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  ملّخص

او شعبّية    لتتن ة ال ة والبكائي ديم واألغني ي الق وروث العرب ين الم ة ب ة العالق ذه الّدراس ه
سطينية ة، الفل ي محاول سطينيةف ة الفل ذير الثقاف ا،  لتج يل هويته ى تفاص ة عل ام ، والمحافظ أم

شريان    ،  محاوالت االحتالل  ذا ال ل            ،  قطع ه ات من الجي ى جمع األغاني والبكائي د حرصت عل وق
شرة ، الذي آان يرّددها في مناسباته   وبحثت  ، واستعرضت نماذج شعرية قديمة وعادات آانت منت

اّدة ال          ين الم ا وب سطينية  عن الصالت بينه ووجدت أّن األدب الفصيح يلتقي مع األدب           . شعبية الفل
دة  ة الواح اول الجزئّي ي تن شعبي ف ا  ، ال ت به ي اهتمم ياء الت ين األش ن ب شعر  : وم ين ال 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 شعبة يصعب معه دة ومت ق ممت وعالئ
ل هو أدعى        ، ة في والدة العادة   أو آشف العلّ  ،  البدايات اد، ب ع من البحث واالجته ولكّن هذا ال يمن

  .إلى التنقيب والتفكير والربط للوصول إلى المعارف التي شّكلت الساللة الثقافية

ستقّرة             ،  وال شك أن في البحث لّذة      ادة الم شري والع ل الب وبخاصة إذا آانت بيئة الدراسة العق
ذه الدراسة    من هنا ت  ؛  في الالوعي الجمعي   ة            ،  نطلق ه ة القديم ة العربي فهي تحاول استجالء الثقاف

سحر          ،  في األغنية الشعبية الفلسطينية فيما يتصل بالشعر       القوة وال شعر الرتباطه ب ، وقد اخترت ال
بح، ومراحل العمر     ال والق ة ، والخوف ، والجم ود األفعى  ، وشؤم الغراب  ، والعتم شجر ، وخل وال

ت               ةامعالمخّصب آاألنثى، والبئر الج    واه غّن شعبية من أف ادة ال  لألسرار، وحرصت على جمع الم
ليكون الحس ،  ولم تعّن الذات في التفكير أو طرح التساؤالت، فكانت الكلمات مبّرأة من آّد الروّية             

د تحرف                 ،  فيها أظهر  ة ق ه من إسقاطات تاريخي ه يحمي ،  المسار ه عن وهذا من زائنات الكالم ؛ ألّن
   . قد توصلنا إلى البداياتوتخفي بؤرة النص التي 

سطينية          شعبية الفل ة ال ين األغني ة ب ن العالق وح ع شف بوض اذج تك ى نم تندت إل د اس ، وق
شعبي بماضيه      ،  والتراث العربي القديم   وعي ال ة      ، وهي تجّذر ال ى الهوّي ة للمحافظة عل في محاول

ا          ا أحيان ى تحريفه ا و،  الفلسطينية التي يسعى االحتالل إل ا أخر    نفيه ادرة      ف.  أحيان شعبّية ق ة ال األغني
د            ادات والتقالي ا الع ه ؛ ففيه رانيم     ،  على استيعاب التراث آّل ا الطقوس والت ر من      ،  وفيه ا الكثي وفيه

 .المعارف

ّدل            ثارمن هنا فإّن المحافظة على التّ       يعني المحافظة على شاهد عدل ال تشيخ ذاآرته أو تتب
  . يباعيشرى أو وال ، مواقفه

  
  بْيشَّ األسود والُرْعالشَّ

اءة        موضوع  اّتصل   شعبّية باإليم ة ال ة  ، والصوت  ، والصورة  ،الّشعر في األغني د  ،   والكلم وق
سحر        ات ال شّريرة      ،  دخل الشعر في متعّلق ع األخطار، واألرواح ال بح،      ،  ودف ال والق صل بالجم واّت

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

ّل         ،  ر وطوله يستدعيان المعاني   ْعآان لون الشَّ  وإذا   اله ال يق ّشعر وإرس ّص ال فإّن الوقت في ن
ا من شعرها              "يذآر اآللوسي أّن المرأة     . أهمّية شرت جانب اح ن ا خاطب الّنك ، آانت إذا عسر عليه

شور       شعر المن ة لل ا مخالف ا    ، وآحلت إحدى عينيه ى إحدى رجليه يال   ، وحجلت عل ك ل ، ويكون ذل
  :وتقول

  ــاحكـَ ُليا

  كاح أبغي النِّ

  باحقبل الصَّ
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  .فيسهل أمرها وتتزّوج عن قرب

  :قال رجل لصديقه وقد رأى أّمه تفعل ذلك

  رها األقالْع من َش   قد نشرْت  ال   ـْعـك تبغي َبا ترى أمَّأَم

  رجالال وتحّط ْج ِررفُعـ ت    ال    ــْحـولم توّف مقلتيها ُآ

  الْه منهم َآ األصغُروأصبَح     ال  ـ بنوها أصهذا وقد شاَب

  .)١ (الْعه تترك هذا الِفـضربا ب ال   ّذــ ثّم سمها الذ القطيَعـخ

  :وقال آخر 

  !دعيَف!  أو، ال وآّحلي عينيِك     عـي   أن تصنَّعي ما شئِتنَّــتص

  ِعَمْط أرى من َم في بعٍل       ما لِك أو في المجمِعثّم احجلي في البيِت

  :وقال آخر

  رينــا ُق ونشرْت عينا       وحجلـْتْتـفـوأععينا  ْتـحل َآدـــق

  )٢ (.نـاْي زينا ما تراه َش                       تظنُّ

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

ة    ة للوراث ي مقابل عور الجمع ة" الالش ة" "البيولوجي ائن    "والمورفولوجّي راد الك د أف دة عن ، مّتح
  ) ٣(" البلدان، واختالِفالبشري جميعا، بغّض الّنظر عن تباعد المجتمعاِت

د  دم وق ذ الق ود من ون األس ي الل ر ف رت دوال الخي وة  ، ظه ى الق ود عل دل األس شعر ي ي ال فف
شبابوا اء ، ل ل الخصب والنم سحاب يمث ي ال ى أرضهم  ، وف دماء عل صريون الق ق الم ذلك أطل ل

سوداء    ا أي األرض ال ق العربُ  "، )٤ (الخصبة آمي أو خيمي شجر األخضر   وأطل ى ال سواد   عل ، ال
سمرة     ت األسحم، وآانالمثقل بالماء، وعلى السحاب وعلى الماء والتمر األسودين د ال العرب تحم

اء    وتسم،  في الشفة  ة في اللّ      ،  ي المرأة لعساء ولمي د الدآن ة وتحم ى صحة        ،  ث دّل عل ا صفات ت وآّله
  : قال ذو الّرمة. المرأة وحيويتها وجمالها

                                           
ع   )١( ذ القطي ه خ ا: قول ّذل . أي اهجره مها ال ا: وس ي. أي أهنه ة أ : اآللوس ي معرف وغ األرب ف رب،  بل وال الع ح

٢/٣٣٠. 
  . ٢/٣٣٠بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، : اآللوسي، محمود شكري  )٢(
   .١٨المنهج األسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ـ دراسة نقدية، ص :عبدالفتاح محمد،  )٣(
 .٢٠٧، ص)قراءة ميثولوجّية(إبراهيم محمد اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم  علي،  )٤(
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  )١( . ُبَنـها َشياِبـ وفي أنثاِتّلـس           وفي الَعّوة َلـي شفتيها حـاء فـلمي

َرَزٌة سوداء آَأن سواَدها     َخ،وهي  )الّدردبيس(وارتبط بسواد الّشعر الخرزة التي آانت تسّمى        
راء، َتتَ                  ة الحم ون العنب ل ل ِشفُّ مث ا َت ى      َحلوُن الكبد، ِإذا رفعتها واسَتْشَفْفَتها رَأيته رَأة ِإل ا الم ُب به بَّ

  :  فيها   قال الشاعر.ُقبورالزوجها، توجد في 

   يِس؟ الدَّْرَدبالجـن ِعـَمْن لي مـَرزاِت َعنِّي     َفـَخـَد والـْيـَقَطْعُت الَق

   :وهن يقلن في تْأخيذهن ِإياه، هي من الخرز التي ُيَؤخِّذ بها النساُء الرجاَل: وقال اللحياني

  بالدردبيس َأخَّْذُته 

  الِعْرَق الَيِبيس  تدّر

  .)٢ (وتذر الجديد آالدريس

اء الحيّ                    ي تتكون من التق ل خرزة األفعى الت ذه الخرزة تماث ذآر بالحيّ  ولعّل ه ى ة ال ، ة األنث
سي         ويح سابا              ،  صل عليها من يشاهد حيتين في وضع جن د أن ين اءة، فبع ا أو عب ا ثوب ويلقي عليهم

ا   ة ، يجد الخرزة في مكانهم ل أن تتجمّ  ، وهي بحجم البندق ا قب ا عودا رفيع ه أن يغرز فيه د وعلي
  .)٣( يحملها الرجل والمرأة ، وتعتبر تميمًةوتصلّب

ا   سوداء مّم رزة ال ود والخ شعر األس ان ال ّدوإذا آ ةي ب ورغب ى تحّب صية ، الن عل إّن المع ف
دم         وإّن الس ) ٤(األولى هي التي تسّببت في اسوداد الغراب       نفس أحاسيس الع اء  واد يوّلد في ال ،  والفن

ا    ويعيدنا إلى ما قبل الخلق، إلى عالم العماء، حيث ال حياة وال نور وال بشر، فالحياة الحقيقّية ـ آم
د   "ـ    تقول األسطورة المصرّية    م تب ة           ل ة األزلّي شمس من اللّج سواد يرمز   ، )٥("أ إال بخروج ال  وال

  :قال طرفة بن العبد. للموت

  أال إّنمـا أبكي ليوم لقيتـه      بجرثـم قـاس آّل ما بعـده قلـل

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

  ، )٦( .لــراب أال بجـ من الشيحالكا    أال بجل) أسود(أال إّنني شربت 

                                           
 .  لسان العرب، ماّدة لعس:  منظورابن  )١(
  . المصدر السابق، مادة دردبيس  )٢(

 .٦/٧٥١المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، : جواد علي،
 .٦٤الحّية في حياتنا وتراثنا، ص: عياش، عبد القادر  )٣(
 .١١٣الفلكلور ما هو ؟ ص: فوزي، العنتيل  )٤(
 .٣٢لقديمة، صالرمز واألسطورة في مصر ا: رندل، آالرك  )٥(
 .   ٩٣الديوان، ص: طرفة، بن العبدا  )٦(
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ا يحدث                   سوداوّية وم د األخالط ال ي توّل وان الت ون األسود من األل ون العرب الل وعّد اللغوي
  .)١(عنها من األفكار الرديئة والهموم واألحزان المالزمة 

فالعرب ،  صورة تربط بين الشيب والغراب    تلك ال من الصور المكرورة في الشعر الجاهلي       و
  :ها طار غراب الرأس، يقول المرقش األآبرتعّبر عن الشيب بقول

  .)٢(ب الشباب فقد ترى      به لمتي لم يرم عنها غرابها ْيفإن يظعن الّش

، وهذه "طار غرابه" :ره يقولونْعولمن شاب َش، رهْعأي بقي َش" بقي غراب فالن"ويقولون  
آما ،  راءه اآلالم واألسى  ر الذي سيذهب ولن يعود، تارآا و      ْعقة في ذلك الشَّ   الصورة تحمل عدم الثّ   

ى؛ إذ     سالم   وردفعل الغراب في األساطير األول ه ال ا علي د       ،  أّن نوح سفينة بع له ـ وهو في ال أرس
ه  ، الطوفان ـ يبحث عن األرض  ة إلي ا حّطت       ، فترك المهّمة الموآل ة وجدها، وهن وأخذ يأآل جيف

   :قال الكميت .)٣(ك أبيض وآان لونه قبل ذل، فتغّير ريشه إلى اللون األسود، عليه لعنة نوح

  طارا ـي فـِّْيُب عنـََطيََّرُه الّشـَزماَن َعليَّ ُغراٌب ُغداٌف            ف

 .)٤ (وقد َعنى به ِشدََّة سواِد شعره زماَن َشباِبه

  :ومن ذلك ،  مع ذآر البينرْعأّما في المادة الشعبية فقد ترّدد ذآر الشَّّ 

  ْهنا ابنّيــاري وْعيا ذّلي نفل َش   ربني البين عاديـه    ّلي َضيا ِذ

  .)٥(نا عروْساري وْعي نفل َشربني البين بالدّبوس      يا ذلِّّّلي َضيا ِذ

ّددت  د تع وانوق سطينّيةأل شعبّية الفل ة ال ي األغني شعر وأوصافه ف ان اللون،  ال  األسود انوآ
  : قول الّنساءومن الّنماذج، واألآثر تكرارا ووضوحا، األهمواألشقر 

  ـــْي يا ِه وعيْن عيْن يـا فاطمة        يا أْم وعيْن عـيْنيـا أْم

  ـْي يـا هـِيْلل الّلْث ِمْكِرْعــه        َشّنيتـُل َحْيل الّلـْث ِمْكِرْعَش

  ْي يـا ِه الّصفيْنْن ِمْكليبـِه        ِط الّصفين نـاديُتْن مـِـْكليِبِط

  : الّرجالقال اللون األشقر وفي

                                           
  .٨٧، ص٢٦ألوان المالبس العربّية في العهود اإلسالمية األولى، : العلي، أحمد صالح  )١(

 ، وما بعدها١٦٥اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، ص: انظر علي، إبراهيم محمد
 .٢٣٦المفضليات،ص: الضبي، المفّضل  )٢(
دعا                           وفي التّ   )٣( وح، ف سة غضب ن م يجد الياب ه ل ره بأّن وح، وأخب ى ن راث الشعبي المصري أّن الغراب لّما عاد إل

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

  . اللسان، مادة غرب  )٤(
  . ١٩٠البكائيات في األدب الشعبي الفلسطيني، ص: اهر، عمرم  )٥(
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  ْرَم الَق عا ظهْرقْرْشر األْع        والشَّ لي سمْر قـالْتـها اسمْك إلـلْتُق

...  

   بـالوراْقر األشقر ملفلْفْعول يا مسافر عا العراق     والشَّريف الّطيا َزو

   ما بيني وبين احبـابينار الفراق     فـّرقْتْه يـا َشّلـيْت مـا َهْكوريَت

ّر العصور      هن  م شعراءقد تباينت مواقف ال      أّما الشيب ف   ى م ه معيب      ،  عل سخ  ،  فمن راء أّن ين
  :فضائل صاحبه ومحاسنه آأبي تّمام في قوله

  عوبااضرا وَلـى تمـأبكـف ـدَّ      ـ َجْل َب بالمفارِقُبْي الشََّبِعَل

  اـيبِضواتي َخ َش دما أن رأْتـِد            ـ العقها إلى لؤلِؤدَّ َخضبْتَخ

  اــ ومشيبًةـيتـم :فظيعيِنـال            له إال رجى الدواُء ُي داٍءّلـآ

  اـنوب ُذاِنـس الِحي عنَدـ  حسنات      قى    ـ أبَكـُبْن َذغاِم الثَّيا نسيَب

  عيباـن مْبـرا وِعـتنكْسُم  ـكرَن  ـ      ـ أن لقْد ما رأيَنَنْب ِعئْنـول

  اـسيبـ َحنَّـينهـ وب بينيـيِب  ـ      ى لكفى بالشًل عن ِقعَنأو تصدَّ

  )١(اــيب ِشِدْل في الُخجاورته األبراُر   ال    ـْضـَ ف للشيِب أنَّلو رأى اُهللا

  :آقول الشاعر، ى راء أّنه ليس عيبالإ    
 .)٢(اـعيبـ عليها م المشيُبيَسـول    تـَتـا شــ ِإذا م َتشيبشيوٌخ

  :ومن ذلك قول المتنبي،  خير منه اللون األسود الفاحمأّنإلى راء 

  .)٣(ْاحمهـ فِرْع الشَّ ولكن أحسُن       قبيحه  ألّن البياَض الناُسوما خضَب

سن دم ال ة لتق شيب عالم أتي ال شعبية ي ة ال ي األغني ة، وضعف الجسد، وف ة الحيل ذا ، وقل فه
ه  حوار يدور بين مسنّ    شاب   ،  شائب وفتاة صغيرة مقبلة، وال تخفي الفتاة سخريتها من ضيلها ال وتف

  :وجمال مقتنياته ، عة بيتةة ماله وَسعلى الرغم من آثر، عليه

  يالي ذايْبور الّلبي من ُجْل    َقايْبّما ما بّدي الشَّا ويا َيمََّي

                                           
  . ١٦١ ـ ١٥٨ /١الديوان : أبو تمام  )١(
  . المقاييس، مادة غرب  )٢(
  . ٥٢ / ٤البرقوقي، عبدالرحمن، شرح ديوان المتنبي،   )٣(
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  ه ما ايقومايُت     ديروا قبلته ِرّلي الّتصايْب َع بّحاش القبْر

  له امصّفطه بيدهْديده      لو جاب الَب ما ِريّما ويا يّما الشايْب

  عملكه أنا َبـلّيـ وعْتـ    تخْكِلْنَسْحأذيني  ُخيقول الشايْب

  : عليه الفتاةوتردُّ

  ونا ُهْن ِم وارحْلصيبْكَن     دّوْرّدي تختْك ما ِبايْبـ يا شْرِتـْكَس

  ّديمشلي َخْرة َخـيلـ لّدي    من أّوْلـ ما ِبايْبـا يّما الشَّـيّمّا وي

   وشلوناه منّدي   إيطول من جيابه ذهْبـُشـاليـّدي عّزابي شـب

  سني إيـده       ليلـة بوَّيـده   مـن أّوْل مـا ِرّمـا ويا يّما الشـايْبَي

ه إن     ، وأبعد من ذلك قد نسمع نصائح للمتزّوجة من المسن     شاب ب تبدال ال ى اس وفيها دعوة إل
  :سنح ذلك

 ايب بّدلي في الشَّْبَز َعي    ومن لحلْكـّدلـ َجْلـدايـلي يّم الجدَّّج

   إجا ليش ما أعطيتيني عاريْسلمتيني     أوْل يّما َظهاّمت تقول َلْنوالِب

      ةـّيلي ِل ا والّنومـَشلّيه الَع َعْبِسْح  ِي  هزين شايب يا َحوجتيني لنذْلَز
  
   الشعبيِةر واألفعى في األغنيِةـْعالشَّ

ا                   رتبط بالمع ّشعر م د ذآر ال ني إّن اإلآثار من ذآر األفعى في األغنية الشعبّية الفلسطينّية عن
  التي تثيرها األفعى في الّنفس اعتمادا على ما رّسخته األوابد العربية القديمة ؛فقد تحدثت عن 
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ا بتجدّ     ،  خلود األفعى   ّدد حياته ة               وتج ي تحكي األسطورة البابلي ود الت ة الخل دها،وعالقتها بنبت د جل
  . )١(قصة سرقتها من جلجامش

دها ؛ أل     شرّ     ّنوقد أآثر الشاعر الجاهلي من ذآر األفعى وجل وى الظالم وال ا من ق ا  ، ه وألنه
  :يقول جابر بن حني التغلبي مفتخرا. تحمل في الوقت نفسه أسرار الخلود

  )٢(مَغْيسد َض ضرغام من اُأل أسود سالخ     وفروَةّنا جلَد ِمرى الناُسَي

سَّ  ففي هذا البيت تتحد خاصيَّ        ل الموت     (واد  ة ال ود،        مع الرَّ  ) وهي تمّث ساب الخل ة في اآت غب
ّره األفعى                 وآأن الشاعر  راغب في ارتداء جلد األفعى السالخ حتى يكتسب الخلود الذي سرقت س

دو          ،  آما يريد أن يصّب باللون األسود لعنته على أعدائه        " وامتلكته ستطيع أسلحة الع ن ت دها ل وعن
د   ، اختراقه ذا الجل ود (وهو يرتدي ه د ـ أن ين         ، )الموت  / الخل ذا الجل ادر ـ بفضل ه ه ق ا أن سلخ آم

دة       يَّده إذا أصيب، آالحَ   عنه ويجدّ  القوة الخال ل إ ، ة تماما، إنه يتسّلح ب ديها  نّ ب ا  ه يرت في  ، ويتوحد به
  .)٣(" عبوري؛ ليكتسب أسرارها وقواها السحريةطقس 

درة         ديها الق ود فأصبح ل ة الخل ففي أسطورة جلجامش البابلية استطاعت األفعى أن تسرق نبت
را في ال     على تجديد جلدها، وقد أّثر ه       ة ال تموت          ي فكتذا آثي ذآر أن الحّي ذا الجاحظ ي ر الالحق فه

آما أنه ليس في الحيوان شيء أصبر على جوع من ، وإّنما تموت بعرض يعرض لها  ،  حتف أنفها 
  :شاعر جاهلي، ويستشهد بقول ها إن لم تجد طعاما عاشت بالنسيم زمنا طويالفإنَّ .)٤(ة  يََّح

                                           
  :"يقول جلجامش لصديقه أورشناني مالح السفينة  )١(

  ...إّنها نبتة عجائبّية، يا أورشنابي
  ...يستعيد اإلنسان قواه السابقةبها 

  المنيعة" أوروك"سأحملها معي إلى 
  وأعطيها للشيوخ يقتسمونها

  "رجوع الشيخ إلى صباه" وأسّميها
  ...ولسوف آآل منها أيضا

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

  . ..حة الّنبتةفتشّممت أفعى رائ
  وخطفتها. .. تسّللت خارجة من الماء

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

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

 .١٨٦اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، قراءة ميثولوجية، ص: علي، إبراهيم محمد  )٣(
 .١١٩ /٤الحيوان، : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر  )٤(
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  .)١(م َصش أعمى َأَنـة من َحـمم        لمي الّل أغراِض بعِضْن له ِمفابعْث

  .)٢( شّمه الجوُعـد منـ فكّلما أقص     دم     حتى وهو ال يمشي ِبقد عاَش

ا إذا أدخلت رأسها    ، وآمنوا أّنه ليس في األرض ما هو أقوى من جسم األفعى     ومن قّوتها أّنه
اس               وى الن ستطع أق م ي ى       ،  في جحرها، أو في صدع ل ابض عل ا  وهو ق ا أن يخرجه اون   ؛ذنبه لتع

ة       . )٣ (أجزائها ال بعض أهل اللغ ا تحّوت   "سّميت أفعى     : ق د    ).٤("أي اجتمعت وتقّبضت  ، ألّنه وق
  :ل طرفةوومن ذلك ق، ةه نفسه أو الممدوح في بعض الصفات بالحيَّوجدنا من الشعراء من يشّب

  )٥(متوّقِد الِةـحّيـ الرأِسـاش آـذي تعرفونه   خشـ الُدْع الَجا الرجُلـأن

  : تّمام في مديح أبي سعيد الثغريبي أوقول

  .)٦(روبا الُغ النهاِر شمُس منه       إن أرادْتُم الحْزُسِمْش ُيِلـليـ الُةـّيـح

يهم ز عل يال، ويجه داءه ل دوح يباغت أع راخ  ، فالمم ى الف سلل إل ين تت ى ح صنع األفع ا ت آم
  ، اهوتلتهم

  :د النساء أما في األغنية الشعبية فترّد

  ةهّيلعريس ولهالهيـفة لّزـوالعلى الّدّيه       ْةـر الحّيْعـا َشـلّوى يـات

   واهللا بتليْقلعريْسـزفة لـوال       بريْق على اإلر الحيْةْعا َشـى يلّوـات

  ريس واهللا بتجوْزـعـزفة للـوال    جعجوز   ـ على الر الحيْةْعى يا َشّواتَل

يمّ      ويبدو أّن الغرض من استحضار األفعى      ل،          في هذا السياق هو الت ا الطوي ا في عمره ن به
ة المسلوخ                    ؛ أو من باب دفع السحر عن العروسين         وب الحي وا أن ث اس آمن را من الن ك أن آثي  ذل

  .)٧(يبطل السحر

ذي يؤمّ     ة عادات آثيرة ما زال بعضها يمارس في بيئات عربية تؤآِّ          وثمَّ ل من   د المضمون ال
ة  ا شَ (أغني وى ي ة ْعاتل ى العر الحي هل دمل    )دّي صاب بال ن ي الجون م ضهم يع ك أن بع ن ذل ، وم

ى حيَّ   باألفعى؛ فهم يقبضون     المستطيل   ات المحليَّ      عل ة أو زجاجة    ة ويضعونها في جرَّ      ة من الحي
ا،       ويحسن أن يكون ذلك في البرِّ     ،  ون فم الجرة ويدفنونها في مفرق طرق      ويسّد ين يوم دة أربع ية م

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

 .١/٢١٢شرح المعّلقات السبع الّطوال الجاهليات، : 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    ،يزيلون غطاءها و،  ةرَّوبعد مضيها 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 وهو مدرس جامعي، أن أهالي قريت
وِّ             ويمرُّ ك يق دين أن ذل ذا     ،  ي بصرهم ويصلحه    ون به على جفونهم من الخارج معتق د من ه  ،وأبع

رأة تجهض    فهناك من يستغل الحيوان الذي تبلعه األفعى بعد استخراجه منها، فيجفِّ           ه الم فه ويعطي
  . أّن هذا يوقف اإلجهاضادائما تضعه على بطنها ؛ إيمانا منه

ا ـ حيَّ     أّما  ا ـ دون علمه شبه الحيَّ    ة ميِّالمرأة العقيم فيلقون عليه ا ي ة أو م ياء  ت إذا  ، ة من األش ف
  .فلت وقفزت ؛وذلك لكي تحملشاهدتها خافت وج

ه شعيرا              ا ويضعون في د قتله دفن  ، وبعضهم يشّق بطن األفعى بع ّم ي ، ة في األرض ون الحيَّ ث
وة      ،  سونه على النار  ويحمِّ،  هيأخذون ،ومتى صار سبال  ،  فينبت الحبّ  ثم يسحقونه آما يسحقون القه

ا بالزيت    ويأخذون آميَّ   ،  صةالمحمَّ الخل     ،  ة يخلطونه ات ب دهن الفتي ّرة  ر رؤوسهن  ْعيط شّ  وت  في    م
  . وتصبح ملساء، وتطول، ة آما تنمو الحيَّ،ر ويملسْعآملين أن يطول الشَّ، األسبوع لبضعة أسابيع

  
  رـْعة الكامنة في الشَّالقوَّ

شَّ ر الفلسطينية قد احتفظت لنا بالعالقة األسطورية القديمة التي توحّ         ْع أغنية الشَّ  إنَّ ر ْعد بين ال
ة  وهذا يستدعي شبكة ، ة بجامع القوة سوالقرون المقدَّ  واسعة من العالقات التي تعكس مواقف ثقافي

رن   ،  ر أسماء آثيرة  ْعة، فقد أطلقت العرب على الشَّ     ورؤى ميثولوجية جمعيَّ   ذا  ،  منها الفرع والق وه
ور   يَّوقرن الحَ ،  )٢(أي أّول شعاعها  ،  حتما يستدعي قرن الشمس    رة   ،  ة، وقرن الث رن البق رن  ،  وق وق

  . الجبل

  :قال الكميت 

  راـفـْعرن َأـ ق علىاهـنـملَح، ٍدـكيـا        بـ أرادنوٍمـار قـّبـا إذا جـّنُآَو

  :وقال زهير في فرس 

  روُنــقــا الـكهـابـنى َسـسّن علـ ت      وٍمــ يلَّـ آائِلـّمر باألصـتض

  :وأنشد سيبويه

  .اـــــــودانــران األرض ســو        قـلـعـا تــديـزى هـعـوم

  . وهو أعاله، والمقصود قرن الجبل

                                           
 .٦٤رجع السابق، صالم  )١(
 . اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )٢(
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ا        :" وقال أحمد بن يحيى في قوله عليه السالم          ذو قرنيه ا   " إّنك ل ي جبليه ا الحسن    ،  يعن وهم
  :وأنشد، والحسين

  . رونـقـاء ذات الـّحمـذه الــ  أم ه ورين ـا أصيدآم أم ثــور مـــأث

  :وقال امرؤ القيس 

  همامـلك الـارض المـى عـوّلـ ت    حّتى ، رنينـقـاص ذي الـشـّذ نــأش

؛ ة  الحيَّ : القرناء  : قال األصمعي    . أي لها لحمتان في رأسها آأّنهما قرنان      : ويقال حّية قرناء  
  :ألعشى ا وقال،  لها قرونا ألّن

  )١(. هاـالـقـلى ثـجري عـّرحى تـا      أّم الـهـرزالـقرناء في عـه الـتحكي ل

وَّ  ديما أّن ق ادهم ق رون ة والعتق ي الق رة ف ور والبق رنين  ، الث ين الق ن ب ّر م يء يم وأّن أّي ش
  . )٢(واعتقدوا أن الشيطان يرّآب قرني ثور ولهذا تخشاه الجن، يكتسب قوة هائلة قّدسوهما

سَّ ة تج ذه المعرف ى أن ه شار إل ه الرسول وي ذي ينهى في شريف ال ديث ال ي الح ه ، دت ف علي
ذا الوقت           ي حديث                 والتعل،  السالم، عن الصالة في ه ي شيطان؛ فف ين قرن شمس تكون ب ل أن ال ي

  :شريف عن الشمس

  . "وإذا ارتفعت فارقها، تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلعت قارنها"

در  ة الق شمس ليل وع ال راعين طل امهم م دحرون عن مق ه ي شيطان وقرين ل إن ال ذلك ، وقي فل
  . آية ليلة القدروذآره ، وذلك بّين في حديث أبّي بن آعب، تطلع الشمس ال شعاع لها

ال بعضهم رن: وق االق ع  هن ّوة ؛ أي حين تطل ي الق شمس  يعن شيطانال سّلط، يتحّرك ال ، ويت
ا   . فيكون آالمعين لها   ل،        أّم رنين الموصوف في التنزي و  ذو الق سّمي  ،  إلسكندر الرومي   ل لقب     فه

، رق والغربوقيل ألّنه آانت له ضفيرتان، وقيل ألنه ملك الش، بذلك ألّنه قبض على قرن الشمس 
  .)٣(وقيل ألّنه رأى في منامه أّنه أخذ بقرني الشمس

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

اء     ،  دسةر األسود بالقرون المق   ْعة اتحاد الشَّ  وتحكي الثقافة القديمة قصَّ    ل بالم سحاب المثق ، وال
سبته   ،  ويصبح رمزا لقوة اإلنسان وحامال ألسرار اآللهة      ،  ة مقدسة آبيرة  ر قوَّ ْعليكتسب الشَّ  التي أآ

                                           
 . اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )١(
 .١٩٥اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم، قراءة ميثولوجية، ص: علي، إبراهيم 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 ّسد ه ذي يج ساني ال راث اإلن ن الت شون أضحت م صة شم  وق
ي  د الجمع وَّ "المعتق دون أن ق انوا يعتق العبريون آ شون اف ةة شم ي شّ .. . لمهول ن ف ره، وأن ْعتكم

من خصالت شعره الطويلة الشعثاء التي آانت تتدلى على آتفه، ولم تحلق منذ             خصلة  مجرد حلق   
ه                     ام بأعمال نعومة أظفاره، آان آافيا أن يسلبه قوته الخارقة للعادة، ومن ثم يصبح عاجزا عن القي

  )٢("البطولية

اة لغريب في الهيكل              فْر عُ  وفي المعتقدات البابلية والكنعانية    ّل فت ّم  ،   يقضي بمضاجعة آ ث
ي ال     ،  ايَّ أصبح هذا األمر اختيار    ،  فيما بعد  اة الت دا بوسع الفت ا     وغ ّص  ءترغب في األمر االآتف  بق
  .)٣( . وآان يطلق على الّنساء اللواتي يقّدمن أجسادهّن بالعشتاريات، وتقديمه لآللهة، شعرها

ل ىمه قّص شعره حت   وفي اإلسالم ال يجوز للحاج بعد إحرا       ذا إشارة واضحة     ،  التحّل وفي ه
ة          ّذات اإللهي دي ال ين ي رة ب ذه الفت ى    ، إلى أّن اإلنسان في ه ه عل ه      وال سلطة ل ز ب ان يعت ا آ ّم م أه

  .وعنفوانه، ويرى أّنه يحمل قوته، قديما

ة ال        مَّ سواء، ومِ  ر الرجل والمرأة على حدٍّ    ْعن تطلق على شّ   ْرولفظة القِ  ل في األغني شعبية ا قي
  :الفلسطينية

  وي في اهللا وفيهمي َقِرْعَش

  قوىيف ِيالهم ِآري َبْعَش

شعبية   اط ال ي األوس سمع ف هْره ِبُرْعَش"ون ي شَ ، "مي ه ف دهم  ، رهْعأي أّن قّوت سك أح إذا أم ف
  .ره سيطر عليهْعبَش

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

  .)٤(" الخشب تعّلق البكرة فيه

ذا  ، ويذآر أّن جّد الرسول عليه السالم قد عثر في بئر زمزم على قرني غزال من الّذهب        وه
ادهم  ى اعتق شير إل ديما، أّن، ي فيع ق رون ش ي الق ري ف ه القم ي   لإلل تمطار، وه س االس ل  طق دلي

  .)٥( عن الماء حثاالب

                                           
 .، وما بعدها٢٠٣، ص)قراءة ميثولوجّية(لون في الشعر العربي قبل اإلسالم ال: إبراهيم محمد علي،)١(
  .  وما بعدها٢/١٤الفلكلور في العهد القديم، : فريزر، جيمس  )٢(

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

 .٢٠٥، ص)قراءة ميثولوجّية(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : ، إبراهيم محمدعلي
  .اللسان، مادة قرن: ابن منظور  )٤(

 .٢٠٥، ص)قراءة ميثولوجّية(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراهيم محمد
 .١٩٦، ص)لوجّيةقراءة ميثو(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراهيم محمد  )٥(
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فكثيرا ما نسمع عن ، بغير وعي، غالبا، ة تمارس هذه الطقوس   وفي الثقافة الفلسطينية الشعبيَّ   
دائهنّ     ،  ع عن شعورهن    نساء يكشفن عند الدعاء والتضرّ     ا عن أث ائز       . وأحيان  سمعت إحدى العج

رة من               الغبن في شراء بق اجر    تقول غاضبة حين شعرت ب ه          ل قولو" ت دعي علي ا ب ا برّجعه ه إذا م
  ."وثديي مدّلى في الطابون

ة         ين من جه ر والع اء والبئ شَّ ، وفي األغنية الشعبية الكثير مما يجمع بين الم ة   ْعوال ر من جه
  :ومن ذلك، ثانية

   شالةة في الجمْخــبصََّعـْم    ِوالبير نّشالْةـ عالربْعـا هـا ويَرـْفَج

...  

               ***                   

   أبو العريْسطوح يا ضيوْفّس الالَم    ا واردة عالعيْنــ يلوْحـِ بْكِرـْعَش

   أبو العريْس العاللي يا ضيوْفال    َمعيْنـالـا واردة عـ يرك بلوْحْعـَش

***                                   

  آبةرُّـّد الـحرها ال ـعـغربي     الّفه شـر الـبيـ عالالقتني العروْس

  اـماِل َسْكيِت     قالت ماشي الحال يا ِرروك الخطبْةـبـ مقلتلها يا عروْس

  د القميصْـعنـا لـهْرـَعه َشـ      الّفبير الحشيْشـ عروْسـالقتني الع

  اـ سالمْكِتْيلحال يا ِرا العريس       قالت ماشي ا حلوة مبروْكـا يـقلتله

ذي هو     ظيمةمكانة عوالبئر قديما آانت لها  اء ال  عندهم ؛ فهي ـ فضال عن آونها مستقرا للم
ستقرَّ     ستودع األسرار وم ارة ـ آانت م الد صحراوية ح ي ب اة ف ا روي عن ، هاأساس الحي ومم

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

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

  )١( صوتي بالذي آنت داعياَض     فما آ دعوًةفِرح في ال أبا المغواِروُتَعَد

   وافيــا  ات السَّـ عليه الذاري تجرُّـم        أبا المغوار في قعر مظلأظُن

  :ل آخر اوق 

  سـورهـا  ُآباٍد  والّظلماُءجاشعا         من الحفِر ُمألم تعلمي أّني دعوُت

                                           
 . جمع سافية، وهي هنا التراب: اّلوافي.  الرياح الهائجة: الّذاريات.  رجع: آض  )١(
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   من جوفاء صعب حدودهـا بأّنــه         سيطلُعفجاوبني حّتى ظننُت

  :وقال آخر

   عصــوِرالُفـب ماؤها       وهــدم جاليـها اختْضدعوناه من عادية َن

  )١( بصيـــر      قريــب إلينا باإليــاِب بأّنـهفرّد جوابـا ما شككـُت

وت   ،  أما في زماننا   ى البي اء إل ون     ، وقبل أن تتطور الحياة ليصل الم ة والعي ار العام ان لآلب آ
ا        وقد تعلَّ   ،أهمية آبيرة  شعبي به ذهن ال رة           ،  ق ال ة آثي ار قصص خرافي واجتمع  ،  فحيكت عن اآلب

ى أنّ      ،  شعبيةوأبدعت القرائح األغاني ال   ،  على اآلبار العاشقون   شير إل شاب  وآثير منها ي ف  تعرّ   ال
 . رها الطويل أو عينيها الواسعتين أو طولها الفارعْعحين رأى َش، إلى قرينته عند البئر

شَّ     ة ال د منزل ا يؤّآ رة  ر ْعوّمم ر    الكبي ى القب ره عل ه ونث ّصه أو حلق ي   ، أّن ق ضفيره ف أو عدم ت
ى ا      ،   طيلة فترة الحداد   ،قرون دِّ           ")٢(لميت من مظاهر الحزن عل م يق ه إذا ل ان يظن أن اء   وآ م األحي

ادهم ـ من             ، شعورهم للميت إّنهم ال يتخلصون ـ وفق اعتق ك، ف سهم من ذل ر أنف وا بتطهي ولم يقوم
ت ب روح المي دائي.. . تعّق ات الب ر ه وُح شعُرّص ُق،وإذا م ساء، وال غي راه الن ان ال ت ي مك ظ ف ف

  )٣(" المتطهرين

  :ساءقالت النِّ. أوضح، أو حّله، رْع الشَّوفي األغنية الشعبية فالّدعوة إلى قصِّ

  ياحيِصبحى ن زغرودة الضُِّبِلْقِو   الحي     ـعر يا ِمين الشَّّص ُقيضْيا ِب

  ينهِدْف ِوْعِبـَّر السـبـقـ َعْنِقُرـْمصينه        ِور ُقـعـ الشَّ قصيْنيضْيا ِب

   الوطن اللي مرمى في الصفحاْتعجيْش        مينه يا بناْتْرر ِوـع الشَّيْنـصَُّّق

  الرمى في الَخـ م الوطْنعجيْش ي الهوا      ـه فـرنُشْنعر ِوين الشَّحلِّ

  ى في الحاراْتـ       عجيش الوطن اللي مرمينه يا بناْتـعر ورمـين الشَّقصِّ

  :ومن ذلك أيضا

  هـّصينسكن ُهوسكن من روينه     ناموصَِّ ُقس اشعورآْنو رويضْيا ِب

  )٤( بالّدالل اللي مرْق    ما عاد يفرْحس اشعورآن آّله حلْقو رويضْيا ِب

اذج            ذه الّنم ى أصحاب ه ة عل رح          ،  فآثار الحزن بادي ك أّن الموت أخذ مصدر الف وسلب  ،  ذل
  .وترسل شعرها في حضوره، فتتزّين له، هاالمرأة من آان يدّلل

                                           
 . ٤ ـ ٢ / ٣بلوغ األرب، : اآللوسي  )١(
 .٣٧، ٣٦البئر بوابة العالم الّسفلي في الشِّعر الجاهلي، ص: الديك، إحسان  )٢(
 .١٨٦الفلكلور في العهد القديم، ص: فريزر جيمس  )٣(
 .٦٧البكائيات في األدب الشعبي الفلسطيني، ص : ماهر، عمر  )٤(
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 ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تقول إحداهّن ، ومحضر الّزاد، ومصدر الّدخل، بيتومن الّنساء من افتقدن راعي ال

  قّصين الّشعر يا صايناتو عاد         قّصين الشعر ع طّعامين الّزاد 

  )١(يش        قّصين الّشعر ع طّعامين الِعيْشعر يا صايناتو ِلقّصين الشَّ

ساء  ، وعادة قّص الشعر عرفت عند اإلغرق القدماء أيضا      وميروس "رجاال ون ذ " فه آر أّن ي
وا جسد       المحاربي اتروآلوس "ن اإلغريق غّط ضفائر من شعورهم      "ب ل "ّن  إوردو،  ب وضع   " أخي

ّدمها  " سبيرآوس "قد نذرها لنهر    " بيليوس"ر آان أبوه    ْعفي يد صديقه المتوّفى خصلة من الشَّ       ليق
ل           " أورستوس " ّنأو،  ابنه له إذا ما عاد سليما من الحرب        ه القتي ر أبي ى قب اممن "وضع عل " ونأغ

شريع                 وأ،  رْعخصالت من الشَّ   ّن ت س، ولك ل أوزري دما قت ّصت خصلة من شعرها عن زيس ق ّن إي
  .)٢ (اإلنساني الذي شّرعه في أثينا حّرم تلك العادة " سولون"

ة ي الجاهلي ساء   والعرب ف ادة، فالن ذه الع ّسكوا به سامية األخرى تم شعوب ال أن ال أنهم ش ش
وي م   زء العل ّزقن الج ّن يم ات آ ستهّن والعربي افرهنّ  ين ألب وههن وصدورهّن بأظ ن وج ، خدش

  .ويضربن أنفسهّن باألحذية ويقصصن شعورهّن

وفي   . وقد ظّلت رواسب هذه العادات حّتى بعد مجيء اإلسالم وإلى زماننا        دما ت فيذآر أّنه عن
د    "الّصحابي الجليل    ن الولي رة خصالت من شعورهّن ووضعنها                " خالد ب ي المغي ساء بن ّصت ن ق

د رأس الضريح  فبعض النِّ ،  ه، أّما في أيامنا   فوق قبر  ، ساء يضعن الضفيرة على القبر أو يلففنها عن
دين في األرض وبعضهن يثبِّ  ضريح، تن وت د رأس ال ه ، أحدهما عن د نهايت ربطن ، واآلخر عن وي

  ...........  الشعرنويكّررن يا بيض قصي )٣(. عورهّنالوتدين بحبل يعّلقن عليه خصالت من ُش

ّص الزوجة شعرها               جال الرِّ ومن ه        ؛ من يضع في وصّيته أن تق د موت ه بع ا علي ذا  ،   حزن فه
  :محمد الملحم يقول 

  )٤(ين الّطنابـــي الفضل دقِّّ        لميْر أوصيكي وصّيْةوْفأال يا ُن

  )٥(رابيجعودك بعد موتي         وحّطيهم وسط لحدي في الّتي وقّصي ل

أو ،  ات الرجل في مقابل مغامر  منها  ا يدل على تضحية     ممَّر المرأة   ْع شَ وأحيانا قد يكون قصُّ   
  :ومن ذلك قولهم ، قد يكون استباقا بتقديم التضحية قبل الّرجل

  دايل راسها َج قّصْت الّسبْعة الّسرايا وداسها     ومراْح َطأبو فالْن

                                           
 .٦٧المرجع الّسابق، ص   )١(
 .، وما بعدها١٧٨الفلكلور في العهد القديم، ص: فريزر، جيمس  )٢(
 .، وما بعدها١٧٨المرجع السابق، ص  )٣(
 ..جدايل الشعر: جعود.  الّرجاء: الطنابي.   ألمير: لمير  )٤(
  .٨٩ من األدب الشعبي الفلسطيني، ص صور: زيَّاد توفيق  )٥(

 .جدايل الشَّْعر: الجعود. ٦٦البكائيات في األدب الشعبي الفلسطيني، ص: ماهر، عمر: ينظر
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  )١(هاــّم ُآلداي َج قّصْت الّسبْعة طاح الّسرايا وهمها     ومرأبو فالْن

دلُّ     ر الرّ ْع شَ  ا قد يكون قصّ     وأحيان ا ي رأة مم ذلّ  جل والم ى ال وان  عل رأة في    ،  واله ول الم تق
  :ذلك

  اسيـَن نـيـروني بـحقـول راسي     وال ِتـرمـوخذوا قـُال ت

  يِعْب َرْنـيـي بـرونـحقـِري    وال تْع َشرموْلـذوا قـوخـال ُت

الخزي و ْعوفي العهد القديم اقترن حلق الشَّ      ار أيض  ر ب النبي  الع ا "ا ؛ ف ظّل يكتب في    " حزقي
اد             ابليين ألرض الميع وءات بغزو الب شاهم  " :)بحسب وصفهم  (منفاه حتى بعد أن تحققت النب ويغ

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

ة   ي الجاهلّي ره      "وف د أس شريف بع ل ال ن الّرج ت ع رب إذا عف ت الع ّزوا، آان يته ج  ناص
  .)٣("  الناصية عند الّرجل يفخر بهافتكون، وأطلقوه

  :شر بن أبي خازم األسديقال في ذلك ِب

  )٤( فإن جّزت نواصي آل بدر       فأوروها وأسرى في الوثاِق

  :وقالت الخنساء 

  )٥(جززنا نواصي فرسانهم       وآانوا يظّنون أن ال تجّزا

ك إذالال له على ما ارتكبه من   وذلقرع؛أّما في أّيامنا فمن يدخل السجن فقد يخرج منه وهو أ 
  .جرم

صّ   ان ق شَّإذا آ ديد   ْع ال زن ش ى ح دّل عل ا ي ّصه  ، أو إذالل، ر مّم ون بق رب يحتف إّن الع ، ف
عره   ع وزن ش ى دف سالم عل ه ال ّث الرسول علي د ح ه، وق ي أّول أيام ر ف د البك د الول وبخاصة عن

ين الجذور الدين        ،  ، وما زال هذا الطقس متداوال     ةفضَّ ة والجذور   وهو يجمع ب ة  ي  ورد  ، الميثولوجي
سطينيات    دى الفل سان إح ى ل صو   ":عل د وبيقصق ذوا الول رم  ْعَشله بيوخ صخرة والح ي ال ، ره ف

دِّ  ْعبيوزنوا شَ   اب الحرم        ،  يش بيجين  راته ق وا مصاري ع ب ّنة        . وبيفرق ا س وا هاظ ي     بيقول عن النب
  .)٦(" اللهم صّلي عليك يا نبي

                                           
 . ٦٦البكائيات في األدب الشعبي الفلسطيني، ص: ماهر، عمر) ١(
 .١٧٦قديم، صالفلكلور في العهد ال: تقال عن فريزر، جيمس. ١٨سفر خزقيال، اإلصحاح السابع، آية   )٢(
 .٣/١٥بلوغ األرب، : اآللوسي  )٣(
 .٣/١٥المصدر السابق،   )٤(
 .١٦/٥١األغاني، :  أبو الفرجاألصفهاني،  )٥(
شعبي في محافظة رام اهللا، ص                    : طه، نضال فخري      )٦( ة في األدب ال شعبية واالجتماعي دات ال الطقوس والمعتق

 . ، وما بعدها١٤٩
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  :ومنها، صل بهذا األمراذج من األغاني الشعبية تتَّوقد وجدنا في بيئاتنا الفلسطينية نم

  ّمه على ُآ وريالة قطبْتها ذهْبْع أمه     َم إال إذا إجْتالْق يا َحال تقصقصْه

  :وّمما ورد فيه،  شعر العروسويحتفون بقّص

  هة لربُّمراـعريس آـالـل عـمهَّـوت دّبة  ــاللى  عرسان يا قاعْد الِعيا مقصقصْ

  ة للرسوْلمراـ آالعريْسـل عـمهـوت   اعد على السوْرـ يا قرساْن الِعيا مقصقصْ

***                               

  ه ايموْتا عدّوـالعريس تـل عـهـتمو    وْتـاقـ يا حالق في موس اليْقـلـواح

  ىَضْره ِينُّـا ِمـالعريس تـ عْلـمهـتو   ْةــضَّـِفـوس الـ في م يا حالْقواحلْق

  .كـي عليـس ال أدعـ العريك عليك  ومن اوجعْتـَنـاة ابـيــ وحالْقـواهللا يا ح

شَّ شيط ال اء بتم دنا احتف شيط ِمْعووج ي الّتم ستخدمن ف ساء ي اله، وآانت الّن طا من ْشر وإرس
ا شعورهّن إن آانت                عورهن القراميل، ويضعن على شُ  ،  العظم ّية يطّولن به وهي وصالت قماش
  :قالوا فيها.وعمل القرون، روتؤّدي وظيفة تجديل الشع، قصيرة

  اـوجعيهـُة تـالنـا فــحي يـا           اصـيهـِطـشـ مْةــاشطـيا م

  .جّدلي جّدليلي راسك                           

....  

  ّيْهـ ِمهزيدــك وال نـيِّـضي بِر          ْةطلة يا عربيِّقع في التَّ ِوطْكْشِمو

  .ده ورقـزيــك وال نـِّيـضي بِر     م الحلق    يا أطلْة في التَّقْع ِوْكِطْشِم

...  

 وجعينيـة تـالنــا فـ يْشـيـلي        لــيـّدلـة جــلدِّـجـا مـيو

  عيهاـوجـش ال ُتـ إشويْشـشويـب     ا   ـهـيـشطـة مــاشطـا مـي

...  

  ّصهــلة نـيـي لـ فمْرـقـه الدُّـ ع  ه   ن اتنصُّـومـا يــرهـْعا َشـيو

  ه يطلْعــــُّنـومـ يْرـقمـه الدُّـ     عْعـمشخلـا والـرهـــعا َشــي

***                                   
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  شالل ُأشاللر ــدايـالـرك عـْع  َش  ريف الطول حلوة يم الشال  ظا ــيو

***                                   

  اليدِّـف عـلـفـلـ مرـقـعر األشوالشَّ ريف الطول يا قاعد عالدبة    ظا ــي

د اتخذت النِّ شمسوق اب ال شيط وقت غي ن التم ذرا م ا ح ّش، ساء موقف ن تم ن لم ذا يقل ط وله
ى ، مس بتتدلىالشَّ، هيي حرام" :رها في هذا الوقت   ْعَش ن  "والحبلى بتتفّل ي   " : وبعضهّن يقل ا ريتن ي

ّدادة   : ، وهناك مثل يتكرر   )١(" نبينوال ديّارة المشهاب ع الج    ،  ماني ماشطة الليل   ل ج ) ماشطة (مث
  ."بالليل

دائلها خرزة اسمها      رأة من التمشيط تضع في ج د أن تنتهي الم شقيقة(وبع ه من ) ال لحمايت
  : في الجدائلأمَّا الرِّجال فقالوا )٢(.التشّقق

   نازْلك عكتافْكَرْع يللي َشِهي

   قايْلْشك ُم عنَّمهما وصفْت

   جدايْلرك ثمْنْعبحكوا عن َش

  دوناـحسما ِيوبطلب من اهللا 

شَّ        وصلةويالحظ في ال   اط الحسد بال ة ارتب ى       رْع الثاني ساء عل د حرصت بعض الن ه فق ، وعلي
شعر   الق  إخفاء ال د التمشيط     الع ا أو ألي واحد من األسرة  في ثقب جدار        ،   بع ان له أو في   ،)٣(أآ
 . ؛ حّتى ال تستغّله امرأة حاسدة في عمل السحرأو في الّتراب، آومة حجارة

ّوة الكام    " ذا االعتقاد أّن الّشعر إذا أصبح في حوزة شخص آخر          ر ه يوتفس ستطيع الق ه    ت ة في ن
 .)٤("أن تأسر ذلك الشخص وتشّده

                                           
د   : نضال فخري    طه،  )١( شعبي في محافظة رام اهللا، ص                 الطقوس والمعتق ة في األدب ال شعبية واالجتماعي ات ال

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

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

  طقوس والمعتقدات الشعبية واالجتماعية في األدب الشعبي في محافظة رام اهللا، ال: 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 ماهر محمد: ينظر
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 ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شَّ   ه ْعويالحظ أّن طول ال ي األبطال    ،ر وغزارت وافر ف ي يجب أن تت ديما ،  من األمور الت فق
ة     صاف اآلله ال وأن ي األبط ت ف ق     ؛آان ة الخل ت آله ة خلق طورة البابلي ي األس ا   فف ال مناوئ بط

دو مغّطى    ، وآانت قّوة أنكيدو تعادل قّوة فرقة من الجيش   ،  )أنكيدو(لجلجامش هو    وآان جسم أنكي
  .)١ (ر المرأةْعَشآر رأسه غزير ْعشَّو، رْعبالشَّ

  أنت يا من خلقت جلجامش "

  اخلق اآلن نّدا يعادله صخبا في الفؤاد

...  

  .)٢( "ره تندفع آالقمحْعت َشخصال، ر رأسه آالمرأةْعر جسده، وَشْعيكسو الشَّ

ال      وا    ، وطول جدائل المرأة يكشف عن عنصر مهم من عناصر الجم ساء الل ا زالت الّن تي فم
  . ونوعه، ولونه، رها ليتبّين طولهْعالفتاة يطلبن منها أن تكشف عن َش) ينكدن(ينقدن 

  :قال الّرجال فيه 

  وـــلصدر حّلتقر عا ُشر بّلتو        جدايْلْع الشَّريف الطوْليا َظ

  اَو والمجّوز َس مرته         ويصّفي العزابْيدْمـعـريت المجّوز ي

ي شَ       عند قرينه ر بإظهار مكانة المحبوب     ْعوارتبط الشَّ  ة       ْع، فلطالما جعل المغن ه في آّف رة من
  :يقول. وشخصيات أخرى في آّفة ثانية

  ِلـمناديـيلي      على أم ال ِسيْنا دموع الِعـي

  ةعرها     بتسوى ستعشر قبيل من َشرةْععندي َش

...  

  هاْرِصوَقالّدولة  بتسوى   ها     ْرَعرة من َشْععندي َشو

  ديليـا         ربطته  اتنعشر جـهْرِص َخْله وصَّـحّلت

  : الطيب المتنبي وعلى الّنقيض من هذا قول أبي

  يــقـّم أتـظيـ عأّي    ي    ـقـ أرتّلـحـ مأّي

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

شعبي في محافظة رام اهللا،               : طه، نضال فخري  : ينظر الطقوس والمعتقدات الشعبية واالجتماعية في األدب ال
 . ١٥٠ص 

 .٩٣جلجامش، ص : السواح، فراس  )٢(
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  ِقـا لم يخل ومــه ما خلق اللوآّل

  )١ (.فرقي في ِم آشعرٍةّمتي حتقر في ِهُم
  
  رـَجر والشَّْعالشَّ

ة    ة عالق ين شَ  واضحة  ثّم ّشجرة  ْعب رأة وال ان إذا خرج      ذآر ، ر الم ي آ ي أّن العرب  جواد عل
ه               ى منزل ه، وإذا خرج منصرفا إل أتي أهل ى ي سها حّت أمن بلب اء، في الدة من اللح د  ، حاّجا تقّلد ق تقّل

شَّ  . ر فال يتعّرض له أحد بسوء    ْعقالدة من الشَّ   دخل ال ه ْعوهذا طقس تعّبدي ي ى جنب   ، ر في ا إل  ،جنب
ة             ،  مع الشجرة  ع دخول المشرآين مّك زل األمر بمن ى ن أنهم حّت ك ش ي ذل تلهم   ، وقد بق وبوجوب ق
  .)٢( حيث وجدوا

ه المخبّ     ولعّل سَّ   ما قال شَّ                  ل ال ين ال ه ب ي ذو صلة؛ إذ يجمع في ه اآلت شَّ ر وا ْععدي في بيت . جرةل
  :يقول

  )٣(رمـه آـّأنـّم آـد أغـعـمواشط في         جـدراها الـوتضّل م

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

  :وشبيه به قول امرئ القيس  

  قنو النخلة المتعثكلـث آـيـ   أث متن أسود فاحم  ـ الزيُنـرع يـوف     

  )٥ (. تضّل العقاص في مثنى ومرسل  زرات إلى العال   ـتشـرها مسدائـغ

الوه عن     ،  ومن مظاهر التوحيد بين المرأة والشجرة في أوابد العرب          ا ق سمرة  (م ، )حيض ال
زال       ،  والسمرة من شجر الطلح    دم الغ ، وآانت العرب     )وهو صمغه    (وحيضها شيء يسيل منها آ

سمر و         ساء        انقطو إذا ولدت المرأة أخذوا من دم ال ي النف ين عين ه ب ى وجه الصبي      وخطّ ،   من وا عل
ق         ،  ويقال بالذال المعجمة  ) الدودم(ويسّمى هذا الصمغ السائل     ،  خّطا ي تعل ياء الت ذه األش وتسّمى ه
 )٦() النفرات(ي ـى الصبـعل

                                           
 .٨١ / ٣شرح ديوان المتنبي، : البرقوقي  )١(
 .٦/٣٩٠المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، : علي، جواد  )٢(
 .١١٦المفضليات، ص: بي، الفضلالض  )٣(
 ٢٢٣، ص)قراءة ميثولوجّية(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراهيم محمد  )٤(
: العْذق من َأْعذاق النخل الذي يكون فيه الرَُّطب، ويقال ِإْثكاٌل وُأْثُكول؛ وَأنشد اَألزهري المرئ القيس: الِعْثكاُل  )٥(

 . َأْغصاُنه، واحدها ِشْمراخ: الِعْثكال َأيضًا، وَشماِريُخ الِعْثكال: ُمَتَعْثِكل والِقْنُوَأِثيٍث آِقْنِو النَّخلة ال
  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       " شجرة، أو ق ي    في الخصوبة األنثوية لل  العرب
رأة         د  آان يوحّ  ين خصوبة الم ا ب شجرة   فكري المرأة      ؛وخصوبة ال شجرة تحيض آ دم    ... فال ذا ال وه
نجد أّن الدوال   في المعاجم العربية    ) فرع( ، وعند مراجعة مادة   "تها لدورة خصوبة أخرى   يجدد قوّ 

ة   توّحونجدها، المعاني األخرى الجنسية للكلمة تغلب      فالفرعة  ؛د بين الخصوبة الشجرية واألنثوي
ضها        : إذا حاضت، وتفرعم  ،  أة، وأفرعت المرأة  دم المر  رع البكر افت  ... تزوج سيده نساءهم، وافت

)١( 

رأة         " ى الم ا عل شجرة رقيب اد ـ أن تكون ال ذا االعتق ة بأسرارها   ، وليس غريبا ـ بعد ه وعارف
اذا فعلت          ة م ه      الخاصة، يستعين بها الزوج لمعرف ه إذا    .  الزوجة في غياب روون أن ان الرجل    " ي آ

ك                         ،  لى سفر  منهم ع  ى ذل اد نظر إل إذا ع اقها، ف ده في غصن شجرة أو في س ى خيط فيقع د إل عم
ه           " الخيط ه في غياب ه زوجت شجرة        ،  ليعرف هل حفظت ذه ال ه، وه ة      أم خانت شجرة المعرف ذّآرنا ب ت

 )٢ (.عورتيهما، آما يقول العهد القديم" التوراتية التي فتحت عين حواء وآدم، وجعلتهما يريان

د احتفظت األ شجرة وق شعر وال ين ال ة واضحة ب شعبية بعالق ة ال جار ، غني ر األش ن أآث وم
شَّ   ة آال وط متقارب ن خي عفها م ن س دّلى م ا يت ك لم ل ؛ وذل جرة الّنخي ي ، رْعورودا ش ا ورد ف ومّم

   :أغاني الّنساء 

  رك جريد النخل رابي عشط الوادْعومي اطلعي يا حلوة قومي تمامك عاد   َشُق

  رك جريد النخل رابي عشط الخسّْْْع  َش قومي تمامك بسّْومي اطلعي يا حلوة ُق

  رك جريد النخل رابي عشط العيْنْع َش   ْنــذي الميتيــا توخــي تـلعـي اطــومـُق
  

  الخاتمة

ات      راد والجماع ن األف شّكل م شرّية تت ة الب روح،     ، إنَّ الّثقاف الحسِّ وال ا ب ي تعّلقه د ف وتّتح
 ،لكّننا نقف عليه عندما نستعيد الماضي نلمسه في وقته، قد ال,  يوم أمر جديدويضاف إليها في آلّ   

أتي     ،  بما فيه من أحداث وتغّيرات، والواقع الفلسطيني واقع متحّرك ال يستقّر على حال             ا ي ومن هن
  .دورنا في توثيق الموروث، والبحث عن سبل عمليَّة للحفاظ عليه

  : الّدراسة إلى نتائج عّدة أهّمهاوقد خلصْت

راءة ا .١ ه ال  أنَّ ق صيح؛ ألّن راءة األدب الف ع ق ب م ى جن ا إل ون جنب شعبي يجب أن تك ألدب ال
  . يفصل بينهما سوى الّتنّوع في اللهجات، أّما المضامين فواحدة

                                           
 . اللسان، ماّدة فرع: ابن منظور  )١(
 .، وما بعدها٢٢٣، ص)قراءة ميثولوجّية(اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم : علي، إبراهيم محمد  )٢(
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رة؛              أنَّ موضوع الشَّعْ   .٢ أمور آثي رتبط ب ر في األدب الفصيح واألدب الشعبي موضوع واسع ي
ساب   لشَّْعر من جهة، والسِّ   بعضها غيبي وآخر محسوس؛ فثمَّة عالقة واضحة بين ا         حر، واآت

  . حّب، والجمال، والقبح من جهة ثانيةالقّوة االستثنائّية، والحيَّة، والشَّجرة، والبئر، وال

ى           أنَّ طقوسا آثيرة آانت تمارس، وما زالت، الشَّعْ        .٣ رأة عل سي؛ آحجل الم ر فيها عنصر رئي
يال           زواج، وا    ؛  رجل واحدة، ونشر جانب من شعرها ل ا لل د          طلب شَّعر في عق ى ال اد عل العتم

  .  الشَّعر األفعى بتحريك جدائلدفع خطرالسِّحر، 

ُت                  .٤ د تمثَّل ا، وق أنَّ األساطير القديمة لها تجلِّيات واضحة في واقع حياتنا المعيش، شئنا، أم أبين
   . ومنها أسطورة جلجامش البابليَّة، وأسطورة الغراب، في هذه الدِّراسة ببعضها

سطينيَّة               فقد بذلت  ،وبعد ة الفل ة والبكائّي ة واألغني ة القديم ،  جهدي في الرَّبط بين الثقافة العربيَّ
  . سائال المولى القدير أن أآون ُوِفقُت في هذا المسعى

  
  لمصادر والمراجعا

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

 مؤسسة عز   .٢ط .وسمير الجابري   .شرحه عبد علي مهّنا    .األغاني.  أبو الفرج  ،األصفهاني 
  . )ت.د (.لبنان .الدين للطباعة والنشر بيروت

 حت  .شرح المعّلقات السبع الّطوال الجاهليات .)م١٩٨٠( .أبو بكر محمد بن القاسم   ،األنباري 
 .القاهرة .دار المعارف .السالم محمد هارون عبد

 ت . د( .دار الجليل. ١ ط.المعتقدات الشعبية في التراث العربي. حسن ،الباش( .  

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

 زي ضليات .التبري رح المف اوي حت .ش د البج ي محم شر  . عل ع والن صر للطب ضة م  .دار نه
   )ت. د (.القاهرة .الفجالة

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

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

 شري في طقوس الموت و     ". )١٩٧٧. (حسين علي  ،جمعة يالد وظيفة الشعر الب ة   ."الم مجل
   .)١١( .التراث الشعبي
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 شعر الجاهلي            ). "٢٠٠٩( .إحسان  ،الديك سفلي في ال الم ال ة الع ر بواب ة  ."البئ دراسات   مجل
 .)ملحق (الجامعة األردنّية). ٣٦( .للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

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

 اد ق ،زي سطيني . )م١٩٩٤(. توفي شعبي الفل ن األدب ال ن  .٢ط .صور م ي رحم ة أب  .مطبع
   .عكا

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

 ضّبي ّضل ،ال ضبي .المف ى ال ن يعل د ب ّضليات .محم اآرحت .٦ط .المف د ش د محم د . أحم  عب
  ).ت. د(. لبنان .بيروت .السالم هارون

 ه ري ،ط ضال فخ ي األدب ". )م٢٠٠٩(. ن ة ف شعبية واالجتماعي دات ال وس والمعتق الطق
الة ماجستير      ."الشعبي في محافظة رام اهللا       شورة   (رس ر من ديك   . بإشراف د  ) غي  .إحسان ال

   .نابلس .جامعة النجاح الوطنية

 دا ن العب ة،ب ديوان . )١٩٧٥( . طرف شنتمري .ال م ال بحت .شرح األعل ة الخطي ي  . درّي لطف
  . دمشق.مطبوعات مجمع اللغة العربية .دار الكتاب العربي .الّصقال

 ل اإلسالم             . )٢٠٠١( .إبراهيم محمد  ،علي ي قب شعر العرب ون في ال ة   (الل راءة ميثولوجّي  .)ق
  .لبنان .طرابلس .دار جروس برس .١ط

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

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

 ل وزي ،العنتي شع .)١٩٦٥(. ف راث ال ي الت و؟  دراسات ف ا ه ور م ارف .بيالفلكل  .دار المع
   .مصر

 ودة د ،ع اهر محم ر م سطيني".)٢٠٠٧( .عم شعبي الفل ي األدب ال ات ف الة  ."البكائي رس
  .جامعة النجاح الوطنّية .إحسان الديك. دإشراف  .)غير منشورة(ماجستير 

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

 ا   . ترجمة نبيلة إبراهيم.ر في العهد القديم   الفلكلو.  جيمس ،فريزر ة  .مراجعة حسن ظاظ  الهيئ
  )ت.د( .المصرية العامة
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 وز يس أو تّم را .أدون راهيم جب را إب ة جب شر.٣ط .ترجم ات والن ة للدراس سة العربي  . المؤس
  )للمؤّلف السابق (. ١٩٨٨٢

 ة  المنهج األسطوري في تفسير الشعر الجاهلي   .)م١٩٨٧(. الفتاح عبد ،محمد  .ـ دراسة نقدي
   .دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع .١ط

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

 دار الحديث .القاهرة .لسان العرب. )٢٠٠٣(. ابن منظور.  


