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 Abstract : 

Tawfīq Ḥalabī Palestinian Zajal poet (born in 1968) in the village of 

Dāliyat al-Karmel in northern Israel. He has contributed to the 

revival of the Zajal pulpit. He is the founder of the Al-Amal Choir 
and the Al-Bayāder Choir. This year 2022, the Dīwān of Ghemār Al 

Faraḥ was issued to him, and it contains a group of his poems and 

Zajal dialogues. Ghemār Al Faraḥ  is a documentation of what Tawfīq 

Ḥalabī organized over the years in the field of spoken folk poetry 

and Zajal. 

This research relies on the material of Ghemār Al Faraḥ through 

reading it and examining the poetic, rhetorical and descriptive 

aesthetics and poetic images in it. 
The research acquires its importance by revealing the 

characteristics of what Al-Zajal excelled in Ghemār Al Faraḥ. The 

research also reflects a positive picture describing the poetic level 

spoken in Palestine in this era. Most of the research objectives lie 
in highlighting the descriptive and rhetorical aesthetics and poetic 

images in the contemporary Palestinian poetry of Zajal. 

The research monitors aesthetics related to social implications, 
human values, and emotional description on the one hand, and the 

artistic and rhetorical methods used in the subject of Zajal in the 

Ghemār Al Faraḥ, and then concludes the research with a 

conclusion presenting its most prominent conclusions. 
Keywords: Tawfīq Ḥalabī, Ghemār Al Faraḥ, Zajal, Palestinian 

Spoken Poetry. 
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 ا  الفرح للزّجال توفيق حليب منوذج مجاليّات الزجل الفلسطييّن املعاصر: ديوان غمار 
 

 2  صاحل عبود
 

 :امللخص
عام   )ولد  حليب  توفيق  يف 1968الّزجال  مسامهاته  له  زجٍل  شاعر  فلسطني،  مشايل  الكرمل  دالية  قرية  يف   )

األمل   جوقة  مؤّسس  فهو  الزجلّي  املنرب  احلريصني إحياء  الزجلّيني  الشعراء  أحد  وهو  املنربيّة،  البيادر  فجوقة 
  2022له هذا العام  على نشر ثقافة الزجل الشعيّب يف السنوات األخرية، ولعّله أمّههم وأغزرهم إنتاًجا. صدر  

حواراته الزجلّية، ويعترب هذا اإلصدار توثيًقا ملا نظمه  ديوان ْغمار الَفرح، وفيه جمموعة من منتخبات أشعاره و 
أعواٍم يف جمال الشعر الشعيّب احملكّي والزجل، ويعتمد هذا البحث على ماّدة كتابه ْغمار  توفيق حليب خالل  

 والبالغّية والوصفّية والصور الشعريّة فيه.الفرح من خالل قراءته والوقوف على اجلماليّات الشعريّة 
ب البحث أمهّيّته من خالل كشف ممّيزات ما برع الزّجال يف تصويره والتعبري عنه يف ديوانه ْغمار الفرح،  يكتس

املستوى الشعرّي احملكّي يف فلسطني يف هذا العصر، وجّل أهداف كما يعكس البحث صورًة وضعّيًة تصف  
 الفلسطييّن املعاصر.يف شعر الزجل   البحث تقع يف إبراز اجلماليّات الوصفّية والبالغّية والصور الشعريّة 

يرصد البحث مجاليّاٍت ترتبط ابملضامني االجتماعّية والقيم اإلنسانّية والوصف الوجدايّن من جهٍة واألساليب 
ماّدة   يف  املستخدمة  والبالغّية  أبرز  الفنّ ّية  تعرض  خبامتٍة  البحث  تتم  ُيخ مثّ  الفرح،  ْغمار  ديوان  يف  الزجل 

 . استنتاجاته
 . توفيق حليب، ْغمار الفرح، الزجل، الشعر احملكّي الفلسطيينّ  كلمات املفتاحية: ال
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 : املقدمة
ديواِن   يف  زجلّيٍة  مناذج  حتليل  خالل  من  املعاصر  الفلسطييّن  الزجلّي  النّص  مجاليّات  يف  بقراءٍة  البحثّية  اإلطاللة  هذه  تعتين 

أيب   للشاعِر القّواِل  الفرح"  فّن الزجل  "ْغمار  إرساء  يف  مسامهته  وله  دالية الكرمل،  قرية  يف  ولد  منربيٌّ  وهو زّجاٌل  حليب،  توفيق  كنان 
الفلسطييّن املعاصر، إذ أّسس جوقة األمل الزجلّية يف سنوات التسعني من القرن العشرين، مثّ أّسس فرقة البيادر الزجلّية اليت أحيت  

البالد   يف  الزجلّية  األمسيّات  من  ويف  العديد  اللبنانّيني  والزّجالني  الشعراء  ضّمت كبار  لبنانّيٍة  عربّيٍة  زجلّيٍة  بفرٍق  والتقت  وخارجها، 
 مقّدمتهم زغلول الدامور.

 
 ديوان غمار الفرح: 

بطبعته األوىل عن مطبعة اهلدى، وهو ديواٌن حافٌل ابألشعار   2022صدر ديوان غمار الفرح للشاعر الزّجال توفيق حليب عام  
والنصوص احلواريّة الزجلّية، وقد اشتملت ماّدة الديوان على إهداٍء بقلم الشاعر مثّ مقّدمٍة مقتضبٍة بقلم الباحث يف جمال الزجل د.  

وبع من النصوص(  يوسف فخر الدين،  منها جمموعًة  فئاٍت )حتتوي كلٌّ  وفق  مرتّبٍة  نصوٍص زجلّيٍة كثريٍة  بعرض  يسرتسل الديوان  دها 
والدول،  البالد  بني  مناسبات،  عتااب،  موّشحات،  غزل،  ابقة  غزل،  شروقيّات  وأفكار،  آراء  أّم،  الدنيا  اآليت: كرمليّات،  النحو  على 

 رّادي، حوارات، ويف ذيل الديوان ملحٌق حيتوي صورًا توثيقّيًة للشاعر وفّعاليّاته الزجلّية. مقتطفات من االفتتاحيّات، من جوالت الق
يعترب ديوان غمار الفرح ابكورة نتاج توفيق حليب يف الزجل الفلسطييّن املدّون، وهو خمتاراٌت من زجليّات املؤّلف اليت نظمها 

يّاٍت زجلّيٍة شعبّيٍة خالل سنواٍت عديدٍة، وينضّم هذا الديوان إىل سلسلة الدواوين وألقاها منربًّيا يف مناسباٍت ولقاءاٍت وحفالٍت وأمس
 الشعريّة الزجلّية الفلسطينّية اليت تعرّب عن الوجدان الشعيّب السائد يف اجملتمع العريّب يف العقود األخرية.

 
 :الزجل

لهخ   ذلك:  يف  سيبويه  أنشد  وقد  طراًب،  الصوت  "رفع  هو  لغًة  وقد الزجلخ  زمري،  أو  الوسيقَة  طلَب  إذا  حاٍد  صوتخ  زجٌل كأنّه 
رعٍد"،   ذو  أي  زجٍل  ذو  وسحاٌب  عاٍل،  رفيٌع  صوٌت  أي  ابلتسبيح،  زجٌل  هلم  املالئكة  إّن  ويقال:  وزاجٌل...  َزِجٌل  فهَو  زَجاًل  زجَل 

 (. 302:  11:  1994فداللة الزجل يف لغة العرب هي الغناء وارتفاع الصوت طراًب )ابن منظور،  
الزجل اصطالًحا هو جنٌس أديبٌّ لشعٍر موزوٍن يعتمد الّلغة احملكّية العامّية بلهجاهتا املتعّددة، وقد عّرفه بعضهم أنّه "مقطوعة 

ب منظومة بعربّيٍة ملحونة، يغلب عليه العاّمّية وبساطة التعبري، وهو أحد أصناف القطع الغنائّية يف املوسيقى األندلسّية من حيث القال
وحسني،  الشعر  إذ  99:  2019ّي" )حمّمد  يف األندلس،  ومكانٌة  حظوٌة  له  وكان  يف القرون الوسطى،  وعرفوه  تداوله العرب  وقد   ،)

وله فيه دواوين  1160ه /  555اشتهر به شعراء كثريون لعّل أبرزهم ابن قزمان )ت.   م(، الذي يعترب إماًما للزجل األندلسّي برّمته، 
(، مثّ إّن دراساٍت حديثًة قد أّكدت أّن أصول 11- 5: 2013؛ صواحلة، 154: 3: 2005 تثبت شيوعه يف عصره )الصفدّي،

ختض وغريها،  واحلداء  والدلعوان  والقرّادي  واملوّشح  والشروقّي  والقصيد  وامليجاان  العتااب  من  املتنّوعة  وأشكاله  الشام  بالد  يف  ع  الزجل 
ا )فخر  اخلليلّي  العريّب  الكّمّي  العروض  ألوزان  بداًّيت 15:  2018لدين،  مجيًعا  مع  العاّمّي  شعرهم  على  اللبنانّيون  أطلق  ولقد   ،)

القرن العشرين تسمية الزجل، وكان قبلها وعندها يخعرف يف منطقة الشام ب  "القول"، وله تسمياٌت أخرى كاملخعّّن وغري ذلك )خنلة،  
الدين،  101:  1995 فخر  و 16- 15:  2010؛  األندلس  يف  العواّم  رغبة  وكانت  الزجل (،  ظهور  حمّفز  هي  اإلسالمّي  املشرق 

فيهما )يوسف،   واقع اجملتمعات 143:  2010وانتشاره  على  يتيح التعّرف  هاماا  ديوااًن جمتمعياا  يف كونه  أمهّيّته  ويكتسب الزجل   ،)
 (.144:  2010اهتا املتنّوعة )يوسف،  عرب العصور، ويف كونه حافاًل ابجلماليّات الفنّ ّية واألسلوبّية والّلغويّة السائدة يف العاّميّات وهلج
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 دور توفيق حليّب الزجليّ 
ساهم الشاعر الزّجال توفيق حليب يف ترسيخ الزجل املنربّي يف فلسطني يف العقود األربعة األخرية، وقد حظي مشروعه الزجلّي  

ثقافة املن  نشر  يف  ساهم  يف البالد، كما  فّن الزجل  متابعي  من  والتجّلة  الزجلّية املنربّية  املنربّي ابلثناء  للمدرسة  وأعاد  رب الزجلّي جمّدًدا 
حملّلّي الفلسطينّية منزلتها حّّت انفست املدارس اللبنانّية مبوروثها الشعرّي العاّمّي وخصوصيّاته، إضافًة إىل دوره يف تقومي فنون الزجل ا

 اثّي الوطيّن والشعيّب ومجاليّاته الشعوريّة والفنّ ّية والتعبرييّة.وأغراضه وخلق جيٍل متابٍع له ومدرٍك ألمهّيّته يف االمتداد احلضارّي والرت 
 

 الصورة الشعريّة الزجلّية
ة  تعترب الصورة الشعريّة من العناصر الفنّ ّية والتعبرييّة اهلاّمة يف الشعر عموًما، فهي من عوامل اإلحياء األبرز، وهي مصدر اجلماليّ 

قدرة الشا يف النّص الشعرّي سب  من معايري واملتعة  وهي  ومهاراته التعبرييّة،  عن قدرته الشعريّة  حدٍّ كبرٍي  إىل  وتعرّب  تشكيلها،  يف  عر 
 (، وللصورة الشعريّة يف الشعر العاّمّي واحملكّي ما هلا من أمهّّيٍة ودوٍر يف الشعر الفصيح.14: 2018تفّوقه وفرادته )شعيب، 

ر الفرح للزّجال الفلسطييّن توفيق حليب، تؤّكد للمتلّقي قراءًة أو مساًعا أّن قيمَة إّن ماّدَة الزجِل والشعِر الشعيّب يف ديوان ْغما
منسوِب   مَع  تكتمل  بل  فحسب،  الشعريِّ  التعبريّي  السياِق  حدود  عند  تقفخ  ال  التوفيقّي  الزجلّي  النّص  يف  ومجالياا  فَنِياا  الكلماِت 

 .ورة الشعريِّة مَع التزامها بضوابِط النّص وتقاليدِه املألوفةِ الشاعريِّة ومستوى اإلحياِء والتصاعِد يف بخنيِة الص
 

 مجاليّاٌت يف افتتاحيّات الديوان 
برَع توفيق حليب يف مجاليّات كثرٍي مَن افتتاحيّاِت نصوِص الديوان، وعندما نتناول مفهوم مجاليّاِت االفتتاحيّات أو االستهالِل،  

موِّ بِه يف مراتِب اإلحياِء، ويلتقي ذلك ابلضرورِة فإنّنا نرمي إىل قّوة تلك   االفتتاحيّاِت ومخكنَِتها وقدرهتا على تفعيل املتلّقي وجذبه والسخ
مقّوماٍت برّاقٍة   على الشكِل من  ينطوي  وما  قطعتهخ الزجلّيَة  أو  نصَّهخ  به الشاعرخ القّوالخ  يفتتح  إيقاِع النسِق الزجلّي الذي  بنَي  مَع  متزجخ 

خالهلا املبدعخ   النغمةِ  من  يخوّفق  فيها،  نشوَز  منها ابّتفاٍق ال  وحركِة كلٍّ  والبخنيِة الشاعريِّة  مع الصورة الشعريِّة  يف انتقاِء والقافيِة املنسابِة   
)شرتح،   (. 212:  2011اجلمل االستهاللّيِة املعرّبِة ضمن نظاِم صورٍة بديعٍة حبقٍّ

سِن االستهالِل فيها من طاقٍة تعبرييٍّة مباغتٍة وإحيائّيٍة قادرٍة على جذِب املتلّقي للنّص  أدرك توفيق حليب أمهّّيَة املطالِع وما حل
يف مجاليّاهتا مخؤثّرٍة  عالٍت  شخ إىل  نصوصِه  بعض  حّوَل  مخستحباا  مندواًب  إبداعياا  ذلك جمهوًدا  يف  فاستثمَر  لّّيِة،  اجللّيِة،    وبخنيِتِه الكخ اجلاذبِة 

 (، والذي يستهّلهخ صاحبخهخ هبذا االستهالل: 11تخ نّص "ِعرزال ابلكرمل" )ص:  وللتدليل على ذلَك اخرت 
نا العخذري مبِْغزالو  حيلو ْبشاْل      َمغزوْل فِّيو السَّ  "ًّي مَشْس انجي الَوحي وتْ َوشَّ

 (. 11:  2022ى ْتاللو" )حليب، ِوْشعوْر َشْقرَْه اْشَلحي وِْتَكْهَريب َع ْقباْل      ِوْجِه اْلِمرايِْه اْل َع َكْرِمْلنا ْوَعل
اليت ترتكز  وأّول ما يلفت املتلّقي عند قراءِة هذه الصورة الوصفّية االستهاللّية البديعِة تلَك الَتكويَنةخ الشعريّةخ والشاعريّةخ الشّفافةخ  

وتاللِه اخلاّلبِة، ولو عاوَد القارئخ قراءَته  إىل حسٍّ وجداينٍّ عاطفيٍّ مجيٍل رقراٍق ودقيٍق يف وصفِه إشراقَة مشِس الصباِح يف وجِه الكرمِل 
وهو  النداِء  أسلوب  فيها  حليب  وّظف  وقد  االحتواِء،  على  اليسرِي  غري  تكوينها  مؤّداها  ما  صعوبًة  إدراكها  يف  لوجَد  االفتتاحّيَة  هذه 

قراَء َشعٍر تناجي الوحَي وهي تتوّشحخ شااًل ينادي الشمَس، مثَّ يختبعخ ذلَك أبسلوِب التشخيِص االستعاريِّ حينما شّبَه الشمَس بفتاٍة ش
ملِه على من النوِر الطاهِر املنسوِج من طهارِة الوحي والسماِء، وهي صورٌة شعريٌّة دقيقٌة متّهدخ ملا بعدها يف النّص الوصفّي الدالِّ يف جم

الدنيا، بكّل  يستبدلخهخ  ال  الذي  ووطنِه  لكرملِه  والنهائّي  العميِق  الشاعِر  استقصى    انتماِء  إن  موفّ َقًة  واالستهالِل  املطلع  شاعريّة  وأتيت 
روقيٍّ يستحقُّ الثناَء.  القارئخ كيفّيَة عرِض تلك الصور الشعريّة املتكاملة واملنسجمة يف نسٍق شخ
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 مجاليّاٌت يف قفالت الديوان 
ه مع ِوقفٍة مخقتضبٍة عند مجاليّاِت ما يسّمى تكتمل قراءة مناذج من مجاليّاِت املاّدِة الشعريِّة يف غمار الفرح من خالِل استهالالتِ 

واجلمل التعبرييّ  والفواصِل اخلتامّية  هناًّيِت النصوِص  أي مجالّيِة  واملرادخ جبماليّاِت القفالِت  يف الديوان،  ينتهي  ابلقفالِت الزجلّيِة  ِة اليت 
 . ّليُّ  معها احملتوى النّصيُّ الكخ

يف النصوِص األدبّيِة، وال سّيما الشعريِّة منها، حيّ زًا يكشفخ عن رؤًّي النصِّ ومؤّلفِه، إذ  لقد ذهَب النّقادخ إىل اعتباِر النهاًّيتِ 
مجالياا    يرصدخ فيِه املؤّلفخ بشكٍل مقصوٍد وواٍع إحساَسهخ اجلمايلَّ يف حتّقِق إاثرِة النّص، ويصبو من خالهلا إىل حتريض املتلّقي وتوجيههِ 

النهاًّيِت والقفالِت الزجلّيِة على حنٍو معنّيٍ للتعبري عن موقٍف ما عالنَيًة وهَو ما يخستساغخ يف الغالِب. وداللياا، ولعّل بعضهم يستغلُّ  
فأكثرخ   ما يبقى يرهتنخ جناحخ أو إخفاقخ الزّجاِل يف قفلتِه يف كثرٍي من األحياِن بقدرتِه على ترك األثِر واإلدهاِش لدى قارئِه أو سامعِه، 

علقَ  ما  ذاكرهتما  ذهن املتلّقي تلك القفالتخ    يف  يف  يرسخخ  ما  أكثَر  ولعّل  تكوينخ القفلِة،  أو مجايلٍّ خّلفهخ  نفسيٍّ  من أثٍر  نفسيهما  يف 
ا الشعراِء  من  رأي كثرٍي  يف  وهي  للمتلّقي،  مخَصّفاًة  جاهزًة  الصًة  خخ وتقّدمخهخ  تِه  ِبرخمَّ النصَّ  توجزخ  اليت  املرّكزةخ  توجّ اخلتامّيةخ  مرآٌة  هخ حلداثّينَي 

 (. 164: 2012نظرَة املتلّقي وإدراَكهخ لرؤًّي النصِّ ومدلوالتِه )شرتح، 
يستطيع الزّجالخ احلاذقخ اترًة، كما هو حالخ صاحب غمار الفرح، أن يفاجئ القارَئ أو السامَع بقفلتِه املبتكرَِة غرِي املتوّقعِة، 

ّيِة للنصِّ وبياِن الغرِض منهخ اترًة أخرى، كما يصنعخ صاحب الديواِن ويفلح يف جذبه من خالل اهتماِمها برتكيِز مقتضى الداللِة الكلّ 
 أيًضا.

)ص:   "العنف"  بنّص  االستداللخ  الديوان،  يف  للمتلّقي  املباغتِة  املفاجئِة  القفلِة  شعريِّة  مالمسِة  مقاِم  يف  وهو 29ميكنخ   ،)
إذ   البالد،  يف  وانتشاَرها  العنِف  آفة  تصفخ  واقعّيٌة  وصفّيٌة  العنِف  قصيدٌة  مظاهِر  مع  وداللياا  تعبريًّيا  ترتبطخ  سوداويٌّة  رؤًّي  النصَّ  تسودخ 

رِِه يف تفاصيِل اجملتمِع ومرّكباتِِه املتنّوعِة.   املخستشريِة وفقداِن أفِق احللوِل، يف ظالِل تعّدِد أسباِب جتذُّ
ن الرأي العاّم إزاء آفِة العنف، ويف النّص توازٌن واضٌح يعتمدخ نّص "العنف" خصوبًة يف التصويراِت التفصيلّية الواقعّيِة املعرّبِة ع

م ورغَم  واجلماعاِت،  لدى األفراِد  والرتبويِّة  واإلنسانّيِة  اجملتمعّيِة  وتداعياتِه  أسباَب انتشار العنِف  تعرض  النّص  يف املقابالِت اليت  يف  ا 
ّص خترجخ عن سرِب أبياِت النصِّ التشاؤمّيِة، فتستعرضخ الدواَء األجنَع  من تكثيٍف لصوٍر سوداويٍّة تخقاربخ الواقع املوجوَد، فإّن هناية الن

 لتلَك اآلفِة بشيٍء من التفاؤِل وذلك يف قوله:
بّْ   "ْوأِلَنو ّيْه // اْمتَ َعْض ِمْن واقعو وحِننا اْمتَ َعْضنا // ضروري هْبالَعِصْر نخوَقْف َسوِيّْه // ْوبَِعْضنا حنِْ  وِْنَصّفي  َشعِْبنا صاِحْب َحَِ

 (. 30: 2022النَّواًّي // بََدْل َم جْبَِهْلنا خِنَْسْر بَِعْضنا" )احلليب، 
فرصَة   للنصِّ  خامتٍة  إبضاءٍة  الزّجالخ  تخؤّهلهم يخربزخ  وشجاعٍة  وَحاسٍة  َمروَءٍة  َذوو  فقومخهخ  وَوْأِدِه،  العنِف  ملناهضِة  األخريَة  قومِه 

والَسفاهةَ  والعصبّيَة  اجَلهَل  وأَنِفوا  واحلّب،  النيّاِت  وصفاِء  والتكافِل  ابلتعاوِن  تسّلحوا  إْن  يواجهونَه  ما  على كلِّ  قَ وَّضْت   للتغّلِب  اليت 
 تْ َلَفْتهخ. بنياَن حياهتم وجمتمعهم َوأَ 

َ السائدَ  والرتاكَم السيكولوجيَّ السليبَّ املخَتطريِّ بطريقٍة جتعلخ األثَر النفسيَّ  الديوان استثماَر القفلِة  سنخ صاحبخ  منِت  إًذا، حيخ  يف 
رتحهخ من حلوٍل َمعلومٍة وبسيطٍة القصيدِة عخْرَضًة لالنقالِب إىل تفاؤٍل واستبشاٍر يخفّندخ الواقَع املوجوَد أبمٍل منشوٍد معقوٍد يف انصيِة ما يق

اَلَفةً  ملساِر النصِّ    تخصغِِّر من هوِل املشكلِة اليت قّدمها النصُّ بصورٍة تضّخمخ ما فيها من خطٍر جسيٍم ال يخنايف الواقَع، وجميءخ القفلِة خمخ
هذِه اجلرأةخ احملمودةخ الالفتةخ يف قابِل أزجالَك أخي أاب  يندرجخ يف قدرة الزّجال وجرأِة بديهِتِه ووعيِه االرجتايلِّ الناضِج، َفحّبذا لو شاَعتْ 

 الكنان.



 Saleh ABBOUD  

 

 

 

 

 

 

 

 
713 

أّما يف مقاِم مالمسِة اهتماِم القفلِة برتكيز ما ورد قبلها يف نصوص الديوان، فيمكن االستداللخ بنّص "َزَجلنا" الذي يعلنخ فيِه 
عيّب، ويوّجه فيه نداَءهخ للمتلّقي مذّكرًا إًّّيهخ بضرورِة احملافظِة عليه  صاحبخ ْغمار الفرح انتماَءهخ الالحمدود للرتاِث األصيِل واملوروِث الش

 وصيانته، وقد ورَد عنهخ قولهخ فيِه: 
لّْنا أْبًّّيْم َصْعيب    َعذاِكْرتو َسوِيّهْ  ّّت   ْنَظلّْ ِنْسَهْر// حلَ "ْوأِلَّنو ِشِعْران َموروْث َشْعيب     اأَلصيِل ْبطيْنتو زاِد اْكرِتاثو// ضروري كخ

 (. 18: 2022ْنصوهْنا وحِنَْفْظ تخراثو" )احلليب، 
على  تنطوي  وأهّنا  إليِه،  يرمي  ما  وجممَل  خالَصتخهخ  يف كوهنا  يشّخص القفلَة  أنّه   ، ّليَّ يقرأخ النصَّ الكخ من  تقدير  يف  جلياا،  ابت 

، َويومئخ من خالل ذلَك إىل دعوِة املتلّقي وحثِّه ع لى تبنّيِه حتقيًقا لصيانة الرتاِث واحملافظة عليه من اجملموِع  موقٍف مبدأيٍّ يلتزمهخ الزّجالخ
 ال الفرِد فقْط.

 
 مجاليّات توظيف عنصر املكان 

يعتين ديوان ْغمار الفرح يف كثرٍي من نصوصِه الزجلّيِة جبماليّات املكان وصوره وأسلوب وصفِه، فيتحّولخ املكانخ فيه إىل حّيٍز 
اًن حقيقياا  بصفتِه مكوّ ُيرتقخ حدوَد الوقائعّيِة إىل ختوِم الفنّ ّيِة اجلمالّيِة الفاعلِة الدينامّيِة النابضِة ابجلماِل واحلياة، وبذلك يتجاوز املكانخ  

بواسطة واقعياا صورتهخ الواقعّية إىل صورٍة شعريٍّة جديدٍة ال ترتكزخ على التصوير اللغوّي فحسب، بل حتتكمخ للخياِل الذي يشّكلخ املكاَن  
 (. 14:  1986اللغِة على حنٍو يتجاوز قشرَة الواقِع إىل ما يناقضهخ )غزوان وآخرون، 

 غمار الفرح من خالل حماوَر عّدٍة منها عالقةخ صاحِبِه بِه وجدانياا وذاتياا، وتتجّلى مكانة تنكشفخ مجاليّات املكان وصورتخه يف
( ويف  11املكان عنَده يف زيٍّ قشيٍب مَن الصور الشعريّة والشاعريّة البديعِة، وهو ما جنده ابرزًا يف شروقيّتِه "ِعرزاْل ابلكرمل"، )ص: 

 (، ويف نصوٍص عديدٍة أخرى.13: قصيدته الزجلّية "حريق يف القلب" )ص
 

 خامتة 
  يف ختاِم هذه اإلطاللة املقتضبة يف ماّدة الزجل عند توفيق حليب فينبغي اإلشادةخ مبا يف ديوان غمار الفرح من مجاليّاٍت أخرى مل أنتِ 

مؤونة   يكفي  منِت الديوان  يف  واملوّشحاِت  تصّفح ابب الغزِل  ولعّل  هذه القراءة السريعة،  يف  يف عليها  يف اجلماليّات البديعة  البحث 
غزيلٌّ رق نصٌّ  منها  يكادخ ُيلو  ومجاليّات التعبرِي النفسّي اليت ال  والبياِن  البالغة  ومجاليّات  والوجدايّن  بني جوانب التصوير احلّسّي  راٌق 

 . ثناًّي الديوان
ا يف  فلسطني  يف  الزجلّي  الشعر  ملستوى  منطيٌّ  منوذٌج  وهو  الفرح،  غمار  ديوان  اجلماليّات يزخر  من  ابلكثري  األخرية،  لعقود 

مع  ينسجم  بشكٍل  اجملازيّة  واللغة  واالستعارات  واإلحياء  الشعريّة كاخليال  الصورة  مقّومات  من  توظيف كثرٍي  على  املعتمدة  التعبرييّة 
 بساطة الزجل وعدم تعقيده إاّل يف بعض األحيان.

 
 استنتاجاتٌ 

بساطته اللغويّة املستندة ملعجٍم عاّميٍّ حمكيٍّ حياكي املعجم الشائع يف الواقع، وهو  إّن أبرز صفات الزجل الفلسطييّن املعاصر
 ما يوّظفه توفيق حليب يف ديوانه الزجلّي. 
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تعترب جتربة توفيق حليب اليت ُيتزهلا الشاعر يف ابكورة دواوينه املطبوعة غمار الفرح جتربًة انضجًة تعكس تطّور الشعر الزجلّي، 
 نربّي يف فلسطني يف العقود األخرية.وال سّيما امل

 جلماليّات الصورة الشعريّة ومقّوماهتا التصويريّة والفنّ ّية واللغويّة منزلٌة هاّمٌة وحضوٌر ابرٌز يف ديوان غمار الفرح.
 
 توصياتٌ 

 يوصي البحث ببعض التوصيات ومنها: 
يف فلسطني من خالل النتاج الزجلّي احلديث والقدمي، وذلك للوقوف على مواطن التطّور الذي   ضرورة دراسة الشعر الزجلّي املنربيّ  -

 طرأ فيه خالل العقود املاضية. 
خد - من  لذلك  ملا  والرتاث الفلسطييّن املعاصر،  لألغنية الفلسطينّية  ديوااًن  واحلداء الفلسطييّن الذي ابت  مٍة  ضرورة مجع املاّدة الزجلّية 

 ان الفلسطييّن أينما كان. للرتاث واإلنس
 ضرورة عقد دراسات نقديّة إضافّية ملاّدة الزجل يف ديوان غمار الفرح للزّجال الفلسطييّن توفيق حليب. -
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