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  ملّخص
او عبيّة  لتتن ة الش ة والبكائي ديم واألغني ي الق وروث العرب ين الم ة ب ة العالق ذه الّدراس ھ
طينية ة، الفلس ي محاول طينية ف ة الفلس ذير الثقاف ا، لتج يل ھويتھ ى تفاص ة عل ام ، والمحافظ أم

ذا الشريان، محاوالت االحتالل ل ، قطع ھ ات من الجي ى جمع األغاني والبكائي د حرصت عل وق
وبحثت ، واستعرضت نماذج شعرية قديمة وعادات كانت منتشرة، الذي كان يرّددھا في مناسباته

اّدة ال ين الم ا وب ووجدت أّن األدب الفصيح يلتقي مع األدب . شعبية الفلسطينيةعن الصالت بينھ
دة ة الواح اول الجزئيّ ي تن عبي ف ا ، الش ت بھ ي اھتمم ياء الت ين األش ن ب عر : وم ين الش ة ب العالق

  . والشعر والقوة، والشعر والبئر، والشعر والشجر، واألفعـى
 
Abstract 

This study deals with the relationship between old Arabic heritage 
and the Palestinian folkloric song and mourning poem in an attempt to 
uphold Palestinian culture and preserve its identity against the Israeli 
occupation’s attempts to sever this artery. I was eager to gather songs and 
mourning poems from the generation that used to chant them on 
occasions. I also surveyed samples of old poems and old common 
customs and sought the links between them and the Palestinian folkloric 
literature. I found that standard literature meets folkloric literature in 
dealing with small particulars such as the relationships between hair and 
the snake, hair and trees, hair and the water well, and hair and strength. 
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  المقّدمة
ة أصول وجذور ّل ثقاف ة في ترسيخ ، لك ا الّدق ا أحيان دة ومتشعبة يصعب معھ ق ممت وعالئ

ل ھو أدعى ، في والدة العادة أو كشف العلّة، البدايات اد، ب ع من البحث واالجتھ ولكّن ھذا ال يمن
  .إلى التنقيب والتفكير والربط للوصول إلى المعارف التي شّكلت الساللة الثقافية

تقّرة ، وال شك أن في البحث لّذة ادة المس ل البشري والع وبخاصة إذا كانت بيئة الدراسة العق
ذه الدراسةمن ھنا تن؛ في الالوعي الجمعي ة ، طلق ھ ة القديم ة العربي فھي تحاول استجالء الثقاف

القوة والسحر، في األغنية الشعبية الفلسطينية فيما يتصل بالشعر ، وقد اخترت الشعر الرتباطه ب
ر بح، ومراحل العم ال والق ة، والخوف، والجم راب، والعتم ى، وشؤم الغ ود األفع والشجر ، وخل
ت  ةمعالمخّصب كاألنثى، والبئر الجا واه غنّ ادة الشعبية من أف لألسرار، وحرصت على جمع الم

ليكون الحس ، ولم تعّن الذات في التفكير أو طرح التساؤالت، فكانت الكلمات مبّرأة من كّد الرويّة
د تحرف، فيھا أظھر ة ق ه من إسقاطات تاريخي ه يحمي ، المسار ه عنوھذا من زائنات الكالم ؛ ألنّ

   . د توصلنا إلى البداياتوتخفي بؤرة النص التي ق

طينية عبية الفلس ة الش ين األغني ة ب ن العالق وح ع ف بوض اذج تكش ى نم تندت إل د اس ، وق
وعي الشعبي بماضيه، والتراث العربي القديم ة ، وھي تجّذر ال ى الھويّ ة للمحافظة عل في محاول

ا ا أحيان ى تحريفھ او، الفلسطينية التي يسعى االحتالل إل ا أخر نفيھ ادرة فا. أحيان ة الشعبيّة ق ألغني
د ادات والتقالي ا الع ه ؛ ففيھ رانيم، على استيعاب التراث كلّ ا الطقوس والت ر من ، وفيھ ا الكثي وفيھ

 .المعارف

ّدل  ثارمن ھنا فإّن المحافظة على التّ  يعني المحافظة على شاھد عدل ال تشيخ ذاكرته أو تتب
  . يباعيشرى أو وال ، مواقفه

  
  بيْ األسود والشَّ  رُ عْ الشَّ 

اءةموضوع اتّصل  ة الشعبيّة باإليم ة ،والصوت ،والصورة ،الّشعر في األغني د ، والكلم وق
ات السحر ّريرة، دخل الشعر في متعلّق ع األخطار، واألرواح الش بح، ، ودف ال والق واتّصل بالجم

  .والموت، والخوف، والعتمة، واليمين، والّشقاء، والّذل ،والشباب والشيخوخة، والعزّ 

ّل ، ر وطوله يستدعيان المعانيعْ ان لون الشَّ وإذا ك اله ال يق عر وإرس ّص الّش فإّن الوقت في ن
ا من شعرھا"يذكر اآللوسي أّن المرأة . أھميّة اح نشرت جانب ا خاطب النّك ، كانت إذا عسر عليھ

ة للشعر المنشور ا مخالف ا، وكحلت إحدى عينيھ ى إحدى رجليھ يال، وحجلت عل ك ل ، ويكون ذل
  :وتقول

  ــاحكـَ لُ يا 

  كاح أبغي النِّ 

  باحقبل الصَّ 
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  .فيسھل أمرھا وتتزّوج عن قرب

  :قال رجل لصديقه وقد رأى أّمه تفعل ذلك

  رھا األقالعْ من شَ  قد نشرتْ      ال   ـعْ ـك تبغي بَ ا ترى أمَّ أمَ 

  رجالال وتحطّ جْ رِ  رفعُ ـت     ال    ــحْ ـولم توّف مقلتيھا كُ 

  الھْ منھم كَ  األصغرُ  وأصبحَ      ال  ـبنوھا أص ھذا وقد شابَ 

  .)١( العْ ه تترك ھذا الفِ ـضربا ب ال   ذّ ــثّم سمھا ال ذ القطيعَ ـخ

  :وقال آخر 

  !دعيفَ ! أو، ال  وكّحلي عينيكِ      عـي  أن تصنَّ  عي ما شئتِ نَّ ــتص

  عِ مَ طْ أرى من مَ  في بعلٍ  ما لكِ        أو في المجمعِ  ثّم احجلي في البيتِ 

  :وقال آخر

  رينــاقُ  ونشرتْ  عينا       وحجلـتْ  تْ ـفـوأععينا  تْ ـحلكَ د ـــق

  )٢( .نـايْ زينا ما تراه شَ  تظنُّ                        

ة اإلنسان للكون والفجوةُ  ة، في التعبير ناجمة عن اختالف رؤي ة المجازيّ وعن ، وعن اللغ
ّدين ل ال وس بفع ّور الطق اعي، تط ّور االجتم اتي أو التط ى ال، الحي ك وعل ن ذل ة "ّرغم م فوراث

ة ة للوراث ي مقابل عور الجمع ة" الالش ة" "البيولوجي ائن "والمورفولوجيّ راد الك د أف دة عن ، متّح
  ) ٣("البلدان ، واختالفِ البشري جميعا، بغّض النّظر عن تباعد المجتمعاتِ 

د  دموق ذ الق ود من ون األس ي الل ر ف رت دوال الخي وة ، ظھ ى الق ود عل دل األس عر ي ي الش فف
بابوال اء، ش ل الخصب والنم حاب يمث ي الس ى أرضھم ، وف دماء عل ق المصريون الق ذلك أطل ل

ا أي األرض السوداء ق العربُ "، )٤( الخصبة كمي أو خيمي ى الشجر األخضر وأطل ، السواد عل
د السمرة  تاألسحم، وكان المثقل بالماء، وعلى السحاب وعلى الماء والتمر األسودين العرب تحم

اء وتسمي، في الشفة ة في اللّ ، المرأة لعساء ولمي د الدكن ةوتحم ى صحة ، ث دّل عل ا صفات ت وكلّھ
  :قال ذو الّرمة . المرأة وحيويتھا وجمالھا

                                           
ع  )١( ذ القطي ه خ ا: قول ّذل. أي اھجرھ مھا ال ا: وس ي. أي أھنھ رب، : اآللوس وال الع ة أح ي معرف وغ األرب ف بل

٢/٣٣٠. 
  . ٢/٣٣٠بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، : اآللوسي، محمود شكري  )٢(
   .١٨المنھج األسطوري في تفسير الشعر الجاھلي ـ دراسة نقدية، ص :عبدالفتاح محمد،  )٣(
 .٢٠٧، ص)قراءة ميثولوجيّة(إبراھيم محمد اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم  علي،  )٤(
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  )١( . بُ نَ ـھا شَ يابِ ـوفي أن ثاتِ لّـ س           وفي العَ ّوة لَ ـي شفتيھا حـاء فـلمي

َزةٌ سوداء كأَن سواَدھا َخرَ ،وھي )الّدردبيس(وارتبط بسواد الّشعر الخرزة التي كانت تسّمى 
راء، تَتَ  ة الحم ون العنب ل ل فُّ مث ا تَِش ى حَ لوُن الكبد، إِذا رفعتھا واستَْشفَْفتَھا رأَيتھ رأَة إِل ا الم ُب بھ بَّ

  : فيھا  قال الشاعر  .قُبورالزوجھا، توجد في 

ْرَدبي الجـن عِ ـَمْن لي مـَرزاِت َعنِّي     فَ ـَ خـَد والـْ يـقَطَْعُت القَ     ِس؟الدَّ

ذ بھا النساُء الرجالَ : وقال اللحياني   : وھن يقلن في تأْخيذھن إِياه، ھي من الخرز التي يَُؤخِّ

ْذتُه     بالدردبيسأَخَّ

  الِعْرَق اليَبِيس تدرّ  

  .)٢( وتذر الجديد كالدريس
اء الحيّ ي تتكون من التق ل خرزة األفعى الت ذه الخرزة تماث ذكر بالحيّولعّل ھ ىة ال ، ة األنث

ابا ، ل عليھا من يشاھد حيتين في وضع جنسيويحص د أن ينس اءة، فبع ا أو عب ا ثوب ويلقي عليھم
ا ة، يجد الخرزة في مكانھم ل أن تتجّم، وھي بحجم البندق ا قب ا عودا رفيع ه أن يغرز فيھ د وعلي

  .)٣(يحملھا الرجل والمرأة  ، وتعتبر تميمةً وتصلبّ 

ا ي وداء مّم رزة الس ود والخ عر األس ان الش ةدّ وإذا ك ب ورغب ى تحبّ إّن المعصية ، الن عل ف
دموإّن الس) ٤(األولى ھي التي تسبّبت في اسوداد الغراب نفس أحاسيس الع اء واد يولّد في ال ، والفن

ا  ويعيدنا إلى ما قبل الخلق، إلى عالم العماء، حيث ال حياة وال نور وال بشر، فالحياة الحقيقيّة ـ كم
دأ"ـ  تقول األسطورة المصريّة م تب ة ل ة األزليّ والسواد يرمز  ، )٥("إال بخروج الشمس من اللّج

  :قال طرفة بن العبد. للموت

  أال إنّمـا أبكي ليوم لقيتـه      بجرثـم قـاس كّل ما بعـده قلـل

  إذا جاء ما ال بّد منه فمرحبا      به حين يأتي ال كذاب وال علــل

  ، )٦( .لــاب أال بجرـمن الش يحالكا    أال بجل) أسود(أال إنّني شربت 

                                           
 .  رب، ماّدة لعسلسان الع: ابن منظور  )١(
  . المصدر السابق، مادة دردبيس  )٢(

 .٦/٧٥١المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، : جواد علي،
 .٦٤الحيّة في حياتنا وتراثنا، ص: عياش، عبد القادر  )٣(
 .١١٣الفلكلور ما ھو ؟ ص: فوزي، العنتيل  )٤(
 .٣٢الرمز واألسطورة في مصر القديمة، ص: رندل، كالرك  )٥(
 .   ٩٣الديوان، ص: طرفة، بن العبدا  )٦(
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ا يحدث  د األخالط السوداويّة وم ي تولّ وان الت ون األسود من األل ون العرب الل وعّد اللغوي
  .)١(عنھا من األفكار الرديئة والھموم واألحزان المالزمة 

فالعرب ، صورة تربط بين الشيب والغرابتلك المن الصور المكرورة في الشعر الجاھلي و
  :ا طار غراب الرأس، يقول المرقش األكبرتعبّر عن الشيب بقولھ

  .)٢(ب الشباب فقد ترى      به لمتي لم يرم عنھا غرابھا يْ فإن يظعن الشّ 

، وھذه "طار غرابه" :ره يقولونعْ ولمن شاب شَ ، رهعْ أي بقي شَ " بقي غراب فالن"ويقولون 
كما ، اءه اآلالم واألسىر الذي سيذھب ولن يعود، تاركا ورعْ قة في ذلك الشَّ الصورة تحمل عدم الثّ 

ى؛ إذ  ه السالم وردفعل الغراب في األساطير األول ا علي د ، أّن نوح فينة بع له ـ وھو في الس أرس
ه، الطوفان ـ يبحث عن األرض ة إلي ت ، فترك المھّمة الموكل ا حطّ ة وجدھا، وھن وأخذ يأكل جيف

   :قال الكميت .)٣(أبيض  وكان لونه قبل ذلك، فتغيّر ريشه إلى اللون األسود، عليه لعنة نوح

  طارا ـي فـِّ ْيُب عنـَ طَيََّرهُ الشّ ـَزماَن َعليَّ ُغراٌب ُغداٌف            ف

 .)٤( وقد َعنى به ِشدَّةَ سواِد شعره زماَن َشبابِه

  :ومن ذلك ، مع ذكر البين رعْ أّما في المادة الشعبية فقد ترّدد ذكر الّشّ◌◌َ  

  هْ نا ابنيّــاري وعْ يا ذلّي نفل شَ    ربني البين عاديـه    لّي ضَ يا ذِ 

◌ّ لّي ضَ يا ذِ    .)٥(نا عروسْ اري وعْ ي نفل شَ ربني البين بالدبّوس      يا ذلِّ

ّددت  د تع وانوق عبيّة الفلسطينيّة أل ة الش ي األغني ان اللون، الشعر وأوصافه ف األسود  انوك
  :قول النّساء ومن النّماذج، واألكثر تكرارا ووضوحا، األھمواألشقر 

  ـــيْ يا ھِ  وعينْ  عينْ  يـا فاطمة        يا أمْ  وعينْ  عـينْ  يـا أمْ 

ُ ل حَ يْ ل اللّ ـثْ مِ  كْ رِ عْ شَ    ـيْ يـا ھـِ  يلْ ل اللّ ثْ مِ  كْ رِ عْ ــه        شَ نّيتـ

  يْ يـا ھِ  الّصفينْ  نْ مِ  كْ ليبـِ ه        طِ الّصفين نـاديتُ  نْ مـِ  ـكْ ليبِ طِ 

  :الّرجال قالاللون األشقر  وفي

                                           
  .٨٧، ص٢٦ألوان المالبس العربيّة في العھود اإلسالمية األولى، : العلي، أحمد صالح  )١(

 ، وما بعدھا١٦٥اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، ص: انظر علي، إبراھيم محمد
 .٢٣٦المفضليات،ص: الضبي، المفّضل  )٢(
دعا وفي التّراث الشعبي المصر  )٣( وح، ف م يجد اليابسة غضب ن ه ل ره بأنّ وح، وأخب ى ن ي أّن الغراب لّما عاد إل

ود من العنب األبيض فاسوّد العنب من غضب  ده عنق عليه بأن يسوّد لونه، وتقول القّصة إّن نوحا كان في ي
 .١١٣الفلكلور ما ھو؟ ص: فوزي العنتيل، نوح، 

  . اللسان، مادة غرب  )٤(
  . ١٩٠يات في األدب الشعبي الفلسطيني، صالبكائ: ماھر، عمر  )٥(
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  رْ مَ القَ  عا ظھرْ  قرْ شْ ر األعْ والشَّ         لي سمرْ  قـالتْ  ھا اسمكْ إلـ ـلتْ قُ 

...  

  بـالوراقْ  ر األشقر ملفلفْ عْ ول يا مسافر عا العراق     والشَّ ريف الطّ يا زَ و

  ما بيني وبين احبـابينا ر الفراق     فـّرقتْ ھْ يـا شَ  لّـيتْ مـا ھَ  كْ وريتَ 

ّر العصور همن شعراءقد تباينت مواقف الأّما الشيب ف ى م ب، عل ه معي ينسخ ، فمن راء أنّ
  :فضائل صاحبه ومحاسنه كأبي تّمام في قوله

  عوبااضرا ولَ ـى تمـأبكـف ـدَّ       ـجَ  لْ بَ  بالمفارقِ  بُ يْ الشَّ  بَ عِ لَ 

  اـيبضِ واتي خَ شَ  دما أن رأتْ  ـدِ             ـالعق ھا إلى لؤلؤِ دَّ خَ  ضبتْ خَ 

  اــومشيب ةً ـيتـم: فظيعينِ ـال          له إال   رجى الدواءُ يُ  داءٍ  لّ ـك

  اـنوبذُ  انِ ـسالحِ  ي عندَ ـحسنات        قى    ـأب كَ ـبُ نْ ذَ  غامِ الثَّ  يا نسيبَ 

  عيباـن مبْ ـرا وعِ ـتنكسْ مُ  ـكرنَ    ـ      ـأن لقدْ  ما رأينَ  نَ بْ عِ  ئنْ ـول

  اـسيبـحَ  نَّ ـينھـوب بيني ـيبِ   ـ      ى لكفى بالشلً عن قِ  عنَ أو تصدَّ 

  )١(اــيبشِ  دِ لْ في الخُ  جاورته األبرارُ    ال    ـضْ ـَ ف للشيبِ  أنَّ  لو رأى هللاُ 

  :كقول الشاعر، ى راء أنّه ليس عيبالإ    
 .)٢(اـعيبـعليھا م المشيبُ  يسَ ـول    تـَ تـا شــإِذا م تَشيب شيوخٌ 

  :ومن ذلك قول المتنبي، خير منه اللون األسود الفاحم أنّ إلى راء 

  .)٣(◌ْ احمهـف رِ عْ الشَّ  ولكن أحسنُ  قبيح       ه ألنّ  البياضَ  الناسُ  وما خضبَ 

دم السن ة لتق أتي الشيب عالم عبية ي ة الش ي األغني د، وف ة، وضعف الجس ة الحيل ذا ، وقل فھ
ه حوار يدور بين مسنّ  وتفضيلھا الشاب ، شائب وفتاة صغيرة مقبلة، وال تخفي الفتاة سخريتھا من

  :وجمال مقتنياته ، عة بيتةماله وسَ  على الرغم من كثرة، عليه

  يالي ذايبْ ور اللّ بي من جُ لْ قَ     ايبْ ّما ما بّدي الشَّ ا ويا يَ مَّ يَ 

                                           
  . ١٦١ـ  ١٥٨/ ١الديوان : أبو تمام  )١(
  . المقاييس، مادة غرب  )٢(
  . ٥٢/  ٤البرقوقي، عبدالرحمن، شرح ديوان المتنبي،   )٣(
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  ه ما ايقومايتُ ديروا قبلته رِ      لّي التّصايبْ عَ  بّحاش القبرْ  

  له امصفّطه بيدهدْ يده      لو جاب البَ ما رِ  يّما ويا يّما الشايبْ 

  عملكه أنا بَ ـليّ ـوع تْ ـتخ    كْ لِ نْ سَ حْ أذيني خُ  يقول الشايبْ 

  :عليه الفتاة وتردُّ 

  وناھُ  نْ مِ  وارحلْ  صيبكْ نَ  دّورْ     ّدي تختكْ ما بِ  ايبْ ـيا ش رْ تِ ـكْ سَ 

  ّديمشلي خَ رْ ة خَ ـيلـل ّدي    من أّولْ ـما بِ  ايبْ ـا يّما الشَّ ـيّماّ وي

  وشلونا ه منّدي   إيطول من جيابه ذھبْ ـشُ ـاليـّدي عّزابي شـب

  سني إيـده      ليلـة بوَّ  يـده   مـن أّولْ مـا رِ  ّمـا ويا يّما الشـايبْ يَ 

ه إن ، وأبعد من ذلك قد نسمع نصائح للمتزّوجة من المسن تبدال الشاب ب ى اس وفيھا دعوة إل
  :سنح ذلك

 ايب بّدليفي الشَّ  بْ زَ عَ  ي    ومن لحلكْ ـّدلـجَ  لْ ـدايـلي يّم الجّد◌ّ جَ 

  إجا ليش ما أعطيتيني عاريسْ  لمتيني     أولْ يّما ظَ ھا مّ ت تقول لَ نْ والبِ 

ّ يليلِ   ا والنّومـشَ ليّه العَ عَ  بْ سِ حْ يِ     هزينشايب يا حَ  وجتيني لنذلْ زَ        ةـ
  

  الشعبيةِ  ر واألفعى في األغنيةِ ـعْ الشَّ 
ان رتبط بالمع عر م د ذكر الّش ي إّن اإلكثار من ذكر األفعى في األغنية الشعبيّة الفلسطينيّة عن

  التي تثيرھا األفعى في النّفس اعتمادا على ما رّسخته األوابد العربية القديمة ؛فقد تحدثت عن 
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ا بتجدّ ، خلود األفعى ّدد حياتھ ة وتج ي تحكي األسطورة البابلي ود الت ة الخل دھا،وعالقتھا بنبت د جل
  . )١(قصة سرقتھا من جلجامش

دھا ؛  وى الظالم والشرّ ألنّ وقد أكثر الشاعر الجاھلي من ذكر األفعى وجل ا من ق ا ، ھ وألنھ
  :يقول جابر بن حني التغلبي مفتخرا. تحمل في الوقت نفسه أسرار الخلود

  )٢(مغَ يْ سد ضَ ضرغام من األُ  أسود سالخ     وفروةَ  نّا جلدَ مِ  رى الناسُ يَ 

ل الموت(واد ة السَّففي ھذا البيت تتحد خاصيَّ  ود،مع الرَّ ) وھي تمثّ ة في اكتساب الخل  غب
ّره األفعى  وكأن الشاعر راغب في ارتداء جلد األفعى السالخ حتى يكتسب الخلود الذي سرقت س

دو ، كما يريد أن يصّب باللون األسود لعنته على أعدائه" وامتلكته ن تستطيع أسلحة الع دھا ل وعن
د ، اختراقه ذا الجل ود(وھو يرتدي ھ د ـ أن ي، )الموت / الخل ذا الجل ادر ـ بفضل ھ ه ق ا أن نسلخ كم

دةيَّ ده إذا أصيب، كالحَ عنه ويجدّ  القوة الخال ل إ، ة تماما، إنه يتسلّح ب ديھا نّب اه يرت في ، ويتوحد بھ
  .)٣(" عبوري؛ ليكتسب أسرارھا وقواھا السحريةطقس 

درة  ديھا الق ود فأصبح ل ة الخل ففي أسطورة جلجامش البابلية استطاعت األفعى أن تسرق نبت
را في العلى تجديد جلدھا، وقد أثّر  ذا كثي ة ال تموت يفكتھ ذكر أن الحيّ ذا الجاحظ ي ر الالحق فھ

كما أنه ليس في الحيوان شيء أصبر على جوع من ، وإنّما تموت بعرض يعرض لھا، حتف أنفھا
  :شاعر جاھلي، ويستشھد بقول ھا إن لم تجد طعاما عاشت بالنسيم زمنا طويالفإنَّ  .)٤(ة  يَّ حَ 

                                           
  :"يقول جلجامش لصديقه أورشناني مالح السفينة  )١(

  ...إنّھا نبتة عجائبيّة، يا أورشنابي
  ...واه السابقةبھا يستعيد اإلنسان ق

  المنيعة" أوروك"سأحملھا معي إلى 
  وأعطيھا للشيوخ يقتسمونھا

  "رجوع الشيخ إلى صباه" وأسّميھا
  ...ولسوف آكل منھا أيضا

  ...فيعود إلّي شبابي
  :تقول األسطورة. ولكّن األفعى تخطف النبتة من يد جلجامش بعد أن اشتّمت رائحتھا= 

  . ..فتشّممت أفعى رائحة النّبتة
  وخطفتھا. .. سلّلت خارجة من الماءت

  . ..تجّدد جلدھا. .. وفيما ھي عائدة
جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة ـ دراسة شاملة مع النصوص الكاملة وإعداد درامي، : السواح، فراس: انظر
 .٢٦٣ص

  . ٧٨٢/ ٢شرح المفضليات، : التبريزي  )٢(
 . ٢١٢المفّضليات، ص : الضبّي، المفّضل

 .١٨٦اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، قراءة ميثولوجية، ص: راھيم محمدعلي، إب  )٣(
 .١١٩/ ٤الحيوان، : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر  )٤(
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  .)١(م صَ ش أعمى أَ نَ ـة من حَ ـمم        لمياللّ  أغراضِ  بعضِ  نْ له مِ  فابعثْ 

  .)٢(شمّ  ه الجوعُ ـد منـفكلّما أقص      دم    حتى وھو ال يمشي بِ  قد عاشَ 

ا إذا أدخلت رأسھا ، وآمنوا أنّه ليس في األرض ما ھو أقوى من جسم األفعى ومن قّوتھا أنّھ
اس وى الن م يستطع أق ى، في جحرھا، أو في صدع ل ابض عل ا وھو ق ا أن يخرجھ اون  ؛ذنبھ لتع

ة. )٣( أجزائھا ال بعض أھل اللغ ا تحّوت"سّميت أفعى : ق د   ).٤("أي اجتمعت وتقبّضت، ألنّھ وق
  :ل طرفةوومن ذلك ق، ةه نفسه أو الممدوح في بعض الصفات بالحيَّ وجدنا من الشعراء من يشبّ 

  )٥(لمتوقّدِ ا ةِ ـحيّ ـال رأسِ ـاش كـذي تعرفونه   خشـال دُ عْ الجَ  ا الرجلُ ـأن

  :تّمام في مديح أبي سعيد الثغري بيأ وقول

ّ يـح   .)٦(روباالغُ  النھارِ  شمسُ  منه       إن أرادتْ  مُ الحزْ  سُ مِ شْ يُ  لِ ـليـال ةُ ـ

يھم ز عل يال، ويجھ داءه ل دوح يباغت أع راخ ، فالمم ى الف لل إل ين تتس ى ح ا تصنع األفع كم
  ، اھوتلتھم

  :ء د النساأما في األغنية الشعبية فتردّ 

  ةھيّ لعريس ولھالھيـفة لزّ ـوالعلى الّديّه       ةْ ـر الحيّ عْ ـا شَ ـلّوى يـات

  وهللا بتليقْ  لعريسْ ـزفة لـوال       بريقْ على اإل ر الحيةْ عْ ا شَ ـى يلوّ ـات

  ريس وهللا بتجوزْ ـعـزفة للـوال    جعجوز   ـعلى ال ر الحيةْ عْ ى يا شَ وّ اتلَ 

يمّ ويبدو أّن الغرض من استحضار األف ل، عى في ھذا السياق ھو الت ا الطوي ا في عمرھ ن بھ
ة المسلوخ  ؛ أو من باب دفع السحر عن العروسين وب الحي وا أن ث اس آمن را من الن ك أن كثي ذل

  .)٧(يبطل السحر

ذي يؤّمة عادات كثيرة ما زال بعضھا يمارس في بيئات عربية تؤكِّ وثمَّ  ل من د المضمون ال
ة  ا َش(أغني وى ي ةعْ اتل ى ال ر الحي هعل دمل )ديّ ن يصاب بال الجون م ھم يع ك أن بعض ن ذل ، وم

ى حيَّباألفعى؛ فھم يقبضون المستطيل  ات المحليَّعل رَّ ة من الحي ة أو زجاجة ة ويضعونھا في ج
ا، ويحسن أن يكون ذلك في البرِّ ، ون فم الجرة ويدفنونھا في مفرق طرقويسدّ  ين يوم دة أربع ية م

                                           
 . ما يلم به اإلنسان من شّدة: اللمم  )١(
 ٤/١١٩الحيوان : الجاحظ  )٢(
 .٤/١١١المصدر السابق،   )٣(
 . ١/٣١٢جاھليات ، شرح المعلّقات السبع الطّوال ال: األنباري  )٤(
  . أنا الرجل الضرب، بمعنى الخفيف: ورويت. المجتمع الشديد: الجعد من الرجال  )٥(

 .١/٢١٢شرح المعلّقات السبع الطّوال الجاھليات، : األنباري
 .١٦٨/ ١الديوان، : أبو تمام  )٦(
 . ٦٥الحية في حياتنا وتراثنا، ص: عياش، عبدالقادر  )٧(
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ك أن يَّ فإذا وجدوا أن الحَ  ،ويزيلون غطاءھا ،ةرَّ وبعد مضيھا يستخرجون الجَ  ى ذل ة قد ماتت فمعن
  .)١( .وإال سيطول مرضه، المريض يشفى

وب الحيَّ، وقد أخبرني زميل لي وا يلتقطون ث ا زال ه م ة وھو مدرس جامعي، أن أھالي قريت
وِّ ويمرُّ  ك يق دين أن ذل ذ، ي بصرھم ويصلحهون به على جفونھم من الخارج معتق د من ھ ، اوأبع

رأة تجھض فھناك من يستغل الحيوان الذي تبلعه األفعى بعد استخراجه منھا، فيجفِّ  ه الم فه ويعطي
  .أّن ھذا يوقف اإلجھاض ادائما تضعه على بطنھا ؛ إيمانا منھ

ا ـ حيَّأّما  ا ـ دون علمھ ا يشبه الحيَّة ميِّ المرأة العقيم فيلقون عليھ ة أو م ياءت إذا ، ة من األش ف
  .وجفلت وقفزت ؛وذلك لكي تحملشاھدتھا خافت 

ه شعيرا ا ويضعون في د قتلھ دفن، وبعضھم يشّق بطن األفعى بع ّم ي ، ة في األرضون الحيَّث
وة ، سونه على النارويحمِّ ، هيأخذون ،ومتى صار سبال، فينبت الحبّ  ثم يسحقونه كما يسحقون القھ

تويأخذون كميَّ، صةالمحمَّ  ا بالزي ال، ة يخلطونھ ات ب دھن الفتي ّرة ر رؤوسھنعْ خليط ّشوت في  م
  . وتصبح ملساء، وتطول، ةكما تنمو الحيَّ  ،ر ويملسعْ آملين أن يطول الشَّ ، األسبوع لبضعة أسابيع

  
  رـعْ ة الكامنة في الشَّ القوَّ 

ر عْ د بين الشَّر الفلسطينية قد احتفظت لنا بالعالقة األسطورية القديمة التي توحّ عْ أغنية الشَّ  إنَّ 
ة وھذا يستدعي شبكة ، ة بجامع القوةسوالقرون المقدَّ  واسعة من العالقات التي تعكس مواقف ثقافي

رن، ر أسماء كثيرةعْ ة، فقد أطلقت العرب على الشَّ ورؤى ميثولوجية جمعيَّ  ذا ، منھا الفرع والق وھ
وريَّ وقرن الحَ ، )٢(أي أّول شعاعھا، حتما يستدعي قرن الشمس رة، ة، وقرن الث رن البق رن ، وق وق

  . بلالج

  :قال الكميت 

ّ نكُ وَ  ّ بـا إذا جـ   راـفـعْ رن أَ ـق على اهـنـملحَ ، دٍ ـكيـا        بـأرادن ومٍ ـار قـ

  :وقال زھير في فرس 

  رونُ ــقــا الـكھـابـنى سَ ـسّن علـت       ومٍ ــي لَّ ـك ائلِ ـّمر باألصـتض

  :وأنشد سيبويه

  .اـــــــودانــران األرض ســو        قـلـعـا تــديـزى ھـعـوم

  . وھو أعاله، والمقصود قرن الجبل

                                           
 .٦٤المرجع السابق، ص  )١(
 . اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )٢(
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 ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  :" وقال أحمد بن يحيى في قوله عليه السالم  ذو قرنيھ ا" إنّك ل ي جبليھ ا الحسن ، يعن وھم
  :وأنشد، والحسين

ّ حمـذه الــأم ھ   ورين ـا أصيدكم أم ثــور مـــأث   . رونـقـاء ذات الـ

  :وقال امرؤ القيس 

  ھمامـلك الـارض المـى عـولّ ـت   ى   حتّ ، رنينـقـاص ذي الـشـّذ نــأش

؛ ة الحيَّ: القرناء :قال األصمعي  . أي لھا لحمتان في رأسھا كأنّھما قرنان: ويقال حيّة قرناء
  :ألعشى ا وقال، لھا قرونا  ألنّ 

  )١(. ھاـالـقـلى ثـجري عـّرحى تـا      أّم الـھـرزالـقرناء في عـه الـتحكي ل

وَّ  ديما أّن ق ادھم ق رونوالعتق ي الق رة ف ور والبق رنين ، ة الث ين الق ن ب ّر م يء يم وأّن أّي ش
  . )٢(واعتقدوا أن الشيطان يرّكب قرني ثور ولھذا تخشاه الجن، يكتسب قوة ھائلة قّدسوھما

ة تجسَّ ذه المعرف ى أن ھ ار إل ه الرسولويش ذي ينھى في ديث الشريف ال ي الح ه ، دت ف علي
ت ذا الوق ي حديث والت، السالم، عن الصالة في ھ ي شيطان؛ فف ين قرن ل أن الشمس تكون ب علي

  :شريف عن الشمس

  . "وإذا ارتفعت فارقھا، تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلعت قارنھا"

در ة الق وع الشمس ليل راعين طل امھم م دحرون عن مق ه ي يطان وقرين ل إن الش ذلك ، وقي فل
  . ه آية ليلة القدروذكر، وذلك بيّن في حديث أبّي بن كعب، تطلع الشمس ال شعاع لھا

ال بعضھم رن: وق ا الق ع  ھن ّوة ؛ أي حين تطل ي الق يطانالشمس يعن لّط، يتحّرك الش ، ويتس
ا . فيكون كالمعين لھا ل،أّم رنين الموصوف في التنزي و ذو الق يللقب  فھ سّمي ، إلسكندر الروم

، لشرق والغربوقيل ألنّه كانت له ضفيرتان، وقيل ألنه ملك ا، بذلك ألنّه قبض على قرن الشمس
  .)٣(وقيل ألنّه رأى في منامه أنّه أخذ بقرني الشمس

وقيل ، أنفه الذي لم يوطأ: وقرن الكأل، ومن معاني القرن األخرى السيّد ؛ فقرن القوم سيّدھم
  .)٤( أصاب قرن الكأل أي أصاب وافرا:خيره، ويقال 

اء، مقدسةر األسود بالقرون العْ ة اتحاد الشَّ وتحكي الثقافة القديمة قصَّ  ل بالم ، والسحاب المثق
بته ، ويصبح رمزا لقوة اإلنسان وحامال ألسرار اآللھة، ة مقدسة كبيرةر قوَّ عْ ليكتسب الشَّ  التي أكس

                                           
 . اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )١(
 .١٩٥اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، قراءة ميثولوجية، ص: علي، إبراھيم محمد  )٢(
 .اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )٣(
 .اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )٤(
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ود والخصوبة اء والخل ذا  . )١(النم د ھ ذي يجّس اني ال راث اإلنس ن الت ون أضحت م وقصة شمش
ي  د الجمع وَّ "المعتق دون أن ق انوا يعتق العبريون ك ونف ة ة شمش ي ّش.. . المھول ن ف ره، وأن عْ تكم

من خصالت شعره الطويلة الشعثاء التي كانت تتدلى على كتفه، ولم تحلق منذ خصلة مجرد حلق 
ه  ام بأعمال نعومة أظفاره، كان كافيا أن يسلبه قوته الخارقة للعادة، ومن ثم يصبح عاجزا عن القي

  )٢("البطولية

اة لغريب في الھيكلرْ ُع وفي المعتقدات البابلية والكنعانية ّل فت ّم ، ف يقضي بمضاجعة ك ث
ي ال، ايَّأصبح ھذا األمر اختيار، فيما بعد اة الت دا بوسع الفت ا وغ ّص  ءترغب في األمر االكتف بق
  .)٣( . وكان يطلق على النّساء اللواتي يقّدمن أجسادھّن بالعشتاريات، وتقديمه لآللھة، شعرھا

ل ىرامه قّص شعره حتوفي اإلسالم ال يجوز للحاج بعد إح ذا إشارة واضحة ، التحلّ وفي ھ
ة ّذات اإللھي دي ال ين ي رة ب ذه الفت ى ، إلى أّن اإلنسان في ھ ه عل ه وال سلطة ل ز ب ان يعت ا ك ّم م أھ

  .وعنفوانه، ويرى أنّه يحمل قوته، قديما

ة مَّ سواء، ومِ  ر الرجل والمرأة على حدٍّ عْ ن تطلق على شّ رْ ولفظة القِ  ل في األغني الشعبية ا قي
  :الفلسطينية

  وي في هللا وفيھمي قَ رِ عْ شَ 

  قوىيف يِ الھم كِ ري بَ عْ شَ 

عبية  اط الش ي األوس مع ف هرْ ه بِ رُ عْ َش"ونس ي َش، "مي ه ف دھم ، رهعْ أي أّن قّوت إذا أمسك أح ف
  .ره سيطر عليهعْ بشَ 

ى، ومما يزيد في االعتقاد السابق ما أورده ابن منظور عن البئر ق عل  فقد كانت العرب تطل
ي فعّرض:"يقول . المنارتين اللتين تبنيان على رأس البئر قرنين ا بن ر م ه ، وقرنا البئ فيجعل علي

  .)٤(" الخشب تعلّق البكرة فيه

ذا ، ويذكر أّن جّد الرسول عليه السالم قد عثر في بئر زمزم على قرني غزال من الّذھب وھ
ادھم ى اعتق ير إل ديما، أنّ ، يش فيع ق رون ش ري  الق ه القم ي لإلل تمطار، وھ س االس ي طق ل ف دلي

  .)٥(عن الماء  حثاالب

                                           
 .، وما بعدھا٢٠٣، ص)قراءة ميثولوجيّة(ربي قبل اإلسالم اللون في الشعر الع: إبراھيم محمد علي،)١(
  . وما بعدھا ٢/١٤الفلكلور في العھد القديم، : فريزر، جيمس  )٢(

 .٢٠٥، ص)قراءة ميثولوجيّة(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراھيم محمد
  . ٤٤، ٤٣أدونيس أو تّموز، ص : فريزر، جيمس  )٣(

 .٢٠٥، ص)قراءة ميثولوجيّة(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراھيم محمد
  .اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )٤(

 .٢٠٥، ص)قراءة ميثولوجيّة(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراھيم محمد
 .١٩٦، ص)قراءة ميثولوجيّة(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراھيم محمد  )٥(
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فكثيرا ما نسمع عن ، بغير وعي، غالبا، ة تمارس ھذه الطقوسوفي الثقافة الفلسطينية الشعبيَّ 
دائھنّ ، ع عن شعورھننساء يكشفن عند الدعاء والتضرّ  ا عن أث ائز  . وأحيان سمعت إحدى العج

رة  الغبن في شراء بق اجر تقول غاضبة حين شعرت ب ه لقولو"من ت دعي علي ا ب ا برّجعھ ه إذا م
  ."وثديي مدلّى في الطابون

ة ين من جھ ر والع اء والبئ ة عْ والشَّ، وفي األغنية الشعبية الكثير مما يجمع بين الم ر من جھ
  :ومن ذلك، ثانية

  شالة ة في الجمخْ ــبصَّ عَ ـْ موِ     البير نّشالةْ ـع الربعْ ـا ھـا ويرَ ـفْ جَ 

...  

                                ***  

  أبو العريسْ  طوح يا ضيوفْ سّ ال المَ     ا واردة عالعينْ ــي لوحْ ـِ ب كْ رِ ـعْ شَ 

  أبو العريسْ   العاللي يا ضيوفْ المَ     عينْ ـالـا واردة عـي رك بلوحْ عْ ـَ ش

                                 ***  

  كبةرُّ ـّد الـ حرھا الـعـغربي     الفّه شـر الـبيـعال القتني العروسْ 

  اـمالِ سَ  كْ يتِ قالت ماشي الحال يا رِ      روك الخطبةْ ـبـم قلتلھا يا عروسْ 

  د القميصْ ـعنـا لـھرْ ـَ عه شَ ـالفّ       بير الحشيشْ ـع روسْ ـالقتني الع

  اـسالم كْ تِ يْ لحال يا رِ االعريس       قالت ماشي  ا حلوة مبروكْ ـا يـقلتلھ

ذي ھو  عظيمة مكانةوالبئر قديما كانت لھا  اء ال عندھم ؛ فھي ـ فضال عن كونھا مستقرا للم
تقرَّ  تودع األسرار ومس ارة ـ كانت مس الد صحراوية ح ي ب اة ف ا روي عن ، ھاأساس الحي ومم

مَّ  انوا إذا غ م ك ة العرب قديما أنھ ر مظلم ى بئ را جاؤوا إل ه خب وا ل م يعرف يھم أمر الغائب ول ، عل
اعتقدوا أن الغائب ) وقد يكون الصدى(، فإذا ما سمعوا صوتا ونادوا فيھا اسم الغائب ثالث مرات

  :وفي ذلك قال الشاعر، وإن لم يسمعوا شيئا اعتقدوه ميتا، حي

  )١(صوتي بالذي كنت داعيا ضَ فما آ     دعوةً  فرِ حفي ال أبا المغوارِ  وتُ عَ دَ 

     وافيــاات السَّ ـعليه الذاري تجرُّ  ـم       أبا المغوار في قعر مظل أظنُ 

  :ل آخر اوق 

  سـورھـا كُ  بادٍ  والظّلماءُ  جاشعا         من الحفرِ مُ  ألم تعلمي أنّي دعوتُ 

                                           
 . جمع سافية، وھي ھنا التراب: الّوافي.  الرياح الھائجة: الّذاريات.  رجع: آض  )١(
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  من جوفاء صعب حدودھـا بأنّــه         سيطلعُ  فجاوبني حتّى ظننتُ 

  :وقال آخر

  عصــورِ  الفُ ـب ماؤھا       وھــدم جاليـھا اختضْ دعوناه من عادية نَ 

  )١(بصيـــر ه      قريــب إلينا باإليــابِ بأنّـ فرّد جوابـا ما شككـتُ 

وت، أما في زماننا ى البي اء إل ون ، وقبل أن تتطور الحياة ليصل الم ة والعي ار العام ان لآلب ك
اوقد تعلَّ   ،أھمية كبيرة ذھن الشعبي بھ رة، ق ال ة كثي ار قصص خرافي واجتمع ، فحيكت عن اآلب

ى أنّ ، لشعبيةوأبدعت القرائح األغاني ا، على اآلبار العاشقون ف تعرّ  الشاب وكثير منھا يشير إل
 . رھا الطويل أو عينيھا الواسعتين أو طولھا الفارععْ حين رأى شَ ، إلى قرينته عند البئر

ة الشَّ د منزل ا يؤّك رة ر عْ وّمم رالكبي ى القب ره عل ه ونث ه أو حلق ي ، أّن قّص أو عدم تضفيره ف
ى ، طيلة فترة الحداد ،قرون تمن مظاھر الحزن عل دِّ " )٢(المي م يق ه إذا ل ان يظن أن اء وك م األحي

ادھم ـ من ، شعورھم للميت إنّھم ال يتخلصون ـ وفق اعتق ك، ف ر أنفسھم من ذل وا بتطھي ولم يقوم
ت ب روح المي دائي.. . تعقّ ات الب ر ه وحُ شعرُ  صّ قُ ،وإذا م اء، وال غي راه النس ان ال ت ي مك ظ ف ف

  )٣(" المتطھرين

  :ساءقالت النِّ . أوضح، أو حلّه، رعْ الشَّ  عوة إلى قصِّ وفي األغنية الشعبية فالدّ 

  ياحيصِ بحى ن زغرودة الضُّ بِ لِ قْ وِ    الحي     ـعر يا مِ ين الشَّ صّ قُ  يضْ يا بِ 

َّ ر السـبـقـعَ  نْ قِ رُ ـمْ صينه        وِ ر قُ ـعـالشَّ  قصينْ  يضْ يا بِ    ينهدِ فْ وِ  عْ بِ ـ

◌ّ قُ    الوطن اللي مرمى في الصفحاتْ  عجيشْ         مينه يا بناتْ رْ ر وِ ـعالشَّ  ينْ ـصَّ

  الرمى في الخَ ـم الوطنْ  عجيشْ  ي الھوا      ـه فـرنشُ نْ عر وِ ين الشَّ حلِّ 

  ى في الحاراتْ ـعجيش الوطن اللي مرم       ينه يا بناتْ ـعر ورمـين الشَّ قصِّ 

  :ومن ذلك أيضا

◌ِ قُ  س اشعوركنْ ورو يضْ يا بِ    هـّصينسكن ھُ وينه     ناموسكن من روصَّ

  )٤(بالّدالل اللي مرقْ  ما عاد يفرحْ     س اشعوركن كلّه حلقْ ورو يضْ يا بِ 

اذج ذه النّم ى أصحاب ھ ة عل رح، فآثار الحزن بادي ك أّن الموت أخذ مصدر الف وسلب ، ذل
  .وترسل شعرھا في حضوره، فتتزيّن له، ھاالمرأة من كان يدلّل

                                           
 . ٤ـ  ٢/  ٣بلوغ األرب، : اآللوسي  )١(
 .٣٧، ٣٦البئر بوابة العالم الّسفلي في الشِّعر الجاھلي، ص: الديك، إحسان  )٢(
 .١٨٦الفلكلور في العھد القديم، ص: فريزر جيمس  )٣(
 .٦٧ائيات في األدب الشعبي الفلسطيني، ص البك: ماھر، عمر  )٤(
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  :تقول إحداھّن ، ر الّزادومحض، ومصدر الّدخل، ومن النّساء من افتقدن راعي البيت

  قّصين الّشعر يا صايناتو عاد         قّصين الشعر ع طّعامين الّزاد 

  )١(يشقّصين الّشعر ع طّعامين العِ         يشْ عر يا صايناتو لِ قّصين الشَّ 

وميروس"رجاال ونساء ، وعادة قّص الشعر عرفت عند اإلغرق القدماء أيضا ذكر أّن " فھ ي
وا جسد ن اإلغريالمحاربي اتروكلوس"ق غطّ ل"ّن إ وردو، بضفائر من شعورھم "ب وضع  " أخي

ّدمھا " سبيركوس"قد نذرھا لنھر " بيليوس"ر كان أبوه عْ في يد صديقه المتوفّى خصلة من الشَّ  ليق
ل " أورستوس" نّ أو، ابنه له إذا ما عاد سليما من الحرب ه القتي ر أبي ى قب " أغاممنون"وضع عل

ّن تشريع وأ، رعْ خصالت من الشَّ  س، ولك ل أوزري دما قت زيس قّصت خصلة من شعرھا عن ّن إي
  .)٢( اإلنساني الذي شّرعه في أثينا حّرم تلك العادة " سولون"

ة ي الجاھلي اء  والعرب ف ادة، فالنس ذه الع كوا بھ امية األخرى تمّس أن الشعوب الس أنھم ش ش
تھّن و ن ألبس وي م زء العل ّزقن الج ّن يم ات ك وھھيالعربي ن وج افرھنّ خدش ، ن وصدورھّن بأظ

  .ويضربن أنفسھّن باألحذية ويقصصن شعورھنّ 

وفي . وقد ظلّت رواسب ھذه العادات حتّى بعد مجيء اإلسالم وإلى زماننا دما ت فيذكر أنّه عن
د"الّصحابي الجليل  ن الولي رة خصالت من شعورھّن ووضعنھا " خالد ب ي المغي قّصت نساء بن

د رأس الضريحالنِّ  فبعض، فوق قبره، أّما في أيامنا ، ساء يضعن الضفيرة على القبر أو يلففنھا عن
دين في األرضوبعضھن يثبِّ د رأس الضريح، تن وت ه، أحدھما عن د نھايت ربطن ، واآلخر عن وي

  ........... الشعر نويكّررن يا بيض قصي )٣(. عورھنّ الوتدين بحبل يعلّقن عليه خصالت من شُ 

جال ومن ّص الزوجة شعرھامن يضع في وصيّته  الرِّ ه ؛أن تق د موت ه بع ا علي ذا ، حزن فھ
  :محمد الملحم يقول 

  )٤(ين الطّنابـــيالفضل دقِّ◌ّ  لميرْ         أوصيكي وصيّةْ  وفْ أال يا نُ 

  )٥(رابيجعودك بعد موتي         وحطّيھم وسط لحدي في التّ ي وقّصي ل

أو ، ات الرجلفي مقابل مغامرا منھا يدل على تضحية ر المرأة ممَّ عْ شَ  وأحيانا قد يكون قصُّ 
  :ومن ذلك قولھم ، قد يكون استباقا بتقديم التضحية قبل الّرجل

  دايل راسھاجَ  قّصتْ  الّسبعْ  ةالّسرايا وداسھا     ومر احْ طَ  أبو فالنْ 

                                           
 .٦٧المرجع الّسابق، ص   )١(
 .، وما بعدھا١٧٨الفلكلور في العھد القديم، ص: فريزر، جيمس  )٢(
 .، وما بعدھا١٧٨المرجع السابق، ص  )٣(
 ..جدايل الشعر: جعود.  الّرجاء: الطنابي.   ألمير: لمير  )٤(
  .٨٩الفلسطيني، ص  صور من األدب الشعبي: زيَّاد توفيق  )٥(

 .جدايل الشَّْعر: الجعود. ٦٦البكائيات في األدب الشعبي الفلسطيني، ص: ماھر، عمر: ينظر
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  )١(ھاــمّ كُ  لدايجَ  قّصتْ  الّسبعْ  ةطاح الّسرايا وھمھا     ومر أبو فالنْ 

دلُّ ر الرّ عْ َش وأحيانا قد يكون قصّ  ا ي رأة مم ذلّ  جل والم ى ال وان عل رأة في ، والھ ول الم تق
  :ذلك

ُ ال ت   اسيـَ ن نـيـروني بـحقـول راسي     وال تِ ـرمـوخذوا قـ

  يعِ بْ رَ  نْ ـيـي بـرونـحقـِ ري    وال تعْ شَ  رمولْ ـذوا قـوخـال تُ 

الخزي وعْ وفي العھد القديم اقترن حلق الشَّ  النبي ر ب ار أيضا ؛ ف ا"الع يكتب في ظّل " حزقي
اد  ابليين ألرض الميع وءات بغزو الب اھم " :)بحسب وصفھم(منفاه حتى بعد أن تحققت النب ويغش

  .)٢(" وعلى جميع رؤوسھم قرع، وعلى جميع الوجوه خزي ،رعب

ة  ي الجاھليّ ره"وف د أس ريف بع ل الش ن الّرج ت ع رب إذا عف ت الع ّزوا، كان يته  ج ناص
  .)٣(" ر بھافتكون الناصية عند الّرجل يفخ، وأطلقوه

  :شر بن أبي خازم األسديقال في ذلك بِ 

  )٤( فإن جّزت نواصي آل بدر       فأوروھا وأسرى في الوثاقِ 

  :وقالت الخنساء 

  )٥(جززنا نواصي فرسانھم       وكانوا يظنّون أن ال تجّزا

به من وذلك إذالال له على ما ارتك قرع؛أّما في أيّامنا فمن يدخل السجن فقد يخرج منه وھو أ
  .جرم

صّ   ان ق ديدعْ الشَّ إذا ك زن ش ى ح دّل عل ا ي ه، أو إذالل، ر مّم ون بقّص رب يحتف إّن الع ، ف
عره  ع وزن ش ى دف ه السالم عل ّث الرسول علي د ح ه، وق ي أّول أيام ر ف د البك د الول وبخاصة عن

ة والجذور، ، وما زال ھذا الطقس متداوالةفضَّ  ين الجذور الديني ة وھو يجمع ب ورد  ،الميثولوجي
طينيات دى الفلس ان إح ى لس و" :عل د وبيقصقص ذوا الول رمعْ َشله بيوخ خرة والح ي الص ، ره ف

دِّ عْ بيوزنوا َش اب الحرم، يش بيجينراته ق وا مصاري ع ب نّة  . وبيفرق ا س وا ھاظ ي بيقول عن النب
  .)٦(" اللھم صلّي عليك يا نبي

                                           
 . ٦٦البكائيات في األدب الشعبي الفلسطيني، ص: ماھر، عمر) ١(
 .١٧٦الفلكلور في العھد القديم، ص: تقال عن فريزر، جيمس. ١٨سفر خزقيال، اإلصحاح السابع، آية   )٢(
 .٣/١٥بلوغ األرب، : اآللوسي  )٣(
 .٣/١٥المصدر السابق،   )٤(
 .١٦/٥١األغاني، : أبو الفرج األصفھاني،  )٥(
ة في األدب الشعبي في محافظة رام هللا، ص : طه، نضال فخري  )٦( دات الشعبية واالجتماعي الطقوس والمعتق

 . ، وما بعدھا١٤٩
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  :ومنھا، صل بھذا األمرتتَّ وقد وجدنا في بيئاتنا الفلسطينية نماذج من األغاني الشعبية 

  ّمهعلى كُ  وريالة قطبتْ  ھا ذھبْ عْ أمه     مَ  إال إذا إجتْ  القْ يا حَ  ال تقصقصهْ 

  :وّمما ورد فيه، شعر العروس ويحتفون بقصّ 

  هة لربُّمراـعريس كـالـل عـمھَّ ـوت دبّة  ــاللى ع رسان يا قاعدْ العِ  يا مقصقصْ 

  ة للرسولْ مراـك العريسْ ـل عـمھـوت   ورْ اعد على السـيا ق رسانْ العِ  يا مقصقصْ 

                             ***  

  ه ايموتْ ا عدوّ ـالعريس تـل عـھـتمو    وتْ ـاقـيا حالق في موس الي قْ ـلـواح

  ىضَ رْ ه يِ نُّ ـا مِ ـالعريس تـع لْ ـمھـتو   ةْ ــضَّ ـفِ ـوس الـفي م يا حالقْ  واحلقْ 

  .كـي عليـس ال أدعـالعري ليك  ومن اوجعتْ ك عـنَ ـاة ابـيــوح القْ ـوهللا يا ح
اء بتمشيط الشَّ دنا احتف ي التّمشيط مِ عْ ووج تخدمن ف اء يس اله، وكانت النّس طا من ْشر وإرس

ا شعورھّن إن كانت  عورھن القراميل،ويضعن على شُ ، العظم يّة يطّولن بھ وھي وصالت قماش
  :ھاقالوا في.وعمل القرون، وتؤّدي وظيفة تجديل الشعر، قصيرة

ُ ة تـالنـا فــحي يـا           اصـيھـِ طـشـم ةْ ــاشطـيا م   اـوجعيھـ

  .جّدلي جّدليلي راسك                           

....  

  يّهْ ـمِ  هزيدــك وال نـيِّ ـضي برِ           ةْ طلة يا عربيِّ قع في التَّ وِ  طكْ شْ مِ و

  .ده ورقـزيــك وال نـِّ يـضي برِ      يا أم الحلق    طلةْ في التَّ  قعْ وِ  كْ طِ شْ مِ 

...  

 وجعينيـة تـالنــا فـي شْ ـيـلي        لــيـّدلـة جــلدِّ ـجـا مـيو

  عيھاـوجـش ال تُ ـإشوي شْ ـشويـب     ا   ـھـيـشطـة مــاشطـا مـي

...  

  ّصهــلة نـيـي لـف مرْ ـقـه الدُّ ـع   ه   ن اتنصُّ ـومـا يــرھـعْ ا شَ ـيو

  ه يطلعْ ــــُّ نـومـي رْ ـقمـه الدُّ ـع     عْ ـمشخلـا والـرھـــعا شَ ــي

                                 ***  



 ......" وِة القديمِة في األغنيِة تجلّياُت الثقافِة العربيّ " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٦٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  شالل أُشاللر ــدايـالـرك عـعْ شَ     ريف الطول حلوة يم الشال  ظا ــيو

                                 ***  

  اليدِّ ـف عـلـفـلـر مـقـعر األشوالشَّ  ريف الطول يا قاعد عالدبة    ظا ــي

د اب الشمساتخذت النِّ  وق ن التمشيط وقت غي ذرا م ا ح اء موقف ن تمّش، س ن لم ذا يقل ط ولھ
ى، مس بتتدلىالشَّ ، ھيي حرام" :رھا في ھذا الوقتعْ شَ  ن "والحبلى بتتفلّ ي " :وبعضھّن يقل ا ريتن ي

ّدادة : ، وھناك مثل يتكرر)١(" نبينوال دياّرة المشھاب ع الج، ماني ماشطة الليل ل ج ) ماشطة(مث
  ."لليلبا

دائلھا خرزة اسمھا  رأة من التمشيط تضع في ج د أن تنتھي الم قيقة(وبع ه من ) الش لحمايت
جال فقالوا )٢(.التشقّق ا الرِّ   :في الجدائل أمَّ

  نازلْ  ك عكتافكْ رَ عْ يللي شَ  ِھي

  قايلْ  شْ ك مُ عنَّ  مھما وصفتْ 

  جدايلْ  رك ثمنْ عْ بحكوا عن شَ 

  دوناـحسوبطلب من هللا ما يِ 

اط الحسد بالشَّ وصلةالويالحظ في  ة ارتب ى رعْ الثاني د حرصت بعض النساء عل ه فق ، وعلي
الق إخفاء الشعر د التمشيط الع ا أو ألي واحد من األسرة  في ثقب جدار، بع ان لھ أو في  ،)٣(أك
 . ؛ حتّى ال تستغلّه امرأة حاسدة في عمل السحرأو في التّراب، كومة حجارة

ّوة الكام" إذا أصبح في حوزة شخص آخرر ھذا االعتقاد أّن الّشعر يوتفس ه تستطيع الق ة في ن
 .)٤("أن تأسر ذلك الشخص وتشّده

                                           
دات الشعبية واالج: نضال فخري طه،  )١( ة في األدب الشعبي في محافظة رام هللا، ص الطقوس والمعتق تماعي

١٤٩ . 
  .٢٤٠المعتقدات الشعبية في التراث العربي، ص : الباش، حسن  )٢(

الطقوس والمعتقدات الشعبية واالجتماعية في األدب الشعبي في محافظة رام هللا، : طه، نضال فخري: ينظر
 . ١٤٩ص 

  الشعبية واالجتماعية في األدب الشعبي في محافظة رام هللا، الطقوس والمعتقدات : طه، نضال فخري: ينظر  )٣(
 . ١٤٩ص 

  .٩٩وظيفة الشعر البشري في طقوس الموت والميالد، ص: جمعة، حسين علي  )٤(
 .٦٤البكائيات في األدب الشعبي الفلسطيني،  ص : عودة، عمر ماھر محمد: ينظر
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هعْ ويالحظ أّن طول الشَّ ي األبطال ،ر وغزارت وافر ف ي يجب أن تت ديما ، من األمور الت فق
ة  اف اآللھ ال وأنص ي األبط ت ف ا  ؛كان ال مناوئ ق بط ة الخل ت آلھ ة خلق طورة البابلي ي األس فف

ى ، وكانت قّوة أنكيدو تعادل قّوة فرقة من الجيش، )أنكيدو( لجلجامش ھو دو مغطّ وكان جسم أنكي
  .)١( ر المرأةعْ شَ كر رأسه غزير عْ شَّ و، رعْ بالشَّ 

  أنت يا من خلقت جلجامش "

  اخلق اآلن نّدا يعادله صخبا في الفؤاد

...  

  .)٢( "ره تندفع كالقمحعْ خصالت شَ ، ر رأسه كالمرأةعْ ر جسده، وشَ عْ يكسو الشَّ 

ال وا، وطول جدائل المرأة يكشف عن عنصر مھم من عناصر الجم اء الل ا زالت النّس تي فم
  . ونوعه، ولونه، رھا ليتبيّن طولهعْ الفتاة يطلبن منھا أن تكشف عن شَ ) ينكدن(ينقدن 

  :قال الّرجال فيه 

  وـــقر عالصدر حلّتشُ  ر بلّتو        جدايلْ عْ الشَّ  ريف الطولْ يا ظَ 

  اوَ والمجّوز سَ  مرته         ويصفّي العزابيْ  دمْ ـعـّوز يريت المج

ي َشعند قرينهر بإظھار مكانة المحبوب عْ وارتبط الشَّ  ة عْ ، فلطالما جعل المغن ه في كفّ رة من
  :يقول. وشخصيات أخرى في كفّة ثانية

  لِ ـمناديـيلي      على أم السِ  ينْ ا دموع العِ ـي

  ةتعشر قبيلعرھا     بتسوى سرة من شَ عْ عندي شَ 

...  

  ھارْ صِ وقَ الّدولة بتسوى    ھا     رْ عَ رة من شَ عْ عندي شَ و

  ديليـا         ربطته  اتنعشر جـھرْ صِ خَ  لْ ه وصَّ ـحلّت

  :الطيب المتنبي  وعلى النّقيض من ھذا قول أبي

ّ م أتـظيـع أيّ     ي    ـقـأرت لّ ـحـم أيّ    يــقـ

                                           
  . ٤٦الحكاية الخرافية، ص : ديرالين، فريدريش فون  )١(

ة في األدب الشعبي في محافظة رام هللا، : طه، نضال فخري: نظري الطقوس والمعتقدات الشعبية واالجتماعي
 . ١٥٠ص 

 .٩٣جلجامش، ص : السواح، فراس  )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  قِ ـوما لم يخل ــهما خلق الل وكلّ 

  )١( .فرقيفي مِ  كشعرةٍ  ّمتي ھِ حتقر في مُ 
  

َ جر والشَّ عْ الشَّ    رـ
ة  ة عالق ين َشواضحة ثّم جرةعْ ب رأة والّش ر، ر الم ان إذا خرج  ذك ي ك ي أّن العرب جواد عل

ه ى منزل ه، وإذا خرج منصرفا إل أتي أھل ى ي أمن بلبسھا حتّ اء، في الدة من اللح د ، حاّجا تقلّد ق تقلّ
دخل الشَّ. د بسوءر فال يتعّرض له أحعْ قالدة من الشَّ  هعْ وھذا طقس تعبّدي ي ب، ر في ى جن ا إل  ،جنب
ة، مع الشجرة ع دخول المشركين مّك زل األمر بمن ى ن أنھم حتّ ك ش ي ذل تلھم ، وقد بق وبوجوب ق
  .)٢( حيث وجدوا

ه المخبّ ولعلّ  ين الشَّل السَّما قال ه ب ي ذو صلة؛ إذ يجمع في ه اآلت . جرةر والشَّعْ عدي في بيت
  :يقول

ّ أنـّم كـد أغـعـمواشط في         جـدراھا الـوتضّل م   )٣(رمـه كـ

  .)٤( ليقول إن صاحبته ستصبح مالكة ألسرار الخلود، ر بالكرمعْ فالشاعر يساوي الشَّ 

  :وشبيه به قول امرئ القيس  

  قنو النخلة المتعثكلـث كـيـأث    متن أسود فاحم  ـال زينُ ـرع يـوف     

  )٥( .تضّل العقاص في مثنى ومرسل   ال   زرات إلى العـتشـدائرھا مسـغ

الوه عن ، ومن مظاھر التوحيد بين المرأة والشجرة في أوابد العرب ا ق ، )حيض السمرة(م
زال، والسمرة من شجر الطلح دم الغ ، وكانت العرب )وھو صمغه( وحيضھا شيء يسيل منھا ك

ي النفساء نقطواإذا ولدت المرأة أخذوا من دم السمر و ين عين ه ب ى وجه الصبي وخطّ، من وا عل
ق ، ويقال بالذال المعجمة) الدودم(ويسّمى ھذا الصمغ السائل ، خطّا ي تعل ياء الت ذه األش وتسّمى ھ
 )٦() النفرات(ي ـى الصبـعل

                                           
 .٨١/  ٣شرح ديوان المتنبي، : البرقوقي  )١(
 .٦/٣٩٠المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، : علي، جواد  )٢(
 .١١٦ليات، صالمفض: الضبي، الفضل  )٣(
 ٢٢٣، ص)قراءة ميثولوجيّة(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراھيم محمد  )٤(
طَب، ويقال إِْثكاٌل وأُْثُكول؛ وأَنشد األَزھري المرئ القيس: الِعْثكالُ   )٥( : العْذق من أَْعذاق النخل الذي يكون فيه الرُّ

 . أَْغصانُه، واحدھا ِشْمراخ: الِعْثكال أَيضاً، وَشماِريُخ الِعْثكال: ْنوُ أَثِيٍث كقِْنِو النَّخلة الُمتََعْثِكل والقِ 
  اللسان، مادة عثكل : ابن منظور
 . ٤٤الديوان، ص : امرؤ القيس

 ٢/٣٢٥بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب : اآللوسي  )٦(
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ل إنّ  إن في ذلك العتقادا راسخا ال يقبل الشكّ " ي  في الخصوبة األنثوية للشجرة، أو ق العرب
رأةكان يوحّ  ين خصوبة الم ا ب المرأة ؛وخصوبة الشجرة د فكري دم ... فالشجرة تحيض ك ذا ال وھ
نجد أّن الدوال في المعاجم العربية ) فرع( ، وعند مراجعة مادة"تھا لدورة خصوبة أخرىيجدد قوّ 

ة توحّ  ونجدھا، المعاني األخرىالجنسية للكلمة تغلب  فالفرعة  ؛د بين الخصوبة الشجرية واألنثوي
رع البكر افتضھا: حاضت، وتفرعم إذا، دم المرأة، وأفرعت المرأة  ... تزوج سيده نساءھم، وافت

)١( 

رأة" ى الم ا عل اد ـ أن تكون الشجرة رقيب ذا االعتق ة بأسرارھا ، وليس غريبا ـ بعد ھ وعارف
ت اذا فعل ة م ه الخاصة، يستعين بھا الزوج لمعرف ه إذا. الزوجة في غياب روون أن ان الرجل " ي ك

ى خيط فيق، منھم على سفر د إل ك عم ى ذل اد نظر إل إذا ع اقھا، ف ده في غصن شجرة أو في س ع
ه" الخيط ه في غياب ه زوجت ذه الشجرة ، ليعرف ھل حفظت ه، وھ ة أم خانت ذّكرنا بشجرة المعرف ت

 )٢( .عورتيھما، كما يقول العھد القديم" التوراتية التي فتحت عين حواء وآدم، وجعلتھما يريان

ة وا عبية بعالق ة الش د احتفظت األغني جرةوق عر والش ين الش جار ، ضحة ب ر األش ن أكث وم
ة كالشَّ وط متقارب ن خي عفھا م ن س دلّى م ا يت ك لم ل ؛ وذل جرة النّخي ي ، رعْ ورودا ش ا ورد ف ومّم

   :أغاني النّساء 

  رك جريد النخل رابي عشط الوادعْ ومي اطلعي يا حلوة قومي تمامك عاد   شَ قُ 

◌ْ رعْ شَ    ومي اطلعي يا حلوة قومي تمامك بسّْ قُ    ك جريد النخل رابي عشط الخّسْ

  رك جريد النخل رابي عشط العينْ عْ شَ     نْ ــذي الميتيــا توخــي تـلعـي اطــومـقُ 
  

  الخاتمة
ات راد والجماع ن األف ّكل م ريّة تتش ة البش روح، ، إنَّ الثّقاف الحسِّ وال ا ب ي تعلّقھ د ف وتتّح

 ،لكنّنا نقف عليه عندما نستعيد الماضي قد ال نلمسه في وقته،, يوم أمر جديد ويضاف إليھا في كلّ 
أتي ، بما فيه من أحداث وتغيّرات، والواقع الفلسطيني واقع متحّرك ال يستقّر على حال ا ي ومن ھن

  .دورنا في توثيق الموروث، والبحث عن سبل عمليَّة للحفاظ عليه

  :الّدراسة إلى نتائج عّدة أھّمھا وقد خلصتْ 

عبي يجب  .١ راءة األدب الش ه ال أنَّ ق راءة األدب الفصيح؛ ألنّ ع ق ب م ى جن ا إل ون جنب أن تك
  . يفصل بينھما سوى التّنّوع في اللھجات، أّما المضامين فواحدة

                                           
 . اللسان، ماّدة فرع: ابن منظور  )١(
 .، وما بعدھا٢٢٣، ص)قراءة ميثولوجيّة(العربي قبل اإلسالم  اللون في الشعر: علي، إبراھيم محمد  )٢(
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رة؛ أنَّ موضوع الشَّعْ  .٢ أمور كثي رتبط ب ر في األدب الفصيح واألدب الشعبي موضوع واسع ي
حر، واكتساب والسِّ بعضھا غيبي وآخر محسوس؛ فثمَّة عالقة واضحة بين الشَّْعر من جھة، 

  . حّب، والجمال، والقبح من جھة ثانيةالقّوة االستثنائيّة، والحيَّة، والشَّجرة، والبئر، وال

ى أنَّ طقوسا كثيرة كانت تمارس، وما زالت، الشَّعْ  .٣ رأة عل ر فيھا عنصر رئيسي؛ كحجل الم
يال  ى الشَّ؛ رجل واحدة، ونشر جانب من شعرھا ل اد عل زواج، واالعتم ا لل د طلب عر في عق

  . الشَّعر األفعى بتحريك جدائل دفع خطرالسِّحر، 

ُت  .٤ د تمثَّل ا، وق أنَّ األساطير القديمة لھا تجلِّيات واضحة في واقع حياتنا المعيش، شئنا، أم أبين
   . ومنھا أسطورة جلجامش البابليَّة، وأسطورة الغراب، في ھذه الدِّراسة ببعضھا

بط ،وبعد ة الفلسطينيَّة فقد بذلت جھدي في الرَّ ة والبكائيّ ة واألغني ة القديم ، بين الثقافة العربيَّ
  . سائال المولى القدير أن أكون ُوفِقُت في ھذا المسعى

  
  لمصادر والمراجعا

ة أحوال العرب .محمود شكري ،اآللوسي − ي بشرحه وتصحي .بلوغ األرب في معرف حه عن
  . )ت.د( .٢ط  .وضبطه محمد بھجة األثري

 مؤسسة عز .٢ط .وسمير الجابري .شرحه عبد علي مھنّا .األغاني. بو الفرجأ ،األصفھاني −
  . )ت.د( .لبنان .الدين للطباعة والنشر بيروت

 حت .شرح المعلّقات السبع الطّوال الجاھليات .)م١٩٨٠( .أبو بكر محمد بن القاسم ،األنباري −
 .القاھرة .دار المعارف .السالم محمد ھارون عبد

  . )ت . د( .دار الجليل. ١ط .تقدات الشعبية في التراث العربيالمع. حسن ،الباش −

   .لبنان .بيروت .دار الكتاب العربي .شرح ديوان المتنبي. )١٩٧٩( .عبدالرحمن ،البرقوقي −

زي − رح المفضليات .التبري اوي حت .ش د البج ي محم ر .عل ع والنش  .دار نھضة مصر للطب
   )ت. د( .القاھرة .الفجالة

ده عزام .شرح الخطيب التبريزي .الديوان .)١٩٦٤(. أبو تمام − ارف .تح محمد عب  .دار المع
  .مصر

ن بحر ،الجاحظ − ان عمرو ب و عثم وان. )١٩٦٩(. أب ارون حت. ٣ط .الحي دار  .عبدالسالم ھ
   .لبنان .بيروت .إحياء التراث العربي

يالد". )١٩٧٧. (حسين علي ،جمعة − ة  ."وظيفة الشعر البشري في طقوس الموت والم مجل
   .)١١( .لتراث الشعبيا
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 ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم السفلي في الشعر الجاھلي). "٢٠٠٩( .إحسان ،الديك − ة الع ر بواب ة ."البئ دراسات  مجل
 .)ملحق( الجامعة األردنيّة). ٣٦( .للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

راھيم. ١ط .الحكاية الخرافية .)١٩٧٣(. فريدريش فون ،ديرالين − ة إب م .ترجمة نبيل  .دار القل
  .بيروت

ادز − ق ،ي طيني. )م١٩٩٤(. توفي عبي الفلس ن األدب الش ن .٢ط .صور م ي رحم ة أب  .مطبع
   .عكا

راس ،السواح − ة . ف ع النصوص الكامل املة م دة ـ دراسة ش دين الخال ة الراف جلجامش ملحم
 )ت. د( .منشورات دار عالء الدين .١ط . وإعداد درامي

ل ،الضبّي − ى الضبي .المفّض ن يعل د ب ليات. محم اكر حت .٦ط .المفّض د ش د محم د .أحم  عب
  ).ت. د(. لبنان .بيروت .السالم ھارون

ه − ري ،ط ال فخ ي األدب ". )م٢٠٠٩(. نض ة ف عبية واالجتماعي دات الش وس والمعتق الطق
تير  ."الشعبي في محافظة رام هللا الة ماجس ر منشورة(رس ديك. بإشراف د) غي  .إحسان ال

   .نابلس .جامعة النجاح الوطنية

دا − ن العب ة ،ب ديوان . )١٩٧٥( .طرف نتمري .ال م الش ب حت .شرح األعل ة الخطي ي  .دريّ لطف
  .دمشق .مطبوعات مجمع اللغة العربية .دار الكتاب العربي .الّصقال

ل اإلسالم . )٢٠٠١( .إبراھيم محمد ،علي − ي قب ون في الشعر العرب ة(الل راءة ميثولوجيّ  .)ق
  .لبنان .طرابلس .دار جروس برس .١ط

ي − د صالح ،العل ى" .)م١٩٧٥(. أحم المية األول ود اإلس ي العھ ة ف س العربيّ وان المالب  ."أل
   .مجلة المجمع العربي العراقي

ي − واد ،عل الم .)١٩٧٨(. ج ل اإلس رب قب اريخ الع ي ت ل ف ين. ٢ط .المفّص م لمالي  .دار العل
   .بيروت

ل − وزي ،العنتي راث الشعبي .)١٩٦٥(. ف ي الت و؟  دراسات ف ا ھ ور م ارف .الفلكل  .دار المع
   .مصر

ودة − د ،ع اھر محم ر م طيني".)٢٠٠٧( .عم عبي الفلس ي األدب الش ات ف الة  ."البكائي رس
  .جامعة النجاح الوطنيّة .إحسان الديك. دإشراف  .)غير منشورة(ماجستير 

  . سوريا .دير الزور .ة في حياتنا وتراثناالحيَّ . )١٩٦٨. (القادر عبد ،عياش −

ا .ترجمة نبيلة إبراھيم .مالفلكلور في العھد القدي. جيمس ،فريزر − ة  .مراجعة حسن ظاظ الھيئ
  )ت.د( .المصرية العامة
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وز − يس أو تّم را .أدون راھيم جب را إب ة جب ر .٣ط .ترجم ات والنش ة للدراس ة العربي  .المؤسس
  )للمؤلّف السابق (. ١٩٨٨٢

ة .)م١٩٨٧(. الفتاح عبد ،محمد −  .المنھج األسطوري في تفسير الشعر الجاھلي ـ دراسة نقدي
   .دار المناھل للطباعة والنشر والتوزيع .١ط

  .بيروت .دار صادر للطباعة والنشر .الديوان. )١٩٥٨( .امرؤ القيس −

  .دار الحديث .القاھرة .لسان العرب. )٢٠٠٣(. ابن منظور −


