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: شكر وتقدير
  

:-                    الحمد هلل حمدان يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو كبعد
إف كىًممة اليشكر التي نيقىدميا بعد أف مىٌف اهلل عمينا بإنجاز ىذا البحث كىيأ لنا األسباب التي 

ساعدت في إتمامو ًلكيؿ الًرجاؿ كالًنساء الذيف تىكرمكا بإعطائنا ما لدىييـ مف مىعمكمات ساىىمىت في 
. كتابة ىذه الرسالة فبىعضيـ ذيكرت أسماؤىـ كآخركف كيثر ىيـ جنكدان مجيكلكف

ديؽ ىكلندم الًجنسية حيث قدـ لنا الكثير مف  (Will Sets)كالشيكر كيؿ الشكر إلى السىيد  صى
الكيتب كالمراجع، ككاف داعمان معنكيان طكاؿ فترة كتابة ىذه الرسالة مؤمنان بأف تكثيؽ ىذا الجيزء 
معاء، قائبلن  إف : الميًيـ مف تيراث شعبنا ىك عىمؿ ميًيـ كىك جيزء مف اإلرث الحضارم لئلنسانية جى

الكىثير ممف سيقرؤكف ىذا الكتاب سكؼ ييقىدركف قيمىة ما قيمتـي بو إف لـ يىكف اليىكـ فسيككف يكمان 
. ما، حتى كلك بىعد الكفاة

نابمس الذيف أشرفكا عمى طباعة ىذه الرسالة كىًممة - ككذلؾ الشكر إلى اإًلخكة في مىكتبة بيساف 
يالة كاألخ مىحمكد جكدة  بر كأناة كنىخيص بالًذكر السيد ًعماد مى بكىًممة كتىحممكا الكثير ًبصى

أبك ديس الديكتكر إبراىيـ أبك – كالشكر الجزيؿ إلى رئيس المعيد العالي لآلثار في جامعة القدس 
رشاد ًطكاؿ فترة إشرافو عمى ىذه الرسالة . إعمر عمى ما قىدىمو لنا مف نيصًح كا 

كأخيران كليس آخران فإف الشيكر هلل سبحانو كتعالى مف قىبيؿ كًمف بىعد الذم أعطانا الًصحة كالعافية 
. كقدر لنا إنجاز ىذه الرسالة
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 : بالمغة العربيةممخص
 

 لفيـ نىزىعات األيمىة كمىفاىيميا إذ أنيا التعبير الميباشر متيعتىبىر الركاية الشىفىًكية المىدخؿ الحقيؽ
. كالفىكرم عف الًفعؿ بأبسىط صكرة

 المكركث الثقافي الشفكم ًلمٍنًطقىة نابمس كقيراىا مف أمثاؿ كأغاًف كحكايا نافي ىذه الدراسة تناكؿ
نقكلة، كذلؾ عمى ألسنة الناس الذيف عايشكىا كتداكلكىا، في بداية القىرٍف كحتى منتصفو  كركايات مى
كالو بزكاؿ ميعاصريو، كفييا كثقنا لمركاية التي دارت حكؿ  في محاكلة لتكثيؽ ىذا المكركث قبؿ زى

يٍف، كىيما الزيتكف كالزراعة الشىتىكية الجيزء األكبر، حيث مى الزراعة عيمكمان، كخصصنا لركنييا األساس
ٍزلىة التي عبرت  ممتيا العبارات الجى ثبتنا أمثالو كأغانيو بقراءة، كرؤية جديدة لممعاني العديدة التي حى

. أفراحيـكعما جاؿ في نيفكس اآلباء كاألجداد، كعف ميعاناتيـ 
ف انسحبت ىذه العادات  ثـ تناكلنا عادات الزكاج بتفاصيميا كخصكصيتيا في منطقة نابمس، كا 
عمى المجتمع العربي عمكمان إال أف ليا خصكصية الميجتىمىع المحمي الذم حمؿ آالـ كمعاناة 

التىفىريد تحت  االحتبلؿ كالتي صدرت ركاياتو عف حزف دفىيف تعمؽ بالريجكلىة كالصبر كالقدرة عمى 
. الميجابية

ىا أك يحكليا إلى بى كذلؾ تناكلت عشرات الركايات كالحكايا التي استطاع المجتمع النابمسي أف ييقىكؿً 
ركايات خاصة، ًبميغىًتو كمفاىييمو حيث عبرت عف العديد مف المكاقؼ المحمية التي دارت في 

مىسات الميؿ إصدار المجتمع نفسو لركايات عف ة، فضبلن مالقيرل، كتناقمتيا ألسنة الرجاؿ في الجى
رؾ طاقاتو كتيضيؼ إلى مكركثو العاـ، داللة عمى الحيكية حخاصة انتشرت في أرجاء الكطف، لت

. كالتأثر كالتأثير
ركرم الحفاظ عمييا عىبر تكثيقيامى ف الركاية الشفكية ىي الخمؼإ  فيي مرآة ،ة الثقافية التي مف الضى

. الحاضر كانعكاس الميستىقبىؿ
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Abstract 
The oral narration is considered the real introduction to understand the 

nation's concepts and attitudes since it is considered the direct 

spontaneous expression of action in the simplest image. 

In the present study, I discussed the oral cultural heritage of the territory 

of Nablus and its villages including proverbs, songs, tales and narrations 

that are narrated by people who lived and exchanged them from the 

beginning till the middle of the century. This effort is made in order to 

document this heritage before it disappears by the disappearance of its 

contemporary people. This study documents the narrations that dealt with 

agriculture in general. We have assigned the largest part of the study to 

the two fundamental bases of agriculture: olive and winter farming. In  

this respect, we have documented their proverbs and songs with a new 

reading and vision of the numerous meanings that are carried by the rich 

expressions that expressed the emotions, sufferings, and happiness of our 

ancestors. 

Following this, I investigated the details and individuality of the wedding 

traditions in the Nablus region. Although such traditions are common in 

all the Arab communities in general, they characterize the local 

community which has been suffering from the occupation. Such 

narrations spring from underlying sadness related to manhood, patience 

and endurance of confrontation.  

In addition, I approached scores of tales and narrations that the Nabulsi 

community has been able to utter or transform to special narrations in its 

own language and concepts to express numerous local situations that took 

place in the villages. The men relayed such tales during night sessions. In 

addition, The community itself created special tales that spread 

throughout the country in order to activate its capabilities and add to its 

general inheritance, indicating its vivacity and influence.  

 

The oral narration is the cultural background that has to be conserved by 

documentation since it is the mirror of the present and reflection of the 

future.  
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: تمييد
 

كًحكايات كأغافو جانبان ميًيمان في اليىكية لمشعكب عامة، حيث  (أمثاؿ)شىكمت الًركاية الشىفىكية مف 
ًثؿ تيراثان عمميان  تكمف أىميتيا في التعبير المباشر، كالحقيقي عف الحياة اليكمية كتفصيبلتيا، كما تيمى

و الميجتمعات في ًحراكيا مف أجؿ التىطىكير كالنيميك . لما تينًتجي
في ىذه الدراسة قيمنا بتىكثيؽ المكركث الثقافي الشىفىكم لمنطقة نابمس، عبر جمع العشرات مف 

كايا التي دارت عمى ألسنة العامة قبؿ تىطىكير المدينة كقراىا، كديخكؿ كسائؿ المدنية  الركايات كالحى
ديثة في الزراعة كالًصناعة، كتأىثير الميجتمع ًبميستىجدات كسائؿ االتصاؿ المرئية كالمسمكعة  الحى

. ركنان أساسيان في تىكاصؿ كاتصاؿ اآلباء كاألجدادمىثؿ بيدؼ الًحفاظ عمى ىذا المكركث، الذم 
لقد قدمنا لمبحث بفصؿ أكؿ تناكؿ مصطمحاتيا العامية التي دارت عمى ألسنة األىالي في 
مًفية الدراسة كميشكمتيا كأىدافيا  دثنا عف خى أعماليا كقمنا بتكضيحيا لقارئ المستقبؿ، ثـ تىحى

دكدىا المىكانية باإلضافة إلى مىنيجيا كأدكاتيا . كأسبابيا كميبىًرراتيا، ككذلؾ حي
لزيتكف في المكركث الشفكم عبر نيبذىة تاريخية ثـ الركاية الدينية التي افي الفصؿ الثاني، تىناكلنا 

ًمًمية الًقطاؼ  كلو، ككذلؾ الًركاية التي ارتبطت باإلزىار كالًحراثة، كالتىقميـ، كالتىعشيب، كعى دارت حى
 كأنييناه . بياكأكقاتيا، ككذلؾ ركايات العىصر كاألىمية كالفائدة، ثـ األغاني كاألىازيج الميرتىًبطة

ديثة حكليا، كذلؾ عبر عشرات مف  كاألغاني كاألىازيج التي دارت  (األمثاؿ)بجزء مف الركاية الحى
. عمى ألسنة العامة

في الفصؿ الثالث تناكلنا الركاية الشفكية المتعمقة بالزراعة الشتاًئيىة، كالتي دارت حكؿ مكاعيد 
الٍبذار كأنكاعيو ككىيًفيىتيو، كأغانيو كأمثاليو ككذلؾ ركايات التىعشيب كالحىصاد كالتىذرًية كالكيؿ كما 

. عانتو المرأة كالرجؿ في سبيؿ تىثبيت كياف األيسرة في تمؾ الفترة
في الفصؿ الرابع تـ تناكؿ الركاية الشفكية لمزكاج مف طيقكس كأمثاؿ كأغاًف كأىازيج، كالتي كانت 

يىة ناطقة لمكىيًفًية التي دارت بيا األفراح كحكايا الناس . صكرة حى
أما الفصؿ الخامس فقد تناكؿ مجمكعة مف الركايات المحمية كالعربية كالعالمية التي تـ ىىٍضمييا 
في الثقافة النابمسية ، فأصبحت جزءان مف التيراث الميتىداكؿ في تمؾ المنطقة كفي قكالب جديدة 

. عكست قدرة المجتمع عمى التأثير كالتىأىثير
نتاجو في تمؾ الفترة،  لذا أكردنا العديد مف الصكر التي عكست حياة الفبلح الزراعية كأدكاتو كا 
معيا مف السنة الذيف استخدمكىا كأنتجكىا كىـ جيؿ  عكبة في البحث عنيا كجى حيث تمثمت الصي

ؿ حامبلن معو ىذا التراث العظيـ كقد سارعنا اللتقاط ىذه الركايات  اآلباء كاألجداد، الذم كاف يىرحى
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ماعات الفردية التي تحيط بمدينة نابمس  بر كاألنابً مف ألسنتيـ، عمى طكؿ الجى ، ةالكىثير مف الصى
. لتخرىج ىذه الدراسة إلى الكجكد كالتي ىىدفييا كجو اهلل كخًدمىة األيمية
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: اإلىداء
 

إذا كاف ىناؾ مف شىخص يىستحؽ أف أيىدم لو ىذا الكتاب بىعد ميضي أكثر مف 
جراء الميقاببلت كًقراءة الكيتب كالمراجع كتىحمؿ  مىع المعمكمات كا  سنىتىيف مف البىحث كجى
مىشاؽ السىفر كالتنقؿ مف بىمدىة إلى أخرل كمف قىريىة إلى قىريىة فإنني أىدم ىذا الكتاب 

مىيى حىؽه كبير راجيان مف اهلل العىمي القىدير أف يىجعؿ أجرى  إلى كالٌدم المذيف لىييما عى
. كثكاب كيؿ مف يىقرأ ىذا الكتاب كينتىًفع بو في ميزاف حسناتيما

 
كذلؾ إلى شعبنا العىربي الفىمسطيني العظيـ الذم تىرؾ لنا ىذا اإلرث الكىبير مف 

المكركث الثقافي الشفكم كالمكركث المادم مف خبلؿ صيمكده عمى أرًضو كالتصاًقو 
بيا كتفاعمو مىعيا عمى مدل السنيف، ىذا اإلرث الذم شىكىمىنا كقىكلىبىنا عمى ما نىحف 

عميو مف ديف كأخبلؽ شىكىمىت ًسمىة ميمىًيزىة ًلشعبنا يىفتخر كيىعتز بيا أماـ الشعكب، أما 
الشىخًص الذم تىرؾ في نىفسي أكبر األثر كما تزاؿ معاني الشمكخ كالكبرياء حاضرة 
ذا كانت  في عىقمي كقىمبي كبقكة فيك الشييد البطؿ صداـ حسيف عميو رحمة اهلل، كا 

 (اهلل ًيحسف ًختامؾ)دىعىكاتينا نىحف الفمسطينيكف ًلبىعًضنا بىعضان مف مكركثنا الشىفكم ىي 
ـ الشىييد صداـ  ًبحيسًف )نقكليا ًلكيؿ عزيز عمى قمكبنا، فإف اهلل سبحانو كتعالى قد أىكرى

كجاد عميو بالشيادة صابران ميحتسبان ميداًفعان عف ًحياض الكطف كشىرؼ األيمة  (الًختاـ
معاء بالحيرية كالًسيادة، كما تزاؿ كممات الشييد صداـ كىك ينًطؽ  كحؽ اإلنسانية جى
مسمكع كيدعك إلى عيركبة فمسطيف كحيريتيا حاضرةن في  الشىيادتيف ًبصىكت عاؿو كى

داـ حسيف أبك عيدم شىييد الشياًمة  سىٍمعي كبىصرم كأنيا اليـك فإلى ركح الشييد صى
ًة أىدم ىذا الكتاب . كالكىرامى

 
 حسيف عكدة
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 خمفية عامة: الفصل األول 
 

 المقدمة 1:1 

  مشكمة الدراسة 2:1

 أىداف الدراسة 3:1 

  أسباب ومبررات الدراسة 4:1

  حدود الدراسة 5:1

  منيج الدراسة وأدواتيا6:1
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:-  المقدمة 1:1 
 

كاألمكر . المكركث الشعبي ىك ما تكىارثو األبناء عًف اآلباء مف أمكر مادية كمعنكية 
. كالميعتقدات . كالعادات كالتقاليد . كالتراكيد . كاألمثاؿ كالًحكـ . كاألشعار . المعنكية ىي األقكاؿ 

كالقصص كالحكايات كغيرىا مف األمكر الغير مىحسكسىة كىي ما نيطمؽ عميو المكركث الثقافي 
لكح . كاألدكات المختمفة مثؿ عكد الحراث . كالبيت . أما األمكر المىحسكسىة كالنقكد . الشفكم كى
 كنحف في ىذه الدراسة سكؼ نحاكؿ أف نيكثؽ أكبر قدر .كالسيارة كغيرىا. كالجاركشة . الٍدراس 

ىذا المكركث الذم يتعرض إلى . ممكف مف المكركث الثقافي  الشفكم في محافظة نابمس 
يِّفات شركة العاؿ اإلسرائيمية . الطمس كالسىرقة كاالنتحاؿ   الزم النسكم ارتداءكما محاكلة ميضى

ككذلؾ محاكلة سرقة . الفمسطيني كاإلدعاء بأنو تراث إسرائيمي في السبعينات مف القرف الماضي 
كليذا فإف . بعض األكبلت الشعبية كالفىبلفؿ كغيرىا إال أدلة عمى محاكالت السىًرقىة كاالنتحاؿ 
الدراسات في تكثيؽ أكبر قدر ميمكف مف المكركث الشفكم كتىدكينو ىك عمؿ ميـ خصكصان كأف 

. ىذا المجاؿ ميتىكاضعة كال ترقى إلى المستكل المطمكب
 

كأف ما تـ تدكينو في بطكف الكتب ىيك جزء قميؿ كالجزء اآلخر مكجكد في عيقكؿ كقيمكب  
كليذا فإف ىناؾ حاجة . كىؤالء في طريقيـ الى الدار اآلخرة . الرجاؿ كالنساء الكبار في السف 

دىدىة كمينىظىمة مف أجؿ الحفاظ عميو خصكصان كأف  ماسة إلى تكثيؽ ىذا المكركث في دراسات ميحى
ىذا المكركث جاء نتيجة لعبلقة طكيمة كمستمرة بيف اإلنساف الفمسطيني كالبيئة الفمسطينية التي 

كاىتدكا مع . كتفاعؿ معيا الناس مع الشجر كالبشر كالحجر أثركا فييا كتأثركا بيا . عاش فييا 
 آالميـ كآماليـ في الظركؼ كاألكقات  عفاألياـ إلى ىذا المكركث الجميؿ الذم عبركا فيو

. كعىمؿ حتى أصبح ليذا المكركث أثر كبير في حياة الناس . كفىرح . أكقات حيزف . المختمفة 
كحتى أنيـ في تمؾ األياـ كانكا يعتبركا الكثير مف تمؾ المكركثات الشفكية عيٍرفان كعادةن يسيركف 

 .لقد كاف ليا تأثير أكثر مف القكانيف كالدساتير المكتكبة . عمييا كيتمثمكنيا في حياتيـ 
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 المكركث الثقافي مصطمح حديث العيد ظير أما بالنسبة لممكركث الثقافي كالدراسات السابقة فإف
في كاجية الدراسات الحديثة، نتيجة عكامؿ اجتماعية كثقافية حديثة، كالمفظ ميشتؽ مف اإًلرث 

 (1).كالًكرث كالكراثة كالتراث؛ أم ما يخمفو الميت لكرثتو
كيستقيـ المعنى عندما يقاس عمـك ما خمفتو األجياؿ السابقة إلى األجياؿ البلحقة مف 
أمكر مادية كمعنكية يبنى المجتمع عمييا كيستفيد منيا في بناء مستقبمو كتحديد ىكيتو الثقافية 

. كاالجتماعية كغيرىا
ليشير إلى المفيـك  ("Folklor"فمكمكر )تضمف المفيكـ الحديث عمكمان لفظان أجنبيان جديدان 

مػ ليحدد بو 1980عاـ  (كلياـ تـك جكنز)كالذم قدمو العالـ  (مكركث)الحديث لممصطمح 
لمشعكب كاألمـ نتيجة حركة التطكر الحديثة التي  (مخمفات الماضي الذم لـ يدكف)مصطمح 

 (2).حتمت اختفاء سمات كثيرة لمفاىيـ تداكليا اإلنساف
لقد بدأ االىتماـ بالفمكمكر الفمسطيني مع مطمع القرف السابع عشر عمى يد البعثات 
التبشيرية التي قدمت إلى المنطقة، كعف طريؽ المؤسسات األكركبية التي اىتمت بفمسطيف 

ألسباب تكارثية، أك استعمارية في غالبيتيا، مثؿ مؤسسة صندكؽ اكتشاؼ في فمسطيف، حيث 
استطاعت ىذه المؤسسات أف تجمع كمان ىائبلن مف المكركث المحمي كتصنفو، مما أسس كفتح 
. الطريؽ أماـ حفظ الكثير مف الدالئؿ التي تشير إلى تكطف الفمسطيني كتجذره في ىذه البقاع

لقد زار المنطقة المئات مف المستشرقيف كالدارسيف مع مطمع القرف السابع عشر كمكثكا 
مدل طكيمة فييا، بؿ عاشكا مع الناس كشارككىـ حياتيـ اليكمية كمنيـ في منطقة بيت لحـ مثبلن 

 Birb and التي عاشت في قرية أرطاس قرب بيت لحـ ككضعت كتابيا (3)ىيمما جرالفيس،
child hood Among the Aralos فكتبت عف عادات الزكاج كطقكسو، ككضع المرأة ،

 Woman in theالخ، ككذلؾ المستشرؽ بالدنسيرغ الذم ألؼ كتابو ... كمكانتيا، كعمؿ الرجؿ
East ثـ المستشرؽ ،stehpan ككتابو modern parallels the song كىناؾ الكثيركف ،

 ( 4).الذيف جابكا المنطقة كعاشكا فييا ككتبكا عنيا
أما فيما يخص الكيتاب كالباحثيف العرب فقد كاف عمى رأسيـ األستاذ تكفيؽ كنعاف الذم 

عاـ  (المعتقدات كالطب الشعبي في أرض الجميؿ)أصدر العديد مف الكتب كالمقاالت منيا 
 (5).، ككتاب المزارات كاألكلياء المسمميف في فمسطيف1945

                                                           
. 1998: دار المشرؽ (1)
. 10ص: حسكنة، ب،ت (2)
. 668ص : سرحاف، ب،ت (3)
. 282ص : سرحاف، ب،ت (4)
. 119ص: سرحاف، ب،ت (5)
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كفي مكسكعة لمفكلكمكر أكرد الدكتكر نمر سرحاف العشرات مف الكتٌاب كالباحثيف الذيف 
، (كي ال يندثر الفكلكمكر الفمسطيني)كتبكا في ىذا المجاؿ، منيـ حسف عبيد مكسى الذم أصدر 

الحكاية الشعبية في كتب )، كرشدم األشيب (يـك الزفاؼ في قرل صفا)ثـ حسف معكض 
، ككذلؾ الدكتكر (الفخار في قرل راـ اهلل)، كسميحة خميؿ، ثـ سعادة عكدة كمف أعمالو (التراث

، كالدكتكر (األغاني العربية الشعبية في فمسطيف كاألردف)عبد المطيؼ البرغكثي، الذم أصدر 
، كما أصدرت (القيكة)، كالدكتكر عمر حمداف كمف أعمالو (الكفاه)عمي الجرباكم، كمف أعمالو 

كالمعتقدات  (المكاسـ الشعبية)، كأصدر فكزم عباس (بكائيات مف الطيره)األستاذة عناية غكراني 
. الطبية

إف مجاؿ دراسات الفكلكمكر كالمكركث الشعبي لـ يقتصر عمى الكتب كالمكسكعات بؿ 
شمؿ مئات المقاالت كاألبحاث التي قدميا العشرات مف الباحثيف كالمؤلفيف كالتي نشرت في 
الصحؼ كالمجبلت، كتكمف الصعكبة في حصرىا كتبكيبيا ألنيا انسحبت عمى مساحة زمنية 

كاسعة تتعدل القرنيف كبمغات كاتجاىات متعددة، فيناؾ الدراسات البريطانية كالفرنسية كاألمريكية 
كغيرىا، باإلضافة إلى الدراسات العربية القديمة كالحديثة التي دارت حكؿ الكثير مف المفاىيـ 
المادية كالمعنكية كفي جميع المجاالت، كما دراستي ىذه إال جزء يسير يشمؿ منطقة معينة، 

. كتتساكؽ مع الكـ اليائؿ الذم قدمو مف بحث في ىذا المكضكع قبمي
في ىذا المكضكع بالذات ال يمكف تتبعو لقدمو، ليذا  (الدراسات السابقة)كما أف مفيـك 

. أسمفت أبرز المصادر التي يمكف العكدة إلييا كالقياس بيا كاالستفادة منيا
 

:-  مشكمة الدراسة 2:1
 

 تكثيؽ أكبر قدر مف المكركث الثقافي الشفكم في محافظة الدراسة فيمشكمة تكمف 
ىذا المكركث الذم يتعرض إلى السرقة كالضياع كالطمس كاإلنتحاؿ بشقيو المادم . نابمس

 في قمة الدراسات المتخصصة في جمع المكركث تتمثؿ صعكباتحيث كاجو الباحث . كالمعنكم
كانت عامة دكف تحديد منطقة  المكركث الشفكم إلىت ؽ الدراسات التي تطرألفالشفكم كتدكينو 
 .جغرافية بعينيا
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:-  أىداف الدراسة 3:1
 

تيدؼ الدراسة إلى تدكيف كتكثيؽ المكركث الثقافي الشفكم في التراث الشعبي الفمسطيني 
 فييا كالمكاضيع التي مف ركم ككذلؾ تكضيح الظركؼ التي ،في محافظة نابمس كالمحافظة عميو

. كالمؤثرة . ىا اىتدل اإلنساف الفمسطيني إلى تمؾ المكركثات القصيرة كالمعبرة معخبلؿ التفاعؿ 
ًصمىة تككيف صكرة كاضحة عف أكضاع ىذا المكركث في محافظة نابمس كتقديـ  كفي الميحى

التكصيات البلزمة مف أجؿ المحافظة عميو كحمايتو مع اإلشارة إلى أف الكثير مف المكركث 
الثقافي الشفكم الدارج في محافظة نابمس ىك متداكؿ كمنتشر في كؿ أنحاء فمسطيف مع اختبلؼ 
بسيط في المفظ أحيانان كىذا طبيعي ألف الناس قديمان كانكا عمى تكاصؿ كاتصاؿ أفضؿ مما ىك 

مكجكد اآلف فمنطقة ببلد الشاـ كانت كحدة كاحدة قبؿ أف تيقىسميا أطماع المحتميف األجانب 
كالفمسطينييف بينيـ كبيف أنفسيـ . كتضع الحدكد المصطنعة بيف العرب بشكؿ عاـ . كالصياينة 

. بشكؿ خاص 
 

:-  أسباب ومبررات الدراسة 4:1
 

: ىمياأ إلى الكتابة في ىذا الموضوع فعتناىناك عدة أسباب ومبررات د
ايماف الباحث بأىمية المكركث الثقافي الشفكم في إعطاء الشخصية الفمسطينية تمؾ السمات - 1

. كبالتالي ضركرة المحافظة عمييا . التي تميزىا عف غيرىا 
 تكثيؽ أم شيء مف المكركث الثقافي الشفكم ييدؼ إلى المحافظة عمى اليكية الكطنية إف- 2

ف تكثيؽ أم شيء مف المكركث الثقافي ال يقؿ أىمية عف إك. الفمسطينية كاإلبقاء عمييا حية
كلكف . ألف القطع المادية المحسكسة يمكف تقميدىا .العثكر عمى أم قطعة أثرية قديمة نادرة

إذا ضاع المكركث الشفكم كلـ يكثؽ فإنو مف الصعب المحافظة عميو خصكصان كأف معظـ 
رىة كميعىًبرىة كقد قيؿ ثىؿ كاحد ييساكم "إف  .المكركث الشفكم ىي كممات ميٍختىصى  آالؼمى

 (1)."الكممات
 

كىنا نقكؿ إف . كقد يتساءؿ البعض عف العبلقة بيف اآلثار كالمكركث الثقافي الشفكم 
ألف اآلثار ليست فقط المكاد . بعضان كاآلثار كالتراث تيكىًمؿ بعضيا . العبلقة ىي عبلقة تكاممية 

األثرية المحسكسة كالمممكسة التي يتـ العثكر عمييا في الحفريات األثرية سكاء الحفريات المنظمة 

                                                           
(1)

 .9ص: 1996جون، ب،  
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بؿ إف المعتقدات التي يتـ اإلستدالؿ عمييا مف خبلؿ العثكر عمى أمكر . عمميان أك العشكائية 
ف العبلقة بيف القطع األثرية في العصكر أكما .  ىي أيضان جزء مف اآلثار ،مادية تشير إلييا

نىعيا اآلباء كاألجداد ىي عبلقة مستمرة  أف . كمثاؿ ذلؾ . السابقة كاألدكات التراثية التي صى
ناًجؿ المصنكعة مف العظاـ ك . كالطابكف .  التي كجدت في كيكؼ ًكبارة ،الت الًصكافنىٍص المى

كانت تقـك بنفس الغرض الذم تقـك بو المناجؿ اليـك مف قطع كقطؼ . كزكيتيو في الكرمؿ 
ًرة . لثمار النباتات كالقمح كالشعير كغىيرىا  المبف الراًيب التي صنعيا (المخض)المخيض كجى

 (خىض المبف  )ىي نفس جرىة . ف كمف سبقيـ في العصر الحجرم النحاسي كاألجداد الكنعاني
ف كانت تختمؼ في المكف كالشكؿ أحيانان 100 - 50التي صنعيا اآلباء كاألجداد قبؿ   عاـ كا 

ة. أك تىركيدىة . كعميو فإف تكثيؽ أم كممة . كلكنيا تؤدم نفس الغرض  ـ اىك عمؿ ق. أك ًقصى
كال يقؿ أىمية عف العثكر عمى أم قطعة أثرية نادرة كما أسمفنا خصكصان كأف ىذا . كضركرم 

. المكركث جاء بناءن عمى تجارب كخبرات تراكمت عمى مدل عقكد كقركف مف الزمف 
 

:  حدود الدراسة 5:1
 

لقد حدد الباحث حدكد الدراسة في محافظة نابمس عمى الرغـ مف أف الكثير مف المكركث 
الثقافي الشفكم ىك مشترؾ بيف كؿ قرل كمدف كمخيمات فمسطيف ألف شعبنا الفمسطيني الذم 

ما زاؿ يحافظ عمى أكاصر . عانى مف كيبلت اإلحتبلؿ كالتشرد كالتيجير منذ أكثر مف مئة عاـ 
كلـ تمنع إجراءات .  ككذلؾ بيف األبناء ككطنيـ ان الصمة كاإلتصاؿ بيف أبناء الكطف بعضيـ بعض

استغبلؿ كؿ الفرص كالمناسبات بكعمميات التيجير كالتشريد مف قياـ أبناء شعبنا . اإلحتبلؿ 
. الكطنية كاإلجتماعية لمتعبير عف الكحدة كالتبلحـ ك التجذر كاالنتماء لؤلرض كالقضية الكطنية

كليذا سيجد . كىذا ما جعؿ ثقافة شعبنا التي تعبر عف شخصيتو كىكيتو الكطنية مستمرة كحية 
مكجكد في باقي المحافظات األخرل ككذلؾ بيف . القارئ اف ما ىك مكجكد في محافظة نابمس 

 نابمس ألنو محافظةكقد جاء تحديد ىذه الدراسة في . أبناء الكطف الكاحد في الكطف كالشتات 
 كاإلحاطة بأكبر قدر ممكف مف المكركث الثقافي الشفكم حصريعطي الباحث قدرة أكبر عمى اؿ

مع العمـ أف ىناؾ بعض الخصكصيات لكؿ محافظة ميما كانت بسيطة كقد . في محافظة نابمس
 في المعنى مع باقي أجزاء كاالتفاؽ التاـ االنسجاـتككف خصكصيات كاختبلفات في األلفاظ  مع 

. الكطف 
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:  منيج الدراسة 6:1
 
المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التاريخي كذلؾ مف عتمد الباحث في ىذه الرسالة عمى ا

:- خبلؿ
المقاببلت الشخصية مع أكبر عدد مف كبار السف مف الرجاؿ كالنساء الذيف ما زالكا يحافظكف  (1

ثمكىا في حياتيـ . في صدكرىـ كعقكليـ عمى تمؾ المكركثات ألنيـ عاشكىا كتىمى
لباحث في بيئتو كمجتمعو كما تحٌصؿ لديو مف معمكمات امشاركة ات كمف خبلؿ مبلحظ (2

التراث الشعبي كالمكركث الثقافي الشفكم بعمى مدل عقكد خصكصان كأنو مف الميتميف 
سكاء  ككذلؾ اإلطبلع عمى المراجع كالكتب التي تطرقت إلى ىذا المكضكع .بشكؿ خاص

. خرل أكانت ىذه المراجع بالمغة العربية أك ما كتب بمغات 
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 نبذة تاريخية 1:2

 الرواية الدينية حول الزيتون 2:2

 (التنوير) الرواية الشفوية المرتبطة بعممية اإلزىار 3:2

 الرواية الشفوية حول الحراثة والتقميم والتعشيب 4:2

 الرواية الشفوية المرتبطة بعممية القطاف وأوقاتيا 5:2

 روايات عصر الزيتون 6:2

 روايات حول األىمية والفائدة 7:2

 األغاني واألىازيج في الرواية الشعبية 8:2

 الروايات الحديثة حول شجرة الزيتون 9:2



 19 
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     (1) 

على شكل  (المالط)كانت تستخدم بمثابة بئر للزٌت، حٌث تم تشٌٌدها من الداخل بالشٌد 

 لتر من الماء، 400حتى ال ٌرشح منها الزٌت، وهً ضخمة وتتسع لما ٌزٌد على  (قصارة)

وتعتبر من أكبر الجرار الموجودة فً فلسطٌن وقد تم العثور علٌها فً البلدة القدٌمة فً مدٌنة 

نابلس وكانت مدفونة فً األرض على شكل بئر، وهً اآلن جزء من مجموعة التراث الخاص 

.  سم من المنتصف270 سم وقطرها 120بالباحث، وٌبلغ عمقها 

                                                           
(1)

. 2ص: ت.معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج، ب 

 (جرة زيتون)َبَطو : 2شكل رقم 



 21 

 نبذة تارٌخٌة  1:2

 

حتى اآلن ال ٌوجد تارٌخ واضح ٌحدد وجود شجرة الزٌتون على األرض وان كان أول ذكر لها 

لقد ذكرت التوراة فلسطٌن بأنها أرض الزٌت والزٌتون، . ورد فً التوراة والكتاب المقدس 

وهذا ٌعنً أن صناعة استخراج الزٌت كانت معروفة . وذلك لكثرة انتشار أشجار الزٌتون فٌها 

قبل موسى علٌه السالم بٌن شعوب فلسطٌن كما ذكرت التوراة، الزٌت والزٌتون حٌث قال هللا 

هن بالزٌت  .(1)سبحانه أنت تزرع وال تحصد أنت تدوس زٌتوناً وال تدَّ

 

ٌتحدث عن سفٌنة نوح علٌه السالم عندما رست على جبل أراراط  . (10-6)وفً سفر التكوٌن 

بعد الطوفان فأطلق علٌه السالم الحمامة لتستطلع األخبار فعادت إلٌه بغصن زٌتون أخضر فً 

 وقد عرف اإلغرٌق زراعة الزٌتون واستخدموا منتجاته فً حٌاتهم الٌومٌة لإلنارة (2)فمها 

ورغم أن . والطهو كما استخدموا الزٌت كُمرَهم ِعطري ُمسَتَحب خاصة فً المناخ الجاف 

األساطٌر الٌونانٌة تقول إن الملكة أثٌنا هً التً أدخلت شجرة الزٌتون إلى بالد الٌونان ولم تكن 

إال ان وجود معاصر الزٌتون فً قصر مٌناوي بمدٌنة . قبل ذلك الوقت قد زرعت هناك 

ٌثبت أن الزٌتون أصٌل فً بالد الٌونان خصوصاً إذا علمنا أن إكلٌل  (كنوسوس الكرٌتٌة )

 . (3)الزٌتون البري كان الجائزة الٌونانٌة  المفضلة منذ الدورة االولمبٌة األولى

 

ومنذ ذلك الوقت وحتى ٌومنا هذا ما تزال أشجار الزٌتون من أكثر األشجار انتشاراً وزراعة فً 

منطقة الشرق األوسط بشكل عام وفلسطٌن بشكل خاص، حتى أن الفالح الفلسطٌنً ٌقسم فً 

وَحق من دار الزٌت فً )وٌقول أٌضاً  (ِوحٌاة َشَجرة النور)بعض األحٌان بشجرة الزٌتون قائالً 

 (4).(الزٌتون

                                                           
(1)

. 981ص: 2003الكتاب المقدس،  
(2)

  .9ص: 2003الكتاب المقدس،  
(3)

 .39ص: 1973علً،   
(4)

 .156، 56ص: 1998كنعان،  
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  الرواٌة الدٌنٌة حول الزٌتون 2:2

كأقسـ . لشجرة الزيتكف أىمية دينية كتاريخية فقد كرد ذكرىا في الكتب السماكية الثبلث 
كالتيف كالزيتكف كطكر  )قاؿ تعالى . اهلل سبحانو كتعالى بيا في القرآف الكريـ في سكرة التيف 

 صدؽ اهلل العظيـ كما أف اهلل سبحانو كتعالى شبو نكره جؿ جبللو (1 )(كىذا البمد األميف . سنيف 
مثؿ نكره كمشكاة فييا . اهلل نكر السمكات كاألرض :- "بالزيت في سكرة النكر حيث قاؿ تعالى 

مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنيا كككب ديرم يكقد مف شجرة مباركة زيتكنة ال شرقية 
كال غربية يكاد زيتيا يضيء كلك لـ تمسسو نار نكر عمى نكر ييدم اهلل لنكره مف يشاء كضرب 

كما أف الرسكؿ عميو السبلـ . صدؽ اهلل العظيـ . (2)" اهلل األمثاؿ لمناس كاهلل بكؿ شيء عميـ
.  صدؽ رسكؿ اهلل (3 )" .كمكا الزيت كادىنكا بو فإف فيو شفاء مف سبعيف داء منيا الجذاـ: "قاؿ

رة النكر )كما أف شجرة الزيتكف  كتعتبر ىي كأشجار الرماف كالتيف كالعنب مف  . (4) (تسمى شىجى
ثمار الجنة كنظران ألىميتيا الدينية فقد اعتنى اإلنساف الفمسطيني بشجرة الزيتكف كأكثر مف 

كمما يدؿ عمى ىذا االنتشار أف الكثير مف القرل كالبمدات أخذت . زراعتيا في مناطؽ فمسطيف 
كقرية بير زيت قضاء . كزيتا مف مدف الخميؿ . إسميا مف الزيت، مثؿ قرية زيتا قضاء طكلكـر 

كسيمكف قرب تيرميسعىيا . ككادم الزيتكف مف أرض نابمس . كعيف الزيتكف مف قرل صفد . راـ اهلل 
 كما أف الكثير مف العائبلت أخذت إسميا أيضان مف الزيتكف مثؿ  (5).بيف نابمس كراـ اهلل كغيرىا

كدار أبك زيتكف في قرية بيتا قضاء نابمس كقد ساعدت أجكاء فمسطيف . في قرية زيتا  (الزيتاكم)
. المناسبة جدان لزراعة الزيتكف عمى ىذا االنتشار الكاسع فأشجار الزيتكف ال تحتاج إلى ماء كثير 

 ألنو ال يحتاج إلى (6)(الزيتكف ميٍمؾ العاًجز)كقد قيؿ . كيمكف زراعتيا في السيؿ كالجبؿ كالتبلؿ
كنتيجة ليذا االىتماـ بأشجار الزيتكف كبسبب االرتباط كالتكاصؿ المستمر بيف الفبلح . عناية كبيرة

الفمسطيني كتمؾ الشجرة فقد أبدع اإلنساف الفمسطيني المرتبط ركحيان ككجدانيان فييا، مكركثان ثقافيان 
شفكيان خاصان كيمكف أف ترل األمثاؿ كاألقكاؿ كاألشعار كالتراكيد كالقصص كالحكايات ككميا 

. مرتبطة بيذه الشجرة المباركة

                                                           
(1)

 .1اآلٌة : القرآن الكرٌم، سورة التٌن 
(2)

 .35آٌة : القرآن الكرٌم، سورة النور 
(3)

 .3919وأخرجه ابن ماجه فً الحدٌث رقم . 1851حدٌث شرٌف، أخرجه اإلمام الترمذي فً جامعه رقم  
(4)

 .34ص : 2012البطمة،  
(5)

 .17ص: 4الرٌماوي، عدد  
(6)

 .29ص : 4الرٌماوي، عدد  
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إف أبمغ الركايات المرتبطة بقداسة شجرة الزيتكف، تمؾ الركاية التي تتحدث عف أسباب 
حيث تقكؿ األسطكرة  . ظييكر الشيقكؽ في جيذكع كعركؽ أشجار الزيتكف كخاصة الزيتكف الركمي 

زنان كألمان  ميع األشجار أسقطت أكراقيا عند كفاة الرسكؿ محمد عميو السبلـ حي أف سبب ذلؾ أف جى
. كلكف في السنة التالية لكفاة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ . عميو باستثناء أشجار الزيتكف 

كعندما سألت أشجار التيف شجر . سىمعت األشجار دكٌيان ىائبلن صادر عف أشجار الزيتكف 
أنا ًمف حيزني ): كقالت أشجار التيف لمزيتكف. الزيتكف لماذا لـ يبدم أسفو عمى كفاة الرسكؿ 

 كليذا فإف التجاكيؼ كجذكع (1)(أنا ًمف ًجكا قىمبي إحترؽ )فأجابتو  أشجار الزيتكف . كتيت الكىرؽ 
. كعركؽ أشجار الزيتكف ىي نتيجة أللميا كحزنيا عمى كفاة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

كىذه ميزة أخرل تيحسب ألشجار الزيتكف المباركة كالمبلحظة األخيرة التي ال بد مف 
اإلشارة إلييا ىي أف ىذا المكركث الثقافي الشفكم ليس محصكران في محافظة نابمس بؿ ىك 

ألف شعبنا الفمسطيني حافظ عمى . مكجكد في جميع أنحاء فمسطيف بما فييا فمسطيف التاريخية 
. خصكصيتو الثقافية في كؿ أماكف تكاجده عمى الرغـ مما تعرض مف نكبات كتشريد كتيجير 

فما زالت أكاصر الترابط كالتجذر كاإلنتماء كالًكحدة الثقافية منتشرة بيف أبناء شعبنا في كؿ أماكف 
 .تكاجده

كعمى افتراض أف مناطؽ شماؿ الضفة الغربية، ىي األكثر زراعة ليذه الشجرة حيث 
تعج بيا مدرجات الجباؿ كبطكف األكدية، فإنو مف الطبيعي أف تصدر معظـ الركايات كاألمثاؿ 

مف ىذه المناطؽ، كبالتحديد منطقة نابمس ألنيا ذات تاريخ عريؽ، فيي أـ مدف الشماؿ 
الفمسطيني، كمركز الجذب فييا، عكس المدف الساحمية التي أنتجت الحمضيات، كمدف الجنكب 

 .التي أنتجت الكرمة

                                                           
(1)

 .31ص: 4الرٌماوي، عدد 
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 (التنوير)الرواية الشفوية المرتبطة بعممية اإلزىار  3:2

 

تبدأ الركاية الشفكية حكؿ أشجار الزيتكف مع بداية العاـ، فيراقب الفبلح الفمسطيني عممية 
كذلؾ قبؿ أشير عديدة مف ظيكر الثمر، حيث نىسىج الكثير مف . ككميتو. كتكزيعو. سقكط المطر

الشعبية التي عبرت عف الكاقع بصكرة دقيقة، فكؿ شير  (األمثاؿ)الحكايات، كأطمؽى الكثير مف 
في العاـ لو حكاياتو كأمثالو التي ارتبطت بتكقعاتو حكؿ جكدة المحصكؿ، كمردكده، التي تبدأ 

 أم أف (1) (سيؿ الزيتكف مف سيؿ كانكف)بشير كانكف، كسقكط المطر الغزير، حيث قاؿ الفبلح 
كمية المحصكؿ مرتبطة بكمية األمطار، كىي غزيرة كغزارة أمطار كانكف، فإذا شحت األمطار 
فيو، فإف المحصكؿ سيككف شحيحان، كىذا يدؿ عمى تخكفات الفبلح كىكاجسو الدائمة الدالة عمى 

أىمية الزيتكف في الحياة المحمية، كخاصة في مناطؽ شماؿ فمسطيف، كىي المناطؽ األكثر 
استثماران في زراعة الزيتكف، لمناسبة المكاف كطبيعة المنطقة الصالحة لزراعة ىذه الشجرة حيث 
تيعج ميدرجات الجباؿ كأكديتيا بغابات الزيتكف، كتيقاس مكانة الشخص أك العائمة بما يممكو مف 

. أشجار زيتكف حيث يعتمد األىالي بصكرة أساسية عمى محصكلو

ثـ تتدرج الركاية الشفكية كتكقعات الفبلح بعد الخركج مف مكجة المطر الشديدة في 
كانكف أكؿ كثاني، إلى شير شباط الذم تخؼ فيو األمطار كتبدأ أشجار الزيتكف باإلزىار 

كبركز بكاكير الثمار، كىنا يراقب الفبلح ثمار الزيتكف مع بدايتيا كيطمؽ تكقعاتو قائبلن  (التنكير)
، أم إذا امتصت الشجرة بكمية كافرة مف مياه كانكف، (2)(إذا أىبىرز في شباط ىىيئكؿي ًلبطاط)

كأطمقت بذكرىا األكلى، فعمى األغمب أف المحصكؿ سيككف كفيران ليذا يدعكا إلى تحضير الجرار 
لتر مف الزيت، كىي أضخـ ما صنعو  (400)التي تتسع لما يزيد عمى  (البطاط)الضخمة الكبيرة 

فبلحك نابمس إذ تيٍدفىف في األرض عمى شكؿ بئر في أماكف خاصة، كيتـ استخراج الزيت منيا 
.  سـ270سـ كقطرىا 120كذلؾ لعيمقيا حيث يبمغ عيمقيا  (بالدىًلك)

                                                           
(1)

 .2ص : معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(2)

 .2ص: المصدر نفسه 
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ثـ تىًخؼ تكقعات الفبلح  في الشير الذم يمي شباط، أم شير آذار، فإذا كاف اإلزىار 
ز في آذار ىيئكؿي الٍجرار)فييا فإف المحصكؿ سيككف أقؿ مردكدان ليذا قاؿ  ، كىي أكافو (1)(إذا أىبرى

 لتر إال أف المحصكؿ يفي بالحاجة عمكمان، 100 إلى 20فخارية عادية تتراكح سعتيا بيف 
 (2)(إذا لىسَّف في آذار ىيئكؿي الجرار)كبنفس المعنى يكرد الدكتكر شكرم عراؼ المثؿ في كتابو 

. أم إذا خرجت ألسنة الثمر فيو، فييئكا جرار الزيت لمحصكؿ جيد

 

 

 

 

 

 

 

 

الزيتكف بأتربتيا مع  (أٌنكار)ثـ تتكسر آماؿ الفبلح مع ىبكب رياح الخماسيف الحارة عمى 
بداية الصيؼ حيث تتسارع عممية النضكج نتيجة الحرارة، كتفقد األشجار الكثير مف ثمارىا قبؿ 

ميس ىيؤكؿي المىغاطيس)فيقكؿ الفبلح  (السمكـ)النضكج بفعؿ الرياح القكية   (3)(إذا أحسىـ في الخى
لى  كىي أكاف فخارية صغيرة الحجـ تتسع لمتر كاحد أك أكثر قميبلن داللة عمى شح المحصكؿ كا 
جانب الجرار كاألكاني الفخارية استخدـ الفبلح الفمسطيني جراران مصنكعة مف الزجاج لتخزيف 

. الزيت بينما استخدميا الفبلح المسيحي الفمسطيني لتخزيف النبيذ

 

                                                           
(1)

 .3ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(2)

. 884ص: ت.عراف، ب 
(3)

 .2ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 

 .مجموعة من الجرار التي تستخدم في حفظ زيت الزيتون لمتخزين: 3شكل رقم 
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، أم ال يىتىكقع أف (1)(إذا لسٌف في نيساف ال ًتٍعشىـ فيى يا إنساف)كفي ىذا يقكؿ أيضان 
ماعيف قاؿ كيؿ ): أيعطيؾ مىحصكالن جيدان في ىذا الشير، كفي حكار مع الحاج أبك رايؽ مف قرية جى

يد ًمف (2)(بىدرم مف الماؿ فاًلح أم الكثىرة  (الفىبلح)، أم كؿ ما يأتي مبكران مف المحصكؿ فيك جى
كدىة كالخير . كالجى

 

                                                           
(1)

 .4ص:  معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج
(2)

 .25/3/2012عام، 85الحاج مصطفى أبو راٌق، جماعٌن،  

 جرة من الزجاج كان ٌستخدمها المسلمون: 4شكل رقم 
لتخزٌن الزٌت بٌنما ٌستخدمها المسٌحٌون لتخزٌن النبٌذ، 

. وهً من المجموعة الخاصة بالباحث

 

تتسع لمتر  (مغاطيس)جرار صغيرة : 5شكل رقم 
 أو أكثر من مجموعة الباحث
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 الرواية الشفوية حول الحراثة والتقميم والتعشيب 4:2

 

مع انحسار األمطار بعد شير نيساف كما يتبعو، تبدأ ىناؾ عممية شاقة يقـك بيا الفبلح، 
كىي تعشيب األرض حكؿ أشجار الزيتكف، كتقميميا ثـ حراثة األرض كقد نىسىج األىالي عددان 

يىر عمى لساف الشجرة نفسيا،  كبيران مف الحكايات دار بعضيا عمى لساف الفبلح كبعضيا اآلخر جي
فقد آثرت . ييخاًطب الفىبلح كيخاًطب غيره (شىخص)فقد قاـ الفبلح بتشخيص الشجرة كحكليا إلى 

 أم أزؿ أغصاني الكثيفة كاليابسة كال (1)(قىًنٍبني كال ٍتكىًرٍبني)عمى الحراثة فقالىت  (التقنيب)الشجرة 
تحرث حكلي، كالكراب تعني الحراثة، ألف جذكرىا تضرب في األرض عميقان، كال تطاليا جذكر 

. األعشاب الصغيرة، أما التنقيب فيك مف أجؿ التنفيس، ككصكؿ الضكء إلى جميع أجزائيا

 

ذ زيتك ): كما تطالب الشجرة بترؾ مسافة بينيا كبيف مثيبلتيا، فتقكؿ ذ أخكم عىني كخي خي
كذلؾ لفائدة امتصاص الغذاء، كالبعد عف االزدحاـ كالمشاركة، كبنفس المعنى تقكؿ . (2)(ًمني

ذ نىماىا ًمني): الشجرة كالمدقؽ يبلحظ إزدكاجية المعنى ليذه األمثاؿ التي . (3)(خذ أختي عىني، كخي
تشير إلى رغبة الفبلح في االستقبلؿ عف شقيقو أك شقيقتو لفائدة الطرفيف، فعمى األخ أف يبتعد 
عف أخيو في المعيشة عند االستقبلؿ، كعمى األخت أف تتزكج كتخمي سبيؿ شقيقيا كتقمؿ مف 
أعبائو، فيك يدعك إلى زكاجيا، كأف يأخذ الزكج ما تنتجو أيضان، كىذه ىي المفاىيـ االجتماعية 
السائدة في المنطقة بضركرة زكاج الفتاة كاالستقبلؿ إلى بيت زكجيا، كضركرة فض الشراكة بيف 
األخكة ليقيـ كؿ منيـ عائمة خاصة بو، فيتحكلكف إلى جيراف في دائرة كاحدة، كؿ مستقؿ بذاتو 

. كأرضو

 

                                                           
(1)

 .15/9/2011 عام 36عبد المهٌن موسى عسعوس، بورٌن،  
(2)

 .35ص: 1999لوبانً،  
(3)

 25/3/2012 عام 85الحاج مصطفى أبو راٌق، جماعٌن،  
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رة ًبفيريع )كذلؾ حممت األمثاؿ الشعبية معاف مزدكجة أخرل فقد قيؿ  مى الشىجى إدًعي عى
 أم إذا أردت تخريب شجرة فاطمب مف اهلل أف يصيب الشمؿ فرع منيا، حتى يمتد (1)(منيا

المرض إلى باقي فركعيا ثـ تمكت، كفي نفس المعنى إذا أردت لعائمة أف تنيار كيصيبيا الخراب 
حتى تصاب بقية العائمة بالمرض أك الفساد كالتشتت كبيذا نجد الفبلح . فادع عمى فرد منيا

يزاكج في المعنى عمى لساف الكائنات الحية في الركاية الشفكية، داللة عمى أىمية الشجرة، 
. كاعتبارىا فردان عامبلن في الحياة كالعائمة

ًمًثؿ ما ًبدىؾ ): كما يجكس الفبلح في النفس البشرية عمى لساف شجرة الزيتكف قائبلن فييا
أم إحريثيا كقىًمميا كسىًمدىا حتى (إطعميا بتطعمؾ):  كبنفس المعنى تقكؿ(2)(منيا ًبٍدىا ًمنىؾ

تيعطيؾ الثمار المطمكبة فالمعنى المباشر أف الشجرة تطمب الرعاية كالتنقيب كاالىتماـ مقابؿ ما 
تقدمو مف زيت كزيتكف لمفبلح، كالمعنى البعيد ىك رغبة الذكر كاألنثى في االتصاؿ، فما تريده 

. المرأة يريده الرجؿ في الزكاج كاإلنجاب كالعطاء

 

 

 

 

 

كقد دقؽ الفبلح الفمسطيني، كأصاب عيف الحقيقة في تنكيع ركايتو حكؿ عمميات رعاية 
 أم قىًمـ األغصاف (3)(التيف إٍقطىع كاطيو، كالزيتكف إٍقطىع عاليو)األشجار كخاصة الزيتكف فقاؿ 

المنخفضة لمتيف لتجنبيا الحيكانات كالعبث كالخراب، كقمـ األغصاف المرتفعة لمزيتكف لتجنبيا 
. الرياح الضارة، كفسح المجاؿ أماـ الضكء ليصؿ إلى أجزائيا الكسطى كالسفمى

                                                           
(1)

 .25/3/2012 عام، 85الحاج مصطفى أبو راٌق، جماعٌن،  
(2)

 .62ص: 52، عدد2012البطمة،  
(3)

. 138ص: 1999لوبانً،  

 .الصورة للحراث سامر أبو سلطان من قرٌة بورٌن ٌحرث على حصان: مالحظة* 

 .10/11/2012الحراث سامر من قرية بورين، نابمس يحرث أرضو عمى حصان في : 6شكل رقم 
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مىب الكىراب)كفي جانب التعشيب قاؿ   كذلؾ رغـ أف مشقة التعشيب أكبر (1)(العىشاب غى
مف مشتقة الحراثة، إال أنيا ضركرية لخصكبة التربة، فيك أفضؿ لمزراعة كالحفاظ عمى األرض 

نظيفة مف األشكاؾ كاألعشاب الضارة بالتربة، كذلؾ امتد األمر إلى ذـ مف ال يقـك بعممية 
ًرع): التعشيب كمساكاتو بمف ال أرض لو، فقيؿ  أم أف الذم ال (2)(المي ما ًعندك قىًمع ما ًعندك زى

يقمع كال يعشب أرضو كمف ال زرع لو، فقد تساكل بالميفمس ألف األعشاب الغريبة قضت عمى 
. محصكلو أيان كاف

 
 
 
 
 
 
 

 

بىؿ)كىناؾ حكارات دارت بيف أشجار الزيتكف  كالمحاصيؿ األخرل مف قمح  (بىنات الجى
دىة)، فقد قالت بنات السيؿ (3)(بىنات السىًيؿ)كشعير كغيرىا  أم  (يا رىًب نىدل كأبرىدىة ًعند عىقد الًمركى

يا رىًب نىدل ): أنيا تفضؿ الندل كالبركدة عند عممية النضج، كبالمقابؿ تيجيبيا شجرة الزيتكف
فيي تطالب الندل كالحرارة حتى  (كٍسمكـ حتى ًيًعقد الزيتكف لك ما ًبدكر في السىًيؿ كال طاحكف

راب منتجات السيؿ بعدـ دكراف طكاحيف الدرس كالطحيف، . تنضج، كلك تـ ذلؾ عمى حساب خى
. أم جذب المحصكؿ فييا

أما بالنسبة لخصكبة التربة، فإف السماد الفمسطيني مف المكاد العضكية المأخكذة مف 
ركث الحيكانات فيي األفضؿ ليذا يحاكؿ الفبلح أف يستعيف بو كيبتعد عف السماد الكيماكم قدر 

إننا نىجكب الًتبلؿ كالًجباؿ بحثان عف : "استطاعاتو، كفي ىذا يقكؿ شاىر شحركت مف قرية قببلف 
عيو حكؿ أشجار  (أكياس)ركث الحيكانات لدل البدك كالرعياف كنجمعو في جكاالت  كنىضى

 (4)".الزيتكف

                                                           
(1)

. 25/5/2012 سنة، 55شاهر غانم شحروت، قبالن،  
(2)

 .31ص: 4ت، عدد. الرٌماوي، ب
(3)

 .62ص: 52ت، عدد .الرٌماوي، ب
(4)

. 25/5/2012 سنة، 55شاهر غانم شحروت، قبالن،  

 عشابة تستخدم في قمع األعشاب الغريبة والضارة من بين المحاصيل: 7شكل رقم 
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 الرواية المرتبطة بعممية القطاف وأوقاتيا 5:2

 

يتقمب مكسـ الزيتكف تبعان لعكامؿ المطر كالحرارة، ليذا تتقمب كمية المحصكؿ، ففي السنة 
ًيدىة  مىتكف)يككف المحصكؿ كفيران، فيفرح الفبلح، كفي سنة أخرل  (ماسيو)الجى أم زيتيا قميؿ،  (شى

ٍمًتًنو الزيتكف ما عميو " كما يقكؿ الحاج أبك رايؽ . يصيب الفبلح الكىرب كاليـ بتيجي سنو ٍمشى
. (1)"حب

 

د يىستخدـ الجدادكف الًعصي كالًعبيات  كىي عىصا يزيد  (مفردىا ًعًبًية)كفي عممية الجى
ميب ما ًترفىع عف زيتكنؾ القضيب):  كفي ىذا قيؿ(2)(طكليا عمى المتريف ًمب الصى . (3)(لما ٍيصى

 

يبدأ القطاؼ في شير تشريف أكؿ، إال أف البداية الحقيقية لو، تككف في تشريف ثاني كقد 
حيث . (4)(في أىيمكؿ ًبدكر الزيت في الزيتكف، كالمير في الميمكف): درجت الركاية عمى القكؿ أنو

أيمكؿ دىباغ )قىرىف بداية النضكج بمرارة الحامض في ثمرة الميمكف عند ًبداية النيٍضج، كذلؾ تقكؿ 
يتكف . حيث نأخذ الثمرة لكنيا األخضر أك األسكد. (5)(الزى

 

كما أف الفبلح . كيفضؿ الفبلح شير تشريف ثاني، ألف الحر ينضج الثمر بشكؿ أفضؿ
ًجد الزيتكف كأنت عىرقاف، كال )يجد في الكقت متسعان لعممية الجد الشاقة كفي ىذا قالت الركاية 

، أم القياـ بجداد الزيتكف حيث ال مطر ىناؾ كي ال يبتؿ مف الماء، (6)(ٍتًجديه كأنت غىرقاف
كيفضؿ أف يغطي العىرؽ جسد الفبلح كناية عف أياـ الصيؼ كتقكؿ الحاجة مطيعة مف قرية 

                                                           
(1)

 25/3/2011 عام 85الحاج مصطفى أبو راٌق، جماعٌن،  
(2)

 .33ص : م1979البرغوثً،  
(3)

 .28ص : م1986المبٌض،  
(4)

 .9ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(5)

 10/8/2012عاما، 87الحاجة مطٌعة حسٌن عودة، حواره،  
(6)

 7/6/2012 عاما، 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حواره،  
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بة الزيتكف مثؿ حبة التيف ىناؾ فرؽ بيف أف يأكميا نيئة "حكاره  ، كبيف أف تنتظر (عىٍجرىة)أف حى
لىكنيا يىككف أجمؿ ج يىككف لكف الزيت (1)حتى تىنضيج، ألف طىعمىيا كى ، كذلؾ الزيتكف عندما يىنضي

 (2)".أصفىر ًمًثؿ شىعاًشع القينديؿ

 

كنتيجة لقصر النيار كقت القطاؼ مع بداية الصيؼ، يذىب الفبلحكف إلى الكرـك في 
كفي ىذا يقكؿ  (يىسركف سىرًكة)الصباح الباكر، حيث تعددت الركايات حكؿ السركة، أم التبكير 

التجار مف سىرىل باع كاشترل، كقد غنت النساء في األعراس حكؿ الخركج المبكر إلى العمؿ 
: قائبلت

سىرينا سىرًكة العىيكؽ  لىقينا الخيًؿ باب السكؽ 

سرينا سىرًكة الميزاف  لقينا الخيًؿ باب الدار 

فيف ٍالىصى . (3)سرينا سىرًكة نيص الميؿ  لقينا الخيًؿ عى

 

كىذه أبيات تشير إلى نىٍجـ العىيكؽ، الذم يظير في الصباح الباكر، أكردىا الدكتكر عبد 
: المطيؼ البرغكني في كتابو األغاني العربية الشعبية في فمسطيف كاألردف تقكؿ

ة ركباًصي بذىىىب مىرشكًؽ  شىمحىت الًمبلًية كبىيىف الطكًؽ فىضى

ًتشيىد عمينا نجكـ العىيػػكًؽ  إف عاشىرنا غير الًحٍمًك المىزيكنا
(4) .

 

                                                           
(1)

 10/8/2012عاما، 87الحاجة مطٌعة حسٌن عودة، حواره،  
(2)

 7/6/2012 عاماً، 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حواره،  
(3)

 7/6/2012 عاماً، 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حواره،  
(4)

 .25ص: م1979البرغوثً،  
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أم إذا . (1)(أىياـ الزيت، أىصبىحت أىمسيت): كذلؾ كردت ركايات حكؿ قصر النيار تقكؿ
جاء الصباح فسرعاف ما يأتي المساء، ليذا عمى المزارع أف يسارع إلى عممو باكران قبؿ اإلصباح 

. ثـ تدكر األىازيج حكؿ السركة في الصباح الباكر فتتحكؿ األىزكجة

دادؾ سارم  بىح جى كارم صى . (2)يا زيتكف الحى

 

امؿ)ثـ يتفاجأ الفبلح بأف زيتكنو  : أم أف كمية الزيتكف عميو ليست كثيفة فيقكؿ (ميش حى

طمع زيتىؾ ًمف عينيؾ ميؾ  كا  ؽ عى  (3)يا زيتكف الحى

 

كذلؾ لشجرة الزيتكنة مكانة خاصة في أياـ القطاؼ كفي ذلؾ تقكؿ الحاجة مطيعة مف 
بي إبنيو، كاهلل ًبٍتعىب عمييا ًمثؿ ما : "قرية حكارة قضاء نابمس رىة مثؿ ما ًبرى يىعني الكاحد ًبرىبي الشىجى

بييا ًمف دىـ قىمبك  (4)"ًبٍتعىب عمى إبنك ًبرى

 

 

 

 

 

 

        
        

            
(5)

 

                                                           
(1)

 .3ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(2)

 55ص: 52 البطمة، عدد 
(3)

 .21ص : 4 الرٌماوي، عدد 
(4)

 10/8/2012 عام، 87الحاجة مطٌعة حسٌن عودة، حواره،  
(5)

 http://www.sirajfm.com/news.php?action=view&id=12789موقع رادٌو سراج  

. رئٌس الوزراء الفلسطٌنً الدكتور سالم فٌاض ٌطلق موسم قطف الزٌتون فً قرٌة عراق بورٌن وٌشارك المواطنٌن فً قطف الثمر

 فرز وقطاف الزٌتون باألٌدي: 8شكل رقم 

http://www.sirajfm.com/news.php?action=view&id=12789
http://www.sirajfm.com/news.php?action=view&id=12789
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 :- رواٌات عصر الزٌتون 6:2

َعصر الَزٌتون  (الدراس  )بعد أن ٌنتهً الفالح من قطف َثَمر الزٌتون تأتً عملٌة 

وهو عبارة عن المكان الذي ٌتم فٌه َعْصر الزٌتون بواسطة  . (الَبد  )وهذه قدٌماً كانت تتم فً 

أو َكصَعة وٌدور علٌه من األعلى حجر آخر  (ٌُسمى الَفْرِشة  )حجارة ضخمة، الحجر السفلً 

توضع فً حفرة فً وسط . ٌتم تحرٌكه إما بواسطة خشبة قوٌة هً فً الغالب جذع شجرة 

أو  (الَفرِشة  )الحجر وٌتم تدوٌرها بواسطة عدة رجال حتى تدور على ثمر الزٌتون فً صحن 

وبعد هرس الزٌتون ٌتم نقله الى المكبس  (َحمٌر أو خٌل  )ٌتم تحرٌكها غالباً بواسطة الدواب 

  (الِجِفت  )حٌث ٌتم الضغط علٌه الستخراج الزٌت وما تبقى بعد العصر ٌسمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويظير  (البد)مجموعة من الصور توضح عممية عصر الزيتون في المعاصر القديمة : 12+11+10+9شكل رقم  
. في الصورة الحمار وىو يقوم بتحريك حجر اليرس عمى الفرشة
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وفً الوقت الحالً انتشرت المعاصر الحدٌثة التً تعمل بالكهرباء وهً أسرع وذات 
ٌُفضل . قدرة استٌعابٌة أكبر تصل إلى عشرات األطنان فً الساعة الواحدة  وقد كان الفالح 

ِمن الَشَجر  )عصر الزٌتون مباشرة بعد االنتهاء من الجداد مباشرة وٌقول فً ذلك هذا الزٌت 
أي أنه زٌت طازج ونقً ألن الزٌتون اذا تأخر فً البٌوت بعد التقاطه مدة طوٌلة  ((1)إلى الَحَجر

ٌُفضل عصر الزٌتون مباشرة . فإنه ٌتعفن، وهذا ٌؤثر فً طعمه  ولهذا نجد كل فالح . ولهذا 
ما فً َحدا  )األمر الذي َدعى البعض إلى القول  . ٌمجد زٌنه وبفضله على زٌوت الفالحٌن 

 وعندما كانت الفتٌات ترى الشباب وهم ٌعملون فً المعاصر وقد (2).(ِبقول َعن زٌُته ِعكر

: تلطخت أٌدٌهم وشعورهم بزٌت الزٌتون فتقول تعبٌراً عن إعجابهن 
 

زرٌف الطول ناِزل َع المعاصر  وداِهن قُذلتو بِزٌت الَمعاِصر 

ٌِبرى ِمن َجَهَنم والَعذاب   (3)َسعٌد اللً ِهوي َثنتٌن غاِسل  

 

ٌُسمى  قبل الجداد  (الجول  )لقد اعتاد الناس على جمع الزٌتون الساقط، والذي 

 كٌلو غرام على شكل 100ثم ٌتم َهرسه بواسطة الِدْرداس وهو  حجر ٌزن . بأسبوعٌن 

أسطوانً حٌث ٌتم تمرٌره على حبات الزٌتون ذهاباً وإٌاباً ثم ٌتم جمع الَهرٌس ووضعه فً 

وألن الزٌت أخف من الماء فإنه ٌطفو على وجهه ومن ثم ٌتم . ِدْست َكبٌر ملًء بالماء الساخن 

وقد أخذ  (زٌت طفاح )أو . استخراج الزٌت بواسطة الكفٌن مجتمعٌن وهذا الزٌت  سمً اطفاح

وهو طٌب، وأفضل من الزٌت الذي ٌتم عصره . هذا االسم من الطفو ألنه ٌطفو على وجه الماء 

أو  (الجول  )فً المعاصر الحدٌثة وعادة من ٌتم عمل زٌت الطفاح فً أول الموسم من زٌتون 

فً آخر الموسم عندما تغلق المعاصر أبوابها وٌتبقى لدى البعض كمٌة من الزٌتون الذي لم ٌتم 

ومن المهم اإلشارة إلى أن التقاط الزٌتون من تحت الشجر  .َعصُره فٌقومون بعمل زٌت الْطفاح 

كان ٌتم باألٌدي أما الٌوم فٌتم استخدام الَمفارش الَمصنوعة من البالستٌك من أجل تجمٌع الحب 

وهذا ٌسهل على الناس عملٌة الجمع وٌوفر علٌهم الوقت والجهد، لقد كان البعض ٌتأفف من 

التقاط الجول ألنه ٌكون متسخاً وٌؤدي إلى إتساخ ثٌاب الرجال والنساء الذٌن عادة ما ٌقومون 

                                                           
(1)

. 63ص: 52البطمة، عدد  
(2)

 .63ص: 52المصدر نفسه، عدد  
(3)

.  27ص: م1979البرغوثً، . د 

 مكبس خشبي لولبي يستخدم في عصر الزيتون: 13شكل رقم 

 

 مكبس خشبي يستخدم في عصر الزيتون: 14شكل رقم 
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بجمعه فً حجور النساء أو مقدمة أثواب الرجال من األمام ولهذا نجد هذا البٌت من الدلعونة 

: الذي ٌشٌر إلى ذلك 

خ ثوب الَغوالً  َزٌتون أبوكً ال ُعمرو إنجالً   َعِمنو َوسَّ

  (1)إمِن الُصِبح َبدري ِعندي َتعالً   ٌام الَشلٌش الَمَعطرونا

كما أن هناك أهازٌج وتراوٌد أثناء عملٌة العصر، فقد نادى عامل المعصرة صاحب الزٌتون 
: قائالً 

 (2)ٌا فالن هاْت ظروفك  رٌت السعادة تحوَقك

، (3)(ال انَبط زٌك َواَل سال لََبن): وللظرف عدة أسماء منها الجف، والسقى، والزٌك، وقد قٌل

وهذا ٌقال عندما ٌراد إظهار أن ما حدث لم ٌغٌر من األمر شٌئاً، كناٌة عن أن شٌئاً لم ٌكن 
: وٌضٌف صاحب الزٌت قائالً 

  َدٌتً ٌا َدٌة اللَقاَطة  ٌا غارقة بالزٌت والَرَقاَقة 
 (4)  َحجر ماكٌنتنا دار ٌا َصباٌا َهاتو جرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كعندما كاف يقـك بعض الفبلحيف بجمع بعض اليريس الذم يسقط عمى األرض كيعيدكه إلى 
ٍعكارة ما ًبٍتمىمي )حكض اليىرس مف اجؿ عىصريه مرة أخرل كاف اآلخريف يقكلكف لو يا فبلف ىذه 

 أم أف ىذه الكمية القميمة ليست ذات قيمة، كمع ذلؾ كاف الفبلح ال يتركيا تذىب (5)(ظركؼ
. سدل

 

                                                           
(1)

.  27ص : م1979البرغوثً، . د 
(2)

 .م29/3/2012 عام، 83عبد احمد سالم دوٌكات، بٌتا،  
(3)

 .م25/2/2013 عام، 52محمود عبد الهادي، دٌر سامد، الخلٌل،  
(4)

 .59ص: 52البطمة، عدد  
(5)

 .م3/3/2013 عام، 70الحاجة منى محمد حمدان، بورٌن،  

 من مقتنيات الباحث َظْرف يوضع فيو الزيت: 15شكل رقم 
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           (1) 

                                                           
(1)
   Avitsur Shmuel, man and his work, Historical Atlas of Tools & workshops in the Holy Land.p 88/90. 

 

حجر الهرس 

 (الدرداس)

. كصعة. فرشة

من الحجر من 

أجل عمل زٌت 

طفاح حٌث 

ٌوضع الحب 

على الفرشة 

وٌتم تحرٌك 

حجر الهرس 

علٌها حتى 

ٌَخُرج  ترتصع و

 منها الزٌت

عمى حب الزيتون من أجل عمل زيت طفاح من قرية معميا  (الدرداس)مجموعة من النساء تقوم بتحريك حجر اليرس : 16شكل رقم 

 

صور لعممية اليرس في الدرداس لعمل زيت الطفاح مدينة نابمس : 17شكل رقم 
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كرم زٌتون  (ِبضمان  )وفً مسألة الضمان عند القطاف فإن من ال ٌملك زٌتوناً علٌه أن ٌقوم 

من صاحبه مقابل عدد معٌن من جرار الزٌت ٌتم اإلتفاق علٌها، هكذا كان الحال قدٌماً وأحٌاناً 

وفً بعض األحٌان كان . ٌتم اإلتفاق على نسبة معٌنة من المحصول قد تكون النصف أو الثلث 

 جرة من الزٌت بأخذها 20فقد ٌتفق شخص على ضمان كرم زٌتون مقابل . ٌخسر  (الضامن)

وهنا .  جرة 15ولكن قد ال ٌعطً الكرم إال . صاحب الكرم وما ٌزٌد ٌكون للشخص الضامن 

وٌقول الحاج ابو راٌق من جماعٌن وهً . ٌضطر الضامن إلى دفع ثمن الجرار الخمس المتبقٌة 

من القرى المشهورة فً انتاج الزٌت فً محافظة نابلس إن صاِحب الكرم لم ٌكن ٌسامح 

ألنوا بٌكون كاتب علٌه َسندات والضاِمن علٌه دفع ثمن الجرار المتفق "الضامن فً الخسارة 

بٌع الَفرِشة واللحاف ٌْ "علٌها حتى لو 
أما الٌوم فإن أصحاب الزٌتون عادة ما ٌقومون بقطف  . (1)

أي أن . وأحٌاناً ٌتم تضمٌن كروم الزٌتون على نسبة هً النصف أو الثلث . الثمار مع أبنائهم 

وأحٌاناً ٌقوم البعض . الذي ٌقوم بقطف الثمار ٌأخذ نصف المحصول أو ثلثه حسب االتفاق 

وعادة ما تكون األجرة رطل زٌت فً الٌوم او ما ٌعادلها . بإحضار جدادٌن باألجرة الٌومٌة 

إال أن معظم أصحاب الزٌتون ٌقطفون الثمر بأٌدٌهم أو من . بالدٌنار األردنً او العملة المحلٌة 

ولسان حالهم . حٌث ٌعٌن اآلخرون على انجاز أعمال الَقطف (العونة  )خالل مساعدة األقارب 

 وألن بعض أشجار الزٌتون تكون عالٌة (2)(ُكل شًء ِقرَضة ودٌن َحتى دموع العٌن ): ٌقول 

التٌن  )ٌضطر الفالح إلى أخذ الساللم من أجل الوصول إلى األغصان المرتفعة وقد قٌل قدٌماً 

.  ألنها مرتفعة ٌصعب الوصول إلٌها أثناء موسم القطاف (3)(اقطع واطٌه والزٌتون إقطع عالٌه

وٌعتبر موسم جداد والزٌتون موسم الخٌر والبركة وبمثابة عٌد ألن الناس تجتمع بصحبة 

األطفال واألبناء وعادة ما تقوم المدارس بإعطاء  الطالب فرصة لمدة ٌوم ُتَعِطل ِخاللها حتى 

ألن موسم قطف الزٌتون وموسم حصاد المزروعات تأخذ من . ٌساعد الطالب أهالٌهم فً العمل

 (4).(أٌام الحصاد ولٌالً البداد)الفالح معظم الوقت والجهد من السنة ولهذا قٌل 

 

  رواٌات حول األهمٌة والفائدة7:2

هناك العدٌد من الرواٌات والقصص حول أهمٌة شجرة الزٌتون فمنها ما هو بمثابة 

المثل ومنها ما جرى على أرض الواقع، حٌث ٌردد األستاذ عبد السالم عواد من قرٌة عورتا 

أن األتراك كانوا قد قطعوا ))م تقول القصة 1923قضاء نابلس قصص حول مختار القرٌة عام 

. مساحة كبٌرة من أشجار الزٌتون فً قرٌة عورتا من أجل استخدامها فً تسٌٌر القطارات 

أخرجت أغصاناً جدٌدة ولكن  (أَدلََبت  )وبعد مدة من الزمن عادت جذوع األشجار المقطوعة و 

أصحاب المواشً واألبقار فً القرٌة كانوا ال ٌتورعون عن إنزال دوابهم فً تلك األرض 

وألن مختار القرٌة ومعه أعضاء المجلس ٌرٌدون لهذه األشجار . ورعً األغصان الجدٌدة فٌها

ٌُنزل . أن تنموا وتثمر مرة أخرى  ٌَُعِمموا على ًسكان القرٌة أن أي شخص  فقد اتفقوا على أن 

 سوف ٌتم ذبحها وحتى –ما زال االسم ٌطلق علٌها حتى الٌوم  - (الَغْرس  )دابة فً أرض 

                                                           
(1)

 . م25/3/2011 عام، 85الحاج مصطفى أبو راٌق جماعٌن،  
(2)

 .م2/9/2012 عام، 56أسعد محمد سعٌد خموس، حوارة،  
(3)

 .138ص : م1999لوبانً،  
(4)

 .183ص : م1999لوبانً،  
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م هذا القرار فقد أخذ فً 1923-م1922ٌَُطبق المختار حسٌن َسلٌم َعواد ُمختار َقرٌة َعَورتا من 

الٌوم التالً الَبَقرة التً كان ٌملكها وطلب ِمن اثنٌن من الشباب فً القرٌة أن ٌذهبوا بها فً 

ٌَجلس مع رجال القرٌة . صباح الٌوم التالً وٌطلقوها ترعى فً أرض الَغْرس  بٌنما ذهب هو لِ

ٌُدعى  حٌث كان رجال القرٌة ٌجلسون فً  . (ألِْمَفَضْل  )فً ساحة أحد األولٌاء فً القرٌة والذي 

ٌُشرف على أرض الَغْرس . ساحة الولً كل ٌوم فً ساعات الصباح فهو . وكان موقع الْمَفَضل 

وأثناء جلوس المختار مع رجال القرٌة رأى أحدهم البقرة . موقع مرتفع وأرض الَغْرس أمامه 

ٌا ُمختار فً بقِِرة ْبتِرعى فً أرِض الَغْرس فرد . ٌا ُمختار : "وهً ترعى فً األرض فقال 

َنِزل َدواب . ٌا زلمً شو بِتقول : علٌه المختار مستهجناً وقال  ٌْ موش َنَبهنا أهل القرٌة ما حدا 

 .فٌها

  .موش شاٌفها َول ما هً َبَقرة . لَفِت . ٌا َزلَمً :  فقال الرجل 

 .روحوا جٌبوها واذبَحوها لَمٌن ما ْتكون ْتكون . َبعد أن شاهدها : فقال المختار 

ولكن أحد هؤالء عرف أن البقرة . فأرسل الرجال بعض الشباب وطلبوا منهم إحضار البقرة 

: فقال اآلخر . هاي َبقَِرة الُمختار شو بِدنا ْنساوي. ٌا َجماعة فقال ألصحابه . هً بقرة المختار 

ٌَالكً حله لها الَشغلة  ".لما ْنَصل لِعند الُمختار خلً واحد ِمنا ٌحِكً َمعاه على َجنِب بلكً 

  وفعالً عندما وصلوا طلب أحدهم من المختار أن ٌتحدث معه على انفراد وأخبره أن 
ولكن المختار الذي كان ٌعلم ذلك وٌرٌد أن ٌعطً أهل القرٌة درساً فً . البقرة هً بقرتو

التضحٌة وحماٌة األرض َضحى بالبقرة التً كانت رأس ماله من أجل انقاذ أشجار الزٌتون فً 
وفعالً َذبَحوها وأطعمها ألهل القرٌة ومنذ ذلك الٌوم لم . فقال للشباب إذبحوها . أرض الغرس 

 .(1)تنزل الدواب والرعٌان إلى أرض الَغْرس وهً الٌوم ملٌئة بأشجار الزٌتون

ومن الرواٌات التً تدل على األهمٌة والمنزلٌة ما قٌل للمرأة التً لدٌها زٌت وزٌتون 
وهذا ٌعنً أن الحال تغٌر إلى األفضل وارتفع مستوى المعٌشة  (صار إلها بٌت وإبرٌق زٌت)

لدٌها، ثم أن زٌت الزٌتون ٌدخل فً الغالبٌة العظمى من الغذاء المحلً حٌث ال تكاد وجبة طعام 

ونظراً ألهمٌة الزٌت  ((2)الِزٌت شٌخ السفرة. ولهذا قٌل  )أو مائدة تخلو من وجود الزٌت علٌها 

 (. (4)َسبعٌن فً الِبٌت القمح والزٌت: ) وقال آخر ( (3)الزٌت ِعماد البٌت )فإن الناس قالوا  

تٌنِه وزتونِه وَغَنمِه لبنوه ثالث ِترباع )وألن الناس قدٌماً وحدٌثاً ال تستغنً عن الزٌت فقد قٌل 

ٌُعتبر . أي أن التٌن كفاكهة والزٌت مع اللبن والحلٌب الذي توفره الشاه الحالبة  ((5)المونة

ٌُمكن للدار أن تحقق بهما ما ٌشبه اإلكتفاء الذاتً وألن الزٌت ٌعطً  أفضل موِنه للبٌت و
وقٌل  ((7)الزٌت مسامٌر الركب)وقال آخر  ((6)كول زٌت وناطح الحٌط)لإلنسان قوة فقد قٌل  

 (8).(الَقِمح والزٌت َعماِرة البٌت): أٌضاً 

                                                           
(1)

. م15/6/2012 (دراسات مقدسٌة) سنة، عورتا، ماجستٌر 45. األستاذ عبد السالم محمد عواد 
(2)

 .63ص: 52البطمة، عدد  
(3)

 .608ص: م1999لوبانً،  
(4)

 .608ص: م1999لوبانً،  
(5)

 .267ص: م1999لوبانً،  
(6)

 .267ص: م1999لوبانً،  
(7)

 .2671ص: م1999لوبانً،  
(8)

. 156ص : م1996حمدان،  
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وقد ُسمً النوع الثانً بهذا االسم ألنه ٌتم  (الكاِمر)كما الرصٌع األخضر والجرجٌر األسود 

ٌَخرج الماء   (الزٌبار)َغْمر الزٌتون فً أكٌاس من الخٌش وَرُص بالحجارة مدة من الزمن حتى 

 . (1)منه ومن ثم ٌتم َتملٌحه وَتصنٌعه بعد َتجفٌفه فً أشعة الشمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
واألفران .  حٌث ُتستخدم جذوع وأغصان الزٌتون فً الَتدفئة –كذلك هناك الحطب 

وقد فضل الفالح الفلسطٌنً حطب الزٌتون على باقً أنواع الحطب حتى لو كان . وغٌرها 
أخَضر الزٌتون ): وقال فً ذلك. فهو أسرع اشتعاالً ٌسبب احتوائه على الزٌت  (ٌابس)أخضراً 

فً اشارة إلى دور  ((3)فاُلن ِبُصب الزٌت َعلى النار : ) وقٌل أٌضاً  ((2)َواَل ٌابس الَحطب

الزٌت فً اشتعال النار وتأجٌجها، وهذا ٌضرب عادة عندما ٌحاول  أحدهم تأجٌج الخالف بٌن  
 .المتخاصمٌن 

كما أن . أما عجم الزٌتون الذي ٌخرج من الحب فٌستخدم فً صناعة المسابح السٌاحٌة 
والذي ٌقال أنه زرع فً عهد  (الُمسمى ِبالَزٌتون الرومً  )خشب الزٌتون وخاصة القدٌم 

ٌُستخدم فً صناعة التماثٌل الخشبٌة والمسابح وغٌرها من األدوات التً تباع  الرومان فهو 
للسائحٌن فً مدن بٌت لحم والقدس وأرٌحا، وقد اشتهرت بعض العائالت بالحرف الخشبٌة فً 

القدس مثل أسرتا قرط والجمال، واعتنً بهذه الحرفة أسرتً سلسع وبنورة والقنواتً  
 (4).والهرٌمً وجقمان

                                                           
(1)

. 64ص: 52البطمة، عدد  
(2)

 .حوارة.  عام85الحاج أنٌس حسٌن  
(3)

. 211ص: م1999لوبانً،  

. الصور بكامٌرا الباحث
(4)

 .687ص: م1990سحاب،  

صحن جرجير : 19شكل رقم  صحن رصيع: 18شكل رقم 
 (كاِمر)
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ٌُستخدم كطعام . وٌأتً الِجِفت، وهو ما ٌتبقى من حب الزٌتون بعد العصر  وهذا الِجِفت 

َوأغلب مونِتها ِجفِت . وهللا أنا َبكٌت أقنً خٌل  ))وٌقول الحاج مصطفى أبو راٌق . للحٌوانات
أُحط التٌِن والشعٌر لحال . وهللا الجفِت ما أخْلُطه فً إشً . وما كان ِمثِل َفرسً َفَرس فً البلد 

 كما ٌستخدم الجفت فً المواقد وأعمال التدفئة وخاصة فً َمواقد النار أٌام (1)،((والِجفِت لََحال

 .الشتاء وٌوضع بدل روث الحٌوانات على الطوابٌن حتى تبقى الطوابٌن حامٌة وجاهزه للخبٌز 
ٌستخدم الزٌت فً صناعة الصابون وتعتبر مدٌنة نابلس وقراها من أشهر المدن كذلك 

والزٌت المستخدم هو الذي ٌتم تصفٌته من  (الصابون النابلسً  ). الفلسطٌنٌة فً تلك الصناعة 
حٌث ٌتسرب منه بعض الزٌت فٌتم . وهو الماء الذي ٌخرج من الزٌتون أثناء العصر (الزٌبار  )

. تكرٌره وأخذ الزٌت منه من أجل استخدامه فً صناعة الصابون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(2) 

                                                           
(1)

 .م25/3/2012 عام، الصف الرابع، 85الحاج مصطفى أبو راٌق، جماعٌن،  
(2)

 مصنعاً من هذا النوع ٌعمل فً ل منها من 24م حٌث كان فً المدٌنة 1927صورة ألحد مصانع الصابون فً مدٌنة نابلس عام  

 .409 عمال والصورة مأخوذة من كتاب نمر سرحان موسوعة الفلكلور الفلسطٌنً من األلف إلى الٌاء، ص 5+6

 نابمس- سبحات وأواِن خشبية من الصناعات المحمية : 21+20شكل رقم 

 صورة ألحد مصانع الصابون في مدينة نابمس: 22شكل رقم 
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كذلؾ يستخدـ زيت الزيتكف في عدد مف المستحضرات الطبية كفي التراث الشعبي يعتبر أفضؿ 
عبلج لمذبحة الصدرية  كالسعاؿ الشديد كذلؾ مف خبلؿ دىف صدر المريض بالزيت كتركو يناـ 

. عدة ساعات ليشفى مف مرضو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

كقد رفعو الرئيس الراحؿ أبك . يعتبر غصف الزيتكف رمزان لمسبلـ بيف األمـ كالشعكب 
ال تدعكا :"مخاطبان اسرائيؿ كباقي دكؿ العالـ قائبلن . عمار عميو رحمة اهلل إلى جانب البندقية 

في اشارة إلى رغبتو في تحقيؽ السبلـ بعد حصكؿ شعبنا عمى ". غصف الزيتكف يسقط مف يدم
ف سقكط غصف الزيتكف الذم ىك شعار السبلـ يعني  قامة الدكلة الفمسطينية كا  حقكقو في الحرية كا 

  .استمرار الحرب
 

 

 عممية صنع الصابونمراحل : 24+23شكل رقم 

زيت زيتون أثناء عممية العصر في المعاصر الحديثة من : 25شكل رقم 
 10/11/2012معصرة ابو شياب في قرية بيتا قضاء نابمس في 
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ـ يتحدث عف غصف الزيتكف رمز السبلـ 1974صكرة لمقائد أبك عمار في األمـ المتحدة عاـ 
 كما أكد الشاعر سميح القاسـ عمى معنى السبلـ الذم يمثمو غصف (1).كالبندقية عنكاف الحرب
: الزيتكف في قصيدتو

منتًصب القامة امشي  مرفكع اليامة أمشي 
في كفي قيصفىةي زيتكًف  كعمى كىًتفي نىعشي 
 (2)كأنا امشي كأنا امشي  كأنا كأنا كأنا أمشي

 
كالتي . إف أشجار الزيتكف ىي مف بيف األشجار القميمة في فمسطيف دائمة الخضرة 

: كقد قيؿ. كىذا يجعميا تعطي الفيء كالبيركدة أثناء الصيؼ . التتعرل مف أكراقيا طكاؿ العاـ 
ليا فىيى . كيؿ بىمىد إليا زىم) ىك الظؿ الذم تتركو اغصاف الزيتكف كأكراقيا :  كالفي(3).(ككؿ شىجرة كا 

كليذا يستمتع الجالس تحت شجرة الزيتكف بيذا . عمى األرض التي تحتيا كتجعميا باردة كمعتدلة 
ر ًبٍتعرل في كانكف): كقد قيؿ (الفي)الظؿ   كقد قيؿ (4)(إال البمكط كالصنكبر كالزيتكف. كيؿ الشىجى
ي): أيضان  ي ًمف حى  (5).(كال شىجرة ًمف فىيٍ . اهلل ال يحـر حى

                                                           
(1)

 http://www.karamapress.com/arabic/?action=detail&id=278: الكرامة برس 
(2)

. 174ص : م1973القاسم،  
(3)

. م5/2/2013 عام، 85الحاج محمود الناصر أبو عالج، حوارة،  
(4)

. 1ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(5)

 .12ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 

 صورة لمقائد ياسر عرفات: 26شكل رقم 

 

 صورة لمشاعر سميح القاسم: 27شكل رقم 

 

http://www.karamapress.com/arabic/?action=detail&id=278
http://www.karamapress.com/arabic/?action=detail&id=278
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مف أكلى الفىكىائد التي حىصؿ عمييا اإلنساف في العصكر القديمة مف شجرة الزيتكف إف 
حيث . حيث كاف الزيت ىك كسيمة لئلضاءة األكلى في تمؾ األياـ. ىي استخداـ الزيت في اإلنارة

أك الكتاف أك . كاف يكضع الزيت في أسرجة الفخار كيكضع في السراج فتيؿ قد تككف مف القطف
كقد دلت . كيتـ إشعاليا مف الجية األخرل. غيرىا كتككف ىذه الفتيمة متصمة بالزيت مف جية

الحفريات األثرية عمى استخداـ األسرجة منذ أكثر مف خمسة آالؼ عاـ كتحديدان منذ العصكر 
ف كاف الناس يىستىعيضكف عف (1).البركنزية المبكرة  كما يزاؿ استخداميا مستمران حتى اليكـ كا 

كقديمان كاف الناس يضعكف في السراج كمية . الزيت أحيانان بالكاز أك السكالر كالمازكت أك غيره
كيبقى . مف الماء كفكقيا القميؿ مف الزيت كألف الزيت أخؼ كثافة مف الماء فإنو يطفكا فكؽ الماء

مشتعبلن كلًيذا قاؿ الناس قديمان عندما كانكا يشاىدكف شخصان يعاني أك يتعذب مف مشكمة ما 
.  دليبلن عمى شدة المعاناة(2)(تىحتك ماء كفىكقيو نار. فبلف عذابو مثؿ عىذاب الزيت في الًمصباح)

اذا بحث أحدىـ عف : كألف كسيمة اإلضاءة كالتنكير كانت األسرجة كفتيمتيا فقد كانت الناس تقكؿ
مى فيبلف بفتيمة كسراج)شخص كلـ يجده   كألف مف لديو زيت فإنو يستطيع أف (3).(فبلف ًبدىًكر عى

و زيت ًبٍضكم): ينير بيتو كيضيء سراجو فقد قيؿ  كبنفس المعنى أيضان فقد (4)(المي في ٍسراجي
 ككانت الناس عندما تريد أف تنتقد المرأة التي (5)(لك في السراج زيت ضكل في البيت): قيؿ

تقضي نيارىا في الكبلـ الفارغ كتأتي إلى العمؿ في الميؿ مضطرة إلى إبقاء القنديؿ أك السراج 
ٍرقىت زيتيا.في النيار ٍبًتٍغًمؽ بيتيا)مشتعبلن يقكلكف فييا   ألنيا أبقتو مشتعبلن طكاؿ (6)(كفي الميؿ حى

. الميؿ
 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)
 Ameran R (1969). 

(2)
 .886ص: ت.عراف، ب 

(3)
. م5/7/2012 عام، 55مصطفى فاٌز محمود الصابونً، حوارة،  

(4)
 .105ص: م1999لوبانً،  

(5)
 .691ص: م1999لوبانً،  

(6)
. 159ص : م1996حمدان،  

مجموعة من األسرجة الفخارية التي كانت تستخدم في اإلنارة : 28شكل رقم 
الصورة ألسرجة مقمدة من مجموعة التراث  .وىي تعود لفترات زمنية مختمفة

 الخاصة بالباحث
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فقد سعى الفبلح الفمسطيني إلى . نظران ألىمية الزيتكف في حياة الناس في فمسطيف 
خصكصان كأف ىناؾ أنكاعان مختمفة،  منيا ما يصمح لمزيت كآخر . تجكيد أنكاع أشجار الزيتكف 

رجير . يصنع منو الٍرصيع  ككذلؾ . كيعتبر الزيتكف البمدم األفضؿ في انتاج الزيت  (كالجى
بينما بفضؿ الزيتكف النبالي في عمؿ الرصيع ك الجرجير ألف حبو  (الٍمميسي) (الصىرم)الزيتكف 
كقد قاؿ الفبلح الفمسطيني الكثير مف األقكاؿ كاألمثاؿ كالتراكيد  في تمؾ األنكاع المختمفة . أكبر 

كلكف ) أم أف زيتو طيب (1) (بىس إلقاطو ًبشىًيب.  الصىرم زيتك طىًيب):- مف الزيتكف كمنيا قكلو 
عب بدؿ ( المميسي)بينما نجد الدكتكر شكرم عراؼ يضع كممة . ألف حبو صغير  (جنيو صى

كىناؾ  ((2)الٍمميسي زيتك طىيب بىس إلقاطيو ًبغىمب )كىك تحدث عف نفس النكع فيقكؿ . الصرم
 أم أف زىيت الزيتكف البرم (3)(البرم زيتك ميٌرم  )كقد قاؿ فيو الفبلح الفمسطيني . الزيتكف البىرم
:- كمع ذلؾ فقد طالبو الفبلح الفمسطيني بأف يعطي ثمران جيدان فقاؿ . غير لذيذ 

 

يتكًنة بكميرم    (4)ىيريمي بىمىح ىيرم  يا زى

يتكًنة بك عىرمكش  ىيريمي ذىىب ًكقركش  يا زى

 

:- أما الزيتكف النبالي فإف حبو كبير كمف السيؿ جمعو كليذا فقد قيؿ فيو 

 فالفبلح يعتبر حب الزيتكف بمثابة (5)(بىس إلقاطو ٍعجاؿ في ٍعجاؿ. النبالي زيتيو ميش سياؿ )

. (6)(النبالي زيتك عالي كعند إلقاطك ًبشرىح بالي). كقيؿ في النبالي .الذىب كالقركش 

 

                                                           
(1)

. م7/6/2012 عام، 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حوارة،  
(2)

 .887عراف، ص 
(3)

 .62ص : م2012البطمة،  
(4)

 .21 الرٌماوي، ص
(5)

. 828ص : م1999لوبانً،  
(6)

. 48ص : م2012البطمة،  
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األغاني واألىازيج في الرواية الشعبية  8:2
 

تكاد ال تكجد مناسبة كطنية اك دينية اك شعبية اال كيككف لمزيتكف نصيب فييا ، فالزيتكف 
يعتبر الشعار الكطني االكؿ لفمسطيف، كليذا فإف االغاني كاالناشيد الفمسطينية تزخر بذكر الزيت 

كالزيتكف كلقد رأينا اف نشير الى بعض ما قالو الفمسطيني في الزيت كالزيتكف في المناسبات 
فمف أغاني الدلعكنا نجد ىذه المقطكعات كخاصة مف فمسطينيي الشتات .  كاالفراح الشعبية 

. كالميجر
ًيؿ عى الكادم   كجيب ًلي ًمف كىٍرـ الًعنىب ًزكادم يا طير يا طاير مى

كالزيت إًلٍفغيش كحىب الزيتكف ٍشكية زىعتر مىع تيف سكادم  
  

مىع كالساحا ًتعمىر حياتنا كانت أحمى ٍمف السيكر  لما ًنتجى
يتكف كزىعتر  بحية ًنفًطر زى مىر ًمف الطابكفى كصي ٍبز ٍمحى كالخي

  
ر زيتكني األسىمر  ًمف غيره السيفىرة ال ييمًكف ًتعمىر  زيتكني األخضى

مف منتكجاتو أحمى الصابكنا كالقمب ًيفىرح ساعىة ما ًيكبىر 
  

مكة كصغيرة كًحكارة ببلدا سألت عف إسما قالت لي غادا  حي
بىشبع مىقدكس كًجبًنو كزيتكنا يا خيي لما بىفتح بىرادا  

  
دىربيو بىعيدة ككىكيني بنارة راكب ٍحمارة ، راكب ٍحمارة  
كأجيب لو عىدس مع الًزيتكنا ياريتني عبد كاخدـ في داره 

  
ر النىرًجس مف تىحت إقدامكا ًنزؿ دىلعكنا يرقيص ًبردانكا  خضى كا 

كاجيب العىشا زيت كزيتكنا يا ريتني خادـ كاخًدـ في دارهي 
  

بىٍحصيؿ عى رزقي كاهلل مىيىنيني مف تىعىب ًجسمي كىعىرىؽ جبيني  
ؿ ًبكفيني  ًبز مع زيت كبىصى ؿ مف ىكناخي ييكني ًيرحى  (1)بىس الصى

  

                                                           
(1)

 .60ص: م2012البطمة،  
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القاًرص  أىكىمني ًلٌفيني دىخًمؾالمارس  شىرقيٌ  المارس، غىربيٌ 
الزيتكنا  بفام سىكا كًنتبلقىالمدارس  بتيجي بنٌيا يا بيكرا
  

أخذتيني  ليش شايب إعرفتينيدىلعتيني  ليش دىلعكنا عمى
الزيتكنا  بفيٌ  كاٌياكي كأناكالتيني  الًعنىب أٌياـ اهلل سقا
  

ًبعيكني  ًعمقت نىظرىة أٌكؿ مفالزيتكني  تىحت الًحمكة شيفت
المىجنكنا أنا السمرة ًبحيبٌ تمكمكني  إكعكا أىمي يا باهلل

(1) 
  
  

ٌطـ طاحت ًيغرىؽ  البىحر في يعادييا كالمياالزرؽ  بالثكب ًتٍتخى
الزيتكنا  ٍبفىي ًيجمىعنا اهللالٍمفىرىؽ  كبٌيف العىصًبة حٌمت

  
تبلقيني  تيجي ًحمكم يا بىطميبالتينًة  ًظؿٌ  كفي الزيتكني بًظؿ
ٌبؾ مىحركما  ًمًنؾ العيمر كقىضيتساليني  ىٌمي سىمرا يا حي

  
كحبيبي  أنا بىٍتبلقى بىمكيغيبي  شىمس يا شىمس، يا غيبي
الزيتكنا  كىـر مىيرك كأدفعميكانىصيبي  ًيطمع األسمر اهلل عمى
  

بايب كشكؼقٌيمنا  ياما الزيتكنة بفيٌ  منا  طٌير الحى زىعى
نابؾٍ  حىضًرةبىستٌنى  كأنا ًسًتة الساعة مف العيكنا  اِـّ  مى  جى
  

اثنيني  غيزالف القاني كياماالعيًف  عى  العىصر ىٌكدنا ياما
يتكفى  بفام ًبستٌنا قيًمفكيًف  ثاًلٍثًكف قيمًتٍميف ياما الزى
  

نب مايؿ  كىسط النافكرىة جى مايؿ  غيصف عى  شىحركرة شيفتالخى
ةشايؿ  إيدم كفي اخكاني يا الحقت شىب مىصنكعة قٌناصى الزيتكنا  بخى

  

                                                           
(1)

 .59ص : م2012البطمة،  
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أخذتيني  ليش ًفدائي إعرفتينيدىٌلعتيني  كليش دىلعكنا عمى
 (1)الزيتكنا كرؽ اكميمؾ كأجعؿالتيني  كرىؽ عى  إكتابؾ لىكتيب

                     
كمف األغاني التي يغنييا أطفاؿ فمسطيف في رياض األطفاؿ بنغمة الدلعكنا في المناسبات 

: الكطنية كيـك الشجرة كيـك األرض كغيرىا
زيتكف ببلدم أجمىؿ مايككنا عمى الدلعكنا كعمى الدلعكنا 

  
ر  ًمية كما بىنسى الزىعتر زيتكف ببلدم كالمكز األخضى كالميرى
مىر  ما أطيب طىًعميا بزيت الزيتكنا كأقراص الًعجة لما ًبًتٍتحى

  
بز مىمتكت كًجبًنة طرية   كأكًمة إدفينا بالشتكية خي

متنا ًننسى بىردة كانكنا كصحكف السىحمب كالييطمية   خى
  

كًنمبىس كىبكت كًنحًمؿ شىمًسية  ياربي تىشىتي كًنمبىس طاقية  
بز الطابكنا  كنغني سىكل يا فمسطينية   دايـ في ببلدم خي
 (2)زيتكف ببلدم اجمؿ مايككناعمى دىلعكنا كعمى دىلعكنا 

  
رىعكىا  لٌمي إشتاقت الزيتكني ذكىا  ًمنيا المكًنة كزيتاتزى أىخى
 (3)الغصكنا ًذبمت إصفٌرت، األكراؽشكفكىا  عكدكا اهلل، بجاه عكدكا

  
وىديػٌة  قٌدـ لىمكىطف شىعبػي القضيَّة  ألجؿ العزيزة ركحي

يتكنا كىالرىح ًيرضى ًبالصييكنية  عمى تراب ببلدم أرض الزى
  

مييا ًينًزؿالسىمحا  كالبىسًمة ببلدم أرض في مىٌرحا  بتقيكلي عى
د الًسمًسـ ألزرع الزيتكنا  أرض أرضي كأعىمِّرالقمىحا  كاحصي

  
أشعارم  تغٌني األرض إلقيتديارم  تشكؼ عىاألرض إنزلت

                                                           
(1)

. 59 ص :م2012البطمة،  
(2)

 .37ص  :م2012البطمة،  
(3)

 .39ص : م2012البطمة،  
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الزيتكنػا  حىبٌ  كٍنقطيؼ ًنٍفمىحالديار  جكٌ  العيشي مىحمى يا
  

كرىبي يحًمييا ًمف األعادم يا ريت ًبببلدم تدكـ السىعادم 
ج كٍرجاؿ الزيتكنا  كعيرس التيف عيرس عمىالحادم  كيغىني بتًسحَّ

  
ميساعد  أكبر لىؾ تككف إحرثياسىكاعد  ًبدىا السىمػرا األرض
ؿ لك ًتٍفًمح ما عيمرؾ الزيتكنا  كىـر إحرث يبل قيـقاعد  ًتٍفضى

  
بح مع الزكادم ما بىنسىى التىمة مع سىفح الكادم  ة ًمف الصي سىرحى كى
 (1)كاحفركا لىحدم بفىي الزيتكناإذا استىشىيًدت إكعكا ًتبككني 

 
ليس ىذا فحسب بؿ اف النساء تيياىي في االفراح كاالعراس، كىذه بعض المياىاة تىٍتبىعيا 

:  الزغركدة كتقكؿ
يا جرار الزيت يا ٍفبلًنة   يا ٍجرار الزيت ياىي 

ًتطمعي مف البيت يا خسارة  ًتطمعي مف البيت ياىي 
:  كىذه مياىاة أخرل تقكؿ
ياىي كالزيتكف عمى أميو 
ياىي كالزيت ًبنىًقط ًمٍنو 

ياىي يا فبلف يا كىحيد أىميو 
رب كىثِّر ًمنو   كتىٍتبىعيا زغركدة  ياىي ى
ًفة العريس فتقكؿ :  كتيغني النساء أثناء زى

قيؿ لي كيف أىًزفىؾ                      يا ًحًمك يامىزيكف 
خرة الشريفة                 كما بيف الزيتكف مىى الصى  (2)عى

:  كتقكؿ أيضا
 (3)عىدينا الماؿ في فام الزيتكنًة  ناسىبنا رجاؿ كأخذنا المزيكنة

 
 

                                                           
(1)

 .40-39ص  :م2012البطمة،  
(2)

 .56ص : م2012البطمة، 
(3)

 .38ص  :م2012البطمة،  
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:  كمف األغاني الشعبية التي يغنييا الرجاؿ
 لىبػبلدم أغني اليػادم اليادم   ًبدم عاليادم

يتكني   ٍبًتسكل ًتحت قىعدة اليادم  الميحيط الزى
 

يتكًنٍتنػا كيػة    شك زى ػىًمبًػية ًحمًكة الجى  كشى
الكادم  مف ٌميو بتًشرىب                  ٌميو  تشرب الكادم ًمف
 

: كمف األغاني الشعبية أيضان 
يتكنىو  ر الزى عمى دىلعكنة عمى دىلعكنة   يا رب باًرؾ شىجى

 
باتو  ما أحمى شكميو ما أغمى زيتاتو  زيتكف ببلدم ما أحمى حى

بة منو أحسىف ما يككنا  (1)العالـ كيمك ًيرغىب أكبلتيو   كالحى
 اليادم المحيط الزيتكني  بًتسكل تحت قىعدة: كتككف ردة البلزمة

 زٌينكىا ًتنسكىا    بالمىجد ال الزيتكنة
رىعكىا أجدادم رىعكىا     زى  أجدادم زى

 
يتكني    ٍبًتسكل ًتحت قىعًدة  اليادم الميحيط الزى
 

 أثمىنيا كما أحسىنيا    بالصيؼ ما زيتكني
ٌصادم ٌصادم ًمٍنيا ًمٍنيا    تىًحت تىًحت الحى  الحى

 
 اليادم المحيط الزيتكني    بتسكل تحت قىعدة
 

 كزىرتيا الدنيا فٌيتيا     ًبسكىل في النكـ
بادم بتيرًبتيا     بتيرًبتيا ًكالمىبادم  المى

 
 (2)اليادم المحيط الزيتكنىي    بتسكل ًتٍحت قىعدة

 

                                                           
(1)

 .82معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج، ص 
(2)

 .38ص  :م2012البطمة،  
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 : الرواٌات الحدٌثة حول شجرة الزٌتون9:2

ٌعتبر محصول الزٌت والزٌتون المحصول الوطنً األول من حٌث الَكم والمردود االقتصادي 

 :-ولكن هذا المحصول ٌعانً من مشاكل كثٌرة أهمها 

إن حصار إسرائٌل لالقتصاد الفلسطٌنً بشكل عام ومحصول الزٌت بشكل خاص، 

وبالتالً عدم السماح للتجار والفالحٌن الفلسطٌنٌٌن بتصدٌر فائض الزٌت األمر الذي ٌنعكس 

ونادراً ما تسمح إسرائٌل بتصدٌر كمٌات محدودة من . سلباً على أسعار الزٌت فتبقى متدنٌة 

الزٌت ولهذا ال ٌستفٌد المزارعون الفلسطٌنٌون من هذا المحصول بالشكل المطلوب وألن 

األسعار متدنٌة وغٌر مساوٌة لجودة الزٌت الفلسطٌنً نجد أن الفالح ٌقول ألخٌه عندما ٌخبره 

عن أسعار الزٌت المتدٌنة وأنه مضطر للبٌع حتى ٌطعم عٌاله وٌشتري بثمن الزٌت ما ٌحتاجه 

ُحط الزٌت فً : ٌا أخً)تجده ٌقول . من أمور ٌومٌة  أخرى كالشاي والسكر والمالبس وغٌرها 

 ومع ذلك ٌبقى اإلنسان ٌعٌش على األمل فً أن تلوح فً األفق (1)(ْجراره َحتى تٌجً أسعاره

فرصة لتصدٌر الزٌت وإن كان هذا نادراً ما ٌحصل كما أن قوات االحتالل وحكومته أضرت 

. بهذا المحصول كثٌراً من خالل قٌام المستوطنٌن باالعتداء على أشجار الزٌتون وتقطٌعهم له 

وتجرٌف أآلف األشجار . وكذلك منع الفالحٌن من الوصول إلى أراضٌهم المحاذٌة للمستوطنات 

ولوال االهتمام الكبٌر والعناٌة الفائقة . إثناء بناء جدار الفصل العنصري وشق الطرق االلتفافٌة 

واالرتباط الوجدانً بٌن اإلنسان الفلسطٌنً وأشجار الزٌتون لتعرضت هذه األشجار إلى الموت 

ولكن الفالح الفلسطٌنً دائماً ما ٌردد عندما تقوم جرافات االحتالل أو المستوطنٌن . واالنقراض

 وهكذا ٌستمر (2)(إذا َقطعو شجرة إحنا بِنزرع َعَشرَة بدالً منها): بخلع أشجار الزٌتون ٌقول

الحٌاة التً ٌرٌدها الفالح الفلسطٌنً له وألوالده وألشجاره التً . الصراع بٌن الحٌاة والموت 

وبٌن الموت الذي ٌحاول االحتالل فرضه على الشجر باالقتالع وعلى البشر بالقتل . فٌها معاشه 

وعلى بٌوت الحجر بالهدم وتعبٌراً عن الجهد الذي ٌبذله اإلنسان والفالح الفلسطٌنً فً 

ترى الشاعر محمود دروٌش ٌخاطب . المحافظة على شجرة الزٌتون وٌتعهدها بالرعاٌة 

 :-الزٌتون مذكراً له بهذا الجهد وقائالً 

ٌَذكر الزٌتون غاِرَسه      لَصار الَزٌُت َدمعاً  . لو 
ٌا حكمة األجداد لو من      لحممنا نعطٌك درعا 
لكن سهل الرٌح ال ٌعطً     عبٌد الرٌح زرعا 

أنا سنقلع بالرموش الشوك     واألحزان قلعا 
 (3)ستبقى فً الزٌتون خضرته     وحول األرض درعا

 

 

 

                                                           
(1)

 .م2/9/2012 عام، 56أسعد محمد سعٌد خموس، حوارة،  
(2)

. م10/9/2011 عام، 36عبد المهٌمن موسى عسعوس، بورٌن،  
(3)

 .55ص: م1964دروٌش،  
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 :- كما ٌصل اهتمام الفالح الفلسطٌنً بشجرة الزٌتون إلى درجة تشبٌهها بالعروس فهو ٌقول 
زٌتوْنِتً أفَضل َعروس  ما ِبْتَتَثَمن بالِفلوس 
 ِتحمٌنً الَفِقر والبوس  وِمن َشر ٌوم َعبوس
 (1)ما أحالها َوقت الِنوار  والشجر ِبدون أزهار

 

وألن شجرة الزٌتون هً جزء من الذاكرة الجماعٌة والفردٌة لإلنسان الفلسطٌنً وهً تعٌش فً 

شأنها شأن الوطن واألهل وأغلى الذكرٌات لهذا َنجد الزجال الفلسطٌنً أبو َعَرب . الوجدان 

تراه ٌرسل سالمه وأشواقه إلى َشِجرة الزٌتون وإلى األهل فً آن . الالجِئ المغترب عن بلده 

 :واحد وٌشتاق إلى العودة إلى الوطن فٌقول الشاعر أبو عرب 

َهدي ٌا َبحر َهدي  َطَولنا فً ُغربتنا 
َودي سالمً َودي  لألرض اللً َرَبتنا 

َسلِم لً َع الزٌتونً  وَعلى أهلً الـْ َربونً 
 (2)وبعدا إمً الحنونه  ِبْتَشمِشم فً ْمَخِدتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .26-25الرٌماوي، ص 
(2)

ٌِة الَشَجَرة قضاء طبرٌة   .الشاعر أبو عرب الُمَهَجر من َقر

امرأة تحتضن الشجرة وتمنع الجرافات من إزالتيا : 30شكل رقم 

 صورة لمشاعر أبو عرب من رواد األغنية الشعبية: 31شكل رقم 
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ككثيران ما تتعرض أشجار الزيتكف إلى القطع ألسباب مختمفة كلكنيا ما تمبيث أف تعكد إلى 
فشجرة الزيتكف متجذرة في ىذه األرض تىجذير أصحابيا كىي . الحياة كتطمؽ أغصانيا مف جديد 

. تحب الحياة كما يحبيا الفبلح الفمسطيني الذم غرس ىذه الشجرة كرباىا بدمكعو كتعبو
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 الرواية الشفوية حول مواعيد البذار 1:3
 

استطاع الفبلحكف الفمسطينيكف في قرل شماؿ الضفة أف ييحددكا كًبدقة أكقات الكثير مف 
كذلؾ كفؽ معطيات ارتبطت . الخ.... األعماؿ التي تتعمؽ بالزراعة مثؿ الحراثة كالبذار كالحصاد

بكب في . بسقكط المطر أك الحرارة البلزمة لنضكج المزركعات ليذا قسـ الفبلحكف كقت بىٍذر الحي
األرض إلى ًقسميف رئيسيف متقاربيف، أحدىما قبؿ سقكط المطر كالثاني بعده إذ ال مجاؿ لمتأخير 

إذ ًبفكت الفكت ما ًبٍنفىع )أك التبكير حتى ييفمح المكسـ بالطريقة الصحيحة، كفي ىذا قالت الراكية 
. أم ال يجكز الندـ أك الصراخ بعد انقضاء األمر. (1)(دىب الصكت

أم العدس  (القطاف)كقد تعمؽ األمر بمجمكعة الحبكب المعركفة كىي القمح كالشعير، ثـ 
. كالحمص كغيرىا، ككذلؾ بعض الخضركات الشتكية حكؿ المنازؿ

كذلؾ ارتبطت العممية لدل الفبلح ببعض الظكاىر الطبيعية كحركة النجـك كىجرة الطيكر 
ط ):   كقيؿ أيضان (2)(إذا ظىيىر ٍسييؿ ظيبك الخيؿ)حيث تقكؿ الراكية  فىع كيؿ كحى إذا ًطمع ٍسييؿ رى

 أم أف ظيكر النجـ يرتبط بيطكؿ المطر كىبكب الرياح الشديدة التي تعيؽ حركة الخيؿ، (3)(كيؿ
أم أف ظيكر طير القطا يمحقو انحباس في األمطار فبل . (سىٍنة القىطا بيع الغىطا)كذلؾ قالت 

رزكر إحرث في البكر)ضركرة لمغطاء الثقيؿ أك الدافئ، كقالت الراكية   كىك نمكذج (4)(سنة الزى
ييبشر بعاـ أمطاره غزيرة كتدعك الفبلح إلى ًحراثة األرض البكر التي لـ تزرع فعبلن أك ال ينبت 

. فييا زرع
إف الركايات السابقة كانت نتيجة قركف مف المراقبة كالمبلحظة حيث استفاد الفبلح مف 
الحراؾ الطبيعي لؤلجراـ السماكية كالكائنات التي ارتبطت ىي نفسيا بمتغيرات المناخ، أك التنبؤ 

. المسبؽ بالمكسـ، ككانت في غالبيتيا دقيقة المعطيات كالنتائج
 

تبدأ الرحمة األكلى مف عممية البذار في أكاخر تشريف أكؿ كبداية تشريف ثاني، كتسمى 
أم ألقى الحب عمى األرض كما اتفؽ، كدكف تحديد ليسقط كما . مف عٌفر تعفيران  (العفير)زراعة 

يشاء، حيث تتـ العممية باليد، كفي ىذه المرحمة تككف األرض جافة كالتربة ناعمة نتيجة الحرارة 
الشديدة في فصؿ الصيؼ الذم يفتت التربة مع حركة خفيفة لمرياح التي تعمؿ عمى بعثرتيا، 

كفييا تختمط الحبكب بيف جنبات التربة التي تتمكىا عممية الحراثة، كالتي بدكرىا تمزجيا مع التربة 

                                                           
(1)

 .م5/2/2012 نابلس 46الشرقاوي حسن،  
(2)

 20/8/2011 حواره 85الحاج عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي 
(3)

. 43ص : م1999لوبانً، 
(4)

 20/8/2011 حواره 85 الحاج عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي 
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ر كًتندىـ)كفييا تقكؿ الراكية . كتغرسيا في األرض  كىذا تشجيع لمفبلح (1)(اعفر كاندـ كال ًتٍتأىخى
ألف الزراعة البىدًرًية ما )عمى اإلقداـ كبذر الحبكب خكفان مف تأخره أك عدـ لحاقو بالمكسـ، 

 (2).فيي دائمان األفضؿ (بٍتًمتىحىؽ
 

حتى . أما المرحمة الثانية فتبدأ بعد منتصؼ تشريف ثاني، كذلؾ بعد ىطكؿ خفيؼ لممطر
 كعيد ًلد (3)(إذا جاء عيد ًلد ًشد كًكد ما ظىًمش لىٍمًشتا ًضد)كفي ىذا تقكؿ الراكية . تتماسؾ التربة

في عيد ًلد كيؿ شىداد )، كتقكؿ الراكية بصيغة أخرل (الخىضر)تشريف ثاني كىك عيد /16ييصادؼ 
ًسـ فيو15 يا بىعديه بػ15ٍيًشد يا قىبميو بػ ، كىذا يعني أف التاريخ المذككر ىك تاريخ مفصمي (4)( يا الكى

ال فاتو المكسـ، أما  فيك  (الكسىـ)بيف الخريؼ كالشتاء كعمى الفبلح أف ال يتكانى عف البذار كا 
أمطار بداية الشتاء الضركرية لعممية الزراعة كالكسـ ىك الماء الذم يصؿ بالتربة إلى مرحمة 
االرتكاء فىييقاؿ األرض إرتكت أم أخذت كفايتيا مف الماء كيىظير الماء عمى كجو األرض أم 

ؿ ٍحسكميا): يترؾ لو كسمو كليذا قيؿ أم أف ترتكم األرض مبكران كيككف  (يا رىب ٍكسكمىيا في أىكى
الشتاء مبكرا كفي ىذا الشير يشدد الفبلح، كيتذكر بضركرة البذار كاإلسراع فيو، كما يؤكد عمى 

ميبة ًبٍحرىد)العممية خكؼ الندـ عند الحصاد، تقكؿ الراكية  رد كعًند الصى  (5)(المي ما ًبزرىع في األىجى
 داللة عمى الندـ الشديد كقت الحصاد كالتخزيف، (6)(ًعند الصىبليب ًتٍحمىر إلكجكه)كقالت أيضان 

كعمى األرجح أف المقصكد باألمر ىك تشريف ثاني كنياية الخريؼ الذم تتجرد فيو األشجار مف 
. (7)(كيؿ بىدرم مف الماؿ فاًلح)أكراقيا، كما أف التبكير في عممية البذار أفضؿ حيث تقكؿ الراكية 

 كىي (8)،(أياـ الًزراعة مىعدكًدة كأياـ الحىصاد مىمدكًدة)كذلؾ ألف . أم ييفمح مف يبكر في عممو
ركاية الفبلح حكؿ كقت البذار مع ظيكر المبلمح األكلى الخضرار األرض باألعشاب كالزىكر 
كيبدأ التحذير بضركرة التكقؼ عنيا، ألف األرض أنيت قبكؿ الحبكب كبدأت أشير الخصكبة 

نكف ظيب بذارىؾ يا مىجنكف)ليذا تحذر الركاية قائمة   حيث ييتيـ مف يبذير في شير (9)(إذا ظىيىر الحى
. شباط بالجنكف كىك كقت ظيكر الحنكف الحمراء كحكليا األعشاب إيذانان بالربيع

                                                           
(1)

. 33ص: م2012البطمة،  
(2)

 .161ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(3)

 .11ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(4)

  .11ص:  المصدر نفسه
(5)

  .11ص:  نفس المصدر
(6)

 .538ص : م1999لوبانً،  
(7)

 .25/3/2012 سنة 85 الحاج مصطفى أنور ابن جماعٌن، 
(8)

 .171ص : معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(9)

  .15/2/2011 عام، 55 عبد اإلله عبد الغنً، أبو معروف، عقربا، 
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  الرواية الشفوية حول البذار، أنواعو وكيفيتو2:3
 

تبدأ الركاية مع عممية البذار، كىي مجمكعة الحبكب المعركفة في ذلؾ الزمف أك التي ما 
زاؿ الفبلح يعتمد عمييا حتى يكمنا ىذا، كلـ تخرج عف مجمكعة القمح كالشعير كالعدس كالكرسنة 

التي مثمت أساس غذاء الفبلح طكاؿ العاـ، كعمى رأسيا القمح الذم يفضمو معظـ فبلحك 
بىتقىدـ لمضيؼ )محافظة نابمس لما فيو مف قيمة غذائية، حيث تقكؿ الركاية  أنا القىًمح بىرمىح رىًمح كى

 أم أنو يفي بغرض الغذاء عامة، كما أف لو القيمة العميا عندما يقدـ منفردان (1)(مف غير غماس
 حيث (2)(أسىديف في البيت القىًمح كالزيت)لمضيؼ، داللة عمى مكانتو كمنزلتو، كفي ركاية أخرل 

يمثؿ القكة الحامية لمعائمة ليذا شبيتو الركاية باألسد مدافعان عف البيت كحاميان ألفرادىا مف غكائؿ 
 أم أف الرجؿ كالمرأة (3)(إذا كاف القىًمح بالبيت ٍفًرحت كغىنيت)كتستطرد الركاية قائمة . الزمف

. ييسىراف إلى درجة الغناء نتيجة كجكد القمح مخزكف البيت
 

كىذا يدؿ عمى قيمة القمح كضركرة بذره في ميعاده حتى يؤتي أكمو بالصكرة الكاممة ليذا 
 أم أف التأخر عف بذره في تشريف إلى شباط سيقمؿ (4)(قىمح شباط ما ًبمىمي الرباط)قالت الركاية 

. المتعارؼ عمييا مف حيث الكثافة (الربىطىة)مف محصكلو أك بالتالي لف يمؤل 
 

ثـ يأتي الشعير في المرتبة الثانية، مع قيمة أقؿ مف الناحية الغذائية كالمنزلة تقكؿ 
 كىك طعاـ الطبقو الدنيا لدل سكاف المدف كالقرل حيث (5)(إذا كينت فىقير إزرىع شىعير)الركاية 

كتيبذىر مع نياية كانكف أكؿ، ليذا تقكؿ . تتحمؿ النبتة تقمبات الطقس أكثر مف باقي المزركعات
 تأكيدان عمى (6)(إف ًطمعت البىربىارة يا بٌداره حيطك الشعير في الميطمارة كالقىًمح في القرارة)الركاية 

. أىمية كقت البذار كعدـ التأخر فيو
كذلؾ يعتبر الشعير طعاـ الحيكانات الرئيس في السنيف الخالية، قبؿ ظيكر األعبلؼ 

. الحديثة
فتأتي متأخرة بأسبكعيف إلى ثبلثة عف زراعة القمح كالشعير ألنيا  (القطاني)أما زراعة 

ٍتًمة  (ٍبذارىا)كعادة ما يفضؿ الفبلحكف رىمييا . ال تحتاج إلى نفس الفترة مف الزمف لمنضج في عى

                                                           
(1)

 .152ص: م1999 لوبانً، 
(2)

 .608ص : المصدر نفسه 
(3)

 .158ص : م1996حمدان،  
(4)

 .2ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(5)

 .47ص: م1999 لوبانً، 
(6)

 .1ص : معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
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مي عىدىساتىؾ لىًمكالدم)كأكليا العدس حيث تقكؿ الركاية . ككانيف أم إذا , (1)(إذا فاتؾ الميبلدم خى
فاحتفظ بحبكب العدس ألنيا ال تنبت بعد ذلؾ، كيعتبر  (كانكف)فات ميعاد بداية السنة الميبلدية 

لمف ال يستطيع شراء المحـ فيك يستعيض عنو بالعدس تقكؿ  (لىحمة الفيقراء)العدس طعاـ الفقراء 
ميؾ ًبالقىطاني)الركاية  . (2)(إذا غاب الضاني عى

 
يجب أف يككف بذارىا كثيفان  (البيقيا)ثـ تأتي بقية البقكؿ كلكؿ منيا طريقة كميعاد فنبتة 

أم لتأكؿ الحيكانات حتى تشبع دكف مشقة كمثميا العدس كالفكؿ، أما . (3)(حتى ٍيريـ الًعًجؿ)
الكرسنة فيفضؿ أف تترؾ فراغات بيف أعشابيا عمى طريقة المجمكعات العشبية تقكؿ الركاية 

ٍشًكٍش كالًكرسىًنة ًبتنادم، كالفكؿ يىقكؿ) ماعة المي ًبٍتخمي اليىكل : ابذير عىدىس ًبكى ـ الجى اهلل ال ًيرحى
ؿ بينيا . (4)(ٍيًدخي
 

كمنا عمى الىرب يا رىب ًتطعىمنا كًتطعىـ الطير في )تبدأ عممية البذار بالقكؿ  بىذىرنا الحب كتكى
 حيث يقكـ بيا الحراث إذا كاف منفردان بعد عممية الحراثة مباشرة، كلكف درجت (5)(ظىبلـ الميؿ

العادة أف يصاحب الحراث شخص آخر لمبذار سكاء كاف أخاه أك زكجتو، أك أحد أكالده، حيث 
أك طرؼ  (ًشفالة)يمقي البذكر أماـ األكؿ، كفييا يأخذ كمية يضعيا في مقدمة ثكبو تسمى 

الديماية مف المقدمة أك يمؤل كعاء مف الحديد أك الببلستيؾ بالحبكب كيحممو في اليد اليسرل، 
كيبدأ بالقذؼ في اليد اليمنى، أما إذا كانت زكجتو أك أختو، فإنيا تضع البذار في حاًضنىة تيكىكرىا 

كفي ىذا قاؿ الزجاؿ . مف الطرؼ األسفؿ لثكبيا كتىرفعيا حتى أسفؿ الخاصرة كتقكـ ًبعىممية الرمي
: الفمسيطيني أبك عرب مذكران بتمؾ العممية

مر الكانكف  يا مىحبل ليالي الشتكية كليالي كانكف  كدالؿ القىيكة المىغمية عمى جى
بًحًية قكـ ٍنريٍش بذار نكف  يىبل يا إبني ًمف الصي مًي ًبصكتيا الحى   (6)كأمي لىما تنادم عى

 
في رمي الحب إذا كاف المزكرع سمسمان أك عصفران  (المحقاف)كفي بعض األحياف يتـ استخداـ 

 .ألف رمي الحب يككف حبة حبة كليس بذاران كما في باقي المزركعات األخرل

                                                           
(1)

 .1ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(2)

 .162ص: م1999 لوبانً، 
(3)

 .25/3/2012 سنة، 85الحاج مصطفى ابو راٌق، جماعٌن،  
(4 )

 .4ص: م1999لوبانً، 
(5)

 .161ص:  معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج
(6)

 .(شرٌط كاسٌت، نت) مقطوعة زجلٌة للزجال أبو عرب 
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 الحراثة، رواياتيا، وأىازيجيا 3:3
 

تبدأ عممية الحراثة بعد، أك بمصاحبة عممية البذار، كقد دار عدد مف الركايات حكؿ 
حكىا (1)(بكرؾ أًلمتي في بيككرىا)التبكير في ىذا العمؿ الشاؽ حيث قاؿ عميو السبلـ   أم صى

ة كيؼ ًبٍتصير)الميبكر كقالت الركاية   حيث ارتبطت (2)(ناـ بىكير كقكـ بىكير كشكؼ الًصحى
حك اليمبكر، كأيضان  أربط بنكير، كحًؿ بىكير، كخذ البىقىر ًمثؿ )الصحة كالعافية بالنكـ الميبًكر كالصى

نتاجيا كانجازىا (3)(البىكاكير  أم أرح الدكاب ببياتيا قبؿ المغيب، كسىرحيا بكير، كانظر نشاطيا كا 
كألف اإلنساف يككف في الصباح نشيطان، فإف الحراثيف يخرجكف ))في ركاية الحاج أبك رايؽ يقكؿ 

كليذا كنت أحرث األرض ساعتيف بىعد السحكر، تيماثؿ حراث يكـ  (يىسركف سركة)مبكريف 
. (4)(بطكلو

 
أما أفضؿ حيكانات الحراثة فيي العجكؿ لقكتيا، كطكاعيتيا لمعمؿ، تقكؿ الركاية في 

، كتفضؿ العجكؿ الفتية عمى الكبيرة في السف ذات (ما ًبٍحريث األرض إال عجكليا)التفضيؿ 
 كما تستخدـ (5)(ما بيجي الىًتمـ األعكىج إال ًمف الثكر الكىبير)الحركة البطيئة كفي ىذا تقكؿ الركاية 

ليذا كاف الفبلحكف الذيف . تستخدـ الخيؿ، كالحمير، كاألبقار، إال أنيا أقؿ قيمة مف الثيراف
ًحش)يممككف عجكالن يرثكف لحاؿ اآلخريف كيقكلكف   (6)(ًمسكيف أبك ًفبلف ًبٍحريث كشىًقو فىدانك جى

كالمفرد منيا ًنصؼ فداف، ليذا جاء الشقة الكاحد  (الفداف)حيث سمي زكج الثيراف الفتية ب 
. ضعيفان جدان كخاصة إذا لـ يكف ثكران 

 
                                                           

(1)
 .196ص: م1999لوبانً،  

(2)
. 780ص : المصدر نفسه 

(3)
. 50ص: م1999لوبانً،  

(4)
 .187ص: م1996حمدان،  

(5)
 .187ص: المصدر نفسه 

(6)
 .20/8/2011 عام 85عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي، حواره،  

 أوالسمسم  (بذار)محقان ُيْسَتخدم في تمقيط : 32شكل رقم 
 .العصفر مصنوع من الحديد

  العصفرأوالسمسم  (بذار)محقان ُيْسَتخدم في تمقيط : 33شكل رقم 
 .مصنوع من الخشب مغطى بجمد ماعز
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كفي ركاية لمحاج عبد اهلل جميؿ ضميدم حكؿ حاؿ الفبلحيف كدكابيـ في تمؾ الفترة 
كما .  اليذألف حالة الناس زماف ما كانت كثير مميحة كالقرش.  ما كاف يحدثان رمىذا كثك:- "يقكؿ

كالناس تركح . ككانت الدكاب قميمة. خيؿكانش كؿ كاحد قادر إنك يشترم جكز بقر أك جكز 
في . ككانت كؿ الناس تعتمد عمى الدكاب  في كؿ أعماليا .  مف سكرياحتى تأتي بيا تخطر

 كالحب إلى التبفكنقؿ المحاصيؿ مف السيكؿ كدراسيا عمى البيادر كحمميا . التنقؿ كالحراث
ألنو .  ميت إلك حدل إلميالبيكت حتى انك المي كانت تمكت إلك دابة كاف يقعد أسبكع مثؿ

كتقطعت شدا . بقرتكاك  أمات فرسو.  حالكا كالناس كانت تقكؿ عنكا مسكيف فبلفيتكقؼبصراحة 
 (1)."يعني الدابة المي شد عمييا في شغمو. يدكا

أما أدكات الحراث المستخدمة فيي عكد اًلٍحراث المصنكع مف الخشب كلو ًسًكة مف 
ديد ك صؿ عكد الحراث مع اكالشىرىعة التي ييربىط فييا ك.  الذم يكضع عمى ٍظيكر الدكابالنير،الحى

 كىي الًحباؿ كأحيانان تككف (الرياحات)إضافة إلى  (2). كىي مصنكعة مف ًجمد رأس الًعجؿالنير
ركة الدابة أك  راث التىحكـ في حى  الفدافجنازير مصنكعة مف الحديد كالتي بكاسطتيا يستطيع الحى

كىناؾ . الرياح لميميف كالعكس كذلؾ (شىًقة)فإذا أراد ليا الحراث أف تىتىجو يىمينان مثبلن فإنو يىسحب 
كاإلكميؿ مىصنكع مف . النيركىي تكضع عمى رقبة الدابة حتى تحمييا مف ثقؿ الًكٍديانة اإلكميؿ ك

الخشب كعادة ما ييستخدـ الحراث الًجمد المحشك ًبقىش القمح أما الًكديانة فيي مصنكعة مف 
ٍبًكة)عصاة مثبت في رأسيا قطعة مف الحديد كىذه األداة تسمى   يستخدميا الحراث مف أجؿ (عى

 .تنظيؼ عكد الحراث مف التراب الذم يعمؽ بو أثناء الحراثة خاصة إذا كانت األرض رطبة
 عندما تككف ةالناس الحراثكقد فىضؿ . كيىحثيا عمى السير،يىييش ًبيا عمى الدابةؿى ككذلؾ يستخدميا 

التىمـ )ًبتىمبيد "ألف الدابة تقـك ( 3 )(حراث الكىًحؿ مىًحؿ)كىـ يقكلكف .  كغير مكٍحًمة(ناشفة)االرض 
مف يفعؿ ذلؾ ك كفي ىذه الحالة فإف الحبكب قد ال تنمك (4)"المي بتًحرثيكا كتصبح االرض البده

 كألف (5)(.إلمي بتًحرثيك بٍتدىٍبكيوحراثك مثؿ تخفيش الجماؿ في  الكحؿ ) :ف فبلفك الفبلح عنوقكؿم

                                                           
(1)

 .20/8/2011 عام، 85عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي، حوارة،  
(2)

.  عام، حوارة85الحاج إبراهٌم محمود الشمالً،  
(3)

 .122ص : م1999لوبانً،  
(4)

 .20/8/2011عام 85عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي حواره،  
(5)

. 745ص : م1999لوبانً،  

 صورة لمحراثين: 35+34ّشكل رقم 

: 
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. مف ال يكجد لديو دابة فإنو يضطر إلى أف يستأجر لو حراث يحرث أرضو باليكميةـالبعض 
راثكا فىدانكاالمي ): كىذا مكمؼ لمفبلحيف كليذا كانت الناس تقكؿ تكا فبلٍحتيكا إػ ابف بىٍقرتكا كحى ًبف مىرى

( 1).(كيميا مىٍربىح
 

 

 
 
 

 
 
 

لقد كاف الرجاؿ كالنساء يشترككف في عممية الحراثة كلـ تكف ىذه العممية حكران عمى 
ف كانت الغالبية العظمى ممف يقك أف بعض النساء إال كف بيذا العمؿ مف الرجاؿ ـالرجاؿ فقط كا 

مىد) ق أيضان كمف مشاىدات الباحث ما رآه مف حاؿ المتكفاهكانت تمارس  ،(سياـ ًبٍنت سميماف الحى
 ككاف الباحث يراىا ان  دكنـ40 في قرية حكارة كالبالغة مساحتو حكالي االتي كانت تحرث بستانو

 .كانت تحرث عمى حمارةك ،كؿ سنة تقكـ بحراثة البستاف
 

كثيران ما كانت النساء تغني في األفراح كالمناسبات المختمفة أغاًف كتراكيد لمحراث كعممية 
 :الحراثة منيا

ميرىؾ  باتؾ حى رًجر عى ميرم         ًغديفيا ٍمجى باتي حى  ًبجيفشك ًبٌدؾ في عى
ميرىؾ  باتؾ حى رًجر عى ميرم          ريًحفيا ٍمجى باتي حى  سىرىًحفشك ًبٌدؾ في عى

مت  كارث حى  (3) مف فضة كالغيزالف ثيرانوًسٍكتىويا فدانكا     عمى عينيكؿ الحى
                                                              : ىناؾ أىازيج عمى شكؿ حكارات لممرأة تشتكي حياة الفبلح منياكما أف  

راث راث                قالت ما ٍبكًخذ حى  قيمت إليا خيذم الحى
راث راث                قالت ما ٍبكًخذ حى  قيمت إليا خيذم الحى
بمكؿ ٍذيالك  بيجي مىطر بيجي ٍرشاش             بيجي مى

 

                                                           
(1)

 .122ص : م1999لوبانً،  
(3)

. 261ص : م1979 البرغوثً، 

  

 
 الحراث سامر البوريني يحرث أرضو في بورين عمى حصان: 36شكل رقم  

 وآخر يحرث عمى جمل: 37شكل رقم 
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 جكزبً  ما كاهللقالت              الٍقطركزقمت إليا خيذم 
راث شىىالبكزبيجي ٍمدىلي ًؿ   ًغؿ بالكا               ًكالحى

 
 قيمت إليا خيذم الفبلح                قالت ًعٍندك ما بىرتاح

 (1)                ًكالٌدنيا ما ٍبًتصفالك    يزداد ىىـ كأىتراح   
                                                 

            
                                                   

 
 
 
 

 
 

 :-        نادية حياة الحراثكمنيا أيضان تنشد النساء في األفراح
راث أنا ما ريدك   راث                  كالحى  أعطيتكني لمحى

 (2)بيدككزامـ ًمنساسك     ييصبح سىارم ًمٍف سىركة          
  كالف الحراث قد يتعرض لممطر أحيانان أثناء العمؿ خصكصان إذا جاء المطر مبكران في 
: شير تشريف األكؿ فإف الفبلحة الفمسطينية أنشدت ممجدة حياة زكجيا الفبلح الذم تحبو 

بيبي ًبٍحريث كأنا بىمىًقط  ارٍت ٍتنىًقط         حى مىطرت الًدنيا كصى
بي الكًقية بميرىة يٍبيعكنا الخدكد الًحمكة تيفاح ٍمرىقىط           رى
(3) 

 

إال كأنو عند اشتداد المطر أياـ الحراث، يشؽ األمر عمى الفبلح كيصعب، كفي ىذا تقكؿ الراكية 
 ألف أقداـ الدكاب تنغرس في الطيف، كما ينغرس المحراث، كيتعب (4)(حؿ مىًحؿكى حراث اؿ)

.  الدنيا في كجيوتمحؿالفبلح، ليذا 
 التعشٌب ورواٌاته 4:3

 

                                                           
(1)

 .291ص : م1979البرغوثً،  
(2)

على لسان بنات الناصرة فً عرس ٌوسف الجوف على فتاة من . م7/6/2012 عام، 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حوارة،  

 .الناصرة
(3)

. 32ص: م2012البطمة،  
(4)

 .122ص: م1999لوبانً،  

عبوة أو ِمْنَساس ُيسَتخدم لتنظيف عود الحراثة وحث الدابة عمى السير : 38شكل رقم 
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كىك قمع األعشاب الضارة مف بيف  (التىعشيب)بعد أف تنبت المزركعات كترتفع يأتي دكر 
 ألف ىذه األعشاب الغريبة تشارؾ المحصكؿ في الغذاء الذم يستمده ىاـ،المحاصيؿ كىذا أمر 

عىبىرت عنو الراكية كمنيا ف ذلؾ كككقد الحظ الفبلح. ضركرمكليذا فإف خمعيا . مف التربة
ًرع المي ما ًعندك) ككذلؾ (1)( الكىراببؿغى العىشاب ) ًمع ما ًعندك زى كيشترؾ الرجاؿ ىنا  (2)(خى

 .كالنساء في ىذه العممية مف مكسـ الزراعة الشتكية
 

ف أ: دارجة  في نابمس حكؿ عممية التعشيب قصة ابك زكاده تقكؿ القصةمف القصص اؿ
أم زرعكا  (إشكارة) في خطيبتو أشقاء كىـ ،قىارىناؾ شخص كاف قد تشارؾ مع إثنيف مف أص

كعندما نمت المزركعات كحاف كقت التعشيب ذىب الثبلثة إلى . شىراًكةالغكر قطعة أرض في 
 اكعندما كصمك. مف الطعاـ كالشراب (ًزكادة)األرض لتىعشيبيا  ككاف كؿ كاحد منيـ يحمؿ معو 

 يكفي ان  كاحدان إلى ىناؾ كجدكا أف المحصكؿ ال يحتاج إلى ثبلثة أشخاص لتعشيبو كأف شخص
فتشاكركا كاتفقكا عمى أف يبقى أحدىـ لمقياـ .  بيف المزركعاتةألنو ال تكجد أعشاب غريبة كثير

 بيا أثناء عممو طكاؿ يقتات الًزكادة التي يحمبلنيا حتى ئو كبالمقابؿ يقـك اآلخراف بإعطا،بالعمؿ
تىوي )كىنا قاـ أخكه بإعطائو الزكادة فكافؽ أحد اإلخكة عمى القياـ بالعمؿ . اليكـ كطمب مف  (خاصى

ًكح ًزكادتي مىعي: )كقاؿاألمر كلكف الصير رفض . ؾًصيره أف يفعؿ ذؿ  فغضب (أنا ًبدم أرى
ؿ إحنا ًمعطيينىؾ ): األخكاف كقاال لو ًيف فينا ًزكادة كاهلل أيٍختنا ما ًبٍتظىؿ عمى 24كى نت ٍمحى  ًضًمع كا 

كقد حمؿ ىذا الشخص لقب أبك ًزكادة منذ . كفعبلن قامكا ًبتىطميؽ أيختيـ مف ذلؾ الصير. (ًذٍمتىؾ
 (3).قذلؾ اليـك كحتى كفات

 

 
 

                                                           
(1)

. 213ص: 3مجلة التراث والمجتمع، عدد  
(2)

. 138ص : م1999لوبانً،  
(3)

. 20/8/2011 عام، 85عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي، حوارة،  
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 روايات الحصاد وأىازيجو 5:3
عمقت أياـ الحصاد في الذاكرة الشعبية المحمية، كأياـ شاقة، كصعبة، كطكيمة عمى 

الفبلحيف، فتحدث كبار السف عف المشقة التي عانكىا، قبؿ ظيكر اآللة الحديثة كتداكلتيا الركاية 
ٌصاد، كلىيالي البىداد): بشيء مف األلـ حيث قالت  أم األياـ الطكيمة تحت الشمس (1)(أياـ الحى

 (البدكد)كيحيف مكعد حصادىا، مترافقة مع الميالي الطكيمة في معاصر . البلىبة عندما تنضج
. عند مكسمو عمى مشارؼ الشتاء. الزيتكف

أف أياـ الحصيدة كانت صعبة جدان كخاصة عمى الحصاديف المي بيحصدكا : "كيقكؿ الحاج أيكب
ألنكا ما كاف الكاحد ٍيحيط الميقًمة في ًثمك كاهلل كاف يًخًشـ مف الكىردكش كًيرمي قيدامكا . باألجرة

ما كاف الحىصاديف . كيكىًمؿ حىصيدة كعندما يىصؿ لمكىردكش يًخًشـ ًمنك مىرة ثانية ًكٍيريد يرميو قيدامكا
. (2)"يقًعدكا حتى يفًطرك الميقًمة ًمف الظيمـ في ىىذيؾ األياـ

 فيي.  كالفكؿ، كالحمص، كالكرسنة، كالعدس، كىي البيقيا،كعادة ما يبدأ الناس بحصيدة القطايف
لى الحصيدة إال بعد اف إ كفنزؿمف ال كتنضج قبؿ القمح كالشعير بأسبكعيف اك ثبلثة ككاف الفبلح

 أك الجية التي سينزلكف فييا ككاف أم شخص ،تاريخ نزكؿ الناس (رضً الٍمخى )ييعمف الناطكر أك 
:   كمف األغاني الخاصة بالناطكر أك الحارس.يتعرض إلى عقكبةاألمر يخالؼ 

كاًرس  كالزيف زارع مارس كاحنا عمييا حى
كالزيف زاًرعميك ٍشكارىة كاٍحنىا عمييا نيظارىة
(3) .

 

                                                           
(1)

 .م10/12/2012الحاج أٌوب عبد العزٌز سلٌمان، ابو الواثق مردة،  
(2)

 .م10/12/2012 عام، 58الحاج أٌوب عبد العزٌز أبو الواثق، مردة،  
(3)

 .252ص : م1979البرغوثً،  

 عشابة ُتستخدم في قمع األعشاب الغريبة: 39شكل رقم 
 والضارة من بين المزروعات

 زوادة فالح عبارة عن رأس بصل وزرين بندورة :40شكل رقم 
ورغيفين خبز 

 ورغيفين خبز إضافة إلى صحن رصيع
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 كذلؾ حسب المساحة ،كالتي قد تستمر لمدة شيريف. كيعتبر شير أيار شير الحصيدة
مىؾ كغار)المزركعة بالمحاصيؿ كليذا قيؿ في ماًيس إسحىب )كقيؿ أيضان ( 1)( في أيار إحمؿ ًمنجى

مىؾ كآيس  أف الفبلحيف في  لمنظر كمف الممفت(3)(في أيار الًغًمر طىيار) ككذلؾ قيؿ (2)(ًمنجى
مختمؼ قرل كبمدات محافظة نابمس كانكا يتبعكف طرؽ كأساليب في الحصيدة كمنيا أنيـ كانكا 

 كيطمؽ عميو الشاقكؽ، كىذا الحصاد يتقدـ الحصاديف ،يختاركف أحد الحصاديف المتمرسيف
 كىناؾ حصاد أخر ،ىافيفي المارس أك السيؿ التي يحصدكف  (كىجوى )كيحصد أماميـ حتى يفتح 

 كميمتو ىي ، ألنو يعقب خمؼ الحصاديف، عف الحصاديف كيطمؽ عميو الجحاشان يبقى متأخر
كعادة ما يككف الشاقكؽ عمى اليميف كسمي . حىصيد ما يتبقى مف خمؼ الحصاديف مف مزركعات

بينما يحصد . الشاقكؽ ألنو يشؽ المزركعات مف اليميف حتى يفصؿ الزرع عف زرع الجيراف
كأغاني كتراكيد عمى سبيؿ  (ميبلسىنات )الجحاش مف جية اليسار، ككثيران ما كانت تحصؿ 

: المداعبة كالتسمية بيف الحصاديف كمنيا قكؿ الجحاش لمشاقكؽ 
   إـ ٍقذيًمو ما ىي لىؾ           رفع ًجمؾى   إشاقكؽ  يا

حاش                 (4)نؾكًخذىا غىًصب عى     مإـ ٍقذيًمو لىمجى
 
ف مف الرجاؿ كالنساء فيـ يغنكف كينشدكف الكثير مف كفعؿ باقي الحصادمكذلؾ  ك

:  كحتى تساعدىـ عمى ًنسياف التىعب كمف ذلؾ قكليًيف،األغاني مف أجؿ التسمية
بل               راح لمصايغ  بليا ًمنجمة   ياًمٍنجى   جى

  ريت ىالًعٍمًبة بىبله                 ٍبًعٍمًبوال إال جى ما 
ابؾ مف غىًزة أًمنجمة يا  ٍزة                  ًكٌشك جى  بك رى

جابني إلمي جابني    جابني حيب البنات 
دىالت    أـ عيكف سكد لكد  كالبنات ٍمجى

نات كاجب ٍمقىرى              كالحى
(5) 

راًخشًمنجمة يا بك ًرع ـً             الخن مة في الزى  طاًفشنجى
مي يا ابك العجكؿ  ًمٍنجمي في الزرع إجكؿ  (6)ًمٍنجى

مي يا أبك ريشة  مىا أحمى فٌي العىريٍشة  ًمٍنجى

                                                           
(1)

 .576ص: م1999 لوبانً، 
(2)

. 5ص: معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(3)

 .576ص: م1999لوبانً،  
(4)

 .14/11/2011 عاماً، حزما 85الحاجة برٌة أم فارس  
(5)

 .254ص : م1979البرغوثً،  
(6)

. م10/12/2012الحاج أٌوب عبد العزٌز سلٌمان أبو الواثق،  

. مجموعة من المناجل تظهر فً الصورة من مجموعة األدوات التراثٌة الخاصة بالباحث: مالحظة* 

مجموعة من المناجل تستخدم في : 41شكل رقم 
والبعض يسمييا  (قمح، شعير)حصد المزروعات 

 .كواليش مفردىا كالوشة أو منجمة
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مىحمى عيقًدة الًزنار  لك دىلىى شرابيًشو
(1) 

  
 كعندما كانت بعض الفتيات تتعب مف حمؿ ،ىـ في الحصيدةؤكعادةن ما يشارؾ األبناء كالبنات أبا

د في المناجؿ بؿ  (ةقىطافً ): ةدمالمنجمة نجدىا تتمنى لك أف كؿ الحص األيدم بألنيا ال تيحصى
 :تجدىا تقكؿؼ

ؿ يىراني  ؿ كال الًمنجى ريت الحىصيًدة كيميا قىطانة                  ال أىرل الًمنجى
ؿ         ريت الحىصيدة كميا ًكٍرسىنة        ؿ كال الًمٍنجى ٍمنيمى   ال أرل الًمنجى  صى

 
:  فترد عمييا اميا كتقكؿ ليا 

لقاط الًمًشٍمًشي  إًتعب       إؿشي             إيىٌما الحىصيدة مكش 
 (2)شً ًدكبً ىا ؽًخٍش كىرى      ٍتًخٍر كؿ مىا ىىب اليكل                    

 
ف الشجر ىك أصعب كأكثر إرىاقان مف الحصيدة ألف عفاألـ ترل أف تمقيط المشمش  

ٍرًخٍش أم تصدر أصكاتان  فيؼ الشىجر )أكراؽ المشمش كثيران ما تيخى بسبب الرياح كىذا يسبب   (حى
زعاج لمف يقكـ بتمقيط الًمٍشًمش عمى رأم تمؾ الحصادة  .دىكًشة كا 

 
: كعندما يتحمس أحد الحصاديف نجده يقكؿ مشجعان رفاقو عمى العمؿ قائبلن 

ًرٍعنا ًكاحنا اصحابو  ًبالمناًجؿ ما نيابو  زى
رعنا دىنا قىفاه   ًنٍضًربو ًبالعىيقفا  زى

 (3)ًنٍضًربيو ٍكًنٍقطىع قىفاه
 

لقد طكٌر مكسـ الحصاد أنماطان اجتماعية جديدة بيف جمكع الفبلحيف، نتيجة مشقتة كأىميتو في 
. نفس الكقت، كىك ما عيرؼ بنظاـ العكنة

أف الفبلحيف كانكا ما يترككا حصاد " مف قرية بيت دجف (4) أبك سعادة،يقكؿ أحمد داككد قاسـ
كانكا يعاكنكا جميعيـ إذا تأخر عف باقي الفبلحيف ألف مساحة أرضو أكثر أك ألنو كحيد . كراىـ

كنا نيحصد في " مف نفس القرية (1)فيضيؼ الحاج محمد عبد اهلل أبك ٍلطيقة). (5)"ما في معاه رىفىؽ
:   كليذا قيؿ"كانكا يعاكنكا جميعيـ.  ما كاف الحصاديف تخمي حدا يحصد لحالو(2)في الحمرة

                                                           
(1)

. 254ص : م1979البرغوثً،  
(2)

 .م10/5/2011 عام، 30محمد كامل الحلو، الساوٌة،  
(3)

 .254ص : م1979البرغوثً،  
(4)

.  16/11/2012احمد داود قاسم أبو سعادة، بٌت دجن، الصف الرابع،  
(5)

 16/11/2012أحمد قاسم سعاده، بٌت دجن  
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ًكة         كًعند البىكاطي تينزع البىرىكا  (3)ت كيثر األيادم في الحىصيدة بىرى
 
 
 
 
 

 (4) 
 

كمف أغاني العكنة التي يغنييا الحصادكف أثناء الحصاد  
دل أىجاني  عىكاًنو ناديت يا عىكاًنو  ناديت ما حى

كؾ إلعىكىاني  جاني ثىمىث ًصبياني  قالك جي
اني ٍف ًتٍنخى                إبشر يا مى

( 6) 
تحصد القطانة، يتمكىا الشعير قبؿ أف تجؼ سنابمو تمامان، كييترؾ عمى سنابمو حتى يجؼ تمامان 

: ليذا قالت الركاية 
 

 
 
 
 
 
 
 
مي القىًمح تاٍيقيص) د الٍشعير عىكيص كخى  (1).(أحصي

ككثيران ما ييًنشد الفبلحكف في ىذه الفترة مف السنة كىـ مقدمكف عمى مكسـ الحصيدة 
كالدراس قائميف 

شىرؼ عمينا شىًير ًنيساف كًبتالي أيامك نزكر القىطاني 
                                                                                                                                                                      

(1)
 .16/11/2012. محمد عبد هللا أبو ْلطٌفة، بٌت دجن، الصف السادس 

(2)
. منطقة من أراضً بلدة بٌت دجن تمسى الحمرة: حمرة بٌت دجن هً 

(3)
 .618ص : م1999لوبانً،  

(4)
 .9ص : م1989سرحان،  

(6)
 .254ص: م1979البرغوثً،  

(1)
 29ص : م1999لوبانً،  

 تناول الطعام من الباطية في أحد الخيام أيام الحصاد: 42شكل رقم 

 (ِحِمة)صورة لكومة من القش : 43 رقم لشك
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مكنا مىؿ كالشىبىًكة مىعنا يحى  (2)كتبدأ الحىصيدة كًيٍفرىح حصاني كالجى
 (ًغًمر)مفردىا  (ٍغمكر)كعادة ما يقكـ الحصادكف بجعؿ المحصكؿ أككامان عمى شكؿ 

كىك عبارة عف عدة شماالت، كالشماؿ ىك ما يستطيع الحصاد أك الحصادة أف يجمعو مف سيقاف 
ككؿ عدة شماالت تساكم عىبطة، كىي ما يىستطيع الرىجؿ أف يحممو بيديو . المحصكؿ بيد كاحدة

كألف في مكسـ الحصاد كخاصة في شير أيار . مف المحصكؿ سكاء كاف قمحان أك شعيران أك غيره
في أيار الًغًمر )تككف ىناؾ رياح قكية كىي رياح الخماسيف القادمة مف البادية العربية كليذا قيؿ 

 كحتى يحافظ الفبلحكف عمى بقاء الغمكر في أماكنيا يقكمكف بكضع بعض الحجارة (3)(طيار
ًجر عمى ٍغمكره)عمييا حتى تثىبتيا أماـ الرياح كليذا قيؿ   (4)(كيؿ حىصاد ًبحى

 

 الرواية الشفوية في نقل المحصول ودراستو 6:3
بعد أف ينتيي الحصاديف مف حصاد المحاصيؿ تأتي عممية نقؿ ىذه المحاصيؿ مف 
الحقكؿ إلى البيادر مف أجؿ االنتقاؿ إلى عممية ميمة ىي عممية دراس المحصكؿ كفىصؿ 

. الحبكب عف القىش كالًتًبف كىي مف أىـ العمميات ألنيا تيعطي الفبلح نتيجة تعبو طكاؿ المكسـ
. كخاصة الحمير كالخيؿ كالبغاؿ كالجماؿ أحيانان . أما عممية النقؿ فكانت تتـ عمى الدكاب

ماًلة كالقاًدـ كىي تيشبو السبللـ كلكنيا صغيرة  كبكاسطة أدكات تراثية مصنكعة مف الخشب ىي الحى
عمييا كمف ثـ يتـ كضعيا عمى ظير الدابة  (ٍغمكر القمح أك الشعير)الحجـ حيث يتـ تحميؿ 

  .التي تقكـ بنقميا إلى المكاف المعد كالمييأ سمفان الستقباؿ المحصكؿ تمييدان لدرسو كىك البيدر

                                                           
(2)

 .97ص : م2012البطمة،  
(3)

 .576ص : م1999لوبانً،  
(4)

. م25/11/2012 عام، حوارة، 22عالء نائل سعود عودة،  

 .من مجموعة التراث الخاصة بالباحث (45+44)الصور : مالحظة* 
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أم جمع القش مف محصكؿ القمح كالشعير عف  (بالتىقشيش)كعادة ما تقـك النساء 
كاني القش كغيرىا مف األعماؿ اليدكية كىذا يتـ عادة  البيادر مف أجؿ االستفادة منو في ٍبداية صى

  :كيقكؿ الفبلحكف في ذلؾ. في البىرىاد بعد العصر
بىٍطنا اؿ سبنا ٍحساب الطىٍمعىةتى مر بىعد اؿغً رى  الرىيبة ظربيو كحى

. (1)كاكًصٍمت البيدىر شيٍفت العىجيبة ًنسكاف البىمىد بيقششكنا 
 
 
 
 

            (2) 
 

       
البيدر ىك المكاف المخصص لجمع المحاصيؿ الزراعية مف أجؿ استخبلص الحبكب 

كىي مساحة كافية . 2 ـ300 – 150منو قبؿ تخزينيا كتتراكح مساحة البيدر الكاحد ما بيف 
الستيعاب محصكؿ كاحد في كقت كاحد عمى األغمب ذلؾ أنو نادران ما يتجمع أكثر مف محصكؿ 

ف حصؿ ذلؾ فإف الفبلح ييسرع في االنتياء مف األعماؿ . كاحد عمى البيدر في كقت كاحد كا 
مع مىحصكلي الشىعير  ذ ىذه المحاصيؿ ليتسنى لو كضع محصكؿ آخر كما في تىجى المطمكبة ألخى

. (3)كالقىمح
كمف أىـ المحاصيؿ التي تينقىؿ مف الحقؿ إلى البيدر لفىصؿ الحبكب عف السيقاف كباقي 

كالذرة كالسمسـ كيسمى  (فكؿ، عدس، بيقا، كرسنة)أجزاء التبف ىي القمح كالشعير كالقطاني 

                                                           
(1 )

. 97ص : م2012البطمة، 
(2)

 .164ص : معهد األبحاث التطبٌقٌة أرٌج 
(3)

  .113- 95ص: 45علقم، عدد .  د

 .من مجموعة التراث الخاصة بالباحث (47)الصورة : مالحظة* 

 

 

قادم وحمالة يستخدمان في نقل المحاصيل من السيل : 45+44شكل رقم 
 إلى البيدر بواسطة الدواب

 29منظر عام لمبيادر من كتاب الرجل وعممو ص: 48شكل رقم   القش بعد عممية الَتقتيش:47شكل رقم 

حصان يقوم بنقل المحصول عمى ظيره  :46شكل رقم 
بواسطة القادم من كتاب التاريخ النباتي الزراعي في 

 .164فمسطين، ص 
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كعادة ما يقـك الفبلحكف بنقؿ  (الٌجركنة)البيدر في بعض مناطؽ فمسطيف الجيرف، كجمعيا 
كىي أدكات مصنكعة مف الخشب . المحاصيؿ عمى الدكاب كما أسمفنا بكاسطة القكادـ كالحماالت

ككثيران ما . يتـ تحميؿ المحاصيؿ عمييا كمف ثـ يتـ كضعيا عمى ظيكر الدكاب لتنقميا إلى البيادر
كانت بعض الدكاب كخاصة الضعيفة منيا تتداعى تحت أحماؿ القش كضغطيا حيث تقكؿ 

ما بتبلقي الفىص ) كيقكلكف أيضان (1)(ما بتبلقي الفص الحامي إال عمى الجحش الضعيؼ)الركاية 
. (الًخزؽ إال عمى الحمار التالؼ

كما أف النساء كانت تيشارؾ في نقؿ المحاصيؿ كذلؾ مف خبلؿ جمع الغمكر كربطيا 
كتحمميا النساء عمى رؤكسيا كتسير فييا مف الحقؿ إلى البيدر،  (كىًتة)عمى شكؿ حيزمًة تسمى 

كاهلل يا )كليذا كاف بعض النسكة مف الفبلحيف عندما يأتي أحد لخطبة ابنتيا تىقكؿ ألـ العريس 
أم أف ىذه الفتاة بنيتيا قكية كقادرة عمى القياـ بأعماؿ .  أك كىًتتيا(2)(أختي لك تشكفي ًحٍزًمٍتيا
. الفبلحة في ذلؾ الكقت

كمف األعماؿ الغير محمكدة في ىذه الفترة ىي قياـ البعض ممف بينيـ كبيف اآلخريف 
رؽ البيادر مات قىبؿ )كليذا كاف ىناؾ مف يقكؿ . عداكة يحرؽ الحمؿ عمى البيادر مف نىكل حى

.  أم أف المكر السيئ ال يحيؽ إال بأىمو كأصحابو (3)(الحىصيدة
كيعد أف يتـ جمع المحصكؿ كنقمو إلى البيدر تأتي عممية الدراس كالتي كانت تتـ 

بكاسطة الدكاب المختمفة كالخيؿ، كالبقر، كالحمير، كىذه العممية تتككف مف عدة مراحؿ، المرحمة 
كفييا يتـ أخذ كمية مف المحصكؿ تسمى طىرحة كتيفرىش في أحد جكانب  (الٍكسارىة)األكلى تسمى 

سـ، حيث تقـك 4البيدر ليتـ دىٍرسيا بكاسطة الدكاب كتكسيرىا إلى أجزاء ال يزيد طكليا عف 
الدكاب سكاء كانت خيبلن أك بقران أك حميران بالدكراف عمى الطرحة إلى أف يتـ تكسيرىا كعادة ما تتـ 

ككثيران ما كانت الدكاب تتعب مف . ىذه العممية ظيران عندما يككف القش قاببلن لمكىًسر كغير رىًطب
ة ليش ًتطمىع )المشي كالدكراف عمى الطرحة فتجد الفبلح ينيرىا قائبلن  ما داـ إًنت مكش قىد ىىالطىٍرحى

ة)عمييا أك قد يقكؿ   (4).(كاهلل مانًتش ٍقديش ىىالطىرحى

                                                           
(1)

 . عام، الصف الرابع، حوارة87محمد مصطفى علً خموس،  
(2)

 .20/8/2011 عام حواره 85الحاج عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي  
(3)

 .103ص: 45علقم، عدد  
(4)

 .7/1/2013 عام، 55جمعة محمد محمود، حارس،  
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كفي ىذه الحالة يتـ نقؿ الدابة الضعيفة أك الميقىًصرىة ككضعيا في الداخؿ مف جية مركز 
الدائرة حتى تككف مسافة الدكراف عمييا أقصر مف المسافة عمى باقي الحيكانات في خارج الدائرة 
مكانيات الفبلح ككؿ مجمكعة  كيىربط الفبلح عمى عدد مف الحيكانات حسب حجـ المحصكؿ كا 

كقد تيقرىف حيكانات مختمفة مع بعضيا بعضان كاألبقار  (قىًرفٍ )مربكطة مف الحيكانات تسمى 
ؿ بيف الحيكانات . كالحمير كالخيؿ كالجماؿ كغيرىا مع أف األبقار كالثيراف ىي األفضؿ كييٍفصى

جكز خيؿ ما ٍبًترتىبىط عمى )ألنيا ال تتفؽ كفي ىذا يقكؿ الفبلحكف . المشاكسة بحيكانات ىادئة
د كاحد ذا لـ يكف ىناؾ عدد كاؼ مف الحيكانات يستعمؿ لكح الدراس، الذم تجره (1)(ًمدكى  كا 

المثبت في الجيزء السفمي مف المكح،  (الريظيؼ)الحيكانات عمى الطرحة لتمزيؽ القىش بكاسطة 
كأحيانان يككف ىناؾ قطع مف الحديد مثبتة في أحد كجيي المكح مف أجؿ تمزيؽ القىش عمى شكؿ 

كاليدؼ منيا ىك . في آف كاحد (الريظيؼ)مناشير حادة كأحيانان قد يجمع المكح بيف المناشير ك
حيث يربط المكح خمؼ الدابة كتقكـ بسحبو عمى طىرًحة القىش بينما يقؼ . تقطيع القش كتنعيمو

كعادة ما . أحد األكالد عمى المكح ليمحؽ الدابة حتى ال تىخريج عف الطرحة أك تتكقؼ عف العمؿ
مقاة)يحمؿ الشخص الذم يسكؽ الدكاب عمى الطرحة عصا في إحدل يديو  كىي عبارة عف  (كمى

بقايا ابريؽ مف التنؾ أك أم أداة ليا مقبض كاليدؼ منيا ىك عدـ السماح لركث الحيكانات أف 
يسقط عمى الطرحة أثناء العمؿ، بؿ ييسرع الشخص الذم يقكـ بالدراس بكضع الممقاة تحت ذيؿ 
الحيكاف لينزؿ الركث في الممقاة كييفًرغيا بعيدان عف الطرحة، كعادة ما يتـ تكميـ الدكاب بالكمامة 
كىي عبارة عف شكؿ نصؼ دائرم  مف السمؾ المتشابؾ مثبت فييا مف إحدل الجيات كىطرفة 

 (2).اآلخر يثبت بعد كضعيا حكؿ رأس الحيكاف لتمنعو مف أكؿ السنابؿ كالقش أثناء الدكراف
                                                           

(1)
 10/7/2011 عام، 85الحاج أنٌس حسٌن، حوارة،  

(2)
 .101- 95ص: 45علقم، عدد  

  

 ربط الدواب عمى الحمة عمى شكل َقْرن: 50شكل رقم  عممية تكسير المحصول بواسطة الدواب: 49شكل رقم 

 استخدام النورج الذي تجره الدواب لدرس المحصول: 52شكل رقم  عممية دراس المحصول باستخدام الجمل: 51شكل رقم 
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ذا ارتفع  (ٍكسارىة)كيستمر دكراف الحيكانات عمى الطرحة إلى أف يتحكؿ المحصكؿ إلى  كا 
منسكب طرحة الكسارة لدرجة يصعب عمى الحيكانات الصعكد عمييا يتـ عمؿ ٍكسارىة جديدة إلى 

كعادة ما يستخدـ الفبلح أداة زراعية تسمى شاعكب أك ديكراف كالبعض يسمييا . جانب األكلى
زيكىؿ مف أجؿ نىفش الطرحة كتىقميبيا، كبعد أف يينيي الفبلح درس المحصكؿ كامبلن كتحكيمو إلى 

. (الٍطياب)تأتي المرحمة الثانية كتيسمىى  (ٍكسارىة)
ة) في ىذه المرحمة يأخذ الفبلح جزءان مف الكسارة تيسمى (1):الٍطياب كيىدكس عميو  (طىرحى

كما كاف الحاؿ في مرحمة القش كيستمر إلى أف يظير الحىب كتىتقطع أجزاء الكسارة إلى قطع 
ة)كيستمر العمؿ إلى أف  (تبف)صغيرة ناعمة  كطيباف الطرحة ىك المىحظىة التي  (تطيب الطىرحى

يث ييصبح باإلمكاف تىذًريىتيا كفىصؿ الحب عف التبف  بكب كتبف ًبحى تتحكؿ فييا ًقطع الكسارة إلى حي
فييا ككثيران ما يغني الفبلح أثناء الدراس مف أجؿ التسمية كالتركيح عف النفس كمف تمؾ األغاني 

ة : ما يقكلو الفبلح لمدكاب كىي تجر لكح الدراس عمى الطىرحى

                                                           
(1 )

. 113- 95ص: 45علقم، عدد 

لوح دراس ُيستخدم في َدْرس : 53شكل رقم 
 محاصيل القمح والشعير لفصل الَحب عن الِتِبنْ 

 (حمار أو حصان)ْكِمامة توضع عمى َفم الدابة : 54شكل 
 .لتمنعو من أكل المزروعات

 .أداة تسمى نورج ُتستخدم في ْدراس المحاصيل لفصل الَحب عن الِتبن: 56+55شكل 
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ة  ة   لكًنؾ لكف التيفاحى مرا يا لكاحى يا حى
رِّف لكح  مرا لك حيًف لكح  كاربىعا ما جى يا حى
مرا مًد باًعؾ  يمعف أبك المي باًعؾ   يا حى

رزكرية  باعؾ كاشتىرل بىغًمة  كالبىغًمة زى
بًعيِّة   تكًكؿ ًمٌد كري

(1) 
: كيضيؼ قائبلن 

لي  مرا ال ًتٍتيَّكلي  كأنا دىراًسؾ لىكى يا حى
لي  مف عاـ العاـ    األىكى

:  كقد تيب رياح الخماسيف أثناء عممية الدراسك كفييا تقكؿ األىزكجة
ىىب اليىكل يا ياسيف  ًيٍتًعب باؿ الدىراسيف 
 (2)ىىب اليكل يا شحاًده  ًيٍتًعب باؿ القىعاًدة 

 
كعندما تقترب الطرحة مف الكصكؿ الى مرحمة الطىيىباف نجد الفبلحيف ينشدكف مسركريف 

: قائميف
طابت طىرًحٍتنا طابىت  قىبؿ الشىًمس ما غابت 

ًبًية  طابت طرحتنا ىىًيو   قكمكا يا شكعى
كىح عمى الدار  أيكاحد قاًعد في الفىيَّة  كاحد رى
يو كمات  يو   قىرصتك حى أيكاحد قىرصتك حى

مىقات مي عيكنيو ٍمجى  (3)  خى

                                                           
(1)

. 255-254ص : م1979 البرغوثً، 
(2)

. 255ص: م1979 البرغوثً، 
(3 )

 .255ص : م1979البرغوثً، 
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a 

 روايات التذرية والكربمة والكيل 7:3
 

بعد طبياف الطرحة تعكد الدكاب إلى البيت كيبدأ صاحب المحصكؿ بجمع المحصكؿ 
 ىي بىجمع ما تـى درسو عمى شىكؿ شبو متكازم مستطيبلت (1)كقيمة الطىرحة. (قيمة)عمى شكؿ 

 سـ كيتـ كضع عدد مف الحجارة إلى 60 سـ كارتفاع 80 متر طكالن كعرض 3بأبعاد تقريبية ىي 
 سـ كتىفصؿ 50-40 حجار كعمى بعد يتراكح بيف 5-4الشرؽ منيا تيسمى عىكاًذر عددىا مف 

بكب الضعيفة شىرًقي العىكاًذر  (العىكاًذر) ة عند التىذرية حيث يىسقيط الًتبف كالحي الًتًبف عف باقي الطىرحى
تشكؿ بعد انتياء التذرية  بكب الصالحة كالجيدة فتسقط غىربي العىكاذر كي ميبة)أما الحي أم  (الصى

ميبًة القىًمح أك الشىعير أيان كاف المىحصكؿ كبعد تقييـ المحصكؿ تأتي عممية التذرية كالتي تتـ  صى
شىب تيسمى  كىذه العممية تىحتاج إلى ظركؼ بيئية خاصة . (ًمذراة)بكاسطة أداة مصنكعة مف الخى

ركة اليكاء مناًسبة لفصؿ التبف عف الحب كعادة ما تككف قبؿ المساء بعد . بحيث تككف حى
، كبعد (2)(إذا طاب ىىكاؾ ذىرم)كعادة ما يختار الفبلح الكقت المناسب لذلؾ كليذا قبؿ . العصر

االنتياء مف تذرية المحصكؿ كفصؿ الحب عف التبف ييصبًح المحصكؿ قسميف الًتًبف شىرًقي 
بييا عمى شكؿ ككًمة تيسمى  ميبة)العكاًذر كالقىمح غرى . (صى

 
 
 
 
 
 
 

ًمة  أم إدخاؿ المحصكؿ إلى البيكت  (الٍعبكر)كىنا نصؿ إلى المرحمة األخيرة كىي مىرحى
كفي . كيتـ نقؿ التبف بكاسطة النساء في أكياس عمى رؤكسيا أك تيحمىؿ عمى الدكاب. كتخزينو

ف)قرية جماعيف كانت النساء تىنسج مف قىش القمح  كى مصنكعة مف قىش القمح تتًسع إلى  (جي
. كيسيف أك ثبلثة أكياس مف التبف تقـك النساء بنقؿ التبف فييا مف البيادر إلى البيكت

 
 
 

                                                           
(1)

. 105-104ص : 45 علقم، عدد 
(2)

 .538ص : م1999لوبانً،  

 

صورة لمذراة من مجموعة الباحث : 57شكل رقم 
 

 فالح ُيَذِري القمح بزي حديث: 58شكل رقم 
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كىي تىًتـ بكاسطة الًكرباؿ  (الكىربمة)أما الحبكب فبعد االنتياء مف التذرية تأتي عممية 
ًرار كالتراب كغيره كفي ىذا المكضكع تقكؿ الراكية   كالغىرباؿ مف أجؿ تنظيؼ الحبكب مف الصى

رىدايدنا كىال قىٍمح . يا ابف العـ ال تيؤخًذ غىريبة)، ككذلؾ (1)(في الغيرباؿ ًبتنقى القمح مف الزكاف)
ميبة عيؼ أك تيراب اك بقايا مف سيقاف (2)(الصى  كالرىدايد ىي ما يىتىبقى في الغيرباؿ مف قىمح ضى

. النباتات كخاصة العيقىد كىي التي تبقى دائمان بعد أف تقكـ النساء بغىربىمة القىمح كترديده في الغيرباؿ
كاف ببلدنا كال قىمح الصميبة)كقد قيؿ في الزكاف أيضان  كاف البىمىد كال تكًخذ مف ) كقيؿ (3)(زى ذ مف زى خي

مىد . (4)(قىمح الجى

 
 

 

كبعد أف تكتمؿ عممية الكىربىًمة كالغىربىًمة يككف ما تبقى ىك قمح صاؼو أك شعير أك عدس 
ميبة ـ ييسىمى صى كقبؿ أف يقـك الفبلح بإدخاؿ  . كغيره كىذا الناتج يتـ تجميعو عمى شكؿ ىىرى

كتتـ بكاسطة  (الكيًمة)المحصكؿ إلى البيت يقـك بتقدير ككزف المحصكؿ في عممية تسمى 
.  كيمك كربع 3أك  (عىٍشرىة أكاؽ)الصاع، كىك كعاء خشبي يتسع لحكالي 

كأكؿ صاع مف الصميبة ييسمى صاع أبكنا إبراىيـ ككاف يكزع إلى الفقراء كاألطفاؿ الذيف 
. (قىًمًيو)يحضركف عادة ليأخذكا ىذا الصاع، كالذم قد يبيعكنو إلى الدكاكيف أك يصنعكا منو 

                                                           
(1)

. 7/1/2013 سنة، الصف الثالث، حارس، 55جمعة محمد محمود كلٌب،  
(2)

 7/6/2012 عام 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حواره،  
(3)

 .40ص: م1999لوبانً،  
(4)

 .40ص: م1999لوبانً،  

 غربال من مجموعة التراث الخاصة بالباحث: 61شكل رقم 

 ُ.جونة مصنوعة من قش القمح ومجمدة بجمد ماعز: 60شكل رقم  .جونة مصنوعة من قش القمح وُمجمدة بجمد ماعز: 59شكل رقم 
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كىك عبارة عف كعاء خشبي  (الٍكيمة)كعادة ما يتـ استعماؿ الصاع كالربعية في عممية 

يا صاع ) كنصؼ كيمك غراـ كليذا قيؿ 1 كيمك كربع أما الربعية فتتسع لحكالي 3يتسع لحكالي 
ًبعيِّة ؽ الري  كيمك، كاليدؼ مف كيمة الصميبة 48 كىناؾ الثمنيو ككذلؾ الطىبة كىي تساكم (1)(إٍلحى

 طبة قمح 90أنا إٍعًممت السنة : "حيث نجد أف أحد الفبلحيف يقكؿ. ىك معرفة ما انتجو الفبلح 
 يبدأ الفبلح عممية الكيؿ حيث يجمس عمى األرض بجانب (2)" طبة قمح40 طبة شعير ك 50أك 

إذ يمد إحدل رجميو عمى استقامتيا كيثني األخرل مف . الصميبة متخذان كضعان خاصان في الجمكس
عند ركبتو كغالبان ما تككف اليسرل باتجاه اليمنى كيبدأ بممئ الصاع فيدسو في ككمة القمح ثـ 

يزيح بكفيو المزيد مف القمح قبؿ أف يرفعو كيظؿ يىحًفف كيىزيد مف القمح بيديو حتى حافة الخشب 
أكالن ثـ يعمد الفبلح إلى كضع المزيد مف الحبكب فكؽ مستكل الخشب حتى يصبح شكؿ الحبكب 
فيو مخركطيان كليتمكف مف ممئو تمامان ثـ يضغط قمة المخركط المتككف بيف الحيف كاآلخر بقبضة 

كيكرر ىذه .. يده فاسحان مجاالن لكضع مزيد مف الحبكب في التجكيؼ الذم عممتو قبضة اليد
كأثناء الكيؿ يىككف أحد األكالد . أك الربعية يىتًسع إلى المزيد (الصاع)العممية حتى ال يىعكد الًمكياؿ 

أك النساء يقؼ، كمعو كيس إلى جانب الشخص الذم يكيؿ فيفتح لو باب الكيس ليتمكف الفبلح 
مف تفريغ الصاع في الكيس كمع كؿ صاع يفرغو الفبلح يذكر رقـ الصاع كال يىعيد باألرقاـ 

ف كانت األرقاـ كاحدة فىمىثبلن يقكؿ اهلل كاحد الًرٍبح مف . كيىستىمر مالك ثاني، ىام ثىبلث: المعركفة كا 
مى النىبي. اهلل مي عى مسة في عيف المي ما ٍيصى ًتسعىد . يا اهلل األىمانة. في ًسًتة. ًسٍترؾ يا نىبي. خى

مى النبي مي عى  كىكذا إلى أف ينيي الفبلح (1).إطنىٍعشىر.حدى ٍعشىرإ. عىشىرة رىسكؿ اهلل. يالمي ٍتصى
كيمة الصميبة كيمؤلىا في األكياس كيقـك بنقميا إلى بيتو أما التبف فتتكلى النساء نقمو في عممية 

كعادة ما يتـ نقؿ التبف في أكياس كلكف بعض القرل مثؿ قرية جماعيف كانت  (التتبيف)تسمى 

                                                           
(1)

.  عاماً 90الحاجة فاطمة حسن سعٌد، حواره،  
(2)

.  عاماً 90الحاجة فاطمة حسن سعٌد، حواره،  
(1)

 .109-108علقم، ص  

 صاع أبونا إبراىيم الخميل: 62شكل رقم 
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ف)النساء تىنقيؿ الًتًبف في  كى مىجمدة ًبًجمد سخؿ كىبير (جي  مفردىا جكنة مصنكعة مف قىش القمح كي
 (2).(حكًلة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) 

                                                           
(2)

. 5/2/2013 عام، 85الحاج محمود الناصر أبو عالج، حواره،  

 .من مجموعة التراث الخاصة بالباحث (64+63)الصور : مالحظة* 
(3)

 .560ص : م1989سرحان،  

 يقدر المحصول بيا (كيمة)أوان خشبية ونحاسية : 65شكل رقم 

 ربعية ُتستخدم في تقدير كمية المحصول: 64شكل رقم  صاع يستخدم في تقدير كمية المحصول: 63شكل رقم 
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 الَتْقشيش 8:3
 

بعد االنتياء مف األعماؿ الرئيسة، كتخزيف المحصكؿ، كأخذ قسط مف الراحة تقـك النساء بعدد 
كبير مف األعماؿ منيا عمؿ صكاني القش كالسبلسؿ كالقراطؿ المنسكجة مف قش القمح كالشعير 

 كؿ في مكسـ الحصاد السابؽ عمى البىياًدر كاحتفظت (كىٍشكىشىتيو)كالذم غالبان ما تككف النساء 
كفٍكقىراطؿ امرأة بكمية كافية مف القش لعمؿ ما تحتاجو مف صكاني    كغيرىا مف األعماؿكجي

كابس الشتاء كىي   (1)(أم تىنًسٍجيا) فييا (تىبدم)اليدكية التي تقضي معظـ الكقت كخاصة في حى
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .7/6/2012 عام 68الحاجة انتصار سعٌد، حواره،  

  

صوان من القش من أعمال النساء اليدوية : 69شكل رقم 
 

 .قرطل منسوجة من أغصان الزيتون الطرية: 66شكل رقم  .دوية المصنوعة من قش القمحيمجموعة من األعمال ال: 67شكل رقم 
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لقرل مثؿ قرية جماعيف كيختمؼ شكؿ كنظاـ عمؿ كألكاف ىذه المشغكالت تبعان لممنطقة ، فبعض ا
ف ك (القىراًطؿ)كانت النساء فييا كثيران ما تقكـ بعمؿ  كى التي تنبت  ( الزيتكفٍطمكؽ)كغيرىا مف المجي

.  رفيعة كطكيمة كمستقيمةالطمكؽعمى عركؽ أشجار الزيتكف مف األسفؿ كعادة ما تككف ىذه 
لعمؿ  (يبٌص الؽي )بينما يستخدـ أىالي طىمكزة كالفارعة . كىي مناسبة لصنع أعماؿ يدكية كثيرة

يب بكميات كبيرة عمى ص كالؽي البكص لتكفر نظران الٍسبلؿ ذات األشكاؿ كاألحجاـ المختمفة كذلؾ 
 . ككادم الباذاف الفارعة الجارم طكاؿ العاـنبعجانب 
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 الفصل الرابع

 

 ىااالراوية الشفوية لمسألة الخطبة والزواج في نابمس وقر
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الفصل الرابع 

ىا االراوية الشفوية لمسألة الخطبة والزواج في نابمس وقر

العادات كالتقاليد ىي جزء أصيؿ مف تراث شعبنا الفمسطيني كتشكؿ مع باقي مككنات 
ًيزىة مف ميمىيزات الشخصية الفمسطينية كقد ترسخت ىذه العادات  المكركث الثقافي الشفكم ًسمىة ميمى
عمى مدل عقكد كقركف مف الزمف حتى أصبحت مع األياـ عيرفان كعادة يسير الناس عمييا في 

فيناؾ عادات كتقاليد في الطعاـ كالًمباس في : حياتيـ اليكمية كىي تشمؿ كؿ جكانب الحياة
شكؿ الرباط مي كبما أف الزكاج . المعامبلت االقتصادية كالتجارية ككذلؾ في أمكر الًخطبة كالزكاج

االجتماعي األكؿ الذم يربط الناس بعضيـ ببعض كذلؾ عمبلن بقكؿ اهلل سبحانو كتعالى يا أييا 
الناس إنا جعمناكـ شعكبان كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير صدؽ اهلل 

كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان لتسكنكا إلييا كجعؿ :  ككذلؾ قكلو جؿ كعبل (1)العظيـ،
 . صدؽ اهلل العظيـ(2)بينكـ مكدة كرحمة

كليذا فإننا سنمقي الضكء عمى العادات كالتقاليد التي تكارثيا شعبنا الفمسطيني كنقميا 
السمؼ إلى الخمؼ فيما يتعمؽ بأمكر الخطبة كالزكاج في محافظة نابمس كبمدة حكاره كنمكذج 

 .خاص

يىا مىٍعشىرى ): لقد دعى الرسكؿ عميو السبلـ إلى الزكاج كرىغب فيو فقاؿ عميو السبلـ
كٍَّج، فىًإنَّوي أىغىضُّض  الشَّبىاًب مىفً  ـي البىاءىةى فىٍميىتىزى ـٍ يىٍستىًطيٍع  اٍستىطىاعى ًمٍنكي ٍف لى مى في ًلٍمفىرًج، كى ًر، كىأىٍحصى ًلٍمبىصى

اءه  فىعىمىٍيوً  ، فىًإنَّوي لىوي كىجى ٍكـً  .صدؽ رسكؿ اهلل. (3))ًبالصَّ

كليذا نجد أف شعبنا الفمسطيني يىسير عمى ىدم القرآف كالتكجيو النبكم في عادات 
. فما أف يبمغ الشاب سف الرجكلة حتى يبدأ كالداه البحث لو عف فتاة تككف زكجة. الخطبة كالزكاج

دىًكر لبنتؾ قبؿ ما تدكر :"ليس لمشباب فقط بؿ إف البحث يككف لمفتاة أيضان عمبلن بالقكؿ 
كأف العرض ال ييحمى بالسيؼ بؿ . كذلؾ مف منطمؽ أف زكاج البنت ىك سيٍترة ليا. (1)"البنؾ

                                                           
(1)

  12سورة الحجرات آٌة  
(2)

  21 سورة الروم آٌة 
(3)

 .رواه البخاري فً صحٌحه المسمى الجامع المسند الصحٌح، المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسننه وأٌامه 
(1)

 .عام85حوارة، . الحاج أنٌس حسٌن عودة 
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مقو فزكجكه إال " ككذلؾ امتثاالن لقكؿ الرسكؿ عميو السبلـ . بالزكاج كف دينو كىخي إذا جاءكـ مف تىرضى
. (1)صدؽ رسكؿ اهلل" تفعمكه تكف فتنة في األرض كفساد كبير

كما أف طبيعة المجتمع الفمسطيني الذم كاف في غالبيتو زراعيان يحتاج إلى األيدم 
ككذلؾ أعماؿ البناء كما تتطمبو مف مستمزمات مثؿ الشيد . العاممة لمقياـ باألعماؿ الزراعية الكثيرة

كىذه تحتاج إلى أيدو عاممة كثيرة  (كفتالكىبابير مفردىا كيبارة كالبعض يسمييا الؿى )الذم يصنع في 
يا أبك فبلف إبنؾ )كليذا فما أف يكبر الشاب كيبمغ سف الزكاج حتى تىجد البعض يقكؿ لكالده 

الًنية مىكجكدة بىس اهلل . فيقكؿ اهلل كريـ. خطيف شكاربو صار ًبدك جيزه ، دًكرلو عمى عركس
. (2)(ٍيسىًيؿ

كليذا فإف المعطيات السابقة كالحاجة إلى األيدم العاممة كاف ليا دكر في تحديد 
بقكلو إف أىؿ الفتاة كانك . مكاصفات الزكجة المناسبة كىذا ما يؤكده الحاج عبد اهلل جميؿ مسعكد

 كأحيانان يعرضكف عمى (3) (كىًتٍتيا)لك تشكفكا حزمتيا أك : يقكلكا ألـ العريس التي تتقدـ لخطبتيا
أىؿ العريس بعضان مف أعماليا اليدكية مثؿ صكاني القش كالقراطؿ المشغكلة مف طمكؽ الزيتكف 

البنت كقكتيا الجسدية التي تشير إلى قدرتيا عمى القياـ  (ًعٍدًلة)كغيرىا مف األمكر التي تدؿ عمى 
. كجداد الزيتكف كجمع الحطب، كقش النتش كغيره. بالكثير مف األعماؿ مثؿ الحصيدة كالدراس

أما األمر اآلخر الذم كاف يؤثر في اختيار الزكجة فيك درجة القرابة مف العريس، فقد 
كانت عبلقة الزكاج بيف األقارب قديمان أكثر انتشاران مما ىي عميو اليكـ كىناؾ الكثير مف 

 (4)(مف طيف ببلدؾ حط عمى خدادؾ)كمنيا . المقكالت التي تحث عمى الزكاًج مف األقارب
لكى دارىت كًبنيت العـ كلىك بارىت)ككذلؾ   ليس ىذا فحسب بؿ أف الناس قديمان (5)(عميؾ بالطريؽ كى

إبف العـ ًبنزىؿ ) أف الزكاج مف ابنة العـ أمر مفركض البد منو كيقكلكف في ذلؾ كفكانكا يعتبر
ابف )كحتى المجتمع البدكم الفمسطيني كانت لديو نفسى النظرة فيـ يقكلكف  (ًبٍنت عىمك عىف الفىرىس

                                                           
(1)

. (ارواء الغلٌل إن الحدٌث ضعٌف) وقال عنه األلبانً فً كتابه 160رواه الترمذي ص  
(2)

 20/8/2011 عام، 85حوارة، . الحاج عبد هللا جمٌل مسعود، ضمٌدي 
(3)

 .20/8/2011 عام 85الحاج عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي، حوارة،  
(4)

 .195ص: م1996حمدان،  
(5)

 .171ص : م1996حمدان،  
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 ككيؼ الحاؿ عندما يككف األمر يتعمؽ بالعرض كالشرؼ (1)(العىـ بكًخذ ًبنت عىمك ًمف الًبرًزة
. فالقريب أكلى

كقد استمر ىذا الحاؿ حتى أكاخر القرف الماضي، كما يزاؿ لدل بعض العائبلت حتى 
 المدف الكبيرة ككذلؾ القرل كالبمدات فيكلكف ىذا التقميد بدأ ينحسر شيئان فشيئان كخصكصان . اليكـ

التي عمى احتكاؾ كقرب مف المدف كمما ساىـ في انحسار ىذه الظاىرة تطكر التعميـ كظيكر 
األمراض الكراثية كاإلعاقات المختمفة الناتجة عف زكاج األقارب ككذلؾ محاكلة البعض السير 

 كليذا أخذت تظير كالركايات التي (2)(غربكا النكاح)عمى ىدل الرسكؿ عميو السبلـ حينما قاؿ 
 ككذلؾ (3)(بنت الشىرؽ لمىغىرب، كبنت الغىرب لمىشىرؽ)مثؿ القكؿ  (األغراب)تحث عمى الزكاج مف 

 كعكدة إلى زكاج األقارب فيناؾ عادات (4)(ةيبً ة الغرى أة كالمربً اهلل بارؾ في األرض القىرم)القكؿ 
الخطبة كالزكاج قديمان كالتي حثت عمى زكاج األقارب، حتى أننا نرل النساء تغني في األعراس 

: مشجعة إبف العـ عمى الزكاج مف إبنة عمو قائبلت

ميبة يا ابف العىـ ال تكًخذ غىريبة  رىدايدنا كال قىمح الصى
(5) 

كجيا الكثير مف  ًبؿ أف الناس كانكا ييحذركف مف الزكاج مف الغريبة ميعتقديف أنيا تيكىًمؼ زى
، بينما بٍنت العىـ ًتصبر مع ابف عىميا عمى جكر األياـ كعيسر الحاؿ، أما الغريبة لئلنفاؽالماؿ 

لىًمة مير ٍر ثكب ٍيجير كجيًبو ٍتوي  )فإنيا تحتاج إلى   كزى
ىير تٍ جيبة ) كالبعض يقكؿ أف الغريبة بدىا (6)

سط ًيٍدفىع .  كناية عف كىثرة المصاريؼ كالطمبات إضافة إلى المعاشرة الزكجية باستمرار(7)(كىكى

بنت )كمف األمكر األخرل التي كانت تؤثر في اختيار العركس ما يسميو البعض 
أم التي ال عيب فييا أك في أميا أك خاالتيا كسيمعتيف طيبة كيقكلكف في ذلؾ أف  (األىًصؿ

نسً ) رىة عمى ًثٍميا بتًطمىع الًبًنت ألميا) ككذلؾ أيضان (8)(األىًصؿ ًبكى  ككاف الجميع يعتبر (9)(طيب الجى
مى ) (عمى الحىصيرة)يعتبر أف الفتاة بنت األصؿ أفضؿ حتى لك كانت  ذ األىصيًمة كلك كانت عى خي

                                                           
(1)

 .171 ص: م1996، حمدان 
(2)

 .الباحث 
(3)

 . عام85الحاج أنٌس حسٌن علً، حواره،  
(4)

. 7/6/2012 عام 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر ، حوارة،  
(5)

 .7ص : م1996حمدان،  
(6)

 .10/7/2011 عام 45حمد داوود حمد حوارة،  
(7)

 .196ص : م1996 حمدان، 
(8)

 .2011\8\20عام 85الحاج عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي، حوارة  
(9)

 2012\6\7.  عام68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حواره،  
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بنت األيصكؿ أٍحسىف ًمف ًبٍنت ) أم مف بيت فقير كيؤكدكف عمى ذلؾ بالقكؿ (1)(الحىصيرة
. (2)(القيصكر

 كذلؾ ،إف الزكاج مف ابنة العـ أك ابنة العائمة كانت لو أبعاد اقتصادية بالدرجة األكلى
 إلى الزكجة داخؿ العشيرة نفسيا ذلؾ أف المرأة يمكف أف تعكد إلى بيت تؤكؿأم ممكية تبقى حتى 

فإذا كانت قد امتمكت شيئان في حياة زكجيا فإف ىذا سينتقؿ . أىميا في حالة الطبلؽ أك كفاة الزكج
مف عشيرة الزكج إلى عشيرة الزكجة، أما إذا كانت الزكجة مف نفس األقارب فإف ًتمؾ الممكية 

.  (3)"تبقى داخؿ العائمة

كليذا كانت الكثير مف الزيجات في السابؽ ذات طابع اقتصادم فبل غرابة أف تقكؿ أـ 
ًتياػ لك تشكفكا)العركس لمف جاءكا لخطبة ابنتيا  في اشارة إلى قدرتيا عمى القياـ بالعمؿ  (ًحزمى

تقبؿ أم فتاة زكجة  (عاتوبالعريس كىرى )كلـ تكف أـ . المنتج الذم يحتاجو كؿ بيت في تمؾ األياـ
ألبنيا بؿ كانت تيحاكؿ بكؿ السبؿ أف تىفحص الفتاة كتتأكد مف أنيا كاممة كسميمة مف ناحية 

إف كالدة العريس عندما ، صحية أيضان كمف ذلؾ ما قالو الحاج عبد اهلل جميؿ مسعكد ضميدم
بعض المكز كالجكز كتطمب مف العركس  (ًعٍبيا)كانت تذىب لتخطب البنيا كانت تىحًمؿ في 

بات المكز أك الجكز بأسنانيا لتتأكد مف أف أسنانيا بحالة جيدة . الميراد خطبتيا أف تىكسر ليا حى
 ( ليا الخيط باإلبرةضـتىؿ)كقد تحمؿ معيا أيضان إبرة كخيط كتطمب مف العركس أثناء الحديث أف 

 كلكف مثؿ ىذه التصرفات نادران جدان ما تحدث كقد تككف (1).حتى تتأكد مف سبلمة نظرىا كعينييا
. حدثت لمرة كاحدة كتناقمتيا األلسف

كقد كانت كالدة العريس  تفعؿ ذلؾ ألف العريس لـ يكف يستطع رؤية العركس قبؿ 
العرس كالدخمة بؿ كاف يتزكج بناء عمى اختيار كالديو كرأم أمو في العركس بالدرجة األكلى، 

كليذا كانت الفتاة تخجؿ كثيران عندما تخبرىا  (في المفة)ككثيران ما كاف يتـ تزكيج الفتى كالفتاة كىـ 
كالدتيا أنيا خطبت إلى فبلف كقد تبقى في البيت عدة أياـ ال تقابؿ أحدان مف الخجؿ كمثاؿ ذلؾ 

بىتاتٍ )فقد  (أـ الخير) (خيرية أحمد ابك السعكد)ما جرل مع المرحكمة   كرل الخابية في دارىـ خى

                                                           
(1)

 .187ص: م1996حمدان،  
(2)

 .167ص: م1996 حمدان، 
(3)

 .258الجزء الثانً، ص. موسوعة الفلكلور الفلسطٌنً، الطبعة الكاملة 
(1)

 2011\8\20. عام85حوارة . الحاج عبد هللا جمٌل مسعود ضمٌدي 
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طبيا كلـ يىعرفكا مكانيا إال بىعد أف  عدة أياـ بىعد أف عممت أف المرحكـ عبد الرحيـ الفبلح خى
. (2)(تىنىٍحنىحىت

تذىب كالدة العريس كمعيا . كعندما يتـ االتفاؽ بيف العريس كأىمو عمى إحدل الفتيات
بعاتيا) ًدة أك ثنتيف مف رى فإذا أعجبتيـ ككافؽ أىميا يتـ تعييف يـك  (ييًنقدكا العىركس)حتى  (كىحى

كىذا . رأم العركس لـ يكف ليقدـ أك يؤخر فالرأم ألبييا كأميا  كما أف،لقراءة الفاتحة كالٍصفاح
 ،مع أف الرسكؿ عميو السبلـ أكصى بإستشارة الفتاة قبؿ الزكاج. يختمؼ كثيران عما ىك عميو اليكـ

ال تينكىح األيـ حتى تيستىأمر : "قاؿ عميو السبلـ. ة الرضى عند الفتاة سككتياـكأشار إلى أف عبل
ال  متفؽ عميو . (3)"أف تسكت: يا رسكؿ اهلل كيؼ إذنيا، قاؿ:  البكر حتى تيسىتأذف قالكا تينكحكا 

كبعد قراءة الفاتحة يتـ تعييف يـك مف أجؿ إعبلف الخطبة حيث يقـك ، كيىعـ البالغة كمف دكنيا
رطاؿ حمك حامض، ًبصركىا في ظركؼ كًبكزعكىا عمى تبإحضار عدة  )أىؿ العريس 

 (4).(المعازيـ

 

كلـ يكف مير العركس في منتصؼ القرف الماضي ليزيد عمى ثبلثمائة دينار أردني  
كالحاجة انتصار سعيد . دينار أردني300أف ذكاية بنت مسعكد العمير كاف ميرىا : كمثاؿ ذلؾ
 دينار كزكاج 200كاف ميرىا . ككذلؾ الحاؿ مع ربيحة بنت العبد القاسـ.  دينار200كاف ميرىا 

 (1).ىؤالء النساء كاف في الستينات مف القرف الماضي

ككاف مقدار المير  (ًىدـ العـ كًىدـ الخاؿ )كمف األمكر التي اعتادىا الناس ما عرؼ بػً 
يدفعيا العىريس لكالد العركس عند خركجيا مف دار أىميا ككاف كالد .  دينارا أردنيان 20ىك 

ككاف دائمان ما يزيد  (ٍينىقطكىا)العركس يأخذ النقكد كيكزعيا عمى أخكاؿ العركس كأعماميا حتى 
مييا مف جيبو الخاص . بعد الخطبة يتفؽ أىؿ العريس كأىؿ العركس عمى مكعد العيرسك. عى

كالذم قد يككف قريبان أك بعيدان حسب حالة العريس المادية كعادة ما تككف األعراس في الصيؼ 
 . ألف الحفبلت عادة تجرم عمى البيادر. بعد الحصيدة حتى تككف البيادر خالية مف المزركعات

                                                           
(2)

 .7/6/2012.  عاماً 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حواره،  
(3)

. 1419 ورواه مسلم فً باب استئذان الشب برقم 5136رواه البخاري فً النكاح باب رقم  
(4)

 .7/6/2012عاما 68، حوارة، القادر عبد سعٌد انتصار الحاجة 
(1)

 .7/6/2012 عام68 حوارة، القادر، عبد سعٌد انتصار الحاجة 
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مدة  (التعاليؿ)كقد تستمر  (يعىًممك)كعندما يقترب مكعد العرس بًأسبكع يبدأ أىؿ العريس 
بف مصطفى المحديف اأف فبلح  )كمثاؿ ذلؾ . ثبلثة أياـ أك أكثر كقد تصؿ إلى أسبكع كامؿ

. حيث يشارؾ أىؿ القرية جميعان العريس في ىذا الفرح (عممكا ؿي أىؿ البمد كقرايبكا أكثر مف أسبكع
كتبدأ التعميمة بعد المغرب كتستمر حتى منتصؼ الميؿ حيث يككف الرجاؿ في مكاف كالنساء في 

كذلؾ فكؽ أسطح المنازؿ  (تيـ كتيزىغرد إليـ جً تتفرج عمى تعاليؿ الرجاؿ كصح)مكاف آخر 
 : حيث تبدأ النساء بالمياىاة ثـ الغناء، كمف األغاني. كالبيكت المجاكرة لمكاف التعميمة 

 كامبارؾ ما ساكيتي ألبك ًلٍعقاؿ   سىيَّر الندل سىيَّر عمى باب الدار

كيت  سىيَّر الندل سىيَّر عمى باب البيت   كامبارؾ ما ساكيتي ألبك الجى

 اًرتناجكامبارؾ ما ساكيتي يا    سىيَّر االندل سىيَّر عمى حارتنا

 (1)كامبارؾ ما ساكيتي ألبك الطىربكش  سىيَّر الندل سىيَّر عمى باب الحكش

 :كمف األغاني

 كامبارؾ فىًرحكيـ جينا إنغىني    جينا داٍركيـ يا دار عىمي

 كامبارؾ فىًرحكيـ جينا نبللي    جينا داٍركيـ يا دار خالي

ة جديدة    جينا داٍركيـ يا دار سيدم  كامبارؾ فىًرحكيـ فىرحى

 (2)كامبارؾ فىًرحكيـ ردكا عمينا   جينا جينا داٍركيـ يا أحباب

 :-كىناؾ أغاني كثيرة تيغنييا النساء في التعاليؿ منيا

 ىذم لؾ يا شبيب ٍفبلف يا مشىرىعة كعالية   لمف ىالعميمية الٍمشىرىعىة كعالية

ًية المى ًيط في البىدالت الرىسمية  فييا دىًلت القىيىًكة السيكر غالب عى  كفييا الخياط ٍيخى

ية ًيط لمشباب الٌغكِّ مرا ًلمعب كالكيًفًية  فييا الخياط ٍيخى   كفييا مىربىط لمحى

                                                           
(1)

. م7/12/2012عام حوارة 36جهان ٌاسر صبح أحمد  
(2)

 .م7/6/2012 عام 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حوارة  
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 (3)ىذم لؾ يا شبيب فبلف ًنرقص كنغىني فييا   كلمف ىىالعميمًيًة فييا يا عيني فييا

 :-كما تغني النساء في التعاليؿ أيضان كتقكؿ

ٍمًرة عى كىزازة دم عى الًحجازمكصيتؾ يا أبك فبلف    يا طبيعة الخاتـ حى  كى

ٍمًرة عى بىنكرة دم عى البحكرةمكصيتؾ يا أبك فبلف    يا طبيعة الخاتـ حى  كى

ٍمًرة كًتحبللي داني  يا طبيعة الخاتـ حى   كصيتؾ يا أبك فبلف عى الشاـ كى

 :-أما الرجاؿ فإف ليـ أغاف كأناشيد خاصة بيـ تيغنى في التعاليؿ كمنيا

 ًتنصير جيكش لىنا في الحىرب عى العيدكاف  يا اهلل عميؾ الًسًتر يا رىبي يا ريحمف

 افة ًحمكة قيداميا االيكافنىظباني   سيمطاف باشا القىٍريىة يا شىمًعة الديكاف

ًدر الجيعاف مير مف تىًحتيا فيرساف  ما ًيذبىح إال الحايؿ كٍيصى  طىمىت بيارؽ حي

 (1) ًتسابؽ الغيزالفمىرمف فكؽ خيكؿ ظي 

مفو مع قياـ الرجاؿ ًبالدكراف أثناء الغناء  حيث يقكـ أحد الرجاؿ بالغناء كيرد باقي الحضكر مف خى
مىقىة). مع ميصاحبة التىصفيؽ كالدىبكة اليادئة كمف الردات المشيكرة في ىذه  (عمى شكؿ حى

 .البداكية، كمنيا ردة. المناسبة

بللي يا مالي  صمكا معانا عى النبي بللي يا مالي، يا حى بللي يا مالي، يا حى  كقكلكا حى

 :كيستمر المنشد باإلنشاد بينما يرد باقي الحضكر البلزمة مف خمفو كىي

بللي يا مالي بللي يا مالي   ميا حى ا حى

مماف  مد الحاإكفي الدبكات كاف المرحكـ سى بحي كمعيـ حياة مدًلٍمًحمىد أبك بىيجًت كأحى  أبك صي
حيجة)صالح القنازع يقكدكف حمقات الدبكة  كمف الذيف غنكا في األفراح الحاج  (لكيحة بيف الصى

 .أبك شاىرقمص محمد محمكد 

                                                           
(3)

. حوارة. عام86الحاجة مطٌعة حسٌن علً عودة،  
(1)

. م7/6/2012عام 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر حوارة،  
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بؿ كانت الناس )كفي ليالي السىمر ىذه لـ تىكف ًىناؾ كيرباء كال كسائؿ إنارة حديثة 
ك المشاعؿ، كأحيانان يتـ إشعاؿ الحىطب كالنىًتش في كىسط الساحة كيمتؼ الر اؿ جً ًتسيىر عمى ضى

فىت الضكء أضافكا . حكليا ييصفقكف كيدبككف كييغنكف طىب"ككمما خى كنىًتش عمى النار حتى تىبؽ " حى
 (2).ككذلؾ أشعمكا قناديؿ الكاز. ميشتعمة كميضيئة

كتيغني النساء أثناء  قئ أيدم العريس بالحناء مف قبؿ أحد أصدقايبكفي نياية التعميمة يتـ تخص
 :حناء العريس قائبلف

نييا يا عاريس  نييا يا الال   ًمد ايدؾ حى ًمد ايدؾ حى

مىؾ ال تجافييا يا الال  إأمؾ ال تىجافييا يا عاريس
(1) 

. كبعد انتياء التعاليؿ كالتي قد تككف لميمة كاحدة كما أسمفنا أك أكثر يأتي يـك الحناء
كالحناء ىي عادة متبعة في األعراس حيث تذىب كالدة العريس كأخكاتو كأقاربو مف النساء إلى 

ٍنينيا  )بيت العركس حتى  مة كأجمؿ طىمىعة (ٍيحن حيث يقـك . كي تككف في يكـ العيرس في أبيى حي
ٍبؿ الًحنا)كتقـك كالدتو  (رىًطؿ مف الحناء)العريس بإحضار  في كعاء كتضعو عمى صنية مف  (ًبجى

القىش كتذىب بيا مع صديقاتيا كبناتيا إلى بيت العركس كعادة ما تىرقص كالدة العركس في يكـ 
 كىفىي العركس بتخضيبـ إحدل الفتيات كالحناء كىي تىحممو عمى رأسيا كبعد انتياء الحفمة تؽ

كمف األغاني التي تغنييا . كقدمييا بالحناء كما تيكًزع العىركس عمى صديقاتيا كقريباتيا لمزينة
فبلح ابف مصطفى الًمًحديف  )النساء في ىذه المناسبة ما غنتو النساء في قرية حكاره في حناء 

 :-حيث غنت النساء قائمة (الشيخ سراج)عندما أخذ المرحكمة ًنعًمة بنت أحمىد الٍسميـ 

 كنقكطؾ مىبل الفنجاف    بيًمةشيًمةًحناؾ 

ًذؾ كىسباف  كالمي فاتؾ ىىالكىشبلف  كالمي أىخى

 كنقكًطؾ بيش أقكلك   حناؾ شيًمة بيًمة

 (2)كالمي فاًتؾ يا ًذلك  كالمي أخذؾ كىسباف

                                                           
(2)

 .15/4/2012 عام 87الحاج محمد القمص أبو شاهر، حوارة  
(1)

 .5/7/2012 عام 65وصفٌة محمود عباس، حوارة  
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 :-كما تيغني أيضان 

لد يا جاًلب الًحنا  فبلف عىريس عىركستكا ًمنا  حنا كى

لد يا جايب الريحة   فبلف عىريس عىركستكا مميحة ريحا كى

 مف ًحنا مىكىة كًجنيني مفم يىما حنيفحني
(3) 

كىي عادة تككف جزءان مف مير  (الًكسكة)كمف العادات الخاصة بأمكر الًخطبىة كالزكاج 
يىطىة)العركس حيث يقكـ العريس بًشراء  مقاف كشيقؼ قماش غير ٍمخى لمعركس حتى تقـك  (خي

ًبتىفصيميا كلبسيا كفي حفمة الحناء تقكـ كالدة العريس كأخكاتو أك قريباتو أحيانان بالرقص في 
 فييا قريبات العريس كالعركس صالكًسكة حيث يتـ كضع قطع القماش عمى صكاني قىش كتىرؽي 

ميمة السبلًمة رىقىصىت في كسكة إبنيا ًمحمىد العىكاد ابك مصطفى )كمثاؿ ذلؾ أف . بتفاخر ياة حى حى
 :-كىي تيغني مع النساء.  نىجمى العكادلعؿ

 كعند أبك فبلف ًنخًتـ الكىرىقة   قىطىع التاجر ثكب أبك ميمىكىة

 كعند أبك فبلف ًنعًزـ الًكمِّيو   قىطىع التاجر ثكب أبك ًمية

 (1)كعند أبك فبلف طابت ىالعيشة    قىطىع التاجر ثكب أبك ريشة

 :كفي اليـك التالي لمحنا يككف العرس حتى أف الرجاؿ تغني في آخر تعميمة قائميف

ًعنا ًعنا ًعنا ًعنا بيكرىة الزفة الميمة ًحنا 
(2) 

كلمعرس نشاطات كثيرة كعادات كتقاليد البد مف اإللتزاـ بيا حتى يككف العرس مميزان في حياة 
لمعازيـ مف الرجاؿ ؿكمف تمؾ العادات تقديـ كليمة كبيرة . العريس كأىمو ككذلؾ العركس كأىميا

كالنساء، حيث يقـك كالد العريس يذبح خركؼ أك أكثر حسب اإلمكانات المادية لديو كيصنع 
كقد جرت . طعامان ىك عبارة عف مناسؼ مف المحـ كاألرز الممزكج بعصير البندكرة أك المبف

                                                                                                                                                                      
(2)

 .م7/6/2012عام 68, الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حوارة 
(3)

 .م9/3/2012عام 68رسمٌة محمد حامد البٌك، الساوٌة  
(1)

 .8/9/2012 عام 60تركٌة محسن الدٌك، حوارة  
(2)

 .10/8/2012 عام 60عٌسى سعٌد أبو راس، الساوٌة  
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ًبز مف )العادة أف تقكـ النساء مف بنات البمد ًبتىقديـ   مف كؿ كاحدة (3)( أرًغفىة9- 3طىرًحة خي
عداد الطعاـ لمعيرس (الفىتىيات)تيرسميا إلى كالدة العريس مف أجؿ مساعدتيا في تجييز  كلـ تكف . كا 

ًنة مف  بز بؿ تىًحمؿ القمح كتذىب بو إلى المىطحى كالدة العىريس تىكتفي بما تقدمو ليا النساء مف خي
عداد الخبز كفي ىذا غنت النساء قائمة  :-أجؿ طحنو كا 

ًيد ما ًعًمٍمتيميك" ٍنتيمك   كامبارىؾ يا أـ اًلٍكحى رقىة طىحى مى الزى  (1)"كيكًمف ًعرسيك عى

كتأخذ أـ العريس مف جاراتيا الخبز كتعيد معيـ رغيفان كاحدان كىذا يعني في عيرؼ الناس 
أنو الرغبة في أف يىعكد الفرح إلى بيت ىؤالء الناس الذيف شارككا كالدة العريس فرحيا كقدمكا ليا )

لىٍدىا عرفة في الطبخ بإعداد ـكعادة يشارؾ الرجاؿ كالنساء الذيف ليـ دراية ك (الخبز في عيٍرس كى
كالحاج المرحـك أبك خمؼ كالحاجة . الطعاـ كمثاؿ ذلؾ أف المرحـك الحاج إبراىيـ محمكد الشمالي

 في األعراس في قىرية حكاره األطعمةىـ مف كانكا يتكلكف أعداد . فاطمة الحىسف كأختيا شيخة
 (2).ككانكا يقكمكف بيذا العمؿ مجانان كدكف أجر

تكضع عمى حجارة كبيرة كثـ . كعادة ما يتـ الطبخ في ٍقدكر كىبيرة مف النيحاس األحمر
ج الطبيخ يتـ كضعو عمى  تيا كبعد أف يىنضي حيث . مف النحاس أيضان  (صكافو  )ييشعىؿ الحىطب تىحى

ٍبز  ثـ المحـ فكقو كييرىش المكز كالجكز . كمف ثـ يتـ كضع األرز عميو (المىفتكت)يتـ فرش الخي
كالبقدكنس المفركـ عمى المناسؼ حتى يعطييا منظران أفضؿ كبينما يقكـ الرجاؿ كالنساء بإعداد 
الطعاـ يتكلى الشباب أصدقاء العريس كأقاربو تجييز العريس لمزفة كالتي تبدأ بعد خركج العريس 

ـ سحيث يذىب العريس لي. مف الحماـ  األقارب أك األصدقاء كىذا تىكريـ لمعريس أحدبيت في تحى
 .كأىمو مف ًقبىؿ الشىخص الذم يىدعك العىريس

: كىنا يسير العريس كأقاربو إلى البيت الذم سيستحـ فيو كىـ ييغىنكف

ًممك  ًمًمك كٍنجى مكا   تىٍنحى مىع العىريس إتفىضى

ميو    عىريًسنا ما أىٍكمىمك  عىريًسنا ما اٍجمى

                                                           
(3)

. 10/12/2012الحاج أٌوب عبد العزٌز أبو الواثق، مردة  
(1)

 .20/8/2012 عام 85حوارة . الحاج عبد هللا جمٌل ضمٌدي 
(2)

. 7/6/2012 عام68. حوارة. القادر عبد سعٌد انتصار الحاجة 
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عىريًسنا ما أٍبدىعيو    كيؿ الشىباب ًطٍمعىت مىعك 

عىريًسنا ما أبدىعيو    ًمثؿ القىمىر في مىٍطمىعيو 

ياًليا  يا ياما ًعدم مييرىتي   ًتٍكبىر كأنا خى

دا  ر   ًيشكي لىنا ًمف الصى يا ركًدنا ياٌلي إنيىجى

ال بد ما ًيٍطمىع كيثكر   كيثكر في قمكب الًعدا 

باب المىدينًة ٍمسىكىرىة   كًمفتاًحيا ًذٍكر النىبي
(1) 

: كعندما يصمكف إلى البيت الذم سيتحمـ فيو العريس ييغنكف قائميف

يا أبك ٍفبلف كافتح ًلنا البىكابة  كاحنا النىشاما دكبنا لىفينا 

يمىبسكه  ًممكه كي ماـ كيىٍدخؿ مىعو عىدد مف أصدقاءه اثناف أك ثىبلثة ًلييحى كىنا يدخؿ العريس لمحى
أما الباقي فيصطىفكف عمى شىكؿ دائرةى كيككف الزجاؿ أك المينًشد في الكىسط ييغني كيىريد عيو 

: الشباب مف حكلو قائميف

ًكٍمًكز يا ٍحميميا     عىالشماؿ مكاليا 

مىؿ عىمي   خكخ كًعنب كداًليا، ًكرماؿ الًحكاريا  ًمؿ جى لىحى

ًكرماؿ القىنا كالعكد   ًكرماؿ أـ عيكف السكد 

آه يا أبك طكؿ خاًلص   قىسـ الًقسًمة مىكارس 

ما ًطمع لي غير ماًرس   ًمف ًقسمة أربىع مىكارس 

آه لك بىقدر أطكليو   لكخذيه كأظىؿ ماًلص 

ٍتمكلحي يا داليا    يا أـ غصكف العاليا 

 (2)تمك لحي عىرضيف كطكؿ   تمك لىحي تىٍقدىر أطكؿ
                                                           

(1)
 .15/6/2013 عام 60عٌسى سعٌد أبو راس، الساوٌة  
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: كييغنكف أيضان 

جنينو حامًمو سىريس   الصبر باهلل يا عاريس 

بر باهلل يا ًعزباف  جنينو حاممو ريماف   الصى

بر باهلل يا مىييكب  (1)جنينو حاممو خىركب   الصى

 باستقباؿ النساء المكاتي تبدأف بالكصكؿ إلى تكيف مىشغكالمى أما كالدة العريس كقريباتو ؼى 
بيت العريس لممشاركة في العرس، كتغني النساء في ىذا الكقت عند كصكؿ النساء إلى بيت 

 :-العريس قائبلت

 :- مف النساء قائبلتة أخرلكترد مجمكع  مىنك عازًمًكف يا بنات الحارىة

 عازمنا العىريس ىالشاب الًنكارة

 عاًزٍمنا العىريس يا طىكيؿ العيمرم  منك عاًزٍمًكف يا بىنات يا سيمرم

 زمنا ٍفبلف ىالشاب الفىبلح  منك عاًزٍمًكف يا بىنات يا ٍمبلحً 

ٍتنا العركس الًحمكة األمىيرة  عىزمنك عاًزٍمًكف يا بنات الديرة  مى

تنا العىركس ىىالبًنت األىصيًمة  عزمنك عاًزٍمًكف يا بىنات العيمةً  مى
(2) 

 األكلى كقسـ آخر مف ةطرشي غىني اؿمي كتستمر األغنية ىكذا حيث تقسـ النساء إلى قسميف ًقسـ 
 .النساء يىريد الشىطر الثاني

 :كما أف يىخرج العريس مف الحماـ حتى تبدأ الزفة كيبدأ أصدقاءه بالغناء قائميف

ماـ  زىغردم ؿي يا إـ إرداف   ًطمع الزيف مف الحى

ماـ اهلل كاسـ اهلل عميو    ًطمع الزيف مف الحى

                                                                                                                                                                      
(2)

 .15/6/2013 عام 58محمد حسن أبو حامد، الساوٌة  
(1)

 .15/6/2013 عام 60عٌسى سعٌد أبو راس، الساوٌة،  
(2)

. 8/9/2012عام 60تركٌة، خمٌس الدٌك، حوارة،  
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مي النبي صى مي عى  (3)ًطمع العىريس كىرد كيىسميف كفيًمو  ًطمع العريس صى

 :أما النساء فتغني أثناء حماـ العريس بعض األغاني الخاصة بيذه المناسبة

 رشك العيطر عمى كيمك   ريشك العيطر عمى كيمك

 رشك الكرد عمى تختيكا   كيمك عى شانؾ يا أمك

 (1)كمك عى شانؾ يا أختك   كيمك عن شانؾ يا أختك

 :كتيغني النساء كذلؾ

مى العريس عينكا ال ًتعًبس  عىريسنا بالحماـ ًبٍشمىح كًبٍمًبس  سىمك عى

مى العريس في ًحًفظ حاًتـ  عىريسنا بالحماـ أمير كحاًكـ  سىمك عى

ماـ أمير كشكربىاجي  (2)ريتؾ يا فبلف في ًحفظ النبي  عىريسنا بالحى

كفي ىذه األثناء يككف ىناؾ قسـ مف أصدقاء العريس كأقاربو يتكلكف إعداد الفرس أك الحصاف 
الذم سيركبو العريس أثناء الزفة حيث يتـ غسؿ الفرس كتزيينيا كمف األغاني التي تغنييا النساء 

 :-في ىذه المناسبة

مييا كأالعىريس   تاييجي عمييا عىًددك المييرة كًشدك  ًيركىب عى

 ًزفكلي العريس لىباًب الًعًمية  عىًددكي المييرة كىاتكا الًشبرية

رير  مكلي ًزفكلي العريس يا أكالد   سطىنبكليإعىًددكي المييرة ٍبحى الحى

 زفكلي العىريس يا ارجالنا المىعدكًدة  عىًددكي المييرة كىاتكا الباركًدة

بالكعىًددكي المييرة   (3)ًزفكلي العريس يا أكالد عىمك كخاؿي   بحرير شك عى

 
                                                           

(3)
. 15/6/2013 عام 60الساوٌة . عٌسى سعٌد أبو راس 

(1)
. 10/7/2013 عام 30الساوٌة . هٌام ٌاسر صبح أحمد 

(2)
. 7/6/2012عام 68. حوارة. الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر 

(3)
 .20/6/2013عام 62. الساوٌة. أحمد. وصفٌة صبح 
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كف فؽق كىـ ييغىنكف كيىدبككف كيىصؤكعندما تبدأ زفة العريس كيركب عمى الفرس كيسير بو أصدقا
 :أمامو في صفيف متقابميف بينما تسير النساء خمفيـ تيغني النساء أيضان 

 عمى ظيكر الخيؿ زفكا األىفندم  ًمني ميؿ كًمنىؾ ميؿ يا عكد الكىردم

 عمى ظيكر الخيؿ زفكلي الًمبلح  ًمني ميؿ كًمنىؾ ميؿ يا عكد التيفاح

 عمى ظيكر الخيؿ ًزفكا العاريس  ًمني ميؿ كًمنىؾ ميؿ يا عكد السىريس

 (1)عمى ظيكر الخيؿ ًزفكلي العرساف  ًمني ميؿ كًمنىؾ ميؿ يا عكد الريحاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. صؼ كذلؾ مف البيت الذم استحـ فيو إلى بيتوفً كتستمر الزفة مف ساعة إلى ساعة ك
كعندما يصؿ الجميع إلى بيت العريس يجمس الرجاؿ كالشباب تحت األشجار كفي ساحات البيت 

كما ىي إال دقائؽ حتى يىبدأ . بينما تدخؿ النساء إلى بيت العريس كينتظر الجميع طعاـ الغداء
الشباب بتقديـ الطعاـ إلى المعازيـ كعادة ما ييقىدىـ الطعاـ إلى الضيكؼ مف خارج القرية ثـ إلى 
أبناء القرية كبعد أف يتناكؿ الرجاؿ الطعاـ يقدـ إلى النساء أيضان كبعد أف يتناكؿ الجميع الطعاـ 

                                                           
(1)

. 7/6/2012عام 65.حوارة . انتصار سعٌد عبد القادر 

 الزفة عمى الخيل في العرس النابمسي: 70شكل رقم 

زفة عرسان في بمدة 
حوارة ويظير 

الباحث عمى الفرس 
البيضاء ويمسك 
بزماميا المرحوم 

الحاج مطيع حسين 
لى جانبو  عودة وا 

عمى الفرس الحمراء 
العريس مثنى خيري 

الديك ويظير في 
الصورة عميد 

اإلصالح في منطقة 
الشمال المرحوم 

الحاج داوود األحمد 
أبو نائل عمييم 
رحمة اهلل عام 

 م1995
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. كيستريحكا لبعض الكقت، يذىب الجميع إلى بيت العركس مف أجؿ إحضارىا إلى بيت زكجيا
كعندما يصمكف إليو يرتجؿ، أحد الكجياء كالذم عادة ما يككف مف حمكلة أخرل إذا كانت 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، يا "كيطمب في كممتو مف أىؿ العركس قائبل . العركس مف نفس البمد
مايؿ كعشائر قاجأىمنا، يا قرايبنا يا دار أبك فبلف لقد جاءت ىذه اؿ ة الكريمة التي تيمثؿ مختمؼ حى

فيرد عميو أحد أقارب العركس " قرية حكاره، تطمب منكـ أف تعطكنا عركستنا كما تىطمبكنو ييستجاب
أىبلن كسيبلن كحياكـ اهلل مف ممشاكـ ): كعادة ما يككف الكبير في عائمتيا جدىا اك أبكىا قائبل

ًيز مباركةاهلل يجعميا مبرككة ك. اكـؼلمؿ ية كقت حتى ٍنجى  عميكـ بس يا جماعة أعطكنا شكى
كىنا يقـك العريس بتسميـ كالد . كىذه الميًيمة مف أجؿ تنقيط العركس مف ًقبؿ أقاربيا. (العركس
 ديناران يأخذ مف كالد العركس 20كقيمة كؿ ىدـ  (ًىدـ العـ كًىدـ الخاؿ)كىي  (اليدكـ)العركس 

كيقـك بتكزيعيا عمى أخكاؿ العركس كأعماميا كيزيد عمييا مف جيبو الخاص حتى يقكـ ىؤالء 
ككثيران ما كانت تحدث المشاكؿ الكبيرة التي تؤدم إلى إفشاؿ العرس إذا ما . بتنقيط العركس

ؿحاكؿ العىريس أف م كلكف عندما تسير األمكر حسب العرؼ كالعادة . (اليدكـ) مف دفع تىنىصى
بينما تغني النساء في ىذه . كنياطينتًظر أىؿ العريس أماـ بيت العركس كيدخؿ أقاربيا عمييا ينؽ

 :-المحظة قائبلت في حديث مكجو لمعركس
رحبي بضيكؼ أبكؾ يا عركس    يا  إـ اإلسكارة 

: فترد مجمكعة أخرل مف النساء قائبلت
يا ىبل بضيكؼ أبكًم     لك كانكا مبلت الحارة 
رحبي بضيكؼ أبكًؾ     يا عركس يا النشمية 
يا ىبل بضيكؼ أبكًم    لك كانكا ألفيف كميو 

: ثـ تغني النساء
طينا حى   قكمي اطمعي قكمي اطمعي ًمف حاًلؾ   أبكًؾ كخاًلؾؽكاحنا حى
ؽ أبكًؾ كعىًمؾ قكمي اطمعي قكمي اطمعي ًمف يىمؾ   (1)كاحنا دىفىعنا حى

كيقـك أقارب العركس بكضع النقكط عمى صدرىا في : التي دفعيا العريس (اليدكـ)في إشارة إلى 
ارم )دبابيس كأحيانا يتـ تنقيطيا ذىبان عثمانيان حيث تككف العركس  ٍمشىنشىمي في الذىىب كالمصى

ًدرىا  :-كبعد أف ينتيي أقاربيا مف تقديـ النقكط تغني النساء أيضان قائبلت (عمى صى
رير  عطكنا عىركًستنا يا دار الكىزيرأ  أعطكنا عىركًستنا نىمىبًسيا حى
ر  عطكنا عىركًستنا يا دار الكى أ  أعطكنا عىركًستنا ًنمبسيا حىظرزى
 (2)أعطكنا عىركًستنا ًنمًبسيا ذيىباف  عطكنا عىركًستنا يا دار السيمطافأ

                                                           
(1)

. 20/6/2013عام الساوٌة 50.فاطمة ُصِبح أحمد 
(2)

. 7/6/2012عام 68. حوارة. الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر 
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خكانيا بإنزاليا مف بيتيا كىي تىمبس العباة كتمؼ ايدييا بمناديؿ الحرير  كىنا يقكـ كالد العركس كا 
رس كييحيط بيا ؼى رس أك الجمؿ الذم ستىركبو حيث ييمًسؾ أحد أقاربيا بمجاـ اؿؼى كيىسيركف بيا إلى اؿ

فإذا كانت العركس غريبة : أخكانيا مف كؿ جانب كيسيركف بيا مع أىؿ العريس إلى بيت زكجيا
كالشالة عبارة  (شالة الشباب)يقكـ بعض الشباب باعتراض مككب العركس مطالبيف بما ييسمى 

عف عباءة لشباب القرية التي خرجت منيا العركس، كيقكؿ نمر سرحاف في مكسكعة الفمكمكر 
 الذم يدفعو البنة عىمك أك قريبتك  مف أكبرةفي الغىريبالعريس  المىير الذم يدفعو إف))الفمسطيني 

بمغان ح كشالة ًلشىباب القرية إرضاء ليـ كجى ،ككذلؾ تعكيضان البف عىميا شان لكبلب القىرية كمى
كبعدى ذىلؾ يسير مككب العركس كفي ىذه األثناء تيغني الًنساء لمعركس أغنية مؤثرة . (1)((لمعبد

 :-عمى ًلساف العىركس قائبلت

ناديمي دىًعت أناجيمي   إمي يا إمي كًشدم لي مى  كاطمعت يا إمي ما كى

داتي دىًعت ًرفقاتي   إمي كيا إمي كًشدم لي مىخى كاطمعت يا إمي ما كى
(2) 

 

كىذه األغنية تجعؿ الرجاؿ كالنساء يبككف كيذرفكف الدمكع عمى العركس التي ستىخرج مف بيت 
كنادران ما تجد . كالدىا الذم تىرىبت فيو كال تعكد لو إال زائرة أك في حالة الطبلؽ ال سمح اهلل

 .عركسان ال تبكي عند سماع ىذه األغنية

 :-كعندما تركب العركس عمى الفىرس كتسير إلى بيت زكجيا تغني ليا النساء قائبلت

 ديرم ىيمؾ قيداًمؾ يا بنت الناس

 كىنا ترد مجمكعة أخرل مف النساء قائبلت عمى لساف العركس

 ىيك ىيمي قدامي ًبضربكا ارصاص

 :- المجمكعة األكلى مف النساء قائبلتتضيؼك

 ديرم ىيمؾ قيدامؾ يا بنت إمؾ
                                                           

(1)
. 416ص: م1989سرحان،  

(2)
. 10/12/2012.  عام36الساوٌة . جهان ٌاسر ُصبح أحمد 
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 :-ائبلتؽفترد المجمكعة األخرل عمى لساف العركس 

 ىيك ىيمي قيدامي ًبزكؿ ىىًمي

كألف العادة أف تضع العركس يدىا الممفكفة بمناديؿ الحرير عمى رأسيا فإف النساء تيغني 
 :-قائبلت

 حيطي إيدؾ عى راسؾ يا ًبنت الجكد

 :-فترد مجمكعة أخرل مف النساء عمى لساف العركس قائبلت

 ( 1)ىيك ىيمي قيدامي ًبضريب باركد

ذا كانت العركس غريبة نجد أف النساء تحاكؿ أف تذكر أىميا بضركرة زيارة العركس  كا 
كاإلطمئناف عمييا كىف ييقمف أف الغريبة بدىا أربع ارجاؿ ًيمشكا عمييا ليؿ كنيار مف خكؼ ًيعبلىا 

 (2 ).ذىرا

: كيغنيف بيذا الخصكص قائبلت

ف قىصىرت خيًمكيـ ًشدك عىزايٍمكيـ كيا أىؿ الغريبة  طيمك عى غىريبتكـ   كا 

 الغريبة ال ًيٍجبير ًلكيـ خاطر  كشك عىماكـ عىف ابف العىـ ىالشاطر أىؿكيا 
 (3)كيا اىؿ الغريبة كال يبرم لكـ عًمة  كشك عماكـ عف ابف الخًالة كالعًمة 

 (الصمدة)كعندما يصؿ الجميع إلى بيت العريس يتـ إدخاؿ العركس إلى بيت زكجيا في 
بينما يعكد أىميا كأقاربيا بعد أف . كىك المكاف المجيز لمعركس لتجمس فيو إلى أف ينتيي العرس

يتناكلكا الطعاـ يعكد كؿ منيـ إلى بيتو كىنا تنتيي كالية األىؿ عمى ابنتيـ كتبدأ كالية زكجيا 
أما إذا كانت العركس غريبة فقد جرت العادة أف تذىب العركس إلى بيت أحد أصدقاء . عمييا

ـ إلى بىيت ىذا )العريس أك أنسبائو كعادة ما يككف ىذا الرجؿ مف ثاني حمكلة، ألف العركس  تيعزى
ؿ ( ًبعىزكمة)كمثاؿ ذلؾ قياـ الحاج أنيس حسيف . قبؿ أف تذىب إلى بيت العريس زكجيا (الرىجي

                                                           
(1)

 .10/8/2012 عام 65إسبرانسه سعٌد عبد القادر، حوارة  
(2)

. 416ص : م1989سرحان،  
(3)

 .2013\8\3عام 65حوارة، . نوال سعٌد حسٌن خضٌر 
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كًجة شاىر ابف يكسؼ ًلعمير عندما جاءت عركسان مف قرية يتما، ككذلؾ قياـ المرحكـ محمكد  زى
كجة أىخك رىشيد الكىرًشةالمميصي  عندما جاءت عركسان غريبة مف قرية  الميمىقب باألىٍفطىس بعزكمة زى
حيث يتـ صمد العركس لمدة ساعتيف تتناكؿ فييا ىي كقريباتيا طعاـ الغداء في بيت . (1)ركجيب

أما العريس ففي كمتا الحالتيف بعد أف يتـ إحضار . العزكمة كبعد ذلؾ يتـ نقميا إلى بيت زكجيا
العركس إلى بيتو يذىب باقي الرجاؿ إلى المضافة حيث يتـ تنقيط العريس مف قبؿ أقاربو كىنا 
يقـك كؿ كاحد مف أقارب العريس بتقديـ ما يستطيع مف نقكط لمعريس ليرة أك نصؼ ليرة، أك 

: ليؼ قائبلن خليؼ حيث يتكلى أحد الشباب عممية التخعشرة قركش أك مجيدة كىكذا يتـ النقكط بالت
د النقكط لمعريس خكعادة ما كاف المرحـك سمماف المحمد أبك بيجت بالت ليؼ قائبل عندما ييقدـ أحى

كىي مف ًلًحة أك ريبع مجيدة الؼ اهلل عميؾ يا فبلف نيص ليرىة، أك ريبع لىيرة، أك مىجيدة خً :- قائبلن 
كعندما يقكؿ في . الؼ اهلل عميؾ يا فبلف نيص ليرىة كىي في رأس فبلفخى : كأحيانان يقكؿ. فبلف

.  بو كأحد أقارب أك أصدقاء الشىخص الذم قىدـ النقكطى ينتخيرأس فبلف، فيك ييكىًرـ ىذا الرىجؿ ك
 الزىغىبالمرحكـ سميماف الداككد نىقىط محمد )ك حسف مف قرية جماعيف أف بأحسيف كيقكؿ الحاج 

ماعيف راعة مف أراضي قىريًة جى  (2).(يكـ ًعرسكا كعىرة في جى

 إلى أف أخذ البعض يرفيض النقكط كمنيـ كالتخميؼكقد استمرت ىذه العادة، عادة النقكط 
ميمةىىنىرىفىض النقكط في يكـ ًعرسك عمى مىرتك األكلى )أف الحاج أنيس حسيف   ( بنت السىعيد الحى

ككذلؾ المرحكـ حافظ الحاج عمي رفىض النقكط في عرس ابنك كليد عمى أمينة بنت محمد 
 (3).(الٍسميـ

كقد جرت العادة في ىذا . كبعد أف ينتيي النىقكط يعكد العريس إلى بيتو ليدخؿ عمى عركسو
المكقؼ أف يختبئ بعض أصدقاء العريس كأقاربو كعندما يقترب العريس مف باب بيتو ليدخؿ 

زىعبلف بعيف )عمى عركسو يقكمكف بضربو كاليىدؼ مف ذلؾ ىك أف يدخؿ العريس عمى العىركس 
مرىة كييرييا أنو رجؿ كلكف ىذه العادة أدىت في بعًض الحاالت إلى إصابة العىريس بإصابات  (حى

ككيسكر ألف البعض كاف يىضًرب العىريس بالًعصي كليذا بدأ الجميع ييحارب ىذه العادة إلى أف 

                                                           
(1)

 7/6/2012عام 68الحاجة انتصار سعٌد عبد القادر، حوارة  
(2)

 .8/4/2012 عام 75الحاج تحسٌن حسن قاسم، جماعٌن  
(3)

. 5/9/2012 عام 73ذواٌة مسعود عمٌر، حوارة  
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س في قرية حكاره بيذه العادات كالتقاليد المتكارثة، كما قرية حكاره إلى رانتيت كىكذا ينتيي العي 
 .نمكذج لباقي القيرل كالبىمدات في محافظة نابمس

ف مف بيت أىميا حيث يىحضركف  كقد جرت العادة أف يككف فطكر العىريس كالعىركس صينية ٍمسىخى
ف)في صباح اليـك التالي إلى بيت العركس كمعيـ  بينما تذىب العركس بعد أسبكع مف  (ٍمسىخى

كيأخذكف معيـ بعض الحمكل كفي ىذه األياـ يأخذ العريس  (زائرة)زكاجيا إلى بيت أىميا 
 .كىكذا (صينية كنافة أك بقبلكة)كالعركس عندما يذىبكف إلى بيت العركس بعد أسبكع 
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خامس الفصل ال
حكايات حية في الرواية الشعبية في منطقة نابمس 

 
حكايات أصكليا مف منطقة نابمس  1:4

 (أعمى كيفير قميؿ)ركاية  1:1:4
 (ضيؼ قرية جماعيف)ركاية  2:1:4
 (حمار أكؿ حمار، كجميعيا في بطف الحمار األعكر)ركاية  3:1:4
 المي ما بعرؼ قيمة الصقر بشكيو 4:1:4

 
حكايات محكرة عف الركاية الشعبية المحمية  2:4

 ( حسفأبكفركة )ركاية  1:2:4
 (رىاف المضافة)ركاية  2:2:4

 (عايؽ مصر كعايؽ الشاـ)ركاية  3:2:4
 (ذئب سيدنا مكسى)ركاية  4:2:4

 
حكايات محكرة عف الركاية العربية كالعالمية  3:4

 (فش فايدة ماكمؾ ماكمؾ)ركاية  1:3:4
 (كميا قنافيز)ركاية  2:3:4
 (المي ما إلك كبير ًيٍشتريمك كبير)ركاية  3:3:4
 (المي استحكا ماتكا)ركاية  4:3:4
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 حكايات حية في الرواية الشعبية في منطقة نابمس 1:4

تداكؿ سكاف نابمس، كقراىا العشرات مف القصص كالحكايا التراثية عبر تاريخيـ الطكيؿ 
في المنطقة، كعمى األغمب فإف معظـ ىذه الحكايا ليا أصكؿ حقيقية، تداكلتيا الركاية فأضافت 
عمييا كغيرت فييا بحيث غدت أقرب إلى األسطكرة منيا إلى الحكاية، ثـ ترسخت في الذاكرة 

. الشعبية كنسبتيا كؿ قرية أك مجمكعة سكانية إلى نفسيا

كلكؿ  (أمثاؿ)كفي منطقة نابمس ما زاؿ جزء كبير مف ىذه الركايات متداكالن عمى شكؿ 
مثؿ حكاية، كليس شرطان أف تككف الحكاية صادرة مف المنطقة نفسيا، بؿ قد تككف جزء مف 

التراث العالمي، أك المحيط الجغرافي العربي، إال أف تداكليا في المنطقة جعميا جزءان مف التراث 
. المحمي

ضيؼ قىرية )ك (أعمى كيفير قىميؿ)في ىذا الفصؿ أكردنا بعض الركايات المحمية كركاية 
ماعيف في ( أمثاؿ)كىي ركايات أصكليا مف منطقة نابمس، كدرجت عمى شكؿ . كغيرىا (جى
كما أكردنا عددان مف الركايات الحية في المنطقة يعكد بعضيا إلى الركاية الشعبية . المنطقة

ثـ  (إلٍمي استىحكا ماتكا)كبعضيا إلى التراث اإلقميمي كركاية  (ًذٍئب سىيدنا مكسى)الدينية كركاية 
مجمكعة مف ركايات التراث الفمسطيني كالعربي المأخكذ عف قصص كحكايا، جزء فييا عمى نمط 

حتى أصبحت , كدرجت عمى السنة العامة, المحمي (المثؿ )ركايات كميمة كدمنة، أخذت شكؿ 
, حيث الصقيا الناس بعشرات األحداث , ال يفصميا عف الركاية النابمسية شيء , محمية الطابع 

. كتداكليا الكبار كالصغار 

أنيا ما زالت شائعة كحية رغـ جذكرىا ,إف ما يميز ىذه الركاية في التراث المحمي 
كتكمف أىميتيا في المغزل أك الحكمة الرئيسة , كرغـ اختبلؼ بىمىد المنشأ , المكغمة في التاريخ 

.  (1)التي تدكر حكليا كالتي سمحت ليا باالستمرار طكاؿ عقكد كقركف مف الزمف

                                                           
(1)

. 15/6/2011شرٌف كناعنة، جمعٌة إنعاش األسرة، البٌرة،  
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 (أعمى ُكُفر َقميل) رواية 1:1:4

إلى الجنكب مف  مدينة نابمس ييدعى  (كيفير قىميؿ)تعكد الركاية إلى رجؿ كفيؼ مف قرية 
حيث شاع اسـ الرجؿ كارتبط  (أبمى مف أعمى كيفير قىميؿ)حيث درج المثؿ الشعبي القائؿ  (سماره)

. حتى غدا مثبلن ييضرب بكؿ ماكر أك داىية. (1)بعدد مف القصص الدالة عمى المىًكر كالدىاء
كليذا الرجؿ عدة أعماؿ قادتو إلى الشيرة منيا ما ركاه حمد داكد حمد مف قرية حكاره حيث قاؿ 

كيستمع إلى أحاديث الرجاؿ فييا، كمنيا أنيـ تحدثكا . كاف يرتاد المضافات كالدكاكيف (سماره)أف 
في ظاىر القرية، كانت قد أثمرت، كحسنت ثمارىا، فما كاف مف سماره إال  (ًمقثاة ًلمفىقكس)عف 

جميعيا  (الًمقثاة)أف حمؿ كيسان بعد أف نامت القرية، كتسمؿ في الظممة إلييا، كقاـ بقطؼ ثمار 
إال أنيـ لـ يجدكا دليبلن عمى . كلـ يبقى شيئان، كقد احتار القركيكف في أمر السرقة غير المسبكؽ

عىريش )كفي ركاية أخرل لحمد أف رجاؿ القرية، كفي سيرة أخرل كانكا قد تحدثكا عف . السارؽ
أثمر مبكران في القرية، كأف زنة العنقكد الكاحد يزيد عمى الكيمك غراـ، ككاف سمارة جالسان  (ًعًنب

. بيف المتسامريف، حيث سارع في مينتصؼ الميؿ إلى العريش كقاـ بسرقة عناقيد العنب جميعيا
إال أف أحد السكاف كاف قد رآه، كأخبر رجاؿ المضافة باألمر فقرر ىؤالء أف يمكركا بسمارة 
الداىية، فترككه إلى الميمة التالية التي تحدثكا فييا عف مرج مف القمح الجيد الذم نضج ألحد 

السكاف في طرؼ القرية، كقد كاف المرج في الحقيقة أرض بكار انتشرت فييا األشكاؾ كنباتات 
كفعبلن حمؿ سماره منجمو في الميمة التي تمييا كتكجو إلى المرج كي يحصد  (القريص كالخرفيش)

ما يستطيع حممو مف السنابؿ، كألنو أعمى يعتمد حاسة الممس، فقد خاض في األشكاؾ، كجاؿ 
في المرج متحسسان السنابؿ التي لـ يجدىا بيديو العاريتيف كبقدميو دكف نعؿ، كيذكر الحاج عبد 
اهلل جميؿ مسعكد، أف األشكاؾ مزقت قدمي سماره، كسالت الدـ مف يديو، كىك يتحسس الشكؾ 

 (عيف مىٍخنىة)باحثان عف السنابؿ، كما أكد الحاج المذككر عمى المنطقة المقصكدة كقاؿ أنيا تيدعى 
إلى الغرب مف ميعىسكر حكاره الحالي
(2) .

كذلؾ أضاؼ الحاج مسعكد ركاية أخرل تعكد ًلسىماره، مفادىا أف أحد سكاف قرية ياسكؼ 
يىٍختىًبر سىمارة، ككاف يحمؿ ثبلثة أقراص كىك بائع لبىف متجكؿ ، أراد أف . الكاقعة جنكب نابمس

فقاـ بادعاء العمى، . مف المبف الجاؼ، حيث شاىد سماره جالسان عمى أحد مفترقات الطرؽ
                                                           

(1)
 .10/7/2011 عاماً حواره 45حمد داود حمد،  

(2)
 .20/8/2011 عاماً حواره 85 الحاج عبد هللا جمٌل مسعود 
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كصاح بأعمى صكتو بأنو كفيؼ كمعو أقراص لبف يريد بيعيا، كأنو يريد مف يقكده إلى القرية، فما 
كاف مف سماره إال أف اقترب منو كخطؼ األقراص كعاد إلى مكانو، كالبائع يراقبو، كقد صاح 

فما كاف منو إال أف حمؿ . بأعمى صكتو أنو قد سيًرؽ، كال ميجيب، كسماره ساكف الحراؾ أمامو
ر السارؽ أينما كاف قائبلن حج جى يا اهلل ًبجاه ما ىي ميٍمتي ميٍمتي : "ران كسأؿ اهلل أف ييصيبى الحى

ذ المىبىنات ر ٍيصيب المي أخى جى كقىذفو عمى سىماره، حيث أصابو في رأًسو، كلكف " كبىيي بىيي ىالحى
 كدعا اهلل (بنام) اكبر مف األكؿ كثـ حمؿ البائع حجران آخر. اآلخر صمت كلـ يحرؾ ساكنان 

 أف الرجؿ  سمارةق كىناؾ أدرؾاركقذؼ بو سـ. بصكت عاؿو أف يصيب الحجر السارؽ مرة أخرل
ر أعمى): ييبًصر كعندىا قاؿ جى ر مفىًتح ما ىك حى جى حيث انتشر القكؿ األخير عمى  (كاهلل ىذا حى
 .(1)شىكؿ مثؿ جديد

 
 (َضيف قرية َجماعين)رواية  2:1:4

كمعظـ . تقكؿ الركاية أف ضيفان نزؿ عمى قرية جماعيف قرب نابمس، ككاف الكقت نياران 
استقبؿ الضيؼ كحياه . الرجاؿ في أعماليـ، كلـ يكف في المضافة إال رجؿ فقير مف أىؿ القرية

الغذاء كلـ يكف المضيؼ يممؾ ما تناكؿ كجمس يتحدث معو إلى أف حاف مكعد . بفنجاف قيكة
يقدمو لمرجؿ، كقد قادتو الحاجة إلى أف يقصد بيت رجؿ مكسر مف القرية كانت بينيما خصكمة 

و ذىبيحة ييقدميا لمضيًؼ، كىذا ما تـ كعندما عاد الرجؿ . شديدة، طالبان مف زكجة اآلخر أف تيقًرضى
ظيرة، كأنو سيفي ثىمىنيا بعد حيف . إلى بيتو بادرتو زكجتو بالحكاية كأف فبلنان قد أخذ ذبيحة مف الحى

فأشاد الرجؿ بزكجتو التي سمحت لممضيؼ بأخذ الذبيحة، كاستنكر مىسألة الثمف، كقاـ عمى الفكر 
متكجيان إلى المضافة كشد عمى يد الميضيؼ بأنو قاـ بالعمؿ الصكاب، كأف الضيؼ ىك ضيؼ 

ميع، كأف الماؿ في مثؿ ىذه الحاالت ىك ماؿ الجميع، كقد تىصالح الرجبلف بعد ىذه الحادثة،  الجى
كانتشر الخبر في القرية، كالقرل المجاكرة، كاستكبر الفبلحكف مركءة الرجميف، حيث ذىبت 

ماعيف)الحكاية مثبلن عمى الكـر كالمركءة فقيؿ فييا  دىث لضيؼ قىريًة جى  (2).(ًمثؿ ما حى

                                                           
(1)

 .20/8/2011 عام حواره 85الحاج عبد هللا جمٌل مسعود  
(2)

 .11/5/2011عاماً 55توفٌق مصطفى محمود، أبو معزوز الدبور، جماعٌن  
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 (ْحمار أكل ْحمار، وَجميعيا في َبِطن الحمار األَعور)رواية  3:1:4
فكثيران ما  (الماشية). ينتشر ىذا القكؿ بيف أصحاب المكاشي كالدكاب كتجار الحبلؿ

كىذا يعني أف مف يقـك بتربية  (أك ًحصاف يككؿ ًحصاف. ٍحمار بكًكؿ ٍحمار). يرددكف ىذا القكؿ 
أكثر مف رأس مف الدكاب كالخيؿ كالحمير فإنو سكؼ يخسر في النياية ألف ىذه الدكاب تحتاج 
إلى الكثير مف الطعاـ كالشراب كىذا ميٍكًمؼ كبالتالي فاف صاحبيا سكؼ يضطر الى بيع بعض 
منيا  حتى يطعـ الباقي كفي النياية سيجدانو قد باعيا كأنفؽ ثمنيا عمى ما تبقى لديو مف دكاب 

 ييقًؿ الفىبلح مف اعداد الحيكانات التي ييربييا حتى يستفيد منيا كيقاؿ في ذلؾ أفكاألفضؿ ىك 
أىم كمما كاف العدد أقؿ كمما أمكف استغبلليا كاالستفادة منيا أكثر أما قصة  (1)(استىًقمكا تىستىًغمكا)

 مف مدينة نابمس يقكؿ أف تاجران مف دار الطاىر (2)ىذا القكؿ فيركييا محمد عبد الحميـ السمعكس
يًرة أبك عمر مف نابمس كأف الحمير أخذىا التاجر مف الفبلحيف سداد  كصاحب خاف ىك فايز ٍخكى
ديكف كانت عمييـ كأراد أف يبيعيا فأشارى عميو أحد أصدقائو بأف يرسميا إلى أحد الخانات التي 

يجتمع فييا التجار مف جميع األنحاء كيطمب مف صاحب الخاف أف يبيعيا لو مقابؿ عمكلة معينة 
ككاف بيف تمؾ الحمير حماره أعكر كىكذا بدأ صاحب الخاف يبيع مف ىذه الحمير ما يستطيع 
كبعد أسبكع أك أكثر حضر صاحب الحمير إلى الخاف كسأؿ صاحب الخاف إذا ما باع شيئان 

فأخبره أنو باع حماريف بثبلث دراىـ فطمبيا صاحب الحمير كلكف صاحب الخاف أخبره أنو . منيا
فرجع . اشترل بالدراىـ تبنان كشعيران لباقي الحمير ككذلؾ أخذ أجره مبيت باقي الحمير في الخاف

كعاد بعد أسبكعيف فكجد . صاحب الحمير عمى أمؿ أف يبيع الرجؿ باقي الحمير كيأخذ ثمنيا
كعندما طمب ثمنيا مف صاحب الخاف أخبره أنو اشترل . صاحب الخاف قد باع حماريف آخريف

بثمنيا أيضان تبنان كشعيران لباقي الحمير كيرجع صاحبيا مرة أخرل دكف أف يقبض مف ثمف الحمير 
.  المباعة كال درىـ

كاستمر الحاؿ ىكذا إلى أف باع صاحب الخاف جميع الحمير كلـ يتبؽ سكل الحمار 
يا أخي . كعندما سألو صاحب الحمير عف ثمف الحمير المباعة أجابو صاحب الخاف . األعكر

كمنذ ذلؾ اليـك كىذا القكؿ يجرم عمى لساف  (ٍحمار أكؿ ٍحمار ككيمىيا في بىًطف ىىاٍلًحمار األىعكر)
الناس مجرل المثؿ كيتذكره كؿ مف سمعو مف التجار عندما يتعرض إلى مكاقؼ مشابو ليذا 

 .المكقؼ 
 

 المي ما ِبعِرف قيْمة الَصِقر ِبشويو 4:1:4

                                                           
(1)

 25/11/2011 عام 50أبو ٌوسف سامً دوٌكات، بالطه، نابلس،  
(2)

 10/12/2012عام، نابلس، خامس ابتدائً 69محمد عبد الحلٌم السلعوس،  
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رض أحد القادة أك عى ىذا القكؿ يتردد عمى ألسنة الناس كيجرم في مجرل المثؿ كيتكرر كمما تى 
ؽى  األشخاص الميمة إلى اإلىانة أك التجريح مف قبؿ أناس ال ييقىًدركف ىذا القائد أك الشخص حى

ـ الباحث ىذه القصيدة عف ىذا قكلقد استؿ.  مف االحتراـ كالتقديريىستىًحؽقىدًره كال يعرفكف لو ما 
  حتى8/2/1987 مف بتيـ أمنيةالقكؿ أك المثؿ كذلؾ أثناء كجكده في سجكف االحتبلؿ 

 نالت استحسانيـكقد عرض الباحث ىذه القصيدة عمى الكثير مف الشعراء كالنقاد ك. 8/2/1990
 . كرأك فييا أصدؽ تعبير عف ذلؾ القكؿ المثؿ

 :-    تقول القصيدة
 ٚا طٛش ٚا طاِٚش صٕب األََْم ِيشٕاس

  تَهِغ َساليٙ ٔاَمُم األُخثاس

 َسهى َع تٕ٘ ٔإيٙ ٔايُشن عهٗ انَكِشْو 

  ٔاتكٙ تَِذيع انشٕق َعاْنًُطاس 

٘ يٍ انَُثع ُ َْذ٘ عهٗ ال َٔ  دساٌ ٔاس

سد ٔاألصْاس َٕ   ٔاَشك َعثٛش ان

 ٔادكٙ نَُكم انُاط ٔاكتُة تِانَذِيع

  لِِصة َصمِش نَذُى اَشٕٖ تانُاس

دٕش انفاَل ْٔ ِٔ  كاَت تَٓاتّ انطٛش 

ُماس ًُ   ٔٚذِسة ِدساتّ جاسح ان

ِِْشو  ٍُ ْزا انَصمِش آخشتٕا   نِك

ِِْضل يا عاد لِذس طاس   ِضعف ٔ

رتُخ ٌِ لانت تُغاث انطٛش الصو 

                      نَذًٕ َشٓٙ ٔاألشٓٗ أخز انثاس 

 رتذِٕ أُٔنُعٕ َاس َدتٗ ٚطثخٕ

  نََذى انَصمش ٔتٕكهٕ األطٛاس 

 عُذ األكم شافٕا َعجاٚة َستُا

 نَذى انَصمِش يا ْٕ ِدهِٕ ُيّشاس 

 عُذ األكم شافٕا عجاٚة ستُا

                     نذى انَصمِش لاسٙ يثِِم نِهذجاس
(1)

 

                                                           
(1)

 .م15/8/1988 عام 46حسٌن أنٌس حسٌن عودة، حوارة،  
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حكايات محورة عن الرواية الشعبية المحمية  2:4
 ( َحسنأبوَفرِوة )رواية  1:2:4

يا رجؿ ىذه شغمة صارت مثؿ "تقاؿ لمف يماطؿ في إنجاز عمؿ كمؼ بو، عمى نحك 
سىف أك أبك  (ٍحصيني)الب كييطمؽ عميو أسـ ثعلة اؿمكاف يعكد إلى فصحي كأبك حسف (1)"فىرًكة أبك حى

سىف في منطقة نابمس . حى
 

غيرة،  (الفىركات)تقكؿ الركاية أف أبك حسف اشتير بصناعة  الممتازة مف جمكد الًخراؼ الصى
كالفركة ىي العباءة الشتكية الثقيمة حيث تكجو أحد الفبلحيف إلى . كي تقي الناس البرد في الشتاء

ككاف مستعدان لدفع الثمف كامبلن، فأخبره الثعمب أف األمر . الثعمب كي يصنع لو فركة (ككر)بيت 
يتطمب عىشرة ًخراؼ سىمينة، كمدة أسبكعيف كي ينجز العمؿ، حيث سممو الرجؿ الخراؼ كغادر 

منتظران انقضاء المدة ثـ عاد بعد أسبكعيف يسأؿ عف الفركة، فأخبره أبك حسف أنيا شبو جاىزة كلـ 
، كستككف جاىزة بعد أسبكع، إال أنيا تحتاج إلى سبعة خراؼ أخرل، كقد أحضر (2)يىبؽ غير القىبةً 

كعاد بعد أسبكع، فأخبره أبك الحسف أنيا كادت تتـ كلـ يبؽ منيا إال . الفبلح لو ما طمب
فما كاف مف الفبلح إال أف .  كتحتاج إلى خمسة خراؼ حتى تتـ، كذلؾ بعد ثبلثة أياـ(3)(ارةمالدٍ )

كقد جمس عمى . كعاد بعد انقضاء المدة كي يستمـ ما طمب. انصاع لؤلمر كاحضر لو ما يريد
كعندىا خرج إليو أبك الحسف طالبان منو االنتظار حتى ييحًضر حىسف كىك ابف . باب الككر منتظران 

. الحصيني الفركة مف الداخؿ
سىف، ): أف الثعمب بدأ ينادم ابنو صارخان : "الحاج أنيس مف قرية حكارهيقكؿ  ىٍنك يابا يا حى

ة أنو يريد معرفة  (إبحىش كغىًمؽ كجيب فىرًكة عىمىؾ جى كعندما تأخر االبف حاكؿ الثعمب التىمىميص بحي
سبب تأخر األبف، كعندىا أمسؾ الفبلح بذيمو كجذبو بقكة حتى انقطع، حيث ىرب الثعمب داخؿ 

أم يا مقطكع  (ركح إعرٍفتىؾ يا أزعىر)الككر فصاح الفبلح أنو قد عرفو مف ذيمو المقطكع قائبلن 
ع الفخاخ لو، كعندىا فكر الثعمب في كسيمة تخمصو . الذيؿ، كسأنتقـ منؾ حيث بدأ يترصده كيضى

مف األمر، فاستدعى إخكتو جميعيـ، كأخبرىـ عف كىٍرـ ًعنىب ناًضج، كعندما حضركا بدأك ياكمكا 
كعندما سألكه كيؼ ذلؾ؟ طمب  (الميرجيحو)حتى شبعكا كعند ذلؾ أشار عمييـ أف يىمرحكا كيىمعبكا 

كعندما تـ األمر، صعد . منيـ بأف يربط الجميع أذياليـ إلى جذكع التيف، كيتدلكف منيا إلى أسفؿ
حكش يا صاحب الكىـر حكش كىرمىؾ )الثعمب إلى مكاف مرتفع، كبدأ ينادم صاحب الكـر قائبلن 

                                                           
(1)

 . عاماً 85الحاج أنٌس حسٌن عوده، حواره،  
(2)

 .عنق الفروة من األعلى: القبة 
(3)

. الجهة السفلٌة من الفردة: الدٌارة 
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كعندما سمعت الثعالب النداء أصيبت بالذعر، كبدأت تتحرؾ بقكة كي تفمت مف . (مىبلف كحكش
. كثاقيا، كبيذا انقطعت أذياليا جميعان 

 
كصدؼ أف كقع الثعمب في فخ الفبلح بعد عدة أياـ، حيث فرح األخير باألمر كىنا 

كأف جميع أقاربو دكف أذياؿ،  (الزيعراف)صاح الثعمب بو أنو ليس الثعمب المقصكد كأنو مف عائمة 
كبيذا شاعت ركاية فركة أبك . حيث نادل رفاقو أماـ الفبلح الذم إندىش لؤلمر كأطمؽ سىراحو

". (1)حسف
 

 (الْمباَيَعة) رواية رِىان الَمضافة 2:2:4
تنتشر ىذه الركاية في عدد كبير مف قرل نابمس كمحيطيا، كتمتد إلى قرل فمسطيف 

عامة كالكؿي عمى أف القصة حدثت في قريتو، بركايات متعددة لمرىاف فبعضيـ قاؿ أف الرىاف ىك 
فتاة جميمة مف القرية، كالبعض اآلخر قاؿ أنو يمثؿ ليرة مف الذىب الخالص، كقد أخذ كؿ مف 

 كذلؾ (2)المكحشة في نابمس (المبىرد)محمد عبد الحميـ سمعكس مف نابمس كحدد المنطقة بمنطقًة 
ًمو قىصقكص في المنطقة بينما . (3)أحمد قاسـ ابك سعادة مف قرية بيت دجف كأف المكاف ىك خى

 (4).يقكؿ الحاج أنيس أنيا حدثت في بيت الخربة في بىمدة حكارة
 

ككانت . كمفاد الركاية أف رىانان طرح في ليمة ماطرة في مضافة تسامر فييا رجاؿ القرية
المتفؽ عمييا، كيترؾ  (الخربة)ليمة حالكة السكاد بأف مف يذىب في منتصؼ الميؿ إلى المغارة أك 

يىقصيؼ قيصًفة تيف أك يىكًسر بيضتيف عمى الًحجارة كييثبىت كتدان في أرض )دليبلن عمى كصكلو بأف 
ككاف المكاف المقصكد قد دارت حكلو الكثير مف . فإف الرىاف يىككف لو (الًخربة أك المغارة

الشائعات كاألقاكيؿ بأنو مسكف لمجف، كىك يقع في مكاف ناءو عف القرية يتجنبو المارة أثناء 
عكدتيـ إلى قراىـ في الميؿ، خكفان مف ساكني المكاف، كما يصدركنو مف أصكات كأشارت تثير 

. الذعر في النفكس
يقكؿ الركاة أف الجميع أحجـ عف المجازفة، إال رجؿ كاحد قرر الذىاب، فىقدـ لو 

إال أنو لـ يعد، كفي الصباح . الحاضركف مكاد الرىاف، كعندما انتصؼ الميؿ تكجو إلى المكاف
تكجو رجاؿ القرية إلى الًخربة أك المىغارة يبحثكف عف زميميـ، فكجدكه ميتان عمى أرض المكاف، كقد 
قاـ بأعماؿ الرىاف حيث قىصؼ قيصفة تيف فيو، ككىسر بيضتيف عمى الحجارة، إال أنو عندما ثبت 

                                                           
(1)

 . عاماً 85الحاج أنٌس حسٌن، حواره  
(2)

 .م10/6/2012 عام، 70محمد عبد الحلٌم السلعوس، نابلس،  
(3)

. م16/11/2012 عام، 88احمد قاسم أبو سعادة، بٌت دجن،  
(4)

 . عام85الحاج أنٌس حسٌن، حوارة،  
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مع الكتد، كعندما  (قمبازه)الكتد في األرض كنتيجة لمظممة كحالة االرتباؾ، فقد ثبت طرؼ ثكبو 
تد ثىكبو إلى أسفؿ فاعتقد أف ًجنيان أك ركحان أمسكت بو فأصيب بحالة  انتيى كأراد النيكض، شىد الكى

. (1)مف الذعر الشديد أدت إلى كفاتو
كعند سؤاؿ الركاة عف مادة الرىاف كىي البيض كالتيف كالكتد، أجابا بأف البيض ىك طعاـ 

تىد دليؿ عمى أف قكة كعزيمة الرجؿ يترؾ  الجف، كأف قيصفىة التيف لمحماية مف األركاح، كأف الكى
. (2)دليؿ مغركس في حاضرة الجف

 
 (عايق َمِصر وعايق الشام)رواية  3:2:4

كاف ىناؾ :  مف قرية حكاره ركاية قالت فيياالحاجة فاطمة حسف الحاج سعيدذكرت 
 في أحد الرجبلفكصدؼ أف التقى . شخص آخر يقاؿ لو عايؽ الشاـر كشخص ييمقب بعايؽ مص

يقكد حماره كيحمؿ عميو حمبلن مف الجزر كلكف . األياـ في الطريؽ ككاف األكؿ كىك عايؽ مصر
كاف يقكد حماران يحمؿ لفتان . الحمؿ كاف مغطى كال يظير منو شيئان ككذلؾ الحاؿ مع عايؽ الشاـ

كعندما التقيا سمما عمى بعضيـ البعض فقاؿ عايؽ مصر . كالحمؿ مغطى كال يظير منو شيئان 
رير برم: ماذا يىحمؿ ًحمارؾ؟ فأجابو عايؽ الشاـ: لعايؽ الشاـ كأنت . ثـ سأؿ عايؽ مصر. ـسحى

 ما رأيؾ أف نتبادؿ األحماؿ ثـ أضاؼ يحمؿ جكخ : ماذا يحمؿ حمارؾ؟ فقاؿ عايؽ مصر
بعد أف أخبر كؿ . ؟ فكافؽ عايؽ الشاـ، كأخذ كؿ منيـ حمار اآلخر كحممو كمضى .كالحمير 

كعندما عاد عايؽ مصر إلى بيتو كقاـ برفع الغطاء عف حمؿ . منيـ اآلخر عف مكاف سكنو
أم أف  (ٍم الًمًفتخى الجزر )ال بأس : فقاؿ لزكجتو. ـ لفتان سالحمار كجد بدالن مف الحرير البرم

كلكف حمارنا أفضؿ مف صحيح ىذا : فقالت زكجتو. األحماؿ تساكم بعضيا مف حيث الثمف
كفعبلن ذىب . الًحًمؿ فكؽاذىب إليو فإما أف يعيد الحمار أك يدفع لؾ ديناريف . ًحماره ًبديناريف

أنت تعمـ أف : فسمـ عميو كقاؿ: فرد عميو. كطرؽ عميو الباب. عايؽ مصر إلى بيت عايؽ الشاـ
ر ) زى  . كلكف ًحمارم أفضؿ مف ًحمارؾ بديناريفصحيحىذا  (ٍم الًمًفتخى الجى

 
ىذا ال يجكز ألننا : فقاؿ لو. فإما أف تعيد ًحمارم كتأخذ ًحمارؾ أك تىدفع لي ديناريف 

كقاؿ لو . شرب شام فدخؿ عايؽ مصر إلى بيت عايؽ الشاـإتفضؿ . تبادلنا باألحماؿ باإلتفاؽ
 . أنا ال أخرج مف بىيىتؾ إال إذا أعطيتني ديناريف أك أعىٍدتى لي الًحمار 

 

                                                           
(1)

 .16/11/2012 سنة، 88أحمد داود أبو سعادة، بٌت دجن،  
(2)

. 10/6/2012 سنة، 70محمد عبد الحلٌم سلعوس، نابلس،  
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سكؼ أعرض : كىنا فكر عايؽ الشاـ في طريقة لمتخمص مف ىذا المأزؽ فقاؿ لزكجتو
أم إذا قفز عايؽ مصر . عميو  أف نقفز خارج الباب كمفى يقفز إلى مسافة أكبر ييجاب طمبو 

ال فعميو أف يقبؿ بما جرل مف فرقان أكثر مف عايؽ الشاـ فإنو سيأخذ الديناريف   عمى الحمار كا 
عندما يقفز إلى خارج الباب قكمي بإغبلؽ : مبادلة الحمير كاألحماؿ كيعكد إلى بيتو كقاؿ لزكجتو

ا زكىكذا عرض عايؽ الشاـ عمى عايؽ مصر أف يقؼ. الباب حتى ال يستطيع الدخكؿ مرة أخرل 
.                                ر كمف يفكز يتحقؽ طمبوبعمى باب بيتو كيقفز كؿ منيـ إلى الخارج مسافة أؾ

كبعد أف انيى قفزتو طمب مف عايؽ . كقاـ عايؽ الشاـ صاحب الدار بالقفز أكالن إلى خارج الباب
فقاؿ لو لقد اتفقنا أف نقفز إلى الخارج . فما كاف منو إلى أف قفز إلى الداخؿ . مصر أف يقفز 

ؿ ًمف فىًحٍجتيف بىرة)أف : فأجابو كمنذ ذؾ اليـك يتكرر ىذا القكؿ عمى ألسنة  (فىٍحًجة لىًجكىة أفضى
سكؼ أتظاىر غدان : قاؿ لزكجتو. فىر مف ىذا الرجؿ ـى كعندما رأل عايؽ الشاـ أف ال . الناس

فاتفقا ىك . كأنًت عميًؾ في الصباح أف تبدأم بالصراخ كشؽ الثياب لعمو يذىب كيتركنا. بالمكت 
فسأليا ماذا .  فسمع عايؽ مصر كالنحيبكزكجتو عمى ىذا كفي الصباح بدأت الزكجة بالصراخ 

سكؼ أدًفف نىفسي . ىذا صديقي كشريكي في التجارة : فقاؿ . فأجابتو أف زكجيا قد مات جرل؟
دي غيرم  ثـ طمب مف زكجة . كلف يدًفنىو أحدي غىيرم كسأدفف نىفسي معو. معو كاهلل لىف ييغىًسمىو أحى

كدخؿ لكحده في غرفة الميت . أف تيحًضرى لو إبريقان مممكءن بالماء الساخف لتغىسيؿ الميت ل المتكؼ
مف  (يتطكل)ثـ بدأ يصب عميو الماء الساخف كعندما كاف عايؽ مصر الذم يتظاىر بالمكت 

ألبسو . لف أتركىؾ إال إذا أعطىيتني الديناريف: األلـ تحت الماء الساخف كاف عايؽ الشاـ يقكؿ لو
فستقية عمى شكؿ غيرفىة ): (القبر)كلبس ىك اآلخر كفنان مثمو كحمؿ الميت كذىب بو إلى . ان كفف

غيرة أك مغارة كقد صدؼ أف مر . كناـ إلى جانبو (كاف الناس يضعكف فيو المكتى كال نالكا صى
ذا  رجبلف كانا قد سرقا نقكدان مف أحد البيكت كبينما ىما يبحثاف عف مكاف ليقسِّما فيو ما سرقا ، كا 

.  ىذه المغارة حتى يتكقؼ سقكط المطر إلىتعاؿ ندخؿ : بالمطر يىسقيط فقاؿ أحدىما لآلخر
كبعد . فكافؽ صاحبو كدخؿ المصاف المغارة كأخذا يقسماف السىًرقىة . كنقسِّـ ما سرقناه في داخميا

 ىذيفرل أف أإنني : فقاؿ أحدىما لآلخر. أف انتييا مف القسمة بقي بينيما ريبع دينار كسىيؼ 
ًرب ىذا السيؼ فييـك ان  طىرماىـمزاؿ جسدمكما . ف قد ماتا منذ فترة قريبة االميت فإذا  . اسكؼ أيجى

ًبع دينارأخذه قىطع السيؼ أنا   . كأنت تأخذ الري
 

. جسدييماـ أف الرىجؿ يريد أف ييجىرب السيؼ في اكعندما سمع عايؽ مصر كعايؽ الش
 إال أف تركا كؿ ما سرقاه كخرجا ىاربيف مف يففما كاف مف المص. فز اإلثناف مف األكفاف ؽ

 باقتساـ تمؾ السرقة بينيما كعندما ابتعد المصاف اأما عايؽ مصر كعايؽ الشاـ فقد أخذ. المغارة 
لقد بذلنا جيدان كبيران . ىؿ ييعقؿ أف يقكـ األمكات مف أكفانيـ : آلخرؿعف المغارة قاؿ أحدىما 
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أنا كاهلل ال أريد شيئان إذا : كيؼ نتركيا كنذىب فقاؿ صديقو. حتى استطعنا أف نسرؽ تمؾ األمكاؿ 
أنا كاهلل سكؼ أرجع ألرل ىؿ أف األمكات : فقاؿ لو صديقو. أردت أف تذىب فاذىب ًلكىحدؾ

فعاد يمشي ببطء إلى أف كصؿ إلى باب المغارة ككاف يرتدم عمى . قامت مف األكفاف حقيقة
 .(1)فمد رأسو إلى داخؿ المغارة لينظر ما فييا. رأسو قيبىعة

  كالسيؼكىنا كاف عايؽ مصر كعايؽ الشاـ قد اقتسما األمكاؿ كلـ يبؽ إال الربع دينار
فعندما مد المص رأسو لينظر داخؿ المغارة، مىد عايؽ مىًصر يده عمى قيبىعىة المص كقاؿ لعايؽ 

ٍذليؾ ىالقيبع بيالريبع) العبارةًتمؾ . الشاـ   كمنذ ذلؾ اليكـ كىذه األقكاؿ تىجرم عمى ألسنة الناس "(خي
 . المثؿلمجر

 
 (ذئب سيدنا موسى) رواية 4:2:4
 

تعكد الركاية إلى الحكاية الدينية الشعبية المتأصمة في المنطقة، كتضرب في الصدؽ 
كاإلخبلص كالتديف كمفادىا أف سيدنا مكسى عميو السبلـ، كبينما كاف يرعى األغناـ لسيدنا 

لقى السبلـ، فرد مكسى عميو السبلـ، فقاؿ كما بذئب جائع يقترب منو ذشعيب عميو السبلـ كا  
.  القتات بوأعطني رأسان مف األغناـ . الذئب إنني جائع يا مكسى

إنني لـ أذؽ الطعاـ : فقاؿ الذئب  .أنا أجير كىذه األغناـ ليست لي إنيا لشعيب:- فقاؿ مكسى
 . منذ ثبلثة أياـ كأستحًمفيؾ باهلل أف تعطيني رأسان مف الغنـ

كيؼ أفعؿ كىذه األغناـ أمانة معي ؟  : فقاؿ مكسى
.   لعمو يكافؽ عمى أف تيعطيني رأسان مف الغنـ ان اسأؿ شعيب: فقاؿ الذئب
.  إف شيعيب في القرية تمؾ كىي بعيدة : فقاؿ مكسى
.  إذىب كاسألو : فقاؿ الذئب
كأيف أترؾ ىذه األغناـ ؟                                                               : فقاؿ مكسى
.                                                    كأنا سأحافظ عمييا. أتركيا معي : فقاؿ الذئب

أنت يا ذئب تيحافظ عمى األغناـ ؟                                           : فاستغرب مكسى كقاؿ
أعطيؾ عيد اهلل أف ال أىغدر بأم منيا كأف أحافظ عمييا حتى تأتي بالخير مف : فقاؿ الذئب

.                                                                                                شعيب

                                                           
(1)

 . عاماً 88فاطمة حسن سعٌد، حواره،  
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كفعبلن ذىب مكسى إلى شعيب  كترؾ األغناـ . ما دمت أعطيتني عيد اهلل سأذىب : فقاؿ مكسى
:  قادمان ، كالغنـ ليست معو خرج مسرعان كسأؿ مكسىان مع الذئب كعندما كصؿ مكسى كرأل شعيب

ما الخطب يا مكسى ؟                                                                     
.                                                             فأجابو مكسى بقصة الذئب كأنو ترؾ األغناـ برعايتو 

.                                                                      مف رأس مف الغنـ كيأكموسأف يأخذ أ: كقؿ لو. سبلـ مني اؿالذئب ئ رؽأ: فقاؿ شعيب
قفؿ كطمب مف مكسى أف يستريح قميبلن قبؿ أف يعكد إلى الذئب كفعبلن بعد أف استراح مكسى 

يردىا مف مرعى إلى . راجعان إلى الذئب كعندما كصؿ كجد أف الذئب يقؼ كالراعي عمى األغناـ 
.  مرعى دكف أف يمس أم منيا

مَّف رأس مف الغنـ سؾ السبلـ كيطمب منؾ أف تأخذ أؤيا ذئب إف شعيب يقر: فقاؿ لو مكسى
إذىب إلى تمؾ التمة كأنا سكؼ أمر مف أمامؾ كاألغناـ خمفي كعندما ترل : لتأكمو ثـ قاؿ لمذئب

رأس الغنـ الذم تريده خذه حبلالن عميؾ كىكذا كقؼ الذئب عمى رأس التمة كمر مكسى أمامو 
.                                                                      كاألغناـ تتبعو كعادتيا الكاحدة تمك األخرل

ة)كلكف الذئب لـ يأخذ أم منيا كبعد أف مرت جميع األغناـ كلـ يبؽى منيا إال  عيفة ال  (نىعجى ضى
لقد : فاستغرب مكسى مف الذئب كقاؿ لو. انقض الذئب عمييا كافترسيا: تستطيع المشي إال ببطء

رغـ انؾ جائع كقد مضى عميؾ عدة . سمنيا كأفضميا كلكنؾ لـ تفعؿأف تأخذ أسمح لؾ شعيب 
: كىا أنا أراؾ لـ تأخذ سكل أضعؼ األغناـ؟ فأجابو الذئب. أياـ لـ تتناكؿ فييا شيئان مف الطعاـ 

مف كؿ بو كالمبلئكة محيطة . كاهلل يا مكسى لـ أر رأسان مف األغناـ إال كيذكر اهلل كيسبح بحمده
فكانت مف نصيبي ألنيا ال . جانب فمـ أستطع أف أقترب مف أم منيا إال ىذه النعجة الضعيفة 

عظـ المنجيات لئلنساف كالحيكاف أ مكسى كلكنو كاف يعمـ أف ذكر اهلل مف فتعجب. تذكر اهلل
 .(1)كباقي المخمكقات

                                                           
(1)

. 15/10/2011 عاماً، 60سالم محمود حسن، قرٌة ٌتما، نابلس،  
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 حكايات محورة عن الرواية العربية والمحمية 3:4
 (ِفش فايِدة ماْكَمك ماْكَمك) رواية 1:3:4

 
تدكر الركاية حكؿ ذئب كخركؼ، كربما كانت مقتبسة مف ركاية كميمة كدمنة، كلكنيا 

يقكؿ . شائعة في منطقة نابمس، كتقاؿ لمف ينكم القياـ بعمؿ ميبررات كحجج كاىية ال أساس ليا
تكفيؽ مصطفى محمكد الديكر مف قرية جماعيف أف ذئبان شاىد خركفان يىشرب مف جدكؿ ماء في 

حيث صاح في الخركؼ متيمان , ككاف الذئب يقؼ عمى صخرة في أعمى الجبؿ،. أسفؿ الكادم
إياه بتعكير صفك الماء عميو، فنظر الخركؼ قائبلن كيؼ ذلؾ كأنت في أعمى النبع كأنا في أسفمو، 

أنت مف : كالماء ينساب مف األعمى إلى األسفؿ فاستدرؾ الذئب األمر ميصران كصاح فيو قائبلن 
بىًعٍدني خىركؼ )شتـ أبي في السنة الماضية، فقاؿ الخركؼ مذعكران أنا لـ أبمغ العاـ مف العمر 

فش فايدة )إذف كالدؾ ىك الذم شىتـى أبي كعمى ىذا : إال أف الذئب قاؿ. ، فكيؼ أشتـ أباؾ(رمسي
، كىذا يعني أف الذئب سيفترس الخركؼ ال محالة، كما الحديث إال مبرر (ماكمؾ، يىعني ماكمؾ

كىذا مكقؼ يشار إلى مف يصر عمى أمر تحت مجمكعة مف الذرائع الكاذبة ميما . لؤلمر
. (1)كانت

 
 (ُكميا َقناِفذ) رواية 2:3:4

كىي نسخة محمية عف ركاية الثعمب كالسمحفاة، كتتحدث عف جشع كطمع اإلنساف عمى 
لساف الحيكاف، تقكؿ الركاية أف ثعمبان كقنفذان اتفقا عمى زراعة حقؿ مف القمح، ككانت في كسط 

الحقؿ صخرة تعيؽ الحراثة، كقد خير الثعمب القنفذ بيف الحراثة أك زحزحة الصخرة، فأخبره القنفذ 
كعمى ىذا استمقى الثعمب عمى الصخرة مادان رجميو . أنيا ثقيمة ال يقكل عمييا، كأنو يفضؿ الحراثة

عمييا كمكىما القنفذ أنو يدحرجيا، كىكذا حرث القنفذ الحقؿ كبذره كزرعو، كالثعمب يقـك بعممية 
أراد الثعمب أف  (مكقع الجمع)الخداع، كدحرجة الصخرة، كعندما نما القمح، كنيًصبت الصميبة 

ميعو، كىنا  يىمكر بالقنفذ، فطمب منو أف ييسابقو إلى الصميبة، كمف يسبؽ يستحكذ عمى القمح جى
كطمب مف كؿ كاحد منيـ أف . أدرؾ القنفذ أف الثعمب سىيسمبو تعبو، فيب إلى إخكتو لمساعدتو

. يقؼ في مكاف عمى طريؽ السباؽ، ككمما كصؿ الثعمب إلى مكانو ىب إليو كقاؿ أنا أمامؾ
كىكذا ما أف كصؿ الثعمب إلى الصميبة حتى كاف في انتظاره القنفذ األخير الذم سىبقو، كبما أف 
القنافذ متشابية في أشكاكيا لـ يستطيع الثعمب التمييز بينيا كبيف شريكو، كبيذا انطمت الحيمة 

 (2).(الكذاب خرب بيت الطماع، أك الطماع يأكؿ مف كيسو)عميو، كفي ىذا األمر يقكؿ المثؿ 
                                                           

(1)
 .11/5/2011 عاماً، 55توفٌق محمد الدٌور، جماعٌن،  

(2)
 .4/5/2012.  عاماً 70جمٌل محمود دراغمة، طوباس،  
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. (كميا كناقذ)ككاف الثعمب كمما مر عف قنفذ أثناء السباؽ يقكؿ 
 

 (إلمي ما الو كبير يشَتريموا كبير) رواية 3:3:4
 

ىذه ركاية مقتبسة عف األدب العالمي، كلكنيا شائعة في الركاية العربية عمكمان، كالركاية 
المحمية عمى كجو الخصكص، كقد ركاىا الحاج أنيس حسيف عمي عكده مف قرية حكاره كمفادىا 
أنو في إحدل الببلد كاف ىناؾ ممؾ أراد أف يدبر شؤكف المممكة دكف أف يكاجو أية معارضة، 

الكبار في السف كالذيف تزيد أعمارىـ . كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ فكر في قتؿ كؿ الرجاؿ كالنساء
عمى خمسيف عامان كمف أجؿ ذلؾ أنزؿ مناديان ينادم في المممكة أف عمى كؿ شخص لديو أب أك 

ًمميـ إلى الممؾ . كلقد تسربت األخبار لمناس أف الممؾ يقتؿ ىؤالء الكبار. أـ كبيرة في السف أف ييسى
كقد كاف في تمؾ المممكة شابه لديو أب كبير في السف تجاكز الثمانيف مف عمره كقد فكر الشاب 
في طريقة لحماية كالده مف الممؾ حيثن أىتدل إلى أف ييخفي كالده عف أعيف الممؾ كحراسو في 

. كيزكده بالطعاـ كالشراب . قريبة (مغاره)
ظف أنو بستطيع . كبعد أف طبؽ الممؾ قراره كقضى عمى الرجاؿ كالنساء الكبار في السف

فقرر أف ييخًرج الرجاؿ كالنساء في صباح كؿ يكـ إلى السيكؿ . اآلف أف يفعؿ في الشعب ما يريد
المحيطة بالمممكة كيطمب منيـ يحصدكا المزركعات التي أماميـ مع العمـ أف السيكؿ كانت 

خالية مف أية مزركعات كىدؼ الممؾ ىك إنياؾ الرجاؿ كالنساء كشعكر الممؾ بالسيطرة عمييـ 
كىكذا كاف الرجاؿ كالنساء يخرجكف في صباح كؿ يـك إلى تمؾ السيكؿ الخالية مف المزركعات 
رككف أيدييـ كما يفعؿ الحىصاد عندما يككف الزرع  كيستمركف منذ الصباح كحتى المساء كىـ ييحى

. كيتأكد مف أنيـ ينفذكف أمره. ككاف الممؾ يأتي لتفقدىـ مرتيف في اليكـ يراقب عمميـ. أمامو
د كغىًمر ماشً )كيقكؿ ليـ  يعكد إلى بيتو في . ككاف الشاب الذم أخفى كالده في المغاره. (أحصي

المساء منيكان كعندما يذىب إلى كالده ليرسؿ لو الطعاـ كاف العجكز يبلحظ آثار التعب بادية 
عمى كلده فسألو عف األمر فأخبره الشاب بالقصة كأف الممؾ يخرجيـ كؿ يـك إلى العمؿ مف 

.  الصباح كحتى المساء
. كىؿ يأتي الممؾ لرؤيتكـ أثناء العمؿ: فقاؿ العجكز
. نعـ يأتي كؿ يكـ. فأجابو الشاب

يا كلدم عندما يأتي الممؾ غدان ابدأ ًبفىرؾ راحتيؾ عمى بىعضيما : فقاؿ العجكز لمشاب
 (السىفير)البعض ككأنؾ تقـك بفرؾ سنابؿ القمح ثـ أنفخ عمى راحتيؾ حتى تشعره ككأنؾ تطرد 
 (ٍفريكة)عف الحب ثـ أرسؿ القمح المتبقي بيف يديؾ إلى فمؾ كحاكؿ أف تشعره بأنؾ تأكؿ 



 113 

كعندما يسألؾ الممؾ ماذا تفعؿ قؿ لو تفضؿ يا جبللة الممؾ إننا نتناكؿ فطكرنا كسترل بعد ذلؾ 
. كىذا ما فعمو الشاب حيث أثار استغراب الممؾ . ما يحصؿ

. فقاؿ لمشاب بعد أف تنيي عممؾ أحضر إلي. كشعر األخير أف كراءه أمر غير عادم
. كىكذا ذىب الشاب بعد انتيى اليـك إلى الممؾ فقاؿ لو الممؾ

ال قطعت رأسؾ .  أريد منؾ أف تحضر لي ثبلثة أشياء كا 
ديقؾ كعىديكؾ ككاتـ أسرارىؾ فأطرؽ الشاب رأسو ميمكمان كعاد  قاؿ الممؾ أحضر لي صى

. إلى بيتو يفكر في ىذه الكىرطة ككيفية الخبلص منيا
كعندما كصؿ إلى البيت حمؿ الطعاـ ليرسمو إلى كالده العجكز في المغاره كعندما كصؿ 

فقاؿ الشاب يا ليتني لـ أسمع كبلمؾ يا كالدم كبقيت أعمؿ كباقي . سألو العجكز عف األمر
. الرجاؿ

كأخبره بما طمبو الممؾ مف أمكر كأنو ال يعرؼ مف أيف يأتي لمممؾ بصديقو كعدكه ككاتـ 
. أسراره

تؾ ككىمبؾ مىعؾ كتذىب إلى الممؾ : فقاؿ العجكز كجى غدان تركب عمى حمارؾ كتأخذ زى
كعندما يسألؾ مف ىك صديقؾ فقؿ لو  الكمب ثـ اضرب الكمب ًبعصاؾ تىجده يبدأ بالنيباح كبعد 
ر إليؾ مسرعان كىك يتمسح بثيابؾ كعندما يسألؾ مف كاتـ أسرارؾ فأشر الى  ثـ أطمبو تجده يىحضي
قؿ لمممؾ  الحمار ثـ اشتمو كاشتـ صاحبو األكؿ كىك لف يتكمـ كال ينقؿ ما قيمتو لًصاحبو األكؿ كى

. ىذا كاتـ أسرارم
. كعندما يسألؾ مف عدكؾ عندىا اضرب زكجتؾ كسترل ماذا يحصؿ

كعندما سمع الشاب ىذا الكبلـ استراح ضميره كعاد إلى بيتو كفي اليـك التالي فعؿ كما 
فسألو الممؾ عف . فأخذ كمبو كركب حماره كأخذ معو زكجتو كدخؿ عمى الممؾ. أشار إليو كالده

صديقو فأشار إلى الكمب كفعؿ بالكمب ما أمره بو العجكز، ثـ سألو عف كاتـ أسراره فأشار إلى 
الحمار كفعؿ بالحمار كما أشير عميو كعندما سألو الممؾ عف عدكه فالتفت إلى زكجتو كضربيا  

. عمى كجييا فصاحت لماذا تىضًربىني ىذا بىدىؿ أف تذىب عند كالدؾ الميختىبئ في المغارة
. ىذا عىديكم: فقاؿ الشاب

تؾ كأف كالدؾ في المغاره كىجى . فسألو الممؾ أحقان ما تقكؿ زى
ف كالدم ىك الذم أشار عمي بالتظاىر بأنني أتناكؿ الطعاـ. فقاؿ الشاب نعـ . كا 

ديقي ككاتـ أسرارم كما طىمىبىت . كىك أيضان الذم أشار عمي بأف أيحًضر عىديكم كىصى
عندئذ شعر الممؾ بغبائو عندما قاـ بقتؿ الرجاؿ كالنساء الكبار في السف كأف ىذا الشاب لكال 

ًيحؿ مشاكمو فقرر الممؾ منذ تمؾ المحظة أف يرسؿ . حكمة كالده لما استطاع أف ييدنبر أمره كى
كعفى عف الشاب كأكرمو كأحسف إلى  (المي مالك كبير ًيٍشتىريمك كبير)مناديا ينادم في الناس 
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كالده العجكز كعاش الجميع في خير كسبلـ، كمنذ ذلؾ اليكـ يردد الكبار كالصغار ىذا القكؿ في 
. (1)كؿ مناسبة مشابية لما حصؿ بيف الشاب كالممؾ

 
 (المي استحوا ماتو)رواية  4:3:4

 
انتشرت الحمامات العامة في مدينة نابمس في العيد التركي، كقد استقطب حارث 

احتراؼ حماـ نساء في تركيا الركاية إلى نابمس مباشرة، كمفاد الركاية أف حريقان اشتعؿ في أحد 
الحمامات النسائية، كتصاعد دخاف المبلبس كاألكعية المحترقة حيث طغى عمى أجكاء المبنى 
الساخنة أصبلن، كدار ىرج كمرج بيف النساء داخؿ الحماـ كؿ كاحدة تحاكؿ النجاة بنفسيا، كقد 
كف عاريات أثناء الحريؽ، كفي المحصمة فقد تشجعت بعضيف كتركف الحماـ إلى الخارج ىربان 

أما البقية التي خجمت مف الخركج عارية، فقد دىميا . مف المكت، كبيذا نجيف مف االختناؽ
الدخاف كالنيراف، كاختنقت داخؿ جدار الحماـ مفضمة المكت عمى النجاة مع فضيحة العرم في 
الخارج، كقد انتشرت الركاية في أرجاء الدكلة التركية، كخاصة في ببلد الشاـ، كعندما كاف ييسأؿ 

عف النساء المكاتي استحيف مف الخركج، كانت اإلجابة، بأف المكاتي استحيف متف، كبيذا درج 
 .(2)المثؿ عمى كؿ حادث مشابو بأف المذيف استحكا كانكا قد ماتكا مسبقان 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  عام90الحاجة فاطمة حسن سعٌد عبد القادر، حوارة  (1)
(2)

 .م 5/8/2012 عاماً ، 49حسن فتحً الشرقاوي، نابلس، 
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: النتائج

تيشىًكؿ الركاية الشفكية جزءان مف اليكية الثقافية ًلؤليمة، كتيعتىبر المرجع الحقيقي الذم ييعىبر عف جزء 
كبير مف المفاىيـ االجتماعية، التي تكازم في قيكًتيا األبنية كالمنشآت الًعمرانية التاريخية، إال أف 
كاليا كاختفائيا مع تطكر المجتمعات كظيكر أنماط جديدة لتقسيـ  عفيا تىكمف في سيرعىة زى نيقطىةى ضى

فىمىت منطقة نابمس، كأثناء تطكرىا التاريخي ًبخيصكصية فريدة تىمىثمت في  العمؿ كنيمكه، ليذا حى
احتفاظيا بالمكركث الثقافي الشفكم، كالذم دار عمى ألسنة العامة في القرل التي انتشرت فييا 

الزراعة كاألعماؿ التي قامت عمييا، ككذلؾ طبيعة ما أفرزتو الركاية الزراعية كعبلقتيا بالمأككالت 
كايا كالزكاج، كعميو فقد احتمت الركاية الشفكية لزراعة الزيتكف المرتبة األكلى مف حيث  كالحى

القىداسة كعىبلقتيا بالديف، ثـ التفصيبلت المتعمقة بالشجرة منذ الزراعة كاإلزىار كحتى اإلثمار 
كالتي ميزت قدرة الفبلح عمى التنبؤ ًبمىكاقيت كمكاعيد تمؾ العممية الطكيمة، التي ربطيا بالمطر 
كغزارتو أك قمتو فكانت سجبلن دىكريان ثابتان، كما انتقؿ مف الركاية العامة إلى التخصص مف حيث 

التكقعات الميتىعمقة بالكىمية كالنىكعية، حيث كاف لكؿ شير مف أشير العاـ ركايتو كأمثمتو، كما أكرد 
. (بأمثاؿ كأغاًف كأىازيج)ركايات حكؿ الًحراثة كالتىقميـ كالتىعشيب كالًقطاؼ كالعىصر تىمثمت 

اشتركت األسرة رجاالن كنساءن كأطفاالن كؿ لو عممو الخاص، كفييا عانت المرأة كالرجؿ معان حيث 
تحممت المرأة عبئان كبيران في العمؿ، داللة عمى الحيكية كذلؾ شاركتيا الفتاة جزءان كبيران مف 

. المعاناة قبؿ االنتقاؿ إلى بيت زكجيا

نىسىجت الركاية الشعبية العشرات مف األغاني كاألىازيج التي عبرت عف أدؽ العمميات المتعمقة 
ًبًزراعة الزيتكف كالتي حكليا دارت عممية اإلنتاج البسيط لمفبلح الفمسطيني حيث نيضت حياتو 
كالتي دلمت عمى كجكد نىسيج اجتماعي ميستقر، أشار إلى تىماسؾ األسرة كعمى تقسيـ كاضح 

ًلٍمعمؿ داخميا كما عىبىرت األغنية كالمثؿ ًعف األحبلـ كاآلماؿ كالطمكحات التي عايشتيا األسرة، 
دىرات الجبمية كرفع  ثـ درجة عالية مف القدرة عمى التىكىييؼ كالخمؽ كاإلبداع تمثؿ في تحدم المينحى
المىصاطب كالسبلًسؿ الحجرية إليجاد مكاف مناسب لزراعة ىذه الشجرة ليذا تعج منطقة نابمس 

جىزت التيربة في ميدرجات مف أجؿ غرس الزيتكف في الجباؿ،  بأمياؿ مف السبلسؿ الحجرية التي حى
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كذلؾ عىبرت الركية الشفكية عف نمط العبلقات الفبلحية البسيط لميجتمع فبلحي ًعماده البساطة 
بعيدان عف تعقيدات الميجتمعات الصناعية، ثـ التمسؾ باألرض كالتي اعتبرت الرأسماؿ األكحد 

طىًبًيـ  كالميباشر، ككامتداد ليذه الركاية تىمىثؿ القادة كاألدباء كالشيعراء ًركاية الفبلح الفمسطيني في خي
، حتى غدت شجرة الزيتكف ةكأشعاًرىـ كركاياتيـ كتحدثكا عف الكطف كاألرض كالصمكد كالمحب

. رمزان لميكية الفمسطينية

أكثر مف معنى تىعمؽ  (لؤلمثاؿ)عف كاقع محدد، فكاف  (األمثاؿ)زكىج الفبلح الفمسطيني في ركاية 
كاج كالعبلقات العائمية بأسمكب فىريد، كىذا يدلؿ عمى القيمة العظيمة ليذه الزراعة  بالقىرابة كالزى

كقدرتيا عمى حمؿ ثقافة األمة كما كانت معياران طىبقيان لمًغنى كالفىقر، في حدكد المجتمع الميتىماًسؾ 
. حيث قاس أىؿ نابمس كقيراىا القيمة المادية لؤلسرة بقدر امتبلكيا ألشجار الزيتكف

فعبىرت عما يىجكؿ في  (شىخىصيا)سار الفبلح في نابمس مع شجرة الزيتكف مع بداية غرسيا ك
خاطره كأصبحت جزءان مف األسرة الممتدة، فطمبت منو أف ييعاًممىيا ميعاممة اإلنساف في الرىم 

. كالتنقيب كاالىتماـ منذ الغرس كحتى الًقطاؼ

لـ يترؾ الفبلح في نابمس مساحات األرض الميسطحة في الحقكؿ كحكؿ المنازؿ بىؿ قاـ بزراعتيا 
كاستغبلليا حيث أفرزت مجمكعة كبيرة مف الركايات الشفكية، دارت حكؿ مختمؼ أصناؼ البذارة 
كفييا ظيرت معاناة المرأة عمكمان إذ تحممت أعباء الغىرس كالحىصاد كالتخزيف، كفييا اشتىكىت الفتاة 
مف الحصيد، كما اشتكى الرجؿ فقامت األىازيج الشفكية ًلتيعيف الفبلح كتيشىًجعو عمى االستمرار 

كما تناكلت الركاية أنكاع البيذكر ككيًفيىتو، التي تيبلءـ األرض كالمناخ في تجربة طكيمة مف 
المعاناة في النجاح كالفشؿ، داللة عمى تجذر اإلنساف العربي في ىذه األرض كما قاـ الفبلح 

نفسو بصناعة األكاني كالمىعدات التي صاحبتو في عىممو الطىكيؿ عبر السنيف عمى بساطتيا كلـ 
. يىجًمبيا مف الخارج أك مف بيئة مغايىرة لبيئتو، حيث قاـ ًبالحراثة كالبىذر كالطىحف كالدىرس

ككذلؾ صاحبت الركاية المتمثمة في األغنية كاألىزكجة حياة الفبلح في عممو الدءكب ًلتيدىًلؿ عمى 
كجكد ميجتمع متىًفتح لو ترانيميو كألحانيو كمكسيقاه المىحمية، دكف أدكات مكسيقية مما يدلؿ عمى 
. كجكد حياة، حيث عىبىرت األغنية عف األفراح كاألحزاف كاألثقاؿ كالحيب لمفاىيـ الناس البسيطة
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انتقمت الركاية لتيعىًبر عف أفراح المجتمع فىنىسجت األىازيج كاألمثاؿ حكؿ الًخطبىة كالزكاج فكىضعت 
العىركس كالعىريس في جميع حاالتو منذ البداية كحتى انتياء المىراًسيـ، فعبرت عف مىبلبسو كشىكميو 
كجت مف قريبيا أك مف غريب، كعمى أدؽ التفاصيؿ فذكرت  تو، ككذلؾ عف المرأة سكاء تىزى كقيكى
حاالتيا كقكتيا كقدرتيا، كفييا نيبلحظ مفاىيـ اختيار الفتاة مف حيث القىرابىة كقيدرتيا عمى العىمؿ 
كىذا يدؿ عمى أىمية المرأة كدىكرىا في المجتمع كاقتصاد المنزؿ، حيث كاف الًمعيار قيدرتيا عمى 
عداد مئكنة الشتاء ككقكديه، ليذا تـ التركيز في  التىحمؿ كالمشاركة في أعباء الزراعة كالحىصاد كا 
سدية، كليس عمى الماؿ كالجاه كالجماؿ، كما كاف التركيز عمى  ة كالقىكة الجى االختيار عمى الًصحى

القرابة في نىظرة اقتصادية لعاًمؿ الكراثة كتىقسيـ األرض ليذا بىكت النسكة عند تزكيج فتاة مف رىجيؿ 
. غريب، قد ييقاًسمييا ميراث إخكتيا

أظيرت عادات الزكاج في قرل نابمس نمطان اجتماعيان ينسحب عمى المجتمع العربي عمكمان مف 
حيث العادات في الًخطبىة كالمىير كالمكاـز العامة كجزء مف المجتمع الكبير عمكمان دكف انفصاؿ 
فما حدث في الببلد العربية كجد في نابمس مع فكارؽ بسيطة في عادات األكؿ كنكعيتو، إال أنو 
ممت األىازيج  اختمؼ في ركايتو كترانيمو التي ارتبطت بالحالة السياسية لمنصرة كالحىرب التي تىخى
دىت القيكة كطمبت النيصرىة مف اهلل في الحرب  كىتىفيرد كاضح عف حاؿ بقية الشعكب العربية فقد مىجى

. عمى األعداد كىخيصكصية تىميز بيا الشعب الفمسطيني

كِّر الركاية المحمية كالعربية كالعالمية، في قكالب جديدة  استطاعت الركاية الشفكية النابمسية أف تيحى
داللة عمى تأثرىا كتأثيرىا في المجتمع كالمحيط المحمي كالعربي كالعالمي، كعدـ تقكقعو كانغبلقو، 
ة الركاية النابمسية، كدارت عمى ألسنة العامة بالميجة  ير عدد كبير مف الركايات ًلمىصمىحى حيث جي

ًمية، فعبرت عف كثير مف المكاقؼ كاألمكر بصكرة جديدة، كما أفرز المجتمع ركايات   (أمثاؿ)المىحى
خاصة بو، انتقمت بدكرىا إلى المجتمع الفمسطيني كالعربي التي تشير إلى حيكية نابمس كتىنىقيؿ 
تيو عمى  أفراديه كقكة النسيج االجتماعي عمى طكؿ الببلد كعىرضيا، ككذلؾ عدـ انغبلقيو كقدرى

صدار  تىستفيد منيا المجتمعات األخرل، حيث تأثر أىؿ نابمس كأثركا  (ًركاية عىامة)مجاراة كا 
مىييـ كعبر التاريخ، كأصدركه بقكالب الءمت حياتيـ كميجتىمىعىيـ . بميحيًطيـ ككذلؾ استفادكا مما كىصى

إف المجتمع النابمسي بىمدينتو كقيرىاه أسيـ إسيامان فاعبلن في الًحفاظ عمى الركاية الشفكية عمى 
. أنكاعيا كالتي عبرت عف تطكر كقيدرتيو عمى النيمك كالبقاء



 118 

كعميو فقد قمنا بتكثيؽ أكبر قدر ممكف مف المكركث الثقافي الشفكم الخاص بالمكاضيع التي 
. تطرقنا إلييا في ىذه الرسالة
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مجمكعة مف األسرجة الفخارية التي كانت تستخدـ في اإلنارة كىي تعكد : 28شكؿ رقـ  .22
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 يقدر المحصكؿ بيا (كيمة)أكاف خشبية كنحاسية : 65شكؿ رقـ  .56
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 .كعاء مف الفىخار يتسع لحكالي ًلتر كاحد ككاف ييستىعمؿ لكضع المبف الرايب: الميغطاس  -4
خمة : اًلبطاط  -5 رىة الكبيرة الضى  .مفردىا بىطىة كىي الجى
 .أخرج الًنكار الذم ىك أساس ثمر الزيتكف :  لىسَّفى -6
 . الٍدلكب مفردىا ًدًلب كىي األكراؽ الصغيرة في رأس الغصف -7
 .بقطع األغصاف اليابسة كالزائدة . قممني :  قنبني -8
 .كالكراب يعني ًحراثة األرض . إحريثني :  كىًربني -9
و مف مىحصكؿ : نماىا - 10      . (ًإنتاجيا  )ما تينًتجي

. الحٌراث : الكٌراب - 11    

. زيتكف حبو صغير جدان مثؿ حب الشعير  : (المميسي )الزيتكف الٌصرم - 12    

. راـ اهلل / بك تعني أبك كىي ليجة دارجة في قرل بني زيد :  بكميرم - 13    

. بك تعني أبك كبيذا تصبح الكممة أبك عىرمكش كىك قيطؼ ثمار الزيتكف: بكعىرمكش- 14    

. أىسًقطي لي : ىيريمي - 15    

ماف - 16      الضماف ىك قياـ أحد األشخاص باالتفاؽ مع صاحب كـر الزيتكف عمى اف : ضى

دُّض  )يقكـ الضامف بتمقيط             كـر الزيتكف مقابؿ عدد معيف مف ًجرار الزيت يدفعيا  (جى

. كقد يربح الضامف في ىذه الصفقة كأحيانان يخسر . الضامف لصاحب الكـر           

.  كيمك غراـ 3= كحدة كزف : رىطؿ - 17   



 127 

. سًنة زيتييا كىثير : سىًنة ماسية - 18   

مىتكف - 19    ٍمًتنًو  )سنة شى . سىًنة زيتييا قىميؿ كمكًسمييا سيء  : (ٍمشى

. عىصاه طكيمة يزيد طكليا عمى متريف : عبٌيو - 20   

. غير ناضج . نيءه : عىًجر - 21   

. يىككف : ًبيككف - 22   

. نىٍنتىًظر : ًنستىنا - 23   

ج : تىستىكم - 24    . تنضي

أحد أنكاع النبات الشىككي لو أزىار لكنييا أصفىر فاًقع : شىعاشع القينديؿ - 25   

كاتيا - 26    كاتيا : خى . أخى

ىك الزيت الذم يصنعيو الفبلحكف يدكيان كيككف إما في أكؿ المكسـ عندما : زيت ٍطفاح - 27   
أك بعد المكسـ كعندما تغمؽ معاصر الزيتكف  (الجكؿ  )يتـ جمع حب الزيتكف الساًقط عف أمو 

أبكابيا كيتبقى بعض الزيتكف كعممية زيت الطفاح تتـ يدكيان مف خبلؿ ىرس حب الزيتكف بكاسطة 
 كيمك غراـ كبعد ذلؾ يتـ كضع الزيتكف الميركس في كعاء مميء 100 – 70حجر يزف مف 
كألف الزيت كثافتو أقؿ مف كثافة الماء فإنو يطفك عمى سطح الماء كىنا يتـ . بالماء الساخف 
. كقد سمي زيت طفاح ألنو يطفك فكؽ الماء الساخف  (راحات األيدم  )جمعو باألكؼ 

  كيمك غراـ اسطكاني الشكؿ يستعمؿ في درس 100 ػػػ 70حجر يزف حكالي : الًدرداس - 27  
كىرس حب الزيتكف مف أجؿ عمؿ زيت الطفاح  

. كعاء مصنكع مف النحاس : ًدٍست - 28  

. نىجـ في السماء :- العىيكؽ - 29  

. نسبة الى نجمة الميزاف في السماء : سىرًكة الميزاف - 30  

. مينتىصىؼ الميؿ : نيٍص الميؿ  – 31  
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. الخركج المبكر لمعمؿ قبؿ شركؽ الشمس : سىركة - 32  

. يىرتفع ًسعره : تيجي أسعاره - 33  

. يكـ شىديد القىسكىة مف الفقر : يكـ عىبكس - 34  

. أخرجت الدلكب : أدلىبت - 35  

الدكاب المختمفة التي تىمشي عمى أربع  مثؿ الخيؿ  كالحمير كالبقر كالغنـ : المكاشي - 36  
. كالماعز كغيرىا 

. أيان كاف صاحبيا . تككف . لميف ما تككف - 37  

ذىرنا : نىبىينا - 38   . حى

. نىفعىؿ : ٍنساكم - 39  

. لىعىؿ : بىمٍكي - 40  

. يىًجد : ًببلكي - 41  

. ىي كيؿ ما يىمًمؾ : الحيمة ك السيمة- 42  

. غير صافي : ًعًكر - 43  

. ما تىحتاجو البيكت مف تىمكيف كالقمح كالزيت كخبلفو : المكًنة - 44  

. ىك الماء الذم يىخريج مف حىب الزيتكف أثناء العىًصر : الزيبار - 45  

. ًظؿ : فىي - 46

. ًلباس : ًزم - 47

. كيٍنت : بىكيت - 48

ميس – 49 . شىًير نيساف : الخى
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. انظر: لىًفتٍ  - 50

. ىك المبف المخضكض: المخيض- 51

. ىك قمع األعشاب الغريبة مف بيف المحاصيؿ الزراعية: التىعشيب- 52

. يىدخيؿ: يجكس- 53

. أم اقطع األغصاف المتدلية القريبة مف األرض: اقطع كاطيو- 54

. بىراد: إبرىدىة- 55

دىة- 56 . أم عندما تىعًقد أنكار الزيتكف كتىتىحكؿ إلى حبيبات صغيرة مف حب الزيتكف: الًمركى

. إشارة إلى ريح السمكـ التي تىييب عمى فمسطيف: سمكـ- 57

ة ركباصي- 58 . (ركباص)أجكد أنكاع الفضة ييطمؽ عميو : فىضى

كارم- 59 . الحارات: الحى

. زيت طاًزج: زيت فغيش- 60

ج- 61 فؽى : ًنسحى . نيصى

. الخركج إلى لمعمؿ: سىرحة- 62

. رمقب: لىحدم- 63

. حبيكب الًزراعة سكاء كانت قىمح أك شعير أك غيره: الٍبذار- 64

. إنقىًضى األمر: كتؽًبفكت اؿ- 65

. نىجـ في السماء: ٍسييؿ- 66

. أدًخمكىا إلى البيكت ًحماية لىيا مف البرد: ظيبك الخيؿ- 67

. احد أنكاع الطييكر الميياجرة كييشير قيدكمو إلى ًقمة األمطار كارتفاع درجات الحرارة: القىطا- 68
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رزكر- 69 . حد أنكاع الطيكر الميياجرة كييشير قدكمو إلى مىكسـ جيد كأمطار غزيرةأ: الزى

. أم ازرىع: إعفر- 70

.  تشريف الثاني مف كؿ عاـ16عيد سيدنا الخضر عميو السبلـ كييصادؼ : عيدًلدي - 71

ميبة كىي القمح أك الشعير الذم يتجمع عمى البيادر بىعد الدارس كيتـ : الصبليب- 72 جمع صى
ميبة ـ ييسمى صى . تجميعو عمى شكؿ ىىرى

. كرد احمر يىظيىر في أكائؿ شير ٍشباط مف كؿ عاـ: الحنكف- 73

بز مف أنكاع الطىبيخ الميختمفة: ٍغماس- 74 . ما ييغمس بالخي

بز كىراديش مف خي : ًزكادة- 75 كد بو  الفبلح أثناء العىمؿ كعادة ما تككف الزكادة خي  بزما يتىزى
. س بىصؿ ككزازة زيتأالشعير أك الذيرة كًزر بىندكرة كر

كابي المصنكعة مف الًمًبف ككانت تيستخدـ لتخزيف الحبكب في : الميطمارىة كالقىرارة- 76 ىي الخى
. البيكت ًلكقت الحاجة

. عىدس كحيميص كفكؿ كًكٍرسىًنة: القطافً - 77

ذم يصادؼ الخامس كالعشركف مف شىير كانكف ؿإشارة إلى عيد ميبلد المسيح ا: الميبلدم- 78
. األكؿ

. اف كانت تستخدـ في عممية الحراثرمثزكج مف اؿ: افدؼ- 79

. قىميؿ غير مكجكد: دالم- 80

بؿ كىي مىصنكعة مف ًجمد رأس الًعًجؿ ككانت تيستخدـ : الشىرعة- 81 رىبط كاًصؿ ؿً تقكـ مقاـ الحى
. عكد الٍحراث مىع النير

عىصاة طكليا حكالي ًمتر كاحد ميثبت في رأسيا قطعة مف الحديد ككانت : عبكة أك منساس- 82
راث عمى  تيستخدـ لتنظيؼ عكد الحراث مما يىعمؽ بيا مف أتربة أثناء الًحراثة ككذلؾ يىييش بيا الحى

ثييا عمى السير . الداًبة كيىحي
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. يمؤل فىمىو مف حبكب البذار: ٍيـر العجؿ- 83

. الخركج الميبكر إلى العمؿ: سىركة- 84

راث: القىطركز- 85 . ميساعد الحى

غيرة ييستىخدـ إنتاجيا لممكًنة كليس لمًتجارة: شكارةإ- 86 . ًزراعة ًقطعة أرض صى

ـ بأسنانو: يىخًشـ- 87 . يىقضي

. ًتمؾ: ىىذيؾ- 88

. حيراس: نيظارىه- 89

. كناية عف شىير آذار: مايس- 90

رع أماـ الحىصاديف ككذلؾ يىشيٍؽ المكارس : الشاقكؽ- 91 حىصاد ميتىمىرس يتكلى فتح طىريؽ في الزى
رع الجيراف . عف بعضيا البعض حتى ال تختمط المزركعات بزى

اش- 92 مؼ الحصادكف كيتكلى حىصد ما يتركو الحصادكف مف : الجحى حصاد يحصد خى
. كعات خمفيـزرـ

ٍفر الذم تىتريكيو ًسًكة عكد الحراث في األرض أثناء الًحراثة ذىابان : التىًمـ أك الثىًمـ- 93 ىك الحى
يابان  . كا 

ذكً : العيقىفىا- 94 مة المعقكًفة كىحى .  الفرىسةالًمنجى

 مف الخىشب كانت تيستخدـ لمعجيف كالخبيز كالبعض أكانيجمعيا بىكاطي كىي : الباطية- 95
. ييستخدـ لتناكؿ الطعاـ (كيرمًية)منيا ييسمى 

. أىخضر غير جاؼ: عىكيص-96

أداة تيستخدـ في نقؿ المحاصيؿ عمى الجماؿ مف الحقؿ إلى البيدر كىي تقكـ مقاـ : الشبىكة- 97
. القادـ أك الحمالة
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. كمية مف الحطب يتـ تجميعيا كتربيطيا بالحباؿ تىحمميا المرأة عمى رأسيا: كتىًتٍتياًحزمة أك -98

د أك ًمٍذكذ- 99 كىك المكاف الذم يكضع فيو الطعاـ لمدكاب كالخيؿ كالحمير كعادة ما يككف : ًمٍدكى
. في بيكت العىًقد القديمة (راكية)في مكاف ييسمى 

ىي مىرحمة إدخاؿ ناتج المحصكؿ إلى البيت لتىخزينو مف حبكب قىمح أك شىعير : الٍعبكر- 100
. ف كًخبلفوبً أك تً 

كاف- 101 عيفة يتـ أطعاميا : الزى بكب الضى .  الحيكاناتأكًلطيكر كالدىجاج ؿىي الحي

. ىك الجزء مف بىيت الشىًعر الميخىصىص لمعركس: البرًزة- 102

ر يزيد كزنيو عمى رىًطؿ ييستخدـ في البناء: بىنام- 103 جى  .حى
ؿٍ - 104  .تقاؿ لبلستغراب: كى
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فيرس المحتويات 

 

العنوان          رقم الصفحة 

إقرار           أ 

          ب شكر كتقدير

 بالمغة العربية         ت ممخص

ممخص بالمغة اإلنجميزية        ث 

تمييد           ج 

 1        خمفية عامة: الفصل األول

 2           المقدمة1:1

 4          مشكمة الدراسة2:1

 5         أىداؼ الدراسة3:1 

 5        أسباب كمبررات الدراسة4:1

 6          حدكد الدراسة5:1

 7         منيج الدراسة كأدكاتيا6:1

 8 الزيتون في الموروث الثقافي الشفوي في محافظة نابمس: الفصل الثاني
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 11          نبذة تاريخية1:2

 12        الركاية الدينية حكؿ الزيتكف2:2

 14    (التنكير) الركاية الشفكية المرتبطة بعممية اإلزىار 3:2

 17     الركاية الشفكية حكؿ الحراثة كالتقميـ كالتعشيب4:2

 20     الركاية الشفكية المرتبطة بعممية القطاؼ كأكقاتيا5:2

 23         ركايات عصر الزيتكف6:2

 27        ركايات حكؿ األىمية كالفائدة7:2

 35      األغاني كاألىازيج في الركاية الشعبية8:2

 40       الركايات الحديثة حكؿ شجرة الزيتكف9:2

الموروث الثقافي الشفوي الخاص بالزراعة الشتوية في محافظة : الفصل الثالث
 43نابمس           

 44 الركاية الشفكية حكؿ مكاعيد البذار      1:3

 46 الركاية الشفكية حكؿ البذار، أنكاعو ككيفيتو     2:3

 48 الحراثة، ركاياتيا، كأىازيجيا       3:3

 52 التعشيب كركاياتو        4:3

 53       ركايات الحصاد كأىازيجو 5:3

 57 الركاية الشفكية في نقؿ المحصكؿ كدراستو     6:3



 135 

 63 ركايات التذرية كالكربمة كالكيؿ      7:3

 67 التقشيش          8:3

 69 ىااالراوية الشفوية لمسألة الخطبة والزواج في نابمس وقر: الفصل الرابع

 90  حكايات حية في الرواية الشعبية في منطقة نابمس: خامسالفصل ال

 91      حكايات أصكليا مف منطقة نابمس 1:4

 92       (أعمى كيفير قميؿ)ركاية  1:1:4

 93      (ضيؼ قرية جماعيف)ركاية  2:1:4

 94  (حمار أكؿ حمار، كجميعيا في بطف الحمار األعكر)ركاية  3:1:4

 95 المي ما بعرؼ قيمة الصقر بشكيو      4:1:4

 96     حكايات محكرة عف الركاية الشعبية المحمية 2:4

 96       ( حسفأبكفركة )ركاية  1:2:4

 97       (رىاف المضافة)ركاية  2:2:4

 98      (عايؽ مصر كعايؽ الشاـ)ركاية  3:2:4

 100           (ذئب سيدنا مكسى)ركاية  4:2:4

 102            حكايات محكرة عف الركاية العربية كالعالمية 3:4

 102            (فش فايدة ماكمؾ ماكمؾ)ركاية  1:3:4

 102            (ذكميا قناؼً )ركاية  2:3:4
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 103           (المي ما إلك كبير ًيٍشتريمك كبير)ركاية  3:3:4

 105           (المي استحكا ماتكا)ركاية  4:3:4

 106النتائج               

 109المصادر كالمراجع             

 110الدكريات              

 110مكاقع االنترنت             

 111المقاببلت الشخصية             

 113فيرس الصكر              

 116               مصطمحات الدراسة

 

 

 

 

 

 

 


