
  

 

 الّسّيد فوّي لقبيلةالّتاريخ الشّ 
 ح الّسّيدصال كما رواه  

 
 مصر ويقيم  في الّنقب األب يترك  . 1
ستوِطن األّول  إنّه

ُ
 .كان امسه الّسّيد. أبو القرية، الّرجل األّول لعائلة الّسّيد -امل
من مصر قبل حوايل قد اصطحبهم معه  من األوالدندد و  نائلة له ،يك  ييو  القرية نن ججل بال يَ        

قُِتل  .حبسب القصص اليت مسعناها ُأجرب الّسّيُد نلى ترك موطنه مصر نقب نزانات مع نائلته. مائيّت نام
    .بلد آخر أحُد إخوته ممّا أجربَُه نلى اهلجرة من بلده وبلد إخوته والفراج إىل

هنا كان نليه أن . إسرائيلأجض  وانتقل إىل –وجة وبضعة أطفالز – الّصغرية مصر مع نائلتهغادج        
منطقة  أّوالا استوطن  قد نّهاحليكاية بأ تقول. مل يألفهمأيخاص مع ن و احلياة ويتيكّيف مع السيّكايواجه 
 يف ضواح بالّرغم من أّن بعض أفراد نائلته بق  فيها، ووصل إىل منطقة  ،إاّل أنّه قّرج ترك العريش. العريش

وه  أنّه، نلى ما يبدو،  " الّسيِّد"معلومة هاّمة ختّص هذا الّرجل األّول املدنّو من اجلدير أن نذكر . بئر الّسبع
ا قد منحته إيّاها حياتُه يف مصر، كذلك كان ميلك بعض  كانت لديه حيكمة. كان أنمى أو ال يرى جّيدا

طقته لن يرتك من َمن ِنداء،ليكن، بالعودة إىل الوجاء، نعرف بأنّه يف حال حدوث  –هذا كّل ي ء . املال
يستقّر يف ميكان ما فيشرتي  أن  أخذ كّل املال الذي امتليكه وخّطط  .تُتاح له إميكانّية العودة إليها مرّة أخرى
     .منطقة بعيدة جّدا نن ميكان العداء نائلته يفقطعة أجض ك  يؤّسس نليها حياته مع 

ه  صاحلة أم ال، وذلك ألّن ، هل حبسب احليكايات، كان يتفّحص األجَض يف كّل ميكان يصل إليه       
حفرة  يهكان يفر بيدأينما ذهب   .ترتيكز قبل كّل ي ء نلى األجض ّزجانة، والرزق كان الّزجانةالمصدج 
ا الرتبة من تلك احلفرة يف األجض، صغرية أنّه أنمى كان مبا  . ََثَّ يُعيدها من جديد إىل ميكاهنا ن  ومِ  ُُمرجا

، مبقداج أكثر أو من جديد إن  كانت هذه احلفرة الّصغرية قد امتألت ايلبالتّ  ويفحص ،هييتحّسس الرتبة بيدَ 
ند إنادة الرتبة ن  .وتتغرّي كثافتهانندما حتفر حفرة تتفّتت الرّتبة : هذا ما نعرفه نن األجض. من األّول أقلّ 

ستخَدم يف عياجملا هذا هو .كانت نليه يف الّسابقأو أنلى ممّا   أكثر قليالستمتلئ  إىل ميكاهنا املستخرَجة
ُ
 امل

. بئر الّسبع وادي منطقة يف بق  هلذا الّسبب. يف تقييمهاكذلك ندم خصوبتها و أو  خصوبة األجضقياس 
 .هنا امليكانُ  هُ بَ لقد ناسَ . له فوجدها مناسبة األجض خصوبة قام بفحص
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، إاّل أنّه بدأ بإقامة جوابط مل يعرفهم. غريبني ننه نلى ما يبدو أقاَم بني قراى وقبائل وسيكان كانوا       
بعض  تدججيّيا أخذ يرّّب أوالَده وتزّوج نساء من الّنواح  البعيدة. معهم، مثل الجئ يأيت إىل ميكان جديد

ج نساء مل تشأ القرى والقبائل احمللّية تزويج بناهتا له ألنّه انُترب الجئا، ممّا اضطرُّه أن يتزوّ . نن املنطقة الّش ء
أّما زوجته  .لقد تزّوج من نّدة نساء. من مناطق مثل غزّة، أي أبعد قليال من املناطق اجملاِوَجة لنا يف بئر الّسبع

. من العائلةلَنسلها أو ماذا حصل  ،اليت قِدَمت معه من مصر، فنحن يف احلقيقة ال نعرف امسهااألوىل 
أوالد وبنات صاجوا آباء  منهنّ  ُوِلَد له اجملاوجة لبئر الّسبع، فقد اطقولئك الاليت تزّوجهّن هنا من املنأل بالّنسبة
ُوِلَد لُه من تلك الّنسوة نّدة أوالد جبّاهم نلى حّب األجض  .اليومجيال ، بل أجداداا وجّدات ألوأّمهات

     .ك  يتميّكنوا من احلياة بني القبائل  ،ويراء األجاض  وما إىل ذلك
استمّر ف إىل أن ماَت، ،من القبائل اجملاوجة املزيد من األجاض ،كلَّ مرة يف يراء الّسيِّد ينجح   كان       

 آباجكُمتلفة  حتتاج إىل ميكان ما، وأجض هناك، كما حتتاج إىل أيياء  بأّنكَ  لقد نرفَ . أبناؤه نلى هذا الّنهج
أحضره معه من مصر فتبّناه  هذا هو الّنهج الذي. وما إىل ذلك والبنايات والّزوجات والعائالت والبيوت املياه
من اجلائز أنّه قد أنشأ . هو نفُسه مل ينِب أّي بناية هنا. ه هنا، والبنايات اليت بنوها هنا تشهد نلى ذلكأوالدُ 

كلُّ واحد منهم أنشأ  أّما أوالده فقد . تأيّا كان ةيّ أساس بُ نا أّي أثٍر يدّل نلى  نندنا اآلباج، وليكن ال يوجد
نايت العائالُت يف هذه البنايات اليت . افة إىل اآلباج اليت ه  األهم واألكثر حيويّةبناية أو أكثر، إض

للدواجن واملواي  والّدواب أيضا، إضافة إىل ختزين حمصول احلنطة والّشعري  ييّكلت بدوجها أماكن َسيَكنٍ 
        .كاَن الّتخزين طويل املدى من الّصيف إىل الّشتاء  .فيها

حاز نلى . انُترب ججال ثرياا يف نيون َمن اّّتر معهمقد ، و وله صالت جّيدة لّسيِّد طّيبةكانت مسعة ا       
بئر الّسبع -غزّةَمع رُب كان  .من غزّة تّجاجُ الو  يخاصُ األ هُ احرتمَ وكذلك  ،العائالت والقبائل اجملاوجةاحرتام 
 هم أّول حمّمد، ثابت ونبد الّسالم ، حسن،حلاص. منطقة واحدة، فقد كان االّتصال مبايراا ما، كأهنّ يائعاا

لقد تزّوجوا  ؛القرى احمللّية، ومن خاجج حميطهماضطروا هم أيضا إىل الّزواج من خاجج  .األوالد يف ساللته
متدَّة من حمّل سيكناهمالطريق  نلى األقرب لتني تعتربانلانساء من غزّة أو جفح 

ُ
 .امل
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ما هو  قبل ذلك مل ييكن هناك ُصّم ومل يعرف الّناس. 1391بأّن أّول طفل أصّم قد ُوِلد حوايل العام  أنتقدُ 
 .جّدا ليست كبرية صغرية، ييّكل الّسيّكان جممونةيف ذلك الوقت . كما مل يفهموا طبيعة األصمّ الّصمم  



  

 

أجادوا أن . هكان نلى العائلة واألهل واإلخوة إجياد طريقة للتواصل مع  األصّم األّول،الطّفل نندما ُوِلد لذلك 
كّل مصطلح وكّل كلمة أجادوا . بلغتهم احمليكّية اخلاّصة هبمتعاملوا معها يتواصلوا معه وييكوا نن أيياء 

 منانلى سبيل املثال، يف حال كال .الّش ءذلك فعل طريقة يتناسب مع  نقلوها له مباتوصيلها إىل األصّم 
بينهما؛ فاليكلب ينبح بينما  ليكّن الّنباح ميّيز. رياابكاالختالف  واليكلب؟ ليس  ، كيف منّيز بني القطّ نن القطّ 

 بلغة اإلياجة قاموا بفعل حركة باليَدين تدّل نلى الّنباح هبدف تفسري أّن املقصود هو اليكلب، كأنّ  .ال القطّ 
ا ُمتواِصال اليكلب يفتح فَمُه وينبح ، نن اإلياجة فيكانت .نن اليكلب هذا ما ميّيزهُ و لَعُق احلليَب، ي طّ الق. نباحا
ا طريق استخدام اليَدين، هيكذا استطانوا أن يفّسروا لألصّم بأّن املقصود هو القّط  .للحليبِ  القطِّ  قِ ع  لَ ل تقليدا

ا منهم هو  .العيكسب، أو وليس اليكلب تدججييًّا . أّبأجنبت العائلة ذاهتا ثالثة أطفال صّم آخرين، كان واحدا
ة صاحل بُنية واحدةييّكلت معاا حّّت زادت املفاهيم واملصطلحات يف كّل مرة، ف ،جنحوا يف حتسني اللغة

 .وجدوا له إياجة تناسبهمَنَت احلاجُة إليِه كّل ي ء أو مفهوم قد . العملّية ولغة غنّية باليكلمات للتواُصل
 

    
 ِقطّ                         كلب                                   

 
سيطر استخداُم ". الّسّيد"يف قبيلة  حَمَلّيةمع ازدياد ندد الّصّم حّولوا هذه اإلياجات األوىل إىل لغة إياجة 

الّصّم، فيكانت اإلياجاُت كّلها واضحة ألهّنا جاءت من ناملهم القريب -هذه اللغة نند الّصّم كما نند غري
ُجّرَدة أمراا صعبااجمّبا كان . الذي نرفوه

هذا  ليسحّّت اليوم . إجياد إياجات تعربِّ نن املشانر أو املفاهيم امل
، وليكّن األمر صعب هذه األموج قد ييكون بإميكان لغة اإلياجة اإلسرائيلّية الّتعبري نن. األمر سهال بالّنسبة لنا

نلى كّل حال، حتّولت  .دمصطلح جمرَّ ّل ليكا متاما  ةناسبمال توجد كلمة  ، حيثالّتابعة للسّيد يف لغة اإلياجة
 .مّ للصإىل منظومة لغويّة ياملة صطلح بإياجة ما، مُ  كلُّ   فيها يتمّثل كلمات  ةنو مجمهذه اللغة من جمّرد 

خدَمت احلاجات ، إاّل أهّنا يف أيّامنا نعرّب ننهابالطّبع مل تشمل هذه اللغة كّل املصطلحات اليت نريد أن 
تبعاا  كلمات جديدة  ل تطّوجت هذه اللغة، وُأضيَفت إليهااجيتتايل األمع  .ك الفرتةبناء تلأل ةالّضروجيّ 



  

 

هلم كلمات  أبدنواهيكذا – اختربوهاالتجديدات اليت جأوها و وفق  وأبتأثري اجملتمع واحلياة، أو لحاجة، ل
 .جديدة

 
  "الّسّيد"قاموس لغة اإلشارة البدويّة لدى الم فردات األولى في . 4

 أن يشتّقوا اليكلمة من سلوك الّشخص أو ممّا يقوم به "الّسّيد"أبناء  املألوفة انتادباألحداث ا يتعّلق مب       
الّتمييز بني كيف مييكنك . ه بذلك؟ نلى سبيل املثال، األنياد مثل جمضان واألضحىما الذي أقصدُ . ويفعله

َ . ل وندم الّشربالّصوم معناه ندم األك. هذين العيَدين؟ جمضان، مثال، يعين الّصوم كيف مييكن أن تُبنيِّ
 .مصافحةلألصّم بأنه ال جيب أن يشرب وال أن يأكل وما يابه ذلك؟ هناك إياجة تدّل نلى الّصوم تتلوها 

ّنئهم يف مثل ذاك اليوم وهت املصافحة نادة دينّية واجتمانّية، كأن تصافح أقرباءك، أبناءك، بناتك ونائلتك
 .يف ذلك إياجة إىل جمضان .كّل نام وأنتم خبري: قائال

 

   
  المصافَحة           الّصوم                                      :         رمضان

 

فيه  ،، ممّا يعين يوم الّنحر"اأُلضحّية" إىل كلمة األضحى  تشريُ . األضحى هو العيد اآلخر يف الّسنة       
هناك َمن يضيف  .خرى مقرونة بإياجة دالّة نلى الّذبحكيف مييكن تعريف ذلك؟ مصافحة أ  .يُذَبح خروف

: نن طريق حركات ثالث ه " األضحى"هيكذا تيكون اإلياجة إىل ". خروف"إىل ذلك إياجة تدّل نلى 
 ".مصافحة+ ذبح + خروف "
 
 
 
 
 



  

 

              
 مصافَحة        ذبح              خروف          :       األضحى

 
أيام . األخرى اليت هلا نالقة هبم نذكر أيّام األسبوع باجتباطاهتا اخلاّصة نندهموج الّنموذجّية األممن        

ما الذي يبيعونه يف هذه األسواق؟ باإلميكان بيع كّل . اخلميس ه  أيّام حافلة باألسواق بشيكل خاصّ 
إذن، كيف مّيزوا . ىل الّسوقي ء، وليكن َمن  ميلك خروفاا يريد بيعه أو َمن يريد يراء خروف نليه أن يأيت إ

 ".   اخلروف+ الّسوق "يوم اخلميس نن غريه من األيّام؟ مُسِّ  اخلميس بيوم 
 

   
 خروف                سوق                                    :         الخميس

 
، ليكن ال السِّلعأو  س واملنَتجات، وذلك لوجود الّنا"ليس كبرياا جّدا+ سوق : "مُسَِّيت أيّام اإلثنني كالّتايل

+ سوق : "األجبعاء". بعدَ + ليس كبرياا جّدا + سوق  " :الّثالثاء نلى الّشيكل الّتايلُدِنَ  . توجد خراف
اإلياجة إىل الّسبت تيكون نن طريق إمياءة تبنّيُ أّن  ". الةصّ ال"  اإلياجة إىل يوم اجلمعة ه". قبلَ + خروف 

وانيت تيكون مقفلة أيّام الّسبت، كما تتوقف حركة املواصالت العاّمة، وما إىل فيكّل احل". ُمقَفل"كّل ي ء 
، ال أنرف كيف كان مييكنهم اإلياجة إىل الّسبت قبل نشوء دولة إسرائيل. هذا األمر قد دخل لغتهم 1.ذلك

كيف أياجوا إىل إذن،  ". ُمقَفل"بالطّبع بطريقة ُمغايرة، وليكّنين تعّرفُت نلى الّسبت نن طريق هذه اإلمياءة 

                                                 
بالّنسبة لليهود، . يوم اجلمعة هو يوم العطلة ويوم الّصالة بالّنسبة للمسلمني، يقابله يف ذلك يوم الّسبت نند اليهود  1

 .الّسبت يوم نطلة، ويف إسرائيل ال توجد مواصالت ناّمة وال حركة ّتاجيّة يف هذا اليوم



  

 

هبذه الطّريقة ". ليس الّسبت، إمّنا اليوم الذي يليه: "، وهذا يعين"بعدَ +ليَس + يوم ُمقَفل "يوم األحد؟ 
 !الّسبعة األسبوع توّصلوا إىل الّتعبري نن أيّام

 

    
 ليس كبيًرا جّدا                                سوق         :                 اإلثنين

 
كيف " القمح"اإلياجة إىل  ُتظهرُ . تتمّثُل اإلياجة إىل الِغالل بالفعل الذي يقرتن بيكّل نوع منها       

نن طريق إمياءة تدل نلى العصر، حيث " بندوجة"ُيشاج إىل كلمة  2.يستخدمون أيديهم ك  يصدوا القمح
وجة من احلقل ويُعّدوهنا نن طريق نصرها مل ميتليكوا سيّكينا ك  يقوموا بإنداد الّسلطة، لذا كانوا يقطفون البند

 .بيَديهم هيكذا
األب، األم، األ ،  أفراد العائلة مثل بالطّبع، كانت هناك حاجة ماّسة إلجياد إياجات تدّل نلى       
 ؛"الّشاِجب"ُيشاج إىل األب بواسطة  .فهم يتاجون كثرياا إىل اليكالم ننهم وذكرهم بلغة اإلياجة األخت،

ست"هيكذا تيكون اإلياجة إىل  ".الّرجل"ُيستخَدم كذلك لإلياجة إىل " الّشاجب"و
ُ
َدَمة خاألّم، ه  نفسها امل

ال أدجي إن  كان لذلك نالقة مع ما تضعه الّنساء نلى جبينهّن، وهناك َمن استخدم  . لإلياجة إىل الّنساء
فإّن اإلياجة إليه تدّل ولذا  ،ييخ القرية هو يخص هامّ  . كذلك إياجة تدّل نلى حلقة توَضع يف األنف

إذن احتاجوا أحيانا إىل ثالث أو ". فوق+ قبيلة ( + حلّية)ييخ "اإلياجة بالّتايل ه   3.نلى أنّه فوق اجلميع
 .موا جّيدا ويُعَرف ما يوّدون قوله بوضوحأجبع إياجات ك  يفّسروا كلمة واحدة، وذلك هبدف أن يُفهَ 

لّسمع هنا يعرفون لغة اإلياجة، ليكّن معرفتهم هلا ليست بالّدججة ذاهتا اليكثري من الّناس القادجين نلى ا       
أولئك اّلذين يفهمون اللغة بشيكل أفضل هم اّلذين يعيشون مع األصّم، كاألبناء والّزوجات  .نند اجلميع

. الّتفصيلمييكن القول إهّنم يعرفون اإلياجات ب .واإلخوة اّلذين نايوا مع األصّم مّدة أطول وكانوا األقرب منه

                                                 
  .56انظر صفحة ". الّسنة"هلا معن " صاداحل"اخلاّصة بيكلمة  اإلياجةُ  صاجت بعد ذلك  2
 ".الّشيخ"خبصوص اإلياجة إىل  96 انظر صفحة  3



  

 

فعنَد نن األصّم نوناا ما، فإهّنم يعرفون اإلياجات بشيكل ناّم؛  اأّما بقّية الّناس اّلذين يعيشون بعيدا 
 . دوَن الّتفاصيلليكن  ،هُ أن يقولَ  األصمُّ  دُ يقصِ  ما بإميكاهنم أن يفهموا جوهرَ مشاهدهتم لقّصٍة 

بالّدخول إىل حياة السيّكان ممّا اجة اإلسرائيلّية بدأت لغة اإلي يف سنوات الثمانني من القرن املاض ،       
هذا األمر يبيه بأن تتحّدث جزئّيا بالعربّية . احمللّية واإلسرائيلّية: أّدى إىل نوع من املزج بني لغيّت اإلياجة

كّل جانب يبدو غري واضح إن كان يستخدم لغة اإلياجة اإلسرائيلّية أم أنّه يستخدم لغة . وجزئّيا بالعربيّة
يف أيّامنا . ، بل مبا يقاجب الثمانني باملائةفهم كّل واحد اآلخر بشيكل تامّ اإلياجة البدويّة للسّيد، ولذلك ال يَ 

معظمهم يف األجبعني أو . للسّيد هذه هناك جممونة قليلة من القروّيني الذين يستخدمون اللغة األصلّية احمللّية
 . رفون اللغةهؤالء هم األيخاص اّلذين يع. اخلمسني من نمرهم

 
 
 
  


