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ת בספרות הילדים הפלסטינית מאז שנת עממיייצוג התרבות ה

 ועד ימינו 1967

 

המחקר תקציר  

 

 

הפלסטינית מאז ייצוגי התרבות העממית בספרות הילדים המחקר הנוכחי עוסק ב

ועד ימינו. בעבודה זו אנסה לעקוב אחר השימוש שעושים הסופרים במוטיבים  1967

וביסודות מן התרבות העממית בספרות הילדים הפלסטינית. כמו כן, אבחן את 

מטרות השימוש במוטיבים וביסודות אלה והשפעתם על אופייה של ספרות הילדים 

 בקרב הדור הצעיר הפלסטיני.  עם-ועל הבניית הזהות הלאומית ותודעת

בנייה מחדש התחדשות לאומית ותהליך של  20-במאה העברה  תפלסטיניההחברה 

 תהבנייראתה ב הפלסטיניתחברה ההזיכרון הקולקטיבי. ולאומית הזהות של ה

שיש לדור עתיד, הבמימוש החזון שלה לגבי והעבר כלי חשוב ביצירת זהות לאומית 

דור הצעיר על להחברה חינוך  .בותפקיד מרכזי , עברה תטראומהצעיר, המשוחרר מ

 .העתידאת ן נכתתבחן את עצמה בהווה וחיוני כדי שהחברה תהעבר הוא מורשת 

 וההנאה הדמיון. ההווה לצורכי מגויס העברבספרות הילדים הפלסטינית 

 המסורתיים הדימויים ואת העתיקיםהיסודות והמוטיבים  את מחברים האסתטית

שינויים חברתיים . על כן, ספרות זו לא רק שיקפה החדשה הזהות אתכדי לבנות 

ספרות זו נתח כיצד הנוכחי ימחקר הבעיצובם.  פהשתתלא גם הותרבותיים, א

המודרנית מציאות לבין ההעבר  שלהנרטיבים ומסורת הבין  כתמתווכ השימש

 שינוי חברתי .לו ידע והשכלהלככלי חשוב גם וים, חדשוהערכים ה



לצורך כך, מחקר זה יסתמך על הגישה האנליטית, המתבוססת על קריאה מעמיקה 

. עוד יסתייע המחקר 12עד  5של טקסטים ספרותיים שמיועדים לילדים מגעל 

במקורות ביקורתיים ותיאורטיים של מספר חוקרים מתחום ספרות הילדים כמו 

 Christine) סטיבס-כריסטינה ווילקיו (Peter Hunt) פיטר האנטזהר שביט ו

Wilkie Stibbs)  אימר אוסאליבןו(O'Sullivan Emer)  המחקר מתמקד בייצוגי .

הכתובים בידי סופרים פלסטינים,  ת בספרות הילדים הפלסטיניתעממיהתרבות ה

יצירות רבות  לשונית. לצורך כך יכלול-הן מבחינה תמאטית והן ובחינה סגנונית

מספרות הילדים הפלסטינית, העושות שימוש בייצוגי התרבות העממית, 

יצירות מגוונות של סופרים  20-. במחקר זה נכללו כ1967שהתפרסמו אחרי 

פלסטיניים מישראל, מהגדה והרצועה ומהפזורה הפלסטינית. כדי שיצירות אלה 

פי -הן נבחרו על 1967יהוו מדגם מייצג של ספרות הילדים הפלסטינית אחרי 

 השיקולים הבאים:

ששינתה את , 1967ת אחרי פלסטיניהשל ספרות הילדים  השלבי התפתחות .א

פניה ועברה שינויים תמאטיים וסגנוניים רבים במהלך השנים. יש לקחת 

בחשבון במיוחד את ההבחנה הקיימת בקרב חוקרים רבים בין שתי תקופות 

 1987ולאחר מכן מאז  1987-1967עיקריות בהתפתחותה של ספרות זו: בין 

זהות  ועד היום. בין שתי תקופות אלה קיימים הבדלים ניכרים מבחינת

העוסקים בספרות הילדים, בתדירות ובכמות פרסומה, באופן הפצתה 

 וכיו"ב. 

מעמד הסופרים וחשיבותם בעיני החוקרים, המבקרים וקהל היעד, כמו כן,  .ב

 חותה של ספרות זו לאורך הזמן.מידת פוריותם ויכולת השפעתם על התפת

מתן ייצוג הולם לז'אנרים השונים הקיימים בספרות זו, תוך התחשבות  .ג

בעובדה שז'אנר הסיפורת נחשב לז'אנר פופולארי בקרב כותבי ספרות 

 זו.הילדים וגם בקרב קהל היעד של ספרות 



ייצוגי התרבות העממית השונים, כמו סיפורים, שירים, פתגמים, משחקים  .ד

סיפור העיקרית תופנה ללב התשומת ו"ב, יזכו להתייחסות, אם כי וכי

נוכחותו הבולטת והן בשל  ,בספרות הילדים, הן בשל השימוש הרב בו העממי

 בתרבות העממית.

 

. חלק תיאורטי וחלק יישומישני חלקים עיקריים: מבנהו הכללי של המחקר יכלול 

אשר הונח , כלל סקירה תיאורטית המבואהחלק התיאורטי חולק לשלושה פרקים: 

העממית  התרבותבהתאם להגדרתו, תופסת . (Jack Zipesידי  ג'אק זאייפס ) -על

בהידוק הקשר בין הפרט לחברה ובחיזוק תחושת השייכות למולדת, חשיבות רבה 

במיוחד בקרב ילדים. על כן, השימוש בייצוגי התרבות העממית בספרות הילדים, 

 הרגשית, הנפשית , לא רק תורם רבות להתפתחותם12ד ע 5ובמיוחד בגילאי 

 הילדים, אלא גם מפתח אצלם את תחושת השייכות. והחברתית של

 ייצוגי התרבות העממית בספרות של ביותר החשובות מדגיש שאחת המטרות ג'אק

 את ולהעמיק, שלהם והמורשת על ההיסטוריה היא ליידע את הילדים הילדים

בהתאם להגדרתו, ו. לעבר הלאומית, הזהות הקולקטיבית והקשר תחושת השייכות

הדיון בייצוגי התרבות העממית בספרות הילדים חייב לקחת בחשבון שלושה 

מרכיבים חשובים: א. הסופר אשר מעצב את המורשת בהתאם לצרכים העכשוויים 

ובהתאם לראייה החינוכית, האידיאולוגית והתרבותית שלו; ב. צרכיו הנפשיים, 

הרגשיים והחינוכיים של הילד, בהתאם לגילו, קובעים את מה שמתאים לו 

מהמורשת; ג. ספר הילדים בנוי על האיזון העדין הקיים בין האובייקטיבי 

 לאטרקטיבי בייצוגי התרבות העממית.

שלושת המרכיבים האלה מחייבים ניתוח תמאטי וסגנוני מעמיק שיבחן את מידת 

ות העממית בספרות הילדים, את מטרותיו, את ואופי השימוש בייצוגי התרב

השלכותיו החינוכיות והרגשיות על הילדים, ואת השפעותיו על התוכן והסגנון של 



ספרות הילדים. כמו כן, ניתן להיעזר בכלים מחקריים נוספים, כגון ראיונות עם 

 סופרי הילדים, כדי לעמוד על מטרות העל של השימוש בייצוגי התרבות העממית. 

מגבלות הבתוך  ,מצד אחדמערכת נפרדת ואוטונומית הפועלת, פרות הילדים היא ס

מבקשות דרישות חברתיות שמצד שני, בהתאם לו ,ילדיםתרבות השל והאילוצים 

ההתעניינות בספרות  מערכת החינוך.בחברה ואינטגראלי בכמרכיב לראות בה 

קהל מייעדת להם כילדים ובני נוער שהחברה  למרכזי שהתפקיד מה תנובעהילדים 

, ייםנרטיבים הגמונ תהפנמלהזהות החברתית החדשה,  עיצוביעד מועדף ל

א רק קבוצות הגמוניות אולם, להלאה לדורות הבאים.  תםהעברולאימוצם ו

נוער. במקרים מסוימים, קבוצות שוליים ניסו לגייס אותם הבני בילדים ובהתעניינו 

 מסרים חתרניים. יץלהפכדי 

של  ההתפתחותרקע היסטורי למציג את הק התיאורטי, בחל הפרק השני

, שהושפעה מן השינויים הפוליטיים, החברתיים ספרות הילדים הפלסטינית

הילדים הפלסטינית לשלוש  את התפתחות ספרתוהכלכליים. מחקר זה חילק 

 המשקפות את התפתחותה כדלקמן: תקופות

 עד ימינו;  (1948)התפתחות ספרות הילדים הפלסטינית בישראל לאחר שנת  .א

 ; (1948)אחרי  בגלותהתפתחות ספרות הילדים הפלסטינית   .ב

התפתחות ספרות הילדים הפלסטינית בגדה המערבית ועזה לאחר שנת  .ג

(1967) . 

תולדותיה התלוותה מאורעות פוליטיים, חברתיים  משךבת ספרות הילדים הפלסטיני

העממית  תרבותפנה ל פר הפלסטיניוהס ותרבותיים, אשר השפיעו על התפתחותה.

 תהפלסטיני תרבות העממיתב השתמש. הוא והשתמש בה בסיפוריו לילדים

חדשה בו באמצעות סגנונות חדשים  "הפחת רוח"ובמאפייניו האומנותיים על ידי 

תחייתה של הביא לזה  דבר. המושתתים על הזנחת הנוסחה המסורתית של הכתיבה

 עזר ביצירת שיח ספרותי חדש. גם העממית ו התרבות



למעשה, השיח הספרותי החדש לילדים חדר אל הדגם המסורתי כלומר הקלסי. 

 החדירה הייתה מזווית של חדשנות המתמזגת עם הפולקלור, נקשרת אליו ומשתפת

 בחיבור החדש.  סופרפעולה לפי צורכי  ה ו  ּתא  

 סופרמהווה מקור ההשראה החשוב ל תהפלסטיניהתרבות העממית 

בצורה חדשה עם הוראות סימבוליות תרבות הזו הפלסטיני. כך שהוא השתמש ב

וניצל  תרבות העממיתהפלסטיני ב סופרכן, השתמש ה-יום. על-למציאות חיי היום

את השלד הספרותי שלו כדי ליצור צורות ספרותיות חדשות, המסתמכות על הנוסחה 

תרבות אינו מעתיק את ה רסופהפולקלוריסטית של הסיפור. לאמיתו של דבר, ה

עורך בו שינויים ומסגל אותו על ידי שימוש בטכניקות  בד בבד אלא הוא העממית

 ההולמות את עולם הילד.

ניכר באופן מיוחד  הפלסטינים יםסופרעל ידי ה תרבות העממיתהשימוש ב

והגיע לשיאו בתקופת האינתיפאדה  ,20-בתחילת שנות השמונים של המאה ה

, ןהיה  שיא התנועה הלאומית הפלסטינית. שכ הז למעשה, (.1987)הראשונה בשנת 

ראשית ניצני התהוות אחדות התנועה הלאומית הפלסטינית החלה לאחר שנת 

, וזה בשל (1987), והופעתה בצורה גלויה היה אחר האינתיפאדה הראשונה (1967)

ת והיא התפרקות הזהו, הסכנה שארבה לפלסטינים אחר האינתיפאדה הראשונה

ר הפלסטיני בצורה רצינית לחשיבות סופהתייחס ה ,הפלסטינית ואובדנה. לאור זה

עם ה לשת העממית הפלסטינית והשמירה על המורשת הקולקטיבית תרבושימור ה

חיזוק הזהות התרבותית של פלסטין, במיוחד בקרב הדור הצעיר החי על הפלסטיני ו

ות תרבהספרותי, השאול מן האו תחת הכיבוש או בגלות. כתוצאה מזה הפך הטקסט 

טקסט ספרותי חדש המוציא כוחות להעממית למן תקופת האינתיפאדה הראשונה, 

 בעלי  משמעות סימבולית אצורים בתוכו.

אחר התפתחות התרבות  התחקיתיבחלק התיאורטי,  בפרק השלישי

 . מגמותיההעממית על ידי חקר תחילתה ו



העממית על ידי  תרבותת בהייתה התחשבו 20-בשנות השישים של המאה ה

חוקר   הונחה על ידי. תיאוריה זו חקר הטקסטים באמצעות תיאוריית תרבות העמים

 ,השפיעה באופן מיוחד על האסכולה הנרטיבית היאהפולקלור הרוסי וולדימיר פרופ. 

אשר מתחשבת בחקר מדע הלשון באמצעות לימוד טקסטים עממיים. התיאוריה של 

פרופ תרמה להתפתחות התיאוריות והשיטות הפורמאליות, וכך התאחד חקר 

. ולאור זה קיבל חקר הפולקלור מודרניזם-הפולקלור במסגרת תיאוריית הפוסט

  כיוון חדש בחקר הזהות הקולקטיבית מזווית ראיית המיעוטים.

ולהדגיש  ,בחלק התיאורטי תילהוכיח מה שהצג תיחלק היישומי התכוונב

בספרות הילדים התרחבה מאוד  תהפלסטיני תהעממי תרבותשתופעת השימוש ב

, 20-של המאה ה 90-לאחר האינתיפאדה הראשונה, וקיבלה תאוצה יותר בשנות ה

 לאותה תקופה. שבגלל השינויים הפוליטיים והחברתיים 

במחקרי  פרק הראשוןה: את החלק היישומי לשלושה פרקים תיעל כן, חילק

לשני אותו יעסוק בייצוגי הסיפור העממי בספרות ילדים פלסטינית, בו חילקתי 

זאת אעשה באמצעות שלושה ספרים שבחרתי  .1967-1987שלבים, בין השנים 

( של נימר סרחאן, והסיפור 1979טיה, )אלבא הקערהכדוגמאות מייצגות למחקר: 

 לילא והמטמון ( לעבאללה עישאן, והסיפור1980דר )אלטיר אלאכ הציפור הירוק

כי הסיפור העממי בתקופה הזו מצאתי ( לראודה אלהודהוד.  1985)לילא ואלכנז 

 הפלסטיני היה המקור החשוב ביותר אשר נתן השראה לסופר הפלסטיני. 

 הבכתיבנחשב לאחד הסופרים הבולטים בתקופה זו נימר סרחאן הסופר 

כך, למשל, הוא מרבה בשימוש בטכניקת  סיפורים עממיים פלסטיניים. מחדש של

מטרתו היא להציג את  הפתיחה והסיום הפורמאליים בסיפור העממי בתוך סיפוריו.

הסיפור העממי מחדש תוך קריאה מחודשת לדור הצעיר. זוהי, למעשה, צורה 

 לקטיבית. מצורות שיחזור תמונת המולדת והחזרתה לתודעה הקו



בתקופה זו מצאנו נטייה רחבה של הסופרים הפלסטיניים בשימוש בביטויים 

 העממיים בסיפוריהם. דבר 

זאת אעשה באמצעות ארבעה ספרים: . 1988-2015השלב השני בפרק זה בין השנים 

( 2010ח'יאל  אה)קסה אולהא ח'יאל ואח'ר סיפור התחלתו דמיון וסופו דמיון

( למחמוד שקיר, 2004יב רג')אלחיי אל השכונה המוזרהלסוניה נימר, והסיפור 

המפתח ( לתג'ריד אלנג'אר, והסיפור 2007)חסן ואלג'ול  חסן ואלג'ולוהסיפור 

 ( למחמוד עבאסי.2011)אלמופתאח אלדאאיע  האבוד

התגוונו  דרכי הסופר .השימוש בסיפורים העממיים קיבל כיוון חדש זובתקופה 

 ובשימוש בסיפורים העממיים.  בהשראה

. כתב מחדש את הסיפור עם עיבוד מבחינת התוכןמן הסופרים חלק אחר 

את הסיפורים העממיים ולנסחם מחדש כדי שיתאימו  "החיות"להייתה מטרה ה

ליצור סיפורים כתובים המחקים את הסופרים בתקופה זו, לרוח התקופה. גם ניסו 

 םהעממיים, על ידי ניסוחם מחדש בצורה ספרותית וכדי שיקראו אותהסיפורים 

הילדים. ובזה סיפורים אלה תופסים את מקום הסיפורים העממיים, אשר סופרו 

זה היא הסופרת סוניה נימר,  בתחום הפה על ידי ההורים לילדיהם. מי שבלט-בעל

חזרה את הסיפור העממי  בצורה מחודשת  דמיון וסופו דמיון התחלתו סיפוראשר ש 

ארגה את   היאשינויים התואמים את עקרונות הפדגוגיה המודרנית.  בו והכניסה

סיפורה בדומה לסיפור העממי והתאפיין בצביון הנרטיבי העממי. במסגרת סיפוריה 

אפשרה היא פרת לחיקוי הסגנון הנרטיבי הידוע בסיפורי העם. בזה סושקדה ה

 הוא מנחלת העבר.פה -לקורא להרגיש שמה שמסופר לו בעל

שאטר חסן היא הדמות החשובה -פן נוסף שהתגלה במחקר הוא שדמות אל

ביותר והשכיחה בתוך סיפורי הילדים. דמות זו זכתה להתעניינות רבה אצל כותבי 

כסמל דמות זו השתמש ב מחמוד שקיר, ר הפלסטיניסופילדים בתקופה זו. הה פריוס

ה עם המפלצת. ותהתמודדעמדו בפניה בבשל המורכבות בעלילותיה והסכנות אשר 



תעלמת מעצם התייחס לדמות בסיפורו על ידי עיצובה בצורה מחודשת, אשר מ הוא

היותה דמות מן העבר וחייה את ההווה באינטראקציה עם דמויות חדשות בסיפור 

אפשר לדמות המושאלת להיות מיוחדת הוא תוך שמירה על צביונה העממי. בזה 

למעשה ו ,תופעות חדשות של החיים וחושפת את דעת המספרכאשר היא מתייחסת ל

 זה מה שמאפשר את המשך הקשר בין עבר להווה.

את המציאות  שקףכדי ל של חסןפר מחמוד שקיר תיאר את הדמות הסו

וכדי  ,זה מתוך ניסיון מצדו להציג את השקפתו למאורעות בתקופתו .העכשווית

שאטר חסן -דמות אלאת ו ושאילתו להביע את סוגיותיו ודעותיו על ידי שימוש

 והפיכתה לדמות מודרנית בעלת מאפיינים ההולמים לניסיונו המודרני. 

 יעסוק בייצוגי המשל העממי בספרות ילדים פלסטינית. בו השני הפרק

הסיפור  באמצעות אעשה זאת. 1967-1987 השנים בין, שלבים אותו לשני חילקתי

 1974 (אלמשרוע)הפרויקט למוחמד אלדאהר, והסיפור  1973 שמעדאן אלדהב

 למחמוד עבאסי. 1978 )חד'אא אלטנבורי( טנבורינעלי הלמוסטפא מוראר, והסיפור 

 .השימוש בפתגם העממי הפלסטיני היה מוגבל בתקופה הראשונה בשלב זה

תגם העממי בסיפורים שלהם כך שאנו לא מוצאים נטייה של הסופרים לשימוש בפ

זה נובע מכך שהסופר בתקופה הזאת לא היה מספיק מודע לחשיבות ו לילדים,

בחר לכתוב בלשון מן הסופרים התרבות העממית ולשימושה בסיפורי הילדים. חלק 

הספרותית בשל הדעה כי הלשון המדוברת נחותה מן הלשון הספרותית הצחה, 

תמש בפתגם העממי כפי שראינו חלק מן הסופרים הש ובמיוחד אם הנמען הוא הילד.

בסיפוריהם אולם שימוש זה לא תרם בצורה מושכלת לסיפור. ומצאנו שהשימוש 

 כמו בתקופה השנייה. ו  ּיבפתגם העממי בתקופה זו לא היה מפותח ד  

 :ספרים שלושה באמצעות אעשה זאת. 1988-2015 השנים בין זה בפרק השני השלב

 (מוסמאר ג'וחא)מסמר ג'וחא  אללה עישאן, והסיפורדלעב 1989 אלד'לם לא ידום

 למרים חמד. 2011 דאליה אליענבלמוסטפא מוראר, והסיפור  2002



כי השימוש בפתגם העממי הפלסטיני אצל הסופר מוסטפא מראר  תימצאהשלב זה 

ההתעניינות  התגברהבה אשר בולט יותר מיתר הסופרים במיוחד בתקופה השנייה, 

בתרבות העממית הפלסטינית ובשימוש בפתגם העממי בצורה מיוחדת בסיפורי 

מודעות תרבותית ותעוזה  הראותהילדים. כמו כן, בתקופה זו התחיל הסופר ל

בקבלת הפתגם העממי וגם בהתמודדותו עם הלשון המדוברת. ומכאן השימוש 

יות רבות עמוקות יותר. ונשא משמעו ותבפתגם העממי בתקופה זו קיבל פנים שונ

 .גם התבהרו בצורה הדרגתית פניה של ההתחדשות בהתמודדות עם השימוש בפתגם

שימוש בסיפורי הילדים התפתח בצורה ברורה. השימוש בפתגם העממי לא הובזה 

היה בלעדי רק לטכניקות הפשוטות כפי שראינו בתקופה הקודמת, אלא  הוא היה 

צורות אומנותיות אחרות. גם הראה מחקר זה  מנת חלקן של טכניקות אחרות ושל

לסיפוריו, ושם הסיפור  שםשהסופר הפלסטיני השתמש בפתגם העממי הפלסטיני כ

ראינו כי הניסיון של עבדאללה עישאן הוא העשיר  .אחד מגבולות הטקסטלנחשב 

ר הפגין התחשבות מיוחדת סופה ביותר בשימושו בפתגם העממי ככותרת לסיפור.

כמו  .הוא דאג לאסוף את הפולקלור .הפלסטיני במהלך חייו הספרותייםבפולקלור 

הוא אהב את סיפורי העם ואת הפתגמים העממיים עד כדי כך שהפולקלור  ,כן

העממי הפך לחלק בלתי נפרד מכתיבתו והתחיל להשתמש בו במרבית סיפוריו 

 לילדים בצורות שונות המצביעות על הבנה ומודעות רבה מצדו.

 חילקתי במחקרי יעסוק בייצוגי השירה העממית בספרות ילדים. בו ישיפרק השלה

שיר שני סיפורים:  באמצעות אעשה זאת. 1967-1987 השנים בין, שלבים לשני אותו

 לתופיק זייאד. 1975 חאל אלדוניהלמחמוד שקיר וסיפור  (1987)אגניית אלמטר  הענן

וזה על ידי שימושו בספרו שיר הענן. קיר בלט הסופר מחמוד ש זוופה קבת

הטכניקה הזאת היא השכיחה ביותר וניתן ש כך .בשמות שירים עממיים פלסטיניים

האומנותית   םלזקוף זאת למודעות הסופר  לחשיבות השירים העממיים ולחשיבות

בתקופה וזה מה שמוכיח את חשיבות הזמר העממי אצלו. כמו כן,  ,בסיפורי הילדים



והעדיף להעביר את השיר  ,תיבה בלשון המדוברתאת הכ זנחהפלסטיני  סופרה זו

העממי מן הלשון המדוברת אל הלשון הספרותית. את זה ניתן לנמק בכך שהסופר 

 ,ולכתיבה בשפה המדוברת תהעממי תרבותבתקופה ההיא לא היה מודע לחשיבות ה

 ולכן הוא העדיף לכתוב בשפה ספרותית.

: ספרים ארבעה באמצעות אעשה זאת. 1988-2015 השנים בין זה בפרק השני השלב

( למוסטפא מוראר, והספר 1989)לם תפרח אלת'עאלב  השועלים לא צחקוהסיפור 

( 2002( למוחמד בדארנה, והסיפור מי ישיר ליסמין )מן סיג'ני לאסמין1989)קמר  קמר

 ( לזקריא מוחמד. 2010)מוג'ני אלמטר  משורר הגשםלסאמח אלעבושי, והסיפור 

תקופה השנייה הבחנו בהתגברות התעניינות הסופר הפלסטיני במחקר התגלה כי ב

טכניקות בסגנונות ובגם מצאנו שימוש רב  .בצורה ניכרת תהפלסטיני תעממי הבשיר

שירה עממית. למעשה, הפגין סופר הילדים בצורה מיוחדת בקיאות בכל סוגי מן ה

האומנותיים וזה מתוך שימוש הסופר בשיטות  םשירי העם הפלסטיני ובסגנונותיה

בתוך הטקסט המיועד לילדים. בתקופה זו בלט מוחמד   םסגנונות חדשים בשימושבו

הוא נחשב מבין . בדארנה אשר השתמש בסגנונות חדשים קשורים בשיר העממי

שימוש זה והפיכתו לאבן בשקידתו בו ,הסופרים הבולטים בשימושו בשיר העממי

והפיכת השימוש הזה לאלמנט מבני להבעת נושאים לאומיים  יסוד בסיפורו

 והומניים. 

שימוש  הייתהאצל מוחמד בדארנה לא  תפלסטיניה ממיתעה ההשימוש בשיר

אלא שימוש מודע למה שהוא מביע מתרבויות עממיות. זה השתקף בצורה  ,שרירותי

בתוך  תשע פעמים תעממי הברורה מן הדוגמאות שהבאנו, כך שהוא השתמש בשיר

 סיפוריו, ועל כן ציטט את השיר העממי וכתב בסגנונו מתוך חיקוי לשיר העממי.

שירי ין במביותר  השכיח"דלעונא" היה -העם ה כמו כן, עלה במחקר ששיר

של הסופר ששיר עם  תומתוך הכר ,כנראה . זה,הילדים ובמיוחד אצל מוחמד בדארנה

לאדמה הפלסטינית יותר ממקומות  החזק זיקהזה בעל מאפיינים ייחודיים ויש לו 



חלק את אחרים הידועים ואף נתן לו עממיים על שירים העדיפו הוא  ,לכן .אחרים

 הארי בסיפוריו. 

מלבנות הבניין אשר  החשוב לבנהו יסוד בסיסישירת הילדים היוותה 

משמעויות  הנשא תפלסטיני ממיתע הכך ששיר .את החברה הפלסטינית ותמרכיב

השירים  כולליםשל מה ש רכובתא נחשב לתולגבי הילדים. ה וערכים וסמלים

הערכים את מביעים את ההוראות המשמעויות ו . השיריםהעממיים הפלסטיניים

חלק בלתי נפרד מן המורשת העממית  םאת צורכי החברה. ה יםעצמם אשר מייצג

עם ההקלה כדי , ובצורה ובמוסיקה, ר במשמעות, בתוכןוקששהפלסטינית בכל מה 

עם יכולות הילדים האומנותיים והמחשבתיים. כך ראינו כי אצל הסופר  מותאישי

 סיפוריו.תוך שירי הילדים בבמוסטפא מראר יש שימוש רב יותר  

דרך מו ,המחקר גילה כי הסופר הפלסטיני הושפע מסגנון הזמר הפלסטיני

 ורוח שיר העם כדי להשתמש ב חקות אתחלק מן השירים בניסיון לבהחריזה 

כדי לתאר את מצב האדם הפלסטיני. פעם נוספת ראינו כי מוחמד , ופוריובסי

ובהם חיקה את  7-מספר סיפוריו הגיע ל .בדארנה הוא הכי מושפע בטכניקה הזו

 צורתדלעונא". כמו כן, הגיע חיקוי -צורת השיר העממי הנפוץ ביותר בשיר העם "אל

הוא השתמש בטכניקת החיקוי הספרותי . הגבוהה אצל גמאל קעואר ושיר לרמתה

 םמחקה אות והיההמלא בתוך שיריו, וחיבר את שיריו העממיים בלשון הספרותית 

כי חיקוי סגנון  המחקר גילהחיקוי מלא במשקל, בחרוז ובאוצר המילים העממי. 

טכניקת בהעליונה אצל גמאל קעואר והוא השתמש  הלרמת ההגיע ממיתע השיר

ל" וכתב , למשל,כך .הספרותית ןהחיקוי השלם בלשו מָּ בלשון  וחיבר את השיר "הג 

התאם מלא במשקל, ובחרוז ובביטויים  שיר העממיל םא תואוספרותית וה

זה כדי לאפשר לנו להרגיש עד כמה הוא קשור במורשת העממית תוך כל ו .העממיים

ידי  ניסיון מצדו לקשר בין העבר להווה, וכדי לשמור על המאפיינים הלאומיים על

 השימוש בתרבות העממית. 



וסופו של דבר, המחקר גילה כי הסופר הפלסטיני התמקד בתרבות העממית 

 ההמיוחדת לו תוך חתירה מצדו להבליט את המאפיינים הפלסטיניים לילד וז

מן הכיליון  אותהכטכניקה מני רבות להבליט את הזהות הפלסטינית ולשמור 

חשיבות התרבות את המתמשכים. זה מדגיש  הפליטות והדיכוי, כתוצאה מן הכיבוש

העממית כמרכיב מאחד לזהות בחברה הפלסטינית ומתייחסים אליה כמרכיב מבין 

 מרכיב עיקרי מבין מרכיבי אחדותה.אף מרכיבי הישות הפלסטינית ו

 


