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أ. محمد أحمد مصلحغناء الساِمر

ملّخص:
من  �أ�صيل  غنائي  قالب  �إىل  �لتعّرف  �إىل  �لبحث  هذ�  هدف 
متو�رثة  كانت  �لتي  �لقروي،  �ل�صعبي  �لفولكلوري  �لغناء  قو�لب 
�لذي  “�ل�صَّاِمر”،  غناء  وهو  قريب،  وقت  �إىل  �لقدم  منذ  فل�صطني  يف 
يندرج حتت �لغناء �جلمعي للرجال، وذلك من حيث �أ�صله ومناطق 
فيه،  �لأد�ء  عنا�رص  وكذلك  �أد�ئه،  وطريقة  �لفّني،  وبنائه  �نت�صاره، 
وخ�صائ�صه �لفّنية: �ل�صعرية و�ملو�صيقية، بالإ�صافة �إىل و�صف حلقة 
غناء �ل�صَّامر، ومكّوناتها، وجمرياتها، من خالل �رصح طريقة �لأد�ء 
تناول  و�ملبارزة.  للحو�ر  مناذج  وعر�ض  فيها،  �ل�صحجة  ومر�حل 
و�صط  يف  �متّد  �أ�صياًل،  قرويًا  غناًء  باعتباره  �ل�صَّامر  غناء  �لباحث 
�مل�صطلحات  من  جمموعة  �لباحث  تناول  كما  فل�صطني،  وجنوب 
�لأ�صا�صية يف هذ� �لبحث مثل: �لَبّد�ع، �حَلّد�، �ل�صَّحجة، جولة �ل�صاِمر، 
فيها  �عتمد  �ل�صامر،  جولت  من  حّية  مناذج  �لباحث  �أرفق  كما 
�ملقابلة و�لو�صائل �ل�صمعية و�ملرئية، كذلك �صّمن �ملفرد�ت �لعامية 
ومعانيها مبلحق خا�ّض، ثّم �أورد �لباحث يف نهاية بحثه جمموعة 
ل �إليها، كما �أو�صى بعدد من �لتو�صيات يف �صوء  �لنتائج �لتي تو�صّ

ما خُل�ض �إليه من نتائج.
�لفولكلوري،  �لغناء  �لفل�صطيني،  �لفلكلور  املفتاحية:  الكلمات 

غناء �ل�صَّاِمر، �لَبّد�ع، �حَلّد�، �ل�صَّحجة.

The Singing of «Al-Samer»

Abstract:

The present study aimed to identify one of the 
popular rural folklore templates, which was inherited 
in Palestine since ancient times until recently. That is 
the singing of «Al-Samer», which, comes under the 
singing of the collective for men in terms of its origin 
and areas of spread, technical construction and its way 
of performance, as well as its elements of performance, 
and its poetical and musical characteristics. In 
addition, to the description of «Al-Samer» circle, 
its components and its events, by explaining its 
performance and the stages of “alssahija” kind of 
clapping. Moreover, the research present models 
of dialogue, confrontation, and the singing of «Al-
Samer», because it considers as rural authentic 
singing. It spread in central and southern Palestine, 
and the researcher focuses on group of key terms, such 
as “Albaddae”, “Alhadda”, “Alssahja”, and “Jawlat 
Al-samer”. The author enclose samples of « Jawlat 
Al-Samer» which adopted the corresponding audio 
and visual aids, as well as the researcher includes 
the colloquial expressions and their meaning in the 
appendix. Finally, the research reported the findings 
of the study and recommendations in the light of the 
findings.

متهيد
يحمل �لغناء معنى �لتطريب و�لرتّن بالكالم �ملوزون وغريه، 
قد ت�صحبه �ملو�صيقى �أحيانًا، وقد ل ينفّك عنه �لرق�ض، بل يكاد �أن 
يالزمه دومًا، وما �لفنون �ل�صعبية �ل�صفاهية »�لفولكلور)1(« �إل نتاج 
�أعمالهم  ليعك�ض  �لنا�ض  ن�صاطات  من  �نبثق  �لذي  بنف�صها،  �حلياة 
�ليومية �لتي يقومون بها، و�أعيادهم، و�حتفالتهم، وطقو�صهم �لتي 
بلون  متلّونًا  �لرق�ض  ونرى   ،)143  ،1986 )�لعنتيل،  ميار�صونها 
بالأحو�ل �جلوية  يتاأّثر  �أّنه  بها، كما  �ملنبثق منها ومت�صّكاًل  �لبيئة 
�لأر�ض من �صهولة  من حر�رة، وبرودة، ورطوبة، وجفاف، وطبيعة 

ووعورة وغريها )مر�صي و�آخرون، 1986، 327(.
غناء �ل�صَّامر نوع من �ل�صعر يوؤّدى بطريقة جماعية بالتناوب 
و�حد  ب�صّف  �ل�صطفاف  على  يقوم  �ثنني،  وقائدين  فريقني  بني 
م�صتقيم، بحيث يق�ّصم �ل�صّف لفريقني �ثنني، يلّقن فيه كّل قائد فريقه 
بيتًا من �ل�صعر، ويرّدد �لفريقان خلفه. يعّد هذ� �للون فولكلور رق�ض 
وغناء جمعي، وقد كان �صائد�ً يف و�صط وجنوب فل�صطني، يف �لقرى 
يافا،  �خلليل،  �لرملة،  �هلل،  ر�م  �لقد�ض،  �أق�صية:  �ملبثوثة يف  �لريفية 

غزة.
يف  فل�صطني،  خارج  �للون  هذ�  �ندثار  فرتة  عن  �حلديث  عند 
فاإّنها  مثاًل،  �لأردن  يف  كما  �لفل�صطيني،  �للجوء  جتّمعات  مناطق 
�لتي  �لأجيال  �إىل  �لع�رصين، حيث مل ينتقل  �لقرن  تقرتب مع نهاية 
بتغرّي طريقة  تتعّلق  لأ�صباب  )1948م(،  �صنة  �لنكبة يف  بعد  ٌولدت 
و�أ�صلوب �حلياة، وملا جّره �ل�صتات من �نفكاك عرى �لّلحمة بني �لأهل 
و�صكان �لقرية �لو�حدة، �أّما يف فل�صطني فال ز�ل �ل�صَّامر م�صموعًا يف 
قرى �لو�صط و�جلنوب، على �لرغم من �صعف توّقد جذوته عن �ل�صابق.

�لكلمة  �أ�صل  من  ��صتمّدت  بـ)�ل�صامر(  �لغناء  ت�صمية  �أّن  يبدو 
�ل�صهر و�لتجال�ض  �للغة على  �لثالثي »�َصَمَر«، و�لتي تدّل يف معاجم 
لياًل، وعدم �لنوم باكر�ً، حيث يق�صي �ملت�صامرون ليلهم يف �حلديث 
و�لت�صلية، ويف �صبيل ذلك نلم�ض ونرى تكر�ر �أ�صعار �ل�صامر مر�ر�ً من 
رتابته  �أّن  �لتكر�ر  بهذ�  و�لغريب  �ل�صمر،  بذلك  ليطول  �لفريقني  كال 
�إليه،  �ل�صامع  تزيد يف جماله ومرونته، كما تزيد من جذب �هتمام 
على  �ملعتمد  �لفّني  �لأ�صلوب  هذ�   )40  ،1968( عرنيطة  وتعزو 
�لتكر�ر �إىل �أّن معظم فنون �لأدب �ل�صعبي ترتكز قو�عدها على �أغاين 
�ملتكّررة  �جل�صمية  �حلركة  بني  �ّت�صاقًا  لتوجد  �أُن�صئت  و�لتي  �لعمل، 
�إىل  حتتاج  �ل�صفاهية  �لكلمة  �إّن  ثّم  ولفظ،  نغم  من  ي�صاحبها  وما 

�لتكر�ر لتثبيتها وحفظها، فهي تنتقل حماكاة من دون تدوين.

هدف البحث
يهدف �لبحث �إىل �لتعّرف �إىل قالب غنائي فولكلوري �أ�صيل، 
فل�صطني  يف  �ملتو�رث  للرجال،  �جلمعي  �ل�صعبي  �لغناء  قو�لب  من 
�ملنهج  �لباحث  �صلك  ولتو�صيحه  �ل�صَّاِمر،  غناء  وهو  �لقدم،  منذ 
وطرق  �لفّني،  وبناءه  ن�صو�صه،  فحّدد  �مل�صحي،  �لتحليلي  �لو�صفي 
�ل�صعرية  �لفّنية:  وخ�صائ�صه  فيه،  �لأد�ء  وعنا�رص  و�ألو�نه،  �أد�ئه 

و�ملو�صيقية، وجغر�فية �نت�صاره يف فل�صطني.

أهّمية البحث
�لذي يعترب  �ل�صعبي،  �لغناء  �أهّمية  �أهّميته من  �لبحث  يكت�صب 
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من �أ�صول �لغناء �لعربي و�لعاملي، ومن تو�صيح رق�صة مل ت�صتوف 
�لفل�صطيني،  بالفولكور  �ملعنّيني  �لباحثني  من  ت�صتحّق  كما  حّقها 
�للون  لهذ�  جتد  �أن  قّلما  �إذ  و�لبحث،  �لتدوين  يف  �عرت�ه  ولنق�ض 
�هتمامًا يف �لكثري من �ملوؤّلفات �لتي تناولت �لفولكلور �لفل�صطيني، 
بالإ�صافة مل�صح �صمل مناطق �نت�صار �لغناء يف فل�صطني، ومن خالل 
جمع �لن�صو�ض ميد�نيًا �صفاهة من �لرو�ة، ومن �ملر�جع و�مل�صادر 

�ملختلفة.
تناولت غناء  �لتي  �ل�صابقة  �لدر��صات  تتّبع  بعد  �لباحث  يرى 
�لأد�ء، ونق�صًا �صمل عن�رص �حلو�ر  �ل�صَّامر �صعفًا يف طريقة و�صف 
�أثناء جولت  �لفريقني  �لتي ت�صمع حّية من قبل  و�ملبارزة و�لردود 
من  جعل  ما  جُممل،  ب�صكل  �لأبيات  �رصد  على  �عُتمد  حيث  �ل�صَّامر، 
حلقة  ف�ّض  �إىل  �لتجّمع  بدء  منذ  تف�صيليًا  �لأد�ء  طريقة  تو�صيح 
�ل�صَّامر، وما يتخّللها من ردود �صعرية بني قائدي �لفريقني، و�إدر�ج 
ما  لفهم  هاّم  كمرجع  �لبحث  يف  �ملرفقة  �حلّية  �لغنائية  �لنماذج 
وق�صور�ً  �صعفًا  �لباحث  يجد  كما  �ل�صامر،  حلقة  يف  و�قعًا  يجري 
يف و�صف خ�صائ�ض �ل�صَّامر، من حيث �لأغنية و�لأد�ء، ما ��صتدعى 

�لباحث تو�صيح هذه �خل�صائ�ض يف جزء خا�ّض.

�إّن �مل�صاحة �لزمنية �لطويلة �لتي يتطّلبها �أد�ء طقو�ض �لزو�ج، 
مبا ي�صتمل عليه من �أ�صعار �صعبية و�أحلان مو�صيقية جميلة، ورق�صات 
و�صحجات، هي ماّدة فّنية غنية ت�صتوجب �لبحث و�لدر��صة، بالإ�صافة 
ت�صاعد  �لغناء قد  لهذ�  �ل�صعرية و�ملو�صيقية  �أّن معرفة �ملمّيز�ت  �إىل 
�أعمال فولكلورية جديدة،  بناء  �ل�صتفادة من تلك �ملمّيز�ت يف  يف 
�ل�صتفادة  ميكن  وكذلك  و�ملعا�رصة،  �لأ�صالة  عن�رصي  بني  تو�ئم 
ة �لفرق �لرت�ثية،  منها يف عرو�ض �لفرق �لغنائية �جلماعية، وبخا�صّ
و�ملدر�صية، و�جلامعية، �نطالقًا من �حلفاظ على �لهوية �لفل�صطينية 

باعتبارها �أد�ة للمقاومة، و�لبقاء، و�لكينونة.
يحتّل �لغناء �لقروي مكانة مرموقة بني قو�لب �لغناء �ل�صعبي 
ومن  �ل�صعبي،  و�لقبول  و�لنت�صار  �ل�صيوع  حيث  من  �لفل�صطيني)2(، 
غناء  حتته  وين�صوي  فيها،  ُيوؤّدى  �لتي  �لزمنية  �مل�صاحة  حيث 
يقرب  ما  �إىل  �لو�حدة  �ل�صَّامر  جولة  غناء  ي�صل  حيث  “�ل�صَّاِمر”، 
�صكل  �لفريقني �ملنتظمني على  بالتناوب ما بني  �ل�صاعة و�لن�صف، 
ي�صّحجون ويتمايلون  �صّف مرت��ّض ومتما�صك كلحمة و�حدة، وهم 
حتّديهم  يف  وطربًا  ن�صوة  قلوبهم  �عتمرت  وقد  و�خللف،  لالأمام 

وغنائهم للمقطع �ملتكّرر، كالأبيات �ل�صعرية �لآتية:

���ِع امِلْيدانْ)3( اِرْب َو�سِّ َطلِع���ْة املي�زاْنِوان َكاْن ِب���دَّْك ْتَ ِبْيِن���ْي وِبيَنك  ِميع��اْد 
ِو�ْش َعلََّمْك َع امَلَراِج���ْل ِوامَل�ِسْي ِباللِّيْلِو�ْش َعَلَّم���ْك َع امَلَراِجْل ي���ا َرِديِّ احِلْيْل
َكَرا�ِسْيها ِوْحَن���ا  الَبَل���ْد  ْكَب���اِر  ِوْحن���ا ْرَم������اِح الَقَن���ا اْتَعكَّ���َزْت ِفْيهاِوْحَن���ا 
واِْن َعْجَع���ِج احَلِرْب ِبالَب���اُرْوْد ِنْحِمَيهاِوْبالْدَن���ا امِل�ِشَْقه ِوْحن���ا ال�سَّباْب ِفيها

األصل والنشأة لغناء السامر 

�لأ�صا�صية  �ملوروثات  يحمل  �ل�صَّامر  �أّن  َحمام  �لباحث  يرى 
�إّن كلمة »تهليل« تدّل على ترد�د  �إذ  ل�صفات �لتهليل �لديني �لقدمي، 
كلمات �لرتحيب مثل »هال هال«، كما �أّن معنى �لتلبية هو ترد�د كلمة 
»لّبـيك«، حيث �أخذ �لتهليل عند �ل�صعوب �ل�صامّية)4( معنى �لفرح، ل 
�صّيما و�أّن �ل�صامر يغّنى يف �أيام �لأفر�ح وحفالت �لزو�ج، ولعّل ��صم 
�ل�صامر حديث بالن�صبة للتهليل، فقد �ختفى �رتباطه بال�صفة �لدينية 
�لوثنية �لقدمية، و�ّتخذ من وظيفته �جلديدة ��صمًا )غو�منة، 2008، 

.)15
 70  ،1996( �لدربا�صي  ��صتخل�ض  �أخرى  نظر  وجهة  من 
�أّن  فل�صطني،  �ل�صامر يف  و�أ�صل  ن�صاأة  71( من خالل بحثه حول   -
م�صدره كان من �لعر�ق ولي�ض كما يعتقده �لبع�ض �أّنه من �لأندل�ض 

�أو م�رص، وقد �أورد �لدربا�صي �أدّلته على ذلك وبنّي كالآتي:
�ل�صعر  من  �أي�صا  بغد�د  لعاّمة  »وكان  خلدون)5(  �بن  يقول 
وكان  �لقوما،  منها:  ي�صّمون  كثرية  فنون  وحتته  �ملو�لّيا،  ي�صّمونه 
على  بيت(،  )دو  وي�صّمونه  بيتني  يف  ومنه  �ملفرد،  ومنه  وكان، 
كانت  ما  وغالبًا  منها،  و�حد  كّل  يف  عندهم  �ملعتربة  �لختالفات 
“�أربعة �أغ�صان”، وتبعهم يف ذلك �أهل م�رص �لقاهرة،  مزدوجة يف 
مبقت�صى  �لبالغة  �أ�صاليب  يف  فيها  وتبّحرو�  بالعجائب،  فيها  و�أَتو 
�ل�صفي  ديو�ن  يف  ور�أيت  بالغر�ئب،  فجاوؤو�  �حل�رصية،  لغتهم 
�حلّلي)6( من كالمه »�أّن �ملو�لّيا من بحر �لب�صيط، و�أّنه من خمرتعات 
�أهل و��صط، و�أّن )كان وكان( فهو قافية و�حدة و�أوز�ن خمتلفة يف 
�أ�صعاره«، وكذلك �أورد �أّنه من خمرتعات �لبغد�ديني، و�أّن فيه كالمًا 
غري موزون، وي�صتزيد �بن خلدون قائاًل: ومن �أعجب ما علق بحفظي 

قول �صاعرهم:

وقاِتل���ي ي���ا اأُخّي���ا يف الف���ال مي���رْحه���ذي جراح���ي طرّي���ا والِدم���ا تن�َسح
اإلل���ي َقت�لن���ي يداويني يك���ون اأ�سلحقال���وا وناأخ���ْذ بث���ارك قل���ت ذا اأقَبح
فقل���ت مفت���ون ال ناِه���ب وال �س���ارْقطرق���ت باَب اجلن���ا قالت َم���ن الطارق
رجعت ح���ران يف بح���ِر ادمعي غارْقتب�سَّم���ت الح يل م���ن ثغره���ا ب���ارق

�لنماذج  بع�ض  وهذه  �ملقّدمة،  �بن خلدون يف  يقوله  ما  هذ� 
�أحد جن�صي )كان  �لذي هو  �أوردها من نوع دو بيت،  �لتي  �ل�صعرية 
�أّن �ل�صامر �لفل�صطيني هو �ملفرد  �أن نالحظ  وكان(، وبذلك ن�صتطيع 
�لوزن �ملو�صيقي، وزن ومو�صيقى  من )كان وكان(، لأّنه على نف�ض 

)دو بيت(، وهو �لبحر �لب�صيط، ومن هنا ميكن �لقول �أّن هذ� �للون فّن 
من فنوننا �ل�صعبية �لفل�صطينية، ن�صاأ يف �لعر�ق، ثّم ��صتقّر به �ملطاف 
و��صتطاع مع مرور  �صو�ء،  �لفل�صطيني على حّد  و�جلنوب  �صيناء  يف 

�لزمن �أن يكت�صب لونه وهويته �لفل�صطينية �حلالية.



206

أ. محمد أحمد مصلحغناء الساِمر

االنتشار واملوقع اجلغرايف لغناء السَّامر

�لو��صح  و�لنفتاح  �أّوًل،  بالب�صاطة  فل�صطني  �أر�ض  تّت�صف 
على �لبحر �ملتو�ّصط ثانيًا، كما تتمّيز ب�صهولة تق�صيمها من �لناحية 
طولنية  �أ�رصطة  �أو  �أقاليم  ثالثة  �إىل  و�لت�رصي�صية  �لطبوغر�فية 
رئي�صة: هي: �ل�صهل �ل�صاحلي، و�جلبال، و�له�صاب، و�لغور �لنهد�مي. 
�نت�رص على جزء كبري من هذه �لت�صاري�ض �لثالثة يف و�صط وجنوب 
�ل�صاحلي  �ل�صهل  �لقروي، لي�صمل جزء�ً من  �ل�صامر  فل�صطني فولكلور 
�أق�صية يافا، و�لرملة، وغزة، ويف �جلبال  �لفل�صطيني، كما يف قرى 
يف  �أّما  و�خلليل،  و�لقد�ض،  �هلل،  ر�م  �أق�صية  قرى  �صمل  و�له�صاب 
به  �نت�رص  فقد  ونابل�ض،  �لقد�ض  لق�صائي  �ل�صامل  �لنهد�مي  �لغور 
ح �حل�صيني  لون �ل�صامر �لبدوي )لزمة: هال بيك يا ولد(، حيث و�صّ
)2006، 162( �أّن هذ� �للون موجود يف غور �لفارعة، �لذي هو جزء 
من �أر��صي �جلفتلك )هي �ملنطقة �ملمتّدة من عني �لفارعة �لو�قعة 
�صمال �رصقي نابل�ض، �إىل عوجة �لكعيبني �لقريبة من �أريحا جنوبًا(، 
�لأر��صي  هذه  ن�صري  و�أبو  و�مل�صاعيد  �لكعابنة  قبائل  تّتخذ  حيث 
موطنًا لها، وبالعتماد على �لكّيايل )1973، 412(، وبالعودة �إىل 
جند  فاإّننا  )1945م(،  عام  فل�صطني  حكومة  عن  �ل�صادر  �لتق�صيم 
م�صاحة  من   )%  25( تقارب  ن�صبة  ت�صّكل  �ل�صامر  �نت�صار  مناطق 

فل�صطني.
يف  وهو  �ل�صامر،  فولكلور  و�مل�صيحيون  �مل�صلمون  ت�صارك 
من  �مل�صلمة،  �لقرى  يف  وجد  ملا  متامًا  مت�صابهًا  �مل�صيحية  �لقرى 
خمتلفة  �ل�صامر  �فتتاحية  �أّن  �إل  و�لن�صو�ض،  و�للحن،  �لأد�ء،  حيث 
و�صّلم،  �صّلى �هلل عليه  �لنبي حممد�ً  �لدين، فنجدها متدح  لختالف 
�أو ت�صف زيارة قربه عند �مل�صلمني. �أّما عند �مل�صيحيني فقد �أوردت 
�هلل  �صّلى  عي�صى  �لنبي  مديح  على  حتتوي  �أّنها   )68  ،2010( نفل 
عليه و�صّلم، �أو مرمي �لعذر�ء عليها �ل�صالم، وعند �لعودة �إىل �رصحان 
)1985( نرى يف قرية �لطيبة-ر�م �هلل، وكذلك عند �عبيد )2000( 
قرى  يف  �ل�صَّامر  على  حّية  �أمثلة  �صاحور-�لقد�ض،  بيت  قرية  يف 

م�صيحية.
�بتد�ًء من �صمال ر�م �هلل)7( حّتى �أق�صى جنوب فل�صطني، ر�ج 
يف ليايل �لأعر��ض غناء ُعرف ب�صحجة »�ل�صَّاِمر«، و�صمل قرى �أق�صية: 
وغزة، مع  �خلليل  �لقد�ض،  �ل�رصقي(،  )�جلنوب  يافا  �لرملة،  �هلل،  ر�م 
قروي  طابع  ذو  �لبحث  هذ�  يتناوله  �لذي  �ل�صَّامر  �أّن  �لنتباه  لفت 
فاّلحي �رصف، فلن جند هذ� �للون يف جتّمعات �لبدو)8(، ولن جنده 

يف �ملدن �لرئي�صة يف �أق�صية �نت�صاره.

مفهوم وطقس غناء السامر

لْياًل.  دََّث  وحَتَ َيَنْم  مل  و�ُصُمْور�ً  �َصْمر�ً  َي�ْصُمُر  فالٌن،  �َصَمَر  لغة: 
��صم فاعل من معنى �حلديث  لْياًل. و�ل�صَّاِمُر  َحدََّثُه  ُم�َصاَمَرًة  و�صاَمَرُه 
وجمل�ض �ل�صُّمَّار. يقال �أم�صيت �لبارحة يف �صامر �حلّي �أي يف جمل�ض 
ُم�َصاَمَرِتِهم. و�ل�صَّاِمُر �أي�صًا ��صم جمع مبعنى �مُلَت�َصاِمِرْين )�لب�صتاين، 
جذر �ل�صني(. �َصَمَر �َصْمر�ً و�ُصُمْور�ً �أي مل َيَنم، �أو حتدَّث مع �أ�صحابه لياًل، 
�صاَمَر �لرجل �صاحبه �أي جال�صه وحّدثه لياًل، �ل�صَّاِمُر هو ��صم فاعل، 
�مُلَت�صاِمُرْون  �لقوم  �ل�صَّاِمَرُة هم  �لليل،  �لليل و�حلديث يف  �ل�صَّْمُر هو 
)�ملعتمد، جذر �ل�صني(. �ل�صََّمر: حتدُّث �جلماعة بالليل، كما يف قوله 

تعاىل: {ُم�ْسَتْكِبِيَن ِبِه �َساِمًرا َتْهُجرُوَن})9(.
ا�سطالحاً: نوع من �ل�صعر يوؤدَّى بطريقة جماعية بالتناوب بني 

فريقني، ي�صاحبه رق�ض ب�صيط و�صحجة، ويقوده بّد�ع �أو �ثنني)10(.
و�ملتقنة  �ملرّتبة  �لإجر�ء�ت  من  جمموعة  على  �ل�صَّامر  يقوم 
�لتي يوؤّديها بع�ض �لأ�صخا�ض، و�لتي ُتقام �أ�صا�صًا لقيمتها �لرمزية، 
�لتي يحّددها تر�ث �جلماعة �مل�صرتكة، وهي بذلك ت�صّكل طق�صًا هو 
�لعر�ض  منا�صبة  يف  تقام  �لتي  �ل�صاهرة  �ل�صعبية  �حلفلة  من  جزء 
بطريقة  يوؤّدى  �لذي  �ملو�لّيا  �صعر  من  “نوع  و�ل�صامر  �ل�صعبي، 
�أو  �لآخر،  ويرّدد  �أحدهما  يقول  فريقني،  بني  وبالتناوب  جماعية، 
يهجو، �أو يفتخر، ويرّد �لآخرون بهجاء م�صاّد �أو تفاخر” )�رصحان، 
�صكاًل  ي�صاحبه  �لذي  �لغناء  من  �لنمط  هذ�  ينتمي   .)96  ،1977
�لفنون  �أنو�ع  ومن  فل�صطني،  وجنوب  و�صط  �إىل  �لرق�ض  من  ب�صيطًا 

�ية«. �لتي قد ت�صاحب �ل�صَّامر: »ر�يحني �نقول �ّريد�ه«، و«�ل�رصَّّ
ود(،  توؤّدى �لأغاين يف �ل�صَّامر ب�صورة جماعية بوجود )�لقا�صُ
ر  وي�صّمى �أي�صا: )�لَبّد�ع(، �أو  )�لَبّديع(، �أو )�لقّو�ل(، �أو )�حلّد�(، �أو )معمِّ
�متاز  وقد  �آخر،  �إىل  بيت  من  لالنتقال  �ل�صّف  يوّجه  �لذي  �ل�صَّامر(، 
لفريقه  وقيادته  �حلفل)11(،  يف  �لأ�صا�صي  �ملحوري  بدوره  �لبّد�ع 
�لو��صع،  حفظه  منها:  عديدة،  ب�صفات  �ّت�صف  كما  لهم،  وم�صاركته 
�لرّد على �خل�صم، و�خللّو من �لعيوب؛ حّتى ل ي�صبح هدفًا  و�رصعة 
�صهاًل للخ�صم، ذو هند�م جميل و�أنيق، وح�صور م�رصحي لفت، فرن�ه 
يتمايل بج�صده طربًا و�رصور�ً ذ�ت �ليمني وذ�ت �ل�صمال، وكذلك فاإّن 
�إبد�ع  �أن يتمّيز ب�رصعة �لبديهة �لتي قد تفر�ض عليه  ود  على �لقا�صُ
ميليه  ما  خالل  من  فوري،  ب�صكل  �لغنائية  �ل�صعرية  �لأبيات  بع�ض 
عليه �ملوقف �لدر�مي للحدث، كما متّيز مبكانتة �لجتماعية �لرفيعة 
�لأفخاذ،  �أو  �لع�صائر  لأحد  وجهًا  يكون  كاأن  �لأحيان،  �أغلب  يف 

و�لع�صائرية �صفة �جلنوب �لفل�صطيني.
)1948م(  �صنة  قبل  كانت  و�لتي  �خلطوبة،  فرتة  �نتهاء  بعد 
�إىل ثالث �صنو�ت تبعًا ملو�صم �حل�صاد،  �أحيانًا  تطول ومتتّد، لت�صل 
باأيام  قبله  وتبد�أ  )�لدُّْخِله(،  بيوم  و�مل�صّمى  �لعر�ض  يوم  يتحّدد 
ليايل �ل�صامر، و�لتي ت�صّمى غالبًا بـ)�لتَّْعِليِله(، �لتي كانت قبل �صنة 
�أّما  �أو ثالث ليال، ويعّلق �ملزّين )2012(،   )1948م( حتّدد ب�صبع 
�ل�صبعة فقد �أخذت من تقدي�ض �لآلهة �لكنعانية �ل�صبعة �لرئي�صة)12(، 
و�أّما �لثالثة فهذه عادة ماأخوذة من �لثالوث �لكنعاين �ملقّد�ض )�أيل، 
وجلّي  و��صح  ب�صكل  �ملّدة  هذه  �أي�صًا  نرى  كما  بعل(،  عليان  �أيلة، 
يف مّدة �ملاآمت، وقد حّدث �لباحث بع�ض �لرجال عن ��صتمر�ر ليايل 

�ل�ًصامر من �صبع ليال �إىل خم�ض ع�رصة ليلة)13(. 
يوم  �أول  يف  دومًا  تبد�أ  كانت  �لتي  �لعر�ض)14(  ليلة  بدء  مع 
15( من كّل �صهر عربي،   ،14 �لبي�ض، وهي ليايل )13،  من �لأيام 
وتناولهم  للحديث  وتبادلهم  �حل�صور  وجتّمع  �مل�صاء  حلول  وبعد 
لل�صاي، ي�صدح �صوت �أحدهم د�عيا ً�لرجال للوقوف ب�صّف �ل�صامر، 
ويقدِّم  م�صتٍو،  �صّف  �صكل  على  بال�صطفاف  �لرجال  يبد�أ  وحينها 
�لبّد�عان �لثنان �للذ�ن �صيقود�ن �ل�صامر من قبل �ل�صامرين، ول �صّك 
هنا �أّن �أبرز بّد�َعني �صيقّدمان ب�صكل عفوي لعلم �جلميع مبهارتهما 
يقدَّم  من  يف  �ختالف  وجود  من  يرْو  ومل  �لقيادة،  على  وقدرتهما 
للقيادة، ثّم يقف �لرجال بحيث يّتفق على ق�صمة �ل�صّف ب�صكل عفوي 
�إىل ق�صمني �ثنني دون �لرتكيز على �لت�صاوي يف �لعدد، حيث يرت�وح 
عدد �ل�صّف باأكمله ملا يقارب �لأربعني رجاًل و�صابًا، ولكّل ق�صم قائد 
يف �أغلب �لأحيان، وقد يكون لل�صّف باأكمله قائد و�حد. يقف �لقائد�ن 
بل  �لوقوف  على  يقت�رص�ن  ول  �ل�صّف،  كّل  �أمام  �ل�صاحة  مبنت�صف 
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يتحّركان ذهابًا و�إيابًا كّل بّد�ع �أمام فريقه، ثّم يبد�أ �ل�صامر معتمد�ً 
على �ل�صحجة، وتالحم �لأج�صاد كتفًا �إىل كتف، ول ي�صاحب �ل�صامر 
�أّي نوع من �لآلت �ملو�صيقية، على خالف �لأعر��ض يف �صمال وو�صط 

فل�صطني، حيث يربز فيها: �لريغول، و�ملزمار، و�لطبل، و�لدف.

البناء األدائي لغناء السَّامر

يف مناذج �ل�صَّامر قد يحتوي �ل�صّف على بّد�ع و�حد فقط، �أو 
بّد�عنْي �ثننْي، وللبّد�ع يف كال �حلالني دور منوط به، فرن�ه يتجّول 
�أو  �ل�صعر،  �أبيات  �لطرفني  ملّقنًا  وذهابًا،  جيئة  �ل�صَّامر  �صّف  �أمام 
�ل�صّف  �لبّد�ع عن  يبتعد  �لبّد�عني، ول  فريقه يف حال وجود  ملّقنًا 

�صوى م�صافة تقّل عن مرتْين �ثننْي.
�رصيعة  قوية  وبنربة  �لقول  �لبّد�ع  يبتد�أ  �ل�صّف  جهوزية  بعد 
�صطر �لبيت �لأول، ر��صمًا ب�صّبابته �ليمنى من �ليمني �إىل �لي�صار خّطًا 
�ل�صعر،  من  �جلديد  للمقطع  �إ�صارة  �آخره  �إىل  �ل�صّف  �أّول  من  بالهو�ء 
�أو تغّن، وهي  �أو مطمطة،  �أّما نربة �ل�صوت هذه فتتّم دون �أي حلن، 
�لبيت ب�صكل و��صح ل لب�ض  �ل�صامرين ب�صطر  �إعالم  بذلك تلعب دور 
�حلما�صة  وزيادة  لل�صامرين،  �ل�صعر  تلقني  هي  �لبّد�ع  فوظيفة  فيه، 

و�مل�صّي باأبيات �ل�صعر.
من خالل تتّبع �ل�صَّامر من �أّوله �إىل منتهاه)15(، فاإّننا نالحظ 
�جل�صد؛  ومْيالن  �لقدمنْي،  وحركات  �ل�صَّحجات،  عدد  يف  �ل�صطر�ب 
�خل�صمنْي،  �لطرفنْي  كال  يف  وفريقه  للبّد�ع  �حلما�صة  ل�صّدة  تبعًا 
�ل�صّف  �أفر�د  يوؤّديها  �لتي  �ل�صَّحجات  تق�صيم  ن�صتطيع  فاإّننا  وبذلك 
ومن  �أق�صام،  ثالثة  �إىل  �لثانوية  ب�صفته  و�لبّد�ع  رئي�ض  ب�صكل 
ح طريقة �لأد�ء وفرت�ت �لفتور �أو �حلما�صة. توؤّدى هذه  خاللها تتو�صّ
ال�سحجات االآتية مت�سل�سلة من غر فا�سل بينها، وت�سّكل جمتمعة 

طريقة اأداء هذه ال�سَّحجة:
اأوالً: مرحلة عدم ال�سحجة)16(. تتز�من مرحلة عدم �ل�صَّحجة  ●

�أولهما:  �ثنتنْي:  بفرتتنْي  و��صحة  و�لفتور، وهي  �لهدوء  مع فرت�ت 
و�لرت��ّض،  بال�صطفاف،  �لرجال  يبد�أ  وفيها  �ل�صَّامر،  �فتتاحية  يف 
يلتزم  ثّم  �لعدد،  يكتمل  حتى  كتف  �إىل  كتفًا  و�لتالحم،  و�لنتظام، 
�إىل  �ليدين  وتر�صل  �لأغلب)17(،  على  �ل�صحجة  دون  بالغناء  �جلميع 
�لأ�صفل �أو تطبق �لكّفني مب�صوطة �لأ�صابع مع فركهما ببطء ��صتعد�د�ً 
لل�صحجة، وهذه هي �ل�صفة �لغالبة، ومع تر��ض �لأج�صاد و�لأكتاف 
يتمايل �ل�صّف باأكمله ك�صنابل �لقمح ميينًا و�صماًل، وي�صتمّر �لغناء. 
وثانيهما: يف ختام �ل�صامر، حيث كان من �ملعتاد ختام �َصَمر �لعر�ض 
بلون »ر�يحنِي نقول �ّريد�ه«، كما يف قرى غرب �خلليل و�رصق غّزة، 
�إىل لون »ر�يحنِي  �لنتقال  فاإّن  �ل�صامر  �لنتهاء من لون  وهنا بعد 
نقول �ّريد�ه« ل يتّم مبا�رصة، بل ل بّد من تهيئة �ل�صّف ذهنيًا ونف�صيًا 
�جلميع  يعود  لل�صامر  �صطر  �آخر  �نتهاء  ومع  �جلديد،  لّلون  لالنتقال 
لعدم �ل�ّصحجة، وتر�صل �ليد�ن �إىل �لأ�صفل �أو يطبَّق �لكّفان، ويتمايل 
�ل�صّف مكتمل  �لدقيقة -لأّن  تتجاوز  ل  وبعد فرتة ق�صرية  �ل�صّف، 
و�رصعتها،  بقّوتها  و�لتي متتاز  �جلديد،  �للون  �صحجة  تبد�أ  م�صبقًا- 
ويف هذه �لأثناء يّت�صم �جلميع بحالة �صمت وترّقب لنطالق و�صماع 
�صوت �لبّد�ع بقوله: »ر�يحني نقول �ّريد�ه«، معلنًا بدء �للون �جلديد.

ويتحّفز  ● �حلما�صة،  تزد�د  فيها  ال�سحجتني.  مرحلة  ثانياً: 
�أولهما: تلي مرحلة عدم  �ثنان:  �ل�صَّحجة مو�صعان  �جلميع، ولهذه 
�ل�صَّحجة، وفيها ينتظم �جلميع بال�صَّحجة مّرتني، بو�قع �أربع جولت 

ل�صطر )�صدر �أو عجز( بيت �ل�صعر �لو�حد، كالآتي:
�صحجتني ثّم �إر�صال �ليدين لالأ�صفل، �أو �ليد �ليمنى فقط. �
�صحجتني ثّم �إر�صال �ليدين لالأ�صفل، �أو �ليد �ليمنى فقط. �
�صحجتني ثّم �إر�صال �ليدين لالأ�صفل، �أو �ليد �ليمنى فقط. �
�صحجتني ثّم �إر�صال �ليدين لالأ�صفل، �أو �ليد �ليمنى فقط. �

وتالزم هذه �ل�صَّحجات �أبيات �لفتتاح على نحو:

���الِة النَِّبْي َف اأوَِّل ْفُتوَح الَباْب راْباْك�َسْب �سَ ُلوال النَِّبْي م���ا اْنَبَنى جاِمْع وال ِمْ
َواْك���َ� �َسالِم���ْي َعلى ِحجَّ���اْج ِبْيَت اهللي���ا َزاْيِري���ِن النَِّب���ْي َيلَّ���ه َعِلْي���ه َيَلّه
ْفِة اْحَجاُرو ي���ا �ِسِعْد ِم���ْن َراِح ْلِبيِت النَِّب���ْي وزاُروي���ا َزايرْيِن النَِّبْي اإْي����شْ َو�سِ
ِمْن ُخوْف َهْرِج الَعَتْب ِوال���دَِّرْب ِتْرِمَينايا ْحَب���اْب ُيوِمْن ْعِلْمن���ا ْفَراْحُكو ِجينا

ثانيهما: تالزم فرت�ت �لفتور و�ل�صرت�حة �أثناء �ل�صَّامر، حيث 
قبل  �لوقت  لبع�ض  و�إر�حته  فريقه  تهدئة  على  �لقائد  �لبّد�ع  ُيقدم 
عدم  هنا  وي�صرتط  جديدين،  وحتٍد  بحما�صة  �أخرى  مّرة  �لنطالق 
�لأول،  �لفريق  يتبع  �لآخر  �لفريق  فاإّن  وباملثل  �لغناء،  عن  �لتوّقف 
وتوؤّدى �ل�صَّحجات كال�صابق، لكّن هذه �ل�صحجات جميعًا ل تدوم يف 

�أي حال �أكرث من ثالث دقائق على �لأغلب.
اأّما كيفّية اأداء ال�سَّحجة يف هذه املرحلة، فاإّنها تتوي على 

الت�سفيق مرّتني فقط، وتوؤّدى بوجهنْي اثننْي:
�صحجتنْي �ثنتنْي و�إر�صال كال �ليدْين لالأ�صفل، ثّم �صحجتنْي . 1

بنف�ض �لكيفية.
مع . 2 لالأ�صفل  فقط  �ليمنى  �ليد  و�إر�صال  �ثنتنْي،  �صحجتنْي 

بقاء �ليد �لي�رصى مبو�صعها، ثّم �صحجتنْي بنف�ض �لكيفية.

ثالثاً: مرحلة ال�سَّحجات االأربعة. بعد �نح�صار فرتة �لهدوء  ●
عروق  يف  تدّب  �حلما�صة  تبد�أ  �ل�صابقتنْي،  �ملرحلتنْي  من  �ملت�صّكلة 
�إيقاع  فيزد�د  و�لفخر،  للن�رص  فريقه  بّد�ع  كّل  ويقود  �ل�صامرين، 
�لبّد�ع  �لتحّول حركات  �ل�صَّحجات، ويعّزز هذ�  �ل�صَّحجة بزيادة عدد 
لي�صعل هذ� �حلما�صة بالفريق  �لتي تلهب فريقه �ملتحّفز،  �حلما�صية 
�لآخر وبّد�عه، وهنا ينتقل �ل�صامرون من �صحجتنْي �إىل �أربعة، ويهيج 
ول  �أحيانًا،  �لي�رصى  �لقدم  وحتريك  و�لنحناء،  بالت�صفيق  �جلميع 
كلتا  تر�صل  بل  كال�صابق،  �ليمنى  �ليد  باإر�صال  �ل�صامرون  يكتفي 
�ليدين لالأ�صفل قبل �صّمهما �إىل �ل�صدر، ثّم تعود �ل�صَّحجة من جديد، 
لي�صتمّر �لوقع بذلك �إىل �أن تعود مرحلة �ل�صَّحجتني �ل�صابقة، وتوؤّدى 

ال�سَّحجات هنا بواقع جولتنْي اثنتنْي لكل �سطر بيت كاالآتي: 
 �أربع �صحجات ثّم �إر�صال �ليدين لالأ�صفل. �
 �أربع �صحجات ثّم �إر�صال �ليدين لالأ�صفل. �
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مع هذه �ل�صَّحجات �لأربعة قد يرفع �ملحرتفون �لقدم �لي�رصى 
�لقدمني هو  ثبات  �أّن  �إّل  �لت�صفيق،  �أحيانًا خالل  مثنّية  �أو  ممدودة 
�لأغلب، ويتز�من مع �لإر�صال �نحناءة قليلة لالأمام، ثّم يتلوها �صّم 
�ليدين على �ل�صدر، ومع �ل�صّم ميالن �جل�صم للخلف، �أّما �صفة �صّم 
�لكّف  ر�حة  تو�صع  �أولهما:  �صور،  بثالث  فتقع  �ل�صدر  على  �ليدين 
�ليمنى فوق مع�صم �لي�رصى، حتت �لثديني مبا ي�صبه مو�صعها �أثناء 
�ليمنى  �لكّف  ر�حة  ثانيهما: تو�صع  �أّما  �ل�صالة،  �لفاحتة يف  قر�ءة 
فوق �لكّف �لي�رصى، �أ�صفل �لنحر، وثالثهما: جتمع �ليدين بالقرب من 

بع�صهما �لبع�ض على �ل�صدر، مقبو�صة �لأ�صابع.

عناصر أداء غناء السَّامر 

بعد تتّبعنا حلركة ال�سامرين، فاإّننا ن�ستطيع اأن منّيز وبو�سوح 
دورْين اثننْي ي�سّكالن معاً حلقة ال�سامر: 

)�حَلّد�(،  ♦ �أو  )�لقّو�ل(،  �أو  )�لَبّد�ع(،  �أو  ود(،  )�لقا�صُ اأولهما: 
ر �ل�صاِمر(، وكّلها ت�صميات �صعبية خمتلفة للقائد يف �صاحة  �أو )معمِّ
فريقه  مع  �ل�ّصامر  يقود  وبد�هة،  ودر�ية  حفظًا  �لأكرث  وهو  �ل�صَّامر، 
�ملو�يل له، �إذ� كان �ل�ّصامر ذو �صّقنْي �ثننْي، �أو يقوده باأكمله �إْن كان 
ذو �صّق و�حد فقط، نر�ه ملهمًا حلركات �ل�ّصامر جميعها، يزهو جيئة 
يف  و�لن�صوة  �حلما�صة  قلوبهم  يف  د�ّبًا  فريقه،  �صّف  �أمام  وذهابًا 

�لأد�ء. 
يدة( وهم من يقفون ب�صّف �ل�ّصامر من كال  ♦ ثانيهما: )�لرَّدِّ

�لرجال  �أّولهما:  �لّرّديدة،  من  �ثنتان  فئتان  هنا  وتظهر  �لفريقني، 
فيها  ومار�صو�  �لأعر��ض،  من  �لكثري  �صهدو�  �لذين  �ل�صّن  يف  �لكبار 
معظمها،  �أو  �لأبيات  كّل  يحفظون  فرت�هم  عديدة،  ملّر�ت  �لغناء 
�ل�صعري  �لن�ّض  من  �لبقّية  فاإّن  �لكلمات  �أّول  هوؤلء  �صماع  ومبجّرد 
�صيغّنى من قبلهم بي�رص و�صهولة، ونر�هم ميتازون �أي�صًا عن �ل�صنف 
�لثاين من �لرّديدة باأّنهم يوؤّدون �لإيقاع �لغنائي مبهارة عالية، دون 
ك�رص يف �مليز�ن �ملو�صيقي مهما كانت �لكلمات، وبتنا�صق كبري مع 
ما  مع  �ل�صَّامر  رق�صة  ويوؤّدون  �ل�صّف،  يف  �لو�قفة  �ملجموعة  بقية 
ي�صاحبها من ت�صفيق وحركات بكّل مهارة وجمال، ثانيهما: �جليل 
بب�صع  �صارك  رمّبا  �أو  �لأعر��ض،  �مل�صاركة يف  يعهد  �لذي مل  �ل�صاّب 
�لي�صار،  ناحية  من  �ل�صامر  �صّف  �آخر  يف  هوؤلء  يقف  وعادة  منها، 

وهم �أقّل در�ية وحفظًا، و�أقّل مهارة يف �أد�ء �حلركات و�لرق�ض من 
�ل�صنف �لثاين.

�أّما )�حلا�صي( وهو دور لفتاة تخرج وترق�ض �أمام �ل�صامرين، 
فقد �أخذ ينح�رص �صيئًا ف�صيئًا، و�أ�صبح ظهور �حلا�صي يف �ل�ّصامر �أمر�ً 
بظهور  ي�صمح  يعد  ع�صرية مل  �أكرث من  �ختالط  �أّن  ذلك  ومرّد  نادر�ً، 
�ض  �لرجال، فقد كانت ترق�ض يف �صامر خم�صّ �أمام  �ملر�أة �حلا�صي 
مج4،   ،1990 �لفل�صطينية،  )�ملو�صوعة  فح�صب  ع�صريتها  بفرح 
718(، فكيف هذ� يف �ل�صتات �لفل�صطيني بعد )1948 - 1967م(، 
�لو�قعة  �لقرى  �أّما  �لبدو،  �لفتاة �حلا�صي يف �صامر  و�لكالم هنا عن 
�أق�صية: �خلليل، وغزة، و�لقد�ض، ور�م �هلل، و�لرملة، ويافا، وهي  يف 
�لقرى �لريفية، فلم يعهد فيها لدور �حلا�صي للمر�أة، بل كان يقوم به 
يف بع�ض �ملناطق رجل �أحيانًا)18(، بعد تنّكره بعباءة �صود�ء تغّطيه، 
لريق�ض �أمام �ل�صامرين مقّلد�ً �حلا�صي �لفتاة، ومل ي�صل �لباحث خرب�ً 

يوؤّكد وجود �لفتاة �حلا�صي باإحدى هذه �لقرى.
ما  غالبًا  فاإّنها  �ل�صَّامر  �أ�صعار  جولت  و�صف  معر�ض  يف 
تبد�أ بال�صالة على �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ومدحه، ثّم �لرتحيب 
بال�صيوف و�أهل �لعري�ض و�لعرو�ض و�حل�صور، ثّم ترديد �أبيات حول 
ل من عاد�ت يفتخر بها، بعدها تبد�أ جولت  �لكرم و�جلود، وما تاأ�صّ
�لكّر و�لفّر بني �لبّد�َعني، فيبد�أ كّل بّد�ع مبدح �لنف�ض، ثّم ينتقل �إىل 
و�حِلّدية،  �لطريقة  بنف�ض  عليه  �لآخر  �لطرف  لريّد  �خل�صم،  هجاء 
وهكذ� ي�صتمّر �ل�صَّجال �إىل �أن ي�صل �إىل �لذروة، لتعود �ملياه يف �آخر 
�ل�ّصامر  حفلة  �لبّد�عني  �أحد  يختتم  ثّم  جديد،  من  ل�صفائها  �ل�صامر 
باأ�صعار متّني �خلري و�لربكة بقدوم �لعرو�ض، و�صكر وتهنئة للم�صيف 

على حفاوته، ولل�صيوف على ح�صورهم وم�صاركتهم يف �لعر�ض. 

مضمون غناء السَّامر 

�ل�صعبية،  �ل�صامر  �أ�صعار  �ّت�صعت  �لف�صيح  �لعربي  �ل�صعر  كما 
�حلديث،  �إىل  �جلاهلي  �لع�رص  من  �ل�صعر  م�صامني  �صملت  حتى 
كما  �لديني،  و�ملعتقد  و�لذّم،  و�ملدح،  �لغزل،  مو�صوعات:  فتناولت 
�أّنها  �إل  ة،  و�خلا�صّ �لعاّمة  �ملو�قف  ودّونت  �لأجد�د،  حكمة  �صّجلت 
خلت من �لأ�صطورة)19( و�خلر�فة، واإليك اأهّم م�سامني اأ�سعار ال�ّسامر، 

ملحقاً بها مناذج �سعرية.

الغزل: 

���ْك َطِوْيِله وُطْوْلِك���ْي َناِيْف ِمِثْل ُعوِد اخِليَزَراِن���ه)20( ُطوْلِك�ْي ناِيْفِباْلِع���نْيْ ِوانِّ
ْيُتو ْف َو�ْسْط ِب�ْسَت���اْن اَل اْطَعْمُتو َوال ا�ْسِقْيُتوال َيْكَحِل الِع���نْيْ �َسَع��َرْك ِوْي�����ْن َربِّ

املدح والثناء: 

َفرِّْح �َشَاي���ا وِمْقَعِد الَبا�َساْت)21( ْي وَهاْتِبْيِت مِلْ ِفيِه اخَل���َدْم واْقِفه يا َعِب���ْد َودِّ
�ْف َلْلَغَن���ْم َذبَّاْح مَّ���ْد" ْمَوقِّ ���ه وَما َلِقيَنا �ْسالْحي���ا َبيِّ "ْمَ ِميِّه َواِرْبِعنْي ُخْو�سَ

الذم واهلجاء: 

َبطَّ����اْل َناْبلُ���ْو   ْ ِويِلّ َبطَّ���اْل  ي���ْف  ِو�ْش َعلََّم���ْك َع امَلَراِجْل ي���ا َرِديِّ اخَلاْلال�سِّ
نْيْ ْي���ْك ِباخِل���ْر َيلِّ���ْي ُمْوْنَت���ْك ُقطِّ ���ْي ِوِمدَّاِيْن َقِمي�َس���ْك ِدْيْنَم�سِّ الِب����شْ ْفَرْنِ
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املعتقد الديين:

�فتتاحية  �أ�صعار  يف  و��صحًا  �لإ�صالمي  �لديني  �ملعتقد  كان 
�صلى  حممد  �لنبي  على  �ل�صالة  على  باحلّث  جلّيًا  فظهرت  �ل�صَّامر، 
بقوله  عماًل  �مل�صلمني  على  مفرو�صة  عبادة  كونها  و�صلم،  عليه  �هلل 

اآَمُنوا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ َيا  الَنِّبِيّ  َعَلى  ُي�َسلُّوَن  َوَماَلِئَكَتُه  اهلَلَّ  تعاىل: {اإَِنّ 
لُّوا َعَلْيِه َو�َسِلُّموا َت�ْسِليماً})22(، وهي �أي�صًا ت�رصيف للنبي حممد  �سَ
�صلى �هلل عليه و�صلم، و�أي�صًا كان لزيارة قرب �لنبي مكانة عظيمة يف 
�إل رمز�ً لفري�صتي  �أ�صعار �ل�صَّامر  �لنفو�ض، وما زيارة قرب �لنبي يف 

�حلّج و�لعمرة، ومن اأ�سعار افتتاحية ال�سامر:

لُّوا ْبَنا َع النَِّب���ْي َف اَوَِّل ْفُتوَح الَباْب َراْب�سَ ُلوَما النَِّبْي ما اْنَت�َسْب َجاِمْع وال ِمْ
ْفِة اْحَجاُرْو يا �ِسِع���ْد ِم����ْن راْح ْلِبيِت النَِّب���ْي ْوزاُري���ا َزاْيِريْن النَِّبْي ِو����شْ َو�سِ
النَِّب���ْي ْبِذْك���ِر  ْبِنْطَل���ِع  َكالِم���ْي  َعِلي)23(اأوَّْل  ْة  وْبِج���ْرِ مَّ���ْد  ْمَ ِوْب�ِسفاْع���ِة 

�ملعتقد  هذ�  �أّن   )68  ،2010( نفل  �لباحثة  توؤّكد  كما 
�لقرى  بع�ض  يف  �ل�صَّامر  �فتتاحية  يف  �أي�صًا  و��صحًا  كان  �لديني 
�لعذر�ء  مرمي  و�أّمه  عي�صى  �هلل  نبي  ومدحو�  فمّجدو�  �مل�صيحية)24(، 
هذ�  من  �فتتاحية  �لباحث  يدي  بني  يقع  مل  �أّنه  �إل  �ل�صالم،  عليهما 

من  �لرغم  على  فل�صطني،  وجنوب  و�صط  يف  �مل�صيحية  للقرى  �لنوع 
وجود كّم ل باأ�ض به من ن�صو�ض قرى م�صيحية كن�صو�ض قريتي: 

�لطّيبة وبيت �صاحور.

احلسرة والندامة ولوم النفس:

ِرْق ِرِم�ْسِك���ْي ِبالنَّ�اْر ْكَث���اْرَواهلل َي��ا ِع���نْيْ حَلْ ِوالطَِّيب���نِي  ال���رَِّدْي  َيلِّْي َهِويِتْي 
ي��ا م��ا َبِكيِتْي َعل���ى الطَّيِّْب واَل ُنْلِتيهي�ا ِع���نْي ي���ا َراْيَق���ه ِوالدِِّم���ْع َودَّْرِتيه

احلكمة: 

اأْوَع���ى ْتراِف���ْق َثالِثة يا َكِحي���ِل الِعنْيِع���زِّ الرََّف���ْق َواَح���ْد وِبالَكِث���ْرِ اْثِن���نْي
���ْت َفَناِجيُنو ْ اْنَت�َس���ْب َرنِّ َرْج���ٍل َب���ال ِعْزِوُت���و َبْطِل���ْت َمَراِجْيلُ���وِوالَبْك���َرِج ايِلّ

الفخر واملبارزة:

ِع امِلْيداْن)25( امِلي�َزاْنِواْن كان ِبَدّْك ْت���اِرْب َو�سِّ َطْلِع���ِة  ِبيِن���ْي وِبيَنْك  ِميع��اْد 
ِو�ْش َعلََّمْك َع امَلَراِج���ْل ِوامَل�ِسْي ِباللِّيْلِو�ْش َعلََّم���ْك َع امَلَراِجْل ي���ا َرِديِّ احِلْيْل
َكَرا�ِسْيها ِوْحن���ا  الَبَل���ْد  ْكب���اِر  ِوْحن���ا ْرم������اِح الَقَن���ا اْتَعكَّ���َزْت ِفيهاِوْحن���ا 
واِْن َعْجَع���ِج احَلِرْب ِبالَب���اُروْد ِنْحِميهاِوْبالْدن���ا امِل�ِشِْقه ِوْحن���ا ال�سَّباْب ِفيها

خصائص غناء السَّامر

ميتاز �ل�صَّامر عن غريه من �ألو�ن �لفولكلور بخ�صائ�ض عديدة 
ن�صتطيع �أن جنملها ونختزلها بق�صمنْي �ثننْي، من حيث كلمات �أ�صعار 
من  ي�صاحبها  وما  �لأ�صعار  هذه  �أد�ء  وطريقة  )�لأغنية(،  �ل�صَّامر 

طقو�ض.
اأوالً: خ�سائ�ش االأغنية ♦
�أ�صعار  � على  �خلا�صية  هذه  تغلب  ال�سعرية:  الفولكلورية 

�لنبي حممد  بال�صالة على  تبد�أ  �لتي  �لفتتاحيات  �ل�صَّامر، كما يف 

كما  وغريها،  و�جلود  و�لكرم،  و�لرتحاب،  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى 
فهو  �حلو�دث  �صعر  من  يقع  ما  �أّما  و�حلّب،  و�حلكمة،  �ل�صجاعة،  يف 
طارئ على غري �لعادة، ول يلقى �نت�صار�ً و��صعًا، بل قد يقت�رص على 
�ملنا�صبة �لتي قيل فيها، �أو على �أهل �لقرية �لتي نظمت بها �أ�صعاره.

رتابة اللحن االإيقاع:. جند �أّن �إيقاع �أد�ء �لأبيات �ل�صعرية  �
ذو طابع و�حد منذ �لبدء �إىل �خلتام، ويوؤّدى بفرت�ت زمنية مت�صاوية، 

ومبقام مو�صيقي ل يتغرّي، يغّنى هذ� �للون وفقًا لالآتي: 
المقام الموسيقي: بياتي – ال، والضرب اإليقاعي: لف.
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اِلْيْق ِمْن �ُس���ْوِح الَع�َسا ِبَخاْف �َساِيْق َعِلْيُكوا النَِّب���ْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف  اأَْك���َ�ْ َمَ
مّدونة موسيقية: السامر)26(

جاءت  �أين  من  حّقًا  يعرفون  ل  �لعربي  �لأدب  موؤّرخي  �إّن 
�أ�صولها، فقد عرفها  �أين نبعت  �أو من  �ل�صعر �لعربي �لف�صيح،  بحور 
�خلليل  قام  تفعيالتها، حتى  بنوع  يعرفوها  بال�صليقة، ومل  �ل�صعر�ء 
و�أعطاها  �ملختلفة،  �ل�صعر  بحور  بدر��صة  �لفر�هيدي)27(  �أحمد  بن 
ل�صعر  كان  �لتفاعيل.  من  لعدد  وفقًا  و�صّنفها  �حلالية،  �أ�صماءها 
�ل�صَّامر كغريه من �لأ�صعار ن�صيبه من �لتفاعيل، ول بّد من تو�صيح 
بع�ض �ملالب�صات �لتي قد ت�صادف �لقارئ �أو �ملهتّم بهذ� �للون، فقد 
و�لف�صيح،  �لعامي  بني  �خللط  م�صاألة  )1979م(  �لربغوثي  �أو�صح 
قبيل  فالعرب  �لو�حد،  �لن�ّض  يف  �ل�صعرية  �لتفعيلة  يف  و�لختالف 
��صتمرو�  قد  يكونو�  و�أن  بّد  ل  �لعامية  �ل�صعبية  �لأغنية  بغناء  �لبدء 
لوقت ما يف غناء �لق�صائد �لف�صيحة ب�صورة خمتّلة �لتفعيلة �ل�صعرية 
كق�صائد:  ر�ئجًا،  �لق�صائد  من  �للون  هذ�  كان  وقد  كثري�ً،  �أو  قلياًل 

�لوقت  م�صّي  ومع  وغريها،  �لهاليل  زيد  و�أبي  وعنرتة،  �صامل،  �لزير 
�ملوروثة  �لأحلان  على  مبنية  عامية  �صعبية  �أغايَن  يوؤّلفون  �صارو� 
عن �لف�صحى، فجاءت بال�رصورة مبنية على بحور �ل�صعر �لف�صيح، 
وقد ورثت بهذه �لطريقة ب�صورة غري مبا�رصة ودون وعي من جانب 
موؤّلفيها. وبالعودة لتو�صيح �ملالب�صات �لتي قد ت�صاحب �لتناق�ض 
بتفعيلة �لبحور لنف�ض �لن�صو�ض، فقد عّلل �لربغوثي ذلك باأّن �مليل 
�لعام لدى �ملغّنيني �ل�صعبيني هو �أن ميّدو� �أ�صو�تهم بالغناء، وهذ� ما 
يوؤّثر على �ملقاطع �لق�صرية يف �لأغنية، ويحّولها �إىل مقاطع طويلة، 
و�ل�صّمة  لالألف،  معادلة  و�لفتحة  للياء،  معادلة  �لك�رصة  لت�صبح 

معادلة للو�و، و�إليك تو�صيح ذلك باملثال �لآتي:
)اأَوَّل َكالِمي َب�َسلِّي َع النَّبي الَهادي(، �إذ� قّطعنا هذ� �ل�صطر كما 

يقر�أ خارج �لأد�ء �لغنائي فاإّنه يظهر كالآتي:

َهادييل َع النَّبي ال ِمي َب�َسْل اأَوَّل َكال 

� �� � ب � � ب �� � ب � 

فاِعْلُم�ْسَتفِعلُْن َفاِعلُْن ُم�ْسَتفِعلُْن 

لكننا نرى تغرّي�ً يطر�أ على هذ� �ل�صطر عندما يبد�أ �ملغّنون �صامرهم، فهم يغّنون �ل�صَّامر بلحن م�صرتخ ممدود، وبذلك �سي�سبح على هذه 
ال�سورة:

ْل اأَوَّل كااَل  َهادييل َعا النَّابي ال ِمي َبا�سَ

 � � � �� � � � � � �� �

فاِعْلُم�ْسَتفِعيلُْن َفاِعيلُْن ُم�ْسَتفِعيلُْن 

�ل�صَّامر فاإّنه يعزوها كما تلفظ  �لب�صيط )م�صتفعلن فاعلن م�صتفعلن فاعل( لأ�صعار  208( �لبحر  لذلك عندما يعزو �رصحان )1968، 
خارج �لن�ض �لأد�ئي:

كال  النَّب���ي ِمي َب�َسْلي اأَوَّل  الَهاديَع 

 � ب   �  �� ب   � � ب   �  ��  �

تطلعن  ال�س���ال ال  واله���وا ع  بيمل  غر

 � ب   �  � � ب   � � ب   �  ��  �

تطلعن ال�س���الال  جترح���نع  قلب���يمل 

 � ب   �  � � ب   � � ب   �  ��  �
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عليها  ي�صري  �لتي  �لقاعدة  باأّن  نذّكر  �أن  بنا  يجدر  و�أخري�ً 
�أن يف�صلو� كلمات �لأغنية لتطابق �لإيقاع  �ملغّنون �ل�صعبيون، هي 
�ملوروث، ولذلك فاإنهم يطّولون لفظهم �أو يق�رّصونه �أو يخت�رصونه، 
وذلك جلعل �لكلمة �لتي تغّنى من�صجمة مع �لإيقاع- وهم ل يعرفون 
�أّن بحر �أغنية �ل�صَّامر هو �لبحر �لب�صيط-، لكّنهم عندما يغّنون �ل�صَّامر 
لن يتمّكنو� من �حلفاظ على �لتفعيلة للبحر �لب�صيط، بل �صين�صجمون 
مع �للحن و�لإيقاع �ملوروث عنوة عنهم، لذلك فاإّن �ملغّني �ل�صعبي 
�صيكّيف �لن�ّض جلعله من�صجمًا مع �إيقاع �لأغنية، بغ�ض �لنظر عن طول 
�أّنهم ��صتعملو� ��صم )ُبو علي( �ملكّون  �أو ق�رصها، فرنى مثاًل  �لكلمة 
من ثالثة مقاطع )- ب-( يف �لن�ّض �ل�صعبي، ولأّن �لد�رج بالأغاين 
�لفولكلورية هو تبديل �ل�صم )�لن�ض( دون تغيري �للحن ليتو�فق مع 
�حلدث، فاإّن �ملغّني يقوم باخت�صار �ل�صم �لطويل �إىل ثالثة مقاطع 
�بر�هيم: ُبرب�ِهم( لي�صبح  )�أُبو  �ل�صابق، كالآتي:  �لوزن  ليغّنى بنف�ض 
ثالثة مقاطع )---(، و�أي�صًا )يا �إ�صماعيل: ي�ْصماِعل(، وبذلك ين�صجم 
�ملغّني  يقوم  �أو    ،)1979 )�لربغوثي،  و�لإيقاع  �للحن  مع  �لن�ّض 
مقاطع،  ثالثة  �أي�صًا  لي�صبح  زْن(،  يا  يا  يزن:  )يا  يف  كما  باإطالته 

ويكرث هذ� يف �أ�صعار »�لريد�ه«.
تغّر مارج احلروف. مع بدء �ل�ّصامر تنطق بع�ض �حلروف  �

بطريقة غريبة غري ماألوفة للهجة �لعامية يف مناطق �نت�صار �ل�ّصامر، 
فنجد تغرّي�ً يف طريقة نطق �حلروف �ملمدودة، وما ي�صاحبها �أي�صًا 
من �إ�صد�ر �أ�صو�ت غري ماألوفة، فرنى مثاًل تغرّي حرف �لألف �ملمدودة 
�إىل و�و)28(، ونر�هم �أي�صا يفّخمون حرف �لألف من غري قاعدة حتكم 
ح �لباحث حمام ذلك  ذلك �صوى �ملحاكاة و�لتكر�ر �لفولكلوري. يو�صّ
�بتد�ئهم  �أ�صو�تهم حال  �أن نرى �ملغّنيني يغرّيون طبيعة  “يده�صنا 
بالغناء، وتتحّول لهجتهم �إىل لهجة �أخرى غري معهودة يف كالمهم 
�لعادي ب�صيء من �متالء �لفّم بالكلمة، كما تتغرّي �لأبيات �إىل لهجة 
غري مفهومة، وكاأّنهم ينتقلون �إىل عامل �آخر �صحيق، �إىل عامل �ل�ّصامر 
و�لتهليل �لغابر، حيث كانت �لكلمة تّتحد مع �لفكرة �لدينية �ملتمّثلة 
�لتعّبد لالإله،  �إىل حالة  �لديني، ويتحّركون برق�ض ينقلهم  بالتهليل 
�ملت�صّوف  �صخ�صية  تتال�صى  كما  حولهم،  وما  �أنف�صهم  فين�صون 
�لر�ق�ض يف �لذ�ت �لإلهية، وتظهر بد�ئية �لرق�ض �لتي فيها دعوة �إىل 
�خل�صب و�ل�صعة و�لب�صط، كما يدّل على ذلك معنى كلمة “دّحية” يف 

قو�مي�ض �للغة �لعربية” )غو�منة، 2008، 15(.
االقتبا�ش من اللهجة البدوية. عا�ض �لقروّيون �لفل�صطينيون  �

جنبًا �إىل جنب مع �لبدو، �إذ �إّن م�صارب �لبدو و�لقرى �ملتحّولة عن 
م�صارب �لبدو مبثوثة يف كّل مكان من فل�صطني، لذلك ت�صارك هذ� 
�ملجتمع �لقروي �لزر�عي مع �لبدو بع�ض �لعاد�ت و�لتقاليد و�أ�صلوب 
�حلياة، فهناك �مل�صافات، وتد�ول �لأ�صعار، وحياة �لفر�غ بعد مو��صم 
�حل�صاد يف �ل�صتاء، و�لبعد عن �ل�صيا�صة، و�لنعز�ل عن حياة �ملدينة، 
و�لفرو�صية،  و�لرجولة،  و�ل�رصف،  و�لعّفة،  و�جلود،  بالكرم،  و�لتغّني 
وغريها، ولهذه �لأ�صباب جند بع�ض �لألفاظ �لبدوية �لتي ل ت�صتعمل 
يف �للهجة �لقروية يف �حلياة �ليومية، فهي موجودة فقط يف �أ�صعار 
�أثر�ً  �لقرى  بني  �ملتناقل  �لنبطي  �لبدوي  لل�صعر  �أّن  �صّك  ل  �ل�ّصامر. 
وترديدها  �لفالحني  من  �لعديدة  �لأ�صعار  هذه  فحفظ  بذلك،  فاعاًل 
من  �ل�ّصامر،  باأ�صعار  و��صحة  ب�صمة  ترك  و�لدو�وين  �حلقول  يف 
�ْم�ُصْوم،  َعّيا،  ُيْوِمن،  نحو:  على  �لكلمات،  هذه  بع�ض  �قتبا�ض  حيث 
َهْرج، ِزِمل، �صناف، َلنِّي، ِهِجن، ِمْتَعنِّي، ز�َدك...، وغريها من �لألفاظ 

�لبدوية �مل�صت�صاغة عند بع�ض �لقرويني يف �أ�صعارهم.

اجتزاء الن�سو�ش ال�سعرية و�صعف بنية �لق�صيدة. �ل�صَّامر  �
لي�ض ق�صيدة لها بد�ية ونهاية، ولي�ض منظومة �صعرية حتفظ �أبياتها 
مرّتبة، بل �أ�صعاره جمموعة ردود جمتز�أة ومقتب�صة من ع�رص�ت �لردود 
ببْيت  �أحدهما  يبد�أ  �ثننْي،  بّد�عنْي  عن  ت�صدر  �ل�صابقة،  و�ملنا�صبات 
�صعر، ويرّد عليه �لبّد�ع �لآخر مبا ينا�صبه دون �أي �لتز�م وبارجتال 
عفوي، لذلك فاإّنك �إن ��صتمعت لأ�صعار يف عر�ض ما، فاإنَّك لن ت�صتمع 
�أو  �أو منظومة، بل �صت�صتمع ملو�جهة بني �ثننْي يتفاخر�ن،  لق�صيدة 

يتغازلن، �أو يذّمان بع�صهما �لبع�ض على �صبيل �لنكتة و�ملز�ح.
ثانيهما: خ�سائ�ش االأداء ♦
�لتغّني  � �أثناء  �ل�ّصحجة  �ل�صَّامر  �أد�ء  يالزم  ال�سحجة. 

و�لت�صويق،  �حلما�صة  لإ�صفاء  �صابقًا-  ح  و�صّ كما  بالأ�صعار– 
من  ي�صاحبه  ما  مع  �لغناء،  يف  و�لإيقاع  �لّرتابة  على  وللمحافظة 
�لنحناء و�حلركة، و�لتنبيه على �ل�صطر�ب يف عدد �ل�ّصحجات، حيث 

تبد�أ من غري �صحجة ثم ب�صحجتنْي، وبعدها ت�صبح �أربع �صحجات.
اال�سطراب يف مرّات تكرار االأ�سعار. �إّن عدد �ملّر�ت �ملكّررة  �

�جلزء  يكّرر  فقد  ثابت،  غري  �لو�حد  �ل�صعر  بيت  يف  �لعجز  �أو  لل�صدر 
�لأول مّرتنْي �أو ثالثة �أو �أربعة قبل �لنتقال للجزء �لثاين، وقد يكتفي 
�لبّد�ع بتكر�ر �جلزء �لثاين ملّرة و�حدة فقط، �أو يكمل مّرتنْي �أو ثالثة 
�أو �أربعة قبل �لنتقال لبيت �صعر جديد، وهنا فاإّن �لبّد�ع وحده فقط 

من يحّدد مّر�ت �لتكر�ر.
احلما�سة. �إّن �حتو�ء �ل�ّصامر على بّد�عنْي �ثننْي متناف�صنْي  �

و�حلما�صة،  بالتحدي،  ميتاز  منتهاه  �إىل  �أّوله  من  �ل�صامر  �أد�ء  جعل 
وعدم �لرتابة �ل�صعرية، على خالف �لألو�ن �لأخرى من �حلفالت �لتي 
حتتوي على بّد�ع و�حد فقط، حيث يكون فيها �لبّد�ع ر�ويًا للحدث، 

ولي�ض �صانعًا له كما يف �ل�صامر.

مناذج للحوار واملبارزة
مناذج  غزة،  �رصق  �خلليل–  غرب  منطقة  من  �لباحث  �ختار 
للحو�ر بني طريف �ل�ّصامر لإي�صاح �لبدء و�خلتام، عّلها ت�صاعد على 
�لنماذج  هذه  ومن  جلّي،  ب�صكل  و�ملبارزة  �ملوقف  وت�صّور  �لفهم 
مناذج حّية من �أعر��ض مبنت�صف �ل�صبعينيات و�آخر �لقرن �لع�رصين. 
�إن �لتكر�ر �لذي جتده يف ن�صو�ض �لنماذج �لغنائية �لتالية هو تكر�ر 
فولكلوري حّي، ت�صمعه وتعي�صه يف �أثناء جولة �ل�صامر، لذلك ل ميكن 
�خت�صاره فهو مبثابة )كتالوج( حّي وناب�ض للحدث �لذي يجري بني 
�لفريقنْي، فمن غري �ملمكن فهم طريقة �لغناء و�لتبادل دون نقل ما 
يجري و�قعًا على �أل�صنة �ل�صامرين، ف�رصورة �لتكر�ر هنا هي �رصورة 
خللق وعي بكيفية �لأد�ء يف جولة �ل�ّصامر، وورودها يف هذ� �لبحث 
هو ت�صويب للم�صار �لذي �نتهج يف �لدر��صات �ل�صابقة، و�لذي جعل 
من �لن�صو�ض �ملجملة لل�ّصامر مناذج متّثله، وهذ� ما يوقع �لقارئ 

يف �صبابية ت�صّور وفهم �لن�صو�ض �ملغّناة �أثناء حفل �ل�صََّمر.
مناطق  �أغلب  يف  �ثننْي  بّد�عنْي  على  �ل�ّصامر  �صّف  يحتوي 
ملو�جهة  فريقه  بّد�ع  كّل  يقود  حيث  فل�صطني،  يف  �ل�صامر  �نت�صار 
�لبّد�ع و�لفريق �لآخر، يبد�أ �لبّد�ع �حلفل بال�صالة على �لنبي، �صلى 
�هلل عليه و�صلم، ثّم يرّحب بال�صيوف، ثّم يبد�أ �لتناظر بني �لطرفنْي 
�ملتناظرون،  ويهيج  ب�صّدة،  �ل�صوت  »يرتفع  وهنا  �ملتقابلنْي، 
يتبارزون  وكاأّنهم  بعنف  ي�صّفقون  وهم  �لأر�ض  �إىل  وينحنون 
ة«  �ملرت��صّ �ل�صفوف  وحروب  �لقبلّية  باملبارز�ت  يذّكر  م�صهد  يف 

)�ملو�صوعة �لفل�صطينية، ق2،ج4، 1990، 730(.
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االأول: ��ْيِب���دَّي اَِعْرَفْك َيلِّي ِبْتُق���وِل ِوْتَغنِّيالفريق  اإْنَت َقِليْل ِمِعْرِفه ِوالَّ َغ�ِسيْم َعنِّ

َيِلّي َقِعْدَتْك ِباحَلُموِله ِت�چ�ِشْ اخَلاِطْرِبدَّْي اَِعْرَف���ْك َيلِّْي ِف الَكالْم �َساِطْرالفريق الثاين:
ومع أّن هذه المناظرات قد تحتدم لتصل إلى تبادل الشتائم المقذعة أحياناً، فإّن المتناظرين يعودان أخيراً إلى الوئام، 

ويف مقابلة اأخرى من مقابالت التحدي:

االأول: ِع امِلْيداْن الفريق  اِرْب َو�سِّ ِميع��اْد ِبْيِنْي وِبيَنك َطلِعْة املي�زاْنِوان َكاْن ِبدَّْك ْتَ
ِو�ْش َعلََّمْك َع امَلرَاِجْل ِوامَل�ِسْي ِباللِّيْلِو�ْش َعَلَّمْك َع امَلَراِجْل يا َرِديِّ احِلْيْلالفريق الثاين:
االأول: ِوْحن���ا ْرَم���اِح الَقَنا اْتَعكََّزْت ِفْيهاِوْحَنا ْكَب���اِر الَبَلْد ِوْحَنا َكَرا�ِسْيهاالفريق 
واِْن َعْجَعِج احَلِرْب ِبالَباُرْوْد ِنْحِمَيهاِوْبالْدَنا امِل�ِشَْقه ِوْحنا ال�سَّباْب ِفيهاالفريق الثاين:

يف  جمهور�ً  ي�صّليان  �أّنهما  ويتذّكر�ن 
ق2،ج4،  �لفل�صطينية،  )�ملو�صوعة  عر�ض  منا�صبة 
�إليك  �لأحد�ث،  �صري  كيفية  ولبيان   .)1990

�لتو�صيح باأكرث من حادثة.
اأمنوذج رقم)1()29(

يا ِطْرْ َيلِّْي َعَلْى ِكْبِد ال�سََّما وِبْتُحْوْم�لفريق �لأول:
يا ِطْرْ َيلِّْي َعَلْى ِكْبِد ال�سََّما وِبْتُحْوْم�لفريق �لثاين:
يا ِطْرْ َيلِّْي َعَلْى ِكْبِد ال�سََّما وِبْتُحْوْم�لفريق �لأول:
يا ِطْرْ َيلِّْي َعَلْى ِكْبِد ال�سََّما وِبْتُحْوْم�لفريق �لثاين:
يا ِطْرْ َيلِّْي َعَلْى ِكْبِد ال�سََّما وِبْتُحْوْم�لفريق �لأول:
يا ِطْرْ َيلِّْي َعَلْى ِكْبِد ال�سََّما وِبْتُحْوْم�لفريق �لثاين:
ِليِح ْعلُوْم�لفريق �لأول: ما ِجِبْت يا ِطْرْ ِمْن ِعِنْد مِلْ
يا ِطْرْ َيلِّْي َعَلْى ِكْبِد ال�سََّما وِبْتُحْوْم�لفريق �لثاين:
ِليْح ْعلُوْم�لفريق �لأول: ما ِجِبْت يا طر ِمْن ِعِنْد مِلْ
ْ َجَناِحيَنْك�لفريق �لثاين: َواهلل يا ِط���ْر َلَك����شِّ
ْ َجَناِحيَنْك�لفريق �لأول: واهلل يا ِط���ْر َلَك����شِّ
ْ َجناِحيَنْك�لفريق �لثاين: واهلل يا ِط���ْر َلَك����شِّ
ْ َجَناِحيَنْك�لفريق �لأول: واهلل يا ِط���ْر َلَك����شِّ
َيلِّْي مَلَْحِت امْلَليْح ِف َطرْف ِعيَنْك�لفريق �لثاين:
ْ َجناِحينْك�لفريق �لأول: واهلل يا ِط���ْر َلَك����شِّ
َيِلّي مَلَْحِت امْلَليْح ِف َطَرْف ِعيَنْك�لفريق �لثاين:
ْ ْمَب���اَرْك م���ا ِعِمْلِتيلُو�لفريق �لأول: َيِّ ِلْزَغ���رِّ
ْ ْمب���اَرْك م���ا ِعِمْلتيلُو�لفريق �لثاين: َيِّ ِلْزَغ���رِّ
ْ ْمَب���اَرْك م���ا ِعِملِتيلُو�لفريق �لأول: َيِّ ِلْزَغ���رِّ
ْ ْمَب���اَرْك م���ا ِعِمْلِتيلُو�لفريق �لثاين: َيِّ ِلْزَغ���رِّ
ُجوَخه َجِديِده وِبِنْت ْكراْم ِجْبِتيلُو�لفريق �لأول:
ْيِنه�لفريق �لثاين: �ساِيْق َعلْيُكو النَِّبْي ال ِتِطْلُعو ال�سِّ
ْيِنه�لفريق �لأول: �ساِيْق َعلْيُكو النَِّبْي ال ِتِطْلُعو ال�سِّ
ْيِنه�لفريق �لثاين: �ساِيْق َعلْيُكو النَِّبْي ال ِتِطْلُعو ال�سِّ
ْيِنه�لفريق �لأول: �ساِيْق َعلْيُكو النَِّبْي ال ِتِطْلُعو ال�سِّ

ال ِتِطْلُعو االَّ الَبِهْي ِواْرِقيْبُتو الزِّْيِنه�لفريق �لثاين:
ْيِنه�لفريق �لأول: �ساِيْق َعلْيُكو النَِّبْي ال ِتِطْلُعو ال�سِّ
ال ِتِطْلُعو االَّ الَبِهْي ِواْرِقيْبُتو الزِّْيِنه�لفريق �لثاين:
�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لأول:
ِياَس�لفريق �لثاين: ِلَع ْق َّنلا وُكْي ِت ال ْيِب َّصلا وُرَهْن َّي ْفا

�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لأول:
�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لثاين:
�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لأول:
�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لثاين:
اأَْكَ� َماليْق ِمْن �ُسوِح الَع�سا ِبخاْف�لفريق �لأول:
�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لثاين:
�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لأول:
�َساِيْق َعِلْيُكو النَِّبْي ال ِتْنَهرُو ال�سَّيَّاْف�لفريق �لثاين:

�أبيات  خم�صة  لوجدناها  كاملة  �ل�صعر  �أبيات  عدد  تتّبعنا  لو 
فقط، ولكّن تكر�رها يطيل بعمرها �أثناء حفل �ل�صامر، مما يقّلل من 
كّمية �ل�صعر �ملتناقلة عرب �لزمن، ومّما يقّد�ض فولكلورية هذ� �للون 

�لغنائي.
اأمنوذج رقم )2()30(

ِب���دَّْي اِعْرَف���ْك َيلِّ���ْي ِبْتُق���وْل ِوْتَغنِّْي�لفريق �لأول:
ِب���دَّْي اِعْرَف���ْك َيلِّ���ْي ِبْتُق���وْل ِوْتَغنِّْي�لفريق �لثاين:
ِب���دَّْي اِعْرَف���ْك َيلِّ���ْي ِبْتُق���وْل ِوْتَغنِّْي�لفريق �لأول:
ِب���دَّْي اِعْرَف���ْك َيلِّ���ْي ِبْتُق���وْل ِوْتَغنِّْي�لفريق �لثاين:
��ْي�لفريق �لأول: ِواْن���ِت َقلْيْل ِمِعْرِف���ه ِواّل َغ�ِسيْم َعنِّ
ِب���دَّْي اِعْرَف���ْك َيلِّ���ْي ِبْتُق���وْل ِوْتَغنِّْي�لفريق �لثاين:
��ْي�لفريق �لأول: ِواْن���ِت َقلْيْل ِمِعْرِف���ه ِواّل َغ�ِسيْم َعنِّ
ِب���دَّْي اِعْرَفْك َيلِّ���ْي ِف ال���َكالْم �َساِطْر�لفريق �لثاين:
ِب���دَّْي اِعْرَفْك َيلِّ���ْي ِف ال���َكالْم �َساِطْر�لفريق �لأول:
ِب���دَّْي اِعْرَفْك َيلِّ���ْي ِف ال���َكالْم �َساِطْر�لفريق �لثاين:
ِب���دَّْي اِعْرَفْك َيلِّ���ْي ِف ال���َكالْم �َساِطْر�لفريق �لأول:
ِب اخَلاِطر�لفريق �لثاين: َيلِّْي َڤ�ْعِدَتْك ِف احَلُمولِه جُتِ
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ِب���دَّْي اِعْرَفْك َيلِّ���ْي ِف ال���َكالْم �َساِطْر�لفريق �لأول:
ِب اخَلاِطر�لفريق �لثاين: َيلِّْي َڤ�ْعِدَتْك ِف احَلُمولِه جُتِ
ْ َثالْثِة اْرَب���اْع َخْطِمْتها�لفريق �لأول: ِوالَبْك��َره َه ايلِّ
ْ َثالْثِة اْرَب���اْع َخْطِمْتها�لفريق �لثاين: ِوالَبْك��َره َه ايلِّ
ْ َثالْثِة اْرَب���اْع َخْطِمْتها�لفريق �لأول: ِوالَبْك��َره َه ايلِّ
ْ َثالْثِة اْرَب���اْع َخْطِمْتها�لفريق �لثاين: ِوالَبْك��َره َه ايلِّ
��ْن َغبْيَطْك عَل���ى م�ِڤَدْم �َسناِمْته���ا�لفريق �لأول: َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لثاين: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لأول: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لثاين: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لأول: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لثاين: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لأول: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
ْع ِمِن الُكِحْل َلو َطبُّو �َشاِر النَّاْر�لفريق �لثاين: َ َوا����شْ
و ْوَطاْر�لفريق �لأول: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لثاين: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لأول: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
و ْوَطاْر�لفريق �لثاين: ���ْن َغِبْيَطْك َعلى ُح���ٍر َخَبطُّ َمكِّ
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لأول: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لثاين: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لأول: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لثاين: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لأول: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لثاين: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
ما عاْد ِبينْي وِبيَنْك ِبيَت اَُبو حميدان�لفريق �لأول:
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لثاين: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
ما عاْد ِبينْي وِبيَنْك ِبيَت اَُبو حميدان�لفريق �لأول:
���ِع امِلْيداْن�لفريق �لثاين: ِواْن كاْن ِب���دَّْك َرفقن���ا َو�سِّ
ما عاْد ِبينْي وِبيَنْك ِبيَت اَُبو حميدان�لفريق �لأول:
اإْحَم�������ْر َحَجْر َداْرُك��ْو ِمن ُكُ�ْ َعْ�اتْي�لفريق �لثاين:
اإْحَم�������ْر َحَجْر َداْرُك��ْو ِمن ُكُ�ْ َعْ�اتْي�لفريق �لأول:
اإْحَم�������ْر َحَجْر َداْرُك��ْو ِمن ُكُ�ْ َعْ�اتْي�لفريق �لثاين:
اإْحَم�������ْر َحَجْر َداْرُك��ْو ِمن ُكُ�ْ َعْ�اتْي�لفريق �لأول:
ِم���ْن ُكُ�ْ َم��اِجْي واآُروْح َواْرَجْع ْبَح�ْشاِتْي�لفريق �لثاين:
م���ا ُڤِلْت َلْك يا َولد ِم���ن جاِرنا فاِرْڤ�لفريق �لأول:
م���ا ُڤِلْت َلْك يا َولد ِم���ن جاِرنا فاِرْڤ�لفريق �لثاين:
م���ا ُڤِلْت َلْك يا َولد ِم���ن جاِرنا فاِرْڤ�لفريق �لأول:
م���ا ُڤِلْت َلْك يا َولد ِم���ن جاِرنا فاِرْڤ�لفريق �لثاين:
ال ِيْن�چ�ِش َمرِكب�َْك ِوتروْح ِف الغاِرڤ�لفريق �لأول:
ِل اللُّوجاْت�لفريق �لثاين: واهلل ِم���ْن َجاْلكو)31(ما َبطِّ

ِل اللُّوجاْت�لفريق �لأول: واهلل ِم���ْن َجاْلكو)31(ما َبطِّ
ِل اللُّوجاْت�لفريق �لثاين: واهلل ِم���ْن َجاْلكو)31(ما َبطِّ
ِل اللُّوجاْت�لفريق �لأول: واهلل ِم���ْن َجاْلكو)31(ما َبطِّ
َل���ْو َڤ�بَّلُ���ويِنْ َع ال�ِڤْبِله وڤ�اُلو َماْت�لفريق �لثاين:
���ِل اللُّوجاْت�لفريق �لأول: واهلل ِم���ْن َجاْلكو ما َبطِّ
َل���ْو َڤ�بَّلُ���ويِنْ َع ال�ِڤْبِله وڤ�اُلو َماْت�لفريق �لثاين:
ِوْبخاْط���ِرْي داْر َواْبِنْيها ڤرْي���ِب اْلُك��ْو�لفريق �لأول:
ِوْبخاْط���ِرْي داْر َواْبِنْيها ڤرْي���ِب اْلُك��ْو�لفريق �لثاين:
ِوْبخاْط���ِرْي داْر َواْبِنْيها ڤرْي���ِب اْلُك��ْو�لفريق �لأول:
ِوْبخاْط���ِرْي داْر َواْبِنْيها ڤرْي���ِب اْلُك��ْو�لفريق �لثاين:
ِوْبخاْط���ِرْي داْر َواْبِنْيها ڤرْي���ِب اْلُك��ْو�لفريق �لأول:
َوا�ْسوْف ِبالعنْي َواْملي ُمْهِجتْي ِمنُك��و�لفريق �لثاين:
ِوْبخاْط���ِرْي داْر َواْبِنْيها ڤرْي���ِب اْلُك��ْو�لفريق �لأول:
َوا�ْسوْف ِبالعنْي َواْملي ُمْهِجتْي ِمنُك��و�لفريق �لثاين:
ِوبخاْطِر الَقِلْب ِف الِدّْنيا َثالْث حاجاْت�لفريق �لأول:
ِوبخاْطِر الَقِلْب ِف الِدّْنيا َثالْث حاجاْت�لفريق �لثاين:
ِوبخاْطِر الَقِلْب ِف الِدّْنيا َثالْث حاجاْت�لفريق �لأول:
ِوبخاْطِر الَقِلْب ِف الِدّْنيا َثالْث حاجاْت�لفريق �لثاين:
ْوَهِر امُلْغَرِبْي والِهِجْن والزِّين����اْت�لفريق �لأول: واجْلُّ
ي���ا داْر َيلِّ���ي ْتَلْمل���ْم �ِسْملن���ا ِفي���ِك�لفريق �لثاين:
ي���ا داْر َيلِّ���ي ْتَلْمل���ْم �ِسْملن���ا ِفي���ِك�لفريق �لأول:
ي���ا داْر َيلِّ���ي ْتَلْمل���ْم �ِسْملن���ا ِفي���ِك�لفريق �لثاين:
ي���ا داْر َيلِّ���ي ْتَلْمل���ْم �ِسْملن���ا ِفي���ِك�لفريق �لأول:
ي���ا داْر َيلِّ���ي ْتَلْمل���ْم �ِسْملن���ا ِفي���ِك�لفريق �لثاين:
ي���ا داْر َيلِّ���ي ْتَلْمل���ْم �ِسْملن���ا ِفي���ِك�لفريق �لأول:
نِّي���ْك�لفريق �لثاين: حَلَ ِحنَّ���ه  دار  ي���ا  ِع�ِس���ْت  ِوان 
ي���ا داْر َيلِّ���ي ْتَلْمل���ْم �ِسْملن���ا ِفي���ِك�لفريق �لأول:
نِّي���ْك�لفريق �لثاين: حَلَ ِحنَّ���ه  دار  ي���ا  ِع�ِس���ْت  ِوان 

نتائج البحث
من خالل هذه الدرا�سة الو�سفية، خل�ش الباحث اإىل جمموعة 

النتائج االآتية:
�ل�صامر قالب غنائي �صعبي قروي �أ�صيل، �نت�رص يف و�صط . 1

�لالجئني،  �ل�صتات حيث جتّمعات  �أبناء  مع  ُحمل  فل�صطني،  وجنوب 
كما يف �لأردن، وبقي حّيًا متد�وًل د�خل فل�صطني.

��صتّق ��صم »�ل�صَّامر« من �ل�صََّمر، و�لتي تدّل يف معاجم �للغة . 2
على �ل�صهر و�لتجال�ض لياًل، وعدم �لنوم باكر�ً.

)م�صتفعلن . 3 �لب�صيط  �لبحر  وزن  على  غالبًا  �ل�صَّامر  يقع 
فاعلن م�صتفعلن فاعل(.

يغّنى �ل�صَّامر مبقام: �لبيات- ل، و�ل�رصب �لإيقاعي: لف.. 4
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يتّم �لغناء يف �ل�صَّامر بطريقة �لغناء �لتباديل بني فريقنْي . 5
�ثننْي، يقود فيه كّل فريق قائد.

يتمّيز غناء �ل�صَّامر مبيز�ت فّنية، من حيث �للحن و�ل�صعرية.. 6
مّر�ت، . 7 عّدة  �ل�صعر  �صطر�ت  تكر�ر  على  �ل�صَّامر  �أد�ء  يعتمد 

�لو�حد  �ل�صعر  بيت  بعمر  يطيل  مّما  جديد،  �صعر  لبيت  �لنتقال  قبل 
�أثناء تاأديته يف �لغناء.

�صحجات �ل�صَّامر م�صطربة، ول توؤّدى باإيقاع ثابت، فهي . 8
تبد�أ من غري �صحجة، ثم تنتقل ل�صحجتنْي، ثم �إىل �أربع �صحجات.

يخلو لون �ل�صَّامر من �أّي لزمة �صعرية، كالتي جندها يف . 9
لويْن: »هال بك ياولد«، و«ر�يحني نقول �ّريد�ه«.

ويقت�رص . 10 �نتقال،  دون  ثباته  على  �ل�صَّامر  �صّف  يحافظ 
�ل�صامرون على �ل�صَّحجة، و�مليالن، و�حلركة بنف�ض �ملكان.

يقود�ن . 11 �لذْين  �لبّد�عنْي  على  ب�صّقيه  �ل�صَّامر  �صّف  يعتمد 
�حلفل من �أّوله ملنتهاه.

»ر�يحني . 12 بلون  �ملناطق  �ل�صَّامر يف بع�ض  تختتم حفالت 
نقول �ّريد�ه«، كما يف �لقرى �ملبثوثة يف غرب �خلليل-�رصق غّزة.

توصيات
�لفولكلور، . 1 �إحياء  يف  �ل�صَّامر  ون�صو�ض  �أحلان  توظيف 

�لغنائي، و�ل�صتفادة  �لرت�ث  باإحياء  �صمن فرق غنائية متخ�ص�صة 
من هذ� �للون يف �أعمال جديدة متزج بني �لأ�صالة و�حلد�ثة.

و�إيقاعاته، . 2 وم�صامينه،  باأ�صعاره،  �ل�صَّامر  قالب  توثيق 
ومنا�صباته.

�صة بهذ� �للون . 3 �لهتمام باإجر�ء در��صات م�صتقبلية متخ�صّ
�لغنائي، ب�صورة معّمقة تتناول خمتلف جو�نبه يف مناطق �نت�صاره 

يف فل�صطني.
ملحق الكلمات العاّمية ومعانيها باللغة العربية الف�سيحة

ماذ�ِو�ْشُتريدِبدَّك

هّياَيلَّهرديءَرِدّي

ماذ�اإِْي�ش�أفر�حكمفراْحُكو

كالمَهْرج�بعثَودِّي

َفرِّح ه�صاحب �لعر�ضمِلْ �صّكنيُخْو�سَ

موؤونتكُمْوْنتكت�صّدى لهناْبلُو

�لرديءالَرِّديَمدينِمّداين

�نتبهاأْوَعىذرفتيهوّدرتيه

ْيِنه دّلةَبْكَرج�لقبيحةال�سِّ

�جلر�بامِلْجَرِبهجاهلَغ�ِسيم

يا �أيها َيلّي�ل�صغريِلْزغر
�لذي

وحبيبكَغبيَطك �رصبتهَخَبطُّ

�آتيماِجي�أ�صابهَطبُّو

جتّمعتَلْمَلملكماْلُكو

 اهلوامش: 
عليه . 1 و�تفق  للغة،  �لعربي  �ملجمع  و�صعه  �ل�صعبية«،  »�ملاأثور�ت  م�صطلح 

�لعاملي  للم�صطلح  دقيقة  عربية  كرتجمة  �ملجال،  هذ�  يف  �صون  �ملتخ�صّ
�لتي  و�لتف�صري�ت  �لتعريفات  تعّددت  �أن  بعد  “فولكلور”،   )Folklore(
خرجت �أحيانا عن �ملعنى �أو �ملر�دف �ل�صحيح لهذه �لكلمة، كم�صطلح فّني 
)�ل�صفناوي،2001،  �لإن�صانية �ملعا�رصة  �لدر��صات  �أهّميته يف  له  وكعلم 
�أّولهما )folk( وتعنى  31(. يتاأّلف ��صطالح )Folklore( من مقطعني: 
�إىل �مل�صطلح  �لنا�ض و )lore( مبعنى معرفة، وهنالك من يرجعها  عاّمة 
�لأملاين )volkshunde( �أي: �أ�صاطري �صعبية، وقد وجد هذ� �مل�صطلح يف 
�لقامو�ض �لأملاين منذ عام )1806م( )�رصحان، �إحياء �لرت�ث �لفل�صطيني، 

.)18

تر�وحت ن�صبة �ل�صكان �لعرب يف �ملناطق �لريفية بن�صبة )%74( من �صكان . 2
�ل�صمالية  �ملناطق  1942م(، موزعني يف  فل�صطني، بني عامي )-1922 
�أن  فلك   .)413 مج1،  ق2،  �لفل�صطينية،  )�ملو�صوعة  و�جلنوبية  و�لو�صطى 

تتخيل مدى متثيل هذ� �للون �لفولكلوري �ل�صعبي �لقروي يف فل�صطني.

�مليد�ن: لفظ فار�صي �لأ�صل، مبعنى �لف�صاء )�جلو�ليقي، باب �مليم(.. 3

�صام . 4 �نحدرت من �صلب  �أنها  �لتي زعم  �ل�صعوب  �لت�صمية على  �أطلقت هذه 
بن نوح عليه �ل�صالة و�ل�صالم، و�لتي �أخذت تتو�ىل على بالد �ل�صام ب�صكل 
�لعربية،  �جلزيرة  �صبه  من  قادمة  ق.م(،   3000( عام  من  �بتد�ء  جماعي 
�لكنعانية،  �لآر�مية،  �لعمورية،  �لآ�صورية،  �لبابلبة،  �لأّكدية،  و�صملت: 
�لعربية،  �لإثيوبية،  �ل�صبئية،  �ملعينية،  �لعرب�نية،  �ملاآبية،  �لفينيقية، 

�لأمهرية.

1406م(، موؤرخ . 5 عبد �لرحمن بن حممد بن خلدون �حل�رصمي )-1332 
عربي، تون�صي �ملولد �أندل�صي �لأ�صل، عا�ض وجتّول يف �أقطار �صمال �أفريقيا 
و�لأندل�ض، كما توّجه �إىل م�رص، حيث �أكرمه �صلطانها �لظاهر برقوق. تويف 
عن عمر بلغ )76 عاما(، ودفن يف �لقاهرة تاركا تر�ثا ما ز�ل تاأثريه ممتّد� 

حتى �ليوم، كما يعّد �بن خلدون موؤ�ّص�ض علم �لجتماع �حلديث.

�صفّي �لدين �حِلّلي هو عبد �لعزيز بن �رص�يا بن علي بن �أبي �لقا�صم �ل�صنب�صي . 6
�لطائي )1349-1276م(، ولد ون�صاأ يف �حلّلة بني �لكوفة وبغد�د-وتويف 

ببغد�د.

�أورد منر �رصحان �أن �ل�صامر يبد�أ من جنوبي نابل�ض �إىل م�صارف �لنقب، لكن . 7
مل يجد �لباحث هذ� �للون �لفولكلوري يف �أي قرية يف جنوبي ق�صاء نابل�ض، 
بل �بتد�أ من قريتي �صنجل وجلجيليا بق�صاء ر�م �هلل �صمال �إىل �أن �نتهي �إىل 

م�صارف بئر �ل�صبع جنوبا.

هو عند �لبدو يحمل نف�ض �ل�صم »�ل�صامر«، و�أ�صهره يوؤّدى بالزمة »هال هال . 8
بيك يا هال-ل يا حليفي يا ولد”، لكّنه يوؤّدى ب�صبغة خمتلفة متاما، فهو 
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معظمها(  يف  لت�صبح  �لتفاعيل  �مُل�َصّعث  �ملتد�رك  �لبحر  وزن  على  ي�صاغ 
َفْعُلْن)، وقد �أ�صماه �لعرب قدميا بحر �خلبب �لذي يعني نوعا من �لَعْدو، وهم 
ُيغّنونه بطرق �َصّتى، معتمدين يف غنائه على لزمات غنائية حمّددة، ُتغنَّى 

ب�صكل جماعي )غو�منة، 2008، 2(.

تف�صري �جلاللني، ]�ملوؤمنون: 67[.. 9

��صطلح �لباحث هذ� �لتعريف.. 10

�ل�صفني . 11 من  �صّف  كّل  �أمام  “يقف  ه  ن�صّ ما   )62  ،1968( ذكر �رصحان 
بني  يتّم  فاحلو�ر  فح�صب؛  للمظهر  �صيء  هنا  و�حلّد�ء  ع�صا،  وبيده  حّد�ء 
�ل�صفني، وما دور �حلّد�ء �إل �ملن�صق” ؟! �نتهى كالمه. �أّما �حلّد�ء يف قريتي: 
برقو�صيا و�لفالوجة، وما حولهما يف ق�صائي: �خلليل وغزة، فاإنه ل مي�صك 
�أّما  �لأد�ء،  مع  و�لتمايل  �ل�صحجة  د�ئم  فهو  �إم�صاكها  ي�صتطيع  ولن  ع�صا 
عنهم  يذّب  من  وهو  �لأ�صعار،  لفريقه  �مللّقن  فهو  ورئي�صي  فاأ�صا�صي  دوره 
وعليه �ّتكال فريقه من �أول �ل�صمر ملنتهاه، وهو من يدّب بعروقهم �حلما�صة 

بحركاته �لر�صيقة و�ملتقنة.

�أو عناتا،  . 12 �إيالت، عنات  �أو  �أيلة  �أيل،  �لرئي�صة هي:  �ل�صبعة  �لكنعانية  �لآلهة 
بعل،  مت،  د�جون �أو دجن، �صامل �أو �صامل. �أما �لثانوية فهي: ر�صف، حورون، 

د�روم، فينيق، �صقر.

و�حلاج: . 13 يو�صف”،  “�أبو  ر�صو�ن  ن�صار  مطلق  حممد  �حلاج:  منهم  كان 
“�أبو نعيم” رحمه �هلل تعاىل، وكليهما من  حممود ح�صن ��صماعيل م�صلح 

قرية برقو�صيا- ق�صاء �خلليل.

اد . 14 للح�صّ ولكن  لل�صامر،  �لعظمى  و�ملنا�صبة  �لرئي�ض  �ملوعد  هو  �لعر�ض 
و�حلّر�ث وغريهما �لف�صحة �لكبرية �لتي يرّدد بها �أبيات �ل�صامر، وللمتعلم 
�أي�صا �ل�صهول و�حلقول �لو��صعة لي�صمع ويحفظ ويرّدد كل ما حفظ،  ليت�صّلى 

وي�صتمتع.

�إّن طريقة �أد�ء �ل�صحجة �لتالية متّثل لون �ل�صحجة يف منطقة غرب �خلليل- . 15
�رصق غزة، وقد جعله �لباحث �أمنوذجا ل�صحجة �ل�صامر، وبالتاأكيد فاإّن هذ� 
�ل�صامر  مناطق  �ملنطقة ل متّثل جميع  �ل�صحج يف هذه  �لأمنوذج وطريقة 
كالقرى  �نت�صاره  �صمال  مناطق  يف  �ل�صامر  �صحجة  فطريقة  فل�صطني،  يف 
�ملبثوثة يف �صمال ر�م �هلل )�صنجل، �ملزرعة �ل�رصقية، جلجيليا،...( خمتلفة 
ج�صري،  )برقو�صيا،  �جلنوب  يف  �نت�صاره  قرى  �صحجة  عن  ملحوظ  ب�صكل 

�لفالوجة، �صّميل،...(.

�أّما . 16 �ل�صيء بال�صيء �صحجا: حاّكه فق�رصه )�بن منظور، باب �جليم(،  �صحج 
مرتبطة  وهي  خا�ّض،  منط  على  بانتظام  �لت�صفيق  �ل�صَّْحَجة:  ��صطالحا، 
بالأفر�ح، و�ل�صحجة هي �جلانب �ليقاعي يف �لغناء )غو�منة، 2008(، وقد 
�أبقى �لباحث على لفظ )�صحج( بدل من )�صفق( لكونها �لد�ّلة على �ملفهوم 

يف �لثقافة �ل�صعبية مبناطق �نت�صار �ل�صامر، وهذ� ما يتنا�صب مع �لبحث.

قد يلجاأ �لبع�ض من �ملتحّم�صني جد� �إىل �أن ي�صحج مّرة و�حدة فقط بني كّل . 17
فينة و�أخرى، �إىل حني بدء �ملرحلة �لثانية.

جند ذلك يف قرية برقو�صيا- ق�صاء �خلليل.. 18

ومنها . 19 �صطر،  هي:  �لعربية  يف  مادتها  �أن  جند  �أ�صطورة،  كلمة  معنى  يف 
معنى:  يفيد  )�صطر(  �لثالثي  و�جلذر  �أفعولة،  وزن  على  �أ�صطورة،  �صيغت 

�لكتابة �ملوجودة على �لألو�ح �حلجرية �ملنت�رصة يف كل �لبالد �لتي دخلت 
اأَ�َساِطرُ  {َوَقاُلوا  �لكرمية  �لآية  معنى  ندرك  هنا  ومن  �حل�صارة.  �إليها 
يال}، فاإن �لكفار �تهمو�  َلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َواأَ�سِ ِلنَي اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْ ااْلأََوّ
حممد� عليه �ل�صالة و�ل�صالم باإعادة كتابة تلك �لأ�صاطري )�لأكتوبات(. من 
ناحية �لأ�صل فاإن �لأ�صاطري �لقدمية �لتي تعود ل�صومر وبابل و�أّكاد، مل تكن 
�أبد� �أوهاما لل�صعوب �لقدمية �لتي �صبقتنا ول �أباطيل ول ق�ص�ض من �خليال 
كما يظن كثريون، بل هي ق�ص�ض من �صميم �حلياة �ليومية لهوؤلء �لأقو�م، 
و�خلر�فة  و�لأباطيل  و�لوهم  �خليال  ب�صبغة  لت�صبغ  بعد  فيما  تبّدلت  ثم 

و�لالمعقول من �ل�صخو�ض و�لأحد�ث )ذوق، 2004(.

خيزر�ن: لفظ فار�صي �لأ�صل )بوبو، 1998(.. 20

با�صات: لفظ مغويل �لأ�صل، جمع با�صا، وهو لوح �صغري من ذهب مر�صوم . 21
على �أحد وجهيه ر�أ�ض �صبع، كالو�صام يف ع�رصنا، وكان مينح لكبار رجال 

�لدولة �ملغولية )بوبو، 1998(.

 ]�لأحز�ب: 56[.. 22

علي: علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه.. 23

�لديني . 24 �ملعتقد  على  مدّللة  �لبيتني  هذين   )68 �ض:   ،2010( نفل  �أوردت 
�مل�صيحي يف �أ�صعار �ل�صامر:

من خوف يغلط ل�سايناأّول كالمي بالد�ستور
من ي���وم ربي ن�ساينمَلدح العذرا اأمِّ النُّور 

�إل �أّن هذين �لبيتني ل يندرجان حتت لون »�ل�صامر«، بل يندرجان حتت 
لون »�ل�صوبا�ض«، وقد جعلتهما نفل حتت لون و�حد على �ختالفهما. ومن ناحية 
�لبتول  مرمي  متدح  م�صيحي،  ديني  مدلول  ذ�ت  نبطية  �أ�صعار�  �أي�صا  جند  �أخرى 

عليها �ل�صالم، كما يف )�رصحان، 1985، �ض:13(.

ويوم احل�ش ت�سفع من لظاها�سالة اهلل على البكر البتول 

�مليد�ن: �لف�صاء. لفظ فار�صي �لأ�صل )�جلو�ليقي، باب �مليم(.. 25

�ملدّونة �ملو�صيقية، و�ملقام �ملو�صيقي، و�ل�رصب �لإيقاعي لالأ�صتاذ: ن�صاأت . 26
�لدر�ب�صة.

ولد �خلليل يف ُعمان، و�أقام بالب�رصة-�لعر�ق )174-100هـ(، وقد عرف . 27
بذكائه حتى لقب باأذكى �لعرب. وقد �كت�صف )15( بحر� من بحور �ل�صعر 

�لف�صيح.

�لكنعانية حتويل . 28 �للغة  �أن من مميز�ت  �إذ  قدمي،  كنعاين  �أثر  �إىل  هذ�  يعود 
�لألف �ملمدودة �إىل و�و نحو )فاعل: فوعل، ر��ض: رو�ض(، ولو عدنا �إىل �صطر 

�لبيت �لتايل من �ل�صامر »يــا مــا بكيتي َعلى �لطّيب وَل ُنلتيه«.

فاإننا ن�صمع من �ل�صامرين حتوير �لألف يف »ول« �إىل و�و مّدية فت�صبح 
قرية  من  �لن�ض  هذ�  يف  كما  �لن�صاء،  ترو�يد  يف  جلّيا  هذ�  يظهر  وكذلك  »َوُلْو«، 
برقو�صيا- ق�صاء �خلليل، بل�صان �حلاجة: هنية حممد �ر�صيد م�صلح �لقو��صمي«�أم 
قوية  �لرو�ية  ذ�كرة  �لرمثا،  �إربد-   ،3/4/2014 يف  �صخ�صية،  مقابلة  عمار«، 

وحفظها متقن:

خّل���ني ملُو القاهم يا   خّلني 
من بيت �ساكر نطلع الرز والقرُو

 �ساكر وممد بيظ اللُوه ثناهم
من بيت ممد نطلع اجلوخ والفرُو

فتبّدلت �لكلمات كالآتي: حمال= حملو، �هلل= �للوه، �لقر�= �لقرو، �لفر�= �لفرو، بيّنا= بيّنو.
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جزء من »�صامر« عر�ض �ل�صيد: �إبر�هيم حممد علي قا�صم �لرومي، �لذي جرى . 29
يف خميم �إربد لالجئني �لفل�صطينيني، يف عام )1976م(، وقد مّت �لتوثيق 
نقال عن �رصيط كا�صيت م�صّجل. ينحدر �ل�صيد �إبر�هيم من قرية �لفالوجة- 
ق�صاء غزة، قاد �ل�صامر فيه �ل�صادة: حممد عبد �لعزيز ��صتيوي كتكت )�أبو 

زهدي(، وحممد عبد �هلل �لكرنز )�أبو �صميح(، رحمهما �هلل تعاىل.

جزء من »�صامر« عر�ض �ل�صيد: نا�رص عبد �لقادر طلب جربين �صالح م�صلح . 30
�لقو��صمي، �لذي جرى يف مدينة �إربد عام )1991م(، وقد مت توثيق �لن�ّض 
قرية  من  نا�رص  �ل�صيد  ينحدر  للعر�ض.  �ُصّجل  فيديو  �رصيط  من  �ل�صعري 
من  برقو�صيا  �أهايل  �ل�صامر  بهذ�  �صارك  وقد  �خلليل،  ق�صاء  برقو�صيا- 
مدينتي: �لرمثا و�إربد، وقاد �ل�صامر فيه �ل�صادة: حممد عثمان عبد �لهادي 
ويو�صف  نعيم(،  )�أبو  �إ�صماعيل م�صلح  )�أبو حلمي(، وحممود ح�صن  خ�ّصان 

حممد �إر�صيد م�صلح )�أبو ر�صدي(، رحمهم �هلل تعاىل.

وردت �أي�صا بنف�ض �لعر�ض بدل من كلمة جالكو: د�ركو.. 31
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