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ملخص: 

التاريخية  ال�سفوية عند عر�سها ون�رشها، يف عدد من الكتابات  الرواية  اختلفت لغة 
لغة  عر�ست  الكتابات  فبع�ص  واملعا�رش،  احلديث  الفل�سطيني  التاريخ  لتوثيق  �سعت  التي 
الراوي  رواها  كما  ون�رشها  الآخر عر�سها  وبع�سها  بلغة عربية ف�سحى،  ال�سفوية  الرواية 

بلهجته العامية الفل�سطينية. 

�سيتمحور البحث يف هذه الدرا�سة حول م�ساألتني مهمتني، هما: 

اأتكون ب�سوؤال الباحث للراوي، اأم عند اإجابة الراوي  اأولً: لغة املقابلة ال�سفوية،  ◄
الفل�سطينية؟  العامية  باللهجة  اأم  الف�سحى  العربية  باللغة  الباحث  �سوؤال  على 
وعلقة ذلك واأثره على �سري املقابلة ال�سفوية، وكذلك اأثره على م�سمون ما يرويه 

الراوي من اأحداث ووقائع عاي�سها وعا�رشها. 

ثانياً: لغة الرواية ال�سفوية ◄ عند عر�سها ون�رشها، اأتعر�ص وتن�رش باللغة الف�سحى، 
حتى لو كان الراوي قد روى روايته بلهجته العامية الفل�سطينية، اأم ُتعر�ص الرواية 
اأو تبديل يف كل امل�سطلحات واملفردات  ال�سفوية كما رواها راويها دون تغيري 

اللغوية اأو بع�سها، ومدى علقة ذلك مبنهج الكتابة والتدوين التاريخي. 
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Abstract:

The Language of oral utterance differs in displaying or publishing it 
in many historical writings which sought to document the contemporary 
and modern Palestinian history. Some writers showed the language of oral 
utterance in standard Arabic language , and others showed it as the narrator 
narrates it in his Palestinian colloquial accent. 

This research is going to focus on two important affairs: Firstly; The 
language of oral interview. Will it be by the researcher’s question to the 
narrator , or in the narrator’s answer to the researcher’s question in standard 
Arabic language ,or in the Palestinian colloquial accent and what is the effect 
of that on the oral interview, as well as it’s effect on the essence of what the 
tells narrates of events and stories which he lived?

Secondly; The language of oral utterance in displaying and publishing it. 
Will it be displayed or published in standard language even if the narrator 
narrated his utterance in his Palestinian colloquial accent , or will it be 
presented as the narrator narrated it without changes in some or all the 
vocabulary which appeared in the oral utterance and it’s relation with the 
system of writing and the historical Document ? 
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مقدمة: 
للغة دور مهم وبارز يف حياة ال�سعوب قدميها وحديثها باعتبارها و�سيلة الت�سال 
والتعبري بني الأفراد اأنف�سهم، وبني املجتمعات الإن�سانية كلها، فاللغة »ارتبطت بالوجود يف 
خمتلف �سوره« )1( وباللغة »نعرف العامل وبها نبنيه« )2( ، ولهذه الأهمية ولهذا الدور الذي 
توؤديه اللغة يف حياة ال�سعوب واملجتمعات الإن�سانية، فاإنه كان من املنطقي والبديهي اأن 
تكون حمل درا�سة واهتمام من قبل الباحثني، �سواء امل�ستغلني منهم بعلوم اللغة )اللغويات( 

، اأم امل�ستغلني منهم يف جمالت علمية وعلوم اأُخر. 

أهمية الدراسة: 
ال�سفوي،  التاريخ  اإ�سكاليات  من  واحدة  تعالج  كونها  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تاأتي 
ون�رشه  عر�سه  عند  الباحث  يعتمدها  اأن  يفرت�ص  التي  اللغة  يف  تتمحور  الإ�سكالية  وهذه 
للرواية ال�سفوية، اإذ اإن هناك عدداً من الدرا�سات التاريخية اخلا�سة بتاريخ فل�سطني احلديث 
واملعا�رش عر�ست الرواية ال�سفوية ون�رشتها بعد �سياغتها من العامية اإىل اللغة الف�سحى، 
اللغوية من حيث  ال�سفوية على حالتها  الرواية  اأبقت  اإن هناك درا�سات تاريخية  يف حني 

احتواوؤها على كثري من امل�سطلحات العامية. 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على الختلف الوا�سح بني الباحثني حول لغة 
الرواية يف التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني بني العامية والف�سحى، ومدى ملءمة ذلك وتطابقه، 
مع منهج البحث التاريخي الذي يرى يف اللغة اإحدى الو�سائل التي ي�ستعان بها للتاأكد من 

مدى م�سداقية امل�سدر التاريخي. 

تعريف لغة، وفصحى، وعامية لغًة واصطالحاً: 
»لغة جمعها ُلغى وُلغات، يقال: �سمعت ُلغاِتهم: اختلف كلمهم.« )3( ، »ويف احلديث: 
ه فقد لغا اأي تكلم« )4( ، وُتعرف اللغة ا�سطلحًا باأنها: »اأ�سوات يعرب  من قال يف اجلمعة �سَ

بها كل قوٍم عن اأغرا�سهم« )5( . 
َح اللنب – ف�سحًا – وف�ساحة: خل�ص مما ي�سوبه،  َح، َف�سُ َح وَف�سُ وف�سحى لغًة من »َف�سَ
َح الرجل: انطلق ل�سانه بكلم �سحيح وا�سح« )6(،  فاأخذت عنه رغوته وبقي خال�سه، وَف�سُ
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ويف ال�سطلح ُيعرِّف عبد ال�سبور �ساهني اللغة العربية الف�سحى باأنها: »م�ستوى من الأداء 
اللغوي ملتزم بالنمط القراآين، حفاظًا على �سكل الكلمة العربية وزنًا ومعنى، وو�سًل ووقفًا 
به  اأو�ست  اإىل اجلائز واملمتنع، مع عدم جتاهل ما  الذي ي�سري  والتزامًا باملعجم  و�سبطًا 
اأما العاميةُ يف اللغة فهي من »الَعامُة من النا�ص: خلف   ،  )7( املجامع العربية اللغوية« 
اخلا�سة. جمع َعوام. وُيقال: جاء القوم عامًة: جميعًا. والعاميُة: لغة العامة، وهي خلف 
الُف�سحى« )8( ، وبالتايل ي�سح اأن نقول اإن اللغة اأو اللهجة العامية »هي تلك التي يتحدث بها 

عوام النا�ص دون اللتزام بقواعد النحو وال�رشف والبلغة«. 

الرواية الشفوية: 
»الروايُة: موؤنث الراوي« )9( ، والرواية لغًة »الذي ياأتي القوم بعلم اأو بخرب فريويه«)10(، 
اأحداث  من  ]منطوقا[  �سفاهيًة  الأجيال  تتناقله  »ما  هي  ال�سفوية  فالرواية  ا�سطلحًا  اأما 

م�ست وانق�ست« )11( . 
لقد تناقلت الأمم وال�سعوب اأخبارها قدميًا م�سافهًة، »اإذ عن طريق امل�سافهه ُحفظ كثري 
من الرتاث واملخزون املعريف والأخبار عن الأمم املا�سية واأيامها« )12( ، »فالإن�سان ]حمل[ 
ويحمل وقائع واأحداثًا كثرية مف�سلة وحمملة، كان �ساهداً عليها، وتنبه بوعيه اخلا�ص اإىل 
اأن ق�سمًا من هذه الوقائع والأحداث جدير باأن ينقل اإىل الآخرين، اإما لطرافته، واإما لأنه اأمر 
يعنيهم اليوم اأو غداً داخل يف حياتهم بنحو من الأنحاء... وهو بهذا العمل اأيًا كانت دوافعه، 

ينقل تاريخًا من حيث ل يدري« )13( . 
فاملوؤرخ  للتاأريخ،  كو�سيلة  ال�سفوية  الرواية  على  القدامى  املوؤرخني  من  عدد  اعتمد 
اليوناين هريودوتو�ص -اأوا�سط القرن اخلام�ص ق. م- كتب تاريخًا حاول اأن يجعله �سامًل 
عن اأخبار العامل معتمداً على ما راآه و�سمعه ب�سكل مبا�رش )14( ، وكذلك اعتمد العرب اعتماداً 
كبرياً على الرواية ال�سفوية يف نقل اأخبار اأ�سلفهم واأجدادهم واأخبار من �سبقوهم، وبخا�سة 
»وب�سبب  والكتابة،  القراءة  يعرف  اأميًا ل  اأغلبه  اجلاهلية كان يف  العربي يف  املجتمع  اأن 
هذه الأمية ال�سائعة فيهم كان التدوين عندهم قليًل جداً. وكان جلُّ اعتمادهم على الذاكرة 
واحلفظ... ونظراً لقلة التدوين عندهم، فاإنه مل ي�سلنا عنهم اأي كتاب م�سنف يف تاريخهم، 

واإمنا نقل هذا التاريخ رواية �سفوية واأ�سعاراً حمفوظة« )15( . 
ويف �سدر الإ�سلم كان للرواية ال�سفوية مكانة مهمة لدى امل�سلمني عند نقلهم للأخبار، 
»فال�ستظهار يف ال�سدور اأف�سل عندهم من الكتابة على ال�سطور، وقد ذهبوا يف تعليل ذلك 
النبي حممد  ، وبعد وفاة   )16( اأكرث تعر�سًا للغلط والت�سحيف من احلفظ...«  الكتابة  اأن  اإىل 
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-�سلى اهلل عليه و�سلم- تناقل امل�سلمون ما ورد عنه فيما بينهم م�سافهًة حتى عهد اخلليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيز الذي اأ�سدر اأمراً لقا�سيه على املدينة اأبي بكر بن حممد بن عمرو 
الثاين  القرن  التحريف والن�سيان، وكان ذلك يف  بن حزم بتدوين احلديث خ�سية عليه من 

الهجري )17( . 
اإن العتماد على الرواية ال�سفوية عند العرب وامل�سلمني – كم�سدر اأويل من م�سادر 
علم التاريخ – كان اعتماداً مرحليًا ظرفيًا، ارتبط عند العرب قبل الإ�سلم بانت�سار الأمية 
بني جمتمعهم القبلي، ويف �سدر الإ�سلم ارتبط بثقتهم مبا هو مروي اأكرث من ثقتهم مبا هو 
مكتوب، لكن ومع »مطلع القرن الثالث الهجري... اأخذ علم التاريخ ]لدى امل�سلمني[ يقف على 
قدميه... ومل تعد مادته قا�رشة على جمرد جمع مواد م�ستمدة من اأقوال الإخباريني القدماء 
]اأ�سبح  وموؤ�س�ساتها...  دواوينها  واإن�ساء  الإ�سلم  دولة  ل�ستقرار[  ]وكنتيجة  ومدوناتهم... 
التاريخ[ علمًا ي�ستمد م�سادره عن واقع احلياة العربية الإ�سلمية من خمتلف املواد املتنوعة 
الزاخرة باملعلومات التاريخية« )18( ، وهنا يرى فريد بن �سليمان باأن احلركة الن�سطة للتدوين 
التاريخي مع بداية القرن الثالث الهجري ترجع لعوامل »ايجابية منها الرتجمة وا�ستحداث 

الورق، اإذ ظهر اأول م�سنع له يف بغداد عام 178هجرية / 794ميلدية«)19( . 
اأما الأوروبيون فقد نظر موؤرخوهم خلل فرتة الع�سور الو�سطى اإىل ال�سهادات )الروايات( 
التاريخية نظرة ايجابية، وعدُّوها م�سدراً مهمًا من م�سادر املعرفة التاريخية)20( ، لكن هذه 
النظرة اأخذت تتجه نحو التغري والتبدل، وبدا اأن هناك كثرياً من الريبة وال�سك وعدم الثقة 
يف الرواية ال�سفوية، وعليه فقد اعتربت »الكتابة اأف�سل من ذكريات �سخ�ص ما يف املا�سي، 
]و[ اأ�سبحت الكتابة الأمر الأمثل والأف�سل لأنه ميكن التاأكد من �سحتها، وهي بذلك جديرة 
)21(، ولقد �سجل  اأو تاريخ يعتمد على الذكريات«  اأكرث من �سماع رواية  بالعتماد والقبول 
القرن التا�سع ع�رش امليلدي تراجعًا ملحوظًا وكبرياً يف العتماد على الرواية ال�سفوية، ويف 
درجة الوثوق مبا تت�سمنه من اأحداث ووقائع، و�سار ينظر اإىل ما هو مكتوب ومدون على 

اأنه »نتاج عقل اأرفع �ساأنًا...« )22( . 
ا�ستمر الت�سدد والرف�ص لدى عدد كبري من املوؤرخني يف م�ساألة العتماد على ما هو 
القرن  بدايات  اأنه، ومع  اإل  التا�سع ع�رش تقريبًا،  القرن  مكتوب دون املروي حتى نهايات 
الع�رشين، بدا اأمر رف�ص التعاطي مع الرواية ال�سفوية لدى عدد من املوؤرخني باأنه غري منطقي، 
بل مبالغ فيه، وذلك نتيجة »ملتغريات تاريخية وفكرية، اإ�سافة اإىل الأحداث ال�سيا�سية التي 
اأفريقيا واآ�سيا«)23( ، ومن هنا فقد  ل ترتك وثائق مكتوبة خلفها، مثل حركات التحرر يف 
تنبه عدد من املوؤرخني يف الع�رش احلديث ل�رشورة اإبراز دور الرواية ال�سفوية وتفعيلها يف 
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توثيق اأحداث ووقائع تاريخية مل يتناولها امل�سدر املكتوب، اأو رمبا اأن امل�سدر املكتوب مل 
يعطها حقها من حيث التف�سيل والتاأريخ. 

باأنه  ال�سفوي  التاريخ  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  ال�سفوي  التاريخ  جمعية  ُتعرِّف 
اأولئك  مع  مقابلت  اإجراء  خلل  من  وتوثيقها  وحفظها  التاريخية  الأحداث  جلمع  منهج 
الذين �ساركوا فيها )24( ، ويرى داغبورت �سورج واآخرون اأن التاريخ ال�سفوي منهج لتوثيق 
املرياث الثقايف واخلربات والتجارب الإن�سانية املا�سية اعتماداً على الكلمة املنطوقة )25( ، 
وُتعرِّف جمعية التاريخ ال�سفوي باململكة املتحدة التاريخ ال�سفوي باأنه ما ُيجمع من اأحداث 
اإن�سانية اعتماداً على الذاكرة احلية ممن يكربوننا �سنًا، وذلك من خلل اإجابتهم  وجتارب 

على ما يطرح عليهم من اأ�سئلة )26( . 
فالكلمة  ال�سفوي،  التاريخ  ماهية  حول  بينها  فيما  ال�سابقة  التعريفات  تختلف  ل 
ول  تغييبهما  ميكن  ل  واأ�سا�سيان  ان  مهمِّ اأمران  ومعاي�سته  احلدث  ومعا�رشة  املنطوقة، 
التي هي  الكلمة املنطوقة  اأن يكون هناك تاريخ �سفوي بدون  اأحدهما، فل ميكن  تغييب 
التاريخ  فمنهجية  اأومعاي�سته،  احلدث  معا�رشة  اأما  ال�سفوية،  املقابلة  عماد  بال�رشورة 
ال�سفوي ل تقبل باأن جتمع تفا�سيل حدث تاريخي ما اعتماداً على رواية راٍو �سمع من فلن، 
ال�سفوي يختلف يف هذا اجلانب عن علم م�سطلح  وفلن �سمع من علن وهكذا، فالتاريخ 
احلديث، فبالإ�سافة اإىل القد�سية والبعد الديني الذي يطبع م�سمون ما يرويه رواة احلديث 
النبوي ال�رشيف، فاإن من اُعتمد على رواياتهم عند جمع احلديث النبوي املتواتر »هم جمع 
والهيئة  الأ�سلية  الأركان  عن  املروية  كالأحاديث  الكذب  على  تواطوؤهم  ُيوؤمن  جمع  عن 
الثقات  اأكرث من واحد، ونقلها عن طبقة كثرية عدد من  العامة لل�سلة واحلج، فقد رواها 
ال�سابطني كالطبقة الأوىل التي �سمعت وروت عن الر�سول- �سلى اهلل عليه و�سلم- احلديث 
وال�سبط،  الثقة  يف  والثانية  الأوىل  كالطبقة  ثالثة  طبقة  نف�سه  احلديث  روى  ثم  املتواتر، 

وهكذا حتى ع�رش تدوين احلديث« )27( . 

التاريخ الشفوي الفلسطيين: 
ال�سعب  عا�سها  واملاأ�ساوية  ال�سوء  يف  غاية  اأو�ساع  عن  1948م  عام  نكبة  ك�سفت 
الفل�سطيني الذي ُهجر عن اأر�سه ووطنه، و�سلبت منه ممتلكاته من قبل الع�سابات ال�سهيونية، 
احلديث،  التاريخ  نوعه يف  من  فريد  »حدث  �ستة  اأبو  �سليمان  و�سفها  كما  فل�سطني  فنكبة 
فلم يحدث قط يف مكان اآخر غري فل�سطني اأن غزت اأقلية اأجنبية ]اليهود ال�سهاينة[ اأر�ص 
الأغلبية الوطنية وطردتهم منها وا�ستولت على اأر�سهم واأملكهم واأزالت اأثارهم احل�سارية 

والتاريخية...« )28( . 
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و�سعيًا من اأجل توثيق الأحداث والوقائع التاريخية الفل�سطينية، كما كانت عليه قدر 
الإمكان وقت حدوثها، ونتيجة »ال�سياع الهائل للوثائق ب�سبب القتلع املفاجئ لل�سكان 
اأو تقارير  اأن يجد املوؤرخون �سوراً فوتوغرافية،  ، ول�ستحالة   )29( من بيوتهم واأرا�سيهم« 
ر�سمية ت�سف املجازر التي تعر�ص لها الفل�سطينيون على يد الع�سابات ال�سهيونية... الخ، 
كان على املوؤرخني »الفل�سطينيني اأن ي�ستذكروا وي�سجلوا الأحداث... بطرق اأخرى.. من بينها 

التاريخ ال�سفوي« )30( . 
من  الفرتة  طوال  اعتمد  فل�سطينيًا  ال�سفوي  بالتاريخ  الهتمام  اأن  يحيى  عادل  يرى 
الفردي بغر�ص احل�سول  الأكادميي  الطابع  ال�سبعينيات على  اأواخر  ال�ستينات حتى  اأواخر 
على درجات علمية عليا، ومن هوؤلء الذين اأ�سهموا يف هذا املجال بيان نويه�ص احلوت من 
خلل كتابها: القيادات واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية يف فل�سطني 1917- 1948م، ويرى يحيى 
اأي�سًا اأن العتماد على الرواية ال�سفوية باعتبارها م�سدراً تاريخيًا، اأخذ تدريجيًا يتحرر من 
اقت�ساره على الدرا�سة الأكادميية، فمع منت�سف عقد الثمانينيات من القرن الع�رشين تبنت 
ال�سفوية  الروايات  حلفظ  اأر�سيفات  تكوين  بريزيت  كجامعة  الفل�سطينية  اجلامعات  بع�ص 
الفل�سطينية، كما عمل عدد من الباحثني على اإبراز اأهمية التاريخ ال�سفوي، والتعريف بتقنياته 
ومنهجه يف جمع الرواية وت�سجيلها، ومن هوؤلء: عادل يحيى ويزيد �سايغ وتوما�ص ريك�ص 

ومنري فا�سة وغريهم )31( . 
الفل�سطيني  ال�سفوي  التاريخ  وجد  الع�رشين  القرن  من  الت�سعينيات  عقد  بداية  ومنذ 
من  اأو  عمل،  جمموعات  ت�سكيل  خلل  من  والدرا�سة  والبحث  والعناية  الهتمام  من  مزيداً 
من  عدد  اإ�سدار  خلل  من  اأو  ال�سفوي،  التاريخ  يف  متخ�س�سة  تدريبية  دورات  عقد  خلل 
الدرا�سات التي تركز يف جانب كبري منها، اأو يف كل جوانبها على توثيق التاريخ الفل�سطيني 
اعتماداً على الرواية ال�سفوية ممن عاي�سوا احلدث وعا�رشوه، فعلى �سبيل املثال ل احل�رش، 
من املجموعات التي �سكلت جلمع الرواية ال�سفوية الفل�سطينية »جمموعة التاريخ ال�سفوي 
الفل�سطيني باإ�رشاف د. عدنان م�سلم لطلبة التاريخ يف جامعة بيت حلم، انطلقت يف الف�سل 
باأبحاث  القيام  املعا�رش  العربي  العامل  تاريخ  م�ساق  الطلبة يف  بداأ  1993م حيث  الثاين 
ميدانية يف حقل التاريخ ال�سفوي لبحوثهم الف�سلية، وذلك برتكيز خا�ص على كبار ال�سن 
وذاكرتهم للأحداث الفل�سطينية اإبان احلرب العاملية الأوىل«)32( . اأما فيما يتعلق باإ�سدارات 
التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني، فقد �سدر يف كانون اأول من العام 1994م لعادل يحيى وحممود 
اإبراهيم وتوما�ص ريك�ص كتاب بعنوان: من ي�سنع التاريخ؟ التاريخ ال�سفوي للنتفا�سة- 
الباحثني يف كتابهم  دليل للمعلمني والباحثني والطلبة، وَبنَي عادل يحيى ومن معه من 
ماهية التاريخ ال�سفوي، ومنهج البحث فيه وتقنياته، كما احتوى الكتاب على ع�رش روايات 
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�سفوية ل�سبان و�سابات عاي�سوا انتفا�سة عام 1987م الفل�سطينية وعا�رشوها، ومنهم من 
�سارك يف اأحداثها )33( ، و�سدر اأي�سًا يف العام 2000م كتاب للباحثني منر �رشحان وم�سطفى 
كبها يوثقان ويوؤرخان حلياة عبد الرحيم احلاج حممد القائد العام لثورة 1936- 1939 
العربية الفل�سطينية و�سريته، والباحثان اعتمدا على الرواية ال�سفوية من اأولئك الذين �ساركوا 
يف الثورة وعاي�سوها وعا�رشوها، اإ�سافة اإىل اعتمادهما على عدد من الوثائق التاريخية 

املكتوبة، وكذلك ال�سور الفوتوغرافية )34( . 
علقم  نبيل  للباحث  كتاب  �سدر  2002م  عام  ففي  تتوقف،  ومل  الإ�سدارات  توالت 
الفل�سطينية، وقد اعتمد علقم يف جل  ال�سعبية  الذاكرة  بعنوان: عهد النتداب الربيطاين يف 
كتابه على الرواية ال�سفوية، وقد بلغ عدد رواة كتابه ثمانني راويًا )35( ، ويف العام 2002 
اأي�سًا �سدر للباحثني جهاد امل�رشي وعدنان اأبو �سبيكة كتاب بعنوان: خميم كندا للجئني 
الفل�سطينيني برفح �سيناء 1982 – 2000م – درا�سة �سفوية ووثائقية، والباحثان اعتمدا 
يف م�سادرهما على الرواية ال�سفوية، وعلى الوثائق املكتوبة وال�سور الفوتوغرافية، وبلغ 
عدد الرواة �ستة ع�رش راويًا، والكتاب ن�رشه واأ�رشف عليه مركز التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني 

بجامعة القد�ص املفتوحة– منطقة خان يون�ص التعليمية )36( . 
اأما فيما يتعلق بالدورات التدريبية، فقد نظم مركز التاريخ ال�سفوي باجلامعة الإ�سلمية 
بغزة دورة تدريبية للتعريف باأهمية التاريخ ال�سفوي ومنهجياته، وذلك بهدف اإعداد كادر 

موؤهل يف جمال جمع وتوثيق التاريخ الفل�سطيني اعتماداً على الرواية ال�سفوية )37( . 
من  الفل�سطيني  ال�سفوي  بالتاريخ  الفل�سطينية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  اهتمام  وجتلى 
خلل توجيه الدار�سني وحثهم على �رشورة كتابة اأبحاث تخرجهم يف مو�سوع ذي علقة 
عا�رشوا  ممن  ال�سفوية  الرواية  على  اعتماداً  1948م  عام  الفل�سطيني  والتهجري  بالنكبة 
القد�ص  وعاي�سوا احلدث، ومن هذه املوؤ�س�سات الأكادميية التي انتهجت ذلك النهج جامعة 
املفتوحة )38( ، كما جتلى اهتمام املوؤ�س�سات الأكادميية الفل�سطينية بالتاريخ ال�سفوي من 
خلل عقد موؤمترات علمية يناق�ص فيها عدد من الباحثني منهجية التاريخ ال�سفوي واأهميته 
و�رشورته لتوثيق التاريخ الفل�سطيني، واآفاقه امل�ستقبلية، ومن هذه املوؤ�س�سات الأكادميية 

اجلامعة الإ�سلمية بغزة )39( . 

لغة املقابلة الشفوية: 

ُتعرف املقابلة باأنها »تفاعل لفظي يتم بني فردين يف موقف مواجهة، حيث يحاول 
خرباته  حول  تدور  والتي  الأخر،  لدى  التعبريات  اأو  املعلومات  بع�ص  ي�ستثري  اأن  اأحدهما 
اأوًل: املتحدث،  اأو ركناها الأ�سا�سيان  واأفكاره ومعتقداته« )40( ، واملقابلة عمومًا عمادها 
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يعرف  والثاين  بالراوي،  ال�سفوي  التاريخ  يف  الأول  وُيعرف  املحاور،  اأو  ال�سائل  وثانيًا: 
اللغة  مع  التعامل  وطريقة  اللغة،  هي  كليهما  بني  والتفاعل  الت�سال  وو�سيلة  بالباحث، 
و�سكله عند اإجراء املقابلة ال�سفوية هو اأمر غاية يف الأهمية وبخا�سة اأن الهدف من املقابلة 
هوالو�سول اإىل رواية �سفوية تاريخية مف�سلة –قدر الإمكان- واأقرب ما تكون عليه وقت 

حدوثها. 
من الأمور التي ل ميكن اإنكارها اأو التغا�سي عنها تباين امل�ستويات العلمية واللغوية 
بني الأفراد والأ�سخا�ص يف كل املجتمعات الإن�سانية، وهذا ين�سجم متام الن�سجام مع كون 
اللغة »يف نهاية املطاف ظاهرة اجتماعية، واملجتمع واملجتمعات تتفاوت يف م�ستوياتها 
فمن  ذلك  وعلى   ،  )41( الأبعاد«  هذه  كل  مراآة  واللغة  والجتماعية،  والقت�سادية  الثقافية 
املقابلة  اإجراء  عند  الرواة  بني  لغوي  وتباين  متايز  هناك  يكون  اأن  والطبيعي  املنطقي 
مع  وتتطابق  تت�ساوى  اأن  ميكن  ل  والكتابة  القراءة  يعرف  ل  الذي  الأمي  فلغة  ال�سفوية، 
م�ستوى لغة املتعلم املثقف من حيث قوتها وف�ساحتها، وحتى املتعلمني اأنف�سهم قد يكون 
الجتماعية  الطبقات  م�ستوى  على  وكذلك  للغة،  ا�ستخدامهم  عند  بينهم  فيما  تباين  هناك 
داخل جمتمع من املجتمعات الإن�سانية، فاإن هناك تباينا لغويًا يحدث اأحيانًا بني م�ستوى 
اجتماعي واآخر، فمثًل للطبقات »الأر�ستقراطية يف م�رش لهجاتها اخلا�سة، ولكنها تقوم – 
اأحيانًا – على ت�سويه اأ�سوات اللغة العامة، وا�ستعمال كلمات وتراكيب اأجنبية لعتقادها اأن 
ذلك علمة الرقي والتمدن مثل اأنارب مكان اأرانب، وزامل مكان ظامل، ومر�سيه مكان �سكراً 

ونحو ذلك« )42( . 
يروي  لأن  بع�سهم  ومييل  العامية،  باللهجة  رواياتهم  يرووا  لأن  الرواة  بع�ص  مييل 
ب�سيء من العامية و�سيء من الف�سحى، بينما مييل اآخرون لأن يرووا رواياتهم بلغة تغلب 
الباحث مع  يبذله  يتعلق مبحاولة وجهد  الأمر  دام  الأحوال فما  الف�سحى، ويف كل  عليها 
الراوي من اأجل ا�سرتجاع اأحداث املا�سي، وما دام الأمر مرتبطًا باللغة باعتبارها و�سيلة 
التعبري عن جتربة اإن�سانية عاي�سها اأو �ساهدها الراوي، فاإنه ينبغي على الباحث يف التاريخ 
ال�سفوي اأن ي�سعى ل�ستبعاد كل ما من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على مزاج الراوي ونف�سيته عند 
اأي   - هو  يريدها  بلغة  روايته  لريوي  راويه  الباحث  يوجه  كاأن  ال�سفوية،  املقابلة  اإجراء 
الباحث – اعتقاداً منه ب�رشورة احتواء الرواية ال�سفوية على م�سطلحات ومفردات لغوية 
حمكمة معربة وجذابة، وهنا يكون الباحث قد ابتعد باملقابلة ال�سفوية عن مبتغاها وهدفها 
بو�سعه  يعرف-  ول  يدري  ل  حيث  –من  �سلبيًا  دوراً  لعب  قد  الباحث  ويكون  الأ�سا�ص، 
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العراقيل اأمام الراوي، فللغة »وظائف متنوعة، من اأهمها على امل�ستوى الجتماعي التوا�سل 
]والت�سال[ بني اأفراد املجتمع، وعملية الت�سال جتري بني متحدث وم�ستمع، والهدف يف 
نهاية املطاف نقل الر�سالة بني مر�سل وم�ستقبل« )43( ، اإل اأن هذه العملية قد تعرتيها عقبات 
وامُل�ستقِبل يف   ،  )44( بامُل�ستقِبل  يتعلق  العقبات ما  الت�سال، ومن هذه  اأطراف عملية  بني 

التاريخ ال�سفوي هو الراوي. 
من املهم وال�رشوري اأن ي�سعى الباحث عند اإجراء املقابلة ال�سفوية اإىل ا�ستبعاد كل ما 
من �ساأنه اأن يفر�ص قيوداً على الراوي، لأن منح احلرية للراوي لريوي باللغة التي يريدها 
الراوي نف�سه من �ساأنه اأن ي�سهم اإيجابيًا يف م�سمون روايته للحدث التاريخي، فاملقابلة يف 
التاريخ ال�سفوي لي�ست مقابلة تلفزيونية بال�رشورة، ذلك لأن املتحدث –وبخا�سة الر�سمي 
التي  والألفاظ  العبارات  انتقاء  اإىل  الأحيان  اأغلب  يف  مييل   - التلفزيونية  املقابلة  خلل 
للتحدث مب�سطلحات وعبارات  اأحيانًا  اإىل مترت�سه  اإ�سافة  اللغوية،  تعك�ص قدرته وبراعته 
دبلوما�سية، بينما املتحدث نف�سه وبعد زمن، اأي بعد اأن تزول عنه ال�سفة الر�سمية، يطراأ على 
حديثه ما يبني حترره من ذلك الطابع الر�سمي، فيبدو اأكرث انطلقا وتف�سيًلً يف رواياته 

ال�سفوية عند اإجراء املقابلة ال�سفوية معه من قبل الباحث. 
اأما الباحث، ولكونه اأحد ركني املقابلة ال�سفوية، فمن املهم بالن�سبة له احلر�ص على 
اإقامة علقة ي�سودها الطمئنان والثقة جتاهه من ِقبل الراوي، لأن »هذه العلقة �ستوؤدي 
اأثناء  التاريخي،  البحث  �سري  تعرت�ص  التي  العقبات  من  لتذليل كثري  بعد  فيما  مهمًا  دوراً 
املقابلت الفعلية التي �سيجريها الباحث مع الراوي« )45( ، وللغة يف هذا الأمر دور ل ميكن 
اأن حدود معرفة كل منهما بالآخر غالبًا ما تكون قد بداأت  اأو جتاوزه، وبخا�سة  جتاهله 

عندما �سعى الباحث جلمع روايات �سفوية ترتبط باحلادثة التاريخية مو�سوع بحثه. 
اإن اقرتاب الباحث وملم�سته مل�ستوى الراوي اللغوي من �ساأنه اأن ي�سهم يف ردم اأي 
هوة بني كليهما، فمهما ارتقى امل�ستوى الثقايف والعلمي للباحث وعل، فاإنه ينبغي عليه 
اللغوية  املفردات  كانت  وكلما  للراوي،  واللغوي  الثقايف  امل�ستوى  تنا�سي  اأو  جتاهل  عدم 
لل�سوؤال من قبل الباحث ب�سيطة و�سهلة الفهم وغري معقدة ولي�ست بغريبة على الراوي، كلما 
اأدى ذلك اإىل �سعور الراوي باطمئنان وراحة نف�سية جتاه الباحث، وكلما اأدى ذلك اإىل توفري 
اأجواء من الود والألفة فيما بينهما، ومن امللحظ باأن القرتاب من امل�ستوى اللغوي للراوي 
من �ساأنه اأن يولد انطباعًا لديه باأن الباحث مل ياأِت من كوكب اآخر، اأو من عامل لي�ص بعامله، 
ويف هذا الإطار يوؤكد علي اإ�سماعيل علي باأن »... الختلفات بني الطبقات الجتماعية توؤثر 
على عملية الت�سال، فكلما زادت الختلفات الثقافية ]بني الراوي والباحث[، كلما زادت 
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�سعوبة الت�سال بينهما...« )46( ، وعليه فاإن مل يكن الباحث من بيئة الراوي نف�سها، فاإنه 
الب�سيط املتوا�سع علميًا وثقافيًا  الراوي  اإح�سا�ص لدى  ي�سبح من املهم وال�رشوري توليد 

باأن الباحث قريب من بيئته، وهذا ينطبق على الباحث ابن املدينة والراوي ابن الريف. 
مثًل ال�سوؤال بعبارة اأو �سيغة »وين اليهود طخوا ابنك« ، »مني كان يف الدار اأو البيت 
�ساعة ما الطيارة الإ�رشائيلية �رشبته« هي اأكرث ا�ستح�سانًا وفهمًا وقربًا للم�ستوى الثقايف 
والعلمي للراوي من حالة ال�سوؤال بعبارة اأو �سيغة »اأين اأطلق اليهود النار على ولدك؟« ، »هل 

كان مبنزلك اأحد عندما ق�سفته الطائرة الإ�رشائيلية؟«. 
على الباحث يف التاريخ ال�سفوي اأن يدرك ويعلم باأن اللغة يف تطور وتبدل، فقد يحل 
اللغوي من ع�رش لآخر،  اآخر، وقد يتغري معنى امل�سطلح  م�سطلح لغوي بدًل من م�سطلح 
وهذا ما يوؤكده لوي�ص جوت�سلك الذي يرى باأن معاين الكلمات »كثرياً ما تتغري من جيل اإىل 
ع�رش]امليلدي[  التا�سع  القرن  قبل  تعني  تكن  proletarian مل  بروليتاري  فكلمة   ... جيل، 
اأكرث من واطيء vile، اأو غري مهذب vulgar...، ويرى جوت�سلك باأن »الإخفاق يف تفهم مثل 
هذه التطورات يف املعنى قد يوؤدي اإىل اخلطاأ الكامل يف فهم تطورات تاريخية« )47( ، ويف 
ال�سياق نف�سه يوؤكد علي اإ�سماعيل علي باأن امل�سطلحات واملفردات اللغوية »قد حتمل معاين 
عدة للأ�سخا�ص الذين اأتوا من خلفيات ثقافية خمتلفة« )48( لذا فاإن عدم اإدراك الباحث وعدم 
جمع  على  قدرته  عدم  حيث  من  اأمامه  عائقًا  �سي�سكل  الأمر  لهذا  ا�ستعداده  وعدم  معرفته 
دقائق وتفا�سيل حدث تاريخي اعتماداً على الرواية ال�سفوية كاأحد م�سادره، ويف ال�سياق 
نف�سه ترى دورا �سوار �ستاين باأنه من »املهارات اللزمة لإجناح العملية ]املقابلة[: اتقان 

لهجة ال�ساهد اأو الراوي املحلية...« )49( . 
مثال على ذلك: اأن يكون هناك باحث فل�سطيني ما ي�سعى لأن يوؤرخ لأحداث ووقائع 
ال�سفوية كاأحد م�سادر بحثه، وهنا  الرواية  حرب عام 1948 م يف فل�سطني اعتماداً على 
احلرب،  يف  �ساركوا  �سودانيني  جنود  من  �سفوية  روايات  يجمع  لأن  الباحث  ي�سعى  رمبا 
ويلحظ باأنه على الرغم من كون كليهما – الباحث الفل�سطيني والراوي ال�سوداين- ينتميان 
اأن كليهما لديه من اخل�سو�سية يف بع�ص  اإل  العربية،  لقومية عربية واحدة، ولغتهم هي 
اأحيانًا على فهم ما يريدانه من بع�سهما، فم�سطلح  يوؤثر  اللغوية املحلية ما قد  مفرداته 
 ، الفل�سطينية  العامية  يف  )َرُجل(«  »زملة  تقابلها  ال�سودانية  العامية  اللهجة  يف  »زول« 
العامية  )قدمان( يف  ِرجلن  تقابلها  ال�سودانية  العامية  اللهجة  وم�سطلح »كوراعني« يف 
فاإن  مثًل،  كالإجنليزية  العربية  غري  من  الأجنبية  باللغات  يتعلق  فيما  اأما  الفل�سطينية، 
ا�ستعانة الباحث مبن يتقن تلك اللغة الأجنبية ي�سبح اأمراً مهمًا و�رشوريًا، لأن �سعي باحث 
يعمل يف  العربية كان  يفهم  يتكلم ول  اإجنليزي ل  رواية موظف  للح�سول على  فل�سطيني 
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اإحدى موؤ�س�سات �سلطة النتداب الربيطاين يف فل�سطني هي من الأمور اللزمة وال�رشورية 
لتوثيق تلك الفرتة الزمنية التي عا�ستها فل�سطني. 

لغة تدوين وعرض الرواية الشفوية: 
ا�ستحالة  العتبار  بعني  اآخذين  واإحيائه  املا�سي  ا�سرتداد  اإىل  التاريخ  علم  يهدف 
عودة الزمان والأ�سخا�ص واملكان من جديد، و اإحياء ما م�سى وا�سرتداده ل ميكن اأن »يتم 
الأحداث املروية والأ�سماء  اإذا رجعنا وراء  اأي  اإذا بعثنا ما كان يجي�ص فيه من حياة؛  اإل 
املرددة...« )50( ، والرواية ال�سفوية كاأحد م�سادر علم التاريخ هي و�سيلة من الو�سائل التي 

ت�سعى لذلك. 
وا�سرتداده،  املا�سي  لإحياء  تهدف  التي  التاريخية  العملية  تلك  يف  مهم  دور  للغة 
باعتبار ما يخ�ص ويرتبط بكل حقبة وفرتة زمنية م�ست من مفردات وخ�سو�سية لغوية، 
فاللغة »لي�ست قالبًا للأفكار بقدر ما هي تعبري عن روؤية م�ستعملها اإىل العامل، وهذا بال�سبط 
ما فر�ص منطق التطور على اللغة،...« )51( ، واللغة »كائن حي ل يبقى على حال من الركود 
ت�سبح  اأو  اأخرى،  متوت  حني  يف  وتراكيب،  تعبريات  وتدخلها  تتجدد،  اأنها  بل  واجلمود، 
الجتماعية عر�سة  الظواهر  اأي�سًا »ك�سائر  واللغة   ،  )52( الإفهام«  اأو م�ستغلقة على  متكلفة 
للحياة واملر�ص واملوت والذبول يف بع�ص اأو كل مفرداتها وفق �سنة التطور كاملجتمع الذي 

يحت�سنها �سواء ب�سواء« )53( . 
اإن دخول تعبريات وتراكيب لغوية جديدة يرتيط اأحيانًا بحالة التقدم والتطور املادي 
والتكنولوجي ملجتمع ما، فاللغة عر�سة »لأن تتاأثر بذلك التقدم املادي التكنولوجي، اإل اأن 
هذا ] التقدم[ ل يعني ول يق�سد منه ]بال�رشورة[ باأن انقلبًا كليًا قد تقوم به املجتمعات 
ذلك هو دخول م�سطلحات جديدة مل  املق�سود من  اإمنا  الأ�سلية...  لغاتها  على  الإن�سانية 
تكن  مل  التي  امل�سطلحات  من  هو  مثًل  انرتنت  فم�سطلح   ،  )54( قبل...«  من  موجودة  تكن 
الع�رشين،  القرن  من  الثمانينيات  فرتة  خلل  ال�سعوب  من  كثري  بني  م�ستعملة  اأو  متداولة 
وهناك م�سطلحات ومفردات لغوية كانت �سائعة لدى جمتمع ما من املجتمعات الإن�سانية، 
اإل اأن منطق التطور والتقدم التكنولوجي اأدى اإىل تراجع ا�ستخدامها ب�سكل كبري وملحوظ، 
منت�سف  اأو  اأوائل  فل�سطينيًا  واملتداولة  ال�سائعة  امل�سطلحات  من  كان  »زير«  فم�سطلح 
الدال  ال�سيء  ا�ستخدام  تراجع برتاجع  امل�سطلح  ا�ستخدام هذا  لكن  تقريبًا،  الع�رشين  القرن 

عليه وا�ستعماله خلل القرن احلادي والع�رشين. 
اأي�سًا  اأن هناك م�سطلحات ومفردات لغوية تدخل واأخرى ترتاجع، فاإن هناك  وكما 
م�سطلحات ومفردات لغوية تتغري مدلولتها ومعانيها بتغري الزمن وتبدله، »فالهاتف مثًل 
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يف يومنا يدل على مدلول هو امل�رشة اأو التليفون، وكانت]كان[ يف اجلاهلية تدل ]يدل[ على 
الروع والفزع والروح اخلفية التي كان ي�ستعيذ منها الإن�ص...« )55( . 

وكذلك يوؤدي املكان دوره واأثره الوا�سح يف اللغة، وهذا ما يوؤكده عبد الغفار هلل 
الذي يرى باأن لغة اأهل ال�سحراء »خ�سنة الألفاظ، غليظة الأ�سوات، كما يت�سح ذلك يف لغة 
العرب اجلاهليني، فالعربي يف ال�سحراء يجد اأمامه اجلو الهائل من الفراغ الطبيعي الذي 
يحتاج اإىل ق�سوة ع�سلية، حتى يت�سح �سوته، وي�سل اإىل ما يريد من اأماكن قد تكون بعيدة 

عنه، ]ومن ذلك[ قول بع�ص العرب: )لبي�ص ]لبيك[ اللهم لبي�ص(« )56( . 
، وهي  تعدُّ اللغة يف التاريخ ال�سفوي من اأهم و�سائله، بل اأولها ورمبا و�سيلته الوحيدة
وقوده كذلك، فالتاريخ ال�سفوي منطلقه واعتماده على الرواية ال�سفوية، ووفقا لهذا املنطق 
ال�سفوية على  ميكن القول باأنه بدون لغة منطوقة لن يكون هناك تاريخ �سفوي، والرواية 
ما حتتويه وتت�سمنه من م�سطلحات ومفردات لغوية هي تعبري عن حالة راويها الثقافية 
والعلمية، وتعبري عن اخل�سو�سية اللغوية ملجتمعه، فكل جمتمع قد ي�سم رواة من »... الزراع، 
وال�سناع، والر�ستقراطيني، والفقراء، ومتو�سطي احلال،... و الأميني، والعلماء واملثقفني... 
ولكل هذه الطوائف خ�سائ�سها، يف ن�ساأتها وطريقة حياتها، وعاداتها وتقاليدها، وم�ستواها 

الجتماعي، ولذا ت�ستخدم اللغة ا�ستخداما م�ستمدا من البيئة والأعمال التي تزاولها« )57(. 
عر�ص فاروق وادي عند تناوله الذكرى اخلم�سني على نكبة فل�سطني التي حدثت عام 
1948م عدداً من ال�سهادات والروايات ال�سفوية لأنا�ص ب�سطاء اأميني عا�سوا تراجيديا التهجري 
الفل�سطيني عن الأر�ص وعاي�سوها، وكان من بني هذه الروايات رواية للحاجة رحمة داوود 
 ، اللد املزيرعة مبدينة  فل�سطني هي  الأ�سلية يف  وبلدتها  �سنة،  الرحمن، عمرها 72  عبد 

ومما جاء يف رواية احلاجة رحمة داوود عبد الرحمن: 
التي  ال�ساحنة  القرية خدعة الإجنليز، واندفعوا بحما�ص مت�سلقني ظهر  »�سدق رجال 
املزيرعة تقع  اإىل عر�ص... كانت  ذاهبون  املكان... وكانوا يهزجون وكاأنهم  اإىل  �ستحملهم 
اأبناء قريتنا قد مترت�سوا يف  �رشقي �سكة احلديد، وقريبًا من ال�سكة، وكان املجاهدون من 
ال�ستحكامات التي اأعدت ملثل هذا اليوم، م�سلحني ببنادق... كان زوجي اأبو كايد قد ا�سرتاها 
من م�رش... وباأمر من ال�سيخ ح�سن �سلمة ُوزعت باأثمان رمزية على رجال قريتنا والقرى 

املجاورة« )58( . 
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عر�ص منر �رشحان وم�سطفى كبها يف كتابهما عبد الرحيم احلاج حممد القائد العام 
لثورة 1936- 1939م يف فل�سطني عدداً من الروايات ال�سفوية التي ت�رشد تفا�سيل حياة 
الثائر عبد الرحيم احلاج حممد وظروف ا�ست�سهاده، ومن هذه الروايات رواية لأحد الثوار 
، ومما جاء  واأحد رفقائه وا�سمه �سعيد اإبراهيم اأبو ليمون املولود عام 1900م يف �سانور

يف روايته: 
»عبد الرحيم احلاج حممد نزل ال�سفح هو ومرافقه، مل يركب فر�سه، بيني وبينه كانت 
م�سافة اأمتار قليلة، عبد الرحيم همَّ بركوب الفر�ص، فلم يفلح، فرتكها ونزل من �سفح اجلبل... 
اأن الإنكليز كانوا غا�سبني من  فارمتى متكئًا على راحتي يديه... علمنا من �سابط عربي 
العربي  ال�سابط  جريح،  وهو  حممد  احلاج  الرحيم  عبد  على  الر�سا�ص  اأطلق  الذي  العربي 
حيًا  القائد  على  القب�ص  يريدون  كانوا  قال:  الإنكليز؟  يغ�سب  ملاذا  �ساألته  م�سعود،  ا�سمه 

ل�ستجوابه، ومعرفة ما بحوزته من معلومات ثمينة« )59( . 
اأورد جهاد امل�رشي وعدنان اأبو �سبيكة يف كتابهما خميم كندا للجئني الفل�سطينيني 
املقابلة 66�سنة،  اإجراء  عند  اأحمد، وعمرها  يو�سف  اأم  للحاجة  �سفوية  رواية  �سيناء  برفح 
املقابلة                     تاريخ  والكتابة،  القراءة  تعرف  ول   ، اأ�سدود فل�سطني  يف  الأ�سلية  وبلدتها 

12/ 04/ 2002م، ومما جاء يف الرواية: 
»اإن عادات �سكان خميم كندا برفح �سيناء وتقاليدهم يف الأفراح والأتراح مل تتغري، 
لدى  واملتعارف عليها  ال�سائدة  تلك  اإبريل عام 1982م، فهي  بعد 25ني�سان/  تتبدل  ومل 
ذوينا واأهلنا يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة...« )60( ، وعن الزي ال�سعبي للمراأة الفل�سطينية 
رواية  ال�رشفندي  ح�سن  وحممد  غايل  اأبو  �سميح  هاين  الباحثان:  عر�ص  بربرة  قرية  يف 
الأ�سلية  البلدة  �سنة،   70 املقابلة  اإجراء  عند  العمر  �سالح،  مرمي  احلاجة  للراوية:  �سفوية 
بربرة، تاريخ اإجراء املقابلة 15/ يناير/ 2004م، ومما جاء يف الرواية: »امتاز زي املراأة 
الأ�سكال  ثوبها من خلل  يظهر جمال  الذي  اليدوي  بالتطريز  بربرة  قرية  الفل�سطينية يف 
املراأة، وعلى جانبيه تطريز على  املراأة طويًل يغطي ج�سم  ثوب  والر�سومات عليه، وكان 
�سكل ورود اأو مربعات اأو خطوط متوازية اأو متقاطعة وعلى ال�سدر ر�سومات اأخرى متعددة 
تظهر جمال الثوب، وعادة ما يكون لون الثوب اأ�سود اأو اأبي�ص... وللثوب حزام من القما�ص 

احلرير اأو منديل يربط على و�سط املراأة« )61( . 
اإمنا  بها،  التي دونت وعر�ست  اللغوية  �سابقًا بحالتها  الواردة  ال�سفوية  الروايات  اإن 
افتقرت اإىل عدم قدرتها على التعبري عن امل�ستوى الثقايف واللغوي احلقيقي لرواتها، فهي 
عر�ست بلغة ل قدرة لرواتها على الرواية بها، فت�سمنت م�سطلحات لغوية مثل: )واندفعوا 
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�سفح  من  ونزل  رمزية،  باأثمان  توزيعها  ال�ستحكامات،  يف  مترت�سوا  مت�سلقني،  بحما�ص 
اجلبل، فارمتى متكئًا على راحتي يديه، الأفراح والأتراح، مل تتغري ومل تتبدل، جمال ثوبها، 
اللغوية يجد باأنها مل تعك�ص  ، واملتاأمل يف تلك امل�سطلحات واملفردات  خطوط متوازية( 
الروايات لعن�رش مهم  افتقرت تلك  للرواة، كما  العلمي والثقايف واللغوي  حقيقة امل�ستوى 
فامل�سطلحات  به،  والإح�سا�ص  املا�سي  ا�سرتداد  عن�رش  وهو  والقاريء،  للموؤرخ  بالن�سبة 
املا�سي  رائحة  من  �سيء  ا�ستمام  يف  ت�سهم  بعينه  لزمن  تنتمي  التي  اللغوية  واملفردات 
وعبقه، ويلحظ اأي�سًا باأن تلك امل�سطلحات اللغوية -على حالتها تلك- َعر�ست وتناولت 
فيه، حدثًا تاريخيًا مل تتطابق م�سطلحاته ومفرداته اللغوية مع زمن حدوثه،  حدثًا ل روح
وهنا تلتقي هذه املنهجية التاريخية مع الروؤية الأدبية، حيث يرى �سوقي �سيف باأنه اإذا 
هذه  لغة  وجعلنا  العامية،  لغتهم  من  �سوؤون  ومو�سوعها  واإن�ساًء  تاأليفًا  الرواية  »كانت 
الروايات  اأن�سئت  ما  التي  الطبيعة  عن  خرجنا  �رشفًا،  الف�سحى  العربية  اللغة  الروايات 

التمثيلية اإل لتقليدها، وخالفنا الواقع يف �سكله و�سورته...« )62( . 
عر�ص نبيل علقم يف كتابه النتداب الربيطاين يف الذاكرة ال�سعبية الفل�سطينية عدداً 
رواية  الروايات  هذه  ومن  درا�سته،  مو�سوع  الزمنية  للفرتة  ال�سفوية  الروايات  من  كبرياً 
تناولت اأ�سكال التعذيب والإهانة للمعتقلني العرب من قبل �سلطات النتداب الربيطاين اإبان 
للراوي عبد اخلالق يغمور  الروايات  اإحدى  فل�سطني، ومما جاء يف  ثورة عام 1936م يف 
ويحطوا   ، مياه[  ]خراطيم  مي  برابيج  ويجيبوا   ، لل�رشب[  ]اأداة  بالكرابيج  يعذبوا  »بقوا 
]يدخلوا[ الرببيج يف ٌثمه ]فمه[، ويفتحوا املية ]املياه[ عليه... يف زمن بريطانيا كنا نتعذب 
ون�سجن، ويف منا يخلعوا اأظافره، ويف نا�ص متوت يف ال�سجن...« )63( ، ورواية اأخرى لعبد 
اهلل الإفرجني يروي عن اأحداث فل�سطني عام 1948م، ومما جاء يف الرواية: »اإيل ]يل[ اأخو 
اأوتونبيل  اأنا كنت يف م�رش ب�سرتي �سلح، وبعدين هو عنده  اأولها  اأ�ست�سهد عام 48،  ]اأخ[ 
]�سيارة[ بداأ هو وخم�سة �ستة ي�ستغلوا �سد اليهود، حطوهم على البال، �رشق غزة بكيلو واحد 

ب�ص ]فقط[... �سارت معركة، وقتلوهم كلهم...« )64( . 
وعر�ص علء �سهري عدداً كبرياً من الروايات ال�سفوية ل�سهود عيان عاي�سوا اأحداث حرب 
عام 1948م وعا�رشوها، ومن هذه الروايات رواية لأبي عمر اللداوي، املوطن الأ�سلي يف 

، العمر 18 عامًا يوم التهجري عن اللد، ومما جاء يف روايته:  فل�سطني مدينة اللد
]الذي[ جاب  اللي  الإجنليز،  البلد حتت حكم  فل�سطني مزبوط ]جيداً[، كانت  »بتذكر 
اليهود واللي ثبتهم يف فل�سطني هم الإجنليز، واللي �سيع حقنا هم الإجنليز، واللي طحونا 
]طردونا[ من بلدنا هم الجنليز، كانوا النا�ص يف اأكرب نعمه من اهلل، ب�ص ]فقط[ اللي كان 
 ،  )65( واليهود يطخوا عالثوار...«  النار[ عاليهود  ]يطلقوا  الثوار بطخوا  اأنه  ]يحدث[  ب�سري 



361

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

ورواية اأخرى للراوية فاطمة داود عبد الرحمن، املوطن الأ�سلي قرية املزيرعة ق�ساء اللد، 
العمر 18 عامًا يوم التهجري عن اللد، ومما جاء يف الرواية: »كنا نعرف الأخبار من جوزي 
]زوجي[ اأبو كايد ملا بكى ]كان[ يروح ]يذهب اإىل[ على القهوة وي�سمع من النا�ص الأخبار، 
وبيجي ]ياأتي[ على الدار يقوللي اإي�ص اللي ]ما الذي[ �سمعه واي�ص النا�ص بتحكي... اأكرث ا�سي 
]�سيء[ خفنا منه ملا �سمعنا عن دير يا�سني، النا�ص �سارت تزم ]جتمع[ اأغرا�سها وتخرج 

من البلد...« )66( . 
ال�سفوية  للروايات  عر�سهما  خلل  من  �سهري  وعلء  علقم  نبيل  الباحثان  حر�ص 
الثقايف للرواة، وحر�سا حر�سًا  الروايات على عدم تغييب امل�ستوى  ال�سابقة، وغريها من 
�سياق  يف  ُعر�ست  فالروايات  لرواتهم،  املحلية  اللغوية  اخل�سو�سية  اإظهار  على  وا�سحًا 
درا�ستهما كما رواها الراوي بلغته دون تكلف، ودون اإ�سفاء اأي �سيء من اجلاذبية الأدبية 
عليها، لذلك احتوت تلك الروايات على مفردات لغوية حملية مثل: )برابيج مي، ٌثمه، طحونا، 

مزبوط، يطخوا علينا، بكى، تزم( . 
من املوؤكد اأن عر�ص الرواية ال�سفوية ون�رشها - كما جاءت عن راويها من حيث لغتها 
العامية- لن جتد قبوًل لدى دعاة الف�سحى وموؤيديها الذين ت�سابقوا للتاأكيد على ميزاتها 
واأهمية اعتمادها يف التدوين، ويف الوقت نف�سه ت�سابقوا على مهاجمة من يدعو لعدم جتاهل 
العامية يف الكتابة والتدوين وانتقاده، فحذام العربي يرى باأن ا�ستخدام العامية من �ساأنه 
اأن »يحد من اآفاق انت�سار الر�سالة اأو الفكرة التي يبعثها �ساحب القلم« )67( ، ويرى بطر�ص 
احللق باأن عامل »اللغة العامية حي... لكنه من جهة يبقى فقرياً، يعجز عن التعبري كليًا عن 
اجلديد والوافد -وهو كثري- ويحيل من جهة اأخرى اإىل اأخلقية ونظم فكرية وعاطفية ثابتة 
قدمية يف اأغلب الأحيان، ل تاأخذ بالعتبار بع�ص القيم احلديثة ل�سيما الفردية منها«)68(، 
اإمنا  الأخذ بالعامية  اإىل  الدعوة  باأن  الف�سحى  العربية  اللغة  ويرى عدد من املدافعني عن 
هدفه »حتويل املرياث ال�سخم للأمة العربية الإ�سلمية، ويف مقدمته القراآن الكرمي وال�سنة 
امل�رشفة وال�رشيعة الإ�سلمية اإىل �سيء تاريخي �رشف ل ميكن معرفته اإل بو�ساطة املعاجم 
اللغوية، لأن الأمة العربية اإذا تنازلت عن لغتها الف�سيحة وجلاأت اإىل العامية، فاإنها �ستكون 
اأمم الع�رش حائرة  عاجزة عن فهم كنوز الرتاث، وبالتايل تنقطع عن ذاكرتها، فتقف بني 
دعاة  بل هوادة من  اإل »حربًا �رشو�سًا  ما هي  امل�ساألة  باأن  راأى  ، ومنهم من   )69( بلهاء« 

العامية، اأو من امل�ست�رشقني، وامل�ستغربني...« )70( . 
اأما الباحثون واملهتمون بالدرا�سات الرتاثية فاإنهم ل يقبلون بعر�ص الرواية ال�سفوية 
اإل كما رواها راويها، وهم يرون باأن عر�ص الرواية ال�سفوية بحالتها اللغوية كما جاءت 
من  جمتمع  اأو  الأمم  من  لأمة  ال�سعبي  الرتاث  درا�سة  عند  حتديداً  ي�سلح  اإمنا  راويها  عن 
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اإبداع فني ت�سكله  ال�سعبية  اأن »احلكاية  اعتبار  الإن�سانية وتوثيقه، وذلك على  املجتمعات 
وحتمله اجلماعة الإن�سانية والأ�سكال املختلفة للحكايات ال�سعبية مبا حتويه من عنا�رش 
 ،  )71( تلقائي«  �سفاهي  لفن  كلية  اأ�سكال  �سوى  حقيقتها  يف  لي�ست  بنيوية  وهياكل  رمزية 
وت�ستمل املادة الرتاثية على »معتقدات �سعبية وق�س�ص وحكايات واأمثال جتري على األ�سنة 

العامة من النا�ص وعادات الزواج واملنا�سبات املختلفة« )72( . 
اإن ذلك الراأي املتبني واملوؤيد ب�سدة لعتبار اأن الكتابة والتدوين لبد اأن يكون باللغة 
ل  العامية  ا�ستخدام  ب�رشورة  يرى  الذي  الراأي  اأو  الأحوال،  كل  ويف  العامية  ل  الف�سحى 
التدوين  اأ�سل  مع  يتفق  ل  �سعبية،  تراثية  مادة  ال�سفوية  الرواية  تت�سمن  عندما  الف�سحى 
احلقيقة  والبحث عن  الدرا�سة  على  يقوم  نقد وحتقيق  »علم  فالتاريخ  التاريخي وحقيقته، 
واللتزام باملو�سوعية« )73( ، والتاريخ »علم يف حتريه احلقيقة وكعلم يطلب احلقيقة كما 

هي« )74( . 
عليها  العتماد  ميكن  التي  الو�سائل  اإحدى  باعتبارها  اللغة  اإىل  التاريخ  علم  ينظر 
�سفوية،  روايات  اأم  مكتوبة  وثائق  �سواء  تاريخي  م�سدر  لأي  وامل�سداقية  الثقة  منح  يف 
ويف هذا ال�سدد يقول لأجنلو باأنه لفح�ص وثيقة ما وفهمها »ينبغي معرفة الع�رش، اأعني 
معنى الألفاظ وال�سيغ يف الع�رش الذي كتبت فيه الوثيقة« )75( ، فكل ع�رش من الع�سور له 
م�سطلحاته ومفرداته اللغوية التي من خللها ميكن اأن نتثبت ونتاأكد من مدى �سحة ما 
حدث وم�سداقيته يف ذلك الع�رش نف�سه، فاأ�سد ر�ستم، ومن خلل فح�سه ملدى �سحة ر�سالة 
دليل  العربية  اللغة  لقواعد  الر�سالة  باأن »جهل كاتب هذه  له  العثماين، تبني  للع�رش  تعود 
ن�ستاأن�ص به على �سحتها واأ�سالتها، فكتاب الدواوين يف الن�سف الأول من القرن املا�سي   

]التا�سع ع�رش امليلدي[ يف م�رش وال�سام والعراق كانوا يجهلون قواعد لغتهم...« )76( . 
وكذلك تعك�ص لغة امل�سدر التاريخي »الأنظمة الجتماعية التي عليها الأمة، فتحمل 
�سمات املجتمع يف النواحي ال�سيا�سية والقت�سادية والدين، واملجتمع يطبع خوا�سه يف هذه 
النواحي على لغته، فالكلمات والتعبريات تتما�سى مع �سكل النظام ال�سيا�سي والقت�سادي 

والديني، وغريها من النظم الجتماعية« )77( . 
مثًل: نحكم على مكاتبات ر�سمية )وثائق( م�رشية قيل باأنها تعود لفرتة ال�ستينيات 
من القرن الع�رشين، وحتمل بني �سطورها م�سطلحات وعبارات متاأثرة بالنظم الراأ�سمالية 
على  ت�سري  كانت  الفرتة  تلك  يف  النا�رشية  م�رش  اأن  باعتبار  �سادقة،  غري  باأنها  الغربية 
اأوالفرتة  النظام ال�سرتاكي، وبالتايل فاإن راويًا كان ذا من�سب ر�سمي، عاي�ص تلك احلقبة 
احلكم  بطريقة  علقة  لها  م�سطلحات  من  الغالب  يف  روايته  تخلو  لن  وعا�رشها  الزمنية 

ونهجه، لأنه يروي ملا كان وملا م�سى، ول يروي ملا هو حا�سل �ساعة روايته. 
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لها علقة بلغة حمتل وم�ستعمر  التاريخي عبارات وم�سطلحات  وقد يحمل امل�سدر 
اأجنبي ا�ستعمر اأر�سًا ما، وترك اأثراً يف لغة �سعبها، فقد »يغزو �سعب �سعبًا اآخر غزواً ع�سكريًا 
اإذا  ]ن�سبيًا[  الغالبني  لغة  فتنت�رش  طويًل...  اأمداً  بينهما  يحتدم  �رشاع  يف  لغتهما  فتدخل 
، ومثال ذلك   )78( اأرقى من املغلوبني«  اأو كانت ح�سارتهم وثقافتهم  العدد،  كانوا كثريي 
قادة  اأحد  �سلمة  اأقارب وم�ساعدي ح�سن  الرنتي�سي وهو من  لأبي م�سطفى  �سفوية  رواية 
ثورة 1936م يف فل�سطني، والرواية تتحدث عن بع�ص ما قام به العرب الفل�سطينيون يف 
ابن عمي  يا�سني  الرواية: »حممد  وال�سهيونية، ومما جاء يف  الربيطاين  النتداب  مواجهة 
كان داميًا ]دائمًا[ حاطط �سد اليهود... يوم اإل هو جاي ]قادم[. قال معك خرب ]هل تعلم[، 
... اأنا اإيل جمعة ]يل اأ�سبوع[... برتقب الرتين ]القطار، من الكلمة الإجنليزية Train[. قدي�ص 
]كم[ فيه يهود...« )79( ، ومثال اآخر من العامية اجلزائرية يعك�ص مدى التاأثر بلغة املحتل 
الأجنبي، »هنا قوم الراببيد، لزم تبوجي با�ص تاكل الروجي«، ... فالكلمة الأوىل ف�سحى 
يلزم،  مبعنى  لزم   ، �رشيع(  يعني  الذي   rapide الفرن�سي  للفظ  )حتوير  والراببيد  ]هنا[، 
، تاكل حتوير  )لكي(  با�ص مبعنى  bouger مبعنى يتحرك(  الفرن�سي  للفظ  تبوجي )حتوير 
)تاأكل( ، والروجي الت�سمية الفرن�سية ل�سمك باهظ الثمن، واملح�سلة اأن هناك كثرياً من اخللط 
خمتلفة..  ولهجات  لغات  من  عدة  مفردات  مزج  عن  الناجم  العامية،  اللهجة  يف  احلا�سل 

لختلف احلقب التاريخية التي مرت باجلزائر« )80( . 
»اإن للغة دللت عميقة �ساربة اجلذور يف الهوية اجلماعية للقوم، كل قوم، وهناك من 
يقول باأن اللغات تعك�ص التكوين النف�سي لل�سعوب، تتطور بتطورها ومرتبطة مب�سريتها عرب 
التاريخ« )81( ، وعليه فاإن اأي تغيري يف ال�سيغ واملفردات اللغوية للم�سدر التاريخي قد يوؤثر 

على املعنى، ورمبا يوؤدي اإىل قلب احلقائق كًل اأو جزءاً، وهذا ما يراه ح�سن عثمان )82( . 
ل يجوز اأن ي�سلك املوؤرخ م�سلكًا ُيقوِّل فيه الراوي ما مل يقله، وما مل ي�ستطع اأن يقوله 
ع�رشه  عنوان  هو  الراوي  ا�ستخدمه  الذي  فامل�سطلح  لغوية،  ومفردات  م�سطلحات  من 
ودليله، وكون الراوي روى »بغري الف�سحى، ]فاإن هذا[ ل يقلل من قيمته كم�سدر تاريخي... 
فهو يف هذه احلالة يكون اأقرب لروح ال�سعوب...« )83( ، ولهذا يرى �سوقي اجلمل باأن »املوؤرخ 
ملتزم عند ال�ست�سهاد بن�ص ما اأن يبقيه كما هو باألفاظه واأخطائه –اإن وجدت– فل يجب 
ل  بل  يجوز،  ول   ،  )84( الف�سحى...«  باللغة  له  مقابل  هو  عامي مبا  لفظ  اإبدال  حتى جمرد 
الأخبار كما  »الن�سو�ص فوق ما حتتمل، فنحن نثبت  مل  ُيحِّ اأن  الباحث املوؤرخ  ي�سح من 
رواها م�ساهدها، ل كما كان يجب عليه اأن يرويها« )85( . ويرى اأ�سد ر�ستم باأن هناك كثرياً 
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»من ال�سطلحات العامية تفقد قوتها اأو �سعفها عندما تبدل مبا يظنه النا�رش مقابًل لها 
بلغته الف�سحى وعلينا اأي�سًا اأن نتحا�سى جميع الطرق يف الن�رش التي تعر�ص الأ�سل ملثل 
�سهل  الأول،  التاريخية على حالها  الأ�سول  بقيت  اإذا  اأنه  كله  وزد على هذا  املخاطر  هذه 
عند  منر  �سونيا  وراأت   ،  )86( والرقي...«  العلم  من  رواته  اإليه  و�سل  ما  اإدراك  الباحث  على 
عر�سها لرواية �سفوية باللهجة العامية الفل�سطينية للراوي ح�سني اليتيم الذي عاي�ص ثورة 
–اأي الرواية ال�سفوية باللهجة العامية–  1936- 1939م وعا�رشها يف فل�سطني، باأنها 
»ت�سع امل�ستمع ]والقارئ[ داخل احلدث نف�سه، وباأنها تعطي للتاريخ حياة خا�سة واأبعاداً 

متنوعة، وحيوية اإن�سانية ل جندها يف الكتب الر�سمية« )87( . 
ولغة الراوي لي�ست قا�رشة فقط على العامية وحدها فح�سب، اأو الف�سحى وحدها، فقد 
]وهي[  الو�سطى،  »باللغة  ي�سمى  ما  اأو  العامية  و�سيء من  الف�سحى،  ب�سيء من  راٍو  يروي 
مزيج توفيقي بني الف�سحى والعامية« )88( اأو ما ي�سميه عبد ال�سبور �ساهني »لغة )ف�سعمية( 
اأي خليط من الف�سحى والعامية« )89( ، ومن اأمثلة الروايات التي جند فيها مثل هذا امل�ستوى 
اللغوي –اللغة الو�سطى- رواية لراٍو ا�سمه عي�سى ذيب حممد املقبل، املولود يف �سانور عام 
1920م، يروي ما حدث يوم ا�ست�سهاد عبد الرحيم احلاج حممد، ومما جاء يف الرواية: »قلت 
لأبي كمال، بدي اأحطك ]اأ�سعك[ يف البري... تو�سلت اإليه من اأجل اأن اأخفيه يف البري..« )90( . 

اأن املوؤرخ ل يوؤرخ ليفهم وحده حقيقة ما حدث، وهو كذلك ل يوؤرخ  مما ل�سك فيه 
ويوثق لتقراأ فئة اأو طبقة اجتماعية معينة، وتفهم ما دونه ووثقه، وبالتايل فمن املتوقع، 
الفل�سطيني بحالتها  ال�سفوي  التاريخ  اأن يوؤدي عر�ص الرواية وتدوينها يف  بل من املوؤكد 
اللغوية اإىل عدم فهم، وعدم معرفة قارئ اأو باحث من جمتمع اآخر للم�سطلحات واملفردات 
اأن العامية »لي�ست مفهومة يف كل  اللغوية املحلية الواردة يف الرواية ال�سفوية، وبخا�سة 
زمن ول يف كل قطر بل ول يف كل اإقليم« )91( ، وهذا الأمر ي�ستدعي وي�ستوجب من الباحث 
يف التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني العمل على تف�سري اأي غمو�ص اأو عدم فهم، واإزالته يف معنى 
اأن ي�سلك يف  اأو تبديل يف ن�ص الرواية ومتنها، وميكن للباحث  امل�سطلحات دون حتريف 

ذلك م�سالك ثلثة هي: 
الأول: ♦ داخل ن�ص الرواية مبا�رشة مع عدم ا�ستبعاد امل�سطلح العامي املتوقع عدم 
فهمه، وهذا يتطابق مع منهجية اقتبا�ص ن�ص حريف من م�سدر تاريخي، وهذه املنهجية 
اأو ل�رشح  اأو عبارة لإقامة املعنى،  اأو كلمة  اإىل زيادة حرف  اإذا »ا�سطر الباحث  ترى باأنه 
كلمة، يجب و�سع ما يزيده بني قو�سني مركنني )اأو معكفني( ] [« )92( ، واملثال على ذلك 
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يف رواية عن م�ساركة الإناث يف انتفا�سة الأق�سى الفل�سطينية عام 1987 م للراوي كمال 
جربيل، 23 عامًا، من �سكان قلقيلية، ومما جاء يف الرواية: 

»واهلل يف بنات – اأنا �سفت ]راأيت[ املنظر – ملا ب�رشبوا الدب�سة ]احلجر الكبري ن�سبيًا[ 
عليَّ احلرام ]ق�سم للتاأكيد[ اأنا ما باأقدر اأ�رشبها...« )93( . 

على  يغلب  التي  التاريخية  الروايات  لتف�سري  منهجية  علقم  نبيل  �سلك  الثاين: ♦ 
على  تعتمد  املنهجية  وهذه  الفل�سطينية،  العامية  اللهجة  اللغوية  ومفرداتها  م�سطلحاتها 
تناوله و�رشحه للمعنى العام الذي تت�سمنه الرواية ال�سفوية، ثم بعد ذلك ياأتي عر�ص الرواية 

كما رواها الراوي، مثال ذلك: 
»ومل يت�رشر الفل�سطينيون اإجماًل من الإ�رشاب، فمتطلبات حياة الأكرثية من ال�سكان 
كانت ب�سيطة للغاية، ولذا مل ينق�ص الإ�رشاب من متطلبات حياتهم... ]ون�ص الرواية هو[ 
الظراب ما هو الواحد خبزاته عنده، وزيتاته عنده، وب�سلته عنده...« )94( ، واملهم يف ذلك 
للم�سطلحات  ك�سافًا  درا�سته  ف�سول  من  ف�سل  كل  نهاية  بعد  و�سع  علقم  نبيل  اأن  اأي�سًا 
واملفردات اللغوية املحلية الفل�سطينية الواردة يف الروايات ال�سفوية التي اعتمد عليها يف 

توثيقه وتاأريخه ملو�سوع درا�سته )95( . 
التاريخي بلغة  البحث  الفل�سطينية يف منت  ال�سفوية  الرواية  الثالث: ♦ ميكن عر�ص 
ف�سيحة قوية يغلب عليها الطابع ال�رشدي املح�ص، على اأن تو�سع الرواية ال�سفوية نف�سها 

بلغة راويها يف نهاية البحث التاريخي. 
والرواية يف التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني لي�ست دائمًا بال�رشورة رواية رويت باللغة 
العربية، فقد تكون تلك الرواية ال�سفوية رويت باللغة الإجنليزية، وعند الرتجمة للعربية ل 
يجوز اأن ن�سع م�سطلحًا ورد يف الرواية ال�سفوية بلهجة عامية اأجنبية مبا يقابله باللغة 
الروايات معربة �سح جعل  اإذا »كانت  باأنه  �سوقي �سيف  امل�ساألة يرى  العربية، ويف هذه 
اللغة العربية الف�سحى لغة لها، بح�سبان اأن الرواية حكاية حال قوم لغتهم اأعجمية، ولنا 
، والأمر نف�سه ينطبق عند ترجمة   )96( التي جتعلها قالبًا لتلك احلكاية«  اللغة  حق اختيار 
الرواية ال�سفوية املروية باللهجة العربية العامية اإىل لغات اأُخر. اأما بالن�سبة للغة الإ�سارة، 
وتفرده  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  من  هو  ما  حلدث  واملعاي�ص  العيان  �ساهد  يكون  فقد 
مب�ساهدة احلدث ومعاي�سته تقت�سي عدم اإهماله كم�سدر تاريخي، حتى واإن مل يكن قادراً 
على النطق والكلم، وهنا ل يجوز حتوير لغة الإ�سارة و�سيلته يف التعبري اإىل اللهجة العامية 
الفل�سطينية، بل ي�سح اأن ترتجم اإىل اللغة العربية الف�سحى مع الإ�سارة اإىل الو�سع اخلا�ص 

ل�ساهد العيان الذي ا�ستقيت منه بع�ص تفا�سيل احلادثة التاريخية اأو غالبيتها. 
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خامتة:
ال�سفوي  التاريخ  يف  والعامية  الف�سحى  اللغة  مو�سوع  يف  والدرا�سة  البحث  اإن 
الفل�سطيني ل يهدف حتمًا للدفاع عن اللغة الف�سحى يف مواجهة العامية، ول يهدف كذلك 
اأنه  األ ينظر اإىل الأمر على  للدفاع عن اللهجة العامية يف مواجهة اللغة الف�سحى، ويجب 
�رشاع قائم وحمتدم بني دعاة اعتماد الف�سحى ودعاة اعتماد العامية يف الكتابة والتدوين، 
فعلم التاريخ هدفه وغايته الو�سول اإىل احلقيقة، وتوؤدي اللغة دوراً وعامًل مهمًا من اأجل 

الو�سول اإىل هدف علم التاريخ وغايته. 
اأبانت هذه الدرا�سة وك�سفت عن اأمور عدة، هي: 

تباين امل�ستويات اللغوية بني الأفراد داخل املجتمعات الإن�سانية وتفاوتها،  اأولً:  ♦
هو من الأمور التي من املهم مراعاتها عند اإجراء املقابلة ال�سفوية، وهذه الأهمية ت�ستدعي 
وتتطلب من الباحث الإملام واملعرفة اجليدة بلهجة الراوي العامية، كما اأنه من املهم جداً 
اأن يحر�ص الباحث يف التاريخ ال�سفوي على عدم توجيه راويه لريوي بلغٍة يريدها الباحث، 
واإمنا يجب اأن مُينح الراوي احلرية الكاملة لريوي باللغة التي يريدها هو – اأي الراوي – 
دون تدخل من قبل الباحث، وهذا من �ساأنه اأن ي�سهم وي�ساعد يف احل�سول على رواية �سفوية 

مف�سلة، ومزدحمة بالأحداث التاريخية قدر الإمكان. 
ثانياً: ♦ اإن ارتباط بع�ص امل�سطلحات واملفردات اللغوية بفرتة وحقبة زمنية م�ست 
اللغوي دليل ع�رشه  الهتمام، فامل�سطلح  التاريخ بكثري من  اإليه علم  اأمر ينظر  وانق�ست 
وزمانه، واللغة هي واحدة من العوامل املهمة التي ت�ساعد يف التثبت والتحقق من م�سداقية 

امل�سدر التاريخي. 
�سواء  راويها  رواها  كما  الفل�سطيني  ال�سفوي  التاريخ  يف  الرواية  عر�ص  ثالثاً: ♦ 
اأو  العامية،  الف�سحى و�سيء من  ب�سيء من  اأم كان  الف�سحى،  بلغٍة يغلب عليها  اأكان ذلك 
وواقعية،   ، حيويًةً التاريخي  احلدث  على  ي�سفي  اأن  �ساأنه  من  العامية،  بلهجته  ذلك  كان 
واإح�سا�سًا باملا�سي، بل ا�سرتداداً للما�سي كذلك، فالتاريخ الفل�سطيني احلديث واملعا�رش 
منه له خ�سو�سيته عن غريه من حيث ازدحامه باملعاناة واملاآ�سي، وهنا فاإن الت�سديد على 
اللتزام بعر�ص الرواية ال�سفوية ون�رشها بلغٍة ف�سيحة يف كل الأحوال، يعني و�سع الأحداث 

التاريخية املرتبطة مبعاناة ال�سعب الفل�سطيني وماآ�سيه يف قوالب جامدة بل روح. 
الفل�سطيني ون�رشها  ال�سفوي  التاريخ  الرواية يف  اإيل عر�ص  النظر  رابعاً: ♦ ل يجوز 
كما جاءت عن راويها باأنه �سي�سهم يف احلد من انت�سارها اأو احلد من الهتمام بها، فهناك 
من الطرق والو�سائل التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف اإزالة الغمو�ص وعدم الفهم وتف�سري املعنى 

يف حالة امل�سطلح العامي. 
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2000م درا�سة �سفوية ووثائقية، قطاع غزة، مركز التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني بجامعة 
 149 ال�سفحات  عدد  2002م،  التعليمية،  يون�ص  خان  منطقة  املفتوحة–  القد�ص 

�سفحة. 
اإ�رشاف:  وتقنياته،  ال�سفوي  التاريخ  منهجية  يف  حما�رشات  التدريبية،  الدورة  كتيب  37 .
ريا�ص م�سطفى �ساهني، قطاع غزة، مركز التاريخ ال�سفوي باجلامعة الإ�سلمية، مايو 

2005م، عدد املحا�رشات 7 حما�رشات، عدد �سفحات الكتيب75 �سفحة. 
انظر مثًل الأبحاث التالية:  38 .

درا�سة  هاين �سميح اأبو غايل و حممد ح�سن ال�رشفندي، قرية بربرة الفل�سطينية–  -
تخرج  بحث  1948م،   -1922 والقت�سادية  الجتماعية  للأو�ساع  و�سفوية  توثيقية 
الأول  الدرا�سي  الف�سل  اجتماعيات،  تخ�س�ص  الرتبية  برنامج   – من�سور  غري  بكالوريو�ص 

2003/ 2004م، جامعة القد�ص املفتوحة، منطقة رفح التعليمية. 
درا�سة وثائقية  منري جميل زنون و�سفيان حممد املغاري، قرية برير الفل�سطينية –  -
و�سفوية للأو�ساع الجتماعية والقت�سادية 1922- 1948م، بحث تخرج بكالوريو�ص غري 
الثاين 2003/ 2004م،  الدرا�سي  الف�سل  من�سور– برنامج الرتبية تخ�س�ص اجتماعيات، 

جامعة القد�ص املفتوحة، منطقة رفح التعليمية. 
فاطمة �سليمان اأبو النجا، الأو�ساع القت�سادية والجتماعية للجئني الفل�سطينيني  - 
تخ�س�ص  الرتبية  برنامج  بكالوريو�ص–  تخرج  بحث  1967م،   -1948 رفح  مدينة  يف 
منطقة  املفتوحة-  القد�ص  جامعة  2004م،   /2003 الثاين  الدرا�سي  الف�سل  اجتماعيات، 

رفح التعليمية. 
اجلامعة  انظر كتاب اأبحاث املوؤمتر: التاريخ ال�سفوي الواقع والطموح، غزة، كلية الآداب – . 39
الإ�سلمية بغزة، 17- 18 جماد الأول 1427هجرية 15- 16 ميلدية، جزئني، عدد 

ال�سفحات868 �سفحة. 
املكتب  الإ�سكندرية،  ومبادئ،  اأ�س�ص  الفردية-  احلالت  مع  العمل  اخلالق،  عبد  جلل  40 .

اجلامعي احلديث، ج1، 1989م، �ص179. 
م،  41 .2002 للن�رش،  وائل  دار  عمان،  والرتبية،  اللغة  يف  بحوث  العمايرة،  اأحمد  حممد 

�ص523. 
 ، عبد الغفار حامد هلل، علم اللغة بني القدمي واحلديث، القاهرة، مطبعة اجلبلوي، ط2. 42

1986 م، هام�ص �ص154. 
 . حممد اأحمد العمايرة، مرجع �سبق ذكره، �ص413. 43
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نف�ص املرجع ال�سابق وال�سفحة نف�سها.  44 .
جهاد �سليمان امل�رشي، اأهمية املقابلة التمهيدية يف التاريخ ال�سفوي، يف كتاب اأبحاث  45 .
املوؤمتر العلمي: التاريخ ال�سفوي الواقع والطموح، اجلامعة الإ�سلمية بغزة، 15- 16 

مايو 2006م، ج1، �ص152. 
علي اإ�سماعيل علي، املهارات الأ�سا�سية يف ممار�سة خدمة الفرد، القاهرة، دار املعرفة  46 .

اجلامعية، 1995م، �ص107. 
لوي�ص جوت�سلك، كيف نفهم التاريخ؟ ، ترجمة: عائدة �سليمان عارف واأحمد اأبو حاكمة،  47 .

نيويورك، موؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�رش، 1966م، �ص155. 
علي اإ�سماعيل علي، مرجع �سبق ذكره، �ص115. 48 

دوارا �سوار �ستاين، مرجع �سبق ذكره. 49 .
http://www.arabcin.net/arabiaall/4-2005.htm

من  كثرياً  خللها  اقرتب  ون�سف،  �سنوات  �ست  مدة  ال�سودان  يف  الباحث  مكث   ( (
املجتمع ال�سوداين، وهذا ما اك�سبه معرفة جيدة بلهجته املحلية. 

ًة يِف  اأكرث، قال تعاىل {َذِلَك َح�رْشَ ( ورود م�سطلح الإحياء على �سبيل املجاز ل  (
رٌي} �سورة اآل عمران، اآية 156.  ا َتْعَمُلوَن َب�سِ يُت َواهلّلُ مِبَ ُقُلوِبِهْم َواهلّلُ ُيْحِيـي َومُيِ

ق�سطنطني زريق، نحن والتاريخ- مطالب وت�ساوؤلت يف �سناعة التاأريخ و�سنع التاريخ،  50 .
بريوت، دار العلم للمليني، 1981م، ط1، �ص49. 

ح�سن خمايف، الوقوف على جدار اللغة، موقع الإمرباطور الفكري اللكرتوين. 51 .
http://www.alimbaratur.com/All_Pages/Tahet_Stuff/Tahet_19.htm

 . حممد عبد الكرمي وايف، مرجع �سبق ذكره، �ص136. 52
 . طنطاوي دراز، يف اأ�سول اللغة، القاهرة، مطابع الطناين، 1986م، �ص117. 53

 . عدنان اأبو �سبيكة، مرجع �سبق ذكره، �ص489. 54
( الزير: وعاء من الفخار يحفظ فيه املاء بغر�ص ال�رشب.  (

 . طنطاوي دراز، مرجع �سبق ذكره، �ص117. 55
 . عبد الغفار هلل، مرجع �سبق ذكره، �ص145. 56
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( قد يرى البع�ص باأنه ميكن للراوي ال�ستعانة اأحيانًا بالكتابة للإجابة على بع�ص  (
التاريخ  اأ�سل  هي  املنطوقة  الكلمة  تبقى  لكن  الباحث،  قبل  من  عليه  املطروحة  الأ�سئلة 

ال�سفوي واأ�سا�سه. 
 . عبد الغفار هلل، مرجع �سبق ذكره، �ص151- 152. 57

( املزيرعة: ت�سغري مزرعة، قرية يف �سمال مدينة اللد، على بعد )12 كيًل( . يعرف  (
ال�سهل الواقع يف �رشقها )مرج عبيد( ويف�سلها وادي ال�ساحوري من اجلنوب عن قرية قولية، 
وقد اأن�سئت القرية يف القرن ال�سابع ع�رش امليلدي حيث نزلها جماعة من اآل رميح من دير 
غ�سانة. بلغ عدد �سكانها عام 1945م حوايل )1160( ن�سمة. واأقدم �سكانها اآل رميح، واأل 
الرحمي، ويعودون اىل قبيلة �سنب�ص القحطانية، اأقام عليها ال�سهاينة م�ستعمرة مازور بعد 

طرد اأهلها عام 1948م. 
انظر: معجم بلدان فل�سطني، �سنفه: حممد حممد �رشاب، بريوت، دار املاأمون للرتاث، 

1987م، ط1، �ص662. 
ال�ساحلي  ال�سهل  اأر�ص  من  منب�سطة  رقعة  فوق  اللد  مدينة  تقع  اللد:  مدينة   ) (
الفل�سطيني على ارتفاع )50( مرتاً عن �سطح البحر، على بعد 10كم �سمال الرملة، ويحدها 
من ال�سمال ال�رشقي م�ستوطنة )موديعني، ومن اجلنوب مدينة الرملة العربية، ومن ال�رشق 
وادي اإيلون، ومن الغرب �رشفند، وقد نتج عن الحتلل الإ�رشائيلي ملدينة اللد عام 1948م 
اأن �رشد �سكان املدينة �سواء بالطرد الإجباري منها اأم باملمار�سات التع�سفية التي ا�سطرت 
املواطنني لرتك مدينتهم. انظر: دائرة الثقافة مبنظمة التحرير الفل�سطينية، مو�سوعة املدن 

الفل�سطينية، دم�سق، الأهايل للطباعة والن�رش والتوزيع، ط1، 199، �ص647- 649. 
القت�سادي،  �سامد  جملة  الرحيل،  على  قرن  ن�سف  اخلم�سني:  ذاكرة  وادي،  فاروق  58 .
والتوزيع،  للن�رش  الكرمل  دار  عمان،  الول1998م،  كانون  الع�رشون،  ال�سنة  ع114، 

�ص207- 208. 
اأقيمت  ( �سانور: قرية تقع يف اجلهة اجلنوبية من جنني على م�سافة )37( كيًل،  (
على تلة م�رشفة على املرج امل�سمى با�سمها، بلغ عدد �سكانها عام1961 م حوايل )1471( 
، ويعودون اىل اآل جرار، وال�سملة، �سكان قرية حجة القدماء، واإىل جماعة علي الأحمد من 
كفر الديك، ومن املقامات املوجودة بها: مقام ال�سيخ علي، ومقام ال�سيخ �رشار. انظر: معجم 

بلدان فل�سطني، مرجع �سبق ذكره، �ص480. 
 . منر �رشحان وم�سطفى كبها، مرجع �سبق ذكره، �ص88- 89. 59
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) خميم كندا للجئني الفل�سطينيني برفح �سيناء: بعد اإبرام اإ�رشائيل لتفاقية ال�سلم  (
مع م�رش )كامب ديفيد( عام 1978م، مت تر�سيم احلدود بني الأرا�سي امل�رشية والأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة، وكان ذلك بتاريخ 25/ 04/ 1982م، وقد اأدى هذا اإىل تق�سيم مدينة 
الفل�سطينيون يف خميم  ال�سكان  الفل�سطينية، فوقع  ق�سمني: رفح امل�رشية، ورفح  اإىل  رفح 
كندا �سمن الأرا�سي امل�رشية، اإل اأنه ونتيجة للتفاق بني اجلانبني امل�رشي والإ�رشائيلي 
مت اإعادة �سكان خميم كندا الفل�سطينيني اإىل حي تل ال�سلطان مبدينة رفح الفل�سطينية على 
مراحل كان اآخرها بحلول 29 نوفمرب من العام 2000م. ملعرفة املزيد انظر: جهاد امل�رشي 
اأ�سامة عرابي، خميم كندا وتراجيديا  اأي�سًا:  �سبق ذكره، وانظر  �سبيكة، مرجع  اأبو  وعدنان 
والتوزيع،  للن�رش  الكرمل  دار  القت�سادي، ع106، عمان،  الفل�سطيني، جملة �سامد  اللجوء 

كانون الأول 1996م. 
( اأ�سدود: تقع اأ�سدود �سمال غزة على الطريق بني يافا وغزة، تبعد عن مدينة غزة 42  (
كيلومرتاً وجاءت كلمة اأ�سدود من الكلمة الكنعانية ا�سدود التي تعني احل�سن اأو القوة، وقد 
عرفت باأ�سماء اأُخر، فقد اأطلق عليها اليونانيون يف عهد ال�سكندر املقدوين با�سم اأزوتو�ص 
وعرفت عند كتاب امل�سلمني با�سم اأ�سدود... يف القرن ال�سابع امليلدي دخلت اأ�سدود يف حوزة 
امل�سلمني وكانت حمطة للربيد بني م�رش وال�سام. فقدت املدينة اأهميتها بعد ذلك، وعندما 
اأ�سهر. و  ال�سليبيون عام 1118م وجدوها قرية �سغرية فع�سكروا فيها مدة ثلثة  احتلها 
يف اأعقاب حرب 1948م، فقد اأقيمت بدًل منها مدينة وميناء اأ�سدود. للمزيد انظر: ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية، الهيئة العامة لل�ستعلمات، مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني.
http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/town20.html

 . جهاد امل�رشي وعدنان اأبو �سبيكة، مرجع �سبق ذكره، �ص89. 60
( رفح: تقع رفح يف اأق�سى جنوب ال�سهل ال�ساحلي الفل�سطيني على احلدود الفل�سطينية  (
ال�سمايل 29- 36 وتبتعد عن  العر�ص  ال�رشقي 30- 52 وخط  الطول  امل�رشية على خط 
�ساحل البحر املتو�سط 5. 5 ميل كما تبتعد عن مدينة غزة 38 كم و ترتفع رفح عن �سطح 

البحر بـ 48 مرتا. وتتميز باأر�سها الرملية حيث حتيط بها الكثبان الرملية من كل جهة.  
الذين  والفراعنة  الآ�سوريني  امليلد حدثت معركة عظيمة بني  الثامن قبل  القرن  يف 
حتالفوا مع ملك غزة، واآل الن�رش يف هذه املعركة للآ�سوريني ويف عام 217 قبل امليلد 
اإثرها  وعلى  ال�سام،  حكام  وال�سلوقيني  م�رش  حكام  البطاملة  بني  رفح  يف  معركة  حدثت 
خ�سعت رفح و�سوريا حلكم البطاملة مدة 17 عاما اإىل اأن عاد ال�سلوقيون وا�سرتجعوها. اأما 
يف العهد امل�سيحي اعتربت رفح مركزاً لأ�سقفية اإىل اأن فتحها امل�سلمون العرب على يد عمرو 
بن العا�ص يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب. مر بها نابليون عام 1799 يف حملته الفرن�سية 

على بلد ال�سام كما زارها كل من اخلديوي اإ�سماعيل واخلديوي عبا�ص حلمي الثاين.  
اجلي�ص  دخل  1948م  عام  ويف  الربيطاين،  للحكم  رفح  خ�سعت  1917م  عام  ويف 
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ثم  ال�سهاينة يف عام 1956،  احتلها  اأن  اإىل  الإدارة امل�رشية  امل�رشي رفح وبقيت حتت 
عادت للإدارة امل�رشية عام 1957م حتى عام 1967م حيث احتلها ال�سهاينة مرة اأخرى. 
و�سعت  �سيناء،  م�رش  ا�ستعادت  واإ�رشائيل  م�رش  بني  ديفيد  كامب  اتفاقيات  توقيع  وبعد 
اأ�سلك �سائكة لتف�سل رفح �سيناء عن رفح الأم. وتقدر م�ساحة ما �سم اإىل اجلانب امل�رشي 
حوايل 4000 دومنًا وبقى من م�ساحة اأرا�سيها 55000 دومنًا. للمزيد انظر امل�سدر: ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية، الهيئة العامة لل�ستعلمات، مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني. 
http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/town32.html

اآرامية مبعنى )بدوي( ، تقع على بعد 21 كيًل اىل ال�سمال ال�رشقي  ( بربرة: كلمة  (
من غزة. وهي على اجلانب ال�رشقي لطريق وخط �سكة حديد رفح- حيفا، بني غزة واملجدل، 
وتبعد خم�سة اأكيال اىل اجلنوب من املجدل، وترتفع حوايل خم�سني مرتاً من �سطح البحر. 
ا�ستهرت القرية بعنبها الذي يعد من اأجود اأنواع العنب يف فل�سطني، دمرها اليهود ال�سهاينة 
واأقاموا يف ظاهرها ال�رشقي م�ستعمرة )مفقعيم( �سنة 1949م، اأما �سكانها فقد ُهجروا اإىل 

قطاع غزة. انظر: معجم بلدان فل�سطني، مرجع �سبق ذكره، �ص148. 
 . هاين اأبو غايل وحممد ال�رشفندي، مرجع �سبق ذكره، �ص64. 61

اأكرث، قال تعاىل: {وي�سئلونك عن  ( ورود م�سطلح ُروح هو على �سبيل املجاز ل  (
الروح ُقل الُروح ِمن اأَمِر َربى وًماآ اأٍُتيُتم ٍمن الِعلم اإٍل ًقًليل} �سورة الإ�رشاء، اآية 85. 

 . �سوقي �سيف، يف الرتاث وال�سعر واللغة، القاهرة، دار املعارف، 1987م، �ص241. 62
 . نبيل علقم، مرجع �سبق ذكره، �ص89. 63

 . نف�ص املرجع ال�سابق، �ص231. 64
م،  العيان على حرب عام 1948. 65 لل�سهود  – روايات �سفوية  النكبة  علء �سهري، �سهود 
الوطنية،  النجاح  جامعة  العامة-  العلقات  دائرة   ، )زاجل(  الإعلم  وحدة  نابل�ص، 

2006م، �ص75. 
http://www.najah.edu./arabic/default.htm

 . املرجع ال�سابق نف�سه، �ص82. 66
حذام العربي، بني الف�سحى والعامية، منتدى الكتاب العربي. 67 .

http://www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/Colloquial.htm

بطر�ص احللق، اللغة والل�سان والثقافة، موقع معابر الثقايف اللكرتوين. 68 .
http://maaber.50megs.com/issue_november04/spotlights_3.htm
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اللكرتونية،  النباأ  جملة   ، تتحدث؟  لغة  اأي . 69 الثقافية..  النخب  النعوا�سي،  �سالح  قا�سم 
العدد70، مايو 2004.

http://www.annabaa.org/nbaa70/index.htm

خباب بن مروان احلمد، نحو بناء ثقايف نا�سج، �سبكة القلم الفكرية اللكرتونية. 70 .
http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentid=340
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 ، ط2. 83 الأكادميية،  املكتبة  القاهرة،  التاريخ،  درا�سة  اإىل  املدخل  ال�سيخ،  الرحمن  عبد 
�ص155. 
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( الباحث غري متاأكد اإن كانت هذه الرواية جاءت بلغة و�سطى من الأ�سل اأي الراوي،  (
اأو اأن هناك تدخًل كان من قبل الباحثني، لكن ويف كل الأحوال فهي مثال للغة الو�سطى اأو 

ما ي�سميها عبد ال�سبور �ساهني اللغة الف�سعمية. 
 . منر �رشحان وم�سطفى كبها، مرجع �سبق ذكره، �ص85. 90

 . �سوقي �سيف، مرجع �سبق ذكره، �ص241. 91
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�ص63. 
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 . املرجع ال�سابق نف�سه، انظر مثًل �سفحات 34، 99، 133. 95

 . �سوقي �سيف، مرجع �سبق ذكره، �ص252. 96
( املثال على ذلك: لو اأراد باحث اأن يوثق حلادثة تاريخية مفادها اقتحام جنود  (
من  وكان  الفل�سطينية،  املدن  باإحدى  ما  منزل  اأو  بيت  الإ�رشائيلي ومكوثهم يف  الحتلل 
نتائج هذا القتحام مقتل عدد ممن تواجدوا يف املنزل من قبل جنود الحتلل الإ�رشائيلي، 
اآخر عدا �سخ�ص واحد بالغ عاقل من ذوي الحتياجات اخلا�سة )غري قادر  واعتقال عدد 
على النطق(، عندها فاإن هذا الذي ل ميتلك القدرة على النطق �سيكون �ساهداً هامًا واأ�سا�سيًا 

ورمبا وحيداً على ما حدث. 
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امل�رشي، جهاد �سليمان، اأهمية املقابلة التمهيدية يف التاريخ ال�سفوي، يف كتاب اأبحاث  15 .
املوؤمتر العلمي: التاريخ ال�سفوي الواقع والطموح، اجلامعة الإ�سلمية بغزة، 15- 16 

مايو 2006م، ج1. 
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لهجة هجينة ي�سعب فك �سيفرتها، موقع  حداد، عبد املالك، اللهجة العامية اجلزائرية – . 21
ال�سهاب الفكري اللكرتوين.

http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1499

دائرة الثقافة مبنظمة التحرير الفل�سطينية، مو�سوعة املدن الفل�سطينية، دم�سق، الأهايل  22 .
للطباعة والن�رش والتوزيع، ط1، 199 م. 

م.  دراز، طنطاوي، يف اأ�سول اللغة، القاهرة، مطابع الطناين، 1986. 23



379

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

الأدبي،  املوقف  جملة  الن�سائية،  الكتابة  يف  الثقايف  ال�سياق  يف  اللغة  رفقة،  دودين،  24 .
ع415، ال�سنة اخلام�سة والثلثون ت�رشين الثاين 2005م، دم�سق، احتاد الكتاب العرب. 
راجح، عمر، الرواية ال�سفوية بني امل�سافهة والتدوين، يف كتاب اأبحاث املوؤمتر العلمي:  25 .
بغزة، 15- 16 مايو 2006م،  الإ�سلمية  اجلامعة  والطموح،  الواقع  ال�سفوي  التاريخ 

ج1. 
التاريخية  احلقائق  وحتري  الأ�سول  نقد  يف  بحث  26 . – التاريخ  م�سطلح  اأ�سد،  ر�ستم، 
واإي�ساحها وعر�سها وما يقابل ذلك يف علم احلديث، بريوت، املكتبة الع�رشية للطباعة 

والن�رش، دون تاريخ ن�رش، ط3 
ريك�ص، توما�ص، التاريخ ال�سفوي والق�سية الفل�سطينية، يف كتاب: من ي�سنع التاريخ؟  27 .

التاأريخ ال�سفوي للنتفا�سة، القد�ص، موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي، 1994. 
و�سنع  التاأريخ  �سناعة  يف  وت�ساوؤلت  مطالب  والتاريخ-  نحن  ق�سطنطني،  زريق،  28 .

التاريخ، بريوت، دار العلم للمليني، 1981م، ط1. 
زيادنة، �سالح، الرتاث ال�سعبي – م�سطلحات ومدلولت، �سحيفة اأخبار النقب، ع 315. 29 

الثنني 8 - 12 – 2003م املوافق 14 – �سّوال – 1424هـ.
http://www.akhbarna.com/archive/315/315-40.htm

 - لثورة 1936. 30 العام  القائد  احلاج حممد  الرحيم  عبد  كبها،  �رشحان، منر، وم�سطفى 
1939م، رام اهلل/ فل�سطني، دون دار ن�رش، 2000م. 

�ساهني، عبد ال�سبور، التحديات التي تواجه اللغة العربية، املغرب، املنظمة الإ�سلمية  31 .
للرتبية والعلوم والثقافة- اي�سي�سكو.

http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/Langue_arabe/p9.htm

م،  �سهري، علء، �سهود النكبة – روايات �سفوية لل�سهود العيان على حرب عام 1948. 32
الوطنية،  النجاح  جامعة  العامة-  العلقات  دائرة   ، )زاجل(  الإعلم  وحدة  نابل�ص، 

2006م.
http://www.najah.edu./arabic/default.htm

م.  �سيف، �سوقي، يف الرتاث وال�سعر واللغة، القاهرة، دار املعارف، 1987. 33
املكتب  الإ�سكندرية،  ومبادئ،  اأ�س�ص  الفردية-  احلالت  مع  العمل  جلل،  اخلالق،  عبد  34 .

اجلامعي احلديث، ج1، 1989م. 
م.  عثمان، ح�سن، منهج البحث التاريخي، القاهرة، دار املعارف، 1993. 35



380

والعامية  الفلسطيني بني الفصحى  التاريخ الشفوي  الرواية في  أ. عدنان أحمد أبو شبيكة لغة 

الأ�سوار،  موؤ�س�سة  عكا،  الفل�سطيني،  عب  ال�س. 36 ذاكرة  يف  الربيطاين  النتداب  نبيل،  علقم، 
2002م. 

علي، علي اإ�سماعيل، املهارات الأ�سا�سية يف ممار�سة خدمة الفرد، القاهرة، دار املعرفة  37 .
اجلامعية، 1995م. 

عي�سى، حممود، التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني: الذاكرة، الأهمية والحتياجات، جملة حق  38 .
الفل�سطيني  املركز  بديل/  فل�سطني،  اأول 2006م،  الرابعة كانون  ال�سنة  العودة، ع20، 

مل�سادر حقوق املواطنة واللجئني. 
اجلامعية،  املعرفة  دار  القاهرة،  التاريخي،  البحث  منهج  حجر،  وجمال  عادل،  غنيم،  39 .

1998م. 
 ، قا�سم، قا�سم عبده، بني التاريخ والفلكلور، القاهرة، عني للدرا�سات والبحوث، 2001. 40

ط2. 
خمايف، ح�سن، الوقوف على جدار اللغة، موقع الإمرباطور الفكري اللكرتوين.  41 .

http://www.alimbaratur.com/All_Pages/Tahet_Stuff/Tahet_19.htm

ال�سفوي  التاريخ  جمموعة  جتربة  42 . – الإن�ساين  والبعد  ال�سفوي  التاريخ  عدنان،  م�سلم، 
باإ�رشاف د. عدنان م�سلم، جملة حق العودة، ع20، ال�سنة الرابعة كانون اأول 2006م، 

فل�سطني، بديل/ املركز الفل�سطيني مل�سادر حقوق املواطنة واللجئني. 
م،  معجم بلدان فل�سطني، �سنفه: حممد حممد �رشاب، بريوت، دار املاأمون للرتاث، 1987. 43

ط1. 
العلمي:  املوؤمتر  اأبحاث  كتاب  يف  منهج؟،  اأم  حكاية  ال�سفهي-  التاريخ  �سونيا،  منر،  44 .
الإ�سلمية، غزة، 15- 16 /5/ 2006م،  اجلامعة  والطموح،  الواقع  ال�سفوي  التاريخ 

ج1. 
م.  هارون، عبد ال�سلم، حتقيق الن�سو�ص ون�رشها، القاهرة، مطبعة املدين، ط2، 1965. 45
 ، هلل، عبد الغفار حامد، علم اللغة بني القدمي واحلديث، القاهرة، مطبعة اجلبلوي، ط2. 46

1986م. 
القت�سادي،  �سامد  جملة  الرحيل،  على  قرن  ن�سف  اخلم�سني:  ذاكرة  فاروق،  وادي،  47 .

ع114، ال�سنة الع�رشون، كانون الول1998م، عمان، دار الكرمل للن�رش والتوزيع. 



381

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

وايف، حممد عبد الكرمي، منهج البحث يف التاريخ والتدوين التاريخي، ليبيا، جامعة قار  48 .
يون�ص، 1995م. 

م.  يعقوب، اإميل، كيف تكتب بحثًا؟ منهجية البحث، لبنان، جرو�ص بر�ص للن�رش، 1986. 49
يحيى، عادل، م�ساريع التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني اإىل اأين؟ ، يف كتاب اأبحاث املوؤمتر  50 .
مايو   16  -15 بغزة،  الإ�سلمية  اجلامعة  والطموح،  الواقع  ال�سفوي  التاريخ  العلمي: 

2006م، ج1. 
يحيى، عادل، واآخرون، من ي�سنع التاأريخ؟ التاريخ ال�سفوي للنتفا�سة، القد�ص، موؤ�س�سة  51 .

تامر للتعليم املجتمعي، 1994م. 
املعرفة  دار  القاهرة،  احل�ساري،  التاريخ  يف  مقدمة  52 . – اليونان  الوهاب،  عبد  يحيى، 

اجلامعية، 1996م. 

ثانياً – املراجع املعربة: 

جوت�سلك، لوي�ص، كيف نفهم التاريخ، ترجمة: عائدة �سليمان عارف واأحمد اأبو حاكمة،  1 .
نيويورك، موؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�رش، 1966م. 

وامل�ستقبلية،  احلالية  الأفاق  2 .– العامل  حول  ال�سفوي  التاريخ  �سوار،  دورا  �ستاين، 
اخلام�سة  ال�سنة  ع4،  للمعلومات،  العربي  النادي  العربية-  جملة  زاهر،  �سلوى  ترجمة 

دي�سمرب2005م. 
http://www.arabcin.net/arabiaall/4-2005.htm

�سينبو�ص، لجنلو، املدخل اإىل الدرا�سات التاريخية، ت: عبد الرحمن بدوي، القاهرة، دار  3 .
النه�سة العربية، 1963م، �ص114. 

ثالثاً – املراجع األجنبية: 

Dagobert Soerger , The Many Uses of Digitized Oral History Collections: 1. 

Implications for Design , Malach Technical Report. College of Information 

Studies , University of Maryland , USA , June 2002. 

Oral History Society , UK , What is oral History ? , http://www.ohs.org.2. 

uk/advice/




