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  واألولياء الصاحلون "اجملاذيب"البُرْص و

  إثنوغرافيا األصول اجلذورية
  لدى توفيق كنعان وحلقته املقدسية

  سليم تماري
بين اجملذومين من  1948اعتبار عملية الفصــــــــــــل التي جرت يف إبان حرب  يمكن

العرب واليهود، ممن كانوا نزالء مســـــــتشـــــــفى البرص الواقع يف حي الطالبية يف القدس، 
اإلســرائيلي كمؤشــر إىل ما آلت إليه  -  من أكثر األمور غرابة يف مســلســل الصــراع العربي

وبصـــــــــــورة ما، فإن العملية  )1(خ املدينة.األحوال يف تلك اللحظات العصـــــــــــيبة من تاري
كانت انعكاســــــــاً للوصــــــــول إىل احلضــــــــيض يف وتيرة التشــــــــويه املنهجي لصــــــــورة اآلخر 

  .والفصل العنصري العرقي بين الوافدين اجلدد من املستوطنين وبين السكان احملليين
ويف ســــــــياق املزاج الفكري الســــــــائد واملشــــــــاعر الشــــــــعبية امللتهبة، تبلورت روايتان 

تناقضــــتان تناقضــــاً تاماً فيما يتعلق بمفهوم االنتماء القومي ومفهوم احلق، بصــــورة م
ال تفسح إحداهما أي جمال لتقبل الرواية األُخرى بشأن آفاق الرؤية ووجهة سير األمور 

  .بالنسبة إىل مستقبل البلد
مع بداية األربعينات، توىل الدكتور توفيق كنعان إدارة املســـتشـــفى الوحيد اخلاص 
بــاجملــذومين يف فلســـــــــــطين. ومن املعروف أن د. كنعــان كــان مرجعــاً بــارزاً يف معــاجلــة 
البُرص، إضــــافة إىل درايته املعمقة باإلثنوغرافيا والعادات الشــــعبية الفلســــطينية. وإىل 
جانب رئاســـته جمعية فلســـطين الشـــرقية فترة وجيزة، فإنه كان رئيســـاً للجمعية الطبية 

األيام كان الطبيب النرويجي هانســـــــن من مدينة بيرغن قد العربية لفلســـــــطين. ويف تلك 
حقق تقدماً ملموســــــــــاً يف تعقب واكتشــــــــــاف نمط تكاثر عدوى اجلذام وســــــــــيرها. وقام د. 
كنعان، من جانبه، بمعاينة العالج من الناحية الطبية مع مراعاة املقارنة باملعتقدات 

                                                            

)(  :2004-.43: مترجم عن املصدر), pp. 24, no. 20 (January Jerusalem Quarterly File  
األوليــــاء "، وفقرة "عفــــاريــــت كنعــــان"وقــــد أجرى الكــــاتــــب بعض التعــــديالت يف النص املترجم، وحــــذف فقرة   

 .لضيق املساحة "واجملاذيب
)(  القدس) أستاذ مشارك يف علم االجتماع يف جامعة بير زيت، ومدير مؤسسة الدراسات املقدسية.( 
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والعادات الثقافية الشـــــعبية الدارجة. 
الفرصــة للقضــاء ونتيجة ذلك، الحت 

نهائياً واستئصال ذلك املرض الذي 
طـــاملـــا أرعـــب النـــاس آلالف األعوام، 
وبــــــات مـــنــــــذ ذلــــــك احلـــيـــن يف عــــــداد 
األمراض البائدة مما ورد ذكرها يف 

  .الكتب القديمة
وكــم مــن جمــــــذوم تــعــرض عــبــر 
العصور للحجْر والعزل الكامل والنبذ 
واملهــــانــــة خشـــــــــــيــــة انتقــــال العــــدوى 

ات القدر أنه يف اخلبيثة. ومن مفارق
خضم استئصال مرض اجلذام جرى 
طرد جميع من كــانوا مصـــــــــــــابين بــه 

فلســــــــطيني  800,000من العرب مع 
غير مصــــــــــــــــاب شـــــــــــرقـــــاً، بينمـــــا بقي 
البُرص اليهود يف القدس الغربية. وقد أُجبر البُرص العرب على الســـــــــــير على األقدام من 

عدة أعوام إىل موقع جبل النجمة  الطالبية إىل موقع جديد يف سلوان، تمهيداً لنقلهم بعد
يف قرية ســــــردا، الواقعة شــــــمايل رام الله، وأُســــــندت مهمة إدارة العملية مرة أُخرى إىل د. 

  )2(كنعان.
ومن النادر اإلشــــــــــــارة يف هذه األيام إىل تلك احلادثة، إذ تبدو نقطة يف بحر توايل 

ق بفضــــــل الدكتور كنعان . وال يختلف األمر فيما يتعل1948األحداث املترافقة مع نكبة 
يف استئصال عدوى اجلذام، إذ يقتصر احلديث يف أوساط حمدودة على دوره يف دراسة 

  .عادات الفالحين الفلسطينيين حتديداً يف جمال اإلثنوغرافيا

  
ومن اجلدير باإلشـــــــارة أن األبحاث التي نشـــــــرها د. كنعان بين احلربين الكونيتين، 

باإلثنوغرافيا الفلســـطينية من حوله، شـــكلت يف معظمها اللِبَن األوىل مع حلقة املعنيين 
لألبحاث األصـــــيلة بشـــــأن الثقافة الشـــــعبية يف فلســـــطين والعامل العربي بصـــــورة عامة. 
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وســـــــنســـــــعى يف هذا اجملال للخوض يف جوانب هذا الفيض من املعلومات عن حصـــــــيلة 
  ؟ فلسطين خالل فترة االنتداباإلثنوغرافيا التي جمعها ودرسها الباحثون احملليون يف

، ومـــــا يرتبط بهـــــا من "اإلثنوغرافيـــــا اجلـــــذوريـــــة"ومن خالل اســـــــــــتخـــــدامي تعبير 
األيديولوجيا املرافقة للبحث عن األصـــــــــــول اجلذورية، فإنني أتوخى جتميع املصـــــــــــادر 
التي تعزز شــرعية التراث الثقايف الفلســطيني (وحتديداً الهوية الوطنية الفلســطينية التي 

تتســــــــم باخلصــــــــوصــــــــية، بمعزل إىل حد بعيد عن إطار ســــــــورية الطبيعية أو اإلطار  أخذت
العربي األشـــــــــــمل). ويف هذه احلالة، فإن تكوين الهوية احمللية انطلق من تداخل مركب 
متعدد من الهويات املتتالية التي ألقت بظاللها عبر احلقب التاريخية املتعاقبة، وعلى 

، "العهد القديم"األُخرى كما وردت يف  "األقوام"إىل  رأس هذه التداخالت كانت اإلشــــــــارة
  )3(إن كان ذلك من خالل احلديث عن الكنعانيين أو عن الفلشت.

يف األدبيات بغية ترويج رؤى تميل إىل نزعة  "األصــول اجلذورية"وتم تداول تعبير 
حلديث ااملناصرة للقومية املعاصرة. فعلى سبيل املثال، يدور  -  التعبئة األيديولوجية

احلركات االجتماعية التي تدعو إىل تويل الســـــــــــكان احملليين زمام األمور يف "بشــــــــــــأن 
 )4("املناطق املســتعمَرة، وإيقاظ شــعلة الثقافة اجلذورية مع التخلص من نير االســتعمار.

وخالل الثالثينات واألربعينات من القرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر، كان املقصـــــــــــود بالبحث عن 
ال أميركا تتبع ســــــيرة املســــــتوطنين األوائل (ونادراً ما تمت األصــــــول اجلذورية يف شــــــم

اإلشـــــــــــــارة إىل الهنود احلمر يف هــذا الســـــــــــيــاق) يف مواجهــة املهــاجرين ممن توافــدوا يف 
ومؤخراً اســـــــــــتخدم حممود  )5(املراحل الالحقة، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً من املهاجرين الكاثوليك.

يات قومية جديدة يف ممداين مفهوم اجلذورية إشــــــــــــارة إىل نقطة الفصــــــــــــل يف بروز هو
مرحلة ما بعد االســـــــــتعمار، انطالقاً من املشـــــــــكالت الناجمة عن اإلثنية يف التشـــــــــكيالت 

  )6(القبلية اإلفريقية.

                                                            
)(  ومقابل) ها اإلنكليزيأســـــتخدم تعبري اجلذوريةnativism ( إشـــــارة إىل األيديولوجيا واحلركات اليت تبحث عن أصـــــول

 .القومية املعاصرة يف ثقافات حملية غابرة
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ومـــــــــن املـــــــــالحـــــــــظ أن 
توفيق كنعــــــان وأقرانــــــه مل 
ــخـــــــدمـــــــوا تـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر  يســـــــــــــــــتـــــ

، ومل ينظروا إىل "اجلــذوريــة"
أنــفســـــــــــــهــم بــــــاعــتــبــــــار أنــهــم 
ينتمون إىل حركــــــة فكريــــــة 
مــــعــــيــــنــــــة. وال تــــظــــهــــر هــــــذه 
اجملموعــــــة بطــــــابع مقولــــــب 
ذي ســـــــــــمــات حمــددة إالّ يف 
املراحــــل الالحقــــة. كمــــا من 

 جملة"املالحظ أن هذه اجلماعة نشرت عصارة نتاجها عبر منبر رئيسي واحد تمثل يف 
التي نشــــــرت أعمالها خالل فترة االنتداب البريطاين ) JPOS" (جمعية فلســــــطين الشــــــرقية

  .1948 - 1920نفسه، إذ نشرت تباعاً خالل السنوات 
، عكس 1920آذار/مـــــارس  22ومنـــــذ االجتمـــــاع األول للجمعيـــــة، الـــــذي عقـــــد يف 

املؤســـــــــــســـــــــــون التوجه املســـــــــــتقبلي للجمعية وأولياتها. فقد ذكر األب ميشـــــــــــيل جوزيف 
ة، أن احلــافز على إنشـــــــــــــاء اجلمعيــة جــاء اســـــــــــتلهــامــاً من الغراجن، الرئيس األول للجمعيــ

 جانب"الباحث اخملتص بالدراســــات األشــــورية ألبرت كالي، الذي اعتبرها أداة لتحقيق 
وقد عُقد  )7("عن دراســـــــــات اآلثار يف الديار املقدســـــــــة. ‘الكتاب املقدس’مفيد مما ورد يف 

العســـــــــــكري للقــدس، والــذي ذلــك االجتمــاع برعــايــة الكولونيــل رونــالــد ســـــــــــتورز، احلــاكم 
ســـــــــــرعان ما قام بتأســـــــــــيس وترؤس جمعية مناصـــــــــــرة القدس بهدف التقريب ما بين 
املســـــــــــلمين واليهود والنصـــــــــــارى من أبناء القدس، من أجل احلفاظ على الطابع اخلاص 

  .للمدينة يف عهد حكومة االنتداب
الت وجاءت اجمللة لتوفير خالصـــــــــة وافية الهتمامات األعضـــــــــاء الفكرية يف اجملا

التاريخية، وفقه اللغة، وعلم اآلثار، واإلثنوغرافيا الفلســــــــطينية. وإذا ما أخذنا حصــــــــيلة 
الدراســات التي تم نشــرها فإن علم اآلثار واإلثنوغرافيا اســتحوذا على نصــيب األســد من 

من الفرنســـيين واألملان  "الكتاب املقدس"جممل الدراســـات املتخصـــصـــة. ومع أن علماء 
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يســـــــــــيين يف األبحـــــاث املنشـــــــــــورة، فـــــإن كثيرين من البـــــاحثين برزوا كمســـــــــــــــاهمين رئ
ملة من ســــــــــاهموا يف اجمللة الفلســــــــــطينيين واليهود أدلوا بدلوهم يف هذا اجملال. ومن ج

يهودا الذي يعتبر واضع اللغة العبرية احلديثة، والذي نشر بحثاً عن اللغة  -  بن  إليعيزر
غوريون يف حركــــة العمــــل  - بنتســـــــــــفي، رفيق  -  بن وأبــــدى يتســـــــــــحــــاق )8(األدوميــــة.

بــالبحــث عن التــأثيرات الثقــافيــة املتوارثــة عن اليهود يف القرى الصـــــــــــهيونيــة، اهتمــامــاً 
  )9(الفلسطينية املعاصرة.

 

 

وفيما يتعلق بأبحاث اإلثنوغرافيا يف اجلمعية، فإن الفلســــــطينيين العرب، ممن أود 
وعلى  )10(ألكثر عطاء،اإلشـــــــــــارة إليهم كحلقة كنعان، كانوا يف صـــــــــــدارة املســـــــــــاهمين وا

رأســـــــــــهم كان طبعاً توفيق كنعان مع مســــــــــــاهماته البارزة. غير أنه كان هناك كثيرون 
غيرهم ممن تركوا معاملهم يف هذه الدراســــات، وضــــمنهم خليل طوطح، املربي واملؤرخ 

ة (ســــــــن "تاريخ فلســــــــطين"الذي قام، بالتعاون مع عمر صــــــــالح البرغوثي، بتأليف كتاب 
). واملعروف أن البرغوثي كان حمامياً وناشــــطاً وطنياً، إىل جانب مســــاهمته يف 1922

كثير من الـــدراســــــــــــــات عن عـــادات البـــدو والقـــانون العريف يف جملـــة اجلمعيـــة. ومل يكن 
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إســـــــــــطفان حنا إســـــــــــطفان أقل شـــــــــــأناً يف تناول مفاهيم التقويم لدى الفالحين ورصـــــــــــد 
ض يف اجلوانب املتعلقة بعادات االنتقام املواســـــــــــم الزراعية. أّما الياس حداد، فقد خا

واملنازعات ومفاهيم الضـــــــــيافة والتربية الشـــــــــعبية لدى الفالحين. وباســـــــــتثناء طوطح، 
الذي كان من أبناء رام الله، فإن هؤالء اإلثنوغرافيين كانوا جميعاً إمّا من أبناء القدس 

ا من املقيمين بهــا. وعلى غرار مــا حــدث يف كثير من دول أورو بــا الوســـــــــــطى، مثــل وإمــّ
بولندا وهنغاريا والنمســـا، ويف الدول االســـكندنافية (وال ســـيما فنلندا)، قبل نصـــف قرن 

روح "من ذلك الزمن، فإن القدس باتت تشـــــــــــكل حلقة فكرية تعتبر أن الفالحين يمثلون 
  )11(ممن مل يتلوثوا بالغزو التكنولوجي والثقافة الغربية. "األمة

ان وأقرانــه، بــالــدرجــة األوىل، تمثــل يف خطر قوى والــدافع الــذي كــان يشـــــــــــغــل كنعــ
احلــداثــة على تقويض أســـــــــــس الثقــافــة الوطنيــة وجــذورهــا يف فلســـــــــــطين، وحتــديــداً بيئــة 
اجملتمع الفالحي. واعتبرت هــذه اجملموعــة أن عليهــا حتمــل مســـــــــــؤوليــة توثيق وتبويــب 

موعة وإىل جانب ذلك كله، كان لدى جم )12(وعرض وشــرح هذه الثقافة العرضــة للخطر.
كنعان اعتبار آخر ال يقل أهمية، وهذا االعتبار أوضـــــــــــحه كنعان بنفســــــــــــه إىل حد بعيد، 
وتمثل يف أن الفالحين يف فلسطين يشكلون، من خالل عاداتهم الشعبية واألدوات التي 
يســـــــــــتخــدمونهــا يف حيــاتهم اليوميــة، ثقــافــة هي عبــارة عن حصـــــــــــيلــة جممــل الثقــافــات 

ت والعبريـــة، والنبطيـــة نتقـــاالً من الكنعـــانيـــة إىل الفلشــــــــــــــالقـــديمـــة املتوارثـــة يف البلـــد، ا
اآلرامية والعربية. واالفتراضـــات التي خلصـــوا إليها كانت تتعلق أســـاســـاً  -  والســـريانية

وانطلق اجتهادهم على أســـــــــاس اعتبار جممل التصـــــــــرفات  )13(بتشـــــــــخيص قومية األمة.
ل الشـــــــــــعبيــة واألعراف الســـــــــــلوكيــة والعــادات الفالحيــة، كمــا تتجلى يف األغــاين واألمثــا

املتوارثة، بمثابة أنماط حياة قد تختلف يف اللغة الدارجة والزمان، لكنها تتشـــــــــــابه يف 
وأجمع معظمهم، مســـــــــلمين ومســـــــــيحيين، على نقاط التشـــــــــابه الواردة يف  )14(األســـــــــاس.

األناجيل باعتبار أن العادات الشـعبية العربية مسـتحدثة، ويف الوقت نفسـه مسـتمدة من 
. ومل حتل "العهد القديم"املتوارثة للحياة اليومية كما ورد ذكرها يف روايات الرواســــــــــب 

االفتراضـــــــــــات املاهيوية دون قيام كنعان وحلقته باخلوض يف توثيق تفصـــــــــــيلي زخم 
لإلثنوغرافيا، مع مقارنة خمتلف التنوعات يف التقاليد والعادات الفلســطينية يف أرجاء 

ة الـدمج مـا بين اجلوانـب الطبيـة والـدراســــــــــــات فلســـــــــــطين. وأتـاحـت خلفيـة كنعـان العلميـ
امليدانية لألرياف، إذ قام بجمع املواد الفولكلورية، ويف الوقت نفسه تدوين مالحظاته 
عن أنمـــاط انتشـــــــــــــار األوبئـــة وكيفيـــة معـــاجلتهـــا. ومن هـــذه الزاويـــة كـــانـــت هـــذه احللقـــة 
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ن الذي "األســـــــــــفار"خمتلفة، إىل حد بعيد، عن اإلثنوغرافيين املعاصـــــــــــرين لها من كّتاب 
من خالل التقـــاليـــد الفالحيـــة الســــــــــــــائـــدة يف فلســـــــــــطين  "اإلجنيـــل احلي"ســـــــــــعوا إلظهـــار 

غرانكفيســـــــت اللذان  وهيلما ومن أبرز هؤالء األجانب غوســـــــتاف داملان )15(املســـــــتعمَرة.
عاصــــرا كنعان وجمعية فلســــطين الشــــرقية وأبديا، يف األعمال التي وضــــعها كل منهما، 

وعلى سبيل  )16(دات اجملتمع الفالحي مع بداية القرن العشرين.حساسية مشابهة لتعقي
املثال، تعتبر دراســــــــــــة كنعان لفن العمارة فيما يتعلق بالبيت الفالحي حتفة رائعة يف 
تتبع تطور أنمــاط البنــاء، مع مراعــاة العوامــل البيئيــة والتركيبــة الفالحيــة فيمــا يتعلق 

  )17(بالسكن واجلوار.
اإلثنوغرافيــا اجلــذوريــة يظهر تبــاين جلي مع رواد انبعــاث خالل عمليــة البحــث عن 

الفولكلور يف مرحلة ما بعد النكبة من الفلسـطينيين، أمثال نمر سـرحان وموسـى علوش 
وســـــــــــليم املبيض، وجمعية التراث الشـــــــــــعبي الفلســـــــــــطيني خالل الســـــــــــبعينات من القرن 

ية الفلســـــــــطينية فهؤالء الباحثون احملدثون ســـــــــعوا الكتشـــــــــاف جذور للهو )18(املاضـــــــــي.
املعاد صــــــوغها يف حقب ما قبل اإلســــــالم واليهودية على حد ســــــواء، يف هويات ثقافية 

ويظهر هذا التباين عبر تبني وزارة  )19(كنعانية أو يبوسية، باعتبارهما األصل السلفي.
يف قباطية، بينما تبنى  "مهرجان كنعان"الثقافة الفلســـــــــــطينية االجتاه األول من خالل 

ويف هذا اجملال، أشــــــــــــار الناقد زكريا  )20(االجتاه الثاين. "يبوس للموســـــــــــيقىمهرجان "
ما هو ســـــوى صـــــرعة أكاديمية ال تمت  "األيديولوجيا الكنعانية"حممد إىل أن ما يســـــمى 

  )21(بصلة إىل الثقافة اجلماهيرية:
[يقول زكريا] وهي  "األيديولوجيا الكنعانية"نعم، يوجد شـــــــــيء يمكن أن نطلق عليه اســـــــــم 

أيــديولوجيــا مثقفين، ال عالقــة لهــا بــالنــاس العــاديين، نــاس الشــــــــــــارع. فــالنــاس العــاديون 
ا تبلغ ذروتها عندن "الكنعانية"يرون فيها طرازاً من الوثنية وابتعاداً عن الدين. وأعتقد أن 

  .اآلن. فهي قد دخلت الشعر والفن التشكيلي والصحافة واملهرجانات
الذي قيل إنه طائر  ق"الفيني"وضـــــــــــع شـــــــــــعاره طائرفمهرجان فلســـــــــــطين الدويل، مثالً، 

كنعاين. ومهرجان ســــــــبســــــــطية الدويل يف نابلس، ابتدع هو اآلخر ما أســــــــماه بوفود املدن 
الكنعانية جالباً إياها على عربات جميلة. والشـــــــــاعر عز الدين املناصـــــــــرة أطلق قبل فترة 

  .واحتاد كتّاب فلسطينإلصالح احلال بين رابطة الكتّاب األردنيين  "مبادرة كنعانية"
إنها أيديولوجيا كاملة ومتكاملة. أّما أبطالها فهم: بعل وإيل وعناة، الذين أُحضـــــــــــروا 
من املاضــــــــي البعيد كي يكونوا رموز هذه األيديولوجيا، التي خلقها صــــــــراعنا مع احلركة 

  .الصهيونية
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نــت تفيــد يف وعليّ أن أقول إن هــذه األيــديولوجيــا هي أيــديولوجيــا الوهم، وإنهــا إن كــا
بعض الفنون فــإنهــا أيــديولوجيــا خــاســـــــــــرة حين تســـــــــــتخــدم إلدارة صـــــــــــراعنــا مع احلركــة 

توافق، منــذ البــدء، على األطروحــة الرئيســـــــــــيــة للحركــة  "الكنعــانيــة"الصـــــــــــهيونيــة. ذلــك أن 
 وبــالتــايل التــاريخ اليهودي يف - أي تلــك التي تقول بتواصــــــــــــل الصـــــــــــراع الصـــــــــــهيونيــة،

مان، وما قبلها. فالذين يذهبون إىل كنعان والكنعانية، منذ أيام مملكة ســـــــــلي -  فلســـــــــطين
إنما يرغبون يف تأســــــــيس وجود لنا ســــــــابق للوجود الذي تفترضــــــــه إســــــــرائيل لذاتها. فإذا 
كانت إســـــرائيل تمتد أللف ســـــنة قبل امليالد، فنحن نمتد ألبعد من ذلك بكثير، أي نمتد إىل 

  .طينما قبل وصول العبرانيين القدماء، أنفسهم، إىل فلس
وبهذه الطريقة فنحن نوافق على أن إســـــــــــرائيل احلالية هي امتداد للعبرانيين القدماء 
وليهودا وإســــــــرائيل القديمتين. وهنا يكمن اخلطأ واخلطر. لقد حاربنا طيلة قرن من الزمن 
لكي نثبــت أن الغزوة الصـــــــــــهيونيــة هي غزوة أوروبيــة ذات طــابع خــاص أفرزتهــا أحــداث 

 "الكنعانية"إلينا. وكان هذا اســــتنتاجاً صــــحيحاً وســــيظل. لكن  أوروبية خاصــــة وصــــدّرتها
  .تلغيه وتضربه يف األعماق

من املالحظ أن األدبيــات الفلســـــــــــطينيــة ذات النزعــة اإلحيــائيــة، خالل هــذه الفترة، 
تتركز كلها يف كونها ردة فعل على اخلطاب الصـــــــــــهيوين واملزاعم املرتبطة بالروايات 
التوراتية. ويمكن القول إن هذه االجتهادات التي انتشرت خالل السبعينات والثمانينات 

الكنعانية، ألن تنأى بنفســــــــــها عن كونها  -  اليبوســــــــــيةخالل إحياء الرواية ســــــــــعت، من 
امتــداداً للجــذور الضـــــــــــــاربــة يف األرض، ظنــاً منهــا أن هــذا مــا يعزز التراث الفلســـــــــــطيني 
األصـــــــــيل. ومن املمكن القول إنهم ربما يكونون بهذا قد وقعوا فريســـــــــة للخطاب القومي 

. وعلى العكس من اليهودي بصـــــورة تتوافق مع منهجية خصـــــومهم يف النظر إىل األمور
وإنما تصـــــــــــدوا للمزاعم )22(ذلك، فإن توفيق كنعان وأفراد جمموعته مل يتبنوا الكنعانية،

الصهيونية بشأن التراث التوراتي، وذلك من خالل التشديد على أن املعتقدات والعادات 
.   )23(الفلسطينية الشعبية ما هي إالّ استمرار مباشر للتراث التوراتي وما قبل ذلك أيضاً

ومن املفارقات الالفتة أنه يف نقاشــات ســابقة خاضــها مثقفون يهود يف فلســطين 
يف الثالثينات، جرى بحث حمموم عن األصول اجلذورية لالستيطان العبري يف أوساط 
الصــــــــــهيونيين ومعارضــــــــــيهم من أتباع جوناثان راتوش، ممن اعتبروا أنفســــــــــهم امتداداً 

خوف، أحد كبار منظري احلركة الصـــــــهيونية، للكنعانيين. فعلى ســـــــبيل املثال ذكر بورو
أن الفلســطينيين العرب مل يبلوروا هوية قومية خاصــة بهم، ومن املمكن اســتيعابهم يف 

متحدرون من "إطار القومية العبرية اجلديدة؛ وحتديداً ألن الفالحين، بحســـــــــــب اعتقاده، 
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  )24("ي.ساللة السكان العبريين والكنعانيين، مع جرعة خفيفة من الدم العرب
مسلمي فلسطين هم السكان األصليون "وتبنى أحاد هعام الفكرة نفسها، إذ ذكر أن 

يف البلــــــد ممن اعتنقوا املســـــــــــيحيــــــة مع صـــــــــــعودهــــــا، واعتنقوا اإلســـــــــــالم مع صـــــــــــعود 
تســــــــفي تعود  - بن غوريون ويتســــــــحاق -  بن وهنالك كتابات لكل من دافيد)25("جنمه.

لسائد لدى الفالحين الفلسطينيين يشكل شهادة ، إذ ذكرا أن نمط احلياة ا1918إىل سنة 
حية معاصـــــــــــرة على ما كان عليه اليهود يف الفترة التوراتية. لكن تبعات هذا املوقف 
األيديولوجية باتت تمثل إشـــــــــــكالية يف غاية التعقيد؛ إذ فُهم من هذا املوقف أن العرب 

ا فيها بم -  البلدلشـــــرعي للحضـــــارات القديمة يفالفلســـــطينيين هم، يف الواقع، الوارث ا
  )26(األمر الذي دفع املؤلفَيْن إىل التراجع عن هذا املوقف. - احلضارة العبرية

خالل الفترة نفســـــــــــهـــــا شـــــــــــــــدد كنعـــــان، من نـــــاحيتـــــه، ومن منظور وطني، على أن 
. ففي إحــدى "الســـــــــــــاميــة"اإلثنوغرافيــا الفلســـــــــــطينيــة حتمــل يف ثنــايــاهــا جوهر الثقــافــة 

، يشـــــــير إىل أن مفهوم شـــــــياطين املاء هو 1920يف ســـــــنة املقاالت التي نشـــــــرها كنعان 
يعم جميع اجملتمعات املتحدرة من األصـــل الســـامي، حيث يدور احلديث  "اعتقاد شـــائع"

وعنــد احلــديــث عن  )27(على أن الينــابيع واآلبــار واألنهــار اجلــاريــة مســـــــــــكونــة بــاألرواح.
اجية ازدو"يعزو ذلك إىل املنزلة املتردية لوضــــــــــع املرأة يف اجملتمع الريفي فإن كنعان 

واســتفاض )28("العادات املتوارثة منذ القدم، فيما يتعلق باملرأة، يف احلضــارة الســامية.
كنعان يف دراســـــــــة املعتقدات الدينية وروايات اجلان ليثبت أن ممارســـــــــة الســـــــــحر كانت 

ومن خالل عرض  )29(شائعة بين املسلمين واليهود الشرقيين والنصارى على حد سواء.
االزدواجية يف ممارســـــة املعتقدات، يصـــــل كنعان إىل االســـــتنتاج أن الفالح الفلســـــطيني 

  .املعاصر هو املستودع الذي ينقل حصيلة اإلرث احلضاري املتراكم يف البلد
إن هــــذا التعــــارض بين اخلير والشـــــــــــر، األســـــــــــود واألبيض، املالئكــــة والشـــــــــــيــــاطين، النور 

، فكرة تعود إىل األزمنة الغابرة يف الديانات الســــــــــامية. وليس والظلمات، الله والشــــــــــيطان
هنــالــك وســـــــــــيلــة أفضــــــــــــل لتصـــــــــــويرهــا ممــا يجول يف خميلــة الفالح الفلســـــــــــطيني يف هــذا 

  )30(املضمار.
وحرص كنعان على االســـتعانة بنصـــوص توراتية، وإىل حد أقل بنصـــوص قرآنية، 

ومل يكن القصــــد هنا إظهار إلســــناد مالحظاته يف شــــأن املمارســــات الفالحية الشــــعبية. 
املفاهيم املشـــــــــــتركة يف النصـــــــــــوص التوحيدية بقدر ما كان يرمي إىل تأكيد االرتباط 
والتواصــــــل بين األنماط االجتماعية والســــــلوكية يف فترة ما قبل اإلســــــالم، وبين احلياة 
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، ةالريفية العربية املعاصــرة باعتبارها امتداداً مباشــراً ملا ســبق. ويف احملصــلة النهائي
فإن املالحظات امليدانية اإلثنوغرافية هي التي وفرت الدليل القاطع على جدية وعمق 
حتليالته فيما يتعلق باملتغيرات الطارئة يف ســــلوك أبناء الريف، بينما بقيت اإلشــــارات 

  .الواردة يف الكتب املقدسة بمثابة خلفية تاريخية

  إسطفانمقارنات توراتية مع التراث الشعبي يف أعمال 
ليس هنالك نموذج أفضـــل للربط بين ما ورد يف الكتب الســـماوية وبين نمط احلياة 

ة تقاربات فلســــــطيني"الفلســــــطينية العربية املعاصــــــرة من رائعة إســــــطفان إســــــطفان عن 
واملعروف أن إســطفان كان عامل آثار، وأميناً للمتحف  )31("معاصــرة مع نشــيد األناشــيد.

يف حكومة االنتداب. ويمكن القول إنه كاد يكون مغمورًا الفلســـــــــــطيني باعتباره موظفاً 
يف حلقة كنعان، ومع ذلك فإنه قدم مســــــــــــاهمات مهمة جداً يف جمال األنثروبولوجيا 
الفلســــــــطينية خالل تلك الفترة. وســــــــنعرض هنا عملين من مؤلفاته: األول بحثه املتعلق 

رة اجلنون يف أوســــــــــــاط بمزامير نشـــــــــــيد األناشـــــــــــيد الذي ورد ذكره، والثاين يتناول ظاه
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  )32(الفالحين الفلسطينيين.
وبصـــــورة واضـــــحة، فإن الدراســـــة األوىل حول نشـــــيد األناشـــــيد تتضـــــمن ســـــبر أغوار 
جماليات اللغة والتذوق األدبي، مع جرأة الفتة للنظر يف اخلالصــــات التي توصــــل إليها 

ذج بين النمايف وصـــفه مظاهر التعابير اإليروســـية يف األدب الشـــعبي، إذ عُقدت مقارنة 
 )33(القديمة واحلديثة يف وصـــــــــــف اجلمال لدى الرجال والنســــــــــــاء يف هذه النصـــــــــــوص.

التشــــابه الالفت ما بين القديم واملعاصــــر، إن كان ذلك من خالل "ويتطرق إســــطفان إىل 
التعبير عن األفكــار أو من خالل اختيــار الكلمــات، األمر الــذي يعكس نضـــــــــــــارة اخمليلــة 

  )34("لو ذلك من مشاعر احلسرة يف سير احلب والعشق.وغزارتها، من دون أن يخ
أغنيــة تعــالج موضـــــــــــوعــات  77وللخوض يف هــذا التبــاين يقوم إســـــــــــطفــان بتحليــل 

وأغلبها مشــــتق  - خملزون الفلســــطيني الشــــعبي املعاصــــرالزواج والعشــــق واجملون من ا
يعرض ثم يقارنها، بصــــــــــورة منهجية، بمزامير نشــــــــــيد األناشــــــــــيد. كما  -  املدنمن بيئة

اخللفية املشتركة فيما يتعلق بتركيبة القصيدة الغزلية، ويف وصف جمال احملبوب، ثم 
يعـــالج اجلوانـــب اجملـــازيـــة املرتبطـــة بـــالنبـــاتـــات والعطور وصـــــــــــفـــات الطبيعـــة يف كـــل 
جمموعة، وما شـــابه. ومما يزيد يف عنصـــر اإلثارة يف هذا االختيار للنصـــوص الشـــعبية 

غـــاين الشــــــــــــــائعـــة التي جمعهـــا بنفســــــــــــــه من القـــدس أنـــه يعرض قـــائمـــة متنوعـــة من األ
والنتائج التي توصـــــــــل  )35(وضـــــــــواحيها، وكذلك من يافا والناصـــــــــرة ونابلس وطولكرم.

إليها إســــــــطفان مذهلة؛ فبعكس قصــــــــائد الغزل املكتوبة، والتي ورثناها عن النصــــــــوص 
 ،الكالسيكية، مثل املوشحات األندلسية ونصوص األغاين الغزلية من العصور الوسطى

فإن هنالك تماثالً عجيباً، كما يدعي إســــطفان، بين املزامير الواردة يف نشــــيد األناشــــيد 
وبين األغاين الشعبية الفلسطينية املعاصرة، إن كان ذلك يف الشكل أو املضمون أو يف 

  :التعابير اللغوية اخملصصة لوصف احملبوب، وخصوصاً احملبوبة
ملســــــــــمّيات اللطيفة املعروفة خالل الفترتين عشــــــــــقه لها يلهمه بأن يصــــــــــفها بالعديد من ا

[التوراتيــة والفلســـــــــــطينيــة املعــاصـــــــــــرة] فهي اليمــامــة وقصــــــــــــب املص والفردوس املفقود 
والينبوع احملبوس والنبع املســــــــــدود، ونبع اجلنائن وبئر املياه العذبة. إنه أســــــــــير جمالها 

نائن الزهور ويف نفس اخلالب التي يراها كاملة األوصاف... إنها، بالنسبة له، وردة يف ج
الوقــت مهرة جــاحمــة تتحلى بــاألنفــة والكبريــاء... يــا لروعــة ثــدييهــا املكتنزتين يخرج من 
عصــارتهما ما هو أفضــل وأشــهى من النبيذ، إنها مثل الرمان ونادراً ما تكون على شــاكلة 
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 بزّ بِزّ خمدة و -  شائع فإن العريس حماط بجسد املعشوقةحبات العنب. وبحسب التعبير ال
  )36(حلاف.

ف أل"ويمضــــــي إســــــطفان قدماً يف مقارنة هذه التعابير بتلك املســــــتخدمة يف كتاب 
، إالّ إن املقارنة هنا ال ترتقي إىل املســـــــــــتوى الســـــــــــابق نفســـــــــــه؛ فالنصـــــــــــوص "ليلة وليلة

  .تقترض جمازاتها من ثقافات أبعد وأكثر تنوعاً "ألف ليلة وليلة"األدبية يف 
عر ناعم واجلســــم مربرب مثل شــــقفة الفضــــة والعاج وطري الوجه منوّر مثل القمر، الشــــ

مثل لّية اخلروف. العيون مكحلة بتســـــــــــحر وتبهر مثل الغزال. واخلدود مثل ضـــــــــــمة الورد 
والتفاح املزهّر والنمش حملّي الطلة وومضـــــــــــة األســـــــــــنان مثل اللولو والشـــــــــــفايف بحالوة 

لصـــــرة بتمّال فيها كاســـــة العســـــل والســـــكر. والثدي مدور مثل الرمان وأبيض مثل العاج. وا
زيــت مثــل فنجــان القهوة والرجلين مثــل عمــدان الرخــام والفخــاد مثــل اخملــدات احملشـــــــــــيــة 

  )37(بريش والقفا مربرب وكأنه ناعم كالرمل.
ويف جمال معين، وجد إسطفان فارقاً بارزاً بين اجلماليات التوراتية والفلسطينية. 

تناول احلب املتبادل بين اجلنســــــين، فمع أن املوضــــــوع العام يف جمموعتي القصــــــائد ي
فإن التغني بجمال الذكر غاب إىل حد بعيد يف التراث 

نشــــــيد األناشــــــيد "فبينما يف  )38(الفلســــــطيني املعاصــــــر.
، فــإن هــذه "هنــالــك تشـــــــــــبيــه للــذكر بكونــه غزاالً أو فحالً

الصـــــــــــفــــات تعزى يف أيــــامنــــا إىل الزوجــــة، علمــــاً بــــأن 
مشـــــــتركة يف كال  اإلشـــــــارة إىل شـــــــجرة النخيل والبالبل

وال يقدم إســــــطفان أي تفســــــير  )39(احلقبتين واجلنســــــين.
  .للقارئ يف شأن هذا التباين الالفت للنظر

 

  اجلنون عند الفالحين
بعــــــد ثالثــــــة أعوام على دراســــــــــــــــة مزامير نشـــــــــــيــــــد 

بنشــــر دراســــته  1925األناشــــيد، قام إســــطفان يف ســــنة 
 قه إىل املوضــــــوع، التزم النهج. ويف معرض تطر"اجلنون يف الفولكلور الفلســــــطيني"عن 

الذي كان ســــــــــــائداً يف حلقة كنعان، أي الربط بين اجلذور احمللية ومقارنتها باجلذور 
التوراتية. ومضـــــــــــى إســـــــــــطفان يف هذه الدراســـــــــــة إىل مواصـــــــــــلة مفهوم احلب يف اخمليلة 
الشـــــــــعبية انطالقاً من مزامير نشـــــــــيد األناشـــــــــيد، وتوصـــــــــل إىل أن العشـــــــــق نوع من أنواع 
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نوعــاً من جتليــات اإلصـــــــــــــابــة بــاملس لــدى الفالحين الفلســـــــــــطينيين،  31. وأورد اجلنون
، بمــــا حتملــــه الكلمــــة يف طيــــاتهــــا من الشـــــــــــعر. "اختالل الشـــــــــــعور"تتراوح بين اجلنون و

فالشــاعر يف التراث الشــعبي يعتبر من املعاتيه. ويشــير إســطفان، يف هذا اجملال، إىل أن 
قــاب اخلــالق ملن يرتكبون أعمــاالً شـــــــــــريرة. اجلنون يف املفهوم الشـــــــــــعبي هو بمثــابــة ع

ويســــود االعتقاد أن من لديه مس من اجلنون هو من تســــكنه األرواح من اجلن (الشــــريرة 
منها أو الطيبة)، وأن العالج يتمثل يف التعاويذ وعمليات طرد األرواح. ويثير مثل هذه 

اب اإللهي التفســـــــــــيرات، يف رأي إســـــــــــطفان، إشـــــــــــكاالت وتناقضـــــــــــات على اعتبار أن العق
يفترض أن يكون بمنأى عن الشـــــيطان الرجيم، وبالتايل فإن األحكام الربانية يجب أن 

  )40(تكون بمعزل عن عامل اجلن.
وبحسب سيكولوجيا الفالحين يف كتابات املؤلف، فإن أهم أسباب اجلنون هو من 

روج عن تســـــــــــكن روحه اجلان عقاباً على انتهاك القيم األخالقية وارتكاب اآلثام، أو اخل
ويتضـــمن ذلك انتهاك حرمة مقامات األولياء الصـــاحلين، أو قيام  )41(األعراف املقبولة؛

األم بضـــــــــــرب أبنـــائهـــا على عتبـــة البيـــت، وقـــذف امليـــاه إىل خـــارج املنزل، واســـــــــــتخـــدام 
  )42(املنشطات اجلنسية مع النبيذ، أو إعداد التعاويذ والطالسم إلحلاق األذى بغريم ما.

يق يف املعتقدات الشـــعبية بين العشـــق ولوثة اجلنون والهســـتيريا؛ وهنالك ترابط وث
  :وهذه مسألة عاجلها إسطفان يف دراسته للمزامير، وأوضحها على النحو التايل

يعتقد البعض أن ارتباط مشـــــــاعر احلب بأية عواطف أُخرى مثل احلســـــــرة واحلزن واخلوف 
ن يف الناس. ومرض الســـاعة كفيل بأن يتســـبب باجلنون، والشـــلل هو أحد مظاهر عمل اجل

مظهر آخر من أعمال األرواح الشـــــريرة مثل اجلن الطيار، مثلها مثل الهســـــتيريا واالكتئاب 
والنهك العصـــــــبي. وهنالك عوارض أُخرى يســـــــببها اجلن غير اجلنون املباشـــــــر، مثل العجز 

  )43(خالل تلك الفترة. "مربوطة"اجلنسي عند الرجال باعتبار أن الروح تكون 
كنعـــان يف حتليـــل العالقـــة بين اجلنون ومن لـــديهم مس من الشـــــــــــيطـــان  وســــــــــــــاهم

واألرواح الشريرة، يف سياق آخر، وذلك من خالل السلوك الغريب الذي يظهر لدى بعض 
الدراويش يف الطرق الصـــــــوفية. فالدرويش هو أقل املرتبات منزلة يف تســـــــلســـــــل طبقات 

خارجي من الوحي، األمر الذي األولياء. وهو، يف العادة، يبقى مشــــــــــــدوداً نحو مصــــــــــــدر 
يتركه يف حالة نشـــــــــــوة غامرة. وخالل ذلك يكون الدرويش مأخوذاً ومســـــــــــلوب اإلرادة 
للدعوة املنبثقة من اخلارج، إىل درجة أنه يكون شـــارد الذهن، ســـارحاً تماماً عن كل ما 
هو حولــه، بــاســـــــــــتثنــاء الــدعوة املنبثقــة من داخلــه. ويهمــل الــدرويش مظهره اخلــارجي، 
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وبالتايل فإن اســـــــــتخدام كلمة )44(و للناظر بســـــــــيط احلال ورثّ اللباس كالصـــــــــعلوك،ويبد
فســـــــــــلـــب بـــذلـــك إرادتـــه  "جـــذبـــه"يعكس واقع احلـــال، بـــاعتبـــار أن هنـــالـــك من  "اجملـــذوب"

  )45(وحواسه، األمر الذي جعل منه معتوهاً خمبوالً.
وينظر إىل مريدي الطرق الصــــوفية باعتبار أن األرواح الطيبة تســــكنهم، األمر الذي 
يقربهم من اخلــالق، وبــالتــايل يُنظر إليهم بــاعتبــارهم يتمتعون بمزايــا فريــدة ال يــدركهــا 
اإلنســــــــــــان العادي. مع ذلك، يبقى هنالك عالقة وثيقة بين اجلنون (الهبل) والقدســـــــــــية. 

هناك نقاطاً كثيرة من أوجه التشــــــــــــابه بين اجملذوب "ن أن وتعليقاً على ذلك ذكر كنعا
، وبالتايل من الســـــــــــهل اعتبار اخملبولين يف عداد "واجملنون فكالهما تســـــــــــكنه األرواح

  )46(يف األوساط الفالحية الشعبية. "األولياء"
ويف هذه احلالة يتشــــــــــــابه وضـــــــــــع اجملنون مع وضـــــــــــع الطفل، باعتبار أنهما على 

ويف هذا الســـياق، يذكر كنعان  "مل، ويف الوقت نفســـه يف الســـماوات.يف هذا العا"األرض 
ويمكن أن نضـــــيف هنا  )47("حكي الصـــــغير هو حكي الويل."املثل الشـــــعبي الذي يقول إن 

أن الطفل والشـــــــــــاعر يف التراث العربي متماثالن، بصـــــــــــفتهما يتأرجحان بين القداســـــــــــة 
يل ال تنطبق عليهمــا األحكــام والبســـــــــــــاطــة، كمــا يحق لهمــا مــا ال يحق لغيرهمــا، وبــالتــا

السارية، وتتاح لهما فرصة القيام بأفعال ذات طابع شاذ، أو التفوه بأقوال قد ال تكون 
مقبولة أو مسموحاً بها يف الظروف العادية. وبصورة عامة فإنهما يخرجان عن رتابة 

  .يةاحلياة اليومية باستلهامهما طرقاً غير عادية يف رؤية األمور العادية الدنيو
[.......]  

  اإلثنوغرافيا اجلذورية وما قبل التشكل القومي
يمكن القول إن جممـــل العمـــل اإلثنوغرايف الـــذي حققـــه كنعـــان وأفراد حلقتـــه اتخـــذ 
شـــكل الوصـــف الوظيفي للتراث. وحتديداً، اعتبروا العادات والتقاليد يف الثقافة الشـــعبية 

احلضــاري، إىل أن تعرضــت لالهتزاز  جزءاً من االســتمرارية واالســتقرار وترابط املوروث
العنيف نتيجة التدخالت اخلارجية، ســــــــــواء كان ذلك من جانب مســــــــــاعي حتديث الدولة 
العثمانية، أو القوى االســـــــــــتعمارية البريطانية، أو احلركة الصـــــــــــهيونية. وســـــــــــاهم بروز 
الهوية الوطنية الفلســــــــطينية يف تقويض األصــــــــول اجلذورية املتواصــــــــلة واملترابطة يف 

  .لنتاج احلضاريا
كذلك اعتبر هؤالء، شـــــــــــأنهم شـــــــــــأن نظرائهم األوروبيين واالســـــــــــكندنافيين، الفالح 
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بمثـــابـــة الوديعـــة التي تكتنز فيهـــا روح األمـــة، واملـــدينـــة بمثـــابـــة الريـــاح املعرقلـــة التي 
قوضــــــــــت ذلك التقليد. وعلى غرار ما جرى يف التقليد التراثي يف أوروبا الوســــــــــطى، فإن 

اإلثنوغرافيـا الفلســـــــــــطينيـة، خالل العشـــــــــــرينـات والثالثينـات من القرن  جـانبـاً كبيراً من
العشـــــــــــرين، ركز على توثيق التراث الفالحي املــادي، بمــا يف ذلــك الــدورة الزراعيــة ومــا 
ح املعمــاريــة ونمط البيــت الفالحي، إىل جــانــب  يترتــب عليهــا، وعلى تخصـــــــــــيص الفُســـــــــــَ

  .ية واملهارات املتنوعةمقامات األولياء وتنظيم احلجيج، والصناعات الريف
كانت دراسات كنعان ظهرت يف بيئة فكرية ذات خصائص حمددة يمكن اعتبارها 
يف مرحلة ما قبل تبلور القومية الوطنية. وأســـــــــــتعين بهذا التعبير إشـــــــــــارة إىل أن التيار 
الوطني الفلســـــــــــطيني كــان، خالل فترة االنتــداب، يف طور التشـــــــــــكيــل بعــد أن انســـــــــــلخــت 

ة العثمانية يف إثر هزيمتها وهزيمة ســـــياســـــة الالمركزية، إىل جانب فلســـــطين عن الدول
انفراط عقد هوية ســـــــــورية الكبرى. وقد فرض النظام االســـــــــتعماري حمورين على أرض 
الواقع. فمن ناحية، حدث االنقســــام اجلغرايف عن بالد الشــــام، ومن ناحية أُخرى ظهرت 

فلســطين. وال بد من اإلشــارة إىل  نواة تشــكيل دولة تقف بموازاة املشــروع الصــهيوين يف
أن كنعان وصحبه مل يوجهوا كتاباتهم إىل التيارات الفكرية العربية، ومل يكن منطلقهم 
قائماً على أســــــاس قومي أو عروبي، إذ قلما نشــــــرت أبحاثهم بالعربية. وألنها كُتبت يف 

 بياً يضــم الصــفوةالغالب باإلنكليزية، وأحياناً باألملانية، فإن عنوانها كان جمهوراً غر
الســـــــــــياســـــــــــية يف عهد االنتداب، وحلقة أوســـــــــــع من الباحثين التوراتيين وعلماء اآلثار 
واملؤرخين. وشــــــــــأنهم شــــــــــأن جورج أنطونيوس يف الثالثينات، فإنهم كانوا يتصــــــــــدون 
للمزاعم االستعمارية التي كانت تشكك يف أصالة اجلذور الفلسطينية يف البلد، ويفندون 

التي التقـت مع تقليـد توراتي غربي يعمـل خلـدمـة االســـــــــــتراتيجيـات مزاعم الصـــــــــــهيونيـة 
  .الكولونيالية لإلمبراطورية البريطانية

ومل يُبـــدِ معظم الرواد الفلســـــــــــطينيين يف تلـــك احلقبـــة، من أمثـــال حممـــد عزة دروزة 
وعوين عبــد الهــادي وموســـــــــــى العلمي وعجــاج نويهض وغيرهم كثيرين، اهتمــامــاً يــذكر 

فبالنســـــــــبة إليهم،  )48(وصـــــــــحبه، إذ كانت لديهم نزعة قومية متأصـــــــــلة.بكتابات كنعان 
كان احلق الفلســـــطيني يف البلد واضـــــحاً وضـــــوح الشـــــمس، وأمراً مفروغاً منه، وال حاجة 
. وقد اتســـــــــــعت دائرة املنتمين إىل هذا النهج يف اإلطار العربي  إىل اخلوض فيه أصـــــــــــالً

ة. ومع موجة إحياء الفولكلور الفلسطيني العلماين األوسع يف فترة ما بعد احلرب والنكب
خالل الســــــــــبعينات والثمانينات، أعيد صــــــــــوغ الرواية العروبية مع إجراء إعادة تصــــــــــور 
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لفكرة األصـــــــــــول القوميــــة (اجلــــذوريــــة). فعلى العكس من حلقــــة كنعــــان، تخلــــت الروايـــة 
، وخاضــــــــــــت يف البحث عن "العهد القديم"اجلديدة بصـــــــــــورة كاملة عن عقد مقارنة مع 

ذور القومية بمعزل تام عن التأريخ التوراتي، مع تســـــــــــليط األضـــــــــــواء على الكنعانيين ج
  .والفلشت واليبوسيين

مع بداية الســــــبعينات، اتخذت األمور منحى آخر حينما أصــــــبحت دراســــــة الفولكلور 
أداة يف عملية املقاومة الثقافية لالحتالل اإلســـــــــــرائيلي واالســـــــــــتيطان. يف هذه الفترة 

نعـــان بمكـــانـــة مرموقـــة ترقى إىل درجـــة القـــداســــــــــــــة. فخالل العقـــدين حظيـــت كتـــابـــات ك
املاضـــــــــــيين، ظهرت خمس ترجمات خمتلفة ألعماله باللغة العربية مع إشــــــــــــادة بالغة 

إالّ إنه قليالً ما تتم اإلشــــــارة أو االعتراف بإجنازات بقية أعضــــــاء حلقته،  )49(بإجنازاته،
  .حنا إسطفان والياس حداد وعلى وجه اخلصوص األبحاث املهمة لكل من إسطفان

تكمن قوة اإلثنوغرافيا اجلذورية التي عرضـــــــها كنعان يف التركيز على تفصـــــــيالت 
املمارســات احمللية، والتغيرات التي طرأت مع مرور الزمن (على الرغم من التشــديد على 
أن العادات الفالحية بقيت متواصــلة على الدوام)، باإلضــافة إىل تفســير املمارســات من 

. وفوق كل ذلك، التزم كنعان وإسطفان أفضلَ التقاليد خالل إطارها االجتماعي األوسع
األنثروبولوجية من خالل الدمج بين مشـــــاهداتهم املتمحصـــــة يف اجملتمع الريفي وبين 
املمارســــــات الشــــــعبية يف املدن، مع حتليل واف للرواية الشــــــفوية. وهذا النمط من الربط 

لطبقات األولياء  والتداخل بين النص واملضـــــــــمون يتجلى بوضـــــــــوح يف دراســـــــــة كنعان
ومقاماتهم، كما ســـــــــــبق أن ذكرنا. ويتكرر األمر نفســــــــــــه مع معاجلة إســـــــــــطفان لألغاين 
الغزلية الشـــــــــعبية، ودراســـــــــة مفاهيم احلب والغرام يف اجملتمع الفالحي. وباملقارنة مع 
هذا التوجه فإن الكم احلايل من اخملزون الفولكلوري يرتكز أساساً على جتميع التقاليد 

مع احلد األدنى من اخلروج عن املألوف ضـــــــــــمن مســـــــــــعى واع للحفاظ على  الشـــــــــــفوية،
ذلك التقليد. وهذا النهج ال يحمل ســــــوى القليل جداً من املضــــــمون الذي يحتوي  "طهارة"

على قيمة تذكر. ولعل أحد األسباب التي تفسر مثل هذا التباين تدهور اقتصاد االكتفاء 
لقرية الفلســطينية، بحيث تطرح تســاؤالت عما الذاتي وتغير األحوال بصــورة جذرية يف ا

  .إذا كانت األمور انقلبت رأساً على عقب مع بدايات القرن املاضي
ولقــد تزامن اإلطــار الــذي جرى فيــه االنبعــاث اجلــديــد مع التحوالت الراديكــاليــة يف 
اجملتمع الريفي الفلســـــــــــطيني، والعربي بصـــــــــــورة عــامــة. ويمكن قيــاس ذلــك بمؤشـــــــــــرات 

التراجع النســـــــــــبي يف االعتماد على الزراعة كمصــــــــــــدر للحياة يف الريف، منظورة، مثل 
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وانتقال الفالحين بمجموعات كبيرة سعياً وراء العمل يف املدن، وتغلغل ضواحي املدن 
يف البيئة الريفية، وإيجاد أنماط احلياة اخملتلطة بتأثير من وســــــــــــائل اإلعالم والهجرة 

هر توجه نحو ربط املشـــــروع الوطني بدراســـــة والتعليم الرســـــمي. ونتيجة كل ما ســـــبق، ظ
الفولكلور، واخلروج بمخزون متمــــاثــــل متنــــاظر من اإلثنوغرافيــــا مع القليــــل من الربط 
بالتحوالت االقتصادية اجلذرية التي عصفت باجملتمع الفلسطيني املعاصر. ويبدو هذا 

البرغوثي واضــــحاً للعيان من خالل القاموس املوســــع الذي نشــــره املرحوم عبد اللطيف 
عن اللغة العامية الفالحية، والذي يعتبر أن هنالك لهجة فالحية واحدة مع  2001سنة 

القليـــــل من االختالفـــــات بين منطقـــــة وأُخرى، ويلقي جـــــانبـــــاً بـــــاملؤثرات احلضـــــــــــريـــــة 
  )50(واألجنبية.

وال بد من اإلشـــــارة إىل أن هنالك نزعة إىل البحث عن تفســـــيرات جلذورية معاكســـــة 
اة الســـــــــــتخدامها يف النضـــــــــــال الوطني، من دون مراعاة حيز اإلشـــــــــــكاالت كردة فعل وأد

التاريخية وتفصـــــــيالتها. فمؤســـــــســـــــة يبوس، التي تنظم مهرجاناً موســـــــيقياً ســـــــنوياً يف 
يبوس "القدس، عبرت صـــــــــراحة عن موقفها األيديولوجي، إذ ورد يف منشـــــــــور وزعته أن 

د يلة كنعانية قامت بتشــــييهو اســــم قديم ملدينة القدس ومشــــتق من اليبوســــيين، وهم قب
مدينة القدس ألول مرة منذ خمســـة آالف عام قبل أن تتحول إىل ما نحن عليه اآلن. وقد 
قمنا باختيار هذا االســم رداً على قيام إســرائيل بإعالن احتفاالت األلفية الثالثة ملدينة 

بلدية ومن الواضـــــــــــح أن االحتفاالت كانت حماولة من إيهود أوملرت، رئيس  )51("داود.
القــدس الغربيــة حينــذاك، لالدعــاء بــاألصـــــــــــول اليهوديــة للمــدينــة متجــاهالً اجلــذور غير 
اليهوديـــــة. ويف غمرة التســـــــــــرع للرد على حمـــــاوالت أوملرت، مل يتم تقصـــــــــــي حقيقــــــة 
اليبوســــيين التاريخية، إذ حتوم الشــــكوك حول أصــــلهم ولغتهم وثقافتهم. وعلى األرجح، 

.إنهم ليسوا من أصل عربي، أو من    )52(العرق السامي أصالً
يمكن التشــــــــــــــــديـــــد على أن حلقـــــة كنعـــــان والرعيـــــل املعـــــاصـــــــــــر من اإلثنوغرافيين 

مس تتعرض للط"الفلســـــــــــطينيين ذوي النزعــة اجلــذوريــة يلتقيــان يف الــدفــاع عن ثقــافــة 
. لكن إثنوغرافيـــا كنعـــان تعـــاملـــت مع تقليـــد حي وعضـــــــــــوي، بينمـــا أنتجـــت "واالنقراض

عن اإلثنوغرافيا ينحصـــــــر القصـــــــد منها يف االحتفال  "للةخم"الكتابات الالحقة نســـــــخة 
. وحتى لو كانت موجودة  وتمجيد تقاليد عفّى عليها الزمن ومشـــكوك يف وجودها أصـــالً
فــإنهــا ال تمــت بصـــــــــــلــة إىل واقع اإلنتــاج األدبي واإلبــداعي يف العــامل العربي اليوم. لقــد 

دوى اجلذام لدى توفيق دارت العجلة دورة كاملة فيما يتعلق بمصـــــــــــير املصــــــــــــابين بع
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كنعان، إذ تم اســتئصــال ذلك املرض املســتعصــي يف فلســطين ومعظم أنحاء العامل. غير 
أن اجلــذام، كتعبير جمــازي، مــا زال يالحق جيــل الالحقين من البــاحثين عن اجلــذور يف 
ركــب اإلثنوغرافيــا، والبالد التي ســـــــــــعى كنعــان وصـــــــــــحبــه جــاهــدين للحفــاظ عليهــا من 

  .النزقة والصابرة منها - األولياءالعفاريت وبركة 

  املصادر
يود الكاتب أن يعبر عن امتنانه البالغ لريما حمامي على ما بذلته من جهد يف قراءة مســـــــــــودة   )1(

  .سابقة للنص، وعلى املساهمة يف تعليقات مهمة على ما ورد يف هذا البحث
لتي جرت خالل احلرب، إذ ليس من الســـــــــــهل إيجاد مصـــــــــــادر قاطعة فيما يتعلق بهذه احلادثة ا )2(

تتركز اإلشـــارة إليها من خالل الروايات الشـــفوية. وملزيد من اإليضـــاح، راجع املقال الوارد يف 
  ":نشرة املقاطعة اجلنوبية للكنيسة املورافية يف شمال أميركا"

  (January 2001), MCPS Newsletter"Care for Former Leprosy Patients of Star Mountain," 
  :1948حيث وردت اإلشارة إىل مستشفى اجلذام مع الفقرة التالية عن حرب  

بعـــد أن وضـــــــــــعـــت احلرب الكونيـــة األوىل أوزارهـــا تولـــت بريطـــانيـــا العظمى إدارة حكومـــة 
فلسطين، وكلفت الشعبة البريطانية للكنيسة املورافية تويل شأن مستشفى اجلذام. وكانت 

، بقي 1948اليهودية يف ســـــــــــنة  -  العربيةن من عمواس. وخالل احلرب املمرضـــــــــــات يفد
املســـتشـــفى يف القســـم اليهودي يف اجلهة اجلنوبية الشـــرقية للبلدة القديمة من القدس. وقد 
اضطر املصابون والعاملون من العرب إىل مغادرة املستشفى يف اجتاه املنطقة التي كان 

خلـدمـات التي عرفهـا يعزل فيهـا البُرْص يف احلقبـة العثمـانيـة يف قريـة ســـــــــــلوان. وكـانـت ا
  .بعض املمرضات يف القدس الشرقية غير كافية، وغير مالئمة

وملزيد من املعلومات عن دور توفيق كنعان يف القضـــــــــــاء على اجلذام، راجع: خالد الناشـــــــــــف،  
)، ص 2002(ربيع  50، العدد "جملة الدراســـــــــــات الفلســـــــــــطينية"، "توفيق كنعان: تقويم جديد"

77 - 78.  
بصـــــــــــفتهم  -  يجـــــب النظر إىل كنعـــــان والكنعـــــانيينأنـــــه ) NielsLemche( يمشـــــــــــييـــــذكر نيلز ل )3(

 "خراآل"على أســـــاس أنهم يمثلون أيديولوجيا  - ر اليهودية يف الرواية التوراتيةاجملموعات غي
ال أن يُحصـــــــروا يف جماعة إثنية حمددة. والكنعانيون يف فلســـــــطين مل يكونوا يدركون هويتهم 

  :ديارهم. ورد هذا يف "مغادرة"ككنعانيين قبل أن يجبروا على 
  the Journal for the Study of the Old , published by The Canaanites and their Land

Sheffield Academic Press, 1999), p. 152, , Supplement no. 110 (TheTestament 
حيث ذكر املؤلف أنه، بحســـب ســـفر التثنية، مل يســـمح للكنعانيين بالتحرك إالّ ضـــمن إطار إعادة  

تركيب تاريخهم، من دون أن يكون يف إمكانهم اخلروج عن الدور املنوط بهم، وكانوا بعيدين 
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ســــــــبقت احلقبة العبرية. وعلى العكس من  إىل أبعد احلدود عن ســــــــكان فلســــــــطين يف الفترة التي
ذلـك، فـإن الكنعـانيين كـانوا يعتبرون نوعـاً من النقيض األيـديولوجي لظـاهرة إثنيـة برزت مع 

ويخلص املؤلف إىل رفض ). pp. 164-165( اختزال الروايــة التــاريخيــة إىل نصـــــــــــوص مكتوبــة
يضــــــــــاً طبيعياً للنصــــــــــوص فكرة أن الكنعانية ديانة، وذلك باعتبار أنها كانت يف األســــــــــاس نق

اليهودية التي اســــــتعانت بتعبير الديانات الســــــامية الغربية لتدمج املعتقدات الدينية الكنعانية 
ومن الطبيعي رفض فكرة أن ســـــــــــمــات ثقــافيــة كنعــانيــة حمــددة "واليهوديــة يف بوتقــة واحــدة. 

تفاء إن اخ"واه: ويتوصــل إىل اســتنتاج مثير فح "تختلف اختالفاً جذرياً عن مثيالتها اليهودية.
أثر الكنعانيين من العهد القديم يعتبر مؤشراً إىل إشكالية دراسة العامل القديم للشرق من خالل 

). p. 171( اســــــتخدام تعابير ومفاهيم معاصــــــرة ال عالقة لها باحلقبة التي جتري فيها األحداث
بهم، بقدر ما وال يلمّح املؤلف إىل عدم وجود الكنعانيين كشـــــــــــعب ذي تاريخ وهوية خاصـــــــــــة 

كانوا جمموعة النقائض املواجهة للعبريين، مع ضــرورة احلرص على عدم اعتماد التشــكيالت 
  .اإلثنية املعاصرة يف احلديث عن واقع األمور يف احلقب التوراتية

  :اجلذورية، أو البحث عن األصول اجلذورية، كما ورد يف )4(
  University Press, 1995). (New York: Columbia The Columbia Encyclopedia 

)5(  in: are.as.wvu.edu/baker.htm;  "1945-American Nativism, 1820"Sean Baker,  

 ,Abraham Lincoln Historical Digitization Project,  "Nativism,"Michael Holt:أنظر أيضـــــــــاً 

nativism).-2002 (dig.lib.niu.edu/ps 
)6( tims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the When VicMahmoud Mamdani, 

(Princeton: Princeton University Press, 2002). Genocide in Rawanda 
)7(  ), vol. i, no. 1 (October 1920).JPOS(hereafter:  Journal of the Palestine Oriental Society 

)8(  115.-Ibid., pp. 113 

)9(  , vol. v JPOS"Historical Survey of the Jewish Settlement in KefarYasif,", Itzhak Ben Zvi

217.-(1925), pp. 204 
؛ فمن الواضـــــــــــح أن كنعـان كــان "حلقـة كنعـان"إنني أتوخى بعض احلـذر يف اســـــــــــتخـدام عبـارة  )10(

أكثرهم عطاء وشـــــــــــهرة، إالّ إن اجملموعة مل تكن مترابطة، أو تبرز كمدرســـــــــــة لها لونها اخلاص 
بها. والقواسم املشتركة التي أستند إليها يف اعتبارهم حلقة، تتمثل يف عدة صفات، منها أنهم 

لــدراســــــــــــات الشـــــــــــرقيــة جملــة ا"أنتجوا معظم أعمــالهم يف العشـــــــــــرينــات والثالثينــات من خالل 
الغالب من  يف ، معتبرين اجلمعية الشـــــرقية الفلســـــطينية منبرهم الرئيســـــي وكانوا"الفلســـــطينية

باســــــتثناء إســــــطفان الذي كان ضــــــليعاً يف علم اآلثار. وبصــــــورة واضــــــحة  -  هواة اإلثنوغرافيا
ماله. كانوا يعتبرون د. كنعان مرجعهم وقدوتهم، وهذا يبدو واضـــحاً من كثرة االســـتشـــهاد بأع

واألهم من كــل مــا ســـــــــــبق أنهم وجــدوا ترابطــاً وثيقــاً بين حيــاة الفالحين ومــا ورد يف الكتــاب 
  .املقدس وبين غيرها من املواريث البدائية

الفالحين بصــــفتهم يمثلون خمزون األصــــول اجلذورية  "اكتشــــاف"لقد ســــبق أن تناولتُ مســــألة   )11(
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  :من جانب املثقفين يف املدن، وذلك يف مقالتي
  , Review of Middle East Studies"Soul of the Nation: Urban Intellectuals and the Peasants,"

vol. 5 (London: Ethaca, 1982). 
 ,Jerusalem: The Mohammedan Saints and Sanctuaries in PalestineTawfiq Canaan): أنظر )12(

Syrian Orphanage Press, 1927), p. v. 
ض احلاالت يصور كنعان الفالحين بصورة اختزالية أزلية على أساس أنه مل يطرأ تغيير يف بع )13(

إن دراســـــــــة بشـــــــــأن ظاهرتي "، كتب ما يلي: 1931يذكر يف حياتهم عبر العصـــــــــور. ففي ســـــــــنة 
غير الذين مل تت -  فلســـــــــــطينيينالطبيعة املتناقضـــــــــــتين، النور والظلمات، يف حياة الســـــــــــكان ال

 "قد تفســـــر إشـــــارات معينة يف الكتاب املقدس. -  الفهم قبل ألفي ســـــنةلبدائية عن أســـــأحوالهم ا
إن املصـــــــــباح الزيتي يصـــــــــنع بالطريقة البدائية "[التشـــــــــديد من جانبي، س.ت.]. ويتابع قائالً: 

نفســـها التي كانت متبعة قبل آالف الســـنين. وقبل خمســـة عقود كان هذا املصـــباح موجوداً يف 
 "كان احلال عليه يف العهد القديم من دون أي تبدل يذكر.كل بيت ليقوم بالغرض نفســـــــــــه كما 

  :أنظر
  , vol. xvi (1931), p. 15.JPOS"Light and Darkness in Palestine Folklore,"Tawfiq Canaan,  

)14(  , op. cit., Introduction.Mohammedan Saints...Canaan,  

 Palestineن خالل صـــــــــــفحـــــات جملـــــةم "اإلجنيـــــل احلي"يمكن اعتبـــــار أقـــــدم وأشـــــــــــمـــــل دعـــــاة  )15(

Exploration Quarterly التي كان يصدرها صندوق استكشاف فلسطين، إذ ظهرت فيها مقاالت
  .لكل من ماكاليستر، وزوجة القنصل البريطاين جيمس فِن، عن عادات الفالحين الفلسطينيين

د جرت عــدة كــان غوســـــــــــتــاف داملــانوهيلمــاغرانكفيســــــــــــت معروفين جــداً يف حلقــة كنعــان، وقــ  )16(
  :أنظر مثالً فيما يتعلق بداملان. JPOS: مراجعات ألعمالهما يف

  , vol. xiv (1934).JPOS"Arbeit und Sitte in Palastina," 
  :وفيما يتعلق بغرانكفيست أنظر 
  , vol. xvii JPOS, vol. xii (1933), and JPOS"Marriage Conditions in a Palestinian Village,"

(1937). 
)71(  (Jerusalem: The The Palestine Arab House: Its Architecture and FolkloreTawfiq Canaan, 

Syrian Orphanage Press, 1933). 
ملؤلفها  "موسوعة الفولكلور الفلسطيني"يمكن مراجعة أعمال باحثي الفولكلور الفلسطيني يف   )18(

يف الطبعــة الثــانيــة التي صــــــــــــدرت عن مطبعــة  122 - 116نمر ســـــــــــرحــان، اجمللــد األول، ص 
. وتتضـــــــــمن املراجعة شـــــــــرحاً وافياً عن كنعان وأعماله. ويمكن 1989البيادر يف عمان ســـــــــنة 

. 1948اعتبار ســـليم عرفات املبيض أكثر اإلثنوغرافيين قرباً إىل كنعان يف فترة ما بعد ســـنة 
 "رية لألمثال الشـــــعبية الفلســـــطينيةاجلغرافية الفولكلو"فهو من خالل مؤلفه، الذي ظهر بعنوان 

)، يعيد جذور احلياة الفالحية املعاصـــــــــــرة يف 1986(القاهرة: مفوضـــــــــــية الكتاب املصـــــــــــري، 
املناطق اجلبلية إىل احلقبتين البيزنطية واآلرامية، بينما يربط األنماط املوجودة يف املناطق 

لقة بالبحار وركوبها (ص عالســاحلية باجلذور املصــرية القبطية، وخصــوصــاً يف اجملاالت املت
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 لإلشارة إىل التعددية "القارة الصغيرة"). ويُعتبر املبيض أول من استخدم تعبير 284 - 261
  ).15الهائلة املوجودة يف املناطق املتنوعة يف الطوبوغرافيا الفلسطينية (املصدر نفسه، ص 

ق التاريخية واملكتشـــــــــــفات عروبة فلســـــــــــطين يف التاريخ: احلقائ"راجع: حممد أديب العامري،   )19(
  ).1972(بيروت: املكتبة العصرية،  "األثرية جتاه املزاعم الصهيونية

(يف  "احلنين البرجوازي واملدينة املهجورة"؛ سليم تماري، 7/2/1997، "األيام"زكريا حممد،   )20(
  ).قيد النشر

)، ص 2003لـــه: مواطن، (رام ال "ديـــك املنـــارة"يف:  "األيـــديولوجيـــة الكنعـــانيـــة"زكريـــا حممـــد،   )21(
32 - 33.  

ثمة رســـــــــــالة ادعى توفيق كنعان أنه بعث بها إىل قائد القوات البريطانية يف القدس رداً على   )22(
إدراج وعـــد بلفور يف أحكـــام االنتـــداب، وفحواهـــا أن فلســـــــــــطين يجـــب أالّ تكون ملكـــاً للعرب أو 

آل كنعــان؛ وهــذا طبعــاً لفتــة لليهود، وإنمــا لــه ولعــائلتــه بــاعتبــارهم املتحــدرين مبــاشـــــــــــرة من 
  .ساخرة، لكني مل أجد أثراً لها

 ,The New Hebrew Nation: A Study in Israeli Heresy and FantasyY. Shavit : نقالً عن  )23(

(London: Frank Cass, 1987), p. 122. 
)24(  Ibid. 

)25(  Ibid. 

 ,d History of the Holy Land Since Sacred Landscape: The BurieMeronBenvenisti: أنظر  )26(

63;-(Berkeley: University of California Press, 2000), pp. 62 1948  
تســـــــفي،  - بن  بقايا يشـــــــوف)، (القدس: ياد يتســـــــحاق( "شـــــــآرييشـــــــوف"تســـــــفي،  -يتســـــــحاق بن  

  .423 - 422)، ص 1966
 Eretz Israel in the Zvi, David Ben Gurion and Yitzhak Ben: والعمل األول الذي ســبقهما هو 

in Yiddish),-(1918 Past and in the Present  
  .Shavit, op. cit: نقالً عن 

)27(  , vol. i, no. 1 JPOS"Haunted Springs and Water Demons in Palestine,"Tawfiq Canaan, 

(October 1920), p. 153. 
مة من  إننا نعلم أن الكواكب التي"والحقاً يورد ما يلي:   تتحكم يف كل ما هو خير وشـــــــــــر مقســـــــــــَّ

مة من جانب الفلســـــــــــطينيين، إىل  جانب جميع الشـــــــــــعوب الســـــــــــامية منذ القدم، وما زالت مقســـــــــــَّ
  .(Ibid., p. 154)" الكواكب الطيبة والكواكب الشريرة

)28(  , vol. xi JPOS"Unwritten Laws Affecting the Arab Women of Palestine,"Tawfiq Canaan, 

1931), p. 203.( 
)29(  , vol. xvi (1936), p. 79.JPOS"Arabic Magic Bowls,"Tawfiq Canaan,  

)30(  op. cit., p. 156. "Haunted Springs...,"Canaan,  

)31(  , vol. ii JPOS"Modern Palestinian Parallels to the Song of Songs,"Stephan H. Stephan, 
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278.-(1922), pp. 199 
)32(  , vol. V (1925).JPOS"Lunacy in Palestinian Folklore,"Stephan H. Stephan,  

)33(  op. cit., p. 199. "Modern Palestinian Parallels,"Stephan,  

)34(  Ibid. 

)35(  Ibid., p. 224.ويشـــــير  ، حيث جمع املؤلف بعض األغاين من ســــورية ومصــــر والقليل من العراق
وبين  "العهد القديم"إســـــــــــطفان إىل اختالف البيئة الثقافية التي تفرق بين العادات الواردة يف 

بصورة واضحة ليس هناك يف املدن أي أغنية يمكن "الفولكلور الفلسطيني املعاصر، إذ يقول: 
لغناء ااعتبارها أصـــلية كما هي احلال يف مزامير نشـــيد األناشـــيد. والتمييز النســـبي يف أدبيات 

الشــــــعبي يف فلســــــطين املعاصــــــرة قياســــــاً بفترة العهد القديم يعود، بطبيعة احلال، إىل التمازج 
املعاصــــر يف اللغة والثقافة مع حميطها املباشــــر، بينما كانت فلســــطين القديمة منحصــــرة من 

 ىلثم ينتقل إ "خالل اختالفات اللغة، األمر الذي حال دون التفاعل الوثيق مع أغاين اجليران.
تناول نقطة قد جتعل وجهة نظره أكثر ارتباطاً باحلديث اجلاري عن اجلذورية حينما يذكر أنه 

يجب عدم املغاالة يف التركيز على التباين واخلصـــــــــــوصـــــــــــية بعد اكتشـــــــــــاف جمموعة األغاين "
األشورية الغزلية والتي حتمل أوجه تشابه واضحة مع مزامير نشيد األناشيد، وخصوصاً ألن 

  )..Ibid( أثبت أن هذه املزامير حتتوي على قصائد منقولة من طائفة تموز )Meek(ميك
)36(  202-Ibid., pp. 201 . من مزامير وتشــــابه ذلك مع  "العهد القديم"مل أورد هنا نماذج مما ورد يف

  .جمموعة األغاين املرددة حالياً والتي أشار إليها الباحث
)37(  Ibid., p. 218. 

)38(  Ibid., p. 199. 

)39(  Ibid., p. 203. 

)40(  op. cit., p. 2 "Lunacy...,"Stephan,  ) 4أنظر أيضاً احلاشية.(  
)41(  Ibid., p. 5. 

)42(  7.-Ibid., pp. 6 

)43(  Ibid., p. 7 .ويف كثير من هذه العالجات الطبية يشير إسطفان إىل أعمال كنعان األوىل.  
)44(  p. 311., op. cit., Mohammedan Saints...Canaan,  

)45(  Ibid., p. 310. 

)46(  Ibid., p. 312. 

  .Ibid., p. 312, f. 5: أنظر  )47(
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