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مكتبة الفنون الشعبية

خملد بركات   *

*  روائي وقاص وباحث  أردني 

اإ�شدارات

)املجتمع األردني 

مظاهر الحياة الشعبّية(

الكتب  )عالم  دار  عن 

كتاب  ص��در  ال��ح��دي��ث( 

مظاهر  األردن��ي  “املجتمع 

للكاتب  الشعبيّة”  الحياة 

التل،  نيازي  عيل  غسان 

تسجيل  اعتمد  كتاب  وهو 

وتجسيده  األردن��ي  الرتاث 

من  له  حفًظا  ودراس��ت��ه 

يف  املؤلف  ويقول  الضياع، 

هذا الصدد يف املقدمة:” ومن 

الدراسات  أهميّة  تأتي  هنا 

عىل  الضوء  تلقي  التي 

سلوكه  وعىل  اإلنسان  تاريخ 

صفاته  وعىل  االجتماعي، 

وأهميّة  والنفسيّة،  الحياتيّة 

النظر إىل العادات يف إطارها 

تسجيل  عن  فضاًل  الزمني، 

حضارته .. ولم يحظ املجتمع األردني بكّل ما يتضّمنه 

يستحّقه  وبما  والعناية،  باالهتمام  اجتماعي  إرث  من 

امليدانيّة  الدراسات  ومجال  االجتماعيّة  الدراسات  من 

بخاّصة.

 وقد سعى الباحث بجهد 

واضح لجمع املظاهر العاّمة 

يف مناحي الحياة االجتماعيّة 

من  وبدوًا،  حرًضا  األردنيّة، 

يف  حياتهم  أسلوب  خالل 

ومأكلهم  وعملهم  معاشهم 

ومسكنهم،  وملبسهم 

بالعمليّات  واهتمامهم 

الحيوانات  وتربية  الزراعيّة 

واالستفادة  واستخدامها 

وصناعاتهم  منتجاتها،  من 

عىل  والتعرّف  الشعبيّة.. 

قيمهم األخالقيّة واالجتماعيّة 

من  تتضّمن  بما  والدينيّة؛ 

نبيلة  وأهداف  وقيم  أفكار 

كونها  سامية،  وأغ��راض 

صادرة عن مرياث مشرتك ومتشابه يحافظ عىل لحمة 

الوطن وهويته؛ وهي بذلك محّفزة عىل التمّسك بالروح 
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مراجعه  يف  الباحث  اعتمد  وقد  واإلسالميّة.  القوميّة 

ومصادره عىل الدراسات االجتماعيّة ذات الصلة، وعىل 

يف  واألبحاث  واملنشورات  الغربيون،  الرحالة  كتبه  ما 

الصحف والدورّيات، وإجراء املقابالت امليدانيّة.

أسلوبه  ويف  مضامينه  يف  قيًّما  الكتاب  هذا  ويظّل 

حول  شتّى  معارف  من  يقّدمه  وما  املمتع،  البسيط 

املظاهر الشعبيّة األردنيّة.

)األمثال الشعبّية الفلسطينّية- قراءة 

معارصة(

املبدع هشام     وللزميل 

ع��ودة ص��در )األم��ث��ال 

 - الفلسطينيّة  الشعبيّة 

دار  عن  معارصة(  قراءة 

دجلة) نارشون وموزعون(، 

وقد سعى عودة إىل ترسيخ 

الذي  الشعبي  املثل  مفهوم 

للتداول  صالًحا  سيبقى 

فاملثل  القياس،  وقابليّة 

األستاذ  يقول  كما  الشعبي 

التقديم  يف  الوحش  محمد 

للكتاب: “ نتاج خربة شعب 

إىل  عمرها  يمتّد  مرتاكمة 

إّنها  كما  السنني،  مئات 

نتاج حركة تطّور اجتماعي 

ضمن  واألم���ة  للشعب 

تنبع  ربما  الحياة..”  يف  املتداخلة  العالقات  منظومة 

أهميّة الكتاب من أّن االمثال الشعبيّة تقودنا إىل قراءة 

الوحش:”  اللغوّية والتاريخيّة، ويضيف هنا  مصادرها 

وثقافته  العربّي،  األمة  من  جزء  الفلسطيني  فالشعب 

أن  طبيعيًّا  كان  لذلك  العربيّة،  الثقافة  مفردات  هي 

متشابًها  فلسطني  يف  الشعبيّة  األمثال  من  كثري  يأتي 

ومتطابًقا مع مثيالتها املتداولة يف الوطن العربي..”

الزميل عودة سعى  أّن  بّد من اإلشارة هنا إىل  وال 

بهذا الكتاب الرائع إىل الحفاظ عىل هذا الكنز املعريف 

بنيته  يف  يحمله  بما  واالندثار،  النسيان  من  الرتاثي 

وصيغه من مواقف وطنيّة وقوميّة وإنسانيّة، فاألمثال 

ا عىل املايض حسب، بل تسعى  الشعبيّة ليست مؤرّشً

إىل قراءة الحارض واملستقبل.

عودة:”  الزميل  ويقول 

أضع كتابي بني يدي القراء 

أفرتضها،  بثقة  متسلًّحا 

سيقّدم  الكتاب  أّن  مفادها 

املتعة والفائدة مًعا، ويضع 

عميًقا  سجالًّ  القارئ  أمام 

اإلنسانيّة  التجربة  من 

قلب  يف  قرون  عدة  املمتّدة 

التي  التجربة  التاريخ، هذه 

ونعيش  يوميًّا  نتلّمسها 

لتعميق  طوعيًّا  أجواءها 

انتمائنا إىل أّمة عريقة، وإىل 

التاريخ، يف  شعب موغل يف 

حمايته  منا  يستحّق  وطن 

أمثالُنا  عنه..  وال��دف��اع 

وطنيّة  ُهوّية  الشعبيّة 

خاللها  من  نعلن  وقوميّة، 

وحارض  ماض  يف  التاريخي  والحّق  واالنتماء،  الوعي 

ومستقبل..”

الشعبّي  املثل  إليها  تطّرق  التي  املواضيع  ومن 

وأمثال  الدين،  أثر  الكتاب:  بحسب  الفلسطينّي 
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مسيحيّة، والسلطة، واملوت، واألرسة، واملرأة، والبيت، 

الجدّية يف الطرح،  واألرض...” ومّما يحسب للمؤلّف 

واللغة الصافية، واألسلوب السهل املمتنع، واإلحاطة 

باملثل من جوانب عديدة يف بنية تحليليّة علميّة، ناقدة 

ومستبرصة.. ومن هنا فهو قمني بالقراءة ملا يحّققه 

من متعة ومعرفة برتاث الشعب الفلسطيني العظيم.

) البادية عادات 

وأعراف(

بدعم من وزارة الثقافة 

عادات  البادية   ( صدر 

مطبعة  عن  وأع��راف(، 

جدير  كتاب  وهو  السفري، 

الباحث  ملؤلفه  باالهتمام، 

الغنم،  أبو  سالمة  أحمد 

من  البدوّية  لألعراف  ملا 

وسلوكيّة،  وجدانيّة  أهميّة 

القانون  بمثابة  فهي 

الفضيلة،  يحمي  ال��ذي 

اإلنسان  قيمة  من  ويرفع 

فارس  ويجعله  البدوّي، 

وبهذا  والسيف..  القلم 

حنا  الباحث  يقول  الصدد 

له قيمة  الكتاب  “ إن هذا  للكتاب:  قنصل يف تقديمه 

أّن  األوىل  القيمة  أهميته:  من  تزيد  قيم  مجموعة  بل 

كاتبه بدوّي عشائرّي أصاًل وسلوًكا، حرضي مدني 

فكرًا وثقافة، والثانية أّنه من تجمع عشائري عريق يف 

األردن، أسهم يف تشكيل مالمحه البدوّية.. هذا الكتاب 

التي  موجه للشباب الذي قد ينىس بعض السلوكات 

يجر  رصاًعا  تخلق  وقد  وأهله،  لنفسه  السوء  تسبّب 

املجتمع لرصاعات نحن يف غنى عنها..”

ويقول املؤلف أبو الغنم يف مدخله للرتاث:” دراسة 

الرتاث يف أشكاله وصوره سواء كان شفويًّا أو مكتوًبا، 

يعكس  تاريخيًّا  سجاًل  يعترب  فهو  كبرية..  أهميّة  لها 

تناسيه  أّما  كثرية،  نواح  يف  املجتمعات  هذه  حياة 

األخرى  الحضارات  فإّن من شأنه غزو  فيه  واإلهمال 

ذلك  ويف  املجتمعات،  لهذه 

انقالب عليها وعىل الرشيعة 

األع��راف  ألّن  السمحة؛ 

كرامة  غايتهما  والرشيعة 

اإلنسان واستقامة الحياة...” 

الباحث  حرص  هنا  ونلمح 

ملا  األعراف  تدوين هذه  عىل 

وجدان  يف  قيمة  من  تشّكله 

أهميّة  من  لها  وملا  البدو، 

الوطنيّة  الهوّية  حفظ  يف 

والتشويش  االخ��رتاق  من 

واإلقصاء.

التي  األع���راف  وم��ن 

والكشف:  بالتحليل  ناقشها 

وإكرام  البدوي،  القضاء 

الوالدين،  وحقوق  الضيف، 

والزواج، الجالء، والقسم عند البدو، ومعتقدات البدو، 

والعني الرشيرة، والفال، والقهوة... وقد أدرج يف املتون 

الجميلة  البدوّية  والحكايات  القصائد  من  العديد 

للتدليل عىل جوهر هذه األعراف، وما تشّكله من قيم 

عليا تحافظ عىل الحياة.
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) األغاني الشعبّية األردنّية(

الزعبي  رشيف  أحمد  الدكتور  الباحث  وللزميل 

األردنيّة( بدعم  الشعبيّة  األغاني   ( املهّم  صدر كتابه 

املنهجيّة  الزعبي  التزم  الكربى، وقد  أمانة عمان  من 

التسلسل  يف  العلميّة 

بدأ  حيث  واملعالجة، 

الشعبيّة  األغنيّة  بتعريف 

بها،  االهتمام  ومربرات 

منهجيّة  وتوضيح 

انتشار  وطرق  العمل، 

األردني.  الشعبي  الغناء 

األغنية  أهميّة  وح��ول 

الزعبي:  يقول  الشعبيّة 

الشعبيّة  األغاني  "إن 

مناسبات  يف  ُتقال  التي 

األفراح هي فرصة ينفس 

فيها الجميع عن أمانيهم 

ورغباتهم  وآمالهم 

الواقع  يف  وهي  املكبوتة، 

من  للتخفيف  محاولة 

يكدون  الذين  تعاسة 

بانتظار  ويكدحون 

ليغنوا  الحصاد..  موسم 

ويطربوا ويعربوا عن مشاعرهم وأحاسيسهم.."

النصوص  توثيق  عىل  الباحث  جهد  انصب  وقد 

الغنائيّة دون حذف أو زيادة،  إال يف بعض املقاطع 

وتأتي  الدينيّة.  وقيمه  املجتمع  أخالقيّات  تنايف  التي 

محاولته هادفة إىل إطالع هذا الجيل واألجيال القادمة 

البيئة  مع  تقاطع  حينما  الغنائي،  موروثنا  عىل  

مناحي  مختلف  يف  مرّت  التي  واألحداث  الجغرافيّة 

الزعبي  الباحث  بنّي  الغناء  أغراض  وحول  الحياة. 

العديد منها، وسياقاتها االجتماعيّة، كاألفراح واألتراح، 

واملدح والفخر، واالستغاثة والهدهدة، واملدائح الدينية..

ويحلّل  يفّصل  وه��و 

وممتع،  شائق  بأسلوب 

مفهوم  يتناول  عندما  فمثال 

من  وهو   " يقول:  الِحداء، 

وُيعتقد  الرجز،  مجزوء  بحر 

العرب،  عند  الغناء  أّول  أّنه 

شعرّية  مقاطع  من  ويتألّف 

املنوال  هذا  وعىل  غنائيّة..." 

يف  متمّهال  الزعبي  يسافر 

مضموًنا  الرائع  كتابه  طيّات 

جميلة  لغة  يف  وأسلوًبا، 

الفني..  والعرض  التصوير 

الشعر  انسيابيّة  لعلها 

يفيض  حينما يصري جدواًل.. 

باملرسات!! 
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