يربط دروي�ش اخل�صب بثورة الأر�ض و�أهلها،
ويقول دروي�ش:
ويف �شهر �آذار رائحة للنباتات هذا زواج العنا�رص
فا�شتكي يا نباتات وا�شرتكي يف انتفا�ضة ج�سمي ،وعودة حلمي اىل ج�سدي،
�سوف تنفجر الأر�ض ،ويقول دروي�ش:
ويف �شهر �آذار يف �سنة االنتفا�ضة ،قالت لنا الأر�ض
�أ�رسارها الدموية ،خم�س بنات على باب مدر�سة ابتدائية يقتحمن جنود املظالت.
يف �شهر �آذار �أحرقت الأر�ض �أزهارها.
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دـ التين

يقول ابن �سيناء :التني �أغذى من �سائر الفواكه ،و�شديد الن�ضج قريب من �أن
ال ي�رضّ ،و�رشاب التني لطيف ،والفج منه يطلى وي�ضمد الثواليل ،والتني يخرج
لبنه من الكلية الرمل ،ولبنه نافع من ل�سعة العقرب(ابن �سينا �، 1972،ص43-
 .). 48وي�ضيف الرازي �أن الكبد تتلذ الأ�شياء احللوة وتتغذى بالتني(.الرازي ،
د.ت�،ص ).48
و�شجرة التني �شجرة مباركة ،وقرنها اهلل تعاىل بالزيتون ،قال تعاىل ”:والتني
والزيتون”( �سورة التني �،آية . )1:
وقد ذكرها النبي ـ عليه ال�سالم ـ يف �أحاديثه ال�رشيفة ،قال عليه ال�سالم ”:لو
قلت �أن فاكهة نزلت من اجلنة لقلت التني؛ لأنه فاكهة اجلنة بال عجم (بذر)
كلوا منه فانه يقطع البوا�سري ،وينفع النقر�س.
و�شعبيا نرى �شجرة التني حتظى باهتمام لدى الأو�ساط االجتماع ّية

الفل�سطينية ،وينظم يف فل�سطني معر�ضا ً لأنواع التني يف مدينة نابل�س
والقرى املجاورة .ويف الأو�ساط ال�شعب ّية ي�ؤكل لي�سهل الإخراج ،ويفيد يف

تنظيف املعدة ،وال�سائل الأبي�ض يعالج الثواليل (عند قطع ورقة �أو حبة التني
غري النا�ضجة ينزل �سائل ) .وي�ستخدم هذا ال�سائل الأبي�ض (يدعى لنب التني) يف
ترويب احلليب �أي حتويله �إىل رائب”( و�صفية حامد ب�شارات  ،من مواليد ، 1940
املقابلة يوم 3/10/2008ال�ساعة التا�سعة والن�صف م�ساء.).
رمزية التين:
ّ

ويلت�صق التني بالرتاب عند دروي�ش ،ويتحول الرتاب �إىل امتداد روحي يف مرحلة
(الرتاب /الروح) وهي مرحلة جديدة ومتقدمة من مفهوم الرتاب يف �شعره،
واملتمثلة يف ق�صيدة الأر�ض كلها ،رغبة من ال�شاعر يف التحول من التوحد مع
الأر�ض �إىل توحد �أعمق مع القوى الباعثة للخ�صب واحلاملة لبذور اللقاح:
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�أ�سمي الرتاب امتدادا لروحي
�أ�سمي يدي ر�صيف اجلروح
�أ�سمي احل�صى �أجنحة
�أ�سمي الع�صافري نورا وتني
و�أ�ستل من تينة ال�صدر غ�صنا
و�أقذفه كاحلجر
و�أن�سف دبابة الفاحتني( دروي�ش� ،أعرا�س� ،1977 ،ص.)619
وا�ستعمال التني والرتاب داللة على رمزيّة اخللود للن�ضال العربي يف فل�سطني،
فالإن�سان يفنى ،لكن الرتاب ال يفنى ،وهكذا �أ�صبح الرتاب والتني بديال قويا ال

يقهر يف حال غياب الإن�سان.
و�شخ�ص ّية �آدم �أكرث ال�شخ�صيات ح�ضورا يف ف�ضاء الن�ص،وارتبطت مب�ضمون

اخللق(والدة) ،وجاءت �شجرة التني مقرونة بق�ض ّية اخللق ،ربمّ ا لتحكي ق�صة

التج ّذر يف الأر�ض والثبات ،يقول دروي�ش:
كانت �أ�شجار التني
و�أبوك
وكوخ الطني

وي�ؤ�صل دروي�ش لق�ضية ال�صمود بربطها بالتني والزيتون ،يقول دروي�ش( عادل
الأ�سطة� ،2000،ص :)177
من تكرار ما قالوا عن البلد احلزين
وعن �صمود التني والزيتون يف وجه
الزمان وجي�شه
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هـ ـ العنب

ثبت �أن امل�رصيني القدماء كانوا ي�صنعون من ع�صري العنب خمرا ً ،وجاء ذلك يف
القران الكرمي يف ق�صة يو�سف عليه ال�سالم وهو يف ال�سجن .قال تعاىل ”:ودخل
معه ال�سجن فتيان  ،قال �أحدهما �إين �أراين �أع�رص خمرا�( ”...سورة يو�سف � ،آية
) 36:
�أي ر�أى يف منامه �أنه يع�رص العنب ،وي�صنع خمرا ،ويف “�أع�رص خمرا ً “ جماز
مر�سل وعالقته اعتبار ما �سيكون .
وذكر العنب يف القران الكرمي يف �إحدى ع�رشة �آية ،ومنها قوله تعاىل ”:ف�أنبتنا
�ضبا* وزيتونا ً ونخال ً”( �سورة عب�س � ،آية ) 27-29
فيها حبا ً * وعنبا و َق ْ
وقيل �إن ر�سول اهلل نهى عن ت�سمية العنب بالكرم ،حتى ال ي�سموا العنب الذي
ي�صنع منه اخلمر با�سم م�أخوذ من الكرم ،وجعل امل�ؤمن الذي يحرم على نف�سه
�رشبها ،ويرى الكرم يف تركها� ،أحق بهذا اال�سم .قال عليه ال�سالم ”:ال ت�سموا
العنب الكرم” .والعنب تتزين فيه احلقول الفل�سطينية ،وت�شتهر فيه مدينة
اخلليل ب�أنواعه املختلفة وتزرع بقية املدن الفل�سطين ّية العنب يف بيوتها.

ويرتبط العنب بالعمق الديني ويتداخل مع �إنزال املائدة من ال�سماء بطلب من
احلواريني ،يقول:
كلوا من رغيفي ...ا�رشبوا من نبيذي
وال ترتكوين
على �شارع العمر
ك�صف�صافة متعبة
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�إىل �أن يقول:
تخرج العذراء من �ضلعي
وي�ستدعى �شخ�صيات �أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا ب�شخ�ص ّية امل�سيح،
وبال�شخ�صيات الفل�سطين ّية ،فالعذراء هي الأم والأر�ض واملر�أة واحلبيبة.

ز  -الصفصاف:

ال�صف�صاف رمز �آخر من الرموز الفل�سطينية التي ا�ستخدمها دروي�ش يف
�شعره ،وذلك للداللة على املنعة والإرادة الفل�سطينية ال�صلبة ،لأن �شجر
ال�صف�صاف ي�ستخدم كم�صدات للرياح يف املزارع الفل�سطينية( النابل�سي،
� ،1987ص .)670
فحينما �أراد �أن يرثي دروي�ش ال�شهداء مل يجد �أجمل من ال�صف�صاف ك�شاهد
على نوم ال�شهداء و�شموخهم ،يقول:
يف ال�شارع اخلام�س حياين ،بكى .مال على ال�سور
الزجاجي ،وال �صف�صاف يف نيويورك( دروي�ش� ،أعرا�س ،الديوان� ،ص.)585
ويف نهاية ديوان” ح�صار ملدائح البحر” يلخ�ص دروي�ش ما �آل �إليه احلال العربي
الفل�سطيني واحلال العربي ب�شكل عام ،فيقول:
و�أك�رس ظلي لأتبع رائحة اللوز وهي تطري على غيمة مرتبة.
و�أتعب عند ال�سفوح :تعالوا �إيل ا�سمعوين ،كلوا من رغيفي
ا�رشبوا من نبيذي ،وال ترتكوين على �شارع العمر وحدي ك�صف�صافة متعبة(
دروي�ش ،ح�صار ملدائح البحر� ،ص.)210
ويف ديوان “ هي �أغنية ..هي �أغنية” يتغري مدلول ال�صف�صاف يف �شعر دروي�ش،
لي�صبح ورقا يكتب عليه� ،أو منربا يقال عليه ،يقول:
ولو كتبت على ال�صف�صاف نوع دمي
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ال�صف�صاف ،وال�صف�صاف يتقد
والعزف منفرد( دروي�ش ،هي �أغنية ..هي �أغنية� ،ص .)24
وهكذا يظل ال�صف�صاف رمزا وداللة فل�سطينية يف حاالت متعددة وخمتلفة،
يعرب من خاللها ال�شاعر �إىل فل�سطني دون قيد �أو �رشط.
ثانيا :األزهار والورد:

تدور الأزهار ويرتدد ذكرها يف �شعر دروي�ش على نحو وا�سع ،ال حاملا ً م�ستجريا ً بها
من الواقع بل غا�ضبا ً �أو ثائرا ً م�ستجريا ً بها عليه.فلم يرتك �شيئا ً من الزهور
التي عرفها يف فل�سطني� ،أو غريها من بالد �إال وذكره يف �شعره� :أزهار الزنبق
واليا�سمني والقرنفل والبنف�سج والرنج�س ،وقرن الغزال ثم زهرة العباد ،وزهرة
اللوت�س ،وغريها....ودروي�ش يف حديثه عن الأزهار ي�ستخدمها ويوظفها(.عا�شور،
�سنة�،2000ص)143
ورمزيته:
أ – الياسمين
ّ

لقد احتل اليا�سمني م�ساحة وا�سعة ال ب�أ�س بها يف ال�شعر العربي عموما
وخا�صة يف ال�شعر العربي املعا�رص� ،أما عند دروي�ش ف�أول ما ا�ستخدمه يف
ديوانه” الع�صافري متوت يف اجلليل” وفيه ا�ستعمل دروي�ش اليا�سمني للداللة
على الفداء ،ورمزا للدم ،وبوابة من بوابات فل�سطني ،ورائحة من روائح الرتاب،
يقول دروي�ش:
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ويف احللم نريد اليا�سمني
عندما ودعنا العامل من قبل �سنني
كانت اجلدران ت�ستع�ص على الفهم
وكان الأ�سربين
وكان احلنني
لعبة تلهيك عن فهم ال�سنني( دروي�ش ،الع�صافري متوت يف اجلليل ،الديوان،
�ص.)251-252
�أما يف ديوانه ( �أحبك �أو ال �أحبك) فعاد دروي�ش �إىل داللة اليا�سمني الأ�صيلة
يف �شعره ،وهي داللة الدم والفداء ،فت�ساوت رائحة الدم مع رائحة الندى
واليا�سمني ،يقول:
عائ�شة تودع زوجها
وتعي�ش عائ�شة...
تعي�ش روائح الدم والندى واليا�سمني(دروي�ش� ،أحبك �أو ال �أحبك ،الديوان� ،ص.)417
ففي ق�صيدته هذه مل يكن لقاء رائحة الدم والندى واليا�سمني معا لقاء عفويا،
بقدر ما كان لقاء ت�شده خيوط ذات طبعة واحدة.
من جديد ومن الدم �إىل فعل الفداء نف�سه ،ي�ضيء اليا�سمني بني حني و�آخر مع
رمز فل�سطني �آخر وهو الربتقال .طريق النهر ،ليكون رمزا حقيقيا للمقاومة
التي كانت �سببا يف و�ضع ال�شعب الفل�سطيني من دول كثرية يف العامل مو�ضع
العزلة ،ومو�ضع الغربة ويف ذلك يقول :
الربتقال ي�ضيء غربتنا
واليا�سمني يثري عزلتنا
واليا�سمني بريء
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يا قبلة نامت على �سكني (حممود دروي�ش� ،أحبك �أو ال �أحبك ،الديوان� ،ص 420-
)421
ويف مو�ضع �آخر ي�ؤكد دروي�ش احتماالت اليا�سمني ،كرمز للدم واحلياة املتجددة
ورف�ض للنهايات احلا�سمة والواقعة وامل�ؤكدة ويف ذلك يقول:
والأ�صدقاء هناك ينتظرون بولي�سا
وطوق اليا�سمني
و�أنا �أحاول �أن �أكون
وال �أكون (حممود دروي�ش �،أحبك �أوال �أحبك ،الديوان �،ص) 431
ويف نهاية املقام ي�ضيء دروي�ش رمز اليا�سمني �إ�ضاءة تامة وفا�ضحة ل�رسه ،كرمز
فل�سطيني ،ليقول بو�ضوح �إن اليا�سمني رمز لأمنا الأر�ض ورمز للرتاب :
واليا�سمني ا�سم لأمي
باقة الزبد
والزبد هنا لي�س داللة العبث ،بقدرما هو داللة البيا�ض والنقاء .ويقول يف مو�ضع
�آخر:
قال املهاجر للوطن
ال تن�سني
واليا�سمني ا�سم لأمي والزمن
ع�شب على اجلدران (حممود دروي�ش ،تلك �صورتها وهذا انتحار العا�شق ،الديوان،
�ص. ) -571 567
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ورمزيته:
ب  -الورد
ّ

للورد يف ال�شعر العربي م�ساحة لي�ست بال�صغرية ،خا�صة يف ال�شعر الأندل�سي
عندما عرف ال�شعر العربي حدائق الغناء .فكان الورد بوابة �أخرى من بوابات
فل�سطني يف �شعر دروي�ش .يقول دروي�ش يف روايته “�سرية يوم:
“ �أريد �أكاليل من الورد الأحمر والورد الأ�صفر ،ال �أريد اللون الوردي الرخي�ص “
(حممود دروي�ش� ،سرية يوم ،جريدة القب�س الكويتية ،الكويت. ) 1986 ،
لذا ف�إن الورد الأحمر دائما هو ورد املقاومني ،الذي ي�صبح كالقناديل يف �صدورهم
عندما ي�ست�شهدون ،وكاخلناجر يف �أيديهم عندما يغنون ويف ذلك يقول:
وجدوا يف �صدره قنديل ورد ..وقمر
وهو ملقى ميتا فوق حجر (حممود دروي�ش � ،آخر الليل � ،ص . ) 217
وميتد بعد ذلك ليخاطب الأر�ض املغت�صبة قائال ً :
الورد منفي على �صدرها
والورد حمروق على �صدرها (دروي�ش ،حبيبتي تنه�ض من نومها� ،ص )315ويقول:
كوين خنجرا
لأرى ظلك يف ظلي
وردا يف رماد (حممود دروي�ش� ،أحبك �أوال �أحبك� ،ص. ) 444
فهي كلها دعوات غري �إجبارية ،وغري مبا�رشة للفعل الإن�ساين ،للمقاومة تو�ضح
مدى ا�ستغالل دروي�ش للورد .ويف مرحلة الحقة حتول الورد �إىل دم حقيقي ي�شتعل
وي�ضيء ،كما كان لليا�سمني احتماالته ومداراته ويف ذلك يقول:
يف �شهر �آذار يف �سنة االنتفا�ضة قالت لنا الأر�ض
�أ�رسارها الدموية يف �شهر �آذار مرت �أمام
البنف�سج والبندقية خم�س بنات وقفن على باب
مدر�سة ابتدائية وا�شتعلن مع الورد والزعرت (حممود دروي�ش� ،أعرا�س� ،ص.) 618
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لقد حتول الدم العربي الفل�سطيني �إىل بو�صلة لل�سيا�سة العربية وذلك من
خالل ت�أكيد دروي�ش على �إحالل الورد حمل الدم ،حتى ي�ستمر العطاء ويتجدد،
باعتبار الورد زهرة متجددة ال تكف عن العطاء .ويف ذلك يقول :
لن�شيدك انت�رشت م�ساحات البيا�ض وحنكة اجلالد
ت�أتي دائما كاالنتحار فيطلون احلزن �أقم�شة
وت�أتي دائما كاالنفجار فيطلون الورد خارطة
تدفع مزيدا من النار والرماد والأغاين( ،حممود دروي�ش � ،أعرا�س � ،ص)618يقول:
يف دروبي ال�ضيقة
�ساحة خالية
ن�رس مري�ض
وردة حمرتقة
حلمي كان ب�سيطا
�أن �أقول الأغنية( دروي�ش� ،أعرا�س� ،ص )656
ويف ديوان دروي�ش” ورد �أقل” مل يكن هناك من جديد على معنى الورد ،فما زال
الورد عنده يعني الدم ،وما زال يعني الفداء ،لكن عرب �صور �شعرية جديدة،
يقول:
�سرنمي كثريا من الورد يف النهر ،كي نقطع الورد.
ويف مكان �آخر يقول:
�س�أرمي كثريا من الورد قبل الو�صول �إىل وردة اجلليل
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ثالثا :صورة القمح:

البرُ ّ واحلنطة ا�سمان مبعنى واحد ،ويحتل املكانة الأوىل يف العامل بني املحا�صيل،
ونبت القمح يف هذه الأر�ض منذ �أقدم الع�صور ،ويعتقد �أن موطنه الأ�صلي
�أثيوبيا واليمن ،وكلمة قمح �أ�صلها “قمحو” يف امل�رصية القدمية  ،وذكر
“هريودوت “ امل�ؤرخ الإغريقي يف القرن اخلام�س قبل امليالد ب�أنهم�”:أكلوا اخلبز “
وامل�رصيون القدماء كانوا يقيمون �أعيادا للقمح يف �أيام احل�صاد ،ويقدمونه قربانا ً
للإلهة ،وكان يقدم الكهنة باقة من ال�سنابل على �شكل تاج ،وي�ضعونه فوق
تاج فرعون(احمد �شوقي �إبراهيم ،م� ،2005ص .) 54 /5
وقد نق�شت على جدران املعابد ،ويف �أوراق الربدى م�شاهد حتكي زراعة القمح،
ووجدت بذور القمح يف بع�ض املقابر امل�رصية القدمية يف عهد فرعون .
وقد توج القران الكرمي يف �سورة يو�سف �أهم ّية القمح وجتارته يف م�رص ،قال
تعاىل  ”:وملا جهزهم بجهازهم قال ائتوين ب�أخ لكم من �أبيكم �أال ترون �أين �أويف

الكيل و�أنا خري املنزلني” (�سورة يو�سف� ،آية .)59:
و�أ�شارت ال�صورة �إىل �أح�سن طريق لتخزين القمح وهي تركه يف �سنابله ،قال
تعاىل ”:قال تزرعون �سبع �سنني د�أبا فما ح�صدمت فذروه يف �سنبله �إال ّ قليال مما
ت�أكلون” (�سورة يو�سف �،آية .) 47:
وجاء يف احلديث ال�رشيف �أن رجال عاد الر�سول ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ فقال :ما
ت�شتهي؟ قال�:أت�شتهي خبز بُر “ فقال من كان عنده خبز بُر ،فليبعث �إىل �أخيه”.

وبلغ �أهمية ال مكان لها يف الرتاث الفل�سطيني �إذ حتكي الق�ص�ص الرتاثية
الفل�سطينية �أن اهلل �سبحانه وتعاىل انزل الرب �أو القمح �إىل الأر�ض ب�سبع مناديل
من حرير؛ لأهميته وقد�سيته ،وان الربكة يف هذا املح�صول من اهلل تعاىل ،وذكرت
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�إحدى العجائز ق�صة تقول �إن فاطمة ـ ر�ضي اهلل عنها ـ وجدت ا�سم القمح
مكتوبا على العتبة (مدخل البيت يف الرتاث)( .لطيفة حممد حممود ح�سن
 81،عاما  ،تاريخ املقابلة  18/9/2008ال�ساعة التا�سعة �صباحا ).
ولقد ربطه اهلل تعاىل بالربكة وم�ضاعفة الأجر ،قال تعاىل“ :مثل الذين
ينفقون �أموالهم يف �سبيل اهلل كمثل حبة �أنبتت �سبع �سنابل يف كل �سنبلة
مائة حبة �(”...سورة البقرة)261:
ويحرك القمح الأمل املن�شود ،ويرتبط لدى دروي�ش بق�صة العودة �إىل الوطن،
وعودة الالجئني �إىل ديارهم ،كما عاد �سبي �صهيون .فالقد�س تنادي �أطفالها
كي يعودوا �إىل وطنهم ،و�أن يح�صدوا اخلري والنعمة ،بعد ال�شقاء والتهجري،
وتتحول دموع ال�سبي والأحزان �إىل دموع خري وفرح ،وهذا هو الأمل الذي يحلم
به الفل�سطينيون( .الربيحات 2006،م�،ص.)176
يقول دروي�ش:
وتغنى القد�س يا �أطفال بابل �ستعودون �إىل القد�س قريبا ً
وقريبا ً حت�صدون القمح من ذاكرة الأر�ض
قريبا ً ي�صبح الدمع �سنابل
ويالعب احل�صاد وال�سنابل واملناجل خيال دروي�ش (ال�رشع2002،م�،ص.)74
ويقول:
جاء وقت احل�صاد
ال�سنابل مثقله ومناجل مهمله والبالد
واخلبز �شكل �آخر من �صور القمح ،ال ي�ستغني عنه الفقراء والأغنياء ،ودروي�ش
يتغنى باخلبز على يد �أمه يف ق�صيدة (�أحن �إىل خبز �أمي) وك�أنه يربط رائحة
اخلبز (احلياة) برائحة �أالم ،ويقول دروي�ش:
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ر�أيت بالدا ً تعانقني ب�أيد �صباحية كن حريرا ً برائحة اخلبز....فما زال تنور �أمل
م�شتعال ً
ويوازن دروي�ش بني احلنطة والنخل من جهة ،وبني احلرب من جهة �أخرى فالدمار
واخلراب واحلروب ال توقف منو احلنطة يف �أر�ض كنعان ،وال يتوقف �إرتفاع النخل يف
ال�سماء(.الزغبي1995،م�،ص. )40يقول دروي�ش:
علق �سالحك فوق نخلتنا بالأزرع
لقد جعل دروي�ش دم ال�شهيد حمفورا بزمن ال�سنابل املتم ّوجة ،وب�أغنية العذاب

الزائل عن �شعبه:

كتبوا على اجلدران رقم بطاقتي
فنما على اجلدران ...مرج ال�سنابل
ر�سموا على اجلدران �صورة قاتلي
فمحت ظاللها ظالل جدائل
وحفرت بالأ�سنان ر�سمك داميا
وكتبت �أغنية العذاب الراحل( حممود دروي�ش ،جمموعة �آخر الليل ،ديوان
حممود دروي�ش.1/235 ،
ومل يكن املوت هو النهاية عند دروي�ش ،و�إمنا بداية احلياة ،فالبقاء يبعث من
الفناء ،يقول( :وليد منري :املوت الأليف �أو �شعريّة الوجود امللتب�س(درا�سة يف

جداريّة حممود دروي�ش)جملة ف�صول ،عدد2002 ،58م).
�أنا حبة القمح التي ماتت لكي تخ�ضرّ ثانية
ويف موتى حياة ما
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ونالحظ ر�ؤية فكرية خا�صة� ،إذ تت�سع حقول القمح لتغطي الأر�ض ،وينت�رش
اخلري ،ومتتد النعمة على الأر�ض ،ونخلة ال�صحراء تعرب ،على �آالم الغا�صبني،
وترتبط بالأر�ض ،وتخرج �أغ�صانها لتعانق ال�سماء ،فال�شاعر ميتلك فل�سفة
فكرية لتحرير الأر�ض ،و�إن ت�أخر التقدم نحو التحرر ،والتخل�ص من الظلم،
فالن�رص قادم يحمله �أولئك الذين عانقوا النخيل يوماً ،و�صهلت خيولهم نحو
فل�سطني ،ف�أر�ضنا �سما�ؤها وهوا�ؤها يب�رش بوقع خيول الفاحتني وحترير البالد
والعباد  ،ويرتبط ذلك كله بالأم الكنعانية الأر�ض ،يقول دروي�ش:
كنعانية �أمي وهذا احلجر ج�رس ثابت
لعبور �أيام القيامة....يا �أبي كم مرة �س�أموت يف نعناع حو�ض �أمي
ويحت�شد فكر دروي�ش ب�أحالم يو�سف و�سنابل القمح (ال�رشع2002،م�،ص،)81
وال�سنني العجاف ،ويقول دروي�ش:
�سبع �سنابل تكفي ملائدة ال�صيف
يدي ،ويف كل �سنبله
�سبع �سنابل بني ّ

ينبت احلقل حقال ً من القمح.

ويقتب�س دروي�ش الن�ص من قوله تعاىل ”:وقال امللك �إين �أرى �سبع بقرات �سمان
ي�أكلهن �سبع عجاف و�سبع �سنبالت خ�رض و�أخر ياب�سات “(يو�سف�،آيه.)42 :
وتبدو م�شاهد التحول واالحتماء من ال�سنني العجاف ب�سنبله القمح ،فقمح
ّ
ومكن الإن�سان من البقاء على الأر�ض.
يو�سف ـ عليه ال�سالم ـ حارب الفاقة،
وجند اخلبز يف الإجنيل ،وقد ورد يف الإ�صحاح ال�ساد�س والع�رشين” بينما كانوا
ي�أكلون� ،أخذ ي�سوع ـ عليه ال�سالم ـ رغيفاً ،وبارك ،وك�رس ،و�أعطى التالميذ،
وقال(:خذوا ،كلوا ،هذا هو ج�سدي)،ومتثل دروي�ش ذلك بقوله:
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كلوا من رغيفي
ا�رشبوا من نبيذي
وال ترتكوين على �شارع العمر وحدي (دروي�ش999،م�،ص)91
واملتتبع مل�صادر الرتاث يف �شعر دروي�ش يجد �أن دروي�ش ا�ستخدم الرتاث الديني
من الكتب ال�سماويّة والرتاث ال�شعبي ،وا�ستخدم دروي�ش هذه الأنواع الرتاثية

ليحملها معاين معا�رصة مالئمة لروح ال�شاعر ،وحالته النف�سية.
ّ

والرتاث ال�شعبي ج�رس يخلق اجلاذبية بني ال�شاعر واملجتمع ،وا�ستخدامه رغبه
�أكيده يف الت�شبث بالرتاث يف مواجهة الظلم الذي يحاول قتل الثقافة والإن�سان

ويقارن دروي�ش بني الورد والقمح ،ولكنه يحب القمح �أكرث.
�إنا نحب الورد ولكنا نحب القمح �أكرث ونحب عطر الورد
لكن ال�سنابل منه �أطهر (النابل�سي1987 ،م�،ص.)326

154

“واقع وحتديات”

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

الخاتمة
لقد جال دروي�ش بني روابي فل�سطني وجبالها و�سهولها ،وا�شتم رائحة نباتها،
وجت ّذر ذلك يف فكره وفل�سفته ،وع ّدها �صنو الإن�سان يف الدفاع عن الأر�ض ،وما وقع
عليها من ظلم وعدوان ،وامتدت �أفكاره �إليها ،والم�ست يداه تلك الأر�ض،فجعل
النبات مدافعاً ،والأر�ض مقاومة.
لقد تطرق دروي�ش �إىل النبات الفل�سطينية كالزيتون والنخل والعنب والتني
والورد والبنف�سج واليا�سمني ،وتغنى بالقمح وال�سنابل والزعرت ،وهذه النباتات
ال�شعبية لها وقعها ،ولها امتداداتها يف الرتاث الفل�سطيني ،فواءم دروي�ش
بينها وبني الإن�سان ،وجعلها تحُ َدِث �أخبارها.
لقد اتخذ دروي�ش من النباتات التي ذكرها رموزا ً للمقاومة ،ونهجا ً للدفاع عن
الأر�ض ،وتوقا ً للحرية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج منها:
�1 .1أغلب نباتات دروي�ش فل�سطينية املوطن ،وتفاوتت ن�سبه ذكرها يف �شعره،
وهي تك�شف عن عبقريّة دروي�ش التي �أملّت بهذا املو�سوع الثقايف.
.2

2النبات التي ذكرها دروي�ش نباتات تراثية فمنها� :أ�شجار الزيتون والنخيل
والزهور وحما�صيل القمح ،وهي عمدة البيت الفل�سطيني .وع ّدها
حمطات فكرية فل�سطينية للدفاع عن الأر�ض ،وا�ستقى مادته من الكتب
ال�سماوية الثالثة ،القران والتوراة والإجنيل ،كما ا�ستلهم الرتاث �أي�ضا من
ق�ص�ص الأنبياء والو�سط ال�شعبي.

.3

3ارتبطت النباتات بالرموز املقاومة والهادفة.

و�أن ّى حلروفنا �أن تر�صف مثل �شعره املم�شوق القوام ،يعانق اجلبال طوال و�شموخا،
وهو يزفر ليثا غاظه ثعلب جال يف حماه ،و�شق من �صدر املهانة بيتا �صدرا وعجزا
وقوايف ،تكفي لن�ستظل بحرفها حني قيظ ،و�شواظ من حرارة الكلم ،حملتها
نفو�سنا املطعونة غدرا ،واملكبلة قهرا ،واحللم مازال يحبو على �ضفاف املخيم
وما بقي من �أر�ضنا الثائرة ،وبع�ض الأحرار ممن هم مثل �شاعرنا عزا و�شموخا
و�أنفة ،ت�س ّلحوا بال�شجر واحلجر للدفاع عن الأر�ض.
مت بحمد اهلل
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المصادر والمراجع
القر�آن الكرمي.
.1

�1إبراهيم ،احمد �شوقي :مو�سوعة الإعجاز العلمي ،ط ،2م�رص ،نه�ضة م�رص
2005،م.

.2

�2أني�س�،إبراهيم و�آخرون:املعجم الو�سيط ،ط ،2دار الفكر د.ت.

.3

3البخاري �:صحيح البخاري  ،القاهرة ،دار الفجر للرتاث 1426 ،هجري 2005،م.

.4

4جامعة القد�س املفتوحة ,ن�صو�ص �شعرية( )3مقرر رقم (-)5444ط
1،1997م.

.5

5اجلندى ،دروي�ش :الرمزية يف الأدب العربي ،نه�ضة م�رص للطباعة والن�رش،
القاهرة ،د.ت.

.6

 6حداد ،منعم :الرتاث الفل�سطيني بني الطم�س والإحياء ،الطيبة ،مركز
�إحياء الرتاث1986 ،م.

.7

 7دروي�ش ,الديوان ,الأعمال الأوىل ط2005 , 1م.

.8

 8دروي�ش ,الديوان :عا�شق من فل�سطني 1966م.

.9

 9دروي�ش ,املجلد الأول,ط ,14دار العودة بريوت� ,أوراق الزيتون 1964م.

 1010دروي�ش ,املختلف احلقيقي درا�سات و�شهادات ,ط , 1دار ال�رشوق للن�رش
والتوزيع ,الأردن1999،م.
1111دروي�ش�,آخر الليل ,ط,11دار العودة,بريوت1982,م.
1212دروي�ش ,دروي�ش ،حبيبتي تنه�ض من نومها.
1313دروي�ش ،حممود :ديوان هي �أغنية ..هي �أغنية ،دار الكلمة للن�رش ،بريوت1986،م.
1414دروي�ش ،حممود :ح�صار ملدائح البحر ،تون�س1984،م.
 1515دروي�ش ،حممود :حالة ح�صار ،ط ،1ريا�ض الري�س2002 ،م.
1616دروي�ش ،حممود ،الع�صافري متوت يف اجلليل ،الديوان.
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 1717دروي�ش� ،أحبك �أوال �أحبك.
1818دروي�ش ،تلك �صورتها وهذا انتحار العا�شق ،الديوان.
1919دروي�ش� ،أعرا�س.
 2020دروي�ش ،حممود:حماولة رقم  ،7ط ،1دار العودة ،لبنان2008 ،م.
 2121دويكات و�آخرون :جدارية دروي�ش ,ط2001 ,1م,من�شورات ملتقى بالطة
الثقايف,نابل�س ،فل�سطني.
 2222الرازي :احلاوي يف الطب ،مزجه باملادة العلمية ،حممد عبده ،ط ،1املن�صورة،
مكتبة جزيرة الورد ،د.ت.
 2323الربيحات ،عمر �أحمد :الأثر التوراتي يف �شعر حممود دروي�ش،2006 ،
البازوري،عمان.
2424الزغبي� ،أحمد :ال�شاعر الغا�ضب (حممود دروي�ش)،ط ،1دار الكندي1995،م.
 2525زيدان ،رقية :التغري الداليل يف �شعر �سميح القا�سم ،ط ،م�ؤ�س�سة الأ�سوار،
عكا1422 ،هـ 2001 -م.
 2626ابن �سينا :القانون يف الطب ،ط� ،1رشح وترتيب جربان حبور ،بريوت ،مكتبة
الطالب. 1972 ،
 2727ال�رشع،علي،حممود دروي�ش �شاعر املرايا املتحولة ،2002،وزارة الثقافة،
عمان.
� 2828شحادة� ،صبحي � :صيدلية النباتات والأع�شاب ال�شافية ،عمان  ،دار عامل
الثقافة. 2006 ،
� 2929صدوق ،را�ضي� :شعراء فل�سطني يف القرن الع�رشين /توثيق الظولوجي ,ط
ا ،التوزيع يف الأردن :دار الفار�س للن�رش والتوزيع2000 ،م.
 3030عا�شور ،فهد نا�رص :التكرار يف �شعر حممود دروي�ش,ط ،1الأردن ،امل�ؤ�س�سة
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العربية لدرا�سات والن�رش ,دار الفار�س للن�رش والتوزيع2004 ,م.
3131العنتيل ،فوزي :الفلكلور ما هو؟ ط ،2بريوت ،دار املي�رسة العربية
للدرا�سات1987،م.
 3232فاعور ،يا�سني �أحمد(  :)1989الثورة يف �شعر حممود دروي�ش ،من�شورات دار
املعارف للطباعة والن�رش� ،سو�سة ،تون�س.
 3333ابن منظور :ل�سان العرب ،ط ،2طبعة جديدة وملونة اعتنى بت�صحيحها:
�أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد ال�صادق العبيدي ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
الإ�سالمي وم�ؤ�س�سة التاريخ العربي 1417 ،هـ 1997 ،م.
 3434النابل�سي� ،شاكر :جمنون الرتاب ,درا�سة يف �شعر وفكر حممود دروي�ش,ط,1
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش� ,سنة 1987م.
 3535نادي �ساري الديك :حممود دروي�ش ال�شعر والق�ضية ,ط  ,1دار الكرمل عمان,
1995م.
الشخصية
المقابالت
ّ

ب�شارات ،و�صفية حامد ،من مواليد  ،1940املقابلة يوم 3/10/2008ال�ساعة
التا�سعة.
لطيفة حممد حممود ح�سن  81،عاما  ،تاريخ املقابلة  18/9/2008ال�ساعة
التا�سعة �صباح

المجالت والجرائد

دروي�ش� :سرية يوم ،جريدة القب�س الكويتية ،الكويت.1986 ،
الأ�سطة ،عادل:جداريّة حممود دروي�ش(ال�سال�سة والن�ص الديني واملوت ولغز
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املجاز)،جملة ال�شعراء ،العدد العا�رش2000 ،م.
منري ،وليد :املوت الأليف �أو �شعريّة الوجود امللتب�س(درا�سة يف جداريّة حممود

دروي�ش)جملة ف�صول ،عدد 2002 ،58م.
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ملخص البحث
يتناول هذا البحث امل�صطلحات ال�شائعة يف املو�سيقى والآالت ال�شعبية
الفل�سطينية ,والتي ي�ستخدمها الفنانون ال�شعبيون فيما بينهم خالل
املنا�سبات املختلفة ,مثل االحتفاالت ال�شعبية والأعرا�س والأعياد الدينية .ذلك
جرى من خالل اللقاءات التي متت مبا�رشة مع العديد من الفنانني يف عدة مناطق
من فل�سطني .ومت ذكر وا�ستعرا�ض الكثري من الكلمات وامل�صطلحات ال�شائعة
يف املو�سيقى ال�شعبية ,و�أي�ضا ً مت ت�صنيف تلك امل�صطلحات اخلا�صة بالعزف
�أو ب�أجزاء الآالت و�إما بفل�سفة وجمالية التكنيك الذي ي�ستخدمه املو�سيقيون
�أنف�سهم كلغة مو�سيقية كاملة لها قواعدها وم�صطلحاتها وقامو�سها التي
متيزها عن باقي �أنواع املو�سيقى االخرى ,.وفنانو املو�سيقى ال�شعبية يعي�شون
يف عاملهم املو�سيقي اخلا�ص ,وال يحتاج الفرد منهم الإلتحاق يف معهد �أو
جامعة لدرا�سة املو�سيقى! بل هم مدر�سة وجامعة وكلية مو�سيقية �شاملة,
وهم لي�س بحاجة اىل تعلم القراءة والكتابة املو�سيقية ودرا�ستها �أكادميياً.
�إنهم يتعلمون العزف عن طريق ال�سمع والتجربة الذاتية ,وي�ستطيعون تعليم
غريهم بوا�سطة تلك الطرق التي هم انف�سهم تعلموها يف يو ٍم ما� .إنهم

بالفعل وبكل جدارة ي�ستحقون �أن ن�سميهم حافظي املو�سيقى ال�شعبية
الفل�سطينية.
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مقدمة تاريخية
اآلالت:

وُ�صفت الآالت بطرق متنوعة يف كل امل�صادر الأدبية املعروفة تقريبا ً

امل�ستخدمة يف الكتابة عن املو�سيقى .ويكون املدخل لذلك ق�ص�صا ً �أحياناً,
ويكون يف �أحيان �أخرى ذا طبيعة منهجية وعلمية .وقد يج�سد الو�صف
مالمح تاريخية وعرقية ومعجمية وا�شتقاقية لغوية وفقهية وع�ضوية
(خا�صة بعلم الأع�ضاء) وت�صنيفية ,وقد يركز على طبقة �أو عدة طبقات
من �آالت معروفة .وت�شري �أقدم الأعمال ,وهي التي تعود �إىل القرن التا�سع,

�إىل الآالت بامل�صطلح العام املالهي وهو جمع ملهى ,كما ت�شري �إليها �أحيانا ً
ب�آالت اللهو� ,أي يربطها بكلمة اللهو التي تعني اللعب والت�سلية .وقد مت ذكر
هذا امل�صطلح يف عناوين ثماين ر�سائل مكر�سة متاما ً للمالهي ,ظهرت �سبع
منها يف القرن التا�سع .ومن بني �أقدم الأعمال التي و�صلت �إلينا كتاب املالهي,
للنحوي ال�شهري مف�ضل بن �سالمة ( متويف  905م) وكتاب اللهو واملالهي
للجغرايف ال�شهري ابن خرَداذبة (متويف  911م) .ويبد�أ الأول بدح�ض الر�أي

القائل ب�أن العرب مل يعرفوا العود �أو �أية ملهاه �أخرى ,وب�أن لغتهم افتقرت
�إىل م�صطلحات فنية خا�صة ب�أجزاء الآالت املختلفة واملقومات املو�سيقية
عموماً.
() Farmer ; Robson.
وي�شكل هذان العمالن(كتاب املالهي وكتاب اللهو واملالهي) ,بداية ونهاية
هذة الفئة من الن�صو�ص اخلا�صة “ باملالهي” .كما �أنهما ي�شريان �إىل �إنتاج نوع
من الكتابات يف املو�سيقى  ,وهي ن�صو�ص من الأدب الق�ص�صي والتثقيفي
الذي مل يعد ي�ستعمل كلمة املالهي يف عناوينه .ومع ذلك ظهر امل�صطلح
ما بني الفينة والأخرى �إىل زمن طويل ,حيث جاء ا�ستخدامه الأكرث تطرفا ً
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والأطول عمراً ,يف �أو�ساط ال�سلطات الدينية التي عار�ضت املو�سيقى.
ويقول الفارابي يف م�ؤلفه كتاب املو�سيقى الكبري� ,إنه جرى اخرتاع الآالت
لت�صاحب وتغني املو�سيقى ال�صوتية ,التي كانت قد مرت من قبل يف عملية
طويلة من التطور .وي�ؤكد �أن الآالت هي يف مرتبة نوعية �أدنى من ال�صوت .ويف
الت�سل�سل الذي و�ضعه الفارابي  ,تقف الآالت الوترية ة�آالت النفخ يف امل�ستوى
الأعلى ,تتبعها الطبول و�آالت النقر ,وي�أتي الرق�ص يف �أ�سفل القائمة .ومن بني
الآالت اللحنية �أعطيت الأولوية للرباب و�آالت النفخ على كل الآالت الأخرى,
ب�سبب قدرتها على متديد الأ�صوات ,مما ي�شري �إىل �أنها الأقرب �إىل ال�صوت
()Erlanger: I, 20-23
يف الأبحاث احلديثة هناك ت�صنيف عاملي للآالت:
� Idiophonesآالت ت�صوت ب�صوت نف�سها فقط
 Membranophonesالطبول والدفوف (�آالت بغطاء من اجللد)
� Aerophonesآالت هوائية
� Chordophonesآالت وترية
من خالل جوالتي امليدانية يف عدة مدن وقرى وريف فل�سطني( بلدة الدوحة,
خميم الدهي�شة ,عرب الر�شايدة ,بلدة دورا ,ال�سواحرة ال�رشقية ومناطق �أخرى
عديدة تقع �ضمن حمافظتي بيت حلم واخلليل ,يف ربيع و�صيف من العام .)2010
حيث �إلتقيت مع نخبة من الفنانني ال�شعبيني وعازفني على خمتلف الآالت
ال�شعبية الفل�سطينية ,و�صانعي تلك الآالت .وهنا �أذكر ممن �إلتقيت بهم:
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الفنان ال�شعبي منر �أبو عكر عازف ربابة ,جموز ,يرغول� ,شبَابه /بلدة الدوحة,

بيت حلم.

الفنان ال�شعبي خليل قراقع عازف �آلة الناي العربي وال�شبَابة /خميم

الدهي�شة ,بيت حلم.

الفنان ال�شعبي (الكفيف) مو�سى الربعي ,مط ِور �آلة الربابة ب�إدخاله لبع�ض
التح�سينات عليها /دورا اخلليل.
الفنان ال�شعبي علي الر�شايدة ,عازف ربابه � ,سم�سميَة� ,شبَابه� ,شاعر /قبيلة

بدو عرب الر�شايدة.

مع احرتامي وتقديري للذين التقيت بهم ومل يتم ذكرهم يف هذا البحث.
ات�ضح يل �أثناء مقابلة ه�ؤالء الفنانني ب�أنهم ي�ستخدمون م�صطلحات �شعبية
مت�شابهة �إىل ح ٍد ما  (,رغم البعد اجلغرايف) واخلا�صه بالآالت واملو�سيقى والغناء
ال�شعبي الفل�سطيني
للداللة �إىل بع�ض التفا�صيل الفنيَة مثل التكنيك ,ال�رسعة ,الأداء اللحني,
البداية والنهاية� ,إعادة اللحن ,.ال�سكوت ,النمو والهبوط....,الخ.

�أن العادات والتقاليد املو�سيقية املوروثه يف الفن ال�شعبي الفل�سطيني حتتوي
على عدد هائل من الكلمات اخلا�صة واملفاهيم وكثري من امل�صطلحات التي
ميكن �أن نق�سمها �إىل ثالثة اق�سام:
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 )1م�صطلحات تتعلق ب�أجزاء الآالت املو�سيقية .
 )2م�صطلحات تتعلق بالأداء املو�سيقي.
 )3م�صطلحات تتعلق بجمالية وفل�سفة الأحلان.
�إن عازيف و�صانعي الآالت النفخية مثل ال�شبابه ,املجوز والريغول ,ي�ستخدمون
هذه امل�صطلحات للإ�شارة �إىل بع�ض �أجزاء تلك الآالت ,وهناك دقة يف متييز الآالت
النفخية من حيث طولها وق�رصها وعدد ثقوبها ,فعلى �سبيل املثال:
كل من املجوز والريغول ( االجزاء
(البنيَات)العراي�س /كلمات ترمز �إىل ل�سان ِ

العلوية للآله ,تو�ضع يف فم العازف للنفخ بوا�سطتها).

الن َقاله :وهي ق�صبة ق�صرية للريغول حتتوي على  6فتحات( ثقوب).
الدوَاية :وهي ق�صبة طويلة ن�سبياً( �أطول من الن َقاله) لآلة الريغول بدون
فتحات.

ويوجد م�صطلحات خا�صة عند املو�سيقيني والعازفني على الآالت الوتريه.
أجزاء آلة الربابه:

هيكل الربابه :ج�سم الربابه.
طارة الربابه :اجللد الذي يغطي اجلهة االمامية واخللفية جل�سم الربابه.
ال�سبَيب � :شعر ي�ؤخذ من ذيل الفر�س ,وي�ستخدم كوتر للربابه ,و�أي�ضا ً يُ�ش َد

على القو�س.

الكرَاب :مفتاح م�صنوع من اخل�شب ل�ش َد الوتر.

الغزال  :قطعة خ�شب �صغرية تثبت حتت الوتر من اجلهة ال�سفليَة لرفعة عن
ج�سم الربابه(ت�شبيها ً بقرين الغزال).
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املخ َدة  :قطعة قما�ش على �شكل خمدة �صغرية تثبت حتت الوتر من اجلهة
العلويَه لتثبيت الدوزان.
أجزاء آلة العود:

َ
البطيخة :ظهر العود( اجلزء اخللفي).
الق�صعه �أو
الوجه  :وجه العود( اجلزء االمامي).
الزند ,رقبة ,دوَا�سة :مكان و�ضع �أ�صابع اليد الي�رسى �أثناء العزف.

القمرات ,قمريَه  :فتحات لإ�ستخراج ال�صوت يف وجه العود( اجلزء الأمامي).
م�رضب الوتر :ري�شة ت�ستخدم لل�رضب على الأوتار.

نجق  :مكان و�ضع املفاتيح.
بُ ُ

مالوي :مفاتيح ل�ضبط االوتار.
الغزال :قطعة خ�شب �صغرية تثبت حتت االوتار من اجلهة ال�سفلية لرفعها عن
ج�سم العود.
الأنف �أو العظمة :قطعة �صغرية من العظم تثبت حتت االوتار من اجلهة
العلويَة للعود لرفعها عن الزند( جهة املفاتيح).
األداء الموسيقي الشعبي وحركات خاصة باليدين:

قبل البدء يف العزف ,يتفق العازفون فيما بينهم على بع�ض التفا�صيل املتعلقة
يف الأداءاللحني ,الوقفات ( اال�سرتاحات) ,ال�رسعة والتعابري اخلا�صة بذاك اللحن.
�إذا كانت الفرقة تتكون من عدة �آالت مو�سيقية ,عندها يبد�أ “ الطبَلجي “
(عازف الطبلة) ب�رضب الطبلة ثالث �رضبات ك�إ�شارة للبداية .و�إذا كان العود

�سيبد�أ اللحن ,عندها ي�رضب العازف بيده وبوا�سطة الري�شة عدة �رضبات على
االوتار معلنا ً بذلك بداية اللحن .عادةً الع َويد( عازف العود) يعزف ويغني ويقود
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الفرقة املو�سيقية يف �آ ٍن واحد ..فمثال ً عند احلاجة اىل �إعادة اللحن ,يقوم الع َويد
ب�إعطاء �إ�شارة بيده ( دائرتان )¡¡.

وعند اخلامتة او نهاية اللحن ,يعطي �إ�شارة �أخرى بيده وهي:
( اىل جهة اليمني) à
ومن خالل احلديث والتنقيب والتفح�ص بني املو�سيقيني عن تلك الكلمات
امل�ستخدمة كلغة �أ�سا�سية تعبريية وللداللة عن مدى الإعجاب باللحن
امل�سموع واي�ضا ً االيقاع امل�صاحب والكلمة املغناه نذكر هنا بع�ض هذه
الكلمات:
يالَ� ,أبدي ,خل�ص ,كمان ,عيد ,غيرَ الإيقاع,غيرَ املقام ,واطي ,عايل� ,أطربنا� ,إحتفنا,
اهلل ي�سلَم �إيديك ,اهلل ي�سلَم ث َمك ,ال�صوت منيح ,ال�صوت حلو ,حلو كتري,
عظيم� ,شو هادا ؟  ,مو�ش طبيعي ,وين الطبلجي العظيم ؟� ,ساندوين يا جماعة

 ,اهلل اهلل اهلل ,دوزن العود  ,خاويه� ,إعزف.
وهناك كلمات خا�صة وم�صطلحات كثرية ي�ستعملها املو�سيقيون فيما
بينهم .وال ن�ستطيع ذكرها جميعها يف هذا البحث .ومن املالحظ واملثري لالنتباه
اىل وجود بع�ض ال�شبه يف تلك امل�صطلحات من منطقة اىل �أخرى ,وهذا �أن دل
ف�إنه يدل على الرتابط يف العادات املو�سيقية وتوريثها من جيل اىل جيل.
وكما كتب د .عبد احلميد حمام يف بحثه ”-املعزفة يف الرتاث ...( “ .وجند من
معاين العزف ما يدل على �صوت الرَعد ,و�سميَت بع�ض الأماكن بال ُعزاف ك�صفة

غالبة م�شتقة من عزيف اجلن .كما ت�أخذ الكلمة معنى العزوف عن ال�شيء �أي
منعها عنه؛ والعزَوف الذي ال يكاد يثبت على خلَه .واعزوزف لل�رش تهي ْا له.
ويعتقد �أن هذا املعنى م�أخوذ من ع�سف بال�سني �أي ما َل و َعدل)( .الزبيدي)44:
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ومن هذا املنطلق �أتت عالقة كلمة “ عزف “ وم�شتقاتها بالآالت املو�سيقية
�إذ يقول الزبيدي يف تاج العرو�س “ :واملعازف املالهي التي يُ�رضب بها ( كالعود

والطنبور والدف) وغريها”.

�إن ارتباط معنى العزف ب�صوت اجل ًن ي�شري �إىل �أن العرب كغريها من الأمم ربطت
�صوت هواء ال�صحراء� ,أو �صوت وقوع الرمل بع�ضه على بع�ض مبخلوقات
خيالية اعتقدت بها� .أما املعزف �أو املعزفة فهي الآلة التي تعزف بها اجل َن� ,أو
ثم اعتقد ب�أنها �آلهه فعبدها ,ولهذا ف�إن
املخلوقات التي تخيلها الإن�سان القدمي َ
امليل �إىل الإعتقاد ب�أن املعزفة �آلة �شبيهة بالكنارة قريب �إىل املنطق ,فكالهما

�آلتني ت ُ�صوتان ب�أ�صوات ل�شخو�ص تخيلها القدماء موجودة ف�إعتقدوا بها) .
حمام)46:
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خاتمة
جند عندما نحاول �أن نلقي نظرة عامة على التقاليد ال�شعبية التي متار�س
يف فل�سطني� ,أن هناك تعددا ً من امل�صطلحات املو�سيقية والأنواع والقوالب
املو�سيقية ال�شعرية .وتعك�س هذه بدورها ا�ستجابات ان�سانية وا�سعة
لظروف بيئية متغرية ,ولتنوع عرقي ولغوي وديني واقت�صادي هائل .وبالفعل,
ف�إن هذه الف�سيف�ساء املعقدة ت�شمل �أنا�سا ً ينتمون �إىل جمموعات و�شبه
جمموعات عرقية خمتلفة كثرية ,ذات طوائف عديدة ترتاوح ما بني امل�سلم
ال�سني وال�شيعي والدرزي �إىل �أقليات دينية مهمة ت�شمل جميع الطوائف
امل�سيحية التي موجودة يف فل�سطني .و�أي�ضا ً نذكر طائفة الغجر يف منطقة
باب حطة( القد�س) ويف بع�ض مناطق قطاع غزة� .إنهم يتحدثون ويغنون بلغات
وم�صطلحات ولهجات عديدة ويعي�شون يف ظروف ترتاوح ما بني مناطق جافة
مقفرة� ,إىل مراكز ح�رضية مزدهرة ,قد �أنتجت �أ�شكاال ً و�أنواعا ً ال ح�رص لها,
بن�صو�ص ت�شمل �سل�سلة وا�سعة من اللغات واللهجات املحلية والعامية
و�أ�شكاال ً �أنيقة وتقليدية .ونتيجة لعملية طويلة من التفاعل بني ال�شعوب
التي ا�شرتكت يف لغات كالعربية والرتكية والفار�سية والكردية والرببرية,
ف�إن الر�صيد الفردي يظهر �صلة القرابة بعامة ,جتد تعبريا ً لها يف ت�شابهات
لغوية ومو�سيقية تتجاوز احلدود ال�سيا�سية .فمن النادر اليوم �أن جند فولكلورا ً
متجان�ساً .كما �أنه يجب الأخذ باالعتبار ,ت�أثري التفاعل ما بني �أنواع مو�سيقية
�شعبية رفيعة وبني فن املو�سيقى احل�رضي املجاور.
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مقدمة البحث
�إن درا�سة الآالت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية تعتمد يف م�صادرها بالدرجة
الأوىل على ما قد مت �إكت�شافه من �آثار حجرية ،وعظام وقطع معدنية ،من قبل
علماء الآثار ،فبا�ستثناء بع�ض املخطوطات ال�ضئيلة ف�إنه بالت�أكيد ال يوجد
ت�سجيل �صوتي� ،أو تدوين مو�سيقي يعود لتلك الفرتة ،وذلك على عك�س درا�سة
الآالت املو�سيقية يف فل�سطني احلديثة ،حيث ما زالت الآالت م�ستخدمة؛ مما
يوفر �إمكانية �أف�ضل للدرا�سة ،خا�صة يف اجلانب املتعلق بالناحية املو�سيقية،
والأبعاد املجتمعية والثقافية.
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك عدة درا�سات �سابقة تطرقت للآالت املو�سيقية
القدمية يف فل�سطني التاريخية� ،إال �أن هذه الدرا�سة تتميز عن �سابقاتها يف
اعتمادها يف �أ�سلوب البحث على الدرا�سات امل�سحية امليدانية ،فبالرغم من
اعتماد الدرا�سة احلالية يف ا�ستقاء معلوماتها على امل�صادر الأثرية املكتوبة
وامل�صادر الإثنولوجية املقارنة� ،إال �أنها ركزت ب�شكل كبري على القطع الأثرية
املكت�شفة وذلك لإميان الباحث ب�أن الدليل الأثري �أهم م�صدر للمعلومات؛ ذلك
�أن ال�شاهد احلقيقي لهذا املا�ضي هو الآالت املو�سيقية املكت�شفة ،وكذلك
التماثيل والأ�شكال املعدنية واحلجرية ،واجلداريات املنحوتة والتي تعود لتلك
الفرتة .بالإ�ضافة �إىل �إعتمادها على درا�سة معمقة للتوراة “العهد القدمي”.
وبذلك جت�سد هذه الدرا�سة ولأول مرة الإثنية كجزء من تاريخ املو�سيقى يف
فل�سطني� ،إذ تبحث يف الثقافات املو�سيقية املختلفة عرب التاريخ ،مما ميز هذه
الدرا�سة عن �سابقاتها من الدرا�سات.

177

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

هدف البحث
فهذه الدرا�سة حتاول باالعتماد على املكت�شفات الأثرية �إعادة تركيب �شكل
و�صورة الآالت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية قدر امل�ستطاع؛ �إذ ال ميكن معرفة
كافة جوانب تلك ال�صورة كما يجب ،فالقطع الأثرية ال ت�ستطيع �أن ت ُعطي �أكرث
من معلومات مبهمة جمز�أة عن ال�صوت املو�سيقي يف العامل القدمي ،بالإ�ضافة
�إىل �أن كثريا ً من هذه الآثار قد ت�آكلت� ،أو دمرت كلياً ،بحيث مل تعد تظهر
كما كانت �سابقاً .كما وي�صعب من خالل املكت�شفات الأثرية حتديد الظروف
االجتماعية ،واحلالة النف�سية املرافقة للآالت املو�سيقية� ،سواء للم�ستمعني
�أو للعازفني ،وكذلك ردود فعلهم حول ما ي�سمعون ويعزفون من مو�سيقى،
فالعالقة ال�صوتية بني الإن�سان وبيئته يف الع�صور القدمية تختلف �إختالفا ً
كامال ً عما هي عليه يف الوقت احلا�رض� ،إال �أن الباحث يرى �أن هذه املكت�شفات
قادرة على �إعطاء �صورة جيدة حول طبيعة الآالت املو�سيقية امل�ستخدمة يف
تلك الع�صور .وقد �شملت حدود الدرا�سة كافة الآالت املو�سيقية يف فل�سطني
القدمية ،والتي ا�ستطاع الباحث الو�صول �إليها ،والتعرف عليها� ،سواء من خالل
املكت�شفات الأثرية� ،أو من خالل درا�سة العهد القدمي.
ومن �أهم املواقع الأثرية التي �شملها امل�سح وكانت ذات �أهمية كبرية من حيث
طبيعة املكت�شفات الأثرية ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ما يلي:
•موقع �أثري يف و�سط النقب ،بالقرب من مكان يدعى “كاد�ش بارينا” يحتوي
على جداريات �أثرية حتمل ر�سومات منقو�شة ت ُظهر عددا ً من العازفني على
�آالت نفخية .بالإ�ضافة �إىل زيارة موقع �آخر قريب من املنطقة نف�سها ي�ضم
ر�سومات منقو�شة على �صحون حجرية ت ُظهر رجال ً يعزف على �آلة وترية
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ت�شبه القيثارة.
•موقع �أثري يف جمدو ي�ضم ر�سم منقو�ش لعازف يعزف على ناي ثنائي.
•موقع �أثري يف بي�سان يظهر منحوتة لآلة ناي يعود تاريخها للع�رص الربونزي
املت�أخر.
•موقع �أثري يف منطقة “عني جدي” يظهر ر�سومات لآلة ناي ت�شبه الناي
التي عرث عليها يف منطقة جمدو.
كما و�شمل امل�سح امليداين مواقع �أثرية �أخرى وذلك لالطالع عليها ودرا�سة
احتمال وجود �آثار مو�سيقية فيها ،ومن هذه املواقع ،تل ال�شيخ �أحمد العريني،
وتل الدوير ،وتل جمة وتل احل�سي ،وتل بيت مر�سيم ،وتل عراد ،وتل �أبو حوام،
ومنطقة م�سعدة يف جنوب الأغوار ،وكذلك مواقع يف �أ�سدود وع�سقالن على
ال�ساحل الفل�سطيني وهذه املواقع يف منطقة اجلنوب� .أما يف منطقة الو�سط
فقد مت زيارة تل الن�صبة بالقرب من رام اهلل ،وتل دير عال وتل ال�سعيدية وتل املزار
وتل كي�سان وخربة الطبيقة ،وكذلك العديد من املواقع الأثرية يف منطقة يافا
ويازور و�أريحا و�سلوان بالقد�س ،وبالن�سبة ملنطقة ال�شمال فقد مت زيارة موقع تل
تعنك ،وتل املت�سلم يف مرج ابن عامر ،وتل الفارعة ال�شمايل ،وتل بالطة مبحيط
نابل�س ،بالإ�ضافة �إىل تل القا�ضي وتل قدح وخربة الكرك يف منطقتي طربيا
واحلولة.
وال�ستكمال الدرا�سة قام الباحث بزيارة الأماكن واملتاحف التالية:
 معهد �أولربايت للأثار. الكني�سة الأثيوبية. متحف روكفلر. ما ي�سمى مبتحف �إ�رسائيل.وقد احتوت هذه الأماكن على عديد من الآثار ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة،
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وقد مت توثيقها واعتمادها كم�صدر مهم.
 بالإ�ضافة �إىل ما �سبق فقد قام الباحث ب�إجراء درا�سة معمقة وم�ستفي�ضةللأجزاء اخلا�صة بالآالت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية ،والتي ذكرت يف التوراة
“العهد القدمي”.
مشكلة البحث

اما بخ�صو�ص م�شكلة الدرا�سة يرى الباحث �أنه بالرغم من �أهمية الآالت
املو�سيقية ال�شعبية ،كجزء من الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،وبالإ�ضافة �إىل
الدور الكبري الذي لعبته وما زالت تلعبه يف حياة املجتمع الفل�سطيني� ،إال �أنها
مل تلق حقها من الدرا�سات العلمية والتحليلية اجلدية التي تليق ب�أهميتها
ودورها ومكانتها عرب التاريخ .من هذا املنطلق �سيقوم الباحث بدرا�سة هذه
الآالت للتعرف على �أهم اجلوانب التاريخية واملو�سيقية واالجتماعية لها.
خطوات البحث

ومن �أجل �إجناز هذه الدرا�سة قام الباحث بتق�سيمها �إىل حمورين على النحو
الآتي:

المحور األول:

درا�سة اجلانب التاريخي والأثري للآالت املو�سيقية يف فل�سطني عرب

الع�صور القدمية ومقارنة ذلك باحل�ضارات املجاورة -( .الع�رص احلجري (ما
قبل3200ق.م - ).الع�رص الربونزي املبكر والو�سيط واملت�أخر ( 3200ق.م 1200 -
ق.م)  -الع�رص احلديدي ( 1200ق.م -330ق.م)  -الع�رص الهيليني الروماين (332
ق.م –  324م).
المحور الثاني:

180

درا�سة الآالت املو�سيقيـة فـي فل�سطني القدميـة كما وردت فـي

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

التـوراة ( العهد القدمي).
وقد �أجرى الباحث الدرا�سة امليدانية بعد �أن ق�سم فل�سطني جغرافيا ً �إىل ثالثة
مناطق على النحو التايل:
 منطقة جنوب فل�سطني ،وت�شمل كافة املناطق اجلنوبية. منطقة و�سط فل�سطني ،وت�شمل كافـة مناطق الو�سط. منطقة �شمال فل�سطني ،وت�شمل كافـة مناطق ال�شمال.المحور االول :الجانب التاريخي واألثري لآلالت الموسيقية في فلسطين عبر العصور القديمة ومقارنة ذلك بالحضارات
المجاورة:

�إن الأبحاث والدرا�سات احلديثة املتخ�ص�صة يف جمال تاريخ الآالت املو�سيقية
القدمية ت�ؤكد �أن معظم الآالت املعروفة يف ال�رشق القدمي يرجع تاريخها �إىل
الفرتة ال�سومرية� ,أي يف حدود الألف الثالث قبل امليالد ,وبالتايل ف�إن الآالت
املو�سيقية الالحقة ما هي �إال تنويعات للآالت املو�سيقية الأ�صلية )1(.لذلك
ي�صعب درا�سة الآالت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية ،دون ربطها ب�آالت
ح�ضارة ما بني النهرين ،والتي متيزت عن احل�ضارات الأخرى ب�إبداعاتها الفنية,
�إذ بينت الر�سومات املنقو�شة ,واجلداريات املنحوتة ,والكتابات الدينية ,احلياة
املو�سيقية العريقة ل�سكان العراق القدامى ,والتي �أظهرت �أ�سماء الآالت
املو�سيقية القدمية بالإ�ضافة �إىل �أ�سماء املو�سيقيني ,ومعلومات علمية وفنية
عن املو�سيقى النظرية التي كانت م�ستخدمة يف تلك احلقبة التاريخية)2(.
فاملادة الأثرية املوجودة يف العراق القدمي ت�شكل �أهم جماالت املقارنة مع
فل�سطني ,ذلك �أن هناك دالئل وا�ضحة تبني العالقة بني فل�سطني وبالد ما بني
النهرين )3(,فقد اقتب�س الكنعانيون –�سكان فل�سطني الأ�صليون -كثريا ً من
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عنا�رص مو�سيقاهم من �شعوب خمتلفة توطنت ال�رشق الأدنى القدمي ,وعملوا
على حتديثها وتطويرها ,فطقو�س العبادة الكنعانية كانت تقت�ضي ا�ستخدام
الغناء ,وهكذا انت�رشت �أحلانهم و�أدوات مو�سيقيهم يف جميع بقاع املتو�سط,
كما وكرث الطلب على �إقتناء مغنيهم ومغنياتهم من اجلواري يف م�رص زمن
الإمرباطورية احلديثة)4(.
واجلدير بالذكر �أن درا�سة تاريخ الآالت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية تواجه
عدة �صعوبات ,ومرد ذلك يعود �إىل ما يلي:
 طبيعة املواد التي ت�صنع منها هذه الآالت ,والقابلة لالندثار مع مرورالزمن دون �أن ترتك �أثرا ً على تاريخ ن�ش�أتها.
 عدم القدرة على الف�صل بني تاريخ فل�سطني من جهة ,وتاريخ احل�ضارةالعربية ب�شكل عام من جهة �أخرى� ,إذ �أن فل�سطني جزء ال يتجز�أ من
اجلغرافيا واحل�ضارة العربية ,الأمر الذي يعني ,وقبل حالة التجزئة
ال�سيا�سية واجلغرافية ,انتقاال ً �سهال ً وغري مقيد ملجمل الإرث احل�ضاري مبا
يف ذلك اجلانب املو�سيقي)5(.

 �إن ال�رصاع ال�سيا�سي حول فل�سطني ما�ضيا ً وحا�رضا ً �أثّر على طبيعةالتعامل والنظر �إىل املخلفات الأثرية ,فاجلانب الإ�رسائيلي حمكوم مبنطق

�أيديولوجي قائم على نفي الآخر ,وحاول جاهدا ً �أن يطم�س كل املعامل
الرتاثية الفل�سطينية ,ويف �أحيان �أخرى� ,رسقتها و�إدعاء تبعيتها للرتاث
الإ�رسائيلي ,كتعبري عن ح�ضارة قومية� ,إن جاز التعبري للإ�رسائيليني على
هذه الأر�ض.
 ت�شوه كثري من الآثار املو�سيقية التي مت العثور عليها يف فل�سطني,�صعب من القدرة على معرفة تاريخ وخ�صائ�ص الآالت املو�سيقية فيها.
ّ
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ومن �أجل بناء ف�سيف�ساء عامل املو�سيقى القدمي يف فل�سطني ،قام الباحث
بدرا�سة الفرتات والع�صور التاريخية التي �أثرت على تطور الآالت املو�سيقية
يف هذه املنطقة من العامل  -فتاريخ املو�سيقى يف فل�سطني القدمية ميتد
من الع�صوراحلجرية وحتى الع�رص الهيليني الروماين ،مرورا ً بالع�رص الربونزي
واحلديدي  -وذلك بالرتكيز على ما مت اكت�شافه من �آثار تعود لتلك احلقبة الزمنية.
 -العصر الحجري (ما قبل 3200ق.م:).

STONE AGE before 3200 BC
�ساعدت خ�صوبة �أر�ض فل�سطني واعتدال مناخها وموقعها املتو�سط على
وجود الإن�سان فيها منذ �أقدم الع�صور� ،أما الع�رص احلجري فيبد�أ منذ �أن بد�أ
الإن�سان الأول ب�صنع �أدواته من احلجارة ،وقد دلت املكت�شفات الأثرية على �أن
الإن�سان قد عا�ش يف منطقة غربي و�رشقي نهر الأردن ،وقد عرث على معظم
املكت�شفات الأثرية التي تعود لهذا الع�رص يف عدة مواقع موزعة على منطقة
وا�سعة من بالد ال�شام ،خا�صة يف حفرة االنهدام .ويعترب “مركز العبيدية” يف
اجلزء ال�شمايل لغور الأردن يف فل�سطني من �أهم املواقع الأثرية و�أ�شملها يف
جنوب بحرية طربيا)6(.
وقد عرث يف �أريحا على �أثار لبيوت م�ستطيلة ال�شكل مبنية بطوب ترابي يختلف
يف �شكله عن الذي ا�ستعمل يف الفرتات ال�سابقة  ،بالإ�ضافة �إىل �إكت�شاف
العديد من املواقع الأثرية يف فل�سطني �أهمها“ :تل املت�سلم”“ ،وبي�سان”“ ،وتل
الفارعة” ،وغريها ،وتعود هذه الآثار �إىل املرحلة املت�أخرة من هذا الع�رص ،وقد دخل
ت�صنيع النحا�س �أي�ضا ً يف حياة ال�سكان يف �أواخر هذا الع�رص ،ويظهر هذا يف
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مواقع �أثرية عدة مثل موقع “تليالت الغ�سول” على الزاوية ال�شمالية ال�رشقية
للبحر امليت ،وكذلك ثالثة مواقع �أثرية تقع بالقرب من بئر ال�سبع وهي “ بئر
ال�صفدي”“ ،وتل �أبو مطر”“ ،وخربة البيطار” .كما متيزت هذه املرحلة �أي�ضا
بوجود الأدوات الفخارية)7(.
لقد كان للت�أثري احل�ضاري اخلارجي على فل�سطني دور كبري يف تطور ح�ضارتها،
فح�ضارة الع�رص احلجري وخا�صة الع�رص احلجري النحا�سي يف فل�سطني مل
تكن نتيجة لتطور ح�ضاري حملي ,بل كانت ح�ضارة دخيلة يعتقد �أنها جاءت
من ال�رشق �أو ال�شمال ال�رشقي )8(،ذلك �أن فل�سطني تلك البقعة من الأر�ض
والتي ت�ؤلف مع جريانها العقدة اجلغرافية التي تربط بني �آ�سيا و�أوروبا و�إفريقيا,
كانت منذ القدم ملتقى �شعوب كثرية اجتمعت فيها ,وكان لتفاعلها �أثر يف
تكوين احل�ضارة ,فقد اكت�شفت �أقدم الآثار التي تتكلم عن الغناء والعزف على
الآالت املو�سيقية بني خرائب مدن �سومر ،واجلزيرة وال�شاطىء الفينيقي ,كما
اكت�شف علماء الآثار يف هذه املنطقة �صورا ً كثرية و�أو�صافا ً م�سهبة ملختلف
الآالت املو�سيقية التي ا�ستعملت منذ ( 3500ق.م ).يف �سومر وبابل و�أ�شور
وكنعان و�أرام)9(.
مما �سبق ومن خالل املكت�شفات الأثرية لهذا الع�رص يت�ضح �شكل احلياة التي
كانت تعي�شها فل�سطني ،والتي ال �شك ب�أنها �أثرت ب�شكل كبري على احلياة
الثقافية واملو�سيقية يف تلك الفرتة ،وي�ؤكد ذلك �أقدم �أثر عرث عليه يف بقايا
جم ّدو يج�سد �صورة امر�أة تعزف على القيثارة ( ,)harpوتعود هذه ال�صورة �إىل
�أكرث من ثالثة �آالف �سنة قبل امليالد)10(.
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كما مت العثور �أي�ضا ً على �أثرين لآلة اخلوار ( )bull-roarersو�أثرين لآلة �سل�سلة
املخ�شخ�شات ( )strung rattlesبالإ�ضافة �إىل العثور على متثال يعزف على �آلة
طبول ال�ساعة الرملية ( .)hourglass drumsوالناي �أحادي الأنبوب (Single
( ،)Pipeوهذه الآثار حمفوظة مبا ي�سمى متحف �إ�رسائيل).
 -العصر البرونزي المبكر والوسيط والمتأخر( 3200ق.م  1200 -ق.م)

)BRONZE AGE (3200 - 1200 BC
مع نهاية الألف الرابع قبل امليالد ،وبداية الع�رص الربونزي �شهدت منطقة
ال�رشق القدمي ومنها فل�سطني تغريا ً جذريا ً يف النواحي االجتماعية واالقت�صادية
واملعمارية ،و�أكرث ما ميز هذه املرحلة يف فل�سطني ظهور �أعداد كبرية من املدائن
املقطوعة يف ال�صخر ،تن�سب �إىل جماعات و�ضعت نهاية حل�ضارة الع�رص احلجري
النحا�سي .وقد �أظهرت املكت�شفات الأثرية العائدة �إىل هذه احلقبة التاريخية
العديد من املدافن ال�صخرية املنت�رشة على نطاق وا�سع يف فل�سطني ،وقد وجد
مع الهياكل العظمية عدد كبري من املرفقات اجلنائزية ،كالأواين الفخارية
والبازلتية وبع�ض الأدوات الربونزية ،مما يُظهر �أن �سكان فل�سطني �أخذوا يف

التزايد و�أ�صبحوا يطورون يف مواقعهم ال�سكنية تدريجيا ً حتى �أ�صبحت مدنا ً

حم�صنة ذات طابع م�ستقل .كما متيزت هذه املرحلة با�ستعمال عجينة الفخار
على نطاق وا�سع وذلك بخلط النحا�س بن�سبة معينة من الق�صدير� ،أنتجوا
منها �أدوات برونزية متعددة الأ�شكال والوظائف .كما ك�شفت الآثار على وجود
معابد يف “تل الفارعة” ،ويف “�أريحا”“ ،والتل عي”)11(.
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وهكذا ف�إن التطور احل�ضاري �أهم ما ميز فل�سطني يف هذه املرحلة التاريخية,
حيث زاد عدد ال�سكان ,ومنت املدن ,و�أ�صبح لها قوة �سيا�سية واقت�صادية ,كما
ورافق حياة املدينة التطور يف ال�صناعة والتجارة والزراعة ,وقد ا�ستدعى الفائ�ض
من الإنتاج ال�صناعي والزراعي قيام جتارة رائجة مع �شمال �سوريا والأنا�ضول.
( )12وقد كان لكل ذلك �أثر كبري على تطور احلياة الثقافية املو�سيقية و�صناعة
الآالت املو�سيقية ،وعزز ذلك عمليات التبادل التجاري يف هذه املنطقة اجلغرافية
من العامل ,والتي �أثرت ب�شكل كبري يف ن�رش الثقافة ب�شكل عام واملو�سيقى
ب�شكل خا�ص ,فالأملاين هيكمان املتخ�ص�ص يف درا�سة تاريخ الآالت املو�سيقية
التقليدية يف م�رص يرى �أن �سوريا وفل�سطني �شكلتا ج�رسا ً انتقلت عربه الآالت
املو�سيقية العراقية القدمية �إىل م�رص ,حيث �أن هذه الآالت كانت منت�رشة يف
�سوريا وفل�سطني قبل و�صولها �إىل م�رص )13(,ويرى الباحث �أن هناك ت�شابها ً
كبريا ً بني املكت�شفات الأثرية التي وجدت يف النقب ,وبع�ض �آثار الأدوات املو�سيقية
يف عهد ال�ساللة الثانية ع�رشة ,و�أقدم هذه الآثار هي “الفر�ساكو ال�شهري يف
قرب بني ح�سن” م�رص العليا ،حيث هناك ت�شابه بني ر�سومات قرب بني ح�سن
والر�سومات ال�صخرية للراق�صني واملو�سيقيني يف النقب)14(.
وبالن�سبة للآثار املو�سيقية التي مت اكت�شافها يف فل�سطني يف هذا الع�رص
فتتج�سد يف قيثارة مو�سيقية �صل�صالية ( )harpيعتقد �أنها ا�ستخدمت
يف الطقو�س الدينية ,بالإ�ضافة �إىل ر�سومات يف وادي النقب بالقرب من عني
القويدات ,ويت�ألف ر�سم وادي حرا�س من م�شهدين الأول علوي ,ويظهر عازفان
�أمام كائن على �شكل حيوان يعزفان على قيثارتني ( )harpsغري متناظرتني� ,أما
امل�شهد ال�سفلي لهذا الر�سم فيظهر �أربعة راق�صني و�شخ�ص خام�س ي�رضب
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على طبلة ذات ر�أ�سني ()double-head drum).(15.
�إن مقارنة هذه الر�سومات مع ما وجد من �آثار تاريخية لآالت مو�سيقية يف العراق،
يبني �أن العراق هي الأ�صل لهذه الآالت املو�سيقية والتي انتقلت فيما بعد �إىل
خمتلف املناطق الأخرى ,فالطبول وجدت يف فل�سطني بعد ( 2600ق.م� ,).أما
الدف فريى الدكتور �صبحي �أنور ر�شيد �أنه قد وجد يف الآثار الفينيقية ،والآثار
ال�سومرية والفل�سطينية التي تعود �إىل القرن التا�سع قبل امليالد)16(.
�إن �أقرب الأ�شكال لآالت النقب جاء يف العراق ,فامل�سلة التي وجدت يف “تل
الجف” ,والتي يرجع تاريخها �إىل بداية الألف الثاين قبل امليالد �أي من عهد امللك
“جوديا” ,تظهر م�شاهد طقو�سية يظهر فيها الطبل و�ضارب الدف وم�شاهد
لعازف قيثارة ,وبالرغم من وجود ت�شابه يف ت�صفيف ال�شعر �إال �أن هناك اختالفا ً
وا�ضحا ً يف اللبا�س ,ففي حني يظهر عازفو النقب عراة �أو �شبه عراة يرتدي عازفو
“تل الجف” �أردية طويلة )17(.كما �أن امل�شهد امليثولوجي الذي مت اكت�شافه
يف “حلف” يف �شمال العراق والذي يظهر فيه قائد الأورك�سرتا وعازفون من
احليوانات ،وهم يعزفون على الآالت املعروفة �آنذاك يف العراق ,يت�شابه مع ما
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وجد من ر�سومات يف النقب)18(.
ويف املرحلة الأخرية من هذا الع�رص؛ �أي بانتهاء حكم الهك�سو�س مل�رص ,ووقوع
فل�سطني و�شمال �سوريا حتت احلكم امل�رصي املطلق ,يظهر الت�أثري امل�رصي على
احلياة املو�سيقية يف فل�سطني وتدل على ذلك املكت�شفات الأثرية الكثرية
املت�أثرة بالطابع الفني امل�رصي ,كذلك تدل عليه الوثائق املعروفة بر�سائل تل
العمارنة )19(.وقد �شهدت هذه الفرتة تطورا ً جتاريا ً لفل�سطني و�صلت فيه
عالقاتها التجارية معدالت مل ت�صلها يف �أية مرحلة �سابقة ،حيث ارتبطت
بعالقات جتارية مع كل من العراق وال�شام وحو�ض بحر �إيجة .واملكت�شفات
الأثرية العائدة �إىل تلك الفرتة والتي متيزت بوفرة القرائن الأثرية الدالة على
الآالت املو�سيقية القدمية تو�ضح ذلك ,حيث مت العثور يف “تل املت�سلم” قرب
جم ّدو على متثال برونزي لإمر�أة عارية تعزف على �صفارة ( ,)bone whistlesويف
“تل العجول” جنوب غرب غزة عرث على متثال طيني لعازف عود-مزهر (,)lute
�أما يف “تل وقا�ص” فقد عرث على جمموعة من ال�صنوج( )cymbalsتعود �إىل
القرنني الرابع والثالث ع�رش قبل امليالد )20(.بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت العثور
على �أثر لآلتي ال�صفاقات ( ،)clappersو�أثر ملجموعة من �آالت املخ�شخ�شات
ال�صل�صالية( ( )clay vessel rattlesوكذلك �أثر لآلة الأحجار امل�صوتة (lith o
 ،)phonesكما وعرث على ر�سم ل�شخ�ص ي�رضب على �آلة الطبل الكروي
( ،)round-frame drumور�سم لآلتي قيثارات الالير ( ،)lyresور�سم �آخر
لعازف على �آلة الناي الثنائي (( ،double pipesبالإ�ضافة �إىل العثور على �أثر
لآلة ال�صال�صل ( ،)sistrumو�أثر لآلة �سل�سلة املخ�شخ�شات (.)stung rattles
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(وهذه الآثار حمفوظة مبا ي�سمى متحف �إ�رسائيل).
 -العصر الحديدي ( 1200ق.م -330ق.م):

IRON AGE 1200 - 332 BC
�شهد هذا الع�رص تطورات عمرانية واقت�صادية تختلف ب�شكل كبري عما �سبقه
من الع�صور )21(،فاكت�شاف احلديد والفوالذ ،وابتكار الأبجدية ،كانت من جملة
تطورات هامة جداً ،لي�س على م�ستوى فل�سطني وح�سب ،بل على م�ستوى
الب�رشية عموماً ،ومن �أهم ما ميز فل�سطني يف هذا الع�رص تطور �صناعة اخلزف
�إذ عرفت ثالثة طرق ل�صناعته ،وكان الفل�سطينيون يزينون خزفهم ب�صور
مدهونة باللون الأحمر ،متثل �إوزة تنظف ظهرها مبنقارها� ،أو �صلباناً� ،أو �أ�شجار
نخيل)22(.
وقد �أظهرت املكت�شفات الأثرية العديد من �آثار هذه املرحلة ومن �أهمها العثور
على ق�رص و�إ�سطبالت يف “جمدو” ،بالإ�ضافة �إىل العثور �أي�ضا ً على ق�رص امللك
�شا�ؤول يف “تل الفول” ،وعلى م�صنع للنحا�س يف “تل خليفة” وعلى عدد كبري
من املقابر يف “تل اجلزر”“ ،وجمدو”“ ،وتل الدوير”“ ،وتل الن�صبة” ،وكذلك العثور
على ق�رص �آخاب يف “ال�سامرة” والذي بناه الفينيقيون.
�إن التطور الذي �شهده هذا الع�رص كان من املنطقي �أن ينعك�س على تطور
احلياة املو�سيقية ،وهذا ما ت�ؤكده املكت�شفات الأثرية ،فالآثار املو�سيقية
املتعلقة بتلك الفرتة كانت كثرية ومنها ال�صندوق العاجي الذي مت اكت�شافه يف
“تل جم ّدو” من القرن الثاين ع�رش قبل امليالد ,والذي يحمل م�شهد لعازف قيثارة
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( ,)lyreكذلك مت العثور على بوق حلزوين ( )conch trumpetيف “تل وقا�ص”
من القرن التا�سع قبل امليالد ,بالإ�ضافة لتمثال طيني لعازف قيثارة ( )lyreيف
املعبد الفل�سطيني يف “�أ�سدود” ,كما ومت العثور على مكت�شفات �أثرية ذات
طابع فينيقي منها متثال المر�أة ت�رضب على طبل كروي (round-frame
 ,)drumsو�أخرى ت�رضب على ال�صنوج ( )cymbalsيف قرب فينيقي )23(.كما
مت العثور على العديد من املكت�شفات الأثرية املو�سيقية يف مناطق متفرقة
من فل�سطني تتج�سد يف جمموعة من �آالت الأجرا�س ( ،)bellsواملخ�شخ�شات
ال�صل�صالية ( ،)clay vessel rattlesوال�صفارات العظمية (،)bone whistles
و�أثر لثالثة �آالت من ال�صنوج( ( ،)cymbalsو�آلتي �أبواق حلزونية (conch tru m
 ،)petsو�أثر لآلتني ذات اخلوار ( ،)bull-roarersبالإ�ضافة�إىل العثور على ت�سعة
متاثيل تعزف على �آالت الناي ذي الأنبوبني ( ،)double pipesوجمموعة متاثيل
ت�رضب على الطبول الكروية ( ،)round-frame drumsومتثالني يعزفان على
القيثارة ( ،)lyreومتثال يعزف على �آلة ال�صال�صل  ،))sistrumsو�آخر يعزف على
�آلة املخ�شخ�شات ال�صل�صالية ( ،)clay vessel rattlesكما وعرث على ر�سم
لعازفني على �آلة الناي ذي الأنبوبني ( ،)double pipesوجمموعة ر�سومات
تظهر عازفني على �آلة القيثارة ( ،)lyreو�أخرى تظهر عازفني على �آلة الطبل
الكروي (( .)round-frame drumsهذه املجموعة الأثرية حمفوظة مبا ي�سمى
متحف �إ�رسائيل ك�آثار تعود �إىل الع�رص احلديدي يف فل�سطني).
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 -العصر الهيليني الروماني ( 332ق.م –  324م):

HELLENISTIC-ROMAN AGE 332 BC – 324 CE
�إحتل الإ�سكندر الأكرب فل�سطني مبا فيها القد�س بعد �أن هزم الفر�س �سنة
 332ق.م ،وبعد وفاته �سنة 323ق.م قامت حروب طاحنة بني قادته ،نال بعدها
قائد بطولومي حكم م�رص ،و�آخر من �سلوق�س حكم �سوريا ،وهكذا �أ�صبحت
فل�سطني م�رسحا ً لل�رصاع بني ال�ساللتني ،البطاملة وال�سلوقيني ،فاحتفظ
البطاملة بفل�سطني حتى �سنة  200ق.م ،عندما انتقلت �إىل �أيدي ال�سلوقيني،
وقد ت�أثر �سكان فل�سطني يف تلك الفرتة ب�شكل كبري باحل�ضارة الإغريقية.
وميكن م�شاهدة �آثار هذه الفرتة يف عدة مواقع �أهمها يف بيتني بالقرب من رام
اهلل وكذلك يف �سب�سطية وجبل جرزمي يف نابل�س)24(.
يف �سنة  65ق .م دخلت اجليو�ش الرومانية كليكيا يف طريقها ل�سوريا
وفل�سطني )25(،واحتل القائد الروماين بومباي فل�سطني �سنة  63ق.م ،وا�ستمر
حكم الرومان لها حتى الفتح الإ�سالمي ،يف البداية حكم الرومان فل�سطني
حكما ً مبا�رشا ً ولكن حني ظهر قائد حملي قوي هو هريودو�س الأدومي  37-4ق.م
منحه الرومان حكما ً ذاتيا ً و�أ�ضافوا مناطق جديدة �إىل اململكة )26(.وكان ع�رص
هريودو�س واحدا ً من �أزهى الع�صور يف تاريخ فل�سطني ف�أ�صبحت مركزا ً للن�شاط
احل�ضاري والثقايف ،فقد قام هذا امللك بتنظيم البالد وبت�شييد العديد من املدن
التي �أخذت الطابع الهيليني ،بالإ�ضافة �إىل بناء القالع واملعابد� .إال �أن �أبناء
هريودو�س افتقروا خل�صائ�ص والدهم ومميزاته؛ لذلك عاد الرومان ملبا�رشة حكم
فل�سطني ب�أنف�سهم يف العام ال�ساد�س بعد امليالد ،وح ّولوا ال�سلطة ال�سيا�سية
لهم ،كما واتخذوا من قي�سارية عا�صمة لهم)27(.
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لقد �شهدت فل�سطني ثورتني خالل هذه الفرتة الأوىل ثورة قادها احلزمونيون
اليهود �سنة 77ميالدي وعلى �أثرها قام تيتو�س وف�سبا�سيان بتدمري العديد من
املدن الفل�سطينية مبا فيها القد�س� ،أما الثورة الثانية فكانت ثورة باركوخبا
132-135ميالدي ،وعلى �أثرها هدم الرومان مدينة القد�س وبنوا على �أنقاذها
مدينة جديدة �أ�سموها �إيليا كابيتولينا)28(.
بعد هذا حتولت فل�سطني �إىل م�رسح للنزاع بني امل�سيحية والديانات الرومانية
الوثنية القدمية ،وا�ستمر هذا النزاع �إىل �أن اعرتف الإمرباطور ق�سطنطني بالديانة
امل�سيحية ،وتنتهي هذه احلقبة التاريخية بانتقال احلكم من روما �إىل بيزنطة
�سنة  324ميالدياً .و�أهم �آثار هذه الفرتة تقع يف الهريوديون قرب بيت حلم ،واحلرم
الإبراهيمي باخلليل وكذلك يف القمران و�أبو العريق قرب �أريحا ،و�سب�سطية قرب
نابل�س)29(.
لقد كان ملجمل التقلبات ال�سيا�سية والإجتماعية والثقافية التي عا�شتها
فل�سطني طوال هذا الع�رص �أثر كبري يف تطور احلياة الثقافية واملو�سيقية فيها،
وهذا يظهر جليا ً من خالل املكت�شفات الأثرية التي تعود �إىل هذه احلقبة من
التاريخ� ،إذ مت العثور على �آثار مو�سيقية متنوعة ويف عدة �أماكن خمتلفة من
فل�سطني ملجموعة كبرية من �آالت الأجرا�س  ، Bellsوال�صنوج ،Cymbals
وكذلك على �آثار خلم�سة �آالت بوق حلزوين  ،Conch Trumpetsو�أثار لثالثة �آالت
ناي �أحادي الأنبوب  ،Single Pipeو�آلة ال�صفارة العظمية ،Bone Whistles
و�آلة �صال�صل (،Sistrumsوهذه الآثار حمفوظة يف متحف روكفلر بالقد�س).
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كما عرث �أي�ضا ً على العديد من الر�سومات واجلداريات وامل�سكوكات والتي
حتمل ر�سومات لآالت ال�صنوج امل�شعبة  ،Forked Cymbalsوالأجرا�س ،Bells
وال�صنوج  ،Cymbalsوطبول ال�ساعة الرملية  ،Hourglass Drumsوالبوق
احللزوين  ،Conch Trumpetsوقيثارة الهارب  ،Harpsوالأرغن ،Organs
والناي �أحادي الأنبوب  ،Single Pipeوامل�صفار ( ،Panpipesحمفوظ جزء من
هذه الآثار مبا ي�سمى متحف �إ�رسائيل) ،كما وعرث على جمموعة كبرية من
الر�سومات لآالت الناي الثنائي  ،Double Pipesوال�شوفار  ،Shofarsوالقيثارات
الالير  ،Lyresيف موقع �أثري يف جنوب فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل العثور على متثال
يعزف على �آلة ال�صال�صل  ،Sistrumsو�آخر يعزف على قيثارة الهارب ،Harps
(حمفوظة مبا ي�سمى متحف �إ�رسائيل) ،وجمموعة متاثيل تعزف على عدة �آالت
خمتلفة تعود لهذه املرحلة ،كاملزهر (العود القدمي)  ،Lutesوالناي ثنائي الأنبوب
 ،Double Pipesوالناي �أحادي الأنبوب  ،Single Pipeوال�صفارات العظمية
 ،Bone Whistlesوامل�صفار ( ،Panpipesوهذه الآثار حمفوظة يف متحف
روكفلر بالقد�س) .ويرفق الباحث ر�سوما ً وكذلك و�صفا ً وحتليال ً �شكليا ً للآالت
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املو�سيقيـة يف فل�سطني القدميـة (�أنظر امللحق رقم .)1

المحور الثاني :اآلالت الموسيقية في فلسطين القديمة كما وردت في التوراة ( العهد القديم):

با�ستثناء بع�ض الكتابات اليونانية والرومانية املت�أخرة ،ف�إن التوراة تعترب امل�صدر
الأ�سا�سي والوحيد تقريبا ً الذي يرجع �إليه الباحثون لدرا�سة تاريخ فل�سطني
القدمية ،فالعهد القدمي يعترب �أقدم مرجع ميكن الرجوع �إليه لتكوين مفهوم
�شامل حول الآالت املو�سيقية يف تلك الفرتة الزمنية� ،إذ احتوت التوراة على
و�صف ملظاهر الن�شاطات احلياتية املختلفة يف فل�سطني ومن �ضمنها الآالت
املو�سيقية واملنا�سبات التي كانت ت�ستخدم فيها.
وقد �أجرى الباحث درا�سة �شاملة وم�ستفي�ضة للعهد القدمي تعر�ض خاللها
للن�صو�ص التي تطرقت للآالت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية وقام بدرا�ستها
بعد �أن ق�سمها �إىل ثالثة �أق�سام على النحو التايل:
أ -اآلالت الوتــريــة:
كينور :kinnor

ورد هـذا امل�صطلح فـي العهـد القـدمي فـي املواقـع
التاليةGen. 4:21; 31:27; 1 S. 10:5; 16:16, 23; 2( :
موقع ورود

;S. 6:5; 1 K. 10:12; Isa. 5:12; 16:11; 23:16; 24:8

ا�سم الآلة

;30:32; Ezk. 26:13; Ps. 33:2; 43:4; 49:5; 57:9

يف العهـد

;71:22; 81:3; 92:4; 98:5(bis); 108:3; 137:2; 147:7

القــدمي

149:3; 150:3; Job 21:12; 30:31; Neh. 12:27; 1 Ch.
13:8; 15:16, 21, 28; 16:5; 25:1, 3, 6; 2 Ch. 5:12, 9,
.).11; 20:28; 29:25

194

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

التف�سري
اليوناين

يُعرفها التف�سري اليوناين ب�أنها �آلة مو�سيقية وترية

�شبيهة ب�آلة الالير  ،Lyreوكانت ت�ستخدم يف العديد

للعهـد

من الإحتفاالت وخا�صة الن�رص حتى �أ�صبحت ترمز

القـدمي

للن�رص واحلرية ،وقد ُعرفت بعدة �أحجام.
�أن عملية ربط العدد الكبري للمكت�شفات الآثرية التي
عرث عليها يف الع�رص الربونزي والع�رص احلديدي ،وكذلك
يف الع�رص الروماين الهيليني واملتعلقة ب�آلة الالير ،Lyre
بورود ا�سم هذه الآلة يف مواقع عديدة يف العهد القدمي

ر�أي
البـاحـث

يعزز التف�سري اليوناين ،وبالتايل يرى الباحث �أنه ميكن
�أن تكون �آلة الالير هي نف�سها �آلة كينور �أو �أنها �آلة
كينور تغريت وحتورت على مر الع�صور و�أخذت �شكلها
اخلا�ص ،كما يرى �أن هذا الكم الكبري من املكت�شفات
الأثرية وورود �إ�سمها عدة مرات يف العهد القدمي ي�ؤكد �أن
هذه الآلة كانت تتمتع ب�أهمية مركزية كبرية بني الآالت
املو�سيقية الأخرى التي ذكرت يف العهد القدمي.

195

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

نيبل ،نيبل إيسور nebel, nebel asor

وردت هـذه امل�صطلحات فـي العهـد القـدمي فـي
املواقـع التاليةS. 10:5; 2 S. 6:5; 1 K. 10:12; 1( :
موقع ورود

Isa. 5:12; 14:11; Amos 5:23; 6:5; Ps. 33:2

ا�سم الآلة

;(nebel asor); 57:9; 71:22 (keli-nebel); 81:3

يف العهـد

92:4 (asor and nebel); 108:3; 144:9 (nebel

القـدمي

asor); 150:3; Neh. 12:27; 1 Ch. 13:8; 15:16,
20, 28; 16:5 (kele nebalim); 25:1, 6; 2 Ch.
.).5:12; 9:11; 20:28; 29:25
لقد بني التف�سري اليوناين للعهد القدمي �أن هذه �آلة
وترية ت�شبه �آلة الالير كثرية الأوتار ،ذات طابع وجداين

التف�سري
اليوناين
للعهـد
القـدمي

وقد وردت يف العديد من املواقع يف العهد القدمي
ك�آلة ت�شبه يف وظيفتها �آلة الكينور ،والتي كانت
ت�ستعمل ك�آلة خا�صة يف �إحتفاالت التجار وال�صناع
وقبائل الالوي العربانية وكان يعزف عليها خالل
�إحتفاالت الن�رص ،كما كانت �أي�ضا ً �آلة تتعلق بالقوة
امللكية والطابع الديني� ،أما �آلة نيبل �إي�رس فهي �آلة
نيبل ذات ع�رشة �أوتار.
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يختلف الباحث مع التف�سري اليوناين للعهد القدمي
�إذ يرى ب�أن �آلة النيبل �أقرب �إىل �آلة الهارب منها �إىل
ر�أي البـاحـث

�آلة الالير ،ويعتمد يف ذلك على و�صف التف�سري
اليوناين نف�سه للآلة والذي ي�صفها بالكثرية الأوتار
وذات الطابع الوجداين ،وهذا ما ينطبق على �آلة
الهارب �أكرث من �آلة الالير.

ب -اآلالت النفخيــة:
أوغاب :ugab

موقع ورود
ا�سم الآلة
يف العهـد
القـدمي

ورد هـذا امل�صطلـح فـي العهـد القدمي فـي
املواقـع التاليةGen. 4:21; Ps. 150:4; Job( :
.).21:12; 30:31
�إن التف�سري اليوناين للعهد القدمي مل يعط تف�سريا ً

التف�سري
اليوناين
للعهـد
القـدمي

وا�ضحا ً لهذه الآلة ففي ( )Gen. 4:21ذُكرت هذه
الآلة ك�أول �آلة نفخ مو�سيقية ،و ُع ّرفت ب�أنها �آلة
نفخية ب�شكل عام ومل يعطى لها �أي تف�صيل

حيث “جوبال كان �أول �سلف من الذين عزفوا على
الكينور وعلى الأوجاب” ،كما عرفها العهد القدمي
�أي�ضا ً ب�أنها �آلة رمزية.
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ال يتفق الباحث مع التف�سري اليوناين للعهد القدمي
ب�أن �آلة الأوغاب � Ugabآلة رمزية بل يرى ب�أنها
�آلة امل�صفار  ،Panpipesويعتمد يف ذلك على
ر�أي البـاحـث

املكت�شفات الآثرية والتي �إطلع عليها والعائدة
للع�رص الروماين الهيليني والتي يتفق العلماء على
�أنها �أقدم الآالت النفخية التي ذكرت يف العهد
القدمي.

كيرن هيوبل qeren hayyobel:

موقع ورود

ورد هذا امل�صطلح ك�آلة مو�سيقيـة فـي العهد

ا�سم الآلة

القديـم فقط فـي موقع واحد � ،) ).Josh. 6:5إال

يف العهـد

�أنه ورد �أكرث من �سبعني مرة ويف مواقع خمتلفة من

القـدمي

العهد القدمي مبعنى قرن حيوان.

التف�سري

يعرفها التف�سري اليوناين القدمي ب�أنها �آلة نفخية

اليوناين

جاءت لرتمز �إىل احلاجة امللحة للإميان ب�إله واحد،

للعهـد

فهي متثل قرن الكب�ش الذي �ضحى به �إبراهيم بدل

القـدمي

ذبح �إبنه �إ�سحق( ،كما ورد بالعهد القدمي).
يرى الباحث ب�أن �آلة كرين هيوبل qeren hayyobel

ر�أي البـاحـث

هي �آلة �شوفار  ،Shofarذلك �أن هذه الآلة ت�صنع
من قرن الكب�ش وت�ستخدم يف املعابد اليهودية ولها
قد�سية خا�صة.
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سوبار وسوبروت هايوبليم sopar, soperot hayyobelim:

وردت هـذه امل�صطلحات فـي العهد القـدمي فـي
املواقع التاليةEx. 19:16, 19; 20:18; Lev. 25:9;( :
;Josh. 6:4, 5, 8, 9, 13, 16, 20; Jgs. 3:27; 6:34
;7:8, 16, 18-20, 22; 1 S. 13:3; 2 S. 2:28; 6:15
موقع ورود

15:10; 18:16; 20:1, 22; 1 K. 1:34, 39, 41; 2 K.

ا�سم الآلة

;9:13; Isa. 18:3; 27:13; 58:1; Jer. 4:5, 19, 21

يف العهـد

;6:1, 17; 42:14; 51:27; Ezk. 33:3-6; Hos. 5:8

القـدمي

;8:1; Joel 2:1, 15; Amos 2:2; 3:6; Zeph. 1:16
Zech. 9:14; Ps. 47:6; 81:4; 98:6; 150:3; Job
39:24, 25; Neh. 4:12, 14; 1 Ch. 15:28; 2 Ch.
15:14; soperot hayyobelim, Josh. 6:4, 6, 8,
.).13

التف�سري
اليوناين
للعهـد
القـدمي

�إن التف�سري اليوناين للعهد القدمي مل يُعط تف�سريا ً
وا�ضحا ً لهذه الآلة وع ّرفها ب�أنها �آلة نفخية ت�شبه
ال�سالبنك�س ،تعرف كقرن كب�ش طبيعي.
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يرى الباحث �أن ورود هذا التعبري الطويل “�سوبروت
هيوبليم” وهو �صيغـة جمع لكلمـة �سوبار هيوبيل
�أربع مرات يف العهد القـدمي ))Josh. 6:4 6, 8, 13
ومرتبط بدمار �أ�سوار �أريحا ،دليل على �أن هذه الآلة
ر�أي البـاحـث

كانت ت�ستخدم يف عملية التحذير و لفت النظر
و�أنها ذات طابع �صوتي قوي وجهوري ،ويعزز هذا
الر�أي �إ�ستخدام هذه الآلة حتى اليوم يف الكن�س
اليهودية للمنادة �إىل ال�صالة .ويرجح الباحث �أن
تكون هذه الآلة هي نف�سها �آلة البوق احللزوين
.Conch Trumpets

 -حليل :halil

موقع ورود
ا�سم الآلة
يف العهـد
القـدمي
التف�سري
اليوناين
للعهـد
القـدمي
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يرى الباحث �أن املكت�شفات الآثرية التي عرث عليها
يف فل�سطني ،والتي �إطلع عليها تعزز هذا التف�سري،
خا�صة الآثار املتعلقة ب�آلة الناي الأحادي Single
ر�أي البـاحـث

 pipeوالتي تعود �إىل الع�رص احلجري وكذلك
جمموعة املكت�شفات الآثرية لنف�س الآلة وامل�ؤرخة
خالل الفرتة الرومانية الهيلينية والتي عرث عليها
ب�شكل �أ�سا�سي يف منطقة القد�س وكذلك
منطقة �سب�سطية بالقرب من نابل�س.

 -هاسوسرا :hasosra

لقد ورد هـذا امل�صطلح فـي العهد القدمي �إحدى
موقع ورود
ا�سم الآلة يف
العهد القدمي

وثالثني مرة يف:

(Nu. 10:2, 8-10; 31:6; 2 K.

11:14(bis); 12:14; Hos. 5:8; Ps. 98:6; Ezra
3:10; Neh. 12:35, 41; 1 Ch. 13:8; 15:24,
;28; 16:6, 42; 2 Ch. 5:12(ter), 13; 13:12, 14
.).15:14; 20:18; 23:13(bis); 29:26-28

التف�سري
اليوناين

يُعرفها التف�سري اليوناين ب�أنها �آلة مو�سيقية

نفخية ت�شبه �آلة ال�سالبنك�س  salpinxو�آلة التوبا

للعهـد

 tubaب�شكل خا�ص ،وكانت ت�ستعمل يف العديد من

القـدمي

املنا�سبات احلياتية والدينية واحلربية املختلفة.
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مل يتم اكت�شاف �أي �أثر يف فل�سطني يثبت �أن �أ�صل
هذه الآلة من هذه املنطقة ،ويرجح الباحث �أنه
ر�أي البـاحـث

مت ا�ستعارتها من النماذج امل�رصية املتعلقة ب�آالت
الرتمبيت النحا�سية والربونزية والتي تظهر يف الآثار
الفرعونية القدمية.

ج -اآلالت اإليقاعيــة:
منانيم :menaanim

موقع ورود
ا�سم الآلة

ورد هـذا امل�صطلـح فـي العهـد القـدمي فـي موقـع

يف العهـد

واحـد فقط (.).S. 6:5 2

القـدمي
التف�سري
اليوناين
للعهـد
القـدمي

لقد ع ّرفها التف�سري اليوناين ب�أنها من الآالت

الإيقاعية ال�شبيهة ب�آلة � ،Sistrumsأما وظيفتها
الإجتماعية فتمثل البقية الوثنية من الثقافة
الكنعانية .وقد ورد ذكرها عند نقل تابوت العهد �إىل
القد�س.
على الرغم من ورود �إ�سم هذه الآلة يف العهد القدمي
يف موقع واحد فقط �إال �أن املكت�شفات الآثرية التي
عرث عليها يف الع�رص الربونزي والع�رص احلديدي

ر�أي البـاحـث

وكذلك يف الع�رص الروماين الهيليني واملتعلقة ب�آلة
 ،Sistrumsتعزز التف�سري اليوناين ،لذلك يرى الباحث
�أنه ميكن �أن تكون �آلة  Sistrumsهي نف�سها �آلة
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مسيلتاييم وسلسليم :mesiltayim, selselim

ورد م�صطلـح م�سيلتاييـم فــي العهــد القــدمي
موقع ورود

فـــيEzra 3:10; Neh. 12:27; 1 Ch. 13:8;( :

ا�سم الآلة

15:16, 19, 28; 16:5, 42; 25:1, 6; 2 Ch. 5:12,

يف العهـد

.).13; 29:25

القـدمي

�أما م�صطلـح �سل�سليـم فقـد ورد فــي العهــد
القديــم فــي.).S. 6:5; Ps. 150 2( :
لقد عرف التف�سري اليوناين القدمي كلمة

التف�سري
اليوناين
للعهـد
القـدمي

م�سيلتاييم و�سل�سليم ب�أنها �شكال ً لآلة �إيقاعية
معدنية �شبيهة ب�ألة الكمبالون و�أنها كانت
�شائعة الإ�ستخدام من قبل النا�س ويف العديد من
املنا�سبات ،و�أن ا�سمها ا�شتق من طبيعة ال�صوت
الذي حتدثه هذه الآلة ،وقد ورد �إ�سمها يف العهد
القدمي يف �صيغة اجلمع.
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يعتقد الباحث �أن �آلة م�سيلتاييم و�سل�سليم
هي �آلة ال�صنوج ويبني هذا الإعتقاد على �أربعة
حقائق ،الأوىل �أن �إ�سم الآلة ورد يف كافة املواقع
يف العهد القدمي ب�صيغة اجلمع وهذا يدل على �أن
الآلة تتكون من قطعتني �أو �أكرث ،وهذا ما ينطبق
على �آلة ال�صنوج التي تتكون من قطعتني ،والتي
جتمع يف اللغة العربية �أي�ضاً� ،أما احلقيقة الثانية
�أن ا�سم الآلة م�شتق من طبيعة �صوتها وهذا ما
ينطبق على �آلة ال�صنوج �إذ �أن �صوتها قريب من
ر�أي البـاحـث

هذا اال�سم ،واحلقيقة الثالثة �أن التف�سري اليوناين
ذكر �أن هذه الآلة �شكال ً لآلة �إيقاعية معدنية
وهذا ينطبق �أي�ضا ً على �آلة ال�صنوج� ،أما احلقيقة
الرابعة فتتج�سد يف عدد املكت�شفات الآثرية لآلة
ال�صنوج �سواء يف الع�رص الربونزي �أو احلديدي �أو
الروماين الهيليني وهذا ما يعزز �إعتقـاد الباحث،
فالتف�سري اليوناين للعهـد القـدمي �أكد على مـدى
�إنت�شار و�إ�ستخدام هذه الآلة بني النا�س وبالتايل ف�إن
العدد الكبري للمكت�شفات الآثريـة لآلـة ال�صنوج
ي�ؤكد علـى مـدى انت�شار هذه الآلة.
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بأمون :paamon

موقع ورود
ا�سم الآلة

ورد هـذا امل�صطلح فـي العهـد القـدمي فـي �أربعـة

يف العهـد

مواقع هي.).Ex. 28:33, 34; 39:25, 26( :

القـدمي
التف�سري

لقد عرفها التف�سري اليوناين للعهد القدمي على

اليوناين

�أنها �أجرا�س ذات �ألوان خمتلفة كالأحمر والأرجواين

للعهـد

والأزرق وذات �صوت جميل ،وكانت تعترب جزءا ً من

القـدمي

لبا�س الكهنة.
ويرى الباحث ومن خالل درا�سته للآثار املو�سيقية
التي عرث عليها يف فل�سطني �أن هذه الآلة (الأجرا�س
 )Bellsقد مرت يف مراحل تطور عديدة عرب الع�صور
وذلك �إبتداءً من �آثار �آلة �سل�سلة املخ�شخ�شات
 ))Strung Rattlesوالعائدة للع�رص احلجري
مرورا ً باملكت�شفات الأثرية لآلة املخ�شخ�شات

ر�أي البـاحـث

ال�صل�صالية  )Clay Vessel) Rattlesالعائدة
للع�رص الربونزي والع�رص احلديدي والتي مهدت
لظهور �آلة الأجرا�س  ،))Bellsوهذا ما تظهره
املجموعة الأثرية لآلة الأجرا�س والتي تعود ملرحلة
مت�أخرة من الع�رص احلديدي ،وكذلك املجموعة
الأثرية لآلة الأجرا�س والتي تعود للع�رص الهيليني
الروماين.
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توب :top

موقع ورود
ا�سم الآلة
يف العهـد
القـدمي

ورد هـذا امل�صطلح فـي العهـد القـدمي فـي املواقـع
التاليةGen. 31:27; Ex. 15:20; Jgs. 11:34; 1 S.( :
10:5; 18:6; 2 S. 6:5; Isa. 5:12; 24:8; 30:32; Jer.
;31:4; Ps. 68:26; 81:3; 149:3; 150:4; Job 21:12
.).1 Ch. 13:8
يعرفهـا على �أنها �آلـة طبل �إيقاعيـة كالتمبانون

التف�سري
اليوناين
للعهـد
القـدمي

�أو التمبامن تعزف عليها الن�ساء .وهـذا يظهر فـي
املواقع التالية فـي العهـد القدمي (Jgs. 11:34; 1 S.
 ،)18:6; Jer. 31:4; Ps. 68:26وي�ؤكد ذلك ،امل�شهد
املثايل لعبور البحر امليت )Ex. 15:20( ،حيث ت�أخذ
النب ّية مرمي التوب بيدها ومن خلفها تتبعها الن�ساء
ب�آالت التوب وبالرق�ص.

يتفق الباحث مع التف�سري القدمي يف �أن هذه الآلة
م�ستخدمة من قبل الن�ساء؛ ذلك �أن الباحث وخالل
�إجرائه لهذه الدرا�سة �شاهد يف عر�س �شعبي ليهود
ر�أي البـاحـث

من �أ�صل ميني الن�ساء اليمنيات وهن ي�ستخدمن �آلة
�إيقاعية ،تتفق و�صفات هذه الآلة .ويعتقد الباحث
�أن ا�سم الآلة م�أخوذ من طابعها ال�صوتي� ،إذ �أن
�صوتها ي�شبه لفظ توب.
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اسيبرسم :asebrosem

موقع ورود
ا�سم الآلة

ورد هذا امل�صطلح يف العهد القدمي يف موقع واحد

يف العهـد

فقط يف).S. 6:5 2(.

القـدمي
لقد ع ّرف التف�سري اليوناين هذه الآلة على �أنها �آلة

التف�سري

�إيقاعية م�صنوعة من خ�شب ال�صنوبر تتكون من

اليوناين

قطعتني ت�رضبان مع بع�ضهما البع�ض ،فقد ذكر

للعهـد

هذه الآلة ك�إحدى �ست �آالت مو�سيقية رافقت داود

القـدمي

عليه ال�سالم وال�شعب بينما كانوا ينقلون تابوت
العهد راجعني به �إىل القد�س.
يرى الباحث �أن هذه الآلة هي �آلة ال�صفاقات
 Clappersامل�صنوعة من خ�شب ال�صنوبر ،ويبني
هذا الر�أي على املكت�شفات الآثرية التي �إطلع
عليها والتي ترجع للع�رص الربونزي الأخري والعائدة

ر�أي البـاحـث

للكنعانيني خالل اململكة اليهودية (من القرن
الثاين ع�رش ق .م .وحتى القرن الثامن ق.م ).والتي
تظهر �آثار لآلة ال�صفاقات اخل�شبية Clappers
والتي كانت ت�ستخدم يف احتفاالتهم الدينية
والدنيوية.
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واجلدير بالذكر �أن عامل الآثار الأمريكي  William Albrightيرى ب�أن ورود �أ�سماء
الآالت املو�سيقية يف التوراة ال يعني �أن لليهود الف�ضل يف �إيجادها �أو �صناعتها,
ذلك �أن �أ�صل املغنني والعازفني على الآالت املو�سيقية كنعانيون ,حتى �أن �إن�شاء
الفرق املو�سيقية العربية يف �أيام داود و�سليمان كان مب�ساعدة مبا�رشة من
الكنعانيني ,حيث �أن�ش�أت الفرق وفقا ً للأ�صل الكنعاين )30(,ويبدو ذلك وا�ضحا ً
من �أ�سماء املغنيني امل�شهورين املذكورين يف التوراة ,وهي �أ�سماء كنعانية,
وينطبق الكالم نف�سه على الآالت املو�سيقية الواردة �أ�سماءها يف التوراة .حيث
�إن جذورها التاريخية كنعانية �أ�صلية ,فاليهود عندما دخلوا فل�سطني القدمية
كانوا عبارة عن رعاة بدائيني ال ميلكون من احل�ضارة �شيئاً.
وي�ؤكد ذلك امل�ؤرخ الكبري  Breasted Henry Jamesوالذي ي�صف املدن
الكنعانية املزدهرة يوم دخلها العربيون ,حيث يقول “كانت مدنا ً فيها من
البيوت املرتفة املريحة ,وفيها من ال�صناعة والتجارة والكتابة واملعابد ,وفيها
احل�ضارة التي �رسعان ما اقتب�سها العربيون الرعاة البدائيون ,فرتكوا خيامهم
وقلدوهم يف بناء البيوت ,كما وخلعوا اجللود التي ارتدوها يف ال�صحراء ,وارتدوا
الثياب ال�صوفية الزاهية الألوان ,وبعد فرتة مل يعد بالإمكان �أن يفرق املرء بني
الكنعانيني والعربيني باملظهر اخلارجي” )31(.وهذا ي�ؤكد �أن الآالت املو�سيقية
التي مت العثور عليها يف فل�سطني ترجع �إىل �أ�صول كنعانية.
كما والحظ الباحث �أثناء درا�سته للتوراة �أنها مل تورد تف�صيال ً حول الآالت
املو�سيقية التي ا�ستعملها �سكان فل�سطني ،فالتوراة حرمت على امل�ؤمنني
ا�ستعمال �أي �صورة �أو ر�سم للآلة ،ويعتقد الباحث �أن هذا يف�رس عدم ك�شف
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املواقع الآثرية يف فل�سطني عن الكثري من الآثار املنقو�شة واملزينة� .إن الثقافة
واحلياة املو�سيقية يف فل�سطني القدمية ت�أثرت ب�شكل وا�ضح بالعوامل الإثنية
والدينية ،فقد كانت معقدة من حيث التجان�س بني الأمم التي �سكنت هذه
املنطقة ،وكذلك من حيث التماثل يف املن�ش�أ.

التوثيق العلمي
( )1حمدان ،طه ( .)1992الآالت القدمية يف فل�سطني ،الكاتب ،العدد،142
املجلد الرابع ،الطبعة الأوىل� .صفحة 47-50
( )2ر�شيد� ،أنور� ،صبحي ( .)1988املو�سيقى يف العراق القدمي ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة ،بغداد – العراق� .صفحة 5
( )3حمدان ،طه ( .)1992الآالت القدمية يف فل�سطني ،مرجع �سابق� ،صفحة
47-56
(Hitti, K. Philip (1957). Lebanon in History, London,)4
Macmillan.p.106-107
( )5ال�سعدي ،نعيم ،العداربة� ،أحمد ( .)1999الآالت املو�سيقية التقليدية
الفل�سطينية ،مركز الفن ال�شعبي ،البرية – فل�سطني� .صفحة 10-13
( )6هيئة املو�سوعة الفل�سطينية ( .)1984املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم
العام ،املجلد الثالث ،الطبعة الأوىل ،دم�شق – �سوريا� .صفحة 13-14
( )7املرجع ال�سابق� ،صفحة 14-16
( )8املرجع ال�سابق� ،صفحة 277
( )9املرجع ال�سابق� ،صفحة 24
( )10املرجع ال�سابق� ،صفحة 24
( )11املرجع ال�سابق� ،صفحة 15-18
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( )12املرجع ال�سابق� ،صفحة 277-278
( )13ر�شيد� ،أنور� ،صبحي ( .)1988املو�سيقى يف العراق القديـم ،مرجـع �سابـق،
�صفحة 197
( )14حمدان ،طه ( .)1992الآالت القدمية يف فل�سطني ،مرجع �سابق� ،صفحة
50-56
( )15املرجع ال�سابق� ،صفحة 47-52
( )16ر�شيد� ،أنور� ،صبحـي ( .)1988املو�سيقى فـي العراق القدمي ،مرجع �سابـق،
�صفحة 197
( )17حمدان ،طه ( .)1992الآالت القدمية يف فل�سطني ،مرجع �سابق� ،صفحة
47-52
( )18املرجع ال�سابق� ،صفحة 47-53
( )19هيئة املو�سوعة الفل�سطينيـة ( .)1984املو�سوعة الفل�سطينيـة ،مرجع
�سابق� ،صفحة 279
( )20حمدان ،طه ( .)1992الآالت القدمية يف فل�سطني ،مرجع �سابق� ،صفحة
48-55
( )21هيئة املو�سوعة الفل�سطينيـة ( .)1984املو�سوعة الفل�سطينيـة ،مرجع
�سابق� ،صفحة 279
( )22جمعة� ،أحمد ،قاجة ( .)2003غزة ...خم�سة �آالف عام ح�ضور وح�ضارة،
الطبعة الأوىل ،دار العلوم العربية ،بريوت -لبنان� .صفحة 65-67
( )23حمدان ،طه ( .)1992الآالت القدمية يف فل�سطني ،مرجع �سابق� ،صفحة
49-56
( )24جمعة �أحمد قاجة ( .)2003غزة ...خم�سـة �آالف عام ح�ضور وح�ضارة،
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مرجع �سابق �صفحـة 64-66
( )25املرجع ال�سابق� ،صفحة 64-66
( )26املرجع ال�سابق� ،صفحة 65-67
( )27املرجع ال�سابق� ،صفحة 65-67
( )28املرجع ال�سابق� ،صفحة 66-68
( )29املرجع ال�سابق� ،صفحة 66-68
(� )30سحاب� ،سليم� ،سحاب� ،إليا�س ( .)1990املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم
الثاين ،املجلد الرابع ،الطبعة الأوىل ،دم�شق – �سوريا� .صفحة 771
(31) Breasted, Henry, Jame (1938). The Conquest of Civilization,
New York, Harper and Brothers Publishers. p. 186

المراجع العلمية العربية
 احللو� ،سليم ( .)1974تاريخ املو�سيقى ال�رشقية ،دار مكتبة احلياة ،بريوت –لبنان.
 ال�سعدي ،نعيم ،العداربة� ،أحمد ( .)1999الآالت املو�سيقية التقليديةالفل�سطينية ،مركز الفن ال�شعبي ،البرية – فل�سطني.
 ال�صنفاوي ،فتحي ( .)2000تاريخ الآالت املو�سيقية ال�شعبية امل�رصية،الهيئةامل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة -م�رص
 العالمة عبد الرحمن بن خلدون (بدون تاريخ) .مقدمة �إبن خلدون ،دار الفكر،القاهرة.
 الفارابي :املو�سيقي الكبري ،حتقيق :غطا�س عبد امللك خ�شبة ( )1967القاهرة. -الفريوزي �أبادي :القامو�س املحيط ،اجلزء الأول.
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 بيومي� ،أحمد ( .)1992القامو�س املو�سيقي ،وزارة الثقافة ،املركز الثقايفالقومي ،القاهرة – م�رص.
 جمعة� ،أحمد ،قاجة ( .)2003غزة ...خم�سة �آالف عام ح�ضور وح�ضارة،الطبعة الأوىل ،دار العلوم العربية ،بريوت -لبنان.
 حمدان ،طه ( .)1992الآالت القدمية يف فل�سطني ،الكاتب ،العدد ،142املجلدالرابع ،الطبعة الأوىل.
 ر�شيد� ،أنور� ،صبحي ( .)1970تاريخ الآالت املو�سيقية يف العراق القدمي ،بدوندار ن�رش ،بريوت – لبنان.
 ر�شيد� ،أنور� ،صبحي ( .)1975الآالت املو�سيقية يف الع�صور الإ�سالمية ،دارال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد – العراق.
 ر�شيد� ،أنور� ،صبحي ( .)1988املو�سيقى يف العراق القدمي ،دار ال�ش�ؤون الثقافيةالعامة ،بغداد – العراق.
 ر�شيد� ،أنور� ،صبحي ( .)2000تاريخ املو�سيقى العربية – ال�سلم املو�سيقي– الإيقاع – الآالت ،اجلزء الأول ،الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة بافاريا للن�رش والإعالم،
�أملانيا الإحتادية.
 �سحاب� ،سليم� ،سحاب� ،إليا�س ( .)1990املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سمالثاين ،املجلد الرابع ،الطبعة الأوىل ،دم�شق – �سوريا.
 �رسحان ،منر (� .)1968أغانينا ال�شعبية يف ال�ضفة الغربية من الأردن ،بدون دارن�رش ،عمان – الأردن.
 �رسحان ،منر ( .)1989مو�سوعة الفولكلور الفل�سطيني ،الطبعة الثانية ،اجلزءالثاين ،عمان ،الأردن.
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 حقائق تاريخية تظهرها: العرب واليهود يف التاريخ.)1972(  �أحمد، �سو�سة–  بغداد، مديرية الثقافة العامة، وزارة الإعالم العراقية،املكت�شفات الآثرية
.العراق
. بغداد – العراق، قامو�س املو�سيقى العربية.)1965(  ح�سني، علي، حمفوظ–  بريوت، دار الراتب اجلامعية، تاريخ الآالت املو�سيقية.)1994(  جورج، مدبك.لبنان
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:Bells  �أجرا�س ذات �شكل، ت�صنع من ال�صل�صال واملعادن،�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها
، وقد ُعرفت بعدة �أحجام خمتلفة،خمروطي وبداخلها ل�سان معدين
 كانت،�سم10-18 فالأحجام الكبرية منهـا والتي يرتاوح طولها ما بني
 والتي يرتاوح طولها، �أما الأحجام ال�صغرية،ت�ستخدم ك�آالت مو�سيقية
.احللي
 فقد ا�ستخدمت يف �صناعة،�سم2-4 ما بني
ّ
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 �أحجار م�صوتة :Lithophones�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها ،وهي عبارة عن قطع من الأحجار يتم
اختيارها بعدة �أ�شكال و�أحجام خمتلفة ،يغلب عليها ال�شكل البي�ضوي
تقريباً ،يرتاح طولها ما بني �12-16سم� ،أما عر�ضها فيرتاوح ما بني
�7-9سم ،وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل �رضبها ببع�ضها البع�ض؛
لذلك يتم اختيارها من الأحجار ال�صلبة.

 ذات اخلوار :Bull- roarers�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها ،وهي عبارة عن قطعة خ�شبية رقيقة
مربعة تقريبا ً بطول �10سم ،م�شدودة �إىل �سري جلدي ،ي�صل طوله �إىل
�90سم ،تد ّور به يف الهواء حمدث ًة �صوتا ً هادراً.
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 �سل�سلة خم�شخ�شات Strung Rattles:�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها ،وهي عبارة عن جمموعة من الكرات
ال�صغرية املت�ساوية احلجم ،ومثقوبة بعدة ثقوب حتوي بداخلها قطعا ً
معدنية �صغرية ،ت�صنع هذه الآلة من املعادن وخا�صة الربونز ،ويرتاوح
قطرها ما بني �2-3سم ،ويتم جمع هذه الكرات ب�رشيط بحيث تك ّون

�سل�سلة من املخ�شخ�شات ،وتربط هذه الآلة على ذراع �أو رجل الراق�ص،
وي�ستخرج ال�صوت منها من حتريكها وهزها.

 �صفاقات Clappers:�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها ،تتكون من قطعتني م�سطحتني مقو�ستني
من اخل�شب� ،أو العظم� ،أو العاج ،يبلغ طول القطعة الواحدة ما بني 30-
�40سم� ،أما عر�ضها فيرتاوح ما بني �6-8سم ،مت�سكان من الأطراف �أثناء
العزف ،وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل �رضب القطعتني ببع�ضهما.
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 �صال�صل :Sistrums�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها ،تتكون من مقب�ض يعلوه ق�ضيب معدين،
على �شكل حذوة ح�صان يتو�سطه �أ�سالك معلق بها حلقات معدنية
رقيقة ،يبلغ طول هذه الآلة حوايل �22سم ،ويدخل يف �صناعتها �أي�ضا ً
ال�صل�صال والعظم� ،أما ال�صوت في�ستخرج منها من خالل اهتزاز
احللقات املعدنية ،وارتطامها بع�ضها ببع�ض.

 �صنوج Cymbals:�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها ،عبارة عن قر�صني جموفني من املعدن،
مي�سك كل قر�ص من و�سطه مبقب�ض من اجللد �أو القما�ش ،وقد ُعرفت
هذه الآلة ب�أحجام خمتلفة ،حيث قطر الكبري منها يرتاوح ما بني
�8-12سم� ،أما ال�صغري فيرتاوح ما بني �3-6سم ،وي�ستخرج ال�صوت
منها من خالل قرع القر�صني ببع�ضهما� ،أو من خالل �رضب �أحد
القر�صني بع�صا.
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 �صنوج م�شعبة Forked Cymbals:�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها� ،شبيهة ب�آلة ال�صنوج ،وهي عبارة عن
قر�صني جموفني من املعدن ،يوجد على �أطرافهما ق�ضبان ،وقد ُعرفت
هذه الآلـة ب�أحجام خمتلفـة ،حيث يرتاوح قطرهـا مـا بـني �10-12سم،
�أما طول الق�ضبان في�صل �إىل �10سم ،وي�ستخرج ال�صوت منها من
خالل قرع القر�صني ببع�ضهما.

 خم�شخ�شات �صل�صالية :Clay vessel rattles�آلة �إيقاعية م�صوتـة بذاتها ،على �شكل عجلة م�سننة ت�شبه ملف
اخليوط ،يرتاوح طولها ما بني �8-11سم� ،أما قطرها فيرتاوح ما بني
�4-7سم ،وت�صنع من ال�صل�صال ،ويوجد بداخلها قطع �صغرية من
احلجارة� ،أو املعدن ،ومت�سك الآلة بالكامل بقب�ضة اليد ،وي�ستخرج
ال�صوت منها من خالل حتريك وهز الآلة.
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 مك�شطات :Scrapers�آلة �إيقاعية م�صوتة بذاتها ،ت�صنع من عظام كتف احليوانات ،تتكون
من قطعتني م�سطحتني ،وجه القطعة الأوىل خ�شن �أما وجه القطعة
الثانية فيمكن �أن يكون ناعما ً �أو خ�شناً ،ويرتاوح طول القطعة الواحدة
ما بني �15-20سم� ،أما العر�ض في�صل �إىل �6سم ،ويتم ا�ستخراج
ال�صوت منها عن طريق احتكاك القطعتني ببع�ضهما البع�ض.

 طبول ال�ساعة الرملية :Hourglass Drums�آلة �إيقاعية ذات غ�شاء ،ي�شبه ج�سمها امل�صنوع من ال�صل�صال
واخل�شب� ،شكل ال�ساعة الرملية ،ي�شد على وجهيها غ�شاءان جلديان،
يثبتان بوا�سطة خيوط متينة ،يبلغ طول الآلة حوايل �60سم� ،أما قطر
الغ�شاء اجللدي فيبلغ �25سم تقريباً ،وي�ستخرج ال�صوت منها بوا�سطة
ال�رضب على الغ�شائني باليد �أو بالع�صا.
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 طبول ذات ر�أ�سني Double- headed drums:�آلة �إيقاعية ذات غ�شاء ،تتكون من طبلتني متجاورتني غري مت�ساويتني
باحلجم ،كل واحدة على �شكل ن�صف بي�ضوي ،ي�صنع ج�سم الآلة من
ال�صل�صال ،ويرتاوح قطره العلوي والذي ي�شد عليه غ�شاء جلدي ما
بني �15-30سم� ،أما ارتفاع ج�سم الآلة في�صل �إىل �15سم ،وي�ستخرج
ال�صوت منها عادة بال�رضب على الغ�شاء اجللدي بوا�سطة اليدين.

 طبول كروية :Round –frame drums�آلة �إيقاعية ذات غ�شاء ،كروية ال�شكل وكبرية احلجم باملقارنة مع
الآالت الإيقاعية الأخرى� ،إذ ي�صل ارتفاعها �إىل �90سم� ،أما قطر الغ�شاء
فيرتاوح ما بني �30-40سم فقد ُعرفت بعدة �أحجام خمتلفة ،ي�صنع
ج�سم الآلة من اخل�شب وال�صل�صال ،وي�شد على وجهيها غ�شاء جلدي
يثبت بوا�سطة خيوط متينة .وي�ستخرج ال�صوت منها بال�رضب على
الغ�شاء اجللدي باليد �أو بوا�سطة ع�صا.
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 قيثارات الالير :Lyres�آلة وتريةُ ،عرفت بعدة �أ�شكال و�أحجام خمتلفة ،حيث ال يوجد لهذه
الآلة �شكل ثابت� ،أو قيا�س حمدد فمنها :ما يبلغ ارتفاعها ما بني
�25-30سم ويتكون من �صندوق ميتد من جهته العلوية ذراعان ،يثبت
عليهما حامل للأوتار ،ويرتاوح عدد �أوتارها ما بني � 3-6أوتار ،ومنها :ما
ي�صل ارتفاعها �إىل �90سم ،ويرتاوح عدد �أوتارها ما بني  8-12وتراً� .أما
ال�صوت في�ستخرج منها من خالل النقر على �أوتارها.

 قيثارات الهارب :Harps�آلة وتريةُ ،عرفت بعدة �أحجام خمتلفة ،وهي على �شكل مثلث تقريبا ً

يبلغ ارتفاعها حوايل �60سم ،و�أما عدد �أوتارها فيرتاح ما بني  7-16وتراً.
وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل النقر على �أوتارها.
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 مزهر (العود القدمي) :Lutes�آلة وترية كمرثية ال�شكل تتكون من �صندوق ورقبة ،وقد ُعرفت بعدة
�أحجام خمتلفة ،ي�صل طول الآلة �إىل �85سم ،لها ثالثة �أوتار وي�ستخرج
ال�صوت منها من خالل النقر على �أوتارها بالري�شة.

 �أرغن Organs:�آلة نفخية تتكون من �إطار خ�شبي من ثالثة �أ�ضالع ،ي�ضم عدة �أنابيب
معدنية م�صفوفة ب�شكل متدرج من حيث الطول مثبتة جنبا ً اىل
جنب بوا�سطة �رشيط يلتف عليها من الو�سط ،يبلغ طول �أنبوبها
الطويل حوايل �40سم� ،أما �أق�رص �أنبوب فيبلغ حوايل �25سم ،وي�صل
عدد الأنابيب فيها اىل ت�سعة ،وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل النفخ
فيها.
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 بوق حلزوين Conch Trumpets:�آلة نفخية حلزونية �أو حمارية ال�شكل ،ت�صنع من القرون الكبرية
للكبا�ش ،ذات �شكل حلزوين ،وذلك بعد ق�ص القرون وتفريغها من
الداخل ،يبلغ طول هذه الآلة حوايل �20سم ،ويوجد بها ثقب �صغري يف
�إحدى جوانبها يبلغ قطره ما بني 2-3ملم .وي�ستخرج ال�صوت منها من
خالل النفخ فيها بوا�سطة الفم.

 �شوفار Shofars:�آلة نفخية قو�سية ال�شكل ،ت�صنع من قرون الكبا�ش ،وذلك بعد ق�صها
وتفريغها من الداخل ،ويبلغ طول هذه الآلة حوايل �30سم .وي�ستخرج
ال�صوت منها من خالل النفخ فيها بوا�سطة الفم.
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 �صفارات عظمية Bone Whistles:�آلة نفخية ت�صنع من العظام ال�صغرية للحيوانات يرتاوح طولها ما بني
�5-7سم ،وقطرها ما بني �0.5-1سم .وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل
النفخ فيها بوا�سطة الفم.

 م�صفار Panpipes:�آلة نفخية تت�ألف من �سل�سلة �أنابيب من الق�صبُ ،متدرجة من حيث
الطول تجُ مع من الو�سط برباط عري�ض �أو برباطني رفيعني ،ي�صل طول
�أنبوبها الطويل �إىل �20سم� ،أما �أنبوبها الق�صري في�صل �إىل �10سم،
وي�صدر عن كل �أنبوب �صوت واحد .وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل
النفخ فيها بوا�سطة الفم.
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 الناي �أحادي الأنبوب :Single Pipe�آلة نفخية ت�صنع من عظام الطيور� ،أو عظام الأغنام ،عبارة عن �أنبوب
يوجد به ثقب واحد ،ت ُ�صدر هذه الآلة �صوتني خمتلفني الأول عندما
يكون الثقب مغلق والثاين عندما يكون الثقب مفتوحاً ،وقد ُعرفت هذه
الآلة بعدة �أحجام حيث يرتاوح طولها ما بني �7-12سم وقطرها ما بني
� 1.5 0.8سم .وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل النفخ فيها بوا�سطةالفم.

 ناي ثنائي :Double Pipes�آلة نفخية تتكون من �أنبوبتني مت�ساويتني يف الطول ،جتمعان من الأعلى
بوا�سطة خيط ،بحيث تكونان زاوية حادة ،ت�صنع هذه الآلة من العظم
وي�صل طول الأنبوب الواحد حوايل �40سم� ،أما قطر الأنبوب في�صل
�إىل ما يقارب �5,1سم .وي�ستخرج ال�صوت منها من خالل النفخ فيها
بوا�سطة الفم.
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مرجعية البحث امليداين :قرية بتري وحميطها من قرى الريف الغربي يف بيت حلم
وهي حو�سان ،نحالني ،وادي فوكني واخل�رض وارطا�س.
الزمن الذي يدور حوله البحث :زمن االنتداب الربيطاين حتى االحتالل الإ�رسائيلي
من 1970 1920-
يتحدث هذا البحث عن حمتويات البيت الفالحي من �أثاث وفرا�ش و�أدوات
م�ستعملة تلبي �أغرا�ض وحاجات الأ�رسة التي يعمل �أفرادها يف ميدان الزراعة
ويحملون ثقافة الفالحة بغ�ض النظر عن �شكل البيت �أو مواد بنائه و�أنواع
عقده و�سقفه� ،أو كان البيت برواق �أو فناء �أو احد البيوت املرتاكمة �أي متجمعة
�أو بيوت لعائالت ذات اجلاه �أو الرثاء ،فالبحث غري معني بالعمارة واملجتمع
بحاجة لنف�س الأدوات والأثاث والفرا�ش وان تفاوتت من الناحية االقت�صادية
يف فخامتها �أو ب�ساطتها و�أعدادها و�إحجامها و�أحيانا ً نوعيتها �إال �أن طبقة
الفالحني الكادحة مت�ساوية الظروف ومنط املعي�شة.
تظهر هذه الدار�سة اال�ستعماالت واملنا�سبات واملعاين الثقافية واالجتماعية
من خالل ال�صور املرفقة يف البحث� .إن فل�سفة ومنطق الفالحني يف معي�شتهم
حموره الب�ساطة واالعتدال و�سد احلاجة واالكتفاء الذاتي واال�ستقاللية وعدم
احلاجة للنا�س .ويعزز هذا املنطق ما يعرب عنه املثل ال�شعبي القائل على ل�سان
املر�أة-:
“ �إللي يف دار خيتي ما بتطولو�ش ديتي” مبعنى �أن الإن�سان ال ي�ستطيع الت�رصف
�إال يف ممتلكاته التي تكون حتت ت�رصفه ولو كان �أخاه �أو �أخته.
“ �إذا انهد البيت ال ا�سفة على اخلوابي” وي�رضب هذا املثل للتم�سك بالأ�سا�س
واملهم قبل املكمالت والتوابع الأخرى �إذا ال �أهمية لها بال القواعد.
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“يا بيتي يا بيوتاتي يا م�سرت عيباتي فيك بوكل وفيك بنام وفيك مبد اجرباتي”:
تعتز املر�أة ببيتها لأنه يحقق ذاتها ويلبى حاجاتها ماديا ً ومعنويا ً ونف�سيا ً
واقت�صاديا ً وال تر�ضى عن بيتها بديال ً من بيوت �أهلها �أو �أهل زوجها.
ما الحاجات التي يلبها البيت الفالحي ألهله ومجتمعه:

البيت الفالحي م�أوى ليلى للراحة ب�ضع �ساعات من الليل قبل بزوغ الفجر وبد�أ
نهار عمل طويل و�شاق وتكاد البيوت �أن تكون فارغة ن�سبيا خالل النهار خا�صة
�أوقات املوا�سم الزراعية ال�شاقة كمو�سم احل�صاد وجد الزيتون وقد عبرّ ت �إحدى
املعلمات القرويات الأوائل عن برنامج والدتها البيتي واليومي قائلة� “ -:أمي
�أهم ما تفعله هو خدمة احليوانات �أوال ً يف البيت فبعد خروج البغل والغنم
تنظف حتتها وتن�رش الزبل وتعلف الدجاج ويقودنا هذا التعليق �إىل قوة العالقة
ما بني الفالح وحيواناته الأليفة فهي �رشيكة حياته ويكن لها احلب والعطف
وي�سكنها يف بيته و�أحيانا ً حتت �سقف واحد يف “الراوية” و�أحيانا تقوم اخلوابي
بعمل حاجز بني امل�صطبة والأر�ضية �إذا مل تكن امل�صطبة مرتفقة كثريا ً ويف
الغالب يكون لها “ زريبة “ وحظرية �أو “ �صرية” ت�صطف فيها �صباحا ً وم�ساءا ً
للحلب �أو لإر�ضاع ال�صغار “الفطم” يف اخلارج قبل �إدخالها للمبيت .
كما ي�ستفاد من �أية �سقيفة �أو مغارة خلزن احلطب واجلفت والتنب والزبل
وال بد من وجود �أو بناء مقرا ً للطابون والقابل لل�رشاكة مع اجلارات وتقا�سم
“الوقعات” وهذا يخفف العبء وا�ستهالك الطاقة خا�صة �إذا كانت العائلة ال
حتتاج ا�ستعماله اكرت من مرة يف النهار .ومع �رشاكة �أ�صحاب الطابون تتجمع
الن�ساء على هذه امل�صلحة وينتج عنها روابط وعالقات ن�سائية واجتماعية
ت�ؤدي �إىل الن�سب وامل�صاهرة.
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البيت الفالحي عبارة عن م�أوى �شتوي يتواجد فيه �أهله دون غياب يف الأيام
ال�شديدة املطر �أو الثلج والتي حتول دون الو�صول �إىل الأر�ض واخلالء القريب �أو
البعيد .لذا يقول املثل ال�شعبي “ -:ال�شتاء �ضيق لو انه فرج” وعالقة هذا
املثل بالبيت �أنه يجمع �أفراد الأ�رسة يف وقت واحد يف مكان واحد وال جمال
لال�ستفادة من �سطح املنزل �أو فناء البيت او حميطه .لذا يقولون “ البيت
�ضيق واحلمار رفا�ص” ويقولون �أي�ضا ً “ البيت الذيق (ال�ضيق) ب�سع 100
�صديق” بينما يف الأوقات الأخرى يخرج الطفل الر�ضيع مع �أمه حمموال ً يف
احلذل على ظهر �أمه العاملة وت�شده /على ر�أ�سها والذي يعلوه عادةً حمل �آخر
تتجه به نحو ال�سوق للبيع �أو نحو اخلالء للعمل ،وهناك تن�صبه على غ�صن
�شجرة يف منطقة ظليلة.
وكم تباهت جدات الفالحني يف و�صف حياتها و�رسد حكاياتها ك�أن عانت �آالم
الطلق وهي ترزح حتت حمل ثقيل على ر�أ�سها �أثناء عودتها للبيت� ،أو �أجنبت
تو�أمها يف اخلالء ،وق�ص�ص مغامراتها كثرية.
البيت م�أوى �صيفي حيث يقول املثل“ -:ال�صيف ب�ساطه وا�سع” �أي ي�سهل
اال�ستفادة من كل بقعة يف ال�سطح واملدخل وحتت الرواق واحلاكورة وحتت
معر�ش الدالية و�شجرة التوت ال�ضخمة التي تن�صب عليها �أراجيح الأطفال
وجتل�س يف فيًها الن�ساء املطرزات ويو�ضع زير ماء جماور وطا�سة لل�رشب وال
�ضري من اجناز �أعمال منزلية يف ظلها كلف ورق الدوايل او �إعداد ع�صري بندورة

�أو ع�صري عنب للحفظ� .أما �سطح املنزل فين�رش عليه الغ�سيل (وامللنب) وهو
مكان منا�سب لتجفيف البندورة وم�ساطيح العنب والتني وي�ستفاد من
احلائط للنوم وال�سهر ليالً.
وال�صيف ميّكن الفالح من �إخالء بع�ض �أو كل �أفراد العائلة للبيت يف العزب
لق�ضاء وقت من ال�صيف خارج حدود املنزل.
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احلاجة الثانية التي يق�ضيها البيت انه املكان الأف�ضل لإمتام العمل الزراعي
وتطبيقاته ومنتجاته� ،أي �أن الفالح يعمل �أعماال زراعية خارجية ويكمل �أعماله
الزراعية ب�أعمال داخلية يف البيت ويف�رس هذا املثل هذه الناحية(( :اطحن ع
�سبع مطاحن ،و اخبز باب دارك)) وهذا يبني �أن للأعمال الداخلية خ�صو�صية
ويجب �أن تتم بعيدا عن �أعني النا�س ويف البيت .ولعل هذا ي�شكل الفرق بني حياة
املدينة و حياة القرية حني يقول املثل(( :الفالح من بذره والتاجر من �شجره))
مبعنى �أن الفالح يبد�أ يف الأمور من �أ�صولها و�أ�سا�سها حتى النهاية بينما (املدين
التاجر) ي�شرتي من الفالح ما �أجنز ولذا يقولون �أي�ضاً(( :لوال الفالح ما عا�ش
املدين)) .ويقولون �أي�ضا ً “فالح مكفي ملك خمفي”
البيت مكان لتح�ضري واعداد الطعام اليومي خا�صة وجبة الع�شاء الرئي�سية.
التي جتمع �أفراد العائلة م�ساء .كما �أن الطعام املو�سمي وال�صناعات الغذائية
كحفظ البندورة وعمل التطايل واملربيات و�صناعة الدب�س والعنبية وحفظ
الزيتون و �صناعة الربغل واجلبنة البي�ضة واللبنة كلها تتم يف البيت  ...الخ
فتجدهم يقولون “خزين ال�صيف بينفع لل�شتا”.
وكذلك ال�صناعات واحلرف اليدوية التقليدية ك�صناعة الق�ش املطرز ب�ألوان
زاهية وهي حرفة ن�سائية كي تعد ما حتتاج من اواين وادوات فقد كانت الن�ساء
املحمل برزم القمح قبل در�سه يف البيدر ( اجلرون)
تقف امام (القادم :الكادم ) ّ

وجتمع العيدان الالزمة اي ( تق�شي�ش) وتعزل ال�سنابل عن ال�سيقان وهي فر�صة
و�إمكانية متاحة لكل الن�ساء على اي بيدر دون اعرتا�ض من احد وهذا العمل
يتم �صيفا بينما ي�ؤجل ن�سجه اىل ال�شتاء حيث تق�ضي املر�أة وقتا �أطول يف
البيت وتكون امل�شاغل الزراعية اقل ن�سيبا وال يفوتها ان توفر حاجاتها من نبات
ال�سنام الربي ليكون ح�شوة ومنه �أي�ضا ً ت�صنع املكان�س.

231

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

�أما �صناعة ال�سال�سل ب�أحجام و�أ�شكال عدة فهي مهنة رجالية حيث كان
الرجل يجمع عيدان الزيتون النامية �أ�سفل ال�ساق وعيدان التفاح والعليق والرمت
من الأ�شجار يف �شهر متوز حتديدا حيث تكون الأغ�صان يف اوج منوها ثم ت�شذب
من الأوراق وتنقع باملاء ثم تن�سج مبا�رشة وكان يف قريتي بتري عجوز من ا�صل
مغربي ( ابو عي�سى املغربي) يتقن هذه احلرفة وي�شرتي منه النا�س حاجتهم
وكان ينقع رزم العيدان امل�شذبة والطويلة الرفيعة يف ماء الربكة او حو�ض املاء
املال�صق للنبع وال احد يعبث بهذه الرزم �أو يُخربّها.

كما ي�صنع الرجال “ الربذعة” املح�شوة بالق�ش وال�سنام لتو�ضع على ظهر
الدابة حتت الأحمال وي�صنع الرجال (هراوي) اخل�شب للأدوات الزراعية كالف�أ�س

والطورية
البيت ي�سد حاجة اجتماعية حيث يتجمع �أفراد العائلة والأهل والأقارب واجلريان
لل�سمر وال�سهر وا�ست�ضافة الواليا والن�سائب وزيارة املر�ضى و�إقامة الأفراح
واملنا�سبات وطلعة والعرو�س �إىل بيت الزوجية وكذلك ا�ستقبال عرائ�س الأبناء
يف بيت العائلة .ثم وداع وا�ستقبال احلجاج �أو الزائرين والغائبني وجميع االمور
املتعلقة بالن�ساء ،وحياتهن تتم يف البيت �أما الرجال فحياتهم االجتماعية
مرتبطة مع اجلماعة الرجالية يف ال�ساحة وامل�ضافة ب�شكل عام وي�ستثنى
من ذلك امل�شايخ والوجهاء والأغنياء الذين ميلكون غرف ا�ستقبال ل�ضيوفهم
وغالبا ما تكون (العاليل) او ت�شكيل البيت (مدين) وبذلك يختلف منط املعي�شة
 .وال يدخل البيوت واالحوا�ش من الرجال اال املحارم واالقارب ويف ح�ضور رجال
البيت.
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وبعد الهجرة تغري منط احلياة وتكوين البيت من حيث الهند�سة والت�صميم
ومع هذا كان ي�ضاف غرفة خارجية متثل البيت القدمي �أو تخ�ص�ص غرفة من
البيت احلديث ميار�س فيها الكبار حياتهم و�أعمالهم وحتركاتهم على النمط
القدمي وينتقلون �إيل البيت اجلديد للنوم خا�صة �أوقات ال�شتاء والربد وا�شعال
املواقد.
البيت ي�سد حاجة نف�سية لأ�صحابه وهو توفري الأمن والطم�أنينة وال�سالمة من
الأخطار واملخاوف املنوعة واملمكنة احلدوث �سواء من حيوانات كا�رسة �أو اعتداء
ب�رشي كالل�صو�ص �أو �أخطار عوامل الطبيعة كالربد ال�شديد واحلر ال�شديد او
ظروف مالية كالفقر و العازة �أو ال�صحية كاملر�ض و ال�شيخوخة .لذا ي�سعى
الفالح بكل جهده ان ميتلك ويبني بيته بالقرب من اخوته او ابناء عمه ويف بلده
فهم (عزوته) اذا ما جار عليه الزمن وهذه اال�سباب جمتمعة هي التي جعلت
تكوين القرى يف م�ساكن مرتا�صة و متوا�صلة ويف احوا�ش م�سورة مغلقة و
حارات متجاورة .وهناك نوع من الرتا�ضي والقبول للم�شاركة مع اجلريان يف
اجلدران واحليطان وال�سال�سل والأزقة وكان بناء البيت من اهم الأ�سا�سيات
واعز الأماين وحاجة ملحة وحتقيقها يعد اجنازا ً عظيما ً وم�رشقاً .وكانت العونة
والعمل باليد والنقوط واجب و ْدين على املتعاونني من الأهل والأ�صدقاء واجلريان
والأ�صهار لإمتام بناء البيت.
ويقول املثل ال�شعبي (( :طابون ملك وال �رسايا باالجرة )) و (( ا�سقيفة الك خري
من ق�رص لغريك)) و ((مغارة ملك اح�سن من ق�رص بااليجار)) وهذا كله ي�شري
على ان البيت �سرت وغطا الهله يف احلياة وعند املمات.
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أثاث وفراش البيت الفالحي وأوانيه وأدواته

 يف البيت احلديث تتوزع الغرف لت�سد احتياجات الأ�رسة كلها فهنالك غرفاانوم وغرف اال�ستقبال وغرف للطبخ و�أخرى للتخزين وحمامات و�رشفات
ومداخل و�أماكن جللو�س �أفراد العائلة ومكاتب للدرا�سة والعمل املكتبي وقاعة
طعام ومنا�سبات عائلية وتتمثل هذه الأماكن يف البيت القدمي بغرفة واحدة �أو
اثنتني تخلو من الأثاث الثابت الذي ي�شغل حيزا و�إمنا البيت هو امل�ساحة الفارغة
التي تتم فيها كل العمليات الالزمة وبانتهاء العمل ي�صبح هذا احليز متاحا ً
بالقيام بغريه فمثال تفر�ش الغرفة ليال للنوم و يطوى الفرا�ش �صباحا وترتب
زاوية للجلو�س.
 لذا �أول �أغرا�ض البيت هو فرا�ش الأر�ض او ( امل�صطبة) ويكون ح�سب احلالةاملادية.
 فيمكن ان يكون ح�صرية من الق�ش املن�سوج واملزخرف واحل�رص �أي�ضا ً �أنواعو�ألوان و�أ�سعار.
 املفر�ش من ال�صوف ويكون من�سوجا حمليا على النول اليدوي و هو من �إعدادالبدويات وكما يغلب عليه اللون الأحمر بدرجاته املختلفة و تتخلله خطوط
زرقاء وخ�رضاء وي�سمى مزودة ،ب�ساط ،حجرة  .ولأنه من ال�صوف وثقيل كان
معظم النا�س يفر�شونه فوق اللحف ملنح العائلة الدفء ليايل الربد ال�شديد
املفر�ش املدين وهو من �إنتاج املدن كحلب ودم�شق واملجدل وفيه زخارف ،اال ان
ن�سيجه ناعم وي�شبه ال�سجاد يف نقو�شة و�شكله وهو ب�ساط جميل.
 الفر�شات وهي حم�شوة بال�صوف والقطن ت�ستعمل للجلو�س والنوم �أي�ضا ًوهي مبثابة الكنب والأثاث املنجد وال يزال اجليل القدمي يرغب يف اجللو�س على
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الأر�ض ويعتربه عمليا ومريحا لأنه اعتاد على ذلك .وت�سمى الفر�شة بالطراحة
�أي�ضا ً وعند فر�ش الفر�شات جللو�س ال�ضيوف كانوا ي�ضعون لل�ضيف املهم
والرئي�س فر�شتني فوق بع�ضهما ويف �صدر البيت.
 اجلودلة او اجلنبية ،او الطراحة وهي فر�شات �صغرية ت�صنعها الن�ساء مناملالب�س البالية وتلب�سها وجها علويا و هي �سهلة احلمل والتنقل من مكان اىل
اخر يف ارجاء املنزل و خارجه .وجتل�س عليها الن�ساء اثناء العمل لتقي اجل�سم
من الربد والرطوبة.
 اجلاعد وهو من جلد اخلروف وهو دافئ ب�سبب �صوفه ويفر�ش على االر�ض وعلىوجوه الفر�شات لزيادة الدفء.
 املخدات او الو�سائد و حت�شى بال�صوف او القطن وهي ت�ستعمل للنوموت�ستعمل كم�ساند للظهر ومرتكى لاليدي على جوانب الفر�شات .وتتفنن
الفالحات يف تزيينها بالتطريز وجتعل لها رو�سيات من قما�ش ال�ستان الالمع
واملبهج و كله يتبع االمكانات املادية مع �شطارة وعدل ربة البيت وال�صبايا
املطرزات.
 اللحاف ويح�شى �أي�ضا ً بالقطن او ال�صوف وي�ستعمل كغطاء ومنه �أحجاممفرد ،وجموز ،و�صغري للطفل.
 وجوه الفر�شات من قما�ش الكتان املتني ووجوه اللحف واملخدات ووجهللمطوى من قما�ش القطن والكتان حيث ميكن فكها وتنظيفها واعادة
تركيبها ليبقى الفرا�ش نظيفا �سليما.
�رسير الطفل وميكن ان يكون معدنيا او من ال�صوف كاحلذل.
املطوى او (رك�سة الفرا�ش) او (معزل احلوايج) كلها ت�سميات ملكان ت ُرتب و تطوى
فيه الفر�شات واللحف واملخدات خا�صة امل�ستعملة لل�ضيوف وتتباهى الن�ساء
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مبا متلكه من فرا�ش زائد عن حاجه افراد اال�رسة اليومي ويقول املثل(( :اللي ما الو
طر�ش ،ما اللو فر�ش)) الن اهم عوامل توفر الفرا�ش هو وجود (اخلراف) و م�صدر
ال�صوف و الفرا�ش اجليد له قيمة عند ا�صحابه .وهو ا�شارة على قدرتهم املالية
وا�ستعدادهم لل�ضيافة واالكتفاء الذاتي من كل �شيء .ويقول املثل ال�شعبي:
(( حاجتك يف الدار بتقول لك نعم)) .ومبا ان هذه املواد اخلام ،القطن وال�صوف
وقما�ش الكتان كلها ان�سجة طبيعية فانها تعمر طويال ،اذا ما وجدت النظافة
واجلفاف والعناية الكافية من الت�شمي�س والتهوية والتنجيد والندف وقد
كانت مهنة (تنجيد الفرا�ش ) مزدهرة مع ازدهار ا�ستعمال هذا النوع من
الفرا�ش يف البيوت وال�ساحات وهناك عائالت متخ�ص�صة يف املهنة فمن مدينة
اخلليل ت�شتهر عائلة �سلهب حيث تورث هذه املهنة لأبنائها وهم �صغار رغم
و�صولهم �إىل درجات خمتلفة من العلم الع�رصي ولهم حمالت يف اخلليل وبيت
حلم والقد�س ورام اهلل وان تعلمت الأجيال اجلديدة فهم يعرفون مهنتهم جيدا
رغم انح�سارها واختالف الب�ضاعة.
 وتورث العائلة الفرا�ش لأبنائها ويوزع عليهم حتى القدمي وامل�ستهلك منهميكن جتديده .وقل ما جند اليوم فرا�شا من مواد خام طبيعية و�أ�صبح ال�شائع
ما هو م�صنع من مواد �صناعية وبرتولية كالأ�سفنج وخ�صائ�صه و�صفاته
خمتلفة.
أدوات لحفظ المالبس والحاجيات.

 �صندوق العرو�س وهو من اخل�شب مزين بالر�سومات ومر�صع بقطع معدنيةدائرية �صغرية وهو جميل يباع على �شاكلته اليوم �صناديق متعددة الأحجام
م�ستوردة من الهند وال�صني وتو�ضع يف غرف اال�ستقبال كتحف فنية .وكان
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�صندوق العرو�س خزانة مالب�سها وحاجاتها اخلا�صة وحتتفظ به طوال حياتها
ويف مراحل الحقه حلت حمله خزانة خ�شبية مت تطوريها �إىل غرفة نوم بكامل
قطعها.
 خزائن احلائط: وهي من �أهم الأثاث واملوجودات ال�رضورية لرتتيب البيت وحفظ امل�ستلزماتاحلياتية .وتكمن �أهمية هذه اخلزائن �أنها يف تكوين جدران البيت و ال ت�أخذ حيزا
من الفراغ املخ�ص�ص للحركة واجللو�س والنوم والعمل .
 ويقوم النجار بتقطيعها وتنجريها و�إغالقها ب�أبواب خ�شبية �أو زجاجيةوخ�شبية �أو يو�ضع لها �ستارة من قما�ش يف �أ�سو�أ الأحوال .وهي ت�ستوعب
�أغرا�ض املنزل املختلفة من مالب�س و�أدوات تقدمي الطعام �أو تخزين املواد الغذائية
كجرار الزيت او �أكيا�س القما�ش و�أواين الق�ش املحتوية بداخلها على مواد بيتية
�سواء غذاء �أو غريه كاخليوط و امل�سالت واملجففات من �أع�شاب بابوجن �أو دقة
الزعرت� ،أو مواد ال حتفظ يف اخلوابي كاللنب اجلميد.
كل �أنواع البيوت ال�شعبية فيها هذه الفتحات واخلزائن حتى بيت الطني
والدب�ش ويختلف م�ستوى �إعداد هذه اخلزائن فيمكن �أن يزين اخل�شب باحلفر
والزخرفة.
 ويف جدران البيوت القدمية هناك حلقات حديدية ميكن �أن ميد بينها حبل يفزاوية تعلق عليه املالب�س �أو ت�ستعمل كحاجز و�ساتر �أو يعلق حذل الطفل
وكذلك حلقة يف و�سط ال�سقف فيها ق�ضيب حديد ويف نهايته �سلة �أو �أكرث.
وقد كانت �سلة البي�ض تعلق يف مثل هذه الأماكن الآمنة كما �أن جزء من
الذبيحة ميكن �أن يلف بقطعة قما�ش مرطبة باخلل تعلق يف جمرى الهواء ما
ينب ال�شباك والباب يف الأعلى كي ي�ؤجل طبخها يوما �أو يومني .وغالبا يعلق
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الفالح �أي غر�ض ممكن على احلائط يف الداخل واخلارج ك�أطباق الق�ش وال�صواين.
ولو نظرنا �إىل ترتيب البيت وحميطه لوجدنا كافة الأدوات تقريبا ً تعلق على
اجلدران قدر الإمكان.
أدوات خاصة بالنظافة و االستحمام:

يتوفر يف البيت الفالحي �أدوات خا�صة بالنظافة ال�شخ�صية ونظافة مالب�سه
منها :جلن الغ�سيل املعدين من النحا�س او احلديد وي�ستعمل �أي�ضا ً كحو�ض
لال�ستحمام �أي�ضا ً حيث يدخل هذا اللجن يف الزاوية القريبة من الباب و بعد
ذلك يفرغ من املاء وينظف ويركن يف مكان خا�ص به باب الدار.
�سخان املاء معدين يو�ضع فوق النار مع طا�سة او كيلة لغرف املاء بها.
وهذا عر�ض لأدوات و�أثاث و�أواين لال�ستعمال املنزيل وعلى ر�أ�سها املطبخ م�صنفة
ح�سب موادها اخلام التي �صنعت منها فهنالك �أدوات و�أواين و�أغرا�ض طينية
كاخلوابي وزجاجية (كالالمظة) او امل�صباح ونحا�سية كالد�ست ومعدنية
كال�صاج وحديدية كال�سكاكني (اخلو�ص) وخ�شبية كالباطية وحجرية كحجر
الدردا�س للزيتون وجلدية كال�سقا خل�ض اللنب واالقم�شة كخرائط �أي �أكيا�س
اللنب واجلنب لت�صفيتها من املاء .واكيا�س اخلي�ش باحجام خمتلفة كان هناك
كي�س ابو خط احمر وكي�س ابو خط ازرق وال نزال نراها يف املحالت التجارية
والتي تبيع احلبوب والبذور لأنها جيدة التهوية وخيوطها الطبيعية من القنب
واخلي�ش ال تتكاثر فيها احل�رشات �رسيعا كما هو احلال مع البال�ستيك اليوم.
يف بيئات جمتمعنا العربي الفل�سطيني الثالث ت ُ�ستعمل نف�س الأدوات من نف�س
املواد اخلام ولكن التباين يكون يف اال�ستعمال الأغلب والأكرث لأداة ما دون �أخرى
ففي الوقت التي ت�ستعمل الأدوات الطينية يف الريف وي�شكل منها اخلوابي
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ي�ستعمل اخل�شب يف املدن كالعنابر والنملية التي دخلت يف مراحل الحقة
�إىل بيوت الريف كما �أن مادة النحا�س التي ت�ستعمل يف البيئات الثالث يكرث
ا�ستعمال بع�ض الأدوات النحا�سية يف املدن (كال�سدر النحا�سي) الذي ي�ستعمل
لقلي و�شي احللويات او يو�ضع على حامل معدين ويقدم عليه الطعام بال�شكل
الذي ي�ضع فيه الفالحون طبق الق�ش بدال عن �سدر النحا�س ،و�أمثلة �أخرى
على الفخار انه منتج فالحي ومدين �أكرث منه يف البادية التي تف�ضل النحا�س
لأنه يتحمل ال�صدمات والنقل ومواقدهم حجرية ولي�ست طينية و�أدوات املاء
قرب جلدية وحجر الدردا�س �أداة ريفية للزيتون بينما جرن دق اللحمة احلجري
�أداة مدنية لتح�ضري �أكلة الكبة ،املزدهرة يف ريف ومدن ال�شمال الفل�سطيني
وال�صاج املعدين �أداة للخبز يف البادية بالدرجة الأوىل بينما الطابون هو �أداة اخلبز
الأوىل عند الفالحني وافران املدينة تنتج خبزا يختلف يف �شكله وطعمه عن
خبز الطابون لذا دائما ي�شتهي الفالح اخلبز املدين وي�شتهي املدين خبز الطابون
ويتندر النا�س ويقولون -:الفالح بغم�س اخلبز الفالحي باملدين وبالعك�س وال
يعني هذا �أن الفالح ال يخبز على ال�صاج وها هو خرب ال�صاج اليوم �صناعة
مدنية تتم يف �شوارع املدن لتح�ضري �أكلة (املن�سف) وي�ستعمل يف حت�ضري
ال�شطائر و�سعره �أغلى من �أي خبز( .ومل يفت �إحدى الن�ساء الفل�سطينيات �أن
تعمل على حت�ضري خبز ال�صاج الطازج يف �أحد مطاعم ال�سمك يف �أبو طبي يف
دولة الإمارات العربية) ،ومن �أ�سماء خبز ال�صاج (خبز ال�رشاك) ويف منطقتنا
القد�س وبيت حلم ي�سمى خبز الفرا�شح والواحدة ت�سمى فر�شوحة.
والنحا�س
ويف املدن اقرتن ا�سم العائلة باملهنة واحلرفة فهناك عائلة الفاخوري
ّ

والنجار واحل ّداد والطحان.
والق ّزاز
ّ
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األدوات الطينية

�صنّعت املر�أة الريفية من مادة الطني الأدوات التي حتتاجها املكونة من
ال�صل�صال الأبي�ض امل�سمى (باحلوار) واملخلوط ( بالف ّروح) �أو التنب الناعم ويف
جميع �أنحاء الريف الفل�سطيني كانت ت�صنع الأدوات الطينية التالية-:

الخوابي:

ومفردها خابية وهي كاخلزانة حلفظ احلبوب والفواكه املجففة ولها باب علوي
وا�سع وفتحته �سفلية تغلق بعد �إخراج املواد منها .واخلوابي �أحجام خمتلفة
وميكن �أن تكون خابية كبرية مق�سمة �إىل عدة �أحجام من ميزات اخلابية �أنها ال
تت�أثر باحلرارة اخلارجية وهذا عامل م�ساعد على حفظ املواد �أو احلبوب املخزنة
فيها.
الكانون والموقد:

وهي �أدوات طينية حلفظ النار و�إ�شعالها �إما للتدفئة �شتاءً �أو للطبخ على مدار
العام.
قحف الطابون:

وهو �آنية دائرية وا�سعة من اجلهة ال�سفلية التي ترتكز على الأر�ض ويف الأعلى
يوجد فتحة �أخرى بحجم رغيف اخلبز ويثبت هذا الإناء يف حفرة ويغطي بغطاء
ويحاط الطابون بالنار ويتم خبز العجني الذي يو�ضع فوق (الر�ضف) وهي قطع
حجارة ت�سخن وت�ساعد يف �إن�ضاج اخلبز وي�ستعمل �أي�ضا ً لل�شوي والطبخ.
قاعدة طينية ملجر�شة حجرية كي ي�سهل جمع احلبوب املجرو�شة من حو�ضها
ويف نف�س الطينة يتم متلي�س و�صقل جدران ال�سقيفة �أو بيوت الدب�ش والطني
كما يظهر يف ال�صور النادرة وامللونة لعمليات �إعداد الطينة والتي ي�ساعد
الرجل يف نقلها وحت�ضريها و�إعدادها وهناك �أماكن و�أرا�ضي ت�سمي (احلورة)
و�أخرى ت�سمي (مطينة) ن�سبة �إىل تربتها ال�صاحلة لهذه الأعمال.
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أواني من الفخار المشوي-:
القدرة:

وهي وعاء للطبخ اليومي مفلطحة ال�شكل ولها �أذنان على جانبي الفوهة
الهشة:

وهي اجلرة الكبرية وتكون �أكرب من الزير ومن �أدوات املاء �أي�ضا ً اجلرة �أو الع�سلية
وال�رشبة والإبريق (و�صحن مر�س اللنب) و�صحن �سكب الطبيخ كلها من الفخار.
“ القور” أو “قصيرية”

املفتول والبع�ض ي�سميه (قور املرمعون) وهذا اال�سم ال�شائع

للمفتول .وهناك �أواين للزيت ويقال يف املر�أة املدبرة “�سوت له البيت و�إبريق
زيت” وهو من الفخار من �أ�سماء الأواين” القطو�سة والقعقور” للنب واحلليب
وال�سمن وكانت تغطى بقطعة قما�ش قطنية .وقد وعيت �صناعة الفخار يف
قرية نحالني يف اخلم�سينات حيث كانت الن�ساء ت�سوقه يف قريتنا القريبة منها،
و�صناعة الفخار يف الزمن احلا�رض تخ�ص الرجل بينما كانت يف املا�ضي تخ�ص
املر�أة.
�إن �صناعة الفخار من �أقدم ال�صناعات ورافقت حياة الإن�سان عرب الزمان والع�صور
املختلفة وهي و�سيلة من و�سائل معرفة ودرا�سة ح�ضارات الأمم ال�سابقة ويف
املتاحف الأثرية �أوان فخارية تروي تاريخ �أ�صحابها .فقد وجدت �صناعة الفخار
يف فل�سطني من � 6000سنة قبل امليالد واقت�رصت على الت�شكيل باليد وبعد
� 3000سنة بد�أ احلريف با�ستعمال الدوالب وتطورت ال�صناعة من حيث ال�شكل
والنق�ش والزخرفة  ...الخ .حتى دخلت الكهرباء يف عملية ال�شي.
وما يعنينا يف هذا البحث �أن �أواين الفخار يف العامل كله هي �أكرث الأواين �سالمة
و�صحة للطبخ �أو الأكل وال�رشاب وجميع ا�ستعماالته �آمنه ومف�ضلة لأنها ال
تتفاعل مع احلوام�ض كاللنب والبندورة وال تتحلل املادة يف الطعام لذا حتفظ
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فيها الأطعمة املختلفة كاخلل احلام�ض والدب�س احللو والزيت وال�سمن .....الخ.
ويقول النا�س �أن طبيخ القدرة على نار احلطب لذيذ والفخار �سهل التنظيف
ال يحتاج �إىل عناية خا�صة كاملعادن فتقول املر�أة يف املثل ال�شعبي “بغ�سلها
بريقي �أح�سن ما يكفيها�ش �إبريقي” �أي تنظيفها حال تفريغها وبقليل من املاء
خا�صة يف (العزب) .ولكن خطر الك�رس تتعر�ض له �أواين الفخار ب�سهولة فيقال:
“ لوال الكا�سورة ما عمرت الفاخورة” وال تزال �صورة بائع القدور القادم من قرية
اجليب �شمال غرب القد�س يف ذاكرتي حيث كان ي�أتي يف اخلم�سينيات يطوف
القرى وقد رتب القدور على ظهر حماره بطريقة حتول دون تك�رسها على ر�أي
املثل (فخار يك�رس بع�ضه) رغم تقليب الن�ساء للب�ضاعة لتقرر ما ت�شرتيه من
حيث احلجم واجلودة .فكانت ت�رضب ب�أ�صابعها حول الآنية لتت�أكد من �سالمتها
وجودة �صناعتها ،وي�صدر �صد ًى لهذه ال�رضبة على الفخار.
أواني وأدوات نحاسية:

يف الريف والبادية واملدينة ويف ال�رشق والعامل العربي والإ�سالمي تزدهر �صناعة
�أواين و�أدوات نحا�سية خا�صة للطبخ لأنها تعمر طويال ً وميكن �أن تتوافر ب�أحجام
كبرية تكفي ال�ستعماالتها يف التكايا ولطبخ (القِرى) يف ال�ساحات والأكل
اجلماعي حتى الأحجام والأ�شكال تت�ساوى فالد�ست موجود يف دم�شق والهند
و�أندوني�سا وماليزيا واخلليج والقد�س على نف�س التكوين .وال ي�ستغني �أهل
الريف عن هذه الأواين والأدوات �سواء للطبخ �أو التقدمي فنهم يحتاجون �إليها
يف ال�صناعات الغذائية كالدب�س والعنبية وال�سمن البلدي ولكن ثمنها غايل
ن�سبيا لذا يرتبط اقت�صاد �أواين النحا�س باحلالة املادية فيمتلكها امل�شايخ
والوجهاء والأغنياء ويف العادة �إن هذه الأواين تعار وت�ستعار دون �أدين حرج .وذلك
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من �أوجه احلياة اجلماعية والتعاونية بني النا�س ومت�شيا مع روح الإ�سالم الداعية
�إىل التعاون والكرم و�إطعام الطعام ونبذ البخل وال�شح قال تعاىل يف �سورة
املاعون “فويل للم�صلني الذين هم علن �صالتهم �ساهون ،الذين هم يراءون
ومينعون املاعون” �صدق اهلل العظيم.
والنحا�س معدن غايل الثمني و�سعره حمفوظ لذا يعترب وجوده ثروة ،ومن ميزات
الطبخ يف النحا�س �أف�ضل ب�سبب �سمك جدار الآنية ،فال تن�شعط فيه الأطعمة
بل بالعك�س تبقى فيه حرارة كامنة ت�ساعد على ان�ضاج الطعام ب�سهولة
وب�شكل �أف�ضل ،وامليزة الثانية �أنه يحتمل حتريك الطعام بقوة باملغارف خا�صة
الطعام الذي يلزمه حتريك عنيف كما يف طبخ اجلري�شة (الع�صيدة) ويف طبيخ
العنبية �أو العنب الطبيخ وباللهجة اخلليلية (العنطبيخ) النحا�س نوعان منه
الأحمر والأ�صفر وهو من املعادن ال�صلبة التي تتحمل احلرارة ولكنها حتتاج
�إىل عناية دائمة واملحافظة على نظافتها وجفافها لئال تت�أك�سد وتتكون مادة
خ�رضاء �سامة �سهلة الذوبان يف املاء ت�سمى (جنزاراً) وقد حر�صت الن�ساء على
فركها بال�سكن لإزالة �أثار الدهن �أو ما يعلق بها ولتلميعها ثم يتم جتفيفها
حتت �أ�شعة ال�شم�س.
وهناك مهنة التبيي�ض �أو طلي النحا�س بالق�صدير املرافقة لوجود النحا�س
وا�ستعماالته وكان املبي�ض يطوف الريف والبادية ويقوم بهذه املهمة عالوة
على املبي�ض املقيم يف املدينة ،وكانت جمموعات من املبي�ضني القادمني من
م�رص تنت�رش يف البوادي والريف وتقوم بهذه املهمة قبل عام .1948
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أواني مصنوعة من النحاس األحمر:

•احللة :وهي �أكرب وعاء نحا�سي للطبخ وفوهتها مفتوحة فتحة وا�سعة.
•الد�ست وفوهته �أ�ضيق من قاعدتة وهو احجام عدة و�شكله هرمي وله
اذنان حتى ي�سهل رفعة.
•طناجر خمتلفة االحجام مع غطاء حمكم وهذه الطناجر ال بد من وجود
واحدة �أو �أكرث يف كل بيت.
•املن�سف :وعاء وا�سع له قاعدة دائرية ويرتفع قليال ً الإطار الوا�سع املحيط
بالدائرة وهي �أواين للجود والكرم وال�ضيافة.
•امل�صايف :خمتلفة الأحجام وال�صواين -جلن الغ�سيل.
•�أواين النحا�س الأ�صفر :واهم الأواين هو �أباريق القهوة ودالت القهوة و�صواين
التقدمي ومنقل النحا�س ووجودها يف ال�ساحات �أكرث من البيوت لأن القهوة
م�رشوب الرجال وغالبا ً الن�ساء ي�رشبن ال�شاي يف البيوت.
•�أواين معدنية �أخرى� :أواين الأملنيوم وتوتيا و�آوين حديدية وهي �شائعة
اال�ستعمال ومنها ما هو للطبخ �أو التقدمي و�سعرها �أرخ�ص من النحا�س.
حلت �أواين الأملنيوم مكان النحا�س فرتة من الزمن �إال �أن معدن (ال�ستانل�س
�ستيل) وهو ال�صلب �أو احلديد الذي ال ي�صد�أ لأنه ي�ضاف له معادي �أخرى
مثل النيكل والكروم وهو معدن المع وثقيل يف�ضل على هذه الأواين
املعدنية من ناحية �صحية يف الطهي واال�ستعماالت املختلفة رغم غالء
�سعره عن الأملينيوم ،وقد تزودت بيوت الفالحات ب�أواين الأملنيوم كبرية احلجم
من طناجر وم�صايف ومنا�سف بعد �أن فتحت غزة على ال�ضفة الغربية
عام  1967حيث كان هناك م�صنع للأملنيوم ،ولأنه رخي�ص الثمن انت�رش
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ا�ستعماله ب�شكل �شعبي كبري لكن من �سيئاته �أنه يح�صل انحالل �أو
ت�رسب ب�سهولة لذرات الأملنيوم �إىل الغذاء خا�صة احلوام�ض كالبندورة
واللنب.
•�أواين من احلديد :املقايل الوا�سعة خا�صة لقلي الزالبية والأم�شاط.
•حمما�صة القهوة :ويلفظها النحا�س (حمما�سة) ولها ذراع طويلة للتحريك
•ال�سكاكني النورية ن�سبة �إىل النَّ ْور الذين كانوا ي�صنعونها �أثناء جتوالهم
و�إعدادهم لأدوات الزراعة و�إ�صالحها.

•اخلطاف والكالب :عبارة عن حلقة من املعدن غالبا ً ما تكون مثبتة مع
البناء يف اجلدار وال�سقف ويت�صل بها ِّ
الكالب يعلق عليه اللحم �أو الذبيحة
�أو ما �شابه كما هو عند اللحام.
•املقوار املعدين وله يد خ�شبية وهو لنقل اخل�رض الكو�سا ،والباذجنان وغريها
لعمل املح�شي.
أواني من الزجاج

�أهم ما كان م�صنوعا ً من الزجاج يف ا�ستعماالت الفالحني هو امل�صابيح
الزجاجية ذات الفتيلة ويغطي الفتيلة امل�ستعملة (ال�شي�شة) من الزجاج
�أي�ضا ً وت�صنع يف اخلليل اليوم ولكن حتفا ً فنية مدهونة ومزرك�شة.
ومن الأواين الزجاجية القدمية (الداميجان) ولها ا�سم �آخر (الفية) وهي عبارة
عن جرة زجاجية كبرية ومنها ما هو دائري ومنها ما هو مفلطح عند القاعدة
وترتفع بعنق عال ويف فوهتها فتيلة .ويرفق دائما مع الداميجان �أو الألفية قف�ص
حديدي مفرو�ش بالق�ش كي يحميها من ال�صدمات ويف�ضل اللون الغامق
منها فهو منا�سب للزيت �أكرث من الأبي�ض ال�شفاف والذي كان ي�ستعمل حلفظ
النبيذ عند امل�سيحيني.
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وهناك جمموعة من �صناعات الزجاج كالقناين واملرطبانات والأباريق والكا�سات.
وتقوم �صناعة الزجاج على �أ�سا�س توفر مادة ال�سلكا (وهي نوع من الرمل)
املوجودة يف رمال بوادينا وخا�صة بادية التعامرة ما بني بيت حلم و�أريحا.
أواني من الخشب

•املغارف واملالعق اخل�شبية وهى منا�سبة للآنية الفخارية خا�صة.
• الباطية وهي وعاء خ�شبي دائري وجموف ومقعر وي�صنع من �أخ�شاب
ال�سنديان (البلوط) ولها حافة على حميطها وهي �أكرب حجما ً وما هو
�أ�صغر ي�سمى كرمية واحلجم الأ�صغر من الكرمية ي�سمى هنابة وهي
�أوعية لعجن العجني وحفظ اخلبز ول�سكب الطعام خا�صة الفتات.
•الهاون اخل�شبي ب�أحجام عدة ثم مهبا�ش القهوة �أو جرن القهوة وكان
يتفنن من يعد القهوة ب�رضب املهبا�ش يف اجلرن و�إخراج �أنغام جميلة تطرب
اجلال�سني.
•ال�شوبك او املرق وي�ستعمل لرق العجني.
•الطبلية وهي طاولة ق�صرية الأرجل يتحلق حولها �أفراد الأ�رسة لتناول
الطعام للدار�سة يف الليل على �ضوء امل�صباح كما جتل�س �إىل جانبهم
الن�ساء املطرزات (ويف املدن الطبلية هي �صينية خ�شبية طولية يقطع
عليها العجني وينقل عليها اخلبز والكعك للبيع وت�ستعمل الطبلية يف
البيوت املدنية لتناول الطعام بينما ت�ستعمل �أطباق الق�ش يف القرى).
•لوحة الفرم وخا�صة لت�رشيح الر�شتة بعد رقها وت�صفيطها طوليا ً وتقطيع
اللحم وغالبا ً ما يخ�ص�صون قطعة من �ساق �شجرة لتقطيع الذبائح �إذا
كانوا من مربي املوا�شي والأغنام.
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أواني الجلد:

•�أدوات اللنب :مثل ال�سقاء �أو ال�شكوة وال�رشاع وهو من جلود املاعز بعد �إزالة
ال�شعر عنه بعد �أن يغمر بالرماد ملدة ثالثة �أيام في�سهل نزع ال�شعر ثم
يك�شط ب�سكني ويدبغ بدباغ ي�أخذونه من ق�رش جذور �شجر البلوط .وال�سقا
ي�ستعمل خل�ض اللنب الرائب وف�صل الزبدة عنه وي�سمى اللنب بعد اخل�ض
(باملخي�ض).
•الغربال :وي�صنع من جلود البقر وكان ال ّن ْور يبيعون الغرابيل وا�ستعماالته
يف تنقية احلبوب كثرية وكما �أن اجللد يبطن به الفالحون �أواين الق�ش التي
تو�ضع فيها اخل�رض والفواكه ليزيدها متانة.
أواني الحجارة:

•الطاحونة �أو املجر�شة من حجر البازلت وهناك حجر امل�سن �أو امل�شحذ
وي�سمى (حجر املية)
•وحجر الدردا�س وهو دائري وله حو�ض �صخري وهو لفرم الزيتون الذي ي�صنع
منه الزيت �أول املو�سم بكميات قليلة وي�سمى زيت (طفاح) وهو زيت عايل
اجلودة وطعمه مميز.
أواني من القش:

•�أبدعت الن�ساء يف ن�سيج الق�ش وتطريزه بالألوان ومن هذه الأدوات:
•املنقلة �أو �أطباق الق�ش املزخرفة �أو ال�سادة بلون الق�ش .وهناك القدح ي�شبه
ال�سل وكانت الأم ت�ضع مولدوها حديث الوالدة يف القدح ك�رسير.
•وهناك م�شغوالت عدة ب�أحجام وت�شكيالت خمتلفة و�أ�سماء منوعة مثل
(القبعة) وهي مبثابة �صحن من الق�ش ي�ستعمل عند اخلبز وتو�ضع فيه
اخلمرية والطحني الذي ين�رش على وجه العجني كي ي�سهل تقطيعه وهناك
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اجلونة وتختلف �أ�سماء القطع املن�سوجة من الق�ش من منطقة �إىل �أخرى.
•ثم ال�سالت وال�سالل وت�سمى �أي�ضا ً (القرطل والقرطلة) التي ت�صنع من
فروع الأ�شجار الطويلة الرفيعة بعد �إزالة ما عليها من �أوراق ويكون عادة يف
�شهر متوز حيث يجتمع �أغ�صان العليق والتفاح والزيتون وتنقع باملاء وعادة
يقوم بن�سجها رجل بينما ق�ش القمح تن�سجه املر�أة.
•�أكيا�س اخلي�ش و�أكيا�س القطن (خريطة) لت�صفية اللنب واجلنب من املاء
ولو�ضع احلاجيات هذه الأواين والأدوات املنزلية التي تتواجد يف بيوت الفالحني.

248

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

صور لألثاث واألدوات والصناعات والحرف اليدوية المنزلية
المرافقة للبحث لتوضيح المعاني الثقافية واالجتماعية
والمناسبات واالستعماالت لهذه الثقافة (المادية) المميزة.

					
�إعداد الطينة

�صقل البيت ومتلي�س اجلدران من الداخل
بالطينة

اللم�سات النهائية يف �صناعة اخلابية

�صناعة قحف الطابون

�صناعة داير املجر�شة احلجرية
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هذه جمموعة ال�صور لل�سيدة املرحومة ام حممد من قرية حو�سان واملتزوجة يف
بادية الظاهرية يف اخلليل ووالدتها من قريتي بتري وقد و�صلتني هذه ال�صور عام
 1972وكنت حينها �أدر�س مادة العلوم العامة للمرحلة االبتدائية والإعدادية.
صناعة السالل والقرطلة
م�صدر ال�صورة ن�رشة م�رشوع وحماية
وتطوير احلرف وال�صناعات التقليدية
وال�صادرة عن وزارة الثقافة 2008
�صفحة .13

م�صدر هذه ال�صورة جريدة القد�س لعام
 2010الحظ �أن هذا النوع من ال�سالل
من عيدان متوفرة يف بيئتها وهي مناطق
جبلية فيها �أ�شجار التفاح والزيتون
والعليق والرمت.

صناعة القش وتطريزه

م�صدر ال�صورة رزنامة جمعية انعا�ش
الأ�رسة 2010
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صناعة الحصر
م�صدر ال�صورة من جمموعة �صور املرحوم
ح�سن م�صطفى
وهذه ال�صورة لن�ساء الجئات ي�صنعن
احل�رص يف خميم عقبة جرب – �أريحا يف
اخلم�سينيات

صناعة البسط ،المزودة ،الحجرة (صناعة بدوية – نسائية بدوية)

جمموعة من الن�ساء يجل�س على
الب�ساط والفر�شات (جل�سة عربية) �سنة
 1994للقيام بعملية م�سح الأغنية
الفل�سطينية ويظهر يف ال�صورة املهبا�ش
اخل�شبي للقهوة ودالت القهوة واالباريق
وهي من �أدوات ال�ساحة �أو امل�ضافة
الرجالية.
م�صدر ال�صورة جمموعة �صور نادية
البطمة

�صورة حلاف طفل من املخمل وال�ستان
مطرز بغرزة احل�شو (النول والتيج) ويزيد
عمره عن قرن من الزمان وهذا حلاف والدي
(املرحوم ح�سن م�صطفى) وهو طفل
�صغري .وعمر هذا اللحاف � 96سنة ،وكانت
له و�سادة لنف�س املادة والتطريز.
م�صدر ال�صورة من جمموعة �صور نادية
البطمة

251

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

�صورة (معزل احلوايج) �أو رك�سة الأواعي
�أو املطوى حيث ي�ستخدم لطي الفرا�ش
وترتيبه وحفظه و�أي�ضا ي�ستغل ظهره
حلفظ الفر�شات كما يف ال�صورة.

حمل بيع للأدوات التقليدية املنوعة يف
مدينة القد�س –  1930وتظهر فيه كافة
الأدوات والأواين واحلاجيات امل�صنعة يدويا ً
وي�ستعملها الفل�سطينيون يف بيئاتهم
الثالث وهذه الأدوات متعددة البيئات من
حيث م�صدر املواد اخلام و�أ�سلوب الن�سيج
على �سبيل املثال ال�سالل امل�صنعة من
�سعف النخل م�صدرها مناطق زراعة
النخل مثل �أريحا وغزة.
مرجعية ال�صورة رزنامة وكالة الغوث لعام
2008

صناعة الخبز وأدواته
م�شهد حقيقي ووا�ضح للطابون
وا�ستعماله وكذلك طبق الق�ش (املنقلة)
م�صدر ال�صورة جريدة القد�س 2009
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م�صدر ال�صورة من جمموعة �صور نادية
البطمة

األفران والمواقد المعدنية

�صناعة �شعبية وحملية تواكب الزمن وهي �إبداع �ساير التغيري وواجه الظروف
كما �أنها ابتكار لبدائل عملية ت�سدها احلاجة التي تقت�ضي ا�ستمرار حياة
ال�شعب والتوا�صل بني الأجيال وال�صمود خا�صة يف ظروف االحتالل واحل�صار
واالنتفا�ضات وهي تعمل على �أنواع الطاقة املختلفة من كاز وغاز وكهرباء
ولكن �أهمها موقد وفرن احلطب ملا لها من ميزات
وميزات �صوبة احلطب هذه �أن وقودها طبيعي من احلطب واجلفت ونواجت
االحرتاق �أمنة ونظيفة ال تلوث البيئة وت�رصيف الدخان يتم خارج املنزل
متعددة اال�ستعماالت فهي موقد للطبخ واخلبز والتدفئة وت�سخني املاء حيث
طورت لرتفع املاء ال�ساخن يف خزا ٍن خا�ص وميكن ا�ستعمالها يف غرفة املعي�شة
ال�شعبية كما يف ال�شكل �إذا كان يف البيت �أ�رسة ممتدة وكبرية حيث يق�ضون
�أيام ال�شتاء حولها .وتعترب اقت�صادية ملن يوفر احلطب حمليا ً ويعي�ش �أ�سلوب
احلياة التقلدية.
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األدوات المعدنية في المطبخ الفلسطيني

النحا�س واملقايل احلديدية واملعدنية
والطناجر وتظهر ال�صورة �أي�ضا ً �أواين
الفخار واملجر�شة (الطاحونة) اليدوية
واخلابية الطينية يف الزاوية ،ويعلوها
الغربال املعلق على احلائط وم�صدر ال�صورة
مطبخ متحف البيت التلحمي القدمي -
جمعية االحتاد الن�سائي العربي – بيت حلم

هنا �صورة وا�ضحة ملنا�سف النحا�س على
ر�ؤو�س ال�صبايا املغنيات واملتجهات �إىل
ال�ساحة يحملن القرى وهو عبارة عن الفت
مبرق اللحم واللنب واملغطى بالأرز وقطع
اللحم وي�سمى املن�سف املقرتن ا�سمه
با�سم الآنية وهو طبق الكرم واجلود يف
البادية والريف والآن املدن.

�إعداد وقلي الزالبية يف �أواين من الأملنيوم واحلديد .م�صدر ال�صور من
جمموعة �صور نادية البطمة

254

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

�صورة املقوار من الأواين املعدنية
امل�ستعملة لنقر اخل�رض وهذه �صورة
الباذجنان البتريي وامل�شتهرة به قريبة بتري
والقرى ذات الينابيع ت�شتهر ب�إنتاج اخل�رض
وكذلك ت�شتهر ب�إتقان وتنوع طبخها.
وين�سحب هذا على باقي املواد فمن ينتج
القمح يتقن �صناعة الربغل وعمل �أكلة
الكبة �أكرث من غريه.

هاون نحا�سي

�صورة تظهر الطبلية يف الو�سط ويعلوها
الهنابة اخل�شبية و�أواين فخارية (م�صدر
ال�صورة من متحف بيتنا التلحمي القدمي/
جمعية االحتاد الن�سائي العربي)

255

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

أواني الماء نقلها وحفظها واستعمالها
							
اجلرار

ال�رشبة

�صبايا من قرية بتري يحملن اجلرار الفخارية بتوازن و خفة وينقلن املاء على ر�ؤو�سهن يف هدفة �أبو زيد
قبل �إعمار �أزقة �شوارع القرية وهذه ال�صورة �إحدى �صور فلم �سينمائي وثائقي �صورته اليون�سكو
يف اخلم�سينات لتوثيق عملية النهو�ض يف املجتمع املحلي الرائدة كيف كانت وكيف �أ�صبحت هذه
الطريق خلوي يو�صل �إىل اجلنان وال تزال على حالها �أما القرية فقد عرفت القرية التي ال مي�شي الدجاج
فيها �إال على اال�سفلت و�أنها القرية التي ال يعرف �أهلها املحاكم ال�رشبة الفخارية وطريقة ا�ستعمالها
ال�صحيح متثلها الفتاة يف هذه ال�صورة يف اخلم�سينيات ،وحتيط بها زميالتها الطالبات ويبدو عليهن
الده�شة وكانت القرية يف هذه ال�صورة يف حالة احتفال ومهرجان عام .1954
وم�صدر ال�صورتان من جمموعة �صور املرحوم ح�سن م�صطفى
ويف مراحل الحقة منذ �أواخر ال�ستينيات �أ�صبحت �أوانياملاء معدنية وبال�ستيكية كما يف ال�صورة
(من جمموعة �صور نادية البطمة)

من �أواين املاء القربة اجللدية وت�ستعملها
البدويات لنقل املاء على الظهر وبهذا
ال�شكل يف القربة .وم�صدر ال�صورة هو
جملة القافلة ال�صادرة عام  1947ورئي�س
حتريرها املرحوم ح�سن م�صطفى.
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أدوات االستحمام

تظهر ال�صورة اللجن املعدين من احلديد �أو
النحا�س لال�ستحمام والغ�سيل.

أدوات الطبخ الجماعي
احللة والد�ست �أدوات نحا�سية تعلو املواقد
ويطبخ فيها الطعام اجلماعي ال�شعبي
واملالحظ �أن الرجال يعدون الطعام اجلماعي
يف خارج املنزل (احلاكورة) وهذا العتبارهم
�أنه عمل �شاق على املر�أة ك�إ�شعال النار
واالقرتاب من حرارتها بينما تقوم املر�أة مبر�س
اللنب وجر�ش اجلري�شة يف الداخل وكانوا
ي�سلقون الأرز وي�صفونه من املاء الزائد �أما
اليوم فتعد الن�ساء الأرز يف املطابخ بطريقة
التقدير ولي�س ال�سلق
أثاث المنزل
�صورة لغرفة قدمية تظهر فيها خزائن
احلائط ،وهي غرفة يف بيت جدي (ال�شيخ
م�صطفى ح�سن) قرية بتري ،الذي ولد
وعا�ش وتويف فيه �أبي املرحوم ح�سن
م�صطفى وي�سكنه الآن �أخي وتظهر يف
ال�صورة والدتي البالغة من العمر  82عام
وما زالت قارئة ومطلعة ومتابعة للثقافة
حيث تظهر يف ال�صورة جزء من املكتبة
و�أخذت هذه ال�صورة ال�صيف املا�ضي
 2010بعد غياب طويل عن البيت ،و�أثاث
هذا البيت متوارث منذ �أربعة �أجيال
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خزائن احلائط مع الفرا�ش يف زاوية لبيت قدمي

صندوق العروس

للحاجة حليمة عمرها  99عام ال تزال على قيد احلياة و�صندوقها هذا يحتوي على حاجيتها حتى الآن
ويف جدار ال�صندوق فتحة كان يحفظ فيها قناين �صغرية �أو �أ�شياء.

�صورة جلرة الزيت يقول املثل ال�شعبي (ايل
امه يف البيت ايده يف جرة الزيت).
(وخلي الزيت يف جراره تاجتي ا�سعاره)
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�صورة �رسير الطفل املعدين ويظهر (اللوك�س) الذي ا�ستعمل لالنارة يف اخلم�سينات وما بعد وهو
م�ستورد من ال�صني هذه ال�صور من جمموعة �صور نادية البطمة 1979
األدوات الحجرية المنزلية

حجر الدردا�س الدائري يف حو�ض �صخري
يدر�س ويفرم ويطحن الزيتون بحركة
مكوكية من احلجر الدائري ال�ستخراج
الزيت بكميات حمدودة

جرن القبة احلجري حيث يدق الربغل
واللحمة وت�شتهر به املناطق ال�شمالية يف
فل�سطني من ريف ومدن

259

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

مقدمة:
الفل�سطيني .منا وتط ّور و�أبدع وجوده
العربي
“على �أر�ض فل�سطني ،وُلد ال�شعب
ّ
ّ
ين عرب عالقة ع�ضوية ،ال انف�صام فيها وال انقطاع بني ال�شعب والأر�ض
الإن�سا ّ

امللحمي يف املكان والزمان� ،صاغ �شعب فل�سطني هويّته
والتاريخ  ..بالثبات
ّ
الوطنية ،وارتقى ب�صموده يف الدفاع عنها �إىل م�ستوى املعجزة( ”..من ن�ص

وثيقة اال�ستقالل)
الرتاكم احل�ضاري هو تلك العملية التي متار�سها ال�شعوب لإن�شاء هويّتها
ثم احلفاظ على هذه الهوية والدفاع عنها يف مواجهة
اخلا�صة بها ،ومن ّ

الأخطار والقوى التي حتاول طم�سها �أو تغييبها �أو ت�شويهها ،وكلما ازداد هذا
تعمقا ً يف نفو�س النا�س و�ساهم بق ّوة يف تكري�س
الرتاكم
كما ً ونوعا ً ازداد ّ
وتعمق ّ
ّ

هويتهم وا�ستماتتهم يف الدفاع عنها.

وفكرة الرتاكم احل�ضاري لي�ست بدعا ً من الأفكار ،بل تناولها العديدون من
الباحثني يف االن�سانيات ،ويف مقدمتهم كارل غو�ستاف يونغ يف حديثه عن
الذاكرة اجلمعية ،وحت ّول املفردات االجتماعية �إىل تكوينات ذهنية ما تلبث �أن

ّ
لت�شكل الحقا ً ما ي�سمى بالهويّة القومية
تندمج يف التكوين النف�سي للأفراد
�أو الوطنية ل�شعب من ال�شعوب ،.مفهوم الرتاكم ال ي�شري �إىل عمليات جتميع
كم ّية ملفردات احلياة اليومية يف حياة ال�شعوب وثقافتها مبقدار ما ي�شري �إىل
ّ
التفاعل الذي تعي�شه هذه ال�شعوب ومن خالله تط ّور ر�ؤيتها وفل�سفتها
وعقائدها و�سلوكياتها وم�شهدها االجتماعي اخلارجي.

وال�شعب الفل�سطيني واحد من �شعوب الأر�ض التي عا�شت جتربتها احل�ضارية
وخا�ضت ما ال ميكن تعداده من �رصاعات من �أجل الدفاع عن مك ّوناته الثقافية
وهويّته التي ت�شكلت عرب ال�سنني ،ويف مقدمتها نقو�شه ورموز معتقداته التي

خ ّلدها على ثياب ن�سائها�(.أنظر �صورة رقم .)1
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ونعرف �أن ال�شعوب التي تتع ّر�ض �إىل اعتداءات متتالية متالحقة وت ُ�ستهدف

هويّتها القومية �أو الوطنية ،ويدافع عنها بب�سالة ويق ّدم من �أجل بقائها
واحلفاظ عليها �أغلى ما ميلك ،يقوم يف ذات الوقت ب�إنتاج تو�سعات وامتدادات
كم ّية ملك ّونات هذه الهويّة ويقوم بعملية جتذير نوعية ن�شطة لكل ما �أنتجه
ّ
يف �سابق ن�ش�أته ليكون ن�سغا ً جلذوره املمتدة ،وبالتايل متتلئ ذاكرته اجلمعية،
ومتتلئ حياته اليومية بكل ما ميكنه اجتذابه من ما�ضيه ليكون حاجزا ً دون
ذوبانه يف احل�ضارات اجلديدة الزاحفة ،بل ي�صل به الأمر �إىل عملية ف�صل
معنوي بني م�ستجدات وجوده امل�ستحدث ،ومك ّونات ن�ش�أته القدمية .فال�شعب

الفل�سطيني على �سبيل املثال ،ومثله كل ال�شعوب التي دخلها الإ�سالم فاحتاً،
ّ
تتخل عن تراثها احل�ضاري فظ ّلت
�آمنت بالدين اجلديد واعتنقته ،لكنها مل
رموزها ال�سابقة تظهر يف فنونها وعمارتها و�إبداعات �أبنائها ،خ�صو�صا ً و�أن
الدين اجلديد مل يق ّدم لها يف هذا ال�ش�أن ت�ص ّورات وا�ضحة حتول دونها ودون ما
يقعد للعمارة يف
كانت تعتنق وت�ؤمن وتعبرّ عنه يف هذه املجاالت ،فالإ�سالم مل ّ

ن�صو�صه الأوىل ،ومل يق ّدم ر�ؤية فل�سفية جمالية تدفع امل�سلم لاللتزام بها،
و�إمنا هي خطوط عامة ذات �أبعاد عقائدية ال تتدخل يف �ش�ؤون تلك ال�شعوب ،وال
تفر�ض عليها منطا ً حمدداً .والباحث يف الفنون يف املنطقة العربية قبل الإ�سالم
وبعده ،يرى �أن النا�س مل يغيرّ وا �أ�ساليبهم الفنية ومل يتخ ّلوا عن رموزهم
التقليدية ،وخ�صو�صا ً �أن الإ�سالم دخل على تلك ال�شعوب وهي تتمتع بح�ضور

عما كان عليه الفاحتون القادمون من �صحراء اجلزيرة.
ح�ضاري فنّي متق ّدم جدا ً ّ

�إن احل�ضارات تن�ش�أ يف ّ
ظل �أنظمة م�ستق ْرة تتيح للأفراد �أن يخرجوا قليال ً �أو
كثريا ً عن النظام اليومي املحاط باحلاجات االقت�صادية واالجتماعية ومينحهم
فر�صة التعبري عن حاجاتهم الروحية املتطلعة للمزيد من الآفاق ،ومن هنا
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تظهر الأديان والفل�سفات والفنون والآداب ومك ّونات الثقافة الأخرى .ولرمبا
ّ
يوظف النظام ال�سيا�سي ،وهو دائما ً يفعل ذلك ،هذه الإبداعات الناجمة عن
تلكم التطلعات ،بل ويدفع بها �إىل املزيد من االرتقاء والتق ّدم ،قبل �أن ت�صبح
تلك البدايات جزءا ً من ثقافة ذات تطلعات تغيريية للنظام ،وتتح ّول من �أداة يف

يد النظام �إىل �أداة لل�رصاع معه ،وهذه �سنّة الوجود منذ �أن كان هناك وجود.

وهنا يظهر دور الرتاكم احل�ضاري ،وت�صبح مك ّونات هذا الرتاكم عن�رصا ً من

عنا�رص ال�رصاع ،ال يف مواجهة �أعداء خارجيني ،بل يف مواجهة �أعداء داخليني
يهدفون �إىل ح�رش مك ّونات الأ ّمة يف زاوية امل�صالح املحدودة لل�سيا�سيني

ونظامهم.

�إن النقو�ش البدائية التي اكت�شفها العلماء يف الكهوف التي عا�ش فيها الإن�سان
البدائي كانت ت�شري �إىل البدايات الأوىل من املحاولة االن�سانية يف البحث عن
اخللود واال�ستمرار والبقاء وتخليد الذات (قا�سم� ،8002،ص� )6سواء بانت�صارها
على احليوان وا�صطياده �أو باال�ستجابة لدواع معنوية روحية تعتلج يف الوجدان
االن�ساين الداخلي فتن�ش�أ �أ�ساطري وق�ص�ص وحكايات من ن�سج خياالت النا�س،
ُ�سجل قبل حدوث
فلم يكن �آنذاك �أي وظيفة ثقافية اجتماعية ميكن لها �أن ت ّ
الرتاكم املعريف الثقايف الذي �أن�ش�أته التجربة املتوا�صلة يف التاريخ الب�رشي

(انظر �صورة رقم .)2
ومن املثري حقا ً �أن املعرفة التاريخية التي تراكمت الحقاً� ،إمنا ن�ش�أت يف رحم
تلكم الأ�ساطري والق�ص�ص واخلياالت ،فالأ�سطورة ال حتمل التاريخ ك ّله ،و�إمنا
حتمل “نواة تاريخية” (نف�سه� ،ص )7ويف الغالب حتمل هذه النواة التاريخية
تراكمات تعبرّ عن وجدان اجلماعة التي �أنتجتها ،كما �أنها تعبرّ عن الذات

والهويّة ،وحتمل ت�ص ّورا ً نف�سيا ً تعوي�ضيا ً ل�صالح اجلماعة ،ومن هذا املنطلق
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ميكن لنا �إدراك وتف�سري الكثري من الرموز التي توارثتها الأجيال يف خمتلف �أرجاء
الأر�ض (نف�سه� ،ص .)9
الثياب :الضرورة والجمال

كان اكت�شاف االن�سان للعالقة بني الثياب واحلاجة �إليها م�س�ألة يف غاية
الأهمية ،فهذا الكائن الذي بد�أ ا�ستخدام دماغه يف البحث عن و�سائل جديدة
لق�ضاء احتياجاته كان يف�صل بني تاريخني يف �سياق حياته القادمة ،تاريخ
احلاجة وال�رضورة وتاريخ اجلمال ،وبالتايل االرتقاء بالذائقة واحلوا�س من مرحلة
مهمة احلفاظ على حياته� ،إىل مرحلة اال�ستمتاع
ال�رضورة التي ت�ستوجبها
ّ

امللحة وال�رضورة املنادية.
بهذه احلياة ،والتفاعل مه جمالياتها بعيدا ً عن احلاجة
ّ

والنقلة الأخرى كانت يف تدخّ ل اجلمايل يف �سياق ال�رضورات الأقل �إحلاحا َ يف
حياته ،فالوقاية من الربد وجتنّب احل ّر وطهو الطعام وبدء ظهور الر�سومات على

جدران الكهوف كان يعني ارتقاء ذائقة االن�سان اجلمالية وتخطي ال�رضورات
الفيزيولوجية ملرحلة �أعلى.
و�أخذ اجلمايل طريقه يف حياة االن�سان مع تط ّور وجوده االجتماعي ،وت�شكلت يف
الأثناء �سياقات جمالية لي�س لها عالقة باحلاجات ال�رضورية املعروفة ،وهو تط ّور

نوعي ا�ستطاع الإن�سان �إجنازه يف �سياق من ّوه الذهني وازدياد عالقته بالطبيعة

حوله وحماولته تغيريها واال�ستفادة من موجوداتها� .إن ع�رشات �آالف ال�سنني
التي انق�ضت على الوجود الإن�ساين قبل �أن يبد�أ اكت�شاف �أول �أثر لالن�سان كانت
هي الطريق غري املع ّبدة التي فتحتها الأقدام املا�شية ،لت�صل بعدها ويف قفزات

ال�رضوري،
نوعية �أخرى ملراحل متق ّدمة غلب فيها اجلمايل يف بع�ض الأحيان على
ّ
بل وحت ّول اجلمايل يف بع�ض الأحيان �إىل هدف بح ّد ذاته.
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مل يعرف �أحد من الباحثني متى غطى الإن�سان يف بداياته املنطقة الو�سطى
من ج�سده ،وال ملاذا اختار تلك املنطقة لتغطيتها ،ولكن يبدو �أن فاعلية هذه
املنطقة يف حياته جعلت من حمايتها واالهتمام بها مطلباً ،كما يبدو �أن
يعمم التجربة على
�إح�سا�س الإن�سان بقيمة ما فعل يف هذا املجال جعلته
ّ
�أجزاء �أخرى من ج�سده ،وما هي �إال فرتة زمنية حتى غطى م�ساحات من ج�سده،
ولأنه ي�ستخدم جلود احليوانات التي ي�صطادها ،ف�إن بع�ض مالب�سه �آنذاك كانت
حتمل �ألوان تلك اجللود ،فهو لبا�س خمطط حني تكون مادته الأوىل من جلد حمار
بني �أو رمادي �أو �أ�سود
الوح�ش �أو الزرافة ،وهو مر ّقط �إن ا�ستخدم جلد فهد ،وهو ّ

ح�سب احليوان الذي وقع بني يديه.

ّ
ت�شكل التجمعات الب�رشية و�أ�صبح التفكري يف
يف مرحلة الحقة وحني بد�أ
�ش�ؤون احلياة جماعياً ،كانت الفر�صة متاحة لتح ّول النظرة لغطاء اجل�سد ،ويف

ّ
�شك
تلك املرحلة بد�أ ي�ستخدم جدران كهفة لتقدمي ر�ؤيته مر�سومة مل ّونة ..وال

�أنه مل يرتك مالب�سه بدون ر�سومات ،حيث اعترب �أن انت�صاره على الثور ال�ضخم
�إمنا ميكن حدوثه بر�سمه له على جدران كهفه ،وبالتايل ف�إن ر�سمه ملثل هذه
الت�صورات على ثيابه م�س�ألة �أكرث قيمة ،لأن الر�سم على الثوب يعني وجود
عمم اجلمع الر�سومات على ثيابهم
الرقية معه دائماً .وب�شيء من التقليد ّ

كما فعلوا على جدران كهوفهم ،وبهذه الطريقة تعارفوا �أكرث ،ف�أ�صبح اللبا�س
�سمة جمعية ،ومل يقف عند حدود احلالة الفردية لكل �شخ�ص ،بل يتح ّول

اللبا�س �إىل هويّة تعريفية للمجموعات الب�رشية املتناثرة يف الأر�ض.

خ�ضم ال�رصاع ت�شك ّلت املجموعات الب�رشية التي تتعارف مبا يزيّن مالب�سها،
ويف
ّ

و�أ�صبح اللبا�س هويّة جماعية ال ب ّد من احلفاظ عليها وعلى �أ�شكالها ورموزها
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وبذا ي�صبح اللبا�س من مقومات �شخ�صية املجموعة التي تتح ّول الحقا ً �إىل

�أ ّمة ،فهو مي ّيزها عن غريها ليطبعها بطابع خا�ص ،تنعك�س عليه مالحمها
ثم خ�صائ�صها االجتماعية والأخالقية والعقائدية واحل�ضارية ب�شكل
ومن ّ
عام .وي�شكل الإن�سان بعد ذلك عالقته بلبا�سه ،ويفرت�ض الكثري من الأمور التي

جتعل من هذه العالقة �أكرث من جمرد وظيفة جمالية ،ب ْله عالقة حاجة �رضورية،
أهم وتن�ش�أ ثقافة ذات مالمح حمددة تتحدث
وي�صبح اجلمايل هنا هو العن�رص ال ّ

التعمق والتحليل( .بن حترية� ،2008،ص )118
عن اللبا�س بكثري من
ّ

واملتابع ملا تركته احل�ضارات ال�سابقة يف فرتة النهو�ض الب�رشي ،يرى مدى الوعي
على قيمة اللبا�س ب�صفته هويّة جماعية ،وكيف �أن هذا اللبا�س و�ألوانه
ونقو�شه وطريقة تف�صيله وارتدائه تك�شف عن �صورة اجل�سد االجتماعي يف

الفردي وعيوبه (نف�سه� ،ص)118
الوقت الذي تخ ّبئ فيه اجل�سد
ّ

وتذكر روايات احلروب التي كانت ت�شنّها اجلماعات �ض ّد بع�ضها الأخر ،كيف �أن
ارتداء لبا�س الآخرين للتمويه عليهم ،كان جزءا من خمططات املعركة ،لأنه
ي�ساعدعلى التماهي بالآخرين وخداعهم بارتداء لبا�سهم ،وبذا ي�صبح الفرد
العد ّو كالآخرين من خالل ارتداء لبا�سهم(..نف�سه� ،ص )119

ومن هنا جاءت املقولة :من ت�ش ّبه بقوم فهو منهم ..وحترمي الأديان على
�أتباعها من ارتداء مالب�س الأقوام الآخرين ،بل ورف�ضها لأي مقاربة حر�صا ً على
ال�شخ�صية اجلماعية للأمة ذات املوا�صفات املحددة.
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جتمع ب�رشي يجمع
من هنا ميكن اعترب اللبا�س جزءا من الهويّة املم ّيزة لكل ّ

�أبنا�ؤه فيما بينهم موا�صفات �أخرى مت ّيزهم عن غريهم ،وبالتايل ف�إن املزيد من
نقاط التالقي بني الأفراد يعني تو�سيع مفهوم الهوية الوطنية ،ووتو�سيع

للتجمع الب�رشي ،لي�صبح موطن عن�رص من عنا�رص ق ّوة هذا
احلجم الدميوغرايف
ّ
التجمع ومت�سكه .ومن هنا� ،أي�ضاً ،ميكن اعتبار الرتاث الهويّة املميزة لكل �شعب
ّ
من ال�شعوب ،ب�صفته ي�شكل يف �سياق ن�شوء الأمم وتط ّورها ،الوجدان احل�ضاري

القومي لتلك الأمة ،وهي “وثيقة امتالك للأر�ض التي تن�ش�أ عليها املجموعة
الب�رشية عرب التاريخ” (املزيّن� ،1968،ص.) 12

من ناحية ثانية ف�إن الت�سجيل ال�شعبي للتاريخ هو ت�سجيل �شفاهي تراثي
تناقلته الأجيال وهي يف كل م ّرة ،ومع كل جيل ،ومع متغيرّ ات الأو�ضاع تزيد

عليه وتع ّدل يف م�ضمونه مبا يخدم �أهداف اجلماعة الإن�سانية الراهنة �آنئذٍ،
وبالتايل ف�إن اعتماد الروايات الالحقة للك�شف عن �سابقاتها ي�ضع الباحث يف
د ّوامة معرفية وا�ضطراب رمبا يبعده عن �أفكاره ال�صائبة .فاملوروثات ال�شعبية
تعبري تلقائي عن النا�س يف حياتهم اليومية وعن �آرائهم فيما مي ّر بهم من

�أحداث ميكن لكل �شخ�ص تف�سريها بطريقته ومن زاوية نظره اخلا�صة (قا�سم،
� ،2008ص .)11
ومن هنا ميكن اعتبار �أدوات الإن�سان الثقافية والروحية نتاجا ً اجتماعيا ً ثقافيا ً
توارثته الأجيال وتتابعت على تبنيه واالنتماء �إليه ،وتعديله كل حني بالزيادة �أو
االنتقا�ص مبا يتالءم مع احتياجاتها ،لكن املجتمعات ال ميكن لها يف مرحلة من
املراحل �أن تفقد �أ�ساطريها وتراثها ،لأنها حينئذ �ستعاين من كارثة �أخالقية
تعادل فقدان الإن�سان لروحه ح�سب ما يقول يونغ( .جمعية التجديد،2009 ،
�ص )24
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الفلسطينيون :الشعب والحضارة والتراث

ت�شكل ال�شعب الفل�سطيني ون�ش�أ على �أر�ض مل يعرف التاريخ له �أر�ضا ً غريها.
ّ
�شكل هويته الوطنية و�أن�ش�أ تراثه وكتب تاريخه.
عليها
هذه الأر�ض ذات طبيعة متنوعة رغم �صغر حجمها مقارنة بكل املناطق
املحيطة ،و�إذا �أخذنا اجلغرافيا القدمية دليال ً ف�إن حدود فل�سطني مل تكن معروفة
وحمددة ،و�إمنا هي �سوريا الطبيعية متتد عند بع�ض الباحثني (داود� ،2008 ،ص
فت�ضم بذلك العراق كله ،حتى
 )36من �سل�سلة اجلبال الإيرانية يف ال�رشق،
ّ
قناة ال�سوي�س  غرباً ،ومن منت�صف تركيا �شماال ً حتى منت�صف ال�صحراء
العربية جنوباً .ولكن فل�سطني التي نتحدث عنها ال متتد لأكرث من ع�رشين
�ألف كيلومرت مربع ح ّددتها االتفاقيات اال�ستعمارية وفق �أجندة اال�ستعمار
الفرن�سي الربيطاين يف اتفاقيات �سايك�س بيكو..
وهي املنطقة التي �أ�صبحت �إيقونة يف �صدور �أبنائها و�أعادوا كتابة تاريخها
وو�سعوا نطاق رموزها ونب�شوا تراثها منذ القدم فقد كانت ت�ضيع من بني
ّ

�أيديهم نتيجة حمتومة ملخطط ا�ستعماري كان يريدها ر�أ�س حربة لن�شاطاته
ين م�شتت حتت �شعار جتميع
اال�ستعمارية يف املنطقة ب�إعطائها
لتجمع �سكا ّ
ّ
اليهود يف �أر�ض امليعاد.

وجتمعاته ال�سكانية وتداول
ورغم تع ّر�ضه املتوا�صل النتهاكات تتعلق ب�أر�ضه
ّ
احل�ضارات واالحتالالت على تاريخه ،فقد ا�ستطاع هذا ال�شعب �أن يحافظ
ب�صالبة ف ّذة على مق ّومات وجوده احل�ضاري ودافع عنها ح ّد دمج القادم املحتل
يف ح�ضارة املكان وتراثه.

منذ فجر التاريخ كانت فل�سطني م�أهولة بالنا�س ،وكانت ذات عالقات قوية مع
املحيط و�صوال ً �إىل �أوروبا عرب موانئها الكبرية ،وكان م�صطلح (الكنعانيني)
ي�شمل خليطا ً من ال�شعوب ال�سامية والهند �أوروبية التي عا�شت يف املنطقة،
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ومعنى الكلمة يف لغة النا�س �آنذاك :الأرجوان ،ما ي�ؤكد �أن كنعان لي�س �ساللة
ب�رشية وال هو عرق ،ولذا ف�إنه ي�شمل حتما ً كل من كان باملنطقة من ال�شعوب.
يف الع�رصالربونزي  5551 - 0002ق.م دخل العموريون املنطقة ،و�شكلوا الغالبية
ثم جاء احلوريون الهند � -أوروبيون ،ويف زمنهم دخل
العظمى من �سكانها ،ومن ّ
احلبريو� ،أي العربانيون يف �أغلب الروايات التاريخية ،ثم كان الهك�سو�س واحلثيون

الذين جا�ؤوا من �شمال الأنا�ضول (هر�سيغور و�سرتون� ،0002 ،ص  ،)9وظلت
املنطقة ت�ستقبل القادمني ،غزاة �أو مقيمني ،وكان منهم العربانيون الذي �أرادوا
ت�سجيل تاريخ املنطقة با�سمهم ،وال�سيطرة على تراثه وه ّويته القومية.

�إن ال�رصاع الذي �شهدته املنطقة يجعل من الرتاث واحدة من �أهم و�سائل الدفاع
املتينة ،كما يجعل من التعامل معه على قاعدة االنتماء واالندماج و�سيلة
مقاومة ف ّذة ملحاوالت �إلغاء ال�شخ�صية القومية لل�شعب ،لذا فالتماهي مع
الرتاث والدفاع عنه با�ستماتة ،وتو�سيع نطاقه وتعميق مفرداته ت�صبح واجبا ً
يو�ضح االختالف بني ال�رشق والغرب يف
قومياً ،وهذا هو ما يجري حالياً ،وهذا
ّ
التعامل مع الرتاث
�إن الفارق كبري جدا ً بني تعامل الغرب مع تراثه و�أ�ساطريه وفلكلوره ،وبني تعامل
ال�رشق معها .فالرتاث يف الغرب على مبعدة من حياة النا�س اليومية ،لذا يتعامل
الغرب مع تراثه على �أ�سا�س ابتعاد نظري ي�ضعه يف الأ�صل خارج الرتاث ال داخله.
والغرب انتقائي ،وهو يرى نف�سه غري ملزَم بكل ما يق ّدمه هذا الرتاث ،وهو موقف
�شامل انبنى على نتائج الثورات الأوروبية الثالث :الثقافية التي ن�ش�أت منذ
ع�رص النه�ضة ،وال�سيا�سية التي متثلت يف الثورة الفرن�سية ،وال�صناعية التي
ّ
ي�شكل الرتاث �سوى
ربطت املجتمع الغربي بالر�أ�سمالية االقت�صادية ،لذا ال
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ّ
ي�شكل �إمنوذجا ً يحتذى وال
جزء من ما�ضي الغرب وذاكرته اجلماعية ،لكنه ال
ّ
ي�شكل التفاعل معه عودة �إىل
ي�ستدعي �سوى الزيارة بهدف املتعة واملعرفة ،وال
الينابيع الأوىل ،لذا نرى الرتاث يف نظر الغرب يقع خارج دائرة التماهي �أو التم ّثل
�أو التن ّبع (معتوق� ،0102 ،ص  ،)51-61ولي�س لديه �أي حافز للدفاع عنه �إال من
قبيل الدفاع عن ممتلكات ذات قيمة مادية ،وهذا يف�سرّ جزئيا ً اكتظاظ املتاحف

الغربية بالرتاث والآثار ملختلف �شعوب العامل ،فهي بالن�سبة لهم معارف ميلك
�إ�ضافتها للمو�سوعات املعرفية ،وذات قيمة مادية عالية ،ولي�ست تعبريا ً عن
هويّات لأقوام يجب �أن تعود �إليهم وتكون يف متاحفهم.

بينما ال يف�صل ال�رشق بني املا�ضي واحلا�رض ،وبالتايل ف�إنه ال قطيعة عنده

حجة اجلماعة لإعادة �إنتاج نف�سها ب�شكل رمزي ،لذا
بينهما ،بل يغدو الرتاث ّ
ت�صبح رموز الرتاث لدى ال�رشقيني هي الرتاث نف�سه (نف�سه� ،ص .)81ينتقل

الفردي لي�صبح
ين
التفاعل الرتاثي يف ال�رشق من املادي امللمو�س �إىل الروحا ّ
ّ
جزءا من االجتماعي ال�سائد ،وبعد ذلك ينتقل �إىل ال�سيا�سي الذي يك�شف عن
الوجه احلقيقي للرتاث (نف�سه� ،ص  ،)91ويبينّ كيفية توظيفه خلدمة اجلماعة
ال�سيا�سية احلاكمة كما �أ�سلفنا .لذا فالرتاث لدى ال�رشق جزء ال يتجز�أ من احلا�رض،
يحمل توا�صال ً معرفيا ً يتج�سد باعتماد راهن لأ�شكال التعبري واملمار�سة التي
كانت معتمدة �آنذاك .وهو كذلك جزء من الوعي االجتماعي وال�سيا�سي ،كما
ّ
ي�شكل �إمنوذجا ً مثاليا ً �أعلى ،وترى النا�س يلت�صقون به وي�صبح �إطارا ً لتوكيد
املعتقدات .كما �أنه ي�شكل لديهم دعوة مفتوحة للعودة �إىل الينابيع الأوىل،
احلي لتجليات الفكرة والأدب والثقافة (نف�سه� ،ص.)12
لأنه اخلزان
ّ
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والفل�سطيني كما العربي ،كما
ال�رشقي عموماً ،ينتمي �إىل تراثه انتماءً
ّ
ويتماهى فيه معنويا ً دون ّ
حتفظ ،وي�شعر �أن تع ّلقه برتاثه هو امتداد لتعلقه
بت�ص ّوره للحياة والكون ،وبالتايل تبد�أ مثالية العالقة بالرتاث �أحيانا ً بتجميد

هذا الرتاث وت�صنيمه بع�ض الأحيان ،ويبتعد عن دائرة تفكري الإن�سان عموماً،
ويُعَبرَّ عن هذا التمجيد بتغليب ال�شكل على امل�ضمون يف التعاطي مع هذا

الرتاث (نف�سه�،ص .)22

ونحن هنا نحاول البحث خلف امل�ضمون من خالل ارتباطه بال�شكل الذي
يتجلى �أمامنا يف نقو�ش ورموز هذا الرتاث.
التطريز الفلسطيني :تاريخ وإشارات

ُعرث يف تليالت الغ�سول (وهي منطقة فل�سطينية يف ال�شمال ت�شمل اخل�ضرية
وما حولها من مناطق املثلث واجلليل الأ�سفل) ،وهي من ح�ضارات الع�رص
احلجري يف فل�سطني ،على لوحات جدارية مر�سومة بعناية ود ّقة تعود �إىل 0054
�سنة قبل امليالد ،وقد ظهر فيها التطريز على الأزياء والأحذية كما ظهر على
متثال �آلهة اخل�صب �آنذاك يف بئر ال�سبع بع�ض من تلك النقو�ش ،وهو يعود �إىل
� 0004سنة ق.ب وكان هذا �أول و�أقدم دليل على وجود التطريز الفل�سطيني
هناك(.املزين� ،سابق�،ص )32
ويف لوحة جدارية من مقربة خنم حتبة الثاين من عهد �سنو�رست الثامي
الفرعوين ،تبدو املالب�س الكنعانية الفل�سطينية على �أربع ن�ساء مطرزة
منقو�شة بطريقة فنية دقيقة ومثرية لالهتمام ..ويبدو على نق�ش يف �أحد
املعابد لبا�س الرجل الكنعاين مزيّنا ً بالنقو�ش� ،سواء غطاء الر�أ�س �أو بقية مالب�س
اجل�سد(.نف�سه ،نف�س ال�صفحة) (انظر ال�صور رقم .)4 ، 3
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ما الذي توخّ اه الفل�سطينيون من التطريز على ثيابهم؟
كا ذكرنا ف�إن التوافق اجلماعي على �إ�شارات حمددة ونقو�ش مع ّينة وطريقة

متفق عليها يف التف�صيل واالرتداء وغريها من �ش�ؤون جتعل من اللبا�س هوية
قومية �أو وطنية للجماعة الب�رشية ،وغالبا ً ما ت�ستخدم تلك املجموعات ما
لديها يف البيئة املحيطة من موا ّد .وبا�ستخدام تلك املواد التي رمبا ال مثيل
لها يف مناطق �أخرى ،ت�صبح مك ّونات وا�ستخدامات هذه املواد جزءا من هويّة

التجمع �أو ذاك .والكنعانيون� ،أهل الأرجوان ،با�ستخدامهم هذه املادة
هذا
ّ
با�ستخراجها من �صدف املورك�س ،وهو حيوان بحري كان يوجد بكرثة على
�شواطئ املتو�سط الغربية (انظر �صورة رقم  ، )5ونحن ال نعرف كيف تو�صلوا
�إىل هذه ال�صباغة �إذ �أن معرفتها وكيفية حتويلها من مادة طبيعية داخل
الأ�صداف �إىل مادة �صبغية يحتاج �إىل معرفة دقيقة وخربة عري�ضة،كانت واحدة
من �أ�رسارهم .وت�شري الأ�سطورة �إىل �أن امللكة هيالنة ،عندما كانت ت�سري على
ين اللون،
�شاطئ البحر ملحت بعد فرتة ب�أن فم كلبها الذي يرافقها �أ�صبح �أرجوا ّ
و�أعجبها اللون ما جعلها تطلب من ال�شاب الذي يتق ّدم للزواج منه �أن يكون
قادرا ً على �إح�ضار ثوب لها بهذا اللون .وعندما ظهرت الديانة امل�سيحية ق ّلد

امل�سيحيون الكهنوت الكنعاين يف لبا�سهم ،فلب�س كبري الرهبان وهو “البابا”
زي كنعاين� ،أي زي
زي البابا يف الفاتيكان هو ّ
الرداء الكنعاين الأرجواين اللون� ،إذ �أن ّ
عربي �أ�صيل ،وغطاء ر�أ�سه ال يختلف عن غطاء الر�أ�س لدى فتيات بيت حلم وهو
ما يع ّد من الرتاث العربي الفل�سطيني(.نف�سه� ،ص)24
ورغم عدم توثيق تلك الروايات التاريخية مبا ي�ؤكدها �إال �أن املقاربات التو�صيفية
التي ت�ستخدمها جتعل منها م�صدرًا ذا م�صداقية طيبة.
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�إن ما يبدو اليوم من نقو�ش على ثياب الن�ساء الفل�سطينيات رغم بعد امل�سافة
الزمنية ي�شري �إىل �أن تلك النقو�ش ذات �أ�صل قدمي ،و�أن ما �أ�صابها من حت ّوالت
وتغيرّ ات �إمنا طال ال�شكل ومل يطل امل�ضمون التاريخي العميق ،خ�صو�صا ً �إذا

و�ضعنا يف ميدان املقاربة ما نراه من نقو�ش يف ال�شواهد املعمارية يف فل�سطني،
فالنجمة الثمانية مثال ً رمز هند�سي �أ�سطوري عرفه �سكان املنطقة منذ
القدمي ،وا�ستخدموه كثريا ً يف نق�ش معمارهم ،وهو ما نراه يف قبة ال�صخرة مثال ً
وكني�سة املهد يف بيت حلم ،ووغريها من معامل ح�ضارية ت�شهد على ما كان
يف تلك الفرتة.
لقد ظهرت النجمة الثمانية يف احل�ضارة الغ�سولية وعلى جدران الغ�سولية
ت�ضم اخل�ضرية والعفولة وبي�سان وتل جازر ويعود تاريخها اىل � 4500سنة
التي
ّ
�ست دوائر وخم�س جنوم،
قبل امليالد .تتكون النجمة الثمانية يف هند�ستها من
ّ

والنجمة الثمانية مت ّثل كوكب الزهرة التي ٌُعبدت يف فل�سطني فرتة من الزمن،
وبقيت النجمة تظهر على الأزياء حتى جميئ الإ�سالم ،واعتمدت يف الأعمال
املعمارية الكربى كقبة ال�صخرة يف القد�س(نف�سه� ،ص ( )68انظر �صورة
تتم �إزاحة �أحدهما  45درجة
رقم  .)6وتت�شكل النجنة الثمانية من مربعنيّ ،
فيت�شكل من تطابقهما يف تلك احلالة جنمة مثمنة ،وهي كما �أ�سلفنا جزء
مثمنني
من معمار ونقو�ش قبة ال�صخرة ي القد�س والتي يت�شكل معمارها من ّ

داخلي وخارجي وبينهما رواق للطواف(العالن ،د.ت� ،ص .)46

يف �سياق تط ّوره وتفاعله مع البيئة املحيطة ،وتداول تعامله مع احل�ضارات
التجمع ال�سكاين
الأخرى �سواء تلك املحيطة به �أو القادمة �إليه ،ي�شعر
ّ
التم�سك مبا �أ�صبح ذا قيمة معنوية لديه ،ف�إذا امتزج هذا
باحلاجة �إىل املزيد من
ّ
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التجمع �أو
ال�شعور ب�شيء من القدا�سة وارتبط مبفاهيم كونية ابتكرها هذا
ّ

ا�ستقاها من غريه وتبناها الحقاً ،ي�صبح احلفاظ على هذه املك ّونات جزءا من

التجمع ون�سائه ،ك ٌّل ح�سب قدرته ومدى �إميانه بقيمة تلك
مهمة رجال هذا
ْ
ّ
التم�سك ابتكار املزيد من تلك
الرموز والإ�شارات وقدا�ستها ،ومن �رضوب هذا
ّ

الرموز وت�أ�صيل وتوثيق عالقتها بالوعي اجلمعي لدى هذه ال�شعوب ،لأن الرمزية
خ�ص�صت يف الأ�صل لتحجب عن الدنيويني احلقائق املقد�سة التي تتمثل يف
رموز ميكن للذهن التقاطها �( .سريجن� ،1992 ،ص )37
ومن هنا جند الت�شابه الكبري بني مفردات ورموز العديد من احل�ضارات ،كما
يف�سرّ هذا الأمر كرثة وتن ّوع الرموز والنقو�ش لدى الفل�سطينيني على ثياب
ن�سائهم ،بل ورجالهم يف تلك الفرتة .ونحن الآن نعي�ش جتربة من هذه التجارب

ّ
املحتل يريد اال�ستيالء على رموز هذه احل�ضارة ،وين�سبها
يف الدفاع عن تراثنا ،لأن
ملرحلة وجوده يف املنطقة ،وهو الوجود الذي ال زال اخلالف كبريا ً بني امل�ؤرخني يف
تاريخيته للتع ّرف على الزمن الذي كانوا فيه يف املنطقة.ففي �سياق حماوالت

اخل�صوم ا�ستالب الهويّة القومية للتطريز الفل�سطيني ،حاولت زيفا �أمري يف
كتابها (�أراب�سك) ال�صادر يف العام  1977احلديث عن التطريز الفل�سطيني

�أن تر ّد التطريز �إىل “ع�صور التوراة” باعتباره ف ّنا ً يهودياً ،كان مق�صورا ً على

ن�صا ً من �سفر
ا�ستعماالت الكهنة والبالطات امللكية والنبالء ..وقد �أوردت ّ

الرب باحلكمة لي�ؤدوا �أعمالهم الرجال واحلرفيني املهرة
اخلروج يقول :لقد ملأهم
ّ
ولي�صبغوا املن�سوجات ب�ألوان الأزرق واملخمل القرمزي.

والتاريخ يورد �أن �أر�ض كنعان كانت امل�صدر الرئي�سي  ،واملركز التجاري يف
العامل الذي ي�ص ّدر الفخّ ار وال�صناعات املعدنية والزجاجية والأقم�شة املط ّرزة
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والأرجوانية التي كانت تباع يف جزر �إيجه .وبعد انت�شار امل�سيحية �أ�صبحت �أر�ض
الكنعانيني �أر�ضا ً مقد�سة يحج �إليها النا�س امل�سيحيون ،ويعودون �إىل بالدهم
الزي
حمملني بالهدايا من الثياب املط ّرزة وفنون الأرا�ضي املقد�سة ،و�أ�صبح
ّ
ّ
ين الأ�صل.
الزي الكهنوتي اليهودي كنعا ّ
اخلا�ص بالكني�سة مثلما كان ّ

�إن �شعبنا هو �صاحب هذه الثقافة والذي �أعطى الإن�سان يف �أرجاء الأر�ض فن
ال�صبغ والتطريز والزخرفة ف�ضال ً عن الكتابة الأوىل.
جاد ال�رشقي
�إن الكثري من الوحدات الزخرفية يف التطريز قد ن ُ�سجت على ّ
ال�س ّ

وزخارف اخلزف ومالب�س الكهنة ،وهو ما عرث على بقاياه يف مدينة كمورنتة
اليونانية و�شمال اليونان و�سوريا�(.رسحان ،د.ت� ،ص )630
متت ل�ساللة وال لقبيلة وال ل�شخ�ص معينّ  ،وال
وعلى الرغم من �أن �أر�ض كنعان ال ّ
حتى لعرق �أو قومية �سابقة ،و�إمنا هي تو�صيف لأهم ما كانت ت ُعرف تلك البالد
به� ،إال �أن حماوالت تغيري الرواية التاريخية و�إحالتها �إىل مقوالت يهودية غري
مثبتة تاريخياً ،مل يتوقف ،وال �أظنّه يتوقف.
ان الأزياء ال�شعبية الفل�سطينية التي ال نزال ن�شاهد �أ�شكالها و�ألوانها
املختلفة واجلميلة يف فل�سطني ويف خميمات الفل�سطينيني يف ال�شتات ما هي
�إال بقايا �أزياء قدمية توارثها النا�س جيال بعد جيل ،وطائفة عن طائفة ،وما التباين
الذي نلحظه �إال انعكا�س مل�ؤثرات تاريخية دينية اجتماعية اقت�صادية ومناخية،
والزي ال�شعبي الفل�سطيني كان معروفا ً منذ �أقدم الأزمنة ،وكان يف املا�ضي
يخدم �أغرا�ض الطبقة احلاكمة والكهنة والنبالء والتي ُ
ط ّرزت مالب�سهم
بخيط الذهب والف�ضة ،وكان يقوم بهذه املهمة ل�صالح تلك الفئات حرفيون
متخ�ص�صون يح�صلون مقابل ذلك على مبالغ طائلة.
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كانت وظيفة الأزياء االجتماعية تنطق بها طرزها وتطريزاتها ،فالأزياء
لغة �صامتة تعبرّ عن جن�س الب�سها وفئته االجتماعية وانتمائه الطبقي
ومركزه االقت�صادي ،وب�صورة عامة ميكن القول �أن هناك م�ؤثرات ف�سيولوجية
زي املر�أة مثاال ً
ونف�سية� ،إ�ضافة �إىل م�ؤثرات اجتماعية عديدة جعلت من ّ
للروعة من حيث تكوينه وزخارفه ،وملا كانت الأزياء عالمة التجدد و�إمارة
احليوية ،وملا كانت الرغبة يف التقليد عامال ً حا�سما ً يف التغيري ،فقد ظهرت
رغبة عارمة يف ا�ستمرارية ت�شكيل جديد �أدى �إىل �إثراء و�إغناء التطريز
بيني احلركة� ،أي بني مدن وقرى املنطقة
الفل�سطيني باملزيد ،والتقليد هنا
ّ

الواحدة واملناطق الفل�سطينية املجاورة(.نف�سه� ،ص )656-655

�إن ا�ستقالل ال�شخ�صية الفنية لأ�سلوب التطريز الفل�سطيني ال ينفي وجود
الت�أثريات احل�ضارية االن�سانية القادمة من اخلارج �أي من احل�ضارات املجاورة،
كبالد فار�س وبالد الإغريق وغريها من احل�ضارات التي عربت املنطقة لفرتات
من الزمن ،وي�ؤكد ما نذهب �إليه ما ميكن مالحظة من مالمح الأثر الديني
يف نوعية وكيفية تف�صيل الثوب ونقو�شه وزخارفه ،والدين كما هو معروف
تاريخيا ً جاء يف مرحلة الحقة على احل�ضارات التي كانت تعمر املنطقة
ّ
وت�شكل هويّتها الثقافية واحل�ضارية عرب ال�سنني.
وق َدم
تنوع ِ
التطريز الفلسطينيّ :

يغ�ض ب�رصه عن التن ْوع
ال ميكن لأي مت�أمل يف ثوب املر�أة الفل�سطينية �أن
ّ

الوا�ضح يف ت�شكيالت نقو�ش التطريز الفل�سطيني .فال يكاد عرق �أو م�ساحة
�أو زاوية من الثوب �إال وفيها نقو�ش خمتلفة عن نقو�ش امل�ساحات الأخرى �سواء
يف �شكل النق�ش �أو ترتيبه �أو �ألوانه (انظر ال�صور  .)8 ، 7بل ميكن �أن نلحظ
م�ساحات التوزيع يف الثوب ومدى مالءمة كل م�ساحة لنوع النق�شة التي
تو�ضع فيه �سواء كانت منفردة �أو مكررة �أو متقابلة تكرارياً.
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وهذا التن ّوع مل ي�أت اعتباطاً ،ومل متله رغبة املر�أة الفل�سطينية وهي ت�ضع

مالمح النق�ش يف ذهنها قبل تنفيذه على القما�ش.

يتم بها غرزخيوط
يف تعريف التطريز نرى �أن تطريز القما�ش هو العملية التي ّ
احلرير بوا�سطة الإبرة اليدوة �أو �إبرة املاكينة على القما�ش بكيفيات خمتلفة

بغر�ض �إنتاج مناذج زخرفية ،وتو�صف القطع التي حتمل مثل هذه النماذج
ب�أنها قطع مطرزة.وعندما يتعر�ض الباحث مل�س�ألة التطريز للثياب ال�شعبية
ويالحظ ذلك التن ّوع الكبري يف الوحدات الزخرفية ووفرة الألوان وذلك اجلهد
الكبري املبذول يف تطريز الثوب ال�شعب يتبادر لذهنه ال�س�ؤال التايل :ملاذا ازدهرت

�صناعة تطريز الثياب يف القرية يف حني كانت املمتلكات اليومية و�أدوات احلياة
قليلة وب�سيطة؟
اجلواب يكمن يف طبيعة احلياة االجتماعية للقرية .فالفالحة تق�ضي جزءا
من وقتها يف البيت رغم م�شاركتها الرجل يف العمل يف احلقل ومن هنا جاء
املَثَل :ق ّلة ال�شغل بتع ّلم التطريز .كما �أن التطريز يتنا�سب مع �شخ�صية املر�أة
وطبيعتها التي تهتم كثريا ً بزخرفة مظهرها لتبدو ح�سنة يف عني زوجها ،ومن
ناحية �أخرى ف�إن التطريز ميكن �أن يكون املمار�سة الفنية والفكرية الوحيدة
لفتاة القرية التي مل تتح لها فر�ص التع ّلم وو�سائل الرتفيه احلديثة.
منذ العهد الكنعاين كان التطريز مك ّر�سا ً ملالب�س رجال املعابد والبالطات
والنبالء الذين كانوا ي�ستطيعون توفري املال الالزم لتطريز حللهم بخيوط الذهب
واملواد الثمينة الأخرى ،وبعد ذلك جاء دور العامة من النا�س ليقوموا بزخرفة
ثيابهم بالإبرة وخيوط القطن واحلرير املل ّونة وعندما فعلوا ذلك وجدناهم

يعك�سون يف عملهم الفني هذا خرافاتهم ومعتقداتهم وتقاليدهم ،وتتجدد
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هذه املعتقدات وتتط ّور لتق ّدم يف كل مرحلة من تاريخ ال�شعب الفل�سطيني
�إمنوذجا ً من التطريز يطلق عليه ت�سمية مالئمة للحدث ،فال غرابة �أن جند لدينا

عرق با�سم :املندوب ال�سامي �أيام االنتداب ،كما جند لدينا الآن عرق ي�سمى:
عرق بيجن وال�سادات .وهي للإ�شارة �إىل حادثة كان لها �أثرها بعد ذلك يف تاريخ
ال�شعب الفل�سطيني (نف�سه� ،ص.)583
والباحث يختلف هنا مع الكاتب الذي يرى �أن ق ّلة ال�شغل ت ُع ّلم التطريز كما
يقول املثل ،باعتبار التطريز ترفا ً ال قيمة له �سوى قتل الوقت ،و�إذا انطبق هذا
املثل على حالة املر�أة �أو الفتاة الفل�سطينية يف الوقت احلا�رض نظرا ً لظروف
حمددة و�سيادة ثقافة هجينة تزيح املر�أة عن دورها االجتماعي الأ�سا�س ،فهو
لي�س منطبقا ً على حال املر�أة الفل�سطينية التي كان التطريز يف حياتها تعبريا ً
عن انتمائها للمكان وللنا�س الذي تعي�ش فيهم وبينهم .املر�أة الفل�سطينية
هي ذلك الإن�سان ال�شجاع امل�شارك مبثابرة و�إباء يف معركة احل�ضور واحل�ضارة
الفل�سطينية ال متار�س التطريز ب�سبب ق ّلة ال�شغل ،وما اندراج املثَل هذا يف يف
�أو�ساط النا�س �إال لأن هناك نزعة ذكورية تنتج ثقافة مبثل هذا التجنّي على املر�أة
وعلى الرتاث نف�سه .املر�أة الفل�سطينية هي “حار�سة بقائنا وحياتنا ،وحار�سة
نارنا الدائمة” كما يف ن�ص اال�ستقالل ،فهل من دميومة ل�شيء يف حياتنا كما
هي يف دميومة الرتاث ،والتطريز يف املكان الأعلى منه؟
�إن ابتكاز رمز للتطريز على الثوب مل يكن بالأمر ال�سهل بالت�أكيد ،ومل يكن
فردي للمر�أة نف�سها� .إن فن الزخرفة
يتم مبزاج
ّ
يتم بني ليلة و�ضحاها ،ومل يكن ّ
ّ

�سواء على الثياب الن�سائية �أو الرجالية �أو حتى على ال�شواهد املعمارية ،فن ال
فن جمعي ت�صنعه
�شخ�صي �أي ال يبتكره فرد ٌ يحمل ب�صمته وتوقيعه ،بل هو ّ
تتم يف وجدان النا�س ويديل
وتبدعه الذاكرة اجلمعية من خالل عملية تفاعلية ّ
يتم التوافق على
كل فرد منهم بدلوه يف هذا املجال ،وبعد ن�ضج التفاعل ّ
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اعتماد الرمز ،وتقوم الن�ساء والرجال بعدها بو�ضعه يف الأماكن التي يفرت�ض
به �أن يكون فيها .فالتطريز موروث تتناقله الأجيال ،وهو كذلك فن حيوي فيه
�صدق التعبري والرغبة الكامنة يف اخللود واحلفاظ على الذاكرة وحمتواها ،وهو
بالت�أكيد فن ال م�صمم حمددا ً له ،بالذات ،بل ال�شعب كله ميكنه فعل ذلك
ّ
ومنفذ بعد ذلك ،ولرمبا
مل�صمم
بتح ّوله �إىل تراث قومي ،لأن ابتكار الرمز يحتاج
ّ

ّ
امل�صمم لي�س فردا ً واحدا ً بالت�أكيد و�إمنا ي�ساهم الكثريون
املنفذ فرداً ،لكن
يكون
ّ
من �أبناء ال�شعب الواحد يف �إعداد الت�صميم و�إعطائه �صورته النهائية..

�سن الثانية ع�رشة من عمرها
كان التطريز مهمة �أ�سا�سية للفتاة ابتداء من
ّ
لإعداد جزء من ك�سوتها لعر�سها القادم ،وكانت الن�سوة يحت�شدن يف بيت
إحداهن ويبد�أن بنقل وحدات التطريز من الثياب القدمية وينقلنها كما هي،
�
ّ
إحداهن بابتكار يعجب الأخريات فت�صبح النق�شة جزءا من تراث
ورمبا تتق ّدم �
ّ
املنطقة خ�صو�صا ً �إذا ارتبطت مبعلومة �أو حدث م ّر عليها(.نف�سه� ،ص )584

وتقليد النقو�ش يهدف يف جوهره �إىل احلفاظ على النق�ش كما كان يف الفرتة
الأ�سبق ،ولكن اخلروج على م�ألوف النق�ش القدمي مل يكن بعيدا ً عن �أعني الن�ساء
إمكانياتهن ،ولكنه اخلوف الذي يك ّر�س االنتماء للهويّة القومية وي�ضاعف من
و�
ّ

عدد رموزها ويزيد من التفاف النا�س حوله.

لقد �أ�صبح التطريز حرفة ان�سانية اجتماعية لدى املجتمع الفل�سطيني،
ّ
املوكلة بحفظ الهوية والرتاث ،وعليه فلي�س هو
وجنديا ً من جنود الكتيبة
برتف وال بت�سلية لتزجية الوقت .التطريز م�ؤ�س�سة ثقافية تتجلى فيها التاريخ
الفل�سطيني ويعك�س الهويّة الفل�سطينية وميتد يف التاريخ منذ كان هنا

�إن�سان ،وبالتايل ف�أينما “وُجدت فتاة فل�سطينية وجدت الزخرفة يف ثيابها”
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(املزين� ،سابق� ،ص )9وهي مقولة حقيقية ذات داللة عميقة ،لذا تفرت�ض العادات
�أن كل فتاة فل�سطينية تتقن فن التطريز ،وهذا احلر�ص الفل�سطيني على
نقل التجربة من جيل جليل ي�ؤكد على ما ذهبنا �إليه من �أن الرتاكم احل�ضاري
الفل�سطيني ال يتمثل يف �شيء مت ّثله يف التطريز على الثياب ،لأنها ال�شيء
الوحيد الذي مل يفقده الفل�سطيني بعد فقدانه �أر�ضه وحريته والكثري الكثري
من كرامته.
جتمع �سكاين
ولأن فل�سطني متنوعة اجلغرافيا والظروف املناخية ولأن لكل ّ
قيمه ومفاهيمه التي تبناها وارت�ضاها وط ّورها ومتايز بها عن غريه ،فقد ظهرت
يف التطريز الفل�سطيني تن ّوعات التمايز التي ميكن بوا�سطتها معرفة املنطقة

�أو القرية التي جاء منها الثوب ذو النقو�ش املحددة ،وهي داللة �أخرى على �أن
توارث الفن ،وتراكم اخلربة احل�ضارية الفنية لدى الفل�سطينيني مرتبط جدا ً
بالبيئة والطبيعة وما حتتويه من مك ّونات ،فالأ�شجار والطيور والنباتات والثمار
والنجوم والأقمار هي مفردات �أ�سا�سية من مفردات النق�ش الفل�سطيني �سواء
كان على �شكل وحدات منف�صلة �أو على �شكل امتدادات ت�سمى (العروق) وهي
لفظة ت�شري �إىل االمتداد والتوا�صل ومنها عروق الأ�شجار وعروق الدم يف اجل�سد
االن�ساين وعروق ال�صخر املمتدة على �شكل �سال�سل وغريها.
�أما عروق التطريز فهي �أ�رشطة من القما�ش ُ
ط ّرزت عليها وحدات زخرفية
بالق�صب املل ّون ،وتباع جاهزة وتقوم املر�أة بتثبيتها على ثوبها مباكينة اخلياطة،

ومن هذه العروق التي ت�شري �إىل مك ّونات البيئة :عرق التقاح واخلياط والعنب
والنفنوف والورد والورق وال�سمكتني وفلقات ال�صابونة وقمر بيت حلم والق ّوار

(الأ�صي�ص) واحلجابات والطاوو�س و�أ�سنان ال�شايب والفرا�شات واحللزون واملكحلة
والتاج والعوجا ومفتاح اخلليل واحلماة والكنّة والعلق واملزهريات والنخيل العايل
و�سعف النخل والع�صفور والببغاء�( .رسحان� ،سابق� ،ص .)693
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ومبا �أننا يف معر�ض احلديث عن النقو�ش وت�سمياتها ف�إن الباحث هنا يتوقف
عند انت�شار ت�سميات كثرية لهذه النقو�ش ويتوقف كذلك عند اختالط بع�ض
الت�سميات ما يحدث لب�سا ً يف التمييز بني الرتاث مبا هو تركة الأجيال ال�سابقة
للأجيال الالحقة ،والتطريز املعا�رص يف جماالت فنية �أخرى ،فاملوروث الفني
للتطريز مل تتغيرّ �أ�ساليبه وطريقته و�إن تط ّورت مع اخرتاع ماكينات ميكنها

ّ
ويخف�ض القيمة
جتهيز هذه النقو�ش وتطريزها �آليا ً ما يو ّفر الوقت واجلهد
املعنوية واملالية للقطع الفنية املط ّرزة ،وي�سبب م�شكلة بطالة لدى العديد
من الن�ساء اللواتي يرتزقن من هذه املهنة� .إن النق�شات الأوىل للتطريز هي

مفردات البيئة� ،سواء ما يحيط بالإن�سان من ظواهر طبيعية� ،أو ما ورثه عرب
الأجيال من فل�سفات و�أ�ساطري ومعتقدات و�ضع لها رمزا ً يف غابرالأيام .فالقمر
املوجود يف كل �أنحاء العامل وميكن لأي ان�سان �أن يراه ،لي�س هو القمر يف وعي
الإن�سان الفل�سطيني قبل �سبعة �آالف �سنة .رمبا ات�سع االح�سا�س بالقمر لدى
�أهل املناطق املختلفة ولكن القمر م�شرتك ونتيجة التناف�س بني املناطق كان
هناك قمر لأريحا و�آخر لرام اهلل وثالث لبيت حلم ورابع للخليل وخام�س ليافا...
لكن ال�شكل العام للقمر مل يختلف من منطقة لأخرى و�إذا كانت هناك
�إ�ضافات يف بع�ض املناطق فهي من قبل التمايز لي�س �إالّ ..وقل مثل ذلك يف بقية
الرموز .من ناحية �أخرى فلي�س كل ما يف البيئة ن ُقل �إىل الثوب بالرغم من قيمة
و�أهمية املو�ضوع البيئي ،فمثال ً ال جند للبحر مكانة يف التطريز الفل�سطيني
علما ً ب�أن �أجمل البحار على الإطالق يف نظر الفل�سطيني هو بحر يافا� ،أو بحر
غزة ،ولي�س �سوى ا�ستخدام لل�سمكة نقال ً عن ر�سومات حديثة .فالعالقة بني
الفل�سطيني والبيئة ال تعني قيامه بنقلها �إىل ثيابه بكاملها ،و�إمنا يقف
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�أمامها ما دامت ذات بعد تاريخي مرتبط بق�ص�ص قدمية و�أ�ساطري موروثة .رمبا
مل ت�صلنا كل هذه الأ�ساطري وتلك املعتقدات ،ورمبا ال نعرف من �أين جاء هذا
الرمز �أو ذاك النق�ش ولكننا على يقني من �أنه مل ي�أت يف مرحلة مت�أخرة �إال
القليل من الرموز التي ت�رشبتها الن�سوة نتيجة ظروف �سيا�سية واقت�صادية
م ّرت بها البالد والنا�س.
رموز أساسية في نقوش ثوب المرأة الفلسطينية:

تكتظ جنبات وواجهات الثوب الفل�سطيني بنقو�ش التطريز املختلفة
واملتوارثة عرب ح�ضارات متالحقة ،وبناء على موقع النق�ش تتحدد �أهميته ،وبناء
على امل�ساحة املتاحة للتطريز تكون مو�ضعة النق�ش فيه ،فاملناطق اجلانبية
الثانوية (البنايق واجلوانب مثالً) تتوزع عليها عروق الورد وقطوف العنب و�سعف
النخيل وغريها من النقو�ش التي ال ي�ؤدي تكرارها �إىل احتالل م�ساحة وا�سعة
ّ
يظل حم�صورا ً يف �رشيط طويل ،بينما تتجمع الرموز التي
من املنطقة و�إمنا
حتتاج �إىل م�ساحات �أو�سع يف �صدر الثوب �أو يف ذيله اخللفي� ،أما �إذا كان الثوب من
منطقة ال حتب املر�أة �أن تبقى فيه م�ساحة بدون تطريز ف�إن كل م�ساحات الثوب
تكون ميدانا ً لكافة النقو�ش طويلها وعري�ضها ،ما يتكرر منها وما ال يتكرر.
وكما ذكرنا �سابقا ً ف�إن الت�سميات املعا�رصة كاحلجابات واحلماة والكنة وغريها،
�سواء ما حافظ على ت�سميته �سابقة �أو ما ن ُحتت له ت�سمية م�ستجدة ال تغيرّ

كثريا ً لدينا يف �سياق البحث حول م�ضمون النق�ش .فالباحث يرى �أن الت�سمية
تخ�ضع ملتطلبات احلياة املعا�رصة للمر�أة التي تقوم بالتطريز ،ولرمبا يخطر
ببالها �إ�ضافة ما على النق�ش �أو انتقا�ص ما من نق�ش �آخر وتقوم هي ح�سب
ر�ؤيتها للمتغيرّ على النق�ش ب�إطالق ت�سمية عليه ،ولأنه ال �أحد يتابع �أو يحقق
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ف�إن الت�سمية تنتقل من امر�أة لأخرى حتى ي�ستقر كرمز معتمد لدى الباحثني
يف الرتاث الفل�سطيني .لذا اختار الباحث هذه الرموز اخلم�سة من الرتاث القدمي
نظرا ً لعالقتها بذلك الرتاكم احل�ضاري الذي �أن�ش�أه ال�شعب الفل�سطيني يف
�سياق تط ّوره احل�ضاري قبل �أن تع�صف به احلوادث واحلروب وتب ّدد ما مللمه من
موروث عريق.
القمر

يا قمر م�شغرة...

يا بدر وادي التيم

يا جبهة العالية ......ومي�سرّ ة بالغيم
ولو ر�أت فريوز قمر �أريحا الختلف الأمر لديها ..فلقد ر�أيت قمر م�شغرة ور�أيت قمر
�أريحا و�شتان �شتان بينهما..
عندما ت�صفو ال�سماء يف ليايل ال�صيف ،وتتنقل الن�سائم ويبد�أ القمر بالظهور
من خلف اجلبال بدرا ً كامال ً �أرجوانياً ،ثم يبد�أ باالكتمال اللوين لي�صبح �صورة
متجها ً للغروب تاركا ً
�أخّ اذة يف ال�سماء ،وحتى ي�صل �إىل نهاية م�شواره
ّ

لل�شم�س �أن تبد�أ م�شوارها ...منذ تلك اللحظات تبقى عيون الب�رش مع ّلقة به،
تت�أمله وال تنك�ص عنه ،فلي�س �شعاعه بالقوي الذي ي�ؤذي العني كما ال�شم�س،
وال حرارته بالتي تقت�ضي البحث عن ظالل لالحتماء بها� ..إنه �صديق لطيف
للإن�سان جتعل منه مهوى الأفئدة وحمط العديد من الأفكار ،ويف املراحل الأوىل
من تاريخ الب�رشية حيث ال َفلَ َ
ك وال علوم تكت�شف واقع هذا الكوكب �أو ذاك
تهفو القلوب �إىل حتويل ع�شقها للقمر لي�صبح يف وجدان الإن�سان كائنا ً �أعلى
ي�ستحق التكرمي والتقدي�س فالعبادة..
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ّ
ظل القمر منذ فتح الإن�سان الأول عينيه عليه �إ�شارة لكل غام�ض وجميل ،ال
يناف�س ال�شم�س ولكنه ال ي�سمح لها باحتالل موقعه الليلي يف نفو�س النا�س،
ّ
وظل طوال التاريخ الب�رشي م�صدرا ً للكثري من الق�ص�ص والأ�ساطري واملعتقدات،
وال �أد ّل على ذلك من �أن ابراهيم النبي وهو يبحث عن الهداية بتقليب عينيه
وذهنه يف كائنات ال�سماء التقى بالقمر فاعتربه �إلها ً قبل �أن يهتدي بعد ذلك
ثم للتوحيد الإلهي.
لل�شم�س ومن ّ

عا�ش �أهل فل�سطني مع قمر �أريحا وانتقلت �إليهم من ح�ضارات جماورة نزعات
الت�أليه القمرية ف�آمنوا بالقمر �إلها ً من �آلهة ال�سماء.
ويحدث بالعادة �أن من نحبه ن�سعى لبقائه فينا و�أمام نواظرنا ..فنخ ّلده ونحن يف
احلقيقة نخ ّلد �أنف�سنا فيه ،لأن االلت�صاق باخلالد مدعاة للخلود ،ولذا قام ع�شاق
القمر وع ّباده بتخليده يف معابدهم ور�سوماتهم وبالتايل يف نقو�ش ثيابهم التي
يحملون على �صفحاتها �صورة و�شكل وم�ضمون هذا املعبود اجلميل ..ومن هنا

ميكن القول �أن القمر اتخذ موقعه الأثري يف التطريز الفل�سطيني ،بل فاق كل
الرموز الأخرى وتعددت �صوره وتوزيعاته يف الثوب ،حتى ال يكاد يخلو منه ثوب
يف �أي منطقة فل�سطينية� ،سواء بقي على ت�سميته الأوىل (يريحو) (القمر) �أو
اتخد ت�سميات �أخرى مرتبطة ب�أ�سماء املناطق .بل ميكن القول �أن القمر وحده
من بني نقو�ش الثوب الفل�سطيني من �أ�ضيف �إىل املناطق فقيل :قمر رام اهلل
�أو قمر بي�سان �أو قمر اخلليل ،بينما مل يحدث هذا يف رموز �أخرى فلم يُقل� :رسو

اخلليل �أو �رسو بيت حلم...الخ (انظر ال�صور . ) 13 ، 12 ، 11 ، 9،10

القمر دائري ال�شكل ،ولي�س يف التطريز �إمكانية لإحداث ا�ستدارات من�ضبطة،
فخطوط القما�ش الذي تو�ضع عليه النقو�ش �إما �أفقية �أو عمودية ،واحلل
الأقرب لال�ستدارة هو اخلط القطري الوا�صل بني زاويتي مربع التطريز ،ولكن لأن
غرزة التطريز م�ص ّلبة ف�إن اخلط القطري ال يكفي لإحداث اال�ستدارة املطلوبة،
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خ�صو�صا ً �إذا كان النق�ش �صغريا ً بع�ض ال�شيء ،لذا جل�أت املر�أة الفل�سطينية
�إىل ابتكار غرزات خمتلفة ت�ضمن لها �إحداث مقاربة كافية لال�ستدارة .ولأن
القمر دائرة هند�سية منتظمة ف�إن توزيع النق�ش ي�صبح منتظما ً متاماً ،وميكن
بعد ذلك الزيادة على النق�ش الأ�صلي بتفريعات تت�ضمن معا ٍن �أخرى خمتلفة،
ثم تتغيرّ
فيظهر �شعاع جديد� ،أو تنبثق من القمر �أغ�صان وفروع و�إ�شارات ومن ّ

الت�سمية ح�سب ر�ؤية املر�أة التي ابتكرت الزيادات على القمر .ويف احل�ضارات

القدمية ،والكنعانية واحدة منها ،جند �أن القمر بامتياز هو كوكب �إيقاعات
احلياة ،فهو يولد وينمو ويتناق�ص وميوت وخالل ثالثة �أيام يعاود الوالدة .ر�ؤيته متت ّد
لكل ما ي�سيطر عليه �أو يبدو �أنه م�سيطر عليه :املياه  .املطر .النبات .اخل�صوبة.
دورة الطمث الن�سوية و�أخريا ً الوقت ..ويق ّدر �أن التقومي القمري املبني على �أوجه
القمر �سبق يف كل مكان التقومي ال�شم�سي ،فالإله “�سني” �إله القمر هو يف
الوقت نف�سه �إله املياه وهو بذلك يلعب دورا ً يف هطول الأمطار لدى الفالحني.
لذا كان ظهور الزراعة من�سوبا ً لقمرٍ م�ؤلّه� .أما ن�صف القمر (الرتبيع) فقد ارتدى
رمزية جنائزية ،وهو ي�شكل الف�ضاء املقد�س للمعابد البوذية ،وله رمزية كونية
مع تزيينات منحوتة متداخلة مت�ضمنة يف مركزها زهرة اللوت�س البدئية.
�أما الهالل وهو واحد من حاالت القمر د ّل وجوده على �أرتيم�س /ديانا الربّة

الإغريقية وبالتايل ي�صبح القمر بوجوهه وحاالته املتعددة �إلها ً خمتلف
الوظائف ،ووجوده على ن�صب قربي يت�ضمن مدلوالت عديدة منها انتقال الأرواح
يف النجوم وبخا�صة يف القمر ذاته ،ولدى بلدان املتو�سط جعلته قرطاجة �شعارا ً
للربّة القرطاجية “ثانيت” امل�شرتكة مع �شعار ال�شم�س للرب الكبري بعل-هاون
(�سريجن� ،سابق� ،ص.) 383
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لذا ف�إن مراقبة النا�س لتغيرّ حاالت القمر توحي بفكرة التج ّدد والتوالد
واال�ستعادة ،وهي �أمور يعي�شها الإن�سان يف حياته كذلك لذا تراه يربط بني ما
متا�سا ً
يحدث معه وما يحدث لدى القمر ،وبالتايل يراه �أقرب �إىل وجوده و�أكرث
ّ

بحياته ومتغرياتها ،فهو بهذا ي�ستحق البقاء يف الذهن والقلب ،وبهذا احل�ضور
مينح الإن�سان نف�سه مثل هذا احل�ضور التخليدي.
فالقمر الذي بد�أ �إ�رشاقة �أ�صبح فكرة و�أ�سطورة وانبنت على وجوده وحاالته
العديد من الق�ص�ص والروايات وعا�ش الب�رش يف ظاللها �آالف الأعوام ،وهم
يتغنون بالقمر ،ويكتبون له الق�صائد ،ويوثقون ح�ضوره يف رموزهم ومعابدهم
و�شواهدهم احل�ضارية ومنا�سباتهم يف �أفراحهم وجنائزهم ،فال غرو �أن جعل
منه الكنعانيون �إلهاً ،ونق�شوه يف معابدهم مبختلف �صيغه ،وعلى ثيابهم
وجعلوه �إيقونة حماية ورعاية.
السرو

�إن ما يلفت االنتباه يف جمال التعامل الفل�سطيني يف نقو�شه مع النباتات هو
الرتكيز على ال�رسو يف الوقت الذي يتعامل فيه الفل�سطيني يف حياته اليومية
مع �شجر من نوع �آخر بطريقة �أكرث التحاما ً وانتماء وا�ستفادة مبا�رشة ،فال ميكن
الإجابة على �س�ؤال� :أين �شجرة الزيتون يف النق�ش الفل�سطيني ،وهي �شجرة
احلياة تاريخياً ،وهي امل�صدر الرئي�س ملختلف جوانب العطاء واخلري يف الأر�ض
الفل�سطينية؟ و�أين هو الربتقال الذي ا�شتهر به ال�ساحل الفل�سطيني والأغوار
الفل�سطينية؟ بل و�أين هي �أ�شجار بقية الفواكه كاملوز وال ّر ّمان والتني ،و�أين

هي الأزهار التي تنت�رش يف كل �أرجاء فل�سطني خ�صو�صا ً الدحنون الأ�سطوري
والأقحوان وغريهما؟ وملاذا ي�أخذ ال�رسو كل هذا االهتمام؟
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ال�رسو �شجرة غابات ،ال تثمر بحيث تتعلق بها حياة الإن�سان ،ولي�س ي�ستفاد منها
ّ
الظل واحلطب ،لكنها احتلت موقعا ً متقدما ً يف التطريز الفل�سطيني
�سوى يف
حتى كادت تطغى على الكثري من مفرداته املختلفة ،كما يالحظ ذلك التعدد
والتن ّوع والإ�ضافات املكثرية لنق�شة ال�رسو يف التطريز الفل�سطيني ،ويف الوقت

ذاته وُجدت �شجرة ال�رسو يف نقو�ش ال�شواهد الكربى يف فل�سطني ،حيث جندها

يف نقو�ش قبة ال�صخرة يف القد�س وبع�ض نقو�ش امل�سجد الأق�صى كذلك،
وميكن يف الوقت ذاته ر�ؤيتها يف كني�سة القيامة ،فما هي ق�صة ال�رسو هذه ،وما
عالقة الفل�سطيني بها؟ وهل االحتفاء بها تقليد ملا �سبق �أم �أن لها قيمة �أخرى
خ ّلدتها بها الأ�ساطري؟
حتتل �شجرة ال�رسو مكانة رفيعة بني جميع الأ�شجار وتظهر يف معظم الأزياء
ال�شعبية الفل�سطينية ويف كل مناطقها ،وتو�ضع عادة على الأكمام وال�صدر
والبنيقة وعلى الثوب من الأمام واخللف (املزين� ،سابق� .ص( )90انظر ال�صور
رقم.)17، 16 ، 12 ، 14
وتظهر على الثوب ب�شكل عامودي �أو �أفقي �أحيانا ً كما تظهر ب�شكل حجابات
وميكن و�ضعها يف الأماكن ال�ضيقة ب�أحجام �صغرية ،لأن وحدات التطريز
الفل�سطيني قابلة للتكبري �أو الت�صغري ح�سب حاجة ال�سيدة التي تط ّرزها.

كانت �شجرة ال�رسو وما تزال �شجرة م�شاركة يف الطقو�س اجلنائزية ،فهي من
النباتات التي تو�ضع على القبور ورمبا عا�شت لفرتة يف وعي القدماء ب�صفتها
نبتة البقاء واالخ�رضار املتوا�صل وهي املقاومة العنيدة للجفاف ،ولكن هذا
كله ال يف�سرّ هذا احل�ضور الوا�سع لوجودها يف التطريز الفل�سطيني .ويبدو �أن
تنظيمها الهند�سي على الثياب ،و�إمكانية التحكم باحلجم املطلوب منها،
ومطاوعتها لرغبة املر�أة التي تقوم بالتطريز يف هذا املجال ،مبعنى �سهولة
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التحكم يف نق�شها هو الذي دفع باملر�أة الفل�سطينية �إىل اعتمادها ب�شكل
كبري ،بل ودجمها يف بع�ض الأحيان بالرموز الأخرى ،كما يحدث يف دجمها بنق�شة
ال�شمعدان التي يطلق عليها بع�ض الباحثني “احلجابات” ،وهي ت�سمية هجينة
ال يرى الباحث لها عمقا ً تاريخياً ،فال�شكل ال�شمعداين جزء من تراث هذا
اخت�صت به طائفة اليهود التي عربت املنطقة ،بينما احلجابات �أي
ال�شعب
ّ

ّ
تف�شى
التعاويذ التي ت�ستخدم كرقى �إمنا و�صلت البالد يف مرحلة مت�أخرة حني
فيها امل ّد ال�صو ّ
يف القادم مع الأيوبيني واملماليك والعثمانيني.وال يعدوالأمر يف
نظر الباحث اختالق ت�سميات يرتئيها هذا الكاتب �أو ذاك من خالل ت�صوراته عن
النق�ش املر�سوم� ،أو رمبا �س�أل امر�أة عن ا�سم هذه النق�شة �أو تلك ف�أعطته ا�سما ً
ما لبث �أن تبنّاه ،ويبدو هذا وا�ضحا ً يف اختالف الت�سميات للنق�شة الواحدة بني
خمتلف الباحثني يف �ش�أن الرتاث ،فالأ�سماء لدى عبد الرحمن املزيّن هي غريها
لدى منر �رسحان وهي كذلك غريها لدى وداد قعوار وتانيا نا�رص ...وهكذا مع �أن

النق�شة واحدة� ،إ�ضافة لذلك هناك اختالق لت�سميات معا�رصة ال عالقة لها
بالرتاث� ،أو مل ت�صبح بعد تراثا ً باملعنى العميق للكلمة.
ال�رسو �إذن من نباتات فل�سطني ،ولي�س لهذا �أخذت مكانتها بني النقو�ش� ،إمنا هي
هرمي ميتد
نبتة ذات �صمود يف مواجهة اجلفاف ،وهي ت�صعد للأعلى يف �سيا ٍق
ّ
لع�رشات الأمتار ،لذا فال�صعود لديها مكافئ لرغبة الب�رش يف ال�صعود ملا هو

قوي ي�صلح ل�صناعة العربات ،وهو خ�شب ذو ا�ستقامة
�أعلى ،ولديها خ�شب
ّ
نادرة وان�سيابية موائمة الحتياجات �إن�شاء البيوت القدمية ،ومتتلئ به جبال
فل�سطني حتى لي�ستغني �سكانها عن خ�شب الآخرين بوجوده.
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الحصان

احل�صان هذا احليوان املغ ّلف بالأ�ساطري واملو�سوم بال�صفات العالية وال�شمائل
ال�سامية ،والرفيق الطيب واملخل�ص ل�صاحبه ح ّد الت�ضحية بالنف�س ..منذ �أن
دجنه االن�سان يف بدايات ع�رص الوجود الإن�ساين الواعي واملدرك ملا حوله ،وهو
ّ
ويتحمل عنه الكثري من العناء والتعب دومنا �شكوى �أو تذ ّمر،
يرافق االن�سان
ّ

بل على العك�س يبذل �أق�صى ما ميكنه ب�أخالقية طاملا حت ّدث عنها الفر�سان

والأبطال يف معاركهم .ملاذا �أ�صبح رمزا ً يف النق�ش الفل�سطيني على الثوب؟

�شم�سي ذو وهج وت�ألق ،كما �أنه لدى الإغريق حيوان
احل�صان يف احل�ضارات رمز
ّ

ال�سفلي ،وقد كان احل�صان لديهم هدية من نيبتون
جهنمي ذو عالقة بالعامل
ّ
ر�سم جمنّحا ً حينا ً
وناري الأجنحة �أحيانا ً �أخرى وقد ُعبد عند
ّ
�إىل الب�رش ،وكان ي ُ
ُ

العديد من ال�شعوب ،يف الع�رص احلديث اعترب فرويد احل�صان رمزا ً جن�سيا ً مي ّثل
الأب والأم معا ً لدى الطفل ،كما يقول (�سريجن� ،سابق� ،ص .)384
لكن احل�صان يبقى رمزا ً للق ّوة والعظمة منذ القدم ،فهو �صنو الفيل يف
الهند يرمز مثله للقوة والهيبة ،وقد ُعرف احل�صان منذ ع�رص الأ�رسة امللكية

الثامنة ع�رشة ،وقد ظهرت �صورته مع العربات التي يج ّرها يف ر�سوم مرحلة
الهك�سو�س الذين احتلوا م�رص على خيولهم ،و�أ�صبح رمزا ً دائم احل�ضور

لدى الأكا�رسة ويف كل النقو�ش الفار�سية ،خ�صو�صا ً بعد ابتكار الأجنحة له
املثمن الدائري الداخلي يف
يف املعتقدات الفار�سية ،كما نرى ذلك يف نقو�ش
ّ
قبة ال�صخرة يف القد�س عندما كانت املنطقة حتت االحتالل الفار�سي (انظر
ّ
كتجل للرب فرييرتاجنا (هريقلي�س عند الإغريق) ،
�صورة رقم  ،)18وظهر احل�صان
مهمة
وكان جزءا من املوكب الإلهي الإغريقي ،ويحفل التاريخ العربي بق�صائد
ّ

للفر�سان العرب الذي تغنّوا بخيولهم كعنرتة العب�سي ومالك بن الريب و�سيف
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بن ذي يزن و�أبي فرا�س احلمداين ،بل واملتنبي الذي حفل �شعره بق�صائد الغزوات
احلمدانية وذكر بطوالت �سيف الدولة وخيوله الأ�صيلة .و�أ�صالة اخليل تتجلى
يف عروبيتها ونقاء �أن�سابها ،لذا �أ�صبحت الفرو�سية (وهو تعبري م�شتق يف اللغة
من الفر�س) مرتبطة باحل�صان ،والفار�س احلقيقي هو الذي ميكنه التعامل مع
احل�صان يف كل ريا�ضات القتال املعروفة �آنذاك ،لذا ارتبط بالبطولة وال�شجاعة
والإقدام ،فال غرو �أن �أ�صبح �إيقونة للأبطال ،ورمزا ً من رموز انت�صاراتهم .يف
فل�سطني وهي جزء من العامل العربي �أخذ احل�صان موقعه منذ بداية ع�صور
الن�شوء التاريخي لل�شعب الفل�سطيني ،وواكب احلياة الفل�سطينة يف كل
حاالت احلرب التي حدثت على �أر�ض فل�سطني �أو خارجها ،فال عجب �أن ي�أخذ
مكانه يف التطريز الفل�سطيني للداللة على البطولة ،وقد نق�شت الفتاة التي
تعرف �أنها �ستتزوج من فار�س �شجاع احل�صان على ثوبها ،واعت ّزت بكونها زوجة
لفار�س بطل ،واحل�صان دليل على ذلك .ولكن املالحظ �أن احل�صان مل يتبلور
ّ
ت�شكل من حرك ٍة جتريدية بالغة التجريد،
ك�شكل حمدد ذي مالمح وا�ضحة� ،إمنا
�ضللت بع�ض الباحثني يف ميدان الرتاث ،فال�شكل املنقو�ش على الثوب ،ويتكرر
يف كتب الرتاث مل ي�أخذ موقعا ً هاما ً يف الثوب ،مبعنى �أنه ا�ستخدم ك�رشيط
(عرق) تطريز تزييني غري رئي�سي ،وهو ما حدا ببع�ضهم �إىل �إلغاء ت�سمية
احل�صان عنه ،وا�ستبدالها بت�سمية �أخرى كاحللزون� .إن النق�ش الذي جنده قد
عولج بتجريدية عالية خالفا ً للكثري من النقو�ش ،ومع �أن التجريد هو �سمة
معظم الرموز املنقو�شة ،وهو الو�ضع الطبيعي للرموز �إال �أن احل�صان كان �أكرث
جتريداً ،لأنه ال يبدو منه �سوى ر�أ�س مكرر يف اجلهة الأخرى مقلوباً ،مبا يجعل منه
ر�أ�سني متالحمني عند الرقبة ،وهو ما يثري �شبهة كونه احل�صان الذي نتحدث
عنه.
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لقد كان رمزا ً للكنعانيني وق ّوتهم ،خ�صو�صا ً يف زمن هيمنتهم على املنطقة

وهي الفرتة التي �أطلق عليها يف احلفريات امل�رصية “حقاوخاو�ست” ومعناها
امللوك الرعاة ،وهم الهك�سو�س الذين ا�ستطاعوا اجتياح م�رص وبالد ال�شام
و�أ�س�سوا مملكة تابعة لدولتهم يف فل�سطني فالهك�سو�س هم كنعانيون
وعموريون من �سكان فل�سطني والأردن ولبنان وعندما طردهم امل�رصيون الحقا ً
رجعوا �إىل بلدهم وقد ح�صل حتتم�س نتيجة انت�صاره عليهم على ما يقارب
�ألفي ح�صان ،و�ألف مركبة حربية وكانت اخليل م�صدر ق ّوة خ�صو�صا ً مع

العربات التي جت ّرها.

ودجنوه وا�ستخدموه يف حروبهم ،و�أ�صبح رمزا ً
لقد �سخّ ر الكنعانيون احل�صان ّ
من رموز احلرب والق ّوة واملجد الكنعاين.

وخالل ثورة  1937ارتبط احل�صان بالفار�س الثائر ولذا كان ال يزخرف �إال على ثوب
زوجة الثائر �أو الفار�س فقط ،وما زال احل�صان يظهر على ثياب �أهل القد�س على
ال�صدر والبنايق ،وكان يط ّرز جزء منه �أو كله ،واجلزء هو الر�أ�س والعنق .والنق�شة
املعروفة امل�شابهة حل�صان البحر هي عبارة عن ر�أ�سي ح�صان متعاك�سني،

ولي�سا �أفعى �أو حلزون كما يقول بع�ض الباحثني (املزين� ،سابق� ،ص .)92
العنب

العنب �شجرة قدمية يف فل�سطني وقد عرفها الفل�سطيني منذ الع�رص احلجري
القدمي ،ويدل على ذلك ما عرث عليه من �آثار يف كهوف الكرمل ،يف مغارة الطابون
وتعود اىل � 15000سنة قبل امليالد ،وقد عرث ماكل�سرت على حفر ذات جتاويف
خ�ص�صت لع�رصالعنب والزيتون وغريها.
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لقد امت ّت املر�أة املزخرفة ر�سم �شجرة العنب ب�سيقانها و�أوراقها وعبرّ ت
عنها بابتكار وحدات زخرفية للقطوف والأوراق والأغ�صان .وبالتايل نعرف �أن
الر�سومات املط ّرزة على الثياب الفل�سطينية هي رموز �أ�سطورية تاريخية
فلكية جغرافية �شعبية مرتبطة بالأر�ض واالن�سان وحياته عليها ومعظمها

يعود �إىل فرتة موغلة يف القدم وقد ا�ستمرت �إىل الآن كهوية تدل على الوجود
التاريخي احل�ضاري على تراب فل�سطني( نف�سه� ،ص .)91
العنب فاكهة احل�ضارات كلها ،وثمرة ال�شعوب يف الأر�ض ب�أجمعها ،ولي�س
لأي ثمر من حظ وافر وات�ساع و�شهرة كما للعنب ..هذه احل ّبات ال�صغرية التي
�صارت من �أهم الرموز املنت�رشة يف خمتلف ح�ضارات العامل ،فكيف �سيكون
و�ضعها يف �أر�ض هي �أ�صلها وموطن زراعتها الأول؟
ال جتد معلما ً تاريخيا ً �أو وثيقة قدمية ذات ت�صاوير ،وال معبد يف �أي بقعة من
بقاع الأر�ض التي �شهدت ح�ضارة ما� ،إال وكان للعنب (الكرمة) موقعه اخلا�ص
الرب ،ويبدو �أنها
والها ّم والكبري .يرى العهد القدمي �أن �إ�رسائيل كرمة غر�سها
ّ

غري الكرمة التي تثمر يف �أر�ض فل�سطني ،بل كرمة �سا ّمة قاتلة ولذا ال ميكن
للرب �أن يغر�سها ،و�إمنا الذي غر�سها هو اال�ستعمار وم�صاحله فقط .والكرمة
ّ
غر�س العطاء امل�ستمر ،وامل�سيح يعبرّ عن نف�سه بالقول� :أنا الكرمة احلقيقية..
�أنا الكرمة و�أنتم الأغ�صان (يوحنا ،ا�صحاح � ،15آيات  )11-7ويف عر�س قانا
كانت املعجزة يف حتويل املاء �إىل خمر قربانا ً مقد�ساً ،واخلمر ع�صري العنب بعد
معاجلته ،وال تكاد ترى م�شهدا ً دينيا ً م�سيحيا ً �أو يهوديا ً �إال وكانت ثمار العنب
جزءا من تكوينه ،وكذلك �أغ�صان ُها .منذ الفراعنة وعلى النواوي�س اجلنائزية
ر�سمت قطوف العنب و�أغ�صانها� ،أما يف ح�ضارة الإغريق فقد كان العنب طعام
الآلهة ،وكانت قطوفه ّ
حتل مكان خ�صالت ال�شعر جلوبيرت وهيالنة ،وكان باخو�س
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�إله اخلمر حماطا ً بالعناقيد اجلاهزة للع�رص والتح ّول �إىل خمر .ويف فل�سطني
تناثرت قطوف العنب و�أغ�صانه على جدران قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى،

بل �إن ال�شكل الدائري املحيط بال�صخرة نف�سها يتك ّون من تفريعات لنباتات
تنتهي بقطوف عنب نا�ضجة ،وكذلك احلال يف نقو�ش �سطح الأقوا�س يف املثمن

الداخلي جند عناقيد العنب وغريها من رموز .هذا كلة ي�شري �إىل �أن العنب الذي
�أخذ هذه املكانة حافظ على الرتاكم احل�ضاري يف فكرة �أهمية العنب و�رضورته
لدرجة تخليده يف نقو�ش معابد املنطقة وكنائ�سها وو�صل الأمر �إىل �أثواب
ن�سائها ورجالها (انظر ال�صور  22 ، 21 ، 20مبختلف �أ�شكالها).
فالعنب رمز للخري والعطاء واللذة وفوائده عديدة و�أوراقه من �أجمل الأوراق التي
متنح الزخارف والنقو�ش جماال ً على جمالها� ،ألي�ست ورقة العنب �شعار دولة
كندا ومر�سوم على علمها �أي�ضاً؟ وكذلك احلال يف �أغ�صان العنب وتالفيفه
املت�سقة اجلميلة .ب ْيد �أن التطريز الفل�سطيني الذي حفل بهذه كلها

ا�ستخدم النق�ش يف جوانب الثوب وعلى الأكمام ومل ي�ستخدمه يف املناطق
الأمامية (ال�صدر والق ّبة) وهو ما ي�شري �إىل تراجع قيمة هذا النق�ش يف الوجدان

الفل�سطيني يف الع�رص الراهن.
الصليب

ال�صليب من �أكرث الرموز النق�شية الفل�سطينية �إثارة للجدل ،فهو قد اكت�سب
قيمة دينية منذ ال�سنة الثالثة والثالثني من التاريخ امل�سيحي� ،سنة �صلب
امل�سيح كما تقول الكتب الدينية امل�سيحية ،رغم نفي القر�آن لذلك ،وبني
�إثبات الأمر يف الرواية امل�سيحية ونفيه يف القر�آن كانت للنق�ش حكايات الرتاجع
والتق ّدم يف خطوط متوازية على الثوب الفل�سطيني.
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ال�صليب موجود منذ القدم ،ولي�س �صلب امل�سيح �إال دليل على وجود ال�صليب
قبل امل�سيح ،بل يعود به البع�ض �إىل ع�صور الإن�سان الأول الذي كان يقدح
ّ
بحك خ�شبتني على �شكل �صليب فيوقد النار (�سريجن� ،سابق� ،ص،)388
النار
وميكن العثور على ال�صليب يف كل ح�ضارات املنطقة قبل امل�سيحية.امل�سيح
فل�سطيني امليالد والن�ش�أة والنهاية ،وبالتايل كانت فل�سطني يف يوم من الأيام
م�سيحية كاملة امل�سيحية ،بل كانت ،وما تزال كعبة القادمني لل�سري على درب
امل�سيح من حجاج وم�ؤمنني ،وال�صليب هو الرمز الأ�شهر والأهم يف امل�سيحية.
يف املفاهيم الهندية القدمية ،كان اخلط العمودي رمزا ً للذكورة ،بينما كان اخلط
الأفقي رمز ا للأنوثة ،وبالتقائهما يكون ال�صليب رمز االحتاد بينهما .والرمز
قدميا رمز �شم�سي ب�شعاع رباعي ،ويبدوال�صليب يف املعابد الهندية وال�صينية
مع قرينه ال�صليب املعقوف (الذي �أ�صبح الحقا ً رمز النازية) للداللة على
ال�سمة الكونية لهذا الرمز� .أما بعد امل�سيحية فقد �أ�صبح ال�صليب رمزا ً دينيا ً
خا�صا ً ي�ستخدم للتمايز الديني ولإظهار املعتقد.
ونظرا ً لل�رصاع الذي ّ
حل يف املنطقة بعد جميء الإ�سالم وتراجع امل�سيحية مل
يرتاجع رمز ال�صليب مبا�رشة �إال لي�أخذ موقعا ً خمتلفا ً  ،وحيث �أن التطريز هو
متابعة للخطوط العمودية والر�أ�سية للقما�ش ،ف�إن تقاطع �أي غرزتني يعني
�صليبا ً بال�رضورة� ،سواء �أدركت املر�أة املطرزة ذلك �أم مل تدركه .و�أي خطني
متقاطعني هما يف احلقيقة �صليب ،مهما و�ضعت له الت�سميات واختلفت
طبيعة ت�شكيله وهند�سته ح�سب الطوائف واملعتقدات ،ولكن االبتعاد عن
ذكر ال�صليب يف النقو�ش الفل�سطينية جعل من ال�صليب رمزا ً غري مرغوب
بت�سميته �رصاحة ،لذا غفلت كتب البحث الرتاثي عن هذه امل�س�ألة و�أحالت
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الت�سمية �إىل ت�سميات �أخرى ،وهو ما نراه يف معظم كتب الباحثني يف �ش�أن
الرتاث الذين ت�أثروا بالفكرة ال�سائدة عن م�سيحية الرمز دون العودة �إىل �أ�صوله
الكنعانية �أو ما قبل ذلك (انظر �صورة رقم  .)19كان ال�صليب رمزا ً وثنياً ،ذا
دالالت متعلقة بالآلهة العديدة قبل الأديان التوحيدية (نف�سه� ،ص  ،)402ولكن
امل�سيحية ا�ستطاعت ربطه بعملية ال�صلب ،ف�أ�صبح بالن�سبة للم�سيحيني
رمزا ً خا�صا ً بهذه العملية .و�إذا كان للرتاكم احل�ضاري من معنى فهو ينطبق
ومت�ضمن يف كل رمز
على ال�صليب �أكرث من غريه نظرا ً لوجوده داخل كل نق�ش
ّ
يو�ضع على الثوب الفل�سطيني� ،سواء مبعناه امل�سيحي �أو مبعناه الفل�سفي
القادم �إلينا عرب ع�صور ما قبل امل�سيحية ،فبقاء الرمز رغم تع ّر�ضه املتوا�صل

للتغييب يعني جت ّذره يف الوجدان اجلمعي لل�شعب الفل�سطيني ،وهو نراه
يف الكثري من النقو�ش التي حوربت نتيجة انتمائها لدين مغاير �أو انبثاقها
عن فل�سفة غري مقبولة لدى العامة ،كما هو احلال يف ال�شمعدان والنجمة
ال�سدا�سية الذين اختطفهما ال�صهاينة من الرتاث الكنعاين و�س ّلمنا نحن
مبلكيتهم لهما.
خاتمة

هي �إذن رموز فل�سطينية منحدرة �إلينا من زمانها القدمي ،و�سواء كانت مرتبطة
بداللة مبا�رشة ووا�ضحة ،قدمية �أو حديثة ف�إن بقاءها حتى زماننا ووجودها على
ثيابنا الذي ي�شكل ج�سدنا االجتماعي و�صورتنا التي نريد �أن نظهر فيها ف�إن
الرتاكم احل�ضاري الذي �ش ّيد ال�شعب الفل�سطيني �رصوحه قد �آتى ثماره عرب

ذلك االنتماء العميق لهذه الرموز رغم تغيرّ الثقافات وتعاقب الأحداث ومتغريات
النظم ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية على املنطقة .هي النتيجة النوعية
التي �أ ّدى �إليها كل ذاك الرتاكم �آنف الذكر.
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ّ
و�شكل ح�ضوره الثقايف والديني خمتلف
لقد عا�ش ال�شعب الفل�سطيني بيئته،
التوجهات ،وتفاعل مع حميطه متقبال ً ح�ضارات اجلوار متفاعال ً معها ،وكان يف
كل فرتة من تاريخه يعي�ش تط ّورا ً جديدا ً �سواءكان تط ّورا ً متوافقا ً مع م�ستواه

احل�ضاري �آنذاك� ،أو كان تط ّورا ً ق�رسيا ً فر�ضته عليه الظروف التي م ّر بها ،لكنه
كان دائما ً يتم ّثل اجلديد ويعيد �إنتاجه ويدجمه فيما لديه حتى ي�صبح جزءا من
وعيه وذاكرته اجلماعية.
مل يكن ال�شعب الفل�سطيني ن�سيج وحده يف هذا املجال ،كما مل يكن طوال
تاريخه متلقيا ً م�ستقبال ً ملا يلقيه الآخرون يف حاويته احل�ضارية ،بل كان هو
�أي�ضا ً ذا عطاء ح�ضاري ،مت ّثل يف الكثري من �إجنازاته التي ق ّدمها للب�رشية ،ولي�س
�أد ّل على ذلك من ذلك الفن الرفيع الذي ق ّدمه لنف�سه متمثال ً يف نقو�شه
ورموزه وم�ستواه الفني العايل القيمة وهو الذي جنده يف الثوب الفل�سطيني،
�أو ما جنده كذلك يف احلوا�رض وال�شواهد التاريخية املنت�رشة على �أر�ضه .كما
هو احلال يف قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى وكني�سة القيامة يف القد�س �أو
يف كني�سة املهد يف بيت حلم �أو يف غريها من �شواهد احل�ضارات ال�سابقة يف
النا�رصة و�سب�سطية وقي�سارية وغريها.
�إن التطريز الذي نراه على ثياب املر�أة الفل�سطينية التقليدية هو م�أثرة
فل�سطينية مت ّت املحافظة عليها ب�إ�رصار ود�أب نادرين� ،إذ �أنفقت املر�أة
الفل�سطينية �آالف ال�ساعات ودفعت من نور عينيها وجهدها الكثري لكي تنجز
ثوبها وحتتفل مع قريناتها ب�إنهائه وانتظار املنا�سبة التي �ستلب�سه فيها ،ومما ال
ّ
�شك فيه �أن رموزا ً ونقو�شا ً كالقمر وال�رسو والعنب واحل�صان وال�صليب وغريها
كانت حا�رضة يف خميلة املر�أة الفل�سطينية التي ت�ضيف �إىل ما تفعله تلك
الذائقة اللونية الراقية� ،سواء يف اختيار لون الثوب نف�سه �أو يف انتقاء �ألوان كل
نق�شة ومدى مالءمتها ملا حولها من نقو�ش .ونظرا ً لل�رصاعات التي عا�شتها
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املنطقة و�شعبها ،وذلك اال�ستهداف العنيد لهوية الأر�ض وال�شعب ،ونظرا ً
لرغبة الفل�سطينيني يف احلفاظ على هويّتهم التي راكموا مفرداتها ح�ضاريا ً

حتى ت�شكلت ب�صورتها النوعية منذ �أزمان بعيدة ،ف�إن تفاعل الفل�سطينيني
وح َف َ
ظتُه �أدى �إىل اندماجهم الروحي
مع تراثهم ب�صفتهم من�شئوه و�أ�صحابه َ

واملعنوي فيه وتغنّوا مبفرداته وتفا�صيله و�صار مرجعا ً ثقافيا ً ي�ؤوبون �إليه يف
بحثهم املعريف وغدا ينبوعا ً لذكرياتهم و�أجمادهم الغابرة.
والنقو�ش على الثوب الفل�سطيني  ،وهي جزء من هذا الرتاث العريق ،هي كذلك
من بنات البيئة ومنتجاتها ومك ّوناتها� ،سواء يف الطبيعة اجلغرافية للمكان

�أو يف املقوالت الفل�سطينية واملعتقدات الدينية التي كانت �سائدة يف البالد،
�أو ب�صفتها املعنوية املرتبطة ب�أحداث وعالقات ن�ش�أت بني النا�س وتركت فيهم
�أثراً.
التوصيات:

يرى الباحث �أن الدرا�سات التي �أع ّدت حول هذا الرتاث حملت ال�سمة املو�سوعية
املعمقة ،بحيث غلب فيها
املعرفية �أكرث مما حملت ال�سمة الثقافية التحليلية
ّ
ال�شكل على امل�ضمون رتف ّوق التجميع على التحليل ،لذا يرى الباحث حاجة

املكتبة الرتاثية الفل�سطينية لدرا�سات يف اجتاه �آخر تتناول امل�ضامني التي
حملتها الرموز عرب التاريخ الفل�سطيني منذ ن�ش�أته ،ويرى �أهمية �أن يتجاوز
الباحثون الفوارق الدينية واالعتقادية يف ن�سيج ال�شعب عند درا�سة الرتاث ،وال
يعتمدوا املقوالت احلديثة ال�شفوية عن الرتاث وت�سمياته ،بل يُعاد النظر يف كل
هذه الت�سميات.

وهذا ال يقلل من قيمة تلك اجلهود التي بذلها ويبذلها املعنيون بالرتاث والدفاع
عنه من �أفراد وم�ؤ�س�سات داخل الوطن وخارجه.
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كما يرى الباحث �أن طريقة التعامل مع الرتاث يف ال�رشق هي الأكرث قيمة وقربا ً
من روح ال�شعوب �صاحبة هذا الرتاث ،خالفا ً للغرب الذي حت ّول الرتاث لديه ملقطع
تاريخي يف مكان بعيد زمنيا ً ومكانيا ً ومعنوياً ،لذا يدعو الباحث �أبناء ال�شعب

التم�سك بهذا الرتاث واحلر�ص عليه والدفاع عنه ،فالهوية الوطنية
للمزيد من
ّ

يف خطر ،والثقافة الفل�سطينية كذلك يف خطر.
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الإغريقي يف �أثينا.
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ملخص
تربز قيمة اللعب يف مرافقته للحياة الب�رشية مند القدم فهو �ضارب يف
القدم,حا�رضا يف جميع احل�ضارات و�أ�سفر هدا احل�ضور عن وجود ما ا�صطلح
على ت�سميته الألعاب ال�شعبية احلوارية التى تلعب دورا كبريا يف تر�سيخ
ثقافات ال�شعوب  ،وحتتل مكانة مرموقة يف نفو�س الالعبون باعتبارها من �أهم
الو�سائل الرتفيهية  .تلقى الألعاب ال�شعبية احلوارية �إقباال كبريا نظرا ملا تتميز
به من �سهولة وب�ساطة يف �أدائها  ،كما �إنها تتوجه لأكرب عدد ممكن من اجلمهور
وملختلف ال�رشائح االجتماعية ،كما �أن هده الألعاب تكون مالئمة مع البيئة
والثقافة والإمكانات املتوفرة  ,لأنها نابعة من املجتمع  ،واىل جانب مالئمتها
للبيئة  ،فهي كذلك تتالءم وتتما�شى مع الظروف الطبيعية فنجد جمموعة من
الألعاب اخلا�صة بال�صيف وثانية خا�صة بال�شتاء وثالثة خا�صة بالربيع ورابعة
خا�صة باخلريف .تعترب الألعاب ال�شعبية احلوارية من �أكرث الفنون الت�صا ًقا
بالبيئة والعادات والتقاليد  ،وال �شك �أنها تنمو وتتطور مع حياة الأطفال لأنهم
ي�سعون �إىل ابتكار لعبة جديدة من كائناتهم ال�صغرية يف حميطهم املحدود،
بل �أحيان ًا من الكائنات غري املوجودة بفعل الإبداع واخليال ،فنجده يجعل خ�شبة
ال�سلم و�سيلة للتزحلق ،وي�صنع من الرمل تكوينات للبناء والر�سم والتلوين،
وبذلك يعد اللعب ال�شعبى ن�شاطا ً هاما ً ميار�سه الفرد  ،ويقوم بدور رئي�س يف
تكوين �شخ�صيته من جهة  ،وت�أكيد تراث اجلماعة �أحيانا ً من جهة �أخرى.
وتهدف الدرا�سة احلالية �إىل تو�ضيح �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند
الأطفال فى الوطن العربى ( فل�سطني -م�رص -ال�سعودية -دول اخلليج العربى).
وقد ا�ستخدم الباحثني يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي وذلك
لو�صف مو�ضوع الدرا�سة ،وحتليل بياناته ،وبيان العالقة بني مكوناته ،والآراء
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التي تطرح حوله  ،والآثار التي يحدثها  .ومن ابرز ما تو�صلت �إليه الدرا�سة
احلالية من نتائج ما يلى :
•�إن مفهوم الثقافة احلوارية جزء م�ؤ�صل من منهاج عقيدتنا النابعة من
قر�آننا وتاريخنا العريق  ،فثقافة احلوار لي�س عنوانا ً مبهما ً �أو حديثا ً جديدا ً
ابتدعه النا�س  ،بل هي ن�صو�ص كتابية وا�ضحة يف �رشيعتنا التي مل تغفل
عن هذا اجلانب النف�سي الهام.
•ت�صنيف الألعاب ال�شعبية احلوارية �إىل نوعني  ،النوع الأول  :الألعاب
ال�شعبية احلوارية الكلية  ،وهى الألعاب ال�شعبية التى تعتمد على احلوار
فى �أدائها ب�شكل كلى (مثل لعبة النحلة والدبور ولعبة حدرة بدرة ولعبة
قمرة �شربة ولعبة خروف م�سل�سل ...الخ)� .أما النوع الثانى :فهو الألعاب
ال�شعبية احلوارية اجلزئية،وهى الألعاب ال�شعبية التى تعتمد على احلوار
فى �أدائها ب�شكل جزئي ( ميثل احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة ) مثل لعبة
كرة ال�رشاب “اخلرق والع�صى” ولعبة نور ولعبة احل ِـــيا والعرايـ�س ولعبة
بريد بريد احلديد لعبة ال�رس�سيبة ولعبة الغطي�سة ولعبة ال�شويكة...الخ.
•تعترب الألعاب ال�شعبية احلوارية و�سيطا ً تربويا يعمل بدرجة كبرية على
ت�شكيل �شخ�صية الطفل ب�أبعادها املختلفة ؛ متى �أح�سن تخطيطها
وتنظيمها والإ�رشاف عليها حتى ت�ؤدي دورا ً فعاال يف تنظيم التعلم  ،الأمر
الذى يعك�س مدى �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية على الطفل ،كما تلعب
الألعاب ال�شعبية احلوارية دور كبريا فى حتقيق النمو ال�شامل املتكامل
للطفل،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الألعاب ال�شعبية احلوارية تعد و�سيلة عالجية
ت�ساهم يف الك�شف عن اال�ضطرابات النف�سية والعقلية والعاطفية لدى
الأطفال وم�ساعدتهم على التخل�ص من امل�ؤثرات واالنفعاالت لإعادة التوازن
�إليهم .
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•يرجع االهتمام بالألعاب ال�شعبية لأ�سباب عديدة نوجزها يف�:إعطاء الأطفال
�صورة حية عن �ألعاب كان ميار�سها الآباء والأجداد يف طفولتهم،احلفاظ
على تراث الأمة لأن الألعاب جزء مهم من هذا الرتاث،الألعاب ال�شعبية
ت�ساهم كثريًا يف منو الطفل االجتماعي واالنفعايل واجل�سمي والعقلي،
وهذا ماال تفعله الألعاب احلديثة،انت�شار الألعاب الأجنبية والإلكرتونية
التي �سلبت اهتمام الأطفال�،إثراء الدرا�سات عن الألعاب ال�شعبية
وت�أثريها وت�أثرها باملجتمع،الألعاب ال�شعبية تتناول �أمورًا كثرية عن عادات
املجتمع وتقاليده وعن دورة حياة الطفل ووالدته وقيم املجتمع و�أحواله

املادية والثقافية .
•يلعب احلوار دورا هاما فى �أداء الألعاب ال�شعبية احلوارية الكلية �أو اجلزئية
التى ميار�سها الأطفال  ،كما انه يلعب دورا كبريا فى الت�شكيل الثقايف
ل�شخ�صية الطفل فى بيئاتها املختلفة  ،فلكل بيئة �ألعابها ال�شعبية
احلوارية اخلا�صة بها ،والتى تعترب �أحد الو�سائل التى يكت�سب من خاللها
الطفل تدريجيا عادات جمتمعة ،و�أ�سلوب حياته ،فنجد �ألعاب البيئة
ال�صحراوية تختلف عن �ألعاب البيئة الزراعية �أو اجلبلية �أو ال�ساحلية .
•ن�ش�أ اللعب ال�شعبى احلوارى عن ثقافة احلاجة للعب فكانت �أدواته من
البيئة ويعرب عن البيئة  ،ومل تكن احلالة االقت�صادية م�ؤ�رشا ً عن عدم
اللعب كما حدث فى الثقافة املعا�رصة  ،ف�أدواته كانت ب�سيطة وهى
عبارة عن ع�صا وكرة من الليف وحجارة ومنديال وطاقية.
•تت�ضمن الألعاب ال�شعبية العديد من املفردات الثقافية التى ت�ؤثر فى
الت�شكيل الثقايف والبيئي للأطفال.
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مقدمة
تنفرد كل ثقافة وجمتمع مبجموعة من الألعاب ال�ضاربة يف الزمن والتي
تناقلتها ال�شعوب والأجيال عرب الزمن وهذه الألعاب يطلق عليها ا�سم الألعاب
ال�شعبية والتى من خاللها تنقل ع ّدة خ�صائ�ص ثقافية وح�ضارية مراعية
بذلك التقاليد والعادات ال�سائدة فى املجتمع .ت�شكل الألعاب ال�شعبية
احلوارية �أحد �أهم عنا�رص الرتاث ال�شعبى وجزءا مهما من الذاكرة والوجدان
اجلماعي لأي جمتمع ،فهي نتاج للتكوين الثقايف واحل�ضاري ,وانعكا�س للبيئة
الطبيعية واجلو االجتماعي ال�سائد ،فاللعب كن�شاط جذاب للطفل ي�ستهويه
منذ ال�صغر ،ينطلق من البيئة املحلية� ،ش�أنه �ش�أن بقية الأن�شطة االجتماعية
التى ين�ش�أ معها الطفل(فاروق خور�شيد .)1992،ي�ستخدم الطفل فى اللعب
ال�شعبى احلواري املواقف احلياتية وخرباته فى خلق عامله اخلا�ص به ويقوم ب�إعادة
تنظيم �أو�ضاع املوقف كما يرغب �أو كما يتمنى �أن يكون ويكرر خرباته ومهاراته
اخلال�صة من خالله ،بحيث يوفر لنف�سه �أكرب قدر من املتعة والراحة وي�شبع
رغباته وينف�س عن خمزون الطاقة املخزونة فى داخله ويحقق �أعلى م�ستوى
فى �إثبات �شخ�صيته وكيانه ووجوده فى هذا العامل(اللبابيدي وخاليله .)1993،
�إن تنظيم اللعب ب�صفة عامة واللعب ال�شعبى احلوارى ب�صفة خا�صة يجب
�أن يتم بب�ساطة وعفوية وتدرج ,ليتمكن الطفل من ممار�سة مهاراته احلركية
والفطرية بحرية ولطف ..واملعروف فى علم النف�س النمو (�أن الطفل منذ �سن
الثالثة ,ميتلك مهارات حركية طبيعية يقوم بها بعفوية واندفاع مثل :اجلري،
القفز  ،الت�سلق ،الرمي ،امل�شي على رجل واحدة ،ركوب الدراجة ) وجند �أن هذه
املهارات ت�ساعد على النمو املتوازن للج�سم من الناحية الع�ضلية والع�صبية
مما ينمى قدرات التوافق الع�ضلي الع�صبي (فتوح واحلميد .)2010،
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يعد اللعب ال�شعبى احلواري و�سيلة الطفل يف �إدراك العامل املحيط به،كما انه
و�سيلة ال�ستك�شاف ذاته وقدرته املتنامية  ،و�أداة دافعة للنمو تت�ضمن �أن�شطة
كافة العمليات العقلية  ،وو�سيلة للتحرر من التمركز حول الذات  ،وو�سيلة
تعلم فعالة تنمي كافة املهارات احل�سية واحلركية واالجتماعية واللغوية
واملعرفية واالنفعالية وحتى القدرات االبتكاريه لدى الطفل (النا�شف 2007،
ب) ،وهو كذلك �ساحة لتفريغ االنفعاالت �إذ انه ي�ساعد الطفل على �أن ينف�س
عن التوتر اجل�سمي واالنفعايل عنده (زهران .)1995،وت�سعى الدرا�سة احلالية
�إىل تناول �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى (
فل�سطني -م�رص -ال�سعودية -دول اخلليج العربى).

مشكلة الدراسة:
تربز قيمة اللعب يف مرافقته للحياة الب�رشية مند القدم  ،فهو �ضارب يف
القدم,حا�رضا يف جميع احل�ضارات و�أ�سفر هدا احل�ضور عن وجود ما ا�صطلح
على ت�سميته الألعاب ال�شعبية احلوارية  ،التى تلعب دورا كبريا يف تر�سيخ
ثقافات ال�شعوب  ،وحتتل مكانة مرموقة يف نفو�س الالعبون باعتبارها من �أهم
الو�سائل الرتفيهية (حممد .)2007،تلقى الألعاب ال�شعبية �إقباال كبريا  ،نظرا
ملا تتميز به من �سهولة وب�ساطة يف �أدائها  ،كما �إنها تتوجه لأكرب عدد ممكن من
اجلمهور وملختلف ال�رشائح االجتماعية  ،كما �أن هده الألعاب ال�شعبية تكون
مالئمة مع البيئة والثقافة والإمكانات املتوفرة  ,فهي منا�سبة للبيئة والعادات
والتقاليد لأنها نابعة من املجتمع  ،واىل جانب مالئمتها للبيئة  ،فهي كدالك
تتالءم وتتما�شى مع الظروف الطبيعية فنجد العاب خا�صة بال�صيف و�أخرى
بال�شتاء ورابعة بالربيع(مر�سى.)1999،
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تعترب الألعاب ال�شعبية احلوارية من �أكرث الفنون الت�صا ًقا بالبيئة والعادات
والتقاليد  ،وال �شك �أنها تنمو وتتطور مع حياة الأطفال  ،لأنهم ي�سعون �إىل
ابتكار لعبة جديدة من كائناتهم ال�صغرية يف حميطهم املحدود ،بل �أحيان ًا
من الكائنات غري املوجودة بفعل الإبداع واخليال ،فنجده يجعل خ�شبة ال�سلم
و�سيلة للتزحلق وي�صنع من الرمل تكوينات للبناء والر�سم والتلوين ،وبذلك
يعد اللعب ن�شاطا ً هاما ً ميار�سه الفرد ويقوم بدور رئي�س يف تكوين �شخ�صيته
من جهة وت�أكيد تراث اجلماعة �أحيانا ً من جهة �أخرى(اللبابيدي وخاليله .)1993،
يعد اللعب ال�شعبى احلواري ن�شاطا ً هاما ً ميار�سه الطفل فى حياته  ،ويقوم بدور
رئي�سي يف تكوين �شخ�صيته هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى يعمل على تنمية
مفهوم ذات ايجابي لدى الطفل (النا�شف�1999،أ) .يعترب اللعب يف الطفولة
و�سيط تربوي ي�سهم بدور هام يف التكوين النف�سي للطفل وتنمية مهارات
التفاعل االجتماعي لديه  ،كما انه ي�ساعد على �إ�شباع حاجاته املختلفة
(النا�شف2007،ب) .وفى �ضوء ما �سبق ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة احلالية
فى الت�سا�ؤل التايل :ما هى �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال فى
الوطن العربى ( فل�سطني -م�رص -ال�سعودية -دول اخلليج العربى) “ثقافة
احلوار”؟ وينبثق عن هذا الت�سا�ؤل الت�سا�ؤالت الفرعية التالية:
.1

1ما مفهوم احلوار؟

.2

2ما مفهوم الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال ؟

.3

3ما هى �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى ؟

.4

4ما هى ت�صنيفات الألعاب ال�شعبية احلوارية فى الوطن العربى ( فل�سطني-
م�رص -ال�سعودية -دول اخلليج العربى) والتحليل الثقايف لها ؟
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أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق ما يلى :
•الت�أ�صيل النظري ملفهوم الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال ومفهوم
ثقافة احلوار .
•�إبراز �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى
•تو�ضيح ت�صنيفات الألعاب ال�شعبية احلوارية فى الوطن العربى (
فل�سطني -م�رص -ال�سعودية -دول اخلليج العربى) والتحليل الثقايف لها.

منهج الدراسة
ا�ستخدم الباحثني يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي وذلك لو�صف
مو�ضوع الدرا�سة ،وحتليل بياناته ،وبيان العالقة بني مكوناته ،والآراء التي تطرح
حوله  ،والآثار التي يحدثها .
المبحث األول :مصطلحات الدراسة
أوال :مفهوم اللعب:

(�أ) اللعب فى اللغة  :ورد يف ل�سان العرب البن منظور �أن اللعب �ضد اجلد ونقول
لعب ،يلعب ،لعبا وتلعبا وتلعب(�أبو الف�ضل منظور  .) 1981 ،ويقال رجل لعبة
�أي كثري اللعب.وال�شطرجن لعبة والرند لعبة وكل ملعوب به فهو لعبة لأنه
ا�سم (الرازى�( ،) 1990 ،أني�س و�آخرون .) 1979 ،
(ب) املعنى اال�صطالحي للعب :تعددت التعريفات التى تناولت مفهوم اللعب
فنجد ويني كامني  Weiny Cominيعرفه ب�أنه �أي ن�شاط ميار�سه الطفل
دون �أية �ضغوط عليه من البيئة املحيطة به واملتمثلة يف بيئته العائلية
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واالجتماعية والطبيعية (اللبابيدي وخاليله . )1993،
ويرى بري�س � Percyأن اللعب هو كل ن�شاط يقوم به الفرد ملجرد الن�شاط دون �أدنى
اعتبارا للنتائج التي قد تنتج عنه ،وبحيث ميكن الفرد الكف عنه �أو اال�سرت�سال
فيه مبح�ض �إرادته.
وي�ؤكد روزمبالت � Rrozomblattأ ّن اللعب يعد ن�شاطا اجتماعيا حيث �أ ّن اللعب

يل �أو ال ّرمزي الذي يقوم به ّ
اخليا ّ
الطفل �إنمّ ا يعبرّ عن م�ستوى اللغة امل�ستم ّدة من
البيئة ومن املحيط االجتماعي الذي يعي�ش يف �إطاره .

فى حني يرى جود � Goodأ ّن اللعب هو ذلك الن�شاط املوجه �أو الن�شاط احل ّر -غري
املوجه -الذي يقوم به الطفل من �أجل حتقيق لذاته (.اللبابيدي وخاليله )1993،

.
ويكمل تعريف جود للعب تعريف �شابلن (  ) Chaplinالذى يعرف اللعب على
انه ن�شاط ميار�سه النا�س �أفرادا ً �أو جماعات بق�صد اال�ستمتاع ودون �أي دافع �آخر .
يعرف كل من حممد عبد الرحيم وعدنان عارف اللعب على �أنه ا�ستغالل طاقة
اجل�سم احلركية يف جلب املتعة النف�سية للفرد وال يتم اللعب دون طاقة ذهنية
�أي�ضا ً (عبد الرحيم وعارف . )1980،
تعرف كاترين تايلور اللعب على �أنه �أنفا�س احلياة بالن�سبة للطفل اى �أنه
حياته ولي�س جمرد طريقة لتم�ضية الوقت و�إ�شغال الذات فاللعب للطفل
هو كالرتبية واال�ستك�شاف والتعبري الذاتي والرتويح والعمل للكبار(اللبابيدي
وخاليله . )1993،
ومما �سبق ن�ستطيع القول بان اللعب هو عمليات دينامية تعرب عن حاجة
الطفل �إىل اال�ستمتاع وال�رسور ,و�إ�شباع امليل الفطري للن�شاط ,كما يعرب عن
�رضورة بيولوجية يف بناء ومنو �شخ�صية الطفل ،وهو �سلوك ذاتي اختياري �أو
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تكليف خارجي �أحيانا .
ثانيا:مفهوم األلعاب الشعبية الحوارية:

تعرف الألعاب ال�شعبية احلوارية ب�أنها ن�شاط بدين وحركي وذهني م�ستمد
من البيئة  ،له جذور تراثية نابعة من ذات الفرد دون �إجبار خارجي يحقق لذة
للممار�س ومتعة للم�شاهد وال يتطلب قوانني معقده (عفيفي .)1991،
وفى حني يعرف الباحثني الألعاب ال�شعبية احلوارية ب�أنها العاب حوارية (تعتمد
على احلوار فى �أدائها) م�ستمدة من البيئة وبالتايل فهي جزء من الثقافة ،
وتعبري عنها  ،كما �أنها عمليات دينامية تعرب عن حاجات الفرد �إىل اال�ستمتاع
وال�رسور ,و�إ�شباع امليل الفطري للن�شاط ,وقد تكون نابعة من �سلوك ذاتي
اختياري �أو تكليف خارجي �أحيانا.
ثالثا :مفهوم الحوار:

يطلق احل ِ َوار فى اللغ ًة على الرجوع عن ال�شيء واىل ال�شيء (منظور ،) 1981 ،
وهو م�شتق من احل َ ْور  ،وحمور ال�شئ �أي مركزه ونتحاور �أي نتناق�ش يف �أمر ما،
واحلوار هو  :مراجعة الكالم (�أني�س و�آخرون  ، ) 1979 ،واملحاورة  :هى املجاوبة �أو

مراجعة النطق والكالم يف املخاطبة والتحاور والتجاوب (منظور  ،) 1981 ،لذلك
كان ال بد يف احلوار من وجود طرفني متكلِّم وخماطب يتبادالن الدور يف �أجواء
هادئة بعيدة عن العنف والتع�صب فحينا ً يكون املتكلم مر�سال ً للكالم وحينا ً
متلقيا ً له � ،أي يكون املتكلم خماطبا ً حني ي�صمت لي�سمع كالم نظريه  ،وهكذا
يدور الكالم بني طرفني يف �إطار حلقة تبادلية يك�شف كل منهما عما لديه
َّ
فيت�شكل ج ّراء ذلك ما ميكن �أن ن�سميه باخلطاب
من �أفكار(الفتيانى،)2005،
امل�شرتك الذي تولده الق�ضية املتحاوَر فيها  ،وبذلك فاحلوار يف اال�صطالح

اللغوي هو ن�شاط عقلي ولفظي يقدم املتحاورون الأدلة واحلجج والرباهني التي
تربر وجهات نظرهم بحرية تامة من �أجل الو�صول �إىل حل مل�شكلة �أو تو�ضيح
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لق�ضية ما (بلجن.)1416،
المبحث الثاني :ثقافة الحوار
أوال :الحوار فى القران الكريم:

�إن مفهوم الثقافة احلوارية جزء م�ؤ�صل من منهاج عقيدتنا النابعة من قر�آننا
وتاريخنا العريق  ،فثقافة احلوار لي�س عنوانا ً مبهما ً �أو حديثا ً جديدا ً ابتدعه
النا�س  ،بل هي ن�صو�ص كتابية وا�ضحة يف �رشيعتنا التي مل تغفل عن هذا
اجلانب النف�سي الهام (ح�سني .)2001،يعد القران الكرمي الكتاب الذي ننتهج
منه د�ستور حياتنا  ،والذي قدم درو�س وعرب يف التحاور على خمتلف الأنواع وذلك
على النحو التايل :
بلى ولكن
•“ و�إذا قال �إبراهيم ِّ
حتي املوتى؟ قال �أومل ت�ؤمن؟ قال َ
رب �أرين كيف ِ
ليطمئن قلبي .قال فخذ �أربعة من الطري ف�صرُ ُه َّن �إليك ثم اجعل على

ِّ
كل جبل منهن جزءًا ثم ادعه َّن ي�أتينك �سعيًا واعلم �أن اهلل عزيز حكيم “

(�سورة البقرة ؛ الآية . .)260

حاج �إبراهيم يف ربِّه �إن �أتاه اهلل امللك �إذ قال �إبراهيم ربي الذي
•“�أمل ترَ �إىل الذي
َّ
أحي و�أميت .قال �إبراهيم ف�إن اهلل ي�أتي بال�شم�س من
يحي ومييت .قال �أنا � ِ
ِ

امل�رشق ف�آتِ بها من املغرب .فبهت الذي كفر واهلل ال يهدي القوم الظاملني”
(�سورة البقرة ؛ الآية .)258

�ص ِّدي ًقا نَّبِيًّا �ِ ،إ ْذ َقا َل لِ أَبِي ِه يَا �أَبَتِ لمِ َ
ِيم ِ�إن َّ ُه َكا َن ِ
•وَا ْذ ُك ْر فيِ ا ْلكِ ت ِ
َاب ِ�إ ْبرَاه َ
نك َ
�س َم ُع وَ اَل ي ُ ْب�صرِ ُ وَ اَل ي ُ ْغنِي َع َ
�ش ْيئًا  ،يَا �أَبَتِ �إِنيِّ َق ْد َجاءنيِ ِم َن
ت َْعبُ ُد َما اَل ي َ ْ
�س ِويًّا  ،يَا �أَبَتِ اَل ت َْعبُ ِد َّ
ال�ش ْي َ
ِك �صرِ َ ً
ِك َفاتَّبِ ْعنِي �أَ ْهد َ
م َما لمَ ْ يَ�أْت َ
طا َن
ا ْل ِع ْل ِ
اطا َ
�إِ َّن َّ
ال�ش ْي َ
�س َ
�صيًّا  ،يَا �أَبَتِ �إِنيِّ �أَخَ ُ
طا َن َكا َن ل ِلرَّ ْح َم ِن َع ِ
اب ِّم َن
ك َع َذ ٌ
اف �أَن يمَ َ َّ
َكو َن ل َّ
ِل�ش ْي َ
الرَّ ْح َمن َفت ُ
ِيم لَئِن
ِب �أَ َ
نت َع ْن �آل َِهتِي يَا �إِ ْبراه ُ
طا ِن وَلِيًّا َ ،قا َل �أَرَاغ ٌ
�ست َْغ ِفر ُ ل َ َ
�سلاَ ٌم َعلَ ْي َ
ج َمن َ
ك رَبِّي �إِن َّ ُه
لمَّ ْ ت َنتَ ِه َ أ
َّك وَ ْ
�س�أَ ْ
ك َ
ج ْرنيِ َملِيًّا َ ،قا َل َ
اه ُ
لَ ْر ُ
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َكا َن بِي َح ِفيًّا (�سورة مرمي ؛ الآيات . ) 47 – 41

ك فيِ ز َ ْوجِ َها وَت ْ
�س ِم َع اللهَّ ُ َق ْو َل الَّتِي تجُ َادِل ُ َ
�س َم ُع
َ�شتَكِ ي �إِلىَ اللهَّ ِ وَاللهَّ ُ ي َ ْ
• َق ْد َ
�سمِي ٌع ب َ ِ
�صريٌ(�سورة املجادلة ؛ الآية .) 1
تحَ َاوُر َ ُك َما �إِ َّن اللهَّ َ َ
ثانيا :الحوار فى السنة النبوية الشريفة:

مل تبتعد �سنة نبينا الكرمي عن تلك القواعد والثقافة احلوارية �سواء كانت
حوارات �أ�رسية �أو تربوية �أو اجتماعية �أو عقائدية ف�أر�سى نبينا الكرمي حممد
عليه ال�صالة وال�سالم قاعدة التفاهم واحلوار بني املحيطني به على اختالف
�أجنا�سهم ف�إن كان يف موقف تربوي يتحاور ب�أ�سلوب تعليمي ت�أ�صيلي  ،و�إن كان
يف موقف حياتي �أ�رسي غر�س مفهوم الت�أ�صيل الأ�رسي ويتجلى ذلك يف حواراته
التالية ؛
(أ) حوار نبوي أسري:

عن عائ�شة قالت :دخل علي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أنا �أبكي
.فقال :ما يبكيكِ ؟
فقلت فاطمة �أغ�ضبتني فدعا فاطمة وقال لها :
يا فاطمة ! �أغ�ضبت عائ�شة ؟ قالت :نعم ! يا ر�سول اهلل .
فقال� :أل�ست حتبني من �أحب ؟
قالت  :نعم ! .
قال  :وتبغ�ضني من �أبغ�ض ؟
قالت  :بلى !
قال  :ف�إين �أحب عائ�شة  ،ف�أحبيها .
قالت فاطمة  :ال �أقول لعائ�شة �شيئا ً ي�ؤذيها �أبدا (رواه �أبو يعلى والبزار ب�إ�سناد
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�صحيح).
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) :
�إن �رش النا�س عند اهلل منزلة يوم القيامة من تركه النا�س اتقاء �رشه) “رواه
البخاري) “ البخاري.)1981،
عن �أبي هريرة قال جاء رجل من بنى فزارة �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال
�إن امر�أتي ولدت غالما �أ�سود فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هل لك من �إبل
قال نعم قال فما �ألوانها قال حمر قال هل فيها من �أورق قال �إن فيها لورقا قال
ف�أين �أتاها ذلك قال ع�سى �أن يكون نزعة عرق قال وهذا ع�سى �أن يكون نزعة
عرق .
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن يهودا ً �أتوا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فقالوا( :ال�س�آم عليكم) ،فقالت عائ�شة :عليكم ،ولعنكم اهلل،
وغ�ضب اهلل عليكم ،قال ( :مهال ً يا عائ�شة ،عليك بالرفق ،و�إياك والعنف
والفح�ش)
قالت� :أو مل ت�سمع ما قالوا ؟
قال� :أو مل ت�سمعي ما قلت ؟ رددت عليهم ،في�ستجاب يل فيهم ،وال ي�ستجاب
لهم ّ
يف “رواه البخاري“ (البخاري.)1981 ،
(ب) حوار نبوي تربوي :

حدثني مالك عن �صفوان بن �سليم عن عطاء بن ي�سار �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �س�أله رجل فقال يا ر�سول اهلل �أ�ست�أذن على �أمي فقال نعم قال
الرجل �إين معها يف البيت فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ست�أذن عليها
فقال الرجل �إين خادمها فقال له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ست�أذن
عليها �أحتب �أن تراها عريانة قال ال قال فا�ست�أذن عليها � ،إن هذا احلوار �أو�صل
ال�سائل �إىل نتائج وا�ضحة فيها غاية الأدب واالحرتام والتوقري للأمهات املحارم
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من الأخوات واخلاالت والعمات حيث يجب عند �إرادة الدخول �إليهن اال�ستئذان
عليهن قبل الدخول) البخاري.)1981 ،
عن املقداد بن الأ�سود انه قال يا ر�سول اهلل �أر�أيت �إن لقيت رجال من امل�رشكني
فقاتلني ف�رضب �إحدى يدي بال�سيف فقطعها ثم الذ مني ب�شجرة فقال
�أ�سلمت هلل ف�أقتله يا ر�سول اهلل بعد �أن قالها قال ال تقتله  ،فقلت يا ر�سول
اهلل �إنه قطع �إحدى يدي ثم قال ذلك بعد �أن قطعها ف�أقتله  ،قال ال تقتله ف�إنه
مبنزلتك قبل �أن تقتله و�إنك مبنزلته قبل �أن يقول كلمته التي قال “ رواه البخاري
وم�سلم “( النووى1422،هـ).
ثالثا :آداب الحوار :

ومن �أهم �آداب احلوار ما يلى :
إخالص المحاور النية هلل تعالى

 :خال�ص النية هلل عز وجل  ،وابتغاء وجهه الكرمي قبل

الدخول يف احلوار جتعل �أطراف احلوار يحر�صون على حتقيق �أكرب فائدة منه
(احلبيب1422،هـ).
توفر العلم في المحاور  :قبل �أن يدخل املحاور يف احلوار ال بد �أن يكون لديه العلم مبو�ضوع
املحاورة  ،حتى يف احلوار التعليمي  ،ف�أحد الطرفني لديه العلم الكايف لدخوله
يف املحاورة  ،والطرف الآخر يعرف �شيئا على الأقل عن مو�ضوع املحاورة  ،فهو ال
ي�أتي للمحاورة وهو خايل الذهن منه  .واملحاور ال يحاور يف مو�ضوع يجهله بل
البد من �أن العلم �إال �إذا كان �سائال يهدف �إىل معرفة احلقيقة واال�ستفادة منها
(زمزمى.)1422،
صدق المحاور� :إن توافر ال�صدق يف املتحاورين له قيمته الكبرية يف جناح املحاور فوجود
�ضد هذه ال�صفة وهي الكذب يفقد طريف املحاورة �أمانتهم ويتطرق ال�شك
يف �صدقهم � ،إن اعتماد املحاور ال�صدق يف كالمه يك�سبه قوة يف حماورته ،
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فكلما مت�سك بهذه ال�صفة كان لهذا الأثر البليغ يف �إقناع حماوريه ب�صحة
دعواه و�سالمة ق�ضيته  .واملحاور ال�صادق يجعل لكل كلمة قيمة وا�ضحة ت�ؤثر
فيمن يتحاور �أو ي�ستمع له فكل �أقواله لها وزنها  ،و�أما لو كان كاذبا يف �أقواله
ف�إن �أغلب كالمه و�إن كان ظاهره ال�صحة ف�إنه ال ي�ؤخذ به وال تكون له قيمة
عند حماوريه �أو حتى امل�ستمعني له ؛ لأنه فقد امل�صداقية التي كان يتمتع بها
(زمزمى.)1422،
الصبر والحلم � :إن البع�ض ي�ضيق �صدره ب�رسعة يف املحاورة حتى و�إن كان الطرف
الآخر ال يخالفه يف الر�أي  ،وهذا �أمر خطري لأنه ال يتمكن من �رشح �أو تو�ضيح
وجهة نظره  ،ف�ضال على �أنه لن ي�ستطيع الدفاع عنها عند املخالفة  ،ولذا
يجب �أن يت�صف املحاور بال�صرب واحللم قبل دخوله يف املحاورة (احلبيب1422،هـ).
الرحمة � :إن من ال�صفات التي يت�صف بها املحاور امل�سلم هي الرحمة  ،وهي رقة
القلب وعطفه  ،والرحمة يف احلوار لها �أهمية فاملحاور حني يت�صف بها جتد
فيه �إ�شفاقا على من يتحاور معه وميال �إىل �إقناعه باحل�سنى فهو ال يعد على
خ�صمه الأخطاء للت�شفي منه .
االحترام � :إن اختالف وجهات النظر مهما بلغت بني املتحاورين ف�إن ذلك ال مينعهم
من االحرتام والتقدير � ،إن االحرتام املتبادل يجعل الأطراف املتحاورة تتقبل احلق
وت�أخذ به (زمزمى1422،هـ).
رابعا �:أهمية احلوار:

•يولد �أفكار جديدة
•ين�شط الذهن.
•ي�ساعد على تبادل الأفكار بني النا�س وتتفاعل فيه اخلربات.
•ي�ساعد على الو�صول �إىل احلقيقة (دميا�س.)1999،
•ي�ساعد على تنمية التفكري و�صقل �شخ�صية الفرد .
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خامسا :صفات المحاور :

للمحاور �صفات من �أهمها:
•قدرته على التعبري.
•حلمه و�سعة �صدره(احلبيب1422،هـ).
•علمه مبا يحاور.
•�رسعة البديهة ،وا�ستح�ضار ال�شواهد ،والذكاء ،ويجمعها
•احلكمة اى العلم والفهم والتعبري (الفتيانى.)2005،
المبحث الثالث :األلعاب الشعبية الحوارية
أوال:أسباب االهتمام باللعب الشعبي الحواري :

يرجع االهتمام بالألعاب ال�شعبية لأ�سباب عديدة نوجزها يف:
�إعطاء الأطفال �صورة حية عن �ألعاب كان ميار�سها الآباء والأجداد يف طفولتهم.احلفاظ على تراث الأمة لأن الألعاب جزء مهم من هذا الرتاث (خور�شيد.)1992،الألعاب ال�شعبية ت�ساهم كثريًا يف منو الطفل االجتماعي واالنفعايل واجل�سميوالعقلي ،وهذا ماال تفعله الألعاب احلديثة.
-انت�شار

الألعاب

الأجنبية

والإلكرتونية

التي

�سلبت

اهتمام

الأطفال(ح�سني.)2000،
�إثراء الدرا�سات عن الألعاب ال�شعبية وت�أثريها وت�أثرها باملجتمع.-الألعاب ال�شعبية تتناول �أمورًا كثرية عن عادات املجتمع وتقاليده وعن دورة

حياة الطفل ووالدته وقيم املجتمع و�أحواله املادية والثقافية (خور�شيد.)1992،
ثانيا:خصائص األلعاب الشعبية الحوارية:

توجد جمموعة من اخل�صائ�ص التي تخت�ص بها الألعاب ال�شعبية احلوريه دون
غريها من الألعاب وتتمثل هذه اخل�صائ�ص يف ما يلي:
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 متنوعة يف �أ�شكالها و�أمناطها يف خمتلف الأعمار ،وحتتاج �إىل و�سائط لفظيةورمزية ،ومتار�س ب�صورة جماعية يف الغالب ولها �أبعادها املختلفة بخالف املتعة
والت�سلية فهي متنح الأطفال القدرة على النمو االجتماعي وبناء ال�شخ�صية
(حممد.)2007،
 تتميز باحلرية �أثناء املمار�سة ،وتغيب عنها احلوافز املادية ،ويوجد لها قواننيوحدود يف كل لعبة ،وتت�أثر بالبيئة التي ميار�س فيها ،كما تتميز بقدرتها على
تنمية االبتكار لدى الأطفال ،فيقوم الطفل ب�صنع الأدوات الالزمة للعبة من
املواد الأولية املتاحة له يف البيئة التي يعي�ش فيها ،كما تتميز هذه الألعاب
بارتباطها بالأهازيج ال�شعبية ،والأنا�شيد التي تتوارثها الأجيال.
 ويغلب كثريًا على الألعاب ال�شعبية احلورية �أنها قابلة لل�شيوع واالنت�شاريف املناطق التي تت�شابه يف القيم والعادات والتقاليد ،فلي�س م�ستغربًا �أن جند

لعبة متار�س يف بالد ال�شام وفل�سطني ،وميار�سها الأطفال يف املجتمع اخلليجي
أي�ضا يف بالد املغرب العربي (مر�سى.)1999،
وجندها � ً
 تتميز خ�صائ�ص الالعبني ب�أنهم يتماثلون يف املرحلة العمرية ،وجند �أن بع�ضالألعاب تتخ�ص�ص فيها الفتيات ،و�أخرى للأوالد ،ويف بع�ض الألعاب ي�شرتك كال
اجلن�سني� ،أو �إىل مرحلة عمرية معينة .ورمبا ي�شرتك الأطفال يف مرحلة اللعب
جميعهم ب�أنهم ميرون يف مرحلة حرجة جتاه اكت�شاف الذات والإح�سا�س بها،
ويتميزون بحب املناف�سة والتعاون و�إثبات الوجود ،وتكوين ال�صداقات والقبول
واالنفعاالت ال�رسيعة.
 ال حتتاج ملع ّدات خا�صة �أو �أدوات ريا�ضية معقدة كما �أنها ال حتتاج ملالعبخا�صة.
 -لها طابع حمبب ي�ستهوى الالعبني ملا تهدف �إليه من �إظهار املهارة والق ّوة
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و�رسعة البديهية.
 ال حتتاج لنوع خا�ص �أو مهارات زائدة بل هي التي تربي املهارات. ب�سيطة يف فهمها و�أدائها حتكمها قوانني �سهلة. تعمل على مترين و تنمية �رسعة اخلاطر وح�ضور البديهة. م�شوقة تدعو للإقبال عليها. قليلة التكاليف بل �أن بع�ضها ال يكلف �شيئا وهذه حقيقة اقت�صادية ها ّمة(حممد.)2007،
ثالثا :شروط ممارسة األلعاب الشعبية الحوارية:

يراعى عند ممار�سة الأطفال لألعابهم ال�شعبية احلوارية �أن تتم وفق ال�رشوط
التالية:
•�أن تنفذ ب�سهولة وب�ساطة ,دون بذل جهد كبري ,نظرا ً ل�ضعف ع�ضالت
الطفل وليونة �أع�ضائه.
•�أن ميار�سها الطفل ب�شكل حر وعفوى ,دون قيود و ينتقل بني �أ�شكال الألعاب
املتنوعة الفردية واجلماعية (مر�سى.)1999،
•�أن ترتك احلرية للطفل ,فى اختيار احلركات التى يحبها �أو ي�سهل عليه
تنفيذها وعدم �إلزامه بحركات �صعبة ,يف�شل فى �أدائها ,فتولّد لديه
النفور من اللعب.
•الرتكيز على �ألعاب امل�سابقات واملناف�سات واملطاردات والهروب ,لأن الطفل
يرغب فيها وينفذها بحما�سة لفرتة طويلة ,دون تعب وال ملل.
•تنفيذ الألعاب واحلركات اجلماعية ,مب�صاحبة املو�سيقى �أو الغناء �أو الأداء
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التمثيلي (عبد اخلالق.)1993،
•اختيار �ألعاب لها �أهداف تربوية حمددة ويف نف�س الوقت مثرية وممتعة .
•�أن تكون قواعد اللعبة �سهلة ووا�ضحة وغري معقدة .
•�أن تكون اللعبة منا�سبة خلربات وقدرات وميول الطفل .
•�أن تكون اللعبة من بيئة الطفل (حممد.)2007،
رابعا  :تصنيف األلعاب الشعبية الحوارية:

تعترب الألعاب ال�شعبية احلوارية من �أكرث الفنون الت�صا ًقا بالبيئة والعادات
والتقاليد وال �شك �أنها تنمو وتتطور مع حياة الأطفال لأنهم ي�سعون �إىل
ابتكار لعبة جديدة من كائناتهم ال�صغرية يف حميطهم املحدود ،بل �أحيان ًا
من الكائنات غري املوجودة بفعل الإبداع واخليال ،فنجده يجعل خ�شبة
ال�سلم و�سيلة للتزحلق وي�صنع من الرمل تكوينات للبناء والر�سم والتلوين
(�إ�سماعيل  .)1977،وقد اختلفت وجهات نظر املهتمني بالفن ال�شعبي حول
كيفية تق�سيمها وت�صنيفها �إىل جمموعات متباينة ،ومن ذلك تق�سيم
املجل�س الدويل للألعاب ال�شعبية يف باري�س والذي و�ضع جدوال ً يت�ضمن
الألعاب ال�شعبية مع تق�سيماتها وذلك على النحو التاىل :
 �ألعاب الأطفال وت�ضم الألعاب التي اخرتعها الكبار وال�صغار و�ألعابالأطفال اللفظية واجلماعية.
 �ألعاب احلظ والطالع التي فيها خفة احلركة اليدوية واخلداع الب�رصي. �ألعاب القوى مثل �ألعاب الرمح. �ألعاب الذكاء مثل �ألعاب التمويه و�رسعة البديهة ،والألعاب احلجرية(الدمردا�ش .)1987،
ويق�سم الباحثني الألعاب ال�شعبية احلوارية �إىل ما يلى :
(أ) األلعاب الشعبية الحوارية الكلية :
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�أدائها ب�شكل كلى مثل لعبة النحلة والدبور ولعبة حدرة بدرة ولعبة قمرة
�شربة ولعبة خروف م�سل�سل ولعبة الكريكمه .
(ب) األلعاب الشعبية الحوارية الجزئية :وهى الألعاب ال�شعبية التى تعتمد على احلوار فى
�أدائها ب�شكل جزئى ( ميثل احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة ) مثل لعبة كرة
ال�رشاب “اخلرق والع�صى” ولعبة نور ولعبة احل ِـــيا والعرايـ�س ولعبة بريد بريد
احلديد لعبة ال�رس�سيبة ولعبة الغطي�سة ولعبة ال�شويكة.
املبحث الرابع� :أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى:

تعترب الألعاب ال�شعبية احلوارية و�سيطا ً تربويا يعمل بدرجة كبرية على ت�شكيل
�شخ�صية الطفل ب�أبعادها املختلفة ؛ متى �أح�سن تخطيطها وتنظيمها
والإ�رشاف عليها حتى ت�ؤدي دورا ً فعاال يف تنظيم التعلم  ،الأمر الذى يعك�س
مدى �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية على الطفل والتى تتمثل فى التاىل:
أوال :تنمية القيادة:

ت�ساعد الألعاب ال�شعبية احلوارية على تنمية القيادة يف اللعب الن القيادة
لي�ست جمرد املحافظة على النظام يف املالعب ,لأن هذا ميكن �أن يقوم به �أي
�شخ�ص له من ال�سلطة وقوة ال�شخ�صية ولو �شيئا ً ي�سريا .ولكن املق�صود
بالقيادة هو الدور الإيجابي الذي يقوم به الرائد الفرد �أو اجلماعية الرائدة.
فالرائد ,وهو دائم االت�صال بالأفراد معتمدا فى ذلك على احلوار الدميقراطي الذى
يتم قبل �أو �أثناء اللعب والذى يعمل على توزيع امل�س�ؤوليات على �أع�ضاء جماعة
اللعب بقدر مت�ساوٍ و�صيغة عادلة فى �إطار جو من الت�سامح مبا ي�ساعد ذلك
على متا�سك جماعة اللعب  ,والتعاون بني �أفرادها الأمر الذى يحول �أو مينع وقوع
الأفراد يف مواقف �أو م�شكالت تعوق ن�شاطهم ,وبهذه الطريقة يتعلم الأفراد
النظام و�ضبط النف�س يف عالقاتهم فتقل اخلالفات بينهم ،وتزيد رغبة الأفراد
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فى امل�شاركة يف اللعب وحتمل امل�س�ؤولية  ،و�إتباع التعليمات التي تفر�ضها
اجلماعة �أو القائد (املاحى .)1993،
ثانيا  :التربية:

تتمثل �أهم الأدوار الرتبوية للألعاب ال�شعبية احلوارية فيما ي�أتي :
.1

1هى و�سيلة تربوية يتمكن الفرد بوا�سطتها من �إحداث تفاعل مع عنا�رص
البيئة وموجوداتها مما ي�ؤدي �إىل تنمية �شخ�صيته التي ت�ؤثر يف �سلوكه مع
الآخرين(�صالح.)1993،

.2

2تعد الألعاب ال�شعبية احلوارية �أداة فعالة ت�ساعد على معرفة الفروق
الفردية لدى الأطفال للتمكن من تعليمهم ح�سب قدرات و�إمكانيات كل
منهم .

.3

3ت�ساعد الألعاب ال�شعبية احلوارية فى بناء �شخ�صية الأطفال اجتماعيا ً
فيبتعدون عن الأنانية وحب الذات وينفتحون على حب اجلماعة وي�شعرون
مبدى ارتباطهم بها فتقوى عالقتهم مبن حولهم ونتيجة لهذا يتعلم
الأطفال قواعد ال�سلوك والتوا�صل مع الآخرين والتكيف معهم فيتكون
لديهم نظام �أخالقي قيمي من خالل ذلك ويكت�سب الأطفال معايري
ال�سلوك االجتماعية املقبولة (زهران.)1995،

.4

4لي�ست الألعاب ال�شعبية احلوارية �أداة توا�صل بني الأطفال فح�سب بغ�ض
النظر عن لغاتهم وثقافتهم وبيئاتهم بل انه �أداة للتوا�صل والتفاهم مع
الكبار �أي�ضا ً .

.5

5هى و�سيلة بناءة لنمو �شخ�صيات الأطفال وتوازنها داخليا ً لأنها تلبي
رغباتهم وت ُ�شبع ميولهم �إىل حب املعرفة والإطالع  ،مما ي�ساعد على فهم
�شخ�صياتهم والك�شف عن قدراتهم عقليا ً ونف�سيا ً وثقافيا ً والعمل
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على تطوير هذه ال�شخ�صيات وتوازنهم االنفعايل والعاطفي و�إك�سابهم
بع�ض املفاهيم والقيم التي ت�ساعدهم على التكيف مع البيئة وتنمية
مهاراتهم وقدراتهم (جراوات.)1998،
ثالثا  :التعلم:

يُع ّرف التعلم با�ستخدام الألعاب ال�شعبية احلوارية ب�أنه ن�شاط موجه يقوم
به الأطفال لتنمية �سلوكهم وقدراتهم العقلية واجل�سمية والوجدانية ،
ويحقق يف نف�س الوقت املتعة والت�سلية ؛ و�أ�سلوب التعلم با�ستخدام الألعاب
ال�شعبية احلوارية هو ا�ستغالل �أن�شطة الألعاب ال�شعبية احلوارية يف اكت�ساب
املعرفة وتقريب مبادئ العلم للأطفال وتو�سيع �آفاقهم املعرفية  .وفى �ضوء
التعريف ال�سابق يت�ضح لنا �أن فوائد الألعاب ال�شعبية احلوارية فى التعلم
تتمثل فى التاىل :
.1

1يتعلم الطفل التعاون واحرتام حقوق الآخرين .

.2

2يتعلم الطفل احرتام القوانني والقواعد ويلتزم بها (زهران. )1995،

.3

3يكت�سب الطفل الثقة بالنف�س واالعتماد عليها وي�سهل اكت�شاف قدراته
واختبارها

.4

4يوفر اللعب فر�صا نادرة الكت�ساب املعلومات واملعارف من خالل اللعب
والتفاعل مع الآخرين يف �أدوار اللعب يف البيت واملدر�سة وخارجها.

.5

5يتعلم الطفل من الألعاب ال�شعبية احلوارية كيف يحل امل�شكالت فهو
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يركب �أجزاء خمتلفة من اللعبة �إذا انك�رست �أو يكون �ألعابا خمتلفة
ب�أدوات و�أ�شياء ب�سيطة موجودة يف البيئة وهو بذلك يتعلم كيف يحل
امل�شكالت التي تواجهه ويحمل هذه اخلا�صية �إىل املدر�سة مما ي�ساعد على
حل امل�شكالت يف املدر�سة �سواء ما يتعلق باملواد املدر�سية �أو امل�شكالت مع
الأ�صدقاء (عفيفى 1993،
.6

6يتعلم الطفل من الألعاب ال�شعبية احلوارية االنتباه والرتكيز حيث �أنه
يركز �أثناء لعبه وخ�صو�صا الطفولة املت�أخرة ,وي�أخذ الطفل هذه الإ�ضافة
( االنتباه) �إىل املدر�سة حيث ت�ساعد على الرتكيز مع املدر�سني يف احل�ص�ص
الدرا�سية (نادية عبد احلميد الدمردا�ش.)1987،

.7

7تعد و�سيلة تعليمية يدرك الأطفال بوا�سطتها معاين الأ�شياء ومفاهيمها
فيجعلهم قادرين على التكيف مع واقع احلياة .

.8

8يتعلم كيف يتعامل مع الأرقام والألوان ,حيث �أن هناك �أنواع عديدة من
اللعب يتعلم منها الطفل خربات ومهارات تفيده يف حياته الدرا�سية ,مثل
التعامل مع الألوان املختلفة حيث �أن الطفل �أثناء لعبه يرى �ألوان خمتلفة
يف �ألعابه وما يحيط بها ,مما ي�ساعد الطفل على تعلم هذه الألوان والتعامل
معها وهكذا بالن�سبة للأرقام التي تفيد الطفل يف املرحلة الدرا�سية.

.9

9يفيد اللعب ال�شعبى احلوارى يف تنمية املح�صول اللغوي لطفل املدر�سة,
حيث �أن الطفل عندما يلعب ف�إنه يتعلم كلمات جديدة مما يزيد حم�صوله
اللغوي (ح�سني.)2000،

رابعا :تحقيق النمو الشامل المتكامل للطفل:

ال يقت�رص ت�أثري الألعاب ال�شعبية احلوارية على جانب دون الآخر من جوانب النمو
بل هو ت�أثري �شامل وعام على جميع جوانب حياة الطفل  ،ويت�ضح ذلك على

338

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

النحو التاىل :
أ -تأثير األلعاب الشعبية الحوارية على الجانب الجسمي:

تعتبرّ الألعاب ال�شعبية متنف�سا حقيقيا للفرد  ،وطريقه لبذل املجهود
والطاقة .ف�أغلب الألعاب ال�شعب ّية احلوارية �إ ّن مل نقل كلها تعتمد على احلركة
واملهارات البدنية ،فالألعاب ال�شعب ّية احلوارية فر�صة يتمكن من خاللها الفرد
من اكت�ساب مهارات حركة تطور قدراته ومهاراته البدنية ،فت�صبح حركاته

دقيـقة وثابتة من خالل �أداءه لألعاب بالرمي (الدمردا�ش.)1987،
تركز الألعاب ال�شعبية احلوارية يف �أداءها على حركة اجل�سم واملهارات البدنية.
فاللعبة ال�شعبية احلوارية بكل �أ�شكالها وطرق ممار�ستها ت�ساعد على منو
اجل�سم منوا �سليما .كما ي�ساعد هذا الن�شاط على تن�شيط الدورة الدموية
واجلهاز التنف�ســــي واله�ضمي والع�صبي فالألعاب ال�شعبية احلوارية من
خالل ما تعتمد عليه من حركة ف�إنها متكن الطفل من �أن ي�صبح ن�شيطا،
قويا يحافظ على لياقته البدنية وبالتاىل النمو ال�صحى جل�سم الطفل فهو
امل�ساعد الأول على تطوير ومنو وت�شكيل �أع�ضاء ون�ضج و�إك�ساب الطفل املهارات
احلركية املختلفة التي ت�ساعد على حتقيق العديد من الأهداف الرتبوية(حممد
عمر عبد الر�سول. )2004،
ب -تأثير األلعاب الشعبية الحوارية على الجانب العقلي:

•تنمي الألعاب ال�شعبية احلورية لدى الطفل الفطنة واليقظة وتعلمه
الرتكيز وتدربه على التفرقة بني ال�صواب واخلط�أ خا�صة
•يتلقى الطفل املبادئ املعرفية الأوىل كالوعي باملكان والزمان والتعرف على
االجتاهات من خالل ممار�سته الألعاب.
•ت�ساعد الألعاب ال�شعبية احلورية على تطور بع�ض مهارات النمو اللغوى
لدى الطفل (�صابر.)1993،
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•تعمل الألعاب ال�شعبية احلوارية على تن�شيط القدرات العقلية وحت�سن
املوهبة الإبداعية لدى الأطفال .
•ينمى حب اال�ستطالع حيث يكون الطفل ف�ضوليا يحب ا�ستطالع الأ�شياء
ومعرفة خوا�صها مما ي�ساعد ذلك يف البحث واملناق�شة يف ما يتعلق باملواد
الدرا�سية واملعلومات التي يتلقاها يف املدر�سة(املاحى.)1993،
•ت�ساعد الألعاب ال�شعبية احلورية يف منو الذاكرة والتفكري والإدراك والتخيل
للطفل (الدمردا�ش.)1987،
ج -تأثير األلعاب الشعبية الحوارية على الجانب االجتماعي والنفسى:

تعد ال�صفة الغالبة على الألعاب ال�شعبية احلوارية �أنها تكون فى نطاق
املجموعات الأمر الذى يكون له عمق الأثر على العالقات االجتماعية فهي
ت�ساعد الفرد على تنمية ح�س امل�شاركة والقدرة على االندماج والربط
عالقات مع �أطراف �أخرى مما يعزز انتماء الطفل للجماعة مبا ي�ساعد على
النمو االجتماعي له .يتقم�ص الطفل �أثناء ممار�سة الألعاب ال�شعبية احلورية
دورا حمددا ويدخل يف تفاعل مع الآخرين �سواء عالقات مناف�سة ( ت�ضاد) �أو
عالقة م�شاركة وتدعيم  ،كما �أن هذه الأدوار التي بتقم�صها الفرد متكنه من
اال�ستعداد لتقم�ص �أدوار يف امل�ستقبل� .إ ّن م�شاركة الطفل لغريه من الأطفال
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لإحدى الألعاب ال�شعبية احلوارية له جلى الأثر يف بناء عالقات �صـــــــداقة
وبالتايل يكون �أكرث اجتماعية .وا�ستيعاب القيم واملبادئ اجلماع ّية والتقاليد

والأعراف االجتماع ّية (زهران . )1990،
خامسا  :العالج :

تعد الألعاب ال�شعبية احلوارية و�سيلة عالجية ت�ساهم يف الك�شف عن
اال�ضطرابات النف�سية والعقلية والعاطفية لدى الأطفال وم�ساعدتهم على
التخل�ص من امل�ؤثرات واالنفعاالت لإعادة التوازن �إليهم كما ي�ساعد اللعب
املربني على �إيجاد طرق عالجية حلل م�شاكل الأطفال وا�ضطراباتهم ح�سب
مدر�سة التحليل النف�سي عند فرويد (زهران . )1995،
المبحث الخامس :نماذج األلعاب الشعبية الحوارية فى الوطن العربى ( فلسطين -مصر -السعودية -دول الخليج العربى)
والتحليل الثقافي:
(أ) نماذج األلعاب الشعبية الحوارية الكلية:

تعد الألعاب ال�شعبية احلوارية نوعا من �أنواع الرتاث الذي ينبغي املحافظة عليه
لأنه يعرب عن روح الأمة وقيمها وعاداتها و�أ�سلوب حياتها و�سنعر�ض هنا بع�ض
الألعاب ال�شعبية احلورية الكلية كنماذج للألعاب ال�شعبية التي ميار�سها
الأطفال تقريبًا يف معظم �أنحاء الوطن العربي (مثل م�رص  -اململكة العربية
ال�سعودية – دول اخلليج العربي  -الأردن -فل�سطني – �سوريا – اجلزائر -اليمن )
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ومن ابرز هذه الألعاب ال�شعبية احلوارية ما يلى :
لعبة النحلة والدبور
عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الأطفال من عمر � 10 6-سنوات

مكونات اللعبة:

 تتكون من طفلني -حتتاج �إىل م�ساحة للعب

طريقة اللعب
(احلوار) :

دالالتها الرتبوية :

ميار�سها كل طفلني مع بع�ض � ،أحدهما ميثل النحلة والآخر ميثل
الدبور ،وملا كان العداء مت�أ�صال ً بني النحلة والدبور ،لذلك يقف الالعبني
متدابرين ومتال�صقني بالظهر ،وي�شابكان �أيديهما ببع�ض ،ف�إذا ركع كل
منهما حمل الثاين على ظهره ،وبذلك يتبادالن الركوع ومع كل حركة
يقوالن:
الأول مع ركوعه� :أنا النحلة
الثاين مع ركوعه� :أنا الدبور
الأول مع ركوعه� :أنا م�سافر
الثاين مع ركوعه :على ا�ستامبول
الأول مع ركوعه� :شوجب لك معي؟
الثاين مع ركوعه  :حنة و�صابون
وهكذا يكرران اللعب.
الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية واحلركية
واحل�سية:
 تعلم لعب الأدوار وال�شعور بالر�ضا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون. تنمية املح�صول اللغوي. التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة. حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية ،وحت�سني القدرة علىالتوا�صل مع الآخرين.
 اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�شاقة وال�رسعة والقفز والتوازنوتقوية ع�ضالت اجل�سم وخا�صة الرجلني واجلذع.
تنمية الإدراك واالنتباه و�رسعة اال�ستجابة.
 -معرفة مفاهيم مثل الإيقاع واالنتظام واالجتاه.

خروف م�سل�سل
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عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الأطفال من اجلن�سني من �سن � 6-12سنة

مكونات اللعبة:

 حتتاج �إىل �ساحة �أو ملعب، -عدد من الأطفال ال يقل عن �سبعة �أطفال

طريقة اللعب
(احلوار) :

دالالتها الرتبوية :

يجل�س رئي�س املجموعة على الأر�ض ومي�سك برجل من وقعت عليه
القرعة مرددا ما يلي:
الرئي�س  :خروف م�سل�سل
اجلميع  :هدوه
الرئي�س  :تراه وياكم
اجلميع  :هدوه
الرئي�س  :خرب غواكم
اجلميع  :هدوه
الرئي�س  :يف ريله اكراحه
اجلميع  :هدوه
الرئي�س  :كرب الرباحه
اجلميع  :هدوه
الرئي�س  :تراه وياكم
اجلميع  :هدوه
ثم يفلت فيرتاك�ضون منه خ�شية قب�ضته عليهم وحينما مي�سك
ب�أحدهم ي�أتي به �إىل كبريهم اجلال�س ليكون هو اخلروف امل�سل�سل
وتتكرر اللعبة نف�سها .
الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية واحلركية
واحل�سية:
 ترقية الوظائف العقلية كالإدراك والتفكري والكالم. تنمية دقة املالحظة و�رسعة البديهة واملراقبة والتخمني. �إدراك العالقة بني املتحرك والثابت. زيادة االنتباه والرتكيز والوعي. ت�شكيل عالقات و�صداقات جماعية وفردية مع الآخرين. املناف�سة والتحدي واالنتباه واليقظة و�إثبات الذات. حتقيق الرغبات وتخلي�ص النف�س من التوتر وال�شعور بالكفاءة. �إتقان مهارات حركية تتمثل يف �رسعة الوقوف والدوران واجللو�سوالقفز.

لعبة لعبة �أم العيـال
عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الإناث من عمر  13 6-وتزيد قليال ً
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مكونات اللعبة:

طريقة اللعب
(احلوار) :

دالالتها الرتبوية :

 تتكون من � 6أطفال �أو �أكرث حتتاج �إىل م�ساحة للعبجتتمع الفتيات يف مكان ف�سيح ي�سمى (الرباحة) ..وتقوم املجموعة
باختيار من تقوم بدور الأم ودور الذئب ودور العرو�س ..بعد ذلك يبد�أ
اللعب حيث تقف الفتيات يف �صف واحد ..وتبدو الأم يف مقدمة
ال�صف ثم تليها (العرو�س) ثم باقي (الفتيات) حيث تقوم كل واحدة
منهن مب�سك خ�رص من تتقدمها ..يف املقابل تقف الفتاة التي تلعب
دور (الذئب) يف مواجهة الأم وبناتها ..وما بني �صد وهجوم يبد�أ احلوار
التايل:
الذئب � :أنا الذيب باكلكم
الأم � :أنا الأم باحميكم
الذئب� :شا�ش الذيب على الطليان
الأم  :يا ويلكم يا العيال
ي�ستمر اللعب على نف�س املنوال  ..و�إذا متكن الذئب من افرتا�س
جمموعة الفتيات ،تقوم الأم ب�إحناء ظهرها انحناءة ب�سيطة ،رافعة
يدها على (�شكل �سقف خيمة) حيث تدخل (العرو�س) ومتر من حتت
يدي الأم يف حالة اختباء يف اخليمة ..تتطور اللعبة لرنى الأم وقد ذهبت
�إىل ال�سوق ل�رشاء احتياجاتها بينما تبقى العرو�س خمتبئة ..وتنتهز
الفتيات الأخريات فر�صة غياب الأم فيخبئن (العرو�س) وعند عودة الأم
وال جتد العرو�س  ..تبد�أ حماورات وعمليات بحث عن العرو�س من بلد �إىل
�آخر ..ويف حلظة ي�أ�س الأم من العثور عليها تنتهي اللعبة .
الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية واحلركية
واحل�سية:
 ت�شكيل عالقات و�صداقات جماعية وفردية مع الآخرين. تعلم لعب الأدوار وال�شعور بالر�ضا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون. تنمية املح�صول اللغوي. اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�شاقة وال�رسعة والقفز والتوازنوتقوية ع�ضالت اجل�سم وخا�صة الرجلني واجلذع.
 تنمية الإدراك واالنتباه و�رسعة اال�ستجابة. ت�شكيل عالقات و�صداقات جماعية وفردية مع الآخرين.التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.
 حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية ،وحت�سني القدرة علىالتوا�صل مع الآخرين.

لعبة الكريكمه
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عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الذكور والإناث من عمر � 10 4-سنوات

مكونات اللعبة:

 -تتكون من � 4 2-أطفال

طريقة اللعب
(احلوار) :

ي�ضم ال�صبية يدا ً واحدا ً على هيئة قب�ضة ،وي�ضعونها فوق بع�ضها
البع�ض ،وي�س�أل �أحد الالعبني زمالءه عما يف قب�ضة اليد العليا قائالً :ما
هذه؟
فريد عليه اجلميع قائلني :كريكمه.
ثم ي�س�أل عن القب�ضة التي تليها ،وهكذا حتى ي�صل �إىل �آخر قب�ضة
يد وي�س�أل :ما هذه ،فريد عليه اجلميع قائلني :بنت ال�سلطان،
ويعود ي�س�أل� :أي�ش فيها،
فريد عليه اجلميع :خوخ ورمان،
ثم يت�ساءل :وين ح�صتي؟
فريدون عليه :حتت اللقان (وعاء فخاري كبري)،
ثم ي�ستف�رس :وين اللقان؟
ِجلَه،
فيقولون له :ك�رسته الع ْ
وي�س�أل :وين العجله؟
فريدون :ذبحناها.
ثم ي�ستف�رس :وين دمها؟
فيجيبون� :أكلوه الع�صافري،
وي�س�أل :وين الع�صافري.
فيقولون :يف بحر �أبويا ال�صغري،
ثم ي�ستف�رس :وين بحر �أبويا ال�صغري؟
فريدون :يف بحر �أبويا الكبري،
ثم يقول �أحدهم :خُ ذها يا غراب وطري ،فيحرك اجلميع �أيديهم على
هيئة حركات الطيور ..وهكذا تنتهي هذه اللعبة.
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الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية واحلركية
واحل�سية:
 تعلم لعب الأدوار وال�شعور بالر�ضا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون.التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.
 حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية ،وحت�سني القدرة علىالتوا�صل مع الآخرين.
 تنمية املح�صول اللغوي.  -اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�شاقة وال�رسعة والتوازن. تنمية الإدراك واالنتباه و�رسعة اال�ستجابة.� -إدراك العالقة بني املتحرك والثابت.

لعبة حدرة بدرة
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ميار�سها الأطفال من اجلن�سني من �سن � 6-12سنة

مكونات اللعبة:

 عدد (� )4أطفال �أو �أكرث. مكان حمدد تبد�أ منه اللعبة. -طفل يقوم بتنفيذ الغماية والرك�ض والتفتي�ش.

طريقة اللعب (احلوار) :

يقف الأطفال يف حلقة دائرية ويختارون �أحدهم بالقرعة عن طريق
الأن�شودة “حدرة بدرة ..قلي عمي..عدي الع�رشة ..ويبد�أ بالعد ومن
ينتهي عنده العد يخرج لتنفيذ اللعبة ويغم�ض عينيه وهو يعد من
واحد �إىل ع�رشة ليعطيهم فر�صة االختباء ليقوم بعدها بالبحث
عنهم و�أول طفل مي�سكه يقوم بتنفيذ الدور مرة �أخرى.
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دالالتها الرتبوية :
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املجال العقلي:
 �إمناء التفاعل اللفظي واللغوي عند الأطفال. �إك�ساب الطفل خربات جديدة ملواجهة املواقف الطارئة واملفاجئة. م�ساعدة الأطفال على االنتباه ودقة املالحظة. تعليم الطفل الأرقام احل�سابيةاملجال الوجداين واالجتماعي:
 م�ساعدة الطفل على اخلروج من دائرة التمركز حول الذات والتقيدب�أنظمة اللعب يف �إطار جماعي يت�سم بالروح الإيجابية والتفاعل.
 التعاون داخل الفريق. تكوين �صداقات و�إدراك لأهمية اجلماعة وحتمل امل�س�ؤولية.املجال النف�سحركي :
 م�ساعدة الأطفال على تنمية ع�ضالتهم.الدقة يف الأداء والتوازن من خالل احلركة والتقيد ب�أنظمة اللعبة. م�ساعدة الأطفال على اكت�ساب مهارات حركية مثل الرك�ضوالقفز.
 -تنمية الت�آزر احل�سي احلركي.

لعبة قمرة �شربة
عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الإناث من عمر  10 6-وتزيد قليال ً وميار�سها بع�ض الذكور

مكونات اللعبة:

 تتكون من � 4 3-أطفال �أو �أكرث حتتاج �إىل م�ساحة للعب -ي�ستخدم فيها احلبل فقط.
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طريقة اللعب (احلوار) :

دالالتها الرتبوية :

“واقع وحتديات”

جتتمع البنات ومعهن حبل للقفز عليه ويخرتن بطريقة القرعة
�أربع بنات ويق�سمن �أنف�سهن �إىل جمموعات رباعية وكل فريق يقوم
باللعب بنف�سه وتت�سمى كل جمموعة با�سم مثل قمرة� ،شربة،
�شم�س ،جنوم ..ومت�سك اثنتان باحلبل للتلويح به وتقوم الأخريات
بالقفز عليه ب�شكل فردي �أو ثنائي ،ومن يالم�س احلبل قدميها تخرج
من اللعبة ،والتي ي�أتي لفظ ا�سمها يف الأن�شودة من املجموعة
تدخل كبديلة ومن تكون �صامدة �إىل النهاية تتوج فائزة على اجلميع.
ويتم ترديد �أن�شودة معروفة للفتيات يف كل �أنحاء الوطن العربي
تقول كلماتها:
نط احلبلة� ..أحلى لعبة
قمرة �شربة �شم�س جنوم
ننط احلبل ومعانا عفاف
يال ياعبري ويال ياعفاف
قمرة �شربة �شم�س جنوم....
قولوا يابنات. .يا �أحلى وردات
الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية
واحلركية واحل�سية:
 تنمية املح�صول اللغوي. التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة. حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية ،وحت�سني القدرة علىالتوا�صل مع الآخرين.
 اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�شاقة وال�رسعة والقفز والتوازنوتقوية ع�ضالت اجل�سم وخا�صة الرجلني واجلذع.
تنمية الإدراك واالنتباه و�رسعة اال�ستجابة.
 -معرفة مفاهيم مثل الإيقاع واالنتظام واالجتاه.

لعبة طاق طاق طاقية
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عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الأطفال من اجلن�سني من �سن � 5-14سنة

مكونات اللعبة:

 حتتاج �إىل �ساحة �أو ملعب، عدد من الأطفال ال يقل عن ع�رشة -قطعة قما�ش �أو طاقية الر�أ�س.
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طريقة اللعب (احلوار) :

دالالتها الرتبوية :

“واقع وحتديات”

يجل�س الالعبون على �شكل حلقة على الأر�ض ويختارون من بينهم
من يتوىل عملية الدوران حول احللقة من اخلارج ويف يده الطاقية وهو
ين�شد :طاق طاق طاقية.
ويرددون :رن رن ياجر�س
ويرد :حول واركب عالفر�س
ويغافل الالعب �أحد الالعبني وي�سقط خلفه الطاقية وحني يعرف �أن
الطاقية و�ضعت له يحملها ويالحق الالعب الأول قبل �أن ي�ستطيع
الو�صول �إىل مكانة لتبد�أ دورة اللعب من جديد.
الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية
واحلركية واحل�سية:
 املناف�سة والتحدي واالنتباه واليقظة و�إثبات الذات. حتقيق الرغبات وتخلي�ص النف�س من التوتر وال�شعور بالكفاءة. تعلم م�ضمون القواعد الأخالقية لل�سلوك يف النظام االجتماعيوالعملي.
 �إتقان مهارات حركية تتمثل يف �رسعة الوقوف والدوران واجللو�سوالقفز.
 ترقية الوظائف العقلية كالإدراك والتفكري والكالم. تنمية دقة املالحظة و�رسعة البديهة واملراقبة والتخمني. �إدراك العالقة بني املتحرك والثابت. زيادة االنتباه والرتكيز والوعي. �إتاحة الفر�صة للم�شاركة والتعبري عن النف�س. ت�شكيل عالقات و�صداقات جماعية وفردية مع الآخرين. -تعلم لعب الأدوار وال�شعور بالر�ضا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون.

لعبة رجلي �ضالع
عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الذكور من عمر  12 6-وتزيد قليال ً وميار�سها بع�ض الإناث

مكونات اللعبة:

 تتكون من � 7أطفال �أو �أكرث -حتتاج �إىل م�ساحة للعب
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طريقة اللعب (احلوار) :

دالالتها الرتبوية :

“واقع وحتديات”

وهي �أن يتفق ال�صبيان على �أن يكون واحد منهم ذئبا ً والآخر راعيا ً
ويكون بقية ال�صبيان غنما ً يذود عنهم الراعي هجمات الذئب ،ويدور
بني الراعي والذئب حوار قبل هجومه على الغنم� ،إذ يقول الذئب �أوال ً
مربرا ً هجومه:
الذئب“ :رجلي �ضالع”!!..
الراعي :و�إي�ش يربيها؟
الذئب :حلم النعجة.
الراعي :وي�ش النعجة.
الذئب :الربية
الراعي :ما لك فيها؟
الذئب� :إال اجيها
الراعي :تخ�سى عنها
الذئب :ماخ�سا عنها
فيهجم الذئب ،ويدور �رصاع بينه وبني الراعي ف�أحيانا ً ي�أخذ �أحد
املحتمني به ويكون الغالب الذئب ،و�أحيانا ً يطرح الراعي الذئب �أر�ضا ً
ويبعده وبهذا يحمي �أغنامه.
الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية
واحلركية واحل�سية:
 تعلم لعب الأدوار وال�شعور بالر�ضا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون. تنمية املح�صول اللغوي. التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة. حتقيق الذات واحرتام اللعب  ،وحت�سني القدرة على التوا�صل معالآخرين.
 اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�شاقة وال�رسعة والقفز والتوازنوتقوية ع�ضالت اجل�سم .
 تنمية الإدراك واالنتباه و�رسعة اال�ستجابة.لعبة �شفت القمر

عمر ممار�سة اللعبة

ميار�سها الإناث والذكور من عمر 10 6-

مكونات اللعبة:

 العدد :اثنان من الذكور �أو الإناث -حتتاج �إىل م�ساحة للعب

طريقة اللعب (احلوار) :
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يقف الطفالن ظهرا ً بظهر ومتال�صقني مادا ً كل منهما كلتا يديه
�إىل الوراء وبطريقة فنية ت�شبك الأيدي ليبد�أ �أي منهما اللعبة بحيث
يحني ج�سمه �إىل الأمام نحو الأر�ض فيكون الثاين قد ارتفع على
ظهره وهكذا يكون لكل منهما دور يف االنحناء والركوب مع تكرار
ذلك مراراً ،ويف كل مرة يقول احلامل للمحمول “�شفت القمر؟” فريد
عليه املحمول قائال ً “�شفته” في�س�أله الأول “�شو حتته؟” فيجيب
الثاين “حم�ص مقلي” فيقول الأول “طيح عني يا عقلي” فينتهي
دور احلامل على هذه الطريقة ليبد�أها الثاين مع ترديد كل منهما
كما يف دوره ما ذكرا �سابقاً ،وبهذه الطريقة ت�ستمر اللعبة.
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دالالتها الرتبوية :

“واقع وحتديات”

الدالالت الرتبوية للعبة يف كل املجاالت العقلية واالجتماعية
واحلركية واحل�سية:
 تنمية املح�صول اللغوي. التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة. حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية ،وحت�سني القدرة علىالتوا�صل مع الآخرين.
 اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�شاقة وال�رسعة والقفز والتوازنوتقوية ع�ضالت اجل�سم وخا�صة الرجلني واجلذع.
تنمية الإدراك واالنتباه و�رسعة اال�ستجابة.
 -معرفة مفاهيم مثل الإيقاع واالنتظام واالجتاه.

(ب) نماذج األلعاب الشعبية الحوارية الجزئية:

وهى الألعاب ال�شعبية التى تعتمد على احلوار فى �أدائها ب�شكل جزئى ( ميثل
احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة )  .ومن ابرز الألعاب ال�شعبية احلوارية اجلزئية
التي ميار�سها الأطفال تقريبًا يف معظم �أنحاء الوطن العربي ( مثل م�رص -
اململكة العربية ال�سعودية – دول اخلليج العربي  -الأردن -فل�سطني – �سوريا

– اجلزائر -اليمن ) ما يلى :
ا�سم اللعبة

احل َ ْجلَة

طريقة اللعب
عدد الالعبني 2-4 :فتيات.
طريقة اللعب :تقوم الفتيات باختيار م�ساحة من الأر�ض يف حدود �أربع مرتات
مربعة ،ويكون �شكل هذه امل�ساحة من الأر�ض على هيئة م�ستطيل مق�سم
�إىل مربعات �أو م�ستطيالت.
ويبد�أ اللعب ب�أن مت�سك كل فتاة بالتناوب قطعة من النقود وتختار �أحد
وجهيها ،ثم تقذفها يف الهواء ،ف�إن ظهر الوجه الذي اختارته ،تكون هي �أول
من يبد�أ اللعب ،و�إال ّ ف�إن من حق زميلتها التي اختارت الوجه الآخر �أن تبد�أ
اللعبة.
تقوم الفتاة التي تلعب احلجلة باختيار قطعة فخارية �أو حجرية وو�ضعها
على الأر�ض يف �أول مربع من مربعات امل�ستطيل ،وتقوم الفتاة بدفع القطعة
ب�إحدى قدميها �إىل الأمام ،بينما تكون القدم الثانية مرفوعة عن الأر�ض،
بحيث ال تالم�سها �أبداً ،وحتاول الفتاة �أن جتعل القطعة ت�ستقر يف املربع
التايل ،ثم الذي يليه ،وهكذا وبحيث جتتاز املنعطف ،ف�إذا توقفت الفتاة على
اخلط الذي يف�صل بن املربع والذي يليه� ،أو الم�ست قدمها املرفوعة عن الأر�ض،
�أو دا�ست قدمتها التي ت�ستخدمها يف دفع القطعة على ذلك اخلط تكون قد
خ�رست اللعبة ،ويحق لزميلتها �أن حتل مكانها.
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َجنْدر � -أم اللي
بتحيي

الغماية –
اال�ستغماية

القلول �أو
البنانري
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“واقع وحتديات”

عدد الالعبني� :أي عدد زوجي يف حدود � 12شخ�صا ً من الذكور.
وجندر على ما يبدو م�شتقة من كلمة جندرمة الرتكية .مبعنى ع�سكر.
طريقة اللعبة :تبد�أ اللعبة ب�أن يتقدم اثنان من ال�صبية ويقفان يف مواجهة
بع�ضهما البع�ض ويرتكان بينهما م�سافة ب�سيطة ال تزيد عن ب�ضعة �أمتار،
ويف �آن واحد يبد�أ كل من ال�صبيني بالتقدم نحو الآخر بحيث يخطو �إىل الإمام
وا�ضعا ً قدمه اخللفية �أمام قدمه الأمامية بحيث يالم�س عقب القدم اخللفية
والتي نقلها ال�صبي �إىل مقدمة �أ�صابع القدم الأمامية والتي مل تتحرك ،ثم
ينقل هذه القدم على نحو ما فعل يف القدم اخللفية وهكذا حتى يتالم�س
ال�صبيان ويكون الفائز منهما هو الذي ت�صل قدمه وت�صبح فوق قدم الآخر.
ويحق للفتى الذي فاز اختيار �أول �شخ�ص يف فريقه ،بينما يقوم زميله من
بعده باختيار �شخ�ص يبد�أ به فريقه ،ثم يتم اختيار ال�شخ�ص الثاين والثالث
والرابع ..الخ لكل فريق بحيث يت�ساوى الفريقان يف العدد.
ومن حق فريق ال�شخ�ص الفائز ا�ستالم �ساحة اللعب ،وال�سيطرة عليها،
بينما يحاول �أع�ضاء الفريق الثاين االختفاء يف �أي مكان ويف �أي اجتاه .وعندها
يبد�أ الفريق الأول وامل�سيطر على ال�ساحة بالبحث عن �أفراد الفريق الآخر،
وكلما �أم�سك بواحد منهم و�ضعه يف مكان حمدد ومعروف �-أي احتجزه-
ومنعه من احلركة و�أخرجه من اللعبة .ولكن �إذا متكن �أي فرد من الفريق الثاين
حجز فيه بع�ض زمالئه ومل�س من
من غري املحتجزين الت�سلل �إىل املكان الذي ُ
كان حمتجزا ً ف�إنه يكون قد ح ّرره ،مما يعطيه احلق يف �أن ينطلق ويعود �إىل
اللعبة مرة �أخرى .وت�ستمر اللعبة هكذا والفتية يطوفون م�رسعني يف �شوارع
احلارة ،وقد ينتقلون �إىل احلارات الأخرى بحثا ً عن �أفراد الفريق الآخر ،وتنتهي
اللعبة حينما يتمكن �أحد الفريقني حجز جميع �أفراد الفريق الآخر ،وبهذا
يتم له ال�سيطرة على �ساحة اللعب.
عدد الالعبني� 5-6 :شخ�صا ً ذكور و�إناث.
طريقة اللعب :ي�ضع الأطفال ع�صابة حمكمة على عيني �أحدهم ،يف حني
يختفي الباقون ،وتكون مهمة الفتى مع�صوب العينني البحث عن زمالئه،
ف�إذا ا�ستطاع �أن يعرث ومي�سك بواحد منهم ن ُزعت الع�صابة عن عينيه ،وجعل
ال�شخ�ص املم�سوك بحل حمله ،و�إذا مل يتمكن من الإم�ساك ب�أحدهم يظل
مع�صوب العينني ويجري يف كافة االجتاهات �إىل �أن يوفق يف الإم�ساك ب�أحد
�أقرانه ليحل حمله ،وهكذا ت�ستمر اللعبة.
والقلول ومفردها “ ُق ْل” وهو كرة معدنية �صغرية والبنانري مفردها “بنوره”
وهي كرة زجاجية �صغرية جداً .عدد الالعبني :اثنان �أو �أكرث ،طريقة اللعب:
مي�سك كل واحد من الالعبني ُقال ً �أو بنوره ،ويقذفها ب�رضبة من �إبهامه حماوال ً
�أن ت�صيب البنوره �أو القل الذي على الأر�ض ،ف�إن �إ�صابته ووقع االثنان يف حفرة
اللعب والتي ي�سمونها “ماق” تكون تلك البنورة �أو القل من حق الفائز
وت�ستمر اللعبة ويكون الفائز من حاز على �أكرب عدد من القلول �أو البنانري،
ويحر�ص كل �صبي على عر�ض �أنواع خمتلفة من البنانري التي ك�سبها مزهوا ً
برباعته يف اللعب.
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لعبة احل�صان

الكرا�سي
املو�سيقية

ق�ص اعظيم

“واقع وحتديات”

عدد الالعبني :جمموعة من الأطفال الذكور .طريقة اللعب :يقوم ال�صبية
باال�صطفاف على �شكل خط م�ستقيم وتكون قاماتهم منحنية ،بحيث
تو�ضع �أيديهم على ركبهم ووجوههم �إىل �أ�سفل على نحو ما يفعل
امل�صلون حني يركعون.
ويقوم �آخر �صبي يف ال�صف بالقفز (النط) فوق زمالئه الذين �أمامه واحدا ً
�إثر واحد حتى ينتهي منهم جميعا ً ثم يقف يف املقدمة وينحني كبقية
ال�صبية ويبد�أ بالقفز الذي كان يليه يف بداية اللعب وهكذا حتى ينتهي
اجلميع ليبد�ؤوا اللعبة من جديد.
عدد الالعبني :جمموعة من الذكور والإناث ،طريقة اللعب :يتم تخ�صي�ص
مقاعد على عدد الالعبني فما عدا واحدا ً لي�س له مقعد ،ويبد�أ اللعب ب�أن
يعزف �أحد ال�صبية على �آلة مو�سيقية كال�شبابة �أو �أن ي�رضب على طبل
بيده ،وحينما ينتهي العزف �أو ال�رضب ،يت�سابق ال�صبية على املقاعد ،ويخرج
من اللعب ال�شخ�ص الذي يف�شل يف احل�صول على مقعد ،وتتكرر العملية
عدة مرات ،ولكن يف كل مرة يتم ا�ستبعاد مقعد حتى تكون عدد املقاعد �أقل
من عدد الالعبني الباقني مبقعد واحد .وتنتهي اللعبة حينما يخرج جميع
الالعبني ويكون الفائز هو الذي ا�ستطاع االحتفاظ مبقعد له يف كل مرة.
عدد الالعبني :زوجي من � 10إىل  20فردا ً من الذكور
طريقة اللعبة :ين�صب لكل فريق قائدا ً يقوم برتتيب فريقه ويقابل قائد
الفريق الآخر يف �إجراء القرعة ملن تكون بداية اللعب ،وبعد �إجراء القرعة ،يقوم
الفريق الذي �صارت له بداية اللعب ،بانتداب �أحد �أع�ضائه با�ستالم “عظمة
الق�ص” ورميها �إىل �أي م�سافة يريدها بينما يكون �أع�ضاء الفريقني حوله،
وبعد �إلقاء العظمة يقوم الأع�ضاء جميعا ً بالبحث عن العظمة ،يف حتفظ
وحر�ص �شديدين ومراقبة بع�ضهم البع�ض ،ذلك لأنه يرتتب على ال�شخ�ص
الذي يعرث على العظمة �أن يحاول قدر امل�ستطاع التمويه على �أع�ضاء الفريق
الآخر حماوال ً الت�سلل والو�صول �إىل نقطة االنطالق ،ويف تلك الأثناء يكون قد
الحظه �أع�ضاء الفريق املناف�س ،ف�إذا متكنوا من الت�أكد من وجود العظمة
معه (فعالً) ،فان عراكا ً كبريا ً يحدث بني �أع�ضاء الفريقني ،وقد تخل�ص
العظمة من حاملها ،فيعاود �أع�ضاء الفريق الآخر تخلي�صها �أي�ضا ً ويقومون
بدورهم بالهرب نحو نقطة االنطالق .والذي يتمكن من �إي�صال العظمة
�إىل الهدف من الفريق الأول �ضمن بذلك نقطة لفريقه وحق له رميها مرة
�أخرى وعلى العك�س ،ف�إن خل�صها الفريق الآخر و�أو�صلها �إىل نقطة البداية
حق له رميها بنف�س الطريقة الأوىل ،ليقوم اجلميع بعملية التفتي�ش ،وبهذه
الطريقة ت�ستمر اللعبة وت�سجل النقاط يف كل مرة على �أن الفائز هو من
تكون نقاطه �أكرث.
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الرببر

الكريم

البلوت

احلل

البكاك
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تع ُّد لعبة “الرببر ،لعبة �شعب ّية قدمية ،ولها عدة �أ�سماء ،مثل “�أم اخلطوط”،
�أو “عظيم”� ،أو “اخلطة”� ،أو “العتبة” �أو “الأوىل” ،ويف املنطقة الغرب ّية ت ُ�سمى
“الرببر” .ومتار�س هذه اللعبة بالرجل اليمنى ،وفيها �أن يتم و�ضع قطعة
�صغرية م�ستديرة من الفخار يف الأر�ض ،كما يتم حفر عدة حفر �صغرية يف
�أماكن متفرقة من امللعب ،ثم يقوم الالعب بدفع القطعة �إىل �إحدى حفر
امللعب بقدمه اليمنى ،بعد �أن يرفع قدمه الي�رسى �إىل الركبة .كما متار�س
ب�أن يتم تخطيط الأر�ض التي فيها تراب �إىل م�ستطيالت مت�ساوية ،ثالثة
م�ستطيالت خلف بع�ض ،ثم م�ستطيلني بجوار بع�ض خلف الثالثة ،ثم
م�ستطيل خلف االثنني ،ثم م�ستطيلني يف الأخري ،وت�ستعمل فيها قطعة
حجر ،ويكون عدد الالعبني اثنني �أو �أكرث.
وهي عبارة عن قطعة خ�شبية مربعة ال�شكل وناعمة ال�سطح ،طول
�ضلعها يف الغالب (� )90سم ،م�ؤطرة بجوانب من جهاتها الأربع ،وحفرت يف
كل ركن من �أركانها حفرة دائرية �صغرية ،وتر�ص احلبات اخل�شبية يف املركز
وهي تت�شكل من ت�سع حبات �سوداء ،وحبة واحدة حمراء ،يقذفها الالعبون
مب�رضب خا�ص بعد �أن يختار كل العب لونا ً من احلبات  -الأبي�ض �أو الأ�سود ـ
ويحدث اللعب بالتناوب بني الالعبني ،ففي كل مرة يف�شل فيها الالعب يف
�إ�سقاط احلبة ،ينتقل اللعب �إىل مناف�سه ،وهكذا ..حتى يتمكن �أحد الالعبني
من �إ�سقاط جميع حباته قبل الآخر.
وي�ستخدم فيها ورق اللعب “الكوت�شينة” ،وتتطلب �أربعة العبني ،وهي لعبة
�صعبة ومعقدة ي�صعب على الكثريين �إجادتها
هي عبارة عن خم�سة حجار �أو ح�صى يلعب بطريقه جميله بحيث يكون
هناك حجره ت�سمى م�رضب ترمى يف الهواء حتى يتم التقاط الأحجار الأخرى
واحده واحده .....
عدد الالعبني� 1 :إىل 2
�أداة اللعب :قطع من اخل�شب بطول � 30 - 20سم و�أحيانا ً من احلديد بنف�س
الأو�صاف.
البك هو عبارة عن عود من اخل�شب يرتاوح طوله � 30 - 20سم ،مم�شوق بحيث
يغرز يف الأر�ض ،وال مانع من �أن ي�ستعان ببك من احلديد �ضمانا ً للربح.
طريقة اللعبة :يكون مع كل العب عددا ً من البكاك تقارب الأعداد املتوافرة
ملناف�سه ،ي�ضع كل واحد ما بحوزته من البكاك على الأر�ض بينما يبقى كل
واحد منهما بكا يلعب به ،وتبد�أ القرعة ملن تكون بداية اللعب ،بعد ذلك
ي�رضب الأول “بكه” يف الأر�ض بحيث ينغر�س يف الأر�ض ،فيقوم الثاين بنف�س
العملية حماوال ً جعل بكه يالم�س بك الأول ف�إن متكن من ذلك و�ألقاه �أر�ضا ً
حق له �أن يربح بكا ً من زميله الذي بدوره ي�أخذ واحدا ً �آخر وي�رضبه على بك
زميله الذي بقي مغرو�سا ً يف الأر�ض ،وبهذه الطريقة ت�ستمر اللعبة ،حتى
يتمكن �أحد الالعبني من ك�سب ما مع زميله من البكاك ،على �أنهما قد
ينهيا اللعبة دون �أن يخ�رس الواحد كل ما بحوزته ،وقد يكون �أكرث من فريق
يزاول اللعبة يف نف�س املكان.
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لعبة الهوالوه

لعبة عايل
وطواط

لعبة مل�س
الهدف

لعبة العد�س
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عدد الالعبني� :أي عدد زوجي يف حدود � 12شخ�صا ً من الذكور
طريقة اللعبة :يق�سم الأطفال �إىل ق�سمني مت�ساويني يف العدد ،وين�صب
لكل فريق قائد ينوب عن فريقه ويت�شاور مع �أع�ضاء فريقه �أثناء عملية
اللعب ،وجتري القرعة ملن تكون بداية االرتكاز (الطمة) والتي تتم ب�أن ي�ضع
�أحد �أع�ضاء الفريق الذي �صار له الدور ،ي�ضع يديه على حجر كبري قائم
�أو على حائط ،بحيث يكون ر�أ�سه بني يديه ومرتكزا ً على يديه ور�أ�سه على
احلائط ،وبنف�س الطريقة يرتكز عليه بقية �أع�ضاء فريقه الواحد تلو الآخر.
يف حني ي�صطف �أع�ضاء الفريق الآخر بالتوايل ،ثم يعطي قائد الفريق �إ�شارة
البداية وهي“ :ا�شتد ..ا�شتد ..ا�شتد� ..إجال الهد” داللة لأع�ضاء الفريق الأول
بوجوب �أخذ احليطة.
يبد�أ الفريق الثاين بالقفز الواحد تلو الآخر على ظهور �أع�ضاء الفريق الأول
حماوال ً قدر امل�ستطاع ،ب�أن يكون الأول قد ترك �أكرب م�سافة لأع�ضاء فريقه،
متكينا ً لهم لإيجاد مكان منا�سب لكل واحد ،وذلك لأنه �إذا بقي �أي فرد دون
مكان� ،أو وقع �أحدهم وغالبا ً ما يحدث ذلك ،فيف�شل الفريق ،وعليه �أن ي�أخذ
مكان الفريق الأول ليقوم بدوره بنف�س العملية.
عدد الالعبني :غري حمدد من الذكور والإناث
طريقة اللعب:
يف هذه اللعبة ال بد من �أن ينتخب �أحد الأطفال تكون مهمته مالحقة بقية
الأطفال الذين يتفرقون ،وعليه مالحقتهم للقب�ض على كل واحد منهم
وعندما يقرتب من �أحدهم ،ف�إن وقف يف مكان مرتفع قائال ً (عايل وطواط)
وجب عليه �أن يرتكه قا�صدا ً غريه من بقية �أع�ضاء الفريق وحتى ميكنه
القب�ض على واحد منهم في�أخذ مكانه لين�ضم هو �إىل الفريق وهكذا.
عدد الالعبني :غري حمدد ،ذكور �أو �إناث.
طريقة اللعبة :يقف الالعبون ب�شكل دائري مع وجود م�سافة بني الواحد
والآخر ،فيما يبقى �أحد الأطفال واقفا ً يف مركز الدائرة وي�سمى بالعب الو�سط
ويجب �أن تكون معه طابة.
يرمي العب الو�سط الطابة نحو �أي العب يف الدائرة ،الذي بدوره يلتقطها
في�أخذها ويجري ب�رسعة لي�ضعها يف مركز الدائرة ،بعدها يجري وراء العب
الو�سط ،الذي يحاول مل�س الكرة ،ف�إذا جنح العب الو�سط يف مل�س الكرة ي�أخذ
املكان اخلايل بالدائرة وي�صبح الالعب الآخر هو العب الو�سط.
�أما �إذا �أم�سكه الطفل الذي �ألقيت �إليه الكرة قبل م�سكها وهي يف مركز
الدائرة ،ف�إنه بذلك يعود ملتابعة العملية مرة �أخرى .وبهذه الطريقة تدوم
اللعبة.
عدد الالعبني :زوجي غري حمدد ،ذكور �أو �إناث
طريقة اللعبة :ينتخب �أحد الأطفال لتكون الطابة معه ،والذي بدوره
يقذفها �إىل الأعلى نحو �أي منهم وهذا بدوره يقذفها نحو �آخر وهكذا
يقذفها كل من ت�صل �إليه الطابة دون �أن ت�صل �إىل الأر�ض� ،أما �إن و�صلت �إىل
الأر�ض ومل�ست قدم �أحدهم ،ف�إنه يخرج خارج اللعبة ،مع بقاء بقية �أع�ضاء
الفريق يزاولون اللعبة بنف�س الطريقة ،وكل من �أ�صابته الطابة يف قدميه
يخرج حتى يبقى �آخر واحد يف الفريق ،الذي يعد الفائز الأول يف هذه اللعبة،
على �أن ت�ستمر اللعبة بنف�س الطريقة ،وبهذا يكون الفائز هو بادئ اللعبة
من جديد.
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لعبة الزوايا

لعبة اخلارطة

لعبة
الع�صفور

لعبة ك�رس
(طق�ش)
البي�ض
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عدد الالعبني :خم�سة �أطفال ذكور �أو �إناث.
طريقة اللعبة :يختار �أربعة العبني لكل منهم زاوية �أو مكان يقف فيه،
ويبقى الالعب اخلام�س يف ال�ساحة ،ثم يقوم اخلام�س ب�إعطاء �إ�شارة البدء
للأطفال والذين عليهم �أن يتبادلوا الأماكن مع بع�ضهم البع�ض ومع تكرار
التبادل ف�إن متكن الالعب اخلام�س من احتالل مكان �أحدهم يخرج الالعب
الذي ال مكان له من اللعبة فيقوم مكانه زميله الذي احتل مكانه ،وبهذه
الطريقة تدوم اللعبة.
عدد الالعبني )12( :العبا ً من الذكور.
طريقة اللعبة :ينق�سم الأطفال �إىل فريقني ،وبطريقة االقرتاع يتم ملن
(�صارت) له بداية اللعبة �أن ير�سم على الأر�ض مربعا ً كبريا ً وير�سم داخل املربع
طرقا ً تبني الأماكن التي ذهب �إليها �أع�ضاء الفريق ،ثم يغادر الفريق الآخر
املكان يف عملية تفتي�ش على �أع�ضاء الفريق الأول ح�سب اخلارطة املر�سومة.
وبينما يتفرق �أع�ضاء الفريق الثاين يت�سلل واحد من �أع�ضاء الفريق الأول
ومي�سح اخلارطة ،ف�إن متكن دون �أن يراه �أحد �أع�ضاء الفريق الثاين ،ي�صبح له
احلق يف ر�سم خارطة �أخرى.
�أما �إن متكن �أع�ضاء الفريق الثاين من معرفة ولو واحدا ً من �أع�ضاء الفريق
الثاين �صار له احلق يف ر�سم خارطة ،لي�أخذ الفريق الأول دورهم .وبهذه
الطريقة تدوم اللعبة.
عدد الالعبني :ع�رشة �أطفال ذكور �أو �إناث
الأدوات امل�ستعملة :منديل لكل فريق
طريقة اللعبة :يق�سم الأطفال �إىل فريقني ،وينتخب كل فريق قائده ،ثم
ي�ؤتى بحجر لكل فريق ،تو�ضع احلجارة على خط م�ستقيم مع وجود م�سافة
بينهما ويو�ضع على كل حجر منديال ً خمتلف اللون عن املنديل الثاين ،ويقف
القائدين قرب احلجارة فيما يكون بقية الأطفال على بعد  15مرتا ً عنها
فينادى على اثنني ،واحد من كل فريق فيح�رضا �إىل القائدين اللذين يقوما
بتغميتهما ،كل يغمى من قبل زميله ،وتعك�س احلجارة ويتفق �أن يطلب
من �أحدهما �أن يعرف حجره ،ف�إذا عرفه �أخذه وذهب �إيل حيث بقية زمالئه
فيعطيه لأحدهما الذي بدوره يعيده �إىل مكانه ،وبهذا تكون له نقطة ،وبهذه
الطريقة ت�ستمر اللعبة ويف النهاية حت�سب النقاط ليظهر فيما بعد الفريق
الفائز.
عدد الالعبني :غري حمدد من الذكور �أو الإناث
طريقة اللعبة :يف �شهر ني�سان من كل �سنة ويف يوم اخلمي�س الثاين من نف�س
ال�شهر يحتفل النا�س بيوم خمي�س البي�ض ،تقوم كل عائلة ب�سلق كمية
من البي�ض لأكله ،والت�صدق بعدد منه ،ويكون للأطفال ن�صيبا ً منه ،ي�أكل
حاجته� ،أو �أن يخرج �إىل حيث يتجمع الأطفال ويتفقون على ”املطاق�شة”
مثال ً ر�أ�س البي�ضة لر�أ�س وقاع بي�ضة �أخرى� ،أو الر�أ�س للر�أ�س وهكذا ،بهذا تتم
العملية ،ف�إن كان الر�أ�س للر�أ�س وطق�ش �أحدهما بي�ضة الآخر �أي (ك�رسها)
ف�إنه يك�سبها ،وبهذا يكون رابحا ً وخا�رسا ً من بني الأطفال ،ويف هذه اللعبة
تكون البهجة عامة بني الأطفال.
على �أن الكبار قد يقومون بهذه اللعبة �أي�ضاً ،وهي �شائعة جدا ً ويف جميع
�أماكن التجمعات ال�سكانية.وقد يلون البي�ض �أحيانا ً مما يعطيه جاذبية ،حتبب
الأطفال به.
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لعبة احلج بج

الدوران

الزقفة ( �صفق
الأيدي)
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عدد الالعبني� :أي عدد زوجي من الذكور
طريقة اللعبة :ينق�سم الأطفال �إىل فريقني ،وينتخب كل فريق قائدا ً له،
ويكون معهم �إما قطعة نقد �أو غطاء زجاجة ”بيب�سي” وجتري القرعة بني
القائدين من يبد�أ اللعبة ،والذي ي�صبح له دور اللعب ،يقوم ب�إخفاء قطعة
النقد �أو الغطاة مع �أحد �أع�ضاء فريقه ،ويطلب من قائد الفريق الآخر معرفة
الطفل الذي معه قطعة النقد ،ف�إن عرفها �أخذها ليقوم بنف�س العملية،
�أما �إذا مل يعرفها ،ف�إن الطفل الذي تكون معه قطعة النقد ي�ضعها على
قدمه فوق �أ�صابع القدم ويقفز وهي مثبتة على القدم ومكان قفزته يجل�س،
فيطلب القائد من الفريقني الت�سابق من مكان جلو�س الطفل الذي معه
قطعة النقد حتى �آخر امللعب والعودة �إىل نف�س املكان ،والفريق الذي ي�سبق
يكون هو الفائز ويعاود اللعب من جديد ،وبهذه الطريقة ت�ستمر اللعبة.
يقف الأطفال يف الغرفة �أو الباحة ب�شكل ع�شوائي ،ويبد�ؤون ب�إ�شارة واحدة
بالدوران ،كل منهم حول نف�سه ،ويزداد الت�سارع بالدوران ثم يقفون ب�إ�شارة
واحدة ،وعندها يكون منظرهم مثريا ً لل�ضحك حيث ي�صيب بع�ضهم الدوار
فيفقد توازنه ويتمايل ويرتنح ورمبا وقع على الأر�ض.
وتدل هذه اللعبة على قدرة االحتمال يف الدوران ،ورمبا بد�أت �أ�صولها عند
الأطفال بتقليد �أتباع الطريقة املولوية عندما ي�ؤدون الدوران الذي ا�شتهروا به،
والذي ي�ستطيع من الأطفال اال�ستمرار �أكرث بالدوران يكون هو الأقوى والفائز
على رفاقه.
يلج�أ الأطفال لهذه اللعبة خا�صة يف �أيام ال�شتاء الباردة ليزداد ن�شاط الدورة
الدموية وي�شعرون بالدفء ،وتتم اللعبة بني طفلني يقفان متقابلني .ويبد�آن
اللعب ب�أن ي�صفق كل منهما يديه ببع�ضهما �صفقة واحدة ثم ي�صفق
كل منهما ال�صفقة الثانية بيمينه مع ميني زميله ،وال�صفقة الثالثة كل
منها بيديه وال�صفقة الرابعة كل منهما بي�ساره مع ي�سار الالعب الآخر.
وت�شتد احلركة ت�سارعا ً مع ازدياد ن�شاطهما واملهارة �أن يحافظا على ت�سل�سل
احلركات كما ذكرت رغم �رسعة احلركة.
وعندما تعلب البنات هذه اللعبة يرددن مع كل �صفقة كلمة من العبارات
التالية :تبولة ،تبولة ،بدنا نعمل تبولة ،ياجارنا الهندي  ،تعى �شوف �شو
عندي ،عندي كلب �أ�سود ،جاي ياكلني.
وبعدها يلحقن ببع�ضهن ويرددن :هم ،هم وك�أنهن يردن �أكل بع�ضهن.
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الكبة �أو
احل�صوات

يحتاج الالعبون �إىل  5-7ح�صوات مل�ساء �صغرية يح�صلون عليها من
الطريق ،حيث كانت الطرقات مر�صوفة باحل�صا واحلجارة �أو من طرف جمرى
النهر.
يجل�س الالعبون على الأر�ض ومي�سك �أحدهم جمموع احل�صوات بيده ويلقي
بها للأعلى حماوال ً التقاط ما �أمكن منها على ظهر كفه في�ضع ما التقطه
جانبا ً ويبد�أ بجمع الباقي على ال�شكل التايل:
ي�أخذ �إحدى احل�صوات امللقاة على الأر�ض ،وغالبا ً ما تكون �أبعدها وت�سمى
الر�أ�س ،ويلقى بها يف الهواء وخالل �إلقاءها والتقاطها عليه �أن يجمع ما
ي�ستطيع من احل�صوات املتناثرة وي�ضعها جانباً .ويكرر العملية بني قذف
الر�أ�س وجمع احل�صوات �أربع مرات ويقول مع القذفة الأوىل :كبة ومع القذفة
الثانية :يازم لبه ،ومع الثالثة :ن�ص خرزي ،ومع الرابعة جا حاج لقلق ،ف�إن مل
ينته اجلمع �أو �سقط الر�أ�س على الأر�ض يف �إحدى املرات ومل ي�ستطع التقاطه
اعترب خا�رسا ً و�إن �أفلح بجمعها تبد�أ املرحلة الثانية للعب وهي:
ي�شكل الالعب من الإبهام وال�سبابة بيده الي�رسى قنطرة على الأر�ض ويدفع
احل�صوات من حتتها بيده اليمنى �إىل الطرف الآخر من يده ،وهو يكرر العملية
ال�سابقة نف�سها ب�أن يتم دفع احل�صوات من حتت القنطرة خالل �إلقاء الر�أ�س
بالهواء والتقاطه ،و�أي�ضا ً معه فر�صة �أربع مرات ف�إن �أمت نقلها كان فائزا ً و�إال
انتقل اللعب �إىل زميل �آخر.

واحد اثنني
ثالثة � ،سوية

يقف �أحد الالعبني ووجهه نحو اجلدار ،بينما بقية الأطفال خلفه يلعبون
ويتحركون ،ولكن بحذر حتى �إذا التفت نحوهم فج�أة و�صاح :واحد اثنني ثالثة
�سوية ،جتمد كل الالعبني دون حراك ،وقد �أخذ كل واحد منهم و�ضعا ً معينا ً
كان عليه ويحاول الالعب الأول �إثارتهم �أو تفقدهم بينما عليهم الثبات
بال حركة طاملا �أنه ينظر �إليهم .ف�إن حترك �أحدهم ولو حركة ب�سيطة ب�أحد
�أع�ضاء ج�سمه خ�رس وخرج و�إىل اللعب ،وعندما يعود الالعب الأول لو�ضعه
متجها ً نحو اجلدار يعود اجلميع للحركة واللعب .وهكذا يخرج معظم
الالعبني  ،ويكون الفوز ملن يبقى يف ال�ساحة حتى نهاية اللعب.

طرة ملا نق�ش:
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تعتمد هذه اللعبة على احلظ وال�صدفة وتتم بني العبني ،وت�ستخدم فيها
النقود املعدنية.
يتفق الطرفان على ت�سمية �أحد وجهي النقود :طرة والوجه الآخر نق�ش ،وبعد
حتديد دور اللعب بالقرعة ،ي�ضع الالعب الأول قطعة النقود على ظفر �إبهامه
امل�ضغوط بال�سبابة ،ثم يدفعها بقوة �إىل الأعلى ،ويلتقطها بباطن كفه،
وي�ضعها بني يديه �أو حتت كفه على الأر�ض ،وي�س�أل زميله :طرة ملا نق�ش؟ وبعد
�أن يحدد زميله �إجابته يرفع يده عن الفن (قطعة النقود) ف�إن �أ�صاب انتقل
اللعب �إليه ،و�إن �أخط�أ احتفظ الالعب نف�سه بحق اللعب� .أما �إذا �ساور ال�شك
زميله ،ب�أن الفن غري مو�ضوع ب�شكل جيد على الأر�ض �أي واقف حتت يده على
حرفه ليتحكم الالعب بقلبه بعد �سماع �إجابة زميله وعندها يكون اللعب
حرم (�أي غ�ش) ويقول ل�صاحب الفن :حرر فنك� ،أي �ضع النقود ب�شكل جيد
على الأر�ض ثم يحدد �إجابته .وقد يكون اللعب على رهان وهذا غري مقبول
�أخالقيا ً وال يقبل به الأهل لأوالدهم.
وهذه اللعبة معروفة من العهد العثماين ،وكان املق�صود بالطرة وجه النقود
العثمانية التي حتمل �صورة الطغراء ال�سلطانية ،والنق�ش هو الوجه الآخر
املنقو�ش عليه جملة  :عز ن�رصه.
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ق�ص املق�ص

قول ومقول

كرة ال�رشاب
“اخلرق
والع�صى”
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ينحني �أحدهم ويقفز الثاين من فوق ظهر الأول وينحني هو �أي�ضا ثم يقفز
من فوق االثنني وينحني وهكذا �إىل �آخر واحد ويقوم الأول ويقفز من فوق
اجلميع وهكذا .
ويقوم بت�أدية هذه اللعبة فريقني ،حيث يكون كل فريق بعدد “3ـ ”5العبني
الأدوات املطلوبة:
"1ـ ع�صا طولها من “50ـ�60سم” وب�سماكة متو�سطة وت�سمى “املقول”.
"2ـ ع�صا طولها “�20سم” وب�سماكة متو�سطة ت�سمى “القولة”.
"3ـ عدد اثنان من احلجار متو�سطة احلجم مت�ساوية االرتفاع “�20سم”.
طريقة �أداء اللعبة:
ب�شكل متواز ٍ جوار بع�ض مب�سافة ت�سمح بو�ضع القولة
يتم و�ضع احلجرتني
ٍ
فوقهن ثم يبد�أ الالعب الأول ب�أخذ املقول بيده ال�شمال ويدخله حتت القولة
فريفعها �إىل الهواء ثم يخرج املقولة ب�رسعة قبل �أن ت�سقط القولة �إىل الأر�ض
وي�رضبها لإر�سالها �إىل �أق�صى م�سافة ممكنة باجتاه الالعب الأخر الذي انتقل
�إىل اجلهة الأخرى من امللعب ،لإرجاع القولة باجتاه الالعب الأول حماوال ً �أن
تلم�س �إحدى احلجرتني لكي يهزم الالعب الأول ،ويلعب هو بدال ً عنه ،ويكون
الالعب الأول مت�صديا ً لها باملقول لكي يرجعها ف�إذا �أ�صابها و�أرجعها ينطلق
بعدها �إىل املكان الذي ت�صل �إليه ويقوم بقيا�س امل�سافة باملقول وكل ع�رش
عدات باملقول ت�سمى “جبل” وتو�ضع �أحجار �صغرية جوار �إحدى احلجرتني
وحت�سب “جبال” فوق الالعب الأخر ،ولهذه اللعبة عدة مراحل ت�سمى “قائم،
ف�شيخ ،رجيل” وتنفذ باليد ال�شمال ثم اليمنى بنف�س املراحل املذكورة
فالو�ضع “قائم” هو ما ذكر �سابقا ً �أما الو�ضع “ف�شيخ” فيقوم الالعب
ب�إدخال املقول بني رجليه ويده من اخللف ويقوم برفع القولة ثم يخرج املقول
وي�رضب القولة وهي يف الهواء.
�أما الو�ضع “رجيل” فيقوم الالعب بتقدمي �إحدى رجليه وت�أخري الأخرى ويدخل
املقول بينهما ويده من اخللف ويرفع القولة وهكذا....
�أما الو�ضع “جنيد” فهو �أن يجعل رجليه متقاربني ويدير يده التي بها املقول
من خلف رجليه ويقوم برفع القولة ...وهكذا.
الأدوات امل�ستخدمة:كرة من ال�رشاب “اخلرق” �أي الأقم�شة املنتهية وع�صي
بعدد الالعبني وملعب منا�سب.
عدد الالعبني:جمموعة من الالعبني ال يقل عددهم عن “�ستة ع�رش العبا ً”.
طريقة �أداء اللعبة:يتم تق�سيم املجموعة �إىل جمموعتني مت�ساويتني وكل
فريق يقف يف جهة من امللعب ويق�سم امللعب �إىل ق�سمني مت�ساويني،
وتو�ضع �أحجار يف نهاية كل جهة من جهتي امللعب ت�سمى �أجوال ،ويبد�أ
اللعب بحيث كل العب ما�سك بيده ع�صا ،معكوفة “معطوفة” من طرفها
يبد�أ ب�رضب الكرة دون �أن يلم�سها بيده �أو برجليه ،وحت�سب النتيجة بالأهداف
التي ي�سجلها كل فريق مبرمى الفريق الأخر ،وهكذا...
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هوب املناهوب

عدد الالعبني :جمموعة غري حمددة ال تزيد عن ع�رشة العبني
طريقة �أداء اللعبة:يجتمع الالعبون ويختارون �أحدهم فيتقدم �إىل مكان
م�ستوي ،ثم ي�ضع يديه على ركبتيه منحنيا ً على هيئة الركوع يف ال�صالة
والآخرون يقومون بت�شكيل �صف على هيئة قطار فيبد�أ الالعب الأول
باالنطالق للقفز من فوق الالعب املنحني وعند القفز ي�ضع الالعب الذي
�سيقفز يده اليمنى �أ�سفل م�ؤخرة الرقبة ،واليد الي�رسى �أ�سفل العمود
الفقري لالعب املنحني ثم يقفز ويكون بيد �أحد الالعبني الذين �سيقفزون
كوفية �صغرية وعندما يقفز ي�ضع الكوفية فوق ظهر الالعب املنحي
وي�ستمر القفز والكوفية يف مكانها و�أي العب ي�سقط الكوفية �أثناء القفز
ينحني هو بدال ً عن الالعب املنحني و�أي�ضا ً �أي العب ال ي�ستطيع القفز،
ينحني بدال ً عن الالعب املنحني ....وهكذا ت�ستمر اللعبة.

لعبة نور

هذه اللعبة تلعب بعدد غري حمدد من الالعبني فقد يكون عددهم من
“5ـ� ”15أو �أكرث �أو �أقل ،وتبد�أ هذه اللعبة بالقرعة لكي يتم اختيار الالعب
الذي �سيقوم مبالحقة بقية الالعبني.
وعند بداية هذه اللعبة يقوم الالعبون باالنت�شار ويقوم الالعب الذي عليه
مالحقتهم مبحاولة مل�س �أي العب ،فعندما يقرتب من �أي العب يقوم الآخر
بالتوقف وقول كلمة “نور” وذلك قبل �أن يلم�سه ،فيقف يف مكانه كال�صنم
ال يتحرك � اّإل �إذا جاء �أحد الالعبني وقام بلم�سه فعند ذلك يحق له �أن يتحرك،
و�إن ح�صل ومل�س �أحد الالعبني قبل �أن يقول كلمة “نور” فيقوم ال�شخ�ص
امللمو�س ب�أخذ مكان ال�شخ�ص الالم�س ،وهكذا ت�ستمر اللعبة.

ال�رس�سيبة

وهي طريقة للتزحلق على الرمل متار�س على الكثبان الرملية الكبرية

الغطي�سة

وتلعب يف الغوط �أثناء ف�صل ال�صيف حيث يوجد البلح يف املاء  ،و يتبارى كل
العب بجمع �أكرب كمية من البلح غط�سا ً بالر�أ�س فقط وعن طريق الفم .

ال�شويكة

طمر كمية من البلح حتت الأر�ض ويتبارى الالعبون على �أخذ �أكرب كمية من
البلح عن طريق رمي ال�شوكة

لعبة الزقطة
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جتمع عدة ح�صوات “خم�س ح�صوات” �صغرية عادةً من ال�صوان املدور �صغري
احلجم ،ومتار�س هذه اللعبة من خالل العبني اثنني �أو ثالثة ،ويقوم كل واحد
بقذف احدى احل�صوات عاليا ً ليلتقط يف املرة الأوىل ح�صوة من احل�صوات
الأربع الباقية على الأر�ض �أمامه وبني الالعبني ،ويف املرة الثانية يقذف ح�صوة
عاليا ً بالهواء ثم يلتقط ح�صوتني ...ح�صوتني ...ويف املرة الثالثة يلتقط
ثالث ح�صوات معاً ،ثم يجمع اخلم�س ح�صوات على ظهر كفه ثم يقذفهن
فيحاول جمعها بيده بنف�س القذفة فما ي�ستطيع التقاطه من احل�صوات
يكون هو عدد العالمات التي تكون ر�صيدا ً له ...وهكذا يكون الدور بني زمالئه
امل�شاركني يف هذه اللعبة.
ومن �رشوط اللعبة عدم �سقوط احل�صوة املقذوفة عاليا ً على الأر�ض ...وعدم
ا�ستطاعته الإم�ساك بها مع احل�صوات الأخريات ،حينها تعترب لعبته الغية
ويحق لزميله ال�رشوع بدخول اللعبة ،وهكذا.
وتعترب هذه اللعبة للكبار وال�صغار من بنني وبنات يف الليل �أو النهار
فتجدهم يتفننون مبهارات خمتلفة يف لعبتهم.
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الكبو�ش �أو
“الكعابة”
ّ

احل ِـــيا
والعرايـ�س
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وهي كعب اخلروف  -وهي من الألعاب القدمية التي رمبا ترجع للع�رص اجلاهلي،
كما جاء يف �شعر �أبي نوا�س“ :خلفت اليوم بالطنبور والكعبني والرند” ،ومن
الكعابة) .وهي
الأمثال ال�شعبية التي وردت فيها( :القلب يف القلب ولو يف
ّ
عبارة عن عظمة �صغرية حجمها حوايل (� )2سم ،تكون يف عرقوب الأغنام
مبثابة املف�صل ،فعند ذبحها ي�أخذ الأطفال من �أرجلها “الكبو�ش” ويقومون
بتنظيفها مما ل�صق بها من اللحم �أو الدهن ،ثم يحكون �سطحيها على
احلجر حتى ي�صبحا ناعمني ،ويجتمعون على اللعب بها يف �أر�ض ترابية،
وي�ضعون كل كب�ش بجانب كب�ش �آخر حتى يكون عدد الكبو�ش نحو ع�رشين
�أو ثالثني ،وكلها يف �صف واحد م�ســــــتقيم ،ثم يحيطون هذا ال�صف
بدائرة من الرتاب ،ويكون الالعـبون اثنني �أو ثالثة �أو �أكرث ،فيلعبون ،وذلك ب�أن
يبتعدوا عن الدائرة بنحـــــو ثالثة �أمتار �أو �أربعة ،ويكون كل واحد منهم
مم�سكا ً يف يده بكب�ش �آخر ثقــــيل ونظيف ،ثم ي�صوب الذي فاز بالأولوية
“الرب�س” نحو �صف الكبـــــو�ش املر�صو�صة داخل الدائرة ،ف�إن �أخرجت
ال�رضبة كب�شا ً منها عن الدائـــــرة� ،أخذها ،و ُع ّد ك�ســــبا ً له ،ويقول
عنـــــدئذ�( :شيت كبت) ،ثم يُعاد ر�ص البــــاقي ،وكلما خـــــرج كب�ش
عن الدائرة �أخذها ،و�إن مل يُخرج كب�شا ً عن الدائرة تنحى عن اللعب و�أتى
�آخر يلعب مـثـله ،وهكذا ..وهذا اللعب بالكبـــــو�ش قد اندثر الأن ،وهـــذه
اللعبة ت�شــــــبه “الرباجـــــون” يف الوقـــــت احلايل”.
�إنها لعبة خا�صة بالفتيات ..وتكاد تكون معروفة على امل�ستوى العاملي ولكن
ب�أ�سماء خمتلفة .حيث تتعلم الفتيات من خاللها املحافظة على نظافة
البيت واحلياكة وتف�صيل املالب�س ..واللعبة ذات جانبني الأول ويتمثل يف قيام
الفتيات ببناء بيوت من طني من خملفات البيئة املحلية وتت�ضمن �أدوات
�صغرية ملا حتتويه البيوت القدمية ..والثاين يتمثل يف �صناعة عرائ�س (دمى)
وحياكة مالب�س خا�صة بها .يقوم الفتيات يف هذه اللعبة ب�صناعة (الدمى)
�أو (العرائ�س) ويقمن بتحريكها بطريقة فنية �أو قل قريبة من (م�رسح الدمى)
ولهذا �أطلق عليها البع�ض ا�سم (احليا) � ..أما البيوت فكانت ت�صنع من بقايا
الكراتني والأخ�شاب و�أعواد الثقاب وبع�ض �سعف النخيل  ..وذلك تقليدا ً
للبيت ال�شعبي الإماراتي � ..أما تقليد اللعبة فيبدو يف ذلك التناف�س البديع
بني الفتيات يف �صناعة العرائ�س والبيوت وتزيينها بو�سائل خمتلفة ،كما
نرى تبادل الزيارات بني العرائ�س تقليدا ً للروح االجتماعية والألفة ال�سائدة
يف املجتمع حيث التعاون واملحبة� .إنه طق�س درامي �صغري وب�سيط يعك�س
تقاليد املحبة والأخوة بني النا�س� .إىل جانب �أنها كانت تك�سب الفتيات مهارة
تعلم بع�ض املهن الن�سائية التي كانت رائجة يف ذلك الوقت و�أهمها احلياكة
.
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عدد الالعبني :جمموعة غري حمدودة ال تقل عن ع�رشة ب�رشط �أن يكون عدد
املجموعة زوجياً.
طريقة �أداء اللعبة :يتم تق�سيم الالعبني �إىل جمموعتني مت�ساويتني ومن
نقطة البداية تنطلق كل جمموعة �إىل جهة بحيث تختفي كل جمموعة
عن الأخرى فتقوم كل جمموعة بو�ضع �أكوام من الرتاب بحجم �صغري وحتاول
�إخفائها حتت الأحجار �أو الأ�شجار وغريها ،وبعد االنتهاء من و�ضع �أكوام
الرتاب تعود كل جمموعة �إىل نقطة االنطالق وهم يرددون �أهازيج “بريد بريد
احلديد” وفور عودة كل جمموعة �إىل نقطة االنطالق تتجه كل جمموعة �إىل
اجلهة التي انطلقت �إليها املجموعة الأخرى وذلك للبحث عن �أكوام الرتاب
وتدمريها ،واملجموعة التي تقوم بتدمري جميع �أكوام الرتاب التي و�ضعتها
املجموعة الأخرى تكون هي الفائزة ،وتقوم باحلكم على املجموعة الأخرى
التي مل ت�ستطع تدمري جميع �أكوام الرتاب� ،أما �إذا كل جمموعة دمرت جميع
�أكوام الرتاب للمجموعة الأخرى فيعتربوا متعادلني.
عدد الالعبني :اثنان
طريقة �أداء اللعبة :يتم ر�سم مربعات امللعب كما يف ال�شكل املو�ضح �أعاله
في�أخذ كل العب حجرة �صغرية م�سطحة ويبد�أ الالعب الأول حيث يدخل
امللعب برجل واحدة والرجل الأخرى مرفوعة وال يحق له و�ضع رجليه �إال يف
اخلانات املقطوعة طوال ً وبعد العودة يبد�أ بو�ضع احلجر التي بيده يف اخلانة
الأوىل ويقفز وهو رافع رجل على عوق احلجر تلك ،ثم يبتعد عنها قليال ً
وبرك�ضها برجله التي على الأر�ض دون �أن ي�ضع الرجل الأخرى على الأر�ض
�إىل اخلانة الثانية ويقفز مرة �أخرى �إىل فوق احلجر دون �أن ي�ضع رجله الأخرى
على الأر�ض ،وهكذا يف كل خانة من اخلانات حتى ي�صل �إىل اخلانة الأخرية ،ثم
يعيدها �إىل اخلانة الأوىل بنف�س الطريقة ال�سابقة دون �أن ي�ضع رجله املرفوعة
ومي�شي على رجل واحدة فقط .والذي ي�ضع رجله املرفوعة �أثناء اللعب يعترب
هو املهزوم ويخرج من اللعب ،ويدخل بدله العب �آخر والذي يفوز هو الذي
يقوم ب�إي�صال احلجر رك�ضا ً برجله من اخلانة الأوىل �إىل الأخرية ومن الأخرية �إىل
الأوىل وهكذا.
التيلة قطعة م�ستديرة �صغرية من الزجاج �أو ال�صيني وتكون �شفافة �أو
غري �شفافة بها نقو�ش و�ساده بي�ضاء �أو زرقاء ..الخ ،وهي على �شكل قطعة
البندق ويكون منها الكبار وال�صغار والتيلة الكبرية والثقيلة ت�سمى
“روز”والتيلة من �ألعاب ف�صل ال�صيف ،يلعب ثالثة �أو �أربعة وتكون ثالث
كوينات والكوينة عبارة عن حفرة �صغرية ويكون هناك خط يبعد عن
�أول كوينه نحو مرتين �أو ثالثة �أمتار ثم يبدءون ب�إلقاء التيلة وت�سمى هذه
العملية “تدرق�س “ و�أول الالعبني هو �أقربهم للكوينه و�إذا كان هناك الالعبني
من كون ادخل التيلة يف الكوينه يكون الأول ثم يبد�أ اللعب الأول فالذي يليه.
يلعب الأول بان ي�رضب التيلة املراده بتيلته بوا�سطة �إ�صبعه و�إذا �أ�صاب التيلة
ي�أخذها له ويقول عند �رضبه التيلة من االثنني ورايح و�إذا �أ�صاب فازوا �إذا مل
ي�صب يلعب الذي يليه وهكذا.
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ويلعبها الأوالد حيث يقومون ب�إجراء قرعة ويختارون واحدا ً منهم للعبتها
وال�شخ�ص الذي وقع عليه االختيار يقف بعيدا عن �أ�صحابه دون �أن يراهم
وهم بدورهم يختبئون عنه بني ال�سفن �أو يف و�سط البيت �أو يف الأزقة �أو
الدهاليز ونحوها وعندما يقولون له “اطلع يازرزور” يطلع من حمله وي�أخذ
بالبحث عنهم والذي مي�سكه منهم ت�صري بر�أ�سه �أي يقوم بعمله ويختبئ
هو وهكذا حتى ينتهي اللعب ولي�س بها عادة غالب �أو مغلوب.
ويلعبها ثالثة �أطفال �أو �أكرث حيث يتم اختيار واحد منهم يتوىل عملية
البحث عن زمالئه ف�إذا �أم�سك ب�أحدهم ي�ضع يده فوق ر�أ�س الطفل الذي مت
الإم�ساك به.
يلعبها طفالن فقط حيث يقوم كل طفل بجمع ثالث ح�صيات وو�ضعها
يف �أماكن خمتلفة على ر�سم مربع ال�شكل مر�سوم على �أر�ض رملية وتبد�أ
اللعبة بحيث يحاول كل طفل تكوين خط م�ستقيم على الر�سمه ومن
يفعل ذلك �أوال ً يعترب هو الفائز

لعبة التيلة

التيله عبارة عن قطعة زجاجية كروية ال�شكل و�ألوانها خمتلفة وتلعب
بعدة طرق مثل  :الكي�س �أو الكون وطرق �أخرى والهدف من اللعبة ك�سب اكرب
عدد من التيل.

لعبة احلالو�سة

تتكون اللعبة من  28حفرة يف الأر�ض ويلعبها طفالن حيث تخ�ص�ص لكل
واحد منهم حفر معينة وتعتمد اللعبة على الذكاء ودقة حتريك احل�صى
ومتريرها عرب احلفر .

لعبة الربجوة

املزويقة

لعبة الزير

وهي على �شكل حبات م�صنوعة من الزجاج امللون ثم يبد�أ الالعب �أو
الالعبون يف حفر حفرتني �أو ثالث حفر �صغرية يف الأر�ض بني كل حفرة وحفرة
م�سافة متعارف عليها ثم يبد�أ الالعب مبحاولة �إ�سقاط الرب جوه يف نبال من
بني �أ�صابعه
وهي عبارة عن قطعة من اخل�شب خمروطية ال�شكل يف الذيل الرفيع فيه
م�سمار ق�صري ليدور علية املدوان  .وطريقة اللعب �أن يلف اخليط على املدوان
لفا متالحقا ثم يحذف به ليفلت من احلبل ويدور �إذ يحاول املتابرون كل
منهم ك�رس مزويقة الآخر .
وهذا الزير عبارة عن ن�صف برميل �أو (زير من الفخار ) تغطى فوهتة بجلد
جمل (مدبوغ ) ومعتنى به ثم يرتك ذلك اجللد حتى يجف ف�إذا �أ�رضب عليه
بعد جفافة بع�صى �أو ما�شابهه �أعطى �صوتا مدويا ي�سمع من بعيد ويف فن
الزير هذا يت�صدر �ضارب الزير املجل�س �أو مكان ممار�سة اللعب ويبد�أ ال�رضب
عليه ح�سب اللون الذي يرغبة الالعبون فهناك من العاب الزير ما ي�سمونه
( زيد ) وهو ال�سائد يف املدينة وما حولها من الأودية والقرى كوادي ال�صفرى ،
ووادي الفرع  ،وهذا اللون له ع�شاقة والعارفون به .ويجري اللعب بني �صفني
�إذ يقف الالعبون يف �صفني متقابلني وقوفا ولكل �صف ربان وت�ستخدم فيها
ال�سيوف
المبحث السادس :التحليل الثقافي لأللعاب الشعبية الحوارية
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يت�ضح لنا من خالل التحليل الثقايف للألعاب ال�شعبية احلوارية العديد من
النقاط الهامة من �أبرزها ما يلى :
•يلعب احلوار دورا هاما فى �أداء الألعاب ال�شعبية احلوارية الكلية �أو
اجلزئية التى ميار�سها الأطفال  ،كما انه يلعب دورا كبريا فى الت�شكيل
الثقايف ل�شخ�صية الطفل فى بيئاتها املختلفة  ،فلكل بيئة �ألعابها
ال�شعبية احلوارية اخلا�صة بها ،والتى تعترب �أحد الو�سائل التى يكت�سب
من خاللها الطفل تدريجيا عادات جمتمعة ،و�أ�سلوب حياته ،فنجد
�ألعاب البيئة ال�صحراوية تختلف عن �ألعاب البيئة الزراعية �أو اجلبلية
�أو ال�ساحلية (حممد.)2007،
•ن�ش�أ اللعب ال�شعبى احلوارى عن ثقافة احلاجة للعب فكانت �أدواته من
البيئة ويعرب عن البيئة  ،ومل تكن احلالة االقت�صادية م�ؤ�رشا ً عن عدم
اللعب كما حدث فى الثقافة املعا�رصة  ،ف�أدواته كانت ب�سيطة وهى
عبارة عن ع�صا وكرة من الليف وحجارة ومنديال وطاقية (مر�سى.)1999،
•الألعاب ال�شعبية تت�ضمن العديد من املفردات الثقافية التى ت�ؤثر فى
الت�شكيل الثقايف والبيئي للأطفال.
•تعد الألعاب ال�شعبية احلوارية ن�شاط �سار وممتع للأطفال  ،وخمرج
وعالج ملواقف الإحباط فى احلياة
•ينظر �إىل الألعاب ال�شعبية احلوارية على �أنها و�سيلة لفهم ودرا�سة
�سلوك الطفل وم�شكالته وعالجها (زهران.)1995،
•تختلف الألعاب ال�شعبية احلوارية التى متار�س فى ف�صل ال�صيف فى
مكوناتها الثقافية عن الألعاب ال�شعبية احلوارية التى متار�س فى ف�صل
ال�شتاء حيث ت�ؤدي �ألعاب ال حتتاج �إىل بذل املجهود الع�ضلي ب�سبب
�شدة احلرارة � ،أما �ألعاب ف�صل ال�شتاء فهي الألعاب التى تتطلب بدل
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املجهود والطاقة للتغلب على ق�سوة و�شدة الربد( (http://www.al-m a
.)dinah.org
•تلعب الألعاب ال�شعبية احلوارية دورا فى التن�شئة االجتماعية حيث تعد
حماولة لت�شكيل الطفل ثقافيا ً عن طريق اللعب حتى ي�صبح �شخ�صا ِ
قابال ً لأن ي�شارك املجتمع فى حياته الثقافية (م�صطفى  ،وعبا�س.)2007،
•الت�شكيل الثقايف للطفل يتم بطرق خمتلفة منها الألعاب ال�شعبية
احلوارية التى من خاللها يكت�سب الطفل تدريجيا عادات املجتمع الذي
يعي�ش فيه وت�رصفاته وعقائده .فهو مير مبجموعة من التجارب القا�سية
قبل �أن ي�سمح له بالدخول فى جمتمع الرجال(�إ�سماعيل. )1977،
•وجود العديد من الألعاب التى تعرب عن احليوانات املفرت�سة التى تهبط
على البيئة من اجلبال مثل الذئب ،والثعلب ،وهذا يت�ضح فى لعبتي “
لعبة رجلي �ضالع “ “ ،الثعلب فات”  “ ،لعبة “لعبة �أم العيـال “ .فقد
ات�ضح بهم �أ�سلوب كل من الثعلب والذئب ومدى خطورة كل منهما على
الأطفال الأمر الذي يتطلب الهروب من مواجهتهما� ،إما باجلري كما فى
لعبة “الثعلب فات” و�إما باالختفاء وال�سكون كما فى لعبة “ �أم العيـال
“( �إبراهيم.)2006 ،
•تعرب بع�ض الألعاب ال�شعبية احلوارية عن بع�ض املعتقدات كما يت�ضح
فى لعبة “الغراب النوحى” بع�ض املعتقدات فى البيئة الريفية  ،حيث
يعترب الغراب نذير �ش�ؤم حني ينزل على مكان  ،في�سبب فيه النواح ولذلك
يجب حماية كل من فى املكان من الغراب  ،كما ات�ضح فى بع�ض الألعاب
ال�شعبية ترديد كلمة “احلمام” وهى �إحدى الطيور املتواجدة فى البيئة
الريفية طوال العام ولها �أهمية فى امل�أكل  ،ففي البيئة الريفية يربون
احلمام  ،ويقيمون له �أبراج خا�صة ملعي�شته .كما �أن لعبة “�صيد احلمام”
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تو�ضح الت�شكيل الثقايف للبيئة حيث �أن الطيور تقيم فى البيئة الزراعية
طول العام و�أهمها الع�صفور ،واليمام ،واحلمام الربى مما �شجع الأطفال
على ا�صطياده بالنبـال واحل�صى �إما التخاذه كطعـام �أو لطردها من احلقول
�( .صالح.)1988،
•�أ�شارت بع�ض الألعاب �إىل الأدوار االجتماعية للأم والبنت وهذا يت�ضح فى
لعبة “ �أم العيـال “ حيث �أ�شارت �إىل �أهمية دور الأم فى حماية �أبنائها ،
�إذ ت�ضحى بنف�سها فى �سبيل حياتهم .وهذا يعنى �أن الأم فـى الألعـاب
ال�شعبيـة متثل نقطـة الأمان لإنقـاذ الأبناء (اجلوهرى.)1981،
•ت�ستخدم �أكرث الألعاب ال�شعبية احلوارية املف�ضلة لدى الأطفال الكلمات
التى تنبع من البيئة وخا�صة �ألعاب البنات ،وهذا ما ي�شري �إىل ا�ستخدام
الثقافة اللغوية  ،وهى تعترب �أب�سط عنا�رص الثقافة (ح�سني.)2000،
المبحث السابع :نتائج الدراسة وتوصياتها
أوال :نتائج الدراسة:

من ابرز ما تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية من نتائج ما يلى :
•�إن مفهوم الثقافة احلوارية جزء م�ؤ�صل من منهاج عقيدتنا النابعة من
قر�آننا وتاريخنا العريق  ،فثقافة احلوار لي�س عنوانا ً مبهما ً �أو حديثا ً جديدا ً
ابتدعه النا�س  ،بل هي ن�صو�ص كتابية وا�ضحة يف �رشيعتنا التي مل تغفل
عن هذا اجلانب النف�سي الهام.
•ت�صنيف الألعاب ال�شعبية احلوارية �إىل نوعني  ،النوع الأول  :الألعاب
ال�شعبية احلوارية الكلية  ،وهى الألعاب ال�شعبية التى تعتمد على احلوار
فى �أدائها ب�شكل كلى (مثل لعبة النحلة والدبور ولعبة حدرة بدرة ولعبة
قمرة �شربة ولعبة خروف م�سل�سل ...الخ)� .أما النوع الثانى :فهو الألعاب
ال�شعبية احلوارية اجلزئية،وهى الألعاب ال�شعبية التى تعتمد على احلوار
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فى �أدائها ب�شكل جزئي ( ميثل احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة ) مثل لعبة
كرة ال�رشاب “اخلرق والع�صى” ولعبة نور ولعبة احل ِـــيا والعرايـ�س ولعبة
بريد بريد احلديد لعبة ال�رس�سيبة ولعبة الغطي�سة ولعبة ال�شويكة...الخ.
•تعترب الألعاب ال�شعبية احلوارية و�سيطا ً تربويا يعمل بدرجة كبرية على
ت�شكيل �شخ�صية الطفل ب�أبعادها املختلفة ؛ متى �أح�سن تخطيطها
وتنظيمها والإ�رشاف عليها حتى ت�ؤدي دورا ً فعاال يف تنظيم التعلم  ،الأمر
الذى يعك�س مدى �أهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية على الطفل ،كما تلعب
الألعاب ال�شعبية احلوارية دور كبريا فى حتقيق النمو ال�شامل املتكامل
للطفل،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الألعاب ال�شعبية احلوارية تعد و�سيلة عالجية
ت�ساهم يف الك�شف عن اال�ضطرابات النف�سية والعقلية والعاطفية لدى
الأطفال وم�ساعدتهم على التخل�ص من امل�ؤثرات واالنفعاالت لإعادة التوازن
�إليهم .
•يرجع االهتمام بالألعاب ال�شعبية لأ�سباب عديدة نوجزها يف�:إعطاء الأطفال
�صورة حية عن �ألعاب كان ميار�سها الآباء والأجداد يف طفولتهم،احلفاظ على
تراث الأمة لأن الألعاب جزء مهم من هذا الرتاث،الألعاب ال�شعبية ت�ساهم
كثريًا يف منو الطفل االجتماعي واالنفعايل واجل�سمي والعقلي ،وهذا ماال
تفعله الألعاب احلديثة،انت�شار الألعاب الأجنبية والإلكرتونية التي �سلبت
اهتمام الأطفال�،إثراء الدرا�سات عن الألعاب ال�شعبية وت�أثريها وت�أثرها
باملجتمع،الألعاب ال�شعبية تتناول �أمورًا كثرية عن عادات املجتمع وتقاليده

وعن دورة حياة الطفل ووالدته وقيم املجتمع و�أحواله املادية والثقافية .

•يلعب احلوار دورا هاما فى �أداء الألعاب ال�شعبية احلوارية الكلية �أو اجلزئية
التى ميار�سها الأطفال  ،كما انه يلعب دورا كبريا فى الت�شكيل الثقايف
ل�شخ�صية الطفل فى بيئاتها املختلفة  ،فلكل بيئة �ألعابها ال�شعبية
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احلوارية اخلا�صة بها ،والتى تعترب �أحد الو�سائل التى يكت�سب من خاللها
الطفل تدريجيا عادات جمتمعة ،و�أ�سلوب حياته ،فنجد �ألعاب البيئة
ال�صحراوية تختلف عن �ألعاب البيئة الزراعية �أو اجلبلية �أو ال�ساحلية .
•ن�ش�أ اللعب ال�شعبى احلوارى عن ثقافة احلاجة للعب فكانت �أدواته من
البيئة ويعرب عن البيئة  ،ومل تكن احلالة االقت�صادية م�ؤ�رشا ً عن عدم اللعب
كما حدث فى الثقافة املعا�رصة  ،ف�أدواته كانت ب�سيطة وهى عبارة عن
ع�صا وكرة من الليف وحجارة ومنديال وطاقية.
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•تت�ضمن الألعاب ال�شعبية العديد من املفردات الثقافية التى ت�ؤثر فى
الت�شكيل الثقايف والبيئي للأطفال.
ثانيا :التوصيـات:

تو�صى الدرا�سة احلالية مبا يلى:
.1

�1رضورة املحافظة على تراثنا من الألعاب ال�شعبية احلوارية وتطويره لكى
تنا�سب ع�رصنا احلاىل.

.2

2عدم االن�سياق خلف التيار القادم من اخلارج للألعاب والبعيد كل البُعد عن

.3

�3رضورة احرتام وتقدير الكبار للألعاب ال�شعبية ودورها فى نقل الثقافة .

.4

�4إدراج الألعاب ال�شعبية احلوارية �ضمن الأن�شطة الرتويحية فى ريا�ض

قيمنا وتقاليدنا.

الأطفال واملدار�س.
.5

�5إدراج الألعاب ال�شعبية احلوارية �ضمن خطة مدرو�سة من قبل اجلهات
املعنية فى خمتلف االحتفاالت واملهرجانات والإعالم للمحافظة على تراثنا
وهويتنا العربية.

.6

6طبع دليل ملعلمات ريا�ض الأطفال ي�شتمل على الألعاب ال�شعبية احلوارية
للأطفال ،وكيفية ممار�ستها وثقافتها املادية واملعنوية.

.7

7ابتكار طرق جديدة ملمار�سة الألعاب ال�شعبية احلوارية با�ستخدام جهاز
الكومبيوتر بحيث ميكن التطوير فى بع�ض جوانبها املادية واملحافظة على
جوانبها املعنوية.

.8

8تخ�صي�ص مواقع على االنرتنت للتعريف بالألعاب ال�شعبية احلوارية
،وكيفية ممار�ستها وتطويرها لكى تتما�شى مع الع�رص احلاىل.

المراجع
.1

1القر�آن الكرمي .
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.2

2ال�سنة النبوية ال�رشيفة.

.3

�3إبراهيم ،حممد عبا�س (:)2006التحديث والتغري فى املجتمع القروي درا�سة
فى مكونات القيم الثقافية  ،دار املعرفة اجلامعية ،القاهرة .

.4

�4إ�سماعيل ،فاروق م�صطفى (:)1977التغري والتنمية فى املجتمع
ال�صحراوي درا�سة انرثوبولوجية فى منطقة امتداد مريوط  ،الهيئة امل�رصية
للكتاب،القاهرة .

.5

5الإمام النووي ( :)1994ريا�ض ال�صاحلني  ،ط، 3دار امل�أمون للرتاث ،بريوت

.6

�6أني�س �،إبراهيم و�آخرون (  : ) 1979املعجم الو�سيط  ،ج ،2املطابع الأمريية ،
القاهرة.

.7

7البخاري ،عبد اهلل (� : )1981صحيح البخاري  ،الطبعة الثانية � ،إحياء الرتاث
العربي  ،بريوت .

.8

8البغا ،م�صطفى ديب (� :)1987صحيح البخاري ،ط،3دار ابن كثري ،اليمامة،
بريوت.

.9

9بلجن ،مقداد (1416هـ)� :أخالقيات املناق�شة واملحاورة واملناظرة
العلمية،الدار ال�صولتيه،الريا�ض.

1010جراوات �،إدري�س حممد (:)1998الألعاب ال�شعبية ومدلوالتها الرتبوية  ،مركز
الوطن للثقافة والإعالم والن�رش ،اخلليل .
1111اجلوهرى ،حممد (:)1981علم الفولكلور الأ�س�س النظرية واملنهجية  ،اجلزء
الأول  ،ط ، 4دار املعارف،القاهرة .
1212احلبيب ،طارق (1422هـ) :كيف حتاور ،م�ؤ�س�سة اجلري�سى للن�رش،الريا�ض.
1313ح�سني ،ال�سيد حممد (:)2001احلوار فى القران،دار املالك،بريوت.
1414ح�سني �،سامية ح�سن (:)2000درا�سة ميدانية لظاهرة انت�شار مراكز
الألعاب احلديثة ك�أحد �أن�شطة الرتويح فى حمافظة الإ�سكندرية “درا�سة
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جدوى”  ،امل�ؤمتر الدويل ال�سابع ملراكز الإر�شاد النف�سي  ،جامعة عني �شم�س
 ،نوفمرب.
1515خطاب ،حممد عادل ( :)1968الألعاب الريفية ال�شعبية ،مكتبة االجنلو
امل�رصية  ،القاهرة.
1616خور�شيد ،فاروق (:)1992املوروث ال�شعبي  ،دار ال�رشوق ،القاهرة.
1717الدمردا�ش ،نادية عبد احلميد (:)1987ت�أثري برنامج مقرتح للألعاب ال�شعبية
على تنمية القدرات الإدراكية احلركية لأطفال املرحلة االبتدائية  ،م�ؤمتر
الرتبية الريا�ضية والبطولة  ،جامعة حلوان .
1818دميا�س ،حممد ( :)1999فنون احلوار والإقناع ؛ ط،،1دار ابن حزم  ,بريوت.
1919الرازى ،حممد بن �أبى بكر (  : ) 1990معجم خمتار ال�صحاح  ،بريوت  ،مكتبة
لبنان.
2020الزغبى ،احمد حممد (  :)1997اللعب عند الأطفال و�أهميته الرتبوية
والنف�سية ،جملة الرتبية  ،العدد  ، 123قطر.
2121زمزمى ،يحيى حممد (1422هـ) :احلوار �آدابه و�ضوابطه فى الكتاب
وال�سنه،دار املعاىل،عمان.
2222زهران ،حامد عبد ال�سالم (:)1990التوجيه والإر�شاد النف�سي ،عامل
الكتب،القاهرة.
2323زهران ،حامد عبد ال�سالم (:)1995علم نف�س النمو “ الطفولة واملراهقة” ،
عامل الكتب،القاهرة.
�2424سليمان ،عبد الرحمن �سيد ( : )1990عالج الأطفال باللعب  ،دار النه�ضة
العربية  ،القاهرة .
�2525شاكر ،احمد حممد و�آخرون (�:)1980سنن الرتمذي دار �إحياء الرتاث ،بريوت.
�2626صابر ،ماجدة عقل حممد (:)1993ت�أثري الألعاب ال�شعبية على بع�ض
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مهارات النمو اللغوى لدى طفل ما قبل املدر�سة  ،امل�ؤمتر العلمى الأول
للفنون ال�شعبية والرتاث  ،املجلد الثاين  ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنات
 ،جامعة الإ�سكندرية .
�2727صالح �،أحمد ر�شدى (:)1988الألعاب ال�شعبية واملهارات اجل�سمية
وال�سريك  ،جملة الفنون ال�شعبية  ،العدد  ، 24يوليو� ،أغ�سط�س.
2828عبد اخلالق �،سو�سن على (�:)1993أثر ممار�سة الألعاب ال�شعبية الغنائية
على تنمية الأداء الإدراكي واحل�س حركي لطفل ما قبل املدر�سة  ،امل�ؤمتر
العلمي الأول للفنون ال�شعبية والرتاث  ،املجلد الأول  ،كلية الرتبية
الريا�ضية للبنات جامعة الإ�سكندرية .
2929عبد الرحيم ،حممد و عارف ،عدنان ( :)1980ريا�ض الأطفال ،ط،1املكتبة
العربية  ،عمان.
3030عبد الر�سول ،حممد عمر (:)2004دور الألعاب ال�شعبية فى تفعيل برامج
الريا�ضة للجميع مبركز ال�شباب مبحافظة الفيوم  ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة  ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنني جامعة حلوان .
3131عبد الفتاح ،كاميليا (: )1991العالج النف�سي اجلماعي للأطفال با�ستخدام
اللعب  ،الطبعة الثالثة  ،مكتبة النه�ضة امل�رصية  ،القاهرة .
3232عفيفى ،هناء (�:)1993أثر برنامج للألعاب ال�شعبية على التكيف
ال�شخ�صي واالجتماعي لطفل ما قبل املدر�سة  ،امل�ؤمتر العلمي الأول
للفنون ال�شعبية والرتاث  ،املجلد الثاين  ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنات
جامعة الإ�سكندرية .
3333الغزاىل ،حامد (� :)1980إحياء علوم الدين،دار املعرفة ،بريوت.
3434فتوح ،حممود واحلميد ،جميل ( :)200علم نف�س النمو،النادي الأدبي ،اجلوف.
3535الفرا ،حممد علي ( :)1989الألعاب ال�شعبية  :تراث فل�سطني  ,دار الكرمل
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 ,عمان .
3636كامل ،حممد ( :)1991الألعاب ال�شعبية فى اململكة العربية ال�سعودية ،
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ،الريا�ض.
3737اللبابيدي ،عفاف وخاليله ،عبد الكرمي (�:)1993سيكولوجية اللعب ،دار
الفكر  ،بريوت .
3838لطف اهلل ،عفاف (� :)1998أوراق تربوية فى م�شكالت الأطفال
والنا�شئة،ط،1دار ا�شبيلية للن�رش ،دم�شق.
3939املاحي ،وفاء كامل (:)1993ت�أثري ممار�سة الألعاب ال�شعبية على تنمية
حب اال�ستطالع لدى تلميذات احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ،
امل�ؤمتر العلمي الأول للفنون ال�شعبية والرتاث ،املجلد الثاين  ،كلية الرتبية
الريا�ضية للبنات جامعة الإ�سكندرية .
4040حمجوب ،تي�سري (:)2005كيف نحاور الآخرين،بيت الأفكار الدولية،بريوت.
4141حممد ،م�صطفى ال�سايح (:)2007مو�سوعة الألعاب ال�صغرية  ،دار الوفاء
لدنيا الطباعة والن�رش.
4242مد كور �،إبراهيم (  : ) 2000معجم الوجيز  ،املطالع الأمريية ،القاهرة.
4343مر�سى �،أحمد على (:)1999الأدب ال�شعبي وثقافة املجتمع  ،الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب .
4444مرعي �،أحمد بلقي�س وتوفيق ( :)1990املي�رس يف �سيكولوجية اللعب  ،دار
الفرقان للن�رش والتوزيع  ،عمان .
4545م�صطفى ،فاروق �أحمد  ،وعبا�س ،حممد (:)2007االنرثبولوجيا الثقافية ،دار
املعارف اجلامعية.
4646منظور ،الف�ضل (  : ) 1981معجم ل�سان العرب � ،إعداد يون�س اخلياط ،
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4747ميلر �،سوزانا (� : )1987سيكولوجية اللعب  ،عامل املعرفة  ،املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب  ،الكويت.
4848النا�شف ،هدى حممود ( :)1999جماعات اللعب،دار الفكر العربي  ،القاهرة.
4949النا�شف ،هدى حممود ( :)2007ريا�ض الأطفال،دار الفكر العربي  ،القاهرة.
5050النووي ،زكريا يحيى بن �رشف (1422هـ)�:رشح �صحيح م�سلم،مكتبة �أبو
بكر ال�صديق ،القاهرة.
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تعترب الألعاب ال�شعبية احد جوانب تراثنا ال�شعبي الهامة  ،لأنها متثل جزءا ً من
حياة الأجيال املختلفة  ،فهي جتدد بعدا ً زمنيا يرافق حياة الفرد يف املجتمع ،
كما ان لها دورها وم�ساهمتها عند ممار�ساتها مبا يتنا�سب مع ال�سن واجلن�س ،
يف املوا�سم املختلفة عرب العام بف�صوله االربعة .
ولهذه الألعاب فوائد منوعه ملن ميار�سها ج�سميا ً وفكريا  ،كما �أن �أداءها يعطي
داللة على حيوية القائمني عليها  ،وان ما يقومون به هو احلفاظ عليها عرب
الأجيال املتعاقبة  ،وعليه ميكن �أن نلخ�ص هذه االهداف اخلفية والظاهرة عند
ممار�سة هذه االلعاب مبا يلي:
.1

1تثبيت مبد�أ امل�شاركة والتعاون بني �أبناء وبنات البيت واحلارة واملنطقة .

.2

2ملء جزء من الفراغ الذي ي�شعر به الإن�سان .

.3

3تر�سيخ مبد�أ القيادة والنظام .

.4

4التطلع �إىل الفوز وبذل كل جهد من اجل ذلك .

.5

5الت�أكيد على مبد�أ ح�سن ال�سلوك �أثناء �أداء هذه الألعاب.

وللمزيد من البحث يف مت�ضامني هذه االلعاب وعمقها الرتاثي والأخالقي
نتطرق �إىل احلديث عنها يف �سبع زوايا :
.1

�1أبعاد هذه الألعاب .

.2

2فوائد هذه الألعاب .

.3

3التعامل مع العابنا وفق الفئات العمرية .

.4

4االلعاب ال�شعبية يف املناهج الدرا�سية .

.5

5العابنا ال�شعبية يف النوادي وامل�ؤ�س�سات .

.6

6العابنا ال�شعبية يف جوانب احلياة املختلفة .

.7

7العابنا ال�شعبية يف و�سائل االعالم املختلفة .
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اوال -ابعاد هذه االلعاب :
ً

�إذا تتبعنا هذه االلعاب جند انها ذات ابعاد متعددة ومنوعة منها :
.1

1البعد االول اجلن�س الذي ميار�س هذه االلعاب من ذكر وانثى .

.2

2الف�صل الذي متار�س فيه هذه االلعاب خالل الف�صول االربعة .

.3

3وقت القيام بهذه االلعاب خالل النهار من �صباحه حتى الع�شاء .

.4

4مكان اداء هذه االلعاب يف البيت يف احلو�ش  ،يف احلارة  ،يف اخلالء .

.5

5ادوات هذه االلعاب من حجارة او كرات او ع�صي او غري ذلك .

.6

6البعد النظامي الداء هذه االلعاب بني الفريقني املتقابلني .

.7

7عدد امل�شاركني يف كل لعبة .

ثانيا – فوائد األلعاب الشعبية :
ً

تختلف الآراء والتوجهات يف حتديد مقدار هذه الفوائد .وميكنني ان اخلّ�ص فوائد
هذه الألعاب مبا يلي :
.1

1ح�سن القيادة  :حيث يختار ان�شط �شاب ي�شارك يف اللعب ليكون هو قائدا ً
لفريقه .

.2

�2ضبط االداء  :ويتم ذلك بكل دقة يف كل مراحل اللعبة حتى يحقق .

.3

3التن�سيق بني افراد املجموعة من الفريق الواحد .

.4

4التعبري عن الفرحة باالنت�صار على اخل�صم .

.5

5ا�ستغالل وقت الفراغ فيما هو ايجابي .
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ثالثا  :التعامل مع العابنا الشعبية وفق الفئات العمرية .
ً

�إن عملية التعامل مع العابنا ال�شعبية متر باملراحل العمرية التالية مع االخذ
بعني االعتبار الفرق بني الذكور واالناث يف كل مرحلة من هذه املراحل :
.1

1الطفولة املبكرة .

.2

2الطفولة املت�أخرة .

.3

3العاب املراحل االبتدائية .

.4

4العاب �سن البلوغ حتى �سن . 20

.5

5العاب املتقدمني يف ال�سن . 40 – 20

.6

6العاب مرحلة ال�شيخوخة .
اما مكان ممار�سة هذه االلعاب فيكون يف :

.1

1البيت  ،احلارة  ،اخلارج كما ا�سلفنا .

.2

2يف املدار�س .

.3

3يف النوادي وامل�ؤ�س�سات االخرى .

.4

4يف و�سائل االعالم املختلفة .

.5

5يف جوانب احلياة االخرى .

ولذا علينا ان ن�صنف هذه االلعاب وفق املعطيات ال�سابقة من حيث العمر
واملكان واملعطيات االخرى  ،ثم نقدم طريقة ادائها �سابقا وحاليا ً وم�ستقبال ً
وعليه ها نحن ن�أخذ هذه املراحل مرحلة مرحلة مع تف�صيل بع�ض االلعاب يف
كل مرحلة مبا يت�سع له املكان .
 .1العاب الطفولة المبكرة _:

مما مييز هذه االلعاب انها مالعبة ومداعبة من االم لطفلها ويكون دورها هو
اال�سا�سي يف هذه املرحلة .
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و�إذا ا�ستعر�ضنا مرحلة الطفولة املبكرة وما يتم خاللها من ممار�سات تقوم
بها االم  ،جند ان املحرك اال�سا�سي للطفل هي االم مبا تريد ان يقوم به طفلها
من حركات فيها احليوية وادخال ال�رسور اىل قلبه  ،الن االم ال ترغب يف ان
يكون طفلها جامدا ً يف هذه املرحلة خا�صة وانها هي املرحلة اال�سا�سية يف
تربية الطفل  .ومرحلة الطفولة املبكرة تختلف مدتها الزمنية من طفل
اىل �آخر ح�سب طبيعة الطفل  ،وطريقة تعامل امه معه  .وميكننا ان نذكر
بع�ض املمار�سات التي تقوم بها االم مع طفلها والتي تعتربها نوعا من
املالعبة او املداعبة  .ومن انواع هذه املداعبة ما يلي :
.1

1حماولة فتح فم الطفل ليبت�سم  /املناغاة .

.2

2ايقاف الطفل على رجليه خيله �شدي بلحه .

.3

3تدريب الطفل على امل�شي  ،دادا دادا .

.4

4اعطاء الطفل بع�ض االدوات ليلعب بها  ،ومنها ما يكون له �صوت .

.5

5تقدمي بع�ض احللوى له بطريقة تنا�سب عمره .

 .2العاب الطفولة المتأخرة - :

تختلف االراء يف نهاية مرحلة الطفولة املبكرة وبداية الطفولة املت�أخرة
 ،ومن ثم امتدادها الزمني  .واقول انني ارى ان لكل طفل ظرفه اخلا�ص به
والذي ميكن ان نحدد من خالله انتقاله اىل مرحلة حياتية جديدة  ،ومما تتميز
به هذه االلعاب يف هذه املرحلة الدور الكبري الذي يقوم به الطفل  ،حيث
يقل اعتماده على امه مدة بعد مدة  ،وكلما تقدم به العمر بحيث يجد يف
نف�سه القدرة على القيام بهذه االلعاب دون ان يحتاج اىل العون من احد
 .وهذه املرحلة هي مرحلة ابداع الطفولة حيث يعمل الطفل على اظهار
قدراته يف ممار�سة عدد معني من االلعاب  .ويعمل بكل طاقاته على ان يقلل
من دور االم او االهل ب�شكل عام  ،وخا�صة �إذا ما وفرنا له االلعاب املنا�سبة
لهذه املرحلة  ،ومن اهم هذه االلعاب
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1زيادة حركته يف امل�شي ومن ثم اجلري فيما بعد  ،حيث نرمي لعبته ويعمل
على اح�ضارها بنف�سه .

.2

2وانه يرى يف امل�شي اثباتا لقدراته الذاتية التي يعمل على اظهارها فال
يعتمد على احد .

.3

3ثم يكون دور امل�شاركة بينه وبني �أطفال �آخرين يف مثل �سنه  ،حيث ي�ؤدون
العابا خا�صا ملثل هذه ال�سن  .وقد ي�صل الأمر فيما بينهم اىل اخل�صام
وبكاء احدهم .

.4

4الدخول اىل مرحلة اعلى يف نوع االلعاب وطريقة ادائها مثل الكرة ،
والعرباية .

.5

5ثم ت�أتي مرحلة خا�صة تربز فيها قدرات الطفل على ممار�سة العاب حتتاج
اىل اجلري وراء �شيء ثم املناف�سة مع االطفال على الو�صول ل�شيء ما .

.6

6مرحلة اخلروج اىل الف�ضاء ولقاء �أطفال احلارة حتى  ،وتربز يف هذه املرحلة
�أنواع معينة من الألعاب حتتاج اىل �رسعة احلركة  ،ومن ثم تكوين فرق
اللعب .

وتعترب هذه املرحلة الباب الذي يدخله الطفل ليمار�س العاب الكبار بعد ان
يكون قد مار�س الألعاب اخلا�صة بهذه املرحلة واخذ ينظر اىل من هم اكرب منه
في�سري على تقليدهم ومن ثم يكون على �أبواب مرحلة الدخول يف العاب الكبار
ب�أنواعها املتعددة و�أزمنتها املختلفة .
نماذج من العاب مرحلة الطفولة المتأخرة والروضة :

تعتمد هذه الألعاب على امل�شاركة بني الطفل و�أمه و�أهله  ،وكذلك معلماته،
وتتميز هذه الألعاب مبحاولة حتريك الطفل  ،ثم ترديد بع�ض الأغاين واجلمل
وال تتميز العاب الذكور عن العاب الإناث خالل هذه املرحلة  .والعاب الطفولة
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حتتاج �إىل دقة يف الأداء والإ�رشاف  ،لأن ما يعمله الطفل وي�سمعه يبقى عالقا
بذهنه طويال  .ومن �أ�شهر العاب الطفولة لعب ( طاق طاق طاقية ) حيث ميكن
للجميع �أدا�ؤها يف خمتلف الف�صول  ،وتكون بجلو�س الأطفال امل�شاركني على
�شكل دائرة ويقوم احد امل�شاركني بالدوران حول الدائرة  ،ثم ي�ضع الطاقية
خلف احد اجلال�سني  ،ف�إذا اكمل الدورة ومل ينتبه الطفل الذي خلفه الطاقية
يجازي ويخرج من اللعبة  ،و�إذا تنبه فانه يلحق بالذي و�ضع الطاقية ويعاقبه
اىل ان يجل�س يف مكانه .
وتتميز هذه اللعبة باحلركة وال�صوت والذكاء واالنتباه .
 .3العاب المرحلة االبتدائية :

ت�أخذ الألعاب يف هذه املرحلة حركة وحيوية وتفاعال ً من قبل امل�شاركني وتبد�أ
االلعاب باالنق�سام �إىل ق�سمني :
•العاب الذكور .
• العاب االناث .
وتعترب هذه املرحلة مرحلة انتقالية بني املرحلة ال�سابقة واملرحلة الالحقة
بحيث نهيئ الطفل للتعامل مع العاب جديدة فيها احلركة وفيها احليوية
ومنها ترديد بع�ض اجلمل وفيها وقوع جزاء ا�شد على من يخطئ يف �أداء اللعبة.
ومن اهم العاب هذه املرحلة احل�صى ( القاالت ) وهذه لعبة خا�صة باالناث
حيث جتري بخم�سة حجارة �صغرية بني نتني وتتم مراحل هذه اللعبة بطريقة
تدريجية حجر ،حجر حجرين حجرين وحجر  3 ،حجارة وحجر �أربع حجارة .
ويتم الأداء بطريقة دنياميكية بالأيدي وعلى الأر�ض وهي در�س يف دقة احلركة
والتفكري والأداء .
اما اهم العاب الذكور يف هذه املرحلة فهي لعبة ال�سبع حجار  ،حيث ينق�سم
الالعبون اىل فريقني  ،فريق له كومة ال�سبع حجار والآخر يرمي الطابة �أو احلجر
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ليهدم كومة احلجارة  ،وكلما ت�أخر الفريق احلامي للحجارة يف �إعادة بنائها كلما
متكن �أع�ضاء الفريق الآخر من الو�صول اىل مكان الأمان  .ف�إذا و�صلوا جميعا
ينتقل اللعب اليهم  .وتتميز هذه اللعبة ب�رسعة احلركة ودقة العمل  .ثم
ح�سن الت�صويب .
 202سنة -:

4

واهم ما مييز هذه املرحلة هو انق�سام تام بني اجلن�سني  ،فال توجد هناك العاب
م�شرتكة بينهما  ،بل لكل جن�س �ألعابه اخلا�صة  .ومن �أهم الألعاب احلجلة
للبنات  .وحاكم جالد لل�شباب  ،ولعبة جمال بن جمال لل�شباب .
�أ) لعبة احلجلة وهي عبارة عن ر�سم مربعات على الأر�ض �أربعة على اليمني
و�أربعة على الي�سار  ،ثم ت�أخذ الفتاة بالقفز وحتريك �شحفه اىل كل املربعات
ح�سب التدريب ثم كل مربعني ثم ثالثة وهكذا ت�صبح العملية �أ�صعب يف
التنفيذ والفائز هو الذي يتم كل احلركات بنجاح  ،ومن املعروف عادة انه �إذا
اخط�أ فريق ي�أتي مكانه الفريق الآخر ليكمل ما بد�أه .
ب -لعبة احلاكم جالد  :وتلعب بعدة طرق � .إما بعظمة خا�صة معروفة  ،او
بكربيته او ب�أربعة �أوراق .
وعندما ينق�سم الالعبون اىل فريقني يبد�أ احدهما برمي العظمة او الكربيته
يختار ورقه واحلاالت الأربعة يف النتيجة هي حاكم جالد  ،معفى  ،معاقب .
ويتم �أدا�ؤها ب�أكرث من �أربعة .
واحلاكم يعطي قراره بالعقاب على من اخط�أ  .واجلالد ينفذ العقاب على الرابع
وعادة ما تكون العقوبة بال�رضب على اليدين بحزام اجللد .
اما الالعب الثالث فيعفى من العقاب وال ي�شارك يف اخذ القرار �أو تنفيذه .
وت�ستمر اللعبة ح�سب رغبة ال�شباب فينتقل دور احلاكم ح�سب و�ضع العظمة
�أو الكربيتة وكذلك بقية الأدوار .
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اما لعبة جمال بن جمال فيجد القارئ تف�صيال ً لها يف نهاية املحا�رضة حيث
اوحت يل هذه اللعبة بان انظمها زجال ً  ،وهي عبارة عن حوار بني رجلني  ،رجل
عاقل وفاعل ورجل ك�سالن ي�شكو دائما ً من قلة الرزق  ،فين�صحه الرجل العاقل
بال�سعي والعمل اجلاد  ،في�أخذ بن�صيحته ويذهب بحثا عن الرزق  ،فيعود ومعه
عدد كبري من اجلمال  .ثم ينام والينتبه اىل اجلمال  ،في�أتي الل�ص في�رسق اجلمال
واحدا ً تلو الآخر و�صاحبه ينادي عليه :
جمال بن جمال �رسقوا لك جمالك
فريد عليه �صاحب اجلمال :
�سيفي حتت را�سي ما ب�سمع كالمك
وت�رسق كل اجلمال  ،وعندها ينه�ض �صاحبها ويعمل بكل قوة على ا�سرتداد
اجلمال .
وقد �أ�ضفت على اللعبة مظهرا ً خا�صا ً  ،وهو �أن هذه اجلمال متثل املدن
الفل�سطينية التي �سلبت عام  ، 1948وعام  1967فتقف املدن ويف و�سطها
القد�س وكل مدينة على �صدرها ورقة حتمل ا�سمها ( مقلوبة ) فتحزر اجلمهور
على نف�سها بذكر بع�ض �أو�صافها فمن يعرفها ينال جائزة وهكذا حتى يتم
الك�شف عن �أ�سماء كل املدن الفل�سطينية .
 .5العاب المتقدمين في السن  40 – 20سنة .

تتميز العاب هذه املرحلة باحلركة والعنف �أحيانا  ،وكذلك ا�ستعمال �أدوات
متعددة �أثناء �أداء اللعبة .
تعتربهذه املرحلة – يف نظري – من ان�شط مراحل حياة االن�سان ملمار�سة االلعاب
 ،وذلك لكون الطفل قد ا�صبح رجال ً ميار�س اعماله اليومية يف خمتلف جوانب
احلياة  ،وفيها امل�شقة والتعب  ،وبهذا يجد نف�سه امام فر�صة جيدة للرتفيه عن
نف�سه مع ابناء جيله ليخفف من العناء الذي القاه يف عمله اليومي وخا�صة
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�إذا كان عمله قا�رصا ً على العمل الزراعي بكل جوانبه .
و�إذا دققنا الألعاب يف هذه املرحلة من جميع جوانبها جند �أنها تتميز ب�أمرين :
.1

1ان العاب البنات تقل ممار�ستها لظروف خا�صة بهن وعملهن يف التطريز
وغري ذلك من الأعمال البيتية .

.2

2ان العاب ال�شباب تنتقل �إىل م�ساحات �أو�سع خارج احلارات وقد تكون يف
اخلالء.

واهم لعبة ميار�سها ال�شباب لعبة العالمات حيث ينق�سم ال�شباب يف اخلالء اىل
ق�سمني ب�ضع كل ق�سم �شاهدا ً لهم (اعالم ) ويبعدان عن بع�ضهما م�سافة
يحددها الفريقان  ،ثم يبد�أ احدهما برمي احلجارة على العالم ف�إذا اوقعه يكون
هو الفائز واال فان خ�صمه يرمي احلجارة على عالمه وهكذا حتى يفوز �أي من
الفريقني .
وهذه اللعبة تتميز بدقة الت�صويب وا�ستعمال اجل�سم بقوة منا�سبة
 .6العاب مرحلة الشيخوخة :

وهي تلك املرحلة التي مييل فيها االن�سان اىل راحة ج�سمه اوال ً ومن ثم الفراغ
من العمل ال�شاق الذي مير به خالل هذه ال�سنوات  ،ولهذا نرى ان العاب هذه
املرحلة متيل اىل الهدوء وعمق التفكري  ،ودقة االداء يف �أي لعبة ي�ؤديها  ،كما انه
يطمح دائما بالتغلب على خ�صمه وينال منه ال�رشط الذي مت االتفاق عليه .
كما تتميز هذه املرحلة بقلة عدد امل�شاركني يف اداء اللعبة وعدم تدخل احل�ضور
يف ادائها وامنا يجل�سون كمراقبني .
بعض العاب المتقدمين في السن :

يف هذه املرحلة تاخذ االلعاب طابع الدقة وح�سن التفكري وما ميثل العاب هذه
املرحلة لعبتان� .أ -ال�صينية  .ب -ال�سيجة او النقدة ) .

384

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

�أ) لعبة ال�صينية  :وهي لعبة م�شهورة يف الدواوين ( ال�ساحات  ،امل�ضافات
) اثناء ال�سهرة وتتكون من  10فناجني و�صينية حيث ينق�سم الالعبون اىل
فريقني  ،فريق يخبئ اخلامت حتت الفنجان  ،وفريق يحاول ان يخرج اخلامت و�إذا ف�شل
من يخرج اخلامت او متكن ان يخرج اخلامت فاملهزوم منهما يكلف بعمل ا�شياء
خمتلفة منا اح�ضار القطني والب�سية بالزيت اىل مكان ال�سهرة  ،وكما ميكن
ادا�ؤها يف البيت يف �سهراتهم .
ب) ال�سيجة ( النقدة )  :تعترب ال�سيجة من اهم العاب املتقدمني يف ال�سن
وغالبا ً ما تلعب يف النهار طبعا يف ال�ساحات ويف اجلل�سات اخلا�صة .
ولعبة ال�سيجة تعتمد على الدقة يف و�ضع احلجارة والدقة يف نقلها .
وتتكون اللعبة من  49جورة لكل خ�صم  24جورة ويتم رمي  48ح�صوة وتبقى
الدار يف الو�سط فارغة  ،و�صاحب الدار هو الذي يبد�أ اللعب بو�ضع حجرين  ،ثم
يليه خ�صمه بو�ضع حجرين وهكذا حتى انتهاء احلجارة  ،ثم يبد�أ �صاحب الدار
بنقل �أول حجر  ،ويتم قتل حجارة اخل�صم � .إذا وقع حجره بني حجرين خل�صمه
ومن تقل حجارته �أو تنتهي وال يجد ما يحركه يكون هو املهزوم وما تتميز به
هذه اللعبة �أن �صاحب الدار يخرج حجرين لكل حجر خل�صمه يتحرك يف ثالث
خانات دون �أن يتعر�ض احلجر للخط من �صاحب الدار  ،ومن يغلب يكون هو
�صاحب الدار يف اللعبة القادمة وهو الذي يبد�أ برمي احلجارة .
ومن �أطرف ما �شاهدت يف هذه اللعبة �أن الفار�س املغوار فيها وهو �صاحب الدار
يرمي �أول حجارته يف �إحدى زوايا ال�سيجة وهو بهذا ي�ستهزئ من خ�صمه .
ويخرج �صاحب الدار حتى �سبعة زواج خل�صمه ويتوقف عند ذلك  ،وقد يحذر
احد اخل�صمني بنقل احد حجارة خ�صمه فيقول له حجرك او ( جروك ) �أي انه �إذا
نقله او حركة يكون مهددا بالقتل  .وهذا �سمو يف اداء اللعبة �إذ ان الفوز فيها
يعتمد على الدقة واحل�سابات وال يعتمد على خط�أ يقع فيه اخل�صم .
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رابعا – األلعاب الشعبية في المناهج الدراسية -:
ً

�أن تغري طبيعة حياة الطفل متلي عليه �أن ميار�س �ألعابا جديدة تتنا�سب واملرحلة
العمرية له  .وعليه ف�إنني ا�شدد على �أن يكون للمنهاج املدر�سي دور هام يف �سد
الفجوات يف ممار�سة الألعاب ال�شعبية التي كان الطفل وال يزال ميار�سها .
المراحل الدراسية المتعددة -:

وهذا ميلي على وا�ضعي املناهج الآخذ بعني االعتبار ما ينا�سب الأعمار من العاب
متار�س حتت �إ�رشاف املعلمات واملعلمني مع التوجيه ال�شامل والرقابة الدقيقة .
كما �أن املناهج يجب �أن متيز بني اجلن�سني يف الألعاب املتعددة .
وان تكون هناك م�سابقات بني جمموعات الطالب يف كل �أنواع هذه الألعاب.
وارى انه ال يكفي �أن يكون هناك منهاج للألعاب و�إمنا طريقة تدري�س يتبعها
املعلمون واملعلمات يف �إي�صال املعلومة ومن ثم الو�صول �إىل الأهداف املن�شودة
واقرتح بع�ض اخلطوات التي ميكن �إتباعها :
1يقوم املعلم ب�رشح اللعبة وطريقة �أدائها  .ب�شكل يكون قريب اال�ستيعاب

.1

من قبل الطالب .
.2

2يقوم الطالب باداء اللعبة حتت مراقبة املعلم .

.3

3تكون هناك جل�سة بني املعلم والطالب ملناق�شة كيفية اداء هذه اللعبة
بعد االنتهاء منها �أي ت�صحيحها.
4مناق�شة عامة حول اهمية هذه اللعبة والفوائد التي تعود على الطالب

.4

لأدائها .
5منح جوائز تقديرية للفائزين يف هذه االلعاب .

.5

خامسا  :العابنا الشعبية في النوادي والمؤسسات االخرى _:
ً

لقد اطلعت على ن�شاطات العديد من الأندية يف حمافظة رام اهلل وا�ستطلعت
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امكانية اال�ستفادة من العابنا ال�شعبية وعمل م�سابقات فيها  ،وقد وجدت ان
ن�سبة ما يطبق من العابنا ال�شعبية ال يتجاوز  10%من ن�شاطات هذه االندية.
لقد اخذ العديد من الأندية باالهتمام برتاثنا ال�شعبي وخا�صة يف جمال الدبكة،
وهذا �شيء جميل يالحظ يف العديد من امل�سابقات التي �أقيمت على ال�ساحة
الفل�سطينية  .وكان يل ال�رشف �أن �أكون �أنا رئي�س جلنة التحكيم يف العديد
من هذه الن�شاطات  ،وهذا �شيء جميل ولكن كلي �أمل �أن نتعامل مع العابنا
ال�شعبية اىل فنوننا ال�شعبية .
وهذا يقودنا اىل الدعوة �إىل �إجراء م�سابقات بني الأندية يف جمال الألعاب
ال�شعبية وملختلف الأعمار وت�شجيع الأطفال وال�شباب ملمار�سة هذه الألعاب
والإبداع فيها .
وارى ان حرية العمل يف النوادي تف�سح املجال �أمام القائمني على الأندية لإدخال
العاب �شعبية منوعة يف تدريباتهم  ،ومن ثم عقد م�سابقات بني خمتلف
الأندية يف هذه الألعاب .
سادسا – ألعابنا في جوانب الحياة المختلفة _:
ً

تغطي �ألعابنا ال�شعبية خمتلف جوانب احلياة والأعمار واجلن�س فهي للطفل
ولل�شاب وللمتقدم يف ال�سن وهي للذكور وللإناث  ،فخارج �إطار املدار�س والأندية
وغريها من البني نرى �أن �شبابنا و�شاباتنا كانوا ميار�سون هذه الألعاب يف كل
جوانب حياتهم ومل مينع تقدم ال�سن �أن يكون له�ؤالء املتقدمني دور هام ودقيق
يف �ألعابنا ال�شعبية فالعاب ال�ساحة ( الديوان ) خالل ال�سهرات والعاب النهار
العاب ال�سيجة كلها تدل على تعلق رجالنا ب�ألعابهم وخا�صة لأننا نرى �أن هذه
الألعاب تتنا�سب والعمر  ،واجلن�س والف�صل و�ساعات النهار والليل و�أنها ت�سد
فراغا كبريا ً يف حياة �أبناء املجتمع كل يف ميدانه .
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و�إذا ما قام كل جانب وم�س�ؤ�سته بدوره يف �أداء هذه الألعاب ف�إننا �سرنى م�سرية
هذه الألعاب ت�سري �سريا ً متكامال ملختلف الأجيال والأزمنة .
وكم �أمتنى �أن يعود �إىل حاراتنا زخم �ألعابنا ال�شعبية لكل الأجيال ملا فيها عن
عمق تراثي وح�سن الأداء  ،و�صدق االرتباط ب�أحد جوانب تراثنا ال�شعبي الذي
نعتز به .
سابعا  :ألعابنا الشعبية في وسائل اإلعالم المختلفة :
ً

تلعب و�سائل الإعالم اليوم دورا هاما ً يف جمال احلفاظ على جزء هام من تراثنا
ال�شعبي اال وهو الألعاب ال�شعبية وخا�صة و�سائل الأعالم املكتوبة  ،واملرئية .
فهناك دور رئي�س لل�صحافة التي ميكن �أن تقدم �أ�سبوعيا �رشحا ً مف�صال ً لأحدى
الألعاب ال�شعبية مع حتليلها ودرا�ستها .
ثم ياتي دور التلفاز والذي ميكن ان يكون اقدر على جلب انتباه الأطفال وال�شباب
اىل العابنا ال�شعبية بتعدد �أنواعها  ،وخا�صة �إذا مت متثيلها �أو �أدا�ؤها فعال ً من
قبل االطفال وال�شباب وال�شابات  ،كل يف جماله وارى التلفاز له دور فاعل وقد
�شاهدت تلفزيون االردن وهو يقدم برناجما ً �أ�سبوعيا عن الألعاب ال�شعبية
بطريقة جميلة وجذابه ودرا�سة وحتليل هذه االلعاب وما يحنيه الطفل وال�شاب
والرجل والن�ساء من هذه االلعاب عند ممار�ستهم لها .
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الخالصة :
وعليه يربز دور املهتمني بهذه الألعاب على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو اجلامعي يف
�إعادة احليوية لهذه الألعاب وتطويرها ما �أمكن مع احلفاظ على �أ�صالتها .
وعلى امل�ؤ�س�سات املختلفة �أن ت�صل �إىل برامج واقعية وعملية للحفاظ على
هذه الألعاب و�إجراء امل�سابقات فيها .
لقد كانت هناك عدة درا�سات و�أبحاث دارت حول هذه الألعاب ولكن ما �أود
الو�صول �إليه هو ترجمة هذه الأفكار والآراء �إىل واقع عملي بلبي حاجات
الأفراد يف خمتلف �أعمارهم وف�صولهم  ،وهذا ما يدعو امل�ؤ�س�سات العلمية
واالجتماعية للعمل بكل �إمكانياتها للحفاظ على هذا الذخر الرتاثي العريق
بان جنمع هذه الألعاب ثم نتابع ممار�ستها من �سن الطفولة حتى ال�شيخوخة
وجنري فيها امل�سابقات املنوعة  ،كما علينا �أن ن�ستفيد من التقدم العلمي  .يف
تطوير التعامل مع هذه الألعاب وا�ستنباط العرب منها وعقد حلقات املناف�سة
على م�ستوى كل اجلامعات واملعاهد واالنديه  ،وكذلك على م�ستوى كل و�سائل
الإعالم .
�إننا نتطلع من خالل كل ذلك للو�صول �إىل �أن تبقى �ألعابنا ال�شعبية احد
جوانب هذا الرتاث تراث الآباء والأجداد وننقله �إىل �أجيالنا القادمة �صونا ً له
واعتزازا ً وذلك الرتاث الذي �أبدعته الأجيال املتعاقبة  ،ومنا وترعرع ليكون املعرب
عن ثقافتنا الفل�سطينية يف كل بقاعها .
وفقنا اهلل جميعا حتى نبقى نعم الراعي واحلافظ لهذا الذخر الرتاثي العريق.
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ملخ�ص
لقد قمت يف هذا البحث بجمع ،وت�صنيف الألعاب ال�شعبية الفل�سطينية يف
بلدة الظاهرية ،وقد مت تناولها من جميع اجلوانب  :التو�صيف الكامل ،اال�ستعانة
بال�صور املو�ضحة قدر الإمكان ،احلديث عما متثله هذه الألعاب وعما ترمز �إليه،
ومن ثم تناولت اجلانب الفل�سفي ،والنف�سي ،واالجتماعي ملا متثله كل لعبة من
هذه الألعاب ،ولعل هذا التناول هو ما مييز بحثي عن غريه من الأبحاث والكتب
التي �ألفت يف هذا املجال.،وكان اعتمادي الأول على رواية كبار ال�سن من الرجال
والن�ساء ،علما ب�أنني اطلعت على من كتب يف هذا املو�ضوع ،ووجدت بع�ض
االختالف يف طريقة ممار�سة هذه الألعاب ،ومل �أ�رش �إىل ذلك لعلمي ويقيني ب�أن
لكل منطقة خ�صو�صيتها ،وقد حتور هذه اللعبة �أو تلك ،وقد تختلف من
منطقة �إىل �أخرى� ،أو رمبا يعود ذلك �إىل من قام برواية هذه اللعبة ،حيث �أخذت
�شفاها من الذاكرة ،ومل تدون ،مع العلم ب�أن هذا االختالف مل يكن جذريا ومل
مي�س �أ�صول اللعبة ال�شعبية يف جوهرها ،وهذا �أمر حتمي نتيجة التطور �أو
الن�سيان �أو التعديل بح�سب طبيعة البيئة ...
كما قمت بت�صنيفها �إىل �أربعة �أق�سام ت�سهيال للدار�س والباحث ،الألعاب
اخلا�صة بالرجال ،ثم الأوالد ،ثم الن�ساء و�أخريا البنات ،كما �أ�رشت غلى الألعاب
امل�شرتكة بني البنني والبنات ،وال�سن الذي متار�س فيه اللعبة ،واملكان املف�ضل
لها و�أي خ�صو�صية لها وما ي�شابهها يف الألعاب احلديثة ،وبع�ض ت�سمياتها
و�أ�صول هذه الت�سميات ،كما �أو�ضحت يف الهام�ش �أو من خالل الن�ص تف�سري
بع�ض الكلمات التي لها معان خا�صة وبخا�صة الألفاظ العامية ،واختتمت
كل لعبة بتعليق خا�ص ملا توحي به وما ترمز غليه و�أهمية هذه اللعاب.
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األلعاب الشعبية التراثية في بلدة الظاهرية
مقدمة :

ت�سعى كل �أمة للمحافظة على تراثها ال�شعبي ،وال �شك ب�أن الرتاث ي�شكل
لبنة �أ�سا�سية يف املحافظة على هوية الأمم  ،ويعمل على توحيد انتماءاتهم
وتقاربهم النف�سي واالجتماعي والثقايف ،وت�شكل الألعاب اجلماعية والفردية
جانبا �أ�سا�سيا من هذا الرتاث ؛ حيث ت�ساعد على بناء الروح الوطنية واجلماعية
وتعمل على توحيد امل�شاعر واالجتاهات والقيم والعادات والتقاليد �إ�ضافة �إىل
ما تهدفه من تنمية روح الإبداع والتحدي والتناف�س الإيجابي بني الأفراد.
و�سن�ستعر�ض يف هذا البحث �أهم الألعاب ال�شعبية الرتاثية التي كان ميار�سها
النا�س -وما يزالون ميار�سون بع�ضها  -يف بلدة الظاهرية حتديدا ،حفاظا على
هذا الرتاث من االنقرا�ض والت�شويه وال�رسقة ؛ وال �شك ب�أن ال�شعب الفل�سطيني
�صاحب ح�ضارة عريقة �أ�صيلة متجذرة يف �أ�صول هذا ال�شعب ،ويف �أعماق
التاريخ ،وقد تناقلها اخللف عن ال�سلف ،وملا كان لكل ع�رص خ�صائ�صه ومميزاته
احل�ضارية والثقافية ،وقد بد�أت بع�ض جوانب هذا الرتاث باالنقرا�ض على الرغم
من بذل جمهودات �ضخمة للمحافظة عليه ،وبخا�صة ملا نتعر�ض له اليوم
من اقتالع خمطط لكل ما ميثل هويتنا الفل�سطينية العريقة ،لي�سهل على
الآخر اجتثاث هذا ال�شعب من �أ�صوله وعروقه الأوىل ،وطم�س كل ما ميت �إىل
ح�ضارته وعراقته ،في�سهل تزوير كثري من احلقائق املت�صلة بوجوده يف هذه
البالد منذ القدم ومنذ بزوغ فجر احل�ضارات ،وال �شك ب�أن هذا الرتاث ي�شكل
عائقا و�سدا منيعا لكل من يحاول �أن ي�شكك يف الوجود التاريخي لهذه الأمة
العريقة ،علما ب�أن هذا الرتاث هو نتيجة حتمية لقرون طويلة من احل�ضارة
واملدنية والإبداع ،ومهما حاول الآخر من تزييف وتزوير لهذا الواقع ف�إنه �رسعان
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ما ينك�شف ويفت�ضح �أمره .... ،وبناء على هذه املعطيات
عمد احلري�صون من �أبناء هذه الأمة على العمل على مل �شتات هذا الرتاث
املت�شعب والعريق واملتناثر يف �أ�شالء فل�سطني املمزقة حفاظا عليه من االندثار،
وال �شك ب�أن تراث الأمة املكتوب واملدون يبقى حمفوظا يف بطون هذه املدونات
والكتب مهما طال الزمن ،ولكن الرتاث ال�شعبي ( الفلكلور) مل يلتفت �إليه
امل�ؤرخون والكتاب والعلماء ومل ي�سجل ومل يحفظ ،وبقي بتناقله النا�س
م�شافهة �أو تقليدا جيال بعد جيل ،مما يعر�ضه لل�ضياع والن�سيان والإهمال
؛ �إ�ضافة ملا اعرتاه كثري من التحوير والتعديل نتيجة للتغريات االجتماعية
والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية...
�إننا �أحوج ما نكون اليوم للم �شمل ما تبقى من هذا الرتاث ،وتدوينه ونقله �إىل
�أجيالنا الالحقة ب�صورة م�رشقة جلية ،ونحن نرى اليوم �أن كثريا من هذا الرتاث
ب�أ�شكاله املتنوعة قد مت تطويره والإفادة منه يف جميع املجاالت....
وبكلمة خمت�رصة وموجزة �أ�ستطيع القول ب�أن �شعراء فل�سطني املعا�رصين
�أمثال ال�شاعر املرحوم حممود دروي�ش ،وال�شاعر �سميح القا�سم ،وتوفيق
زيد قد عمدوا �إىل �إدخال الأدب املنطوق ( الأغاين الرتاثية ال�شعبية ) يف الأدب
املكتوب ،وقد فطنوا بذكاء �إىل �أهمية هذا الرتاث و�أهمية املحافظة عليه ملا
ميثله من انتمائنا �إىل ح�ضارة بل ح�ضارات وثقافات متنوعة توالت على هذه
الأر�ض منذ قدمي الزمان ،و�أ�س�ست هذا البناء الرتاثي ال�شامخ املرتاكم عرب �آالف
ال�سنني .ولكن الألعاب ال�شعبية بقيت حتى الآن يف حدود علمنا �أقل اهتماما
من �أ�شكال الرتاث الأخرى مع �أن كثريا منها ميار�س فعليا حتى الآن ،ونرى ب�أن هذا
�أحد �أ�سباب قلة االهتمام بت�سجيلها ،ولذا نحاول جاهدين جمع هذه الألعاب
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وتوثيقها ودرا�ستها.
و�سن�ستعر�ض يف هذا البحث جانبا �ضئيال من هذا الرتاث ال�ضخم الذي خلفته
لنا هذه احل�ضارات ال�شاخمة ،حماولني �إنقاذ ما تبقى منه من يد احلدثان
وال�شتات والتمزق ،و�س�أحاول يف بحثي هذا �أن �أوثق هذه الألعاب ال�شعبية التي
كانت متار�س يف منطقة جنوب اخلليل ( الظاهرية ) ،وال �شك ب�أنها كانت متار�س
يف �شتى بقاع فل�سطني احلبيبة ؛ كلها �أو بع�ضا منها لأن هذا ال�شعب كل
متكامل وتوا�صله احل�ضاري مل ينقطع يف يوم من الأيام لإح�سا�سه العميق
بالتهديد وا�ستهداف كل جوانب حياته وتراثه وح�ضارته ووجوده وتعر�ضه
لأق�سى �أنواع الظلم و�إنكار احلق وا�ستالب الهوية والوجود وتزوير كل احلقائق
املت�صلة بكيانه ووجوده.
و�أخريا �س�أقوم يف هذا البحث بتوثيق �أكرب عدد ممكن من الألعاب ال�شعبية
اخلا�صة بالأطفال ،والرجال ،والن�ساء يف كل املنا�سبات ،معتمدا على امل�صادر
املوثقة �إن وجدت ،وعلى �أقوال الثقات وبخا�صة كبار ال�سن ،وعما �أعرفه
�شخ�صيا ومار�سته فعليا ،ليكون ذلك �سجال �أمينا لهذه الألعاب ال�شعبية،
�آمال �أن ي�ستكمل هذا اجلانب ،وي�ضاف �إليه من قبل كل من يتمكن من العثور
على نق�ص فيه ،وبذلك ن�ستطيع بجهودنا جمتمعة �أن ن�ستكمل كثريا من
احللقات املفقودة قبل فوات الأوان ،ون�سدي واجبا وطنيا وقوميا و�شعبيا لأمتنا
وحل�ضارتنا ولوجودنا� ،آملني من كل فل�سطيني �أينما كان �أن يرفد هذه امل�سرية
وي�ضيف �إليها ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه.
ومن البدهي �أن �أنوه ب�أن ما يجري على هذه الألعاب من تطور وحتديث يخ�ضع
متاما لقانون التطور الطبيعي للب�رشية جمعاء ،فاحلاجة �إىل اللعب كاحلاجة �إىل
الإذاء واملاء والهواء ،وال ميكن �أن ت�ستمر حياة الأطفال طبيعية من�سجمة �إال
بالقيام بها وممار�ستها ،فهم يف كل جيل يخرتعون �ألعابا تنا�سبهم ،وتنا�سب
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منوهم حتى لو مل تنقل �إليهم ،وهذا دليل على �أنها غريزة يف الإن�سان ،ولي�ست
متعة وت�سلية كما يت�صور البع�ض .فهي كحياة الإن�سان ترافقه يف كل
مراحله منذ الطفولة وحتى ال�شيخوخة وكما نرى اليوم ب�أن هناك الألعاب
املتنوعة والتي ال ميكن ح�رصها للأطفال ال�صغار جند �أي�ضا �أن لكل مرحلة
عمرية �ألعاب تنا�سبها منذ الطفولة وحتى ال�شيخوخة ،وقد وجدت دليال
منطقيا يف الألعاب الرتاثية التي قمت بجمعها على حتقيق هذا الهدف
بتفاوت يف العمر والعدد ،مما يدل على مدى املنطق الذي يربط الإن�سانية
جمعاء يف تنظيم واخرتاع هذه الو�سائل يف �أي ع�رص كان.
�أما املنهج الذي اتبعته يف جمع هذه الألعاب وت�صنيفها فكان الرواية من �أفواه
ال�شيوخ والن�ساء ،وعلى الذاكرة التي قد ال متتد بعيدا ال�ستغراق هذه الألعاب،
وعلى الرغم من وجود عدد من امل�ؤلفات التي قد ي�ستعني بها الباحث يف هذا
املجال ،وما هو مبثوث على مواقع ال�شبكة الدولية من عناوين مثرية و�ألعاب
�شعبية تراثية �إال �أنني ر�أيتها جافة جمردة من م�ضمونها احلقيقي والتاريخي
والفل�سفي ومن الأهداف النف�سية واالجتماعية التي حتققها ،فتناولت هذا
املو�ضوع لي�س فقط من حيث و�صف للعبة التي قد تلعب ب�أ�شكال خمتلفة
حتى بني القرى واملدن املتجاورة ،بل جتاوزت �إىل ما هو �أعمق من ذلك حيث
تطرقت �إىل فل�سفة هذه الألعاب ،وما حتققه من �أهداف اجتماعية ،وثقافية
ب�أبعادها املختلفة ،وما تنميه من تربية ج�سدية وجمالية وفكرية واجتماعية
ونف�سية ،فتناولت هذه املو�ضوع بعمق مل �أجده فيمن تعر�ض لهذه الألعاب
ولذا جاء بحثي خمتلفا ونوعيا وجديدا عما �ألفته ممن كتب يف هذا املو�ضوع،
ولعل لكل كاتب وجهة نظره ،فبع�ضهم قد يقت�رص على هذه الألعاب من
حيث التو�صيف وال ينظر �أبعد من ذلك ،ولكنني تطرقت �إىل هذه اجلوانب
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التي تعد هي الأهم يف نظري .مع التو�صيف الكامل لهذه اللعبة �أو تلك ،وقد
وجدت بع�ض من كتب يف هذا املو�ضوع ال يتجاوز ال�سطرين يف و�صف لعبة
ما ،ولكنه يهمل اجلوانب الأخرى التي قد ت�ستغرق كتابا كامال ،كما حاولت
�أن �أربط بني هذه الألعاب والفل�سفة التي ا�شتقت منها يف الع�رص الذي كانت
متار�س فيه.
وقد �أحببت �أن �أ�شري �إىل بع�ض النقاط التي قد ي�ستعني بها القارئ يف �أثناء
اطالعه على هذا البحث :
.1

1لقد حاولت جاهدا �أن تكون لغة التو�صيف مفهومة وا�ضحة جلية
حتى يتحقق الهدف من هذه اللعبة على �أكمل وجه ،ولذا قد جتد بع�ض
الكلمات العامية املغرقة يف القدم والتي مل تعد ت�ستعمل حاليا على
الرغم من ف�صاحتها فقمت بتف�سريها وتو�ضيحها؛ �إما يف �أثناء الن�ص و�إما
يف احلا�شية ال�سفلية.

.2

2كثريا ما تت�شابه �أ�سماء بع�ض الألعاب �أو يت�شابه و�صفها مع حتريف يف
اال�سم بح�سب املناطق ،فتجد اللعبة نف�سها يف منطقة �أخرى حتمل ا�سما
خمتلفا ،وهذا دليل على الرثاء والتنوع ولي�س على االختالف �أو الت�شويه
�أو التزوير �أو ال�رسقة ،كما �أ�رشت ونوهت يف مقدمة هذا البحث ب�أن هذه
الألعاب لي�ست خا�صة ببلدة الظاهرية ،و�إمنا هي ما ميار�س يف هذه البلدة
مع العلم ب�أنها قد متار�س يف جميع �أنحاء فل�سطني ،ويف العامل العربي ،ويف
العامل �أحيانا مع حتريف ينا�سب كل �أمة وكل �شعب وكل ع�رص ،ولهذا قد
تتداخل بع�ض هذه الألعاب مع �ألعاب �أخرى وقد تختلف يف م�سمياتها،
وهذا �ش�أن الب�رش.

.3

3مل �أت�رصف مطلقا يف تو�صيف هذه الألعاب ونقلتها كما �سمعتها� ،أو
كما �أعرفها ف�إذا كان هناك تناق�ض �أو نق�ص �أو زيادة يف اللعبة ف�إمنا يعود
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خل�صو�صية كل منطقة ،ولي�س �إىل اخلط�أ �أو ال�صواب �أو التحريف ؛ فاللعبة
الواحدة قد تو�ضع لها قوانني تختلف من منطقة �إىل منطقة ،وكل ذلك
يندرج يف جمال ال�صحة ،وبخا�صة �أن هذه الألعاب لي�ست موثقة ،وال يرجع
الالعبون �إىل ذلك التوثيق ويطبقونها ،بل هي وجدت نتيجة احلاجة ومت
الزيادة عليها �أي�ضا نتيجة احلاجة ،ولي�ست علما جمردا موثقا منقوال كما
و�ضعه املن�شئ �أول مرة .وقد بلغ بي الأمر �أنني كنت �أ�سمع روايات خمتلفة
عن اللعبة الواحدة يف البلدة نف�سها،ولكني عمدت �إىل توثيق �أ�شهرها،
وهناك �ألعاب مقتب�سة من بيئات جماورة ( كالدحية مثال ) ولكنها متار�س
يف بع�ض الأحيان مع حتوير ب�سيط فقد �أ�رشت �إىل ذلك يف مظانه.
.4

4هناك بع�ض الألفاظ والكلمات ال حتمل مدلوالت معينة ،وال ت�شري �إىل
معنى خا�ص ،ولكنها تعد من قبيل الرموز املتعارف عليها يف �أثناء اللعب،
وقد مت و�ضع هذه الألفاظ الغريبة كم�سميات لألعاب معينة وذلك دليل
على �شهرة هذه الأ�سماء وانت�شارها ،و�شيوعها ،وتعد هذه الأ�سماء من
اخرتاعات و�إبداعات املن�شئ الأول ،و�أغلبها موزون ومقفى وله رنة مو�سيقية
وا�ضحة ومعربة ،وهذا دليل على �أن اللغة تنمو وتتطور وميكن �أن ن�ضيف
�إليها ما ن�شاء من الألفاظ التي حتمل دالالت خا�صة بالألفاظ امل�ستحدثة
ت�ضاف �إىل املعجم اللغوي العربي.

.5

5كثريا ما كنت �أ�ستعني باملعاجم العربية لتوثيق بع�ض الألفاظ الغريبة،
ف�إذا وجدت لفظة غريبة رددتها �إىل �أ�صولها �إن كان لها �أ�صل لغوي يف
املعاجم العربية ،و�أو�ضحت معناها ومدى ارتباطها مب�سمى اللعبة
�أو املعنى الذي وردت يف �سياقه ،لأدلل على �أن �أ�صول هذه اللعبة عربية
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وم�شتقة من �أ�صول عربية.
.6

6من خالل الرجوع �إىل من تناول هذا املو�ضوع ممن �سبقني �إليه �أجد
�أنه تناوله حتت عنوان الفولوكلور ،وهناك كثري من الألعاب ال�شعبية
تقف يف الت�صنيف �أو جتمع بني الفولوكلور واللعب ،وال ن�ستطيع �أن
ن�ضع حدا فا�صال بينهما ،وكثريا ما تتداخل هذه الألعاب ،ولذلك
�آثرنا �أن ن�ضعها يف ق�سم الألعاب مع عدم املانع �أن تكون فلوكلورا
�شعبيا ،فهي لعبة �شعبية فولوكلورية ،و�إن ر�أينا بع�ض اخللط يف
امل�صطلحني ( فولوكلور مبا متثله مبعناها الوا�سع ،و�ألعاب )

1

ولعل

مفهوم كلمة الفولوكلور الوا�سع هو ما حدا بالكتاب �إىل �إطالقها
على كل ما هو تراثي ،وما حتديدنا لعنوان بحثنا هذا �إال للتمييز فقط،
و�أنه خمت�ص بهذا اجلانب الرتاثي فقط ،فمعنى كلمة فولوكلور كما
يراها املخت�صون وا�سعة جدا وف�ضفا�ضة “.
.7

7هناك كثري من الألعاب مل تكن �ألعابا يف الأ�صل ،ولكنها حورت وطورت
لتنا�سب �ألعاب ال�صغار ولي�ستمتعوا بها  ،ف�إن كثريا من الو�سائل التي
ي�ستخدمها �أهل القرى لق�ضاء بع�ض احلوائج ي�ستخدمها الأطفال
�ألعابا كما �سرنى حني ن�ستعر�ض هذه الألعاب.

.8

 8لقد قمت بتق�سيم هذه الألعاب �إىل �أربعة �أق�سام :
•�ألعاب خا�صة بالرجال.
•�ألعاب خا�صة بال�صبيان.
•�ألعاب خا�صة بالن�ساء.
•�ألعاب خا�صة بالبنات.

وهناك بع�ض الألعاب امل�شرتكة بني الذكور والإناث من ال�صغار وقد �أ�رشت
 1عنوان كتاب الدكتور �إدري�س جرادات (الألعاب ال�شعبية الفلكلورية يف فل�سطني ط 1حزيران
) 1995
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�إليها يف موا�ضعها ،علما ب�أنني و�ضعتها يف ق�سم �ألعاب الذكور من الأطفال،
لقيامهم مبمار�ستها �أكرث من الإناث يف كثري من الأحيان .ولي�س هذا التق�سيم
اعتباطيا �أو تع�سفيا فهو تق�سيم مرن وما جعلني �أقوم به هو التي�سري على
الدار�س والباحث ،و�إ�ضفاء �صفة تنظيمية على البحث.
.9

�9أخريا �أقول ب�أن هذا الكم الهائل من الألعاب هو ما تو�صلت �إليه وما كان
ميار�س يف بلدتي ،وما يتعارف عليه النا�س ،ولي�س معنى ذلك �أنني ا�ستوفيت
كل هذه الألعاب ،فالإحاطة ممتنعة على بني الب�رش ،ومن هنا �آمل من كل
من يقر�أ الكتاب �إذا وجد فيه نق�صا �أو تعديال �أو �إ�ضافة� ،أن يزودين بها لكي
ي�شاركني الأجر ،و�س�أعمل على جتويده يف الطبعات الالحقة �إن �شاء اهلل.

()1
األلعاب الشعبية التراثية الخاصة بالرجال :
( �أود �أن �أنوه يف بداية حديثي عن الألعاب ال�شعبية يف بلدة الظاهرية �أن هذه
الألعاب لي�ست مق�صورة على هذه البلدة و�إمنا هي امتداد للألعاب ال�شعبية
يف فل�سطني قاطبة ،وقد متار�س يف كل منطقة ،ولكن حديثنا حتديدا عن بلدة
الظاهرية احرتا�سا من حتوير بع�ض الألعاب ولإبراز خ�صو�صية هذه املنطقة
؛ ففل�سطني كل متكامل من النهر �إىل البحر فال يظنن �أحد �أن احلديث عن
منطقة معينة مقت�رص عليها فقط ،و�إمنا هو �إثراء وداللة على التنوع والإبداع
يف البيئة الفل�سطينية التي جتمع كل بيئات العامل تقريبا وهذا من ف�ضل
اهلل) ....
الدبكة :

لعبة �شعبية ميار�سها الرجال يف حفالت الزواج و�أحيانا يف العزب عندما يكونوا
مع �أغنامهم يرعون ويبيتون يف مكان خال بعيد .وتتكون هذه اللعبة من عدد
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من الرجال ال يقل عن �سبع وقد ي�صل �إىل خم�سة ع�رش رجال ،ومن بينهم قائد
�أو رئي�س الفرقة ( وي�سمى (اللويح )؛ وقد جاءت هذه الت�سمية من �أنه يلوح
بيديه ب�إ�شارات معينة يفهمها �أع�ضاء الفريق ويقومون باحلركات املطلوبة
على �أ�سا�سها ،وهو ي�شبه املاي�سرتو قائد فرقة الأورك�سرتا ) وكذلك ي�شرتط
لأدائها وجود مغن للأغاين ال�شعبية ،ويقف بجانب العازف بينه وبني اللويح
البتداء الدبكة ب�أغنية معربة ومثرية فهي كاملطلع يف الق�صيدة العربية ،وال بد
من وجود �آلة للعزف وهي ( الأرغول ،وهو عبارة عن �آلة م�صنوعة من الق�صب،
ويتكون من ق�صبيتني �إحداهما ق�صرية والأخرى طويلة ،وهما مثقبتان بطريقة
فنية ؛ بحيث عندما ينفخ فيهما تتكون �أ�صوات عذبة جميلة ،والعازفون
على هذه الآلة ندرة نادرة جدا ،وتكاد تنقر�ض الآن ومن �أ�شهر العازفني يف بلدة
الظاهرية على الأرغول مو�سى بحري )

ويقوم العازف بالتنغيم عليها حيث يبد�أ مبقطع ين�سجم مع �أداء �أغنية
البداية ،وينتهي دور املغني بعد هذه الأغنية وقد ميار�س الدبكة مع الآخرين،
�أو ين�سحب وال يعود هذا املغني �إىل احللقة �إال عند بداية دور جديد للدبكة،
ويكون املغني على مقربة من العازف حيث ال مكربات لل�صوت ،وال بد �أن يبد�أ
بالغناء مع �أنغام العازف املوحية له بالبداية قبل ممار�سة الدبكة ،ويقوم بغناء
�أغنية معربة ذات معان دينية �أحيانا وتت�ضمن غالبا ال�صالة على النبي� ،أو
وطنية �أو غزلية ذات معان و�إيقاع جميل ،وتتكون من �شقني ،وقد تكون من
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نظمه �أو يحفظها وينقلها من الرتاث الغنائي لهذه املنا�سبة ،كقوله مثال :
دينية مثل � :أول ما نبدا نذكر نبينا

حممد الهادي يت�شفع لينا

�أو وطنية مثل  :بقينا نغني واليوم بطلنا
غزة بلدنا وربينا فيها

واليوم حزنا على وطنا

وزرعنا الورد ع�سواقيها

زامور اخلطر بالقد�س �صاح ععبد القادر بالق�سطل طاح
( �إ�شارة �إىل ا�ست�شهاد عبد القادر احل�سيني يف معركة الق�سطل ).
�آو غزلية مثل :
قلتلها اال�سم قالت �سميني

قلتلها وردة قالت يا�سميني

يللي م�شطتي �شعرك ال يخرب

من قلة �شوفك ال اوكل وال ا�رشب

ثم ي�أخذ الرجال باحلركة على �أنغام موقعة جميلة ومعربة .ويبد�أ الدور الأول
وعند اللفة الثانية يكمل املغني �أغنيته ،ومن ثم ين�سحب �أو ميار�س اللعبة
مع الآخرين ،وتبد�أ حلقات الدبكة بخطوات مدرو�سة وحم�سوبة ويبد�أ القائد
ب�إعطاء الإيعاز مثل ( ارفع� ،شيل ،وحدة ون�ص تك�سي ) ..وهي �ألفاظ مفهومة
لديهم ،ثم تت�سارع على �أنغام الأرغول وهو الذي يدير حركة الأرجل و�إيقاعها
على الأر�ض ب�شكل منتظم ودقيق ،و �إذا كان هناك فرد ال يتقن احلركة يقوم
الفريق ب�إخراجه فورا حر�صا على الإيقاع املوط�أ بالنعال .واللويح ؛ وهو رئي�س
الفرقة يقف �أول احللقة مبا�رشة وهو الذي يقود عملية الدبكة وي�أمتر بقية الفريق
ب�أمره ،وتدور هذه احللقة ،وقد يطلب رئي�س الفريق من العازف �إعادة املقطع يف
حلظة االنت�شاء ،فيعيده وقد يكرره �أكرث من مرة ،وتدوم هذه احلركات العنيفة
من  30 15-دقيقة وهي متعبة وجمهدة جدا بحيث ال ي�ستطيع ممار�ستها �إال
ال�شباب الأ�صحاء الأقوياء ،وعندما يبد�أ العرق بالت�صبب من �أع�ضاء الفريق
ويح�س رئي�س املجموعة ب�أن التعب قد بلغ هم مبلغه يوحي ب�إ�شارة منه �إىل
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العازف الذي يكون �أي�ضا على و�شك الإعياء من التعب واجلهد فينهي احللقة
ب�شكل يفهم منه كل �أع�ضاء الفريق ب�أن هذا الدور هو �آخر امل�شوار يف هذه
الدبكة اجلميلة ،وي�شاهد احلا�رضون حلقات الدبكة وي�شجعون الفريق ،وتقوم
الن�ساء بالزغاريد والههاوي ( عبارات حمفوظة ومتوارثة معربة تقولها الن�ساء
لت�شجيع الرجال) ،وت�شجيع الالعبني بعبارات معززة تثري فيهم احلما�س وقد
يعيدون الكرة مرة �أخرى على الرغم من التعب والإجهاد الذي حلق بهم.
وقد ي�ستعمل بدال من الأرغول للعزف ال�شبابة ( وهي �آلة حديدية �أو نحا�سية
جوفاء ن�صف قطرها �1,5سم تقريبا) وهي الأكرث ا�ستعماال ل�سهولة التدرب
عليها وا�ستعمالها و�سهولة �صنعها وي�ستخدمها الرعاة دائما للعزف عليها
العتقادهم �أنها ت�شجع الأغنام على الرعي وال�شعور باالرتياح ،وي�سلون
�أنف�سهم بالعزف يف اخلالء.
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك �أكرث من نوع من الدبكة ،ومنها  :الطيارة وتختلف
عن النمط ال�سابق ب�أنها تكون بتنقل الأرجل ،واحلركة برجل واحدة تلو الأخرى
بالتناوب ،وتختلف طريقة العزف حني �أداء هذا النوع من الدبكة ،وغالبا ما
ت�ستخدم يف نهاية ال�سهرات لكونها مريحة ولي�ست جمهدة فك�أنهم يقومون
بالتليني لع�ضالت الأرجل بحركات �سهلة ب�سيطة ،بعدما حلقها من �إجهاد .
وهناك نوع ي�سمى اليطاوية ن�سبة �إىل بلدة يطا القريبة من الظاهرية وهي
دبكة معربة وتت�سم ببطء احلركة على الرغم من �أنها ي�ستعمل فيها نف�س
العزف ال�سابق واحلركات ال�سابقة.
ومما يجدر ذكره �أن هناك �أنوعا جديدة للدبكة يقوم كل م�صمم بت�صميمها
بح�سب املو�سيقى املنا�سبة ومن �أ�شهرها الدبكات اللبنانية ،وال�سورية
والعراقية وك�أنها قا�سم م�شرتك �أعظم للرتاث العربي الأ�صيل مما يدلل على
وحدة هذا ال�شعب وتقاربه يف كل �شيء وما ان�سجامه مع هذه الفقرات
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الفلوكلورية وع�شقه لها وتذوقها والتفاعل معها �إال دليل �أكيد على ذلك كما
�أن الفرق الفلوكلورية والرتاث ال�شعبي الفل�سطينية تعر�ض دبكات متنوعة،
ولكن كل هذه الأ�شكال م�ستوحاة من الدبكة الأ�صل،
الد ِّح َّية :
ِّ

وهي لعبة �شعبية ( م�أخوذة �أ�صال من بدو منطقة بئر ال�سبع ،لقربها من بلدة
الظاهرية وت�شابه كثري من العادات والتقاليد بينهما وبخا�صة يف املنا�سبات
العامة ؛ وهي لعبة م�شهورة لديهم ،ويقوم بها �أهل البلدة �أحيانا ،ولكن
بتحوير ب�سيط ،وقد يقت�رصون على الغناء كفريقني فقط دون دخول امر�أة �إىل
�ساحة الدحية كما �سرنى يف اللعبة الأ�صل ).ويقوم بها ال�شباب ومن هم �أكرب
�سنا من ال�شباب والكهول وقد ي�شرتك فيها كبار ال�سن �أي�ضا ؛ حيث �إنها تخلو
من املجهود البدين القا�سي كما ر�أينا يف الدبكة ؛ لأن حركاتها غري جمهدة
ورتيبة ومنتظمة وتعتمد على ترداد املقاطع ال�شعرية التي يقوم بها كل فريق،
واملقطع الرئي�س �أو الالزمة يف هذه اللعبة هي ( يا حاليل ويا مايل ويا ربعي ردو
علي ) حيث يقولونها بعد انتهاء املقطع الذي يبد�أ به املغني لكي يرد عليه
الفريق الآخر .وتتكون هذه اللعبة من فريقني يقفون يف �صفني متوازيني� ،أو يف
�صف واحد وي�شرتك فيها عدد كبري من الرجال ،ولي�س هناك عدد حمدد بل هي
لعبة مفتوحة ملن �أراد امل�شاركة ،وكلما كان العدد �أكرب كان �إيقاع ترداد املقاطع
�أوقع يف النف�س و�أبلغ ،وي�شرتط �أن يكون العدد يف ال�صفني مت�ساويا تقريبا،
ويبد�أ احلادي من الفريق الأول بالبداية مبقطع �شعري يذكر فيه ال�صالة على
النبي ،ثم يبد�أ بتحية احلا�رضين مبقطع غنائي �شعبي جميل كقوله :
م�سيك باخلري يا القي خري
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مد ايدك �سلم عليه

وال ين�سى توجيه التحية للن�ساء �أي�ضا الالئي يكن على مقربة من الرجال
وي�سمعن �أ�صواتهم ،ويف كثري من الأحيان يرتكن خباء الن�ساء ويتفرقن حول
مكان الدحية يف الظالم بحيث ال يراهن الرجال ،فيقول :
م�سيكن باخلري يابنات
ويا حاليل ويامايل

والعجوز قبل ال�صبيه
ويا ربعي ردو عليه

فيجيبه الفريق املقابل على نف�س الوزن والقافية ويبادله التحية ومن ثم يبد�أ
الغناء ترافقه حركات انحناء وت�صفيق باليدين و�إخراج �أ�صوت غريبة تت�ضمن
كلمة( دحية ) ولكن ب�شكل غري وا�ضح ،وكل الأبيات ال�شعرية ت�أتي على هذا
الوزن من �أول ال�سهرة �إىل �آخرها و�أغلبها حمفوظ من قبل الأفراد وال�شيوخ وال
يجدون حرجا يف ذلك ،والوزن ال�شعري امل�ستخدم يف هذا اللون ال�شعبي واحد
وي�شتد احلما�س بني الفريقني على �شكل مبارزة �شعرية جميلة وعندما ي�صل
احلما�س �إىل �أ�شده تدخل امر�أة وت�سمى (املحو�شي ) وتلب�س العباءة ( القنعة) وال
يظهر منها �أي �شيء يدل عليها مطلقا ،وال تعرف للرجال ،ولكنهم يعرفونها
مهما حاولت التخفي ،ويرف�ضونها �إذا كانت عجوزا كبرية يف ال�سن ،وقد حتمل
يف يدها ع�صا �أو�سيفا ،ف�إذا دخلت امر�أة كبرية بد�أ املغني يلمح �إىل ذلك بعبارات
ت�شري �إىل عدم قبولها لهذا الدور ،وهي غري منا�سبة له ،وهم يريدون �صبية
�صغرية ،وعلى �صاحب البيت �أن يختار �صبية فتية فيقول معر�ضا بها :
يا حمو�شي وقتك راح

اقعد يف بيتك وارتاح
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فتن�سحب على �أدراجها بهدوء حتت جنح الظالم ،وتعرف ب�أنها رف�ضت،
وب�أنهم اكت�شفوا �أمرها و�أنها كبرية يف ال�سن ،ويعرف اجلميع رجاال ون�ساء بعدم
قبول و�ساطتها ،فتذهب مكانها �صبية وغالبا ما تكون من �أقرباء العري�س
�أخته�،أو �إحدى حمارمه؛ حيث ال جتر�ؤ امر�أة غريبة على الدخول ،ولكن هذه الفتاة
م�سموح لها بالدخول بح�سب العادات الع�شائرية ،وعندها ينفرج احل َ َّداء(
املغني ) فيقول معربا عن ارتياحه وفرحته بهذا املحو�شي املختار ،حاثا �صاحب
البيت على �إظهارها لكي تكتمل ال�سهرة وت�شتد ،ومعروف ما تلعبه املر�أة من
دور فعال يف حتفيز الرجال و�إلهاب عواطفهم وم�شاعرهم ؛ فيقول :
ملحو�شي ناقة و�ضحة

يا معزب بدك تظهرها

كان ماهي بعزبتك موجوده اركب ذلولك ودورها

وهنا المنا�ص من �أن يظهر املحو�شي الذي ير�ضى عنه اجلماعة ،فيبد�أ احلداء
ي�شتد ،ويف بع�ض الأحيان حتمل �سيفا �أو ع�صا ،او حتو�ش بكمها ( طرف ) عباءتها
ويحاول اجلميع االقرتاب منها فته�ش عليهم فيبتعدون بحركة بهلوانية وهم
يغنون وي�صفقون �إىل �أن ينتهي ال�سامر فتن�سحب �إىل خباء الن�ساء وقد �أدركها
التعب ،واجلهد ،وهذا املوقف ال تقوم به �إال امر�أة قوية مدربة ،متتلك اجلر�أة ،وهي
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متعارف على دورها يف هذه اللعبة ال�شعبية.
الخويتمة :

وتقت�رص هذه اللعبة على الرجال فقط ،ويف داخل الدواوين ،ويف ليايل ال�شتاء
الطويلة� ،أو بعد احل�صاد،وطريقة اللعب بهذه اللعبة ،ومن م�ستلزماتها
الرئي�سة �أن ي�ؤتى بريال ف�ضي (ريال كانت الن�ساء تتزين به وت�ضعه يف �شكل
منتظم على ر�ؤو�سهن فوق (العراقية (وهي غطاء قدمي للر�أ�س ولعل هذه
الت�سمية ن�سبة �إىل العراق) املزرك�شة باخلياطة احلريرية اجلميلة ) ،والريال كبري
احلجم ي�صعب �أن ت�ضعه يف يدك و�إغالقها عليه ب�إحكام دون �أن ت�شعر بال�ضيق
والتوتر ،ولذا مت اختياره لهذه اللعبة ،وتتكون اللعبة من فريقني من الرجال
يف حدود �سبعة �إىل ع�رشة ويجل�س الباقون متفرجني ،ويتم اختيار رجل من
واحد من الفريقني ليقوم ب�إخفاء الريال يف يده وي�صطف بني �أع�ضاء فريقه،
ويقوم الفريق الآخر بتخمني اليد التي يخب�أ بها الريال ،وي�أخذ منهم التفكري
م�أخذه وهم يت�شاورون ويجتمعون ويحللون نف�سية احلامل وو�ضع يده وحركاته
و�سكناته ومدى توتره معتمدين على ما لديهم من فرا�سة وما يتمتعون به
من قوة ثاقبة على اال�ستب�صار ،ويخمنون الرجل يف �أي يد يحمل الريال وتكون
املجموعة التي معها الريال كلها على نف�س الو�ضعية؛ �أي يقفون وميدون
�أيديهم مغلقة وممدودة �إىل الأمام على ن�سق واحد ،ف�إذا ا�ستطاع الفريق الآخر
اكت�شاف مكانه فقد ظفر بالفوز ،وحني ذلك يتوجب على الفريق املغلوب ب�أن
يقوم ب�رشاء احللقوم �أو احلالوة �أو الق�ضامة( احلم�ص املحم�ص على النار ) او
القيام بتقدمي �أكلة �شعبية من بيوتهم للفريقني وي�أكلون وميرحون ،و�إذا مل
يتمكنوا من التخمني ال�صحيح يقوم الفريق الذي مل يتمكن من �أن يعرف
املكان ال�صحيح ب�رشاء احللوى لهم على �أن يبقى الريال مع الفريق الفائز لليلة
املقبلة ،وهكذا يحتفظ الفريق الذي معه الريال به وقد يبقى معه مدة طويلة

�إىل �أن يتم اكت�شافه عندما يتمكن الفريق الآخر من التخمني ال�صحيح وهكذا407
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دواليك يف كل ليلة.
القوانيس :

وهي لعبة خا�صة بالرجال الكبار وال�شباب غالبا ،وقد يلعبها ال�صغار يف حدود
الثانية ع�رشة فما فوق ،ورمبا كانت هذه الكلمة فار�سية وهي على وزن فانو�س
فواني�س ،وتتكون هذه اللعبة من فريقني يف كل فريق عدد ال يزيد عن � 4أ�شخا�ص،
وقد يلعبها �شخ�صان فقط ،ويتقابل الفريقان ،ويقومان بن�صب حجارة طولية
ال�شكل على �شكل م�ستطيل تقريبا( هدف ) ،طول كل منها � 40سم تقريبا،
ي�سمى الواحد منها قانو�س ،واجلمع قواني�س ،وي�ضعون �أربعة حجارة �أي بعدد
الأ�شخا�ص وتكون امل�سافة بينها تقريبا مرتا واحدا ،ويقوم الفريق الآخر بن�صب
�أربعة حجارة مماثلة ،وتكون امل�سافة بني الفريقني حوايل  60 40-مرتا وقد تزيد
عن ذلك بح�سب قوة الرماة ،ويبد�أ كل فريق برجم هذه احلجارة (القواني�س )
بالتناوب بحيث ي�أخذ كل واحد من الفريق دوره بالرمي ،و�رشط الفوز هو �رضب
هذه القواني�س حتى تقع على الأر�ض وقوعا كامال ،والفريق الفائز هو الذي يقوم
ب�إ�سقاط القواني�س جميعا قبل الفريق الآخر ،وعندما يتمكن من ذلك يقوم
الفريق املهزوم ببناء القواني�س مرة �أخرى وتعاد الكرة من جديد.
وقد يلعبها فريق واحد ،مكون من �شخ�صني على الأقل ،وقد يكون الفريق
�أربعة �أ�شخا�ص ،ويقومون بن�صب القواني�س كما يف ال�رشط ال�سابق ،وتختلف
هنا اللعبة فقط ب�أن اجلميع ي�شرتكون برمي احلجارة على هدف واحد ولي�س
كما يف املثال ال�سابق جمموعتني من القواني�س ،بل جمموعة واحدة فقط وقد
ين�صبون قانو�سا واحدا �أو اثنني �أو ثالثة ،ويبد�أون بالرمي ،وغالبا ما يكون واحدا،
وي�شرتكون بالرمي عليه جميعا ،ومن يتمكن من �إ�سقاطه �أوال فهو الرامي
املاهر ،وجائزته �أن يذهب ويعيد بناءه مرة �أخرى ،وهذه اللعبة تعلم الرماة
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الدقة يف �إ�صابة الهدف واملهارة والقوة ،والرتكيز ، ،وقد �رضب ببع�ض الرماة يف
كل بلدة املثل ،وهم يتبارزون يف هذا امل�ضمار ،ورمبا بني بلد و�آخر ،وهذه اللعبة
متكن الرجال من النيل من خ�صومهم و�أعدائهم �إذا ما دعت احلاجة ،وقد
كانت احلجارة هي ال�سالح الأقوى واملتوافر بني �أيديهم ،وجتد كل �أهل القرية
وبتفاوت يجيدون الرمي ،وهي نوع من الفرو�سية واملبارزة ،وتعطي الرامي الثقة
بالنف�س ،وتنمي ع�ضالت اليد والكتف� ،إنها لعبة احلجارة باحلجارة ،وجتعل
�أج�سام الالعبني كاحلجارة.
النقدة ( السيجة ) :

وهي لعبة خم�ص�صة لكبار ال�سن ،وقد يلعبها ال�شباب �أي�ضا ،ولكنها منا�سبة
�أكرث للكهول وال�شيوخ لأنها ال حتتاج �إىل احلركة ،ويالزم العبها اجللو�س ل�ساعات
طويلة �أحيانا ،وال يقطع لعبهم �إال املناداة لل�صالة يف �أوقاتها ،وتتكون هذه
اللعبة من مربع يق�سم �إىل  49ق�سما بالت�ساوي ( وت�سمى الدور ) �أي ( ،7 × 7
بع�ضهم قد يق�سم املربع �إىل  25ق�سما �أي  5 ×5وهو قليل جدا وقد يقوم به
ال�صغار للتخفيف )
• ويتم حفرها باليد يف تراب ناعم �أو على �سطح خ�شبي حيث تعلم ببقايا
احلطب املتفحم ،وقد يتفنن بع�ضهم وبخا�صة املقيمني يف العزب البعيدة
فينق�شها على ال�صخر يف مكان مالئم يت�سع للجل�سة التي قد ت�ضم
�أحيانا �أكرث من  20 – 10متفرجا وبخا�صة �إذا كانت اللعبة بني متبارزين
ماهرين من ال�شيوخ وي�صعب هزمية �أحدهما للآخر ،ويتم اختيار حجارة
بي�ضاء �صغرية وحجارة �سوداء ،لكل ال عب �أربع وع�رشون حجرا ،وترتك
اخلانة الو�سطى فارغة ،لكي يتم االبتداء باللعب من خاللها ،وهي ت�شبه
لعبة ال�شطرجن العريقة� ،إال �أن لعبة ال�شطرجن �أكرث تعقيدا وعدد خاناتها
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 ،64وال ميلأ منها �إال �صفان ولكل قطعة م�سمى خا�ص بها وطريقة خا�صة
للعب به ،ولكن النقدة ت�سري على وترية واحدة ،وال ن�ستطيع �أن جنزم تاريخيا
من هي الأقدم� ،أو من �أخذ من الآخر� ،أو كيف انتقلت هذه اللعبة من
الهند �إىل فل�سطني �أو العك�س ،ومنيل �إىل القول ب�أن هذه اللعبة ( النقدة )
�أقدم من ال�شطرجن بناء على تطور الفكر الب�رشي ،وتعقيده ،فهي �أب�سط
بكثري من لعبة ال�شطرجن ،وكلما ارتقت الإن�سانية واحل�ضارة يرتقي معها
الفكر والتطور والتعقيد  ،وقد تكون اللعبتان منف�صلتان متاما وال عالقة
لإحداهما بالأخرى ،على الرغم من التقارب ال�شكلي بينهما ،وهذا ما �أميل
�إىل ترجيحه مادام ال يوجد �أي م�صدر تاريخي يوثق لبداية هاتني اللعبتني.
وملخ�ص اللعب بهذه اللعبة هو �أن يبد�أ �أحد الالعبني باحلركة الأوىل من خالل
الدار الفارغة ( اخلانة ) املخ�ص�صة لذلك( يف الو�سط ) ويتم اللعب من �أي اجتاه
يختاره الالعب الأول من �أحجاره املجاورة ،ثم يبد�أ الطرف الثاين باللعب ،ف�إذا
ا�ستطاع �أي منهما �أن يح�رص حجرا لالعب الآخر بني حجرين ف�إنه بذلك يقتله
ويرميه خارج اللعبة ،ويقول  :كلبك مات �أو جروك مات ،وقد ينبهه قبل ذلك
يف �أثناء حتريكه للحجر ويقول له ( ميت ) لكي يفكر يف تغيري حركته ،وهذه
العبارة مثل ( ك�ش ملك يف ال�شطرجن ).
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ويبقى االثنان يلعبان وقد ت�ستغرق اللعبة الواحدة �أكرث من �ساعة �أو �ساعتني
ويف �أحايني كثرية يقومون لأداء ال�صالة ثم يعودون ال�ستكمال اللعب ،و�أيهما
يقتل �أكرب عدد من كالب الآخر فهو الفائز ،و�أحيانا بحركة ذكية كما يف
ال�شطرجن تنهار اللعبة خالل دقائق ،وهكذا يخطط كل لهزمية الآخر ،وهي
تعتمد على التفكري والذكاء والتخطيط ،و�رسعة البديهة ،واجلر�أة �أحيانا ،وهي
لعبة ال�شيوخ احلكماء واملجربني
شد الحبل :

وهي لعبة خا�صة بالرجال وال�شباب واملراهقني،

ومتار�س هذه اللعبة يف مكان ف�سيح ،وينق�سم الرجال �إىل فريقني يتم اختيار
كل فريق باملوازنة بينهم من حيث القوة ،ويقوم كل رئي�س فريق باختيار �أع�ضاء
فريقه واحدا واحدا ،وبعد �أن يكتمل العدد وقد يتكون من خم�سة و�أكرث من
ذلك بح�سب العدد املوجود لديهم وقد تلعب فرادى �أي�ضا ،وي�ؤتى بحبل غليظ
( حم�ص اجلمل ) ومي�سك كل فريق بجانب احلبل ويقفون على بعد مت�ساو
من بع�ضهما البع�ض ويبد�أ كل فريق ب�شد احلبل ناحيته ب�أق�صى ما ي�ستطيع
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من قوة ،وغالبا ما يقف �أقوى الرجال على الطرف البعيد من احلبل لكي
ي�ستند عليه الفريق �إذا ما تغلب عليه الفريق الآخر ،وي�أخذون يف جذب احلبل،
م�ستعملني ما لديهم من مهارات وقوة ع�ضلية يف �إيهام الفريق الآخر �أحيانا
ب�ضعفهم وتراجعهم ومن ثم يفاجئونهم ب�شد احلبل بقوة �إذا مل يكن الفريق
الآخر متيقظا لهذه احلركة املق�صودة ،ويبقون على هذه احلال وهم يغنون
الأغاين احلما�سية والأنا�شيد امل�شجعة ويقف امل�شجعون للطرفني يراقبون هذا
امل�شهد املثري بني �شد ورخي �إىل �أن يتمكن �أحد الفريقني من �سحب الفريق الآخر
�إىل جهته وهنا ينتهي ال�رصاع ،وتنتهي اللعبة بفوز الفريق.
الدفنة :

وهي لعبة قدمية جدا ،ومل يعرف عنها �إال القليل من كبار ال�سن  ،وهذه اللعبة
تعتمد �أ�سا�سا على بي�ض الدجاج ،حيث يح�رض الالعبون كل واحد منهم
جمموعة من البي�ض ،وميكن �أن يقوم مبمار�ستها اثنان على الأقل ،وال يف�ضل
�أن يزيد العدد عن خم�سة ،وي�ؤتى برتاب ناعم خفيف �أ�شبه بالرمل ي�أخذونه من
�أماكن خا�صة ،وحتى لو توافر الرمل ف�إنهم يف�ضلون الرتاب ؛ �إذ ت�سهل منه
مراقبة لبي�ض بدقة �أكرث من الرمل لتغاير اللون ؛كما �أنه ال يوجد رمل يف البيئة
اجلبلية ،و�إمنا �أ�صبح يجلب حديثا ال�ستخدامه يف البناء ،ويتم و�ضع البي�ض يف
و�سط كومة من الرتاب الناعم ،ثم يهال عليه الرتاب حتى ال يظهر منه �شيء
وذلك على �شكل هرم ،ولذا �سميت هذه اللعبة ( الدفنة �أي يتم دفن البي�ض
فيها ).
وطريقة اللعب هي �أن يبد�أ الالعب بالبحث عن البي�ض من خالل كومة الرتاب،
ويبد�أ ينب�ش عنها بعود دقيق جدا مثل الري�شة،وله احلرية يف ا�ستخدام �أي �أداة
يراها منا�سبة ودقيقة وت�ؤدي الهدف ،ويبد�أ عملية البحث من �أي جهة يريد،
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و�رشط الفوز و�أخذ البي�ضة هو �أن يظهر بي�ضة واحدة فقط ،ف�إذا ظهر �أي جزء
من بي�ضة �أخرى يكون قد خ�رس بي�ضة مقابلها ،و�إن ا�ستطاع �أن يظهرها
كاملة ويقوم با�ستاللها من كومة الرتاب دون �أن يظهر �أي جزء من بقية كومة
البي�ض املدفون ،في�أخذ بي�ضة ويكمل اللعب ،وال يحق له �أن ين�سحب قبل �أن
ميار�س الطرف الآخر دوره �سواء �أكان واحدا �أم �أكرث ،ويقف املتفرجون للحكم بني
الالعبني �إن اختلفوا لأن الر�ؤية ت�شبه ر�ؤية هالل رم�ضان دقيقة جدا �رسعان ما
تظهر البي�ضة وتختفي لأن الرتاب الناعم �رسيع احلركة وينهال ب�رسعة يف ملح
الب�رص ،ولعل هذه اللعبة من �أكرث الألعاب دقة ومهارة
الصينية :

(وهي لعبة خا�صة بالرجال �أي�ضا وقد يلعبها ال�صغار والن�ساء �أحيانا ) و�شهرت
هذه اللعبة بهذا اال�سم ن�سبة �إىل �صينية القهوة ،وطريقة اللعب بها هي �أن
ي�ؤتى بثالثة فناجني مت�شابهة متاما ويو�ضع حتتها ،خرزة �صغرية �أو �أي �شيء
يتم االتفاق عليه ،ويبد�أ �أحد الالعبني ممن �شهروا باملهارة وخفة احلركة بتحريك
الفناجني الثالثة ب�شكل بهلواين �أمام اجلميع ،ومن بينها الفنجان الذي خب�أ
ال�شيء حتته وهكذا بحركة �رسيعة جدا ومبهارة يف خربطة و�ضع الفناجني ،ثم
يقوم واحدا من الفريق بتعيني الفنجان الذي خب�أ حتته اخلرزة ف�إن عرفه فقد فاز،
و�ألزم الفريق الآخر بالوفاء بال�رشط الذي على �أ�سا�سه مت اللعب ،و�إن مل يحزر
ينتقل اللعب �إىل الفريق الثاين وهكذا� ،إىل �أن تنتهي اللعبة وميكن حتديد عدد
املرات التي يجب �أن حتدد للفوز.
ومن ناحية �أخرى قد تلعب هذه اللعبة ب�شكل �آخر ،في�أخذ �أحد الفريقني
الفناجني الثالثة ويخبئ حتتهما ما يريد خامتا ،ح�صاة ،حبة قهوة� ...أي �شيء
�آخر بدون �أن يعمل كال�سابق بل يكون خمتفيا عنهم ،ومن ثم يطلب �إىل �أحد
الفريقني تعيني الفنجان ....كال�سابق متاما.
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وكثريا ما يت�شارط الفريقان على �شيء معني ،كع�شاء حملي مكون من خبز
ولنب و�سمن �أو زيت� ،أو على �رشاء حلقوم �أو حالوة� ...،أو �أي �شيء متي�رس من داخل
بيوتهم ي�أكلونه كالقطني� ،أو التمر �أو قلية قمح بال�سكر� ،أو عنب�،أو رز بحليب
دون �إحراج...
اللف ( النزول والصعود من البئر ).

و�أ�صل هذه اللعبة و�سيلة مبتكرة من الكبار ي�ستخدمونها لل�صعود والنزول
�إىل البئر يف �أثناء احلفر �أو عند احلاجة� ،أو عندما يقع فيه �شيء ما ،وهي و�سيلة
مريحة و�رسيعة ومتوفرة يف كل مكان ؛ حيث ال يوجد �سالمل ي�صعدون وينزلون
عليها� ،أما احلبال فهي دائما متوفرة وموجودة مع رعاة الأغنام ومع كل فرد
تقريبا وحتى ترتك مربوطة بالدالء يف الآبار وال ت�ؤخذ منها �إال بعد �أن يجف ماء
البئر ،وهذه الو�سيلة تعتمد على املهارة ،وقد حولها الأطفال �إىل لعبة يتبارزون
فيها ،وهم يف الواقع يتدربون على عمل الكبار وميار�سها الأطفال الكبار �أي من
هم يف �سن املراهقة ،وي�ستخدمونها للمبارزة فيما بينهم ،وكثريا ما ت�ستخدم
كو�سيلة للنزول �إىل الآبار ل�صيد احلمام الربي �أكرث منها كلعبة ولكنها متار�س
�أحيانا للعب فقط ،ويقوم الأطفال بتقليد الكبار يف النزول �إىل البئر واخلروج
منه ،و�أ�صل هذه اللعبة م�أخوذة من طريقة نزول الكبار �إىل البئر يف �أثناء احلفر
�أو التنظيف �أو امليح ( املائح  :الذي ينزل �أ�سفل البئر لكي ميلأ الدالء )
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األلعاب الخاصة باألوالد
الحاب أو ( الحابة ) :

وهي من �ألعاب ال�صغار واليافعني املحببة كثريا ،وميار�سها الفتيان يف جميع
�أوقات ال�سنة وهم مغرمون بها ،وال ي�ستطيع ممار�ستها �أقل من خم�سة �أوالد،
�أما العدد الأق�صى فيكون ع�رشة تقريبا و�إذا زادت املجموعة عن ذلك ينق�سم
الأوالد �إىل ق�سمني ؛ وتتكون هذه اللعبة من حجرين متو�سطي احلجم� ،أي
بحجم بطيخة متو�سطة ،وتو�ضع فوق احلجرين عود من �أعواد ال�شجر �أو
خ�شبة بطول ( � ) 40سم تقريبا ،ب�ضعف �سمك الإ�صبع تقريبا بحيث يرتكز
فوق احلجرين ،ب�شكل �أفقي ،وي�ؤتى بع�صا طويلة ن�سبيا كالتي ي�ستخدمها
رعاة الأغنام �أو الرجال لالتكاء عليها بطول � 75سم تقريبا ،ويتكون الالعبون
من فريق واحد،

مي�سك �أحد الالعبني بالع�صا الطويلة ويقف �أمام الع�صا

الق�صرية املن�صوبة فوق احلجرين ،وي�صطف بقية الالعبني �أمامه على بعد
متفاوت بني  40 – 20م وكل واحد ي�أخذ موقعه بح�سب تقديره لقوة الالعب
ومهارته ،وي�أخذ الالعب دوره ويرفع الع�صا الق�صرية بالع�صا الطويلة بخفة
ور�شاقة يف الهواء على قدر مرت �أو مرتين بح�سب تخطيطه ومهارته ثم ي�رضبها
بالع�صا الطويلة لتذهب يف الهواء بعيدا ،وكلما كانت ال�رضبة حمكمة وقوية
دلت على مهارة الالعب وقدرته ،ويكون الأوالد املتناثرين �أمامه م�ستعدين
لتلقف الع�صا ،ف�إذا متكن �أحدهم من الإم�ساك بها يحتل حمل الالعب الأول،
ويخرج الالعب من مكانه لي�صطف مع بقية الأوالد يف ال�ساحة املقابلة للرامي،
وي�سمح للرامي بثالث حماوالت ف�إذا مل يتمكن من �إ�صابة الهدف وقذف الع�صا
بعيدا يخرج من اللعبة ليحل مكانه �أحد الأطفال الآخرين بالتناوب ،وال �أولوية
لأحد على الآخر بل يختارون واحدا منهم لأن كال منهم �سي�أخذ دوره قريبا�،إذ ال
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ي�ستمر مكوث الالعب �أكرث من دقائق معدودة ،ويف نهاية اللعبة
يقدر الأوالد من الفائز ،وجائزته هي تفوقه ومهارته وتقديره بني ال�صبيان.
وقد طورها اجليل الالحق فيما بعد وخفف من قوانينها ال�صعبة ،واكتفى ب�أن
يقوم الالعب بقذف الع�صا مبا�رشة دون �أن يرفعها يف الهواء ،ويقوم الآخرون
بنف�س الدور ،فمن يتمكن من تلقفها ي�أخذ مكان الالعب ؛ ف�إذا مل يفلح �أحد
بذلك يبقى الالعب يف مكانه ال يراوحه حتى يتمكن احد من الالعبني من
الإم�ساك بها ،وبعد ثالث مرات ناجحة يكون الالعب قد اجتاز االختبار الأول
وي�أتي االختبار الثاين فيقوم ب�رضب طرف الع�صا التي تكون بارزة عن احلجرين
من اجلهتني �إىل الأ�سفل فرتتفع يف الهواء قليال وهنا عليه �أن ي�رضبها بالع�صا
الطويلة ليبعدها �إىل �أق�صى ما ي�ستطيع ،ويقي�س الأوالد امل�سافة لتقدير من
الفائز دون تطبيق املحاوالت الثالث ال�سابقة ،لأن هذه اللعبة �أ�سهل و�أي�رس من
ال�سابقة ،واملهارات التي تنميها �أقل ،ولكن هذا �ش�أن الب�رش مييلون دائما �إىل
الت�سهيل والتخفيف.
وهناك من يلعبها ب�شكل �آخر وقريب مما و�صفنا �سابقا ولكنه ي�ضعها على
حجر واحد ،ومن ثم ي�رضب طرف الع�صا �إىل الأ�سفل ،وعندما ترتفع يف الهواء
يقوم ب�رضبها ليبعدها �إىل �أق�صى ما ي�ستطيع ،وميزة هذه الطريقة �أنه قد
ميار�سها اثنان فقط.
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البكاك :

وهي لعبة قدمية جدا ،ويلعبها ال�شباب واليافعني وال�صغار وقد يلعبها الكبار
�أي�ضا ،وطريقة اللعب بهذه اللعبة ،هي �أن ي�ؤتى ب�أعواد من �أغ�صان الأ�شجار
الربية القا�سية ( كاملتنان ،وال�سويد ،وهي من النباتات الربية� ،أعوادها �صلبة جا
�صعبة الك�رس ،وقد كان الفالحون قدميا ي�ستخدمونها لعمل اخلالل لي�شبكوا
به �شطانية التنب الكبرية ) �إذ مل تكن يف تلك البيئة �أ�شجار حرجية �أو �أ�شجار
مثمرة كثرية ؛ و�أكرث ما يزرع لديهم التني والعنب وال�صرب واللوز وهذه �أعوادها ال
ت�صلح لتلك اللعبة ،وي�ؤتى بهذه الأعواد التي يرتاوح طولها ما بني � 30 – 20سم
 ،بحيث تكون جميعها مت�ساوية الطول متاما ،وتهذب وتعدل وت�صنع ب�شكل
جيد ويكون لها ر�أ�س مدببة كال�سهم ،وكلما كانت م�صقولة ومربية ب�شكل
جيد كانت �أقوى على حتقيق الهدف ،وهي ت�شبه ال�سهام متاما ،وي�صطحب
كل العب معه كنانته املليئة بال�سهام التي قام بالبحث عنها يف الرباري حتى
ا�ستطاع احل�صول على هذه املجموعة النادرة والقوية ،وهذه اللعبة ال تلعب
�إال يف ال�شتاء بعد نزول الأمطار وارتواء الأر�ض باملاء ،في�أتي الالعبون �إىل مكان
معني تكون تربته رخوة نوعا ما� ،أو يقومون بعمل بيئة �صناعية وهي كومة
من الرتاب الناعم ،وعندما ينزل عليها املطر وترتوي ت�صبح جاهزة للعب ،وهي
معروفة ومعهودة لالعبني ،ويقف العبان �أمام املتفرجني وك�أنهما متبارزان يف
�أيام الفرو�سية ،وي�رضب الأول منهما �سهمه يف الأر�ض ف�إذا متكن من غرزه يف
الأر�ض ،وثبت يف مو�ضعه ي�أتي دور الالعب الآخر لي�رضب �سهمه ف�إذا متكن من
�إ�صابته و�إيقاعه بالأر�ض �أخذ ال�سهم الواقع على الأر�ض ،ومن ثم يبد�أ الالعب
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الثاين على الفور بالدور نف�سه في�رضب �سهم
الالعب الآخر ف�إذا متكن من �إيقاعه �أخذه وهكذا ت�ستمر اللعبة وهكذا يظالن
يتبارزان �أمام اجلمهور ،ف�إذا ما توقفا عن اللعب جاء غريهما بكنانته و�سهامه،
وهكذا دواليك.

الص ِم َّلح ):
ِّ
الط ِّقة ( الغميضة أو َّ

(مع العلم �أن كلمة ( غمي�ضة ) مل تطلق على هذه اللعبة يف بلدة الظاهرية،
ولكنا �أ�رشنا �إليها لتو�ضيح هذا املفهوم فقط عند الآخرين ) لعبة لل�صبيان
و�أكرث ما يتم لعبها يف ف�صل ال�شتاء يف �أوقات توقف الأمطار ؛ حيث ال يبتعدون
كثريا عن البيوت �إذا ا�ستمر ت�ساقط الأمطار ،فيهرولون �إىل بيوتهم ومن ثم
يعاودون اللعب بعد توقفها ،وهذه اللعبة تنا�سب البيئة حيث تكون الأر�ض
موحلة يف املناطق املزروعة وال مكان للأطفال �إال يف احلارات ،حيث البيوت تبنى
يف اجلبال ،و ال ت�ستقر املياه فيها وجتف ب�رسعة فيمار�سون لعبتهم ب�شكل
مريح ،وجتري هذه اللعبة على النحو الآتي  :فعندما يجتمع الأطفال ولي�س
�رشطا العدد �أو ال�سن؛ هنا ف�أي جمموعة مهما كان عددها ميكن �أن ت�شرتك
يف اللعبة ،ويتم اختيار �أحد الأطفال بالقرعة حيث يقومون بالعد بطريقة
ع�شوائية في�صطف الأطفال ،ويقوم واحد منهم بالعد وهو ي�شري �إىل كل طفل
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بالرقم �أو الرمز الذي ينطق به ،ومن تكون �آخر كلمة من حظه
فهو املختار للحرا�سة ،ويبد�أون العد بكلمات المعنى لها وغري مفهومة،ورمبا
كانت من اخرتاعهم �أو مت تناقلها عرب الأجيال من لغات قدمية على النحو
الآتي(:حدرة ،بدرة ،قلي ،عمي ،عد ،الع�رشة ،واحد ،اثنني ،ثالثة� ،أربعة،
خم�سة� ،ستة� ،سبعة ،ثمانية ،ت�سعة ،ع�رشة ) �أو ( :حدان ،بدان ،نط الذيب،
عاخلرفان� ،أخذ ،خروف ،باملعروف ،قوم ،ت�صيد ،يا ،مق�صوف ) وهنا تعني كل
كلمة بني فا�صلتني �إ�شارة �إىل �شخ�ص بالرتتيب ،ومن يقع عليه العد الأخري
يكون هو الذي وقع عليه االختيار ليحر�س الأم (حجر كبرية معهودة للجميع
ت�سمى الأم ،وتكون مبنية يف جدار معني� ،أو حائط بيت� ،أو �سن�سلة كبرية،
يتجمع حولها الأطفال ،ومن ي�صل �إليها ويلم�سها عند ابتداء اللعب – كما
�سنو�ضح الحقا  -يعد فائزا ) ،ويقف الطفل الذي وقعت عليه القرعة ،ويقوم
�أحد الأطفال بع�صب عينيه ب�إحكام ويراقبه الأطفال بحذر ؛ بحيث ال يرى
النور ،ويقف بجانب الأم ال يتحرك ،وي�رشد الأطفال ويختبئون يف الطوابني �أو
املغاور �أو بجانب احلجارة الكبرية ،ويف الأزقة ،وخلف البيوت كل بح�سب املكان
الذي يختاره وينا�سبه ويراه مكانا �آمنا للنجاة واالنق�ضا�ض ب�رسعة على الهدف
الأم ،ما عدا البيوت ،ف�إذا ثبت �أن طفال قد اختب�أ يف البيت يغرمه الأطفال
ب�أن يقوم مقام الذي وقعت عليه القرعة� ،أو يطردونه من اللعبة؛ لئال تنتهك
حرمة البيوت� ،أو يداهمها الأطفال وهم يبحثون عن بع�ضهم ،وهذا عرف
�سائد بينهم خوفا من �إزعاج �أهاليهم ،ويخ�ص�ص واحد من الأطفال للمراقبة
يف �أثناء عملية االختباء؛ ويختار مكانا قريبا لالختباء فيه ؛ بحيث ميكنه �أن
يرى الطفل املغم�ض العينني كي يراقبه جيدا ،وكي ال يقوم بحركة يرى منها
بع�ض الأطفال املختبئني ،في�سهل عليه العثور عليه مبا�رشة ،وكثريا ما ي�شك
الأطفال ب�أن الذي قام باملراقبة قد ت�ساهل مع الطفل الآخر� ،أو �أنه مل يكت�شفه
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جيدا ،ومربرهم يف ذلك طريقة اكت�شافه لطفل خمتبئ يف مكان ما ؛ حيث
يتوجه مبا�رشة �إىل مكان اختباء �أحد الأطفال؛ مما ي�سهل الإم�ساك به لأنه يف
موقع حما�رص ال ي�ستطيع الهروب منه ،وال ينق�صهم الذكاء يف تخمني من
قام بالغ�ش واخلداع � ،إذ ال يعلم الغيب ،وكثريا ما تقوم اخل�صومات بني الأطفال
نتيجة هذه ال�شكوك ،و�أ ن احلار�س �أخل ب�رشط اللعبة ،و�إال فكيف توجه �إىل
مكان املختبئ مبا�رشة ،فيتوىل �أحد الأطفال الق�ضاء بينهم ،وتعر�ض عليه
حيثيات الق�ضية ،وكل يديل بحجته ومربراته ف�إذا اقتنع بحجة احلار�س قام
الطفل املم�سوك بدور احلرا�سة ،و�إال فقد يعيد اللعبة من جديد ،وتتم املناداة
على املختبئني يف كل مكان فرتاهم ين�سلون من كل حدب و�صوب .وتعاد الكرة
من جديد فيهرب الأطفال ،وتبد�أ املطاردة ،والكر والفر ،ويحاول احلار�س �إم�ساك
�أحد املت�سللني �إىل الأم من الأطفال ،وقد ي�ستمر حار�سا طوال وقت اللعب كامال
الذي ي�ستمر عدة دورات �إذا جنا اجلميع و�أفلتوا من قب�ضته يف كل مرة ،ولكنه �إذا
ظفر ب�أحدهم تقوم الأ�صوات العالية وهم ينادون على رفقائهم املختبئني لكي
يظهروا ب�أمان فقد زال اخلطر ،وقد يحالف احلظ احلار�س فيجد �أحد املختبئني
قريبا منه ،وهو بهذه الوظيفة ال�صعبة كحار�س املرمى متاما ال ي�ستطيع
مغادرة املكان الذي �سيخلو لالعبني لكي ي�صلوا �إليه ب�سهولة ،وبالتايل يتعدون
مرحلة اخلطر� ،أو يف اال�ستمرار واقفا بجانبها ،وقريبا منها وبالتايل بال طائل ،لأن
الأطفال بدورهم يراقبونه بحذر �شديد خوفا من �أن يراهم ف�إذا �سنحت الفر�صة
انق�ضوا على �أمهم ب�رسعة الربق ( ويقول عبارة عليك ميه ،وارى ترجمتها �أي
عليك �سلمت يا �أمي وو�صلت �ساملا �إىل الهدف ،ويقال عنه � :صملح ،وهو
امل�صطلح الذي �أخذت منه ا�سم اللعبة ) ويبقي امل�سكني يف دور احلرا�سة ،ومن
ذكاء الأطفال ال�شديد وكيا�ستهم �أنهم يختبئون غالبا يف مكان ي�سمح لهم
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بر�ؤية احلار�س ولكنه ال يراهم�،أوقد ير�سلون واحدا للتمويه
واخلداع لي�شاغله من بعيد لكي يلفت نظره ومن ثم ينق�ضون كال�صقور ،وال
تنتهي اللعبة ( الدور الواحد ) �إال بح�ضور جميع الالعبني ،و�إذا بقي واحد غائبا
ومل يح�رض وتعدى الوقت بزمن كبري ،ينادون عليه مبكربات ال�صوت الطبيعية
لديهم ،ويعلنون طرده من اللعبة ؛لأنه �أخل بقوانني اللعبة الطبيعية وجتاوز
احلد املعقول وعطل عليهم برناجمهم يف اللعب ،وقد ت�ستمر اللعبة الواحدة(
الدور ) ن�صف �ساعة ،وهكذا يقومون من جديد ب�إغما�ض عيني احلار�س لكي
يتمكنوا من االختباء مرة �أخرى ،وهي لعبة م�سلية وحمببة جدا للأطفال وقد
ترتاوح �أعمار من يقومون بها من � 15 7-سنة ،وال �ضري يف ذلك ،وت�ستمر اللعبة،
واملطاردة والبحث وال تنتهي  ،وقد ت�ستمر ل�ساعات طويلة من النهار ،وهم بني
كر وفر ،ف�إذا ما هجم الليل هرعوا �إىل بيوتهم �آمنني متعبني ،لي�ستدفئوا بجانب
املواقد امل�شتعلة التي ترى �أنوارها يف ال�شتاء من كل جانب ك�أنها م�شاعل �أمام
البيوت ،فتوحي باجلمال واجلالل ،يحدوهم الأمل بنهار جديد ،حيث ال كهرباء
وال �أنوار يف اجلو القروي الرائع فيتوقف الأطفال عن اللعب ،لأن الليل �ساتر
طبيعي وي�سهل االختباء والتخفي يف غياهبه� ،أما ما دام النهار طالعا والر�ؤية
ممكنة في�ستمرون يف لهوهم ولعبهم ميرحون.
سموه :

ن�سبة �إىل اال�سم والت�سمية ،و�إطالق كلمة �سموه عند اكت�شاف الالعب
ومناداته با�سمه ،وتلعب ليال ونهارا ،وطريقة اللعب بهذه اللعبة ت�شبه �إىل حد
ما اللعبة ال�سابقة ( الطقة ) مع اختالف ب�سيط ،حيث ي�ؤتي بعلبة معدنية
فارغة ويو�ضع بها جمموعة من احل�صى ال�صغرية ( خرخي�شة ) وتغلق جيدا،
ويقوم جمموعة من الأطفال باالقرتاع ملن �سيكون عليه الدور  ،ومن كان عليه
الدور يف اللعب يقف جانبا ،فريمون العلبة �إىل �أق�صى حد ممكن ،وينطلق
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�إىل �إح�ضارها دون �أن يلتفت وراءه �أو يرى �أحدا من الأطفال حتى يتمكنوا من
االختباء خالل رمي العلبة ،وخالل ذهابه يقومون باالختباء ،فيقوم ب�إح�ضارها
وو�ضعها يف املكان املخ�ص�ص واملتفق عليه ( الأم ) ،وهو املكان الذي ابتد�أ رمي
العلبة منه ،ثم يبد�أ بالبحث عنهم ف�إذا ر�أى �أحدهم ي�سميه با�سمه ويقول
كلمة ( �سموه ) ليعلن بذلك عن ك�شف �أحد الالعبني وهنا ال ي�شرتط �أن مي�سك
به بل ت�سميته فقط من بعيد ،ثم ينطلق �رسيعا �إىل مكان العلبة لكي يقرع
بها �إيذانا للآخرين ب�أنه مت القب�ض على العب منهم ،وهنا تنفرج �أ�سارير الآخرين
لأن الذي مت القب�ض عليه �أوال �سيقوم بالدور مكان الالعب الآخر حتى لو قب�ض
عليهم جميعا ،وهذا من �رشوط هذه اللعبة .و�إذا متكن الالعب املكت�شف من
الو�صول �إىل مكان العلبة قبل احلار�س تنتهي اللعبة بخ�سارة احلار�س حتى لو
�سمى ا�سمه ب�شكل �صحيح ،وهكذا يبد�أ من جديد بالبحث عن العب �آخر
لي�سميه با�سمه ويعلن بطريق اخلرخ�شة بالعلبة عن هذا الفوز  ،ف�إذا مل يتمكن
من معرفة ا�سم الالعب الذي اكت�شفه ؛ويف �أحيان كثرية يتمكن الأطفال من
التمويه بتغيري بع�ض مالب�سهم مثل الطاقية �أو اجلاكيت �أو القم�صان فعندما
يراها الالعب يطلق اال�سم �رسيعا ظنا منه ب�أن املكت�شف فالن ،ولكنه �رسعان
ما يتبني خط�أه فيف�شل يف حتديد ال�شخ�ص ومن ثم تقال كلمة ( بندقت ) �أي
�إنه مل ينجح يف ت�سمية الالعب املكت�شف نتيجة خداعه له،ومن ثم يبقى
عليه الدور يف حرا�سة العلبة والبحث عن الآخرين ،وهكذا ت�ستمر هذه اللعبة
ال�شائقة  ،ف�إذا مل يتمكن من ك�شف �أحد الالعبني والو�صول قبله �إىل مكان
العلبة يبقى يف مكانه� ،أما �إذا متكن من ذلك في�أخذ بالبحث عن الآخرين
واحدا واحدا حتى ينتهي خروج جميع الالعبني ،وبخروجهم جميعا تنتهي
اللعبة ،ف�إذا متكن من ك�شف �أحدهم والإم�ساك به بح�سب ال�رشوط ،احتل
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الالعب املم�سوك مكانه� ،أما �إذا متكن من
الإم�ساك بالالعبني جميعهم� ،أو بع�ضهم ولنفر�ض �أنه �أم�سك بثالثة ،يكون
�أول املم�سوكني هو الذي ي�أخذ دور الالعب املكلف بحرا�سة العلبة ومطاردة
الالعبني .فيجب �أن يخرج كل الالعبني �سواء قب�ض عليهم �أم متكنوا من الإفالت
حتى يتم الإعالن عن انتهاء اللعبة ،و�إذا مل يتمكن من ذلك� ،أي من الو�صول �إىل
مكان العلبة قبل �أي واحد منهم ،تعاد الكرة على الالعب الأول نف�سه ويقوم
بحرا�سة العلبة من جديد� ،أما �إذا متكن من اكت�شافهم جميعا ف�سيكون الدور
على �أول من مت اكت�شافه ليحل حمله يف اللعبة.
طاق طاق طاقية :

لعبة للفتيان ال�صغار( ذكور و�إناث )� 9 5- ،سنوات ،ميار�سها ال�صبيان وتنا�سب
الأعداد الكبرية ،وميكن �أن ي�صل العدد � 50صبيا،

وهي لعبة م�سلية للأطفال ال�صغار وممتعة ،ويجل�س الأطفال يف حلقة
م�ستديرة ويقوم �أحد الأطفال بحمل طاقية يف يده ،ويطوف خلف الأوالد وهو
يقول  :طاق طاق طاقية� ،شباكني بعلية ،ويردون جميعا ب�صوت واحد  :رن رن يا
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جر�س ،حول واركب عالفر�س ،وهكذا ..ويحاول وهو يطوف �أن ي�ضع
الطاقية خلف �أحد الأطفال بخفة ومهارة دون �أن يح�س به �أحد ،وي�ستخدم كل
�أ�ساليب التمويه ،والتحايل لإخفائها ،ف�إذا متكن من و�ضعها دون �أن يح�س به
�أحد وهو يخفي يديه بني فخذيه ويظهر ك�أنه مم�سك بها ،ويظل كذلك �إىل �أن
يجد غفلة من �أحد الأطفال وي�ضعها خلفه ،ويظل يدور حمافظا على و�ضعه
الأول وك�أنها ال زالت يف يده ،ف�إذا انتبه الطفل الذي و�ضعت خلفه يقوم راك�ضا
وراءه ليم�سك به ،ف�إذا متكن ال�صبي من الو�صول �إىل مكانه قبل �أن يلحق به
فقد فاز ،و�إذا �أم�سكه قبل ذلك يكون قد خ�رس ويقوم الطفل الآخر ( الذي
متكن من القب�ض على الطفل الذي يحمل الطاقية ) بنف�س الدور وهكذا �إىل
�أن تنتهي مدة اللعب التي تقدر بن�صف �ساعة وقد ت�ستمر �إىل �أكرث من ذلك
ولكنها ت�صبح مملة وتفقد عن�رص الت�شويق  ،وقد متار�س هذه اللعبة يف املدار�س
لتالميذ ال�صف الأول والثاين وملن هم �أ�صغر منهم يف ريا�ض الأطفال.
( َش َّرط َب َّرط ) :

(عبارة ال معنى لها تقال يف �أثناء اللعب ورمبا كانت من اخرتاع ال�صبيان واكت�سبت
مفهوما وم�صطلحا خا�صا بينهم للداللة على لعبة معينة ،وهذه الكلمات
تقال �أحيانا كثرية يف اللغة ،مثل كلمة بي�ص يف عبارة(حي�ص ،بي�ص) للداللة
على احلرية ،وال يوجد لها داللة يف املعاجم العربية ،و�إمنا اكت�سبت مفهومها
من الواقع و�أ�صبحت ترمز �إىل �شيء معني .ولعل الكلمة الأوىل حتمل مفهوم
ال�رشط ؛ حيث �إن هذه اللعبة لها �رشوط معينة وقا�سية ويجب االلتزام بها...
و�أ�ضيفت �إليها الكلمة الثانية لكي ت�ؤدي دورا مو�سيقيا لفظيا ي�شعر بانتهاء
العبارة ،فال تقال كلمة �رشط وحدها وهي بحاجة �إىل كلمة �أخرى ملعرفة هذا
ال�رشط...
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ومتار�س هذه اللعبة من قبل الفتيان  ،وبخا�صة الرعاة يف اخلالء ،وطريقة اللعب
بهذه اللعبة هي �أن يربط حبل يف حجر كبرية� ،أو جذع �شجرة �أو وتد يتم غرزه
يف الأر�ض ،ويقوم الفتيان بعمل قرعة فيما بينهم ملن يقوم ب�شد احلبل ،وقد
يت�آمرون �أحيانا على �شخ�ص معني ويخونون �ضمائرهم ب�أن القرعة كانت من
ن�صيبه وعليه �أن يقوم ب�شد احلبل ،وبخا�صة �إذا مل يكن من �أبناء عمومتهم
�أو �أقاربهم ،ويقوم من وقعت عليه القرعة ب�إم�ساك احلبل ،ويقوم بقية الفتيان
بخلع �أحزمتهم اجللدية وي�صطفون يف دائرة حوله ،وي�رضبونه بالأحزمة اجللدية
املوجعة ،ويبتعدون هاربني ويراوغون يف ذلك خوفا من لقاء نف�س امل�صري ،ويردد
الالعبون عبارة ( �رشط برط ) وهي كلمات موزونه تدل يف اعتقادهم على ال�ضيق
وعدم القدرة والعجز وال�ضعف وال�شدة ...و�رشط خال�صه من هذا املوقف مل�ؤمل
هو �أن مي�س �أي واحد منهم برجله وهو مم�سك باحلبل ،وال ي�ستطيع �أحد االقرتاب
منه �إال بحذر �شديد ،حر�صا على عدم مالم�سته لهم ،وطول احلزام ي�ساوي
تقريبا امتداد ركلته  ،فهو حري�ص من جهة على �أال ي�ستطيع �أحد الو�صول
�إليه ويتمكن من �رضبه من جهة ،ومن جهة �أخرى يقوم باملناورة واملداورة لكي
يلم�س �أي واحد من املجموعة يف �أي جزء من ج�سده ،وال �شك بان ركلة الرجل
هي الأداة الوحيدة التي متكنه من ذلك ،وكذلك بقية املجموعة من الفتيان
تكون حري�صة على �أن ال يتمكن من مل�س �أي جزء منها؛ لكي ال يلقى �أي منهم
امل�صري نف�سه ،وهكذا يف مناورة حادة بني �شد وجذب حتى يتمكن من اخلال�ص،
ورمبا ي�سعفه احلظ ب�أن يتخل�ص من هذا الأ�رس قبل �أن مت�سه تلك ال�رضبات امل�ؤملة،
ورمبا يبقى حتت رحمة اجلماعة مدة من الزمن ال ب�أ�س بها ،قبل �أن يتمكن من
مل�س �أحدهم ،وقد يعفون عنه بعد �أن ينال ن�صيبا من العذاب ،ب�رشط �أال يقوم
�أي العب مكانه وهنا يكون الأطفال قد �شعروا بت�أنيب ال�ضمري ،ورمبا يفتعل
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الالعب م�شكلة لكي يخل�ص من هذه الورطة .
الديك األعرج :

وهي لعبة يقوم بها الفتيان ال�صغار ،وملخ�ص اللعبة  :يقوم ال�صبيان
بر�سم دائرة ن�صف قطرها  3-4م تقريبا ،ويتم اختيار طفل بالقرعة ليقف
يف و�سط الدائرة ،وي�صطف البقية خارج الدائرة ،وما دام الالعب موجودا يف
الدائرة ي�سمح له بالوقوف على قدميه ،و �إذا خرج منها يجب �أن مي�شي على
رجل واحدة حتى يلم�س طفال �آخر ،و �إذا م�شى �أو رك�ض خارج الدائرة على
قدميه ي�رضبه الأطفال الآخرون ب�أرجلهم فيهرب �رسيعا �إىل داخل الدائرة التي
ال ي�ستطيع الآخرون دخولها ،حيث يحظر عليهم دخولها ،وت�ستمر هذه اللعبة
�إىل �أن يتمكن الالعب املحجوز يف الدائرة من الإم�ساك ب�أحد الأطفال بح�سب
ال�رشوط ال�سابقة وعندها يحل الطفل الآخر مكانه.
الد َّحالة :
َّ

م�أخوذة من الفعل دحل وهي لعبة للأطفال ال�صغار وهي على �أ�شكال عدة ومن
�أ�شهرها � :أن ي�أتي الأطفال بالقطعة التي حتكم الغطاء على الربميل املعدين
�أو اخل�شبي وهي قطعة معدنية جموفة من الداخل ،وتكون رابطة بني ج�سم
الربميل والغطاء اخلارجي ،وعندما يفتح يرمى بهذه القطعة � ,أو يعملونها من
�إطار معدين دائرة كبرية كما يف ال�شكل ،ومن ثم ي�صممون لها يد من اخل�شب
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�أو احلديد لكي يتم دفع العجلة بها دون �أن ت�ؤثر يف �أثناء احتكاكها
على �رسعة الدحالة التي تن�ساب يف الأر�ض ال�سهلة ب�سهولة وي�رس وما على
ال�سائق �إال �أن يحفظ توازن يده التي مت�سك ب�آلة القيادة يف يده ،وي�ستمر باللعب
بها ،وهي م�سلية وممتعة وت�ساعد على الرتكيز ،والت�آزر الب�رصي احلركي عند
الأطفال ال�صغار ،كما �أنها تعلم الأطفال مهارة االتزان ،والدقة يف ال�سري ،وقد
ت�سري م�سافة طويلة دون �أن تقع وذلك بناء على مهارة القائد الذي يالحقها
ويعدل من �سريها ويوجهها يف �أثناء ميالنها.
هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى فقد طور الأطفال �ألعابا جديدة وهياكل
ل�سيارات متثل البا�ص ،ال�شحن ،القالب ....م�ستغلني ما يتوافر لديهم يف بيئتهم
املحلية من �أ�سالك ومواد �أخرى م�شابهة ،فقد عمد ال�صغار �إىل جمع الأ�سالك
من بقايا الأ�سالك ال�شائكة التي كان امل�ستعمرون الإجنليز ين�صبونها حول
مع�سكراتهم ،ويقومون بعمل م�ضن ويف ور�ش عمل حقيقية حتى يخل�صوها
من العقد ال�شائكة ،التي كانت كثريا ما ت�سبب لهم جروحا و�آالما كبرية وهم
يعملون على فكها باحلجارة وبكل و�سيلة ي�ستطيعونها ،وقد متر �أيام وليال
قبل �أن يتمكن الطفل من عمل ما يحتاج �إليه من �أ�سالك لعمل الدحالة
ذات العجلتني �أو ال�سيارة ،...ويقومون بعمل دوائر منها على �شكل عجالت
وي�صنعونها على �أ�شكال عدة منها �سيارة ال�شحن والقالب والبا�ص و�أب�سطها
مكون من عجلتني ومقود ويتفنون يف زرك�شتها وو�ضع الأ�شكال عليها فرتاها
مزينة ببع�ض املن�سوجات وامل�صنوعات القروية اجلميلىة ،ويتباهون يف ذلك
وي�سريون على �شكل قوافل ( كمبويات) وراء بع�ض ،وي�ستمتعون بذلك وهم
ميار�سون القيادة والتفنن فيها ،ويق�ضي الأطفال وقتا ممتعا وطويال يف �صنعها،
وبخا�صة يف �أيام ال�صيف القائظ فتجدهم يجل�سون بجانب احليطان العالية
عند البيوت� ،أو حتت �شجرة من �أ�شجار املدر�سة حني يكون طالبها يف �إجازة،
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وقلما جتد �أ�شجارا غريها يف البلدة كاملة ،ف�إذا ما تدرجت ال�شم�س نحو الغروب
وحان وقت الع�رص وبردت الريح قاموا ي�سريون على �شكل قوافل يتمتعون
مبنظرها ويتفنون يف �شق طريق ترابية لها ،وتظهر مهارة كل �صانع ودقته من
خالل ال�سيارة التي يقودها فتظهر املوديالت اجلديدة كل �سنة ويطورون هذه
ال�صناعة وك�أنهم �رشكات �ضخمة لل�سيارات ،ورمبا يبيعون بع�ضها لأقرانهم
مما ال يكلفون �أنف�سهم بهذا العمل امل�ضني �أو تنق�صهم املهارة �أو من �أوالد
املو�رسين ،وترتاوح �أثمانها ما بني قر�ش و�شلن ( خم�س قرو�ش ) بح�سب ما بذل
فيها من جمهود وجودة و�أ�سالك ،وهذا ما يحدد �سعرها يف غالب الأحيان ...
بيت بيوت :

من �ألوان اللعب الإيهامي �أي�ضا كاللعبة ال�سابقة ،ويف هذه اللعبة يقلد
ال�صغار الكبار يف �أعمالهم ،فعندما يجتمع جمموعة من ال�صبيان يف ال�صيف
القائظ يقومون بعمل بيت ،ويقوم كل طفل بعمل بيته بنف�سه ،وقد ي�شرتك
طفالن �أو جمموعة �صغرية يف عمل بيت واحد ،ويح�رضون احلجارة ال�صغرية
واملاء والرتاب ،وي�شكلون هذا البيت كما يفعل الكبار متاما وقد يتفوقون يف
الت�صميم والرتتيب ،فيبنونه من احلجارة ال�صغرية وغالبا ما يكون حجمه 40
× � 40سم  ²او يزيد او ينق�ص بح�سب همة الطفل ون�شاطه وينهمكون يف
اللعب الذي قد ي�ستمر طوال اليوم وقد ي�ؤجلون العمل �إىل اليوم التايل ،وهم
يح�رضون احلجارة املنا�سبة للأبواب ،وال�شبابيك ( �ساقوف ) لكي مييزونها متاما
كالبيوت اجلملة ،ويبنونها على غرار بيوت القرية ثن ي�سقفونها ب�أعواد ال�شجر
واخل�شب وي�ضعون فوقها احلجارة والطني ويعملونها على �شكل قبة �أو مربع،
و�أحيانا ي�سقفونها باحلجارة امل�ستطيلة الكبرية ولكن البناء قلما يتحمل هذا
الثقل ل�ضعفه و�صغر حجارته ،ولكونهم غالبا ما يقومون بذلك والبناء مل
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يجف بعد فيبتعدون عن هذه الطريقة ،وعندما ينتهي بع�ضهم
من عمله ي�ساعدون الآخرين لكي يكون االحتفال عاما كما يفعل �أهل القرية
عندما ينتهون من بناء بيت وقد يعملون وليمة رمزية� ،أو حقيقية مما ي�أكلون
ويفرحون ،وتظهر البيوت ب�شكلها ال�صغري املثري اجلميل ك�أنها لوحة فنية
واقعية ر�سمت على الأر�ض مما يثري يف نفو�سهم البهجة والفرحة واالرتياح،
وينف�سون عن رغباتهم املكبوتة ويتباهون ببيوتهم التي قد ي�ضيفون �إليها
ال�صرية ( احلظرية) ملوا�شيهم من �أغنام و�أبقار و�إبل ،وقد ي�ضيفون �أمامها بع�ض
البنايات ال�صغرية التي ت�سمى العر�ش �أو الطوابني وهي من م�ستلزمات �أهل
القرى ،وهكذا يقومون بتقليد الكبار يف هذا العمل
المباطحة :

( من الفعل بطح ،ومعناها يف املعجم  :بطح فالن � :ألقاه على وجهه) على
وزن مفاعلة ) وهي مبفهوم اليوم امل�صارعة ،وهي لعبة لل�صبيان �أي�ضا ،وال
ميار�سها الكبار �إال نادرا وللتحدي لأنها تثري بينهم البغ�ضاء ورمبا ت�سبب لهم
العداوة املطلقة �إذا متكن احدهم من هزمية الآخر ،و�أكرث ما ميار�سها ال�صبيان
يف اخلالء وبخا�صة رعاة الأغنام ،ومتار�س بتحري�ض من الكبار يف كثري من الأحيان
؛ حيث يقومون بتحري�ض ال�صغار �أو معايرتهم �أو ت�شجيعهم ...وهي تنمي
فيهم القوة وال�شدة واملراوغة واملهارة ،ولها قواعد معينة وهي �أن يقف
املتباطحان �أمام بع�ضهما ويرفع كل منهما يديه االثنتني على �شكل مائل
اليد اليمنى مثال �إىل الأعلى والي�رسى �إىل الأ�سفل ،ويقوم الالعب الثاين مبد يديه
ب�شكل معاك�س للأول ،ويختارون مكانا ف�سيحا يخلو من احلجارة �أو ما قد
ي�ؤذي املتباطحني ،و�رشط البداية �أن ي�ضع كل واحد منهما يده من حتت �إبط
الآخر متاما يف و�ضع مت�ساو كما يقرره احلكم ،ويقف املتفرجون من الأطفال
ي�شاهدون املبارزة القوية بينهما ،ويقوم كل فريق بت�شجيع من ينا�رصه ،وتبد�أ
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اللعبة وي�شاهد اجلميع حركات الالعبني وهم يف �شد وجذب،
ومتنع فيها العرقلة لكي تظهر القوة احلقيقية لل�شخ�ص ،كما يبقى كل
واحد منهما مم�سك بالآخر ف�إذا �أرخاه فمعنى ذلك �أنه هزم ،وال يقوم بال�رضب
�أو الإيذاء ،وي�ستمر الالعبان وقد ينهيان اللعبة قبل �أن يطيح �أحدهما بالآخر
ويت�صافحان ال غالب وال مغلوب �إذا �شعر كل منهما ب�أن قوته موازية للآخر،
وقد ي�ستمران حتى يتمكن �أحدهما من الفوز� ،أو يقعان على الأر�ض بجانب
بع�ضهما البع�ض ،وي�سمى هذا الو�ضع (بطحة كالب) ،وال يفوز �أي منهما،
و�رشط الفوز هو �أن يتمكن �أحدهما من التغلب على الآخر بحيث يتمكن من
�إيقاعه على الأر�ض ويكون فوقه متاما ووجهاهما ملت�صقني ،وعندها يفوز على
الطفل الآخر ،ومن ثم يتم التحدي بني اثنني �آخرين ،ورمبا يتحدى الفائز الأطفال
الآخرين قائال  :من يباطح ؟ فيتحداه طفل �آخر ،و�إذا �شعر الأطفال الآخرون
بقوته� ،أو ب�أنه يكربهم �سنا �أو �شعروا بغدره يف �أثناء اللعب فال يقومون باللعب
معه ،وغالبا ما تتم هذه اللعبة بني الأقران ،فك�أنهم يحددون الفئة ،والوزن،
والعمر ،و �إذا رغب �أحد الأطفال ب�أن يتحدى من يكربه �سنا فله احلرية يف ذلك،
وغالبا ما يتم اختيار كل طفلني منا�سبني لبع�ضهما ،ويكون كل طفل حرا
يف اختيار مناف�سه ،وال تخلو هذه اللعبة من امل�شاك�سات بني الأطفال ،وقد
ت�سبب العراك يف بع�ض الأحيان مما قد يثري العداوة بينهم ،وقد ينت�رص �أقرباء
الطفل املغلوب �أحيانا ،وتن�ش�أ م�شاجرة بني الأطفال وينت�رص كل فريق لأبناء
عمومته� ،أو �أقربائه� ،أو �أ�صدقائه,...
الشقفات :

( قطع فخارية حمطمة ،ويف املعجم  :ال�شقف ،اخلزف وتعني �أي�ضا مك�رسه،
ومفردها �شقفة )  :تتكون هذه اللعبة من �سبع قطع من ال�شقف  ،،ويبحث

430

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

الأطفال عن قطع متنا�سقة دائرية ال�شكل تقريبا ،وبنف�س احلجم ،وقد
يهذبونها قليال لكي تن�سجم مع بع�ضها وت�صبح متنا�سقة ال�شكل ،وطريقة
اللعب بها تتم بو�ضعها مرتبة فوق بع�ضها البع�ض كالقنطرة ،ويجتمع
الأطفال يف مكان معني ،ويتم اختيار �أحدهم بالقرعة �أو يبادر �أحدهم لأخذ
الدور الأول بالوقوف خلف ال�شقفات ال�سبع ،وي�صطف الأطفال �أمامه على
بعد منا�سب يقدر بحوايل � 10 8-أمتار ،وي�ؤتي بكرة م�صنوعة من ال�رشايط
( املالب�س القدمية املهرتئة ) وتتم �صناعتها لت�شبه متاما الكرة امل�صنوعة
من املطاط يف �شكلها وا�ستدارتها ،ولكنها لي�ست بنف�س اخلفة واال�ستدارة
و�سهولة احلركة ،حيث تكون ثقيلة بع�ض ال�شيء ،وحتتاج �إىل مهارة خا�صة
لرميها ،ويتوىل �أحد الأطفال الذين ي�صطفون مهمة رمي الكرة باجتاه
ال�شقفات ال�سبع ،ف�إذا �أ�صابتهن و�سقطن ي�أخذ الأطفال بالرك�ض ب�رسعة
مذهلة يف اجتاهات خمتلفة والكل يبغي النجاة ،ويحمل الالعب الذي يقف
خلف ال�شقفات الكرة ويقذفها بقوة جتاه �أحد الالعبني الهاربني الذين يكونون
يف مرمى الهدف ،والذي يت�أكد من �إ�صابته ،ف�إذا �أ�صابت الكرة �أحد الالعبني
يتوقف اجلميع عن الرك�ض ،ويعود الطفل الذي �أ�صابته الكرة ليقف مكان
الطفل الآخر الذي قام برمىها ،وبذلك يكون الطفل قد حقق انت�صارا و�أ�صاب
هدفه ب�رسعة ،وتخل�ص من الوقوف حار�سا لهذه ال�شقفات ال�سبع ،و �إذا مل
ي�صب الرامي الهدف يتوىل طفل �آخر عملية الرمي ،وي�أخذ دوره وتعاد الكرة
مرة �أخرى كال�سابق مع بقاء احلار�س يف مكانه.
الجورة :

وتعتمد هذه اللعبة على نف�س املبد�أ ال�سابق ،ولكن االختالف بينهما فقط
يكون يف حفر حفرة �صغرية ،ومن ثم يقي�س الأطفال �سبع خطوات بخطواتهم،
ويقف �أحد الالعبني خلف اجلورة ،ويتفرق الباقون حوله يف منطقة حمددة
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تهي�ؤا للهرب ،ويرمي الالعب الكرة ف�إن �سقطت يف داخل اجلورة �أم�سك بها
احلار�س و�رضبها لأقرب العب ي�ستطيع �إ�صابته ،وهنا �سيحل حمله ،وي�أخذ دوره،
و�إذا �أخط�أته يبقى حمافظا على مركزه يف اللعب� ،أما �إذا مل ت�سقط الكرة يف
اجلورة فيتوىل العب �آخر من الفريق اللعب بدال من الالعب الذي ف�شل يف حتقيق
الهدف.
وهذه اللعبة ك�سابقتها متاما يف حتقيق �أهدافها وهي الدقة والتوازن ،واملراوغة
وال�رسعة ،واليقظة ،وتعتمد بالدرجة الأوىل على قدرة الالعب على الدقة يف
�إنزال الكرة يف اجلورة ال�صغرية.
ألعاب القرعة :

وهذه لي�ست لعبة حمددة و�إمنا يقوم بها ال�صغار( ذكور و�إناث ) الختيار من تقع
عليه القرعة لبداية اللعب ،و�أخذ دور معني وبخا�صة عندما يختلفون على
البداية ،وتكون اللعبة �صعبة ،وال يحب �أحد �أن يقوم بهذا الدور ،ومن هذه
الأ�ساليب :
الفارغ والمليان  :حيث يتم و�ضع حجر �صغرية يف �إحدى اليدين ويغم�ض الطفل يديه
االثنتني ،ويختارون �أحد الأطفال الختيار اليد التي حتتوي على احلجر �أو �أي �شيء
يقوم ب�إخفائه داخل �إحدى يديه ،ف�إذا حزر يبد�أ الفريق الفائز باللعب كاختيار
املكان �أو �أي �شيء بح�سب ما تتطلبه اللعبة ،وهي �شائعة حتى الآن ،ومتار�س
ب�أ�شكال خمتلفة.
قمحة وال شعيرة ،وهي نف�س الفكرة ال�سابقة ولكن تختلف عنها ب�أن ي�ضع يف
�إحدى يديه حبة قمح ويف الأخرى حية �شعري ،وي�س�أل املقرتع  :قمحة وال �شعرية
فيختار الالعب اليد التي يخمن ما فيها ويقول  :قمحة �أو �شعرية ف�إذا متكن من
معرفة ما حتويه اليد �أخذ باختيار ما يريد .وغالبا ما يختار الأطفال حتديد حبة

432

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

القمح تفا�ؤال ،وال يختارون ال�شعري ،وهكذا حتى �أطلقت هذه العبارة
على من يقوم ب�أمر ما �أو يذهب لإح�ضار �شيء �أو ي�أتي بنتيجته املدر�سية  :فيقال
له هذه العبارة ( قمحة وال �شعرية ) والقمحة مرادفة للنجاح وال�شعرية داللة
على الإخفاق.
حدرة بدرة

 :وميار�سها الأطفال عند اختيار �أحد الأطفال للبدء باللعب �أو القيام

بعمل معني ،وهي طريقة متفق عليها بني الأطفال ال�صغار ويحفظونها
غيبا وتبد�أ بكالم المعنى له �إال �أن مو�سيقاه وا�ضحة ,هو قريب من الأن�شودة
وهي حمببة جدا للأطفال :كقولهم  :حدرة بدرة قلي عمي عد الع�رشة ،ثم
ي�أخذ بالعد حتى ي�صل الرقم ،10وهذه اللعبة ي�ستعملها ال�صغار فقط
الذين ال يقدرون وال ميتلكون املعرفة الريا�ضية التي ت�ؤهلهم مبعرفة الق�سمة
وا�ستنتاج من �ستكون عليه النهاية بني الفردي والزوجي ،ولي�س لهم معرفة
بالريا�ضيات ،حيث من املعروف �ضمنا �أن هذا العد ينتهي بالرقم الزوجي ف�إذا
بد�أ العد من جهة الطفل وكانوا اثنني ف�إنها حتما �ستكون على الثاين ،وغالبا
ال يدرك ال�صغار هذه احلقيقة .ون�ستطيع القول ب�أن لهذه اللعبة هدف تعليمي
مق�صود وهو تعليم العد للأطفال ال�صغار ب�أ�سلوب ممتع ومرادف للغناء فتثبت
هذه الأرقام يف �أذهان ال�صغار.
حدان بدان

 :وهي نف�س الفكرة ال�سابقة مع اختالف الألفاظ والأن�شودة ،فيبد�أ

الطفل بو�ضع يده على كل طفل يف �أثناء العد �أو ي�شري �إليه �سواء �أكانوا
مثنى �أو ثالث �أو �أي عدد ،ويبد�أ بقوله  :حدان ،بدان ،نط ،الذيب ،عاخلرفان� ،أخذ
خروف،باملعروف ،قوم ت�صيد،يا ،مق�صوف (.كل كلمة بني الفا�صلتني متثل رقما
) .وهي تنتهي برقم زوجي �أي�ضا وي�ستمتع الأطفال وهم يرددونها ،ويبدو �أن
الكلمتني الأوليني قد �أتي بهما ملنا�سبة النغم وال معنى لهما ،واملق�صوف
دائما هو الذي �سيكون عليه حتمل العبء ،وهي كلمة تدل على الت�شا�ؤم وقد
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ت�ستعملها الن�ساء للدعاء على من يخالفهن من الأوالد والأطفال امل�شاك�سني
فيقلن  ( :يق�صف عمرك ) وقد ت�ستخدم بعك�س املعنى ال�سابق متاما للتحبب
والتودد �أي نطق املعنى و�إرادة عك�سه متاما وذلك بح�سب ال�سياق الذي تقال فيه
( فيقال  :يق�صف عمرها ما �أجملها� ،أو ما �أحالها �أو �أ�شطرها.) ...
الفنة :

وهي معروفة وم�شهورة اليوم وكثرية اال�ستخدام جدا ،و�أكرث ما ت�ستخدم يف
املباريات الريا�ضة ،وهي اختيار �أحد وجهي العملة املعدنية و�إمنا �أثبتناها هنا
لغرابة ا�سمها ،وهي م�أخوذة من الفن يف �أثناء رمي العملة املعدنية �إىل الأعلى
ومن ثم �سقوطها �إىل الأ�سفل ( ويف املعجم فن َّ فالن فنا� :أي كرث تفننه ) وهنا
�إ�شارة �إىل تفنن الرامي ومهارته.

الكموك :

وتختلف عن �سابقاتها ب�أن الالعب يقوم بو�ضع عدد زوجي يف �إحدى اليدين،
وعدد فردي يف اليد الأخرى ويقول عبارة  :باجلوز وال بالفرد ،ف�إذا عرف الالعب
الآخر اجلواب �أخذ ما يف يده من �أ�شياء �أو ي�أخذ مقابلها ما يلعبون عنه من قلول،
�أوحلوى  ,غريه وكذلك ت�ستخدم لعمل القرعة.
الوثب على التراب :

وطريقة اللعب بهذه اللعبة م�شهورة معروفة ،فعندما يجتمع ال�صغار من
كل الأعمار تقريبا فيعملون حفرة م�ستطيلة ال�شكل يف منطقة ترابية تتميز
برخاوة تربتها و�سهولتها وهي ت�شبه الرمل الناعم( حيث ال يتوفر الرمل يف
تلك البيئة والرمل �أف�ضل ومنا�سب لهذا النوع من الألعاب كما هو معروف،
وقد �أ�صبح يجلب الآن خ�صي�صا لهذه اللعبة حني ميار�سها الطلبة يف املدار�س
�أو يف املباريات العامة ) ويبني احلفر فقط حدود امل�ستطيل الذي �سيقومون
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باللعب فيه ،وال يتجاوز عمق احلفرة ع�رشة �سنتميرتات وذلك حلفظ احلدود
امل�سموح لالعب بالقفز فيها ولتحديد البداية والنهاية لتحديد الفائز ومن
يقفز �أكرث من الآخر ،ومن ثم ي�صطفون على �شكل طابور على م�سافة تبعد
عن هذا الهدف ما يقرب من خم�سني مرتا ،وي�أخذون بالرك�ض والقفز واحدا
تلو الآخر ،وهناك على �أحد جانبي احلفرة يقف احلكم لكي يحدد من الفائز يف
القفز ،وي�ستمر ال�صبيان باللعب حتى ي�شعروا بالتعب والإنهاك ،ولي�س هناك
عدد حمدد من القفزات ،ورمبا من فاز يف ال�شوط الأول ال يفوز يف املرة الثانية،
و�إذا �أح�س بع�ضهم بالتعب �أو الإجهاد فله �أن يخرج من اللعبة وكل من يخرج
يقف بجانب احلكم متفرجا على �أو�سع هذه القفزات ،ومراقبا ي�ساعد احلكم
يف حتديد القفزة ،وهكذا �إىل �أن يتم �إعالن الفائز وهو �صاحب �أطول قفزة ولو
كانت ملرة واحدة ،فهنا يلغي دور من �سبقوه بالقفز و�إن كانت كل قفزاتهم �أكرب
من قفزنه فالأمور عندهم بخواتيمها .وهذه اللعبة متار�س حتى اليوم يف كل
ريا�ضات العامل وبخا�صة يف الألعاب الأوملبية ،ومتار�سها الن�ساء والرجال ،ومن
ثم �أدخلت �إىل املدار�س ب�شكل وا�سع ومتار�سها الإناث �أي�ضا.
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الطيارة الورقية :

وهي لعبة خا�صة بال�صبيان ومن هم �أكرب �سنا من الأطفال ال�صغار ،حيث
تتطلب هذه اللعبة مهارة يف العمل والت�صنيع ،في�ؤتى بطبق كبري من الورق،
و�إذا مل يتي�رس يل�صقون عدة �أوراق ليجمعوا منها طبقا تبلغ م�ساحتة تقريبا
ن�صف مرت مربع ،وي�أتون بق�صب الذرة اجلافة،حيث يكون قد مت جني املح�صول
( قطاعة الذرة ) وتتوافر �أعواد الق�صب ب�شكل كبري ،وهي لعبة ال متار�س �إال يف
ال�صيف وعند الع�رص حيث يهب الهواء البارد ،ويق�سمون هذا الق�صب �إىل عدة
�أق�سام بحجم الطبق الذي �صمموه �سابقا ،ويربطونه بج�سم الطائرة بو�ساطة
خيطان قوية لئال يفلت من �شدة الهواء ،ومن ثم ي�صممون موقع الذنب ،حيث
يجمعون ال�رشايط ( املالب�س البالية )عن املزابل ،ويقومون بت�رسيحها �رسائح
دقيقة لئال متنع الطائرة عند بداية الإقالع من الطريان ،ومن ثم يعملون مثلثا
مت�ساوي ال�ساقني يف مقدمة طبق الورق ،ويطلقون عليه امليزان ،لأن �أي خلل
فيه ي�ؤدي �إىل عدم توازن الطائرة ،ويجب �أن يكون دقيقا جدا من حيث �أطوال
�أ�ضالعه ويربطونه يف ج�سم الطائرة بطول منا�سب � 30 – 20سم تقريبا ،ومن
ثم يربطونها بخيط طويل �أعد م�سبقا لهذه الغاية ،ويقوم �صاحب الطيارة
بتطيريها عن طريق الرك�ض يف مكان مرتفع ف�سيح نوعا ما �أو على ظهور
احليطان ...حتى تتمكن من الإقالع يف اجلو ،ويقوم مبد اخليط لها رويدا رويدا
حتى ت�أخذ يف االرتفاع يف عنان ال�سماء ،ويكون ارتفاعها على قدر طول اخليط
فكلما كان طويال ترتفع �أكرث ،ويتبارون بذلك ويتباهون بطائراتهم اجلميلة
التي ي�ضفون عليها �ألوانا حمببة كلون العلم مثال �أو �أي لون يختارونه �أو يتوافر
لهم ،و�إذا مل يكن الورق ملونا يقومون بتلوينه عن طريق �أقالم التلوين اخل�شبية
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املوجودة لديهم ،ومي�ضون ال�ساعات الطوال وهم ي�ستمتعون مبنظرها اجلميل
ويراقبها حتى الكبار معجبني ب�صنيع ال�صغار ومهارتهم ،ومن اجلدير بالذكر
�أن �أي خلل يف ت�صميم هذه الطائرة ي�ؤدي �إىل �سقوطها ،وقد تفوق ال�صغار
على عبا�س بن فرنا�س باكت�شافهم �أهمية الذيل التزان الطائرة ،وكذلك تتدخل
عملية الهند�سة ب�شكل دقيق يف اختيار ال�شكل والأبعاد وامليزان ،والتوقع،
ويكت�سب الأطفال كل هذه املهارات العملية من خالل عملهم الد�ؤوب يف هذا
امل�رشوع املثمر ،وتظهر دقة الطفل وميوله ومهارته ولبقاته من خالل �صناعته
املتقنة ،التي ي�ضفي عليها اجلمال واجلالل والروعة ،مما حدا بفريوز �أن تغني
له�ؤالء الأطفال وحق لها ذلك ،وهي تعود بها الذاكرة �إىل �أيام الطفولة الربيئة
اجلميلة :
طريي يا طيارة زغرية من ورق وخيطان
بدي �إرجع بنت زغرية عظهور احليطان
وين�ساين الزمان....

و�أي منا ال تهزه هذه الذكريات الغالية التي ال تن�سى �أبدا ،ويتمنى مع فريوز
لو ن�سيه الزمان مع �أحالم الطفولة الربيئة والتي ت�شع منها ال�سعادة والأمل،
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وبخا�صة ملن بلغ من العمر عتيا..
الحصيرة :

وهذه اللعبة خا�صة بالأطفال يف ف�صل ال�صيف ويف مو�سم قطاعة الذرة(
ح�صاد الذرة ) ،فيجتمع الأطفال ال�صغار يف مكان مظلل �أو يف ظل الق�صب
�أو يف خيمة القطاعني

( �أي احل�صادين ) ،حيث ال عمل لهم يف �أيام ال�صيف

الطويلة احلارة ويقومون بجمع ق�صب الذرة الأخ�رض بعد �أخذ العراني�س منه،
ويختارون الأعواد امل�ستقيمة والدقيقة نوعا ما ،ويقومون باختيارها ب�شكل دقيق
بحيث تخلو من العقد ،وعندما يكون العود قريبا من عرنو�س الذرة وي�سمى
املرواد يخلو من العقد ،ثم يقومون بت�شبيكها من خالل ت�رشيكها ببع�ضها
البع�ض عن طريق و�ضع �إطار �أوال مربع ال�شكل ،ثم يقومون بو�ضع جمموعة
من الق�صب ب�شكل طويل ،وي�أتون بعد ذلك لكي ي�ضعوا الأعواد الأخرى ب�شكل
عر�ضي بحيث تكون كالن�سيج متاما� ،أي ي�أتي من حتت العود الطويل ثم من
فوقه بالتناوب ،وهكذا �إىل �أن يتم عمل ح�صرية �صغرية من الق�صب ،ويتلهى
ال�صغار بهذه اللعبة و�أهلهم م�شغولون مبو�سم احل�صاد فيق�ضون جل وقتهم
يف عمل هذه احل�رص التي يتباهون بها ويعر�ضونها على الأهل ،ولي�س لهذه
احل�رص �أي فائدة عملية ولكن الأطفال اخرتعوها للت�سلية فقط ،فهم يق�ضون
يومهم يبحثون عن العيدان املالئمة ثم يقومون بعملية الن�سج وك�أنها ح�صرية
طبيعية ولكنها �سميكة ،ومن هنا نرى �رس اختيار الأعواد اخلالية من العقد ،لأن
مو�ضع العقدة يك�رس يف �أثناء الن�سج ولكن الأعواد اخلالية تكون لينة وبخا�صة
�أنها ال زالت خ�رضاء غ�ضة ،ويتم ثنيها ب�سهولة وي�رس .وهكذا يق�ضي الأطفال
يومهم وهم يقومون بهذا العمل ،والن�شغال الكبار عنهم فاخرتعوا هذه
اللعبة امل�سلية الظريفة التي تنم عن �إبداعات ال�صغار واخرتاعاتهم الطريفة.
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البنانير ( القلول ) :

هي لعبة لل�صبيان من �سن � 12 7-سنة تقريبا ،وهذه اللعبة متنوعة ولها
�أ�شكال خمتلفة ،وكل �شكل له نظامه وطريقته اخلا�صة ،ومن �أ�شهر هذه
االأ�شكال :
المور  :ولعل هذه الكلمة م�أخوذة من الكلمة الإجنليزية (  ) moreوتعني �أكرث،

وك�أن من يلعب وي�صيب ي�ستمر �أكرث يف اللعب ،وطريقة اللعب تبد�أ بر�سم
مثلث �صغري مت�ساوي الأ�ضالع تقريبا بطول � 10سم تقريبا ،ويو�ضع على ر�أ�س
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كل زاوية قل واحد،وقد يو�ضع بداخله �أحيانا عدد �آخر من القلول و�أقلها ثالثة
بح�سب ما يتم االتفاق عليه بني الالعبني ومن ثم ير�سم خط م�ستقيم يف
جهة معاك�سة لهذا املثلث ،ويقوم الالعبان �أو �أكرث من ذلك باللعب على هذا
اخلط املقابل للمثلث ،ويقومون بقذف القلول بطريقة اللعب املعهودة �إىل هذا
اخلط امل�ستقيم ،و�أيهم كان قله �أقرب �إىل اخلط فهو الذي يبد�أ باللعب على
املثلث ،وال �شك يف هذه البداية فهي لعبة مهارات ،ولي�س للقرعة مكان فيها،
ويكون مو�ضع اخلط امل�ستقيم هو املكان الذي ي�ضع يده عليه �أثناء اللعب يف
البداية ،وال يحق له �أن يتعداه ،وله احلرية باللعب من �أي جزء على هذا اخلط،
من�أحد �أطرافه �أو من و�سطه ،ومن ثم يقذف القل باجتاه املثلث ف�إن �أ�صاب
واحدا من القلول �أو �أكرث ي�أخذه  ،ومن ثم ي�ستمر باللعب من املكان الذي وقف
فيه القل الذي بد�أ به اللعب ،وعلى قدر مهارته يف �إ�صابة هذه القلول التي
باملثلث يكون ربحه وفوزه�،أما �إذا �أ�صاب القل عددا منها ثم ا�ستقر داخل املثلث
فيقال لفظت ( مورت ) وهنا يخ�رس الالعب هذه البداية وتعود لالعب الآخر،
و�إن �أخط�أ منذ البداية يتوىل اللعب الالعب الذي يليه وهو الثاين من حيث قربه
�إىل اخلط امل�ستقيم ،ويقوم بنف�س العمل ،وهكذا �إذا كانوا ثالثة ،وغالبا ال
يزيد العدد عن ثالثة لأن كل العب زيادة �سي�ضع قله يف املثلث ف�إن كانوا �أربعة
�سي�ضاف قل يف الو�سط ،وهكذا ،ولكن العدد الأمثل لهذه اللعبة هو ثالثة
�أ�شخا�ص ،ف�إذا متكن العب واحد من �أخذ القلول فهي له ،و�إن �شاركه الثاين �أو
الثالث يف ذلك فلكل العب ما يك�سبه ،ومن ثم يعودون �إىل نقطة ال�صفر وهي
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البداية التي ذكرناها.
الجورة :
ويتم اللعب بهذه الطريقة عن طريق
حفر حفرة �صغرية ،ويتم و�ضع قل واحد
بداخلها ،وير�سم الالعبون خط البداية
للعب ،وي�أخذون باللعب من ذلك اخلط
ف�إذا متكن الالعب من �إنزال قله يف اجلورة و�أ�صاب القل الذي بداخلها ،ي�أخذه،
وغالبا ما تكون الإ�صابة م�ؤكدة ،واملهم مهارته يف �إنزال القل يف اجلورة ،و�إن مل
يفلح ي�أخذ الدور الالعب الآخر وهكذا.

الطرد ( :م�أخوذة من الفعل طرد يطرد وهي م�صدر للفعل املذكور و�سميت بهذه
اال�سم من املطاردة التي حت�صل بني الالعبني حيث ي�سريون م�سافة طويلة
وهم يطاردون وراء القل ،و�سيو�ضح هذا املفهوم من خالل تو�ضيح طريقة
اللعب ).ويكون بني العبني اثنني فقط ،فريمي الأول قله وهو واقف يف مكان
ما ال يتعدى مرتين �أو ثالثة ،ويتفنن يف رميه بحيث ال يتمكن الالعب الآخر من
�إ�صابته ،ويبد�أ الالعب الثاين باللعب على هذا القل ف�إن �أ�صابه �أخذه و�إن �أخط�أه
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يبد�أ الالعب الآخر باللعب على قل الالعب الذي �أخط�أ،
وهكذا تتم املطاردة بينهما ،وكلما �أ�صاب �أحدهما العب الآخر �أي القل الذي
يلعب به ،ودائما يتم اختياره من بني القلول بحيث يكون �أكرث تنا�سقا �أو مميزا يف
لونه و�شكله ،ويف اعتقادهم �أنه يجلب لهم احلظ ي�أخذ منه قال جديدا ،وقد
ي�سري الالعبان م�سافة طويلة وهما يلعبان ،ولذا �سميت هذه اللعبة بالطرد
وهي م�أخوذة من املطاردة لأن كال منهما يطارد الآخر يف �أثناء اللعب.
لص ،حاكم ،جالد:

وبع�ضهم يخت�رص هذه اللعبة بقوله ( حاكم جالد ) ويلعب هذه اللعبة
ال�صبيان والفتيات والكبار �أحيانا ،وقد تلعب خمتلطة داخل العائلة ،وهي
متار�س يف داخل البيوت وبخا�صة يف ليايل ال�شتاء الطويلة القا�سية ،فيجل�س
�أربعة �أفراد ،متقابلني ،ويح�رضون �أربعة �أوراق مت�ساوية يف ال�شكل واحلجم
متاما ،ويكتبون على كل واحدة منها كلمة من الكلمات الأربع :ل�ص� ،أو حاكم،
�أو جالد�،أو مفت�ش ،ويثنونها جيدا ويقومون برميها وي�أخذ كل واحد من الأربعة
ورقة ،ويفتحها ،وكل يعرف ن�صيبه ،فيقول احلاكم وهو �أعلى �سلطة يف
اللعبة وهو الذي يتوىل الكالم يف البداية � :أين املفت�ش ،فيجيبه املفت�ش بقوله
نعم ،فيقول � :أين الل�ص ،وهنا ي�أتي دور املفت�ش يف حتديده والبحث عنه ،وتبقى
ورقتان مع االثنني الآخرين ،وكل يعرف حمتوى الورقة ،فيجري املفت�ش مداوالته
وحماوراته مع كل منهما ،ومن ثم يعني الل�ص .ويخرب احلاكم به ،ويبقى دور
اجلالد الذي �سيقوم بتنفيذ احلكم الذي �سيحكم به احلاكم ،فيحكم عليه
بعدد من اجللدات على يديه باحلزام الذي �أعد خ�صي�صا لهذه املنا�سبة ،ويحدد
نوع ال�رضب حامي ،متو�سط ،بارد ،ويقوم اجلالد بتنفيذ هذا الأمر ،وكثريا ما يتم
معرفة خ�صائ�ص الورقة التي حتمل ا�سما معينا ،فكل واحد يحاول التقاطها،
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وهم يراقبون بحذر �شديد و�ضعها وطبيعتها ،فيتجنبون الل�ص دائما،
وهنا يتم تغيري الورقات جميعا وتعاد كتابتها من جديد لكي ال تظهر �أي عالمة
مميزة لأي ورقة منهن .والالفت للنظر يف هذه اللعبة �أن كل واحد من الأربعة
�سيكون معر�ضا لأن يكون هو الل�ص �أو احلاكم وهما �أخطر وظيفتني و�أهمهما
يف هذه اللعبة ،ولذا �سيكون اجلزاء من جن�س العمل ،و�إذا ما حكم احلاكم
ب�رضبات موجعة �سينتظر ما �سيحل به �إذا دارت عليه الدوائر ،وال يحق له
االن�سحاب من اللعبة ،وكثريا ما حتدث امل�شادات نتيجة ان�سحاب احد الالعبني
بعد �أن يكون قد ق�سا على الالعب الآخر يف احلكم �أو ال�رضب ،وتلعب العواطف
دورا كبريا يف هذه اللعبة �إ بح�سب درجة القرابة �أو ال�صداقة بني الالعبني
وبخا�صة �إذا كان احلاكم �أو اجلالد من �أقرباء الل�ص �أو من �أ�صدقائه وهما �صاحبا
القرار املهم يف هذه اللعبة.
المغيطة أو النقيفة ( الشعبة ) :

وهي عبارة عن �شعبة ت�ؤخذ من الأ�شجار وبخا�صة �شجر اللوز ،حيث يكرث يف
املنطقة وتت�شعب �أغ�صانه بكرثة ،وقد ت�ؤخذ من ا�شجار البلوط وغريه من
ال�شجار احلرجية فيفت�ش الطفل عن غ�صنني معتدلني يلتحمان يف غ�صن
رئي�س جيد وقوي ومنا�سب ،وال يتجاوز �سمكه �أ�صابع اليد ،ويق�صها بطول
� 10سم تقريبا ويهذبها ويعدلها باملو�سى حتى تعتدل متاما وتكون قاعدتها (
ملتقى الغ�صنني ) م�ستقيمة متاما،
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وهو يتخريها من بني الأ�شجار الكثرية وقلما يظفر مبطلبه بعد طول بحث
وتفتي�ش ،ومن ثن يح�رض �رشيطني من املطاط ،وغالبا ما يقوم بعملهما
بنف�سه,وت�شرتى من بع�ض الدكاكني التي تهتم بهذه الأ�شياء للك�سب
املادي،وبخا�صة التي حتتوي �أدوات ال�صيد كالفخاخ ...ويقوم ب�شدهما ب�شكل
مت�ساو ب�سلك بناء دقيق� ،أو بخيط �شديد القوة كخيط القنب ،بعد �أن يثبت
يف طرفيهما قطعة من اجللد م�أخوذة من �أحزمة الرجال اجللدية القوية ،ويقوم
بثني طريف املطاطة ( املغيطة ) وي�ضمهما �إىل بع�ض من اجلانبني ،ويقوم
بربطهما جيدا بو�ساطة �سلك رقيق ويتقن ذلك �إتقانا تاما حمافظا على
التوازن الكامل وبدقة متناهية ،ف�إذا ف�شل يف ذلك ولو بدرجة تقدر بامليلمرت
فقد تكون �إ�صابتها غري دقيقة وقد برع يف ذلك بع�ض الأطفال �إىل درجة دقة
متناهية من حيث التوازن والقدرة يف �إ�صابة الهدف ،ف�إذا ما �أمت �صناعة هذه
الآلة الدقيقة واملهمة يقوم بتجريبها ب�صيد الع�صافري واجلمام وغريها من
الطيور امل�ألوفة يف البيئة وهي طيور متو�سطة احلجم ت�شبه احلمام .وكذلك
احلمام الربي وت�ستعمل هذه الأداة كبندقية �صيد للأهداف الثابتة ،وقد بلغ من
مهارة بع�ض الأطفال الدقة يف �إ�صابة الهدف ولو كان �صغريا جدا ويتبارزون يف
ذلك ،حيث ي�ضعون الأهداف على ر�أ�س حجر بارزة وتكون بحجم الع�صفور وعلى
بعد منا�سب (  ) 50مرتا تقريبا �أو �أقل �أو �أكرث ويبد�أون بالرمي عليها باحلجارة
ال�صغرية التي ت�شبه الطلقات ،ويقومون بالبحث عنها ويحر�صون على كون
احلجر متنا�سقا وم�ستديرا متاما وي�ؤثر حجم احلجر وتنا�سقه على دقة �إ�صابة
الهدف وكثريا ما يح�شو الأطفال ال�صغار جيوبهم باحلجارة ال�ستخدامها وقت
احلاجة ولتكون حتت الطلب عند املفاج�أة ،وهذه الآلة خطرية جدا �إذا ا�ستخدمت
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�ضد الأفراد يف املنازعات ،وقد تقلع عني الرجل
�أو ته�شم �أ�سنانه �أو تخرق �أذنه �إذا �أ�صابته يف منطقة الوجه ،ل�شدتها؛ كما
�أنها ال ت�ستخدم �إال يف الأهداف الثابتة كالع�صافري على الأ�شجار وهي واقفة
فيت�صيدها الأطفال على مهل ،ويقد يفلح الأطفال يف �صيد الطيور �أكرث ممن
ي�ستعملون بنادق ال�صيد ،وذلك �أن الطيور �إذا �سمعت �صوت بندقية ال�صيد
اخلرطو�ش تفر من املنطقة ولكن هذه الآلة ي�ستعملها الطفل ب�أمان وهو
جال�س حتت ال�شجرة وي�صيد �أكرث من طري من مكان واحد وهو خمتبئ دون �أن
حت�س الع�صافري بوجوده  ،لأن حركة احلجر ت�شبه �إىل حد ما حركة الريح الذي
يعمل على حتريك الأغ�صان �أحيانا.
المقالع :

( ا�سم �آلة على وزن مفعال وقد وردت يف املعاجم العربية  :املقالع ما يرمى به
احلجر ) ون�ستطيع �أن نطلق عليه لعبة رغم ا�ستخداماته التي تتعدى مفهوم

اللعب يف كثري من الأحيان ،ويلعبها املراهقون والرجال ،وتتكون هذه اللعبة من
قطعتني من القما�ش القوي ( كال�شوادر التي ت�ستخدم يف اخليام� ،أو ال�سيور
اجللدية� ،أو قد ين�سج من ال�صوف على �سفيفتني ( قطعتني مت�ساويتني )� ..أو �أي
�شيء ي�شبه تلك الأ�شياء ،ويتم و�ضع قطعة جلدية قوية يف نهاية القطعتني،
ويتم خرقها من اجلانبني وربطها ب�إحكام قوي ،وهذه القطعة �ستو�ضع فيها
طلقة الرمي ( احلجر ) .وقد يكون ن�سيجه مت�صال وم�صمما على �شكل
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قطعة واحدة ويكون يف �أ�سفله ( �أي الو�سط ) مكان و�ضع احلجر حيث يكون
�أعر�ض قليال من اجلوانب خوفا من �سقوط احلجر �أثناء حتريك املقالع قبل الرمي.
وي�ستعملها الرعاة بكرثة وي�ستطيع الراعي �أن ي�سيطر بها على قطيع الأغنام
الكبري املتناثر حني ال ت�سعفه يده يف �إي�صال احلجارة �إىل مكان بعيد ،وقد
ي�صل مرمى احلجر �إىل جبلني بح�سب قوة ومهارة ا�ستخدامه ،و�إ�صابته قاتلة
كالر�صا�صة �إذا جاءت مبا�رشة يف ر�أ�س الغنمة �أو يف موقع ح�سا�س منها ،وهي
ع�شوائية وقلما يتحكم بها الرامي لبعد امل�سافة التي تقطعها ،ولكنها قوية
جدا ،ولذا فهو يرميها يف مكان بعيد لكي تردع الأغنام من االقرتاب من الزرع،
�أو لريدها �إليه فتجفل نتيجة وقع احلجارة على قرب منها ،واحلجارة امل�ستعملة
يف املقالع قد تكون كبرية ،ويعتمد حجمها على ت�صميم هذا املقالع و�سعة
القطعة اجللدية التي تربط بها قطعة القما�ش ،وطولها ،وبذلك يتحدد عيار
القذائف التي �ستطلق منها فهي كاملدافع الثقيلة مقارنة بالع�رص احلديث،
وتعتمد كذلك على قوة الرامي ومهارته وكرثة ا�ستخدامه لها فكلما مار�س
ا�ستخدام هذه الآلة زادت كفاءته كما يتم تدريب اجلند يف الع�رص احلديث على
�إ�صابة الهدف قبل الع�رص الإليكرتوين الذي قلب كل املفاهيم ودخل العامل
يف ع�رص جديد قد ال ميت �إىل املا�ضي ب�صلة ،ويف بع�ض الأحيان يتم ا�ستخدام
هذه الآلة يف القتال مع القبائل الأخرى ،وي�ستخدم بنجاعة يف الرمي من بعيد
على التجمعات الكبرية ،ولكنه نادرا ما ي�ؤثر لبعد امل�سافة واتخاذ احليطة حني
يرى الطرف الآخر اجتاه احلجر فيتجنبها يف الأعم الأغلب ،وي�ستعمله الأفراد
العاديون والرعاة للمبارزة ،و�أيهما ي�ستطيع �إي�صال احلجر �إىل �أبعد ما ميكن،
ويتباهون يف ا�ستعرا�ض قوتهم ومهاراتهم ودقتهم يف الرمي وقد ين�صبون
هدفا بعيدا ويرمون عليه ،ويرون �أيهم كان �أقرب �إىل الهدف �أو متكن من �إ�صابته،
وكثريا ما يقوم ال�صغار والكبار با�ستعمال هذه اللعبة كو�سيلة للت�سلية
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ولق�ضاء الفراغ وال متار�س �إال يف الأماكن اخلالية متاما من ال�سكان..
الحصان :

وهذه اللعبة ميار�سها الفتيان من ( � ) 15 – 10سنة ،حيث يتم اختيار �أحدهم
عن طريق االقرتاع ،ويكون دوره �أن يقف م�ستقيما ويحني ظهره بحيث ي�ضع
يديه على ركبتيه ،ويقف الأوالد �صفا واحدا على �شكل طابور ،ويقوم كل
منهم بالقفز عن ظهره ،بحيث ي�ضع يديه على و�سط ظهره ويقفز ب�رشط
�أال يالم�س �أي جزء من ج�سمه يف �أثناء القفز ،وهكذا يقوم الأوالد بهذه اللعبة
ومن �رشوطها �أي�ضا ال�رسعة ،فال ي�سمح له بالرتيث بل يرك�ضون وراء بع�ضهم
ب�رسعة يحددها الراك�ض الأول وهكذا ،ف�إذا �أ�صاب الولد الذي يقوم بالقفز �أي
جزء من ج�سم الذي يقومون بالقفز عن ظهره �أخذ مكانه يف اللعب ،وعد ذلك

خط�أ يف قواعد اللعبة.
وهكذا ..وهي لعبة جمهدة و�رسيعة وقوية وتعلم الطفل القوة واحلر�ص،
وتعمل على تنا�سق حركات اليدين اللتني يقوم بو�ضعهما على الظهر وتقوي
ع�ضالتهما ،وكذلك انفراج ما بني الرجلني الكت�ساب الليونة الالزمة للتمدد،
و�إ�ضافة �إىل مهارة القفز ،وترى الأوالد �رسعان ما يقعون يف اخلط�أ نتيجة التعب
والإرهاق وال�رسعة ،وتنتهي هذه اللعبة بح�سب رغبة الأطفال وعندما يح�سون
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بالتعب والإنهاك.

القطار :

لعبة للأطفال ال�صغار ويبدو �أنها انت�رشت بعد ر�ؤية القطار ف�أخذ الأطفال
يقلدون هذا العمالق ال�ضخم فا�صطنعوا قطارا من �أنف�سهم وجا�ؤوا بحبال
قدمية �أو بع�ض املالب�س البالية وربطوها ببع�ضها البع�ض ،ومن ثم يدخلون
جميعا داخل هذا الإطار ومي�سكون ب�أطرافه ك�أنه قطار حقيقي ،ويقودهم طفل
مقلدا �صوت القطار ،وحركاته وهو ي�سريون ،ويرددون نف�س ال�صوت يف تناغم
عجيب ،وميرون بني احلارات وال�شوارع والأزقة م�رسورين فرحني ،وهم يطلقون
�صوت زامور القطار �أثناء اعرتا�ض احدهم له يف الطريق.
ويبدو �أن هذه اللعبة منقولة من بيئات �أخرى ،حيث ال يوجد قطار مير من منطقة
اخلليل ،و�إمنا يف املناطق ال�ساحلية ،وكانت حيفا حمطة م�شهورة للقطار ومل
تتوقف الرحالت �إال بعد نكبة عام  ،1948وال بد �أن كثريا من �أهايل القرى كانوا
يذهبون للعمل يف امليناء ،وكانت حيفا من ال�شهرة يف ذلك الوقت بحيث ي�أتيها
طالبوا الرزق من كل �أنحاء العامل العربي...
سباق الكيس :

ويلعبها الذكور والإناث ،وتتكون هذه اللعبة من فريقني ،وي�ؤتى ب�أكيا�س فارغة
من �أكيا�س ال�سكر �أو الأرز �أو الطحني ،ويدخل كل �صبي يف كي�س ،واملطلوب �أن
يت�سابق الفريقان بالرك�ض وهما داخل الكي�س والفريق الفائز من ي�صل �أوال �إىل
الهدف املحدد ،وهي لعبة م�سلية وجمهدة وتنمي القوة واملهارة والر�شاقة يف
احلركة .وقد يلعبها فريق واحد مكون من عدد غري حمدد من الأطفال ،ويكون
ال�سباق بينهم ومن ي�صل �أوال فهو الفائز ،وهذه الطريقة �أ�سهل لتحديد الفائز.
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عسكر وحرامية :

ويبدو �أن الذي �أوحى للأطفال بهذه اللعبة ااال�ستعمار الإجنليزي لبالدنا ،حيث
يعي�ش الأطفال يف جمتمع،ويقتب�سون كثريا من عادات الكبار و�أعمالهم ،وال
�شك ب�أنهم كانوا ي�سمعون وي�شاهدون �أعمال املقاومة ال�رش�سة للم�ستعمر،
وروايات الثوار وق�ص�صهم ،وتنغر�س هذه الأفكار يف �أذهانهم فيقلدون الكبار،
وذلك بعمل فريقني الأول ميثل اجلي�ش �أو ال�رشطة ...والثاين ميثل احلرامية وهم
على النقي�ض من الفريق الأول ،ومن ثم تبد�أ املطاردة بني الفريقني ،فيختبئ
الأطفال يف �أماكن متعددة ويهاجمون اجلي�ش ،ويحملون الع�صي التي ت�شكل
�أ�سلحة لهم ويوجهونها ك�أنها بنادق ،وكثريا ما يتغلب فريق احلرامية على
اجلي�ش املدجج بال�سالح ويخرتعون و�سائل ن�ضالية مبتكرة ،ويخططون
وير�سمون ،وقد يلعبونها ب�صورة مك�شوفة كما �أ�سلفنا ،ويف و�ضح النهار
وبخا�صة الأطفال ال�صغار.
وقد طورت هذه اللعبة ملن هم �أكرب �سنا ،واتخذت �شكال �آخر يختلف متاما
عن ال�سابق وتتم ممار�سة هذه اللعبة يف الليل ،فيذهب احلرامية لالختباء يف
مكان يحددونه ،ويتفقون مع قائد اجلي�ش على مدة ربع �ساعة �أو ن�صف �ساعة
قبل �أن ينطلق اجلي�ش بالبحث عنهم ،ويبقى �أحد الأفراد من فريق احلرامية
يراقب جمموعة اجلي�ش حر�صا على عدم ر�ؤيتهم �أو حتديد وجهتهم ،ويكون
على علم باملكان الذي �ستختبئ فيه جمموعته ،فرياقب من بعيد حتى يكون
اجلميع يف م�أمن ،و�إذا �شاهد �أحد �أفراد اجلي�ش يتحرك باجتاههم قبل املدة املتفق
عليها تعاد الكرة من جديد ،وينادي رفقاءه ب�أن اجلي�ش �أخل باالتفاق و�أنهم
عر�ضة لالنك�شاف فريجعون وتتم �إعادة اللعبة من جديد ،ف�إذا اطم�أن املراقب
ب�أن اجلي�ش حمافظ على االتفاق ومل يتحرك �أحد منهم باجتاه احلرامية انطلق
كال�سهم �إىل املكان املعهود وحلق بزمالئه املختبئني يف املكان املحدد .
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ومن ثم يبد�أ البحث املجهد وامل�ضني لكي مي�سك اجلي�ش باحلرامية الذين
ينتقلون من مكان �إىل �آخر يف ظلمة الليل البهيم ،وكثريا ما يقطعون م�سافات
طويلة قد ت�ستغرق كيلومرتات عدة ،وقد ال تنتهي املطاردة حتى �آخر الليل
بعد جهد جهيد من البحث والتفتي�ش يف كل املناطق ،وعندما يفوز اجلي�ش
�أو �أحد الطرفني يتبادلون الأدوار يف الليلة املقبلة ،وكما �أ�سلفت قد ت�ستغرق
هذه اللعبة �ساعات طويلة.ويتعر�ض بع�ض ال�صبيان للخوف من الليل البهيم
؛ لأن الع�سكر يتوزعون كل يف ناحية لكي يبحثوا عن احلرامية ،وبذلك ي�شعرون
باخلوف ال�شديد �أحيانا وبخا�صة �صغار ال�سن يف القرى املظلمة وحني يبتعدون
عن مناطق �سكناهم ،ولكن احلرامية �أكرث �أمنا واطمئنانا لأنهم ي�شكلون فريقا
واحدا ويختبئون يف مكان واحد ،وكثريا ما يكلف قائد املجموعة �شخ�صا
بالذهاب �إىل منطقة ما ،ولكنه قد يخدع القائد وال يقوم باملهمة املكلف
بها نتيجة خوفه من احليوانات املفرت�سة� ،أو ل�شعوره باخلوف من �شيء ما
نتيجة احلكايات التي كانت تن�سجها اجلدات والأمهات عن الغولة ،و�أم غدفة،
وال�شبح،وال�ضبع وليلى والذئب ..وغريها مما يغر�س يف نف�س الطفل اخلوف
ال�شديد منذ نعومة �أظفاره من �أ�شياء خيالية ين�سجها خيال الكبار وقد ال
يكون يف كثري من الأحيان وجود لها يف الواقع ،ولكن حر�صهم ال�شديد على
�أطفالهم جعلهم يثريون يف �أنف�سهم اخلوف نتيجة لوجود احليوانات املفرت�سة
التي ال يزال بع�ضها يعي�ش يف املنطقة ون�سمع ون�شاهد كثريا منها.
طق ْش عميان ( الغماية ،االستغماية ) :
ُّ

وهي لعبة يلعبها الذكور والإناث ومن خمتلف الأعمار ،ومتار�س داخل البيت� ،أو
يف مكان �آمن وحم�صور بحيث ال يتعداه الالعب ،وال ي�شكل خطورة على حركته،
ولذا حتدد امل�ساحة �إذا مور�ست اللعبة يف مكان مك�شوف ،وتتكون هذه اللعبة
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من جمموعة من الأوالد �أو البنات ،وقد متار�س خمتلطة �إذا كان اللعب حم�صورا
بني �أفراد العائلة ،ويتم اختيار واحد بالقرعة لكي يقوموا ب�إغما�ض عينيه
ب�إحكام ،ومن ثم يبتعدون عنه داخل الغرفة وتبد�أ املطاردة ،وتكون الغرفة
خالية من الأثاث كالكرا�سي والطاوالت وغريها� ،أو يف مكان معهود �آمن خوفا
من اال�صطدام �أو التعرقل ،ويقوم الذي مت �إغما�ض عينيه مبحاولة الإم�ساك ب�أي
طفل ،ويبد�أ الأطفال ب�إثارته والتحدث معه من بعيد ،وتغيري الأماكن ب�رسعة
فائقة،وهي لعبة م�سلية وترفيهية وجميلة ،وتظل املطاردة قائمة �إىل �أن
يتمكن مع�صوب العينني من الظفر ب�أحد الالعبني ،وعندها يفك �أ�رسه ويرى
النور من جديد ليحل حمله من مت الإم�ساك به ،وكثريا ما تكون الع�صبة غري
حمكمة �أو يتم التالعب بها في�شك الالعبون بحركاته املوجهة نحو �أهداف
حمددة فيوقفون اللعب ويعيدون تع�صيب عينيه من جديد.

أنا النحلة أنا الدبور :

لعبة يلعبها الأطفال ال�صغار ( الذكور والإناث ) ،حيث يقف الطفالن ظهرا ً
لظهر ومتال�صقني مادا ً كل منهما كلتا يديه �إىل الوراء وبطريقة فنية ت�شبك
الأيدي ليبد�أ �أي منهما اللعبة بحيث يحني ج�سمه �إىل الأمام نحو الأر�ض فيكون
الثاين قد ارتفع على ظهره وهكذا يكون لكل منهما دور يف االنحناء والركوع
مع تكرار ذلك مراراً ،ويف كل مرة يقول احلامل �أنا النحلة ،فريد عليه املحمول
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قائال ً �أنا الدبور  ،وبهذه الطريقة ت�ستمر هذه اللعبة .وكثريا ما تقال عبارات
�أخرى ت�شبه الأنا�شيد الطويلة يف �أثناء القيام بهذه اللعبة ،وكل منطقة لها
خ�صو�صيتها و�إبداعاتها اخلا�صة بها ،وعالمتها املميزة لها ،وهذا �ش�أن الب�رش
يف كل مكان ،فكما يختلفون يف �أ�شكالهم وتفكريهم وم�أكلهم وملب�سهم
يختلفون �أي�ضا يف �ألعابهم....
لعبة الزوايا:

وتتكون هذه اللعبة من خم�سة �أطفال من الذكور �أو الإناث .ويتم اختار �أربعة
العبني لكل منهم زاوية من املربع الذي يحدد يف �أر�ض امللعب� ،أو مكان يقف
فيه ،ويبقى الالعب اخلام�س يف و�سط املربع متاما ،ثم يقوم اخلام�س ب�إعطاء
�إ�شارة البدء للأطفال والذين عليهم �أن يتبادلوا الأماكن مع بع�ضهم البع�ض،
ومع تكرار التبادل ف�إن متكن الالعب اخلام�س من احتالل مكان �أحدهم يخرج
الالعب الذي ال مكان له من اللعبة فيقوم مكانه زميله الذي احتل مكانه،
وهكذا تدوم اللعبة.ويعد الالعب الذي حافظ على مكانه �أطول مدة هو الفائز
وهو الأ�رسع يف ال�سباق،وهذه اللعبة �شبيهة ب�سباق التتابع مع اختالف ب�سيط
؛ حيث ت�ستمر ويحدد نهايتها الالعبون �أنف�سهم عندما يتمكن �أحدهم من
الفوز وعدم احتالل العب الو�سط ملكانه ،وطبعا �سيكون هو �أ�رسعهم ،و�أمهرهم
يف هذه اللعبة ،وعندها تنتهي اللعبة بفوزه.
شطيخ بطيخ :

لعبة للأطفال ال�صغار جدا ( دون الثالث �سنوات ) ،وكلمة �شطيخ  :ال معنى
لها يف العربية و�إمنا كما �أ�سلفنا �سابقا ي�ؤتى بها للموازن واملو�سيقى للم�سمى
فقط ولكي يعطيه رنة مو�سيقية خا�صة ،وهو ا�سم ذو داللة معينة ومعروفة
يف الداللة على هذه اللعبة ،وطريقة اللعب بها ت�سري على النحو الآتي :
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جتل�س الأم ( �أو من يقوم باللعبة وغالبا ما تقوم بها الأم مع ابنها ال�صغري
للت�سلية) �أمام ابنها �أو جنل�سه يف ح�ضنها �إذا كان �صغريا جدا ،وتفتح يده
( �إحدى يديه) ومن ثم تبد�أ بقول عبارة � :شطيخ بطيخ ،وقع حمود يف باطية
الطبيخ (.الباطية  :ال�صحن الكبري وكانت ت�سمى قدميا الق�صعة ،وجتل�س
عليه جميع �أفراد العائلة مهما كان عددهم مرة واحدة لكي ي�أكلوا وجبتهم
التي تكون من �صنف واحد ،والباطية ت�ستعمل  :للأكالت ال�شعبية مثل  :فت
العد�س ،املرققة ( �سبق تعريفها ) ،مفتول ،خبز �رشاك مع �سمن �أو زيت ،فت
بحليب ،من�سف ) ...ثم مت�سك ب�إحدى يديك وتفتحها وتبد�أ ب�إم�ساك الأ�صبع
الأ�صغر وتقول  :هذا ايل �رسق البي�ضة ،ثم مت�سك الذي يليه وتقول  :هذا اللي
�سلقها ،ومت�سك الأو�سط قائلة  :هذا اللي ق�رشها ،ومت�سك الذي يليه وتقول هذا
للي �أكلها وك�أنها ت�شري �إىل ابنها نف�سه ،ثم مت�سك الأخري وهنا �سيقوم هذا
الأ�صبع بالإخبار عن الذي �رسق البي�ضة ،فتقول وهي حترك به حركة اهتزازية
خفيفة(واهلل خلرخ�ش واهلل لقول واهلل لدب عبي فول) �إ�شارة �إىل �إنه �سيف�شي
بال�رس ويخرب عن �رسقة البي�ضة لأنه ال ن�صيب له فيها.
ثم ي�أتي ال�شق الثاين من اللعبة فتفتح الأم يد ابنها وت�أخذ تقر�صه قر�صا
خفيفا وتقول  :هذه قر�صة احلية ،هذه قر�صة العقرب ،هذه قر�صة النحلة،
هذه قر�صة الدبور ،وهذه قر�صة الع�صفور ...وت�سمي ما ت�شاء من االكائنات
احلية ( وهي تعلم اللغة �أي�ضا من خالل ذكر �أكرب عدد من �أ�سماء احليوانات
والطيور واحل�رشات من خالل البيئة التي تعي�ش فيها ) ثم تنتقل لذكر بع�ض
�أ�سماء �أفراد العائلة والأقارب ممن يعرفهم الطفل (ورمبا تذكر �أ�سماء �أفراد
العائلة �أوال قبل احليوانات )  :هذه قر�صة اخلالة ...العمة ...الأب ...الأخ ..وت�سمي
الأفراد �أحيانا ب�أ�سمائهم والطفل ال�صغري يتابعها باهتمام ( وتبد�أ هذه اللعبة
مع الأطفال من عمر � 6أ�شهر تقريبا ) ويف النهاية ،تقول وهذه قر�صة النملة،
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وهنا يكون للنملة دور مهم جدا فهي التي �ست�ضحك الطفل وتثريه وتدغدغ
عواطفه ؛ حيث بدا الأم بعد االنتهاء من قر�صة النملة بالك�شف عن �إحدى
يدي الطفل حتى الكوع وتقوم بعمل حركات ب�إ�صبعيها الو�سطى وال�سبابة
ابتداء من الر�سغ وهذه احلركة �أ�شبه بنمنمة ومداعبة تثري يف الطفل ال�صغري
الفرح واحلركة وال ي�ستطيع ال�صمود �أمامها ل�شدة �إثارتها وح�سا�سية الطفل
وحتى الكبري لهذه احلركة املفتعلة ،بدقة وخفة يد في�شعر الطفل بنمنمة
ال ي�ستطيع احتمالها في�أخذ ب�سحب يده من يد الأم بقوة وهو ي�ضحك ويرتك
ب�شكل فجائي ،فتنتقل �إىل اليد الأخرى �أحيانا ،وقد تكتفي بيد واحدة وهكذا
تنتهي هذه اللعبة بال�ضحك والفرح فتدخل الأم على قلب �صغريها الفرح
وال�رسور ،وت�سليه ومتتعه بلعبة حمببة ،وكما ذكرنا تذكر له �أ�سماء �أكرب عدد
ممكن من احليوانات والطيور احل�رشات ،وهنا يظهر لنا الهدف التعليمي من هذه
اللعبة ولو مل يكن مق�صودا ،ومن ثم تعلمه �أ�سماء الأقارب وكيفية النطق بها
�إذا كان �صغريا جدا ،ومن خالل ترديد هذه الأ�سماء يحفظها ويعيها يف ذاكرته،
وهي هنا تركز على �أهمية الإذاء اجليد من خالل احلر�ص على �أكل البي�ضة
وتقدميها للطفل ال�صغري ،فك�أنها �شيء ثمني ي�ستحق املغامرة واملخاطرة
للح�صول عليه ،فت�شجعه على التهامها ب�رسعة
شلع بصل :
ّ

وهي لعبة متار�سها الن�ساء مع الأطفال ال�صغار ،رمبا دون ال�سنتني  ،وهي �أ�شبه
بالتدريب على ممار�سة حركات معينة  ،حيث جتل�س الأم يف وقت فراغها �أمام
ابنها وتبد�أ حتاوره �( :إذا رحت ت�رسق ب�صل من حبلة اجلريان كيف بت�سوي ؟ وهنا
طبعا ال يعرف الطفل ماذا يفعل  ،وال ي�ستطيع الإجابة .فتم�سكه من �أذنيه ،
وتقول له  (:بتقف ورا املالية بتطلع ميني  ،وتلف ر�أ�سه وهي مم�سكة ب�أذنيه نحو
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اليمني  ،ثم بتطلع �شمال  ،وتلف ر�أ�سه كال�سابق نحو ال�شمال  ،ف�إذا ر�أيت �أحدا
من اجلريان بتعمل هيك ؛ وت�ضغط على �أذنيه �إىل الأ�سفل فيجل�س؛ �أي ك�أنه
يختبئ وراء املالية  ،و�إذا مل تر �أحدا بتنط يف احلبلة ،وت�أخذ يف تخليع الب�صل
من الأر�ض  ،وتردد على م�سامعه عبارة � :شلع ب�صل� ...شلع ب�صل  ...وت�أخذ
ب�سحب �أذنيه �إىل الأعلى برفق وك�أنها تخلع ر�أ�س الب�صل من الأر�ض ،وتدربه
على خلع الب�صل ب�رسعة .وقد تق�سو عليه وترفعهما بقوة مما قد ي�ؤذي الطفل
�أحيانا نتيجة هذه احلركة اخلطرية ،ونظرا لعدم اكتمال منو العظام والع�ضالت
عند الطفل  ،ولذا يجب االحرتا�س واحلذر من خماطر هذه اللعبة عند تطبيقها
واللعب مع الأطفال  ،و�أظن �أن هذه اللعبة الرتاثية مل بعد لها وجود اليوم..
نتيجة الوعي ومعرفة مدى ما ت�سببه من خطورة على الطفل  .و�إن كان
مفهوم ال�رسقة هو الذي يظهر من خالل هذه اللعبة �إال �أنه لي�س مق�صودا
لذاته  ،وذلك لأ�سباب �أهمها �أن كل بيت كان يقوم �أهله بزراعة قطعة �أر�ض
�صغرية خم�ص�صة للب�صل  ،وتكفي لال�ستهالك املحلي  ،وكان النا�س يتعاونون
فيما بينهم  ،ويتبادلون ال�سلع  ،ولي�س الب�صل بتلك ال�سلعة املغرية لل�رسقة
 ،ولكن يف مفهوم الأم �أن ابنها قد كرب وا�صبح ميار�س �أعمال ال�صبيان الكبار
ويقوم ب�إح�ضار الب�صل لها من احلاكورة ويريحها من هذا العناء  ،فتيمنا بقدوم
هذا الرجل ال�صغري تقوم بهذه اللعبة التي ت�شعرها بالفخر واالعتزاز بطفلها
حيث بدا ي�شب عن الطوق وي�ستطيع �أن ي�رسق لها الب�صل من حبلة اجلريان
مبهارة فائقة دون �أن يراه �أحد  ،وميار�س االختباء عند ر�ؤية �أحد من الكبار  ..وكل
هذه الأعمال تيمنا وتفا�ؤال بنمو ال�صغري و�أن �أمه قد بد�أت تعتمد عليه فعال  ،مما
يريحها نف�سيا ويخفف عنها عناء الرتبية كي تلتفت ل�صغريها املرتقب الذي
رمبا يكون على الأبواب� ،أو قد ولد بالفعل .
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ألعاب النساء والفتيات
الدبكة النسائية :

وكما ميار�س الرجال الدبكة متار�سها الن�ساء �أي�ضا ولكنها تختلف عن دبكة
الرجال يف ال�شكل وامل�ضمون،واملكان والزمان؛ حيث متار�س داخل املنزل الذي
يقمن ب�إقامة حفالت الزواج فيه،وغالبا ما تتم �آخر الليل �أو �آخر ال�سهرة،
وال تبد�أ ب�أغنية كما يبد�أها الرجال ،وحركاتها خفيفية وتختلف عن الدبكة
الرجالية ،وميار�سن الغناء من خاللها ،وتتكون من حلقة من الن�ساء ،وتبد�أ
الن�ساء بالغناء يف �أثناء حركات الدبكة الر�شيقة اخلفيفة وهي تالئم طبائعهن
و�أج�سامهن وكذلك املكان الذي يقمن بالدبكة فيه .وهذا النوع من الدبكة
يتم بالغناء بدال من ال�شبابة �أو الأرغول يف الدبكة الرجالية ،فال �شبابة وال
�أرغول ،و�إمنا حركات موقعة بالأرجل مع غناء �أغنية م�شهورة لديهن وهي :
ياظريف الطول .وهذه الأغنية م�شهورة جدا يف بالد فل�سطني ،ومتار�س ب�أ�شكال
خمتلفة وحتور بح�سب الهدف ،ولعل هذا امل�صطلح ( يا ظريف الطول ) هو
املحفز للغناء و�أ�صبح يتخذ �شعارا البتداء الغناء ،وقد يغنيها الرجال منفردين
�أي�ضا ،ومعانيها غزلية جميلة ،وتنم عن الوجد ،و�شدة ال�شوق ،و�أمل الفراق....
ولو حاولت �أن جتمع ما قيل فيها من غناء و�أحلان جلمعت جملدا كامال وكلها
حتت العنوان نف�سه ،وعلى نف�س الوترية ؛ فيبد�أ بها املغني ثم ين�سج ق�صيدة
كاملة على نف�س الوزن والقافية ارجتاال يف �أحيان كثرية ،وهي حمببة جدا للرجال
والن�ساء وتتميز بنكهة الفولوكلورية ال�شعبية الفل�سطينية،وتكاد متيزه عن
غريه يف الرتاث ال�شعبي ،ومن املقاطع التي تغني بها الن�ساء �أثناء الدبكة :
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يا ظريف الطول يف الدبكة عرب
حق النبي �شعيب ما معنا خرب
يا ظريف الطول يابو وجه مربوع
وحنا تفرقنا وعلى اهلل اجلموع
يا ظريف الطول م�شيك جرجرة
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عذب الذرعان من دق الأبر *2
�إن الع�رشة لغريي واملتهوم �أنا
واللي طاح البري يح�سب للطلوع
واملفرق واملجمع ربنا
�شبيه ال�صياد بظل ال�شجرة

�شو عملنا �شو �سوينا يا ترى

لي�ش ظريف الطول حمارب دارنا

ياظريف الطول وقف تقلك

رايح عالغربة وبالدك �أح�سن لك

خايف يا حمبوب تروح وتتملك

وتعا�رش الغري وتن�ساين �أنا

وهي طويلة جدا فقد ت�ستمر هذه الدبكة مدة طويلة ،ويتم الغناء جماعيا
ب�صوت واحد ،وقد تبد�أ مغنية واحدة بالغناء �أو جمموعة وترد عليها
الأخريات ،وغالبا ما حتفظ هذه املغنية ق�صائد كاملة وطويلة وهي م�شهورة
 2املق�صود من ال�شطر الثاين �أن ال�صبايا كانت تنق�ش على �أذرعهن بع�ض الر�سومات ،والأ�شكال
املحببة ،وهو فن تقوم به بع�ض الن�ساء وي�سمى الو�شم ،وكانت بع�ضهن يقمن بهذا العمل على
وجوههن فيقال ( مدقوقة ) وتظهر على وجهها عالمات كالنقاط خ�رضاء اللون متيل �إىل ال�سواد،
وهنا يعني الناظم �أن هذه الفتاة الرقيقة قد عذبت ذراعيها بالنق�ش عليها بالإبر ،حيث كان
الو�شم يتم بغم�س ر�أ�س �أفربة مي حملول معني ي�ستعمل من ع�صارة بع�ض النباتات الربية ،وبع�ض
الرجال والن�ساء يظهر عليهم هذاوي�ستعمله البع�ض بقلة يف الع�رص احلا�رض.
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بني الن�ساء ب�إتقانها لهذا الفن ،وكثري منهن يتمتعن مبوهبة النظم واحلفظ
فينظمن على نف�س الوزن والقافية ،وكما نالحظ تتكون من مقطوعات
�شعرية ،ينتهي املقطع الرابع منها جميعا بنف�س القافية.
شرن ِبرن:
ِ

لعبة ن�سائية حم�ضة ،متار�س يف الأعرا�س ،وهي لعبة قدمية جدا ومتوارثة
وال ي�ستطيع �أن يلعبها الآن �إال الن�ساء من كبار ال�سن فقط ؛ حيث تعتمد
على املحفوظ ال�شعري املرافق للحركات املوقعة مع الغناء ،وتبد�أ هذه
اللعبة يف �آخر ال�سهرات الن�سائية بعد ممار�سة الرق�ص والغناء ،حيث يقمن
بتغيري النمط الغنائي ،وتكون الن�ساء حلقة وا�سعة ي�شرتك فيها كل من
رغب ،ومي�سكن ب�أيدي بع�ضهن بع�ضا كحلقة الدبكة ،ولكنها مغلقة،
ويبد�أن باحلجل على رجل واحدة بالتناوب مع الأخرى مع مد الأرجل قليال �إىل
الأمام ك�أنهن يركلن �شيئا ركال خفيفا ،ويغنني �أغنية م�شهورة وهن يقمن
بالرق�ص بهذا ال�شكل وهي �أغنية �رسيعة الإيقاع تنا�سب حركة الأرجل وهي
لعبة جمهدة جدا ،حيث يبد�أن ببطء وهن يرددن هذه املقاطع بداية الأمر:
حمول النب يابنات *3

�رشن برن يابنات

عبو حممد يابنات

عمني يلفن يابنات
يق�سمهن كل دار بدار

زغار كبار يابنات

***
يامن هو خطروروح
يا بنية زغرتيلو
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عني �سامل يا م�ساه *4
ري�ش النعام وفر�شيلو

� 3رشن برن  :لفظة المعنى لها ولكنها ت�ستخدم البتداء الغناء حيث لها رنة مو�سيقية خا�صة،
و�سميت اللعبة با�سمها ،وال يعرف �أول من اطلقها ،وال متى ا�ستخدمت ،وهي ماخوذة من الرتاث
كما هي ،ولعلها توحي بنوع احلركة
 4عني �سامل يا م�ساه  :لعل هذه العبارة يق�صد بها الدعاء ل�سامل بال�سالمة �أو ك�أنهن يخاطنب
زوجته ،ويقلن لها ب�أنها عني �سامل وذلك داللة على �شدة حمبته لها ومكانته عندها ومكانته
�أي�ضا لديها ،وهي عبارة ت�ستخدم كثري للتحبب ،و�أما لفظة  :يا م�ساه  :فهي اخت�صار للتحية
م�ساء اخلري له �أينما كان.
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جرة ع�سل وفتحيلو عني �سامل يام�ساه
***
مي البو�رشية *5

حط اجلمرة عالغليون
تنقرن للبنت قرون

مب البو�رشية

يابن عمها خاطبها

مي البو�رشية

ابن عمها م�ش معجبها

مي البو�رشية

معجبها ولد الدالل

مي البو�رشية

دقلها ذهب وريال
بكرة جتيبلو لعيال

مي البو�رشية *6
مي البو�رشية

ثم ي�أخذن بزيادة ال�رسعة �شيئا ف�شيئا حتى يبلغن �أق�صى ما ي�ستطعن من
ال�رسعة ،حيث ي�ستعدن لإنهاء اللعبة بعد �أن ي�أخذ التعب منهن م�أخذه
فيقلن :
حر اللي ما حترها

والال يقطع زرها

7

 5مي البو�رشية � :أي يا �صاحبة الب�شارة ،والتي جاءت لتب�رش باخلرب ال�سعيد ،ودائما الب�رشى ترتبط باخلرب
املفرح وال�سعيد.
� 6أي كناية عن غناه ،و�أنه �سيطوقها بالذهب اخلال�ص ،وكذلك الف�ضة ايل �سيدقها عند ال�صائغ،
حيث يتمتع ابن الدالل بالغنى ،والدالل هو التاجر �أو من يعمل بالتجارة �أو �أي حرفة يك�سب منها
النقود وهو ما يفتقر �إليه �أبناء القرى ال�شتغالهم بالزراعة وتربية احليوانات ،ولذا متيل �أج�سامهم
وطبائعهم للخ�شونة ،فتف�ضله تلك الفتاة على ابن عمها وهنا نوع من الغمز واللمز..
 7حر اللي ما حترها � :أي حث على ال�رسعة يف الدبكة �أثناء الغناء ،وهنا ت�صل الن�سوة �إىل درجة الإرهاق
ال�شديد ،ويتحدين بع�ضهن لريين �أيهن ت�ستطيع ال�صمود �إىل النهاية ،ويبد�أن باالن�سحاب واحدة تلو
الأخرى نتيجة التعب والإرهاق ال�شديد ،ويف كل دورة ي�رسعن �أكرث ،ومن تبقى �أخريا من الن�ساء فهن
زوجات ال�شيوخ �أما من يخرجن فهن ن�ساء الرعيان ،ولذلك داللة اجتماعية كبرية مع �أن العك�س هو
الذي قد يحدث وتبقى زوجة الراعي للنهاية لتفوز بهذا اللقب وهيهات ،...والرعاة دائما ينظر �إليهم
على �أنهم �أقل درجة يف املجتمع الزراعي الرعوي ،ملا تتطلبه مهنتهم من ال�شدة والغلظة والق�سوة،
وتقل خمالطتهم للب�رش فيت�صفون بق�ساوة الطيع واجلفوة وكثريا ما يثريون امل�شاكل بني القبائل
لأتفه الأ�سباب ،وقد �رضب بهم املثل.
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واللي تزخ مرة الراعي
م�سكينة يامرة الراعي
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واللي تظل مرة ال�شيخ
مليحة يامرة ال�شيخ

وهكذا تنتهي اللعبة ب�سالم بعد �أن يبلغ الإعياء مبلغه منهن ،ويتم التفريق
بني زوجة ال�شيخ وزوجة الراعي  ،فالتي تتعب هي مرة الراعي امل�سكني املحكوم
عليه بهذه املهنة ،وبهذا ال�شقاء الأبدي ،وعلى الرغم من قوتها ومهارتها يف
اللعبة �إال �أنها التي تتحمل (الغلب ) كزوجها ،ولكن زوجة ال�شيخ ولو �أنها التي
تعبت وخرجت من اللعبة �إال �أنها هي الأقوى بذلك الرمز الذي يطلق عليها ،وال
ي�ستطيع �أحد �أن يحط من قيمتها �أو االقرتاب منها ،وتزور لها احلقائق لتنا�سب
مقامها حتى يف الألعاب ،وكلب ال�شيخ �شيخ كما قيل ؛ فكيف بزوجته !!...
ولذلك داللة اجتماعية عميقة يف املجتمعات القروية. ...
دحروجي بدروجي :

وهي عنوان لرق�صة �شعبية ت�ؤدى يف حفالت الأعرا�س ،والكلمة الأوىل م�أخوذة
من الدحرجة ،وتت�ضمن طريقة اللعب بهذه اللعبة واجلركة فيه �شيئا منها
مبا�رشة� ،أما الكلمة الثانية في�ؤتى بها على �سبيل املوازنة والوزن بني الكلمات
وت�ؤدي هدفا مو�سيقيا فقط يف �أثناء الغناء .وطريقة اللعب بهذه اللعبة هي
�أن تقف الن�ساء بجانب بع�ضهن متال�صقات ،وي�ضعن �أيديهن على �أكتاف
بع�ضهن كما يف الدبكة ولكنهن متال�صقات ال م�سافة بينهن ،ويقف �أمامهن
يف �صف �آخر مواز لهن يف اجلانب الآخر نف�س العدد تقريبا وعلى نف�س الهيئة
والو�ضع ال�سابق ،ثم يبد�أ ال�صف الأول بالتدحرج حيث مي�شني م�شية خا�صة
ويقفزن قفزا خفيفا وي�رسعن يف امل�شي ك�أنهن يتدحرجن �إىل �أن ي�صلن �إىل
الفريق الأخر وهي يغنني ب�أغنية م�شهورة �أخذت ا�سم هذه اللعبة منها ،وهي :
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دحروجي بدروجي يا ق�رش الليمون

والنجليزي يعيا ما يقدر يقوم

دحروجي بدروجي يا ق�رش الب�صل

والنجليزي يعيا ما يقدر ي�صل

فيقابلها الفريق الآخر بنف�س اللحن والكلمات ،حيث يبد�أ الفريق الأول بالرجوع
على الأعقاب �إىل اخللف دون �أن ينظر وراءه ،وهن يتدحرجن ويقلدن يف ذلك م�شية
احلجل ذلك الطائر الفل�سطيني املميز بحركته وخفته ور�شاقته ،فحركتهن
ال�رسيعة الراق�صة واخلفيفة احلركات توحي بالر�شاقة واللياقة البدنية العالية،
وهي قريبة جدا من بع�ض الرق�صات ال�رشك�سية ،وهكذا يقبلن على بع�ضهن
ويدبرن يف حركات متناغمة مع اللحن والغناء اجلميل ،وغالبا ما تعرب �أغانيهن
عما يف نفو�سهن ،وهن يبتدعن لكل منا�سبة �أغنية مادامت الأرومة موجودة
وهي ( دحروجي بدروجي ) وك�أن هذا املطلع يوحي لهن مبا �سيقلنه من �أغان
و�أراجيز ،وتغري الأغنية يف �أثناء هذه اللعبة ويغري اللحن والوزن ،ولكن طريقة
الرق�ص بالتدحرج تظل كما هي ،ومن الأغاين التي ابتدعتها الن�ساء يف �أثناء
القيام بهذه اللعبة :
دحلنا ال�سيف يف امللعب دحلنا

وال تخافو علينا لو رحلنا

�سبوعة يف اخلال وحنا ذيابا
***
وكثريا ما ت�ستخدم �أثناء �أداء هذه اللعبة �أغنية ( يا �شوفنت �شفتها ) :
يا �شوفنت �شفتها بت�صيح يا عمامي
لن كان اجليزة غ�صب ب�رشع الإ�سالم
يا �شوفنت �شفتها عالبري ن�شالة

ما بوخذ بنيكم لو قطعو عظامي
لرمي حايل يف البحر لل�سمك يف املية
وحمزمة بالكمر فوق الكمر �شاله

�سبت ملوك العرب و�ش حال اخليالة
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يا �شوفنت �شفتها بتح�صد يف زرع الدير وال�رس اللي بيننا و�ش و�صلو للغري
لن كان ما يف ورق لكتب عجنح الطري

ولن كان ما يف حرب هيلي ياعيني

يا �شوفنت �شفتها بني الب�صل خل�رض مدقوقة عالذرعان فناجني الع�سكر

8

يا �شوفنت �شفتها بني البندورة وم�سا عليك امل�سا باتي يا غندورة
ولن كان ما يف غطا بغطيك باحلورة...............

9

وهكذا يف ليلة طويلة تن�سجم فيها الن�ساء بالأغاين وقد متتد �إىل وقت طويل،
وهذه الأغاين يغنيها الرجال والن�ساء يف وقت احل�صاد �أو يف �أثناء الرعي �أو وهم
جلو�س يف اخلالء بني الزرع وتغنى بلحنها دون �أن يرافقها �شيء.
جبان راعي الغنم :

لعبة خا�صة بالن�ساء �أ�شبه ما تكون مب�رسحية من ف�صل واحد ،ومتار�س هذه
اللعبة يف الأفراح ويف ال�سهرات الطويلة ،وغالبا ما متار�سها الن�ساء يف �آخر
ال�سهرة ،في�ؤتى بفتاة وتلب�س مالب�س الرجال ( الراعي ) ( ،كرب ،وحطة ،وعقال
وعباءة،وقد ت�ضع ذقنا ا�صطناعية و�شنبا ) وت�أخذ بالرق�ص يف و�سط احللقة،
وجتل�س بقية الفتيات على �شكل دائرة ،ويرددن ب�صوت واحد :
جبان راعي الغنم جبان يا راعي.
فرتد وهي ترق�ص :
واهلل ما برعى الغنم وال ب�صري راعي،
وهي تعرب عن رف�ضها ملهنة الرعي على ل�سان الراعي،وهكذا ت�ستمر مدة
ب�سيطة ثم ي�س�ألنه ب�صوت واحد � :شو بدو ( �أي ماذا يريد الراعي؟ ).
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 8فناجني الع�سكر  :نوع من الورود الطبيعية �أحمر اللون فيه �صفار خفيف ،وي�شبه احلنون الأحمر
( �شقائق النعمان ) ،ولكنه �أكرب وورقه �أ�سمك ونواره �أجمل ،وفيه تو�شيح جميل مييل �إىل ال�صفرة
في�ضفي عليها جماال �أخاذا ،ولذلك يقال له ( حنون الع�سكر �أو فناجني الع�سكر ل�شبهه بالفنجان)
 9احلورة  :هي قطعة من اجللد بلب�سها احل�صاد تغطي ال�صدر والبطن ،وهي تقي مالب�سه من التلف
وال يلب�سها �إال احل�صاد املر ( املاهر ) نتيجة ملا يقوم به من جهد ال ي�ستطيع غريه القيام به ،ف�إذا ر�أوه
النا�س عرفوا ب�أنه احل�صاد املميز يف املجموعة.
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فيجيب  :بدو وطا ( �أي حذاء ).
فيح�رضن له حذاء جديدا ( ب�سطار ،وكان الرعاة ي�ستخدمون ب�ساطري اجلي�ش
ملتناتها وقوتها ) ويلب�سه ،ثم يقوم يرق�ص رق�صة ال ت�ستمر طويال وهن يرددن
مرة �أخرى:
جبان راعي الغنم جبان يا راعي :
فيعود ليتمرد على مهنته ،ويقول  :واهلل ما برعى الغنم وال ب�صري راعي...
وهنا يعدن للت�سا�ؤل عما ي�ضايقه ،وملاذا ال يريد هذه املهنة ،ومعنى عدم رعيه
للغنم تعطيل احلياة اليومية لقطيع الأغنام الذي ي�صل �إىل خم�سمائة ر�أ�س
�أحيانا ! وال حياة لها �إال بالذهاب �إىل املرعى ،وال ميكن �أن تبقى يف البيت يوما
واحدا حتى لو قدمت لها الأكل واملاء .وهنا تكمن �أهمية الراعي وتكمن �أهمية
تلبية طلباته امللحة ،فهو خط �أحمر ال ميكن جتاوزه ،وعندما يرف�ض هذه املهنة
يف املرة الثانية ،ت�س�أله الن�سوة :
�شو بدو
فيجيب  :بدو كرب ،فيح�رضن له كربا جديدا يلب�سه.
وتعاد الكرة مرة �أخرى وتغني الن�ساء نف�س الأغنية ،وينتقل �إىل مطلب �آخر،
ويطلب هذه املرة :حطة وعقال ،وبعد ذلك يطلب عباءة� ...إىل �أن تتم ك�سوته
ك�سوة جديدة من قدمه �إىل ر�أ�سه ،فيعود للرق�ص فرحا ،وتغني الن�ساء :
جبان راعي الغنم جبان يا راعي
فيقول  :واهلل ما برعى الغنم وال ب�صري راعي.
وهنا تظهر عالمات اال�ستفهام واال�ستنكار ال�ضخمة من جمموعة الن�ساء،
ويحملقن يف وجوه بع�ضهن م�ستغربات بعد �أن لبيت جميع طلباته ،فيت�ساءلن
ب�صوت واحد � :شو بدو ،فيجيب بعد تلك�ؤ ،وتباط�ؤ وا�ستحياء  :بدو عرو�س !!!
وهنا ي�أخذن باال�ستغراب والده�شة وال�ضحك ....واال�ستحياء من هذا الراعي
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اجل�سور ،وك�أنهن ينظرن �إىل �أنف�سهن �أي واحدة �ست�صبح زوجة له ومن يقوم
باختيارها ...وهنا تبد�أ العقدة باحلل .فيزوجنه فتاة منهن يتم اختيارها وجتل�س
عرو�سه اجلميلة بجانبه ،حتى ير�ضى وتقر عينه بها ويرا�ضينه لكي يعود �إىل
مهنته ،ويغني اجلميع معا  :جبان راعي الغنم جبان يا راعي
واهلل ما برعى الغنم وال ب�صري راعي
ويحتفلن بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ،فيعود �إىل مهنته را�ضيا مطمئنا بعد تلبة
طلباته جميعا.

الحجلة :

ألعاب الفتيات

وهي لعبة خا�صة بالفتيات ال�صغريات ( � ) 5-10سنوات تقريبا ،وتقوم هذه
اللعبة على ر�سم م�ستطيل بطول (  ) 4×2مرت تقريبا ،ويق�سم امل�ستطيل
�إىل ق�سمني طوليا بالت�ساوي وكل ق�سم يق�سم �إىل ثالثة �أو �أربعة مربعات،
وير�سم بالطب�شور �أو الفحم �أو التخطيط على �أر�ض �صلبة ( طينية ولي�ست
�صخرية ب�رشط �أن تكون مدكوكة جيدا ؛مثل الطرق الربية يف الأر�ض الزراعية

غري املحروثة لتنا�سب حركة الأرجل) ثم ت�أتي الفتيات بحجر مربعة مل�ساء
منتظمة ال�شكل يتم اختيارها والبحث عنها ب�شكل دقيق ،ومن ثم تبد�أ �إحدى
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الفتيات برمي احلجر يف املربع الأول القريب منها وحتجل على رجل واحدة،
وحترك احلجر بالرجل التي على الأر�ض حركات دقيقة لكي تكمل كل املربعات،
ب�رشط �أال تقع هذه احلجر على �أي خط من خطوط املربعات العر�ضية �أو
الطولية و�أال تخرج خارج امل�ستطيل ،ف�إذا وقعت يف �أحد الأخطاء ،خرجت من
اللعبة و�أخذت الدور منها فتاة �أخرى ،و�إذا �أكملت بنجاح ،ت�أخذ احلجر وترميها
من خارج امل�ستطيل يف املربع الثاين ن وتقوم بنف�س العمل ،وهكذا ت�ستمر يف
كل مربعات احلجلة �إىل �أن تنتهي منها جميعا ؛ هذا ب�رشط �أال تخطئ �أي خطا
من قواعد اللعبة املذكورة ،ف�إذا �أخط�أت ت�سرتيح وتقوم زميلتها ب�أخذ الدور
مكانها وهكذا ،وحتدد الفائزة بقلة عدد الأخطاء التي ارتكبتها ،ومن تقوم
بهذا العمل على �أكمل وجه ،فيكون ترتيبها الأوىل من حيث املهارة ثم تليها
الفتيات بح�سب ترتيبهن من حيث قدرتهن على اجتياز هذه اللعبة امل�سلية،
والتي متلأ فراغ الفتيات ال�صغريات ،وت�ساعدهن على النمو ال�سليم.
القاالت :

وهي لعبة خا�صة بالفتيات ال�صغريات ،وال ندري حتديدا من �أي ا�شتق هذا
اال�سم ولعله يعود �إىل �إحدى اللغات ال�سامية ،ومفهوم ( القال ) تعني احلجر
الرنبع ال�صغري واجلمع قاالت ،وهي لعبة م�شهورة لدى الفتيات ،وتتكون من
عدد من احلجارة ال�صغرية ؛ خم�س حجرات فقط تقوم الفتيات بالبحث عنها
بني احلجارة وعند جمرات املياه ،وي�شرتط يف هذه احلجارة �أن تكون بنف�س احلجم،
مربعة ال�شكل ذات حواف وا�ضحة ميكن الإم�ساك بها ب�سهولة ،متنا�سقة
الأطراف ،وجتل�س الفتيات يف حلقة مكونة من خم�س فتيات تقريبا،وال تزيد عن
ذلك،وميكن �أن تلعبها اثنتان �أو ثالثة ولكن ال تزيد عن خم�سة ،و�إذا زاد العدد عن
ذلك يجل�سن متفرجات ،وقد ينق�سمن �إىل ق�سمني �إذا توافرت احلجارة املالئمة
ل�رشوط اللعبة.
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كيف يتم اللعب بهذه احلجارة من قبل الفتيات؟ جتل�س فتاة يف و�سط
املجموعة ،وترمي احلجارة على الأر�ض بطريقة فنية كي ال تبتعد احلجارة عن
بع�ضها كثريا ،وكل مرحلة من اللعب لها طريقتها اخلا�صة يف الرمي ،وقد
برعت الفتيات ال�صغريات بذلك ؛ ففي البداية لو تباعدت قليال يكون �أف�ضل
للعب ؛ لكي تتمكن من التقاطها ب�سهولة ،وهن ماهرات يف ذلك كرامي
حجر الرند ( الزهر ) ،ثم تبد�أ برمي حجرة منهن يف الهواء ،وتلتقط واحدة من
احلجارة التي على الأر�ض وت�ضمها �إليها يف يد واحدة وبحركة �رسيعة ،ثم
تكرر العملية برمي واحدة يف الهواء اللتقاط احلجرة الثانية و�ضمها �إىل الأوىل
مع احتفاظها باحلجرة الأوىل يف يدها ،وهكذا �إىل �أن تنتهي من احلجارة اخلم�س،
فتتجمع يف يدها دون �أي خط�أ و �إذا ف�شلت مرة واحدة تخرج من اللعبة لتحل
حملها فتاة �أخرى ،ثم تبد�أ اجلولة الثانية ،وهنا ترمي احلجرات على الأر�ض
بطريقة معينة ،ثم ترمي حجرا يف الهواء وتلتقط حجرين اثنني عن الأر�ض،
وتكرر العملية بنجاح حتى تنتهي من بقية احلجارة و�إذا ف�شلت يف هذه املرحلة
تخرج من اللعبة ،ويف املرة الثالثة ترمي احلجرات على الأر�ض بعد �أن يكن قد
جتمعن يف يدها بطريقة �صحيحة ،ثم تقوم كال�سابق بقذف احلجر يف الهواء
وتلتقط ثالث حجرات ،ثم تكرر وتلتقط حجرا واحدا،ثم ترمي احلجرات مرة

466

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

�أخرى ،وتعمل كال�سابق
اللتقاط احلجرات الأربع مرة واحدة وهنا تنتهي هذه املرحلة  ،ف�إذا متكنت من
ذلك تكون قد اجتازت معيار النجاح ولكنه جناح جزئي حتى تتمكن من قذف
احلجرات اخلم�س يف الهواء ومن ثم تقلب يدها ،وت�ستقبل احلجرات اخلم�س على
ظهر يدها ( ،وبع�ضهن ال ي�شرتط يدا واحدة بل ميكن قلب اليدين معا يف هذه
املرحلة فقط ل�صعوبتها ) ف�إذا جنحت يف ذلك تكون قد بلغت مرحلة الفوز
النهائي ،وقلما ت�صل فتاة �إىل ذلك �إال من دربت تدريبا �شاقا ومتوا�صال ،وكثريا
ما كانت الفتيات فيما بعد يبلغن هذه الدرجة من املهارة والدقة الالمتناهية
يف هذه اللعب ال�صعبة .
وهنا جتب الإ�شارة �إىل �أن طريقة رمي احلجارة اخلم�س على الأر�ض تختلف يف كل
مرحلة من هذه املراحل ،فعندما تريد الفتاة �أن تلتقط حجرا واحدا ال ب�أ�س يف
تفرقها قليال ،ولكنها عندما تريد �أن تلتقط حجرين �أو ثالثة �أو �أربعة ال بد �أن
تكون احلجارة متقاربة بدرجة كبرية حتى تتمكن من التقاطها بكل �سهولة،
وكذلك احلال عند قذف احلجر يف الهواء ،فتكون درجة علوه بح�سب الأحجار
التي تريد التقاطها �أي�ضا ،فكلما عال احلجر يعطيها فر�صة للنظر� ،إىل �أ�سفل
والتفكري وترتيب �أمرها والتمكن من جمع احلجرات املتفرقة ب�سهولة وبحركة
يد �رسيعة جدا فك�أنها تخطفها خطفا ،و�إال ف�شلت يف ذلك ،ومن هنا نالحظ
املهارات املتعددة ومدى الرتكيز القوي يف هذه اللعبة الدقيقة جدا.
نط الحبل :

وهي لعبة قدمية حديثة ،متار�سها الفتيات ال�صغريات ،وقد متار�سها الن�ساء
�أي�ضا يف داخل البيوت الكت�ساب الر�شاقة واللياقة البدنية ،وهي معروفة
وم�شهورة وميكن �أن متار�س فرديا �أي فتاة واحدة �أو جماعيا ،وعندما تكون
جمموعة من الفتيات ،مت�سك اثنتان منهن بطريف احلبل وت�أخذ الثالثة بالقفز
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فوق احلبل،وت�ستمر بالقفز �إىل �أن تلم�س رجليها احلبل ف�إذا �أخط�أت تنحت
لتف�سح املجال �أمام زميلتها وهكذا يقمن باللعب واحدة تلو الأخرى.
غني عن الذكر ما تنميه هذه اللعبة من الر�شاقة وخفة احلركة واملهارة والقوة،
واالنتباه ،واليقظة للفتاة ،ولن جتد فتاة قروية غري مم�شوقة القد ومتنا�سقة
يف جميع �أنحاء ج�سمها وا�ستقامتها ،بحيث لو مار�ست كل �أنواع الريا�ضة لن
ت�صل �إىل هذا امل�ستوى الرائع من الكمال واجلمال ،والتنا�سق والقوة.

وقد طورت هذه اللعبة حديثا و�أ�صبحت ب�أ�شكال بهلوانية يعجز عنها الو�صف،
ومتار�س يف ال�سريك وتقوم الالعبات والالعبني بعرو�ض مثرية متتد جذورها �إىل
العهد القدمي ،وهكذا �ش�أن كل علم من العلوم �أو فن من الفنون.
الشبر يا شبارة :

وهي ت�شبه اللعبة ال�سابقة ولكنها تختلف عنها بعدم وجود حبل ،وتتكون
هذه اللعبة من جمموعة من الفتيات ال�صغريات ،جتل�س فتاتان مقابل بع�ضهن
وميددن �أرجلهن حتى تتالم�سا ،وت�ضع �أيديهن فوق ركبهن ،على �أ�شكال متعددة
ك�أن ت�ضعهما م�ضمومتني يف البداية ،وثم تفتح يدا واحد(�شرب ) وت�ضم الأخرى
فوقها �إىل �أن ت�صل �أخريا �إىل و�ضع يديها االثنتني مفتوحتني فوق بع�ضهما (
�أي �شربين ) وهذه �أعلى مرحلة للقفز وت�أخذ الفتيات الأخريات بالقفز بح�سب
تلك املراحل ،عن �أيدي الفتيات املو�ضوعة فوق ركبهن ،و�إذا �أ�صابت �إحداهن
وهي تقفز يد �إحدى اجلال�ستني ،جتل�س مكانها ،وتقوم الفتاة الأخرى لأخذ دورها
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يف اللعب والقفز ،وت�أخذ الفتاتان اجلال�ستان برفع م�ستوى القفز عن طريق رفع
�شرب اليد وهكذا �إىل �أن ت�ضع �شربين فوق بع�ضهما كما �أ�سلفنا وهذا �أق�صى
ارتفاع م�سموح به يف اللعبة ،حيث تلب�س الفتيات القرويات املالب�س الطويلة
التي تغطي القدمني ،وال يك�شفن عن ال�ساقني وهن يلعنب فتتعود الفتاة
املحافظة على عدم انك�شاف ج�سمها بحركتها الر�شيقة ولذا يكرث وقوعهن
يف اخلط�أ ويالم�سن �شرب الفتاة اجلال�سة على قلة ارتفاعه .وتظل الفتيات
يقفزن وكلما �أ�صابت �إحداهن يد �إحدى اجلال�سات جتل�س مكانها وهكذا �إىل
تتم اللعبة ،ولذا �سميت ال�شرب يا �شبارة ن�سبة �إىل �شرب اليد ،وال�شبارة هي
التي تقي�س بال�شرب وهي هنا الفتاة اجلال�سة على الأر�ض وت�ضع �شربيها فوق
بع�ضهما..
وهي لعبة م�سلية وخفيفة ومنا�سبة للفتيات ويقابلها عند الفتيان( القفز
عن الظهر )  ،حيث ال ي�ستطعن القفز مثل الأوالد ،وحر�صا على طبيعتهن
الأنثوية اخلا�صة ؛ وحر�صا على االنك�شاف �أمام الآخرين من الذكور� ،أو الوقوع
على الأر�ض ...وتنمي لديهن هذه اللعبة الر�شاقة املطلوبة وتقوي ع�ضالت
الأرجل ،ومتنح الفتاة اللياقة البدنية ،وهي جمهدة �أي�ضا نتيجة �رسعة الفتيات
يف �أثناء القفز والرك�ض.
عريس وعروسة :

وهي لعبة خا�صة بالفتيات ال�صغريات �أي�ضا (� ) 3-6سنوات تقريبا ،وهي تعرب
عن ناحية اجتماعية ومنا�سبة حمببة للأطفال ،ومن م�ستلزماتها الرئي�سة �أن
ي�ؤتى بلعبة ( دمية ) تقوم الأمهات ب�صناعتها من بقية املالب�س امل�ستعملة
وغري ال�صاحلة لال�ستعمال ؛ بحيث يتم ح�شوها يف �شكل يتم ت�صميمه على
هيئة عرو�س ويقمن بعمل ر�أ�س لها و�أرجل و�أيدي ويزينها باخلياطة املزرك�شة
يف مكان الفم والعينني والأنف ومن ثم ي�أتني ببع�ض ال�شعر من امر�أة متربعة
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تق�ص خ�صالت من �شعرها الطويل وخا�صة �أم الفتاة التي تعمل لها اللعبة،
وت�ضعه على ر�أ�سها ب�شكل مرتب وتخيط عليه بقطعة من القما�ش ،ويف
�أحيان كثرية يتم عمل ال�شعر من خيوط احلرير ال�سوداء�،أو ال�صفراء �أو احلمراء
وهذه �أكرث ا�ستعماال و�أكرث بقاء من الأوىل ومن ثم يقمن بخياطة ثوب جميل
للعرو�س ورمبا �أكرث من ثوب لها ،وت�ستخدمها الفتيات ال�صغريات كنموذج
للعرو�سة ويغنني لها الأغاين اجلميلة ويداعبنها وي�ستمتعن بها ،ويقمن �أحيانا
بو�ضعها يف مكان عال ،ك�أنها عرو�س حقيقية ويقمن بخدمتها ويغنني �أغاين
الن�ساء الكبريات لها ،وقد ي�شتد تعلق الفتاة بهذه اللعبة فدائما حتملها
معها �أينما ذهبت ،وجتل�سها بجانبها وتنيمها عندها يف الفرا�ش.
ويف بع�ض الأحيان يقمن بتزيني فتاة حقيقية ويلب�سنها مالب�س عرو�سة جميلة
من خري ما عندهن ويقمن بتزيينها وتن�سيق مالب�سها ومت�شيط �شعرها وو�ضع
�أحمر ال�شفاه على �شفتيها وخديها ويعاملنها كعرو�س حقيقية  /وقد ي�ؤتى
بطفل �صغري �سنتني �أو ثالث �أخ لإحدى الفتيات ويلب�سنه مالب�س الرجال
ويجل�سنه بجانبها ويقمن باالحتفال ك�أنهن يف عر�س حقيقي ،ويقلدن الكبار
يف كل �شيء.
شايب شب :

لعبة خا�صة بالفتيات ال�صغريات ،حيث جتل�س جمموعة من الفتيات ال�صغريات
يف ف�صل الربيع قرب بيوتهن �أو قريبا من املرعى ،وقد متار�س هذه اللعبة يف
�أي مكان ،حيث تكرث النباتات والأع�شاب والورود الطبيعية يف هذا الف�صل،
فتجل�س الفتيات على الع�شب الأخ�رض ،ويلتقطن جمموعة من �أزهار الأقحوان
( نبتة برية م�شهورة ،تنبت بكرثة يف الربيع ومتواجدة يف كل مكان زهرها يتميز
بلونه اجلميل فو�سطه �أ�صفر فاقع ي�رس الناظرين وحتيط به وريقات بي�ضاء
منتظمة ال�شكل ومرتا�صة فتزيد من جمال املنظر وروعته ).
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تلتقط الفتيات جمموعة من الأزهار
ويجل�سن للعب بها ،وتلعب هذه اللعبة
�إما فرادى �أو ب�شكل ثنائي؛ فتم�سك كل
فتاة بزهرة من هذه الزهرات اجلميلة ،وتبد�أ
باللعب وهن يرقبنها خوفا من اخلط�أ �أو
اخلربطة لكي يعرفن النتيجة احلقيقية وامل�صري املرتقب لهذه الفتاة ،وتبد�أ
الفتاة التي مت�سك بالزهرة بنزع الأوراق البي�ضاء املحيطة باللون الأ�صفر واحدة
واحدة بتتابع وانتظام وهي تكرر لفظة � :شايب� ،شب ...مع نزع ورقة مع كل
كلمة ،فتذكر �أوال كلمة �شايب ،ثم كلمة �شب حتى تنتهي من نزع الوريقات
جميعها وتظهر النتيجة عند �آخر وريقة ف�إذا كان ن�صيبها كلمة(�شايب )
ف�إنها �ستتزوج ( �شايب ) و�إن كان ن�صيبها كلمة (�شب) ف�إنها �ستتزوج �شابا،
وهكذا ت�ستمر اللعبة مع كل فتاة وحدها حتى تنتهي كل الفتيات من اللعب،
وتعرف كل فتاة ن�صيبها..
�أما طريقة اللعب بها على �شكل ثنائي ،فتجل�س كل فتاتني متقابلتني ،وتبد�أ
�إحداهن باللعب وقول كلمة ( �شايب ) عند نزع الورقة الأوىل ،وتقول الأخرى
(�شب ) عند نزع الورقة التي تليها ،وهكذا حتى تنتهي الوريقات ،وتكون �آخر
وريقة من ن�صيب الفتاة التي تذكر الكلمة املخ�ص�صة لها ،وبهذا تنتهي
اللعبة ،وتعرف كل منهما ن�صيبها.
ظل لخريف وأمه ( الراعي والغنم ) :

واخلريف ت�صغري خروف ،ويلعب هذه اللعبة الفتيات ال�صغريات �أي�ضا ،وقد
يلعبها الفتيان ،ومتثل �إحدى الفتيات ذئبا ،وجتل�س يف زاوية من مكان اللعب،
ومتثل جمموعة من الفتيات الراعي والغنم ،حيث تقف �إحدى الفتيات يف �أول
ال�صف ومتثل الراعي ،وت�صطف بقية الفتيات خلفها ومي�سكن ب�أثواب بع�ضهن
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ك�أنهن قطار( وميثلن الأغنام و�آخر واحدة فيهن الذنب �أي الغنمة الأخرية وغالبا
هي �أ�ضعف الأغنام ولذا تظل مت�أخرة عنهن ومن �صم فهي عر�ضة للذئاب )،
فتخاطب الرئي�سة وهي التي متثل الراعي الذئب قائلة  :علي�ش بتبح�ش ياذيب؟
فيجيبها  :على غنماتي .فت�س�أله � :سمر وال بي�ض ؟ فيجيب � :سمر وبي�ض(.
�أي بيا�ض وهي الأغنام ،و�سمار وهي املاعز ) وبعد ذلك وبحركة مفاجئة يقوم
بالرك�ض وراء الفتيات حتى يتمكن من الإم�ساك بالفتاة الأخرية التي ت�شكل
الذنب يف هذه اللعبة ،وعندما مي�سكها جتل�س جانبا ،وهكذا تعاد الكرة من
جديد ،فيقوم ومي�سك الثانية وهي التي تكون يف �آخر ال�صف طبعا ،وهكذا �إىل
�أن تظل غنمة واحدة مع الراعي ،وهنا ي�صعب عليه الإم�ساك بها حيث حتتمي
بالراعي ،وال يوجد غريها ليدافع عنه  :فيغني الذئب :
ظل خلريف و�أمه.
فتجيبه( الراعي ) :
تخ�سى يا نذل عنه.
وهكذا ويف مطاردة عنيفة و�شد ورخي بينهما �إىل �أن تنتهي اللعبة ،ف�إما
مي�سكها و�إما يعجز عن ذلك بح�سب مهارة الراعي ،وغالبا ما تتم امل�صاحلة
بينهما ال غالب وال مغلوب �إذا �شعرا بالتعب والإرهاق وعدم متكن �أحدهما من
الآخر لتكاف�ؤهما يف القوة و�رسعة الرك�ض واملراوغة واملداورة ،وتعتمد هذه
املطاردة على االن�سجام بني حركات اخلريف و�أمه فيظل ملت�صق بها متاما
وت�ستميت يف الدفاع عنه،وغالبا ما تنت�رص ؛ حيث �إن انت�صارها ميثل انت�صارا
لقوى اخلري على ال�رش ،فيتم اختيارها قوية كقوة الراعي الذي يقوم بدور
احلماية ومينع �أي اعتداء من الذئاب على غنمه ويتكفل بحرا�ستهن واملحافظة
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عليهن ،وهذه اللعبة متثل �أكرث من بعد اجتماعي فهي متثل م�س�ؤولية الراعي
عن رعيته ،وما هذه ال�صورة الب�سيطة �إال �صورة مكافئة للمجتمع ف�سواء
�أكان الراعي �أبا �أو زوجا �أو �أخا �أو رئي�س قبيلة وكل بح�سب موقعه ،فال يفرط
هذا الراعي بهذا اخلروف ولو دفع حياته ثمنا لذلك ،ملا ميثله من قيمة اجتماعية
جليلة يف جمتمعه وبالن�سبة ملوقعه االجتماعي..
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1010املو�سوعة الفل�سطينية ،املجلد الثالث ،القرى الفل�سطينية
1111الباحث نف�سه كم�صدر لبع�ض املعلومات ومعا�رص لبع�ض الألعاب.
1212ال�صور م�أخوذة من Google image :
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Abstract
The study concerned to clarify the educational indication of the
folkloric popular customs popular grape in Palestine to achieve
the following goals :
1.

reviving of this important side from our folklore .

2.

working to reduce a huge suffering which the child

exposes to these pains in daily exercises.
3.

offering information to serve the decision makers in taking
positive steps in drawing the general policy and execution
the future plans to achieve of adaptation of the child character and also to response his/ her needs within the reality that
liver in

The study tried to answer the following questions :
1.

what are the dominant popular playing that are

exercised in the popular reality?
2.

what is the educational indication of each popular

playing?
3.

what are the educational strategies derived from the popular
playing?
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The study followed the field descriptive approach for
oserving the popular playing- popular games- and its
exercise in the regions of Hebron and Bethlehem and
specific sides to observing the popular plying in terms of the
games race their goal and their exercise place the games persons, the games subject and their costs and their execution measures and the surrounding
environmental circumstances .
Also the recorder depended the analytic approach for the
educational indication for each popular games which using the
intended note of the playing games which
exercised with returning to the bulletins books periodicals and
folklore centers archive.
each popular games is analyses with showing its benefit and its
educational value and the study attainedreached- to a group of the educational strategies its more important the psychological, educational and cognitive and also the
strategies of belonging friendship, benefit and
opposite.
The study pointed to a group of suggestions research and general recommendations and the academic for the
completion of scientific studies holding in this field .
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الخالصة
�سعت الدرا�سة �إىل تو�ضيح الداللة الرتبوية للألعاب ال�شعبية الفلكلورية يف
فل�سطني وذلك للعمل على �إحياء هذا اجلانب الهام من تراثنا ال�شعبي والعمل
على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ض لها الطفل يف ممار�ساته اليومية وتقدمي
معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات ايجابية يف ر�سم ال�سيا�سة
العامة وتنفيذ اخلطط امل�ستقبلية لتحقيق التكيف ل�شخ�صية الطفل
وتلبية احتياجاته �ضمن الواقع الذي يعي�ش فيه.
حاولت الدرا�سة الإجابة على الأ�سئلة التالية:
.1

1ما الألعاب ال�شعبية ال�سائدة والتي متار�س يف الواقع ال�شعبي؟

.2

2ما الداللة الرتبوية لكل لعبة �شعبية؟

.3

3ما اال�سرتاتيجيات الرتبوية امل�ستقاة من الألعاب ال�شعبية؟

اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي امليداين لر�صد الألعاب ال�شعبية وممار�ستها
يف منطقتي اخلليل وبيت حلم  ،واعتمدت جوانب حمددة ملالحظة الألعاب
ال�شعبية من حيث جن�س اللعبة وهدفها ومكان ممار�ستها و�شخو�ص اللعبة
ومواد اللعبة وتكاليفها و�إجراءات تنفيذها والظروف البيئية املحيطة
كما اعتمد الباحث املنهج التحليلي للداللة الرتبوية لكل لعبة �شعبية
با�ستخدام املالحظة املق�صودة للألعاب التي متار�س وبالرجوع �إىل الن�رشات
والكتب والدوريات و�أر�شيف مراكز الرتاث ال�شعبي.
مت حتليل كل لعبة �شعبية وبيان فائدتها وقيمتها الرتبوية وتو�صلت الدرا�سة �إىل
جمموعة من اال�سرتاتيجيات الرتبوية �أهمها الإ�سرتاتيجية النف�سية والرتبوية
والتعليمية والإدراكية وا�سرتاتيجيات االنتماء وال�صداقة واملنفعة والنقي�ض.
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�أ�شارت الدرا�سة �إىل جمموعة من املقرتحات والتو�صيات العامة والبحثية
والأكادميية ال�ستكمال �إجراء درا�سات علمية يف هذا املجال.

الفصل األول:اإلطار العام للبحث
المقدمة

يعترب اللعب عمليات دينامية تعرب عن حاجات الفرد �إىل اال�ستمتاع وال�رسور
بدافع الن�شاط التلقائي للرتويح والرتفيه عن النف�س واللعب و�سيلة لك�شف
الذات وتنمية املواهب عند الأ�شخا�ص  ،وميهد �سبل بناء الذات املتكاملة يف ظل
الظروف التي تزداد تعقيدا وتزداد معها تكييفا .
كانت املحاوالت الأوىل لتف�سري اللعب على يد �أفالطون والذي �أدرك القيمة
العملية للعب  ،كما ر�أى �أر�سطو �رضورة ت�شجيع الأطفال على اللعب بالأ�شياء
التي ي�ستعملونها ويرى �شك�سبري �أن اللعب هو املهم .كما نادى فروبل
وبي�ستالوزي ورو�سو ب�إدخال اللعب يف اهتمامات الطفل الطبيعية ومراحل منوه
.
فكانت هناك حماوالت عديدة لتف�سري اللعب فمن وجهة نظر الزارو�س �أن اللعب
ي�ستخدم و�سيلة لتجديد الن�شاط والرتفيه  ،وهو �صاحب نظرية اال�سرتخاء
العام لقوى الفرد املجهد من �أع�صاب متوترة وع�ضالت مت�شنجة .
كما ف�رس هربرت �سبن�رس اللعب على �أ�سا�س الطاقة الزائدة  ،واعترب �أن اللعب
�أ�صل الفن حني ا�ستخدمت فكرته لإن�شاء الكثري من م�ساحات و�ألعاب
وحجريات ريا�ضية وبدنية .
وف�رس �ستانلي هول اللعب على �أ�سا�س مراحل تطور الب�رشية  ،تدعى نظريته
بالنظرية التلخي�صية التي تعتمد يف الأ�سا�س على نظرية داروين يف الن�شوء
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واالرتقاء وكانت هناك حماوالت لتف�سري اللعب على �أ�سا�س الغزيرة �أو بو�صف
اللعب كحالة تقرتن بال�ضحك واملدح  ،على اعتبار �أن ال�ضحك مبثابة داللة على
اللعب .
وهناك تف�سريات حديثة للعب من وجهة نظر مدار�س علم النف�س احلديثة فريى
فرويد �أن اللعب وظيفة تنفي�سية لتخفيف التوتر واالنفعاالت الناجمة عن
ال�رصاع ما بني �أمنيات �أو طموحات ال�شخ�ص والظروف املحيطة به  ،في�ساعد
على تفريغ الرغبات املكتوبة والنزعات العدوانية .
و�أما علماء املدر�سة ال�سلوكية فقد ف�رسوا اللعب على �أ�سا�س االرتباط واالقرتان
ما بني املثريات واال�ستجابات ودعمها وتعزيزها .
�أما بياجية فقد ف�رس اللعب على �أ�سا�س عمليتي التكييف ( التمثيل
واال�ستيعاب “ املواءمة “ ) ويعزز التطور يف اللعب �إىل الن�شاط امل�ستمر ما بني
عمليتي التكييف ويعترب اللعب �أ�سا�س النمو العقلي وتطوره.
�أهمية اللعب

.1

1للعب �أهمية تربوية  ،واجتماعية  ،وعقلية  ،ونف�سية  ،وعالجية �إذ يف�سح
املجال لل�شخ�ص للتعلم وحتقيق القدرات  ،وي�ساعد يف منو الكالم والتفكري
والتخيل وتنمية اخل�صال احلميدة  ،والتخل�ص من الأنانية والتمركز حول
الذات فينمي اللعب حب اال�ستطالع والفاعلية والتعلم من اخلربة والروح
اجلماعية.

.2

 2يزود اللعب الفرد بانطباعات جديدة من خالل �إحداث التفاعل مع عنا�رص
البيئة و�إدراك معاين الأ�شياء واملفاهيم ويف اللعب جمال لتنمية قواعد
ال�سلوك والنظام حتى يف حاالت التعر�ض ملواقف غري م�ألوفة  ،واللعب
ينمي القدرة على ترفيه النف�س وت�سليته يف ق�ضاء وقت الفراغ .

.3
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وين�شط الدورة الدموية في�ؤدي �إىل تعلم مهارات حركية جديدة .
.4

 4ي�ساعد اللعب على التخفيف من ال�ضغوط والتوترات ال�سلبية والإحباط
وال�رصاعات ويقلل من حدة املخاوف يف حياة الأطفال وي�ساعد على تفريغ
الرغبات املكبوتة والنزعات العدوانية وينمي االبتكار (عفاف اللبابيدي -
�سيكلوجية اللعب � ،ص . )47 – 27

.5

 5ينمي اللعب الإح�سا�س اجلمايل وامل�ساهمة يف حتقيق الذات من خالل مدى
�إظهار وعر�ض التقدم الريا�ضي يف رفع م�ستوى الريا�ضة وانعكا�سها على
الدولة ( د .عطيات حممد خطاب  -التمرينات للبنات � ،ص. )-278 276

.6

 6كما �أنه للعب �أهداف تعليمية تتمثل يف رغبات ال�شعب يف تعليم �أبنائه.
كل هذه العوامل جمتمعة دفعتني �إىل القيام بهذا البحث وجتميعها يف
كتاب خا�ص للألعاب تتعر�ض لعمليات الطم�س واالندثار يف ظل الظروف
ال�سائدة والتقدم التكنولوجي  -خا�صة يف �ألعاب الكمبيوتر واالتاري -
علما ب�أن الألعاب ال�شعبية تهيئ الفر�ص وحتقق الأهداف املرجوة التي
حتققها الألعاب التكنولوجية .

�إن الألعاب ال�شعبية ال حتتاج �إىل �إمكانات مادية و�أدوات خا�صة  ،وميار�سها �أكرب
عدد من النا�س وتتنا�سب وجميع املراحل العمرية  ،وتتعدى فائدتها النواحي
العقلية واالجتماعية واخللقية والنف�سية  ،وتظهر فن االبتكار يف اختيار
احلركات والأدوات امل�ستخدمة  ،يف حال عدم توفر الإمكانات املادية .
الألعاب ال�شعبية تكر�س الرتاث الفل�سطيني  ،وتعرب عن عادته وتقاليده بعفوية
�إذ تعرب عن الرغبات والتطلعات  ،يف ظل ال�رصاع مع الظروف ال�سائدة  ،حيث مت
جتيري الكثري من الألعاب ال�شعبية  ،لتتنا�سب ومعطيات االنتفا�ضة .
ومن خالل مراجعة الأدب الرتبوي  ،وما كتب عن الألعاب  ،مت حتديد جمتمع
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الدرا�سة
( منطقة اخلليل )  ،حيث �صممت فقرات خا�صة ال�ستخدامها يف طريقة
املالحظة امل�ضبوطة  ،يف حال ممار�سة اللعبة  ،ويف املقابلة يف حال عدم ممار�ستها .
ثم ق�سمت الألعاب ح�سب النمط اجلن�سي -:
العاب الذكور � ،ألعاب الإناث  ،الألعاب املختلطة ح�سب �شيوع اللعبة يف املنطقة
التي متار�س فيها  ،فقد ي�شرتك الذكور والإناث يف لعبة واحدة يف املراحل املبكرة
من العمر  ،ولكن تغيري الظروف يف مراحل الطفولة املت�أخرة واملراهقة  ،ت�ؤدي
�إىل تقبل التنميط اجلن�سي “ �إذ مييل الذكور �إىل العاب القوة واملهارة وال�شجاعة
 ،والتي تتطلب زيادة بذل اجلهد � ،أما الإناث فيملن �إىل العاب الر�شاقة واملرونة
والإيقاع (حممد ح�سن عالوي  -مو�سوعة الألعاب الريا�ضية �ص . )42
ثم و�صفت الألعاب ال�شعبية على الفقرات  ،التي رتبت يف جمع املعلومات ،
على
النحو التايل -:
�أ�سم اللعبة  ،جن�س اللعبة  ،هدفها  ،املكان  ،الزمان  ،الأ�شخا�ص  ،املواد  ،كيفية
تعلمها � ،إجراءات تنفيذها .
بعد عملية الو�صف  ،مت بيان وحتليل القيمة من كل لعبة واملخاطر  ،التي تنتج
عنها يف حماولة ملمار�ستها �أو جتنبها �أو للتخفيف من حدتها .
مشكلة البحث:

اكت�سب الباحث من احلياة االجتماعية التي عا�شها ومن خالل تدري�سه مل�ساق
�سيكلوجية اللعب ومعاي�شة جو الريف وم�شاهدته للألعاب ال�شعبية عالقات
وثيقة الأمر الذي مهد ال�سبيل ملتابعة الألعاب ال�شعبية ور�صد مالحظات كان
يح�س بها �أو ي�سجلها .
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�أمام هذا الو�ضع  ،وجد �أن هناك حاجة ما�سة لدرا�سة هذا النمط من الرتاث
ال�شعبي وعليه ميكن الإ�شارة �إىل ما يلي :
*هناك ت�سا�ؤال وا�ضحا حول فعالية ممار�سة الألعاب ال�شعبية يف ظل ع�رص
العوملة.
*هناك �شعور ي�سود �أن القائمني على �صناعة القرار يف الدوائر احلكومية
الر�سمية ال تعطي الألعاب ال�شعبية االهتمام الكايف.
*تذمر العديد من الأطفال فيما يتعلق مبمار�سة العاب الفلربز والأتاري
والكمبيوتر.
حدود البحث:

يحدد البحث و�إمكانية تعميم نتائجه يف �ضوء املحددات التالية:
•احلدود املو�ضوعية:ويت�ضمن ممار�سة الألعاب ال�شعبية و�إجراءاتها.
•احلدود الب�رشية:يطبق البحث على فئة الأطفال من عمر � 6-15سنة.
•احلدود الزمنية:مت جمع الألعاب ال�شعبية من 1998-2010م.
•احلدود املكانية:يطبق البحث يف منطقتي اخلليل وبيت حلم.
أهداف البحث:

.1

1العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني وهو الألعاب
ال�شعبية لتنميتها واملحافظة عليها.

.2

2العمل على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ض �إليها الطفل والناجتة عن
ممار�سة العاب دخيلة

.3

3تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات ايجابية يف ر�سم
ال�سا�سة الريا�ضية واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار الألعاب ال�شعبية
ون�رشها عامليا مبا ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق و�إيجاد ال�شخ�صية

483

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها.
.4

4العمل على االرتقاء باملرحلة القادمة �إىل م�ستوى التحدي املطلوب للو�صول
�إىل جمتمع قادر على تلبية احتياجاته باال�ستفادة من مواده الأولية يف �إحياء
االلعاب ال�شعبية.

�أهمية البحث:

.1

1يعترب هذا البحث من الدرا�سات والبحوث القليلة والنادرة يف فل�سطني
التي تتناول هذا املو�ضوع.

.2

2يرجى �أن يعطي هذا البحث �إ�ضافة علمية �إىل املكتبة املحلية والتي هي
بحاجة �إىل مثل هذا النوع من الدرا�سات.

.3

3ا�ستفادة املعنيني و�صناع القرار من هذا البحث وتطبيقاته

هذه العوامل جمتمعة تعطي �أهمية للبحث.
مصطلحات البحث:

اللعب :يعترب اللعب عمليات دينامية تعرب عن حاجات الفرد �إىل اال�ستمتاع وال�رسور
بدافع الن�شاط التلقائي للرتويح والرتفيه عن النف�س واللعب و�سيلة لك�شف
الذات وتنمية املواهب عند الأ�شخا�ص  ،وميهد �سبل بناء الذات املتكاملة يف ظل
الظروف التي تزداد تعقيدا وتزداد معها تكييفا .
منهج البحث وإجراءاته:

تتبع الدرا�سة املنهج الو�صفي والتحليلي الذي ي�سري وفق اخلطوات التالية:
.1

1اجلانب الو�صفي لواقع الألعاب ال�شعبية يف منطقتي اخلليل وبيت حلم.

.2

2اجلانب التحليلي للداللة الرتبوية لكل لعبة �شعبية.
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3التو�صل �إىل ا�سرتاتيجيات و�إجراءات لتفعيل �إحياء الألعاب ال�شعبية.

أدوات البحث:

املالحظة املق�صودة املبا�رشة ،وذلك لتجميع اخلربات حول ما ن�شاهده �أو
ن�سمع عنه �أو معاي�شة الظاهرة وذلك للتعرف على واقع الألعاب ال�شعبية
التي كنا منار�سها ونحن فتية �صغار �أو ميار�سها �أوالدنا الآن.
مصادر البحث:

.1

1الر�سائل العلمية والبحوث املتوفرة.

.2

2الندوات وور�ش العمل املتعلقة باملو�ضوع.

.3

�3شبكة الإنرتنت.

.4

4الكتب والدوريات واملراجع املتخ�ص�صة.

.5

�5أر�شيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية.

.6

�6أر�شيف ومكتبة مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.

.7

7امل�شاهدات العينية.

خطة البحث:

.1

1الإطار العام الذي ي�شمل املقدمة  ,م�شكلة البحث � ,أهمية البحث ,
�أهدافه  ,حدوده  .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

7قائمة املالحق
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�8صور الألعاب

األدب التربوي والدراسات السابقة
دراسة نمر محمد نمر 1994م

تعر�ض الباحث على ذكر ع�رش العاب �شعبية وهي لعبة احلميلة ،املعمية ،القرد
املربوط ،الفازة ،الزقح والنقح ،ذبحنا العنز ،الطابة  ،من فرخة الزقطة.
و�إن اختلفت م�سميات هذه الألعاب فهي ت�شبه العاب �شعبية يف القرى
والبلدات الفل�سطينية  ،فلعبة احلميلة هي لعبة �شفت القمر  ،ولعبة املعمية
هي لعبة الغمي�ضة.
*” درا�سة منر حممد منر من�شورة يف جملة الرتاث واملجتمع  ،العدد  20بتاريخ
ت�رشين �أول 1989م� ،صفحة ”.93-98
دراسة عبد العزيز أبو هدبا1994م

تعر�ض الباحث للعبة ال�سيجة-النكدة -بالغعتماد على ذاكرته ال�شخ�صية
ومقارنتها بلعبة ال�شطرجن ،من حيث التخطيط  ،ولعبة ال�سيجة حتتاج �إىل
التخطيط من البداية  ،ولكن لعبة ال�شطرجن تبدا من حتريك القطع املرتبة
�أ�صال يف مواقعها والأماكن املخ�ص�صة لها  ،وال�سيجة تق�سم �إىل عدة �أنواع
منها ال�سيجة الثالثية ،وال�سيجة اخلما�سية  ،وال�سيجة ال�سبعاوية.
*”درا�سة عبد العزيز �أبو هدبا من�شورة يف جملة الرتاث واملجتمع العدد 23
بتاريخ كانون الثاين 1994م� ،صفحة .“ 26-29
دراسة إدريس جرادات 1995م

�صدرت درا�سة �إدري�س جرادات يف كتاب بعنوان الألعاب ال�شعبية الفلكلورية
يف فل�سطني عن مركز الوطن يف اخلليل �سنة 1995م حيث ت�ضمن الكتاب
 58لعبة �شعبية  ،ويف الطبعة الثانية  67لعبة �شعبية ،واعتمد الباحث يف
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درا�سته على املالحظة املق�صودة واملقابلة بذكر ا�سم اللعبة وجن�سها وهدفها
واملكان والزمان وال�شخو�ص ومواد اللعبة وكيفية تعلمها و�إجراءات تنفيذها
وحتليل الفائدة والقيمة الرتبوية و�سلبيات اللعبة لتجنبها ك�إجراء وقائي.
*”كتاب الألعاب ال�شعبية الفلكلورية يف فل�سطني� ،صدر عن مركز الوطن يف
اخلليل 1999مويقع الكتاب يف � 157صفحة من القطع املتو�سط”.
دراسة محمود مصلح 1996م

اعتمد الباحث حممود م�صلح على ذاكرته وذاكرة بع�ض الأ�صدقاء واجتهاده
ال�شخ�صي يف درا�سة الألعاب ال�شعبية ،و�شملت درا�سته ثالثة �أق�سام ،تعر�ض
يف الق�سم الأول لأهمية اللعب ووظائفه الفردية واالجتماعية  ،ويف الق�سم
الثاين عن قيادة اللعب قي الريف و�أمناط القيادة وكيفية تنميتها  ،ويف الق�سم
الثالث عن الألعاب الريفية ال�شعبية من حيث مميزاتها وتق�سيمها �إىل العاب
هادئة وب�سيطة ومناف�سة وجماعية ،وركز يف درا�سته على العاب �صفت،
ال�سيجة ،املنقلة ،املجنونة ،ال�صينية ،احلاكم واجلالد والقاالت.
*”درا�سة حممود م�صلح من�شورة يف جملة الرتاث واملجتمع  ،العدد  27بتاريخ
كانون الثاين 1996م �صفحة .“ 81-106
دراسة عبد اللطيف البرغوثي 1992،1998 ،1987م

�صدر قامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني للدكتور عبد اللطيف الربغوثي يف
ثالثة �أجزاء ت�ضمن مناذج من االلعاب ال�شعبية الفلكلورية يف فل�سطني وو�صف
كل لعبة من حيث ا�سمها وكيفية ممار�ستها.

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة
ا�ستخال�صا من الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري للدرا�سة التي �أولته
االهتمام  ،والذي يعترب حقال وا�سعا  ،فقد تو�صل البحث �إىل جمموعة من
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امل�ؤ�رشات التالية:
•�أن االلعاب ال�شعبية وممار�ستها ترتبط بال�سلوك اليومي للأطفال
وم�شاكلهم.
•اللعب ال�شعبي نظام له قواعده و�ضوابطه .
•يرتبط بالقدرة على القيادة وفن املهارة واالت�صال .
•�سيادة روح الت�سامح ي�ساعد على خلق �أجواء عمل ايجابية ت�ساعد حتقيق
اال�ستقرار والأمان .
•�إ�شعار الفرد بدوره وم�شاركته يف �صنع القرار يعزز الروح املعنوية والوالء
والثقة والأمان .
وصف الدراسة

إجراءات الدراسة

منهج البحث وإجراءاته .

تتبع الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي الذي ي�سري وفق اخلطوات املنهجية
التالية -:
.1

1اجلانب الو�صفي  .لواقع العاب ال�شعبية يف منطقتي اخلليل وبيت حلم.

.2

2اجلانب التحليلي  .للقيمة والداللة الرتبوية للألعاب ال�شعبية .

.3

3التو�صل �إىل �إجراءات وا�سرتاتيجيات لإحياء االلعاب ال�شعبية.

مجتمع الدراسة

�شمل جمتمع الدرا�سة فئات الأطفال الذين ميار�سون االلعاب ال�شعبية يف
منطقتي اخلليل وبيت حلم.
عينة الدراسة:

بلغ جمموع �أفراد عينة الدرا�سة  60جمموعة وفرقة عمل مار�ست االلعاب
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ال�شعبية الفلكلورية.
أدوات الدراسة

اعتمد الباحث املالحظة املق�صودة �أداة للدرا�سة امليدانية نظرا لفائدتها يف
تزويد البحث مبعلومات من �ش�أنها حتقيق �أهدافه.
جوانب المالحظة

اعتمد الباحث جوانب حمددة ملالحظة االلعاب ال�شعبية وممار�ستها من حيث:
.1

1جن�س اللعبة.

.2

2هدف اللعبة.

.3

3مكان ممار�سة اللعبة.

.4

4زمان ممار�ستها-الوقت.-

.5

�5شخو�ص اللعبة.

.6

6مواد اللعبة وكيفية احل�صول عليها.

.7

�7إجراءات تنفيذها.

.8

8الظروف البيئية املحيطة.

عرض النتائج وتحليلها لمجموعة من األلعاب الشعبية
الفلكلورية في فلسطين
متثلت نتائج املالحظة املق�صودة للألعاب ال�شعبية مبا يلي:
 .1الفائدة والقيمة الرتبوية للعبة اقعد وقف( -:انظر ملحق رقم) 1
•تن�شيط الدورة الدموية  ،واكت�ساب مهارات حركية ومهارات الر�شاقة
واللياقة.
•تفريغ الرغبات املكبوتة  ،والتوترات النف�سية  ،واالحباطات املتنوعة .

489

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

•ت�ساعد على منو الذاكرة  ،و�رسعة اخلاطرة من خالل التمييز واالنتباه يف الأداء
 ،و�ضبط احلركة مع التوجيه .
•التخل�ص من الأنانية والتمركز حول الذات .
•االلتزام بالقواعد والقوانني  ،االلتزام بها ومعرفة �أهميتها
•تكوين عالقات اجتماعية جديدة.
 .2الفائدة والقيمة الرتبوية للعبة �أولك يا ا�سكندراين( انظر ملحق رقم )2
•تن�شيط الدورة الدموية .
•تفريغ الرغبات املكبوتة  ،والنزعات العدوانية .
•تنمية العمل اجلماعي  ،واحرتام جهود الآخرين .
•ق�ضاء وقت الفراغ  ،و�إدخال ال�رسور واملتعة �إىل الأنف�س .
•القدرة على الرتكيز والقفز .
•�إدراك عنا�رص املواقف الطارئة .
يرجع تاريخ هذه اللعبة �إىل منطقة الإ�سكندرية يف م�رص ونتيجة التفاعل
واالحتكاك بني ال�شعوب تنتقل االلعاب من جمتمع �إىل �آخر  ،ونتيجة التطور
قد ي�ضاف عليها �أو يحذف منها  ،لتتنا�سب وخ�صو�صية املجتمع .
سلبيات اللعبة -:

�إيذاء الطفل نف�سه �إذا ما �أخط�أ القفز �أو �أخط�أ املنحني نف�سه ك�أن يرفع ظهره
بغتة �أو �إيذاء زميله املنحني .
 .3الفائدة والقيمة الرتبوية للعبة �أو -يو  -تي “ خارج اللعبة(انظر ملحق رقم
)3
•املرح واملتعة  ،والتفكري يف نف�س الوقت .
• التخفيف من ال�ضغوط والتوترات ال�سلبية .
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• �إزالة املخاوف من حياة الطفل .
• الدقة يف الت�صويب .
• القدرة على التعامل مع املواقف الطارئة  ،واكت�ساب مرونة احلركة واللياقة
اجل�سدية .
• القدرة على ت�سلية النف�س وق�ضاء وقت الفراغ .
ترجع اللعبة �إىل االجنليز الذين حكموا املنطقة يف فرتة االنتداب الربيطاين من
�سنة  1918ولغاية  ، 1948وهذا مظهر مليل الإفراد للت�أثر بالطرف الأقوى وتقليد
�ألعابه وت�رصفاته و�أحكامه  ..الخ  ،وهذا يعرف باالنطباع الأويل يف علم النف�س
“ . “ Psychological Hull
 .4الفائدة والقيمة الرتبوية للعبة جي�ش وعرب (انظر ملحق رقم(:)4
•زيادة االنتباه  ،والرتكيز حول الأهداف  ،واحرتام الآخرين والتعامل وتنمية روح
االنتماء والعمل اجلماعي  ،و�إك�ساب قيمة ال�صرب وقوة االحتمال  ،وعدم
اال�ست�سالم  ،والتقيد بالنظام وتعلم الأدوار .
• دقة املالحظة وحل امل�شكالت  ،واكت�ساب خربات معرفية جديدة وت�ساعد
الطفل على اكت�ساب قدرات كالمية  ،وزيادة الرثوة اللغوية من خالل
التفاعل  ،وت�ساعد الطفل على التخيل والت�صور و�إدراك معنى العقاب
والأمن .
• زيادة منو املهارات احلركية لدى الطفل  ،وتقوية الع�ضالت و�إزالة التوترات
النف�سية واخلوف والرعب من احلياة  ،وت�رصيف الطاقة الزائدة لدى الطفل
وت�سليته  ،وتعمل على رفع م�ستوى الأطفال من الناحية النف�سية  ،وعلى
التوازن النف�سي .
• هذه اللعبة تف�رس ال�رصاع القائم بني العرب واليهود  ،وانعكا�س ذلك
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على لعب الأطفال  ،على اعتبار �أن ال�شعب املحتل مييل �إىل تقليد الدولة
املحتلة  ،يف املمار�سات وامل�سلكيات  ،وتتمثل هذه يف لعب الأطفال  ،والتي
تعرب بع�شوائية ( �إ�سقاط نف�سي ) عن ال�ضغوطات والتوترات واالحباطات،
التي حتتويها نفو�س الأطفال  ،ويف تق�سيم الأطفال �إىل ق�سمني  ،يرف�ض
بع�ضهم �أن يلعب دور العرب ( دور الهزمية ) ويرف�ض البع�ض الآخر �أن يلعب
دور اليهود �أو اجلي�ش ( دور الظلم واال�ستبداد ) .
ويرجع تاريخ هذه اللعبة �إىل عقود من ال�سنني  ،نتيجة العداء امل�ستمر بني
العرب واليهود  ،وب�شكل خا�ص بني الفل�سطينيني واليهود ال�صهاينة املحتلني
 ،الذين اغت�صبوا الأر�ض  ،وطردوا �سكانها العرب منها  .ولكن الإرادة العربية
تف�شل كافة خمططاتهم  ،ب�إذن اهلل .
سلبيات اللعب :

.1

1التعر�ض للأذى  ،نتيجة �إلقاء احلجارة �أو ال�سقوط �أثناء الهرب .

.2

2وقوع م�شاجرة بني الأطفال ب�سبب اختالف الأدوار والتقم�ص الزائد
لل�شخ�صية.

.3

�3إ�صدار �أ�صوات قد تزعج  ،ب�سبب طابع اللعبة .

 .5الفائدة والقيمة الرتبوية لعبة طيارات الورق (انظر ملحق رقم :)5
•لها فائدة كبرية ،حيث ت�شجع على التفكري والت�صنيع  ،واال�ستفادة من
الأ�شياء غري ال�رضورية يف املنزل  ،وا�ستخدامها ب�شيء مفيد وم�سل .
• لها فائدة ج�سمية بحيث تقوي الع�ضالت  ،وتك�سب اجل�سم قوة و�رسعة
يف الرك�ض .
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• ت�ساعد على التخفيف من ال�ضغوط البيئية  ،كما ت�ساعده على
التعلم من خربته  ،وتثري روح التناف�س خا�صة يف جمال الت�صنيع .
• ت�ساعد يف معرفة اجتاهات الرياح  ،والتوقيت املنا�سب  ،واملكان املالئم،
حيث تتطلب قمة جبل �أو تلة بعيدة عن �أعمدة الكهرباء  ،والهاتف،
والأ�شجار العالية  ،وهوائيات التلفزيونات لكي ال تت�شابك الطائرة
الورقية معها .
• ميكن �أن ت�ستخدم طائرات الورق لالحتجاج ال�سيا�سي � ،ضد الزعماء
للحيلولة دون هبوط طائرة الهيلوكبرت  ،وذلك ب�أن ي�شارك املئات والآالف
اجلذابة .
• كما ميكن �أن ت�ستخدم يف الت�أييد ال�سيا�سي  ،لتعليق الأعالم �أو
الإ�شارات ،والرموز امل�ؤيدة  ،والألوان اجلذابة .
• كانت طائرات الورق ت�ستخدم يف االنتفا�ضة ال�شعبية  ،يف حاالت منع
التجول  ،لتدل على طلب معني �أو حتقيق خطوة ن�ضالية هادفة .
سلبيات اللعبة :

ال�سقوط من �أعلى املنازل املرتفعة  ،وذلك ل�شدة التحدق ودقة النظر ،
ملراقبة حركات الطائرات الورقية وذيلها  ،وكذلك يف حالة ت�شابكها مع
�أ�سالك الكهرباء  ،يحاول الطفل ال�صعود على الأعمدة لإنزالها  ،و�أحيانا ً
ي�صاب الأطفال ب�صعقات كهربائية .

االستراتيجيات العامة من خالل الداللة التربوية لأللعاب
الشعبية
أوال:اإلستراتيجية االجتماعية:

.1

1ح�سن الإ�صغاء واال�ستماع للغري.
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.2

2تربية الذوق وتهذيب النف�س.

.3

3التعاي�ش اجلماعي.

.4

4و�ضع حد للذي يفر�ض ر�أيه على الآخرين.

.5

5و�ضع حد للجبان الذي يتقاع�س عند االختيار.

.6

6و�ضع حد للخجول الذي ال يجر�ؤ على الدخول و�سط املعمعة.

.7

7الدمج مع جماعة الرفاق-ال�شلة.-

.8

8منو مظاهر احلنو والفخر واالعتزاز وال�شفقة والقيادة يف اللعب اجلماعي.

.9

9تعطي فر�صة لتقييم الأ�شياء ومقارنتها.

1010تعديل لل�سلوك االجتماعي.
1111رفع روح القيادة من خالل لعب الأدوار االيجابية داخل اجلماعة.
 1212ا�ستغالل وقت الفراغ.
ثانيا :اإلستراتيجية االنفعالية:

.1

1تقومي وتهذيب اخللق.

.2

2امل�شاركة الوجدانية.

.3

3تفريغ الطاقات البدنية.

.4

4تفريغ الطاقات الع�صبية.

.5

5منفذا لتفريغ االنفعاالت.

.6

6تنمية املدركات احل�سية الع�صبية.

.7

7خلق �أجواء لل�صحة النف�سية.

.8

8متنوعة جلميع الأعمار وال�رشائح االجتماعية.

.9

�9إتاحة الفر�صة للتغيري االجتماعي.

ثالثا:اإلستراتيجية الوظيفية:

.1
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.2

2تن�شيط العقل.

.3

3تخفف العناء الناجم عن �ضغط احلياة اليومية.

.4

4تنمية قوة التحمل.

.5

5فر�صة للمحاولة واخلط�أ.

.6

6عالج لكثري من الأمرا�ض واال�ضطرابات النف�سية.

.7

7خلق روح املرح.

.8

8تقومي ال�سلوكيات اخلاطئة.

.9

9تنمية التحليل والرتكيب والتطبيق والتجريب.

1010تتم�شى مع الواقع االجتماعي والظروف املحيطة.
رابعا:اإلستراتيجية اإلدراكية:

.1

1اللعب ي�ساعد على النمو العقلي.

.2

�2إتاحة الفر�صة للتغيري االجتماعي.

.3

3فهم الدور وجمال درا�سته.

.4

4التيقظ واالنتباه.

.5

5الإبداع واالبتكار ال�رسيع.

.6

6قوة ال�ضبط والعزم والت�صميم.

.7

7قوة �صنع القرار.

.8

8امل�شاركة بالر�أي.

.9

9تن�شيط الذاكرة .

1010طابعها �إظهار املهارة والقوة و�رسعة البديهة.
خامسا:إستراتيجية النقيض:التي تعمل على المحاربة:

.1

1خطر ال�صناعة االلكرتونية من �أ�سلحة ومفرقعات.

.2

2نزع و�سلخ الطفل عن بيئته املحلية.العادات اال�ستهالكية االتكالية.
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.3

3الت�أ�سي�س لعادات �سلوكية غريبة.

.4

4تر�سيب ميول ونزعات عدوانية.

.5

5حمور االلعاب امل�ستوردة العنف والنزعات ال�شهوية.

.6

6ترويج ثقافة اجلرمية والقوة.

.7

7تطبيع الطفل على العنف وتروي�ض حلق القوة يف الهيمنة.

.8

8الرتوي�ض لل�سطو واالبتزاز.

سادسا :إستراتيجية الصداقة والتعاون وروح العمل الجماعي:

.1

1التباري واالحتكام لقواعد و�أ�صول منيعة ملزمة للجميع.

.2

�2أدوات االلعاب ال�شعبية من البيئة املحلية.

.3

3تكييف االلعاب مع عنا�رص الطبيعة املحلية.

.4

4جت�سيد التباري الذهني اجل�سدي.

.5

5العمل على تكامل ال�شخ�صية بجميع جوانبها.

.6

6ت�أهيل ال�شخ�صية للتكيف مع املجتمع املحلي.

.7

7تنمية املواهب و�إطالق القدرات الإبداعية.

.8

8املمار�سة العملية وتكري�س روح اجلماعة.

سابعا:إستراتيجية المنفعة:

.1

1تعترب االلعاب ال�شعبية �إحدى م�صادر الثقافة االجتماعية.

.2

2اللعب �رضورة ف�سيولوجية وذهنية وروحية.

.3

3ينمي املهارات.

.4

4يعود على العمل اجلماعي.

.5

5له قواعد متفق عليها.

.6

6توظيف الوقت يف ن�شاط ثقايف اجتماعي تربوي نافع.
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.7

7ن�شاط جذاب منذ ال�صغر.

.8

8االلعاب منتزعة من البيئة املحلية.
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ثامنا :إستراتيجية التعلم:

.1

1اكت�ساب مفاهيم وم�صطلحات جديدة.

.2

2الت�شويق واال�ستمتاع لتعلم مهارات جديدة.

.3

3تنمية القدرات.

.4

4تنمية روح املبادرة والقيادة .

.5

5يف اللعب اجلماعي يكت�شف الطفل قدراته.

.6

6تنمية اخلياالت والأحالم لتطبيقها على �أر�ض الواقع.

.7

7قيادة الفريق يف اللعب تنمي القيادات ال�سيا�سية.

.8

�8إ�ضفاء متعة االكت�شاف واال�ستك�شاف.

.9

9االبتعاد عن التلقني.

تاسعا:استراتيجية االنتماء:

.1

1جذر الطفل بواقعه.

.2

2كر�س التجذر بالرتاث ومنظومة القيم.

.3

3تعرب بعفوية عن العادات والتقاليد ال�سائدة.

.4

4جتري بع�ض االلعاب لتنا�سب معطيات الع�رص.
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.5

5تنا�سب الو�ضع االقت�صادي جلميع �رشائح املجتمع.

.6

6ال حتتاج �إىل �إمكانيات مادية.

“واقع وحتديات”

النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
.1

1ت�أثر ال�شعب الفل�سطيني مبظاهر االنتفا�ضة ال�شعبية الأوىل التي انطلقت
يف 9/12/1987م وانتفا�ضة الأق�صى التي انطلقت يف 27/9/2000م حيث
جريت كثري من االلعاب ال�شعبية لتنا�سب معطيات االنتفا�ضة مثل
اخلارطة وطيارات الورق وجي�ش وعرب وع�سكر وحرامية وغريها.

.2

2كذلك معاي�شة الطفل للظروف القا�سية من قبل �سلطات االحتالل
وعمليات احل�صار والتجويع واملداهمة واالعتقال �أثرت على ممار�سة الطفل
للألعاب ال�شعبية يف اخلالء �أو خارج البيت .

.3

3كما �أن ال�سلوك اجلمعي يت�أثر بالظروف املحيطة  ،وهذا اجلانب الرتاثي ت�أثر
بالإحداث التي يغلب عليها الطابع االنفعايل وامل�شاعر احلزينة .

.4

�4إن ميدان ال�سلوك اجلمعي الثورات والإ�رضابات واالحتجاجات وهو جوهر
التفاعل بني الإفراد يف موقف اجتماعي معني.

.5

5طغيان احلديث ال�سيا�سي والن�ضايل والتفكري يف ابتكار �أ�ساليب جديدة
ملقاومة االحتالل  ،من �أجل �إعادة الثقة يف الأنا الفل�سطينية.

.6
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و�أن النمط القيادي يف حالة اال�ستقرار يختلف عنه يف حالة الطوارئ.

التوصيات :
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة والتحليالت التي عر�ضها الباحث
لتف�سري النتائج ف�إن الباحث يو�صي مبا يلي:
أوال:التوصيات العامة:

.1

1و�ضع خطة لإحياء االلعاب ال�شعبية من قبل الدوائر الر�سمية احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتفعيلها.

.2

2تعزيز االهتمام بالألعاب ال�شعبية لأننا يف ظروف �أحوج ما نكون فيها �إىل
ربط الطفل ببيئته وظروفه املحيطة.

.3

3عمل مباريات متخ�ص�صة لتكري�س االلعاب ال�شعبية.

ثانيا :التوصيات العلمية والبحثية والدراسات:

.1

�1إجراء درا�سة مقارنة بني االلعاب ال�شعبية والألعاب االلكرتونية والعاب
الفلربز واالتاري.

.2

�2إجراء درا�سات حتليلية بني االلعاب ال�شعبية يف فل�سطني وممار�ستها يف
الدول العربية ال�شقيقة والدول الأجنبية.

.3

3عمل درا�سات و�صفية ملدى ت�أثري البيئة اجلبلية والبيئة ال�ساحلية على
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�سيادة �أمناط ممار�سة االلعاب ال�شعبية.

المراجع والمصادر
.1

1د.خطاب ،عطيات حممد :التمرينات للبنات،ط– 1م�رص ،دار املعارف 1982م

.2

2الدجاين،ماهرة�:ألعاب املر�شدات(،ترجمة و�إعداد)،القد�س1989،م

.3

�3شم�شون،كمال:اللياقة البدنية و�أ�س�سها العلمية والعملية،ط1-رام
اهلل(جامعة بيري زيت)1986م.

.4

4د.عالوي،حممدح�سن:مو�سوعةالألعاب الريا�ضية،ط،1القاهرة-دار
املعارف1977م.

.5

5اللبابيدي،عبد الكرمي ،واخلاليلة،عفاف�:سيكلوجية اللعب ،عمان-دار
الفكر1990م.

.6

6جرادات�،إدري�س حممد �صقر:الألعاب ال�شعبية “الفلكلورية”يف
فل�سطني،ط،2مركز الوطن-اخلليل1999م.

.7

7د .الربغوثي ،عبد اللطيف :القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني  ،اجلزء
الأول-اجلزء الثالث 1987-1993-1998،م.

.8

8عليان,ربحي م�صطفى:حياة الأطفال و�ألعابهم يف القرية
الفل�سطينية،ط،1رام اهلل،دار ال�سالم للن�رش والتوزيع،ني�سان 1999م.

.9

9بدون م�ؤلف،احلق يف اللعب-لعبة الكرة احلمراء للأطفال-ط،2مكتب
ال�رشق الأو�سط الإقليمي ملنظمة احلق يف اللعب-الأمم املتحدة-2005م.

الدوريات والمجالت

.1

�1أعداد جملة الرتاث واملجتمع  ،جلة الأبحاث االجتماعية والرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني  -جمعية �إنعا�ش الأ�رسة  ،عدد .1-30

.2
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ال�شعبي يف �سعري من عدد. 1-12

المالحق:

ملحق رقم --1االلعاب ال�شعبية
ملحق رقم � --2أحاديث نبوية يف االلعاب
ملحق رقم --3مقوالت يف االلعاب
ملحق رقم� --4صور وكاريكاتري للألعاب
-----------------ملحق رقم --1الألعاب ال�شعبية
ملحق رقم ()1اقعد وقف
جنس الالعبين  :الذكور والإناث .
هدف اللعبة � :شد االنتباه والرتكيز .
المكان  :يف ال�ساحات العامة �أو يف فناء املنزل .
الزمان  :يف النهار .
شخوص اللعبة � :أعمار امل�شرتكني  :من � 6-12سنة .
وعددهم � 6 :أ�شخا�ص فما فوق .
لوازم اللعبة  :ال حتتاج �إىل مواد .
كيفية تعلمها  :باملالحظة والتقليد .
إجراءات تنفيذها ( خطواتها ) وقواعدها  ،وصفها :

.1

1وجود جمموعة من الأطفال  ،يقفون على خط م�ستقيم  ،وقائد لهم
ي�صدر توجيهاته � ( :أقعد  ،اقف ) �أو ( قف � ،أقعد  ،اقف ) .

.2

2على الأطفال تطبيق ما يقول القائد ب�رسعة كبرية  ،فمن مل ي�ستطع
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التطبيق �أي �إذا قال القائد قف وجل�س الطفل فانه يخرج من اللعبة ،
وهكذا حتى يبقى واحد  ،فيكون الفائز .
الظروف البيئية المحيطة  :حركات �رسيعة ت�شري �إىل الوقوف �أو اجللو�س  ،وكذلك بع�ض
الألفاظ من القائد مثل ( �أقعد  ،اقف ) .
ملحق رقم ()2أولك يا اسكندراني

جنس الالعبين  :الذكور .
هدف اللعبة  :املتعة و�إدخال البهجة والفرح �إىل النفو�س .
المكان  :يف ال�ساحات العامة  ،يف القرى واملخيمات .
الزمان  :يف الليل والنهار ويف ف�صل ال�صيف .
شخوص اللعبة � :أعمار امل�شرتكني  :من � 7إىل � 14سنة .
عددهم � 5 :أطفال .
لوازم اللعبة  :ال حتتاج �إىل مواد .
كيفية تعلمها  :عن طريق املالحظة واملمار�سة .
إجراءات تنفيذها ( خطواتها )  ،وقواعدها  -وصفها -:

.1

1جمموعة من الأطفال يقفون ب�شكل م�ستقيم يف و�سط ال�ساحة .

.2

 2يقوم �أحد الالعبني باالنحناء بو�ضع يديه على ركبته ح�سب القرعة .

.3

 3يقوم بقية الالعبني بال�صف وراء بع�ضهم البع�ض .

.4

 4يرك�ض الالعب الأول باجتاه ال�شخ�ص املنحني وي�ضع يديه على ظهره ويقفز
 ،ويقول � :أولك يا ا�سكندراين  ،ويقول املنحني  :ثانيك يا �أبو العيون الغزالين
 .وهكذا ت�ستمر حتى انتهاء عدد الأطفال حتى �أحدهم ظهر املنحني ،
فيحل حمله .
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� :أ�صوات و�صخب و�صحيح  ،برتديد عبارات “ �أولك يا

ا�سكندراين” ثانيك يا �أبو العيون الغزالين .

ملحق رقم ()3أو -يو  -تي “ خارج اللعبة “

OUT
جنس الالعبين  :الذكور لأنها متيل �إىل العنف .
هدف اللعبة  :تنمية ذكاء الطفل  ،والتخل�ص من املواقف املحرجة .
المكان  :خارج �أو داخل املنزل .
الزمان  :متار�س يف النهار .
شخوص اللعبة � :أعمار امل�شرتكني  :من � 8-12سنة .
وعددهم  9 :فتيان .
لوازم اللعبة  :طابة  +عدد من الأطفال .
كيفية تعلمها  :باملالحظة واملمار�سة .
إجراءات تنفيذها ( خطواتها ) قواعدها -:

يقف الأطفال يف مكان حم�صور وي�ستعدون  ،ويقوم �أحدهم ب�رضب الكرة
بالأر�ض ويقول
“ �أو يو تي “ ويتبادلون قذف الكرة باليد و�إذا مل�ست الكرة قدم �أحدهم يخرج
من اللعبة وهكذا حتى يبقى واحد  ،يكون الفائز .
الظروف البيئية املحيطة بها  :بع�ض الألفاظ مثل “ �أو يو تي “ �أي خارجا .
ملحق رقم ()4جيش وعرب يهود وعرب
جنس الالعبين  :ميار�سها الذكور .
الزمان  :م�ساء .
المكان  :الزقاق �أو ال�ساحات ال�صغرية �أو الكبرية .
هدف اللعبة  :بناء ت�صور لدى الأطفال عن ممار�سات اجلنود .
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شخوص اللعبة � :أعمار امل�شرتكني  :من � 6-13سنة .
وعددهم  :يرتاوح بني  10-15طفال .
لوازم اللعبة  :تكاليفها ب�سيطة فهي بحاجة �إىل �ساحة �أو ملعب وجمموعة من
الأطفال وخ�شبة متثل البارودة ( البندقية ) ع�صي وحجارة �صغرية .
كيفية تعلمها  :عن طريق املالحظة وال�رشح .
إجراءات تنفيذها ( خطواتها ) وقواعدها :

.1

1يتم تق�سيم الأطفال وتعريفهم ب�أدوارهم ح�سب عدد الأطفال فمثال حيال
 15طفال يكون التوزيع ح�سب الرتتيب التايل -:

(  15طفال عرب � 6 ،أطفال ميثلون اجلنود  1 ،جندي حار�س �سجن “ �سجان“ جنود
يف الدبابة  3 ،جنود للمطاردة ) .
.2

2بعد التوزيع ي�أخذ كل طفل مكانة  ،ومن ثم تبد�أ �أدوار اللعبة بحيث ينزل
الأطفال �إىل ال�ساحة  ،ويبد�أ ال�شبان برجم احل�صى على اجلنود  ،ويرد الأطفال
الذين ميثلون اجلنود ب�إطالق الر�صا�ص عليهم  ،ويكون ذلك عن طريق حتريك
اخل�شبة  ،التي متثل البارودة  ،و�إطالق �أ�صوات بتمثيل الطلقات .

.3

3يبد�أ الأطفال ( العرب ) بالهروب عند اقرتاب اجلنود واللحاق بهم ،ويقومون
بالقب�ض على �أحد الأطفال ،و�أخذه بالدبابة ،وو�ضعه يف ال�سجن.

.4

4يعود اجلنود ويطلقون النار  ،ويقع يف الأطفال العرب �شهيد  ،فيحملونه
بعيدا عن اجلنود.

.5

5بعد االنتهاء من �رضب احلجارة  ،وترديد بع�ض ال�شعارات  ،واعتقال �أحد
الأطفال العرب  ،وذهاب الأطفال اجلنود من ال�ساحة �إىل ال�سجن  ،وو�ضع
املعتقل حتت �إ�رشاف ال�سجان  .يظهر الأطفال ،وهم يحملون الطفل الذي
ميثل دور ال�شهيد ،ويرفعون خ�شبة ،عليها مر�سوم علم فل�سطني ،ويبد�أ
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الأطفال برتديد ال�شعارات ،وعمل امل�سرية واللف يف ال�شوارع وال�ساحات،
ومن ثم يتوجهون �إىل مكان خا�ص لدفن ال�شهيد.
يتوجه االطفال املمثلون لدور ال�شبان �إىل مركز الدورية و�إلقاء احل�صى عليها
 ،ومن ثم يقوم الأطفال اجلنود بفر�ض منع التجول  ،وهكذا …
الظروف البيئية املحيطة� :أغان معينة لل�شهيد ،و�شعارات معادية للجنود،
وعلم ،جنازة ال�شهيد وهم يرددون الهتافات وال�شعارات:
.1

1يا �أم ال�شهيد زغردي كل ال�شباب �أوالدك.

.2

2يا �أم الأ�سري متردي

.3

3بالروح بالدم نفديك يا �شهيد.

.4

4يا �شهيد ارتاح ارتاح

.5

5يا �شباب �إلتمو �إلتمو

املوت وال املذلة.
و�إحنا نوا�صل الكفاح.
هذا الثائر �ضحى بدمه .

ملحق رقم ()5طيارات الورق

جنس الالعبين  :الذكور .
المكان � :ساحة عامة �أو مالعب �أو خالء .
الزمان  :بعد الع�رص حتى الغروب يف ف�صل ال�صيف والربيع .
شخوص اللعبة � :أعمار امل�شرتكني  :من � 7-15سنة .
عددهم  2 :ف�أكرث .
لوازم اللعبة � 3 :أغ�صان من ال�شجر منظفة ( البو�ص ) كي�س �سميك من النايلون
�أو الورق  +قطع قما�ش  +طبة حيطان �أو خيط طويل .
كيفية تعلمها  :عن طريق املالحظة واملمار�سة .
إجراءات تنفيذها ( خطواتها ) وقواعدها :

.1

1ق�ص الأغ�صان الثالث ب�أطوال مت�ساوية  ،وتثبيتها مع بع�ضها البع�ض

505

م�ؤمتر الفن والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث

“واقع وحتديات”

على �شكل مثلثات متنا�سقة  ،وتثبت باخليط .
.2

 2ق�ص الورق على قدر م�ساحتها  ،وتثبيتها بر�ؤو�س الأغ�صان .

.3

 3ق�ص قطعة قما�ش غري �صاحلة لال�ستعمال ت�سمى “ ذنب �أو ذيل “ من �أجل
م�ساعدة الطائرة على الطريان.

.4

 4امليزان :وهو عبارة عن خيط ي�سبه امليزان ون�ضعه من اخللف ،ويكون على
�شكل مثلث ثم يركب ذيل الطائرة.

.5

 5الذيل :قطع من القما�ش تربط مع بع�ضها البع�ض ،بحيث ال تزيد عن
خم�سة �أمتار.

.6

 6تبارز �أكرث من واحدة يف �صناعتها وكذلك يف جتربتها وارتفاعها.

ملحق رقم  --2أحاديث نبوية في األلعاب

•روحوا عن النف�س �ساعة بعد �ساعة ف�إن النفو�س �إذا كلت عميت�-أو �صدئت
•علموا �أوالدكم ال�سباحة والرماية وركوب اخليل.
•حتى تعلم يهود �أن يف ديننا ف�سحة.
•ارموا ف�إن �أباكم كان راميا.
ملحق رقم --3مقوالت في األلعاب

•يظل اللعب واخليال هما �أدوات اللعب الأ�سا�سية الناجعة للأطفال الذين
ميرون بتجارب �صعبة عند مواجهتهم جلنود االحتالل-رايا لينا بوناميكي.
•�إن الطفل الفل�سطيني �إذ يت�سلح بهذه الألعاب فغنه يقابل العدو
ويت�صدى لقمعه ويخو�ض املعركة-رايا لينا بوناميكي.
•اللعب و�سيلة النتزاع املخاوف وعالج الأمرا�ض النف�سية  ،ويف اللعب حلظات
الواقع التي ت�صقله وحت�صنه باملناعة �ضد ال�رضبات وال�صدمات ومتنحه
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القدرة على اخلروج من امل�أزق واملواقف ال�صعبة التي ال بد �أن تواجه احلياة-
رايا لينا بوناميكي.
•اللعب و�سيلة لتجديد الن�شاط والرتفيه حني ي�شعر الفرد بالتعب والإجهاد
والعمل-الزارو�س.
•اللعب رمز لل�صحة العقلية�-سوزان ايزك�س.
•يجب تنظيم ممار�سة الألعاب اجلماعية للأطفال الك�سولني الثقيلي
احلركة-حامد زهران.
•من خالل اللعب يتعلم الأطفال الكثري عن �أنف�سهم وعن رفاقهم وتتاح
لهم فر�صة حتقيق املكانة االجتماعية-حامد عبد ال�سالم زهران.
•للعب قيمة عملية�-أفالطون.
•�رضورة ت�شجيع الأطفال على اللعب بالأ�شياء التي ي�ستعملونها�-أر�سطو
•ال�ضحك مبثابة داللة على اللعب وهو �رضوري لن�شاط االجتماعي –جيم�س
�سايل.
•يعتمد اللعب التعاوين على الأعمال الأكرث �صعوبة-جيزل.
•اللعب يقوى باحلوافز الثانوية-هلHULL-
•االختبارات اال�سقاطية ت�ستخدم اللعب للك�شف عن ال�شخ�صية-
الرور�شاخ
•لعب ال�شخ�ص و�سيلة للتعبري بكفاءة وفاعلية مع البيئة املحيطة-
وايت�سلوك الفرد يتوقف على املوقف الكلي الذي يجد نف�سه فيه-كريت
ليفني.
•اللعب الرمزي �أو االيهامي ميثل مرحلة الذكاء احلد�سية عند الطفل-جان
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بياجيه.
•اللعب و�سيلة الطبيعة يف الرتبية-جان جاك رو�سو.
•يق�ضي �أطفال البيئات الفقرية �أوقاتهم يف لعب غري موجه وغري مدعم من
�أ�رسهم مل�شاركتهم يف �أعبائها االقت�صادية-فوك�س.
•اللعب عن�رص هام لنمو ال�شخ�صية-مكري�ش.
•املوهوبون �ألعابهم �أكرث تنوعا وتف�صيال-تريمان.
•اللعب ن�شاط هدفه املتعة�-أ�سعد مرزوق.
•اللعب �أ�صل الفن-هربرت �سبن�رس.
•اللعب ي�ؤدي وظيفة تنفي�سية بتخفيف التوتر واالنفعاالت الناجمة عن
حتقيق الأماين والتي تتمثل يف �إعادة ت�شكيل الواقع�-سيجموند فرويد.
•اللعب ن�شاط ميار�سه الأ�شخا�ص بق�صد اال�ستمتاع�-شابلن.
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