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مقدمة الكتاب

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على خري  خلقه اأجمعني وبعد؛ 
فهذا هو الكتاب الثالث الذي ت�سدره كلية الفنون اجلميلة مت�سمنا الأبحاث 
ال�سعبي  والرتاث  للفن  الثالث  املوؤمتر  يف  الباحثون  به  �سارك  التي  والدرا�سات 
الفل�سطيني )واقع وحتديات(. وحتر�ش الكلية يف اأعقاب كل موؤمتر على اأن ت�سدر 
للقراء ما تداوله الباحثون فيه من اآراء واأفكار جاءت يف اإطار املحاور التي �سبق 
الإعالن عنها اإبان التح�سري للموؤمتر؛ وذلك من باب تعميم الفائدة واإطالع اأكرب 

�رشيحة من املثقفني على اأن�سطة الكلية وفعاليات املوؤمتر.
اللجنة  الفتتاحية: كلمة  اجلل�سة  األقيت يف  التي  الكلمات  الكتاب  ويت�سدر 
اأ.د. يحيى جرب، وكلمة الدكتور ح�سن نعريات؛ عميد  األقاها  التح�سريية التي 
كلية الفنون، تلتها كلمة راعي املوؤمتر الأ�ستاذ الدكتور رامي حمد اهلل، فكلمة 
�رشكة  ممثل  ال�سيد  كلمة  ثم  الربغوثي،  �سهام  ال�سيدة  الثقافة  وزيرة  معايل 

جوال التي تولت متويل املوؤمتر.
ويت�سمن الكتاب مواد متنوعة مما �سارك فيه الباحثون؛ فمن ورقة تتناول الآلت 
املو�سيقية القدمية يف فل�سطني اإىل اأخرى تدور حول اأهمية الألعاب ال�سعبية 
احلوارية عند الأطفال يف الوطن العربي، واأخرى تدور حول امل�سطلحات ال�سعبية 

يف املو�سيقى الفل�سطينية  اإىل نقو�ش الثوب الفل�سطيني وغريها.
كما ت�سمن الكتاب الأبحاث التي قدمت يف اجلل�سة الثانية نذكر منها على 
عراقة  الظاهرية  بلدة  يف  الرتاثية  ال�سعبية  الألعاب  احل�رش؛  ل  املثال  �سبيل 
واأ�سالة؛ درا�سة فل�سفية اجتماعية نف�سية للباحث الدكتور عطا اأبو جبني،  
لالأ�ستاذ  علمية  درا�سة  اأمنوذجاً؛  الن�ساء  اأغاين  فل�سطني:  يف  ال�سعبي  والأدب 
خليفة جاد اهلل، عالوة على بحث تناول املقامات واملزارات يف نابل�ش بني املوروث 
نحو ما يت�سح يف فهر�ش  والرتاثي للدكتور جرب خ�سري وغري ذلك على  الديني 
األ  الكتاب. ومل جنتهد يف تدقيق مادة الباحثني اكتفاء مبا قاموا به هم، واآثرنا 

نتدخل يف �سياقها  مكتفني بتنظيمها وتن�سيقها واإخراجها اإىل حيز الوجود.
واهلل من وراء الق�سد،

 د. ح�سن نعريات
عميد كلية الفنون اجلميلة

 



كلمات الجلسة االفتتاحية
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األقاها: اأ.د. يحيى جرب

معايل وزيرة الثقافة

ال�سادة الأمناء

�سعاد الأ�ستاذ الدكتور رئي�ش اجلامعة، راعي املوؤمتر

الأخ ممثل �رشكة جوال املحرتم

 الإخوة والأخوات امل�ساركون و  احل�سور

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد

بكم، يف  اأرحب  اأن  وبا�سمي  التح�سريية  اللجنة  قي  زمالئي  با�سم  ي�رشين، 

م�ستهل فعاليات املوؤمتر الثالث حول الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني: 

الواقع والتحديات... الواقع املرير؛ والتحديات ال�رش�سة التي جتابهه.

 وياأتي هذا املوؤمتر يف مو�سمه من كل عام... متزامنا مع يوم الرتاث ال�سعبي 

عام؛  من كل  اأكتوبر  الأول  ت�رشين  �سهر  اأوائل  يف  الثقافة  وزارة  حتييه  الذي 

ومتزامنا مع اأكرب املوا�سم الفل�سطينية واأهمها، وهو مو�سم جني الزيتون، 

ولعل هذه املكانَة للزيتون هي التي جتعل �سجرته عدوا للم�ستوطنني؛ فهم 

يقطعونها  كلما �سنحت له الفر�سة... ل يرقبون يف ذلك اأعرافا ول قيما. 

فهل نعيد لهذا املو�سم قد�سيته؟ ونتخذ منه و�سيلة للمقاومة؟

 

 اأيها ال�سيدات وال�سادة؛

وقد حر�سنا يف اللجنة التح�سريية على اأن ن�سلك فعاليات املوؤمتر يف حماور 

واأن�سطة تختلف من عام لآخر؛  اآملني بذلك اأن نغطي اأكرب م�ساحة ممكنة 

حر�سنا  كما  ال�سعبي،  والرتاث  الفن  اإطار  يف  تندرج  التي  املو�سوعات  من 
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على تكرمي بع�ش املوؤ�س�سات والأعالم ممن لهم دور بارز يف خدمة الرتاث والفن 

والرتاث  الفن  لدور  تكري�سا  ذلك  يف  باأن  اللجنة  �سعور  من  انطالقا  ال�سعبي، 

ال�سعبي يف اإذكاء الروح الوطنية وتكري�سها.

 وقد اأكدت اللجة التح�سريية على ا�ستقطاب باحثني وكتابا من خمتلف اأرجاء 

اأن الفن والرتاث هما الأر�سية ال�سلبة التي  الوطن، ومن خارجه؛ ذلك لعلمنا 

ومن  املواطن؛  ل�سخ�سية  الرئي�سية  املكونات  وترت�سخ  الأفكار.  فوقها  تختمر 

هنا جاء احلر�ش على ا�ستمرار هذا املوؤمتر، وتو�سيع دائرة فعالياته عاما بعد عام، 

الوطنية، وعالمة  الهوية  ت�سكيل  لي�سبح �سنة معتادة، ومعلما على طريق 

فارقة يف �سجل جامعة النجاح..... احلافل بالأن�سطة والفعاليات اخلالقة.

اأيها ال�سيدات وال�سادة؛ 

اأرحب بكم جمددا با�سم اللجنة التح�سريية، واأرجو اأن ت�سعدوا معنا بفعاليات 

هذا املوؤمتر.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معايل وزيرة الثقافة 

الأخت �سهام الربغوثي املحرتمة

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور رامي حمد اهلل رئي�ش اجلامعة املحرتم

ال�سيد عالء حجازي /مدير اإدارة املبيعات/ ممثل �رشكة جوال املحرتم

الإخوة الباحثون وال�سيوف الكرام مع حفظ الألقاب وامل�سميات املحرتمون

ال�سيدات وال�سادة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأبناءُ  اإليه  اأرحُب بكم يف هذا ال�سباح ِ اجلميِل امل�رشِق بالأمِل الذي يتطلُع 

�سعبـِنا الفل�سطيني يف اإقامِة دولتِه امل�ستقلِة على اأر�سِه الطيبِة املباركِة 

اأر�ِش الآباءِ والأجداد، الأر�ش التي �سكنوها منُذ فجرِ التاريخ، حيث جاءَ هذا 

ليُظهرَ معامَل وتراث وثقافَةَ وفنَّ هذا ال�سعِب امل�ستهدِف من قبِل  املوؤمترُ 

هناك  ولكّن  وتزويرَه،  تدمريَه  وحتاوُل  تهددته  التي  الأخطارََ  ويبنَيَ  املحتلني، 

اإخوة باحثني اأدركوا اأهمية هذه الهجمِة املربجمِة من قبلهم حيث �سكلوا 

اأجل احلفاِظ على ما تبقى من هذا الرتاِث الذي يج�سد  اأمامهم من  �سداً 

وير�سخ الهوية الوطنية.

اجلميلة،  الفنون  كلية  يف  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�سي،  عن  فبالأ�سالة 

على  الثالثة  لل�سنة  املوؤمترِ  هذا  عقد  نف�سها  على  اأخذت  التي  الكلية 

معايل  وم�ساركة  اجلامعة  رئي�ش  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  وبرعاية  التوايل 
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ين �َسيكوُن لهما الأثر الكبري يف اإجناح هذا املوؤمتر كما كان يف  وزيرة  الثقافة الذَّ

املوؤمترات ال�سابقة وحتقيق اأهدافه، فقد قطعنا عهداً على اأنف�سنا اأن نبقى 

نعمُل ونعمُل ول نلتفُت اإىل اخللف لأّن توجيهاتِكم قد اأنارت لنا الطريق التي 

ال�سعب  هذا  وثقافة  هوية  يج�سُد  الذي  الرتاِث  هذا  خدمُة  وهي  �سلكناها 

املرابِط على هذهِ الأر�ش ِ الطيبة.

با�سمهم جميعاً، نرحُب بكم اأجمَل ترحيب، ون�سكرُ ح�سوركم واهتماَمُكم 

برتاثنا الغايل لأنه بالن�سبة لنا �ساهٌد من �سواهِد تاريخنا وعراقِة ح�سارتِنا 

دولتنا  باإقامِة  امل�رشَق  امل�ستقبَل  وتبني  واحلا�رشِ  املا�سي  على  توؤكُد  والتي 

الأر�ِش وعا�سمتُها القد�ُش ال�رشيُف  الذي روى ثراه دماء  امل�ستقلِة على هذهِ 

الذي عاد جثمانه  زنط  اأبو  البطل حافظ  ال�سهيد  راأ�سهم  وعلى  ال�سهداء، 

اأر�ش الوطن بعد خم�سة وثالثني عاماً  من ا�ست�سهاده فاإىل جنات اخللد  اإىل 

مع الأنبياء وال�سديقني وال�سهداء ول نن�سى اأ�رشانا البوا�سل الذين ي�رشبون 

لتحقيق  والتاأييد  الدعم  كل  لهم  نقدم  الحتالل  �سجون  يف  الطعام  عن 

مطالبهم العادلة.

الأخوات والإخوة:

ال�سعبي  الرتاث  يوم  مبنا�سبة  احتفاءً  جاءَ  الثالث  املوؤمترِ  هذا  انعقاد  اإن 

الفل�سطيني الذي نحتفُل به كلَّ عام حيث ت�سمَن هذا املوؤمترُ على  حماور 

تخدُم تراَث وثقافَة هذا الوطِن من خالل الأبحاِث والدرا�سات التي تعالُج ق�سايا 

ح�سا�سًة لها عالقٌة بتاريخ وجذور هذا الرتاِث، لأننا ل نتحدث عن تركة عفا 

عليها الزمن، بل نتحدث عن ما�سي وحا�رشِ هذا الوطن الغايل علينا جميعا،  

و�سار هذا املوؤمتَرُ من جناح ٍ اإىل جناح حتى و�سلت �سمعته و�سورةُ ر�سالتِه اإىل 
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دول �سقيقه، ففي هذا العام و�سلت م�ساركات من باحثني من دول �سقيقٍة، 

ب�سكل  والفل�سطيني  عام  ب�سكل  للرتاِث  وخدمتهم  بكتاباتهم  معروفني 

بها  خرَج  التي  والتو�سياِت  املوؤمترِ  انعقادِ  اأهميِة  على  ونوؤكد  هذا  خا�ش، 

الباحثوَن من املوؤمترِ الثاين ومن �سمنها طباعُة كتٍب تُعنى بالرتاِث والفنون 

ون�رشها، وقد تبنت جزءاً منها معايل وزيرةِ الثقافِة ونفذتها حيُث اأوعزْت اإىل 

دائرةِ  املطبوعاِت والن�رشِ بطباعِة كتاِب الفنوِن ال�سعبيِة الفل�سطينية الذي 

يحوي على العديِد من احلرِف وال�سناعاِت التقليديِة ال�سعبيِة الفل�سطينيِة 

والذي يخدم طلبَة اجلامعاِت واملهتمني برتاِث وفنون هذا الوطن، كلُّ ال�سكرِ 

والتقدير اإىل معايل الوزيرة واإىل الإخوة يف دائرة الن�رش واملطبوعات على اجلهودِ 

التي بذلوها يف اإجنازِ هذا العمِل امل�رشِّف، 

جمعياٍت  تكرميُ  العام  هذا  يتم يف  اأن  التح�سريية  اللجنُة  ارتاأت  وقد   

واأ�سخا�ٍش قاموا بدورٍ ريادي يف خدمِة هذا الرتاث، حيث �سنكرم اليوم جمعية 

اإنعا�ش الأ�رشة يف مدينة البرية ممثلة مبديرتها ال�سيدة فريدة العارف وكذلك 

الدكتور �سكري العراف من داخل اخلط الأخ�رش تقديراً جلهودهم يف خدمِة 

الرتاِث ال�سعبي الفل�سطيني.

والفن م�سوؤولية  والثقافة  الرتاث  اأن املحافظة على هذا  التاأكيد على  واأودُ 

جميعاً  م�سوؤولوَن  فنحُن  واإن�سانياً،  اأخالقيا  والتزاما  وقومية،  وطنية 

متَّ  حيُت  عليه،  واملحافظِة  اإحيائِِه  يف  للم�ساركِة  وموؤ�س�ساٍت  اأ�سخا�ساً 

موؤخراً بتوجيهاٍت من معايل وزيرة الثقافة، وحر�ساً منها على ن�رشِ الوعِي بني 

املثقفني للحفاظ على هذا الإرث، مت ت�سكيُل املجل�ِش ال�ست�سارِي الثقايفِ يف 

حمافظِة نابل�ش ممثالً من عدة موؤ�س�ساٍت وجمعياٍت تُعنى بالثقافة والرتاِث 

الذي  املجل�ش  هذا  مع  يعملوَن  والذين  املوؤ�س�سات  هذه  اإحدى  ونحن  والفِن 
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اخذ على عاتِقِه م�سوؤوليَة الهتماِم بالرتاِث والثقافِة والفِن وتطويره يف هذه 

املحافظة حيث �ساركونا يف اإحياءِ فعاليات هذا اليوم با�ست�سافِة جمعياٍت 

الذي  الرتاثِي  املعر�ش  لإقامِة  الوطن  حمافظاِت  من  وحرفيني  وموؤ�س�ساٍت 

�سيتم افتتاحه على هام�ش املوؤمتر بعد النتهاء من هذه اجلل�سة، بالإ�سافة 

ن�ست�سيُف  والتي  اليوم  م�ساء  �ستقاُم  التي  الفنيِة  الأم�سيِة  فعاليات  اإىل 

فيها فرقاً فنيًة و�سعبيًة وفناننَي لإحياءِ هذا اليوم الرتاثي فاأهالً و�سهالً بكم 

حل�سور هذه الأم�سية.  

اأيها احل�سور الكرام:

با�ِسمي وا�سِم  اأتقدم  الوفاءِ،  باِب  اأطلت عليكم، فمن  اإن  اأ�ستميحكم عذراً 

اإجناِح هذه  �ساهم يف  اإىل كل من  والتقدير  بال�سكر  الفنون  زُمالئي يف كلية 

التظاهرة، واأخ�شُّ بالذكرِ معايل وزيرة الثقافِة و�سحبها الكرمي، والتي عوَّدتنا 

دائماً اأن ت�ساركنا ن�ساطاتنا، لها منا كلُّ ال�سكر والتقدير، واإىل الإخوةِ ممثلي 

لهم بح�سور افتتاِح هذا  والأجهزةِ على تف�سُّ املوؤ�س�ساِت الر�سميِة والدوائرِ 

املوؤمتر.

واإىل �سعادة اأع�ساء جمل�ش الأمناء، واإىل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور رئي�ِش اجلامعة 

ونوابِه وم�ساعديِه، وعمداءِ الكليات، واأع�ساءِ الهيئة التدري�سية والإدارية، واإىل 

اأهداِف هذا املوؤمتر، وكذلك الزمالءِ  اأ�سهموا يف حتقيِق  الباحثني الذين  الإخوةِ 

والأم�سيِة  الرتاثي  للمعر�ِش  املنظمني  والإخوة  التح�سريية،  اللجنِة  اأع�ساءِ 

الفنية، واإىل الداعمني لهذا املوؤمتر �رشكِة جوال لهْم منا كلُّ ال�سكرِ والتقديرِ 

على هذا الدعم، واإىل كلُّ الزمالءِ الذيَن �ساهموا يف التح�سريِ لفعالياِت هذا 

املاليِة  والدائرة  وامل�سرتياِت  اللوازِم  ودائرةِ  امِة  العَّ العالقاِت  دائرةِ  من  املوؤمترِ 
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منا  لهم  اجلامعة  دوائر  وجميِع  اجلامعة  واأمِن  اخلدماِت  ودائرة  الإعالِم  ومركزِ 

ال�سكر والتقدير.

اأ�سكركم مرة اأخرى على ح�سوركم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ي�سعدين اأن نلتقي اليوم يف املوؤمتر الثالث للفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني 

الوطنية  النجاح  جامعة  رحاب  يف  جميعاً  بكم  اأرحب  واأن  وحتديات(  )واقع 

التي اآلت على نف�سها اأن تقوم بر�سالتها نحو املجتمع توا�سالً مع الأهداف 

املن�سودة.

الأخوات والإخوة الكرام،

    اإن عقد هذا املوؤمتر ياأتي انطالقاً من اأن الرتاث يعترب هوية وثقافة الأمة ومبا 

اأن تراثنا يتعر�ش يف كل يوم اىل حماولت الطم�ش والتدمري اأكرث من غرينا فمن 

واجبنا ال�سري بالطريق املدرو�ش واملمنهج حلمايته، لأن تراثنا يعترب اإرثاً ح�سارياً 

نتاج  لأنه  الأر�ش  �سعوب  كل  بل  وامل�سلمني  والعرب  لفل�سطني  وتاريخيا 

ح�سارات قدمية اأ�سيلة عا�ست على ثرى بالدنا والأهم من ذلك اأن هذه البالد 

كانت حمطات مهمة للديانات ال�سماوية ن�ساأ فيها العلماء والتالمذة، هذا 

للكثري من احلروب والنزاعات، وموجات الهجرة، وبالتايل  الإرث جعلها هدفاً 

ا�ستطعنا احلفاظ على كثري من املوروث الرتاثي رغم كل املحاولت وانطالقاً 

من اأهمية الرتاث و�سعت الت�رشيعات والقوانني الدولية للحفاظ عليه لأنه 

يعترب اأر�سيف احل�سارات القدمية وجهود الآباء والأجداد.

    من منطلق التاأكيد على فل�سفة اجلامعة يف هذا امل�سمار فقد كان اإن�ساء 

التوثيق  مراكز  اىل  بالإ�سافة  الأوىل  الكليات  بني  من  اجلميلة  الفنون  كلية 

الرتميم  م�ساريع  من  كثري  يف  بفعالية  وامل�ساركة  واملتاحف  والتخطيط 

والإحياء واإيالء املخطوطات وجوانب الرتاث ودرا�سة التجديد يف جمالت الرتاث 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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انطالقاً من اأ�سالة القدمي لأن اجلديد يجب اأن يدر�ش ويتم فح�سه لإ�سافته اىل 

تراثنا للمحافظة على ما بقي من الرتاث الذي ي�ستحق رعاية اأ�سالته واأ�س�سه 

وعنا�رشه مهما كانت املحاولت ال�سلبية كالإخفاء وال�رشقة وغريها. ول نغفل 

العامل  بلدان  من  للوافدين  هاماً  اقت�ساديا  مورداً  ي�سكل  اأن  ميكن  الرتاث  اأن 

واإن  وغريها  والرتاثية  الدينية  الأماكن  اإىل  للحج  فل�سطني  اأر�ش  اىل  املختلفة 

اأهمية الرتاث تقت�سي املعاجلة التوثيقية والإعالمية لنقل ال�سورة ال�سحيحة 

اىل العامل باأ�رشه والنطالق يف ذلك من توعية اأبناء الوطن وخا�سة ال�سبان اىل 

�رشورة نقل ال�سورة ال�سحيحة والنا�سعة.

الأخوات والإخوة الكرام،

بال�سكر  واأتقدم  الكامل  النجاح  ملوؤمتركم  متنياتنا  مع  اأخرى  مرة  بكم  اأهالً      

والتقدير للزمالء رئي�ش واأع�ساء اللجنة التح�سريية واىل كل من �سارك بجهوده 

يف التح�سري لهذا املوؤمتر.

�سكراً للجميع، 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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الأخ د. رامي احلمداهلل املحرتم 

رئي�ش جامعة النجاح الوطنية 

ال�سيدات وال�سادة ، ايها املوؤمتر الكرمي 

ي�سعدين ان اكون معكم للعام الثاين على التوايل يف افتتاح موؤمتركم ال�سنوي 

جامعتكم  رحاب  يف  يقام  الذي  الفل�سطيني  ال�سعبي  والرتاث  للفن  الثالث 

الغراء.

ال�سخ�سية  على  احلفاظ  يف  هامة  قاعدة  الرتاث  ي�سكل  احل�سور:  ال�سادة 

الحتالل  اجلوانب يف �رشاعنا مع  احد  وهو  الروحية،  وقيمها  ل�سعبنا  الوطنية 

على الوجود والرتاث والثقافة واحل�سارة،  عمد الحتالل اىل �سلب تراثنا الوطني 

الفل�سطيني  احلق  رواية  عن  بديالً  املزيفة،   روايته  وفربكة  لنف�سه  واإدعائه 

احل�ساري والثقايف املمتد منذ اآلف ال�سنني.

الر�سمية  املخت�سة  اجلهات  تلزم  التي  الق�سايا  اأهم  من  ال�سعبي  تراثنا  يعد 

والأهلية والأكادميية واملخت�سني لدرا�سته وتفعيله يف حياتنا اليومية للحفاظ 

عليه، و�سيانة ال�سخ�سية الثقافية والوطنية لأن الرتاث ال�سعبي نتاج لتفاعل 

الن�سان مع الطبيعة واحلياه، بالتايل فاإن الرتاث ميثل حياة الن�سان الجتماعية 

وارتباطه باملكان.

اأقرت وزارة الثقافة م�ساريع وبرامج وطنية تخدم تراثنا و�سيانته ودرا�سته، فقد 

فل�سطني،  وقرى  مدن  خمتلف  من  الفل�سطينية  ال�سعبية  احلكاية  جمع  مت 

اأخ�سائيني،  خرباء  واإ�رشاف  مهني  ب�سكل  املو�سوع  هذا  على  العمل  ويجري 

كذلك اأطلقت وزارة الثقافة م�رشوع ال�سجل الوطني للرتاث حيث مت جمع الرتاث 
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واجلمع يف  البحث  العمل لإطالق  ويجري  والزراعة،  بال�سيد  املتعلق  ال�سفاهي 

جمالت اأخرى، اإ�سافة اىل الت�سنيف والأر�سفة والتوثيق،  ويجري حالياً ا�ستكمال 

عدد من ور�سات التدريب يف جمالت تخدم الرتاث الفل�سطيني مثل اإ�ستحداث 

الت�ساميم اجلديدة لل�سناعات التقليدية ودرا�سة حالها متهيداً لعداد م�رشوع 

التدريب  وور�سات  عليها،  ويحافظ  ويدعمها  وال�سناعات  احلرف  يخدم  قانون 

التي ت�ستهدف قطاع املراأة واحلرف التقليدية وت�سويقها وتطويرها.

اأيها املوؤمتر الكرمي: ان احتفاءنا بالرتاث املنحدر اإلينا على هذه الر�ش هو حفاوة 

باإبداعات الأجداد وتثمني لكدحهم املنتج، ورثنا الرتاث املادي والروحي فح�سب، 

كما ورثنا حب الر�ش والتم�سك برتابها والعمل الفاعل عليها ك�رشورة للدفاع 

عن هويتنا الوطنية.

بهذا نعرب عن مت�سكنا بهويتنا احل�سارية وتراثها دون القعود عن مواكبة الثورة 

اأيامنا  الوطن، كل  بالر�ش  لنتم�سك  املا�سي  اإبداعات  ننقل  املعا�رشة،  التقنية 

حفاوة بالرتاث واإ�سافة عليه، واإبداع يجعل احلياة اأف�سل واأجمل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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نقاط حتدث للموؤمتر العلمي الفني الثالث للفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني

 )واقع وحتديات( 

يف جامعة النجاح الوطنية يوم الثنني املوافق 2011-10-10

ح�رشة الدكتور رامي حمد اهلل املحرتم رئي�ش جامعة النجاح الوطنية.

معايل ال�سيدة �سهام الربغوثي املحرتمة وزيرة الثقافة.

ال�سادة احل�سور مع حفظ الألقاب وامل�سميات.  

ا�سعد اهلل �سباحكم جميعاً بكل خري،،،

يف  الرئي�سي  وعماده  للثقافة  الأ�سا�سية  الركائز  والرتاث  الفن  ي�سكل 

ال�سعوب  اعتزاز  يف  ت�ساهم  التي  الرئي�سية  العنا�رش  وهي  املجتمعات، 

على  املجتمعات  تعمل  ولذلك  املختلفة،  مبجتمعاتهم  والرقي  باأنف�سهم 

احلفاظ على ثقافتها من الندثار لأنها  تعرب عن هوية ال�سعوب. 

ولبد من التاأكيد على اأهمية احلفاظ على الرتاث والفن الفل�سطيني، وذلك 

وم�سادرة  حتريف  من  وتراثنا  ثقافتنا  له  تتعر�ش  وما  املو�سوع  هذا  لأهمية 

من قبل الحتالل الإ�رشائيلي، بالإ�سافة لذلك اأن الحتالل يعمل على ن�سب 

يف  اأ�سا�سيا  عن�رشا  ليكون  لنف�سه،  الفل�سطيني  والرتاث  والفن  الثقافة 

اأنها جمتمعه  على  الفل�سطينية،  الأر�ش  على  الوجود  يف  عن حقه  الدفاع 

األقاها: اأ.عالء حجازي مدير دائرة املبيعات
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القدمي وله حق الوجود فيها.

ال�ساحة  على  الهامة  املوؤمترات  هذه  مثل  تنظيم  اأهمية  على  ن�سدد  واننا 

يف  واأهميتها  الفل�سطينية  بثقافتنا  العامل  لتعريف  وذلك  الفل�سطينية، 

الدفاع عن احلق الفل�سطيني يف الوجود، والأهم من ذلك تعريف اأبنائنا بثقافتنا 

بالهوية  ملعرفته  يفتقر  الفل�سطيني  املجتمع  من  عالية  ن�سبة  لأن  وذلك 

والثقافة الفل�سطينية.

كما قمنا يف الفرتة املا�سية بدعم ورعاية املهرجانات الثقافية الفل�سطينية، 

من  الفل�سطينية،  الفولكلورية  والغنائية  الرتاثية  للفرق  العون  يد  وتقدمي 

منطلق علمنا باأهميتها يف احلفاظ على تراثنا الفل�سطيني من ال�سياع. 

مثلنا  حتذو  كي  اخلا�ش  القطاع  ل�رشكات  قدوة  نكون  اأن  “جوال”  يف  ي�سعدنا 

املجتمع  اأبناء  على  بالفائدة  تعود  التي  واملوؤمترات  الن�ساطات  ورعاية  دعم  يف 

بقطاع  خا�ش  ب�سكل  الهتمام  بزيادة  وندعوهم  كما  وتنميته،  الفل�سطيني 

التعليم لأنه اأ�سا�ش الدولة ال�سليمة. 

بدور هام يف  تقوم  والتي  الوطنية  النجاح  بدور جامعة  ن�سيد  اأن  ولزاما علينا 

احلفاظ على الرتاث والفن الفل�سطيني، وذلك من خالل كلية الفنون اجلميلة، 

احلفاظ  يف  لدورها  الفل�سطيني  امل�ستوى  على  الكليات  اأهم  من  تعترب  والتي 

على الفن والرتاث وتنمية احل�ش الفني لدى اأبنائنا.

الأكادميي  ال�رشح  هذا  يف  دائماً  التي جمعتنا  ال�رشاكة  نعزز  اأن  اليوم  ي�سعدنا 
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املميز، والذي لطاملا جنح يف تخريج العقول املميزة على ال�ساحة الفل�سطينية 

والعاملية، كما وا�سمحوا يل اأن ا�سكر ادارة اجلامعة على ا�ست�سافتها لنا اليوم 

يف هذا املوؤمتر العلمي.
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محاور المؤتمر 

حضور الفن والتراث الشعبي في النصوص األدبية. المحور األول: 

المحور الثاني:  األدوات في الفن والتراث الشعبي )المرئي والمسموع(.

المحور الثالث: األلعاب الشعبية الفلسطينية.

• الأحاجي والألغاز يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني	

• املقامات واملزارات يف نابل�ش بني املوروث الديني والرتاثي	

• الأدب ال�سعبي يف فل�سطني اأغاين الن�ساء اأمنوذجاً درا�سة علمية	

• امل�سطلحات ال�سعبية يف املو�سيقى الفل�سطينية	

• الآلت املو�سيقية القدمية يف فل�سطني التاريخية	

• اأثاث وفرا�ش واأدوات البيت الفالحي الفل�سطيني	

• الرتاكم احل�ساري يف نقو�ش الثوب الفل�سطيني	

• اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية عند الأطفال يف الوطن العربي	

) فل�سطني- م�رش- ال�سعودية- دول اخلليج العربي( “ثقافة احلوار”

• الألعاب ال�سعبية الفل�سطينية – واقع وتطلعات	

• درا�سة 	 واأ�سالة  عراقة  الظاهرية  بلدة  يف  الرتاثية  ال�سعبية  الألعاب 

فل�سفية اجتماعية نف�سية

• درا�سة 	 فل�سطني  يف  الفلكلورية  ال�سعبية  لالألعاب  الرتبوية  الدللة 

و�سفية حتليلية ميدانية



ح�سور الفن والرتاث ال�سعبي يف الن�سو�ش الأدبية









25

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة

فل�سطني الجماد ، تاريخ جميد حافل بالبطولت والروائع والنكبات والنك�سات 

الفل�سطيني  ال�سعب  امة من المم مثلما عانى  ، ومل تعاين  والفراح والحزان 

والن�سان  الر�ش   ، فل�سطني  على  والعتداءات  وال�ستعمارات  فالحتاللت   ،

ينهار  مل   ، وذاك  هذا  كل  ومع  اليام    من  يوما  تنتهي  مل   ، واحلجر  وال�سجر 

، بل بقي �سامدا  يياأ�ش ومل ي�ستكني  ، ومل  الفل�سطيني ومل يرتاجع  ال�سعب 

واقفا مثلما ال�سجر تبقى واقفة �سامدة من البداية اىل النهاية .

لقد اخرتت ان يكون عنوان بحثي املقدم اىل موؤمتر الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني 

الحاجي واللغاز يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني

 ، ذكي   ، �سعب حي  هو  الفل�سطيني  �سعبنا  ان  على  التدليل  اجل  من  وذلك 

عبقري ، له تاريخ طويل ملئ وحافل بالذكريات والجماد ، وكذلك فان له انتاجات 

فكرية ح�سارية ثقافية قلما جتدها لدى �سعوب اخرى من �سعوب الر�ش .

ال�سلوب   ، الكرمي  موؤمتركم  اىل  ،املقدم  هذا  بحثي  اعداد  عند  اعتمدت  لقد 

والذي يعتمد على تقدمي احلقائق والفكار والحداث كما هي  البحت  العلمي 

دون تغيري او تبديل ، او دون الهتمام بالعواطف والحا�سي�ش ، فال�سلوب العلمي 

يف البحاث يعتمد على تقدمي احلقائق واظهارها وتو�سيفها كما هي ، وهذا هو 

ال�سلوب الذي اتبعته يف هذا البحث .
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التق�سيم على  واعتمدت يف هذا   ، ابواب  اىل عدة  البحث  بتق�سيم  لقد قمت 

مت�سوقا  القارئ  يجعل  ب�سكل  واملوا�سيع،  الفكار  والتدرج يف طرح  ال�سال�سة 

وهذا  يليه،   الذي  املو�سوع  اىل  يت�سوق  فانه   مو�سوعا  قراأ  كلما  انه  بحيث   ،

ال�سلوب يف البحاث اي�سا هو ال�سلوب الدبي الفني والذي يعتمد على مهارة 

الكاتب وخربته يف كتابة البحاث وقدرته على �سد القارئ اىل البحث ، ب�رشط ان 

يكون طرحه للمو�سوع او للمو�ساعات هو طرح جاد ، حقيقي ، ملتزم ، ويعتمد 

على طرح الفكار التي تهدف اىل زيادة ثقافة القارئ وثروته الفكرية .

لقد كان تق�سيم البحث اىل التايل ، اول لقد قمت بكتابة املدخل اىل البحث 

و�سميته - متهيد -  بدون ان اعتربه وحدة او ف�سل مو�سوعي وقمت بعدها بكتابة 

واللغاز  الحاجي  يتحدث عن  الول  الباب  ابواب فكان  اىل عدة  وجتزيئه  البحث 

واللغاز  الحاجي  الباب عن   الن�ساين وحتدثت يف هذا  الفكر  تنمية وتطوير  يف 

الريا�سة  وتطوير  تنمية  يف  دورها  حيث  من  الن�ساين  الفكر  وتطوير  تنمية  يف 

الريا�سة العقلية مهمة لالن�سان ول�سحته  ان  العقلية لالن�سان وذكرنا فيها 

العقلية والبدنية .  اما الباب الثاين فتحدثت فيه عن الحاجي واللغاز يف الرتاث 

واللغاز يف  الحاجي  انواع  الثالث عن  الباب  وحتدثت يف  الفل�سطيني  ال�سعبي 

يف  واللغاز  الحاجي  بتق�سيم  اعتمدت  حيث   ، الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث 

ورقمية  لغوية  والغاز  احاجي  اىل  تق�سيمها  اىل  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث 

وح�سابية وفكرية وب�رشية وفكاهية و�سمعية ولفظية ، اما الباب الرابع فكان 

للتو�سيات والنتائج والباب اخلام�ش فكان هو اخلامتة .
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والعر�ش  املو�سوع  البحث من حيث  هذا  وتوفقت يف  وفقت  قد  اكون  ان  ارجو 

واختيار العنوان وكذلك ارجو ان اكون قد �ساهمت يف تقدمي �سئ للثقافة والفكر 

الفل�سطيني  البداع  �سيئا من  اكون قد عر�ست  وان   ، الفل�سطيني  الن�ساين 

�سعبي  افراد  وراأ�ش  راأ�سي  رافعا  متباهيا  بذلك  واكون  املالأ  اىل  واظهرته 

ثقافتي  تنمية  يف  اهلل  رحمهم  واجدادي  ابائي  وانتج  ا�سهم  مبا  الفل�سطيني 

وثقافة كافة �سعوب الر�ش ، فان �سعبي الفل�سطيني كان ول زال معلما قائدا 

لكافة ال�سعوب العربية وال�سالمية والممية الخرى ، فقد ا�سهم الباء والجداد 

العلوم  العربية يف كافة جمالت  ال�سعوب  وتطوير  تنمية  الفل�سطينيون  يف 

الن�سانية الطبيعية والدبية واملهنية .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

متهيد

الرتاث ال�سعبي هو النتاج الفكري والثقايف واحل�ساري واللغوي والدبي  لل�سعب 

او لالمة بكاملها ، فاملثل ال�سعبي او احلكاية ال�سعبية او الق�سيدة او الغنية 

ال�سعبية او العادات والتقاليد املتبعة يف الفراح والتراح واملنا�سبات املتنوعة 

 ، حبكها  او  ان�سدها  او  الفها  الذي  هو  من  يحدد  ان  لحد  لميكن  �سعب  لي 

امل�سدر  ومعلوم  ال�سخ�سي  او  الذاتي  امل�سدر  جمهول  هو  ال�سعبي  فالرتاث 

العام مبعنى انه ل ميكننا معرفة من هو اول من الف تلك الق�سة او احلكاية او 

ال غنية ولكننا ن�ستطيع التاأكيد ان هذا املثل اأوهذه الغنية اأوهذه احلكاية هي 

من الرتاث ال�سعبي الوطني .

وقوة  وزخما  ثروة  العالمية  الشعبية  التراثات  اكثر  من  يعتبر  فانه  الفلسطيني  الشعبي  التراث  اما 

ويعود ذلك الى عدة اسباب يمكن اجمالها في التالي:

ال�سماوية . 1 الديانات  مهد  وهي  ومقد�سة  مباركة  ار�ش  هي  فل�سطني  ان 

الثالث ، ولذلك فانها تعترب حمج لكل امم العامل من اجل التربك والتقد�ش 

واحل�سول على الربكات اللهية عند زيارة فل�سطني ، ولذلك فقد تعاقب على 

زيارتها اللف املوؤلفة من كافة امم الب�رش، وقد لهم تاأثريا كبريا على ثقافة 

وح�سارة املجتمع الفل�سطيني ، مما زاده تنوعا وزخما وحيوية وقد ا�ستقر 

من هذه المم كثريا منهم يف فل�سطني ، �سواءا كانوا م�سلمني او م�سيحيني 

فامل�سلمني كانوا ياأتون اىل فل�سطني لزيارة امل�سجد الق�سى وقبة ال�سخرة 



29

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

وامل�سجد البراهيمي ال�رشيف ومنهم من كان ي�ستقر يف فل�سطني ول يعود 

كاملغاربة  املتعددة  الجنا�ش  من  الكثري  القد�ش  يف  يوجد  فهناك  بالده  اىل 

والحبا�ش والفارقة والهنود وكان ومازال لهم حارات خا�سة بهم وباعداد 

وعادات يف  افكار  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  اىل  فادخلوا  قليلة  لي�ست 

الكل وال�رشب والزيارات والفراح والتراح والزراعة وال�سناعة والتجارة من 

عادات بالدهم و�سعوبهم .

الخر . 2 هو  اثر  دول  عدة  من  فل�سطني  على  احلكم  ونظم  الحتاللت  توايل 

على الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني على مر الزمنة والع�سور، فقد كان كل 

حكم يدوم ع�رشات واحيان مئات ال�سنني على فل�سطني ،ولذلك كان لكل 

حكم تاأثريه اخلا�ش على ال�سعب الفل�سطيني وعلى ثقافته وعاداته وتراثه 

ال�سعبي لن هذا احلكم كان يجلب معه اجليو�ش والفراد وكانوا ميتزجون 

ال�سعب  و�ساهر  تزوج  من  ومنهم  الفل�سطيني  ال�سعب  يف  ويختلطون 

الفل�سطيني ، فادخلوا يف تراثنا ال�سعبي الفل�سطيني الكثري من عاداتهم 

وتقاليدهم .

مركزا . 3 املا�سي  القرن  وثالثينات  ع�رشينيات  يف  فل�سطني  بالدنا  كانت  لقد 

قات�ساديا مهما بينما كانت البالد والقطار العربية انذاك بالدا فقرية ، فقد 

موانئ  يف  للعمل  العرب  واملهاجرين  املواطنني  من  الكثري  اليها  ياأتي  كان 

اي�سا من ا�ستقر  ، ومنهم  حيفا ويافا ويف مزارع احلم�سيات يف فل�سطني 

بيننا يف فل�سطني فهناك  يعي�سون  ومازالوا  نهائيا  ا�ستقرار  يف فل�سطني 

الكثري من العائالت الفل�سطينية حاليا ولكنها قدمت اىل فل�سطني من 

م�رش ومن �سوريا ومن لبنان ومن املغرب ومن اجلزائر ومن الردن ومن كثري 

القادمني  العرب  واملواطنني  العائالت  ، وقد كان لهذه  العربية  من القطار 
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اىل فل�سطني تاأثريا ايجابيا على الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني اي�سا ، فقد 

ادخلوا اي�سا اىل تراثنا ال�سعبي الفل�سطيني الكثري من العادات والتقاليد 

من بالدهم ، فزاد تراثنا ال�سعبي الفل�سطيني تنوعا وزخما وحيوية .

ال�سعب . 4 ابناء  من  الكثري  هاجر  فقد  ال�سابقة  احلالة  من  العك�ش  وعلى 

وخا�سة  الر�ش  اقطار  اغلب  اىل  اخلم�سينات  بداية  منذ  الفل�سطيني 

منهم  عاد  وقد   ، واجلنوبية  ال�سمالية  المريكتني  واىل  العربي  اخلليج  اىل 

تلك  من  وثقاقات  وتقاليد  عادات  معهم  فاح�رشوا   ، اخرى  مرة  بالدنا  اىل 

ال�سعوب التي عا�سوا معها ، فزاد الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني تنوعا فوق 

تنوعه وزخما فوق زخمة وحيوية ا�سافة اىل حيويته التي يتمتع بها الرتاث 

ال�سعبي الفل�سطيني .

ان الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني ميتاز عن باقي تراثات ال�سعوب الخرى بالتزامه 

بالخالق والدب واحلكمة والتنوع فها عبارة عن ق�س�ش وحكايات واغاين وانا�سيد 

واحاجي والغاز وو�سائل ت�سلية وترفيه والعاب وعادات وتقاليد ومرا�سم افراح 

وامثال  و�رشب  واكل  ولبا�ش  وجتارة  و�سناعة  زراعة  وطرق  ومهن  وحرف  واتراح 

وحكم وغري ذلك من متطلبات احلياة اليومية لكل �سعب من �سعوب العامل.

ان الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني قد تاأثر بثقافات ال�سعوب العربية وغري العربية 

وكذلك فانه اثر اي�سا يف ثقاقات ال�سعوب العربية املجاورة لال�سبابا ال�سابقة 

التي ذكرناها يف بداية هذه املقدمة لهذا البحث املتوا�سع . 
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لقد تاثر التراث الشعبي باالحتالل االنجليزي واالسرائيلي تاثرا كبيرا من منظورين :

ا�سمه  . 1 جديد  �سئ  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  اىل  دخل  الول  املنظور 

والمثال  واحلكاية  والق�سة  ال�سعبية  الغنية  فوجدت   ، املقاومة  ثقافة 

واحلكم التي حت�ش على املقاومة الوطنية او متجدها ومتجد املقاومني منها 

ال�رشيح ومنها غري ال�رشيح خوفا من اجراءات الحتالل �سد من يردد هذه 

الغاين والق�س�ش واحلكايات الوطنية ’ وقد وامتال الرتاث ال�سعبي مبثل هذه 

الغنيات والق�س�ش واحلكايا والمثال من هذه الثقافة الوطنية .

اما املنظور الثاين لتاثر الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني بالحتاللت املذكورة . 2

هو حماولة طم�سه واخفاوؤه من قبل الحتالل ،  وخ�سو�سا ثقافة املقاومة 

او  ن�سيدة  ين�سد  من  كل  واعتقال  حب�ش  اىل  المر  و�سل  حتى  الوطنية 

ال�سعبي  الرتاث  يف  موؤثرا  عامال  الجراءات  هذه  فكانت   ، وطنية  ق�سيدة 

الفل�سطيني .

كما تاأثر الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني بالتكنولوجيا احلديثة كالتلفاز والراديو 

بالكتب  وكذلك  العاملية  العنكبوتية  ال�سبكة  والنرتنت  اليل  واحلا�سوب 

وال�سحف واملجالت ، حيث كان لهذه الو�سائل املادية احلديثة تاثريا �سلبيا عليه 

واغانيهم وت�ساليهم اىل  ال�سن  النا�ش من ق�س�ش اجلدات وكبار  ، حيث حتول 

هذه الو�سائل التكنولوجيه احلديثة ، مما اثر على الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني 

�سلبيا .

ال�سعبي  للرتاث  والعداء  والرهاب  الطم�ش  حماولت  كل  من  وبالرغم 
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، فانه بقي �سامدا ثابتا متنوعا حيويا زاخرا يزداد يوما بعد يوم  الفل�سطيني 

ثابتا  اهلل  �ساء  ان  و�سيبقى  وامثال وحكما  وانا�سيد  واغاين  وحكايات  ق�س�سا 

زاخرا هادفا اىل تعليم وتثقيف ال�سعب الفل�سطيني الثقافة امللتزمة بالدب 

والخالق والنظام .

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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الباب الول

دور الحاجي واللغاز يف تنمية وتطوير الفكر ال�سخ�سي الن�ساين

قدميا قالوا العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم ، وكانوا يق�سدون يف ذلك هو ان 

يحافظ الن�سان على �سحته البدنية ، اأي انه يجب ان ميار�ش الريا�سة البدنية 

و�سهولة حركته وحتركه  وليونة ع�سالته  ور�ساقته  للمحافظة على �سحته 

ال�سخ�سية واجلماعية بكافة  الريا�سة  الن�سان يعمل ومي�سي وميار�ش  ، فكان 

ا�سكالها من اجل ان يبقى ر�سيقا حيويا ويف �سحة جيدة .

ولكن ومبوازاة هذه الفكرة وهذه املمار�سات الريا�سية املنادى بها هناك مقولة 

اخرى وهي تقول 

العقل  ان  ذلك  يف  ويعنون  البدنية  الريا�سة  من  اهم  هي  العقلية  الريا�سة 

الن�ساين  بحاجة ما�سة اىل التفكري او اىل مقومات التفكري، وان ذلك يوؤدي اىل منو 

العقل وتطوره وحيويته  وحمافظته على قدرته على التفكري وحل امل�سكالت 

التي تواجه الن�سان يف حياته اليومية ، فقد اثبتت التجارب على مر ال�سنني 

ان ال�سخ�ش الذي ل ي�ستخدم عقله يف التفكري وحل امل�سكالت ، ي�سبح بعد 

فرتة من الزمن خامال ك�سول،  ل ي�ستطيع الو�سول اىل حل م�سكلة ب�سيطة 

او جمع رقمني �سغريين ، وال�سبب يف ذلك هو عدم ا�ستخدام العقل يف التفكري 

والدرا�سة والتعلم والتعليم .

وهي  الباب  هذا  من  الثانية  الفقرة  يف  عهنا  حتدثنا  التي  ال�سابقة  الفكرة  ان 
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ا�ستخدام العقل يف التفكري جعلتنا كا�ساتذة وخرباء وعاملني يف حقل الرتبية 

والتعليم والتعامل مع الطلبة ننادي ب�رشورة حتويل ا�ساليب التعليم يف بالدنا 

من ا�سلوب التلقني والب�سم وهو ما ي�سمى ال�سلوب القهري يف التعليم ، اىل 

ا�ساليب اكرث حداثة وتطورا وجناعة وهي ا�ساليب التعليم با�ستخدام العقل يف 

التفكري احلر وم�ساركة الطلبة يف التعلم عن طريق ا�رشاكهم يف املحا�رشات 

وال�سماح لهم بتح�سري الدرو�ش واملحا�رشات وامل�ساركة يف اللقاء وحل امل�سائل 

والتعليم عن طريق الرتكيب ، وهو ال�سلوب امل�سمى تربويا ا�سلوب را�ش رو�ش 

، وهي طريقة تربوية رائعة ، وتعود هذه الطريقة اىل ا�ستاذ تربوي فل�سطيني 

قدير وهو املفكر الفل�سطيني الكبريال�ستاذ خليل ال�سكاكيني املعروف لكافة 

رجالت الرتبية والتعليم يف فل�سطني والعامل العربي . 

ان فكرة الريا�سة العقلية وهي طريقة ا�سغال املخ او قل العقل الن�ساين يف 

م�سائل ريا�سية ح�سابية او لغوية او حركية او فكرية او فنية او بدنية توؤدي اىل 

منو املخ او العقل الن�ساين ، وبالتايل فان هذه املخ او العقل �سيكون قادرا على 

حل اأي م�سكلة تواجه الن�سان يف حياته العملية  وكذلك فان هذه الطريق او 

واخرتاعات جديدة يف  ابتكارات  قادرا على  الن�سان  الفكرية �ستجعل  الطرائق 

كافة ا�سناف وجمالت العلوم والداب الن�سانية والطبيعية .

لقد انتبه الغرب اىل هذه النظريات الرتبوية والعلمية فادخلوا اىل مناهجهم 
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عقول  وتنمية  حتريك  اجل  من  وذلك  واللغاز  الحاجي  من  كثريا   ، التعليمية 

الطلبة ، الأمرالذي يوؤدي اىل منو هوؤلء الطلبة وتطورهم ذهنيا وفكريا المر الذي 

ينعك�ش على املجتمع فيما بعد حيث يكون لدينا ا�سخا�ش اذكياء قادرين على 

حل م�سكالت املجتمع يف كافة جمالت احلياة .

ان الريا�سة العقلية هي مهمة جدا يف احلياة ال�سحية والنف�سية لكل ان�سان ، 

وذلك جت�سيدا ملقولة العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم واملقولة الخرى املوازية 

لها ان الريا�سة العقلية هي اهم من الريا�سة البدنية  . 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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الباب الثاين

 الحاجي واللغاز يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني

الحاجي واللغاز موجودة يف ثقافة كافة �سعوب الر�ش ، ولكنها تتفاوت من 

�سعب اىل �سعب ومن ار�ش اىل ار�ش ومن منطقة اىل منطقة وال�سبب يف هذا 

التفاوت يعود اىل مقدار وكمية تعلم وثقافة وح�سارة كل �سعب وامة من المم 

.

بل  مبئات  يزخر  فانه  ال�سعبي  وتراثه  ثقافته  فان   ، الفل�سطيني  ال�سعب  اما 

وان   ، واحلقيقية  وامللتزمة  والهادفة  واملتنوعة  الكثرية  واللغاز  الحاجي  والف 

او  انها لي�ست م�ستقاة  اأي  باملئة  هذه الحاجي واللغاز هي فل�سطينية مئة 

ماخوذة من ثقافات وتراثات �سعوب 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�سخ�سية .

ان ال�سبب او ال�سباب الذي يجعل الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني يزخر بالحاجي 

واللغاز يعود اىل التايل: 

لي�ست من . 1 املقولة  وان هذه  اخلارق  بالذكاء  الفل�سطيني ميتاز  ال�سعب  ان 



37

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

باب العن�رشية والنتماء املت�سدد والقوي يل كباحث فل�سطيني يف الرتاث 

اثبتتها  وواقعية،   اكيدة و�سحيحة  بل هي حالة  الفل�سطيني  ال�سعبي 

جتد  قلما  فانك    ، العامل  انحاء  كافة  يف  والتعليم  العلم  ميادين  كافة 

جامعة او مركز بحثي او �سحيفة او مركز درا�سات يف كافة انحاء العامل 

ال وجتد فيها �سخ�سا او ا�سخا�سا فل�سطينيني يعملون بها ، كم ان نتائج 

بها  يوجد  والتي  العامل  انحاء  كافة  يف  واجلامعية  املدر�سية  المتحانات  

نتائج  فيها  يحققون  الفل�سطينيني  الطالب  ان  جتد  فل�سطينيون  طالب 

متقدمة جدا على نظرائهم الطلبة من جن�سيات اخرى .

ان ال�سعب الفل�سطيني مل يكن يوما ذو مقومات اقت�سادية كبرية – �سواءا . 2

ذو مقومات  وامنا هو �سعب  او خدمية  زراعية  او  او جتارية  كانت �سناعية 

اقت�سادية زراعية ب�سيطة ولذلك فان غالبية افراد ال�سعب الفل�سطيني 

كانوا يعملون مبوا�سم زراعية او �سناعية حمددة ويبقون باقي ايام ال�سنة 

دون عمل ، ولذلك فانهم كانوا يف هذا الوقات الفراغية بدون عمل ميالأون 

اوقاتهم بالق�س�ش واحلكايات والأحاجي واللغاز بكافة ا�سكالها وانواعها 

يف  غريهم  من  اكرث  متخ�س�سني  افراد  او  انا�ش  يوجد  كان  فانه  واي�سا   ،

يقومون  ورمبا  ويعلمون  يحفظون  كانوا  انهم  مبعنى  واللغاز  الحاجي 

بتاأليف وابتكار الحاجي واللغاز وعر�سها على الخرين وكذلك كان يوجد 

انا�ش متخ�س�سني يف حل هذه الحاجي واللغاز اكرث من غريهم ، ويف كل 

واللغاز  الحاجي  وابتكار  حفظ  يف  املتخ�س�سني  ال�سخا�ش  فان  الحوال 

وكذلك النا�ش او الفراد الذين ي�ستطيعون حل هذه الحاجي واللغاز اكرث 

 . العبقرية  اىل حد  ي�سل  والذي  اخلارق  بالذكاء  ميتازون  كانوا   ، من غريهم 
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حيث ان هناك بع�ش الحاجي واللغاز ل ي�سطيع حلها من هم حاملي 

اعلى ال�سهادات اجلامعية يف الريا�سيات والفلك والفيزياء واللغة العربية 

وباقي العلوم الن�سانية والطبيعية الخرى .

ال�سعب . 3 ان  مبعنى  جتميعي  تراث  هو  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  ان 

فمن   ، الطراف  مرتامية  ار�ش  على  يعي�ش  ومازال   كان  الفل�سطيني 

ال�سمال ال�سعب اللبناين ذو الثقافة الفرن�سية الغربية ومن اجلنوب ثقافة 

العراب البدو �سكان �سيناء ومن الغرب ثقافة البحر حيث كان ي�سكن يف 

مدن ال�ساحل الفل�سطيني الجنا�ش وامللل املتعددة القادمني للعمل يف 

املوانئ والبيارات الفل�سطينية ، ومن ال�رشق �سكان �رشقي الردن فمنهم 

البدو العراب  البلقاء ومنهم  اربد وال�سلط ومنطقة  اهل احل�رش �سكان 

وهم جميعهم عرب اقحاح  م�سلمون ، فكانت ثقافة هذا ال�سعب ثقافة 

خمتلطة من كافة اجلريان العرب وهم اهل بالد ال�سام .

من  بالكثري  يزخر  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  ان  جتد  ال�سباب  هذه  لكل 

وذكاء  عقل  عن  تنم  والتي   ، واملعقدة  واحلقيقية  الهادفة  واللغاز  الحاجي 

خارق وعبقرية حقيقية ميتاز بها ال�سعب الفل�سطيني مبتكر ومبتدع هذه 

ن�سج عقل  ما تكون من  واللغاز غالبا  الحاجي  ان  . حيث  واللغاز  الحاجي 

ان�ساين او اخيل مل�سكلة ميكن ان حت�سل او ح�سلت او ان هذه الحجية او اللغز 

هي قد ح�سلت مع احد ال�سخا�ش فعال وحقيقة ، وقام بعر�سها على الخرين 

�سواءا قام بحل هذه امل�سكلة ام ل 

و�سنقوم يف الباب التايل التعرف على ا�سكال وانواع الحاجي واللغاز يف الرتاث 

ال�سعبي الفل�سطيني .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الباب الثالث

انواع  الحاجي واللغاز يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني

اول يجب التذكري باأن هذا البحث يف مو�سوع الحاجي واللغاز يف الرتاث ال�سعبي 

الفل�سطيني هو بحث واقعي علمي بحت ، يبحث يف انواع وا�سكال وا�سباب 

وجود وا�سباب اختفاء او �سعف ومقومات الحاجي واللغاز يف الرتاث ال�سعبي 

الفل�سطيني ، ولي�ش هو جتميع او قامو�ش لالحاجي واللغاز يف الرتاث ال�سعبي 

الفل�سطيني ، فان هذا العمل اأي جتميع الحاجي واللغاز وو�سعها يف قامو�ش 

خا�ش هي عملية بحاجة اىل جهد كبري وم�ساركة ا�سخا�ش عديدين من كافة 

ابناء ومناطق ال�سعب الفل�سطيني ، واننا �سوف ندعو من خالل هذه البحث يف 

باب النتائج والتو�سيات اىل ان�ساء قامو�ش لالحاجي واللغاز يف الرتاث ال�سعبي 

الفل�سطيني . 

ميكن للباحث يف هذا املو�سوع ومن خالل امل�ساهدة العملية والتعامل احلقيقي 

ال�سعبي  الرتاث  يف  واللغاز  الحاجي  تق�سيم  الفل�سطيني  ال�سعب  مع 

الفل�سطيني اىل الق�سام التالية: 

الفرد  قدرة  على  تعتمد  والغاز  احاجي  وهي   – ح�سابية  والغاز  احاجي   -1

على امل�سائل احل�سابية او الريا�سية وقد وجد يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني 

الريا�سيات  يف  اجلامعية  ال�سهادات  اعلى  حاملي  ي�ستطع  مل  والغاز  احاجي 
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، ولكن ا�ستطاع اجدادنا الب�سطاء والذين مل يدخلوا  والفيزياء والعلوم حلها 

يوما مدر�سة او جامعة حلها ومن ذلك المثلة التالية :

فا�سرتوه  الكهربائية  لالجهزة  مذياع من حمل  ل�رشاء  اثنان  ذهب   – االحجية االولى 

بع�رشة جنيهات فل�سطينية ، دفع كل واحد منهم خم�سة جنيهات فل�سطينية 

املذياع  ا�سرتيتم هذا  البيت واجههم احدال�سخا�ش بكم  . وعند ذهابهم اىل 

فقالوا له بع�رشة جنيهات ، فقال لهم انه غايل الثمن ، اعطوين املذياع لعيده 

اىل البائع او يخف�ش الثمن ، فاأخذ املذياع وذهب اىل البائع فقال له البائع يكفي 

، فاأخذ من  . خذ ثالثة جنيها اعيدها للم�سرتين  املذياع  �سبعة جنيهات ثمن 

البائع اجلنيهات الثالث ف�رشق جنيه لنف�سه واعاد لكل واحد منهم اأي الثنان 

جنيه .

يكون  الثنني  امل�سرتين  من  واحد  لكل  جنيه  ارجاع  بعد    – اللغز  او  الحجية 

كل واحد منهم دافعا اربعة جنيهات – اربعة جنيهات واربعة جنيهات يكون 

ثمانية جنيهات و�رشق الرجل جنيه يكون املجموع ت�سعة جنيهات ، اين ذهب 

اجلنيه العا�رش ؟

االحجية الثانية – حلام يريد ان يذبح 30 خروفا يف 30 يوم ب�رشط يذبح يف كل يوم عدد 

فردي فما هو العدد الذي �سيذبحه يف كل يوم ؟

القدرة  على  واللغاز  الحاجي  هذه  وتعتمد   – لفظية  والغاز  احاجي   -2

اللفظية لل�سخ�ش او قدرته على تكرار جمل وكلمات لعدد من املرات ب�سكل 

متكرر وبدون توقف وبدون تلعثم او غلط يف اللفظ ومن المثلة على ذلك :
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املطلوب من ال�سخ�ش تكرار هذه اجلمل او اللفاظ �سبعة مرات متتالية بدون 

تلعثم او غلط وب�رشعة    

• خيط حرير عحيط خليل 	

• �سم�ش �سم�ش �سم�ش �سم�ش �سم�ش �سم�ش �سم�ش 	

• جيت عادب بوكل يف اللب طريت الدب واكلت اللب 	

• �سجرة نت�ش جيت اتن�سها منتت�ست�ش 	

حيث تعتمد هذه الحاجي واللغاز على خفة   – احاجي والغاز حركية   -3

احلركة لل�سخ�ش �سواء من القاها او من هو مطلوب منه اداء هذا احلركات ومن 

المثلة على ذلك: 

• حتريك ا�سابع اليدين او القدمني وت�سكيلها با�سكال معينة كاأن جتعل كل 	

ا�سبعني بجانب بع�سهم البع�ش 

• حتريك اجلفون او العيون او اليدين او الرجلني او النحناء باجل�سم او التقلب 	

• و�سع اج�سام اوا�سياء يف اجليوب او ازالتها من اجليوب بخفة 	

احاجي والغاز تعتمد على املالحظة ودقة النظر   -4

– كاأن يطلب من ال�سخ�ش حل احجية او لغز من  احاجي والغاز ادبية   -5

خالل بيت �سعر او جملة او مثل ومن المثله على ذلك: 
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• حامل وحممول ونا�سف ومبلول اي�ش هو ؟     طبعا هو ال�سفينة 	

• مدينة �سورها  اأخ�رشوبيوتها حمراء و�سكانها �سود ما هي ؟     البطيخة 	

• ابوي ي�سلم عليك ويطلب منك 	 الولد اىل �ساحب الدكانة وقال له  ذهب 

ا�سي نوكل منه ونت�سلى منه ونطعمي احلمار منه وما نرمي�ش منه �سي 

؟    البطيخة 

احاجي والغاز فنية – وتعتمد هذه اللغاز على ر�سومات وا�سكال فنية   -6

ويوجد بها الغاز مثل اكت�سف الخطاء والفروقات بني الر�سمني املت�سابهني 

احاجي والغاز على �سكل العاب وريا�سات بدنية او فكرية – ويكون ذلك   -7

على  وتعتمد  الفراغ  وملئ  الت�سلية  منها  الهدف  ويكون  العاب  �سكل  على 

الذكاء والتفكري وا�ستخدام العقل ومن المثلة على ذلك يف الرتاث ال�سعبي 

الفل�سطيني:

مع  يكون  �سخ�سان  ويلعبها  مربعات  ت�سعة  عن  عبارة  وهي   – الضومنة  لعبة 

اللون ويبقى مربع فارغ ويبدا الالعبان  اربعة احجار خمتلفة  كل واحد منهم 

بتحريك حجره بحيث اذا حرك احد الالعبني حجره وتخطى حجر الالعب الخر 

اىل مربع بجانبه مقابله فارغ ويح�سل على حجر الالعب املقابل والذي تخطاه 

ويف نهاية اللعبة الذي ياخذ احجار مقابله اكرث هو الغالب

 

+++

+*

***
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الالعب اأ يبداأ بتحريك حجره الذي هو على �سكل ا�سارة اجلمع او الالعب ب يبداأ 

بتحريك حجره الذي هو على �سكل جنمه من موقعه اىل املوقع الفارغ فيقوم 

الالعب الخر بالقفز على احلجر الخر وتخطيه اىل املربع الفارغ واحل�سول على 

اكلت  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  يف  العملية  تلك  وت�سمى  املقابل  احلجر 

حجرك .

على  الطريقة  هذه  وتعتمد   – وال�سول  بالن�سب  ترتبط  والغاز  احاجي   -8

ومن  وامل�ساهرة  بالن�سب  املتعلقة  واللغاز  الحاجي  ال�سخ�ش على حل  قدرة 

المثلة على ذلك 

• رجل وابنه وامراأة وابنتها تزوج الرجل البنت وتزوج ابنه الم – الولد الذين 	

نتجوا من هذا الزواج ماذا �سيكونون يقربون لبع�سهم البع�ش ؟

• رجل يقول لخر ياعمي ويا خايل – كيف متت تلك القرابة ؟	

• رجل يقول اخي تزوج اختي – كيف ح�سل ذلك ؟	

• يقربون 	 ماذا  الولد   – عمه  ابنة  تزوج  هو  ثم  ابنته  عمه  ابن  تزوج  رجل 

لبع�سهم البع�ش ؟

• رجل يقول خايل تزوج اختي – كيف ح�سل ذلك ؟	
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تكون  وغالبا  وال�سحك  التفكه  بها  ويق�سد   – والغاز فكاهية  احاجي   -9

ب�سيطة.

من المثله على ذلك 

دكنيف ون�ش دكنيف ، كم ت�ساوي ؟ 

الدكنيف يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني هو الرغيف 

احاجي والغاز تعتمد على قدرة العقل على التفكري وا�ستخدام العقل   -10

من المثلة على ذلك 

• م�سلم وامراأته وم�سيحي وامراأته ويهودي وامراته موجودون على �سفة نهر 	

ويريدون الذهاب اىل ال�سفة الخرى للنهر ويوجد �سفينة واحدة ول ميكنها 

حمل �سوى �سخ�سان اثنان ، فكيف ميكنهم النتقال اىل ال�سفة الخرى 

من النهر ب�رشط ان لتركب اأي امراة مع رجل اخر �سوى زوجها وكذلك ان 

ن�ساء  او  زوجها  فقة  بر  ال  لوحدها  الخرى  ال�سفة  على  امراأة  اأي  لتوجد 

فقط .

املطلوب منك ايجا طريقة لنتقال هوؤلء املجموعة �سمن ال�رشوط املذكورة يف 

هذ اللغز ؟
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الباب الرابع 

التو�سيات والنتائج 

عمل قامو�ش بالحاجي واللغاز املعروفة يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني . 1

وميكن ان يتم ذلك من خالل عمل جماعي فل�سطيني ي�سرتك فيه جمموعة 

الفل�سطينية  املناطق  كافة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  ابناء  من  كبرية 

وذلك من اجل التاأكد من اأي يكون البحث �سامال لكافة مناطق فل�سطني 

ال�ساحلية واجللبة وال�سهلية والبدوية والريفية .

الفل�سطينية . 2 واجلامعات  املدار�ش  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ابناء  تدري�ش 

ربط  اجل  وذلك من  الفل�سطيني  ال�سعبي  بالرتاث  تتعلق  مناهج خا�سة 

ال�سباب الفل�سطيني بالتاريخ الفل�سطيني وبنتاج الباء والجداد .

تتعلق . 3 ابحاث  عمل  على  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  الطلبة  ت�سجيع 

بالرتاث ال�سعبي الفل�سطيني وتقدمي معونات مالية لهم من اجل ان تكون 

ابحاثهم ذات نتائج جيدة .

عمل املحا�رشات والندوات وجل�سات النقا�ش من خالل اح�سار كبار ال�سن . 4

كالغاين  الفل�سطيني  الرتاث  انواع  ل�رشد  الفل�سطيني  ال�سعب  ابناء  من 

من  اجلديد  واجليل  الطلبة  على  والتقاليد  والعادات  واحلكايات  والق�س�ش 

ال�سباب الفل�سطيني .
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ت�سجيع ال�سباب الفل�سطيني على ارتداء الزي الفل�سطيني �سواءا الذكور . 5

ام الناث وذلك لو ليوم واحد يف ال�سنة وذلك من اجل ربط املا�سي باحلا�رش.

ت�ستعمل . 6 التي  الدوات  كافة  ت�سم  والتي  واجلامعات  املدار�ش  يف  املتاحف 

من قبل الباء والجداد يف حياتهم العملية كادوات الطبخ والكل وال�رشب 

والزراعة واحل�ساد وال�سناعة واخلياطة والتطريز وحياكة املالب�ش .

ت�سجيع الطلبة على زيارة الماكن التاريخية الفل�سطينية يف كافة اماكن . 7

فل�سطني .

كيفية . 8 الخرين  وتعليم  الفل�سطينية  الطبية  النباتات  اىل  العودة 

وال�سيادلة  الطباء  قبل  من  وذلك  ال�ستخدام  وا�سباب  ا�ستخدامها 

الفل�سطينيني .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

الباب اخلام�ش 

اخلامتة 

الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني هو جتربة �سعب ، وخربة وحكمة الباء والجداد، 

وا�سالمية  عروبة  على  الدليل  وهو   . الفل�سطيني  ال�سعب  ح�سارة  وهو 

ال�سعب الفل�سطيني ، وعلى وجوده وجتذره على ار�ش فل�سطني منذ اخلليقة 

، وهو دليل على مدى ذكاء وف�ساحة ولباقة افراد ال�سعب الفل�سطيني ، ومن 

هذا املنطلق فانه يجب على كافة موؤ�س�سات ال�سعب الفل�سطيني العامة 

وايجاد  الرتاث  هذا  على  املحافظة  وال�سعبية  والر�سمية  والهلية  واخلا�سة 

الذي ل  الن�سئ اجلديد  الو�سائل من اجل املحافظة عليه وتعليمه اىل  كافة 

يعرف �سوى النرتنت وو�سائل التكنولوجيا احلديثة . خ�سو�سا اذا علمنا ان هذا 

الرتاث هو جاد وهادف وخالق وي�ساعد على احلفاظ على الهوية الفل�سطينية 

وعلى مت�سك ال�سعب بالر�ش .

عتابا  الوف  ال�سعبية  والهازيج  الغاين  هو  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث 

وامليجانا وزريف الطول وجفرة ويا ها الرابع وباملنا�سبة معنى الرابع الذي هو 

مرتبع،  مريحة  جل�سة  جل�ش  اذا  لل�سخ�ش  يقال  ولذلك  الوطن  ربوع  ي�سكن 

ويقال له اذا اريد له ان يجل�ش جل�سة مريحة، اجل�ش جل�سة تربيع  او اتربع ، 

ويقال للغنم اذا اكلت و�سبعت ربعت او هي امربعة .



48

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

الزواج  وعادات  والنا�سيد  واحلكايا  الق�س�ش  هو  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث 

و�سوال  والرطل  والقنطار  الربعة  واملكاييل  والزراعة  واحل�ساد  الزراعة  وطرق 

ابوخط احمر و�سوال ابو خط ازرق واخلي�سة ) اخلي�سة هي ا�سوالني جمموعات 

اىل بع�سها البع�ش ، اأي انها �سعتها ت�ساوي جمموع �سعة �سوالني ( وهو اي�سا 

املهن واحلرف والتطريز وهو كذلك ال�سهر على البيادر يف ايام ال�سيف ال�سايف 

ورعي الغنم يف موا�سم احل�ساد . 

اين ذهب الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني ؟ ال�سهرات والدبكات واجلوفية ) اجلوفية 

هي ان يردد الرجال اغاين خا�سة برتنيم خا�ش ب�سكل جماعي جميل جدا ( اين 

الطو�سات واملعارك يف ال�ستاء بني الرجال واحلمائل على من هو �سيملئ بئر املاء 

الذي يخ�سه من ماء املطر اجلاري يف الطريق قبل الخر واأين ال�سربية واخلنجر ؟ 

اين ق�س�ش اجلدات الجداد يف ايام ال�ستاء القار�سة حول كانون النار ؟ 

يجب على اجلميع ان يعيد هذا التاريخ الدافئ امللئ اىل احلا�رش اجلاف اململ ذو 

حارة  امل�سماة  واحلارات  امل�سالح  ،زمن  والع�سبية  والبدنية  النف�سية  المرا�ش 

او  احلارة  او  البلد  اهل  كل  يذهب  حيث  العونة  ذهبت  لقد   . اله  ايده  من  كل 

العيلة ملعاونة ال�سخ�ش الذي مل ينهي قطف الزيتون او اللوز او ح�ساد القمح ، 

وزمن ان يحمل كل �سخ�ش من احلارة او البلد او احلمولة �سينية اكل لل�سخ�ش 

، يعي�ش  والتي هي عبارة عن غرفة واحدة فقط  الدار  او  العلية  الذي ي�سقف 

بها الرجل وزوجته واولده يف الرواق ويف ا�سفل الرواق تعي�ش احليوانات ولي�ش لها 

رائحة ول مير�سون وكانت هذه الغرفة تت�سع لكافة ابناء ال�رشة .
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الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني هو الحاجي واللغاز والنكات والفكاهات ،وكانوا 

الفنية  الثقافية  البداعات  وهذه  والفكاهات  واللغاز  الحاجي  تلك  يبتدعون 

يبقون على  ،  وحتى  بدنيا  ول  نف�سيا  او مير�سون ل  ال ميلون  اجل  الذكية من 

توا�سل دائم بني بع�سهم البع�ش وتزداد املحبة بينهم  يوما  بعد يوم ، وتزداد 

كل يوم ويوم والتي افتقدناها يف هذا اليوم الذي نعي�سه .

في الخاتمة اقول عاشت فلسطين , وعاش الشعب الفلسطيني ,  صانع المجد واالمجاد

المجد والخلود للشعب الفلسطيني المجيد .
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“اأحّبذ ا�ستعطاف الّنابل�سّيني  وا�ستمالتهم ، ل�سجاعتهم ، و�رشعة حركتهم 

 ، ، الدباغ   اإبراهيم با�سا بن حممد علي با�سا    . “ ، ومت�سكهم بالّدين احلنيف 

بالدنا فل�سطني ، 5/17

توطئة:
من  نابل�ش،  مدينة  يف  واملزارات  املقامات  مو�سوع  درا�سة  البحث  هذا  يتناول 

حيث الّتاأ�سيل ال�رّشعّي، لوجود تلك املقامات، وزيارتها، والّتربّك بها. فاملقامات 

واملزارات تقوم بدور مهم، يف اإحياء الّذاكرة اجلمعّية، من حيث ارتباطها باملكان 

الأ�رشحة واملقامات  نابل�ش خا�سة ويف فل�سطني عامة، من  الفل�سطيني. ويف 

واملزارات ما تعّد معلما بارزا من معاملها، وكذلك درا�ستها وربطها بواقع الرّتاث 

موا�سم  ي�سمى  مبا  حا�رشا  كان  والذي  الفل�سطينّي،  لل�ّسعب  الفولكلورّي 

الّزيارات.

    فهناك من اجلماعات الإ�سالمّية من حتّرم بناء تلك املقامات، بل تعدها كفرا 

يف  رغبت  ولهذا  بها.  والّترّبك  زيارتها  عن  ناهيك  الدين،  على  وخروجا  و�رشكا، 

درا�سة هذا املو�سوع ال�ّسائك، وتفنيد تلك الآراء والّرد عليها من خالل الّرجوع 

وهذا  فيها.  امل�سلمني  علماء  وراأي  وال�ّسنة،  القراآن  من  الّدينية  الّن�سو�ش  اإىل 

منها  واأ�سهرها،  املقامات  تلك  معامل  لأهّم  وحتليلّية  �ساملة  درا�سة  البحث 

مقام اجلنيد، وال�ّسيخ م�سلم، وب�رش احلايف، ورجال العامود، وعماد الّدين، وجمري 

الّدين، ومقام يو�سف، وغريهم.
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** إشكالية البحث:

ي�سعى هذا البحث اإىل معاجلة مو�سوع زيارة املقامات واملزارات واأ�رشحة الأنبياء 

وال�ساحلني، والتعرف اإىل موقف ال�رشع من ذلك.

    فقد و�سل احلد ببع�ش اجلماعات لعتبار زيارتهم كفرا و�رشكا وخروجا عن 

الأنبياء  “زيارة قبور   : ال�سيخ  ، ويف ذلك يقول عبد الرحمن بن ح�سن  الإ�سالم 

وال�ساحلني هي من اأ�سول ال�رشك وعبادة الأ�سنام ، وهي من املفا�سد الفا�سدة 

. وعندهم تعظيم الأنبياء وال�ّساحلني من حيث تعظيم الّن�سارى وامل�رشكني 

يعظمونهم تعظيم ربوبّية ، من جهة ما يرونه من ح�سول مطالبهم “1)1(.

    كذالك فقد حّرم هوؤلء بناء امل�ساجد على القبور، واعتربوا اأّن الّدعاء عند تلك 

الأ�رشحة هو حمّرم �رشعا. ويف ذلك يقولون: “اإّن اتخاذ القبور م�ساجد ويدخل 

الّنبي  اأّن  ويقولون  امل�ساجد عليها، منهي عنه بل حمرم.  وبناء  ال�ّسالة  فيها 

�سلى اهلل عليه و�سلم لعن من فعل ذلك حتذيرا لأمته، واعتربوا الدعاء عند 

تلك القبور بدعة و�ساللة، بل من اأعظم �رشك امللحدين2)2(”.

اأّن اأبنية الأ�رشحة والقبور، هي من اأفخم      والاّلفت يف درا�سة هذا املو�سوع 

الأبنية، وهذا ما نلحظه يف معظم بلدان العامل ، ففي م�رش اأن�سئت الأهرامات 

�سالح  �رشيح  �سوريا  ويف  وغريه،  الهند  يف  حمل  وتاج  الفراعنة،  اأ�رشحة  على 

اجلراح  بن  ال�سحابي عامر  الأردن �رشيح  الوليد وغريهما، ويف  بن  الدين وخالد 

اجليالين،  القادر  وعبد  واحل�سني  علي،  الإمام  مقام  العراق  ويف  جبل،  بن  ومعاذ 

واأحمد الرفاعي وغريهم.

    واأورد الأزرقي يف اأخبار مّكة، اأنّه دفن ت�سعون  نبيا يف امل�سجد احلرام ويف ذلك 
بن  داود  قلب  على  والتلبي�ش  البهرج  من  اإبلي�ش  القاء  ك�سف  ال�سيخ،  ح�سن  بن  الرحمن  عبد    )1(

جرجي�ش. �ش297.
بن  داود  قلب  على  والتلبي�ش  البهرج  من  اإبلي�ش  القاء  ك�سف  ال�سيخ،  ح�سن  بن  الرحمن  عبد   )2(

جرجي�ش.�ش297.
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يقول : طفت مع عبد اهلل بن عثمان هيثم فقال حينما كنا بني الركن واملقام:  

فذكر هنا  قرب اإ�سماعيل ونحو ت�سعني نبيا، منهم نوح وهود و�سالح و�سعيب 

وغريهم.ويف م�سجد احليف �سبعون نبيا3)3(. كما اأن يف امل�سجد النبوي يوجد 

اأبو بكر وعمر. ويقول  يف داخله قرب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�ساحبيه 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم “ ما بني قربي ومنربي رو�سة من ريا�ش اجلّنة”4)4( 

ويف امل�سجد الأق�سى ع�رشات الأ�رشحة، وكذا يف امل�سجد الإبراهيمي الذي فيه 

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حديث  اأما  وغريهما.  واإ�سحاق  اإبراهيم  اهلل  نبي  قرب 

و�سلم “لعن اهلل اليهود والن�سارى اتخذوا قبورهم م�ساجد”5)5(. 

فاملق�سود بذلك ال�سالة للقرب، و�ساحبه عبادة و�رشكا وكفرا ولي�ش ال�سالة يف 

امل�سجد الذي فيه قرب، فكما اأ�سلفنا اأن اأهم امل�ساجد الرئي�سة عند امل�سلمني 

حتتوي على قبور، ومل يقل اأحد من علماء امل�سلمني واأئمتهم بعدم جواز ال�سالة 

فيها. وهذا يعني اأن بناء امل�سجد على القرب، اأو جواره اأو داخله، اأمر جائز �رشعا، 

ومل يكره احد من الأئمة ال�سالة يف امل�سجد احلرام، وامل�سجد النبوي، وامل�سجد 

الإبراهيمي وغريهم.  كذلك كان وجود مقامات الأنبياء والأولياء، ول تزال ت�سّكل 

�رشاعا حمتدما، بني ال�ّسعب الفل�سطيني من جهة، واملحتّلني ال�سهاينة من 

جهة اأخرى.

** دوافع الّدراسة:

، التي  اإىل  تفنيد مزاعم حترمي زيارة الأ�رشحة واملقامات      يهدف هذا البحث 

داأب عليها بع�ش اجلماعات الإ�سالمّية، بل و�سل ببع�سها اعتبار تلك الّزيارات 

املقامات  هذه  اأهّمية  على  الّدرا�سة  هذه  اأكدت  لذلك   . ووثنّية  و�رشكا  كفرا 

والإ�سالمّية  العربّية  الأر�ش  معامل  من  معلم  واأنها  زيارتها،  م�رشوعّية  وعلى 

)3( الأزرقي، حممد بن عبد اهلل، اأخبار مكة، �ش68.
)4( البخاري، حممد ابن اإ�سماعيل، �سحيح البخاري، 3/29.

)5( البخاري، م�سدر �سابق، 1/19.
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الفل�سطينّية  الأر�ش  على  اع  ال�رشّ باعتبار  خا�سة،  والفل�سطينّية  عامة، 

املو�سوع  هذا  اأهمّية  وتبيان  والإ�رشائيلّيني.  الفل�سطينّيني  بني  وجود  �رشاع 

من الّناحية الرتاثية والفولكلورية.

** منهجّية الّدراسة:

على  اعتمادا  الو�سفي،  الّتحليلي  املنهج  على  الدرا�سة      �رشت يف هذه 

الرّتاثي،  املوروث  على  والرّتكيز  وال�سّنة،  القراآن  من  ال�رشعّية  الّن�سو�ش 

وكذلك الّزيارات امليدانّية لهذه املقامات واملزارات.

المقام لغة:

 ، الإقامة   : بال�سّم  واملقامة   ، فيه  تقيم  الذي  املو�سع  واملُقامة:  املُقام      

واملقامة بالفتح : املجل�ش واجلماعة من الّنا�ش. قال: واأّما املُقام واملَقام فقد 

يكون كل واحد منها مبعنى الإقامة ، وقد يكون مبعنى مو�سع القيام ، لأنّك 

اإذا جعلته من قام يقوم فمفتوح ، واإن جعلته من اأقام يقيم فم�سموم فاإّن 

الفعل اإذا جاوز الثالثة فاملو�سع م�سموم امليم .وقوله تعاىل: “ يا اأهل يرثب 

ل َمقام لكم فارجعوا “6(، اأي ل مو�سع لكم ، ول ُمقام لكم: اأي ل اإقامة 

لكم . وح�سنت م�ستقّرا ومقاما اأي مو�سعا.

وقول لبيد : 

 عفت الديار حملها فُمقامها                  مبنى، تاأبد غولها فرجامها

زروع  و  كم تركوا من جنات وعيون6)7(،   “ الإقامة، وقوله عز وجل:    يعني 

لهذا  احل�سنة7)8(.  املنزلة  وقيل  املنرب،  هو  الكرمي:  املَقام  “.قيل  كرمي  ومقام 
)6( �سورة الحزاب اية 3

)7( �سورة الدخان، اآية 26.
)8( ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم الفريقي امل�رشي ، ابن منظور ،ل�سان العرب 12\498، 

بريوت، دار �سابر.
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فيجب الّتفريق بني املقام والقرب فاملقام قد يكون من الإقامة فقط لهذا الويل 

اأو النبي، وقد يكون املقام كذلك قربا ل�ساحبه اأو لغريه.

المزار لغة:

والّزور: الذي يزورك. وقد تزاوروا: زار بع�سهم بع�سا، والّتزوير كرامة الزائر واإكرام 

املزور للّزائر. والّتزوير: اأن يكرم املزور زائره، ويعرف له حق زيارته ، وقال بع�سهم: 

القوم �ساحبهم  زّور  . وقد  اأي مال عنه  تزاور عنه:  اإليه، ومنه  اأي مال  زار فالنا 

مو�سع  ،واملزار  الّزيارة  واملَزار  الزيارة.  على  جملة  واأزاره:  اإليه.  اأح�سنوا  اإذا  تزويرا 

الّزيارة8)9(. 

والزيارات ؛مظاهر تقوية �سعبّية ،عرفت انت�سارا وا�سعا يف البلدان الإ�سالمّية ، 

وحظيت بح�سب املناطق واحلقب برواج متفاوت .

يف  كما   ، الإ�سالمي  العامل  من  جدا  النائية  املقاطعات  يف  انت�رشت  وهكذا   “

املقاطعات املركزية مواقع حرم جت�سدت يف مبان متفاوتة من حيث ال�ّسخامة، 

حملت بح�سب طرازها املعماري وحميطها اللغوي اأ�سماء خمتلفة ، من مثل 

�رشيح وقّبة وم�سهد ومقام . يخت�ّش بهذا الإمام العلوي اأو الويل اأو هذا الّنبي 

اأو هذا الّرابط كذلك “9)10(.

وقد زاد الهتمام بهذه املقامات والأ�رشحة اأكرث يف حالة ال�ّسعف والهزمية ، ويف 

اإىل  الّزوار  اإقبال  واأّدى   ، كثرية  اأمكنة  لأ�سماء  اأ�س�ست  املواقع  يقول:”هذه  ذلك 

تو�سع بع�سها ، مثل زيارة �سيدنا احل�سني يف العراق ، وزيارة ال�ّسيخ اأحمد البدوي 

يف طنطا  مب�رش ، وزيارة الّنبي مو�سى يف فل�سطني، وكذا زيارات ملقامات كثرية 

ومتنّوعة يف �سوريا والأردن وباك�ستان وغريها10)11(.

** مشروعية زيارة األضرحة:

)9( ابن منظور، م�سدر �سابق ، 4\335-536
، الدار اللبنانية  ، بريوت  اأ . احلكيم واآخرين  ، ترجمة  )10( �سور ديل، د.ج.د.د ،معجم التاريخ الإ�سالمي 

للن�رش اجلامعي ،2009م، �ش 478
)11( �سور ديل ، املرجع ال�سابق ، �ش478.
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دلّت الأحاديث ال�رشيفة على اإباحة زيارة القبور، بل حث الإ�سالم احلنيف على 

قال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه   “  : ، قال  اأبيه  بريدة عن  ابن  روى  ذلك. فقد 

و�سلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها “. ولقد زار ر�سول اهلل �سلى 

اأن  ربي  ا�ستاأذنت   “  : وال�سالم  ال�سالة  قال عليه   . اأمه  قرب  و�سلم  اهلل عليه 

اأزورها ) اأي اأمه ( فاأذن يل ، فزوروا القبور ، فاإنّها تذكر املوت 11)12(”.

    وقد اأورد اأبو هريرة يف م�رشوعّية الزيارة ، فقال : “ اإذا مّر الّرجل بقرب الّرجل 

ورّد عليه   ، ، ف�سّلم عليه  واإذا مر بقرب مل يعرفه   ، ال�ّسالم  رد عليه   ، يعرفه 

ال�ّسالم “. وقد حّث ديننا احلنيف على زيارة القبور وال�ّسالم على من فيها ، 

وقراءة القراآن على اأهل القبور.

دخلتم  اإذا   “  : يقول  عنه  اهلل  ر�سي  حنبل  بن  اأحمد  �سمعت   : املروزي  قال 

املقابر، فاقروؤوا بفاحتة الكتاب ، وقل هو اهلل اأحد ، واملعوذتني ، واإهداوؤها لهم ، 

فاإنّها ت�سل اإليهم . قال احلافظ عبد الغني رحمه اهلل تعاىل : “ والّذي راأيناه 

يف اأم�سار الإ�سالم ، �ساهدناهم حيث ميوتون ، اأو ميوت امليت منهم ، يقروؤون 

القراآن عنده قبل دفنه ، وعلى قربه اإذا دفن ، ويجتمعون على ذلك ، ويحر�سون 

ال�ستعانة  ا�ستعان مبن ميكنه  اأو  بنف�سه فعله،  ذلك  . ومن قدر على  عليه 

به على ذلك ... ومنهم من يقراأ القراآن على قرب اأبيه ، راجني من اهلل املثوبة 

والإح�سان هم ومليتهم ، ومن مل يفعل ذلك راأوه مق�رشا، ول ينكر ذلك منكر، 

على  القراآن  ي�سّمى ختمة  ما  املباح كذلك  ومن   ، وي�ستحّبونه  يحّبونه  بل 

امليت .

العزيز عبد املغيث بن زهري  اأبا  : وقد �سمعت احلافظ  املوؤّلف  ويف ذلك يقول 

احلربي يقول : “ملا قتل القا�سي ال�سهيد اأبو احل�سن حمّمد بن الفّراء البغدادي 

)12( �سحيح م�سلم ، كتاب اجلنائز ،7\46-47.



59

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

رحمه اهلل ختم على قربه يف يوم واحد زيادة عن مائة  ختمة 12)13( .

وهذا ل يكون اإلّ من جم غفري ، ولتطابق مثل هذا القدر الكبري من الّنا�ش على 

مثل هذا وفعلهم له . ول منكر ول عائب ي�سري كالإجماع  .

ومن ذلك ما اأورده معقل بن ي�سار ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

“ اقروؤوا �سورة ي�ش على موتاكم “13)14(.

 وكذلك ما رواه مب�رش بن اإ�سماعيل عن عبد الّرحمن بن العالء اأنّه اأو�سى اإذا 

دفن اأن يقراأ عند راأ�سه بفاحتة البقرة ، وقال : �سمعت ابن عمر ر�سي اهلل عنه 

يو�سي بذلك “14)15(.

كما اأّن عبد الرحمن بن العالء ، عن اأبيه اأنه قال لولده : “اإذا اأنا مت ، واأدخلتموين 

يف اللحد ،فحثوا علّي الرّتاب، وقولوا ب�سم اهلل ، وعلى ملة ر�سول اهلل �سّلى 

 ، الكتاب  بفاحتة  راأ�سي  عند  واقروؤوا  الرتاب  علّي  و�ّسوموا   ، و�سلم  عليه  اهلل 

وفاحتة البقرة15)16(.

**حكم التّبرك بقبور األنبياء والّصالحين:

واأفعالهم،والّتابعني،  ال�ّسحابة  واأقوال   ، الّنبويّة  ال�ّسنة  من  ن�سو�ش  هذه 

واآثارهم، كان من  امل�سلمني  بقبور  التربّك   اأّن  الدالة على  ال�ّسالح  وال�سلف 

الأمور الدائمة واملتعارف عليها يف املجتمع الإ�سالمّي ، يف عهد النبي �سلى 

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

وا�ستحب ذلك .

ويف تربّك ال�ّسلف ال�ّسالح باآثار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، يقول ال�ّسيخ 

واملحّدثني  والّتابعني  ال�ّسحابة  نرى  طاملا  اأن  “واحلا�سل   : الّطبي  الّدين  جنم 

)13( موفق الدين عثمان ، مر�سد الزوار اإىل قبور الأبرار،2\38.
)14(اأخرجه الرتمذي يف �سننه ، واأبو القا�سم الطرباين يف �سننه ، واأحمد بن حنبل يف م�سنده

)15(موثق الدين عثمان ، م�سدر �سابق،2\45
)16(موثق الدين عثمان ، م�سدر �سابق 2\47
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يتربّكون  باآثار الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، هذا يتربّك بفم قربة �رشب منها 

الّر�سول �سلى اهلل عليه  بعري  يتربّك مبو�سع من  ورابع   ، بنعله  يتربّك  وثالث   ،

و�سلم ، وخام�ش يتربّك باخل�سبة كانت لر�سول اهلل ، و�ساد�ش يتربّك برتاب قربه 

�سّلى اهلل عليه و�سلم ....وهّلم جرا. وهوؤلء لي�سوا عاديني ، فمنهم ال�سحابة 

اأو   ، وال�سنن  ال�سحاح  واأ�سحاب   ، احلديث  اأئمة  ومنهم   ، التابعون  ومنهم 

م�سايخ الفقهاء “16)17(.

اأورد  فقد   ، احلنيف  ديننا  يف  مندوب  والأولياء  الأنّبياء  بقبور  التربّك  اأّن  واحلق 

اإ�سحاق بن اإبراهيم يف ذلك ، فقال : “ ومما مل يزل ب�ساأن من حج املرور باملدينة، 

والق�سد اإىل ال�ّسالة يف م�سجد الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، والتربّك بروؤيته 

والعمود  قدميه،  ومواطن   ، يديه  ومالم�ش  ،وجمل�سه  وقربه  ومنربه،  ورو�سته، 

ال�ّسحابة  وق�سده من  ومبن عمّره،  ونُزل جربيل عليه،  اإليه  ي�ستند  الذي كان 

والّتابعني ، واأئمة الإ�سالم وامل�سلمني والعتبار بذلك كله . يقول الغزايل: “ وكل 

من يتربّك مب�ساهدته يف حياته ، ويتربّك بزيارته بعد وفاته ويجوز �سّد الّرحال 

لهذا الغر�ش “17)18(.

واملق�سود بالتربّك طلب النماء والزيّادة واخلري، والّتربيك الّدعاء لالإن�سان اأو غريه 

بارك  بارك اهلل عليك،  اأي قلت  بركة عليه تربيكا،  ابن منظور:  بالربكة، يقول 

اهلل ال�سيء وبارك فيه وعليه و�سع فيه الربكة. وقال الفّراء يف قوله رحمة اهلل 

ال�ّسالم عليك  الّت�سهد  ال�سعادة، وكذلك قوله يف  الربكات  وبركاته عليكم، 

ايّها النبي ورحمة اهلل وبركاته، لأن من اأ�سعده اهلل مبا اأ�سعد به الّنبي �سلى 

الكرثة يف كل  والربكة  الّدائمة،  املباركة  ال�ّسعادة  نال  و�سلم، فقد  اهلل عليه 
)17( ال�سيخ جنم الدين الطبي ، روافد الإميان يف عقائد الإ�سالم �ش274 ، بريوت ، مطبعة الفرج ، 1425 

هـ \2004م.
)18( اأبو حامد الغزايل ، اإحياء علوم الدين ،1\258.
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خري)19(.

وعن نافع قال:” لو نظرت اإىل ابن عمر ، اإذا اتبع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

،لقلت هذا جمنون”.

وقال اأي�سا: “ ابن عمر كان يتبع اآثار ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف كل 

مكان �سلى فيه، حّتى اأّن الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم نزل حتت �سجرة ، فكان 

ابن عمر يتعاهد تلك ال�ّسجرة، في�سب يف اأ�سلها املاء18)20(. 

كذلك اأورد ابن كثري يف م�رشوعية زيارة قبور ال�ّساحلني والتربّك بها . فقال عن قرب 

نور الّدين حممود زنكي ت،569هـ/1173م : قربه بدم�سق ، يزار ويحّلق ب�سباكه 

ويطيب ويتربّك به كل مار)21( .

البخاري.  قرب  برتاب  الّنا�ش  يتربّك   : فقال   ، البخاري  قرب  عن  ال�ّسبكي  ذكر  كما 

كذلك واأورد ال�سنهاجي ، فقال : “�ساألت اأحمد بن يكون عن تراب املقابر الذي 

الّنا�ش  زال  وما  جائز  هو  فقال  مينع   اأو  يجوز  هل  للتربّك  يحملونه  الّنا�ش  كان 

تراب قرب  النا�ش يحملون  ، وكان  وال�ساحلني  وال�سهداء  العلماء  بقبور  يتربّكون 

�سيدنا حمزة يف القدمي من الزمان19)22(. كما اأن الإمام ال�سهروردي اأفتى بجواز 

التربّك برتاب قبور الأنّبياء وال�ّسحابة فقال : “ كانوا ) اأي ال�ّسحابة ( وغريهم 

ياأخذون من تراب قرب النبي �سّلى اهلل عليه و�سلم . 

   وقد ثبت اأّن امل�سلمني كانوا يتربّكون برتاب قرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، 

وقرب حمزة ، وبرتاب املدينة مطلقا ، كما وردت ن�سو�ش يف اأّن تراب املدينة �سفاء 

من كل داء ، اأو من اجلذام ، اأو من ال�رشاع ، اأو غري ذلك ، بل ورجحانه)23( .

)19( ابن منظور ،م�سدر �سابق 10/395 397- .
)20(  الّذهبي ، �سري اإعالم النبالء 3\213.
)21( ابن كثري ،البداية والنهاية 2/335 .

)22( ال�سهروردي ،وفاء الوفاء 1/116 .



62

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

كما اأفتى ابن حنبل بجواز الّتربّك والّتم�سح باأ�رشحة الأنّبياء وال�ّساحلني.  قال 

 : فقال   ، رواية  اأبيه  بن حنبل عن  اأحمد  بن  اهلل  لعبد   ، ال�ّسافعي  ابن جماعة 

�ساألت اأبي عن الّرجل مي�ش منرب ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم ، ويتربّك مب�سه، 

ويفعل بالقرب مثل ذلك رجاء ثواب اهلل تعاىل؟ فقال ل باأ�ش به .

عامل  اأو  ويل  اأو  نبي  قرب  كان  اإّن   “ فقال:  ال�ّسافعي  الرملي  ذلك  اأجاز  كذلك 

وا�ستلمه اأو قبله بق�سد التربّك فال باأ�ش به “)24( . يقول ابن حجر الع�سقالين 

الأ�سود،  احلجر  تقبيل  م�رشوعية  من  بع�سهم  “ا�ستنبط   : الأمر  هذا  جواز  يف 

تقبيل كل من ي�ستحق الّتعظيم من اآدمي وغريه “.

فزيارة اأ�رشحة الأنّبياء والأولياء م�رشوعة يف ديننا ، فالإ�سالم كرم الأموات كما 

الأحياء . ويف ذلك يقول ابن قيم اجلوزيّة : قال عبد اهلل ، وقال �سيخنا اأحمد بن 

عمرو : “ اإّن املوت لي�ش بعدم ، واإمنا هو انتقال من حال اإىل حال ، ويدل على ذلك اأّن 

ال�سهداء  بعد قتلهم وموتهم اأحياء عند ربهم يرزقون فرحني ومب�رشين ، هذه 

�سفة الأحياء يف الدنيا ، واإذا كان هذا يف ال�ّسهداء ، كان الأنّبياء بذلك حق اأوىل ، 

مع اأنه �سح عن الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال : “اأّن الأر�ش ل تاأكل اأج�ساد 

الأنّبياء “، واأنّه �سّلى اهلل عليه و�سّلم اجتمع بالأنّبياء ليلة الإ�رشاء واملعراج ، يف 

بيت املقد�ش ويف ال�سماء20)25(.

بالقبور،  الّتو�سل  )737هـ/1363 م( يف  املالكّي  القريوايّن  الإمام  ويف ذلك يقول 

ويف ف�سل زيارة القبور: “اأّما عظيم جناب الأنّبياء والّر�سل �سّلوات اهلل عليهم 

اأجمعني، فياأتي اإليهم الّزائر، ويتعني عليه ق�سدهم من الأماكن البعيدة، فاإذا 

واخلنوع،  واحلاجة  ،والفقر  وامل�سكنة  والنّك�سار  بالّذل  فليت�سف  اإليهم  جاء 

ويحذر قلبه ،ويح�رش قلبه وخاطره اإليهم. واإىل م�ساهدتهم بعني قلبه ل بعني 

)23( ال�سهروردي ،وفاء الوفاء 1/116 .
 )24( ال�سهروردي، م�سدر �سابق 1/116.

)25( ابن قيم اجلوزية، الروح ،�ش51.
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ب�رشه، لأنهم ل يبلون ول يتغريون، ثم يثني على اهلل تعاىل مبا هو اأهله، ثم ي�سلي 

عليه، ثم يتو�سل اإىل اهلل بهم ، يف ق�ساء ماأربه ، ومغفرة ذنوبه، وي�ستغيث بهم، 

ويطلب حوائجه منهم، ويجزم الإجابة بربكتهم”)26( .

وجرت �سنته �سبحانه وتعاىل بق�ساء احلوائج على اأيديهم وب�سببهم. ومن عجز 

عن الو�سول فلري�سل بال�ّسالم عليهم. واحلا�ّسل اأّن هذه الّن�سو�ش وال�ّسواهد 

التاريخّية، تدل على اأّن ال�ستغاثة والّدعاء عند قبور الأنّبياء والأولياء، والّتو�سل 

بهم كان اأمرا �سائعا بني امل�سلمني، وي�ستدلون على ذلك بقوله تعاىل: )يا اأيها 

الذين اأمنوا اأتقوا اهلل، وابتغوا اإليه الو�سيلة( )27( .

وقد اأجاز ابن قيم اجلوزية زيارة القبور وقراءة القراآن على اأهلها. ويف ذلك يقول : 

“ وقراءة القراآن واإهداوؤها له تطوعا بغرياأجر، فهذا ي�سل اإليه، ول فرق بني و�سول 

ال�ّسوم الذي هو جّمرد نية واإم�ساك وبني و�سول قراءة القراآن والّذكر21)28( .

جواز الرحلة اإىل قبور الأنبياء والأولياء 

    اأجاز الإ�سالم وحّث الّر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم  على زيارة القبور عموما 

، فقال : “ زوروا القبور فاإنها تذكركم بالآخرة “. فاإذا كانت زيارة قبور امل�سلمني 

اأبو  الإمام  بذلك  �رشّح  فقد  والأولياء.  الأنّبياء  قبور  زيارة  فالأوىل   ، �رشعا  جائزة 

حامد الغزايل يف كتابه اإحياء علوم الدين . وذهب بع�ش العلماء اإىل جواز الّرحلة  

اإىل قبور الأنّبياء والأولياء .

الّر�سول �سّلى اهلل  الّزيارة فقد ا�ستدلوا بذلك على حديث  الذين يحّرمون  اأما 

امل�سجد   : ثالثة م�ساجد  اإىل  اإلّ  الّرحال  ت�سد  ل   “  : يقول  ، حيث  و�سّلم  عليه 

)26( جنم الدين الطبي، مرجع �سابق، 357. 
)27( �سورة املائدة اية 35.

)28( ابن قيم اجلوزيّة، الروح، �ش16، القاهرة ، مكتبة ال�سفا ، 1422\2002م



64

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

احلرام ، وم�سجدي هذا ،وامل�سجد الأق�سى “ ، فاملنع من �سّد الّرحال  لغري هذه 

امل�ساجد الثالثة . ومل يق�سد به منع وحترمي زيارة قبور واأ�رّشحة الأنّبياء والأولياء 

زياراتها على قدر  ، بل بركة  ، فاحلديث يف امل�ساجد ولي�ش معناها يف امل�ساهد 

درجاتهم عند اهلل )29( .

ولقد فهم امل�سلمون من قوله تعاىل: )يا اأيها الّنبي اإنّا اأر�سلناك �ساهدا ومب�رشا 

عليه  اهلل  �سّلى  الّر�سول  اأّن  منريا(22)30(،  و�رشاجا  باإذنه  اهلل  اإىل  وداعيا  ونذيرا، 

و�سّلم هو ال�رّشاج املنري، الذي ي�رشج املوؤمنون منه، وي�سريون فيه اإىل اهلل. وكذلك 

اهلل  �سّلى  الّر�سول  معرفة  اإىل  يو�سلون  الذين  الأ�رشجة  هم  والأولياء  العلماء 

عليه و�سّلم ول ميكن الو�سول اإلّ مبحبتهم والّتاأ�ّسي ب�سريهم العطرة. وامل�سلم 

حني ي�سل اإىل مكان مقد�ش مثل الكعبة وغريها ، فاإنّه يكون يف �سوق اإىل اللقاء 

باملحبوب، وما تقبيل املكان اإل �سوقا اإليه. فقد كان ال�ساعر العا�ّسق قي�ش بن 

املّلوح يقّبل جدار منزل املحبوبة حمبة وع�سقا لها، ويف ذلك يقول: 

اأقّبل ذا اجلدار وذا اجلّدار اأطوف على الّديار ديار ليلى  

ولكن حّب من �سكن الّديار وما تلك الّديار �سغفن قلبي  

االستغاثة والتوّسل باالّنبياء والّصالحين 

    اإّن احلياة الربزخية لي�ست خا�سة بال�ّسهداء ، بل عامة  بالأنّبياء والأولياء على 

: “ ول حت�سنب الذين  تفاوت مراتبهم كما قال املظهري يف تف�سري قوله تعاىل 

قتلوا يف �سبيل اهلل اأمواتا بل اأحياء عند ربّهم يرزقون “)31( .

الأنبياء  يف  موجودة  بل  بال�ّسهداء،  خمت�سة  غري  احلياة  هذه  اأّن  عندي  واحلّق 

والأولياء ، كما دل عليه الرّتتيب يف قوله تعاىل: “ فاأولئك الذين اأنعم اهلل عليهم 

)29( حمد اهلل الداجوري، الب�سائر ملنكري التو�سل باهل املقابر  �ش 40 .
)30( �سورة الأحزاب، اآية 45-46.
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من الّنبيني وال�سّديقني وال�سهداء وال�ّساحلني، وح�سن اأولئك رفيقا “23)32(.

فاإّن التو�سل كما هو جائز يف الأحياء ، كذلك جائز بالأموات ، ويف ذلك يقول عمر 

بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه”: اإنّا كنا نتو�سل اإليك بنبينا ، واإننا نتو�سل اإليك بعم 

نبينا “.وكذا التو�سل بجاه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وبجاه غري النبي ، اإذا 

علم اأن له جاها . فهذا القول اأي�سا �رشيح يف جواز التو�ّسل اإىل اهلل تعاىل ، وهذا 

جائز �رشعا ، ول باأ�ش به24)33(.

، فزيارتهم  والأولياء  الأنبياء  زيارة قبور  ابن تيمية فال يدخل يف  اأنكره  الذي  اأّما 

اأّما الّزيارة املحرمة  �رشعّية فيما يق�سد بذلك ال�ّسالم عليهم ، والّدعاء لهم. 

التي اأنكرها كزيارة امل�رشكني وطلب احلاجة منهم . كذلك فقد حرم ابن تيمية 

ال�ستغاثة بالأنبياء وال�ساحلني وكذا التو�سل اإىل الأموات وغريه25)34(. والتو�ّسل 

والّت�سفع مباآل واحد، فاإمّنا املق�سود منها الّتربّك بذكر اأحباب اهلل، الذين يرحم 

اهلل  هو  احلقيقي  فاملوجد  اأمواتا.  اأم  اأحياء  كانوا  �سواء  ب�سببهم،  العباد  اهلل 

تعاىل دائما، وهوؤلء اأ�سباب عادية، ل تاأثري لهم يف ذلك.

واأّما قول  بع�ش  امل�سلمني: يا عبد القادر اأدركني، ويا بدوي املدد مثال فهما على 

املجاز العقلي، كما يحمل عليه قول القائل: هذا الطعام اأ�سبعني، وهذا املاء 

اأرواين، وهذا الّدواء �سفاين، فاإن الّطعام ل ي�سبع، واملاء ل يروي، والّدواء ل ي�سفي، 

بل امل�سبع واملروي وال�ّسايف احلقيقي هو اهلل تعاىل وحده، واإمنا تلك اأ�سباب عادية 

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

اأّن اخللق بينما هم  وي�ستدلون على ذلك ما رواه البخاري يف حديث ال�ّسفاعة، 

يف هول القيامة، ا�ستغاثوا باآدم ثم بنوح ثم باإبراهيم ثم مبو�سى ثم بعي�سى، 
)31(  �سورة ال عمران ، اية 169.

)32(  �سورة الن�ساء اية 69 .
)33( حمد اهلل الداجوري ،مرجع �سابق  �ش24.

)34( ابن تيمية ، قاعدة جليلة ،�ش73.
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اهلل  �سلى  اإليه  فياأتون  حممد  اإىل  اذهبوا  عي�سى  ويقول  يعتذرون،  وكلهم 

عليه و�سلم، فيقول: اأنا لها. فلو كانت ال�ستغاثة مبخلوق ممنوعة ملا ذكرها 

الّنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم.

ومنها ما رواه الّطرباين عن زيد بن عقبة بن غدوان، عن الّنبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، قال: “اإذا �سل اأحدكم �سيئا، اأو اأراد عونا ، وهو باأر�ش لي�ش بها اأن�ش، 

فليقل يا عباد اهلل اأعينوين”، فاإن هلل عبادا ل يراهم، وقوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم: “اإذا انفلتت دابة اأحدكم باأر�ش 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”26)36(.

ورحمة  منه  لطفا  تعاىل،  اهلل  بخلق  الربكة  ح�سور  بذلك  واملق�سود 

احلاجة  يق�سي  اهلل  غري  اأحد  فال  فلهذا  به  امل�ستغاث  لكرامة  بامل�ستغيث، 

وينجي من الورطة، ومن قال غري ذلك فقد كفر.

اأّن زائر القبور يق�سد بزيارتها، العمل ب�سّنة ر�سول  ول يخفى على الب�سري 

باأ�سحابها  اهلل  اإىل  والتو�ّسل  والإ�ست�سفاع  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

املا�سني،  بالقوم  والعتبار  والأولياء،  الأنبياء  قبور  زيارة  يف  كما  بها،  والّتربّك 

متكينا للخ�سوع من قلبه، ونيال لالأجر بقراءة الفاحتة، والدعاء لهم باملغفرة، 

كما يف زيارة قبور �سائر امل�سلمني. ول اأظّن اأّن اجلاهل من النا�ش، ف�سال عن 

العامل امل�رشع ، تدفعه جهالته اأن يق�سد بزيارة القبور عبادتها27)37(.

أهمية نابلس التراثية:

تتميز نابل�ش مبوقعها اجلغرايف الفريد فهي تتو�سط اإقليم املرتفعات اجلبلّية 

يف فل�سطني. ونابل�ش مدينة كنعانّية تاريخّية وتراثّية قدمية يعود تاريخها 

)35 (  جميل الزهاوي، املرجع نف�سه، �ش65.
)36(  جميل الزهاوي، م�سدر �سابق، �ش64.

)37( جميل الزهاوي ، م�سدر �سابق �ش 65 .
)38( ابن بطوطة ، حتفة النظار يف عجائب الأم�سار ،1/47  .

)39( القلق�سندي ، �سبح الأع�سى يف �سناعة الن�ساء 10/103 .
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اإىل 4500 عام قبل امليالد، وقد �سماها الكنعانيون �سكيم اأي الأر�ش املرتفعة، 

واتّخذها الكنعانيون عا�سمة لهم لأهميتها الّتاريخّية والّدينّية والرّتاثّية.

“وتكمن اأهميتها الّتاريخّية والرّتاثّية باأنها مدينة عظيمة كثرية الأ�سجار. 

م�رش  اإىل  الزيت  يحمل  ومنها  زيتونا  ال�سام  بالد  اأكرث  ومن  الأنهار،  متعددة 

ودم�سق)38( كما ذكر الّرحالة امل�سلم ابن بطوطة، كما اأن العلماء والرحالة 

اأطنبوا يف و�سفها فقال عنها القلق�سندى:- “نابل�ش مدينة حتتاج اإليها ول 

حتتاج اإىل غريها”)39( .

واأهم ما امتازت به مدينة نابل�ش عرب تاريخها الطويل تلك التقلبات والأحداث 

الّتاريخية الكثرية التي حدثت بها. بحيث �سهدت كثريا من الغزاة والفاحتني 

وكانت هدفا لهم، وتاريخها وثيق ال�سلة بتاريخ فل�سطني العام.

باأ�سماء ثالثة  اأنّها عرفت عرب تاريخها الّطويل  اأظهر الأدّلة على ذلك  ولعل 

ف�سكيم  وخربتها،  عا�ستها  مهّمة  تاريخّية  مرحلة  عن  منها  كل  ويعرب   ،

ت�سمية كنعانية، ثم نيابول�ش وهي ت�سمية رومانية، وتعني املدينة اجلديدة، 

حينما  امل�سلمون  العرب  عليها  اأطلقها  ت�سمية  وهي  احلالية،  نابل�ش  ثم 

اأ�سهر  636 م28)40(  وتعد نابل�ش من  15هـ/  فتحها عمرو بن العا�ش �سنة 

ال�سام، فقد  العثمانيون عا�سمة  جلنوب  يتخذها  اأن  ال�سام، فال غرو  بلدان 

كانت بريوت تابعة لها .

الأنّبياء  م�سكن  كانت  فقد  والّدينّية  الّتاريخّية  نابل�ش  مدينة  ولأهمية 

عليه  اإبراهيم  فيها  نزل  مدينة  اأّول  فكانت  وال�ّساحلني.  والأولياء  والعلماء 

ال�سالم بعد اأن قدم من العراق. ثم �سكنها يعقوب بن اإ�سحاق عليه ال�سالم 

وغريهما.

وغريهم،  امل�سلمون  العرب  والرحالة  العلماء  من  كثري  وذكرها  اإليها  وورد 

)40( عبد اهلل كلبونة ، تاريخ مدينة نابل�ش ، �ش 4، 15 .
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وال�سطخري  “البلدان”،  كتابه  يف  )ت378هـ/891م(  اليعقوبي  منهم 

)ت387هـ  واملقد�سي  واملمالك”،   “امل�سالك  كتابه  يف  )ت340هـ/951م( 

والإدري�سي  الأقاليم”،  معرفة  يف  التقا�سيم  “اأح�سن  كتابه  يف  891م(    /

)ت548هـ/1154م( يف كتابه “نزهة امل�ستاق يف اخرتاق الأفاق” وال�سمعاين 

)ت562هـ/1167م( يف كتابه “الأن�ساب” وغريهم29)41(.

المقامات والمزارات في مدينة نابلس:

كما  فيها_  عا�ش  حيث  واملزارات  املقامات  بكرثة  نابل�ش  مدينة  تتميز 

اأ�سلفنا _كثري من الأنبياء والعلماء والأولياء، فال غرو اأن تنت�رش يف مدينة 

نابل�ش خا�ّسة وفل�سطني عاّمة مئات املقامات واملزارات وامل�ساهد.

لالأطفال،  اخلتان  لعمل  طيبة،  منا�سبات  والزيارات  املقامات  كانت  لقد 

الطفولة  اأغاين  وترتبط  وغريه.  الذكر  حلقات  وعمل  مبولدهم،  والحتفال 

مبيالد الأطفال، وهو اأول احتفال بقيمة النا�ش بدورة احلياة، التي يكون فيها 

منا�سبة  وهناك  احلياة.  هذه  يف  اأعمارهم  من  خمتلفة  مبراحل  الحتفال 

وقت  اىل  واخلتان كان  الأطفال،  املوا�سم حفلة ختان  بتلك  ارتبطت  اأخرى 

قريب يحت�سد له النا�ش ويتوافدون عليه، ويلب�ش الذكور الذين جتري لهم 

عملية اخلتانة اأو الطهور مالب�ش جديدة، وتوزع احللوى، وتدق الطبول، وتغنى 

الأغاين يف هذه املنا�سبة، ومن هذه الأغاين30)\42(:

طهره يا مطهر                           

وناوله لأمه

والدمعة العزيزة

�سقطت على كمه
اجلغرافييت  كتب  يف  :نابل�ش  بعنوان  من�سور  ،بح�ش  البيتاوي  خ�سري  جرب  :الدكتور  انظر   )41(

والرحالة العرب وامل�سلمني ،جامعة النجاح الوطنية ،1996 .
عمان،  القد�ش،  جامعة  من�سورات  �ش66،  ال�سعبية،  املاأثورات  املفتوحة،  القد�ش  جامعة   )  42(

الأردن، 1996.
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طهروا يل حممد بني احلرمني

يا امه فرحانة

واأخواته الثنتني

ومنها كذلك باهلل يا �سلبي ، باهلل عليك

مظي اأموا�سك، وخفف اديك

باهلل يا �سلبي،  باهلل عليك

ان وجعت حممد ، لأزعل عليك           

ويف هذه املقامات ،تعقد حلقات الذكر، حيث يبداأ �سيخ ح�سن ال�سوت بقراءة 

تام، فال  اإليه احلا�رشون، ب�سمت  القراآن الكرمي ترتيال �سجيا، وي�ستمع  اآيات من 

كالم ول تدخني ول �رشب قهوة، ثم يبداأ احل�سور بال�سالة على النبي �سلى اهلل 

ثناء  فيها  والتي  املن�سدين  اأحد  ويقودهم  عال،  وب�سوت  جماعة  و�سلم  عليه 

على اهلل ومدح الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

اإليها  و�سدتني  وغريها،  نابل�ش  مدينة  يف  احللقات  هذه  من  كثريا  ح�رشت  وقد 

حالة اخل�سوع والتقرب اإىل اهلل. التي ي�ست�سعرها امل�سلم.

من ذلك قولهم:

ما لنا موىل �سوى اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل  

قال يا عبدي اأنا اهلل كلما ناديت يا هو  

ومنها ق�سائد يف مدح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مثل:

�سلى اهلل على حممد              �سلى اهلل عليه و�سلم

ومنها ق�سائد للبو�سريي يف مدح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:

حممد خري من مي�سي على قدم حممد اأ�رشف الأعراب والعجم  
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حممد �سادق الأقوال والكلم حممد تاج ر�سل اهلل قاطبة  

حممد �سكره فر�ش على الأمم حممد ذكره روح لأنف�سنا  

ويكرث يف هذه املجال�ش الذكر اجلماعي للحا�رشين بقولهم: ل اإله اإل اهلل، وترداد 

كلمة اهلل كثريا.

كذلك فاإن معظم الأغاين والأنا�سيد التي تبدو خالل الحتفالت واملوا�سم هي 

الإ�سالمية، وهي م�سرتكة يف  املنا�سبات  اأي منا�سبة من  اأغان عادية، تغنى يف 

املوا�سم الكثرية. وي�سري امل�ساركون يف هذه املوا�سم يف �سفوف، يحملون الأعالم 

والرايات والبيارق، وتعزف املو�سيقى، وتدق الطبول، وتن�سد الأنا�سيد ،منها:

طه يا حبيبي              �سالم عليك                            

يا عون الغريب             �سالم عليك 

يا م�سكي يا طيبي      �سالم عليك                            

ويكرث عند الفرق ال�سوفية ترداد اأغنية طلع البدر علينا:

طلع البدر علينا            من ثنيات الوداع  

وجب ال�سكر علينا        ما دعا هلل داع

 ايها املبعوث فينا         جئت بالأمر املطاع

جئت �رشفت املدينة       مرحبا يا خري داع

املهمة  املوا�سم  النبي مو�سى، وهي من  زيارة  ترتدد يف موا�سم  اأغان     وهناك 

واملنا�سبات العظيمة التي يحتفل بها الفل�سطينيون من ذلك  31)43(:

يا زوار مو�سى               �سريوا بالتهليل

زرنا النبي مو�سى          عقبال اخلليل

)43(  كامل الع�سلي، مو�سم النبي مو�سى يف فل�سطني، �ش117، عمان، من�سورات اجلامعة الأردنية، 
.1990
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يا زوار مو�سى               زوروا بالعدة

زرنا النبي مو�سى          عقبال احلجة

ومنها قولهم:

يا زوار النبي            زوروا بالأعالم

زرنا هذا النبي         وعليه ال�سالم

يا زوار النبي           طحتوا �ساملني

يا زوار النبي            تردوا �ساملني

ال�سعب  موروث  من  جزءا  اأ�سبحت  واملزارات  املوا�سم  هذه  فاإّن  وهكذا 

الفل�سطيني، ول زال يحافظ عليها، فهو �سعب مييل بفطرته اإىل التدين، وحب 

التوا�سل بني  املوا�سم جت�سد حالة  اإليهم. وهذه  ، وال�سوق  الأنبياء وال�ّساحلني 

الإن�سان الفل�سطيني مع املكان املقد�ش. فالإ�سالم يجل الأنبياء والأولياء اأحياء 

واأمواتا. واملوؤمنون ال�سادقون يبجلونهم.                    

وسوف أستعرض في هذا البحث أهم المزارات والمقامات في مدينة نابلس، منها:

مقام الجنيد: 

وهو مقام م�سهور وعظيم ، يقع يف قرية اجلنيد يف مكان مرتفع، و�ساحب هذا 

املقام هو الإمام اأبو القا�سم اجلنيد، كما ّدلت عليه الكتابة املو�سومة على بابه، 

ومولده  نهاوند،  من  امل�سهور  الزاهد  اخلراز  ابن حممد  اجلنيد  القا�سم  اأبو  وهو 

�سيخ  وكان  والفقهاء  ال�سوفّية  الطائفتني  اإمام  وفل�سطني،  العراق  ومن�سوؤه 

وقته وفريد ع�رشه، وكالمه يف احلقيقة م�سهور مدون. 

وتفقه على مذهب اأبي ثور �ساحب الإمام ال�سافعي، وكان فقيها على مذهب 

�سفيان الثوري، و�سحب خاله الإمام ال�رشي ال�سقطي، والإمام احلارث املحا�سبي 

ن�رشاين،  فتوقف على غالم  يتكلم،  اجلنيد قعد  اأّن  النا�ش  وانت�رش يف  وغريهما. 

فاإنّه  املوؤمن،  فرا�سة  اتقوا  “�ش”  اهلل  ر�سول  قول  ما معنى  ال�ّسيخ  اأيّها  وقال: 
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ا�سالمك وتويف �سنة  اأ�سلم فقد حان وقت  بنور اهلل، فقال له اجلنيد:  ينظر 

اجلنيد،  الإمام  فيه  يقيم  كان  املقام  وهذا  بغداد32)44(.  يف  م  297هـ/909 

ويدر�ش النا�ش العلوم ال�رشعّية ويعمل حلقات الذكر فيه.

مقام بشر الحافي:

يقع يف و�سط مدينة نابل�ش القدمية يف حملة احلبلة غربي جامع الأنبياء، وهو 

غرفة وا�سعة به �رشيح ين�سب اإىل ب�رش بن احلارث بن عبد الرحمن بن عطاء 

اأبو ن�رش، املعروف بب�رش احلايف، ولد يف قرية مرو �سنة 150هـ/767م  وهو احد 

الأولياء ال�ساحلني، والعباد ال�سائحني، �سكن بغداد.

 ومما قيل عنه: اأنّه فاق اأهل ع�رشه بالورع والّزهد، وتفرد بوفور العقل، واأنواع 

واإ�سقاط  النف�ش،  وعزوف  املذهب،  وا�ستقامة  الطريق،  وح�سن  الف�سل، 

الف�سول )45(.

وقد اأورد ال�ّسيخ عبد الغني الّنابل�سي هذا املقام يف كتابه “احل�رشة الأن�سية 

يف الرحلة القد�سية” : حينما زار نابل�ش،  فقال عنها “ : :ثم مل نزل �سائرين 

اإىل اأن و�سلنا اإىل مدينة نابل�ش املحرو�سة من كل ما ي�سني. فلّما اأقبلنا على 

ذلك الوادي املبارك، ونفح علينا ذلك الن�سيم الذي يف طيبه ل ي�سارك، واأقبلنا 

على تلك الطواحني املحفوفة باملياه والب�ساتني، ا�ستقبلنا جماعة من اأهلها 

كانوا هناك لنا منتظرين ، بق�سد اللقاء والجتماع على عادة املحبني: وخرج 

من نابل�ش كثري من العلماء والأعيان”33)46(.

اأن يقول: ثم ذهبنا فزرنا مقام ب�رش احلايف، من رجال الر�سالة الق�سريية،  اإىل 

)44(ابن خلكان، وفيات الأعيان، 375-1/373، حتقيق اح�سان عبا�ش، بريوت، دار �سادر، 1397هـ/1997م.
)45( م�سطفى مراد الدباغ ،بالدنا فل�سطني ،2/230 231- ،كفر قرع ،دار الهدى ،1991 ،14 جملد .

)46( عبد الغني النابل�سي، احل�رشة الإن�سية يف الرحلة القد�سية، �ش74، حتقيق اأكرم العلي، بريوت، 
دار �سادر، 1411/1990.
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�ساحب ال�رش الظاهر غري اخلايف، ودعونا اهلل تعاىل هناك مبا تي�رش من الدعاء 

لنا وللم�سلمني وامل�سلمات واملوؤمنني واملوؤمنات )47( .

مسجد ومقام األنبياء:

و�سط  يف  الأنبياء  مب�سجد  اليوم  يعرف  والذي  الأنبياء،  ومقام  م�سجد  وهو 

الّنابل�سي و�سفا له فقال”: ثم  مدينة نابل�ش ،وقد ذكر ال�سيخ عبد الغني 

�سلينا الّظهر باجلماعة يف هاتيك ال�ّساعة، وذهبنا مع جماعة من الإخوان اإىل 

زيارة اأولد يعقوب عليهم ال�سالة وال�سالم وهم روبني، ولوي ، وبنيامني، وذوين، 

و�سي�سيوخو، وتفتوين، ويهوذا، وفيه ا�سمان مل نعرفهما الأول والأخري فوقفنا 

هناك، ودعونا اهلل تعاىل يف ذلك املكان املهاب اخلطري34)48(.

وقال احلنبلي يف تاريخه” : ويف نابل�ش م�سهد يقال اإّن به اأولد �سيدنا يعقوب 

عليه ال�سالم “ . وقال يف مو�سع اأخر منه.” وكان بنو يعقوب اثني ع�رش رجال 

، وهم الأ�سباط الثنا ع�رش: روبني، و�سمعون، ولوي، ويهوذا، و�سياخر، وردلون، 

، لأنه لكل  الأ�سباط  واأ�رش، و�سموا  ودان، وبعيايل، وكادم،  وبنيامني،  ويو�سف، 

منهم جماعة )49( .

مقام الّسري الّسقطي:

يقع على جبل جرزمي غربي نابل�ش، ويف هذا املقام �رشيح،  ،يقال انّه لل�ّسيخ 

حممد ال�سقطي. وقد زاره ال�ّسائح الرتكي اولياجلبي �سنة 1082ه/1671م 

وقال عنه: ومقام �رشي ال�ّسقطي، يقع على جبل عال يف غرب املدينة، وقد 

كان �ساحبه قد�ش اهلل �رشه، قطب الأقطاب يف زمانه ودفن يف بغداد. 

بالّذكر  الّدراوي�ش  �سيخ  واعتاد  تكية،  ت�ستعمل  كبرية،  بناية  هذا  ومقامه 

)47( عبد الغني النابل�سي، م�سدر �سابق، �ش78.
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اإليه املقام، هو  فيها، وبدّق الّطبول يف كل خمي�ش. وال�رّشي الذي ين�سب 

اأبو احل�سن ابن املغل�ش البغدادي، احد الأولياء امل�سهورين، وهو خال اجلنيد 

واأ�ستاذه، وتلميذ معروف الكرخي، وكان يلزم بيته ول يخرج منه، تويف يف 

بغداد يف رم�سان �سنة 253هـ/849 م35)50(.

جامع الحنبلي وشعرات الّنبي “ص”

الأن�ش  املقد�سي يف كتابه  القدمية،  وقد ذكر  البلدة  اجلامع يف  ويقع هذا 

يف  يقع  كان  موقعه  ،لأن  الغربي  اجلامع  با�سم  احلنبلي   امل�سجد  اجلليل، 

زمانه غربي املدينة ، وقد دعي با�سمه احلايل منذ القرن ال�ّسابع الهجري. 

امل�سجد  هذا  يف  .ويوجد  القدمية  نابل�ش  م�ساجد  من  اجلامع  هذا  يعد  و 

�سعرات لّلنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ، نقلت من ا�سطنبول تكرميا لنابل�ش 

امل�سجد،  هذا  بناء  جتدد   : الآتية  الكتابة  اليوم  منربه  وعلى   . ولعلمائها 

وت�رشف بال�سعرات املحمديّة ،باأمر اخلليفة ال�سلطان حممد ر�ساد اخلام�ش 

الّطاهرة  ال�سعرات  حفظت  وقد  1330هـ/1911م)51(.  �سنة  اهلل  ن�رشه 

التي جلبت من الآ�ستانة يف خزانة خا�سة ،مو�سوعة على ميني املحراب. 

   ويكتظ امل�سجد باجلمهور يف ال�سابع والع�رشين من رم�سان للّتربك بها 

. وقد ح�رشت بنف�سي مرات كثرية هذا امل�سهد ، حيث كانت تخرج هذه 

اإذ اأن امل�سهد  موؤثر ، حيث ترى  ال�ّسعرات ويتربك بها امل�سلون والّزائرون . 

الّنا�ش يتربكون بها فرادى وجماعات .

مقام رجال العامود:

وهو م�سجد ومقام عظيم، يقع يف ال�ّسمال ال�رّشقي ملدينة نابل�ش، عند 

م�سيق جبل جرزمي، وقد و�سف هذا املقام ال�ّسيخ عبد الغني الّنابل�سي يف 

)48( عبد الغني النابل�سي ،م�سدر �سابق �ش 78 .
)49 ( عبد الغني النابل�سي ، م�سدر �سابق �ش 78 .

)50(  م�سطفى مراد الدباغ، بالدنا فل�سطني، 2/232.
)51( م�سطفى مراد الدباغ ،مرجع �سابق 5/226 227- .
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زيارته ملدينة نابل�ش، فقال: ثم توجهنا اإىل زيارة الأنبياء الأربعني اأهل ال�سهود، 

عظيم  مدفن  اإىل  البالد  تلك  مقربة  فدخلنا  العامود،  رجال  ي�سمون  الذين 

م�ستمل على اأماكن متعددة، يف مثنى واآحاد، وفيه مغارة مبني اأعالها على 

املغارة عمود، فلهذا  الأربعني ويف تلك  �سكل القرب، ولها طاقة وهي مغارة 

�سموا رجال العامود .

ثم جل�سنا ح�سة من الزمان يف ذلك املكان، ودعونا اهلل تعاىل مبا تي�رش من 

الّدعاء، ثم دخلنا اإىل مكان يف داخل ذلك املدفن، ينزل اإليه بدرج يقال له مقام 

الإمام علي ر�سي اهلل عنه، فيه حمراب، وعليه جاللة ومهابة ، فلعله روؤي 

هناك اإما يف املنام واإّما يف اليقظة باعتبار التجلي يف عامل الأوهام، فوقفنا 

القبور  من  فيها  ما  فزرنا  اجلّبانة،  تلك   اإىل  خرجنا  ثم  تعاىل،   اهلل  ودعونا 

وح�سلنا اإن �ساء اهلل تعاىل ، على كمال الأجور، وقراأنا الفاحتة36)52( .

مقام الشيخ غانم:

يظّن  التي  القلعة  خرائب  من  ال�رّشقي  ال�ّسمال  اإىل  جرزمي  جبل  على  يقع   

اأنّها بنيت يف اأيام )ي�ستنيانو�ش( ولعّله ي�سم رفات احد بني غامن الذين يعود 

ن�سبهم اإىل غامن بن علي الأن�ساري احلزرجي، ذكره اولياجلبي يف �سياحته ، 

وال�ّسيخ عبد الغني الّنابل�سي يف رحلته �سنة 1101هـ/1689م. 

كما ذكره ال�ّسيخ م�سطفى اأ�سعد اللقيمي من بني غامن هوؤلء منذ مائتني 

و�سّتني �سنة. وقال: من املحتمل اأن يكون �ساحب القرب هو غامن بن عي�سى 

بن مو�سى بن ال�ّسيخ غامن املتوفى �سنة 770هـ/1368م  . واأّن املدفون بالقرب 

منه هو )قرب ولده ال�سيخ عبد ال�سالم( ولعله والد العز بن عبد ال�سالم بن 

نابل�ش  يف  اأقامها  التي  الّزاوية  اأّن  وراجح  العلماء”.  �سلطان  املقد�سي  غامن 

)52( عبد الغني النابل�سي ،م�سدر نف�سه �ش 80 .



76

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

ال�ّسيخ عبد اهلل بن غامن بن علي الأن�ساري كانت تقوم يف هذه البقعة.37)53(.

مقام مجير الدين: 

القد�ش  اإىل  املوؤّدية  الّطريق  وعلى  الوطني  امل�ست�سفى  غربي  املزار  هذا  يقع 

وتوجد  �رشيح.  فيها  ال�سكل  مّربعة  غرفة  من  ويتاألف  عيبال.  اأ�سفل  يف 

اأهّمية كبرية لأّن بع�ش ن�ساء  املقام  الّظل. ولهذا  وارفة  الغرفة دوحة  خارج 

البلدة ينذرن له النذور وي�سئنه بالزيت،  ويقمن اأفراحهن حوله، جلمال املكان 

ومناظره  اجلارية  ،ومياهه  الن�رشة  بب�ساتينه  بديع،  متنزه  فهو  الطبيعي. 

الّرائعة. وقد زاره اولياجلبي والّنابل�سي يف القرن ال�ّسابع ع�رش للميالد.

واعتقد انه ي�سم رفات “ الأمري جمري الدين اإبراهيم بن اأبي بكر بن اأبي زكرى” 

الذي ا�ست�سهد بنابل�ش �سنة658هـ/1259م  يوم غزاها التتار38)54(.

مقام عماد الدين:

 يقع هذا املزار بالقرب من راأ�ش جبل عيبال، واىل ال�ّسمال من مزار زميله جمري 

الدين، ولي�ش له مكانه مزار جمري الّدين، ورمبا كان ذلك لبعده ووعورة الطرق 

تقرب من خم�سة  يح  ال�رشّ يقع فيها  التي  الغرفة  اإليه. وم�ساحة  املو�سلة 

اأمتار.  اأربعة  يبلغ طوله  اإذ  نف�سه فكبري،  يح  ال�رشّ واأّما  وع�رشين مرتا مربعا. 

اأخرى وا�سعة، هي مبثابة م�سجد. فلها حمراب  الغرفة بغرفة  وتت�سل هذه 

وا�سع وقّبة كبرية عالية. وقد ا�ستعمل هذا البناء يف وقت ما زاوية للّتعبد، 

لآل  وقفية  من  ذلك  يت�سح  كما  الّدين  عماد  ال�ّسيخ  زاوية  با�سم  عرفت 

ال�ّسائحان  1503م وقد ذكرها  909هـ/  اإىل �سنة  تاريخها  يرجع  الب�سطامي 

اولياجلبي والّنابل�سي يف رحلتيهما39)55(.

مقام مسجد الخضرى

)53( م�سطفى مراد الدباغ ، مرجع �سابق ، 2/226  .
)54( م�سطفى مراد الدباغ ، مرجع �سابق  2/ 234 .
)55( م�سطفى مراد الدباغ ، م�سدر �سباق 2/234 .
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وهو م�سجد ومقام ذكره ال�ّسيخ عبد الغني الّنابل�سي فقال: ثّم توّجهنا اإىل 

الّن�سمات عطرة  الن�رشاء، وكانت  الّرو�سة  وهاتيك  جهة م�سجد اخل�رشاء، 

الهبوب، والأزاهري متنوعة ال�رشوب، فدخلنا اإىل جامع قدمي البنيان، متهدم 

اجلوانب والأركان ، فيه بركة من املاء كبرية، ذات الطول والعر�ش ، واملاء يجري 

فيها من اأفواه �سواقيها، وقبلي الربكة م�سجد لل�سلوات. ويف داخله مغارة 

يقال اأّن ولدة اأولد يعقوب  عليهم ال�سالم كانت فيها، واأّن ذلك امل�سجد كله 

كان بيتا ليعقوب عليه ال�سالم40)56( .

مصلى أدم:

من املقامات املوجودة يف مدينة نابل�ش م�سّلى اأدم اأبو الب�رش عليه ال�ّسالم، 

ذكره ال�ّسيخ عبد الغني الّنابل�سي بعد اأن زار مقام ال�ّسيخ غامن املقد�سي 

يف كتابه “احل�رشة الأن�سّية” فقال: “ثم ذهبنا اإىل مكان يقال له م�سلى اأدم 

عليه ال�ّسالة وال�ّسالم، وهو مكان وا�سع فيه منرب وحمراب، وهو الآن خراب. 

ال�ّسالة  عليه  اأدم  اأّن  قيل  ارتياب.  بال  العيدين  يف  البلدة  م�سلى  اأول  وكان 

وال�ّسالم كان يزرع احلنطة، يف مرج ابن عامر، بالقرب من جنني، فكان ي�سلي 

ال�سبح يف هذا امل�ّسلى، ويذهب بعد ذلك احلني، فيزرع احلنطة يف مرج ابن 

الظلمة،  لذهاب  �سكرا  ركعة  ركعتني،  ال�ّسبح  �سّلى  من  اأول  لأنّه  عامر، 

امل�ّسلى،  النور كما هو مقرر يف حمله، فدخلنا هذا  �سكرا لظهور  وركعة 

ودعونا اهلل تعاىل فيه لنا ولالإخوان41)57(”، ومل اأعرث على هذا امل�سلى واملقام 

حتى الآن.

مقام الّشيخ مسلم:

يح،  ال�رشّ غرفة  وبجانبه  الأنبياء،  م�سجد  من  اجلنوب  اإىل  املقام  هذا  يقع 
)56( ال�سيخ عبد الغني النابل�سي ، م�سدر �سابق  �ش 344 .

)57( ال�سيخ عبد الغني النابل�سي ، م�سدر �سابق ، �ش80 .
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يعرف  حو�ش،  باب  واأمامه  كّتابا،  ي�ستعمل  كان  كبري  م�سجد  ويوجد 

بحو�ش ال�ّسيخ م�سلم، وهو جماهد من جماهدي العهد ال�سالحي كما 

يقول اإح�سان الّنمر، وي�ستعمل الآن زاوية للذكر وقراءة القراآن42)58(.

مقام الّدروّيشية:

الّتينة، واملقام عبارة عن  ال�رّشقي من جانب  اإىل اجلنوب  يقع هذا املقام، 

زاوية كما يقول اإح�سان النمر: “وكانت ت�ستعمل كّتابا، ثم مدر�سة قراأنا 

زاره  الذي  الّرومي،  مراد  الّدروي�ش/  �رشيح  اأهمها  اأ�رشحة،  وفيها  فيها، 

ال�ّسيخ عبد الغني الّنابل�سي يف رحلته”43)59(.

مقام الّنبي يوسف الّصديق 

    وهو م�سجد ومقام اإ�سالمي يقع �رشق نابل�ش يف قرية بالطة ، وقد اأورد 

ال�ّسيخ عبد الغني الّنابل�سي ذكرا لهذا املقام فقال:  و�سار معنا جماعة 

منهم حتى و�سلنا اإىل مكان نبّي اهلل العزيز يو�سف عليه ال�ّسالم، وهو 

على اأر�ش مرتفعة، حوله بنيان قدمي متهدم ، وهناك اأ�سجار من الّزيتون 

 ، الأبي�ش  واجلري  بالأحجار  ال�ّسالم كبري عال مبني  .و�رشيحه عليه  وغريه 

وهو مدفون يف مغارة كبرية مبنّية حتت ذلك القرب، فجل�سنا هناك ح�سة 

وقراأنا الفاحتة ودعونا اهلل تعاىل مبا تي�رش لنا  من الّدعاء44)60(.

وهذا امل�سجد واملقام اإ�سالمي، واخربين بع�ش اأهايل بالطة، اأنّهم كانوا يف 

اأنّه م�سجد اإ�سالمي، و ل حق  اإذ  املا�سي القريب، ي�سلون يف هذا املقام، 

لليهود  فيه مثله  مثل بقية املقامات واملزارات الإ�سالمّية يف فل�سطني .

ومن املقامات يف نابل�ش مقام ال�سيخ م�سلم ال�ّسمادي، ومقام ال�ّسيخ 

واأخيه،  الرومي  مراد  الدروي�ش  ومقام  م�سعود،  ال�ّسيخ  ومقام  الرملي، 

املقامات  وابنه. وهذه  ال�سيخ اجلاهد حممد  ال�سيخ غامن، ومقام  ومقام 

)58( اإح�سان النمر، تاريخ جبال نابل�ش والبلقاء، 4/170.
)59( اإح�سان النمر، مرجع �سابق، 4/172.

)60( ال�سيخ عبد الغني النابل�سي ، م�سدر �سابق ، �ش88 .
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يف مدينة نابل�ش وغريها، وهناك الع�رشات من املقامات يف قرى نابل�ش املختلفة. 

وكذلك يف مدن ومناطق خمتلفة يف فل�سطني وغريها.

نابل�ش  مدينة  يف  زالت  ول  واملزارات  املقامات  اإىل  الزيارات  موا�سم  كانت  لقد 

العزة  مظاهر  من  مظهرا  وامل�سلمني،  العرب  وبالد  عامة،  وفل�سطني  خا�سة 

املوا�سم مثل مو�سم  بالأر�ش واملحافظة عليها، ففي هذه  والت�سبث  والأنفة، 

الزوار فرادا  والبيارق، وي�سري  الرايات  والنبي �سالح وغريهما ترفع  النبي مو�سى 

ال�ستعرا�ش  اأ�سكال  من  �سكال  تعد  وهي  حا�سدة،  م�سريات  يف  وجماعات 

الع�سكري وال�سيا�سي واملعنوي �سد املحتلني ال�سليبيني والتتار قدميا، والغزاة 

اجلدد من اليهود الذين يحتلون فل�سطني وغريهم.

خالصة البحث ونتائجه 

مدينة  يف  واملزارات  املقامات   “ ب:  املو�سوم  البحث  هذا  يف  حاولت  فقد  وبعد، 
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الأ�سواء على مو�سوع يف غاية  ت�سليط  والرتاثي”  الديني  املوروث  نابل�ش بني 

الأهمية، لت�سعبه، وكرثة الآراء فيه، وا�ستندت فيه اإىل امل�سادر الأ�سا�سية من 

القراآن وال�سنة املطهرة، وكتب امل�سادر التاريخية، وال�ست�سهادات العملية 

اإىل  ، وخل�ش هذا البحث  زيارتها  اأجازت بناء هذه املقامات، وم�رشوعية  التي 

النتائج التالية:

بنيت  الرئي�سة  امل�ساجد  من  فكثري  واملزارات،  املقامات  بناء  م�رشوعية   

على قبور الأنبياء وال�ساحلني منها امل�سجد احلرام ،حيث قرب اإ�سماعيل عليه 

ال�سالم وغريه، كذا امل�سجد النبوي الذي يحتوي على قرب الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم، وقرب اأبي بكر، وعمر وغريهم.

جواز الزيارات اإىل املقابر عامة، واأ�رشحة الأنبياء والأولياء خا�سة، واأنها   

مندوبة ومباحة يف �رشعنا احلنيف. اأن التربّك بتلك الزيارات والّدعاء لأ�سحابها، 

والعظة بهم، وتذكر �سيد الأنبياء وال�ّساحلني، من الأمور التي حث الإ�سالم 

عليها.

واإذا كان الإ�سالم حث على زيارة القبور عموما ، فمن باب اأوىل زيارة قبور   

الأنبياء والأولياء. اإن هذه املقامات واملزارات تعد معلما بارزا من معامل مدينة 

نابل�ش خا�ّسة، وفل�سطني عاّمة.

يحاول الحتالل الإ�رشائيلي ال�ستيالء على بع�ش املقامات الإ�سالمية،   

فالأوىل بنا الهتمام بها، والعناية لها. املطلوب حماية تلك املقامات واملزارات 

وترميمها، لتغدو �رشوحا اإ�سالمية ووطنية �ساخمة. و اعتبار ال�ّسياحة الّدينية 
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من اأهم مراكز اجلذب ال�ّسياحي، وهذه املقامات تعد من اأهم تلك املعامل.
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وثائق وصور:

مقام النبي يو�سف بالطة – نابل�ش )1(

مقام اجلنيد – نابل�ش )2(

مقام عماد الدين – نابل�ش )3(
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�سور ال�سعرات النبوية يف امل�سجد احلنبلي نابل�ش وامل�سلمون يتربكون بها )4(

مقام ال�رشي ال�سقطي – نابل�ش )5(

مقام �سفيان الثوري- نابل�ش )6(



87

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”



88

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

ملخص الـدراسة

األدب الشعبي في فلسطين أغان النساء أنموذجًا

هدفت الدرا�سة التعرف اإىل الأدب ال�سعبي يف فل�سطني اأغان الن�ساء اأمنوذجاً، 

وقد �سعت الّدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:

التعرف اإىل اأغان الن�ساء يف فل�سطني. . 1

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

والإيقاعية . 3 املو�سيقية  مكّوناتها  حيث  من  الّن�سائية  الأغنية  تو�سيح 

وبالغتها اللغّوية وتثبيتها بالرتاث.

الت�سهيل على الباحثني يف جمال الرتاث عن طريق جمع الن�سو�ش الغنائية . 4

وحفظها مكتوبة. 

ومن اأجل حتقيق تلك الأهداف، قام الباحث مبراجعة ودرا�سة الأبحاث والدرا�سات 

واملوؤلفات املتعلقة باأغان الن�ساء يف فل�سطني واإجراء بع�ش املقابالت الع�سوائية 

املنا�سبات  يف  الن�سائية  الأغاين  من  جمموعة  وتدوين  الفل�سطيني  الريف  يف 

التي  ال�سعبية  املوؤ�س�سات  وزيارة  املكتبات،  من  عدد  مبراجعة  وقام  املختلفة، 

فل�سطني  الن�ساء يف  باأغاِن  تتعلق  التي  الرتاثية  الأمور  وتبويب  تهتم يف جمع 

وا�ستطاع اأن يوفر جمموعة جيدة من املعلومات عن اأغاين الن�ساء يف فل�سطني 

وا�ستخدم الباحث عينة ع�سوائية ممثلة من ن�ساء حمافظات فل�سطني واأغاين 

وا�ستخدم  الدرا�سة،  اأهداف  قت  ُمنا�سبات خمتلفة، حقَّ توؤدي يف  التي  الن�ساء 

الباحث اأدوات جمع املعلومات، والبيانات يف املنهج التاريخي التحليل الو�سفي، 

من مالحظات حتليليٍة نافدةٍ للم�سادر التاريخّية، وحتليل تقني للماّدة التاريخية 
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من حيث التحّقق منها لدى الباحثني ومن م�سادرها الأ�سلية، وذلك من اأجل 

البيانات،  الباحث بجمع  التاريخي، وقام  امل�سدر  اأو زيف  التحّقق من �سحة 

الدرا�سة،  ت�سمنتها  التي  بالأهداف  يتعّلق  ما  لكل  حتليل  وعمل  وتبويبها، 

وتو�سلت الّدرا�سة اإىل النتائج التالية:

را�سة اأّن الأغنية الن�سائية الفل�سطينية هي: اخلزينة التي �سمت  اأظهرت الدِّ

اأ�سكال املجتمع املتجدد منذ اأن عرف الإن�سان ح�سارته الرتاثية املو�سيقية، 

وهي ال�ساهد على كينونة املجتمع مبمار�ساته ومعتقداته و�سفاته و�سماته 

والتغيريات التي طراأت عليه من حيث النهج وال�سكل وامل�سمون، ومن هنا 

قمت بجمع عددٍ كبريٍ من الأغاين الن�سائية من بع�ش ُقرى فل�سطني حيث 

ت�سابهت ومتاثلت هذه النماذج بني قرية واأخرى وو�سعت منها عينة يف هذه 

الدرا�سة، واتبعت املنهج الوظيفّي يف حتليل هذه الأغاين من حيث مكوناتها 

اث. املو�سيقية، والإيقاعية، وبالغتها اللغوية، وتثبيتها بالرتُّ

والتدقيق يف كلماتها  اأغنية،  اأبيات كل  الأكرب من  العدد  ولقد قمت بجمع 

اثية املُختلفة وتو�سيح معنى  واأحلانها كما تغّنى يف الأعرا�ش واملُنا�سبات الرتُّ

بع�ش  بتدوين  وُقمت  الأحلان  وتذوُّق  الألفاظ  فهم  بهدف  الغريبة  الكلمات 

الأحلان مو�سيقياً حتى ي�سهل على العازفني عزفها، وخوفاً على تلك الأحلان 

ياع يف موجات تلوُّث الرتاث التي يعكف عليها بعد امللحنني واملوزعني  من ال�سَّ

بحجة الإبداع والتجديد. 

الغنائي  الن�سائي  اث  بالرتُّ الهتمام  �رشورة  الباحث  به  اأو�سى  ما  اأهم  وكان 

وكما  اليوم،  نحن  ونوؤديه  الأجداد  غناه  كما  باأ�سالته  يبقى  حتى  وتدوينه 

اث  يتوارثه الأحفاد بعيداً عن كل حُماولت التجديد والتغيري يف مكنونات الرتُّ

را�سة يف حُمافظات فل�سطني  واأ�سالته، و�رشورة اإجراء درا�سات مُماثلة لهذه الدِّ

املُختلفة.
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ساء ُأنموذجًا عبي في فلسطين أغاِن النِّ األدب الشَّ

مقدمة الدراسة: 

 يُعترب تُراث �سعب فل�سطني ك�سائر تراث �سعوب العامل، حيث اأنه غني بالفنون 

التي تتميز باأهمية مزدوجة، فمن ناحية اأنها تلعب دوراً هاماً يف توجيه ال�سعب 

وتقرير منط حياته وتفكريه وت�رشفاته، ومن ناحية اأخرى تعك�ش الكثري من حياة 

ال�سعب واأفكاره واأمانيه وم�ساكله واأحا�سي�سه، وقد انت�رش الهتمام العلمي يف 

الفنون ال�سعبية لدى �سعوب العامل املختلفة يف القرنني الأخريين، واأ�سبحت 

الدرا�سات يف هذا احلقل ثروة علمية هاّمه يف معظم مكتبات دول العامل.

فالأدب ال�سعبي بوجٍه خا�ّش، والرتاث ال�سعبي بوجٍه عامٍّ قدميان ِقدم املجتمع 

والإن�سان نف�سه، فقد جال الإن�سان القدمي يف اأرجاء الكون الوا�سع فوقع ب�رشه 

على ظواهر ومظاهر غريبة ومبهمة فاأخذ ي�سع التعليالت والتف�سريات ملا راأى 

لياأن�ش بها وياأمن �رشها ويُ�سخرها خلدمته، وكان النا�ش اأميني ل يجيدون القراءة 

والكتابة فجاء اإبداعهم �سفوياً، واأن�سئوا ح�سارات خالدة، تناقلت عرب الأجيال 

اأبنائها  بطريقة الرواية ال�سفوية، واأجنبت فل�سطني خالل القرون العديدة من 

املنهج  اعتمدوا  حيث  موؤلفاتهم  يف  الإن�سانية  احل�سارة  َْروا  اأَث الذين  املُبدعني 

املو�سوعي يف تاألفيهم.

واخلرافات،  والأ�ساطري،  احلكايات،  منها:  كثرية  فروعاً  يت�سمن  ال�سعبي  فالأدب 

واملعتقدات، والأمثال ال�سعبية، والأقوال ال�سائدة، واللهجات والنوادر، والألغاز 

الأغنية  وتعترب  وغريها،  الن�ساء  اأغاين  ومنها  ال�سعبية  والأغاين  وال�ّسري، 

ال�سعبية من اأكرث اأنواع الأدب ال�سعبي ا�ستجابة لت�سجيل الأحداث واملواقف 
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وتنوع  وعفويتها  انت�سارها  و�رشعة  بب�ساطتها  تت�سف  وكما  واملو�سوعات 

اأ�سكالها الفلكلورية وثباتها، وقدرتها على ا�ستيعاب كلمات وم�سطلحات 

حديثة ومتنوعة، وجمموع هذه ال�سفات جتعل من الأغنية ال�سعبية �سجالً 

ًة اأغاِن الن�ساء منها،  لالأحداث والظواهر البارزة، اأي اأن الأغنية ال�سعبية وخا�سَّ

لي�ست مراآة للتاريخ واملجتمع فح�سب، بل تُ�ساهم يف بلورة الأهداف العليا 

للمجتمع. 

مشكلة الدراسة:

الن�ساء  باأغاين  تتعلق  كثرية  بدرا�سات  العربية  واجلامعات  املكتبات  حتظ  مل 

الن�ساء  اأغاين  وبحثت يف  التي كتبت  الدرا�سات  نُدرة  فب�سبب  فل�سطني،  يف 

الدرا�سة  هذه  م�سكلة  وتتخل�ش  الدرا�سة،  هذه  باإعداد  قمت  فل�سطني  يف 

بالإجابة عن ال�سوؤال الآتي: 

وما مدى م�ساهمة  فل�سطني،  الن�ساء يف  اأغان  هل هناك معرفة كافية يف 

هذه الدرا�سة يف تو�سيح هذه املعرفة؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

التعرف اإىل اأغان الن�ساء يف فل�سطني. . 1

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

والإيقاعية . 3 املو�سيقية  مكّوناتها  حيث  من  الّن�سائية  الأغنية  تو�سيح 

وبالغتها اللغّوية وتثبيتها بالرتاث.

الن�سو�ش . 4 جمع  طريق  عن  الرتاث  جمال  يف  الباحثني  على  الت�سهيل 

الغنائية وحفظها مكتوبة.   
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أهمية الدراسة:

ميكن حتديد اأهمية الدرا�سة من خالل ما يلي:

تُعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات الرائدة يف الرتاث حيث اأنها عنيت يف اأغان . 1

الن�ساء يف فل�سطني.

اأغان الن�ساء جزء هام من الرتاث ال�سعبي والذي ميثل الهوية التي تف�سح . 2

عن ثقافة اأي �سعب من ال�سعوب.

تقوية دعائم الأغنية القومية العربية.. 3

املحافظة على الرتاث الن�سائي الغنائي.. 4

تو�سيح التمايز يف الرتاث العربي يف اأغان الن�ساء.. 5

قائمة يف حقبة معينة من . 6 التي كانت  املمار�سات  الكثري من  ا�ستخال�ش 

الزمن لر�سم �سورة للمجتمع الّن�سائي يف فل�سطني.

حدود الدراسة:

الغربية يف  الدرا�سة على عينة من ن�ساء فل�سطني يف ال�سفة  اقت�رشت هذه 

العام الدرا�سي 2011-2010م.

محددات أساسية:

حيث التزم الباحث اأثناء درا�سته باحلدود الآتية:

املحدد الب�رشي: ن�ساء فل�سطني.. 1

املحدد املكاين: حمافظات �سمال ال�سفة الغربية.. 2

بني . 3 الواقعة  الزمنية  الفرتة  يف  الدرا�سة  هذه  اإجراء  مت  الزماين:  املحدد 

2/4/2010 ولغاية 25/8/2011م.
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منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي الو�سفي نظراً ملالئمته لأغرا�ش الدرا�سة.

مجتمع الدراسة:

تكّون جمتمع الدرا�سة من ن�ساء حمافظات ال�سفة الغربية يف فل�سطني.

عّينة الدراسة:

عينة ع�سوائية ممثلة من ن�ساء حُمافظات فل�سطني واأغاين الن�ساء التي تُوؤدَّي 

يف ُمنا�سبات خُمتلفة.

مصطلحات الدراسة: 

الفولكلور:

عن  بوا�سطتها  الإن�سان  عرّب  والفنون،  واخلربات  املعارف  من  جمموعة  هو 

احلياتية،  اأموره  تنظيم  يف  له  هادياً  وجعلها  وجتربته،  ورغباته  اأحا�سي�سه 

والجتماعية، ويُحافظ املجتمع على نقلها من جيل اإىل اجليل الذي يليه ...)1(

Fol - )ييَعترب الباحث وليم جون توما�ش هو اأول من �ساغ يف اجنلرتا م�سطلح 

اأو  Folk( ( ويعني العاّمة  lore(، حيث يتاألف هذا امل�سطلح من �سقني الأول 

ال�سعب، والثاين Lore( ( ويعني املعرفة، فيكون معنى هذا املُ�سطلح معارف 

عامة.

مفهوم األغنية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)1( علقم نبيل: مدخل لدرا�سة الفولكلور 
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احتاد  على  يعتمد  اإذ  مّعني،  �سكل  له   )  )Form مو�سيقي  قالب  هي  الأغنية 

الكلمة بالّنغم �سمن وزن �سعري معنّي للكالم ومقام مو�سيقي معنّي لّلحن 

.)2( ...

إجراءات الدراسة:

باأغان  املتعلقة  واملوؤلفات  والدرا�سات  الأبحاث  ودرا�سة  مبراجعة  الباحث  قام 

الن�ساء يف فل�سطني واإجراء بع�ش املقابالت الع�سوائية يف الريف الفل�سطيني 

مبراجعة  وقام  املختلفة،  املنا�سبات  يف  الن�سائية  الأغاين  من  وتدوين جمموعة 

الأمور  وتبويب  جمع  يف  تهتم  التي  ال�سعبية  واملوؤ�س�سات  املكتبات  من  عدد 

جمموعة  يوفر  اأن  وا�ستطاع  فل�سطني  يف  الن�ساء  باأغاِن  تتعلق  التي  الرتاثية 

جيدة من املعلومات عن اأغاين الن�ساء يف فل�سطني وفيما يلي عر�ش حتليلي ملا 

تو�سل وقام به الباحث: 

طريقة أداء الغناء عند الّنساء:

ويتم ذلك بطريقتني خمتلفتني متاماً، فاأّما الطريقة الأوىل تُرّدد الن�ساء الغناء 

وذلك بتكرار جملة اأو �سطر واحد �سجالً بني الّقوالة وباقي الّن�ساء، حيث تغنى 

الأهازيج اأو الرتاويد، والقوالة هي املغّنية اأو املوؤدية الرئي�سة لالأغنية، حيث تقوم 

جتّمع  من  نقطة  اأبعد  اإىل  ال�سوت  اإي�سال  بُغية  الأداء  مب�ساركتها  اأخرى  امراأة 

املراد غناوؤه حيث ت�سمعه  املقطع  املراأتني لختيار  الّتن�سيق بني  ويتم  الّن�ساء، 

باقي الّن�ساء وتقوم بتكراره وهناك مناطق ت�سّمي القّوالة بالبّداعه حيث اأنها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2( الأغاين الفولكلورية الن�سائية: نائلة لّب�ش.



95

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

ينا�سب  مبا  الغناء  اأبيات  بع�ش  والتبديل يف  التغيري  اإبداعاتها من خالل  تظهر 

املوقف ومعطيات الو�سع ..  )1( 

ال�سعر  من  بيتني  عبارة  هي  والتي  باملهاهاه،  ي�سمى  ما  اأو  الزغاريد  اأغاين  اأما 

ومنتهية  بالبالغة  غّنية  واحدة،  فكرة  حتمل  حيث  اأ�سطر  اأربعة  يف  العاّمي 

القافية،  بنف�ش  متقابلني  �سطرين  كّل  ي�سرتك  اأو  واحدة،  بقافية  �سطورها 

الأول  لل�سطر  يكون  اأو  القافية،  نف�ش  الأخري  وال�سطر  الأول  لل�سطر  يكون  اأو 

واحدة  امراأة  باأدائه  تقوم  فردي،  ب�سكل  فتوؤدى  القافية،  نف�ش  الأخري  وال�سطر 

اإي�سال  لها  يت�سّنى  حتى  الطويل،  والنف�ش  واجلهوري  بالقوي  �سوتها  يّت�سم 

الأغنية اإىل اأكرب عدد من املدعّوين... )2(

 تبداأ الزغاريد بكلمة اآي يي اأو اآي ها والتي تتطلب قدرة عالية يف الأداء ويُق�سد 

ثّم  ومن  الأول  ال�سطر  توؤدي  حيث  غناوؤه  يراد  ملا  النتباه  لفت  البدايات  بهذه 

الثاين،  بال�سطر  اإياها  متبعة  املقّدمة  نف�ش  ت�ستاأنف  اأن  قبل  قليال  ت�سمت 

وهكذا حتى تكمل ال�سطور الأربعة خامتة اإياها بالزغرودة املعروفة لولو لو لو 

لو  ...... لي�ش

إيقاع أغاني الّنساء في فلسطين:

امليزان  اأو  الثنائي  الإيقاع  الفل�سطينية  الن�سائية  الأغاين  يغلب على  ما  دائماً 

الب�سيط )4/2(، حيث يتنا�سب هذا الإيقاع مع الهدف الأول من اأداء هذا الّنوع 

من الغناء الفولكلوري وهو الّرق�ش مب�ساحبة الّت�سفيق اأو �سبط اإيقاع حركات 

الأرجل اأثناء الدبكة.

اأعمال  مبُزاولة  تكون م�سغولة  الأكف  اأن  اإذ  املوّقعة،  الأغاين غري  بع�ش  وهناك 
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الطبخ  اأغاين  مثل  الرق�ش،  اأو  الت�سفيق  ولي�ش  الأغنية  من  املق�سودة  هي 

وال�ستعداد له، واأغاين احلّناء، اإذ عندها يكون الهدف من الغناء مغايرا للهدف 

الأول – الت�سفيق والرق�ش- حيث ت�ستهدف اإبعاد امللل عن الن�ساء اأثناء الطبخ 

وحت�سري الطعام اأو و�سع احلّناء على يدي العرو�ش ورجليها.

ويالحظ وجود بع�ش الأوزان الإيقاعية املركبة �سعبة الأداء مثل اأغنية يا جملتي 

يا اأحبابي )2/2 ، 2/3(. )2(

موسيقا األغاني الّنسائية:

يُطلق الكثري من الّنا�ش على الأغاين الّن�سائية اخلا�سة بالعرو�ش با�سم الرتاويد 

وُمفردها ترويدة وعرفها نبيل علقم يف كتابه مدخل لدرا�سة الفولكلور باأنها 

اأغنية ن�سائية توؤديها املراأة 

 ُمنفردة اأثناء العمل يف البيت اأو يف اخلالء وذلك لت�سكو همومها، ويفهم �سمناً 

واإ�سالة  العرو�ش  وداع  الأول  هدفها  وُموؤثرة  حزينة  اأغنيات  باأنها  الرتاويد  من 

اإذا  النتحاب، خا�ّسة  اإىل درجة  دُموعها هي واحلا�رشات عندها وقد ي�سل ذلك 

كانت العرو�ش غريبة. 

واإذا  ُمتتالية،  عديدة  مّرات  وكّرره  حلناً  رددّ  اأي  يُرّود  رّود  اأ�سلها  ترويدة  وتعبرية 

خا�سية  لها  جمعياً  اأنها  وجدنا  فل�سطني  يف  الن�ساء  واأحلان  اأغان  تفح�سنا 

اأو املو�سوع داخل  موحدة وهي ترديد اللحن وتكراره بالّرغم من تغرّي الكلمات 

اأّن الأغنية تبداأ وتنتهي بنف�ش اجلملة املو�سيقية الرتيبة  اأي  الأغنية نف�سها، 

املتكّررة ومنها اأطلق عليها م�سطلح ترويدة.

وهناك تف�سري اآخر لكلمة تراويد حيث يُق�سد بها الغناء اخلا�ش بالعرو�ش، حيث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2(عبد العزيز اأبو هدبه: دور البالغة يف تطوير الأغنية الفل�سطينية.

 )2( نائلة لّب�ش: الأغاين الفولكلورية الّن�سائية.
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يكرث تكرار كلمة رويدتي والتي معناها )يا من اأريد(، اأي يا من اأُحّب، وقد �ساع 

اأغان  تكون  وعليه  اأحّب  كلمة  بدل  )بريد(  بالعامية  اأو  اأُريد  كلمة  ا�ستعمال 

الرتاويد خا�ّسة بالعرو�ش وهي البنة احلبيبة الغالية.

يغلب طابع الإيجاز على اأحلان الأغاين الن�سائية اأو اجلملة املو�سيقية املرددة يف 

الأغنية، اإذ ترتاوح بني ثالثة مقاطع اإىل �ستة مقاطع مو�سيقية اأي خانات، واأكرث 

ما ميّيز هذه اجلمل الّلحنية املقت�سبة هو �سدة احل�سا�سية وقّوتها على التعبري، 

اإذ اأنها تنبع من حم�ش ال�سعور بال�سيء اأو العمل اأو املمار�سة، فاإذا غّنت الّن�ساء 

للفر�ش )هوجي وموجي يا فر�ش( �سعر امل�ستمع باأن القلوب ترق�ش طرباً وترمناً 

مع وقع حوافر الفر�ش، فتفي�ش امل�ساعر بالفرح والبتهاج، واإذا قلن )�سجل يا 

قا�سي �سّجل واأطلعوين غريبة( امتالأت املدامع وذرف منها الّدمع ب�سخاء، واإذا 

به  والإح�سا�ش  بالتحنني  ال�سعور  فاإن  اأّمه”  اأهني وغّني  من�سان  “جيت  غّنني 

ميالأن املدى.

كان العرب قدمياً يتعاملون بالأحلان من خالل الأغاين، وهي عادات قدمية اإذ كان 

الفر�سان  وم�ساعر  احلما�سة،  واإثارة  للغناء  الوغى  �ساحات  اإىل  بالّن�ساء  يدفع 

وحثهم على احلرب والقتال حتى الّن�رش.

ُمتغرية  هي  بل  ُمعينة  نغمات  ُحدود  �سمن  ثابتة  غري  الأغنيات  هذه  احلان  اإن 

�سمن جمموعة نغماٍت ترتكز على املقام الذي بُني عليه الّلحن اأو املقطع من 

اإىل جانب ثبوت الوزن والإيقاع، وقد بُنيت الأحلان على املقامات  املقام )اجلن�ش( 

ال�رشقية ال�سميمة مثل “البياتي، الهزام، الرا�ست، �سيكاه، �سبا”

البالغة في األغاني الّنسائية:



98

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

خا�سة  الفل�سطينية،  الّن�سائية  الأغاين  يف  البالغة  �رُشوب  من  الكثري  ُهناك 

اأغاين املُهاهاه اأو الزغاريد، ومن اأهّمها: 

الت�سبيهات، املجاز، الكناية، �سيغ املبالغة، النداء والّتمنّي

ومن الأمثلة على ذلك:

التشبيه: 

الوجه  دورة القمر . 1

انت احلبق عالطبق. 2

 ح�سنه وهّمام مثل جوز احلمام. 3

المجاز:

عود القنا ما انحنى و�سّت البنات انت . 1

يا وردة فّتحت يف �سهر كانون. 2

يا �سجرة امل�ستكي. 3

التّمني:

يا ريتني يا مليحه على و�سطك زنّار. 1

ريت الّلي �سافت ال�سباب وما �سّمت. 2

الّنداء:

اأغاين املهاهاه اأو الزغاريد حيث تبداأ مبا ي�سبه النداء. 1

يا رايحة لأم العري�ش قوليلها....)1(. 2

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

وظائف األغاني الّنسائية الفلسطينية:
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لقد عاي�ست الأغاين الفولكلورية الفل�سطينية فرتات زمنية طويلة يف خمتلف 

والتي  الهاّمة  الوظائف  تلك   – يزال  ول   – الغناء  اأّدى  وقد  والأو�ساع  الظروف 

التي  الغنائية الفولكلورية  واأّما الوظائف  اأ�س�ش مكّونات الفولكلور،  هي من 

تنطبق على الغناء الّن�سائي فهي: )2(

)1( الوظيفة االجتماعية: 

وحّبه  الجتماعية  طبيعته  عن  به  ليُعرب  الإن�سان  اأوجده  م�سطلح  النتماء 

الأوىل-  املجتمع  خلية   – الأ�رشة  داخل  �سغريه  تبداأ  للتاآلف �سمن جمموعات 

وتاأخذ يف المتداد حتى تعم الب�رشية جمعاء.

ولكننا جند اأنَّ ُهناك فرقاً كبرياً يف النتماء بني الّرجل واملراأة، وقد يظهر هذا جلياً 

من خالل الأغاين الفولكلورية عاّمة، فالرجل هو الأب، والأخ والولد، هو الزعيم 

الّن�سائية  الأغاين  وتفي�ش  احلمى،  حامي  هو  والبطل،  الفار�ش  هو  ال�سيخ،  اأو 

واعتزازٍ كبريين، هي يف  مُمار�سات الرجال يف افتخارٍ  التي تُظهر جميع  بالتعابري 

اأقرب اإىل املبالغات الواقعية، بينما ل ت�سكل املراأة يف الغناء الّرجايل  جمملها 

حياته  اقت�سامها  من  وبالرغم  اليومية،  وحاّجياته  متطلباته  اإحدى  �سوى 

والتي  املو�سوعات املطروحة  اأغانيه واحداً من  فاإننا جندها يف  وُم�ساركتها له، 

يخ�سها بالّتغزل واإثارة النزعات العاطفية لي�ش اإل.

ومن الأمثلة عن تعبري املراأة عن ُحبها وفخرها بالرجل وتبّعيتها له بدءاً بالأب، 

ثم الأخ والزوج والولد والعائلة واحلمولة والبلد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2( .. نائلة لب�ش: الأغاين الفولكلورية الن�سائية.

فمن أغاني المهاهاة لألب:

ول لب�ست الثوب باأربع حوا�سي لولك يا بّيي ما رفعت اأنا را�سي  
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ما كان ظعني باأول الظعون ما�سي لولك يا بّيي واهلل ي�سّلمك   

ومن أغاني المهاهاة لألخوة:

بلعبوا بال�سيف يف عالليهم علي وح�ّسان اهلل يخليهم   

وتقول هدول اإخوتي يارب خّليهم  طّلت ح�سنه من ال�سباك تناغيهم  

ومن أغاني المهاهاة لألوالد:

بفرح فيكو ميّا فرحة الّتجار باملايل يوم ب�سوفكو ميّا بن�رشح بايل   

انتو بالدنيا �سندي ورا�ش مايل يا بّنينا يا ح�ّسان يا هيكل العايل  

ومن أغاني المهاهاة للزوج:

عمود بيتي ويا �سند ظهري يا بي فالن يا �سعري على ظهري  

ومتوت حزينة ومك�سورة الظهري وانا متّنيت للتبغ�سك تبلى بالقهري  

ومن أغاني المهاهاة للعم:

واأنا متّنيتك قلعة بوجهني يا بّي )فالن( يا عّمي و يا عيني   

وتنقل ح�ساها عالّنعامني اأنا متّنيتك ع اأر�ش ال�ّسام حتكمها  

ومن أغاني المهاهاة للزعيم:

يا برج عايل وريت البني ما هّدك يا بّي )فالن( مني قّدك ومني نّدك  

رزّقك على اهلل وما هّو على عبدك اأدر�ش عدوك در�ش الزيت ع بّدك  

وهكذا للعائلة، واحلمولة، والبلد.

)2( الوظيفة العاطفية والنفسية:

فمثالً  اليومية،  ت�رشفاته  على  تنعك�ش  النف�سية  وتقلباته  الإن�سان  عواطف 
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ع وي�سلي،  اأو ال�ست�سقاء، يت�رشّ انحبا�ش املطر كان يلجاأ اإىل غناء ال�ستمطار 

وبعد الظلم كان يلجاأ اإىل حركات التحّرر ليُ�سبح �سّيد الأر�ش، وهكذا �سارت 

حياته متاأرجحة بني اخلري وال�رش، بني الأخذ القليل والعطاء الكثري، وقد خا�ست 

الأغنية الفولكلورية الن�سائية جميع تلك املجالت، ومن الأمثلة على ذلك:

يف مو�سوع ال�ّسرب وطول النتظار تقول اإحدى اأغاين املهاهاة:

�سربنا �سرب الطريق على اخليال واملا�سي اإحنا �سربنا وقلنا ما �سربنا �سي   

واحلمد هلّل ربحنا وما خ�رشنا �سي يا ما م�سينا ودمع العني ر�رشا�سي 

ويف مو�سوع اإقامة ال�سلح بني اأطراف الّنزاع:

يا �سمكة بالبحر تدرج ع زرد ف�ّسه يا �سّب )فالن( يارّمانة الغ�ّسه   

وال�سلح بيناتكو ل عا�ست البغ�سه  وان انطوك كل املال يا خّيي ل تر�سى  

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

ال�سعبية

)3( الوظيفة الّنفعية:

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

اّمة  ال�سعبية، فلكل  العني  تراه  اجلمال كما  اإظهار  بيئة معينة، فمنها مثالً 

مقايي�ش، ترى من خاللها اجلمال وتتفاعل معه �سواءً اأكان يف الأ�سكال اأو الألوان.

- ومن اأغاين املهاهاة للعرو�ش التي تتحدث عن ذلك:

الطول طول القنا والعنق مايل ميل

واخل�رش من رقته هد القوى واحليل
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يا �ساميات ال�سّحى يا مفطرات الليل 

ردوا علي غزايل ما بقى يل حيل

وكذلك:   وعيونك ال�سود ذبحتني رفايفها

وخدودك احلمر ما بقدر اأخالفها

يا ماخذ اخليل الأ�سايل عن معالفها

�سار يل تنا�رش �سنه هالروح مكلفها

)4( الوظيفة العقائدية:

ل تقت�رش وظيفة العقيدة يف حياة الإن�سان على انتمائه اإىل فئة دينية معينة، 

بل اإنها تتحكم برتبية الفرد داخل الأ�رشة، اإذ ت�سيطر املمار�سات الدينية على 

وع يف الأكل، و�سعور النتماء  خُمتلف الّت�رشفات مثل لفظة الب�سملة قبل ال�رشُّ

الديني يُرافق خُمتلف مراحل تطّورات الفرد، وقدر ظهرت هذه املعتقدات جلّية 

بالأنبياء  والإميان  عليه،  والتكال  تعاىل  باهلل  الإميان  منها:  الّن�سائي  الغناء  يف 

والر�سل والأولياء وذكر املقامات املُقّد�سة للربكة، واإيفاء النُّذور.

ومن اأمثلة الأغاين الن�سائية على ذلك:

- تغني الّن�ساء يف بداية اأي موكب للعرو�ش:

والكاتبو ربك ي�سري �سريوا على ما قّدر اهلل  

يارّب يا نعم الوكيل يا اهلل توّكلنا عليك   

- ومن اأغاين الّن�ساء يف تزين العري�ش:

قول يل وين تزيّنت )فالن( يا اأ�سمر

يف الكعبة ال�رشيفة واخل�رش الأخ�رش



103

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

- اأما يف اأغاين املهاهاة:

ريتو �سبع بركات ريتو مبارك   

ع جبل عرفات كما بارك حممد  

عناصر األغنية النسائية: )1(

ولحظته  �ساهدته  ما  خالل  من  معه  وتفاعلت  الغناء  الريفية  املراأة  مار�ست 

املمار�سات  كّل  املراأة  اأجملت  ولقد  بها،  املحيطة  البيئة  �سمن  به  واأح�ّست 

و�ستى نواحي احلياة �سمن اأغانيها، ومن املوا�سيع التي ت�سمنتها تلك الأغاين 

والتي اأتت على ذكرها ما يلي:

ركوب  الع�سائري،  ال�سلح  الذبائح،  نحر  املوالد،  الغزوات،  ال�سيافة،  املهر،   -1

الهودج، الزفه، التهاين، تعدد الزوجات، زواج البدل، لعب ال�سيف، حمام العري�ش، 

الدعوات والعزومات وغري ذلك.

2-  عادات وتقاليد:

النخوة،  الكرم،  ال�سخاء  والأولياء،  ور�سله  اهلل  ا�سم  ذكر  العني،  رد  اجلار،  حق 

الأ�سل الطيب، العيب والعار، خلف ال�سبيان، الدلل، كيد الأعادي وغري ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائلة لب�ش: الأغاين الفولكلورية الن�سائية.

3- اأدوات ا�ستعمال خمتلفة:

فناجني، طبق، �سينيه، �سّلة، مفتاح، قناين، خابية، اإبريق، كا�سة، مرايا، الفرا�ش، 

ري�ش الّنعام، احل�سريه وغري ذلك.
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4- جموهرات وحلي ومعادن:

عقد، خامت ذهب، ياقوت، لولو، مرجان، اأملاز )ما�ش(، ف�سة، خرز، حلق، اقالده، دبله، 

خلخال، ا�سواره وغري ذلك.

5- اأدوات حربّية: 

بيارق، طبل، عود القنا، رمح، �سيف، باروده، �سربيه، �سختوره، وغري ذلك.

6- اأماكن �سكنها اأو ارتادها الإن�سان:

العني،  ال�ساقية،  البيت،  رف  بلكون،  الربج،  حي،  حارة،  ال�رشايا،  وادي،  ديره، 

ال�سنا�سل، النبعه، م�سطبه، ال�سوق وغري ذلك.

 7- حيوانات: 

مهره، فر�ش، اخليل الأ�سايل، جمل، زرافة، غزال، عقرب، كب�ش، خروف، منر، وغري 

ذلك.

 8- طيور: 

ع�سفور، حمام، زغاليل، حمام بّري، نعامه، ديك وغري ذلك.

9-  ج�سم الإن�سان: 

اخلدود،  العني،  دمع  املدامع،  العينني،  الرمو�ش،  الراأ�ش،  احلواجب،  اجلبني،  الوجه، 

الأذن، اجلدايل، الرقبة، وغري ذلك.

10- نباتات خمتلفة:

كينا، ورد، �رشّي�ش، ريحان، مريميه، م�ستكي، زهر الليمون، نّوار، قرفه، زعرت، رّمان، 

لوز، نخل، قرنفل، وغري ذلك.

11- ماأكولت وم�رشوبات: 

�سمبو�سك، منا�سف، حلم، �سمك، خبز، لنب رايب، ع�سل، زيت، خل، حليب، زيت 

طفاح، ماء، �ساي، وغري ذلك.
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12- مالب�ش ن�سائية:

ع�سبه، ع�سايب، املنديل، �سا�سة الرا�ش، قراميل، زنّار، كّبود، جاليل، وغري ذلك.

13- العمالت:

دينار، لريات، ريالت، �سلونه.

14- اأ�سماء بلدان ومواقع جغرافية:  

ال�رشيفة،  الكعبة  القد�ش، عّمان، جبل عرفات،  رام اهلل،  نابل�ش،  بي�سان، جنني، 

وغري ذلك.

15- مالب�ش رجالية:

ردان، قمي�ش، عباءة، �رشوال، بدله، حمرمه، قماط، قمباز، وغري  طربو�ش، عقال، 

ذلك. 

16- الأقارب والأ�سدقاء:

الأخوات، اجلد، اجلّدة،  الأخوة،  العرو�ش،  اأم  العري�ش،  اأم  العرو�ش،  اأبو  العري�ش،  اأبو 

العم، اخلال، �سباب البلد، احلمولة، النا�ش، وغري ذلك.

17- اأعداد ومكاييل:

اأ�ساور  مراكب،  اأربع  قنطار،  مّيه،  على  مّيه  دينار،  األف  اهلل،  ا�سم  ميت  األفني، 

ع�رشة، وغري ذلك.

18- األوان حمببة:

اأحمر،  اأزرق،  اأبي�ش،  اأ�سود،  اأ�سفر، رمادي، بّني،  اأخ�رش،   ،) ) الأخ�رش الغامق  زيتي 

وغري ذلك.

19- عبارات املبالغة:

طّعام، �سّباب، كّبا�ش، دّقاق، طّبال، دبّاح، �سّكال، وغري ذلك.

20- الكواكب والأجرام ال�سماوية:
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ال�سم�ش، القمر، الهالل، جنمة ال�ّسبح، امليزان، النجوم، جنمة، وغري ذلك.

21- منا�سب واألقاب واأ�سحاب �سنائع:

�سيخ، ماأذون، �سلطان، الوايل، اخليال، �سهيد، دكتور، اأ�ستاذ، فالح، راعي، حّداد، 

�سائغ، بناء، وغري ذلك.

22- كلمات اأجنبية:

عاملوديل، موتور، تك�سي، كو�سان، �سنجق، با�سا، اأفندية.

23- تعابري املجامالت:

اهلل يجريك، ريتك تتهنا، �ساألت رب ال�سما، نذر علي، يجعل طريقك، ل عا�ست 

ال�سما يحميك، احلمد هلل، حّلت الربكات، وغري  رّب  الفرقة، ريتك تظّلي عمار، 

ذلك.

24- الأدعية ال�سلبية:

�سلّت ميينه، ل بارك اهلل، ل يجرب لكم خاطر، ل يربّي لكم ذمه.

25- اأو�ساف ن�سائّية:

اأم  اأم املنديل،  اأبو زيد، �سلبية، يا حلوة، يا ريّانة، يا مليحة،  حلو الع�سابا، بنت 

اخل�رش، �سمور اخل�رش، مزيونة، �سعرها للزنار، ال�سم�ش اأمنا، القمر اأبونا، ال�سدر 

ميدان، �سمرا، بي�سا، عيونك ال�سود، طولك نخلة ب�رشايا، خدودك طرايا، وغري 

ذلك.

26- اأو�ساف رجالية:

اأبو العيون ال�سود، بدر، عري�ش الزين، را�ش  يا  ابن الكبار، مزيون، غايل، ابن اخلري، 

مايل، ذهب يف كفة ميزان، العزيز الغايل، يا جويّد، وغري ذلك.

27- اأنواع اخل�سومات:

حا�سد، بغ�ستك، النذل، عدو.

28- اأنواع امل�سائب والبالء:
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اخلاطر،  مك�سورة  حزينة،  متوت  �سيم،  الظهر،  مك�سورة  البني،  العمى،  الذل، 

يتك�رّش.

29- من العطور:

م�سك، روايح، عنرب، ريحة.

30- عبارات ترحيب:

اأول ح�سورك، مرحبا، هال، م�سيكم باخلري، ميت م�سا، �رشّفتو املنازل، اأهال و�سهال.

31- اأ�سماء الر�سل والأولياء:

النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم، النبي داوود، 

فاطمة الزهراء، ال�سيدة مرمي العذراء.

32- �سعائر دينية:

الوقفة  اخل�رش،  زيارة  النبي �سعيب،  زيارة مقام  )احلج(،  ال�رشيفة  الكعبة  زيارة 

على عرفات.

نماذج غنائية نسائية في مناسبات مختلفة مع التوضيح:

يا هال دار:

يا هال دار بّي�ش اهلل حجرك

زيّنك )فالن( يومّن عربك

يا هالّدار طوبه على طوبه

زيّنك )فالن( على املو�سه.
المناسبة:

 قبل موكب اخلطبة من دار العري�ش.

المعاني:
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يومن: عندما اأو يوم اأن عربك: دخلك،   

زينك: العري�ش ي�سفى البهجة على الدار اأو�سه: غرفة،   

مين لّبسك محبس:

مني لّب�سك حمب�ش يا ل ل مني لّب�سك حمب�ش يا)فالنه(   

يا �سمعة ت�سوي املجل�ش يا ل ل يا �سمعة ت�سوي املجل�ش يا)فالنه(   

مني لّب�سك خامت يا ل ل مني لّب�سك خامت يا ) فالنه(   

يا �سمعة بدار احلاكم يا ل ل يا �سمعة بدار احلاكم يا ) فالنه( 

المناسبة: 

عندما ينتهي العري�ش من تلب�ش عرو�سه القطع الذهبية.

مالحظة:

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

الإن�سان اأن يعرف خطوات العر�ش من خالل تتبعه لالأغاين.

اّدلّلي ميّ اجلديلة 

والّدنيا مطر ول تتبّللي اّدللي ميّ اجلديلة اّدلّلي   

اإخوتك األفني يف حّي وحارة. اّدللي ميّ اجلديلة ع اأ�سواره   

اإخوتك األفني بحّيو حاكم اّدللي ميّ اجلديلة ع اخلامت   

اإخوتك األفني بحّيو بريوت. اّدللي ميّ اجلديلة ع الكّبوت   
المناسبة:

يف ك�سوة العرو�ش

المعاني:

ميّ اجلديلة: �ساحبة ال�ّسفرية. اتدلّلي: من الدلل،   
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تحليل األغنية:

تغّنى هذه الأغنية للعرو�ش التي لها عدد كبري من الإخوة، حيث تطلب العرو�ش 

ما تريد من الزينة واملالب�ش.

احلق يا حالّق

ومتّهل يا حالق تاييجو اخواتو احلق يا حالق وم�سلحو بعباتو  

وا�سرب يا حالّق تا تيجي الّربيعة احلق يا حالق باملو�ش الرفيعة   

وا�سرب يا حالّق زعالن تا ير�سى احلق يا حالق مبو�سك الف�ّسة   

ومتّهل يا حالّق تا ييجولو خوالو احلق يا حالق وام�سلحو ب�سالو  

ومتهل يا حالّق حتى تيجي اّمو احلق يا حالق واملو�ش من ميّو   

وا�سرب يا حالّق تا تيجي املزيونة احلق يا حالّق العّدة ع الليمونة  

المناسبة: اأثناء حالقة ذقن العري�ش قبل احلمام.

المعاني: تاير�سى: حتى الّر�سى

     العّدة: الأدوات

     م�سحلو: ام�سح له

انتظارا  ب�رشعة  عمله  تنفيذ  وعدم  الّتمهل  على  احلالّق  الأغنية  حتث  المضمون: 

للمدعوين من الأهل والأحباب.

حمال حمام الدار

يا)فالن( باحلّمام ميّو تعاليلو حمال حمام الدار حمال زغاليلو   

يا)فالن( باحلّمام هاتولو هاجلاكيت حمال حمام الدار مع�س�ش عرف البيت  

يا)فالن( باحلّمام هاتولو تايلب�ش حمال حمام الدار حمال يوم يفق�ش  
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يا)فالن( باحلّمام يا خرّي تع �سوفو حمال حمام الدار حماله ع رفوفو  

المناسبة: حيث تغنى هذه الأغنية اأثناء حّمام العري�ش.

المفاهيم والمصطلحات:

الزغاليل: جمع زغلول وهو فرخ احلمام

تعاليلو: اأي اح�رشي عنده

هاتولو: اح�رشوا له

تع: تعال

ع�س�ش: �سنع ع�سا

تايلب�ش: حتى يلب�ش

المضمون: يف هذه الأغنية اأكرث من وحدة، ففي �سدر كل بيت جاء ذكر اأحد اأماكن 

عن  عبارة  الوحدة  فان  الأبيات  اإعجاز  يف  اأّما  العربية،  البيوت  يف  احلمام  تواجد 

ممار�سات العري�ش يف احلمام.

بالهنا ميّ الهثا:

والتوت عيني على ال�سلبّيه بالهنا ميّ الهنا يا هنّيه   

بالطبول وبالزمور يلعبو لو �سّيعوا لولد عّمو يجولو   

تا ييجي )فالن( ويركب عليها عّددوا املهرة و�سّدوا عليها  

زفويل )فالن( حلّد املزّفه عّددوا املهرة وهاتوا املهّفه   

المناسبة: قبل البدء بزّفة العري�ش اأو التزيني

المفاهيم والمصطلحات:

يلعبولو: اللعب بال�سيف )الفرو�سية( �سّيع: ن�رش،   

عّددوا املهره: األب�سو الفر�ش عّدتها
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املهّفه: وت�سمى املن�ّسه، وت�ستعمل لتحريك الهواء.

املزّفه: املكان الذي �سيّزف فيه العري�ش.

بالهنا ميّ الهنا: هنيئا لك، التوت: مالت

ميلي ميلي يا �سجرة ال�رّشي�ش:

ميلي وميلي وي�ش حّملك �رشّي�ش ميلي وميلي يا �سجرة ال�رّشي�ش  

ميلي وميلي وميت ا�سم اهلل عليه ميلي وميلي ع )فالن( هالعري�ش  

ميلي وميلي وي�ش حّملك زيتون ميلي وميلي يا �سجرة الزيتون   

ميلي وميلي وميت ا�سم اهلل عليه ميلي وميلي ع )فالن( هاملزيون   

ميلي وميلي وي�ش حّملك تفاح ميلي وميلي يا �سجرة التفاح   

ميلي وميلي وميت ا�سم اهلل عليه ميلي وميلي ع )فالن( هالفالّح   

اجلولت  فيه  تتاح  حيث  ال�سيف  ف�سل  يف  عادة  الزواج  مرا�سيم  تقام  المناسبة: 

ال�ستعرا�سية يف �سوارع القرية بهدف الزفة بني الأ�سجار املثمرة وغريها.

مزيون: جميل. المفاهيم: ميلي: انحني،     

مّد ايدك حّنيها:

مّد ايدك حّنيها يا ل ل مد اإيدك حّنيها يا عري�ش   

ليله وافرح فيها يا ل ل ليله وافرح فيها يا عري�ش   

مد ايدك نتفه نتفه يا ل ل مد ايدك نتفه نتفه يا عري�ش   
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�سمعه ول تنطفي يا ل ل �سمعه ول تنطفي يا عري�ش   

مد ايدك ول تهتم يا ل ل مد ايدك ول تهتم يا عري�ش   

حواليك اأولد العم يا ل ل حواليك اأولد العّم يا عري�ش   

المناسبة: اأثناء و�سع احلّناء على كّفي العري�ش.

المفاهيم والمصطلحات: 

نتفه نتفه: قليال قليال.

طاحت اخليل:

طاحت اخليل تلعب يف ميدان ال�سباب باهلّل ت�سّلوا ع الّنبي قبل ت�سوفوا الأحباب

طاحت اخليل ترق�ش يف ميدان العري�ش يا �سالتك يا حمّمد يا خزاتك يا اإبلي�ش

طاحت اخليل ترق�ش يف ميدان اخلالّن باهلّل ت�سّلوا ع الّنبي قبل ت�سوفوا العر�سان

طاحت اخليل تلعب يف ميدان العري�ش باهلّل ت�سّلوا ع الّنبي قبل ت�سوفوا العري�ش

المناسبة: اأثناء ال�ّسري يف اأحد مواكب العر�ش

المفاهيم والمصطلحات:

طاحت: نزلت

العدوان: الأعداء

قبل ت�سوفوا: قبل اأن تروا.
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المعنى العام: تطلب الأغنية اإىل احلا�رشين الت�سميه على العري�ش قبل روؤيته، وذلك 

خوفا من احل�سد.

ت�ستاهلي يا اأّم العري�ش:    

ت�ستاهلي الّدباح ع بوبكي     ت�ستاهلي ميّ العري�ش الفرح   

�ست الكناين عابره عليكي يا اأم العري�ش اهلل يتّم عليكي   

واأب�رش يا )فالن( هالعرو�ش خّياطه هاتوا ال�سواتي تن�سقي البطاطا 

ع�سفور هّدى على عرق الدالية ما نوخذ اإل من البنات الغاليه

�ست الكناين فايته عاملو�سه يا اأم العري�ش وفّر�سي هالو�سه  

المناسبه:

يوم العر�ش تذبح الذبائح ا�ستعدادا للطبخ واطعام ال�سيوف.

مفاهيم ومصطلحات:

الكّنه: زوجة البن، تن�سقي: ن�سكب، فايته: داخله.

بابنها  اأن تفرح  باأنه يحق لها  اأم العري�ش،  الأغنية  العام: تخاطب هذه  املعنى 

و�سيوفه وتقدمي الطعام والذبائح.

 �سّد الها يا اأبوها:

وان طلبت م�ساري عّد الها �سد اإلها يا اأبوها �سّد الها   

وان طلبت م�ساري بالع�رشه �سد الها يا اأبوها عاملهره  

وانا طلبت م�ساري دنانري �سد الها يا اأبوها يا اأمري  
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وان طلبت م�ساري عّد كثري �سد الها يا اأبوها يا وزير  

وان طلبت م�ساري عّد اأملا�ش �سد الها يا اأبوها على البا�ش  

المناسبة: 

عند خروج العرو�ش من بيت والدها يف طريقها اإىل بيت عري�سها.

تحليل األغنية:

 الوحدة املوجودة يف �سدر الأبيات هي اأدوات الركوب ) املهره، الفر�ش، البا�ش( اأما 

يف عجز الأبيات يف فان الوحده الرابطه هي العملة واأجزاوؤها.

المفاهيم والمصطلحات:

�سد: تعبري يعني تهيئة الفر�ش للركوب، بو�سع ال�رشج و�سّده على بطن الّدابه.

عادات وتقاليد:

 كانت العرو�ش يف ال�سابق تركب على الفر�ش جمانبة، اأو على الهودج يف طريقها 

اإىل بيت عري�سها، وقد تغرّيت الفر�ش اأو املهره اإىل تك�سي اأو با�ش، من هنا نرى 

اأن مبنى الأغنية ما زال حمافظا عليه، ولكن اأ�سيفت اإليه التطورات الع�رشّيه 

التي طراأت على �سبل احلياة ومنها و�سائل النقل.

                                                                   

يخلف عليكو:

ول عجبنا بالّن�سايب غريكو يخلف عليكو وكرّث اهلّل خريكو  

اإحنا �سيوفك من بالد بعيده يابّي )فالن( وكرّث الرّتحيب  

�سّكل ردانك واطلع العرو�ش يابي )فالن( ل تكن عبو�ش   

وانا الأماره نازلني بديرتك يابي)فالن( جرية اهلل وجريتك  
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جابو )فالن( وال�ّسعر من�سور مني جاب جعلها من جبل الطور 

خذي )فالن( وافلحي يا بنّيه يا عقال العري�ش لّيتني ولّيه   

المناسبة: 

لبيت  يو�سلها  الذي  املوكب  بداية  وقبل  والدها،  دار  من  العرو�ش  خروج  بعد 

العري�ش.

المفاهيم والمصطلحات:

يخلف عليكم: عبارة جماملة مبعنى العو�ش عليكم

جابو: اح�رشه

جبل الطور: موجود طور يف النا�رشه وطور يف مدينة نابل�ش.

ليتني ولّيه: ملتو ثالث التواءات اأي اأنه من نوع معترب.

افلحي: اجنحي

عّدي رجالك قّدامك:

اأنا رجايل قدامي بريفعوا الرا�ش عّدي رجالك قدامك يا بنت النا�ش 

واأنا رجايل قدامي على م�رش م�سّي رجالك قدامك يا ام اخل�رش  

واأنا رجايل قدامي على جنني م�سي رجالك قدامك ميّ املنديل  

واأنا رجايل قدامي على القد�ش م�سّي رجالك قدامك ميّ املك�سي 

المناسبة: 

عند خروج العرو�ش من بيت والدها اأو اأحد اأقاربها

مالحظة:

تظهر يف هذه الأغنية عادة عربية ل زالت مّتبعة حتى يومنا هذا، وهي تقدم 

الّرجال على الن�ساء يف موكب العر�ش اأو اأيّة منا�سبة اأخرى، تتفاخر هذه الأغنية 
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باأن الرجال يتقّدمون العرو�ش، وذلك اعتزازا واإكراما لهم.

�سّبل عيونو: 

بعدو �سغري وكيف اأهلو يبعونه �سّبل عيونو ومد ايدو يحّنونو   

وطلعت من الدار وما وّدعت انا جيلي يا ملّي يا ملّي هّييلي القراميل  

وطلعت من الّدار وما وّدعت خّياتي يا ملّي يا ملّي ح�ّسيلي اخلّدات  

اإل بطوق م�سن�سل يخلع الّرقبه حلفت ) فالنه( وما تطلع من العتبه  

يااأهل الغريبه يدو�سو بال�سنه فرا�سي ان كّنك غريبه هيلي من الدمع طا�سه  

و�ّسو عماكم عن ابن العّم هال�ساطر يا اأهل الغريبة ول يجرب لكم خاطر 

من العيد للعيد تاي�سلو لك �سيله يا اأهل الغريبه ويهيل من الّدمع هيله 

كّفه حمّنا وبوزه بالع�سل غارق وي�ش هالغزال الذي من حو�سنا مارق 

خ�رشو رقيق وباملنديل يلفونه وي�ش هالغزال الذي قاعد يحّنونو 

ح�سن  يف  الّنومه  حمال  يا  حّنوا العراي�ش وما حّنويل ديّاتي   

البنّيات

يا حمال الّنومه يف ح�سون املرابيع حّنوا العراي�ش وما حّنويل اأ�سابيعي 

المناسبة:

 تغنى يف حناء العري�ش اأو العرو�ش مع املقربني من اأهل العري�ش اأو اأهل العرو�ش 

وذلك يف ال�سهره.
المفاهيم والمصطلحات:

يحّنونو: ي�سعون احلناء يف يديه، رقّيق: رقيق،  

خ�رش  عن  كنايه  ي�سمونه:  باملنديل  املرابيع: البنات يف ريعان ال�سباب،   

العرو�ش النحيل

هّييلي: اأعّدي يل يا ملّي: يا اأمي،   بوز: الفم،  
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القراميل: خ�سل من اخليوط القطنية ال�سوداء ت�ساف اإىل خ�سل ال�ّسعر

جّره: وعاء من الفخار حلفظ املاء. طا�سه: وعاء للماء،    

تحليل األغنية: 

تغنى هذه الأغنية بطريقة حزينة حيث تذرف الدموع الكرث وفيها من الكلمات 

يزوروها  باأن  اأهلها  وتذكري  اأهلها  لبيت  العرو�ش  فراق  عن  تتحدث  التي  املعربة 

ب�سكل م�ستمر ولي�ش فقط بالأعياد واملنا�سبات والأم ت�ستعيد هنا يف ذاكرتها 

ما حدث لها يوم كانت هي نف�سها تلك امل�سماه عرو�سا فاآن الأوان اأن تودع فلذة 

كبدها اإىل بيت الزوجية.

�سّجل يا قا�سي �سّجل:

واطلعوين غريبة �سّجل يا قا�سي �سّجل واطلعوين غريبة  

واختي تقول حبيبه واختي تقول حبيبه  اّمي بالبيت تعّيط   

واطلعوين من احلاره �سّجل يا قا�سي �ّسجل واطلعوين من احلاره 

واختي تقول يا خ�ساره واختي تقول ياخ�ساره  اّمي بالبيت تعيط 

واطلعونه من العيله �سّجل يا قا�سي �سّجل واطلعونه من العيله 

واختي تقول يا ويلي واختي تقول يا ويلي  اّمي بالبيت تّعيط  

واطلعوين من البلد �سّجل يا قا�سي �سّجل واطلعوين من البلد 

واختي تقول لالأبد واختي تقول لالأبد  اّمي بالبيت تعّيط  

المفاهيم والمصطلحات:

ياويلي: من �سدة المل. تعّيط: تبكي،   اأطلعوين: زّوجوين،  

تحليل األغنية:

تورد هذه الأغنية اأنواع الغربة: حيث خروج البنت من اإطار العائلة واحلارة هي 

هي  وهذه   )8،7 )البيتان  بلدها  عن  بغربتها  قورنت  ما  اإذا  تهون  لكّنها  غربة، 
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الّطامة الكربى، ويرجع هذا الأمل لأ�سباب ح�سارية ترتبط بالإمكانيات ال�سئيلة 

واملحدودة ل�سفر الإن�سان وتنّقله من بلد اإىل بلد.

لقد كان الإن�سان يتكّبد م�ساق كبرية يف اأ�سفاره وتنقالته من بلد اإىل اآخر راكبا 

دابّته التي هي اإما الفر�ش واإما احلمار، اإ�سافة اإىل تعر�سه لأحوال الطق�ش من 

واإمكانية تعر�سه لل�سو�ش وقطاع الطرق من ناحية وتعر�سه لل�سلب  جهة 

والنهب، ومن جهة اأخرى مرافقته �سعبه لعدم ات�ساع ظهر الدابّه لأكرث من 

راكب خ�سو�سا اإذا كان معه حمولة اأو اأغرا�ش.

اأما الن�ساء فقد كان �سفرهن يعترب حادثا يثري الهتمام، واإننا نرى حتى الآن من 

الن�ساء املعمرات من مل ي�سبق لها اأن انتقلت من قريتها اإل نادرا، ويف ال�سنوات 

الأخرية تغري ذلك عندما ربطت القرى ب�سبكة الطرق، فهذا هو ال�سبب الذي 

من اأجله ن�سمع نواح الأم والأخت على العرو�ش الغريبة عن البلد وهذا من اأهم 

دوافع تهافت ال�سباب على الزواج من القريبات وتعّلق البنات باأقاربهّن مما ينتج 

الظاهرة قد  وتوارثها، وهذه  العاهات  وتف�سي  الذكاء  ن�سبة  انخفا�ش يف  عنه 

اأثبتها العلم احلديث الذي يحّذر من زواج الأقارب، كما حذر منها الر�سول حممد 

عليه ال�سالة وال�سالم عندما قال يف حديثه ال�سحيح ) غّربوا الّنكاح(.

جيت اأهّني واأغّني:

فّتحت ورده بي�سه على كّمه جيت اأهني واأغني من�سان اّمه   

فّتحت ورده بي�سه على تخته جيت اأهني واغني من�سان عمته 

فتحت ورده بي�سه على عقاله جيت اأهني واغني من�سان خاله  

فتحت ورده بي�سه على القمي�ش جيت اأهني واغني بدار العري�ش  
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اهلل يخّليلي )فالن( رفع ظهري تعو عندي هنوين يا كل اأهلي  

المناسبة:

هذه الأغنية يف اأ�سبوع املباركة بعد العر�ش

المفاهيم والمصطلحات: 

ً من�سان: لأجل ، تخته: �رشيره، تعو: تعالوا، رفع ظهري: عّمل عمالً م�رشفا

  
المعنى العام:

الق�سم  اأما  العري�ش،  لدار  املدعّوات  ل�سان  على  هو  الأغنية  من  الأول  الق�سم 

و�سوف  تزّوج  وكيف  ولدها،  برجولة  املتباهية  العري�ش  اأم  ل�سان  فعلى  الثاين 

يخّلف اأولد ويعّمر الدار.

على دلعونة:

ل�سك اأن للدلعونة وجود يف كل حفل يف الأعرا�ش وغريها عند الن�ساء والرجال 

والأطفال فالدلعونة لوحدها هوية، تراث، كما اأنها تتجاوب مع وقع الرق�سات 

والريغول، واملجوز  الرتاثية كال�سبابه،  الآلت  ال�سعبية املختلفة مع  والدبكات 

وكذلك الآلت الأخرى مثل العود والربابه، وللدلعونه اأحلان خمتلفة وكلها توؤدي 

نف�ش الهدف

يا ليلي طول ع اللي يحبونا على دلعونة على دلعونة  

اأ�سمر �سباين بغمز العيونا يا ليلي طّول عال�سمراين  

من ريحة اجلبل من ريحة الوادي على دلعونه يا هوى بالدي   

و�سجرات ال�رشو وزهر الليمونة وريحة البياره يف ال�سبح النادي  

وندى ال�ّسبحية ع وراقو يكرث من ريحة الزعرت عال�سفح الأخ�رش 
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من زيت الّرامه وخبز الطابونه والراعي قاعد مرتبع يفطر  

والقعدة حتتها اأنا واأ�سحابي على بايل التينة احلد العّنابي  

تهّلي وترحب بالّلي يزورونا والكرمه تعّر�ش على البوابي  

المفاهيم والمصطلحات:

الكرمه: كرم العنب 

زيت الّرامه: زيت م�سهور يف مدينة رام اهلل وهو زيت الزيتون.

البنت تقول لأمها:

اأول عري�ش طلب لي�ش ما اأعطيتيني والبنت تقول لمها ياما ظلمتيني  

ع�رشين من اأهل البلد وع�رشين غربية والبنت تقول لأمها ياما بدي مّيه 

وع�رشين دق الكحل ل�سود عنّيه ع�رشين يجيبو احلطب وع�رشين للمّيه 

بقيت اآجي داركم يا بنت من�سانك  واجيب تراكي الذهب واأعلق بذانك

وانت جتيبي الفدا مع قرب املّيه متى يهل املو�سم واأحرث فدانك 

واأقول يا مرحبه ن�سم هوى بالدي لأطلع ع عايل اجلبل واأ�رشف على الوادي 

واأعمل ظهريي ج�رش واأقطع لبنّيه يا رّب زخة مطر تا يحمل الوادي  

المفاهيم والمصطلحات:

مّيه: مائة رجل

غربّيه: مفرد غريب

من�سانك: من اأجلك

تراكي: الأقراط
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بذانك: الأذن 

فدانك: مقيا�ش تقا�ش به الأرا�سي

قرب: وعاء حلمل ماء ال�رشب

تحليل األغنية:

اأول عري�ش  تزويجها من  وتتاأمل لعدم  لها  اأمها  البنت عن ظلم  تت�ساءل   هنا 

طلب يدها وبعدها حتلم وتتخيل عندما تتزوج ماذا تريد من عري�سها.

باقة من الأغاين الن�سائية / لوحة اإيقاعية راق�سه / دبكات �سعبيه ن�سائيه:

م�سيك دلل وغندره يا اأبو اجديله منثوره   

اأهال و�سهال يا معمره زينك ما �سفت يف احلاره 

*****                               

زينك غلب عبله وح�سن زينك ما �سفت باملدن  

زيدن على ال�ّسمر غندره والبي�ش يومن يلب�سن 

*****                               

وال�سيف يقولك ميلي ميلي ميّ اجلديلة  

يلبقلك يا �سبيه لب�ش احلرير العنربي  

و�سيوف عامليلني حولك تنحني واهلل لزرع �ساحتك ورد وغني 

ن�سمات عم بتفوح ومواويلي وقلوب كل ما مييل خ�رشك تنحني 

*****

يا مهرية املعروف تبقى مزيّني ميلي وفرجي اجدايلك والدلعني 

قومي ارق�سي بال�سال وامواويلي وال�ّسال واخللخال قومي واهجري 

*****
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�سحك البيدر للغّله وغّنى املوال من مزرعتي ومن تّل العا�سور العال 

لو بعنا مريمّيه وزعرت بنعي�ش لأن�سب خيمه عاملّيه واأرحل مافي�ش 

ور�سا�ش البندقيه نازل �سالل يا �سعبي هّدي �سويه وا�سقي قدي�ش 

*****

ما ان�سيتك يا دار ما ن�سيتك يا دار اأهلي   

بن�ساكي يا دار كّني بن�سى دمي وجرحي 

ودلل القهوة املغلّيه عا جمر الكانون ما بن�سى ليايل ال�ّستويه وليايل كانون 

ياهلّل يا ابني من ال�ّسبحيه بدنا نر�ش  اأمي ملا تنادي علّيي ب�سوتها احلانون 

الدار

*****

والزينات عالّنبعه يعّبني اجنرار حمال الدار والديره ونبع الّفوار  

�سو م�ستاق يرويني ابريق الفخار هّب ال�ّسوق �سّوقني بالغربه تعود 

*****

وال�سبايا بتغني وترق�ش عالدف حمال اأفراح قريتنا والزقفه �سف 

واحلادي يعّلي �سوته والزّفه نار وال�ّسباب بالدبكه بت�رشب بالكف 

ريح الوادي بداعب �سجر الّطيون نبع الوادي يا حمال �سوت احل�ّسون 

يا حمال �سوت البلبل ديك ال�ّسّنار وتينتنا يا حمالها ومّية لعيون   

وانتو يا ن�سامي منني هّز الّرمح بعود الّزين   

والنعم والنعمتني واحنا بناتك فل�سطني   

المفاهيم والمصطلحات:

زيدن: تفوقن، من الزياده

احلرير العنربي: احلرير الفاخر
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العا�سور: ال�سور العايل

كّني: كاأين

تحليل األغنية:

خمتلفة  منا�سبات  يف  تغنى  التي  الن�سائية  الرتاثية  الأغاين  من  باقه  هذه 

اأمور عديدة  املختلفة وهي تتحدث عن  ال�سعبية  الدبكات  مب�ساحبة حركات 

مثل الغزل بجمال الفتيات وحركاتهن، والتذكر لالأيام اجلميلة والعادات التي 

نبع  املغلّيه،  القهوه  دلل  ال�ستويه،  ليايل  عالبيدر،  الغّله  مثل  منار�سها  كّنا 

الفّوار، �سوت احل�سون، ديك ال�ّسنار، وغريها من الأمور.

توطئة

الن�سالية واأخ�ش بالذكر  تاأثر وتاأثري احلركات  اإىل  الّتطرق  اأدبيات البحث  اإن من 

النتفا�سات ال�سعبية التي حدثت يف الأرا�سي الفل�سطينية ومدى تاأثريها على 

الأغاين الن�سائية وهذا املو�سوع بحاجه اإىل بحث اآخر ولكن �سوف اأو�سح واأبني 

ما اأمكنني من تغرّيات طراأت على الكثري من الأغاين الن�سائية.

�سم�ش  نورها  حمال  يا  طلعت  دروي�ش  �سّيد  اأغنية  حتولت،  التي  الأغاين  فمن 

ال�سمو�سي حتولت اإىل طلعت يا حمال نورها �سم�ش احلرية

يا اهلل بنا نكتب فل�سطني عربية

وكذلك حتولت اأغنية:

وتفرج هالدنيا كال اأيامنا راح تتحّلى   

واهلل بيفرجها اهلل وبعد الع�رش بيجي الي�رش 

والأغاين الن�سائية اأ�سبحت يف هذه الفرتة مقت�رشه على املظاهرات وامل�سريات 

ال�سعبية املختلفة.
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وفي الختام:

اإنني ل اأبالغ اإن قلت اأن ما ورد يف هذا البحث من اأغاين ن�سائية فل�سطينية هو 

قطره من غيث فهناك العديد من الأغنيات الن�سائية التي تقال يف منا�سبات 

خمتلفة وهذا اإىل جانب الكثري من الدرر التي ل تزال الأفواه حتتفظ بها يف الريف 

املكتبات  ون�رشها يف كل  وتبويبها  �سنعمل على جمعها  والتي  الفل�سطيني 

الباحثني  اأيدي  بني  و�سع  يف  وفقنا  قد  نكون  باأن  وناأمل  العربية،  اجلامعية 

واملهتمني مناذج غنائية ن�سائية من الرتاث الّن�سائي الفل�سطيني حتى يتعّرفوا 

عل هذا الرتاث العظيم مبا فيه من موا�سيع متنوعة وم�سوقة، وكذلك اأو�سي 

زمالئي الباحثني باإعداد درا�سات مماثلة وعمل مقارنات بني هذه الدرا�سات.

المصادر والمراجع:

�سنه . 1 الأ�رشة  اإنعا�ش  جمعية  نبيل،  علقم   - مدخل لدرا�سة الفولكلور 

1977

الوثائق . 2 مكتبة   – والأردن  فل�سطني  يف  الفل�سطينية  العربّية  الأغاين 
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والأبحاث، جامعة بريزيت 1979 د. عبد اللطيف الربغوتي

الأغاين الفولكلوريّه الّن�سائية  - نائله عزام لب�ش. 3

الأدب ال�ّسعبي يف ظّل النتفا�سة – الربغوتي، عبد اللطيف، جامعة بريزيت . 4

مركز اإحياء الرتاث

الفنون ال�سعبية يف فل�سطني – ي�رشى جوهريه عرنيطه. 5

مت اأخذ النماذج الغنائية الّن�سائية من امل�سادر الآتية. 6

• علقم نبيل: مدخل لدرا�سة الفولكلور	

• نائله عزام لب�ش: الأغاين الفولكلورية الن�سائية	

• اأوراق عمل اأعّدها الباحث حيث قام بتجميع الكثري من اأغاين الن�ساء من 	

الريف الفل�سطيني

• العمل مع فرق الرتاث الن�سائية وت�سجيل الكثري من الأغاين الن�سائية التي 	

متّ التدرب عليها.







128

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

ال�سعريّة،  دروي�ش  ن�سو�ش  الرتاثّية يف  النباتات  اأهم  اإىل معرفة  البحث  يهدف 

وتو�سيح اأهميتها يف الأو�ساط ال�سعبّية، ودللتها الرمزيّة.

والورود  الأ�سجار  اإىل:  البحث  بتق�سيم  الباحث  قام  للدرا�سة  وت�سهيال 

واملحا�سيل)القمح(، وّدعمت ذلك باأمثلة، وتتلخ�ش نتائج البحث مبا يلي:

ـ وّظف دروي�ش النباتات الرتاثّية رموزا للمقاومة.

الزيتون  اأكرثها  وكان  الن�سو�ش،  يف  متفاوتة  )ن�سب(  باأعداد  النباتات  وردت  ـ 

والربتقال واليا�سمني والقمح.

ـ ا�ستخدم دروي�ش النباتات الرتاثّية ذات ال�سلة بالكتب ال�سماويّة الثالث، كما 

واأظهرت الدرا�سة اأهمية النباتات دينيا و�سعبيا.
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التراث

الرتاث لغة: من ورث، واأورثه ال�سيء: اأعقبه اإياه، وورثّه ماله.)ابن منظور، مادة 

اإليه بعد موت.)اأني�ش واآخرون،  اأي:  �سار  املال  ورث(. ويف الو�سيط: ورث فالناً 

د.ت، مادة ورث(.

عن  جيل  تلقاها  التي  الثقافية  العنا�رش  اأو  الثقافة  هو  ا�سطالحاً:  الرتاث 

جيل اآخر.)فوزي العنتيل،1407هـ1987-م،�ش77(. الرتاث ال�سعبي هو: ثقافة 

ال�سعب التي تراكمت منذ ن�ساأة هذا ال�سعب وانت�رشت وتطورت، وهو الذي 

ال�سخ�سية  مالمح  عن  �سك  بال  تك�سف  فهي  ولذلك  واأوجدها  �سنعها 

يكون  الإن�سان  نفهم �سخ�سية  اأن  اأردنا  واإذا  القومية من جميع جوانبها، 

ذلك من خالل درا�سة تراثه؛ لأن هذا الرتاث هو الثقافة التي يحملها ، وهي 

التي انبعثت من �رشورات حياته، وبالتايل تكون هذه الثقافة م�سوؤولة عن 

اجلزء الأكرب من حمتوى ال�سخ�سية.)منعم حداد، 1986م، �ش76(. 

    والرتاث جزء مهم من كيان الأمة و�سخ�سيتها، وهو اأحد دعائم احل�سارة 

والتقدم، وجماراة الع�رش من تقدم وا�ستمرارية وتوا�سل حيث ميثل الرتاث _ 

يف كثري من الأحيان _ عني امليزان التي حتمي الأمور من النحراف عن جادة 

فمن  وامل�ستقبل،  واحلا�رش  املا�سي  بني  الو�سل  حلقة  هو  والرتاث  ال�سواب، 

لي�ش له ما�ش لي�ش له حا�رش ولي�ش له م�ستقبل.

) رقية زيدان، 2009، �ش276(.

من  �سابقيه  عن  ورثه  ما  كل  فهو  لل�ساعر  بالن�سبة  الرتاثي  امل�سدر  اأّما    

تتعلق  ومعتقدات  واجتماعّية  دينية  وعادات  �سعبي  ولبا�ش  واأغان  اأ�ساطري 

باحلياة ب�سكل عام من نباتات وحيوانات، وقد تكون تلك الأمور فردية الطابع 

من  ليعرّب  املختلفة  الرتاثّية  الأنواع  ا�ستخدم  دروي�ش  ولكّن  جماعّية.  اأو 

خاللها ملا حّل بوطنه واأبناء �سعبه، فرناه يوظف تلك الرتاث كرموز ليدافع 
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والعاملّية على ق�سية وطنه،  القومّية  اإطفاء �سفة  ويحاول  اأبناء جلدته،  عن 

له  تعّر�ش  الذي  املوروث  من  جزء  للتعبري.والنباتات  كو�سيلة  الرمز  اإىل  والتجاأ 

دروي�ش يف اأ�سعاره.

دروي�ش  وت�سلح  واملجتمع،  ال�ساعر  بني  اجلاذبّية  يخلق  ال�سعبي ج�رش  والرتاث   

نابع  الرتاثّية رموزا، وهذا  النباتات  ال�سعور لدى املجتمع، واتخذ  بالرمز لإيقاظ 

من رغبة الت�سبث بالأر�ش والرتاث والإن�سان.

الرمز 
الرمز لغة: اإ�سارة واإمياء بالعينني واحلاجبني وال�سفتني والفم، والرمز لغة كل ما 

اأ�رشت اإليه)ابن منظور، مادة رمز(.

الرمز ا�سطالحا: هو �سورة تعرب عن �سيء جمرد اأي اأنه ي�سري اإىل فكرة اأو معنى 

بني  الت�سابه  تقوم على  اإليه  يرمز  ما  مع  بعالقة طبيعية  ويرتبط  املعاين  من 

مثال:الأ�سد  اإليه  يرمز  الذي  املجرد  املعنى  وبني  وخ�سائ�سه  الرموز  حمتوى 

يقول  كما  والرمز  لالأبدية.  رمز  والدائرة  للعدالة،  رمز  وامليزان  لل�سجاعة،  رمز 

يوجن:”و�سيلة اإدراك ما ل ي�ستطاع التعبري عنه بغرية فهو اأف�سل طريقة ممكنه 

للتعبري عن �سيء ل يوجد له اأي معادل لفظي وهو بديل من �سيء ي�سعب اأو 

ي�ستحيل تناوله يف ذاته”) اجلندي، د.ت، �ش 102(.

الرمز عند محمود درويش

ب�سقيه،  الرمز  دروي�ش  وا�ستخدم  كثيفة،  وايحاءات  رحبة  اآفاقا  الرموز  حتمل 

الطبيعي والرتاثي، وهو من اأهم الأ�س�ش الأ�سلوبية التي يقوم عليها ت�سكيل 

ال�سورة عند دروي�ش واأحد مكوناتها الأ�سا�سية ف�سوف نقف عنده لرنى كيف 

ي�ستغله، اإىل جانب بقية املكونات يف بناء ال�سورة. 
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والرمز الوطني يف �سعر حممود دروي�ش، يربز روؤية ال�ساعر اخلا�سة جتاه الوطن الأم 

فل�سطني، فت�سبح عنده الكلمات ال�سفافة القريبة املعنى كثيفة وحمملة 

بالدللت، ولأن كل مفردات اللغة لها اأن ت�ستخدم يف ال�سعر ا�ستخداما رمزيا، 

وتربز قدرة ال�ساعر يف اكت�سافه للعالقات احل�سية التي تربط ال�سيء بغريه من 

الأ�سياء.

فال�ساعر ل ينظر اإىل الوطن على اأنه �سيء مادي منف�سل عنه بل يراه امتدادا 

لكيانه، ويتغذى من جتربته، زيادة على ما ت�سفيه الأبعاد النف�سية على الرمز 

من خ�سو�سية، ولقد ا�ستوعب دروي�ش هذا الفهم للرمز، وقد ل نبالغ اإذ قلنا 

باأنه تخطاه حني راح ينحت لنف�سه رموزا تبدو حني نقراأها يف �سياقاتها، وكاأنها 

خرجت لتوها من قامو�ش جديد هو �سانعه، وهي عديدة ل ح�رش لها حتى يبدو 

للقارئ وكاأن مفردات اللغة كلها قد اآلت اإىل رموز بني يديه، ومن الرموز الوطنية 

التي ا�ستخدمها دروي�ش: الرتاب، الأر�ش، الزيتون، �سجرة ال�سف�ساف، الربتقال، 

احلجر،  الليل،  احلمام،  املطر،  الريح،  الزمن،  احللم،  النهاية،  البداية،  يافا،  حيفا، 

ال�سعرية  ن�سو�سه  يف  تكررت  حيث  القمر..اإلخ،  الفرا�سة،  البحر،  ال�سنديان، 

حتى غدت اأ�سا�سا ل�سور مهيمنة �سكلت �سورا رمزية.

م�سادر حممود دروي�ش يف ا�ستقاء الرمز: ) فاعور، 1989، �ش 146-162(.

رموز م�سدرها الطبيعة: وهي كثرية منها: رمز الغابة، ومثال ذلك غابة الزيتون 

للتاأكيد على فكرة عروبة فل�سطني. واأي�ساً ال�سجر، ك�سجرة الزيتون والربتقال 

للتاأكيد على الأ�سالة والثبات وال�سمود وا�ستمرارية احلياة.

رموز م�سدرها الإن�سان: ومنها املراأة فتخرج من نطاق التعبري احلقيقي املبا�رش 

لدى دروي�ش لت�سبح رمزا للوطن.
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ماأ�ساة  تربره  رمز  ال�ساعر  عند  وهو  ال�سليب،  ومنها  الدين:  م�سدرها  رموز 

ال�سليب اأكرث من اأي وطن اآخر واأكرث من اأي جتربة وطنية اأو اإن�سانية اأخرى، ذلك 

اأن ال�سليب الذي كان معد للم�سيح قد �سلبت عليه فل�سطني والذين فعلوا 

ذلك هم اأعداء امل�سيح) اليهود(.

اآوى، والريح للدللة على  رموز م�سدرها املخلوقات: وهي كثرية: كالذباب وابن 

الهجمة ال�سهيونية، والنحل للدللة على العمل الوحدوي اجلماعي.

النبات التراثّية ورموزها
�سورة النبات من اأكرث ال�سور ح�سوراً يف �سعر دروي�ش، وعلى نحو يجعلنا نتخيل 

�سطوره  على  والزعرت  والربتقال  والقمح  واليا�سمني  والزنبق  والزيتون  التني  منو 

قبل منو احلروف والكلمات. و�سيتناول البحث اأنواعا خمتلفة من النباتات، ويربط 

بينها وبني رمزيتها عند دروي�ش، و�سنق�سم النباتات اإىل ثالثة اأق�سام وهي:_

أوال: األشجار:

    الأ�سجار جزء من النباتات التي �ساعت يف �سعر دروي�ش، ومل يرتك �سيئاً من 

ال�سجر الذي راآه، اأو حتى مل يره مما ا�ستهرت به اأر�سه اإل وذكره:  

اأ�سجارالزيتون،والتني،والربتقال،وال�سف�ساف،،والعنب،وال�رشو،وال�سنوبر،والنخ

واللوز،والبلوط،وامل�سم�ش،والربقوق،واخلروب،واملوز،والرمان،  والتفاح،  يل،والتوت، 

الأر�ش  على  �ساهدة  وجندها  )عا�سور،�سنة2004،�ش153(.  وال�سّبار  والليمون 

والذكريات.

نامت خيويل على �سجر الذكريات

                                 ومنت على وكرَ املعجزات)حماولة رقم7”،الديوان،�ش266(

من املوت تنبثق احلياة، ومن النك�سار يتولد النفجار، ويبداأ الربيع والإخ�ساب، 
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يقول يف الأ�سجار ب�سكل عام:

 واأنا، اأنا لو انك�رشُت....راأيت اأيامي اأمامي

ذهبا على اأ�سجاري الأول، راأيت ربيع اأمي.

فاأ�سجار الطفولة واأ�سجار البيت الأول القدمي حتول الأر�ش اإىل خ�سبة يف الربيع 

الأ�سجار  ومن  1995م، �ش38(.  الزغبي،  الأ�سجار)اأحمد  اخ�رشار  معلنة  القادم 

التي تناولها: 

أ_ شجرة الزيتون:

وا�ستوقد  وا�ستفاء  بظلها،  الع�سور،  اأقدم  الزيتون منذ  الإن�سان �سجرة  عرف 

اأغ�سانها واأجزاءها، وخ�ستها الكتب ال�سماوية بالذكر، وتبارك الأقدمون بزيتها، 

وجعلوها يف طقو�سهم الدينّية. ومنذ اأقدم الأزمنة و�سعار غ�سن الزيتون �سعار 

املحبة وال�سالم، وق�سة احلمامة مع نوح عليه ال�سالم معروفة عندما بعثها 

لت�ستطلع اأخبار الطوفان، فعادت وهي حتمل غ�سن الزيتون فا�ستب�رش بالأمن 

والأمان)�سبحي �سحادة العبد: �سيدلية النباتات والأع�ساب ال�سافية ،�ش149(.

والزيتون”)�سورة  تعاىل:”والتني  قوله  يف  الزيتون  ب�سجرة  تعاىل  اهلل  واأق�سم 

التني،اآية :1( 

وتعد �سجرة الزيتون من مقومات وجود الإن�سان الفل�سطيني على اأر�سه، ومل 

اهلل  جعلها  �سجرة  فهي  تعاىل،  اهلل  كتاب  يف  الزيتون  من  اأكرث  نبات  ذكر  يرد 

�سجرة  لول  الأطباء:”  اأحد  فيقول  لالإن�سان  وم�سدر �سحة  رزق،  تعاىل م�سدر 

الزيتون ملات اأكرث النا�ش بال�رشطان”، لقد جعل اهلل الطبيعة تتزن بها خل�رشتها، 

وخ�رشتها الدائمة، جذورها تت�سبث بالأر�ش كما الإن�سان.

لي�ش  الأوىل،  بداياته  منذ  غريها  عن  دروي�ش  �سعر  يف  الزيتون  �سجرة  متيزت 

هذه  له  مثلت  بها.واحلق،لقد  فل�سطني  اأر�ش  ل�ستهار  فقط،بل  لقد�سيتها 
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ال�سجرة وطناً بكل اأبعاده،و�سّمى ديوانا من �سعره)اأوراق الزيتون(.ومما مييز هذه 

ال�سجرة عن غريها اأنها حتمل معنى القد�سية والأزلية واخللود:

“وغ�سون زيتون مقد�سة”. )دروي�ش، اأوراق الزيتون، �ش14(.

ويح�سن بنا اأن ن�سري اإىل اأن عالقة دروي�ش ب�سجرة الزيتون حميمة منذ طفولته، 

بذلك  لقريته  املجاورة  القرى  ا�ستهرت  كما  قرية)الربوة(بزراعتها  ا�ستهرت  اإذ 

اأي�سا، ومنها قرية)�سعب(. )عا�سور، �سنة2004، �ش156(

رمز  الدائم  واخ�رشاره  املغت�سبة،  لالأر�ش  رمز  دروي�ش  �سعر حممود  والزيتون يف 

للحياة واملقاومة امل�ستمرة يف الأر�ش املغت�سبة، وهو يف �سعر دروي�ش ل يخرج 

عن كون الزيتون هو هذا الرمز الذي يوحي باإيحاءات �ستى.

رمزية الزيتون:

واخ�رشاره  املغت�سبة،  لالأر�ش  رمزا  دروي�ش  �سعر  يف  الزيتون  كان  البداية  منذ 

الدائم رمزا للحياة واملقاومة امل�ستمرة يف الأر�ش املغت�سبة، وخالل ذلك كله، 

كان رمز الزيتون يوحي  باإيحاءات �ستى، فمرة يكون رمزا للتحري�ش حيث يقول:

من غابة الزيتون 

جاء العدى

وكنت م�سلوبا على النار) دروي�ش، عا�سق من فل�سطني، الديوان، �ش112(.

ومرة يكون الزيتون رمزا ل�سياع الإن�سان العربي، يقول:

غ�سن زيتونة بكى

يف املنايف عن حجر

باحثا عن اأ�سوله

وعن ال�سم�ش واملطر) دروي�ش، اآخر الليل، الديوان، �ش 188(.

حيث  بي�ساء،  وزنابق  بي�ساء  لأيام  ورمزا  لل�سالم،  رمزا  الزيتون  ي�سبح  وتارة 

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�ساء

بغ�سن زيتون

ب�سدرها املورق يف امل�ساء) دروي�ش، اآخر الليل، الديوان، �ش 195(.

فهناك  جديد،  من  والنبعاث  التجدد  على  للدللة  ي�ستعمل  اأخرى  وتارة 

فل�سطينيون ميوتون، واآخرون يولدون:

تنت�رش الأغاين

ي�سرتجع الزيتون خ�رشته

مير الربق يف وطني عالنية ) دروي�ش، الع�سافري متوت يف اجلليل، الديوان، �ش 280(.

فل�سطني  يف  العربي  الغ�سب  على  للدللة  الزيتون  دروي�ش  ي�ستعمل  واأخريا 

فيقول:

اأور�سليم! التي اأخذت �سكل زيتونة

دامية...) دروي�ش، الع�سافري متوت يف اجلليل، الديوان، �ش292(.

ب_ شجرة البرتقال:

تدور يف  وهي  فل�سطني،  بزراعتها  ا�ستهرت  التي  الأ�سجار  الربتقال من  �سجرة 

�سعره حامله دللت خمتلفة، ويبدو اأن اأكرث ما يلحظ يف تكراره لها توظيفها 

العيون  اأع�سائه،ل�سيما  من  ب�سيء  اأو  بالإن�سان  اقرتنت  وقد  م�ساهد  �سمن 

والقلب ، قال دروي�ش:

“ا�ستعلت يداهُ برتقال”  ) دروي�ش، اآخر الليل، �ش107(
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 رمزية البرتقال:

مرة  لأول  �سعره  الفل�سطينية يف  الرموز  من  كرمز  الربتقال  دروي�ش  عرف  لقد 

فيما  لي�سبح  الزيتون(،  اأوراق   ( الثاين  ديوانه  اأ�سعار  كتب  عندما  1964م  عام 

بعد هذا الرمز بوابة من بوابات فل�سطني التي يدخلها ال�ساعر يف كل ق�سائده، 

النابل�سي،  الأ�سداد)  ي�سنع  لكي  الربتقال  وبني  ال�سجينة  نف�سه  بني  فريبط 

1987،�ش669(.

 يقول:

من ثقوب ال�سجن لقيت عيون الربتقال.) دروي�ش، اأوراق الزيتون، 1964، �ش 65(.

ويعود دروي�ش من جديد ليوؤكد ا�ستعمال الربتقال لي�ش للتزيني، بل ليدعنا ن�سم 

رائحة الوطن، ولنتاأمل �سكلها حينا اآخر، فيقول وا�سفا ذلك:

يف اآخر الليل التقينا حتت قنطرة اجلبال

منذ اعتقلت، واأنت اأدرى بال�سبب

الآن اأغنية تدافع عن عبري الربتقال؟) دروي�ش، عا�سق من فل�سطني، �ش211(.

ويقول اأي�سا:

وال�سم�ش بيارة يف الغيب

واأنا برتقال �سليب. ) دروي�ش، الع�سافري متوت يف اجلليل، �ش 259(.

ثم يتحول رمز الربتقال عند دروي�ش ليعرب عن حال ال�سعب الفل�سطيني امل�ستت 

يف بقاع الأر�ش، ولكنه هذا التناثر لالإن�سان الفل�سطيني ما هو اإل تناثر النبعاث 

من جديد، يقول دروي�ش:

يدخلون الآن يف ذرات بع�سهم

ي�سري ال�سيء اأج�سادا

وهم يتناثرون الآن بني البحر واملدن

اللقيطة، �ساحال اأو برتقال.) دروي�ش، اأعرا�ش، �ش 511(.
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اأو  اإىل رمز كلي للدم الفل�سطيني الذي ل يباع  ثم يتحول فيما بعد الربتقال 

ي�ساوم عليه فيقول:

وغزة ل تبيع الربتقال لأنه دمها املعلب) دروي�ش، اأعرا�ش، �ش 475(.

وبعد ذلك ياأتي ا�ستعمال الربتقال كرمز مكاين لفل�سطني، يقول:

فال تبك يا �ساحبي، حائطا يتهاوى

و�سدق رحيلي الق�سري اإىل قرطبة

�سهل و�سعب خروج احلمام من احلائط اللغوي، فكيف �سنم�سي

اإىل �ساحة الربتقال ال�سغرية) دروي�ش، ح�سار ملدائح البحر، �ش 19(.

واأخريا يبداأ احلنني اإىل 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�سار ملدائح البحر، �ش 52(.

ويكرث يف �سعر دروي�ش عبق الربتقال، ورائحة اللوز، ورائحة القهوة.      

الربتقال  ا�ستعمال  دروي�ش من خالل  الذي قدمه  اجلمايل  ال�سعري  الإ�سهام  اإن 

احلياتي  ال�سيا�سي  الإ�سهام  مع  ت�ساوى  طبيعي،قد  ت�سكيلي  وكتكون  كرمز 

الذي اأحال الربتقال اإىل رمز فل�سطيني،خل�سه من كون فاكهه �ستوية عادية 

اإىل رمز لوطن مغت�سب،و�سعب مت�رشد . )�ساكر النابل�سي، 1987م، �ش298(
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ج – النخيل

الّتْمر :َحْمل النخل، ا�سم جن�ش، واحدته مترة وجمعها مَتَرات )بالتحريك(، ومتّرَت 

النخلة واأمترت ،كالهما :�سار يف حّد التْمر.) ابن منظور :ل�سان العرب ،مادة متر(

والتمر معروف منذ القدم، اإذ عرفه اجلاهليون، ويف �سدر الإ�سالم، كان ي�ستخدم 

خمر التمر،وهو امتداد ل�ستخدام جاهلي، وقد ُحرِّم هذا اخلمر، قام عمر ر�سي 

العنب  خم�سة،  من  وهي  اخلمر  حترمي  ،نزل  بعد  اأما  فقال:  املنرب  على  عنه  اهلل 

 1426  ، العقل)البخاري  خامر  ما  واخلمر  وال�سعري،  واحلنطة  والع�سل  والتمر 

ال�سالم:”  عليه  احلديث  يف  وجاء   .)4/11،  5581 احلديث  ،رقم  م   2005، هجري 

والرطب”)  والب�رش،  والتمر،  الزبيب،  عن   – النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم  نهى 

البخاري ، 1426 هجري ،2005 م، رقم احلديث 5601،4/15(.

وتعترب �سجرة النخيل �سجرة مباركة، فقد ولد ال�سيد امل�سيح عي�سى عليه 

ال�سالم حتتها، قال تعاىل:”وهزي اإليك بجدع النخلة .....”

يف  ي�ستخدم  اإذ  الفل�سطينية  ال�سعبّية  الأو�ساط  يف  التمر  ا�ستخدام  و�ساع 

منا�سبات الأتراح، اإذ يقدم للمعزين متر مع القهوة ال�سادة ،ويزيد ا�ستهالك التمر 

يف رم�سان. 

بني  وزاوج  واأريحا  النخلة  بني  دروي�ش  ربط  كنعاين”  حجر  “على  ق�سيدة  ويف 

الوطن والنخل، وجعل اأريحا نائمة حتت نخلتها يف ظّل الحتالل، وتنطوي هذه 

حالة  يف  كّله  العربي  والوطن  املحتل،  للوطن  املاأ�ساوي  الواقع  على  الإ�سارات 

ال�سكون وانتظار ونوم “موت” حتت �رشا�سة املحتل، وحماولته امل�ستمرة لتهجري 

النا�ش عن اأر�سهم، فالإ�سارة اإىل اأريحا اإ�سارة اإىل الوطن كّله، حيث تنام خائفة، 

�رشيرها  يهز  اأو  امليت  بحرها  يُحرك  من  ومنتظرة  التحرير،  قوافل  من  ويائ�سة 

ال�ساكن ، يقول دروي�ش: 
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نامت اأريحا حتت نخلتها القدمية مل اأجد 

اأحداً يهز �رشيرها، هداأت قوافلها فنامي

رمزّية النخيل:

تنام اأريحا، وينام الوطن، وينام العرب جميعاً، فالوطن نائم من البحر اإىل البحر، 

اإىل  اإ�سارة  والنخل  �ساخمة،  ثابته  �سجرة  ال�سحراء،  ونخلة  اأريحا،  نخلة  لكن 

التم�سك بالأر�ش )اأحمد الزغبي، 1995م، �ش59-56(، واأغ�سان النخلة �ساخمة 

وترتفع اأغ�سانها وثمارها اإىل 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�سموخ والتحدي.

  ويك�سف الرمز مدى ال�سياع الذي و�سل اإليه الإن�سان العربّي، يقول :

 ل تخافوا يا اأهايل هذه ال�سحراء منا

نحن ل  نن�سد �سيئا نحن لن نبعث فيكم مرة اأخرى نبيا

هذه اأ�سنامكم فلتعبدوها مثلما �سئتم، كلوا التمر، كلوا اأ�سماءنا ) دروي�ش، 

هي اأغنية، �ش 21(

   فال�سحراء، والنبي، والأ�سنام، والتمر، رموز لها دللت: ال�سحراء رمز للرف�ش، 

رمز  والتمر:  والف�سق،  للجهل  رمز  والأ�سنام  والهداية،  لل�سالح  رمز  والنبي 

للخلود، والأ�سالة،والزاد الأزيل.  

ويوظف دروي�ش ق�سة “مرمي العذراء والنخلة والولدة” فال�سيدة العذراء عانت 

من اآلآم املخا�ش، فيت�ساقط اخلري والربكة من النخلة يف حلظات هي اأم�ش احلاجة 

احلالتني،  بني  ماثلة  واملقارنة  واحلياة،  الولدة  ينتظر  ال�سليب  والوطن  اإليها، 

فِج  ّكل  ومن  مكان  كل  من  التحرير  فر�سان  لتاأتي  يهزه  من  ينتظر  فالنخيل 

عميق)اأحمد الزعبي، 1995م ،�ش69( يقول ال�ساعر:

علق �سالحك فوق نخلتنا لأنزع حنطي
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يف حقل كنعان املقد�ش...خذ نبيذا من جراري 

وميكن الإ�سارة هنا اإىل الواقع العربي املحزن. وهذا هو الواقع الذي جعل �رشحان 

)يتقياأ( هذا الواقع الذي يجعل ال�ساعر يبحث عن تربة �ساحلة للمطر القادم. 

فكل اأمطار الدنيا ل تفيد ول جتدي اإذا �سقطت يف ال�سحراء اأو يف تربة عميقة. 

)الزعبي ،1995م ،�ش115( .

ويربط دروي�ش بني اآذار واحلياة واملوت وال�سجر واحلجر، ففي اآذار املوت وال�سهادة 

املختزلة  ال�سورة  ال�ساعر  وكثف  اآذار،  يف  وال�سجر  والزرع  الأر�ش،  عن  للدفاع 

لق�سية الوطن والإن�سان وربطهما بق�سيتي الأر�ش واحلياة، يقول دروي�ش:

ويف �سهر اآذار تنت�رش الأر�ش فينا  

ويف �سهر اآذار زوجت الأر�ش اأ�سجارها

فاآذار هو اآذار الدموي، واآذار عر�ش الأر�ش، واآذار اللبا�ش الأخ�رش لالأر�ش

واأهلها،  الأر�ش  بثورة  اخل�سب  دروي�ش  يربط  وهكذا  ،�ش138(.  ،1995م  )الزغبي 

ويقول دروي�ش:

ويف �سهر اآذار رائحة للنباتات هذا زواج العنا�رش

فا�ستكي يا نباتات وا�سرتكي يف انتفا�سة ج�سمي، وعودة حلمي اىل ج�سدي، 

�سوف تنفجر الأر�ش، ويقول دروي�ش:

ويف �سهر اآذار يف �سنة النتفا�سة، قالت لنا الأر�ش

اأ�رشارها الدموية، خم�ش بنات على باب مدر�سة ابتدائية يقتحمن جنود املظالت.

يف �سهر اآذار اأحرقت الأر�ش اأزهارها.
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دـ التين

اأن  اأغذى من �سائر الفواكه، و�سديد الن�سج قريب من  يقول ابن �سيناء: التني 

ل ي�رشّ، و�رشاب التني لطيف، والفج منه يطلى وي�سمد الثواليل، والتني يخرج 

لبنه من الكلية الرمل، ولبنه نافع من ل�سعة العقرب)ابن �سينا ،1972 ،�ش-43

 ، بالتني.)الرازي  وتتغذى  احللوة  الأ�سياء  تتلذ  الكبد  اأن  الرازي  وي�سيف   .).  48

د.ت،�ش 48.(

والتني  تعاىل:”  ،قال  بالزيتون  تعاىل  اهلل  ،وقرنها  مباركة  �سجرة  التني  و�سجرة 

والزيتون”) �سورة التني ،اآية :1( . 

وقد ذكرها النبي ـ عليه ال�سالم ـ يف اأحاديثه ال�رشيفة، قال عليه ال�سالم:” لو 

قلت اأن فاكهة نزلت من اجلنة لقلت التني؛ لأنه فاكهة اجلنة بال عجم  )بذر( 

كلوا منه فانه يقطع البوا�سري، وينفع النقر�ش.

الجتماعّية  الأو�ساط  لدى  باهتمام  حتظى  التني  �سجرة  نرى  و�سعبيا 

نابل�ش  مدينة  يف  التني  لأنواع  معر�ساً  فل�سطني  يف  وينظم  الفل�سطينية، 

يف  ويفيد  الإخراج،  لي�سهل  يوؤكل  ال�سعبّية  الأو�ساط  ويف  املجاورة.  والقرى 

تنظيف املعدة، وال�سائل الأبي�ش يعالج الثواليل )عند قطع ورقة اأو حبة التني 

غري النا�سجة ينزل �سائل (. وي�ستخدم هذا ال�سائل الأبي�ش )يدعى لنب التني( يف 

ترويب احلليب اأي حتويله اإىل رائب”) و�سفية حامد ب�سارات ، من مواليد 1940 ، 

املقابلة يوم 3/10/2008ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساء.(. 

رمزّية التين:

ويلت�سق التني بالرتاب عند دروي�ش، ويتحول الرتاب اإىل امتداد روحي يف مرحلة 

�سعره،  يف  الرتاب  مفهوم  من  ومتقدمة  جديدة  مرحلة  وهي  الروح(  )الرتاب/ 

واملتمثلة يف ق�سيدة الأر�ش كلها، رغبة من ال�ساعر يف التحول من التوحد مع 

الأر�ش اإىل توحد اأعمق مع القوى الباعثة للخ�سب واحلاملة لبذور اللقاح:
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اأ�سمي الرتاب امتدادا لروحي

اأ�سمي يدي ر�سيف اجلروح

اأ�سمي احل�سى اأجنحة

اأ�سمي الع�سافري نورا وتني

واأ�ستل من تينة ال�سدر غ�سنا

واأقذفه كاحلجر

واأن�سف دبابة الفاحتني) دروي�ش، اأعرا�ش، 1977، �ش619(.

وا�ستعمال التني والرتاب دللة على رمزيّة اخللود للن�سال العربي يف فل�سطني، 

فالإن�سان يفنى، لكن الرتاب ل يفنى، وهكذا اأ�سبح الرتاب والتني بديال قويا ل 

يقهر يف حال غياب الإن�سان.

اآدم اأكرث ال�سخ�سيات ح�سورا يف ف�ساء الن�ش،وارتبطت مب�سمون  و�سخ�سّية 

ق�سة  لتحكي  رمّبا  اخللق،  بق�سّية  مقرونة  التني  �سجرة  وجاءت  اخللق)ولدة(، 

التجّذر يف الأر�ش والثبات، يقول دروي�ش:

كانت اأ�سجار التني

واأبوك

وكوخ الطني

دروي�ش) عادل  والزيتون، يقول  بالتني  بربطها  ال�سمود  دروي�ش لق�سية  ويوؤ�سل 

الأ�سطة،2000، �ش 177(: 

من تكرار ما قالوا عن البلد احلزين

وعن �سمود التني والزيتون يف وجه

الزمان وجي�سه
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هـ ـ العنب

ثبت اأن امل�رشيني القدماء كانوا ي�سنعون من ع�سري العنب خمراً ،وجاء ذلك يف 

القران الكرمي يف ق�سة يو�سف عليه ال�سالم وهو يف ال�سجن. قال تعاىل:” ودخل 

معه ال�سجن فتيان ، قال اأحدهما اإين اأراين اأع�رش خمرا...” )�سورة يو�سف ، اآية 

) 36:

جماز   “ خمراً  “اأع�رش  ويف  خمرا،  وي�سنع  العنب،  يع�رش  اأنه  منامه  يف  راأى  اأي 

مر�سل وعالقته اعتبار ما �سيكون .

اآية، ومنها قوله تعاىل:” فاأنبتنا  وذكر العنب يف القران الكرمي يف اإحدى ع�رشة 

با* وزيتوناً ونخالً”) �سورة عب�ش ، اآية 27-29 (  فيها حباً * وعنبا وَق�سْ

وقيل اإن ر�سول اهلل نهى عن ت�سمية العنب بالكرم، حتى ل ي�سموا العنب الذي 

ي�سنع منه اخلمر با�سم ماأخوذ من الكرم، وجعل املوؤمن الذي يحرم على نف�سه 

�رشبها، ويرى الكرم يف تركها، اأحق بهذا ال�سم. قال عليه ال�سالم :”ل ت�سموا 

العنب الكرم”. والعنب تتزين فيه احلقول الفل�سطينية، وت�ستهر فيه مدينة 

اخلليل باأنواعه املختلفة وتزرع بقية املدن الفل�سطينّية العنب يف بيوتها.

ويرتبط العنب بالعمق الديني ويتداخل مع اإنزال املائدة من ال�سماء بطلب من 

احلواريني، يقول:

كلوا من رغيفي... ا�رشبوا من نبيذي

ول ترتكوين 

على �سارع العمر

ك�سف�سافة متعبة 
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اإىل اأن يقول: 

تخرج العذراء من �سلعي

امل�سيح،  ب�سخ�سّية  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  اأخرى  �سخ�سيات  وي�ستدعى 

وبال�سخ�سيات الفل�سطينّية، فالعذراء هي الأم والأر�ش واملراأة واحلبيبة. 

ز -  الصفصاف:

دروي�ش يف  ا�ستخدمها  التي  الفل�سطينية  الرموز  اآخر من  رمز  ال�سف�ساف 

�سعره، وذلك للدللة على املنعة والإرادة الفل�سطينية ال�سلبة، لأن �سجر 

ال�سف�ساف ي�ستخدم كم�سدات للرياح يف املزارع الفل�سطينية) النابل�سي، 

1987، �ش 670(.

فحينما اأراد اأن يرثي دروي�ش ال�سهداء مل يجد اأجمل من ال�سف�ساف ك�ساهد 

على نوم ال�سهداء و�سموخهم، يقول:

يف ال�سارع اخلام�ش حياين، بكى. مال على ال�سور

الزجاجي، ول �سف�ساف يف نيويورك) دروي�ش، اأعرا�ش، الديوان، �ش585(.

ويف نهاية ديوان” ح�سار ملدائح البحر” يلخ�ش دروي�ش ما اآل اإليه احلال العربي 

الفل�سطيني واحلال العربي ب�سكل عام، فيقول:

واأك�رش ظلي لأتبع رائحة اللوز وهي تطري على غيمة مرتبة.

واأتعب عند ال�سفوح: تعالوا اإيل ا�سمعوين، كلوا من رغيفي

ا�رشبوا من نبيذي، ول ترتكوين على �سارع العمر وحدي ك�سف�سافة متعبة) 

دروي�ش، ح�سار ملدائح البحر، �ش210(.

ويف ديوان “ هي اأغنية.. هي اأغنية” يتغري مدلول ال�سف�ساف يف �سعر دروي�ش، 

لي�سبح ورقا يكتب عليه، اأو منربا يقال عليه، يقول:

ولو كتبت على ال�سف�ساف نوع دمي

جلاءت الريح عك�ش الريح يف ورق
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ال�سف�ساف، وال�سف�ساف يتقد

والعزف منفرد) دروي�ش، هي اأغنية.. هي اأغنية، �ش 24(.

وهكذا يظل ال�سف�ساف رمزا ودللة فل�سطينية يف حالت متعددة وخمتلفة، 

يعرب من خاللها ال�ساعر اإىل فل�سطني دون قيد اأو �رشط.

ثانيا: األزهار والورد:

تدور الأزهار ويرتدد ذكرها يف �سعر دروي�ش على نحو وا�سع، ل حاملاً م�ستجرياً بها 

الزهور  من  �سيئاً  يرتك  عليه.فلم  بها  م�ستجرياً  ثائراً  اأو  غا�سباً  بل  الواقع  من 

الزنبق  اأزهار  �سعره:  يف  وذكره  اإل  بالد  من  غريها  اأو  فل�سطني،  يف  عرفها  التي 

واليا�سمني والقرنفل والبنف�سج والرنج�ش، وقرن الغزال ثم زهرة العباد، وزهرة 

اللوت�ش، وغريها....ودروي�ش يف حديثه عن الأزهار ي�ستخدمها ويوظفها.)عا�سور، 

�سنة2000،�ش143(

أ – الياسمين ورمزّيته:

عموما  العربي  ال�سعر  يف  بها  باأ�ش  ل  وا�سعة  م�ساحة  اليا�سمني  احتل  لقد 

يف  ا�ستخدمه  ما  فاأول  دروي�ش  عند  اأما  املعا�رش،  العربي  ال�سعر  يف  وخا�سة 

للدللة  اليا�سمني  دروي�ش  ا�ستعمل  وفيه  اجلليل”  يف  متوت  الع�سافري  ديوانه” 

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�ش على الفهم

وكان الأ�سربين

وكان احلنني

الديوان،  اجلليل،  يف  متوت  الع�سافري  دروي�ش،  ال�سنني)  فهم  عن  تلهيك  لعبة 

�ش251-252(.

الأ�سيلة  اليا�سمني  دللة  اإىل  دروي�ش  فعاد  اأحبك(  ل  اأو  اأحبك   ( ديوانه  يف  اأما 

الندى  رائحة  مع  الدم  رائحة  فت�ساوت  والفداء،  الدم  دللة  وهي  �سعره،  يف 

واليا�سمني، يقول:

عائ�سة تودع زوجها

وتعي�ش عائ�سة...

تعي�ش روائح الدم والندى واليا�سمني)دروي�ش، اأحبك اأو ل اأحبك، الديوان، �ش417(.

ففي ق�سيدته هذه مل يكن لقاء رائحة الدم والندى واليا�سمني معا لقاء عفويا، 

بقدر ما كان لقاء ت�سده خيوط ذات طبعة واحدة.

من جديد ومن الدم اإىل فعل الفداء نف�سه، ي�سيء اليا�سمني بني حني واآخر مع 

للمقاومة  رمزا حقيقيا  ليكون  النهر،  الربتقال. طريق  وهو  اآخر  رمز فل�سطني 

التي كانت �سببا يف و�سع ال�سعب الفل�سطيني من دول كثرية يف العامل مو�سع 

العزلة، ومو�سع الغربة ويف ذلك يقول :

 الربتقال ي�سيء غربتنا 

واليا�سمني يثري عزلتنا 

واليا�سمني بريء 
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يا قبلة نامت على �سكني  )حممود دروي�ش، اأحبك اأو ل اأحبك ،الديوان، �ش -420

 )421

ويف مو�سع اآخر يوؤكد دروي�ش احتمالت اليا�سمني، كرمز للدم واحلياة املتجددة 

ورف�ش للنهايات احلا�سمة والواقعة واملوؤكدة ويف ذلك يقول: 

والأ�سدقاء هناك ينتظرون بولي�سا 

وطوق اليا�سمني  

واأنا اأحاول اأن اأكون 

ول اأكون   )حممود دروي�ش ،اأحبك اأول اأحبك ،الديوان ،�ش431 ( 

ويف نهاية املقام ي�سيء دروي�ش رمز اليا�سمني اإ�ساءة تامة وفا�سحة ل�رشه، كرمز 

فل�سطيني، ليقول بو�سوح اإن اليا�سمني رمز لأمنا الأر�ش ورمز للرتاب : 

واليا�سمني ا�سم لأمي 

باقة الزبد  

والزبد هنا لي�ش دللة العبث، بقدرما هو دللة البيا�ش والنقاء. ويقول يف مو�سع 

اآخر: 

قال املهاجر للوطن 

ل تن�سني 

واليا�سمني ا�سم لأمي والزمن 

ع�سب على اجلدران  )حممود دروي�ش، تلك �سورتها وهذا انتحار العا�سق، الديوان، 

�ش567 571- ( . 
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ب -  الورد ورمزّيته: 

للورد يف ال�سعر العربي م�ساحة لي�ست بال�سغرية، خا�سة يف ال�سعر الأندل�سي 

بوابات  من  اأخرى  بوابة  الورد  فكان  الغناء.  العربي حدائق  ال�سعر  عرف  عندما 

فل�سطني يف �سعر دروي�ش. يقول دروي�ش يف روايته “�سرية يوم: 

 “ الرخي�ش  الوردي  اللون  اأريد  الأ�سفر، ل  والورد  الأحمر  الورد  اأكاليل من  اأريد   “

)حممود دروي�ش، �سرية يوم، جريدة القب�ش الكويتية، الكويت، 1986 ( . 

لذا فاإن الورد الأحمر دائما هو ورد املقاومني، الذي ي�سبح كالقناديل  يف �سدورهم 

عندما ي�ست�سهدون، وكاخلناجر يف اأيديهم عندما يغنون ويف ذلك يقول:

 وجدوا يف �سدره قنديل ورد ..وقمر 

وهو ملقى ميتا  فوق حجر )حممود دروي�ش ، اآخر الليل ، �ش 217 ( . 

وميتد بعد ذلك ليخاطب الأر�ش املغت�سبة قائالً : 

الورد منفي على �سدرها 

والورد حمروق على �سدرها  )دروي�ش، حبيبتي تنه�ش من نومها، �ش315( ويقول: 

كوين خنجرا 

لأرى ظلك يف ظلي 

وردا يف رماد  )حممود دروي�ش، اأحبك اأول اأحبك، �ش444 ( . 

فهي كلها دعوات غري اإجبارية، وغري مبا�رشة للفعل الإن�ساين، للمقاومة تو�سح 

مدى ا�ستغالل دروي�ش للورد. ويف مرحلة لحقة حتول الورد اإىل دم حقيقي ي�ستعل 

وي�سيء، كما كان لليا�سمني احتمالته ومداراته ويف ذلك يقول: 

يف �سهر اآذار يف �سنة النتفا�سة قالت لنا الأر�ش 

اأ�رشارها الدموية يف �سهر اآذار مرت اأمام 

البنف�سج والبندقية خم�ش بنات وقفن على باب 

مدر�سة ابتدائية وا�ستعلن مع الورد والزعرت )حممود دروي�ش، اأعرا�ش، �ش618 (. 
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اإىل بو�سلة لل�سيا�سة العربية وذلك من  لقد حتول الدم العربي الفل�سطيني 

خالل تاأكيد دروي�ش على اإحالل الورد حمل الدم، حتى ي�ستمر العطاء ويتجدد، 

باعتبار الورد زهرة متجددة ل تكف عن العطاء. ويف ذلك يقول : 

لن�سيدك انت�رشت م�ساحات البيا�ش وحنكة اجلالد 

تاأتي دائما كالنتحار فيطلون احلزن اأقم�سة 

وتاأتي دائما كالنفجار فيطلون الورد خارطة 

تدفع مزيدا من النار والرماد والأغاين، )حممود دروي�ش ، اأعرا�ش ، �ش618(يقول:

يف دروبي ال�سيقة 

�ساحة خالية

ن�رش مري�ش

وردة حمرتقة

حلمي كان ب�سيطا

اأن اأقول الأغنية) دروي�ش، اأعرا�ش، �ش 656(

ويف ديوان دروي�ش” ورد اأقل” مل يكن هناك من جديد على معنى الورد، فما زال 

جديدة،  �سعرية  �سور  عرب  لكن  الفداء،  يعني  زال  وما  الدم،  يعني  عنده  الورد 

يقول:

�سرنمي كثريا من الورد يف النهر، كي نقطع الورد.

ويف مكان اآخر يقول:

�ساأرمي كثريا من الورد قبل الو�سول اإىل وردة اجلليل
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ثالثا: صورة القمح:

الرُبّ واحلنطة ا�سمان مبعنى واحد، ويحتل املكانة الأوىل يف العامل بني املحا�سيل، 

الأ�سلي  موطنه  اأن  ويعتقد  الع�سور،  اأقدم  منذ  الأر�ش  هذه  يف  القمح  ونبت 

وذكر   ، القدمية  امل�رشية  يف  “قمحو”  اأ�سلها  قمح  وكلمة  واليمن،  اأثيوبيا 

“هريودوت “ املوؤرخ الإغريقي يف القرن اخلام�ش قبل امليالد باأنهم:”اأكلوا اخلبز “ 

وامل�رشيون القدماء كانوا يقيمون اأعيادا للقمح يف اأيام احل�ساد، ويقدمونه قرباناً 

لالإلهة، وكان يقدم الكهنة باقة من ال�سنابل على �سكل تاج، وي�سعونه فوق 

تاج فرعون)احمد �سوقي اإبراهيم ،م2005، �ش 5/ 54  (.

اأوراق الربدى م�ساهد حتكي زراعة القمح،  وقد نق�ست على جدران املعابد ،ويف 

ووجدت بذور القمح يف بع�ش املقابر امل�رشية القدمية يف عهد فرعون .

قال  م�رش،  يف  وجتارته  القمح  اأهمّية  يو�سف  �سورة  يف  الكرمي  القران  توج  وقد 

تعاىل :” وملا جهزهم بجهازهم قال ائتوين باأخ لكم من اأبيكم األ ترون اأين اأويف 

الكيل واأنا خري املنزلني” )�سورة يو�سف، اآية :59(.

اأح�سن طريق لتخزين القمح وهي تركه يف �سنابله، قال  اإىل  واأ�سارت ال�سورة 

تعاىل :”قال تزرعون �سبع �سنني داأبا فما ح�سدمت فذروه يف �سنبله اإلّ قليال مما 

تاأكلون” )�سورة يو�سف ،اآية :47 (.  

وجاء يف احلديث ال�رشيف اأن رجال عاد الر�سولـ  �سلى اهلل عليه و�سلمـ  فقال: ما 

ت�ستهي؟  قال:اأت�ستهي خبز بُر “ فقال من كان عنده خبز بُر، فليبعث اإىل اأخيه.”

الرتاثية  الق�س�ش  حتكي  اإذ  الفل�سطيني  الرتاث  يف  لها  مكان  ل  اأهمية  وبلغ 

الفل�سطينية اأن اهلل �سبحانه وتعاىل انزل الرب اأو القمح اإىل الأر�ش ب�سبع مناديل 

من حرير؛ لأهميته وقد�سيته، وان الربكة يف هذا املح�سول من اهلل تعاىل، وذكرت 
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اإحدى العجائز ق�سة  تقول اإن فاطمة ـ ر�سي اهلل عنها ـ وجدت ا�سم القمح 

مكتوبا على العتبة )مدخل البيت يف الرتاث(. )لطيفة حممد حممود ح�سن 

،81 عاما ، تاريخ املقابلة 18/9/2008 ال�ساعة التا�سعة �سباحا (.

الذين  “مثل  تعاىل:  قال  الأجر،  وم�ساعفة  بالربكة  تعاىل  اهلل  ربطه  ولقد 

ينفقون اأموالهم يف �سبيل اهلل كمثل حبة اأنبتت �سبع �سنابل يف كل �سنبلة 

مائة حبة ...”)�سورة البقرة:261(

ويحرك القمح الأمل املن�سود، ويرتبط لدى دروي�ش بق�سة العودة اإىل الوطن، 

وعودة الالجئني اإىل ديارهم، كما عاد �سبي �سهيون. فالقد�ش تنادي اأطفالها 

كي يعودوا اإىل وطنهم، واأن يح�سدوا اخلري والنعمة، بعد ال�سقاء والتهجري، 

وتتحول دموع ال�سبي والأحزان اإىل دموع خري وفرح،  وهذا هو الأمل الذي يحلم 

به الفل�سطينيون. )الربيحات ،2006م،�ش176(.

يقول دروي�ش:
وتغنى القد�ش يا اأطفال بابل   �ستعودون اإىل القد�ش قريباً

وقريباً حت�سدون القمح من ذاكرة الأر�ش

قريباً ي�سبح الدمع �سنابل 

ويالعب احل�ساد وال�سنابل واملناجل خيال دروي�ش )ال�رشع،2002م،�ش74(.

ويقول:

جاء وقت احل�ساد 

ال�سنابل مثقله ومناجل مهمله والبالد 

واخلبز �سكل اآخر من �سور القمح، ل ي�ستغني عنه الفقراء والأغنياء، ودروي�ش 

يتغنى باخلبز على يد اأمه يف ق�سيدة )اأحن اإىل خبز اأمي( وكاأنه يربط رائحة 

اخلبز )احلياة( برائحة األم، ويقول دروي�ش: 
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اأمل  تنور  زال  اخلبز....فما  برائحة  حريراً  كن  �سباحية  باأيد  تعانقني  بالداً  راأيت 

م�ستعالً 

ويوازن دروي�ش بني احلنطة والنخل من جهة، وبني احلرب من جهة اأخرى فالدمار 

واخلراب واحلروب ل توقف منو احلنطة يف اأر�ش كنعان، ول يتوقف اإرتفاع النخل يف 

ال�سماء.)الزغبي،1995م،�ش40( .يقول دروي�ش:

 علق �سالحك فوق نخلتنا بالأزرع

لقد جعل دروي�ش دم ال�سهيد حمفورا بزمن ال�سنابل املتمّوجة، وباأغنية العذاب 

الزائل عن �سعبه:

كتبوا على اجلدران رقم بطاقتي  

فنما على اجلدران...    مرج ال�سنابل  

ر�سموا على اجلدران �سورة قاتلي  

فمحت ظاللها ظالل جدائل  

وحفرت بالأ�سنان ر�سمك داميا  

وكتبت اأغنية العذاب الراحل) حممود دروي�ش، جمموعة اآخر الليل، ديوان   

حممود دروي�ش، 1/235.

من  يبعث  فالبقاء  احلياة،  بداية  واإمنا  دروي�ش،  عند  النهاية  هو  املوت  يكن  ومل 

يف  امللتب�ش)درا�سة  الوجود  �سعريّة  اأو  الأليف  املوت  منري:  )وليد  يقول:  الفناء، 

جداريّة حممود دروي�ش(جملة ف�سول، عدد58، 2002م(.

اأنا حبة القمح التي ماتت لكي تخ�رشّ ثانية

ويف موتى حياة ما
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وينت�رش  الأر�ش،  لتغطي  القمح  حقول  تت�سع  اإذ  خا�سة،  فكرية  روؤية  ونالحظ 

الغا�سبني،  اآلم  على  تعرب،  ال�سحراء  ونخلة  الأر�ش،  على  النعمة  ومتتد  اخلري، 

فل�سفة  ميتلك  فال�ساعر  ال�سماء،  لتعانق  اأغ�سانها  وتخرج  بالأر�ش،  وترتبط 

الظلم،  من  والتخل�ش  التحرر،  نحو  التقدم  تاأخر  واإن  الأر�ش،  لتحرير  فكرية 

فالن�رش قادم يحمله اأولئك الذين عانقوا النخيل يوماً، و�سهلت خيولهم نحو 

البالد  وحترير  الفاحتني  خيول  بوقع  يب�رش  وهواوؤها  �سماوؤها  فاأر�سنا  فل�سطني، 

والعباد ، ويرتبط ذلك كله بالأم الكنعانية الأر�ش، يقول دروي�ش:

كنعانية اأمي  وهذا احلجر ج�رش ثابت

لعبور اأيام القيامة....يا اأبي كم مرة �ساأموت يف نعناع حو�ش اأمي 

)ال�رشع،2002م،�ش81(،  القمح  و�سنابل  يو�سف  باأحالم  دروي�ش  فكر  ويحت�سد 

وال�سنني العجاف، ويقول دروي�ش:

�سبع �سنابل تكفي ملائدة ال�سيف

�سبع �سنابل بني يدّي، ويف كل �سنبله

ينبت احلقل حقالً من القمح.

ويقتب�ش دروي�ش الن�ش من قوله تعاىل:” وقال امللك اإين اأرى �سبع بقرات �سمان 

ياأكلهن �سبع عجاف و�سبع �سنبالت خ�رش واأخر ياب�سات “)يو�سف،اآيه: 42(.

 وتبدو م�ساهد التحول والحتماء من ال�سنني العجاف ب�سنبله القمح، فقمح 

يو�سف ـ عليه ال�سالم ـ حارب الفاقة، ومّكن الإن�سان من البقاء على الأر�ش.

كانوا  بينما  والع�رشين”  ال�ساد�ش  الإ�سحاح  يف  ورد  وقد  الإجنيل،  يف  اخلبز  وجند 

التالميذ،  واأعطى  وك�رش،  وبارك،  رغيفاً،  ـ  ال�سالم  عليه  ـ  ي�سوع  اأخذ  ياأكلون، 

وقال:)خذوا، كلوا، هذا هو ج�سدي(،ومتثل دروي�ش ذلك بقوله: 
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كلوا من رغيفي 

ا�رشبوا من نبيذي

ول ترتكوين على �سارع العمر وحدي )دروي�ش،999م،�ش91(

الديني  الرتاث  اأن دروي�ش ا�ستخدم  الرتاث يف �سعر دروي�ش يجد  واملتتبع مل�سادر 

من الكتب ال�سماويّة والرتاث ال�سعبي، وا�ستخدم دروي�ش هذه الأنواع الرتاثية 

ليحّملها معاين معا�رشة مالئمة لروح ال�ساعر، وحالته النف�سية.

والرتاث ال�سعبي ج�رش يخلق اجلاذبية بني ال�ساعر واملجتمع،  وا�ستخدامه رغبه 

اأكيده يف الت�سبث بالرتاث يف مواجهة الظلم الذي يحاول قتل الثقافة والإن�سان 

ويقارن دروي�ش بني الورد والقمح ،ولكنه يحب القمح اأكرث.

اإنا نحب الورد    ولكنا نحب القمح اأكرث  ونحب عطر الورد

لكن ال�سنابل منه اأطهر   )النابل�سي، 1987م،�ش326(.
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الخاتمة

لقد جال دروي�ش بني روابي فل�سطني وجبالها و�سهولها، وا�ستم رائحة نباتها، 
وجتّذر ذلك يف فكره وفل�سفته، وعّدها �سنو الإن�سان يف الدفاع عن الأر�ش، وما وقع 
عليها من ظلم وعدوان، وامتدت اأفكاره اإليها، ولم�ست يداه تلك الأر�ش،فجعل 

النبات مدافعاً، والأر�ش مقاومة.
والتني  والعنب  والنخل  كالزيتون  الفل�سطينية  النبات  اإىل  دروي�ش  تطرق  لقد 
والورد والبنف�سج واليا�سمني، وتغنى بالقمح وال�سنابل والزعرت، وهذه النباتات 
دروي�ش  فواءم  الفل�سطيني،  الرتاث  يف  امتداداتها  ولها  وقعها،  لها  ال�سعبية 

بينها وبني الإن�سان، وجعلها حُتَِدث اأخبارها.
لقد اتخذ دروي�ش من النباتات التي ذكرها رموزاً للمقاومة، ونهجاً للدفاع عن 

الأر�ش، وتوقاً للحرية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج منها:
اأغلب نباتات دروي�ش فل�سطينية املوطن، وتفاوتت ن�سبه ذكرها يف �سعره، . 1

وهي تك�سف عن عبقريّة دروي�ش التي اأملّت بهذا املو�سوع الثقايف.

والنخيل . 2 الزيتون  اأ�سجار  فمنها:  تراثية  نباتات  دروي�ش  ذكرها  التي  النبات 

وعّدها  الفل�سطيني.  البيت  عمدة  وهي  القمح،  وحما�سيل  والزهور 

حمطات فكرية فل�سطينية للدفاع عن الأر�ش، وا�ستقى مادته من الكتب 

اأي�سا من  ال�سماوية الثالثة، القران والتوراة والإجنيل، كما ا�ستلهم الرتاث 

ق�س�ش الأنبياء والو�سط ال�سعبي.

ارتبطت النباتات بالرموز املقاومة والهادفة.. 3

واأنّى حلروفنا اأن تر�سف مثل �سعره املم�سوق القوام، يعانق اجلبال طول و�سموخا، 

وهو يزفر ليثا غاظه ثعلب جال يف حماه، و�سق من �سدر املهانة بيتا �سدرا وعجزا 

وقوايف، تكفي لن�ستظل بحرفها حني قيظ، و�سواظ من حرارة الكلم، حملتها 

نفو�سنا املطعونة غدرا، واملكبلة قهرا، واحللم مازال يحبو على �سفاف املخيم 

الأحرار ممن هم مثل �ساعرنا عزا و�سموخا  الثائرة، وبع�ش  اأر�سنا  وما بقي من 

واأنفة، ت�سّلحوا بال�سجر واحلجر للدفاع عن الأر�ش.

مت بحمد اهلل
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ملخص البحث

ال�سعبية  والآلت  املو�سيقى  يف  ال�سائعة  امل�سطلحات  البحث  هذا  يتناول   

خالل  بينهم  فيما  ال�سعبيون  الفنانون  ي�ستخدمها  والتي  الفل�سطينية، 

املنا�سبات املختلفة، مثل الحتفالت ال�سعبية والأعرا�ش  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�ش الكثري من الكلمات وامل�سطلحات ال�سائعة 

يف املو�سيقى ال�سعبية، واأي�ساً مت ت�سنيف تلك امل�سطلحات اخلا�سة بالعزف 

اأو باأجزاء الآلت واإما بفل�سفة وجمالية التكنيك الذي ي�ستخدمه املو�سيقيون 

اأنف�سهم كلغة مو�سيقية كاملة لها قواعدها وم�سطلحاتها وقامو�سها التي 

متيزها عن باقي اأنواع املو�سيقى الخرى.، وفنانو املو�سيقى ال�سعبية يعي�سون 

اأو  معهد  يف  الإلتحاق  منهم  الفرد  يحتاج  ول  اخلا�ش،  املو�سيقي  عاملهم  يف 

جامعة لدرا�سة املو�سيقى! بل هم مدر�سة وجامعة وكلية مو�سيقية �ساملة، 

اأكادميياً.  ودرا�ستها  املو�سيقية  والكتابة  القراءة  تعلم  اىل  بحاجة  لي�ش  وهم 

اإنهم يتعلمون العزف عن طريق ال�سمع والتجربة الذاتية، وي�ستطيعون تعليم 

اإنهم  ما.  يوٍم  يف  تعلموها  انف�سهم  هم  التي  الطرق  تلك  بوا�سطة  غريهم 

ال�سعبية  املو�سيقى  حافظي  ن�سميهم  اأن  ي�ستحقون  جدارة  وبكل  بالفعل 

الفل�سطينية.
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مقدمة تاريخية
اآلالت:

تقريباً  املعروفة  الأدبية  امل�سادر  كل  يف  متنوعة  بطرق  الآلت  وُ�سفت 

امل�ستخدمة يف الكتابة عن املو�سيقى. ويكون املدخل لذلك ق�س�ساً اأحياناً، 

الو�سف  يج�سد  وقد  وعلمية.  منهجية  طبيعة  ذا  اأخرى  اأحيان  يف  ويكون 

وع�سوية  وفقهية  لغوية  وا�ستقاقية  ومعجمية  وعرقية  تاريخية  مالمح 

اأو عدة طبقات  على طبقة  يركز  وقد  وت�سنيفية،  الأع�ساء(  بعلم  )خا�سة 

التا�سع،  القرن  اإىل  تعود  التي  وهي  الأعمال،  اأقدم  وت�سري  معروفة.  اآلت  من 

اإىل الآلت بامل�سطلح العام املالهي وهو جمع ملهى، كما ت�سري اإليها اأحياناً 

باآلت اللهو، اأي يربطها بكلمة اللهو التي تعني اللعب والت�سلية. وقد مت ذكر 

هذا امل�سطلح يف عناوين ثماين ر�سائل مكر�سة متاماً للمالهي، ظهرت �سبع 

منها يف القرن التا�سع. ومن بني اأقدم الأعمال التي و�سلت اإلينا كتاب املالهي، 

اللهو واملالهي  905 م( وكتاب  ) متويف  ال�سهري مف�سل بن �سالمة  للنحوي 

الراأي  بدح�ش  الأول  ويبداأ  م(.   911 )متويف  خرَداذبة  ابن  ال�سهري  للجغرايف 

افتقرت  وباأن لغتهم  اأخرى،  اأية ملهاه  اأو  العود  العرب مل يعرفوا  باأن  القائل 

اإىل م�سطلحات فنية خا�سة  باأجزاء الآلت املختلفة واملقومات املو�سيقية 

عموماً.

) Farmer ; Robson.(

ونهاية  بداية  واملالهي(،  اللهو  وكتاب  املالهي  العمالن)كتاب  هذان  وي�سكل 

هذة الفئة من الن�سو�ش اخلا�سة “ باملالهي”. كما اأنهما ي�سريان اإىل اإنتاج نوع 

، وهي ن�سو�ش من الأدب الق�س�سي والتثقيفي  من الكتابات يف املو�سيقى 

الذي مل يعد ي�ستعمل كلمة املالهي يف عناوينه. ومع ذلك ظهر امل�سطلح 

تطرفاً  الأكرث  ا�ستخدامه  جاء  حيث  طويل،  زمن  اإىل  والأخرى  الفينة  بني  ما 
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والأطول عمراً، يف اأو�ساط ال�سلطات الدينية التي عار�ست املو�سيقى.

الآلت  اخرتاع  جرى  اإنه  الكبري،  املو�سيقى  كتاب  موؤلفه  يف  الفارابي  ويقول 

لت�ساحب وتغني املو�سيقى ال�سوتية، التي كانت قد مرت من قبل يف عملية 

طويلة من التطور. ويوؤكد اأن الآلت هي يف مرتبة نوعية اأدنى من ال�سوت. ويف 

الت�سل�سل الذي و�سعه الفارابي ، تقف الآلت الوترية ةاآلت النفخ يف امل�ستوى 

الأعلى، تتبعها الطبول واآلت النقر، وياأتي الرق�ش يف اأ�سفل القائمة. ومن بني 

الأخرى،  الآلت  كل  على  النفخ  واآلت  للرباب  الأولوية  اأعطيت  اللحنية  الآلت 

ب�سبب قدرتها على متديد الأ�سوات، مما ي�سري اإىل اأنها الأقرب اإىل ال�سوت 

)Erlanger: I، 20-23(

يف الأبحاث احلديثة هناك ت�سنيف عاملي لالآلت:

 Idiophones اآلت ت�سوت ب�سوت نف�سها فقط 

Membranophones الطبول والدفوف )اآلت بغطاء من اجللد(

Aerophones اآلت هوائية 

Chordophones اآلت وترية 

الدوحة،  بلدة  فل�سطني)  وريف  وقرى  مدن  عدة  يف  امليدانية  من خالل جولتي 

خميم الدهي�سة، عرب الر�سايدة، بلدة دورا، ال�سواحرة ال�رشقية ومناطق اأخرى 

عديدة تقع �سمن حمافظتي بيت حلم واخلليل، يف ربيع و�سيف من العام 2010(.

الآلت  على خمتلف  وعازفني  ال�سعبيني  الفنانني  من  نخبة  مع  اإلتقيت  حيث 

ال�سعبية الفل�سطينية، و�سانعي تلك الآلت. وهنا اأذكر ممن اإلتقيت بهم:
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الدوحة،  بلدة  يرغول، �سبَابه/  ربابة، جموز،  اأبو عكر عازف  منر  ال�سعبي  الفنان 

بيت حلم.

خميم  وال�سبَابة/  العربي  الناي  اآلة  عازف   قراقع  خليل  ال�سعبي  الفنان 

الدهي�سة، بيت حلم.

الفنان ال�سعبي )الكفيف( مو�سى الربعي، مطِور اآلة الربابة  باإدخاله لبع�ش 

التح�سينات عليها/ دورا اخلليل.

الفنان ال�سعبي علي الر�سايدة، عازف ربابه ، �سم�سميَة، �سبَابه، �ساعر/ قبيلة 

بدو عرب الر�سايدة.

مع احرتامي وتقديري للذين التقيت بهم ومل يتم ذكرهم يف هذا البحث.

ات�سح يل اأثناء مقابلة هوؤلء الفنانني باأنهم ي�ستخدمون م�سطلحات �سعبية 

مت�سابهة اإىل حٍد ما ،) رغم البعد اجلغرايف( واخلا�سه بالآلت واملو�سيقى والغناء 

ال�سعبي الفل�سطيني

اللحني،  الأداء  ال�رشعة،  التكنيك،  مثل  الفنيَة  التفا�سيل  بع�ش  اإىل  للدللة 

البداية والنهاية، اإعادة اللحن.، ال�سكوت، النمو والهبوط،....الخ.

اأن العادات والتقاليد املو�سيقية املوروثه يف الفن ال�سعبي الفل�سطيني حتتوي 

التي  امل�سطلحات  واملفاهيم وكثري من  اخلا�سة  الكلمات  على عدد هائل من 

ميكن اأن نق�سمها اإىل ثالثة اق�سام:
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1( م�سطلحات تتعلق باأجزاء الآلت املو�سيقية .

2( م�سطلحات تتعلق بالأداء املو�سيقي.

3( م�سطلحات تتعلق بجمالية وفل�سفة الأحلان.

اإن عازيف و�سانعي الآلت النفخية مثل ال�سبابه، املجوز والريغول، ي�ستخدمون 

هذه امل�سطلحات لالإ�سارة اإىل بع�ش اأجزاء تلك الآلت، وهناك دقة يف متييز الآلت 

النفخية من حيث طولها وق�رشها وعدد ثقوبها، فعلى �سبيل املثال:

الجزاء   ( والريغول  املجوز  من  كِل  ل�سان  اإىل  ترمز  كلمات  )البنيَات(العراي�ش/ 

العلوية لالآله، تو�سع يف فم العازف للنفخ بوا�سطتها(.

النَقاله: وهي ق�سبة ق�سرية للريغول حتتوي على 6 فتحات) ثقوب(.

بدون  الريغول  لآلة  النَقاله(  من  اأطول  ن�سبياً)  طويلة  ق�سبة  وهي  الدوَاية: 

فتحات.

 ويوجد م�سطلحات خا�سة عند املو�سيقيني والعازفني على الآلت الوتريه. 

 أجزاء آلة الربابه:

هيكل الربابه :ج�سم الربابه.

طارة الربابه :اجللد الذي يغطي اجلهة المامية واخللفية جل�سم الربابه.

يُ�سَد  واأي�ساً  للربابه،  كوتر  وي�ستخدم  الفر�ش،  ذيل  من  يوؤخذ  �سعر   : ال�سبَيب 

على القو�ش.

الكرَاب: مفتاح م�سنوع من اخل�سب ل�سَد الوتر.

الغزال : قطعة خ�سب �سغرية تثبت حتت الوتر من اجلهة ال�سفليَة لرفعة عن 

ج�سم الربابه)ت�سبيهاً بقرين الغزال(.
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اجلهة  من  الوتر  تثبت حتت  �سغرية  �سكل خمدة  على  قما�ش  : قطعة  املخَدة 

العلويَه لتثبيت الدوزان.

 أجزاء آلة العود:

الق�سعه اأو البَطيخة: ظهر العود) اجلزء اخللفي(.

الوجه : وجه العود) اجلزء المامي(.

الزند، رقبة، دوَا�سة: مكان و�سع اأ�سابع اليد الي�رشى اأثناء العزف.

القمرات، قمريَه : فتحات لإ�ستخراج ال�سوت يف وجه العود) اجلزء الأمامي(.

م�رشب الوتر: ري�سة ت�ستخدم لل�رشب على الأوتار.

بُنُجق : مكان و�سع املفاتيح.

مالوي: مفاتيح ل�سبط الوتار.

الغزال: قطعة خ�سب �سغرية تثبت حتت الوتار من اجلهة ال�سفلية لرفعها عن 

ج�سم العود.

اجلهة  من  الوتار  حتت  تثبت  العظم  من  �سغرية  قطعة  العظمة:  اأو  الأنف 

العلويَة للعود لرفعها عن الزند) جهة املفاتيح(.

األداء الموسيقي الشعبي وحركات خاصة باليدين:

قبل البدء يف العزف، يتفق العازفون فيما بينهم على بع�ش التفا�سيل املتعلقة 

يف الأداءاللحني، الوقفات ) ال�سرتاحات(، ال�رشعة والتعابري اخلا�سة بذاك اللحن. 

 “ الطبَلجي   “ يبداأ  اآلت مو�سيقية، عندها  الفرقة  تتكون من عدة  اإذا كانت 

العود  واإذا كان  للبداية.   كاإ�سارة  ثالث �رشبات  الطبلة  الطبلة( ب�رشب  )عازف 

�سيبداأ اللحن، عندها ي�رشب العازف بيده وبوا�سطة الري�سة عدة �رشبات على 

الوتار معلناً بذلك بداية اللحن. عادةً العَويد) عازف العود( يعزف ويغني ويقود 
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الفرقة املو�سيقية يف اآٍن واحد.. فمثالً عند احلاجة اىل اإعادة اللحن، يقوم العَويد 

باإعطاء اإ�سارة بيده ) دائرتان (.¡¡

وعند اخلامتة او نهاية اللحن، يعطي اإ�سارة اأخرى بيده وهي:

à )اىل جهة اليمني ( 

الكلمات  تلك  عن  املو�سيقيني  بني  والتفح�ش   والتنقيب  احلديث  خالل  ومن 

باللحن  الإعجاب  مدى  عن  وللدللة  تعبريية  اأ�سا�سية  كلغة  امل�ستخدمة 

هذه  بع�ش  هنا  نذكر  املغناه  والكلمة  امل�ساحب  اليقاع  واي�ساً  امل�سموع 

الكلمات:

يالَ، اأبدي، خل�ش، كمان، عيد، غرَي الإيقاع،غرَي املقام، واطي، عايل، اأطربنا، اإحتفنا، 

كتري،  حلو  حلو،  ال�سوت  منيح،  ال�سوت  ثَمك،  ي�سلَم  اهلل  اإيديك،  ي�سلَم  اهلل 

عظيم، �سو هادا ؟ ، مو�ش طبيعي، وين الطبلجي العظيم ؟، �ساندوين يا جماعة 

، اهلل اهلل اهلل، دوزن العود ،  خاويه، اإعزف.

فيما  املو�سيقيون  ي�ستعملها  كثرية  وم�سطلحات  خا�سة  كلمات  وهناك 

بينهم. ول ن�ستطيع ذكرها جميعها يف هذا البحث. ومن املالحظ واملثري لالنتباه 

اىل وجود بع�ش ال�سبه يف  تلك امل�سطلحات من منطقة اىل اأخرى، وهذا اأن دل 

فاإنه يدل على الرتابط يف العادات املو�سيقية وتوريثها من جيل اىل جيل.

)... وجند من   “ الرتاث.  املعزفة يف  وكما كتب د. عبد احلميد حمام يف بحثه-” 

معاين العزف ما يدل على �سوت الرَعد، و�سميَت بع�ش الأماكن بالُعزاف ك�سفة 

غالبة م�ستقة من عزيف اجلن. كما تاأخذ الكلمة معنى العزوف عن ال�سيء اأي 

له.  تهيْا  لل�رش  واعزوزف  خلَه.  على  يثبت  يكاد  ل  الذي  والعزَوف  عنه؛  منعها 

ويعتقد اأن هذا املعنى ماأخوذ من ع�سف بال�سني اأي ماَل وَعدل(. )الزبيدي:44( 
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املو�سيقية  بالآلت  وم�ستقاتها   “ عزف   “ اأتت عالقة كلمة  املنطلق  ومن هذا 

“ واملعازف املالهي التي يُ�رشب بها ) كالعود  اإذ يقول الزبيدي يف تاج العرو�ش: 

والطنبور والدف( وغريها”.

اإن ارتباط معنى العزف ب�سوت اجلًن ي�سري اإىل اأن العرب كغريها من الأمم ربطت 

مبخلوقات  بع�ش  على  بع�سه  الرمل  وقوع  �سوت  اأو  ال�سحراء،  هواء  �سوت 

اأو  اأو املعزفة فهي الآلة التي تعزف بها اجلَن،  اأما املعزف  خيالية اعتقدت بها. 

املخلوقات التي تخيلها الإن�سان القدمي ثَم اعتقد باأنها اآلهه فعبدها، ولهذا فاإن 

امليل اإىل الإعتقاد باأن املعزفة اآلة �سبيهة بالكنارة قريب اإىل املنطق، فكالهما 

  ) بها.  فاإعتقدوا  موجودة  القدماء  تخيلها  ل�سخو�ش  باأ�سوات  تُ�سوتان  اآلتني 

حمام:46(
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خاتمة

متار�ش  التي  ال�سعبية  التقاليد  على  عامة  نظرة  نلقي  اأن  نحاول  عندما  جند 

والقوالب  والأنواع  املو�سيقية  امل�سطلحات  من  تعدداً  هناك  اأن  فل�سطني،  يف 

وا�سعة  ان�سانية  ا�ستجابات  بدورها  هذه  وتعك�ش  ال�سعرية.  املو�سيقية 

بيئية متغرية، ولتنوع عرقي ولغوي وديني واقت�سادي هائل. وبالفعل،  لظروف 

و�سبه  جمموعات  اإىل  ينتمون  اأنا�ساً  ت�سمل  املعقدة  الف�سيف�ساء  هذه  فاإن 

امل�سلم  بني  ما  ترتاوح  عديدة  طوائف  ذات  كثرية،  خمتلفة  عرقية  جمموعات 

الطوائف  جميع  ت�سمل  مهمة  دينية  اأقليات  اإىل  والدرزي  وال�سيعي  ال�سني 

امل�سيحية التي موجودة يف فل�سطني. واأي�ساً نذكر طائفة الغجر يف منطقة 

باب حطة) القد�ش( ويف بع�ش مناطق قطاع غزة. اإنهم يتحدثون ويغنون بلغات 

وم�سطلحات ولهجات عديدة ويعي�سون يف ظروف ترتاوح ما بني مناطق جافة 

لها،  ح�رش  ل  واأنواعاً  اأ�سكالً  اأنتجت  قد  مزدهرة،  ح�رشية  مراكز  اإىل  مقفرة، 

والعامية  املحلية  واللهجات  اللغات  من  وا�سعة  �سل�سلة  ت�سمل  بن�سو�ش 

ال�سعوب  بني  التفاعل  من  لعملية طويلة  ونتيجة  وتقليدية.  اأنيقة  واأ�سكالً 

والرببرية،  والكردية  والفار�سية  والرتكية  كالعربية  لغات  يف  ا�سرتكت  التي 

ت�سابهات  لها يف  تعبرياً  بعامة، جتد  القرابة  �سلة  يظهر  الفردي  الر�سيد  فاإن 

لغوية ومو�سيقية تتجاوز احلدود ال�سيا�سية. فمن النادر اليوم اأن جند فولكلوراً 

متجان�ساً. كما اأنه يجب الأخذ بالعتبار، تاأثري التفاعل ما بني اأنواع مو�سيقية 

�سعبية رفيعة وبني فن املو�سيقى احل�رشي املجاور.
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مقدمة البحث

اإن درا�سة الآلت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية تعتمد يف م�سادرها بالدرجة 

الأوىل على ما قد مت اإكت�سافه من اآثار حجرية، وعظام وقطع معدنية، من قبل 

يوجد  ل  بالتاأكيد  فاإنه  ال�سئيلة  املخطوطات  بع�ش  فبا�ستثناء  الآثار،  علماء 

ت�سجيل �سوتي، اأو تدوين مو�سيقي يعود لتلك الفرتة، وذلك على عك�ش درا�سة 

مما  م�ستخدمة؛  الآلت  زالت  ما  احلديثة، حيث  فل�سطني  يف  املو�سيقية  الآلت 

يوفر اإمكانية اأف�سل للدرا�سة، خا�سة يف اجلانب املتعلق بالناحية املو�سيقية، 

والأبعاد املجتمعية والثقافية.

املو�سيقية  لالآلت  تطرقت  �سابقة  درا�سات  عدة  هناك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

يف  �سابقاتها  عن  تتميز  الدرا�سة  هذه  اأن  اإل  التاريخية،  فل�سطني  يف  القدمية 

من  فبالرغم  امليدانية،  امل�سحية  الدرا�سات  على  البحث  اأ�سلوب  يف  اعتمادها 

املكتوبة  الأثرية  امل�سادر  على  معلوماتها  ا�ستقاء  يف  احلالية  الدرا�سة  اعتماد 

الأثرية  اأنها ركزت ب�سكل كبري على القطع  اإل  املقارنة،  الإثنولوجية  وامل�سادر 

املكت�سفة وذلك لإميان الباحث باأن الدليل الأثري اأهم م�سدر للمعلومات؛ ذلك 

وكذلك  املكت�سفة،  املو�سيقية  الآلت  هو  املا�سي  لهذا  احلقيقي  ال�ساهد  اأن 

لتلك  تعود  والتي  املنحوتة  واجلداريات  واحلجرية،  املعدنية  والأ�سكال  التماثيل 

القدمي”.  “العهد  للتوراة  معمقة  درا�سة  على  اإعتمادها  اإىل  بالإ�سافة  الفرتة. 

يف  املو�سيقى  تاريخ  من  كجزء  الإثنية  مرة  ولأول  الدرا�سة  هذه  جت�سد  وبذلك 

فل�سطني، اإذ تبحث يف الثقافات املو�سيقية املختلفة عرب التاريخ، مما ميز هذه 

الدرا�سة عن �سابقاتها من الدرا�سات.
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هدف البحث 

�سكل  تركيب  اإعادة  الأثرية  املكت�سفات  على  بالعتماد  حتاول  الدرا�سة  فهذه 

و�سورة الآلت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية قدر امل�ستطاع؛ اإذ ل ميكن معرفة 

كافة جوانب تلك ال�سورة كما يجب، فالقطع الأثرية ل ت�ستطيع اأن تُعطي اأكرث 

من معلومات مبهمة جمزاأة عن ال�سوت املو�سيقي يف العامل القدمي، بالإ�سافة 

تظهر  تعد  مل  بحيث  كلياً،  دمرت  اأو  تاآكلت،  قد  الآثار  هذه  من  كثرياً  اأن  اإىل 

كما كانت �سابقاً. كما وي�سعب من خالل املكت�سفات الأثرية حتديد الظروف 

املو�سيقية، �سواء للم�ستمعني  املرافقة لالآلت  النف�سية  الجتماعية، واحلالة 

مو�سيقى،  من  ويعزفون  ي�سمعون  ما  حول  فعلهم  ردود  وكذلك  للعازفني،  اأو 

اإختالفاً  تختلف  القدمية  الع�سور  يف  وبيئته  الإن�سان  بني  ال�سوتية  فالعالقة 

اأن هذه املكت�سفات  اأن الباحث يرى  اإل  كامالً عما هي عليه يف الوقت احلا�رش، 

قادرة على اإعطاء �سورة جيدة حول طبيعة الآلت املو�سيقية امل�ستخدمة يف 

تلك الع�سور. وقد �سملت حدود الدرا�سة كافة الآلت املو�سيقية يف فل�سطني 

القدمية، والتي ا�ستطاع الباحث الو�سول اإليها، والتعرف عليها، �سواء من خالل 

املكت�سفات الأثرية، اأو من خالل درا�سة العهد القدمي. 

ومن اأهم املواقع الأثرية التي �سملها امل�سح وكانت ذات اأهمية كبرية من حيث 

طبيعة املكت�سفات الأثرية ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة ما يلي:

• موقع اأثري يف و�سط النقب، بالقرب من مكان يدعى “كاد�ش بارينا” يحتوي 	

على جداريات اأثرية حتمل ر�سومات منقو�سة تُظهر عدداً من العازفني على 

اآلت نفخية. بالإ�سافة اإىل زيارة موقع اآخر قريب من املنطقة نف�سها ي�سم 

ر�سومات منقو�سة على �سحون حجرية تُظهر رجالً يعزف على اآلة وترية 
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ت�سبه القيثارة.

• موقع اأثري يف جمدو ي�سم ر�سم منقو�ش لعازف يعزف على ناي ثنائي. 	

• موقع اأثري يف بي�سان يظهر منحوتة لآلة ناي يعود تاريخها للع�رش الربونزي 	

املتاأخر.

• الناي 	 ت�سبه  ناي  لآلة  ر�سومات  يظهر  “عني جدي”  اأثري يف منطقة  موقع 

التي عرث عليها يف منطقة جمدو.

ودرا�سة  عليها  لالطالع  وذلك  اأخرى  اأثرية  مواقع  امليداين  امل�سح  و�سمل  كما 

احتمال وجود اآثار مو�سيقية فيها، ومن هذه املواقع، تل ال�سيخ اأحمد العريني، 

اأبو حوام،  وتل  عراد،  وتل  بيت مر�سيم،  وتل  احل�سي،  وتل  وتل جمة  الدوير،  وتل 

اأ�سدود وع�سقالن على  ومنطقة م�سعدة يف جنوب الأغوار، وكذلك مواقع يف 

ال�ساحل الفل�سطيني وهذه املواقع يف منطقة اجلنوب. اأما يف منطقة الو�سط 

فقد مت زيارة تل الن�سبة 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 واأريحا و�سلوان بالقد�ش، وبالن�سبة ملنطقة ال�سمال فقد مت زيارة موقع تل 

تعنك، وتل املت�سلم يف مرج ابن عامر، وتل الفارعة ال�سمايل، وتل بالطة مبحيط 

الكرك يف منطقتي طربيا  وخربة  وتل قدح  القا�سي  تل  اإىل  بالإ�سافة  نابل�ش، 

واحلولة. 

ول�ستكمال الدرا�سة قام الباحث بزيارة الأماكن واملتاحف التالية: 

- معهد اأولربايت لالأثار.

- الكني�سة الأثيوبية. 

- متحف روكفلر.

- ما ي�سمى مبتحف اإ�رشائيل. 

    وقد احتوت هذه الأماكن على عديد من الآثار ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، 
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وقد مت توثيقها واعتمادها كم�سدر مهم.

- بالإ�سافة اإىل ما �سبق فقد قام الباحث باإجراء درا�سة معمقة وم�ستفي�سة 

لالأجزاء اخلا�سة بالآلت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية، والتي ذكرت يف التوراة 

“العهد القدمي”.

مشكلة البحث

الآلت  اأهمية  من  بالرغم  اأنه  الباحث  يرى  الدرا�سة  م�سكلة  بخ�سو�ش  اما 

املو�سيقية ال�سعبية، كجزء من الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني، وبالإ�سافة اإىل 

الدور الكبري الذي لعبته وما زالت تلعبه يف حياة املجتمع الفل�سطيني، اإل اأنها 

مل تلق حقها من الدرا�سات العلمية والتحليلية اجلدية التي تليق باأهميتها 

بدرا�سة هذه  الباحث  �سيقوم  املنطلق  التاريخ. من هذا  ومكانتها عرب  ودورها 

الآلت للتعرف على اأهم اجلوانب التاريخية واملو�سيقية والجتماعية لها. 

خطوات البحث

النحو  اإىل حمورين على  الباحث بتق�سيمها  الدرا�سة قام  اإجناز هذه  اأجل  ومن 

الآتي:

عرب  فل�سطني  يف  املو�سيقية  لالآلت  والأثري  التاريخي  اجلانب  درا�سة  األول:  المحور 

)ما  احلجري  الع�رش   -( املجاورة.  باحل�سارات  ذلك  ومقارنة  القدمية  الع�سور 

قبل3200ق.م.( - الع�رش الربونزي املبكر والو�سيط واملتاأخر )3200 ق.م - 1200 

ق.م( - الع�رش احلديدي )1200 ق.م330- ق.م( - الع�رش الهيليني الروماين )332 

ق.م – 324 م(.

فـي  وردت  كما  القدميـة  فل�سطني  فـي  املو�سيقيـة  الآلت  درا�سة  الثاني:  المحور   
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التـوراة ) العهد القدمي(.

وقد اأجرى الباحث الدرا�سة امليدانية بعد اأن ق�سم فل�سطني جغرافياً اإىل ثالثة 

مناطق على النحو التايل:

- منطقة جنوب فل�سطني، وت�سمل كافة املناطق اجلنوبية.

- منطقة و�سط فل�سطني، وت�سمل كافـة مناطق الو�سط.

- منطقة �سمال فل�سطني، وت�سمل كافـة مناطق ال�سمال.

التاريخي واألثري لآلالت الموسيقية في فلسطين عبر العصور القديمة ومقارنة ذلك بالحضارات  الجانب  المحور االول: 
المجاورة:

املو�سيقية  الآلت  تاريخ  املتخ�س�سة يف جمال  احلديثة  والدرا�سات  الأبحاث  اإن 

اإىل  تاريخها  يرجع  القدمي  ال�رشق  يف  املعروفة  الآلت  معظم  اأن  توؤكد  القدمية 

الآلت  فاإن  وبالتايل  امليالد،  قبل  الثالث  الألف  حدود  يف  اأي  ال�سومرية،  الفرتة 

لذلك  الأ�سلية.)1(  املو�سيقية  لالآلت  تنويعات  اإل  ما هي  الالحقة  املو�سيقية 

باآلت  ربطها  دون  القدمية،  فل�سطني  يف  املو�سيقية  الآلت  درا�سة  ي�سعب 

باإبداعاتها الفنية،  ح�سارة ما بني النهرين، والتي متيزت عن احل�سارات الأخرى 

احلياة  الدينية،  والكتابات  املنحوتة،  واجلداريات  املنقو�سة،  الر�سومات  بينت  اإذ 

الآلت  اأ�سماء  اأظهرت  والتي  القدامى،  العراق  ل�سكان  العريقة  املو�سيقية 

املو�سيقية القدمية بالإ�سافة اإىل اأ�سماء املو�سيقيني، ومعلومات علمية وفنية 

عن املو�سيقى النظرية التي كانت م�ستخدمة يف تلك احلقبة التاريخية.)2(

مع  املقارنة  جمالت  اأهم  ت�سكل  القدمي  العراق  يف  املوجودة  الأثرية  فاملادة 

فل�سطني، ذلك اأن هناك دلئل وا�سحة تبني العالقة بني فل�سطني وبالد ما بني 

–�سكان فل�سطني الأ�سليون- كثرياً من  النهرين،)3( فقد اقتب�ش الكنعانيون 
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عنا�رش مو�سيقاهم من �سعوب خمتلفة توطنت ال�رشق الأدنى القدمي، وعملوا 

على حتديثها وتطويرها، فطقو�ش العبادة الكنعانية كانت تقت�سي ا�ستخدام 

واأدوات مو�سيقيهم يف جميع بقاع املتو�سط،  اأحلانهم  انت�رشت  الغناء، وهكذا 

زمن  اجلواري يف م�رش  ومغنياتهم من  اإقتناء مغنيهم  الطلب على  كما وكرث 

الإمرباطورية احلديثة.)4(

تواجه  القدمية  املو�سيقية يف فل�سطني  الآلت  تاريخ  درا�سة  اأن  بالذكر  واجلدير 

عدة �سعوبات، ومرد ذلك يعود اإىل ما يلي:

التي ت�سنع منها هذه الآلت، والقابلة لالندثار مع مرور  املواد  - طبيعة 

الزمن دون اأن ترتك اأثراً على تاريخ ن�ساأتها.

- عدم القدرة على الف�سل بني تاريخ فل�سطني من جهة، وتاريخ احل�سارة 

من  يتجزاأ  ل  جزء  فل�سطني  اأن  اإذ  اأخرى،  جهة  من  عام  ب�سكل  العربية 

التجزئة  حالة  وقبل  يعني،  الذي  الأمر  العربية،  واحل�سارة  اجلغرافيا 

ال�سيا�سية واجلغرافية، انتقالً �سهالً وغري مقيد ملجمل الإرث احل�ساري مبا 

يف ذلك اجلانب املو�سيقي.)5(

اأثّر على طبيعة  اإن ال�رشاع ال�سيا�سي حول فل�سطني ما�سياً وحا�رشاً   -

التعامل والنظر اإىل املخلفات الأثرية، فاجلانب الإ�رشائيلي حمكوم مبنطق 

املعامل  كل  يطم�ش  اأن  جاهداً  وحاول  الآخر،  نفي  على  قائم  اأيديولوجي 

للرتاث  تبعيتها  واإدعاء  �رشقتها  اأخرى،  اأحيان  ويف  الفل�سطينية،  الرتاثية 

الإ�رشائيلي، كتعبري عن ح�سارة قومية، اإن جاز التعبري لالإ�رشائيليني على 

هذه الأر�ش.

فل�سطني،  يف  عليها  العثور  مت  التي  املو�سيقية  الآثار  من  كثري  ت�سوه   -

�سّعب من القدرة على معرفة تاريخ وخ�سائ�ش الآلت املو�سيقية فيها.
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الباحث  قام  فل�سطني،  يف  القدمي  املو�سيقى  عامل  ف�سيف�ساء  بناء  اأجل  ومن 

املو�سيقية  الآلت  تطور  على  اأثرت  التي  التاريخية  والع�سور  الفرتات  بدرا�سة 

ميتد  القدمية  فل�سطني  يف  املو�سيقى  فتاريخ   - العامل  من  املنطقة  هذه  يف 

الربونزي  بالع�رش  مروراً  الروماين،  الهيليني  الع�رش  وحتى  الع�سوراحلجرية  من 

واحلديدي - وذلك بالرتكيز على ما مت اكت�سافه من اآثار تعود لتلك احلقبة الزمنية.

- العصر الحجري )ما قبل3200 ق.م.(:

 STONE AGE before 3200 BC

على  املتو�سط  وموقعها  مناخها  واعتدال  فل�سطني  اأر�ش  خ�سوبة  �ساعدت 

بداأ  اأن  فيبداأ منذ  احلجري  الع�رش  اأما  الع�سور،  اأقدم  الإن�سان فيها منذ  وجود 

اأن  الأثرية على  املكت�سفات  دلت  وقد  احلجارة،  اأدواته من  ب�سنع  الأول  الإن�سان 

معظم  على  عرث  وقد  الأردن،  نهر  و�رشقي  غربي  منطقة  يف  عا�ش  قد  الإن�سان 

املكت�سفات الأثرية التي تعود لهذا الع�رش يف عدة مواقع موزعة على منطقة 

وا�سعة من بالد ال�سام، خا�سة يف حفرة النهدام. ويعترب “مركز العبيدية” يف 

يف  واأ�سملها  الأثرية  املواقع  اأهم  من  فل�سطني  يف  الأردن  لغور  ال�سمايل  اجلزء 

جنوب بحرية طربيا.)6(

وقد عرث يف اأريحا على اأثار لبيوت م�ستطيلة ال�سكل مبنية بطوب ترابي يختلف 

اإكت�ساف  اإىل  بالإ�سافة   ، ال�سابقة  الفرتات  يف  ا�ستعمل  الذي  عن  �سكله  يف 

العديد من املواقع الأثرية يف فل�سطني اأهمها: “تل املت�سلم”، “وبي�سان”، “وتل 

الفارعة”، وغريها، وتعود هذه الآثار اإىل املرحلة املتاأخرة من هذا الع�رش، وقد دخل 

اأواخر هذا الع�رش، ويظهر هذا يف  ال�سكان يف  اأي�ساً يف حياة  النحا�ش  ت�سنيع 
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مواقع اأثرية عدة مثل موقع “تليالت الغ�سول” على الزاوية ال�سمالية ال�رشقية 

اأثرية تقع بالقرب من بئر ال�سبع وهي “ بئر  للبحر امليت، وكذلك ثالثة مواقع 

اأي�سا  املرحلة  هذه  متيزت  كما  البيطار”.  “وخربة  مطر”،  اأبو  “وتل  ال�سفدي”، 

بوجود الأدوات الفخارية.)7(

لقد كان للتاأثري احل�ساري اخلارجي على فل�سطني دور كبري يف تطور ح�سارتها، 

مل  فل�سطني  يف  النحا�سي  احلجري  الع�رش  وخا�سة  احلجري  الع�رش  فح�سارة 

تكن نتيجة لتطور ح�ساري حملي، بل كانت ح�سارة دخيلة يعتقد اأنها جاءت 

الأر�ش  من  البقعة  تلك  فل�سطني  اأن  ذلك  ال�رشقي،)8(  ال�سمال  اأو  ال�رشق  من 

والتي توؤلف مع جريانها العقدة اجلغرافية التي تربط بني اآ�سيا واأوروبا واإفريقيا، 

كانت منذ القدم ملتقى �سعوب كثرية اجتمعت فيها، وكان لتفاعلها اأثر يف 

تكوين احل�سارة، فقد اكت�سفت اأقدم الآثار التي تتكلم عن الغناء والعزف على 

الفينيقي، كما  وال�ساطىء  املو�سيقية بني خرائب مدن �سومر، واجلزيرة  الآلت 

اكت�سف علماء الآثار يف هذه املنطقة �سوراً كثرية واأو�سافاً م�سهبة ملختلف 

واأ�سور  وبابل  �سومر  يف  ق.م.(   3500( منذ  ا�ستعملت  التي  املو�سيقية  الآلت 

وكنعان واأرام.)9(

مما �سبق ومن خالل املكت�سفات الأثرية لهذا الع�رش يت�سح �سكل احلياة التي 

احلياة  على  كبري  ب�سكل  اأثرت  باأنها  �سك  ل  والتي  فل�سطني،  تعي�سها  كانت 

بقايا  يف  عليه  عرث  اأثر  اأقدم  ذلك  ويوؤكد  الفرتة،  تلك  يف  واملو�سيقية  الثقافية 

جمّدو يج�سد �سورة امراأة تعزف على القيثارة )harp(، وتعود هذه ال�سورة اإىل 

اأكرث من ثالثة اآلف �سنة قبل امليالد.)10( 
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كما مت العثور اأي�ساً على اأثرين لآلة اخلوار )bull-roarers( واأثرين لآلة �سل�سلة 

املخ�سخ�سات )strung rattles( بالإ�سافة اإىل العثور على متثال يعزف على اآلة 

 Single( الأنبوب  اأحادي  والناي   .)hourglass drums( الرملية  ال�ساعة  طبول 

Pipe(، )وهذه الآثار حمفوظة مبا ي�سمى متحف اإ�رشائيل(. 

- العصر البرونزي المبكر والوسيط والمتأخر)3200 ق.م - 1200 ق.م(

BRONZE AGE (3200 - 1200 BC)

منطقة  �سهدت  الربونزي  الع�رش  وبداية  امليالد،  قبل  الرابع  الألف  نهاية  مع   

ال�رشق القدمي ومنها فل�سطني تغرياً جذرياً يف النواحي الجتماعية والقت�سادية 

واملعمارية، واأكرث ما ميز هذه املرحلة يف فل�سطني ظهور اأعداد كبرية من املدائن 

املقطوعة يف ال�سخر، تن�سب اإىل جماعات و�سعت نهاية حل�سارة الع�رش احلجري 

النحا�سي. وقد اأظهرت املكت�سفات الأثرية  العائدة اإىل هذه احلقبة التاريخية 

العديد من املدافن ال�سخرية املنت�رشة على نطاق وا�سع يف فل�سطني، وقد وجد 

الفخارية  كالأواين  اجلنائزية،  املرفقات  من  كبري  عدد  العظمية  الهياكل  مع 

يف  اأخذوا  فل�سطني  �سكان  اأن  يُظهر  مما  الربونزية،  الأدوات  وبع�ش  والبازلتية 

التزايد واأ�سبحوا يطورون يف مواقعهم ال�سكنية تدريجياً حتى اأ�سبحت مدناً 

حم�سنة ذات طابع م�ستقل. كما متيزت هذه املرحلة با�ستعمال عجينة الفخار 

اأنتجوا  الق�سدير،  بن�سبة معينة من  النحا�ش  وذلك بخلط  وا�سع  نطاق  على 

منها اأدوات برونزية متعددة الأ�سكال والوظائف. كما ك�سفت الآثار على وجود 

معابد يف “تل الفارعة”، ويف “اأريحا”، “والتل عي”.)11(
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وهكذا فاإن التطور احل�ساري اأهم ما ميز فل�سطني يف هذه املرحلة التاريخية، 

حيث زاد عدد ال�سكان، ومنت املدن، واأ�سبح لها قوة �سيا�سية واقت�سادية، كما 

ورافق حياة املدينة التطور يف ال�سناعة والتجارة والزراعة، وقد ا�ستدعى الفائ�ش 

والأنا�سول. رائجة مع �سمال �سوريا  والزراعي قيام جتارة  ال�سناعي  الإنتاج  من 

)12( وقد كان لكل ذلك اأثر كبري على تطور احلياة الثقافية املو�سيقية و�سناعة 

الآلت املو�سيقية، وعزز ذلك عمليات التبادل التجاري يف هذه املنطقة اجلغرافية 

واملو�سيقى  عام  ب�سكل  الثقافة  ن�رش  ب�سكل كبري يف  اأثرت  والتي  العامل،  من 

ب�سكل خا�ش، فالأملاين هيكمان املتخ�س�ش يف درا�سة تاريخ الآلت املو�سيقية 

التقليدية يف م�رش يرى اأن �سوريا وفل�سطني �سكلتا ج�رشاً انتقلت عربه الآلت 

الآلت كانت منت�رشة يف  اأن هذه  اإىل م�رش، حيث  القدمية  العراقية  املو�سيقية 

اأن هناك ت�سابهاً  اإىل م�رش،)13( ويرى الباحث  �سوريا وفل�سطني قبل و�سولها 

كبرياً بني املكت�سفات الأثرية التي وجدت يف النقب، وبع�ش اآثار الأدوات املو�سيقية 

ال�سهري يف  “الفر�ساكو  الآثار هي  واأقدم هذه  الثانية ع�رشة،  ال�ساللة  يف عهد 

م�رش العليا، حيث هناك ت�سابه بني ر�سومات قرب بني ح�سن  قرب بني ح�سن” 

والر�سومات ال�سخرية للراق�سني واملو�سيقيني يف النقب.)14(

الع�رش  هذا  يف  فل�سطني  يف  اكت�سافها  مت  التي  املو�سيقية  لالآثار  وبالن�سبة 

ا�ستخدمت  اأنها  يعتقد   )harp( �سل�سالية  مو�سيقية  قيثارة  يف  فتتج�سد 

بالقرب من عني  النقب  وادي  ر�سومات يف  اإىل  بالإ�سافة  الدينية،  الطقو�ش  يف 

القويدات، ويتاألف ر�سم وادي حرا�ش من م�سهدين الأول علوي، ويظهر عازفان 

اأمام كائن على �سكل حيوان يعزفان على قيثارتني )harps( غري متناظرتني، اأما 

امل�سهد ال�سفلي لهذا الر�سم فيظهر اأربعة راق�سني و�سخ�ش خام�ش ي�رشب 
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)double-head drum(.)15.( على طبلة ذات راأ�سني

اإن مقارنة هذه الر�سومات مع ما وجد من اآثار تاريخية لآلت مو�سيقية يف العراق، 

يبني اأن العراق هي الأ�سل لهذه الآلت املو�سيقية والتي انتقلت فيما بعد اإىل 

اأما  ق.م.(،   2600( بعد  فل�سطني  وجدت يف  فالطبول  الأخرى،  املناطق  خمتلف 

اأنور ر�سيد اأنه قد وجد يف الآثار الفينيقية، والآثار  الدف فريى الدكتور �سبحي 

ال�سومرية والفل�سطينية التي تعود اإىل القرن التا�سع قبل امليالد.)16(

“تل  يف  وجدت  التي  فامل�سلة  العراق،  يف  جاء  النقب  لآلت  الأ�سكال  اأقرب  اإن 

لجف”، والتي يرجع تاريخها اإىل بداية الألف الثاين قبل امليالد اأي من عهد امللك 

“جوديا”، تظهر م�ساهد طقو�سية يظهر فيها الطبل و�سارب الدف وم�ساهد 

لعازف قيثارة، وبالرغم من وجود ت�سابه يف ت�سفيف ال�سعر اإل اأن هناك اختالفاً 

وا�سحاً يف اللبا�ش، ففي حني يظهر عازفو النقب عراة اأو �سبه عراة يرتدي عازفو 

اكت�سافه  مت  الذي  امليثولوجي  امل�سهد  اأن  كما  طويلة.)17(  اأردية  لجف”  “تل 

من  وعازفون  الأورك�سرتا  قائد  فيه  يظهر  والذي  العراق  �سمال  يف  “حلف”  يف 

ما  مع  يت�سابه  العراق،  يف  اآنذاك  املعروفة  الآلت  على  يعزفون  وهم  احليوانات، 
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وجد من ر�سومات يف النقب.)18(

ويف املرحلة الأخرية من هذا الع�رش؛ اأي بانتهاء حكم الهك�سو�ش مل�رش، ووقوع 

فل�سطني و�سمال �سوريا حتت احلكم امل�رشي املطلق، يظهر التاأثري امل�رشي على 

الكثرية  الأثرية  املكت�سفات  ذلك  على  وتدل  فل�سطني  يف  املو�سيقية  احلياة 

تل  بر�سائل  املعروفة  الوثائق  تدل عليه  امل�رشي، كذلك  الفني  بالطابع  املتاأثرة 

فيه  و�سلت  لفل�سطني  جتارياً  تطوراً  الفرتة  هذه  �سهدت  وقد  العمارنة.)19( 

ارتبطت  حيث  �سابقة،  مرحلة  اأية  يف  ت�سلها  مل  معدلت  التجارية  عالقاتها 

واملكت�سفات  اإيجة.  بحر  وحو�ش  وال�سام  العراق  من  كل  مع  جتارية  بعالقات 

على  الدالة  الأثرية  القرائن  بوفرة  متيزت  والتي  الفرتة  تلك  اإىل  العائدة  الأثرية 

قرب  املت�سلم”  “تل  العثور يف  القدمية تو�سح ذلك، حيث مت  املو�سيقية  الآلت 

جمّدو على متثال برونزي لإمراأة عارية تعزف على �سفارة )bone whistles(، ويف 

 ،)lute( تل العجول” جنوب غرب غزة عرث على متثال طيني لعازف عود-مزهر“

اإىل  ال�سنوج)cymbals( تعود  فقد عرث على جمموعة من  “تل وقا�ش”  اأما يف 

اإىل ذلك فقد مت العثور  الرابع والثالث ع�رش قبل امليالد.)20( بالإ�سافة  القرنني 

املخ�سخ�سات  اآلت  واأثر ملجموعة من   ،)clappers( ال�سفاقات  لآلتي  اأثر  على 

lith clay vessel rattles( وكذلك اأثر لآلة الأحجار امل�سوتة )- )لل�سل�سالية 

الكروي  الطبل  اآلة  على  ي�رشب  ل�سخ�ش  ر�سم  على  وعرث  كما   ،)phones

اآخر  ور�سم   ،)lyres( الالير  قيثارات  لآلتي  ور�سم   ،)round-frame drum(

اأثر  العثور على  اإىل  بالإ�سافة   ،double pipes(( الثنائي  الناي  اآلة  لعازف على 

 .)stung rattles( واأثر لآلة �سل�سلة املخ�سخ�سات ،)sistrum( لآلة ال�سال�سل
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)وهذه الآثار حمفوظة مبا ي�سمى متحف اإ�رشائيل(. 

- العصر الحديدي )1200 ق.م330- ق.م(:

IRON AGE 1200 - 332 BC      

�سهد هذا الع�رش تطورات عمرانية واقت�سادية تختلف ب�سكل كبري عما �سبقه 

من الع�سور،)21( فاكت�ساف احلديد والفولذ، وابتكار الأبجدية، كانت من جملة 

م�ستوى  على  بل  وح�سب،  فل�سطني  م�ستوى  على  لي�ش  جداً،  هامة  تطورات 

الب�رشية عموماً، ومن اأهم ما ميز فل�سطني يف هذا الع�رش تطور �سناعة اخلزف 

ب�سور  خزفهم  يزينون  الفل�سطينيون  وكان  ل�سناعته،  طرق  ثالثة  عرفت  اإذ 

مدهونة باللون الأحمر، متثل اإوزة تنظف ظهرها مبنقارها، اأو �سلباناً، اأو اأ�سجار 

نخيل.)22(

 وقد اأظهرت املكت�سفات الأثرية العديد من اآثار هذه املرحلة ومن اأهمها العثور 

على ق�رش واإ�سطبالت يف “جمدو”، بالإ�سافة اإىل العثور اأي�ساً على ق�رش امللك 

�ساوؤول يف “تل الفول”، وعلى م�سنع للنحا�ش يف “تل خليفة” وعلى عدد كبري 

من املقابر يف “تل اجلزر”، “وجمدو”، “وتل الدوير”، “وتل الن�سبة”، وكذلك العثور 

على ق�رش اآخاب يف “ال�سامرة” والذي بناه الفينيقيون.

تطور  ينعك�ش على  اأن  املنطقي  الع�رش كان من  الذي �سهده هذا  التطور  اإن 

املو�سيقية  فالآثار  الأثرية،  املكت�سفات  توؤكده  ما  وهذا  املو�سيقية،  احلياة 

املتعلقة بتلك الفرتة كانت كثرية ومنها ال�سندوق العاجي الذي مت اكت�سافه يف 

“تل جمّدو” من القرن الثاين ع�رش قبل امليالد، والذي يحمل م�سهد لعازف قيثارة 
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)lyre(، كذلك مت العثور على بوق حلزوين )conch trumpet( يف “تل وقا�ش” 

من القرن التا�سع قبل امليالد، بالإ�سافة لتمثال طيني لعازف قيثارة )lyre( يف 

ذات  اأثرية  مكت�سفات  على  العثور  ومت  كما  “اأ�سدود”،  يف  الفل�سطيني  املعبد 

 round-frame( كروي  طبل  على  ت�رشب  لمراأة  متثال  منها  فينيقي  طابع 

كما  فينيقي.)23(  قرب  يف   )cymbals( ال�سنوج  على  ت�رشب  واأخرى   ،)drums

متفرقة  مناطق  املو�سيقية يف  الأثرية  املكت�سفات  من  العديد  على  العثور  مت 

من فل�سطني تتج�سد يف جمموعة من اآلت الأجرا�ش )bells(، واملخ�سخ�سات 

 ،)bone whistles( وال�سفارات العظمية ،)clay vessel rattles( ال�سل�سالية

conch tru cymbals(، واآلتي اأبواق حلزونية )- )ااأثر لثالثة اآلت من ال�سنوج 

pets(، واأثر لآلتني ذات اخلوار )bull-roarers(، بالإ�سافةاإىل العثور على ت�سعة 

)double pipes(، وجمموعة متاثيل  الأنبوبني  ذي  الناي  اآلت  متاثيل تعزف على 

ت�رشب على الطبول الكروية )round-frame drums(، ومتثالني يعزفان على 

القيثارة )lyre(، ومتثال يعزف على اآلة ال�سال�سل sistrums((، واآخر يعزف على 

ر�سم  وعرث على  )clay vessel rattles(، كما  ال�سل�سالية  املخ�سخ�سات  اآلة 

ر�سومات  وجمموعة   ،)double pipes( الأنبوبني  ذي  الناي  اآلة  على  لعازفني 

الطبل  اآلة  واأخرى تظهر عازفني على   ،)lyre( القيثارة  اآلة  تظهر عازفني على 

الكروي )round-frame drums(. )هذه املجموعة الأثرية حمفوظة مبا ي�سمى 

متحف اإ�رشائيل كاآثار تعود اإىل الع�رش احلديدي يف فل�سطني(.
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- العصر الهيليني الروماني )332 ق.م – 324 م(:

HELLENISTIC-ROMAN AGE 332 BC – 324 CE

�سنة  الفر�ش  هزم  اأن  بعد  القد�ش  فيها  مبا  فل�سطني  الأكرب  الإ�سكندر  اإحتل 

332 ق.م، وبعد وفاته �سنة 323ق.م قامت حروب طاحنة بني قادته، نال بعدها 

قائد بطولومي حكم م�رش، واآخر من �سلوق�ش حكم �سوريا، وهكذا اأ�سبحت 

فاحتفظ  وال�سلوقيني،  البطاملة  ال�ساللتني،  بني  لل�رشاع  م�رشحاً  فل�سطني 

البطاملة بفل�سطني حتى �سنة 200 ق.م، عندما انتقلت اإىل اأيدي ال�سلوقيني، 

الإغريقية.  باحل�سارة  كبري  ب�سكل  الفرتة  تلك  يف  فل�سطني  �سكان  تاأثر  وقد 

وميكن م�ساهدة اآثار هذه الفرتة يف عدة مواقع اأهمها يف بيتني بالقرب من رام 

اهلل وكذلك يف �سب�سطية وجبل جرزمي يف نابل�ش.)24(

ل�سوريا  طريقها  يف  كليكيا  الرومانية  اجليو�ش  دخلت  م  ق.   65 �سنة  يف 

وفل�سطني،)25( واحتل القائد الروماين بومباي فل�سطني �سنة 63 ق.م، وا�ستمر 

الرومان فل�سطني  البداية حكم  الإ�سالمي، يف  الرومان لها حتى الفتح  حكم 

حكماً مبا�رشاً ولكن حني ظهر قائد حملي قوي هو هريودو�ش الأدومي 4-37 ق.م 

منحه الرومان حكماً ذاتياً واأ�سافوا مناطق جديدة اإىل اململكة.)26( وكان ع�رش 

هريودو�ش واحداً من اأزهى الع�سور يف تاريخ فل�سطني فاأ�سبحت مركزاً للن�ساط 

احل�ساري والثقايف، فقد قام هذا امللك بتنظيم البالد وبت�سييد العديد من املدن 

اأبناء  اأن  اإل  واملعابد.  القالع  بناء  اإىل  بالإ�سافة  الهيليني،  الطابع  اأخذت  التي 

هريودو�ش افتقروا خل�سائ�ش والدهم ومميزاته؛ لذلك عاد الرومان ملبا�رشة حكم 

فل�سطني باأنف�سهم يف العام ال�ساد�ش بعد امليالد، وحّولوا ال�سلطة ال�سيا�سية 

لهم، كما واتخذوا من قي�سارية عا�سمة لهم.)27(
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احلزمونيون  قادها  ثورة  الأوىل  الفرتة  هذه  خالل  ثورتني  فل�سطني  �سهدت  لقد 

اليهود �سنة 77ميالدي وعلى اأثرها قام تيتو�ش وف�سبا�سيان بتدمري العديد من 

باركوخبا  ثورة  الثانية فكانت  الثورة  اأما  القد�ش،  مبا فيها  الفل�سطينية  املدن 

اأنقاذها  على  وبنوا  القد�ش  مدينة  الرومان  اأثرها هدم  وعلى  135-132ميالدي، 

مدينة جديدة اأ�سموها اإيليا كابيتولينا.)28( 

بعد هذا حتولت فل�سطني اإىل م�رشح للنزاع بني امل�سيحية والديانات الرومانية 

الوثنية القدمية، وا�ستمر هذا النزاع اإىل اأن اعرتف الإمرباطور ق�سطنطني بالديانة 

امل�سيحية، وتنتهي هذه احلقبة التاريخية بانتقال احلكم من روما اإىل بيزنطة 

�سنة 324 ميالدياً. واأهم اآثار هذه الفرتة تقع يف الهريوديون قرب بيت حلم، واحلرم 

الإبراهيمي باخلليل وكذلك يف القمران واأبو العريق قرب اأريحا، و�سب�سطية قرب 

نابل�ش.)29(

عا�ستها  التي  والثقافية  والإجتماعية  ال�سيا�سية  التقلبات  ملجمل  كان  لقد 

فل�سطني طوال هذا الع�رش اأثر كبري يف تطور احلياة الثقافية واملو�سيقية فيها، 

وهذا يظهر جلياً من خالل  املكت�سفات الأثرية التي تعود اإىل هذه احلقبة من 

اأماكن خمتلفة من  اآثار مو�سيقية متنوعة ويف عدة  اإذ مت العثور على  التاريخ، 

 ،Cymbals وال�سنوج   ،  Bells الأجرا�ش  اآلت  من  كبرية  ملجموعة  فل�سطني 

وكذلك على اآثار خلم�سة اآلت بوق حلزوين Conch Trumpets، واأثار لثالثة اآلت 

 ،Bone Whistles العظمية  ال�سفارة  واآلة   ،Single Pipe الأنبوب  اأحادي  ناي 

واآلة �سال�سل Sistrums،)وهذه الآثار حمفوظة يف متحف روكفلر بالقد�ش(. 
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والتي  وامل�سكوكات  واجلداريات  الر�سومات  من  العديد  على  اأي�ساً  عرث  كما 

 ،Bells والأجرا�ش ،Forked Cymbals حتمل ر�سومات لآلت ال�سنوج امل�سعبة

والبوق   ،Hourglass Drums الرملية  ال�ساعة  وطبول   ،Cymbals وال�سنوج 

 ،Organs والأرغن   ،Harps الهارب  وقيثارة   ،Conch Trumpets احللزوين 

من  جزء  )حمفوظ   ،Panpipes وامل�سفار   ،Single Pipe الأنبوب  اأحادي  والناي 

من  كبرية  جمموعة  على  وعرث  كما  اإ�رشائيل(،  متحف  ي�سمى  مبا  الآثار  هذه 

الر�سومات لآلت الناي الثنائي Double Pipes، وال�سوفار Shofars، والقيثارات 

الالير Lyres، يف موقع اأثري يف جنوب فل�سطني، بالإ�سافة اإىل العثور على متثال 

 ،Harps واآخر يعزف على قيثارة الهارب ،Sistrums يعزف على اآلة ال�سال�سل

)حمفوظة مبا ي�سمى متحف اإ�رشائيل(، وجمموعة متاثيل تعزف على عدة اآلت 

خمتلفة تعود لهذه املرحلة، كاملزهر )العود القدمي( Lutes، والناي ثنائي الأنبوب 

العظمية  وال�سفارات   ،Single Pipe الأنبوب  اأحادي  والناي   ،Double Pipes

متحف  يف  حمفوظة  الآثار  )وهذه   ،Panpipes وامل�سفار   ،Bone Whistles

لالآلت  روكفلر بالقد�ش(. ويرفق الباحث ر�سوماً وكذلك و�سفاً وحتليالً �سكلياً 
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املو�سيقيـة يف فل�سطني القدميـة )اأنظر امللحق رقم 1(.
المحور الثاني: اآلالت الموسيقية في فلسطين القديمة كما وردت في التوراة ) العهد القديم(:

با�ستثناء بع�ش الكتابات اليونانية والرومانية املتاأخرة، فاإن التوراة تعترب امل�سدر 

فل�سطني  تاريخ  لدرا�سة  الباحثون  اإليه  يرجع  الذي  تقريباً  والوحيد  الأ�سا�سي 

اإليه لتكوين مفهوم  الرجوع  اأقدم مرجع ميكن  القدمي يعترب  القدمية، فالعهد 

على  التوراة  احتوت  اإذ  الزمنية،  الفرتة  تلك  يف  املو�سيقية  الآلت  حول  �سامل 

و�سف ملظاهر الن�ساطات احلياتية املختلفة يف فل�سطني ومن �سمنها الآلت 

املو�سيقية واملنا�سبات التي كانت ت�ستخدم فيها.

تعر�ش خاللها  القدمي  للعهد  درا�سة �ساملة وم�ستفي�سة  الباحث  اأجرى  وقد 

للن�سو�ش التي تطرقت لالآلت املو�سيقية يف فل�سطني القدمية وقام بدرا�ستها 

بعد اأن ق�سمها اإىل ثالثة اأق�سام على النحو التايل:

أ- اآلالت الوتــريــة:

:kinnor كينور

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القــدمي

ورد هـذا امل�سطلح فـي العهـد القـدمي فـي املواقـع 

 Gen. 4:21; 31:27; 1 S. 10:5; 16:16، 23; 2( :التالية

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

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

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

 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
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التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

يُعرفها التف�سري اليوناين باأنها اآلة مو�سيقية وترية 

�سبيهة باآلة الالير Lyre، وكانت ت�ستخدم يف العديد 

من الإحتفالت وخا�سة الن�رش حتى اأ�سبحت ترمز 

للن�رش واحلرية، وقد ُعرفت بعدة اأحجام.

راأي 

البـاحـث

اأن عملية ربط العدد الكبري للمكت�سفات الآثرية التي 

عرث عليها يف الع�رش الربونزي والع�رش احلديدي، وكذلك 

 ،Lyre يف الع�رش الروماين الهيليني واملتعلقة باآلة الالير

بورود ا�سم هذه الآلة يف مواقع عديدة يف العهد القدمي 

يعزز التف�سري اليوناين، وبالتايل يرى الباحث اأنه ميكن 

اأن تكون اآلة الالير هي نف�سها اآلة كينور اأو اأنها اآلة 

كينور تغريت وحتورت على مر الع�سور واأخذت �سكلها 

اخلا�ش، كما يرى اأن هذا الكم الكبري من املكت�سفات 

الأثرية وورود اإ�سمها عدة مرات يف العهد القدمي يوؤكد اأن 

هذه الآلة كانت تتمتع باأهمية مركزية كبرية بني الآلت 

املو�سيقية الأخرى التي ذكرت يف العهد القدمي.  
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nebel, nebel asor نيبل، نيبل إيسور

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

وردت هـذه امل�سطلحات فـي العهـد القـدمي فـي 

 S. 10:5; 2 S. 6:5; 1 K. 10:12; 1( :املواقـع التالية

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

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

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

 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

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

لقد بني التف�سري اليوناين للعهد القدمي اأن هذه اآلة 

وترية ت�سبه اآلة الالير كثرية الأوتار، ذات طابع وجداين 

وقد وردت يف العديد من املواقع يف العهد القدمي 

كاآلة ت�سبه يف وظيفتها اآلة الكينور، والتي كانت 

ت�ستعمل كاآلة خا�سة يف اإحتفالت التجار وال�سناع 

وقبائل الالوي العربانية وكان يعزف عليها خالل 

اإحتفالت الن�رش، كما كانت اأي�ساً اآلة تتعلق بالقوة 

امللكية والطابع الديني، اأما اآلة نيبل اإي�رش فهي اآلة 

نيبل ذات ع�رشة اأوتار.   
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راأي البـاحـث

يختلف الباحث مع التف�سري اليوناين للعهد القدمي 

اإذ يرى باأن اآلة النيبل اأقرب اإىل اآلة الهارب منها اإىل 

اآلة الالير، ويعتمد يف ذلك على و�سف التف�سري 

اليوناين نف�سه لالآلة والذي ي�سفها بالكثرية الأوتار 

وذات الطابع الوجداين، وهذا ما ينطبق على اآلة 

الهارب اأكرث من اآلة الالير. 

ب- اآلالت النفخيــة:

:ugab أوغاب

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

ورد هـذا امل�سطلـح فـي العهـد القدمي فـي 

 Gen. 4:21; Ps. 150:4; Job( :املواقـع التالية

                       .).21:12; 30:31

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

اإن التف�سري اليوناين للعهد القدمي مل يعط تف�سرياً 

وا�سحاً لهذه الآلة ففي )Gen. 4:21( ذُكرت هذه 

الآلة كاأول اآلة نفخ مو�سيقية، وُعّرفت باأنها اآلة 

نفخية ب�سكل عام ومل يعطى لها اأي تف�سيل 

حيث “جوبال كان اأول �سلف من الذين عزفوا على 

الكينور وعلى الأوجاب”، كما عرفها العهد القدمي 

اأي�ساً باأنها اآلة رمزية.
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راأي البـاحـث

ل يتفق الباحث مع التف�سري اليوناين للعهد القدمي 

باأن اآلة الأوغاب Ugab اآلة رمزية بل يرى باأنها 

اآلة  امل�سفار Panpipes، ويعتمد يف ذلك على 

املكت�سفات الآثرية والتي اإطلع عليها والعائدة 

للع�رش الروماين الهيليني والتي يتفق العلماء على 

اأنها اأقدم الآلت النفخية التي ذكرت يف العهد 

القدمي.

qeren hayyobel: كيرن هيوبل

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

ورد هذا امل�سطلح كاآلة مو�سيقيـة فـي العهد 

القديـم فقط فـي موقع واحد Josh. 6:5.( (، اإل 

اأنه ورد اأكرث من �سبعني مرة ويف مواقع خمتلفة من 

العهد القدمي مبعنى قرن حيوان.

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

يعرفها التف�سري اليوناين القدمي باأنها اآلة نفخية 

جاءت لرتمز اإىل احلاجة امللحة لالإميان باإله واحد، 

فهي متثل قرن الكب�ش الذي �سحى به اإبراهيم بدل 

ذبح اإبنه اإ�سحق، )كما ورد بالعهد القدمي(.  

راأي البـاحـث

 qeren hayyobel يرى الباحث باأن اآلة كرين هيوبل

هي اآلة �سوفار Shofar، ذلك اأن هذه الآلة ت�سنع 

من قرن الكب�ش وت�ستخدم يف املعابد اليهودية ولها 

قد�سية خا�سة.
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sopar, soperot hayyobelim:  سوبار وسوبروت هايوبليم

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

وردت هـذه امل�سطلحات فـي العهد القـدمي فـي 

 Ex. 19:16، 19; 20:18; Lev. 25:9;( :املواقع التالية

 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;

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

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

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

 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

اإن التف�سري اليوناين للعهد القدمي مل يُعط تف�سرياً 

وا�سحاً لهذه الآلة وعّرفها باأنها اآلة نفخية ت�سبه 

ال�سالبنك�ش، تعرف كقرن كب�ش طبيعي. 
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راأي البـاحـث

يرى الباحث اأن ورود هذا التعبري الطويل “�سوبروت 

هيوبليم” وهو �سيغـة جمع لكلمـة �سوبار هيوبيل 

 ))Josh. 6:4 6، 8، 13 اأربع مرات يف العهد القـدمي

ومرتبط بدمار اأ�سوار اأريحا، دليل على اأن هذه الآلة 

كانت ت�ستخدم يف عملية التحذير و لفت النظر 

واأنها ذات طابع �سوتي قوي وجهوري، ويعزز هذا 

الراأي اإ�ستخدام هذه الآلة حتى اليوم يف الكن�ش 

اليهودية للمنادة اإىل ال�سالة. ويرجح الباحث  اأن 

تكون هذه الآلة هي نف�سها اآلة البوق احللزوين 

  .Conch Trumpets

 :halil حليل -

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

لقـد ورد هذا امل�سطلح فـي العهـد القـدمي فـي 

 S. 10:5; 1 K. 1:40; Isa. 5:12; 1( :املواقـع التالية

 .).)30:29; Jer. 48:36)bis

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

لقد عرفها التف�سري اليوناين على اأنها اآلة 

مو�سيقية نفخية على �سكل اأنبوب �سبيهة باآلة 

.aulos الأولو�ش
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راأي البـاحـث

يرى الباحث اأن املكت�سفات الآثرية التي عرث عليها 

يف فل�سطني، والتي اإطلع عليها تعزز هذا التف�سري، 

 Single خا�سة الآثار املتعلقة باآلة الناي الأحادي

pipe والتي تعود اإىل الع�رش احلجري وكذلك 

جمموعة املكت�سفات الآثرية لنف�ش الآلة واملوؤرخة 

خالل الفرتة الرومانية الهيلينية والتي عرث عليها 

ب�سكل اأ�سا�سي يف منطقة القد�ش وكذلك 

منطقة �سب�سطية بالقرب من نابل�ش.

  :hasosra هاسوسرا -

موقع ورود 

ا�سم الآلة يف 

العهد القدمي

لقد ورد هـذا امل�سطلح فـي العهد القدمي اإحدى 

 Nu. 10:2، 8-10; 31:6; 2 K.(     :وثالثني مرة يف

 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 

للعهـد 

القـدمي

يُعرفها التف�سري اليوناين باأنها اآلة مو�سيقية 

نفخية ت�سبه اآلة ال�سالبنك�ش  salpinx واآلة التوبا 

tuba ب�سكل خا�ش، وكانت ت�ستعمل يف العديد من 

املنا�سبات احلياتية والدينية واحلربية املختلفة. 
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راأي البـاحـث

مل يتم اكت�ساف اأي اأثر يف فل�سطني يثبت اأن اأ�سل 

هذه الآلة من هذه املنطقة، ويرجح الباحث اأنه 

مت ا�ستعارتها من النماذج امل�رشية املتعلقة باآلت 

الرتمبيت النحا�سية والربونزية والتي تظهر يف الآثار 

الفرعونية القدمية. 

ج- اآلالت اإليقاعيــة:

:menaanim منانيم

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

ورد هـذا امل�سطلـح فـي العهـد القـدمي فـي موقـع 

.).S. 6:5 2( واحـد فقط

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

لقد عّرفها التف�سري اليوناين باأنها من الآلت 

الإيقاعية ال�سبيهة باآلة Sistrums، اأما وظيفتها 

الإجتماعية فتمثل البقية الوثنية من الثقافة 

الكنعانية. وقد ورد ذكرها عند نقل تابوت العهد اإىل 

القد�ش.

راأي البـاحـث

على الرغم من ورود اإ�سم هذه الآلة يف العهد القدمي 

يف موقع واحد فقط اإل اأن املكت�سفات الآثرية التي 

عرث عليها يف الع�رش الربونزي والع�رش احلديدي 

وكذلك يف الع�رش الروماين الهيليني واملتعلقة باآلة 

Sistrums، تعزز التف�سري اليوناين، لذلك يرى الباحث 

اأنه ميكن اأن تكون اآلة Sistrums هي نف�سها اآلة 

.menaanim
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:mesiltayim, selselim مسيلتاييم وسلسليم

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

ورد م�سطلـح م�سيلتاييـم فــي العهــد القــدمي 

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

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

                                  .).13; 29:25

اأما م�سطلـح �سل�سليـم فقـد ورد فــي العهــد 

.).S. 6:5; Ps. 150 2( :القديــم فــي

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

لقد عرف التف�سري اليوناين القدمي كلمة 

م�سيلتاييم و�سل�سليم باأنها �سكالً لآلة اإيقاعية 

معدنية �سبيهة باألة الكمبالون واأنها كانت 

�سائعة الإ�ستخدام من قبل النا�ش ويف العديد من 

املنا�سبات، واأن ا�سمها ا�ستق من طبيعة ال�سوت 

الذي حتدثه هذه الآلة، وقد ورد اإ�سمها  يف العهد 

القدمي يف �سيغة اجلمع. 
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راأي البـاحـث

يعتقد الباحث اأن اآلة م�سيلتاييم و�سل�سليم 

هي اآلة ال�سنوج ويبني هذا الإعتقاد على اأربعة 

حقائق، الأوىل اأن اإ�سم الآلة ورد يف كافة املواقع 

يف العهد القدمي ب�سيغة اجلمع وهذا يدل على اأن 

الآلة تتكون من قطعتني اأو اأكرث، وهذا ما ينطبق 

على اآلة ال�سنوج التي تتكون من قطعتني، والتي 

جتمع يف اللغة العربية اأي�ساً، اأما احلقيقة الثانية 

اأن ا�سم الآلة م�ستق من طبيعة �سوتها وهذا ما 

ينطبق على اآلة ال�سنوج اإذ اأن �سوتها قريب من 

هذا ال�سم، واحلقيقة الثالثة اأن التف�سري اليوناين 

ذكر اأن هذه الآلة �سكالً لآلة اإيقاعية معدنية 

وهذا ينطبق اأي�ساً على اآلة ال�سنوج، اأما احلقيقة 

الرابعة فتتج�سد يف عدد املكت�سفات الآثرية لآلة 

ال�سنوج �سواء يف الع�رش الربونزي اأو احلديدي اأو 

الروماين الهيليني وهذا ما يعزز اإعتقـاد الباحث، 

فالتف�سري اليوناين للعهـد القـدمي اأكد على مـدى 

اإنت�سار واإ�ستخدام هذه الآلة بني النا�ش وبالتايل فاإن 

العدد الكبري للمكت�سفات الآثريـة لآلـة ال�سنوج 

يوؤكد علـى مـدى انت�سار هذه الآلة. 
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:paamon بأمون

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

ورد هـذا امل�سطلح فـي العهـد القـدمي فـي اأربعـة 

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

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

لقد عرفها التف�سري اليوناين للعهد القدمي على 

اأنها اأجرا�ش ذات األوان خمتلفة كالأحمر والأرجواين 

والأزرق وذات �سوت جميل، وكانت تعترب جزءاً من 

لبا�ش الكهنة. 

راأي البـاحـث

ويرى الباحث ومن خالل درا�سته لالآثار املو�سيقية 

التي عرث عليها يف فل�سطني اأن هذه الآلة )الأجرا�ش 

Bells( قد مرت يف مراحل تطور عديدة عرب الع�سور 

وذلك اإبتداءً من اآثار اآلة �سل�سلة املخ�سخ�سات 

Strung Rattles(( والعائدة للع�رش احلجري 

مروراً باملكت�سفات الأثرية لآلة املخ�سخ�سات 

ال�سل�سالية Clay Vessel( Rattles( العائدة 

للع�رش الربونزي والع�رش احلديدي والتي مهدت 

لظهور اآلة الأجرا�ش Bells((، وهذا ما تظهره 

املجموعة الأثرية لآلة الأجرا�ش والتي تعود ملرحلة 

متاأخرة من الع�رش احلديدي، وكذلك املجموعة 

الأثرية لآلة الأجرا�ش والتي تعود للع�رش الهيليني 

الروماين.  
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:top توب

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

ورد هـذا امل�سطلح فـي العهـد القـدمي فـي املواقـع 

 Gen. 31:27; Ex. 15:20; Jgs. 11:34; 1 S.( :التالية

 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

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

يعرفهـا على اأنها اآلـة طبل اإيقاعيـة كالتمبانون 

اأو التمبامن تعزف عليها الن�ساء. وهـذا يظهر فـي 

 Jgs. 11:34; 1 S.( املواقع التالية فـي العهـد القدمي

Jer. 31:4; Ps. 68:26 ;18:6(، ويوؤكد ذلك، امل�سهد 

املثايل لعبور البحر امليت، )Ex. 15:20( حيث تاأخذ 

النبّية مرمي التوب بيدها ومن خلفها تتبعها الن�ساء 

باآلت التوب وبالرق�ش.  

راأي البـاحـث

يتفق الباحث مع التف�سري القدمي يف اأن هذه الآلة 

م�ستخدمة من قبل الن�ساء؛ ذلك اأن الباحث وخالل 

اإجرائه لهذه الدرا�سة �ساهد يف عر�ش �سعبي ليهود 

من اأ�سل ميني الن�ساء اليمنيات وهن ي�ستخدمن اآلة 

اإيقاعية، تتفق و�سفات هذه الآلة. ويعتقد الباحث 

اأن ا�سم الآلة ماأخوذ من طابعها ال�سوتي، اإذ اأن 

�سوتها ي�سبه لفظ توب.
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:asebrosem اسيبرسم

موقع ورود 

ا�سم الآلة 

يف العهـد 

القـدمي

ورد هذا امل�سطلح يف العهد القدمي يف موقع واحد 

).S. 6:5 2(.فقط يف

التف�سري 

اليوناين 

للعهـد 

القـدمي

لقد عّرف التف�سري اليوناين هذه الآلة على اأنها اآلة 

اإيقاعية م�سنوعة من خ�سب ال�سنوبر تتكون من 

قطعتني ت�رشبان مع بع�سهما البع�ش، فقد ذكر 

هذه الآلة كاإحدى �ست اآلت مو�سيقية رافقت داود 

عليه ال�سالم وال�سعب بينما كانوا ينقلون تابوت 

العهد راجعني به اإىل القد�ش.

راأي البـاحـث

يرى الباحث اأن هذه الآلة هي اآلة ال�سفاقات  

Clappers امل�سنوعة من خ�سب ال�سنوبر، ويبني 

هذا الراأي على املكت�سفات الآثرية التي اإطلع 

عليها والتي ترجع للع�رش الربونزي الأخري والعائدة 

للكنعانيني خالل اململكة اليهودية )من القرن 

الثاين ع�رش ق. م. وحتى القرن الثامن ق.م.( والتي 

 Clappers تظهر اآثار لآلة ال�سفاقات اخل�سبية

والتي كانت ت�ستخدم يف احتفالتهم الدينية 

والدنيوية. 
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واجلدير بالذكر اأن عامل الآثار الأمريكي William Albright يرى باأن ورود اأ�سماء 

الآلت املو�سيقية يف التوراة ل يعني اأن لليهود الف�سل يف اإيجادها اأو �سناعتها، 

ذلك اأن اأ�سل املغنني والعازفني على الآلت املو�سيقية كنعانيون، حتى اأن اإن�ساء 

من  مبا�رشة  مب�ساعدة  كان  و�سليمان  داود  اأيام  يف  العربية  املو�سيقية  الفرق 

الكنعانيني، حيث اأن�ساأت الفرق وفقاً لالأ�سل الكنعاين،)30( ويبدو ذلك وا�سحاً 

كنعانية،  اأ�سماء  وهي  التوراة،  يف  املذكورين  امل�سهورين  املغنيني  اأ�سماء  من 

وينطبق الكالم نف�سه على الآلت املو�سيقية الواردة اأ�سماءها يف التوراة. حيث 

اإن جذورها التاريخية كنعانية اأ�سلية، فاليهود عندما دخلوا فل�سطني القدمية 

كانوا عبارة عن رعاة بدائيني ل ميلكون من احل�سارة �سيئاً.

املدن  ي�سف  والذي   Breasted Henry James الكبري  املوؤرخ  ذلك  ويوؤكد 

من  فيها  مدناً  “كانت  يقول  حيث  العربيون،  دخلها  يوم  املزدهرة  الكنعانية 

البيوت املرتفة املريحة، وفيها من ال�سناعة والتجارة والكتابة واملعابد، وفيها 

احل�سارة التي �رشعان ما اقتب�سها العربيون الرعاة البدائيون، فرتكوا خيامهم 

وقلدوهم يف بناء البيوت، كما وخلعوا اجللود التي ارتدوها يف ال�سحراء، وارتدوا 

الثياب ال�سوفية الزاهية الألوان، وبعد فرتة مل يعد بالإمكان اأن يفرق املرء بني 

املو�سيقية  الآلت  اأن  يوؤكد  وهذا  اخلارجي”.)31(  باملظهر  والعربيني  الكنعانيني 

التي مت العثور عليها يف فل�سطني ترجع اإىل اأ�سول كنعانية.

الآلت  حول  تف�سيالً  تورد  مل  اأنها  للتوراة  درا�سته  اأثناء  الباحث  ولحظ  كما 

املوؤمنني  على  حرمت  فالتوراة  فل�سطني،  �سكان  ا�ستعملها  التي  املو�سيقية 

ا�ستعمال اأي �سورة اأو ر�سم لالآلة، ويعتقد الباحث اأن هذا يف�رش عدم ك�سف 
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املواقع الآثرية يف فل�سطني عن الكثري من الآثار املنقو�سة واملزينة. اإن الثقافة 

واحلياة املو�سيقية يف فل�سطني القدمية تاأثرت ب�سكل وا�سح بالعوامل الإثنية 

والدينية، فقد كانت معقدة من حيث التجان�ش بني الأمم التي �سكنت هذه 

املنطقة، وكذلك من حيث التماثل يف املن�ساأ.
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Braunschweig، nach Bachmann.                                                          

	• Stauder )1973(. Alte Musik Instrumente، Braunschweig Ori-

entalische Musik.                                                                             

	• Stauder)1975(. Die Musik der Sumerer، Babylonier und As-

syrer، in: Handbuch der Orienta listik، Orientalische Musik.                        

	• The Old Testament: Genesis، Exodus، Leviticus، Numbers، 

Joshua، Judges،   1 Samuel،    2 Samuel،    1 Kings،    2 Kings،    1 

Chronicles،  2 Chronicles،   Ezra،   Nehemiah،   Job،   Psalms،   

Canticles،   Isaiah، Jeremiah،   Ezekiel،   Hosea،   Joel،   Amos،   

Zephaniah،   Zechariah.

ملحق رقم )1(

:Bells اأجرا�ش -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، ت�سنع من ال�سل�سال واملعادن، ذات �سكل 

خمروطي وبداخلها ل�سان معدين، وقد ُعرفت بعدة اأحجام خمتلفة، 

فالأحجام الكبرية منهـا والتي يرتاوح طولها ما بني 18-10�سم، كانت 

ت�ستخدم كاآلت مو�سيقية، اأما الأحجام ال�سغرية، والتي يرتاوح طولها 

ما بني 4-2�سم، فقد ا�ستخدمت يف �سناعة احللّي.
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:Lithophones اأحجار م�سوتة -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، وهي عبارة عن قطع من الأحجار يتم 

اختيارها بعدة اأ�سكال واأحجام خمتلفة، يغلب عليها ال�سكل البي�سوي 

تقريباً، يرتاح طولها ما بني 16-12�سم، اأما عر�سها فيرتاوح ما بني 

9-7�سم، وي�ستخرج ال�سوت منها من خالل �رشبها ببع�سها البع�ش؛ 

لذلك يتم اختيارها من الأحجار ال�سلبة. 

:Bull- roarers ذات اخلوار -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، وهي عبارة عن قطعة خ�سبية رقيقة 

مربعة تقريباً بطول 10�سم،  م�سدودة اإىل �سري جلدي، ي�سل طوله اإىل 

90�سم، تدّور به يف الهواء حمدثًة �سوتاً هادراً.
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Strung Rattles: سل�سلة خم�سخ�سات� -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، وهي عبارة عن جمموعة من الكرات 

ال�سغرية املت�ساوية احلجم، ومثقوبة بعدة ثقوب حتوي بداخلها قطعاً 

معدنية �سغرية، ت�سنع هذه الآلة من املعادن وخا�سة الربونز، ويرتاوح 

قطرها ما بني 3-2�سم، ويتم جمع هذه الكرات ب�رشيط بحيث تكّون 

�سل�سلة من املخ�سخ�سات، وتربط هذه الآلة على ذراع اأو رجل الراق�ش، 

وي�ستخرج ال�سوت منها من حتريكها وهزها.

Clappers: سفاقات� -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، تتكون من قطعتني م�سطحتني مقو�ستني 

من اخل�سب، اأو العظم، اأو العاج، يبلغ طول القطعة الواحدة ما بني -30

40�سم، اأما عر�سها فيرتاوح ما بني 8-6�سم، مت�سكان من الأطراف اأثناء 

العزف، وي�ستخرج ال�سوت منها من خالل �رشب القطعتني ببع�سهما.
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:Sistrums سال�سل� -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، تتكون من مقب�ش يعلوه ق�سيب معدين، 

على �سكل حذوة ح�سان يتو�سطه اأ�سالك معلق بها حلقات معدنية 

رقيقة، يبلغ طول هذه الآلة حوايل 22�سم، ويدخل يف �سناعتها اأي�ساً 

ال�سل�سال والعظم، اأما ال�سوت في�ستخرج منها من خالل اهتزاز 

احللقات املعدنية، وارتطامها بع�سها ببع�ش.

Cymbals: سنوج� -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، عبارة عن قر�سني جموفني من املعدن، 

مي�سك كل قر�ش من و�سطه مبقب�ش من اجللد اأو القما�ش، وقد ُعرفت 

هذه الآلة باأحجام خمتلفة، حيث قطر الكبري منها يرتاوح ما بني 

12-8�سم، اأما ال�سغري فيرتاوح ما بني 6-3�سم، وي�ستخرج ال�سوت 

منها من خالل قرع القر�سني ببع�سهما، اأو من خالل �رشب اأحد 

القر�سني بع�سا. 
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Forked Cymbals: سنوج م�سعبة� -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، �سبيهة باآلة ال�سنوج، وهي عبارة عن 

قر�سني جموفني من املعدن، يوجد على اأطرافهما ق�سبان، وقد ُعرفت 

هذه الآلـة باأحجام خمتلفـة، حيث يرتاوح قطرهـا مـا بـني 12-10�سم، 

اأما طول الق�سبان في�سل اإىل 10�سم، وي�ستخرج ال�سوت منها من 

خالل قرع القر�سني ببع�سهما.

:Clay vessel rattles خم�سخ�سات �سل�سالية -

اآلة اإيقاعية م�سوتـة بذاتها، على �سكل عجلة م�سننة ت�سبه ملف 

اخليوط، يرتاوح طولها ما بني 11-8�سم، اأما قطرها فيرتاوح ما بني 

7-4�سم، وت�سنع من ال�سل�سال، ويوجد بداخلها قطع �سغرية من 

احلجارة، اأو املعدن، ومت�سك الآلة بالكامل بقب�سة اليد، وي�ستخرج 

ال�سوت منها من خالل حتريك وهز الآلة.
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:Scrapers مك�سطات -

اآلة اإيقاعية م�سوتة بذاتها، ت�سنع من عظام كتف احليوانات، تتكون 

من قطعتني م�سطحتني، وجه القطعة الأوىل خ�سن اأما وجه القطعة 

الثانية فيمكن اأن يكون ناعماً اأو خ�سناً، ويرتاوح طول القطعة الواحدة 

ما بني 20-15�سم، اأما العر�ش في�سل اإىل 6�سم، ويتم ا�ستخراج 

ال�سوت منها عن طريق احتكاك القطعتني ببع�سهما البع�ش. 

:Hourglass Drums طبول ال�ساعة الرملية -

اآلة اإيقاعية ذات غ�ساء، ي�سبه ج�سمها امل�سنوع من ال�سل�سال 

واخل�سب، �سكل ال�ساعة الرملية، ي�سد على وجهيها غ�ساءان جلديان، 

يثبتان بوا�سطة خيوط متينة، يبلغ طول الآلة حوايل 60�سم، اأما قطر 

الغ�ساء اجللدي فيبلغ 25�سم تقريباً، وي�ستخرج ال�سوت منها بوا�سطة 

ال�رشب على الغ�سائني باليد اأو بالع�سا.
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Double- headed drums: طبول ذات راأ�سني -

اآلة اإيقاعية ذات غ�ساء، تتكون من طبلتني متجاورتني غري مت�ساويتني 

باحلجم، كل واحدة على �سكل ن�سف بي�سوي، ي�سنع ج�سم الآلة من 

ال�سل�سال، ويرتاوح قطره العلوي والذي ي�سد عليه غ�ساء جلدي ما 

بني 30-15�سم، اأما ارتفاع ج�سم الآلة في�سل اإىل 15�سم، وي�ستخرج 

ال�سوت منها عادة بال�رشب على الغ�ساء اجللدي بوا�سطة اليدين.

:Round –frame drums طبول كروية -

اآلة اإيقاعية ذات غ�ساء، كروية ال�سكل وكبرية احلجم باملقارنة مع 

الآلت الإيقاعية الأخرى، اإذ ي�سل ارتفاعها اإىل 90�سم، اأما قطر الغ�ساء 

فيرتاوح ما بني 40-30�سم فقد ُعرفت بعدة اأحجام خمتلفة، ي�سنع 

ج�سم الآلة من اخل�سب وال�سل�سال، وي�سد على وجهيها غ�ساء جلدي 

يثبت بوا�سطة خيوط متينة. وي�ستخرج ال�سوت منها بال�رشب على 

الغ�ساء اجللدي باليد اأو بوا�سطة ع�سا.
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:Lyres قيثارات الالير -

اآلة وترية، ُعرفت بعدة اأ�سكال واأحجام خمتلفة، حيث ل يوجد لهذه 

الآلة �سكل ثابت، اأو قيا�ش حمدد فمنها: ما يبلغ ارتفاعها ما بني 

30-25�سم ويتكون من �سندوق ميتد من جهته العلوية ذراعان، يثبت 

عليهما حامل لالأوتار، ويرتاوح عدد اأوتارها ما بني 6-3 اأوتار، ومنها: ما 

ي�سل ارتفاعها اإىل 90�سم، ويرتاوح عدد اأوتارها ما بني 12-8 وتراً. اأما 

ال�سوت في�ستخرج منها من خالل النقر على اأوتارها.

:Harps قيثارات الهارب -

اآلة وترية، ُعرفت بعدة اأحجام خمتلفة، وهي على �سكل مثلث تقريباً 

يبلغ ارتفاعها حوايل 60�سم، واأما عدد اأوتارها فيرتاح ما بني 16-7 وتراً. 

وي�ستخرج ال�سوت منها من خالل النقر على اأوتارها.
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:Lutes )مزهر )العود القدمي -

اآلة وترية كمرثية ال�سكل تتكون من �سندوق ورقبة، وقد ُعرفت بعدة 

اأحجام خمتلفة، ي�سل طول الآلة اإىل 85�سم، لها ثالثة اأوتار وي�ستخرج 

ال�سوت منها من خالل النقر على اأوتارها بالري�سة.

Organs: اأرغن -

اآلة نفخية تتكون من اإطار خ�سبي من ثالثة اأ�سالع، ي�سم عدة اأنابيب 

معدنية م�سفوفة ب�سكل متدرج من حيث الطول مثبتة جنباً اىل 

جنب بوا�سطة �رشيط يلتف عليها من الو�سط، يبلغ طول اأنبوبها 

الطويل حوايل 40�سم، اأما اأق�رش اأنبوب فيبلغ حوايل 25�سم، وي�سل 

عدد الأنابيب فيها اىل ت�سعة، وي�ستخرج ال�سوت منها من خالل النفخ 

فيها.
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Conch Trumpets: بوق حلزوين -

اآلة نفخية حلزونية اأو حمارية ال�سكل، ت�سنع من القرون الكبرية 

للكبا�ش، ذات �سكل حلزوين، وذلك بعد ق�ش القرون وتفريغها من 

الداخل، يبلغ طول هذه الآلة حوايل 20�سم، ويوجد بها ثقب �سغري يف 

اإحدى جوانبها يبلغ قطره ما بني 3-2ملم. وي�ستخرج ال�سوت منها من 

خالل النفخ فيها بوا�سطة الفم.

Shofars: سوفار� -

اآلة نفخية قو�سية ال�سكل، ت�سنع من قرون الكبا�ش، وذلك بعد ق�سها 

وتفريغها من الداخل، ويبلغ طول هذه الآلة حوايل 30�سم. وي�ستخرج 

ال�سوت منها من خالل النفخ فيها بوا�سطة الفم.
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Bone Whistles: سفارات عظمية� -

اآلة نفخية ت�سنع من العظام ال�سغرية للحيوانات يرتاوح طولها ما بني 

7-5�سم، وقطرها ما بني 1-0.5�سم. وي�ستخرج ال�سوت منها من خالل 

النفخ فيها بوا�سطة الفم.

Panpipes: م�سفار -

اآلة نفخية تتاألف من �سل�سلة اأنابيب من الق�سب، ُمتدرجة من حيث 

الطول جُتمع من الو�سط برباط عري�ش اأو برباطني رفيعني، ي�سل طول 

اأنبوبها الطويل اإىل 20�سم، اأما اأنبوبها الق�سري في�سل اإىل 10�سم، 

وي�سدر عن كل اأنبوب �سوت واحد. وي�ستخرج ال�سوت منها من خالل 

النفخ فيها بوا�سطة الفم.
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:Single Pipe الناي اأحادي الأنبوب -

اآلة نفخية ت�سنع من عظام الطيور، اأو عظام الأغنام، عبارة عن اأنبوب 

يوجد به ثقب واحد، تُ�سدر هذه الآلة �سوتني خمتلفني الأول عندما 

يكون الثقب مغلق والثاين عندما يكون الثقب مفتوحاً، وقد ُعرفت هذه 

الآلة بعدة اأحجام حيث يرتاوح طولها ما بني 12-7�سم وقطرها ما بني 

-0.8 1.5 �سم. وي�ستخرج ال�سوت منها من خالل النفخ فيها بوا�سطة 

الفم.

:Double Pipes ناي ثنائي -

اآلة نفخية تتكون من اأنبوبتني مت�ساويتني يف الطول، جتمعان من الأعلى 

بوا�سطة خيط، بحيث تكونان زاوية حادة، ت�سنع هذه الآلة من العظم 

وي�سل طول الأنبوب الواحد حوايل 40�سم، اأما قطر الأنبوب في�سل 

اإىل ما يقارب 5،1�سم. وي�ستخرج ال�سوت 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�رش وارطا�ش.

الزمن الذي يدور حوله البحث: زمن النتداب الربيطاين حتى الحتالل الإ�رشائيلي 

من -1920 1970

واأدوات  وفرا�ش  اأثاث  من  الفالحي  البيت  حمتويات  عن  البحث  هذا  يتحدث 

اأفرادها يف ميدان الزراعة  اأغرا�ش وحاجات الأ�رشة التي يعمل  م�ستعملة تلبي 

واأنواع  بنائه  مواد  اأو  البيت  �سكل  عن  النظر  بغ�ش  الفالحة  ثقافة  ويحملون 

عقده و�سقفه، اأو كان البيت برواق اأو فناء اأو احد البيوت املرتاكمة اأي متجمعة 

واملجتمع  بالعمارة  معني  غري  فالبحث  الرثاء،  اأو  اجلاه  ذات  لعائالت  بيوت  اأو 

القت�سادية  الناحية  من  تفاوتت  وان  والفرا�ش  والأثاث  الأدوات  لنف�ش  بحاجة 

طبقة  اأن  اإل  نوعيتها  واأحياناً  واإحجامها  واأعدادها  ب�ساطتها  اأو  فخامتها  يف 

الفالحني الكادحة مت�ساوية الظروف ومنط املعي�سة. 

والجتماعية  الثقافية  واملعاين  واملنا�سبات  ال�ستعمالت  الدار�سة  تظهر هذه 

من خالل ال�سور املرفقة يف البحث. اإن فل�سفة ومنطق الفالحني يف معي�ستهم 

حموره الب�ساطة والعتدال و�سد احلاجة والكتفاء الذاتي وال�ستقاللية وعدم 

احلاجة للنا�ش. ويعزز هذا املنطق ما يعرب عنه املثل ال�سعبي القائل على ل�سان 

املراأة:-

“ اإللي يف دار خيتي ما بتطولو�ش ديتي” مبعنى اأن الإن�سان ل ي�ستطيع الت�رشف 

اإل يف ممتلكاته التي تكون حتت ت�رشفه ولو كان اأخاه اأو اأخته.

“ اإذا انهد البيت ل ا�سفة على اخلوابي” وي�رشب هذا املثل للتم�سك بالأ�سا�ش 

واملهم قبل املكمالت والتوابع الأخرى اإذا ل اأهمية لها بال القواعد.
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“يا بيتي يا بيوتاتي يا م�سرت عيباتي فيك بوكل وفيك بنام وفيك مبد اجرباتي”:

ونف�سياً  ومعنوياً  مادياً  حاجاتها  ويلبى  ذاتها  يحقق  لأنه  ببيتها  املراأة  تعتز 

واقت�سادياً ول تر�سى عن بيتها بديالً من بيوت اأهلها اأو اأهل زوجها.

ما الحاجات التي يلبها البيت الفالحي ألهله ومجتمعه:

البيت الفالحي ماأوى ليلى للراحة ب�سع �ساعات من الليل قبل بزوغ الفجر وبداأ 

نهار عمل طويل و�ساق وتكاد البيوت اأن تكون فارغة ن�سبيا خالل النهار خا�سة 

اأوقات املوا�سم الزراعية ال�ساقة كمو�سم احل�ساد وجد الزيتون وقد عرّبت اإحدى 

اأمي   “ قائلة:-  واليومي  البيتي  والدتها  برنامج  الأوائل عن  القرويات  املعلمات 

والغنم  البغل  فبعد خروج  البيت  يف  اأولً  احليوانات  تفعله هو خدمة  ما  اأهم 

تنظف حتتها وتن�رش الزبل وتعلف الدجاج  ويقودنا هذا التعليق اإىل قوة العالقة 

ما بني الفالح وحيواناته الأليفة فهي �رشيكة حياته ويكن لها احلب والعطف 

وي�سكنها يف بيته واأحياناً حتت �سقف واحد يف “الراوية” واأحيانا تقوم اخلوابي 

بعمل حاجز بني امل�سطبة والأر�سية اإذا مل تكن امل�سطبة مرتفقة كثرياً  ويف 

الغالب يكون لها “ زريبة “ وحظرية اأو “ �سرية” ت�سطف فيها �سباحاً وم�ساءاً 

للحلب اأو لإر�ساع ال�سغار “الفطم” يف اخلارج قبل اإدخالها للمبيت .

والزبل  والتنب  واجلفت  احلطب  خلزن  مغارة  اأو  �سقيفة  اأية  من  ي�ستفاد  كما 

وتقا�سم  اجلارات  مع  لل�رشاكة  والقابل  للطابون  مقراً  بناء  اأو  وجود  من  بد  ول 

“الوقعات” وهذا يخفف العبء وا�ستهالك الطاقة خا�سة اإذا كانت العائلة ل 

حتتاج ا�ستعماله اكرت من مرة يف النهار. ومع �رشاكة اأ�سحاب الطابون تتجمع 

واجتماعية  ن�سائية  وعالقات  روابط  عنها  وينتج  امل�سلحة  هذه  على  الن�ساء 

توؤدي اإىل الن�سب وامل�ساهرة. 
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  البيت الفالحي عبارة عن ماأوى �ستوي يتواجد فيه اأهله دون غياب يف الأيام 

ال�سديدة املطر اأو الثلج والتي حتول دون الو�سول اإىل الأر�ش واخلالء القريب اأو 

وعالقة هذا  انه فرج”  ال�ستاء �سيق لو   “ ال�سعبي:-  املثل  البعيد. لذا يقول 

جمال  ول  واحد  مكان  يف  واحد  وقت  يف  الأ�رشة  اأفراد  يجمع  اأنه  بالبيت  املثل 

البيت   “ يقولون  لذا  او حميطه.  البيت  فناء  اأو  املنزل  لال�ستفادة من �سطح 

 100 ب�سع  )ال�سيق(  الذيق  البيت   “ اأي�ساً  ويقولون  رفا�ش”  واحلمار  �سيق 

اأمه حممولً يف  الر�سيع مع  الطفل  الأخرى يخرج  الأوقات  بينما يف  �سديق” 

احلذل على ظهر اأمه العاملة وت�سده /على راأ�سها والذي يعلوه عادةً حمل اآخر 

تتجه به نحو ال�سوق للبيع اأو نحو اخلالء للعمل، وهناك تن�سبه على غ�سن 

�سجرة يف منطقة ظليلة. 

وكم تباهت جدات الفالحني يف و�سف حياتها و�رشد حكاياتها كاأن عانت اآلم 

الطلق وهي ترزح حتت حمل ثقيل على راأ�سها اأثناء عودتها للبيت، اأو اأجنبت 

تواأمها يف اخلالء، وق�س�ش مغامراتها كثرية. 

البيت ماأوى �سيفي حيث يقول املثل:- “ال�سيف ب�ساطه وا�سع” اأي ي�سهل 

وحتت  واحلاكورة  الرواق  وحتت  واملدخل  ال�سطح  يف  بقعة  كل  من  ال�ستفادة 

معر�ش الدالية و�سجرة التوت ال�سخمة التي تن�سب عليها اأراجيح الأطفال 

ول  لل�رشب  وطا�سة  ماء جماور  زير  ويو�سع  املطرزات  الن�ساء  فيًها  وجتل�ش يف 

�سري من اجناز اأعمال منزلية يف ظلها كلف ورق الدوايل او اإعداد ع�سري بندورة 

اأو ع�سري عنب للحفظ.  اأما �سطح املنزل فين�رش عليه الغ�سيل )وامللنب( وهو 

من  وي�ستفاد  والتني  العنب  وم�ساطيح  البندورة  لتجفيف  منا�سب  مكان 

احلائط للنوم وال�سهر ليالً. 

اأفراد العائلة للبيت يف العزب  اأو كل  وال�سيف ميّكن الفالح من اإخالء بع�ش 

لق�ساء وقت من ال�سيف خارج حدود املنزل.
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الزراعي  العمل  الأف�سل لإمتام  املكان  انه  البيت  التي يق�سيها  الثانية  احلاجة 

وتطبيقاته ومنتجاته، اأي اأن الفالح يعمل اأعمال زراعية خارجية ويكمل اأعماله 

ع  ))اطحن  الناحية:  املثل هذه  هذا  ويف�رش  البيت  داخلية يف  باأعمال  الزراعية 

اأن لالأعمال الداخلية خ�سو�سية  �سبع مطاحن، و اخبز باب دارك(( وهذا يبني 

ويجب اأن تتم بعيدا عن اأعني النا�ش ويف البيت. ولعل هذا ي�سكل الفرق بني حياة 

املدينة و حياة القرية حني يقول املثل: ))الفالح من بذره والتاجر من �سجره(( 

مبعنى اأن الفالح يبداأ يف الأمور من اأ�سولها واأ�سا�سها حتى النهاية بينما )املدين 

عا�ش  ما  الفالح  ))لول  اأي�ساً:  يقولون  ولذا  اأجنز  ما  الفالح  من  ي�سرتي  التاجر( 

املدين((. ويقولون اأي�ساً “فالح مكفي ملك خمفي” 

البيت مكان لتح�سري واعداد الطعام اليومي خا�سة وجبة الع�ساء الرئي�سية. 

التي جتمع اأفراد العائلة م�ساء. كما اأن الطعام املو�سمي وال�سناعات الغذائية 

وحفظ  والعنبية  الدب�ش  و�سناعة  واملربيات  التطايل  وعمل  البندورة  كحفظ 

الخ   ... البيت  واللبنة كلها تتم يف  البي�سة  الربغل واجلبنة  الزيتون و �سناعة 

فتجدهم يقولون “خزين ال�سيف  بينفع لل�ستا”.

باألوان  املطرز  الق�ش  ك�سناعة  التقليدية  اليدوية  واحلرف  ال�سناعات  وكذلك 

زاهية وهي حرفة ن�سائية كي تعد ما حتتاج من اواين وادوات فقد كانت الن�ساء 

تقف امام )القادم: الكادم ( املّحمل برزم القمح قبل در�سه يف البيدر ) اجلرون( 

وجتمع العيدان الالزمة اي ) تق�سي�ش( وتعزل ال�سنابل عن ال�سيقان وهي فر�سة 

واإمكانية متاحة لكل الن�ساء على اي بيدر دون اعرتا�ش من احد وهذا العمل 

اأطول يف  وقتا  املراأة  تق�سي  ال�ستاء حيث  اىل  ن�سجه  يوؤجل  بينما  يتم �سيفا 

البيت وتكون امل�ساغل الزراعية اقل ن�سيبا ول يفوتها ان توفر حاجاتها من نبات 

ال�سنام الربي ليكون ح�سوة ومنه اأي�ساً ت�سنع املكان�ش.  
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كان  حيث  رجالية  مهنة  فهي  عدة  واأ�سكال  باأحجام  ال�سال�سل  �سناعة  اأما 

الرجل يجمع عيدان الزيتون النامية اأ�سفل ال�ساق وعيدان التفاح والعليق والرمت 

من الأ�سجار يف �سهر متوز حتديدا حيث تكون الأغ�سان يف اوج منوها ثم ت�سذب 

من الأوراق وتنقع باملاء ثم تن�سج مبا�رشة وكان يف قريتي بتري عجوز من ا�سل 

النا�ش حاجتهم  يتقن هذه احلرفة وي�سرتي منه  املغربي(  ابو عي�سى   ( مغربي 

وكان ينقع رزم العيدان امل�سذبة والطويلة الرفيعة يف ماء الربكة او حو�ش املاء 

املال�سق للنبع ول احد يعبث بهذه الرزم اأو يُخربّها. 

ظهر  على  لتو�سع  وال�سنام  بالق�ش  املح�سوة  الربذعة”   “ الرجال  ي�سنع  كما 

الدابة حتت الأحمال وي�سنع الرجال )هراوي( اخل�سب لالأدوات الزراعية كالفاأ�ش 

والطورية 

 البيت ي�سد حاجة اجتماعية حيث يتجمع اأفراد العائلة والأهل والأقارب واجلريان 

الأفراح  واإقامة  املر�سى  وزيارة  والن�سائب  الوليا  وا�ست�سافة  وال�سهر  لل�سمر 

واملنا�سبات وطلعة  والعرو�ش اإىل بيت الزوجية وكذلك ا�ستقبال عرائ�ش الأبناء 

يف بيت العائلة. ثم وداع وا�ستقبال احلجاج اأو الزائرين والغائبني وجميع المور 

الجتماعية  فحياتهم  الرجال  اأما  البيت  يف  تتم  وحياتهن  بالن�ساء،  املتعلقة 

وي�ستثنى  عام  ب�سكل  وامل�سافة  ال�ساحة  يف  الرجالية  اجلماعة  مع  مرتبطة 

من ذلك امل�سايخ والوجهاء والأغنياء الذين ميلكون غرف ا�ستقبال ل�سيوفهم 

وغالبا ما تكون )العاليل( او ت�سكيل البيت )مدين( وبذلك يختلف منط املعي�سة 

.  ول يدخل البيوت والحوا�ش من الرجال ال املحارم والقارب ويف ح�سور رجال 

البيت.
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والت�سميم  الهند�سة  البيت من حيث  وتكوين  احلياة  تغري منط  الهجرة  وبعد 

اأو تخ�س�ش غرفة من  القدمي  البيت  ومع هذا كان ي�ساف غرفة خارجية متثل 

البيت احلديث ميار�ش فيها الكبار حياتهم واأعمالهم وحتركاتهم على النمط 

وا�سعال  والربد  ال�ستاء  اأوقات  للنوم خا�سة  اجلديد  البيت  اإيل  وينتقلون  القدمي 

املواقد.

البيت ي�سد حاجة نف�سية لأ�سحابه وهو توفري الأمن والطماأنينة وال�سالمة من 

الأخطار واملخاوف املنوعة واملمكنة احلدوث �سواء من حيوانات كا�رشة اأو اعتداء 

او  اأخطار عوامل الطبيعة كالربد ال�سديد واحلر ال�سديد  اأو  ب�رشي كالل�سو�ش 

اأو ال�سحية كاملر�ش و ال�سيخوخة. لذا ي�سعى  ظروف مالية كالفقر و العازة 

الفالح بكل جهده ان ميتلك ويبني بيته بالقرب من اخوته او ابناء عمه ويف بلده 

فهم )عزوته( اذا ما جار عليه الزمن وهذه ال�سباب جمتمعة هي التي جعلت 

و  مغلقة  م�سورة  احوا�ش  ويف  متوا�سلة  و  مرتا�سة  م�ساكن  يف  القرى  تكوين 

يف  اجلريان  مع  للم�ساركة  والقبول  الرتا�سي  من  نوع  وهناك  متجاورة.  حارات 

الأ�سا�سيات  اهم  من  البيت  بناء  وكان  والأزقة  وال�سال�سل  واحليطان  اجلدران 

واعز الأماين وحاجة ملحة وحتقيقها يعد اجنازاً عظيماً وم�رشقاً. وكانت العونة 

والعمل باليد والنقوط واجب وْدين على املتعاونني من الأهل والأ�سدقاء واجلريان 

والأ�سهار لإمتام بناء البيت. 

ويقول املثل ال�سعبي: )) طابون ملك ول �رشايا بالجرة (( و )) ا�سقيفة الك خري 

من ق�رش لغريك(( و ))مغارة ملك اح�سن من ق�رش باليجار(( وهذا كله ي�سري 

على ان البيت �سرت وغطا لهله يف احلياة وعند املمات. 
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أثاث وفراش البيت الفالحي وأوانيه وأدواته 

- يف البيت احلديث تتوزع الغرف لت�سد احتياجات الأ�رشة كلها فهنالك غرف 

و�رشفات  وحمامات  للتخزين  واأخرى  للطبخ  وغرف  ال�ستقبال  وغرف  اانوم 

ومداخل واأماكن جللو�ش اأفراد العائلة ومكاتب للدرا�سة والعمل املكتبي وقاعة 

طعام ومنا�سبات عائلية وتتمثل هذه الأماكن يف البيت القدمي بغرفة واحدة اأو 

اثنتني تخلو من الأثاث الثابت الذي ي�سغل حيزا واإمنا البيت هو امل�ساحة الفارغة 

التي تتم فيها كل العمليات الالزمة وبانتهاء العمل ي�سبح هذا احليز متاحاً 

وترتب  الفرا�ش �سباحا  و يطوى  للنوم  ليال  الغرفة  تفر�ش  بغريه فمثال  بالقيام 

زاوية للجلو�ش.

) امل�سطبة( ويكون ح�سب احلالة  او  الأر�ش  البيت هو فرا�ش  اأغرا�ش  اأول  - لذا 

املادية. 

اأنواع  اأي�ساً  واحل�رش  واملزخرف  املن�سوج  الق�ش  من  يكون ح�سرية  ان  فيمكن   -

واألوان واأ�سعار. 

- املفر�ش من ال�سوف ويكون من�سوجا حمليا على النول اليدوي و هو من اإعداد 

البدويات وكما يغلب عليه اللون الأحمر بدرجاته املختلفة و تتخلله خطوط 

وثقيل كان  ال�سوف  ولأنه من    . ب�ساط، حجرة  وي�سمى مزودة،  زرقاء وخ�رشاء 

معظم النا�ش يفر�سونه فوق  اللحف ملنح العائلة الدفء ليايل الربد ال�سديد 

اإنتاج املدن كحلب ودم�سق واملجدل وفيه زخارف، ال ان  املفر�ش املدين وهو من 

ن�سيجه ناعم وي�سبه ال�سجاد يف    نقو�سة و�سكله وهو ب�ساط جميل.

اأي�ساً  - الفر�سات وهي حم�سوة بال�سوف والقطن ت�ستعمل للجلو�ش والنوم 

يزال اجليل القدمي يرغب يف اجللو�ش على  وهي مبثابة الكنب والأثاث املنجد ول 
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الأر�ش ويعتربه عمليا ومريحا لأنه اعتاد على ذلك. وت�سمى الفر�سة بالطراحة 

املهم  لل�سيف  ي�سعون  كانوا  ال�سيوف  جللو�ش  الفر�سات  فر�ش  وعند  اأي�ساً 

والرئي�ش فر�ستني فوق بع�سهما ويف �سدر البيت.

من  الن�ساء  ت�سنعها  �سغرية  فر�سات  وهي  الطراحة  او  اجلنبية،  او  اجلودلة   -

املالب�ش البالية وتلب�سها وجها علويا و هي �سهلة احلمل والتنقل من مكان اىل 

اخر يف ارجاء املنزل و خارجه. وجتل�ش عليها الن�ساء اثناء العمل لتقي اجل�سم 

من الربد والرطوبة. 

- اجلاعد وهو من جلد اخلروف وهو دافئ ب�سبب �سوفه ويفر�ش على الر�ش وعلى 

وجوه الفر�سات لزيادة الدفء.

للنوم  ت�ستعمل  وهي  القطن  او  بال�سوف  حت�سى  و  الو�سائد  او  املخدات   -

وتتفنن  الفر�سات.  جوانب  على  لاليدي  ومرتكى  للظهر  كم�ساند  وت�ستعمل 

الالمع  ال�ستان  قما�ش  من  رو�سيات  لها  وجتعل  بالتطريز  تزيينها  الفالحات يف 

وال�سبايا  البيت  ربة  وعدل  �سطارة  مع  املادية  المكانات  يتبع  كله  و  واملبهج 

املطرزات.

- اللحاف ويح�سى اأي�ساً بالقطن او ال�سوف وي�ستعمل كغطاء ومنه اأحجام 

مفرد، وجموز، و�سغري للطفل.

ووجه  واملخدات  اللحف  ووجوه  املتني  الكتان  قما�ش  من  الفر�سات  وجوه   -

واعادة  وتنظيفها  فكها  ميكن  حيث  والكتان  القطن  قما�ش  من  للمطوى 

تركيبها ليبقى الفرا�ش نظيفا �سليما. 

�رشير الطفل وميكن ان يكون معدنيا او من ال�سوف كاحلذل.

املطوى او )رك�سة الفرا�ش( او )معزل احلوايج( كلها ت�سميات ملكان تُرتب و تطوى 

فيه الفر�سات واللحف واملخدات خا�سة امل�ستعملة لل�سيوف وتتباهى الن�ساء 
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مبا متلكه من فرا�ش زائد عن حاجه افراد ال�رشة اليومي ويقول املثل: ))اللي ما الو 

طر�ش، ما اللو فر�ش(( لن اهم عوامل توفر الفرا�ش هو وجود )اخلراف( و م�سدر 

ال�سوف و الفرا�ش اجليد له قيمة عند ا�سحابه. وهو ا�سارة على قدرتهم املالية 

وا�ستعدادهم لل�سيافة والكتفاء الذاتي من كل �سيء. ويقول املثل ال�سعبي: 

)) حاجتك يف الدار بتقول لك نعم((. ومبا ان هذه املواد اخلام، القطن وال�سوف 

وقما�ش الكتان كلها ان�سجة طبيعية فانها تعمر طويال، اذا ما وجدت النظافة 

وقد  والندف   والتنجيد  والتهوية  الت�سمي�ش  من  الكافية  والعناية  واجلفاف 

من  النوع  هذا  ا�ستعمال  ازدهار  مع  مزدهرة   ) الفرا�ش  )تنجيد  مهنة  كانت 

الفرا�ش يف البيوت وال�ساحات وهناك عائالت متخ�س�سة يف املهنة فمن مدينة 

اخلليل ت�ستهر عائلة �سلهب حيث تورث هذه املهنة لأبنائها وهم �سغار رغم 

و�سولهم اإىل درجات خمتلفة من العلم الع�رشي  ولهم حمالت يف اخلليل وبيت 

حلم والقد�ش ورام اهلل وان تعلمت الأجيال اجلديدة فهم يعرفون مهنتهم جيدا 

رغم انح�سارها واختالف الب�ساعة. 

وامل�ستهلك منه  القدمي  ويوزع عليهم حتى  لأبنائها  الفرا�ش  العائلة  وتورث   -

ميكن جتديده. وقل ما جند اليوم فرا�سا من مواد خام طبيعية واأ�سبح ال�سائع 

و�سفاته  وخ�سائ�سه  كالأ�سفنج  وبرتولية  �سناعية  مواد  من  م�سنع  هو  ما 

خمتلفة. 

أدوات لحفظ المالبس والحاجيات.

- �سندوق العرو�ش وهو من اخل�سب مزين بالر�سومات ومر�سع بقطع معدنية 

دائرية �سغرية وهو جميل يباع على �ساكلته اليوم �سناديق متعددة الأحجام 

ال�ستقبال كتحف فنية. وكان  وتو�سع يف غرف  وال�سني  الهند  م�ستوردة من 
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�سندوق العرو�ش خزانة مالب�سها وحاجاتها اخلا�سة وحتتفظ به طوال حياتها 

ويف مراحل لحقه حلت حمله خزانة خ�سبية مت تطوريها اإىل غرفة نوم بكامل 

قطعها.

- خزائن احلائط:

- وهي من اأهم الأثاث واملوجودات ال�رشورية لرتتيب البيت وحفظ امل�ستلزمات 

احلياتية. وتكمن اأهمية هذه اخلزائن اأنها يف تكوين جدران البيت و ل تاأخذ حيزا 

من الفراغ املخ�س�ش للحركة واجللو�ش والنوم والعمل . 

زجاجية  اأو  خ�سبية  باأبواب  واإغالقها  وتنجريها  بتقطيعها  النجار  ويقوم   -

ت�ستوعب  وهي  الأحوال.  اأ�سواأ  يف  قما�ش  من  �ستارة  لها  يو�سع  اأو  وخ�سبية 

اأغرا�ش املنزل املختلفة من مالب�ش واأدوات تقدمي الطعام اأو تخزين املواد الغذائية 

كجرار الزيت او اأكيا�ش القما�ش واأواين الق�ش املحتوية بداخلها على مواد بيتية 

دقة  اأو  بابوجن  اأع�ساب  من  واملجففات  امل�سالت  و  كاخليوط  اأو غريه  غذاء  �سواء 

الزعرت، اأو مواد ل حتفظ يف اخلوابي كاللنب اجلميد. 

الطني  بيت  حتى  واخلزائن  الفتحات  هذه  فيها  ال�سعبية  البيوت  اأنواع  كل   

باحلفر  اخل�سب  يزين  اأن  فيمكن  اخلزائن  هذه  اإعداد  م�ستوى  ويختلف  والدب�ش 

والزخرفة. 

- ويف جدران البيوت القدمية هناك حلقات حديدية ميكن اأن ميد بينها حبل يف 

الطفل  حذل  يعلق  اأو  و�ساتر  كحاجز  ت�ستعمل   اأو  املالب�ش  عليه  تعلق  زاوية 

وكذلك حلقة يف و�سط ال�سقف فيها ق�سيب حديد ويف نهايته �سلة اأو اأكرث. 

من  جزء  اأن  كما  الآمنة  الأماكن  هذه  مثل  يف  تعلق  البي�ش  �سلة  كانت  وقد 

الذبيحة ميكن اأن يلف بقطعة قما�ش مرطبة باخلل تعلق يف جمرى الهواء ما 

يعلق  يومني. وغالبا  اأو  يوما  يوؤجل طبخها  الأعلى كي  والباب يف  ال�سباك  ينب 
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الفالح اأي غر�ش ممكن على احلائط يف الداخل واخلارج كاأطباق الق�ش وال�سواين. 

على  تعلق  تقريباً  الأدوات  كافة  لوجدنا  البيت وحميطه  ترتيب  اإىل  نظرنا  ولو 

اجلدران قدر الإمكان.

أدوات خاصة بالنظافة و االستحمام:

يتوفر يف البيت الفالحي اأدوات خا�سة بالنظافة ال�سخ�سية ونظافة مالب�سه 

كحو�ش  اأي�ساً  وي�ستعمل  احلديد  او  النحا�ش  من  املعدين  الغ�سيل  جلن  منها: 

اأي�ساً حيث يدخل هذا اللجن يف الزاوية القريبة من الباب و بعد  لال�ستحمام 

ذلك يفرغ من املاء وينظف ويركن يف مكان خا�ش به باب الدار. 

�سخان املاء معدين يو�سع فوق النار مع طا�سة او كيلة لغرف املاء بها.

وهذا عر�ش لأدوات واأثاث واأواين لال�ستعمال املنزيل وعلى راأ�سها املطبخ م�سنفة 

واأغرا�ش طينية  واأواين  اأدوات  التي �سنعت منها فهنالك  اخلام  ح�سب موادها 

ومعدنية  كالد�ست  ونحا�سية  امل�سباح  او  )كالالمظة(  وزجاجية  كاخلوابي 

كال�ساج وحديدية كال�سكاكني )اخلو�ش( وخ�سبية كالباطية وحجرية كحجر 

اأكيا�ش   اأي  والقم�سة كخرائط  اللنب  وجلدية كال�سقا خل�ش  للزيتون  الدردا�ش 

باحجام خمتلفة كان هناك  واكيا�ش اخلي�ش  املاء.  اللنب واجلنب لت�سفيتها من 

التجارية  املحالت  يف  نراها  نزال  ول  ازرق  خط  ابو  وكي�ش  احمر  خط  ابو  كي�ش 

والتي تبيع احلبوب والبذور لأنها جيدة التهوية وخيوطها الطبيعية من القنب 

واخلي�ش ل تتكاثر فيها احل�رشات �رشيعا كما هو احلال مع البال�ستيك اليوم.  

يف بيئات جمتمعنا العربي الفل�سطيني الثالث تُ�ستعمل نف�ش الأدوات من نف�ش 

املواد اخلام ولكن التباين يكون يف ال�ستعمال الأغلب والأكرث لأداة ما دون اأخرى 

اخلوابي  وي�سكل منها  الريف  الطينية يف  الأدوات  ت�ستعمل  التي  الوقت  ففي 
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لحقة  مراحل  يف  دخلت  التي  والنملية  كالعنابر  املدن  يف  اخل�سب  ي�ستعمل 

يكرث  الثالث  البيئات  ت�ستعمل يف  التي  النحا�ش  مادة  اأن  الريف كما  بيوت  اإىل 

ا�ستعمال بع�ش الأدوات النحا�سية يف املدن )كال�سدر النحا�سي( الذي ي�ستعمل 

لقلي و�سي احللويات او يو�سع على حامل معدين ويقدم عليه الطعام بال�سكل 

اأخرى  واأمثلة  النحا�ش،  �سدر  عن  بدل   الق�ش  طبق  الفالحون  فيه  ي�سع  الذي 

على الفخار انه منتج فالحي ومدين اأكرث منه يف البادية التي تف�سل النحا�ش 

لأنه يتحمل ال�سدمات والنقل ومواقدهم حجرية ولي�ست طينية واأدوات املاء 

اأداة ريفية للزيتون بينما جرن دق اللحمة احلجري  قرب جلدية وحجر الدردا�ش 

اأداة مدنية لتح�سري اأكلة الكبة، املزدهرة يف ريف ومدن ال�سمال الفل�سطيني 

وال�ساج املعدين اأداة للخبز يف البادية بالدرجة الأوىل بينما الطابون هو اأداة اخلبز 

املدينة تنتج خبزا يختلف يف �سكله وطعمه عن  الأوىل عند الفالحني وافران 

خبز الطابون لذا  دائما ي�ستهي الفالح اخلبز املدين وي�ستهي املدين خبز الطابون 

ول  وبالعك�ش  باملدين  الفالحي  اخلبز  بغم�ش  الفالح  ويقولون:-  النا�ش  ويتندر 

�سناعة  اليوم  ال�ساج  هو خرب  وها  ال�ساج  على  يخبز  ل  الفالح  اأن  هذا  يعني 

وي�ستعمل يف حت�سري  )املن�سف(  اأكلة   لتح�سري  املدن  �سوارع  تتم يف  مدنية  

ال�سطائر و�سعره اأغلى من اأي خبز. )ومل يفت اإحدى الن�ساء الفل�سطينيات اأن 

تعمل على حت�سري خبز ال�ساج الطازج يف اأحد مطاعم ال�سمك يف اأبو طبي يف 

ال�رشاك( ويف منطقتنا  )خبز  ال�ساج  اأ�سماء خبز  ومن  العربية(،  الإمارات  دولة 

القد�ش وبيت حلم ي�سمى خبز الفرا�سح والواحدة ت�سمى فر�سوحة.

 ويف املدن اقرتن ا�سم العائلة باملهنة واحلرفة فهناك عائلة الفاخوري والنّحا�ش 

والقّزاز والنّجار واحلّداد والطحان.  
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األدوات الطينية

من  املكونة  حتتاجها  التي  الأدوات  الطني  مادة  من  الريفية  املراأة  �سّنعت 

اأو التنب الناعم ويف  ال�سل�سال الأبي�ش امل�سمى )باحلوار( واملخلوط ) بالفّروح( 

جميع اأنحاء الريف الفل�سطيني كانت ت�سنع الأدوات الطينية التالية:- 

الخوابي: 

ومفردها خابية وهي كاخلزانة حلفظ احلبوب والفواكه املجففة ولها باب علوي 

وا�سع وفتحته �سفلية تغلق بعد اإخراج املواد منها. واخلوابي اأحجام خمتلفة 

وميكن اأن تكون خابية كبرية مق�سمة اإىل عدة اأحجام من ميزات اخلابية اأنها ل 

تتاأثر باحلرارة اخلارجية وهذا عامل م�ساعد على حفظ املواد اأو احلبوب املخزنة 

فيها.

الكانون والموقد: 

وهي اأدوات طينية حلفظ النار واإ�سعالها  اإما للتدفئة �ستاءً اأو للطبخ على مدار 

العام.

قحف الطابون: 

وهو اآنية دائرية وا�سعة من اجلهة ال�سفلية التي ترتكز على الأر�ش ويف الأعلى 

يوجد فتحة اأخرى بحجم رغيف اخلبز ويثبت هذا الإناء يف حفرة ويغطي بغطاء 

ويحاط الطابون بالنار ويتم خبز العجني الذي يو�سع فوق )الر�سف( وهي قطع 

حجارة ت�سخن وت�ساعد يف اإن�ساج اخلبز وي�ستعمل اأي�ساً لل�سوي والطبخ.

قاعدة طينية ملجر�سة حجرية كي ي�سهل جمع احلبوب املجرو�سة من حو�سها 

ويف نف�ش الطينة يتم متلي�ش و�سقل جدران ال�سقيفة اأو بيوت الدب�ش والطني 

ي�ساعد  والتي  الطينة  اإعداد  لعمليات  وامللونة  النادرة  ال�سور  يف  يظهر  كما 

)احلورة(  ت�سمي  واأرا�سي  اأماكن  وهناك  واإعدادها  وحت�سريها  نقلها  يف  الرجل 

واأخرى ت�سمي )مطينة( ن�سبة اإىل تربتها ال�ساحلة لهذه الأعمال.
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أواني من الفخار المشوي:-

القدرة:

وهي وعاء للطبخ اليومي مفلطحة ال�سكل ولها اأذنان على جانبي الفوهة 

الهشة:

 وهي اجلرة الكبرية وتكون اأكرب من الزير ومن اأدوات املاء اأي�ساً اجلرة اأو الع�سلية 

وال�رشبة والإبريق )و�سحن مر�ش اللنب( و�سحن �سكب الطبيخ كلها من الفخار.

ال�سائع  ال�سم  وهذا  املرمعون(  )قور  ي�سميه  والبع�ش  املفتول  “قصيرية”  أو  القور”   “

واإبريق  البيت  له  “�سوت  املدبرة  املراأة  يف  ويقال  للزيت  اأواين  وهناك  للمفتول. 

للنب واحلليب  القطو�سة والقعقور”  اأ�سماء الأواين”  وهو من الفخار من  زيت” 

وال�سمن وكانت تغطى بقطعة قما�ش قطنية. وقد وعيت �سناعة الفخار يف 

قرية نحالني يف اخلم�سينات حيث كانت الن�ساء ت�سوقه يف قريتنا القريبة منها، 

و�سناعة الفخار يف الزمن احلا�رش تخ�ش الرجل بينما كانت يف املا�سي تخ�ش 

املراأة. 

اإن �سناعة الفخار من اأقدم ال�سناعات ورافقت حياة الإن�سان عرب الزمان والع�سور 

املختلفة وهي و�سيلة من و�سائل معرفة ودرا�سة ح�سارات الأمم ال�سابقة ويف 

املتاحف الأثرية اأوان فخارية تروي تاريخ اأ�سحابها. فقد وجدت �سناعة الفخار 

يف فل�سطني من 6000 �سنة قبل امليالد واقت�رشت على الت�سكيل باليد وبعد 

3000 �سنة بداأ احلريف با�ستعمال الدولب وتطورت ال�سناعة من حيث ال�سكل 

والنق�ش والزخرفة ... الخ. حتى دخلت الكهرباء يف عملية ال�سي.

 وما يعنينا يف هذا البحث اأن اأواين الفخار يف العامل كله هي اأكرث الأواين �سالمة 

و�سحة للطبخ اأو الأكل وال�رشاب وجميع ا�ستعمالته اآمنه ومف�سلة لأنها ل 

الطعام لذا حتفظ  املادة يف  والبندورة ول تتحلل  تتفاعل مع احلوام�ش كاللنب 
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فيها الأطعمة املختلفة كاخلل احلام�ش والدب�ش احللو والزيت وال�سمن..... الخ. 

ويقول النا�ش اأن طبيخ القدرة على نار احلطب لذيذ والفخار �سهل التنظيف 

“بغ�سلها  اإىل عناية خا�سة كاملعادن فتقول املراأة يف املثل ال�سعبي  ل يحتاج 

بريقي اأح�سن ما يكفيها�ش اإبريقي” اأي تنظيفها حال تفريغها وبقليل من املاء 

خا�سة يف )العزب(. ولكن خطر الك�رش تتعر�ش له اأواين الفخار ب�سهولة فيقال: 

“ لول الكا�سورة ما عمرت الفاخورة” ول تزال �سورة بائع القدور القادم من قرية 

ياأتي يف اخلم�سينيات يطوف  ذاكرتي حيث كان  القد�ش يف  اجليب �سمال غرب 

راأي  القدور على ظهر حماره بطريقة حتول دون تك�رشها على  القرى وقد رتب 

املثل )فخار يك�رش بع�سه( رغم تقليب الن�ساء للب�ساعة لتقرر ما ت�سرتيه من 

حيث احلجم واجلودة. فكانت ت�رشب باأ�سابعها حول الآنية لتتاأكد من �سالمتها 

وجودة �سناعتها، وي�سدر �سدًى لهذه ال�رشبة على الفخار.   

أواني وأدوات نحاسية:

يف الريف والبادية واملدينة ويف ال�رشق والعامل العربي والإ�سالمي تزدهر �سناعة 

اأواين واأدوات نحا�سية خا�سة للطبخ لأنها تعمر طويالً وميكن اأن تتوافر باأحجام 

والأكل  ال�ساحات  يف  )الِقرى(  ولطبخ  التكايا  يف  ل�ستعمالتها  تكفي  كبرية 

اجلماعي حتى الأحجام والأ�سكال تت�ساوى فالد�ست موجود يف دم�سق والهند 

اأهل  ي�ستغني  ول  التكوين.  نف�ش  على  والقد�ش  واخلليج  وماليزيا  واأندوني�سا 

الريف عن هذه الأواين والأدوات �سواء للطبخ اأو التقدمي فنهم يحتاجون اإليها 

يف ال�سناعات الغذائية كالدب�ش والعنبية وال�سمن البلدي ولكن ثمنها غايل 

امل�سايخ  فيمتلكها  املادية  باحلالة  النحا�ش  اأواين  اقت�ساد  يرتبط  لذا  ن�سبيا 

والوجهاء والأغنياء ويف العادة اإن هذه الأواين تعار وت�ستعار دون اأدين حرج. وذلك 
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من اأوجه احلياة اجلماعية والتعاونية بني النا�ش ومت�سيا مع روح الإ�سالم الداعية 

�سورة  يف  تعاىل  قال  وال�سح  البخل  ونبذ  الطعام  واإطعام  والكرم  التعاون  اإىل 

يراءون  هم  الذين  �ساهون،  �سالتهم  علن  هم  الذين  للم�سلني  “فويل  املاعون 

ومينعون املاعون” �سدق اهلل العظيم.

والنحا�ش معدن غايل الثمني و�سعره حمفوظ لذا يعترب وجوده ثروة، ومن ميزات 

الطبخ يف النحا�ش اأف�سل ب�سبب �سمك جدار الآنية، فال تن�سعط فيه الأطعمة 

ب�سهولة  الطعام  ان�ساج  على  ت�ساعد  كامنة  حرارة  فيه  تبقى  بالعك�ش  بل 

وب�سكل اأف�سل، وامليزة الثانية اأنه يحتمل حتريك الطعام بقوة باملغارف خا�سة 

الطعام الذي يلزمه حتريك عنيف كما يف طبخ اجلري�سة )الع�سيدة( ويف طبيخ 

العنبية اأو العنب الطبيخ وباللهجة اخلليلية )العنطبيخ( النحا�ش نوعان منه 

حتتاج  ولكنها  احلرارة  تتحمل  التي  ال�سلبة  املعادن  من  وهو  والأ�سفر  الأحمر 

اإىل عناية دائمة واملحافظة على نظافتها وجفافها لئال تتاأك�سد وتتكون مادة 

خ�رشاء �سامة �سهلة الذوبان يف املاء ت�سمى )جنزاراً( وقد حر�ست الن�ساء على 

فركها بال�سكن لإزالة اأثار الدهن اأو ما يعلق بها ولتلميعها ثم يتم جتفيفها 

حتت اأ�سعة ال�سم�ش.

النحا�ش  لوجود  املرافقة  بالق�سدير  النحا�ش  طلي  اأو  التبيي�ش  مهنة  وهناك 

عالوة  املهمة  بهذه  ويقوم  والبادية  الريف  يطوف  املبي�ش  وكان  وا�ستعمالته 

القادمني من  املبي�سني  وكانت جمموعات من  املدينة،  املقيم يف  املبي�ش  على 

م�رش تنت�رش يف البوادي والريف وتقوم بهذه املهمة قبل عام 1948. 
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أواني مصنوعة من النحاس األحمر:

• احللة: وهي اأكرب وعاء نحا�سي للطبخ وفوهتها مفتوحة فتحة وا�سعة.	

• وله 	 هرمي  و�سكله  عدة  احجام  وهو  قاعدتة  من  اأ�سيق  وفوهته  الد�ست 

اذنان حتى ي�سهل رفعة.

• طناجر خمتلفة الحجام مع غطاء حمكم وهذه الطناجر ل بد من وجود 	

واحدة اأو اأكرث يف كل بيت.

• الإطار الوا�سع املحيط 	 املن�سف: وعاء وا�سع له قاعدة دائرية ويرتفع قليالً 

بالدائرة وهي اأواين للجود والكرم وال�سيافة. 

• امل�سايف: خمتلفة الأحجام  وال�سواين- جلن الغ�سيل.	

• اأواين النحا�ش الأ�سفر: واهم الأواين هو اأباريق القهوة ودلت القهوة و�سواين 	

التقدمي ومنقل النحا�ش ووجودها يف ال�ساحات اأكرث من البيوت لأن القهوة 

م�رشوب الرجال وغالباً الن�ساء ي�رشبن ال�ساي يف البيوت.

• �سائعة 	 وهي  حديدية  واآوين  وتوتيا  الأملنيوم  اأواين  اأخرى:  معدنية  اأواين 

ال�ستعمال ومنها ما هو للطبخ اأو التقدمي و�سعرها اأرخ�ش من النحا�ش. 

حلت اأواين الأملنيوم مكان النحا�ش فرتة من الزمن اإل اأن معدن )ال�ستانل�ش 

اأو احلديد الذي ل ي�سداأ لأنه ي�ساف له معادي اأخرى  �ستيل( وهو ال�سلب 

الأواين  هذه  على  يف�سل  وثقيل  لمع  معدن  وهو  والكروم  النيكل  مثل 

املعدنية من ناحية �سحية يف الطهي وال�ستعمالت املختلفة رغم غالء 

�سعره عن الأملينيوم، وقد تزودت بيوت الفالحات باأواين الأملنيوم كبرية احلجم 

الغربية  ال�سفة  على  غزة  فتحت  اأن  بعد  ومنا�سف  وم�سايف  طناجر  من 

انت�رش  الثمن  رخي�ش  ولأنه  لالأملنيوم،  م�سنع  هناك  كان  حيث   1967 عام 
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اأو  انحالل  يح�سل  اأنه  �سيئاته  من  لكن  كبري  �سعبي  ب�سكل  ا�ستعماله 

كالبندورة  احلوام�ش  خا�سة  الغذاء  اإىل  الأملنيوم  لذرات  ب�سهولة  ت�رشب 

واللنب.   

• اأواين من احلديد: املقايل الوا�سعة خا�سة لقلي الزلبية والأم�ساط.	

• حمما�سة القهوة: ويلفظها النحا�ش )حمما�سة( ولها ذراع طويلة للتحريك 	

• اأثناء جتوالهم 	 النَّْور الذين كانوا ي�سنعونها  اإىل  ال�سكاكني النورية ن�سبة 

واإعدادهم لأدوات الزراعة واإ�سالحها. 

• مع 	 مثبتة  تكون  ما  غالباً  املعدن  من  عبارة عن حلقة   والكالب:  اخلطاف 

الب يعلق عليه اللحم اأو الذبيحة  البناء يف اجلدار وال�سقف ويت�سل بها الِكّ

اأو ما �سابه كما هو عند اللحام.  

• املقوار املعدين وله يد خ�سبية وهو لنقل اخل�رش الكو�سا، والباذجنان وغريها 	

لعمل املح�سي.

أواني من الزجاج

امل�سابيح  هو  الفالحني  ا�ستعمالت  يف  الزجاج  من  م�سنوعاً  كان  ما  اأهم 

الزجاج  من  )ال�سي�سة(  امل�ستعملة  الفتيلة  ويغطي  الفتيلة  ذات  الزجاجية 

اأي�ساً وت�سنع يف اخلليل اليوم ولكن حتفاً فنية مدهونة ومزرك�سة. 

ومن الأواين الزجاجية القدمية )الداميجان( ولها ا�سم اآخر )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 اأو الألفية قف�ش 

الغامق  اللون  ويف�سل  ال�سدمات  من  يحميها  كي  بالق�ش  مفرو�ش  حديدي 

منها فهو منا�سب للزيت اأكرث من الأبي�ش ال�سفاف والذي كان ي�ستعمل حلفظ 

النبيذ عند امل�سيحيني.
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وهناك جمموعة من �سناعات الزجاج كالقناين واملرطبانات والأباريق والكا�سات.

الرمل(  من  نوع  )وهي  ال�سلكا  مادة  توفر  اأ�سا�ش  على  الزجاج  �سناعة  وتقوم 

املوجودة يف رمال بوادينا وخا�سة بادية التعامرة ما بني بيت حلم واأريحا.

أواني من الخشب

• املغارف واملالعق اخل�سبية وهى منا�سبة لالآنية الفخارية خا�سة.	

• اأخ�ساب 	 من  وي�سنع  ومقعر  وجموف  دائري  خ�سبي  وعاء  وهي  الباطية   

هو  وما  حجماً  اأكرب  وهي  حميطها  على  حافة  ولها  )البلوط(  ال�سنديان 

وهي  هنابة  ي�سمى  الكرمية  من  الأ�سغر  واحلجم  كرمية  ي�سمى  اأ�سغر 

اأوعية لعجن العجني وحفظ اخلبز ول�سكب الطعام خا�سة الفتات. 

• وكان 	 القهوة  جرن  اأو  القهوة  مهبا�ش  ثم  عدة  باأحجام  اخل�سبي  الهاون 

يتفنن من يعد القهوة ب�رشب املهبا�ش يف اجلرن واإخراج اأنغام جميلة تطرب 

اجلال�سني.

• ال�سوبك او املرق وي�ستعمل لرق العجني. 	

• لتناول 	 الأ�رشة  اأفراد  حولها  يتحلق  الأرجل  ق�سرية  طاولة  وهي  الطبلية 

جانبهم  اإىل  جتل�ش  كما  امل�سباح  �سوء  على  الليل  يف  للدار�سة  الطعام 

يقطع  طولية  خ�سبية  �سينية  هي  الطبلية  املدن  )ويف  املطرزات  الن�ساء 

عليها العجني وينقل عليها اخلبز والكعك للبيع وت�ستعمل الطبلية يف 

البيوت املدنية لتناول الطعام بينما ت�ستعمل اأطباق الق�ش يف القرى(.  

• لوحة الفرم وخا�سة لت�رشيح الر�ستة بعد رقها وت�سفيطها طولياً وتقطيع 	

اللحم وغالباً ما يخ�س�سون قطعة من �ساق �سجرة لتقطيع الذبائح اإذا 

كانوا من مربي املوا�سي والأغنام.
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أواني الجلد:

• اأدوات اللنب: مثل ال�سقاء اأو ال�سكوة وال�رشاع وهو من جلود املاعز بعد اإزالة 	

ثم  ال�سعر  نزع  في�سهل  اأيام  ثالثة  ملدة  بالرماد  يغمر  اأن  بعد  عنه  ال�سعر 

يك�سط ب�سكني ويدبغ بدباغ ياأخذونه من ق�رش جذور �سجر البلوط. وال�سقا 

ي�ستعمل خل�ش اللنب الرائب وف�سل الزبدة عنه وي�سمى اللنب بعد اخل�ش 

)باملخي�ش(. 

• الغربال: وي�سنع من جلود البقر وكان الّنْور يبيعون الغرابيل وا�ستعمالته 	

يف تنقية احلبوب كثرية وكما اأن اجللد يبطن به الفالحون اأواين الق�ش التي 

تو�سع فيها اخل�رش والفواكه ليزيدها متانة.  

أواني الحجارة:

• امل�سحذ 	 اأو  امل�سن  حجر  وهناك  البازلت  حجر  من  املجر�سة  اأو  الطاحونة 

وي�سمى )حجر املية(

• وحجر الدردا�ش وهو دائري وله حو�ش �سخري وهو لفرم الزيتون الذي ي�سنع 	

منه الزيت اأول املو�سم بكميات قليلة وي�سمى زيت )طفاح( وهو زيت عايل 

اجلودة وطعمه مميز.

أواني من القش:

• اأبدعت الن�ساء يف ن�سيج الق�ش وتطريزه بالألوان ومن هذه الأدوات:	

• املنقلة اأو اأطباق الق�ش املزخرفة اأو ال�سادة بلون الق�ش. وهناك القدح ي�سبه 	

ال�سل وكانت الأم ت�سع مولدوها حديث الولدة يف القدح ك�رشير. 

• وهناك م�سغولت عدة باأحجام وت�سكيالت خمتلفة واأ�سماء منوعة مثل 	

فيه  وتو�سع  اخلبز  عند  ي�ستعمل  الق�ش  من  مبثابة �سحن  وهي  )القبعة( 

اخلمرية والطحني الذي ين�رش على وجه العجني كي ي�سهل تقطيعه وهناك 
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اجلونة وتختلف اأ�سماء القطع املن�سوجة من الق�ش من منطقة اإىل اأخرى. 

• التي ت�سنع من 	 والقرطلة(  )القرطل  اأي�ساً  وت�سمى  وال�سالل  ال�سالت  ثم 

فروع الأ�سجار الطويلة الرفيعة بعد اإزالة ما عليها من اأوراق ويكون عادة يف 

�سهر متوز حيث يجتمع اأغ�سان العليق والتفاح والزيتون وتنقع باملاء وعادة 

يقوم بن�سجها رجل بينما ق�ش القمح تن�سجه املراأة. 

• املاء 	 من  واجلنب  اللنب  لت�سفية  )خريطة(  القطن  واأكيا�ش  اخلي�ش  اأكيا�ش 

ولو�سع احلاجيات هذه الأواين والأدوات املنزلية التي تتواجد يف بيوت الفالحني.
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المنزلية  اليدوية  والحرف  والصناعات  واألدوات  صور لألثاث 
واالجتماعية  الثقافية  المعاني  لتوضيح  للبحث  المرافقة 
والمناسبات واالستعماالت لهذه الثقافة )المادية( المميزة.

الداخل اإعداد الطينة      من  اجلدران  ومتلي�ش  البيت  �سقل 
بالطينة

�سناعة قحف الطابوناللم�سات النهائية يف �سناعة اخلابية 

�سناعة داير املجر�سة احلجرية 



250

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

هذه جمموعة ال�سور لل�سيدة املرحومة ام حممد من قرية حو�سان واملتزوجة يف 

بادية الظاهرية يف اخلليل ووالدتها من قريتي بتري وقد و�سلتني هذه ال�سور عام 

1972 وكنت حينها اأدر�ش مادة العلوم العامة للمرحلة البتدائية والإعدادية. 

صناعة السالل والقرطلة 

صناعة القش وتطريزه 

وحماية  م�رشوع  ن�رشة  ال�سورة  م�سدر 
التقليدية  وال�سناعات  احلرف  وتطوير 
 2008 الثقافة  وزارة  عن  وال�سادرة 

�سفحة 13. 

لعام  القد�ش  جريدة  ال�سورة  هذه  م�سدر 
ال�سالل  من  النوع  هذا  اأن  لحظ   2010
بيئتها وهي مناطق  من عيدان متوفرة يف 
والزيتون  التفاح  اأ�سجار  فيها  جبلية 

والعليق والرمت.

انعا�ش  جمعية  رزنامة  ال�سورة  م�سدر 
الأ�رشة 2010
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صناعة الحصر 

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

م�سدر ال�سورة من جمموعة �سور املرحوم 
ح�سن م�سطفى 

ي�سنعن  لجئات  لن�ساء  ال�سورة  وهذه 
يف  اأريحا   – جرب  عقبة  خميم  يف  احل�رش 

اخلم�سينيات

على  يجل�ش  الن�ساء  من  جمموعة 
�سنة  عربية(  )جل�سة  والفر�سات  الب�ساط 
الأغنية  م�سح  بعملية  للقيام   1994
املهبا�ش  ال�سورة  يف  ويظهر  الفل�سطينية 
والباريق  القهوة  ودلت  للقهوة  اخل�سبي 
امل�سافة  اأو  ال�ساحة  اأدوات  من  وهي 

الرجالية.
نادية  �سور  جمموعة  ال�سورة  م�سدر 

البطمة

وال�ستان  املخمل  من  طفل  حلاف  �سورة 
ويزيد  والتيج(  )النول  احل�سو  بغرزة  مطرز 
عمره عن قرن من الزمان وهذا حلاف والدي 
طفل  وهو  م�سطفى(  ح�سن  )املرحوم 
�سغري. وعمر هذا اللحاف 96 �سنة، وكانت 

له و�سادة لنف�ش املادة والتطريز.
نادية  �سور  جمموعة  من  ال�سورة  م�سدر 

البطمة   
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صناعة الخبز وأدواته 

     

الأواعي  رك�سة  اأو  احلوايج(  )معزل  �سورة 
الفرا�ش  لطي  ي�ستخدم  حيث  املطوى  اأو 
ظهره  ي�ستغل  واأي�سا  وحفظه  وترتيبه 

حلفظ الفر�سات كما يف ال�سورة. 

يف  املنوعة  التقليدية  لالأدوات  بيع  حمل 
– 1930 وتظهر فيه كافة  القد�ش  مدينة 
يدوياً  امل�سنعة  واحلاجيات  والأواين  الأدوات 
بيئاتهم  يف  الفل�سطينيون  وي�ستعملها 
من  البيئات  متعددة  الأدوات  وهذه  الثالث 
الن�سيج  واأ�سلوب  اخلام  املواد  حيث م�سدر 
من  امل�سنعة  ال�سالل  املثال  �سبيل  على 
زراعة  مناطق  م�سدرها  النخل  �سعف 

النخل مثل اأريحا وغزة. 
مرجعية ال�سورة رزنامة وكالة الغوث لعام 

2008

للطابون  ووا�سح  حقيقي  م�سهد 
وا�ستعماله وكذلك طبق الق�ش )املنقلة(

م�سدر ال�سورة جريدة القد�ش 2009
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األفران والمواقد المعدنية

�سناعة �سعبية وحملية تواكب الزمن وهي اإبداع �ساير التغيري وواجه الظروف 

اأنها ابتكار لبدائل عملية ت�سدها احلاجة التي تقت�سي ا�ستمرار حياة  كما 

ال�سعب والتوا�سل بني الأجيال وال�سمود خا�سة يف ظروف الحتالل واحل�سار 

والنتفا�سات وهي تعمل على اأنواع الطاقة املختلفة من كاز وغاز وكهرباء 

ولكن اأهمها موقد وفرن احلطب ملا لها من ميزات  

ونواجت  واجلفت  احلطب  من  طبيعي  وقودها  اأن  هذه  احلطب  �سوبة  وميزات 

املنزل  خارج  يتم  الدخان  وت�رشيف  البيئة  تلوث  ل  ونظيفة  اأمنة  الحرتاق 

متعددة ال�ستعمالت فهي موقد للطبخ واخلبز والتدفئة وت�سخني املاء حيث 

طورت لرتفع املاء ال�ساخن يف خزاٍن خا�ش وميكن ا�ستعمالها يف غرفة املعي�سة 

ال�سعبية كما يف ال�سكل اإذا كان يف البيت اأ�رشة ممتدة وكبرية حيث يق�سون 

اأيام ال�ستاء حولها. وتعترب اقت�سادية ملن يوفر احلطب حملياً ويعي�ش اأ�سلوب 

احلياة التقلدية.

نادية  �سور  جمموعة  من  ال�سورة  م�سدر 
البطمة
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األدوات المعدنية في المطبخ الفلسطيني 

واملعدنية  احلديدية  واملقايل  النحا�ش 
اأواين  اأي�ساً  ال�سورة  وتظهر  والطناجر 
اليدوية  )الطاحونة(  واملجر�سة  الفخار 
ويعلوها  الزاوية،  يف  الطينية  واخلابية 
الغربال املعلق على احلائط وم�سدر ال�سورة 
 - القدمي  التلحمي  البيت  متحف  مطبخ 
جمعية الحتاد الن�سائي العربي – بيت حلم

على  النحا�ش  ملنا�سف  وا�سحة  �سورة  هنا 
اإىل  واملتجهات  املغنيات  ال�سبايا  روؤو�ش 
ال�ساحة يحملن القرى وهو عبارة عن الفت 
وقطع  بالأرز  واملغطى  واللنب  اللحم  مبرق 
ا�سمه  املقرتن  املن�سف  وي�سمى  اللحم 
يف  واجلود  الكرم  طبق  وهو  الآنية  با�سم 

البادية والريف والآن املدن. 

من  ال�سور  م�سدر  واحلديد.  الأملنيوم  من  اأواين  يف  الزلبية  وقلي  اإعداد 
جمموعة �سور نادية البطمة
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املعدنية  الأواين  من  املقوار  �سورة 
�سورة  وهذه  اخل�رش  لنقر  امل�ستعملة 
بتري  قريبة  به  وامل�ستهرة  البتريي  الباذجنان 
اخل�رش  باإنتاج  ت�ستهر  الينابيع  ذات  والقرى 
طبخها.  وتنوع  باإتقان  ت�ستهر  وكذلك 
ينتج  املواد فمن  باقي  وين�سحب هذا على 
اأكلة  وعمل  الربغل  �سناعة  يتقن  القمح 

الكبة اأكرث من غريه.

هاون نحا�سي 

�سورة تظهر الطبلية يف الو�سط ويعلوها 
)م�سدر  فخارية  واأواين  اخل�سبية  الهنابة 
ال�سورة من متحف بيتنا التلحمي القدمي/ 

جمعية الحتاد الن�سائي العربي(
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أواني الماء نقلها وحفظها واستعمالها 

اجلرار        ال�رشبة 

�سبايا من قرية بتري يحملن اجلرار الفخارية بتوازن و خفة وينقلن املاء على روؤو�سهن يف هدفة اأبو زيد 
اليون�سكو  �سورته  وثائقي  �سينمائي  فلم  �سور  اإحدى  ال�سورة  وهذه  القرية  �سوارع  اأزقة  اإعمار  قبل 
اأ�سبحت هذه  يف اخلم�سينات لتوثيق عملية النهو�ش يف املجتمع املحلي الرائدة كيف كانت وكيف 
الطريق خلوي يو�سل اإىل اجلنان ول تزال على حالها اأما القرية فقد عرفت القرية التي ل مي�سي الدجاج 
فيها اإل على ال�سفلت واأنها القرية التي ل  يعرف اأهلها املحاكم ال�رشبة الفخارية وطريقة ا�ستعمالها 
ال�سحيح متثلها الفتاة يف هذه ال�سورة يف اخلم�سينيات، وحتيط بها زميالتها الطالبات ويبدو عليهن 

الده�سة وكانت القرية يف هذه ال�سورة يف حالة احتفال  ومهرجان عام 1954. 
وم�سدر ال�سورتان من جمموعة �سور  املرحوم ح�سن م�سطفى

ويف مراحل لحقة منذ اأواخر ال�ستينيات اأ�سبحت اأوانياملاء معدنية وبال�ستيكية كما يف ال�سورة
 )من جمموعة �سور نادية البطمة(

وت�ستعملها  اجللدية  القربة  املاء  اأواين  من 
وبهذا  الظهر  على  املاء  لنقل  البدويات 
هو  ال�سورة  وم�سدر  القربة.  يف  ال�سكل 
ورئي�ش   1947 عام  ال�سادرة  القافلة  جملة 

حتريرها املرحوم ح�سن م�سطفى.
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أدوات االستحمام 

أدوات الطبخ الجماعي 

أثاث المنزل 

تظهر ال�سورة اللجن املعدين من احلديد اأو 
النحا�ش لال�ستحمام والغ�سيل. 

احللة والد�ست اأدوات نحا�سية تعلو املواقد 
ال�سعبي  اجلماعي  الطعام  فيها  ويطبخ 
واملالحظ اأن الرجال يعدون الطعام اجلماعي 
لعتبارهم  وهذا  )احلاكورة(  املنزل  خارج  يف 
النار  كاإ�سعال  املراأة  على  �ساق  عمل  اأنه 
والقرتاب من حرارتها بينما تقوم املراأة مبر�ش 
وكانوا  الداخل  يف  اجلري�سة  وجر�ش  اللنب 
اأما  ي�سلقون الأرز وي�سفونه من املاء الزائد 
اليوم فتعد الن�ساء الأرز يف املطابخ بطريقة 

التقدير ولي�ش ال�سلق

خزائن  فيها  تظهر  قدمية  لغرفة  �سورة 
)ال�سيخ  جدي  بيت  يف  غرفة  وهي  احلائط، 
ولد  الذي  بتري،  قرية  ح�سن(  م�سطفى 
ح�سن  املرحوم  اأبي  فيه  وتويف  وعا�ش 
يف  وتظهر  اأخي  الآن  وي�سكنه  م�سطفى 
82 عام  العمر  البالغة من  ال�سورة والدتي 
وما زالت قارئة ومطلعة ومتابعة للثقافة 
املكتبة  من  جزء  ال�سورة  يف  تظهر  حيث 
املا�سي  ال�سيف  ال�سورة  هذه  واأخذت 
واأثاث  البيت،  عن  طويل  غياب  بعد   2010

هذا البيت متوارث منذ اأربعة اأجيال
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صندوق العروس 

خزائن احلائط مع الفرا�ش يف زاوية لبيت قدمي 

للحاجة حليمة عمرها 99 عام ل تزال على قيد احلياة و�سندوقها هذا يحتوي على حاجيتها حتى الآن 
ويف جدار ال�سندوق فتحة كان يحفظ فيها قناين �سغرية اأو اأ�سياء.

�سورة جلرة الزيت يقول املثل ال�سعبي )ايل 
امه يف البيت ايده يف جرة الزيت(. 

)وخلي الزيت يف جراره تاجتي ا�سعاره(
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األدوات الحجرية المنزلية 

وهو  بعد  وما  اخلم�سينات  يف  لالنارة  ا�ستعمل  الذي  )اللوك�ش(  ويظهر  املعدين  الطفل  �رشير  �سورة 
م�ستورد من ال�سني هذه ال�سور من جمموعة �سور نادية البطمة 1979

�سخري  حو�ش  يف  الدائري  الدردا�ش  حجر 
بحركة  الزيتون  ويطحن  ويفرم  يدر�ش 
ل�ستخراج  الدائري  احلجر  من  مكوكية 

الزيت بكميات حمدودة

الربغل  يدق  حيث  احلجري  القبة  جرن 
واللحمة وت�ستهر به املناطق ال�سمالية يف 

فل�سطني من ريف ومدن
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مقدمة:

“على اأر�ش فل�سطني، وُلد ال�سعب العربّي الفل�سطينّي. منا وتطّور واأبدع وجوده 

الإن�سايّن عرب عالقة ع�سوية، ل انف�سام فيها ول انقطاع بني ال�سعب والأر�ش 

هويّته  فل�سطني  �سعب  �ساغ  والزمان،  املكان  يف  امللحمّي  بالثبات   .. والتاريخ 

ن�ش  )من  املعجزة..”  م�ستوى  اإىل  عنها  الدفاع  يف  ب�سموده  وارتقى  الوطنية، 

وثيقة ال�ستقالل(

هويّتها  لإن�ساء  ال�سعوب  متار�سها  التي  العملية  تلك  هو  احل�ساري  الرتاكم 

مواجهة  يف  عنها  والدفاع  الهوية  هذه  على  احلفاظ  ثّم  ومن  بها،  اخلا�سة 

الأخطار والقوى التي حتاول طم�سها اأو تغييبها اأو ت�سويهها، وكلما ازداد هذا 

الرتاكم وتعّمق كّماً ونوعاً ازداد تعّمقاً يف نفو�ش النا�ش و�ساهم بقّوة يف تكري�ش 

هويتهم وا�ستماتتهم يف الدفاع عنها.

من  العديدون  تناولها  بل  الأفكار،  من  بدعاً  لي�ست  احل�ساري  الرتاكم  وفكرة 

عن  حديثه  يف  يونغ  غو�ستاف  كارل  مقدمتهم  ويف  الن�سانيات،  يف  الباحثني 

اأن  تلبث  ما  تكوينات ذهنية  اإىل  الجتماعية  املفردات  الذاكرة اجلمعية، وحتّول 

تندمج يف التكوين النف�سي لالأفراد لت�سّكل لحقاً ما ي�سمى بالهويّة القومية 

اأو الوطنية ل�سعب من ال�سعوب.، مفهوم الرتاكم ل ي�سري اإىل عمليات جتميع 

اإىل  ي�سري  وثقافتها مبقدار ما  ال�سعوب  اليومية يف حياة  احلياة  كّمّية ملفردات 

وفل�سفتها  روؤيتها  تطّور  خالله  ومن  ال�سعوب  هذه  تعي�سه  الذي  التفاعل 

وعقائدها و�سلوكياتها وم�سهدها الجتماعي اخلارجي.

وال�سعب الفل�سطيني واحد من �سعوب الأر�ش التي عا�ست جتربتها احل�سارية 

وخا�ست ما ل ميكن تعداده من �رشاعات من اأجل الدفاع عن مكّوناته الثقافية 

وهويّته التي ت�سكلت عرب ال�سنني، ويف مقدمتها نقو�سه ورموز معتقداته التي 

خّلدها على ثياب ن�سائها.)اأنظر �سورة رقم 1(.
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وتُ�ستهدف  متتالية متالحقة  اعتداءات  اإىل  تتعّر�ش  التي  ال�سعوب  اأن  ونعرف 

بقائها  اأجل  من  ويقّدم  بب�سالة  عنها  ويدافع  الوطنية،  اأو  القومية  هويّتها 

اأغلى ما ميلك، يقوم يف ذات الوقت باإنتاج تو�سعات وامتدادات  واحلفاظ عليها 

كّمّية ملكّونات هذه الهويّة ويقوم بعملية جتذير نوعية ن�سطة لكل ما اأنتجه 

يف �سابق ن�ساأته ليكون ن�سغاً جلذوره املمتدة، وبالتايل متتلئ ذاكرته اجلمعية، 

دون  ليكون حاجزاً  ما�سيه  اجتذابه من  ما ميكنه  بكل  اليومية  ومتتلئ حياته 

ف�سل  عملية  اإىل  الأمر  به  ي�سل  بل  الزاحفة،  اجلديدة  احل�سارات  يف  ذوبانه 

معنوي بني م�ستجدات وجوده امل�ستحدث، ومكّونات ن�ساأته القدمية. فال�سعب 

الفل�سطيني على �سبيل املثال، ومثله كل ال�سعوب التي دخلها الإ�سالم فاحتاً، 

فظّلت  احل�ساري  تراثها  عن  تتخّل  مل  لكنها  واعتنقته،  اجلديد  بالدين  اآمنت 

واأن  خ�سو�ساً  اأبنائها،  واإبداعات  وعمارتها  فنونها  يف  تظهر  ال�سابقة  رموزها 

الدين اجلديد مل يقّدم لها يف هذا ال�ساأن ت�سّورات وا�سحة حتول دونها ودون ما 

كانت تعتنق وتوؤمن وتعرّب عنه يف هذه املجالت، فالإ�سالم مل يقّعد للعمارة يف 

بها،  امل�سلم لاللتزام  روؤية فل�سفية جمالية تدفع  يقّدم  الأوىل، ومل  ن�سو�سه 

واإمنا هي خطوط عامة ذات اأبعاد عقائدية ل تتدخل يف �سوؤون تلك ال�سعوب، ول 

تفر�ش عليها منطاً حمدداً. والباحث يف الفنون يف املنطقة العربية قبل الإ�سالم 

رموزهم  عن  يتخّلوا  ومل  الفنية  اأ�ساليبهم  يغرّيوا  مل  النا�ش  اأن  يرى  وبعده،  

التقليدية، وخ�سو�ساً اأن الإ�سالم دخل على تلك ال�سعوب وهي تتمتع بح�سور 

ح�ساري فّني متقّدم جداً عّما كان عليه الفاحتون القادمون من �سحراء اجلزيرة.

اأو  قليالً  يخرجوا  اأن  لالأفراد  تتيح  اأنظمة م�ستقْرة  تن�ساأ يف ظّل  احل�سارات  اإن 

كثرياً عن النظام اليومي املحاط باحلاجات القت�سادية والجتماعية ومينحهم 

هنا  ومن  الآفاق،  من  للمزيد  املتطلعة  الروحية  حاجاتهم  عن  التعبري  فر�سة 
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ولرمبا  الأخرى.  الثقافة  ومكّونات  والآداب  والفنون  والفل�سفات  الأديان  تظهر 

الناجمة عن  الإبداعات  يفعل ذلك، هذه  دائماً  ال�سيا�سي، وهو  النظام  يوّظف 

تلكم التطلعات، بل ويدفع بها اإىل املزيد من الرتقاء والتقّدم، قبل اأن ت�سبح 

تلك البدايات جزءاً من ثقافة ذات تطلعات تغيريية للنظام، وتتحّول من اأداة يف 

يد النظام اإىل اأداة لل�رشاع معه، وهذه �سّنة الوجود منذ اأن كان هناك وجود.

من  عن�رشاً  الرتاكم  هذا  مكّونات  وت�سبح  احل�ساري،  الرتاكم  دور  يظهر  وهنا 

داخليني  اأعداء  مواجهة  بل يف  اأعداء خارجيني،  مواجهة  ل يف  ال�رشاع،  عنا�رش 

لل�سيا�سيني  املحدودة  امل�سالح  زاوية  يف  الأّمة  مكّونات  ح�رش  اإىل  يهدفون 

ونظامهم.

اإن النقو�ش البدائية التي اكت�سفها العلماء يف الكهوف التي عا�ش فيها الإن�سان 

البحث عن  الن�سانية يف  املحاولة  الأوىل من  البدايات  اإىل  ت�سري  البدائي كانت 

اخللود وال�ستمرار والبقاء وتخليد الذات )قا�سم،8002، �ش6( �سواء بانت�سارها 

على احليوان وا�سطياده اأو بال�ستجابة لدواع معنوية روحية تعتلج يف الوجدان 

الن�ساين الداخلي فتن�ساأ اأ�ساطري وق�س�ش وحكايات من ن�سج خيالت النا�ش، 

فلم يكن اآنذاك اأي وظيفة ثقافية اجتماعية ميكن لها اأن تُ�سّجل قبل حدوث 

الب�رشي  التاريخ  يف  املتوا�سلة  التجربة  اأن�ساأته  الذي  الثقايف  املعريف  الرتاكم 

)انظر �سورة رقم 2(.

رحم  ن�ساأت يف  اإمنا  تراكمت لحقاً،  التي  التاريخية  املعرفة  اأن  املثري حقاً  ومن 

واإمنا  كّله،  التاريخ  حتمل  ل  فالأ�سطورة  واخليالت،  والق�س�ش  الأ�ساطري  تلكم 

التاريخية  النواة  هذه  حتمل  الغالب  ويف  �ش7(  )نف�سه،  تاريخية”  “نواة  حتمل 

الذات  عن  تعرّب  اأنها  كما  اأنتجتها،  التي  اجلماعة  وجدان  عن  تعرّب  تراكمات 

املنطلق  اجلماعة، ومن هذا  ل�سالح  تعوي�سياً  نف�سياً  ت�سّوراً  والهويّة، وحتمل 
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ميكن لنا اإدراك وتف�سري الكثري من الرموز التي توارثتها الأجيال يف خمتلف اأرجاء 

الأر�ش )نف�سه، �ش 9(.

الثياب: الضرورة والجمال

غاية  يف  م�ساألة  اإليها  واحلاجة  الثياب  بني  للعالقة  الن�سان  اكت�ساف  كان 

الأهمية، فهذا الكائن الذي بداأ ا�ستخدام دماغه يف البحث عن و�سائل جديدة 

تاريخ  القادمة،  حياته  �سياق  يف  تاريخني  بني  يف�سل  كان  احتياجاته  لق�ساء 

احلاجة وال�رشورة وتاريخ اجلمال، وبالتايل الرتقاء بالذائقة واحلوا�ش من مرحلة 

ال�ستمتاع  مرحلة  اإىل  حياته،  على  احلفاظ  مهّمة  ت�ستوجبها  التي  ال�رشورة 

بهذه احلياة، والتفاعل مه جمالياتها بعيداً عن احلاجة امللّحة وال�رشورة املنادية.

يف  اإحلاحاَ  الأقل  ال�رشورات  �سياق  يف  اجلمايل  تدّخل  يف  كانت  الأخرى  والنقلة 

حياته، فالوقاية من الربد وجتّنب احلّر  وطهو الطعام وبدء ظهور الر�سومات على 

ال�رشورات  وتخطي  اجلمالية  الن�سان  ذائقة  ارتقاء  يعني  كان  الكهوف  جدران 

الفيزيولوجية ملرحلة اأعلى.

واأخذ اجلمايل طريقه يف حياة الن�سان مع تطّور وجوده الجتماعي،  وت�سكلت يف 

الأثناء �سياقات جمالية لي�ش لها عالقة باحلاجات ال�رشورية املعروفة، وهو تطّور 

اإجنازه يف �سياق منّوه الذهني وازدياد عالقته بالطبيعة  نوعي ا�ستطاع الإن�سان 

ال�سنني  اآلف  اإن ع�رشات  وال�ستفادة من موجوداتها.  تغيريها  حوله وحماولته 

التي انق�ست على الوجود الإن�ساين قبل اأن يبداأ اكت�ساف اأول اأثر لالن�سان كانت 

هي الطريق غري املعّبدة التي فتحتها الأقدام املا�سية، لت�سل بعدها ويف قفزات 

نوعية اأخرى ملراحل متقّدمة غلب فيها اجلمايل يف بع�ش الأحيان على ال�رشورّي، 

بل وحتّول اجلمايل يف بع�ش الأحيان اإىل هدف بحّد ذاته.
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اأحد من الباحثني متى غطى الإن�سان يف بداياته املنطقة الو�سطى  مل يعرف 

من ج�سده، ول ملاذا اختار تلك املنطقة لتغطيتها، ولكن يبدو اأن فاعلية هذه 

اأن  يبدو  كما  مطلباً،  بها  والهتمام  حمايتها  من  جعلت  حياته  يف  املنطقة 

التجربة على  يعّمم  املجال جعلته  ما فعل يف هذا  بقيمة  الإن�سان  اإح�سا�ش 

اأجزاء اأخرى من ج�سده، وما هي اإل فرتة زمنية حتى غطى م�ساحات من ج�سده، 

ولأنه ي�ستخدم جلود احليوانات التي ي�سطادها، فاإن بع�ش مالب�سه اآنذاك كانت 

حتمل األوان تلك اجللود، فهو لبا�ش خمطط حني تكون مادته الأوىل من جلد حمار 

الوح�ش اأو الزرافة، وهو مرّقط اإن ا�ستخدم جلد فهد، وهو بنّي اأو رمادي اأو اأ�سود 

ح�سب احليوان الذي وقع بني يديه.

يف  التفكري  واأ�سبح  الب�رشية   التجمعات  ت�سّكل  بداأ  وحني  لحقة  مرحلة  يف 

�سوؤون احلياة جماعياً، كانت الفر�سة متاحة لتحّول النظرة لغطاء اجل�سد، ويف 

تلك املرحلة بداأ ي�ستخدم جدران كهفة لتقدمي روؤيته مر�سومة ملّونة.. ول �سّك 

اأنه مل يرتك مالب�سه بدون ر�سومات، حيث اعترب اأن انت�ساره على الثور ال�سخم 

اإمنا ميكن حدوثه بر�سمه له على جدران كهفه، وبالتايل فاإن ر�سمه ملثل هذه 

وجود  يعني  الثوب  الر�سم على  لأن  قيمة،  اأكرث  ثيابه م�ساألة  الت�سورات على 

ثيابهم  على  الر�سومات  اجلمع  عّمم  التقليد  من  وب�سيء  دائماً.  معه  الرقية 

كما فعلوا على جدران كهوفهم، وبهذه الطريقة تعارفوا اأكرث، فاأ�سبح اللبا�ش 

يتحّول  بل  �سخ�ش،  لكل  الفردية  احلالة  حدود  عند  يقف  ومل  جمعية،  �سمة 

اللبا�ش اإىل هويّة تعريفية للمجموعات الب�رشية املتناثرة يف الأر�ش.

ويف خ�سّم ال�رشاع ت�سكّلت املجموعات الب�رشية التي تتعارف مبا يزيّن مالب�سها، 

واأ�سبح اللبا�ش هويّة جماعية ل بّد من احلفاظ عليها وعلى اأ�سكالها ورموزها 
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اإىل  وبذا ي�سبح اللبا�ش من مقومات �سخ�سية املجموعة التي تتحّول لحقاً 

مالحمها  عليه  تنعك�ش  خا�ش،  بطابع  ليطبعها  غريها  عن  ميّيزها  فهو  اأّمة، 

ب�سكل  واحل�سارية  والعقائدية  والأخالقية  الجتماعية  خ�سائ�سها  ثّم  ومن 

عام. وي�سكل الإن�سان بعد ذلك عالقته بلبا�سه، ويفرت�ش الكثري من الأمور التي 

جتعل من هذه العالقة اأكرث من جمرد وظيفة جمالية، بْله عالقة حاجة �رشورية، 

وي�سبح اجلمايل هنا هو العن�رش الأهّم وتن�ساأ ثقافة ذات مالمح حمددة تتحدث 

عن اللبا�ش بكثري من التعّمق والتحليل. )بن حترية،2008، �ش 118(

واملتابع ملا تركته احل�سارات ال�سابقة يف فرتة النهو�ش الب�رشي، يرى مدى الوعي 

واألوانه  اللبا�ش  هذا  اأن  وكيف  جماعية،  هويّة  ب�سفته  اللبا�ش  قيمة  على 

ونقو�سه وطريقة تف�سيله وارتدائه تك�سف عن �سورة اجل�سد الجتماعي يف 

الوقت الذي تخّبئ فيه اجل�سد الفردّي وعيوبه )نف�سه، �ش118(

وتذكر روايات احلروب التي كانت ت�سّنها اجلماعات �سّد بع�سها الأخر، كيف اأن 

لأنه  املعركة،  كان جزءا من خمططات  للتمويه عليهم،  الآخرين  لبا�ش  ارتداء 

الفرد  وبذا ي�سبح  لبا�سهم،  بارتداء  بالآخرين وخداعهم  التماهي  ي�ساعدعلى 

العدّو كالآخرين من خالل ارتداء لبا�سهم..)نف�سه، �ش 119(

على  الأديان  وحترمي  منهم..  فهو  بقوم  ت�سّبه  من  املقولة:  جاءت  هنا  ومن 

اأتباعها من ارتداء مالب�ش الأقوام الآخرين، بل ورف�سها لأي مقاربة حر�ساً على 

ال�سخ�سية اجلماعية لالأمة ذات املوا�سفات املحددة.



268

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

يجمع  ب�رشي  جتّمع  لكل  املمّيزة  الهويّة  من  جزءا  اللبا�ش  اعترب  ميكن  هنا  من 

اأبناوؤه فيما بينهم موا�سفات اأخرى متّيزهم عن غريهم، وبالتايل فاإن املزيد من 

ووتو�سيع  الوطنية،  الهوية  مفهوم  تو�سيع  يعني  الأفراد  بني  التالقي  نقاط 

احلجم الدميوغرايف للتجّمع الب�رشي، لي�سبح موطن عن�رش من عنا�رش قّوة هذا 

التجّمع ومت�سكه. ومن هنا، اأي�ساً، ميكن اعتبار الرتاث الهويّة املميزة لكل �سعب 

من ال�سعوب، ب�سفته ي�سكل يف �سياق ن�سوء الأمم وتطّورها، الوجدان احل�ساري 

“وثيقة امتالك لالأر�ش التي تن�ساأ عليها املجموعة  القومي لتلك الأمة، وهي 

الب�رشية عرب التاريخ” )املزيّن،1968، �ش12 (.

تراثي  �سفاهي  ت�سجيل  للتاريخ هو  ال�سعبي  الت�سجيل  فاإن  ثانية  ناحية  من 

تزيد  الأو�ساع  متغرّيات  ومع  ومع كل جيل،  مّرة،  وهي يف كل  الأجيال  تناقلته 

اآنئٍذ،  الراهنة  الإن�سانية  اجلماعة  اأهداف  يخدم  مبا  م�سمونه  يف  وتعّدل  عليه 

وبالتايل فاإن اعتماد الروايات الالحقة للك�سف عن �سابقاتها ي�سع الباحث يف 

دّوامة معرفية وا�سطراب رمبا يبعده عن اأفكاره ال�سائبة. فاملوروثات ال�سعبية 

من  بهم  ميّر  فيما  اآرائهم  وعن  اليومية  حياتهم  يف  النا�ش  عن  تلقائي  تعبري 

اأحداث ميكن لكل �سخ�ش تف�سريها بطريقته ومن زاوية نظره اخلا�سة )قا�سم، 

2008، �ش 11(.

 ومن هنا ميكن اعتبار اأدوات الإن�سان الثقافية والروحية نتاجاً اجتماعياً ثقافياً 

توارثته الأجيال وتتابعت على تبنيه والنتماء اإليه، وتعديله كل حني بالزيادة اأو 

النتقا�ش مبا يتالءم مع احتياجاتها، لكن املجتمعات ل ميكن لها يف مرحلة من 

اأخالقية  كارثة  من  �ستعاين  حينئذ  لأنها  وتراثها،  اأ�ساطريها  تفقد  اأن  املراحل 

 ،2009 تعادل فقدان الإن�سان لروحه ح�سب ما يقول يونغ. )جمعية التجديد، 

�ش 24(
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الفلسطينيون: الشعب والحضارة والتراث

ت�سكل ال�سعب الفل�سطيني ون�ساأ على اأر�ش مل يعرف التاريخ له اأر�ساً غريها. 

عليها �سّكل هويته الوطنية واأن�ساأ تراثه وكتب تاريخه.

املناطق  بكل  مقارنة  حجمها  �سغر  رغم  متنوعة  طبيعة  ذات  الأر�ش  هذه 

املحيطة، واإذا اأخذنا اجلغرافيا القدمية دليالً فاإن حدود فل�سطني مل تكن معروفة 

2008، �ش  وحمددة، واإمنا هي �سوريا الطبيعية متتد عند بع�ش الباحثني )داود، 

حتى  كله،  العراق  بذلك  فت�سّم  ال�رشق،  يف  الإيرانية  اجلبال  �سل�سلة  من   )36

ال�سحراء  منت�سف  حتى  �سمالً  تركيا  منت�سف  ومن  غرباً،  ال�سوي�ش   قناة 

ع�رشين  من  لأكرث  متتد  ل  عنها  نتحدث  التي  فل�سطني  ولكن  جنوباً.  العربية 

ال�ستعمار  اأجندة  وفق  ال�ستعمارية  التفاقيات  حّددتها  مربع  كيلومرت  األف 

الفرن�سي الربيطاين يف اتفاقيات �سايك�ش بيكو..

تاريخها  كتابة  واأعادوا  اأبنائها  �سدور  يف  اإيقونة  اأ�سبحت  التي  املنطقة  وهي 

بني  من  ت�سيع  كانت  فقد  القدم   منذ  تراثها  ونب�سوا  رموزها  نطاق  وو�ّسعوا 

اأيديهم نتيجة حمتومة ملخطط ا�ستعماري كان يريدها راأ�ش حربة لن�ساطاته 

ال�ستعمارية يف املنطقة باإعطائها لتجّمع �سكايّن م�ستت حتت �سعار جتميع 

اليهود يف اأر�ش امليعاد. 

ورغم تعّر�سه املتوا�سل لنتهاكات تتعلق باأر�سه وجتّمعاته ال�سكانية وتداول 

يحافظ  اأن  ال�سعب  هذا  ا�ستطاع  فقد  تاريخه،  على  والحتاللت  احل�سارات 

ب�سالبة فّذة على مقّومات وجوده احل�ساري ودافع عنها حّد دمج القادم املحتل 

يف ح�سارة املكان وتراثه.

منذ فجر التاريخ كانت فل�سطني ماأهولة بالنا�ش، وكانت ذات عالقات قوية مع 

)الكنعانيني(  وكان م�سطلح  الكبرية،   موانئها  عرب  اأوروبا  اإىل  و�سولً  املحيط 

ي�سمل خليطاً من ال�سعوب ال�سامية والهند اأوروبية التي عا�ست يف املنطقة، 
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ومعنى الكلمة يف لغة النا�ش اآنذاك: الأرجوان، ما يوؤكد اأن كنعان لي�ش �ساللة 

ب�رشية ول هو عرق، ولذا فاإنه ي�سمل حتماً كل من كان باملنطقة من ال�سعوب.  

يف الع�رشالربونزي 0002 - 5551 ق.م دخل العموريون املنطقة، و�سكلوا الغالبية 

العظمى من �سكانها، ومن ثّم جاء احلوريون الهند - اأوروبيون، ويف زمنهم دخل 

احلبريو، اأي العربانيون يف اأغلب الروايات التاريخية، ثم كان الهك�سو�ش واحلثيون 

وظلت   ،)9 �ش   ،0002 و�سرتون،  )هر�سيغور   الأنا�سول  �سمال  من  جاوؤوا  الذين 

املنطقة ت�ستقبل القادمني، غزاة اأو مقيمني، وكان منهم العربانيون الذي اأرادوا 

ت�سجيل تاريخ املنطقة با�سمهم، وال�سيطرة على تراثه وهّويته القومية.

اإن ال�رشاع الذي �سهدته املنطقة يجعل من الرتاث واحدة من اأهم و�سائل الدفاع 

و�سيلة  والندماج  النتماء  قاعدة  على  معه  التعامل  من  يجعل  كما  املتينة، 

مقاومة فّذة ملحاولت اإلغاء ال�سخ�سية القومية لل�سعب، لذا فالتماهي مع 

الرتاث والدفاع عنه با�ستماتة، وتو�سيع نطاقه وتعميق مفرداته ت�سبح واجباً 

والغرب يف  ال�رشق  الختالف بني  يو�ّسح  قومياً، وهذا هو ما يجري حالياً، وهذا 

التعامل مع الرتاث

اإن الفارق كبري جداً بني تعامل الغرب مع تراثه واأ�ساطريه وفلكلوره، وبني تعامل 

ال�رشق معها. فالرتاث يف الغرب على مبعدة من حياة النا�ش اليومية، لذا يتعامل 

الغرب مع تراثه على اأ�سا�ش ابتعاد نظري ي�سعه يف الأ�سل خارج الرتاث ل داخله. 

والغرب انتقائي، وهو يرى نف�سه غري ملزَم بكل ما يقّدمه هذا الرتاث، وهو موقف 

منذ  ن�ساأت  التي  الثقافية  الثالث:  الأوروبية  الثورات  نتائج  على  انبنى  �سامل 

ع�رش النه�سة، وال�سيا�سية التي متثلت يف الثورة الفرن�سية، وال�سناعية التي 

�سوى  الرتاث  ي�سّكل  ل  لذا  القت�سادية،  بالراأ�سمالية  الغربي  املجتمع  ربطت 
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يحتذى ول  اإمنوذجاً  ي�سّكل  وذاكرته اجلماعية، لكنه ل  الغرب  جزء من ما�سي 

ي�ستدعي �سوى الزيارة بهدف املتعة واملعرفة، ول ي�سّكل التفاعل معه عودة اإىل 

الينابيع الأوىل، لذا نرى الرتاث يف نظر الغرب يقع خارج دائرة التماهي اأو التمّثل 

اأو التنّبع )معتوق، 0102، �ش 61-51(، ولي�ش لديه اأي حافز للدفاع عنه اإل من 

قبيل الدفاع عن ممتلكات ذات قيمة مادية، وهذا يف�رّش جزئياً اكتظاظ املتاحف 

الغربية بالرتاث والآثار ملختلف �سعوب العامل، فهي بالن�سبة لهم معارف ميلك 

عن  تعبرياً  ولي�ست  مادية عالية،  وذات قيمة  املعرفية،  للمو�سوعات  اإ�سافتها 

هويّات لأقوام يجب اأن تعود اإليهم وتكون يف متاحفهم.

عنده  قطيعة  ل  فاإنه  وبالتايل  واحلا�رش،  املا�سي  بني  ال�رشق  يف�سل  ل  بينما 

اإنتاج نف�سها ب�سكل رمزي، لذا  بينهما، بل يغدو الرتاث حّجة اجلماعة لإعادة 

ينتقل  �ش81(.  )نف�سه،  نف�سه  الرتاث  هي  ال�رشقيني  لدى  الرتاث  رموز  ت�سبح 

لي�سبح  الفردّي  الروحايّن   اإىل  امللمو�ش  املادي  من  ال�رشق  يف  الرتاثي  التفاعل 

جزءا من الجتماعي ال�سائد، وبعد ذلك ينتقل اإىل ال�سيا�سي الذي يك�سف عن 

الوجه احلقيقي للرتاث )نف�سه، �ش 91(، ويبنّي كيفية توظيفه خلدمة اجلماعة 

ال�سيا�سية احلاكمة كما اأ�سلفنا. لذا فالرتاث لدى ال�رشق جزء ل يتجزاأ من احلا�رش، 

يحمل توا�سالً معرفياً يتج�سد باعتماد راهن لأ�سكال التعبري واملمار�سة التي 

كانت معتمدة اآنذاك. وهو كذلك جزء من الوعي الجتماعي وال�سيا�سي، كما 

لتوكيد  اإطاراً  به وي�سبح  يلت�سقون  النا�ش  وترى  اأعلى،  مثالياً  اإمنوذجاً  ي�سّكل 

الأوىل،  الينابيع  اإىل  اأنه ي�سكل لديهم دعوة مفتوحة للعودة  املعتقدات. كما 

لأنه اخلزان احلّي لتجليات الفكرة والأدب والثقافة )نف�سه، �ش12(.
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انتماءً  تراثه  اإىل  ينتمي  عموماً،  ال�رشقّي  كما  العربي،  كما  والفل�سطيني 

لتعلقه  امتداد  برتاثه هو  تعّلقه  اأن  وي�سعر  دون حتّفظ،  فيه معنوياً  ويتماهى 

بتجميد  اأحياناً  بالرتاث  العالقة  مثالية  تبداأ  وبالتايل  والكون،  للحياة  بت�سّوره 

الإن�سان عموماً،  دائرة تفكري  الأحيان، ويبتعد عن  الرتاث وت�سنيمه بع�ش  هذا 

التعاطي مع هذا  ال�سكل على امل�سمون يف  التمجيد بتغليب  ويَُعربَّ عن هذا 

الرتاث )نف�سه،�ش 22(.

الذي  بال�سكل  ارتباطه  خالل  من  امل�سمون  خلف  البحث  نحاول  هنا  ونحن 

يتجلى اأمامنا يف نقو�ش ورموز هذا الرتاث.

التطريز الفلسطيني: تاريخ وإشارات

ُعرث يف تليالت الغ�سول )وهي منطقة فل�سطينية يف ال�سمال ت�سمل اخل�سرية  

الع�رش  ح�سارات  من  وهي  الأ�سفل(،  واجلليل  املثلث  مناطق  من  حولها  وما 

احلجري يف فل�سطني، على لوحات جدارية مر�سومة بعناية ودّقة تعود اإىل 0054 

�سنة قبل امليالد، وقد ظهر فيها التطريز على الأزياء والأحذية كما ظهر على 

متثال اآلهة اخل�سب اآنذاك يف بئر ال�سبع بع�ش من تلك النقو�ش، وهو يعود اإىل 

الفل�سطيني  التطريز  وجود  على  دليل  واأقدم  اأول  هذا  وكان  ق.ب  �سنة   0004

هناك.)املزين، �سابق،�ش 32(

الثامي  �سنو�رشت  عهد  من  الثاين  حتبة  خنم  مقربة  من  جدارية  لوحة  ويف 

مطرزة  ن�ساء  اأربع  على  الفل�سطينية  الكنعانية  املالب�ش  تبدو  الفرعوين، 

اأحد  يف  نق�ش  على  ويبدو  لالهتمام..  ومثرية  دقيقة  فنية  بطريقة  منقو�سة 

املعابد لبا�ش الرجل الكنعاين مزيّناً بالنقو�ش، �سواء غطاء الراأ�ش اأو بقية مالب�ش 

اجل�سد.)نف�سه، نف�ش ال�سفحة( )انظر ال�سور رقم 3 ، 4(.
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ما الذي توّخاه الفل�سطينيون من التطريز على ثيابهم؟

وطريقة  معّينة  ونقو�ش  حمددة  اإ�سارات  على  اجلماعي  التوافق  فاإن  ذكرنا  كا 

متفق عليها يف التف�سيل والرتداء وغريها من �سوؤون جتعل من اللبا�ش هوية 

ما  املجموعات  تلك  ت�ستخدم  ما  وغالباً  الب�رشية،  للجماعة  اأو وطنية  قومية 

مثيل  ل  رمبا  التي  املواد  تلك  وبا�ستخدام  موادّ.  من  املحيطة  البيئة  يف  لديها 

لها يف مناطق اأخرى، ت�سبح مكّونات وا�ستخدامات هذه املواد جزءا من هويّة 

املادة  هذه  با�ستخدامهم  الأرجوان،  اأهل  والكنعانيون،  ذاك.  اأو  التجّمع  هذا 

على  بكرثة  يوجد  كان  بحري  حيوان  وهو  املورك�ش،  �سدف  من  با�ستخراجها 

�سواطئ املتو�سط الغربية )انظر �سورة رقم 5( ، ونحن ل نعرف كيف تو�سلوا 

داخل  طبيعية  مادة  من  حتويلها  وكيفية  معرفتها  اأن  اإذ  ال�سباغة  هذه  اإىل 

الأ�سداف اإىل مادة �سبغية يحتاج اإىل معرفة دقيقة وخربة عري�سة،كانت واحدة 

اأن امللكة هيالنة، عندما كانت ت�سري على  اإىل  اأ�رشارهم. وت�سري الأ�سطورة  من 

�ساطئ البحر ملحت بعد فرتة باأن فم كلبها الذي يرافقها اأ�سبح اأرجوايّن اللون، 

واأعجبها اللون ما جعلها تطلب من ال�ساب الذي يتقّدم للزواج منه اأن يكون 

قادراً على اإح�سار ثوب لها بهذا اللون. وعندما ظهرت الديانة امل�سيحية قّلد 

امل�سيحيون الكهنوت الكنعاين يف لبا�سهم، فلب�ش كبري الرهبان وهو “البابا” 

الرداء الكنعاين الأرجواين اللون، اإذ اأن زّي البابا يف الفاتيكان هو زّي كنعاين، اأي زي 

عربي اأ�سيل، وغطاء راأ�سه ل يختلف عن غطاء الراأ�ش لدى فتيات بيت حلم وهو 

ما يعّد من الرتاث العربي الفل�سطيني.)نف�سه، �ش24(

ورغم عدم توثيق تلك الروايات التاريخية مبا يوؤكدها اإل اأن املقاربات التو�سيفية 

التي ت�ستخدمها جتعل منها م�سدرًا ذا م�سداقية طيبة.
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اإن ما يبدو اليوم من نقو�ش على ثياب الن�ساء الفل�سطينيات رغم بعد امل�سافة 

اأ�سابها من حتّولت  واأن ما  اأ�سل قدمي،  النقو�ش ذات  اأن تلك  اإىل  الزمنية  ي�سري 

اإذا  اإمنا طال ال�سكل ومل يطل امل�سمون التاريخي العميق، خ�سو�ساً  وتغرّيات 

و�سعنا يف ميدان املقاربة ما نراه من نقو�ش يف ال�سواهد املعمارية يف فل�سطني، 

منذ  املنطقة  �سكان  عرفه  اأ�سطوري  هند�سي  رمز  مثالً  الثمانية  فالنجمة 

القدمي، وا�ستخدموه كثرياً يف نق�ش معمارهم، وهو ما نراه يف قبة ال�سخرة مثالً 

وكني�سة املهد يف بيت حلم، ووغريها من معامل ح�سارية ت�سهد على ما كان 

يف تلك الفرتة.

لقد ظهرت النجمة الثمانية يف احل�سارة الغ�سولية وعلى جدران الغ�سولية 

التي ت�سّم اخل�سرية والعفولة وبي�سان وتل جازر ويعود تاريخها اىل 4500 �سنة 

قبل امليالد. تتكون النجمة الثمانية يف هند�ستها من �سّت دوائر وخم�ش جنوم، 

والنجمة الثمانية متّثل كوكب الزهرة التي ُعٌبدت يف فل�سطني فرتة من الزمن، 

الأعمال  واعتمدت يف  الإ�سالم،  الأزياء حتى جميئ  النجمة تظهر على  وبقيت 

�سورة  )انظر   )68 �ش  القد�ش)نف�سه،  يف  ال�سخرة  كقبة  الكربى  املعمارية 

45 درجة  اأحدهما  اإزاحة  تتّم  الثمانية من مربعني،  النجنة  وتت�سكل   .)6 رقم 

اأ�سلفنا جزء  احلالة جنمة مثمنة، وهي كما  تلك  فيت�سكل من تطابقهما يف 

من معمار ونقو�ش قبة ال�سخرة ي القد�ش والتي يت�سكل معمارها من مثّمنني 

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

احل�سارات  مع  تعامله  وتداول  املحيطة،  البيئة  مع  وتفاعله  تطّوره  �سياق  يف 

ال�سكاين  التجّمع  ي�سعر  اإليه،  القادمة  اأو  به  املحيطة  تلك  �سواء  الأخرى 

باحلاجة اإىل املزيد من التم�ّسك مبا اأ�سبح ذا قيمة معنوية لديه، فاإذا امتزج هذا 
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اأو  ال�سعور ب�سيء من القدا�سة وارتبط مبفاهيم كونية ابتكرها هذا التجّمع 

ا�ستقاها من غريه وتبناها لحقاً، ي�سبح احلفاظ على هذه املكّونات جزءا من 

اإميانه بقيمة تلك  مهّمة رجال هذا التجْمع ون�سائه، كلٌّ ح�سب قدرته ومدى 

تلك  املزيد من  ابتكار  التم�ّسك  ومن �رشوب هذا  وقدا�ستها،  والإ�سارات  الرموز 

الرموز وتاأ�سيل وتوثيق عالقتها بالوعي اجلمعي لدى هذه ال�سعوب، لأن الرمزية 

التي تتمثل يف  الدنيويني احلقائق املقد�سة  الأ�سل لتحجب عن  خ�س�ست يف 

رموز ميكن للذهن التقاطها . )�سريجن، 1992، �ش 37(

كما  احل�سارات،  من  العديد  ورموز  مفردات  بني  الكبري  الت�سابه  جند  هنا  ومن 

ثياب  على  الفل�سطينيني  لدى  والنقو�ش  الرموز  وتنّوع  كرثة  الأمر  هذا  يف�رّش 

ن�سائهم، بل ورجالهم يف تلك الفرتة. ونحن الآن نعي�ش جتربة من هذه التجارب 

يف الدفاع عن تراثنا، لأن املحتّل يريد ال�ستيالء على رموز هذه احل�سارة، وين�سبها 

ملرحلة وجوده يف املنطقة، وهو الوجود  الذي ل زال اخلالف كبرياً بني املوؤرخني يف 

تاريخيته للتعّرف على الزمن الذي كانوا فيه يف املنطقة.ففي �سياق حماولت 

اخل�سوم ا�ستالب الهويّة القومية  للتطريز الفل�سطيني، حاولت زيفا اأمري  يف 

الفل�سطيني    التطريز  احلديث عن   1977 العام  ال�سادر يف  )اأراب�سك(  كتابها 

يهودياً، كان مق�سوراً على  باعتباره فّناً  التوراة”  “ع�سور  اإىل    ترّد التطريز   اأن 

�سفر  من  ن�ّساً  اأوردت  وقد  والنبالء..  امللكية  والبالطات  الكهنة  ا�ستعمالت 

اخلروج يقول: لقد مالأهم الرّب باحلكمة ليوؤدوا اأعمالهم الرجال واحلرفيني املهرة 

ولي�سبغوا املن�سوجات باألوان الأزرق واملخمل القرمزي.

يف  التجاري   واملركز   ، الرئي�سي  امل�سدر  كانت  كنعان  اأر�ش  اأن  يورد  والتاريخ 

العامل الذي ي�سّدر الفّخار وال�سناعات املعدنية والزجاجية والأقم�سة املطّرزة 
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والأرجوانية التي كانت تباع يف جزر اإيجه. وبعد انت�سار امل�سيحية اأ�سبحت اأر�ش 

الكنعانيني اأر�ساً مقد�سة يحج اإليها النا�ش امل�سيحيون، ويعودون اإىل بالدهم 

الزّي  واأ�سبح  املقد�سة،  الأرا�سي  وفنون  املطّرزة  الثياب  من  بالهدايا  حمّملني 

اخلا�ش بالكني�سة مثلما كان الزّي الكهنوتي اليهودي كنعايّن الأ�سل.

اإن �سعبنا هو �ساحب هذه الثقافة والذي اأعطى  الإن�سان يف اأرجاء الأر�ش فن 

ال�سبغ والتطريز والزخرفة ف�سالً عن الكتابة الأوىل.

اإن الكثري من الوحدات الزخرفية يف التطريز قد نُ�سجت على ال�ّسّجاد ال�رشقي 

كمورنتة  مدينة  يف  بقاياه  على  عرث  ما  وهو  الكهنة،  ومالب�ش  اخلزف  وزخارف 

اليونانية و�سمال اليونان و�سوريا.)�رشحان، د.ت، �ش 630(

وعلى الرغم من اأن اأر�ش كنعان ل متّت ل�ساللة ول لقبيلة ول ل�سخ�ش معنّي، ول 

حتى لعرق اأو قومية �سابقة، واإمنا هي تو�سيف لأهم ما كانت تُعرف تلك البالد 

يهودية غري  اإىل مقولت  واإحالتها  التاريخية  الرواية  تغيري   اأن حماولت  اإل  به، 

مثبتة تاريخياً، مل يتوقف، ول اأظّنه يتوقف. 

واألوانها  اأ�سكالها  ن�ساهد  نزال  ل  التي  الفل�سطينية  ال�سعبية  الأزياء  ان 

املختلفة واجلميلة يف فل�سطني ويف خميمات الفل�سطينيني يف ال�ستات ما هي 

اإل بقايا اأزياء قدمية توارثها النا�ش جيال بعد جيل، وطائفة عن طائفة، وما التباين 

الذي نلحظه  اإل انعكا�ش ملوؤثرات تاريخية دينية اجتماعية اقت�سادية ومناخية، 

املا�سي  الأزمنة، وكان يف  اأقدم  منذ  الفل�سطيني كان معروفاً  ال�سعبي  والزي 

مالب�سهم  ُطّرزت  والتي  والنبالء  والكهنة  احلاكمة   الطبقة  اأغرا�ش  يخدم  

بخيط الذهب والف�سة، وكان يقوم بهذه املهمة ل�سالح تلك الفئات حرفيون 

متخ�س�سون يح�سلون مقابل ذلك على مبالغ طائلة.
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فالأزياء  وتطريزاتها،  طرزها  بها  تنطق  الجتماعية  الأزياء  وظيفة  كانت 

الطبقي  وانتمائه  الجتماعية  وفئته  لب�سها  جن�ش  عن  تعرّب  �سامتة  لغة 

ومركزه القت�سادي، وب�سورة عامة ميكن القول اأن هناك موؤثرات ف�سيولوجية 

مثالً  املراأة  زّي  من  جعلت  عديدة  اجتماعية  موؤثرات  اإىل  اإ�سافة  ونف�سية، 

واإمارة  التجدد  عالمة  الأزياء  كانت  وملا  وزخارفه،  تكوينه  حيث  من  للروعة 

احليوية، وملا كانت الرغبة يف التقليد عامالً حا�سماً يف التغيري، فقد ظهرت 

التطريز  واإغناء  اإثراء  اإىل  اأدى  جديد  ت�سكيل  ا�ستمرارية  يف  عارمة  رغبة 

اأي بني مدن وقرى املنطقة  الفل�سطيني باملزيد، والتقليد هنا بينّي احلركة، 

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

اإن ا�ستقالل ال�سخ�سية الفنية لأ�سلوب التطريز الفل�سطيني ل ينفي وجود 

اأي من احل�سارات املجاورة،  التاأثريات احل�سارية الن�سانية القادمة من اخلارج 

كبالد فار�ش وبالد الإغريق وغريها من احل�سارات التي عربت املنطقة لفرتات 

اإليه ما ميكن مالحظة  من مالمح الأثر الديني  من الزمن، ويوؤكد ما نذهب 

يف نوعية وكيفية تف�سيل الثوب ونقو�سه وزخارفه، والدين كما هو معروف 

املنطقة  تعمر  كانت  التي  احل�سارات  على  لحقة  مرحلة  يف  جاء  تاريخياً 

وت�سّكل هويّتها الثقافية واحل�سارية عرب ال�سنني.

التطريز الفلسطيني: تنّوع وِقَدم

التنْوع  عن  ب�رشه  يغ�ّش  اأن  الفل�سطينية  املراأة  ثوب  يف  متاأمل  لأي  ميكن  ل 

الوا�سح يف ت�سكيالت نقو�ش التطريز الفل�سطيني. فال يكاد عرق اأو م�ساحة 

اأو زاوية من الثوب اإل وفيها نقو�ش خمتلفة عن نقو�ش امل�ساحات الأخرى �سواء 

يف �سكل النق�ش اأو ترتيبه اأو األوانه )انظر ال�سور 7 ، 8(. بل ميكن اأن نلحظ 

التي  النق�سة  لنوع  الثوب ومدى مالءمة كل م�ساحة  التوزيع يف  م�ساحات 

تو�سع فيه �سواء كانت منفردة اأو مكررة اأو متقابلة تكرارياً.
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ت�سع  وهي  الفل�سطينية  املراأة  رغبة  متله  ومل  اعتباطاً،  ياأت  مل  التنّوع  وهذا 

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

يف تعريف التطريز نرى اأن تطريز القما�ش هو العملية التي يتّم بها غرزخيوط 

القما�ش بكيفيات خمتلفة  املاكينة على  اإبرة  اأو  اليدوة  الإبرة  بوا�سطة  احلرير 

النماذج  هذه  مثل  حتمل  التي  القطع  وتو�سف  زخرفية،  مناذج  اإنتاج  بغر�ش 

باأنها قطع مطرزة.وعندما يتعر�ش الباحث مل�ساألة التطريز  للثياب ال�سعبية 

اجلهد  وذلك  الألوان  ووفرة  الزخرفية  الوحدات  يف  الكبري  التنّوع  ذلك  ويالحظ 

الكبري املبذول يف تطريز الثوب ال�سعب يتبادر لذهنه ال�سوؤال التايل: ملاذا ازدهرت 

�سناعة تطريز الثياب يف القرية يف حني كانت املمتلكات اليومية واأدوات احلياة 

قليلة وب�سيطة؟ 

جزءا  تق�سي  فالفالحة  للقرية.  الجتماعية  احلياة  طبيعة  يف  يكمن  اجلواب 

من وقتها يف البيت رغم م�ساركتها الرجل يف العمل يف احلقل  ومن هنا جاء 

املَثَل: قّلة ال�سغل بتعّلم التطريز. كما اأن التطريز يتنا�سب مع �سخ�سية املراأة  

وطبيعتها التي تهتم كثرياً بزخرفة مظهرها لتبدو ح�سنة يف عني زوجها، ومن 

الوحيدة  والفكرية  الفنية  املمار�سة   يكون  اأن  التطريز ميكن  فاإن  اأخرى  ناحية 

لفتاة القرية التي مل تتح لها فر�ش التعّلم  وو�سائل الرتفيه احلديثة. 

والبالطات  املعابد  رجال  ملالب�ش  مكّر�ساً  التطريز  كان  الكنعاين  العهد  منذ 

والنبالء الذين كانوا ي�ستطيعون توفري املال الالزم لتطريز حللهم بخيوط الذهب 

النا�ش ليقوموا بزخرفة  العامة من  دور  الأخرى، وبعد ذلك جاء  الثمينة  واملواد 

وجدناهم  ذلك  فعلوا  وعندما  امللّونة  واحلرير  القطن  وخيوط  بالإبرة  ثيابهم 

يعك�سون يف عملهم الفني هذا خرافاتهم ومعتقداتهم وتقاليدهم، وتتجدد 
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هذه املعتقدات وتتطّور لتقّدم يف كل مرحلة من تاريخ ال�سعب الفل�سطيني 

اإمنوذجاً من التطريز يطلق عليه ت�سمية مالئمة للحدث، فال غرابة اأن جند لدينا 

ي�سمى:  عرق  الآن  لدينا  جند  كما  النتداب،  اأيام  ال�سامي  املندوب  با�سم:  عرق 

عرق بيجن وال�سادات. وهي لالإ�سارة اإىل حادثة كان لها اأثرها بعد ذلك يف تاريخ 

ال�سعب الفل�سطيني )نف�سه، �ش583(.

والباحث يختلف هنا مع الكاتب الذي يرى اأن قّلة ال�سغل تُعّلم التطريز كما 

يقول املثل، باعتبار التطريز ترفاً ل قيمة له �سوى قتل الوقت، واإذا انطبق هذا 

لظروف  نظراً  احلا�رش  الوقت  يف  الفل�سطينية  الفتاة  اأو  املراأة  حالة  على  املثل 

الأ�سا�ش، فهو  الجتماعي  دورها  املراأة عن  تزيح  ثقافة هجينة  و�سيادة  حمددة 

لي�ش منطبقاً على حال املراأة الفل�سطينية التي كان التطريز يف حياتها تعبرياً 

املراأة الفل�سطينية  عن انتمائها للمكان وللنا�ش الذي تعي�ش فيهم وبينهم. 

واحل�سارة  واإباء يف معركة احل�سور  امل�سارك مبثابرة  ال�سجاع  الإن�سان  هي ذلك 

الفل�سطينية ل متار�ش التطريز ب�سبب قّلة ال�سغل، وما اندراج املثَل هذا يف يف 

اأو�ساط النا�ش اإل لأن هناك نزعة ذكورية تنتج ثقافة مبثل هذا التجّني على املراأة 

وعلى الرتاث نف�سه. املراأة الفل�سطينية هي “حار�سة بقائنا وحياتنا، وحار�سة 

نارنا الدائمة” كما يف ن�ش ال�ستقالل، فهل من دميومة ل�سيء يف حياتنا كما 

هي يف دميومة الرتاث، والتطريز يف املكان الأعلى منه؟

بالتاأكيد، ومل يكن  ال�سهل  بالأمر  الثوب مل يكن  للتطريز على  رمز  ابتكاز  اإن 

يتّم بني ليلة و�سحاها، ومل يكن يتّم مبزاج فردّي للمراأة نف�سها. اإن فن الزخرفة 

�سواء على الثياب الن�سائية اأو الرجالية اأو حتى على ال�سواهد املعمارية، فن ل 

�سخ�سي اأي ل يبتكره فردٌ يحمل ب�سمته وتوقيعه، بل هو فّن  جمعي ت�سنعه 

وتبدعه الذاكرة اجلمعية من خالل عملية تفاعلية تتّم يف وجدان النا�ش ويديل 

على  التوافق  يتّم  التفاعل  ن�سج  وبعد  املجال،  هذا  يف  بدلوه  منهم  فرد  كل 
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التي يفرت�ش  الأماكن  بو�سعه يف  والرجال بعدها  الن�ساء  وتقوم  الرمز،  اعتماد 

به اأن يكون فيها. فالتطريز  موروث تتناقله الأجيال، وهو كذلك فن حيوي فيه 

�سدق التعبري والرغبة  الكامنة يف اخللود واحلفاظ على الذاكرة وحمتواها، وهو 

ال�سعب كله ميكنه فعل ذلك  بل  بالذات،  له،  بالتاأكيد فن ل م�سمم حمدداً 

بتحّوله اإىل تراث قومي، لأن ابتكار الرمز يحتاج مل�سّمم ومنّفذ بعد ذلك، ولرمبا 

يكون املنّفذ فرداً، لكن امل�سّمم لي�ش فرداً واحداً بالتاأكيد واإمنا ي�ساهم الكثريون 

من اأبناء ال�سعب الواحد يف اإعداد الت�سميم واإعطائه �سورته النهائية..

اأ�سا�سية للفتاة ابتداء من �سّن الثانية ع�رشة من عمرها  كان التطريز مهمة 

بيت  يف  يحت�سدن   الن�سوة  وكانت  القادم،  لعر�سها  من ك�سوتها  جزء  لإعداد 

وينقلنها كما هي،  القدمية  الثياب  من  التطريز  وحدات  بنقل  ويبداأن  اإحداهّن 

اإحداهّن بابتكار يعجب الأخريات فت�سبح النق�سة جزءا من تراث  ورمبا تتقّدم 

 )584 مّر عليها.)نف�سه، �ش  اأو حدث  ارتبطت مبعلومة  اإذا  املنطقة خ�سو�ساً 

اإىل احلفاظ على النق�ش كما كان يف الفرتة  وتقليد النقو�ش يهدف يف جوهره 

الأ�سبق، ولكن اخلروج على ماألوف النق�ش القدمي مل يكن  بعيداً عن اأعني الن�ساء 

واإمكانياتهّن، ولكنه اخلوف الذي يكّر�ش النتماء للهويّة القومية وي�ساعف من 

عدد رموزها ويزيد  من التفاف النا�ش حوله.

الفل�سطيني،  املجتمع  لدى  اجتماعية  ان�سانية  حرفة  التطريز  اأ�سبح  لقد 

هو  فلي�ش  وعليه  والرتاث،  الهوية  بحفظ  املوّكلة  الكتيبة  جنود  من  وجندياً 

برتف ول بت�سلية لتزجية الوقت. التطريز موؤ�س�سة ثقافية تتجلى فيها التاريخ 

هنا  كان  منذ  التاريخ  يف  وميتد  الفل�سطينية  الهويّة  ويعك�ش  الفل�سطيني 

ثيابها”  يف  الزخرفة  وجدت  فل�سطينية  فتاة  “وُجدت  فاأينما  وبالتايل  اإن�سان، 
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)املزين، �سابق، �ش9( وهي مقولة حقيقية ذات دللة عميقة، لذا تفرت�ش العادات 

على  الفل�سطيني  احلر�ش  وهذا  التطريز،  فن  تتقن  فل�سطينية  فتاة  كل  اأن 

نقل التجربة من جيل جليل يوؤكد على ما ذهبنا اإليه من اأن الرتاكم احل�ساري 

ال�سيء  لأنها  الثياب،  على  التطريز  يف  متّثله  �سيء  يف  يتمثل  ل  الفل�سطيني 

الوحيد الذي مل يفقده الفل�سطيني بعد فقدانه اأر�سه وحريته والكثري الكثري 

من كرامته.

�سكاين  جتّمع  لكل  ولأن  املناخية  والظروف  اجلغرافيا  متنوعة  فل�سطني  ولأن 

قيمه ومفاهيمه التي تبناها وارت�ساها وطّورها ومتايز بها عن غريه، فقد ظهرت 

يف التطريز الفل�سطيني تنّوعات التمايز التي ميكن بوا�سطتها معرفة املنطقة 

اأن  اأخرى على  النقو�ش املحددة، وهي دللة  ذو  الثوب  التي جاء منها  القرية  اأو 

جداً  مرتبط  الفل�سطينيني  لدى  الفنية  احل�سارية  اخلربة  وتراكم  الفن،  توارث 

بالبيئة والطبيعة وما حتتويه من مكّونات، فالأ�سجار والطيور والنباتات والثمار 

والنجوم والأقمار هي مفردات اأ�سا�سية من مفردات النق�ش الفل�سطيني �سواء 

كان على �سكل وحدات منف�سلة اأو على �سكل امتدادات ت�سمى )العروق( وهي 

لفظة ت�سري اإىل المتداد والتوا�سل ومنها عروق الأ�سجار وعروق الدم يف اجل�سد 

الن�ساين وعروق ال�سخر املمتدة على �سكل �سال�سل وغريها. 

زخرفية  وحدات  عليها  ُطّرزت  القما�ش  من  اأ�رشطة  فهي  التطريز  عروق  اأما 

بالق�سب امللّون، وتباع جاهزة وتقوم املراأة بتثبيتها على ثوبها مباكينة اخلياطة، 

البيئة: عرق التقاح واخلياط والعنب  اإىل مكّونات  ومن هذه العروق التي ت�سري 

والنفنوف والورد والورق وال�سمكتني وفلقات ال�سابونة  وقمر بيت حلم والقّوار 

)الأ�سي�ش( واحلجابات والطاوو�ش واأ�سنان ال�سايب والفرا�سات واحللزون واملكحلة 

والتاج والعوجا ومفتاح اخلليل واحلماة والكّنة والعلق واملزهريات والنخيل العايل 

و�سعف النخل والع�سفور والببغاء. )�رشحان، �سابق، �ش 693(.
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يتوقف  هنا  الباحث  فاإن  وت�سمياتها  النقو�ش  عن  احلديث  معر�ش  يف  اأننا  ومبا 

عند انت�سار ت�سميات كثرية لهذه النقو�ش ويتوقف كذلك عند اختالط بع�ش 

الت�سميات ما يحدث لب�ساً يف التمييز بني الرتاث مبا هو تركة الأجيال ال�سابقة 

الفني  فاملوروث  اأخرى،  فنية  جمالت  يف  املعا�رش  والتطريز  الالحقة،  لالأجيال 

ماكينات ميكنها  اخرتاع  مع  تطّورت  واإن  وطريقته  اأ�ساليبه  تتغرّي  للتطريز مل 

القيمة  ويخّف�ش  واجلهد  الوقت  يوّفر  ما  اآلياً  وتطريزها  النقو�ش  هذه  جتهيز 

املعنوية واملالية للقطع الفنية املطّرزة، وي�سبب م�سكلة بطالة لدى العديد 

هي  للتطريز  الأوىل  النق�سات  اإن  املهنة.  هذه  من  يرتزقن  اللواتي  الن�ساء  من 

اأو ما ورثه عرب  بالإن�سان من ظواهر طبيعية،  البيئة، �سواء ما يحيط  مفردات 

الأجيال من فل�سفات واأ�ساطري ومعتقدات و�سع لها رمزاً يف غابرالأيام. فالقمر 

اأن يراه، لي�ش هو القمر يف وعي  اأنحاء العامل وميكن لأي ان�سان  املوجود يف كل 

الإن�سان الفل�سطيني قبل �سبعة اآلف �سنة. رمبا ات�سع الح�سا�ش بالقمر لدى 

اأهل املناطق املختلفة ولكن القمر م�سرتك ونتيجة التناف�ش بني املناطق كان 

هناك قمر لأريحا واآخر لرام اهلل وثالث لبيت حلم ورابع للخليل وخام�ش ليافا... 

هناك  كانت  واإذا  لأخرى  منطقة  من  يختلف  مل  للقمر  العام  ال�سكل  لكن 

اإ�سافات يف بع�ش املناطق فهي من قبل التمايز لي�ش اإلّ.. وقل مثل ذلك يف بقية 

الرموز. من ناحية اأخرى فلي�ش كل ما يف البيئة نُقل اإىل الثوب بالرغم من قيمة 

البيئي، فمثالً ل جند للبحر مكانة يف التطريز الفل�سطيني  واأهمية املو�سوع 

علماً باأن اأجمل البحار على الإطالق يف نظر الفل�سطيني هو بحر يافا، اأو بحر 

غزة، ولي�ش �سوى ا�ستخدام لل�سمكة نقالً عن ر�سومات حديثة. فالعالقة بني 

يقف  واإمنا  بكاملها،  ثيابه  اإىل  بنقلها  قيامه  تعني  ل  والبيئة  الفل�سطيني 
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اأمامها ما دامت ذات بعد تاريخي مرتبط بق�س�ش قدمية واأ�ساطري موروثة. رمبا 

اأين جاء هذا  الأ�ساطري وتلك املعتقدات، ورمبا ل نعرف من  مل ت�سلنا كل هذه 

اإل  متاأخرة  مرحلة  يف  ياأت  مل  اأنه  من  يقني  على  ولكننا  النق�ش  ذاك  اأو  الرمز 

واقت�سادية  نتيجة ظروف �سيا�سية  الن�سوة  ت�رشبتها  التي  الرموز  القليل من 

مّرت بها البالد والنا�ش.

رموز أساسية في نقوش ثوب المرأة الفلسطينية:

املختلفة  التطريز  بنقو�ش  الفل�سطيني  الثوب  وواجهات  جنبات  تكتظ 

واملتوارثة عرب ح�سارات متالحقة، وبناء على موقع النق�ش تتحدد اأهميته، وبناء 

النق�ش فيه، فاملناطق اجلانبية  املتاحة للتطريز تكون مو�سعة  على امل�ساحة 

الثانوية )البنايق واجلوانب مثالً( تتوزع عليها عروق الورد وقطوف العنب و�سعف 

النخيل  وغريها من النقو�ش التي ل يوؤدي تكرارها اإىل احتالل م�ساحة وا�سعة 

التي  الرموز  تتجمع  بينما  طويل،  �رشيط  يف  حم�سوراً  يظّل  واإمنا  املنطقة  من 

حتتاج اإىل م�ساحات اأو�سع يف �سدر الثوب اأو يف ذيله اخللفي، اأما اإذا كان الثوب من 

منطقة ل حتب املراأة اأن تبقى فيه م�ساحة بدون تطريز فاإن كل م�ساحات الثوب 

تكون ميداناً لكافة النقو�ش طويلها وعري�سها، ما يتكرر منها وما ل يتكرر.

وكما ذكرنا �سابقاً فاإن الت�سميات املعا�رشة كاحلجابات واحلماة والكنة وغريها، 

�سواء ما حافظ على ت�سميته �سابقة  اأو ما نُحتت  له ت�سمية م�ستجدة ل تغرّي 

كثرياً لدينا يف �سياق البحث حول م�سمون النق�ش. فالباحث يرى اأن الت�سمية 

يخطر  ولرمبا  بالتطريز،  تقوم  التي  للمراأة  املعا�رشة  احلياة  ملتطلبات  تخ�سع 

اآخر وتقوم هي ح�سب  انتقا�ش ما من نق�ش  اأو  اإ�سافة ما على النق�ش  ببالها 

روؤيتها للمتغرّي على النق�ش باإطالق ت�سمية عليه، ولأنه ل اأحد يتابع اأو يحقق 
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فاإن الت�سمية تنتقل من امراأة لأخرى حتى ي�ستقر كرمز معتمد لدى الباحثني 

يف الرتاث الفل�سطيني. لذا اختار الباحث هذه الرموز اخلم�سة من الرتاث القدمي 

الفل�سطيني يف  ال�سعب  اأن�ساأه  الذي  احل�ساري  الرتاكم  بذلك  لعالقتها  نظراً 

�سياق تطّوره احل�ساري قبل اأن تع�سف به احلوادث واحلروب وتبّدد ما مللمه من 

موروث عريق.

القمر

يا قمر م�سغرة...          يا بدر وادي التيم

يا جبهة العالية...... ومي�رّشة بالغيم

ولو راأت فريوز قمر اأريحا لختلف الأمر لديها.. فلقد راأيت قمر م�سغرة وراأيت قمر 

اأريحا و�ستان �ستان بينهما..

عندما ت�سفو ال�سماء يف ليايل ال�سيف، وتتنقل الن�سائم ويبداأ القمر بالظهور 

اأرجوانياً، ثم يبداأ بالكتمال اللوين لي�سبح �سورة  من خلف اجلبال بدراً كامالً 

تاركاً  للغروب  متّجهاً  م�سواره  نهاية  اإىل  ي�سل  وحتى  ال�سماء،  يف  اأّخاذة 

لل�سم�ش اأن تبداأ م�سوارها... منذ تلك اللحظات تبقى عيون الب�رش معّلقة به، 

تتاأمله ول تنك�ش عنه، فلي�ش �سعاعه بالقوي الذي يوؤذي العني كما ال�سم�ش، 

اإنه �سديق لطيف  ول حرارته بالتي تقت�سي البحث عن ظالل لالحتماء بها.. 

لالإن�سان جتعل منه مهوى الأفئدة وحمط العديد من الأفكار، ويف املراحل الأوىل 

من تاريخ الب�رشية  حيث ل َفلََك ول علوم تكت�سف واقع هذا الكوكب اأو ذاك 

تهفو القلوب اإىل حتويل ع�سقها للقمر لي�سبح يف وجدان الإن�سان كائناً اأعلى 

ي�ستحق التكرمي والتقدي�ش فالعبادة..
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ظّل القمر منذ فتح الإن�سان الأول عينيه عليه اإ�سارة لكل غام�ش وجميل، ل 

يناف�ش ال�سم�ش ولكنه ل ي�سمح لها باحتالل موقعه الليلي يف نفو�ش النا�ش، 

وظّل طوال التاريخ الب�رشي م�سدراً للكثري من الق�س�ش والأ�ساطري واملعتقدات، 

ول اأدّل على ذلك من اأن ابراهيم النبي وهو يبحث عن الهداية بتقليب عينيه 

وذهنه يف كائنات ال�سماء التقى بالقمر فاعتربه اإلهاً قبل اأن يهتدي بعد ذلك 

لل�سم�ش ومن ثّم للتوحيد الإلهي.

عا�ش اأهل فل�سطني مع قمر اأريحا وانتقلت اإليهم من ح�سارات جماورة نزعات 

التاأليه القمرية فاآمنوا بالقمر اإلهاً من اآلهة ال�سماء.

ويحدث بالعادة اأن من نحبه ن�سعى لبقائه فينا واأمام نواظرنا.. فنخّلده ونحن يف 

احلقيقة نخّلد اأنف�سنا فيه، لأن اللت�ساق باخلالد مدعاة للخلود، ولذا قام ع�ساق 

القمر وعّباده بتخليده يف معابدهم ور�سوماتهم وبالتايل يف نقو�ش ثيابهم التي 

يحملون على �سفحاتها �سورة و�سكل وم�سمون هذا املعبود اجلميل.. ومن هنا 

ميكن القول اأن القمر اتخذ موقعه الأثري يف التطريز الفل�سطيني، بل فاق كل 

الرموز الأخرى وتعددت �سوره وتوزيعاته يف الثوب، حتى ل يكاد يخلو منه ثوب 

يف اأي منطقة فل�سطينية، �سواء بقي على ت�سميته الأوىل )يريحو( )القمر( اأو 

اتخد ت�سميات اأخرى مرتبطة باأ�سماء املناطق. بل ميكن القول اأن القمر وحده 

من بني نقو�ش الثوب الفل�سطيني من اأ�سيف اإىل املناطق فقيل: قمر رام اهلل 

اأو قمر بي�سان اأو قمر اخلليل، بينما مل يحدث هذا يف رموز اأخرى فلم يُقل: �رشو 

اخلليل اأو �رشو بيت حلم...الخ )انظر ال�سور 9،10 ، 11 ، 12 ، 13 ( .

القمر دائري ال�سكل، ولي�ش يف التطريز اإمكانية لإحداث ا�ستدارات من�سبطة، 

واحلل  عمودية،  اأو  اأفقية  اإما  النقو�ش   عليه  تو�سع  الذي  القما�ش  فخطوط 

الأقرب لال�ستدارة هو اخلط القطري الوا�سل بني زاويتي مربع التطريز، ولكن لأن 

غرزة التطريز م�سّلبة فاإن اخلط القطري ل يكفي لإحداث ال�ستدارة املطلوبة، 
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الفل�سطينية  املراأة  لذا جلاأت  ال�سيء،  بع�ش  النق�ش �سغرياً  اإذا كان  خ�سو�ساً 

ولأن  لال�ستدارة.  كافية  مقاربة  اإحداث  لها  ت�سمن  غرزات خمتلفة  ابتكار  اإىل 

القمر دائرة هند�سية منتظمة فاإن توزيع النق�ش ي�سبح منتظماً متاماً، وميكن 

بعد ذلك الزيادة على النق�ش الأ�سلي بتفريعات تت�سمن معاٍن اأخرى خمتلفة، 

فيظهر �سعاع جديد، اأو تنبثق من القمر اأغ�سان وفروع واإ�سارات ومن ثّم تتغرّي 

احل�سارات  ويف  القمر.  على  الزيادات  ابتكرت  التي  املراأة  روؤية  الت�سمية ح�سب 

اإيقاعات  كوكب  هو  بامتياز  القمر  اأن  جند  منها،  واحدة  والكنعانية  القدمية، 

احلياة، فهو يولد وينمو ويتناق�ش وميوت وخالل ثالثة اأيام يعاود الولدة. روؤيته متتّد 

لكل ما ي�سيطر عليه اأو يبدو اأنه م�سيطر عليه: املياه . املطر. النبات. اخل�سوبة. 

دورة الطمث الن�سوية واأخرياً الوقت.. ويقّدر اأن التقومي القمري املبني على اأوجه 

اإله القمر هو يف  “�سني”   القمر �سبق يف كل مكان التقومي ال�سم�سي، فالإله 

الوقت نف�سه اإله املياه وهو بذلك يلعب دوراً يف هطول الأمطار لدى الفالحني. 

لذا كان ظهور الزراعة من�سوباً لقمرٍ موؤلّه. اأما ن�سف القمر )الرتبيع( فقد ارتدى 

رمزية جنائزية، وهو ي�سكل الف�ساء املقد�ش للمعابد البوذية، وله رمزية كونية 

مع تزيينات منحوتة متداخلة مت�سمنة يف مركزها زهرة اللوت�ش البدئية.

الربّة  ديانا  اأرتيم�ش/  على  وجوده  دّل  القمر  حالت  من  واحد  وهو  الهالل  اأما 

خمتلف  اإلهاً  املتعددة  وحالته  بوجوهه  القمر  ي�سبح  وبالتايل  الإغريقية  

الوظائف، ووجوده على ن�سب قربي يت�سمن مدلولت عديدة منها انتقال الأرواح 

يف النجوم وبخا�سة يف القمر ذاته، ولدى بلدان املتو�سط جعلته قرطاجة �سعاراً 

للربّة القرطاجية “ثانيت” امل�سرتكة مع �سعار ال�سم�ش للرب الكبري بعل-هاون 

)�سريجن، �سابق، �ش383 (.
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والتوالد  التجّدد  بفكرة  توحي  القمر   حالت  لتغرّي  النا�ش  مراقبة  فاإن  لذا 

وال�ستعادة، وهي اأمور يعي�سها الإن�سان يف حياته كذلك لذا تراه يربط بني ما 

متا�ّساً  واأكرث  وجوده  اإىل  اأقرب  يراه  وبالتايل  القمر،  لدى  يحدث  وما  يحدث معه 

بحياته ومتغرياتها، فهو بهذا ي�ستحق البقاء يف الذهن والقلب، وبهذا احل�سور 

مينح الإن�سان نف�سه مثل هذا احل�سور التخليدي.

وحالته  وجوده  على  وانبنت  واأ�سطورة  فكرة  اأ�سبح  اإ�رشاقة  بداأ  الذي  فالقمر 

وهم  الأعوام،  اآلف  ظاللها  يف  الب�رش  وعا�ش  والروايات  الق�س�ش  من  العديد 

يتغنون بالقمر، ويكتبون له الق�سائد، ويوثقون ح�سوره يف رموزهم ومعابدهم 

اأن جعل  اأفراحهم وجنائزهم، فال غرو  و�سواهدهم احل�سارية ومنا�سباتهم يف 

ثيابهم  وعلى  �سيغه،  مبختلف  معابدهم  يف  ونق�سوه  اإلهاً،  الكنعانيون  منه 

وجعلوه اإيقونة حماية ورعاية.

السرو

اإن ما يلفت النتباه يف جمال التعامل الفل�سطيني يف نقو�سه مع النباتات هو  

الرتكيز على ال�رشو يف الوقت الذي يتعامل فيه الفل�سطيني يف حياته اليومية 

مع �سجر من نوع اآخر بطريقة اأكرث التحاماً وانتماء وا�ستفادة مبا�رشة، فال ميكن 

الفل�سطيني، وهي �سجرة  النق�ش  الزيتون يف  اأين �سجرة  �سوؤال:  الإجابة على 

الأر�ش  يف  واخلري  العطاء  جوانب  ملختلف  الرئي�ش  امل�سدر  وهي  تاريخياً،  احلياة 

الفل�سطينية؟ واأين هو الربتقال الذي ا�ستهر به ال�ساحل الفل�سطيني والأغوار 

واأين  والتني،  والّرّمان  الفواكه كاملوز  اأ�سجار بقية  واأين هي  الفل�سطينية؟  بل 

الدحنون الأ�سطوري  اأرجاء فل�سطني خ�سو�ساً  هي الأزهار التي تنت�رش يف كل 

والأقحوان وغريهما؟ وملاذا ياأخذ ال�رشو كل هذا الهتمام؟
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ال�رشو �سجرة غابات، ل تثمر بحيث تتعلق بها حياة الإن�سان، ولي�ش ي�ستفاد منها 

�سوى يف الظّل واحلطب، لكنها احتلت موقعاً متقدماً يف التطريز الفل�سطيني 

حتى كادت تطغى على الكثري من مفرداته املختلفة، كما يالحظ ذلك التعدد 

والتنّوع والإ�سافات املكثرية لنق�سة ال�رشو يف التطريز الفل�سطيني، ويف الوقت 

ذاته وُجدت �سجرة ال�رشو يف نقو�ش ال�سواهد الكربى يف فل�سطني، حيث جندها 

كذلك،  الأق�سى  امل�سجد  نقو�ش  وبع�ش  القد�ش  يف  ال�سخرة  قبة  نقو�ش  يف 

وميكن يف الوقت ذاته روؤيتها يف كني�سة القيامة، فما هي ق�سة ال�رشو هذه، وما 

عالقة الفل�سطيني بها؟ وهل الحتفاء بها تقليد ملا �سبق اأم اأن لها قيمة اأخرى 

خّلدتها بها الأ�ساطري؟

حتتل �سجرة ال�رشو مكانة رفيعة بني جميع الأ�سجار وتظهر يف معظم الأزياء 

ال�سعبية الفل�سطينية ويف كل مناطقها، وتو�سع عادة على الأكمام وال�سدر 

ال�سور   )انظر  �سابق. �ش90(  )املزين،  واخللف  الأمام  الثوب من  وعلى  والبنيقة 

رقم14 ، 12 ، 16 ،17(.

وتظهر على الثوب ب�سكل عامودي اأو اأفقي اأحياناً كما تظهر ب�سكل حجابات 

التطريز  وحدات  لأن  �سغرية،  باأحجام  ال�سيقة  الأماكن  يف  و�سعها  وميكن 

الفل�سطيني قابلة للتكبري اأو الت�سغري ح�سب حاجة ال�سيدة التي تطّرزها.

كانت �سجرة ال�رشو وما تزال �سجرة م�ساركة يف الطقو�ش اجلنائزية، فهي من 

النباتات التي تو�سع على القبور ورمبا عا�ست لفرتة يف وعي القدماء ب�سفتها 

هذا  ولكن  للجفاف،  العنيدة  املقاومة  وهي  املتوا�سل  والخ�رشار  البقاء  نبتة 

كله ل يف�رّش هذا احل�سور الوا�سع لوجودها يف التطريز الفل�سطيني. ويبدو اأن 

منها،  املطلوب  باحلجم  التحكم  واإمكانية  الثياب،  الهند�سي على  تنظيمها 

�سهولة  مبعنى  املجال،  هذا  يف  بالتطريز  تقوم  التي  املراأة  لرغبة  ومطاوعتها 
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ب�سكل  اعتمادها  اإىل  الفل�سطينية  باملراأة  دفع  الذي  هو  نق�سها  يف  التحكم 

كبري، بل ودجمها يف بع�ش الأحيان بالرموز الأخرى، كما يحدث يف دجمها بنق�سة 

ال�سمعدان التي يطلق عليها بع�ش الباحثني “احلجابات”، وهي ت�سمية هجينة 

هذا  تراث  من  جزء  ال�سمعداين  فال�سكل  تاريخياً،  عمقاً  لها  الباحث  يرى  ل 

اأي  احلجابات  بينما  املنطقة،  عربت  التي  اليهود  طائفة  به  اخت�ّست  ال�سعب 

التعاويذ التي ت�ستخدم كرقى اإمنا و�سلت البالد يف مرحلة متاأخرة حني تف�ّسى 

الأيوبيني واملماليك والعثمانيني.ول يعدوالأمر يف  القادم مع  املّد ال�سويّف  فيها 

نظر الباحث اختالق ت�سميات يرتئيها هذا الكاتب اأو ذاك من خالل ت�سوراته عن 

النق�ش املر�سوم، اأو رمبا �ساأل امراأة عن ا�سم هذه النق�سة اأو تلك فاأعطته ا�سماً 

ما لبث اأن  تبّناه، ويبدو هذا وا�سحاً يف اختالف الت�سميات للنق�سة الواحدة بني 

خمتلف الباحثني يف �ساأن الرتاث، فالأ�سماء لدى عبد الرحمن املزيّن هي غريها 

اأن  لدى منر �رشحان وهي كذلك غريها لدى وداد قعوار وتانيا نا�رش... وهكذا مع 

اإ�سافة لذلك هناك اختالق لت�سميات معا�رشة ل عالقة لها  النق�سة واحدة، 

بالرتاث، اأو مل ت�سبح بعد تراثاً باملعنى العميق للكلمة.

ال�رشو اإذن من نباتات فل�سطني، ولي�ش لهذا اأخذت مكانتها بني النقو�ش، اإمنا هي 

نبتة ذات �سمود يف مواجهة اجلفاف، وهي ت�سعد لالأعلى يف �سياٍق هرمّي ميتد 

لع�رشات الأمتار، لذا فال�سعود لديها مكافئ لرغبة الب�رش يف ال�سعود ملا هو 

اأعلى، ولديها خ�سب قوّي ي�سلح ل�سناعة العربات، وهو خ�سب ذو ا�ستقامة 

جبال  به  ومتتلئ  القدمية،  البيوت  اإن�ساء  لحتياجات  موائمة  وان�سيابية  نادرة 

فل�سطني حتى لي�ستغني �سكانها عن خ�سب الآخرين بوجوده. 
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 الحصان 

احل�سان هذا احليوان املغّلف بالأ�ساطري واملو�سوم بال�سفات العالية وال�سمائل 

ال�سامية، والرفيق الطيب واملخل�ش ل�ساحبه حّد الت�سحية بالنف�ش.. منذ اأن 

الواعي واملدرك ملا حوله، وهو  الإن�ساين  دّجنه الن�سان يف بدايات ع�رش الوجود 

تذّمر،  اأو  �سكوى  دومنا  والتعب  العناء  من  الكثري  عنه  ويتحّمل  الن�سان  يرافق 

الفر�سان  باأخالقية طاملا حتّدث عنها  ما ميكنه  اأق�سى  يبذل  العك�ش  بل على 

والأبطال يف معاركهم. ملاذا اأ�سبح رمزاً يف النق�ش الفل�سطيني على الثوب؟ 

احل�سان يف احل�سارات رمز �سم�سّي ذو وهج وتاألق، كما اأنه لدى الإغريق حيوان 

جهنمي ذو عالقة بالعامل ال�سفلّي، وقد كان احل�سان لديهم هدية من نيبتون 

اإىل الب�رش، وكان يُر�سُم جمّنحاً حيناً ونارّي الأجنحة اأحياناً اأخرى وقد ُعبد عند 

العديد من ال�سعوب، يف الع�رش احلديث اعترب فرويد احل�سان رمزاً جن�سياً  ميّثل 

الأب والأم معاً لدى الطفل، كما يقول )�سريجن، �سابق، �ش 384(.

يف  الفيل  �سنو  فهو  القدم،  منذ  والعظمة  للقّوة  رمزاً  يبقى  احل�سان  لكن 

الهند يرمز مثله للقوة والهيبة، وقد ُعرف احل�سان منذ ع�رش الأ�رشة امللكية 

الثامنة ع�رشة، وقد ظهرت �سورته مع العربات التي يجّرها  يف ر�سوم مرحلة 

احل�سور  دائم  رمزاً  واأ�سبح  خيولهم،  على  م�رش  احتلوا  الذين  الهك�سو�ش 

له  الأجنحة  ابتكار  بعد  الفار�سية، خ�سو�ساً  النقو�ش  ويف كل  الأكا�رشة  لدى 

يف  الداخلي  الدائري   املثّمن  نقو�ش  يف  ذلك  نرى  كما  الفار�سية،  املعتقدات  يف 

قبة ال�سخرة يف القد�ش عندما كانت املنطقة حتت الحتالل الفار�سي )انظر 

�سورة رقم 18(، وظهر احل�سان كتجّل للرب فرييرتاجنا )هريقلي�ش عند الإغريق( ، 

وكان جزءا من املوكب الإلهي الإغريقي، ويحفل التاريخ العربي بق�سائد مهّمة 

للفر�سان العرب الذي تغّنوا بخيولهم كعنرتة العب�سي ومالك بن الريب و�سيف 



291

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

بن ذي يزن واأبي فرا�ش احلمداين، بل واملتنبي الذي حفل �سعره بق�سائد الغزوات 

احلمدانية وذكر بطولت �سيف الدولة وخيوله الأ�سيلة. واأ�سالة اخليل تتجلى 

يف عروبيتها ونقاء اأن�سابها، لذا اأ�سبحت الفرو�سية )وهو تعبري م�ستق يف اللغة 

من الفر�ش( مرتبطة باحل�سان، والفار�ش احلقيقي هو الذي ميكنه التعامل مع 

احل�سان يف كل ريا�سات القتال املعروفة اآنذاك، لذا ارتبط بالبطولة وال�سجاعة 

يف  انت�ساراتهم.  رموز  من  ورمزاً  لالأبطال،  اإيقونة  اأ�سبح  اأن  غرو  فال  والإقدام، 

فل�سطني وهي جزء من العامل العربي اأخذ احل�سان موقعه منذ بداية ع�سور 

كل  يف  الفل�سطينة  احلياة  وواكب  الفل�سطيني،  لل�سعب  التاريخي  الن�سوء 

ياأخذ  اأن  فال عجب  اأو خارجها،  فل�سطني  اأر�ش  التي حدثت على  احلرب  حالت 

مكانه يف التطريز الفل�سطيني للدللة على البطولة، وقد نق�ست الفتاة التي 

تعرف اأنها �ستتزوج من فار�ش �سجاع احل�سان على ثوبها، واعتّزت بكونها زوجة 

يتبلور   مل  احل�سان  اأن  املالحظ  ولكن  ذلك.  على  دليل  واحل�سان  بطل،  لفار�ش 

ك�سكل حمدد ذي مالمح وا�سحة، اإمنا ت�سّكل من حركٍة جتريدية بالغة التجريد، 

�سللت بع�ش الباحثني يف ميدان الرتاث، فال�سكل املنقو�ش على الثوب، ويتكرر 

ا�ستخدم ك�رشيط  اأنه  مبعنى  الثوب،  يف  هاماً  موقعاً  ياأخذ  الرتاث مل  يف كتب 

ت�سمية  اإلغاء  اإىل  ببع�سهم  حدا  ما  وهو  رئي�سي،  غري  تزييني  تطريز  )عرق( 

قد  الذي جنده  النق�ش  اإن  كاحللزون.  اأخرى  بت�سمية  وا�ستبدالها  عنه،  احل�سان 

�سمة  التجريد هو  اأن  ومع  النقو�ش،  من  للكثري  عالية خالفاً  بتجريدية  عولج 

معظم الرموز املنقو�سة، وهو الو�سع الطبيعي للرموز اإل اأن احل�سان كان اأكرث 

جتريداً، لأنه ل يبدو منه �سوى راأ�ش مكرر يف اجلهة الأخرى مقلوباً، مبا يجعل منه 

راأ�سني متالحمني عند الرقبة، وهو ما يثري �سبهة كونه احل�سان الذي نتحدث 

عنه.
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لقد كان رمزاً للكنعانيني وقّوتهم، خ�سو�ساً يف زمن هيمنتهم على املنطقة 

ومعناها  “حقاوخاو�ست”  امل�رشية  احلفريات  عليها يف  اأطلق  التي  الفرتة  وهي 

ال�سام  وبالد  م�رش  اجتياح  ا�ستطاعوا  الذين  الهك�سو�ش  وهم  الرعاة،  امللوك 

كنعانيون  هم  فالهك�سو�ش  فل�سطني  يف  لدولتهم  تابعة  مملكة  واأ�س�سوا 

وعموريون من �سكان فل�سطني والأردن ولبنان وعندما طردهم امل�رشيون لحقاً 

رجعوا اإىل بلدهم  وقد ح�سل حتتم�ش نتيجة انت�ساره عليهم على ما يقارب 

مع  خ�سو�ساً  قّوة  م�سدر  اخليل  وكانت  حربية  مركبة  واألف  ح�سان،  األفي 

العربات التي جتّرها.

لقد �سّخر الكنعانيون احل�سان ودّجنوه وا�ستخدموه يف حروبهم، واأ�سبح رمزاً 

من رموز احلرب والقّوة واملجد الكنعاين.

وخالل ثورة 1937 ارتبط احل�سان بالفار�ش الثائر ولذا كان ل يزخرف اإل على ثوب 

زوجة الثائر اأو الفار�ش فقط، وما زال احل�سان يظهر على ثياب اأهل القد�ش على 

ال�سدر والبنايق، وكان يطّرز جزء منه اأو كله، واجلزء هو الراأ�ش والعنق. والنق�سة 

متعاك�سني،  ح�سان  راأ�سي  عن  عبارة  هي  البحر  حل�سان  امل�سابهة  املعروفة 

ولي�سا اأفعى اأو حلزون كما يقول بع�ش الباحثني )املزين، �سابق، �ش 92(.

العنب 

العنب �سجرة قدمية يف فل�سطني وقد عرفها الفل�سطيني منذ الع�رش احلجري 

القدمي، ويدل على ذلك ما عرث عليه من اآثار يف كهوف الكرمل، يف مغارة الطابون 

امليالد،  وقد عرث ماكل�سرت على حفر ذات جتاويف  15000 �سنة قبل  وتعود اىل 

خ�س�ست لع�رشالعنب والزيتون وغريها.
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وعرّبت  واأوراقها  ب�سيقانها  العنب  �سجرة  ر�سم  املزخرفة  املراأة  امتّت  لقد 

اأن  نعرف  وبالتايل  والأغ�سان.  والأوراق  للقطوف  زخرفية  وحدات  بابتكار  عنها 

تاريخية  اأ�سطورية  رموز  هي  الفل�سطينية  الثياب  على  املطّرزة  الر�سومات 

فلكية جغرافية �سعبية مرتبطة بالأر�ش والن�سان وحياته عليها ومعظمها 

يعود اإىل فرتة موغلة يف القدم وقد ا�ستمرت اإىل الآن كهوية تدل على الوجود 

التاريخي احل�ساري على تراب فل�سطني) نف�سه، �ش 91(.

ولي�ش  باأجمعها،  الأر�ش  يف  ال�سعوب  وثمرة  كلها،  احل�سارات  فاكهة  العنب 

لأي ثمر من حظ وافر وات�ساع و�سهرة كما للعنب.. هذه احلّبات ال�سغرية التي 

العامل، فكيف �سيكون  املنت�رشة يف خمتلف ح�سارات  الرموز  اأهم  �سارت من 

و�سعها يف اأر�ش هي اأ�سلها وموطن زراعتها الأول؟

بقعة من  اأي  ول معبد يف  ت�ساوير،  ذات  وثيقة قدمية  اأو  تاريخياً  ل جتد معلماً 

بقاع الأر�ش التي �سهدت ح�سارة ما، اإل وكان للعنب )الكرمة( موقعه اخلا�ش 

اأنها  ويبدو  الرّب،  اإ�رشائيل كرمة غر�سها  اأن  القدمي  العهد  يرى  والكبري.  والهاّم 

اأر�ش فل�سطني، بل كرمة �ساّمة قاتلة ولذا ل ميكن  التي تثمر يف  غري الكرمة 

اأن يغر�سها، واإمنا الذي غر�سها هو ال�ستعمار وم�ساحله فقط. والكرمة  للرّب 

غر�ش العطاء امل�ستمر، وامل�سيح يعرّب عن نف�سه بالقول: اأنا الكرمة احلقيقية.. 

قانا  عر�ش  ويف   )11-7 اآيات   ،15 ا�سحاح  )يوحنا،  الأغ�سان  واأنتم  الكرمة  اأنا 

كانت املعجزة يف حتويل املاء اإىل خمر قرباناً مقد�ساً، واخلمر ع�سري العنب بعد 

معاجلته، ول تكاد ترى م�سهداً دينياً م�سيحياً اأو يهودياً اإل وكانت ثمار العنب 

اجلنائزية   النواوي�ش  وعلى  الفراعنة  اأغ�سانُها. منذ  تكوينه، وكذلك  جزءا من 

ر�سمت قطوف العنب واأغ�سانها، اأما يف ح�سارة الإغريق فقد كان العنب طعام 

الآلهة، وكانت قطوفه حتّل مكان خ�سالت ال�سعر جلوبيرت وهيالنة، وكان باخو�ش 
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فل�سطني  ويف  خمر.  اإىل  والتحّول  للع�رش  اجلاهزة  بالعناقيد  حماطاً  اخلمر  اإله 

تناثرت قطوف العنب واأغ�سانه على جدران قبة ال�سخرة وامل�سجد الأق�سى، 

بل اإن ال�سكل الدائري املحيط بال�سخرة نف�سها يتكّون من تفريعات لنباتات 

تنتهي بقطوف عنب نا�سجة، وكذلك احلال يف نقو�ش �سطح الأقوا�ش يف املثمن 

الداخلي جند عناقيد العنب وغريها من رموز. هذا كلة ي�سري اإىل اأن العنب الذي 

اأخذ هذه املكانة حافظ على الرتاكم احل�ساري يف فكرة اأهمية العنب و�رشورته 

اأثواب  اإىل  الأمر  وو�سل  وكنائ�سها  املنطقة  معابد  نقو�ش  يف  تخليده  لدرجة 

ن�سائها ورجالها )انظر ال�سور 20 ، 21 ، 22 مبختلف اأ�سكالها(.

فالعنب رمز للخري والعطاء واللذة وفوائده عديدة واأوراقه من اأجمل الأوراق التي 

العنب �سعار دولة  األي�ست ورقة  والنقو�ش جمالً على جمالها،  الزخارف  متنح 

وتالفيفه  العنب  اأغ�سان  يف  احلال  وكذلك  اأي�ساً؟  علمها  على  ومر�سوم  كندا 

كلها  بهذه  حفل  الذي  الفل�سطيني  التطريز  اأن  بْيد  اجلميلة.  املت�سقة 

املناطق  يف  ي�ستخدمه  ومل  الأكمام  وعلى  الثوب  جوانب  النق�ش يف  ا�ستخدم 

الأمامية )ال�سدر والقّبة( وهو ما ي�سري اإىل تراجع قيمة هذا النق�ش يف الوجدان 

الفل�سطيني يف الع�رش الراهن.

 الصليب

ال�سليب من اأكرث الرموز النق�سية الفل�سطينية اإثارة للجدل، فهو قد اكت�سب 

�سلب  �سنة  امل�سيحي،  التاريخ  من  والثالثني  الثالثة  ال�سنة  منذ  دينية  قيمة 

وبني  لذلك،  القراآن  نفي  رغم  امل�سيحية،  الدينية  الكتب  تقول  كما  امل�سيح 

اإثبات الأمر يف الرواية امل�سيحية ونفيه يف القراآن كانت للنق�ش حكايات الرتاجع 

والتقّدم يف خطوط متوازية على الثوب الفل�سطيني.
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ال�سليب موجود منذ القدم، ولي�ش �سلب امل�سيح اإل دليل على وجود ال�سليب 

يقدح  كان  الذي  الأول  الإن�سان  ع�سور  اإىل  البع�ش  به  يعود  بل  امل�سيح،  قبل 

�سابق، �ش388(،  )�سريجن،  النار  فيوقد  بحّك خ�سبتني على �سكل �سليب  النار 

وميكن العثور على ال�سليب يف كل ح�سارات املنطقة قبل امل�سيحية.امل�سيح 

فل�سطيني امليالد والن�ساأة 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 وموؤمنني، وال�سليب هو الرمز الأ�سهر والأهم يف امل�سيحية. 

يف املفاهيم الهندية القدمية، كان اخلط العمودي رمزاً للذكورة، بينما كان اخلط 

والرمز   بينهما.  الحتاد  رمز  ال�سليب  يكون  وبالتقائهما  لالأنوثة،  ا  رمز  الأفقي 

قدميا رمز �سم�سي ب�سعاع رباعي، ويبدوال�سليب يف املعابد الهندية وال�سينية 

على  للدللة  النازية(   رمز  لحقاً  اأ�سبح  )الذي  املعقوف  ال�سليب  قرينه  مع 

ال�سمة الكونية لهذا الرمز. اأما بعد امل�سيحية فقد اأ�سبح ال�سليب رمزاً دينياً 

خا�ساً  ي�ستخدم للتمايز الديني ولإظهار املعتقد.

ونظراً لل�رشاع الذي حّل يف املنطقة بعد جميء الإ�سالم وتراجع امل�سيحية مل 

اأن التطريز هو  ، وحيث  اإل لياأخذ موقعاً خمتلفاً  يرتاجع رمز ال�سليب مبا�رشة 

يعني  غرزتني  اأي  تقاطع  فاإن  للقما�ش،  والراأ�سية  العمودية  للخطوط  متابعة 

خطني  واأي  تدركه.  مل  اأم  ذلك  املطرزة  املراأة  اأدركت  �سواء  بال�رشورة،  �سليباً 

واختلفت  الت�سميات  له  و�سعت  مهما  �سليب،  احلقيقة  يف  هما  متقاطعني 

البتعاد عن  ولكن  واملعتقدات،  الطوائف  وهند�سته ح�سب  ت�سكيله  طبيعة 

مرغوب  غري  رمزاً  ال�سليب  من  الفل�سطينية جعل  النقو�ش  ال�سليب يف  ذكر 

واأحالت  امل�ساألة  هذه  عن  الرتاثي  البحث  كتب  غفلت  لذا  �رشاحة،  بت�سميته 
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�ساأن  الباحثني يف  نراه يف معظم كتب  ما  وهو  اأخرى،  ت�سميات  اإىل  الت�سمية 

الرتاث الذين تاأثروا بالفكرة ال�سائدة عن م�سيحية الرمز دون العودة اإىل اأ�سوله 

ذا  وثنياً،  رمزاً  ال�سليب  19(. كان  رقم  )انظر �سورة  ذلك  اأو ما قبل  الكنعانية 

دللت متعلقة بالآلهة العديدة قبل الأديان التوحيدية )نف�سه، �ش 402(، ولكن 

امل�سيحية ا�ستطاعت ربطه بعملية ال�سلب، فاأ�سبح بالن�سبة للم�سيحيني 

رمزاً خا�ساً بهذه العملية. واإذا كان للرتاكم احل�ساري من معنى فهو ينطبق 

على ال�سليب اأكرث من غريه نظراً لوجوده داخل كل نق�ش ومت�سّمن يف كل رمز 

الفل�سفي  مبعناه  اأو  امل�سيحي  مبعناه  �سواء  الفل�سطيني،  الثوب  على  يو�سع 

القادم اإلينا عرب ع�سور ما قبل امل�سيحية، فبقاء الرمز رغم تعّر�سه املتوا�سل 

نراه  وهو  الفل�سطيني،  لل�سعب  اجلمعي  الوجدان  يف  جتّذره  يعني  للتغييب 

انبثاقها  اأو  مغاير  لدين  انتمائها  نتيجة  حوربت  التي  النقو�ش  من  الكثري  يف 

والنجمة  ال�سمعدان  احلال يف  العامة، كما هو  لدى  عن فل�سفة غري مقبولة 

نحن  و�سّلمنا  الكنعاين  الرتاث  من  ال�سهاينة  اختطفهما  الذين  ال�سدا�سية 

مبلكيتهم لهما.

خاتمة

هي اإذن رموز فل�سطينية منحدرة اإلينا من زمانها القدمي، و�سواء كانت مرتبطة 

بدللة مبا�رشة ووا�سحة، قدمية اأو حديثة فاإن بقاءها حتى زماننا  ووجودها على 

ثيابنا الذي ي�سكل ج�سدنا الجتماعي و�سورتنا التي نريد اأن نظهر فيها فاإن 

اآتى ثماره عرب  الرتاكم احل�ساري الذي �سّيد ال�سعب الفل�سطيني �رشوحه قد 

ذلك النتماء العميق لهذه الرموز رغم تغرّي الثقافات وتعاقب الأحداث ومتغريات 

النظم ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية على املنطقة. هي النتيجة النوعية 

التي اأدّى اإليها كل ذاك الرتاكم اآنف الذكر.
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لقد عا�ش ال�سعب الفل�سطيني بيئته، و�سّكل ح�سوره الثقايف والديني خمتلف 

التوجهات، وتفاعل مع حميطه متقبالً ح�سارات اجلوار متفاعالً معها، وكان يف 

كل فرتة من تاريخه يعي�ش تطّوراً جديداً �سواءكان تطّوراً متوافقاً مع م�ستواه 

احل�ساري اآنذاك، اأو كان تطّوراً ق�رشياً فر�سته عليه الظروف التي مّر بها، لكنه 

كان دائماً يتمّثل اجلديد ويعيد اإنتاجه ويدجمه فيما لديه حتى ي�سبح جزءا من 

وعيه وذاكرته اجلماعية.

مل يكن ال�سعب الفل�سطيني ن�سيج وحده يف هذا املجال، كما مل يكن طوال 

هو  كان  بل  احل�سارية،  حاويته  يف  الآخرون  يلقيه  ملا  م�ستقبالً  متلقياً  تاريخه 

اأي�ساً ذا عطاء ح�ساري، متّثل يف الكثري من اإجنازاته التي قّدمها للب�رشية، ولي�ش 

نقو�سه  يف  متمثالً  لنف�سه  قّدمه  الذي  الرفيع  الفن  ذلك  من  ذلك  على  اأدّل 

ورموزه وم�ستواه الفني العايل القيمة وهو الذي جنده يف الثوب الفل�سطيني، 

اأر�سه. كما  املنت�رشة على  التاريخية  وال�سواهد  احلوا�رش  ما جنده كذلك يف  اأو 

اأو  القد�ش  القيامة يف  الأق�سى وكني�سة  وامل�سجد  ال�سخرة  احلال يف قبة  هو 

ال�سابقة يف  احل�سارات  اأو يف غريها من �سواهد  بيت حلم  املهد يف  يف كني�سة 

النا�رشة و�سب�سطية وقي�سارية وغريها.

ماأثرة  هو  التقليدية  الفل�سطينية  املراأة  ثياب  على  نراه  الذي  التطريز  اإن 

املراأة  اأنفقت  اإذ  نادرين،  وداأب  باإ�رشار  عليها  املحافظة  متّت  فل�سطينية 

الفل�سطينية اآلف ال�ساعات ودفعت من نور عينيها وجهدها الكثري لكي تنجز 

ثوبها وحتتفل مع قريناتها باإنهائه وانتظار املنا�سبة التي �ستلب�سه فيها، ومما ل 

�سّك فيه اأن رموزاً ونقو�ساً كالقمر وال�رشو والعنب واحل�سان وال�سليب وغريها 

تلك  تفعله  ما  اإىل  ت�سيف  التي  الفل�سطينية  املراأة  كانت حا�رشة يف خميلة 

الذائقة اللونية الراقية، �سواء يف اختيار لون الثوب نف�سه اأو يف انتقاء األوان كل 

التي عا�ستها  لل�رشاعات  نق�سة ومدى مالءمتها ملا حولها من نقو�ش. ونظراً 
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ونظراً  وال�سعب،  الأر�ش  لهوية  العنيد  ال�ستهداف  وذلك  و�سعبها،  املنطقة 

لرغبة الفل�سطينيني يف احلفاظ على هويّتهم التي راكموا مفرداتها ح�سارياً 

حتى ت�سكلت ب�سورتها النوعية منذ اأزمان بعيدة، فاإن تفاعل الفل�سطينيني 

مع تراثهم ب�سفتهم من�سئوه واأ�سحابه وَحَفَظتُه اأدى اإىل اندماجهم الروحي 

اإليه يف  يوؤوبون  ثقافياً  مرجعاً  و�سار  وتفا�سيله  مبفرداته  وتغّنوا  فيه  واملعنوي 

بحثهم املعريف وغدا ينبوعاً لذكرياتهم واأجمادهم الغابرة.

والنقو�ش على الثوب الفل�سطيني ، وهي جزء من هذا الرتاث العريق، هي كذلك 

البيئة ومنتجاتها ومكّوناتها، �سواء يف الطبيعة اجلغرافية للمكان  من بنات 

اأو يف  املقولت الفل�سطينية واملعتقدات الدينية التي كانت �سائدة يف البالد، 

اأو ب�سفتها املعنوية املرتبطة باأحداث وعالقات ن�ساأت بني النا�ش وتركت فيهم 

اأثراً. 

التوصيات:

يرى الباحث اأن الدرا�سات التي اأعّدت حول هذا الرتاث حملت ال�سمة املو�سوعية 

املعرفية اأكرث مما حملت ال�سمة الثقافية التحليلية املعّمقة، بحيث غلب فيها 

ال�سكل على امل�سمون رتفّوق التجميع على التحليل، لذا يرى الباحث حاجة 

التي  امل�سامني  تتناول  اآخر  اجتاه  يف  لدرا�سات  الفل�سطينية  الرتاثية  املكتبة 

يتجاوز  اأن  اأهمية  ويرى  ن�ساأته،  منذ  الفل�سطيني  التاريخ  عرب  الرموز  حملتها 

الباحثون الفوارق الدينية والعتقادية يف ن�سيج ال�سعب عند درا�سة الرتاث، ول 

يعتمدوا املقولت احلديثة ال�سفوية عن الرتاث وت�سمياته، بل يُعاد النظر يف كل 

هذه الت�سميات.

وهذا ل يقلل من قيمة تلك اجلهود التي بذلها ويبذلها املعنيون بالرتاث والدفاع 

عنه من اأفراد وموؤ�س�سات داخل الوطن وخارجه.
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كما يرى الباحث اأن طريقة التعامل مع الرتاث يف ال�رشق هي الأكرث قيمة وقرباً 

من روح ال�سعوب �ساحبة هذا الرتاث، خالفاً للغرب الذي حتّول الرتاث لديه ملقطع 

تاريخي يف مكان بعيد زمنياً ومكانياً ومعنوياً، لذا يدعو الباحث اأبناء ال�سعب 

للمزيد من التم�ّسك بهذا الرتاث واحلر�ش عليه والدفاع عنه، فالهوية الوطنية 

يف خطر، والثقافة الفل�سطينية كذلك يف خطر.
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والنجمات  النخيل  و�سعفات  وال�سليب  القمر  نرى  الفل�سطيني،  التطريز  يف 

باأطر  القطعة، وهي حماطة  التي طّرزت  باملراأة  مبتكرة خا�سة  ورموزاً  والورود 

وعروق متعددة منها الرفيع ومنها العري�ش. من: قعوار ونا�رش. �ش 40.

تتو�سطه جنمته  املثّمن  ال�سكل  النق�ش  ويبدو يف  اهلل:  رام  قمر   :9 رقم  �سورة 

)ميني( بينما اكتفي بالنجمة ينت�سفها �سليب اأخ�رش، ويف�سل بني كل قمرين 

زهرة قرنفل.  كما يبدو ال�سليب يف كل تفا�سيل النق�ش لأن التطريز بكامله 

يقوم علي تقاطع الراأ�سي والعمودي. من كتاب املزين �سكل 45 - 46.

منه  تنطلق  ال�سليب  و�سطه  يتبدى يف  للقمر   اآخر  ت�سكيل   :10 رقم  �سورة 

باإ�سافات  اأجنحة مريّ�سة ويبدو خروج املراأة املطّرزة عن ماألوف مفهوم القمر 

عديدة تخرجه عن ال�سكل الدائري املفرت�ش . ال�سورة من: �رشحان �ش 625.

ت�سمى:  النق�سة  النقو�ش، فهذه  ت�سمية  11:  منوذج لالختالط يف  رقم  �سورة 

عرق فلقات ال�سابون لدى املزيّن، بينما هي قمر عند غريه، ول ندري كيف تتّم 

ت�سمية )فلقات ال�سابون( والنق�ش من منطقة لي�ش فيها اإنتاج لل�سابون. من: 

مزيّن. �سكل 85.

�سورة رقم 12:  منوذج اآخر لالختالط يف ت�سمية النقو�ش، فهذه النق�سة ت�سمى: 

قمر الورد لدى �رشحان، وهي ت�سمية جتمع بني نق�سني: القمر )الدوائر احلمراء( 
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اإىل ال�سكل  اأقرب  اأن الباحثني يبتكرون ما يرونه  والورد )الزوايا ال�سوداء( ويبدو 

القمر،  �سكل  اأخذت يف ح�سبانها  بالتطريز  قامت  التي  واملراأة  يعرفونه،  الذي 

ولكنها وجدت فراغاً فمالأته بنقو�ش بدت كالورد ومن هنا جاءت الت�سمية. من: 

�رشحان. �ش 607.

�سورة رقم 13:  قمر بيت حلم ويالحظ الت�سابه مع قمر رام اهلل مع اختالف يف 

اللون فقط. من �رشحان. �ش  605.

املقارب  ال�رشو  �سكل  يالحظ  )ي�سار(  والنخل  )ميني(  ال�رشو    :14 رقم  �سورة 

للطبيعة يف �سعوده وتناق�سه وقد اأ�سيفت اإليه قاعدة وقّمة من ابتكار املراأة 

املطّرزة لأن ال�رشو يكون بدونهما، بينما ل ميّت النق�ش )ي�سار( اإىل النخل بحال 

من الأحوال. حيث ل يوجد نق�ش با�سم النخل، واإمنا هناك �سعفات النخل وهي 

نقو�ش ذات �سيغة حمددة، . من: مزيّن. �سكل 58 - 59.

تبدو  كما  املناطق،  ح�سب  الأعلى(  )ال�سطر  ال�رشو  تنويعات   :15 رقم  �سورة 

ت�سميات خمتلفة للنقو�ش ل تنتمي للرتاث بحال كما يف “احلجابات” اأو “خيمة 

البا�سا” اأو “القالدة”، ويالحظ عدم التوافق بني ت�سمية “النخلة” وبني النخلة. 

من قعوار ونا�رش. �ش  8.

وبني نق�سات ال�سعود والهبوط  16: منوذج لل�رشو، �ساعداً وهابطاً  �سورة رقم 

يتمو�سع قمر ينت�سفه �سليب، ويعلوه �سليب �سغري ويف الأ�سفل منه �سليب 

اآخر. ويبدو التحّكم يف حجم وارتفاع ال�رشو ح�سب حاجة املراأة وامل�ساحة املتاحة 

لذا اعترب ال�رشو من اأ�سهل النق�سات ويبدو هذا �رشّ انت�ساره. من: مزيّن. �ش 66.

�سورة رقم 17: منوذج لل�رشو، �ساعداً وهابطاً ، فوق اأ�سكال بيوت حماطاً باأزهار 

على ثوب فل�سطيني. بعد�سة الباحث.

بالباحثني  وتدفع  اجلدل،  من  الكثري  تثري  التي  احل�سان  نق�سة    :18 رقم  �سورة 

لتغيري ا�سمها، ويبدو يف النق�ش ال�سكل التجريدي للح�سان وهو ي�سابه اإىل حّد 
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بعيد ح�سان البحر كما ي�سابه كذلك ح�سان رقعة ال�سطرجن الن�سفي. ومييل 

اإىل هذه الدرجة  النق�سة واجهت تغيريات كثرية وكان جتريدها  اأن  اإىل  الباحث 

هواحلّل، من: �رشحان. �ش 627، وقد �سّماها �رشحان: اإطار، ملغياً بذلك ت�سميتها 

الأ�سا�سية، بينما �سّماها املزيّن: حلزون.

ويبدو  ال�سدا�سي،  ال�سكل  داخل  متمو�سعاً  ظاهراً  ال�سليب   :19 رقم  �سورة 

التقارب بني �سكل ال�سليب املجرد واملثّمن الذي يت�سكل من تو�سيل اأطرافه، 

ملء  باب  من  فهي  واأ�سفل  اأعلى  ال�سغرية  وال�سلبان  املحيطة  اخلطوط  واأما 

الفراغ وعدم ال�سماح بفراغ متكن مالحظته والإ�سارة اإليه. من مزيّن: �سكل 86.

20 : العنب يف �سفوف متوازية ثالثة، ويحت�سن القطف الأو�سط  �سورة رقم 

�سكل �سدا�سي كان يف البداية مثّمنا ثم تناق�ش حجمه. يالحظ كذلك اختالف 

لون منت�سف القطف عن بقيته يف نظام ثالثي ظاهر. وهي تنّم عن رغبة املراأة 

يف التنويع وا�ستكمال الأجمل. من: مزيّن. �ش 92.

�سورة رقم 21 : قطوف العنب يف عرق متوا�سل وتبدو القطوف والأغ�سانوقد 

تلوين  يف  الن�ساء  لرغبة  حّد  هناك  يكن  مل  حيث  خمتلفة  باألوان  تلّونت 

�ش  �رشحان.  من:  املراأة.  حاجة  ح�سب  نازلً  اأو  �ساعداً  العنب  نقو�سهّن،ويكون 

.609

يف  القدم،  منذ  به  الإن�سان  وعالقة  الفني  تاريخه  يف  :العنب   22 رقم  �سورة 

الأ�سكال 1،2،3 يبدو العنب يف نقو�ش وزخارف قبة ال�سخرة �سواء على املثّمن 

الداخلي اأو على زواياه اأو حتت اأقوا�سه، بينما يف ال�سكل 4 يبدو العنب يف بقايا 

ق�رش خربة املفجر يف اأريحا )ق�رش ه�سام( اأما يف ال�سكل 5 فيبدو العنب حمفوراً 
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على بقايا مدينة اأم قي�ش الأردنية البيزنطية، يف حني تبدو يف ال�سكل 6  الإلهة 

اأثينا وقد و�سعت العنب واأوراقه بدلً من �سعرها، وكذلك يبدو باخو�ش اإله اخلمر 

عند الإغريق والعنب حميط بوجهه. الأ�سكال 1 - 2 - 3و 5 بعد�سة الباحث، 

بينما �سكل 4 من موقع ال�سياحة الأردنية، وال�سكالن 7-6 من موقع املتحف 

الإغريقي يف اأثينا.
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صور البحث
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ملخص 

يف  �سارب  فهو  القدم  مند  الب�رشية  للحياة  مرافقته  يف  اللعب  قيمة  تربز 

ا�سطلح  ما  وجود  احل�سور عن  هدا  واأ�سفر  احل�سارات  القدم،حا�رشا يف جميع 

تر�سيخ  يف  كبريا  دورا  تلعب  التى  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ت�سميته  على 

ثقافات ال�سعوب ، وحتتل مكانة مرموقة يف  نفو�ش الالعبون باعتبارها من اأهم 

الو�سائل الرتفيهية . تلقى الألعاب ال�سعبية احلوارية اإقبال كبريا نظرا ملا تتميز 

به من �سهولة وب�ساطة يف اأدائها ، كما اإنها تتوجه لأكرب عدد ممكن من اجلمهور 

البيئة  الألعاب تكون مالئمة مع  اأن هده  ال�رشائح الجتماعية، كما  وملختلف 

والثقافة والإمكانات املتوفرة ، لأنها نابعة من املجتمع ، واىل جانب مالئمتها 

للبيئة ، فهي كذلك تتالءم وتتما�سى مع الظروف الطبيعية فنجد جمموعة من 

الألعاب اخلا�سة بال�سيف وثانية خا�سة بال�ستاء وثالثة خا�سة بالربيع ورابعة 

الت�ساًقا  الفنون  اأكرث  من  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعترب  باخلريف.  خا�سة 

بالبيئة والعادات والتقاليد ، ول �سك اأنها تنمو وتتطور مع حياة الأطفال لأنهم 

ي�سعون اإىل ابتكار لعبة جديدة من كائناتهم ال�سغرية يف حميطهم املحدود، 

بل اأحيانًا من الكائنات غري املوجودة بفعل الإبداع واخليال، فنجده يجعل خ�سبة 

ال�سلم و�سيلة للتزحلق، وي�سنع من الرمل تكوينات للبناء والر�سم والتلوين، 

وبذلك يعد اللعب ال�سعبى ن�ساطاً هاماً ميار�سه الفرد ، ويقوم بدور رئي�ش يف 

تكوين �سخ�سيته من جهة ، وتاأكيد تراث اجلماعة اأحياناً من جهة اأخرى.

عند  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  اأهمية  تو�سيح  اإىل  احلالية  الدرا�سة  وتهدف 

الأطفال فى الوطن العربى ) فل�سطني- م�رش- ال�سعودية- دول اخلليج العربى(. 

وذلك  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثني  ا�ستخدم  وقد 

والآراء  مكوناته،  بني  العالقة  وبيان  بياناته،  وحتليل  الدرا�سة،  مو�سوع  لو�سف 
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الدرا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  ابرز  ومن   . يحدثها  التي  والآثار   ، حوله  تطرح  التي 

احلالية من نتائج ما يلى :

• النابعة من 	 احلوارية جزء موؤ�سل من منهاج عقيدتنا  الثقافة  اإن مفهوم 

قراآننا وتاريخنا العريق ، فثقافة احلوار لي�ش عنواناً مبهماً اأو حديثاً جديداً 

ابتدعه النا�ش ، بل هي ن�سو�ش كتابية وا�سحة يف �رشيعتنا التي مل تغفل 

عن هذا اجلانب النف�سي الهام.

• الألعاب 	  : الأول  النوع   ، نوعني  اإىل  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ت�سنيف 

ال�سعبية احلوارية  الكلية ، وهى الألعاب ال�سعبية التى تعتمد على احلوار 

فى اأدائها ب�سكل كلى )مثل لعبة النحلة والدبور ولعبة حدرة بدرة ولعبة 

اأما النوع الثانى: فهو الألعاب  ...الخ(.  قمرة �سربة ولعبة خروف م�سل�سل 

ال�سعبية احلوارية  اجلزئية،وهى الألعاب ال�سعبية التى تعتمد على احلوار 

فى اأدائها ب�سكل جزئي ) ميثل احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة ( مثل لعبة 

كرة ال�رشاب “اخلرق والع�سى” ولعبة نور ولعبة احلِـــيا والعرايـ�ش ولعبة 

بريد بريد احلديد لعبة ال�رش�سيبة ولعبة الغطي�سة ولعبة ال�سويكة...الخ.

• على 	 كبرية  بدرجة  يعمل  تربويا  و�سيطاً  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعترب 

تخطيطها  اأح�سن  متى  ؛  املختلفة  باأبعادها  الطفل  �سخ�سية  ت�سكيل 

وتنظيمها والإ�رشاف عليها حتى توؤدي دوراً فعال يف تنظيم التعلم ، الأمر 

الذى يعك�ش مدى اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية على الطفل ،كما تلعب 

املتكامل  ال�سامل  النمو  حتقيق  فى  كبريا  دور  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب 

للطفل،هذا بالإ�سافة اإىل اأن الألعاب ال�سعبية احلوارية تعد و�سيلة عالجية 

ت�ساهم يف الك�سف عن ال�سطرابات النف�سية والعقلية والعاطفية لدى 

الأطفال وم�ساعدتهم على التخل�ش من املوؤثرات والنفعالت لإعادة التوازن 

اإليهم .
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• يرجع الهتمام بالألعاب ال�سعبية لأ�سباب عديدة نوجزها يف:اإعطاء الأطفال 	

األعاب كان ميار�سها الآباء والأجداد يف طفولتهم،احلفاظ  �سورة حية عن 

على تراث الأمة لأن الألعاب جزء مهم من هذا الرتاث،الألعاب ال�سعبية 

والعقلي،  والنفعايل واجل�سمي  ت�ساهم كثريًا يف منو الطفل الجتماعي 

والإلكرتونية  الأجنبية  الألعاب  احلديثة،انت�سار  الألعاب  تفعله  مال  وهذا 

ال�سعبية  الألعاب  عن  الدرا�سات  الأطفال،اإثراء  اهتمام  �سلبت  التي 

وتاأثريها وتاأثرها باملجتمع،الألعاب ال�سعبية تتناول اأمورًا كثرية عن عادات 

املجتمع وتقاليده وعن دورة حياة الطفل وولدته وقيم املجتمع واأحواله 

املادية والثقافية .

• يلعب احلوار دورا هاما فى اأداء الألعاب ال�سعبية احلوارية الكلية اأو اجلزئية 	

التى ميار�سها الأطفال ، كما انه يلعب دورا كبريا فى الت�سكيل الثقايف 

ل�سخ�سية الطفل فى بيئاتها املختلفة ، فلكل بيئة األعابها ال�سعبية 

احلوارية اخلا�سة بها، والتى تعترب اأحد الو�سائل التى يكت�سب من خاللها 

البيئة  األعاب  فنجد   واأ�سلوب حياته،  عادات جمتمعة،  تدريجيا  الطفل 

ال�سحراوية تختلف عن األعاب البيئة الزراعية اأو اجلبلية اأو ال�ساحلية .

• اأدواته من 	 ن�ساأ اللعب ال�سعبى احلوارى عن ثقافة احلاجة للعب فكانت 

عدم  عن  موؤ�رشاً  القت�سادية  احلالة  تكن  ومل   ، البيئة  عن  ويعرب  البيئة 

وهى  ب�سيطة  كانت  فاأدواته   ، املعا�رشة  الثقافة  فى  حدث  كما  اللعب 

عبارة عن ع�سا وكرة من الليف وحجارة ومنديال وطاقية.

• فى 	 توؤثر  التى  الثقافية  املفردات  من  العديد  ال�سعبية  الألعاب  تت�سمن 

الت�سكيل الثقايف والبيئي لالأطفال.
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مقدمة

والتي  الزمن  يف  ال�ساربة  الألعاب  من  مبجموعة  وجمتمع  ثقافة  كل  تنفرد 

تناقلتها ال�سعوب والأجيال عرب الزمن وهذه الألعاب يطلق عليها ا�سم الألعاب 

مراعية  وح�سارية  ثقافية  خ�سائ�ش  عّدة  تنقل  خاللها  من  والتى  ال�سعبية 

ال�سعبية  الألعاب  ت�سكل  املجتمع.  فى  ال�سائدة  والعادات  التقاليد  بذلك 

والوجدان  الذاكرة  من  مهما  وجزءا  ال�سعبى  الرتاث  عنا�رش  اأهم  اأحد  احلوارية 

اجلماعي لأي جمتمع، فهي نتاج للتكوين الثقايف واحل�ساري، وانعكا�ش للبيئة 

الطبيعية واجلو الجتماعي ال�سائد، فاللعب كن�ساط جذاب للطفل ي�ستهويه 

منذ ال�سغر، ينطلق من البيئة املحلية، �ساأنه �ساأن بقية الأن�سطة الجتماعية 

التى ين�ساأ معها الطفل)فاروق خور�سيد،1992(. ي�ستخدم الطفل فى اللعب 

ال�سعبى احلواري املواقف احلياتية وخرباته فى خلق عامله اخلا�ش به ويقوم باإعادة 

تنظيم اأو�ساع املوقف كما يرغب اأو كما يتمنى اأن يكون ويكرر خرباته ومهاراته 

وي�سبع  والراحة  املتعة  اأكرب قدر من  لنف�سه  يوفر  اخلال�سة من خالله، بحيث 

اأعلى م�ستوى  داخله ويحقق  املخزونة فى  الطاقة  وينف�ش عن خمزون  رغباته 

فى اإثبات �سخ�سيته وكيانه ووجوده فى هذا العامل)اللبابيدي وخاليله ،1993(. 

اإن تنظيم اللعب ب�سفة عامة واللعب ال�سعبى احلوارى ب�سفة خا�سة يجب 

اأن يتم بب�ساطة وعفوية وتدرج، ليتمكن الطفل من ممار�سة مهاراته احلركية 

والفطرية بحرية ولطف.. واملعروف فى علم النف�ش النمو )اأن الطفل منذ �سن 

الثالثة، ميتلك مهارات حركية طبيعية يقوم بها بعفوية واندفاع مثل: اجلري، 

القفز ، الت�سلق، الرمي، امل�سي على رجل واحدة، ركوب الدراجة ( وجند اأن هذه 

املهارات ت�ساعد على النمو املتوازن للج�سم من الناحية الع�سلية والع�سبية 

مما ينمى قدرات التوافق الع�سلي الع�سبي )فتوح واحلميد ،2010(.
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يعد اللعب ال�سعبى احلواري و�سيلة الطفل يف اإدراك العامل املحيط به،كما انه 

و�سيلة ل�ستك�ساف ذاته وقدرته املتنامية ، واأداة دافعة للنمو تت�سمن اأن�سطة 

كافة العمليات العقلية ، وو�سيلة للتحرر من التمركز حول الذات ، وو�سيلة 

واللغوية  والجتماعية  واحلركية  احل�سية  املهارات  كافة  تنمي  فعالة  تعلم 

 2007، واملعرفية والنفعالية وحتى القدرات البتكاريه لدى الطفل )النا�سف 

ب(، وهو كذلك �ساحة لتفريغ النفعالت اإذ انه ي�ساعد الطفل على اأن ينف�ش 

احلالية  الدرا�سة  وت�سعى  )زهران،1995(.  عنده  والنفعايل  اجل�سمي  التوتر  عن 

اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى )  اإىل تناول 

فل�سطني- م�رش- ال�سعودية- دول اخلليج العربى(.

مشكلة الدراسة:
يف  �سارب  فهو   ، القدم  مند  الب�رشية  للحياة  مرافقته  يف  اللعب  قيمة  تربز 

ا�سطلح  ما  وجود  احل�سور عن  هدا  واأ�سفر  احل�سارات  القدم،حا�رشا يف جميع 

تر�سيخ  يف  كبريا  دورا  تلعب  التى   ، احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ت�سميته  على 

ثقافات ال�سعوب ، وحتتل مكانة مرموقة يف نفو�ش الالعبون باعتبارها من اأهم 

الو�سائل الرتفيهية )حممد،2007(. تلقى الألعاب ال�سعبية اإقبال كبريا ، نظرا 

ملا تتميز به من �سهولة وب�ساطة يف اأدائها ، كما اإنها تتوجه لأكرب عدد ممكن من 

اجلمهور وملختلف ال�رشائح الجتماعية ، كما اأن هده الألعاب ال�سعبية 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�سى مع الظروف الطبيعية فنجد العاب خا�سة بال�سيف واأخرى 

بال�ستاء ورابعة بالربيع)مر�سى،1999(. 
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والعادات  بالبيئة  الت�ساًقا  الفنون  اأكرث  من  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعترب 

اإىل  ، لأنهم ي�سعون  الأطفال  اأنها تنمو وتتطور مع حياة  ، ول �سك  والتقاليد 

اأحيانًا  بل  املحدود،  ال�سغرية يف حميطهم  كائناتهم  لعبة جديدة من  ابتكار 

من الكائنات غري املوجودة بفعل الإبداع واخليال، فنجده يجعل خ�سبة ال�سلم 

وبذلك  والتلوين،  والر�سم  للبناء  تكوينات  الرمل  وي�سنع من  للتزحلق  و�سيلة 

يعد اللعب ن�ساطاً هاماً ميار�سه الفرد ويقوم بدور رئي�ش يف تكوين �سخ�سيته 

من جهة وتاأكيد تراث اجلماعة اأحياناً من جهة اأخرى)اللبابيدي وخاليله ،1993(. 

يعد اللعب ال�سعبى احلواري ن�ساطاً هاماً ميار�سه الطفل فى حياته ، ويقوم بدور 

رئي�سي يف تكوين �سخ�سيته هذا من جهة،  ومن جهة اأخرى يعمل على تنمية 

اللعب يف الطفولة  )النا�سف،1999اأ(. يعترب  ايجابي لدى الطفل  ذات  مفهوم 

وتنمية مهارات  النف�سي للطفل  التكوين  بدور هام يف  ي�سهم  تربوي  و�سيط 

املختلفة  حاجاته  اإ�سباع  على  ي�ساعد  انه  كما   ، لديه  الجتماعي  التفاعل 

)النا�سف،2007ب(. وفى �سوء ما �سبق ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة احلالية 

فى الت�ساوؤل التايل: ما هى اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية عند الأطفال فى 

“ثقافة  العربى(  اخلليج  دول  ال�سعودية-  م�رش-  فل�سطني-   ( العربى  الوطن 

احلوار”؟   وينبثق عن هذا الت�ساوؤل الت�ساوؤلت الفرعية التالية:

ما مفهوم احلوار؟. 1

ما مفهوم الألعاب ال�سعبية احلوارية عند الأطفال ؟ . 2

ما هى اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى ؟. 3

ما هى ت�سنيفات الألعاب ال�سعبية احلوارية فى الوطن العربى ) فل�سطني- . 4

م�رش- ال�سعودية- دول اخلليج العربى( والتحليل الثقايف لها ؟
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أهداف الدراسة

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق ما يلى :
• التاأ�سيل النظري ملفهوم الألعاب ال�سعبية احلوارية عند الأطفال ومفهوم 	

ثقافة احلوار .

• اإبراز اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى	

• 	 ( العربى  الوطن  فى  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ت�سنيفات  تو�سيح 

فل�سطني- م�رش- ال�سعودية- دول اخلليج العربى( والتحليل الثقايف لها.

منهج الدراسة
ا�ستخدم الباحثني يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي وذلك لو�سف 

مو�سوع الدرا�سة، وحتليل بياناته، وبيان العالقة بني مكوناته، والآراء التي تطرح 

حوله ، والآثار التي يحدثها . 

المبحث األول: مصطلحات الدراسة

أوال: مفهوم اللعب:

)اأ( اللعب فى اللغة : ورد يف ل�سان العرب لبن منظور اأن اللعب �سد اجلد ونقول 

لعب، يلعب، لعبا وتلعبا وتلعب)اأبو الف�سل منظور ، 1981 (. ويقال رجل لعبة 

لأنه  لعبة  فهو  به  ملعوب  وكل  لعبة  والرند  لعبة  اللعب.وال�سطرجن  كثري  اأي 

ا�سم )الرازى، 1990 (، )اأني�ش واآخرون ، 1979 (.

)ب( املعنى ال�سطالحي للعب: تعددت التعريفات التى تناولت مفهوم اللعب 

الطفل  ميار�سه  ن�ساط  اأي  باأنه  يعرفه    Weiny Comin كامني  ويني  فنجد 

العائلية  بيئته  يف  واملتمثلة  به  املحيطة  البيئة  من  عليه  �سغوط  اأية  دون 
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والجتماعية والطبيعية )اللبابيدي وخاليله ،1993( .

ويرى بري�ش Percy اأن اللعب هو كل ن�ساط يقوم به الفرد ملجرد الن�ساط دون اأدنى 

اعتبارا للنتائج التي قد تنتج عنه، وبحيث ميكن الفرد الكف عنه اأو ال�سرت�سال 

فيه مبح�ش اإرادته.

ويوؤكد روزمبالت  Rrozomblatt اأّن اللعب يعد ن�ساطا اجتماعيا حيث اأّن اللعب 

اخليايّل اأو الّرمزي الذي يقوم به الّطفل اإمّنا يعرّب عن م�ستوى اللغة امل�ستمّدة من 

البيئة ومن املحيط الجتماعي  الذي يعي�ش يف اإطاره .

فى حني يرى جود Good  اأّن اللعب هو ذلك الن�ساط املوجه اأو الن�ساط احلّر- غري 

املوجه- الذي يقوم به الطفل من اأجل حتقيق لذاته.) اللبابيدي وخاليله ،1993( 

.

ويكمل تعريف جود للعب تعريف �سابلن  ) Chaplin  ( الذى يعرف اللعب على 

انه ن�ساط ميار�سه النا�ش اأفراداً اأو جماعات بق�سد ال�ستمتاع ودون اأي دافع اآخر . 

يعرف كل من حممد عبد الرحيم وعدنان عارف اللعب على اأنه ا�ستغالل طاقة 

اجل�سم احلركية يف جلب املتعة النف�سية للفرد ول يتم اللعب دون طاقة ذهنية 

اأي�ساً )عبد الرحيم وعارف ،1980( . 

اأنه  اى  للطفل  بالن�سبة  احلياة  اأنفا�ش  اأنه  على  اللعب  تايلور  كاترين  تعرف 

للطفل  فاللعب  الذات  واإ�سغال  الوقت  لتم�سية  طريقة  جمرد  ولي�ش  حياته 

هو كالرتبية وال�ستك�ساف والتعبري الذاتي والرتويح والعمل للكبار)اللبابيدي 

وخاليله ،1993( .

       ومما �سبق ن�ستطيع القول بان اللعب هو عمليات دينامية تعرب عن حاجة 

اإىل ال�ستمتاع وال�رشور، واإ�سباع امليل الفطري للن�ساط، كما يعرب عن  الطفل 

اأو  اختياري  ذاتي  �سلوك  وهو  الطفل،  ومنو �سخ�سية  بناء  بيولوجية يف  �رشورة 
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تكليف خارجي اأحيانا .

ثانيا:مفهوم األلعاب الشعبية الحوارية:

م�ستمد  وذهني  وحركي  بدين  ن�ساط  باأنها  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعرف 

اإجبار خارجي يحقق لذة  من البيئة ، له جذور تراثية نابعة من ذات الفرد دون 

للممار�ش ومتعة للم�ساهد ول يتطلب قوانني معقده )عفيفي ،1991(.

وفى حني يعرف الباحثني الألعاب ال�سعبية احلوارية باأنها العاب حوارية )تعتمد 

 ، الثقافة  من  جزء  فهي  وبالتايل  البيئة  من  م�ستمدة  اأدائها(  فى  احلوار  على 

وتعبري عنها ، كما اأنها عمليات دينامية تعرب عن حاجات الفرد اإىل ال�ستمتاع 

ذاتي  �سلوك  من  نابعة  تكون  وقد  للن�ساط،  الفطري  امليل  واإ�سباع  وال�رشور، 

اختياري اأو تكليف خارجي اأحيانا.

ثالثا: مفهوم الحوار:

يطلق احلَِوار فى اللغًة على الرجوع عن ال�سيء واىل ال�سيء )منظور ، 1981 (، 

اأمر ما،  اأي نتناق�ش يف  اأي مركزه ونتحاور  وهو م�ستق من احلَْور ، وحمور ال�سئ 

واحلوار هو : مراجعة الكالم )اأني�ش واآخرون ، 1979 ( ، واملحاورة : هى املجاوبة اأو 

مراجعة النطق والكالم يف املخاطبة والتحاور والتجاوب )منظور ، 1981 (، لذلك 

اأجواء  كان ل بد يف احلوار من وجود طرفني متكلِّم وخماطب يتبادلن الدور يف 

هادئة بعيدة عن العنف والتع�سب  فحيناً يكون املتكلم مر�سالً للكالم وحيناً 

متلقياً له ، اأي يكون املتكلم خماطباً حني ي�سمت لي�سمع كالم نظريه ، وهكذا 

لديه  تبادلية يك�سف كل منهما عما  اإطار حلقة  الكالم بني طرفني يف  يدور 

باخلطاب  ن�سميه  اأن  ل جّراء ذلك ما ميكن  اأفكار)الفتيانى،2005(، فيت�سكَّ من 

ال�سطالح  يف  فاحلوار  وبذلك   ، فيها  املتحاوَر  الق�سية  تولده  الذي  امل�سرتك 

اللغوي هو ن�ساط عقلي ولفظي يقدم املتحاورون الأدلة واحلجج والرباهني التي 

تربر وجهات نظرهم بحرية تامة من اأجل الو�سول اإىل حل مل�سكلة اأو تو�سيح 
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لق�سية ما )بلجن،1416(.

المبحث الثاني: ثقافة الحوار

أوال: الحوار فى القران الكريم:

اإن مفهوم الثقافة احلوارية جزء موؤ�سل من منهاج عقيدتنا النابعة من قراآننا 

ابتدعه  جديداً  حديثاً  اأو  مبهماً  عنواناً  لي�ش  احلوار  فثقافة   ، العريق  وتاريخنا 

تغفل عن هذا  التي مل  وا�سحة يف �رشيعتنا  ن�سو�ش كتابية  بل هي   ، النا�ش 

اجلانب النف�سي الهام )ح�سني،2001(. يعد القران الكرمي الكتاب الذي ننتهج 

منه د�ستور حياتنا ، والذي قدم درو�ش وعرب يف التحاور على خمتلف الأنواع وذلك 

على النحو التايل :

• “ واإذا قال اإبراهيم ربِّ اأرين كيف حتِي املوتى؟ قال اأومل توؤمن؟ قال بلَى ولكن 	

على  اجعل  ثم  اإليك  ُهنَّ  ف�رشُ الطري  من  اأربعة  فخذ  قال  قلبي.  ليطمئن 

كلِّ جبل منهن جزءًا ثم ادعهنَّ ياأتينك �سعيًا واعلم اأن اهلل عزيز حكيم “ 

)�سورة البقرة ؛ الآية 260(. .

• “اأمل ترَ اإىل الذي حاجَّ اإبراهيم يف ربِّه اإن اأتاه اهلل امللك اإذ قال اإبراهيم ربي الذي 	

ياأتي بال�سم�ش من  اإبراهيم فاإن اهلل  اأحِي واأميت. قال  اأنا  يحِي ومييت. قال 

امل�رشق فاآِت بها من املغرب. فبهت الذي كفر واهلل ل يهدي القوم الظاملني” 

)�سورة البقرة ؛ الآية 258(.

• مِلَ 	 اأَبَِت  يَا  ِلأَبِيِه  َقاَل  اإِْذ   ، نَّبِيًّا  يًقا  �ِسدِّ َكاَن  اإِنَُّه  اإِْبرَاِهيَم  اْلِكتَاِب  يِف  وَاْذُكْر 

ُ وََل يُْغنِي َعنَك �َسْيئًا ، يَا اأَبَِت اإِينِّ َقْد َجاءيِن ِمَن  تَْعبُُد َما َل يَ�ْسَمُع وََل يُْب�رشِ

ْيَطاَن  اْلِعْلِم َما مَلْ يَاأْتَِك َفاتَّبِْعنِي اأَْهِدَك �رِشَاًطا �َسِويًّا ، يَا اأَبَِت َل تَْعبُِد ال�سَّ

َن  مِّ َعَذاٌب  َك  مَيَ�سَّ اأَن  اأََخاُف  اإِينِّ  اأَبَِت  يَا   ، َع�ِسيًّا  لِلرَّْحَمِن  َكاَن  ْيَطاَن  ال�سَّ اإِنَّ 

ْيَطاِن وَلِيًّا ، َقاَل اأَرَاِغٌب اأَنَت َعْن اآلَِهتِي يَا اإِْبراِهيُم لَئِن  الرَّْحَمن َفتَُكوَن لِل�سَّ

ِّي اإِنَُّه  ْ تَنتَِه َلأَْرُجَمنََّك وَاْهُجْريِن َملِيًّا ، َقاَل �َساَلٌم َعلَْيَك �َساأَ�ْستَْغِفرُ لََك رَب ملَّ
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َكاَن بِي َحِفيًّا )�سورة مرمي ؛ الآيات 41 – 47 ( .

• يَ�ْسَمُع 	  ُ وَاهللَّ  ِ اهللَّ اإِىَل  وَتَ�ْستَِكي  زَْوِجَها  يِف  جُتَادِلَُك  الَّتِي  َقْوَل   ُ اهللَّ �َسِمَع  َقْد 

َ �َسِميٌع بَ�ِسريٌ)�سورة املجادلة ؛ الآية 1 (. حَتَاوُرَُكَما اإِنَّ اهللَّ

ثانيا: الحوار فى السنة النبوية الشريفة:

كانت  �سواء  احلوارية  والثقافة  القواعد  تلك  عن  الكرمي  نبينا  �سنة  تبتعد  مل 

حممد  الكرمي  نبينا  فاأر�سى  عقائدية  اأو  اجتماعية  اأو  تربوية  اأو  اأ�رشية  حوارات 

اختالف  على  به  املحيطني  بني  واحلوار  التفاهم  قاعدة  وال�سالم  ال�سالة  عليه 

اأجنا�سهم فاإن كان يف موقف تربوي يتحاور باأ�سلوب تعليمي تاأ�سيلي ، واإن كان 

يف موقف حياتي اأ�رشي غر�ش مفهوم التاأ�سيل الأ�رشي ويتجلى ذلك يف حواراته 

التالية ؛ 

)أ( حوار نبوي أسري:

عن عائ�سة قالت: دخل علي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأنا اأبكي 

 .فقال: ما يبكيِك ؟ 

 فقلت فاطمة اأغ�سبتني فدعا فاطمة وقال لها : 

 يا فاطمة ! اأغ�سبت عائ�سة ؟ قالت: نعم ! يا ر�سول اهلل .

 فقال: األ�ست حتبني من اأحب ؟

 قالت : نعم ! .

 قال : وتبغ�سني من اأبغ�ش ؟ 

 قالت : بلى ! 

 قال : فاإين اأحب عائ�سة ، فاأحبيها . 

قالت فاطمة : ل اأقول لعائ�سة �سيئاً يوؤذيها اأبدا )رواه اأبو يعلى والبزار باإ�سناد 
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�سحيح(.

عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: (

اإن �رش النا�ش عند اهلل منزلة يوم القيامة من تركه النا�ش اتقاء �رشه( “رواه 

البخاري( “ البخاري،1981(.

عن اأبي هريرة قال جاء رجل من بنى فزارة اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال 

اإن امراأتي ولدت غالما اأ�سود فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هل لك من اإبل 

قال نعم قال فما األوانها قال حمر قال هل فيها من اأورق قال اإن فيها لورقا قال 

اأن يكون نزعة  اأن يكون نزعة عرق قال وهذا ع�سى  اأتاها ذلك قال ع�سى  فاأين 

عرق .

 عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن يهوداً اأتوا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

 فقالوا: )ال�ساآم عليكم(، فقالت عائ�سة: عليكم، ولعنكم اهلل، 

وغ�سب اهلل عليكم، قال: ) مهالً يا عائ�سة، عليك بالرفق، واإياك والعنف 

 والفح�ش( 

 قالت: اأو مل ت�سمع ما قالوا ؟ 

قال: اأو مل ت�سمعي ما قلت ؟ رددت عليهم، في�ستجاب يل فيهم، ول ي�ستجاب 

لهم يّف “رواه البخاري“ )البخاري، 1981(.

)ب( حوار نبوي تربوي : 

حدثني مالك عن �سفوان بن �سليم عن عطاء بن ي�سار اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

اأمي فقال نعم قال  اأ�ستاأذن على  يا ر�سول اهلل  عليه و�سلم �ساأله رجل فقال 

الرجل اإين معها يف البيت فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ا�ستاأذن عليها 

ا�ستاأذن  و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  له  فقال  اإين خادمها  الرجل  فقال 

اأو�سل  احلوار  اإن هذا   ، تراها عريانة قال ل قال فا�ستاأذن عليها  اأن  اأحتب  عليها 

ال�سائل اإىل نتائج وا�سحة فيها غاية الأدب والحرتام والتوقري لالأمهات املحارم 
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من الأخوات واخلالت والعمات حيث يجب عند اإرادة الدخول اإليهن ال�ستئذان 

عليهن قبل الدخول( البخاري، 1981(.

اإن لقيت رجال من امل�رشكني  اأراأيت  عن املقداد بن الأ�سود انه قال يا ر�سول اهلل 

فقال  ب�سجرة  مني  لذ  ثم  فقطعها  بال�سيف  يدي  اإحدى  ف�رشب  فقاتلني 

اأ�سلمت هلل فاأقتله يا ر�سول اهلل بعد اأن قالها قال ل تقتله ، فقلت يا ر�سول 

اهلل اإنه قطع اإحدى يدي ثم قال ذلك بعد اأن قطعها فاأقتله ، قال ل تقتله فاإنه 

مبنزلتك قبل اأن تقتله واإنك مبنزلته قبل اأن يقول كلمته التي قال “ رواه البخاري 

وم�سلم “) النووى،1422هـ(.

ثالثا: آداب الحوار :

ومن اأهم اآداب احلوار ما يلى :

قبل  الكرمي  وجهه  وابتغاء   ، وجل  عز  هلل  النية  خال�ش   : تعالى  هلل  النية  المحاور  إخالص 

منه  فائدة  اأكرب  حتقيق  على  يحر�سون  احلوار  اأطراف  جتعل  احلوار  يف  الدخول 

)احلبيب،1422هـ(.

 توفر العلم في المحاور : قبل اأن يدخل املحاور يف احلوار ل بد اأن يكون لديه العلم مبو�سوع 

املحاورة ، حتى يف احلوار التعليمي ، فاأحد الطرفني لديه العلم الكايف لدخوله 

يف املحاورة ، والطرف الآخر يعرف �سيئا على الأقل عن مو�سوع املحاورة ، فهو ل 

ياأتي للمحاورة وهو خايل الذهن منه . واملحاور ل يحاور يف مو�سوع يجهله بل 

لبد من اأن العلم اإل اإذا كان �سائال يهدف اإىل معرفة احلقيقة وال�ستفادة منها 

)زمزمى،1422(.

صدق المحاور: اإن توافر ال�سدق يف املتحاورين له قيمته الكبرية يف جناح املحاور فوجود 

ال�سك  ويتطرق  اأمانتهم  املحاورة  يفقد طريف  الكذب  وهي  ال�سفة  �سد هذه 

 ، قوة يف حماورته  يك�سبه  ال�سدق يف كالمه  املحاور  اعتماد  اإن   ، يف �سدقهم 
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ب�سحة  اإقناع حماوريه  البليغ يف  الأثر  لهذا  ال�سفة كان  بهذه  فكلما مت�سك 

دعواه و�سالمة ق�سيته . واملحاور ال�سادق يجعل لكل كلمة قيمة وا�سحة توؤثر 

فيمن يتحاور اأو ي�ستمع له فكل اأقواله لها وزنها ، واأما لو كان كاذبا يف اأقواله 

فاإن اأغلب كالمه واإن كان ظاهره ال�سحة فاإنه ل يوؤخذ به ول تكون له قيمة 

عند حماوريه اأو حتى امل�ستمعني له ؛ لأنه فقد امل�سداقية التي كان يتمتع بها 

)زمزمى،1422(.

واإن كان الطرف  البع�ش ي�سيق �سدره ب�رشعة يف املحاورة حتى  اإن   : الصبر والحلم 

اأو تو�سيح  الآخر ل يخالفه يف الراأي ، وهذا اأمر خطري لأنه ل يتمكن من �رشح 

، ولذا  املخالفة  الدفاع عنها عند  اأنه لن ي�ستطيع  ، ف�سال على  وجهة نظره 

يجب اأن يت�سف املحاور بال�سرب واحللم قبل دخوله يف املحاورة )احلبيب،1422هـ(.

 الرحمة : اإن من ال�سفات التي يت�سف بها املحاور امل�سلم هي الرحمة ، وهي رقة 

اأهمية فاملحاور حني يت�سف بها جتد  احلوار لها  والرحمة يف   ، القلب وعطفه 

فيه اإ�سفاقا على من يتحاور معه وميال اإىل اإقناعه باحل�سنى فهو ل يعد على 

خ�سمه الأخطاء للت�سفي منه .

االحترام : اإن اختالف وجهات النظر مهما بلغت بني املتحاورين فاإن ذلك ل مينعهم 

من الحرتام والتقدير ، اإن الحرتام املتبادل يجعل الأطراف املتحاورة تتقبل احلق 

وتاأخذ به )زمزمى،1422هـ(.

رابعا :اأهمية احلوار:

• يولد اأفكار جديدة	

• ين�سط الذهن.	

• ي�ساعد على تبادل الأفكار بني النا�ش وتتفاعل فيه اخلربات.	

• ي�ساعد على الو�سول اإىل احلقيقة )دميا�ش،1999(.	

• ي�ساعد على تنمية التفكري و�سقل �سخ�سية الفرد .	



330

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

• ي�ساعد على التخل�ش من الأفكار اخلاطئة)الفتيانى،2005(.	
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خامسا :صفات المحاور :

للمحاور �سفات من اأهمها:

• قدرته على التعبري.	

• حلمه و�سعة �سدره)احلبيب،1422هـ(.	

• علمه مبا يحاور.	

• �رشعة البديهة، وا�ستح�سار ال�سواهد، والذكاء، ويجمعها	

• احلكمة اى  العلم والفهم والتعبري )الفتيانى،2005(.	

المبحث الثالث: األلعاب الشعبية الحوارية

أوال:أسباب االهتمام باللعب الشعبي الحواري :

يرجع الهتمام بالألعاب ال�سعبية لأ�سباب عديدة نوجزها يف:

-اإعطاء الأطفال �سورة حية عن األعاب كان ميار�سها الآباء والأجداد يف طفولتهم.

-احلفاظ على تراث الأمة لأن الألعاب جزء مهم من هذا الرتاث )خور�سيد،1992(.

-الألعاب ال�سعبية ت�ساهم كثريًا يف منو الطفل الجتماعي والنفعايل واجل�سمي 

والعقلي، وهذا مال تفعله الألعاب احلديثة.

اهتمام  �سلبت  التي  والإلكرتونية  الأجنبية  الألعاب  -انت�سار 

الأطفال)ح�سني،2000(.

-اإثراء الدرا�سات عن الألعاب ال�سعبية وتاأثريها وتاأثرها باملجتمع.

اأمورًا كثرية عن عادات املجتمع وتقاليده وعن دورة  تتناول  ال�سعبية  -الألعاب 

حياة الطفل وولدته وقيم املجتمع واأحواله املادية والثقافية )خور�سيد،1992(.

ثانيا:خصائص األلعاب الشعبية الحوارية:

توجد جمموعة من اخل�سائ�ش التي تخت�ش بها الألعاب ال�سعبية احلوريه دون 

غريها من الألعاب وتتمثل هذه اخل�سائ�ش يف ما يلي: 
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- متنوعة يف اأ�سكالها واأمناطها يف خمتلف الأعمار، وحتتاج اإىل و�سائط لفظية 

ورمزية، ومتار�ش ب�سورة جماعية يف الغالب ولها اأبعادها املختلفة بخالف املتعة 

والت�سلية فهي متنح الأطفال القدرة على النمو الجتماعي وبناء ال�سخ�سية 

)حممد،2007(.

اأثناء املمار�سة، وتغيب عنها احلوافز املادية، ويوجد لها قوانني  - تتميز باحلرية 

وحدود يف كل لعبة، وتتاأثر بالبيئة التي ميار�ش فيها، كما تتميز بقدرتها على 

تنمية البتكار لدى الأطفال، فيقوم الطفل ب�سنع الأدوات الالزمة للعبة من 

الألعاب  تتميز هذه  فيها، كما  يعي�ش  التي  البيئة  له يف  املتاحة  الأولية  املواد 

بارتباطها بالأهازيج ال�سعبية، والأنا�سيد التي تتوارثها الأجيال.

والنت�سار  لل�سيوع  قابلة  اأنها  احلورية  ال�سعبية  الألعاب  على  كثريًا  ويغلب   -

يف املناطق التي تت�سابه يف القيم والعادات والتقاليد، فلي�ش م�ستغربًا اأن جند 

لعبة متار�ش يف بالد ال�سام وفل�سطني، وميار�سها الأطفال يف املجتمع اخلليجي 

وجندها اأي�ًسا يف بالد املغرب العربي )مر�سى،1999(.

- تتميز خ�سائ�ش الالعبني باأنهم يتماثلون يف املرحلة العمرية، وجند اأن بع�ش 

الألعاب تتخ�س�ش فيها الفتيات، واأخرى لالأولد، ويف بع�ش الألعاب ي�سرتك كال 

اجلن�سني، اأو اإىل مرحلة عمرية معينة. ورمبا ي�سرتك الأطفال يف مرحلة اللعب 

باأنهم ميرون يف مرحلة حرجة جتاه اكت�ساف الذات والإح�سا�ش بها،  جميعهم 

ويتميزون بحب املناف�سة والتعاون واإثبات الوجود، وتكوين ال�سداقات والقبول 

والنفعالت ال�رشيعة.

اأنها ل حتتاج ملالعب  ريا�سية معقدة كما  اأدوات  اأو  - ل حتتاج ملعّدات خا�سة 

خا�سة.

- لها طابع حمبب ي�ستهوى الالعبني ملا تهدف اإليه من اإظهار املهارة والقّوة 



333

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

و�رشعة البديهية.

- ل حتتاج لنوع خا�ش اأو مهارات زائدة بل هي التي تربي املهارات.

- ب�سيطة يف فهمها واأدائها حتكمها قوانني �سهلة.

- تعمل على مترين و تنمية �رشعة اخلاطر وح�سور البديهة.

- م�سوقة تدعو لالإقبال عليها.

- قليلة التكاليف بل اأن بع�سها ل يكلف �سيئا وهذه حقيقة اقت�سادية هاّمة 

)حممد،2007(.

ثالثا: شروط ممارسة األلعاب الشعبية الحوارية:

اأن تتم وفق ال�رشوط  ال�سعبية احلوارية  الأطفال لألعابهم  يراعى عند ممار�سة 

التالية: 

• ع�سالت 	 ل�سعف  نظراً  كبري،  جهد  بذل  دون  وب�ساطة،  ب�سهولة  تنفذ  اأن 

الطفل وليونة اأع�سائه. 

• اأن ميار�سها الطفل ب�سكل حر وعفوى، دون قيود و ينتقل بني اأ�سكال الألعاب 	

املتنوعة الفردية واجلماعية )مر�سى،1999(. 

• عليه 	 ي�سهل  اأو  يحبها  التى  احلركات  اختيار  فى  للطفل،  احلرية  ترتك  اأن 

لديه  فتولّد  اأدائها،  فى  يف�سل  �سعبة،  بحركات  اإلزامه  وعدم  تنفيذها 

النفور من اللعب. 

• الرتكيز على األعاب امل�سابقات واملناف�سات واملطاردات والهروب، لأن الطفل 	

يرغب فيها وينفذها بحما�سة لفرتة طويلة، دون تعب ول ملل. 

• الأداء 	 اأو  الغناء  اأو  الألعاب واحلركات اجلماعية، مب�ساحبة املو�سيقى  تنفيذ 
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التمثيلي )عبد اخلالق،1993(.

• اختيار األعاب لها اأهداف تربوية حمددة ويف نف�ش الوقت مثرية وممتعة .	

• اأن تكون قواعد اللعبة �سهلة ووا�سحة وغري معقدة .	

• اأن تكون اللعبة منا�سبة خلربات وقدرات وميول الطفل .	

• اأن تكون اللعبة من بيئة الطفل )حممد،2007(.	

رابعا : تصنيف األلعاب الشعبية الحوارية:

والعادات  بالبيئة  الت�ساًقا  الفنون  اأكرث  ال�سعبية احلوارية من  الألعاب  تعترب 

اإىل  ي�سعون  لأنهم  الأطفال  حياة  مع  وتتطور  تنمو  اأنها  �سك  ول  والتقاليد 

ابتكار لعبة جديدة من كائناتهم ال�سغرية يف حميطهم املحدود، بل اأحيانًا 

خ�سبة  يجعل  فنجده  واخليال،  الإبداع  بفعل  املوجودة  غري  الكائنات  من 

ال�سلم و�سيلة للتزحلق وي�سنع من الرمل تكوينات للبناء والر�سم والتلوين 

)اإ�سماعيل ،1977(. وقد اختلفت وجهات نظر املهتمني بالفن ال�سعبي حول 

تق�سيم  ذلك  ومن  متباينة،  جمموعات  اإىل  وت�سنيفها  تق�سيمها  كيفية 

يت�سمن  جدولً  و�سع  والذي  باري�ش  يف  ال�سعبية  لالألعاب  الدويل  املجل�ش 

الألعاب ال�سعبية مع تق�سيماتها وذلك على النحو التاىل :

واألعاب  وال�سغار  الكبار  اخرتعها  التي  الألعاب  وت�سم  الأطفال  األعاب   -

الأطفال اللفظية واجلماعية.

- األعاب احلظ والطالع التي فيها خفة احلركة اليدوية واخلداع الب�رشي.

- األعاب القوى مثل األعاب الرمح.

احلجرية  والألعاب  البديهة،  و�رشعة  التمويه  األعاب  مثل  الذكاء  األعاب   -

)الدمردا�ش ،1987(.

ويق�سم الباحثني الألعاب ال�سعبية احلوارية اإىل ما يلى :

)أ( األلعاب الشعبية الحوارية  الكلية :  وهى الألعاب ال�سعبية التى تعتمد على احلوار فى 
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قمرة  ولعبة  بدرة  ولعبة حدرة  والدبور  النحلة  لعبة  ب�سكل كلى مثل  اأدائها 

�سربة ولعبة خروف م�سل�سل ولعبة الكريكمه .

فى  احلوار  على  تعتمد  التى  ال�سعبية  الألعاب  وهى  الجزئية:  الحوارية   الشعبية  األلعاب  )ب( 

اأدائها ب�سكل جزئى ) ميثل احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة ( مثل لعبة كرة 

ال�رشاب “اخلرق والع�سى” ولعبة نور ولعبة احلِـــيا والعرايـ�ش ولعبة بريد بريد 

احلديد لعبة ال�رش�سيبة ولعبة الغطي�سة ولعبة ال�سويكة.

املبحث الرابع: اأهمية الألعاب ال�شعبية احلوارية عند الأطفال فى الوطن العربى:

تعترب الألعاب ال�سعبية احلوارية و�سيطاً تربويا يعمل بدرجة كبرية على ت�سكيل 

وتنظيمها  تخطيطها  اأح�سن  متى  ؛  املختلفة  باأبعادها  الطفل  �سخ�سية 

يعك�ش  الذى  الأمر   ، التعلم  تنظيم  فعال يف  دوراً  توؤدي  والإ�رشاف عليها حتى 

مدى اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية على الطفل والتى تتمثل فى التاىل:

أوال: تنمية القيادة: 

القيادة  لن  اللعب  يف  القيادة  تنمية  على  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ت�ساعد 

اأي  اأن يقوم به  النظام يف املالعب، لأن هذا ميكن  لي�ست جمرد املحافظة على 

املق�سود  ولكن  ي�سريا.  �سيئاً  ولو  ال�سخ�سية  وقوة  ال�سلطة  من  له  �سخ�ش 

الرائدة.  اجلماعية  اأو  الفرد  الرائد  به  يقوم  الذي  الإيجابي  الدور  هو  بالقيادة 

فالرائد، وهو دائم الت�سال بالأفراد معتمدا فى ذلك على احلوار الدميقراطي الذى 

يتم قبل اأو اأثناء اللعب والذى يعمل على توزيع امل�سوؤوليات على اأع�ساء جماعة 

اللعب بقدر مت�ساوٍ و�سيغة عادلة فى اإطار جو من الت�سامح مبا ي�ساعد ذلك 

على متا�سك جماعة اللعب ، والتعاون بني اأفرادها الأمر الذى يحول اأو مينع وقوع 

الأفراد يف مواقف اأو م�سكالت تعوق ن�ساطهم، وبهذه الطريقة يتعلم الأفراد 

النظام و�سبط النف�ش يف عالقاتهم فتقل اخلالفات بينهم، وتزيد رغبة الأفراد 
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تفر�سها  التي  التعليمات  واإتباع   ، امل�سوؤولية  وحتمل  اللعب  يف  امل�ساركة  فى 

اجلماعة اأو القائد )املاحى ،1993(. 

ثانيا : التربية:

 تتمثل اأهم الأدوار الرتبوية لالألعاب ال�سعبية احلوارية فيما ياأتي :

هى و�سيلة تربوية يتمكن الفرد بوا�سطتها من اإحداث تفاعل مع عنا�رش . 1

البيئة وموجوداتها مما يوؤدي اإىل تنمية �سخ�سيته التي توؤثر يف �سلوكه مع 

الآخرين)�سالح،1993(. 

الفروق . 2 معرفة  على  ت�ساعد  فعالة  اأداة  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعد 

الفردية لدى الأطفال للتمكن من تعليمهم ح�سب قدرات واإمكانيات كل 

منهم . 

اجتماعياً . 3 الأطفال  بناء �سخ�سية  فى  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ت�ساعد 

فيبتعدون عن الأنانية وحب الذات وينفتحون على حب اجلماعة وي�سعرون 

يتعلم  لهذا  ونتيجة  حولهم  مبن  عالقتهم  فتقوى  بها  ارتباطهم  مبدى 

الأطفال قواعد ال�سلوك والتوا�سل مع الآخرين والتكيف معهم فيتكون 

معايري  الأطفال  ويكت�سب  ذلك  خالل  من  قيمي  اأخالقي  نظام  لديهم 

ال�سلوك الجتماعية املقبولة )زهران،1995(.

لي�ست الألعاب ال�سعبية احلوارية اأداة توا�سل بني الأطفال فح�سب بغ�ش . 4

النظر عن لغاتهم وثقافتهم وبيئاتهم بل انه اأداة للتوا�سل والتفاهم مع 

الكبار اأي�ساً .

تلبي . 5 لأنها  داخلياً  وتوازنها  الأطفال  �سخ�سيات  لنمو  بناءة  و�سيلة  هى 

رغباتهم وتُ�سبع ميولهم اإىل حب املعرفة والإطالع ، مما ي�ساعد على فهم 

والعمل  وثقافياً  ونف�سياً  عقلياً  قدراتهم  عن  والك�سف  �سخ�سياتهم 
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على تطوير هذه ال�سخ�سيات وتوازنهم النفعايل والعاطفي واإك�سابهم 

البيئة وتنمية  التكيف مع  التي ت�ساعدهم على  بع�ش املفاهيم والقيم 

مهاراتهم وقدراتهم )جراوات،1998(.

ثالثا : التعلم:

يقوم  موجه  ن�ساط  باأنه  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  با�ستخدام  التعلم  يُعّرف 

 ، والوجدانية  واجل�سمية  العقلية  وقدراتهم  �سلوكهم  لتنمية  الأطفال  به 

ويحقق يف نف�ش الوقت املتعة والت�سلية ؛ واأ�سلوب التعلم با�ستخدام الألعاب 

ال�سعبية احلوارية هو ا�ستغالل اأن�سطة الألعاب ال�سعبية احلوارية يف اكت�ساب 

. وفى �سوء  املعرفية  اآفاقهم  العلم لالأطفال وتو�سيع  املعرفة وتقريب مبادئ 

التعلم  فى  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  فوائد  اأن  لنا  يت�سح  ال�سابق  التعريف 

تتمثل فى التاىل :

يتعلم الطفل التعاون واحرتام حقوق الآخرين .. 1

يتعلم الطفل احرتام القوانني والقواعد ويلتزم بها )زهران،1995( .. 2

يكت�سب الطفل الثقة بالنف�ش والعتماد عليها وي�سهل اكت�ساف قدراته . 3

واختبارها 

اللعب . 4 خالل  من  واملعارف  املعلومات  لكت�ساب  نادرة  فر�سا  اللعب  يوفر 

والتفاعل مع الآخرين يف اأدوار اللعب يف البيت واملدر�سة وخارجها.

امل�سكالت فهو . 5 احلوارية كيف يحل  ال�سعبية  الألعاب  الطفل من  يتعلم 
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خمتلفة  األعابا  يكون  اأو  انك�رشت   اإذا  اللعبة  من  خمتلفة  اأجزاء  يركب 

يحل  كيف  يتعلم  بذلك  وهو  البيئة  يف  موجودة  ب�سيطة  واأ�سياء  باأدوات 

امل�سكالت التي تواجهه  ويحمل هذه اخلا�سية اإىل املدر�سة مما ي�ساعد على 

حل امل�سكالت يف املدر�سة �سواء ما يتعلق باملواد املدر�سية اأو امل�سكالت مع 

الأ�سدقاء )عفيفى ،1993

اأنه . 6 حيث  والرتكيز  النتباه  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  من  الطفل  يتعلم 

يركز اأثناء لعبه وخ�سو�سا الطفولة املتاأخرة، وياأخذ الطفل هذه الإ�سافة 

) النتباه( اإىل املدر�سة حيث ت�ساعد على الرتكيز مع املدر�سني يف احل�س�ش 

الدرا�سية )نادية عبد احلميد الدمردا�ش،1987(.

تعد و�سيلة تعليمية يدرك الأطفال بوا�سطتها معاين الأ�سياء ومفاهيمها . 7

فيجعلهم قادرين على التكيف مع واقع احلياة .

اأنواع عديدة من . 8 اأن  هناك  الأرقام والألوان، حيث  يتعلم كيف يتعامل مع 

اللعب يتعلم منها الطفل خربات ومهارات تفيده يف حياته الدرا�سية، مثل 

التعامل مع الألوان املختلفة حيث اأن الطفل اأثناء لعبه يرى األوان خمتلفة 

يف األعابه وما يحيط بها، مما ي�ساعد الطفل على تعلم هذه الألوان والتعامل 

معها وهكذا بالن�سبة لالأرقام التي تفيد الطفل يف املرحلة الدرا�سية.

يفيد اللعب ال�سعبى احلوارى يف تنمية املح�سول اللغوي لطفل املدر�سة، . 9

حيث اأن الطفل عندما يلعب فاإنه يتعلم كلمات جديدة مما يزيد حم�سوله 

اللغوي )ح�سني،2000(.

رابعا: تحقيق النمو الشامل المتكامل للطفل:

ل يقت�رش تاأثري الألعاب ال�سعبية احلوارية على جانب دون الآخر من جوانب النمو 

بل هو تاأثري �سامل وعام على جميع جوانب حياة الطفل ، ويت�سح ذلك على 
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النحو التاىل :

أ- تأثير األلعاب الشعبية الحوارية على الجانب الجسمي:

املجهود  لبذل  وطريقه   ، للفرد  حقيقيا  متنف�سا  ال�سعبية  الألعاب  تعترّب 

والطاقة. فاأغلب الألعاب ال�سعبّية احلوارية اإّن مل نقل كلها تعتمد على احلركة 

واملهارات البدنية، فالألعاب ال�سعبّية احلوارية فر�سة يتمكن من خاللها الفرد 

البدنية، فت�سبح حركاته  من اكت�ساب مهارات حركة تطور قدراته ومهاراته 

دقيـقة وثابتة من خالل اأداءه لألعاب بالرمي )الدمردا�ش،1987(.

تركز الألعاب ال�سعبية احلوارية يف اأداءها على حركة اجل�سم واملهارات البدنية.

منو  على  ت�ساعد  ممار�ستها  وطرق  اأ�سكالها  بكل  احلوارية  ال�سعبية  فاللعبة 

الدموية  الدورة  تن�سيط  على  الن�ساط  هذا  ي�ساعد  كما  �سليما.  منوا  اجل�سم 

من  احلوارية  ال�سعبية  فالألعاب   والع�سبي  واله�سمي  التنف�ســــي  واجلهاز 

ن�سيطا،  ي�سبح  اأن  من  الطفل  متكن  فاإنها  حركة  من  عليه  تعتمد  ما  خالل 

قويا يحافظ على لياقته البدنية وبالتاىل النمو ال�سحى جل�سم الطفل فهو 

امل�ساعد الأول على تطوير ومنو وت�سكيل اأع�ساء ون�سج واإك�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:

• وتعلمه 	 واليقظة  الفطنة  الطفل  لدى  احلورية  ال�سعبية  الألعاب  تنمي 

الرتكيز وتدربه على التفرقة بني ال�سواب واخلطاأ خا�سة 

• يتلقى الطفل املبادئ املعرفية الأوىل كالوعي باملكان والزمان والتعرف على 	

الجتاهات من خالل ممار�سته الألعاب. 

• ت�ساعد الألعاب ال�سعبية احلورية على تطور بع�ش مهارات النمو اللغوى 	

لدى الطفل )�سابر،1993(. 
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• العقلية وحت�سن 	 القدرات  تن�سيط  احلوارية على  ال�سعبية  الألعاب  تعمل 

املوهبة الإبداعية لدى الأطفال . 

• ينمى حب ال�ستطالع حيث يكون الطفل ف�سوليا يحب ا�ستطالع الأ�سياء  	

ومعرفة خوا�سها مما ي�ساعد ذلك يف البحث واملناق�سة يف ما يتعلق باملواد 

الدرا�سية واملعلومات التي يتلقاها يف املدر�سة)املاحى،1993(.

• ت�ساعد الألعاب ال�سعبية احلورية يف منو الذاكرة والتفكري والإدراك والتخيل 	

للطفل )الدمردا�ش،1987(.

ج- تأثير األلعاب الشعبية الحوارية على الجانب االجتماعي والنفسى: 

نطاق  فى  تكون  اأنها  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  على  الغالبة  ال�سفة  تعد 

فهي  الجتماعية  العالقات  على  الأثر  عمق  له  يكون  الذى  الأمر  املجموعات 

والربط  الندماج  على  والقدرة  امل�ساركة  ح�ش  تنمية  على  الفرد  ت�ساعد 

على  ي�ساعد  مبا  للجماعة  الطفل  انتماء  يعزز  مما  اأخرى  اأطراف  مع  عالقات 

الألعاب ال�سعبية احلورية  اأثناء ممار�سة  النمو الجتماعي له. يتقم�ش الطفل 

اأو  ت�ساد(   ( مناف�سة  عالقات  �سواء  الآخرين  مع  تفاعل  يف  ويدخل  حمددا  دورا 

عالقة م�ساركة وتدعيم ، كما اأن هذه الأدوار التي بتقم�سها الفرد متكنه من 

ال�ستعداد لتقم�ش اأدوار يف امل�ستقبل. اإّن م�ساركة الطفل لغريه من الأطفال 
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بناء عالقات �ســـــــداقة  الأثر يف  له جلى  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  لإحدى 

والتقاليد  اجلماعّية  واملبادئ  القيم  وا�ستيعاب  اجتماعية.  اأكرث  يكون  وبالتايل 

والأعراف الجتماعّية )زهران ،1990( .

خامسا : العالج :

عن  الك�سف  يف  ت�ساهم  عالجية  و�سيلة  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعد 

ال�سطرابات النف�سية والعقلية والعاطفية لدى الأطفال وم�ساعدتهم على 

اللعب  ي�ساعد  كما  اإليهم  التوازن  لإعادة  والنفعالت  املوؤثرات  من  التخل�ش 

ح�سب  وا�سطراباتهم  الأطفال  م�ساكل  حلل  عالجية  طرق  اإيجاد  على  املربني 

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�سعبية احلوارية نوعا من اأنواع الرتاث الذي ينبغي املحافظة عليه 

لأنه يعرب عن روح الأمة وقيمها وعاداتها واأ�سلوب حياتها و�سنعر�ش هنا بع�ش 

ميار�سها  التي  ال�سعبية  لالألعاب  كنماذج  الكلية  احلورية  ال�سعبية  الألعاب 

الأطفال تقريبًا يف معظم اأنحاء الوطن العربي )مثل م�رش - اململكة العربية 

ال�سعودية – دول اخلليج العربي - الأردن- فل�سطني – �سوريا – اجلزائر- اليمن (  
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ومن ابرز هذه الألعاب ال�سعبية احلوارية ما يلى :

لعبة النحلة والدبور

ميار�سها الأطفال من عمر -6 10 �سنواتعمر ممار�سة اللعبة

- تتكون من طفلنيمكونات اللعبة:
 - حتتاج اإىل م�ساحة للعب 

طريقة اللعب 
)احلوار( :

ميار�سها كل طفلني مع بع�ش ، اأحدهما ميثل النحلة والآخر ميثل 
الدبور، وملا كان العداء متاأ�سالً بني النحلة والدبور، لذلك يقف الالعبني 
متدابرين ومتال�سقني بالظهر، وي�سابكان اأيديهما ببع�ش، فاإذا ركع كل 
منهما حمل الثاين على ظهره، وبذلك يتبادلن الركوع ومع كل حركة 

يقولن:
الأول مع ركوعه: اأنا النحلة
الثاين مع ركوعه: اأنا الدبور
الأول مع ركوعه: اأنا م�سافر

الثاين مع ركوعه: على ا�ستامبول
الأول مع ركوعه: �سوجب لك معي؟

الثاين مع ركوعه : حنة و�سابون
وهكذا يكرران اللعب.

 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية واحلركية 
واحل�سية:

 - تعلم لعب الأدوار وال�سعور بالر�سا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون.
 -  تنمية املح�سول اللغوي. 

 - التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.
- حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية، وحت�سني القدرة على 

 التوا�سل مع الآخرين.
- اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�ساقة وال�رشعة والقفز والتوازن 

 وتقوية ع�سالت اجل�سم وخا�سة الرجلني واجلذع. 
 تنمية الإدراك والنتباه و�رشعة ال�ستجابة.

- معرفة مفاهيم مثل الإيقاع والنتظام والجتاه.

خروف م�سل�سل
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ميار�سها الأطفال من اجلن�سني من �سن 12-6 �سنةعمر ممار�سة اللعبة

- حتتاج اإىل �ساحة اأو ملعب، مكونات اللعبة:
- عدد من الأطفال ل يقل عن �سبعة اأطفال

طريقة اللعب 
)احلوار( :

يجل�ش رئي�ش املجموعة على الأر�ش ومي�سك برجل من وقعت عليه 
 القرعة مرددا ما يلي:

 الرئي�ش : خروف م�سل�سل
 اجلميع : هدوه

 الرئي�ش : تراه وياكم
 اجلميع : هدوه

الرئي�ش : خرب غواكم
 اجلميع : هدوه

 الرئي�ش : يف ريله اكراحه
 اجلميع : هدوه

 الرئي�ش : كرب الرباحه
 اجلميع : هدوه

 الرئي�ش : تراه وياكم
 اجلميع : هدوه

ثم يفلت فيرتاك�سون منه خ�سية قب�سته عليهم وحينما مي�سك 
باأحدهم ياأتي به اإىل كبريهم اجلال�ش ليكون هو اخلروف امل�سل�سل 

وتتكرر اللعبة نف�سها .

 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية واحلركية 
واحل�سية:

 - ترقية الوظائف العقلية كالإدراك والتفكري والكالم. 
 - تنمية دقة املالحظة و�رشعة البديهة واملراقبة والتخمني.

 - اإدراك العالقة بني املتحرك والثابت.
 - زيادة النتباه والرتكيز والوعي.

 - ت�سكيل عالقات و�سداقات جماعية وفردية مع الآخرين.
 - املناف�سة والتحدي والنتباه واليقظة واإثبات الذات.

 - حتقيق الرغبات وتخلي�ش النف�ش من التوتر وال�سعور بالكفاءة. 
- اإتقان مهارات حركية تتمثل يف �رشعة الوقوف والدوران واجللو�ش 

والقفز.

لعبة لعبة اأم العيـال

ميار�سها الإناث من عمر -6 13 وتزيد قليالً عمر ممار�سة اللعبة
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- تتكون من 6 اأطفال اأو اأكرثمكونات اللعبة:
 - حتتاج اإىل م�ساحة للعب 

طريقة اللعب 
)احلوار( :

جتتمع الفتيات يف مكان ف�سيح ي�سمى )الرباحة(.. وتقوم املجموعة 
باختيار من تقوم بدور الأم ودور الذئب ودور العرو�ش.. بعد ذلك يبداأ 
اللعب حيث تقف الفتيات يف �سف واحد.. وتبدو الأم يف مقدمة 

ال�سف ثم تليها )العرو�ش( ثم باقي )الفتيات( حيث تقوم كل واحدة 
منهن مب�سك خ�رش من تتقدمها.. يف املقابل تقف الفتاة التي تلعب 
دور )الذئب( يف مواجهة الأم وبناتها.. وما بني �سد وهجوم يبداأ احلوار 

التايل:
الذئب : اأنا الذيب باكلكم

الأم : اأنا الأم باحميكم
الذئب: �سا�ش الذيب على الطليان

الأم : يا ويلكم يا العيال 
 ي�ستمر اللعب على نف�ش املنوال .. واإذا متكن الذئب من افرتا�ش 

جمموعة الفتيات، تقوم الأم باإحناء ظهرها انحناءة ب�سيطة، رافعة 
يدها على )�سكل �سقف خيمة( حيث تدخل )العرو�ش( ومتر من حتت 

يدي الأم يف حالة اختباء يف اخليمة.. تتطور اللعبة لرنى الأم وقد ذهبت 
اإىل ال�سوق ل�رشاء احتياجاتها بينما تبقى العرو�ش خمتبئة.. وتنتهز 

الفتيات الأخريات فر�سة غياب الأم فيخبئن )العرو�ش( وعند عودة الأم 
ول جتد العرو�ش .. تبداأ حماورات وعمليات بحث عن العرو�ش من بلد اإىل 

اآخر.. ويف حلظة ياأ�ش الأم من العثور عليها تنتهي اللعبة .

 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية واحلركية 
واحل�سية:

 - ت�سكيل عالقات و�سداقات جماعية وفردية مع الآخرين.
 - تعلم لعب الأدوار وال�سعور بالر�سا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون.

-  تنمية املح�سول اللغوي. 
- اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�ساقة وال�رشعة والقفز والتوازن 

 وتقوية ع�سالت اجل�سم وخا�سة الرجلني واجلذع. 
 - تنمية الإدراك والنتباه و�رشعة ال�ستجابة.

 - ت�سكيل عالقات و�سداقات جماعية وفردية مع الآخرين.
 التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.

- حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية، وحت�سني القدرة على 
التوا�سل مع الآخرين.

لعبة الكريكمه
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ميار�سها الذكور والإناث من عمر -4 10 �سنوات عمر ممار�سة اللعبة

- تتكون من -2 4 اأطفال مكونات اللعبة:

طريقة اللعب 
)احلوار( :

ي�سم ال�سبية يداً واحداً على هيئة قب�سة، وي�سعونها فوق بع�سها 
البع�ش، وي�ساأل اأحد الالعبني زمالءه عما يف قب�سة اليد العليا قائالً: ما 

هذه؟ 
فريد عليه اجلميع قائلني: كريكمه.

 ثم ي�ساأل عن القب�سة التي تليها، وهكذا حتى ي�سل اإىل اآخر قب�سة 
يد وي�ساأل: ما هذه، فريد عليه اجلميع قائلني: بنت ال�سلطان، 

ويعود ي�ساأل: اأي�ش فيها، 
فريد عليه اجلميع: خوخ ورمان، 

ثم يت�ساءل: وين ح�ستي؟ 
فريدون عليه: حتت اللقان )وعاء فخاري كبري(،

 ثم ي�ستف�رش: وين اللقان؟ 
فيقولون له: ك�رشته الِعْجلَه، 

وي�ساأل: وين العجله؟ 
فريدون: ذبحناها. 

ثم ي�ستف�رش: وين دمها؟ 
فيجيبون: اأكلوه الع�سافري،

 وي�ساأل: وين الع�سافري.
 فيقولون: يف بحر اأبويا ال�سغري، 

ثم ي�ستف�رش: وين بحر اأبويا ال�سغري؟ 
فريدون: يف بحر اأبويا الكبري،

 ثم يقول اأحدهم: ُخذها يا غراب وطري، فيحرك اجلميع اأيديهم على 
هيئة حركات الطيور.. وهكذا تنتهي هذه اللعبة.
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 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية واحلركية 
واحل�سية:

- تعلم لعب الأدوار وال�سعور بالر�سا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون.
 التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.

- حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية، وحت�سني القدرة على 
 التوا�سل مع الآخرين.

 -  تنمية املح�سول اللغوي. 
 - - اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�ساقة وال�رشعة والتوازن. 

- تنمية الإدراك والنتباه و�رشعة ال�ستجابة.
- اإدراك العالقة بني املتحرك والثابت.

لعبة حدرة بدرة 

ميار�سها الأطفال من اجلن�سني من �سن 12-6 �سنةعمر ممار�سة اللعبة

مكونات اللعبة:
 - عدد )4( اأطفال اأو اأكرث. 

 - مكان حمدد تبداأ منه اللعبة. 
- طفل يقوم بتنفيذ الغماية والرك�ش والتفتي�ش.

طريقة اللعب )احلوار( :

يقف الأطفال يف حلقة دائرية ويختارون اأحدهم بالقرعة عن طريق 
الأن�سودة “حدرة بدرة.. قلي عمي..عدي الع�رشة.. ويبداأ بالعد ومن 

ينتهي عنده العد يخرج لتنفيذ اللعبة ويغم�ش عينيه وهو يعد من 
واحد اإىل ع�رشة ليعطيهم فر�سة الختباء ليقوم بعدها بالبحث 

عنهم واأول طفل مي�سكه يقوم بتنفيذ الدور مرة اأخرى.
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 دللتها الرتبوية :

املجال العقلي:
 - اإمناء التفاعل اللفظي واللغوي عند الأطفال. 

 - اإك�ساب الطفل خربات جديدة ملواجهة املواقف الطارئة واملفاجئة. 
- م�ساعدة الأطفال على النتباه ودقة املالحظة.

 - تعليم الطفل الأرقام احل�سابية 
 املجال الوجداين والجتماعي:

- م�ساعدة الطفل على اخلروج من دائرة التمركز حول الذات والتقيد 
 باأنظمة اللعب يف اإطار جماعي يت�سم بالروح الإيجابية والتفاعل.

 - التعاون داخل الفريق. 
 - تكوين �سداقات واإدراك لأهمية اجلماعة وحتمل امل�سوؤولية.

 املجال النف�سحركي :
 -  م�ساعدة الأطفال على تنمية ع�سالتهم.

-الدقة يف الأداء والتوازن من خالل احلركة والتقيد باأنظمة اللعبة.
 - م�ساعدة الأطفال على اكت�ساب مهارات حركية مثل الرك�ش 

 والقفز. 
- تنمية التاآزر احل�سي احلركي. 

لعبة قمرة �سربة

ميار�سها الإناث من عمر -6 10 وتزيد قليالً وميار�سها بع�ش الذكورعمر ممار�سة اللعبة

مكونات اللعبة:
- تتكون من -3 4 اأطفال اأو اأكرث

 - حتتاج اإىل م�ساحة للعب 
- ي�ستخدم فيها احلبل فقط.
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طريقة اللعب )احلوار( :

جتتمع البنات ومعهن حبل للقفز عليه ويخرتن بطريقة القرعة 
اأربع بنات ويق�سمن اأنف�سهن اإىل جمموعات رباعية وكل فريق يقوم 

باللعب بنف�سه وتت�سمى كل جمموعة با�سم مثل قمرة، �سربة، 
�سم�ش، جنوم.. ومت�سك اثنتان باحلبل للتلويح به وتقوم الأخريات 

بالقفز عليه ب�سكل فردي اأو ثنائي، ومن يالم�ش احلبل قدميها تخرج 
من اللعبة، والتي ياأتي لفظ ا�سمها يف الأن�سودة من املجموعة 

 تدخل كبديلة ومن تكون �سامدة اإىل النهاية تتوج فائزة على اجلميع. 
ويتم ترديد اأن�سودة معروفة للفتيات يف كل اأنحاء الوطن العربي 

 تقول كلماتها:
 قمرة �سربة �سم�ش جنوم                    نط احلبلة.. اأحلى لعبة 
 يال ياعبري ويال ياعفاف                    ننط احلبل ومعانا عفاف 

قولوا يابنات. .يا اأحلى وردات             قمرة �سربة �سم�ش جنوم....

 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية 
 واحلركية واحل�سية:

 -  تنمية املح�سول اللغوي. 
 - التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.

- حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية، وحت�سني القدرة على 
 التوا�سل مع الآخرين.

- اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�ساقة وال�رشعة والقفز والتوازن 
 وتقوية ع�سالت اجل�سم وخا�سة الرجلني واجلذع. 

 تنمية الإدراك والنتباه و�رشعة ال�ستجابة.
- معرفة مفاهيم مثل الإيقاع والنتظام والجتاه.

لعبة طاق طاق طاقية

ميار�سها الأطفال من اجلن�سني من �سن 14-5 �سنةعمر ممار�سة اللعبة

مكونات اللعبة:
- حتتاج اإىل �ساحة اأو ملعب، 

- عدد من الأطفال ل يقل عن ع�رشة
 - قطعة قما�ش اأو طاقية الراأ�ش.
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طريقة اللعب )احلوار( :

يجل�ش الالعبون على �سكل حلقة على الأر�ش ويختارون من بينهم 
من يتوىل عملية الدوران حول احللقة من اخلارج ويف يده الطاقية وهو 

 ين�سد: طاق طاق طاقية. 
 ويرددون: رن رن ياجر�ش 

 ويرد: حول واركب عالفر�ش 
ويغافل الالعب اأحد الالعبني وي�سقط خلفه الطاقية وحني يعرف اأن 
الطاقية و�سعت له يحملها ويالحق الالعب الأول قبل اأن ي�ستطيع 

الو�سول اإىل مكانة لتبداأ دورة اللعب من جديد.

 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية 
واحلركية واحل�سية:

 - املناف�سة والتحدي والنتباه واليقظة واإثبات الذات.
 - حتقيق الرغبات وتخلي�ش النف�ش من التوتر وال�سعور بالكفاءة. 

- تعلم م�سمون القواعد الأخالقية لل�سلوك يف النظام الجتماعي 
 والعملي.

- اإتقان مهارات حركية تتمثل يف �رشعة الوقوف والدوران واجللو�ش 
والقفز.

 - ترقية الوظائف العقلية كالإدراك والتفكري والكالم. 
 - تنمية دقة املالحظة و�رشعة البديهة واملراقبة والتخمني.

 - اإدراك العالقة بني املتحرك والثابت.
 - زيادة النتباه والرتكيز والوعي.

 - اإتاحة الفر�سة للم�ساركة والتعبري عن النف�ش.
 - ت�سكيل عالقات و�سداقات جماعية وفردية مع الآخرين.

- تعلم لعب الأدوار وال�سعور بالر�سا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون.

لعبة رجلي �سالع

ميار�سها الذكور من عمر -6 12 وتزيد قليالً وميار�سها بع�ش الإناثعمر ممار�سة اللعبة

- تتكون من 7 اأطفال اأو اأكرثمكونات اللعبة:
 - حتتاج اإىل م�ساحة للعب 
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طريقة اللعب )احلوار( :

وهي اأن يتفق ال�سبيان على اأن يكون واحد منهم ذئباً والآخر راعياً 
ويكون بقية ال�سبيان غنماً يذود عنهم الراعي هجمات الذئب، ويدور 
بني الراعي والذئب حوار قبل هجومه على الغنم، اإذ يقول الذئب اأولً 

 مربراً هجومه:
 الذئب: “رجلي �سالع”..!!

 الراعي: واإي�ش يربيها؟
 الذئب: حلم النعجة.

 الراعي: وي�ش النعجة.
 الذئب: الربية

 الراعي: ما لك فيها؟
 الذئب: اإل اجيها

 الراعي: تخ�سى عنها
 الذئب: ماخ�سا عنها

فيهجم الذئب، ويدور �رشاع بينه وبني الراعي فاأحياناً ياأخذ اأحد 
املحتمني به ويكون الغالب الذئب، واأحياناً يطرح الراعي الذئب اأر�ساً 

ويبعده وبهذا يحمي اأغنامه.

 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية 
واحلركية واحل�سية:

 - تعلم لعب الأدوار وال�سعور بالر�سا وقبول اخل�سارة والربح والتعاون.
 -  تنمية املح�سول اللغوي. 

 - التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.
- حتقيق الذات واحرتام اللعب ، وحت�سني القدرة على التوا�سل مع 

 الآخرين.
- اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�ساقة وال�رشعة والقفز والتوازن 

وتقوية ع�سالت اجل�سم .
- تنمية الإدراك والنتباه و�رشعة ال�ستجابة.

لعبة �سفت القمر

ميار�سها الإناث والذكور من عمر -6 10 عمر ممار�سة اللعبة

- العدد: اثنان من الذكور اأو الإناثمكونات اللعبة:
 - حتتاج اإىل م�ساحة للعب 

طريقة اللعب )احلوار( :

يقف الطفالن ظهراً بظهر ومتال�سقني ماداً كل منهما كلتا يديه 
اإىل الوراء وبطريقة فنية ت�سبك الأيدي ليبداأ اأي منهما اللعبة بحيث 

يحني ج�سمه اإىل الأمام نحو الأر�ش فيكون الثاين قد ارتفع على 
ظهره وهكذا يكون لكل منهما دور يف النحناء والركوب مع تكرار 

ذلك مراراً، ويف كل مرة يقول احلامل للمحمول “�سفت القمر؟” فريد 
عليه املحمول قائالً “�سفته” في�ساأله الأول “�سو حتته؟” فيجيب 

الثاين “حم�ش مقلي” فيقول الأول “طيح عني يا عقلي” فينتهي 
دور احلامل على هذه الطريقة ليبداأها الثاين مع ترديد كل منهما 

كما يف دوره ما ذكرا �سابقاً، وبهذه الطريقة ت�ستمر اللعبة.
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 دللتها الرتبوية :

الدللت الرتبوية للعبة يف كل املجالت العقلية والجتماعية 
 واحلركية واحل�سية:

 -  تنمية املح�سول اللغوي. 
 - التدريب على املهارة يف الأداء واملناف�سة ال�رشيفة.

- حتقيق الذات واحرتام اللعب والدميقراطية، وحت�سني القدرة على 
 التوا�سل مع الآخرين.

- اكت�ساب املهارات اجل�سدية كالر�ساقة وال�رشعة والقفز والتوازن 
 وتقوية ع�سالت اجل�سم وخا�سة الرجلني واجلذع. 

 تنمية الإدراك والنتباه و�رشعة ال�ستجابة.
- معرفة مفاهيم مثل الإيقاع والنتظام والجتاه.

)ب( نماذج األلعاب الشعبية الحوارية  الجزئية:

 وهى الألعاب ال�سعبية التى تعتمد على احلوار فى اأدائها ب�سكل جزئى ) ميثل 

احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة ( . ومن ابرز الألعاب ال�سعبية احلوارية اجلزئية 

 - ) مثل م�رش  العربي  الوطن  اأنحاء  تقريبًا يف معظم  الأطفال  ميار�سها  التي 

اململكة العربية ال�سعودية – دول اخلليج العربي - الأردن- فل�سطني – �سوريا 

– اجلزائر- اليمن (  ما يلى :

طريقة اللعبا�سم اللعبة

احلَْجلَة

عدد الالعبني: 4-2 فتيات.
طريقة اللعب: تقوم الفتيات باختيار م�ساحة من الأر�ش يف حدود اأربع مرتات 
مربعة، ويكون �سكل هذه امل�ساحة من الأر�ش على هيئة م�ستطيل مق�سم 

اإىل مربعات اأو م�ستطيالت. 
ويبداأ اللعب باأن مت�سك كل فتاة بالتناوب قطعة من النقود وتختار اأحد 

وجهيها، ثم تقذفها يف الهواء، فاإن ظهر الوجه الذي اختارته، تكون هي اأول 
من يبداأ اللعب، واإلّ فاإن من حق زميلتها التي اختارت الوجه الآخر اأن تبداأ 

اللعبة. 
تقوم الفتاة التي تلعب احلجلة باختيار قطعة فخارية اأو حجرية وو�سعها 
على الأر�ش يف اأول مربع من مربعات امل�ستطيل، وتقوم الفتاة بدفع القطعة 

باإحدى قدميها اإىل الأمام، بينما تكون القدم الثانية مرفوعة عن الأر�ش، 
بحيث ل تالم�سها اأبداً، وحتاول الفتاة اأن جتعل القطعة ت�ستقر يف املربع 

التايل، ثم الذي يليه، وهكذا وبحيث جتتاز املنعطف، فاإذا توقفت الفتاة على 
اخلط الذي يف�سل بن املربع والذي يليه، اأو لم�ست قدمها املرفوعة عن الأر�ش، 
اأو دا�ست قدمتها التي ت�ستخدمها يف دفع القطعة على ذلك اخلط تكون قد 

خ�رشت اللعبة، ويحق لزميلتها اأن حتل مكانها. 
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َجْندر - اأم اللي 
بتحيي

عدد الالعبني: اأي عدد زوجي يف حدود 12 �سخ�ساً من الذكور.
وجندر على ما يبدو م�ستقة من كلمة جندرمة الرتكية. مبعنى ع�سكر. 

طريقة اللعبة: تبداأ اللعبة باأن يتقدم اثنان من ال�سبية ويقفان يف مواجهة 
بع�سهما البع�ش ويرتكان بينهما م�سافة ب�سيطة ل تزيد عن ب�سعة اأمتار، 
ويف اآن واحد يبداأ كل من ال�سبيني بالتقدم نحو الآخر بحيث يخطو اإىل الإمام 
وا�سعاً قدمه اخللفية اأمام قدمه الأمامية بحيث يالم�ش عقب القدم اخللفية 
والتي نقلها ال�سبي اإىل مقدمة اأ�سابع القدم الأمامية والتي مل تتحرك، ثم 
ينقل هذه القدم على نحو ما فعل يف القدم اخللفية وهكذا حتى يتالم�ش 

ال�سبيان ويكون الفائز منهما هو الذي ت�سل قدمه وت�سبح فوق قدم الآخر. 
ويحق للفتى الذي فاز اختيار اأول �سخ�ش يف فريقه، بينما يقوم زميله من 

بعده باختيار �سخ�ش يبداأ به فريقه، ثم يتم اختيار ال�سخ�ش الثاين والثالث 
والرابع.. الخ لكل فريق بحيث يت�ساوى الفريقان يف العدد. 

ومن حق فريق ال�سخ�ش الفائز ا�ستالم �ساحة اللعب، وال�سيطرة عليها، 
بينما يحاول اأع�ساء الفريق الثاين الختفاء يف اأي مكان ويف اأي اجتاه. وعندها 

يبداأ الفريق الأول وامل�سيطر على ال�ساحة بالبحث عن اأفراد الفريق الآخر، 
وكلما اأم�سك بواحد منهم و�سعه يف مكان حمدد ومعروف -اأي احتجزه- 

ومنعه من احلركة واأخرجه من اللعبة. ولكن اإذا متكن اأي فرد من الفريق الثاين 
من غري املحتجزين الت�سلل اإىل املكان الذي ُحجز فيه بع�ش زمالئه ومل�ش من 

كان حمتجزاً فاإنه يكون قد حّرره، مما يعطيه احلق يف اأن ينطلق ويعود اإىل 
اللعبة مرة اأخرى. وت�ستمر اللعبة هكذا والفتية يطوفون م�رشعني يف �سوارع 

احلارة، وقد ينتقلون اإىل احلارات الأخرى بحثاً عن اأفراد الفريق الآخر، وتنتهي 
اللعبة حينما يتمكن اأحد الفريقني حجز جميع اأفراد الفريق الآخر، وبهذا 

يتم له ال�سيطرة على �ساحة اللعب.

الغماية –
ال�ستغماية

عدد الالعبني: 6-5 �سخ�ساً ذكور واإناث.
طريقة اللعب: ي�سع الأطفال ع�سابة حمكمة على عيني اأحدهم، يف حني 
يختفي الباقون، وتكون مهمة الفتى مع�سوب العينني البحث عن زمالئه، 

فاإذا ا�ستطاع اأن يعرث ومي�سك بواحد منهم نُزعت الع�سابة عن عينيه، وجعل 
ال�سخ�ش املم�سوك بحل حمله، واإذا مل يتمكن من الإم�ساك باأحدهم يظل 
مع�سوب العينني ويجري يف كافة الجتاهات اإىل اأن يوفق يف الإم�ساك باأحد 

اأقرانه ليحل حمله، وهكذا ت�ستمر اللعبة. 

القلول اأو 
البنانري

والقلول ومفردها “ُقْل” وهو كرة معدنية �سغرية والبنانري مفردها “بنوره” 
وهي كرة زجاجية �سغرية جداً. عدد الالعبني: اثنان اأو اأكرث، طريقة اللعب: 

مي�سك كل واحد من الالعبني ُقالً اأو بنوره، ويقذفها ب�رشبة من اإبهامه حماولً 
اأن ت�سيب البنوره اأو القل الذي على الأر�ش، فاإن اإ�سابته ووقع الثنان يف حفرة 

اللعب والتي ي�سمونها “ماق” تكون تلك البنورة اأو القل من حق الفائز 
وت�ستمر اللعبة ويكون الفائز من حاز على اأكرب عدد من القلول اأو البنانري، 

ويحر�ش كل �سبي على عر�ش اأنواع خمتلفة من البنانري التي ك�سبها مزهواً 
برباعته يف اللعب.
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لعبة احل�سان

عدد الالعبني: جمموعة من الأطفال الذكور. طريقة اللعب: يقوم ال�سبية 
بال�سطفاف على �سكل خط م�ستقيم وتكون قاماتهم منحنية، بحيث 

تو�سع اأيديهم على ركبهم ووجوههم اإىل اأ�سفل على نحو ما يفعل 
امل�سلون حني يركعون. 

ويقوم اآخر �سبي يف ال�سف بالقفز )النط( فوق زمالئه الذين اأمامه واحداً 
اإثر واحد حتى ينتهي منهم جميعاً ثم يقف يف املقدمة وينحني كبقية 
ال�سبية ويبداأ بالقفز الذي كان يليه يف بداية اللعب وهكذا حتى ينتهي 

اجلميع ليبدوؤوا اللعبة من جديد. 

الكرا�سي 
املو�سيقية

عدد الالعبني: جمموعة من الذكور والإناث، طريقة اللعب: يتم تخ�سي�ش 
مقاعد على عدد الالعبني فما عدا واحداً لي�ش له مقعد، ويبداأ اللعب باأن 
يعزف اأحد ال�سبية على اآلة مو�سيقية كال�سبابة اأو اأن ي�رشب على طبل 

بيده، وحينما ينتهي العزف اأو ال�رشب، يت�سابق ال�سبية على املقاعد، ويخرج 
من اللعب ال�سخ�ش الذي يف�سل يف احل�سول على مقعد، وتتكرر العملية 

عدة مرات، ولكن يف كل مرة يتم ا�ستبعاد مقعد حتى تكون عدد املقاعد اأقل 
من عدد الالعبني الباقني مبقعد واحد. وتنتهي اللعبة حينما يخرج جميع 

الالعبني ويكون الفائز هو الذي ا�ستطاع الحتفاظ مبقعد له يف كل مرة.

ق�ش اعظيم

عدد الالعبني: زوجي من 10 اإىل 20 فرداً من الذكور 
طريقة اللعبة: ين�سب لكل فريق قائداً يقوم برتتيب فريقه ويقابل قائد 

الفريق الآخر يف اإجراء القرعة ملن تكون بداية اللعب، وبعد اإجراء القرعة، يقوم 
الفريق الذي �سارت له بداية اللعب، بانتداب اأحد اأع�سائه با�ستالم “عظمة 
الق�ش” ورميها اإىل اأي م�سافة يريدها بينما يكون اأع�ساء الفريقني حوله، 
وبعد اإلقاء العظمة يقوم الأع�ساء جميعاً بالبحث عن العظمة، يف حتفظ 
وحر�ش �سديدين ومراقبة بع�سهم البع�ش، ذلك لأنه يرتتب على ال�سخ�ش 

الذي يعرث على العظمة اأن يحاول قدر امل�ستطاع التمويه على اأع�ساء الفريق 
الآخر حماولً الت�سلل والو�سول اإىل نقطة النطالق، ويف تلك الأثناء يكون قد 

لحظه اأع�ساء الفريق املناف�ش، فاإذا متكنوا من التاأكد من وجود العظمة 
معه )فعالً(، فان عراكاً كبرياً يحدث بني اأع�ساء الفريقني، وقد تخل�ش 

العظمة من حاملها، فيعاود اأع�ساء الفريق الآخر تخلي�سها اأي�ساً ويقومون 
بدورهم بالهرب نحو نقطة النطالق. والذي يتمكن من اإي�سال العظمة 

اإىل الهدف من الفريق الأول �سمن بذلك نقطة لفريقه وحق له رميها مرة 
اأخرى وعلى العك�ش، فاإن خل�سها الفريق الآخر واأو�سلها اإىل نقطة البداية 

حق له رميها بنف�ش الطريقة الأوىل، ليقوم اجلميع بعملية التفتي�ش، وبهذه 
الطريقة ت�ستمر اللعبة وت�سجل النقاط يف كل مرة على اأن الفائز هو من 

تكون نقاطه اأكرث. 
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الرببر

تعدُّ لعبة “الرببر، لعبة �سعبّية قدمية، ولها عدة اأ�سماء، مثل “اأم اخلطوط”، 
اأو “عظيم”، اأو “اخلطة”، اأو “العتبة” اأو “الأوىل”، ويف املنطقة الغربّية تُ�سمى 

“الرببر”. ومتار�ش هذه اللعبة بالرجل اليمنى، وفيها اأن يتم و�سع قطعة 
�سغرية م�ستديرة من الفخار يف الأر�ش، كما يتم حفر عدة حفر �سغرية يف 
اأماكن متفرقة من امللعب، ثم يقوم الالعب بدفع القطعة اإىل اإحدى حفر 
امللعب بقدمه اليمنى، بعد اأن يرفع قدمه الي�رشى اإىل الركبة. كما متار�ش 
باأن يتم تخطيط الأر�ش التي فيها تراب اإىل م�ستطيالت مت�ساوية، ثالثة 
م�ستطيالت خلف بع�ش، ثم م�ستطيلني بجوار بع�ش خلف الثالثة، ثم 

م�ستطيل خلف الثنني، ثم م�ستطيلني يف الأخري، وت�ستعمل فيها قطعة 
حجر، ويكون عدد الالعبني اثنني اأو اأكرث.

الكريم

وهي عبارة عن قطعة خ�سبية مربعة ال�سكل وناعمة ال�سطح، طول 
�سلعها يف الغالب )90( �سم، موؤطرة بجوانب من جهاتها الأربع، وحفرت يف 
كل ركن من اأركانها حفرة دائرية �سغرية، وتر�ش احلبات اخل�سبية يف املركز 

وهي تت�سكل من ت�سع حبات �سوداء، وحبة واحدة حمراء، يقذفها الالعبون 
مب�رشب خا�ش بعد اأن يختار كل لعب لوناً من احلبات - الأبي�ش اأو الأ�سود ـ 
ويحدث اللعب بالتناوب بني الالعبني، ففي كل مرة يف�سل فيها الالعب يف 

اإ�سقاط احلبة، ينتقل اللعب اإىل مناف�سه، وهكذا.. حتى يتمكن اأحد الالعبني 
من اإ�سقاط جميع حباته قبل الآخر.

وي�ستخدم فيها ورق اللعب “الكوت�سينة”، وتتطلب اأربعة لعبني، وهي لعبة البلوت
�سعبة ومعقدة ي�سعب على الكثريين اإجادتها

احلل
هي عبارة عن خم�سة حجار اأو ح�سى يلعب بطريقه جميله بحيث يكون 

هناك حجره ت�سمى م�رشب ترمى يف الهواء حتى يتم التقاط الأحجار الأخرى 
واحده واحده .....

البكاك 

عدد الالعبني: 1 اإىل 2 
اأداة اللعب: قطع من اخل�سب بطول 20 - 30 �سم واأحياناً من احلديد بنف�ش 

الأو�ساف. 
البك هو عبارة عن عود من اخل�سب يرتاوح طوله 20 - 30 �سم، مم�سوق بحيث 

يغرز يف الأر�ش، ول مانع من اأن ي�ستعان ببك من احلديد �سماناً للربح. 
طريقة اللعبة: يكون مع كل لعب عدداً من البكاك تقارب الأعداد املتوافرة 
ملناف�سه، ي�سع كل واحد ما بحوزته من البكاك على الأر�ش بينما يبقى كل 

واحد منهما بكا يلعب به، وتبداأ القرعة ملن تكون بداية اللعب، بعد ذلك 
ي�رشب الأول “بكه” يف الأر�ش بحيث ينغر�ش يف الأر�ش، فيقوم الثاين بنف�ش 
العملية حماولً جعل بكه يالم�ش بك الأول فاإن متكن من ذلك واألقاه اأر�ساً 
حق له اأن يربح بكاً من زميله الذي بدوره ياأخذ واحداً اآخر وي�رشبه على بك 
زميله الذي بقي مغرو�ساً يف الأر�ش، وبهذه الطريقة ت�ستمر اللعبة، حتى 
يتمكن اأحد الالعبني من ك�سب ما مع زميله من البكاك، على اأنهما قد 

ينهيا اللعبة دون اأن يخ�رش الواحد كل ما بحوزته، وقد يكون اأكرث من فريق 
يزاول اللعبة يف نف�ش املكان. 
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لعبة الهوالوه

عدد الالعبني: اأي عدد زوجي يف حدود 12 �سخ�ساً من الذكور 
طريقة اللعبة: يق�سم الأطفال اإىل ق�سمني مت�ساويني يف العدد، وين�سب 
لكل فريق قائد ينوب عن فريقه ويت�ساور مع اأع�ساء فريقه اأثناء عملية 

اللعب، وجتري القرعة ملن تكون بداية الرتكاز )الطمة( والتي تتم باأن ي�سع 
اأحد اأع�ساء الفريق الذي �سار له الدور، ي�سع يديه على حجر كبري قائم 

اأو على حائط، بحيث يكون راأ�سه بني يديه ومرتكزاً على يديه وراأ�سه على 
احلائط، وبنف�ش الطريقة يرتكز عليه بقية اأع�ساء فريقه الواحد تلو الآخر. 
يف حني ي�سطف اأع�ساء الفريق الآخر بالتوايل، ثم يعطي قائد الفريق اإ�سارة 
البداية وهي: “ا�ستد.. ا�ستد.. ا�ستد.. اإجال الهد” دللة لأع�ساء الفريق الأول 

بوجوب اأخذ احليطة. 
يبداأ الفريق الثاين بالقفز الواحد تلو الآخر على ظهور اأع�ساء الفريق الأول 
حماولً قدر امل�ستطاع، باأن يكون الأول قد ترك اأكرب م�سافة لأع�ساء فريقه، 
متكيناً لهم لإيجاد مكان منا�سب لكل واحد، وذلك لأنه اإذا بقي اأي فرد دون 
مكان، اأو وقع اأحدهم وغالباً ما يحدث ذلك، فيف�سل الفريق، وعليه اأن ياأخذ 

مكان الفريق الأول ليقوم بدوره بنف�ش العملية. 

لعبة عايل 
وطواط 

عدد الالعبني: غري حمدد من الذكور والإناث 
طريقة اللعب: 

يف هذه اللعبة ل بد من اأن ينتخب اأحد الأطفال تكون مهمته مالحقة بقية 
الأطفال الذين يتفرقون، وعليه مالحقتهم للقب�ش على كل واحد منهم 
وعندما يقرتب من اأحدهم، فاإن وقف يف مكان مرتفع قائالً )عايل وطواط( 
وجب عليه اأن يرتكه قا�سداً غريه من بقية اأع�ساء الفريق وحتى ميكنه 
القب�ش على واحد منهم فياأخذ مكانه لين�سم هو اإىل الفريق وهكذا. 

لعبة مل�ش 
الهدف 

عدد الالعبني: غري حمدد، ذكور اأو اإناث. 
طريقة اللعبة: يقف الالعبون ب�سكل دائري مع وجود م�سافة بني الواحد 

والآخر، فيما يبقى اأحد الأطفال واقفاً يف مركز الدائرة وي�سمى بالعب الو�سط 
ويجب اأن تكون معه طابة. 

يرمي لعب الو�سط الطابة نحو اأي لعب يف الدائرة، الذي بدوره يلتقطها 
فياأخذها ويجري ب�رشعة لي�سعها يف مركز الدائرة، بعدها يجري وراء لعب 
الو�سط، الذي يحاول مل�ش الكرة، فاإذا جنح لعب الو�سط يف مل�ش الكرة ياأخذ 

املكان اخلايل بالدائرة وي�سبح الالعب الآخر هو لعب الو�سط. 
اأما اإذا اأم�سكه الطفل الذي األقيت اإليه الكرة قبل م�سكها وهي يف مركز 
الدائرة، فاإنه بذلك يعود ملتابعة العملية مرة اأخرى. وبهذه الطريقة تدوم 

اللعبة. 

لعبة العد�ش 

عدد الالعبني: زوجي غري حمدد، ذكور اأو اإناث 
طريقة اللعبة: ينتخب اأحد الأطفال لتكون الطابة معه، والذي بدوره 
يقذفها اإىل الأعلى نحو اأي منهم وهذا بدوره يقذفها نحو اآخر وهكذا 

يقذفها كل من ت�سل اإليه الطابة دون اأن ت�سل اإىل الأر�ش، اأما اإن و�سلت اإىل 
الأر�ش ومل�ست قدم اأحدهم، فاإنه يخرج خارج اللعبة، مع بقاء بقية اأع�ساء 
الفريق يزاولون اللعبة بنف�ش الطريقة، وكل من اأ�سابته الطابة يف قدميه 
يخرج حتى يبقى اآخر واحد يف الفريق، الذي يعد الفائز الأول يف هذه اللعبة، 
على اأن ت�ستمر اللعبة بنف�ش الطريقة، وبهذا يكون الفائز هو بادئ اللعبة 

من جديد. 
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لعبة الزوايا 

عدد الالعبني: خم�سة اأطفال ذكور اأو اإناث. 
طريقة اللعبة: يختار اأربعة لعبني لكل منهم زاوية اأو مكان يقف فيه، 
ويبقى الالعب اخلام�ش يف ال�ساحة، ثم يقوم اخلام�ش باإعطاء اإ�سارة البدء 

لالأطفال والذين عليهم اأن يتبادلوا الأماكن مع بع�سهم البع�ش ومع تكرار 
التبادل فاإن متكن الالعب اخلام�ش من احتالل مكان اأحدهم يخرج الالعب 

الذي ل مكان له من اللعبة فيقوم مكانه زميله الذي احتل مكانه، وبهذه 
الطريقة تدوم اللعبة. 

لعبة اخلارطة

عدد الالعبني: )12( لعباً من الذكور. 
طريقة اللعبة: ينق�سم الأطفال اإىل فريقني، وبطريقة القرتاع يتم ملن 

)�سارت( له بداية اللعبة اأن ير�سم على الأر�ش مربعاً كبرياً وير�سم داخل املربع 
طرقاً تبني الأماكن التي ذهب اإليها اأع�ساء الفريق، ثم يغادر الفريق الآخر 

املكان يف عملية تفتي�ش على اأع�ساء الفريق الأول ح�سب اخلارطة املر�سومة. 
وبينما يتفرق اأع�ساء الفريق الثاين يت�سلل واحد من اأع�ساء الفريق الأول 

ومي�سح اخلارطة، فاإن متكن دون اأن يراه اأحد اأع�ساء الفريق الثاين، ي�سبح له 
احلق يف ر�سم خارطة اأخرى. 

اأما اإن متكن اأع�ساء الفريق الثاين من معرفة ولو واحداً من اأع�ساء الفريق 
الثاين �سار له احلق يف ر�سم خارطة، لياأخذ الفريق الأول دورهم. وبهذه 

الطريقة تدوم اللعبة. 

لعبة 
الع�سفور 

عدد الالعبني: ع�رشة اأطفال ذكور اأو اإناث 
الأدوات امل�ستعملة: منديل لكل فريق 

طريقة اللعبة: يق�سم الأطفال اإىل فريقني، وينتخب كل فريق قائده، ثم 
يوؤتى بحجر لكل فريق، تو�سع احلجارة على خط م�ستقيم مع وجود م�سافة 
بينهما ويو�سع على كل حجر منديالً خمتلف اللون عن املنديل الثاين، ويقف 

القائدين قرب احلجارة فيما يكون بقية الأطفال على بعد 15 مرتاً عنها 
فينادى على اثنني، واحد من كل فريق فيح�رشا اإىل القائدين اللذين يقوما 
بتغميتهما، كل يغمى من قبل زميله، وتعك�ش احلجارة ويتفق اأن يطلب 
من اأحدهما اأن يعرف حجره، فاإذا عرفه اأخذه وذهب اإيل حيث بقية زمالئه 

فيعطيه لأحدهما الذي بدوره يعيده اإىل مكانه، وبهذا تكون له نقطة، وبهذه 
الطريقة ت�ستمر اللعبة ويف النهاية حت�سب النقاط ليظهر فيما بعد الفريق 

الفائز. 

لعبة ك�رش 
)طق�ش( 

البي�ش

عدد الالعبني: غري حمدد من الذكور اأو الإناث 
طريقة اللعبة: يف �سهر ني�سان من كل �سنة ويف يوم اخلمي�ش الثاين من نف�ش 

ال�سهر يحتفل النا�ش بيوم خمي�ش البي�ش، تقوم كل عائلة ب�سلق كمية 
من البي�ش لأكله، والت�سدق بعدد منه، ويكون لالأطفال ن�سيباً منه، ياأكل 
حاجته، اأو اأن يخرج اإىل حيث يتجمع الأطفال ويتفقون على ”املطاق�سة” 

مثالً راأ�ش البي�سة لراأ�ش وقاع بي�سة اأخرى، اأو الراأ�ش للراأ�ش وهكذا، بهذا تتم 
العملية، فاإن كان الراأ�ش للراأ�ش وطق�ش اأحدهما بي�سة الآخر اأي )ك�رشها( 
فاإنه يك�سبها، وبهذا يكون رابحاً وخا�رشاً من بني الأطفال، ويف هذه اللعبة 

تكون البهجة عامة بني الأطفال. 
على اأن الكبار قد يقومون بهذه اللعبة اأي�ساً، وهي �سائعة جداً ويف جميع 

اأماكن التجمعات ال�سكانية.وقد يلون البي�ش اأحياناً مما يعطيه جاذبية، حتبب 
الأطفال به. 
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لعبة احلج بج

عدد الالعبني: اأي عدد زوجي من الذكور 
طريقة اللعبة: ينق�سم الأطفال اإىل فريقني، وينتخب كل فريق قائداً له، 

ويكون معهم اإما قطعة نقد اأو غطاء زجاجة ”بيب�سي” وجتري القرعة بني 
القائدين من يبداأ اللعبة، والذي ي�سبح له دور اللعب، يقوم باإخفاء قطعة 

النقد اأو الغطاة مع اأحد اأع�ساء فريقه، ويطلب من قائد الفريق الآخر معرفة 
الطفل الذي معه قطعة النقد، فاإن عرفها اأخذها ليقوم بنف�ش العملية، 
اأما اإذا مل يعرفها، فاإن الطفل الذي تكون معه قطعة النقد ي�سعها على 

قدمه فوق اأ�سابع القدم ويقفز وهي مثبتة على القدم ومكان قفزته يجل�ش، 
فيطلب القائد من الفريقني الت�سابق من مكان جلو�ش الطفل الذي معه 

قطعة النقد حتى اآخر امللعب والعودة اإىل نف�ش املكان، والفريق الذي ي�سبق 
يكون هو الفائز ويعاود اللعب من جديد، وبهذه الطريقة ت�ستمر اللعبة. 

الدوران

يقف الأطفال يف الغرفة اأو الباحة ب�سكل ع�سوائي، ويبدوؤون باإ�سارة واحدة 
بالدوران، كل منهم حول نف�سه، ويزداد الت�سارع بالدوران ثم يقفون باإ�سارة 

واحدة، وعندها يكون منظرهم مثرياً لل�سحك حيث ي�سيب بع�سهم الدوار 
فيفقد توازنه ويتمايل ويرتنح ورمبا وقع على الأر�ش.

وتدل هذه اللعبة على قدرة الحتمال يف الدوران، ورمبا بداأت اأ�سولها عند 
الأطفال بتقليد اأتباع الطريقة املولوية عندما يوؤدون الدوران الذي ا�ستهروا به، 
والذي ي�ستطيع من الأطفال ال�ستمرار اأكرث بالدوران يكون هو الأقوى والفائز 

على رفاقه.

الزقفة ) �سفق 
الأيدي(

يلجاأ الأطفال لهذه اللعبة خا�سة يف اأيام ال�ستاء الباردة ليزداد ن�ساط الدورة 
الدموية وي�سعرون بالدفء، وتتم اللعبة بني طفلني يقفان متقابلني. ويبداآن 

اللعب باأن ي�سفق كل منهما يديه ببع�سهما �سفقة واحدة ثم ي�سفق 
كل منهما ال�سفقة الثانية بيمينه مع ميني زميله، وال�سفقة الثالثة كل 
منها بيديه وال�سفقة الرابعة كل منهما بي�ساره مع ي�سار الالعب الآخر. 

وت�ستد احلركة ت�سارعاً مع ازدياد ن�ساطهما واملهارة اأن يحافظا على ت�سل�سل 
احلركات كما ذكرت رغم �رشعة احلركة.

وعندما تعلب البنات هذه اللعبة يرددن مع كل �سفقة كلمة من العبارات 
التالية: تبولة، تبولة، بدنا نعمل تبولة، ياجارنا الهندي ، تعى �سوف �سو 

عندي، عندي كلب اأ�سود، جاي ياكلني.
وبعدها يلحقن ببع�سهن ويرددن: هم، هم وكاأنهن يردن اأكل بع�سهن.
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الكبة اأو 
احل�سوات

يحتاج الالعبون اإىل 7-5 ح�سوات مل�ساء �سغرية يح�سلون عليها من 
الطريق، حيث كانت الطرقات مر�سوفة باحل�سا واحلجارة اأو من طرف جمرى 

النهر.
يجل�ش الالعبون على الأر�ش ومي�سك اأحدهم جمموع احل�سوات بيده ويلقي 

بها لالأعلى حماولً التقاط ما اأمكن منها على ظهر كفه في�سع ما التقطه 
جانباً ويبداأ بجمع الباقي على ال�سكل التايل:

ياأخذ اإحدى احل�سوات امللقاة على الأر�ش، وغالباً ما تكون اأبعدها وت�سمى 
الراأ�ش، ويلقى بها يف الهواء وخالل اإلقاءها والتقاطها عليه اأن يجمع ما 
ي�ستطيع من احل�سوات املتناثرة وي�سعها جانباً. ويكرر العملية بني قذف 

الراأ�ش وجمع احل�سوات اأربع مرات ويقول مع القذفة الأوىل: كبة ومع القذفة 
الثانية: يازم لبه، ومع الثالثة: ن�ش خرزي، ومع الرابعة جا حاج لقلق، فاإن مل 
ينته اجلمع اأو �سقط الراأ�ش على الأر�ش يف اإحدى املرات ومل ي�ستطع التقاطه 

اعترب خا�رشاً واإن اأفلح بجمعها تبداأ املرحلة الثانية للعب وهي:
ي�سكل الالعب من الإبهام وال�سبابة بيده الي�رشى قنطرة على الأر�ش ويدفع 
احل�سوات من حتتها بيده اليمنى اإىل الطرف الآخر من يده، وهو يكرر العملية 
ال�سابقة نف�سها باأن يتم دفع احل�سوات من حتت القنطرة خالل اإلقاء الراأ�ش 
بالهواء والتقاطه، واأي�ساً معه فر�سة اأربع مرات فاإن اأمت نقلها كان فائزاً واإل 

انتقل اللعب اإىل زميل اآخر.

واحد اثنني 
ثالثة ، �سوية

يقف اأحد الالعبني ووجهه نحو اجلدار، بينما بقية الأطفال خلفه يلعبون 
ويتحركون، ولكن بحذر حتى اإذا التفت نحوهم فجاأة و�ساح: واحد اثنني ثالثة 
�سوية، جتمد كل الالعبني دون حراك، وقد اأخذ كل واحد منهم و�سعاً معيناً 

كان عليه ويحاول الالعب الأول اإثارتهم اأو تفقدهم بينما عليهم الثبات 
بال حركة طاملا اأنه ينظر اإليهم. فاإن حترك اأحدهم ولو حركة ب�سيطة باأحد 
اأع�ساء ج�سمه خ�رش وخرج واإىل اللعب، وعندما يعود الالعب الأول لو�سعه 

متجهاً نحو اجلدار يعود اجلميع للحركة واللعب. وهكذا يخرج معظم 
الالعبني ، ويكون الفوز ملن يبقى يف ال�ساحة حتى نهاية اللعب.

طرة ملا نق�ش:

تعتمد هذه اللعبة على احلظ وال�سدفة وتتم بني لعبني، وت�ستخدم فيها 
النقود املعدنية.

يتفق الطرفان على ت�سمية اأحد وجهي النقود: طرة والوجه الآخر نق�ش، وبعد 
حتديد دور اللعب بالقرعة، ي�سع الالعب الأول قطعة النقود على ظفر اإبهامه 

امل�سغوط بال�سبابة، ثم يدفعها بقوة اإىل الأعلى، ويلتقطها بباطن كفه، 
وي�سعها بني يديه اأو حتت كفه على الأر�ش، وي�ساأل زميله: طرة ملا نق�ش؟ وبعد 

اأن يحدد زميله اإجابته يرفع يده عن الفن )قطعة النقود( فاإن اأ�ساب انتقل 
اللعب اإليه، واإن اأخطاأ احتفظ الالعب نف�سه بحق اللعب. اأما اإذا �ساور ال�سك 
زميله، باأن الفن غري مو�سوع ب�سكل جيد على الأر�ش اأي واقف حتت يده على 
حرفه ليتحكم الالعب بقلبه بعد �سماع اإجابة زميله وعندها يكون اللعب 
حرم )اأي غ�ش( ويقول ل�ساحب الفن: حرر فنك، اأي �سع النقود ب�سكل جيد 
على الأر�ش ثم يحدد اإجابته. وقد يكون اللعب على رهان وهذا غري مقبول 

اأخالقياً ول يقبل به الأهل لأولدهم.
وهذه اللعبة معروفة من العهد العثماين، وكان املق�سود بالطرة وجه النقود 

العثمانية التي حتمل �سورة الطغراء ال�سلطانية، والنق�ش هو الوجه الآخر 
املنقو�ش عليه جملة : عز ن�رشه.
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ينحني اأحدهم ويقفز الثاين من فوق ظهر الأول وينحني هو اأي�سا ثم يقفز ق�ش املق�ش
من فوق الثنني وينحني وهكذا اإىل اآخر واحد ويقوم الأول ويقفز من فوق 

اجلميع وهكذا . 

قول ومقول

 ويقوم بتاأدية هذه اللعبة فريقني، حيث يكون كل فريق بعدد “3ـ5” لعبني
 الأدوات املطلوبة:

"1ـ ع�سا طولها من “50ـ60�سم” وب�سماكة متو�سطة وت�سمى “املقول”.
"2ـ ع�سا طولها “20�سم” وب�سماكة متو�سطة ت�سمى “القولة”.

"3ـ عدد اثنان من احلجار متو�سطة احلجم مت�ساوية الرتفاع “20�سم”.
 طريقة اأداء اللعبة:

يتم و�سع احلجرتني ب�سكٍل متوازٍ جوار بع�ش مب�سافة ت�سمح بو�سع القولة 
فوقهن ثم يبداأ الالعب الأول باأخذ املقول بيده ال�سمال ويدخله حتت القولة 

فريفعها اإىل الهواء ثم يخرج املقولة ب�رشعة قبل اأن ت�سقط القولة اإىل الأر�ش 
وي�رشبها لإر�سالها اإىل اأق�سى م�سافة ممكنة باجتاه الالعب الأخر الذي انتقل 

اإىل اجلهة الأخرى من امللعب، لإرجاع القولة باجتاه الالعب الأول حماولً اأن 
تلم�ش اإحدى احلجرتني لكي يهزم الالعب الأول، ويلعب هو بدلً عنه، ويكون 

الالعب الأول مت�سدياً لها باملقول لكي يرجعها فاإذا اأ�سابها واأرجعها ينطلق 
بعدها اإىل املكان الذي ت�سل اإليه ويقوم بقيا�ش امل�سافة باملقول وكل ع�رش 
عدات باملقول ت�سمى “جبل” وتو�سع اأحجار �سغرية جوار اإحدى احلجرتني 

وحت�سب “جبال” فوق الالعب الأخر، ولهذه اللعبة عدة مراحل ت�سمى “قائم، 
ف�سيخ، رجيل” وتنفذ باليد ال�سمال ثم اليمنى بنف�ش املراحل املذكورة 
فالو�سع “قائم” هو ما ذكر �سابقاً اأما الو�سع “ف�سيخ” فيقوم الالعب 

باإدخال املقول بني رجليه ويده من اخللف ويقوم برفع القولة ثم يخرج املقول 
 وي�رشب القولة وهي يف الهواء.

اأما الو�سع “رجيل” فيقوم الالعب بتقدمي اإحدى رجليه وتاأخري الأخرى ويدخل 
 املقول بينهما ويده من اخللف ويرفع القولة وهكذا....

اأما الو�سع “جنيد” فهو اأن يجعل رجليه متقاربني ويدير يده التي بها املقول 
من خلف رجليه ويقوم برفع القولة... وهكذا.

كرة ال�رشاب 
“اخلرق 

والع�سى”

الأدوات امل�ستخدمة:كرة من ال�رشاب “اخلرق” اأي الأقم�سة املنتهية وع�سي 
 بعدد الالعبني وملعب منا�سب.

 عدد الالعبني:جمموعة من الالعبني ل يقل عددهم عن “�ستة ع�رش لعباً”.
طريقة اأداء اللعبة:يتم تق�سيم املجموعة اإىل جمموعتني مت�ساويتني وكل 

فريق يقف يف جهة من امللعب ويق�سم امللعب اإىل ق�سمني مت�ساويني، 
وتو�سع اأحجار يف نهاية كل جهة من جهتي امللعب ت�سمى اأجوال، ويبداأ 

اللعب بحيث كل لعب ما�سك بيده ع�سا، معكوفة “معطوفة” من طرفها 
يبداأ ب�رشب الكرة دون اأن يلم�سها بيده اأو 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 ل تزيد عن ع�رشة لعبني
طريقة اأداء اللعبة:يجتمع الالعبون ويختارون اأحدهم فيتقدم اإىل مكان 

م�ستوي، ثم ي�سع يديه على ركبتيه منحنياً على هيئة الركوع يف ال�سالة 
والآخرون يقومون بت�سكيل �سف على هيئة قطار فيبداأ الالعب الأول 

بالنطالق للقفز من فوق الالعب املنحني وعند القفز ي�سع الالعب الذي 
�سيقفز يده اليمنى اأ�سفل موؤخرة الرقبة، واليد الي�رشى اأ�سفل العمود 

الفقري لالعب املنحني ثم يقفز ويكون بيد اأحد الالعبني الذين �سيقفزون 
كوفية �سغرية وعندما يقفز ي�سع الكوفية فوق ظهر الالعب املنحي 

وي�ستمر القفز والكوفية يف مكانها واأي لعب ي�سقط الكوفية اأثناء القفز 
ينحني هو بدلً عن الالعب املنحني واأي�ساً اأي لعب ل ي�ستطيع القفز، 

ينحني بدلً عن الالعب املنحني.... وهكذا ت�ستمر اللعبة.

لعبة نور

هذه اللعبة تلعب بعدد غري حمدد من الالعبني فقد يكون عددهم من 
“5ـ15” اأو اأكرث اأو اأقل، وتبداأ هذه اللعبة بالقرعة لكي يتم اختيار الالعب 

 الذي �سيقوم مبالحقة بقية الالعبني.
وعند بداية هذه اللعبة يقوم الالعبون بالنت�سار ويقوم الالعب الذي عليه 
مالحقتهم مبحاولة مل�ش اأي لعب، فعندما يقرتب من اأي لعب يقوم الآخر 

بالتوقف وقول كلمة “نور” وذلك قبل اأن يلم�سه، فيقف يف مكانه كال�سنم 
ل يتحرك اإّل اإذا جاء اأحد الالعبني وقام بلم�سه فعند ذلك يحق له اأن يتحرك، 

واإن ح�سل ومل�ش اأحد الالعبني قبل اأن يقول كلمة “نور” فيقوم ال�سخ�ش 
امللمو�ش باأخذ مكان ال�سخ�ش الالم�ش، وهكذا ت�ستمر اللعبة.

وهي طريقة للتزحلق على الرمل متار�ش على الكثبان الرملية الكبريةال�رش�سيبة

وتلعب يف الغوط اأثناء ف�سل ال�سيف حيث يوجد البلح يف املاء ، و يتبارى كل الغطي�سة
لعب بجمع اأكرب كمية من البلح غط�ساً بالراأ�ش فقط وعن طريق الفم .

طمر كمية من البلح حتت الأر�ش ويتبارى الالعبون على اأخذ اأكرب كمية من ال�سويكة
البلح عن طريق رمي ال�سوكة

لعبة الزقطة

جتمع عدة ح�سوات “خم�ش ح�سوات” �سغرية عادةً من ال�سوان املدور �سغري 
احلجم، ومتار�ش هذه اللعبة من خالل لعبني اثنني اأو ثالثة، ويقوم كل واحد 
بقذف احدى احل�سوات عالياً ليلتقط يف املرة الأوىل ح�سوة من احل�سوات 

الأربع الباقية على الأر�ش اأمامه وبني الالعبني، ويف املرة الثانية يقذف ح�سوة 
عالياً بالهواء ثم يلتقط ح�سوتني... ح�سوتني... ويف املرة الثالثة يلتقط 

ثالث ح�سوات معاً، ثم يجمع اخلم�ش ح�سوات على ظهر كفه ثم يقذفهن 
فيحاول جمعها بيده بنف�ش القذفة فما ي�ستطيع التقاطه من احل�سوات 

يكون هو عدد العالمات التي تكون ر�سيداً له... وهكذا يكون الدور بني زمالئه 
 امل�ساركني يف هذه اللعبة.

ومن �رشوط اللعبة عدم �سقوط احل�سوة املقذوفة عالياً على الأر�ش... وعدم 
ا�ستطاعته الإم�ساك بها مع احل�سوات الأخريات، حينها تعترب لعبته لغية 

 ويحق لزميله ال�رشوع بدخول اللعبة، وهكذا.
وتعترب هذه اللعبة للكبار وال�سغار من بنني وبنات يف الليل اأو النهار 

فتجدهم يتفننون مبهارات خمتلفة يف لعبتهم.
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الكبو�ش اأو 
“الكّعابة”

وهي كعب اخلروف - وهي من الألعاب القدمية التي رمبا ترجع للع�رش اجلاهلي، 
كما جاء يف �سعر اأبي نوا�ش: “خلفت اليوم بالطنبور والكعبني والرند”، ومن 
الأمثال ال�سعبية التي وردت فيها: )القلب يف القلب ولو يف الكّعابة(. وهي 
عبارة عن عظمة �سغرية حجمها حوايل )2( �سم، تكون يف عرقوب الأغنام 
مبثابة املف�سل، فعند ذبحها ياأخذ الأطفال من اأرجلها “الكبو�ش” ويقومون 
بتنظيفها مما ل�سق بها من اللحم اأو الدهن، ثم يحكون �سطحيها على 
احلجر حتى ي�سبحا ناعمني، ويجتمعون على اللعب بها يف اأر�ش ترابية، 

وي�سعون كل كب�ش بجانب كب�ش اآخر حتى يكون عدد الكبو�ش نحو ع�رشين 
اأو ثالثني، وكلها يف �سف واحد م�ســــــتقيم، ثم يحيطون هذا ال�سف 

بدائرة من الرتاب، ويكون الالعـبون اثنني اأو ثالثة اأو اأكرث، فيلعبون، وذلك باأن 
يبتعدوا عن الدائرة بنحـــــو ثالثة اأمتار اأو اأربعة، ويكون كل واحد منهم 
مم�سكاً يف يده بكب�ش اآخر ثقــــيل ونظيف، ثم ي�سوب الذي فاز بالأولوية 
“الرب�ش” نحو �سف الكبـــــو�ش املر�سو�سة داخل الدائرة، فاإن اأخرجت 
ال�رشبة كب�ساً منها عن الدائـــــرة، اأخذها، وُعّد ك�ســــباً له، ويقول 

عنـــــدئذ: )�سيت كبت(، ثم يُعاد ر�ش البــــاقي، وكلما خـــــرج كب�ش 
عن الدائرة اأخذها، واإن مل يُخرج كب�ساً عن الدائرة تنحى عن اللعب واأتى 

اآخر يلعب مـثـله، وهكذا.. وهذا اللعب بالكبـــــو�ش قد اندثر الأن، وهـــذه 
اللعبة ت�ســــــبه “الرباجـــــون” يف الوقـــــت احلايل”.

احلِـــيا 
والعرايـ�ش

اإنها لعبة خا�سة بالفتيات.. وتكاد تكون معروفة على امل�ستوى العاملي ولكن 
باأ�سماء خمتلفة. حيث تتعلم الفتيات من خاللها املحافظة على نظافة 

البيت واحلياكة وتف�سيل املالب�ش.. واللعبة ذات جانبني الأول ويتمثل يف قيام 
الفتيات ببناء بيوت من طني من خملفات البيئة املحلية وتت�سمن اأدوات 

�سغرية ملا حتتويه البيوت القدمية.. والثاين يتمثل يف �سناعة عرائ�ش )دمى( 
وحياكة مالب�ش خا�سة بها. يقوم الفتيات يف هذه اللعبة ب�سناعة )الدمى( 

اأو )العرائ�ش( ويقمن بتحريكها بطريقة فنية اأو قل قريبة من )م�رشح الدمى( 
ولهذا اأطلق عليها البع�ش ا�سم )احليا( .. اأما البيوت فكانت ت�سنع من بقايا 

الكراتني والأخ�ساب واأعواد الثقاب وبع�ش �سعف النخيل .. وذلك تقليداً 
للبيت ال�سعبي الإماراتي .. اأما تقليد اللعبة فيبدو يف ذلك التناف�ش البديع 
بني الفتيات يف �سناعة العرائ�ش والبيوت وتزيينها بو�سائل خمتلفة، كما 
نرى تبادل الزيارات بني العرائ�ش تقليداً للروح الجتماعية والألفة ال�سائدة 
يف املجتمع حيث التعاون واملحبة. اإنه طق�ش درامي �سغري وب�سيط يعك�ش 

تقاليد املحبة والأخوة بني النا�ش. اإىل جانب اأنها كانت تك�سب الفتيات مهارة 
تعلم بع�ش املهن الن�سائية التي كانت رائجة يف ذلك الوقت واأهمها احلياكة 

.
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بريد بريد 
احلديد

عدد الالعبني: جمموعة غري حمدودة ل تقل عن ع�رشة ب�رشط اأن يكون عدد 
 املجموعة زوجياً.

طريقة اأداء اللعبة: يتم تق�سيم الالعبني اإىل جمموعتني مت�ساويتني ومن 
نقطة البداية تنطلق كل جمموعة اإىل جهة بحيث تختفي كل جمموعة 

عن الأخرى فتقوم كل جمموعة بو�سع اأكوام من الرتاب بحجم �سغري وحتاول 
اإخفائها حتت الأحجار اأو الأ�سجار وغريها، وبعد النتهاء من و�سع اأكوام 

الرتاب تعود كل جمموعة اإىل نقطة النطالق وهم يرددون اأهازيج “بريد بريد 
احلديد” وفور عودة كل جمموعة اإىل نقطة النطالق تتجه كل جمموعة اإىل 
اجلهة التي انطلقت اإليها املجموعة الأخرى وذلك للبحث عن اأكوام الرتاب 
وتدمريها، واملجموعة التي تقوم بتدمري جميع اأكوام الرتاب التي و�سعتها 
املجموعة الأخرى تكون هي الفائزة، وتقوم باحلكم على املجموعة الأخرى 

التي مل ت�ستطع تدمري جميع اأكوام الرتاب، اأما اإذا كل جمموعة دمرت جميع 
اأكوام الرتاب للمجموعة الأخرى فيعتربوا متعادلني.

لعبة عدن

 عدد الالعبني: اثنان
طريقة اأداء اللعبة: يتم ر�سم مربعات امللعب كما يف ال�سكل املو�سح اأعاله 
فياأخذ كل لعب حجرة �سغرية م�سطحة ويبداأ الالعب الأول حيث يدخل 
امللعب برجل واحدة والرجل الأخرى مرفوعة ول يحق له و�سع رجليه اإل يف 
اخلانات املقطوعة طولً وبعد العودة يبداأ بو�سع احلجر التي بيده يف اخلانة 

الأوىل ويقفز وهو رافع رجل على عوق احلجر تلك، ثم يبتعد عنها قليالً 
وبرك�سها برجله التي على الأر�ش دون اأن ي�سع الرجل الأخرى على الأر�ش 
اإىل اخلانة الثانية ويقفز مرة اأخرى اإىل فوق احلجر دون اأن ي�سع رجله الأخرى 

على الأر�ش، وهكذا يف كل خانة من اخلانات حتى ي�سل اإىل اخلانة الأخرية، ثم 
يعيدها اإىل اخلانة الأوىل بنف�ش الطريقة ال�سابقة دون اأن ي�سع رجله املرفوعة 
ومي�سي على رجل واحدة فقط. والذي ي�سع رجله املرفوعة اأثناء اللعب يعترب 

هو املهزوم ويخرج من اللعب، ويدخل بدله لعب اآخر والذي يفوز هو الذي 
يقوم باإي�سال احلجر رك�ساً برجله من اخلانة الأوىل اإىل الأخرية ومن الأخرية اإىل 

الأوىل وهكذا.

التيلة

التيلة قطعة م�ستديرة �سغرية من الزجاج اأو ال�سيني وتكون �سفافة اأو 
غري �سفافة بها نقو�ش و�ساده بي�ساء اأو زرقاء.. الخ، وهي على �سكل قطعة 

البندق ويكون منها الكبار وال�سغار والتيلة الكبرية والثقيلة ت�سمى 
“روز”والتيلة من األعاب ف�سل ال�سيف، يلعب ثالثة اأو اأربعة وتكون ثالث 
كوينات والكوينة عبارة عن حفرة �سغرية ويكون هناك خط يبعد عن 

اأول كوينه نحو مرتين اأو ثالثة اأمتار ثم يبدءون باإلقاء التيلة وت�سمى هذه 
العملية “تدرق�ش “ واأول الالعبني هو اأقربهم للكوينه واإذا كان هناك الالعبني 
من كون ادخل التيلة يف الكوينه يكون الأول ثم يبداأ اللعب الأول فالذي يليه. 
يلعب الأول بان ي�رشب التيلة املراده بتيلته بوا�سطة اإ�سبعه واإذا اأ�ساب التيلة 

ياأخذها له ويقول عند �رشبه التيلة من الثنني ورايح واإذا اأ�ساب فازوا اإذا مل 
ي�سب يلعب الذي يليه وهكذا.
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الغزالة

ويلعبها الأولد حيث يقومون باإجراء قرعة ويختارون واحداً منهم للعبتها 
وال�سخ�ش الذي وقع عليه الختيار يقف بعيدا عن اأ�سحابه دون اأن يراهم 
وهم بدورهم يختبئون عنه بني ال�سفن اأو يف و�سط البيت اأو يف الأزقة اأو 

الدهاليز ونحوها وعندما يقولون له “اطلع يازرزور” يطلع من حمله وياأخذ 
بالبحث عنهم والذي مي�سكه منهم ت�سري براأ�سه اأي يقوم بعمله ويختبئ 

هو وهكذا حتى ينتهي اللعب ولي�ش بها عادة غالب اأو مغلوب.

لعبة الد�سي�ش
ويلعبها ثالثة اأطفال اأو اأكرث حيث يتم اختيار واحد منهم يتوىل عملية 

البحث عن زمالئه فاإذا اأم�سك باأحدهم ي�سع يده فوق راأ�ش الطفل الذي مت 
الإم�ساك به.

لعبة ال�سبة
يلعبها طفالن فقط حيث يقوم كل طفل بجمع ثالث ح�سيات وو�سعها 
يف اأماكن خمتلفة على ر�سم مربع ال�سكل مر�سوم على اأر�ش رملية وتبداأ 
اللعبة بحيث يحاول كل طفل تكوين خط م�ستقيم على الر�سمه ومن 

يفعل ذلك اأول ً يعترب هو الفائز 

لعبة التيلة
التيله عبارة عن قطعة زجاجية كروية ال�سكل واألوانها خمتلفة وتلعب 

بعدة طرق مثل : الكي�ش اأو الكون وطرق اأخرى والهدف من اللعبة ك�سب اكرب 
عدد من التيل.

لعبة احلالو�سة
تتكون اللعبة من 28 حفرة يف الأر�ش ويلعبها طفالن حيث تخ�س�ش لكل 
واحد منهم حفر معينة وتعتمد اللعبة على الذكاء ودقة حتريك احل�سى 

ومتريرها عرب احلفر .

لعبة الربجوة
وهي على �سكل حبات م�سنوعة من الزجاج امللون ثم يبداأ الالعب اأو 

الالعبون يف حفر حفرتني اأو ثالث حفر �سغرية يف الأر�ش بني كل حفرة وحفرة 
م�سافة متعارف عليها ثم يبداأ الالعب مبحاولة اإ�سقاط الرب جوه يف نبال من 

بني اأ�سابعه 

املزويقة 
وهي عبارة عن قطعة من اخل�سب خمروطية ال�سكل يف الذيل الرفيع فيه 

م�سمار ق�سري ليدور علية املدوان . وطريقة اللعب اأن يلف اخليط على املدوان 
لفا متالحقا ثم يحذف به ليفلت من احلبل ويدور اإذ يحاول املتابرون كل 

منهم ك�رش مزويقة الآخر .

لعبة الزير 

وهذا الزير عبارة عن ن�سف برميل اأو )زير من الفخار ( تغطى فوهتة بجلد 
جمل )مدبوغ ( ومعتنى به ثم يرتك ذلك اجللد حتى يجف فاإذا اأ�رشب عليه 

بعد جفافة بع�سى اأو ما�سابهه اأعطى �سوتا مدويا ي�سمع من بعيد ويف فن 
الزير هذا يت�سدر �سارب الزير املجل�ش اأو مكان ممار�سة اللعب ويبداأ ال�رشب 
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�سفرى ، 
ووادي الفرع ، وهذا اللون له ع�ساقة والعارفون به. ويجري اللعب بني �سفني 
اإذ يقف الالعبون يف �سفني متقابلني وقوفا ولكل �سف ربان وت�ستخدم فيها 

ال�سيوف

المبحث السادس: التحليل الثقافي لأللعاب الشعبية الحوارية
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يت�سح لنا من خالل التحليل الثقايف لالألعاب ال�سعبية احلوارية العديد من 

النقاط الهامة من اأبرزها ما يلى :

• اأو 	 الكلية  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  اأداء  فى  هاما  دورا  احلوار  يلعب 

اجلزئية التى ميار�سها الأطفال ، كما انه يلعب دورا كبريا فى الت�سكيل 

الثقايف ل�سخ�سية الطفل فى بيئاتها املختلفة ، فلكل بيئة األعابها 

ال�سعبية احلوارية اخلا�سة بها، والتى تعترب اأحد الو�سائل التى يكت�سب 

فنجد   حياته،  واأ�سلوب  جمتمعة،  عادات  تدريجيا  الطفل  خاللها  من 

األعاب البيئة ال�سحراوية تختلف عن األعاب البيئة الزراعية اأو اجلبلية 

اأو ال�ساحلية )حممد،2007(.

• ن�ساأ اللعب ال�سعبى احلوارى عن ثقافة احلاجة للعب فكانت اأدواته من 	

عن عدم  القت�سادية موؤ�رشاً  احلالة  ، ومل تكن  البيئة  ويعرب عن  البيئة 

فاأدواته كانت ب�سيطة وهى   ، املعا�رشة  الثقافة  اللعب كما حدث فى 

عبارة عن ع�سا وكرة من الليف وحجارة ومنديال وطاقية )مر�سى،1999(.

• الألعاب ال�سعبية تت�سمن العديد من املفردات الثقافية التى توؤثر فى 	

الت�سكيل الثقايف والبيئي لالأطفال.

• وخمرج 	  ، لالأطفال  وممتع  �سار  ن�ساط  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعد 

وعالج ملواقف الإحباط فى احلياة

• ودرا�سة 	 لفهم  و�سيلة  اأنها  على  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  اإىل  ينظر 

�سلوك الطفل وم�سكالته وعالجها )زهران،1995(.

• التى متار�ش فى ف�سل ال�سيف فى 	 ال�سعبية احلوارية  الألعاب  تختلف 

مكوناتها الثقافية عن الألعاب ال�سعبية احلوارية التى متار�ش فى ف�سل 

ب�سبب  الع�سلي  املجهود  بذل  اإىل  حتتاج  ل  األعاب  توؤدي  حيث  ال�ستاء 

�سدة احلرارة ، اأما األعاب ف�سل ال�ستاء فهي الألعاب التى تتطلب بدل 
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• تلعب الألعاب ال�سعبية احلوارية دورا فى التن�سئة الجتماعية حيث تعد 	

اللعب حتى ي�سبح �سخ�ساِ  ثقافياً عن طريق  الطفل  لت�سكيل  حماولة 

قابالً لأن ي�سارك املجتمع فى حياته الثقافية )م�سطفى ، وعبا�ش،2007(.

• ال�سعبية 	 الألعاب  منها  خمتلفة  بطرق  يتم  للطفل  الثقايف  الت�سكيل 

الذي  املجتمع  عادات  تدريجيا  الطفل  يكت�سب  خاللها  من  التى  احلوارية 

القا�سية  التجارب  مير مبجموعة من  وعقائده. فهو  وت�رشفاته  فيه  يعي�ش 

قبل اأن ي�سمح له بالدخول فى جمتمع الرجال)اإ�سماعيل،1977( .

• تهبط 	 التى  املفرت�سة  احليوانات  عن  تعرب  التى  الألعاب  من  العديد  وجود 

 “ لعبتي  فى  يت�سح  وهذا  والثعلب،  الذئب،  مثل  اجلبال  من  البيئة  على 

“. فقد  العيـال  اأم  “لعبة  لعبة   “  ، “الثعلب فات”   ،  “ لعبة رجلي �سالع 

ات�سح بهم اأ�سلوب كل من الثعلب والذئب ومدى خطورة كل منهما على 

باجلري كما فى  اإما  الهروب من مواجهتهما،  يتطلب  الذي  الأمر  الأطفال 

لعبة “الثعلب فات” واإما بالختفاء وال�سكون كما فى لعبة “ اأم العيـال 

“) اإبراهيم، 2006(.

• يت�سح 	 كما  املعتقدات  بع�ش  عن  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  بع�ش  تعرب 

حيث   ، الريفية  البيئة  فى  املعتقدات  بع�ش  النوحى”  “الغراب  لعبة  فى 

يعترب الغراب نذير �سوؤم حني ينزل على مكان ، في�سبب فيه النواح ولذلك 

يجب حماية كل من فى املكان من الغراب ، كما ات�سح فى بع�ش الألعاب 

البيئة  فى  املتواجدة  الطيور  اإحدى  وهى  “احلمام”  كلمة  ترديد  ال�سعبية 

يربون  الريفية  البيئة  ففي   ، املاأكل  فى  اأهمية  ولها  العام  طوال  الريفية 

احلمام ، ويقيمون له اأبراج خا�سة ملعي�سته. كما اأن لعبة “�سيد احلمام” 
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تو�سح الت�سكيل الثقايف للبيئة حيث اأن الطيور تقيم فى البيئة الزراعية 

الأطفال  �سجع  مما  الربى  واحلمام  واليمام،  الع�سفور،  واأهمها  العام  طول 

على ا�سطياده بالنبـال واحل�سى اإما لتخاذه كطعـام اأو لطردها من احلقول 

. )�سالح،1988(.

• اأ�سارت بع�ش الألعاب اإىل الأدوار الجتماعية لالأم والبنت وهذا يت�سح فى 	

 ، اأبنائها  الأم فى حماية  اأهمية دور  اإىل  اأ�سارت  حيث   “ العيـال  اأم   “ لعبة 

اأن الأم فـى الألعـاب  اإذ ت�سحى بنف�سها فى �سبيل حياتهم. وهذا يعنى 

ال�سعبيـة متثل نقطـة الأمان لإنقـاذ الأبناء )اجلوهرى،1981(.

• ت�ستخدم اأكرث الألعاب ال�سعبية احلوارية املف�سلة لدى الأطفال الكلمات 	

ا�ستخدام  اإىل  ي�سري  البنات، وهذا ما  األعاب  البيئة وخا�سة  تنبع من  التى 

الثقافة اللغوية ، وهى تعترب اأب�سط عنا�رش الثقافة )ح�سني،2000(.

المبحث السابع: نتائج الدراسة وتوصياتها

أوال: نتائج الدراسة:

من ابرز ما تو�سلت اإليه الدرا�سة احلالية من نتائج ما يلى :

• النابعة من 	 احلوارية جزء موؤ�سل من منهاج عقيدتنا  الثقافة  اإن مفهوم 

قراآننا وتاريخنا العريق ، فثقافة احلوار لي�ش عنواناً مبهماً اأو حديثاً جديداً 

ابتدعه النا�ش ، بل هي ن�سو�ش كتابية وا�سحة يف �رشيعتنا التي مل تغفل 

عن هذا اجلانب النف�سي الهام.

• الألعاب 	  : الأول  النوع   ، نوعني  اإىل  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ت�سنيف 

ال�سعبية احلوارية  الكلية ، وهى الألعاب ال�سعبية التى تعتمد على احلوار 

فى اأدائها ب�سكل كلى )مثل لعبة النحلة والدبور ولعبة حدرة بدرة ولعبة 

اأما النوع الثانى: فهو الألعاب  ...الخ(.  قمرة �سربة ولعبة خروف م�سل�سل 

ال�سعبية احلوارية  اجلزئية،وهى الألعاب ال�سعبية التى تعتمد على احلوار 
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فى اأدائها ب�سكل جزئي ) ميثل احلوار فيها بن�سب مئوية متفاوتة ( مثل لعبة 

كرة ال�رشاب “اخلرق والع�سى” ولعبة نور ولعبة احلِـــيا والعرايـ�ش ولعبة 

بريد بريد احلديد لعبة ال�رش�سيبة ولعبة الغطي�سة ولعبة ال�سويكة...الخ.

• على 	 كبرية  بدرجة  يعمل  تربويا  و�سيطاً  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  تعترب 

تخطيطها  اأح�سن  متى  ؛  املختلفة  باأبعادها  الطفل  �سخ�سية  ت�سكيل 

وتنظيمها والإ�رشاف عليها حتى توؤدي دوراً فعال يف تنظيم التعلم ، الأمر 

الذى يعك�ش مدى اأهمية الألعاب ال�سعبية احلوارية على الطفل ،كما تلعب 

املتكامل  ال�سامل  النمو  حتقيق  فى  كبريا  دور  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب 

للطفل،هذا بالإ�سافة اإىل اأن الألعاب ال�سعبية احلوارية تعد و�سيلة عالجية 

ت�ساهم يف الك�سف عن ال�سطرابات النف�سية والعقلية والعاطفية لدى 

الأطفال وم�ساعدتهم على التخل�ش من املوؤثرات والنفعالت لإعادة التوازن 

اإليهم .

• يرجع الهتمام بالألعاب ال�سعبية لأ�سباب عديدة نوجزها يف:اإعطاء الأطفال 	

�سورة حية عن األعاب كان ميار�سها الآباء والأجداد يف طفولتهم،احلفاظ على 

تراث الأمة لأن الألعاب جزء مهم من هذا الرتاث،الألعاب ال�سعبية ت�ساهم 

كثريًا يف منو الطفل الجتماعي والنفعايل واجل�سمي والعقلي، وهذا مال 

تفعله الألعاب احلديثة،انت�سار الألعاب الأجنبية والإلكرتونية التي �سلبت 

وتاأثرها  وتاأثريها  ال�سعبية  الألعاب  عن  الدرا�سات  الأطفال،اإثراء  اهتمام 

باملجتمع،الألعاب ال�سعبية تتناول اأمورًا كثرية عن عادات املجتمع وتقاليده 

وعن دورة حياة الطفل وولدته وقيم املجتمع واأحواله املادية والثقافية .

• يلعب احلوار دورا هاما فى اأداء الألعاب ال�سعبية احلوارية الكلية اأو اجلزئية 	

الثقايف  الت�سكيل  فى  كبريا  دورا  يلعب  انه  كما   ، الأطفال  ميار�سها  التى 

ال�سعبية  األعابها  بيئة  ، فلكل  املختلفة  بيئاتها  الطفل فى  ل�سخ�سية 
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احلوارية اخلا�سة بها، والتى تعترب اأحد الو�سائل التى يكت�سب من خاللها 

البيئة  األعاب  فنجد   حياته،  واأ�سلوب  جمتمعة،  عادات  تدريجيا  الطفل 

ال�سحراوية تختلف عن األعاب البيئة الزراعية اأو اجلبلية اأو ال�ساحلية .

• من 	 اأدواته  فكانت  للعب  احلاجة  ثقافة  عن  احلوارى  ال�سعبى  اللعب  ن�ساأ 

البيئة ويعرب عن البيئة ، ومل تكن احلالة القت�سادية موؤ�رشاً عن عدم اللعب 

عبارة عن  وهى  ب�سيطة  فاأدواته كانت   ، املعا�رشة  الثقافة  كما حدث فى 

ع�سا وكرة من الليف وحجارة ومنديال وطاقية.
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• فى 	 توؤثر  التى  الثقافية  املفردات  من  العديد  ال�سعبية  الألعاب  تت�سمن 

الت�سكيل الثقايف والبيئي لالأطفال.

ثانيا: التوصيـات: 

تو�سى الدرا�سة احلالية مبا يلى:

�رشورة املحافظة على تراثنا من الألعاب ال�سعبية احلوارية وتطويره لكى . 1

تنا�سب ع�رشنا احلاىل.

عدم الن�سياق خلف التيار القادم من اخلارج لالألعاب والبعيد كل البُعد عن . 2

قيمنا وتقاليدنا.

�رشورة احرتام وتقدير الكبار لالألعاب ال�سعبية ودورها فى نقل الثقافة .. 3

ريا�ش . 4 فى  الرتويحية  الأن�سطة  �سمن  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  اإدراج 

الأطفال واملدار�ش.

اجلهات . 5 قبل  من  مدرو�سة  خطة  �سمن  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  اإدراج 

املعنية فى خمتلف الحتفالت واملهرجانات والإعالم للمحافظة على تراثنا 

وهويتنا العربية.

طبع دليل ملعلمات ريا�ش الأطفال ي�ستمل على الألعاب ال�سعبية احلوارية . 6

لالأطفال، وكيفية ممار�ستها وثقافتها املادية واملعنوية.

جهاز . 7 با�ستخدام  احلوارية  ال�سعبية  الألعاب  ملمار�سة  جديدة  طرق  ابتكار 

الكومبيوتر بحيث ميكن التطوير فى بع�ش جوانبها املادية واملحافظة على 

جوانبها املعنوية.

احلوارية . 8 ال�سعبية  بالألعاب  للتعريف  النرتنت  على  مواقع  تخ�سي�ش 

،وكيفية ممار�ستها وتطويرها لكى تتما�سى مع الع�رش احلاىل.

المراجع 
القراآن الكرمي .. 1
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ال�سنة النبوية ال�رشيفة.. 2

اإبراهيم ،حممد عبا�ش )2006(:التحديث والتغري فى املجتمع القروي درا�سة . 3

فى مكونات القيم الثقافية ، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة .

املجتمع . 4 فى  والتنمية  )1977(:التغري  م�سطفى  ،فاروق  اإ�سماعيل 

ال�سحراوي درا�سة انرثوبولوجية فى منطقة امتداد مريوط ، الهيئة امل�رشية 

للكتاب،القاهرة .

الإمام النووي )1994(: ريا�ش ال�ساحلني ، ط3 ،دار املاأمون للرتاث، بريوت . 5

اأني�ش ،اإبراهيم واآخرون ) 1979 ( : املعجم الو�سيط ، ج2، املطابع الأمريية ، . 6

القاهرة.

البخاري ،عبد اهلل )1981( : �سحيح البخاري ، الطبعة الثانية ، اإحياء الرتاث . 7

العربي ، بريوت .

البغا ،م�سطفى ديب )1987(: �سحيح البخاري ،ط3،دار ابن كثري، اليمامة، . 8

بريوت.

واملناظرة . 9 واملحاورة  املناق�سة  اأخالقيات  )1416هـ(:  ،مقداد  بلجن 
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تعترب الألعاب ال�سعبية احد جوانب تراثنا ال�سعبي الهامة ، لأنها متثل جزءاً من 

حياة الأجيال املختلفة ، فهي جتدد بعداً زمنيا يرافق حياة الفرد يف املجتمع ، 

كما ان لها دورها وم�ساهمتها عند ممار�ساتها مبا يتنا�سب مع ال�سن واجلن�ش ، 

يف املوا�سم املختلفة عرب العام بف�سوله الربعة . 

ولهذه الألعاب فوائد منوعه ملن ميار�سها ج�سمياً وفكريا ، كما اأن اأداءها يعطي 

احلفاظ عليها عرب  به هو  يقومون  وان ما   ، القائمني عليها  دللة على حيوية 

الأجيال املتعاقبة ، وعليه ميكن اأن نلخ�ش هذه  الهداف اخلفية والظاهرة  عند 

ممار�سة هذه اللعاب مبا يلي: 

تثبيت مبداأ امل�ساركة والتعاون بني اأبناء وبنات البيت واحلارة واملنطقة . . 1

ملء جزء من الفراغ الذي ي�سعر به الإن�سان . . 2

تر�سيخ مبداأ القيادة والنظام . . 3

التطلع اإىل الفوز وبذل كل جهد من اجل ذلك . . 4

التاأكيد على مبداأ ح�سن ال�سلوك اأثناء اأداء هذه الألعاب. . 5

والأخالقي  الرتاثي  وعمقها  اللعاب  هذه  مت�سامني  يف  البحث  من  وللمزيد 

نتطرق اإىل احلديث عنها يف �سبع زوايا : 

اأبعاد هذه الألعاب .. 1

فوائد هذه الألعاب . . 2

التعامل مع العابنا وفق الفئات العمرية . . 3

اللعاب ال�سعبية يف املناهج الدرا�سية . . 4

العابنا ال�سعبية يف النوادي واملوؤ�س�سات . . 5

العابنا ال�سعبية يف جوانب احلياة املختلفة . . 6

العابنا ال�سعبية يف و�سائل العالم املختلفة . . 7
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اواًل- ابعاد هذه االلعاب : 

اإذا تتبعنا هذه اللعاب جند انها ذات ابعاد متعددة ومنوعة منها : 

البعد الول اجلن�ش الذي ميار�ش هذه اللعاب من ذكر وانثى . . 1

الف�سل الذي متار�ش فيه هذه اللعاب خالل الف�سول الربعة . . 2

وقت القيام بهذه اللعاب خالل النهار من �سباحه حتى الع�ساء . . 3

مكان اداء هذه اللعاب يف البيت يف احلو�ش ، يف احلارة ، يف اخلالء . . 4

ادوات هذه اللعاب من حجارة او كرات او ع�سي او غري ذلك . . 5

البعد النظامي لداء هذه اللعاب بني الفريقني املتقابلني  . . 6

عدد امل�ساركني يف كل لعبة . . 7

ثانيًا – فوائد األلعاب الشعبية : 

تختلف الآراء والتوجهات يف حتديد مقدار هذه الفوائد. وميكنني ان اخلّ�ش فوائد 

هذه الألعاب مبا يلي : 

ح�سن القيادة : حيث يختار ان�سط �ساب ي�سارك يف اللعب ليكون هو قائداً . 1

لفريقه . 

�سبط الداء : ويتم ذلك بكل دقة يف كل مراحل اللعبة حتى يحقق . . 2

التن�سيق بني افراد املجموعة من الفريق الواحد . . 3

التعبري عن الفرحة بالنت�سار على اخل�سم . . 4

ا�ستغالل وقت الفراغ فيما هو ايجابي . . 5
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 . ثالثًا : التعامل مع العابنا الشعبية وفق الفئات العمرية 

اإن عملية التعامل مع العابنا ال�سعبية متر باملراحل العمرية التالية مع الخذ 

بعني العتبار الفرق بني الذكور والناث يف كل مرحلة من هذه املراحل : 

الطفولة املبكرة . . 1

الطفولة املتاأخرة . . 2

العاب املراحل البتدائية . . 3

العاب �سن البلوغ حتى �سن 20 . . 4

العاب املتقدمني يف ال�سن 20 – 40 . . 5

العاب مرحلة ال�سيخوخة . . 6

 اما مكان ممار�سة هذه اللعاب فيكون يف : 

البيت ، احلارة ، اخلارج كما ا�سلفنا . . 1

يف املدار�ش . . 2

يف النوادي واملوؤ�س�سات الخرى . . 3

يف و�سائل العالم املختلفة . . 4

يف جوانب احلياة الخرى . . 5

العمر  من حيث  ال�سابقة  املعطيات  وفق  اللعاب  هذه  ن�سنف  ان  علينا  ولذا 

وم�ستقبالً  وحالياً  �سابقا  ادائها  نقدم طريقة  ثم   ، الخرى  واملعطيات  واملكان 

وعليه ها نحن ناأخذ هذه املراحل مرحلة مرحلة مع تف�سيل بع�ش اللعاب يف 

كل مرحلة  مبا يت�سع له املكان . 

1. العاب الطفولة المبكرة :_

دورها هو  ويكون  الم لطفلها  انها مالعبة ومداعبة من  اللعاب  مما مييز هذه 

ال�سا�سي يف هذه املرحلة . 
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واإذا ا�ستعر�سنا مرحلة الطفولة املبكرة وما يتم خاللها من ممار�سات تقوم 

بها الم ، جند ان املحرك ال�سا�سي للطفل هي الم مبا تريد ان يقوم به طفلها 

ان  ترغب يف  الم ل  ، لن  اىل قلبه  ال�رشور  وادخال  احليوية  من حركات فيها 

يكون طفلها جامداً يف هذه املرحلة خا�سة وانها هي املرحلة ال�سا�سية يف 

تربية الطفل . ومرحلة الطفولة املبكرة تختلف مدتها الزمنية من طفل 

اىل اآخر ح�سب طبيعة الطفل ، وطريقة تعامل امه معه . وميكننا ان نذكر 

من  نوعا  تعتربها  والتي  طفلها  مع  الم  بها  تقوم  التي  املمار�سات  بع�ش 

املالعبة او املداعبة . ومن انواع هذه املداعبة ما يلي : 

حماولة فتح فم الطفل ليبت�سم / املناغاة . . 1

ايقاف الطفل على رجليه خيله �سدي بلحه . . 2

تدريب الطفل على امل�سي ، دادا دادا . . 3

اعطاء الطفل بع�ش الدوات ليلعب بها ، ومنها ما يكون له �سوت . . 4

تقدمي بع�ش احللوى له بطريقة تنا�سب عمره . . 5

2. العاب الطفولة المتأخرة : -

املتاأخرة  الطفولة  وبداية  املبكرة  الطفولة  مرحلة  نهاية  الراء يف  تختلف 

، ومن ثم امتدادها الزمني . واقول انني ارى ان لكل طفل ظرفه اخلا�ش به 

والذي ميكن ان نحدد من خالله انتقاله اىل مرحلة حياتية جديدة ، ومما تتميز 

به هذه اللعاب 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 اللعاب 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 اللعاب . ويعمل بكل طاقاته على ان يقلل 

من دور الم او الهل ب�سكل عام ، وخا�سة اإذا ما وفرنا له اللعاب املنا�سبة 

لهذه املرحلة ، ومن اهم هذه اللعاب
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زيادة حركته يف امل�سي ومن ثم اجلري فيما بعد ، حيث نرمي لعبته ويعمل . 1

على اح�سارها بنف�سه .

فال . 2 اظهارها  على  يعمل  التي  الذاتية  لقدراته  اثباتا  امل�سي  يف  يرى  وانه 

يعتمد على احد . 

ثم يكون دور امل�ساركة بينه وبني اأطفال اآخرين يف مثل �سنه ، حيث يوؤدون . 3

اخل�سام  اىل  بينهم  فيما  الأمر  ي�سل  وقد   . ال�سن  هذه  ملثل  خا�سا  العابا 

وبكاء احدهم .

4 . ، الكرة  مثل  ادائها  وطريقة  اللعاب  نوع  يف  اعلى  مرحلة  اىل  الدخول 

والعرباية . 

ثم تاأتي مرحلة خا�سة تربز فيها قدرات الطفل على ممار�سة العاب حتتاج . 5

اىل اجلري وراء �سيء ثم املناف�سة مع الطفال على الو�سول ل�سيء ما . 

مرحلة اخلروج اىل الف�ساء ولقاء اأطفال احلارة حتى ، وتربز يف هذه املرحلة . 6

فرق  تكوين    ثم  ومن   ، احلركة  اىل �رشعة  الألعاب حتتاج  اأنواع معينة من 

اللعب . 

ان  بعد  الكبار  العاب  ليمار�ش  الطفل  يدخله  الذي  الباب  املرحلة  هذه  وتعترب 

يكون قد مار�ش الألعاب اخلا�سة بهذه املرحلة واخذ ينظر اىل من هم اكرب منه 

في�سري على تقليدهم ومن ثم يكون على اأبواب مرحلة الدخول يف العاب الكبار 

باأنواعها املتعددة واأزمنتها املختلفة  . 

نماذج من العاب مرحلة الطفولة المتأخرة والروضة :

تعتمد هذه الألعاب على امل�ساركة بني الطفل واأمه واأهله ، وكذلك معلماته، 

واجلمل  الأغاين  بع�ش  ترديد  ثم   ، الطفل  حتريك  مبحاولة  الألعاب  هذه  وتتميز 

ول تتميز العاب الذكور عن العاب الإناث خالل هذه املرحلة . والعاب الطفولة 
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حتتاج اإىل دقة يف الأداء والإ�رشاف ، لأن ما يعمله الطفل وي�سمعه يبقى عالقا 

بذهنه طويال . ومن اأ�سهر العاب الطفولة لعب ) طاق طاق طاقية ( حيث ميكن 

للجميع اأداوؤها يف خمتلف الف�سول ، وتكون بجلو�ش الأطفال امل�ساركني على 

الطاقية  ي�سع  ثم   ، الدائرة  حول  بالدوران  امل�ساركني  احد  ويقوم  دائرة  �سكل 

خلف احد اجلال�سني ، فاإذا اكمل الدورة ومل ينتبه الطفل الذي خلفه الطاقية 

يجازي ويخرج من اللعبة ، واإذا تنبه فانه يلحق بالذي و�سع الطاقية ويعاقبه 

اىل ان يجل�ش يف مكانه . 

وتتميز هذه اللعبة باحلركة وال�سوت والذكاء والنتباه . 

3. العاب المرحلة االبتدائية : 

 تاأخذ الألعاب يف هذه املرحلة حركة وحيوية وتفاعالً من قبل امل�ساركني وتبداأ 

اللعاب بالنق�سام اإىل ق�سمني : 

• العاب الذكور . 	

•  العاب الناث . 	

الالحقة  واملرحلة  ال�سابقة  املرحلة  بني  انتقالية  مرحلة  املرحلة  هذه  وتعترب 

احليوية  وفيها  احلركة  فيها  جديدة  العاب  مع  للتعامل  الطفل  نهيئ  بحيث 

ومنها ترديد بع�ش اجلمل وفيها وقوع جزاء ا�سد على من يخطئ يف اأداء اللعبة. 

بالناث  خا�سة  لعبة  وهذه   ) القالت   ( احل�سى  املرحلة  هذه  العاب  اهم  ومن 

حيث جتري بخم�سة حجارة �سغرية بني نتني وتتم مراحل هذه اللعبة بطريقة 

تدريجية حجر، حجر حجرين حجرين وحجر ، 3 حجارة وحجر اأربع حجارة . 

الأر�ش وهي در�ش يف دقة احلركة  بالأيدي وعلى  دنياميكية  الأداء بطريقة  ويتم 

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 اأو احلجر 
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ليهدم كومة احلجارة ، وكلما تاأخر الفريق احلامي للحجارة يف اإعادة بنائها كلما 

. فاإذا و�سلوا جميعا  الأمان  اأع�ساء الفريق الآخر من الو�سول اىل مكان  متكن 

ثم   . العمل  ودقة  احلركة  ب�رشعة  اللعبة  هذه  وتتميز   . اليهم  اللعب  ينتقل 

ح�سن الت�سويب . 

202 سنة :-  4

 واهم ما مييز هذه املرحلة هو انق�سام تام بني اجلن�سني ، فال توجد هناك العاب 

احلجلة  الألعاب  اأهم  . ومن  اخلا�سة  األعابه  بل لكل جن�ش   ، بينهما  م�سرتكة 

للبنات . وحاكم جالد لل�سباب ، ولعبة جمال بن جمال لل�سباب . 

اليمني  اأربعة  على  الأر�ش  اأ( لعبة احلجلة وهي عبارة عن ر�سم مربعات على 

واأربعة على الي�سار ، ثم تاأخذ الفتاة بالقفز وحتريك �سحفه  اىل كل املربعات 

اأ�سعب يف  العملية  التدريب  ثم كل مربعني ثم ثالثة وهكذا ت�سبح  ح�سب 

اإذا  انه  عادة  املعروف  ومن   ، بنجاح  احلركات  يتم كل  الذي  والفائز هو  التنفيذ 

اخطاأ فريق ياأتي مكانه الفريق الآخر ليكمل ما بداأه . 

او   ، اإما بعظمة خا�سة معروفة   . : وتلعب بعدة طرق  ب- لعبة احلاكم جالد 

بكربيته او باأربعة اأوراق . 

وعندما ينق�سم الالعبون اىل فريقني يبداأ احدهما برمي العظمة او الكربيته 

يختار ورقه واحلالت الأربعة يف النتيجة هي حاكم جالد ، معفى ، معاقب . 

ويتم اأداوؤها باأكرث من اأربعة . 

واحلاكم يعطي قراره بالعقاب على من اخطاأ . واجلالد ينفذ العقاب على الرابع 

وعادة ما تكون العقوبة بال�رشب على اليدين بحزام اجللد . 

  اما الالعب الثالث فيعفى من العقاب ول ي�سارك يف اخذ القرار اأو تنفيذه . 

وت�ستمر اللعبة ح�سب رغبة ال�سباب فينتقل دور احلاكم ح�سب و�سع العظمة 

اأو الكربيتة وكذلك بقية الأدوار . 
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اما لعبة جمال بن جمال فيجد القارئ تف�سيالً لها يف نهاية املحا�رشة حيث 

اوحت يل هذه اللعبة بان انظمها زجالً ، وهي عبارة عن حوار بني رجلني ، رجل 

عاقل وفاعل ورجل ك�سالن ي�سكو دائماً من قلة الرزق ، فين�سحه الرجل العاقل 

بال�سعي والعمل اجلاد ، فياأخذ بن�سيحته ويذهب بحثا عن الرزق ، فيعود ومعه 

عدد كبري من اجلمال . ثم ينام ولينتبه  اىل اجلمال ، فياأتي الل�ش في�رشق اجلمال 

واحداً تلو الآخر و�ساحبه ينادي عليه : 

       جمال بن جمال �رشقوا لك جمالك

فريد عليه �ساحب اجلمال : 

          �سيفي حتت را�سي ما ب�سمع كالمك 

ا�سرتداد  على  قوة  بكل  ويعمل  �ساحبها  ينه�ش  وعندها   ، اجلمال  كل  وت�رشق 

اجلمال . 

املدن  متثل  اجلمال  هذه  اأن  وهو   ، خا�ساً  مظهراً  اللعبة  على  اأ�سفت  وقد 

1967 فتقف املدن ويف و�سطها  ، وعام   1948 التي �سلبت عام  الفل�سطينية 

القد�ش وكل مدينة على �سدرها ورقة حتمل ا�سمها ) مقلوبة ( فتحزر اجلمهور 

اأو�سافها فمن يعرفها ينال جائزة وهكذا حتى يتم  على نف�سها بذكر بع�ش 

الك�سف عن اأ�سماء كل املدن الفل�سطينية . 

 . 5. العاب المتقدمين في السن 20 – 40 سنة 

اأدوات  ا�ستعمال  وكذلك   ، اأحيانا  والعنف  باحلركة  املرحلة  هذه  العاب  تتميز   

متعددة اأثناء اأداء اللعبة . 

تعتربهذه املرحلة – يف نظري – من ان�سط مراحل حياة الن�سان ملمار�سة اللعاب 

، وذلك لكون الطفل قد ا�سبح رجالً ميار�ش اعماله اليومية يف خمتلف جوانب 

احلياة ، وفيها امل�سقة والتعب ، وبهذا يجد نف�سه امام فر�سة جيدة للرتفيه عن 

نف�سه مع ابناء جيله ليخفف من العناء الذي لقاه يف عمله اليومي وخا�سة 
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اإذا كان عمله قا�رشاً على العمل الزراعي بكل جوانبه . 

واإذا دققنا الألعاب يف هذه املرحلة من جميع جوانبها جند اأنها تتميز باأمرين : 

التطريز . 1 بهن وعملهن يف  ممار�ستها لظروف خا�سة  تقل  البنات  العاب  ان 

وغري ذلك من الأعمال البيتية . 

تكون يف . 2 وقد  احلارات  خارج  اأو�سع  م�ساحات  اإىل  تنتقل  ال�سباب  العاب  ان 

اخلالء. 

واهم لعبة ميار�سها ال�سباب لعبة العالمات  حيث ينق�سم ال�سباب يف اخلالء اىل 

ق�سمني ب�سع كل ق�سم �ساهداً لهم )اعالم ( ويبعدان عن بع�سهما م�سافة 

يحددها الفريقان ، ثم يبداأ احدهما برمي احلجارة على العالم فاإذا اوقعه  يكون 

هو الفائز وال فان خ�سمه يرمي احلجارة على عالمه وهكذا حتى يفوز اأي من 

الفريقني . 

وهذه اللعبة تتميز بدقة الت�سويب وا�ستعمال اجل�سم بقوة منا�سبة 

6. العاب مرحلة الشيخوخة :

وهي تلك املرحلة التي مييل فيها الن�سان اىل راحة ج�سمه اولً ومن ثم الفراغ 

، ولهذا نرى ان العاب هذه  من العمل ال�ساق الذي مير به خالل هذه ال�سنوات 

املرحلة متيل اىل الهدوء وعمق التفكري ، ودقة الداء يف اأي لعبة يوؤديها ، كما انه 

 . يطمح دائما بالتغلب على خ�سمه وينال منه ال�رشط الذي مت التفاق عليه 

كما تتميز هذه املرحلة بقلة عدد امل�ساركني يف اداء اللعبة وعدم تدخل احل�سور 

يف ادائها وامنا يجل�سون كمراقبني . 

بعض العاب المتقدمين في السن : 

يف هذه املرحلة تاخذ اللعاب طابع الدقة وح�سن التفكري وما ميثل العاب هذه 

املرحلة لعبتان. اأ- ال�سينية . ب- ال�سيجة او النقدة ( . 
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امل�سافات   ، ال�ساحات   ( الدواوين  يف  م�سهورة  لعبة  وهي   : ال�سينية  لعبة  اأ( 

اىل  الالعبون  ينق�سم  حيث  و�سينية  فناجني   10 من  وتتكون  ال�سهرة  اثناء   )

فريقني ، فريق يخبئ اخلامت حتت الفنجان ، وفريق يحاول ان يخرج اخلامت واإذا ف�سل 

ا�سياء  بعمل  يكلف  منهما  فاملهزوم  اخلامت  يخرج  ان  متكن  او  اخلامت  يخرج  من 

خمتلفة منا اح�سار القطني والب�سية بالزيت اىل مكان ال�سهرة ، وكما ميكن 

اداوؤها يف البيت يف �سهراتهم . 

ال�سن  املتقدمني يف  العاب  اهم  ال�سيجة من  تعترب   :  ) النقدة   ( ال�سيجة  ب( 

وغالباً ما تلعب يف النهار طبعا يف ال�ساحات ويف اجلل�سات اخلا�سة . 

ولعبة ال�سيجة تعتمد على الدقة يف و�سع احلجارة والدقة يف نقلها . 

وتتكون اللعبة من 49 جورة لكل خ�سم 24 جورة ويتم رمي 48 ح�سوة وتبقى 

الدار يف الو�سط فارغة ، و�ساحب الدار هو الذي يبداأ اللعب بو�سع حجرين ، ثم 

يليه خ�سمه بو�سع حجرين وهكذا حتى انتهاء احلجارة ، ثم يبداأ �ساحب الدار 

بنقل اأول حجر ، ويتم قتل حجارة اخل�سم . اإذا وقع حجره بني حجرين خل�سمه 

ومن تقل حجارته اأو تنتهي ول يجد ما يحركه يكون هو املهزوم وما تتميز به 

هذه اللعبة اأن �ساحب الدار يخرج حجرين لكل حجر خل�سمه يتحرك يف ثالث 

هو  يكون  يغلب  ومن   ، الدار  �ساحب  من  للخط  احلجر  يتعر�ش  اأن  دون  خانات 

�ساحب الدار يف اللعبة القادمة وهو الذي يبداأ برمي احلجارة . 

ومن اأطرف ما �ساهدت يف هذه اللعبة اأن الفار�ش املغوار فيها وهو �ساحب الدار 

يرمي اأول حجارته يف اإحدى زوايا ال�سيجة وهو بهذا ي�ستهزئ من خ�سمه . 

ويخرج �ساحب الدار حتى �سبعة زواج خل�سمه ويتوقف عند ذلك ، وقد يحذر 

احد اخل�سمني بنقل احد حجارة خ�سمه فيقول له حجرك او ) جروك ( اأي انه اإذا 

نقله او حركة يكون مهددا بالقتل . وهذا �سمو يف اداء اللعبة اإذ ان الفوز فيها 

يعتمد على الدقة واحل�سابات ول يعتمد على خطاأ يقع فيه اخل�سم . 
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رابعًا – األلعاب الشعبية في المناهج الدراسية :-

 اأن تغري طبيعة حياة الطفل متلي عليه اأن ميار�ش األعابا جديدة تتنا�سب واملرحلة 

العمرية له . وعليه فاإنني ا�سدد على اأن يكون للمنهاج املدر�سي دور هام يف �سد 

الفجوات يف ممار�سة الألعاب ال�سعبية التي كان الطفل ول يزال ميار�سها . 

المراحل الدراسية المتعددة :-

وهذا ميلي على وا�سعي املناهج الآخذ بعني العتبار ما ينا�سب الأعمار من العاب 

متار�ش حتت اإ�رشاف املعلمات واملعلمني مع التوجيه ال�سامل والرقابة الدقيقة . 

كما اأن املناهج يجب اأن متيز بني اجلن�سني يف الألعاب املتعددة . 

وان تكون هناك م�سابقات بني جمموعات الطالب يف كل اأنواع هذه الألعاب. 

يتبعها  تدري�ش  واإمنا طريقة  لالألعاب  اأن يكون هناك منهاج  انه ل يكفي  وارى 

املعلمون واملعلمات يف اإي�سال املعلومة ومن ثم الو�سول اإىل الأهداف املن�سودة 

واقرتح بع�ش اخلطوات التي ميكن اإتباعها :

يقوم املعلم ب�رشح اللعبة وطريقة اأدائها . ب�سكل يكون قريب ال�ستيعاب . 1

من قبل الطالب . 

يقوم الطالب باداء اللعبة حتت مراقبة املعلم . . 2

تكون هناك جل�سة بني املعلم والطالب ملناق�سة كيفية اداء هذه اللعبة . 3

بعد النتهاء منها اأي ت�سحيحها.

مناق�سة عامة حول اهمية هذه اللعبة والفوائد التي تعود على الطالب . 4

لأدائها . 

منح جوائز تقديرية للفائزين يف هذه اللعاب . . 5

خامسًا : العابنا الشعبية في النوادي والمؤسسات االخرى :_

 لقد اطلعت على ن�ساطات العديد من الأندية يف حمافظة رام اهلل وا�ستطلعت 
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امكانية ال�ستفادة من العابنا ال�سعبية وعمل م�سابقات فيها ، وقد وجدت ان 

ن�سبة ما يطبق من العابنا ال�سعبية ل يتجاوز %10 من ن�ساطات هذه الندية. 

لقد اخذ العديد من الأندية بالهتمام برتاثنا ال�سعبي وخا�سة يف جمال الدبكة، 

وهذا �سيء جميل يالحظ يف العديد من امل�سابقات التي اأقيمت على ال�ساحة 

العديد  يف  التحكيم  رئي�ش جلنة  اأنا  اأكون  اأن  ال�رشف  وكان يل   . الفل�سطينية 

من هذه الن�ساطات ، وهذا �سيء جميل ولكن كلي اأمل اأن نتعامل مع العابنا 

ال�سعبية اىل فنوننا ال�سعبية . 

الألعاب  جمال  يف  الأندية  بني  م�سابقات  اإجراء  اإىل  الدعوة  اىل  يقودنا  وهذا 

ال�سعبية وملختلف الأعمار وت�سجيع الأطفال وال�سباب ملمار�سة هذه الألعاب 

والإبداع فيها . 

وارى ان حرية العمل يف النوادي تف�سح املجال اأمام القائمني على الأندية لإدخال 

خمتلف  بني  م�سابقات  عقد  ثم  ومن   ، تدريباتهم  يف  منوعة  �سعبية  العاب 

الأندية يف هذه الألعاب . 

سادسًا – ألعابنا في جوانب الحياة المختلفة :_

تغطي األعابنا ال�سعبية خمتلف جوانب احلياة والأعمار واجلن�ش فهي للطفل 

ولل�ساب وللمتقدم يف ال�سن وهي للذكور ولالإناث ، فخارج اإطار املدار�ش والأندية 

الألعاب يف كل  ميار�سون هذه  كانوا  و�ساباتنا  �سبابنا  اأن  نرى  البني  وغريها من 

جوانب حياتهم ومل مينع تقدم ال�سن اأن يكون لهوؤلء املتقدمني دور هام ودقيق 

يف األعابنا ال�سعبية فالعاب ال�ساحة ) الديوان ( خالل ال�سهرات والعاب النهار 

العاب ال�سيجة كلها تدل على تعلق رجالنا باألعابهم وخا�سة لأننا نرى اأن هذه 

الألعاب تتنا�سب والعمر ، واجلن�ش والف�سل و�ساعات النهار والليل واأنها ت�سد 

فراغا كبرياً يف حياة اأبناء املجتمع كل يف ميدانه . 
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واإذا ما قام كل جانب وم�سوؤ�سته بدوره  يف اأداء هذه الألعاب فاإننا �سرنى م�سرية 

هذه الألعاب ت�سري �سرياً متكامال ملختلف الأجيال والأزمنة . 

وكم اأمتنى اأن يعود اإىل حاراتنا زخم األعابنا ال�سعبية لكل الأجيال ملا فيها عن 

الذي  ال�سعبي  تراثنا  باأحد جوانب  الرتباط  و�سدق   ، الأداء  وح�سن  تراثي  عمق 

نعتز به . 

سابعًا : ألعابنا الشعبية في وسائل اإلعالم المختلفة :

تلعب و�سائل الإعالم اليوم دورا هاماً يف جمال احلفاظ على جزء هام من تراثنا 

ال�سعبي ال وهو الألعاب ال�سعبية وخا�سة و�سائل الأعالم املكتوبة ، واملرئية . 

فهناك دور رئي�ش لل�سحافة التي ميكن اأن تقدم اأ�سبوعيا �رشحاً مف�سالً لأحدى 

الألعاب ال�سعبية مع حتليلها ودرا�ستها . 

ثم ياتي دور التلفاز والذي ميكن ان يكون اقدر على جلب انتباه الأطفال وال�سباب 

اأداوؤها فعالً من  اأو  اإذا مت متثيلها  اأنواعها ، وخا�سة  اىل العابنا ال�سعبية بتعدد 

قبل الطفال وال�سباب وال�سابات ، كل يف جماله وارى التلفاز له دور فاعل وقد 

ال�سعبية  الألعاب  عن  اأ�سبوعيا  برناجماً  يقدم  وهو  الردن  تلفزيون  �ساهدت 

بطريقة جميلة وجذابه ودرا�سة وحتليل هذه اللعاب وما يحنيه الطفل وال�ساب 

والرجل والن�ساء من هذه اللعاب عند ممار�ستهم لها . 
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الخالصة :

وعليه يربز دور املهتمني بهذه الألعاب على امل�ستوى ال�سخ�سي اأو اجلامعي يف 

اإعادة احليوية لهذه الألعاب وتطويرها ما اأمكن مع احلفاظ على اأ�سالتها . 

وعلى املوؤ�س�سات املختلفة اأن ت�سل اإىل برامج واقعية وعملية للحفاظ على 

هذه الألعاب واإجراء امل�سابقات فيها . 

اأود  ما  ولكن  الألعاب  هذه  حول  دارت  واأبحاث  درا�سات  عدة  هناك  كانت  لقد 

حاجات  بلبي  عملي  واقع  اإىل  والآراء  الأفكار  هذه  ترجمة  هو  اإليه  الو�سول 

العلمية  املوؤ�س�سات  يدعو  ما  وهذا   ، وف�سولهم  اأعمارهم  الأفراد يف خمتلف 

والجتماعية للعمل بكل اإمكانياتها للحفاظ على هذا الذخر الرتاثي العريق 

بان جنمع هذه الألعاب ثم نتابع ممار�ستها من �سن الطفولة حتى ال�سيخوخة 

وجنري فيها امل�سابقات املنوعة ، كما علينا اأن 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 والنديه ، وكذلك على م�ستوى كل و�سائل 

الإعالم . 

احد  ال�سعبية  األعابنا  تبقى  اأن  اإىل  للو�سول  ذلك  كل  خالل  من  نتطلع  اإننا 

له  �سوناً  القادمة  اأجيالنا  اإىل  وننقله  والأجداد  الآباء  تراث  الرتاث  هذا  جوانب 

اأبدعته الأجيال املتعاقبة ، ومنا وترعرع ليكون املعرب  واعتزازاً وذلك الرتاث الذي 

عن ثقافتنا الفل�سطينية يف كل بقاعها . 

وفقنا اهلل جميعا حتى نبقى نعم الراعي واحلافظ لهذا الذخر الرتاثي العريق. 
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ملخ�ش

لقد قمت يف هذا البحث بجمع، وت�سنيف الألعاب ال�سعبية الفل�سطينية يف 

بلدة الظاهرية، وقد مت تناولها من جميع اجلوانب : التو�سيف الكامل، ال�ستعانة 

بال�سور املو�سحة قدر الإمكان، احلديث عما متثله هذه الألعاب وعما ترمز اإليه، 

ومن ثم تناولت اجلانب الفل�سفي، والنف�سي، والجتماعي ملا متثله كل لعبة من 

هذه الألعاب، ولعل هذا التناول هو ما مييز بحثي عن غريه من الأبحاث والكتب 

التي األفت يف هذا املجال،.وكان اعتمادي الأول على رواية كبار ال�سن من الرجال 

بع�ش  ووجدت  املو�سوع،  هذا  يف  كتب  من  على  اطلعت  باأنني  علما  والن�ساء، 

الختالف يف طريقة ممار�سة هذه الألعاب، ومل اأ�رش اإىل ذلك لعلمي ويقيني باأن 

من  تختلف  وقد  تلك،  اأو  اللعبة  هذه  حتور  وقد  خ�سو�سيتها،  منطقة  لكل 

منطقة اإىل اأخرى، اأو رمبا يعود ذلك اإىل من قام برواية هذه اللعبة،  حيث اأخذت 

�سفاها من الذاكرة، ومل تدون، مع العلم باأن هذا الختالف مل يكن جذريا ومل 

اأو  التطور   نتيجة  اأمر حتمي  ال�سعبية يف جوهرها، وهذا  اللعبة  اأ�سول  مي�ش 

الن�سيان اأو التعديل بح�سب طبيعة البيئة ... 

الألعاب  والباحث،  للدار�ش  ت�سهيال  اأق�سام  اأربعة  اإىل  بت�سنيفها  قمت  كما 

اخلا�سة بالرجال، ثم الأولد، ثم الن�ساء واأخريا البنات، كما اأ�رشت غلى الألعاب 

امل�سرتكة بني البنني والبنات، وال�سن الذي متار�ش فيه اللعبة، واملكان املف�سل 

الألعاب احلديثة، وبع�ش ت�سمياتها  ي�سابهها يف  واأي خ�سو�سية لها وما  لها 

اأو من خالل الن�ش تف�سري  اأو�سحت يف الهام�ش  واأ�سول هذه الت�سميات، كما 

واختتمت  العامية،  الألفاظ  وبخا�سة  لها معان خا�سة  التي  الكلمات  بع�ش 

كل لعبة بتعليق خا�ش ملا توحي به وما ترمز غليه واأهمية هذه اللعاب.
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األلعاب الشعبية التراثية في بلدة الظاهرية

مقدمة :

ت�سعى كل اأمة للمحافظة على تراثها ال�سعبي،  ول �سك باأن الرتاث ي�سكل 

لبنة اأ�سا�سية يف املحافظة على هوية الأمم ،  ويعمل على توحيد انتماءاتهم 

وتقاربهم النف�سي والجتماعي والثقايف،  وت�سكل الألعاب اجلماعية والفردية 

جانبا اأ�سا�سيا من هذا الرتاث ؛ حيث ت�ساعد على بناء الروح الوطنية واجلماعية 

وتعمل على توحيد امل�ساعر والجتاهات والقيم والعادات والتقاليد اإ�سافة اإىل 

ما تهدفه من تنمية روح الإبداع والتحدي والتناف�ش الإيجابي بني الأفراد. 

و�سن�ستعر�ش يف هذا البحث اأهم الألعاب ال�سعبية الرتاثية التي كان ميار�سها 

النا�ش- وما يزالون ميار�سون بع�سها - يف بلدة الظاهرية حتديدا،  حفاظا على 

هذا الرتاث من النقرا�ش والت�سويه وال�رشقة ؛ ول �سك باأن ال�سعب الفل�سطيني 

اأعماق  ويف  ال�سعب،   هذا  اأ�سول  يف  متجذرة  اأ�سيلة  عريقة  ح�سارة  �ساحب 

التاريخ، وقد تناقلها اخللف عن ال�سلف،  وملا كان لكل ع�رش خ�سائ�سه ومميزاته 

احل�سارية والثقافية، وقد بداأت بع�ش جوانب هذا الرتاث بالنقرا�ش على الرغم 

اليوم  نتعر�ش له  ملا  من بذل جمهودات �سخمة للمحافظة عليه،  وبخا�سة 

من اقتالع خمطط لكل ما ميثل هويتنا الفل�سطينية العريقة،  لي�سهل على 

اإىل  اأ�سوله وعروقه الأوىل، وطم�ش كل ما ميت  الآخر اجتثاث هذا ال�سعب من 

بوجوده يف هذه  املت�سلة  احلقائق  من  تزوير كثري  في�سهل  وعراقته،  ح�سارته  

البالد منذ القدم ومنذ بزوغ فجر احل�سارات،  ول �سك باأن هذا الرتاث  ي�سكل 

عائقا و�سدا منيعا لكل من يحاول اأن ي�سكك يف الوجود التاريخي لهذه الأمة 

احل�سارة  لقرون طويلة من  نتيجة حتمية  الرتاث هو  باأن هذا  العريقة،  علما 

واملدنية والإبداع،  ومهما حاول الآخر من تزييف وتزوير لهذا الواقع فاإنه �رشعان 
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ما ينك�سف ويفت�سح اأمره، .... وبناء على هذه املعطيات 

الرتاث  هذا  �ستات  مل   على  العمل  على  الأمة  هذه  اأبناء  من  احلري�سون  عمد 

املت�سعب والعريق واملتناثر يف اأ�سالء فل�سطني املمزقة حفاظا عليه من الندثار،  

ول �سك باأن تراث الأمة املكتوب واملدون يبقى حمفوظا يف بطون هذه املدونات 

والكتب مهما طال الزمن،  ولكن الرتاث ال�سعبي ) الفلكلور(  مل يلتفت اإليه 

النا�ش  بتناقله  وبقي  يحفظ،   ومل  ي�سجل  ومل  والعلماء  والكتاب  املوؤرخون 

والإهمال  والن�سيان  لل�سياع  يعر�سه  مما  بعد جيل،   تقليدا جيال  اأو  م�سافهة 

الجتماعية  للتغريات  نتيجة  والتعديل  التحوير  من  كثري  اعرتاه  ملا  اإ�سافة  ؛ 

والثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية... 

اإننا اأحوج ما نكون اليوم للم �سمل ما تبقى من هذا الرتاث،  وتدوينه ونقله اإىل 

اأجيالنا الالحقة ب�سورة م�رشقة جلية،  ونحن نرى اليوم اأن كثريا من هذا الرتاث 

باأ�سكاله املتنوعة قد مت تطويره والإفادة منه يف جميع املجالت.... 

املعا�رشين  فل�سطني  �سعراء  باأن  القول  اأ�ستطيع  وموجزة  خمت�رشة  وبكلمة 

وتوفيق  القا�سم،   �سميح  وال�ساعر  دروي�ش،  حممود  املرحوم  ال�ساعر  اأمثال 

الأدب  ( يف  ال�سعبية  الرتاثية  الأغاين   ( املنطوق  الأدب  اإدخال  اإىل  زيد قد عمدوا 

املكتوب،  وقد فطنوا بذكاء اإىل اأهمية هذا الرتاث واأهمية املحافظة عليه ملا 

اإىل ح�سارة بل ح�سارات وثقافات متنوعة توالت على هذه  انتمائنا  ميثله من 

الأر�ش منذ قدمي الزمان، واأ�س�ست هذا البناء الرتاثي ال�سامخ املرتاكم عرب اآلف 

ال�سنني. ولكن الألعاب ال�سعبية بقيت حتى الآن يف حدود علمنا اأقل اهتماما 

من اأ�سكال الرتاث الأخرى مع اأن كثريا منها ميار�ش فعليا حتى الآن،  ونرى باأن هذا 

اأحد اأ�سباب قلة الهتمام بت�سجيلها،  ولذا نحاول جاهدين جمع هذه الألعاب 
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وتوثيقها ودرا�ستها.

و�سن�ستعر�ش يف هذا البحث جانبا �سئيال من هذا الرتاث ال�سخم الذي خلفته 

احلدثان  يد  من  منه  تبقى  ما  اإنقاذ  حماولني  ال�ساخمة،   احل�سارات  هذه  لنا 

وال�ستات والتمزق،  و�ساأحاول يف بحثي هذا اأن اأوثق هذه الألعاب ال�سعبية التي 

كانت متار�ش يف منطقة جنوب اخلليل ) الظاهرية (،  ول �سك باأنها كانت متار�ش 

ال�سعب كل  لأن هذا  اأو بع�سا منها  ؛ كلها  احلبيبة  بقاع فل�سطني  يف �ستى 

العميق  لإح�سا�سه  الأيام  من  يوم  يف  ينقطع  احل�ساري مل  وتوا�سله  متكامل 

وتعر�سه  ووجوده  وح�سارته  وتراثه  حياته  جوانب  كل  وا�ستهداف  بالتهديد 

وتزوير كل احلقائق  والوجود  الهوية  وا�ستالب  واإنكار احلق  الظلم  اأنواع  لأق�سى 

املت�سلة بكيانه ووجوده. 

ال�سعبية  الألعاب  من  ممكن  عدد  اأكرب  بتوثيق  البحث  هذا  يف  �ساأقوم  واأخريا 

اخلا�سة بالأطفال،  والرجال،  والن�ساء يف كل املنا�سبات، معتمدا على امل�سادر 

اأعرفه  وعما  ال�سن،   كبار  وبخا�سة  الثقات   اأقوال  وعلى  وجدت،   اإن  املوثقة 

�سخ�سيا ومار�سته فعليا،  ليكون ذلك �سجال اأمينا لهذه الألعاب ال�سعبية،  

اآمال اأن ي�ستكمل هذا اجلانب،  وي�ساف اإليه من قبل كل من يتمكن من العثور 

اأن ن�ستكمل كثريا من  على نق�ش فيه،  وبذلك ن�ستطيع بجهودنا جمتمعة 

احللقات املفقودة قبل فوات الأوان،  ون�سدي  واجبا وطنيا وقوميا و�سعبيا لأمتنا 

وحل�سارتنا ولوجودنا،  اآملني من كل فل�سطيني اأينما كان اأن يرفد هذه امل�سرية 

وي�سيف اإليها،  واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه. 

ومن البدهي اأن اأنوه باأن ما يجري على هذه الألعاب من تطور وحتديث يخ�سع 

متاما لقانون التطور الطبيعي للب�رشية جمعاء، فاحلاجة اإىل اللعب كاحلاجة اإىل 

الإذاء  واملاء والهواء، ول ميكن اأن ت�ستمر حياة الأطفال طبيعية من�سجمة اإل 

بالقيام  بها وممار�ستها، فهم يف كل جيل يخرتعون األعابا تنا�سبهم، وتنا�سب 
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منوهم حتى لو مل تنقل اإليهم، وهذا دليل على اأنها غريزة يف الإن�سان، ولي�ست 

كل  يف  ترافقه  الإن�سان  كحياة  فهي  البع�ش.   يت�سور  كما  وت�سلية  متعة 

مراحله منذ الطفولة وحتى ال�سيخوخة وكما نرى اليوم باأن هناك الألعاب 

اأن لكل مرحلة  اأي�سا  ال�سغار جند  لالأطفال  والتي ل ميكن ح�رشها  املتنوعة 

دليال  وقد وجدت  ال�سيخوخة،   الطفولة وحتى  تنا�سبها منذ  األعاب  عمرية 

الهدف  هذا  حتقيق  على  بجمعها  قمت  التي  الرتاثية  الألعاب  يف  منطقيا 

الإن�سانية  يربط  الذي  املنطق  مدى  على  يدل  مما  والعدد،   العمر  يف  بتفاوت 

جمعاء يف تنظيم واخرتاع هذه الو�سائل يف اأي ع�رش كان. 

اأما املنهج الذي اتبعته يف جمع هذه الألعاب وت�سنيفها فكان الرواية من اأفواه 

ال�سيوخ والن�ساء،  وعلى الذاكرة التي قد ل متتد بعيدا ل�ستغراق هذه الألعاب،  

وعلى الرغم من وجود عدد من املوؤلفات التي قد ي�ستعني بها الباحث يف هذا 

املجال،  وما هو مبثوث على مواقع ال�سبكة الدولية من عناوين مثرية واألعاب 

�سعبية تراثية اإل اأنني راأيتها جافة جمردة من م�سمونها احلقيقي والتاريخي 

والفل�سفي ومن الأهداف النف�سية والجتماعية التي حتققها،  فتناولت هذا 

املو�سوع لي�ش فقط  من حيث و�سف للعبة التي قد تلعب باأ�سكال خمتلفة 

ذلك حيث  اأعمق من  ما هو  اإىل  بل جتاوزت  املتجاورة،   واملدن  القرى  بني  حتى 

تطرقت اإىل فل�سفة هذه الألعاب،  وما حتققه من اأهداف اجتماعية،  وثقافية 

باأبعادها املختلفة،  وما تنميه من تربية ج�سدية وجمالية وفكرية واجتماعية  

ونف�سية،  فتناولت هذه املو�سوع بعمق مل اأجده فيمن تعر�ش لهذه الألعاب 

ولذا جاء بحثي خمتلفا ونوعيا وجديدا عما األفته ممن كتب يف هذا املو�سوع،  

ولعل لكل كاتب وجهة نظره، فبع�سهم قد يقت�رش على هذه الألعاب من 

اجلوانب  اإىل هذه  ولكنني تطرقت  ذلك،   اأبعد من  ينظر  ول  التو�سيف  حيث 
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التي تعد هي الأهم يف نظري. مع التو�سيف الكامل لهذه اللعبة اأو تلك،  وقد 

لعبة  و�سف  ال�سطرين يف  يتجاوز  ل  املو�سوع  هذا  من كتب يف  بع�ش  وجدت 

ما،  ولكنه يهمل اجلوانب الأخرى التي قد ت�ستغرق كتابا كامال،  كما حاولت 

اأن اأربط بني هذه الألعاب والفل�سفة التي ا�ستقت منها يف الع�رش الذي كانت 

متار�ش فيه.

اأثناء  يف  القارئ  بها  ي�ستعني  قد  التي  النقاط  بع�ش  اإىل  اأ�سري  اأن  اأحببت  وقد 

اطالعه على هذا البحث : 

جلية . 1 وا�سحة  مفهومة  التو�سيف  لغة  تكون  اأن  جاهدا  حاولت  لقد 

حتى يتحقق الهدف من هذه اللعبة على اأكمل وجه،  ولذا قد جتد بع�ش 

على  حاليا  ت�ستعمل  تعد  مل  والتي  القدم  يف  املغرقة  العامية  الكلمات 

الرغم من ف�ساحتها فقمت بتف�سريها وتو�سيحها؛ اإما يف اأثناء الن�ش واإما 

يف احلا�سية ال�سفلية. 

مع حتريف يف . 2 و�سفها  يت�سابه  اأو  الألعاب  بع�ش  اأ�سماء  تت�سابه  ما  كثريا 

ال�سم  بح�سب املناطق،  فتجد اللعبة نف�سها يف منطقة اأخرى حتمل ا�سما 

الت�سويه  اأو  ولي�ش على الختالف  والتنوع  الرثاء  دليل على  خمتلفا،  وهذا 

باأن هذه  البحث  اأ�رشت ونوهت يف مقدمة هذا  ال�رشقة،  كما  اأو  التزوير  اأو 

الألعاب لي�ست خا�سة ببلدة الظاهرية،  واإمنا هي ما ميار�ش يف هذه البلدة 

مع العلم باأنها قد متار�ش يف جميع اأنحاء فل�سطني، ويف العامل العربي، ويف 

العامل اأحيانا مع حتريف ينا�سب كل اأمة وكل �سعب وكل ع�رش،  ولهذا قد 

م�سمياتها،   يف  تختلف  وقد  اأخرى  األعاب  مع  الألعاب  هذه  بع�ش  تتداخل 

وهذا �ساأن الب�رش. 

اأو . 3 �سمعتها،  كما  ونقلتها  الألعاب  هذه  تو�سيف  يف  مطلقا  اأت�رشف  مل 

اأو زيادة يف اللعبة فاإمنا يعود  اأو نق�ش  اأعرفها فاإذا كان هناك تناق�ش  كما 
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خل�سو�سية كل منطقة،  ولي�ش اإىل اخلطاأ اأو ال�سواب اأو التحريف ؛ فاللعبة 

الواحدة قد تو�سع لها قوانني تختلف من منطقة اإىل منطقة،  وكل ذلك 

يندرج يف جمال ال�سحة،  وبخا�سة اأن هذه الألعاب لي�ست موثقة، ول يرجع 

ومت  احلاجة  نتيجة  وجدت  هي  بل  ويطبقونها،  التوثيق  ذلك  اإىل  الالعبون 

الزيادة عليها اأي�سا نتيجة احلاجة،  ولي�ست علما جمردا موثقا منقول كما 

و�سعه املن�سئ اأول مرة. وقد بلغ بي الأمر اأنني كنت اأ�سمع روايات خمتلفة 

اأ�سهرها،   اإىل توثيق  عن اللعبة الواحدة  يف البلدة نف�سها،ولكني عمدت 

وهناك األعاب مقتب�سة من بيئات جماورة ) كالدحية مثال ( ولكنها متار�ش 

يف بع�ش الأحيان مع حتوير ب�سيط فقد اأ�رشت اإىل ذلك يف مظانه. 

اإىل . 4 ت�سري  ول  معينة،   مدلولت  حتمل  ل  والكلمات  الألفاظ  بع�ش  هناك 

معنى خا�ش،  ولكنها تعد من قبيل الرموز املتعارف عليها يف اأثناء اللعب،  

الغريبة كم�سميات لألعاب معينة وذلك دليل  الألفاظ  وقد مت و�سع هذه 

على �سهرة هذه الأ�سماء وانت�سارها،  و�سيوعها،  وتعد هذه الأ�سماء من 

اخرتاعات واإبداعات املن�سئ الأول،  واأغلبها موزون ومقفى وله رنة مو�سيقية 

وا�سحة ومعربة،  وهذا دليل على اأن اللغة تنمو وتتطور وميكن اأن ن�سيف 

اإليها ما ن�ساء من الألفاظ التي حتمل دللت خا�سة بالألفاظ امل�ستحدثة 

ت�ساف اإىل املعجم اللغوي العربي. 

اأ�ستعني باملعاجم العربية  لتوثيق بع�ش الألفاظ الغريبة،  . 5 كثريا ما كنت 

اأ�سل لغوي يف  اإن كان لها  اأ�سولها  اإىل   فاإذا وجدت لفظة غريبة  رددتها 

اللعبة  مب�سمى  ارتباطها  ومدى  معناها  واأو�سحت  العربية،   املعاجم 

اللعبة عربية  اأ�سول هذه  اأن  لأدلل على  �سياقه،   وردت يف  الذي  املعنى  اأو 
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وم�ستقة من اأ�سول عربية.

اأجد . 6 اإليه  �سبقني  ممن  املو�سوع  هذا  تناول  من  اإىل  الرجوع  خالل  من 

اأنه تناوله حتت عنوان الفولوكلور، وهناك كثري من الألعاب ال�سعبية 

تقف يف الت�سنيف اأو جتمع بني الفولوكلور واللعب،  ول ن�ستطيع اأن 

ولذلك  الألعاب،   هذه  تتداخل  ما  وكثريا  بينهما،   فا�سال  حدا  ن�سع 

فلوكلورا  تكون  اأن  املانع  عدم  مع  الألعاب  ق�سم  يف  ن�سعها  اأن  اآثرنا 

يف  اخللط  بع�ش  راأينا  واإن  فولوكلورية،  �سعبية  لعبة  فهي  �سعبيا،  

ولعل   1   ) واألعاب  الوا�سع،  متثله مبعناها  مبا  فولوكلور   ( امل�سطلحني 

اإطالقها  اإىل  بالكتاب  حدا  ما  هو  الوا�سع  الفولوكلور  كلمة  مفهوم 

على كل ما هو تراثي، وما حتديدنا لعنوان بحثنا هذا اإل للتمييز فقط، 

واأنه خمت�ش بهذا اجلانب الرتاثي فقط، فمعنى كلمة فولوكلور كما 

يراها املخت�سون وا�سعة جدا وف�سفا�سة “.

هناك كثري من الألعاب مل تكن األعابا يف الأ�سل، ولكنها حورت وطورت . 7

لتنا�سب األعاب ال�سغار ولي�ستمتعوا بها ، فاإن كثريا من الو�سائل التي 

الأطفال  ي�ستخدمها  احلوائج  بع�ش  لق�ساء  القرى  اأهل  ي�ستخدمها 

األعابا كما �سرنى حني ن�ستعر�ش هذه الألعاب.

 لقد قمت بتق�سيم هذه الألعاب اإىل اأربعة اأق�سام :. 8

• األعاب خا�سة بالرجال. 	

• األعاب خا�سة بال�سبيان. 	

• األعاب خا�سة بالن�ساء. 	

• األعاب خا�سة بالبنات.	

وهناك بع�ش الألعاب امل�سرتكة بني الذكور والإناث من ال�سغار وقد اأ�رشت 

الفلكلورية يف فل�سطني ط1 حزيران  ال�سعبية  )الألعاب  اإدري�ش جرادات  الدكتور  1 عنوان كتاب 
) 1995
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اإليها يف موا�سعها، علما باأنني و�سعتها يف ق�سم األعاب الذكور من الأطفال، 

لقيامهم مبمار�ستها اأكرث من الإناث يف كثري من الأحيان.  ولي�ش هذا التق�سيم 

اعتباطيا اأو تع�سفيا فهو تق�سيم مرن وما جعلني اأقوم به هو التي�سري على 

الدار�ش والباحث، واإ�سفاء �سفة تنظيمية على البحث.

اأخريا اأقول باأن هذا الكم الهائل من الألعاب هو ما تو�سلت اإليه وما كان . 9

ميار�ش يف بلدتي، وما يتعارف عليه النا�ش، ولي�ش معنى ذلك اأنني ا�ستوفيت 

كل هذه الألعاب، فالإحاطة ممتنعة على بني الب�رش، ومن هنا اآمل من كل 

من يقراأ الكتاب اإذا وجد فيه نق�سا اأو تعديال اأو اإ�سافة، اأن يزودين بها  لكي 

ي�ساركني الأجر، و�ساأعمل على جتويده يف الطبعات الالحقة اإن �ساء اهلل.

 ) 1 (
األلعاب الشعبية التراثية الخاصة بالرجال :

اأن هذه  اأنوه يف بداية حديثي عن الألعاب ال�سعبية يف بلدة الظاهرية  اأن  اأود   (

الألعاب لي�ست مق�سورة على هذه البلدة واإمنا هي امتداد لالألعاب ال�سعبية 

يف فل�سطني قاطبة،  وقد متار�ش يف كل منطقة،  ولكن حديثنا حتديدا عن بلدة 

املنطقة  هذه  خ�سو�سية  ولإبراز  الألعاب  بع�ش  حتوير  من  احرتا�سا  الظاهرية 

عن  احلديث  اأن  اأحد  يظنن  فال  البحر  اإىل  النهر  من  متكامل  ففل�سطني كل  ؛ 

منطقة معينة مقت�رش عليها  فقط،  واإمنا هو اإثراء ودللة على التنوع والإبداع 

ف�سل  من  وهذا  تقريبا  العامل  بيئات  كل  التي جتمع  الفل�سطينية  البيئة  يف 

اهلل.... ( 

الدبكة : 

لعبة �سعبية ميار�سها الرجال يف حفالت الزواج واأحيانا يف العزب عندما يكونوا 

مع اأغنامهم يرعون ويبيتون يف مكان خال بعيد. وتتكون هذه اللعبة من عدد 
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من الرجال ل يقل عن �سبع وقد ي�سل اإىل خم�سة ع�رش رجال،  ومن بينهم قائد 

يلوح  اأنه  الت�سمية من  وقد جاءت هذه  (؛  )اللويح  وي�سمى   ( الفرقة  رئي�ش  اأو 

املطلوبة  باحلركات  ويقومون  الفريق  اأع�ساء  يفهمها  معينة  باإ�سارات  بيديه 

على اأ�سا�سها، وهو ي�سبه املاي�سرتو قائد  فرقة الأورك�سرتا  ( وكذلك ي�سرتط 

اللويح   وبني  بينه  العازف  بجانب  ويقف  ال�سعبية،  لالأغاين  وجود مغن  لأدائها 

لبتداء الدبكة باأغنية معربة ومثرية فهي كاملطلع يف الق�سيدة العربية،  ول بد 

من وجود اآلة للعزف وهي ) الأرغول،  وهو عبارة عن اآلة م�سنوعة من الق�سب،  

ويتكون من ق�سبيتني اإحداهما ق�سرية والأخرى طويلة،  وهما مثقبتان بطريقة 

والعازفون  جميلة،   عذبة  اأ�سوات  تتكون  فيهما  ينفخ  عندما  بحيث  ؛  فنية 

على هذه الآلة ندرة نادرة جدا،  وتكاد تنقر�ش الآن  ومن اأ�سهر العازفني يف بلدة 

الظاهرية على الأرغول مو�سى بحري ( 

اأغنية  اأداء  مع  ين�سجم  مبقطع  يبداأ  حيث  عليها   بالتنغيم  العازف  ويقوم 

الأغنية وقد ميار�ش الدبكة مع الآخرين،  البداية،  وينتهي دور املغني بعد هذه 

اإل عند بداية دور جديد للدبكة،   اإىل احللقة  املغني  اأو ين�سحب  ول يعود هذا 

ويكون املغني على مقربة من العازف حيث ل مكربات لل�سوت،  ول بد اأن يبداأ 

بالغناء مع اأنغام العازف املوحية له بالبداية قبل ممار�سة الدبكة،  ويقوم بغناء 

اأو  النبي،  ال�سالة على  غالبا  وتت�سمن  اأحيانا   دينية  ذات معان  اأغنية معربة  

اأو غزلية ذات معان واإيقاع جميل،  وتتكون من �سقني،  وقد تكون من  وطنية 
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نظمه اأو يحفظها وينقلها من الرتاث الغنائي لهذه املنا�سبة،  كقوله مثال :

دينية مثل  :    اأول ما نبدا نذكر نبينا      حممد الهادي يت�سفع لينا

اأو وطنية مثل  : بقينا نغني واليوم بطلنا     واليوم حزنا على وطنا 

                  غزة بلدنا وربينا فيها           وزرعنا الورد ع�سواقيها

                  زامور اخلطر بالقد�ش �ساح    ععبد القادر بالق�سطل طاح 

) اإ�سارة اإىل ا�ست�سهاد عبد القادر احل�سيني يف معركة الق�سطل (. 

اآو غزلية مثل : 

قلتلها ال�سم قالت �سميني         قلتلها وردة قالت يا�سميني 

يللي م�سطتي �سعرك ل يخرب      من قلة �سوفك ل اوكل ول ا�رشب 

ثم ياأخذ  الرجال باحلركة على اأنغام موقعة جميلة ومعربة.  ويبداأ الدور الأول 

اللعبة  اأو ميار�ش  اأغنيته،  ومن ثم ين�سحب  املغني  الثانية يكمل  اللفة  وعند 

القائد  ويبداأ  الدبكة بخطوات مدرو�سة وحم�سوبة  وتبداأ حلقات  الآخرين،  مع 

باإعطاء الإيعاز مثل ) ارفع، �سيل، وحدة ون�ش تك�سي.. (  وهي األفاظ مفهومة 

اأنغام الأرغول وهو الذي يدير حركة الأرجل واإيقاعها  لديهم، ثم تت�سارع على 

على الأر�ش ب�سكل منتظم ودقيق،  و اإذا  كان هناك فرد ل يتقن احلركة يقوم 

رئي�ش  ؛ وهو  واللويح  بالنعال.  املوطاأ  الإيقاع  باإخراجه فورا حر�سا على  الفريق 

الفرقة يقف اأول احللقة مبا�رشة وهو الذي يقود عملية الدبكة وياأمتر بقية الفريق 

باأمره،  وتدور هذه احللقة،  وقد يطلب رئي�ش الفريق من العازف اإعادة املقطع يف 

حلظة النت�ساء،  فيعيده وقد يكرره اأكرث من مرة،  وتدوم هذه احلركات العنيفة 

من -15 30 دقيقة وهي متعبة وجمهدة جدا بحيث ل ي�ستطيع ممار�ستها اإل 

الفريق  اأع�ساء  بالت�سبب من  العرق  يبداأ  وعندما  الأقوياء،   الأ�سحاء  ال�سباب 

اإىل  باإ�سارة منه  التعب قد بلغ هم مبلغه يوحي  باأن  رئي�ش املجموعة  ويح�ش 
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العازف الذي يكون اأي�سا على و�سك الإعياء من التعب واجلهد فينهي احللقة 

امل�سوار يف هذه  اآخر  الدور هو  باأن هذا  الفريق  اأع�ساء  يفهم منه كل  ب�سكل 

الدبكة اجلميلة،  وي�ساهد احلا�رشون حلقات الدبكة وي�سجعون الفريق،  وتقوم 

الن�ساء بالزغاريد والههاوي ) عبارات حمفوظة ومتوارثة معربة تقولها الن�ساء 

وقد  احلما�ش  فيهم  تثري  معززة  بعبارات  الالعبني  وت�سجيع  الرجال(،  لت�سجيع 

يعيدون الكرة مرة اأخرى على الرغم من التعب والإجهاد الذي حلق بهم. 

وقد ي�ستعمل بدل من الأرغول للعزف ال�سبابة ) وهي اآلة حديدية  اأو نحا�سية 

جوفاء ن�سف قطرها 1،5�سم  تقريبا( وهي الأكرث ا�ستعمال ل�سهولة التدرب 

عليها وا�ستعمالها و�سهولة �سنعها وي�ستخدمها الرعاة دائما للعزف عليها 

وي�سلون  بالرتياح،   وال�سعور  الرعي  على  الأغنام  ت�سجع  اأنها  لعتقادهم 

اأنف�سهم بالعزف يف اخلالء. 

ومن اجلدير بالذكر اأن هناك اأكرث من نوع من الدبكة،  ومنها : الطيارة وتختلف 

عن النمط ال�سابق باأنها تكون بتنقل الأرجل،  واحلركة برجل واحدة تلو الأخرى 

النوع من الدبكة،  وغالبا ما  اأداء هذا  بالتناوب،  وتختلف طريقة العزف حني 

ت�ستخدم يف نهاية ال�سهرات لكونها مريحة ولي�ست جمهدة فكاأنهم يقومون 

بالتليني لع�سالت الأرجل بحركات �سهلة ب�سيطة،  بعدما حلقها من اإجهاد . 

الظاهرية وهي  القريبة من  بلدة يطا  اإىل  ن�سبة  اليطاوية  نوع ي�سمى  وهناك 

اأنها ي�ستعمل فيها نف�ش  الرغم من  وتت�سم ببطء احلركة على  دبكة معربة 

العزف ال�سابق واحلركات ال�سابقة.   

اأنوعا جديدة للدبكة يقوم كل م�سمم بت�سميمها  اأن هناك  ومما يجدر ذكره 

وال�سورية  اللبنانية،  الدبكات  اأ�سهرها  ومن  املنا�سبة  املو�سيقى  بح�سب 

والعراقية وكاأنها قا�سم م�سرتك اأعظم للرتاث العربي الأ�سيل مما يدلل على 

الفقرات  هذه  مع  ان�سجامه  وما  �سيء  كل  يف  وتقاربه  ال�سعب  هذا  وحدة 
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الفلوكلورية وع�سقه لها وتذوقها والتفاعل معها اإل دليل اأكيد على ذلك كما 

الفل�سطينية تعر�ش دبكات متنوعة،   ال�سعبي  الفلوكلورية والرتاث  الفرق  اأن 

ولكن كل هذه الأ�سكال م�ستوحاة من الدبكة الأ�سل،  

ة :  يَّ حِّ الدِّ

وهي لعبة �سعبية ) ماأخوذة اأ�سال من بدو منطقة بئر ال�سبع، لقربها من بلدة 

املنا�سبات  بينهما وبخا�سة يف  والتقاليد  العادات  الظاهرية وت�سابه كثري من 

ولكن  اأحيانا،   البلدة  اأهل  بها  ويقوم  لديهم،   م�سهورة  لعبة  وهي  ؛  العامة 

بتحوير ب�سيط،  وقد يقت�رشون على الغناء كفريقني فقط دون دخول امراأة اإىل 

�ساحة الدحية كما �سرنى يف اللعبة الأ�سل (.ويقوم بها  ال�سباب ومن هم اأكرب 

�سنا من ال�سباب والكهول وقد ي�سرتك فيها كبار ال�سن اأي�سا ؛ حيث اإنها تخلو 

حركاتها غري جمهدة  لأن  ؛  الدبكة  يف  راأينا  كما  القا�سي  البدين  املجهود  من 

ورتيبة ومنتظمة وتعتمد على ترداد املقاطع ال�سعرية التي يقوم بها كل فريق،  

واملقطع الرئي�ش اأو الالزمة يف هذه اللعبة هي ) يا حاليل ويا مايل ويا ربعي ردو 

علي (  حيث يقولونها بعد انتهاء املقطع الذي يبداأ به املغني لكي يرد عليه 

الفريق الآخر. وتتكون هذه اللعبة من فريقني يقفون يف �سفني متوازيني، اأو يف 

�سف واحد  وي�سرتك فيها عدد كبري من الرجال،  ولي�ش هناك عدد حمدد بل هي 

لعبة مفتوحة ملن اأراد امل�ساركة،  وكلما كان العدد اأكرب كان اإيقاع ترداد املقاطع 

تقريبا،   مت�ساويا  ال�سفني  العدد يف  يكون  اأن  وي�سرتط  واأبلغ،   النف�ش  يف  اأوقع 

بالبداية مبقطع �سعري يذكر فيه ال�سالة على  الأول   ويبداأ احلادي من الفريق 

النبي، ثم يبداأ بتحية احلا�رشين مبقطع غنائي �سعبي جميل كقوله : 

م�سيك باخلري يا لقي خري     م�سية تعقب م�سيه
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م�سيك باخلري يا لقي خري     مد ايدك �سلم عليه

الرجال  من  مقربة  على  يكن  الالئي  اأي�سا  للن�ساء  التحية  توجيه  ين�سى  ول 

ويتفرقن حول  الن�ساء  خباء  يرتكن  الأحيان  من  ويف كثري  اأ�سواتهم،  وي�سمعن 

مكان الدحية يف الظالم بحيث ل يراهن الرجال، فيقول :

م�سيكن باخلري يابنات        والعجوز قبل ال�سبيه

ويا حاليل ويامايل         ويا ربعي ردو عليه

 فيجيبه الفريق املقابل على نف�ش الوزن والقافية ويبادله التحية ومن ثم يبداأ 

الغناء ترافقه حركات انحناء وت�سفيق باليدين  واإخراج اأ�سوت غريبة تت�سمن 

كلمة) دحية ( ولكن ب�سكل غري وا�سح،  وكل الأبيات ال�سعرية تاأتي على هذا 

الوزن من اأول ال�سهرة اإىل اآخرها واأغلبها حمفوظ من قبل الأفراد وال�سيوخ ول 

يجدون حرجا يف ذلك، والوزن ال�سعري امل�ستخدم يف هذا اللون ال�سعبي واحد 

وي�ستد احلما�ش بني الفريقني على �سكل مبارزة �سعرية جميلة وعندما ي�سل 

احلما�ش اإىل اأ�سده تدخل امراأة وت�سمى )املحو�سي (  وتلب�ش العباءة ) القنعة( ول 

يظهر منها اأي �سيء يدل عليها مطلقا،  ول تعرف للرجال،  ولكنهم يعرفونها 

مهما حاولت التخفي،  ويرف�سونها اإذا كانت عجوزا كبرية يف ال�سن،  وقد حتمل 

يف يدها ع�سا اأو�سيفا، فاإذا دخلت امراأة كبرية بداأ املغني  يلمح  اإىل ذلك بعبارات 

يريدون �سبية  له، وهم  الدور،  وهي غري منا�سبة  اإىل عدم قبولها لهذا  ت�سري 

�سغرية، وعلى �ساحب البيت اأن يختار �سبية فتية فيقول معر�سا بها : 

يا حمو�سي وقتك  راح     اقعد يف بيتك وارتاح
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رف�ست،   باأنها  وتعرف  الظالم،   جنح  حتت  بهدوء   اأدراجها  على  فتن�سحب 

وباأنهم اكت�سفوا اأمرها واأنها كبرية يف ال�سن، ويعرف اجلميع رجال ون�ساء بعدم 

العري�ش  اأقرباء  من  تكون  ما  وغالبا  �سبية  فتذهب مكانها  و�ساطتها،   قبول 

اأخته،اأو اإحدى حمارمه؛ حيث ل جتروؤ امراأة غريبة على الدخول،  ولكن هذه الفتاة 

اء)  احلَدَّ ينفرج  وعندها  الع�سائرية،   العادات  بح�سب  بالدخول  لها  م�سموح 

املغني ( فيقول معربا عن ارتياحه وفرحته بهذا املحو�سي املختار،  حاثا �ساحب 

البيت على اإظهارها لكي تكتمل ال�سهرة وت�ستد، ومعروف ما تلعبه املراأة من 

دور فعال يف حتفيز الرجال واإلهاب عواطفهم وم�ساعرهم ؛ فيقول : 

ملحو�سي ناقة و�سحة         يا معزب بدك تظهرها

كان ماهي بعزبتك موجوده    اركب ذلولك ودورها

اأن يظهر املحو�سي الذي ير�سى عنه اجلماعة،  فيبداأ احلداء  وهنا لمنا�ش من 

ي�ستد، ويف بع�ش الأحيان حتمل �سيفا اأو ع�سا، او حتو�ش بكمها ) طرف ( عباءتها  

ويحاول اجلميع القرتاب منها فته�ش عليهم فيبتعدون بحركة بهلوانية وهم 

يغنون وي�سفقون اإىل اأن ينتهي ال�سامر فتن�سحب اإىل خباء الن�ساء وقد اأدركها 

التعب، واجلهد،  وهذا املوقف ل تقوم به اإل امراأة قوية مدربة،  متتلك اجلراأة، وهي 
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متعارف على دورها يف هذه اللعبة ال�سعبية. 

الخويتمة : 

وتقت�رش هذه اللعبة على الرجال فقط،  ويف داخل الدواوين،  ويف ليايل ال�ستاء 

م�ستلزماتها  ومن  اللعبة،  بهذه  اللعب  احل�ساد،وطريقة  بعد  اأو  الطويلة، 

اأن يوؤتى بريال ف�سي )ريال كانت الن�ساء تتزين به وت�سعه يف �سكل  الرئي�سة 

هذه  ولعل  للراأ�ش  قدمي  غطاء  )وهي  )العراقية  فوق  روؤو�سهن  على  منتظم 

الت�سمية ن�سبة اإىل العراق( املزرك�سة باخلياطة احلريرية اجلميلة، ( والريال كبري 

احلجم ي�سعب اأن ت�سعه يف يدك واإغالقها عليه باإحكام دون اأن ت�سعر بال�سيق 

والتوتر، ولذا مت اختياره لهذه اللعبة،   وتتكون اللعبة من فريقني من الرجال 

من  رجل  اختيار  ويتم  متفرجني،   الباقون  ويجل�ش  ع�رشة  اإىل  �سبعة  يف حدود 

فريقه،   اأع�ساء  بني  وي�سطف  يده  الريال يف  باإخفاء  ليقوم  الفريقني  واحد من 

ويقوم الفريق الآخر بتخمني اليد التي يخباأ بها الريال، وياأخذ منهم التفكري 

ماأخذه وهم يت�ساورون ويجتمعون ويحللون نف�سية احلامل وو�سع يده وحركاته 

به  يتمتعون  توتره معتمدين على ما لديهم من فرا�سة وما  و�سكناته ومدى 

من قوة ثاقبة على ال�ستب�سار،  ويخمنون الرجل يف اأي يد يحمل الريال وتكون 

وميدون  يقفون  اأي  الو�سعية؛  نف�ش  على  كلها  الريال  معها  التي  املجموعة 

اأيديهم مغلقة  وممدودة اإىل الأمام على ن�سق واحد،  فاإذا ا�ستطاع الفريق الآخر 

اكت�ساف مكانه فقد ظفر بالفوز،  وحني ذلك يتوجب على الفريق املغلوب باأن 

او   ) النار  على  املحم�ش  احلم�ش  الق�سامة)  اأو  احلالوة  اأو  احللقوم  ب�رشاء  يقوم 

واإذا مل  اأكلة �سعبية من بيوتهم  للفريقني وياأكلون وميرحون،   القيام بتقدمي 

يعرف  اأن  من  يتمكن  مل  الذي  الفريق  يقوم  ال�سحيح  التخمني  من  يتمكنوا 

املكان ال�سحيح ب�رشاء احللوى لهم على اأن يبقى الريال مع الفريق الفائز لليلة 

املقبلة، وهكذا يحتفظ الفريق الذي معه الريال به وقد يبقى معه مدة طويلة 

اإىل اأن يتم اكت�سافه عندما يتمكن الفريق الآخر من التخمني ال�سحيح وهكذا 
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دواليك يف كل ليلة.
القوانيس  :

وهي لعبة خا�سة بالرجال الكبار وال�سباب غالبا،  وقد يلعبها ال�سغار يف حدود 

الثانية ع�رشة فما فوق، ورمبا كانت هذه الكلمة فار�سية وهي على وزن فانو�ش 

فواني�ش،  وتتكون هذه اللعبة  من فريقني يف كل فريق عدد ل يزيد عن 4 اأ�سخا�ش، 

وقد يلعبها �سخ�سان فقط، ويتقابل الفريقان، ويقومان بن�سب حجارة طولية 

ال�سكل على �سكل  م�ستطيل تقريبا) هدف (،  طول كل منها 40 �سم تقريبا، 

ي�سمى الواحد منها قانو�ش،  واجلمع قواني�ش،  وي�سعون اأربعة حجارة اأي بعدد 

الأ�سخا�ش وتكون امل�سافة بينها تقريبا مرتا واحدا،  ويقوم الفريق الآخر بن�سب 

اأربعة حجارة مماثلة،  وتكون امل�سافة بني الفريقني حوايل -40 60 مرتا  وقد تزيد 

عن ذلك بح�سب قوة الرماة،  ويبداأ كل فريق برجم هذه احلجارة )القواني�ش ( 

بالتناوب بحيث ياأخذ كل واحد من الفريق دوره بالرمي،  و�رشط الفوز هو �رشب 

هذه القواني�ش حتى تقع على الأر�ش وقوعا كامال،  والفريق الفائز هو الذي يقوم 

باإ�سقاط القواني�ش جميعا قبل الفريق الآخر،  وعندما يتمكن من ذلك يقوم 

الفريق املهزوم ببناء القواني�ش مرة اأخرى وتعاد الكرة من جديد. 

الفريق  يكون  وقد  الأقل،  على  �سخ�سني  من  مكون  واحد،   فريق  يلعبها  وقد 

اأربعة اأ�سخا�ش،  ويقومون بن�سب القواني�ش كما يف ال�رشط ال�سابق،  وتختلف 

ولي�ش  واحد  احلجارة على هدف  برمي  ي�سرتكون  اجلميع  باأن  اللعبة فقط  هنا 

كما يف املثال ال�سابق جمموعتني من القواني�ش،  بل جمموعة واحدة فقط  وقد 

ين�سبون قانو�سا واحدا اأو اثنني اأو ثالثة،  ويبداأون بالرمي،  وغالبا ما يكون واحدا، 

الرامي  فهو  اأول  اإ�سقاطه  من  يتمكن  ومن  عليه جميعا،   بالرمي  وي�سرتكون 

املاهر،  وجائزته اأن يذهب ويعيد بناءه مرة اأخرى،  وهذه اللعبة تعلم الرماة 
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الدقة يف اإ�سابة الهدف واملهارة والقوة،  والرتكيز، ،  وقد �رشب ببع�ش الرماة يف 

كل بلدة املثل،  وهم يتبارزون يف هذا امل�سمار،  ورمبا بني بلد واآخر،  وهذه اللعبة 

وقد  احلاجة،   دعت  ما  اإذا   واأعدائهم   النيل من خ�سومهم  الرجال من  متكن 

اأهل القرية  اأيديهم،  وجتد كل  كانت احلجارة هي ال�سالح الأقوى واملتوافر بني 

وبتفاوت يجيدون الرمي،  وهي نوع من الفرو�سية واملبارزة،  وتعطي الرامي الثقة 

اإنها لعبة احلجارة باحلجارة،  وجتعل  اليد والكتف،   بالنف�ش،  وتنمي ع�سالت 

اأج�سام الالعبني كاحلجارة.

النقدة ) السيجة ( : 

وهي لعبة خم�س�سة لكبار ال�سن،  وقد يلعبها ال�سباب اأي�سا،  ولكنها منا�سبة 

اأكرث للكهول وال�سيوخ لأنها ل حتتاج اإىل احلركة،  ويالزم لعبها اجللو�ش ل�ساعات 

طويلة اأحيانا،  ول يقطع لعبهم اإل  املناداة لل�سالة يف اأوقاتها،  وتتكون هذه 

اللعبة من مربع يق�سم اإىل 49 ق�سما بالت�ساوي ) وت�سمى الدور ( اأي 7 × 7، ) 

بع�سهم قد يق�سم املربع اإىل 25 ق�سما اأي 5× 5 وهو قليل جدا وقد يقوم به 

ال�سغار للتخفيف (

•  ويتم حفرها باليد يف تراب ناعم اأو على �سطح خ�سبي حيث تعلم ببقايا 	

احلطب املتفحم،  وقد يتفنن بع�سهم وبخا�سة املقيمني يف العزب البعيدة 

ت�سم  قد  التي  للجل�سة  يت�سع  ال�سخر يف مكان مالئم  على  فينق�سها 

اأحيانا اأكرث من 10 – 20 متفرجا وبخا�سة  اإذا  كانت اللعبة بني متبارزين 

حجارة  اختيار  ويتم  لالآخر،  اأحدهما  هزمية  وي�سعب  ال�سيوخ  من  ماهرين 

وترتك  حجرا،   وع�رشون  اأربع  عب  ل  لكل  �سوداء،   وحجارة  �سغرية  بي�ساء 

اخلانة الو�سطى فارغة،  لكي يتم البتداء باللعب من خاللها،  وهي ت�سبه 

لعبة ال�سطرجن العريقة، اإل اأن لعبة ال�سطرجن اأكرث تعقيدا وعدد خاناتها 
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64،  ول ميالأ منها اإل �سفان ولكل قطعة م�سمى خا�ش بها وطريقة خا�سة 

للعب به،  ولكن النقدة ت�سري على وترية واحدة، ول ن�ستطيع اأن جنزم تاريخيا 

من  اللعبة  هذه  انتقلت  كيف  اأو  الآخر،  من  اأخذ  من  اأو  الأقدم،   هي  من 

الهند اإىل فل�سطني اأو العك�ش، ومنيل اإىل القول باأن هذه اللعبة ) النقدة ( 

اأب�سط  اأقدم من ال�سطرجن بناء على تطور الفكر الب�رشي، وتعقيده، فهي 

بكثري من لعبة ال�سطرجن، وكلما ارتقت الإن�سانية واحل�سارة يرتقي معها 

الفكر والتطور والتعقيد ، وقد تكون اللعبتان منف�سلتان متاما ول عالقة 

لإحداهما بالأخرى، على الرغم من التقارب ال�سكلي بينهما، وهذا ما اأميل 

اإىل ترجيحه مادام ل يوجد اأي  م�سدر تاريخي يوثق لبداية هاتني اللعبتني. 

وملخ�ش اللعب بهذه اللعبة  هو اأن يبداأ اأحد الالعبني باحلركة الأوىل من خالل 

الدار الفارغة ) اخلانة (  املخ�س�سة لذلك) يف الو�سط ( ويتم اللعب من اأي اجتاه 

يختاره الالعب الأول من اأحجاره املجاورة،  ثم يبداأ الطرف الثاين باللعب،  فاإذا  

ا�ستطاع اأي منهما اأن يح�رش حجرا لالعب الآخر بني حجرين فاإنه بذلك يقتله 

اأو جروك مات، وقد ينبهه قبل ذلك  ويرميه خارج اللعبة، ويقول : كلبك مات 

اأثناء حتريكه للحجر ويقول له ) ميت ( لكي يفكر يف تغيري حركته، وهذه  يف 

العبارة مثل ) ك�ش ملك يف ال�سطرجن (. 
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ويبقى الثنان يلعبان وقد ت�ستغرق اللعبة الواحدة اأكرث من �ساعة اأو �ساعتني 

ويف اأحايني كثرية يقومون لأداء ال�سالة ثم يعودون ل�ستكمال اللعب،  واأيهما 

يف  كما  ذكية  بحركة  واأحيانا  الفائز،   فهو  الآخر  كالب  من  عدد  اأكرب  يقتل 

الآخر،  وهي  دقائق،  وهكذا يخطط كل لهزمية  اللعبة خالل  تنهار  ال�سطرجن 

تعتمد على التفكري والذكاء والتخطيط،  و�رشعة البديهة،  واجلراأة اأحيانا،  وهي 

لعبة ال�سيوخ احلكماء واملجربني 

شد الحبل : 

وهي لعبة خا�سة بالرجال وال�سباب  واملراهقني، 

 

ومتار�ش هذه اللعبة يف مكان ف�سيح،  وينق�سم الرجال اإىل فريقني يتم اختيار 

كل فريق باملوازنة بينهم من حيث القوة،  ويقوم كل رئي�ش فريق باختيار اأع�ساء 

اأن يكتمل العدد وقد يتكون من خم�سة واأكرث من  فريقه واحدا واحدا،  وبعد 

ذلك بح�سب العدد املوجود لديهم وقد تلعب فرادى اأي�سا،  ويوؤتى بحبل غليظ 

مت�ساو  بعد  على  ويقفون  احلبل  بجانب  فريق   كل  ومي�سك   ) اجلمل  حم�ش   (

من بع�سهما البع�ش ويبداأ كل فريق ب�سد احلبل ناحيته باأق�سى ما ي�ستطيع 
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لكي  احلبل  من  البعيد  الطرف  على  الرجال  اأقوى  يقف  ما  وغالبا  قوة،   من 

ي�ستند عليه الفريق اإذا ما تغلب عليه الفريق الآخر،  وياأخذون يف جذب احلبل،  

م�ستعملني ما لديهم من مهارات وقوة ع�سلية يف اإيهام الفريق الآخر اأحيانا 

ب�سعفهم وتراجعهم ومن ثم يفاجئونهم ب�سد احلبل بقوة  اإذا  مل يكن الفريق 

يغنون  وهم  احلال  هذه  على  ويبقون  املق�سودة،   احلركة  لهذه  متيقظا  الآخر 

الأغاين احلما�سية والأنا�سيد امل�سجعة ويقف امل�سجعون للطرفني يراقبون هذا 

امل�سهد املثري بني �سد ورخي اإىل اأن يتمكن اأحد الفريقني من �سحب الفريق الآخر 

اإىل جهته وهنا ينتهي ال�رشاع،  وتنتهي اللعبة بفوز الفريق. 

الدفنة : 

وهي لعبة قدمية جدا، ومل يعرف عنها اإل القليل من كبار ال�سن ،  وهذه اللعبة 

منهم  واحد  كل  الالعبون  يح�رش  حيث  الدجاج،   بي�ش  على  اأ�سا�سا  تعتمد 

اأن يقوم مبمار�ستها اثنان على الأقل، ول يف�سل  جمموعة من البي�ش،  وميكن 

اأن يزيد العدد عن خم�سة،  ويوؤتى برتاب ناعم خفيف اأ�سبه بالرمل ياأخذونه من 

اأماكن خا�سة،   وحتى لو توافر الرمل فاإنهم يف�سلون الرتاب ؛ اإذ ت�سهل منه 

مراقبة  لبي�ش بدقة اأكرث من الرمل  لتغاير اللون ؛كما اأنه ل يوجد رمل يف البيئة 

اجلبلية، واإمنا اأ�سبح يجلب حديثا ل�ستخدامه يف البناء،  ويتم و�سع البي�ش يف 

و�سط  كومة من الرتاب الناعم،  ثم يهال عليه الرتاب حتى ل يظهر منه �سيء 

وذلك على �سكل هرم،  ولذا �سميت هذه اللعبة ) الدفنة اأي يتم دفن البي�ش 

فيها (. 

وطريقة اللعب هي اأن يبداأ الالعب  بالبحث عن البي�ش من خالل كومة الرتاب،  

ويبداأ ينب�ش عنها بعود دقيق جدا مثل الري�سة،وله احلرية يف ا�ستخدام اأي اأداة 

يراها منا�سبة  ودقيقة وتوؤدي الهدف،  ويبداأ عملية البحث من اأي جهة يريد، 
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و�رشط الفوز واأخذ البي�سة هو اأن يظهر بي�سة واحدة فقط، فاإذا ظهر اأي جزء 

يظهرها  اأن  ا�ستطاع  واإن  مقابلها،   بي�سة  خ�رش  قد  يكون  اأخرى  بي�سة  من 

كاملة ويقوم با�ستاللها من كومة الرتاب دون اأن يظهر اأي جزء من بقية كومة 

البي�ش املدفون، فياأخذ بي�سة ويكمل اللعب،  ول يحق له اأن ين�سحب قبل اأن 

ميار�ش الطرف الآخر دوره �سواء اأكان واحدا اأم اأكرث،  ويقف املتفرجون للحكم بني 

الالعبني اإن اختلفوا لأن الروؤية ت�سبه روؤية هالل رم�سان دقيقة جدا �رشعان ما 

تظهر البي�سة وتختفي لأن الرتاب الناعم  �رشيع احلركة وينهال ب�رشعة يف ملح 

الب�رش،  ولعل هذه اللعبة من اأكرث الألعاب دقة ومهارة 

الصينية :

 )وهي لعبة خا�سة بالرجال اأي�سا وقد يلعبها ال�سغار والن�ساء اأحيانا ( و�سهرت 

هذه اللعبة بهذا ال�سم ن�سبة اإىل �سينية القهوة، وطريقة اللعب بها هي  اأن 

�سيء  اأي  اأو  �سغرية  خرزة  حتتها،  ويو�سع  متاما  مت�سابهة  فناجني  بثالثة  يوؤتى 

يتم التفاق عليه، ويبداأ اأحد الالعبني ممن �سهروا باملهارة وخفة احلركة بتحريك 

خباأ  الذي  الفنجان  بينها  ومن  اجلميع،  اأمام  بهلواين  ب�سكل  الثالثة  الفناجني 

ال�سيء حتته وهكذا بحركة �رشيعة جدا ومبهارة يف خربطة و�سع الفناجني، ثم 

يقوم واحدا من الفريق بتعيني الفنجان الذي خباأ حتته اخلرزة فاإن عرفه فقد فاز، 

واإن مل يحزر  اللعب،  مت  اأ�سا�سه  الذي على  بال�رشط  بالوفاء  الآخر  الفريق  واألزم 

ينتقل اللعب اإىل الفريق الثاين وهكذا، اإىل اأن تنتهي اللعبة وميكن حتديد عدد 

املرات التي يجب اأن حتدد للفوز. 

الفريقني  اأحد  فياأخذ  اآخر،  ب�سكل  اللعبة  هذه  تلعب  قد  اأخرى  ناحية  ومن 

اأي �سيء  يريد خامتا، ح�ساة، حبة قهوة...  الثالثة ويخبئ حتتهما ما  الفناجني 

اآخر بدون اأن يعمل كال�سابق بل يكون خمتفيا عنهم، ومن ثم يطلب اإىل اأحد 

الفريقني تعيني الفنجان.... كال�سابق متاما. 



414

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

وكثريا ما يت�سارط الفريقان على �سيء معني، كع�ساء حملي مكون من خبز 

ولنب و�سمن اأو زيت، اأو على �رشاء حلقوم اأو حالوة،... اأو اأي �سيء متي�رش من داخل 

بيوتهم ياأكلونه كالقطني، اأو التمر اأو قلية قمح  بال�سكر، اأو عنب،اأو رز بحليب  

دون اإحراج... 

. اللف ) النزول والصعود من البئر (

واأ�سل هذه اللعبة و�سيلة مبتكرة من الكبار ي�ستخدمونها لل�سعود والنزول 

اإىل البئر يف اأثناء احلفر اأو عند احلاجة،  اأو عندما يقع فيه �سيء ما،  وهي و�سيلة 

مريحة و�رشيعة  ومتوفرة يف كل مكان ؛ حيث ل يوجد �سالمل ي�سعدون وينزلون 

فرد  كل  ومع  الأغنام  رعاة  مع  وموجودة  متوفرة  دائما  فهي  احلبال  اأما  عليها، 

تقريبا وحتى ترتك مربوطة بالدلء يف الآبار ول توؤخذ منها اإل بعد اأن يجف ماء 

البئر،  وهذه الو�سيلة تعتمد على املهارة،   وقد حولها الأطفال اإىل لعبة يتبارزون 

فيها، وهم يف الواقع يتدربون على عمل الكبار وميار�سها الأطفال الكبار اأي من 

هم يف �سن املراهقة،  وي�ستخدمونها للمبارزة فيما بينهم، وكثريا ما ت�ستخدم 

كو�سيلة للنزول اإىل الآبار ل�سيد احلمام الربي  اأكرث منها كلعبة ولكنها متار�ش 

اأحيانا للعب فقط،  ويقوم الأطفال بتقليد الكبار يف النزول اإىل البئر واخلروج 

منه،  واأ�سل هذه اللعبة ماأخوذة من طريقة نزول الكبار اإىل البئر يف اأثناء احلفر 

اأو التنظيف اأو امليح ) املائح : الذي ينزل اأ�سفل البئر لكي ميالأ الدلء (
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األلعاب الخاصة باألوالد 

الحاب أو ) الحابة (  : 

وهي من األعاب ال�سغار واليافعني املحببة كثريا،  وميار�سها الفتيان يف جميع 

اأوقات ال�سنة وهم مغرمون بها،  ول ي�ستطيع ممار�ستها اأقل من خم�سة اأولد، 

اأما العدد الأق�سى فيكون ع�رشة تقريبا واإذا زادت املجموعة عن ذلك ينق�سم 

اأي  احلجم،   متو�سطي  حجرين  من  اللعبة  هذه  وتتكون  ؛  ق�سمني  اإىل  الأولد 

اأو  ال�سجر  اأعواد  من  عود  احلجرين   فوق  وتو�سع  متو�سطة،   بطيخة  بحجم 

خ�سبة بطول ) 40 ( �سم تقريبا،  ب�سعف �سمك الإ�سبع تقريبا بحيث يرتكز 

فوق احلجرين،  ب�سكل اأفقي،  ويوؤتى بع�سا طويلة ن�سبيا كالتي ي�ستخدمها 

رعاة الأغنام اأو الرجال لالتكاء عليها بطول 75 �سم تقريبا،   ويتكون الالعبون 

الع�سا  اأمام  ويقف  الطويلة  بالع�سا  الالعبني  اأحد  مي�سك  واحد،    فريق  من 

بعد  على  اأمامه  الالعبني  بقية  وي�سطف  احلجرين،   فوق  املن�سوبة  الق�سرية 

متفاوت بني 20 – 40 م وكل واحد ياأخذ موقعه بح�سب تقديره لقوة الالعب 

ومهارته،  وياأخذ الالعب دوره ويرفع الع�سا الق�سرية بالع�سا الطويلة بخفة 

ور�ساقة يف الهواء على قدر مرت اأو مرتين بح�سب تخطيطه ومهارته ثم ي�رشبها 

بالع�سا الطويلة لتذهب يف الهواء بعيدا،  وكلما كانت ال�رشبة حمكمة وقوية 

م�ستعدين  اأمامه  املتناثرين  الأولد  ويكون  وقدرته،   الالعب  مهارة  على  دلت 

لتلقف الع�سا،  فاإذا متكن اأحدهم من الإم�ساك بها يحتل حمل الالعب الأول،  

ويخرج الالعب من مكانه لي�سطف مع بقية الأولد يف ال�ساحة املقابلة للرامي،  

وي�سمح للرامي بثالث حماولت فاإذا مل يتمكن من اإ�سابة الهدف وقذف الع�سا 

بعيدا يخرج من اللعبة ليحل مكانه اأحد الأطفال الآخرين بالتناوب، ول اأولوية 

لأحد على الآخر بل يختارون واحدا منهم لأن كال منهم �سياأخذ دوره قريبا،اإذ ل 
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ي�ستمر مكوث الالعب اأكرث من دقائق معدودة، ويف نهاية اللعبة 

يقدر الأولد من الفائز،  وجائزته هي تفوقه ومهارته وتقديره بني ال�سبيان.  

 وقد طورها اجليل الالحق فيما بعد وخفف من قوانينها ال�سعبة،  واكتفى باأن 

اأن يرفعها يف الهواء،  ويقوم الآخرون  يقوم الالعب بقذف الع�سا مبا�رشة دون 

بنف�ش الدور،  فمن يتمكن من تلقفها ياأخذ مكان الالعب ؛ فاإذا مل يفلح اأحد 

من  الالعبني  من  احد  يتمكن  حتى  يراوحه  ل  مكانه  يف  الالعب  يبقى  بذلك 

الأول  الإم�ساك بها،  وبعد ثالث مرات ناجحة يكون الالعب قد اجتاز الختبار 

وياأتي الختبار الثاين فيقوم ب�رشب طرف الع�سا التي تكون بارزة عن احلجرين 

من اجلهتني اإىل الأ�سفل فرتتفع يف الهواء قليال وهنا عليه اأن ي�رشبها بالع�سا 

الطويلة ليبعدها اإىل اأق�سى ما ي�ستطيع،  ويقي�ش الأولد امل�سافة لتقدير من 

الفائز  دون تطبيق املحاولت الثالث ال�سابقة،  لأن هذه اللعبة اأ�سهل واأي�رش من 

ال�سابقة،  واملهارات التي تنميها اأقل،  ولكن هذا �ساأن الب�رش مييلون دائما اإىل 

الت�سهيل والتخفيف.

اآخر وقريب مما و�سفنا �سابقا ولكنه ي�سعها على  وهناك من يلعبها ب�سكل 

حجر واحد، ومن ثم ي�رشب طرف الع�سا اإىل الأ�سفل، وعندما ترتفع يف الهواء 

اأنه قد  اأق�سى ما ي�ستطيع، وميزة هذه الطريقة   اإىل  يقوم ب�رشبها ليبعدها 

ميار�سها اثنان فقط. 
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البكاك : 

وهي لعبة قدمية جدا، ويلعبها ال�سباب واليافعني  وال�سغار وقد يلعبها الكبار 

اأي�سا،  وطريقة اللعب بهذه اللعبة،  هي اأن يوؤتى باأعواد من اأغ�سان الأ�سجار 

الربية القا�سية ) كاملتنان،  وال�سويد، وهي من النباتات الربية، اأعوادها �سلبة  جا 

�سعبة الك�رش، وقد كان الفالحون قدميا ي�ستخدمونها لعمل اخلالل لي�سبكوا 

به �سطانية التنب الكبرية  ( اإذ مل تكن يف تلك البيئة اأ�سجار حرجية اأو اأ�سجار 

مثمرة كثرية ؛ واأكرث ما يزرع لديهم  التني والعنب وال�سرب واللوز وهذه اأعوادها ل 

ت�سلح لتلك اللعبة،  ويوؤتى بهذه الأعواد التي يرتاوح طولها ما بني 20 – 30 �سم 

،  بحيث تكون جميعها مت�ساوية الطول متاما،  وتهذب وتعدل وت�سنع ب�سكل 

جيد ويكون لها راأ�ش مدببة كال�سهم، وكلما كانت م�سقولة ومربية ب�سكل 

جيد كانت اأقوى على حتقيق الهدف،  وهي ت�سبه ال�سهام متاما،  وي�سطحب 

كل لعب معه كنانته املليئة بال�سهام التي قام بالبحث عنها يف الرباري حتى 

ا�ستطاع احل�سول على هذه املجموعة النادرة والقوية،  وهذه اللعبة ل تلعب 

اإل يف ال�ستاء بعد نزول الأمطار وارتواء الأر�ش باملاء،  فياأتي الالعبون اإىل مكان 

معني تكون تربته رخوة نوعا ما،  اأو يقومون بعمل بيئة �سناعية وهي كومة 

من الرتاب الناعم،  وعندما ينزل عليها املطر وترتوي ت�سبح جاهزة للعب،  وهي 

معروفة ومعهودة لالعبني،  ويقف لعبان اأمام املتفرجني وكاأنهما متبارزان يف 

اأيام الفرو�سية،  وي�رشب  الأول منهما  �سهمه يف الأر�ش فاإذا متكن من غرزه يف 

الأر�ش،  وثبت يف مو�سعه  ياأتي دور الالعب الآخر لي�رشب �سهمه فاإذا متكن من 

اإ�سابته واإيقاعه بالأر�ش اأخذ ال�سهم الواقع على الأر�ش،  ومن ثم يبداأ الالعب 
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الثاين على الفور بالدور نف�سه في�رشب �سهم 

الالعب الآخر فاإذا متكن من اإيقاعه اأخذه وهكذا ت�ستمر اللعبة  وهكذا يظالن 

يتبارزان اأمام اجلمهور،  فاإذا ما توقفا عن اللعب جاء غريهما بكنانته و�سهامه،  

وهكذا دواليك. 

 

 

ح (: ِملَّ ة  ) الغميضة أو الصَّ قِّ الطِّ

)مع العلم اأن كلمة ) غمي�سة ( مل تطلق على هذه اللعبة يف بلدة الظاهرية،  

ولكنا اأ�رشنا اإليها لتو�سيح هذا املفهوم فقط  عند الآخرين  ( لعبة لل�سبيان 

واأكرث ما يتم لعبها يف ف�سل ال�ستاء يف اأوقات توقف الأمطار ؛ حيث ل يبتعدون 

ثم  ومن  بيوتهم  اإىل  فيهرولون  الأمطار،  ت�ساقط  ا�ستمر  اإذا  البيوت  عن  كثريا 

الأر�ش  البيئة حيث تكون  تنا�سب  اللعبة  اللعب بعد توقفها،  وهذه  يعاودون 

موحلة يف املناطق املزروعة ول مكان لالأطفال اإل يف احلارات، حيث البيوت تبنى 

املياه  فيها وجتف ب�رشعة فيمار�سون لعبتهم ب�سكل  يف اجلبال،  و ل ت�ستقر 

ولي�ش  الأطفال  : فعندما يجتمع  الآتي  النحو  اللعبة على  مريح،  وجتري هذه 

ت�سرتك  اأن  ميكن  عددها  كان  مهما  جمموعة  فاأي  هنا  ال�سن؛  اأو  العدد  �رشطا 

بطريقة  بالعد  يقومون  بالقرعة حيث  الأطفال  اأحد  اختيار  ويتم  اللعبة،   يف 

ع�سوائية في�سطف الأطفال، ويقوم واحد منهم بالعد وهو ي�سري اإىل كل طفل 
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بالرقم اأو الرمز الذي ينطق به، ومن تكون اآخر كلمة من حظه 

فهو املختار للحرا�سة،  ويبداأون العد بكلمات لمعنى لها وغري مفهومة،ورمبا 

النحو  على  قدمية   لغات  من  الأجيال  عرب  تناقلها  مت  اأو  اخرتاعهم  من  كانت 

اأربعة،   ثالثة،   اثنني،   واحد،   الع�رشة،   قلي،  عمي،  عد،   بدرة،   الآتي:)حدرة،  

خم�سة،  �ستة،  �سبعة،  ثمانية،  ت�سعة،  ع�رشة (  اأو : )حدان،  بدان،  نط الذيب، 

عاخلرفان، اأخذ، خروف،  باملعروف،  قوم، ت�سيد،  يا، مق�سوف ( وهنا تعني كل 

الأخري  العد  يقع عليه  ومن  بالرتتيب،   اإىل �سخ�ش  اإ�سارة  فا�سلتني  بني  كلمة 

يكون هو الذي وقع عليه الختيار ليحر�ش الأم  )حجر كبرية معهودة للجميع 

اأو �سن�سلة كبرية،  اأو حائط بيت،   ت�سمى الأم،  وتكون مبنية يف جدار معني،  

يتجمع حولها الأطفال،  ومن ي�سل اإليها ويلم�سها  عند ابتداء اللعب – كما 

�سنو�سح لحقا -  يعد فائزا (،  ويقف الطفل الذي وقعت عليه القرعة،  ويقوم 

يرى  ؛  بحيث ل  الأطفال بحذر   ويراقبه  باإحكام  الأطفال بع�سب عينيه  اأحد 

النور،  ويقف بجانب الأم ل يتحرك،  وي�رشد الأطفال ويختبئون يف الطوابني اأو 

املغاور اأو بجانب احلجارة الكبرية،  ويف الأزقة،  وخلف البيوت كل بح�سب املكان 

الذي يختاره وينا�سبه ويراه مكانا اآمنا للنجاة والنق�سا�ش ب�رشعة على الهدف 

الأطفال  يغرمه  البيت  يف  اختباأ  قد  اأن طفال  ثبت  فاإذا  البيوت،   عدا  ما  الأم،  

باأن يقوم مقام الذي وقعت عليه القرعة،  اأو يطردونه من اللعبة؛ لئال تنتهك 

عرف  وهذا  بع�سهم،  عن  يبحثون  وهم  الأطفال  يداهمها  اأو  البيوت،   حرمة 

�سائد بينهم  خوفا من اإزعاج اأهاليهم،  ويخ�س�ش واحد من الأطفال للمراقبة 

اأن  اأثناء عملية الختباء؛ ويختار مكانا  قريبا لالختباء فيه ؛ بحيث  ميكنه  يف 

يرى الطفل املغم�ش العينني كي  يراقبه جيدا، وكي ل يقوم بحركة  يرى منها 

بع�ش الأطفال املختبئني، في�سهل عليه العثور عليه مبا�رشة،  وكثريا ما ي�سك 

الأطفال باأن الذي قام باملراقبة قد ت�ساهل مع الطفل الآخر،  اأو اأنه مل يكت�سفه 
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جيدا،  ومربرهم يف ذلك طريقة اكت�سافه  لطفل خمتبئ يف مكان ما ؛ حيث 

يتوجه مبا�رشة اإىل مكان اختباء اأحد الأطفال؛ مما ي�سهل الإم�ساك به لأنه يف 

موقع حما�رش ل ي�ستطيع الهروب منه،  ول ينق�سهم الذكاء يف تخمني  من 

قام بالغ�ش واخلداع ،  اإذ ل يعلم الغيب،  وكثريا ما تقوم اخل�سومات بني الأطفال 

نتيجة هذه ال�سكوك،  واأ ن احلار�ش اأخل ب�رشط اللعبة،  واإل فكيف توجه اإىل 

الق�ساء بينهم،  وتعر�ش عليه  الأطفال  اأحد  مكان املختبئ مبا�رشة،  فيتوىل 

قام  احلار�ش   بحجة  اقتنع  فاإذا  ومربراته  بحجته  يديل  وكل  الق�سية،  حيثيات 

الطفل املم�سوك بدور احلرا�سة،  واإل فقد يعيد اللعبة من جديد،  وتتم املناداة 

على املختبئني يف كل مكان فرتاهم ين�سلون من كل حدب و�سوب. وتعاد الكرة 

من جديد فيهرب الأطفال،  وتبداأ املطاردة،  والكر والفر، ويحاول احلار�ش اإم�ساك 

اأحد املت�سللني اإىل الأم من الأطفال،  وقد ي�ستمر حار�سا طوال وقت اللعب كامال  

الذي ي�ستمر عدة دورات اإذا جنا اجلميع واأفلتوا من قب�سته يف كل مرة،  ولكنه اإذا 

ظفر باأحدهم تقوم الأ�سوات العالية وهم ينادون على رفقائهم املختبئني لكي 

يظهروا باأمان فقد  زال اخلطر،  وقد يحالف احلظ احلار�ش  فيجد اأحد املختبئني 

ي�ستطيع  ل  متاما  املرمى  كحار�ش  ال�سعبة  الوظيفة   بهذه  وهو  منه،   قريبا 

مغادرة املكان الذي �سيخلو لالعبني لكي ي�سلوا اإليه ب�سهولة، وبالتايل يتعدون 

مرحلة اخلطر، اأو يف ال�ستمرار واقفا بجانبها، وقريبا منها  وبالتايل بال طائل،  لأن 

الأطفال بدورهم يراقبونه بحذر �سديد خوفا من اأن يراهم فاإذا �سنحت الفر�سة 

انق�سوا على اأمهم  ب�رشعة الربق ) ويقول عبارة عليك ميه،  وارى ترجمتها اأي 

وهو  : �سملح،   ويقال عنه  الهدف،   اإىل  �ساملا  وو�سلت  اأمي  يا  �سلمت  عليك 

امل�سطلح الذي اأخذت منه ا�سم اللعبة ( ويبقي امل�سكني يف دور احلرا�سة،  ومن 

ذكاء الأطفال ال�سديد وكيا�ستهم اأنهم يختبئون غالبا يف مكان ي�سمح لهم 



421

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

بروؤية احلار�ش ولكنه ل يراهم،اأوقد ير�سلون واحدا للتمويه 

واخلداع لي�ساغله من بعيد لكي يلفت نظره ومن ثم ينق�سون كال�سقور،  ول 

تنتهي اللعبة ) الدور الواحد ( اإل بح�سور جميع الالعبني، واإذا بقي واحد غائبا 

ومل يح�رش وتعدى الوقت بزمن كبري،  ينادون عليه مبكربات ال�سوت الطبيعية 

لديهم،  ويعلنون طرده من اللعبة ؛لأنه اأخل بقوانني اللعبة الطبيعية وجتاوز 

احلد املعقول وعطل عليهم برناجمهم يف اللعب،  وقد ت�ستمر اللعبة الواحدة) 

احلار�ش لكي  باإغما�ش عيني  يقومون من جديد  �ساعة، وهكذا  ن�سف   ) الدور 

يتمكنوا من الختباء مرة اأخرى،  وهي لعبة م�سلية وحمببة جدا لالأطفال وقد 

ترتاوح اأعمار من يقومون بها من -7 15 �سنة،  ول �سري يف ذلك،  وت�ستمر اللعبة،   

واملطاردة والبحث  ول تنتهي ،  وقد ت�ستمر ل�ساعات طويلة من النهار،  وهم بني 

كر وفر،  فاإذا ما هجم  الليل هرعوا اإىل بيوتهم اآمنني متعبني، لي�ستدفئوا بجانب 

املواقد امل�ستعلة التي ترى اأنوارها يف ال�ستاء من كل جانب كاأنها م�ساعل اأمام 

البيوت، فتوحي باجلمال واجلالل،  يحدوهم الأمل بنهار جديد،  حيث ل كهرباء 

�ساتر  الليل  لأن  اللعب،  عن  الأطفال  فيتوقف  الرائع   القروي  اجلو  يف  اأنوار  ول 

طبيعي وي�سهل الختباء والتخفي يف غياهبه،  اأما ما دام النهار طالعا والروؤية 

ممكنة في�ستمرون يف لهوهم ولعبهم ميرحون.

سموه : 

الالعب  اكت�ساف  عند  �سموه  كلمة  واإطالق  والت�سمية،  ال�سم   اإىل  ن�سبة 

ومناداته با�سمه، وتلعب ليال ونهارا، وطريقة اللعب بهذه اللعبة ت�سبه اإىل حد 

ما اللعبة ال�سابقة ) الطقة ( مع اختالف ب�سيط، حيث يوؤتي بعلبة معدنية 

فارغة ويو�سع بها جمموعة من احل�سى ال�سغرية ) خرخي�سة (  وتغلق جيدا، 

ويقوم  جمموعة من الأطفال بالقرتاع ملن �سيكون عليه الدور ، ومن كان عليه 

وينطلق  ممكن،  حد  اأق�سى  اإىل  العلبة  فريمون  جانبا،  يقف  اللعب  يف  الدور 
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الأطفال حتى يتمكنوا من  اأحدا من  يرى  اأو  وراءه  اأن يلتفت  اإح�سارها دون  اإىل 

الختباء خالل رمي العلبة، وخالل ذهابه يقومون بالختباء،  فيقوم باإح�سارها 

وو�سعها يف املكان املخ�س�ش واملتفق عليه ) الأم (، وهو املكان الذي ابتداأ رمي 

اأحدهم ي�سميه با�سمه ويقول  راأى  العلبة منه،  ثم يبداأ بالبحث عنهم فاإذا 

كلمة ) �سموه ( ليعلن بذلك عن ك�سف اأحد الالعبني  وهنا ل ي�سرتط اأن مي�سك 

به بل ت�سميته فقط من بعيد، ثم ينطلق �رشيعا اإىل مكان العلبة  لكي يقرع 

بها اإيذانا لالآخرين باأنه مت القب�ش على لعب منهم، وهنا تنفرج اأ�سارير الآخرين 

لأن الذي مت القب�ش عليه اأول �سيقوم بالدور مكان الالعب الآخر حتى لو قب�ش 

عليهم جميعا، وهذا من �رشوط هذه اللعبة.  واإذا متكن الالعب املكت�سف من 

الو�سول اإىل مكان العلبة قبل احلار�ش تنتهي اللعبة بخ�سارة احلار�ش حتى لو 

اآخر  بالبحث عن لعب  يبداأ من جديد   �سمى ا�سمه ب�سكل �سحيح، وهكذا 

لي�سميه با�سمه ويعلن بطريق اخلرخ�سة بالعلبة عن هذا الفوز ، فاإذا مل يتمكن 

من معرفة ا�سم الالعب الذي اكت�سفه ؛ويف اأحيان كثرية يتمكن الأطفال من 

التمويه بتغيري  بع�ش مالب�سهم مثل الطاقية اأو اجلاكيت اأو القم�سان فعندما 

يراها الالعب يطلق ال�سم �رشيعا ظنا منه باأن املكت�سف فالن، ولكنه �رشعان 

ما يتبني خطاأه فيف�سل يف حتديد ال�سخ�ش ومن ثم تقال كلمة ) بندقت (  اأي 

نتيجة خداعه له،ومن ثم يبقى  املكت�سف  الالعب  اإنه مل ينجح يف  ت�سمية 

عليه الدور يف حرا�سة العلبة  والبحث عن الآخرين، وهكذا ت�ستمر هذه اللعبة 

اإىل مكان  اأحد الالعبني والو�سول قبله  ، فاإذا مل يتمكن من ك�سف  ال�سائقة 

الآخرين  عن  بالبحث  فياأخذ  ذلك  من  متكن  اإذا  اأما  مكانه،   يف  يبقى  العلبة  

تنتهي  الالعبني، وبخروجهم جميعا  ينتهي  خروج جميع  واحدا  حتى  واحدا 

احتل  ال�رشوط،  بح�سب  به  والإم�ساك  اأحدهم  ك�سف  من  متكن  فاإذا  اللعبة، 
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الالعب املم�سوك مكانه، اأما اإذا متكن من

 الإم�ساك بالالعبني جميعهم، اأو بع�سهم ولنفر�ش  اأنه اأم�سك بثالثة، يكون 

ومطاردة  العلبة  بحرا�سة  املكلف  الالعب  دور  ياأخذ  الذي  هو  املم�سوكني  اأول 

الالعبني. فيجب اأن يخرج كل الالعبني �سواء قب�ش عليهم اأم متكنوا من الإفالت 

حتى يتم الإعالن عن انتهاء اللعبة، واإذا مل يتمكن من ذلك، اأي من الو�سول اإىل 

مكان العلبة  قبل اأي واحد منهم، تعاد الكرة على الالعب الأول نف�سه ويقوم 

بحرا�سة العلبة من جديد، اأما اإذا متكن من اكت�سافهم جميعا ف�سيكون الدور 

على اأول من مت اكت�سافه ليحل حمله يف اللعبة.

طاق طاق طاقية :

 لعبة للفتيان ال�سغار) ذكور واإناث (،  -5 9 �سنوات،  ميار�سها ال�سبيان وتنا�سب 

الأعداد الكبرية،  وميكن اأن ي�سل العدد 50  �سبيا،  

حلقة  يف  الأطفال  ويجل�ش  وممتعة،   ال�سغار  لالأطفال  م�سلية  لعبة  وهي 

م�ستديرة ويقوم اأحد الأطفال بحمل طاقية يف يده،  ويطوف خلف الأولد وهو 

يقول : طاق طاق طاقية،   �سباكني بعلية،  ويردون جميعا ب�سوت واحد : رن رن يا 
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جر�ش،  حول واركب عالفر�ش،   وهكذا.. ويحاول وهو يطوف اأن ي�سع 

الطاقية خلف اأحد الأطفال بخفة ومهارة دون اأن يح�ش به اأحد،  وي�ستخدم كل 

اأ�ساليب التمويه،  والتحايل لإخفائها،  فاإذا متكن من و�سعها دون اأن يح�ش به 

اأحد وهو يخفي يديه بني فخذيه ويظهر كاأنه مم�سك بها،  ويظل كذلك اإىل اأن 

يجد غفلة من اأحد الأطفال وي�سعها خلفه،  ويظل يدور حمافظا على و�سعه 

الأول وكاأنها ل زالت يف يده،  فاإذا انتبه الطفل الذي و�سعت خلفه يقوم راك�سا 

وراءه ليم�سك به،  فاإذا متكن ال�سبي من الو�سول اإىل مكانه قبل اأن يلحق به 

الذي   ( الآخر  الطفل  ويقوم  قد خ�رش  يكون  ذلك  قبل  اأم�سكه  واإذا  فاز،   فقد 

متكن من القب�ش على الطفل الذي يحمل الطاقية ( بنف�ش الدور وهكذا اإىل 

اأن تنتهي مدة اللعب التي تقدر بن�سف �ساعة وقد ت�ستمر اإىل اأكرث من ذلك 

ولكنها ت�سبح مملة وتفقد عن�رش الت�سويق ،  وقد متار�ش هذه اللعبة يف املدار�ش 

لتالميذ ال�سف الأول والثاين وملن هم اأ�سغر منهم يف ريا�ش الأطفال. 

ط (  : ط َبرَّ ) َشرَّ

)عبارة ل معنى لها تقال يف اأثناء اللعب ورمبا كانت من اخرتاع ال�سبيان واكت�سبت 

مفهوما وم�سطلحا خا�سا بينهم للدللة على لعبة معينة،  وهذه الكلمات 

تقال اأحيانا كثرية يف اللغة،  مثل كلمة بي�ش يف عبارة)حي�ش، بي�ش( للدللة 

على احلرية، ول يوجد لها دللة يف املعاجم العربية،  واإمنا اكت�سبت مفهومها 

من الواقع واأ�سبحت ترمز اإىل �سيء معني. ولعل الكلمة الأوىل حتمل مفهوم 

ال�رشط ؛ حيث اإن هذه اللعبة لها �رشوط معينة وقا�سية ويجب اللتزام بها... 

واأ�سيفت اإليها الكلمة الثانية لكي توؤدي دورا مو�سيقيا  لفظيا ي�سعر بانتهاء 

العبارة،  فال تقال كلمة �رشط وحدها وهي بحاجة اإىل كلمة اأخرى ملعرفة هذا 

ال�رشط... 
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ومتار�ش هذه اللعبة من قبل الفتيان ،  وبخا�سة الرعاة يف اخلالء،  وطريقة  اللعب 

بهذه اللعبة هي اأن يربط حبل يف حجر كبرية، اأو جذع �سجرة اأو وتد يتم غرزه 

يف الأر�ش،   ويقوم الفتيان بعمل قرعة فيما بينهم ملن يقوم ب�سد احلبل،  وقد 

باأن القرعة كانت من  اأحيانا على �سخ�ش معني ويخونون �سمائرهم  يتاآمرون 

ن�سيبه وعليه اأن يقوم ب�سد احلبل، وبخا�سة اإذا  مل يكن من اأبناء عمومتهم 

اأو اأقاربهم،  ويقوم من وقعت عليه القرعة باإم�ساك احلبل، ويقوم بقية الفتيان 

بخلع اأحزمتهم اجللدية وي�سطفون يف دائرة حوله،  وي�رشبونه بالأحزمة اجللدية 

املوجعة،  ويبتعدون هاربني ويراوغون يف ذلك خوفا من لقاء نف�ش امل�سري،  ويردد 

الالعبون عبارة ) �رشط برط ( وهي كلمات موزونه تدل يف اعتقادهم على ال�سيق 

وعدم القدرة والعجز وال�سعف وال�سدة...  و�رشط خال�سه  من هذا املوقف ملوؤمل 

هو اأن مي�ش اأي واحد منهم برجله وهو مم�سك باحلبل،  ول ي�ستطيع اأحد القرتاب 

ي�ساوي  احلزام  وطول  لهم،   �سديد، حر�سا على عدم مالم�سته  بحذر  اإل  منه 

اأحد الو�سول  األ ي�ستطيع  ،  فهو حري�ش من جهة على  تقريبا امتداد ركلته 

اإليه ويتمكن من �رشبه من جهة،  ومن جهة اأخرى يقوم باملناورة واملداورة لكي 

يلم�ش اأي واحد من املجموعة  يف اأي جزء من ج�سده، ول �سك بان ركلة الرجل 

هي الأداة الوحيدة التي متكنه من ذلك،  وكذلك بقية املجموعة من الفتيان 

تكون حري�سة على اأن ل يتمكن من مل�ش اأي جزء منها؛ لكي ل يلقى اأي منهم 

امل�سري نف�سه، وهكذا يف مناورة حادة بني �سد وجذب حتى يتمكن من اخلال�ش،  

ورمبا ي�سعفه احلظ باأن يتخل�ش من هذا الأ�رش قبل اأن مت�سه تلك ال�رشبات املوؤملة،  

ورمبا يبقى حتت رحمة اجلماعة مدة من الزمن ل باأ�ش بها،  قبل اأن يتمكن من 

مل�ش اأحدهم،  وقد يعفون عنه بعد اأن ينال ن�سيبا من العذاب، ب�رشط األ يقوم 

يفتعل  ورمبا  ال�سمري،  بتاأنيب  الأطفال قد �سعروا  يكون  وهنا  اأي لعب مكانه 
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الالعب م�سكلة لكي يخل�ش من هذه الورطة  . 

الديك األعرج : 

ال�سبيان  يقوم   : اللعبة  وملخ�ش  ال�سغار،   الفتيان  بها  يقوم  لعبة  وهي 

بر�سم دائرة  ن�سف قطرها 4-3 م تقريبا،  ويتم اختيار طفل بالقرعة ليقف 

يف و�سط الدائرة،  وي�سطف البقية خارج الدائرة،  وما دام الالعب موجودا يف 

الدائرة ي�سمح له بالوقوف على قدميه،  و اإذا  خرج منها يجب اأن مي�سي على 

الدائرة على  رك�ش خارج  اأو  اإذا  م�سى  و  اآخر،   يلم�ش طفال  واحدة حتى  رجل 

قدميه ي�رشبه الأطفال الآخرون باأرجلهم  فيهرب �رشيعا اإىل داخل الدائرة  التي 

ل ي�ستطيع الآخرون دخولها، حيث يحظر عليهم دخولها، وت�ستمر هذه اللعبة 

اإىل اأن يتمكن الالعب املحجوز يف الدائرة من الإم�ساك باأحد الأطفال بح�سب 

ال�رشوط ال�سابقة وعندها يحل الطفل الآخر مكانه.  

الة : حَّ الدَّ

ماأخوذة من الفعل دحل  وهي لعبة لالأطفال ال�سغار وهي على اأ�سكال عدة ومن 

اأ�سهرها : اأن ياأتي الأطفال بالقطعة التي حتكم الغطاء على الربميل املعدين 

اأو اخل�سبي وهي قطعة معدنية جموفة من الداخل، وتكون رابطة بني ج�سم 

الربميل والغطاء اخلارجي، وعندما يفتح يرمى بهذه القطعة ، اأو يعملونها من 

اإطار معدين دائرة كبرية كما يف ال�سكل، ومن ثم ي�سممون لها يد من اخل�سب 
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اأو احلديد لكي يتم دفع العجلة بها دون اأن توؤثر يف اأثناء احتكاكها 

على �رشعة الدحالة التي تن�ساب يف الأر�ش ال�سهلة ب�سهولة وي�رش وما على 

ال�سائق اإل اأن يحفظ توازن يده التي مت�سك باآلة القيادة يف يده، وي�ستمر باللعب 

عند  احلركي  الب�رشي  والتاآزر  الرتكيز،  على  وت�ساعد  وممتعة  م�سلية  وهي  بها، 

الأطفال ال�سغار، كما اأنها تعلم الأطفال مهارة التزان، والدقة يف ال�سري، وقد 

الذي يالحقها  القائد  بناء على مهارة  اأن تقع وذلك  ت�سري م�سافة طويلة دون 

ويعدل من �سريها ويوجهها يف اأثناء ميالنها. 

وهياكل  جديدة  األعابا  الأطفال  طور  فقد  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا 

ل�سيارات متثل البا�ش، ال�سحن، القالب....  م�ستغلني ما يتوافر لديهم يف بيئتهم 

املحلية من اأ�سالك ومواد اأخرى م�سابهة، فقد عمد ال�سغار اإىل جمع الأ�سالك  

حول  ين�سبونها  الإجنليز  امل�ستعمرون  كان  التي  ال�سائكة  الأ�سالك  بقايا  من 

مع�سكراتهم،  ويقومون بعمل م�سن  ويف ور�ش عمل حقيقية حتى يخل�سوها 

من العقد ال�سائكة، التي كانت كثريا ما ت�سبب  لهم  جروحا واآلما كبرية وهم 

اأيام وليال  يعملون على فكها باحلجارة وبكل و�سيلة ي�ستطيعونها،  وقد متر 

الدحالة  لعمل  اأ�سالك  من  اإليه  يحتاج  ما  عمل   من  الطفل  يتمكن  اأن  قبل 

�سكل عجالت  على  منها  دوائر  بعمل  ويقومون  ال�سيارة...،   اأو  العجلتني  ذات 

وي�سنعونها على اأ�سكال عدة منها �سيارة ال�سحن والقالب والبا�ش واأب�سطها 

مكون من عجلتني ومقود ويتفنون يف زرك�ستها وو�سع الأ�سكال عليها فرتاها 

ذلك  يف  ويتباهون  اجلميلىة،   القروية  وامل�سنوعات  املن�سوجات  ببع�ش  مزينة 

وي�سريون على �سكل قوافل ) كمبويات(  وراء بع�ش،  وي�ستمتعون بذلك وهم 

ميار�سون القيادة والتفنن فيها،  ويق�سي الأطفال وقتا ممتعا وطويال يف �سنعها، 

وبخا�سة يف اأيام ال�سيف القائظ فتجدهم يجل�سون بجانب احليطان العالية 

اإجازة،   يف  يكون طالبها  املدر�سة حني  اأ�سجار  من  �سجرة  اأو حتت  البيوت،  عند 
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وقلما جتد اأ�سجارا غريها يف البلدة كاملة،  فاإذا  ما تدرجت ال�سم�ش نحو الغروب 

يتمتعون  قوافل  �سكل  على  ي�سريون  قاموا  الريح  وبردت  الع�رش  وقت  وحان 

مبنظرها ويتفنون يف �سق طريق ترابية لها،  وتظهر مهارة كل �سانع ودقته من 

املوديالت اجلديدة كل �سنة ويطورون هذه  التي يقودها فتظهر  ال�سيارة  خالل 

ال�سناعة وكاأنهم �رشكات �سخمة لل�سيارات،  ورمبا يبيعون بع�سها لأقرانهم 

اأولد  اأو من  املهارة  اأو تنق�سهم  العمل امل�سني  اأنف�سهم بهذا  مما ل يكلفون 

املو�رشين،  وترتاوح اأثمانها ما بني قر�ش و�سلن ) خم�ش قرو�ش ( بح�سب ما بذل 

فيها من جمهود وجودة واأ�سالك،  وهذا ما يحدد �سعرها يف غالب الأحيان  ... 

بيت بيوت : 

يقلد  اللعبة  هذه  ويف  ال�سابقة،  كاللعبة  اأي�سا  الإيهامي  اللعب  األوان   من 

ال�سغار الكبار يف اأعمالهم، فعندما يجتمع جمموعة من ال�سبيان يف ال�سيف 

القائظ يقومون بعمل بيت، ويقوم كل طفل بعمل بيته بنف�سه، وقد ي�سرتك 

ال�سغرية  احلجارة  ويح�رشون  واحد،  بيت  عمل  يف  �سغرية  جمموعة  اأو  طفالن 

يف  يتفوقون  وقد  متاما  الكبار  يفعل  كما  البيت  هذا  وي�سكلون  والرتاب،  واملاء 

الت�سميم والرتتيب، فيبنونه من احلجارة ال�سغرية وغالبا ما يكون حجمه 40 

او يزيد او ينق�ش بح�سب همة الطفل ون�ساطه وينهمكون يف    ² × 40 �سم 

اللعب الذي قد ي�ستمر طوال اليوم وقد يوؤجلون العمل اإىل اليوم التايل، وهم 

يح�رشون احلجارة املنا�سبة لالأبواب، وال�سبابيك  ) �ساقوف ( لكي مييزونها متاما 

كالبيوت اجلملة، ويبنونها على غرار بيوت القرية ثن ي�سقفونها باأعواد ال�سجر 

واخل�سب وي�سعون فوقها احلجارة والطني ويعملونها على �سكل قبة اأو مربع، 

واأحيانا ي�سقفونها باحلجارة امل�ستطيلة  الكبرية ولكن البناء قلما يتحمل هذا 

والبناء مل  بذلك  الثقل ل�سعفه و�سغر حجارته، ولكونهم غالبا ما يقومون 
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يجف بعد فيبتعدون عن هذه الطريقة، وعندما ينتهي بع�سهم 

 من عمله ي�ساعدون الآخرين لكي يكون الحتفال عاما كما يفعل اأهل القرية 

عندما ينتهون من بناء بيت وقد يعملون وليمة رمزية، اأو حقيقية مما ياأكلون 

فنية  لوحة  كاأنها  اجلميل  املثري  ال�سغري  ب�سكلها  البيوت  وتظهر  ويفرحون، 

والرتياح،  والفرحة  البهجة  نفو�سهم  يف  يثري  مما  الأر�ش  على  ر�سمت  واقعية 

اإليها  ي�سيفون  قد  التي  ببيوتهم  ويتباهون  املكبوتة  رغباتهم  عن  وينف�سون 

ال�سرية )  احلظرية( ملوا�سيهم من اأغنام واأبقار واإبل، وقد ي�سيفون اأمامها بع�ش 

اأهل  الطوابني وهي من م�ستلزمات  اأو  العر�ش  ت�سمى  التي  ال�سغرية  البنايات 

القرى، وهكذا يقومون بتقليد الكبار يف هذا العمل 

المباطحة :  

) من الفعل بطح،  ومعناها يف املعجم : بطح فالن : األقاه على وجهه(  على 

وزن مفاعلة (  وهي مبفهوم اليوم امل�سارعة،  وهي لعبة لل�سبيان اأي�سا،  ول 

ميار�سها الكبار اإل نادرا وللتحدي لأنها تثري بينهم البغ�ساء ورمبا ت�سبب لهم 

العداوة املطلقة اإذا متكن احدهم من هزمية الآخر،  واأكرث ما ميار�سها ال�سبيان 

يف اخلالء وبخا�سة رعاة الأغنام،  ومتار�ش بتحري�ش من الكبار يف كثري من الأحيان 

تنمي  وهي  ت�سجيعهم...  اأو  معايرتهم  اأو  ال�سغار  بتحري�ش  يقومون  حيث  ؛ 

يقف  اأن  وهي  معينة  قواعد  ولها  واملهارة،   واملراوغة  وال�سدة  القوة  فيهم 

مائل  �سكل  على  الثنتني  يديه  منهما  كل  ويرفع  بع�سهما  اأمام  املتباطحان 

اليد اليمنى مثال اإىل الأعلى والي�رشى اإىل الأ�سفل، ويقوم الالعب الثاين مبد يديه 

قد  ما  اأو  احلجارة  من  يخلو  ف�سيحا  مكانا  ويختارون  لالأول،   معاك�ش  ب�سكل 

اإبط  اأن ي�سع كل واحد منهما يده من حتت  يوؤذي املتباطحني،  و�رشط البداية 

الآخر متاما يف و�سع مت�ساو كما يقرره احلكم،  ويقف املتفرجون من الأطفال 

ي�ساهدون املبارزة القوية بينهما،  ويقوم كل فريق بت�سجيع من ينا�رشه،  وتبداأ 
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اللعبة وي�ساهد اجلميع حركات الالعبني وهم يف �سد وجذب، 

كل  يبقى  كما  لل�سخ�ش،   احلقيقية  القوة  تظهر  لكي  العرقلة  فيها  ومتنع 

واحد منهما مم�سك بالآخر فاإذا  اأرخاه فمعنى ذلك اأنه هزم،  ول يقوم بال�رشب 

اأو الإيذاء،  وي�ستمر الالعبان وقد ينهيان اللعبة قبل اأن يطيح اأحدهما بالآخر 

باأن قوته موازية لالآخر،   اإذا �سعر كل منهما  ويت�سافحان ل غالب ول مغلوب 

بجانب  الأر�ش  على  يقعان  اأو  الفوز،  من  اأحدهما  يتمكن  حتى  ي�ستمران  وقد 

اأي منهما،   بع�سهما البع�ش،  وي�سمى هذا الو�سع )بطحة كالب(،  ول يفوز 

و�رشط الفوز هو اأن يتمكن اأحدهما من التغلب على الآخر بحيث يتمكن من 

اإيقاعه على الأر�ش ويكون فوقه متاما ووجهاهما ملت�سقني،  وعندها يفوز على 

الطفل الآخر،  ومن ثم يتم التحدي بني اثنني اآخرين،  ورمبا يتحدى الفائز الأطفال 

الآخرون  الأطفال  واإذا �سعر  اآخر،   ؟  فيتحداه طفل  يباطح  : من  الآخرين قائال 

بقوته، اأو باأنه يكربهم �سنا اأو �سعروا بغدره يف اأثناء اللعب فال يقومون باللعب 

معه،  وغالبا ما تتم هذه اللعبة بني الأقران،  فكاأنهم يحددون الفئة، والوزن،  

والعمر،  و اإذا  رغب اأحد الأطفال باأن يتحدى من يكربه �سنا فله احلرية يف ذلك،  

وغالبا ما يتم اختيار كل طفلني منا�سبني لبع�سهما،  ويكون كل طفل حرا 

يف اختيار مناف�سه،  ول تخلو هذه اللعبة من امل�ساك�سات بني الأطفال،  وقد 

ت�سبب العراك يف بع�ش الأحيان مما قد يثري العداوة بينهم،  وقد ينت�رش اأقرباء 

لأبناء  فريق  وينت�رش كل  الأطفال  بني  وتن�ساأ م�ساجرة  اأحيانا،  املغلوب  الطفل 

عمومته، اأو اأقربائه، اأو اأ�سدقائه...، 

الشقفات :

) قطع فخارية حمطمة،  ويف املعجم : ال�سقف،  اخلزف وتعني اأي�سا مك�رشه،  

ومفردها �سقفة ( : تتكون هذه اللعبة من �سبع قطع من ال�سقف ،، ويبحث 
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الأطفال عن قطع متنا�سقة دائرية ال�سكل تقريبا، وبنف�ش احلجم،  وقد

 يهذبونها قليال لكي تن�سجم مع بع�سها وت�سبح متنا�سقة ال�سكل،  وطريقة 

ويجتمع  كالقنطرة،    البع�ش  بع�سها  فوق  مرتبة  بو�سعها  تتم  بها  اللعب 

لأخذ  اأحدهم  يبادر  اأو  بالقرعة  اأحدهم  اختيار  ويتم  معني،  مكان  يف  الأطفال 

اأمامه على  الأطفال  ال�سبع،  وي�سطف  ال�سقفات  بالوقوف خلف  الأول  الدور 

بعد منا�سب  يقدر بحوايل  -8 10 اأمتار،  ويوؤتي بكرة م�سنوعة من ال�رشايط 

امل�سنوعة  الكرة  متاما  لت�سبه  �سناعتها  وتتم   ) املهرتئة  القدمية  املالب�ش   (

من املطاط يف �سكلها وا�ستدارتها،  ولكنها لي�ست بنف�ش اخلفة وال�ستدارة 

و�سهولة احلركة،  حيث تكون ثقيلة بع�ش ال�سيء،  وحتتاج اإىل مهارة خا�سة 

باجتاه  الكرة  رمي  مهمة  ي�سطفون   الذين  الأطفال  اأحد  ويتوىل  لرميها،  

ب�رشعة  بالرك�ش  الأطفال  ياأخذ  و�سقطن  اأ�سابتهن  فاإذا  ال�سبع،  ال�سقفات 

الذي يقف  الالعب  النجاة،  ويحمل  يبغي  والكل  مذهلة يف اجتاهات خمتلفة 

خلف ال�سقفات الكرة ويقذفها بقوة جتاه اأحد الالعبني الهاربني الذين يكونون 

الالعبني  اأحد  الكرة  اأ�سابت  فاإذا  اإ�سابته،   يتاأكد من  والذي  الهدف،  يف مرمى 

ليقف مكان  الكرة  اأ�سابته  الذي  الطفل  ويعود  الرك�ش،   عن  اجلميع  يتوقف 

الطفل الآخر الذي قام برمىها،  وبذلك يكون الطفل قد حقق انت�سارا واأ�ساب 

هدفه ب�رشعة،  وتخل�ش من الوقوف حار�سا لهذه ال�سقفات ال�سبع،  و اإذا  مل 

ي�سب الرامي الهدف يتوىل  طفل اآخر عملية الرمي،  وياأخذ دوره وتعاد الكرة 

مرة اأخرى كال�سابق مع بقاء احلار�ش يف مكانه. 

الجورة : 

فقط  بينهما  الختالف  ولكن  ال�سابق،  املبداأ  نف�ش  على  اللعبة  هذه  وتعتمد 

يكون يف حفر حفرة �سغرية، ومن ثم يقي�ش الأطفال �سبع خطوات بخطواتهم، 

حمددة  منطقة  يف  حوله  الباقون  ويتفرق  اجلورة،  خلف  الالعبني  اأحد  ويقف 
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بها  اأم�سك  اجلورة  داخل  يف  �سقطت  فاإن  الكرة  الالعب  ويرمي  للهرب،  تهيوؤا 

احلار�ش و�رشبها لأقرب لعب ي�ستطيع اإ�سابته، وهنا �سيحل حمله، وياأخذ دوره، 

واإذا اأخطاأته يبقى حمافظا على مركزه يف اللعب، اأما اإذا مل ت�سقط الكرة يف 

اجلورة فيتوىل لعب اآخر من الفريق اللعب بدل من الالعب الذي ف�سل يف حتقيق 

الهدف. 

وهذه اللعبة ك�سابقتها متاما يف حتقيق اأهدافها وهي الدقة والتوازن، واملراوغة 

الدقة يف  الالعب على  قدرة  الأوىل على  بالدرجة  وتعتمد  واليقظة،  وال�رشعة، 

اإنزال الكرة يف اجلورة ال�سغرية. 

ألعاب القرعة : 

وهذه لي�ست لعبة حمددة واإمنا يقوم بها  ال�سغار) ذكور واإناث ( لختيار من تقع 

على  يختلفون  عندما  وبخا�سة  معني  دور  واأخذ  اللعب،  لبداية  القرعة  عليه 

البداية،  وتكون اللعبة �سعبة،  ول يحب اأحد اأن يقوم بهذا الدور،  ومن هذه 

الأ�ساليب : 

الفارغ والمليان : حيث يتم و�سع حجر �سغرية يف اإحدى اليدين ويغم�ش الطفل يديه 

الثنتني،  ويختارون اأحد الأطفال لختيار اليد التي حتتوي على احلجر اأو اأي �سيء 

يقوم باإخفائه داخل اإحدى يديه،  فاإذا حزر يبداأ الفريق الفائز باللعب كاختيار 

املكان اأو اأي �سيء  بح�سب ما تتطلبه اللعبة،  وهي �سائعة حتى الآن،  ومتار�ش 

باأ�سكال خمتلفة. 

يف  ي�سع  باأن  عنها  تختلف  ولكن  ال�سابقة  الفكرة  نف�ش  وهي  شعيرة،   وال  قمحة 

اإحدى يديه حبة قمح ويف الأخرى حية �سعري،  وي�ساأل املقرتع : قمحة ول �سعرية 

فيختار الالعب اليد التي يخمن ما فيها ويقول : قمحة اأو �سعرية فاإذا متكن من 

معرفة ما حتويه اليد اأخذ باختيار ما يريد. وغالبا ما يختار الأطفال حتديد حبة 
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القمح تفاوؤل، ول يختارون ال�سعري، وهكذا حتى اأطلقت هذه العبارة 

على من يقوم باأمر ما اأو يذهب لإح�سار �سيء اأو ياأتي بنتيجته املدر�سية : فيقال 

له هذه العبارة ) قمحة ول �سعرية ( والقمحة مرادفة للنجاح وال�سعرية دللة 

على الإخفاق.

القيام  اأو  باللعب  للبدء  الأطفال  اأحد  اختيار  الأطفال عند  : وميار�سها  حدرة بدرة 

ويحفظونها  ال�سغار  الأطفال  بني  عليها  متفق  طريقة  وهي  معني،   بعمل 

غيبا وتبداأ بكالم لمعنى له اإل اأن مو�سيقاه وا�سحة ،هو قريب من الأن�سودة 

وهي حمببة جدا لالأطفال: كقولهم : حدرة  بدرة قلي عمي عد الع�رشة،  ثم 

فقط  ال�سغار  ي�ستعملها  اللعبة  وهذه  الرقم10،   ي�سل  حتى  بالعد  ياأخذ 

الذين ل يقدرون  ول ميتلكون املعرفة الريا�سية التي توؤهلهم مبعرفة الق�سمة 

وا�ستنتاج من �ستكون عليه النهاية  بني الفردي والزوجي،  ولي�ش لهم معرفة 

بالريا�سيات، حيث من املعروف �سمنا اأن هذا العد ينتهي بالرقم الزوجي فاإذا 

بداأ العد من جهة الطفل وكانوا اثنني فاإنها حتما �ستكون على الثاين،  وغالبا 

ل يدرك ال�سغار هذه احلقيقة. ون�ستطيع القول باأن لهذه اللعبة هدف تعليمي 

مق�سود وهو تعليم العد لالأطفال ال�سغار باأ�سلوب ممتع ومرادف للغناء فتثبت 

هذه الأرقام يف اأذهان ال�سغار. 

فيبداأ  والأن�سودة،   الألفاظ  اختالف  ال�سابقة مع  الفكرة  نف�ش  وهي   : حدان بدان 

اأكانوا  �سواء  اإليه  ي�سري  اأو  العد  اأثناء  يف  طفل  كل  على   يده  بو�سع  الطفل 

مثنى اأو ثالث اأو اأي عدد،  ويبداأ بقوله : حدان، بدان،  نط ،الذيب، عاخلرفان، اأخذ 

خروف،باملعروف، قوم ت�سيد،يا، مق�سوف.) كل كلمة بني الفا�سلتني متثل رقما 

اأن  ويبدو  يرددونها،   الأطفال وهم  وي�ستمتع  اأي�سا  زوجي  برقم  تنتهي  (. وهي 

واملق�سوف  لهما،   ول معنى  النغم  ملنا�سبة  بهما  اأتي  قد  الأوليني  الكلمتني 

دائما هو الذي �سيكون عليه حتمل العبء،  وهي كلمة تدل على الت�ساوؤم وقد 
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ت�ستعملها الن�ساء للدعاء على من يخالفهن من الأولد والأطفال امل�ساك�سني 

فيقلن : ) يق�سف عمرك ( وقد ت�ستخدم بعك�ش املعنى ال�سابق متاما للتحبب 

والتودد اأي نطق املعنى واإرادة عك�سه متاما وذلك بح�سب ال�سياق الذي تقال فيه 

) فيقال : يق�سف عمرها ما اأجملها،  اأو ما اأحالها اأو اأ�سطرها... (. 

الفنة : 

وهي معروفة وم�سهورة اليوم وكثرية ال�ستخدام جدا،  واأكرث ما ت�ستخدم يف 

املباريات الريا�سة،  وهي اختيار اأحد وجهي العملة املعدنية واإمنا اأثبتناها هنا 

لغرابة ا�سمها، وهي ماأخوذة من الفن يف اأثناء رمي العملة املعدنية اإىل الأعلى 

َّ فالن فنا: اأي  كرث تفننه ( وهنا  ومن ثم �سقوطها اإىل الأ�سفل ) ويف املعجم  فن 

اإ�سارة اإىل تفنن الرامي  ومهارته. 

الكموك : 

اليدين،  اإحدى  يف  زوجي  عدد  بو�سع  يقوم  الالعب  باأن  �سابقاتها  عن  وتختلف 

الالعب  عرف  فاإذا  بالفرد،  ول  باجلوز   : عبارة  ويقول  الأخرى  اليد  يف  فردي  وعدد 

الآخر اجلواب اأخذ ما يف يده من اأ�سياء اأو ياأخذ مقابلها ما يلعبون عنه من قلول، 

اأوحلوى ، غريه وكذلك ت�ستخدم لعمل القرعة.

الوثب على التراب :  

ال�سغار من  اللعبة م�سهورة معروفة، فعندما يجتمع  اللعب بهذه  وطريقة 

كل الأعمار تقريبا فيعملون حفرة م�ستطيلة ال�سكل يف منطقة ترابية  تتميز 

الرمل يف  يتوفر  ل  الناعم) حيث  الرمل  ت�سبه  و�سهولتها وهي  تربتها  برخاوة 

الألعاب كما هو معروف،  النوع من  اأف�سل ومنا�سب لهذا  البيئة والرمل  تلك 

وقد اأ�سبح يجلب الآن خ�سي�سا لهذه اللعبة حني ميار�سها الطلبة يف املدار�ش 

�سيقومون  الذي  امل�ستطيل  احلفر فقط حدود  ويبني   ) العامة   املباريات  يف  اأو 
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احلدود  حلفظ  وذلك  �سنتميرتات  ع�رشة  احلفرة  عمق  يتجاوز  ول  فيه،  باللعب 

ومن  الفائز  لتحديد  والنهاية  البداية  ولتحديد  فيها  بالقفز  لالعب  امل�سموح 

يقفز اأكرث من الآخر، ومن ثم ي�سطفون على �سكل طابور على م�سافة تبعد 

واحدا  والقفز  بالرك�ش  وياأخذون  مرتا،  خم�سني  من  يقرب  ما  الهدف  هذا  عن 

تلو الآخر، وهناك على اأحد جانبي احلفرة يقف احلكم لكي يحدد من الفائز يف 

القفز، وي�ستمر ال�سبيان باللعب حتى ي�سعروا بالتعب والإنهاك، ولي�ش هناك 

عدد حمدد من القفزات، ورمبا من فاز يف ال�سوط الأول  ل يفوز يف املرة الثانية، 

واإذا اأح�ش بع�سهم بالتعب اأو الإجهاد فله اأن يخرج من اللعبة وكل من يخرج 

يقف بجانب احلكم متفرجا على اأو�سع هذه القفزات، ومراقبا ي�ساعد احلكم 

اأطول قفزة ولو  اإعالن الفائز وهو �ساحب  اأن يتم  اإىل  يف حتديد القفزة، وهكذا 

كانت ملرة واحدة، فهنا يلغي دور من �سبقوه بالقفز واإن كانت كل قفزاتهم اأكرب 

من قفزنه فالأمور عندهم بخواتيمها. وهذه اللعبة متار�ش حتى اليوم يف كل 

الن�ساء والرجال، ومن  الأوملبية، ومتار�سها  الألعاب  ريا�سات العامل وبخا�سة يف 

ثم اأدخلت اإىل املدار�ش ب�سكل وا�سع ومتار�سها الإناث اأي�سا.
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الطيارة الورقية : 

ال�سغار،  حيث  الأطفال  اأكرب �سنا من  بال�سبيان ومن هم  وهي لعبة خا�سة 

تتطلب هذه اللعبة مهارة يف العمل والت�سنيع،  فيوؤتى بطبق كبري من الورق، 

واإذا  مل يتي�رش يل�سقون عدة اأوراق ليجمعوا منها طبقا تبلغ م�ساحتة تقريبا 

ن�سف مرت مربع،  وياأتون بق�سب الذرة اجلافة،حيث يكون قد مت جني املح�سول 

) قطاعة الذرة ( وتتوافر اأعواد الق�سب ب�سكل كبري،  وهي لعبة ل متار�ش اإل يف 

ال�سيف وعند الع�رش حيث يهب الهواء البارد،  ويق�سمون هذا الق�سب اإىل عدة 

اأق�سام بحجم الطبق الذي �سمموه �سابقا،  ويربطونه بج�سم الطائرة بو�ساطة 

خيطان قوية لئال يفلت من �سدة الهواء،  ومن ثم ي�سممون موقع الذنب،  حيث 

بت�رشيحها �رشائح  ويقومون  املزابل،   (عن  البالية  املالب�ش   ( ال�رشايط  يجمعون 

دقيقة لئال متنع الطائرة عند بداية الإقالع من الطريان،  ومن ثم يعملون مثلثا 

اأي خلل  لأن  امليزان،  الورق، ويطلقون عليه  ال�ساقني يف مقدمة طبق  مت�ساوي 

اأطوال  اأن يكون دقيقا جدا من حيث  توازن الطائرة، ويجب  اإىل عدم  يوؤدي  فيه 

اأ�سالعه ويربطونه يف ج�سم الطائرة بطول منا�سب 20 – 30 �سم تقريبا،  ومن 

ثم يربطونها بخيط طويل اأعد م�سبقا لهذه الغاية،  ويقوم �ساحب الطيارة 

ظهور  على  اأو  ما  نوعا  ف�سيح  مرتفع  مكان  يف  الرك�ش  طريق  عن  بتطيريها 

رويدا  رويدا  لها  اخليط  مبد  ويقوم  اجلو،   الإقالع يف  من  تتمكن  احليطان... حتى 

حتى تاأخذ يف الرتفاع يف عنان ال�سماء، ويكون ارتفاعها على قدر طول اخليط 

اجلميلة  بطائراتهم  ويتباهون  بذلك  ويتبارون  اأكرث،   ترتفع  طويال  كان  فكلما 

التي ي�سفون عليها األوانا حمببة كلون العلم مثال اأو اأي لون يختارونه اأو يتوافر 

لهم، واإذا مل يكن الورق ملونا يقومون بتلوينه عن طريق اأقالم التلوين اخل�سبية 
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املوجودة لديهم،  ومي�سون ال�ساعات الطوال وهم ي�ستمتعون مبنظرها اجلميل 

ويراقبها حتى الكبار معجبني ب�سنيع ال�سغار ومهارتهم،  ومن اجلدير بالذكر 

ال�سغار  تفوق  وقد  اإىل �سقوطها،   يوؤدي  الطائرة  اأي خلل يف ت�سميم هذه  اأن 

على عبا�ش بن فرنا�ش باكت�سافهم اأهمية الذيل لتزان الطائرة،  وكذلك تتدخل 

والتوقع،   وامليزان،   والأبعاد  ال�سكل  اختيار  يف  دقيق  ب�سكل  الهند�سة  عملية 

ويكت�سب الأطفال كل هذه املهارات العملية من خالل عملهم الدوؤوب يف هذا 

امل�رشوع املثمر،  وتظهر دقة الطفل وميوله ومهارته ولبقاته من خالل �سناعته 

اأن تغني  والروعة،  مما حدا بفريوز  التي ي�سفي عليها اجلمال واجلالل  املتقنة،  

لهوؤلء الأطفال وحق لها ذلك، وهي تعود بها الذاكرة اإىل اأيام الطفولة الربيئة 

اجلميلة : 

طريي يا طيارة زغرية من ورق وخيطان   

بدي اإرجع بنت زغرية عظهور احليطان 

وين�ساين الزمان.... 

واأي منا ل تهزه هذه الذكريات  الغالية  التي ل تن�سى اأبدا،  ويتمنى مع فريوز 

لو ن�سيه الزمان مع اأحالم الطفولة الربيئة والتي ت�سع منها ال�سعادة والأمل، 
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وبخا�سة ملن بلغ من العمر عتيا.. 

الحصيرة :   

الذرة)  ال�سيف ويف مو�سم  قطاعة  بالأطفال يف ف�سل  اللعبة خا�سة  وهذه 

ح�ساد الذرة (، فيجتمع الأطفال ال�سغار يف مكان  مظلل اأو يف ظل الق�سب 

اأو يف خيمة القطاعني    ) اأي احل�سادين (، حيث ل عمل لهم يف اأيام ال�سيف 

الطويلة احلارة ويقومون بجمع ق�سب الذرة الأخ�رش بعد اأخذ العراني�ش منه، 

ويختارون الأعواد امل�ستقيمة والدقيقة نوعا ما، ويقومون باختيارها ب�سكل دقيق 

وي�سمى  الذرة  قريبا من عرنو�ش  العود  العقد، وعندما يكون  بحيث تخلو من 

ببع�سها  بت�سبيكها من خالل ت�رشيكها  العقد، ثم يقومون  املرواد يخلو من 

البع�ش  عن طريق و�سع اإطار اأول مربع ال�سكل، ثم يقومون بو�سع جمموعة 

من الق�سب ب�سكل طويل، وياأتون بعد ذلك لكي ي�سعوا الأعواد الأخرى ب�سكل 

ثم من  الطويل  العود  ياأتي من حتت  اأي  متاما،  كالن�سيج  تكون  بحيث  عر�سي 

فوقه بالتناوب، وهكذا اإىل اأن يتم عمل ح�سرية �سغرية من الق�سب، ويتلهى 

ال�سغار بهذه اللعبة واأهلهم م�سغولون مبو�سم احل�ساد فيق�سون جل وقتهم 

لهذه  ولي�ش  الأهل،  على  ويعر�سونها  بها  يتباهون  التي  احل�رش  هذه  عمل  يف 

احل�رش اأي فائدة عملية ولكن الأطفال اخرتعوها للت�سلية فقط، فهم يق�سون 

يومهم يبحثون عن العيدان املالئمة ثم يقومون بعملية الن�سج وكاأنها ح�سرية 

طبيعية ولكنها �سميكة، ومن هنا نرى �رش اختيار الأعواد اخلالية من العقد، لأن 

مو�سع العقدة يك�رش يف اأثناء الن�سج ولكن الأعواد اخلالية تكون لينة وبخا�سة 

اأنها ل زالت خ�رشاء غ�سة، ويتم ثنيها ب�سهولة وي�رش. وهكذا يق�سي الأطفال 

هذه  فاخرتعوا  عنهم  الكبار  ولن�سغال  العمل،  بهذا  يقومون  وهم  يومهم 

اللعبة امل�سلية الظريفة التي تنم عن اإبداعات ال�سغار واخرتاعاتهم الطريفة.  
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البنانير ) القلول ( : 

12 �سنة تقريبا،  وهذه اللعبة متنوعة ولها  هي لعبة لل�سبيان من �سن -7 

اأ�سهر هذه  اأ�سكال خمتلفة،  وكل �سكل له نظامه وطريقته اخلا�سة،  ومن 

االأ�سكال : 

المور : ولعل هذه الكلمة ماأخوذة من الكلمة الإجنليزية ) more ( وتعني اأكرث،  

وكاأن من يلعب وي�سيب ي�ستمر اأكرث يف اللعب،  وطريقة اللعب  تبداأ بر�سم 

مثلث �سغري مت�ساوي الأ�سالع تقريبا بطول 10 �سم تقريبا،  ويو�سع على راأ�ش 
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كل زاوية قل واحد،وقد يو�سع بداخله اأحيانا عدد اآخر من القلول واأقلها ثالثة 

الالعبني  ومن ثم ير�سم خط م�ستقيم يف  بح�سب ما يتم التفاق عليه بني 

جهة معاك�سة لهذا املثلث،  ويقوم الالعبان اأو اأكرث من ذلك باللعب على هذا 

اخلط املقابل للمثلث،  ويقومون بقذف القلول بطريقة اللعب املعهودة اإىل هذا 

اخلط امل�ستقيم،  واأيهم كان قله اأقرب اإىل اخلط  فهو الذي يبداأ باللعب على 

املثلث،  ول �سك يف هذه البداية فهي لعبة مهارات،  ولي�ش للقرعة مكان فيها،  

ويكون مو�سع اخلط امل�ستقيم هو املكان الذي ي�سع يده عليه اأثناء اللعب يف 

البداية، ول يحق له اأن يتعداه،  وله احلرية باللعب من اأي جزء على هذا اخلط، 

اأ�ساب  فاإن  املثلث   باجتاه  القل  ثم يقذف  اأو من و�سطه،  ومن  اأطرافه  مناأحد 

واحدا من القلول  اأو اأكرث ياأخذه ،   ومن ثم ي�ستمر باللعب من املكان الذي وقف 

اإ�سابة هذه القلول التي  فيه القل الذي بداأ به اللعب،  وعلى قدر مهارته يف 

باملثلث يكون ربحه وفوزه،اأما اإذا اأ�ساب القل عددا منها ثم ا�ستقر داخل املثلث 

الآخر،    البداية وتعود لالعب  الالعب هذه  ( وهنا يخ�رش  ) مورت  فيقال لفظت 

واإن اأخطاأ منذ البداية يتوىل اللعب الالعب الذي يليه وهو الثاين من حيث قربه 

اإذا كانوا ثالثة،  وغالبا ل  اإىل اخلط امل�ستقيم،  ويقوم بنف�ش العمل،  وهكذا  

يزيد العدد عن ثالثة لأن كل لعب زيادة �سي�سع قله يف املثلث فاإن كانوا اأربعة 

�سي�ساف قل يف الو�سط،  وهكذا،  ولكن العدد الأمثل لهذه اللعبة هو ثالثة 

اأ�سخا�ش،  فاإذا متكن لعب واحد من اأخذ القلول فهي له،  واإن �ساركه الثاين اأو 

الثالث يف ذلك فلكل لعب ما يك�سبه،  ومن ثم يعودون اإىل نقطة ال�سفر وهي 
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البداية التي ذكرناها. 

الجورة : 

طريق  عن  الطريقة  بهذه  اللعب  ويتم 

حفر حفرة �سغرية،  ويتم و�سع قل واحد 

البداية  خط  الالعبون  وير�سم  بداخلها،  

اخلط  ذلك  من  باللعب  وياأخذون  للعب،  

ياأخذه،  بداخلها،  الذي  القل  واأ�ساب  اجلورة  اإنزال قله يف  الالعب من  فاإذا متكن 

وغالبا ما تكون الإ�سابة موؤكدة، واملهم مهارته يف اإنزال القل يف اجلورة، واإن مل 

يفلح ياأخذ الدور الالعب الآخر وهكذا. 

الطرد : )ماأخوذة من الفعل طرد يطرد وهي م�سدر للفعل املذكور و�سميت بهذه 

ي�سريون م�سافة طويلة  الالعبني  حيث   بني  التي حت�سل  املطاردة  ال�سم من 

طريقة  تو�سيح  خالل  من  املفهوم  هذا  و�سيو�سح  القل،  وراء  يطاردون  وهم 

الأول قله وهو واقف يف مكان  اثنني فقط،  فريمي  (.ويكون بني لعبني  اللعب 

ما ل يتعدى مرتين اأو ثالثة،  ويتفنن يف رميه بحيث ل يتمكن الالعب الآخر من 

اإ�سابته،  ويبداأ الالعب الثاين باللعب على هذا القل فاإن اأ�سابه اأخذه واإن اأخطاأه 
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يبداأ الالعب الآخر باللعب على قل الالعب الذي اأخطاأ،  

وهكذا تتم املطاردة بينهما،  وكلما اأ�ساب اأحدهما لعب الآخر اأي القل الذي 

يلعب به،  ودائما يتم اختياره من بني القلول بحيث يكون اأكرث تنا�سقا اأو مميزا يف 

لونه و�سكله،  ويف اعتقادهم اأنه يجلب لهم احلظ  ياأخذ منه قال جديدا،  وقد 

ي�سري الالعبان م�سافة طويلة وهما يلعبان،  ولذا �سميت هذه اللعبة بالطرد 

وهي ماأخوذة من املطاردة لأن كال منهما يطارد الآخر يف اأثناء اللعب. 

لص، حاكم،  جالد: 

اللعبة  هذه  ويلعب    ) جالد  حاكم   ( بقوله  اللعبة  هذه  يخت�رش  وبع�سهم 

اأحيانا،  وقد تلعب خمتلطة داخل العائلة،  وهي  ال�سبيان والفتيات  والكبار 

متار�ش يف داخل البيوت وبخا�سة يف ليايل ال�ستاء الطويلة القا�سية،  فيجل�ش 

واحلجم  ال�سكل  يف  مت�ساوية  اأوراق  اأربعة  ويح�رشون  متقابلني،   اأفراد،   اأربعة 

متاما،  ويكتبون على كل واحدة منها كلمة من الكلمات الأربع: ل�ش،  اأو حاكم،  

اأو جالد،اأو مفت�ش،  ويثنونها جيدا ويقومون برميها وياأخذ كل واحد من الأربعة 

اأعلى �سلطة  يف  وهو  احلاكم  ن�سيبه،  فيقول  يعرف  ويفتحها،  وكل  ورقة،  

اللعبة وهو الذي يتوىل الكالم يف البداية : اأين املفت�ش،  فيجيبه املفت�ش بقوله 

نعم،  فيقول  :  اأين الل�ش،  وهنا ياأتي دور املفت�ش يف حتديده  والبحث عنه،  وتبقى 

ورقتان مع الثنني الآخرين،  وكل يعرف حمتوى الورقة،  فيجري املفت�ش مداولته  

وحماوراته مع كل منهما،  ومن ثم يعني  الل�ش. ويخرب احلاكم به،  ويبقى دور 

اجلالد الذي �سيقوم بتنفيذ احلكم الذي �سيحكم به  احلاكم،  فيحكم عليه 

بعدد من اجللدات على يديه باحلزام الذي اأعد خ�سي�سا لهذه املنا�سبة،  ويحدد 

نوع ال�رشب حامي،  متو�سط،  بارد، ويقوم اجلالد بتنفيذ هذا الأمر،  وكثريا ما يتم 

معرفة  خ�سائ�ش الورقة التي حتمل ا�سما معينا،  فكل واحد يحاول التقاطها،  



443

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

وهم يراقبون بحذر �سديد و�سعها وطبيعتها،  فيتجنبون الل�ش دائما،  

وهنا يتم تغيري الورقات جميعا وتعاد كتابتها من جديد لكي ل تظهر اأي عالمة 

مميزة لأي ورقة منهن.  والالفت للنظر يف هذه اللعبة اأن كل واحد من الأربعة 

�سيكون معر�سا لأن يكون هو الل�ش اأو احلاكم وهما اأخطر وظيفتني واأهمهما 

احلاكم  واإذا ما حكم  العمل،   اجلزاء من جن�ش  ولذا �سيكون  اللعبة،   يف هذه 

له  يحق  ول  الدوائر،   عليه  دارت  اإذا  به  �سيحل  ما  �سينتظر  موجعة  ب�رشبات 

الن�سحاب من اللعبة،  وكثريا ما حتدث امل�سادات نتيجة ان�سحاب احد الالعبني 

بعد اأن يكون قد ق�سا على الالعب الآخر يف احلكم اأو ال�رشب،  وتلعب العواطف 

الالعبني   بني  ال�سداقة  اأو  القرابة  درجة  بح�سب  اإ  اللعبة  هذه  يف  كبريا  دورا 

وبخا�سة اإذا كان احلاكم اأو اجلالد من اأقرباء الل�ش اأو من اأ�سدقائه وهما �ساحبا 

القرار املهم يف هذه اللعبة. 
 

المغيطة أو النقيفة ) الشعبة ( : 

وهي عبارة عن �سعبة توؤخذ من الأ�سجار وبخا�سة �سجر اللوز، حيث يكرث يف 

من  وغريه  البلوط  ا�سجار  من  توؤخذ  وقد  بكرثة،   اأغ�سانه  وتت�سعب  املنطقة 

غ�سن  يف  يلتحمان  معتدلني  غ�سنني  عن  الطفل  فيفت�ش  احلرجية   ال�سجار 

رئي�ش جيد وقوي ومنا�سب،  ول يتجاوز �سمكه اأ�سابع اليد،  ويق�سها  بطول 

10 �سم تقريبا ويهذبها ويعدلها باملو�سى حتى تعتدل متاما وتكون قاعدتها ) 

ملتقى الغ�سنني (  م�ستقيمة  متاما،
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بحث  طول  بعد  مبطلبه  يظفر  وقلما  الكثرية  الأ�سجار  بني  من  يتخريها  وهو 

بعملهما  يقوم  ما  وغالبا  املطاط،   من  �رشيطني  يح�رش  ثن  ومن  وتفتي�ش،  

للك�سب  الأ�سياء  بهذه  تهتم  التي  الدكاكني  بع�ش  من  بنف�سه،وت�سرتى 

اأدوات ال�سيد كالفخاخ... ويقوم ب�سدهما ب�سكل  املادي،وبخا�سة التي حتتوي 

مت�ساو ب�سلك بناء دقيق، اأو بخيط �سديد القوة كخيط القنب، بعد اأن يثبت 

يف طرفيهما قطعة من اجللد ماأخوذة من اأحزمة الرجال اجللدية القوية،  ويقوم 

ويقوم  اجلانبني،   من  بع�ش  اإىل  وي�سمهما   ) املغيطة   ( املطاطة  طريف  بثني 

على  حمافظا  تاما  اإتقانا  ذلك  ويتقن  رقيق  �سلك  بو�ساطة  جيدا  بربطهما 

بامليلمرت  التوازن الكامل وبدقة متناهية،  فاإذا ف�سل يف ذلك ولو بدرجة تقدر 

اإىل درجة دقة  اإ�سابتها غري دقيقة وقد برع يف ذلك بع�ش الأطفال  فقد تكون 

متناهية من حيث التوازن والقدرة يف اإ�سابة الهدف،  فاإذا  ما اأمت �سناعة هذه 

من  وغريها  واجلمام  الع�سافري  ب�سيد  بتجريبها  يقوم  واملهمة  الدقيقة  الآلة 

الطيور املاألوفة يف البيئة  وهي طيور متو�سطة احلجم ت�سبه احلمام. وكذلك 

احلمام الربي وت�ستعمل هذه الأداة كبندقية �سيد لالأهداف الثابتة،  وقد بلغ من 

مهارة بع�ش الأطفال الدقة يف اإ�سابة الهدف ولو كان �سغريا جدا ويتبارزون يف 

ذلك،  حيث ي�سعون الأهداف على راأ�ش حجر بارزة وتكون بحجم الع�سفور وعلى 

اأكرث ويبداأون بالرمي عليها باحلجارة  اأو  اأقل  اأو  50 ( مرتا تقريبا  بعد منا�سب ) 

ال�سغرية التي ت�سبه الطلقات،  ويقومون بالبحث عنها ويحر�سون على كون 

احلجر متنا�سقا وم�ستديرا متاما ويوؤثر حجم احلجر وتنا�سقه على دقة اإ�سابة 

الهدف وكثريا ما يح�سو الأطفال ال�سغار جيوبهم باحلجارة ل�ستخدامها وقت 

احلاجة ولتكون حتت الطلب عند املفاجاأة،  وهذه الآلة خطرية جدا اإذا ا�ستخدمت 
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�سد الأفراد يف املنازعات،  وقد تقلع عني الرجل 

ل�سدتها؛ كما  الوجه،  اأ�سابته يف منطقة  اإذا  اأذنه  اأو تخرق  اأ�سنانه  ته�سم  اأو 

اأنها ل ت�ستخدم اإل يف الأهداف الثابتة كالع�سافري على الأ�سجار وهي واقفة 

فيت�سيدها الأطفال على مهل،  ويقد يفلح الأطفال يف �سيد الطيور اأكرث ممن 

ي�ستعملون بنادق ال�سيد،  وذلك اأن الطيور اإذا �سمعت �سوت  بندقية ال�سيد 

وهو  باأمان  الطفل  ي�ستعملها  الآلة  هذه  ولكن  املنطقة  من  تفر  اخلرطو�ش 

جال�ش حتت ال�سجرة وي�سيد اأكرث من طري من مكان واحد  وهو خمتبئ دون اأن 

حت�ش الع�سافري بوجوده ،  لأن حركة احلجر ت�سبه اإىل حد ما حركة الريح الذي 

يعمل على حتريك الأغ�سان اأحيانا.

المقالع :  

) ا�سم اآلة على وزن مفعال وقد وردت يف املعاجم العربية : املقالع ما يرمى به 

احلجر  ( ون�ستطيع اأن نطلق عليه لعبة رغم ا�ستخداماته التي تتعدى مفهوم 

اللعب يف كثري من الأحيان، ويلعبها املراهقون والرجال،  وتتكون هذه اللعبة من 

اأو ال�سيور  قطعتني من القما�ش القوي ) كال�سوادر التي ت�ستخدم يف اخليام،  

اجللدية،  اأو قد ين�سج من ال�سوف على �سفيفتني ) قطعتني مت�ساويتني (.. اأو اأي 

�سيء ي�سبه تلك الأ�سياء،  ويتم و�سع قطعة جلدية قوية يف نهاية القطعتني، 

ويتم خرقها من اجلانبني وربطها باإحكام قوي،  وهذه القطعة �ستو�سع فيها 

�سكل  على  وم�سمما  مت�سال  ن�سيجه  يكون  وقد   .) احلجر   ( الرمي  طلقة 
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قطعة واحدة ويكون يف اأ�سفله ) اأي الو�سط ( مكان و�سع احلجر حيث يكون 

اأعر�ش قليال من اجلوانب خوفا من �سقوط احلجر اأثناء حتريك املقالع قبل الرمي.  

وي�ستعملها الرعاة بكرثة وي�ستطيع الراعي اأن ي�سيطر بها على قطيع الأغنام 

وقد  بعيد،   مكان  اإىل  احلجارة  اإي�سال  يف  يده  ت�سعفه  ل  حني  املتناثر  الكبري 

ي�سل مرمى احلجر اإىل جبلني بح�سب قوة ومهارة ا�ستخدامه،  واإ�سابته قاتلة 

كالر�سا�سة اإذا جاءت مبا�رشة يف راأ�ش الغنمة اأو يف موقع ح�سا�ش منها،  وهي 

ع�سوائية وقلما يتحكم بها الرامي لبعد امل�سافة التي تقطعها،  ولكنها قوية 

جدا،  ولذا فهو يرميها يف مكان بعيد لكي تردع الأغنام من القرتاب من الزرع، 

اأو لريدها اإليه فتجفل نتيجة وقع احلجارة على قرب منها،  واحلجارة امل�ستعملة 

يف املقالع قد تكون كبرية،  ويعتمد حجمها على ت�سميم 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�رش احلديث،  

وتعتمد كذلك على قوة الرامي ومهارته وكرثة ا�ستخدامه لها فكلما مار�ش 

ا�ستخدام هذه الآلة زادت كفاءته كما يتم تدريب اجلند يف الع�رش احلديث على 

العامل  ودخل  املفاهيم  الذي قلب كل  الإليكرتوين  الع�رش  قبل  الهدف  اإ�سابة 

يف ع�رش جديد قد ل ميت اإىل املا�سي ب�سلة،  ويف بع�ش الأحيان يتم ا�ستخدام 

هذه الآلة يف القتال مع القبائل الأخرى،  وي�ستخدم بنجاعة يف الرمي من بعيد 

على التجمعات الكبرية،  ولكنه نادرا ما يوؤثر لبعد امل�سافة واتخاذ احليطة حني 

الأفراد  يرى الطرف الآخر اجتاه احلجر فيتجنبها يف الأعم الأغلب،  وي�ستعمله 

اأبعد ما ميكن،   اإىل  اإي�سال احلجر  ي�ستطيع  واأيهما  للمبارزة،   والرعاة  العاديون 

ين�سبون  وقد  الرمي  يف  ودقتهم  ومهاراتهم  قوتهم  ا�ستعرا�ش  يف  ويتباهون 

هدفا بعيدا ويرمون عليه، ويرون اأيهم كان اأقرب اإىل الهدف اأو متكن من اإ�سابته، 

للت�سلية  كو�سيلة  اللعبة  هذه  با�ستعمال  والكبار  ال�سغار  يقوم  ما  وكثريا 
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ولق�ساء الفراغ ول متار�ش اإل يف الأماكن اخلالية متاما من ال�سكان.. 

الحصان  : 

وهذه اللعبة ميار�سها الفتيان من ) 10 – 15 ( �سنة،  حيث يتم اختيار اأحدهم 

اأن يقف م�ستقيما ويحني ظهره بحيث ي�سع  عن طريق القرتاع، ويكون دوره 

ويقوم كل  �سكل طابور،   على  واحدا  �سفا  الأولد  ويقف  ركبتيه،   على  يديه 

منهم بالقفز عن ظهره،  بحيث ي�سع يديه على و�سط ظهره ويقفز ب�رشط 

األ يالم�ش اأي جزء من ج�سمه يف اأثناء القفز،  وهكذا يقوم الأولد بهذه اللعبة 

ومن �رشوطها اأي�سا ال�رشعة،  فال ي�سمح له بالرتيث بل يرك�سون وراء بع�سهم 

ب�رشعة يحددها الراك�ش الأول وهكذا، فاإذا اأ�ساب  الولد الذي يقوم بالقفز اأي 

جزء من ج�سم الذي يقومون بالقفز عن ظهره اأخذ مكانه يف اللعب، وعد ذلك 

خطاأ يف قواعد اللعبة. 

واحلر�ش،  القوة  الطفل  وتعلم  وقوية  و�رشيعة  جمهدة  لعبة  وهي  وهكذا.. 

وتعمل على تنا�سق حركات اليدين اللتني يقوم بو�سعهما على الظهر وتقوي 

ع�سالتهما، وكذلك انفراج ما بني الرجلني لكت�ساب الليونة الالزمة للتمدد،  

واإ�سافة اإىل مهارة القفز،  وترى الأولد �رشعان ما يقعون يف اخلطاأ نتيجة التعب 

والإرهاق وال�رشعة،  وتنتهي هذه اللعبة بح�سب رغبة الأطفال وعندما يح�سون 
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بالتعب والإنهاك. 
القطار : 

الأطفال  فاأخذ  القطار  روؤية  بعد  انت�رشت  اأنها  ويبدو  ال�سغار  لالأطفال  لعبة 

اأنف�سهم وجاوؤوا بحبال  يقلدون هذا العمالق ال�سخم فا�سطنعوا قطارا من 

يدخلون  ثم  ومن  البع�ش،   ببع�سها  وربطوها  البالية  املالب�ش  بع�ش  اأو  قدمية 

جميعا داخل هذا الإطار ومي�سكون باأطرافه كاأنه قطار حقيقي، ويقودهم طفل 

تناغم  ال�سوت يف  ويرددون نف�ش  القطار، وحركاته وهو ي�سريون،  مقلدا �سوت 

يطلقون  وهم  فرحني،  م�رشورين  والأزقة  وال�سوارع  احلارات  بني  وميرون  عجيب، 

�سوت زامور القطار اأثناء اعرتا�ش احدهم له يف الطريق. 

ويبدو اأن هذه اللعبة منقولة من بيئات اأخرى، حيث ل يوجد قطار مير من منطقة 

اخلليل، واإمنا يف املناطق ال�ساحلية، وكانت حيفا حمطة م�سهورة للقطار ومل 

تتوقف الرحالت اإل بعد نكبة عام 1948، ول بد اأن كثريا من اأهايل القرى كانوا 

يذهبون للعمل يف امليناء، وكانت حيفا من ال�سهرة يف ذلك الوقت بحيث ياأتيها 

طالبوا الرزق من كل اأنحاء العامل العربي... 

سباق الكيس :  

ويلعبها الذكور والإناث، وتتكون هذه اللعبة من فريقني،  ويوؤتى باأكيا�ش فارغة 

من اأكيا�ش ال�سكر اأو الأرز اأو الطحني، ويدخل كل �سبي يف كي�ش،  واملطلوب اأن 

يت�سابق الفريقان بالرك�ش وهما داخل الكي�ش والفريق الفائز من ي�سل اأول اإىل 

الهدف املحدد،  وهي لعبة م�سلية وجمهدة وتنمي القوة واملهارة والر�ساقة يف 

احلركة. وقد يلعبها فريق واحد مكون من عدد غري حمدد من الأطفال،  ويكون 

ال�سباق بينهم ومن ي�سل اأول فهو الفائز،  وهذه الطريقة اأ�سهل لتحديد الفائز. 
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عسكر وحرامية : 

ويبدو اأن الذي  اأوحى لالأطفال بهذه اللعبة اال�ستعمار الإجنليزي لبالدنا،  حيث  

واأعمالهم،  ول  الكبار  الأطفال يف جمتمع،ويقتب�سون كثريا من عادات  يعي�ش 

�سك باأنهم كانوا ي�سمعون وي�ساهدون اأعمال املقاومة ال�رش�سة للم�ستعمر، 

اأذهانهم فيقلدون الكبار،   وروايات الثوار وق�س�سهم، وتنغر�ش هذه الأفكار يف 

اأو ال�رشطة... والثاين ميثل احلرامية وهم  وذلك بعمل فريقني الأول ميثل اجلي�ش 

على النقي�ش من الفريق الأول،  ومن ثم تبداأ املطاردة بني الفريقني،  فيختبئ 

الأطفال  يف اأماكن متعددة ويهاجمون اجلي�ش،  ويحملون الع�سي التي ت�سكل 

احلرامية على  فريق  يتغلب  ما  وكثريا  بنادق،   كاأنها  ويوجهونها  لهم  اأ�سلحة 

ويخططون  مبتكرة،   ن�سالية  و�سائل  ويخرتعون  بال�سالح  املدجج  اجلي�ش 

النهار  و�سح  ويف  اأ�سلفنا،  كما  مك�سوفة  ب�سورة  يلعبونها  وقد  وير�سمون، 

وبخا�سة الأطفال ال�سغار.

متاما  يختلف  اآخر  �سكال  واتخذت  �سنا،  اأكرب  هم  ملن  اللعبة  هذه  طورت  وقد 

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 اأو ن�سف �ساعة 

احلرامية   فريق  الأفراد من  اأحد  ويبقى  بالبحث عنهم،   اجلي�ش  ينطلق  اأن  قبل 

ويكون  وجهتهم،  حتديد  اأو  روؤيتهم  عدم  على  حر�سا  اجلي�ش  جمموعة  يراقب 

على علم باملكان الذي �ستختبئ فيه جمموعته،  فرياقب من بعيد حتى يكون 

اجلميع يف ماأمن،  واإذا �ساهد اأحد اأفراد اجلي�ش يتحرك باجتاههم قبل املدة املتفق 

واأنهم  بالتفاق  اأخل  اجلي�ش  باأن  رفقاءه  وينادي  جديد،  من  الكرة  تعاد  عليها 

عر�سة لالنك�ساف فريجعون وتتم اإعادة اللعبة من جديد،  فاإذا اطماأن املراقب 

باأن اجلي�ش حمافظ على التفاق ومل يتحرك اأحد منهم باجتاه احلرامية انطلق 

كال�سهم اإىل املكان املعهود وحلق بزمالئه املختبئني يف املكان املحدد .
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الذين  باحلرامية  اجلي�ش  مي�سك  لكي  وامل�سني  املجهد  البحث  يبداأ  ثم  ومن    

ينتقلون من مكان اإىل اآخر يف ظلمة الليل البهيم، وكثريا ما يقطعون م�سافات 

الليل  اآخر  حتى  املطاردة  تنتهي  ل  وقد  عدة،  كيلومرتات  ت�ستغرق  قد  طويلة 

اجلي�ش  يفوز  وعندما  املناطق،  والتفتي�ش يف كل  البحث  من  بعد جهد جهيد 

اأو اأحد الطرفني يتبادلون الأدوار يف الليلة املقبلة،  وكما اأ�سلفت قد ت�ستغرق 

هذه اللعبة �ساعات طويلة.ويتعر�ش بع�ش ال�سبيان للخوف من الليل البهيم 

؛ لأن الع�سكر يتوزعون كل يف ناحية لكي يبحثوا عن احلرامية، وبذلك ي�سعرون 

باخلوف ال�سديد اأحيانا وبخا�سة �سغار ال�سن يف القرى املظلمة وحني يبتعدون 

عن مناطق �سكناهم، ولكن احلرامية اأكرث اأمنا واطمئنانا لأنهم ي�سكلون فريقا 

�سخ�سا  املجموعة  قائد  يكلف  ما  وكثريا  واحد،   مكان  يف  ويختبئون  واحدا 

املكلف  باملهمة  يقوم  ول    القائد  ولكنه قد يخدع  ما،  اإىل منطقة  بالذهاب 

ما  �سيء  من  باخلوف  ل�سعوره  اأو  املفرت�سة،  احليوانات  من  خوفه  نتيجة  بها 

نتيجة احلكايات التي كانت تن�سجها اجلدات والأمهات عن الغولة، واأم غدفة، 

اخلوف  الطفل  نف�ش  يف  يغر�ش  مما  وغريها  والذئب..  وليلى  وال�سبح،وال�سبع 

اأ�سياء خيالية ين�سجها خيال الكبار وقد  ل  ال�سديد منذ نعومة اأظفاره من 

ال�سديد على  الواقع، ولكن حر�سهم  لها يف  الأحيان وجود  يكون يف كثري من 

اأطفالهم جعلهم يثريون يف اأنف�سهم اخلوف نتيجة لوجود احليوانات املفرت�سة 

التي ل يزال بع�سها يعي�ش يف املنطقة ون�سمع ون�ساهد كثريا منها. 

ْش عميان ) الغماية، االستغماية ( : 
ُّ

طق

وهي لعبة يلعبها الذكور والإناث ومن خمتلف الأعمار،  ومتار�ش داخل البيت، اأو 

يف مكان اآمن وحم�سور بحيث ل يتعداه الالعب، ول ي�سكل خطورة على حركته،  

ولذا حتدد امل�ساحة اإذا مور�ست اللعبة يف مكان مك�سوف،  وتتكون هذه اللعبة 
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من جمموعة من الأولد اأو البنات،  وقد متار�ش خمتلطة اإذا كان اللعب حم�سورا 

عينيه  باإغما�ش  يقوموا  لكي  بالقرعة  واحد  اختيار  ويتم  العائلة،   اأفراد  بني 

الغرفة  وتكون  املطاردة،   وتبداأ  الغرفة  داخل  عنه  يبتعدون  ثم  ومن  باإحكام، 

خالية من الأثاث كالكرا�سي والطاولت وغريها، اأو يف مكان معهود اآمن خوفا 

من ال�سطدام اأو التعرقل،  ويقوم الذي مت اإغما�ش عينيه مبحاولة الإم�ساك باأي 

الأماكن ب�رشعة  والتحدث معه من بعيد، وتغيري  باإثارته  الأطفال  ويبداأ  طفل، 

اأن  اإىل  قائمة  املطاردة  وتظل  وجميلة،   وترفيهية  م�سلية  لعبة  فائقة،وهي 

يتمكن مع�سوب العينني من الظفر باأحد الالعبني، وعندها يفك اأ�رشه  ويرى 

النور من جديد ليحل حمله من مت الإم�ساك به،  وكثريا ما تكون الع�سبة غري 

اأهداف  نحو  املوجهة  بحركاته  الالعبون  في�سك  بها  التالعب  يتم  اأو  حمكمة 

حمددة فيوقفون اللعب ويعيدون تع�سيب عينيه من جديد. 

أنا النحلة أنا الدبور  : 

لعبة يلعبها  الأطفال ال�سغار  ) الذكور والإناث (،  حيث يقف الطفالن ظهراً 

لظهر ومتال�سقني ماداً كل منهما كلتا يديه اإىل الوراء وبطريقة فنية ت�سبك 

الأيدي ليبداأ اأي منهما اللعبة بحيث يحني ج�سمه اإىل الأمام نحو الأر�ش فيكون 

الثاين قد ارتفع على ظهره وهكذا يكون لكل منهما دور يف النحناء والركوع 

مع تكرار ذلك مراراً،  ويف كل مرة يقول احلامل اأنا النحلة،  فريد عليه املحمول 
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، وبهذه الطريقة ت�ستمر  هذه اللعبة. وكثريا ما تقال عبارات  اأنا الدبور  قائالً 

اأخرى ت�سبه الأنا�سيد الطويلة يف اأثناء القيام بهذه اللعبة، وكل منطقة لها 

خ�سو�سيتها واإبداعاتها اخلا�سة بها، وعالمتها املميزة لها، وهذا �ساأن الب�رش 

يف كل مكان، فكما يختلفون يف اأ�سكالهم وتفكريهم وماأكلهم وملب�سهم 

يختلفون اأي�سا يف األعابهم....

لعبة الزوايا: 

وتتكون هذه اللعبة من  خم�سة اأطفال من الذكور اأو الإناث. ويتم اختار اأربعة 

اأو مكان يقف  امللعب،  اأر�ش  الذي يحدد يف  املربع  زاوية من  لعبني لكل منهم 

باإعطاء  اخلام�ش  املربع متاما،  ثم يقوم  اخلام�ش يف و�سط  الالعب  ويبقى  فيه،  

اإ�سارة البدء لالأطفال والذين عليهم اأن يتبادلوا الأماكن مع بع�سهم البع�ش، 

اأحدهم يخرج  احتالل مكان  اخلام�ش من  الالعب  فاإن متكن  التبادل  تكرار  ومع 

احتل مكانه،   الذي  زميله  اللعبة فيقوم مكانه  له من  الذي ل مكان  الالعب 

وهكذا تدوم اللعبة.ويعد الالعب الذي حافظ على مكانه اأطول مدة هو الفائز 

وهو الأ�رشع يف ال�سباق،وهذه اللعبة �سبيهة ب�سباق التتابع مع اختالف ب�سيط 

؛ حيث ت�ستمر ويحدد نهايتها الالعبون اأنف�سهم  عندما يتمكن اأحدهم من 

الفوز وعدم احتالل لعب الو�سط ملكانه، وطبعا �سيكون هو اأ�رشعهم، واأمهرهم 

يف هذه اللعبة، وعندها تنتهي اللعبة بفوزه. 

شطيخ بطيخ : 

لعبة لالأطفال ال�سغار جدا ) دون الثالث �سنوات (، وكلمة �سطيخ : ل معنى 

لها يف العربية واإمنا كما اأ�سلفنا �سابقا يوؤتى بها للموازن واملو�سيقى للم�سمى 

فقط ولكي يعطيه رنة مو�سيقية خا�سة، وهو ا�سم ذو دللة معينة ومعروفة 

يف الدللة على هذه اللعبة، وطريقة اللعب بها ت�سري على النحو الآتي :
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ال�سغري  ابنها  مع  الأم  بها  تقوم  ما  وغالبا  باللعبة  يقوم  من  اأو   ( الأم  جتل�ش 

يده  وتفتح  جدا،  �سغريا  كان  اإذا  ح�سنها  يف  جنل�سه  اأو  ابنها  اأمام  للت�سلية( 

) اإحدى يديه( ومن ثم تبداأ بقول عبارة : �سطيخ بطيخ، وقع حمود يف باطية 

وجتل�ش  الق�سعة،  قدميا  ت�سمى  وكانت  الكبري  ال�سحن   : الباطية  الطبيخ.) 

عليه جميع اأفراد العائلة مهما كان عددهم مرة واحدة لكي ياأكلوا وجبتهم 

التي تكون من �سنف واحد، والباطية ت�ستعمل : لالأكالت ال�سعبية مثل : فت 

زيت، فت  اأو  (، مفتول، خبز �رشاك مع �سمن  ) �سبق تعريفها  املرققة  العد�ش، 

بحليب، من�سف... ( ثم مت�سك باإحدى يديك وتفتحها  وتبداأ باإم�ساك الأ�سبع 

الأ�سغر وتقول : هذا ايل �رشق البي�سة، ثم مت�سك الذي يليه وتقول : هذا اللي 

�سلقها، ومت�سك الأو�سط قائلة : هذا اللي ق�رشها، ومت�سك الذي يليه وتقول هذا 

ابنها نف�سه، ثم مت�سك الأخري وهنا �سيقوم هذا  اإىل  اأكلها وكاأنها ت�سري  للي 

الأ�سبع بالإخبار عن الذي �رشق البي�سة، فتقول وهي حترك به حركة اهتزازية 

خفيفة)واهلل خلرخ�ش واهلل لقول  واهلل لدب عبي فول( اإ�سارة اإىل اإنه �سيف�سي 

بال�رش ويخرب عن �رشقة البي�سة لأنه ل ن�سيب له فيها. 

قر�سا  تقر�سه  وتاأخذ  ابنها  يد  الأم  فتفتح  اللعبة  من  الثاين  ال�سق  ياأتي  ثم 

النحلة،  قر�سة  العقرب، هذه  قر�سة  احلية، هذه  قر�سة  : هذه  وتقول  خفيفا 

االكائنات  ت�ساء من  وت�سمي ما  الع�سفور...  الدبور، وهذه قر�سة  هذه قر�سة 

احليوانات  اأ�سماء  من  عدد  اأكرب  ذكر  من خالل  اأي�سا  اللغة  تعلم  وهي   ( احلية 

والطيور واحل�رشات من خالل البيئة التي تعي�ش فيها ( ثم تنتقل لذكر بع�ش 

اأفراد  اأ�سماء  تذكر  )ورمبا  الطفل  يعرفهم  ممن  والأقارب  العائلة  اأفراد  اأ�سماء 

العائلة اأول قبل احليوانات ( : هذه قر�سة اخلالة... العمة... الأب... الأخ.. وت�سمي 

الأفراد اأحيانا  باأ�سمائهم والطفل ال�سغري يتابعها باهتمام ) وتبداأ هذه اللعبة 

مع الأطفال من عمر 6 اأ�سهر تقريبا ( ويف النهاية، تقول وهذه قر�سة النملة، 
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وهنا يكون للنملة دور مهم جدا فهي التي �ست�سحك الطفل وتثريه وتدغدغ 

اإحدى  بالك�سف عن  النملة  النتهاء من قر�سة  الأم بعد  بدا  ؛ حيث  عواطفه 

يدي الطفل حتى الكوع وتقوم بعمل حركات باإ�سبعيها الو�سطى وال�سبابة 

ابتداء من الر�سغ وهذه احلركة اأ�سبه بنمنمة ومداعبة تثري يف الطفل ال�سغري 

الفرح واحلركة ول ي�ستطيع ال�سمود اأمامها ل�سدة اإثارتها وح�سا�سية الطفل 

املفتعلة، بدقة وخفة يد في�سعر الطفل بنمنمة  الكبري لهذه احلركة  وحتى 

ل ي�ستطيع احتمالها فياأخذ ب�سحب يده من يد الأم بقوة وهو ي�سحك ويرتك 

ب�سكل فجائي، فتنتقل اإىل اليد الأخرى اأحيانا، وقد تكتفي بيد واحدة وهكذا 

الفرح  قلب �سغريها  الأم على  فتدخل  والفرح  بال�سحك  اللعبة  تنتهي هذه 

وال�رشور، وت�سليه ومتتعه بلعبة حمببة، وكما ذكرنا تذكر له اأ�سماء اأكرب عدد 

ممكن من احليوانات والطيور احل�رشات، وهنا يظهر لنا الهدف التعليمي من هذه 

اللعبة ولو مل يكن مق�سودا، ومن ثم تعلمه اأ�سماء الأقارب وكيفية النطق بها 

اإذا كان �سغريا جدا، ومن خالل ترديد هذه الأ�سماء يحفظها ويعيها يف ذاكرته، 

البي�سة  اأكل  على  احلر�ش  خالل  من  اجليد  الإذاء  اأهمية  على  تركز  هنا  وهي 

واملخاطرة  املغامرة  ي�ستحق  ثمني  �سيء  فكاأنها  ال�سغري،  للطفل  وتقدميها 

للح�سول عليه، فت�سجعه على التهامها ب�رشعة 

شّلع بصل : 

وهي لعبة متار�سها الن�ساء مع الأطفال ال�سغار، رمبا دون ال�سنتني ، وهي اأ�سبه 

بالتدريب على  ممار�سة حركات معينة ، حيث جتل�ش الأم يف وقت فراغها اأمام 

ابنها وتبداأ حتاوره : )اإذا رحت ت�رشق ب�سل من حبلة اجلريان كيف بت�سوي ؟ وهنا 

طبعا ل يعرف الطفل ماذا يفعل ، ول ي�ستطيع الإجابة. فتم�سكه من اأذنيه ، 

وتقول له :) بتقف ورا املالية  بتطلع ميني ، وتلف  راأ�سه وهي مم�سكة باأذنيه نحو 
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اليمني ،  ثم بتطلع �سمال ، وتلف راأ�سه كال�سابق نحو ال�سمال ، فاإذا راأيت اأحدا 

اأي كاأنه  الأ�سفل فيجل�ش؛  اإىل  اأذنيه  وت�سغط على  ؛  بتعمل هيك  اجلريان  من 

الب�سل  ،وتاأخذ يف تخليع  بتنط يف احلبلة  اأحدا  تر  واإذا مل   ، املالية  وراء  يختبئ 

وتاأخذ   ... ب�سل  �سلع  ب�سل...  �سلع   : عبارة  م�سامعه  على  وتردد   ، الأر�ش  من 

وتدربه  الأر�ش،  من  الب�سل  راأ�ش  تخلع  وكاأنها  برفق  الأعلى  اإىل  اأذنيه  ب�سحب 

على خلع الب�سل ب�رشعة. وقد تق�سو عليه وترفعهما بقوة مما قد يوؤذي الطفل 

اأحيانا نتيجة هذه احلركة اخلطرية ،ونظرا لعدم اكتمال منو العظام والع�سالت 

عند الطفل ، ولذا يجب الحرتا�ش واحلذر من خماطر هذه اللعبة عند تطبيقها 

اليوم..  بعد لها وجود  الرتاثية مل  اللعبة  اأن هذه  واأظن   ، الأطفال  واللعب مع 

كان  واإن   . الطفل  على  خطورة  من  ت�سببه  ما  مدى  ومعرفة  الوعي  نتيجة 

لي�ش مق�سودا  اأنه  اإل  اللعبة  يظهر من خالل هذه  الذي  هو  ال�رشقة  مفهوم 

اأر�ش  بزراعة قطعة  اأهله  يقوم  بيت كان  اأن كل  اأهمها  لأ�سباب  وذلك   ، لذاته 

�سغرية خم�س�سة للب�سل ، وتكفي لال�ستهالك املحلي ، وكان النا�ش يتعاونون 

فيما بينهم ، ويتبادلون ال�سلع ، ولي�ش الب�سل بتلك ال�سلعة املغرية لل�رشقة 

اأعمال ال�سبيان الكبار  ابنها قد كرب وا�سبح ميار�ش  اأن  ، ولكن يف مفهوم الأم 

ويقوم باإح�سار الب�سل لها من احلاكورة ويريحها من هذا العناء ، فتيمنا بقدوم 

هذا الرجل ال�سغري تقوم بهذه اللعبة التي ت�سعرها بالفخر والعتزاز بطفلها 

الب�سل من حبلة اجلريان  لها  اأن ي�رشق  وي�ستطيع  الطوق  بدا ي�سب عن  حيث 

مبهارة فائقة دون اأن يراه اأحد ، وميار�ش الختباء عند روؤية اأحد من الكبار .. وكل 

هذه الأعمال تيمنا وتفاوؤل بنمو ال�سغري واأن اأمه قد بداأت تعتمد عليه فعال ، مما 

يريحها نف�سيا ويخفف عنها عناء الرتبية كي تلتفت ل�سغريها املرتقب الذي 

رمبا يكون على الأبواب، اأو قد ولد بالفعل . 



456

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

ألعاب النساء والفتيات 

الدبكة النسائية :   

دبكة  تختلف عن  ولكنها  اأي�سا  الن�ساء  متار�سها  الدبكة  الرجال  ميار�ش  وكما 

الذي  املنزل  داخل  متار�ش  حيث  والزمان؛  وامل�سمون،واملكان   ال�سكل  يف  الرجال 

ال�سهرة،   اآخر  اأو  الليل  اآخر  تتم  ما  فيه،وغالبا  الزواج   حفالت  باإقامة  يقمن 

الدبكة  وتختلف عن  وحركاتها خفيفية  الرجال،  يبداأها  باأغنية كما  تبداأ  ول 

وتبداأ  الن�ساء،   من  من حلقة  وتتكون  من خاللها،   الغناء  وميار�سن  الرجالية، 

الن�ساء بالغناء يف اأثناء حركات الدبكة الر�سيقة اخلفيفة وهي تالئم طبائعهن 

الدبكة  النوع من  وهذا  فيه.  بالدبكة  يقمن  الذي  املكان  واأج�سامهن وكذلك 

ول  �سبابة  فال  الرجالية،   الدبكة  الأرغول يف  اأو  ال�سبابة  بدل من  بالغناء  يتم 

 : وهي  لديهن  م�سهورة  اأغنية  غناء  مع  بالأرجل  موقعة  حركات  واإمنا  اأرغول، 

ياظريف الطول. وهذه الأغنية م�سهورة جدا يف بالد فل�سطني،  ومتار�ش باأ�سكال 

خمتلفة وحتور بح�سب الهدف،  ولعل هذا امل�سطلح ) يا ظريف الطول ( هو 

املحفز للغناء واأ�سبح يتخذ �سعارا لبتداء الغناء،  وقد يغنيها الرجال منفردين 

اأي�سا،  ومعانيها غزلية جميلة،  وتنم عن الوجد، و�سدة ال�سوق،  واأمل الفراق.... 

ولو حاولت اأن جتمع ما قيل فيها من غناء واأحلان جلمعت جملدا كامال وكلها 

حتت العنوان نف�سه،   وعلى نف�ش الوترية ؛ فيبداأ بها املغني ثم ين�سج ق�سيدة 

كاملة على نف�ش الوزن والقافية ارجتال يف اأحيان كثرية،  وهي حمببة جدا للرجال 

والن�ساء وتتميز بنكهة الفولوكلورية  ال�سعبية الفل�سطينية،وتكاد متيزه عن 

غريه يف الرتاث ال�سعبي،  ومن املقاطع التي تغني بها الن�ساء اأثناء الدبكة : 
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يا ظريف الطول يف الدبكة عرب      عذب الذرعان من دق الأبر 2*

حق النبي �سعيب ما معنا خرب         اإن الع�رشة لغريي واملتهوم اأنا

يا ظريف الطول  يابو وجه مربوع        واللي طاح البري يح�سب للطلوع

وحنا تفرقنا وعلى اهلل اجلموع               واملفرق واملجمع ربنا

يا ظريف الطول م�سيك جرجرة            �سبيه ال�سياد بظل ال�سجرة

�سو عملنا �سو �سوينا يا ترى           لي�ش ظريف الطول حمارب دارنا

ياظريف الطول  وقف تقلك          رايح عالغربة وبالدك اأح�سن لك

خايف يا حمبوب تروح وتتملك       وتعا�رش الغري وتن�ساين اأنا

وهي طويلة جدا فقد ت�ستمر هذه الدبكة مدة طويلة،  ويتم الغناء جماعيا 

عليها  وترد  جمموعة  اأو  بالغناء  واحدة  مغنية  تبداأ  وقد  واحد،   ب�سوت 

الأخريات،  وغالبا ما حتفظ هذه املغنية ق�سائد كاملة وطويلة وهي م�سهورة 

2 املق�سود من ال�سطر الثاين اأن ال�سبايا كانت تنق�ش على اأذرعهن بع�ش الر�سومات،  والأ�سكال 
املحببة،  وهو فن تقوم به بع�ش الن�ساء وي�سمى الو�سم،  وكانت بع�سهن يقمن بهذا العمل على 
وجوههن فيقال ) مدقوقة ( وتظهر على وجهها عالمات كالنقاط خ�رشاء اللون متيل اإىل ال�سواد،  
كان  حيث  بالإبر،   عليها  بالنق�ش  ذراعيها  عذبت  قد  الرقيقة  الفتاة  هذه  اأن  الناظم  يعني  وهنا 
الو�سم يتم بغم�ش راأ�ش اأفربة مي حملول معني ي�ستعمل من ع�سارة بع�ش النباتات الربية،  وبع�ش 

الرجال والن�ساء يظهر عليهم هذاوي�ستعمله البع�ش بقلة يف الع�رش احلا�رش. 
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بني الن�ساء باإتقانها لهذا الفن،  وكثري منهن يتمتعن مبوهبة النظم واحلفظ  

فينظمن على نف�ش الوزن والقافية،   وكما نالحظ تتكون من مقطوعات 

�سعرية،  ينتهي املقطع الرابع منها جميعا بنف�ش القافية. 

شِرن بِرن: 

لعبة ن�سائية حم�سة،  متار�ش يف الأعرا�ش،  وهي لعبة قدمية جدا ومتوارثة 

ول ي�ستطيع اأن يلعبها الآن اإل الن�ساء من كبار ال�سن فقط ؛ حيث تعتمد 

هذه  وتبداأ  الغناء،   مع  املوقعة  للحركات  املرافق  ال�سعري  املحفوظ  على 

اللعبة يف اآخر ال�سهرات الن�سائية بعد ممار�سة الرق�ش والغناء،  حيث يقمن 

بتغيري النمط الغنائي،  وتكون الن�ساء حلقة وا�سعة ي�سرتك فيها كل من 

ولكنها مغلقة،   الدبكة،   بع�سا كحلقة  بع�سهن  باأيدي  ومي�سكن  رغب،  

ويبداأن باحلجل على رجل واحدة  بالتناوب مع الأخرى مع مد الأرجل قليال اإىل 

الأمام كاأنهن يركلن �سيئا ركال خفيفا،  ويغنني اأغنية م�سهورة وهن يقمن 

بالرق�ش بهذا ال�سكل وهي اأغنية �رشيعة  الإيقاع تنا�سب حركة الأرجل وهي 

لعبة جمهدة جدا،  حيث يبداأن ببطء  وهن يرددن هذه املقاطع بداية الأمر:

�رشن برن يابنات       حمول النب يابنات 3*

عمني يلفن يابنات      عبو حممد يابنات

يق�سمهن كل دار بدار     زغار كبار يابنات

* * *

يامن هو خطروروح       عني �سامل يا م�ساه 4*

يا بنية زغرتيلو          ري�ش النعام وفر�سيلو

3 �رشن برن : لفظة لمعنى لها ولكنها ت�ستخدم لبتداء الغناء حيث لها رنة مو�سيقية خا�سة،  
و�سميت اللعبة با�سمها،  ول يعرف اأول من اطلقها،  ول متى ا�ستخدمت،  وهي ماخوذة من الرتاث 

كما هي،  ولعلها توحي بنوع احلركة 
4  عني �سامل يا م�ساه : لعل هذه العبارة يق�سد بها الدعاء ل�سامل بال�سالمة اأو كاأنهن يخاطنب 
باأنها عني �سامل وذلك دللة على �سدة حمبته لها ومكانته عندها ومكانته  زوجته،  ويقلن لها 
اأي�سا لديها،  وهي عبارة ت�ستخدم كثري للتحبب،  واأما لفظة : يا م�ساه : فهي اخت�سار للتحية  

م�ساء اخلري له اأينما كان.
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جرة ع�سل وفتحيلو    عني �سامل يام�ساه

* * *

حط اجلمرة عالغليون       مي البو�رشية 5*

تنقرن للبنت قرون         مب البو�رشية

يابن عمها خاطبها        مي البو�رشية

ابن عمها م�ش معجبها     مي البو�رشية

معجبها ولد الدلل         مي البو�رشية

دقلها ذهب وريال          مي البو�رشية 6*

بكرة جتيبلو لعيال         مي البو�رشية

اأق�سى ما ي�ستطعن من   ثم ياأخذن بزيادة ال�رشعة �سيئا ف�سيئا حتى يبلغن 

ماأخذه  منهن  التعب  ياأخذ  اأن  بعد  اللعبة   لإنهاء  ي�ستعدن  حيث  ال�رشعة،  

فيقلن : 
حر اللي ما حترها       والال يقطع زرها 7

5 مي البو�رشية : اأي يا �ساحبة الب�سارة،  والتي جاءت لتب�رش باخلرب ال�سعيد،  ودائما الب�رشى ترتبط باخلرب 
املفرح وال�سعيد.

اأي كناية عن غناه،  واأنه �سيطوقها بالذهب اخلال�ش،  وكذلك الف�سة ايل �سيدقها عند ال�سائغ،    6
اأي حرفة يك�سب منها  اأو  بالتجارة  يعمل  اأو من  التاجر  والدلل هو  بالغنى،   الدلل  ابن  يتمتع  حيث 
اأج�سامهم   متيل  ولذا  احليوانات،   وتربية  بالزراعة  القرى ل�ستغالهم  اأبناء  اإليه  يفتقر  ما  وهو  النقود 

وطبائعهم للخ�سونة،  فتف�سله تلك الفتاة على ابن عمها وهنا نوع من الغمز واللمز..
7  حر اللي ما حترها : اأي حث على ال�رشعة يف الدبكة اأثناء الغناء،  وهنا ت�سل الن�سوة اإىل درجة الإرهاق 
ال�سديد،  ويتحدين بع�سهن لريين اأيهن ت�ستطيع ال�سمود اإىل النهاية،  ويبداأن بالن�سحاب واحدة تلو 
الأخرى نتيجة التعب والإرهاق ال�سديد،  ويف كل دورة ي�رشعن اأكرث،  ومن تبقى اأخريا من الن�ساء فهن 
زوجات ال�سيوخ اأما من يخرجن فهن ن�ساء الرعيان،  ولذلك دللة اجتماعية كبرية مع اأن العك�ش هو 
الذي قد يحدث وتبقى زوجة الراعي للنهاية لتفوز بهذا اللقب  وهيهات...،  والرعاة دائما ينظر اإليهم 
على اأنهم اأقل درجة يف املجتمع الزراعي الرعوي،   ملا تتطلبه مهنتهم من ال�سدة والغلظة والق�سوة،  
القبائل  بني  امل�ساكل  يثريون  ما  وكثريا  واجلفوة  الطيع  بق�ساوة  فيت�سفون  للب�رش  خمالطتهم  وتقل 

لأتفه الأ�سباب،  وقد �رشب بهم املثل. 
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واللي تزخ مرة الراعي      واللي تظل مرة ال�سيخ

م�سكينة يامرة الراعي       مليحة يامرة ال�سيخ

وهكذا تنتهي اللعبة ب�سالم بعد اأن يبلغ الإعياء مبلغه منهن،  ويتم التفريق 

بني زوجة ال�سيخ وزوجة الراعي ، فالتي تتعب هي مرة الراعي امل�سكني  املحكوم 

عليه بهذه املهنة، وبهذا ال�سقاء الأبدي، وعلى الرغم من قوتها ومهارتها يف 

اللعبة اإل اأنها التي تتحمل )الغلب ( كزوجها، ولكن زوجة ال�سيخ  ولو اأنها التي 

تعبت وخرجت من اللعبة اإل اأنها هي الأقوى بذلك الرمز الذي يطلق عليها، ول 

ي�ستطيع اأحد اأن يحط من قيمتها اأو القرتاب منها، وتزور لها احلقائق لتنا�سب 

 ...!! مقامها حتى يف الألعاب، وكلب ال�سيخ �سيخ كما قيل ؛ فكيف بزوجته 

ولذلك دللة اجتماعية عميقة يف املجتمعات القروية... .

دحروجي بدروجي : 

وهي عنوان لرق�سة �سعبية توؤدى يف حفالت الأعرا�ش،  والكلمة الأوىل ماأخوذة 

من الدحرجة،  وتت�سمن  طريقة اللعب بهذه اللعبة واجلركة فيه �سيئا منها 

مبا�رشة،  اأما الكلمة الثانية فيوؤتى بها على �سبيل املوازنة والوزن بني الكلمات 

وتوؤدي هدفا مو�سيقيا فقط يف اأثناء الغناء. وطريقة اللعب بهذه اللعبة هي 

اأكتاف  اأيديهن على  وي�سعن  الن�ساء بجانب بع�سهن متال�سقات،    اأن تقف 

بع�سهن كما يف الدبكة ولكنهن متال�سقات ل م�سافة بينهن،  ويقف اأمامهن 

يف �سف اآخر مواز لهن يف اجلانب الآخر نف�ش العدد تقريبا وعلى نف�ش الهيئة 

والو�سع ال�سابق،  ثم يبداأ ال�سف الأول بالتدحرج حيث مي�سني م�سية خا�سة 

اإىل  ي�سلن  اأن  اإىل  يتدحرجن  كاأنهن  امل�سي  يف  وي�رشعن  خفيفا  قفزا  ويقفزن 

الفريق الأخر وهي يغنني باأغنية م�سهورة اأخذت 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�سل       والنجليزي  يعيا  ما يقدر ي�سل 

فيقابلها الفريق الآخر بنف�ش اللحن والكلمات،  حيث يبداأ الفريق الأول بالرجوع 

على الأعقاب اإىل اخللف دون اأن ينظر وراءه، وهن يتدحرجن ويقلدن يف ذلك م�سية 

احلجل ذلك الطائر الفل�سطيني املميز  بحركته وخفته ور�ساقته، فحركتهن 

ال�رشيعة الراق�سة واخلفيفة احلركات توحي بالر�ساقة واللياقة البدنية العالية، 

وهي قريبة جدا من بع�ش الرق�سات ال�رشك�سية،  وهكذا يقبلن على بع�سهن 

ويدبرن يف حركات متناغمة مع اللحن والغناء اجلميل،  وغالبا ما تعرب اأغانيهن 

عما يف نفو�سهن،  وهن يبتدعن لكل منا�سبة اأغنية مادامت الأرومة موجودة 

اأغان  ( وكاأن هذا املطلع يوحي لهن مبا �سيقلنه من  ) دحروجي بدروجي  وهي 

واأراجيز،  وتغري الأغنية يف اأثناء هذه اللعبة ويغري اللحن والوزن،  ولكن طريقة 

اأثناء  الرق�ش بالتدحرج تظل كما هي،  ومن الأغاين التي ابتدعتها الن�ساء يف 

القيام بهذه اللعبة : 

دحلنا ال�سيف يف امللعب دحلنا     ول تخافو علينا لو رحلنا

�سبوعة يف اخلال وحنا ذيابا

 * * *

وكثريا ما ت�ستخدم اأثناء اأداء هذه اللعبة اأغنية ) يا �سوفنت �سفتها ( : 

يا �سوفنت �سفتها بت�سيح يا عمامي     ما بوخذ بنيكم لو قطعو عظامي

لن كان اجليزة غ�سب ب�رشع الإ�سالم      لرمي حايل يف البحر لل�سمك يف املية

يا �سوفنت �سفتها عالبري ن�سالة      وحمزمة بالكمر  فوق الكمر �ساله

�سبت ملوك العرب و�ش حال اخليالة



462

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

يا �سوفنت �سفتها بتح�سد يف زرع الدير   وال�رش اللي بيننا و�ش و�سلو للغري

لن كان ما يف ورق لكتب عجنح الطري      ولن كان ما يف حرب هيلي ياعيني
يا �سوفنت �سفتها  بني الب�سل  خل�رش  مدقوقة عالذرعان فناجني الع�سكر8

يا �سوفنت �سفتها 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 اإىل وقت طويل،  

وهذه الأغاين يغنيها الرجال  والن�ساء يف وقت احل�ساد اأو يف اأثناء الرعي اأو وهم 

جلو�ش يف اخلالء بني الزرع وتغنى بلحنها دون اأن يرافقها �سيء.  

جبان راعي الغنم : 

لعبة خا�سة بالن�ساء اأ�سبه ما تكون مب�رشحية من ف�سل واحد،  ومتار�ش هذه 

اللعبة  يف الأفراح ويف ال�سهرات الطويلة،  وغالبا ما متار�سها الن�ساء يف اآخر 

ال�سهرة،  فيوؤتى بفتاة وتلب�ش مالب�ش الرجال ) الراعي (،  ) كرب، وحطة، وعقال 

وعباءة،وقد ت�سع ذقنا ا�سطناعية و�سنبا ( وتاأخذ بالرق�ش يف و�سط احللقة،  

وجتل�ش بقية الفتيات على �سكل دائرة،  ويرددن ب�سوت واحد :

 جبان راعي الغنم جبان يا راعي. 

 فرتد وهي ترق�ش :

 واهلل ما برعى الغنم ول ب�سري راعي، 

الراعي،وهكذا ت�ستمر مدة  الرعي على ل�سان   وهي تعرب عن رف�سها ملهنة 

ب�سيطة ثم ي�ساألنه ب�سوت واحد : �سو بدو ) اأي ماذا يريد الراعي؟ (. 

8 فناجني الع�سكر : نوع من الورود الطبيعية اأحمر اللون فيه �سفار خفيف، وي�سبه احلنون الأحمر 
) �سقائق النعمان (، ولكنه اأكرب وورقه اأ�سمك ونواره اأجمل، وفيه تو�سيح جميل مييل اإىل ال�سفرة 
في�سفي عليها جمال اأخاذا،  ولذلك يقال له ) حنون الع�سكر اأو فناجني الع�سكر ل�سبهه بالفنجان( 
9 احلورة : هي قطعة من اجللد بلب�سها احل�ساد تغطي ال�سدر والبطن، وهي تقي مالب�سه من التلف 
ول يلب�سها اإل احل�ساد املر ) املاهر ( نتيجة ملا يقوم به من جهد ل ي�ستطيع غريه القيام به، فاإذا راأوه 

النا�ش عرفوا باأنه احل�ساد املميز يف املجموعة.
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فيجيب : بدو وطا ) اأي حذاء (. 

فيح�رشن له حذاء جديدا ) ب�سطار، وكان الرعاة ي�ستخدمون ب�ساطري اجلي�ش 

ملتناتها وقوتها ( ويلب�سه،  ثم يقوم يرق�ش رق�سة ل ت�ستمر طويال  وهن يرددن 

مرة اأخرى:

جبان راعي الغنم جبان يا راعي :

فيعود ليتمرد على مهنته،  ويقول : واهلل ما برعى الغنم ول ب�سري راعي...  

وهنا يعدن للت�ساوؤل عما ي�سايقه، وملاذا ل يريد هذه املهنة،  ومعنى عدم رعيه 

للغنم تعطيل احلياة اليومية لقطيع الأغنام الذي ي�سل اإىل خم�سمائة راأ�ش 

البيت يوما  اأن تبقى يف  اإىل املرعى، ول ميكن  بالذهاب  اإل  ! ول حياة لها  اأحيانا 

واحدا حتى لو قدمت لها الأكل واملاء. وهنا تكمن اأهمية الراعي وتكمن اأهمية 

تلبية طلباته امللحة،  فهو خط اأحمر ل ميكن جتاوزه،  وعندما يرف�ش هذه املهنة 

يف املرة الثانية،  ت�ساأله الن�سوة : 

�سو بدو 

فيجيب : بدو كرب، فيح�رشن له كربا جديدا  يلب�سه.

 وتعاد الكرة مرة اأخرى وتغني الن�ساء نف�ش الأغنية،  وينتقل اإىل مطلب اآخر، 

ويطلب هذه املرة: حطة وعقال،  وبعد ذلك يطلب عباءة... اإىل اأن تتم ك�سوته 

ك�سوة جديدة من قدمه اإىل راأ�سه،  فيعود للرق�ش فرحا،  وتغني الن�ساء : 

جبان راعي الغنم  جبان يا راعي 

فيقول : واهلل ما برعى الغنم ول ب�سري راعي. 

الن�ساء،   من جمموعة  ال�سخمة  وال�ستنكار  ال�ستفهام  تظهر عالمات  وهنا 

ويحملقن يف وجوه بع�سهن م�ستغربات بعد اأن لبيت جميع طلباته،  فيت�ساءلن 

ب�سوت واحد : �سو بدو،  فيجيب بعد تلكوؤ، وتباطوؤ وا�ستحياء : بدو عرو�ش !!! 

الراعي  هذا  من  وال�ستحياء  وال�سحك....  والده�سة  بال�ستغراب  ياأخذن  وهنا 
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اأنف�سهن اأي واحدة �ست�سبح زوجة له ومن يقوم  اجل�سور، وكاأنهن ينظرن اإىل 

باختيارها...  وهنا تبداأ العقدة باحلل.  فيزوجنه فتاة منهن يتم اختيارها وجتل�ش 

عرو�سه اجلميلة بجانبه،  حتى ير�سى وتقر عينه بها ويرا�سينه لكي يعود اإىل 

مهنته، ويغني اجلميع معا : جبان راعي الغنم جبان يا راعي 

واهلل ما برعى الغنم ول ب�سري راعي 

ويحتفلن بهذه املنا�سبة ال�سعيدة،  فيعود اإىل مهنته را�سيا مطمئنا بعد تلبة 

طلباته جميعا. 

ألعاب الفتيات
الحجلة : 

10-5 ( �سنوات تقريبا،  وتقوم هذه  وهي لعبة خا�سة بالفتيات ال�سغريات ) 

اللعبة على ر�سم م�ستطيل بطول ) 2×4 ( مرت تقريبا،  ويق�سم  امل�ستطيل 

مربعات،   اأربعة  اأو  ثالثة  اإىل  يق�سم  ق�سم  وكل  بالت�ساوي  طوليا  ق�سمني  اإىل 

وير�سم بالطب�سور اأو الفحم اأو التخطيط على اأر�ش �سلبة ) طينية ولي�ست 

�سخرية ب�رشط اأن تكون مدكوكة جيدا ؛مثل الطرق الربية يف الأر�ش الزراعية 

غري املحروثة  لتنا�سب حركة الأرجل( ثم تاأتي الفتيات بحجر  مربعة  مل�ساء 

منتظمة ال�سكل يتم اختيارها والبحث عنها ب�سكل دقيق،  ومن ثم تبداأ اإحدى 
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الفتيات برمي احلجر يف املربع الأول القريب منها وحتجل على رجل واحدة،  

وحترك احلجر بالرجل التي على الأر�ش حركات دقيقة لكي تكمل كل املربعات،  

اأو  العر�سية  املربعات  خطوط  من  خط  اأي  على  احلجر  هذه  تقع  األ  ب�رشط 

الطولية واأل تخرج خارج امل�ستطيل،  فاإذا وقعت يف اأحد الأخطاء،  خرجت من 

اللعبة  واأخذت الدور منها فتاة اأخرى،  واإذا اأكملت بنجاح، تاأخذ احلجر وترميها 

من خارج امل�ستطيل يف املربع الثاين ن وتقوم بنف�ش العمل، وهكذا ت�ستمر يف 

كل مربعات احلجلة اإىل اأن تنتهي منها جميعا ؛ هذا ب�رشط األ تخطئ اأي خطا 

الدور  باأخذ  زميلتها  وتقوم  ت�سرتيح   اأخطاأت  فاإذا  املذكورة،  اللعبة  قواعد  من 

ارتكبتها، ومن تقوم  التي  الأخطاء  الفائزة   بقلة عدد  مكانها وهكذا، وحتدد 

بهذا العمل على اأكمل وجه، فيكون  ترتيبها الأوىل من حيث املهارة ثم تليها 

الفتيات بح�سب ترتيبهن من حيث قدرتهن على  اجتياز هذه اللعبة امل�سلية،  

والتي متالأ فراغ الفتيات ال�سغريات،  وت�ساعدهن على النمو ال�سليم. 

القاالت :  

هذا  ا�ستق  اأي  من  حتديدا  ندري  ول  ال�سغريات،   بالفتيات  خا�سة  لعبة  وهي 

ال�سم ولعله يعود اإىل اإحدى اللغات ال�سامية، ومفهوم  ) القال ( تعني احلجر 

من  وتتكون  الفتيات،  لدى  م�سهورة  لعبة  وهي  قالت،  واجلمع  ال�سغري  الرنبع 

عدد من احلجارة ال�سغرية ؛ خم�ش حجرات فقط تقوم الفتيات بالبحث عنها 

بني احلجارة وعند جمرات املياه،  وي�سرتط يف هذه احلجارة اأن تكون بنف�ش احلجم،  

متنا�سقة  ب�سهولة،  بها  الإم�ساك  ميكن  وا�سحة  حواف  ذات  ال�سكل  مربعة 

الأطراف،  وجتل�ش الفتيات يف حلقة مكونة من خم�ش فتيات تقريبا،ول تزيد عن 

ذلك،وميكن اأن تلعبها اثنتان اأو ثالثة ولكن ل تزيد عن خم�سة،  واإذا زاد العدد عن 

ذلك يجل�سن متفرجات،  وقد ينق�سمن اإىل ق�سمني  اإذا  توافرت احلجارة املالئمة 

ل�رشوط اللعبة. 
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و�سط  يف  فتاة  جتل�ش  الفتيات؟   قبل  من  احلجارة  بهذه  اللعب  يتم  كيف 

املجموعة،  وترمي احلجارة على الأر�ش بطريقة فنية كي ل تبتعد احلجارة عن 

الرمي، وقد  اخلا�سة يف  اللعب لها طريقتها  بع�سها  كثريا، وكل مرحلة من 

برعت الفتيات ال�سغريات بذلك ؛ ففي البداية لو تباعدت قليال يكون اأف�سل 

كرامي  ذلك  يف  ماهرات  وهن  ب�سهولة،  التقاطها  من  تتمكن  لكي  ؛  للعب 

حجر الرند ) الزهر (،  ثم تبداأ برمي حجرة منهن يف الهواء،  وتلتقط واحدة من 

يد واحدة وبحركة �رشيعة،   ثم  اإليها  يف  الأر�ش وت�سمها  التي على  احلجارة 

تكرر العملية برمي واحدة يف الهواء للتقاط احلجرة الثانية و�سمها اإىل الأوىل 

مع احتفاظها باحلجرة الأوىل يف يدها،  وهكذا اإىل اأن تنتهي من احلجارة اخلم�ش،  

فتتجمع يف يدها دون اأي خطاأ و اإذا  ف�سلت مرة واحدة تخرج من اللعبة لتحل 

الأر�ش  على  احلجرات  ترمي  وهنا  الثانية،   اجلولة  تبداأ  ثم  اأخرى،   فتاة  حملها 

الأر�ش،   عن  اثنني  حجرين  وتلتقط  الهواء  يف  حجرا  ترمي  ثم  معينة،  بطريقة 

وتكرر العملية بنجاح  حتى تنتهي من بقية احلجارة واإذا ف�سلت يف هذه املرحلة 

تخرج من اللعبة،  ويف املرة الثالثة ترمي احلجرات على الأر�ش بعد اأن يكن قد 

جتمعن يف يدها بطريقة �سحيحة، ثم تقوم كال�سابق بقذف احلجر يف الهواء 

مرة  احلجرات  ترمي  واحدا،ثم  وتلتقط حجرا  تكرر  ثم  ثالث حجرات،   وتلتقط 
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اأخرى، وتعمل كال�سابق 

للتقاط احلجرات الأربع مرة واحدة وهنا تنتهي هذه املرحلة ،  فاإذا  متكنت من 

ذلك تكون قد اجتازت معيار النجاح ولكنه جناح جزئي حتى تتمكن من قذف 

احلجرات اخلم�ش يف الهواء ومن ثم تقلب يدها،  وت�ستقبل احلجرات اخلم�ش على 

ظهر يدها، ) وبع�سهن ل ي�سرتط يدا واحدة بل ميكن قلب اليدين معا يف هذه 

الفوز  بلغت مرحلة  قد  تكون  ذلك  فاإذا جنحت يف   ) ل�سعوبتها  املرحلة فقط 

النهائي،  وقلما ت�سل فتاة اإىل ذلك اإل من دربت تدريبا �ساقا ومتوا�سال،  وكثريا 

ما كانت الفتيات فيما بعد يبلغن هذه الدرجة من املهارة والدقة الالمتناهية 

يف هذه اللعب ال�سعبة . 

وهنا جتب الإ�سارة اإىل اأن طريقة رمي احلجارة اخلم�ش على الأر�ش تختلف يف كل 

مرحلة من هذه املراحل، فعندما تريد الفتاة اأن تلتقط حجرا واحدا ل باأ�ش يف 

تفرقها قليال، ولكنها عندما تريد اأن تلتقط حجرين اأو ثالثة اأو اأربعة ل بد اأن 

تكون احلجارة متقاربة بدرجة كبرية حتى تتمكن من التقاطها بكل �سهولة، 

الأحجار  الهواء، فتكون درجة علوه بح�سب  وكذلك احلال عند قذف احلجر يف 

التي تريد التقاطها اأي�سا، فكلما عال احلجر يعطيها فر�سة للنظر، اإىل اأ�سفل 

والتفكري وترتيب اأمرها والتمكن من جمع احلجرات املتفرقة ب�سهولة وبحركة 

يد �رشيعة جدا فكاأنها تخطفها خطفا، واإل ف�سلت يف ذلك، ومن هنا نالحظ 

املهارات املتعددة ومدى الرتكيز القوي يف هذه اللعبة الدقيقة جدا. 

نط الحبل :  

الن�ساء  متار�سها  وقد  ال�سغريات،  الفتيات  متار�سها  قدمية حديثة،   لعبة  وهي 

معروفة  وهي  البدنية،   واللياقة  الر�ساقة  لكت�ساب  البيوت  داخل  يف  اأي�سا 

تكون  وعندما  جماعيا،   اأو  واحدة  فتاة  اأي  فرديا  متار�ش  اأن  وميكن  وم�سهورة 

جمموعة من الفتيات،  مت�سك اثنتان منهن بطريف احلبل وتاأخذ الثالثة بالقفز 



468

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

تنحت  اأخطاأت  فاإذا  احلبل  رجليها  تلم�ش  اأن  اإىل  بالقفز  احلبل،وت�ستمر  فوق 

لتف�سح املجال اأمام زميلتها وهكذا يقمن باللعب واحدة تلو الأخرى. 

غني عن الذكر ما تنميه هذه اللعبة من الر�ساقة وخفة احلركة واملهارة والقوة،  

والنتباه،  واليقظة للفتاة،  ولن جتد فتاة قروية غري مم�سوقة القد  ومتنا�سقة 

يف جميع اأنحاء ج�سمها وا�ستقامتها،  بحيث لو مار�ست كل اأنواع الريا�سة لن 

ت�سل اإىل هذا امل�ستوى الرائع من الكمال واجلمال،  والتنا�سق والقوة. 

وقد طورت هذه اللعبة حديثا واأ�سبحت باأ�سكال بهلوانية يعجز عنها الو�سف،  

اإىل  جذورها  متتد  مثرية  بعرو�ش  والالعبني  الالعبات  وتقوم  ال�سريك  يف  ومتار�ش 

العهد القدمي،  وهكذا �ساأن كل علم من العلوم اأو فن من الفنون.

الشبر يا شبارة  : 

وهي ت�سبه اللعبة ال�سابقة ولكنها تختلف عنها بعدم وجود حبل، وتتكون 

هذه اللعبة من جمموعة من الفتيات ال�سغريات،  جتل�ش فتاتان مقابل بع�سهن 

وميددن اأرجلهن حتى تتالم�سا،  وت�سع اأيديهن فوق ركبهن،  على  اأ�سكال متعددة  

كاأن ت�سعهما م�سمومتني يف البداية، وثم تفتح يدا واحد)�سرب ( وت�سم الأخرى 

اأن ت�سل اأخريا اإىل و�سع يديها الثنتني مفتوحتني فوق بع�سهما )  فوقها اإىل 

اأي �سربين ( وهذه اأعلى مرحلة للقفز وتاأخذ الفتيات الأخريات بالقفز بح�سب 

اإحداهن  اأ�سابت  واإذا  ركبهن،   فوق  املو�سوعة  الفتيات  اأيدي  عن  املراحل،  تلك 

وهي تقفز يد اإحدى اجلال�ستني،  جتل�ش مكانها، وتقوم الفتاة الأخرى لأخذ دورها 
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يف اللعب والقفز،  وتاأخذ الفتاتان اجلال�ستان برفع م�ستوى القفز عن طريق رفع 

�سرب اليد وهكذا اإىل اأن ت�سع �سربين فوق بع�سهما كما اأ�سلفنا وهذا اأق�سى 

ارتفاع م�سموح به يف اللعبة،  حيث تلب�ش الفتيات القرويات املالب�ش الطويلة 

الفتاة  فتتعود  يلعنب  وهن  ال�ساقني  عن  يك�سفن  ول  القدمني،   تغطي  التي 

املحافظة على عدم انك�ساف ج�سمها بحركتها الر�سيقة ولذا يكرث وقوعهن 

الفتيات  وتظل  ارتفاعه.   قلة  على  اجلال�سة  الفتاة  �سرب  ويالم�سن  اخلطاأ  يف 

اإىل  وهكذا  مكانها  جتل�ش  اجلال�سات  اإحدى  يد  اإحداهن  اأ�سابت  وكلما  يقفزن 

تتم اللعبة،  ولذا �سميت ال�سرب يا �سبارة ن�سبة اإىل �سرب اليد،  وال�سبارة هي 

الأر�ش وت�سع �سربيها فوق  اجلال�سة على  الفتاة  بال�سرب وهي هنا  التي تقي�ش 

بع�سهما.. 

وهي لعبة م�سلية وخفيفة ومنا�سبة للفتيات ويقابلها عند الفتيان) القفز 

عن الظهر ( ،  حيث ل ي�ستطعن القفز مثل الأولد،  وحر�سا على طبيعتهن 

الأنثوية اخلا�سة ؛  وحر�سا على النك�ساف اأمام الآخرين من الذكور،  اأو الوقوع 

ع�سالت  وتقوي  املطلوبة  الر�ساقة  اللعبة  هذه  لديهن  وتنمي  الأر�ش...   على 

الأرجل،  ومتنح الفتاة اللياقة البدنية،  وهي جمهدة اأي�سا نتيجة �رشعة الفتيات 

يف اأثناء القفز والرك�ش. 

عريس وعروسة : 

وهي لعبة خا�سة بالفتيات ال�سغريات اأي�سا  )6-3  ( �سنوات تقريبا،  وهي تعرب 

عن ناحية اجتماعية ومنا�سبة حمببة لالأطفال، ومن م�ستلزماتها الرئي�سة اأن 

امل�ستعملة  املالب�ش  الأمهات ب�سناعتها من بقية  ( تقوم  ) دمية  يوؤتى بلعبة 

وغري ال�ساحلة لال�ستعمال ؛ بحيث يتم ح�سوها يف �سكل يتم ت�سميمه على 

هيئة عرو�ش ويقمن بعمل راأ�ش لها واأرجل واأيدي  ويزينها باخلياطة املزرك�سة 

يف مكان الفم والعينني والأنف ومن ثم ياأتني ببع�ش ال�سعر من امراأة متربعة 
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تق�ش خ�سالت من �سعرها الطويل وخا�سة اأم الفتاة التي تعمل لها اللعبة، 

ويف  القما�ش،   من  بقطعة  عليه  وتخيط  مرتب  ب�سكل  راأ�سها  على  وت�سعه 

اأحيان كثرية يتم عمل ال�سعر من خيوط احلرير ال�سوداء،اأو ال�سفراء اأو احلمراء 

وهذه اأكرث ا�ستعمال واأكرث بقاء  من الأوىل ومن ثم يقمن بخياطة ثوب جميل 

كنموذج  ال�سغريات  الفتيات  وت�ستخدمها  لها،   ثوب  من  اأكرث  ورمبا  للعرو�ش 

للعرو�سة ويغنني لها الأغاين اجلميلة ويداعبنها وي�ستمتعن بها،  ويقمن اأحيانا 

بو�سعها يف مكان عال،  كاأنها عرو�ش حقيقية ويقمن بخدمتها ويغنني اأغاين 

حتملها  فدائما  اللعبة  بهذه  الفتاة  تعلق  ي�ستد  وقد  لها،   الكبريات  الن�ساء 

معها اأينما ذهبت،  وجتل�سها بجانبها وتنيمها عندها يف الفرا�ش. 

ويف بع�ش الأحيان يقمن بتزيني فتاة حقيقية ويلب�سنها مالب�ش عرو�سة جميلة 

من خري ما عندهن ويقمن بتزيينها وتن�سيق مالب�سها ومت�سيط �سعرها وو�سع 

اأحمر ال�سفاه على �سفتيها وخديها ويعاملنها كعرو�ش حقيقية / وقد يوؤتى 

الرجال  مالب�ش  ويلب�سنه  الفتيات  لإحدى  اأخ  ثالث   اأو  �سنتني  �سغري  بطفل 

ويجل�سنه بجانبها ويقمن بالحتفال كاأنهن يف عر�ش حقيقي،  ويقلدن الكبار 

يف كل �سيء. 

شايب شب : 

لعبة خا�سة بالفتيات ال�سغريات، حيث جتل�ش جمموعة من الفتيات ال�سغريات 

اللعبة يف  املرعى،  وقد متار�ش هذه   اأو قريبا من  بيوتهن  الربيع قرب  يف ف�سل 

الف�سل،  هذا  يف  الطبيعية  والورود  والأع�ساب  النباتات  تكرث  حيث  مكان،  اأي 

فتجل�ش الفتيات على الع�سب الأخ�رش، ويلتقطن جمموعة من اأزهار الأقحوان 

) نبتة  برية م�سهورة، تنبت بكرثة يف الربيع ومتواجدة يف كل مكان زهرها يتميز 

بي�ساء  وريقات  به   وحتيط  الناظرين  ي�رش  فاقع  اأ�سفر  فو�سطه  اجلميل  بلونه 

منتظمة ال�سكل ومرتا�سة فتزيد من جمال املنظر وروعته (.
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الأزهار  من  جمموعة  الفتيات  تلتقط 

اللعبة  هذه  وتلعب  بها،  للعب  ويجل�سن 

ثنائي؛   فتم�سك كل  اأو ب�سكل  اإما  فرادى 

وتبداأ  اجلميلة،  الزهرات  بزهرة من هذه  فتاة 

اأو  اخلطاأ  من  خوفا  يرقبنها  وهن  باللعب 

وتبداأ  الفتاة،  لهذه  املرتقب  وامل�سري  احلقيقية  النتيجة  يعرفن  لكي  اخلربطة 

الفتاة التي مت�سك بالزهرة بنزع الأوراق البي�ساء املحيطة باللون الأ�سفر واحدة 

: �سايب، �سب... مع نزع ورقة مع كل  واحدة بتتابع وانتظام وهي تكرر لفظة 

كلمة، فتذكر اأول كلمة �سايب، ثم  كلمة �سب حتى تنتهي من نزع الوريقات 

 ) كلمة)�سايب  ن�سيبها  كان  فاإذا  وريقة  اآخر  عند  النتيجة  وتظهر  جميعها 

فاإنها �ستتزوج ) �سايب ( واإن كان ن�سيبها كلمة )�سب( فاإنها �ستتزوج �سابا، 

وهكذا ت�ستمر اللعبة مع كل فتاة وحدها حتى تنتهي كل الفتيات من اللعب، 

وتعرف كل فتاة ن�سيبها..

اأما طريقة اللعب بها على �سكل ثنائي، فتجل�ش كل فتاتني متقابلتني، وتبداأ 

الأخرى  وتقول  الأوىل،  الورقة  نزع  ( عند  �سايب   ( وقول كلمة  باللعب  اإحداهن 

)�سب ( عند نزع الورقة التي تليها، وهكذا حتى تنتهي الوريقات، وتكون اآخر 

تنتهي  وبهذا  لها،  املخ�س�سة  الكلمة  تذكر  التي  الفتاة  ن�سيب  من  وريقة 

اللعبة، وتعرف كل منهما ن�سيبها.

ظل لخريف وأمه ) الراعي والغنم ( : 

وقد  اأي�سا،   ال�سغريات  الفتيات  اللعبة  ويلعب هذه  ت�سغري خروف،   واخلريف 

يلعبها الفتيان،  ومتثل اإحدى الفتيات ذئبا،  وجتل�ش يف زاوية من مكان اللعب،  

ومتثل جمموعة من الفتيات الراعي والغنم،  حيث تقف اإحدى الفتيات يف اأول 

ال�سف  ومتثل الراعي، وت�سطف بقية الفتيات خلفها ومي�سكن باأثواب بع�سهن 
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كاأنهن قطار) وميثلن الأغنام واآخر واحدة فيهن الذنب اأي الغنمة الأخرية وغالبا 

هي اأ�سعف الأغنام ولذا تظل متاأخرة عنهن ومن �سم فهي عر�سة للذئاب  (،  

فتخاطب الرئي�سة وهي  التي متثل الراعي الذئب قائلة : علي�ش بتبح�ش ياذيب؟ 

وبي�ش.)  : �سمر  ؟ فيجيب  بي�ش  ول  : �سمر  : على غنماتي. فت�ساأله  فيجيبها 

اأي بيا�ش وهي الأغنام،  و�سمار وهي املاعز ( وبعد ذلك وبحركة مفاجئة يقوم 

بالرك�ش وراء الفتيات حتى يتمكن من الإم�ساك بالفتاة الأخرية التي ت�سكل 

الذنب يف هذه اللعبة،  وعندما مي�سكها جتل�ش جانبا،  وهكذا تعاد الكرة من 

جديد،  فيقوم ومي�سك الثانية وهي التي تكون يف اآخر ال�سف  طبعا،  وهكذا اإىل 

اأن تظل غنمة واحدة مع الراعي،  وهنا ي�سعب عليه الإم�ساك بها حيث حتتمي 

بالراعي، ول يوجد غريها ليدافع عنه  : فيغني الذئب :

 ظل خلريف واأمه.

فتجيبه) الراعي ( : 

تخ�سى يا نذل عنه.

فاإما  اللعبة،   تنتهي  اأن  اإىل  بينهما  ورخي  و�سد  عنيفة  مطاردة  ويف  وهكذا 

مي�سكها واإما يعجز عن ذلك بح�سب مهارة الراعي،  وغالبا ما تتم امل�ساحلة 

بينهما ل غالب ول مغلوب اإذا �سعرا بالتعب والإرهاق وعدم متكن اأحدهما من 

هذه  وتعتمد  واملداورة،   واملراوغة  الرك�ش  و�رشعة  القوة  يف  لتكافوؤهما  الآخر 

متاما  بها  ملت�سق  فيظل  واأمه   اخلريف  حركات  بني  الن�سجام  على  املطاردة 

انت�سارا  انت�سارها ميثل  اإن  ؛ حيث  تنت�رش  الدفاع عنه،وغالبا ما  وت�ستميت يف 

بدور  يقوم  الذي  الراعي  كقوة  قوية  اختيارها  فيتم  ال�رش،   على  اخلري  لقوى 

احلماية ومينع اأي اعتداء من الذئاب على غنمه ويتكفل بحرا�ستهن واملحافظة 
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عليهن،  وهذه اللعبة متثل اأكرث من بعد اجتماعي فهي متثل م�سوؤولية الراعي 

اإل �سورة مكافئة للمجتمع ف�سواء  الب�سيطة  ال�سورة  عن رعيته،  وما هذه 

اأكان الراعي اأبا اأو زوجا اأو اأخا اأو رئي�ش 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 الجتماعي..
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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 charac-

ter 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 per-

sons, the games subject and their costs and their execution mea-

sures 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 attained- 

reached- to a group of the educational strategies its more impor-

tant 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 gen-

eral recommendations and the academic for the 

completion of scientific studies holding in this field .



478

موؤمتر الفن والرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث                                “واقع وحتديات”

الخالصة

�سعت الدرا�سة اإىل تو�سيح الدللة الرتبوية لالألعاب ال�سعبية الفلكلورية يف 

فل�سطني وذلك للعمل على اإحياء هذا اجلانب الهام من تراثنا ال�سعبي والعمل 

على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ش لها الطفل يف ممار�ساته اليومية وتقدمي 

معلومات تخدم اأ�سحاب القرار يف اتخاذ خطوات ايجابية يف ر�سم ال�سيا�سة 

الطفل  ل�سخ�سية  التكيف  لتحقيق  امل�ستقبلية  اخلطط  وتنفيذ  العامة 

وتلبية احتياجاته �سمن الواقع الذي يعي�ش فيه.

حاولت الدرا�سة الإجابة على الأ�سئلة التالية:

ما الألعاب ال�سعبية ال�سائدة والتي متار�ش يف الواقع ال�سعبي؟. 1

ما الدللة الرتبوية لكل لعبة �سعبية؟. 2

ما ال�سرتاتيجيات الرتبوية امل�ستقاة من الألعاب ال�سعبية؟. 3

ال�سعبية وممار�ستها  الألعاب  امليداين لر�سد  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت 

الألعاب  ملالحظة  حمددة  جوانب  واعتمدت   ، حلم  وبيت  اخلليل  منطقتي  يف 

ال�سعبية من حيث جن�ش اللعبة وهدفها ومكان ممار�ستها و�سخو�ش اللعبة 

ومواد اللعبة وتكاليفها واإجراءات تنفيذها والظروف البيئية املحيطة

�سعبية  لعبة  لكل  الرتبوية  للدللة  التحليلي  املنهج  الباحث  اعتمد  كما 

الن�رشات  اإىل  وبالرجوع  متار�ش  التي  لالألعاب  املق�سودة  املالحظة  با�ستخدام 

والكتب والدوريات واأر�سيف مراكز الرتاث ال�سعبي.

مت حتليل كل لعبة �سعبية وبيان فائدتها وقيمتها الرتبوية وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

جمموعة من ال�سرتاتيجيات الرتبوية اأهمها الإ�سرتاتيجية النف�سية والرتبوية 

والتعليمية والإدراكية وا�سرتاتيجيات النتماء وال�سداقة واملنفعة والنقي�ش.
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والبحثية  العامة  والتو�سيات  املقرتحات  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 

والأكادميية ل�ستكمال اإجراء درا�سات علمية يف هذا املجال.

الفصل األول:اإلطار العام للبحث
المقدمة 

  يعترب اللعب عمليات دينامية تعرب عن حاجات الفرد اإىل ال�ستمتاع وال�رشور 

بدافع الن�ساط التلقائي للرتويح والرتفيه عن النف�ش واللعب و�سيلة لك�سف 

الذات وتنمية املواهب عند الأ�سخا�ش ، وميهد �سبل بناء الذات املتكاملة يف ظل 

الظروف التي تزداد تعقيدا وتزداد معها تكييفا .

القيمة  اأدرك  والذي  اأفالطون  يد  على  اللعب  لتف�سري  الأوىل  املحاولت  كانت 

العملية للعب ، كما راأى اأر�سطو �رشورة ت�سجيع الأطفال على اللعب بالأ�سياء 

فروبل  نادى  كما  املهم.  هو  اللعب  اأن  �سك�سبري  ويرى  ي�ستعملونها  التي 

وبي�ستالوزي ورو�سو باإدخال اللعب يف اهتمامات الطفل الطبيعية ومراحل منوه 

.

فكانت هناك حماولت عديدة لتف�سري اللعب فمن وجهة نظر لزارو�ش اأن اللعب 

ال�سرتخاء  نظرية  �ساحب  وهو   ، والرتفيه  الن�ساط  لتجديد  و�سيلة  ي�ستخدم 

العام لقوى الفرد املجهد من اأع�ساب متوترة وع�سالت مت�سنجة .

كما ف�رش هربرت �سبن�رش اللعب على اأ�سا�ش الطاقة الزائدة ، واعترب اأن اللعب 

واألعاب  م�ساحات  من  الكثري  لإن�ساء  فكرته  ا�ستخدمت  حني  الفن  اأ�سل 

وحجريات ريا�سية وبدنية .

وف�رش �ستانلي هول اللعب على اأ�سا�ش مراحل تطور الب�رشية ، تدعى نظريته 

بالنظرية التلخي�سية التي تعتمد يف الأ�سا�ش على نظرية داروين يف الن�سوء 
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والرتقاء وكانت هناك حماولت لتف�سري اللعب على اأ�سا�ش الغزيرة اأو بو�سف 

اللعب كحالة تقرتن بال�سحك واملدح ، على اعتبار اأن ال�سحك مبثابة دللة على 

اللعب .

وهناك تف�سريات حديثة للعب من وجهة نظر مدار�ش علم النف�ش احلديثة فريى 

عن  الناجمة  والنفعالت  التوتر  لتخفيف  تنفي�سية  وظيفة  اللعب  اأن  فرويد 

ال�رشاع ما بني اأمنيات اأو طموحات ال�سخ�ش والظروف املحيطة به ، في�ساعد 

على تفريغ الرغبات املكتوبة والنزعات العدوانية .

واأما علماء املدر�سة ال�سلوكية فقد ف�رشوا اللعب على اأ�سا�ش الرتباط والقرتان 

ما بني املثريات وال�ستجابات ودعمها وتعزيزها .

التمثيل   ( التكييف  عمليتي  اأ�سا�ش  على  اللعب  ف�رش  فقد  بياجية  اأما 

وال�ستيعاب “ املواءمة “ ( ويعزز التطور يف اللعب اإىل الن�ساط امل�ستمر ما بني 

عمليتي التكييف ويعترب اللعب اأ�سا�ش النمو العقلي وتطوره. 

اأهمية اللعب 

للعب اأهمية تربوية ، واجتماعية ، وعقلية ، ونف�سية ، وعالجية اإذ يف�سح . 1

املجال لل�سخ�ش للتعلم وحتقيق القدرات ، وي�ساعد يف منو الكالم والتفكري 

والتمركز حول  الأنانية  والتخل�ش من   ، وتنمية اخل�سال احلميدة  والتخيل 

الذات فينمي اللعب حب ال�ستطالع والفاعلية والتعلم من اخلربة والروح 

اجلماعية.

 يزود اللعب الفرد بانطباعات جديدة من خالل اإحداث التفاعل مع عنا�رش . 2

قواعد  لتنمية  جمال  اللعب  ويف  واملفاهيم  الأ�سياء  معاين  واإدراك  البيئة 

واللعب   ، ماألوفة  غري  ملواقف  التعر�ش  حالت  يف  حتى  والنظام  ال�سلوك 

ينمي القدرة على ترفيه النف�ش وت�سليته يف ق�ساء وقت الفراغ .

الع�سالت . 3 فيقوي  املمار�سة  خالل  من  اجل�سمية  النواحي  اللعب  ينمي   
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وين�سط الدورة الدموية فيوؤدي اإىل تعلم مهارات حركية جديدة .

 ي�ساعد اللعب على التخفيف من ال�سغوط والتوترات ال�سلبية والإحباط . 4

وال�رشاعات ويقلل من حدة املخاوف يف حياة الأطفال وي�ساعد على تفريغ 

اللبابيدي -  البتكار )عفاف  العدوانية وينمي  والنزعات  املكبوتة  الرغبات 

�سيكلوجية اللعب ، �ش 27 – 47( .

 ينمي اللعب الإح�سا�ش اجلمايل وامل�ساهمة يف حتقيق الذات من خالل مدى . 5

اإظهار وعر�ش التقدم الريا�سي يف رفع م�ستوى الريا�سة وانعكا�سها على 

الدولة ) د. عطيات حممد خطاب - التمرينات للبنات ، �ش276 278-( . 

 كما اأنه للعب اأهداف تعليمية تتمثل يف رغبات ال�سعب يف تعليم اأبنائه.. 6

كل هذه العوامل جمتمعة دفعتني اإىل القيام بهذا البحث وجتميعها يف 

الظروف  والندثار يف ظل  الطم�ش  تتعر�ش لعمليات  لالألعاب  كتاب خا�ش 

 - والتاري  الكمبيوتر  األعاب  يف  خا�سة   - التكنولوجي  والتقدم  ال�سائدة 

التي  املرجوة  الأهداف  وحتقق  الفر�ش  تهيئ  ال�سعبية  الألعاب  باأن  علما 

حتققها الألعاب التكنولوجية .

اإن الألعاب ال�سعبية ل حتتاج اإىل اإمكانات مادية واأدوات خا�سة ، وميار�سها اأكرب 

النواحي  وتتعدى فائدتها   ، العمرية  املراحل  وتتنا�سب وجميع  النا�ش  عدد من 

اختيار  يف  البتكار  فن  وتظهر   ، والنف�سية  واخللقية  والجتماعية  العقلية 

احلركات والأدوات امل�ستخدمة ، يف حال عدم توفر الإمكانات املادية .

الألعاب ال�سعبية تكر�ش الرتاث الفل�سطيني ، وتعرب عن عادته وتقاليده بعفوية 

اإذ تعرب عن الرغبات والتطلعات ، يف ظل ال�رشاع مع الظروف ال�سائدة ، حيث مت 

جتيري الكثري من الألعاب ال�سعبية ، لتتنا�سب ومعطيات النتفا�سة .

جمتمع  حتديد  مت   ، الألعاب  عن  كتب  وما   ، الرتبوي  الأدب  مراجعة  خالل  ومن 
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الدرا�سة 

طريقة  يف  ل�ستخدامها  خا�سة  فقرات  �سممت  حيث   ،  ) اخلليل  منطقة   (

املالحظة امل�سبوطة ، يف حال ممار�سة اللعبة ، ويف املقابلة يف حال عدم ممار�ستها .

ثم ق�سمت الألعاب ح�سب النمط اجلن�سي :-

العاب الذكور ، األعاب الإناث ، الألعاب املختلطة ح�سب �سيوع اللعبة يف املنطقة 

التي متار�ش فيها ، فقد ي�سرتك الذكور والإناث يف لعبة واحدة يف املراحل املبكرة 

من العمر ، ولكن تغيري الظروف يف مراحل الطفولة املتاأخرة واملراهقة ، توؤدي 

اإىل تقبل التنميط اجلن�سي “ اإذ مييل الذكور اإىل العاب القوة واملهارة وال�سجاعة 

، والتي تتطلب زيادة بذل اجلهد ، اأما الإناث فيملن اإىل العاب الر�ساقة واملرونة 

والإيقاع )حممد ح�سن عالوي - مو�سوعة الألعاب الريا�سية �ش 42( .

 ، ، التي رتبت يف جمع املعلومات  ثم و�سفت الألعاب ال�سعبية على الفقرات 

على 

النحو التايل :-

اأ�سم اللعبة ، جن�ش اللعبة ، هدفها ، املكان ، الزمان ، الأ�سخا�ش ، املواد ، كيفية 

تعلمها ، اإجراءات تنفيذها .

بعد عملية الو�سف ، مت بيان وحتليل القيمة من كل لعبة واملخاطر ، التي تنتج 

عنها يف حماولة ملمار�ستها اأو جتنبها اأو للتخفيف من حدتها .

مشكلة البحث:

اكت�سب الباحث من احلياة الجتماعية التي عا�سها ومن خالل تدري�سه مل�ساق 

�سيكلوجية اللعب ومعاي�سة جو الريف وم�ساهدته لالألعاب ال�سعبية عالقات 

وثيقة الأمر الذي مهد ال�سبيل ملتابعة الألعاب ال�سعبية ور�سد مالحظات كان 

يح�ش بها اأو ي�سجلها .
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 اأمام هذا الو�سع ، وجد اأن هناك حاجة ما�سة لدرا�سة هذا النمط من الرتاث 

ال�سعبي وعليه ميكن الإ�سارة اإىل ما يلي :

ال�سعبية يف  ظل ع�رش  الألعاب  ممار�سة  فعالية  وا�سحا حول  ت�ساوؤل  *هناك 

العوملة.

احلكومية  الدوائر  يف  القرار  �سناعة  على  القائمني  اأن  ي�سود  �سعور  *هناك 

الر�سمية ل تعطي الألعاب ال�سعبية الهتمام الكايف.

والأتاري  الفلربز  العاب  مبمار�سة  يتعلق  فيما  الأطفال  من  العديد  *تذمر 

والكمبيوتر.

حدود البحث:

يحدد البحث واإمكانية تعميم نتائجه يف �سوء املحددات التالية:

• احلدود املو�سوعية:ويت�سمن ممار�سة الألعاب ال�سعبية واإجراءاتها.	

• احلدود الب�رشية:يطبق البحث على فئة الأطفال من عمر 15-6 �سنة.	

• احلدود الزمنية:مت جمع الألعاب ال�سعبية من 2010-1998م.	

• احلدود املكانية:يطبق البحث يف منطقتي اخلليل وبيت حلم.	

أهداف البحث:

الألعاب . 1 وهو  الفل�سطيني  الرتاث  من  مهم  جانب  اإحياء  على  العمل 

ال�سعبية لتنميتها واملحافظة عليها.

اإليها الطفل والناجتة عن . 2 العمل على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ش 

ممار�سة العاب دخيلة 

اأ�سحاب القرار يف اتخاذ خطوات ايجابية يف ر�سم . 3 تقدمي معلومات تخدم 

ال�سعبية  الألعاب  باإظهار  امل�ستقبلية  واخلطط  الريا�سية  ال�سا�سة 

ون�رشها عامليا مبا ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق واإيجاد ال�سخ�سية 
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الفل�سطينية املوؤمنة باأهدافها.

العمل على الرتقاء باملرحلة القادمة اإىل م�ستوى التحدي املطلوب للو�سول . 4

اإىل جمتمع قادر على تلبية احتياجاته بال�ستفادة من مواده الأولية يف اإحياء 

اللعاب ال�سعبية.

اأهمية البحث:  

فل�سطني . 1 يف  والنادرة  القليلة  والبحوث  الدرا�سات  من  البحث  هذا  يعترب 

التي تتناول هذا املو�سوع.

يرجى اأن يعطي هذا البحث اإ�سافة علمية اإىل املكتبة املحلية والتي هي . 2

بحاجة اإىل مثل هذا النوع من الدرا�سات.

ا�ستفادة املعنيني و�سناع القرار من هذا البحث وتطبيقاته. 3

هذه العوامل جمتمعة تعطي اأهمية للبحث.

مصطلحات البحث:

اللعب:  يعترب اللعب عمليات دينامية تعرب عن حاجات الفرد اإىل ال�ستمتاع وال�رشور 

بدافع الن�ساط التلقائي للرتويح والرتفيه عن النف�ش واللعب و�سيلة لك�سف 

الذات وتنمية املواهب عند الأ�سخا�ش ، وميهد �سبل بناء الذات املتكاملة يف ظل 

الظروف التي تزداد تعقيدا وتزداد معها تكييفا .

منهج البحث وإجراءاته:

تتبع الدرا�سة املنهج الو�سفي والتحليلي الذي ي�سري وفق اخلطوات التالية:

اجلانب الو�سفي لواقع الألعاب ال�سعبية يف منطقتي اخلليل وبيت حلم.. 1

اجلانب التحليلي للدللة الرتبوية لكل لعبة �سعبية.. 2
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التو�سل اإىل ا�سرتاتيجيات واإجراءات لتفعيل اإحياء الألعاب ال�سعبية.. 3

أدوات البحث:

اأو   ن�ساهده  ما  حول  اخلربات  لتجميع  وذلك  املبا�رشة،  املق�سودة  املالحظة 

ن�سمع عنه اأو معاي�سة  الظاهرة وذلك للتعرف على واقع الألعاب ال�سعبية 

التي كنا منار�سها ونحن فتية �سغار اأو ميار�سها اأولدنا الآن.

مصادر البحث:

الر�سائل العلمية والبحوث املتوفرة.. 1

الندوات وور�ش العمل املتعلقة باملو�سوع.. 2

�سبكة الإنرتنت.. 3

الكتب والدوريات واملراجع  املتخ�س�سة.. 4

اأر�سيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية اإنعا�ش الأ�رشة يف البرية.. 5

اأر�سيف ومكتبة مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�سعبي يف �سعري.. 6

امل�ساهدات العينية.. 7

خطة البحث:

1 . ، البحث  اأهمية   ، البحث  ، م�سكلة  املقدمة  ي�سمل  الذي  العام  الإطار 

اأهدافه ، حدوده . م�سادره واأدواته ، وم�سطلحاته. 

الدرا�سات ال�سابقة والأدب الرتبوي . . 2

اإجراءات الدرا�سة-العينة واملجتمع والأداة. . 3

عر�ش النتائج وحتليلها.. 4

مناق�سة النتائج والتو�سيات.. 5

قائمة املراجع وامل�سادر.. 6

قائمة املالحق. 7
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�سور الألعاب. 8

األدب التربوي والدراسات السابقة
دراسة نمر محمد نمر 1994م

تعر�ش الباحث على ذكر ع�رش العاب �سعبية وهي لعبة احلميلة، املعمية، القرد 

املربوط، الفازة، الزقح والنقح، ذبحنا العنز، الطابة ، من فرخة الزقطة.

القرى  يف  �سعبية  العاب  ت�سبه  فهي  الألعاب  هذه  م�سميات  اختلفت  واإن 

والبلدات الفل�سطينية ، فلعبة احلميلة هي لعبة �سفت القمر ، ولعبة املعمية 

هي لعبة الغمي�سة.

بتاريخ   20 ، العدد  الرتاث واملجتمع  درا�سة منر حممد منر من�سورة يف جملة   ”*

ت�رشين اأول 1989م، �سفحة 93-98.”

دراسة عبد العزيز أبو هدبا1994م

تعر�ش الباحث للعبة ال�سيجة-النكدة- بالغعتماد على ذاكرته ال�سخ�سية 

اإىل  ال�سيجة حتتاج  ولعبة   ، التخطيط  ال�سطرجن، من حيث  بلعبة  ومقارنتها 

املرتبة  القطع  من حتريك  تبدا  ال�سطرجن  لعبة  ولكن   ، البداية  من  التخطيط 

اأ�سال يف مواقعها والأماكن املخ�س�سة لها ، وال�سيجة تق�سم اإىل عدة اأنواع 

منها ال�سيجة الثالثية ،وال�سيجة اخلما�سية ، وال�سيجة ال�سبعاوية.

 23 العدد  واملجتمع  الرتاث  جملة  يف  من�سورة  هدبا  اأبو  العزيز  عبد  *”درا�سة 

بتاريخ كانون الثاين 1994م، �سفحة 26-29 “.

دراسة إدريس جرادات 1995م

الفلكلورية  ال�سعبية  الألعاب  بعنوان  كتاب  جرادات يف  اإدري�ش  درا�سة  �سدرت 

الكتاب  ت�سمن  حيث  1995م  �سنة  اخلليل  يف  الوطن  مركز  عن  فل�سطني  يف 

67 لعبة �سعبية، واعتمد الباحث يف  58 لعبة �سعبية ، ويف الطبعة الثانية 
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درا�سته على املالحظة املق�سودة واملقابلة بذكر ا�سم اللعبة وجن�سها وهدفها 

تنفيذها  واإجراءات  اللعبة وكيفية تعلمها  وال�سخو�ش ومواد  والزمان  واملكان 

وحتليل الفائدة والقيمة الرتبوية و�سلبيات اللعبة لتجنبها كاإجراء وقائي.

*”كتاب الألعاب ال�سعبية الفلكلورية يف فل�سطني، �سدر عن مركز الوطن يف 

اخلليل 1999مويقع الكتاب يف 157 �سفحة من القطع املتو�سط.”

دراسة محمود مصلح 1996م

اعتمد الباحث حممود م�سلح على ذاكرته وذاكرة بع�ش الأ�سدقاء واجتهاده 

ال�سخ�سي يف درا�سة الألعاب ال�سعبية، و�سملت درا�سته ثالثة اأق�سام، تعر�ش 

الق�سم  ، ويف  والجتماعية  الفردية  ووظائفه  اللعب  لأهمية  الأول  الق�سم  يف 

الثاين عن قيادة اللعب قي الريف واأمناط القيادة وكيفية تنميتها ، ويف الق�سم 

الثالث عن الألعاب الريفية ال�سعبية من حيث مميزاتها وتق�سيمها اإىل العاب 

�سفت،  العاب  على  درا�سته  يف  ،وركز  وجماعية  ومناف�سة  وب�سيطة  هادئة 

ال�سيجة، املنقلة، املجنونة، ال�سينية، احلاكم واجلالد والقالت.

*”درا�سة حممود م�سلح من�سورة يف جملة الرتاث واملجتمع ، العدد 27 بتاريخ 

كانون الثاين 1996م �سفحة 81-106 “.

دراسة عبد اللطيف البرغوثي 1987، 1992،1998م

�سدر قامو�ش العربي ال�سعبي الفل�سطيني للدكتور عبد اللطيف الربغوثي يف 

ثالثة اأجزاء ت�سمن مناذج من اللعاب ال�سعبية الفلكلورية يف فل�سطني وو�سف 

كل لعبة من حيث ا�سمها وكيفية ممار�ستها. 

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة
اأولته  التي  للدرا�سة  النظري  والإطار  ال�سابقة  الدرا�سات  من  ا�ستخال�سا 

من  جمموعة  اإىل  البحث  تو�سل  فقد   ، وا�سعا  حقال  يعترب  والذي   ، الهتمام 
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املوؤ�رشات التالية:

• لالأطفال 	 اليومي  بال�سلوك  ترتبط  وممار�ستها  ال�سعبية  اللعاب  اأن 

وم�ساكلهم.

• اللعب ال�سعبي نظام له قواعده و�سوابطه .	

• يرتبط بالقدرة على القيادة وفن املهارة والت�سال .	

• �سيادة روح الت�سامح ي�ساعد على خلق اأجواء عمل ايجابية ت�ساعد حتقيق 	

ال�ستقرار والأمان .

• والولء 	 املعنوية  الروح  يعزز  القرار  بدوره وم�ساركته يف �سنع  الفرد  اإ�سعار 

والثقة والأمان .

إجراءات الدراسة
وصف الدراسة

 . منهج البحث وإجراءاته 

املنهجية  الذي ي�سري وفق اخلطوات  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  تتبع 

التالية :- 

اجلانب الو�سفي . لواقع العاب ال�سعبية يف منطقتي اخلليل وبيت حلم. . 1

اجلانب التحليلي . للقيمة والدللة الرتبوية لالألعاب ال�سعبية . . 2

التو�سل اإىل اإجراءات وا�سرتاتيجيات لإحياء اللعاب ال�سعبية.. 3

مجتمع الدراسة

يف  ال�سعبية  اللعاب  ميار�سون  الذين  الأطفال  فئات  الدرا�سة  جمتمع  �سمل 

منطقتي اخلليل وبيت حلم.

عينة الدراسة:

اللعاب  مار�ست  عمل  وفرقة  جمموعة   60 الدرا�سة  عينة  اأفراد  جمموع  بلغ 
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ال�سعبية الفلكلورية.

أدوات الدراسة

يف  لفائدتها  نظرا  امليدانية  للدرا�سة  اأداة  املق�سودة  املالحظة  الباحث  اعتمد 

تزويد البحث مبعلومات من �ساأنها حتقيق اأهدافه.

جوانب المالحظة

اعتمد الباحث جوانب حمددة ملالحظة اللعاب ال�سعبية وممار�ستها من حيث:

جن�ش اللعبة.. 1

هدف اللعبة.. 2

مكان ممار�سة اللعبة.. 3

زمان ممار�ستها-الوقت-.. 4

�سخو�ش اللعبة.. 5

مواد اللعبة وكيفية احل�سول عليها.. 6

اإجراءات تنفيذها.. 7

الظروف البيئية املحيطة.. 8

الشعبية  األلعاب  من  لمجموعة  وتحليلها  النتائج  عرض 
الفلكلورية في فلسطين

متثلت نتائج املالحظة املق�سودة لالألعاب ال�سعبية مبا يلي:

1. الفائدة والقيمة الرتبوية  للعبة اقعد وقف:- )انظر ملحق رقم1 (

• الر�ساقة 	 ومهارات  حركية  مهارات  واكت�ساب   ، الدموية  الدورة  تن�سيط 

واللياقة.

• تفريغ الرغبات املكبوتة ، والتوترات النف�سية ، والحباطات املتنوعة .	
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• ت�ساعد على منو الذاكرة ، و�رشعة اخلاطرة من خالل التمييز والنتباه يف الأداء 	

، و�سبط احلركة مع التوجيه .

• التخل�ش من الأنانية والتمركز حول الذات .	

• اللتزام بالقواعد والقوانني ، اللتزام بها ومعرفة اأهميتها	

• تكوين عالقات اجتماعية جديدة.	

2. الفائدة والقيمة الرتبوية للعبة اأولك يا ا�سكندراين) انظر ملحق رقم 2(

• تن�سيط الدورة الدموية .	

• تفريغ الرغبات املكبوتة ، والنزعات العدوانية .	

• تنمية العمل اجلماعي ، واحرتام جهود الآخرين .	

• ق�ساء وقت الفراغ ، واإدخال ال�رشور واملتعة اإىل الأنف�ش .	

• القدرة على الرتكيز والقفز .	

• اإدراك عنا�رش املواقف الطارئة .	

التفاعل  ونتيجة  م�رش  يف  الإ�سكندرية  منطقة  اإىل  اللعبة  هذه  تاريخ  يرجع 

والحتكاك بني ال�سعوب تنتقل اللعاب من جمتمع اإىل اآخر ، ونتيجة التطور 

قد ي�ساف عليها اأو يحذف منها ، لتتنا�سب وخ�سو�سية املجتمع .

سلبيات اللعبة :-

اإيذاء الطفل نف�سه اإذا ما اأخطاأ القفز اأو اأخطاأ املنحني نف�سه كاأن يرفع ظهره 

بغتة اأو اإيذاء زميله املنحني .

3. الفائدة والقيمة الرتبوية للعبة اأو -يو - تي “ خارج اللعبة)انظر ملحق رقم 

)3

• املرح واملتعة ، والتفكري يف نف�ش الوقت .	

•  التخفيف من ال�سغوط والتوترات ال�سلبية .	
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•  اإزالة املخاوف من حياة الطفل .	

•  الدقة يف الت�سويب .	

•  القدرة على التعامل مع املواقف الطارئة ، واكت�ساب مرونة احلركة واللياقة 	

اجل�سدية .

•  القدرة على ت�سلية النف�ش وق�ساء وقت الفراغ .	

ترجع اللعبة اإىل الجنليز الذين حكموا املنطقة يف فرتة النتداب الربيطاين من 

�سنة 1918 ولغاية 1948 ، وهذا مظهر مليل الإفراد للتاأثر بالطرف الأقوى وتقليد 

األعابه وت�رشفاته واأحكامه .. الخ ، وهذا يعرف بالنطباع الأويل يف علم النف�ش 

 . “ Psychological Hull “

4. الفائدة والقيمة الرتبوية  للعبة جي�ش وعرب )انظر ملحق رقم)4(:

• زيادة النتباه ، والرتكيز حول الأهداف ، واحرتام الآخرين والتعامل وتنمية روح 	

وعدم   ، الحتمال  وقوة  ال�سرب  قيمة  واإك�ساب   ، اجلماعي  والعمل  النتماء 

ال�ست�سالم ، والتقيد بالنظام وتعلم الأدوار .

•  دقة املالحظة وحل امل�سكالت ، واكت�ساب خربات معرفية جديدة وت�ساعد 	

خالل  من  اللغوية  الرثوة  وزيادة   ، كالمية  قدرات  اكت�ساب  على  الطفل 

العقاب  معنى  واإدراك  والت�سور  التخيل  على  الطفل  وت�ساعد   ، التفاعل 

والأمن . 

•  زيادة منو املهارات احلركية لدى الطفل ، وتقوية الع�سالت واإزالة التوترات 	

النف�سية واخلوف والرعب من احلياة ، وت�رشيف الطاقة الزائدة لدى الطفل 

وت�سليته ، وتعمل على رفع م�ستوى الأطفال من الناحية النف�سية ، وعلى 

التوازن النف�سي .

• ذلك 	 وانعكا�ش   ، واليهود  العرب  بني  القائم  ال�رشاع  تف�رش  اللعبة  هذه   
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على لعب الأطفال ، على اعتبار اأن ال�سعب املحتل مييل اإىل تقليد الدولة 

املحتلة ، يف املمار�سات وامل�سلكيات ، وتتمثل هذه يف لعب الأطفال ، والتي 

تعرب بع�سوائية ) اإ�سقاط نف�سي ( عن ال�سغوطات والتوترات والحباطات، 

يرف�ش   ، اإىل ق�سمني  الأطفال  ، ويف تق�سيم  الأطفال  التي حتتويها نفو�ش 

بع�سهم اأن يلعب دور العرب ) دور الهزمية ( ويرف�ش البع�ش الآخر اأن يلعب 

دور اليهود اأو اجلي�ش ) دور الظلم وال�ستبداد ( .

بني  امل�ستمر  العداء  نتيجة   ، ال�سنني  من  عقود  اإىل  اللعبة  هذه  تاريخ  ويرجع 

العرب واليهود ، وب�سكل خا�ش بني الفل�سطينيني واليهود ال�سهاينة املحتلني 

. ولكن الإرادة العربية  ، وطردوا �سكانها العرب منها  ، الذين اغت�سبوا الأر�ش 

تف�سل كافة خمططاتهم ، باإذن اهلل .

سلبيات اللعب :

التعر�ش لالأذى ، نتيجة اإلقاء احلجارة اأو ال�سقوط اأثناء الهرب .. 1

الزائد . 2 والتقم�ش  الأدوار  اختالف  ب�سبب  الأطفال  بني  م�ساجرة  وقوع 

لل�سخ�سية.

اإ�سدار اأ�سوات قد تزعج ، ب�سبب طابع اللعبة .. 3

5. الفائدة والقيمة الرتبوية لعبة طيارات الورق )انظر ملحق رقم 5(:

• وال�ستفادة من 	  ، والت�سنيع  التفكري  ت�سجع على  ،حيث  فائدة كبرية  لها 

الأ�سياء غري ال�رشورية يف املنزل ، وا�ستخدامها ب�سيء مفيد وم�سل .

•  لها فائدة ج�سمية بحيث تقوي الع�سالت ، وتك�سب اجل�سم قوة و�رشعة 	

يف الرك�ش .
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• على 	 ت�ساعده  كما   ، البيئية  ال�سغوط  من  التخفيف  على  ت�ساعد   

التعلم من خربته ، وتثري روح التناف�ش خا�سة يف جمال الت�سنيع .

•  ت�ساعد يف معرفة اجتاهات الرياح ، والتوقيت املنا�سب ، واملكان املالئم، 	

حيث تتطلب قمة جبل اأو تلة بعيدة عن اأعمدة الكهرباء ، والهاتف، 

الطائرة  تت�سابك  ل  لكي  التلفزيونات  وهوائيات   ، العالية  والأ�سجار 

الورقية معها .

•  ميكن اأن ت�ستخدم طائرات الورق لالحتجاج ال�سيا�سي ، �سد الزعماء 	

للحيلولة دون هبوط طائرة الهيلوكبرت ، وذلك باأن ي�سارك املئات والآلف 

اجلذابة .

• اأو 	 الأعالم  لتعليق   ، ال�سيا�سي  التاأييد  يف  ت�ستخدم  اأن  ميكن  كما   

الإ�سارات، والرموز املوؤيدة ، والألوان اجلذابة .

•  كانت طائرات الورق ت�ستخدم يف النتفا�سة ال�سعبية ، يف حالت منع 	

التجول ، لتدل على طلب معني اأو حتقيق خطوة ن�سالية هادفة .

سلبيات اللعبة :

 ، النظر  ودقة  التحدق  ل�سدة  وذلك   ، املرتفعة  املنازل  اأعلى  من  ال�سقوط 

مع  ت�سابكها  حالة  وكذلك يف   ، وذيلها  الورقية  الطائرات  ملراقبة حركات 

، واأحياناً  اأ�سالك الكهرباء ، يحاول الطفل ال�سعود على الأعمدة لإنزالها 

ي�ساب الأطفال ب�سعقات كهربائية .

لأللعاب  التربوية  الداللة  خالل  من  العامة  االستراتيجيات 
الشعبية

أوال:اإلستراتيجية االجتماعية:

ح�سن الإ�سغاء وال�ستماع للغري.. 1
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تربية الذوق وتهذيب النف�ش.. 2

التعاي�ش اجلماعي.. 3

و�سع حد للذي يفر�ش راأيه على الآخرين.. 4

و�سع حد للجبان الذي يتقاع�ش عند الختيار.. 5

و�سع حد للخجول الذي ل يجروؤ على الدخول و�سط املعمعة.. 6

الدمج مع جماعة الرفاق-ال�سلة-.. 7

منو مظاهر احلنو والفخر والعتزاز وال�سفقة والقيادة يف اللعب اجلماعي.. 8

تعطي فر�سة لتقييم الأ�سياء ومقارنتها.. 9

تعديل لل�سلوك الجتماعي.. 10

رفع روح القيادة من خالل لعب الأدوار اليجابية داخل اجلماعة.. 11

 ا�ستغالل وقت الفراغ.. 12

ثانيا: اإلستراتيجية االنفعالية:

تقومي وتهذيب اخللق.. 1

امل�ساركة الوجدانية.. 2

تفريغ الطاقات البدنية.. 3

تفريغ الطاقات الع�سبية.. 4

منفذا لتفريغ النفعالت.. 5

تنمية املدركات احل�سية الع�سبية.. 6

خلق اأجواء لل�سحة النف�سية.. 7

متنوعة جلميع الأعمار وال�رشائح الجتماعية.. 8

اإتاحة الفر�سة للتغيري الجتماعي.. 9

ثالثا:اإلستراتيجية الوظيفية:

تقوية اجل�سم.. 1
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تن�سيط العقل.. 2

تخفف العناء الناجم عن �سغط احلياة اليومية.. 3

تنمية قوة التحمل.. 4

فر�سة للمحاولة واخلطاأ.. 5

عالج لكثري من الأمرا�ش وال�سطرابات النف�سية.. 6

خلق روح املرح.. 7

تقومي ال�سلوكيات اخلاطئة.. 8

تنمية التحليل والرتكيب والتطبيق والتجريب.. 9

تتم�سى مع الواقع الجتماعي والظروف املحيطة.. 10

رابعا:اإلستراتيجية اإلدراكية:

اللعب ي�ساعد على النمو العقلي.. 1

اإتاحة الفر�سة للتغيري الجتماعي.. 2

فهم الدور وجمال درا�سته.. 3

التيقظ والنتباه.. 4

الإبداع والبتكار ال�رشيع.. 5

قوة ال�سبط والعزم والت�سميم.. 6

قوة �سنع القرار.. 7

امل�ساركة بالراأي.. 8

تن�سيط الذاكرة .. 9

طابعها اإظهار املهارة والقوة و�رشعة البديهة.. 10

خامسا:إستراتيجية النقيض:التي تعمل على المحاربة:

خطر ال�سناعة اللكرتونية من اأ�سلحة ومفرقعات.. 1

نزع و�سلخ الطفل عن بيئته املحلية.العادات ال�ستهالكية التكالية.. 2
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التاأ�سي�ش لعادات �سلوكية غريبة.. 3

تر�سيب ميول ونزعات عدوانية.. 4

حمور اللعاب امل�ستوردة العنف والنزعات ال�سهوية.. 5

ترويج ثقافة اجلرمية والقوة.. 6

تطبيع الطفل على العنف وتروي�ش حلق القوة يف الهيمنة.. 7

الرتوي�ش لل�سطو والبتزاز.. 8

سادسا: إستراتيجية الصداقة والتعاون وروح العمل الجماعي:

التباري والحتكام لقواعد واأ�سول منيعة ملزمة للجميع.. 1

اأدوات اللعاب ال�سعبية من البيئة املحلية.. 2

تكييف اللعاب مع عنا�رش الطبيعة املحلية.. 3

جت�سيد التباري الذهني اجل�سدي.. 4

العمل على تكامل ال�سخ�سية بجميع جوانبها.. 5

تاأهيل ال�سخ�سية للتكيف مع املجتمع املحلي.. 6

تنمية املواهب واإطالق القدرات الإبداعية.. 7

املمار�سة العملية وتكري�ش روح اجلماعة.. 8

سابعا:إستراتيجية المنفعة:

تعترب اللعاب ال�سعبية اإحدى م�سادر الثقافة الجتماعية.. 1

اللعب �رشورة ف�سيولوجية وذهنية وروحية.. 2

ينمي املهارات.. 3

يعود على العمل اجلماعي.. 4

له قواعد متفق عليها.. 5

توظيف الوقت يف ن�ساط ثقايف اجتماعي تربوي نافع.. 6
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ن�ساط جذاب منذ ال�سغر.. 7

اللعاب منتزعة من البيئة املحلية.. 8

ثامنا :إستراتيجية التعلم:

اكت�ساب مفاهيم وم�سطلحات جديدة.. 1

الت�سويق وال�ستمتاع لتعلم مهارات جديدة.. 2

تنمية القدرات.. 3

تنمية روح املبادرة والقيادة .. 4

يف اللعب اجلماعي يكت�سف الطفل قدراته.. 5

تنمية اخليالت والأحالم لتطبيقها على اأر�ش الواقع.. 6

قيادة الفريق يف اللعب تنمي القيادات ال�سيا�سية.. 7

اإ�سفاء متعة الكت�ساف وال�ستك�ساف.. 8

البتعاد عن التلقني.. 9

تاسعا:استراتيجية االنتماء:

جذر الطفل بواقعه.. 1

كر�ش التجذر بالرتاث ومنظومة القيم.. 2

تعرب بعفوية عن العادات والتقاليد ال�سائدة.. 3

جتري بع�ش اللعاب لتنا�سب معطيات الع�رش.. 4
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تنا�سب الو�سع القت�سادي جلميع �رشائح املجتمع.. 5

ل حتتاج اإىل اإمكانيات مادية.. 6

النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
تاأثر ال�سعب الفل�سطيني مبظاهر النتفا�سة ال�سعبية الأوىل التي انطلقت . 1

يف 9/12/1987م وانتفا�سة الأق�سى التي انطلقت يف 27/9/2000م حيث 

مثل  النتفا�سة  معطيات  لتنا�سب  ال�سعبية  اللعاب  من  كثري  جريت 

اخلارطة وطيارات الورق وجي�ش وعرب وع�سكر وحرامية وغريها.

الحتالل . 2 �سلطات  قبل  من  القا�سية  للظروف  الطفل  معاي�سة  كذلك 

وعمليات احل�سار والتجويع واملداهمة والعتقال اأثرت على ممار�سة الطفل 

لالألعاب ال�سعبية يف اخلالء اأو خارج البيت .

كما اأن ال�سلوك اجلمعي يتاأثر بالظروف املحيطة ، وهذا اجلانب الرتاثي تاأثر . 3

بالإحداث التي يغلب عليها الطابع النفعايل وامل�ساعر احلزينة .

جوهر . 4 وهو  والحتجاجات  والإ�رشابات  الثورات  اجلمعي  ال�سلوك  ميدان  اإن 

التفاعل بني الإفراد يف موقف اجتماعي معني.

جديدة . 5 اأ�ساليب  ابتكار  يف  والتفكري  والن�سايل  ال�سيا�سي  احلديث  طغيان 

ملقاومة الحتالل ، من اأجل اإعادة الثقة يف الأنا الفل�سطينية.

اأكدت النظريات الرتبوية والإدارية بوجود منط قيادي م�ساند واآخر مهيمن ، . 6
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واأن النمط القيادي يف حالة ال�ستقرار يختلف عنه يف حالة الطوارئ.

التوصيات :
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة والتحليالت التي عر�سها الباحث 

لتف�سري النتائج فاإن الباحث يو�سي مبا يلي:

أوال:التوصيات العامة:

و�سع خطة لإحياء اللعاب ال�سعبية من قبل الدوائر الر�سمية احلكومية . 1

وموؤ�س�سات املجتمع املدين وتفعيلها.

تعزيز الهتمام بالألعاب ال�سعبية لأننا يف ظروف اأحوج ما نكون فيها اإىل . 2

ربط الطفل ببيئته وظروفه املحيطة.

عمل مباريات متخ�س�سة لتكري�ش اللعاب ال�سعبية.. 3

ثانيا :التوصيات العلمية والبحثية والدراسات:

والعاب . 1 اللكرتونية  والألعاب  ال�سعبية  اللعاب  بني  مقارنة  درا�سة  اإجراء 

الفلربز والتاري.

يف . 2 وممار�ستها  فل�سطني  يف  ال�سعبية  اللعاب  بني  حتليلية  درا�سات  اإجراء 

الدول العربية ال�سقيقة والدول الأجنبية.

على . 3 ال�ساحلية  والبيئة  اجلبلية  البيئة  تاأثري  ملدى  و�سفية  درا�سات  عمل 
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�سيادة اأمناط ممار�سة اللعاب ال�سعبية.

المراجع والمصادر
د.خطاب ،عطيات حممد: التمرينات للبنات،ط1 –م�رش ،دار املعارف 1982م. 1

الدجاين،ماهرة:األعاب املر�سدات،)ترجمة واإعداد(،القد�ش،1989م. 2

والعملية،ط-1رام . 3 العلمية  واأ�س�سها  البدنية  �سم�سون،كمال:اللياقة 

اهلل)جامعة بيري زيت(1986م.

د.عالوي،حممدح�سن:مو�سوعةالألعاب الريا�سية،ط1،القاهرة-دار . 4

املعارف1977م.

اللبابيدي،عبد الكرمي، واخلاليلة،عفاف:�سيكلوجية اللعب، عمان-دار . 5

الفكر1990م.

جرادات،اإدري�ش حممد �سقر:الألعاب ال�سعبية “الفلكلورية”يف . 6

فل�سطني،ط2،مركز الوطن-اخلليل1999م.

د.  الربغوثي ،عبد اللطيف: القامو�ش العربي ال�سعبي الفل�سطيني ، اجلزء . 7

الأول-اجلزء الثالث ،1998-1993-1987م.

عليان،ربحي م�سطفى:حياة الأطفال واألعابهم يف القرية . 8

الفل�سطينية،ط1،رام اهلل،دار ال�سالم للن�رش والتوزيع،ني�سان 1999م.

بدون موؤلف،احلق يف اللعب-لعبة الكرة احلمراء لالأطفال-ط2،مكتب . 9

ال�رشق الأو�سط الإقليمي ملنظمة احلق يف اللعب-الأمم املتحدة2005-م.

الدوريات والمجالت

ال�سعبي . 1 والرتاث  الجتماعية  الأبحاث  جلة   ، واملجتمع  الرتاث  جملة  اأعداد 

الفل�سطيني - جمعية اإنعا�ش الأ�رشة ، عدد 1-30.

والرتاث . 2 للدرا�سات  ال�سنابل  مركز  عن  ت�سدر  التي  ال�سنابل  جملة  اأعداد 
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ال�سعبي يف �سعري من عدد1-12 .

المالحق:

ملحق رقم 1--اللعاب ال�سعبية

ملحق رقم 2-- اأحاديث نبوية يف اللعاب

ملحق رقم3-- مقولت يف اللعاب

ملحق رقم4-- �سور وكاريكاتري لالألعاب

 ------------------

ملحق رقم 1--الألعاب ال�سعبية

ملحق رقم )1(اقعد وقف 

جنس الالعبين : الذكور والإناث .

هدف اللعبة : �سد النتباه والرتكيز .

المكان : يف ال�ساحات العامة اأو يف فناء املنزل .

الزمان : يف النهار .

شخوص اللعبة : اأعمار امل�سرتكني : من 12-6 �سنة .

وعددهم : 6 اأ�سخا�ش فما فوق .

لوازم اللعبة : ل حتتاج اإىل مواد .

كيفية تعلمها : باملالحظة والتقليد .

إجراءات تنفيذها ) خطواتها ( وقواعدها ، وصفها :

لهم . 1 وقائد   ، م�ستقيم  خط  على  يقفون   ، الأطفال  من  جمموعة  وجود 

ي�سدر توجيهاته : ) اأقعد ، اقف ( اأو ) قف ، اأقعد ، اقف ( .

ي�ستطع . 2 مل  فمن   ، كبرية  ب�رشعة  القائد  يقول  ما  تطبيق  الأطفال  على 
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 ، اللعبة  من  يخرج  فانه  الطفل  وجل�ش  قف  القائد  قال  اإذا  اأي  التطبيق 

وهكذا حتى يبقى واحد ، فيكون الفائز .

الظروف البيئية المحيطة : حركات �رشيعة ت�سري اإىل الوقوف اأو اجللو�ش ، وكذلك بع�ش 

الألفاظ من القائد مثل ) اأقعد ، اقف ( .

ملحق رقم )2(أولك يا اسكندراني

جنس الالعبين : الذكور .

هدف اللعبة : املتعة واإدخال البهجة والفرح اإىل النفو�ش .

المكان : يف ال�ساحات العامة ، يف القرى واملخيمات .

الزمان : يف الليل والنهار ويف ف�سل ال�سيف .

شخوص اللعبة : اأعمار امل�سرتكني : من 7 اإىل 14 �سنة .

عددهم : 5 اأطفال .

لوازم اللعبة : ل حتتاج اإىل مواد .

كيفية تعلمها : عن طريق املالحظة واملمار�سة .

إجراءات تنفيذها ) خطواتها ( ، وقواعدها - وصفها :-

جمموعة من الأطفال يقفون ب�سكل م�ستقيم يف و�سط ال�ساحة .. 1

 يقوم اأحد الالعبني بالنحناء بو�سع يديه على ركبته ح�سب القرعة .. 2

 يقوم بقية الالعبني بال�سف وراء بع�سهم البع�ش .. 3

 يرك�ش الالعب الأول باجتاه ال�سخ�ش املنحني وي�سع يديه على ظهره ويقفز . 4

، ويقول : اأولك يا ا�سكندراين ، ويقول املنحني : ثانيك يا اأبو العيون الغزلين 

 ، املنحني  اأحدهم ظهر  الأطفال حتى  عدد  انتهاء  حتى  ت�ستمر  وهكذا   .

فيحل حمله .
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يا  اأولك   “ عبارات  برتديد   ، و�سحيح  و�سخب  اأ�سوات   : المحيطة  البيئية  الظروف 

ا�سكندراين” ثانيك يا اأبو العيون الغزلين .
ملحق رقم )3(أو -يو - تي “ خارج اللعبة “

 OUT

جنس الالعبين : الذكور لأنها متيل اإىل العنف .

هدف اللعبة : تنمية ذكاء الطفل ، والتخل�ش من املواقف املحرجة .

المكان : خارج اأو داخل املنزل .

الزمان : متار�ش يف النهار .

شخوص اللعبة : اأعمار امل�سرتكني : من 12-8 �سنة .

وعددهم : 9 فتيان .

لوازم اللعبة : طابة + عدد من الأطفال .

كيفية تعلمها : باملالحظة واملمار�سة .

إجراءات تنفيذها ) خطواتها ( قواعدها :-

الكرة  اأحدهم ب�رشب  ويقوم   ، وي�ستعدون  الأطفال يف مكان حم�سور  يقف 

بالأر�ش ويقول 

“ اأو يو تي “ ويتبادلون قذف الكرة باليد واإذا مل�ست الكرة قدم اأحدهم يخرج 

من اللعبة وهكذا حتى يبقى واحد ، يكون الفائز .

الظروف البيئية املحيطة بها : بع�ش الألفاظ مثل “ اأو يو تي “ اأي خارجا .

ملحق رقم )4(جيش وعرب يهود وعرب

جنس الالعبين : ميار�سها الذكور .

الزمان : م�ساء .

المكان : الزقاق اأو ال�ساحات ال�سغرية اأو الكبرية .

هدف اللعبة : بناء ت�سور لدى الأطفال عن ممار�سات اجلنود .
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شخوص اللعبة : اأعمار امل�سرتكني : من 13-6 �سنة .

وعددهم : يرتاوح بني 15-10 طفال .

لوازم اللعبة : تكاليفها ب�سيطة فهي بحاجة اإىل �ساحة اأو ملعب وجمموعة من 

الأطفال وخ�سبة متثل البارودة ) البندقية ( ع�سي وحجارة �سغرية .

كيفية تعلمها : عن طريق املالحظة وال�رشح .

إجراءات تنفيذها ) خطواتها ( وقواعدها :

يتم تق�سيم الأطفال وتعريفهم باأدوارهم ح�سب عدد الأطفال فمثال حيال . 1

15 طفال يكون التوزيع ح�سب الرتتيب التايل :-

) 15 طفال عرب ، 6 اأطفال ميثلون اجلنود ، 1 جندي حار�ش �سجن “ �سجان“ جنود 

يف الدبابة ، 3 جنود للمطاردة ( . 

بعد التوزيع ياأخذ كل طفل مكانة ، ومن ثم تبداأ اأدوار اللعبة بحيث ينزل . 2

الأطفال اإىل ال�ساحة ، ويبداأ ال�سبان برجم احل�سى على اجلنود ، ويرد الأطفال 

الذين ميثلون اجلنود باإطالق الر�سا�ش عليهم ، ويكون ذلك عن طريق حتريك 

اخل�سبة ، التي متثل البارودة ، واإطالق اأ�سوات بتمثيل الطلقات .

يبداأ الأطفال ) العرب ( بالهروب عند اقرتاب اجلنود واللحاق بهم، ويقومون . 3

بالقب�ش على اأحد الأطفال، واأخذه بالدبابة، وو�سعه يف ال�سجن. 

، فيحملونه . 4 العرب �سهيد  الأطفال  ، ويقع يف  النار  يعود اجلنود ويطلقون 

بعيدا عن اجلنود.

اأحد . 5 واعتقال   ، ال�سعارات  بع�ش  وترديد   ، احلجارة  �رشب  من  النتهاء  بعد 

، وو�سع  اإىل ال�سجن  ، وذهاب الأطفال اجلنود من ال�ساحة  الأطفال العرب 

املعتقل حتت اإ�رشاف ال�سجان . يظهر الأطفال، وهم يحملون الطفل الذي 

ويبداأ  فل�سطني،  مر�سوم علم  عليها  ويرفعون خ�سبة،  ال�سهيد،  دور  ميثل 
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الأطفال برتديد ال�سعارات، وعمل امل�سرية واللف يف ال�سوارع وال�ساحات، 

ومن ثم يتوجهون اإىل مكان خا�ش لدفن ال�سهيد.

يتوجه الطفال املمثلون لدور ال�سبان اإىل مركز الدورية واإلقاء احل�سى عليها 

، ومن ثم يقوم الأطفال اجلنود بفر�ش منع التجول ، وهكذا …

الظروف البيئية املحيطة: اأغان معينة لل�سهيد، و�سعارات معادية للجنود، 

وعلم، جنازة ال�سهيد وهم يرددون الهتافات وال�سعارات:

يا اأم ال�سهيد زغردي كل ال�سباب اأولدك.. 1

يا اأم الأ�سري متردي         املوت ول املذلة.. 2

بالروح بالدم نفديك يا �سهيد.. 3

يا �سهيد ارتاح ارتاح     واإحنا نوا�سل الكفاح.. 4

يا �سباب اإلتمو اإلتمو     هذا الثائر �سحى بدمه .. 5

ملحق رقم )5(طيارات الورق

جنس الالعبين : الذكور .

المكان : �ساحة عامة اأو مالعب اأو خالء .

الزمان : بعد الع�رش حتى الغروب يف ف�سل ال�سيف والربيع .

شخوص اللعبة : اأعمار امل�سرتكني : من 15-7 �سنة .

عددهم : 2 فاأكرث .

لوازم اللعبة : 3 اأغ�سان من ال�سجر منظفة ) البو�ش ( كي�ش �سميك من النايلون 

اأو الورق + قطع قما�ش + طبة حيطان اأو خيط طويل .

كيفية تعلمها : عن طريق املالحظة واملمار�سة .

إجراءات تنفيذها ) خطواتها ( وقواعدها :

، وتثبيتها مع بع�سها البع�ش . 1 باأطوال مت�ساوية  ق�ش الأغ�سان الثالث 
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على �سكل مثلثات متنا�سقة ، وتثبت باخليط .

 ق�ش الورق على قدر م�ساحتها ، وتثبيتها بروؤو�ش الأغ�سان .. 2

 ق�ش قطعة قما�ش غري �ساحلة لال�ستعمال ت�سمى “ ذنب اأو ذيل “ من اأجل . 3

م�ساعدة الطائرة على الطريان.

 امليزان: وهو عبارة عن خيط ي�سبه امليزان ون�سعه من اخللف، ويكون على . 4

�سكل مثلث ثم يركب ذيل الطائرة.

عن . 5 تزيد  ل  بحيث  البع�ش،  بع�سها  مع  تربط  القما�ش  من  قطع  الذيل:   

خم�سة اأمتار.

 تبارز اأكرث من واحدة يف �سناعتها وكذلك يف جتربتها وارتفاعها.. 6

ملحق رقم 2-- أحاديث نبوية في األلعاب

• روحوا عن النف�ش �ساعة بعد �ساعة فاإن النفو�ش اإذا كلت عميت-اأو �سدئت	

• علموا اأولدكم ال�سباحة والرماية وركوب اخليل.	

• حتى تعلم يهود اأن يف ديننا ف�سحة.	

• ارموا فاإن اأباكم كان راميا.	

ملحق رقم3-- مقوالت في األلعاب

• يظل اللعب واخليال هما اأدوات اللعب الأ�سا�سية الناجعة لالأطفال الذين 	

ميرون بتجارب �سعبة عند مواجهتهم جلنود الحتالل-رايا لينا بوناميكي.

• العدو 	 يقابل  فغنه  الألعاب  بهذه  يت�سلح  اإذ  الفل�سطيني  الطفل  اإن 

ويت�سدى لقمعه ويخو�ش املعركة-رايا لينا بوناميكي.

• اللعب و�سيلة لنتزاع املخاوف وعالج الأمرا�ش النف�سية ، ويف اللعب حلظات 	

ومتنحه  وال�سدمات  ال�رشبات  �سد  باملناعة  وحت�سنه  ت�سقله  التي  الواقع 
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القدرة على اخلروج من املاأزق واملواقف ال�سعبة التي ل بد اأن تواجه احلياة-

رايا لينا بوناميكي.

• اللعب و�سيلة لتجديد الن�ساط والرتفيه حني ي�سعر الفرد بالتعب والإجهاد 	

والعمل-لزارو�ش.

• اللعب رمز لل�سحة العقلية-�سوزان ايزك�ش.	

• الثقيلي 	 الك�سولني  لالأطفال  اجلماعية  الألعاب  ممار�سة  تنظيم  يجب 

احلركة-حامد زهران.

• اأنف�سهم وعن رفاقهم وتتاح 	 من خالل اللعب يتعلم الأطفال الكثري عن 

لهم فر�سة حتقيق املكانة الجتماعية-حامد عبد ال�سالم زهران.

• للعب قيمة عملية-اأفالطون.	

• �رشورة ت�سجيع الأطفال على اللعب بالأ�سياء التي ي�ستعملونها-اأر�سطو	

• ال�سحك مبثابة دللة على اللعب وهو �رشوري لن�ساط الجتماعي –جيم�ش 	

�سايل.

• يعتمد اللعب التعاوين على الأعمال الأكرث �سعوبة-جيزل.	

• 	 HULL-اللعب يقوى باحلوافز الثانوية-هل

• ال�سخ�سية-	 عن  للك�سف  اللعب  ت�ستخدم  ال�سقاطية  الختبارات 

الرور�ساخ

• املحيطة-	 البيئة  مع  وفاعلية  بكفاءة  للتعبري  و�سيلة  ال�سخ�ش  لعب 

وايت�سلوك الفرد يتوقف على املوقف الكلي الذي يجد نف�سه فيه-كريت 

ليفني.

• اللعب الرمزي اأو اليهامي ميثل مرحلة الذكاء احلد�سية عند الطفل-جان 	
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بياجيه.

• اللعب و�سيلة الطبيعة يف الرتبية-جان جاك رو�سو.	

• يق�سي اأطفال البيئات الفقرية اأوقاتهم يف لعب غري موجه وغري مدعم من 	

اأ�رشهم مل�ساركتهم يف اأعبائها القت�سادية-فوك�ش.

• اللعب عن�رش هام لنمو ال�سخ�سية-مكري�ش.	

• املوهوبون األعابهم اأكرث تنوعا وتف�سيال-تريمان.	

• اللعب ن�ساط هدفه املتعة-اأ�سعد مرزوق.	

• اللعب اأ�سل الفن-هربرت �سبن�رش.	

• عن 	 الناجمة  والنفعالت  التوتر  بتخفيف  تنفي�سية  وظيفة  يوؤدي  اللعب 

حتقيق الأماين والتي تتمثل يف اإعادة ت�سكيل الواقع-�سيجموند فرويد.

• اللعب ن�ساط ميار�سه الأ�سخا�ش بق�سد ال�ستمتاع-�سابلن.	

مت بحمد اهلل
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