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  اإلقرار

  :العنوان تحمل التي الرسالة مقدم أدناه، الموقع أنا

  المأثور القولي في بلدة عزون
  في موسمي الحصاد والزيتون

مـا تمـت    باسـتثناء  الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن أقر
 أو درجة أي لنيل قبل من يقدم لم منها جزء أي أو كاملة، الرسالة هذه وأن االشارة اليه حيثما ورد،

  .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أي لدى بحثي أو علمي لقب
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  لمأثور القولي في بلدة عزون، في موسمي الحصاد والزيتون ا
  إعداد 

  نمر عبد الرحمن عدوان 
  إشراف 

  جبر  عبد الرؤوف يحيى .د. أ

�  ا"! �

  .لمأثور القولي في بلدة عزون، في موسمي الحصاد والزيتونا

وقصـص وحكايـات   ، وأمثال وأغـان وأهـازيج  أتناول في بحثي ما يتردد من أقوال 
ضهم، في موسم الحصـاد بكـل   ويرددونها على مسامع بع، يتناقلها الناس فيما بينهم، وروايات

  . وفي النصف األول من القرن العشرين، وما لحقها من قرى، وذلك في بلدة عزون تبعاته،

لعمـل الصـواني   ، هفضلأكوام قش القمح، ينتقين منه أورؤية النسوة وهن يتحلقن حول 
فال مذياع، وال تلفاز في ، طايب الحديث عن واقع الحياةأون والمهفات، ويتسامرن ويتناولن والج

  . ذلك الوقت

يعرفهـا   رجاال ونساء في مواجهة الزرع، على هيئة، ففي الحصاد يصطف الحصادون
شـاقوق،  ويسـمى ال ، الحصادون، فآمرهم يكون من جهة الزرع، يحدد مقدار ما يجب حصاده

ثناء أالحصادون  حصد، والزمن الذي يستغرقهيتحكم في الحصادين من حيث كمية الزرع الذي ي
قلهم أيكون ، اية الصف من الجهة االخرىياها، وفي نهإستراحة التي يمنحهم ومدة اإل، ادالحص

  . نشاطا وخبرة، وعادة ما يكن النسوة على الطرف اآلخر

حتى تجـف  ، كل غمور موزعة على وجه االرضثناء الحصاد يصير الزرع على شأو
  .تماما

وهي الكومة الواحدة من قش الزرع ، ويسمى تغميراً لعمل حلة، ويأتي جمع هذه الغمور
  . على ظهور الجمال او الخيل او الحمير، المعدة لنقلها الى البيدرِ
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ال يتفتت كي ، ا زال يغطي الزرعمالندى  يكون حيث، ير في الصباح الباكرويكون التغم
هن اللواتي يحملـن   وعادة ما تكون النسوة، ويقع على االرض، ويذهب سدى، وتتقصف سنابله

  . الكتة على رؤوسهن إليصالها إلى الحلة

الكتات تكون الحلة،  ومن مجموع لتتماسك، لى بعضهاإتربط بحبل يجمع الغمور  والكتة
ن البيـدر  قلها الى البيدر، وعادة ما يكولن، التي تكون في الحقل، وهي الكومة الكبيرة من القش

رض الحقل نفسه، حيث يكـون بيـدر   أيتم درس الزرع في  قليلة حيانأقريبا من المنازل، وفي 
  . معد لهذه الغاية

شـعار وقصـص   أمثـال و أقوال وأحلة من مراحل جني المحصول، تكون وفي كل مر
وتهوين ، وتخفيف عبء العمل، نهوحكايات، تؤدي كلها غرضا واحدا، تسلية الفالح والترويح ع

، التعب، فاألغاني تعبير سام يقوم به الفالح اثناء عمله، وتنفيس عن الكد الذي يرافـق العمـل  
، والخل الـوفي، يخاطـب المنجـل   ، فالفالح يخاطب اآللة التي يستعملها، فهي الصديق العزيز

نـة  لمصرد، يخاطـب الطاحو والنورج، يخاطب الدقران والمذراة والغربال والكربالة وا واللوح
ويخاطب ثمار القمح وفاكهتـه،  ، يخاطب التبن والقصل، عوادهأيخاطب سنابل القمح و، والبيدر

  . يخاطب البرغل والمفتول، كل هذا يخاطبه الفالح ويتغنى به، من فريكة وقلية وعصيدة

إنه  فهناك موسم آخر يحضر له ويستعد،، ولم يقتصر الفالح في عمله على الزرع فقط
ألنهـم  ، فراد العائلة، خاصـة األطفـال  أون، هذا العرس الذي يبتهج به كل موسم قطاف الزيت

ويشـترون  ، ةالمستفيدون من هذا الموسم بصورة مباشرة، تمأل جيوبهم الحلوى والحاجات الشهي
فـراد  أ كـلَّ  طاُل، يعميم خرى، ألن موسم الزيتون خيرُأوقات أه في ئما ال يقدرون على شرا

الشعب، وغيث كريم يعم الغني والفقير، فترى القرية خلية نحل بـين غـاد ورائـح، وسـارح     
  . ومروح، وكلهم يعملون في جني محصول الزيتون

وكل هذا يحتاج إلى ترويح النفس ، وال يخلو هذا العمل من كد وتعب، وبذل جهد ونشاط
والحكايـات  ، شعارغاني واألقوال، واألفهناك األمثال واأل، التعب والجهدعانة لها في مواجهة إو
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وهذه في مجموعها تمثل االدب الشعبي الشفهي، تتناقله ، والنوادر والنكات والطرائف، والقصص
دب مـن  ه وذكره، وهكذا يظل ينتقل هذا األجيال، فيسلم الجيل السابق لالحق ما سمعه ووعااأل

هم، ومدار حـديث فـي سـمرهم    ورطبا على السنت، لى آخر، فيظل حيا في عقول الناسإجيل 
  . ومرحهم واجتماعاتهم

يذكرون الزيتون قبل قطافه، يذكرون الجول ويغنون له، يغنون للقيشة وهم يجمعونهـا  
يغنون للزيتون النبالي، ويفرحون لسـهولة جنيـه،    .للطابون، ليحصلوا على خبز يعتاشون منه

البد، وما يحتاجون ه، يذكرون ويذكرون صعوبة جمع الزيتون السري، رغم حالوة زيته وطيبت
، مع بطء عمل البد، مع كثرة ثمار الزيتون ار الدور كي يدرسوا ما عندهم منظمن وقت في انت

  . وكذلك اآلبار، يذكرون جرار الفخار التي يخزن فيها الزيت، الزيتون ثمار

مـع مقارنتهـا بـاألدب    ، البحث على معجم الكلمات العامية في االدب الشعبي واشتمل
على ذلك بقاموس لسان العرب، البن منظور، بينت مـا   الرسمي، من كلمات الفصحى، مستعينا

  . أو تلك، في لهجة اهالي عزون، مقارنة باللغة الفصحى، تعنيه هذه الكلمة

شعار فـي  واأل غانيمثال واألذكر من خصائص فنية، في األ البحث على ما كما اشتمل
  . القصص والحكايات، مع ذكر عدد من األمثلة على كل نوع من الخصائص الفنية
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  المقدمة

فهي وسيلة التفاهم والتالقي بين أبناء الشعب  البشرية،أهم مقومات الحضارة  تعد اللغةُ
الواحد، والشعوب األخرى، عن طريقها تنتقل الحضارة وينتشر العلم وتعم المعرفة، وتتالحم 

  .وتتزاوج العلوم، إلنتاج أشياء جديدة، وهكذا تظل في سلسلة ليس لها نهاية األفكار،

ومنها تولدت اللغة ، )1(نها أقدمها جميعاإل ب واللغة السامية من أقدم اللغات على األرض،
ن، وجاء القرآن ب، حتى استقرت على ما هي عليه أآلالعربية التي ظلت في تشذيب وتهذي

الكريم ليحفظ هذه اللغة من التحريف والتبديل والموت فأبقاها حية سليمة معافاة وفي تواصل بين 
  .ماضيها وحاضرها

مرونة والتكيف ما يجعلها قادرة على أن تستوعب فاللغة العربية حية، لديها من ال
وأسماء، ومسميات، وذلك بالتقريب ، من أفكار ونظريات، وعلوم وماديات، متطلبات العصر

  .والقياس، واالشتقاق، وما لديها من مرونة في التعامل مع الواقع المتجدد

ج، وموشحات، ولغتنا العربية التي استوعبت كل ما كان من شعر ونثر وخطابة، وأهازي
وطباق، وتشبيه وتمثيل، وتضمين، واقتباس، وتناص، تظل ، ومحسنات بديعية، من سجع وجناس

 شريطة أن يعمل أهلها ن تسمو على كل اللغات في العالم،ية بين اللغات، بل ويؤهلها ذلك ألقو
  .على إيصالها إلى هذا المستوى، ويرتقوا بها إلى تلك األفاق

مجموعة لغات لقبائل متفرقة في الجزيرة العربية، انصهرت كلها لتشكل ، ولغتنا العربية
الناس فيما بينهم في المنطقة  ويتناولها، عمل بهاي ةًهذه اللغات بقيت حي بعض أن إلّا، هذه اللغة

الواحدة، وصارت تسمى لهجة، ومن هذه اللهجات انبثق األدب الشعبي، إذ يختلف شيئاً ما عن 
واعد واألوزان يتحرر من الق إذويسهل تداوله بين الناس، ، صحىباللغة الفاألدب الرسمي 

  .اللغة الفصحى تمثلهاوالقيود، التي ت

                                                 
 .م2006، عالم الكتب للطباعة والنشر، خصائص اللغة العربيةابن جني،  )1(
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ين عن كٍل من األدب متخلفاً دائصه وارتباطاته الضيقة، يع، بحكم خصالعامي دبألا امأ
ويجعل ، العامي تخلفا على تخلفهدب األ مة متخلفةً، فإن هذا يزيدفإذا كانت األ، الرسمي والشعبي

غاني الشائعة لى كلمات األإولعل نظرةً سريعةً ، حضاري لألمةمنه أيضاً معوَل هدم البناء ال
  . تدلنا على ذلك د تقريباً لألدب العامي، وهي المظهر الوحي، اآلن

يمكن أكثر ما  أخذَ ويحاوُل، دب الشعبي الذي يقع بين االدبينِ العامي والرسميويبقى األ
تبط ارتباطاً وثيقاً بالوجدان وير، ما يمكن من مثالبهما أكثر ويتجنب، من محاسن كِل منهما

    .وباللغة القومية العامة، اللذين يكفالن له السيرورة والبقاء، العام اإلنساني
وأحاسيسه، محررة، لكنه مرتبط بمشاعر اإلنسان  سليقة فاألدب الشعبي كالم عفوي ينطلق عن

وفرح وترح، ، يعبر عن خلجات نفسه، ويتفاعل مع الواقع، من ألم وأمل، ورضا وغضب
  .وسرور وأحزان، وعلو وانخفاض، وحب وكره، وما إلى ذلك من حاالت

ولما كانت الحياة تتطور، وتتبدل مفاهيمها وتتغير آالتها، فينعكس هذا على كل مفاهيمها، 
وتعامل بين الناس، كل هذا ، اتصال وتنقل، وسكن ومأوىووسائل ، من مأكل ومشرب وملبس

سلبي وايجابي، ومفيد وضار، مما أدى إلى  المجتمع ما بين تأثر بالزمن وفعله، وانعكس على
 هذا الماضي الذي كاد أن ينسى، بعد أن خرج من واقع، انفصال بين الماضي والحاضر

، بما فيه من أعمال يدوية وصناعية، وبما المجتمع، مشتمالً على عادات وتقاليد، وأسلوب حياة
يتكون من أغانٍ وأهازيج وأشعار شعبية، وحكم وأمثال وقصص تنبع من  فيه من تراث أدبي،

  .الواقع

لحاضر لينتقل التي يبني عليها ا وإذا كان الماضي هو األساس المتين، والقاعدة الصلبة
، وشعب بدون تاريخ شعب مبتور، ونحن ن أمةً بال ماضي هي أمةٌ ميتةٌأإلى المستقبل، حيث 

  .)1(والحمد اهللا شعب لنا ماضٍ عريقٌ، وتاريخ مجيد، نفتخر به ونعتز ولن ننساه أو ننكره

  . المادية والقولية، نوعين من الثقافة الشعبية العام للمأثورات الشعبية يشمل إن المعنى 

                                                 
 .م2002، مؤسسة سور عكا، تموز1ط من نسي قديمه تاه،كناعنة شريف،  )1(
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، وتشمل االزياء الشعبية والعمارة الشعبية والمآكل الشعبية، فالثقافة الشعبية المادية
والطب الشعبي واالسلحة والرقص الشعبي ، والتطريز واشغال االبرة، والحرف الشعبية البسيطة

ة سطورة والخراف، فتشمل السيرة والقصة واأل)لشعبيدب ااأل( ما الثقافة الشعبية القوليةأ. البسيطة
ت الشعبية مثال والتعبيرات والكناياوالرقي واألغنية والبكائيات والمدائح النبوية والحكاية واأل

    .قوال السحرأكخيال الظل وصندوق الدنيا و، ادرلغاز والنكات والنووالنداءات الشعبية واأل

فقد قمت ، ولما كان مجال األدب الشعبي واسعاً، يحتاج إلى جهد كبيرٍ، ووقت طويل
المأثور القولي في بلدة عزون محصوراً في ما يتعلق  الذي يتحدث عن، إعداد هذا البحثب

من القرن العشرين، هذا المأثور الذي يصدر عن الفالح  النصف األول بالحصاد والزيتون، في
حاسيس ومشاعر أفهو تعبير عن  لسانه نتيجة حدث ما مؤثر، من ثناء عمله في الفالحة، وينفلتأ

تلقائية.  

بالقيام على إثارة االرضِ ، ثمرتها اتخاذ األقوات والحبوبِ"  ولما كانت الفالحة صناعة،
سنبله  ثم حصاد، لى بلوغ غايتهإ، اتها و وتعهده بالسقي والتنميةوعالج نب، وازدراعها لها

قدم الصنائع، أسبابه ودواعيه، وهي أعمال لذلك، وتحصيل حكام األإواستخراج حبه من غالفه، و
بل ، قدم الصناعاتأولما كانت الفالحة من  )1("نها محصلة للقوت المكمل لحياة االنسان غالباًأا كم
المأثوراتِ   قدمِأسيكون بالتالي من ، هذا الميدان المأثور القولي في نّإطالق، فقدمها على اإلأ
  . بعدها في تراثنا الشعبي الواسعأو

ممن لديهم ملكة ، أفراد من أهالي عزون بلقاء ومن أجل إرساء دعائم هذا البحث، قمت
لى أقوالهم، وشعرت إونساء، واستمعت اليهم، وأصغيت  الحفظ، والقدرة على التحدث، رجاالً

قواٍل ألى بعض إكما أنني عدت ، أو أهزوجة أو قولبخلجات قلوبهم وتفاعالتهم مع كل ُأغنية 
  . في هذه الدراسةالتحليلي صفي ، وقد اتبعت المنهج الوقد توافهم اهللاة ألفراد مسجل

 و هناك، ولكنه يفي بالحاجة، ويسدأكما هو، يعتريه نقص هنا،  وهكذا جاء هذا البحثُ
  . دب الشعبيي بلدة عزون، محتاجة اليه، في األنقصا ف

                                                 
 .406م، ص1978، 4ط مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون،  )1(
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  :ة فصولثالثإلى  قمت بتقسيم بحثي

  الحصاد :الفصل االول

  :يم هذا الفصل الى أربعة مباحثقمت بتقس

   .ة مطالبتسوفيه ، األمثال :االولالمبحث 

  . وفيه سبعة مطالب. األغاني واألهازيج: المبحث الثاني

  وفيه أربعة مطالب . الشعر الشعبي: المبحث الثالث

  .القصص والحكايات :المبحث الرابع

  الزيتون: الفصل الثاني

  . قمت بتقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث

    .األمثال :المبحث االول

  . األغاني واألهازيج، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني

  . الشعر الشعبي: المبحث الثالث

  .القصص والحكايات: المبحث الرابع

    .الخصائص الفنية للمأثور القولي :الفصل الثالث

  .الخصائص الفنية )1

  .معجم الفاظ المأثور )2

  الخاتمة 

  المصادر والمراجع
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  الفصل األول

  الحصاد
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  الفصل األول

  الحصاد

يعد الحصاد موسماً مهماً ورئيساً من مواسم الفالح الفلسطيني، فهو يعول عليه كثيراً في 
حياته، بل هو مرتبط به ارتباطاً وثيقاً، فالحصاد ارتباط الفالح باألرض، وهو على مدار العام 

جني المحصول، يأتي  يتفاعل معها، فالحراثة والزراعة أوالً، ثم يأتي التعشيب، وأخيرا يأتي
  . الحصاد

فيه يبكّر تَرى الفالح الكبير هذا العرس ،متوجهاً إلى حقله ، قبل أن تُزقزقَ العصافير
وفرحٍ، وجني محصول ما بذر، لحصاد ما زرع نفسيته مرتاحة، وشوق ومرح، وهو في غبطة ،

فهذا ديدنه، وهذه ، لنصبوال يثنيه ا، ال يهمه التعب، ونشاطه في أوجه، ومعنوياته مرتفعةٌ
ويلَحن ، ويطرب معها بقصائده، يصدح لها بأغانيه، يترنم لها ويتنغم، يفتخر بها ويتغنى، مهنته

 ،ومواويَل، وأغانٍ وقصصٍ وحكايات ن أمثاٍل، وأهازيجم ،َل األلحانِ بَِأعذَبِ األلفاظلها َأجم
لتشكَل معاً تواصَل الحياة.   
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  المبحث األول

  موسم الحصاد في األمثال

  ةـبناسفي كلِّ م ،األنسان هرددإن المثل قول عفو الخاطر، قيل في مناسبة ما، ثم َأخَذَ ي
  .شَبيهة بتلك، فهو تعبير صادقٌ عن إحساسِ المرء بَِأمرٍ ما

المعنـى  : فاألمثاُل تتنوع بِتنوعِ األحداث، فهي جزء من حياة اإلنسانِ، ولهـا معنيـان  
  .اللُغَوي، والمعنى االصطالحي

كمـا يقـال   ، فيقال هذا مثْله ومثلَه، وتأتي بمعنى شبه، كلمة تسوية: وهو، مثل :المعنى اللُغَوي
تكـون بـين    أنّ المساواة، الفرق بين المماثلة والمساواة -:شبهه وِشَبهه بمعنى، وقال ابن بري

وَأمـا  ، ال يزيد وال ينقص، لتساوي هو التكافؤ في المقدارألن ا، المختلفين في الجنس والمتفقين
  . )1(فال تكون إال في المتفقين، المماثلةُ

وهو مرآة صادقة لكل ، ألدباومقياس ، ونبت الخبرة، رس الحكمةوهو غ: المعنى االصطالحي
  .)2(وشاهد عدل على حالة لغتهم، وعاداتهم، تتجلى فيها أخالقهم، قوم

خير غالبـا مـا يكـون    قائل هذا األ نّفي أ، الشعبي عن أدب الفصيحاتيختلف المثل 
ما قائل المثل الشعبي فقليال ما يكون معروفاً، وغالبـاً مـا   وأ، وقليال ما يكون مجهوالً، وفاًمعر

فإن الزمن ، ساسئل المثل الشعبي معروفاً في األذا كان قاوحتى إ. كون مجهول االسم والهويةي
  . كجزء من عقليتها الجماعية، مةالمثل في ملكية األ ويدخل ،يطوي اسمه

في أن االوَل يحافَظُ ) الشعبية مثالاأل(و) الشعر الفصيح(بين القريض وهناك فارق آخر 
فإنها ، ما االمثال الشعبية، وأ)المعلقات مثال(ما طال الزمن عليه كما هو في اللفظ والمضمون مه

 . )3(وكثرة االستعمال، مع تقدم الزمانتتعرض للتحوير والتغيير 

                                                 

 .مادة مثََل،199ص، 8جزئ ، م2003سنة ، دار النشر ،لسان العرب، ابن منظور )1(

 . 5ص، م2002سنة  ، ، االهلية للنشر والتوزيع1، الطبعة الجامع في االمثال العامية الفلسطينية ، اليوسف، اسماعيل )2(

ث الشـعبي،  وزارة الثقافة، مديريـة التـرا  ، الحكم واالمثال الشعبية في العالقات العائلية والزوجية ،احسان، هندي )3(
  . 24ص )  2(مشروع جمع وحفظ التراث الشعبي 
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مثال الشعبية ليست مجرد كلمات مترادفة، مسبوكة في جمل، تعتمد السجع في معظم األو
، واالمثال قديمة قدم العالم .)1(وحضارته -أي شعبٍ-بل هي مرآة تعكس فلسفة الشعب ، حياناأل

فضـربوها واستشـهدوا بهـا، وجـاء      ،وقد عني العرب منذ نشأتهم باألمثال، مثالُهاأمة أولكل 
��ِ    {  :فقال تعالى ،)2(واالعتبار واتخذها وسيلة للتذكير، فأقرها ولم يهملها، االسالم 
	�ـ�� ������َ�َـ� �َـ���

 ٍ��َ�� ��ُ� �
� ِ���ُ�ْ�   َ!�" #
${)3( .  

 }�&�ْ  �'�ِ( ��)ُ	
�&�* ����� ِ����	
� ��)+�ِ�ْ,-َ ُ.�َ��َ/ْ�  �0	ْ
1�� ��2+3
��{)4(.  

مثل ، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: (وقال الرسول عليه الصالة والسالم
  . )5( )إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، الجسد

مثـل الحـي   ، والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه، مثل البيت الذي يذكر فيه اهللا(وقال ايضاً 
  . )6( )والميت

  :المبحث الى ستة مطالب اوقد قمت بتقسيم هذ

  االمثال في البرد والمطر: المطلب األول

متى ينزل ومتى ، فكل عمله بالزراعة مرتبط بالمطر، يرتبط الفالح بالمطر ارتباطا قويا
حتـى يتعامـل   ، ومتى يكون معتدالً، ومتى يكون الجو بارداً،  متى يبكر ومتى يتأخر، يتوقف

     .هذا الجوالفالح مع 

   

                                                 

، ، الطبعة االولى، دار الجليل للنشـر، عمـان  معجم االمثال الشعبية لفلسطينيةالعباس، ابراهيم واحمد عمر شاهين،  )1(
 . 9ص ، م1989

  .  7ص، م2000،وزيع،عمان، دار سامة للنشر والت1ط  ، موسوعة االمثال الشعبية في الوطن العربيمحمد، ، الراوي )2(

  . 58سورة الروم آية  )3(

  . 43سورة العنكبوت آية  )4(

 .1287ص ،2586حديث  رقم  ،المنصورة ،مكتبة االيمان ،مصحيح مسل  ،مسلم بن، الحجاج )5(

 . 357-356ص ، 779حديث رقم  المصدر السابق، )6(
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 سكعة السبل بترمي الجمل - 1

أنه ينخدع الناس بشمس نيسان، حيث يكون الجو قد زادت حرارته قليالً، ولكن الحقيقة 
برد شديد يكاد يقتل الجمل من شدته، وهذا تحذير لإلنسان بأن ال يستهين بالبرد في  يكون فيه

فالبرد غب ، نفسه ةئيتقي البرد بتدفه، بل عليه أن نضجوجِ أشهر نيسان، حيث يكون القمح في 
وهذا ناتج عن خبرة الفالح الفلسطيني بأحوال الطقس والجو في . قد يقتل الجمل، نضج السبِل

   .المواسم المختلفة

 غيمة شباط ال تغرك شمس كانون، وال  - 2

شهر كانون سواء األول او الثاني، يكون الطقس بارداً، حتى لو كانت الشمس  في
ساطعة، فإنها ال تعطي الدفء لإلنسان، فال يغتر بها، بل عليه أن يحتاط ويحذر البرد، وكذلك 

ومثل  .الغيم في شباط، فإنه مهما كان بارداً، فإن الدفء يتسرب من خالله، ويسري في نهاره
فالصيف إذ يقترب من االنتهاء، فال ينخدع  ،)لرمان يضحك على العريانصيف ا( هذا قالوا

  .)1(المرء بِحر الثالث من ايلول

 اط، بشبط وبخبط، وريحة الصيف فيهشباط الخب - 3

الدفء يسري في  نأال إلو كانت بشهر شباط أمطار غزيرة، فهو كالمثل السابق، حتى 
فيه عروقه، وال برد شديد.  

 رالزالزل واألمطاآذار أبو  - 4

ّيصاحبها الرعد والبرق، تنزل غزيرة في هذا الشهر   األمطار وهذا كناية عن أن.   

   

                                                 

الجـزء    1ط، دار علوش للطباعـة والنشـر  ، موسى علوش -ترجمة واعداد د، الكتابات الفلكلورية، كنعان توفيق  )1(
  . 43ص، م1998شباط ، االول
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 ى العدة والفدانومطرة في نيسان بتس - 5

وله َأثر ، المطر المتأخر له الفضل القوي في المزروعات ويعتمد عليه كثيرا نإحيث 
، ومثلها من كتاب الفنون الشعبية في فلسطين. اخاصة الصيفية منه، يجابي على المزروعاتإ
  ."ثمانالشتوة بنيسان جواهر ما إلها أ"

 بين كانونين ال تسافر يا شقي - 6

يكون بارداً جداً بين شهري كانون أول وكانون ثاني،  الطقس أنوهو والمعنى واضح 
نونين، وهو بين الكا يكونوالسفر يحتاج الى ضمان عدم وجود أمطار وبرد شديد، وهذا ما ال 

هذا وقرأت في احدى . تحذير من السفر في وقت غير مناسب، إما بسبب األمطار أو لشدة البرد
ويعطي نفس . )1("بكانون كون في بيتك، وكثر حطبك وزيتك" :دراسات التراث هذا المثل

  ". في كانون كن، وعلى الفقير حن" وكذلك . المعنى

  برد الصيف أحد من السيف - 7

سواء كان في الصيف أم في الشتاء، ولكن عدم التحوط للبرد في  البرد هو البرد،
للبرد في اإلنسان  الصيف، بلبس المالبس المناسبة يجعل ضرره أكبر، وهذا تحذير كي يحتاط

 .أي وقت كان

المثل " وذلك من كتاب ، نفسه الكتب، وهي تعطي المعنى فيومن االمثال التي طالعتها 
   )2( :االمثالهذه "الشعبي الفلسطيني 

   

                                                 

الطبعـة العربيـة    ،دراسات في التراث الشعبي الفلسـطيني ، الفنون الشعبية في فلسطين، يسرى جوهري، عرفطة )1(
  . 235 ص، م2012سنة ، فلسطين –رام اهللا ، دار الشروق للنشر والتوزيع، الرابعة

دائرة المعارف الفلسطينية، سلسلة التـراث الشـعبي الفلسـطيني، مـن      المثل الشعبي الفلسطيني،جبر محمد كمال،  )2(
  . 280، ص 2الخابية
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 والبنقا، وبدحي الشنار في آذار بتتفتح العنقا - 8

آذار شهر تتفتح فيه األكمام واألزهار واألوراق، والطيور تضع بيضها فال يتضرر من 
       . المطر

 وبنادي يا معلمتي كبري الرغفان ،في آذار بنبل الراعي وبنشف بال نار - 9

  .أن يجف عن الرعاةوآذار رائحة الصيف فيه، حتى المطر ال يلبث 

 ي آذار بقصر الليل وبطول النهارف -10

آذار فيه االعتدال الربيعي الذي يتساوى فيه الليل والنهار، ثم يبدأ النهار باإلزدياد والليل 
  . بالنقصان

  األمثال في المساعدة والمعونة: الثاني المطلب

  يد رحمةإيد على إ )1

منتشراً بين الفالحين يساعد الواحد وهنا تشجيع على المساعدة والمعاونة، وهذا كان 
منهم اآلخر، وال يتركه لوحده، إذا كان ذا زرعٍ كثيرٍ وأراضٍ واسعة.  

 يد لحالها ما بتصفقإ )2

وهو بمعنى المثل السابق، فيه كناية عن أفضلية العمل الجماعي في كل مناحي الحياة، 
  .دعوة للمعونة والمساعدة

  .اللي بعين الناس اهللا بعينه )3

 اذا تقسم بنشالالحمل  )4

 .يع العبء على الناس يسهل إنجازهتوز
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 بيخلص اللي بينقص )5

هذا المثل يحث على العمل يومياً، ولو بالشيء القليل، حيث إن العمَل الذي ينقُص منه 
وال يستهان بهذا الشيء القليل، وهذا المثل يدور حول  فإنه في النهاية سينفذُ، -مهما قل - شيء

  .)1("وإن قلَّ، أحب األعمال إلى اهللا أدومها: "اهللا عليه وسلمقول الرسول صلى 

  ما ظل في العمر قد ما مضى )6

ولكنه ذو داللة ، حيث ال يعرفُ كَم بقي منه، يضرب لعمر االنسان القصير هذا المثُل
يشجع المتقاعس عن العمل كي يعمَل، حيثُ يهون عليه ما تبقى من حصاد أو عمل،  فهو ُأخرى

  .ويعلمه أن ما مضى كان أكثر مما بقي، مما يشجعه على االستمرار بالعمل

  االمثال في صفات الغلظة والشدة: المطلب الثالث

 وجهك ما يضحك للرغيف السخن - 1

ن ذا كاإتطلبه، والخبز غذاء الحياة، ويعتمد اإلنسان في غذاءه على الخبز، والنفس 
ذا كان ساخنا زاد من حسنه والتوق إليه أكثر تشوقا وطلبا، وإرغيف الخبز طازجا، كانت النفس 

إليه، فلزم أن يتهلل وجه اإلنسان ويضحك أمام الرغيف الساخن، وهذا من عالمات الراحة 
النفسية والبساطة والرضى التام، أما من اتصف بغير هذه الصفات كأن يكون معقدا، أو جلفاً، أو 

  .ذم وقدح في نفسيته وهذامكشراً، فينطبق عليه هذا المثل، 

 مثل لوح الدراس - 2

وتدور بها على ، تجرها الدواب يدرس الفالح قمحه بواسطة ألواح خشبية ثقيلة سميكة،
أكوام القمح في البيدر، فهذا اللوح قاسٍ صلب، ويتصف الرجل البليد، العنيد،، بهذه الصفة، فيقال 

  .لسلوكه وعقله وتفكيره مثل لوح الدراس، من باب الطعن والهجاء والذم: له

                                                 

ص  3المجلـد  ، م2006سنة ، القاهرة،  الناشر الزهراء لألعالم العربي، صحيح االمام البخاري، محمد بن، اسماعيل )1(
31 .  
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 صفاح مثل اللواح - 3

جمع لوحة او لوح، وهي حسب المثل  الصفاح ويقصد بها جوانب االنسان، واللواح
      . والقسوة كناية عن الخشونة والصالبة، السابق

 مثل الدقران - 4

يستعمله الفالح في عمله في  حديد،من ذو األربعة أصابع  عوباوالدقران هو ذلك الش
وبه يضرب المثُل لمن ال يستعمُل عقلَه، وال يلين جانبه، فيشبهونَه  ويمتاز بالصالبة،البيدر، 
   .بالدقران

 واهللا لفل طرحته - 5

الطرحة هي القش أثناء الدرس، ويكون فيها الحب والتبن والقصل، ولم يكتمل درسها 
ل تهديد ووعيد لشخص يبعثرها ويشتتها، وهذا المث لفل طرحتك، كأنه يقصد أن بعد، وحين نقول

،تَهل طرحلَف ،فيقوُل هذا اآلخَر ،وهذه دارجةٌ، بمعنى  عمل شيئا سيئاً، أو خاصم شخصاً آخر
  .ه أو أصيب منه مكروهاًوبخأ

  بدكه للي بيحرثهإزي حراث الجمل،  - 6

هذا المثل خاطٌئ، فحراث الجِماِل من أفضِل الحرث، ولكن هذا المثل يعني ذم شخصٍ ال 
 يتقنمما ينفع أكثر جيداً، فهو يضر عملَه. 

  االمثال في التوكل على اهللا في الزراعة، والحث عليها: المطلب الرابع

ويطلب ، فهو في كل عمٍل يسأُل اَهللا، واعتماداً عليه، الفالح من أكثر الناس ارتباطاً  باِهللا
ألنه يعرف ، ويتصرف حسب مشيئته، يتوكل عليه، والمساعدةَ، فهو قريب من اِهللا، العون منه

  . وهذه األمثاُل تصب في هذا الجانبِ، والمعطي والمانح، أنه هو الرزاقُ
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 وتوكل على الرب ارم الحب -1

فهذا إيمان وتسليم بأن اهللا هو المتَكَفُل بالزرعِ، وما عليك أيها اإلنسان، إال أن تلقي الحب 
في األرضِ، وتتوكل على اهللا، ففيه طمأنة اإلنسان على عمله وشغله وجهده، وفي هذا المثل 

4ُ5 ��{ :الكريم، إذ يقول سبحانه وتعالى اقتباس من القرآن*َ$َ6َ��6 ��2ُ7+�81َ ��  +�8-َ 9َ6 +:-َ2+;�<=َ1 4ُ5-َ6َ6
 ��2+;ِ< �=� {)1(.  

 اللي بتزرعه بتحصده -2

 ،ما زرعتَه تَجِد وقتَ الحصاد ،يثُ إنَّكوحثٌ عليها، ح ،على الزراعة وفي هذا تشجيع
  : فَال تَندم على وقت َأضعتَه، وبهذا المعنى قال الشاعر قديماً

  لم تزرع وأبصرتَ حاصداً إذا انت
  

  )2(ندمت على التفريط في زمن الزرع  
  

 وبهذا يلتقي األدب الرسميّ مع الشعبيِّ في موضوعِ الزرعِ والحصاد، وفي قضايا
فهما يأخذان من معينٍ واحد واحد المنبع كثيرة، حيث إن .  

  .)3(يحصد اإلنسان ما يزرع: وكذلك قال المسيح عليه السالم

3 - وسع باب دارهبال اللي بيشتغل جم  

ويعني أن على اإلنسانِ أن يعدّ ِلكُلِّ عمٍل عدّتَه، فالجمُل حيوان كبير الحجمِ، ومن يقتَنيه 
عليه أن يكون باب دارِه واسعا، ليدخل منه الجمل ويخرج، وهذا كناية عن االستعداد والتهيُؤ لكل 

  .عمل تنوي القيام به

   

                                                 

  . 64-63عة، اية سورة الواق )1(

الشاعر .  2006، ، الطبعة األولى اعداد دار المراد، دبيقاموس األقوال شرقا وغربا شعرا ونثراًعبد اهللا، ، البستاني )2(
  . خالد بن معدان

  . 261العهد الجديد، ص  قاموس األقوال شرقا وغربا شعرا ونثراً،، البستاني )3(
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  ا عجولهالَّإما بحرث األرض  -4

هذا مثل يحث على عدم الركون إلى اآلخرين في أن يعملوا لك، فأنت األولى في عملك، 
في حياة الناسِ، ال يحصد زرعك إال أنتَ،  خبر واألعلم، وهذا ينطبقُ على أشياء كثيرةوأنت األ

  .ا بيحك جلدك إال ظفركوال يحرر وطنك سواك، ومثله، ما يقلع شوكك إال إيدك، وم

  العروس في إزارها االرض في آذارها، مثل - 5

آذار هو الشهر الثالث من أشهرِ السنة الشمسية، وفيه يتم االعتداُل الربيعي، حيث 
فصل  يتساوى الليل والنهار في منطقة االستواء، لذلك فهو يقع في نهاية فصل الشتاء، وبداية

قد تفتحت، واألرض اكتست بالعشب األخضر اليانع،  كافة نواعهابأالربيع، حيث تكون الورود 
رائعة، تستريح لها النفس، وتتشوق لها الروح، فهي شبيهةٌ  فهي تشكل منظراً خالبا، ولوحة فنية

  .بالعروسِ التي تفننت بها الفناناتُ من تزيينٍ وتجميٍل وتحسينٍ

  حمل منجلك وغارإأجا عشرة أيار،  - 6

ثُل أن يضع توقيتاً للحصاد، فال يوجد زرع لم يستَحصد في هذا التاريخ، فال يكاُد هذا الم
مانع من الحصاد بعد العاشر من أيار، خاصةً أن الزرع إذا حصد قبَل أن يكتمَل نُموه، ويقفَل 

،هال يحتمل التخزين بل يخرب ويسوس حب.  

في ، وال يكتمل نموها، ال يجفُ سبلها، لزروعِ ولكنني الحظت من الواقعِ أن كثيراً من ا"
يانعاً، هذا الوقت بل منها ما يزال اخضر ،للحصاد ال يصلح . طبيعةَ األرضِ والتربة أن وأظن

  ."لها عالقة بهذا األمرِ، والموقعِ

 نهار الحصاد، ليل البداد -7

سبحان اِهللا الذي وقَّتَ األوقاتَ، ووضع األزمنةَ للحصاد واِلبذارِ والزيتونِ، ففي وقت 
الحصاد يكون النهار طويال وحاراً، فيحصد الحصاد إلى منتصف النهار، وفي وقت الزيت يكون 
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ويالً، النهار قصيراً، وبذا ال يكفي لجني الزيتون ودرسه، فيدرس الناس في الليل حيث يكون ط
  .وهذا المثل قارن بين نهارِ الحصاد الطويِل، وليِل البداد الطويِل

  امثال جامعة ومختلفة: المطلب الخامس

  أحرث وادرس لبطرس -1

هذا المثل يشير إلى أن بعض الناسِ يشتغلون ويعملون ويكدون ويتعبون، ويأتي آخرون 
إن  األخوة في البيت الواحد، حيثفيقاسمونهم حصاد عملهم، وإنتاج شغلهم، وينطبق على 

ولكنه يأخذ حصتَه من اإلنتاج، أو امرأة عند رجل متعدد  بعضهم ال يشتغُل مع أفراد العائلة
كما أن هذا المثَل من قول النصارى، حيث . الزوجات ال تعمل، ولكنها تأخذ حصتها من الناتج

اللة على الغربة والبعد، اختار المثُل اسماً إن اسم بطرسٍ اسم مسيحي وليس اسم مسلمٍ، أو للد
  .غريباً عن المسلمين، كغربة الذي يأخذُ دون أن يعمَل

  يوم الطحان يوم -2

والناس يأتون من كل  فقد كانت المطاحن على مساقط الماء، تدار بواسطة الماء الجاري،
بعضاً، ويحرسون يأتون جماعات من القرية الواحدة يساعد بعضهم  المناطق لطحن القمح،

ويتسلون، فكان الطحين يأخذ وقتاً، كلَّ النهارِ أو نهاراً وليلةً، أو نهارين وليلةً، وهكذا، فال مجال 
: أن يعمَل عمالً آخر في يومٍ يكون فيه الطحن، بل يكاد ال يكفي ذلك اليوم للطحن، ولهذا قالوا

الطَّحانِ يوم أي يوم طويل. يوم .  

  ب طحينه في النتش، يصعب عليه لمهيا ويل اللي انك -3

النتش، هو نوع من الشجيرات الشائكة، وبعض الفلسطينيين يسمونه بِلّانًأ، ال يرتفع، فإذا 
ما وقع الطحين بين النتش، فال مجال لجمعه ولمه، وهذا المثل يضرب للمصيبة تصيب اإلنسان 

  .يسلم بها، ويوكل أمره الى اهللاوال مفر له منها، وال عالج لها، وال يقدر على تحملها، بل 
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  لبس المذراةَ بتصير مرآة -4

ال بمعنى أن الزيف ممكن في الحياة، وإن أدواتَ التجميِل يمكن أن تُغَير الشكَل واللَّون، و
 أنبالغُ لو قلنا اليوم أو تُقَبِّح ،َل القبيحّمالحقائقَ، فَتُج الجميَل، ن وسائَل اإلعالمِ يمكنُها أن تقلب

ويمكنُها أن تصنع من المهزومِ منتصراً، أو من المنتصرِ مهزوماً، وبصورة أكمُل يمكنها أن 
  .تقلب الحقَّ باطالً، والباطَل حقّاً

  ن غير كيسك يا مذَري ذَريم -5

ا إذا كان وال سيم، يستطيع من يذّري القمح أن يعفِّر منه، ويبدده هنا وهناك إن أراد
القمح ليس ملكاً له، أما صاحب القمحِ فإنه يحافظُ عليه، ويتروى في عمله، بحيث ال يضيع حبةَ 
قمحٍ واحدة، وهكذا من لم يكُن يهمه أمر ما، فإنه ال يبالي بما يصنَع، فَيضيع، ويخَرب، ويدمّر ما 

  :ولإذ يق ورحم اهللا الشاعر. أمكَنَه ذلك

  ومن ملـك الـبالد بغيـر حـربٍ    
  

    ــبالد ــليم ال ــه تس ــون علي   .)1(يه
  

  اللي عنده فرخة بتروحلوش قمحه -6

من الواضحِ أن من لديه دجاج في بيته، وأثناء غربلة القمحِ لتنقيته من الشَّواِئبِ، فكُل ما 
الشوائب بعض حب القمح، فال يخرج من الشواِئبِ يقدمه للدجاج عنده، فإذا ما كان بين هذه 

ةَ قمحٍ واحدةبح وبذا ال يخسر ،تضيع سدى، بل يأكلها الدجاج.  

  لبيت، ال تأسف على الخوابيإذا ضاع ا -7

 الشيء الصغيرِ، وإذا ضاع فال تأسف على الشيء الكبير الشيء وهذا يعني إذا ضاع
والخابية، وعاء من طينٍ يكون   .المهينِالغالي والنفيس، فال ندم على ضياعِ الشيء الرخيصِ 

وال قيمة لها ، ملتصقاً بإحدى زوايا البيت ،البيت نم صغير وبذا فهي جزء ،فيه الحبوب تُخزن
للَبيت بالنسبة.  

                                                 

 . 151ص، م1992، بيروت، دار العودة ،الباروديديوان  ،محمود سامي، البارودي )1(
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  عصفورة خربت مطمورة -8

المطمورةُ هي الحفرةُ الواسعةُ، تُحفَر في الحقِل، ويوضع فيها القمح أو الشعير، ثم يغطى 
 وهذا يحافظُ عليه ،طواَل فصِل الصيف بالترابِ، ويظُل فيها القمح بالحشاِئشِ أوغيرها، ويطمر

  . من التلف والتَسوسِ

الطيور،  تيأباألكل منها، وت أفإذا ما عثرت عصفورة على هذه المطمورة، فإنها تبد
  .بدأ الحفر والعبث بها، حتى تختلطَ بالترابِ ويتلفَ الحبوت

 وهذا المثُل قريب ،ألن فعلَها كبير ،صغيرة التساهِل حتى مع عصفورة وهذا يعني عدم
  :من المثِل الذي يتضمنَه بيتُ الشعرِ

  صغيراً فـي مخاصـمة نرال تحق  
  

ــدإن البعوضــ   ــةَ األس ــدمي مقلَ   ةَ تُ
  

  بتراب بالدك سخم خدادك -9

هذا المثل يحث على التمسك باألرض والوطن، وعدم إبدالها بأي شيء آخر، فتراب 
 نظِّفُ الوجهي الوطن وإن كان يسخم الوجه والجسد، فهو أفضل من غيره، حتى لو كان هذا الغير

دسوالج.  

  علي واشرب ميه، واللي بيجرالك كُل قليةً - 10

هذا مثل صحي، فهو يحثُّ على أكِل طعامٍ شهيٍ لذيذ، يحمُل كُلَّ فوائد الطعامِ، لم يفقد 
في الصاجِ، وشُرب الماء ضروري، ألن الجسم بحاجته،  سمنها شيئاً، والقليةُ هي القمح المحم

  .اً، فهو بالتأكيد مفيد جداسخاصةً بعد أن تأكَل قمحاً نقياً نظيفاً محم

 ا بضحك لك محبة، خبزاتك في عبيم - 11

واألنانية ،الشخصية وهذا داللةٌ على المصلحة.  
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 اعطي الخبز لخبازه ولو بوكله كله - 12

 .االمر ألصحابه، فهم أخبر به وأدرى وأعلم نادهذا المثل يحث على إس

  فوازير عقلية وحسابية: المطلب السادس

بالغةً وحصافةً ، تضمين مقاالتهمويتفننون في ، يتسابق المغنون في إبراز مواهبهم
ن ذَِلكم مفُهدعلى الخصمِ، وقوةً، وه هِم عليه، التغلبقبِتَفَو ههِم له، وإشعارفيقولون ألغازاً ، وسبق

بديهة تحتاج إلى سرعة ،مالحظة ومن ذلك ، وقوة ،إضافةً إلى شيء من الذكاء وكياسة وفطنة
   )1(:أقوالهم

  المهد قلبي هواهـا مهجتي من  -1
  انا ما عندي فـي الـدنيا سـواها   
  يا قارئ الحروف قل لـي اسـمها  

ــع ضــعفها ــين والراب ــالثهم مت   ث
  

...  

...  

...  

...  

ــا ــب هواه ــتعش إن ه   ونفســي تن
  هي نفسي وروحـي وقلبـي سـوى   
  خمسين مع تسعين يكملـوا نصـفها  
  اربعــة حــروف بيكمــل الحســاب

  

  . وفلذة كبده، واسمها نصرة، مهجة قلبه، هذا الشاعر يتحدثُ عن ابنته

  فهيم العقـل سـطر معانيهـا    -2
  ثاني حرف بأصابع ايديك يحويهـا 
  ورابع حرف ثمن اضعاف ثالثهـا 

  

...  

...  

...  

  أول حــرف عــدد االيــام يســاويها
  وثالث حرف خمس اضـعاف ثانيهـا  
ــاب  ــل للحب ــزين اكتم ــون ال   ويك

  

 اسمهاهذا اللغز ِل، زينة يتحدثُ عن فتاةموقد ، وحروف اسمها تنطبق على حساب الج
  . اكتمل للحباب ويكون الزين: حيث قال، لمح السمها في ختام اللغز

  يا زهرة بالبستان تحاكي وجناتها -3
  ثانيها نصف رابعهـا يـا اهللا هاتهـا   
  في البدء قلتهـا وحكيـت رسـماتها   

  

...  

...  

...  

  عـة تعنـي خواتهـا   وحروفها االرب
  وأوالها ازيـد ثنـين عـن ثالثاتهـا    
ــاب  ــات الحس ــاني وه ــك المع   ف

  

                                                 

، )العزونـي (المشهور بلقب ، الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان، هذه االحاجي وااللغاز من تأليف الشاعر الشعبي )1(
  . وقد اخذتها من خابية اقواله واشعاره وفنونه
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هذا اللغز ايضاً نوه الشاعر لمعناه في البداية ،تعني ، بكلمة زهرة وهو من أربعة حروف
وحكى ، ونوه أخيراً َأنَّه قال اسمها، أخت الزهرة، ثم فَصَل هذه الحروفَ على حساب الجمِل

وردة، وهي زوجة الشاعرِ صاحبِ هذا   هو، فهذا اللغز، فأخت الزهرة هي الوردةُ ،رسمها
  . اللغزِ

  سليم الفهـم اطلـع ع العاللـي    -4
  وان نزلت البير وليفـك مـا يبـالي   

  

...  

...  
  واطلب العون من وليفك يـا غـالي  
  يصحبك فـي همومـك واالحـزان   

  

أو نزلت إلى أسفل، فهو يصاحبك في كال ، فهو وليفك إذا صعدتَ إلى أعلى، لغز بسيطٌ
  . إنه السلَم. أو النزوِل غير الميسر، االتجاهينِ، ويبدد همومك وخوفك من الصعود غير اآلمن

ــي   -5 ــوم افتين ــدا ق ــا ح   ال ي
ــد ــة مـــن عـ ــل الثالثـ   اصـ
  حلـــو وحـــامض ميـــتهن  
ــميته   ــي سـ ــت اللـ   وإن فكيـ

  

...  
...  
...  
...  

  بــــثالث عيــــون ارقــــاق
ــاق   ــد االدفـ ــرقن عنـ   وبيفتـ
  وفـــيهن مـــالح مـــا بينـــذاق
  قــــدامك بحــــور غمــــاق

  

ضمن كالمٍ طويٍل، فهو ، شعرية في أحد األعراسِ في مبارزة، عراالش هذا لغز قاله
ولكنها تفترق ، والتي منبعها واحد، التي وصفها بالرقة، يطلب من الخصمِ أن يعرفَه بهذه العيونِ

أمامه ، وحامضٍ ومالحٍ، ثم يتحداه إن عرف هذا اللغز في المخرجِ، وتختلف في المذاق، بين حلوٍ
  . الغاز كثيرةٌ متشابهةٌ

على الترتيبِ: وهذه العيون هي ،والمخاطُ والدموع اللعاب ،غدة ، وكلها من منبعٍ واحد
  . في الرأسِ

  انا من بلـدة حروفهـا اربعـه    -6
ــة ــا بالمعمع ــا نصــف اوله   رابعه
ــه ــعين ان تجمعـ ــا تسـ   وثالثهـ

  

...  

...  

...  

ــة   ــين المدمع ــي الع ــا ف   معانيه
ــين لالحبــاب موســعة   وثانيهــا اثن
  تبصروها يا ذوي االلبـاب المقنعـة  

  

هعن اسم بلدة الشاعرِ، وقد نَو التي فيها، اسمها له من خالل حروف هذا لغز العين فَذَكَر 
   .تُبصر بلدةُ الشاعرِ ولكن بصورة مموهة، فهي، ذَكَر اسمها ثُم خَتَم اللغز بِأن، البصر واألبصار
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  المبحث الثاني

  واألهازيجاألغاني 

فهو بترديده هذه  يترنم الفالح في حقله بأهازيج وأغانٍ، تكون له خير مشجع على عمله،
أشجانه وأحزانه، ويشارِكُه أفراحه وأتراحه، األغاني واألهازيج إنما يجعُل له صاحباً يواسيه في 

  .وآماله وأمانيه، راجيا تخفيف وطأة هذه الهموم عن كاهله، وإعانته على حملها

فهي وان كانت تشكل جزءاً من الشعر ، وصفة الغناء من اهم خصائص االغنية الشعبية
لإليقاع الموسيقي دورا مهماً في الشعبي، فليس كل الشعر يصلح للغناء، ذلك أن للموسيقى أو 

واللحن هو العامل ، وبغير الموسيقى تصبح االغنية الشعبية دون تقاليد تحكم وجودها، االغنية
مؤلف االغنية  وقد يكون، وهو الذي يزيد من تأثيرها في النفوس، االساس في نجاح االغنية

      .)1(الشعبية إنساناً عادياً، أما مبتكر ألحانها فهو فنان عظيم

وتعارضت آراؤهم، بحيث اصبح ، تفرقت كلمة اهل العلم في مفهوم االغنية الشعبية
فاذا ذهبنا نتتبع تعريفاتهم الفينا قائالً يرى أنَّها منظومة ملحنة ، الخروج خالفهن امر غير يسير

وفي . وما زالت الى اليوم ذائعةٌ، كان لها الذيوع بين االميين في ماضي الزمان، مجهول اصلها
وليست شعبية لترديدها في ، منسوبة الى الشعبِ وهو صاحبها الذي نظمها رأي آخر انها ال بد

  . ال ألن البقاء لها في جوه ومجاله، بل إنها شعبيةٌ ألن الشعب منشؤها، دوام

ومن المؤلفين من عرف االغنيةَ الشعبيةَ بانها االغنية الذائعة، وتشمل شعر وموسيقى 
ومنهم من اشترط في شعبيتها أن ، بل تتناقله بألسنتها، الريفية التي ال تدون ادبهاالمجتمعات 

  . )2(الباحثون قاطبة تكون مجهولة المؤلف، وإن لم يشترط ذلك

فقد جاءت من تراثنا لتأدية دورٍ ،الشعبية وظائفَ تؤديها في المجتمع  كما أن لألغنية
فكانت ممثلة للعرف ، وعبرت عن حاجات ودوافع نفسية بطريقة لطيفة ،اجتماعي وظيفيٍ

  . رت عن الدوافع والحاجات طوراًوعب، والتقاليد والعادات االجتماعية تارة
                                                 

  . 14 ص، م2008، 1ط ،االغنية الشعبية الفلسطينية، حسين سليم، عطاري )1(

الناشـر مكتبـة االنجلـو    ، 1980، الطبعة االولـى  ،في االدب الشعبي االسالمي المقارن، حسين مجيب، المصري )2(
  . المصرية
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، وجاءت لتكون لوناً من الوان الترويح البريء للترفيه عن النفس في ساعة عنائها
مكبوحة والتعبير عن رغبات مكبوتة .  

، بنقل االسلوب الحضاري والثقافي والتاريخي، من جيٍل الى جيل الشعبيةُ ةغنيقامت األ
فقامت بدور الصحفي والمصلحِ والموجه ، بطريق غير مباشر، ولكنه سهل وسريع النقِل والنشرِ

  . والمعلم المربي القادر

 تقودفهي معبر للتسلية واالمتاع والطرب، وبذلك ، خرىأ نفسية وظيفة ولألغنية الشعبية
  . )1(الديني والتثقيف واالقتصادي والسياسي لى التوجيه والتعليم االجتماعيإ

عمٍل يختَص بِنوعٍ من األهازيجِ، تتناسب مع  وكل وقت له أغانٍ وأهازيج تُناسبه، وكُلُّ
  . نفسية الفالحِ، وتتالءم معها

  :لى سبعة مطالبإ وقد قسمت هذا المبحث

 في قلة األمطار وانحباسها: األولالمطلب 

الحياة روح ها، الماءقاءب اء { :لقوله تعالى، وعامُل استمرارها ،ومصدرالْم نلْنَا معجو
نُونْؤمَأفَلَا ي يح ء2(}كُلَّ شَي( . األوُل للماء فبدون مطرٍ يكون القحطُ والمحُل ،والمطر المصدر

ألنها ، فالفالحُ  يعتمد اعتماداً كلياً على مياه األمطارِ. والضرعِ والنسِل والهالك للزرعِ، والجفافُ
عنده الخيرِ والحياة مصدر ،في مأثوره القولي لذا كانت على رأسِ أولوياته ،إذا انقطع يطلبه ،

  :)3(ولهذا يقول، ويسر ويبتهج عند نزوِل المطر، يسألُه الغيثَ، ويتضرع إلى اهللا

  رب اتشـــــــتييـــــــا 
ــك   ــعود اهللا يخليـ ــر مسـ   بيـ
ــي   ــا ربـ ــو يـ ــو امبـ   امبـ

...  

...  

...  

ــتي ــي بش ــتي..... وأمل   وأروح لس
ــك    ــر في ــر يعب ــق المط   ورش
  خبـــزي قرقـــد فـــي عبـــي

                                                 

دار الجليـل للنشـر والدراسـات واالبحـاث     ، قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية، صباح السيد، عزازي  )1(
  . 29-28ص ، م1989الطبعة االولى ، عمان، الفلسطينية

  . 30، اآلية األنبياءسورة   )2(

  . م19/9/2010بتاريخ  -تبصر  –عزون - 92العمر –الحاجة وردة موسى محمود رضوان  )3(
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ــق   ــت اإلبريـ ــه تحـ   حطيتـ
  حطيتــــه تحــــت الجــــرة
ــل ــق بالليــ ــديك قعــ   والــ

  

...  

...  

...  

ــق  ــالل الريـ ــا بـ ــا اهللا يـ   يـ
ــة اهللا ــا رحمــ ــا أهللا يــ   يــ
ــيل  ــدو سـ ــر بـ ــدو مطـ   بـ

  

ــدو    ــرين بــ ــوادات يجــ   الــ
  

  
ــردوش   ــل الكـ ــا رب تبـ   يـ
  يــــا رب بلــــه بلــــه  
  يــــا رب تمطــــر بــــدري
ــاريش  ــر رشـ ــا رب تمطـ   يـ
ــم  ــر دايــ ــا رب تمطــ   يــ
  إســــقونا يــــا دار الشــــيخ
ــم ــاب داركــ ــوا بــ   ورشــ

ــا اهللا ــا اهللا  ي ــر ي ــر المط   المط
  والخيـــل شـــحت للعليـــق  

  يــــا رب تمطــــر علينــــا
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  الحـــوشواســـقينا لبـــاب  
ــه ــا كلــ ــقي زرعنــ   تانســ
ــي   ــا الغربـ ــقي زرعنـ   تانسـ
ــي الهــيش    ــع قمحنــا ف   وتطل
  وتمطــــر قمحنــــا النــــايم
ــح  ــيكم زيــ ــة علــ   والميــ
ــالكم   ــرمح خيــ ــا يــ   تــ
ــر ــكة بتــ ــود والســ   والعــ
  والقمــح ســوس فــي الكــدر   

  بجراســــه جــــف القمــــح
  

  اغاني الحصاد: المطلب الثاني

 إلى أيد فهو يحتاج ،ةالحفي الف شيء بأصع الحصاد يكون الجو كما أن ،كثيرة لةعام
 على كلِّ هذا بأهازيج يتغلب الفالح ننفوراً في النفسِ، وإرهاقاً وتعباً، ولك حاراً، مما يسبب

هعن نفس هالرسوِل في كُلِّ قَوٍل.. وأغانٍ، ويتسلى بها ويرف اِهللا أو ذكر كرعَل ذقَد ج1(فيقوُل و(:  

   بـــييـــا نـــاس صـــلو ع الن
  يـــا شـــاقوق ارفـــع ايـــدك
  ام جديلـــة ألبــــو منجــــل 
  يـــا نـــاس صـــلو ع النبـــي
ــل  ــد الحيـ ــاقوق شـ ــا شـ   يـ
  والنـــدى قـــرب يخلـــص  
  يـــا نـــاس صـــلو ع النبـــي
ــل    ــي المنج ــاقوق مض ــا ش   ي

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

ــه  ــالة عليــ ــف صــ   وألــ
  وام جديلـــة مـــا هـــي الـــك
  بوخـــذها وبخلـــع عينـــك  
ــه  ــالة عليــ ــف صــ   والــ
ــل    ــص اللي ــن ن ــاد م   والحص
  والبــــرغش بهيــــل هيــــل
ــه  ــالة عليــ ــف صــ   والــ
ــل  ــا بتأجــ ــزرع مــ   والــ

                                                 

  . اجمع كثير ممن اخذت عنهم على هذه االهزوجة )1(



24 

  والشــــوب مــــد بســــاطه
  يـــا نـــاس صـــلو ع النبـــي
  يــــا شــــاقوق اهللا يعينــــك
  صـــالة الضـــحى حلـــت  
  يـــا نـــاس صـــلو ع النبـــي
ــى الســيل ــا شــاقوق إنــزل عل   ي

ــمس  ــي والشـ ــت تغلـ   طلعـ
  يـــا نـــاس صـــلو ع النبـــي
  يــا شــاقوق شــق زروعــك   
  بنــــت المعلــــم بتــــواجي
  يـــا نـــاس صـــلو ع النبـــي
ــدامك    ــزرع ق ــاقوق ال ــا ش   ي
ــور   ــى الغم ــو عل ــم عيون   المعل
  يـــا نـــاس صـــلو ع النبـــي
  يــا شــاقوق أجــرك غــالي   
ــالكيس   ــيهن بـ ــك هـ   قمحاتـ

  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

ــل  ــار يتحنجـ ــرغش صـ   والبـ
ــه  ــالة عليــ ــف صــ   والــ
  اهللا يحرســــــلك دينــــــك

  ريحنـــــا، وال بنـــــدينك 
ــه  ــالة عليــ ــف صــ   والــ

ــد    كتــه، أحصــد كيــل  أحص
ــل ــد الفيــ ــة قــ   والبرغشــ
ــه  ــالة عليــ ــف صــ   والــ
ــلوعك   ــين ضـ ــوت بـ   والنبـ
  خــــذها وطفــــي لوعــــك
ــه  ــالة عليــ ــف صــ   والــ
ــك   ــم قبال ــي والمعل ــبل محن   الس
ــك    ــت نيال ــوم ان ــوا الي   اعجبت
ــه  ــالة عليــ ــف صــ   والــ
ــالي ــح بغربــ ــل القمــ   كيــ
  صــحة مــن الســما العــالي   

  

  

هذا االيقاعِ، فَتُسرع في  ومما يقال بإيقاع سريع متالحق، فتضطر األيدي للعمِل وِفقَ
  :)1(الحصاد، وتنسى التعب والجهد

  منجلـــي يـــا مـــن جـــاله
  مــــا جــــاله اال بعلبــــة
  مــــا جــــاله اال بعلبــــه
  مــــا جــــاله اال بعلبــــة
ــرافش   ــو الخ ــا اب ــي ي   منجل
ــراخش   ــو الخ ــا اب ــي ي   منجل
ــحابه  ــا صـ ــا واحنـ   زرعنـ

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

ــاله   ــايغ جـ ــت للصـ   رحـ
ــاه   ــة هنـ ــت هالعلبـ    )2(ريـ

  ريــــت هالعلبــــة فــــداه
ــت  ــزاه ريـ ــة عـ   )3(هالعلبـ

ــزرع طــافش ــي ال ــي ف ــا الل   ي
ــاحش  ــزرع يك ــي ال ــاح ف   .ط

  بالمناجــــل مــــا نهابــــه
                                                 

  . فما من احد اال وذكرها، اغنية المنجل هذه وردت عند كل من اخذت منهم  )1(

  . إذا كان راضياً عن منجله فهو ماضٍ حاد، فإنه يبارك للصائغ في أجره )2(

  . اذا كان غير راضٍ عن منجله النه غير ماضٍ وال حاد، فهو يدعو على الصائغ بالموت )3(
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  زرعنـــا دلـــى عنوقـــه  
ــرن   ــاوي يـ ــي الغـ   منجلـ

ــا ع ــعدى ومـ ــرِ اال سـ   البيـ
  وزمـــر والعبـــد همـــر  

ــد  ــش تريـ ــي ويـ ــا قلبـ   يـ
  تــا أقــدر احمــل المنجــل   
ــف  ــد رهي ــف العب ــد رهي   العب
  هيولــــو قــــديح اللــــبن
ــه  ــي يهريــ ــم اللــ   ســ
ــه  ــر كرشــ ــا أكبــ   مــ
ــه  ــر هرشــ ــا أكثــ   مــ

  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

ــوقه   ــا نسـ ــل حنـ   بالمناجـ
ــا ابـــو ســـن   كرمالـــك يـ
ــدى  ــيض وتتغـ ــي البـ   .تقلـ

  محمـر  وما بوكل إال ...وما بوكل إال محمر
  بـــيض مجعجـــل وال ثريـــد
  بيض مجعجـل أعجـل وأعجـل   
ــف ــو الرغيــــ   هيولــــ

ــه  ــب في ــه   يتجغ ــب في   يتجغ
ــي   ــم إللــ ــهســ   يهريــ

ــه  ــا أكبركرشــــ   مــــ
ــه  ــر هرشــ ــا أكثــ   مــ

  

بإيقاعٍ سلسٍ، ومما يقاُل للترويحِ عنِ النفسِ، وجعلها تنسى تعب الحصاد وعناءه، وذلك 
  .)1( بطيء وهينٍ

  وغربنــــــي..شــــــرقني
ــة  ــوز الطويلـ ــمعوا جـ   وإسـ
ــي   ــا والد عم ــوتي وي ــا إخ   ي
  طولهـــا رمـــح الردينـــي  
ــف   ــدرها المهفه ــي ص ــا عين   ي

  الـــزروعمنجلهـــا يقـــش  
ــت  ــه وقالــ ــت بــ   رحبــ
  يـــا هـــال بـــالزوج الغـــالي
  ودق ع البـــــاب افتحيلـــــه

ــوخ  ــيلو الجـ ــرفرشـ   األخضـ
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  وادعكـــن فـــي قليبـــي نـــار
ــال  ــا وقـ ــدع فيهـ ــو بـ   :شـ
  .شـــني قرشـــيني حـــالل  
ــي   ــد الهالل ــو زي ــد اب ــي اي   .ف

ــان  ــود الريحـ ــرها عـ   خصـ
ــزال   ــل الغ ــيدة مث ــي الحص   ف

ــة ا ــال بزينـ ــا هـ ــاليـ   لرجـ
  مثلـــك مـــا جـــبن النســـوان
ــام   ــو تينــ ــي لــ   وفرشــ
ــام   ــش النعـ ــيديلو ريـ   ووسـ

  

وهي  ،وتُقدر قيمةَ الحياة الزوجية ومعناها، التي تعتني بزوجها، فهذه هي المرأةُ الصالحةُ
من دور الزوجة اإليجابي تمثُل الجانب .ويقال أحياناً المليحةُ بدالً من الطويلة .  

                                                 

عن  ولكن الصيغة المثبتة كانت، مع بعض االختالف هنا او هناك، هذه االهزوجة ذكرها غير واحد  ممن اخذت عنهم )1(
  . الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان
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ــرقني ــي... شـــ   وغربنـــ
ــيرة  ــوز القصـ ــمعوا جـ   وإسـ
ــي   ــا والد عم ــوتي وي ــا إخ   ي
  طولهـــا الزيـــر المقـــرقم  
ــعرها   ــرش بشـ ــت تهـ   قامـ
ــاعة  ــا س ــاقي له ــن ب ــت وي   قال
ــرط  ــمها المره ــيلي جس ــا قش   ي
ــت    ــدرة باي ــي الق ــى ف   والعش
ــوا  ــاب افتحيلـ ــى البـ   دق علـ
ــر  ــيش االغبـ ــتلوا الخـ   فرشـ

  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  وادعكـــن فـــي قليبـــي نـــار
ــو  ــال شـ ــا وقـ ــدع فيهـ   :بـ

  .شـــني قرشـــيني حـــرام  
  .لـــو دحـــل بـــين الجـــرار

ــيبان  ــل وصــ ــه قمــ   كلــ
ــام ــانه بـــدي انـ   وانـــا نعسـ
  برميـــل الزفتـــه مـــا بلتـــام
ــوان  ــارة الصـ ــز حجـ   والخبـ
ــام  ــيلوا تينــــ   وافرشــــ
ــار  ــس الحمـ ــدتلوا حلـ   ووسـ

  

التي ال تُقَدر معنى الحياة ، فهو يمثُل الجانب السلبي لدور الزوجة، أما المقطع الثاني
الزوجية .وتقال احياناً القبيحةُ بدالً من القصيرة .  

  : )1(ومما قرأته في بعض الكتب حول هذا الموضوع

ــوز المليحـــة   ــمعوا جـ   اسـ
ــالته   ــوري صـ ــر الخـ   دشـ
  قلتلـــه خـــوري صـــالتك  

ــارة  ــه شــ ــكقلتلــ   غزالــ
  قلتلــــه مرعــــى غزالــــك
ــك ــورد غزالــ ــه مــ   قلتلــ

  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  ويـــش غنـــى ويـــش قـــال
ــالل  ــع درب الضـــ   وتبـــ
ــزال  ــر ع غــ ــي دايــ   قلــ
ــالل  ــه هـ ــي راسـ ــي فـ   قلـ
ــي روس الجبـــال   ــي فـ   قلـ
  قلــــي ع المــــاء الــــزالل

  

  :ومما يقال أيضاً، وكأنه نقد الذع للزوج من زوجته، وكَنَت عنه بالديك

ــرب  ــن غّــ ــديك لمــ   الــ
  مـــن القمـــح حفنـــهجـــاب 

  غربلتـــه وقـــال عفرتيـــه  
ــتي  ــال جروشـ ــوا وقـ   طحنتـ

...  

...  

...  

...  

ــرب  ــا خــ ــبع قرايــ   ســ
ــه  ــا حفنـ ــا أجـ ــه مـ   غربلتـ
ــه  ــال نعنفتيــ ــه وقــ   نقيتــ
  عجنتـــه وقـــال امرقتيــــه  

                                                 

  . 202م، ص2001الطبعة الثانية  آب   -بيرزيت  –دار علوش للنشر ، االغاني الشعبية الفلسطينية، موسى، علوش )1(
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ــروطيه   ــال شـ ــه وقـ   خبزتـ
  رضــــفته وقــــال أكلتيــــه

  

...  

...  
  خلعتــــه وقــــال قطمتيــــه
ــه  ــال لقمتيــ ــه وقــ   أكلتــ

  

فهو في ، مما يعني أن العمَل أيضاً يتناغم معها، من المالحظ أن وتيرةَ القوِل في تسارعٍ
  . وهذا ما يريد الحصاد الوصوَل إليه وتحقيقَه، تسارعٍ أيضاً

  يرعينه ويرعين دونه     جين الغنم يرعينه    قمح أبوي يا وينه

مما ، ِلتشجيعِ الحصادين، فهي تذكره بالغَلَّة و وما سيجنيه من تعبه هذا ومما يقال أيضاً
التعب يهون عليه :  

ــالح  ــا فـ ــودك يـ ــد زنـ   شـ
  إزرع قمــــح إزرع فــــول 
ــك  ــد ذراعـ ــالح شـ ــا فـ   يـ
ــي   ــوش إشـ ــيدة مـ   والحصـ
ــواً  ــب الهـ ــا هـ ــل مـ   وكـ
ــوني  ــب هنــــ   ياحبايــــ
  بكـــره بتيجـــيكم الفـــراح  
ــوني  ــب هنــ ــا حبايــ   يــ
ــراح   ــيكم األفـ ــره بتيجـ   بكـ

  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  بكـــره ع الغلـــة بترتـــاح  
ــول   ــي الرسـ ــِل ع النبـ   وصـ
ــاعك    ــاعي وص ــي ص ــا أمل   ت
ــه   ــز المشمشــ ــل هــ   مثــ
  يســــقط ميــــه ســــوا  

  وقمـــح مغربـــل ســـدوني   
  وبــاجي مثــل مــا جيتــوني    
ــدوني   ــل سـ ــعير مغربـ   وشـ
  وبــاجي مثــل مــا جيتــوني   

  

  :محاورة بين رجل وامرأته، على سبيل المداعبة، يقول الرجل

  يا بنت عمـي مـا همـك همنـي    
  بقيتــي مــن نــور عينــي   

  

...  

...  
  لقيـت غيـرك حتـى يسـليني     ما

ــوني ــد جف ــن رم   وأصــبحتي م
  

  :ناصحةً له،ومحبة  فترد عليه زوجتُه، بحنانٍ

  يا إبن عمـي ال توخـذ غرايـب   
  يا إبـن عمـي ال توخـذ غريبـي    
  زرعت الزرع واجا غيري حصـد 

  

...  

...  

...  

  الصــاليبردايــدنا والقمــح  
  ردايــدنا وال قمــح الصــليبي  
  يا حسرتي غير التعـب مـا نالنـا   
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وهي القسم الثاني من محتويات الغربال االربعة، وتأتي بعد القطايع، وهي  والردايد"
وسميت بالردايد ألن المرأة تردها ، مع بعض الحبوب الغريبة، عبارة عن حبوب القمح الضعيفة

وتستعمل علفاً للدواب بعد أن تأخذ منها ما يصلح أن ، مرتين أي تغربلها، الغربال مرة ثانية في
  . )1("يطحن من القمح

فيقوُل الشاقوقُ، ويرد عليه  وهناك نَمطٌ من األغاني واألهازيج يشترك فيه الحصادون،
  :)2(الباقون معا

  :الشــــــــاقوق
  :الحصادون يـرددون 
  :الشــــــــاقوق
ــادون   :الحصــــ
  :الشــــــــاقوق
ــادون   :الحصــــ
  :الشــــــــاقوق
ــادون   :الحصــــ
  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  والمعلــم جــاب الــزاد  
  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــالا ــاد عةس ــاب الحص   ط
  والمعلــم جــاب الــزاد  
ــن شــداد ــدان اب ــي المي   ف
  والمعلــم جــاب الــزاد  
ــاد  ــرق ورع ــل ب   والمنج
  والمعلــم جــاب الــزاد  
ــراد   راح الشــوب هــب الب
  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــا  ــاد ي ــال ع ــامى ي   نش

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  والــزرع قــدامنا بــاد  

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــياد   ــا اإلس ــا دايم   واحن

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  الحصــيدة عنــا عيــاد  

  والمعلــم جــاب الــزاد  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

ــزاد   ــاب ال ــم ج   .والمعل
ــزاد   ــاب ال ــم ج   .والمعل

ــالا ــاد عةس ــاب الحص   ط
  والمعلــم جــاب الــزاد  
  .فــي الميــدان ابــن شــداد

  والمعلــم جــاب الــزاد  
ــاد  ــرق ورع ــل ب   والمنج
  والمعلــم جــاب الــزاد  
ــراد   راح الشــوب هــب الب
  والمعلــم جــاب الــزاد  
ــاد   ــال ع ــامى ي ــا نش   ي
  والمعلــم جــاب الــزاد  

  قــدامنا بــاد  والــزرع 
  والمعلــم جــاب الــزاد  
ــياد   ــا اإلس ــا دايم   واحن
  والمعلــم جــاب الــزاد  
  الحصــيدة عنــا عيــاد  
  والمعلــم جــاب الــزاد  

                                                 

ص ، 1985كـانون ثـاني    17العدد ، مجلة فصلية تعنى بالدراسات األجتماعية والتراث الشعبي، التراث والمجتمـع  )1(
  . البيرة –جمعية انعاش األسرة . 179

  . هذه االهزوجة من الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان )2(
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  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ
  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق

ــادون   :الحصــــ

  :الشــــــــاقوق
  

  والفرحــة تكمــل بــاالجواد

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــزاد  ــرد ال ــم اف ــا معل   ي

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــب  ــبن رايـ ــا لـ   زادنـ

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــابب  ــه ص ــت فوق   والزي

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــابون  ــز الط ــز خب   والخب

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  والبصل والثـوم والزيتـون  

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  يــا اهللا يــا اهللا يــا اخــوان

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــها اآلن  ــه نخلص   هالوجه
  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــر  ــد نفط ــها ونقع   نخلص

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  ونشــرب الشــاي المعطــر

  جــاب الــزاد  والمعلــم

ــالزعتر  ــر ب ــاي معط   الش

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  والمعلــم جــاب الــزاد  
  يا اهللا يـا اخـواني يـا اهللا   

  يعطـــيكم العافيـــة اهللا 
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  والفرحــة تكمــل بــاالجواد
  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــزاد  ــرد ال ــم اف ــا معل   ي

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  .زادنـــا لـــبن رايـــب

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــابب  ــه ص ــت فوق   والزي

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــز خ ــابون والخب ــز الط   ب

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  والبصل والثـوم والزيتـون  

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  يــا اهللا يــا اهللا يــا اخــوان

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــها اآلن  ــه نخلص   هالوجه

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــر  ــد نفط ــها ونقع   نخلص

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  ونشــرب الشــاي المعطــر

  والمعلــم جــاب الــزاد  

ــالزعتر  ــر ب ــاي معط   الش

  الــزادوالمعلــم جــاب  

  والمعلــم جــاب الــزاد  

  يا اهللا يـا اخـواني يـا اهللا   

  يعطـــيكم العافيـــة اهللا 
  

فالزاد قد ، ودعمهم معنوياً، تقويةُ عزيمة الحصادين، واضح أن المقصود من هذا القوِل
رأحض ،هرويحض هزيجه والمعلم ،رايب لبن ،أصنافَه دعطابونٍ، والشاقوق ي وزيتٌ وخبز ،
ثم نجلس ، وجهةٌ واحدةٌ، وثوم وزيتون، فما عليهم إال أن ينتهوا مما أمامهِم من الحصاد وبصٌل
  . بالزعترِ شاي معطَّر، أن الشاي سيعقب الفطور، ويضيف للتشويق، للفطورِ
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 فيقوُل،ونَمطٌ آخر من األهازيج والغناء على شكِل حوارٍ بين حقِل القمحِ والحصادين 
ويردد  ،ويرد عليه الشاقوقُ ، وعادة من يكون منافساً للشاقوق، غلى لسان أحد الحصادين الحقُل،

  : )1(الحصادون الالزمةَ

ــل   :الحقــــــ
ــاقوق   :الشـــــ
ــادون   :الحصــــ

ــل   :الحقــــــ

ــاقوق   :الشـــــ

ــادون   :الحصــــ

ــل   :الحقــــــ

ــاقوق   :الشـــــ

ــادون   :الحصــــ

ــل   :الحقــــــ

ــاقوق   :الشـــــ

ــادون   :الحصــــ

ــل   :الحقــــــ

ــاقوق   :الشـــــ

ــادون   :الحصــــ

ــل   :الحقــــــ

ــاقوق   :الشـــــ

ــادون   :الحصــــ

ــل   :الحقــــــ
ــاقوق   :الشـــــ

ــادون   :الحصــــ
  

ــال ــدو رج ــي ب ــا قمح   أن
  إحنـــا للقمـــح رجـــال
  إحنـــا للقمـــح رجـــال
ــدان  ــة ف ــولي ماي ــا ط   أن
ــة   ــا طويل ــل عن   المناج
  إحنـــا للقمـــح رجـــال
ــب   ــل القص ــي مث   قمح
ــر  ــفنا كثيـ ــك شـ   مثلـ
  إحنـــا للقمـــح رجـــال
ــرين  ــي مت ــب قمح   عص
ــار  ــل المنش ــا مث   مناجلن
  إحنـــا للقمـــح رجـــال

ــاد  ــدي الحص ــاف ب   نظ
ــراص ــادة ح ــا الحص   إحن
  إحنـــا للقمـــح رجـــال
  اهللا يعطــــيكم صــــحة
ــك   ــي أمثال ــارك اهللا ف   ب
  إحنـــا للقمـــح رجـــال
  العـــام القـــادم تعـــالوا
  إحنــا دايمــا فــي الميــدان
  إحنـــا للقمـــح رجـــال

  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  
......  

...  

...  

ــة  ــحة وحمي ــال بص   .رج
ــه  ــا بميـ ــد منـ   الواحـ
ــه  ــا بميـ ــد منـ   الواحـ
ــوية   ــل ش ــرض أق   والع

ــواعد ــة  والســ   فتيــ
ــة  ــا بميـ ــد منـ   الواحـ
  ويمكــن أغلــظ شــوية  
  وما تحملـوا معنـا ظهريـة   

  بميـــة  منـــا  الواحـــد
ــة ــدي محني ــنابل عن   والس
ــية  ــالي أرض ــي الع   بتخل
ــة  ــا بميـ ــد منـ   الواحـ
ــة   ــه دبي ــقط من ــا يس   م
ــة ــه إوقي ــيع من ــا بنض   م
ــة  ــا بميـ ــد منـ   الواحـ
ــة ــة ومعنويــ   وعافيــ
ــة   ــول الهني ــر الحق   وكث
ــة  ــا بميـ ــد منـ   الواحـ
ــرفونا بالصـــيفية    بتشـ
ــة  ــية وجلي ــا ماض   مناجلن
ــة  ــا بميـ ــد منـ   الواحـ

  

فهم رجاٌل وأي ، فالحقل راضٍ عن الحصادين، فن آخر من فنونِ المأثور القوليوهذا 
والسواعد فتيةٌ، كما أنهم ، فالواحد منهم بمائة، والمناجل طويلةٌ، رجال بصحة وحمية، رجاٍل

                                                 

  . م1/3/2012-قرية عسلة  -الحاج جاسر عثمان محمود سليمان )1(
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، فالحقل يدعو لهم بالصحة والعافية، ال يضيعون منها حبةً واحدةً، حريصون على سنابل القمح
  . ورجاِله من الحصادين، إنها نوع من الدعاية لهذا الشاقوق. ،القدوم العام القادم همويسألُ

حيث يطلب الحصادون من ،وشكل آخر من اشكال الغناء، حوار بين المعلم والحصادين 
فوقت الراحة لم يحن بعد، فيدور ، لكن المعلم يريدهم أن يعملوا،المعلم أن يريحهم بعض الوقت 

ويقبلون على الحصاد بروح عالية، ،فينسون تعبهم ،هذا الحديث، الذي يهبهم القوة والشدة  بينهم
  .)1(وسواعد قوية

  :الحصـــــادون
  

ــم   :المعلـــــ
  

  :الحصـــــادون
  

ــم   :المعلـــــ
  

  :الحصـــــادون
  

ــم   :المعلـــــ
  

  :الحصـــــادون
  

ــم   :المعلـــــ
  

  :الحصـــــادون
  

ــم   :المعلـــــ
  

  يـــا معلـــم حلنـــا  
ــا  ــالمة قلنـ ــع السـ   مـ

  بحلكــــم واهللا مــــا
ــم  ــرق ظلكـ ــا يشـ   تـ
ــرق ودار ــا شــ   ظلنــ
  نيخـــت فيـــه الجمـــال
ــار  ــول النه ــتغلوا ط   إش
ــال  ــوت العي ــلوا ق   وحص
ــل   ــيف طوي ــار الص   نه
  بتقيـــل فيـــه الشـــنانير
  الزرع بـدو حصـاد ولـم   
  والواحــد مــنكم مــا بهــتم
  حصدنا الليل ونـص نهـار  
  والمنجل فـي الـزرع دوار  

  مـروج  الزرع عندي مروج
  والسبل على العصب بمـوج 

  )ابـو شـادي  (الك يا وإحنا رج
ــادي  ــزرع حص ــا لل   إحن
ــة ــد قل ــي البل ــالكم ف   وامث
  مناجلكم في الـزرع مجليـة  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  
......  

...  

...  

ــا   ــم حلنـ ــا معلـ   .يـ
ــا  ــالمة قلنـ ــع السـ   مـ
  واهللا مــــا بحلكــــم 
ــم  ــرق ظلكـ ــا يشـ   تـ
ــرق ودار ــا شــ   ظلنــ
  نيخـــت فيـــه الجمـــال
ــار  ــول النه ــتغلوا ط   إش
ــال  ــوت العي ــلوا ق   وحص
ــل   ــيف طوي ــار الص   نه
  بتقيـــل فيـــه الشـــنانير
  الزرع بـدو حصـاد ولـم   
  والواحــد مــنكم مــا بهــتم
  حصدنا الليل ونـص نهـار  
  والمنجل فـي الـزرع دوار  

  عندي مروج مـروج الزرع 
  والسبل على العصب بمـوج 
  وإحنا رجالك يا ابو شـادي 
ــادي  ــزرع حص ــا لل   إحن
ــة ــد قل ــي البل ــالكم ف   وامث
  مناجلكم في الـزرع مجليـة  

                                                 

  . هذه االهزوجة تكررت عند غير واحد ممن اخذت منهم  )1(
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  :الحصـــــادون
  

ــم   :المعلـــــ
  

ــك ــديمك اهللا يحييـ   اهللا يـ
ــك ــي ويمين ــمالك بتعط   ش
  حلو حلـت علـيكم العافيـة   
ــة  ــة ووافي ــرة تام   واالج

  

...  

...  

...  

ــك ــديمك اهللا يحيـ   اهللا يـ
ــك ــي ويمين ــمالك بتعط   ش
  حلو حلـت علـيكم العافيـة   
ــة  ــة ووافي ــرة تام   واالج

  

، فهم يحصدون في الليِل والنهارِ، وهذا أيضاً نوع من الدعاية ينشرها الحصادون
  . وال تَتْعب وال تَنْصب، فهي ال تكلُّ وال تملُّ من الحصاد، ومجليةٌ، والمناجل دوارةٌ

يزعج  ،الحصاد يظْهر في أوائِل موسمِ هناك نَوع من الحشرات كالذُبابِ، صغير الحجمِ،
حيثُ ، ويؤذي عيونَهم وآذانَهم، فيعيقُ عملَهم، بَِأعداد كبيرة، حيثُ يهب في وجوههِم، الحصادين
، فيخاطبه )برغش(ويطلق عليه اسم ، زعاجاً كبيرينفيسبِب لهم حساسيةً وإ، يدخُل فيها

  :)1(الحصادون بِعدمِ االهتمامِ بِه وبِتَجاهله، فيقولون

ــر ــا ب ــوني ــن ه   غش روح م
ــوة ــت الحلـــ   روح للبنـــ

  عنـــي يـــا بـــرغش إبعـــد
ــاد   ــدو إحصـ ــم بـ   والمعلـ
ــان   ــن ه ــرغش روح م ــا ب   ي
ــيدة  ــال الحصـ ــا رجـ   واحنـ
ــر   ــا بكيـ ــرغش أجـ   والبـ
ــاد ــع الحص ــا بمن ــرغش م   والب

ــوى  ــب اله ــريح ، ه ــب ال    ه
ــكة   ــه سـ ــرغش مالـ   والبـ

ــوى  ــب اله ــراد ، ه ــا الب   واج
ــ ــد إي ــدـش ــل ش   دك ع المنج

  

  

ــون     ــال المنـ ــا رجـ   واحنـ
ــى  ــابون تتخبـ ــوى الطـ   جـ

ــي    ــم يكرمنـ ــي المعلـ   خلـ
  منــــي  الحصــــاد بــــدو

ــوان  ــقة النســـ   روح شـــ
ــون ــا بنهـ ــان ، مـ   وال ابننهـ

   قبـــل النـــدى مـــا يطيـــر
ــير  ــدو يص ــي ب ــير وإلل   يص

  شـــدوا الهمـــه ع الصـــحيح 
ــيح   ــالزرع يط ــل ب ــا المنج   لم
ــاد    ــي إقع ــاس وبكف ــي نع   بكف

ــ ــ ـخل ــة تخهاللجن ــادل   ص ع
  

وهكذا يرتبط الفالح في حصاده بالمنجل، فهو رفيقه في حصاده، ويأنس به، بل ويتفاخر 
  : به، فيقول

ــيح  ــازل بصـ ــل نـ   بلســانو العربــي الفصــيح        والمنجـ
                                                 

  . هذه االهزوجة  اشترك في  ذكرها غير واحد ممن اخذت منهم  )1(
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  بقـــولي صـــريح  وانـــا
ــرن  ــي بـ ــل ماضـ   والمنجـ
ــن  ــدو يج ــوم ب ــاقوق الي   والش
ــات    ــي وه ينــي ع ــا منجل   ي
ــات ــو ع البنـ ــي عيونـ   واللـ
ــحابوا ــا اصـ ــا وإحنـ    زرِعنَـ
ــوا  ــت إبوابـ ــح فتحـ   والقمـ

ــا ح ــويش ي ــد بش ــاد احص   ص
  وفطورنـــا اليـــوم كـــراديش
  والمعلـــم جـــاب الـــزاد  
  والـــزرع بقـــاع الـــواد  

  

ــا   ــاتوا الجون ــر ه ــدنا نفط   ب
ــن  ــيب بح ــزرع الخص ــي ال   ف

ــدونا   ــزرع يحصـ ــل الـ   كـ
ــور ــات غم ــات شــماالت، ه   ه
  هونــا  معنــا مــا يحصــد 

ــابوا   ــا نه ــه م ــا نخوض   وإحن
  حصـــادينا  كـــل العـــالم 

  والســبل مثلــه مــا فــيش    
  لينــــا  المعلــــم  جــــابوا

ــاد  ــا وجــ ــرم علينــ   كــ
ــدينا    ــوم بايـ ــده اليـ   نحصـ

  

مقتبس من كتاب اغانينا ، والوقم ومما يغنى في شرق االردن حول الحصاد والشكارة
للكاتب هاني صبحي العمد، ما يؤكد االتفاق على ان ، الشعبية في الضفة الشرقية من االردن

  :بالحصاد وملحقاته متشابهة في مناطق الوطن العربي، فتقول االغنيةاالغاني المتعلقة 

ــكارة  ــوة شـ ــا للحلـ   زرعنـ
ــل  ــالل يطـــ    راح الطـــ

  غمرنــــاهن حصــــدناهن
ــاهن ــناهن ذرينـــ   درســـ
ــة  ــال الحوارنـ ــا جمـ   جبنـ
ــة   ــن المدينـ ــن خشـ   اولهـ
ــابني ــا جــ ــابني مــ   جــ

  

  

ــاعات  ــالث صـ ــوقم ثـ   والـ
  وجـــدهن قـــذل البنـــات  
  ســوين تــل مــن الــتالت   

ــواالت  ــاهن بشـــ   وعبينـــ
ــات   ــال الحويطـ ــع جمـ   مـ
  وآخـــرهن ع البيـــدر بـــات

ــات  ــب البنـ ــابني حـ   )1(جـ
  

وسألها الزواج ) غبينة(توجه إلى فتاة اسمها ، ال يملك المال لذلك، رجل يريد أن يتزوج
  :)2(ودار بينهما الحديث التالي، منه

  ؟قلتلها غباين توخذيني
                                                 

،  المملكـة االردنيـة الهاشـمية   ، وزارة الثقافة، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية من االردن، العمد، هاني صبحي )1(
 166ص  . مطبعة السقير

  . جة وردت من غير مصدر ممن تلقيت عنهمهذه االهزو )2(
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  .قالت لي روح تا تحرث أرض أبوي

   ،نطيت الحيط من وجدي عليها، ليهاورجعت ، حرثت أرض أبوها

  .لقيت الحيط قاسي ما يلينا

  ؟قلتلها غباين توخذيني 

  . قالت لي روح تتعشب زرع ابوي

  ،نطيت الحيط من وجدي عليها، ورجعت ليها، عشبت زرع أبوها

  .لقيت الحيط قاسي ما يلينا

  . في تشغيله فاستمرت، ي أعمال أخرىبل تريده ف، لم تكتف غباين بهذا العمل ألبيها

  قلتلها غباين توخذيني؟

  . قالت لي روح تتحصد زرع أبوي

  ،نطيت الحيط من وجدي عليها، ورجعت ليها، حصدت زرع أبوها

  . لقيت الحيط قاسي ما يلينا

  قلتلها غباين توخذيني؟

  ،قالت لي روح تتغمر زرع أبوي

  ،نطيت الحيط من وجدي عليها، ورجعت ليها، غمرت زرع أبوها

  .الحيط قاسي ما يلينالقيت 

  قلتلها غباين توخذيني؟

  ،تتشيل قمح أبوي، قالت لي روح
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  ،نطيت الحيط من وجدي عليها ،ورجعت ليها، شلت قمح أبوها

  .لقيت الحيط قاسي ما يلينا

  قلتلها غباين توخذيني؟

نطيت الحيط من ، ورجعت ليها، درست قمح أبوها،تتدرس قمح أبوي ، قالت لي روح
  ،وجدي عليها

  .لقيت الحيط قاسي ما يلينا

  قلتلها غباين توخذيني؟

  ، قالت لي روح تتغربل قمح أبوي

  ،نطيت الحيط من وجدي عليها، ورجعت ليها، غربلت قمح أبوها

  .لقيت الحيط قاسي ما يلينا

ال ، وكأنها تريده للسيطرة والشغل فقط، وهكذا تتواصل غباين مع طالبها في تشغيله
    .ي استمراره في العمل حتى نهايتهولذا تمعن ف، كزوج لها

  قلتلها غباين توخذيني؟

  ،قالت لي روح تتطحن قمح أبوي

  ،نطيت الحيط من وجدي عليها،ورجعت ليها، طحنت قمح أبوها

  .لقيت الحيط قاسي ما يلينا

  قلتلها غباين توخذيني؟

  ،قالت لي روح تتعجن طحين أبوي
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  ،وجدي عليها نطيت الحيط من، ورجعت ليها، عجنت طحين أبوها

  .لقيت الحيط قاسي ما يلينا

  قلتلها غباين توخذيني؟

  ،قالت لي روح تتخبز عجين أبوي

  ،نطيت الحيط من وجدي عليها ،خبزت عجين أبوها، ورجعت ليها

  . لقيت الحيط قاسي ما يلينا

، حيث تزوج سيدنا موسى على أجرٍ قدمه إلى شعيبٍ، من القرآن تناصهذه القصةُ فيها 
،إذ رعى له الغنم  } جٍ فَِإنجح ياني ثَمنرلَى َأن تَْأجنِ عاتَيه نَتَيى ابدِإح كحُأنك َأن قَاَل ِإنِّي ُأرِيد

كندع نا فَمشْرتَ عم1(} ...َأتْم( .  

من زرع ، وهنا اود القول بأن غباين تريد أن تتزوج بأجر عمل لدى والدها في أرضه
لمواجهة ، كما  أنها تريد أن تجعل من زوجها رجال يعتمد على نفسه، وحصاد ودرس وتعشيب

   .إذا ما ساءت األحوال، الصعاب واأليام القاسية في مقتبل الزمن 

ففيها اقتباس من القرآن ، الطعام)  القمح(كما أنّ هذه األهزوجة فيها تسلسل عملية انتاج 
ثم شققنا األرض ، أنّا صببنا الماء صبا، نسان إلى طعامهفلينظر اإل( - :من قوله تعالى،  الكريم

       .)2( )فأنبتنا فيها حبا، شقا

  األغاني المتعلقة بالعونة: المطلب الثالث

وعوادي الزمن هي التي تنحرفُ به عن النهجِ ، اإلنسان مجبوٌل على الخيرِ والصالحِ
اإلنسانِ، غريزةٌ طبيعيةٌ، وطَبع أصيٌل، فما أن  فمساعدةُ اإلنسانِ ألخيه. السليمِ، والطبعِ القويمِ

                                                 

  . 27سورة القصص آية   )1(

  . 27-24آيات ،سورة عبس )2(
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 وألن ،فَهردوي ةمن ظَهرِ الَركوب لَه عّسووي ،فَهسعوي الجد عن ساعد رشَمحتى ي في ضائقة يراه
ونِ أخيهفي ع العبد ما دام ،بدونِ الع1(اَهللا في ع(.  

بعضاً، فمن تأخَّر في حصاد مثال، ترى الرجاَل وهكذا كان الناس يساعد بعضهم 
يؤازرونَه، ويساعدونه في إكماِل ما بقي عليه، وكانت تُسمى هذه الجماعاتُ من الناسِ، العونةُ، 
فهي تحضر ِلتُعين صاحب الشأنِ، وكان من خُلق صاحب العمل أن يهيء لهم الزاد والماء 

اول للحصاد، وكان الشعراء الشعبيون يستغلون مثَل هذه ومتطلبات العمل من مناجل ومش
األمورِ، ِليصدحوا بِشعرِهم، ويتفننوا بأهازيجِهِم وأغانيهِم، وفي هذا قوٌل كثير نكتفي منه بما 

  )2(:يلي

ــي ــي....ه   ي
  

  حضــــروا المناجــــَل وجهِــــزوا الحبــــاِل  
ــالي   ــة رجـ ــيدي مجموعـ ــت ع الحصـ   نزلـ

  الجبـــاِل بتهـــد" ابـــو محمـــد"عونتـــك يـــا 
ـــاب   ــال حســــ ــدك ب ــود عن ــرم والج   والك

  

  
  
  
ــرودة(   )زغ

  

ــي ــي....ه   ي
  

ـــوا   ــين اهللا بعينـــــــ ــي بعـــ   واللـــ
  يكثــــــر اوالدوا ويخلــــــي بنينــــــوا
  ويحفظـــوا فـــي عـــز وهنـــا ومـــا يهينـــوا
ـــرب  ــيخ للعــ ــه شـ ــر كلـ ــيش العمـ   ويعـ

  

  
  
  
ــرودة(   )زغ

  

ــي ــي....ه   ي
  

ــا    ــد ي ــار البل ــد"وكب ــو محم ــاك" اب ــوا ع باب   وقف
ــروا  ــك وتحـ ــت قبقابـ ــن تحـ ــدقتك مـ   صـ

ــابك   ــب حسـ ــاك ويحسـ ــا يخشـ ــي مـ   واللـ
  إعــــيش العمــــر كلــــه فــــي عــــذاب

  

  
  
  
ــرودة(   )زغ

  

                                                 

احب النـاس الـى اهللا   (حديث شريف، عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال )1(
تكشف عنه كربة، او تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه انفعهم، واحب االعمال الى اهللا عز وجل سرور يدخله على مسلم، او 

جوع، وألن امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا، ومن كـف غضـبه، سـتر اهللا    
عورته، ومن كظم غيظا، ولو شاء ان يمضيه امضاه، مأل اهللا قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته 

رواه الطبراني ) ها له، اثبت اهللا تعلى قدمه يوم تزل االقدام، وإن سوء الخلق، ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسلحتى يثبت
  . في الكبير وابن ابي الدنيا، وحسنه االلباني في السلسلة الصحيحة

  . م25/8/2011تبصر   -عزون  -الحاجة وردة موسى محمود رضوان )2(
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ــي ــي....ه   ي
  

ــوك      ــو يعين ــد أج ــو محم ــا اب ــك ي   وإوالد عم
ــوك  ــت زاد الملــ ــبش هييــ ــت الكــ   ذبحــ
ــالهم إزوروك  ــي بــ ــارة فــ ــل األمــ   كــ
  ويوكلــــوا مــــن زادك وأكلــــك الطيــــاب

  

  
  
  
ــرودة(   )زغ

  

كان الناس يتعاونون ويساعدون  بعضهم، مما يخفف بالعونة كان متبعاً، وأن العمل كما         
العبء والتعب على صاحب الزرع، كما أن العونة، تعني تكافالً اجتماعياً ممتازاً، وترابطاً أسرياً 

  .قوياً
  نزلت مناجل على الحصـيده بـدري  
  هــذوال عــوني إلم جــديلي بــدري
  والعونة نزلت على المـارس تحصـد  

  يا بنية مـا الحصـيد تقصـد    عيونك
ــا ــا زادت ورمه ــن البك ــوني م   عي

  رــر و ــاذلي انظ ــا ع ــا  ي   إمه
  

  

  وأنا من إمبيـرح بـالخبر بـدري   
ــا ــالهوى رمون ــباب وب ــم ش   كله
ــب ترصــد ــم للحبي ــة معه   والبني
  تقصد حبيـب القلـب اللـي هونـا    
ــا ــاة تجــري ورى إمه ــى مه   عل
  تراني محق فـي عشـق األحبـاب   

  

العونة، وتحمدها وتثني عليها، وهي تعدد الجهات التي تعمل وهناك أرجوزة تتحدث عن 
  .بهذه العونة، الشباب والشياب

  والعونـــة عنـــا كبيـــرة  
ــة  ــيخ القبيلــ ــيهم شــ   فــ
ــة  ــباب وختياريـ ــيهم شـ   فـ
ــبية   ــوز وصـ ــيهم عجـ   فـ
ــاقوق    ــي الش ــو عل ــيهم اب   ف
ــروق  ــن الع ــزرع م ــد ال   بحص
ــروق   ــد وبـ ــه رعـ   منجلـ
ــروق   ــن ي ــدان لم ــد ف   بحص
ــداس    ــع الع ــز م ــي الخب   فت

ــراسراس  ــد الـ ــل قـ   البصـ
  والجمـــال حنـــت الجـــراس

  األســاسوالبركــة مــن اهللا مــن 

  

ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ

ــ ــي فتـ ــرة فتـ ــا مـ   ي يـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
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ــن الخنــاس    ــوذ بــاهللا م   نع
ــدراس  ــى الـ ــين علـ   اهللا يعـ
ــراس  ــى الفـ ــنا علـ   ودراسـ
  وهــي عزوتنــا عنــد االعــراس
ــس ــا تتجسـ ــملي عنـ   والعسـ
  ع ارزقنـــا دومـــا تتحســـس
ــبس   ــح ومبسـ ــل ملـ   نوكـ
ــي المخــازن مكــدس   والقمــح ف

  

ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ
ــي   ــرة فتـ ــا مـ ــي يـ   فتـ

ــي ــي  فتـ ــرة فتـ ــا مـ   يـ
  

  فتـــي يـــا مـــرة فتـــي  
  

  

فهي تشجيع ، السرعةَ في عمِل المناجِِل أيضاً، نالحظُ من هذه االرجوزة وإيقاعها السريعِ
والعجوز ، وفيها شيخ القبيلة والشباب والشُّياب، وحثٌ عليه، فالعونةُ كبيرةٌ، مباشر للعمِل

كلُّ هذا  .إنَّه البرقُ، بمضاء منجله، وسرعة حصادهالمشهور ، والصبيةُ، وفيهم ابو علي الشاقوق
الزاد ملَه أن نقدم الذي هو فتيت الخبزِ مع العدسِ، يتطلب صٍل، هذا الزادوما عليه من ب ، غذاء

ٌل للحصادينمتكام.   

  :)1(هناتغني احد، ولكن العمل مستمر، والحصاد ماض، بوتيرة بطيئة تستريح النفس لها

  اليوم ع اليوم لو ان الرفـق بـدوم  ع 
  ع اليوم ع اليوم لو ان الرفـق بنفـع  
  ع اليوم يا بقرتي لـو انـك شـمالية   
  لكتب مكاتيب وابعـثهن مـع السـاير   
  لكتب مكاتيـب وابعـثهن مـع البنـا    

  

  

ــوم    ــق رج ــي ع الطري ــات وابن ــيم راي   لق
ــع    ــق وارف ــي ع الطري ــات وابن ــيم راي   لق
ــة     ــرم االفندي ــدح واك ــي الق ــب وامل   لحل

  احب اللـي صـاحبناه وعنـا مـا بسـايل     ع الص
  ع الصـاحب اللــي صـاحبناه ومــا سـأل عنــا   

  

  )2( :لطلب البراد ونسمة الهواء، ومن االغاني وقت الحصاد

  هــــب البــــراد وبردنــــا
ــي  ــاب وبردنـ ــب الطيـ   هـ

  
  يـــا ســـعد مـــن حضـــرنا

  يـــا ســـعد مـــن حصـــدني 

                                                 

  . م15/11/2012 –من عزون  –فهيمة عبد الفهيم علي خليف  )1(

العدد ، 22ص ، م1964تموز 24العدد ، مجلة فصلية تعني بالدراسات االجتماعية والتراث الشعبي ،التراث والمجتمع )2(
  . البيرة -جمعية انعاش االسرة. الممتاز
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ــردوه   ــاب وبـ ــب الطيـ   هـ
  

  يــا بخــت مــن حصــدوه   
  

  : ومن اجل العونة والحث عليها

ــة  ــده همــ ــزرع بــ   الــ
  تمــــــايلوا وخــــــذوها
ــا  ــبيان ال تخلوهـــ   صـــ

  

  
ــه  ــباب تلمــ ــده شــ   بــ
ــا   ــايم جلوهـ ــيض العمـ   بـ
  وتمــــــايلوا وخــــــذوه

  

  األغاني المتعلقة بالغمارة والشيل: المطلب الرابع

يبدأون بجمعه ، ويصبح غموراً منتشرة في الحقل، بعد أن ينهي الحصادون حصاد القمحِ
الذي يكون عادة قريباً من أماكن ، حلَّةً، تمهيداً لنقلها إلى البيدرويسمونها ، ولمه كومة واحدة
ألن الغمور ، وتحتاج إلى أياد عاملة كثيرة، ويكون عنصر النساء فيها أكثر، السكن في القرية

إليصالها إلى الحلة، وتكون الغمارة عادة ، وتحملُها النسوةُ على رؤوسهن، تجمع وتربط بالحبل
والغمارة  ويسقط على األرض،، كي ال يتقصف السبل، حين يكون الندى، اكرمن الصباح الب

وفي هذا ، وال يشعر بالملل والتعب، لينشط اإلنسان، أيضاً لها ما يناسبها من األغاني واألهازيج
  : )1(يقول المغني

  شــيل القمــح، شــيل غمـــور   
  مــد الحبــل عــرض وطــول   
ــور   ــا يثـ ــدى مـ ــل النـ   قبـ

ــور ا ــن الغمـ ــة مـ ــل كتـ   عمـ
  كبـــــرت ودارتحلتنـــــا 

  والســــــنابل محنيــــــة  
ــارك  ــي، اهللا يبـــ   اهللا يعطـــ
ــوم  ــال وقـ ــا جمـ ــوا يـ   حملـ
ــت  ــال وإنـ ــا جمـ ــت يـ   وانـ
  عينـــك علـــى الـــزاد تنـــاظر
  شـــيخ الجـــامع بعطـــي دروس

  
  

ــل ــه تنعمــ ــه  منــ   حلــ
  محنيـــــة  والســـــنابل

  والشــــــمس محميــــــة
ــبية ــا للصــــ   وحملهــــ
  مثــل الســنة مــا صــارت   
ــة ــا إوقيــ ــة منهــ   الحبــ
ــارك  ــة ب ــى الحل ــل عل   والجم
ــوم  ــدك مزم ــي إي ــن ف   والرس

  بنــــت  عــــين  عينــــك
ــر  ــامع بحاضـ ــيخ الجـ   شـ
ــاموس  ــن األدب والنــ   عــ

                                                 

  . م15/5/2011لة بتاريخ المقاب -تبصر  –من عزون ، الحاج  حامد حمد  محمد  عدوان )1(
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ــل  ــدي الحيـ ــبية شـ ــا صـ   يـ
ــد   ــدودة شــ ــة مشــ   الكتــ

ــوة ــاتي قـ ــروة هـ ــاتي مـ   هـ
ــقط   ــي بسـ ــا اللـ ــبلنا يـ    سـ

ــون  ــيفيه هــ ــوا الصــ   أجــ
ــبية   ــا صـ ــدك يـ ــدي ايـ   مـ
ــة  ــه هنيـ ــدو عيشـ ــي بـ   واللـ
  والمختــار مــا عنــدو بنــات   
ــات  ــرة عزب ــا حس ــدو ي ــا عن    م
ــال   ــر البـ ــيهن تسـ ــا فـ   مـ
ــال   ــا جمـ ــت يـ ــذها إنـ   خـ
  والجمــال مـــا عنـــده رحمـــه 
ــة  ــل جفنــ ــدا بوكــ   ع الغــ
ــي  ــوي والمقلـ ــيض المشـ   البـ
ــود ــون لســ ــي ام عيــ   خلــ
  يــــا جميــــل الغاويــــة  
ــن  ــالمقود والرســــ    وبــــ
ــبش ــال انهـــش وانـ ــا جمـ   يـ

  طولـك  جمال صـغير ويحلـى لـي   
ــي بقف   ــوارع هم ــين الش ــكب   ول

  جمعـــوا واحـــرص عليـــه  
   الثمـــر غـــالي علـــى شـــجره
ــا  ــا جملنـــ ــخ يـــ   نـــ
ــي  ــا وراحـــــ    قتلنـــــ
ــت  ــال وانـ ــا جمـ ــت بـ   وانـ
ــت  ــك بيـ ــادي مالـ ــك نـ   مالـ
  وانـــــت يـــــا جمالنـــــا
ــات  ــب البنــ ــابني حــ   جــ

ــل    ــن هيـ ــات إهلـ   والقمحـ
  والقمـــح فيهـــا مـــا بنعـــد
  والكتــــة ثقيلــــة شــــوية
ــتلقط  ــر بــ ــد الفجــ    بعــ
ــرون   ــبل ج ــن الس ــوا م   يعمل

  حنيــــة  بــــدها الغمــــارة
  بنـــت المختـــار   بوخـــذ

ــرمالت   ــدو م ــي عن ــل الل   ك
ــال  ــر الب ــي تس ــيهن الل    وال ف

ــلح وال ــال   تصـــ   للعيـــ
ــل ــد الرح ــور ، تش ــقي الث   تس

ــة  ــل حفنـ ــذ ع الحمـ   بوخـ
ــداس  ــائق والعـ ــن الرقـ   مـ
ــي   ــيدة بلبقلـ ــي الحصـ   فـ
  علـــى الحقـــل تلحقنـــي  
ــة ــك الماويــــ   لحملــــ

ــداوي  ــك لـ ــل الـ    )1(والرحـ

  يـــا جمـــال اكلنـــا القـــش
  اصــحى مــن أهلــي بتربطولــك
  انصاف الليالي يـا ابـو العيونـا   
  وإ نــــده الجمــــال ليــــه
ــدره   ــى بي ــالي عل ــح غ   والقم
ــا  ــايب قتلنــــ   والشــــ
ــي  ــي المراحـ ــبح فـ   وأصـ
ــت    ــين بن ــك ع ــت عين   وان
ــميت   ــان تسـ ــا علخـ   وانتـ

  دارنــــا ويــــش جابــــك
ــالت  ــمر المكحـــ   الســـ

                                                 

  ). حامد حمد  محمد عدوان (كانت اللد مشهورة بصناعة رحال الجمال، وذلك على رواية الراوي  )1(
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ــب  ــرب غريـ ــيت والمغـ   امسـ
  وانـــــت يـــــا جمالنـــــا

  يـا شـايل حملنـا   ... وانت يا جملنـا 
  وانـــــت يـــــا جمالنـــــا
ــي   ــاُل قلبــ ــوع الجمــ   لــ
ــذني  ــال خـ ــه جمـ ــت لـ   قلـ
ــب  ــال بركـ ــه جمـ ــت لـ   قلـ
  قلتلـــــه شـــــو حملـــــك
ــر  ــل اآلخــ ــه والحمــ   قلتلــ

  

  واجمـــالي تناوشـــها الـــذيب
ــا  ــايل إحمالنــ ــا شــ   يــ
  ويــا شــايل قمحنــا مــن اقطانــا
ــا  ــيل حمالنـ ــدر تشـ   ع البيـ
ــل   ــد الرحي ــول عن ــو يق   وه
ــل   ــوارك طويـ ــي مشـ   قلـ
ــل  ــي ثقيــ ــي حملــ   قلــ
ــل  ــي رز وزنجبيـــ   قلـــ
  قلـــي القهيـــوة لألميـــر  

  

  األغاني المتعلقة بالدراس والتذرية: المطلب الخامس

لوح الدراس، وكذلك النورج، لدرس القمح على االبيدر، ومن ليس لديه يستعمل الفالح 
البقر أو الحمير، لدراسة القمح، ولكن لتنعيم القش  من هذه األدوات، يكتفي بقوائم الخيل أو

  .وتحويله إلى تبن ناعم، ال بد من استعمال أدوات الدرس، وهي اللوح أو النورج

وأهازيج متنوعةً وفي هذا قال الشاعر، أغاني:  

ــا دراس  ا ــورك يـ ــم ثـ   طعـ
ــت  ــزل لتحــ ــبن بنــ   التــ
ــالف   ــد ع ــورك زي ــم ث   اطع
  واللـــي مـــا عنـــده أخـــالق
  لوح الدراس مع الحصـان يـدوري  

ــف   ــا ول ــة زالل اي ــقيني مي   س
  ركبنا ع النورج وسـوق حصـانك  
ــى   ــمس تعل ــح والش   دراس القم

  

  

ــب الطرحــة مــن او   األســاسقل
ــدراس ــش تحــت الم ــى الق   ويبق
ــالف  ــن االس ــك م ــي مرات   وع

ــدو ــالف  نع ــن اإلج ــاقط م   س
  والحب ظهريـة للولـف تـزوري   

  طـق زوري  اوبدو مـن العطـش   
  فعالـك اوالقمح يطقطق من حسـن  

  هذي طـرحتكم فيهـا اهللا بـارك   
  

التبن هو قش القمح ( كما يستعمل الدقران والمذراة، وذلك لتنقية القمح من التبن والقصل،
، حيث يعتمد على الريح في فصلها عن )أما القصل فهو اخشن من التبن واغلظ ،المدروس الناعم
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بعضها، لذلك فإن الفالح يتحين مواعيد الرياح ليستغلها، ويتصيد هبوبها ليعمل بها ويذري 
  :)1(قمحه، وفي هذا يقول الشاعر

ــذراتك   ــات م ــريح ه ــب ال   ه
ــام  ــنم طعــ ــبن للغــ   التــ

ــا ــو القمــح صــافي م ــوان ب   زي
ــوام   ــا ك ــل عن ــوام والقص   ك
ــاب   ــريح وط ــب ال ــفه   الكي

ــلم   ــه وسـ ــلى اهللا عليـ   صـ
  هـــب الـــريح بـــذكر اهللا  
  ارفــــع مــــذراتك لفــــوق
ــاكي   ــذراتي اهللا معـ ــا مـ   يـ
  والقمــــح عنــــا مكــــدس
ــاعاتك   ــد سـ ــا ذرى زيـ   يـ
ــدس ــا مقــ   والقمــــح عنــ
ــه  ــد حالــ ــذرى شــ   والــ
  والقمــــح بلــــش يظهــــر
ــاتي  ــذراتي ذري وهـ ــا مـ   يـ
  يــا مــذراتي رويــد رويــد   
ــاتي  ــذراتي ذري وهـ ــا مـ   يـ

  الـــريحيـــا مـــذراتي هـــب 
ــا مـــذراتي دق هـــوان     يـ
  يـــا مـــذراتي هـــل هاللـــك
ــار غمــار    ــا مــذراتي غم   ي
  يـــا مـــذراتي هـــل الـــزين
  هــب الهــوى هــب الــريح   

  

ــك  ــذ مرات ــك وخ ــرك نوم   وات
ــدو قصـــالتك ــابون بـ   والطـ
  والرزق علـى اهللا الحـي المنـان   

  بكفـي الجيـران  بكفى االقارب و 
ــن  ــد"ودي ــف " محم ــا لحني   ه

  بفــتح مكــة كــان لطيــف   
ــاء اهللا   ــا ش ــو م ــاب الج   وط

ــبح   ــح يســـ    )2(اهللالقمـــ
ــواكي   ــي سـ ــبحان اللـ   سـ
  مــا بفــرزه حــد ســواكي   
  والهـــوى موافـــق حاجاتـــك

ــك   ــرأ آيات ــرآن نق ــي الق   )3(ف
  والكيـــف طـــاب إبالـــه  
  والرجـــال حضـــر غربالـــه
  لوليــــــــــــــداتي
  نقــي القمــح مــن الســويد   
  ذري ذهـــــب لوليـــــداتي

ــطيح خ ــطيح س ــب س ــي الح   ل
ــوان   ــن الزي ــح م ــي القم   نق
ــك   ــي عبال ــوة الل ــت الحل   اج
  وجــه الحلــوة فــج نهــار   
ــين   ــه الع ــي علي ــري الل   قم
ــيح   ــل ملـ ــا ذرى اعمـ   يـ

                                                 

  . م1/10/2010  -تبصر -من عزون ، الحاجة وردة موسى محمود رضوان )1(
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  اليــــوم الشــــغل بطيــــب
  هــب الهــوى طــاب العــز   
  والقمــح بســقط مــن فــوق   
  القمــــح ذهــــب اصــــفر
ــه  ــدو منـ ــا عنـ ــي مـ   واللـ
ــه  ــا ذرى طويلـ ــذراتك يـ   مـ
  شــد إذراعــك شــد ايــديك   
  يـــا قطـــروس هـــات ميـــه

  اميوالجــــو اليــــوم حــــ
ــك  ــم عماالت ــروس اطع ــا قط   ي
ــير  ــي وبسـ ــت بمشـ   والوقـ
ــوق  ــه لفـ ــروس عينـ   والقطـ
ــغيرة   ــذي ص ــروس ه ــا قط   ي
  يـــا قطـــروس شـــد حيلـــك
ــص ــت تخلـ ــة قربـ   والطرحـ
  بسرحاتك يـا ولفـي قلبـي معـاك    
ــذاك  ــكن ح ــي الس ــا حب   واهللا ي

  

ــتريح   ــت بتسـ ــره انـ   وبكـ
ــز   ــرة بتهـ ــة المـ   بالكربالـ
ــز ــة بتعـ ــاعت حبـ   وإن ضـ
  غنــي اللــي فيــه بيظفــر   
  قبـــره مـــن الفقـــر يحفـــر
ــة  ــدامك خميلـ ــة قـ   والقيمـ
ــة ــدو قبيلــ   وشــــغلك بــ

ــات  ــلية هـ ــق وعسـ   إبريـ
ــه ــرب عليــ ــق شــ   لحــ
ــك   ــوم زرعات ــدرس الي ــا ت   ت

  جهـــز دقرانـــك ومـــذراتك 
ــوق ــة ام الحلـــ   ع البنيـــ
ــوق   ــو العل ــا اب ــتفهم ي ــا ب   م
ــك   ــرب يجيلـ ــر قـ   والخيـ
ــك  ــاعك وكيلـ ــر صـ   حضـ

  وبزيــد هــواك، بــنقص الــزرع
ــا  ــح، واذري الجرون   ادرس القم

  

  األغاني المتعلقة بعمل الفريكة، والقلية: المطلب السادس

السماء لإلنسانِ، هذا القمح المبارك تتعدد أوجه استعماالته، وتتوزع على األزمنة هبةُ 
واألوقات، فلكِل زمانٍ فاكهتُه الخاصةُ به، والقمح تتنوع فاكهتُه في هذه األزمنة، فما أن يبدَأ 

، نرى الفالح يجني بعض القمح بتكوينِ سنابِله ويبدَأ الحب يتبلور في السنبلة، وقبل أن يجِفَّ
هويشويها في النارِ، سنابل ،،لم يصلَب ، )1(أنها الباكورة لهذه الفاكهة  ليحصَل على الفريكة قمح

  .بعد، ولم يجِف

                                                 

ص ، الباب الرابـع ، 1038،لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، فقه اللغة وسر العربية، اسماعيل الثعالبي، النيسابوري )1(
19 .  
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  :)1(وفي هذا يقول الشاعر

ــرك  ــح وافــ ــبل القمــ   ســ
  واذا مــــا عنــــدك فريكــــة
  الفريكـــة بالنـــار بنشـــويها  
ــة   ــدو قويـ ــا ايـ ــي مـ   واللـ

  اإلثمـــــارالفريكـــــة أول 
  واللـــي عنـــدو كـــرم وجـــود
ــب   ــى الحباي ــة عل ــوزع فريك   ن
  والفريكـــة وقتهـــا محـــدود  
ــافي  ــح صــ ــة قمــ   الفريكــ
ــنان  ــدو إسـ ــا عنـ ــي مـ   واللـ
ــى  ــح منقــ ــة قمــ   الفريكــ
ــت  ــدو زيـ ــا عنـ ــي مـ   واللـ
ــيس    ــهر الخم ــي ش ــة ف   الفريك
ــبات   ــاتو خصـ ــي زرعـ   واللـ
  الفريكــــة تهــــدى للــــزوار
  واللـــي مـــا عنـــدو زروع  
ــعبية  ــه شــ ــة أكلــ   الفريكــ

  ثمــــــارثمرتهــــــا أول األ
  

  

ــك  ــي زرع ــورك واحم ــر خ   انط
ــك   ــع أهل ــك، بقط ــرب بيت   بخ
  بكفــــات اإليــــد بنســــويها
ــتهيها ــة بشــــ   هالفريكــــ
  أول مــــا بتــــدخل الــــدار
ــار    ــم الج ــا وبطع ــل منه   بوك
ــب   ــل والقرايـ ــم االهـ   نطعـ
ــب  ــة والجرايـ ــي الجونـ   نملـ
  بعمـــل صـــحة وعـــوافي  
  بوكـــل علـــى اللثـــة كـــافي
  نطحـــن منـــه نعمـــل دقـــه
ــى  ــوع إوالدو يتلقـــ   لجـــ

ــا يبـــ  ــح مـ ــل القمـ   يسقبـ
  يجـــوز ابنـــه هـــالعريس  
  نعبــي منهــا جــرار جــرار   
ــار   ــن دار المختـ ــذ مـ   يوخـ
  لــــذتها ميــــة الميــــة  
ــية ــة العدســ ــل األكلــ   قبــ

  

وهل تنتهى فاكهةُ القمحِ بِجفافه، ولم يعد له استعماٌل آخر؟ إن هذه الفاكهةَ تدوم على 
القلية، إنها اسم على مدار العام، ولكن في بداية موسم تخزين القمح، ال يفوت الفالح صناعةُ 

والتطايرِ، ويصبح طريا على األكل،  مسمى، قلية، فهي قَلَّى في الصاجِ، حتى يبدأ بالتشققي قمح
ورائحة النار هي التي تعطيه الطعم اللذيذ الشهي، إنها القلية التي اعتاد الفالح عملَها في 

ى أسطحِ المنازِل، حيث يحلو سهراته، يستمتع بها في ضوء القمر في باحات الدور، أو عل
السهر، ويطيب السمر، يتجاذبون أطراف الحديث، ويستمعون إلى قصصِ البطولة والمغامرات، 

  .حيث ال تلفاز وال مذياع، وال هاتف يقرب البعيد
                                                 

  . م1/4/2011  -تبصر  –من عزون ، الحاجة وردة موسى محمود رضوان )1(
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فالشباب والصبايا يتحلقون حول من هم أكبر منهم سـنا، يسـتمعون مـنهم قصصـا     
  .بهم في الحياةوحكايات، ويتعلمون منهم عبر تجار

  :)1(والشاعر الشعبي ال يترك مناسبة كهذه دون أن يكون له فيها قوٌل ولحن

ــى  ــح مقلــ ــة قمــ   القليــ
ــا    "محمــود"شــمر عــن ايــدك ي

ــطوح  ــى الس ــة عل ــهرتنا الليل   س
  نوكلهـــا ونشـــرب ميـــه  

  أصــحابيــا  هيــوا هيــوا 
ــة ــة قليــ ــوتنا الليلــ   عشــ
  ابــو علــي فــي المضــافي   
ــة   ــه قليــ ــوا منــ   عملــ
ــات   ــالح ادرس وهـ ــا فـ   يـ
ــة  ــة قليــ ــل اكلــ   ونعمــ
  ولــع نــار وهــات الصــاج   
ــول   ــى ط ــة عل ــهرتنا الليل   س
ــة   ــع ناري ــاج وول ــات الص   ه
ــبع  ــا تنشــ ــل منهــ   نوكــ
ــي   ــح تقلّ ــبية للقم ــفت الص   ش

ــدلّي: قلــت لهــا ــة إوعــي تت   بني
  شــفت الصــبية والصــاج بإيــديها
ــا  ــرى ليه ــو ج ــة ش ــت البني   قل
  الصــاج محمــي والقمــح جواتــوا
ــاتوا ــح ه ــا إوالدي للقم ــاتوا ي   ه

  

  

ــن ال ــي بطـ ــوىفـ ــاج بتسـ   صـ
ــوى ــح يتلـــ ــي القمـــ   خلـــ
  وريحــــة القليــــة بتفــــوح  
  والجــــوع عنــــا بيــــروح  
  والقرايــــــب واألحبــــــاب 
ــباب  ــبايا والشـــــ   الصـــــ
ــي   ــح وافـ ــن القمـ ــاع مـ   صـ
ــالفي   ــع إســ ــوها مــ   نقرشــ
ــات   ــه الجاجـ ــم منـ ــا نطعـ   تـ
ــا األوالدات  ــبع منهــــ   نشــــ

  والليلـــة االســـراء والمعـــراج   
  والشــــباب فــــواج فــــواج  
  تــــا نعمــــل الليلــــة قليــــة
  ونشــــرب عليهــــا المــــي  

ــع ــي  الش ــه مجلّ ــف والوج   ر مهفه
  متعـود مـا اخشـى المنونـا    : قالت لي

  والوجــه مشــحر والشــقا عليهــا   
ــت ــا: قالـ ــزمن خؤونـ   إوالدي والـ

ــوا   ــيطعم خوات ــي ب ــي بيقل ــو عل   أب
ــا    ــا يكون ــن م ــة أحس ــة القلي   اليل

  

وكثيرا ما كان الزجال والشُعراء الشعبيون، يتبارون في فنهم وأقوالهم، يتسامرون 
نوا يتمثَّلون هذا على روائعِ القوِل وأطايبِه، ومحاسنِ الشعرِ وفضاِئله، فكاويتحادثون ويتنافسون 

ويتطاولون بأفضليته وحسنه، وميزاته اإليجابية، وكل يدافع عن ذاته، ويبرز  ،النوع من  القمح
                                                 

  . م15/5/2011-من قرية عسلة  -الحاج علي احمد محمد سليمان   )1(
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 نفسه على أنه األفضل، وفي الحقيقة أن الجميع فاضٌل وجميٌل وحسن، ولكن حاجةَ السمرِ تتطلب
  .المفاضلةَ

   )1(حوار بين الفريكة والقلية

ــة   :الفريك
  

ــة   :القليـ
  

ــة   :الفريك
  

ــة   :القليـ
  

ــة   :الفريك
  

ــة   :القليـ
  

ــة   :الفريك
  

ــة   :القليـ
  

ــة   :الفريك
  

ــة   :القليـ
  

ــة   :الفريك
  

ــة   :القليـ
  

  أنــا ثمـــري أول األثمـــار 
  بقطفوني مـن الحقـل بشـويش   
  أول موســـم فـــي البيـــادر
ــي  ــل منـ ــبايا بتوكـ   الصـ
ــبالت  ــين الس ــن ب ــبلي م   س

ــوية  ــار ش ــي الن ــوني ف   بيش
  أنا مـن الصـليبة بيختـاروني   
ــر  ــع وأطيـ ــن افرقـ   ولمـ

  األخضـر موسمي في الربيـع  
ــة ــل ثمينـ ــرحة للحقـ   السـ
  ليـــالي الصـــيف الجميلـــة
  في كـل البيـوت الـي ريحـة    
  حبي ناعم مـا يـؤذي االسـنان   
ــي   ــت االم بتفركن ــي البي   ف
ــان   ــم العرس ــمي موس   موس
 ــي ــاس علـ ــهروا النـ   بسـ
ــف ــدى واق ــت الن ــبلي تح   س

ــافر بـــدعس علـــيال    حـ
ــاتوا ــى حب ــب عل ــالح تع   الف
  لــوالي عنــدو غــالي وثمــين
  زرعاتي تملي الحقل والمـروج 
ــي  ــيهم عل ــاس عين ــل الن   ك
  حبــاتي مــن القمــح الصــافي
ــة  ــي حفن ــل من ــي بوك   والل

  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  
...  

...  

...  

...  

...  

...  

  بطــول االعمــارأالكلــة منــي 
  وبإســم اهللا يبــدأ المشــوار  
ــادر  ــاجات اه ــي الص ــا ف   ان
ــادر  ــل يبـ ــباب الكـ   والشـ
  بقطفــوني أحلــى الســتات  
  وبيفركوني الكفـوف الناعمـات  
  وفي الصـاج الحـامي بقلـوني   
  لكـــل العيلـــة بيطعمـــوني
  والســما صــافي والــو منظــر
ــر  ــولي أنض ــن ح ــو م   والج
ــة ــه الطويلـــ   ونهاراتـــ
  وبتهــادوني أفــراد القبيلــة  

  زاكـي بيشـفي العيـان   وطعمي 
  وفي الحقل بيفركـوني الرعيـان  
  والكــل فــي داره فرحــان  
  فواكـــــه أول الزمـــــان
  نظافة وطهـارة لحبـي حـافف   
  وال لبـــول البقـــر شـــايف
  درسني بالبقر وشـغل مـذراتوا  
  مـا تعـب علـي كـل اوقـاتوا     
  وسبالتي تحت الشـمس بتمـوج  
ــيم والبـــروج   ســـكان الخـ
ــي نظــافي ــارة وكل ــي طه   كل
  بعطيـــه صـــحة وعـــوافي

  

                                                 

  . هذه االهزوجة ذكرها غير واحد ممن اخذت منهم  )1(
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ــة   :الفريك
  
  
  

ــة   :القليـ
  

  بفركـوني  انا بـين ايـدين الصـبايا الناعمـات    
  بنقـوني  -مـن الزغـب   -ومن نفسهم المـنعش 

  وعلى صـواني القـش مـن الكـدر بصـفوني     
  طـاب االكـل طـاب   . ..ويلتموا علـي االهـل  

ــوني   ــار بقل ــى الن ــاجات عل ــي الص ــا ف   أن
ــوني    ــت بقلب ــل الوق ــبن ك ــاس ال   وبمحم

  نيولمن افرقـع وأطيـر مـن الصـاج برجعـو     
  طـاب االكـل طـاب   ... ويجتمع علـي االهـل  

  

  االغاني المتعلقة بالجاروشة: المطلب السابع

ويطبخ مجروشاً، ، استعمَل الفالح الجاروشةَ كثيراً في حياته اليومية، فالعدس يجرشُه بها
وكلها من ، وهو غذاء أساس عند الفالحِ، وكذلك القمح ليصير عصيدةً، تتنوع استعماالته

جتمع لذلك كانت ت، استعماالت اإلنسان في حياته اليومية، ولم يكن كلُّ بيت يملك جاروشةً
وهناك يتجاذبن اطراف ، وكل تأخذ دورها في عملية الجرش، في بيت من لديه جاروشة، النسوةُ

  . ويتناقلن األخبار والروايات واألحداث في القرية، الحديث

، ملتقى أهل القرية من عجائز وصبايا، فالجاروشةُ في هذا المضمار مثل عين الماء
ومن هناك تكون بدايات التقارب والنسب ، ها أو اخيهاابن النقد لمن ترغب في تزويج وهناك يتم
  . بين الناس

يغنيها من ، ورحى، ولها اغانٍ خاصة، وحجر طاحونة،، والجاروشة لها أسماء أخرى
  . ممن يجتمعون عليها، أو يتحدث مع غيره، يسلي نفسه إن كان وحده، يعمل عليها

الشعبي في أشعاره الشعبية ويتمثلها، لهاويغني  أيضاً يتغنى بها،، ولكن الشاعر ،
  :)1(فيقول

ــاوني  ــين يعـــ ــا مـــ   يـــ
ــاوني ــد يعـــ ــو أحمـــ   أبـــ

ــي    ــين يعينـــ ــا مـــ   ويـــ
ــي  ــد يعينـــ ــو أحمـــ   وأبـــ
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ــاتي ــن قمحـــ ــا اطحـــ   تـــ
ــاوني  ــين يعـــ ــا مـــ   يـــ
  ع خطـــــــب العـــــــرايس
  وأبـــــو أحمـــــد يعـــــاوني

  

ــي   ــب طحينـــــ   واجيـــــ
ــي   ــين يعينـــ ــا مـــ   ويـــ
  يـــــا مـــــين يعينـــــي   
ــي ــد يعينـــ ــو أحمـــ   وأبـــ

  

  دارتع العـالي   طاحونتي من الصـبح 

  يــا ويــل اللــي ابنيتــه بالــدار بــارت

  ع العـالي بـدور   طاحونتي من الصـبح 

  حصاد القمح يـا اهللا يجازيـك بـالحور   

ــدت   ــة قع ــة ع الطاحون ــذي البني   ه

ــت  ــا لفي ــت ابوه ــارة ع بي ــل األم   ك

  يــا صــاحبي وقــف أنــا تــا أحكيلــك

  و ع إصديرك الحنون تعال أنـا أبكيلـك  

ــراق  ــدكم والف ــال بع ــي ط ــا وليف   ي

ــا ــاقوأن ش ــود ويصــير العن   ء اهللا تع

  وصار العـدس مجـروش   جرشنا العدس

  وهــذي البنيــة مــن هواهــا مطــروش

  يا اللي جرشتي مـن الصـبح قمحاتـك   

  شــباب البلــد ســاحوا بنظراتــك   

ــدي   ــبية بح ــح والص ــت القم جرش  

ــة   ــا ابني ــت له ــدي  قل ــواي ج   ه

ــة   ــد الطاحون ــكتي بي ــي مس ــا الل   ي

ــة   ســبحان ربــي اللــي خــالك مزيون

  ع السـطوح من شوقي اليـك صـعدت   

ــي وأروح  ــوني آجـ ــالي منعـ   أهـ

  وجوح الـذيب فـي الخـال أنـا بجـوح     

  وبالســـر اللـــي بيننـــا ال تبـــوح

  طحنت قمحاتي بالهنـا سـميدة صـارت     
  أصبحت عـانس وخطـاب مـا اجوهـا    

ــدور   ــوت وال ــة دوارة ع البي   والرعن
ــدونا    ــاد يحس ــوطن للحص ــهيد ال   ش
ــت    ــديها جرش ــارة بأي ــديس الح   وع
  غـــداهم بالهنـــا دســـت مفتـــوال 

  أنـا أشـكيلك   -يا حبـي -من ظلم ابوي 
  نشفت دمـي يـا أبـو عيـون مكحـوال     
  بعد الهنـا صـارت مراسـلنا بـالوراق    
  ونضــمكم للصــدر يــا أعــز الحبــاب
  والجاعد بشهد تحت الطاحونـة مفـروش  
ــذبا  ــا معـ ــنين بهواهـ ــع سـ   أربـ
  ســبحان ربــي اللــي صــور قســماتك

ــقو ــا  وعش ــا أم العيون ــد ي عــن ب   ك م
ــوني عليهــا بــالهوى تلــدي       وعي

ــا    ــب مرهون ــزح والقل ــا بم ــا م   أن
ــه    ــت زغنون ــي وان ــواك بقلب    )1(ه

ــوال    ــون مكح ــدل والعي ــعر مج   الش
  تتشوفك عيني يـا أبـو قلـب مجـروح     
ــوح   ــي وان ــدار أبك ــي ال ــوني ف   خل
ــوح     ــاهللا ال تش ــي ب ــك عن   وبوجه
ــوح     ــو يف ــاس ه ــين الن ــن ب   احس

                                                 

  ولم يبد لألتراب من نهدها حجم   تعلقت ليلى وهي غر صغيرة     :  تناص ادبي، فمجنون ليلى يقول )1(
  .  إلى اآلن لم نكبر ولم تكبر البهم  صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا                                           

  . 183ص ، م1994، بيروت، دار صادر، شرحه عدنان زكي درويش، ديوان مجنون ليلى
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ــوح  ــان فرصــة تل ــع الزم ــي م   وبلك
  

ــديري   ــمك لص ــا أض ــك أن   وأبوس
  

  :قول ايضاًيو

ــال    ــاي تع ــالوفى مع ــي ب ــا خل   ب
ــاك ــن جف ــا م ــي وان ــعل قلب   واهللا س

  درت وراك فـــي الســـهل والجبـــل
ــل   ــا نه ــواك بالهن ــن ه ــي م   وقلب

ــا ــي بينن ــم  والحســود الل ــل لله   افتع
  

  زعـل؟  وقليبك عني راضي، وال عنـده   
  ومن هجرك يا حبيبـي بالنـار اشـتعل   

ــل  بالـــدم وحبـــك بقلبـــي   إنجبـ
ــي عَ  ــل وقلب ــان إنقف ــن زم ــك م   حب

  ويشــــفي قلوبنــــا اهللا يجازيــــه
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  المبحث الثالث

  بيالشعر الشع

الشعبِي في بحورِ القوِل، فيغرفُ من هذا، ويسبح في ذاك، يترنم  ريخوض الشاع
كلُها ، ولكنها تصب في النهاية، ويسوح مع كلِّ لونٍ من ألوانِ الغناء، باألنغامِ، وينوع في القوافي

واحد هو خدمة االنسان في أثناء العمل، لتخفف عنه العبء، وتروح عن النفس، ، في هدف
وتشوقه للعمل، فيقبل عليه بجد واجتهاد، وحيوية ونشاط، والمرأة هي صاحبة الحصة الكبرى 

والوليفة، يتغنى بها ، والصاحبة، من الشعر الشعبي، فعنها تكون األشعار وحولها، فهي الزوجة
يث إنه يحسها بوجدانه من أجِل أن تمَأل عليه وحدتَه، وتشاركه مشاعره، وتتعايش معه الرجل، ح
كما أنه يصعب التفريق بين الشعر الشعبي والغناء الشعبي، فالشعر الشعبي يغنى . في عمله

الشعبي 1( .أيضاً، ويهدف إلى ما يهدف إليه الغناء(.  

تتسم الفاظ القصيدة "حيث ، عن مناحيها وينعكس، والشعر الشعبي ينبع من واقع الحياة
وال نغالي إن قلنا إنها انعكاس صادق ، الشعبية العربية بالتصاقها بالبيئة الطبيعية التصاقاً وثيقاً

مما يشير إلى ، وواضح للبيئة بكل مكوناتها وأنواعها من فلكية وحيوانية وتضاريسية ومناخية
     .)2("منها واتحاده مع الطبيعة جزءاً ال يتجزُأ وفطريته، سالمة الطبع عند اإلنسان العربي

  .ربعة مطالبألى إوقد قمت بتقسيم المبحث 

  المرأة وتسميتها بالطير االخضر: المطلب األول

كرِ المرأةذ يستعمُل الرجُل التوريةَ عند ،بذكرِ اسمها في أقواِله أن يجاهر حسمإذ ال ي ،
فهو لون العشبِ ، ألن فيه جاذبيةً وأنساً، واختار اللون األخضر، األخضرِولذا يكنِّي عنها بالطيرِ 

  . من طيور فلسطين المعروفة، كما أن طائرَ  الخضرِ، والشجرِ والقمحِ

                                                 

  .  13م  ص2005،، مكتبة اليازجي،األغنية واألغنية السياسية الفلسطينية، خليل ابراهيم ،حسونة )1(

منشورات الدار الوطنية للترجمة والطباعة والنشر ، 1ط، دراسات وابحاث في االدب الشعبي الفلسـطيني ، جبر يحيى )2(
  . 25م  ص 2006سنة ، قلقيلية، التوزيعو
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  : )1(وفي هذا يقول الشاعر

  والطير االخضـر علـى البيـدر هـدا    
  العنــق زرافــة، والوجــه نــدا   

 

  والطير االخضر على الـدرب واقـف  
  مح علـى البيـدر والسـبل ناشـف    الق

  

  والطير االخضـر علـى العـين وارد   

  هـــذا حبيبـــي لريشـــوا فـــارد
 

  والطير االخضر علـى السـهل نـازل   

  والقمح مـن العطـش السـنة ماحـل    
 

  والطير االخضر على الجمـل راكـب  

  وانتي يا حبـي عـن الركـب عاقـب    
 

  والطير االخضر علـى حقلنـا وصـل   

ــل   ــا الكس ــنعة أعماه ــت الش   والبن
 

  االخضر في السـهل يرفـرف  والطير 

  شــباب البلــد نزلــوا علــى الســحجة
 

ــف  ــا بحل ــره م ــاهللا وبغي ــف ب   بحل

  بولَــف حبيبــي، وغيــره مــا بولَــف
  

  وعيونوا مكحلة علـى الحبيـب تلـدا     
ــا ــابي تعــالوا زورون ــا إحب ــال ي   ي

 

ــاكف ــبل والحاجــب ع ــعر مس   الش
ــدونا  ــو يحص ــابي أج ــذوال إحب   ه

 

  الجســم هيــو والعقــل شــارد   
  يهنونــا طيــور الهنــا بيجــوا  

 

ــل  ــر جاف ــن النم ــاة م ــل المه   طف
ــا  ــى الجرون ــه عل ــا يســوى نقل   م

 

ــدمع ســ   ــح وال ــيل القم   كبابيش
ــا    ــي دلعون ــوفك ونغن ــي اش   تن

 

ــل  ــيع وبص ــة رص ــة مليان   والجون
ــة  ــي دلعون ــة تغن ــت المزيون   والبن

 

ــزف  ــول يع ــر واليرغ ــدف ينق   ال
ــرف ــيهم يش ــاطر عل ــويح الش   والل

 

  بعلف له طيره، وغيـره مـا بعلـف    
ــذاني،  ــمعه ب ــااس ــوفه العيون   وتش

  

ملَك عليها ، إنها متَعلِّقَةُ بهويستمر الحديث عن المرأةـ والحديث عنها ذوو شجون، 
، ستعاونُه على دراسِ القمحِ وتَذريته أنها وتطمئنهزوجاً لها،  فهي تريده دون غيره، قَلبها

بحبٍ وهناء عهوالعيشِ م .  

  شـدو الحصـادي، والمنجـل ماضــي   

ــت ال ــي  اج ــا القاض ــة ومعاه   بني
  

ــي  ــل مجل ــادي والمنج ــدو الحص   ش

ــي  ــن اهل ــا م ــي انت ــت اخطبن   قال
  

ــي     ــي بغاض ــقوقهم بعين ــا ش   ان
ــة   ــا الممنون ــي وان ــت اخطبن   قال

  

ــي  ــل ألجل ــة ع الحق ــت البني   وأج
ــدرس الجرونــا    ــا ويــاك بن   ان
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ــي   شــدو الحصــادي والمنجــل بيالل

ــايلي  ــي س ــا ه ــي م ــن القاض   وع
  

ــة   شــدو الحصــادي والمناجــل مجلي

  قالت له روحي انـت، وانـت عينيـه   
  

ــري ال تســمع، إســمع كالمــي   ولغي

  يقنـــع ابـــوي، وال مـــا يقنـــع
  

  القـــت البنيـــة وليفهـــا بـــاكر

ــت   ــادة نزل ــي الحص ــت وليف   قال
  

  ســبل عيونــو يــومن القــاني   

  قلــت لــه حبــي الحصــد زرعاتــك
  
  

ــي    ــت حالل ــة وقال ــت البني   اج
ــا ــا يكون ــت نتجــوز احســن م   قال

  

ــه   ــاقوق مبلي ــة بالش ــذي البني   ه
ــت  ــكونا  ان ــب مس ــي بالقل   حبيب

  

  وارجع لعنـدي، ولغيـري ال ترجـع   
  قلبــي معــاك فــي الحــب مرهونــا

  

  صــالة الفجــر لربــه شــاكر   
ــاكر   ــيش ن ــي من ــك مع   ومعروف

  

  سلب لـي عقلـي ومجنـون خالنـي    
ــل اعــاني   ــر وادرس واظ   واغم

  

ال يخلو منها بيتٌ، فالفطور اليوم من هذه  - هذه االكلة الشعبيةُ - ، ةلكما أن الجعجو
اللذيذة األكلة زارِعِ. الشهيةالحقوِل والم والرقاقُ خبز ، البعيدة حقوِله حصاد حين الفالح يستعمله

   .، والمرأة هي من تقوم بإعداد الزاد، وإحضار الماء للحصادينعن العمرانِ والديارِ

ــوني   ــا الج ــرة ومعاه ــت الج   جاب
ــابي تنفطــر هــوني ــا احب ــا اهللا ي   ي

ــدروب  ــدوا ال ــاس ــوا الفراق   وطول

ــا  ــا نتالقـ ــي وينتـ ــا حبـ   قلتلهـ
  

ــوني   ــه جعجلـ ــعة مليانـ   والقصـ
ــا   ــل المزيون ــرد أك ــا يب ــل م   قب
  طلعت ع السـطح تـا تخبـز رقاقـا    
ــروب   ــد الغ ــارة بع ــمت إش   رس

  

، فهي تعترفُ بحبها لَه، ال تريد اإلنحرافَ عن الدينِ أو الزوغان، إمرأةٌ تقيةٌ ورعةٌ
ورقيب وعتيد ، فالحساد يتصيدون زالتَهم، الطريق القويمِ ولكنها تنكر عليه أن ينحرفا عن

  . )1( }ما يلْفظُ من قَوٍل ِإلَّا لَديه رقيب عتيد{ .يسجالن

  طنيبك حبيبي عـن دربـي حيـد   

ــد   ــك بقي ــي وعن ــك عن   والملَ
  

  احسـن حســودي زالتــي يصــيد   
  يحاســـبنا اهللا يـــوم الحســـاب

  

يبذر ، له و دائماً بحاجة ماسة، تصاٍل مباشرٍ معهافهو على ، الفالح أقرب الناسِ إلى اِهللا
الحب ،المطَر العالمين، وينتظر باِهللا رب من قوله تعالى، ويستعين وفي هذا اقتباس :} َأَأنتُم
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 ونارِعالز ننَح َأم ونَهعرتَز�  ونتَفَكَّه ا فَظَلَْتُمطَامح لْنَاهعنَشَاء لَج لَو�  ونمغْرْل  �ِإنَّا لَمب
ونومرحم ن1(}نَح(   

  يا زارع الزرع توكلت على مـين 
  زرعك بالهنا يسقيه رب العـالمين 
  حراث البقر مـا اطـول معانيـك   
  وجود السمرا جنبـك مـا يعنيـك   

  

  عليك الحرث وبـاهللا تسـتعين   انتَ  
  بمية مزن محمول فـوق السـحاب  
  قتلت البقـر مـن طـول معانيـك    
  عيونـك علــى نيامـات الضــحى  

  

ويخاطب ، مما اجبر البحارةَ على وقف العمِل، يخاطب البحر الذي هاج وماج بدون ريحٍ
الذي يخرج لنا الحيتان واالسماك طوال الوقت نا طواَل النهارِ، البحرعلى نبي ويطلب أن نصلي .  

  عالمك يا بحـر تهـدر بـال ريـح    
ــتريح  ــد ويس ــريس يقع ــت ال   خلي
  حصدنا زرعنـا والحبيـب عاونونـا   

  سامعين الصوت صلوا على نبينـا يا 
  

  وموجك عم على الديري بـال ريـح    
ــب   ــن التع ــه م ــي بحارت   ويعف
  هــاج البحــر وأطلــع علينــا نونــا
ــاب  ــد الغي ــر لبع ــل الفج ــن قب   م

  

وكذلك عند الفرحِ، ، فتبكي عند الحزنِ، العين مقياس السعادة أو الشقاء عند اإلنسان
وحزن ألم وبكاؤها اليوم كلُّه ، فقَدورزقَه هها أرضصاحب ،يعمُل باألجرة وأصبح ، األيام كما أن

  . )2(والوليفُ أيضاً راح وتركها، الهنيئةَ ذهبت

  يا عـين هيلـي مـن الـدمع ميـه     
ــا ــة ي ــك الهني ــين راحــت ايام   ع

  يا عين هيلـي مـن الـدمع وابكـي    
ــي   ــع وال ذهبك ــتك تنف ــا فض   م

  

  على اصحاب الرزق صـاروا كرويـة    
ــدالها،  ــذي ب ــب ه ــقا وتع ــا ش   كله

ــابكي  ــي راح وس ــك الل ــى وليف   عل
ــاب   ــوع االحب ــك اال رج ــا ينفع   م

  

كما سميت المرأة بالطير األخضر، كنا عنها الرجل ايضا بالغزالة، لوجود شبه كبير 
وغزالنٍ يرتعن في ، هذه الثالثيةُ تتوزع بين غزالنٍ متجهة نحو عينِ الماء للشربِبينهما، ف

السفوحِ والوهاد ،القمح على البيدرِ يغربلن و .وفتيات ثالثة في اوقات ثالثة على شكل  وموازين
احجية .  
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  يا ثالث غزالن ناح العـين ماضـين  
  ظن مفـارقهن يرتـاح مـا ظـن     ما

ــبلهن  ــرعين بح ــزالن ي ــالث غ   ث
ــبلهن   ــدو ح ــي بإي ــا الل ــعد ي   س
  ثالث بنيات علـى البيـدر بيغـربلن   
  معهن ومعهن ولو طال الزمن معهـن 

  ثــة فــي ثالثــة والــوزن واحــدثال
  واحد في السما، وفي االرض واحـد 

  

ــين    ــون ماض ــق والعي ــر رقي   الخص
ــا   ــوف الهن ــعد ويش ــن يس ــا ظ   م
  جفــاري صــغار ومــا بــين حــبلهن
  غنــي ولــو بيشــحد ع البــواب   
  بدري على البنيات وال جوزوهن أهلهن
  صـابون يافــا مـا بيغســل مــدامعهن  
  خــــالقهن الــــه ورب واحــــد
  وواحـــد مـــذخور ليـــوم اللقـــا

  

خاصةً في فصِل ، ال يخلو منه بيتُ فالحٍ، هذا النوع من األكالت الشعبية، المفتوُل
الشتاء ،مِ المرأةثني على كَرخَل الرجِل، ويب وينتقد .  

ــولي  ــدك مفت ــي بإي ــي فتلت ــا إلل   ي
ــو   ــاهللا قول ــتوي ب ــم تس ــي ل   ل

  المفتول بالشتاء على جاجـة عتقيـة  
ــتنا  ــا بس ــد" وان ــة "محم ــا خي   ي

  تفتــل والنــار تعجــج  المــرة 
ــدو بترجــرج ــه اي ــر بخل   مــن كث

  

ــول    ــم العج ــة ع لح ــة مليح   والطبخ
  تنــي اتغــدى وأملــي البطونــا   
  مــن الصــبح بــدري اجتنــي برقيــة
  مرســـال مـــنكم تـــا تعزمونـــا
ــتحجج  ــال م ــزم والرج ــرة تع   والم
  مــا عنــدوا كــرم وال بعطونــا   

  

  . يتزاور الجيران واألقارب من أجلها، كما أن المسخَّن أكلةٌ شعبيةٌ

ــارك   ــت ن ــل ولع ــون القص   بطب
ــارك ــح زاد وبـ ــي القمـ   واهللا فـ

  

ــارك    ــزم ج ــخن وتع ــل مس   تاتعم
ــا   ــة يعملون ــنابل الحب ــبع س    )1(س

  

المرأةُ الرجَل في أعمال الزراعة تشارك ،تحصد معه، والماء الزاد فهي ، تجلب له خير
، ويقوده حرمانُه من رؤيتها، فَإنه يخسر الشيء الكثير، ويعاني الشقاء والتعاسةَ، فَإن فقدها، معينٍ

   .وال عالج له سوى معاودتُها الحديثَ معه والتواصل، أو زعلُها منه إلى الجنونِ

  )2( :فقال الشاعر في هذا

                                                 

في كل ، كمثل حبة انبتت سبع سنابل، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اهللا(من قوله تعالى ، تناص مع القرآن الكريم )1(
  . 261آية ، سورة البقرة) واهللا واسع عليم،واهللا يضاعف لمن يشاء، سنبلة مائة حبة
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ــهل ع ــت الس ــة نزل ــها الجون   راس
ــابي  ــا إحب ــونيواهللا لهس ــا اج   م

  مــرت تتمختــر ع راســها الجــوني
  ولكـم يـا احبـابي بـاهللا تعــالجوني    
ــا ــا والحبايــب معان   حصــدنا زرعن
ــا غزالــي شــبابو ريعانــا      وان
ــي  ــق رب ــن خَل ــة م ــة مزيون   بني

ــوفك  ــالعين اش ــمع، ب   واالذن تس
  والحــب يقربنــي مــن قلبــك   
ــذاك   ــكن ح ــي ألس ــا حب   واهللا ي
  الصـــيف يـــا حبـــي بحـــذاك

  وقلبـي معـاك   بسرحاتك يـا حبـي  
  

  وانــا مــن حبــي، العــدا هجــوني  
  طول الغيبة ابـو عيـون مكحـوال   
  مرت من جنبـي صـرت مجنـوني   
ــا  ــل لي ــد العق ــنكم بتعي ــة م   كلم
  وفاقد الولف من الهم والشـق عانـا  
  مــا أخشــى عليــه غــدر الــذياب

ــي   ــن اهللا وهب ــاٍل م ــق ع   والخُلُ
  وتجلـس بقربـي   ، وتصير حبيبـي 

ــواك  ــد ه ــى وبزي ــنقص الجف   ب
ــزرع ــا واذري  ادرس ال   الجرون

ــاك ــا معــ ــتا دومــ   والشــ
ــاك ــدني واجفـ ــبغض يبعـ   والـ

  

 كما يفقد صاحب الطيرِ طيره، وإال فقدها، المرأة كالطيرِ تحتاج إلى العناية من زوجها
والغافَل من األزواجِ ، عتناء بهوهنا ينبه الشاعر الغافَل عن طيرِه اال، أو غذاء بال ماءإن تركه 

بزوجته 1(االعتناء(.  

  يا صاحب الطير قوم اسهر على طيرك 
  ال تبخل عليه بالعلف وإطعمو من خيرك
ــه   يــا صــاحب الطيــر مــروا حرامي
  وطيــرك إن عطــش بيســكن بالبريــة

  

  قوم تفقدو بـالعلف ليعلفـو غيـرك     
  واحرص عليه من القنص ليصيدونا
  اسهر على طيرك وإتفقـدو بالميـه  
  وإن نقــص عنــه العلــف تفقــدونا

  

  التقشيش: المطلب الثاني

تعتاد العين أن ترى النسوةَ في آخرِ النهارِ، يجلسن على البيدر، ينظُمن سبَل القمحِ في 
ةَ اليدقَ بها من )زغدةٌ(تُسمى الواحدةُ منها ، منظومات صغيرة، تمُأل قَبضلخَلِّصنَها مما عفي ،

لقمحِ، ثم يقطفن السنبلة، وتبقى أوراق وعقد، ويأخذن ما يتصل بالسنابل حتى أوَل عقدة من قشِّ ا
هذه القشةُ الطويلةُ الخاليةُ من العقَد واألوراق، وهذه هي المطلوبة لهؤالء النسوة، إنها القش الذي 
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يعملن منه الصواني، والجون، والمهفات، والقبع، وأنواع ُأخرى متعددة من أدوات البيت في تلك 
  .األيام

حيثُ إن القشَّ المحور الرئيس ، شعبي من أقوال فيهوحول هذا العمل، ال بد للزجال ال
 : )1(فمنه يبدُأ الفن، واليه ينتهي، في هذا الموضوعِ

ــك   ــا نيال ــا مهن ــح ي ــش القم ــا ق   ي
ــرف    ــب يرف ــي والقل ــو عل   عيون
ــك  ــدر اهللا يهنيـ ــش البيـ ــا قـ   يـ
ــديك    ــين اي ــة ب ــي قش ــا ريتن   ي
ــي   ــدر واف ــى البي ــح عل ــش القم   ق
  لمـــت زغـــدتها تعمـــل صـــينية

  

  من الظهـر بـيجلس قبالـك    حبي  
  ومرسالو حبـي سـبق مرسـالك   
ــديك  ــره بتب ــوة بك ــا الحل   بإديه
  يقصمني حبـي بـأحلى السـنونا   
ــافي  ــما ص ــة والس ــت البني   نزل
ــافي  ــل الكن ــز مث ــا الخب   عليه

  

وبراعة ونشاط ، الصالحِ للعمِل، يحتاج إلى خبرة وذوق سليمٍ، إن فن انتقاء القشِّ السليمِ
  . تمتع بها من النسوة والصباياوقوة، قَلَّ من ت

الشعبي 2(وفي هذا يقول الشاعر(: 

ــي قزمتــي القشــات بســنك ــا الل   ي
ــز ــي ع ب ــك وانت ــا بحب ــك وان   ام

ــش  ــدر تقش ــة ع البي ــت البني   نزل
ــش ــواني الق ــاألعراس دارت ص   ب

ــدري  ــدر ب ــبايا ع البي ــزلن الص   ن
ــار    ــا كث ــيوف ابوه ــي ض   والل
ــش  ــدر تقش ــد ع البي ــوان البل   نس

  ع الظهـرة وطلــوا طلعـوا الشــباب  
ــا وســع النســوان ــح م ــدر القم   بي
ــاهن   ــت مع ــة نزل ــذي البني   وه

ــك     ــا بزم ــة وان ــت زغنون   كن
  واليــوم كبرتــي وصــرتي حنونــا
  الخصــر رفيــع والشــعر مهــنفش
ــيكمش ــل ب ــل والبرغ ــرز مفلف   ال
ــري  ــبل تغ ــح بالس ــور القم   وغم
ــري  ــواني تث ــبل للص ــش س   تقش
  والهــوى غربــي للــروح ابيــنعش
  والشب الغـاوي لصـديرو بيـنفش   
  الكــل يقشــش قمــح مــوش زِوان

ــوفه ــا تش ــن  مراده ــدوان اب   ع
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  يـــا غمـــر القمـــح اهللا يهـــدك
ــدي   ــا تب ــش و بإديه ــا تقش   بإديه

  

  الحلوة المزيونـة تجلـس ع حـدك   
  ومن حبي الهـا صـرت انـا اودك   

  

 من هنا، واشارة من يد فاختالس نظرة ،التقشيشِ صالحةً للقاء األحبة كانت مواسم
وفكرةٌ نستلهمها ، هناكهيحققن ، الصبايا نحو بيادر القشِ كافيةٌ لجذبِ، من بيادر القمحِ وسنابل

  . ويصلن إلى المراد، اآلماَل

1(وفي هذا يقول الشاعر الشعبي( :  

  قعدت على البيـدر ترسـم خـواطر   
ــاطر  ــك ش ــي واهللا ان ــت حبيب   قال
  والطير االخضر على البيـدر نـازل  
ــواجي ــف ت ــوة ع الول ــو الحل   عيون

ــح   ــبيل القم ــبايا س ــدين الص   ب
ــوفو   ــي اش ــوقي نفس ــا معش   وان

  

ــاطر    ــد ع ــل والجي ــن مكح   الجف
  وبعــد العشــا بــاهللا تالقونــا   
  عزب في الكـرم وتـرك المنـازل   
  وإيدو فـي الـزرع مثـل المغـازل    
ــدايا  ــن ه ــواني ويعمل ــدن ص   يب
ــا   ــي ودواي ــي، روح ــو حبيب   ه

  

  الجفرا: المطلب الثالث

إذ يصعب عليه لفظُ اسمها صراحةً، ، "جفرا"كثيراً ما كنى الشاعر عن المرأة بكلمة 
وجفرا كلمة جامعة دالة على المحبوبة، أو العشيقة، او الزوجة، إذ أنها خاصة بالمرأة فقط، 
ولكن الشاعر الشعبي، لم يقف بجفرا على صورة المرأة، بل نسج على منوالها أغاني سياسيةً 

  :، وفي هذا يقول الشاعر)2(ووطنية

  القصل في الخيش،جفرا ويا هالربع تحشي 
  ألهجر بيوت الحجر واسكن بيوت الخيش،

  

  )3(واللي جوزها نذل، ترخي السوالف ليش  
ــه   ــذ بدوي ــرب وآخ ــع الع   وأدور م

  

                                                 

  . م10/4/2011 -تبصر   –عزون  –الحاجة وردة موسى محمود رضوان  )1(

  . 23ص  م 2005سنة ،  مكتبة اليازجياالغنية واالغنية السياسية الفلسطينية،  ،خليل، حسونة )2(

ومثل هذا يقول الشعر الرسمي، على لسان الشاعر الفارس أبي فراس الحمداني، حين كان أسيراً عند الـروم، حيـث    )3(
لَههم  لكي تجدلهذا الشع كان األسرى يطلقون شعور تُهفما حاج ،هُأم فَقَد نم نعند خروجه من السجن، ولك هرِ؟ حيـث أم 

  . .أيا أم األسيرِ لمن تربى     وقد  متّ الذوائب والشعور :يقول
 . 162ص ، دار صادر، ديوان أبي فراس الحمداني، أبو فراس، الحمداني
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يدا بيد، ورجال برجل، ولذلك فإن هذه االغاني ، إن المرأة تعمل في الحقل مع الرجل
من  عن مشاعرهم واشواقهم لتنسيق جهودهم من جانب، وللتعبير، التي تتردد على شفاه الرجال

في العملية االنتاجية في نفس الوقت الذي تشير فيه الى  أن تشير الى دور المرأة، آخر جانب
   )1(.المرأة كامرأة

  جفرا ويا هـالربع تلقـط ورا الفـدان،   
  حراث مالك بالعمى ثورك يا ابو هذالن،
  جفــرا ويــا هــالربع عنــا حجبوهــا،

  استجوبوها،وإن كان حكيي زلل روحو 
  جفرا ويا هـالربع بتصـيح هـاتولي،   
  من راس النبـع ميـه، يـال هـاتولي،    
  جفرا ويـا هـالربع بتصـيح دلـوني،    
  باهللا تجيبوا الحبل، وفي البيـر دلـوني،  
  جفرا ويا هالربع مـن دار لخـرى دار،  
  اهللا يهدك يا الحرب، بتبدلي جار بجـار، 

  

  من كثر ما لقطـت راس النهـد ذبـالن     
  عشـان الصـنية  ضيعت حجول البنـت  

  قلبي بيريـد البنـت قبـل مـا جابوهـا     
  بتالقــو العهــد قــديم، والمحبــة قلبيــة
ــاتولي  ــب ه ــدي، وش ــا ب ــايب م   ش
  اروي منه العطـش، وأسـقي العزابيـا   
  وإن كنت على الخطـأ، بـاهللا تعـدلوني   
ــا   ــمر اللون ــب، اس ــب القل   أدور حبي
  والمحماس بإيـديها، ومتحججـة بالنـار   
ــذليا ــا، جــار ال   مــن بعــد جــار الهن

  

وصاحبتها ، فهي قصة حقيقية –التراث - اما قصة جفرا في الشعر الشعبي الفلسطيني 
 قضاء فتاة حقيقية، اسمها، رفيقة نايف نمر حمادة الحسن، ام كامل الجفرا، من قرية كويكات

ابن عمها،   وامها اسمها، شفيقة اسماعيل، تزوجت رفيقة هذه من. م1923عكا، من مواليد عام 
، من نفس القرية لمدة اسبوع، ثم افترقا الشعبي العزيز علي الحسن، الشاعر والمغنيعبد  احمد

كان احمد يتغنى بها ويذكرها في كل   محمد ابراهيم العبد اهللا، ألنها كانت تريد ابن خالتها
تراثا يتداوله كل الشعراء، وتمت هجرتهم  حفالته واعراسه، ويكني عنها بجفرا، التي اصبحت

، في هـ1427/ذي الحجة/20الموافق  م10/1/2007الى لبنان، توفيت رفيقة في م 1948عام 
  . مخيم برج البراجنة في لبنان

                                                 

  . م1998، 3ط  ،عكا -دار االسوار ،  الشعبي الفلسطيني المرأة في االدب ،عايد عبيد، الزريعي )1(
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، التي احبها الشاعر عز الدين المناصرة، أما جفرا الشهيدة، فهي جفرا النابلسي
    .)1(م1976واستشهدت على اثر غارة اسرائيلية في بيروت عام 

  ظريف الطول: المطلب الرابع

الشعبي، إذ أن ظريفَ الطوِل هي الصفةُ  كما أن تعبير ظريف الطول، يكثر في الشعرِ
الجامعةُ للمرأة، أياً كانت هذه المرأة، ولكنها بالتأكيد ستكون محبوبة الشاعر، حين ينشد الرجل، 

  .)2(وربما يكون الرجل نفسه، محبوب المرأة فيكون النشيد على لسانها

   )3( :وفي هذا يقول الشاعر

  يا ظريف الطول ويـن رايـح تـروح   
  واللــي بيهــوى المــالح الزم يســوح
ــك  ــف تقل ــول وق ــف الط ــا ظري   ي
ــك  ــروح وتتمل ــن ت ــا زي ــايف ي   خ
  يا ظريف الطول قاعد علـى الطريـق  
  تنــده ع الراعــي وتقلــه يــا رفيــق
  يا ظريف الطول ال تضـربني بعـود  

ــاري رمــاك  ــا زيــن والب   وقعــت ي
  يا ظريف الطول الزعـل مـش منـي   

  متت يـا هـالزين بـاهللا تكفنـي    وإن 
  يا ظريف الطول الزعل مـن غيـري  
  وإن متت يا هالزين ال تعاشر غيـري 
  يــا ظريــف الطــول الزعــل مــالم
  وإن متت يا هالمحبوب ع الفرش ال تنام

ــروح     ــت الج ــي وغمق ــت قلب   جرح
  ولـــو عقلـــوا بالجبـــال موازنـــا
  رايح على الغربة وبـالدك أحسـن لـك   
  وتعاشـــر الغيـــر وتنســـاني أنـــا
  يا حمـار الخـد، ويـا نشـاف الريـق     
  حملنــي الحزمــة تلحــق ربعنــا   
  والــــدهر دوالب والزم يعــــود 

ــيد   ــيدك ص ــارود لص ــل بالب   الحج
  من تحت السـالف درج فـرخ الصـني   
ــا   ــزور قبورن ــيس ت ــة والخم   الجمع
  من تحت السـالف درج فـرخ الـدويري   
ــا   ــزور قبورن ــيس ت ــة والخم   الجمع
  من تحـت السـالف درج فـرخ الحمـام    
ــا   ــزور قبورن ــيس ت ــة والخم   الجمع

                                                 

ــة      )1( ــع كلمـ ــوب مـ ــق الحاسـ ــن طريـ ــات عـ ــذه المعلومـ ــرا" هـ ــع  : جفـ ــى الموقـ علـ
http://www.alweehdat.net/vb/showthread.php?p=1544638 ،ساعة الـدخول  5/2/2012: تاريخ الدخول ،

20:00pm .  

  . 19م ص2005سنة  ،، الناشر مكتبة اليازجياألغنية واألغنية السياسية الفلسطينيةخليل، ، حسونة )2(

  . م7/2011/ 5  -تبصر  –عزون  –الحاج حامد حمد محمد عدوان  )3(
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  يا ظريف الطول يـا مشـمل شـمال   
  إعطونا السمر ما نريـد الهـن بـدال   
  ما أحلى أكـل اللحمـة مـع المفتـول    

  مقبـول مهما عملـت بإيـدك عنـدي    
  الطول ومرت مثـل السـحاب   ظريف

  قالـت بسـرعة هـات   : قلت لها صبية
  

  ويا االلي طولك مع نسـيم الهـوى مـال   
ــدونا    ــقمن الب ــيض وأس ــا الب   ذبحن

ــي   ــة حبيب ــن دي ــولم ــف الط   ظري
  يا أم العيـون الكحلـى والحاجـب نونـا    
ــاب    ــدون حس ــديها ب ــواتم بي   والخ

ــواب    ــوا االب ــأخر ويغلق ــن ات   أحس
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  المبحث الرابع

  القصص والحكايات

منها المفرح ،في مسيرته الطويلة بالعمل الزراعي ، تواجِه الفالح قصص وحكاياتٌ
منها المفيد، ومنها الضار، ولكنها كلَّها نتاج عمِل الفالحة ، ومنها المحزن والمؤلم، والمبهج

وعلى ارتباط وثيق معها، والزراعة .  

1- الحصادين كلَّه ن أكَل فُطورقصةُ م 

وبدأوا الحصاد ، ووضعوا ما معهم من زاد وماء، عة من الحصادين للحصادذهبت مجمو
، وأخذ يأكل، وذهب إلى حيث الزاد، بِلقمة" يفك ريقه" فجاء رجل وطلب أن، من طرف الحقِل

فلم يجدوا من الزاد ، ذهب الحصادون للفطور، فإذا به يأتي عليه كله، ولما حان وقت الفطور
 أي( ،فقال للمعلم، حتى الماء شُرب أيضاً، وكان فيهم شاعر شعبي، ُأكَلكل شيء قد ، شيئاً

أو أقوُل فيه قوالً، ، إما أن تحضر اآلن فطوراً، وكان المعلم خال الرجل ونسيبه) لصاحب الزرع
قفز صاحب .. .وكيف تنام الليل بحده ...وأخذ بالغناء، ولما وصل إلى، يتناقله الناس بينهم

، وأن الفطور سيأتي في الحال، أن ال يكمل، وناشده باهللا، ه على فم الشاعرووضع يد، الزرع
  . كي ال يكمل القصيدة، وأخذ يقبل رأسه

  )1( :يقول في قصيدته

ــدموس   ــن ال ــبع روس م   )2(س
ــارة  ــت كسـ ــة راحـ   والثومـ
ــت  ــة البي ــت مون ــق الزي   إبري
ــان  ــدش رغف ــا تع ــز م   والخب
ــرة    ــرب ج ــه ش ــن المي   وم
  صـــاح الحـــراث اهللا اكبـــر

  معلـــم هـــات فطـــوريـــا 

ــوره    ــن ع فطـ ــي أكلهـ   اللـ
ــه   ــى غموس ــا كف ــبن م   والل

ــه   ــبن ع ضروسـ ــوق اللـ   فـ
ــة ــد طرح ــة بع ــه   طرح   تدوس

ــه   ــي بنعوسـ ــراز اللـ   والكـ
ــه     ــع تيوس ــي م ــذا الراع   ه

  علـى قطروســه  صـاح الشـاعر  
                                                 

  . وهو الراوي لها، هذه القصة حدثت معه شخصيا -تبصر   –عزون  –الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان  )1(

  . يقصد بالروس رؤوس البصل الكبيرة )2(
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ــوال ــيكم اقــ ــول فــ   بقــ
ــامع   ــر الج ــى ظه ــادي عل   بن
ــلم  ــملي المسـ ــر العسـ    بخبـ

ــيخ  ــور بط ــبعك ، خ ــا بش   م
   للـــي مـــا بـــردوا دينـــهاو

ــاس    ــدام الن ــاهى ق ــدو يتب    ب
ــه  ــوع ابطن ــن الج ــرب م   ج

ــام   ــف تن ــه، وكي ــف تطيق    كي
ــه   ــة دم ــل ثقل ــف تتحم   وكي
ــده    ــل بح ــام اللي ــف تن    وكي

  بـاهللا توقـف  .... ..صاح المعلـم 
  بيجــــي واألكــــل هســــا

  

ــه    ــي عروس ــدا ف ــا الح   بغنيه
ــه   ــرب ناقوس ــراني يض   والنص
ــه    ــدري مجوس ــه ب ــن قبل   وم

  فكوســــه   بشــــبعك  وال
ــردوا  ــف يـ ــه  كيـ   ناموسـ

ــه    ــه طاووسـ ــرد ذيلـ   ويفـ
ــه    ــه عروس ــه جرب ــن قبل   وم
ــه  ــتحمل عبوسـ   وكيـــف تسـ
ــه  ــدر ع بوسـ ــف تقـ   وكيـ

.................................  
  آهللا ال تحطـــم روســـه  جـــاه

  وهات راسك أبوسـه  ، رز وحليب
  

 قصة الطحان -2

 نفي فلسطين، وكانت القرى تَطْح المياه طعلى مساق ها في تلك كانت المطاحن تُقامقمح
المطاحن، وكان شباب القرية الواحدة يذهبون معا للطحن، وذلك لمساعدة بعضهم، ويتسلون 
ويتسامرون معا، فحدث أن ذَهب الطحانون من إحدى القرى، وتأخر أحدهم، ولكنه تبعهم، وفي 

الشيخ؟ ومتى  منذ متى مر عليك الطحانون أيها: الطريق مر على رجٍل مسنٍ في مقثأة له، فسأله
 القمحِ التي على ظهرِه قُ بهم؟ فنظر الشيخ إلى حمار الطحان، فوجده ضعيفاً هزيالً، وكيسألح

إذا سرت بتمهل ولطف، تلحق بهم، وإذا عجلت في سيرك لن تلحق : كبيرةٌ ثقيلةٌ، فقال له الشيخ
  .بهم

كيف ال ألحق ومضى الطحان في طريقه، واخذ يردد قول الرجل المسن بهزء وازدراء، 
وأخذ يحث حماره على السرعة في ! إن مشيت على مهلي؟ بهم إن عجلت، ولكن ألحقُ بهم

كيس  ويدفعه ويضربه، فتعثر في مشيه، وسقط على االرض، فحل الرجل الحبال، وأنزل السير
القمح عن ظهره، وأنّى له أن يرفعه لوحده؟ فهو ثقيٌل، والطريق بعيد عن العمران، وغير مأهول 

  : )1(الناس، فجلس ينتظر مارا من هناك، أو راعيا يرعى قريبا منه، وأخذ يقولب
                                                 

 –عزون  –ولكن القصائد ذكرها  الحاج  عبد الرحمن محمد حمد عدوان ، القصة رددها غير واحد ممن اخذت منهم )1(
  . تبصر
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  عيــون مجربــي والفكــر ثقــاب   
  كالمهم حكم، وصحة نظر، وقول مرتب
  حماري من الضعف كله وهـن وهـزال  
  دربي وعر، يسـلكه الظبـي والغـزال   
  صـحابي مــن الصــبح بكيــر راحــوا 
  نيال اللـي قاعـد اليـوم فـي مراحـوا     

  ربهم عديـــدةكبـــار الســـن تجـــا
  وانا من جهلي إكياسـي راحـت قديـدة   

  

  و ع قول الشيوخ يا خيي ال تعتـب   
  واللي ينتصح من قولهم يحمد ربنـا 
  والدرب طويل، كله صعود ونـزال 
ــابنا  ــى مص ــوم عل ــين الي   اهللا يع
  وانا ظليت اداوي لحماري جراحـوا 
  خالي من الهموم، وما بشكي العذاب
  وافكارهم من حسن التروي سـديدة 

ــر ــا وتعث ــبت ان ــاري وإنص   حم
  

  ...آوووف
  

  يا ريتني اسمعت قولو وافهمت معانيه
  واعملت بمشورته وادركت مراميه
  وانا اللي من عجلتي اوقعت فيه
  وصرت انا وحماري بالهم سوا

  

  

  يا عين ال تبكي على مصابك والجـراح 
  احداث الـزمن بـين افـراح وأتـراح    

  

  وخذي عبر من اللـي مضـى وراح    
  بالكتـاب عنـد ربنـا   وكله مسجل 

  

 قصة الحصاد -3

حدث أن أخَذَ حصاد مشهور حقالً مزروعاً بالقمحِ ِلحصاده، واتفق مع صاحب الزرع 
 غير شيء الزرع، هل يوجد صاحب ادعلى الثمن، وكان ذلك بعد صالة العشاء، وسال الحص

  .أن ال، ال يوجد غير القمح: القمح في المارس؟ فأجاب

الحصاد بعد االتفاق وأخذ يحصد، وما أن انبلج الفجر، حتى أنهى عملَه، وهنا ذهب 
  : فذهب إلى صاحب الحقِل، ودق عليه الباب قائال له وصار الزرع غموراً،

  .استغرب صاحب الزرعِ األمر ولكنه كان حقيقةً. اذهبوا وغمروا زرعكم

اد لم يشعر بشجيرات التين، ولكن الحص وكان بين الزرع شجيرات من التين مزروعة،
  .ولم يدرِ بهن، وحصدهن مع القمح

أن في الزاوية : لم تشعر بشجيرات التينِ؟ فكان الجوابأ: وهنا سَألَه صاحب الزرع
  .الغربية فقط علق منجلي بشيء صلب، فذهبوا وإذا به عظم جمل ملقى هناك
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   :)1(وكان هذا الحصاد يترنم بهذه االبيات يشجع بها نفسه

ــم اهللا   ــمي بس ــل س ــا منج   ي
  المــدد مــن الســما بيجــي   
  يا منجلـي يـا ذراعـي اليمـين    
ــواني   ــوا عنـ ــدق هـ   الصـ
  الليلـــة مـــا الهـــا خـــوات
ــور  ــير غم ــبح تص ــل الص   قب
ــوان   ــاس عنـ ــغلي للنـ   شـ
ــد    ــي محم ــن النب ــنتي م   س
  يـــا منجـــل حـــن وصـــن
  ايجـــارك فـــوق العـــادة  
  يــا منجــل اســبح وعــوم   
ــدك   ــة تريـ ــيوخ القريـ   شـ
ــي   ــات اعطين ــي ه ــا منجل   ي

ــل ــهدلك كـ ــادي تشـ   الحصـ
ــروف   ــمك مع ــل اس ــا منج   ي

ــك  أو ــرف افعال ــي بع ــا الل   ن
  

ــن اهللا    ــون مـ ــب العـ   وأطلـ
ــن اهللا  ــة مـ ــحة منحـ   والصـ

  ليمـــيناوأمـــام اهللا اقســـمت 
  بـــالمتقين وانـــا اقتـــدي 

  بـــدنا نخلـــص هالزرعـــات
  مثـــل نعـــاج مرحيـــات  
  كلــه صــحه وكلــه إتقــان   
ــرآن  ــوا القـ ــتوري هـ   ودسـ
ــرن    ــد بي ــي البل ــمك ف   واس
  والكـــل لشـــغلك بـــيحن  
ــوم   ــد معل ــي البل ــمك ف   واس
ــدوم   ــدنيا مع ــي ال ــك ف   ومثيل
ــي  ــذي يمين ــمالي وه ــذي ش   ه
ــي  ــهادة تكفينـ ــذي الشـ   وهـ
ــى المكشــوف ــي عل   شــغلك مع
ــوف    ــه مله ــى ابن ــد عل    وال

  
  

 الحراث والنسوة -4

ذَهبت بعض النسوة إلى ذويهن في الحقول، وفي الطريق كن يتحدثن، وبسبب واقع 
احدة تلو االخرى، فإن التحدث يكون بصوت عال، الطريق الضيق، الذي يجبرهن على السير و

،وقالت إحداهن، تتحدث عن  لكي يسمعن كلهن، وصادف وجودهن قرب مزارعٍ يحرث حقلَه
  .السالم عليكم: ولما وصلتُه، قُلتُ لَه: زوجِها

وعليكن : فظن المزارع أنَّهن يلقين بالسالم عليه، فأوقف فدانه، وقال لهن بصوت عال
  .السالم

                                                 

لتي كان يتغنى بها الحصاد  ذكرها الحاج عبـد الـرحمن   ولكن االهازيج والقصائد ا، قصة الحصاد ذكرها غير واحد )1(
  . تبصر –عزون  –محمد حمد عدوان 
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مشكلةٌ، حيث يحظر على الرجل التحدث مع  استغربت النسوة األمر، وكادت أن تقع
  .النساء أو مخاطبتهن

  :)1(واستغل الزجالون والشعراء الشعبيون هذه الحادثة، وقالو فيها أقواالً مختلفَةَ منها

  حراث البقر بغزالن الحي شو بعنيـك 
  صبايا الحي عرفن وفهمـن معانيـك  

  كيف فهمـك والحسـاب   حراث البقر
ملتك تستاهل شديد الجرم والحسـاب ع  

  حراث البقر عـديت نفسـك كبيـرة   
ــة  ــت الجميل ــدانك وردي ــت ف   وقف
  صبايا الحـي ال تعرنـو اهتمامـات   
  بكفيه خزاوي، أفضل لو إنـه مـات  

  

  خليــك بثــورك وســكتك ومعانيــك  
ــا ــا عــديم الحي ــوث ي   قصــدك تل
  كيف تلوث مع ذوات النسب والحساب

  فـي هـذي الـدنا   وتستاهل تسـوح  
ــرة ــين وصــيفاتها االمي ــك ب   وحيت
ــت أدب  ــاوة وقل ــبتها غب ــا حس   م
  قليــل العقــل ومتشــوق للســالمات
  بموتو بيروح من ذهان الناس وبنتسى

  

)2(قصة المواطن الذي انتقل من بلده الى يافا -5
 

ولما كان االدب الشعبي مرتبطاً بحدث معين، فال بد من ذكر هذا الحدث، ليصح تحليل 
 وبدون هذا االرتباط، يظل األدب الشعبي ناقصاً، وال يعطي المعنى، األدب وفهمه، وإالهذا 

الصحيح الفهم مفهففي أثناء الحرب العالمية األولى، سقطت يافا بيد اإلنجليز، )3(كامالً، بل ال ي ،
اإلنجليز،  مع األتراك، فأخذ الشباب االنتقال من مناطق األتراك الى مناطق" خربة عزون" وبقيت

وذلك بسبب الفقر في األولى والقلة والعوز، وتوفر األكل في الثانية، وحدث أن عمَل أحد هؤالء 
الشباب في محددة في يافا، تعود للجيش اإلنجليزي، وذات يوم وإذا بإدارة المحددة تنادي على 

لترجمة، فجلس هذا الشاب باسمه، فذهب لمكتب اإلدارة، وإذا بضابط إنجليزيٍ وآخر مصري ل
 وأخذا يطرحان عليه مجموعة من األسئلة، ومعهما خارطة يعمالن على ضوئها للمنطقة كلها،

  :سأاله

                                                 

  . م10/4/2011  -تبصر  -عزون   –الحاجة وردة موسى محمود رضوان  )1(

  . ورواها لي عشرات المرات، نفسه، هذه الحادثة وقعت مع الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان )2(

  . 5، مكتبة اليازجي، صاألغنية واألغنية السياسية الفلسطينية،خليل ابراهيم، حسونة )3(
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  هل أنت من خربة عزون؟: سؤال

  .نعم: جواب

  .هل تعرفها جيدا: سؤال

  .جواب نعم، ولدت فيها وترعرت بين كرومها وموارسها، وتاللها ووهادها

  هناك شجرة كينا؟: سؤال

  .نعم: جواب

  وهناك شجرة جميز؟: سؤال

  .نعم: جواب

  هناك صبرة؟: سؤال

  .نعم: جواب

  وهناك كذا وكذا وكذا: سؤال

  .نعم نعم: جواب

  وهناك عين ماء؟: سؤال

  .ال، ال يوجد عيون ماء في خربتنا: جواب

وتجادلوا حوَل عينِ الماء، المسجلة في الخارطة عندهم، ولكنها في الحقيقة وعلى ارض 
  .لم تكن موجودة الواقع

موجودة وراء هذه " الطواب" وإنتهى الجدال، على أن مجموعة من المدافع التركية
مكانها بالضبط، وستأخذ بعد عودتك، ما تطلبه بلسانك  الظهرة، ونريد منك أن تذهب وتحدد لنا
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وهنا قال هذا ). وكانت كومة من الذهب موضوعة أمامهم على الطاولة( من هذا الذهب
  .واهللا لو مألتم هذه الغرفةَ من األرضِ حتى السقف ذهباً مثَل هذا، ما ذهبتُ. .:.الشاب

  وِلم، ما المانع؟: فسأله الضابط اإلنجليزي باستغراب ودهشة

أنا ال اشتغل : ثانيا .إن األتراك مسلمون وأنا مسلم، ولن أخون ديني: فأجاب الشاب، أوالً
  .معكم، ولن اشتغل

واهللا لو كان في األتراك مائة مثلك، ما : اإلنجليزي رأسه، وقال هز الضابط، وهنا
  .هزمناهم

  .وأخذ قطعة من الذهب أعطاه إياها، وصرفه

  :وكان هذا الشاب شاعراً شعبياً، فأخذ يقول

  خربتي وأنا عارفها مفـيش عيـون فيهـا   
  عرض علي الذهب، من شان أجول فيهـا 
ــا  ــدت فيه ــا اول ــزون وان ــي ع   خربت

ـ   ــن عيـ ــا م ــاوحقه   وني الزم اوفيه
  خربتي عزون عشت بين افراحها ومراثيها
  وانا من فضـلها علـي واجبـي ارثيهـا    
ــوا علــى مضــافيها   ضــيوف العــز يلف
ــا ــة ماضــي فيه   وعــزم االهــل للخرب

ــابتي ــا .. .غ ــى فيه ــي مش ــعدو يل   يس
  مســــكين يلــــي م شــــافيها  
  مختارنا ابو محمـد مـن جـودو كريمنـا    
ــا  ــراه كَريمنـ ــدايد تـ ــد الشـ   وعنـ

  

  طلب مني اكون لو عيون فيهـا والعدو   
  وأجيب له اخبـار مـدافعها والطـواب   
  وإن حفرت اسمها على جبيني ما بكفيها

ــمد ــين  وأص ــي  ب ــاب أهل   واالحب
  وترعرعت بـين بيادرهـا ومكاثيهـا   
  وأحكي فضائلها ألترابـي واألصـحاب  
  وعشرون عام من عمري مضى فيهـا 
ــاب  ــدر واألذي ــن الغ ــونها م   يحرس

  افيهاونومــة فــي الكــروم مثــل مشــ
ــر ــحد فقي ــى  وبيش ــواب عل   األب

  سريع الخطـى نحـو العطـا كريمنـا    
ــراب  ــدو الح ــد بي ــو زي ــول أب   تق

  

وحدث أن ذَهب هذا الرجُل، ليعمَل حصاداً باألجرة، عند أصحاب الزروع من قرى يافا، 
  :ن، وأبكت عيونهم، وكان مما قالهفأخذ يتغنى بأبيات من الشعر، هزت مشاعر السامعي
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ــي   ــين هيل ــا ع ــة ي ــدمع مي ــن ال   م
ــا   ــوارس مترح ــي الم ــم ف   زروعه
  يا نفـس ال تهجـري االهـل واالوطـان    
ــال  ــد ح ــال بع ــب ح ــع بيتقل   والوض
  عزيزي يا نفـس كـوني علـى الـدوام    
ــرج  ــا ف ــام بعقبه ــدت االي ــا ش   ومهم
ــي مــن الــدمع وابكــي   يــا عــين هيل
ــة   ــواهم معلقـ ــي هـ ــا فـ   قلوبنـ
  مضــت لــك ايــام عــز هــذي بــدالها
  مقـــادير مقـــدرة والحـــال ثابـــت

ــات شــواهانــزل د   معــي علــى الوجن
ــاس زادت  ــا ن ــب ي ــي القل ــي ف   وعلت
ــوني ــت وراي بن ــب ترك ــات القل   مهج
  وتـــاء وراء الـــراء يكملـــوني  
  عيــوني مــن البكــا كجمــرة بكــانوني
    وأنــا فــي الهــم ســابح كنــون    
ــي  ــدي حرقن ــى خ ــي عل ــزل دمع   ن
ــي   ــا حرقن ــوي م ــي وأب ــراق إم   ف

ــك  ــا عــين البكــا ال يفيــدك وال يغني   ي
   من االزل مسجل ما جرى ليكيا عين في علم اهللا

ــه وردة   ــت من ــورد قطف ــتان ال    بس
ــالوردة  ــكن بـ ــذها واسـ     واهللا آلخـ

  

  على اصحاب الرزق صـاروا كرويـة    
ــوية   ــهرين وش ــدو ش ــادها ب   حص
  مهما صعب عليكـي الـدهر والزمـان   
  ال بــد مــا يفرجهــا العزيــز المنــان

  األيـام ال تصغري يا نفس مهما شـدت  
   )1(الظـالم  والعسر ما بدوم، وال بـدوم 

  على احبـاب فـارقوك مـع التركـي    
  ولسانا من جور الزمـان مـا بيحكـي   
  والــنفس تصــبر عمــا بــدالها   
ــا  ــرى له ــا ج ــي عم ــين تبك   والع
  ومن حر دمعي علـى فـراقكم كواهـا   
  وعــودتي لألهــل واالوطــان دواهــا
ــوني ــل الصــاد بن ــدأ قب   واالســم يب
  فكــوا االســم يــا اصــحاب االلبــاب

  ي من البـرد يـرتعش بكـانون    وجسمي
ــاب ــه جن   فــي بحــر غميــق مــا ل
  ومثـل الزيـت فــي المقلـى حرقنــي   
  سوى فراقـك يـا مجـدول الـذوايب    

  المكتوب ينجيك وال يزيل المقدر وال من

ــا  ــادير ربن ــوظ تق ــك المحف   وبلوح
  والقلـــب بعشـــقها واهللا هـــالوردة
ــا   واعــيش العمــر أحســن مــا يكون

  

 الحصادين والبنَية والجرةقصةُ  -6

ت بها، تحمل أبجانبي، وكنت أحصد وحدي، كل في حقله، وتفاجكانوا تسعة حصادين 
ت لتأخذ الركوة من عندي، وتذهب إلى البئر لتمأل جرتها، وصلت، وألقت التحية، ءجرتها، جا

ي ئووضعت جرتها، وأخذت تحصد معي، تعاونني، ولكنني زجرتها، وقلت لها اذهبي وامل
، ألمأل منها اإلبريق، فحملت جرتها وذهبت، أن تحضري الركوة مآلنة بالماء يجرتك، وال تنس

                                                 

  . 6-5اية ،سورة االنشراح) ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا(تناص مع القرآن الكريم  )1(
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وبعد أن مألت جرتها، سقطت الركوة في البئر، فعادت عندي لكي تمأل لي اإلبريق من جرتها، 
ولكنها لثقلها وقَعتْ فانكَسرتْ، وبقي الحصادون بدونِ ماء، فأخَذَتْ  وحاولَتْ إنزالَها عن رأسها،

  :ل الشاعر الشعبي في هذه الحادثةل يبين على محياها، فقاشُقَفَ الجرة وذهبت إليهم، والخج

ــالي  ــت ت ــرة وأج ــت الج   حمل
ــالي  ــذا ب ــي ه ــي حب ــت ل   قال
  حملــت الجــرة عراســها والحــت
  ولمــا وصــلتني بــالزرع طاحــت
  حصدت معايـا والمنجـل ماضـي   
ــاظي    ــن بغ ــك لك ــت بحب   قال
  قلت لها روحـي ليطـول غيابـك   

ــا أخــرت    يابــكإمــا أكــونش ان
  البيـر نزلـت  حملت الركوة وعلى 

  سقطت ركوتهـا وبالقلـب حزنـت   
ــق  ــي البري ــرة لتعب ــت الج   جاب
ــي ــي نشــفت ريق ــر حب   مــن كث
ــاحت ــة س ــرة والمي   كســرت الج
  وبالحب اللي في القلب هـي باحـت  
  رجعــت علــيهم تجرجــر خيبتهــا
  والبنية خجلـت وشـربت حسـرتها   
ــا  ــت دمعته ــت ونزل ــة بك   البني
ــدرتها   ــدت ق ــافتني فق ــا ش    لم

  يشـي عطشوا الحصادي ومية مـا ف 
  والكل يسـال شـو هـذي العيشـي    

  

ــي   ــا ف ــواي وم ــدا س ــزرع ح   ال
  خطبني مـن اهلـي ابـن الملعونـا    
  وريحة العرق من السـوالف فاحـت  
  قالــت بعاونــك يــا اســمر اللونــا
  والقلب يتذكر في الـزمن الماضـي  
ــا   ــا يعرفون ــل م ــن االه   أحس
ــك ــخ ثياب ــي وتتوس ــكوا فيك   ويش
ــيونا  ــي المص ــيهم حب ــودي ل   تتع

  ن زلـت قدمها مـن الميـة بـالهو   
ــا  ــب اينين ــأوه والقل ــارت تت   ص
ــي ــعل حريق ــوني اش ــا بعي   هواه
ــا ــألم واشــكي العيون   وتركتنــي أت
  ومـن شــدة خجلهــا واهللا صــاحت 
ــا  ــا اهللا ترحمون ــي ب ــت حبيب   قال

  تحمــل شــقفتها والجــرة مكســورة
  وصارت تبكـي واحمـرت العيونـا   
ــا    ــبب علته ــدي س ــا وح   وأن
  صارت ترجـرج والقلـب حزينـا   
ـ      يوالبنية ذابـت وصـارت كالريش

ــدوما  ــة مع ــامي والمي ــو ح   الج
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  الزيتون

  

   



72 

  الفصل الثاني

  الزيتون

الزيتونِ في غيرِ موضع من كتابه العزيز، واثنى  لقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى شجرةَ
<ٍ { : فقال سبحانه، عليها?
@�� ِ�"A���ِ� +B+?�1َ C���D�E ِ<2ُF �
� +G+�ْH1َ IJ���K�L���M
	
�Nْ	��{ )1(  

2ُ5�ِ  { وقال ايضاً*�=� �� 
M�5� �� � �M
�D
E ِ<2ُF��� 
M
�َ/ْ�  
�َ	�?�ْ   َ!�"��{)2(.  

كُلوا منه ( :ى شجرة الزيتونِ وزيتها، فقالأثنى الرسوُل عليه الصالةُ والسالم، عل كما
  .)3( )وادهنوا

ثُّ المسلمين على التبرع بالزيت ،في حديثه عن المسجد األقصى كما ذَكَرهحإلسراجِ ، ي
قناديله ،بهجوان 4(وإضاءة( .  

وما فيها من مسجد ، أرضِ فلسطين، ارتبطت بأرضٍ مباركة، فالزيتونَةُ شجرةٌ مباركةٌ
  . )5(تشد الرحال إليه

  .)6(نوحٍ عليه السالم منذُ زمنِ، غصن الزيتونِ رمزاً للسالم كما ُأتُّخذَ

                                                 

  . 20سورة المؤمنون اآلية  )1(

  .3-1سورة التين اآلية )2(

  . 1851حديث رقم ، كتاب األطعمة، سنن الترمذي) هنوا بهو فإنه من شجرة مباركةكلوا الزيت واد(حديث شريف  )3(

إئتوه  فصلوا فيه، ، أرض المحشر والمنشر: قال، افتنا في بيت المقدس،يا رسول اهللا: قالت،وعن ميمونة بنت الحارث )4(
فإن من أهدى اليه زيتـاً  ، بزيت يسرج في قناديلهفليبعث ، فمن لم يستطع أن يأتيه، فإن الصالة فيه كألف صالة في غيره

  . رواه احمد، وابن ماجة.  كان كمن أتاه

المسجد الحرام والمسجد األقصى ومسجدي هذا ؟ متفـق عليـه    ، ال تشد الرحال إلّا إلى ثالثة مساجد:حديث شريف  )5(
  . رواه البخاري ومسلم في كتاب الحج، عن ابي هريرة

، غصن الزيتون رمزا 385، الجزء الثاني، دار القلم، بيروت تفسير سورة هود، صآن العظيم البن كثيرتفسير القر  )6(
قصة الطوفان وسيدنا نوح، وارساله الحمامة لتكشف له عن وضع االرض والماء، فعادت ومعها غصن زيتـون،  : للسالم

  . مع الحمامة رمزا للسالمفادرك نوح ان الماء انحسر عن مناطق من االرض وصار يعد غصن الزيتون 
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لما فيه من ، على جسم اإلنسان وأقلها ضرراً، الزيتون من أكثر الزيوت فائدةًوزيت 
يثبت ، سهل االمتصاص، سهل الهضم، لتكون نعمة لإلنسان، خَصه اهللا بها، عناصر ومزايا

  . )1(الكالسيوم في العظام

شُ تعي، أنها شجرةٌ معمرةٌ كما، وارتبطت به، عرفها اإلنسان، والزيتون شجرةٌ قديمةٌ
ثَ وكوارثَ، آالف السنينإذا لم تتعرض ِلحواد.   

 عام فلسطيني الزيتونِ عرس وموسم ،القرية فيه كلُّ أبناء الذين ، يشارك حتى ُأولئك
لديهم زيتون ليس ،وهكذا تكون القريةُ ، إما باَألجرِ أو معونةً ومساعدةً، فإنهم يعملون لدى المالك

  . الزيتونِ كخلية النحِل في موسمِ

والزيتون ثروةٌ وطنيةٌ أساسية في فلسطين منذ عشرات القرون، يشارك في قطافه 
  . )2(الرجال والنساء واالطفال وكل االسرة

بل ، وعلى عكس العنب والتين، فإن ثمرة الزيتون ال تتضرر بتاتاً من سقوط األمطار
من  فَ الزيتون يمكن أن يبدألذلك وعلى الرغم من أن قط. على العكس إنها تكسب في نموها

إلّا اننا كثيراً ما نجد الفالح يؤجل ذلك الى شهر تشرين ثاني، على أن ، منتصف تشرين اول
في ايلون يدور الزيت (. فمنذ منتصف ايلول يباشر الفالح في الجول، الموسم يبدأ قبل ذلك بكثير

  . )3(، وايلون هو ايلول)والمي في الليمون، في الزيتون

، تُحكى فيه، وأمثاٍل تقاُل عنه، ال ينتَظم دون أغانٍ وأهازيج وأشعارٍ شعبية، وموسم كهذا
 . وواقع الحياة، وقصصٍ وحكايات يسجلها وجدان الشعبِ

  :هذا الفصَل إلى مباحثَ أربعة قسمتُ

                                                 

  . الموسوعة الحرة  )1(

  . 66ص  ،م1979حزيران ، القدس، منشورات صالح الدين، كتاب اغاني العمل والعمال في فلسطين،الخليلي علي  )2(

  . البيرة–و جمعية انعاش االسرة  74ص ، م1974نيسان  1، العدد االول، المجلد االول، التراث والمجتمع  )3(
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  المبحثُ األوُل

  األمثاُل 

، وئد صحية ومادية ونفسية، فقاَل فيه اقواالًلما فيه من ف، حظي الزيتون بِاهتمامِ اإلنسانِ
  :)1(نذكر منها ، ويتحدثُ بها الناس، ووصفَه بصفات أصبحت أمثاالً تتناقلها األجياُل

وإذا أخرج في شهر ، هيوا الجرار، وإذا أخرج في آذار، إذا أخرج في شباط، هيوا الرباط  -1
 . )2(هيوا القطاطيس، الخميس

 مِل مرتبطةٌ بوقت خروج الزهرِ من الشجرِ، فإن أزهرغزارةَ الح أن وهذا واضح
فالجرةُ أكبر من ، كان عاماً غزير اإلنتاجِ، وإن تَأخَّر في اإلزهارِ، كان الناتج أقَل، مبكراً

القطوسة .  

2-  في بالده ددلو جحا بداد، ب . 

كمن يدعي أنه ، ولكنه في الحقيقة ال يتقنها ،من يدعي إتقانه صنعةً ما هذا مثٌل يهجو
  . ولكنه ال علم له بها، البِدادة،يتقن صنعةَ درسِ الزيتونِ 

 . الزيت في العجين ال يضيع  -3

ستعمُل لألكل ال يذهب سدىالزيت الذي ي بل يستفيد منه اإلنسان، بمعنى أن             .  

 . الزيت الجيد يطفو على السطح  -4

قبَل أن تُصنع الفرازات والعصارات، إذ كانوا ،يحصلون على الزيت هكذا كانوا 
يدرسون الزيتون، ثم يضعون الدريس في الماء الساخن، فيطفوا الزيتُ فوقَ الماء، فيأخذونه 

  .بحفناتهم، ويضعونه في األواني

                                                 

  . االمثال الشعبية شارك كل من اخذت منهم في سردها )1(

  . ويتضام اسفله، ينبعج وسطه، يكون طويال، وعاء من فخار: القطوسة )2(



75 

  .ما حد بيقول عن زيته عكر -5

من هنا فإن صاحب الزيت يعدّ زيتَه طبيعة اإلنسان أن يمدح نفسه، أو عملَه، أو ملكَه، و
من أحسنِ الزيوت بل أحسنُها على اإلطالق، وال يعترفُ أن فيه عكراً، أو زيباراً، أو شوائب 

  .أخرى

  .اللي إمه بالبيت، بوكل خبز وزيت  -6

فقَد كانوا يعتمدون عليه ، من أفضِل مصادرِ الدهنِ، ولذلك - وما زال -كان الزيت
كثيراً، وبما أن األم تعتني بأبناِئها أكثر من غيرِها، فإن من كانت ُأمه في البيت، ال تبخل عليه 

  .بالزيت والخبز، بعكس من كانت زوجةُ أبيه مثال صاحبةَ ألبيت

  .اللي في سراجه زيت، بضوي البيت -7

وذلك قبل اكتشاف  - زيت الزيتون  -بالزيت الحلوِ  ما يضيئون األسرِجةَكانوا قدي
من كانت لديه : ولذلك قالوا. البترول، واستخراج الكاز منه، واألصناف األخرى من الوقود

معانٍ كثيرةٌ، منها، َأن  ولهذا المثِل. القدرة على الحصول على الزيت، يستطيع أن يضيء البيت
  .على شيء فليعملُه من لديه القدرةُ

  .الشجرة بال ثمر، حالل قطعها -8

والمفيدة األشجارِ المثمرة وفي هذا حثٌ على زراعة .  

  .طحين القمح والزيت، عمارة كل بيت -9

، نعمِ اهللا واضح أن القمح إذا وجِد في البيت، بمعنى الخبز، وإدامه الزيتُ، فهذا من أكبر
فالقمح حين ، وسياسياً فهما موسمان مهمان اقتصادياً واجتماعياً ،لكونهما أساسيان في حياة الفالح

هوتخزينٍ، يعمل فيه الفالح بكل طاقته، َيبدُأ حصاد وشيٍل ودرسٍ وتذرية وغمارة من حصاد ،
ستريحأن ي وما يكاد ،الزيتون يأتيبدُأ، حتى ي آخر عرس ،محصوالً آخر يجني فيه الفالح ،
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وصحن ، فرغيفُ الخبزِ الساخنِ، أو ركنان، فَهما عند الفالحِ توأمان، زي أهميةَ القَمحِأهميتُه توا
اللذيذ عند الفالحِ، الزيت جِدأشهى ما و ،بالزيت في حياة الفالحِ، فال غرابةَ إن ارتبطَ القمح.   

  .القمح والزيت سبعين في البيت - 10

  .بمعنى المثل السابق

  .في كراره الزيت في جراره، والقمح - 11

  .مع األمثال السابقة يتفق في المعنى

  .أخضر الزيتون وال يابس الحطب - 12

 من حطبٍ آخر فهو أفضُل للوقود ،الزيتونِ، حتى لو كان أخضر طَبح مدحهذا مثٌل ي
  .جاف، كيف ال، وحطب الزيتون به الزيت الذي هو أفضل وقود للنار

  .أحسن زيت اللي من الشجر للحجر - 13

الزيتون الذي يدرس مباشرةً بعد قطفه عن الشجر، يكون من أحسنِ  جداً أنطبيعي 
وذلك قبَل أن يتعرض للبكتيريا واآلفات، التي ترفع ،الزيوت وتعمُل على إتالفه ةَ الزيتحموض .  

  .ابعد أختي عني وخذ ثمرتها مني - 14

كل منها، حاجتها من نباعد بين األشجار حين زراعتها، حتى تأخذ  كناية عن وجوبِ أن
  .الطعام والماء والشمس والضوء والهواء

 .أصغر من الدبور وأكبر من الجمل، وأمر من المرار، وأحلى من العسل - 15

حبة الزيتون، وشجرة الزيتون، وزيت  - هذه أحجية، أو لغز يتحدث عن الزيتون
فالحبة أصغر من الدبور، ولكن الشجرةَ أكبر من الجمل، والزيت حين يكون في الحبِ  - الزيتون

  .بعد يكون مراً، ولكن بعد أن يدرس ويصفُو يصبح لذيذاً حلواً كالعسل
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  )1( :وهذه ُأحجيةٌ ُأخرى - 16

ــالمات  ــي س ــذ ل ــل خ ــليم العق   س
  في ميـدان بحـره عشـر حوامـات    
  مـــع إنـــه العبـــد والحرمـــات

ـ    ه الرجـال والحريمـات  شاركوا بقتل
  مــا ســلم مــن واليــد وال عقيمــات
  واتعاونوا على قتله األوالد والكريمات

  

  لوليف فيـه مـن الـدهر عالمـات      
  رغــم عــددها الصــيد بالغرامــات
ــات   ــول وال بكلم ــى بق ــا يرث   م
  والشرب من دمـه يعـد مكرمـات   
  كلهن من الرحمـة كـانوا عـديمات   
  وطلعوا من المحاكم سليمين وسليمات

  

  .الطفاح، حيث يعصر باأليدي، باألصابع العشرة، ولكن الناتج قليل هذا زيت

  .كناية عن الزيتون األسود واألبيض: والعبد والحر

  .بمعنى المنجبة وغير المنجبة: والواليد والعقيمات

  . بمعنى عصره: قتله 

  .بمعنى الذكور واإلناث: األوالد والكريمات

 أنّهم لم يجنوا أيةَ جِناية يحاكمون بسببها، بمعنى :طلعوا من المحاكم سليمين وسليمات
  . فليسوا مذنبين

   

                                                 

  . تبصر –عزون  –الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان   )1(
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  المبحث الثاني

  أغانٍ وأهازيج للزيتون

  :المبحث إلى ثالثة مطالب قسمت هذا

  والجول )1(جمع القيشة ما يقال عند: المطلب األوُل

  سكـانم لنحمي ،أن تَرى النسوةَ، في أيامِ الصيف طبيعي النـتش "منظر"  واألكيـاس ،
    قـودو خَيـر ه، فَهـون تَحتالجافَ م قَهرو عنجميثُ يقوِل الزيتونِ، حإلى ح شَ، ويذهبنيوالخ

  )2( :وفي هذا قالوا أغاني وأهازيج، منها. للطابون

ــا  ــة لميهــ ــي القيشــ   ِلمــ

  وفــي المتــبن يلَّــا حطيهــا   
ــوى  ــز بيسـ ــف الخبـ   ورغيـ
ــا  ــةَ لميهــ ــي القيشــ   ِلمــ

ــم و ــي ال ــا  ف ــا حطيه ــل يلَّ   ب
ــوي  ــز تشـ ــف الخبـ   ورغيـ
ــيف   ــام الص ــة إي ــي القيش ِلم  
ــابون   ــي الط ــتا نحم ــي الش   ف
ــة  ــاتي قيشـ ــة هـ ــا ابنيـ   يـ
  والشــــتا بــــرده قــــارس

  

  تنحمــــــي الطــــــابون  
  لَمطــــــر كــــــانون 
ــابون ــار الطــــ   ع نــــ

  سعبــــي منهــــا الكيــــا
  لَيشــــــوفوها النــــــاس
ــراس   ــت األعـ ــك وقـ   إمـ
  مضــي المنجــل مضــي الســيف

ــري  ــم، نق ــوي لح ــيفنش   الض
  ملِّــــي منهــــا العريشــــة
ــة  ــدنا خيشـ ــة بـ ــل ليلـ   كـ

  

، رغم التعبِ والجهد الذي تبذله النسوةُ، في جمع القيشة إال أن فيها متعةً وأنساً ومرحـاً 
3( :وفي هذا قال الشاعر(  

  سربة صبايا نـزلن علـى القيشـة   
  رغــم تعبنــا مــا أحلــى هالعيشــة
  بنــات البلــد نــزلن علــى القيشــة

  ومكانس نـتش بإيـديهن كالريشـة     

ــا  ــة ودلعون ــة ونزه ــا حري   فيه
  فيشـة  الكل مزيونـة وبشـعة مـا   

                                                 

  . ورق الزيتون الجاف )1(

  . واغاني القيشة، اشتركت غير واحدة ممن اخذت عنهن في الحديث عن القيشة )2(

  . م15/9/2011 -تبصر   –من عزون -الحاج حامد حمد محمد عدوان )3(
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  أطيـب هالعيشـة  قالت أحالهن مـا  
  بنيــة مزيــوني مــن خَلــق ربــي 

ــوفك  ــالعين اش ــمع، ب   واالُذن تس
  

ــا ــي دلعون ــرقص ونغن ــالن ن   تع
  والخُلُق عـاِل وهبـة مـن ربـي     
  وأصير حبيبـك، وتجلـس بقربـي    

  

األحبةُ بعضهم بعضاً، فلم يكن مسموحاً أن يلتقيـا أو  كان جمع القيشة وسيلةً ألن يرى 
  :بال، وفي هذا قال الشاعر الشعبييتقا

ــوني  ــت الزيت ــة تح ــت البني   غن
  ابنية وش جابـك هـوني   قُلتُ إلها

  نزلت على القيشة وهواها شـوفاتو 
  هذا وليفـي مـا أحلـى كسـماتو    
  وقيشة الزيتون من الوعرة لميتـي 
  ومسعد يا اللـي بجـرارو زيتـي   
  الصبايا الحلوات نزلن على القيشـة 

  

ــوني    ــه مزي ــدل والوج ــعر مج   والشَّ
ــا  ــمر اللونـ ــي أسـ ــت حبيبـ   قالـ
  الهوى فـي عيونـو والحـب بنظراتـو    
  بِشــوفة حبيبــي كَحلــت العيونــا   
ــي  ــندتي البيت ــل وأس ــي المقص   عبيت
  يعمـــل مســـخن بشـــهر كانونـــا
ــة  ــدور منفوش ــال والص ــون مكح   العي

  

  الكبيرة تغني مـا أحلـى هالعيشـة   
  

  )1(والوسطى ترقص، والصغرى تزغرد ألسمر اللونا  
  

أغاني خاصةً وأهازيج تتناسب وعمليةَ جمعه، وفي هذا يقـوُل   ،)2(كما أن لجمعِ الجوِل
3( :الشاعر(  

ــولي  ــريم جـ ــا مـ ــولي يـ   جـ
ــب  ــه طيــ ــول زيتــ   والجــ
ــدراس   ــت المـ ــول تحـ   والجـ
  زيتــــــه دوا للمرضــــــى
  يــــا مــــريض اهللا يعافيــــك
ــاق  ــم وتريــ ــه بلســ   زيتــ

ــوني    ــلة والجــ ــي الســ   عبــ
ــة   ــي للمونـ ــت يكفـ ــا ريـ   يـ
  يعبـــي صـــحن يعبـــي كـــاس
ــاس   ــالل النــ ــفي عــ   يشــ
ــفيك   ــول واهللا بشـ ــت الجـ   زيـ

ــربة ــه شــ ــك  منــ    )4(تكفيــ

                                                 

  قالت الوسطى نعم هذا عمر... قالت الكبرى أتعرفن الفتى:  تناص من قصة عمر بن أبي ربيعة )1(
  . وهل يخفى القمر؟، قد عرفناه... قالت الصغرى وقد تيمتها                                          

ِلَأن القطَه ، وهو من  الفعل جال يجول، هو ثمار الزيتون التي تسقط عن الشجر بسبب الريح قبل تمام نضجها: الجول )2(
ليجمعه من هنا وهناك، يتجول تحت الشجرة .  

  . الغاني عن الجولاشتركت غير واحدة في رواية االشعار وا )3(

 1851حـديث  رقـم   ، كتاب األطعمة، سنن الترمذي.) فإنه من شجرة مباركة، كلوا الزيت وادهنوا به(حديث نبوي  )4(
  ). سبق ذكره(
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  ال تُضــيع حبــة مــن الجــول   
ــة   ــه قيم ــرف ل ــا بيع ــي م   والل
ــوني   ــول الزيت ــة تج ــفت البني   ش
ــت  ــروح خف ــتعش وال ــمي ان   جس
  جلتــي الزيتــوني مــرة بعــد مــرة
ــة   ــارة وال غريب ــن الح ــت م   ان
ــك ــريس اهللا يهنيلـ ــل السـ   قرطـ
ــارح  ــفتوا س ــدري ش ــن ب ــا م   وأن
  يا اللـي بتجـولي مـا عنـدك ميـة     
  شفتك بقلبـي قبـل تشـوفك عينيـه    

  الطول علـى الجـول نـازل   ظريف 
ــولي مــا أزل    ــاهللا بق ــت بِ   حلف
  يا اللي بتجولي مـن الصـبح بكيـر   
ــر   ــاتك بك ــرة ولس ــت ح   إن كن

  

  هــذي بتيجــي مــن الحــول للحــول
ــول  ــه الهـ ــن زيتـ ــر مـ   بخسـ

ــت  ــا هالبن ــي هواه ــوني قلب   المزي
ــوني    ــا بعي ــت عيونه ــن تالق   لم
ــواك مــا عــادت حــرة ــروح بِه   وال
  يا اللي علـى راسـك حملتـي الجـرة    
  بيــدو وليفــي بــالجول يعبيلــك   
ــك   ــدو بعين ــه وبي ــة ع راس   الجون
  قلبـــي بيحبـــك واهللا يـــا ابنيـــة
ــا    ــا مرهون ــواك أن ــرت به   وص

ــازل    ــالعين يغ ــه ب ــف قدام   والول
ــي واهللا مك  ــا بقلبـ ــاهواهـ   نونـ

ــر   ــه عك ــا في ــافي وم ــك ص   زيت
     يــا اهللا نتجــوز يــا ام العيونــا   

فسألها ، لذيذُ الطعمِ نَقي صاف) الفغيش(وزيت الجول، فهي تعمل مبكرةً، أعجبه نشاطُها
  .إن كانت غير متزوجة، الزواج

  وجمع ثماره ،ما يقال عند جد الزيتونِ: المطلب الثاني

الثمر ينضج ـات  يحملون، فيذهبون إلى الحقول،الناس بجمعه يبدأ  ،حينالمجاديد والعبي 
الجميِل وحلوِ  وفي هذا يغني الناس ويترنمون بالقوِل، )1(والقراطل والسالل، والساللم والعواريط
  . )2(األهازيجِ

ــي ــا شميســي وقفيل ــغيلي      ي ــوي اشــــــ ــي أســــــ   تنــــــ

                                                 

عصـا اقصـر مـن    : المجـدادة . األطول من العصي التي تستعمل لجد الزيتون: العاروط. من ادوات جمع الزيتون )1(
  . وأفضُل أنواعِ هذِّه العصي التي تكون من شجر الكينا،العصا األقصر لجد الزيتون: العبية.  العاروط واطول من العبية

وعاء من عيـدان  : القرطل.  ويطلق عليها اسم سيبة، حصول الزيتونهي الواسطة المعروفة يصعد عليها لجني م: الساللم
وهي ، مفردها سلة: السالل.  ويكون له يد يمسك بها، بطريقة هندسية، الزيتون او السريس يصنع بتشابك هذه العيدان معاً

  . وليس لها يد، على شكِل القرطَِّل، ولكنها أكبر منه وأوسع

  . م14/4/2012 –عزون -وان  الحاجة لطفية سليم حسن رض )2(
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  ويش غفلك يـا رعنـة  
ــي  ــمس وقفيل ــا ش   ي
  والسري زيتـه طيـب  
ــيالي ــالي سـ   والنبـ

  

  غفلنـــي زغيـــري يكـــاغي فـــي الســـريري    
  واروحهـن علـى بيـاتي    ،وألَقط زتوناتي، تني اساوي اشغيلي

  أمـــــــــا لقاطـــــــــه بشـــــــــيب
ــالي وأمـــا لقاطـــه بحاللـــي   والنبـــالي زيتـــه غـ

  

  : ومن هنا يقال) المليص(وهي  وهناك تسمية اخرى للزيتون السري

  والملـــيص زيتـــه طيـــب  
ــدك   ــر ايـ ــداد ديـ ــا جـ   يـ

ــداد  ــا جـ ــكيـ ــر يمينـ   ديـ
ــة  ــا الليلــ ــا حلفنــ   وإحنــ
ــي  ــا قليبـ ــك يـ ــا فرحتـ   يـ
ــة  ــا الليلــ ــا حلفنــ   واحنــ
ــي  ــا قليبـ ــك يـ ــا فرحتـ   يـ

  

   )1(أمــــا لقاطــــه بغلــــب  
ــك     ــى بيت ــت عل ــر الزي   عب
ــك   ــت براميلـ ــر الزيـ   عبـ
  مــــا نوكــــل إال زيــــت 
ــت   ــلوا البيـ ــك وصـ   زيتاتـ
  مــــا نوكــــل إال خيــــار 
ــدار  ــون الـ ــلوا الزيتـ   وصـ

  

 اددعلى العمل، ومما يقال لتشجيعِ الج ثِّهح2(و(:  

ــد   ــداد جـ ــا جـ ــد يـ   جـ
ــد ــام بتعــ ــت لأليــ   وانــ
  ضــــربة مــــن العبيــــة
ــوق  ــع لفـ ــاطر بِطَّلـ   والشـ

ــاذير ــرة)3(التبـ ــون كثيـ   هـ
ــارة ــا)4(والبعـــ   حوالينـــ

ــك   ــن زيتـ ــهيت عـ   وإن سـ
  مـا  لمـي حباتـه   )5(لمي الـداير 

ــالته  ــص ص ــيخ يخل ــل الش   قب

ــد      ــى الل ــة عل ــت الرمل   قرب
ــا    ــهر للزيتونـ ــى شـ   مضـ
  بتســــقط ألــــف ومايــــة 
ــروق  ــوى العـ ــن تتلـ   أحسـ
  لميهــــا يــــا أم العيــــون

  عيـــونهم تنظـــر علينـــا   
  مــا بــدخل شــيء لبيتــك   

  ما أزكـى رصـيعاته  ، أزكى زيته
ــاته   ــل عص ــي بحم ــذا الراع   ه

                                                 

، ص 1995كـانون ثـاتي    25، مجلة فصلية تعنى بالدراسات االجتماعية والتراث الشعبي، العدد التراث والمجتمـع  )1(
  . البيرة–جمعية انعاش األسرة . 101

  . م12/3/2012عزون  –الحاجة سعاد محمود جودة عدوان  )2(

  . وليس لها مفرد من لفظها، جراء ضربه بالمجاديد، ما يسقط من الزيتون بعيدا عن الشجرة )3(

  . من يبحث عن حب الزيتون ممن هم من اهل العوز والحاجة )4(

  . الداير هو الحب المتفرق أقرب من التباذير وأبعد من المسطاح )5(



82 

ــون  ــن ه ــد م ــي ابع ــا راع   ي
  

ــون  ــن الزيتـ ــك أكلـ   غنماتـ
  

عليه لتشجيعِ العمِل والحث وكذلك أهازيج:  

ــداد  ــد جـ ــداد جِـ ــا جـ   يـ
  اليــوم شــوال يــال نعبــي  

ــاد    ــا قع ــة عن ــره الجمع    بك
  نجــد مــن الصــبح بكيــر   
ــاد   ــه جه ــون كل ــم الزيت   موس
ــألرزاق  ــم لـ ــذا الموسـ   هـ
ــداد   ــل للسـ ــدين يوصـ   الـ
  المســـلم بزكِّـــي زيتـــه  
  بكســـي العيلـــة مـــع األوالد
ــان  ــمه هالتعبـ ــريح جسـ   بـ
ــاد   ــال ووه ــوع جب ــد طل   بع
ــالرزاق  ــه هـ ــد ربـ   وبحمـ

  

ــراد      ــى والمـ ــق المنـ   حقـ
ــاد    ــا قع ــة عن ــره الجمع   وبك
ــداد  ــاود الجـ ــبت بنعـ   والسـ

ــاد   ــه جه ــون كل ــم الزيت   وموس
ــاد   ــل العب ــم ك ــتنوا الموس   بس

ــداد   ــل للسـ ــدين يوصـ   والـ
ــواد  ــن االج ــي م ــرج بيج   والف
  وبكســي العيلــة مــع األوالد  
  وبنــام بعــد طــول ســهاد   
ــاد   ــال ووه ــوع جب ــد طل   بع
  بنــام براحــة فــي المهــاد   
ــاد  ــافر والعبـ ــرزق الكـ   بـ

  

  بـــرزق الكـــافر والعبـــاد    
  

  

ن أغاني الدلعونا كما أنبهـا    " الدلعونا"هذه ، للزيتونِ نصيباً كبيراً م التي طالمـا تـرنَّم
الشعبي الشاعر، كثيرة 1(وفي هذا يقول. في مناسبات(:  

ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
  زيتو المصفى من المرض يشـفي 

ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
  زيتون معمـر مـن الـزمن األول   

ــا  ــى دلعون ــى  عل ــاعل   دلعون
  والحطب األخضر للنـار بيشـعل  

ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل

  على اللبن زيتـه يـا أمـا بشـهي    
  

  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا      
  منـه بنحمـي الطابونـا     )2(والجفت

  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    
  أكثــر مــن ألــف مــن الســنونا 
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    

  في الموقـد بـدفي شـهر كانونـا     
  الزيتونـا بارك يـا ربـي شـجر    

  منه نعمـل صـابونا    )3(والطرطب
  

  

                                                 

  . اشترك غير واحد ممن اخذت منهم في هذه االغاني  )1(

  . ما يتبقى من ثمرِ الزيتون بعد عصره واستخراج زيته  )2(

  . ما يترسب من الزيت بعد ان يصفى  )3(
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ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
ــالع  ــما ط ــالي للس ــونكم ع   زات

ــا ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
  بيحمط والحـب نـازل   )1( عاروط

ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
ــب ــبن راي ــخن والل ــدا مس   والغ

ــا ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
ــل  ــين السناس ــط ب ــت تلق   والبن

ــا ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
ــاذير   ــي التب ــط ف ــت تلق   والبن

ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
ــدواير  ــى ال ــط عل ــت تلق   والبن

ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون    عل
ــالي   ــرع الع ــه الف ــال تنقص   ي

ــا  ــى دلعون ــا  عل ــى دلعون   عل
  يا ابنيـة ثـالث ترطـال    قرطلك

  

  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا      
ــا   ــل عزونـ ــنكم أهـ   اهللا يعيـ
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    

  أحسـن مـا يكونـا     والبنت تلقـط 
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    
ــا  ــن الملعون ــافر اب ــوع ك   والج
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    
  الخصــر رقيــق والقلــب حنونــا
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    
ــا  ــب نون ــة والحاج ــين كحل   الع
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    
  والشوك يجـرح كـف المزيونـا   
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    

ــع الزي  ــا جم ــهل علين ــابس   تون
  بارك يـا ربـي شـجر الزيتونـا    
  والسلة كبيـرة والـدرب خؤونـا   

  

  والدراس وتخزين الزيت )2(أغانٍ وأهازيج تتعلق بالبد: المطلب الثالث

بِه ةالخاص تتفاعل مع وجدانِ اإلنسانِ، ِلكُِل عمٍل أغانيه ،له والمالئمة  

وسكناتَه الذي يعمُل، ترسم حركاتَه ،ومشاعره أجمـَل   ، وتعبر عن نبض قلبه تصـوره
  . صورة وأكملَها

3( وفي هذا يقول الشاعر الشعبي(:  

ــا دار ــرار      حجـــــر طاحونتنـــ ــوا الج ــامى هي ــا نش   ي

                                                 

  . من أدوات جني الزيتون، عصا طويلة، وهي األطول: العاروط )1(
  ). سبق التعريف بها.  (ثم العبية، ثم تكون المجدادة أقصر منه

  . مفردها بداد، كما يطلق على من يعمل في البد أيضا،ويطلق عليه اسم البدادة، البد هو المكان الذي يدرس فيه الزيتون )2(

  . م15/4/2011  -من النبي الياس  - الحاجة زينة محمد رباح  )3(
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ــدادة   ــوعرة للبـ ــن الـ    ومـ
  

  ومــــن البــــدادة للــــدار 
  

يجهز الفالح جراره، بغسلها وتنظيفها حتى ، ويدور حجر الطاحونة، ما أن يبدأ الدراس
إلى البد، بمعنى من ، وها هو يوضح ان الزيتون ينقل من الوعرة، وابعاد التالف منها، وفحصها

  .)فغيش( وهذا يعني أن الزيت طازج وممتاز، الشجر إلى الحجر

  ويـــا مـــين فـــي البـــدادة
ــت    ــب الزي ــين يص ــا م   وي

ــرو  ــال بي ــرارو   م ــال ج   م
  الغريـب بطعم القريـب وبطعـم   

  

ــادة   ــنا كالعــــ   يدرســــ
ــوادي   ــه الجـ ــل منـ   تتوكـ
ــارو   ــد اهللا جـ ــو محمـ   ابـ

ــارو    ــم ج ــو أطع ــن زيت   وم
  

  

  وصـحون وقشـاني   والزين حامـل زيـت  
  واقراص فـي صـحونه   والزين حامل عسل

  

  وانا من جملة الناس ذوقني على لساني  
  وانا من جملة الناس ضربني وزعالني

  

يتذوقونـه،  ، وكذلك العسل، في بداية موسم الزيت بعضاً همبعض كان الناس يطعم هكذا
أول األثمـار  (علون في كل موسم، مرددين عبـارة  ويحكمون على جودته من عدمها، وكذلك يف

  ). بطول األعمار
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  المبحث الثالث

  الشعر الشعبي

زيتاً نقياً عذب المذاق، طيب الطعمِ،  يمر الزيتون في مراحَل عدة، حتى يصَل إلى البيت
فبدايةً يكون جني الزيتونِ عن الشجرِ، بكل الوسائل المتاحة من مجاديد وعبيات وعواريط، وما 

أما الزيتُ فكان ينقُل في جرارٍ، . يلزم من أدوات وأوانٍ، كالقرطِل والسلة والجونة والكيسِ
  .ن الفخارويخُزن في أبارٍ خاصة للزيت، إضافةً إلى الجرارِ واألباريقَ المصنوعة م

  :)1(وحول جني ثمارِ الزيتونِ عن الشجر، يقول الشاعر الشعبي

ــدادة  ــت مج ــا  حمل ــد فيه   تتج
ــا  ــباب بكفيه ــبية الش ــا ص   قلتله

  

  الصحة مليحـة والـرب معافيهـا     
ــا   ــى المحبوب ــاي ألق ــت من   قال

  

فموسم الزيتونِ ، واللقاء به، وهو رؤية الحبيب، كان للفتاة هدفٌ آخر من جِداد الزيتونِ
  . أجمُل ما فيه لقاء األحبة ورؤية بعضهم

  ظريف الطول ع الزيتـون طـالع  
  وهذي شـطارة، واهللا إنـو بـارع   
  طلعت على الزيتونة تقطف ثمرتها
ــا  ــي حارته ــالحلوة آلج   واهللا ه

  الزيتون قاعد والطير األخضر تحت
  لحبك يا روحـي آلجـي وأسـاعد   
ــدري  ــة ب ــت للعون ــد نزل   والبل

  ابنية، قالت لـي بـدري  : قلت لها
  والطير األخضر ع الزيتـون هـدا  
ــدا   ــد ع ح ــه يقع ــرادو وليف    م
  نزل وليفي علـى الخلـة بـدري   
  وانتَ من يومـك أشـغلت فكـري   

  

  الفـرع يكـارع   مجدادة و ع بيدو  
  بيشــوف حبيبــه وبجــد الزيتونــا

  ت المنـديل وبينـت غرتهـا   شلح
  وأخطبها من ابوها اسرع ما يكونـا 
  والحب مقـابلوا والوقـت مواعـد   
  وأقطف الثمـر وأعصـر زيتونـا   
  وإم جديلـــة أولهـــم تجـــري
ــا   ــت الزيتون ــي تح ــذا وليف   ه
ــدا  ــون يج ــرادو للزيت ــش م   م
ــا  ــب حنون ــر والقل ــين تنظ   الع
  وهواها مع دمـي بالقلـب يجـري   
  بهــواك العقــل والقلــب مرهونــا

  

                                                 

  . اشترك غير واحد ممن اخذت عنهم في هذه المواويل )1(
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ولكن الصبايا ايضاً ، ويصعدون فوق الساللمِ واألغصان، الشباب هم من يجدون الزيتون
  . ويقدرن عليه وبذلك يتحدين الشباب، يستطعن ذلك

ع الزيتـون طلعـت   حملت مجدادة و  
   ويا اللي عيونك ع الزيتونـة اطَّلعـت  
ــبايا  ــادت ص ــدادة ون ــت مج   حمل
ــا   ــلت قراي ــد وص ــار البل    وإخب

ــارك  ــدادنه ــي ، ج ــك دراس   وليل
ــي  ــيلك ع راس ــي الش ــا حب   واهللا ي
ــك  ــونِ اهللا يعينـ ــداد الزيتـ   جـ
ــك  ــك بيمين ــمالك وامس ــك بش    أمس
  جــداد الزيتــون اســمع تقلــك   
  هــذا حبيبــك أجــا يشــاورلك   
   حملت السـلم و ع الزيتـون حطـت   
  وعصبتها من حظي ع األرض سقطت
  والطير األخضر مـن الصـبح بكيـر   
  وهذا فـي عرفنـا واهللا مـا يصـير    
  ســلَّم علــي وبعينــه غمزنــي   
ــونهم ع الســطح منشــور ــذا زيت   ه

  

  ال تقول الشمس من مشرقها طلعت  
  غض بصـيرك أحسـن تحسـدونا   
ــا ــرحتكم معاي ــغل، س ــوم ش   الي
ــدونا    ــا بتح ــد م ــباب البل   ش
  والشمس تسطع، والقمـر نبراسـي  
  وابنيلــك قصــر حتــى تســكنونا
ــك  ــب جبين ــالي بيتع ــرع ع   الف
  واضرب الغصـن حتـى تجـدونا   

  طول بعيونـوا بنظرلـك  وظريف ال
ــا ــل الفنون ــأول الصــيف بنعم   ب
ــت  ــدامي نط ــاة ق ــل المه   ومث
  وشــفت الجــدايل ألســمر اللونــا
  حمل المجـدادة ونـزل ع صـير   
  تطلع ع الشـجر وتجـد الزيتونـا   

  سلَّم دارهـم مـن السـطح يـدني     
  وولفي من شـاني طلـع يجـري   

  

وتستعمل الخالُل ، الدوابتستعمُل القراطُل لجمع الزيتونِ واألكياس لنقله على ظهور 
يصنع أوانيه ، وهكذا حياة الفالحِ، من طبيعة اإلنسان، وهي من نفس الزيتونِ، ِلإغالق األكياس

نٍ وصوانٍ وغيرها، من بيئتهو1(من قراطَل وسالٍل وج(.  

  حمل قرطلـو ونـزل ع السـاحة   
ــه ســماحة ــدر، وكل   وجهــه كالب
ــاك   ــي اهللا مع ــا ولف ــي ي    ولف

ــفتك   ــوم ش ــن ي ــزرع  وم   ان
  يا اللي عبيتي الزيتـون بالكيسـي  

  حبيب القلب أبـو عيـون ذباحـة     
   نيال اللـي يلقـط عنـده زيتونـا    
  اهللا يحميــك ويســدد خطــاك  

  وحبك بقلبي مثـل الزيتونـا   هواك
  السريسـي  وقَرطي بابـه بِخـاللِ  

                                                 

  . م12/3/2011 –الحاجة زكية مصطفى يوسف من قرية النبي الياس  )1(
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ــرلك اهللا ــنة ييس ــي هالس    بعريس
  

ــا   ــر العيون ــملكم وتق ــتم ش   يل
  

من على  ومن العادة أن ينادي المؤذن، ويحددون موعده، الجداديتفق الناس على وقت 
سطح المسجد ،فيها الجداد حسمالجهةَ التي ي 1(ويحدد( .  

  والعونه نزلت على الزيتون جدادي
  والخطيب ع الجامع في الليل ينادي
  بكره الجدادي في الوجـه الغربـي  
  تحــت الزيتونــة اقعــدي بحــدي

ــو   ــد بلش ــالي البل ــداديأه   ج
  وانا من الصبح الحمـل مجـدادي  

  

ــدادي    ــيهم ج ــاقي وف ــيهم عت   ف
  بكره من الصبح جـدوا الزيتونـا  
  وانت يا حبي عـن العـين تخبـي   
  نشــبع نظرنــا ونشــكي الهمومــا
  وانــا بــإذن اهللا الحقــق مــرادي

ــا   ــر زيتون ــر واعص ــد الثم   أج
  

فما يسقط تحت الشجرة ، يتبعثر الحب، ونتيجة ضربه بالعصي، أثناء جداد الزيتون
قليالً يسمر داير، يسمى مسطاح بعداً يسمى تباذير، وما يكون ابعد وهذه ليس لها مفرد (واألكثر

ويسمى ، وتقوم النسوة بجمع التباذير والدواير، واحيانا يترك لذوي العوز والحاجة) من لفظها
  . بعارة او تباعير

ــاعيري ــم التب ــا تل   شــمرت اديه
ــري  ــب بعي ــافر وأرك   واهللا لس
  يلــي بتلمــي الزيتــون ع الــداير
  خليلك حبة، هـذا الـزمن جـاير   

ــر ضــحكت شــوية   وبكيــت كثي
   وان ما صارت قسـمة وتزوجنـا  

  

  بانت االسوارة والذهب ما هو عيـري   
ــا   ــي دلعون ــا وأغن ــد عتاب وأقص  

  شـو اللـي صــاير   منـتش كريمـة؟  
ــى ــارة حتـ ــترزقونا  البعـ   يسـ

  مي ع المسطاح، وحبي ع التباذيرخص
ــم  ــذا حكـ ــادير  اهللا  هـ   والتقـ

  

التقاليد أقوى من الحب ،الناس فالفتاة تخاف من التحدث مع حبيبها،، والعادات تحكم      
وتخشى أن يراها الناس ،فيرمونها بكالمٍ سيء ،شائنة 2(وينعتونها بنعوت(.   

  الزيتون تجـولي  شفت البنية تحت
  قلت لهـا ابنيـه اسـمعي لقـولي    
ــي  ــدها قرطل ــة بي ــفت البني   ش

ــدولي    ــعر مج ــد والش ــدر ناه   الص
ــا ــدي أحســن يرمون ــي ع   قالــت ل
  غزال ومقبـل، مـا أحلـى هـالطلي    

                                                 

  . م11/4/2011من عزبة الطبيب   –الحاجة رشيقة عثمان سعيد طبيب  )1(

  . م16/5/2011تبصر  –عزون  –الحاجة وردة موسى محمود رضوان  )2(
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   قلت لها أهال، مرحبـا يـا خلـي   
  

  قالت لي ُأمـرق، ال األهـل يشـوفونا   
  

وغالباً ما ، وخاصة في موسم الزيتونِ، كان الفالح يعتمد على اآلبار التي في الحقوِل
على رؤوسهن للجدادين، في جرارٍ فخارية الماء بنجلكانت النسوةُ ي ، وكثيراً ما كانت تتعثر

   .فتنكسر الجرةُ، المرَأةُ

  وردت على البيـر تملـي جرتهـا   
  كسرت الجرة وشـربت حسـرتها  

  

  والجداده بـالعطش بسـتنوا رجعتهـا     
ــل المج  ــف مث ــادت تزق ــاوع   نون

  

وفيها ، محاذية لقرية صير، تقع في الجهة الشمالية من اراضي عزون، خلة الزعرور
  . وهي عامرة بأشجار الزيتون المعمر، وآخر سري زيتون نبالي

فظل يصلي تحت تلك الشجرة، تعبداً ، والشاعر جلس وحبيبتَه في ظل شجرة زيتون
1(فهو يقول، وقدسيةً لتلك الجلسة(:  

  زعـرور وغرسـك نبـالي   خلة  
  ومن يوم قعـدتي بالظـل قبـالي   
  خلة زعـرور غرسـوك بسـري   
  ومن الصبح بـدري بـاهللا تمـري   
   خطمت قـدامي وعيـوني شـفتها   
  خجلــت البنيــة وبانــت حمرتهــا
  فكرت بـوليفي ومكنـتش ناسـي   
  ومن يـوم فراقـك وانـا بقاسـي    

  

ــالي     ــا ع ب ــة أج ــوف الحبيب   وش
ــا    ــت الزيتون ــلي تح ــا بص   وأن

ــي   ــا حب ــواك ي ــريوه واهللا بِس  
ــا   ــل العيون ك أكَحــوف ــى بِش   حت
  ومن كثـر حياهـا سـقطت حزمتهـا    
  وانــا مــن حبــي غمضــت العيونــا
  هواها بقلبـي مـن الصـغر راسـي    
ــا   ــا المحزون ــي وان ــدت عن   ابع

  

فهذا ، وذكروها في اغانيهم واشعارهم، وهكذا تغنى الشعراء الشعبيون بالزيتون كثيراً
  :)2(يقول، السلفيتيراجح غنيم ، الشاعر الشعبي الشهير

ــادي  ــادي عاليـــ   عاليـــ
ــوني  ــت الزيتـ ــدة تحـ   وقعـ

  بــــدي اغنــــي لــــبالدي  
ــادي  ــيط الهـ ــوا المحـ   بتسـ

                                                 

  . م16/5/2011تبصر  –عزون  –الحاجة وردة موسى محمود رضوان  )1(
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  زيتونتنــــــا الجويــــــة
ــة   ــرب مي ــوادي بتش ــن ال   م
   الزيتـــــوني ال تنســـــوها
ــا  ــدادي زرعوهـــ    أجـــ
   زيتـــوني مـــا احســـنها  
ــا  ــت منهـ ــادي تحـ   الحصـ
ــا  ــي فيتهــ ــوم فــ    النــ
  والمبـــــادي بتربتهـــــا 

  

ــلبية ــوة وشــ ــو حلــ   شــ
ــوادي    ــن ال ــة م ــرب مي   بتش
ــا  ــد زينوهــــ   بالمجــــ

ــا ــدادي  زرعوهـــ   أجـــ
ــا   ــا اثمنهـ ــيف ومـ   بالصـ

ــادي   ــا الحصـ ــت منهـ   تحـ
ــا  ــدنيا وزهرتهـ ــوا الـ    بسـ

  بتربتهــــــا المبــــــادي 
  

والزغاريد من أفضِل أنواعِ الغناء، ويشاركن مجموعة من النسوة فيها، وهي  المهاهاةُ
  . )1(ليه، ووصفه بالكرم أو الجود أو الشجاعةوالثناء ع، غالباً ما تكون في مدحِ صاحبِ العمِل

ــي ــي....ه   ي
  

  عونتك يـا ابـو محمـد كلهـم شـبابي       
  زنـــود ســـمر وبيـــدهم عبـــابي
ــابي  ــهرتكم ع ب ــة وس ــلوا الليل   تفض
  وعشــاكم عنــدي بعــد الغــروب   

  

  
  
  
ــرودة(   )زغ

  

ــي ــي....ه   ي
  

  وأهل البلد يا ابو محمـد اجـو يعينـوك     
  صواني المسـخن مليانـة لحـم ديـوك    

  اللي ما يـزوروك  -يا ابو محمد–يعدموا 
ــاب ــن زادك الحســن الطي ــوا م   ويوكل

  

  
  
  
ــرودة(   )زغ

  

أما عصر الزيتون فيكون برضخه بالحجارة حتى يصير كالعجين، ثم يعصر باأليدي، 
وينقع بالماء الساخن، حيث يطفو الزيت فوق الماء، فيقشط ويوضع في أوانٍ، وهذا يسمى زيت 

وأطيبها، ويكون بكمية قليله، أما الكمية األكثر فتكون عن طريق الطفاح، وهو ألذ أنواع الزيت 
 ثم يعصر ،أو بغٌل أو حمار حجرٍ دائريٍ تديره دابةٌ، حصان بواسطة الزيتون درسحيث ي ،البد
بواسطة خشبة كبيرة غليظة ثقيلة، فيسيل الزيتُ من الدريسِ، ويجمع في أوانٍ، لالستعمال 

  .)2(والتخزين
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  :)1(هذا يقول الشاعر الشعبي وفي

  الميـه السـخنة  والزيت يطفـح ع  
  ابنيـة اعطينـي حفنـة   : قلت لهـا 

ــدريس تعصــر ــة لل ــفت البني    ش
ــر   ــا نفط ــة تمن ــاتي قدحي   ه
ــد   والزيــت صــافي والطعــم جي
ــد  ــا بقي ــفتك وأن ــومٍ ش ــن ي   وم

  

ــة   ــي الجفن ــه، تتمل ــد تقوش   باإلي
ــا  ــل العيون ــل وأكح   أذوق العس

  هللا بقطـر والزيت مـن ايـديها وا  
  الزيــت مصــفى والقلــب حنونــا
ــد ــدو بنعي ــهر وبع   بنصــوم الش
ــا ــز العيون ــا وغم ــاعات الهن   س

  

يتحايُل الشاب على الفتاة ليحادثها، متذرعا بطلب زيت الطفاح منها، وبذلك يكحل عيونه 
  . من رؤيتها

من زيت الطفاح الذي ال يقدر كل ُّ ، كرم وجود للجيران واألقارب وعموم المسلمين
  . إنسانٍ على الحصول عليه

  زيت االطفـاح يـا أمـا اطعمينـا    
  ويــوم الجمعــه نطعــم المســلمينا
ــوة ــدريس بق ــي عصــرتي ال   يل
ــك خــوة ــدهم من ــد ب ــام البل   أيت
ــى   ــة تتغل ــخنتي المي ــي س   يل

  وداركم مـن الخيـر إن شـاء اهللا    
  

ــمينا     ــديك الس ــذبحي ال ــاهللا ت   وب
  والجــار القربــى والجــار الجنــابِ
ــروةٌ ــحةٌ ومـ ــاك صـ   اهللا اعطـ
  تحسبي حسابهم، ومن الزيت تطعمينا
  وزيت الطفـاح مـن فوقهـا يعلـى    

  ويظل الكرم بيكم مرهونـا   ما تخلى
  

 الذي أشاد بها، وصارت قرآناً يقرُأ إلى يوم، ومكانتها في القرآنِ، يذكُر شجرة الزيتونِ
القيامة ،ه2(وذكرها القرآن في غير موقعٍ  عبر آيات( .  

  يــا شــجرة بالحقــل ذكرهــا محمــود 
  سبحان خالقها، كيف تشق الصخر الجلمود
ــالقرآن ذكرهــا موجــود   يــا شــجرة ب
  واللي يملك ثمرها مـن النـاس معـدود   

ــالثمر   ــري ب ــدهن يج ــود وال   والع
ــا  ــفي العيان ــت يش ــا زي   وتعطين
  ومن دهنها الحلو يبدأ الكرم والجـود 
  الــو قيمــة عنــد البشــر وحســاب

                                                 

  . م15/4/2011 –من عزون  –ة وردة موسى محمود رضوان الحاج )1(

  . من عزون –الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان  )2(
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ــك  ــالم اهللا يبقي ــدهن ك ــجرة ال ــا ش   ي
  آيـــات اهللا تتلـــى وتحكـــى فيـــك

  

   فيك نزل من القـرآن مـا يرضـيك  
  وانت من أفضل ما تعطي من الثمـر 

  

للقاء األحبة مناسب مكان البد ،وليس غير عين المحبِّ تسبر ، فالكُلُّ مشغوٌل في عمله
،فقط حبيبها، الذي يحادثها باإلشارة لتقع على المكان .  

ــر  ــد يعص ــي ع الب ــف وليف   وق
  حبـي، للـزمن نقصـر   : قلت لـه 

ــاور  ــد يش ــي ع الب ــف وليف   وق
  حبــي، أبــوك جــاير: قلــت لــه

ــل دارت  ــن اللي ــد م ــار الب   حج
  ع مصب الزيتون البنيـة أشـارت  

  

  أشرلي بإيدو السـبابه والخنصـر    
  أربــع شــهور، والفــرح يقيمونــا

ــد مشنشــلة    بعشــرة أســاوراإلي
ــا   ــل تيجون ــني قب ــدو يمص   ب
  وذات الفهـــم للســـفيه دارت 
ــة تدرســونا   هــذا زيتــوني، الليل

  

لم تكن أواني نقل الزيت متوفرة، ومتعددة، فلم تكن سوى الجرار الفخارية وسيلة لنقله 
من البد الى البيت، ووسائل التخزين أيضا محدودة، إما اآلبار التي كانت تحفر خصيصا لتخزين 
الزيت، أو الجرار الفخارية، وكم كانت تتعرض هذه الجرار للكسر أثناء نقلها على رؤوس 

  .)1(النسوة، أو على ظهور الدواب

  :وفي هذا قال الشاعر

  حملــت الجــرة والزيــت يســيلي
ــك وســيلي ــي من ــا حب ــدي ي   ب
  حملت الجرة علـى القـرن غيـي   
  قلت لها بنيـة سـنك مـو سـني    
  حملت الجـرة مـن البـد طلعـت    

  لهـا حبـي العيـونِ هجعـت    قلت 
  

ــيلي   ــق والخــد أس   الخصــر رقي
  أصــيلك فيهــا وأنســى الهمومــا
ــي  ــمت بي ــدربي تتش ــت ب   ومش
  انت عـن الهـوى لسـه زغنونـا    
ــت  ــن األرض نبع ــة زالل م   مي
ــا   ــي المزيون ــدي أزورك انت   ب

  

تتعمد النسوةُ بإثارة الرجال، فتحمل جرتها بطريقة مميزة، أو تمشي في الطريق مشيةً 
 . عند الرجل مكامن الرجولة فيه استعراضيةَ، تحرك

                                                 

  . من خابية افكاره واحاديثه  -من عزون   –الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان  )1(
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وحفروا االبار ، أما عن مقولة زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون، فاألجداد زرعوا الزيتون
الن اللصوص والحكومةَ كانوا يأخذونه منهم في وقت ضعفت ، التي كانوا يخبئون فيها الزيت

  :فيه الدولة العثمانية

ــر جــدي زراعــو ازيتــون معم  
ــاعوا ــت بِقَ ــى والزي ــر مخب   البي
  والبير معبى من الزيـت الصـافي  

  الشــــافي واهللا  اهللا الحــــافظ
  

  بسنين الجـدب واهللا مـا جـاعوا     
  يحمينــــا، ال يســــرقونا  اهللا

ــافي  ــأذن اهللا ك ــادم ب ــام الق   للع
ــا  ــن العيون ــاتي ع ــظ زيت   يحف

  

 وبركة، وحفظٌ  يحث الشاعر صاحب الزيت على أن يزكي عن زيته، ففي الزكاة نماء
  .للشرع وتطبيق له

  وجرار الزيت مـن البـد طلعـت   
ــه ــي بزكــي تجارت   ربحــت والل

  عـن زتوناتـك   يا اللـي بتزكـي  
  وبتضاعف بأعمالك مـن حسـناتك  

  

  وســاحة الــدار واهللا مــا وســعت  
ــدينا ــربح ال   يكســب األجــر، وي
  بتصون الشرع، وبـتحفظ ديناتـك  
ــلمينا ــع المس ــة م ــدخل الجن   وبت
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  المبحث الرابع

  القصص والحكايات

ال بد من نوادر تَحصُل، وقصص تقع، وحكاياتُ تُقاُل في موسمِ الزيتونِ، وال بد من 
  . جديد في كل عام، فمما يتناقلُه الناس في منطقة عزون

  .)1(قصة الحرامية وصاحب الزيتون -1

 كان أحدهم يحرس ما جمعه من حب الزيتونِ فوق سطح عليته، حيث كانوا يذبلون
في عزون، ولكن هذا الرجل  الزيتون، من أجل زيت المونة، وكانت سرقةُ الزيتونِ منتشرةً

تحدى اللصوص، في أن يسرقوا منه شيئاً، حيث كان معتمداً على عليته العالية جداً من خارج 
 ،الدار، بعكس داخلها، ولكن اللصوص أعجبهم التحدي، وقرروا سرقة هذا الرجل، فاهتدوا لحيلة
تمكنهم من ذلك، فذهبوا بعد منتصف الليل، وأحضروا سلم الجامعِ، الطويل جداً، وأخذوا معهم 
 ،قفة من الرماد، وصعدوا سطح العلية، وأخذوا يعبئون الزيتون في أكياس، وإنزالها بهدوء
وبدون أية ضجة، ولكن الرجل أفاق، فقذفوا الرماد على رأسه ووجهه، فامتألت عيناه بالرماد، 

لم يعد يرى، ونزلوا ومعهم ما أخذوا من ثمر الزيتون، وتركوا السلم وراءهم، فأصبح الناس و
  .يتحدثون بالقصة ويتندرون

  :فقال الشاعر الشعبي في هذا اقواالً تناقلها الناس بينهم

  العبـــد بنطـــر زتوناتـــه  
ــبس   ــربص وبتغ ــي بت   والحرام
  التحـــدي بيـــنهم كبيـــر   
  العليــــة عاليــــة كثيــــر

  بـــارودةوالعبـــد معـــه  
ــراح   ــب ج ــدار الكل ــي ال   وف
ــر   ــه كبي ــي عقل ــذا الحرام   ه

  فـــوق العليـــة نشـــرتها    
ــرقتها   ــق س ــدو يحق ــف ب   كي
ــتها   ــمعت قص ــد س ــل البل   وك

ــا فــــوق العقــــد   بنايتهــ
ــا  ــر ذخيرتهـ ــا معمـ   ودايمـ
ــا    ــد ع نزلته ــدر ح ــا بيق   م
ــا   ــدو بقلته ــة عن ــس الديان   ب

                                                 

  . اما الشعر فال تعرف من رواه ولكنها ذكرته، راوية القصة –من عزون-الحاجة وردة موسى محمود رضوان   )1(
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ــل   ــم طوي ــامع ولك ــلم الج   س
  بنصـــعد فـــوق العليـــة  
ــاد    ــر ع ــاد محض ــف رم   ق
ــة  ــل الحراميـ ــوا كـ   اجتمعـ
ــواالت  ــي ش ــون ف ــوا الزيت   عب
  هـــب العبـــد مـــن نومـــه
  مـــا بقـــدر يفـــتح عينيـــه
ــاس  ــحيوا الن ــوت، ص   دب الص
ــان   ــي أم ــون ف ــار الزيت   ص
ــادي  ــدو ين ــر ب ــؤذن للفج   والم
ــدث  ــل بيتحـ ــبح الكـ   والصـ
  الحرامـــي بالعقـــل انتصـــر
  قطع االيد فـي الشـرع للسـارق   
  يــا ويلــك مــا تخــاف اهللا   
ــؤمن   ــهادة مـ ــهد شـ   وتشـ
  وتصـــلي أوقاتـــك الخمســـة
  وتزكــي أموالــك للشــرع طــايع
ــادر   ــت قـ ــج إن كنـ   وتحـ
ــن أذاك  ــة مـ ــلم القريـ   وتسـ

  

  من بـرا الـدار بنهتـك حرمتهـا    
ــا  ــو زتونتهـ ــرق أبـ   وبنسـ
  إن صــحيوا علــيهم بنكفتهــا  
ــدقتها   ــة بـ ــذوا الخطـ   ونفَّـ
ــا  ــايم ع قرنتهـ ــد نـ   والعبـ
  والرمــاد ع راســه طمرتهــا  
ــا   ــت طلقته ــروده طلع   وال الب
  والحرامــي هــرب بســاعتها  

ــد  ــا  بعي ــالي حارته ــن أه   ع
ــدتها ــي ســلم يصــعد عق   مــا ف
ــا    ــار بقريته ــي ص ــو الل   ش
ــا  ــر جنته ــه خس ــا ويل ــس ي   ب
ــدنيتها   ــم اهللا بـ ــذا حكـ   هـ
ــيحتها   ــرقة وفض ــرك الس   وتت
  وتشـــهد بـــاآلخرة وقيامتهـــا
  فرضــــك مــــع ســــنتها
ــا  ــع نفلته ــهرك م ــوم ش   وتص
ــا  ــع كعبته ــرم م ــزور الح   وت
ــا  ــع زتونته ــا م ــلم قمحه   ويس

  

   )1(قصة البئر في الخلة -2

المطر في أحد األعوامِ، فَشَحت اآلبار، وَأخَذَ الناس يحرسون آبارهم، ويحافظون قلَّ 
وذلك الستعماِلها في موسمِ الزيتونِ، وكان في خَلِّة الزعرورِ، الواقعة إلى الشَماِل  على مياهها،

مقْدورِهم تفحصها بشكٍل مستمرٍ، بنَوا على ولَما لَم يكُن بِ من عزون، بِْئر تُقابُِل ديوان أصحابِها،
 نرى مالبياضِ، ي واضح ،أبيض رجها حتملى قعِل الديوانِ، وداخ نبابِها قنطرةً عاليةً، تُرى م

بِأن ِئنطْمكانَها، فَيةَ منْطَررى القوى إمعانِ النَظَرِ، فَيصِ ستَفَحوما على الم ،عيدَئر بخير،  باِلب
  .والماء فيها مصون

                                                 

  . الراوي للقصة والقائل للشعر  -من عزون  –الحاج عبد الرحمن محمد حمد عدوان  )1(
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فَإذا هدموا  فَجاء رعاةُ اَألغنامِ وأرادوا سقْي مواشيهم، ولكنَّهم خَشَوا من المشاكِل،
ى فَاهتَدى َأحدهم إلى طَريقة، تُجنِّبهم المشاكَل، فَبن القنْطَرةَ، جاء أصحاب البِْئرِ، ووقَعتْ مشْكلَةٌ،

قنْطَرةً بِجانبِ األولى، وبِطُوِلها، بعيدةً عن فُوهة البِْئرِ، ووضع الحجر األبيض عليها، ِليضلَِّل 
 اً، ألنهم بعد أندأب البئرِ للحيلة حابأص هتَنَبي هم، ولما أغنامقَوساألولى، و مدالبئرِ، وه أصحاب

ئرِ أو كادوا، أعادوا القنطرةَ األولى مكانَها، وبنَفسِ مواصفاتها، حتى َأنَّها خَفيتْ َأتَوا على مياه الب
  .على أصحابِ البِْئرِ

  :وفي هذا قال الشاعر الشعبي

ــكر  ــة مســ ــر الخلــ   بيــ
ــر ــن البي ــرة ع ــدوا القنط   إن ه
  أجــــو الغنامــــة يســــقوا
  فــيهم واحــد عقلــه ثاقــب   
ــرب  ــرة للغ ــي قنط ــاتوا نبن   ه

ـ   ــه شـ ــا من ــقي غنمن   هربنس
  ولمــــا تخلــــص الميــــة 
ــنة   ــالي الس ــقوا ت ــوا يس   بيج
ــرب   ــر مهـ ــوا البيـ   بيظنـ
ــا   ــادم بنعملهـ ــام القـ   والعـ
ــة   ــت للغنامـ ــرة راقـ   الفكـ
  مـــا حـــد بيقـــدر يمســـكنا
ــاس  ــتحكم الن ــة ب ــريعة الغاب   ش
ــنمهم  ــقوا غـ ــاروا يسـ   وصـ

  

ــة     ــرة طويلـ ــه قنطـ   وعليـ
  بيشوفوهم مـن ديـوان الحمولـة   
  مـــا لقيـــوا الهـــم وســـيلة
  فكـــر واهتـــدى للحيلـــة  

  لرجـــال العيلـــة بتبـــين 
  وبنقيـــل ليلـــة تتبـــع ليلـــة
ــيلة  ــرة األصـ ــد القنطـ   بنعيـ
ــة ــة قليلــ ــوا الميــ   بالقــ
ــة  ــايبين الفيلـ ــوا غـ   وبظلـ
ــة  ــرة والجولـ ــد الكـ   وبنعيـ
ــة   ــرة جميل ــذي فك ــالوا ه   ق
ــة ــكنا القبيلـــ   وال بتمســـ
  مـــا فـــي قـــانون للدولـــة

ــل ــرة...الحاي ــة...والجف   والحول
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  الثالثالفصل 

  للمأثورِ القَوِلي الخَصاِئص الفَنْيةُ
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  لمبحث األولا

ِليةُ للمأثورِ القَوالفَنْي الخَصاِئص  

اللغةُ العربيةُ جميلةٌ، وخصاِئصها الفَنِّيةُ تُضفي عليها جماالً فوقَ جماِلها، مما يزيدها 
والمحسنات البديعية ، اللغة العربية الفصحى مألى بالخصائصِ الفنيةونصوص بهاء ونُضرةً، 

قلةً أو ، كتاباتهفي تضمينُه الخصائص الفنيةَ ، ومما يميز كاتباً من كاتبٍ في اللغة. التي تُجملُها
في أشعارِه كثرةً، وكذلك الشاعر ،إذ أتى بتش، وهذا امرؤ القيسِ الذي بز الشعراء بيهين في بيت

     :واحد، إذ قاَل

  كأن قلوب الطيـرِ رطْبـاً ويابسـاً   
  

  )1(لدى وكناتها العناب والحشَفُ البالي  
  

بمثلِ ما أتى به امرؤ القيسِ، فقال بيتَه المشهور  أتىولم تهدأ ثائرة بشارِ بن برد، حتى 
  : مقلدا امرأ القيس في ذلك، وقد ضمنَه تشبيهينِ

النقـعِ فـوقَ رؤوسـنا    كََأن مثار  
  

  )2(ليـٌل تهـاوى كواكبـه   ،واسيافَنا   
  

ولم ينس الشاعر الشعبي جماَل هذه الخصائص وروعتَها، وما تعكسه من حسنٍ على 
الكافي من المحسنات، اللغة القدر هكالم نفضم ،لغتُه جامدةً، بدون جماٍل . حتى ال تكون صماء

  . ئعةوحتى تتوازى مع اللغة الفصحى التي هي االصُل والمنبع للهجة الشعبية الشا، وحسنٍ

ةفنْي خَصاِئص نم تُ ما في هذا البحثسلتها منفصلةً للتسهيل على القارِِئ، وقَد تَلمفسج ،
  :وجدتُ من الخصاِئصِ الفنية ما يلي. واالستفادة منها

  الجناس: أوالً

تلك وهي ، واختالفهما في المعنى، ومثال ذلك كلمة ساعة، تَشابه كلمتينِ في الحروف: الجناس
وكذلك تعني المدة الزمنية المعروفة ، بِأشكالها وانواعها واحجامها، االلةُ التي توقت لنا االوقاتَ

ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم {  :بستين دقيقة، وكلمة ساعة التي تعني يوم القيامة، ففي قوله تعالى
                                                 

، صنعة حسن السندومي، المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمـد علـي بمصـر، مطبعـة     ديوان امرؤ القيس )1(
  . 112م، ص1930الرحمانية، مصر، 

  . 146، ص1993، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طديوان بشار بن برد )2(
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را لَبِثُوا غَيم ونرِمجفكلمة ساعة، )1(}...الْم تعني ، وكلمة ساعة الثانية، االولى، تعني يوم القيامة
دقيقة كلمتان متشابهتان في عدد الحروف ونوعها وتشكيلها  فهاتان. المدة الزمنية المعروفة بستين

واما إذا اختلفت الكلمتان في عدد . المعنى، وهذا هو الجناس التام وترتيبها، ولكنهما مختلفتان في
  : فالجناس نوعان إذن .يلها وترتيبها، فهنا يكون الجناس ناقصاًالحروف ونوعها وتشك

  الجِناس التام -أ

 لم يقَصر الشاعر الشعبي في ترصيع أشعاره بالمحسنات البديعية، لما لها من أثرٍ في
في وتنتعشُ منها نفسه، وقد تلمست ، تجميل اللغة و وما تتركه من أنغام تلتذ لها أذن السامع

  :يقوُل الشاعر الكثير من االمثلة، وفي هذا بحثي هذا، فوجدت من الجناس التامِّ

  خربتي وانا عارفها مفيش عيون فيها )1
  

  والعدو طلب مني اكون لو عيون فيها  
  

 بِأنعامهم يقصد بها منابع الماء، وما اعتاد الناس الورود والصدور عنها فعيون األولى
  . موجودةٌ في بعض قرى فلسطين وهذه، ومواشيهم

فهي متساويةٌ في عدد ، والتي تُكَون مع عيون االولى جناساً تاماً وأما عيون الثانية،
  . حروفها وشكلها ونوعها وترتيبها، والتي تعني الجواسيس والعمالء واألعوان المساعدين للعدو

مما ، ومتفقتين في اللفظ، المعنى وهكذا ضمن الشاعر الشعبي بيتَه مفردتين مختلفتين في
  . يشكُِّل جناساً تاماً بينهما

  غابتي يسعدو يا اللـي مشـى فيهـا    )2
  

  ونومة في الكـروم، مثـل مشـافيها     
  

الشاعر المفصَل المفتوح، وجمع بين كلمتين ليشكل منهما لفظاً  في هذا البيت، استعمَل
غايرٍ ، يشبه لفظاً آخرم معنى ذات بمعنى سار فيها، ) فيها +مشى(لمعنى الكلمتينِ، فكلمة لكلمة

  . ، جمع مشفى)مشافيها(لفظاً يتجانس مع لفظ  معاً تشكالن

ومتفقتين في اللفظ، ليجمَل بها ، وهكذا جمع الشاعر بين كلمتين مختلفتينِ في المعنى
  . اتوفي هذا جناس تام، وفِّقَ الشاعر في صوغه من هذه المفرد. اقواله

                                                 

  . 55سورة الروم آية   )1(
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  مختارنا ابو محمد من جوده كريمنـا  )3
  

  كريمنـا  سريع الخطا نحـو العطـا    
  

 ريم المكونة من حرف+ ك  هنا كلمةُ كريمٍ، التي تعني الجود والعطاء، تشابه كلمة
وبهذا . والتي تعني شبه الغزال في سرعته للمنح والعطاء، تشبيه و كلمة بينهما مفصل مفتوح

صوغِ جناسٍ تامٍ بين كلمتين مختلفتين في المعنى، ومتفقتين في اللفظ، وهذا من وفِّقَ الشاعر في 
  . خصاِئصِ اللغة العربية وجماِلها

  ضــيوف العــز يلفــو ع مضــافيها )4
  

  وعشرين عام من عمري مضى فيها  
  

الجمع اللغوي الصحيح، والتي ، في هذا البيت، تجاوز الشاعر الشعبي جمع كلمة مضافة
ليجمعها جمع تكسير، مضافي، وذلك لتتناغم مع كلمتين بينهما مفصل مفتوح ، مضافاتهي 

لتشكالن معاً جناساً تاماً، وهكذا فإن الشاعر ، بمعنى تم وانقضى من العمر، فيها+ مضى
اللغةَ ليصنع منها معاني يروض ،تتدفق جماالً ، الشعبي شَكَِّل منها محسنات بديعيةويطوعها ِلي

  . وحسناً

  مضت لك ايـام عـزٍ هـذي بـدالها     )5
  

ــدالها     ــا ب ــبر عم ــنفس تص   وال
  

مستعينا بالمفصل المفتوحِ، ، بِي الجناس التام في هذين اللفظيناستعمَل الشاعر الشع
العامي اآلخر بدالها،  بمعنى ظهر لها، لتتساوق مع اللفظ لها+ بدا  للفظين يشكالن لفظاً واحداً

وبذا يستقيم المعنيان المختلفانِ، في لفظين متفقين، مما يشكل جناساً تاماً، ، بمعنى بدال منها
  . ماال ورونقا للغتنا الجميلةيضفي ج

  الجناس الناقص - ب 

الكريم إال القرآن وكل علمٍ دونه فيه ، ما اكتمل من العلمِ إال كالم اِهللا، وما تم بال شائبة
هويشوب ،الريب، وهذا القسم الثاني من الجناسِ نقص ،هنقْص ببوس ،الناقص الجناس: - 

 . سادةٌ و وِسادةٌنقصان حرف، ومثال ذلك،  -1

بسبب نقصان حرف الواو، بين الكلمتين، ويمكن، ففي هاتين الكلمتين جناس ،ولكنه ناقص 
في الجناسِ ، أن تنقُص إحدى الكلمتين حرفاً أو حرفين أو ثالثة حروف عن الكلمة االخرى

 . الناقصِ
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 .ابوح - انوح: نوع الحروف، ومثال ذلك -2

بسبب اختالف الحروف بين الكلمتينِ، ففي ،ولكنه ناقص  هاتين الكلمتين جناس، ففي
الكلمة األولى أنوح حرف النون، ويأتي مكانها في الكلمة الثانية أبوح حرف الباء، وبسبب هذا 

ناقص االختالف بين الحرفين فإن هذا الجناس. 

 .خُلُقٌ: خَلْق: ومثال ذلك: شكل الحروف -3

دا ونوعا، ولكنها تختلف في تشكيلها، ففي الكلمة ففي هاتين الكلمتين تتشابه الحروف عد
األولى خَلْقٌ، الحرف األول مفتوح والثاني ساكن، وفي الكلمة الثانية خُلُقٌ الحرف األول مضموم 

  .والثاني كذلك مضموم، وبذا تختلفان في المعنى، رغم اتفاقهما في اللفظ اتفاقاً جزئيا

 .دمع، عدم: مثال ذلك: ترتيب الحروف -4

هاتان الكلمتان تتشابه الحروف فيهما عددا ونوعا وتشكيال، ولكنها تختلف ترتيبا وبذا 
  .فإنها تختلف في المعنى

وهذا الجناس الناقص بأقسامه االربعة، ال يخرجه من دائرة الجناس، اال بقدر نوع 
  .النقص الذي يشوبه، ولذا فإنه يسمى جناس ناقص

قولي من اس الناقص حسب ما ورد في المأثور الواألن الى تفصيل كل قسم من الجن
 :أقوال الشعراء الشعبيين

الجناس الناقص بعدد الحروف، اذ ينتقص حرفٌ في كلمة عن كلمة أخرى، فيختلف : أوال
  :، أرصده في األبيات التاليةالمعنى، والمأثور القولي فيه من هذا الجناس

  حصدنا زرعنا والحبيب معانـا  )1
ــي شــ  ــا غزال ــاوان   بابو ريعان

  

  وفاقد الولف من الهم والشقا عانـا   
  ما اخشى عليه من غـدر الـذياب   

  

  ريعانا  -   عانا –معانا 
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فالكلمة األولى معانا تتجانس مع الكلمة الثانية عانا، بزيادة حرف الميم في بدايتها، مما 
عانا، بزيادة حرفين في يجعل الجناس ناقصا، والكلمة الثالثة ريعانا تتجانس مع الكلمة الثانية 

بدايتها، وهذا يعني جناسا ناقصا، ويتبين لنا من هذه االمثلة، أن الجناس الناقص في عدد 
  .الحروف يكون بحرف أو حرفين، وأحيانا بثالثة حروف

  نزلت ع السهل ع راسها جوني )2
  واهللا لهســا احبــابي مــا اجــوني

  

  وانا مـن حبـي العـدا هجـوني      
  ن مكَحـال طَول الغيبة أبـو عيـو  

  

  .اجوني  -  جوني  -  هجوني

وفي هذا المثال وردت كلمة جوني ومعها كلمة هجوني، التي تزيد عنها بحرف الهاء، 
وكذلك كلمة أجوني الشعبية والتي هي تحريف لكلمة جاءوني الفصحى، وهذه الكلمة التي تزيد 

  .ناقصا بين هذه الكلمات الثالثةعن كلمة جوني بحرف األلف، في بداية الكلمة، مما يشكل جناسا 

  والطير االخضر ع البيدر نازل )3
  

   لعزب في الكرم، وتـرك المنـاز    
  

  منازل - نازل

هذا مثاٌل يحتوي على كلمتين متشابهتين بينهما حرف واحد، فكلمة منازل تزيد حرف 
  .الحروفالميم في بدايتها عن كلمة نازل، مما يجعلهما يشكالن جناسا ناقصا بعدد 

  يا ظريف الطول قاعد ع الطريق )4
  تنده ع الراعـي وتقلـه يـا رفيـق    

  

  يا حمار الخد، ويا نشـاف الريـق    
ــا ــة نلحــق ربعن ــي الحزم   حمّلن

  

  .رفيق - طريق  -ريق

هذا المأثور فيه ثالث كلمات متشابهة، ولكنها تتباين عن بعضها، فكلمة ريق تختلف عن 
بداية الكلمة، وأما كلمة رفيق فإنها تزيد حرف الفاء في  كلمة طريق حيث يزيد حرف الطاء في

  .ثنايا الكلمة، وبذا فإن الجناس يربط بينهما

  شمرت ايـديها تلـم التبـاعيري    )5
ــري   ــب بعي ــافر، وارك   واهللا لس

  

  بانت االسوارة، والذهب ما هو عيري  
ــا  ــي دلعون ــا، واغن ــد عتاب واقص  

  

  .بعيري -  عيري -  تباعيري
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ثالث كلمات متشابهة، تباعيري، عيري، بعيري، مع فارق في عدد هذا المأثور فيه 
والتباعير هي (الحروف، فالكلمة األولى تباعيري، فيها ثالثة حروف زيادة عن كلمة عيري، 

حبات الزيتون التي ترميها المجدادة بعيدا عن مسطاح الشجرة، فهي حبات متفرقة، تماما كبعر 
، وكلمة عيري العامية تعني )شباع والنسبة والضرورة الشعريةالماعز أو بعر اإلبل، والياء لإل

للنسبة،  غير أصلي، ليس من النوع الممتاز، كما أن كلمة بعيري المعروفة بمعنى الجمل، والياء
وكلمة بعيري تزيد حرف الباء عن كلمة عيري، مما يجمعهما جناس ناقص بعدد الحروف، 

  .فيها جناس ناقص بعدد الحروفوهكذا يجتمع في هذا المثال ثالث كلمات 

الجناس الناقص بنوع الحروف، إذ تختلف كلمة عن أخرى بتغير حرف عن حرف في : ثانيا
كلمة أخرى، ومن أمثلة ذلك مما ورد في المأثور القولي في هذه الرسالة الكثير، أختار منها 

  :ج لهذا النوع من الجناس الناقصخمسة أمثلة كنماذ

  العـين وارد والطير االخضر ع  )1
ــارد    ــو ف ــي لريش ــذا حبيب    ه

  

ــو    ــم هي ــارد ، الجس ــل ش   والعق
ــور ــا  طي ــو  الهن ــا  ييج   يهنون

  

  فارد  -  شارد -  وارد

ففي هذا المثال، وردت ثالث كلمات متجانسة، يفرق بينها حرف، فكلمات وارد، وشارد، 
توسعنا قليال الى  وفارد، مثال للجناس الناقص بنوع الحرف، والذي ينقلها الى معانٍ مختلفة، ولو

جذور هذه الكلمات ورد، وشرد، وفرد، وجدنا انها تشترك في داللتها بمعنى التفرق واالنتشار، 
اشتراكا واضحا، فكلمة ورد، تصور ورود األنعام والحيوانات للماء، فتأتي من كل حدب 

وتشرد  وصوب، متفرقة منتشرة، حتى ترد الماء، وكلمة شرد، تصور هذه الحيوانات، وهي تفر
من األسد مثال، كيف تتفرق وتنتشر في انحاء المكان، وكلمة فرد، تصور طاووسا فرد ريشه 
بعد أن كان مجتمعا، أو تاجر قماش فرد ثوبا بعد أن كان مضموما، فهذه الكلمات الثالثة دالليا 

  .تعطي معنى واحداً، وهو االنتشار والتفرق

  والطير االخضر ع الجمل راكب )2
  

ــيل ا   ــاكب بيش ــدمع س ــح، وال   لقم
  

  ساكب  - راكب
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وفي هذا المثال وردت كلمة راكب، وكلمة ساكب، واختالف حرف بينهما، الراء في 
الكلمة األولى، والسين في الكلمة الثانية، جعل منهما جناسا ناقصا بنوع الحرف، وإال فإنهما 

  .متشابهان، في عدد الحروف وتشكيلها وترتيبها

  ناجل مجليةشدوا الحصادي، والم )3
  

ــة     ــقوق مبلي ــة بالشُ ــذي البني   ه
  

  مبلية - مجلية

هذا المثال وردت فيه كلمة مجلية، وكلمة مبلية، ويختلف الحرف الثاني حرف الجيم في 
الكلمة األولى، عن كلمة مبلية التي حرفها الثاني الباء، مما يجعل منهما جناسا ناقصا بنوع 

  .الحروف

  يا صاحب الطير قوم اسهر على طيرك )4
  

  قوم تفقـدو بـالعلف ليعلفـو غيـرك      
  

  غيرك  -   طيرك

في هذا المثال وردت كلمة طيرك، وكلمة غيرك، المتشابهتان في عدد الحروف وترتيبها 
وشكلها، ولكنها تختلف في نوعها، فحرف الطاء في األولى، وحرف الغين في الثانية مختلفان، 

  .جناسا ناقصا بنوع الحروفمما يجعل منهما 

  والطير االخضر ع البيدر نـازل  )5
  عيونو الحلـوة ع الولـف تـواجي   

  

  عزب في الكـرم، وتـرك المنـازل     
  وايدو فـي الـزرع مثـل المغـازل    

  

  المغازل -   المنازل

هذا مثال فيه كلمتان متشابهتان مع فارق في نوع الحروف، فكلمة منازل األولى تختلف 
الثانية، باختالف حرف النون في األولى والغين في الثانية، مما يجعل منهما عن كلمة مغازل 

  .جناسا ناقصا في نوع الحرف

الجناس الناقص بشكل الحروف، حيث تختلف كلمة عن اخرى حسب تشكيل حروفها، مما : ثالثا
اقص، ينوع في المعنى ويغير، وفي أشعار الشعراء الشعبيين، مثل هذا النوع من الجناس الن

  :ارصده في االبيات التالية
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  بنية مزيوني من خَلْـق ربـي   )1
  

  والخُلُــقُ عــالٍ  مــن اهللا وهبــي  
  

  خُلُق -   خَلْق

فكلمة خَلْق بتشكيلها، تختلف عن كلمة خُلُقُ، رغم اتفاقهما في ترتيب الحروف وعددها 
خَلْق ومعناها النشُء ونوعها، ولذا فإنها تختلف في المعنى، بسبب اختالف التشكيِل، فكلمة 

  .والتكوين، وأما كلمة خُلُقُ فمعناها الطبع والعادة

  ســلَّم علَــي وبعينــه غمزنــي )2
  

  سلَّم دارهـم مـن السـطح يـدني      
  

  سلَّم  -   سلَّم

 فكلمة سلَّم بحروفها الثالثة والشدة على ثانيها، تشبه لفظة سلَّم بحروفها الثالثة والشدة
نرى أن الحرف االول في سلّم مفتوح، والحرف األول في سلّم مكسور، وهذا على ثانيها، ولكن 

االختالف في الشكل أدى الى اختالف في المعنى، فسلم األولى بمعنى حيا والقى السالم، وسلم 
 الثانية تعنى تلك اآللة من الخشب أو الحديد ذات االرجل التي تستعمل للصعود الى االسطح، أو

العالية، أو النزول في اآلبار واألماكن المنخفضة، فاختالف الشكل أدى الى اختالف األماكن 
  .المعنى

  مهجات القلب تركت وراي بنوني )3
  

  واالسم يبدا قبـل الصـاد بِنـوني     
  

  نوني+ بِ  - بنوني

وهذه كلمة بنوني التي تعنى أبنائي أوالدي، وهي جمع ابن، تشبه في عدد حروفها، 
وترتيبها، كلمة بِنوني، التي تعني حرف النون مسبوقا بحرف الباء، وجاءت الباء ونوعها 

لإلشباع ولتتناغم مع ياء بنوني، ولكن الحرف األول في الكلمة األولى حرف الباء مفتوح، أما 
 نفس الحرف في الكلمة الثانية فهو مكسور، إضافة الى وجود المفصل المفتوح في كلمتي بِنوني،

 .تالف في الشكل أدى الى االختالف في المعنىوهذا االخ

الجناس الناقص ترتيب الحروف، فعدد الحروف في الكلمة واحد، وتشكيلها ونوعها، ولكن : رابعا
يختلف ترتيبها، فتعطي كل كلمة معنى يختلف عن المعنى اآلخر، لذا فإنها تعد جناسا ناقصاً، 



105 

اقص، رصدت فيه بعضها، ذا الجناس النبسبب ترتيب الحروف، وفي المأثور القولي مثل ه
  :ومثال ذلك

  ظريف الطول ومرت مثل السحاب )1
  قلت لها صبية، قالت لي بسرعة هـات 

  

  والخواتم بيـديها بـدون حسـاب     
  األبـواب أحسن أتـأخر ويغلقـوا   

  

  حساب  -   سحاب

فكلمة سحاب تتفق مع كلمة حساب بعدد الحروف وتشكيلها ونوعها، ولكن تختلف عنها 
ترتيب حروفها، وهذا االختالف في الترتيب أدى الى اختالف في المعنى، فكلمة سحاب التي في 

تعنى الغيوم التي فيها الخير والبركة، وكلمة حساب تعني ذلك النوع من الرياضيات، وتعني 
  .العدد، ولكن يجمع بينهما الجناس الناقص في ترتيب الحروف

  جدت الفرعـة ونزلـت سـريعي    )2
ــه واهللا  ــت ل ــاطر قال ــي ن    عريس

  

  ومحمود بِهواهـا وقـع صـريعي     
  والعرس قررنا بفصـل الربيعـي  

  

  عريسي -   سريعي

فكلمة سريعي التي تعني السرعة والعجلة، تختلف في معناها عن كلمة عريسي والتي 
تعني البعل أو الزوج، وهذا االختالف في المعنى ناجم عن اختالف ترتيب حروف كل كلمة 

متساوية في عددها ونوعها وتشكيلها، فاختالف ترتيب حروفها جعلها جناسا منها، واال فهي 
  .ناقصا

ــاني   )3 ــومٍ الق ــو ي ــبل عيون س  
  زرعاتـك  حبـي، الحصـد  : قلت لـه 

  

  سلَب لي عقلي، ومجنـون خالنـي    
ــر ــاني واغم ــل اع   وادرس واظ

  

  سلَب   -    سبل

معناها عن كلمة سلَب والتي فكلمة سبل ومعناها أغمض أو اغلق عينيه، تختلف في 
تعني سرق أو أخذ بالقوة، أو بالحيلة، وذلك بسبب اختالف حروف ترتيبها، وإال فإنها متساوية 
في العدد والشكل والنوع، فهي حروف السين والالم والباء، وهذا االختالف بالترتيب في 

  .الحروف جعل منها جناسا ناقصا
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ــاكر   )4 ــا ب ــة وليفه ــت البني   الق
ــت و ــت قال ــادة نزل ــي الحص   ليف

  

ــاكر    ــه ش ــر، ولرب ــالة الفج   ص
ــاكر ــيش ن   ومعروفــك معــي من

  

  قالت   -   القت

كلمة القت تتساوى في عدد حروفها ونوعها وتشكيلها مع كلمة قالت، ولكن تختلف في 
ترتيب هذه الحروف، وهذا االختالف ادى الى اختالف في المعنى، حيث القت تعنى قابلت، 

تعني من قول تعني ابلغت تحدثت، وهذا يعد جناسا ناقصا الختالف ترتيب واجهت، أما قالت، 
  .الحروف

  ثانياً الطباق

كما ، باللغة الفصحى النوع الثاني من المحسنات البديعية، الطباق، وقد استعمله الشاعر
 يعرفُ والطباق، وزين به شعره، وحسنَه، استعمله الشاعر الشعبي باللهجة العامية التي ينطقها

كاألسود واألبيض بأنَّه ،هدوض الشيء كْروالعلو ، كلمتان متضادتان في المعنى، أو ذ
ويشَرقُ ويغَرب، ، ويرفُض ويقْبُل، ويأمر وينهى، والخير والشر، واألرض والسماء، واالنخفاض

أحدهما مثبتٌ واآلخر ، وهناك طباق سلبٍ، وهو أن نجمع بين فعلينِ. وهذا يسمى طباق ايجاب
: مثال ذلك، صدقْتَ َأم لَم تُصدقْ، أو بين فعلينِ أحدهما أمر واآلخر نَهي: منفي، مثال ذلك

  . كروا وال تفروا: واعتصموا بحبل اهللا وال تفرقوا، أو

     :فوجدتُ نماذج وأمثلةً منه، بنوعيه في بحثي هذا وقد تلمست الطباقَ

  االيجابطباق   - أ

ــداك) 1 ــي بح ــا حب ــيف ي   الص
ــي  ــن ولف ــي م ــب يقربن   والح

  

  والشــــتا دومــــا معــــاك  
  واجفــاك والــبغض يبعــدني 

  

  الشتا   -   الصيف

  البغض   -   الحب

 يبعد   -   يقرب
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وكلمة الحب تضاد ، فكلمة الصيف تضاد كلمة الشتاء، وبذا فانهما يكونان طباقاً إيجابياً
وهكذا نجد ،فهما طباق إيجابٍ ، والفعل يقَرب يضاد الفعل يبعد، فهما طباق ايجابٍ، كلمة البغض

  ..في هذين البيتين ثالثة نماذج للطباق االيجابي

ــداد) 2 ــارك ج ــي نه ــك دراس   وليل
ــي  ــيلك ع راس ــي الش ــا حب   واهللا ي

  

  والشمس تسطع، والقمـر نبراسـي    
  وابنيلــك قصــر حتــى تســكنونا

  

  ليل   -  نهار

  قمر   -    شمس

. وهنا يكون الطباقُ ايجابياً، كلمة القمرِ وكلمة الشمس تضاد، نَهارٍ تُضاد كلمة ليٍلكلمةُ 
  .وهكذا نرى في هذا المثاِل نموذجين للطباق االيجاب

  امسك بشـمالك، وامسـك بيمينـك   ) 3
  

  واضرب بالعصا، حتـى تجـدونا    
  

  يمين   -   شمال

  . وبذا تشكالن معاً طباقاً ايجابياً، كلمة شمال تضاد كلمة يمين

  السري زيته طيب، أما لقاطه بشيب) 4
  

  والنبالي سيالي، وأما لقاطه بحاللي  
  

  نبالي -  سري

وهي احدى انواع ، تضاد كلمة نبالي، وهو نوع من أنواع الزيتونِ، وهنا كلمة سري
  . باق ايجابالزيتونِ، وهذا التضاد يشكل منهما ط

  طباق السلب  - ب

أن تجمع بين فعلين أحدهما مثبتٌ واآلخر منفي، أو تجمع بين فعلينِ ، وهو كما قلت
واآلخر نهي هذا، فوجدت فيه ما يلي وقد تلمستُ طباق السلب في بحثي. أحدهما أمر:  

  اسمع كالمي، ولغيري ال تسمع) 1
ــوي،  ــع اب ــع  يقن ــا يقن   وال م

  

  ولغيـري ال ترجـع  وارجع لعندي   
ــاك ــي مع ــب قلب ــا بالح   مرهون
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  أمر، ونهي -  ال تسمع: اسمع

  أمر، ونهي -  ال ترجع: ارجع

  إثبات، ونفي -   ما يقنع: يقنع

  . وفعل ال تسمع فعل نهيٍ، وبذا يكونان معاً طباق سلب، فالفعل اسمع فعل أمرٍ

  . والفعُل ال ترجع فعل نهيٍ، وبذا فهما طباق سلب، ارجع فعل أمرٍ والفعل

فعٌل منفي، والفعالن المثبت والمنفي، يكونان ، والفعل ما يقنع،فعٌل مثبتٌ  والفعل يقنع
  . طباقَ  سلبٍ

  بحلف باهللا، وبغيره ما بحلـف ) 2
  بولَف حبيبي، وغيـره مـا بولـف   

  

  بعلف له طيره، وغيره مـا بعلـف    
  وتشـوفه العيونـا  ، بـذاني اسمعه 

  

  إثبات، ونفي -   ما بحلف: بحلف

  إثبات، ونفي -  ما بعلف :بعلف

  ونفي ، إثبات -  ما بولف: بولَف

ولكن اللفظة الشعبية تأتي على شكل بحلف، وكذلك ، فالفعل بحلف، والذي أصله أحلف
  .ر منفيالفعل ما بحلف، يشكالن معاً طباق سلبٍ، النهما فعالن أحدهما مثبت واآلخ

والفعل ما بعلف منفي، يشكالن معاً طباق سلب، وهذا الفعل ، والفعل بعلف فعل مثبت
  . ولكن باللهجة العامية يلفظ بعلف، كسابقه اصله أعلف

وهذا . فهما يشكالن طباق سلبٍ، والفعل بولف فعل مثبت، والفعل ما بولف فعل منفي
   .أألف باللغة الفصحىالفعل بولف باللهجة العامية، وأال فإن اصله 
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  الكناية: ثالثاً

التي استعملها الشاعر الشعبي، كما استعملها الشاعر باللغة ، ومن المحسنات البديعية
بكلمةٍ  لها مدلوٌل آخر بعيد عن معناها األصلي،  والكاتب كذلك، الكناية، وهي أن تأتي، الفصحى

الكلمة، وقد أطلق عليه أهل اللغة الكناية، وقد ويكون هذا المعنى الجديد، غير واضح في ثنايا 
  :تلمست هذه المحسنة البديعيةَ في بحثي هذا، فوجدتُ منها ما يلي

ــك ) 1 ــول غياب ــا ليط ــت له   قل
  

  ويشكو فيـك و وتتوسـخ ثيابـك     
  

فهو ،كناية عن اتهامها بشيء سيءٍ ، يقدح في عفتها وطهارتها : ثيابك تتوسخ فعبارة
مادياً يتمثل في نظافة ثيابها أو قذارتها، إنما كناية عن شيء آخر، كما معنى معنوي، وليس 

  ..يتمثل في العفة والطهارة واألخالق، قلت

  . ابعد اختي عني، وخذ ثمرتها مني) 2

كناية عن مضاعفة الثمر لدى الشجرة، في حال  وهذه الجملة أيضاً:خذ ثمرتها مني
  .ر احداهما على األخرىاتساع المسافة بين األشجارِ، كي ال تؤث

  بعـدكم والفـراق   يا وليفـي طـال  ) 3
  

  وبعد الهنا، صارت مراسلنا باألوراق  
  

كناية عن البعد والسفر، وأما الهنا، فهو وجودنا : صارت مراسلنا باألوراق فجملةُ
متقاربين، ال حواجز بيننا، وال مسافات، فال حاجة لألوراق والرسائل، ولكن البعد والسفر يحتاج 

  . إلى أوراق ورسائَل

  يا صاحبي وقف انا تا احكـي لـك  ) 4
  تعال انا ابكي لك،وع صديرك الحنون 

  

  يا حبي، انا اشكي لك، ابوي من ظلم  
  و يا ابو عيـون مكحـال   نشفت دمي

  

وفي مجمل هذا القول كناية عن االسراع في الزواج، وانهاء المعاناة، التي تحدث من 
و  في مجملهما رغم عدمِ  ذكر كلمة زواج او ما يشبهها في هذين البيتين، إال انهما، ظلم األبِ

  . كناية عن الزواج واالسراع فيه والتعجيل به
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  إن أخرج في شباط، هيو له الرباط )5

  . كناية عن كثرة الثمر

  وإن أخرج في آذار، هيو له الجرار

كناية عن أن الوافرِ الكثيرِ، بعكس القطوسة الزيت لحفظ فالجرة وعاء ،وافر الزيتَ كثير 
  . أو اإلبريق التي تستعمل للزيت القليلِ 

  . وإن أخرج في شهر الخميس، هيو له القطاطيس

القطوسةَ صغيرةُ الحجم نسبةً للجرة كناية عن قلة الناتج من الزيت، حيث أن .  

  التورية: رابعاً

وهي من المحسنات البديعية، واستعملها الشاعر في شعره، والكاتب في أدبه بالفصحى، 
والتورية عبارة عن لفظة لها ، ك الشاعر الشعبِي لم يخُل شعره من مثل هذه المحسناتوكذل

 واستُعملتْ، وهو المقصود، بعيد معنى قريب غير مقصود في قول الشاعر، ومعنى، معنيان
لفظة فَورى عنها ب، أو نطقها صريحةً، إلباحةَ بهاه امواضع يعيب الشاعر على نفس التوريةُ في

سلوب التورية في األنظمة القمعية أالشاعر، وفي األدبِ استُعمَل يمكن تفسيرها بغير ما قصد 
الظالمة أو الشاعرِ، المستبدة على الجرح ، والتي ال يمكن للكاتب أو الناقد هإصبع يضع أن

وال يطولُه ، فلت من العقابِلي، فَورى عنه بِأشياء أخرى، تُفهم ضمناً، وليست صراحةً، مباشرةً
فوجدت منها ما يليوقد تلمست في بحثي هذا عن مواط. الظلم ،ن التورية:  

  بستان الورد قطفت منـه وردة ) 1
ــالوردة  ــكن ب ــذها واس   واهللا آلخ

  

ــالوردة    ــقها واهللا ه ــب بعش   والقل
  واعيش العمر احسـن مـا يكونـا   

  

نما هي إ، ردةولى، واألفالكلمة ، وردت كلمة وردة، ثالث مرات في هذين البيتين
وهو الزهرة ، فلها معنيان، معنى قريب غير مقصود، ما الكلمة الثانيةأالزهرة المعروفة، و

ولم يلفظها صراحةً، وذلك من ، ورى بها الشاعر، المعروفةُ، ومعنى بعيد مقصود وهو اسم فتاة
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 وكلمة وردة الثالثة، فهي اسم بستان يملكه، للخصومة والمشاكِل ودرئا، ب والخجِلباب العي
    .الشاعر

  نزلت مناجل ع الحصيدة بدري) 2
  هذوال عونـة الم جديلـة بـدري   

  

  وانا من امبيـرح بـالخبر بـدري     
ــالهوى ــا كلهــم شــباب وب   رمون

  

يكون حيث ، فكلمة بدري األولى، وتعني مبكراً، وردة كلمة بدري هنا ثالث مرات
واما الكلمة ، أدري، أي أعرفُ تي تعنيلعلى الزرعِ، وأما كلمة بدري الثانية، وا الحصاد والندى

ي وتعن، معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد وهو المقصود، ففيها التوريةُ، ولها معنيان، الثالثة
  . انِ والتأويِل، والقيِل والقاِلظليظل بعيداً عن الم، بكلمة بدري بدريةً، اسم فتاة، وورى عنها

  والطير االخضر على البيدر هدا) 3
ــدى  ــه ن ــة، والوج ــق زراف   العن

  

  وعيونو مكحلة على الحبيـب تلـدا    
  زورونـا  تعـالوا   احبـابي  يال يا

  

وهذه العبارةُ فيها توريةٌ ، الشعرِ الشعبيخضرِ في كثيراً ما مرت عبارةُ الطيرِ األ
ولما ، أو المرأةَ أو الفتاةَ، خضرِ، يعني بها الشاعر المحبوبةَضحةٌ، حيث ان عبارةَ الطيرِ األوا

وحياء وخجٌل، ورى عنها الشاعر بالطيرِ ، فيه خوفٌ ووجٌل، كان الحديث عن المرأة صراحةً
وِليخْرج سالماً من مغبة االتهامِ في مجتمعٍ ، نَتَ السؤاِل والجوابِنفسه ع ليبعد عن، األخضرِ

القوارير التي  فَهن، وصون يجب أن يحافَظَ عليه يجب أن ال تُخْدشُ،، محافظ، للمرأة فيه قدسيةٌ
  . أوصى بها الرسول الكريم خيراً

  االزدواج :خامساً

في اإل: االزدواج ِل في الطول  يقاع الصوتي،ويعني التوازنموالموسيقى توازن الج ،
 ، وهذا االزدواج يضفي جماال وحسناً)1(}وزرابِي مبثُوثَةٌ� ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ {: مثال قوله تعالى

وكذلك الشاعر الشعبي لم  وقد أتى به الشعراء والكُتَّاب في أقواِلهم، باللغة الفصحى،، على المقاِل
وقد تلمستُ مواطن هذا ، شعارِه الشعبيةأفَأتى به في ، لمحسنات البديعيةيتجاهْل هذا النوع من ا

  . النوع من المحسنات في بحثي هذا، فوجدتُ منه ما سأتناولُه بِإذن اِهللا
                                                 

  . 16آية  الغاشيةسورة  )1(
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  والبير معبى من الزيت الصافي) 1
ــافظ، ــافي  واهللا الحـ   واهللا الشـ

  

  للعــام القــادم، زيتــه واهللا كــافي  
ــا  ــن العيون ــاتي م ــظ زيت   يحف

  

وتتوازن ، يقاعِ الصوتيلشافي، يجمع بينهما توازن في اإلواهللا الحافظ، واهللا ا فعبارةُ،
  . الجملتان طوالً، كما أن الموسيقى واحدةٌ، فهما من االزدواج

  واهللا لســافر واركــب بعيــري) 2
  

  واقصــد عتابــا، واغنــي دلعونــا  
  

، ما يجعلهما من المحسنات البديعية، فيهما من االزدواج،واقصد عتابا، واغني دلعونا 
  . يقاع الصوتي المتوازنن بالطول والموسيقى والرنين، واإلتتوازن الجملتا

  امسك بشمالك، وامسك بيمينـك ) 3
  

  واضرب الغصـن حتـى تجـدونا     
  

وتوازن في ، فيهما توازن في االيقاع الصوتي، فجملة امسك بشمالك، وامسك بيمينك
  . فهي من المحسنات البديعية، وموسيقاها ورنينها  الجمِل طوِل

ــراره ) 4 ــال ج ــره، م ــال بي   م
  وبطعـم الغريـب  ، بطعم القريـب 

  

  أبـــو محمـــد اهللا جـــاره    
ــاره    ــم ج ــه أطع ــن زيت   وم

  

كما فيهما تكامٌل ، فيهما توازن في االيقاعِ الصوتي، وهنا عبارة، مال بيره، مال جراره
   .مما يعني موسماً ممتازاً من الزيت، ر قد امتأل، وكذلك الجرارفالبي، في وفرة الزيت لديه

بِطْعم القريب، وبطعم الغريب، هما من المحسنات البديعية، التي يزين الشاعر : وعبارة
هرعاللهجةَ الشعبيةَ لها . بها ش نلَكبالفصحى، و مطْعوكلمة بطعم باللهجة العامية، والتي أصلها ي

  . في الشعر الشعبي  ادوره

  حبابك نزلوا ع البيـدر بـدري  ) 5
  

  هواهم محاكاتك هـواهم شـوفاتك    
  

في  اًألن فيها توازن، محسنات البديعيةهواهم محاكاتك، هواهم شوفاتك، من ال: فعبارة
وكلمة شوفاتك العامية، والتي تعني . من توازن الجمِل طوالً ورنيناً وموسيقى، يقاع الصوتياإل

  . رؤيتك بالفصحى
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  مراعاة النظير: سادساً

وهو أن تذكر الشيء ، ن الشاعر الشعبيوقد زي ،في المعنى من غير تضاد وما يتصُل به
شعره تماما ك، بهذا النوع من المحسنات البديعية تُ هذا الجانبسما في اللغة الفصحى، وقد تلم

بحثي هذا، ألستخرجَ جملةً من المحسنات البديعية، في جانب مراعاة   من المحسنات البديعية في
    .النظير

  قلبي معـاك  بسرحاتك يا حبي) 1
ــي  واهللا ــا حب   حــذاك الســكن ي

  

ــد هــواك   ــى، وبزي ــنقص الجف   ب
ــا  ــح، واذري الجرون   ادرس القم

  

فال ، فهما نظائر، فلفظة ادرس مرتبطةٌ بلفظة أذري، واذري الجرونا القمح،ادرس 
  . ثُم تكون التذريةُ، بمعنى يدرس القمح أوالً، تذرية بدون درس

، القمحِ والجرون، فالجرن ال يسمى جرناً، إال إذا كان يستعمُل لدراس القمح وكذلك
 والجرن هو البيدر الذي يدرس. طٌ أحدهما باآلخرِومرتب، فالقمح والجرن بينهما مراعاة النظيرِ

  . القمح فيه

ــد بلشــو جــدادي) 2   اهــالي البل
  وأنا من الصبح الحمـل مجـدادي  

  

  وانــا بــأذن اهللا الحقــق مــرادي  
ــا ــر، واعصــر زيتون ــد الثم   أج

  

  اعصر  - أجد

ألن العصر ال يأتي إال بعد الجداد، ومرتبطٌ بِه، ، فلفظة َأجِد مرتبطةٌ بلفظة أعصر
فالجداد والعصر بينهما مراعاة ، ويجمع ثمره، ثُم ينتقُل إلى البد ليعصر هناك، فالزيتون يجد أوالً

  . النظيرِ

  نهارك جِداد، وليلـك دراسـي  ) 3
  

  والشمس تسطع، والقمـر نبراسـي    
  

فالجداد يعقبه الدراس، فال دراس بدون جداد ، تماما كسابقتها، ودراس جداد وهنا لفظة
  . يسبقُه، ولذا فالكلمتان بينهما مراعاة النظيرِ

ــي    بنية مزيوني من خَلـق ربـي  ) 4 ــن اهللا وهب ــال م ــق ع   والخُلُ
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ــمع ــوفك، واالذن تس ــالعين اش   ب
  

  وتجلـس بقربـي  ، وتصير حبيبي
  

فال يعقُل أن تكون ، مرتبطان معاً، واألذن والسمع كذلك، بمعنى الرؤيةُالعين و الشوف، 
، كالنِ مراعاة النظيرِرؤيا بدون عينٍ، وكذلك ال سمعُ  بدون أذُنٍ، فكٌل من هاتين اللفظتينِ تُشَ

  . أعمدةِ  المحسنات البديعية في اللغة حدأالتي هي 

  جسمي انتعش، والروح خفَّـت ) 5
  

ــت عيون   ــن تالق ــالم ــوني ه   بعي
  

فال جسم بال روحٍ، وكذلك ال روح بدونِ جسمٍ ، الجسم والروح، بينهما مراعاة النظيرِ
  . بينهما مراعاة النظيرِ تَحُل بِه، فهاتان اللفظتان

  المقابلة: سابعاً

وهي تشبه الطباقَ، ولكن الفرقُ ، ولكن بين جملتينِ، المقابلة هي التضاد في المعنى
والطباق يكون بين كلمتين، ومثال ، خرى مضادة لهاأالمقابلةَ تكون بين جملة و أنبينهما 

  . )1( }َيحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبآِئثَ {  :تعالىالمقابلة، قوله 

  : فوجدت فيها ما يلي مست ما في بحثي هذا من مقابلَة وقد تل

   عاكحبي، وقلبي م بسرحاتك يا) 1
  

ــواك      ــد ه ــا، وبزي ــنقص الجف   ب
  

حيث ان ، وهاتان الجملتان فيهما مقابلةٌ، فجملة بنقص الجفا، تقابلها جملة بزيد هواك
النقص يضاد الزيادةُ، والجفا يضاد الهوى، فكل جملة من الجملتينِ تحمُل الفاظاً مضادةً أللفاظ 

األخرى، وهذا من المحسنات البديعية الجملة.  

  شوية، وبكيت كثيـري ضحكت ) 2
   وان ما صارت قسـمة وتزوجنـا  

  

  التباذيري خصمي ع المسطاح، وحبي ع  
ــن ــذا م ــم  ه ــاديري  حك   اهللا والتق

  

 والشوية، في المعنى جملةَ بكيت كثير، فالضحك ضد البكاء فجملةُ ضحكَتْ شوية، تضاد
  . تضاد الكثرةَ، بمعني القلة

                                                 

 .157سورة االعراف، آية   )1(
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فالخصم ضد  جملة حبي ع التباذيري، خصمي ع المسطاح، تضاد :كما أن جملةَ
التباذير، حيث أن المسطاح هو الغزير من ثمر الزيتونِ الذي يسقطُ  الحبيب، والمسطاح ضد

تحت الشجرة مباشرةً، جراء ضربها بالمجاديد، أما التباذير، فهي الثمار القليلةُ التي تتبعثر بعيداً 
   .والجملتان تعدان من المقابلة، والتباذيرُ ضدان احعن الشجرة، جراء ضربها بالمجاديد، فالمسط

  السجع: ثامناً

وهو تشابه الحروف األخيرة ، وهذا ال يكون إال في النثرِ، من المحسنات البديعية السجع
، لمأثور القوليمن كل جملة، مما يخلق تناغماً موسيقياً جميالً، وقد تلمستُ مواطن السجعِ في ا

  :فوجدت منه ما يلي

  :السجع في األمثال -1

 . سكعة السبل بترمي الجمل  - أ

  . فتكرار حرف الالم في هذا المثل، يضفي جماالً وموسيقى، ولحناً جميالً

 :وهكذا في باقي األمثلة التالية

 . بتسوى العدة والفدان، مطرة في نيسان   - ب

 . إرم الحب، وتوكل على الرب  - ت

 . األرض في آذارها، مثل العروس في إزارها  - ث

 . إحمل منجلك وغار، أجا عشرة أيار  -  ج

 . نهار الحصاد، ليل البداد  -  ح

 . لبس المذراة بتصير امراة  -  خ

  . بتروحلوش قمحة اللي عنده فرخة،  - د
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  :السجع في الدعاء -2

 . واملي بشتي، واروح لستي يا رب اتشتي،  - أ

 . يا اهللا يا بالل الريق....حطيته تحت االبريق. امبو امبو يا ربي خبزي قرقد في عبي  - ب

 . يا اهللا يا رحمة اهللا. ..طيته تحت الجرةح  - ت

 . واسقينا لباب الحوش  ...يا ربي تبل الكردوش  - ث

وتسقي زرعنا ،،  يا ربي تمطر دايم. وتطلع قمحنا في الهيش. ..يا ربي تمطر رشاريش  -  ج
 . النايم

والقمح سوس  ..والخيل شحت للعليق، والعود والسكة بتر.. يا اهللا المطر يا اهللا المطر  -  ح
  . في الكدر

وهكذا دواليك، فالسجع يضفي جماال على اللغة، ويزينها ويحسنها، والنثر هو ميدان 
  . السجع، به يتحلى ويتجمل، ويستعمله الكتاب في كتاباتهم كثيراً
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  المبحث الثاني

ِليأثورِ القَوالم َألفاظ مجعم 

ذاكراً معناها ، بعض المفردات التي مرت في الفصلين السابقين، سأتتبع في هذا الفصِل
وبذا ، واربطه بمعناها االصطالحي في المأثور القولي في بلدة عزون، اللغوي من لسان العربِ

وقد ، أو االهزوجة أو الشعر الشعبي الوارد، يسهل على القارِئ فهم المعنى المراد من المثل
  . ها على الترتيب األبتثيادرجت

ولكن كلمة ابريق، وهو ذلك الوعاء من الفخار الذي . السيفُ الشَّديد البريق،برقَ : إبريق
وريز بمعنى يصب، وحرفت ، من آب بمعنى ماء، فهي كلمة فارسية معربة، يستعمل للماء
  . واستعمله الفالح لغرض الزيت في البيوت، لتصبح ابريق

استنبطها : وبدع الركيةَ. ع الشيء يبدعه بدعاً، وابتدعه أنشََأه وبدَأهبد: بدع. بدع
  . الشيء الذي يكون أوالً:البديع والبدع. حديثة الحفر: وركي بديع. واحدثها

ولكنه نوع من الحشرات الطائرة، صغيرة الحجم . لم أجد لها أصالً في المعجمِ: برغش
زعج الحصادين بطنينها ومالمستها للوجه والعنق، وتدخل االذنين ت، تظهر في موسم الحصاد

   .فتسبب حساسيةً وازعاجاً كبيرين، والعينين

حيث يقوم ، ربما ُأخذت كلمة بعار من الفقرِ. الفقر التام الداِئم: بعر، البعر: بعار. بعر
عر الغنَمِ أو اإلبِل أو الظباء، فيجمع أو كلمة بعارة، من البعرِ المتفرق، كب، الفقير بعملية  التبعيرِ
بِه رعتَبما تفرق مما ي.   

  . بدر، الموضع الذي يداس فيه الطعام: بيدر. بدر

والتَّبن بالفتحِ . لغةٌ فيه: والتبن. ومفردها تبنَةٌ،عصيفة الزرع من البرِ ونَحوِهِ : تبن. تبن
  . يبيع التِّبن: رجٌل تبان. علَفها التّبن :مصدر، تَبن الدابةَ يتبنُها تبناً
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وّأذرته . ذَرت الريح التراب وغيره، تذروه وتذريه، ذَروا وذَرياً،ذَرا يذرو : تَذرِيةٌ. ذرا
تهتَذريه وتذروه: إذن هما لغتان. بمعنى أطارته وسفته واذهبته: وذَر التراب ت الريحأي : ذَر
  . ة هي المذرى أو المذراةوأداة التذري. طيرته

ذهب : جال التراب جوالً وانجال. جمعه: جأل الصوف والشعر: جأل يجؤل. جال
التراب والحصى الذي تجول به الريح على وجه :وسطع، والجول والجول والجوالن والجيالن

 .فجالت به، الشجرِوسواقط ورق ،ما سفرته الريح من حطام النبت : األرضِ، والجاِئُل والجويُل
واالحتفاظ بها ، فالجول هو جمع ثمار الزيتون التي تسقط قبل موسم الجداد أما في لهجة عزون
  . حتى موعد الدرس

: والعامة تفتحه الجراب  وجمعه. الوعاء المعروف، وقيل هو المزود: جِراب. جرب
ربوج برأجربة وج .من إهاب الشاء : والجِراب ال ي،وعاءيستعمله الناس . وعى فيه إال يابس

  . والطحين واية مواد ُأخرى، لحفظ الخبز

وفي . والجرجير نبتٌ آخر معروفٌ. نبتٌ طيب الريحِ:وزاد الجوهري. نباتٌ: جرجير
، لم أجد في معانيها ثمار الزيتون التي تسقطُ ناضجةً، لسبب أو ِلآخر. الصحاح الجرجير بقٌل

   .وتؤكُل

أما ما يكون . ويكون للعنب والتمر، موضع تجفيف التمر: مفردها جرين :جرن. جرن
  . وتستعمل جرين للبر أيضاً، للبر فهو بيدر

دقيق : والجريشُ. الجرش اصله حك الشيء الخشنِ بمثله ودلكه: جرشَ:جريشة. جرش
  . فيه غلظٌ  يصلح للخبيصِ المرمِل

غَبج .يتجغَّب :رجل شَغبغج مفردا: ب بِه تكلمال ي وفي التهذيب. إتباع : بغرجٌل ج
بوتستعمل لشرب اللبن عامةً. شَغ ،وفي لهجة عزون، يتجغب بمعنى يشرب .  
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قلعه من أصله، وربما تكون كلمة : يجفُؤ البقَل،جفََأ . بمعنى نشف: يجِفُّ: جفَّ. جفف
تنظيف البيدر من القمح : وجفي هنا،النبتة من أصلها  جِفّي مأخوذة من االصل جفَأ، وهو قلع

  . الالصق باألرضِ

الجفت هوما يتبقى من في لهجة عزون و. لم أجد لها أصالً في المعجمِ: جفت. جفت
  .                              دريس الزيتون بعد عصرِه وأخْذ الزيت منه

والجمع جِفان وجِفَن، والعدد جفَنات، . صاعِقجفن، اعظم ما يكون من ال: جِفنَةٌ. جفن
حيث يقول) حسان بن ثابت(على الشاعر )النابغة الذبياني(وبهذا عاب الناقد. بمعنى جمع قلة :  

  لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى واسيافنا من نجدة يقطرن دما 

  . كثرلكان ا، الجِفان: ولو قال، عاب عليه قولَه الجفَنات، أي انها قليلة

، يستعمل كنوع من االدوات المنزلية، أو فَخَّارٍ، وعاء من خشبٍ، والجفنة في لهجتنا
  . من أجل عصره، واستخراج الزيت منه، يوضع فيه دريس الزيتون

البدن الذي ال رأس عليه، من أي . بال إدامٍ وال لبنٍ، الخبز الجاف الغليظ: جلف. جلف
شُبه بجلف الشاة، أيِ ،الجلف الجافي في خَلقه وخُلُقه :المحكمنوع كان، والجمع أجالف، وفي 

والجامع . كثير النزاعات، صعب التعامل، سيء الخُلُق، والجلف في لهجتنا. جوفَه هواء ال عقل
  . بينهما الغلظة والخشونة

جونة العطار، وربما همز، جؤنة . وعاء يستعمله العطار لحفظ عطره: جونة. جون
الجؤنة سلة : جأن. سليلة مستديرة مغشاة أدما تكون مع العطارين: الجونة. والجمع جون، العطار

تقوم ، والجونة عندنا مصنوعة من قش القمح. مستديرة مغشاة أدما يجعل فيها الطيب والشراب
  . بصنعها، ويتفنن فيها، تستعمل ألغراض البيت واستعماالته نساءال

ولما . لدواب يكون للخيل والبغال والحمير، اسم، والجمع حوافرالحافر من ا: حافر. حفر
أو النورج اللوح رالتي تَج على البيدرِ بالدواب هزرع أو بدونهما، بل ، كان الفالح يدرس

  .بحوافرها تفتت الزرع وتدرسه
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  . يحدقُ بِه، أحاط به، يحيط به: حفَّ يحفُّ. حفف

أخذك الشيء براحة كفك واألصابع :والحفنَةُ. حفنةٌ، أعطاه قليالًحفن لفالن : حفنة. حفن
  . مضمومةٌ

ويمكن ان تجمع . ما يحلب من الغنم والضأن والنياق: حالئب، حلوبة ،حلوب. حلب
باللهجة العامية حالبات، وتستعمل بهذه الصيغة.  

ومن هنا تسمى . المنخفض المطمئن من األرضِ بين النشزينِ: مثل الغَورِ: خور. خور
  .وصالحة جدا للزراعة، وعادة تكون خصبة، االرض في هذا المكان بالخور

دار الشيء يدور دوراً ودوراناً ودرورا، واستدار وأدرتَه أنا  :داير وجمعها دواير. دار
رتَهر به. ودوودو وأدرتُ، وأداره غيره رتُ بِهدرتُ: وو. إستَدةً ودرمداو هردار معه: اراًوداو .
فيسهل عمل الخيل ، يكون دائرياعلى وزن فيعل، من بدر فهو كالبدر استدارة ولوناً، ف والبيدر

  . لدراسة القمحِ

الدياس، درسوا الحنطَةَ : والدراس. داسه:درس ودرس الطعام يدرسه: دريس. درس
الموضع الذي : راضها، المدراس، والمدرس: اًدرس الناقةَ يدرسها درس. أي داسوها: دراساً

سرفيه، وأصل د سدروهي للثوب: ي ،يلوكذلك للسيف والدرع والمغفر، خَلُقَ وب .  

  . يدقُ، رض يرض: دق. دقق

والرباط يكون من حبل ، ما تُشَد به القربةُ والدابةُ وغيرهما، والجمع ربطٌ: الرِباطُ. ربط
  . يف، او كتانٍ أو صوف أو غيرهال

وهو ما زيفَ فَرد على ناقده بعدما ، ما رد واحدها رد: ردد، ردود الدراهم: ردايد. ردد
والمعنيان . وفي المأثور القولي هنا يقْصد بالردايد السيء من قمحنا، والسيئة من نسائنا. ُأخذَ منه

  . الرداءة ونقص القيمة، همامختلفان، ولكن الجامع بين
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ردينةُ اسم امرأة كانت تعمل على تقويمِ القنا، وسميت الرماح : ردن:رديني. ردن
أو الطرف االسفل من ، والردن هو كم الثوب. وقناةٌ ردينيةٌ،ورماح ردينيةٌ ، رمح رديني، باسمها

  . الكم

وفي لهجتنا، . ، فارسي معرب، الحقوه بقرطاسٍالرستاقُ والرزتاق واحد: رِستاقٌ. رستق
  . وهو ما اصطف من النخل في نسق واحد. القول الرستاق، القول المنمق المرستق المنظم

. المطر القليُل، والجمع رِشاشٌ: الرشُ للماء والدمِ والدمعِ، الرشُّ: رشرشَ. رشش
  . مع والماءما ترشَّشَ من الد: الرشاشُ. والرّشُ أوُل المطرِ

واحدتها ، الحجارةُ التي حميت بالشمسِ أو بالنارِ: الرضفُ. رضفَ: رضفٌ. رضف
ويحمى عليها حتى تسخن، وغالبا ما تكون كسر فخار،  ،وهي التي توضع في الطابون. رضفَةٌ

  . صير خبزاتالعجين عليها ف اقراص وضعتو

، ، نقيض الغليظ، يقاُل خُبز رقاقٌ ورقيقٌالخبز المنبسطُ الرقيقُ: الرقاقُ: رقاق. رقق
  . مفردها رقاقة

: يقول ابن سيده. مصدر الشيء الرهيف، وهو اللطيف الرقيق: الرهفُ: رهيف. رهف
وفي اللهجة الدارجة، فالن رهيف بمعني رقيق العشرة، . الرقة واللطفُ: الرهفُ والرهفُ
  . ولطيف التعامل

  . يقال رجل زمار وامرأةٌ زامرةٌ. غنى بالقصبِ: بالمزمارِ  عمل: زمر. زمر

: الزوان والزيوان. الزوان حب يكون في الحنطة، تسميه أهُل الشامِ الشيلم: زوان. زون
ما يخرج من الطعام، فيرمى بِه . 

أضجعه وصرعه : سطح الرجل وغيره يسطحه فهو مسطوح وسطيح: سطيح. سطح
  .بسطها: سطح اهللا االرض سطحا. ورجل سطيح ومسطوح هو القتيل. سطه على االرضفب
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السالفة أعلى العنق، وقيل ناحية مقدم العنق، من لدن معلِّق القرط الى : سوالف. سلف
  .قلت الترقوة

شَقه يشقه شقاً . الصدع البائن في عود أو حائط أو زجاجة: شقَقَ، الشَقُّ: شُقُوق. شقق
فهو قائد الحصادين ، والذي يشقُ القمح في الحقل شُقُوق في لهجتنا. وشققه فتشققَ. شقَناف

  . وزعيمهم

والجمع أشمل وشَمائل وشُمٌل . الشمال نقيض اليمين. شماالت، شَمَل: مالشَ. شمل
 الريح التي تهب من ناحية: والشمال. والخُلُق. الطبع والجمع شمائل: الشمال. الشُؤم: الشمال

وهي تذكر ، الريح الشمالي، ومما ورد في لهجة عزون، القطب، والتي تهب من قبل الشامِ
جمع شملةَ وهو : الشمال. ألنها تهب صيفاً وتلطف الجو، وال سيما في االغاني، لالستحسان

، وفي لهجة عزون، الشمال كل قبضه من الزرع يقبض عليها الحاصد. الكساء والمئزر يتشح به
  . بينما يكون المنجل في اليد اليمنى، وذلك ألنها توضع في اليد الشمال، صاداثناء الح

. خلطته، فهو مشوب: وشبته أشوبه. شاب الشيء شوبا خلطه. الخلطُ: الشَوب. شوب
  .وفي لهجة عزون يعني الحر .الخلط: الشوب والشياب. ختلطا: اشتاب وانشاب

. خدع في بيع أو شراء وغشَ: شاب. كذب: شاب. دافع عن نفسه: شاب يشوب. شوب
  .واحدة الشوائب وهي االقذار واالدناس: شائبة

. رفعته: شالت الناقةُ بذنبها تشوله شَوال وشَوالنا، وأشالته واستشالته: شول. شول
: والشَول.والشائلةُ من اإلبل التي أتى على حملها أو وضعها سبعةُ أشهر فخف لبنها والجمع شَوٌل

  .المنجل الصغير:والمشول. اللبن أو الماء القليل من

عومكيال ألهل المدينة، يأخذ أربعة أمداد، يذكر ويؤنث، فالمؤنث نقول: صاع. ص :
والصاع في . ثالثُ أصوعٍ، والمذكر نقول ثالثةُ أصواع، وجمعه أصوع، والصواع كالصاع

  . اليوم، لعدم الحاجة اليه وال يستعمُل الصاع، لهجة عزون حوالي ستة كيلوغرامات تقريباً
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ويقال طابن . دفنها كي ال تطفأ، والطابون مدفنُها: طبن النار يطبنها طبناٌ: طابون. طبن
فال يكاد يخلو بيتٌ من ، كما الفرن هذه االيامِ، والطابون مصنع الخبزِ. هذه الحفيرة وطامنها

لتدفئة ايام البرد والشتاء، ومآرب اخرى ول، ويستعمل للطبيخ والشواء، لشدة الحاجة اليه، طابونٍ
كثيرة .  

الطحين . فعل الطحان: الفعل، الطحانة: الطحن، الطحين، المطحون، الطحن. طحن
. الدقيق: الطحن. طحنه يطحنه طحنا فهو مطحون وطحين. المطحون، فعيل بمعنى مفعول

  .الطاحونة والطحانة التي تدور بالماء وجمعها طواحين

. رمى به: طرح بالشيء وطرحه يطرحه طرحاً وأطَّرحه وطرحه: طرحةَ. طرح
القش المطروح على ، والطرحة في لهجة عزون. الشيء المطروح من قش وغيره: والطرح

  . البيدر للدرس

. أي إمتالء وارتفع حتى يفيض: طَفَح اإلناء والنهر، يطفح طفحا وطفوحاً: طَفح. طفح
زيت يعلو الماء ويرتفع : وزيت الطفاح. مأله حتى ارتفع: أطفحهطفحه طفحاً، وطفّحه تطفيحاً و

بنقعه بالماء الساخن، فيطفو ، وهذه وسيلة الحصول على الزيت من الدريس، عنه حتى يطفح
  . الزيت فوق الماء، ثم يفصل عنه، ويسمى زيت الطفاح

رة ظاه. والظواهر أشراف األرض. الظهر من االرض ما غلظ وارتفع: ظهرةٌ. ظهر
  . يشرف على ما حوله من ارضٍ، والظهرة هي مكان مرتفع عن محيطه. كل شيء أعاله

والعصى الطويلة في لهجة عزون . أبعد في األرض: اعتَرطَ الرجل: عاروط. عرط
  . فيسقط الحب، تضرب بها االغصان، تسمى العاروط، وتستخدم في قطف الزيتون

بزومعزابة: عزبة. ع لها. أهل لهال : رجٌل عزب ةٌ ال زوجبزوع بزوأمرأةٌ ع .
هي المكان الذي : أي يبتعد، والعزبة، رجٌل يعزب بماشيته عن الناسِ في المرعى: المعزابة

  . يعزب فيه الرجل بماشيته أو بدونها
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فَرعفير. ع :فَروالع فرفي التراب. طاهر التراب: الع عفّره :فيه أو دسه و. مرغه العفير
  . في لهجة عزون، ما بذر من الحبوب في االرضِ قبل نزول األمطار

أحبها : علقَ الرجل المرأةَ. أحبه: علقه. نشب فيه: علق الشيء علقاً وعلقَه: عليق. علَقَ
  .نبات معروف يتعلق بالشجر ويلتوي عليه:والعليق. وتعلق قلبه بها

بقر الحرث والدياسة، جمع عاملة : العوامل. تغَل يشتغُلاش: عمَل يعمُل: عماالت. عمَل
وكلمة عماالت بمعنى عوامل، ونعني بها . وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في األشغال

  . الثيران التي نحرث عليها االرض، وندرس القمح وانواع الزروع االخرى

الوعال، والجمع َأعنز وعنوز الماعزة، وهي االنثى من المعزى والظباء وا: عنزةٌ. عنز
نازوع.  

رغَم .مرغ .رغم :الغَمر :الكَثير غَمراً، واغتمره. الماء هرغمي الماء هرعاله : غم
القعب الصغير، قدح يستعمل : الغمر. الفرس الجواد، كثير العدو واسع الجري: الغمر. وغطاه
  . اثناء الحصاد، توضع معا، عة الشماالت من الزرعمجمو، وفي لهجة عزون الغمر. للشرب

يلزم الشيء فال : ورجٌل لُزمةٌ. والمفعول به ملزوم، والفاعل الزم، لَزم يلزم -:لَزم. لزم
يفارقه .كَ{ : وقوله تعالى. الفيصُل جِداً:واللَّزام فَقَد اُؤكُمعلَا دي لَوبر ُأ بِكُمبعا يفَ قُْل موفَس تُمذَّب

 والدوام، اللِّزام في اللغة، المالزمةُ للشيء. االعتناق: االلتزام. أي عذاباً الزماً لكم: }يكُون ِلزاما
  . الموت والحساب: واللِّزام. فكأنه من األضداد. وهو أيضاً الفصل في القضية، .عليه

َأخَذَه من االرضِ، يقاُل : والتقطَه، طَه لَقطَاًلقطه يلقُ. َأخذُ الشيء من األرضِ: اللَّقط: لقط
قانصةُ الطير : القطةُ الحصى. أي لكلِّ ما نَدر من الكالمِ من يسمعها ويذيعها: لكل ساقطة القطةٌ

: يقول اللَّيثُ. يقاُل ذلك للنمامِ، إن عندك ديكاً يلتَقطُ الحصى: والعرب تقوُل. يجتمع فيها الحصى
لُقَّيطيٍ خُلَيطيٍ، اللُقطَةُ، بتسكين القاف، اسم الشيء الذي تَجِده ملقى : ذا التُقطَ الكالم لنميمة قلتَإ

المنبوذُ من الصبيانِ. فَتَأخُذه كذلكو :  ِ اللُقَطةُ، بفتح القاف، فهو الرجُل اللُّقاطُ، يتبع اللقطات
  . رفََأ، رقَع: لَقَطَ. يلتَقطُها
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رحراح: وبالليل: م الذي تأوي اليه اإلبل والغنم المكان راحوالمراح عادة ما يكون . الم
  . وهكذا يطلق على كل مكان واسع مراح، واسعاً ممتداً

خنمسخن. س :وكذلك من : السخن ،خون من المرق ما يسخَّنالحار ضد البارد، والس
من لوز وفستق ولحم دجاج وسماك وغيرها، وهذا  الخبز وما عليه من البصل المطبوخ وتوابعه

وهو أكلةٌ شعبيةٌ مرموقةٌ، هو المسخَّن .  

ما صب من : والصبةُ. أراقه وسكبه: صب الماء ونحوه يصبه صبا: مصب. صبب
ببةُ. طعام وغيره مجتمعا، وربما سمي الصوالمصب في لهجة . القطعة من اإلبل والشاة: والص

  . استعدادا للدرسِ، ي يوضع فيه ثمر الزيتون في البدهو المكان الذ: عزون

رمر. عّمعمر: ممر، .العر العماهللا. الحياة، والجمع أعمار: والع هرّر . أبقاه:عمعموالم
  . هو من يعيش عدداً من السنين، فوق المائة

اذا : عتانواإعتونوا وإ. استعنت بفالن فأعانني وعاونني. اإلعانة. أعان: معونة. عون
  . وفي لهجة عزون الجماعة من الناس يأتون لمعونة فالن، يسمون عونة. عاون بعضهم بعضاً

: والمنقاشُ. حرفَةٌ: صانع النقشِ، والنقاشة: النقّاشُ. غَنم: نَقَشَ ينقُشُ نَقشَاً: مناقيش. نقش
الذي يطعن فيه بالشوك لينضج : المنقوشُ من البسرِ. إختار: إنتَقَشَ. اآللةُ التي ينقَشُ بها

بطيوضع عليه سم. وير أو ما ومن االكالت الشعبية المناقيش، وهو خبز او جبن او بيض سم
  . شابه ذلك، مما يجعله لذيذاً عند األكِل

  . القَطع: قَطَع يقطَع والمنجل آلةُ القطعِ، والنَجُل: نَجَل ينجُل: منجٌل. نجل

والنبالي في لهجة . ثمرةٌ نبيلةٌ، وقدح نبيٌل: يقال. حسن الخُلُق: نبَل، النُبُل: نبالي. نبل
  . الزيتون حسن الثمار كبيرها عزون، نوع من

عصا غليظةٌ تستعمُل للدفاعِ عنِ النَفْسِ، : والنبوت. نَبتَ، من النبات: نَبوتٌ. نبت
  . ومقاومة الحيوانات والوحوش
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بمعنى فَرقَ ، وفي لهجة عزون نعف ونعنف. المكان المرتَفع:النعفُ من األرضِ: نَعفَ
 . نعف القمح للدجاج: وتستعمل إلطعام الطيور فنقول، وبعثر

: وانقاه وتنقاه وانتقاه. نظيفٌ:نَقي ينقى نَقاوةٌ. النقاوةُ أفضُل ما انتقيتَ من الشيء: نقا
هاختار .  

: التناوشُ بدونِ همزٍ: يقول ثعلب. ولَه، واإلنتياشُ  مثلُهتنا: ناشه بيده ينوشُه نَوشَاً: نَوشَ
  . األخذُ والتناوُل: وش والتناوشُالن. األخذُ من بعد: اَألخذُ من قربٍ، والتناوشُ بالهمزِ
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  الخاتمة

ومضيفاً شيئاً ، مجدداً ما كان قد بلى، يستمر المأثور القولي  باالنتقال من جيل إلى جيل
واألغاني ، والحكايات واألمثال، يٍل له من العادات والتقاليد واألفكار واآلراءفكل ج، جديداً

  . ويعبر عن نفسيته،  ويتوافق مع واقعه، ما يتناسب معه، واألهازيج

في النصف األول من ، وما يتبعها من قرى وعزب، فالمأثور القولي في بلدة عزون
وبقي ،  إذ انتقل من كانوا يتعاهدونه إلى الرفيق األعلى، كاد أن يندثر من الواقع، القرن العشرين
ممن بقوا ، عملتُ على جمع ما استطعت جمعه،  وخوفا من اندثاره بالمطلق، في صدورهم 
فنظَّمتُه ورتَّبتُه  تحت اسماء ، أو ممن كانوا قد سجلوا شيئا من هذا المأثور، ةعلى قيد الحيا

وآخر يتعلق ، أحدها يتعلق بالحصاد وما يلحق به من أعماٍل، بعد أن قسمته إلى أقسام ، متشابهة
والمفردات ، وأضفت  بحثاً يتحدث عن الخصائص الفنية، وما يصاحبه من أمور، بالزيتونِ

   .وردت في هذا المأثور التي، العامة

بسبب عدم وصولي إلى ، ولما كان البحث ال يحيط بكل مأثور قولي في ذلك الزمان
، وبذا تكتمل حلقات هذا المأثور  ،وأغفلتُه فلربما يأتي غيري ويضيف ما قد نسيتُه، مصدره

تشف من وتر، وتتعظ بالمواعظ، تعتبر من العبر، فتظل األجيال الالحقة على تواصل مع ماضيها
إلى  وصوالً، عبر الحاضر ،  لتتواصل مع الماضي،  نبعها الدافق ما يمدها بالحياة المتجددة

  . المستقبل

، الذي يذهب بعيدا في األرض،  ولما كان الماضي بالنسبة لإلنسان كالجذر للشجرة
واألمة ، تقبلمسوتمتد إلى ال، فتورق وتزهر وتثمر، يثبتها ويدعمها ويمدها بالغذاء والماء والحياة

حتى ، ضرورة ملحة  وهذا ما يجعل دراسةَ المأثور القولي، ال مستقبل لها، التي ال ماضٍ لها
قات الحياة االجتماعية في فتكتمل حل، ويعيش األحفاد واقع األجداد، تتواصَل األجيال مع بعضها

  .ةفي كافة مناحي الحيا، "ونزرع فيأكلون، زرعوا فأكلنا "وتتمثل مقولة األمة 
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 ، ماضي بلدة عزون  وقراهايغطي مساحة ما من ، أن هذا البحث الباحثُ رىيوأخيرا 
  .  بكل أطيافه، في ذلك الوقت، يرى من خاللها المجتمع، ويضع القارئ أمام مرآة عاكسة

، جمعا وتمحيصا، فيحيط بكل المأثور، وفي الختام اتمنى أن يأتي من يكمل هذا العمل
  .  ليكون بين أيادي األجيال القادمة، وتوثيقا ومحافظة
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Abstract 

In my research ،I deal with what is repeated of sayings ،proverbs ،

songs and popular lyrics ; besides stories ،tales and narrations which people 

exchange among others in the harvest season and all of its characteristics 

such as harvest ،piling ،gathering the wheat on the back of camels and take 

it to the threshing floor to be grinned and cleaned by airing and what is 

going along with this work like making freekeh and qaleyeh in addition to 

geresha to make porridge which was known on the meals of peasants and in 

parties and marrying occasions . 

Seeing women as they circle around the piles of wheat straws while 

choosing the best to make trays and berth (Gurehs) and hand-fans as they 

sit together talking about day life matters since there was neither radio nor 

television at that time . 

For harvesting ،the men and women stand in row against the wheat 

in a shape that they know ; their commander stood from the side of the 

wheat and decide what must be harvested ،this man is called Al-shaqook ،

He is responsible of all other workers concerning the quantity of what must 

be harvested and the time of harvest and the break-time ; at the end of the 
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row in the other side the less experience and activity and usually women 

stood in the other side . 

During the harvest time ،the wheat became on shape of piles 

distributed on the surface of the ground until it becomes dry to be removed 

to the their floor on the back of camels horses and donkeys . 

Then gathering the wheat in the early morning when deur still cover 

the plants in order not to break into small parts and change into broken 

spikes and fall into the ground ; women usually carry the piles of wheat 

(kittah) on their heads to put on the big pile (Hillah) which is called 

apparel . 

Kittah is connected by rope to join all immersion (Ghemmers) 

together and form Hillah- which is a big pile of straws in the field in order 

to take it to the threshing floor ،and usually the threshing floor is near the 

houses and rarely wheat is to be ground in the field itself where a place of 

threshing field is prepared – for this mission . 

In every stage of gathering the crops ،there are sayings ،proverbs ،

poetry ،stories ،and tales give one purpose amusing the farmer and 

entertaining him and lessen the their effort of work and ease the tired work 

; songs are expressions which farmers do during work and so farmer 

addresses the machine which he uses and it is the faithful friend while 

addressing the machete ،board ،Nawraj ،Daqran ،Pitchfork ،Sieve ،Cirbeleh 

and Misrad ،and addresses the Mill and Baydar and the wheat ears and 
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sticks and addresses Hay and algosl and addresses the wheat fruit such as 

Fareekeh ،Qaliyeh and Porridge and addresses the Burgul ،and stringy 

(Maftool) ; all there the farmer addresses and sing it . 

The work of the farmer doesn’t limit to the wheat work only ،but 

there is another season which farmers prepare to it ،it is the season of 

gathering the olives ،this warning party make all members of the family 

happy, especially the children because they get benefit of this season 

directly ،sweets fill their pockets and delicions things ،they buy what they 

can’t do in different times ،because the season of olive is good time in 

general for all people rich and poor ،and you see the village as a cell of 

bees who goes out and comes in and to and all of them working in 

gathering olives crops . 

This work is not free of effort and tine and pay activity and all what 

spirit needs to help against time and effort by saying proverbs and sayings ،

songs and poetry ،tales and stories ،Anecdotes and Jokes these are in 

general represent the oral popular literature conveyed through generations 

and the last generation handle to the next one all what they heard, 

comprelnd and mentioned, and so this literature still from generation to 

another and still alive in minds of people and watt on their tongues and 

their speech on their nights, happiness and meting . 

They mention olives before gatherings they mention rooming the 

olives before gathering the olives and singing to it and gathering the dried 
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leaves which they gather to lit fire in Al-Taboon to get breed which they 

live on, they sing songs to Nabali olives and they are happy for the easiness 

its gathering and they mention the difficulty of gathering al-seri olives 

despite its delicious taste of its oil and they mention albad and this waiting 

to their turn to grind this crops with the slow work by hand and lot of olives 

crops and they mention pottery pots which they store oils in and the wells 

too . 

The research included a glossary of slang words in popular literature 

with comparing to official literature of Modern Words by the help of Lisan 

Al Arab for Ibn Mandhoor showing the meaning of this word or that word 

in the dialect of the people of Azzun and its comparison to Mandrin words . 

The research also includes of what have been mentioned of artificial 

characteristics in proverbs, songs, poetry in tales and stories with 

mentioning some examples on each kind of the artificial characteristics  

 




