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 3 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 

 « ستأكلنا الضباع إذا فقدنا الذاكرة»
 سليمان ناطور 

 

 4 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 “التاريخ الذي ال ُيحكى ُينسى، أو ُينسى معظمه”

 5 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



  

 لماذا نحتاج إلى الحكاية الشعبية؟ 
 

  

 6 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



بمخيلتها تصوغ الشعوب أن ذلك الشعوب، ذاكرة الحكاية ألنه 

 به مؤرخة به، آمنت وما واعتقاداتها وثقافتها موروثها الخصبة

   .الرسمي التاريخ عنها يغفل التي وهويتها بصمتها

 

 7 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 الحكاية حاضنة قيم وموروث انساني.. الحكي ثقافة وهوية وتاريخ.. 

ولذا من االهمية بناء عالقة مع الحكايات فلسطينياً وعربياً، لتكون لنا    

 .وقوداً للذاكرة

 وإنما مواصلة ( جمع في كتب)اهتمام ال يقوم على التوثيق المتحفي فقط

 .حكيها وسردها وتمثلها وحضورها ألنه هذا ما يجعلها حية بدرجة اولى

 

 ذاكرة

 8 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



الحياة مرآة الحكايات .. 

 وإنما .. فقط ُتسلينا ألنها للحكايات ننجذب ال نحن    

 الذي اإلنساني احتياجنا من جزء بأنها نشعر ألننا

 .“آدميتنا بقيمة ُيشعرنا
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”الحكايات نشاط اجتماعي“ 

 10 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



بين روابط خلق في مهماً  دوراً  تلعب الشعبية الحكايات 

 .الدم روابط غير الناس،

تخلق حيث المجتمعية، للفوضى المضادة القوة وهي 

 .سردها مجتمع ذات في متشابهة شبه ثقافات

 

 11 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 “  الحكايات تقولب عقولنا” 

 خالل من البشري العقل صياغة إعادة يتم :بأنه ُيقال ولذا   

 .القصص

 12 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 :الحكايات    

 “هي الصمغ الذي يجمع الناس مع بعضهم البعض”      

 

 
 

 

 

 

 13 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020 



وأن تأخذ بأيدينا نحو األمل، ، تستطيع الحكايات ربطنا معا      

 .نحو المستقبل

   

 والذي الُمطلق، الخيال عالم في األحداث تدور الحكايات في

 التي األشياء أهم من وهو السعيدة، والنهايات األمل نحو ُيحلق

 أن نتخيل أن يمكن حيث  ..الكارثة ألم لتخطي نحتاجها

 وباألخص أزمة، أي في لنا جداً  مهم وهذا تتحسن األشياء

 .البيوت ولزوم العزلة علينا تفرض التي الحالية األزمة خالل

 لذا فإن هذا هو زمان الحكي ووقت الحكايات 

 14 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 عاديون أناس بشر، بأننا الشعور لنا تبقي الحكايات” 

 “واأللم الوباء رغم وحالمون

 

 

 

 

 

 

 15 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 لنؤمن وتدفعنا الُمثلى، الحياة في رغبتنا تعزز الحكايات

 يعترض ما ُكل نتجاوز أن يجب النهاية في بأننا
 .األرض فوق الجميلة بلحظاتنا ننعم لكي طريقنا،

 

 

 

 
 16 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 

 

 «الحكي نقيض الموت، والحكاية ُمؤشر حياة»
 

 17 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 “ الحكايات تجعل من بشريتنا أكثر جدارة”

 

 

 

 

 18 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



أنا مكّون من قصص وحكايات وليس من ” 

 ”ذرات

 

 هي يتذكرها التي حياته وكل قصصي، كائن اإلنسان

 .رأسه في علقت قصص عن عبارة

 19 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 :وأخيرا              

 “الحكايات لإلنسان مثل الماء للسمك”

 

 

 

 

 
 20 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 يقول لنا لماذا الحكايات ؟.. كل هذا 

 21 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 

 شبكة حكايا  

 22 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 “استعادة مركزية الحكاية في الفن والتعلم والحياة”

 

 23 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 

 «   احكي عشان تعيش»
 الحكاءة األم شهرزاد

 24 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 “تكلموا ُتعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه”
 علي بن أبي طالب

 25 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 ؟ !الحكايات ذاكرة 

 26 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 

 

 “إن موت رجل كبير بمثابة إحراق مكتبة”
 

 

 

 27 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 

 “ إذا أردت ألمر أن ال ُينسى فأسر به إلى طفل”   
 

 28 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



ايرلندا تجربة :   

 عملية بأكبر ايرلندي طفل ألف خمسون قام 1938 - 1937 أعوام في   

 مكتوبة صفحة 750,000 بنهايتها جمعوا أطفال، بها يقوم ذاكرة تجميع

 الحياتية التجارب موضوعها الشفوية، والتقاليد المحلي التاريخ من يدوياً 

 الحرفية والمهارات الشعبية واأللعاب واألمثال واألغاني والقصص

  .التقليدية والمهن

 من ساعة 12000 ونحو مخطوطة، صفحة مليوني جمع تم وفوقها     

 مواد من ساعة 1000و صورة، 80000و الصوتية، التسجيالت
  ..الفيديو

 

 29 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 وتذكروا دائماً بأن: 

 30 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



1 

   “النظريات من النفس في أثرا   أبلغ الحكايات”       

 31 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



  2 

 الحكاية قوة  

أذا أردت لرسالة أن ترسخ في العقل البشري، َفُصغها ”

 “على شكل قصة

 32 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



لذا ..   

 

 وحضارتكم وهويتكم ذاكرتكم بقاء أردتم إذا       
   .الرواية – الحكاية بسالح فاهتموا وانسانيتكم؟

 . من يمتلك الحكاية؛ يمتلك التاريخ، ويمتلك الغد

 33 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



من أين نأتي بالحكايات ؟ 
 

 34 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 “..بالدنا مجبولة بالحكايات”   

       

 35 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 وإذا األرض، من الحكايات فاحت تربتها نبشت فإذا   

 وإذا الحكايات، ثمر من أكلت شجرها ظالل تفيأت

 مائدة إلى جلست وإذا الحكايات، بللتك السماء أمطرت

 ..الحكايات تذوقت الطعام أطباق عليها

 

   .والحكايات القصص بنكهة مجبول ببالدنا شيء كل      

 

 36 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 توثيق الحكايات واالهتمام بها : ثاينا  

 37 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 38 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



عبد اللطيف البرغوثي . قصص عربية شعبية من أرطاس تحرير وترجمة د 

 قصص شعبية فلسطينية ، ترجمة موسى علوش 

 

 39 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 40 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



نمر سرحان. كتاب الحكايات الشعبية د 

عمرعبد الرحمن . الحكايات الشعبية د

 الساريسي

شريف كناعنة وابراهيم . قول يا طير د

 مهوي 

حكايا الجليل   أحمد دكور 

 حكايات الحجة فرسة ، نبيل علقم وعروبة

 ربيع 

 حكايات من فلسطين نجوى قعوار 

 رشدي ( حكايات من القدس)كان يا مكان

 االشهب 

 الحكايات واألساطير الشعبية في الخليل

 رشدي االشهب

 

 حسين البرغوثي الذهب ريشة ، 

حكايات حوشيا صاحب الكرم  حوش ،

 طولكرمشعبية من 

 سمارةالغراب والبومة وابن الحكومة حكيم  

 خليل حسونةالفلسطيني الفلكلور ، 

 يوسف الطريفي الشعبيبةحكاياتنا ، 

 يوسف العزة شعبيبةقصص وحكايات 

 نمر حجابطير خبرني يا ، 

 حكايات شعبية من النقب االجداد من كنوز ،

   الحمامدةمحمد 

عبد اللطيف  .د، زيد الجان من بني  حكايا

 البرغوثي

  حكايات من الصحراء، صالح زيدان 

 
 41 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



التراثية -بعض الكتب حول الحكايات الشعبيبة 

 وهي متوفرة باالسواق الفلسطينية وفي المكتبات العامة  

 42 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 43 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 44 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 45 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 والعرب عموماً عبر التاريخ اهتموا بالحكايات وكتبوا عنها الكثير    

 : ولعل من أشهر ما كتب في تاريخنا    

 46 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



من أشهر كتب العرب التي جمعت الحكايات 

 ودونتها قديما  

الفرج بعد الشدة 

 المجالس عرائس 

 العشاقمصارع 

 مستظرفالمستطرف من كل فن 

 وليلةليلة ألف 

 ودمنةكليلة 

 البخالء 

  نشوار المحاضرة 

 47 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



شو أهم مصادر ومراجع الحكايات اللي ممكن أعرف    

 من خاللها فلسطين ؟

 48 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



  بالحكايات مجبولة بلد هذه       
 تاريخ عن مصدر أي طالعت أو مرجع، أو كتاب ألي رجعت إذا   

 ألي انتبهت أو السن، في كبير أو عجوز أي سألت أو فلسطين،

 قيل عما وفتشت السماء، في محلق طير أو طعام طبق أو نبته

 .تنتهي ال حكايات أمام نفسك ستجد عنه وكتب

 والمعارك والتضحيات والشهداء البطولة حكايات عن ناهيكم    

 محطات من الفلسطينية القضية به مرت وما العربي، واإلسهام

  .تاريخها عبر مهمة

 49 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 واجب .. 
 عن يبحث أن الشعبي بالتراث مهتم أو دارس، بكل يفترض   

 الحكايات مجال وفي عموماً، التراث في ومراجع كتب

   .ُيطالعها وأن ..خصوصاً 

 

 مدركين وأنتم المساق هذا من تتخرجوا كي الذاتي واجبكم هذا   

  ..وأهميتها الحكايات قيمة

   .. االنترنت شبكات وكذا المكتبات معبيه والكتب          

 50 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 تصنيف للحكايات وأنواعها: ثالثا  

 51 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 
 الحكاية الخرافّية1.
 الحكاية الشعبية  2.
 المرحة الحكاية 3.
 حكاية الحيوان4.
 الشعبّيةحكاية المعتقدات  5.
 الشخصّيةحكاية التجارب  6.
 حكاية الّشطار  7.
 االجتماعيالواقع حكاية 8.

 52 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



الحكايات الشعبيّة على تنوعها هي لسان حال الُمجتمع 

 .وصورة ثقافته ومكوناته وسلوكياته ومعتقداته

 

 

 53 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 المستوى على إطالقاً  الشعوب اخراعات أعظم الحكايات نعد قد   

 للعرق يخضع ال انساني نتاج فهي  ،(النار اكتشاف) بعد اإلجتماعي

   .البشر ُيفرق ما سائر أو الدين أو القومية أو

 54 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



وقد ..والطبيعة والمجتمع الواقع تحديات من الحكايات تولد 

 هناك لكن آلخر مكان من تختلف أو الحكايات بعض تتشابه

 المجتمعات بصيغ تلونت وإن الحكايات لهذه واحد عام اطار

    .بها تروى التي المحلية

 55 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



صور نقل الشفوية الرواية عبر الحكاية ُتحاول 

 وزمانها الحكاية حدث تدرك لم ألجيال المجتمع

 .ُمقدساً  ثابتاً  نصاً  ليست وهي ومكانها،
 

 56 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



عبر الينا فوصلت االنسان بناها االنساني، التفكير ثمرة الحكايات 

 عبر البشر من وممتد كبير تيار يرفدها الجماعية، والصياغة التطور

 بشكلها وصلتنا حتى وتنقيحاً، وحذفاً  اضافة بها؛ التيمرت العصور

 .اختلفنا أو معها اتفقنا ..الحالي

 57 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



  

 

 

 58 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



شعوب عند متشابهة وظائف الشعبية للحكايات 

 مع لثقافته الحكاية ُيخِضع شعب   فكل العالم؛

 .فيها األساسّية الوظائف على الُمحافظة

 59 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 للمجتمع ووصف تعليمّية، هي الحكايات في  المحورّية الوظيفة

 وخلق ُمجتمعه، في الفرد ذات لحفظ ومحاولة وصراعاته،

 ورفع وفيها، معها بالترابط والشعور الجماعة، حدود لحماية  الدافع
 المجتمع في تسود أن يجب التي الُمثلى، القيم شأن

 60 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة
 

 

 61 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 والتسلية، واللهو الُمتعة بتحقيق الظاهرة الوظيفة تتحدد 

رفة النُّكتة في كما  والغرام العشق وحكايات والقصة والطُّ

 .الشعبية المالحم قصص وبعض

 

 62 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



وصفية أو نقدية َمعرفية وظيفة هي الكامنة الوظيفة 

 كما والنقد، الوعي دائرة في الواقع وضع على تعمل للمجتمع

 وبعض الساخرة، والقصص السياسّية النكات في الحال هو

   .للكبار الموجهة الحكايات

 

 63 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



الحكاية وظائف من: 

 وكلما واألفكار، العواطف خالل من العدوى نقل”   

 .“أكبر قيمة ذات الحكاية كانت كلما أقوى العدوى كانت

 64 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 65 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 معها حاملةً  الخيال، على تقوم الشعبية الحكايات

 كل عبر واألساطير والمعتقدات الديانات رواسب

   .القديم العالم وثقافات ديانات

 

 

 

 66 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



  وقد نجد فيها إشارات إلى طقوس سحرية  وعادات

قديمة  بائدة، وربما نظرة  بدائية  لظواهر الطبيعة، 

 .وأشياء مما عجز اإلنسان قديًما عن فهمه

 

 67 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



ونهاية ، بداية   ذات قصة تقدم الشعبية الحكاية 

 الحبكة وقوة بالتماسك وتمتاز ُمتكاملة

 وغالًبا كبيرة، حوادث على وتعتمد والبناء،

 لمسافات   تمتد وعجيبًة، غريبةً  تكون ما

 .طويلة زمنية  

 

 68 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



ُيسمى أحياًنا خاص باستهالل   الحكايات تبدأ 

 هزلية فكرة ذات قصيرة حكاية وهو ؛(الدهليز)

 وال ومنظوم، مسجوع محفوظ بشكل ُتلقى ضاحكة،

 ُتقدم والتي بعدها، ستلقى التي بالحكاية لها عالقة

 .مقلوب بشكل

 

 69 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 

 فيها، بارز ُعنصر من ُمستمد عنوان أو اسم حكاية لكل 

 نص" :التالي في كما حدث، أو َشخص يكون وقد

 ."الثالث األخوات العادل، الملك نصيص،

 

 70 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



ا   ..ال ُيحدد زمان ومكان الحكاية غالب 

 ”واألوان العصر وسالف الزمان، قديم" :الزمان   

 " الواسعة هللا بالد من بلد" :المكان   

 

 
 

 71 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 َتُمرُّ  واأليام كالسحاب، سريع الحكايات في الزمن  

 لحكايات وأوالد لوالد، وكبروا":ُيقال ولذا كالظالل،

 .”بسرعة بكبروا

 ُجغرافية؛ ُمعيقات بال كالبساط، ُتطوى الحكايات في والبالد

 ."بالد به وتحط بالد، تحمله" :كالقول

 

 72 حمزة أسامة العقرباوي  3/25/2020



 :مثل ثابتة   بداية   للحكايات  

 ،"ننام واّل  نحكي الزمان، قديم في مكان يا كان" 

 وقلكم قلنا” ،”هللا إال ملك وما هالُملك في هون كان"

 . “ومنكم منا
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   :مثل ثابتة، نهاية للحكايات 

 حكيتها حكايتي وهذه”   ،“بالخير يمسيكم هللا الطير وطار" 

 حلوة الحدوتة، خلصت توتة توتة"و ،"خبيتها عّبكم وفي

 ."ملتوتة واّل 
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 هي َمحفوظة، جاهزة وتعابير ُجماًل  الحكايات في نجد  

 وتصلح السرد، في الراوي بها َيستعين كالُمرتكزات

  :مثل متعددة، حكايات في لالستخدام

 ."يسير فيها وحش وال يطير، فيها طير ال أرض"        
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الحكايات مثل غيرهم دون بالنساء مرتبط الحكايات بعض 

 في يروينها من ُهنّ  إذ قديًما؛ بالنساء مرتبطة ُفهي الخرافّية

 الّنساء لمجلس ُموجه حديثهن ويكون القروّية، الُمجتمعات

 الواسع الخيال على الحكايات هذه تقوم ولذا الرجال، دون

 .والتلقائّية الصادقة الجّياشة بالمشاعر الغني
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 الشعبيبة كالسير بالرجال مرتبطة فقط حكايات هناك  

 وحمزة سالم، والزي الهاللي وابوزيد شداد بن عنترة

 ومالحم سير فقط وهذه .الخ بيبرس والظاهر البلهوان

 ومجالس الدواووين او المقاهي في تسرد رجالية

 .الرجال
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من وقريبة واضحة فهي ،الحكايات شخصيات أما 

 كّنة، حماة، زوجة، ابن، أب، :المجتمع شخصيات

 .وغيرهم فالح، تاجر، فقير، غني، خادم، ملك، وزير،
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الحكايات في البشرية غير الشخصيات عن الحديث يرد كما 

 والحيوانات والوحوش والغيالن والمردة الجن  :مثل

  .وعجيبة غريبة مخلوقات .. والطيور
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 كمان... 
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الحكايات الشعبية تدربنا على التحديات الُكبرى في الحياة  

 . االجتماعية
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 يترتب ال مجانية، أحاسيس لنا تقدم الشعبية الحكايات    

 ..ُمقابلها الدفع علينا

 نفرح وأن ننحاز وأن نرفض وأن ُنحب أن فنستطيع   

 إذ المشاعر، هذه تحمله خطر أي دون ذلك كل ..ونجزع

 خلصت توتة توتة” :قولنا بعد مشاعرنا كل تنتهي

 .“الحتوتة
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 وعاطفياً  عقلياً  الجمهور يوحد الراوي / الحكواتي   

 تنشأ ولذا .ذاتها والقيم الرسالة شفهياً  لهم ويقدم

   .واألفكار القيم ذات ولذا ُمتشابهة مجتمعات
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الُملهم االجتماعي األثر بأن نفهم أن المهم من 

 على حكراً  ليس هو الحكايات، تؤديه الذي

 يمكن وإنما ..أنواعها بكل التراثية الحكايات

 والمعاصرة الوطنية والقصص للحكايات

 ذات وتحدث الرسالة نفس تؤدي أن والشخصية

   .األثر
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 ًمن يصرخ أوال.. 
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العمق ُيشكل ألنه حيوية ضرورة الشعبي بالموروث االهتمام ان 

 أن ُتريد ألجيال ينضب ال ثري ثقافي كنز وهو لوجودنا، التاريخي

 .وهويتها وجودها ُتحقق

 الشعبي بالتراث االهتمام لُنعيد نسعى أن الواجب فإن ذلك وألجل 

 المفقوح، الفضاء رغم بيئته في الغني التراث هذا ليعيش عموماً،

 عما التكنلوجيا وأدوات المكتوب، النص وطغيان الُممتدة، والسماوات

   .سواها
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