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  ملخصال

من  أصيل غنائي قالب إلى فالتعر إلى البحث هذا دفيه
 ، التي كانتقرويالالشعبي  الغناء الفولكلوري قوالب

 وهو إلى وقت قريب القدم في فلسطين منذ متوارثة
يندرج تحت الغناء الجمعي الذي ، "حاريجالد" غناء

 يمناطق انتشاره وبنائه الفّن حيث من لِنسوي، وذلكا
فيه،  األداء عناصر إلى باإلضافة وألوانه أدائه وطريقة

 تناول وقد، والموسيقية الشعرية :يةالفّن وخصائصه
أصيال،  قرويا غناء باعتباره "الدحاريج" غناء الباحث

مجموعة تناول كما في وسط وجنوب فلسطين، امتد 
 :مثل البحث هذا في ألساسيةا من المصطلحات

فولكلور، الزمة شعرية، مقام موسيقي، الدحاريج، 
كذلك ضمن المفردات  .غناء تبادلي غناء جمعي،

العاموصف إلى ، باإلضافةية ومعانيها بملحق خاص 
 طريقة شرح خالل من ومجرياتها "الدحاريج" حلقة
 حيث استعان الباحث بالمقابلة لتبيان ومراحلها، األداء
المبنية على  "الدحاريج" ألوان رأشه إلى قطروتذلك، 

ياال ويا " ،"يلو يرويداتلي" :الالزمات الشعرية، مثل
 في الباحث ، وقد أورد"أه يا ليله وليله يا لّلي" ،"لّلي

كما  إليها، لتوص التي النتائج مجموعة بحثه نهاية
 من إليه ما خلص ضوء في التوصيات من بعدد أوصى
  .نتائج

  

   

Abstract 
This research aims at identifying an 

original lyrical form of the villager Popular 
lyrical folk forms inherited in Palestine 
from the past generations this from is called 
"Aldahareej singing", is categorized under 
the collective feminine singing in terms of 
kind, the areas it spreads in, it's artistic 
structure and the way of it's performance, in 
addition to it's performance elements and 
it's artistic features: poetic and musical. The 
researcher deals with "Aldahareej" singing 
as an original from villager of singing that 
spread in the middle and south of Palestine. 
he also investigates the key terms of this 
research: Folklore, capillary, music shrine 
(maqam), aldahareej,collective singing, and 
alternative singing. the terms and the 
colloquial wordsare listed in a special 
appendix, and the circle of "Aldahareej" 
and it's proceedings are described to explain 
the way of performance and it's stages, the 
researcher used the interview. He also dealt 
with the most famous forms of 
"Aldahareej" that is built on the poetic 
refrains, such as: "yulu yarweidateli", "yala 
way lalli", " ah yaleilah wleileh yalelli", 
The study coucludes with the research 
findings and some recommendations. 
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  تمهيد

 وسيقى أحيانا، وقد ال ينفكقد تصحبه الم لتطريب والترّنم بالكالم الموزون وغيره،معنى ا الغناءيحمل 
لرقص الفولكلوري هو نتاج الحياة ا عنه الرقص، بل يكاد أن يالزمه دوما، وكما األغنية الفولكلورية فإن

نفسها الذي انبثق من نشاطات الناس ليعكس أعمالهم اليومية التي يقومون بها، وأعيادهم واحتفاالتهم 
ال بلون البيئة المنبثق منها ومتشّك ا، ونرى الرقص متلون)143، 1986 العنتيل،(وطقوسهم التي يمارسونها 

ر باألحوال الجوية من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف، وطبيعة األرض من سهولة ووعورة ه يتأّثبها، كما أّن
  ).327، 1986 مرسي وآخرون،(وغيرها 

ين يقوم على االصطفاف بصّف، غناء الدحاريج نوع من الشعر يؤدى بطريقة جماعية بالتناوب بين فريقين
ان برشاقة وخّفة فيقتربان من بعضهما البعض ويبتعدان بخطوات قصيرة سريعة ك فيه الصّفمتقابلين، يتحر

 وسط وجنوب فلسطين،في هذا اللون فولكلور رقص وغناء جماعي نسوي، وقد كان سائدا  يعد .متتالية
ا فترة اندثار هذا اللون أم الله والرملة والخليل وغزة، القدس ورام: في أقضية المنتشرةفي القرى الريفية 
ألسباب ) م 1948( سنة ، حيث لم ينتقل إلى األجيال التي ولدت بعد النكبة في)م 2000(فتقترب من سنة 

ان القرية ر طريقة وأسلوب الحياة، ولما جره الشتات من انفكاك عرى اللحمة بين األهل وسّكق بتغيتتعّل
 . الواحدة

وقد رافق  .1أطلقت عليه لعّلة تحرك النسوة فيه، فهي تشبه الدحرجة) الدحاريج(تسميته بـ بدو أني
ه تلون بألوان غنائية جميلة وعديدة جعلت منه األعراس عند النساء كما رافق السامر أعراس الرجال، إال أّن

 2الزمة شعريةب ازدانت ألوان الدحاريج طاردا للملل والرتابة، بما يتوافق مع أجواء العرس عند النساء، كما
ر مرارا بنهاية كّلتتكر رتابته تزيد في جماله ومرونته، كما تزيد جذب  شطرة، والغريب بهذا التكرار أن

معظم  ي المعتمد على التكرار إلى أنهذا األسلوب الفّن )40، 1968(اهتمام السامع إليه، وتعزو عرنيطة 
ساقا بين الحركة الجسمية واعدها على أغاني العمل، والتي أنشئت لتوجد اّتفنون األدب الشعبي ترتكز ق

المتكررة وما يصاحبها من نغم ولفظ، ثم فهي تنقل  ا،الكلمة الشفاهية تحتاج إلى التكرار لتثبيتها وحفظه إن
  .محاكاة دون تدوين

األيادي من وراء األكتاف  بتاتا واستبدلت السحجات بالزمة شعرية، وبشبك 3خلت الدحاريج من السحجة
الدحاريج مكمال لأللوان الغنائية  تعدمن ناحية أخرى  ،وبخطوات رشيقة متتابعة وسريعة لألمام وللخلف

   .وغيرها وأغاني الحّناء العديدة التي ترافق أعراس النساء، كالتراويد والزغاريد والمهاهاة والرقص الفردي

  

  

                                                   
1  حرجة صفة تحرالدى الدحروج وهو طائر يمتاز بطول ساقيه  ك صفالنسوة، وهي أيضا صفة لجري طائر يسم

ج(طائر الدراج  ة سرعته، كأنه يتدحرج دحرجة، وهو يشبهوسرعة جريه، وبالكاد تلحظ وجود ساقيه لشدالدر (
  .كثيرا، وربما تسمية الدحاريج أخذت من اسم هذا الطائر

  .يُلو يرويداِتِلي، يا ال ويا َللِّي،  آه يا ليَله وليَله ياِللِّي، عيني يا الال وروحي يا ِلّلي:  مثل  2
التصفيق بانتظام على : السحجة، أما اصطالحا )ابن منظور، باب الجيم( حاّكه فقشره: سحج الشيء بالشيء سحجا  3

على أبقى الباحث ). 2008غوانمة، (نمط خاص، وهي مرتبطة باألفراح، والسحجة هي الجانب االيقاعي في الغناء 
  .الثقافة الشعبية الداّلة على المفهوم فيلكونها ) صفق(بدال من ) سحج(لفظ 
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 مشكلة البحث
وقّلة األبحاث إن لم  ،ث من خالل النقص الكبير الذي اعترى الكتب والموسوعاتتوضحت المشكلة للباح

من الغناء  ، الذي يعد"لدحاريجا"تكن ندرتها حول الشكل الغنائي الذي عرف عند المهتمين بالفولكور بـ
بابية من ضما رافق ذلك و الفلسطيني القروي النسوي، حيث لم يجمع منه سوى النزر القليل من النصوص،

من غرابة لون التّفت حول هذا الغناء من حيث مفهومه وطريقة أدائه وفهم نصوصه، ومكان وزمن طقسه، و
 "امالاله"، سبب تسميته بـبعض كلماته عّلة زيادة حرف الالم فيكانت " يلو يرويداتلي" فريد منه هو لون

في  حرف الالم ضوابط زيادةفة لتشوه في نصوصه وعدم معر" امالاله" وقد تعرض ،عند بعض الباحثين
ُأصل أولها من قبل فقد ، زاد الغموض فيه هتقدم آخر نص سمع شفاهة من قائلكما أن ، تهبعض كلما

" غرانكفست" ، وثانيها من قبل عالمة اإلنسان الفنلندية)1900(حوالي " غوستاف" المستشرق األلماني
، فكانت العقبة "امالاله" أّنهما النصان اليتيمان لغناء نيّظ الكثير من الباحثينمما جعل ، )1930(حوالي 

عند الباحث في إيجاد نص حي مغّنى، تمتلكه سيدة ترويه شفاهة، من أجل توضيح جوانب هذا األسلوب 
، وكذلك لعدم وضوح وقصور واألداء والطقس المتعّلق بهوزيادة الالم  الغنائي المختلفة من حيث النصوص

انب غناء الدحاريج المختلفة عامة بجميع ألوانه، الندثار غنائه في المناسبات ولصعوبة المعرفة حول جو
من هنا كان ال بد من  .جمعه من خالل المالحظة أو المقابلة الشخصية مع النسوة العجائز الالتي يحتفظن به

  .سلوب الغنائي في بحث مستقّلتوضيح مرامي هذا األ

  هدف البحث
النسوي  الفالحيالشعبي   الغناء قوالب من أصيل غنائي فولكلوري قالب إلى فعرالت إلى البحث يهدف

المنهج الوصفي  ثالدحاريج، ولتوضيحه سلك الباح غناء القدم وهو منذ فلسطين في المتوارث ،الجمعي
 :يةّنالف وخصائصه األداء فيه، وعناصر وألوانه، أدائه وطرق يالفّن هءوبنا د نصوصهفحد المسحي، التحليلي
  .والموسيقية الشعرية

البحث يةأهم  
ومن توضيح  يعتبر من أصول الغناء العربي والعالمي، الشعبي الذي الغناء يةأهم من يتهأهم البحث يكتسب

ين بالفولكور الفلسطيني، ولنقص اعتراه في التدوين من الباحثين المعني ها كما تستحقرقصة لم تستوف حّق
ف تناول الفولكلور الفلسطيني، ومن خالل تسليط الضوء على مؤّل اللون في أيوالبحث، إذ لم أجد هذا 

قالب غنائي فريد من قوالب الدحاريج ظن الباحثون اندثاره مع مطلع القرن العشرين، استطعت الحصول على 
نصوص حيهالح علياصُط –اللون وسبب فرادته عن غيره وتمّثلت بزيادة حرف الالم  انت هذة منه، فبي 

 حتها، كما ألحقت به النوتة الموسيقية والمقام الغنائيلبعض كلماته، وقد أصلت هذه الزيادة ووض - "امالاله"
  . نصوصهجميع والتفعيلة الشعرية، باإلضافة ل والضرب اإليقاعي

حانوأل شعبية أشعار من عليه يشتمل بما طقوس الزواج  أداء بهاالتي يتطّل الطويلة الزمنية المساحة إن 
 الشعرية زاتالممي معرفة أن إلى باإلضافة البحث والدراسة، تستوجب غنية يةفّن ةماد هي جميلة موسيقية

 بين توائم جديدة موسيقية أعمال بناء المميزات في تلك من االستفادة في تساعد قد الغناء لهذا والموسيقية
الجماعية الغنائية الفرق تدريبات وعروض منها في االستفادة يمكن وكذلك والمعاصرة، األصالة عنصري 
انطالقا من الحفاظ على الهوية الفلسطينية باعتبارها أداة  والجامعية، والمدرسية التراثية الفرق ةوبخاص

  .للمقاومة والبقاء والكينونة
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ر واالنتشا الشيوع حيث من ،4الفلسطيني الشعبي الغناء قوالب بين مرموقة مكانة قرويال الغناء يحتّل
 يصل فقد ،"الدحاريج" فيها، وينضوي تحته غناء يؤدى التي الزمنية المساحة حيث ومن الشعبي، والقبول

 على شكل ينتظمن حيث بين الفريقين، ما بالتناوب الساعة، يقرب ثلثي ما الواحدة إلى" الدحريجة" غناء
 اعتمرت وقد كن لألمام والخلفريتح وهن كلحمة واحدة، وتتماسك أجسادهن متراصين، ين متقابلينصّف

في نشوة وطربا قلوبهن للمقطع غنائهن والالزمة رالمتكر تي، كالبيت اآلةلون على حد ة بكّلالشعرية الخاص 
  :والزمته

 َِصر يلَّي شبابيَكك عَلى الَغربيڤيا 
  

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
    

ه وحِليِك المْت ِفيِك اِفيبس ڤلَّييَـلب 
 

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
 

 الدحاريج ي لغناءالفّن البناء
الدحاريج قالب شعبي أصيل امتازت به مناطق وسط وجنوب فلسطين، وهي مناطق متالزمة مع مناطق 

شعر شعبي ، حيث عد هذا اللون بمثابة سامر النساء، وهو 5القروي األصيل" السامر" انتشار فولكلور
يمتاز باألبهة والفخامة الذي قروي جميل على وزن مخصوص، يغّنى بمقامات عديدة منها الراست 

واالستقامة ويحمل الوقار والصالبة، لذلك سمي بملك المقامات أو بأبي المقامات لكثرة االنتشار، ويأتي في 
والقوة والرفع من الشيء، ويستخدم سعته بعد مقام البيات، ومقام العجم وهو مقام يدل على التعظيم 

بالفرح يبعث عند استماعه ، فهو يوصف بأّنه وردة المقامات الذي وكذلك مقام النهاوند للتنشيط والتحفيز،
  .ة والحنانالعاطفة والرّقو

الخبب والرمل والمضارع، وإن شابها : أوزان بحور قد تقع أجزاء من أشعار الدحاريج عروضياعلى
والفصيح واالختالف في  وهي مسألة الخلط بين العامي) 54-53، 1979( ضحها البرغوثيتشويه لعّلة أو

وأن يكونوا قد  التفعيلة الشعرية في النص الواحد، فالعرب قبيل البدء بغناء األغنية الشعبية العامية ال بد
أو كثيرا، وقد كان هذا  قليال وا لوقت ما في غناء القصائد الفصيحة بصورة مختّلة التفعيلة الشعريةاستمر

الوقت صاروا  الزير سالم وعنترة وأبي زيد الهاللي وغيرها، وبمضي: اللون من القصائد رائجا كقصائد
عامية مبنية على األلحان الموروثة عن الفصحى، فجاءت بالضرورة مبنية على بحور الشعر  يفون أغانيؤّل

المغّنين  فيها، كما أنودون وعي من جانب مؤّلالفصيح وقد ورثت بهذه الطريقة بصورة غير مباشرة 
رونه أو لون لفظهم أو يقصهم يطوالشعبيين يفصلون كلمات األغنية لكي ُتطابق األلحان الموروثة، ولذلك فإّن

الموروث عنوة عنهم،  -ببحور الشعر مع جهلهم التام- 6يختصرونه لجعل الكلمة التي تغّنى منسجمة مع اللحن
ّنالمغ لذلك فإنف النصي الشعبي سيكي النظر عن طول الكلمة أو  لجعله منسجما مع وزن األغنية بغض

                                                   
، )م 1942 -1922(من سكان فلسطين، بين عامي % 74تراوحت نسبة السكان العرب في المناطق الريفية بنسبة   4

فلك أن تتخيل مدى ). 413، 1، مج2الموسوعة الفلسطينية، ق(موزعين في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية 
  .تمثيل هذا اللون الفولكلوري الشعبي الفالحي في فلسطين

لكنه  ،"ال يا حليفي يا ولد-هال هال هال بيك يا"ة ، وأشهره يؤدى بالزم"السامر"سم اال نفس عند البدو يحمل هو  5
المجلة . غناء السامر).2008(غوانمة، محمد  :لالستزادة والتوضيح ينصح بالعودة إلىيؤدى بصبغة مختلفة تماما، 

  ). 1).(1.(األردنية للفنون
بو (ثال أنهم استعملوا اسم وتظهر هذه الصفة أثناء تغيير األسماء الموجودة  في النصوص لتناسب الحدث، فنرى م  6

في النص الشعبي، وألن الدارج باألغاني الفولكلورية هو تبديل االسم دون ) -ب - (المكون من ثالثة مقاطع  ) علي
: أبو ابراهيم: (تغيير النص، يقوم المغني باختصار االسم الطويل الى ثالثة مقاطع، ليغنى بنفس الوزن السابق، كما يلي

، وبذلك فقط  سينسجم مع لحن األغنية، أو )يسماِعل: يا إسماعيل(، وأيضا )--- (بح ثالثة مقاطع أي أص) ببراِهم
  .وغيرها )فوسط: في وسط(، و)عم: على أم(، وكذلك )يا يا زن: يا يزن(يقوم المغني بإطالته كما في 
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كما  ،7على بحر من بحور الفراهيدي) الشعبي(قصرها، ما أدى إلى استحالة انتظام الوزن الشعري العامي 
صوتيا بتكرارها تضيف جماال  ،سهلة األداء ،دة جميلةتمتاز ألوان الدحاريج العديدة بالزمات شعرية محد

  . شطرة شعرية في كّل

  المفهوم والطقس

ما يدحرجه الجعل من : الدحروج. دحرج الشيَء دحرجًة وِدحراجًا َفَتدحرج أي تتابع في حدوٍر: لغة
  ).دحرج: ابن منظور، الجذر(البنادق، وجمع الدحروجة دحاريج 

ين ، يقوم على االصطفاف بصّفبالتناوب بين فريقينى بطريقة جماعية نوع من الشعر يؤد :اصطالحا
ان برشاقة وخّفة فيقتربان من بعضهما البعض ويبتعدان بخطوات قصيرة سريعة ك فيه الصّفمتقابلين، يتحر

  .8متتالية

حرجة صفة تحرالدا للناظر،  النسوة ك صفذهابا وإيابا أثناء جوالت الطقس، وتظهر هذه الصفة جلي
التحرك الجمعي للرجال بنفس جغرافية انتشار الدحاريج، إذ يمتاز التحرك الجمعي للرجال على عكس صفة 

، وبالعودة لصفة تحرك النسوة في صف الدحاريج 9بالثبات النسبي حيث يسحجون ويتمايلون بدل التحرك
وكأّنهن نرى العكس تماما حيث استعاضت النسوة السحجة والتمايل بتلك الخطوات السريعة الرشيقة 

يتدحرجن دحرجة، ويبدو أن هذه العّلة ميزت هذا الطقس الجمعي عن غيره فجعلت منها أصال في تسميته 
  ".الدحاريج"بـ

وينتمي هذا النمط  الدحريجة والدحاريج،: تتذبذب تسمية هذا القالب الغنائي الشعبي بين كلمتين اثنتين
ى إلى وسط وجنوب فلسطين، وقد يسم -التعبير إن صح - صمن الغناء الذي يصاحبه شكل بسيط من الرق

  .الِترويد أو التراويد: في المناطق األخرى

قضاء أوقات الفراغ ، ويؤدي غرضا ضروريا للترويح عن النفس والتآلف االجتماعيوما يزال كان الرقص 
كبيرة وهامة، وللمتأمل ي لفولكلوري تحمل بين طياتها معان، وال شك أن الحركة في الرقص ابنشاط ممتع

لى تدفق ية، فسرعة وطريقة التحرك داللة عيجدها مليئة بالرمز" الدحاريج" بطريقة تحرك النسوة أثناء
الحياة واالحتفاء بها، والفرح من جديد، وهذه المعاني تحاكي الطيور والعصافير والزهور التي نراها قد 

رواحهن نحو األمل والتفاؤل ورفض الموت، أما اصطدام أجسام طرزت على ثيابهن وكأّنهن يطلقن العنان أل
بعض النسوة بلطف وحميمية أثناء التالقي بمنتصف الطريق فرمزية للنكاح والزواج والتقاء العروسين 

  .الوشيك، ال سيما وأن هذه الرقصة ال تؤدى إال بمناسبة الزواج

يها بعض النسوة، بة والمتقنة التي تؤدءات المرّتتقوم رقصة وغناء الدحاريج على مجموعة من اإلجرا
 ل طقسا هو جزءدها تراث الجماعة المشتركة، وهي بذلك تشّك، التي يحدالرمزية والتي ُتقام أساسا لقيمتها

الشعبية الساهرة التي تقام في مناسبة العرس الشعبي، وهو شعر يؤدى بطريقة جماعية بالتناوب من الحفلة 
  .بين فريقين، يقول أحدهما ويردد اآلخر خلفه

                                                   
اكتشف رحمه الله . كى العرب، وقد عرف بذكائه حتى لقب بأذ)هـ174-100(العراق -ولد الخليل ونشأ بالبصرة  7

  .بحرا من بحور الشعر الفصيح، وهو مؤسس علم العروض) 15(
  .لم يعثر المؤلف على تعريف في أي مرجع سابق، فاصطلح هذا التعريف  8
  .الدحاريج الرئيس للرجال في مناطق انتشار هو" الدحية"و" السامر"فولكلور  يعتبر  9
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يين الكنعانيين قد طردوا من بلدهم فلسطين منذ ان المحّلالسّك على أن ليست هنالك إشارة تدّل
فترات الحكم اليوناني والروماني ملتصقين بأرضهم يحرثونها وا عبر هم قد ظّلاستقرارهم فيها، بل إّن

ا يدّلل على هذا بقاء األسماء الكنعانية للمدن والقرى والخرائب والتالل واألنهار والمواقع ويزرعونها، ومم
عة على حالها متجاوزة كّلالمتنو ز الظروف التاريخية والسياسية منتقلة شفاهة من اآلباء لألبناء، ومما يعز

جرت ولم يتبق منها سوى الجدران أو الخرائب وبالرغم من هذا حافظت على  هذا أنبعض القرى قد ه
هؤالء الفلسطينيين الحاليين هم أحفاد الكنعانيين حفظوا تلك األسماء عبر  د أناسمها الكنعاني، وهذا يؤّك

 -ومنه الرقص-لسطيني المعاصر ر الفولكلور الف، ونتيجة لذلك فقد تأّث)29- 25، 1985سرحان، (الزمان 
ا بارتباطه بالفكر األسطوري والعبادة الوثنية الكنعانية، التي اندثرتبالحضارة الكنعانية وظهر جلي تها وثني

-)1948( قبل سنة - ت حية في العادات والممارسات الشعبية، ومنها العرس الفلسطيني ها استمرالقديمة لكّن
فنرى مد ،ة العرس مثال تحدا السبعة فقد أخذت من تقديس د بسبعة أيام بلياليها أو ثالثة أيام بلياليها، أم

أيل، أيلة، ( ا الثالثة فهذه عادة مأخوذة من الثالوث الكنعاني المقدس، وأم10اآللهة الكنعانية السبعة الرئيسة
  .ة المآتمفي مد ة بشكل واضح وجليكما نرى أيضا هذه المد). عليان بعل

ذا التفاعل الطويل مع اإلرث األسطوري الكنعاني على أرض فلسطين تشّكلت األغاني المعاصرة، عبر ه
، 2012 المزين،( ، ميجانا، السحجة والدحية12، عتابا11دلعونا، جفرا: والتي قد يصاحبها الرقص كما في

ن، وردت في وإليك أشهر الرقصات الجماعية الفولكلورية في فلسطي. ، وكذلك رقصة الدحاريج)25-26
  :، باستثناء لون الدحاريج)71-716 ،1990، 4، ج2ق( الفلسطينيةالموسوعة 

- ادية: تيةع منها األنواع اآلالدبكة، ويتفرارة، العرجاء، الفتوحية، القرالسبعاوية، )الكرادية( الشمالية، الطي ،
 .بدر، المثلوثة، الغزالة، الخليلية، الشعراوية

- الفّلاحي(السامر: تيةنواع اآلع منه األالسامر، ويتفر(يداه" :ية بشقيها، والدحانقول ار هال بيك "و "رايحين
 .الرزعة، ، الجوفية، السراية"يا ولد

 .، المنتشرة بشمال فلسطين"يا حاللي يا مالي" سحجة -

 .الوسط والجنوب، في السهل الساحلي والجبلفي السامر  رقص نسوي، منتشر ببعض مناطق: الدحاريج -

، لتصل أحيانا لثالث سنوات تطول وتمتد) م 1948(بعد انتهاء فترة الخطوبة، والتي كانت قبل سنة 
تبعا لموسم الحصاد؛ فإن كانت الغالل والمحاصيل وفيرة َتحدد موعد العرس بعد جنيه مباشرة وإن كان 

تبدأ قبله بأيام ليالي " الدخله يوم" ـبعد تحديد يوم العرس المسمى ب ،كاسدا تأجل للعام الذي يليه
ِل" ـى غالبا بـاالحتفال، والتي تسمِليد بسبع أو ثالث ليال) م 1948(، حيث كانت قبل سنة "هالتَّعألثر -تحد

. 13، وقد حدثني بعض الرجال عن استمرار ليالي العرس من سبعة ليال إلى خمسة عشر ليلة-كنعاني قديم
 من كّل) 13،14،15( ل يوم من األيام البيض وهي لياليوما في أومع بدء ليلة العرس والتي كانت تبدأ د

                                                   
أيل، أيلة أو إيالت، عنات أو عناتا،  بعل،  مت،  داجون أو دجن، سالم أو : ة هياآللهة الكنعانية السبعة الرئيس  10

  .رشف، حورون، داروم، فينيق، صقر: أما الثانوية فهي. شالم
  .هي ابنة اإللهة أيلة: جفرا  11
  ".عناتا"استمد هذا اللفظ من اإلله الكنعاني : عتابا  12
" أبو نعيم"والحاج محمود حسن اسماعيل مصلح " يوسف أبو"كان منهم الحاج محمد مطلق نصار رضوان   13

  .قضاء الخليل -رحمه الله تعالى، وكالهما من قرية برقوسيا
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 للشاي، يصدح صوت أحداهن للحديث وتناولهن ع النسوة وتبادلهنشهر عربي، وبعد حلول المساء وتجم
، وحينها "ْتيّلا اْندحرج يا بنا" ، أو"يّلا اْندحرج ياِنسوان" :ي الدحريجة، قائلةداعية النسوة للوقوف بصّف

التي ستقود  -إن جاز ذلك-ين مستويين متقابلين، وتقدم البداعةتبدأ النسوة باالصطفاف على شكل صّف
حريجة من قبل النسوة والفتيات، وال شكالد م بشكل عفوي لعلم الجميع بمهارتها  هنا أناعات تقدأبرز البد

فق على ـتقف النسوة بحيث يّت من تقدم للقيادة، ثم وقدرتها على القيادة، ولم يرو من وجود اختالف في
ين اثنين دون التركيز على التساوي بالعدد غالبا، يرجى العودة للشكل ين بشكل عفوي إلى صّفقسمة الصّف

  .لساعات من الفرح واالبتهاج تبدأ رقصة وغناء الدحاريج التي قد تمتد ، ثم)1( رقم

 رقصة الدحاريج فية أداءكي

الَخبب، واالضطراب، واالرتفاع واالنخفاض، وقد امتازت به المرأة عن الرجل لما يتناسب مع : صالرْق
طبيعتها، فمن خالل الرقص تدّلل المرأة على أنوثتها وجمالها، وإن كان الرقص الجماعي ينحى منحى آخرا 

ه ال يخلو من عرض ال أّن، إ)457، 1967كراب،(بعيدا عن اإلغراء الجنسي المتمّثل غالبا بالرقص الفردي 
تؤدى الخطوات التالية متسلسلة من غير فاصل . ة الروح عند الفتياتالمفاتن والمهارة وجمال الجسد وخّف

وتالحم األجساد  رجة، حيث تبدأ الدحريجة معتمدة على التراصحل مجتمعة طريقة أداء الدبينها، وتشّك
أي نوع من اآلالت الموسيقية، على خالف األعراس في الشمال والخطوات السريعة، وال يصاحب الدحريجة 

  :حيث يبرز فيها الطبل والدف، وإليك إياها

 وبعد فترة من . تجتمع النسوة في بيت العروس عادة، بعيدا عن نظر الرجال بمكان ساتر ومانع
ج يا ِنسوان" :ع الحضور امرأة بقولهاالحديث وشرب الشاي، تشجرحين قف النسوة في صّففت". يّال اْند

، وتشبك األيادي )نساء 10-7( بين صف ، ويحوي كّل)أمتار 4- 3(متقابلين يفصلهما مسافة تترواح بين 
لحمة وكتلة واحدة، وكما السامر فقد برزت نسوة بقيادة  ليصبح الصف مطوقة الخصر من وراء األكتاف

لشعر وجمال أداء الصوت، ناهيك عن غلبة الفرح رت بهن سمات القيادة من حفظ واسع لالدحاريج، حيث توّف
 . على طبائعهن جبّلة

 يغّني الصف ل مع الزمته الشعرية، على نحواألول الشطر األو:  

  النَّار ْـِدينڤمو يا الجبْل ع طاْلِعين يا
  

  الال يا ِعيِني ِحيوريا و ِللِّي  
  

تماما كما ا، أبرز النسوة حفظا ويقود الصفاع في السامر، حيث تبدأ بغناء أول المقطع ويكمل لبد
للتكملة بسبب سماعها وتكرارها بما سبق من األعراس الجميع معها؛ لحفظهن. 

 المقابل ما قيل من الشعر والالزمة الشعرية للشطر األول يعيد الصف. 

 ل لبيت الشعر، وهو هنا يكمل الصفاألول الشطر الثاني المكم: 

  ِشنَّار دخَّاْنُكو عَلى يناشو ِوحنا
  

  الال يا ِعيِني ِحيوريا و ِللِّي  
  

وبذلك يقود الدحريجة من أولها لمنتهاها امرأة واحدة ال غير، ألن اآلخر هو اإلعادة فقط،  دور الصف
 . البداعين المتنافسين يعلى خالف السامر ذ

 الشعرية، للشطر الثاني المقابل ما قيل من الشعر والالزمة يعيد الصف. 
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 بعد عدات من تكرار الشطرات ة مر-ات التكرارال يوجد عدد معين أو ضابط لمر- ك الصفقبل  يتحر
ك الذي ال يسبقه دالئلانتهائه من الغناء لألمام بخطوات قصيرة متتابعة سريعة، ولمعرفة وقت التحر فإن 

ك لألمام ساواحدة من النسوة ُتقدم على التحرحبة معها الصف بأكمله وبهذا يتحرد ك الجميع بمجر
اإلحساس بذلك، وينبه هنا أن ك هذه قد تحصل بعد االنتهاء لما يقارب عشر شطرات كاملة مع صفة التحر

تكراراتها، وبذلك قد تتحرك النسوة في كل عشر دقائق مرة واحدة فقط، أماآلخر فيقف ثابتا  ا الصف
ين فتوشك األول إليه مع آخر كلمة في الغناء، وهنا تتالشى المسافة بين الصّف ل الصفومستمعا، إلى أن يص

أو تتماس، وأحيانا يقدم الصّف األجساد بالتماسك بنفس اللحظة ويتقابالن بمنتصف المسافة ان للتحر
 .لضحكاالبتسامات دون ا ين، فترتسم على شفاههننسوة الصّف وعندها تصطدم األجسام بلطف بين كّل

 يعود الصف اآلخر الغناء بنفس  إلى الخلف بنفس الخطوات السابقة وبالتزامن مع ذلك يبدأ الصف
الطريقة لبيت شعر جديد، ثم بنفس الطريقة يتحرك الصف اآلخر، إلى أن تنقضي الدحريجة والتي قد تمتد 

 .لما يقترب من ثلثي الساعة في الجولة الواحدة

14يني للمرأة في جغرافية انتشار الدحاريجالتقليدي الفلسط الزي ز بالقطبة الفالحية هو الثوب المطر
ا غطاء الرأس فهو الغدفةالمصّلبة، أم .قدمن على عقد   ومن طرائف الدحاريج، أنبعض الفتيات الصغيرات ي

ك النشغال الدحريجة، ويسهل عليهن ذل مع بعضها البعض للنساء الواقفات بصف) 15الغدفة( أغطية الرؤوس
النسوة بالغناء ولشبكهن لأليادي من وراء األكتاف، وحين االنتهاء من الدحريجة ومع انصراف النسوة تقع 
المكيدة في أن تنحسر رؤوس النسوة فتكشف شعورهن، ويرافق ذلك تعالي ضحكات الصغيرات والعجائز 

يرقبن الحدث من أو تقدم عليه بعض النسوة أثناء الحركة له لمنتهاه، ومنها أيضا ما الدواهي الالتي كن
السريعة لألمام حيث تتعمة بالمرأة المقابلة لها بشرط أن تربطهما عالقة صداقة حميمية، من د االصطدام بقو

  .باب الدعابة والتسلية

  الدحاريج لوانأ

خصوصية لون ب الزمات عديدة صبغت كّلاقترنت بعت تبعا لالزماتها الشعرية، فاختلفت الدحاريج وتنو
  .الدحاريج لوانتصنيف أ نة، وعلى إثر هذه الالزمات تممعيغنائية 

  يُلو يرويداِتِلي : الزمة :األول لونال

را، وقّلما تجده إال في مؤّخبادت كما غيرها  يمتاز هذا اللون بفولكلورية أصيلة، وهو طبقة قديمة جدا،
ة وقّل هئالعشرين، ويمتاز اللحن بندرته وصعوبة أدا منتصف القرن مع ذاكرة البعض من النسوة الالتي حفظنه

وذلك بسبب زيادة حرف الالم لبعض  غاية في الصعوبة، منهماجعل العثور على نصوص  ،انتشاره جغرافيا
، "16غوستاف دالمان" المستشرق األلماني وقد أورد. الكلمات فيه، مما أضفى عليه طابع الندرة والغرابة

 وقد سجل النص ،لزيادة حرف الالم ببعض كلماته" امالاله" لونا تحت مسمى، 17نيبكتابه الديوان الفلسطي

                                                   
  .القدس والخليل وغزة ورام الله والرملة ويافا: هي أيضا جغرافية السامر والتي تمتد عبر ستة أقضية هي  14
. طني بيضاء اللون رقيقة، تشف عما تحتها قليالتسمى الغدفة في الخليل والشاشة أيضا، وهي قطعة قماش ق 15

، وتنتشر على األغلب بالوسط والجنوب "الوقاة"وهي غطاء رأس المرأة، تلبس على الرأس مباشرة أو فوق 
طوال، أما في مناطق بئر السبع والنقب فقد تتخذ من لون ) سم 180(عرضا و) سم 120(ويتراوح عرضها بين 

  .أسود
16  Gustaf Hermann Dalman (1855-1941). 

  .، وقد صدر باللغة األلمانية)1901(في عام "  الديوان الفلسطيني"طبع كتاب   17



 المجلة األردنیة للفنون
 

43 
 

ها لم تشترك معها بالالزمة، بل لكّن ،اشتركت نصوصه مع هذ اللون بزيادة حرف الالموقد في نواحي القدس، 
علت نفل وقد ج ،"باليمن يما ع الهنا يا روح"، و"باليمن يما ع الهوى يا عين" :وردت بصيغ أخرى

من نصوص غوستاف، دليال على انقراض هذا اللون قبل مطلع القرن العشرين أو مع مطلعه ) 47، 2010(
نظرية  لكن تبين أن ".الرويللو" ،"إمولواله" ،"المولواله :وقد أوردته نفل تحت مسميات على األكثر،

وقد دونتها  تي أوردها سرحان،ال" 18هيلما غرانكفست" انقراضه في هذه الفترة تتعارض مع وجود نصوص
، الواردين 19قضاء رام الله - وبيتونيا ،قضاء الرملة - يالو: ونصوص القريتين ،)م 1930(هيلما حوالي عام 

 2014( ما وجدته في عام مع ، وكذلك)م 1994(واآلخر لعام  )م 1988(يعود األول منهما لعام  فينبمؤّل
قضاء الخليل، أي بعد تأليف غوستاف لكتابه  -قرية برقوسيا، حيث عثرت على نصوص من هذا اللون في )م

هنية مصلح، : نالي الحاجت) غّنت( ، حيث دحرجت"الدحاريج"، واندرج تحت مسمى)عاما 113( بنحو
 ،ة، وقد أوردتها جميعا بهذا الملحقنصوصا حي) م 1932(، وفاطمة رضوان، مواليد )م 1938(مواليد 

امالاله" :، تحت اسمي20نصوصا لهذا اللون سوى ما نقله عن غوستافسرحان لم يورد  وكذا فإن" 
يورد الباحث  .22هيلما غرانكفست، واعتبرها من أغاني الكروم، وعن عالمة اإلنسان الفنلندية "21الرويللو"و

  .هنا بعض هذه النصوص كما وردت

 غوستاف دالمان" فمن مؤّل) 67، 1985( ما أورده سرحان"قبل الزيادة ، النص:  
ِسيا احيرتي شالبطيخ في ِل 23شرهب  

  
  باليمن يما

 
  هبني وانا اِحْظبُغحيبه يابن الِق

  
  عالهنا ياروح

 
  

  

  

                                                   
18 Hilma Granqvist (1890- 1972). 

علما أن المؤلفين ). 42، 1994عابدة وهديب، (، و)78، 1988عليان، : (تجد النصين كاملين في مؤلفي  19
أغاني الكروم كما ذكر ذلك غوستاف وسرحان، وهذا ما وجدته  تتح ، وليس"الزواج"أورداهما تحت أغاني 

أيضا خالل جمعي، لكن المؤلفين عابدة وعليان لم يورداهما كما في الصفة الفولكلورية المميزة بزيادة حرف 
الالم، بل قد أورداهما مجردين منها دون اإلشارة إلى ذلك، وأيضا من غير أي الزمة شعرية، وقد جعلتهما من 

ن حصلت عليهما شفاهة أثناء جمعي يلتطابقهما مع نصي برقوسيا اللذ) يلو يرويداتلي(ا اللون هذ
  ".الدحاريج"لـ

  ).28، 1977(، و)67، 1985: (نقلها الباحث  نمر سرحان بمؤلفي  20
التي تعد ، كما وجدته في بحثي إلى الغناء الجماعي، لكن غوستاف اعتبره من أغاني الكروم و"الرويللو"يعود لون   21

  !من لون الغناء الفردي؟
  ).66- 65، 1977( في موسوعة الفولكلور الفلسطيني نقلها نمر سرحان  22
  ).310، 2006الذييب، (أصلها آرامي بمعنى جذر : ش ر ش  23
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28، 1977( بعد الزيادة، كما أورده سرحان النص:(  

  هبِل  ليلي -في - البّطيخ - شارليلي رش -يا احسيرليلي تي

  يما - بليلي ليلي اليمن

  هباِح - وانا ليلي -يا ليلي بغظني -لقاليلي حيبهابن ا
  

 ياروح -ليلي ليلي الهنا -ع
  

 

 غوستاف دالمان" فمن مؤّل) 48، 2010( ما أوردته نفل" ، قبل الزيادة النص: 

 رويدي يا رفعها ما وعينه مرق
  

 رويدي يا ورفعها الُغره شْنشل وبيده
  

 رويدي يا ورفعها الصخره بنى اّلي وحق
  

 رويدي يا حدا غيرك  هو ما قلبي يا
  

  

بعد الزيادة النص:  

 رويليلووو يا رافيليالعها ما وعيليليلينوووو مرق
  

 رويليلوووو يا ورافيليالعها الغره شنشليليال وبيليليدوووو
  

 رويليلوووو يا ورافيليالعها الصخره بنيليلي اّلي وحيليلق
  

 رويليلوووو يا داحليلي غيرك هو ما قليليبي يا
  

  

  

لهما ما أو :اثنين ها على ضربينه يلحظ أّنفإّن" مالالها" وللباحث في جميع النصوص التي تندرج تحت
، وثانيهما تحت الغناء الفردي الذي "الرويللو"و "يلو يرويداتلي" يقع تحت لون الغناء الجمعي كالزمة

                                                   
 )الحب، كذلك لم ترد بزيادة الالزمة : ، والهوى"هوىأما "هكذا وردت بالنص السابق، إال أنني أظنها ) ما هو

  .، لعّلها سقطت سهوا من المؤلف"ديياروي"
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في " الرويللو" باسم" امالاله" ا تسميةأم ."24ليهاعالل " بأغاني الكروم ومنها الزمة يصطلح عليه البعض
زيادة حرف  ، أي أن"امالاله" ه من باب الداللة عليه فقط، فالرويللو لون من ألوانفات، فإّنالكثير من المؤّل

اه لتشمل ألوانا أخرى من الغناء الجمعي تارة والفردي الالم غير مقتصرة فقط على لون الرويللو بل تتعد
  .ىرتارة أخ

 ة محمد إرشيد مصلح، مواليد برقوسيا في عام : الخليل، من مقابلة شخصية -قرية برقوسيام1938(هني .(
 .وية قوية وحفظها متقناذاكرة الر. الرمثا - ، إربد3/4/2014جرت المقابلة في 

فقته هي زوجة السيد إبراهيم عبد الفتاح العبد مصلح، رحمه الله، وهو من مواليد برقوسيا، سكنت بر(
الدحاريج وحفظت الكثير من التراويد والمهاهاة، قادت وشاركت في أعراس  في مدينة الرمثا، اتقنت فن

 )أهالي برقوسيا بمدينتي الرمثا وإربد

ج الفتاة أو محدودا وقليال، حيث لم يفضل أن تتزو) م 1948(كان الزواج من خارج القرية قبل سنة 
فالنه "و "فالن أخذ غريبه" :ألفاظا شعبية داللة على هذه الحالة مثل الشاب من خارج القرية، وقد أطلقت

، ولندرة هذه الزيجة فقد خصت بأبيات شعرية "فالنه مرت الغريب"و "فالن جوز الغريبه"و "أخذت غريب
كانت بمثابة هجاء وتقريع للعريس الذي يتزوج من خارج القرية، ومنها هذا النص:  

                                                   
). 1938(هنية محمد إرشيد مصلح، مواليد برقوسيا في عام : ، من مقابلة شخصيةالخليل -قرية برقوسيا  24

تماما كما لون يلو يرويداتلي . وية قوية وحفظها متقناذاكرة الر. الرمثا -، إربد3/4/2014جرت المقابلة في 
 :لالم على بعض كلماته، وإليك النص قبل الزيادة،  بدون الزمته الشعريةيمتاز هذا اللون بزيادة حرف ا

 َغربي ِواْلهوى السمِسم هر ِمحرِمه يا
  

 ْلبيڤ شلَّعْت حبيبي ِـْةڤُفر ناس يا
  يردا     ِواْلهوى     السمِسم      هر    ِمحرِمه يا  

ياناس ـِْةڤُفر بحيبِڤْـِلـڤِتـ ي مالنَّاي 
هُلر، : ِمِلحرِمه، هر: ِمحرِمه: إليك جميع الكلمات الواردة بالنص بعد تغيرها نتيجة زيادة حرف الالم لبعض كلماته  

  .ڤْـلـِڤِتِلـ: ڤـلـِڤشُللَّعت، ِتـ: ـِلْة، شلَّعتڤُفر: ـِْةڤُنُلس، ُفر: ِوِلْلهوى، َناس: ِوالهوى
 :بعد زيادة حرف الالم، مع الزمته الشعرية  النص

 يا ِمِلحرِمه هُلور السمِسم ِوِلْلهوى َغربي الْل عِليه
  

ُفر سْت ڤيا ُنُلوُللَّعش يبيبهڤِلْة حِليالْل ع يْلب 
 يا ِمِلحرِمه هُلور السمِسم ِوِلْلهوى داير الْل عِليه  
  

رُفو سِتِلـڤيا ُنُلو يبيبهڤـِلـڤِِلْة حِليالْل ع مالنَّاي ِ 
 :النص مغّنى، بعد زيادة حرف الالم، مع الزمته الشعرية  

 يا ِمِلحرِميييه هوُلور السيمِسيم ِوِلْلهوى َغاربي الْل عاِلييه
  

وورُفو سُلڤيا ُنوُلوش يبيباْت ِليْة حيهڤولَّعاِليالْل ع يَـاْلب 
 يا ِمِلحرِميييه هوُلور السيمِسيم ِوِلْلهوى داير الْل عاِلييه  
  

وورُفو سِتِليـڤيا ُنوُلو يبيبْة حيهڤِلـڤِِلياِليالْل ع مالنَّاي ـي 
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لالم، بدون الزمته الشعريةقبل زيادة حرف ا النص:  

 َغريبه ُتوِخْذ ال اْلعم ابن يا
  

 الصليبه َمحڤ وَلا ِرناڤَراڤ  
  

 َغريبه ُتوِخْذ ال اْلعم ابن يا
  

  ىڤ َترحه َمبِليالص سوسي 
  

 َغرايب ُتوِخْذ ال اْلعم ابن يا
  

 بالصالي حب وال ِرناڤَراڤ  
  

 وِلمك َلِشمك اْلعم ابن يا
  

  اِزمك اْلُخصر عَلى حرير ُظمْة يا  

 الَكَنايس سلِّ يا اْلعم ابن يا
  

 عرايس وَخُذوِهن عمك بَناْت  
  

 النِّجاره سلِّ يا اْلعم ابن يا
  

 ُتجاره وَخُذوِهن عمك بناْت  
  

ثنايا اللغة العربية زيادات كثيرة، وكان لحرف الالم نصيب منها، فقد تزاد الالم على الكلمة  نجد بين
مبنية معها غير مفارقة لها، وليس لهذه الزيادة أي معنى يضاف للكلمة، والزيادة هنا قد تكون في آخر الكلمة 

ابن (شَلة، َفَلندع، ازَلعب َفي: ، أو في وسطها وهي قليلة كما في...عبدل، فحجل، زيدل، عنسل:كما في
بهذا اللون زيادة حرف الالم المضمومة أو المكسورة بوسط الكلمة، لكلمتين  يتم). 79-77 ، 2001جّني،

  :تيشطرة، باإلضافة إلى الزيادة في الزمته الشعرية، على النحو اآل اثنتين فقط في كّل

- ورا، يحافظ الحرف على عالمته ويضاف إليه الم مكس - الزائدة -إذا كان الحرف الذي يسبق الالم: الأو
  .ُظمِلْة: حبل، ُظمْة: حب: مكسورة، على نحو

ة ويضاف ر حركة الحرف لتصبح ضممفتوحا، تتغي -الزائدة –إذا كان الحرف الذي يسبق الالم : ثانيا -
  .الُخُلصر: َلِشمُلك، الَخصر: َلِشمك: بعده الم مضمومة، على نحو

رها نتيجة زيادة حرف الالم وإليك جميع الكلمات الواردة بالنصبعد تغي:  

مِخْذ: العُتو ،ُلمَناڤَراڤُتوِخِلْذ، : العاڤ: ِرُنُل، ڤَرڤِرحڤ: َمسوسي ،ِحلَم :كَلِشم ،سوسُل يْة: يُظم ،ُلكَلِشم :
رِلْة، الَخصلِّ: ُظمس ،رالُخُلص :اَخُذوِهن ،لِّلس :كمع ،ِهِلنا رِويداِت:اَخُذوي ،ُلكمع :ويداِتلرُل يي  

يا رويدات، والترويد هو الغناء الممطمط الصوت الذي يعتمد : فأصلها، "يلو يرويداتلي" ا الزمةأم
  .رددن الغناء بإطالة المدودأي ي) يرودن(ت كلمة رويدات أي النساء الالتي على إطالة النفس، ومنه اشتّق

ر شكل كتبت أشعار الدحاريج بكلماته كما تلفظ بالعامية، ال كما هي بالفصيحة، لذلك وجب مراعاة تغي
ح شكل الحرف الجديد، لينطق بصوته أورد هنا دليال يوض. بعض الحروف لتتناسب مع الصوت الجديد

  :الصحيح

  .چم، وليِفـچو: ، على نحوchannel: لمةباإلنجليزية، كما في ك )ch(يلفظ كمقطع : چ -

 .ـْةڤَِمح، ُفرڤِرَنا، ڤراڤ: ، على نحوgreat: باإلنجليزية، كما في كلمة) g(يلفظ كحرف : ڤ -
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مغّنى، بعد زيادة حرف الالم، مع الزمته الشعرية النص:  

ويداِتِليري ُلوه يال ُتوِخِليْذ َغريب مُلواْلع ِنييا ب 
  

 َمِحِلي الصليبي يُلو يرويداِتِليڤِيرُنُلو وال ڤَراڤ  
  

 يرويداِتِلي يُلو َغريبه ُتوِخِليْذ ال اْلعُلوم بني يا
  

  يرويداِتِلي يُلو يساويس يُلو الصِليبي َمِحِليڤ َترى  
  

 رويداِتِليي يُلو غرايب ُتوِخِليْذ ال اْلعُلوم بني يا
  

 يرويداِتِلي يُلو الصاليب َمِحِليڤ وال ِيرُنُلوڤَراڤ  
  

 يرويداِتِلي يُلو وِليمك َلِشمُلوك اْلعُلوم بني يا
  

 يرويداِتِلي يُلو اِزيمك ُخُلصر عاْل حرير ُظمِلْة يا  
 

 يرويداِتِلي يُلو اْلَكنايس سلِِّلي يا اْلعُلوم بني يا
  

 يرويداِتِلي يُلو عرايس وخاُذوِهِلن عمُلوك بناْت  
  

 يرويداِتِلي يُلو النِّجاره سلِِّلي يا اْلعُلوم بني يا
  

 يرويداِتِلي يُلو ُتجاره وخاُذوِهِلن عمُلوك بناْت  
  

  .لف: دوكاه، والضرب اإليقاعي- نهاوند  :على المقام الموسيقي 25ى هذا اللونيغّن

  
 يرويداِتِلي يُلو اِزيمك ُخُلصر عاْل حرير ُظمِلْة يا

الزمة) 1( رقم 26نة موسيقيةمدو :ويداِتِليري ُلوي 

 42، 1994عابدة وهديب، ( رام الله - قرية بيتونيا.( 

نياب ملِّ يا اْلعس سالكناي 
 

 عرايس اَخُذوِهن عمك بَناْت  
  

نياب ملِّ يا اْلعس بالتَّراي 
 

 َغرايب اَخُذوِهن عمك بناْت  
  

 ان، (الرملة  - قرية يالو78، 1988علي.( 

 َغريبه ُتوِخْذ ال اْلعم ابن يا
 

 الصِليبه َقمح وال زوايدنا  
  

 َغرايب ُتوِخْذ ال اْلعم ابن يا
 

 الصاليب َقمح وال زوايدنا  
  

 وِلمك َلِشمك اْلعم ابن يا
  

  ِليِليح كبارش ِمن ُفوق كُثم 
  

 اْلكَنايس سلِّ يا العم ابن يا
  

 عرايس اَخُذوِهن عمك بَناْت  
   

 

                                                   
الواردين " امالاله"لسيدة هنية مصلح، وال يشمل نصوص ا فقط، وهو نص" يلو يرويداتلي"المقصود هنا لون   25

  .لدى سرحان ونفل وغيرهما
: ، لألستاذ الموسيقيالوسيقية ةتالنو، الضرب اإليقاعي، المقام الموسيقي: عناصرهاجميع المدونات الموسيقية ب  26

  .موفق الذيابات
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  هيلما" ، نقال عن كتاب المستشرقة)66-65، 1977(ما أورده سرحان" Hilma Granqvist 

 َكَنايس ُكوِمْة يا اْلعم ابن يا
 

 عرايس اَخُذوِهن اْلعم بناْت  
  

 َترايب ُكوِمْة يا اْلعم ابن يا
 

 رايبَغ اَخُذوِهن اْلعم بناِت  
  

 َللظّْبوعه ِريَتك يا اْلعم ابن يا
  

 السْبوعه اَخُذوِهن اْلعم بناِت  
  

أيضا بدون زيادة حرف الالم، وبدون  يالو وبيتونيا، ورد هذا النص :تماما كما النصوص في قريتي
كبير مع النصوص التي حصلت  حدلتطابقها ل) يلو يرويداتلي(وقد جعلُتها من هذا اللون . الزمته الشعرية

  .ى بدون الزمةها تغّنقرية برقوسيا، وقد يحتمل أّن ا، وهما نص"الدحاريج"عليها شفاهة أثناء جمعي لـ

  يا ال ويا َللِّي: الزمة: اللون الثاني

 الخليل، من مقابلة شخصية -قرية برقوسيا :1932(ار رضوان، مواليد برقوسيا في عام فاطمة مطلق نص 
 .فلسطين. ش - ، إربد28/5/2014جرت المقابلة في . )م

زوجة السيد عبد القادر ناصر جبرين صالح مصلح، رحمه الله، وهو من مواليد برقوسيا، سكنت هي (
  )برفقته في مدينة إربد، وشاركت في أعراس أهالي برقوسيا بمدينتي إربد والرمثا

 حبيبي ِمرَكب َـهڤَطبـ البحر ِف
  

 َللِّي ويا ال يا َـهڤَطبـ رالبح ِف  
  

  َـْلبيڤ حر يا َـهڤالمَلـ امي عَلى
  

  َللِّي ويا ال يا َـهڤالمَلـ امي عَلى  
  

  حبيبي ِمرَكب غيِنه البحر ِف
  

  َللِّي ويا ال يا غيِنه البحر ِف  
  

ع يه اممِغييا اْلب رڤ حَـْلبي  
  

  ع يه اممِغييا ال يا اْلبو َللِّي  
  

  حبيبي ِمرَكب ُلوِحي البحر ِف
  

  َللِّي ويا ال يا ُلوِحي البحر ِف  
  

ع يام حيا الُفُتو رڤ حيَـْلب  
  

  ع يام حيا ال يا الُفُتوو َللِّي  
  

  حبيبي ِمرَكب َـزدرڤ البحر ِف
  

  للِّي ويا ال يا زدرَـڤ البحر ِف  
  

  َـْلبيڤ حر يا المسَتر امي عَلى
  

  َللِّي ويا ال يا المسَتر امي عَلى  
  

  .مقسوم: راست، والضرب اإليقاعي: ى هذا اللون على المقام الموسيقييغّن

  
ع يه اممِغييا اْلب رڤ حع َـْلبي يه اممِغييا ال يا اْلبو َللِّي  

الزمة) 2( نة موسيقية رقممدو :يا َللِّييا ال و 
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  يا ليَله وليَله يا ِللِّي َأه: الزمة: اللون الثالث

 ان، مواليد برقوسيا في عام : الخليل، من مقابلة شخصية -قرية برقوسياة محمد عثمان خشهني
 .حي النصر -، إربد1/6/2014جرت المقابلة في ). م1938(

جة السيد موسى محمد عبد الله مصلح، وهو من مواليد برقوسيا، سكنت برفقته في مدينة هي زو(
  )إربد، وشاركت في أعراس أهالي برقوسيا بمدينتي إربد والرمثا

ُلوفع اممِللح وشر ُلوفُلوِف عع 
  

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
    

 يشوفِولِّي بُلوم اْلمحبه يبتلي ِو
 

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
 

بالح مامو ِللحشر بالح بوالح 
 

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
 

بيا ر َتليبه يبحاْلم ُلومِولِّي ب 
 

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
 

َخرِخش ِف الذَّهب ِخشَخر نيِخِذ الزيا مي 
 

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
هْب َخــرِخْش         ِخْش ِف الــذَّ ْن َخــرْ یْ ِخــِذ الــزِّ  یــا میْ

 
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

  
  ِْدين النَّارڤيا طاْلِعين ع الجبْل يا مو

  
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه  

  
  ِوحنا شوينا على دخَّانكو ِشّنار

  
  ه يا ِليَله وِليَله يا ِللِّيَأ  

  
شمشِر المنوْظ َتنُّو ييالب َلىع ربُأص 

 
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

 
ِعلِّه وْخَذكالله ي رميا ِميْخِذ الس 

 
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

 
 رشدلِّهڤيا مالج عيا تاب نبالج صر 

 
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

 
ومي يكب اْختِلي كِحبب لِّيي مواْلي ع 

 
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

 
 ِوالميْ عليَنا عوم  27ِف وِسْط بستان

 
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

 
 َغزه ِوْنَظربِت سالح ڤيا ريْت ِطِحْت سو

 
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

 
 َـاُلوَلي حبيبك ِعِند غيرك راحڤوال 

  
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

  
 ْ َغزه ِوْنَظربِت بِسيفڤيا ريْت ِطِحْت سو

  
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

  
 ـاُلوِلي حبيبك ِعِند غيرك ِظيفڤوال 

  
 ه يا ِليَله وِليَله يا ِللِّيَأ  

  
 رود نيڤيا جاْلِب الزَراِر اْلواد 

  
  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 

                                                    
  ).الجواليقي، باب الباء(كلمة فارسية األصل : بستان  27
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يادج ها ِحتَّى ِلْخوالمامع نْل عساي 
  

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
  

 نيْتَلكاْتڤبيديجُكلِّيُتو م 28َِصر 
    

 َله وِليَله يا ِللِّيَأه يا ِلي  
  

 روس السالِلم َذهب ِوالدرج ِخيرياْت
  

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
  

ُتوِنيَطرد هتبَلى العع ليطِّيْت ِرجح 
  

  يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي َأه 
  

 ِعِند َاهلي َطِفيُتوِني  29َـْنِديْلڤِيْت ڤبـ
  

   َأهيا ِليَله وِليَله يا ِللِّي 
  

  .لف: عجم، والضرب اإليقاعي: ى هذا اللون على المقام الموسيقييغّن

  
   َأه يا ليَله وليَله يا ِللِّي ِْدين النَّارڤيا طاْلِعين ع الجبْل يا مو

الزمة) 3( نة موسيقية رقممدو :َأه يا ِليَله وِليَله يا ِللِّي  

  عيني يا الال وروحي يا ِلّلي: زمةال: اللون الرابع

ات، ويكون هذا ة مر، لعد"يا بابا ويا زويد يا بابا" يبدأ هذا اللون من الدحاريج بترديد الطرفين جملة
فقط في البدء، ويعد عيني يا الال " ينتقل إلى األشعار والالزمة الشعرية هذا تنبيها وتحفيزا للطرفين، ثم

باستطاعتنا أن  ، وأنوه هنا أن"أه ياليله وليله يا للي" فس لحن وطريقة أداء لون، بن"وروحي يا ِلّلي
  . اختالف في هذا اللون ، دون أن يطرأ أي"أه يا ليَله وليَله ياِللِّي" نستبدل الالزمة الشعرية بالسابقة وهي

 دوايمة في عام ، مواليد ال30آمنة محمد محمد بصابيص: الخليل، من مقابلة شخصية -قرية الدوايمة
 .وية قوية وحفظها متقناذاكرة الر. الرمثا -، إربد6/4/2014، جرت المقابلة في )م1938(

هي زوجة السيد أحمد جبرين العداربة، وهو من مواليد الدوايمة، رحمه الله تعالى، سكنت برفقته في ( 
  )عراس الدوايمة في عمانشاركت في أعراس أهالي برقوسيا والجسير بمدينة الرمثا، وأ. مدينة الرمثا

ِسيفِت ببه ِوْنظرِطِحْت َغز ياريْتني  
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

  َـاُلوِلي عشيرك  ِعِند ِغيرك ِظيف ڤوال 
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

                                                   
عملة كانت متداولة قديما، تنسب إلى السلطان العثماني عبد المجيد، وتسك من الفضة . جمع مجيدية: تمجيديا  28

  .أو النحاس
لم يكن العرب القدماء يفرقون بين اليونانية والالتينية لغويا، بل كان ). 1998بوبو، (كلمة أصلها التيني : قنديل  29

  ).71، 1998بوبو، (ية ما ينسب إلى هاتين اللغتين يدرج تحت اسم الروم
محمد محمد، أن تتغير : جرت العادة في بعض قرى الخليل، إذا سمي الولد باسم أبيه كما في هذا االسم وهو  30

، مِحمد: صفة تشكيل أحد االسمين لتمييزه عن اآلخر وهو هنا لالسم الثاني الذي أصبح مكسور الحاء، لينطق

  .محمدبدال من 
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 ياِريْتني ِطِحْت َغزه ِوْنظربِت سالح
  

 ال وروِحي يا ِللِّيِعيِني يا ال  
  

 راح كِعِند غير كـاُلوِلي عِشيرڤوال 
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 دح ملِّيهڤيا طاْلعه عالجبْل ملِّي الـ
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 والِعشره َلبن البلد واما الَغريب َخلِّيه
  

 ِني يا الال وروِحي يا ِللِّيِعي  
  

 31َدح ِتّفاحڤيا طاْلعه عالجبْل ملِّي الـ
    

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

احوس ا الَغريبامو لدالب نه َلبروالِعش 
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

ي32الم  مامو ِللحشر اياْلم اْلماي 
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 ِ المحبه يبتِلي يا خايڤِولِّي ما ذا
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

ُلوفع مامو ِللحشر ُلوفُلوِف عع 
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 يشوفِ المحبه يبَتلي ِوڤِولِّي ما ذا
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

  ْـليڤمريْت عن دارهم ريِحْة سمك مـ
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 ْـليڤفيها ِلمليحه وِفيها الَّي سبْت عـ
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 33مُلوِخيه مريْت عن دارهم ِريِحْة
    

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 34ِوالصِحن بنُّور موُكول االَفْنِديه
    

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 ْـِدين النَّارڤيا طاْلِعين ع الجبْل يا مو
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

 دخَّاْنُكو ِشنَّار ِوحنا شوينا على
  

 ِعيِني يا الال وروِحي يا ِللِّي  
  

 ال ِتطَلعي ع الجبْل يارجْل ِحمريه
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
  

هچوورهجِلْنذاْل م عَظه ميب م 
  

  يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني 
    

  .فالس أو السماعي: عجم، والضرب اإليقاعي :موسيقيى هذا اللون على المقام اليغّن

                                                   
  ).باب التاء: الجواليقي(األصل   كلمة فارسية: تفاح  31
  ).164، 2006الذييب، (ماء، لفظ أصله آرامي : م ي  32
  ).1998بوبو، (كلمة أصلها يوناني : ملوخية  33
اليونانية، ومعناها السيد  Afentis انتقلت إلى اللغة التركية، وهي مشتقة من كلمة يوناني كلمة ذات أصل: أفندي  34

  .المطلق أو القائد المطلق
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  راح ِعيِني يا الال وروِحي يا ِللِّي كِعِند غير كـاُلوِلي عِشيرڤوال 
الزمة) 4( نة موسيقية رقممدو :يا ِللِّي وِحيريا الال و ِعيِني  

  آه يا ليَله ليَله يا ليَله: الزمة : اللون الخامس
 ين متقابلين، إال ، في هذه القرية تقف النسوة بصّف)297-295، 1994عوض، (يافا  - ةقرية السافري

األول  يردد الصف. هن يسحجن بسحجة متناسقة مع الخطوات، تماما كما يفعل الرجال في سامرهمأّن
 .آه يا ليله ليله يا ليله: الثاني بالالزمة عليه الصف ويرد األول، الشطر

 دقَّه على بْفُطر ُخْذِني حبي يا
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

ربصَلى بع عوا الجوم ربصلى بَقه عاْلُفر  
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

 دوَنك دِلوَنا دوَنك اْلبير وارِد يا
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

يَقْلب كديري وِليا هم َنكوديري 
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

 مدو عَلى اْتَفرج  35بستاّنا ع ِاْطِلعْت
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

 َخدو عَلى ومْنِديُلو َنايم" محمد" َلِقيْت
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

نَق ِميُل امْنِديا اْلممو ىمَلى سع وَخد 
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

 يدو ُله ِتْقَطع  36عساِكر بدوِلْة يبَلاه
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

 37اْنجاصه عَلى اْتَفرج بسَتانَّا ع اْطِلعْت
 

 يَلهِل يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

 راسه عَلى ومْنِديُلو َنايم" احمد" َلِقيِت
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
 

نوِمي َقام لْنِديا اْلممو ىمَلى سع هاسر 
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

 راسه َله ِتْقَطع عساِكر بدوِلْة يبَلاه
  

 ِليَله يا ِليَله يَلهِل يا آه  
  

 راِسي على شاِشه يا "38واِئْل" بي يا
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

                                                   
  ).الجواليقي، باب الباء(كلمة فارسية األصل : بستان  35
  ).الجواليقي، باب العين(أصلها لشكر، وهي كلمة فارسية األصل : عسكر  36
  .فاكهةال نوع منص، إجا: انجاص  37
  ...بما يتناسب مع اسم والد العريس، أو خاله أو عمه" وائل"يستبدل اسم   38
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 للنَّاِسي بهِديك وال بالذَّهب ببيعك ما
  

 ِليَله يا ِليَله ِليَله يا آه  
  

  نتائج البحث

ية لغناء الدحاريج فقد خلص الباحث إلى مجموعة من من خالل هذه الدراسة الوصفية التحليلية المسح
  :أتيالنتائج يمكن إيجازها بما ي

أصيل، انتشر في وسط وجنوب فلسطين، حمل مع أبناء الشتات حيث قروي الدحاريج قالب غنائي شعبي  -
كما في األردن ،عات الالجئينتجم. 

م بشكل د تقدي حركة ذات نمط محدمن وصف حركة النسوة وهي الدحرجة، وه" الدحاريج" اشتق اسمه -
قةغنائي يمتاز بالحيوية وبمساحة تحرك ضي. 

 .، وقد تختلف قليال من منطقة ألخرىراست، عجم، نهاوند: اتصيغ لحن الدحاريج ضمن مقام -

 .يتم الغناء في الدحاريج بطريقة الغناء التبادلي بين الفريقين -

- اللحن والشعريةية من حيث ز غناء الدحاريج بميزات فّنيتمي. 

الجمعي والفردي، انتشر في وسط وجنوب : اثنين أصيل، يقع بضربين شعبي قرويقالب غنائي " امالاله" -
 . فلسطين

 .من زيادة حرف الالم لبعض كلماته" امالاله" اشتق اسم -

 .رويللو، ترويد، تراويد، دحاريج إمولواله، امالاله،: ة منهابتسميات عد "امالاله" تسمى قالب -

ه في ؤغنافتناسب عن األلوان األخرى بميله إلى الحزن والندب والشجون، " يلو يرويداتلي" امتاز لون -
  .توديع العروسليالي الحّناء و

يا ال ويا َللِّي، أه يا ليَله وليَله ياِللِّي، عيني يا الال وروحي يا ِلّلي، آه يا ليله ليله يا : تيةاأللوان اآل امتازت -
 .بميلها للفرح والبهجة فغلبت بأدائها على ساحات الدحاريج فقد امتازتليله، 

: أما بقية األلوان ،"امالاله" األخرى بصعوبة أدائه لزيادة الالم فيه عن األلوان" يلو يرويداتلي" امتاز لون -
 فقد امتازتيله، يا ال ويا َللِّي، أه يا ليَله وليَله ياِللِّي، عيني يا الال وروحي يا ِلّلي، آه يا ليله ليله يا ل

 .بسهولة األداء وخّفته مما هيأها لنيل الحظ األكبر بمساحات زمنية غنائية طويلة

بنفس المقام الموسيقي واإليقاع  ،"أه ياليله وليله يا للي"و" عيني يا الال وروحي يا ِلّلي" :ايشترك لون -
  .أن يتغير األداء الغنائي، لذلك نستطيع أن نستبدل الزمتيهما مع النصوص لكل منهما دون

، عن بقية األلوان بأن الالزمة الشعرية فيه تغّنى من قبل الصف الثاني، "آه يا ليله ليله يا ليله" امتاز لون -
 .ووظيفة الصف األول تكمن في غناء الشطر األول من بيت الشعر دون الالزمة

- ويداِتِلي، يا ال ويا َللِّي، أه يا  :ة تعتمد على الزماتها الشعرية مثلينتشر غناء الدحاريج بألوان عدرُلو يي
 .ليَله وليَله ياِللِّي، عيني يا الال وروحي يا ِلّلي، آه يا ليله ليله يا ليله
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 ".الدحاريج" الجدول اآلتي يوضح األلوان الغنائية الواردة في البحث والمندرجة تحت الشكل الغنائي

  اإليقاع الغنائي  زن الموسيقيالو  المقام الموسيقي  اللون الغنائي  الرقم

  دوكاه -نهاوند  يُلو يرويداِتِلي  1
  

  لف  ثنائي

2  مقسوم  رباعي مقسوم  راست  يا ال ويا َللِّي  

3  العجم  يا ليَله وليَله يا ِللِّي َأه  
  

  لف  ثنائي

4  
يا   عيني يا الال وروحي

  للي
  العجم

المازورة عدا  ثالثي
  الثانية رباعي

و أ فالس
  السماعي

  -----     -----   آه يا ليَله ليَله يا ليَله  5

  

  البحث توصيات

- ة بإحياء التراث توظيف ألحان ونصوص الدحاريج في إحياء هذا الفولكلور ضمن فرق غنائية مختص
 .الغنائي، واالستفادة من هذا اللون في أعمال جديدة تمزج بين األصالة والحداثة

 .مينها وإيقاعاتها ومناسباتهاتوثيق قوالب غناء الدحاريج بأشعارها ومضا -

- قة تتناول مختلف جوانبه في االهتمام بإجراء دراسات مستقبلية متخصصة بهذا اللون الغنائي، بصورة معم
 .مناطق انتشاره في فلسطين
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  الكلمات العامية ومعانيها الفصيحة): 1(ملحق 

  روث البقر والغنم،: هلِّجمع تراب، الج: براي، التَّالقالدة العظيمة: هميِغبأخضر، اْل: ظارتأخذ، اْخ: ْذِخوُت

ِلالصيُتكوم حبوب القمح، الْف: هبحو :نوع ثياب فلسطيني مطرز، الكنايكناسة الطريق،: س سرايعرائس، : ع
شره: شبجّذر، الْقِحي :ُغْظِنيبالمومس، ي :قرل: يبغضني، مْنشش ،راْل ه،صّفف وأمال شعر: مايم :
  الماء،

  تشير إلى األنثى، : تشير إلى الرجل، ْفالِنه: ْفالن يأكله السوس،: سوسأحملك، ي: كمِزالماء، َأ: يماْل

مسجد قبة : الهناء والسرور، الصْخره: اْلهنابيضاء، : هَظيزجاج، ب: رونُّطعنت، ب: ِتبرَظاْنزوجة، : مرْت
رب، الل عاليهت: الصخرة، هْت: سرلَّعتألأل عليه، ش :مقت، النَّايمز :ياله: النائم، يا ببيبتليه،: يا أبي، ي  

  أخي، : اينوع من العصافير، َخ: هيرمضعوا، ِح: وطُّفمك، ح: كمتتزوج، ُث: ْذِخوُت ،حّتى: ونُّتجعل، َت: يلَِّخْت

  ،رؤوس: سوزعتر، ر: هقَّيدور ويتحرك بقوة، د: رماني قديم، دايمسكوك عث: اْتيريِخ ،خشخش: شِخرَخ

  قماش قطني خفيف،: هاِشأوساخ، ش: ّلسباع، س: هعوبسائل، س: ْلمرددات الغناء، ساي: اتديِوِر

  أهلي،: يِلذهبت، ه: ْتِحتمشى، ِط: ردزمركب كبير، َق: هَقبمزقت، َط: ْتعلَّقطعة صغيرة، ش: هِفْقِش

  ابحث،: روليت، د: تيالبيض، ِر: ظيبانثروا، اْل: وشطعام الطيور، ر: فوُلطفأتموني، عأ: يِنوُتيِفَط

  حرقة،: رغيمة، ح: هِنيغيرِك، ِغ: جريغريبات، ِغ: برايضمة، َغ: همضباع، ُظ: هعوبْظ

  مأكول،: لوُكواألنذال، م: ذالْناألخوال، ِل: والْخالبن، ِل: نبكّله، َل: وُتيلِّسنابل القمح القصيرة، ُك: ناراِقرَق

مجِدياتي :مسكوك عثماني قديم، مدشِني تارك،: رُتودطردتموني،: َطر منوع من الثياب الفلسطينية : رَتس
  ليت،: ينير، ِريْت: ابحث، يَنور: دور خده،: انظر، َخدو: كنت، اْتَفرج: وضعت، بِقيت: حطِّيت المطرزة،

هَقَلم :لِّنوع من الثياب الفلسطينية المطرزة، مي :امأل، هر :ب ووقع، وتسروكم، ِو: مجونحن،: اَنح  

ُذَخوِهوِو: ن ،َظْنتزوجوهنرتب :اهلَّطعنت، ي :ُليا الله، يو : ْنيا، يِلبي :يبتلي، ييأكل: لِكو.  
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  الرسومات والصور): 2(ملحق رقم 

  
  

  ).139(الصورة رقم 

  

  
  ).2(الصورة رقم 

  

                                                   
  .فبقلم المؤّل: الصورتين 39
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