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  قراءات
  

  كتب بالعربية
  

  قول يا طير:
  نصوص ودراسة يف

  احلكاية الشعبية الفلسطينية

  إبراهيم مهوّي وشريف كناعنه
  .2001 بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

 دوالرات. 10صفحة.  397
  

هي الكتب التي حتتوي على ما يمكن تسميته "الوجه  قليلة وربما نادرة،  
اآلخر"، أو ربما الوجه احلقيقي لكن بقناع أو بحجاب شفاف، ألي شعب من الشعوبن 
وما يعتمل ويروج يف أوساطه الشعبية من حكايات وسير وقصص وأساطير، والتي 

يا من قضاحتتاج إىل الفحص والدراسة واالستبطان والتحليل وصوالً إىل ما حتتويه 
وهموم واهتمامات، وما يسود يف اجملتمع من قيم وتوجهات، وما علق يف الذاكرات 

من حكايات تُبرز الهوية والتجذر يف املكان واالستقرار به، وطبيعة العالقات السائدة 
  ومعتقداته.

  إن هذا اجلانب يقوم على ركنين أساسيين، هما:  
واحلفظ، وما يسود يف اجملتمع من ) اجلمع وااللتقاط والتسجيل واألرشفة 1(

قيم وتوجهات، وما علق يف الذاكرات من حكايات تُبرز الهوية والتجذر يف املكان 
  واالستقرار به، وطبيعة العالقات السائدة فيه ومعتقداته.

  إن هذا اجلانب يقوم على ركنين أساسيين هما:
ذلك من تقنيات ) اجلمع وااللتقاط والتسجيل واألرشفة واحلفظ، وما يسود 1(

  ومهارات فنية وتوجيه ووعي، إلخ.
) الدراسة والتحليل واستنباط القيم والتوجهات واالجتاهات والعالقات. 2(

وهذا يحتاج إىل متخصصين يملكون سوية عالية التقنية الفنية، ويف الوقت نفسه إىل 
قدر دارسين نابهين. واملؤسسات ذات الصدقية والتاريخ والتوجه الوطني هي األ
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واألنسب للقيام بهذا الدور، نظراً إىل أهمية وحساسية املهمة املتوخى إجنازها، 
  وخصوصاً أنها تتطلب توفر إمكانات وقدرات، وصبراً ووقتاً طويالً إلجنازها.

حكاية  45وكتاب "قول يا طير.." هو من هذا النوع الفريد. إذ احتوى على 
ها من منطقة اجلليل وقطاع غزة شعبية فلسطينية قام باحثون بجمعها وتسجيل

والضفة الغربية من فلسطين، وقام الباحثان بتحليلها ودراستها والتعليق عليها، 
وتمت مقارنتها بمثيالتها من حكايات سائدة ومنتشرة يف أقطار الوطن العربي 

وبعض الدول األُخرى، واخلروج  باستخالصات وحتليل املراحل احلياتية املتشابهة 
  لواقع وذاك.بين هذا ا

، ثم صدر باللغة 1989صدر الكتاب أول ما صدر باللغة اإلنكليزية سنة 
. وقد تم إعداد الترجمة العربية عن اللغة اإلنكليزية وقام بها 1997الفرنسية سنة 

جابر سليمان وإبراهيم مهوّي بعد التدقيق والتحقيق واملراجعة والتعديالت. وأعتقد أن 
ألجنبية قبل اللغة العربية يعود إىل أهداف سياسية هدف سبق النشر باللغات ا

وحضارية وإعالمية واضحة األبعاد واملرامي. فالفلسطينيون يخوضون صراعاً وصل 
إىل حد إنكار وجودهم من قِبل الصهيونيين الذين رفعوا، منذ بداية القرن املاضي، 

" وحتى سبعينات شعاراً سوقوه يف ارجاء العامل وهو: "أرض بال شعب لشعب بال أرض.
القرن املاضي، فإن غولدا مئير، رئيسة احلكومة اإلسرائيلية يف تلك املرحلة، كانت 
تنكر وجود شعب فلسطيني. وحتى هذه اللحظة، فإن الصراع مع الصهيونيين يأخذ 

طابع إنكار الهوية الفلسطينية، وجتري حماوالت شرسة لاللتفاف على مترتبات 
على رسالة علمية مهمة جتيب عن تساؤالت كثيرة،  وجودها. كما يحتوي الكتاب

  وتدحض أكاذيب وأباطيل كثيرة، وترسي وترسخ حقائق ووقائع متعددة.
حكاية كما ذكرنا.  45يحتوي الكتاب على تقديمين وتصدير ومقدمة، وعلى 

) 4) اجملتمع؛ (3) العائلة؛ (2) األفراد؛ (1وتم تقسيم احلكايات إىل جمموعات هي: (
) الكون. ويلي كل جمموعة تعقيب وحتليل ألهم ما ورد يف احلكايات. ثم يلي 5( البيئة؛

ذلك حتليل ألنماط احلكايات ومقارنتها بما عداها من حكايات سائدة يف الدول 
  العربية، ويف غيرها من الدول.

  ويمكن إجمال منطلقات وعُدة بحث الباحثين، بالتايل:
 ة باللهجة الدارجة الفلسطينية، تم تدوين احلكايات كما رواها الروا

وخصوصاً بلهجة املنطقة أو القرية. وإذا ما أردنا التعميم، فهناك لهجتان 
فلسطينيتان: األوىل تسود وتنتشر يف الريف، والثانية تنتشر يف املدن. وتم شرح 
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بعض الكلمات والتعابير يف حواشي الصفحات تسهيالً للقارىء، وتوضيحاً ملا 
  معانيها. استغلق عليه من

  كي يتم تسجيل احلكايات من دون أي حتيف، أو عقبات، أو حذف، أو
حماوالت تدخل، سلباً أو إيجاباً، فإنه تم االجتهاد بأن يكون مسجلو احلكايات من 

أبناء قرية الراوي أو مدينته، وربما على عالقة قريبة به أو بها، خوفاً من إدخال أية 
  حتفظات أو تعديالت.

 من مراجعة قائمة الرواة فن احلكاية الشعبية يف فلسطين فن  يُستنتج
نسائي. فقد روى احلكايات اخلمس واألربعين سبعة عشر من الرواة، كان بينهم ثالثة 

من الرجال فقط، ألن الرجال يفضلون االستماع إىل فن السيرة، كسيرة أبي زيد الهاليل 
ل الرجال االستماع إىل حكايات التي كثيراً ما تؤدي بمصاحبة الربابة، كذلك يفض

الغزو واملغامرات. ويمكن إطالق تعبير "حكايات عجائز" على احلكاية الشعبية، ألن 
رواة احلكايات هم يف معظمهم من النساء العجائز، إضافة إىل ما يغلب على احلكايات 

  من خرافات وكذب ومضمون عجائبي.
  ي الهادىء، املعتمد على تالوين تعتمد احلكاية الشعبية على فن األداء اللغو

الصوت، وعلى قوة التعبير املتجسدة يف اللهجة. أمّا القصص أو السير الشعبية، 
السائدة بين الرجال، فإنه يصحبها حركات جتسيدية تقترب من تمثيل األدوار 

  املطلوبة.
  إن فن القَصَص يف احلكاية الشعبية يكمن يف االستعمال اخلالّق لألسلوب

ي املتداول شفوياً، والذي يرتكز على تنويع كالمي، فيه أناقة ال تتوفر يف السرد
  احملادثة العادية.

ومن االستنتاجات التي أمكن التوصل إليها عن مكانة احلكاية الشعبية، وما 
  يمثله وجودها يف حياة الناس، التايل:

  يمكن قراءة الواقع االجتماعي من خالل احلكايات.  □
  ت الشعبية دليل على وجود حضاري متجذر للناس.وجود احلكايا □
تشفّ نصوص احلكايات الشعبية عما هو سائد من قيم وأنماط تفكير  □

  منتشرة يف اجملتمع.
  تبين احلكايات الشعبية أيضاً قدرات التخيل الكامنة يف األوساط الشعبية. □
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ها من لقد تم ربط هذا التراث من احلكايات الشعبية الفلسطينية بما عدا □
حكايات يف التراث العربي لتوكيد "التكامل الثقايف يف العامل العربي ووحدة مصيره" 

  كما ذكر الباحثان يف مقدمتهما.
علينا أالّ نستهين بالقوة التخيلية الكامنة يف نصوص احلكايات الشعبية،  □

 وال باخليال احلكائي الذي أطلقها، وخصوصاً أنها تركز على اخلوارق واألساطير
  ويؤدي اجلان والعفاريت أدواراً رئيسية فيها.

وهذا األمر يعيده الباحثان إىل أنه "عندما حتوك احلكاية الشعبية الشيء 
اخلارق يف نسيج الواقع فهي بذلك تثبّت املكانة الكبرى التي حتتلها قوة اإلنسان 

ح ق، إذ تمنالتخيلية، كما أنها يف الوقت ذاته توجد عالقة جدلية بين الطبيعي واخلار
األحداث صبغة أزلية بجعلها يف أماكن ليست حقيقية تماماً أو خيالية تمامًا، وبهذا 
تغلق احلكاية الباب أمام التفسيرات املبسطة. أمّا اجلن والغيالن التي نراها يف هذه 

  احلكايات فهي، طبعاً، ترجع إىل التراث العربي العام."
الكتاب يف األوساط األجنبية، فأوردا وقد التفت الباحثان إىل صدى ما تركه 

عامل الفولكلور املرموق، ووضعاه كتصدير  (Alan Dundes)ما كتبه آلن دَنديز 
  للكتاب. وقد جاء فيه:

".... هنالك حقيقة ال يستطيع أحد أن يجادل فيها: كان هناك مساحة من العامل 
لسكانها العرب ثقافة تخصهم وتميزهم من  –وال يزال  –اسمها فلسطين، حيث كان 

غيرهم من الشعوب. إن ما يحافظ عليه هذا الكتاب ببراعة، ومن خالل حكاياته 
الساحرة، هو تلك الثقافة. ومن هذا املنطلق، ال يعصب على أحد مهما تكن ميوله 
 السياسية أن يقدّر قيمة هذه احلكايات الرائعة: فهي، كنتاج شفوي للروح اخلالّقة

الكامنة يف العقل اإلنساين، ملك لإلنسانية بأجمعها وليس فقط لهذه اجملموعة 
  البشرية من الفلسطينيين العرب."

ويالمس الكاتب الهدف األساسي والسياسي من نشر احلكايات، فيقول: "كما 
ترجع أهمية هذه اجملموعة [من احلكايات] إىل أسباب أُخرى، وهي أسباب سياسية. إن 

ات ملك للشعب العربي الفلسطيني، ومهما تكن وجهة نظر املرء يف تأسيس هذه احلكاي
، فإنه ليس يف وسعنا أن ننكر أن أثر هذا احلدث يف الشعب 1948دولة إسرائيل سنة 

الفلسطيني مل يكن إالّ التشريد والتجزئة. وهذا التأسيس شبيه بما كانت تفعله سابقاً 
ة أراض آهلة. وقد يكون من قبيل سخرية الدول املستعمرة عندما كانت تدعي ملكي

التاريخ املأسوية أن اليهود، وهم الذين كانوا جمبرين على التشرد يف البالد نتيجة ما 
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كان يمارَس ضدهم من تعصب ديني أو تمييز عنصري، فرضوا على شعب آخر فقدان 
  وطنه."

ن شرح أو هذا، ويمكن اإلشارة إىل أن عنوان الكتاب "قول يا طير.." بقي من دو
توضيح، فلماذا تم اختيار هذا العنوان بالذات؟ إن حيوانات كثيرة وزواحف وحشرات 

وغيالناً وخوارق وغير ذلك كانت، وما زالت، وحدات مهمة يف حكايات الكتاب ويف 
. فلماذا تم اختيار "الطير" بالذات؟ هل ألنه األكثر  احلكايات الشعبية عربياً وعاملياً

الشكل والصوت، وحمله للبشائر والنذائر، إضافة إىل دوره يف بعض جماالً ووداعة يف 
الكتب السماوية وغيرها، ودوره يف عدة حكايات من الكتاب يقوم فيها بدور املُخبّر 

  والقائل واملُحدّث؟
  سليمان الشيخ
  كاتب فلسطيني مقيم بلبنان



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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