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الاشارةمنبدلا،المسنفيضبالنحث.الموفوعهذاتناولقبل

الىاو،الفلسطينيةالقوميةالشخصيةمتعلقاتبعيالىالسريعة

نفسه.ل!لورالكلمتعلق!بض

الشعباصابماطب!ةإلىالنظرمنبدلا،الاولى"لناحيةمن

منهوحاولتكبمرواحجماقلتاجتماعيةهزاتمنالفلسطينيالصبي1

بقطرةارظمتولكنها،8؟91عاممنذارفهغيرارضفيغرسه

العتيدةالقعدةهذهوطا؟والبقاءالصهودصهالعجيبة"لشبمذا

هذهوهواصفاتلخصيتها،جتماعشةلسهاتا!لاالابقلالي

الشضمية.

الفلسطينيالثعبيبالميراثالحسفنالثانيةالناحيةومن

وصهافيفكبلمااخرىامةلاية!الشبلميراثباالحسعنيفتلف

علىثوائربلا!هافىتعثرالمستقرةفالشعوب،ارضامنتحرمولم

وفي،للفول!لورومراكركراسجامعاماوفي،الثمعبيةالفنون

مسارحعلىألانواراالمتلؤلئةاليافطاتتؤثرالملاهيوشوارعالساحات

الرقصفرؤ"عياصويثراكما،الراييومسارخالشعنيالتمثيل

التشكيلية،الفيةللفنونوالفرديةالجماعيةأواولرضالشعبي

الشعبية،للصايفخاصةاجنخةالكبرىالننجا!يةالمح!وفى

إلىبلاضماافةهذا،ائفالكلهذهتبمعاخرىخاصةمحلاتوهنث!

"لتيالشعبيباتراىالمختصةوالنثراتوالكنبوالم!لاتالصحف

المجال1هذاوفى.عغهيستفنىلاالخرغذاءمنلونااصبحت

اهتماماتهافتئطيوالتلخريونالاذاعةبرامعتتقعمالخصيبالثقافي

بصا،والتشكيليةوالعركيةليةالون!لشعبيةالضنف!على

بعسامامتعةواصبحت،ولقطاك!واحاديثولق!ل!اتبراميمنقوف

فلاة،عصةمدينةفيونو،برنامجهفيادءيضعانمتعهعن

شعبيةخموفاتلشماهدفيهاالفولككييبالمتحفعامةيسىما

اهاليلوحيمثلبماتمنطقوار،طنوساحات!!مجموعنة!

؟لفولكلورعنحسهيمكنبماهذا،الانسانيجوهرهمءنويكشف

الفلسطييل!لو!بالكلالحسولكن،ارفهعلئمشنقرشعبالمى

الفلسطي!نيونالافوادحيثال!نسيوفنحن،الاخنلافكل!تلف

وذلك،الشعبهذاميراىلنقهص"لفلىطينيةالتجمعنحيثواد

حتىالفلسطخيةالتجمطتافتلاعالضيفةالرياع!اولتانمنذ

افرادعلىفىصتاق!نوةااشداقاسيةاكثواوهجرتيناوهجرةبمد

54

،ـوشرسعبفصهيوتيامبر،ليمخططظروففيالشعبهذا

بحدالاخذ"لمربامةعليالمتدتبمنانواضحاكانوهكذا

الشعبيقىاثهاحياع!مق!رتهليستجممالفلسطينىالربيالشب

،والعودةالتحريرخطةمجالاتفىكنمرجوهذا،مه،ولعلىوالإبقاء

الدافعةالقوىمنهوالشعبميراىبأنةءترفلعناماوذلك

بهسذامزثوجةالغلسطينيوالعربيالعربيومههة،عليهللابقاء

المخطصعلىوالردهامجانبههوالترإىعلىفالص!.الشان

انجر،هامجاقبهوالراثهذأمحويستهدفالنيالصهيوني

لالثبالقومية1الشخصيةعلىالمحاف!دالرةفي!مماوالجانبك

الفسطيني.الكل!

المحتل،الوطن.تهديدعلىساالطالهيونبمالعمومف!ويقوم

ا!؟لمقدساتوتراثاامجاثعاوعموإدهـبيةالامةعدويس!+كما

حولهامنويضريهوديةمعابدالىفيصالهاحرملالهاعلىويتدي

ا&ربيالشعبيالزاثاعماقالىيتقلفلفانه،الهربيةمعالمهالازالة

!كنمالنفسهويدممي،منهطمسهيستطعما.فيطمسالفنسطيني

ويحاول،التراىآاوارفه.اثمببينوينلا!،منهيدمميهان

اترا!هذااساليالفلسطينيوالمجتمع.للالرةقماسكمنهللان

انهفيمدواباالخصانوينوءيغ!يدفيماكشلالعموولكئ.ونوامه

بديناعيكيته،وعرفبصمولهاشتهرعنيد!شعبعزيمةوقق!ره

النيلمن!اتفلحالمالاركي!واتشرمدادفنمنفالأ!رة

.المجتععتفكيكفيتنجحولم،العوهةبمبمأالفلسطب!تهسكمن

،وضهالفلسطشيةالاسرةمنالظسطينيةالسمةمحواواالفسطيني

يقيمونبلدكلفيفلسطينيينالفلسطينيونظلهقدتماماالمكس

..الا!امتمص.انيمكنلاالذجميطابعهميميزهم،فيه

الغلسطب!الشعبمالار&علىعموانه.فيالصبونيالعدران

،والغ!اتيمليصليابألترأىخاصالاولالغ!:خطينفييسير

ضكةيعكسحديثاصهيونياقىالاالطويمثيهبماخاميالثاتي

اسراليل.المسىكيانه

واالبفىدحضدةانالمدو(يمسألاللال!لىمبالوكل

فيفلسطين،ظهرته.ثيالحضاراتكلمرجمرهيالقدامىالعبرانيين

العدوفرلىتقهرالثاني*!روفي6افيهايلوبعداهاماوكل

انها!مكيةالظسطييالرجمهالشعبيبادياورباكلاشمغرية



المزيفةالصهونيةالفول!لوروفشراتكعبتحملفماأسراليليلون

ليالوبيةوالاثارللعزاراتفولكوريةسم!منينمرجماممل

بحتة.الرهئيليةانهاالمعتلشدعيةفلسطين

!آليكلديبالراثااتطقالاولالصهيونيبألخصيختعيوفيما

م!تين:ذكرمنبفلا3الت

فصصروىقدالمقدسالكتابمنالقديمالعهدان:اولا

سفرفيسماالعربامنعاليينقصصجنبابعالىجنباالبر"فين

الخ،..اًلاياموسنر،الملوكوسفر،النكوبنسفراو،المزامير

(الهوداتراث)سموهفيمآمحتلطينالتراثينالييهودنقلوفه

اليهـوتجم!آلترائي!نبينالمنطقهذاخلكلمنخلطوأالهموداناي

منجزءاالكنعانياننراثاعننبارمحرل!هن،الغلسطييوالكنعاني

،كلبررلهيكونانيمكنو.العكىلهعلمامبررلاوهذا،تراثم

اماالميلادقبل0003تمقبلكنعان،أرفيفيكانواالقنطنيناناذ

فبل.0.02عامبعدكنعانارضعبرواقداليهودالعيرانيون

الميلا*.

الاسثطهإ-هإفهإوآصالتهإ1*هإمثمبعضتتثثربان:ثانيث

الصهونيينتهدروجانبمنلمحاولةمجالااوجدوالعبرانيةامنطفية

تشابهلمجردآلاسطوديالارفىمنالكنعلأسيةالكلميىامتصصالى

امتصاصمحاولةوباتالي،العبريةالكلمق!معال!لمكهذه

هوانما.القديمفلسطينتراثكلبانهريهامالهـنعانيةالاساطير

هتجباحنوبةبتصيموظسطينياعربيامطالبونونحن،يهولكيترالى

العظئق.منالكشفطدلقمنالكبىى

لفوملورايتهويد"لمتعلقال!ثانيالعيونييالضيختصاوفيما

فانالترا!عنالفلسطينيالاهتمامصر!ومحاولةالفلسطيني

الفلسطي!باكمله،الوكناحتلواوقد،لهماتيعتقدالصهيونيين

كالفستانالعربيةانفلسطينيةدالملابسا+ريا"متعةعلىاتعرف

عتاوالمجدلاواللهطآاو!لابيتاولحمبيتاليكنينميانذي

يخوطهدي،ملسطينوكرىمونهنقيرهااوصفا.هابيتاو

فينعلمعلىالازهم:لمثالسبيلوعلى.وت!فىهحإفتهفريفةاو

ينلبواناللفضريقةعلىومطرنرهالخي!نعبيةلحمبيتا!لجر

هيفعليالتطريزيكونايالصليبخرؤةالتلحىالتطر!زعلي

اكاةتصنصلمامميز!هوانهومع،عديدةاجيالىمنذصلبك

الحصولانكمامعجزةلشذلكقليدانالابيديهااننلحقية

ايضا.سجرةليسالمحتلالوطن!ظىصنعمنباللاتعليه

.المجدلاوي،الثوبعلىايضاينطبقالتلحميالثوبعلىينطبقوما

الشعنيسةوالأثوراتالاثارمسحضمنانصها!نةالانوكذلك

الشعبيةالفنونرعدوضمنالمختلفةبانواعهآ'كاثر؟راتالفلسطينية

هدهسرلمحةالىع!مدؤاالععبيةوالالحانالشعبى!در!يالفلسطينية

بوضفيةا!ستعطامرائيليةشعبيةفنونفرفىالىلتعريبهاالفنون

المخلفاتعلىالسمطوبهمفوذتك،وامريكااورب!االيفنولها

اليلتشويهـاواوالاخروطمسب!ها"لىالامامةاوالفسطينية

منه.

فياعلامياالصهيونيةالمحاولاتفضيحمنبدلاكلههذاوازاء

المولواشراك،وفلسطينيةعربيةاعلامضةمممنالخال!

يدعلىوالضربلحقيقةاعنبئولاولااهثب!فعمليةكلالصديقة

العربس!لكراثطمىاوتشويهاوسرقةمحاونةكلفيالعمو

فل!طينهةايجابيةخ!اتمنبدلاضى،ناحيةومن،الفلسط!ش

الشخصيةعلىالحفاظفيامعانالفسطينياالعربيال!ل!لورلاحياء

قبل3التراهذابجمعيكونوهذا،وخماي!تهاالظسطينيةاقومية

الكهولالىبالرجوعلموالمطوالاصولالصورمنهتنقرضان

علىيضكأماوبتسجيل،جيلهمينقرضانقمبلالثقاةوالشيوخ

الشعبفطاعات.منممكنةمساحةاكبدعلىونشرهلهوالتروي!،ضياء

معس!راتوفي،المخيماتوكل،ا!جر!،الفلسطيشالعدبي

التجمعكاوفىالفدطينيالتحدبرجيشافرادوبينالنماليين

داخلعليهوالتنييهبهوالتذكيز،مربيقطركلوفىالفلسطينية

،ومرحرالغلسطينيةالشعبيةالفنونفرفىوالامةالمحتلالوطن

والكتب2ساتوال!رلابحات5وفثرالنبواتالىلكدر،واقامةوهارض

الافرادبنبوءليعئبللافدادكاملةصةالكلواعطا،بذلكالمعنية

الفلسطيفالربيالشعبجرفيالمختلفةال!لهـلوريةالالوانإفى

؟لفلسطينية.الؤرةوه!والا،ال!لر

بشكلالمباثراتالفلسطينيقوالعربيةبعضانال!حسنومن

الحفيقةفيكافتوانالسبلهذهكلالجد!يياشفقهااخلضفدعام

الصرامساتمراكرتمابهذلكعلىوكمثل،نماماكافيةغير

الصراساتومرابر)ا؟المعتلالومنوداخلترجالفلسطينية

صملممالعمليالاطاروفي،الصددبهذاالفولكلورومراكرالعربية1

وكظالطعبالعرلىوئواتالمثقف!الغلسطينياتالفتياتحتى

مد.الفلسطينيةالشعبيهالافؤندوقافى*خراطعنلالات

الديثةليسالشعبيةالغرلىفيالرفصانملهوسة!علالرةلوحظ

تمسكاالطسطينية"تي!اكرضمنحتىالقنياتمندمكروها

والرقصالفردييالرضيجلوراليذلكسنبله!جع،اليدبألتقا

منفردةترضيالبنتوفللراة،"لفلسطينيةالقنلاهلدىالجماعي

رر!يالرجل،كماورفيقلا!ااتدابهاأمعايضاجماعيار!ماوترفعي

و01جهرةترفعيوكلراسهاعلىالمنفرثةالرافصةتعهلحيانا1و

احرهيو"لرة،ادضيفىا!ارةائبيونكلاضاشمعدات

،احوالا!الاعراسكلالمنغرد!الرهصي!ونماالباوفا،شيوعا

الر!يألام!روهاواليس،والرفيقاتةا+درابالرفصفيتناوب

وكرهه،بالجنر)لمعروماتاالغوانيت!ننهنهالنيالمحترفالغردي

ومذلة.عارااعتبا!هحدا!ايصل"نهثبلعى

انمطوميةألتنع!ممطأعنئألع!ممثابب!!اا!ةدلا!نت

االتسطيع!ئياشعربنيكلش!مب

نساننفا،االطسطينيةالشخعيةعنممالفلسطييالفوملوريعبر

،كماووقنيفوميمطلبوهو،والعوثةبالتحرالروثقتوراوعروبتما

الص!ونيحةعلىالأنسان!رةضمنواهدافهااما!امنيعبر

للتدليلالنماذجبعضن!وردهفاونحن،والصوانالمنمرية

ذلك.على

:(اندبكة)الشعبيالرقصمنمثل

)الشبابة،كلالنامموسيقيةاففمعلى.الطدةفيالدبكةاقرفعى

الحتدلعونا(هيفناليةا!انالموسيقيةا،نغ!وتصا:حبالفالبلى

وربماشبان7-5من(لدبكةا)فيالساحةوينزلالغالبفي

خلكللانهكذلكسميلمباللواحأويردءالقائديتقممهم،اكثر

ا+فجاهفيحرحهفيويستمدبمنديلهاي(بمحرمته)يرحلرفصةا

واذا.والنناءادصيقى"نغاآعلىالراتجصينجماعةمعالدالري

نتالفنج!هااسبكه.رفصةششهلهاالتيالحركات!النظرامعنا

رئسإيمإ:اجبإاءطمسطعن

ا!لى.الىالقص11(

.امبالا!ايلارضدق)2(

الاخر.بزماماداقصينمن!دكليمسكايالكلايف)3(

ا.لسريع.اوالبطيءالعو!ان)4(

للرقصة.مرافقةوجديةحركاتاواصوات.اتة)5(



الزدعفموالىالرمزهيالبدايةفجنورهاعلىالىالقنزاما

الزرعوارتفاعالنموالىالعلويةالحركاتهذهوارجاع،وارتفامه

الكنعانيينديانةفيشاعقدانهالىالاساسفييعودانما

الطبيعةأفوىعبالة،فلسطينشعباجمادمنوهم،القدعاء

المجتمعاتبينالعالةفىيعرفممااحطرواالنمووفوىالمنتجة

منابععنديقيم)2(،ايل)الهتهمكبيروكان،الزراعية

،السحابويغنلياالخصبالىيرمز(بعللابن.اًلالهوكان،لانهارا

ا!بكةرإصةفياعلىالقغرالىالىبعنسبةالرمزهظاطوروقد

الوفى.وعلوالامةوعلوالمثسبعلويعنيفاصبح

طردمطولةهيالبدائيةفجفورهيالاقدامالارضثكاما

الشعبؤوةإلىيثميرفاصبح،الرمزهذاقطورو!اللامررةالتوى

بحتهيةا،لثقةيعنيفاصبح"لتطورفيامعنفدالانوهو6ا'مةوفوة

الصهوفية.!ثرورمنوقعدررهافلسطينالىالودة

مردكليمسكانوهواـرفصةمنألالثالريسيوأالعزء

اثاضموالتكانفعالادلالةففيهالأخربزمامالزاقصينمجىمةمن

يشدادص!عى.ممالبنيانوهمالجماعةمعيداطهوانوالمساند"

بعضا.بعغيه

الدورةالىلبدايةامنرومزكاناذالرك!اوالب!اوالدوران

والايا*السا!اتوالاشه!والسنينالفىلامورانواد،ائرراعية

اًجلمنالكفاحإست!مرارليعنيثلالتهفىظورفافه،واللحعات

لورةوهو،مسيرةوهوديناميكيةفهو،والامةالثمعبمستقبل

الئنر.حتى

دينيةفهيالرضةمناضىوجديةواصواتحركاتايةاما

وطنية.اواجتماعيةااودينيةاتبشوكلرجتالصور

:(العروسةصمدة)الشعبيالرقصمناخرمثل

الروسة()صممهرفصةسرقصنوهنالنساءق!باكشوةتمفل

منى:م!ممععالهينشونالر-(لسمعنافا

علياحنيعلياحنيبدريةيابمديةيا

علياوغاليةعلي!يغاليةبصريةوعربربتضا

فيخ!اصةالنلاحاتلدىمعروفة(العروسةصط!)صة9ور

صفوامامه،والفنياتالنساءمنصفيقفحيثفلسطينجنوبي

بخطىالثانيالصفأاليجاهفييلاولالصفويتقدم،منهناخر

فرثواريحانيالحارةافرشواال:يقولالغناءمحنايقاععلىطقصة

فرشوا،الجيرانكلواكلموا،لأرولنمنلفةا"ريحانيالحارة

وف!)المسكرمع(الضابطلالزابطوا(عزموااخفرريحانالحارة

برايزالحادةفرثوا(الانساناوالنفراوالفردإاختراممغزىهذا

البرايزونثر6الجمالركلواعزمو"،فضيةعملةوهيبديرةجبمع)

سارمزالعجانروديةوبركةتيمناالعروسينطربتفي

.الكباراحترلأم

التاريخ:مثل.من

"لشعيبتحميلالىنواهاللهطيبالايوبيصلا!الدينصد

هممعلىنممإنمنذالقوميالصل!ورعليالحفاندامعةالظسطيني

هـنلصلا!ا!ينالمماصرونذكرهماذلكدلالةومن(عيسقص)

اعداداويعديعباانيمكنكانالشعبيانآمنانهمناكلزخين

لووانه،الهبمصاجمهالوطنعنالدفاعمبم!ويتصلجهادية

)2(ضراليهاتطررلمافتحهابمدبعسقلان،عتناءهناككان

هـناسبابعن!رأفيهلانألديناصلاحبنممتعلقماهنائوردونحن

اظمةعواملاحدوهوالقتالاجلمنالاعدادتنظيمالىالمعوة

بهدلىألاملمنفيهايخنكلانتيفلسالينفيافعبيصإ!اصم

الامد،الطويلةا!سادلحربخلالهامنالعربيالشب!قابيز

الدينصلاحابرم!التيالهمنةبمدللحربا'عدادفترةكافتوه!ا

"!ةمناستصض!هالهمواعموا).!ثعارحملتوالتيالصليبيينمع

الظتكلورمنالوإنالشعبيمةالمواسمهذهرافقوقد،*مث!م!رب

فيهاتطورالنبمالدينيالنشيدمثلمتوارثةمحفوظةبقيتالتي

الهثعبي،اًلشعروكتلد،القوميالنشيدمفهومالىذلكبعد

كالمبارياتالشعبيةوالأولبالدينيةوا!سيشالشعبية1والافنية

.)،(ذلكوغيرالشعيمالرفصوكذلكالحيلوسباقبالسيو!

هذه!يخالصةقوميةاناشيدنسمعبدلااقآخرعهدوفي

نا.اًلاالاصلقىفوملوونغيركانتوانوس،الشعبشةالمواسم

يجملناالجماهيرحناصمنوخرو-ماالشعبيةاوإمسمافيرلم!ل!ا

اوله:الفيومحنهافولهـلوريةنفنبرها

نيامانتمعتىالىالكرامالعربايها

الاسودمشيلهوامشواا!؟اماا!وتالىقوموا

اوله:الذيومنط

سبسيرواطراللإجادسيروا

العربلهولةبالمواضيوأمشعيدفىا

ةاوله:االنيومنها

او!نيالعرببلاد

يمنالىنجدومن

فيها:و"ال!تي

يجممناالضادلسان

لبندانالشمكا

ثعطوانمعراد

وعدنانبقصان

جي:الشعألشعرمنمثل

بين!بمالامربادلعهافهالفلسطيفالشعبياث!مصخصاءصامن

القوفيةإلاسسابرز!يخةالإوالاسسالربيةالشمي!ةالاسس

الففسر-ومنها،ذلكءلمىاغراضهودللت،ذلكبعدمنضلة

ص!عنولالتعبير،الغلسطينيةالقضيةوولي!ثسةوالعماسة

ذلككان،)5(بالثصوا!علطعالاحداثوكنابة،النضاليةالبدولة

ابراهيم.!حالشعبي"لهثاعركقولالشيطافاالامتمابذمنباونا

ل:الز-من

ومسيحيةا!سلاممنالربيةالامةتحيا

الدينوا!موا"لوطنواحمواالصيةاهل؟هبوا

الكبيرالماهدرثاءفيإبراهيم!حافي!لهماذلكومن

:القسامعزالدينالشيخ

لأمتكفداءرحتضارتكياعرالدين

المجلادينترعيمياشهامتكبينكرمين

وتضيءالنضالمنراسحةاسساعرس6591سةوجامح

الصميني:ملاح؟لفو!يالشالثرقال،ا!ريقعلىشموعا

نشيدياالشهيه3

الت!كلقا4بطوي



الش!يدم

فداموال

ابعداهر
موال

بيتكلوفيالحبل1فولط

بينقلا

سبلبيديمااثفمع

دابانإلا

دمهنز!انالا

الترابفيوفاب

الثعبي:الغناءمنمثل

مع("ا!طولوصرإفمتمعل)و(دل!و/،)الحانتغنىمافالبا

الشعبيالشعريستجيبومن.هنا،"الوطنيةوالقصالدالاهلارء

.انالال!هذهاصولحولشعبيةقصصوقنسجلالحان3لهذهاكلاوء

فربمعصفينالراةصونالمغنونيق!(السحجه)ر!مةوفي

فيط:يقالاوممابإلدا!لواكنيةرقصةوماايلارشعالهالاقدام

العروبةحاميياابوفلانيالخروبةاراسفيالنارهبت

وطناحامييا!نابوياالقطناراسلمحيالنارهبت

ف!دالاتندابالكاناحسايرمما)6((لميجيناا)مع(العتابى)وكل

التشردحالةلش!ا!ايضاظورماومنه،و!!مهيوفيةالبريطاس

عامنكبةبعدفلسطينفيالعربيالشعبمنهاوعانىعاشهاانني

والتحرير:الخلامحابعتميةوالا!ان8"91

افهفيناحناقولوالاعدانا

المنجليناحناواالزرعافتو

الممىطولعلىنحصدكو

الشعبية:ال!ميروروايةقراءةمنمثل

عتنرةدن،سالمالون،هلكلابنيالسيرءتفريبةهذهاشهر

ذاتالاميرةو،يزنسيفبورزي،الب!انحضة،شلافيروفى،شطد

شعبيطذ!طينيةضصام!نوالهاعلى2!فدطينيوننسع..وقدالهمة

ط!طيمنيتانشضيتانوهم!ا(والعرم!يطجد*أبي)!ميرةمثل

-لمطةعلىالعصياناعلن!افدكانا،إلثلأيينياتافيظكلقاحقيقيتان

فيوالكعف!المغاورفيوت!صنا،فلسطينفياتشمةبا'لتط

واخرولألتدينا،فاجئةالاكاراقومارسا،البلادمنلجبليةاالمناعق

فيقعال!يقعلىاكماةناينصبانكاناكماوالصهافيلأالالجليزضه

مغامراتوماعىنوتحدثت،والصهاينةالبريطافيونالجنودفيها

فلسيم()و(ال!ناع):مثل،اليوميةطسطينصعف

مخينفيتارك!ة-(العربيةالجامعةلو،(*سيةالجامعة)و

صو،والممرمي!جلدةابيمغامراتءنرالعاثمامياجواالقراء

!ةالبريطانيالجيشحاصرهما،انبصداكليهماالثثررسنامرانتى

اط!.ن!ية

السيرمنهلومن!طا"!تسمهمنلالمهفيالثعبي*دبظى،!

غيرامفيل!لوريينلفسطينية8الثوزهوحمابشعراءقرالحالشعبية

المقععة4جيلااهذافيوالتاثيرا+لرعلىوكمثل،افومرريين

ابوخالد)الفسطينيالبثعاعرقدصااثنيا!طية1مدرمةالكل

فيرلهلامعةلقصيدةاولمديناثورةكدأءأحد،!الد

خالعة،ابيلا!اوبينقصيدتهاعمادفيلتلفلتوا!مة،فىملورية

بنفوذها(-ليلة)ضيمعيتجاوبفنياجه*كلهاالقصيدةعال!

)الرعين!ثه.اًحضانفي"جليلة)ونرتمي،صعلوكاليصبح،ا!هلهل)

وذلك(البسوس)اختوابن(.حسانا!نبع)اختابنوهوالفازي1

.الربعرملك!(ج!س)تئبيتبيد

خاتعم،الفلسإسبألخاتمالقصة(نجالدابوخالد)ويطبع

برجيس)!!ككما،قلالكل.قاتلالمجض،الفلسطينية"لثورة

6اتنصاراتمجهوعةض!همالطويلقتالهفيوحققحلي!م(العليبي

يروىكمايمتلمجساسامن،هريمةمنكتربجساسوالض

انهصتذهبأاينمالملهليلاحقحياظلبل،كلإبابنيدعلى

اك!ألخطيرةاالجراحوبرغم،غفلةفيبأكشيالهح.:!دهمنعبد؟نكلف

مطادداصطوكاظللكنه6الموتمننجاانهالأاً!بها.اصيب

المهلهلسيرةفيومةثرامتاثراخ!الدابوخالدو!ضي.جساسمن

هـاجسا!عاأنيوكدهلسطين.وخار!داخلمنوردماانفيروي

المهلهلملاحقةسيواصلشخصياوانهاةالغؤامعمتحالفا،ذال

اكتيا!ه.بفدف!

كما!ادبهاالشعودائرةكلقوياموحياالفواكلوريبمووه!ئا

.النولكلوردائرةفيالشبوجطانفيموحياألاصلفىك!ق

بدايتها:كيويقولخالدابوخا!رائعلا"منوالقصيدة

الراويايهاتوفف

ومعتىة

اميوهافلست

الصعلو!منيني

القبيلةجماهرةالؤدمثلظعتهمن

ثرفيقظطى9

واضحهى

رئتيمنالساحاتع!اكلوامن

6تيانتصارالصليبيلبرجيسباعواومن

ثعي

ومر"رتي

عنيونافلوا

الحميخاميانا

خلونيألنسيانالى

نيبلكلو

ينين5بلا

سنبلةكنت،رت.افيبمرجل

واحجارا

وذيتونا

مالكاو!سلكا

طفسلا

بالدمطافحاوبئرا

شيخا

موافىعلىاغير

و"اطفاليلحفاحربتيواطعم

الين،راس)سكهنافتيويوا

فسيحميماني

ايرجاءا-ء!و

رصاصيسبقنى
اهماتيسبن



سالقسام-اناشاهدتي

شاسدتي

يعبد()كهيمتالليالس!لهعيه

الصبحعند.و"لبمبمان

وصلتهناو

الرعينيفلاطنا

ظصرناخالف،الجساس)ف!دبرى

اليتاميخابي!ةيجتا!

الداربزيتاللحخلص

العتيق!ةبالبسف!

والعليق

السمووباكجوه

*)اليسوميختاله

نعترلىدمناماكنموذجلشعبيةاالسيرمناخرىسيرةونقلب

الامةل!ىمتداولفولك!ديمشتركقلمسمهيالثعبيةالسيربان

القومي.افولكلورااطارفيدلسطينشعبومنهاجمعاءالعربية

ؤ!ت4احداثا1تحكيوهياوللسييلعلى-شدادبنعنترةسيرة

هيفلسطين-عونانافطبيسومن.يت!خمهاوماالصبيةالجزيرة!ي

مت!فنلاا&بوديةودمرالحريه!ةهـهي،أونخمهالموافنمنواحمة

مئترةةبقولذلك

والكلامبالنتجصةولكنيوماالجلدبلوناسمووما

هـنعدترةالفارسموقفبفلسطينعترةسيرةارتباطومن

الرعنترة!انالسيرةوتقول(الوحشمقدى)الفسطيئيالفدس

الجنوبيةالنفبصواءفياكيالشامحهودعلى(ارحشمقرى)

ولكنهع!نترةشيفعتيقآلوحشمقرىواصبح،للعقبةالمتاخمه

ماتوعندما،فواتفيلهوحليفاذلكبلصهصديقااصعح

ابيه.مضصلهوتركابنهعنترةرعهالوحشمؤى

الورة،عنترةسيرة.روحمنال!فلسطيني!رعتاخروقتوفي

الففطيني1واثإعر،معيوعاشتالحريةيجندرتعلقتالظسطينية

العبعنترةجنورمنفوروالصصعونيةالاستعمارضدثارعن!ا

حنيبته،عنودنامهووصنهارفهعندفاعهبينمزج"ذوالحرب

درويتي:محهويقول

،ا!نابل!مفق!تلصديقاخسرتاذا

الجداولعطرضيعتال!لديقةفلدتوءن

الضيقةحلموضاء

شفنيكالىسوفىادافسعالودودعن

قدميكعلىخوفاالثعسارعب6شسرومن

ادافعدفصوعن

رفيقتهيجدالفلسطينيالشاعرفانظورااكثرمرحلةوفي

.ول(المسلحالكفاحتشاركهسه

الفل!-طينية.جةالشعبالحعاية!نمثل

الشعببةكايةبال!الخا!يالغلسطيي،ا،رىمعصلةان

حتى6والتداولوالوؤرةالخصبمنكبيرجتنعكهوالفلسطينية

(الخا!لأحواديتها)ترويالعجوزالجمةتزالىفملاا8،9فكبةبعد

عمرهإقللامبالثراميداناتحهلد!الحواهذهلان،والوطنبلارفي

آلاتالىيعكلدمبثثرغيرميراناتحملكماالسنينمئاتص

+(،(سالمينبلاثناالىيعيعناالله)ترلدكراللاانها..السنين

الىجديداتربوياهدفالتضيفوطنيةاستعمالاتاشنعأرتوقمد

الىدةاليهدلىو!والا،الا!ارقربيةفيحواديتهااهدالى

الشد!كلطع)قولهـاة!مثخصايتمثلفلسطينالحبيبالوطن

ناغرابةولا(،البصر،اء!!ويا!االقسىإبنما.مسافةحسن

اًلمقاوهةالصهمنمخضلفةالوانالىالحواديتهذهصورتئعقل

لفلسطينية.ا

الفلنصطيني:الشعبياتلباسمنمتل

ال!رته!للثوبوبالنسبةالبريطاليالانتداب-اخراداض

تملوركدال!طريزاشكالفان،لحمبيتالىنسنةللشعبي2اننلحى

الارضكانتحيثالنضالي.ـاـلاجتماعيالواقعالىالحال!شبيرها

مباشرقئ4791ننقسيمأمشروءا!قبعدبركانهايفلىالفلس!طينة

اصبعتالخضراءالورفبة،بألن!بلةاستندلتالتطريزفىفالزهرة

.اخنجراوالسون،سكينا

اسثظءدونالشعبافراد1بى!3691ثورةوفيذلكوقبل

العفوالىوحدةالىيدسوالزيتوحيدوكان،والعقلاالكوفية

.الصاتكبتفيابراذثونالوحعةبهذهالالشام

اال!!اجمورعلىفمنحرصي

باق!يةالفلسطينيةاالشخص!يةان:قولفامنبدلااخيرةاكلعة

تشيرالتيالىل!لورجينورعلىفلنحرصكنقرضانلنفسفاتزيدلا

حتى،جيدابلجتهمايتحدف!والبنتالوور،الشخصيةهذهاد

منيقلالان،جيدايفملاعاالوطنقصة،فس!طينخادجولدالو

بالباسفىهوان،هيكهاالفلسطينيةالا!ق،لبيتافياجلها

الحديثة،(الكنباتلمعجنبالىج!نبا(الدوشكو)،الوض1

وجعتال!اربينهاواحكمثلاىعنالمتقا!بةالعاللاتعددذاداذا

الصناعات،"ديوان)شبهفيمنصوبةةالقىوعدةالشايعدة

مهعانتقلتاو،فلسطينيونهدناكلاممامراكرهافيالشعبية

شوالأمثسةسبيلوعلى6البعضانتقلاحيثالىالبعض

:الملاحظماتهذهتقدماحصرا

جمهوةلانجنطدتنبووالكلسانبالخيلالخاصةالاداتبداتا)1!

الوطنفيالاعتزازمراكرعنبالهجرةالفلسطينيلعربياالشعب

للذينالبالهموءتيفرلعممبألنسبةاو،لإ691و4891عاميفي

اسماءالغرسبعضوهي(امحيلةلو(البروكة)تمدطم،كليهبقو!

"واعتاب!ونوإص!كعابلالمثلبقىوان،للفلسطينيملادمةالاصيله

.1(10متوارث

فيالتجمعاتال!عادةبالقصةالمخنصةالطداتواستصت)2،

الملقط،لو(المعماسة)زالتلاحيثالبموعندسيمالافق!

اًلعادات،هذهومن،مؤار!ة(البداويالفناجين)و(البكربم)و

الفسطينية.التجمعاتدافرةخارجالمبعثرةلاسرالدىخبت

وتقاليدهاالشعبية*سواكطبقيتالمحتل"نوطنقرىوفي)3(

مقوالمحاصرالمحعودلوطنياالا!تصاداركانمنركناتشكلمنوارثة

الفولكلورامعالممنتنقلانوسعهاماوقنقلالمهيونيالطو

المعالم.هذهمنتبقيانلهاشاءماملىوتبقيالظسطيني

لدىبالثاروالاخذبالتلالمدتبطةالطداتحدةو!فت)4(

نامنبالرغمالفلسطينيةالورةبمباثوءلتمسكهمالظسطينيين

.الطداتهذهمثلعلىالابقاءشجعووحلفاءهالص!يونيالعرو

الفلسطينيةاولداتاكرفهالتضيةعكاتكانتوربما!إه،

اعداداتضم"لتيالمضيفةالافدفيحتىالضمورعمماًلىمد*ه



منالفلسطينيالرجمهالشعبعليهجبللماالفلسطينيينمنقليلة

عنه.والاعلالأحب.2لتماسك

والامتماماقبألاخنفالات"لمرتبطةالعلااتذلكبعكسومنلول

الفلسطينيةبالبيئةمرتبصنضمهالاحتفا"لانا&سميةالدينية

داخلفنوفراكانوانا!اجرفيمفقود!شبهوهذاالوطنثاخل

يعمتفلالمهاجوفيفلسطينيالحنافءلنفنحن،المحتلأـوطنا

ظا:المكرمةمكةالىال!بسؤ

اللهبيتحجي

اعطاهماللهحجاج

ونفحواطبغواحجاج

وفرشواعصواحجات!

)111اعطاهماللهحبج

او:

منلا3ونالواحجوا

)12،هة؟هموياسعدهمويا

الاحتقسالت!ريساما.المحتلةالارافيفينسمعهكناوان

نعراتمامااختصفقدالمحتلالوضندا-لالشعبيةبألمواسم

عنبميداا!يالمداهد.وحصارداكرهاالصصةالاالعمولاحننص

المحتل.الوفىعرسطممومىء

فانيالشعبيةوالحلىالبيتاثواتاقتناءلالاتوبألنسبة71(
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بها،يعننزيزاللا،الاردنلنهرالربيةالضفةمنالجبلعة

ناحألايةعالاالتىل1منبدولا،ا!لبهاويقتنىيستعملوهو

يقتربهالشصبيةالبيتاشواًتيستسللمالذيالفلسطهينيالشاب!

فلسطينيمعرفيايفيراىاذاواحمسيسهبو-*انهكعيراتراثهمن

قالل،وابى،لخشباالمفزفيةو،والباطية،السلطانية1:مننماذجيقام

،والافجرى،للجناو،لقفةوا،لقدرةوا،لعاجوا،والطبلية
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