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تصدير

أصدرت  وزارة الثقافة والشباب  فـي العام ١٩٨١ الطبعة األوىل من "معلمة الرتاث األردني" 

للباحث روكس بن زائد العزيزي  . ويأتي  إصدار هذه الطبعة اجلديدة وفاء لذكرى مؤلفها الراحل، 

الرتاث األردني  فـي مناشط احلياة املختلفة ، وهو تراث وافر جدير  الذي نذر جهده لتوثيق 

باالهتمام والتدوين ، ملا يكشفه من جوانب رمبا ختفى على األجيال اجلديدة اليت أخذت بالتفاعل 

مع حياة خمتلفة ،  فـي عصر جديد . وقد اعتمدنا  فـي هذه الطبعة اجلديدة على ما ورد  فـي 

الطبعة السابقة .

وقد اجتهدنا  فـي أن تكون هذه الطبعة ُخلواً من العثرات اليت اكتنفت ظروف صدور الطبعة 

السابقة ، اليت جاءت مثقلة ببعض التكرارات ، إْن  فـي اجلزء الواحد أو اليت طالت بقية األجزاء 

اخلمسة ، فعلى سبيل املثال تكررت مقدمة اجلزء األول  فـي األجزاء كافة ، فضًال عما تكرر من 

مسارد وملحقاٍت  فـي هنايات بعض الفصول واألبواب واألقسام  ، مل يكن هلا ضرورة أو حاجة ، 

ناهيك عما ورد من تقريظ يتعلق باملعلمة لكّتاب عرب وأردنيني ، تكررت  فـي األجزاء اخلمسة ، أو 

من حنو إيراد قصائد شعرية أو مقاالت تتعلق بالرتاث الشعيب ال تتصل باحلياة األردنية من قريب 

أو بعيد، أو غري ذلك مما أثقل املعلمة مبا كانت  فـي غنى عنه .

وملّا كان املؤلف قد حرص على ضبط األلفاظ  واألمثال واحلكايات األردنية ، سعياً منه إىل 

حتقيق املطابقة بني املنطوق واملكتوب  فـي اللهجة األردنية ، فقد أبقينا على ذلك كله مضبوطاً 
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وفق منهجية املؤلف ، لكننا حترينا أن يكون الضبط  فـي مكانه الصحيح ؛ إذ إنَّ كثرياً من احلركات 

اإلعرابية وعالمات الضبط  مل تكن  فـي مكاهنا الصحيح فأحدثت التباساً لدى القارئ ولدى 

الباحثني املعنيني بالرتاث . ورّشدنا من عالمات الرتقيم غري الضرورية ، وأعدنا ضبطها مبا يتوافق 

مع هنايات اجلمل ، وضبطنا بالشكل ما حيتاج إىل ضبط ، ليتيّسر للقارىء االطالع  على النصوص 

دون أي لبس أو غموض .

   وسيجد القارئ أننا قد أحلقنا بعض الفصول بالفصول اليت تليها ؛ إذ مل يكن من داٍع 

للفصل الذي انتهجه املؤلف . وجعلنا اهلوامش  فـي الصفحة  اخلاصة هبا بعد أن كانت   فـي هناية 

اجلزء، وخباصة  فـي اجلزء اخلاص باحلكايات ، مما ييسر على القارئ فرصة التواصل املباشر 

مع النص. و فـي هذا السياق وجدنا هوامش وتعليقات على أشياء مل تكن  فـي النص ، فأخرجنا 

القارئ من ارتباكه حبذفها . ولن خيفى على القارئ - وخباصة من اطلع على الطبعة األوىل - أننا 

قد نقلنا بعض املوضوعات من جزء وأحلقناها جبزء آخر ، لتكون موضوعات كل جزء  فـي نسق 

واحد . 

ويأتي إصدار هذه الطبعة اجلديدة من املعلمة عرفاناً من وزارة الثقافة جبهود الرواد الكبار 

ومنجزهم الثقافـي ، الذي يُعدُّ لبنة رئيسة  فـي صرح الثقافة الوطنية. ومن حسن الطالع أن 

يتزامن صدور هذه املعلمة مبناسبة اختيار مدينة مادبا ، مدينًة للثقافة األردنية ، وهي املدينة اليت 

احتضنت مؤلفها  فـي مولده ونشأته.

وزارة الثقافة
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بسم اهلل ، خري األمساء!

فـي هذا اجلزء: ــ

أ. احلكايات

أمسار

أحاديث

حكايات

ب. اآلداب االجتماعية

ج. املغامز )الكنايات(

د. األلعاب

هـ. حكايات لألطفال أمنوذج منها

و. النخاوي ــ النخوات
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مالحظات ضروريّة 

األرادنة ــ والبدو خاصَّة ــ يسّكنون أوائل الكلمات ــ غالباً ــ لذلك جيتلبون مهزة ، للتَّوصُّل 
إىل النطق السليم.

* فيقولون : ــ إبَْذار ــ فـي ِبذار

إبْصَلَة ــ فـي بَصَلة.

إبْدُر ــ فـي بُدور.

إحْمول ــ فـي حُمُول.

إحْجُول ــ فـي حُجُول.

* يلفظون الكاف يف )كيف( جيماً تركية بثالث نقاط. ونشري إىل ذلك بـ )ج(

ج. كيف )ج( حالَك؟ للمذكر.

ج. كيفِ )ج( انت؟ للمذكر؟ وللمؤنث َكفِ انْتِ؟

* يلفظون كاف املخاطبة جيماً تركية، بثالث نقاط.

عَسَاكِ )ج( ابْخري!

سلمي على أبُوك )ج(!

* يلفظون الياء كأهنا حرف )E( الفرنسي كقوهلم : ــ

)E( مالُهْ ميل ـ

)E( دنَّ احِمُوله للشيل ــ
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* حرف العطف )و( جيتلبون مهزة قبله، ويسكنون الواو، ويكسرون اهلمزة. 

إوْ جا ـ وَجاءَ.

إوْ هَزَا بُه ـ وهَزَأ به.

* يفخمون الالم فـي اسم اجلاللة ولو كان قبله ما يوجب ترقيق الالم. كقوهلم بَللَّه عليك!
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أنواع احلكايات

احلكايات، اليت هي مادة األمسار، وهي أنواع : ــ

أ. منها احلكايات اليت حرفت مادهتا عن ألف ليلة وليلة.

ب. احلكايات  اليت تتناول احليوان وعالقته باجلن، وهي حمرّفة عن ألف ليلة وليلة وكليلة 
ودمنة، مع ابتعاد شديد عن األصل، وقد فرضت هذا االبتعاد العقلية البدائية.

امرأة، فجعلتها حمتالة ختالة، ختون األمانة  من حيث هي  باملرأة،  تزري  اليت  احلكايات  ج. 
الزوجية، كحكاية )ابن جريح( وغريها. وقد أغفلناها احرتامًا للمرأة.

د. واحلكايات اخلياليَّة، واألسطورية، والومهية.

هـ. واحلكايات اهلازئة.

ز. واحلكايات التي من واقع احلياة، وقد جعلت مهي يف هذا اللون من احلكايات، ألهنا أصدق 
تغزومها  أن  قبل  األردن،  وريف  بداوة  تصّور  واقعية،  حكاية  أربعني  فاخرتت  للحياة،  صورة 
احلضارة، التي تكاد تبّدل كل يشء. اخرتهتا من مائة ومخسني حكاية. وبام أن احلكايات التي ليست 
من الواقع، قد اصطبغت بالتفكري اهلندي، والفاريس، واآلرامي، والرتكي، فقد أرجأهتا إىل كتاب 
خاص، ال عالقة له هبذه )امْلَْعَلَمة(، التي تناولت فيها أمورًا حمددة ألغراض معينة، تصور املجتمع 

األردين يف نقائه وصفائه، وطفولته االجتامعية. واهلل من وراء القصد.
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األمسار

مجيل بنا، بعد أن غزانا العلم، ودمهتنا احلضارة، ـ وغزا العلم كل بقعة يف الكون ـ أن نعود، من 
حني إىل آخر، إىل احلياة الفطرية، فنعيش هنيهات مع البادية، برسد هذه األسامر، التي أصغى إليها 

اآلباء واألجداد، يف مضافاهتم، ويف كل شق )29(. واحلياة ال تعقيد فيها!

ه  ِشقُّ املشكالت مجيعها، وكان  الذي حيل  امُلضيف، وهو  والعشرية هو  القبيلة  كان شيخ  لقد 
والربابة، واألسامر،  القهوة،  ما هيمهم، جيدون  للتشاور يف كل  اجلميع،  يقصده  الذي  املكان  هو 

والشعر، يف حني أن الربابة مثاًل، ليست من وسائل السمر يف قبائل العراق.

وسنذكر هذه األسامر بعنوان )تِْعلْيِلة( ونبدأها بـ : ـ

األرادنة،  اصطالح  يف  اِمر(  )السَّ غري  وهو  الليل،  يف  احلديث  وهو  )َسَمَر(  مجع  ـ  األسامر 
فالسامر،هو إقامة سهرة راقصة، سواء أكانت يف عرس، أم ملناسبة طهور )ختان( أم ملناسبة عودة 
من احلــــج، أم عــودة غزٍو ساملني، غانمني. أم وفاء بندر، إىل غري ذلك. وتدعى حفلة السامر 

هذه : ـ

َحِجة ـ ْقَصة ـ يف مادبا وضواحيها ـ َوالسَّ أ. الرَّ

ْحِجة ـ يف السلط وضواحيهاـ ب. والصَّ

حيِّة ـ يف عجلون وضواحيها ـ ج. والدِّ

اع الذي يقول بيتًا من قصيدة  وقوام السامر جمموعة من الرجال يرقصون ويغنُّون، فيهم الَبدَّ
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د غزوة مشهولة، انترص فيها فريق عىل فريق، وقد تكون قصيدة  مشهورة، قد تكون ملحمة، ختلِّ
مدح معروفة، أو قصيدة غزليَّة كقوهلم:ـ

)2( ُلْوْل  الذِّ يْل   )1( َدنِّ  َوَلْد  َيا 
)6( زْين  اْشدادًا)5(  علْيِه  ِشَد  إْو 
،)8( النَّْشِمي  َيا  َعَلْيها  واْجِلْس 
اْمُلوْك، اْعَياِل  اْمِن  َركاَبْه 

، َفّز   )4( ْه  أْوَلنَّ ْيِم  الرِّ  )3( َيْشَداَك 
)7(؛ اْجَرّز  َعَلْيِه  ّعاْم  النَّ ِريَش 
،)9( اْلَقّز  اْخياِر  ُجوِخ  َعَلْيها 
،)11( ِرّز   )10( َزَهاَبْه  ِمْن  إيَكثِّر 

ْب. 1.      َدّن: َقرِّ
ض للركوب، لقطع املسافات  ن ، وَأِذلَّه. ال فرق بني مذكر ومؤنث، من مجل، أو ناقة، قد روِّ ُلول: واجلمع  ِذالَّ 2.    الذِّ
برسعة، وكان يستخدم الذلول لألسفار، وللغزو، وهو رشيق اجلسم، رسيع احلركة، وإذا قالوا )ذلول اعشارية( 
عنوا بذلك أن هذه الذلول تقطع مسافة عرشة أيام للجمل العادي بيوم واحد، وإذا قالوا )فالن ذلوله اعشارية( كنوا 

بذلك عن شهرته بالكذب حتى ال يكاد ّيْصُدق يف حديث.
3.     َيَشداك:  ُيشبِّه لك.

4.     إْوَلنَّه َفّز : إذا هو َقَفز.
ج للفرس. 5.    إشداد: الشداد للذلول يشبه الرسَّ

6.    َزْين : جيد.
القمح، وهي  ِجرِزة  األرادنة  فيسميه  إىل بعض.  النعام، يضم بعضه،  ِجْزِرة، وهي جمموعة من ريش  إجَرز: مجع     .7

جمموعة من السنابل يضم بعضها إىل بعض، فإذا كانت سنابل َقليلة، سميت: ـ َأخِلنِْق.
مم والذكاء والرجولة، الذي يرسع إىل النجدة، والعطاء ومكارم األخالق.  8.    َألَنْشْمي: َألَفتى، اجلامع لكل عنارص الشَّ
وقد وهم بعضهم، بقوله أنه ال أصل للكلمة يف اللغة، يف حني أن قولنا : »نشم اهلل ذكر فالن، تعني رفع قدره وأعتقد 
أهنا خري كلمة عربية، حتمل حمل Gentleman ألن أوصاف النشمي، تنطبق عىل من يدعى باجلنتلامن باالنكليزية. 

راجع ما ذكرنا يف قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية.
9.      جوخ إخيار القز: البدو خيلطون بني أصناق األقمشة والقز هو احلرير، مع هذا، فقد أراد الشاعر أن يقول عليها، 

جوخ، وعليها أحسن احلرير.
ادة املسافر. والزهاب أيضًا هو ما حيتاج إليه الغازي لبندقيته، من ملح بارود، ورصاص. وفيام بعد  هاب: هو زوَّ 10.  الزَّ
دس ـ َزهابا. وإذا قالوا: »ِزْهبِة املّيت،« عنوا بذلك، كل ما حيتاجون إليه  سمي الفشك ـ أي حشوات البندقية، واملسَّ

يف دفن امليت من أكفاٍن، وغريها!
11.   ِرّز :  بكرس الراء هو األرز، وبام أن األرز كان نادر الوجود يف البادية، اعترب من عالمات األمثلية.
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إىل آخر هذه القصيدة. ويرد عليه السامرون، بعد كل بيت هبذه الالزمة: ـ يا َهاَلَبْك )23(، إو 
َيا َحنيِفي )24( ّيا َوَلْد. هذا يف مادبا وضواحيها، وعند البدو. أما يف الكرك، فغالبًا ماكانت الالزمة 
 1932 سنة  فسمعتهم  عجلون  يف  أما   .)26( َداْح  الرِّ تُِقْول  َوراَحْت   .)25( اْنريَدْه  تِقوِل  "َراْحت   :
ا )27( ـ وهي حتريف ها هو ذا الَح ـ أي ظهر . وقد سمعتهم يف )بيت  ه حَلَّ ، ُيوِّ ْه َلحَّ يقولون! "ُيوِّ

12.   عصا اللوز، هلذه العصا كرامة يف البادية.
ْوَزه :  يومَهه أنه يريد رضبه، وهو ال يفعل ذلك، وال أصل هلذه الكلمة يف ما بني يدينا من املعاجم، فلتسجل. 13.   هِيُ

14.    أهَلوز :  إهيام بالرضب، ويف أمثاهلم:ـ  ُهْوْز يف َعَصاه الِعّز، إو ال تْكرِسها! ويف أمثاهلم : »ُهَوِز الَكلَب إْو ال ترضبه.« 
د هتديدًا. مثل يرضب يف اخلصم املحتقر، الذي ال يستحق اخلصومة. الذي يكفي أن هيدَّ

15.   َهْرفا:  َأهْلَرْف يف هذا املكان تعني امليش الرسيع.
16.    َكَز : الدفع، واحلث.

17.    تِْلفي ـ حتلُّ ضيفًا، وهم يستعملون التلتلة، وهي كرس حرف املضارعة.
ْوْز : أصحاب ثقل اجتامعي، هلم قيمة معنوية، إذا أردت اختبارهم. والكلمة فصيحة، من رازه يروزه. 18.    إكبار الرَّ

19.   بِنِي َمْعُروف : ِكناية عن الدروز.
هتني، وهي من األسلحة  20.  إِْجُفوْت: مجع جفت، والكلمة من الرتكية، تعني املزدوج، وهي بندقية ذات قصبتني، وفوَّ

القديمة.
21.   ِعْزَراينِي: حتريف لعزرائيل، وهم يقلبون الالم نونًا.

22.   َقْرَمْز : جلس جلسة غري مستقرة، تشري إىل أنه متحفز للوثوب، فهو إْمَقْرِمز، واالنثى إْمَقِرمزة، واجلمع إْمَقِرْمزين، 
واالناث إْمَقرمزات.

23.    يا َهاَل : حتريف ألَهاًل.
24.    َحنيِفي:  صديقي، ومثلها حليفي.. واحلنيف الصايف املودة.

25.    َراَحت تُِقول اْنِرْيَده ؛ أي ذهبت تقول نريده، نحبه.
عة، واالنطالق. َداْح :  َألسَّ 26.    َراَحْت تقول الرِّ

ه َلحَّ ؛ أي ها هو ذا الح الح. 27.    ُيوِّ

،)14( َهْوْز   )13( ْوَزْه  اهْيُ  )12( ْوِز  اللَّ إبَعَصا 
،)18( وْز(  الرَّ اْكباَر  )اْدُرْوِز  َع   )17( تِْلِفي 

املَوْت،  اْسُمْوَم   )20( اجُفوِت  ِمْعُهْم 

،)16( كّز  ُهْو  ما   ،  )15( َهْرفًا  َتْيش  إْو 
اْلِعّز. اْبَيوَم  َمْعرْوِف(   )19( )بِني 
.)22( َقْرَمْز  ِعْنده   )21( ِعْزراينِْيْ  إْو 
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دون هذا الالزمة ـ "يا حاليل )28( يا مايل، يا ربعي ردوا َعَليَّه!" بتضخيم الالم  حلم( سنة 1922 يردِّ
يف حاليل وامليم يف مايل.

* * *

وال بدَّ من جمموعة من الرجال يصطفون يف دائرة غري تامة، وتقف يف وسط هؤالء الرجال، 
سيدة مجيلة، معها سيف لتدافع به عن نفسها، خوفًا من أن يلمسها أحدهم، ألنه إذا توصل أحدهم 
باعيال  فيعرفون  وبناهتا،  وبأبنائها،  هبا،  يلصق  عارًا  ذلك  وكان  )امللموسة(  بـ  ملسها،عرفت  إىل 

امللموسة، وبنات امللموسة.

هلذا، فإهنا غري مسؤولة إذا هي جرحت من يمد يده إليها، وال تالم يف رضر أحلقته بمن حياول 
ملسها!

ْوشاه(، إال الواثقة بنفسها. من أجل هذا فإهنا ال تقدم عىل ما يسمونه )أاِلحْمَ

* * *

وا عليه: »يا لغبطتي، ويا َلرسوري«، فقد وجدت ما هو يل، يا أصدقائي، ويا مجاعتي  28.    يا َحاليل، يا َمايل، َيا َرْبعي ُردُّ
دو ما أقول!. الذين أعتز هبم، ساعدوين بأصواتكم َوَردِّ
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َألُجوُد

إخواين الكرام.

اْلِفة:ـ ِله، أِريْد َأْذِكْر لِْكم َهذي السَّ يف تِْعِليْلتنا الليَّ

عاِدين( ِمن ِقبايَل األَحجاْز، يْنَتسُبون لِبني َمْيُموْن من بني ساَلْ من َحْرب، والِقبِيلة  ِقبِْيلَة )ٌالسَّ
ا  عاِدْيْن رَصَّ )30( يِصْل َلشُيوخهْم ِمْن تِْركيَّ اْل، أْو َكاْن لِلسَّ ْتميَّة َخيَّ َهَذاْك الَوِقْت كانت َوِقْم )29( السِّ

اْج. ، مع املِحَمَل املرْصي ِحنْيَ احْلَ اْم، إو ِمْن َمرِصْ َمل الشَّ حَمْ

َبَناْت  ِمْن  انثى،  ُلْه  ِتّوْز  إبِْن جَمْدوْع( َهذا ِسخْي،  َعاِديْن َشْيخًا اسُمه )ُيوِسْف  ِمْن اْشيوَخ السَّ
ا َكاَنْت تِْنهاْه َعْن الَكَرْم، إو ُهْو  ْه، إْسِمها )ِعْطَفْة( َما هَبا َذاِرْب )31( من ِذَواِرَب احلِرْيْم، َغرْيِ أهنَّ َعمُّ

ما يِِرّد َعلَيها.

إْو  يْف  بالصَّ  ،)33( اْر  النَّ يِْكرِبَ  يْل  َباللَّ إْو   ،)32( ْرْب  الدَّ َجاْل   َعىل  َغرْي  يِْنِزْل  َكان  َما  الَشيَّخ  َهذا 
َبالّشتا!

29.   َوِقم :  مقدار.
العثامنية واحلكومة املرصية  لزعامء بعض  التي كانت تقدمها احلكومة  الرواتب  30.   رَصّ ـ اصطالح كان يطلق عىل 

القبائل، من أجل املحافظة عىل احلّجاج يف أيام احلج، واملحافظة عىل األمن يف الصحراء.
ّ وباخلالف. 31.   ذارب: اجلمع ِذوارب ،عيب، من عيوب. ويف الفصحى رماه بالذربني، أي بالرشَّ

32.   جال الدرب:  جانب الدرب، ويف الفصحى، اجلال ناحية القرب، والبئر، والبحر، واجلبل، وجانبها.
33.   يكرب النار بلفظ الكاف جياًم تركية بثالث نقاط: يكثرها.
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اْعَن   َ الرصَّ إقَطَعن  املرَْصيِّة  ولِْة  والدَّ ْة  كيَّ ْ الرتِّ ْولِْه  الدَّ َيْوَم  بااَلَخّص  إْو  ِمنُه،  تِضايُِقوْن  انه،  ِحيَّ
ُدوْع( اْيَعِدْي )34( َعىَل َغَنْم َقراْيُبه، إْو يكِرِم اْضيُوَفه!.. عادين. َصاْر َوَلْد )جَمْ السِّ

َقراْيُبه، َصاُروا َيْلُغوُنه )35(، إْو َيْنزاُحون )36( َعنُه! َما ظّل َحواليه َغري اْبوْيَتاْت ِمْن ِدْنوَته )37( إْو 
ْت َنْفُسْه. )39(  نَِساْيَبه. َصاْر َواحد ِمن اْكَباْر نَِساْيُبه، يُلوُمه. إْو نِْقل ُلْه َهْرج الَعَرْب )38( َعلْيه. ِكرْبَ
ْ أْمَيز  تِْه )42( اْو بِْنتها اللِّ ْيِرْه َأللِّ تَعاَفْك)40(، عاْفَها! "َلّد )41( واْن ما ِعْنَده، غري اْفرُسْه امْلِصيَّ قاْل: َألدِّ
منها )43(! َهَجْس له َهاِجْس. )44( أْن يِبْيَع الَفرْس إْو بِْنَتها، لكن َخاْف ما َحْد يْثِمْنِهْن )45(. إْو خاِف 
، َهذي الَفرْس إْو بْنَتها، َما َيْصَلَحــــِن  اْيصرَين ِعنِد َرْجٍل، ما اْيَعِرْف قيمتهن. َقاِل اْبَنْفُسه: »واهللَّ
ْل،  ه َحــــوَّ ( َواخَليْل ِمُعْه، َيْوم انُّ ّمدِّ يْف )احْمَ ْد(. جاناصيًا )46( الرّشِ مَّ يْف احْمَ َغْيـــــــر َلـ )الرشَّ

اي :  هنب ذبيحة من أقرب غنم إلكرام الضيوف. 34.   َعَدى َيْعِدي:  ِعداية والرجل َعدَّ
35.   َيلُغوَنُه :  يغتابونه، ويقولون عليه الباطل. وهي من الفصيح.

36.   ينزاحون عنه :  يبتعدون يرحتلون. وهي صحيحة فصيحة.
37.   ِدنوته: أقرب أقربائه، عصبته . ويف الفصحى دناوة قرابة. ويف اللهجة، األردنية الدناوة :  الدناءة.

38.   َهْرَج الَعرب :  اغتياهبم له. واهلرج احلديث بصوت عاٍل ،واهلِْرِجة :احلكاية.
ر وتأل. وهذا االصطالح يعني الغضب املمزوج بالعتب.  39.   ِكربت نفسه، يلفظ الكاف جياًم تركية بثالث نقاط: تكدَّ

وليس يف الفصحى ما يقابل هذا االصطالح.
40.   َعاَفه، يعافه،:كرهه يكرهه.

41. لّد: نظر.
تِه : هلا شهرة وصيت حسن. 42.   إِمَصيَّ

ق عليها! 43.   َأْمَيْز منها : تتاز وتتفوَّ
44.   هجس له هاجس:  خطر عىل باله.

45.   يثِمنهن :  يعرف قيمتهام فيدفع الثمن املناسب.
46.   جا ناصيًا : جا هي جاء، ناصيًا، من نصاه ينصاه؛ أي قصده دون سواه طالبًا، ملعروفه، عىل اعتبار أنه ناصية قومه، 

وقصد إليه يريد قتله، حسب وقوع الكلمة يف اجلملة. قال الشاعر:
يا ناصيًا )محدان( للجوْد والعطــــــــا،    

تراه اَصبــــّي اْعن العطـــا نــــــزاح!.       
أي أهيا الذي قصدت محدان تريُد ِمْنُه جودًا وعطاًء، أقرص، ألنه رجل هيرب من العطاء.
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إِلبن  )ُيوِسْف  نَِشْد  ْيَف  الرّشِ ثِِلْث،  اْو  ايَّام  َثاَلثَِة  ُعُقْب  اْمعُروْف.  ااًل  رجَّ ْه  أنُّ َحْيِث   )47( ُبْه  َهالَّ 
ِمْقَمنًا  ُكــــم  اْنُفوُسكم، إْو َخالَّ  َ فُكْم إْو َعىلَّ ْ َشَّ اهلَلَّ َيا ِشيْف،   ْ َقاْل: »َواهللَّ ُدوْع( َعِن اْغِرُضه،  جَمْ
اْف، َمْنصاُهْم  )48( لِِكلِّ ّطيِّبة. واْفِريِس املِْخَلديَّة )49(، إْو بِْنَتها، َما َيْصَلَحن إالَّ لَلرِشيْف، َواالْشَ

ي،  ْة. َحْيث اُبْوْي إْو ِجدِّ ْف، َوانا أِرْيْد ِمْنَك اللِّ اْيِعيني َعىَل اْلَكَرْم َوااِلْمُروَّ َشْف، إْو َعَطاُهْم َشَ
ر اْعَن املَِكاَن الّل اْوَصُلوين ُلْه: أْهــــل اْمَعَنى )50( َواَنا َما اْقَدْر َأتوخَّ

يِْرَض َهَواَن النَّفْس ِعْقِب اْرتِفاَعه!« ِرْق ِعُقْب َما َباْن،   »َعْيبًا، َعىل اللِّ يدِّ

ُدوْع، َما يرِخَص اخَليْل!« قال الرشيْف: »َأللِّ ِمْثَلْك َيا ابِْن جَمْ

َوانا  َتْرَخْص،  َما  َتْغىَل،  ْيْف  ِ الرشِّ يِْربطها  اللِّ  َيا ِشيْف! األصيَل  َخرْي  »َعنيِّ  دُوْع:  جَمْ إبْن  َقاْل 
ه  ْر َباللِّ يِِمدُّ ، َما اِرْيَد َأَدوِّ ْمَد هلَلَّ ْف بيت!.. َواَنا َواحْلَ اِريْد اْسرْت َوْجِهي، واَحاِفْظ َعىل اْمَعَناْي، إْو َشَ

يْف( َقاْل: ْيْف َأْلفاينات! )51( إْو ِقَصْد ِقِصْيدٍة َلـ )الرشَّ ِ الرشِّ
َرا اْساَللْه )53( يْف مَحْ ِكْن )52( ِقــْدِت َلْك، َيا ِشِ

َباالْقَساْم! ـــــوْد  َواجْلُ اْلَعَطـــــا،  َهـــــَذا 

)ُيوِسْف( ُدْوْع  جَمْ إِبْن  )َعْلَيا(  َأُخـــْو  يُِقْوْل 

اْخياْم ِرْيــــْق  الطِّ َجاَل  عىل  َبانـــي 

47.   هالَّ ُبه: قال أهاًل وسهاًل.
48.   ِمْقَمنًا: أهاًل. ويف الفصحى )َألَقِمن( اجلدير، ال يثنَّى وال جيمع، وقد ترصف األرادنة بالكلمة، ول خيرجوا هبا عن 

معناها األصل.
49.   املخلدية: مجعها املخلديات، ساللة من اخليل منسوبة إىل خالد بن الوليد، نسبة عىل غري قياس.

50.   أهل اْمَعنى: أي منازهلم مقصودة، ألهنم كرماء، يعنون بأمور الناس، ومعناها يف الفصحى ليس بعيدًا عن هذا.
51.   الفاينات: مفردها فاينة. وهي كل ما خُيجل منه من األعامل.

52.   ِكن ِقدت لك: الكاف تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط. واملعنى، لقد أهديت إليك ألن إهداء اخليل يسمى َقْودًا. 
َوالَقوَد، هدية تقاد بحبل أو رسن.

لة تدعى اْساللة. 53.   ُساَللة : هي الفرس املعروفة األصل، ويقولون ساليل اخليل، وارسان اخليل، والفرس املؤصَّ
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يُِلْوَمَهم، َربِّ  االْنَذاْل،  يُِلْوْمنِي 

َماَلْم ِجيْت  َما  َواَنا  )54(َسْهِمي،  يِِقِرُضْوْن 

إْيُقْوُلوْن: »َعاَف اجُلوْد، ِواْرِجْب  )55(إْعَن اْلَعطا، 

َسَناْم َعَلْيك  َيبني   )56( َدى  الرَّ َتَرى 

َدى الرِّ َواَتاْبَع  اجْلُوْد   )57( ادشِّ  ما  »َواهللَّ  أُقْوْل: 

اْخَياْم َعَلَّ  َيْبني  َدى،  الرِّ َلَو 

أَواِمِري يْاَخالِْف  َمــــــا  ِعْنِدي،  َواْلَعبِْد 

!)58( اشمــــاْم  َقـــــاْم  ِفِهْم،  َهّيا،  َلِقْلْت 

،)59( ُرْوْسِهْن  َعْر  الشَّ يِنبَِت  َمـــــا  َعْبِدتنْيْ  إْويِل 

َحَراْم! اْلَعامَلِيـــــْن  َنـــــْوَم  َعَلْيِهـــــْن 

َخـــــا َوالسَّ َوالِعّز  اجْلُوْد،  َعَلْينا  ِكَتْب   ْ َأهللَّ

يِْنَضاْم َما   ،ْ هلَلَّ اْلتِجا  َواللِّ 

54.   يقرضون سهمي :كناية عن الدم والغيبة. وهي من األضداد وتعني املدح والذم.
ب وهتيَِّب. 55.   إْرِجب : توقَّف، اْمتنْع. ويف اللغة ترجِّ

ة، واألفعال الشنيعة. 56.   الردى: معنى الكلمة هنا البخل، ومعناها العام هو اخَلسَّ
:اترك. ويف اللغة دشَّ األمر تركه. 57.   َأدشَّ

58.   إْشاَمم : برسعة.
ه باحلرائر، وللمحافظة عىل النَّظافة،  59.   ما ينبت من شعر روسهن : كانوا حيلقون شعر اإلماء لئال يفكرن يف التشبُّ
ولكي ال يكون هناك ما يشغلهن بمشط الشعر عن اخلدمة، وال يسمح هلن بالنوم الكايف، ألهنن مكلفات بكل أنواع 

اخلدمة، من جلب املاء، واحَلطب، وحلب الغنم، وخمض الرائب، وغري ذلك.
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ُعوهْنَا، يِْذَر   )61( إْقاَمْشٍة  ِمـــــْن   )60( ى  أَخرْيْ

واْلَثــــاْم  ،)62( َمْيزرًا  لـــــي  ُلوا  يَِفصِّ

».)63( ْذ  َفذِّ إْو  »اْذَرْع   : يُِقُوُلون  َأاِلْجواْد 

َتَاْم«)64( »يِْكِفيْه،   : َيُقوُلوْن  ِوااِلنذال 

أْرَبَعـــْه. ِعــــش،  النَّ اْلــــــــَة  َنقَّ يِلْ  جَيُوْن 

!)66( َقَواْم  ْقُبــــوْر  اال  )65(، َصْوَب  ونـــي  يِِزمُّ

»)67( َرْيُضوا  ْيْخ  »بالشَّ يُِقوُلون:  َأاِلَجواْد 

!»)68( اْم  امْهَ اَبْه  ُعوا  »إرِِسْ يُِقْوُلوْن:  َوااِلْنَذاْل 

)70( ْم!  اْشواهَتَ  )69( الَعجاىل  َدسَّ  وين،  يِِدسُّ

اْكــــواْم الَلُحْوِد  اَمـــَن  َعَلـــــيَّ  ون  حِيطُّ

60.   أخريى: أفضل، أحسن.
61.   اقامشة: تعني هنا الكفن.

62.   ِميزرًا :هي املئزر، لكن األرادنة ينفرون من اهلمز.
ذ، معناه ِزد. ذ : زاد يف اليش، ويقولون هذا أفّذ من ذاك، أي أكثر منه قلياُل وفذِّ 63.   َفذَّ

64.   تام : كاٍف، ال تزد.
وين: حيملوين، ويف الفصحى، زم الذئب السخلة. 65.   يِزمُّ

66.   ِقوام:برسعة.
67.   ريِّضوا : تهلوا . كأهنم أخذوها من اإلنسان ملّا أن يتوقف يف الروضة.

ام ـ ومهام : أقىص الرسعة ويف اللغة اهلامم من إذا هم بيشء أمضاه فهي من الفصيح. 68.   أمْهَ
النار، إىل أن  يتمهلون عىل ما يضعونه يف  َألغزاة، واللصوص، ألهنم ال  العجاىل، هم اخلائفون،   : العجاىل  69.   دس 

ينضج.
ة. 70.   الشواة: هي ما يشتوى من اللحم، وهنا تنطبق عىل اخلبز الذي يضعونه يف امللِّ
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تِْعتِْل،  )71( َطاَقاْت  اْب  الرتِّ ِمَن  َعلَّ  وْن  حِيِطُّ

َعاَلْم! باْدَياْت   )73( النَِّصايِْب   )72( ي  إْمرَبَّ

يِْعرُفوّنــــي، َما  اْشامْم  َعّنـــْي  يِْقُفوْن 

َساَلْم!. َعَلّ  يِِرّد  ّأللِّ  َبْيْنُهْم  إْواَل 

خِتونِني، ما  َواَعَدت  َحِلْيِلْه  يِلَّ 
)74( اْغاَلْم  َلْلَفاْيناِت،  َواَعَدْت  َما 

خَتونني، ما  َصاْفيْة،  ْليِلْه  ِحَ يلَّ  إْو 
)76( َجَهــــاْم  اْلنَياْق  ِوْضَح   ،)75( ِواْسياَقها 

َجْوْزَها، َغرْي  يِْعِرْفُه  َما  َمَناَمها، 

..)77( اْزاَلْم!  ِليْل  احْلَ َغرْيَ  َخاَلُطه  اَل  إْو 

يْف: ـ قال الرشَّ

َصاِدْق! ُدوْع  جَمْ ابْن  َيا  َحْكُيَتْه  َأللَّ 

اْوهاْم!.. َعَلْيها  َحْكَيْك  املََرْه،   )78( َبّسَّ  

71.   طاقات: مجع طاقة، وهي عندهم الطبقة )هنا(.
ي : ما عدا. 72.   إِْمرَبِّ

73.   النصايب: مفردها نصيبة، وهي شاهد القرب.
74.   غالم : فتى. ويف اللغة العبد.

75.   اسياقها: مهرها . وسمي سياقًا ألهنم كانوا يسوقون يف املهر إباًل وغناًم، وخياًل، من أجل هذا ُدعي الصداق اسياقًا.
76.   جهام: عدد كثري، وأصل اجلهام يف اللغة السحاب الذي ال ماء فيه، وقد استعريت الكلمة للعدد الكثري من اإلبل، 

والغنم.
77.   ازالم : مفردها َزمَلِة، رجل رجال، وإذا أرادوا املدح قالوا ِزِل َتالتيح.

78.   بّس : فقط ما عدا، وبّس يف اللغة اجلهد، وكأهنم أرادوا أن يقولوا: »لقد أجهدك الكالم فتوقف!«
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ُدوْع يِِرّد َعلْيه: ـ قال ابِْن جَمْ
)80( َفاْين  ِكلِّ  ِمْن   ْ اهللَّ باْسَم   )79( نُِلْوْذ 

ْم!.. َلْلنامَّ  )81( اْخزاْم  الكريْم  واْسِم 

جاِجيْل )82( َأللَّ عْنِدْي، إْن َجاْب  ْط َعَلْيها َحَدا الرِّ ٍط بيني، إْو َبْيَنْك، َأَسلِّ ْيْف َهَذا َشْ ِ قال الرشِّ
يْل،  ا ُبْغَمْة )83(، إْو َشاْف ُلْه َشْوَفْه ِمْنها، يُِكوْن َهْرَجْك )84( َوْهٍم، إِْبِوَهْم، َواخْلَ ا اسَواَرْة، َوامَّ ِمْنها َأمَّ
ا اْمِلَصْت ِمُنْه، ِكلَّ اللِّ َبالَعَرِب اْشُهوْد، الَنطيِك كْل الّلْ تِِطَلَبه  يُِرْوَحْن َعَليْك َهُفْو )85(. ِواْن كاهْنَ

دَت اهْلَرْج. إْوَزود!...ـ َحْيِث انَّْك َزوَّ

ُلْه:  قاْل  إْو  ِواْقامش،  ِسْيَغْه،  له  ى  َشَ  ،)87( َعَجْب  َزْيُنه  ِعْنُده،   )86( ا  اْفَداويَّ َجاَب  تَِشاَرُطوا، 
اْن )ِعْطِفْه(. »تِنىَص َعَرْب إِبن جَمُدوْع واحْتِّط َشْيطاَنْك َعىل ِرمْحَ

إْو   ،)89( إِْقَبْيس   ْ »َواهللَّ َقاْل:  بْيه«؟  اْنْت   )88( »َويْش  إِْنِشَدْوْه:  اْلَعَرْب،  َأاِلْفداوْي  ِوَصَل  َيوْم 

79.   يلوذ باهلل : يستجري باهلل.
80.   فاين : قبيح وهو نقيض ما هو معروف يف اللغة، ففان معناه جاء.

81.   إخزام : اخلزام َحْلقة توضع يف أنف اجلمل، لتجعله حتت ترصف من يقوده. ويف الفصحى اخِلزامة واخِلزام.
82.   حدا: أحد.

83.   بغمة : حلية من الفضة، كانت تتحىل هبا البدويات واحلرضيات قدياًم، وهي قطع من الفضة، تشبه األصابع ختاط 
الزاي،  ارة بضم  ُزمَّ الواحدة  الفضة،  البوق. من  يشبه  ما  العنق، ويف كل سلسلة  وتلبس يف  متالصقة عىل قامش، 

واجلمع زمامري، قال أحدهم يتغّزل بحبيبته
)وين اعلق باروديت يا )سلمى( هيــه؟    

يف سناسل بغمتك يا )سلمى( هيـــه!..       
84.   هرجك: كالمك.

85.   هفو: بال ثمن. ويف اللغة رجل هفاة، أمحق.
86. إْفداوي: خادم للشيخ، يصنع القهوة ويقوم ببعض األعامل املنزلية.

87.   زينة عجب: مجاله مذهل.
88.   ويش انت بيه :  ما شأنك ماذا تقصد.؟

89.   إقبيس:  تاجر.
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يايل )90(،  يَتها َلُسْوَد اللِّ بِّ ْيَغْه، ِعْنَدَها هَلا ِذْخَرْة اخْمَ ِرْيم، إْو َسْمِعْت )ِعْطِفه(بالسِّ َصايْغ« تَِساَمَعَت احَلَ
ْي َلْه ِسَوايْر«،  اْبتي )91(، تِِرْيْد َترْشِ َعْن َجْوَزها، أْرَسَلْت َواِحِدْة ِمْن َعْبداهْتا َلالْقبيِس، تُِقوْل ُله : »َحبَّ

يغْه َما تَطْلَع  ابتْك السِّ ابتها : »إنَفِهقّي )93( َوَراْك، إْو ُقويل حَلبَّ َقاْل َلَلَعْبِدْه ِعُقْب ما اْسَتسمى )92( َحبَّ

يَغْه، إْو تُِشوْف َأللِّ َهْي تِرْيُده.« اْمَن اخليمِة، َخلها ِتي، إْو تُِشوْف السِّ

ْيَغَة، يُِقوْل هَلا ااِلْفداِوْي:  ت إْيْدَها َعىل ِقْطعْه اَمْن السَّ َثاين َيوْم َوْصِلْت )ِعْطِفه(، إْوكْل َما َحطَّ

ْح،  ْ ل الرشَّ »َهِذي لِْك اْبَليَّا)94( ثَِمن.« ِعْرَفْت َأللِّ يِريُِده، قاَلْت : ـ »َيا اُبْو )95( ِرِشْيدْه، َلْيه )96( نِِطوِّ

َأَهَلْك  ِعْنَد  إْو   )99( ك  َيمَّ  )98( ْج  َواهْنَ اْهدُوِمي،   )97( َأَضْبِضْب  ْل  بَالليَّ إْو  ْيَغة،  اَلسِّ اعطيني  إِْنَت 

َما  إنَّك   ، باهللَّ تَعاهْدين  إْو  ُدوْع،  جَمْ ابن  َعِن  َطاَبت  َوالنَّفْس  ِرُسْوُله!  ِسنَّة  اْو   ْ اهللَّ ِسنَّة  َعىل  ز،  انتجوَّ

 ، ْر ِعْندَي اْلفاْيَنة )100(، إو اَل تِِلدِّ )101( اْبَوجهي، مَلا َنْصَل اْلَعَرْب )102(، إْو تِْعِقْد َعْقَدْك َعَلَّ تَِدوِّ

يْف يِْنِعْم  َ ِجْل، إْو قاَل اْبَنْفُسُه: »َألرشَّ ا. إِْنبَِسط الرَّ ي َأللِّ َأتَِطيَّْب هَبَ واْنت اْتَعِرفني، إبِرحيَة ااِلْخَضرْيَ

90.   سود الليايل :؛ كناية عن أيام احلاجة.
ابتي :  سيديت التي أحبها كثريًا، وللرجل يقال حبَّاب. 91.   حبَّ

92.   استسمى:  تعّرف إىل اسمها.
93.   انفهقي وراِك :  عودي ، تراجعي.

94.   إبليا َثَمن :  جمانًا بال ثمن.
95.   أبو رشيدة ، كناية يراد هبا أرشدك اهلل إىل الصواب، وإذا أرادوا نداء من ال يعرفون، قالوا يا ابو رشيدة.

96.   ليه :  ملاذا ، أصلها ألي يشء هو.
97.   أضبضب :  أرتب.

98.   واهنج :  أسري أتوجه.
ك :  نحوك. 99. يمَّ

100. الفاينة :  احلرام.
د الرجل َتلفت يمينًا، وشاماًل . 101. تِِلّد :  تنظر، ويف الفصحى َتلدَّ

102. مَلَا:  إىل أن.
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يف  ِ الرشَّ َيْرَبح  َته.«)103(  اْبِسْنِسلِّ املْيُموِن  َيُقُوُلوْن: »َجاَب  َما  ِمثِْل  اْبَحاهَلا،  )ِعْطِفْه(  ِجبِْت  َعَلَّ إين 

ُدْوِع اْحِسنِه! ن َعىل ابْن جَمْ ْيْل، إْو َيْصِدْق َهْرُجْه، ُثْم ايتحسَّ اخْلَ

هْتا  ْتها، َبااِلْخَضرْيى، إْو َدزَّ َلْت )104( َواْحِدة امَن الَعْبَدات، إَو َلبَِّسْتها اْثياهَبا، إْو َطيبِّ )ِعْطِفة( َحفَّ

ْتها َما اْتاَلِغْيْه )105( إْو لو َحاَكاها، مَلَا َتْصَل اْلَعَرْب. َيمَّ االْقَبيس، إْو َوصَّ

ُلْه  َقاْل  إْو  )ِعْطِفه(  َجاْب  إّنُه  ْد(  مَّ )احْمَ يف  الرشِّ  َ يَِبرشِّ هَنَج  إْشاَمْم،  َواْلَعْبِدة.  ااِلْفداوْي،  َوْصَل 

إْو  ِصَدْق،  َهرُجه  َيوم  َمّد(  )إحْمَ إْنبِِسَط  ُزْه.  وِّ ِتَ  )107( َتْبَغى  إو  ُدوْع  جَمْ ابِْن  َعِن   )106( اْطَمَحت  ا  إهنَّ

ا  ْة ِعْن َوجَهها، واهْنَ طَّ َخَت ااِلْنَثى ِذُلوهَلَا، إو َفاَتْت ِعنَد احْلِريْم إْو َزاَحَت احْلَ ْط، َيوْم َنوَّ َرَبح الرشَّ

َيا  َأِخْس  َوِجْه!  أِخْس  َلالفداوي:  قال  إو  يْف  الرشَّ َوْجَه   )109( إْلَتاْح   ، بِاهللَّ ُعْوْذ  َلْوَدا،  َسْودا)108( 

ْفِلة َخَساره )111( َبْك!  ِ إَن التَّ اهْلَايف! )110( ِضْحِكْت َعَليَك احَلِْرَمة أِخْس َوِجْه! َأِخْس َوِجه، واهللَّ

، َأللِّ َبيَّض َعْرِض )113(!.. َمْد هلَلَّ ُدوع َيوْم َشاِف اْسَواة )ِعْطِفة( َشْوَبْش )112( إْو َقال : »احْلَ إين جَمْ

، واْطُلْب. َأَنا  ْ، ال تفَضْحني اْبَوَسَط اْلِعْرَباْن. إْتَنَّ دُوْع: »أُسوق َعَليْك اهللَّ يْف َقاْل اَلبِْن جَمْ الرشِّ

السعدان، والكلمة من  املطلوب، وامليمون هو  :  مثــل يضــــرب يف إحضار اليشء  ابسنِسّلته  امليمون  103. جاب 
الرتكية.

لت: ُزيِّنْت. 104. َحفَّ
105. اتالغيه:  تكلِّمه.

106. اطمحت :  طمحت املرأة عن زوجها، عافت معاشته، فهي طامح ـ وِطمُوْح.
107. تبغى :  يبدلون الياء ألفًا يف تبغي.

108. سودا لودا : لودا توكيد اتباع مثل: شذر مذر. واأللود الذي ال يميل إىل عدل.
109. التاح وجهه :  اصفر وجهه من مفاجأة ل يكن ليتوقعها.

110. اهلايف :  التافه.
111. التَّفلة :  البزق ، والكلمة صحيحة فصيحة.

112. شوبش :  رفع صوته من الفرح وقال: »شوباش« أي انتصار. وتكريم.
113. َعرض :  بفتح العني، هي الِعرض بكرس العني يف الفصحى.
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ْه اهْلاٍم إْمَن  اْي، َلِكن، اْلَكَرْم، ِفْطنِْة، واْلِفرِسْة ِفْتنِْة. إْو كلَّ َظَلْمَتْك، إْو َما ِهْي َعاْديِت َأَماِكْس )114( نصَّ
! اهللَّ

الْل. َمايل ِعْندك  اك اهللَّ ِسرْتًا َلْلَعذارى، إْو بناَت احْلَ ُدوْع: »َعنيِّ َخرْي يا ِشيْف، مَحَ َقاِل ابْن جَمْ
َد اهللَّ إْن )ِعْطِفْه( َبيََّضت َوْجهي!«. اْن، إْو اَل ِسَوالِْف ِعْربان. َأمِحْ وط، إْو اَليِل ِحقَّ اْشُ

)115( من  اْقَساٍم  ْه  ِكلَّ إْو  اْظُهْورِهن.  تِْعتِل  هِلِْن  َمْقُسوٍم  َما  إْو  َلْك  َمْقُسوماٍت  ِهْن  َفام  ْيْل  اخْلَ ا  َأمَّ
اٍق ِكريْم!.. َرزَّ

: »َخلِّ َخْيَلْك َلْك إْو ِخْذ َرعْيًة إْمَن اْلبِْل، إْو اَل تِْلغانا!« )116( يْف: »أنِِشَدْك باهللَّ قال الرشِّ

ْ َما اجْيْب ِسرْيَتك، اَل اْبَطّيبة،  ْ ما آِخْذ ِمْنِهن إْو َبَرْة، أّما اْنت، َواهللَّ ا البِْل، َواهللَّ ُدوْع: »َأمَّ قال ابن جَمْ
يُب َهَذا  َوْعِد اْمَن اهلل، ِسْبحاُنه يف َعايل ِساَمه! با اَلطَّ ! والنِّ زاق َما َقَسُم اهللَّ ْه، َوانا يل اْمَن الرَّ وال اْبِرِديِّ

..! إو تِْصبُِحوْن َعىَل َخرْيْ

114. ماكس يامكس:  احتال عليه، ساومه إلنقاص الثمن ، وهي فصيحة.
115.إقسام :  أمور مقدرة من عند اهلل!

جنا! واللغاة هي الغيبة ونرش اإلشاعات! واهلجاء، وهي،  والالغية، الكلمة الفاحشة. 116. ال تلغانا : ال هَتُ
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تسامح َوَكرم

اْعَته، َعقيْد، َصاِحْب  ْد( َهَذا ِكبرِْي مِجَ مَّ ْيِله، َعن )اْشلْيوَيْح َوْلِد احْمَ ْ َباخَلرْي، تِْعِلْيَلْتَنا اللِّ َمّساُكم اهللَّ

َما  لَِكد)118(  إْن  بِاْبَخُته.  ْلُفون  ِوحِيَ تِِرْيُده،  ِعْرَباُنْه  ِكّل   ،)117( ِمنِكْف  ْح  إْوَروَّ َغَزا  ِعْمُرْه  َما  َبَخْت، 

ِفْه. اْيَعرف ااِلقَفاْي )119( َكْرماُتْه َما ِهنِّ اْكَثاْر، لِكْن، َيوْم َيْكَرْم، َكِرْمُتْه اْمَكلِّ

ِمّنْه  اْلِكثرْي  يبًا، َراَح  ا َكْسبًا َطيِّ هَبَ ْز،ِعُقْب َغزْوه، ِكِسْب  َصاْر ِعْمُره َوْقم الثَّاَلثني، إْو ُهْو َما توَّ

ْم َعَلْيها، إْو  ر له عىل َذاْهبِه، )121(، َشاْف ُلْه اْنَثى، َتْرَعى َبْل َأَهْلَها، َسلَّ َحَذايا )120( َيْوم إْو ُهْو يَِدوِّ

هْتا، َقاَلْت:  ْع باْلبنْت، نَِشْدها ِعْن ِعشرْيَ ْ اْيَعِقْل َعَلْيْك« َحّس َقْلُبْه تَِولَّ َنَشْدَها ِعْن َذاهبُته، قاَلْت: »َأهللَّ

ُبْه اْو  ْت  هَلَا: »انا اْشَلْيِويْح( َهلَّ د(. َقاْل  مَّ َوَلِد احْمَ ا، ِمْن ِعْرَباِن )اشَليويْح،  »إِْسِمي )ِصْيتِه(، إْو ِحنَّ

117. منكف :  خمفق. ويف اللغة انتكف احلبل انتكث، فاملعنى واحد.
118. لَكْد:  دفع فرسه بعقب رجله أو باملهامز، والكلمة معناها دفع يف الفصحى لكده بيده:  رضبه بيده، أو دفعه.

119. أقفى، يقفي :  تراجع، هرب يرتاجع، هيرب يويل مدبرًا.
120. احَلذايا: مفردها َحذيَّة. وهي اهلبة من الغنيمة، وهلا املعنى نفسه يف الفصحى! حذاه من الغنيمة أعطاه ويف احلديث: 

»كان حيذي النساء والصبيان من املغنم، أي يعطيهم.«
هاب:  كل ما  ر ـ هي املاشية التي فقدت بسبب غفلة صاحبها، أو راعيها، ومنه الذَّ اِهبة :  بالتأنيث، وال تذكَّ 121. الذَّ
ُفِقَد من األغنام واإلبل بغفلة من صاحبه أو راعيه. ويف الفصحى ذهب عليك كذا، إذا فاتك، لغفلة! فإذا وجدت 
ْح يا راعي الذاهبة!« وال يسمونه مطلقًا، خوفًا عليه من  الشاة املفقودة، نادوا عىل الذي يبحث عنها بقوهلم: »روِّ

أعداء له، يتوقعون أن يسمعوا اسمه!..
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ابْك، َبْيَتَنا ِمْطِرف)124(  يَّ ْلها. َقاَلْت احْمَ ه يِِريْد يَِعلِّ َبْت! )122( إْسَتاَصْف )123( الَعَرْب، إو ِذَكْر هَلَا انُّ َرحَّ
إْو َما بالبيت غري ُأّمي َوَأبوَي، يل َأخو، َهفَّ )125( َيم ديرِة )ابن ِرشيْد( الِقْصَيا من اسنتني، إْو ال 

..! ِعْلِم أْو َخرَبْ

ياْب، َمرْيْ )126( الليايل، َجاَرْت َعَلْيه، إْو َصاْر يِْبِعْد َعِن اْعُيون  َعْرف اْن البْنت، اْمَن اْلّرَجال الطِّ
اْلَعَرْب!.

ْه، يَِطاْلُعه اَلَكربة )127(، َشيَّع )128( بني الناس،  ْل )ِصيته( َشاُفه َواِحد من بني َعمُّ َلْيِله إْو ُهْو يَِعلِّ
اْلبنِت  أَهَل  َسّو!  ِعِلْم  اُكُم،  وايَّ ا  ِحنَّ َما  َعَسانا  إْو  )ِصْيتِه(   )129( َحّب  احممد(  ولد  )إلْشَليويْح  إن 
أرَسلوا يِطلبوَن احْلّق ِمِن )اْشَليويْح( َما َرّد َعَليهْم، ِعِقْب ثاَلث َمراسيْل، إْدَخَلَوا عىل َشيخ َعشرية 
خاَلِة إْو َحَلُف إْن َما َقِعِد )اْشَليوْيح( َلْلَحْق ُكوْد اْيمُوْت، َيوِم  . َهذا نَقَل الدَّ ْة، إْو ما قوي َغرَي اهللَّ ِقويَّ
اٍل )ِعْلْص( )130( َقاَل : »َمايل َغرْيْ َأنَكّف اعن  اْرَتْد احلكي عىل )اْشِلْيويْح( َعِرْف إْن َوقْعَته مع َرجَّ
ب )اشليويح(  ْ او ِسنِّة رُسوُله. ما كذَّ زها َعىَل ِسنِّة اهللَّ اْلَعَرْب، َواْرِسل َجاَهْة َتْطِلْب يل )ِصْيَته( واتوَّ
ه، إْو نَِزل ُلْه ِعنِْد َعَرْب، وعقب َثالث لِياْل. قاْل َلِطنيبه اهلِْرِجة اْمن اْوهلا  َخرب، يف َليلٍة َظْلاَم، َخَذا ُامُّ
وَن )131(  ياق، إْو يفضُّ م بالسِّ ُعوهْنُ ون َجاَهة عىَل َأَهْل )ِصيتِه( وَيطمَّ ُم يِكدُّ َلَتاليها، إْو َطَلْب ِمُنه إهْنَ

بت : قالت : »أهاًل ومرحبًا، والبدو يقولون : »َهلَّت ُبه، واحلرض يقولون هلَّت فيه، وأهل السلط  122. َهلَّت ُبه إو َرحَّ
وأهل عجلون يقولون َهلَّت بِيه!«.

123. إِْسَتاَصْف:  استفهم عن األوصاف، طلب أن يوصف له املكان أو نحوه.
:  يف طرف احلي. والكلمة من الفصحى. 124. ِمْتطِرفِّ

، هيِّف:  ذهب إىل جهة غري معلومة تامًا. ويف الفصحى هفا الرجل هيفو أرسع، لعلهم أرادوا هذا، وجعلوا  125. َهفَّ
فًة. الكلمة مضعَّ

126. َمرْي:  لكن ِغري ،  ولعل أصلها ما غري.
127. يِطاْلُعه الكرَبة :  ينافسه عىل الزعامة.

128. شيع بني الناس :  أشاع.
129. َحّب )َصْيتة( : قبَّل )صيته(.

:  الرجل الشديد. 130. ِعِلْص :  رجل قوي خشن فهو قوي احلجة قليل احلياء ولعلها حمّرفة عن ـ َألَعَلِسّ
ون املِِشْكِله :  ينهوهنا، ويف اللغة فض اليشء كرسه واملعنى واحد. 131. يفضُّ
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ِت اجَلاَهة، َيوم ِسِمْع ِدِخيَل اَهَل االنَثى قاْل: »َواهللَّ ما َأْقَبْل َجاَهة، َغرْيْ ِعِقب ما اْسَمْع  امْلِِشْكِلة. َكدَّ
اٍل  حِيب إْنَثى، واالْنثى  اْن، إْو اَل ِسوالِْف ِعْرَبان، َرجَّ تاْج ِحقَّ ها. قالت اجَلاَهة: »َأْلَقيَّة )132( ما حَتْ َحقَّ
اِهْة  اجْلَ َعاَدْت  ُبه.  ِمْستِِعدًا  َأللِّ تِطلُبوُنه ُهو  ياَق  َوالسِّ ها،  ِمْن بني َعمَّ َأَحْد  ٍض هلا  ِمْتَعرِّ َما  إْو  حِتبَّه، 

َبابة إْو َجّر عليها هاْلِكِلْمتني: ـ َمْكُسوفة. ِسِمع )اشليويح( َخَذا! الرِّ
ـــــداري )134( ه،    اْمَن الَبِدِو َأللَّ يِِلْبُسوَن الصَّ      َيفَد َعِشريي، من القَطعاٍن )133( تِِقلِّ

ِرْي َفــَدْوًة لــــه،     ِمْدعي )135( سالطني البداوي ِوقاري )136( مَّ      ِوابِن ِرشيَد الشَّ

ِة الّرَبابة، َواْحٍد َمْنُقْوْر َكِعْب )137( نقل َقْولُته اِلبِن ِرشيد، نِْيُته إّنْه إْيَغّرُقْه  إْمَن اللِّ َسْمعوا َجرِّ
بِاطالَبْه ِجِدْيِدة. قال: »َتْدِرْي ِوْش قال )اشَليويْح( َعْنْك؟

قال )إمُِحوْد إِبن ِرِشيْد( ِوش اللِّ َقاُله؟

ْلها، قال: ـ ُه َحّب ُله انثى يَِعلِّ قال ُهْو َمْتُهوم إنَّ

ــــة              اْمَن الَبِدِو َأللَّ يِِلْبُسوَن الّصــــــداري!       َتفدى َعِشيـري ِمْن َعطاٍن تِِقلَّ

ــرْي َفَدْوًة لــــه،             ِمْدعـــــي سالطني البداوي ِوقاري!. مَّ      ِوابِن ِرشيَد الشَّ

ِضِحْك إِبن رشيْد او قال: ـ ِوْش َعليه؟ َأللَّ حِيّب َما اْيَعاَتْب. نادى َواْحدًا من َعبيُده، إْو قال 
يواْن، قال َواِحد اْمَن  لُه، اهْنَج َيمِّ )اشليويح( إْو ِقْل َلْه إينِّ أْبغاه )138(، صار يل َزَمان ما ِشْفتَه َبالدِّ

132. أْلَقيَّة:  القضية، وفيها حذف حرف الضاد، وهي بادرة لغوية.
133. َألِقْطَعان :  اإلبل الكثرية.

ه هنا معناها السوء؛ إذ يقول افدي حبيبي بزعامء البدو وإبلهم، الزعامء املميزين بمالبس خاصة، الواحدة  134. وتِِقلَّ
منها تدعى صدرية، واجلمع صداري.

135. ِمْدعي:  الذي يبقى أو يرتك.
136. وقاري مجيع ِوْقِري: تستعمل هذه الكلمة للجمع أيضًا، وهم من هنبت بيوهتم فهم عراة جائعون.

ويف اللغة الَوْقريي ـ صاحب احُلُمر، وهو ذليل. والوقري من معانيها الذليل املهان.
م، والكاف تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط. 137. َمْنُقْوْر كعب: كناية عن الوايش النامَّ

138. َأبغاه:  أريده. والبدو يقولون بغَى َيْبغى بداًل من َبَغى يبغي.
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يِرة، َصاْر ُله َوِقم َشَهْر. ِزعل ابن ِرشيْد  يْن: »َطاْل ِعْمَرك« )إْشلَيويح( إْنَحاْش )139( َعَن الدِّ احَلارِضْ
قال: اشليويح يِْنَضاْم، َوانا َحّي؟

ّق، ِواال َيْذبُحه. قال )اشليويح(  قالوا : »ِكربْت َنْفُسه َيوْم َحَلْف ِدِخيْل َأَهْل َهِوْيُته غرَي يْقِعَد احْلَ
ِش الِقَبايِْل  جل َعِفن )140(، إن ِذَبْحُته أنا َنْدَماْن، واْن ِذَبْحني، أنا َخرْسان!. َواَنا َما َأِريْد َأَبلِّ َهذا الرَّ

بِبِْعَضها. َواَجاْويَد اهللَّ قالوا: ـ

بِْعَدْك اْعَن اللِّ َما يريدك َجاَلَهــــّم )141(،  

ْة رفيَقك اْعَبــــاِده!.. ْك َعىل َزلِّ إْو َصرْبَ      

ويروى )اعبادي(

ْض ُلْه  وْم، َواهللَّ غري يُعود )اْشَلْيويْح( إْبَوجهي، َواللِّ اْيَتَعرَّ قال )امحوِد ابْن ِرشيْد(: »يا َعْيَب الشُّ
ري َفِدوة له! ِمدعي  َما احْيَِسب َغري اْحَساب، َهَذا اْسَتحى ِمني َيوْم ِزِهْف اْبَقوْلُته ِوابن ِرشيَد الشمَّ
ْ غرَي َأّطيِّب عىل احِلبَّة إْن كاِن اْهَنا ِحّبة، إْو غري  دين، ما سبني، َوّاهللَّ َسالطني البِداوي ِوقاري. هو مَحَ

َأْعِقْد لُه َعىل االنثى، َوادفِع اْسياقها اَلهلها بِْلَساهْنُم!

اخْلِطيْب  َنـــادوا  ُلْه،  َهالبْيوتاْت  ُيوِصْل  )اشليويـــح(  َيمَّ  يِنهج  ِمْنكم  َواحدًا  َأِريْد  َواحِلنْي 
يِْكْتبِِهن: ـ

يَع املـــزاري )142( يا ِرِسْل ِمنَّي ِلِ )اْشَليويْح(  ِقْل َلــــْه،        َتَراه اْبَوجهي، ِمْن مِجْ
في اْخَفاْف اْمّنحياَت الذواري )144( ه،               حِمْ ـَ َحْيُثْه )143( ِعِقيْد إْو ِكّل َدْرٍب يِدّلـــ

139. إِْنَحاْش:  إِبتعد، َهَرب. وهي تعني ابتعد.
ء الطباع، ال حيسن الترّصف واجلمع عفنني وإْعُفون. 140. َعِفن :  قذر، يَسِّ

141. َجاّلَهّم :  إزالة مهوم.
142. ِمَزاري :  ويروي الِطّواري:  املزاري مجع ِمزَراة، عيب، وهي يف اللغة َمْزَراة بالفتح هبذا املعنى.

143. حيثه:  أصلها حيث أنه، بمعنى ألنه.
144. حِمفي اْخَفاف امنحيات الذواري؛ كناية عن إجهاده ركابه من اإلبل يف املغازي.
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ـــــْه،         اَل بِّد َجاري َله اْمَن الِودِّ َجــــــاري، أَناَما َأُلوَمْه، َلْو ِفدانِــــــي اخْلِلِّ

ـــــــْه،          َسلِّ احَلِرْير اللَّ اْمَن الَقّزَساري )145(، َقْبَله َعِشريي، ظّل ُرْوحي يِسلَّ

كربَّ  هم،  َعالَّ َيْوْم  »َأهللَّ  ْوَقال:  َوْجُهُه.  اْنَفَرد  ِسَمْعها،  َيوْم  )اْشليويح(،  ـِ  ل القصيدة  وصلت 
اْعُقوهلم! إْو َمَع املرساْل، َرّد عىل الِقِصيِدة ابقصيدة: ـ

يْت َع وْضَحا )146( اَمْن اهلِِجن )147( ِعْرَماْس )148(، َشدَّ

بِِسَفْرها، النََّخْل    )149( َمراِصيــــَص  َتْدَهــــــْج 

ابقرَطاس،  َساَلمًا  واْكُتْب  اْلَقَلْم  َهاَت 

ِوَزْرَها، اجمالِْس  ِعْيده،  أخُو  ْيْخ  َللشَّ
ُنوَماْس)150( ِكّل  ِكِسْب  اللِّ  النَِّشامى  ِسْيَد 

َحرَضَها، ِمْع  املال،  ْبدَواَن  تِْفداْه 

َلالْحَساْس، َفاْقِدين  اللِّ  اْمَن  ُهو  َما 

نِظرها! واْنتِْه  اَلَعنْيْ  ِمْثَل  النَّاْس 

َساس، عىل  ِفيُكم  ْيْب  َوالطَّ َفَهْد(  )ابو  يا 

ِقَمرها! ِمْع  َشْمِسها  َغَطيُتْم  إْنُتْم 

145. القز ساري:  يقصد ما نتج من دود القز. ونسج نسجًا رقيقًا.
الوضح دعيت  فإذا كانت رعية كلها من  البياض،  الضارب لوهنا إىل  الناقة،  أو  الذلول  ِوِضْح  146. َوْضحا:  اجلمع 

ل، أو التي بلون بطون الغزالن. الرعيَّة ااُلْمَغزَّ
147. اهلِِجْن :  الذلول املحصنة التي ل يطأ أمها َفحل غري كريم.

148. ِعْرَماْس :  قوية، وهي يف اللغة الِعْرِمس.
149. تِْدهج مراصيص النَّخَل :  حتطم سريها سعف النخل.

150. ُنوَماْس ج نواميس :  النوماس، كل ما يفتخر به اإلنسان من أفعال، تلب الذكر احلسن.
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)151( اْس  َندَّ َدْوْم  َعْنرَبًا،  َساَلمي  إْقَبْل 

َوَعْرَها!.. ِمْع  اْسُهوهْلَا  يِعِم  ِعْطَرْه 

ود ابن رشيد( أوقراها اخِلطيْب عىل احَلارْضين  ـِ )امْحُ ل َيْوْم َوْصِلْت الِقِصيدِة إْمِن )اشليويح( 
ا كثرْي، إْو َباْلَعَجل، إْرسل َلِدخيْل ابو )صيته( قال له : إْنِت )إمْحاَران(؟ قال:  َبالّديواْن، إنبسط هَبَ
َش الُعرباْن بَِبَعضها. َما  ارًا إْتبلِّ ه!« َقاْل: »ترى ااِلَساِمي َمواِهْب ِمْن ِعْند اهلَل، ال اتصري امْحَ »إْي باِلَّ
ْها عىل سنِّة  ان، إْو اَل ِسوالِْف ِعربان، شَيخ حِيبَّ االنثى، إو هي حِتبَّه، َوالَرجْل يريد اَتَوزَّ ِوْدَها ِحقَّ
اهلل، إْو سنِّة ُرسُوُله. َوافرَض اسياقها ِمثل اْسياْق َبَناَت اَلشيوخ، إْو ما ِودها حكي! أنا َقاْلٍط عليها، 
)ِصْيتِه( اْسَياْقها، اْسَياْق َبَناَت الّشُيوخ، َحيِث إّن )اشليويح( َعقيد َراعي َبَخْت. إْو َهِذي اْبَوْجهي 
ابو  ابن رشيد(  نادى )امحود  ِكْلِمة،،  إْو ال  َرّد  ما  الَعرب، ِسكت )امحاران(  إو َحقَّ  َلب،  الطَّ اْمَن 
ـَ )اشليويح( إْو َعَقْل له ِعنِد َوْجه البيت مخسني ناقة،  )ِصْيتِه( أْرضاه، إْو نَِصْب بيتًا إْمَدوَبل، برْزه ل
إْو ِرَبط له افرسًا اْمَصيِّته، إْو َيوَم َوصْل )اشيليويح( َعَقْد ُلْه َعىل )صيتِه( واْعَطاه اْلَبْيْت، َوالَفَرْس، 

مُوه.. ُطوه، إْو َتَعزِّ هم َنقَّ َوالّنياق، اْو نحر ِجُزورًا َعَزْم ِمُعه إْو ُجوه اْلَعرب ِكلُّ

جيات، ِفَقْع ُله ِصيْت  كب. إْو َزاْح َزحْيَة، َما ِهَي َبالزَّ ِعقَب ليايل، َغزا غْزَوة معِه له ِقنِْصَلة اْمَن الرَّ
َما عْمره صار!

ون  ِعِقْب َوِقْم َثاَلث تِْشِهر، غزا هو إْو مِجاعة، كسبوا، عند ااُلغروْب إْو َربِع )اشليويح( حَيرضِّ
ة ِواَن  ه َلدِّ فًا من ِدْرُعه، َيوْم َصاَرْت ِمنُّ هلم َعَشا، حلقهم الَطلْب إْو َهْم ِمِرْفِلني و )اشليويح( ِمْتخفِّ
لْب. تِقفاه  اْمَن الطَّ البنيش  إْو َصار إيَتجاوْل، ًهو إْوالبَِس  ا ِدرْع.  اْبَليَّ اُفِرُسه  ِرْكِب  اهَتِرْف،  اخليْل 
لب  ْه ما يِْعَتاْز َغريَها. إْخويا )اشليويح( إْنحاشوا، والطَّ ُبه ابَجْنُبه ااْلْيرَس، وانُّ َراعي اْعَرينيِّه، ِوارْضِ

َساُقوا البِْل اوهم احْيَدون: ـ

س ماء البئر فاض من جوانبها. 151. َدْوْم نداس :  دائم االنتشار. ويف اللغة تندَّ
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ـــي َبَنـــــــــا! لِّ يا اْبنيَّــــه اَل اهْتَ إْن كاِن ما اْنِردَّ الِسويــــق،     

ُطه عىل افرسه. وا َرّد عىل )اشليويح( واحد من إْخوّياه، إْو َسمِّ يوم الرجال َكفُّ

اَلْل إْو َقال: َيا َحْيف »َباِطْل َعَليك، يا ِسرْتَ  ى الدَّ واْوصُله َلَعرِب )امحود(. يوم شافه )امحود( كفَّ
الَعذارى، آمنِت بِاهللَّ َألل بايُده ااِلْقداْر واألْعاَمرِ!.

اكم اهلل باخلري. إْو َمسَّ
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الَكريُم َوالفارُس

ْز عىل صيت اَهْلَها، َأْبوها،  ا اْلَعرب، )152( اْلبِنْت توَّ ْ َباخَلرْي، َقبِْل، الَعاِدْه ِعْنَدنا ِحنَّ َمَساُكم اهللَّ

ا جدها. إْو َلَصاَرْت َمْزُيوَنه، َمْع َصيت أَهْلَها، إْكَمَلْت ِفيها اْلِوَصايْف. ا َأَخوها،  َأمَّ َأمَّ

إْو ِمن اْقواهْلُم:ـ
)153( ا،  تآْخُذْوهْنَ ال  النَّـــــِذْل  بِْنت  أْوِصيُكْم 

َخايِْب. اخْلاْل   )154( َتىَل  ِمـــــــْن  َوَلْدَها  ْي  جِيْ

،)156( َبجْي  َهَلْو   ،)155( ثِْلبًا  اْلَوِجْه،  َأَغمَّ  جِيِي 

شايْب! َكاْن  َلْو  املَعُروْف،  َيْعِرَف  َما 

َبالَعْرْب  إْو  الِكريم(  )َعْبَد  إْسُمه   . ـ  اهللَّ  ِوْجَه  َغرْي  ِكِريْم  ما  إْو  ـ  ِكِريم  ااًل  َرجَّ َباْلَعَرْب  او كان 
َفارٍس اْمَصيِّْت)157(، إسِمه )َهايل(.

ا : نحن بادرة لغوية. 152. ِحنَّ
153. ال تاخذوهنا ـ ترى أهنم ل حيذفوا النون من األفعال اخلمسة أحيانًا، يف حالة اجلزم، وهي بادرة لغوية تسجل.

154. من تىل :  من جهة ـ وهو اعرتاف منهم بأثر الوراثة. ويف الفصحى تعني تبع والغرض واحد، أي أنه متأثر بأخالق 
خاله.

155. ثِلبا :  الثلب املعيب والكلمة صحيحة فصيحة.
156. هلوبجي:  كثري الكذب وهي من هلج، أي كذب احلقت بالرباعي، لتدل عىل املبالغة.

ء )ضد(. 157. إمَصيَّت:  مشهور له صيت حسن. ـ وتستعمل للذكر السَّ
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إْو َكان لِِكّل َواْحٍد ِمْنُهُم بِنِْت، َماَله غريها. بِْنت الِكريم َزْيَنها َعَجْب، إْو بْنَت الَفاِرْس، اِلهْي 
َهاْر،  النَّ أكَثر  َوَالَبناْت،   )159( ى  اْقرَصَ َوالَفارِس   الِكريْم  َكان  إْو   .)158( َطَرْف  هي  ال  إْو  ْف  َشَ

واْت. اْنيِة، ِمْثَل اخْلَ َألواْحِدة، ِعْنَد الثَّ

* * *

ا وايَّاُكم اْبَخرْي، َما ِفِطن اْلِكريم، َيْوم َقام اْمَن النَّوِم الِّصبْح واْن َوَرا َبْيُته  َحدا االيَّام، نِْصبْح ِحنَّ
ع.  َيرْصَ ِزيُنه   ،)161( ِعش  بالطَّ َوَلْد  هَلا  معَها  إْو  اْعَجيِّز،  ِفيْه  َواخَلرُبوْش،  )160( َمْنصوْب،  َخْرُبوٍش 
يُِقول:  امْلِثْل  َحيَث   ! َلَوجه اهللَّ ِواْحَساْن   ، ـ  اجَلاْر عىل اجلار  إْوَلدها، َواجب  اْلَعجوز  َعَزم  الكريم 
ني اْحَسان!« إْو َعىل اْلَغدا ِعِلْم اْمن الَعُجوز، إْو من  »ُطْعِمِة الّرَجاْل َع الِرّجاْل ِقْرَضه، إْو َع امْلِْسَتحقِّ

َوَلْدها إْن الَوَلد ِمْستدمي)162( من َقَراْيُبه!

الَفاِرْس،  بِْنَت  ِمْنها  َغاَرْت  الَكريم،  بِْنَت  مع  ْل  اْيْتَعلَّ العُجوز  َوْلَد  َصار  لَِيايْل،  أو  اْم  ايَّ ِمَضِت 
م عليها، أو ما ِدري إن َسالُمه يِصرْي )َزْغِروْت )163( َحيِّه(. َتعّرَضْت َلْلَوَلْد، َسلَّ

بِْنَت الفاِرْس َقاَلْت لِبَناَت اْلِفِريق، إْن ِقِصري الكريم يِِرْيد َيْطلبها، إْو ِهي َما تِِرْيُده! َقاَلْت َلْلبناْت: 
اُمه )164(. ( »ِوْش يل بِيْه، اَل َوَراه إْو اَل ِقدَّ

158. ال هو شف، وال طرف: اصطالح يف البادية، يعني أنه متوسط احلال.
ى :  مجيع ِقِصري، أي جار قريب ـ ويف اللغة قرصه يف بيته، أي حجزه. ولعل األصل يف الكلمة خاص باجلار  159. إْقرَصَ

ى. الالجئ لغري عشريته هلذا دعي القصري. واجلمع اْقرَصَ
160. َخْربوش واجلمع خرابيش:  مرضب حقري، صغري، وكثريًا ما يكون من أكياس اخليش، ونحوها، وأحيانًا يكون 

ط(. من نسيج من الشعر، يف أحسن أحواله، لكنه يكون صغريًا، يقوم عىل عمود واحد ـ أي واسط واجلمع )ُوسَّ
َأرَبعَطِعش،  ثلثطِعش،  ـ  يقولون:  ألهنم  َعرْشة،  والتاسعة  عرشة،  الثالثة  بني  ما  عمره  تقّدر  ِعش:  باَلطَّ تِرميه   .161
مَخِْسَطِعش، ستَطِعش، َسبطِعش، ثمنَطِعش، تَِسْعطِعش ـ بداًل من : ـ ثالثة عرش أربعة عرش، مخسة عرش، ستة عرش، 

سبعة عرش، ثامنية عرش، تسعة عرش.
162. املستدمي:  املطلوب بدٍم، القاتل.

163. زعزوت َحيَّة ؛ كناية عن األمر الذي تنترش فضيحته، برسعة مذِهلة. والزعروت حتريف لِـ )زغرودة( بادرة لغوية 
قوامها قلب الدال تاء.

164. ال وراه، إْو إلقدامه؛ كناية عن الفقري، الذي ال يملك شيئًا.
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َل  مِجَ ِمثِْل  اْنت  »َلْيه  ُله:  َقاَلت  لها،  يَِعلَّ جا  ه  انُّ َساِعِه  إْو  ِكثرْي،  إْغتاَظْت  الِكِريْم،  بْنَت  ِسْمَعْت 
ك بنت )هايل(  َقة )165( َهِذي، إْو َعْيُنه َعىل الّشرِبَقة َهِذيْك« إن كاْن ِودَّ رِبْ اِري، َأللَّ َيْرعى َبالشَّ َ الرشَّ

ِكّد َعىل اُبْوها َجاِهة، إْو ُكّف ِرْجَلك َعن َبْيَتنا!«

* * *

ه َما َيْدِري اْمَن اللَّ َشيَّع َهاهْلِْرِجة. إو قال: َعىل  َحَلف هَلا، إُنه َما ِعْنُدْه ِمْن َهاْلِعُلوْم اْعُلوم! وانُّ
 ، يِلْ َصاحْب  ِعنِد  ْعتها  َودَّ َألِّل  بِل  َواشوف  ي،  َعمِّ َوَلد  َعىَل  ّأَطيِّْب  َما  َقبِْل  ْز  اتوَّ ما  انا  َحال،  ِكّل 
َيْدِري ِوْش  َما  حَلِيَّاين، إْو ِعرباين!« قام من عند َهويُته )166(  َمْن ُهْو أنا! َواُعوْد  َأُبوك إْيَعرف،  إْو 

يَِساِوي!..

* * *

َدْت  َلْت الَبنات، إْو َمعِهن بِْنَت الِكريْم إْو بِْنَت الَفاِرْس، إْو تَِعمَّ امر، تَِعلَّ حَدا الليايل،ِعْقَب السَّ
ْ َلْواَل أُبوَي، ما عمر َعرَبْنا تِقوْم هَلا  بِْنَت الفاِرْس، أْن تِِغْيَظ بِْنَت الِْكِريْم، َقاَلْت بِْنَت الَفاِرس: »َواهللَّ

ها ابوي!« َقايِمة، إْو ِكّل َغاَرة عىل احَلّي، يِِردَّ

، إْو لوال َأُبوي َما يِْنِسرْت َلُكْم َوِجْه َمْع َضيْف،  إْغَتاَظْت بِْنَت الكريم، إْو قالت: »َواهلَل، َلْوال َأهللَّ
َير!« )167( ْعُكم الدِّ إْو َغرْي تَِقطِّ

َيذَبح  َراْد  ــــــي  اللِّ ِواالَّ  َطّي،  َحاتِْم  ـ  ِمْن َغري َشّ  ـ  َأُبوك، َصار  الَفاِرْس:  »هو  بِْنَت  قالت 
ون )168(. َقاَلت بِْنـــــــت الِكريــْم: »َعـْوَذا )169(،   ـِدُّ ـُِده إْو َيقري ضَيُفه؟ عىل َما يِعـــــــــ اْول

الرضيع  الّشربق رطب   اللغة  اإلبل، ويف  تأكله  األرض  زاحف عىل  نبات شائك  ِشرِبقة،  والواحدة  رْبِْق:   َألشِّ  .165
بارق ـ شجر عاٍل تقلد اخليل وغريها بعود منه، دفعًا إلصابة العني. الواحدة شربقة. والُشباِرق والشَّ

166. َهوّيته :  التي هيواها، حبيبته.
ير :  تتشتتون يف البالد، وهو اصطالح أردين. 167 ـ تقّطعكم الدِّ

ون:  عىل ما يذكرون، َعّد هلا معان كثرية، لكنها يف هذا املكان تعني ما أوردنا يف النص. 168. عىل ما يِعدُّ
169. َعْوذا :  أعوذ باهلل وهي صحيحة فصيحة من العوذ، االلتجاء واالستجارة.
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لَِوْجُهه  ِسرْتى  اْبُنه  َيْذبح  َراد  اللِّ  ِمثَل  ه  إنُّ اَقوْل  ال  إْو  طّي(  )َحاتِْم  اُبوْي  إن  أُقوْل  َما   )170( أنـي 

إْن  ِصحيح  اُبوك،  اْمَن  أْطَيْب  ه،  َحظُّ َماِت  إْن  َأبوي  لكْن  اْيَديه!  َبنِي  ت  َشحَّ اهْنا  َيْوم  َضْيفه،  ِمْع 

َجاْل َعْرُقوا ُلْه َعىل  أُبوك َفاِرْس َما اَحْد يِْنكر َهَذا، لكْن أللِّ َبالّرَجاْل يِْنَعّد! ابوك بِخيْل َما ُعْمَر الرَّ

َصَحن!«.

* * *

ْ ِمْن َفيِنَِة اْلْبَخت )171(!  بِْنَت الَفاِرْس َصاَحْت، وارِضَبت َكّفًا عىل َكّف، إْو َقاَلت: ـ َباِطْل، َأهللَّ

تِكَسَب  َأللِّ  امْلِْحِرْم،   )172( اْلَعقيَد  َأُبوي،  ِمْن  أْحَسن  إْبَغَزَوة،  الرجاْل  َراَفَق  ِعْمُرْه  َما  َأللِّ  أُبوك 

اْلِغْزوان بِا ْبَخُته؟ َواللِّ َفّك َطْرَش َأُبوك إْمَن الَغاَرات َنْوَبات )173( ِكثرِية.

170. َأين :  تقول نساء  البادية، ونساء وسط األردن )َأين( ويقول الرجال )أنا( أما يف شاميل األردن وحوران، فيقول 
الرجال يف ضمري املتكّلم املفرد )أين( والنساء )أنا( وهي ظاهرة لغوية، مما يفرق به أهل الشامل وأهل اجلنوب.

171. فيَنة اْلَبِخت:  َرداءة احلظ، وهو اصطالح أردين بدوي.
172. العقيد املِحرم :  هو قائد الغزاة الذي ل هيزم، والذي يكسب يف كل غزواته، ومثل هذا العقيد له منزلة عظمى عند 
البدو. فهو الذي ينظم الغزو، وأوامره ال ترد، ويف أقواهلم: »ِكْلمة عقيد« وهو الذي يأمر بَشّن الغارة، ومن حقوقه:

ل بعد ـ يف رأي بعضهم ـ ويف رأي غريهم  أ. له كل أشهب ظهر من اإلبل، وأشهب الظهر وهو اجلمل الذي ل حُيمَّ
هو القادر عىل التحميل.

عي أحد الغزاة أنه هو الذي قتل صاحبها، أما التي  ب. وكل فرس نايرة التي قتل صاحبها، وهربت من غري أن يدَّ
يدّعي أحد الغزاة أنه هو قاتل راكبها، فتدعى الِقاّلَعة ، وهي ملدعيها،

ج. وله أن خيتار ما يشاء من الكسب، وليس ألحد أن يعرتض عليه.
د. وهو الذي يوزع الغنائم عىل الغزاة.

وبعض البدو يسمونه )الغذمور( ألنه جيور يف التقسيم، أحيانًا. أي املوزع الذي ال يعرتض عليه، والكلمة تشري إىل 
ما قاله )َلبيد بن ربيعة(:

إّنا إذا الَتقِت املجامــــُع، ل يــــزل    
امهـــــــــا، ا لِزاز َعظيمــــٍة َجشَّ ِمنَّ       

هـــــا ، م يْعطي اْلعِشيــَرة َحقَّ َوُمَقسِّ    
َوُمَغْذِمـــُر، حلقوقها هضامهــــــا!..       

ات! ة ، َمرَّ 173. َنِوبات:  مجع نوبة، َمرَّ
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ِمثَل  بِايديْه،  يِِفْرِقك  إنُّ  َغري   ،)175( ِدة  جِمْ ماُلْه  إْو  اْيراِفْقُهم،  الّرَجاْل   )174( َفّزِعَت  َلْن  َوابوك 
اْد، َلكن َأْلِفِرْق َبْيُنه، إْو َبني اُبوْي بِعيْد.« ه َما يِْبَخل َبالزَّ ااُلْرَمَلة املَيِّْت ولدها. ِصحيح إنُّ

وْش  َعْل َبَخْت َأُبْوَي، يِْقِعْد إْبَدْربك )176(. إو حِيُ َقالت بِْنت الِكريم: »َأهللَّ ال ايَفّضيها لِك، إْو جَيْ
لِك َأْلَبْوَرة )177(، إن َشا اهلل! أُبوك، َواهلل ـ َياِكَل الّضيف )178( احذاه ِعْنُده.«

َقالت بِْنَت الَفاِرْس: »َهذا اهْلَِرْج اُلُبوك، ماُهْو لِْك، َواهللَّ غري َيِصْل َهْرِجْك اِلَبوي، إْو نشوف 
نا  ا، إْو َخلَّ َمن هْي َأللِّ َأبوها َأَخرْي. َقاَلْت بِنت الكريم َوَصلِّ اهلرج البوك، اْدِعيْه َينَهْض َراْيُته ِعنَّ
نايت َخِليَفْة«، َقاَلْت بِْنَت الفاِرس: »أيِن َما ِقْلت إنَّ ابُوي ازْنايت َوال َأُبو  نِضيْع َبنْيَ اْلِعْرَباْن َيا بِْنَت الزَّ
اْبتايَل اخَليْل، إْو  يِِرّد  ْوم، إْو ُهو  د، إْو ِدْيمِة الّدّ َزْيد. إْو اَل َأقوْل َهَذا. َمرَي )179( ابوَي ما عْمُره َشَ
ْر َبنْيَ  ال  عمر َغاَرة، َغاَرْت علينا َواُبوَي َحارْض، إاَل ِكْثِرْت نِقاْيَصها. َواُبوك )َعْبَد الكريم( إجْمحِّ

الَعَجايز.«

ى َلَوْجه  ونه َيْظَهْر، خيافون َعَليه، ِسرْتَ لُّ ِسني، إُبوي َرْبُعْه َما خِيَ قاَلت بِنِْت )َعْبَد الكريم( : »إخْتَ
ِرز )180( َيْرَكـــــَب! اَل َفـــرس، إْو ال ِذُلوْل.« الَعَرْب، إْو ِعُقْب َهَذا ُهْو ِمِريْض، ديمة ِمِريْض َما حِيْ

ت عليها بِْنَت الِكريْم َقاَلْت :  َجاْل« َردَّ قالت بنَت الَفاِرْس : »ُهو اْيتاِمَرْض! َما ِعْنُده َشْوْفَة الرَّ
ْ فاِرْس، إْو يِقوُلون َألكريم  »ّأُبوي َأَخرْي ِمْن ّأُبوك، َوالنَّاْس يِقُوُلوْن: »َأهللَّ ِكِريْم، إْو َما يُِقوُلوَن إهللَّ

174. َفِزعت:  الَفْزِعة نفر الرجال، لصد غارة، أو السرتداد منهوبات، أو ملساعدة، طالب نجدة، واملصدر )َفْزِعة( مجع 
فزعات.

175. ماله جِمِده: أي ليس له من األعامل التي يظن أهنا تكسبه جمدًا، إاّل فرك يديه، إظهارًا لألسف، أو احلزن.
176. يقعد بدربك:  حيول بينك وبني الفوز يف حلم، أو أمل، أو مطلب، وهو اصطالح أردين، هبذا املعنى.

وْش لِك الَبْوَرة :  يكتب لك عدم الزواج، والبورة صحيحة فصيحة من بارت األيم، ل تتزوج، وهي دعوة  177. حِيُ
بالرش، من أشنع ما يدعى به عىل األنثى! يف األردن.
178. ياكل الضيف احذاه : عنده؛ كناية عن شدة شحه.

179. َمري: لكن، وأصل الكلمة )ما غري( حذفت األلف من )ما( وحذفت الغني من )غري( فصارت )مري( هذا ما نراه، 
وقد وضعنا عالمة الرضب عىل النربة، لتؤدي لفظ )E( الفرنسية وهو اصطالح ابتكره املرحوم )إبراهيم اليازجي(.

رز« أي له قيمة. ِرز:  َيقدر. املاض أحرز، وإذا قالوا: »هذا يشء حِمْ 180. حِيْ
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».! ،« إْو َما يِقولون َألَفاِرْس َحبيَب اهللَّ َحبيَب اهللَّ

* * *

إْو )َعْبَد الِكريْم(. ِسَكْت  َباهلِْرِجة )ِهايِْل(  الَبَنات، إو ِسِمْع  َباللَّ َجَرى بني  اْلَعَرْب  تَِساَمَعت 
عبد الكريم. إْو )َهايِيْل( َحَلْف إْو َبتَّْت )181(، َغري َيْذَبح )َعْبَد الكريم(، إن َعِلْم انه َراِض َعْن َهِرْج 
جْس )183( َوالِفساد َبني  اْل، َقاُلوا : َبَناْت َلْطِلَطن )182( َباحِلكي، إْو َما جِيوْز يَِقَع السَّ ط الِعقَّ بِْنُته، تَِوسَّ

ا ِسبِْب. الَعِشرية، ثِّم الِقبيلة، اْبَليَّ

 ، َلِكْن، َواهللَّ لكُم )185(،  َما َأفشِّ َواَنا  يِِمينْي )184(،  يُتم  اْلَعرْب: »َزْين، َنشَّ َقاْل )َهايِْل( الْوُجوَه 
َميل( يف َمْن َهو االْطَيب: ـ ، َغري اْسَمْع َراي )الزَّ َوالَبيَت اللِّ َبَناَه )186( اهللَّ

أ. َألَفاِرْس،

ب. ِواالَّ الِكريم؟

إْو )َعْبَد الِكريْم( ـ َهَو الثَّاين، قال : َواهللَّ غري نِْنِشد )الّزَمْيل(. َثاين َيوْم اهْنَُجوا )187( َيمَّ )188( 
ْمُهم، إْو ِعُقْب أيام الّضياِفة،  َمْيل(، كرَّ )الّزَميل( ِكْل َواِحْد ِمنَهم، ِمُعه ِدنِْوته )189(! ِوْصَلوا ِعْنَد )الزَّ

، َألكريم ِواالَّ الَفاِرس؟ م َجوا يِنِْشُدوَنه، َمْن َهو أخرَيْ َألّثالثِة، نَِشْدَهم ِعْن َغَرْضَهم. قالوا إهنَّ

181. َبتََّت :  أرص عىل إنجاء اليمني، والكلمة فصيحة معناها قطع وزور ا لوعد وتأكد إنجازه.
182. لطلطن :  ثرثرن .اللطلطة هي الثرثرة عندهم.

جس:  الفساد، وهي صحيحة فصيحة. 183. َألسَّ
ى ـ أي ُملغى. ويف الفصحى نشا نوشًا، عاود األمر، وهو املعنى املقصود، أي  يتم يميني:  َألغيتموه لِقوهلم إِمنشَّ 184. نشَّ

أن يعاود اإلنسان تفكريه، ويرجع عاّمَ صّمم عليه.

كم خائبني. لُكم:  ال أرد لكم حكاًم، وال أردُّ 185. َأفشِّ
186. البيت اىل بناه اهلل ؛كناية عن )الكعبة(.

187. هنجوا:  ساروا.
ه، وقد قلبت اهلمزة ياء. 188. َيّم :  نحو ـ أصله أّمه يُؤمُّ

189. ِدْنوتُه:  أقاربه األدنون. ويف الفصحى بينهام دناوة أي قربى. أما األرادنة، فإذا قالوا دناوة، عنوا هبا االنحطاط، 
والدناءة.
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ها. َيوم َشاَف  اَلْق َأْن يِْسَمع َحقَّ ه يِْبِعد َعْن َهالَقيَّة )190(، ِكّل َواِحْد َحَلْف َبالطَّ ميل إنُّ َحاول الزَّ

م، ما يِْقَبلون ال َترْصيْف، إاَل حَتَرَيْف، َقاْل: َهذي َصاَرْت َتْبغى َحّق )191(، إْو ِكّل ِمنُكْم  الّزَميل إهنَّ

َأْنِطيَكم )193(،  ها َقلَطًة )192( ِمني، ال أبغي ِرزَقة، إْو  َيِعّد حّجَته، إْو َيْطِلْب كِفيلَه. وانا َأِطلْع حقَّ

وا احَجْجُكم. َسْوَم )194( احَلّق. إْن ِقبْلتوا. ِعدُّ

ْك ما نصيناك )195(«. قاَل احَلارضين ِكّل اُبوهْم؛ »َلو أنَّا نِريْد قاضيًا َغرْيَ

قال )الّزميل( : »ِوْش حجتْك يا َعبَد الكريم؟.

ْ َباهللَّ الّزَمْيل  يا  اَل  اْنشَدْك  »أنا   : قال 

اهبا مــــــــا  إَو  الّصُدوْر  اِت  ِمودَّ َعْن 

حيْح الصِّ االَّ  َتعّد  مــــــا  رجاًل  انَّْك  َحيِث 

اهبـــــا يِبىَل  ِحّجًة،  يِدبِّْر  ِمْثَلْك  إْو 

190. هالقيِّه:  هذه املشكلة، ونالحظ أهنم اكتفوا من اسم اإلشارة هباء التنبيه، وحذفوا من كلمة القضية، حرف الضاد، 
وهو ترصف يف الكلامت معروف عند األرادنة.

191. تبَغى حق:  حتتاج إىل حّق، وتبغى هي حتريف لِتبغي، ويف غري هذا املوضوع معناها ُتريد فيقولون: »إفالْن يبغك« 
أي يريدك.

192. َقْلَطة :  اجتهاد حقوقي، وال يستطيع أن يفعل ذلك إال زعيم مشهور باستقامته، وقاٍض مشهود له بصفاء النية، 
ونقاء الضمري، والقلطة تشبه املبدأ القانوين.

193. أنطيكم:  أعطيكم وقد قلبوا العني نونًا. وقد جاء يف اجلزء الرابع من الكّشاف ما حرفه : يف قراءة رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسّلم إّنا أنطيناك »بالنون ويف حديثه ملسو هيلع هللا ىلص وانطوا الثبجة.

وم من سام يسوم البضاعة عرضها للبيع، كان  194. سوم احلق : اصطالح يف احلقوق البدوية يشبه االستئناف، والسَّ
عرض احلكم عىل حاكم آخر، أي قاٍض، تشبيه بعرض البضاعة للبيع.

195. نصيناك:  قصدناك من دون كل الناس، ومنه النايص، الذي يقصدك طالبًا معروفك، أو محايتك، ألنه مستجري 
بك.
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اْيباِس  )196( اْقَراهِبــــن  َعْطشـــــى،  إلَياَجّن 

ا اهْبَ ما  اْد  الزَّ اْمَن   ،)197( ِمزاِهْبهْن  إْخَلْت 

اْوُجوَهِهن  )198( ِوانتَِطيــــت  َسيفي  أَخْذت 

اهبــــا ِوابركَّ  ،)200( َبااُلِنضاَء   )199( َأِهلَّ 

ِعْرَفَهم  )201( اِحذِّ  مـــــا  قبل  ِمْن  ْم.  هَبَ َأَهلِّ 

اْذناهَبا تِدير  ِخرَفانًا،  ْم  حَلَ َع 

ْد اجْممَّ َسْمنًا  ـــــم  اهْلُ َعَشــــاَي  ْل  أوَّ

اْرَقاهَبا الرجاِل  لنَِي   )202( َضْع  اخْيْ مَلَا 

)203( ْد  اْمَرقَّ لينًا  ْم  اهْلُ َعَشــــــاَي  ثانــــــي  إْو 

)204( ـــــا  هْبَ خالَّ ده  اْمرَبِّ َبن  اللَّ اْسَعــــــاَن 

196. إقراهبن إيباِس:  مجع قربة عىل اقراب، وعنى هبا أن القرب التي حتفظ فيها املياه مع الغزاة يابسة ال ماء فيها. ـ كناية 
عن اخليبة.

197. اختل مزاهبهن: مجبع ِمْزَهبِة، وعاء يوضع فيه الزاد للمسافر، أي أن أوعية هؤالء الضيوف، خالية من أي زاد.
198. انتطيت أوجوههن:  اخرتت أجود ما عندي من األنعام، ألذبحه إكرامًا لضيويف.

199. َأَهلِّ : أقول أهاًل وسهاًل!
200. باالنضا:  مجع نِِضو، وهو املهزول من اجلوع والتعب.

201. ما أحّذ ـ ما أستطيع أن أعني ُهوّية أحد، ما أعرف. ويف اللغة حذَّ قطع، وقد أخذ األرادنة الناحية املعنوية، أي ال 
أستطيع أن أقطع بمعرفتهم.

202. ملا اخيضغ لني الرقاب:  إىل أن يزول جفاف حلوق هؤالء الرجال.
. د:  خبز لنيَّ 203. إمرقَّ

204. خالَّ هبا : يف اخلالء.
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َحايْل  )205( ِردومــــًا  ْم  اهْلُ َعَشاَي  َثالث  إْو 
)207( اهبا  َدىلَّ  ِمْن   )206( يِكِهْم  ِمْنِسٍف  َع 

)208( َخيُلهَم  َبااِلِعنِّة  الفاِرْس  اْضيوَف  َيوِم 

بانياهَبا تِرتِقْص  إْضَحْت  اجلُوْع  إْمَن 
)209( اجلاِفْر  ري  الشعِّ ِخبَز  هَلم  ْط  َقلَّ

اهبا!« َتْلّقى  َما  َواملِِلْح  الّذَرة،  ِخبَز  إْو 

وقد اختلفت الروايات يف بعض الكلامت، فآثرنا هذه الرواية التي َصّحت عندنا:

قال الفارس )هايل( إوهو مغتاظ !

205. ردومًا حايل:  نعجة سمينة جدًا مّر عليها سنة. ل تلد.
206. يِكهم:  يلفظ الكاف جياًم، تركية بثالث نقاط؛ أي يبشم من يأكل من حلمها، وثريدها، لكثرة الدهن.

207. دلَّ اهبا: مّد يده ليتناول الطعام من املنسف.
208. باالعنة خيلهم:  أي باتت خيوهلم تضغ أعنتها من اجلوع، ألهنا ل تعط عليقًا!.

209. قلط هلم خبز الشعري اجلافر؛ أي قّدم هلم خرب الشعري القفار.

، َباهللَّ )الزَميل(  يا  اَل  انشَدْك  »أَنا 

ِحيْح، الصِّ االَّ  اتعّد  ما  رجاًل  انك  َحيِث 

بِاركاهْنِِن، الَضَحى  َصيَّاح  َلَصاْح 

َضاَعْت، الَبوادي  عْرباَن  َلْواَلي، 

َضاَعْت، الَبوادي  ِسلفاَن  َلْوالي، 

َباهلّل، )الّزميل(  يا  ال  انشَدك  أنا 

الّصَحيْح، االَّ  تِعدِّ  ما  رْجاًل  انَّْك  َحيِث 

اهْبا، ما  اْو  الّصُدوْر  دات  َموَّ َعن 

اهبا، يِبَل  ِحّجًة  ايدبِّْر  ِمثَلك  إْو 

اهبا، اْغَدى  الكريْم  َذْوَدات  َلْوالي 

اهبا، َيرعى  َقريًة  ْر  يَِدوِّ ِكالًّ 

اهبا، يعنى  َمْن  إْو  احياميها،  ُهْو  َمْن 

اهبا، ما  اْو  الّصدوْر  ات  ِمَودَّ ِعْن 

اهبا َيْبىل  حجًة  َيدّبْر  ِمثِلَك  إْو 
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إْو ِمن ِكْثر َما اوجعت )َهايْل( قولة )عبد الكريم(: ـ

ط هَلم ُخبـــَز الِشعيـــــــَر اجلاِفــــْر               إْو ِخبــــَز الّذَره، َواملِِلْح َما َتلقى اهبـا، قلَّ

اْر ايتقاَدْح ِمن اْعيوُنه، ه والرشَّ ، إْو َردُّ ما َفِطن غري هو َساْحٍب َسيفه، اكثْر ِمن ِشرِبْ

إو قال: ـ

ا هبــــــا ! .. َما كريْم إاَل كريـــــــــْم اْبنِْفُســــــــه،            يـــوَم املنايا َحارْضًا َقصَّ

َحّظ  إْو  َحّظي  إْو  َقبل،   )211( الَعوارْف  ِعنَد  ِمْن  إْو  ِعْندي،  »ِمْن   : َبالَعجل  )الزميل(  قال 
احلارضين إْبَدَرْق )212( اهلل : ـ

إن الكريم اْسَهيْل، َوالَفــارَس الِقَمــــْر،          وانَّ الِقمْر يِضوي علـــى غياهبا! ..«

بنت  عىل  تفتخر  الفارس  بنت  صارت  إْو  والكريم،  الفارس،  هرجة  تِْتناقَل  العربان  وظلت 
الكريم.

إْو  الفارس،  بنَت  طلب  عقبه  عمه،  ولد  عىل   )213( اْمطّيٍب  الدخيل  غري  سنة،  ِمَضت  ما  إو 
زها، إْو تصبحون عىل خري. ِتوَّ

البادية، خبطوا يف  قدياًم وحديثًا يف  ـ  والعرب  ـ  َر،  ُمَضمَّ اللون مطهمة  رمادية  فرس  ألف  لة:  اْمَقفَّ ألف خرضا   .210
األلوان خبط عشواء، فقالوا : أخرضاين لألسود، وقالوا سواد العراق، للبالد ذات األشجار امللتفة.

211. العوارف:  مجع عارفة، وهو القاض احلاذق ، والتاء يف عارفة للمبالغة.
رقة. 212. بدرق اهلل: بحامية اهلل، والّدرق، هو السرت، ومنه الدَّ

يِّب:  مصلح ـ أي أصلح له مكان معني يتجه إليه. 213. إْمطَّ

اهبا،ِقْم سوم َحاَلك بالْف َخرضا احمَفِله )210( يِنسخى  اَل  إْو  تِعطى،  اَل  َوالروْح 
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خيل َألدِّ

َعَجب،  ِزْيُنه  ّهَذا  )َماِجْد(  التَّْجِغْيف(  ز  )إْمَفوِّ َخاله  عند  إْوَجال  إْسَتْدَمى،  احْلثِْرب(  )َماِجِد 
اْم، َصبَّحْت اْفِرُسه َمْيتِة َعىَل  نِِزْل ِعنْد َخاُله، إْو َصاِر اْيَغزي َمَع اللِّ اْيَغُزْوْن، إْو يكَسْب. َحَدا االيَّ
َض اهلل، َصار َبَعض اللَّ اْنَعم َعليهم اهلل يُقوُدون َخْيلهم،  َمْرَبْطها، َزعْل، لكْن َما َبالَيّد ِحْيِلة، َتَعوَّ
ر ُله َعىل َفَرْس، َيرسَّ اهلل  ُضوْن َعَليه، َمرْيُهو ما ِقبْل، هف  َعىل َوْجُهْه، يَدوِّ يِرْيدون عىل اْلَعَوايْد يِعوِّ
د َعَلْيهن ِعِقب َثالث، إْو  اها إبخمسني ِعْصَمليِّة ذهب إْو أّولِة أو َثاْنية )214( يَِشهِّ ٍِة، َشَ ُلَه ِصْقاَلويِّ

َيْطَلَعْن َعىَل ِميِّة َلْيلِة )215(.

* * *

ز(  ْرْب )إْمَفوِّ الدَّ َيمَّ  َبْيَته،  َيَقلِّطون  َلْلَعبيد  ز(  َخاُله )إْمفوِّ اْلَعَرْب، قال  اْعَن  َغاْب )َماِجد(  َيوْم 
ِعْنُدُه لُه ِمنيع )216(، ِمىض َعَليه أْرَبع اْسنني، إو هو ِرْبْيط َباحَلِدْيْد، ِمْن َخْوف َيرِشد.

لِْة إِْو ثانية: األصل يف اخليل األصائل، أن البائع حيتفظ لنفسه بأول مهرة وثاين مهرة، تنتجهام الفرس األصيلة،  214.. َأوَّ
التي بِْيعت، غري ثمنها املدفوع.

َمَعه،  واملهرة  الفرس،  الشاري  حيرض  ليال،  بثالث  املهرة  والدة  بعد  أي  ميِّة.  عىل  تطلع  أو  ثالث،  عىل  د  تِشهِّ  .215
ويعرضهام عىل جمتمع الرجال، ويقول هلم: »اشهدوا هذه أولة افالن، أو ثانية إفالن، وتسمى األولة والثانية، املثاين، 
وبعد انقضاء مائة ليلة عىل والدة املهرة، حيرضها الشاري مرة ثانية«، ويقول: »اشهدوا، ترى هذين مثاين افالن. 

هذي هي صحيحة نصيحة، أي سليمة من كل مرض«.
216. َأمِلنيْع:  هو الذي ال يستسلم يف املعركة طالبًا احلامية من خصمه ـ وهو أسري لرجل خاص، ـ ال جيوز قتله، وقد 

يمن عليه مانعه ـ أي آرسه ـ ويعطيه ناقة ويوصله إىل حدود أهله بأمان، وأحيانًا يطلب منه فدية، واجلمع إْمَنعًا.
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ز( إو قال:  أَول ِسنة، قال المفَوز: »إْعتِقني إلَوَجه اهلل، وانا اْنطيك ِعرشين ناقة. ِضحك )امفوِّ
ز( َواْحدًا من العبيد يِقوْل َلْلمنيع:  لِه، أْرَسل )اْمَفوِّ نة األوَّ نة اجلايِّة، َيدَفْع أْرَبعنْي. ِمَضت السَّ ألسَّ
ك )217( َيمَّ َأَهَلك. َأملِنِيع،  ز( يِِركبك عىل َواْحِدة ِمنهن، إْو يكزَّ »إْن ِدَفعت اْرَبعني َناَقة، َتَرى )اْمَفوِّ
م عىل َحبَّاَبك )218(  ز(، ماهو َحكَي الَعبد. َقاْل َسلِّ َيْوم ِسِمع َهْرج الَعبيد، ِدِري إنَّ َهذا َحكي )اْمَفوِّ
وا  ْوه إْو َخلُّ ز( قال : »ِردُّ إْو ِقْل لُه : »ِعْنِدي لُه عرْشِ انياق، إْو غرِيِهْن َوال اْوَبَرة« َيوْم ِسِمِع )اْمفوِّ
َراَح  اَلَهُله.«  َأِرّده  َناَقة  ِسني   مَخْ ِدَفع  إْن  ُلْه،  ِقل  َلْلَعبْد،  ْز(  )اْمَفوِّ َقال  احَلول،  َعىَل  اْتِذلَّه!«  الَعُجوْز 

الَعبد، َلْلِمنيْع، إْو عِقْب تِْعليِلة، َقال ُله : ـ

ُلْه  »ِعْندي  املِنيْع:  قاَل  اْلهلك.«  ك  يِِردَّ ز(  )اْمفوِّ يِخ  الّشّ َترى  َناَقة،  مَخْسني  َتْدَفع  تاب  كان  »إن 
مَخِْس ُنوق!«.

وا الَعُجوز اتنِكْل ُبه!«. وه إو َخلُّ ز، ِغِضب إْو قال : »ِردُّ َألعبْد َاْوصْل اللِّ َقاَله املِنيْع اَلْمَفوِّ

ابــــو  »يــــا   : ز(  )اْمَفوِّ ُلْه  َقاْل  ّق  بالشِّ َدَخْل  َيْوِم  املِنيع«.  »َهاتوا يل  ز(  )اْمفوِّ ِسنة، قال  َرابْع 
ِرشيدِة )219(، ِغربَتك َطاَلت، َتْدفع ِستِّني ناقة، َوانا أَوْصَلك هَلََلك.«

قا املنيِْع: »َيا اُخْو اْفَهْيِدة، َطال ِعْمرك، َواهلل َما اْدَفْع َلْوِهْي اْوَبَرْة َناقة!«

ُنون؟ تدفع أول ِسنِْة عرشين، أو ثاين سنة َعرِش نوق، إْو ثالث  وز( »يا ِرِجل انْت جَمْ َقاْل له )امفِّ
سنة مَخِس ُنوق، َواليوْم تِقول َما َتاب )220( تدفع ِشنْي )221(؟ ِوْش بالك«.

بك:  يرسلك. ـ عند البدو ـ ويف السلط يدفعك. 217. يِكزَّ
218. َحبَّاَبك:  سيدك، وهو تلطيف للعبودية. ولإلنصاف جيب أن نقول إن العبودية عند العرب، كانت ألطف أنواع 

العبودية. تأثرًا باحلديث الرشيف: »ال تقولوا عبدي وأمتي ـ بل قولوا فتاي، وفتايت«.
219. يا ابو رشيدة:  اصطالح يستعمله البدو ملن ال يعرفون اسمه أو للذي يريدون أن يتجاهلوا اسمه، أو للمسافر 
عند انرصافه، إذا أرادوا أن ينادوه، ألهنم يتشاءمون بِنداء املتوّجه إىل غرض ما، ومعناها يا راشد النية، ميرس الغاية 
أن  النَّدهة، ويعتقدون  النداء ويسمونه  يتشاءمون هبذا  َمنُدوه. ألهنم  انت  ما  للمسافر:  يقولون  والطريق، وأحيانًا 
الندهة مزيلة للنعم، وال سيام إذا حدثت هنارًا، واستجاب الذي يسمع هذا النداء، فإن استجابته ـ عندهم ـ معناها 

زوال نعمة، أو موت عزيز.
220. تآب :  ترغب حمرفة عن تبغي.

221. ِشني:  يشء ، وقد حول التنوين، نونًا رصحية، كام هو األصل.
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ِهْب  قال املِنِيْع: »يا اخو افهيدة، َهَداَك اهلل، َيوم َمَنْعتِني، َكان يل اْوليْد َأْعوِج اْلَسان، َقلبي اْمرَشْ
ه. أو ِكلِّ الل عندي ثالثني ناقة، ِدَفِعت ِعرشين إْو َخليْت َعرِش منهن ِسقَمى )223(  )222( َيْسَمْع ِحسُّ

ِدَفِعت مَخْس،  ِسَنة،  ثالِث  إْو  ُنوْق،  الَعجي )224(، ِدفعت َعرْش  َثاين ِسنة ِكرب  إْو للضيِف،  للبيت، 
ْاعُته. إو اَل يل َغَرض  ااًل من َعرض مِجَ ه ـ إْو َصار َرجَّ ، َحْيُثه ِكرْب إن كان اهلل خالَّ َواليوم َما اْدْفع ِشنْيْ

ز(: »ِتُْوْت عندي!«. باْماَلَغاُتْه!« )225( . قال )إْمَفوِّ

إْو  اْبِرْجليه،  واحَلِديْد  احْلِْفَزة،  اْمَن  ِقَمز  إْو  البيت،  َعَمَد  يِقّوُضون  ُهم  إْو  اْلَعبيْد  َغاَفَل  املِنيْع، 
ز( ِمنيَعه،  ز( َوالبيت َما ُبه، َغري ُأّم )ماجد( مِلَح )اْمفوِّ ة )اْمَفوِّ َزَحف َلَبيت )َماِجَد احِلثرب( َولد عمَّ
ُقه، َغري إْو ُهْو َصار  أو هو َنوْب َيْزَحف إو َنوْب َيْرَفْح َباحلديْد، َناَداه، َما َرّد عليه، َرَكض َوَراه، ما حِلْ
َضُته، ُأّم َماِجد إْو هي تِصْيح، َوَراك َيا َوْلَد اخُوَي،  َبالبيت، َدَخْل َعليه، إْو هو َشاْهرًا َسْيفه، َتَعرَّ
ه َقاِرطها  ز( ِدَثر َعّمُته يف َصِدْرها ِوانُّ ِدِخْيَلنا َصار َبالبيْت، َأُجْوَهك َباهلل ال تِدوْس َحَسبنا، )إْمَفوِّ
ه َواَسى )227(  اق! ِواْقَفى، ماِكنُّ ه َجاْدٍع ِرجُله اْمن السَّ يْف، وإنُّ عىل َظَهرها، إْو ِتِْدين )226( املِنيع َبالسَّ

شني!

* * *

وا عىل رجل املنِيْع، واقَطَعْت ِمن ِرِدَن  َقاَمْت )ُأّم َماِجد( إْو َغَلْت ِدبِْس إْو َشبِّه، إْو َصبَّت الدِّ
اْعَن  بِعيِدة،  َبالشمس  ِواْقَعدْت  َواْسُطه.  ِواْهِدَمْت  اْلَبيِت  َقامت عىل  إْو  رح.  اجْلَ َت  َلفَّ إْو  )ماجد( 

َهْب:  ُملتاع القلب شوقًا! 222. امرَشْ
قَمة :  َوسيلة عيش. 223. ُسْقمى + وِسُ

الكلمة لكل طفل صغري، واجلمع عجيان، واإلناث عجايا،  الفاقد أمه، والبدو يستعملون  الطفل  224. العجي، هو 
ويسموهنم ورعان وِوْغدان.

بذلك  عنوا  افالن«  يلغى  »غفالن  قالوا  وإذا  مالغاة«.  ا  يالغيه  »الغاه،  فيقولون:  معه،  التحّدث    : غاته  إمال   .225
أنه يغتابه، وهيجوه، واللغاة الغيبة، وإذا قالوا إفالن ملغي، عنوا أنه معيب، واألنثى َمْلِغيِّة. ومجع املذكر )ملغيني( 

واملؤنث ملغيات!
226. تدناه:  اقرتب منه، ورضبه بال رمحة.

: صنع، يصنع وهي مقلوب َساوى وَسّوى يسوي َوُيسّوي: يعمل. 227. َواسى إِوايِسْ
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ْل )ماِجد( َعِن اْفِرُسه، إْو َشاْف  البيت. إْو َخَذْت ِمْدِرَقة )228( إخْت )َماِجد( أو َمنِديلها. يوم َحوَّ
ه اْعن اخَلرب، َقبل ما احتكي ِمُعه،  ذ باهلل من الشيطان الرجيم، إْو نَِشْد ُأمُّ َواْسط الَبيِت اْمَهُدوْد، َتَعوَّ
َسَته ِمْدَرقِة اْخُته إْو َمنديلها، إوقالت: »َماِجِد، اْسَمْع! َأللِّ الّرَجاْل َما  َحُته َعباُته واْعَقاُله. إْو َلبَّ َشلَّ
، ما َيسَتاَهْل َغري لِْبَس احَلريم، إْدِخْل إْو ُشوْف دخيَلْك، َمْكِفي َعىل  هَياُبوْن َبيَته، إْن َغاْب ِواْن َحرَضْ

ز(.« َوْجه، إْو مقطوْع َساُقه!.. إْبسَيف خالك )إْمَفوِّ

* * *

نيا َخرْي. َوْصِلت  ه : ـ »َباِطل، َما ظّل بالدِّ ًا عىل كّف إو َصاْح عىل ُطول ِحسُّ ِصَفْق )َماِجد( كفَّ
ي!«. ّد البيت، هِييُنه، إْو هِيني امِّ ابخايل املِْحَقرانيِّة حَلَ

كُفوْف، َأال  َيْصِفْقن  َعَليْه   )229( الِْبيْض  اْلدِعي  واهلل 

االقَداْم!.. ِصحَّ  َعىَل  يميِش  َما  َعاْش  َلْن  إْو 

 : )َماجد(  مَلِرَساْل  َقال  ْز(  )إْمَفوِّ َلَلحّق.  َيِطْلُبه  ز(  )إْمَفوِّ اخَلاله  ِمْرَسااًل  إرَسْل  يْقِعْد  اَل  َقبِْل  إْو 
ـِ )َماِجد(  ل َأَنا َكراَمة لِعّمتي ام )َماِجد( إْو  ز( َما يِقِعد احَلّق، َمرْي  م َعىل )َماِجْد( ِقْل له )إْمَفوِّ )َسلِّ

اْن، إْو ال تِرْيد ِسوالِف ِعرباْن. أْطِلَق املنيع، إْو ال ورواها ِحقَّ

ِعْقب ثالثتِيَّام إرَسل ُله مرسااًل ثاين، إْو ِعِقب ثالثتِيَّام إْرَسْل لُه ِمرسااًل َثالِث، اَل َرّد إْو ال َصّد. 
ف!. ْف إو ال ترَِصَّ إو ال حِترِّ

* * *

يل، إْو َرَحْل إو نِزل عند )َعمروا ابن ِمْداله(  لِّ بِاْعيوُنه، َهّد َبيُته نِصَّ اللِّ يوم َشاف )ماِجد( الذِّ
او شاف يف  َبيَته،  َوَرا  بيتًا  بح، شاف  َألصِّ ابن ِمداله(  قام )َعمرو  يوم  )َألّظَفرْي(  ِزعيم من اشيوخ 

228. ِمْدَرَقة:  كساء من قامش أسود تلبسه النساء، يقي مالبسهن من األوساخ، يف أثناء العمل. اجلمع َمدارق، وقد 
رْق يف ناقته« يرضب يف الذي يتقي الرش بعزيز عنده. س. ومن أمثاهلم: »ُنوح ادَّ َرقة ـ الرتُّ اشتقوا الكلمة من الدَّ

229. البيض كناية عن النساء اجلميالت. ويف مأثوراهتم :
والرجال ما حيبون رجال شجيع!      النسوان ما َحبِّني بيضا غريرة!  
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ااًل، ِزيُنه خيّوْف. إْو شاْف اْزمله ِرْجُله مربوَطه وَشاف ِحرَمة ِجليلة ِمْعها بِْنت! البيت َرجَّ

)َعْمرو ابْن ِمْداَله( َما اَلغى ِدِخيَله، َمرْيْ هو َشاف ِمُنه َشْوَفة َعِجْيبِة، ينام هَناُره، إْو بالليل َيْرَقى 
ل َمَع الَرَجال، إْو ال خياَلْط َأَحد. يل َيْنىَص َبْيُته، إْو ال ايتعلَّ ا َغربَّ العَرب، إْو تِوايل اللَّ رمجَّ

* * *

َ بِطنِيَبه، َظّن إنَّه اْمَهاوي، َحيث اَلبِدو يقولون: ـ )إبْن ِمَداله( حتريَّ

ـ ااَلمهــــاوي  ـ  َغيـــــَر  اف  املرِْشَ يرِشَف  َما 

بعيديــــــن! َهْيَله  اْر  الــــدَّ َغريـــــَب  واالَّ 

َناَدى )َعْموا ابْن مداله( إْخُته )اْفَهْيِدة( إْو ِهي َعجيبْة ِمن َعَجايب اهلل بالزين، إْو قال هَلَا: »إلبس 
َخري ما ِعنِدك، واْنِص ِدخيَلنا، إو ُقويل َله ـ َتْرين َخٍط اْمِن اْخُطوْط َعَباَتك، إْن جنَّبت َعنِّي، َتنِّب 

زيَنه. َعْن نِطْيَحك )230(.« إْن ِشْفِت ِمُنه َميِل وانِت ِتّينة، َواهلل ُكوْد تِْتَجوِّ

قالت )اَفهيده(: »َيا اُخوي ِوْش َهاللِّ تُِقوَله، َأللَّ َما ِعمر اْبِدويًا إْو ال اْحرِضيًا َسواه، ِوش يل 
ااًل ِغريْب؟ ماعْمره اَلَغاين، إو اَلَغيُته. َأْلَوَلد نِْشِمي، َمرْي َأللِّ تِِرْيُده ِمنِّي، ماِعمُره صار!«. ابَرجَّ

ي َأللِّ َأُقول! قالت )اْفَهْيدِه( ُعوِذ باهلل، َواهلل  قال )عمرو ابن ِمْداله( ما ِوْدها ُطول َهِرج، َسوِّ
هذا َما يِِصرْي أو ال عمره صار!

نَِصت  إْو  )اْفَهيده(  حتفلت  يصري!  ِعْندي  اُبوُهم،  ِكّل  النَّاْس  ِعْنَد  َصاْر  َما  »أللِّ  َأخوها:  قاَل 
َع  ْت  َردَّ إْو  ِمُنه،  ايَِست  إْبواد،  هي  إْو  اْبَواد،  ُهْو  ه  ِوانُّ حِتاكيْه  َصاَرْت  ِجم،  الرِّ َراس  عىل  )َماجد( 

بِْت عني، تنب عن نطيحك:  هذا القول كانت تقوله األنثى لرجل تريد أن  230. تراين خط من اخطوط عباتك ان َجنَّ
تتزوج به وحتتمي، ول يعد هلذه القولة من وجود يف البادية، وال يف احلرض، عىل ما نعلم،

فوق هذا، فقد استبعد كثري من النقاد العرصيني وقوع ذلك من زعيم بدوي، ألهنم رأوا فيه خروجًا عىل التقاليد، 
لكن ماذا نصنع، وكل الذين رووا لنا هذه احلكاية أمجعوا عىل أهنا وقعت كام هي فعاًل، وأن )عمرو بن مدالة( ثار 

عىل كل األعراف والتقاليد، إلنقاذ دخيله من هذا الغموض، الذي يسيطر عىل موقفه!
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اْلَبيت، إْو ِهي َمْكسورِة اخلاطر.

* * *

َفاْيِده.  ا  اَبليَّ َخزيِّه،  َلْك؟  اُقْول  ِوش  ـ  قالت:  قصرَيه.  إْو  ِدخيَله  ِعْن  نَِشْدها  أُخوها،  حها  َتَنطَّ
ه له ِهرجة َشاِغْلًة َباُله  ِدْخيلك إْو ِقصريك، َما ُهْو َفْيد )231( ِحريْم. إْو ما َهِقْوته )232( جيزة، أمَّ انُّ

ه َما اْدِري ِوش َأُقول!.. ا أنُّ ِعَن احَلريم، وامَّ

اْلَعِشرِية ِمُعه. إْو  َقاْم )َعْمرو ابن ِمْداله( إْو َنَحر له ِجزورًا إْو َعَزم ِقِصرَيه، ِواْوُجوَه  َيْوم  َثاين 
ْف )َماِجد( اْبَغاْليه إْن يُِقوْل ُلْه ِهرجُته، َأللِّ َشاْغِلًة  َباُله، إْو َحَلْف  قِّ اْخىل، َحلَّ ِعْقب الغدا، َيوَم الشِّ

ه ُيوْصُله اَلللِّ يِِريده، َلو َهْو هِيْفي َماُله إو َحاَلُله. ُله إنُّ

ا لِقصيِدة. َردَّ عليه )ماجد( إهْبَ

وْف، اخْلَ َساكــــَن  َيا  ِمْداَلْه(  اْبن  )َعْمرو  يا 

اْم! ايَّ َلـــــك  ــــْد،  تِنشِّ ِوانتِه  ْبتني،  َعذَّ

ُصْوْف، ما  ِمْد  احْلَ َبَك  اللِّ  َيا  )اْفَهيِده(  اُخو  َيا 

اْم! حَلَ الّطرْي  يِِشْبَع  ِمْنُكم  َحرِضْ  ِمْن 

العوْف، اَبا  َحاَل  ِكنَّها  َحايِل،  تُشوْف  َما 

اْم! َصوَّ اِد  الزَّ اْعَن  اللِّ  الْعِليل  َحاَل 

وْف(، )اجْلَ َمَع  )َقاَرة(،  َتر  يِلْ  ُطوا  َقلِّ َلْو 

الشاْم! ِحْنِطة  مع  إْو  ْه(،  )البرِْصَ ِتََّن  َمْع 

231. ما هو فيد حريم : ال يصلح للنساء وليست النساء غرضًا.
232.ما هَقوته جيزة:  ليس له رغبة يف الزواج.
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، باحَلوْف  اْد  الزَّ زّيَن  َلْو  اُذوْقِهن،  ما 

بِاْيداْم، اْد  الزَّ ِسّيح  إْو  ِفَقاْر  َفوَقه 

واْشُنوْف  ، اخَلدِّ زْيْنة  يِل  اْعِرَضْت  َلِو 

اْم! َعزَّ وِح  الرُّ َعىَل  ِهْي  َلْو   ، ـــا  هْبَ اين  َما 

ُصوْف، َما  اِر،  الدَّ َشِمْعَة  ز(  )اْمَفوِّ ــــي  َشفِّ

اْم! ِرضَّ إْو  َعْثَعْت  َلَصاْر  َخّياهِلِْن، 

َمْلُيوْف، إْو  اَليِْف  اخَليْل،  يُِلوَف  ِذْيبًا 

َقاْم، َلْن   يْف  السَّ َشِذْرَة  ي  يَروِّ َحْيدًا 

اُشوْف، َوانا  زاوي،  اخْلَ َثْوَب  اْلبَِسْن  َأللِّ 

َناْم! َوانا  اسهر  ما  ِكْثر  َيْسَهْر،  اَلْدِعْيه 

ُصوف، ت  رِصِ ِقنْب  َخيْط  اَنا  َما  ِعِقْب  ِمْن 

اْم! َفحَّ امْلِقيِمنْي  اْمَن  ي  اْحرّضِ  )233( ي  ِعدِّ إْو 

)234( َطوف،  باَثر  َطْوفًا  ِزْل  النَّ َلَو  َواهلل 

اْم، ِقدَّ اْلَبيْت   )235( اْبِرْبعَة  َعَليـــــه  اَلْقِلــــْط 

ي:  كأين. 233. ِعدِّ
234. طوف باثر طوف: صفوف كثرية متقاربة. بعضها وراء بعض.

235. ربعة اَلبيت : وسط البيت.
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ْه ِشِطرٍي )237( إْو َمْرُهوْف )238(، ِة )236(، َحدَّ بِاْقِديِميَّ

باحْلاْم، نانِيْع،  الصَّ ِعْنَد   )239( ْزْهِوَقْت  إْواَل 

االكُفوْف، َيْصِفقَن  البِْيْض  َعَلْيه  َواْدِعْي 

االْقَداْم!.. ِصحَّ  َعىَل  َيْميش  ما  َعاْش،  َلْن  إْو 

َشاف )إبْن ِمْداَله( إّن ِقصريه، إْو ِدخيَِله َمضُيْوم، إْرَسْل اِلوُجوه َرْبَعه، َشاَوْرَهم، َشاُروا َعَليه 

َعَلْيه، ما َرّد.  ى  ّق، هَلا َباب اْو ِجواْب. َبدَّ احْلَ َلْلَحّق، ِواْن َعاِط اْعَن  ز( يطْلبَه  ي عىل )اْمَفوِّ َيبدِّ إْن 

ِضِحكَّ )ابْن ِمداله( قال :  .. َسْبُعْه )240( َهذا َضبع اْرَجاْل كيف َما َيْقِعْد للحق؟ إْلتِفت )املَاِجْد(، 

اِع اجَلايِْر. ك َبالصَّ ة، َغرْي ناِخْذ َحقَّ ل عىَل اهلل، إْمَن املََرة واالْمُروَّ إْو قاْل تِوكَّ

* * *

مداله(  )اِلْبن  مِجاَعًة  يِرِسْل  َحاَلهلا،  يُموْت  إْن  ِعْرَبانه  اْف  خَتَ ز(،  )امفوِّ ديرة  ِتِْحْل  اهلل،  َر  يَِقدِّ

يُقوُلون ُله: »إذكَر اهلل َيا )اخو اْفهَيِدة(. َحاَللنا يَِقْع إْو هو يميش، نريد تسْمَح َلنا ننىص َدْيَرتكَم، إْو 

نِْتهاَدْن عىل الَطاليِْب اللِّ بيننا، ملّا اهلل َيْفِرجها.

َشاَوِر )ابِْن ِمْداله( َرْبُعْه، قاُلوا: »َما جُيوْز اْنَخلِّ َحاَلل اْلَقوْم أْيُموْت، واهلل ِمنِعم علينا، هَتاَدنوا 

باْوُجوِه اكفال، َما َيطالِْب َواْحٍد َغريَمه باْطاَلَبه، َلْو َشاْف َذبَّاَح اُبوه، ِواال اخوه. أِو ابَنه.

236. إقديمية: سالح شبيه بالسيف، مستقيم، حاد، ذو حدين، ينتهي بِرأس دقيق، يعّلق بحزام حامله من قّدام، ومن 
هذا اختذ اسمه، إقديمية. وقد أّنث ألهنم تصّوروه شربية طويلة، والشربية هي اخلنجر.

237. شطري: حاد جدًا، ويروى ِطرير،  وما ذكرنا أفضل.
د حمشوذ جدًا. 238. مرهوف :  حمدَّ

239. ِزْهِوقت :  ُزّينت ، بعد تصليحها من ثَلم أو كرس، أو عطب.
240. سبُعه: اشنع دعاء بالرش. أي ابتاله اهلل بسبع السبعات. راجع مادة سبعة، يف حرف السني، من قاموس العادات 

واللهجات.
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ز( َيْنِشل إْمَن البرِي َلْلبِّل َشافه )إبْن ِمْداَله(  ْز(، َيوْم و )اْمَفوِّ ِعْقَب اهْلِدنِة، لَِفت )241( ِعْرَبان )اْمَفوِّ
اْه!. ـِ )َماِجد( هذا َغِرْيَمك َعىَل البرِي ُدْوْنِك ايَّ َقاْل ل

ْج َيّم َبيت )ُأمِّ اْعَصيْل( أُخو )َماِجد( اْمِن اُبوه، إْو لبْس لِْبس  ، هَنَ ْب )242( َخرَبْ )َماِجْد( َما َكذَّ
ة ِحريْر  ْع ُلْه اْبَشالِة )243( َحطَّ اْقَديمُته حَتْتها، إلتصم )244( أْبَطْرَف االْعصاَبه إْو ِهْي َحطَّ انثى، إْو تِّقنَّ

ز( إْو ُهو يْنِشَل املَا، إْو َباَرُوْدُته إْو َسيفُه ِقْريَباٍت ِمُنه. ب، إْو نىَِص )إْمَفوِّ را اْمقصَّ مَحْ

ال َهَواِوْي )245(، َلَشاف الَثوْب االْزَرْق )246( ما اْيتَِصاَمْد، )247( َيْوْم َشاْف االنثى،  ز( َرجَّ )إْمَفوِّ
ْيُقوْل: »إنَطح )248( ِمْن ُدوْن ُروَحْك، يا  َيَنْتِحي َعَلْيه إْو  ْب، َما ِفِطن َغري )َماِجْد(  ا إْو َرحَّ هَبَ َهالَّ 
ي!« إو َقبِْل َما َيَصْل لَِباُرْوْدُته إْو َسْيُفه َكاْن  َثاْرَياْت )249( َحِقّي اْبدِخيل، إْو َكراِمة َبْيتي، َواهانِة ُأمِّ
)َماِجد( َجادعًا ساُقه، بااِل ْقَدْيميِّة. ِوانحاْش )250( َلبيْت )أمًّ اْعْصَيل( و )اْعَصيْل( َهَذا َكاْن غايبًا 

ه. اْعَن اهلِْدنِة، إْو ما َدَخْل َبالِكَفااَلْت، اَل ُهْو اَل َبيت امُّ

* * *

َيوْم تَِقاَعُدوا احَلّق، اْطَلَع الَقاض َحّقها َقْلَطة )251( : ـ

241. لَِفت:  جاءت،من َلفى َيلفي األمر إْلف. اسم الفاعل )فايل( ويف اللغة )لفاه( َوَجده، فكأن األرادنة أخذوا هذا 
اجلانب من الكلمة.

ب خرب: ل يتواَن، أرسع. 242. ما كذَّ
243. َشالِه : ج شاالت، عباءة سوداءا تلبسها نساء الشيوخ، فإذا قالوا لّباسات الشاالت، عنوا بذلك نساء الزعامء.

يِّة«:  244. إْلتَِصم: التثم، وهو يقلبون الثاء صادًا أحيانًا فيقولون: »َطقِّ اللصمة« : أي وضع اللثام ويقولون: »نريه ُعْصَملِّ
أي لرية عثامنية.

245. َهَواوي : ال يستقر عىل حب امرأة، يعشق كل امرأة يراها، واألنثى هواويِّة.
246. الثوب األزرق، كناية نسبة عن األنثى.

247.إِْيتَِصاَمْد: يتاملك نفسه، يسيطر عىل أعصابه.
248. إنطْح من دون روحك: دافع عن نفسك.

249. يا ثاريات حقي: يا حقي بثأر دخل ساعدين، وهو قلب للكالم.
ل، أرسع . ويف اللغة انحاش تمع، وابتعد، فكأهنا من األضداد، وتسك األرادنة بأحد معنييها. 250. إنحاش: حتوَّ

251. َقْلطى: اصطالح يف القضاء البدوي، تعنى االجتهاد الذي ل يسبق إليه القاض، وال يفعله إال القاض املتمّكن من 
القضاء، القوي يف قومه، وقضاة البادية يتحامون القلطة، العتقادهم أهنا حتمل ضمري القاض ثقاًل أدبيًا، ونفسيًا.
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قال القاض: ـ

* ِمْن ِعندي، إْو ِمْن ِعْنَد اْلَعواِرف َقْبل: ـ

ْز( نِّد ِرِجْل ِدخيل )ماِجد(. 1. ِرْجِل )اْمَفوِّ

ْز(  بْدَفع ِعْن ِكّل ِمْرَسال ِمْن َماِجْد مْخِس اْنَياق، إْو ِعْن ِكلَّ ِمْرَساٍل إْمِن )ابِْن مداله(  2. )إْمَفوِّ
عرْش ا نياْق.

3. يدفع )امفوز لعمته( ِعرْشيْن َعْوَجاَساْق، َحْيُثه ِرَماها بِااْلْباّلْد، إْو بِدا َثوهبا ِعن َساقها!..

ِل بيت )َماِجد( َبالبَياْض. ز( بجلِّ 4. )إمفوِّ

ز( َيْدَفع ِمّيْة ناَقٍة ِوِضْح لـ )ماجد(. 5. )إْمَفوِّ

6. )إْعصيْل( َأللِّ ما َحرَض اهلِْدنِة: اَل ُهو إْو اَل ُأمه. َواْجٍب َعليه حَيْمي ِكّل َمن اْحتِمى اْبَيُته، أو 
ه. َبْيَت الّشيَخة ُأمُّ

7. إْمَفّوز َما ُله َحّق، إْو اَل ِمْسَتحّق َحيثه َعاْط  عْن ِسوايت اجاِويد اهلل.

ه َأرْيْد َسْوم احلق! قال القاض: »َما اْهَنا َسْوم َحّق، َهِذي قْلَطة  ز( َعىل ُطوْل ِحسُّ َصاِح )اْمَفوَّ
َقَلِطتها.«.

نك!«. ًة ثانية: »َعَساها َترَثْع بَِحظَّ ز( َمرَّ صاح )اْمَفوِّ

إْو تِصبحون َعىَل خري! ...
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يب َد الذِّ ِإْمَقلَّ

اُكم اهللَّ َباخَلرْي! َمسَّ

هتم َما ِمْثَلها. َهاهَتم رَضَايِْر، ِخوَّ َميح( ُأمَّ َميْح( إْو )َفَهَد الرِّ َد الرِّ مَّ )إحْمَ

هَم ـ َيا اهلل َدَخْلنا َعَليك َماتو ـ َغري اْولَيٍد ِضِعيف اْسُمه  ْد( َجاْه اْعيااًل كثريين، ِكلَّ مَّ ْز )إحْمَ ِتوَّ
َحاْن(. )رِسْ

ها )َدْنَعة(  ْه )َمْشُهوْر( إْو بِنَت َسامَّ ه )َعاِرْف( ِواْلولِْد َثاين َسامَّ ا )َفَهد( َأْنَعَم اهللَّ َعَليه إْبَوَلد َسامَّ َأمَّ
ْه  د( ِصِويْب، َرّد ِعْنُده أخوه )َفَهْد( إْرِدُفه، ِواْن َما ِمنُّ مَّ ْ يف َغِزْوٍة اِمَن اْلَغْزَواْت إن يَِقِع )إحْمَ ر اهللَّ َقدَّ
ْه، َقبِْلاَم َياَصْل، ِمكاٍن َأَمان َيِسْعُفْه.  ى َدمُّ ُطْه )252( َوَراه، إْو َجا ِمْنَحاْش تَِصفَّ َيْصِمْد َعىَل اْلَفَرْس، َصمَّ
ْه ُله اْبراْس نَِباه )255(، إْو  َلب )254( َوَراُهْم، ما اْحرْز َينِْقُله، َحطُّ َراْد )253( َينِْقُله َيّم اَهُله، َشاَف الطَّ
إْو  د(  مَّ )إحْمَ َغري  َواِصْل  ه  ِكلُّ َأْلَغِزو  َتاِسْه،  حِمْ اْلَعَرب  ِواْن  َوِصل  َيوْم   ،)256( ح  إْوَروَّ اْبَعباُته،  َلْفِلْفه 
ر إْو لَِطْف إو َجَعْلها،  وا اهللَّ َأللِّ َقدَّ َمدُّ )َفِهْد(، َألنَّاْس نِيَُّْتهم إنَّ ااِلخواْن َغَدوا. َيوْم َشافو )َفْهد( حَتَ

نِّص امِصيبة.

ُطْه: َرَبطه بحريرين دقيقني مربوطني يف مؤخرة رسج الفرس، يسميهام األرادنة الّتصاميط، الواحدة تصميطة.  252. َصمَّ
ويف الفصحى تكتب بالسني، وبعض األرادنة يلفظها بالسني. ويف اللغة تسمط به: تعلق به.

253. راد : هي أراد. وراد يف اللغة، طلب.
لب : هم الذين يتبعون الغزاة لريدوا ما غنموا. 254. َألطَّ

باَوة ـ بالفتح ما ارتفع من األرض. 255. نِباة : مرتفع، أكمة. ويف اللغة َألنَّ
ح : عاد إىل أهله، يف أي وقت، ويف اللغة، راح يروح رواحًا خالف غدا، أي جاء وذهب يف الرواح. ـ والرواح  256. روَّ

السري بالعيش.



60

ـِ  َل الَكْرْه إْبَفْرْح، إْو نِْعِقد ل ِعِقب ايام الَعزا، قال )َفَهد( حَلِْرمُته إو بِْنُته )َدْنَعة(: َأَنا إُشوْف إنَّا نِبدِّ
وْن َبَعْضُهم. َقاَلْت ُأمه )َدْنَعة(: ـ َم حِيبُّ )رِسحاْن( عىل )َدْنَعة( َلَصار إهنَّ

»َزين، َأللِّ اْنت اْتُشوَفه اْمَناْسبًا، َواِسيه!«

ْ  َحاش هَلَْم ِخِطيْب َعَقد َعْقَدهم. اخو )َدْنَعة( )َعاِرْف( ما  َصاَفح هَلَم )257(، إْو ِعْقب ايَّام، أهللَّ
حان( إْو بْعَض االّياْم يَِناِديه )َسْنحاْن( )258( إْو َبْعض ااِلْحياْن يِناِدْيه )َسْبَعان(  ه )رِسْ يِِريْد َوَلْد َعمُّ
)َدْنَعة(؟  إْبَوِجْه  ْس  َتَنفَّ إنَّك  َخَسارة  ُهو  َما  َحان(  )رِسْ َلـ  )َعاِرف(  قال  َقايِْم  اِمْر  َوَالسَّ َلْيلة،   )259(

ا  واهنَّ الَقلْب  َعىل  )َعاِرْف(   )260( َدّح  إْو  َلِشرْبِيُته،  اْيُده  َردِّ  َحاْن(  )رِسْ ِكبْد  َزاَمْت  َباهَلرج،  َتَناتِِشوا 
ربيِّة ابقلب )عارف( إْو َجا من  للْنَصاب، واِنَّه ما َيْعَتاز َغرَيها!.. إْو ِمن اْلِغّل )261( َخْضَخَض الشَّ
ه َوالَعُروْس بالِفريق. سمع عم )رسحان(، أْو َسْمِعت ام )َعاِرْف(  امُّ ِعْنُده ِمْنَهِزم، َعىَل َوْجهه،  َدشَّ
ْرِهن )َفَهْد(  حان(، هَنَ َهاَضْت )262( َبْعَض احِلريم ِمن َقرايْب )َعاَرْف( يِِرْيدْن إَتَشالَِقْن )263( ُأّم )رِسْ
يِرْة ما يِدفن  ه َبالدِّ ان(، يمدِّ اْيُده عىل ِعِزْوَته، إْو َيْذَبْح َفِزْعَته، َواهلَلَّ َلَو انُّ َحَ د اهللَّ َوجْه )رِسْ إْو َقاْل: َسوَّ

َحان(. ْ َوْجَهْك َيا )رِسْ َد اهللَّ )َعاِرْف( َغرْيْ ُهْو. َسوَّ

* * *

اِد اْمَطاَعْم. ِده، َغرَي التِّتِن، َواالْقَهَوة، يَِطاِعَم الزَّ إْدَفُنوا )َعاِرْف( إْو َصار )َفَهْد( َماُله جِمْ

257. َصاَفح هَلُم: خطب هلم، وتأيت الكلمة من املصافحة. التي كانت تتم بني والد العروس، ووالد العريس، إذ يضع 
كل منهام يده بيد اآلخر، فيقول والد العروس مباركة، فيجيبه والد العريس اهلل يبارك لك.

258. سنحان :كناية عن التفاهة والتافه.
259. َسْبعان : الذي ابتاله اهلل بسبع السبعات، وهي أشنع دعوة بالرش.

ه: غضب جدًا وطعنه بحقد. 260. زامت كبده َوَدحُّ
ة احلقد، وهذا معناه يف الفصحى، إال أهنا يف الفصحى مكسورة الغني، واألرادنة يضموهنا مع ميل إىل  261. َألُغّل: ِشدَّ

الكرس عىل كل نفورهم من الضم، مبالغة يف إظهار احلقد.
ه، متعد بنفسه، واألرادنة يعدونه بحرف اجلر!.. هاض  262. َهاضت: هجمت بحرارة وحقد، ويف اللغة هاضه َكرسَّ

عليه.
263. يتشالقن:يمزقن جسمها تزيقًا ويف اللغة شلقه: رضبه بالسوط.
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اَرها  هَنَ اْو  َلْيَلها  بْنُته )َدْنَعة( أللِّ  َويُله  إْو  اّلِدَيْر،  اْتَقّطُعه  َأللَّ  َحان(  َوْيُله )رِسْ إْو  َوْيُله )َعاِرْف( 

اية! .. )َدْنَعة( إللِّ ِهي ِعْنُده َأَخرْي من كل ااِلْعَياْلـ  َأللِّ يوم ِسْمِعت اخلرب إْرتَِزْت )264( إْو َصاهَبا  بكَّ

ِرز تيش. أبا الِعرقيْل، ما حِتْ

ُته )265( َيَم ِعرباٍن، ُهم وايَّاُهم َحَراَبة، َوْصَل اْلَعَرْب  يُِعوْد َبنا اهلرج ْلـ )رِسحان( هذا صارت َهفِّ

ْت  ْوَمْس )267(، َواالْه، ِسَبْح من حِتْ يل، اخذت ااِلكاَلْب تَِنْبُحه، تَِدْيَمن َبيتًا اخْمَ اري )266( نِصَّ اللَّ حَمَ

جْل، ِوْدَها تِصْيْح، قاْل هلا: »يا بنَت ااِلَجاويد،  ْت نَِفس الرِّ يخ، َيوْم َحسَّ ه إْبَمَنام ام الشَّ واْق، ِوانُّ الرَّ

لب َوَراي، ما اْدري ِعْربانُكم قوْم،  ى، والطَّ إْحجي )268( اْرُقبتي أنا ِدخيُل ْوِمْسَتدمي من اْعياْل عمِّ

ْت ِمن افراشها، ِواْقَعدْت )269( َوَلْدها، إو َقاَلْت تَِديْمن )270( اْفرايش ِدخيْل  وااّل َصاِحْب. إْنَسلَّ

يْخ »أنا بني َوالديْك  ْب َقَاْل للشَّ حاْن( َمدِّ اْيُده َلْلام إْو ِعِقب َما ِشِ ْه. )رِسْ يُقوِل انَّه اْدِموي َلْعَيال َعمُّ

اْر، َأنا َداخٍل َعىل اهللَّ َوَعليْك« إْو َبنَي النَّ

حان(  ْذ الشيخ إْو )رِسْ .« َلوَّ اَك اهللَّ يْخ: »إْبرِشْ بالِعّز، إْو ِطيَب امْلَْلَفى )271(، ِوِصْلْت َحيَّ َقاْل ُله الشَّ

ِد ااُلِقهوْة، َيْوم َصاَر  ق )272(، قاَل الّشيخ َلْلعبِد اجْيدِّ ق، أْو َقِد اْلَعبِد الّنار، ِواِن النَّهاْر اْمَشفِّ َعىَل الشِّ

264. ارتزت: حلت هبا الرزيئة، فلم تعد تستطيع امليش بسبب اخلوف، أو املصيبة املفاجئة.
265. َهّفته:ارحتاله، من َهّف هيّف، أي ذهابه إىل جهة غري معلومة، وبال أي ختطيط، أو تفكري سابق.

اري ـ نحو. 266. حَمَ
267. بيت اخْمَومس: مرضب يقوم عىل مخسة أعمدة، وهو دليل الزعامة.

268. إْحجي:أمحي، ويف اللغة َحَجا حيجو باليشء بخل به، كأنه أراد أن يقول ابخل ب، وال تسمحي بأن أهلك.
269. اقعدت ولدها: أهنضته من النوم.

من  الكلمة  وكأن  له،  رخص  فالنًا  ن  َدمَّ اللغة،  ويف  بذلك.  أحد  له  يرخص  أن  غري  من  املكان  دخل   : تَِدْيَمْن   .270
األضداد، فحفظ األرادنة الضد يف كالمهم. فقال: »تديمن يتديمن، ِمتديمن!..«

271. ابرش بالعّز وطيب امللفى: أي أبرشك بأين قد عززتك ومّهدت لك طيب اإلقامة.
الشفــــــق  البياض، ويف مكان آخر  الشفق  اللغة وعن أب هريرة:  الصباح، ويف  تباشري  النهار: ظهرت  ق  َشفَّ  .272

النهار.
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اْيتواَرُدون عىل  الّرجال  َقاَم  املِْهَباِش)274(،  ِسْمُعوا ِحسَّ  ق  الشِّ اْمَن  َألِقريبني  َيْضبح،   )273( الَنجْر 
َرْم )275( إْو مالح )276( إْو َدَخل  ق، َيوم تِكاثروا قال هَلم الشيخ، َتَرى ِضيفنا ِدخيل، تِديمَن َأاُلِحْمَ الشِّ

هم: »َضْيَفْك َضْيَفَنا، إْو ِدخيَلك دخيلنا!« ، َوانا انطيته االمان؛ َقاُلوا كلَّ ِعلَّ

اُهْم  ه ِمْن َقوٍم وايَّ َحان( ِمْنَهْم، إو َعرُفوا إنُّ ون )رِسْ اَعة الّشيخ يِِعدُّ ِمَضت َوْلَقة )277( َصاُروا مِجَ
يخ:  َب الشَّ َحاْن( ِمعُه. تِصوَّ يخ، إْو َغَزا )رِسْ خيْل ِدخْيْل. َنْوبة َغزا الشَّ ِمْتقاْطِعني ااُلِْعُلوْم، َمرْيَ الدِّ
ه، لكن َظلَّت َصْورْة  يخ حِتبُّ اَلِمة. َصاَرْت بنت الشَّ ْ راَد ُلْه السَّ َحان( ِعْنُده، ِواْطِلُعه، َيْوم اهللَّ َرّد )رِسْ

)َدْنَعة( َبنِي اْعُيوُنه.

ْيَب،  ْر َلْوَن الذَّ ِرِكب ِذُلوُله إْو َهّف َيّم اَهُله، ِوِصْل مَلْرَقاٍب َغْربَّ اْلَعَرب، َوااِلْعَشى، َخَذا اْيتَصوَّ
ااُلِْباَلْد. إْقِمَزْت  ها اْعَن  ا خِيفَّ ْت )َدْنَعة( إن شيَّ اْلثِة، َحسَّ الثَّ ة  َأمَلرَّ ات،  وْع، ثالث َمرَّ اللِّ َساْعُره اجْلُ
حاْن( ما تِْنِكْر، ِعِقْب تِْعليِلة، َقالْت  ا من )رِسْ ها إْو هي تِنتِفض، إْو نَِصَت امْلِرَقاْب، ِواهْنَ ِمْن ِعْنِد امَّ
يْل إْمَن  باَن االْزَرْق َما يِشوَفْك، َمري َأُبوَي َما َيَناَم اللَّ ِ إْن َشاَفك َأُخْوَي )َمْشُهور( ِعْمَر اُلذِّ له : »َواهللَّ

ا!« اْلبِْلِشْه اللِّ َبَلْشُتْه هَبَ

َقة«.  َقة، إْو ال اين اْمَطلِّ ت َأِتِنَّى املوت اَل اين اْمَعلَّ َحان( : »َأين رِصِ بَِكْت )َدْنَعة( إْو قالت َلـ )رِسْ
َيْوْم  اهلّل،  َقلِّط  إْو  ِذُلْوُله،  ِرِكْب  إْو  حان(  )رِسْ عها  َودَّ اَهْلَها،  َيمَّ  )َدْنَعة(  ت  َكفَّ ِمْس  الشَّ َطْلِعَة  َقبِْل 
َما َوَرا غيبتِْك َهِذْي َغرَي  َلـ )َدْنَعة(: »َواهللَّ  وْف، قاَلْت  اْمَن اخْلَ ها تِْرِجف  ُأمَّ َوْصِلْت )َدْنعة(، ِوان 
ْعبان. َأملِيْعاْد َما ُهو َلَنا  َل اْلبِنْت عند اَهْلَها، اَل باُلّرُجوْم، إْو اَل بالشَّ ْل يَِعلِّ الِفِضيَحْة. َأللَّ يِريْد اْيْتَعلَّ

273. َألّنجر: هي مقلوب اجُلرن ـ واجلرن عندهم هو اهلاون واملهباش.
274. املِْهَباش: يغلط بعضهم فيقول مهباج من هبج، أي ترصف بال حكمة، فعمله َهبج وهو َهّباج واألنثى َهبَّاجة، 

به رضبًا متتابعًا. املبذرة، التي ال حتافظ عىل أموال زوجها، وال تعرف التوفري واالقتصاد، ويف اللغة، رَضَ
فعندما  حوله،  الزعيم  أعوان  جيمع  املهباش  صوت  ألن  مجع،  أي  َهَبش  من  ة  َفُمشَتقَّ الصواب،  وهي  املِهباش  أما 

يسمعون صوته، يعلمون أن القهوة قد أعدت، وكأن الزعيم يدعوهم إىل احلضور.
275.َأملِْحَرم . مكان إقامة النساء وهن احلريم ومكاهنن املحرم، الذي تب محايته واحرتامه.

276. َماَلْح ياملح ؛ أي أكل طعامًا فأصبحت محايته عند البدو واجبة.وأصل املامحلة، شب احلليب، ألن اسمه امللح. 
ومنه الكلمة االنجليزية )MILK( ثم حتولت إىل أي طعام، حتى املاء.

277. َوْلَقة : فرتة من الزمن.
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َيا )َدْنَعة(!..

بَِوَعْدُهْم، نى  الزَّ َغرْيَ  اَتواَعُدوا،  »َما 

ِميَعاد!« َغرِي  َعىَل  َمْلَقاُهْم،  ِحِلْو  َيا 
* * *

 : قالت  َعميَلَها؟  ُهْو  ِمْن  َها  ُأمَّ اْنِشَدهتا  َحاِمْل،  ا  َ اهنَّ تِبنيَّ  )َدْنَعة(  َبِطن  ِفَضْح  اْشهْر،  ِسّتْة  ِعِقْب 
حان(.« ه، َمايل َعميْل َغري َجْوزي، َوَلْد عمي )رِسْ »ُيمَّ

ْقنا؟ أين وانِت؟ ها : »َويْن هو )رِسحان(؟ ِمَن اَللِّ يَِصدِّ قالِت امَّ

أخُوْك  َعِلْم  إْن  َواهللَّ  يِرة،  َبالدِّ ُهو  َما  )رِسَحاْن(  اْلَعَرْب،  يف  َتفضحينا  اَل  الّصحيْح،  ُقويل  َمري 
إْو  ياْق  َبالسِّ نَِوّخذه  َعِميلك؟  هو  َمْن  حيْح  الصَّ ُقويل  َمرْيْ  َيْذبحك.  إْو  َيذبحني  َغري  )َمشهْوْر( 

ِزك. َهذا إْن َقبِْل َأُبوك. َحيْث إنَّ َأللِّ أُقوُله. َما ُهْو ِمْن ِسَوادي الَعَرب!«. إتوَّ

حان( ُقويل اُلُبوَي واُخوَي اللِّ  ، َما َعِرفت َغري )رِسْ ه، إْو بيتًا بناه اهللَّ َقالت )َدْنعة(: »َواهللَّ َيا ُيمَّ

قوين، واْن َراُدوا يِْذبحوين، َواين ِرحْت َمْع  َصار، إْو ُهْم إْبراْس َكوْمها، واالخيار، إْن َراُدوا يَِِصدِّ

َجْوزي َعىل ِسنَّة اهللَّ إْو ِسنِّة ِرُسوُله.

* * *

إْو  )َدْنَعة(  ِهْرِجة  ُلْه  َحْكت  َجْوَزها،  َعىل  ْذْت  َلوِّ َتْطَلْع،  ِمْس  َوالشَّ )َدْنَعة(  ُأّم  َقْت  َصدَّ َما 

ـِ )َمْشُهوْر( يا  حان(. إْكَظْم َعىَل ِسْبيَله، َقاْل نادوا يل )َمْشُهور(. َساَعة َما َوِصْل. َقاَل الشيخ ل )رِسْ

ا بني َناَرين َناَر الِفَضيحَة، إْو َناَر الثَّار. إْو ِعقب ما َحكى ُله ِهْرِجِه اْخُته ِمْع )رسحان(  )َمْشُهوْر( ِحنَّ

ه إْيَعاِوْد َعَليه اهللَّ  ه هو َعِميْل )َدْنعة( َخلُّ َقاْل ُله : »تِقّص َعَليه َبنْيَ الِعْرَباْن ال تِْذبُِحه، إْن َقاْل َلْك إنُّ

اُنه إْو ِعْربانه، ِوغْن كاْن اَل َواهلّل إْن )َدْنَعة( إْفَضَحْتنا َمْع  َياِخِد امِرُته يِعيش بني ِحيَّ ، إْو  واَمان اهللَّ

َواْحٍد َغرْيه، نِِشوف.
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عمه  ولد  َشاْف  َبالعرْب  )مشهور(  َطّب  َيوْم  ِدخيله.  عند  ااِلفداوي،  َلوَن  صار  َحان(  )رِسْ

ِذَبح  ابوه. َخاف إن  ِوَصاة  بِْقِضْب  ِواالَّ  يِْذبِحه،  اْفداوي، َشاور نفسه َبني  ه  ِكنُّ إِيقطرز  )رِسحان( 

، ايُده َعىل  َبابة َمدِّ ه يموت َوالده اْمَن الَغيظ. ِصرَب ملا الشاعر الل يَِعّلَل الضيوْف إْركى الرَّ ابن َعمُّ

َبابة، إْو َجّرها لبيتني: ـ الرِّ

ْيْت، َعوَّ ْيْل  اللَّ اْبتايَل  اللِّ  يا  ِذْيْب،  َيا 

ِواْصالْب! ِقويَّاْت  َنوباٍت،  َثَلْث 

يت، َسوِّ َويــــْش  ِعْقبهـــــا   ،ْ َباهللَّ اْنِشَدك  َأَنا 

َغاْب! اْلِقَمْر  ِفيهـــــا  َظْلاَم،  بَِلْيلــــٍة 

ه ِمْتَناِوهْلا، إْو جرَّ عليها اجلواب : ـ بابة، َغري ابِْن َعمُّ َما حِلِْق الرِّ

َسّويْت، َويش  ليلتي،  َعْن  ِمنِْشدًا  َيا 

واْعَتاْب،  ،)279( َمَعايرِْي  ِمْن  كْبدي   )278( َوالَوْع 

َوالَبيــــــْت َواحَلـــــّج   ، اهللَّ َراَي  إْو   ْ َأهللَّ

اْب، َما اْرَضـــــى عىَل َنْفس َخديْنًا )280( إْو كذَّ

ِواقفيْت، ِزْل  النَّ اْطَرَف  اَمَن  َشايِت   )281( ْيْت  مَخَّ

ِواكالْب، َحواِرْيْس،  من  مَحاين  َواهللَّ 

َتعَشيْت ُجوعي  ِعْقْب   ،ْ هلَلَّ ِمْد  احْلَ

َطاْب، َخاِطري  مَلا،  َزادي،  ِمْن  َكَلْيْت 

278. َوالوع كبدي: يا لوعة قلبي، والبدو يسمون القلب أحيانًا كبدًا.
279. معايري: مجع معيار، من العيوب والتعيريات.

280. خدينًا : عاشقًا، َحبِْيبًا وهي هبذا املعنى يف الفصحى.
281. مخيت شايت: هنبت حبيبتي، وقد كنى عنها بالشاة، ويف الَلغة َخمَّ الناقة :حلبها.
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َزّليْت؛ كاْن   )283( وا  واْدحَمُ ة،  املََعفِّ  )282( اْهَل  َيا 

تاْب. تاْيٍب  َخَطا  ِعْن  َيْسَمْح  َواهللَّ 

* * *

ه إْو  س َراُسه يِبيْع إْو َيْشرَتي، َما ِفِطْن اْو هو يعانِق ابن َعمُّ ه، نكَّ ِسْمع )َمْشهور( كليامْت َولَد َعمُّ

 ، ، إهْنج إْو عيْش مع اختي )َدْنعة( حْرمَتك بْكتاِب اهللَّ يِقوْل ُله : »َعَليك امان اهلل، َوالَبايْق يِبوُقه اهللَّ

َوالل َفاْت مات، ِوانت اخوَي بِداْل )َعاِرف(.

الِفة إمَن اوهلا لَِتاليها. َقال الشيخ َوْين  البة، َعّد السَّ ب الشيخ إو نَِشْد )َمْشُهور( عن الطَّ تعجَّ

ِذُلوَلك؟

اللِّ  ِمثِل  اْسوايت  واتصري  فايته،   )284( يفَّ  تُفوْت  إو  اتعرفوين  ِخفت  بِشعيٍب،  قال:«َعْقْلَتها 
يِقُوولون: »َفِزعة البُِل كّصَمتها!« )285(

نا  َخلَّ ِمرَسالنا اُلبوك،  ْ وانت  ِقْبل دَخاَلة )رسحان(: »إْنت« َضْيفنا، حيَّاك اهللَّ َقاَل الشيخ الل 

بت َعلينا، إو ِحّنا بني عم. اْنتَِصاىف، احلرايب َخرِّ

الوَجه  َصار  )رِسحان(  تِْديَمُنه  الل  والشيخ  )َفهد(  َبني  َواملَراسيل   )286( أُدون  أْو  َشَهر  ِمىَض 

وْهْم، إْو َغري هذا  بينهم، تصاحلوا َحَفاْر )287( إْو ِدَفاْن، إْحِسبوا املَِقاتيْل اْمَن القبيلني، واللِّ زَادوا َيدُّ

282. أهل املعّفة: أهل التسامح العفو عند املقدرة.
ج رأسه تدميجًا : طأطأة ، وفيها معنى التغاض. وهو من قلب السني دااًل. 283. ادحموا: اسمحوا، ويف اللغة َدمَّ

284. تفوت يفَّ فايته: أْقَتُل خطأ.
285. َفِزعة البل كصمتها: مثل يرضب يف الذي يريد أن ينفعك فيرضك.

286. أدون: أقل . من األضداد، وتعني أكثر.
287. َحَفار إْو َدَفان: كناية عن الصلح الذي يتسامح فيه اجلانبان يف املنهوبات كلها، ما عدا دية القتىل الزائدين، وشبهها 

بالذي حيفر حفرة، ثم يطمها برتاهبا الذي أخرجه منها.
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ِكّل يَشّ َراْح َهُفو إْمَن اجلالني. إْو ِمِشى رسحان إْبَجاِهْة )َمْشهوْر( عىل بِنت الشيخ، اللِّ صارت لُه 
ِحْسنى عند رسحان.

إو مّساكم اهلل باخلري.
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َألجود فطنة

ْ َباخَلري! اُكم اهللَّ َمسَّ

َغرَي  َيْنىَص  ما  هذا  )الرِبْم(  َشَاِعرنا  ِمْطَلٍق(  َوَلْد  )اْفهْيد  ِو  )اْلرَبِْم(  اعر  الشَّ اْعن  الّلْيِلة  تِْعِلِلتَنا 
ِعقب  إو  الَشاعر.  ِمَقام  َيقّدروْن  يوْخ،  الشِّ َهَذْول  إْو  ِمْثًله.  َواللِّ  اطواَلْه(  ابِن  )احْمّمد  املَْعُدوِدين، 
نة، إْو  د ابِن اْطواله( َبْعَض الّسننْي يِْنطيه، ُمْونَِة البيْت ِكلَّ السِّ مَّ االْكرام، َيعُطوُنه َعَطا َجِزْل. ِو )احْمَ

يِْنطيه َمنايْح.

لْف )288( إْو َعاَوْد  َنوَبة َغِفل )ابِن اْطواَله( َعنُه، إْو ُهو، َماُله َعاِدة َيُطلْب. إنَطى املََعاِزيَب اخْلَ
الْهُله ِمْنِكف )289(. إْو ُهو َيْدِري إنَّ البيت، َما ُبه ِشنْي. َما ِفطن ِوان ِحُرْمُته تِقول ُله: يا )اْلرَبِْم( يا 
َهْد َحَسْبنا، تِصري  ْ بالنا اْبَضيْف جِيْ َشني، البيت ِمْنِقش )290( َواهللَّ َما اْهنا يش نِِمّد ايدينا َعَلْيْه. َوَاَن اهللَّ
نا َعىَل َصامَّ َكواننْي، ِواْنْت َماَلك ال َشْغَلٍة إْو َعْمِلة  ينا إنا ِصرَبْ ِفضْيِحة، َوالّدنيا ِمِرْبِعة )291( ـ يَِمضَّ
نِة)292(.  َغري هالّرَباَبة. ِكّل ِسنِة َتنىَص َلك َشيخًا امن املََعروِفني، إْو تيْب َمَعك َأللِّ يَطِلْعنا اْمَن السِّ

واليوْم َأشوَفْك، اَل َرْوَحة، إْو ال َجيِّة. ِوْش َطاري ٍ عىل َباَلك؟

 * * *
288. أعطى املعازيب اخللف: قال للمضيفني: »خلف اهلل عليهم« كل البدو يقولون هذا القول، ما عدا )الرولة( فهم 

يقولون : »أنعم اهلل عليكم«. ألهنم يعدون هذا القول دعاء، بزيادة الضيوف، غري املرغوب فيهم أحيانًا.
289. ِمنكف : خائب، ومنه عودة الغزو مناكيف، بقلب الكاف جياًم تركية بثالث نقاط.

اه من احلجارة والشوك، فمن هنا جاءت كلمة ِمنقش عند  290. ِمْنِقش: ال يشء فيه، ويف اللغة نقش مربض الغنم: نقَّ
األرادنة.

291. مِرْبِعة: غاشيها الربيع.
نة: أعطاه ما يكفيه هو وأرسته سنة. 292. اطلعه من السَّ
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ِة اياْم اْو لِيايل )293(، وانا َأْنىَص َأللِّ َعَليُهم َعَشْم،  َقاَل )الرَبِم(: »َواهللَّ يا بنَت احَلالْل، َصار يْل َقطَّ
ْل. َقاَلْت ِحرْمُته :  َما اهللَّ َقاْسم ِمْن َواْحٍد ِمنَهم ِشنْي، اْلبِعيديِن َما اْدري ِمن اللِّ اْنَصاه ِمنَهم باالوَّ

ل إو ثاين َهذا )ابِن اْطواَله( اْنَصاه.« »ِهي ِوْدَها إوَّ

َبيَّتني ابلّيا  ه  َألَباْرَحة ِحِلْمْت، إين َضيْف عند )ابن اْطواَله( ِوانُّ ، َما َعَليك جمحود،  قال: »َواهلَلَ
ِلْم إْو َباْلِعِلْم. َما  َطَعام، إْو بالنَّهاْر َما ِفِطن يْل إْو َقبِلها نِّصيته، إْو ما اهلّل ِقِسم ِمُنه شني، هذا ِشفُته َباحْلِ
ْب، ِواّنه الُعوْذ  يت لِْك احِلِلْم، ِشْفُته يِمّد َعلَّ َطاُفوْر )294(، َيْوِم اْدنيُته اِمِن اْثِمي، إْو نِوْيَت اْشَ َوفَّ
ه يِِمّد َعلَّ َعَشا، َما  ْخ )295(، ِقلت َلُروحي، َوْصِلت قيَمْتنا ِعْنِد )ابِن اْطوَاَله( إنُّ ، َمْصِل امشوِّ بُِاهللَّ
يْت عىل َوْجهي، َما اْدِري َواهللَّ َعىل َأّي ِدْيِرة  يِنَمّد َعىل كلْب؟ كربْت نفس؟ ركْبِت اْفِريس، إْو َهفَّ

ِوِصْلْت.«

 * * *

ْبْت، ِطري   ِلْم ِوَقْع َيوَم السَّ يَطان، َحَسْبَت االيام، ِواَن احْلِ ذْت باهللَّ اْمَن الشَّ ِقْمِت اْمَن النِّوم،  تَِعّوَّ
عىل بايل َقْولَِة اللِّ َقاْل: ـ

ـــْي َله َحكايـــا«!.. )296( إالَّ اْتَبقِّ ـ »َألّسُبوْت، إْعُلوَمْه َما تُِفوْت    

َج َيّم )ابِن  َلم إْبَغرَي الّرغَفان، اَل تِِرّد َعىل الدحُلوْم، إهْنَ َقاَلت ِحُرْمُته: »إْيه َأللِّ يَناْم ِجْيَعاْن، ما حَيْ
.»! ْط اهللَّ اطواله( إْو قلِّ

ْل إْو نىَِص الّشق، ِواْن  بح ـ نِْصبْح ِحّنا واياُكْم اْبخري ـ ، َوّدَع اْمِرُته. َيْوم َوْصَل اْلَعرْب، َحوَّ َألصِّ
الناْس اِْبميَجاْل )297(، َقَعْد َمَع الَّرَجاْل، َشاْف ِواْن )إبِن اطواله( َما هو فاضيًا ُله، َسَحب َحاُله، َيّم 

ِة أيام : بضعة أيام، من ثالثة إىل عرشة. 293. َقطَّ
294. َطافور : وعاء من خشب يقدمون فيه احلليب للضيف. ويف اللغة طفر اللبن مثل طثراي: خثر، فنالحظ أن البدو 

سموا هذا اإلناء باسم ما يوضع فيه.
خ : كان له طعم حامض جدًا، مع رائحة كرهية. 295. شوَّ

يِّئة، ويعتقدون أهنا تتحّقق. 296. يتشاءم البدو بأحالم السبت السَّ
297. ِميجال : جمتمع رجال عام، حلل مشكلة من املشكالت.
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بح، ما َتَنى الِفطور، إْو هو يُِفّك َرَسْن اْفِرُسه، َشاُفه )إِبن اْطواَله(، ناداه، إْو  َألِْفراْش، إْو َنام. َألصَّ
ل َعليك، اَل اتواِخِذنا، إنِت تِِشوْف ِحّنا اْبميجاْل، ِواْنت  قال له: ـ »ِعْقَب الِفطور، َوالَغدا، اهللَّ يَِسهِّ
إْمَن االَهْل«. قال )الرَبم( إْنِت اْمَعُذوْر، َوانا اْدِري إين اْمَن االَهْل، َمرْي امْلَْقُسوم َحَصل. َوان ِفِطنت 
َعْد َزّل ِمن  يل اْبَغرْض ِعْند )اْفهيْد َوَلُد ِمْطَلق(  ِضِحك )إحِممد ابن اطواَله( إْو قال له : »َألني السَّ

ْبَعِة!. َصاْبَرك َزلِّة ُنوح، يا شني إنْت ما لقيت بالِعرَباْن غري )افهيد َولد ِمْطَلق(؟ َهاك السَّ

َعاِوْد ، َعاِوْد ...

َعىَل  ِهْي  َما  اجليْش،  َعىَل  اُخوْك  وانا  ة  دِّ َوالرَّ َأَعاِوْد.  ْي  ودِّ إْو  ِركبت،  ما  »واهللَّ   : )الرَبم(  قال 
ُبوْر، َواللِّ ِعْنَدك، َتراه اْوَداِعه، ِعْنَدْك اْعِن غْيَدنا َمْدحور!« الَعيْش، َواللِّ فْيْك اخْمَ

قال ابِن اْطَواَلة: »نِيَتْك َراْشِدة!«.

 * * *

َينَحَر  َضْيَفهم  ِعرباَنَنا،  عاِدة  َلْوْن  ِهْي  َما  ِعْرباهَنم،  َعاِدْة  إْو  ِمْطَلق(  َوَلْد  )اْفَهْيد  نىَِص  )الرَبم( 
ّق، ما َشاِف اْرَجاْل. َشاِف انَثى َحشيِمة  ااِلبُيوْت َنِحْر، ما جيي ِمْن ِقَفا ااُلِْبيْوْت. َيْوِم اْقَبْل َعىَل الشِّ
َعىَل َباَب امِلْحَرْم، َوالَبْيْت َمْسُحوْب َعىَل مَخِْس ِوْسط نَِشْدَها َعن )افْهَيْد( تَِثاَثِت احْلِْرَمة)298( إْو ِمْثل 

اللِّ َداَرْت َوْجَهَها، إْو َحَكْت ِمْع َواْحٍد بالَبيت، ثِّم َقاَلْت: »إْفَهيْد َما ُهْو َبُالَعَرْب.«

اْلتِلْعَته،  يِِرّد  اْلَعَرْب »ِكالَّ  َبالَعَرْب، باْلَبيْت، إْو ِطرْي َعىل قاُله َقولَة  اِعْر َعِرْف إّن )اْفَهيد(  َألشَّ
احلْرَمِة  َقالِت  ق،  الشِّ يِمَّ  َكّد،  إْو  ِرَبْطها،  الَفَرْس،  اْعَن  ْل  َحوَّ املِْحوال، )299(  َعىل  َحَزْم  تِتِْيَلْع«.  َلْو 
ْه يِْكِشف َحَسِب )اْفَهيْد(، ِسْمُعه )الرِبم(  ْ ِودَّ ل إْو ِرَبط اْفِرُسه. إْو َيوَم اهللَّ ِجْل َحوَّ لـ )اْفَهْيْد(: َألرِّ

اْيُقوْل: »ِوْش يل بُِيْه، َعَسى اْفِرُسه َمْكُلْوبٍة َعىَل َبْطُنه!« )300(

 * * *

298. تِثاَثيْث: تلكأت ، تأخرت.
299. َأمِلْحوال:  النزول.

300. مكلوبة عىل َبطنه: دعوة بالرش عىل اخليل وأهلها، واملعنى جعل اهلل فرسه توت عىل جثته، وتأكلها الكالب، وهي 
مطروحة عىل بطنه.
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حيْح! .. ِعْقِب اْسوْيَعة، ِون اْفهيد من ِقفى النَّزْل  َلِكَن )اْلرَبِْم( َراد يُِشوْف َأقىَص ما ِعنِْد َهالشِّ

ْب، َلِكن )اْلرَبِم(  ْه كاْن غاْيبًا اْعَن اْلَعَرْب، إْو َيوْم َشاَف )الرَبِم( َصار هَيلِّ ِواْيَرحِّ إيتَقحَقْح تِْقِل انُّ

اْر،  اه، إْوَقِد النَّ اْزهلِْة )301( إْو َما رّد َعَلْيه، إْو ظّل ِمكِظم َعىَل ِسبيَله، إْمَعبِّْس. َصار )إْفَهيْد( يرَِتضَّ

اَلْل، إْو َيوْم َقاَمِت ااِلْقَهَوة، َطَرْقَها )302(،  ِع الدِّ ِس ااِلْقَهوة إْو َصنَّ ِد ااِلْفراْش، إْو مَحَّ ِعِقْب َما َجدَّ

يْف َما هزَّ الِفْنَجاْل،  ل ِفْنَجاْل، إْو َثايِن ِفْنجاْل، إو ثالث ِفنجاْل، َوالضَّ ام َضيُفه، َصّب ُلْه َأوَّ ِوقْف ِقدَّ

ْب، مَخِْسَطَعْش فنجال. ملّا ِشِ

! َقاْل : ـ ْب، إْو َحّس بااِلَهاَنة، ُلْه، أْو َلْلبيْت، إْو اِلْقَهَوة إَجاوْيد اهللَّ ِزِعَل ااِلْمَعزِّ

َصبِّيـــــت، لِلرَبِْم  ِفْنجاْل،  َطَعْش  سْة  »مَخْ

َماَلها!« ِكْد  ِقِرْبًة  ِقن  حِيْ انَّــــْه  َلـــــَو 

ِرَفَع )الرَبِْم( َراَسه، قاْل : ـ
)303( تَِقْهَوْيُت،  اْداَلَلك  ِمــــن  إينِّ  ب  احّتَسِّ اَل 

َماَهــــــا، ِكثِْر  من  الَكيَّاْف  تِْقنَع  َمـــــا 

الَبْيْت،  )304( بِِفرِعــــــَة  إْنَثـــــاْه  قفًا  اْموِّ َيا 

ِقفاَها! ِواْنتِه  )اْفَهْيْد(  اْهنا  َما  ِواْتُقوْل 

 * * *

ُمْه، إْو َقاْل  ْب إّنَّ )الرَبِم( ِفِطن اِلْسواُته )305( ، إْعتَِذْر ُلْه إْو ِذَبْح ُلْه ِذبيَحة، إْو َكرَّ ِعرَف ااُلِْمَعزِّ

َلة يف اللغة ما يصيب النفس من هم وغم. 301. َزهُلْه، َيزَله. مزلوه: أمهله هيمله مهمل. َألزَّ
302. طرق القهوة ـ شب أول فنجان من القهوة بعد صنعها، ليحكم عىل جودهتا.

303. تِقهويت : شبت القهوة.
304. ِفْرِعة البيت: باب البيت.

305. سواته : ما صنع.
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، واجُلوْد ِفطنِة. رَضْ ا تِغيْب إْو حَتْ َ ا، وانِْت َتْدِرْي إهنَّ ْ، إْسرِتَ اللِّ ِشِفْت ِمنَّ ُله: أُسوْق َعَليَك اهللَّ

بْح، َقْبَل الِفُطوْر، ِخَطْم َيمِّ اْفُرُسْه، إْوَفّك  َله ِويالْطُفه. َأالصِّ )َأْلرَبْم( ِمْظِلَم الَوجِه، ِو )اْفَهَيْد( يَِعلِّ
ِرَسْنها، إْو َقبْل َما يِذّب )306( َعَليها، قال ُله )اْفَهْيْد( »يا )الرَبْم( أُسْوْق َعَليِك اهللَّ إللِّ ال يِْنَهاْل إْو 
الثالث،  الّنياْق  ِعِقْل  تِِفّك  َهَذا  ِعِقْب  إْو  تَِقْهوى،  إْو  تِْفِطْر  ما  َقبِْل  ِعنَدنا  ِمْن  ِتِّد  أْن ال  يِْنكاْل،  ال 
َما  بيِهن،  َمَدنا  احْتْ ِكْلِمتني،  تُِقوْل  َباَلْك  )307( عىل  َطِري  َتْسرِتنا، وإن  إْو  ِوْتُسوْقِهن،  الْت،  ااًلَِمَعقَّ

اْنَساها لك، ِكّل ِعْمري!«.

َب ااُلِْقَهَوة، ِواْفَطْر، إو فك ِعِقل النياق، إْو َساِقهْن، واعطى املعازيب اخللف. َشْ

د ابِن اْطواله( إْو قال ـ إْو هو َيضَحْك ـ ، »إنْت نَِويْت احْتِسدين َعَطا )اْفَهْيْد(«. مَّ َمَر عىل )احْمْ

ْ  ما ِعِمر )اْفَهيج( ساواها َمرْيَ امْلِْعطي َأهللَّ يا )الرَبم( ـ«. ْب )اْبن اْطواَله( إْو قال : »َواهللَّ َتَعجَّ

مني، ِقَصِدت ُبْه ِقصيدة!... ـ« ْ ِمْن ِكثر َما َكرَّ قال )الربم( : »َواهللَّ

عنا  ُق، إْو َلْوالك تِقول، إنه سواها َمَعك ما َصّدقت، مري َسمِّ َما اْمَصدِّ قال )اْفَهيْد( »َواهللَّ إين 
ِقصْيدَتك.«

قال : إْي َواهللَّ اسمع :

نا َوالثَّ ْمِد  َواحْلَ اجلُوْد،  تِِريَد  الّلَ  »َيـــــا 

َحالياْه)308(، ِواذُكــــْر  الَقِرْم  اْفَهيْد  إْنص 

َحى، الضَّ  )309( ت  ِواْمَصوِّ رْب  الدَّ َع  ْوِمَسْه  باخْمَ

َعَطاَياْه َأردى  الَغرْتاْت   )310( َر  َوالِفطَّ

306. َذبَّ عىل الفرس: قفز من األرض عىل ظهر الفرس، وجاء راكبًا.
307. ِطري وطرا : خطر عىل بالك.

308. حالياه : مزاياه.
ت الضحى : هو عبد ينادى يف الضحى، يا جيعان العيش، ليدعو الضيوف. ويلقبون الكريم بذلك. 309. إْمَصوِّ

رت: النِّياق املسنات ذوات اللون الغامق. ر الِغٍ 310. َألِفطَّ
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بالردى، افهيْد  يتِهِم  ِمْن  َبَخْت  َماَله 

مناياْه«  )311( يِْبِعْد  عمشا(  )أخو  احلـــــرِّ 

ًا إيُده عىل َقْلُبه، خايفًا مِن الَساْن )الربم( إْو َيوم َوِصلَته الِقصيدة قال: ـ )إْفَهيْد( ظّل َحاطَّ

َثَلْث إنياْق، يُِسوْقِهن  ، لِلرَبم عندي ِكّل ِسنِة  ة، َما ِدِمْت َحيِّ الِق، اْمَن املََرة َوااِلْمُروَّ »َعلَّ الطَّ
ِعِقْب تِْعِليلة، إْو ذبيحة ِواْقَهَوى. إْو َهذا ِقليْل عىل )الربم( إللِّ َغَسل ِكلَّ اللِّ َقاَله امْلِْتَقْولني عّل«.

إْو تصبحون عىل خري!

311. يبعد مناياه : يطيل اهلل عمره.
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بين نارين

َبامَلَاِل  أْنَعَم َعلْيه  ولِة،  ابْن مَحُ َهَذا  َوَلْد ِمْشِحْن(  إْبَساْلِفِه )َفَهْد  لُكم  َأَعلِّ َأِريْد  ْ َباخلرْي،  اُكم اهللَّ َمسَّ

النَّاْس  اْمَن  تِشَحْدِهن  اخْلْلَقاْن،  تَِلبُِّيسه  َصاَرت  الَعنْي،  إْمَن  ه  امُّ َعَليه  َخاَفْت  ِزْيُنه  إْوِمْن  الِكثرْي، 

ْز. إْو ُهو َيدَحْرها من  ه تِكاِزية، تِْريْد إُنه اْيتِجوَّ ِشْحِدة )312(، َيوْم حَلِْق َماَلِحيَق الّرَجاْل، َصارت ُأمُّ

َشَهْر لَِشَهْر. إْو ِمْن ِسنه إْلِسنِة. َنْوَبة، إْو ُهو بْاملِْقَناْص، َشاْف ُلْه انثى َترعى اْنَوْيقات اُلٌبوَها. َطَلب 

ْب، نَِشْدها َعِن اِسْمها، ِواسَم  ِمْنها امْلَا. ِعِقْب َما ِشْب، إْعرَضْت َعليه ِزْكَرة )313( فيها لَِبن، ِشِ

اُبوها، إْو ِعْن َمَناِزل َأَهْلَها. َأْلبِنِْت َشافها َزْينِة. ِعقب َما ِوِقف َمْعها اْسوْيِعة.

 * * *

ه  َحى اْلَعايل، اْعِرَضْت ُله َشاْة َصيْد، َطَرْحَها، إْو َعاَوْد عىل الَعِرْب، َيوْم َوِصْل الَقُته ُأمُّ ِعْنَد الضَّ

ه اْمَن اْلَفَرْح، َقاَلت:  زها!.. َطاَرت امُّ ْه َشاْف َلُه بِْنتًا يِريْد إَِتوَّ َفْرَحانِْة، إْو َزاَد َفَرَحها َيوْم َقال هَلَا، إنُّ

ها؟.. َعَساَها بِنِْت َشيخ، ِمْن ُهو َخاهَلا، ِمْن ُهْو َأُبوها، ِمْن ِهي ُأمَّ

312. كان األرادنة قدياًم، إذا خافوا من العني احلاسدة، يلبسون أطفاهلم املالبس البالية، يشحدوهنا من أناس يعتقدون 
أن حظهم جيد.

ْكَرة ُزقيق للخمر واخلل واجلمع ُزَكر.  313. ِزْكَرة :وعاء من جلد صغري حيمله الرعاُة معهم ُيمأل حليبًا. ويف اللُغة:ـ الزُّ
وهذا الوعاء نفسه يستعمل يف البادية للحليب ـ اللبن ـ واحلرض يلفظوهنا بالضم والبدو بالكرس.
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َبُابوَها، َواَل  ها، َواَل  ُبامَّ َز البنْت، إْو مايل َغَرْض اَل  َأِرْيَد اتوَّ َأنا  ة  ِضِحْك )َفَهْد( إْو قال : »ُيمَّ
ة؟ َحتَّى اْتْعرِفني َبْيَتها؟ )314( اْبَخاهَلا. َليه ِهي َفَرس، تِِرْيدْين هلاِحجَّ

اللِّ  ِسِمْعـــَت  َما  َوااُلّم  واخَلاْل،  النِِّسيْب  اْعَن  يِنِشدون  »َألنَّاس  َقالْت:  إْو  )َفَهْد(  ُأّم  ِزْعِلت 
يُِقوْل:

، ااِلِصيَلة  َوالَغرْيَبة  ُمولِـــة،  احْلَ بِْنـــَت 

َتْرِغيْب. إْو  أْبَكْيٍف  يِْصَبْح،  اهِيِْن  َشَّ

َواهْلِْليَبة، ِدْي  الرِّ بِْنَت  ى  َشَ َواللِّ 

ييْب! خَتْ بــــْح  الرِّ يَِّب  اخْيَ ّم  اهْبَ يْمِســـــي 

ز البنْت َأللِّ هو َشاَفها،  ْه اْيتِجوَّ م َعىل إنُّ ه، َمرْي ُهو َصمَّ ِسَكت )َفَهْد( َما َيْدِري ِوْش يِقوْل اِلمُّ
إوِسنِّه  اهلّل،  ِسنَّة  َعَقْد عليها  )315(، عىل  إْو  البِنْت،  اُبو  َكّد َجاهه َعىل  َرْبَعه،  اْوُجوْه  َأْوَحبَّها، ّخذا 
ه بالّسياق إو باجلاهة، إو بالُعْرس، وانَّ ابا  ِرسوله. ساق فيها اْسياق بنات الّشيوْخ. ، يوم َعْلَمت امُّ

البنت من عباَة العرب. )316(كرَبْت َخاِطرها، إْو َزْعِلت َعىل َوَلْدها.

314. بيت الفرس : أصلها، وإىل أي ساللة من سالالت اخليل املشهورة يف البادية تنسب، ومن القبائل من يقول َرَسن 
الفرس، واجلمع أرسان. ومنهم من يقول أصل الفرس ومن سالالت اخليل املشهورة يف البادية: ـ

قالويات القدرانيات. الواحدة صقالوية قدرانية. أ. الصِّ
ب. العبيات ـ الواحدة اعبّية.

اكية. اكيات ، الواحدة إْعبيِّة َشَّ جز العبيَّات الرَشَّ
هـ. خِملديات ـ الواحدة خملدية. نسبة إىل فرس خالد بن الوليد. وغريها.

315. َعَقد َعْقُده: تعني كتب كتابه، وكانوا سابقًا يوم يطلبون العروس، تيء عجوز، يف سن اليأس، ل يمت هلا ابن، 
طهم  وتعقد خيطًا أبيض مربوم سبع مرات وهي تقول: ـ »يا الل َعَقِرت، ال حِتل، ال يف طالق، وال يف افراق. َأَحوِّ
يقف  عندما  أنه  وهي  ثانية،  عادة  حملها  وحّلت  بادت،  العادة  هذه  لكن   ». اهللَّ َخلق  واعيون  اعيوين،  اْمِن  ن  َباللَّ
العروسان لعقد القران، تأيت امرأة ومعها خيط وإبرة وختيط طرف مالبس العريس بمالبس العروس، من غري أن 

يكون يف طرف اخليط عقدة، والغرض هو التحام احلياة الزوجية!
316. عباة العرب: كناية عن الطبقة احلقرية.
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ه )ِمْشِحْن(  ِمَضْت َسَنْه إْو )َفَهْد( َعايِْش باْنَعْمها، واْسَعدها، إْو َزاْد َبْسَطه، َيوَم اهلّل اْرِزُقه َوَلْد َسامَّ
ه. إْو َصاَرْت َما تِْقَدِر أْتُشوِف ابنها، وال ابْنه، َواَل ِحرِمة )َفَهْد(. إْو ِمْن يومها، َزاْد َعَلْيه َغَضْب ُأمُّ

* * *

ْح ياِخْذ َزَهاْب )320(  رش )318(، َوِقْم )319( ِعرْشين َليِلْه، ِعقْبها َروَّ ْب )317(  )َفَهْد( َمَع الطَّ عزَّ
»َتَناَتْشَنا  َقاَلت:  َواْلَوَلد،  املَرة،  اْعَن  ه،  ُامُّ نَِشْد  اْبُنه،  َوال  اْمِرُته،  لَِقى  َما  الَعرب،  َوْصَل  ْعَياْن،  َللرِّ
ت َيمَّ اَهْلَها اْبَحوايفنا، إْو ِهْي ِمْعَها، إو  ت )321( حاهلا إْو َخَذْت اْلَعِجي ِمْعَها، إو َهفَّ باحِلكي، َزمَّ

ْح!... ْل ما نَِزْل َأَهْلَها اْبحوايفنا، إْو ِهْي تَِطمَّ ا إْمَن اوَّ ت أَهْلَها، َوالَباين، اهنَّ َهفَّ

ية َما َتْصِلِحني َمَرة َلَشيْخ َوَلْد َشيخ ِمْثْل )َفَهد(!..« َواهللَّ ِكلِّ اللِّ ِقْلُته هَلا : »إْنِت يا بِْنَت اهَلفِّ

اْمِرُته  ر  يَِدوِّ هنج  َماَساَووا.  َويش  َوالديه،  يِْزِعل  ما  االِصيْل،  ااُلِْبِدويِّ  َحْيَث  )َفَهْد(  ِسَكت 
هَلا لِتالِيها. ه إْمَن اوَّ ها خالويات. َحَكْت ُلْه ِهْرِجة امُّ بالِفِريْق، لَِقاها ِعْنَد أَهْلَها، َقاْعِدة هي َوأمَّ

يِزِعل  إِصيْل،  ًا  اْبِدِويَّ إن  َعاَدة،  َجَرْت  َما  إو  َواْلِدة،  ا  إهنَّ تدرين  إْنِت  ِمْشِحن،  اّم  »يا   : هلا  قال 
ويْل  اَها! .. إْو ما اْدري الِعْمَر الطِّ بني، َما يل حْيَلة غري  ايّن َأَتَرضَّ ه، واَتَعَرِفني إنَّا َلو َقاَمت َترْضِ ُأمُّ
ْ اَل  َعة، )322( َما هَلا َغريي، أُسوق )323( َعَليك اهللَّ مِلن يُِكوَن. إْن عاَشت ِسنِة، ما تِِعيش ثانية، أَموجَّ
بَثْت )324(  خِتَّ ة  إِْيتِساَمُعون إنَّ الِعرْشِ ْع  امَّ َوامْلِْبِغضني. أُجوِهك َباهللَّ اَل خِتلِّ السِّ اْد،  ي فينا احِلسَّ اْتَشفِّ

بيننا.
* * *

ب. حلق إبله، يف املراعي البعيدة، وتكاد تكون باملعنى نفسه يف اللغة. 317. عزَّ
318. الطرش: اإلبل  واجلمع إْطُروش.

319. َوِقم : نحو.
320. َزَهاب :مؤونة ، والزهاب الذخرية للبندقية، والّزهبة تقدمت. ما يكفن به امليت وما يلزم لدفنه.

321. زمت: محلت، زم ، يزّم، محل وزام حامل، ويف أقواهلم! »واحد زاّم دقنة والثاين متغلب فيها.«
عة : كثرية األمراض. 322. إْمَوجَّ

323. اسوق عليك اهلل ومثلها أجوهك باهلل: أستحلفك باهلل.
324. ختبَّثت بيننا : فسدت بيننا.
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َقالِت اْمِرُته: »َأيِن َلك، َبّس ِهْي َترض!« أْرَدف اْمِرُتُه ِواوَليدها َعىل ِذُلْوُله. إْو َساعْة َما َوِصْل 
ب ااِلْمَعُبوْد، َما اْقِعْد  وْد، َوالرَّ وها، َما ِرَضْت، قالت : »َأبُّ ه، إو َترضَّ َحّب ُهو ِوامرته َعىل َراس امُّ
َأين ِواْمِرَتْك يف بيٍت واحد. َأين بِنِت َشيخ، إْو َمَرَة َشيْخ، َوُأّم شيَخ، تِْشتِْمنِي بِْنَت اهْلَايِف، َواهلَلَّ َما 

أُشوفها!

ُمه َباللِّ جرى، َجا َخاْل )َفَهد( إْو ترّض إْخُته، َقالت له: »ِمنَّْك إوَرا،  )َفَهْد( َراْح خَلاُله، إْو َعلَّ
َو اهللَّ َما تِقِعْد اْمِرته، ِمعي باْلبَيْت«.

ها اْبَخْرُبوْش )325(. ا نَِخلِّ البيْت، َوالَعبِْد َوالَعْبِدة لِك، إْو ِهي نِِحطَّ َقاْل هَلا أُخوها : »َزْين ِحنَّ

ِمْن  هي   َما  َهذي  َطاَلْقها،  َغرْي  يِرضيني،  ما  َوَاهللَّ  ه،  َغرْيُ اَل  إْو  »اَلخْرُبوْش،  َفَهد:  ُأّم  َقالْت 
جَمِاويز)326( )َفَهْد(«

َباْح ِرَباْح َيْطَلَع النَّهاْر، نُِشوْف ِوْش  يَِدبِّر  ه: »َألصَّ ْيَطان، إْو َقاْل اُلمُّ ْ إْمَن الشَّ ْذ )َفهْد( َباهللَّ تِعوَّ
.»! اهللَّ

* * *

اْبَلُعه،  ِواِن  اْذبُِحه،  ْه  َخالَّ إْن  َأللِّ  امُلوْس،  َزارَط  ِمثْل  َصاْر  َتْعُسه،  َيا   )327( ه،  ياَكبُّ )َفَهْد(  َبات 
نيا ِمْظْلمًة إْبَوَجُهه. َما َيْدري ِوش يَِساوي. إْمن  ق. َوالدِّ ْب إْو َنْوَبًة يرَِشِّ اْسَطُحْه. إْو َصاْر  َنْوَبًة يَِغرِّ

ْل، ِواْرَسْلها ِهي ِوابنها الَهْلَها، لبنَي ما اهللَّ يِْفِرجها!... ب اْمِرُته َعىل مِجَ بْح َركَّ الصِّ

حِيِّب  َغرْيْ  ِدة،  جِمْ ُله  َما  ُهو  إْو  َعَلْيه،  َتدعي  ِحْرمُته، َصاَرْت  ق  َطلَّ َما  ْه  إنُّ )َفَهْد(  ُأّم  ِسْمَعْت  َيوْم 
ية، َغرْيَ اهْلَفيِّة!«. َراَسها ِوايدهيا، إْو هي تقول: »َما يِْسِقط َعىل بِْنَت اهْلَفِّ

ْق َحاُله، إْو َشّق )328( عىل  ه ِمريَضة!.. رَسَ ِمىَض َشَهْر، َجاُهم َطاِرْش يُِقوْل )ِمْشِحن( َماْت َوُأمُّ

325. خربوش :مرضب حقري واجلمع خرابيش.
اِويْز : التي تصلح للزواج. 326. جِمَ

ه. يا َتْعُسه : إصطالح أردين لبيان أسوأ احلاالت التي يصل إليها اإلنسان احلائر. 327. يا كبُّ
328. َشّق عىل امرته : عادها.
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اْمِرُته. ما اْحَرز َيشوفها َتبكي، َعاَوْد الَهُلْه، إْو َحّط َراُسه، إو َشق عىل اْمِرُته. إو َصاُروا جييُبون ُله 
من َها خْلِِطَبا، َأللِّ يِْفتِْش ُله، َواال يَِسّوي ُله اْحَجاْب. إْو ظّل اْيُسوق َداه يف ارداه. َما نِْفُعه اَل ِطّب 

إْو ال ِدَوا.

* * *

ِرْش  ى َعىل افراُشه، إِو ِزْلَ الِفريق يف َغْزَوة، َجْتَهم َغاَرة ِصباْح، إْو َزاَحت الطَّ َيوَم إْو ُهو اْمَسجَّ

َهِلة )330(  ايْح )329( يِِصيْح »َويْن َراَح النِّّشاَمى!« َقام اْمَن ااِلْفراْش، واْمَن الذَّ ه، ِسِمْع )َفهْد( الصَّ ِكلُّ

ُبه  اه َواِحْد إرْضِ رش، تَِقفَّ ما لِبِْس ِدْرَعة. حِلِق تَِوايل الَغِزْو، ِرَمى ِمَنهم أْرَبَعة، َيْوْم نِوى )331( يفّك الطِّ

عياْن  ه، َناَجن الرِّ ه احلريم )333(، يتخبَّط اْبَدمُّ َشْلَفا )332( ِوقْع إْو َراحْت إْفِرُسه اْقالعه. َألِعرِصْ لَِقنُّ

ه، مَلا اهلّل شفاه. أْنَقلوه َعىَل اْلَعَمد. إْو َصاَرْت الَعَجايْز َيداَونُّ

* * *

رّض َللَغِزْو، َصار حَيرضِّ َيريْد  ِسِمْع ِصديقًا ُله، باللِّ َصاُبه، َشّق َعليه، واْعَطاه ِذلواًل. َألَعرب َصاَرِت حِتِ

ه تِناِديه، َيوْم َوِصْل ِعْنَدها واهنا تِناِزْع، َقالت ُلُه يف َفْوِقه املوت »ِوصايت  يِِمّد ِمْعُهم، نص الليل ِسِمع ُأمُّ

ْم َعليها! ْجَم اللِّ اْنِدَفْن ِفيه أبوه. ِذبْح هَلا ِونيِسَة )334( القرْب، إْو َتَرحَّ نِي ِعْنَد اُبوْك،« ِدَفْنها يف الرِّ إْن تِْدفِّ

 

ْل َواحدًا اْمَن الَغِزْو، حَيرضِّ اْلَعَشا  ه مَهيْم )335(. َأْلَعِقيد، َوكَّ إْو َثاين َيوْم، َمّد َمَع اْلَغِزْو، إْو ِكّل نِْيُتْه إنُّ

َفَهْد،  َذاُقه  َيْوم   . َعاْم  الطَّ اْمَن  َقْلُبْه  ِكرْبْ  َباْلَغِزْو  َواْحٍد  ِكّل  ه واْخِلُطْه، واْنطآ  ِكلُّ َعاْم  الطَّ َأَخَذ  لِْلَغِزو. 

ب. 329. الصايح : طالب النجدة، املثوِّ
َهلِة : االرتباك. 330. الذَّ

331. نِوى يفك الطرش: كاد يعيد اإلبل املنهوبة.
332. شلفا : الشلفا هي الرمح، أداة القتال املعروفة.

ه : َوَجْدنه. 333. لَِقنُّ
334. َونيِسة القرب، شاة يذبحوهنا ليَلة دفن امليت، يعتقدون أهنا تزيل أو تطرد عن امليت وحشة القرب.

335. مهيم : قوي.



78

ه يِريْد حِيَرضِّ الَعشا، َقال ُلْه : َزْيْن، ِخْذ واْحدًا يِساْعَدْك. َزاَعْت َكْبُده. )336( َقال َلْعقيْد إنُّ

ا َمَع اللَّ يُِلوْق )337( ُلْه. َيْوْم َشاَف اْلَعقيِد اْسَواُته َهِذْي ِضِحْك،  عاْم، إْو َحّط ِكّل َشيَّ َع الطَّ مَجَ
ُيوْف، َما ُهْو لَِغِزْو. العقيْد َخَلَط إْو َصاْر يَِقّسُمه، إْو  َقال ُلْه: إْيُه َيا اُبو ِمْشِحن، َهَذا إَطَعاْم يَِقلِّط َللضَّ

ْه )338( يا ِكْل ِراْس َحيِّه. ُته، إْو ِعدُّ )َفَهْد( َكاَل ِحصَّ

* * *

َحْيَث  اْلَعرَب،  َصَنَم  إْو  ُهْم  تاَِلَطُموا  ا،  َيْصبُحوهْنَ يِْريُدُوْن  َألِلِّ  اْلَعَرْب،  َعىَل  َغاَرْوا  الَفجْر 
َصاَر  إْنذَبْح،  املِْحِرْم  َعِقيَدَهْم  وه،  َفلُّ إْو  اْلَغِزو  وا  َشلُّ  ،)339(  َ الرشَّ إكفْيُتم  َمْنُذوَرة،  َكاَنْت  اْلَعَرَب،  
ْحنا َمَناِكيْف. َواَل اْذبْح  ْ َلو ِسِلْمَنا ِمْن َوِجْه )َفَهْد( ما َروَّ اْلَغِزْو إْيمَتْدُروْن بِـ )َفَهد( يقولون: »َواهللَّ

َعِقيَدنا َراِعي اْلَبخت!..
وْع، إْو تِوايَل امْلَرْض، َما اْحَرْز ياَِمِطي )340(  ِكْثَر اللِّ ِسِمْع، ِواْمَن التََّعْب، ِواْمَن اجْلُ )َفَهْد( ِمْن 
ه َصاْر َلْوَن االجَرب، ِكّل َواْحٍد  اْلَقْوْم، واْشخَصْت ِحُرمُته، ِوابُنْه واْنياُقه َبنْيِ اْعُيوُنه، إْو َشاَف انُّ

ْه َماْت، َقبَل ما يُِشوْف َهاحَلاْل. يِْتَوبَّاه، ِتنَّى َلَو انَّ
َعَقْل ِذُلوُله، إْو َجا َعىَل َباُله اْلِقِصيْد، قال: ـ

)341( َباَناْت(  )َخِشْم  َعِقَبن  كايِْب  الرِّ َيــــــْوَم 
َشا )342(، ِمــــْن َعنَايا )343( ِذَكْرْت َمْرُهوَف احْلَ

336. َزاَغت كبده : غثت نفسه.
337. يلوق له : يناسبه، يوافقه، وهو يف اللغة هبذا املعنى، لكنه يف اللغة أجوف واويًا كام رأيت، ولعلها لغة فيه كام وردت 

بعض األفعال مرتددة الماهتا بني الواو والياء، مثل دعا يدعو، ودعا يدعي، وشكا يشكو، وشكى يشكي.
ه يآكل: كأنه يأكل. 338. ِعدُّ

339. إكفيتم الرشَّ : كفاكم اهلل الرش.
ل، ول أجدها يف ما بني يدّي من كتب  اطاة : حَتمُّ ل املشقة مثَل غريه واملصدر إمَّ اطاة : مُمَاطاة: حِتمَّ 340. َماَطى يامطي إمَّ

اللغة.
341. خشم بانات: موضع مرتفع.

342. مرهوف احلشا : كناية عن املرأة اجلميلة ذات اخلرص الناحل.
343. َعناي:  إرهاقي النفس.
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)344( )ِزْلَباة(   )343( ِوَسق  َعىَل  َراِكْب  ِمِعْي  َلْيَتــــه 

..  ! َيــــا  اْخِويِا  ِرِديِف  ِواالَّ ِمِعْي  ا  أمَّ
)345( َبالّتنهاْت  َخْاِطرْي  ْل  اَعلِّ َلْواَلَي 

)346(  ..  ! اْبَخاَليا  َخالَي  من  ُرْوحْي  ِوْسواْس 

َبااًلْصواْت ي  يَِرمِّ  ،)347( ِخبٍل  ِكام  الْغِدْي 
)348( َوايــــا!..  الرِّ َراعي  َقال  َما  َعىَل  ِخْبٍل 

)349( ْلنداْت  اخْلَ َبْعَض  ِشفت  َلنِّْي  َوْد،  َبُالزَّ

،  )351( احَلظايا  اْتُفوَت   )350( ِمَقاِدْمها  َأْللِّ 

َفات!.. َما  ِكلِّ  ِعْن  اْلَقِلْب   )352( َشاَب  َأْلَيوْم، 

..  !)353( ارشايا  املَِواِرِد  َبْعَض  ِعْن  ِطويت 

إْو تْصبُِحون َعىَل خري.

343. ِوَسق: َمتن . ويف اللغة احلمل.
املعنى ـ زلب الطفل  اللغة هبذا  الشديدة االلتصاق بصاحبها، وهي يف  ِزلَباة : اسم ذلوله، ومعنى زلباة األليفة   .344

بأمه، الزمها .
تًا وهو من باب قلب الدال تاًء. د ـ هنيتًا وَتَنهُّ 345. التنَّهات: التنهدات، واألرادنة يسمون التنهُّ

346. وسواس روحي من خالي ابخاليا : اضطراب منفردًا.
مي باالصوات : مثل جْمنون يزعق يف الرباري. 347. كام خبل يرِّ

348. راعي الروايا: صاحب احلكايات.
349. اخللندات: الواحدة خلندة واملتزيِّنات باحلىل، من مادة خلد زيدت فيها النون للمبالغة.

350. مقادمها: جدائل شعرها امللقاة عىل صدرها.
351. تفوت احلظايا: تتحّدر حتت هندهيا، وسميت النهود حظايا ألن صاحبة النهدين غري املرتهلني، حتظى باالهتامم، 

أو حُتظي صاحبتهام.
352. شاب القلب؛ كناية عن العزوف عن اللذات، مع قدرة الرجل عليها.

353. طويت عن بعض املوارد ارشايا ؛ كناية عن ارتفاع نفسه عن كل ما يدعو الرجل إىل الصبوة، وكنى عنها باملوارد!
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ِوشاية

ْيِله ِعْن )َمالِك( َوَأبوه. )ِمْزِهْر( َشْيخ ِمن اْشيوَخ الِقبايِل، الِقبايِِل  َمَساُكم اهلل َباخَلرْي، تِْعْليَِلْتنا اللَّ
ِمْثُله  َما  َواُبوُهم  نِشاَمى،  َألِْعياَل  )َمالِك(،  اْسُمه  َوالثَّاين  )َهايِْل(  اْسُمه  َواْحٍد  إْولَِدْين،  ُله  ْية،  الِقوِّ
ِز اْبُنه )َهاْيل( بِنِْت َشيخ َماَتْت ـ َيا اهلل اْدَخَلْك ـ إْو ِهْي تِضنَّى )354( ِمْرَضْت ِحْرِمَة  َبني َرْبُعه، ِتوَّ
َرْب بِْيَد اْلَعْبدات، َقاْل مِلَالِك  يْخ )ِمزِهْر( َواهلل َخَذا اْوداِعْتها )355( ، َخاْف )ِمْزِهْر( إنَّ اْلَبيِت اخْيَ الشَّ
ناـ  َيا اهلل َدَخْلنا َعَليْك  رْق اْعَن اهَلاِشْل )356(، إْو ِكلَّ َيا اْولِِدْي َيا )َمالِْك( َبْيَتنا َمْقُصوْد. إْو ال نِحِرْز نِدِّ

ُيوخ، َأاِلْمَعروفني. ز َحَدى َبَنات الشِّ ا ِحْريم، َمرْيْ انِْت ِتوَّ نا اْبَليَّ ـ رِصْ

* * *

َقاْل )َمالِْك( َواهلل ُيَبْه إْبَنْفس ْبنِت )اْفالْن( إْو َخاْيف َأْقوْل َلْك َتْزَعْل، َواَنا إْن َما َصارت يِلْ بِْنِت  
)اْفالْن( مايل َهَوى َباجِلْيزة.

354. تَِضنَّى: وهي تعاين آالم الوضع. ويف اللغة َضَنَي الرجل يضني َضَنًى )واوي( مرض مرضًا خمامرًا كلام ظنَّ برؤه 
نكس. فهو )ضنًى وَضٍن( »تركته ضنًى وضنينًا» فإذا قلت َضنًى، استوى فيه املذكر، واملؤنث. واجلمع، وإذا كرست 
ومضنيات.  مضاين  واجلمع  ِمضنية  فهي  ولدت  إذا  املرة،  أْضَنت  األرادنة  ويقول  وأنثت.  ومجعت،  ثنيت  النون 

وتالحظ أن األرادنة خصصوا الكلمة باألنثى يف أوضاع الوالدة.
355. أخذ اهلل اوداعتها: كناية عن قوهلم ماتت. واملذكر، أخذ اهلل اوداعته.

356. اهلاشل ـ هو الزائر، والضيف القادم عىل غري انتظار. ويف اللغة إْهَتشل الفرس: ركبه من غري إذن صاحبه، ويف 
األطفال  تقتل  اهَلْشِلة،  أن  العامة  اعتقاد  ويف  املتزنة.  غري  الشخصيَّة  ذا  اإلنسان  اهلاشل:  كلمة  تعني  احلرض،  هلجة 
ومعنى اهَلِشلة، أن تزور إحدى النساء امرأة نفساء لياًل من غري أن تعلمها أهنا قادمة لزيارهتا، ويف اعتقادهم أن هذه 

اهلشلة تصيب الطفل بأذى، فإن ل تقتله، أمرضته مرضًا طوياًل.
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َقاْل )ِمْزِهْر( َلـ )َمالِْك( َأَنا اْدرْي َيا اُبوَي إنَّ اجِلْيِزْة ِقْسِمة )357(، إْو نِِصيْب، َمري َأِرْيد َأْنَصَحك، 
َها  َيْن ِشني َمرْي  إْلَسان ُأمَّ يًة اْمَن الزَّ أبو البِنْت َهايف، واْمِرُته َحاَكْمًة ُبْه. َمْزُيونِه، إْو بِْنَتها َما ِهي اخْملِّ
تاْخَذ  َما  َقبِْل  إْو  ة.  ِمْسرِتِحْيَ ِواْتَناْم  اْلَعَرْب  تِْشبكَّ  باُثْمَها،  َيدِخل  َما   ،)358( اُحْوَنة  الطَّ ِمَذراَب  ِمثِْل 
َها َمْقَضْب. َقاْل )َمالِْك(: »َواهلل  ، اَل أُبْوَها َمْنَسب، إْو اَل ُأمَّ ها! َأْلبِنِْت َمْزُيْونِة، َمرْيْ البنت إْنِشْد عِن ُأمَّ

َيا اُبو )ِهايِْل( إْن َخَذْيت َهالبِْنت، َخّص، َنّص، كود َأُمْوت!

وا ِشني َما َقاُلوْه: اْع نِصيْب، َمْي َأللِّ َقْبَلنا َما َخلَّ َقاْل )ِمزِهْر( إْلـ )َمالِْك(: »أَنا َما َأَنا َقطَّ
)359( ها  َخدَّ َزْيْن  َعىَل  االثْنى،  تاْخَذ  ال 

اْفَراْشها! تاَطا  ِذْل  النَّ بِْنَت  اْك  إيَّ

َجاْل )360(. واْسَمْع َيا )َمالِْك( ِواْذِكْر َهْرجي: »َواهلل، َما ِعِمْرَها اْتَعاْوَنْك َعىَل َمَعاين الرِّ

ْة  ْة َعْوَجا َساْق )361(، تّوْزَها َعىَل ِسنَّة اهلل إو ِسنَّ رْيِِة، َساْق )َمالِْك( َبالبِنِْت ِميَّ ِوْش َلَنا إْبُطوَل السِّ
ْح َيمَّ  يْد، إْو َطَرْح ُلْه َشاْة َصْيْد، إْو َجا اْمَروِّ ِرُسْوًلَه، ِعقب َوِقْم ِستَّ اْشِهْر، َمّد )362( )َمالِْك( َللصَّ
ْت َجْيبها، َيْوْم َشاْف )َمالِك(  اَهلْه، ِحَرِمْة )َمالِْك( َيْوْم َشاِفُتْه ِمْقبٍِل َعَلْيها، اْنَفَلْت َشَعْرها، إْو َشقَّ

ه : ـ ْع، إْو َصاْح َعىَل ُطْول ِحسُّ اِل، اْنرَصَ ا حْلَ ِحْرمُته إهْبَ

357. ِجْسمة: هي الِقسمة، ويلفظون القاف جياًم، وهو كثري، والقسمة هي التقدير اإلهلي.
358. ِمْذراب الطاحونة: هو العود الذي يثبت يف وسط فردة الرحى السفىل، وتدور عليه الفردة العليا.

359. ِزين خّدها : مجاهلا.
360. معاين الرجال: شيم الرجال، من مروءة وكرم.

361. عوجا ساق: كناية عن الناقة.
362. َمدَّ للصيـد: توجه للصيد. َوّمد مع الغزو، رافق الغزاة، ومديت سافرت .قالت الشاعرة تودع حبيبها:ـ

»مع السالمة يا الغيض يوم مديت،    
ق عىل الشقحا صميلك أو خمواك!» َعلَّ       

وسفرة  املاء  قربة  الصفرة  إىل  الضاربة  البيضاء  ناقتك  عىل  علق  للسفر،  توجهت  يوم  احلبيب  أهيا  السالمة  لك  أرجو 
طعامك.
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ْ َعىَل َرْسها البِِعْيِدة!« ك! ِوْش َصاْر لِْك؟ َقالْت : »َألرشَّ )َوْطَفا( ِكَفى اهلل َشَ

ِمْيَجاْل!.. َعىل  ُلْه  إِوَراْح  افِرُسُه  ِركِب  اْقَفيْت  »ِمِن  َقاَلْت  َأُبوه،  ِعْن  نَِشْدَها 
 

اْنِقي،  اْب َعىَل َقلُبه. َما تُِشوْف َثوْب ِقَداْيد، إو خَمَ نَِشْد ِعْن أُخوه )َهايِْل( َقالْت: »َهايِْل؟ َأهلل هِيْيَل الرتَّ
ْل، إْو َوجْهَي اْمَهبَّش؟« قاْل )َمالِك(: »َواهلل َما اْدِرْي ِوْش تِرْيدْين؟« بَدايِْد؟ إْو َشَعْر َرايِس إْمَنفَّ

 )363( اْلَفاْينِة  يِِرْيَد  َخالِويِّة،  َباْلَبيْت  َواين  َجاين  )هايل(  أخوْك  َجْرَهَدي،  أُقْوْل  »َأِرْيد  َقالْت: 
ْه َماُله  ِعْندي، َيْوم َطَرْدَته، َشّق َجْيبِْي، إْو َهَبْش َوجْهي، إْو لَِوى ِجَداْيل َعىَل يَِدْيه، إْو َيوْم َشاِف انُّ

ِحْيِلة بَّ حِلِْق َأبوْك.

ِسَكْت )َمالِْك( إْو َصار يبيْع أْو َيْشرتي، َنْوَبة يُقْوْل يصرْي، أْو َنَوَبة يُِقوْل ما يِصري، إْو َنوَبة يِقوْل 
ط باُخوه، َناَدى  ُله الِوْسواْس: »ابَن َأَدْم ُأْسَوْد َراْس« َوالّرَجاْل َماهَلَْم َأَماَنة َعىل احِلِرْيم. َما َراِد إْيَفرِّ
يْل إْبَثمْنِهْن اْشَقاقًا، إْو َحّط ابَّاله إْيَعَزْل إْعَن  َحَدا الَعبيْد إْو َقاْل ُلْه ـ ِخْذ َلك َناْقَتني، إْجِلْبِهْن، ِواْشِ

اُبُوْه، ِواْعَن اُخوه!!

* * *

)َوْطَفا(،  إْو ال  )َهايِل(،  إْو ال  )َمالِك(،  اَل  لِقى  َما  اْلَعَرْب  َعىَل  )ِمزِهْر(  ْح  َروَّ املِْيَجاْل  إْنَفضَّ 
ّذْت َعىل َبيْت )ِقصرٍي( هَلَم نِشد )ِمزِهر( ِعْن )َهايل(،  ْل ما َشاَفْت )ِمْزِهر( َلوِّ َحيث )َوْطفا( إْمَن أوَّ
، نَِشد ِعْن )َمالِْك(، َقاُلوا َدْوُبه  ُرون املَنارِسْ ه ُهو إْو ِقنِْصَلة )364( اْمَن االْعَياْل، َهفوًا يَِدوَّ قالوا ُله إنُّ
ق، إو َعبَّى ِسْبيله.  ْذ بِاهلْل، َدخل بالشِّ َذت َعىل اْقرَصاُكم. َتعوَّ اْهَنا. نَِشْد ِعْن )َوْطفا( َقاُلوا َلـــــتوِّ

ه. إْو َكظُّ

* * *

رْب  بالدَّ الَعبْد  َصاَدف  َقاق،  الشَّ يِبِْيَع  َأللِّ   )365( االْقَبْيس  َناْصيًا  َجا  اْلَعَبْد،  اْستبَطى  )َمالِْك( 
ْم َعىل اُبوْه، إْو َخاْطُره َما ِهي َطيِّبه، مِلَْح )َوْطفا( ِعْنَد اجِلرَياْن. َناَداَها،  َعاَوْد ِمُعه. َوْصل الَبيْت َسلَّ

363. الفاينة : اجلريمة اجلنسية ومجعها فاينات.
364. ِقنْصَلة إْمَن اخليل: جمموعة من الفرسان عىل خيلهم.

365. قبيس :تاجر.
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ْد، َغري  َبن، )366( قال: »َيا بنِت َعاَلِمك، َما اْطَلِع اْمَن الَبيْت َواَعوِّ َجْت ِواْن َوْجَهها يكَفى ِقَدَح اللِّ
انِّك َجاْيبًة يِلْ ِعِلْم!«

يْن. )هايل( َساَوى اللِّ ُهْو  ايَِب الزَّ َأالشَّ اُبوْك  اِفَظ اهلل، َجا َدوْر  احْلَ َأْلَيْوم  َأُقوْل،  َقاَلْت: »ِوْش 
َساَواه إْو ِقْلنا َعَزْب َما يِْناَلْم، َمري اُبوك ِصَدَق اللِّ َقاْل: »َعَزْب َدَهْر، َواَل َأْرَمْل َشَهر«. َأَليوم أبوْك 

يِرْيْد ُلْه ِمْدىَل )367( إْب )َوطفا( َيال اهلل َدَخلنا َعَليْك. َلْيه َجاُهْم َخرَب إيّن إْمَن اال َغويِزيَّات؟ )368(

أهلل ال يَِفّضيها اَل )هَلايل(، إْو اَل )اُلبو َهاْيل(!..«

* * *

َيّم )369( َما َحكى إْو ال ِكْلِمة، ِركْب ِذُلوله، إْو َخَذا الشقاق َوالَِعبِْد معه، إْو َهّف َعىل َوْجهه، 
إو نَِزْل ِعنَد َأْوْل َعَرْب، إو نَِصب ُله اْمَدَوباًل باطرَف العرب، ال هوعاِرْف، إْو اَل ُهو اْمَعروْف.

ْب. ْق، إْو َنوٍب اْيَغرِّ َصار اْيَغزي َمَع اللِّ اْيَغْزوْن، ِمُعه راعي َأَباْعُره، َواَلعبِْد ِواْمِرته. َنوٍب إِْيرَشِّ

ْه َغري اْولُِده. )َهايل( َقال  ِسِمْع )ِمْزِهْر( إْو )َهايِْل( َباهلِرجة، )ِمْزِهْر( نَِوى َيْذَبْح ُرْوَحه، َما ردُّ
َأَنا  )َهايِْل(  َلـ  )ِمِزِهر(  قاْل  َهاخَلاْيَنة.  ِكْذبِة  يَِصدقون  ُهم  ِكلَّ َألنَّاْس  واة،  َهالسَّ َساَوْيْت  »إْن  اُلِبوه:  
َيا  َواهلل  اْلِعْربان،  َبنْيَ  َتْفَضْحني  )َوْطَفا(،  ِمْن  يْنتِِقْم  أهلل  َرّد.  َما  ُهْو  إْو  امْلَنَسب،  اْعَن  اُخوْك  يَت  هِنَ
)َوْطَفا( واّم  َيْمَسخ  را؟ أهلل  مَحْ ِجبَّة  ة،  اْلَكرْبَ َع  َوالَيوْم،  احَلراْم،  َطَردت  َما  َهْل  اجْلَ اَم  َبَايَّ إينِّ  )َهايْل( 

)َوْطَفا(!..

ر الَفاينة، اَل ِعنِْد ِقِريبة، إْو ال  ه ما َدوَّ يخ )ِمْزِهْر( إنُّ ها َعاْرِفة الشَّ قاْل )ِهايِْل( الُبوه : َألنَّاْس ِكّلّ
ُقوْن. ِعنِْد َغِرْيبِة، َوالناْس َما َيَصدِّ

* * *
366. يكفي قدح اللبن : كناية عن ما يتشاءم به.

367. ِمْديل: حصة واجلمع ِمدايل.
368. إغويزيات : املفرد إغِوزية. كناية عن املبتذالت من النساء.
369. َيّم قطعا: وإذا قالوا َيّم يّم، قصدوا أن هذا تصميم هنائي!.
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ِهْي  َما  )َوطفا(،  ُله  َلتها  َوصَّ َأللِّ  اهْلِرِجة  ُلْه  َيبنيِّ  َمالِك(  )َخَوال  من  َواْحدًا  أْرَسْل  )ِمْزِهْر( 
اخُوه  َعنِيَ  تِشُوْف  َما  َعيُنه  إْن  َبتَّت،  إْو  َحَلْف  إْو  َخاله،  َهِرج  َعىل  َماَرْد  )َمالِْك(  َلِكن  ِصِحْيَحة. 
وا َحدًا  ه. َلكن َأللِّ َقْبَلنا َما َخلَّ ْب َسْيُفه ِمْن َدمُّ )هايل(، َواَل َعني اُبوه، ِوأْن َشاْف َحَداُهم، غرْي َبرْشَ

اعر: ـ يِتِْيه َيوم َقاَل الشَّ

،)370( َجاَلَهّم  يِْريَدْك  َما  اللِّ  اْعَن  َبْعَدْك 

اْعَباِده! ِرفْيَقْك   )371( َزلِّة  َعىَل  َصرْبْك  إْو 

فة )372( بِنت شيخ َمْسُتورة. يخ )ِمزِهر( ِحَرمة إْمَطرَّ ز الشَّ توَّ

ها  َباَبْة، َأهْلَمُة اهلل ِقِصْيِدة، َما ِهي  ِطوْيلِة َناَدى َخِطيبَا، كَتبها، إْو َدزَّ َيْوم إْو ُهو َقاْعٍد جِيِّر َعىَل الرِّ
)373( َمَع َعْبٍد اْلـ )َمالك( يقول هَبا: ـ

أَوِصيِّْك، َيْوَم  تي  ِقصِّ إْفَهْم  َمالِْك  يا 

َمْواَلْك، تِواِفْيْق  ِمْن  تِْسَعْد  َعَساْك 

تِباريْك اَل   ،)374( َواْلَوْسِوِسه  ْمنِمـــــة،  َألنَّ

وايَّاْك!.. ايَّاْك   ،)375( الَغاِفِل  َلْدَغ  إيَّـــــاك 

بِْيْك، َجكوا  ِعْندي  إْو   ، ِبَّ َجُكوا  ِعْنــــَدْك 

هناْك! ِكــــِر  ا،  ِحنَّ إْو  تِْبَغْضَنا،  إْصَبِحْت 

370. ِجالَهّم : إزالة للهموم.
371. ِزلِّة : خطأ، هفوة.

ِفة : جاوزت اخلمسني. 372. إْمَطرَّ
ها : أرسل هبا. 373. دزَّ

374. الوسوِسة: الوشاية.  والوسوِسة:اختالط العقل.
375. لدغ الغافل: كناية عن الغيبة.
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،)376( بِيْك  َعاَل  َمَقْرْن  تِنِطيْه  اَل  يْف،  َألضَّ

َجاْك، اْلَيا  َحبِْيبًا،  َلــــــْك،  ِصديقًا  ْه  خلَّ

يْه َيَلَغاْك، )377(، ويروى )َيْلِغيك( لِّ ْك، اَل اخْتَ َلْو ُهْو ِعِدوَّ
)378( َيْشناْك  اْلَبيْت،  َناْصَ  لِّ  خِتَ َحْذَرْك 

)379( يقِديْك،  بِْع  الرَّ َمَع  َألل  اُخوْك  ِواحِشْم 

ذوالك!.. إْو  َذْوال،  بني  ما    )380( تِنِمِسْد  ال 
)381( ِمشاِحيْك  ِعْن  تِْبعَدك  الل  تآخذ  ال 

ذاْك! الِقَمرْه  ِواالَّ  ْس،  الشمِّ زيَن  ْه  انَّ َلَو 
)382( َحَوالَيْك،  اْتواِرْح  املِْجِرْي،  كام  تِْصبِْح 

اَخاْك!.. َعىل  َجاَرْت  ْوْر  بالشَّ ِطْعَتها  إْن 

ياالْك يه  اختلِّ ال  ابنيَّك،  ب  َيدِّ

! اْعَداْك  اْكرَب  ِمْن  َصاْر  د  ِتَّرَّ إْليا 

376. ال تنطيه مقرن عالبيك: ال تعبس يف وجه الضيف، وال تدر له ظهرك. والعالب مجع، علباة، وهي مؤخرة الرأس. 
راجع مادة )علب( يف قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية للعزيزي.

لغًا والغية وملغاة: أخطأ وقال  اللغة )لغا( يف قوله يلغو لغوًا، ولغي يلغي  الذم، ويف  يلغاك : يذمك، واللغاة   .377
باطاًل، وذلك إذا تكلم ال عن روية وفكر.

378. يشناك: يفضحك: ويف اللغة شناه: أبغضه، وقيل بغضًا خمتلطًا بعداوة وسوء خلق، فهو )شانئ( وهي )شانَئة( 
وذاك )مشنوء(.

379. َيقديك: يدلك عىل ما فيه خريك.
اسني. 380. تِنِمِسد : َتستنيم للذل، وتصبح ممزق الشخصية، بني الوشاة والدسَّ

381. تبعدك عن مشاحيك ـ حتول بينك وبني مواقف املروءة والرجولة، شبهها بأشواط السباق، املفرد َمْشحى.
382. تصبح كام املجرى اتوارح حواليك.

هذه املرأة تصبح كأهنا كلبة ولدت ليومها، حتاول أن تنهش الناس لئال يقرتبوا منك، كام تفعل الكلبة خوفًا عىل جرائها!.
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تاْذيْك،  )383( ِمواِهْيْف  ِمْن  َحاَلَلْك  إْحَفْظ 

ْتنَصاْك، النَّاْس   َ لِّ اخْيَ ْتَرى  أملاْل 

اخيْك     )384( والها  لو  ة(  )َمكَّ َهذْيك 

اْنطاْك! ما   )385( ِدواوين  أَرْبْع  تِطُلُبه  لو 

َأُبوْك ـ َخْتِم اْبالْد ـ  تِبيْع  َيا )َمالِك(.  إْو قال: »َأِخْس  ـِ )مالك( بكى،  ل اْلقِصيدة  َيْوم َوْصِلت 
واخوْك َألَفاِرْس )َهاْيل(، إْو ِحيَّاَنك إْو ِعْرَباَنْك ، َعىل َقوْل َقايْل.

ْق َشوفتي!؟ َأدشِّ َأَهِل واخلِّ اُبوي الشيخ إِْيتَِشفَّ

ه َأال  حيْح، إينِّ ال َخلِّ َراِسك اْيَعرَشنُّ َناَدى )َوْطفا( إْو َقال هَلا: »َأهلل إْو َراَي اهلل، إْن َما ِقْلِت الصِّ

كالْب.

ْر ِعْنِدك الفاْينِة؟« أُبوي َدوَّ

َقالْت : »عاطيني باهلل، إنَّك ما تاذيني«

َقاْل : »لِك اهلل َما اِحّط ِفيك اَل ساْميِه، إْو ال َداميِة )386(«.

روا ِعندي َألفاْينِة، وإْن ِكلَّ اللِّ ِسِمْعُته  ه اَل َأُبوك، إْو ال ّأخوْك َدوَّ َقالت : »يا َبني ديَّات اهلل، إِنُّ

ي« تِْركيبٍة اْمِن ُأمِّ

قال )مالك( َوَراك يا )َوطفا(، تراك علَّ ِمثل امي ِواختي«

383. مواهيف: مَهالك. تاذيك: تؤذيك. واملال سرتى؛ أي يسرت العيوب، ويبعد الذم عنك.
384. واَلها :حكمها، َوابن اخيك: قريبك.

385. اربع دواوين: مجع ديوانة، عملة تافهة القيمة تشبه الدانق قدياًم أو البارة يف زمن الرتك العثامنيني، أو الفلس اليوم، 
ومنهم من يسميها َمرْصية.

386. ما احط فيك ال سامية وال دامية: الحلق بك رضرًا معنويًا وال رضرًا ماديًا.
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إْو ّدّز اِلبوه َها لكليامت:

اجازيْك« ِكيف  َواْلِدي  َيا  َوالِدْي  َيا 

واْك!.. َما  اُبوي  َيا  الَفردوْس  َجنِّة  َيا 

حيميِْك، أهلل  ابوي  يا  لنا  إْدَمْح 

مِمْساْك!.. إْو  ِصَباَحْك  يف  َحَياَتك  يِْسِعْد 

ِفيْك، َما  ِكّل  رْت  َعكَّ ية  اهْلَفِّ بِْنت 

فداياْك!.. ِمْن  َريَتها  َعاَفه،  َأْلَقْلب 

َناِصيْك، َوان  َشوفها،  َعلَّ  حْيَرْم 

النَصاك، ْبح  الصِّ اْمَن  َصْدري  َعىل  اَلْزَحْف 

َمراضيْك من  ِرمن  حِتْ اَل  َوالِدْي  َيا 

طاك!.. ما  أُبوْس  ابوْي،  ِقْرَب  َأِريد 

إْو تصبحون عىل خري!
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َأهلل كريم ِإْو يحب الكريم

ج(  رانيق  )الزَّ اْشيوخ  امِن  شيخ  هو  كريم،  اٍل  َرجَّ ِعْن  يلة،  اللِّ تِْعِليَلْتنا  َباخَلري!،   ْ اهللَّ َمّساُكم 

رانيق( هم  رانيق ج ِقبْيلًة َمْشُهوَرْة ِمْن )هِتامَة اليمن( ِقويِّة، و )الزَّ إسمه  )اْهوْيِمْل َوَلْد َنَبهان( َوالزَّ

ِفنِْدتنْي)387(: ـ

اشْيوَخهم  إْمِن  )اْهوْيِمْل(  و  )هِتامَة(،  ِمْن  اَميل  الشِّ باجلاَل  يِِسْكُنوْن  َأللِّ  الشام(  ج  )زرانيق   . أ 

َأالكبار.

ولِْة  زوا الدَّ ِرانيْق ج َعجَّ ب. إْو )َزَرانْيق ج اليَمْن( َأللِّ يِِسْكُنون َباجْلَاَل اْلِقبل إْمَن ااِلْباَلْد، َوالزَّ

، َصاَرت الّدْولِة َتْنِطي املَِشايخ َمَعاَشاْت، عىل ِسبِّة )388( إهّنم حِيافظون عىل  ّ كيَّة، وامْكَافاًة لَلرشَّ َألرتِّ

االِمْن يف ِدْيَرهْتم.

َصاَرْت  العشا.  يِْدِرَك  ما  َصاْر  طْيبُه،  ِكثر  َعجْب، ومن   )389( ِطْيُبه  ِسِخي،  )اْهَوْيمْل(  َألّشيِخ 

مَاْس، )391( واّن  ِعرَباُنه َتْرَحْل َعُنه. إْو قراْيُبه يُلوُصوْن )390( عْن َوْجُهه. ما ِفِطْن َلْيِلة، عند ِضبِّة الرِّ

387. الفندة هي اجلامعة والعشرية، والكلمة هلا أصل يف اللغة تعني النوع والقوم، لكن األرادنة جيمعوهنا عىل )إْفنَد( 
ويف اللغة تمع عىل )فنود وأفناد(.

388. ِسبِّة : غرض قصد.
389. ِطْيُبْه َعَجْب: كرمه عجيب، والطيب هنا تعني الكرم، وإن كان الطيب يعني جمموعة مزايا كريمة.

390. يلوصون: حييدون. ويف اللغة هلا هذا املعنى نفسه.
ِاس: حتكم العتمة والظالم. 391. َضبِّة الرمَّ
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ب، إوالْذ َعىَل اْلبيْت َعَساْه َيلَقى )392(  شنْي يَِعيّش اضيوفه،  ْم، إو َرحَّ هَبَ لون َعَليه. َهالَّ اْضُيوفًا حَيوِّ
ْب. َما َيْدري اْمَن  ْق ِوايَغرِّ اْد َما لِقاْه. َصاِر اْيرشِّ ْ َدَخْلَنا َعَليْك. إْيُده َوالِقشْل. )393( ِحتَّى الزَّ َيا اهللَّ

َهْت َعىل َقَراْيُبه. نىَِص َصْنعًا ِقِصريًا ُلْه يُقولُون له : ـ اللِّ َيْنصاْه. نِْفُسه َما اْشَ

 )395( الّشيخ  َلْوِذِة  ِمْن  اْلِقرَباطي  َب  َتَعجَّ  )394( )ِقْرباطي(  انِْع  َألصَّ وْن  يَِسمَّ إْوُهْم  )َألِقرباطي( 
ب ِكثرْي. ُثْم ِقَاْل ُلْه : » َخْطَوْة َعِزْيزة يا ابُو )َنْبَهاْن(، » َقاَل الّشيخ  )اْهِويِمْل( َعَلْيه، َهالَّ به إْو رحَّ
أْرِهن َسْيِفي عْنَدك  ُهوٍد َباَلي. )396( ِوَدي  جَمْ إْو  َمْضُيوْف،  َأنا  يا )ِقْرَباط(  )اْهَوْيمْل( : »إذكْر اهللَّ 
إْو َخلِّ  اْعَن الديِّرة،  َأْرَحْل  َأريَد  َأنا  َأللِّ عّل.  النتِّايْش )397(  ْم اْضْيُويف، َواِسدَّ  َأَكرِّ إبستني جِميديًا، 

هذا بيني إْو بيَنْك!.«

يخ )إْهَوْيِمْل  قال )ْقرَباط(: »َعْوذا، َيا اهلل َدَخْلنا َعَلْيْك! اَنا ِمْن َوْين يل َبَخت، َأْسرَتْ ِهْن َسيَف الشَّ
َهْنت َسيَفك!« ْع اينِّ اْسرَتْ امَّ َل اخلَيْل، إْو حْيِمي تالِيِهْن. َواهللَّ ما يِْسَمع السِّ ابِْن بنهان( َأللِّ َيْلَكْد باوَّ

اَم الشيخ )اهويمل(، ِفَتحها،  ها قدَّ ة اْمَن املِجيدياْت، إْو َحطَّ ْذ )ِقْرباط( َعىل امِرُته، َجاْب رِصَّ َلوَّ
ا وايَّاُكم ابَخرْي. دار  بْح، نِْصبْح ِحنَّ ى اْضيُوُفه. َوالصِّ ى ُله َخَروف َعشَّ إْو َعّد منها ِستِّني اريااًل، َشَ
)إْهَوْيمِل( َعىل احلريم اللِّ اْسَتَقرض ِمَن َذَخايِْرِهن، واْنطى ِكّل َواِحدْة ِقرَضْتها، إْو َرَكْب ِذلوُله إْو 
ِقلَّط اهلل، ِمْن غرْي َما يقول الَحْد واَل إيوّدع أَحْد، َوَما ِمُعه غري اهللَّ إْو َسيُفه، إو عرْشين جِمِيدًا. من 
ة َبااِلْعَراْق، اَل َعارفًا، إْو ال اْمَعروف. يوم، ُهو يَلْجلج َعىل  ِديِرة َلِديِرة، ما َفِطن، غري ُهْو بالبرِْصَ

392. عساه يلقى :لعله جيد ليته جيد، وهي هبذا املعنى يف اللغة أيضًا.
393. ايده َوالِقِشل: اصطالح يستخدمه األرادنة للخيبة.

انع، والنوري، وهي حمرفة عن كربايت نسبة إىل )كربات( ويسمون كل شحيح قرباطي. ولعلها  394. قرباطي: لقب للصَّ
اع«. حمرفة عن )ُكرُيز( الفارسية فقالوا : »رجل ُقُرْيُز أي ُجْرُيُر بمعنى خدَّ

هذه  معاين  من  حفظوا  األرادنة  ولعل  به.  الذ  اللغة  يف  واملعروف  قريب.  مكان  من  عليه  ج  َعرَّ َلْوذة:  عليه  الذ   .395
الكلمة، ما ل حتفظه اللغة.

396. جمهود بالي: أي يف حالة أختار عليها املوت، ويف اللغة جهد البالء احلالة التي خيتار عليها املوت. ويقول األرادنة: 
»جهد حسب« يف األوضاع التي يتعّرض فيها شف اإلنسان إىل االختبار والتلّوث.

397. النتايش: الديون واملطالب املتفرقة القليلة. وال يستعملون املفرد )إنتاِشة(.
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ار إيرتاكضون َيّم )398( راعي االْبضاَعة. قال  اًل ابَضاَعة، إْو َصاَر الّتجَّ مَّ ّط، ِوصْل َمْرَكْب أحْمَ الشَّ
َكبري التِّجاْر: »خّلُكم اِشكا، اَل يزاِود أَحَدكم عىل الثَّاين، ِواْن صربتم، تاخذون االْبضاعة َبالّسعَر 

الل َتريُدوُنه«

ْ جاهبا من َغاِمْض ِعلُمه. إو  ِرْزَقًة اهللَّ ًا ِذِهني، قال َهذي  اْبِدِويَّ إْو ْهو  اهْلَِرج،  ِسِمع )اْهَويِمْل( 
وا، إْو نىَِص  ما ضيَّقها ابوجهي ِعْنَد الّزرانيْق، َغري ُهو يريْد يل الَغناة َبااِلعَراق. خىلَّ التِّجاْر مَلا َكفَّ
ااًل  ْ َيبارْك لك. وانا اشوَفْك َرجَّ ِعْر، قال له َراعي االْبَضاعة : »َأهللَّ ْد ُلْه السِّ َصَاْحَب ااْلبضاَعة إْو َزوَّ

حِشياًم، َتْدَفع يل الثمْن ُعُقب ما تِبيَع اال بَضاعة«

ا نعطيك ِميَّة نرية فوَق  ار ِسْمُعوا ُهْم َأْو كبريهم َبالل َصار، َقالوا َلراعي ااِلبَضاعة: »حنَّ َألتِّجَّ
اللِّ َعَطاك اياه هذا الغريب. إْو ُهو ما انطاَك ثِمن َواَل َرْعبون، قاْل هلم : »َألَبيْع بالنطاْق، َواهللَّ لو 

لت كالمي، إشرتوا امَن الرجل، هذا ِرزُقه إْو َحالل له« ِدَفْعتم ألوِف اَمَن النَّرْياْت ما َبدَّ

تواقعوا عىل )اهويمل( وارضوه بخمسية نرية، ِمْن ِعْملِة َذاَك الْوَقت َذَهْب. عملَتهم ِفضة، إْو 
َذَهب، ما كانوا يَِعْرفون الورق َأللِّ نتعامْل ُبه اليوم.

ف راعي االبضاعة عىل الشيخ )اْهويِْمل(، قال له، »ِوْش رايك َتْنهج  ِعقب َما َتَّت الَبيعة. َتعرَّ
ِزق.« ار، َعسى َربَّنا َيْفَتح لَك ابواب الرِّ ف َبَك التجَّ ِمعي لَِبغداد، أَعرِّ

ار  ار، واَستاَجر ُله َحَواِصل إو تَِشاَرْك ِمعُه، إْو َصاَر التِّجَّ ُفه باْكَباَر التِّجَّ ْج ِمُعه، َلبغداد، إْو َعرَّ هَنَ
، َقاَل اهللَّ  احْيْلُفون ابحياة )اْهَوْيِمْل(، ِمْن ِصْدقُه باملَعاَمِلة. إْو ِفِطْنُته إْو ِطيب َنْفُسه، إْو َيا َعْونِِة اهللَّ
َهاْك َخري، ِسْبحاْن َربَّنا اللِّ إن َعَطا ما َمّن، ِواَن َأَخْذ ما َحّن، َأْذَهْل )اْهَويمْل( ِمْن ِكثْر ما َعَطاه. 

جْل َلْو َتاَجر َبالرتاْب، يِصرْي بني اْيديه َذَهْب. َصاَر الرِّ

ْب! يكُه االَعراقي َتعجَّ ِشِ

398. َيّم : نحو. عند.



92

ته هَلَا. ما َراْد  يُكه، إْو كانت اْذَهَبه َمنُقوَدة، اهلل اْرَزُقه منها َثلث َبناْت، إْو ِمن َمَعزِّ ز بِنت ِشِ ِتوَّ
ز َغرَيها. يِتِجوَّ

ها ِمْن  ْه َأللِّ ِدشَّ انه إْو ِعْرباُنه. ِذكْر بَِنْت َعمُّ َلْلمَناْم، َما َجاه َنوْم، ِذَكْر ِحيَّ َلْيِله َدار )اْهَوْيِمْل( 
هْر اخلامْس، ّخَذاها أُبوها  مها ِعِن اللِّ ُهو ِجَزْم َعَلْيه. َكاَنْت َحاْماًل بالشَّ ْعها، َوال اْيَعلِّ َغري ما اْيَودِّ

ه واخوالُه. هَر التِّاِسْع، ِرزقها اهللَّ َوَلْد ِزْيُنه َعَجْب، َربَّاْه جدَّ ِواخواهنا ِعْنَدُهم. إْو بالشَّ

زْق.  ه إنَّ اهللَّ ِفَتْح ُله اْبَواَب الرِّ ه، يِْنِشْد َعن ِحِرْمتُه، او يَعّلْم َعمُّ ه َلعمُّ كت )اْهَوْيمْل( َمْكُتوبًا ّدزَّ
ْه إْنه َمْدُيون لـ )ِقرْباط( ابستنِي جميدي، ِوانَّه يريد يرسْل عَنهن ِميَّة َنرَية إْحصاْن. )399(  إْو ِذَكْر َلَعمُّ
ِوصْل املْكُتوْب، َراُحوا َلـ )ِقْرَباط(، إْو َقاُلوا ُله إنَّ )اْهويمْل(، َيِشكْره إو يريْد يِرِسْل لُه ِعْن َطِلْبتُه 
يخ )اهْوْيَمل(، أْمَعروُفه َسابِق، حِيِدَّ اهللَّ ما  ْ عىل َساَلمة الشَّ َد اهللَّ نرِيْه اْحَصاْن، قال )ِقْرَباْط(: »َأمْحَ

ة ايدي لو انه الِقْرش َواِحد!« بيني إْو بني َمدَّ

اْس، إْو  وا ُله اجْلواْب َباْلَعَجْل، إّن اْبُنه )َفاِرْس َصاْر( ِعْمُره َثَلْتَعْش َسَنه، ِوان ِصيُته َيْرَفَع الرَّ َردُّ
)َفاِرْس( َيوْم ِعلْم إْن اُبوه َحّي، َراِد يُزْوُره. إْو َعّلُموه باملكُتوب إنَّ ُأّم َفاِرْس اْحِلَفت اْعَن اجليزان، 
ه  ها ِفْرْحْت َيوْم ِسْمَعْت َباملْكُتوب، إْو ِعْلَمْت إنُّ موه إنَّ اْلِعْرَباْن ِكلَّ ِعْقَب الّشيخ )إهَوْيِمل( ، إْو َعلِّ
م اْمِرُته إْو  ْ َأْنَعْم عليه. إذَكَروا ُله َباجلواَب الوْقَت اللِّ َيريد اْبُنه )َفاِرْس( ُيزُوره بْيه. َعلَّ َحّي، ِواَن اهللَّ

ه هَلن أخو. دن اهللَّ إنُّ َبَناُته، إن  ُله َولد يُزوُره، ِفرَحت املرة َوالبَناَت، وامِحْ
ه يف حَمارْي)400(  ْمهْم إْو ِذِكر هَلَم إنُّ ار، إْو َكرَّ ِعِقْب هذا، ِفرْح )إهَوْيِمْل( إْو َعَزم اْصَحاُبه اْمَن التِّجِّ

َوْصِلِة اْولُِده.

399. نرية احصان: هي اللرية االنكليزية الذهب، وكانوا يسمون الفرنسية الذهب: البينتو، والعثامنية العصمليِّة، وقد 
كانت االنكليزية أغالها.

به، وليس  باملكان، تكث  اللغة حرى  اليّش توقعه. ويف  ي  القريبة، وحترِّ التوقعات  ، تعني  اِري :ال مفرد، هلا  حَمَ  .400
هنالك تكث بال انتظار أو توقع. فنالحظ أن األرادنة احتفظوا للكلمة بمعنى من معانيها عميق. ولكلمة حماري، 

معنى آخر، وهو مقدار، إذ يقولون: »عمر افالن، حماري األربعني« أي مقدار أربعني، أو يقرب من األربعني!
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يِرة، َوالوَلْد ِغِشيم َما ِعْمُره ال راْح أْو  ب بِْعَد الدِّ َصاْر يعدَّ االْياْم َوالِّليايل. إْو ُهْو َيْدري، إْو َجرَّ
ال َجا، َخاْف َعَليْه!

ِل  قَّب الّدُروْب، َشاْف ُله مَخْس ارّكاْب، َعَليهن اْعيال نَِشاَمى، َواِحْد ِمْنُهم إْمَكمَّ َيوْم إْو ُهو اْيرَتَ
إْن  َحِزْر،  يَل  كاْن  إْن  »َواهللَّ  حَلاُله:  قاْل  لِشُوْفُته.  َقلُبه  ِوانفتْح   )401( له،  نفسه  َهَبْت  َشْ اْلِوَصايِْف، 

َله، ُهو اْولِِدي )فارس(. لوَل االوَّ َراعَي الذَّ

الْم أْو نَشْدهم: ـ موا َعىل )اهْوْيِمْل(، َرّد َعليهم السَّ إصحاب الّركاْب، َسلِّ

شيْد، َوْين َتبُغون؟« » يا اْمواْفِقني الرِّ

َقاْل ُلْه الَوَلْد )فارس( : »إِنا نِريْد )اْهَوَيِمْل َوَلْد َنْبهان( إنت َتَعرُفه؟«

جْل؟« قال )اهْويمْل(: »إْنُتم َتَعْرُفوَن الرِّ

ا اْمَشّهِديْن ِمْن ِعْنَد اَهْلَنا، إنَّا اْضيُوْف عليه« ا ما اْنعَرُفه َباْلِوِجه، َمرْي ِحنَّ قال )فارس( : »َواهلل ِحنَّ

إْو  ِذُلوُله،  ْخ )فارس(  َنوَّ )أْهَوْيِمْل(.«  أَنا  لِفيُتوا،  مَلَا  ِمشيتوا،  ِمْن  اهلْل  »َحيَّاكُم  )اْهَويِمْل(:  َقاِل 
َعانق اُبوه.

َباحْلِِضن،  َأبو )فارس(  موا َعىل  إْو َسلِّ هَنْم )402(.  خَوا ِذالَّ َنوَّ َخَواله،  إْو  ه  ِمِن اعياْل َعمُّ إْرِفَقاْه 
م َما  ة، نَِشْدُهْم ِعن ُأّم )فارس( إْو عابتهم إهنَّ مهم، إْو ِكَساُهم ِكْسِوة َتامَّ )403( َخَذاِهم الداُره، إْو كرَّ

ْم إو  َجاُبوا )ُأّم فارس( ِمْعُهم. نَِشْدُهم ِعْن )ِقرَباط(. قالوا له إنَّه َما َقبِل النَّريات، إْو َحَلْف إْو َحرَّ
ا ْتْلِفي ِمْع َحدا اْخواهْنا. بتَّْت إنه ما ياخذ ِمنِهن ِدَيوانِه. )404(، و )ُأّم فارس( قاَلْت إهنَّ

ِسِمْعَتهم  َواهلّل  )فارس(  قال  َيّمهْم.  َها  ّدزَّ اللَّ  اْلِقِصيِدة  اْعَن  نَِشْدهم  ُلوْن،  أْيَتعللَّ َهـــــم  إْو 

أب بقلب اهلمزة هاء، وهذا القلب معروف، وتعني تطلع قلبه إليه ومال بشدة. َوأشأب  401. ْشَهب قلبه: هي يف َشْ
التي منها هذه الكلمة يف اللغة تعني التَّطلع.

402. ذالهتم : مجع ِذلول. عند األرادنة.
403. باحلضن: أي معانقة.

404. الديوانة: نقد تافه.
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َباَبة إْو  يِذَكُرْون ِقصيدة ِمنْك ُيَبه. َمرْي َواهللَّ ما ِرَويته! َقــــاِل )اْهَوْيِمل(: »أنا أْرِوهْيا لِكم. َخَذا الرِّ
ها: ـ َجرَّ

405. ناشفات املواطي : كناية عن اإلبل.
406. هوارب،: مجع هاربة وهي الرسيعة التي ال تلحق، والذوارب توكيد اتباع.
407. اعيااًل سواطي: شبان كل منهم كالسيف مضاًء ، مجع ساطي: سيف قاطع.

408. تروع االمياط: مكان بعينه. 
409.سوق ثامر: مكان بعينه.

410. ضباِط : تامًا.
ه به وكأنه حيدر حدرًا. 411. كتَّن:انحدرن، ويف اللغة كتَّ الكالم يف أذنه، سارَّ

412. تِقَل االسباط:كأهنم اجلامعات.
413. والنعم تلفوا الخ: أكرم من تقصدون، هم هؤالء، أصحاب أواين الطعام الكبرية، كناية عن كرمهم. ويف اللغة 

الباطية الكبرية اناء من الزجاج، أما البدو فيسمون هبا اآلنية الضخمة.
414. البواطي: مجع باطية.

ارة الزاد باشباط: الذين يبخلون بالطعام يف أيام اشتداد الربد يف شباط. 415. حزَّ
416. امليهود :خالصة احلرير، وهو يف اللغة خالصة الزبدة. فالكلمة استعارة.

417. السقالط: هو يف اللغة ناعم الكتان، وهذا ما أراده الشاعر.

،  )405( املِواطي  َناْشَفاَت  ايلِّ  يا  أَهَيْه 

اْنَشَاِط، امَعزالٍت  فخوْذ  ااِل  ِفجَّ 

،  )407( ِسواطي  اْعيااًل  إاّلَ!  فوقهن  ما 
)408( االمياط  اتروَع  من  َقاَمن  بح  الصِّ
ِسة ِضَباط، )410( ِمْن ِسُوْق ثاِمْر )409( ِعِقب مَخْ

اقَشاِطي، َأَعِلْق  ملا  يل،  ريُضون 
ِعْم )413( تِْلُفوا َع او ساع     البواطي )414( َوالنِّ

باْنبِساِط، إنا  عّني  ناِشدوا  َلْن 

ِشواِط، أْو  حجيُم  َبالِّدنيا  َلَصاْر 

ْط، اْبخالَّ َخَلْطِهن  ما  )ِرْيمه(،  َضَنا  ِمْن 

االضباط، ِفلَج  ِذَواْرٍب،   )406( َهَواْرب 

االْمالْط، السَّ  اْمَناِهَن  النعاْم  ِمثَل 

ِهبَّاْط، يح  السِّ َمَع  كتَّن  َكْن  َوالَعرِصْ 

َكَتّن )411( مع ِسيَح الّلوا  تِقَل )412( االسباْط

خطاْط، باْيد  كاغٍد  أْو  واة،  الدِّ َبسَّ 
)415( باْشباْط  اْد  الزَّ اْزَة  حزَّ َكثِِر  َلنَّه 

ِواْبَساْط. َزلِّ  عىل  )بغداٍد(  بُِسوْق 
َمْلُبوسنا املُيُهوْد )416(، ُهْو واّزِقالْط، )417(
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د(  مَّ احْمَ )َأبوا  اْمرُته  البو  القصيدة  ه  إيوجِّ ِواْهَنا  )ِقْرَباْط(  َبْيت  َعىَل  َلْوذُته  َبالَه،  َعىل  ن  ـَ تِْفطـــ
يقول:

ه، إْو لفارس، يقوْل:  ِعِقْب ما اقفى اْولُِده )فارس( َضاَقت َبغداد واالعراق ابعيُنه. ِكَتب َلَعمَّ
َصاُروا  يِرة،  الدِّ َوصل  بناته،  إْو  ِحُرمُته،  إْو  ُهو  َهُله،  نىَِص  إْو  ه،  ِكلُّ َمرزِقُه  باع  هم،  َيمُّ ِمقبل  »إّنه 
م عىل )ام فارس( ِواْعتذْر هلا،قالت:  يِْتعّزمونه، إْو يِْعتِذر، َنحَر جزوَرين، إْو َعَزم اْلَعَرْب. إو َسلَّ

»أللِّ اْيَعِرْف ابو فارس« ِمثِل، َما يُلومه!

تِربتي  نَِقْل  إْو  َعلَّ  أنَعْم  أللِّ   ْ هلَلَّ قال: »احلِمْد   ، يَناِزْع  ُهْو  إو  ِمرْض  إْو  ر  َقدَّ َأهلل  ِسنِه،  َما ِمىض 
َلِدْيريت، بنْي ِحباين إْو ِعْرباين. أوصيكم تِِدفنوين، عند والدي«.

ومّساكم اهلل باخلري!

ه: ألزمة ألصقه. ت: َأحوجت. ويف اللغة لزَّ 418. لزَّ
419. بِطاط : أتفه األشياء، ويعني هبا الفائدة.

ط: ُمفْسد. 420. ِشامَّ

باِختباِط ِعيِشتي  د(  مَّ احْمَ )ابو  يا  َمرْي 

يامِطي، َقلبِي  َقاْم  ِذَكْرته  َلنِّي 

َشاِطي، َجال  َعىل  )ِغْيٍد(  يا  آهْيْه 
)419( بَِطاط،   ثمِرهن  من  يل  َما  لَصَاْر 

غطاِط، َهواِهن  ِمْن  اْعيوين  َعىل 

ت )418( َعىل َبيْت )قرباط( ِمْن َحاْجٍة َلزَّ

َخبَّاْط، االضلوْع  َبنْيَ  َيرْضْب  تُِقوْل 

واشباْط، اْلرَبِد  َهوا  ِعَن  َمْتمِذْرَياٍت 
ْط!)420( ِشامَّ الغيْب  اْمَن  ياتيهْن  َعساْه 

بامشاط. اس  الرَّ يِِفْرَق  َعِشرٍي  َعىل 
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نمر العدوان »1«

ْ يَمّسيكْم َباخَلري! اهللَّ

يبِة،  الطَّ الِوَصايَف  َكاّم  اْلَعدَواْن  اْشيوخ  اْمِن  َشيْخ  هذا  اْلَعدَواْن(  )نِْمَر  عىل  يلة،  اللِّ تِْعِليَلْتنا 

. إو َشاعر َما ِعْقُبه شاعر. إْو باخِلّص  َفاِرْس، َكِريم، َعاِقل، َعاش يتيم، زينُه َعَجْب، إْبواْرِديَّ اْمرِضّ

َلِقَصْد باْمِرُته )وضحا( إْو ِهرْجتُه َمْعها َعجْيَبة، إمَن اْوهلا التاليها، إو هو َفوْق كل وصايفه، فارس 
باخلطبة. )421(

َط احلريْم، اَل ِطويِله، إْو ال ِقصرية، َمعها  َيْقنِْص، ِصَدْف له انثى اخرضانية، َشْ إْو هو  َنوَبة، 

ه حَكى َمْعها، َحسَّ واْن َعْقُله َما ُهو ِمُعه. إْستسامها، قالت له إختها )َوطفا( إْسَمها  ادت، يوم إنُّ ورَّ

)َوضحا( من)ِسبِيلة( إْمَن )ااِلْقَضاة( من )بني صخر(.

* * *

»َترى  اُبوَها:  قال  ِمُنه،  إطلبوها  أُبوها  نصوا  إْو   ،)422( جاِهة  خذا  إْو  اَهُله،  َيمَّ  )نِْمر(  َكّف 

421. فارس باخلطبة: متعلم جيدًا.
ّل قضية معقدة، كقضايا االعتداء عىل  422. َجاِهة: اجلاهة هي جمموعة من الوجهاء تذهب دائاًم لطلب عروس أو حِلَ

ّم ، واجلاهة مشتقة من اجلاه. العرض، أو القتل الذي يسمونة الدَّ
وكلام كربت اجلاهة دلت عىل قيمة من تذهب إليه.
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ية، َما ِمن َوَراها ِجَزيِّة، ما حيول ُدْوْن َهالَقوْل، َغري اْمشوِرة )423( )َوْضحا(   )وضحا( َجْتُكم َعطِّ
و)امّها( ، َقاَلْت له ُأّم )َوْضَحا(: »البنْت ما تِْطَلْع ِمْن َشْوَرْك!«

ى اْوُجوه َرْبُعه. اهم، إْو عشَّ ُبوا اْقَهَوهتم، ِذَبح هَلم ِجزْورًا، إْو َعشَّ اَهة، َشْ بارّك َلْلَجَ

ل َليِلة َحَلف هَلا  ـِ )نِِمر(. ِمن أوَّ وا )وضحا( ل قبل ما َيميض ِسُبوَعني، ِوْصل الِقطار )424(، إْو َزفَّ
إنَّه َما اْيَعِرف اْمَن احَلِريم غريها، َما ُزْوهلا َحيِّة: ـ

يْت تِّوفَّ َما  وانا  َحيِّة،  ُزْوْلِك  َما 

لِلّطالِق! َسِمْعــــِك  َعَليـــِك  َرْم  حِيْ

مها َثَلث ليال )425(. إو ِعقبها، َصاَرت ِعيَشة )نِِمر( إْو )وضحا( عجيبة، َما ِعْمَر اْلِعْرَباْن  َحشَّ
شافوا َلوهنا، ما يْنِسِمْع هَلَم ِحّس. ما ِعْمُره َدخَل البيت، إِو لَِقاها ناْيمة، إْو ال عمرها اْنَطُته َقُفوا، إو 
ال زعلت إْو هو خاطره طّيبة، َوال فرحت إْو هو اْزَعالن، ما تواجهه غري إو هي َكنَّها بالبِزرة )426( 

إو )نِِمر( ما ُعمره أْخَلْف َمْعها امليعاْد.

* * *

ُتْه هَلَا، َيْوَم اهلل  بَّ ًة ُله. احلريم صارن َيَغاَرن ِمنها، إْو زادْت حَمَ صار )نِِمر( َيْقِصد اْبوضحا ِكنَّها َهِويَّ
اْرِزقُه ِمْنَها َوَلد، سامه )اْعَقاب(.

423. املشورة: هي االستشارة، ومن عادة البدو أن يستشريوا الفتاة، ألنه ليس عند البدو األصالء، إرغام. ألهنم يقولون 
»املغصوبة، ما هلا َعرض»، أي أن التي ترغم عىل الزواج، ال ينتظر منها أن تصون عرضها!.. وكل ما يستطيع والد 
الفتاة أن يصنعه، إذا كان غري راٍض عن اخلاطب ـ هو أن يغايل يف املهر، فمن أقواهلم: »إن ردت تطرد نسيبك، َغلِّ 

عليه السياق«.
424. القطار: هو جمموعة من الرجال والنساء، يذهبون إلحضار العروس، إذا كانت يف مكان بعيد عن حي العريس، 

أو إذا كانت غريبة. راجع مادة )قطر( يف قاموس العادات واجلاهات واألوابد األردنية للمؤلف.
425. ِحَشِمة العروس: هي أن ال يقرهبا العريس، ايناسًا هلا. فمن يفعل ذلك يف الليلة األوىل، ومنهم من جيعل احلشمة 
ليلتني، وأقىص احلشمة ثالث ليال، وقد تصل إىل سبع لياٍل تقىض باملطارحات الغرامية واملداعبات. وهذا للعروس 

التي تعطى بال حتديد مهر )َشْوَمة(.
426. الربزة: هي اخليمة التي تفرد عن احلي، إلقامة العروسني يف األسبوع األول من العرس.
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كان َلـ )نِِمر( اْصَحاب: ـ

أ. َبالِقِدْس،

ب. وابنابلس،

ليل، ج. واخْلَ

يزور صديقه )موسى  يريد  ِعْقُبه  إْو  )اخلليْل(  ياَصل  يريد  )الِقِدْس(،  َعىَل  )نِِمْر(  َخَطْر  َنْوَبة، 
َبالَبْيت َخاَلِويِّة،  إْو ُهْو َغايب. َظلَّت )َوْضحا(  طوقان( َوّص )وضحا( تُِقوْم بَِواجَب الّضيوْف 
لوْن ِقَفا  َما ِعْنَدها غري اوليدها، )اْعقاْب( ِواْفداويًا اْسُمه )اْرُشوْد( ما ِفْطَنت غرَي أنَّ الضيوف، حيوِّ

َجاْل َحِشيمني، َقاَلْت َلِلْفداوي ِمثِْل َما ِهي َعاِدهتا احْتكي مع )نِِمْر(:ـ اْلَبيت، َشاَفَت الرِّ

َق اْلَغَنم إْو َهاْت َلك َخروفًا اْذبِحُه َغَدا للضيوف« »َيا َعنَي اُبوي ، إرِوج، إحْلَ

َوالضيوْف  ق  اْبراُسْه، إو ما َصدَّ ْيَطاِن  الشَّ َلْعَب  اُبوي«  َعنْيَ  ُله: »َيا  َقْوهَلا  َيْوم َسِمَع  اْلَفداوي، 
ِحبَّة،  )َوْضَحا(  ِمْن  اْلِفداوي  َطَلب  ااِلْغُروْب  ِعْنَد  إْو  َلْف،  اخْلَ املَعازيب  يِْعطوَن  إْو  ون،  َيَتَغدُّ
ِضْحِكْت )َوْضحا( إو َقالْت: »َيا )اْرُشوْد( َهَداَك اهلل، إنْت ِمّنا، إْو ما َعَليْك َعِزيْز َمرَي اللِّ تُِطْلُبْه، 
َهذا  َما ُهو َلَنا، إْو َهاذي أَماَنة ِمْعَنا َلـ )أُبو اْعَقاْب( إْو حَلرض )أُبو اْعَقاْب( أَشاْوُرُه، وان ِسَمْح َلْك 

، إْو ِعْقُبه، نُِشوْف َوْيِش اللِّ يِْلِهْمَنا اياْه اهلل«. ُهو، يِصرَي يِلْ

* * *

ْل عليها، َقاَلْت ُلْه: »َعنيِّ َخرْي، واهلل ما اخلِّ )نِِمْر(  َماَت ااِلْفَداوي اُمَن اخَلوْف، إْو َصاْر يِْتَدخَّ
ُبوْع، ِو )اْرَشوْد( إواِقْص )427( إْمَن  يآِذيك، لِكن َما اغَبيِّ ِعَن )ابو اْعَقاْب( ِشني«. ِمىَض َوِقْم السِّ

اخلوف.

هتا،  ِغرَّ َعىل  اْفِرُسه  َحبَِّت  إْو  رّحَبت،  إْو  ُبه  )وضحا(  َهلَّت  املِيَعاْد،  َعىل  )نِِمْر(  لَِفى  يْل  َباللَّ
ِو)ارُشوْد( َلوَن احْلِْصنِي أللِّ طاْرداُته اْكاَلَب الصيد.

ِة ا خلوف. 427. يِواِقْص: حياول االختفاء عن الناس ِمن ِشدَّ
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ْحِكة، َقال )نِِمْر(: »)َوْضَحا ُأمِّ عقاب(  ت )َوْضَحا( الضِّ ِعقب َما َتَعّشى )نِِمْر( إْو تَِقْهَوى، َطقَّ
ْزنا َما اُشوْف َغرَي  َقالَت: ـ َعْوَنك َيا َعنْي ابوي!« قال )نِِمْر(: »َواهلل َما اْنِت َباَلْش، ِمْن َيوْم َما ِتوَّ

ا الَضحكة َهاِذي، َما ِشْفَتها ِمنِّّك َغري اْلَيوْم. خري إنَشا اهلل!..« البِّشاَشة، أمَّ

قالت: »َما اْهَنا غرَي اخَلرْي، َمري اْحِلْف ابحيايت، إنَّك َما َتْزَعْل إْو اَل َتاِذي اللِّ احِكي َلْك ِهِرْجُته!«

َحَلْف هَلَا، إْو ِعُقب َما َحَلْف َقاَلت: »إْرُشوْد واْنْت َغايِْب، َشّف عليه شّفة )428(، َواين ِقْلْت ُلْه: 
»إنَّ اّلل اْبَخاْطُره َهذا أَمانِة َلْك ِمِعي، أْو حَلَرَضت، إنشوف رايك«.

ة )اْرُشوْد(؟« قال )نِِمْر( : َويْش ِهي َشفِّ

ًة )429( َطَلْبها!« قالت )َوْضحا( :  »ِحبِّ

ِمِن  اْزَعالن  انا  َما  الَغالية،  َحَياَتك  إْو  ارشوْد،  »يا  ُله:  َقاْل  )اْرُشوْد(  َنادى  إْو  )نِِمْر(   ِضِحك 
اْسواَتك، أَنا َقبِْل، نِْيتي إينِّ َما انا َخاَلا ِمن اْهَباْل َحيِث اين َما اْصرِبْ ِعن )َوْضحا( إْو َلَصاْر إنَّْك إنْت 
تُِشوْف )َوْضحا( ِمثِْل َما ِهي اْبَعيني، َصاْر لُِزْومًا َعَلَّ أْن أْجِزيْك َعىَل َمْعُروَفْك: ـ »إْلَبْس َهاملَزِوية 
َعَليْك، واِن احتِجْت  ْل  يَسهِّ إْو ِعرشين جميِدي، َواهلل  َهاملِْعزَي،  َليَشَ إو ِخْذ  َواجِلبِّة  )430(َوالِكرْب، 

َليَشَ َتَعاْل واطلبُه ِمْن )َوْضحا( َترى َما اْهنا يّش غاليًا َعليْك َيا )ارُشود(، لكْن اْلِفهيم ِمْثَلك َيْدِري 
إْن ِكّل يَشّ توْز فيه الرّشاكة ُكْوَد )431( احِلريم!

 * * *

يِريد  إْو ياِلوْص،  َيواِقْص  ْم، َصار  الدَّ نِْقِطَة  ه  ِمنُّ َساْل  ما  ِذَبْحُته،  أنَّْك  َلو  عيف،  الضِّ )إْرُشوَد( 
ايتمّلّص. َيوم شاُفه )نِِمر( ياَلِوْص قال ُله: »اسمع يا )ارشود( واهلل إْن َما َخَذيِت اللِّ اْنطيتك اياه، 

ة: له عليه دالة، اشف منه أكرب منه. شفشفة: قصَّ  ة: طمع يف َنَوالِِه املادي أو املعنوي. له عليه َشفِّ 428. شّف عليه شفِّ
ة: رغبة. شيئًا من أطرافه، أو أنقص منه شيئًا. إْمَشفشْف: مقصوص األطراف. َوَشفِّ

429. ِحبِّة : قبَلة.
430. َأملْزِويِّة َواملزوي: عباءة من صنف ممتاز، تصنع يف نجَد يلبسها الزعامء.

431. ُكوْد: ما عدا.
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ْه أاِلْكالْب!..« أَلَخلِّ راَسك َيِعْرَشنُّ

* * *

ِمّت،  َلَو اين  اخَلرْي  مَجاْعَة  يا  »َواهلل  يُقول:  َظّل  إْو  اَهُلْه.  َيّم  ْج  هَنَ إْو  )نِِمْر(  َعِطيَّة  )اْرٌشوْد(  َخَذا 
اشوى )451( عّل من اْسواة )نِِمر( هاذي.«

* * *

ُهْو ناْيم،  إْو  ُته  هَلَا، َخلَّ بِّة )نِِمْر(  حَمَ ِكْثر  َنوَبة، تِِشوْف ِوْش  إْو ِمن َحَكايا )َوْضَحا( إهْنا( َرادْت 

ا اْزَعاَلنِة.  نْت ُله))432( اهنَّ َجْت َيمَّ اَهْلَها. َقبْلها اْبَليِلة، حَلَّ ِركَبت ِذلوهَلا،إْو َخَذْت َعبدها ِمعَها ِواهْنَ

ْد َعنها: اْبوَسط اْلَعَرْب. َيوِم انَّه، َما َحْد  ع، َصار اْيَنشِّ َيْوم انَّه قام اْمَن النَّوْم، ما شاف )َوضحا( اْنرَصَ

ِذكرَها ُله، َتبِعها ِعْنَد اهلها!..

اها، َما َرْضيِْت. َقاْل: »َواهلل َيا )امِّ اْعَقاْب( َلو أّن اْهَنا ُموْجب َلَزَعِلْك، ما َحكيْت،  َصاْر َيرَتضَّ

ا؟ )433(« َمري واهلل َما اْدري ِوْش َصاَبنا، ِهْي َعنٍي َما اذَكَرْت َرهبَّ

وْد َما اُعوْد َلْك ِحْرَمة!« يايل السَّ وْد َواللِّ َقالْت: »أبُّ

* * *

ِمْن )َوْضحا(  أَيْس )نِِمر(  َيْوْم  ِقْبَلْت  ِمْع َجْوزها، ما  تِنهج  إيلوزوهْنا، )434( إهنا  ها  أُبوَها، وامَّ

َط اهلل، َما َوِصل اَلَهلُه غري ُعْقٍب اعشاَيني، َبّس َوِصِل اَلَهُله، ِمِرْض، َسْمِعْت  َركب اْفِرُسه، إْو َقلَّ

َوالَعبِــــْد.   ِهي  ِواْدَهَجْت  ِقُعوَدها،  عىل  هَلَا  َشّد  إْو  َعْبَدها،  َناَدْت  َوْجَعان،  )نِِمْر(  إَن  )وضحا( 

َنْت له :  ملَّحت له. 432. حَلَّ
433. عني ما اذكرت رهبا : يعتقد العامة من األرادنة، أن العني احلاسدة تزيل النعمة، ويعاجلون الذي يقولون له مصاب 

بالعني برقية مذكورة يف قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية.
434. الزه يلوزه :حاول أن يثنيه عن رأيه فلم يفلح. ويف اللغة الز إليه: جلأ.
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َلْت ِمُعْه. تَِعاتِبوا، إْو ِعِقْب ما َغَفا، ِركَبْت ِذُلَوهَلا،  ْه َناْم، إْقَعَدُتُه، إْو َتَعلَّ واكتت )435(  َلنِِمْر، َساعِة إنَّ
ت )436( ِهْي إْو َعْبدَها!.. إْو َكفَّ

* * *

ِعْنها،  د  ينشِّ َما َشاْف )َوْضحا(، َصار  َلدَّ  َوْعية )437(  ِمُنه  َيْوْم َصاَرْت  َبالنَّوَمة،  تَِضاَحا  )نِِمْر( 
ا عىل كّف. إْو َقالوا: »َباِطْل يا حيف، هالّزمِلة  وُنْه إْصِفقوا َكفَّ َوالَعَرْب إْيتِغاَمُتون )438( َعَليه. أللِّ حيبُّ
ْل ِمْعها.  ه َشاف )َوْضحا( إْو َتَعلَّ املَْنَصِب )439( انَجّن . يا َخساْرَة العشرية!« إْو ِكّل َما َحَلْف هَلَْم إنُّ

َزاِد اْمَغامَتُهم.

* * *

اَها.  تاين َيوْم َصبَّح )نِِمر( ِمِريض، َيْوم َتنْشَنْش )440( َخَذا ِمُعه َجاَهْه، إْو َكّد عىل اَهْلَها إْو رضَّ
يوم ِوِصْل )نِِمْر( هو إْو )َوْضَحا( َللَعَرْب، قال )نِِمْر( اْلَوضحا ابحيايت إّنك اْتعّلمنَي اْلَعرْب إينِّ ما 

َحِلِمْت بِْيّك، وإينِّ ما اهَنَبلْت َيوم ِقْلِت انِك َتَعّلْلِت ِمِعي!

م  َتَعلَّ )نِِمْر(  إْن  يُِقولوْن  )وضحا(،  َمْلُعوْب  ِمن  ِكّلها  العرْب  ِضحكت  ِهْرجتها،  َعّدت  يوْم 
ّلُته َل )االْزَهْر( ِقُنْصَلِة، َضاَفت الَعْدَوان، إْو َحّبت الَوَلد، ِواْطِلبْت  اخْلِْطَبة بـ )االْزَهر(، اَن اللِّ َوصَّ
وه ِعْنَد ااِلخِطبا، َيْوِم انُه َصاِر اْيِفكَّ املكُتوب، َراْح  ه ِمُعه. إو َحطُّ ه إهْنا اخَتّطُبه )441(. َراح َعمُّ من َعمُّ

435. واكَتت: عينت الوقت، والكاف هنا بداًل من القاف. األصل واقت يواقت امواقت، وامواقتة؛ أي عنّي الوقت 
يعني الوقت تعيني الوقت.
ت : عادت أدراجها. 436. َكفَّ

437. صارت منه َوْعيه: أفاق من نومه.
438. يتغامتون عليه: هيزأون به بكالم خافت ـ والغمت يف اللغة هو ثقل الطعام إىل حد يصبح معه اإلنسان كالسكران، 

فام العالقة بينهام؟ إنه قلب الزاي تاء فاألصل عىل ما نرى يتغامزون قلبت الزاي تاًء.
439.املِنصب: عمدة العشرية، واجلمع مناصب، ويف اللغة املنصب األصل، واملرجع، والرشف، واملعنى واحد.

440. َتنْشَنش: أخذ يزول عنه املرض، ويف اللغة نشَّ الغدير َنّشًا ونشيشًا: أخذ ماؤه ينضب.
م )ِخْطَبة(. َعلُّ بُه : تعَلمه القراءة والكتابة، التَّ طِّ 441. إخْتَ
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ه إْو َجاُبه َلْلَعرب، إو َصارت اْلَعرْب ِكّلها َما هلا َسالفة غري )نِِمر(. َعمُّ

* * *

انَّه َحّس اّبموْت )َوْضحا( إْو ُهو امَعاِود اْمَن )اخلليل( ِعقب ما َمىضَّ باخلليل َعرِشتِيام  قالو 
ابليالِيهن. إو )نِِمْر( َما ِعْمره، اخَلَف املِيعاْد ِمْع )َوضحا( غري ِذيك الَنوبة.

ِدة، َبّس  دِّ إْو ُهو َبالّدرْب َحّس اْدموعه تِسيْل، إْو شاْف َخيال )وضحا( واقفًا، َوالَفرْس ِكّنها احْمَ
تنَحط، إْو َتْبَحث بِااِلْبالْد، َصار ايتَعّوذ باهلل إْمَن الّشيطان، إْو َجا عىل َباُله اْلِقصيد. إو ِقَصْد ِقِصيدة 

ِطويلة فيها:ـ

ع َوارْسِ يل  كاْغِد  يف  َقَلْم  َيا  رِسْ 

َواسِمِع اْفَهْم  اَن  اريْد  َما  عىل  ِواكتب 

ِواْشتِِك، حتايـــــــا  او  تَِساليم  إكْتْب 

يِْفَزِع! َنَخْيَتْه  َلــــــْن  لَِليٍث  َشكوى 

جرى َباللِّ  مــــــَه  َواَعلَّ اَسْايَلـــــْه 

معي َيْلَقى  َحدًا  ما  يل  َجرة  َشّيـــــًا 

مِغِرِم، َهايْم  َساَلْم  ـــــــــالْم  السَّ نِبَّ 

ِع امولِّ باخَلليــــل  ِزمانــــــًا  َغايْب 

ومنهم من يقول انه قصدها عىل القرب.

َواعللكم إن شا اهلل تعليلة ثانية ِعن )نمر( إْو )وضحا(.

َوتِْصبُحون عىل خري!
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نمر العدوان »2«

اُكم اللهَّ َباخلري َيا َأَجاِويْد. َمسهَّ

الّشيوخ  اَمَن  ُله  َصاْحب  َمْع  ِهِرجه  ُله  )نِِمر(  إْو  تِْعِليلة،  ِمْن  َأْكَثر  َيْستاَهْل  الْعَدَوان،  )نِِمر( 
اسَمها  ال،  اهلذهَّ إْمَن  نشِميهَّة،  بنتًا  ُله  َهِوي  َهَذا   )إْجَديْع(  َهَذال(،  ابن  )اْجَديِع  اْسمه  املَْشُهوريْن 
َعْت ُبْه، إْو َبنْي )نِِمْر( و )اْجَدْيع( ِصَداَقًة، َما  ا إْو هي تَِولهَّ ْع َبَ ّر ِجَناُحه ِعْنَدها، تَِولهَّ )َعْلَيا( إْو َصار َيِ
ـِ )اْجديع( ابويتاٍت  ه، ما ِقْبل َصِبْ إْو ال َعَزا، أْرَسل ل ِعْقبها، َيوْم َماَتْت )وضحا( )نِِمْر( الل َيرَحُ

د ِبن عىل )َوْشحا( يقول: ـ إِيتِوجهَّ

َحاَرا، اْلَقِلب  َمْشكاْي  َيا  )اْجَديِع(  َيا 

َعاْر« ااِلْبكا  »إنهَّ  ِواْتُقوْل،  اْتلومني،  اَل 

َنارا، َشّب  َكْن  )اْجديْع(  احَلشاَيا  َوْسط 

َثاْر، ِعْنَدنا  َطاْلبـــــًا  ْه  ِعدهَّ َواملَوْت 

ِسَكارى، َغَدينا  ِكْن  َعينــــــي  َدِمـــــــْع  ِمْن 

اْر، َغدهَّ املَوْت  َطـــــاْرَش  ياِزي  َأللهَّ 

الَعَذارى، ِكـــلهَّ  َبيـــــْن  ْز  ِتَيهَّ )َوْضحـــا( 

الّداْر! تِْقِفى  )اْعَقاب(  امِّ  َع  سيــــْن  َيا 
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يه، يقول: ـ ـَ )اْجدْيع(، أرْسْل َلـ )نِِمر( إْبَيوَتاٍت َيعزِّ َيوم َوْصِلت ااِلبيوَتاْت ل

ارا، َشَ ُلْه  ِقَدْح  ِكن   )442( لفانا  ِعلاًم 

َتاْر، ِمْ أْو  َحايِْر  رصت  ِضمريي،  َباقىص 

النهَّهاَرا، َذاَك   ْ اللهَّ خاَن  )نِِمْر(  يا 

واْجهاْر، َعنِْف  باْصوحيَبْك  َغدا  َأللِّ 

اْنارا، ق  َدقهَّ َلْو  َدْمَعْك  الوْم  َما 

طاْر، َلْو  يْل  اللهَّ تايَل  قْلَبْك  أُلوم  َما 

ااِلْقدار، َوايل  يْف  َتْصِ َعىل  إْصِبْ 

َصاْر!.. املاَل  َوايل   ، اللهَّ ِحْكَم  زْوْل  َما 

باَبة، إْو َصاِر اهَيذي اْبَقولِِه )اْجَديع( : ـ ها َعىل الرِّ ِوْصَلِت اْبوْيَتات )اْجديْع( َلـ )نِِمر( َجرهَّ

ااِلقدارا، َوايل  َتْصيْف  َعىل  »إْصِبْ 

صاْر. املاَل  َوايل   ، اللهَّ ِحْكم  زوْل  َما 

ْز )َوْطَفا( إخْت )وَضْحا( إْو  ْز، َراح جتوهَّ َعَاَلِت النهَّاْس )443( عىل )نِِمر( ِكْل واِحْد يُِقوْل ُله جِتوهَّ
ْل َشاْف اْلَفِرْق َبْيَنَها إْو َبنْي )َوْضحا(، إْن َهِذي، ما ِهْي  بوَع االوهَّ هْي أْصَغْر من )وَضْحا(، إَمَن السِّ
ت َعَليه مْثَل  ِقريبِة الِختها! َجاَها َلْيِلْة عِقَب التهَّعْليِِلة َمَع الرجال، وانا نايمِة، إْقعْدها، )444( ما ردهَّ

اللغة ناقص واوي،  اللغة، والذي يف كتب  أيدينا من كتب  إلينا، وليس هلا وجود يف ما بني  لفانا :جانا، وصل   .442
املجيء، ومكان  قادم زمن  أي جاء، ييء،  َملَفي،  َيْلفي  »َلِفى،  فيقولون:  اليائي.  الناقص  من  واألرادنة يعلونا 
املجيء، فإذا أرادوا منارصة مستغيث قالوا : ـ )إْبرِشْ بالعز أْو طيب امللفى«( أي أبرشك بالرعاية التامة، واحلامية التي 

تعزك، وأبرشك بأطيب وفادة . وتأيت بمعنى فاجأ.
443. عالت الناس عليه: حتاملوا عليه، أقنعوه  بام يشبه الغصب.

444. إْقَعدها : حاول أن يعلها تفيق من النوم.
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ْت )445( ِتْدنى )446( ِقْرَبة َما، إْو َصبهَّها َعليها، َقاَمْت  املّيّتة، نَِقلها امن افراشها اِلفراِش َثاين، ما َحسهَّ
َمْذُعورة تِنتِفض، قَاَلت: »َغَدْت َداَرك، ِوْش َساويْت يب؟«

عها  ْك إْنِت أْو )َضحا( ِمن َبطٍن إْو َظهْر َواِحد! َألصبح َسمهَّ َهر َأللِّ َخالهَّ يها َللدهَّ َقال : »أللهَّ ال يَفضِّ
د ِعن  ها َيمهَّ أْهَلها مع العبد، ِعْقب إيهَّام، ِوان هاملِرَسال ِيبط )448( العَرَب، يَِنشِّ اكليامهتا )447(، إْو َدزهَّ
وه َعليه، ِواْن ِمُعْه ُله ِقِصيدة من )اْجَديع ابْن هَذال( واْسَباب الِقصيدْة إن  َبيْت )نِمر الَعْدوان( َدلُّ
ال( ِخطيِبًا ِكّل َيوم إِيَصلِّ إْلَتهى  الة، وارسلت َلـ )اهَلذهَّ م البدو اْفروض الصهَّ ا، َرادت َتَعلِّ َدْولِة تِركيهَّ

يًة با،  ه َوْجَعان، َقاَلت َواْحِدًة ِمْتَشفِّ د ِعن )اجديْع( َخايِْفٍة إنُّ ِعْن )َهِويُِته َعْلَيا(، صارت »)َعْليا( تَِنشِّ

الة!«. »إْجَديع َخَذُته ِمنهَّْك الصهَّ

اه بِديدة )449( هي؟« َقالت هلا ااِلْنَثى: »َغَذْت  الة َهاِذي؟ إْو ِمْن َأيهَّ قالْت )عليا( »بِْنْت َمْن الصهَّ

ون وكيف يركعون، إْو  الة ما هي ِحْرَمة، َهذا اخلطيب إيعلِّمهم َلوَن الّشواْم كيْف يِتوضُّ َداِرك، َألصهَّ

الة. إو  لِّ انويقاته، َهذي هي الصهَّ ملات الواِحد فيهم، ِواالهَّ ّاِذبْح، يروْح َعاجلّنة. إْو َيطلُب ِمن َرّبه ِيَ

بْح تشوفينه، يقوم إْو َيقِعد، َما ابنَفسه، ال )عليا( َواَل الل اْزين ِمْن )عليا(« باِكِر امَن الصِّ

َقالت )عليا( : »َعْوذا، َواللهَّ َغرَي اُشوُفه، َواْدِعيه ُيوز اْعَن الصالة!«.

، قالت : »)إْجَديْع( ِوْش َهذا؟« ه َفاْرٍش َعَباُته يِريْد يَِصلِّ ت )َعْليا( عىل )اْجديع( وإنُّ َمرهَّ

الة!« ْ َهَداين لَلصهَّ قال : »َأنا اللهَّ

قالت : »يا َشني، هو ربهَّنا، َما خلق غري انت تَِصلِّ ُله؟ إو َصاَلتك ِوْش اْتساوي َلَربهَّنا؟«

ت : ما أفاقت من النوم. 445. ما َحسهَّ
ين : اْسَتْقَرب . والتغامز هو السخرية ا خلفية. 446. ِتَدهَّ

عها كليامهتا ؛ كناية عن طالقها. 447. َسمهَّ
448. يبط العرب: حيلُّ بالعرب فجَأة.

449. بِِديدة : قبيلة بَِدايد. والبديدة : سعة اآلفاق النفسية، بدايده اوساع: سمح النفس واسع اآلفاق.
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الة، يوم نِمُوْت تورثنا اجَلنهَّة،  إو ترزقنا بالّدنيا«. قالت عليا: »إنْت  قال: »َأخلطيْب قاْل إنهَّ الصهَّ

َقبِْل اليوم طلبت مّني حّبة إْو ِقلْت لك، َواللهَّ َما تُِذوقها، واليوم أين ِمرخْصة لَك احِلبهَّة، إْن ِجْزِت 

اْمَن الصالة إْو دشهتا!«

قال )اْجَديع(: »يا بِْنَت اَنا مَكْبوْر )450( َأَشاِوْر )نِْمر الْعَدوان( واْن ِسَمح يل بالبيْع بعت!«.

َعني!  وز  جِتُ ا  َوَأمهَّ الة،  الصهَّ اْعَن  جِتوِز  ا  َأمهَّ َلْلَقول.  َوال  وْر،  َللشهَّ باحاَجة  »َما ِهي   : قالت )عليا( 

واحلقتها، باْبوْيَتات« : ـ

ال( ّهذهَّ اْبـــــن  )اْجديع  َع  َحيفـــــي  َيا 

باْبِريـــــق! َلـــــه  َبّدّ ِكـــــــــن  يف  َألسهَّ

ِمنواْل، عىل  َعْجوٍز  ِمثِْل 

يق!.. الرِّ ِفكوَك  َقبِْل  ا  يِْتَوضهَّ

اْرَجاْل، َمَعاين  ِذي  َما  )اجديع(  يا 

اْتُلوْق! َما   )451( َكنِْسَتْك  َبْك  اْتلوِق  َما 
)452( َجاْل  عىل  ه  ِحطهَّ الوضو  إْبِرْيَق 

يْق، الزِّ اْمَن  تِفِرَده  اَل  َعَباَتك  إْو 

ِعّرَزال، عىل  )عليا(  ِحطِّ  ِقم 

يق، َترْشِ الَعَرْب  اْعَن  َبا  واْنَج 

450. مكبور: ليس له احلق أن يبت يف أمر، إال بعد الرجوع إىل من هو أكب منه سنًا أو مقامًا.
451. َكنِْسَتك: من َكَنْس يكنِس، ِمْكنِْس َكْنسة: وانطواء عىل النفس، وانقطاع عن املجتمع، وهي من العيوب عندهم.

ه جانبًا. 452. حطه عىل جال: َنحِّ
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اخلال، َعَباة  أْو  ه  ِحطهَّ َألَفيد 

اْيِعيق، ما  َغال  َمْهام  َوالَفيِد 

ِقَصْد  ُثّم  َنْفُسه  َبنْي  إْو  َبْيُنه  َيرشي،  أْو  إبيْع  َصار  )إجديْع(   . ِواقْفت  اكليامهِتا  )َعليا(  ْت  َهذهَّ

ها َيّم )نمر الْعدوان(. َهالِقصِدْة إْو َدزهَّ

)453( ِدينِّ  الُكوِر  هَلا  را،  َحْ َراكبا  َيا 

)454(  ! ِدَفنهَّه  )ِغرَية(  طارات  َعرْنَدس،  َعْرَما 

ِمنِّي اْلِعْلِم  َواوِصَل  ِكّد  َراَكَبْه  َيا 

)455( ِوَطنهَّه  إْن  الَطريِح  َزْبَن  يا  )نِِمْر(  لـ  

َعنِّي، َسْلْت  ِواْن   )456( َمْشكاْي  َيا  )نِِمْر(  َيا 

)457( َونهَّه  َبّس  ِحيْلتي،  إْو  املَِساْل  َت  حَتْ

املغني. اْوَصاَف  تِْتِعْب  الهَّذي  َعىل 

اْبَجنِّة! ُحورًا  ُكوْد  ِشبيهًا،  َماَلْه 

تِِرّن، باحجوٍل  م  ِتطهَّ َجتني 

منهَّه، يُِفوْح  حياْن  َوالرِّ َوالِعِطْر 

ب. 453. َدنِّ : قرِّ
454. َعرَما: سمينة جدًا. عرندس:  نابية السنام، طارات )غرية( اعشاب غرية دفّنه: كادت تدفن عينيها من الشحم.

455. زبن الطريح : ملجأ اجلريح. إن َوِطنهَّه: إذا داسته خيل أعدائه.
456. يا مشكاي: يا من أشكو إليه، ألنه امللجأ واملالذ.

ت اجلبال، ُفتِّتت. 457. َبّس ونِّه: أنني فقط. بس معناها فقط. ويف اللغة، ُبسهَّ
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اْمَصل« »َصاْيم  ِقْلْت  َعابِْد؟  يل  َقاَلْت 

اْبَجنِّه«. »َطاِمْع  ِقْلت:  »اْلَربهَّْك؟«   : َقاَلْت 

ِسّني؟« اْو  َفْرَضْك  اْفرُوْض  »تِبيع   : َقاَلْت 

ِمنهَّه؟« ِحبهَّاْت  ابخِمْس  تِبيْع   )458( َغاِدي 

، ِمّني  ِحبهَّاْت  ابخَمْس  »تِبيع  قالت: 

ْه«؟ ِسنِّ إْو  َصوَمْك  بافُروض   )459( ْب  تَِقضهَّ واالهَّ 

، بنِّ ِصِدْيقًا  َأَشاِوْر  »مَلّنَيِ  ِقِلت: 

ِوَطنهَّه!« اْن  ريِح  الطِّ َزْبَن  يا  )نِِمْر(  َيا 

َيوم َوْصَلْت ِقِصيدة )اْجَديْع( اْل )نِِمْر( رّد عليها َمَع املِْرَسال ابقصيدة، قال: ـ
)460( ِمَضنِّي،  ِمـــْن  لَِفــــى  اللِّ  ااِلكَتاَب  حيهَّ 

ِمنهَّه، الغيــــْث  بــــدا  َغْياًم،  َعَدد.  َحيِّيه 

ِمّني، ِمْشتـــاْق  اْلبِعْد  ِصِديَق  حيِّ 

ِمنهَّْه، ِمْشَتاْق   ْ الَلهَّ َشِهيَد  َواَنا 

ِمضنِّي، يا  َفْاضيًا  َقلبي  لَيت  َيا 

ِوَطنهَّه! َما  اليهَّنــــا  َزْوَماَت  لَيــــْت  َيا 

458. غادي : لعّل.
ك. ب : أصلها تتقضب، حذفت إحدى التاءين، وهذا احلذف مألوف يف اللغة ومعناها تتمسهَّ 459. تَِقضهَّ
460. ِمَضنّي : الذي أحبه كثريًا، وأنا حريص عىل صداقته أكثر، وأنا حريص عىل صداقته إىل حد الشح.
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)461( يِِعنِّ  بِضمريي  )َوْضحا(  َخيَاْل 

َونِّه. َبّس  ِحيلَته،  اْو  شاْب  َأْلَقِلْب 

، ِحبِّهنِّ َعْن  ْب  الصهَّ َد  جَتْ ِكْنت  إْن 

َعنهَّه! ب  الرهَّ َواْطلَب  ِكرياًم،  إرِض 
)462( يِِعنِّ  بالِضاميْر  َشوَقك  كاْن  ِواْن 

ِسنهَّه، املخاليِق  َبنَي  َما  َأْلَبيِْع 

نِّ  َ َكسهَّ َما   )463( ِدر  الصهَّ بْيَض  كاْن  ِواْن 

َرنهَّْه، َحذهَّ َبيْنِهْن  ما  اْلَقَلْم  َخطهَّ 

ِسنِّى، إْو  َفْرَضْك  بِْيْع  َصاَلَتْك  َفِوْقي 

َعّنه! اجِزيْك  وانا  واْقبِْل،  اْلَفَرْس  َواْعِط 

، بنِّ ذوِّ َعسْل  تِرِشْف  َما  ِعِقب  ِمْن 

اْدِفقنهَّه، نايا  والثهَّ اَلباِطْم،  َبنَي 
)464(  ، بِنهَّ تِثاَث  ال  اْهُوَمك  إْنَس 

)465( َهنِّه  ِكّل  َعْن  تِغنيْك  صاَفها  أْو 

ِمنِّي، رَصْ  َما  َع  املَوىل  إْصْطاِفَر 

َعنهَّه!.. ب  الرهَّ يِغِفر  ِمثَلك  إْو  مثل، 

461. يعّن ، يلوح.
: معناها ُيلح أيضًا. 462. َيِعنهَّ

لن. ن: هتدهَّ 463. بيض الصدر : كناية عن الثديني. وكسهَّ
464. ال تثاَث ـ ال تتواَن، ال تبطئ.

465. َهنهَّه :عيب ناية.
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َأبو )عليا(  وا عىل  إْو كدهَّ َجاَهة،  ِمُعه  َباَبة، خذا  الرِّ ه َعىل  َجرُّ )اْجَدْيع(  ـِ  ل )نِِمر(  وِصل ِجواْب 
)نِِمر(  ـَ  ل ِوارَسْل  رُسوله،  ْة  ِسنِّ إو   ، اللهَّ ِسنِّة  َعىل  )اْجَديع(  جتوز  اجَلاِهة،  ل  َفشهَّ َما   ، اللهَّ َعونِِة  َيا 

َهالَِبيْوتــات:ـ

ِوِصلني، قاَفْك  َعدواْن  ابِن  )نِِمر(  َيا 

نَِصنهَّه، إْن  منِكِفه  َخياًل  ريْف  َيا 

، ِمّني  القلب  َأْبَج  ِجَواَبْك  ّهذا 

َجنهَّه. َوِسط  ابَروْضٍة  ِواينِّ  َحَسبْت 

حِتِنِّ َوضحا  ِمْية  )َعليا(  إِسْياْق 

ِكنهَّه إْو  ِكْنَدة  ِعْرَباْن  هَلا  ِفدَوى 

إْو تصبحون عىل خري!.
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إْبِدوّيًا من ديرتنا

لُكم تِْعِليِلِة اْبِدويًا ِمْن ِدْيرتنا ـ ِمبِطية ـ . )466( اكم الل باخلري، إريْد َأَعلِّ َمسهَّ

إْو  ْم  َبَ الثهَّاَلْث! َهالهَّ  الّركاْب  َخْبِطَة  ِواْن  اْلَبيْت.  نا َهذا َباب  إْو َخويهَّ َللمِغيْب،  َبْت  َقرهَّ ِمْس  َألشهَّ
د هَلََم االْفراْش، َواالْقَهَوة، إْو ِذَبْح  يرة. َجدهَّ م اضيوٍف َما ُهم اْمَن الدِّ ْب. إْستْلِغاُهم )467(، ِواْنُ َرحهَّ
ب  بْح، ِسْمَع ااِل ْمَعزِّ ْم، إْو ِعِقْب َعَشا او تِْعِليِلة، إْمَرَحوا، َألصِّ ْم اَمَن الدهَّ هَلَْم ِذبِيحْة، إْو َخّضِب إْركاَبَ
ْب َما خدهَّ )468( الوجع،  ى اْمَن اْلِوَجْع، َغَلوا له اْبَعيثران، إْو َيوْم ِشِ َواحدًا اْمَن الّضيوْف إْيتَِشكهَّ
َصْبات،  َسبْع  له  َحّط  الِوَجْع  ِمَكاْن  َعنيهَّ  َيْوْم  َسه،  جِتسهَّ  ، َبالَكّي  يَِداوي  َبالعَرب  َحكياًم  له  َناُدوا 
َشهْر،  َوِقْم  ب،  االْمَعزِّ َعْنَد  َظّل  َأملِِرْيض  َلْف.  اخْلَ املََعاِزيِب  َأْنطوا  إْخوياْه  ِذُلوُله،  َيْركْب  اْحَرز  َما 
ُبه إبغاْليِه، إْن يِِضْيُفه  ِف اْمَعزِّ َعىل اكراْم إْو َهبِّة ِريْح )469( َشاَفاه الل، إْو َقبْل َما َيْنَهْج َيمهَّ َأَهُلْه، َحلهَّ
َحان،  َب الرهَّ )إِْبَنجْد(، يريْد يِعّرفُه باَهُله إْو يِكْرُمه، إْو يَِشْكُرْه َعىل ِجْيُله، إْو َقاْل اِل ْمَعْزُبُه: »يا اْمَعزهَّ
، ِقَسْمها  أنا َألل َأْنَعْم َعَلهَّ إْبِكل نِْعِمة، إال إنه ِسْبحاُنه إْبمكاُنه، َحَرْمني اْمن ااِلْعَياْل، َوااِلْنثى، َأللِّ
ْد هَلا ِعْيِشة، إْن  زهَتا َعاطيتها بالل إينِّ ما آِخْذ َعليها َضايْر، َوال َأنكِّ وهَّ يَل الل َعاِقْلًة اْمطيَعة. إْو َيوْم جِتَ
اَلق ِفضيحة، َزْودًا َعىل َهَذا، َأاِلَماْم يُِقوْل َلنا  َما بَِدْت ِهي بالنِّكْد. َوأنا َمَن النهَّاس اللِّ يِشوُفون الطهَّ

466.ِمبِْطية : َمرهَّ عليها زمن طويل.
467. إستلغاهم: تكّلم معهم ليِعرف من هلجتهم  إىل أيِّ القبائِل ينتسبون، ويسمى األرادنة اللهجة إْلَغَوة. ويف اللغة 

استلغاة استمعه، تقول استلغ العرب، استمع لغاهتم.
د حلمه، نقص وهزل، وهذا منه. 468. َخّد الوجع: خف، سكن. ويف اللغة خدهَّ

469. َهبِّة ِريح: كناية عن حسن الضيافة.
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رنا َعىل  الق. إْو َلَصار الل يِْقَسم َلك أْن تاَصل )َنجد( تكون ضيفي، َعَسى الل َيَقدِّ إّن الل يكره الطهَّ
ع اْمَعّزُبه، َيوْم َوِصْل اَلَهُلْه َوّف َنْذُره، َنَحر لُه ِجزورًا،  اْمَعروَفك!..» َألنهَّجدي َقلط الل، ِعِقب َما َودهَّ
يِّي حِلْيُته،  إْو َعَزم إْوُجوْه َرْبُعه، حكى هَلَْم ِهرجَة ااِلْبِدوي اْمَعّزبه، ِكّلهم بالَساٍن َواِحْد َقالوا: »َألل حِيَ

َوالل إنهَّ الّسمن يِنَصبهَّ عىل يِْمَناه!« )470(

ِجْل وَعَديْن إنهَّه يِضيِْفني.« قال  اَم امْلََرض، إْو َقاْل هَلَْم: »َألرِّ ِذَكر َألّل ُهْو شاُفه اْمِن اْمَعّزُبه، ِكلهَّ ايهَّ
ين:ـ احَلاْضِ

نا، ِرِكب ِذُلوُله، إْو َجانا ْصيًا )َنِجد(. َعىل اْلَوِصْف نِشْد  »الل حَييِّه ِمْن َمَْشاْه مِلَْلفاه.« َما اْبَطا اْبِدويهَّ
وه عليه، َألنهَّجدي، َيْوم َشاْف اْمَعّزَبه ِمْن ِزَمان، ِكَنهُّ ِمْنَحدرا  عن َحسينه )471(. َألهَّرِجْل َمْشُهور، َدلُّ
ْب، َثاين َيوْم َعَزْم ِمُعه اْوُجوْه َرْبُعه، َحكى هلم َعْن ِحْسناه له، صاروا  ام، َهالهَّ بِْيه إْو َرحهَّ ًَعَلْيه اْمَن السهَّ
ْف عليهم. اْيتِسىلهَّ  ، الْيْد ِكريْم. إْو هو يَِسري )472( ِعْند َحَدا اللِّ َتعرهَّ ْ اْيتِعاَزموُنه، ِكّل َيوْم إْمِن اْيْد َخريهَّ
ل، إْو نتَعّشى اْسَحْيِحة،  َحن ِتِرْح ِعْندَنا الّليلة، اْنتَعلهَّ ِمُعه. َحَدا االيهَّام َقاْل لُه ِجليُسه: »يا َخوّي الرهَّ
ِب َحَلف اْو َبتهَّْت، ِواْمَعّزيب، َما ُهو  نا، َوالل َأنا اْمَعزوم ِعنِد افالن عىل ِذبِيَحة، َوااِل ْمَعزِّ قال اْبدِويهَّ

يت َيّم اَهَلْك، َأنا َأْنىص اْمَعّزيب!« ابنجد، من يومني، إْو َلنهَّْك َكفهَّ

اْر؟« َقاْل ُله ِجليُسه : »اْتَعْرَف الدهَّ

قال : »إْي َوالل َأَعِرفها!..«

مَتْك  َعلهَّ إْو  َمَعْك،  بالّتْعِلْيلة  َطاْمعًا  أنا  اْبغريها.  إْو َخرَيها  َراْشِدة.  نِْيَتك  ِجلْيُسْه: »َزيْن  ُلْه  َقاْل 

470. ينصب السمن عىل يمينه: صب السمن عىل يد الضيف اليمنى، عند مدها إىل املنسف، يعني املبالغة يف تكريم 
الضيف املعروف له سابق. أو لإلهانة.

ِسني: هو اإلنسان الذي صنع له معروف عىل غري معرفة، ويدعى العمل احلسنى، واحلسنى كناية عن معروف  471. َأحْلَ
كبري، ويدخل فيها العفو عن القاتل، وتكون منزلة الذي يعرتف باحلسنى شبه منزلة املوىل.

، فمعناها قىض حاجة طبيعة، يقىض حاجة طبيعية. ويف اللغة َسريهَّ  472. َسريهَّ : ذهب لزيارة يف مكان قريب. أّما تَِسريهَّ
احلبل عن ظهر الدابة ألقاه. ومنه معنى التخّلص من فضالت الطعام!
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ِمْن َعشاي،  َخرْيْ  َوالَعَشا   )473( َنِطْوْ  اْمَعُزوٍم  ُزْوَلك  َما  إْو  ُهو َعشا عزيمة،  َما  ه،  انُّ َحيث  َباْلَعشا، 
َعَسى ُبه َألِْف عاْفَيه.«

نا، إْو نىِص اْمَعّزُبه، باْطَرْف )َنِجْد( وصل والّرماس َضاْب، َدقهَّ َباَب احَلوْش، بَِدْت ُله  َقاْم اْبِِدويهَّ
امه، قالت: »َيا اَلقي خري، َأبو افالن اطْلُبه َأالِمرْي، إْو َباِكر إَن الل َراْد َيْلفي!« اْنثى، نِشدّها ِعْن َعزهَّ

يهَّة، اَلهي اْفَتحت ُله الباَب الّباين، إو ال اْفَتحت باَب املِْضَيْف. َجا اْمَعاْوٍد عىل  َأحِلْرَمة اْحِضِ
َباِب  يطّق  إْسَتحى  َداُره،  اْيعِرف  ما  ُهو  إْو  ْر،  اْمَسكهَّ اُنه  ِدكهَّ ِواْن  َحْيَحة،  السهَّ َعىَل  اْعَزُمه  َأللِّ  ْه  َخويهَّ

ه اْمَعزوم للَعشا َواملَِباْت. اْمَعّزبه، َحْيث اْمَعّزبه ـ َحِسينه. َيْدري إنُّ

راويْش، اْيتَِقلهَّب، َسوهَّ ُله اْبوْيَتاٍت امَن  ِلة َهالدهَّ َما ِدِرْى َويْن يروْح، نىَِص اجَلاِمْع، ِواْنَجعى ِمْن ِجْ
تَِسىلهَّ  الَسَحْيَحة،  َعىَل  اْعِزُمه  اللِّ  ااِلَقبييس  ان  ِدكهَّ َيّم  اْمَسرّيٍ  َجا  َيْطَلع،  َوالنهَّهار  ق  َما َصدهَّ إْو  الِشْعر 
ااًل جا يِْنِشْد  ِصْل ِمْن ِعْنَد االمرْي، َيوْم َقاَلت ُلْه ِحِرْمُته إّن َرجهَّ ْه ِوَ ِمُعه. ِوانهَّ املِْرسال ِمن اْمَعّزبه َأللِّ َتوُّ

ْد َوْجهي َمَع الّضيف.« عنه الَباَرحة، قال: »الل! ِمن َفينَِة اْلَبَخت، َما نِْيتي إين أبات، تِسوهَّ

* * *

يْف،  ْب، إْو ِذَكْر ُله اكراِم ااِلمرْي له، إْو شاف هِديهَّة االمرْي ُلْه: ـ َألسهَّ َبّس َوِصْل، اْعتِذر ُله َأاِلْمَعزِّ
لَِربهَّنا، مع  الَباْرَحة َضيفًا  : »إْمَرْحِت  إْو قاْل  اْبدّوينا،  َناْم؟ ِضِحِك  َوين  إْنَشُده  واَلفَرْس، والَعَباه. 
راويش باجَلامع!.. َخِجْلْت اَرُوْح احَلَسيِني، َحيِث انه َيدري َأين نايْم ِعْنَدك!« َقال النهَّجدي: »َألل  الدهَّ

راويش؟« ِمْن ِسواَد الَوِجه. ِوْش َسوايِت اْمَع الدهَّ

َماِعِرفَت اناْم، َجْت َعىَل َبايل اْبَوْيَتاٍت اْمَن اْلِقصيْد.

َضَحك النهَّجدي، إو قال ُله: »بالل عليك تقول قصيدتك!«

ينا: َقال بِدوِّ

473. َنِطو : رأسًا.
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بِيحة، الذِّ  )474( ابَعْرَوى  ة  حهَّ السِّ َعاْيَف  »َيا 

حاْل!..« هَلَا  بِْيَحة،  َوالذِّ َحْيَحة،  السهَّ ِكَل 

نِصيْحْه، ِخْذها  وْر  َللشهَّ َباْغيًا  َيا 

جاْل! ها  ِحطهَّ ْمَنى  َواال   ، ْ تَِنيسهَّ ما  ِخْذ 

َبالفِضيَحْه مْع  الطِّ َجاْه  َطاْمٍع،  كْم 

َماْل!.. َناْيَبْه  ال  إْو  ِصْيَته،  َنايَبْه  ال 

نيَحْه، َبالسِّ البَاْرَحــــــْة  ِقَضيَت  أنا 

َعتهَّاْل،. تِِقل  اْبجامــــٍع،  انِكَفيْت  ُثّم 

ِفِليَحْه، اوُجوهًا  اْنَصـــى  ِقْمَت  بِْح  َألصِّ

قاْل: او  اللوا  َغزهَّ  كبدي،  يف  َواجَلـــــــوْع 

ِمنيَحْه، تِرَسْل  َسبعاَت  َسبِْع  »َهِذي 

الَفاْل!«  )475( َلاَلْطَم  الَفاَلْح،  َلاَلْطَم 

ربيَحْه، َأْبغي  ِقْت  َشهَّ ِديريت  ِمْن 

باْهَباْل، َمْتُهوِم  ْت  رِصِ ِكْن  َمْع  الطِّ ِوامَن 

ِسِميحْه! َسَنْتُكم  َعَسى  )َنِجْد(  اَهْل  َيا 

َعاْل! َمْن  ِكّل  َعــــَوْج  ِمْن  الل  ِميُكم  حِيْ

474. إْبعروى: تعني هنا بسبب ، وعىل أمل، ويف مواضع غري هذا تعني التابع نحو كرمنا )فارس(  إبعروى )ممد( أي 
ألنه تابع ملحمد.

475. الطم الفالح: هو الذي يرفض الدعوة، بعد أن تقوله له إفلح، والبدو يتشاءمون بالذي يرفض الدعوة التي تبدأ 
ما  والفال هو  به.  ويتشاءمون  الفالح،  إفلح الطم  بقوهلم  تبدأ  التي  الدعوة  يرفض  الذي  إفلح، ويسمون  بقوهلم 

يتفاءل به.
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رِصحَيْه، كلمة  ِقلــــْت  اْن  اتَعاْتُبوين،  ال  َمرْي 

َباالقفــــاْل! اتَزرفُلوَنه  ال  بِْيَبانُكـــــْم 

* * *

َضْ نَِزِر فِل ابواَبنا« ا احْلَ َحاْن، ِحنهَّ ِضحك النهَّجي إْو قال: »يا َخويهَّ الرهَّ

َهَذاك َأللِّ ما يِْنطْق َباُبه، َمْسَحِب ااِلمرْي، َما ِهي ُدْوَرنا!

نا َثالثني َيومًا ابليالِيهن، َعىل اْكَرْم إوَهبِّة ِريْح َأعطاْه َحِسيُنه النهَّجدي َفَرس،  ِعْقب َما ِقىض اْبِدويهَّ
ًة فيها ِميَتنْي جميدي، إْو قاْل لُه: »النِّبي َقْبَل اهَلِديِّة!« َوان َأَخَوك  إو َلبُِّسْه اْهدومًا ِشهرية، واعطاه رِصهَّ

ويْل َلْلَيْوم الِقصري. َأللِّ تُِعوَزه اطْلَبه. َتَرى ما َبْيَننا َمْقُسوم!. إْمَن اليوَم الطِّ

* * *

يِرة، قاْل: »يا الل َيا َطاْلبي  ع َحِسيَنة الَنجدي، إْو َكّف َيمهَّ اَهُلْه. َيوْم َصار اْبَمحاِري الدِّ نا َودهَّ إْبدويهَّ
ْ يل َشاة َصْيد، َأْطَرَحها، إْو نِذرًا َعلهَّ إينِّ اَلَقِسْمها َبيني أْو َبينك، َيا رّب! يا الل  يا َغاْلبِي، إنهَّك تِيسِّ

ْيد!« إنهَّك ال اتفّشلني!.. َما ِعمِري َطَرِحْت َصْيِدة، َما يل َبَخْت َعىل الصهَّ

ْيد َتتهَّْل )476( َمدهَّ الَباُرْوِده، ِرَماها، ِرَكْض  ة، ِواْن َشاَة الصهَّ ام َمْفُتوِح، َصاَرت ِمنُه َلدِّ تِِعّد َباَب السِّ
اْس  ام أْو َقال: »احَلمْد َلْك َيا َرّب: َأجْلِلْد يا َرّب َمالك ُبْه َعوْز. َوالرهَّ َعليها ِذَبْحها، َسَلْخها، َلّد َيمهَّ السِّ
جم، َواللِّ  ها ابراْس َهالرِّ اة َأملَْنُذُوَرة، ِهي َلك، َأِحطهَّ ا ِشَقة الشهَّ َلْلَقنهَّاص. َواجَلوْف، ِوش لك بيه؟ َأمهَّ

ِهْي َمْقُسوْمًة ُلْه ياكلها!..«

ْم، إْو َكال ِمُنه آِدمي  ت َعىل الَلحهَّ ة بالِرِجْم قاْل: »َيا َربِّ َلْو َجْت َحيِّة. إوَكشهَّ قهَّ ِعِقب َما َحطهَّ الشِّ
يُِموْت!.. انا آِخْذها، َواطِعمها باْسَمك لِلمساكني َواملِْفَتاِقني، َوالعْياَمننِي. )477(«

476. تتهَّل: مشى ببطء، كأنه يادع يف مشيته. أو يميش لغري غرٍض معني!
ة، وال سيام للطعام الدسم. واحدهم ِمفتاق. والعيامنني، هم املشتاقون ألكل  477. املفتاقني: هم املحتاجون حاجة ُملحهَّ

اللحم، الواحد عيامن.
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جم،  جم َنوْب َيْزَحْف َعىل َبْطُنْه، إْو َنْوَبة يِدْبْح، إْو َنْوَبة َيميِش َعِدْل، َيوْم ِوَصل الرِّ ِمشى َيّم الرِّ
ة بِاخِلِرْج، إو َذّب )478( ِوانه اْبَظَهَر الَفرْس،  قهَّ َحْم، وصل َلِذُلوَله َوالَفرْس َحّط الشِّ َتَناَوْل ِشقة اللهَّ
جاِجيل: َوصِل اَلَهُله ِذكر هَلم اكرام الُقوْم ُله،  ِضِحك، إْو َقاْل: َمْسِكني َيا َربهَّنا َما اْتَعرْف َحْبو الرِّ
َيوم َحكى الُبوه ِهِرْجُته، ِواْسواَته إْبَشاة الّصيد، قال له أبوه: »َغَدْت َداَرْك، َربهَّنا َما يِنضِحك عليه، 
اها َغرْيْك. إفِدَلك ابعِقوْد ِواستغفر ربك.» َذبح ِقعوْد إو ناَدى! إْلوجهك َيا رْب،  إْسَواتك ما َسوهَّ

لِّة«. إْو تصبحون عىل خري. اصطافرك يا رّب اْعَن الزهَّ

478. ذب عن الفرس: قفز عىل ظهر الفرس من غري أن يلجأ إىل مكان عاٍل، أو يستعني بالركاب.
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يبة َألرِّ

لُكم تِْعِليِلة )اْعقاَب الّليثي( ُهو إْو ِحُرْمتَه )َخْضا( )إْعَقاب( َأللهَّ  اُكَم الل باخلري، أرْيد اَعلِّ َمسهَّ
ز إنثى  ن )481( جتوهَّ َأْنَعْم َعَليه إْبَخرٍي إْو ِدْمنِه، )479( إْو ُهْو كريْم إْو َفاِرْس َهَواِوي. )480( إْو قريب الظهَّ
ه  ه، َيْوم َتناَشب هو َحَدا َألِْعُفون. َسَحْب َسْيُفه، إْو َبتُّ ْع، إْسَمها )َخْضا( من بنات َعمُّ َزينها َيْصَ
ه قاْطٍع َساُقه، َجاَل، َجابِته ِقِسْمُته إلديَرتنا، ِمُعه بُِله إْو َعْبُده إو ِرَعياُنه. يوم إْو ُهو بالَعَرب ِسِمْع  وانُّ
َذ اللهَّ  إْعيااًل اثنني يِذْكروْن ِزيْن )َخْضا( زاَمت )482( َكْبُده، َبني َنْوْبَتنْي، إْيِرّد اْيُده الْساَلُحْه، إْو يَِتَعوهَّ

م اْمِن اْوُجوَه اْلَعَرب!. يطاْن!.. إو باخِلّص، َيوْم َعِلْم إنهَّ اْمَن الشِّ

جانِيْب، َأللِّ َما ُهو َباِخنها، َوْين َهْو  ه اْجِلِوي ِعن ِعْرَباُنه، ِواْن َصاْر ِمْسَتِدميًا يف ِديرَة ااِلُ ن إنُّ تَِفطهَّ
يريْد َيْنهج!.. ِسَكْت َعىل َغيظ!..

اْطَلْع  إَكِسُبوا  ِمْعُهم،  َغَزى  اْتَغزي،  تِريد  ِعْنَدها  ُهو  اللِّ  َأْلَعرِب  اْم،  ايهَّ َجِت  إْو  اْم،  ايهَّ َراحِت 
ِصوْيَبنْي، ِفقع ُله ِصيْت َبالَعرْب.

ون عليه، إْو ِمْن ِجِلَة َألل َشُقوا َعَليه، االعياَل الثننَي  بِع اْيِشقُّ َحدا االيهَّام ِمِرْض، َصاِر اْوجوَه الرهَّ
يرة. ه ما يَِظّل بالدِّ م إنُّ ب عىل ِعظْمُته َناِفْض! إْو َصمهَّ َألّل سمعهم يذكرون زين )خضا(. َركهَّ

479. ِدْمنِة: كناية عن اإلبل واملوايش، وهي من باب االستعارة تسمية اليشء بام يتخلهَّف عنه.
480. هواوي: كثري العشق.

481. قريب الظن: كثري الشك يف النساء.
482. زامت كبده: غضب أشد الغضب، وهي كناية، والكاف تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط.
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ه يِِرْيْد َيْرَحل، قال ُلُه  يخ اللِّ نَِزْل َعَليه، إْو قاْل له إنُّ ق َعىل اللهَّ إْو هو يِطيْب، َراَح ِعْنَد الشهَّ َما َصدهَّ

يْخ: »َعَساك ما اْنِت اْزعاَلْن من يّش؟: «اَل بِاللهَّ َمرْي اُشوَف احَلَوْف كثروا، َواَخاْف إّن اْصَحاَب  الشهَّ

يخ: »َعَسى نِيَتك َراشِدة!«ِعقب ِسُبوع َرَحْل إو نَِزْل َعىَل َعَرب  الّطاَلبه اْيعرُفون ِمكاين.» قاْل ُله الشهَّ

َثانية، ِوان ِصيته َساْبُقه، اَلَذن النسوان ِعنِد )َخْضا( َذَهْلِهن ِزينها!..

ج َعليها َما َتْطَلع اْمَن البيت، َما ِدْرَيْت ِوَش  )إْعَقاْب( َصاْر َباُله مْشُغول ِمْن َيّم )َخْضا( َحرهَّ

اللِّ َجاه.

تُِروْح  )َخْضا(  َغري  ااِلْقَهوة  يرِْشبن  َقْبَلن  ما  إْو  )َخَضا(  ِعنِْد  احِلِريم،  َجْن  )إعقاب( قنص، 

اْبتِي َراَحْت َمَع  يخ، َيْوم َعاوِد اْمَن املِْقناْص نَِشْد َعْن ِحِرْمُته َقاَلْت َلْه الَعْبِدة َحبهَّ ِمْعهن ِعنِْد َمْرَة الشهَّ

يخ!« احْلِريْم َلبيَت الشهَّ

َزَهاْب  ِمُعه  َخَذا  إْو  تيهَّام،  َسبِْع  اْلبْل  َيْلَحَق  يريْد  ه  إنُّ حَلِْرْمُته،  قال  يوم  ثالِْث  ِسَكْت.  إْو  إْنَجْن 

للرعيان َلِسُبوْع، ِعقْب ليلتني، تَِدَروْش إو َسريهَّ َيمهَّ اَهُلْه.

* * *

ِعِمْرَها  َما  َأللِّ  َأليّش  َمْذُعْوَرة،  ا  إنهَّ ت  َحسهَّ البِل،  َيْلَحَق  )اعقاْب(  َخلهَّت  ا  إنهَّ نِْدَمت  )َخْضا( 
 )483( ِقِلْس حديد  ِعْنها غري  لَِقْت  َما  ِشت  مهَّ َتَ ِعْنَدها!  َيناَمْن  َلَلَعْبِدة  إْو  اَرهْتا  جِلَ َقاَلْت  ُبه.  ت  َحسهَّ

ة ِيي عىل  ب، َمرهَّ ق باْفكارها إْو تَِغرِّ اْشَلَعُته إْمَن ااِلباَلْد، إْو َحّطَته حَتِِت اْوسادهتا. َوَصاَرْت ترِشِّ

ة تَِظّن إنهَّ الّل يِذُكرون ِزْينها ِيي َحَداُهْم َيْضوي َعَليها، )484( إْشَتد  َباهَلا إْن َجْوزها اْنِذَبح. إْو َمرهَّ

483. َألِقِلْس: َوَتد طويل من احلديد، تربط به اخليل بعد تثبيته يف األرض. ويف اللغة: القلس حبل للسفينة ضخم من 
ليف، وقيل من غريه.

عرفًا غري  الضّواي، وهو  الرجل  هذا  مثل  ويدعى  الفاحشة،  لياًل، الرتكاب  فراشها  عليها: هياجها يف  484. يضوي 
.» يه برادة وجهه، كلٍب َهّر أو ما ّضّ مسؤول إذا طردته املرأة فيقولون: »إتضِّ
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اخَلوْف  إْمَن  رِصيعها  إنْقَطْع  نايم،  )َخالِْد(  واْلعِجي  َناْيمة  َوالَعْبدة  نايمة  جارهتا  ااِلكالب،  نِباَح 
َواْق، إْو يِمّد اْيُده َعَليها، إْقَضَبِت  َت الرهَّ جْل امللتصم َيدِخل ِمْن حَتْ )485( َما َفْطنِت َبالَعْتِمة، وإْن الرِّ

وإْن  اْعُيوُنه،  َبنِي  َما  َباْلِقِلْس  َتِسْمطه  هي  إْوٍ  منها،  ِقريبًا  َوْجُهْه  َصاْر  َيْوْم  ى،  اليِْسَ بايدها  اْيُده 
عيان،  الرِّ َيمهَّ  َنْج  إو  َراُسه،  َلفَلْف  اْهُدوُمه،  إْو َعىل  ااِلفراش،  إْو عىل  َيثَعب)486( عىل ثوبا،  ْه  َدمُّ
ه  اَلِمة، إْنِشَدْوه اْعَن اللِّ َجرى ُله، قاْل هَلْم إنُّ ونه بالسهَّ عيان هَينُّ وا َعَليه الرِّ ِحثِن)487( َما ِوْصل إْلَتمهَّ

ْر إْو لِطف. َطَرْد َشاة َصْيد، ِواْتَقنَطَرت ُبه الَفَرس )488( َواللهَّ َقدهَّ

* * *

للرعيان  َزَهاْب  يِريد   )489( ُحوق،  َألالهَّ أْرَسل  لِفى،  َما  )اْعَقاْب(  َأُشوِف  َقاَلْت  َيْومني  ِعقب 
بت )خضا( إْو قالت َللوَلْد الالحوق، »َوين اْمَعالَنك. َليه ما لِفى؟ َماُله َعاِدة يِغيب  )490(، تَِعجِّ

َيوْم.«  اْربِعني  َقبَل  َضْ  احْيَ ه   إنُّ َهِقويت  ما  إْو  الَفرْس،  ُبه  اْتقنَطَرْت  :اْمَعالين  هلا  قال  املِيَعاْد.«  اْعَن 
، َتْرها ِهي  ْم َعَليه، إو ِقْل ُله: ـ ُأم )خالد( تِقوْل إْن َما ِوِصْلَت اْلَعرْب، ِمْن َهْن الَيوَمنْيَ قالت: »َسلِّ

َتْصَلك!«

* * *

485. انقطع رصيعه: اصطالح يكنون به عن أقىص الذعر. والصيع هو احلبل املتني، كناية عن فقدان األعصاب من 
اخلوف.

امللتصم؛ املتلثم، بقلب التاء صادًا.
486. يثْعب: يتفجر بغزارة، ومعناها يف اللغة الفصحى كمعناها يف اللهجة األردنية، غري أن اللهجة األردنية تستعمل 
الفعل الزمًا، والفصحى جتعله متعديًا، ولعله يف األصل كان الزمًا متعديًا فاحتفظت العامية بالالزم، واحتفظت 

الفصحى باملتعدي.
487. ِحثن : بادرة لغوية معناها حني، وفيها قلب الياء ثاًء.

488. تقنطرت الفرس: سقطت يف أثناء الطراد.
489. الالحوق: هو خادم خاص بالرعاة هيتم بام حيتاجون إليه، وهو غري القطروز، ألن القطروز خادم يكون يف البيت، 

للقيام بكل ما حيتاج إليه أهل البيت يف الداخل، ويف اخلارج. وجع الحوق: لواحيق وجع قطروز: قطاريز.
490. زهاب الرعيان: هو مؤونة أسبوع إذا كانوا يف مكان قريب، وإال فهو خلمسة عرش يومًا أو لشهر بحسب املسافة. 

وزهاب اخلطار، زوادة املسافر، وزهبة امليت، ما حيتاج إليه امليت من كفن وغريه.
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بْح انَحرْت ِقُعوٍد هَلا إْو قاَلت َللَعبد، »إْعِزْم إْو ِقْل هلم أم )َخالد( َعاِزْمًة ارجال الفريق، عىل  َألصِّ
نِذٍر هلا، إو هي جِتوهُكم باللهَّ َما َحد يِغيْب!«

َعاْم، إو َصاَرت )خضا( ِمْن  العبد نحر القعود، إْو َنبهَّه عىل الّرَجال، إْو ِطبخ ُهو إْو ِحِرْمُته الطهَّ
ُكورين. د اوُجوَه الّرَجاْل، ما شافت بينهم َأللِّ ُبْه َعالِمة، وارجال الفريق اْمَ َورا الّساحة )491( تَِفقهَّ

م، إْنِقطِت اْبقلبِها، إْن َجوزها ُهَو  َبالّليل ِواْن َوْصِلة )اعقاْب( راسه اْملَفَلْف وان وجهه متورِّ
ها )492(. اللهَّ َعسهَّ

ك، َعاَلَمْك ِوش َجرى لك؟..«. هتا، إْو قالت »ِكفى الل َشهَّ َحبهَّت اْفِرُسه َعىَل ِغرهَّ

قال: »َطرَدت يل شاة َصْيْد واتقنطرْت يب الَفرْس. إْو ما ِكنت َأريْد َأجي َقبل َما يكتم اجلَرح، 
لكْن َيوم َجتني ِوَصاتِك، ِجيْت، َمرْيْ اَل َتفاي ما يب اخالْف!..«

حيح«.  َساعِة انه َراد يِديْر َللَمَناْم، َقاَلْت ُله: »إو ِمْن َراَس َأبوَي َما َتِقرْب افرايش، إالهَّ ان تقول الصِّ
َهذي ما هي اقتنِْطِرْة َفرْس، َهذي اِهواة امواَجه، هتاوْشت َمع أحْد«؟ َأنِْشَدك باللهَّ إو بالبيَت أللِّ 

ْخ واتقوْل َوالل، إنك تِقول الصحيح!« ة، كل َحبهَّة َتْصَ الٍت َغلهَّ مهَّ اٍل اْمَ ، وابَسبِع اْجَ بناه اللهَّ

* * *

ْت َأِتَنهَّى املَوْت. َهِذي اْهَواَة اْلِقِلْس اللِّ  الْل، والّلْ ما اْدِري ِوِش أُقول؟ َأَنا رِصِ َقاْل: »َيا بِْنَت احْلَ
ِسَطْحِت َرايس ُبْه.«

َوالرب  ود  »َأبُّ اها، قاَلت:  َتَرضهَّ ِعْندك، َعيب َعليك تقربني.«  َمْتهومه  قالتك »زيَن، َلصار اين 
االْمَعُبوْد، ما اتعرفني لك ِحرمة، ِعقب اللِّ إنت ساويت! يار أبوي ِواخواين يوم َميهَّزوك عىل ِكّل 

بني، رادوا ِمنك حِتمي َعريض، يا َحيْفك!« ي َوالطالِّ بني َعمِّ

* * *

491. الساحة: نوع من البسط املزخرفة تصنعه النساء يقطعن ما بني قسم الضيافة، املعروف بـ )الِشّق( وقسم النساء 
لتقوم  الضيوف يف غياب زوجها،  لتعرف  البيت  ثقوبًا تطل منها سيدة  الساحة  باملحرم، ويبقني يف أعىل  املعروف 

بإكرامهم بحسب تقديرها ملستواهم االجتامعي.
س خاّلتُه!«. ها : حاول اختبارها، ليعلم متانة خالقها. ويف أمثاهلم: »ِمْثل َعسهَّ 492. َعسهَّ
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ه يا َتْعُسه، إْو َبّس َغفا قالت َلَعبِدها يِِشّد هَلا عىل ِقُعوْدها، إْو يركَب ُله ذلواًل  نام )اعقاْب( يا كبُّ
ال  إْو  )خالد(  اَل  إْو  )خضا(  اهنا  والِقَشل،  ايده  ِواْن  ااِلفراْش  َعىل  لّد  بح  َألصِّ اُلهلها.  ويبارهيا 

العبد!..

ِرِكْب اْفْرُسه، إْو جا ِمْطلْب، َما حَلقها َقبل اَل تاَصل الَعَرْب. َوالَعرْب َما َيقَدر َيصْلها!

ِجضع يم ِشعيْب ملا َضّب الرماس، ِرَبَط الَفرْس اْبَمَغارة، إْو َزحف ِمن حتَت الّرَواَق ِوانه ابمنام 
)خضا( ما صاحت!..

أبوي  ِشيف!  اٍل  رجهَّ َمَع  تِعيْش  ما  َأملتهومة  ُبه.  ِعْلِمك  َحدِّ  بيننا  َأللِّ  َزين،  »حِلِِقْت؟  قالت: 
ارة، َأين أْقِعْد أبوي واخواين ِواْنت  واخواين َطّيبوا عىل اهواتك قبل َما َأِصْل إْو ُهم يَِعرفون إين َزوهَّ

ْل َمْعهم، َوالّصباح رباح!« َتَعلهَّ

موا عىل )اعقاب( َوالصبح َخذوه لبيت َأللِّ اَجْرْم ُبه، إو َحّب عىل  اقَعدت أبوها ِواخوانا،، َسلهَّ
َراُسه حيث أبو )خَضا( ِدَفع كل الرضاوة.

فت َأبوها ِواخوانا إنم َما ياذون )اعقاب( إْو َقالت اُلبوها إْن َنِفسها جازت َعنه،  )خضا( َحلهَّ
بب، إْو ما تقوْل غري : »َألَنفْس طابت. إْو ُلْقَمة انِقطَعت!.« وانا ما تِريْد ينشدونا اْعَن السِّ

تاين يوم وان الَصياْح بالَعرْب. )اعقاب( لِقوه بافراشه ميت!..

إو تصبحون عىل خري.
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ِمزنة

نا  )ِمْزنة( بِنتًا َحاليها الل، َأبوها َشيٍخ َمْشُهوْر َباْلِفْرَسة، ِديوانه ديمة عامر، والل ما ارِزقه اَمن الطهَّ
ها.  ز َعىل َأمهَّ ـَ )ِمْزنة( ، ما جِتوهَّ ِغري )ِمْزنة(، إْمَدلِّلة، ما احيِلف أُبوها َغري ابحياهتا، إْو من َزود َمْبته ل

ة!.. هَّ ا الضهَّ ِمْن َخوْف تِذهلهَّ

دت  حَدا االيهَّام ِمرض َراَعي البِْل، َقاَلْت )ِمْزنة(  ُيَبه، َأين أِريْد َأِمّد اْمَع البِّل، إْو ِمْن ِكثر ما تِردِّ
ي َمَع البِْل اليوم، إْو ال تِبْعديِن. َعىل ابوها، قال هَلَا ِمدِّ

يِلة الَبارَحة ِسْمَعت ِكلهَّ الّسواليف  ت َباْلبِْل، َعىل ِمكاٍن اْقَريِّب، َباللهَّ ِقك، َمدهَّ َوانا ااِلْعَصري احْلَ
ي  ق، َمّر عليها بامْلَْلَفى، َقال هَلا وش الل يِبذْل ِمنِّك َأَسوِّ اعن البِل، إْو ْشافت ِخطيبًا عند ابوها، ِمرتزِّ
َليْه ما ِذَكْرت  لِْك اْحَجاْب ايلِّ ِكّل من َشاِفك حيبِّك، َقاَلت : »َزين َأين ِشفتك الَبارحة بالّشّق، 

هاهلرج اَلُبوي؟«

قال :»هذا ِسّ َبيني اْو َبْينِك!«.

ًا اْمغّبى َعن َأُبوْي!.. قالت )ِمْزنة(  ما اريْد شيهَّ

* * *

)ِمْزنة(   َطَرح عىل  ة،  ِحرهَّ ِذُلوله  اكتوُفه،  َعىل  ِجدايله  النهَّْشِمي،  َهاَلَوَلْد  ْة  َمرِّ ِواْن  اخِلطيْب،  َراَح 
ت َعليه. الْم، َردهَّ السهَّ

َقاْل: »يا نشِميِّة، تسقون العطشان؟«
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َب املاء ِواحِلبْت ُله َعىل الّلبن َأللِّ  قالت: »إي َبلَعوْن، َنروي العطشان، إو َنشبِع اجِليعان!« ِشْ
ْرة، ِشْب، َقْلُبه َما انطاه يَِفارْق. قال: »يا َنشِميِّة، َليه َتسِحني َمَع البِْل؟ ما عندكم َراعي؟« بالزكِّ

ح َمَع البْل، ِقِلْت ُلْه َأين  اعي ِمريض، َوابوي شيخ اْمَعُروْف َما َخْليته َيْسَ قالت: حْيَشاك، الرهَّ
َأِمّد بِالبِْل مَلا يِطيَب الراعي.«

حوين َمَع بِلكم؟« قال الولد: »ِوْش َرايك اتَسّ

عْد«  قالت: »َراعي ِذَلوٍل َكيف َيصرْي راعي؟ قال: »َألبِْل ما ايتَكبهَّ ِعْن ِخْدَمتها َغرْي غايَب السهَّ
ه  كانُّ ان  تِنِشده،  ِشفتني،  ما  ك  ِعدهَّ إْو  ِشفتك،  ما  ين  ِعدِّ ِتّر،  َوانِْت  اْهَنا،  َأبوي  ِيي  َأالعصري  زين 
َواَل  ابوها،  ي  تِسمِّ ِقبلت  ما  إو  )ِمْزنة(   َقاَلت  اِسمها  نَِشْدها َعن  يقفي،  ما  للبِل.»قبل  يِريْد راعيًا 

َعِشريهتا،!«

اه فّية انت؟« قالت : »ِوانت ِوش اْسَمك، إْو ِمن َأيهَّ

مد( إْو غري َهذا ما اَعِرف. َواْحِدة ابواِحدة! قال: أنا اسمي )اْمَ

* * *

م عليه، إو اْنِشُده: »إْنُتم حِتَتاُجون راعي للبل؟« ، ِواْن َأبو )ِمْزنة(  ِعْنَد البْل، َسلهَّ َألَعص مرهَّ

قال ابو )ِمْزنة( ، »َما َهيهَّتْك َهيِّة الراعي، ِذلوْل إْو ِمْسِلْح، اَل يا اُخوي َما نِِريد َراعي َهذي اْو 
َصاُفه!..«

ح َمَع البِْل ِوش بيها؟ قالت )ِمْزنة( : ُيبه َعالُمه؟ ُهو يِريد َيْسَ

قال ابوها: »َما بيها يِش، َلَو أّن َعليه َهيِّة الراعي!«

َقاَلْت )ِمْزنة(  »ُهو ما يِصري الراعي غري اْمرَشَتح؟ )493(«

ْل عليك!..« ْح َمَع اْلبِْل، ِواْنَت الل يَِسهِّ َقاَل َأُبو )ِمْزنة(  »َراعينا باِكْر يِطيِب، إْو َيْسَ

تح: زري اهليئة، قذر املالبس. 493. إْمرَشَ
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ت  َمدهَّ يوم،  ثاين   )494( اْوجاي  منها  هو  ما  ّمد  ِواْمَ ِمُعه.  )ِمْزنة(   َقِلب  ِواْقَفى  د(  )اممهَّ إْقفى 
م، َردت عليه السالم، َناولته  ه ايتختهَّل، َسلهَّ د ُبه. َألضحى ِوانُّ ِ جاها اممهَّ )ِمْزنة(  َيّم املفىل )495( َأللهَّ
ي  بن، َسولف ِمعها، َقاَل ِوْش َرايك بالتِّعليلة؟ َقاَلت: »َما َياَلْف، َمرْي َعمِّ الزكرة، ِشب اْمَن اللِّ

بوين، َوابوي وُأّمي َما يِريُدون، َواخاْف عليك ِمنهم، َبَعُضهم إعُفون!« هم اْيتِطلهَّ كلهَّ

* * *

اري. َوالل إْن ِسِمْع  ه َشاري، قالت: »َواَلْوِعتي، َأْجنبي، إْو َشِ مها إنُّ واليْف، َعلهَّ َحوا بالسِّ إْسَ
ُمه!..« ي، غري ياكلون من احَلِمي، َواحْلَ أبوي َغرْي َيْنَجّن، ِوان ِسْمعوا اعياْل َعمِّ

ما  د(  )اممهَّ ا من  ِوانهَّ إْستنَِدْت  يف،  السهَّ اْبعاْقَبة  )اممّد( هَيمزها  َغري  ت  َما َحسهَّ ناْيمة  )ِمْزنة(  
لها َلنِّص الليل،!.. َطَلْب ِمنها ِحبهَّة، َقاَلت َهذا ما ُيوْز لنا، ِمْن َباْس َداْس. إن ِقِسْم َلنا  تنكر. َعلهَّ

نِصيب ِملِحٍق عىل احِلبهَّة، ِوان ما َقِسم يِكوْن الل َما ِكَتْب لنا َأللِّ نِريده. كف َيّم َأَهُله.

اْمَن العرب، حكى اهلِْرجة،  َما ُهو  جل  َوالرِّ ل ِمزنة،  َيَعلِّ جل  إْمَثْرْثِر، َشاَف الرِّ َما واحٍد  َعالم 
َصاَر الِكّل احيكي ابتِعِليِلة )مزنة( )496(!

* * *

د( ِعنِْد وجهها. ِت امْلَفىل. َما ِفْطَنت غري )اممهَّ َألصبح َشاَيعت )ِمزنة( َلْلبِْل، إْو َغريهَّ

َباْح كل واِحد باللِّ اْبِضِمريه، ظلوا هِيْرُجون، نسوا َحاهْلم، َما َفطنوا غري والبل اْمرَوحة، َجْت 

494. ما هو منها إْو جاي: أي أقل منها غرامًا، املعنى ليس دونا منزلًة. وهو اصطالح عندهم.
495. َأملفىل: املكان الذي ترعى فيها املاشية، واجلمع ِمفايل.

496. التعليلة: هي السهرة عامة، لكن املفهوم منها يف البادية سهرة املحبني، وهي لقاء بني املحبني يف بيت أهل املحبوبة، 
بال رقابة من أحد، يكون املحب خارج البيت وفتاتة داخل اخلباء وقد رفعت طرف اخلباء لريى كل منهام حبيبة، 
وهي يف  األصل مقدمة للزواج، وتفتخر البدوية بكثرة الذين يعجبون با ويسهرون معها. وما تسب به البدوية 
أنا مل حتظ بمن يعللها، ومن التعيريات عند البدويات قول البدوية ملن تعريها: ـ »لَعَن الل ابوك، يا الل ما عمرك 

ادرَكِت الّتعليلة!«.
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ا: »َواِفضيحتي، إْن ما اْدركت البِْل قبل َما تاصل.«إردْفها  وهيهَّ )ِمزنة( اَلِحْقًة البِْل إْو هي تِقول خَلَ
لت، َشاَيعت للبل، إْو َقاَلت له : »َوالل َما اْدري ِوَش  رْب، َحوهَّ َواطَلب البِْل، حلقها إْو هي إْبنِصهَّ الدهَّ

أُقول اِلُبوي؟«

رت عليها ملا لقيتها، إْو هو يصدِقك!« َقاْل هَلا : »ُقولنْي إْن َحَدا الّنياق اْنَدَرت، )497( إْو دوهَّ

ت، َخاْف عليها. َركب اْفرُسه، نَِطْحها إو َقال هلا : »َعَسى َما  ابو )ِمزنة( َيوم َشاف إْن ِمزنِة ِتَسهَّ
رت عليها مَلا لِقيتها.« ِمد لل، َمري الناقة املَلحا انَدَرت إْو َدوهَّ اْهنا َش!« َقاَلت: »احْلَ

قال أبو )ِمْزنة( : »َهذي َعاَدهتا، َألل َيْسْبعها، أول َجَلب َأبيعها، إن شا الل، َنستغني عن لبنها 
الكثري!«

* * *

لها َبّرية  د(، ِعقْب ما َعَقل ِذُلوله ورا العرْب، َطَلب من )ِمزنة( إنه يَعلِّ َناَمت العرب، لِفى )اممهَّ
ْت َعباة )اممد(! البيت، َحط بينه إو بينها السيف، إْو صاروا اْيتعّللون، أَخذهتم نومة حَتَ

ة )498( ِواّنه ِمْن )ِمْزنة(  َواللِّ  ِقبْل َطْلِعة النهَّهار قام أبو )ِمْزنة(  َعىل َعاْدُته، َيوْم َصاَرْت منه َلدهَّ
َقِدر  َما  ْوَفة،  َهالشهَّ )499( َشاْف  بينهم،  يف  السهَّ ِوانهَّ  الَعباة،  ِرَفَع  يِْنِكر!  ما  هَلَم  البِْل  َيْرَعى  أْن  َطَلب 
ِجْل، إْو )ِمزنة(. َفّط )اممْد( إْو )ِمزنِة( من َسْهِوهتم،  يْف، يِريْد َيذَبح الرِّ ايتَصاَمْد، َمدِّ اْيُدْه َعىل السهَّ
َة  َقالت )ِمْزنة( : »إبوجهك ُيبه او قال )امْمد( : »أنا بني َوالديك، إو بني النهَّار.» قال: »َوالل ِمْن ِقلِّ

السالمة َألل تُِشوُفونا!«

ه َما قربني وال ابحبِّه، َأين  قالت )ِمْزنة( : »يا ابوي اْذَبِحني أين، ُهْو َماُله َذْنب، َوالل َيا ابوي إنُّ
ـِ اممد َقاْل: »ِوانِْت يا )كلب( ِوَش اللِّ َجاَبك؟« اللهَّ أْوَصْلُته الللِّ انِت ِشِفت.« َلّد ل

497. َندَرت الناقة والشاة: انضمت إىل رعية أخرى يف غفلة من الراعي.
ة اسم مرة. ة : نظرة، والفعل َلّد يِِلّد واألمر لِّد َوَلدِّ 498. َلدِّ

499.وضع السيف بني الرجل واملرأة إشارة إىل العهد مع يمني مغلّظة أن َحّد الل بينه وبينها، أن ال يلوث هلا عرضًا.
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ا، إْو بني الفضيِحة ألل تِظل تِطارُده بني الِعْربان،  اخذ  ابو )ِمزنة( يِواِزن َبني َذْبح )ِمْزنة(  إو َهوهيهَّ
إو َشاْف أنه يِْقَبل ِغلبًا اْبِسرِته، َواَل ِغلبًا اْبَفضيحة!..

إلتَفت َلـ )ِمْزنة(  إو َقال : »إيه يا )ِمْزنة(  َهذا الّل َيْرِضيك، ِخذيِْه إْو َما اريْد أُشوف إوُجوهكم!«

قال )اَممد(: أنا َمايل َبخت َأجتوز بِْنَت الشيخ )أبو ِمزنة( ِخذين َقطُروزًا وإال افداويًا عندك، 
ِكّل حيايت«

قال أبو مزنة: »ال َقُطروز، َوال اْفَداوي! ِخْذها إْو غيبوا ِعن وجهي!..«

ك، او عنَد الِعربان إلل ما ظل من اشيوخها أحد إال َطَلْب  )ابو مزنة( ِوْش عْذري ِعند بني َعمِّ
يتهم خايبني؟ ويش هو ِعذري؟ )مزنة( إو ِكلهم َردهَّ

بْح إْو بّس، تستحقني تتقطعني أْرَبع اْقَطع، تنحط  بْح. إو ما ُهو الذهَّ انت يا )ِمزنة( تِسَتاَهلنَي الذهَّ
يك َلْواَل خويف ِمْن َهْرَج  كل ِقطعة عىل َدرب، حتى تِشوف البنات َأللِّ يِريَدْن َيفنِكن )500( إْو خوِّ
نيا ِمْثُله، إْنِت َيا  املِتشفيني، َوالل اَل ُلوطه َلْوَط الشاة، َواْفَدْع ُبْه الَفْدَع )501( َأللِّ عْمَره َما َصار َبالدِّ
ه يذبِحه! إْو  ة اْبَحْلقي! وانا ِمثِْل َباْلَع امُلوْس: َأللِّ إْن اْزمُطُه )502( َيْسَطُحه، ِواْن خالهَّ )ِمْزنة( َغاصهَّ

اِري شَه َعَلْيه!« َفوق َهذا َجت تِْداَلتِك ابرْشَ

يقة )503(. إْو  رية الضهَّ ه ِمني، اْلَوَلْد َما ِمُنه َخَطا، أين اللِّ ِجْبُته اهْلَا الصِّ )ِمزنِة( »َيا اُبوَي اخَلطا ِكلُّ
ياْة، إْو َخاْطري ِعْنَدك ـ  َلْيَتك َيا اُبوْي تِذَبَحن، ِواحْتِجي ُروْح َهاملِْسِلم، أين َطاَبت َخاْطِري اْعَن احْلَ

د( إْلَوَجه الل!« مهَّ إْن كاْن َظالهَّ يِلْ َخاْطر، إنهَّْك تِْعتِِق )اْمَ

500. َفّنَكت األنثى: جاهرت بأقبح األعامل، جتاهر غري خائفة، وال مبالية. والكاف تلفظ جياًم تركية. 
بالكلب  ولو  واملثلة،  »إياكم  بقوله:  )ملسو هيلع هللا ىلص(  العريب  النبي  عنها  نى  التي  امُلثلة  وهو  بامليت،  التمثيل  هو   : َأْلَفِدْع   .501

العقور«.
502. زمط: يف اللهجة األردنية تعني االبتالع بصعوبة. يف هلجة احلض من غري األرادنة تعني اهلرب بصعوبة واحتيال: 

وال وجود للكلمة يف ما بني أيدينا من الكتب اللغوية.
503. الصرية الضيقة؛ كناية عن املوقف املحرج.
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ا ِحّس، َقاَلْت: »ِوْش تِريْد  ذ عىل اْمِرُته ، َحكى هَلَا اْسَواة )ِمْزنة(  بِكْت اْبَليهَّ ُهم الثنني ـ إْو َلوهَّ َدشهَّ
اْتَساوي بالثنني؟«

ة اْبَحْلِقي، ِواالهَّ  ُعون إْو ْيرِتُِوْن َبالّدُرْب، مري )ِمْزنة(  غاصهَّ وادي، َما هَلَم َغري اْيتَِقطهَّ قال : »َألسِّ
الرّشاري َما انا ابحاُله!«

ابر!« )504( ابْر الصهَّ  لِكن َأْلَعَرْب ِوش َأُقوْل َلْلَعرْب َأللِّ يُِقولون باِكْر: »ابو ِمْزْنٍة، َأخْلَ

اْمَن  َما ِتلص  ِذَبْحَتهم  إْن  َناَرْين  َبنْي  ِوانت  ه.  تُِردُّ بِاْيدْك  َما  َصاْر،  َصاْر  »َألل  ِمْزنِة:  أّم  َقاَلت 
ْزهَتم، تِِسّد َأثاٍم )505( كثرية!..« الِفِضيَحة، َلِولَد اْلَوَلْد، ِواْن َجوهَّ

َظهْر اْمَن الَبيْت، إْو َقال : »جِتّوزوا!«

إو َخَذا كل واحد منهم ُعودًا، إْو َقَعْد ِكّل َواْحد ِمنهم عىل اْرضمه )506(. إْو باْيُده ُعْود، قال 
)اممد( : ـ

*( ـ »َأنا َقاِعْد َع َحَجر، ِوانِت َقاْعدة َع حَجْر، إْسَمْع َيا َربهَّ البرَِشْ ِهي إنثى، وانا هَلَا ِذَكْر.«

ات: ـ ِكصم ِكّل َواحٍد الُعوَد اللِّ ِمُعه، إْو قالوا أْرَبْع َمرهَّ

»الل َواْكَب!..

َمّر شهر، إْصَبَح النهَّهار ِواِن )اممٍد او ِمزنة( َهاْمدين َبااِلفراش.

إو تصبحون عىل خري!

504. اخلابر الصاير: هو الذي يتغاىض عن عيوب قريباته، وال تقبل له شهادة!
505. أثام: جع إثم وهو الفم بقلب الفاء ثاء. يف العراق يقولون )بِِكْم(.

ضام صخور عظيمة. 506. إْرِضمه: حجر. ويف اللغة الرِّ
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نيب البايق َألطِّ

اكم اللهَّ َباخلري. َهذي ُسوالِفة جديدة، َمسهَّ

د( ِذَبْح َوَلْد َعمٍّ ُله، إْو َجال، َصار ِقصريًا اْلّشيخ اسمه )َخالِد(  َشيٍخ اْمِن الِسبِعة، إِْسُمه )اممهَّ
الثهَّوَب  لَشاَف  إنهَّه  غري  يِذِرُبه،  َذاِرْب  به  َما  اِدر.  َللصهَّ إْو  َلْلواِرْد،  َمرشع  َبْيُته  َرّد،  َما  َلِكْد  إْن  هذا، 
اِمعني!.. )َخالِد(  االزرق، َما اْيتَصاَمْد. إْو لَشاف املَزُيونِة يِصيُبه ِمثِْل )أبُو اقَعيِطْل()507( َحْيَشى السهَّ
ْه  الهَّ هِيِمهَّ  َلْو  َصاْر  رة.  إْمَصوهَّ ُصورًة،  ِوانا  د(  )اممهَّ ِحرمة  َشاْف  َنوَبًة  ُله.  ِوانتخى  ِطنِيُبه،  َكّرم  هذا 
ه ِكّل َما شاَفَها ياِكلها اْبعَيُنه، )خالد( َقاْل َلْلعرب َتْرَحْل  إْنا ما تغيْب َعْن َعْيُنه، َأاِلنثى َحّست إنُّ
َبيت  لون  حَيمِّ اْلَعبيُدْه،  )َخالد(  قال  اْسنتني،  ُعِمُرْه  َعِجي  ِمْعها  )اممد(  ِحْرِمة  غايِْب،  د(  مهَّ )اْمَ و 
لوا البيت ِركبت املَرة  بِعي، إْو َيوْم تِنزَل الَعَرْب ينْصُبوَن البيْت، َيوْم َحهَّ ِقصرْيُته ِحْرِمة )اممد( السهَّ
َعِن دّهْج. ِركِب افِرُسه، إْو َصار يباري  عىَل بعرٍي، ِواولَيْدها اْبِحضنها. )َخالِد( ظل َيْرِقْب مَلَا ِكّل الظهَّ
ْلها. ِطرْيت َعىَل باُله َقاُله َشغلًة َما ِهِي اباْل احِلْرَمة. َخذا يَِونِوْن بِا  ِطنِْيبُته، إْو هي َخاَلِويهَّة، َعىل ِجَ

ِكِليامْت، إْو َخىلهَّ َهْرُجه لْلَعِجي، قال: ـ
)508( َبْيَنَنا،  َواالْرطَاة  ْل  َتَعلهَّ )َزْيد(  »يا 

ا )509(نِرْد واالهَّ نِْطوي ُجوْدنا )510( َع باَليَله؟ ِحنهَّ

ره يف مكانه. 507. أبو اقَعيطل: مرض يصاب به اإلنسان فال يستطيع امليش، ومنه املؤقت، الذي يصيب اخلائف، فيسمِّ
ة. 508. أاْلرطَاة: واحدة شجر االرطى، هلا ثمر كالعنهَّاب وقد كّنى با َعِن املودهَّ

ا : نحن. 509. ِحنهَّ
510. ُجودنا : اجلود هو قربة صغرية للامء، كنى بذلك عن االرتواء اجلنيس.
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.. الّظاَم  اْمَن  َيْشكي  )َزْيد(  )511(يا  بِِعرْيَنا 

َحاَلْيَله، تبكي  َباحلرْب  َعدونا  إْو 

َبْيَننا، ــــّر  َفالسِّ بــْع،  النهَّ َراعـــــــَي  َجاْد  إْن 

يِساْيَله! َحــــد  َما  العــــــرْش  َربهَّ  ِشهْيْد 

َبْيَننا،  ّ فالسِّ بْع،  النهَّ َراعــــــَي  َجــــــاْد  إْن 

يِساْيَله! َحِد  َما  العرْش  َربهَّ  ِشهْيْد 

ام، الظِّ اَمَن  ِمْتنا  املال،  َراعي  َشّح  وإْن 

َحاْلْيُله! اْو  َذْوُده  ْف   الرتِّ َلَعنَي  يِْرِخْص 

راٍة َعىل الكاَلم، ِعرَفت أللِّ ابَنِفس ِطنيَبها،  َأحْلِْرَمة بِنت َقْلْب )512( ِذِهنية، إِو بنت ارَجاْل، قدهَّ

ت عليه َبالَعَجْل: َردهَّ

بالِظمــــا يباله  اجلود  راعي  )زيد(  يا 

َباْليَله! َع  َجْوْدَهْم  َيطوْي  َيِرْد،  اَل 

د( )اممهَّ ْسَبيعي  اَل  َحِليِلة  إين 

)513( ِزَمايَله!  ااِلْمَطارْد  ِكْثَر  ِمْن  َهْزالْت 

511. بعرينا : كنهَّى بالبعري عن العضو التناسل.
512. بِنِت َقلب ، كناية عن الباقعة يف الذكاء.

513. َزَمايله : َجع زُمولة وازَمالِة الزمالة الفرس، الزمولة الذلول.
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النِّدى، َعىل  املِزابْل  ِديك  َيا   اْنْت  اْهِو  َما 
)514( ِقَصاَيره.  إكازي  ا  نيهَّ إْدَوَنيِّ ِمْثَلْك 

َرّد َعليها يِْعتِذر:ـ

ِردْي، َوانا  َطيِّْب  إنِْت  )زيد(  يا 

َفَعايَلْه! َع  ِرِدي  اَلَحق  َطيِّب  ِعِمْر  َما  إْو 
)515( ِقِدْي،  ِوانِتِه  اي،  الرهَّ تاَيه  أنا  )زيد(  يا 

َداَلْيَلْه، اردى  ما  الشّيطاْن،  َخاَنَت  َيا 
)516( املِْعتِل،  باللهَّ  )َزْيد(  يا  اَنا  َخَضعَتْك 

ااْلَصايَله! ابَن  يا  اْلُبوقاْن  اْتاَلِحَق  اَل 

دي، الرِّ تِفَضَح  ال  ِشِفْت،  ما  عىل  إسرْت 

َحاليَله!. َطالقاٍت  ِشاَمتِة،  يِضِحي 

غى بني )َخالْد( َوااِلنثى، َشّيع إن َمْرَة )الَسبعي( اْمهاويًة ِطنيبها!  َعاَلْم َما َهَناْك َعْبدًا َسْمع اللهَّ
ْد( عىل الَعَرْب ِواْن َما اهنا  ريْم اْلَباْن. لِفى )اممهَّ إْو ِخْذها َيا اْغراب إْو طري. َصاَرَت احِلْرَمة باْثَم احْلَ

ْرِجة، غري ِهْرجة )خالد( او طنيبته!.. ِهَ

ْت ُله اهلِْرجة اْمَن اوهلا  الِفة، َحَكى اِلْمِرُته الّل ُهو َسْمُعه َبالَعَرب. َعدهَّ د( َبالسهَّ مهَّ َيوم ِسِمع )اْمَ
التاليها!..

قال: »َسْبُعه، َراعَي الّشوفة اْلِقريَبة َأللِّ َما َترَفُعه َنْفُسه ِعن ِقصريُته، هذا َضيَع الكرْم َوالِفرِسه، 

514. إدوين : خسيس.
515. ِقدي : موفق الرأي سديده.

516. )َزيد( يكنون بذا االسم عن كل ما ال يريدون التصيح باسمه.
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ه!... إْو َصاْر، ثِْب ما تنقبل له َشَهاَدة، إْو لوال إللِّ َجرّبناه، َوالل كوْد َسْيفي يرشب ِمن َدمُّ

ِواْعتِذر،  إنِطَفْس،  قَاُله،  اللِّ  ِعْقب   ، َضّ ما  إْو  َهرهَّ  َكلٍب  الَعِفن،  اْمَن  ك  »َدّشَ ِحِرْمُته:  َقاَلْت 
َيْر. )إْمَمد( ال َحَكى، إْو ال ِشَكى، َهّد  ، ال اتقّطعنا َبالّدَير، َفِوق َما اْحَنا اْمقّطِعني َبالدِّ َأنِشَدك َباللهَّ
ه، ِمتقّلدًا ِمرْيُره إن َراْد يِذبِحُه ثارًا بابُنه، ِواْن راْد يِعّف  ة إنه يْنىَص َعمُّ ق اَمن املَرة َوااِلْمروُّ َبيُته، إْو طلهَّ

َعُنه.

الِفة،صار  ق إْو ُهْو َيْسَمَع السهَّ يُِعود بِنا اهِلَرْج إخلالد، هذا ُلْه َوَلْد عم َعِفن ِمغتاٍض ِمُنه، ما َصدهَّ
ِكّل ناُره يِر عىل الربابة: ـ

دى، الرِّ َعىل  اْيطاِطي  اللِّ  َغرَي   ، ثِِبْ ما 

غايب!.. واجَلاْر  اجلاراْت،  َع  يُلوْذ 

صار )خالد( َمثَل اال جرْب بالعَرْب، َصار يِبيْع أْو َيرشي)517( إْو بني نوبتني، يرّد اْيُده السالُحه، 
ون إبِكّل َزلِّة،  َبْب إْن البدْو ايتَِساَمُ يرة، َوالسِّ َ الدِّ م إّنه يدشِّ ْل. َبالتايل صمهَّ ه إْو َيَبطِّ ه َيذبِح ابن َعمُّ ِودهَّ

إالهَّ بَخِمْس:ـ

ذ َعىل طنيْبته، ويسمونه َألثِّب. أوال تقبل له شهادة. أ. إللِّ يِلوِّ

ب.َألل يون اْمعزُبه، ويسمونه َمْقُعوَر املِْقرى، أو ال تِقبْل له شهادة.

جـ. َشارَد الثالثة، وهذا يسمونه َأاِلْمنيهَّْل، إْو ما تنقل ُله شهادة.

ع، إو ال تِقبْل له شهادة. نه االْمَندهَّ ور، ِويسَموُّ د. إْو َشاْهَد الزُّ

هـ. والفاغم الل يدل العدو عىل ربعه.

، َواللِّ تِريْد ِمنْكِن تِفارْق، َهذي  يرة َحْرِمت علهَّ )َخالِد( نادى َحِريُمه َأاِلرَبْع، إْو قال هَلِْن: »َألدِّ

517. يبيْع أو يرشي، يقّلب الرأي.
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ْل عليها«. َقالِت احلِرَمة الَكبرية: َواللهَّ َما انَفارقك. اْلَبْل َتاْخَذ َأللِّ يِطيْب هَلَا، َواللهَّ يَِسهِّ

والنيا، َبالَبنْي  َتناســــك،  الِّتي  يِْبىَل 

َساْيبه! إْو  َهْباَل  الفرقان،  َمَع  َتضحي 

َدِى، الرهَّ َقالَِة  ِمْن  اخَلوْف  َلْواَل  َواللهَّ 

الَقَراْيَبه، َوايهَّــــا  باحِلياْن،  ْفِديْك  اَل 

الفتى، َيِذِرَب  َما  البِيْض  ِحبهَّ  َشيْخ  يا 

ِرَكاْيَبه! َعـــــن  يِْنهِزم  َما  َعشريِهْن 

َقولتها ما ينَهِزم ِعْن ِركايُبه، ِمعياْر البن عم )َخالِد(، إلل َشْد ِعْن زْمُله إْو ُذُلوُلْه. إْو )َخالْد( 
ْد. ما ِعمره َشَ

ه،  الّسبِعي نىَِص َعمُّ الدّيرة، و )اممد(  إْو َجال اعَن  اْمِرُته، َخذا ِحريمه،  َقْولِِة  ِسِمع )خالد(، 
ه، َأمهَّ الَوَلْد َأللِّ ُهو  ه، إْوَزَرق )518( باْفراش ِحْرِمة َعمُّ إْو ِعْقِب اعَشايني نَِصْب َبيُته، َورا َبيت َعمُّ
اْو َهل )519( قالت انت )اممد(؟ قال: »اْبَوجهك« قالت: »ِسِلمْت لكن الل  إنهَّه  َعْرِفت  اْذبُِحه، 
ك،  ْت َعِضيَدك، ِسِلمت الل ال يَِسلِّمك. ِشف َعمهَّ ُيونك يا )اممد(، ِقَطْعِت اْيدك، بايدْك. إو قللهَّ

إْو َطيِّب َعىل َوَلْد عمك!..«

ه ِمِْرمًا للَصالة. ِعقب ما تم الصالة، قال له: »ِمنْك الللهَّ يا  الصبح َقعد عىل ِقبهَّة العَباة، إْو َعمهَّ
تك، َحاّطًا  . أنا َساَمْ )اممد( َحَرقت قلبي مرتني، تريد أذبحك، َواِصرْي َأردى ِمنهَّك بخت؟ إقْفِ

ين«)520(.  . َمرييل َعَليك واْحْدة، إْو هي إنهَّك ما تَِقارِصْ َعني اْبعنَي اللهَّ

إو تصبحون عىل خري!

518. َزَرْق: اندس يف الفراش بسعة، ويف اللغة زرق الضب يف اجلحر دخله وكمن فيه.
519. إْو َهل : خائف مطرود، يدخل يف أي مكان ليحتمي.

ه :سكن بجواره وقارصه حاسبه ماسبة دقيقة. واجلوار هو الِقصى!. 520. قارَصَ
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ة)521( َألَجنابزيَّ

مّساكم الل باخلري!.

)َمادبا(  َأَهْل  )َماِدبا(.  َأَهْل  َبَعض  َعىل  ِضحكوا  َأللِّ  اجلنابزّية  اْبُسواَلِفة  الَليِلة  لُكم  أَعلِّ أِريْد 

ِمَشاِريق  يف  تِبنى  اخيامًا  ِواّن  َفطنوا،  َما  اْسننْي،  اْبعرش  َنْزَلتهم  ِعِقب  واْسنَِتني،  َميِّة  ِمْن  اْسكنوها 

ُكوْن ِمثلَنا. اْلَقريْة. َأَهَل ااِلخياْم َيِرْطُنون ِمْثَل النِّوْر، إْو ما َهْم نِوْر، إْو َمع ِرطيَنهم، احْيَ

إْلَتفوا َعىل َبِعض َهاَل اْلَقريِة إْو َصاروا يُقولون هلم: ـ

َألنهَّرية  . ِحّنا نَِسّوي  َبيننا إْو بينكم ِسّ وا احلكاية  ا نِِريْد نِغنيُكم، إْو نِغنى اْنُفوسنا، َبّس َخلُّ »ِحنهَّ
ا نِحّط عندكم َرَهن َصالفيح )522(  ِحنهَّ إْو  َوالباقي لنا،  ْمِع نرِيتُكم،  َهب نرِيَتني، لَكم، واحدِة  الذهَّ

ْوَلة.  م بِيكم َناْس، ِوانُتْم ما اتعلمون الّدّ ، إْو ِحّنا نعاطيكم باللهَّ إنهَّا َما نِعلهَّ َذّهْب. إنتم تِعاُطونا باللهَّ

ون ِعنِْد ِكّل َواْحٍد َخَذوا َنرياتْه ِواالهَّ جَميدَياته، َصْلفوحًا إْمَن اْلَقْسِديْل  ْ، إْو صاروا حِيطُّ َتَعاطوا َباللهَّ

وهم، عطوهم  َهْب، َوالنهَّاْس َما اْيَعرفوْن َماَلِعيَب اجَلناْبَزيهَّة ِواملْْحتالني، َغشُّ ِة الذهَّ )523( َأملَْغطوط إِبَميِّ

521. اجلنابزية : هي حتريف لكلمة جنبازي، أخذها القوم من كلمة )جانباز( وهي فارسية األصل، وكانت تطلق عىل 
اري، لكي يرفع ثمن ما يريد بيعه إىل حد فاحش، فعندما يرسو ما يراد بيعه عىل هذا  الذي يتوسط بني البائع والشهَّ

اش. الشاري، يتمّلص اجلنباز من املوقف. فسموا كل متال )جنابزي( وقد وضع مقابل هلا بالفصحى كلمة نجهَّ
522. َصال فيح : جع صلفوح، أي السبيكة.

ه. قلبوا الصاد سينًا والراء المًا. 523. القْسديل : القصدير، وكل يشء من املعدن موهَّ
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ل اْعَن النهَّرية َنريتني، إْو َعِن املِجيدي جِميديني، واْعَن َأاِلْوِزري )524( إْو ِزرين، ِطمُعوا، َصاْر  َباالوهَّ
ِقلنا  َما  ِمثِْل  يَِعرفون  َما  َألَناْس  لِلجنابزيِّة،  يِْعْطونا  إْو  َبالَفايِدِة  ِمَصاِري  ياُخذون  الناس  َبْعَض 

َمالِعيْب املِحتالنْي َواجلَنابزيِّة َعىل يم )525( اْوُجوَههم.

* * *

َتاُلون َعىل الناس َبا، ياخذون ِقطعتني اْقاَمْش ِمْن َلوٍن َواِحْد يِربُِطون يف َواْحدٍة  ريقة َأللِّ حِيْ َوالطِّ
اْمَن الِقطعتني َثَلْث َنرياْت إْو َصاْحَب املصاري يِشوْف. إْو يْرُمونا اْبِقدٍر )526( مليان إبَميِّة تغل. 
َد املَيهَّة ملا تِصرْي تِْقَحمها ااِليْد، َثْم اْيمْد إْيُده، إْو  ة، َقدهَّ املصاري، فيها َقْسِديْل. ِعْقُبه يَبِّ إْو فيه رِصهَّ
ا َأْلَقْسِديْل، إْو حيّط الَقْسِديْل َبالَبُوَدَقة، إْو َيسِكب اْمَن الَبودَقة، َباملِْسكْب،  يِْطلع َأاِلْقاَمِشة، َأللِّ َبَ
ِهن باقامِشة ثانية، إْو َيْرِميهن باْلِقِدْر، إْو ِعْقِب اْسوْيِعِة  جل ِوايِصهَّ َقدهَّ املَِصاري اللِّ َخَذاِهن امَن الرِّ
اْت اجلديداْت، َوالنهَّرياْت اللِّ  ْز َبنَي النريهَّ ْر )527( زين، إْو َميِّ جل َفكِّ يِْطِلْعِهن إْو َيْمَسْحِهْن ِويقوٍل َللرِّ
وق ابنرَية إْمَن الَنريات اجلديَدات َأللِّ ِسكبناها  َخَذيتِهْن ِمنك، َواللِّ َمَعك. ِقْم َخْلنا َنرْشي اْمَن السُّ
ه ما َواِحْد يِِفرْق َبني  َعِرْف إنُّ ِوانِت اتُشوْف، إْو ِعِقْب َما َندري إنهَّ التهَّاجر ما َعرف النرية اجِلِدْيدة، إْتْ

َنرياتنا، إو نرياِت الدولة.

* * *

اْمَن  إنا  نِيُته  املَصاِري  َصاحَب  إْو  وق  بالسُّ َنرية  فون  يِصْ إْو  املصاري  َصاْحَب  إو  ُهو  يِروْح 
اه اجلناْبِزي. إلنرياِت َأللِّ َسوهَّ

فة(  524. االوزري : واحلض يقولون وزري، هو نوع من النقد الفيض كانت النساء يستعملنه للزينة. يف ما يدعى )الصهَّ
ويدعى النقد الزهراوي.

525. عىل َيّم وجهه ، كناية عن اإلنسان الذي ال يعرف شيئًا عن خبث اخلبثاء.
526. ألقدر لإلناء الذي يطبخ فيه، مؤنث يف الفصحى، وقد يذكر لكن األرادنة يعلونه مذكرًا ألنم توهوا فيه القدرة 
والكرم وها يف رأهيم من خواص الذكر، ألن العرب قدياًم أرادوا من املرأة أن تكون بخيلة، فكل الفضائل تصلح 

للمرأة وتصلح املرأة هلا، إال الكرم، ألنم ظنوا أن الكرم يمتد با إىل بذل نفسها، وهو وهم منهم!
527. َفّكر : انظر بدقة.
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بالفايِِدة،  إيتِديهَّن  ِعْنُده  ما  َأللِّ  َباملِيهَّاْت  يِعُطوَنم  إْو  يِْطَمعون،  املِصاري،  اصحاَب  َصار 
ْيْسَتقرْض! واالهَّ

ون ااُلحار  ِمُضوا )528( القرية اْمَن املصاري، صاروا ياْخُذون ِمن َبعَضهم ِحريًا الجِل يَسوُّ يوم حَلْ
َهم َيْرَحلون، جاكبري اجلنابزيِّة هياِوْش َأللِّ  احارين، َوالّناْس ِغِفْل، َما َمّر َعليهم اْحَيْل، َصاُروا ِودهَّ
َيْنُفخ اْلِكرْي، إْو َصاِحَب املَِصاري َأللِّ ِعْنَدهم َصار احْيَجْز بيَنهم. َأللِّ َينفخ يف الِكري كَب الَبودِقة 
)529( بالّناْر، َصار كبري اجلنابزيِّة إيتَوْلوْل: »َواللهَّ ما َبالي غري َذَهبكم َأللِّ َذاْب وانكّب، إْو َما ِعْندي 

ْك ِتهلني َسبع تِيام ملا َأحِض التِّب، َوابيِّْض وجهي َمَعك، إْو َمَع  يه نرياْت. ِودهَّ تِْب اِحّط َعليه، َواَسوِّ
نونا عىل امواهلم.« قال صاحب املصاري: ـ »َسبْع  هب، إْو َأمهَّ نهَّاهم ابصالِفيَح الذهَّ اْخوياك، َألّل َأمهَّ
م  تِيهَّام ما هِيّم.« قاَم اجلنابزي ِواعطاه َصْلفوْح ِجديد حتى يَِرّكُنه، إْو قال له : »أجوهك باللهَّ اَل اتعلِّ

كيبة ِعندك ملا أجيب لك بِدال النرية ثنتني، َوالباقي لنا.« أَحْد، ُضّب السِّ

ه. إْو كل واحد ِمكِظْم عىل اللِّ َهْو ِمكِظْم َعليه. َألناس َساْكتِة، َما َواحد ايَعّلم َخويُّ

* * *

َلْيِلة ِواْن رِصيرهْم )530( قايِْم، اْرَحلوا َيمهَّ )الكرك(. َأملال اللِّ َخَذوه حاطينه باْوتاَد ااِلخياْم. 

للدولة،  عليهم  ِواشتكوا  للكرك،  إطلبوهم  َجنابزيِّة،  اَهنا  وال  اخيام،  اهنا  ما  ِواْن  وا  َلدُّ َألّصبح 

الدولة حطت اجلنابزية َواللِّ اشتِكوا عليهم بالَقلعة!

يِريدوْن  َعليهَم،  َيَتناُخون   )531( عار  الشِّ َقاَم  انَفَضَحْت،  املصاري  اْصحاَب  َقالِة  اْن  َيوم 

دوا َبم قصايد كثريات، ِوانا اذكر لكم َألل أنا راوية امَن القصايْد، قال سامل  يمصخوَنم، إْو َقصِّ

َمضُوا : أخذوا كل ما هو موجود، ومل يبقوا شيئًا، ويقولون حلمضوه اْمَن اللهَّ اْو َجاْي!.. إذا أخذوا كل يشء. 528. حَلْ
529. من األوهام تسمية البوطن بـ )البوتقة والبودقة(. راجع أغالط اللغويني األقدمني لـ )الِكْرِمّل( ص )345(.

530. رصيرهم : رصاخهم، والصير هو رصاخ مصحوب باضطراب.
ار : الشعراء. 531. الّشعهَّ
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القنصل: ـ

)عِطيهَّة(، يا  اَل  الّصبياْن   )532( َنَدْرَة  َيا 

وْح! النُّ َة  َزلهَّ َصاْبَرْك  ِمْن  عْد  السهَّ زلهَّ 

ِكيِّة، َوالشهَّ الَغثا  َماال  يا   )533( َعْمُعوْم 

وْح، اللُّ َشِقْفَة  ِهْن  كنهَّ براِطْم  اُبو  َيا 

لِقّية ِعنده  َاليابان  َمَعاْمَل 

َمفتوْح، ايكوْن  اَل  الَباْب،  إْمَسّكريَن 

،)534( الدرِهيِّة  إَمَن  حاِشت  ما  إْو  يِمناْه 

َمشُلوْح، الراس  اعَن  غازي  َذَهْب  حتى 

ِردّية، اعلومًا  يِميش  مــــا   )535( يْس  َألرهَّ

َمْسُنوْح، ِكلِّ  ملهَّها  ما  ِفصاحته 
)536( ِشفيِّه  رجاًل  ِسليْم  أبو  )َخليْل( 

اْبَصْلوْح.  )537( امركنينة  َنرية  ِمية  َعْن 

532. ندرة الصبيان: باقعة الفتيان ذكاًء واسمه )عطية(.
533. َعمُعوم : مطموس الذهن كأنه بغل أو ثور.

الغثا : ارتباك النفس، والشكية: املرض الذي ال دواء له، يظل املصاب به يشكو األمل.
534.الدرهية : النقود بأنواعها .

535. الريس : هو رئيس الدير ألنه كان يف عداد املخدوعني. والذهب الغازي: نقد عثامين مضوب عليه اسم السلطان 
مع لقب الغازي وبذا اللقب سمي الغازي، وقد كانت النساء يتجملن بذا النقد، بوضعه عىل عمراهتن.

536. شفيه: ناهيك به رجاًل.
537. امركّنينه : مطِمئنية . والكاف جيم تركية.
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ِرِديِّه، ِهْي  ما  )اْسليامْن(  جِتارة 

َمْصلوْح« ليك  »ما   : َقال  َنيُته،  َلنهَّك 

خفيِّه، َغَناًة  تِغني  جِتارًة 

وْح!.. الرُّ ينتَِق  َلْو  يِْناَلْم،  َما  )َسلامْن( 

َبالِوِقيِّه، َحْم  اللهَّ اَع  َبيهَّ )نِطاْس( 

مطروْح. جْن  بالسِّ اْيَظّل  واّنه  َحِقيْق 

َهِفيِّْه، َيا  يِنِسكب  ارك  اْحَ تِْعطي 

ُروْح؟ َبه  ِوايتِّم  جحشنْي،  لك  يِصري 

ِسويِّه، احلاُكو  يِْرمي  خًا،  لهَّ إجْمَ

مفضوْح؟ َراْح  الّطَمَع  َراَعي  تِِسَمعوا  ما 

الّسِسية؟ ابا  رايك  ِوْش  )يوسْف(  يا 

َمطفوْح! السامجـــــات  َكاَس  هَلَْم  َعَسى 

رد عليه الشاعر َألل هو قال ُله وش َرايك، إو هو )يوسف املصاروه(

قال: ـ

ِمرقاْب، َعَلـــــى  ِمرْشْف  أنا  َألَعِص 

لَِفتني! باْعلــــــــوٍم   )538( َأتّنــــى 

538. أتنىهَّ : أفّكر انتظر.
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كبهَّْب، مع  َوالدهَّ )نِسطاْس(  َعىل  َوْجدي 
)540( ِجِهنِّي  ِمْر  )الكرك(  َدْرَب  َمَع   )539( َقْوَطْر 

)542( ِوثهَّاْب  اليوْم  َصاْيُبْه   )541( ِمْطَلق(  )ابو  ا  أمهَّ

، ِواْرَجَهنِّ جترُته،  ِمصاري  َضيهَّْع 

وقال يوسف املصاروة غري هذي:

يْس َشارهيـــــــا! ِفَصاحْة َع )حنهَّا اخلـــــــــوري(،              ِِمن ِعْنِد الرهَّ  

فه بيضــــــــاَع الطربـــوْش،             َع التياِســـــه الوهيــــــــا! إللهَّ  

فاوي، )543(             َصلفوْح إْو ما َعِلْم بيهــــــا! )موسى املصو( الشِّ  

إْو قال )جريس الصواحلة(:

وين؟ اْلبَِقْر  شاري  ناْس  يا  ِذكْر  َمـــــن  يا 

يِِصلني!  )544( ل  واملَْعطِّ عندي،  َألســــــوق 

إْو قال )َعبد الل َأاُلِعِكِشة(:

نِواطرْي، َعليُهم  باْلَقْلَعة  َشهرْين 

النِفايل! امّدوريَن  َيا   ،)545( النَِّفل  َهذا 

539. قوطر : ذهب.
540. ُمْرجهني: ُمَؤّمل.

541. أبو مطلق: سلامن املطالقة من الكرادشة.
ة عند الكتف، وعالجه فركها إىل أن تزول. 542. وثاب: مرض يشتد مغص املصاب به، تبز عىل أثره ُغدهَّ

543. موسى املصو من أهل مادبا. وشفاوى: ناهيك به للتهكم.
544. املعطل: الذي ليس عنده أبقار لزراعة أ رضه.

545. النفل: املكاسب الزائدة.
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ثم َعاَد الناْس يِطلبون من )سامل القنصل( انه يمصخهم قال؛ ـ
)546( اخَلَطاطرْي،  تِشيَق  ِفيحــــــًا  راكبًا  يا 

أَصايِْل، راٍت)547(  اْمقرهَّ ِهْجــــِن  َساْس  ِمْن 

النواويْر، ارَقاَب  تِرعــــى   )548( الَوَهــــْم  إْعَن 

)َحايِْل( او  )َتيمـــا(  بيـــن  إْو  )الِقصيم(  َيمهَّ 

املَعاييـــــْر، َجّيـــــداَت  ِمــــن  إْهَجينيـــــًة 

اليـــــــــل)549(، بالدهَّ ِلـــــه  فهَّ اْمَ يِّة  مرهَّ الشِّ

ِواْشداْد َمْصــــِري امزوَزقــــًا )550( بالتِّداويــــْر،

الرسائــــل، ا  لِفنهَّ ملــــا   )551( إْمَعّفيــــة 
)553( اخلواويْر  َبَناَت  َتْسبق   )552( اْمِرجـــــْت  َلِن 

طايل، بَِحِزم  الشواْف،  اْعَن   )554( اَلجــــْت 
)555( املسايري،  زبوَن  تِلفي  َراكَبه  يا 

يَِساْيْل، جنايب  عن  الّل  اْحَب  َللصهَّ

546. اخلطاطري : املسافرون.
547. إمقررات : ثابتة النسب.

هري، أحد أسامئه. 548. الوهم : املرض. واألوهام : مرض الزُّ
549. امفله بالداليل : مزينة بوسائل الزينة.

550. إمزوزق : مزخرف.
551. إمعّفية : مل تستخدم حلاجة.

552. إمرجت : انطلقت تعدو.
553. بنات اخلواوير : اخلواوير النعاج، وهنا الظباء.

ت اختفت. 554. الجت : تنحهَّ
555. زبون املسايري: صديق الضيوف، واحدهم إمسرّي واجلميع مسايري.
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)556( ِمسامرْي،  اطباِقــــــــة  حذيناهـــــم  َرْبعًا 

الفعايْل! َمايض  البيطــــاْر  َصْنِعــــة  ِمْن 

، املناِشْ بِرِهيَف  احلاُهم   )557( ِشْلنـــــا  إْو 

الصقايـــــْل، ماِضياِت  ِمـــــن  خًا)558(  إجْملهَّ
)559( املَِشاويْر،  إْبَحمهَّ  اهـــــْم  توطهَّ )يوســــف( 

)561( دبابــــــْل  َدَعاُهْم  مَلا  لَِكْد   )560( َقْرمًا 

الّنرْي، يِسحبوا  كالبَقْر  م  َقَرْنُ )جريــــــس( 

اهلبابيْل.  )562( اســــواَة  ْفُهم  َوقهَّ بالســـــوق 

الشنانيـــــر، اســـــــــواَة  ادعيناهــــم  مَلا 

املَِسايْل، باقي  إْو  َعنُهم،   )563( اللغــــــى  ِكفهَّ 

والتدابرْي، بالسخـــــا  َرْجاًل  )خليـــــــل(  إْو 

النفايْل؛ كاسبنَي  مــــن   ،  )564( َأهْلَيَلعـــــي 

556. حذيناهم اطباقه مسامري ـ عاملناهم كالبقر، وثبتنا احلذو بقوائمهم باملسامري.
557. ِشلنا احلاهم : أي حلقنا، حلاهم، وهو أعظم حتقري يف ذلك الوقت. وجعل وسيلة احلالقة مناشري.

خا : مشحوذًا. 558. اجملهَّ
559. حم املَشاوير: سعة العدو.

560. قرما لكد : فارس متاز هز فرسه لتقتحم.
561. دبايل : فرق مشتتة. املفرد دبِْيلة.

562. اسواة: مثل.
563. كف اللغى : توقف عن اهلجاء.

564. اهليلعي : الكريم املتالف.
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َواملخاسرْي،  )566( َتوهته  َع  َغَطى   )565( ِطيبًا 
)567( بالفشايْل  ينطروا  ما  َحِقيْقًة 

والتحاِضرْي، )570(  )569( َجالنا  من   )568( َذْر  النِّ َلوال 

بالعاميْل!.. جتاركم  َوَقعوا  كان 

َهذوْل َفْوق َخسايِرَهم، إْو َحْبَسهم، َوالَبهَدَلة، َصاروا ما يدخلون املِجالْس، ادَخلوا َعىل الشاعر 
ون، إْن ِقلتم إنكم ما تِزعلوا اْمَن  )سامل القنصل( إنه يكفهَّ الشعار ِعْن لغاهم، قال: »اخليهم يِكفُّ

اللِّ ِمىض اْمَن القصيد«. قالوا : »لك الل ما نزعل إمن الل مىض، َبس ما ِتَصخونا بيِشٍّ جديد.

تاسحوا اللحى، إو صارت هرجة اجلنابزية سالفة.

إْو تصبحون عىل خري.

565. طيبًا : كرمًا.
566. توهته : خطاه الفاحش.

567. الفشايل: اهلجاء الفاحش.
. 568. َأَلنِّذر، االنذار: التحذير من ِشّ

569. جالنا : جانبا جهتنا.
570. والتحاضري : التنبيهات.
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ِبْصري االوضيحي

اُكم اللهَّ َباخلري َيا ِطْويلني ااِلعامر!.. َمسهَّ

، اْذَكروا  َيلة ِعْن َشاْعٍر، إْسُمه )بِْصي( إْو نِِقبُته )َأاِلْوَضيحي(، ِمْن زينه، إْحِلفوا َأللِّ َتعِليلتنا اللهَّ

َمنازهَلم  )الثعالِبة(  ِعرَباَن  ِمْن  َراجف،ِهو  يِصيَبها  االناثي  َبْعَض  َلَشاِفُته  َوَلْد،  ُهو  إنهَّه  ِهِرْجَته،  يل 

بااِلْحَجاْز، أَهُلْه َفاَضوا لِِديَرْتنا َيوِم اْسَتدَموا من َقرايٍب هلم!

ًة اْبقْلُبه. ْت غصِّ ْز َحِرياًم كثرياْت، َمرْي ما ارزُقه الل ِمْن َحداِهن َوَلْد. إْو َهذي ظلهَّ يقولوْن إنهَّْه جتوهَّ

* * *

ِت  ق َحِريَمْه، َخىلهَّ َواْحِدة ِمنهْن اْسَمها )َوْطفا( َحسهَّ َيوْم أنهَّه َشاْب، كّف ِعْن َطَرَد اهَلوى، إْو َطلهَّ

الِوِحيْد.  اْوَليَدها  تِداري  َأللِّ  االْرَمَلة  َلْوَن  َعَليه،  تَِضْفِضْف  صاَرْت  ريْم،  احْلَ بنَي  ِمن  مها  كرهَّ ه  انُّ

عيْد ِعْنَدها، َأللِّ تِشوف ااِلِوضيحي َيْضَحك ُبه! والنهَّهار السِّ

* * *

م اْبِسواليَفة، قاْل َواِحد ِمْنَهم: »ِوْش َرايُكم َنْضَحك  بِة اْعَياْل، ِواْنُ َمرهَّ )ااِلْوَضيحي( ِمْن ِعند ِسْ

َعىل َهالشِويِّب، نِشُوْف ُهْو َبَعْد َقْلُبْه يرِْشِهب َلَلمَزْيوَناْت، ِواالهَّ َتاْب توَبْة نِقيِّة؟«
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َقاْل َواِحْد: »َما ِهْي َتوَبة، مري )َوْطَفا( َخَوْت )571( عليه، ِواستنثى )572(.« قال َواِحْد ِمْنَهم: »َما 
َتْسَمع اللِّ يُِقول:ـ

اسرتاِح، َما  شاْمِهـــن،  أْو  ِحبِّ  َذاْق  »ِمــــْن 

نِواِزْيه!« َشايبــاٍت  اْو   ، َعْوْد  انهَّـــــه  َلَو 

ُلوقًا َعىل اْجَهده!..« اْيْب، تِلِزوُنْه عىل اْجَهُده؟ َألل ال يِلِز اْمَ الشهَّ قاْل َثالِث: »يا اْعياْل ِوْش لُِكْم اْبَ

ار. ه، إْو نُِشوْف ُهو الل َقاَله الشاعر ِصِحيْح، ِواالهَّ ِكِذْب ِشعهَّ َقاْل الباقيني: »َوالل ُكوْد نِِلزُّ

اسرَتاِح، َما  ِشاْمِهْن،  اْو  ِحبِّ  َذاق  ِمْن 

نَِواِزيه!.. شايباٍت  اْو  َعْوِد،  ْه  انهَّ َلَو 
)573( اشناِحْي،  َقْلبه  ْينات،  الزهَّ َمَع  َيْضحي 

يِباِرْيه! َما  َباخَلال،  يِلَجِلِج  َعْقْله 

،)574( يَِشاِحـــــْي  ِبَواِهن  اللِّ  َيا  َمسكنْي 

يه !..« ِكنهَّه ِقِريــــــَص الداْب )575(، َلْيلة يَِمضِّ

* * *

َقال َواِحْد:ـ

ِرز َيْرَكب الَفَرْس، ِوش ُله باحلريم،  بعني، َما حِيْ »يا َشْيننِْي، َخافوا اْمَن الل، َشايْب َصاْر فَوَق السهَّ

571. َخَوْت عليه : أذلته وسيطرت عليه، والكلمة يف األصل من حالة الطري الذي ينقض عليه الصقر ويسلم، فإنه يظل 
مذواًل خائفًا، فيقولون مثل الطري املخوي عليه، ومنه الكلمة.

572. استنثى : أمسى كاالنثى، ال هيتم بالنساء.
573. إشناحي : موزع.
574. يِشاحي : ياري.

575. َألهَّداب : احلية القاتلة اللدغة.
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وا َهاْلَعوْد اْبَحاَله!..« َواْنتِم ُشوفو الكْم َمْزُيونًة، انِْصُبوا )576( ِعْنَْدها، إْو َدشهَّ

ا َنُقول ُله إّن اْهَنا َمزُيونات، َنُقول ُلْه: ـ َقاْل َحَداهم: »ِحنهَّ

يناْت، َتواْفُقون َعىل  ي َلنا املِجالَِد الزهَّ انه َطّب بالعرب اْقبيسيِّة )577( يِبِيُعون الّتْمر، إْو نرْيده َيَنقِّ

اللِّ ِقلْت؟«

موا َعَلْيه َهالهَّ َبَم،  ِضحكوا، إْو ُجوا َناصينَي )ااِلْوضيحي( َشاُفوه اْمَبْوِكْر َعىل َغْلُيوُنه، َيوْم َسلِّ

ْب. إفْلحوا َيا اعياْل َما ُسونا!« إْو َرحهَّ

ا نِكِرَمْك.« الِْد ِتَْر، إْو ِحنهَّ َقالون ُله: »َوالل ِحّنا نَِصْيناك، نِريد َتْنَهج ِمْعنا، َتْنَقى َلنا جِمَ

ه َيْصَعب َعلهَّ املِْشوار،  قاْل: »أنا انج ِمْعُكم، َما ُهْو اْمشان ااِلكراِميهَّة، َخطِوتُكم َعزْيَزْة. إْو َلِو انُّ

انا رايح ِمْعُكْم. قاَم االْوضيحي، َواالْعيال مُعه. ِوْصلوا َلبيْت َشعَر اْمَدْوَبل )578(، فيه ُله عجوز، 

ّب )579(  يْد ِمْن ِزْيَنها، ِجَدايْل َشَعْرها ِتُ اْو َشايْب، نِاْزلنْي بالعرْب ِجديد. ِمعُهم بِنِْت تِْنِطِلق َمَع الصهَّ

لاِلباَلْد، َيوْم ااِلْوضيحي َشاَف البنْت، ِضحكوا ااِلَعياْل، إو قالوا: »ُدوَنْك َهذا التمر!«

ُكْم إتنّقلوْن َبَعضكم. كّف يّم َبيُته، إْو ُهْو  لهَّ َحّس َبامللُعوب. إْو َقال، َوالل َلِو اسالحي ِمعي، خَلَ

باَبة، إو جّر عليها َهالِبُيوَتاْت: ـ َعْل، َمدِّ ايُده عىل الرِّ َيرتِعِد اَمَن الزهَّ

ب. 576. انصبوا عندها: غازلوها. َوالَغَزل، النصب، واملَغاِزل، نصِّ
577. إقبيسية : جتار ، الواحد إقبييس.

له  والذي  قطبة،  يسمونه  واحد  واسط  عىل  يقوم  والذي  )واسطني(  عمودين  عىل  يقوم  شعر  بيت   : إْمَدوبل   .578
أعمدة،  البيت عىل سبعة  يقام  أن  فامسودس وامسوستت، ويندر  فامومس  فامروبع،  إْمثولث،  أعمدة  عىل ثالثة 

لكراهتهم هلذا الرقم وخلوفهم من العني.
579. ُيب : يالمس.
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)581(  ، يِقنهَّه  االوضيحي  َجاَب  امْلََن   )580( »ِعزي 

د اْجُروَح الَقِلْب، َواْلَقِلــــْب َفايِض )582( ! جدهَّ

َفارَقنهَّه، ــــــــرْب  الطهَّ اَليـــــاَم  ـــــّزي  ِعِ

أنا ِطَويـــــِت اْرشـــاي )583(، ِواقَفيْت  َرايض،

ِسنهَّـــه، َوقْم  علـــــى  ِسنِّــــي  َلـــْو  َوالل 

اْبَغاِض، َبْيَنه  إو  َبيني  َما  َكــــــاْن  َمــــــا 

اْمِصّنه، ِهي  ال  إْو  العفناْت.  اْمَن  ِهــــي  اَل 

الرياِض!..« باْمَطْمِطامَت   )584( نَِفـــــْل  ِرحِية 

* * *

جْل َيْطِرْق،  ْت َعليه )َوطفا( َشافت نَِفس الرِّ ِعِقْب َهذا، َراَد ااِلوَضيحي َيناْم، َما جاه الّنوْم، َحسهَّ
ك! ِوش َجاك، أِحسهَّ اْنِفَسْك هِليب ناْر؟« اْر َقالت: »يا َشني، كَفى الل َشهَّ تِِقْل هِلْبَة النهَّ

َباُله  ِطريت عىل  ما  ِكّل  ه  إنُّ قال  إْو  الّرجاْل،  ة  ِقلِّ من  هَلَا  ِشكى  إْو  ااِلْعياْل،  اْسواَة  َعليها  َقّص 
واة، حَيّس بالِغلب َواملَِذلِّة!.. هالسهَّ

باَبة  ي َعليه، َما ِقبَل ااِلْهَدى، إْو َحَلف هَلا انه غرِي ايتطاول ِمْعَهم. َمدِّ اْيُده عىل الرِّ َصاَرْت هِتَدِّ
إْو ِقَصْد: ـ

)َوطفــا( َحريـَق القلــــْب َجانـــي اْبِوْسواْس،

َعْقلـــي اْنخَبــــْل ، يــــــا ِحرييت َواَعَذايب!..
580. ِعّزي : أسفي.

581. َيقنهَّه : يقوده.
582. فايض : انتهت كل مطالبه.

583. طويت ارشاي : كناية عن إناء كل أمر عاطفي.
584. نَِفل: نبت من أحرار البقول، نوره أصفر طيب الرائحة، َتْسَمن عليه اخليل، الواحدة َنَفَلة. وهي من الفصحى.



151

ِمْن ِعِقْب ما اجيــــــب القاليـــــْع إْو َنوماْس،

لاِلكالِب! ِمهَزرًة،  ِوانـــي  َأضَحيــــــَت 

اْس، ِفرهَّ اْو  ِزمْلا،  اْعيـــــال،  ِرَزْقني  ُهـــــْو  َلْو 

اْلَعاليب! ِغمهَّ  اْغاَلظ  يب   )585( اْتْهَكــــَروا  َما 

اْس، نسهَّ بالقلـــــِب  املـــــوْت  َســــمهَّ  أَحّس 

وايب، الرِّ باعلـــتى  اْب،  الدهَّ ِقريــــتَص  كني 
َبعــض ااِلْعَياْل اْذياْخ، َما ُهم َعىل َساس! )586(

اعَتاِب! يِْصَلِح  السيْف  َغيــــَر  اِظّن  َمـــا 

االْرَماْس، َع  َباكياٍت  َحَرُمُهــــم  اَلْدِعــــي 
)587( َهايب!  الَوجْه،  اْسَواَد  َترانــــي  ِوااّل 

االْدَمـــاْس، َقْبل  باكيــــة  َحَرْمُهم  اَلْدِعي 

بالرتاب!.. مرحبًا  يا  ِعقبهــــا،  من  إْو 

ِت  ْت )َوطفا( اْمَن النوْم، َهزهَّ هقة، َفطهَّ باَبة َللواِسْط، واْنِجَضْع، ِعْقب نِصهَّ الّليْل، ِواَن الشهَّ ردهَّ الرِّ
وه ِوانه ِمْثَل الثهَّلْج. َعوا عليها، َجسُّ هم جِتمهَّ ه، َصاَحت، َأجِلرياْن َكلهَّ ه هِيتّز ِكلُّ )ااِلوضيحي( ِوانُّ

)ااِلوضيحي(،  ميتة  ِميَعاْد  عىل  إو  َغليونا،  )588( عىل  ِمكْظمة  ْت  ظلهَّ إْو  َدْمَعها،  ْد  ِجَ )َوطفا( 
نا، شافنها َتشَهق، إرِكَضْن َعليها، ِوانا قاضية )589(!.. َألنسوان َألل يِعزهَّ

إْو تصبحون عىل خري.

585. إتهكروا : هزأوا.
586. ما هم عىل ساس : ال أصل هلم.

587. هايب : تافه ال خري فيه.
588. ِمَكظِمة : صامتة.

589. قاضية : ميتة.
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رِبع ِقرِضة الضِّ

ْيِلة ِعن ِقرِضة الّضبع! اُكم َأللهَّ باخلري، تِعليلتنا اللِّ َمسهَّ

ت امِلَْصاري َبنَي ايديْه، َنصا شيخًا اسمه  بْع( شيخ َفارس، َكريم، َمري ِعمْلُته َخْبثِة، َشحهَّ )َألضِّ
َحن اْهَنا  ( : »يا ضَيَف الرهَّ َة الضياِفة. ِعقْب هذا قال الشيخ )نارِصْ ُمه ِمدِّ ل ِعْنُده، َكرهَّ )نارص(، َحوهَّ

نا؟« َلْك َغَرض َيمهَّ

بْع( َوانا يِل َحاَجة ِعْنَد الّشيخ.« ْ ونه )َألضِّ بع(: »انا )اْهَدْيب( َأللِّ يِسمهَّ قال )الضِّ

)الضبع(:  قاَل  َحاْجَتك؟«  ِهي  ِوْش  الّل،  َشا  إْن  َمْقِضيهَّة  »َحاْجَتْك  )َنارِص(:  الّشيخ  قال 
إْو  ة،  َطلهَّ َعَلينا  َلْك  بيْع  بالرِّ إْو  بيع،  للرِّ َمْفهُوقاٍت  اِهْن،  ايهَّ تِقرضني  جِميدي،  ثَلثِميهَّة  َعَلّّ  »َمْطلوْب 

»..! ْ َعَسانا ما اْنَقصِّ

بح، يِصرْي َخرْي« قال )َنارِص( »َألصِّ

بح ِعِقْب اْقَهَوة، إْو ِفطور، َعدهَّ  ِجْل، َألصِّ ِد بروحْه، )نارص( إستَِقّل َخرَي الرِّ بْع( صار احْيمِّ ْ )َألضهَّ
ْج َيمهَّ اَهُلْه. َقبِْل َما  َلف، إْو َنَ عليه )نارص( ثلثميِّة جِميدي، إْو ِعِقْب ما تَِسّلْمِهن، َأْعطى املَعازيَب اخْلَ
جْل ِمْنَصب )590( َحِشيم.«  هم قالوا: »َألرِّ َيْبِعْد، قال )َنارِص( اجلامْعُته: »ِوْش َرايُكم اْبضيفنا؟« ِكلهَّ

ِضِحَك )نارص( إْو قاْل :ـ

ااًل اْمَهشَهش )591(،  »َأللهَّ ال ِييِّْب لُِكم َظّن، َواللهَّ أنا أشوْف إنهَّه َما ُهو خاَل ِمْن َزْوْد. ِوانهَّه َرجهَّ

590. ِمَنْصَب : رجل عظيم ، اجلمع مَناِصب.
591. إْمَهشَهش : كذوب إْفرُسه ِشلوش، كناية عن الرجل املبالغ.
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ْب ِمُعه.« إْفِرُسه ِشُلوْش. إو َهقويت إيَن غري َأتعذهَّ

يايْل َبرَدان  اْم، َجا املِيَعاْد ـ َو املتَديفِّ باللِّ اْم، إْو َجِت ايهَّ (، ِمَضِت ايهَّ ِكلهَّ اُبوَهم، َعالوا َعىل )َنارِصْ

بة اْمن اْوُجوه َرْبُعه، إْوَجا َناْصيًا  ـ نُشوْف َهالوجوه، َوال نِشوَف )َألّضْبْع(. )نارص( َخَذا ُله ِسْ

ِعْقَب  بح  َألصِّ لَهم،   َعلهَّ إْو  مهم،  كرهَّ إْو  بع(  ْ )َألضِّ هَلَم  ِذبَح  َبالعَرْب،  لوا  َحوهَّ ْبع(،  ْ الضِّ )إْهَديب 

الِقْرَضة  كاَن  ِواْن  اْعِجِلة،  ِذبِِّة  علينا  َترَى  حاْن،  الرهَّ ب  اْمَعزِّ »يا  )نارص(:  قال  وااِلقَهوة،  اْلِفُطوْر 

ِمْتّيِسة َبنَي ايْديك، نِريْد اْنعَطي املعازيَب اخلَلْف.«

قال )الضبع(! »َيا َحيْف، َشيخ يِْطُلْب َعطيَته؟ َياْر َأنا نَِصيَتْك، َنْصَوة، وانت اْعطيتني، َوالَعِطّية 

ات، َأنا  ام الّرَجاْل: َثالث َمرهَّ ه اْمعُروَف. يُِقوْل ِقدهَّ ِجْل اللِّ يَِطالِْب بَالَعِطّية، َحقُّ ا، َوالرِّ َما يطاَلْب َبَ

اْعَطيْت ِواخسيت ـ إْو َما أِريد َأْذِكر باقي اهلِْرِجة، إْو ِعقْب َهذا يآخذ َعطيَته!

ِسَكْت )َنارِص(، إْوَلّد باْوُجوه َرْبُعه، إْو قال هَلَم : ـ »َمن ُهْو َأللِّ َحْزُره ِصِحيْح؟ َأنا، ِواالهَّ اْنُتم؟«

َقاَلَت اجِلامَعة: »َألينهَّْك ما تِْنَعرْض َعىَل ِطبيب!« )592(

َفوْهُتْه  إْو  ِفداْمُته،)593(  َعل َعىل  الزِّ ِمْثَل  امِلِصاري،  اْزَعالن َعىل  انا  ما  إينِّ  »َواللهَّ  قال )نارص(: 

الَعِفنة«.

ه َوْصَل اْلَعَرْب، ِقَصْد )نارص( َهالِقِصيدة، إْو نادى َواحدًا  ِرَكب )نارص(  ُهو ِواْخوياْه، َيوم انُّ

إْيَعرَف اخِلْطَبة، ِكتبها إْو َدّزها َيمِّ )اهديِب الّضبْع( قال:

التامثيَل، فاْهِيــــن  يـــــا  املِثـــــل،  »قــــاَل 

اْقتِداَره! اْبَحْســــــِب  َراَيه،  ِيــــي  ِكالًّ 

592. ما ينعرض عىل طبيب. كناية عن احلاذق الصادق الفراسة.
593. ِفداِمُته : بذاءة لسانه: والفوهة العفنِة : احلديث القذر.
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املِقابِيْل، بالّسنيـــــَن  َيْنِظـــر  عـــــاْش  ِمــــَن 

َحراره! ااِلبروِده،  ِعْقـــــَب  ِمْن  يُِذوْق 

الّرجاِجيْل، اَقْلُوَب  َمَع  َلـــــْق  ِيْ يْب،  َوالطِّ

التِّجاره! ِمثَل  ـــــوْق،  بالسُّ َيْنَعِرْض  ال  إْو 

بالتهَّساهيْل، اْلِويِل  ْعنَِد  ِمْن  ِزْق  َوالرِّ

طـــــارَه، بالشِّ ال  إْو  ْه،  بالِقوهَّ ُهــــوْه  ال  إْو 

بيْل، َمَها  اْقُلوبـــًا  َينفــــــَع  َما   )594( َواحْلِِلْم، 

َشاَره، تِزايْد  َكـــن  َزنـــدًا،   )595( َيْشــَداْك 

املَيْل، َعلـــــــى  َيَنــــــح  َباحِلِلْم  تآْمَره  َلْو 

يِْشتِـــــل )596( عىل َراَيه، إْبِربــــح أْو خسارَه؟

إبتبديْل، َغرُيه  ينـــــــزاْل  َما  بِـــــْع  َوالطهَّ

اَره، ِمثَل اجِلِدي )597( ِمرَســـــــاه لَيــــِل اْو َنَ

يْل، النهَّ ِصّفة  َعىل  ِهي  َلْو  َواحلنَضَلــــْه 

َمَرارة! اْلِقديِمــــــة،  َمراَرهْتا  َزاَدْت 

النيِّْل، َفـــــارَع  علـــــى   ، اْبسِكرهَّ تِْزَرَعه  َلْو 

الَعَزاره، غرَي  ْم،  قوُّ الزهَّ َر  يِثْمِ َمــــــا 

594. احللم : كب السن.
595. يشداك : يشبه.

596. يشتل : ال يصيب اهلدف ينحرف.
597. اجلدي : برج اجلدي.
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التاّمثيــــل، فاهيـــن  يا  ِمثــــْل  َواْقىَص 

وا اوزاره)598(، ِمـــن شــــقهَّ َجيــــَب الناْس َشقُّ

هم،  بع(، تِساَمْعت با َعربانه، إْو ِحيهَّانه، َعالوا َعليه ِكلهَّ ِوْصَلْت ِقصيدة )نارص( َلـ )اْهديب الضهَّ
ُسوب، لكن َعاميلك، ما اْيساوهيا شيخ عَشايْر.  اْمَ ااًل  ُله: ـ »يا ِرِجل إنْت رجهَّ ُله َأخو ِزكي، قال 
بع هو  بع(؟ َألضِّ إنْت تِِظّن َهذي ِفرِسه؟ َألّل ِيونك، ِفَضحتنا، إنِت تدري َلوْيْش َسموك )الضِّ
جل  ها. َألرِّ اللِّ َما اْيعَرَف احلق! .. إْو ال ايعرَف امْلَْعروْف، ِواْنت باْسواتك َهذي َتَْصَخ الَعشايْر َكلهَّ
ى َمَعْك ِرِديِّه، َقْمَقش ِكّل َذَخاْيِر َحريم العَرْب، ِوانَطاك اياها، َعىل غرَي ِعرْف، ِعِقب َهذا ما  َما َسوهَّ
د اللهَّ ما َطِري عىل بالك!.. ِوش َبالْك؟  اتوّقر اللهَّ تقول ُله َأللِّ انْت ِقْلْت. َسّودْت َوْجَه اْلَعَرْب َسوهَّ
جْل َمااًل اْعطاِك اياه، ِقرِضَة الناْس للنهَّاس؟ َواللهَّ إن ما  َألل ِمنِعْم َعليك ِواْمفّضْل، َليه َما تِنِطي الرِّ

َسديَت )نارص( ِقِرْضَته، َغرَي اْقِلْط عليها، َواشْحدها امَن الِعربان، َواْعطيه اياها!..

)إْهَديب( ِعقــــْب َها لبهِدلِـــــه، َحاَســـْب َعىل ُروُحه، دّز ثلثمية جِمِيدي، إْو ناَقة َمْع َعبٍد 

ُله.

اْسواِة  ِمن   )599( إنقمَص  الِقفا،  ْهروَج  ال  احَسابًا  احيسبوَن  َأللِّ  الشيوخ  اْمَن  َواحٍد  ِسِمْع 

ـَ )نارص( قال:ـ ى ابيوتاْت يِعتِذْر عن )الضبع( ل )اهديب( َسوهَّ

بِمضيَفــــْك َنْلــــــــَق اْداَلاًل تِِليـــق،       يا )نارص ابِن افْهيد( ال يا صديقـــي!

ّق يِْنَصــــب ِعنِْد َجاَل الطريـِق، ِفنجاْل بِنهَّك يِقعد )600( الــــــراْس ِذيِق،       َوالشهَّ

ب يليـــِق! َواحِليْل تِْذبْح )601(  َوالرِتحِّ

598. إو زاره : إزاره.
599. إنِقَمْص : خجل أشد اخلجل.

600. يقِعد الراس؛ كناية عن جودة صنع القهوة، إىل درجة أن شارب الفنجان منها يصحو رأسه من املتاعب واألوجاع.
601. َأحِليْل تِذبح : أي الشياه السمينة التي مرهَّ عليها سنة من غري أن تِلد.
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يــْل عبدًا ينــادي، َع ِمنِسَفــــــْك باللهَّ َلْن َغاِضَبْت إنتم اْذعــــــــاَر االْمَعادي،  

يا ِحلو َمطرى الشيْخ بنَي االجواد ِ)602(، َوالناْر َتِويض بِِوِسيــــــَع البِــــــوادي ،  

َأللهَّ اْيَعِقركم، )603( ليت ِرْزَقــه يِضيق!

ال يا ِسواَد الَوِجْه ِمن ِعزهَّ االصحـــاْب، َيا ِزيْن َهْرَج الّشيخ ِمثَل الَشهـــــْد َذاْب،   

لِه ابخِرَج االركاْب، إْرياالْت َنقدي اْممهَّ اب،   ـَ ِمْن َسّكــ ِمْن ِعِقْب َحايْل َفوقها السهَّ

ملا ِفضح ِعرباَننا َبيــــَن االحبـــــاْب، اْب،   ّص نهَّ بْع( ِكام )604( اللِّ يِتحايَل )الّضْ

َأنا اشْهَد اّنه باملالمه َحِقيــــــــــِق!

ال اْتَعَتــــْب َعىل )اهديْب( َهذا ِسِويِد، أَنا نَِشدَتْك بالنّبــــــي يا ِوِديـــــِدي،   

َيدعي ِمصانِيج )606( الدروَعْة ِقديــــِد، لكن ابيوَم احلَرْب يِْروي احلِديـِد، )605(  

َع ِمْنِسَفه يريب اضُعوْف )607( اْو ِمساكني!..

602. يا حلو مطرى الشيخ : ما أجل ذكر الزعيم!..
603. يعقركم : يغتابكم.

604. كام : ِمثل ، بلفظ الكاف جياًم تركية بثالث نقاط.
605. يروي احلديد، كناية عن بطولته ، فجعله يروي السيف والرمح من دماء األعداء.

606. ِمَصانيج الدروعة؛ كناية عن أشجع الفرسان الذين صدئت دروعهم، ألنم ال يلعونا بسبب غاراهتم، وتوقعهم 
لغارات أعدائهم.

قال  الشديد.  الفقر  مع  العاهات  ذوو  فيهم  ويدخل  فقرًا،  الناس  أشد  هم  واملساكني  وعجزة.  ايتام  إضعوف:   .607
الشاعر: ـ

يا ابا العمي َوالِعرْج يا أبا املساكني    
ّم إْو ِمْن كان العصا ثالثًا له! َألصِّ       
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( اْعتَِذر َلـ )نارص(  ِعقب َما ِوْصَلت القصيدة باياْم ِرِكب )اْهديب( هو والشيخ )ِمفلح( َأللِّ

ها َلـ  وا َجاَهْه عىل )نارص( َحبهَّوا علـى َراُسه، ِدَمُ بالقصيدة َأللِّ ِسمعناها، إْو ُبم َعرَش خيهَّاله، َكدهَّ

)اهديب(.

إو تصبحون عىل خري.
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َأْلغيَرة

ميثي( َأاِلْخرَيِص الِفدعاين ـ َهو إْو  يَلة، إْبُسوالِفة )َعل الرهَّ لكم اللهَّ اكم اللهَّ باخَلرْي! نِريْد نَِعلِّ َمسهَّ

ه )َسامِل الّرميثي(. َوَلْد َعمُّ

ْه )َسامِل( إْزمْلٍِة َمْوُزوْن، ما  اب! َوَلْد َعمُّ اٍب، َوههَّ اد َصْيد، كسهَّ )َعل( هذا َشاِعْر إْو َفارْس إو َطرهَّ

ح َعليه َرَعايا اْمَن البِْل، إْو َشاَليا اْمن الَغَنم,. َوالّثنني:  َوَمْس، تَِروِّ وْص َعْن اَلزْمٍة َعليْه. ُله َبْيِت اْمَ حِيُ

ا  ه )َعل( َشيًّ وْن َبَعْضُهم، ِكنهَّهَم َخينيِّ اْشَحاْح. )608( )َسامِلْ( ما يِعّز عىل َوّلْد َعمُّ ـ )َسامِل( إْو )َعل( حِيبُّ

ه َصاْحَب املَال. د، يِعطي، ِكنُّ يُِكون. َيْكَرم، يَِشحِّ

َدْبِلة، )609( َدبهَّاِكة، ُغْوَلة  ه إْمَسيكينِة،  َبَنات َعمُّ ْز ُله ِحْرَمه ِمْن  ز. َأما )َسامِل(، جِتوهَّ وهَّ )َعل( َما جِتَ

قها!.. ِجْل َعاِقل، َما َراْد اْيطلِّ وف َحاهَلا. َألرِّ اَضة، ما حِتُ َبة، َخضهَّ ِشِغْل، َحالهَّ

* * *

ب َهْو،  إْو تَِصوهَّ َفَرْس )َسامِل(  إْنَفَتَلْت  َبالَغاَرة  إْو  ه )َعل(  ِمُعه َوَلد َعمُّ إْو َغزا  َنْوَبة َغَزا )َسامِل( 

ُلْه  َجابوا  لَعرْب  َأْوَصُله  اَلَمْة،  السهَّ ُله  َراْد  اللهَّ  َيوَم  إْطَلعه،  َعّمه،  َوَلد  ْنُده  ِعِ َرّد   )610( ِمْدِرك  ِصَوابًا 

608.خيني اْشَحاح : اصطالح يستعمله األرادنة، ليدلوا به عىل أن كل أخ ضنني باآلخر، مستعد أن يفتِدَيُه بنفسه.
609. َدْبِلة َدبهَّاكة : قذرة املالبس، ال تعنى بندامها، ألنا تواصل العمل بال تعب.

اجليم  بلفظ  والكاف  ـ  اليشء  قعر  اللغة،  الدرك يف  رك هو اخلطر، ومن معاين  َوالدهَّ : جرح خطر  ِمْدرك  ِصوابًا   .610
الرتكية بثالث نقاط.
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إِبليهَّا  الَفَرْس،  عىل  ايتصاَمد  ِقِدر  َيوم  اْجُروُحه،  َعىل  َصبهَّت  إْو   )611( َشبِّه  إْو  ِدْبس  َغَلْت  اعجّيز، 
إو  اْنَعجتني،  اْبَنحَرها  ِذَبِح  إْو  ِجُزورًا،  َنَحْر  اْعُربه،  ُبه  َفْرِحْت  ه،  َعمُّ َوَلد  )َعَل(  َخَذاه  اْمساَعَدة، 

كبش، َوفهَّ نِْذُره، إْو َعَزْم َرْبُعه.

ا(؟ قال  ِعقْب اْشَهريْن َشاْف )َسامل( إْنثى، إْعِجَبُته، قال لولد عمه: ـ »ِوش قولك إبـ )َخْضَ
ْ يْقَسْم يل اْبَكِسْب.  ْزها، ِعِقْب َما نَِعاِود اْمَن الَغْزَوة، َلصار اللهَّ ا«؟ َأنا امواعْدها َأجِتوهَّ )عل(: »َخْضَ
ْثِوة )612(، لكن )عل( ما  ا لدِّ ه يِفتي ِعنها، إْو ُهو َشاْيُفه َمْبِل إْبَ ِسَكْت )َسامِل( نِْيُته إن )َعل( َوَلد َعمُّ
َحكَى. إْو )َسامِل( َأْرَسْل ِمْرَسااًل اُلُبو )َخضا( يُِقوْل ُله إْن )َسامل( الرميثي له َخاِطر، بـ )خضا(. 
قال ابوها: »َواللهَّ )َسامِل( َما ُهو َمْكُروه، َمرْي إنِْت َتْدِري، إْن َشوْر )َخْضا( بايدها، َواللِّ ِسِمْعْت 
لْت ِمْع )َعل( َوَلد عمه، َوانا َأَشاِوْرَها، إْن ِقبَلت )سامل( َما نِِزْيَد املِِلْح غري اْماَلح )613( وإْن  ا َتَعلهَّ إنهَّ
ا الَبَداوى، َما اْنغْصَب اْلبِنْت. َحْيَث  هيهَّ َعبيهَّت َعُنه، َواللهَّ َما باْيِدي َعليها ِحيلة، وانْت تِْدري إنهَّا ِحنهَّ

مغُصوبِة َماهَلا َعِرْض!.. َأاِلُ

َطيِّب،  انهَّه  َلِو  إْو  )عل(  لـ  جتّوْزها  َعليك  اُشوْر  َما  ِشويَرك،  َجَعْلتني  ان  »َواللهَّ  املْرَساْل:  قاَل 
إحِْيَمي  ه  إْو لوال )سامل( ولد َعمُّ الَعشا،  يْعَلَم  َما  َنْقري،  َفْقِري  ُلْه، لكنهَّه،  ُهْو  َما  باْيُده  َألل  َفاِرْس، 
ْ َغري حِتّق َعَليه ااِلْحِسنِة. ما عنده غري الَفرس، َأللِّ انطاه اياها )سامل( ولد عمه، إْو َسْيُفه  َساْقُته، َواللهَّ
ه، الل يسحر البنات سحر، إْو فوق هذا َزينه، إْو  َباَبة، إْوِحسُّ ىل الرِّ ته َعً ِواْمزنِّدُه )614( إْو ِربِابُته، ِجرِّ

ِجدايل شعره اللِّ ماِهن عىل انثى!..«

قال أبو البنت: »َأنا ادري إْن ِكلهَّ اللِّ تقوله صحيح، لِكن َوانا اُخوْك، َأاُلنثى ما تِْغَصب عىل 

ب عن الفارسية )زاك(. 611. الّشبِّة : هي الشّب، وهو حجر أبيض ومنه األزرق، وكله من الزاج: ملح يصبغ به، معرهَّ
ثوة ـ البليدة اخلاِملة، وللذكر أيضًا. ويف اللغة الدثور : اخلامل النؤوم. 612. الدِّ

613. امللح: هو احلليب، هذا معنى الكلمة يف اللغة . ِوااُلمالْح: نوع من احلساء قوامه ذوب اجلميد، واألرز والعدس، 
ومنهم من يسمى مرق اللحم )إمالح، ومنها MILK( االنكليزية.

امُلَزنهَّد : بندقية من الطراز القديم، حتشى بملح البارود والرصاص، وتطلق بوساطة َزند يقدح قطعة من حجر   .614
الّظّران، عىل حوض فيه ملح البارود، َفينطِلق ما يف هذه البندقية. اجلمع ِمزانيد.
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ِكي ِمْعها لو عابت.« ه ِواْن َغَصبَتها، ما يوز لك إْن احْتَ َرْجٍل ما حِتبُّ

* * *

ْذ أبو )خضا(  َلوهَّ اْنِشْد )خضا( إْو ِرْد يَل اخَلب اْشاَمْم )615(«  َقِم  قاَل املِرَساْل: »َهذا ِصحيْح، 
ها، قالت: »ما اجنهَِّْب ِعن )عل(« قال هلا: »ما يِْدِرَك العشا، إو لوال )سامل(  عليها، شاورها هي َوامُّ
ْه َيْلَهَم الرّتاْب، َما اَجنِّب َعُنه!«. ْ َلو انُّ ولد عمه، مات امن اجلوع!« قالت: »زين اموت ِمُعه،« َواللهَّ

ه. ْل َيْقَدْر يُشوف )عل( ولد َعمُّ ِسْمع )َسامل(، َشاَلْت َنْفُسه اْعَن البنت، َمري ُهو َبطهَّ

ْقَهوه َلَلَجاَهه، ِحْسَب الَعاَدة، َما شبوها  ط ااِلُ )عل( َخذا له َجاَهْه، إو َكّد عىل ابو )خضا( َقلهَّ
مَلا نَِطق هَلَم َبا.

وْل إْو باكرامية اجَلاهة، مَلا  ياق« َطَلْب ِمَطالِيب كثرية، َجاُهوه بالّل، إْو َبالرسِّ قالوا له : »نِبهَّ السهَّ

ه ما يفوت  ه، َحَلْف إنُّ َتّل، إْو ال يِْبَتل، إْو يوْم َلزُّ تِوقهَّف عند فرس )عل( إو مخسني ناقة، إْو ال ِقبْل حِيْ

ْد  إْو َبَرة ناقة، َما هو ناقة، َقاَمِت اجَلاِهة، إْو َقالت لِـ )عل(. بالعجل ساق الفرس. إْو َصار أْيتَِشحهَّ

ز، إْو صار هو إْو )خضا(  اْمَن العربان، مَلَا ِجْع مخسني ناقٍة، إْو هو ذايقًا املوت! َساَق الَفيِد اوجتوهَّ

ه. ِعْقب ِسنة، ماتت )خضا(  يعيشون عىل الل يصيده. إْو رَحِل اْعَن العرب َألل َبا )سامل( َولد عمُّ

عىل املِنفاْس، إو مات الل َجابِته باحلال. إو يقولون أنا جابت بنت.

د عليها إبقصيدة إبقوْل باوهلا: ـ تِوجهَّ

أْو حَست)617( َبه َسمهَّ الَفاعي، إْو َذْرُنوح! )618( َألَباْرَحة َعّيي اْيَلجلْج، نِِظْيــــري )616(        

615. َأشامْم: بسعة.
616. عيِّي ايلجلج نِظريي:ظل بصي يوايل االضطراب، ومل يقبل ا هلدوء.

617. أوحست : شعرت.
رنوح دويبة حراء تطري وهي سم قاتل، فالكلمة صحيحة فصيحة، لكن البدو  618. َذْرُنوح : سم قاتل، ويف اللغة الذُّ

ينفرون من الضم لذلك لفظوها مفتوحة األول.
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ه تِِقل ارْصاْع، َأملََرة َأللِّ حيبهَّها ماتت، إْو هو ال ِقرٍش َمْصوْف، إو ال َوْجٍه امَعُروْف، ِعندها  َطبُّ

ه )سامل( ما يْقَدر يِشوُفه. َصاْر يِبِيْع أْو َيرشي الَنْفُسه، قال : َ»الّل إين ناْصيًا  االجانيب. إْو َوَلد َعمُّ

، َحْيِث اْسباْب اجِلْرَمة، َأللهَّ َخذا  ه اْبَعُده َغاْضٍب َعلهَّ )َسامِل( َوَلد عمي، َأتِديَمن البيْت، إْو ما ِظنيِّ إنُّ

هيا ِجْرَمة ِرْعيان )619( حَتاَمل عىل َنْفُسه، يف ليلٍة َبْرَقها َيْلعج، إو  اْوداَعْتها، إْو َمانيتي إْن )َسامِلْ( يَِسوِّ

ه َبالبيْت. )َعل( َقْلُبه  سيلها َيْدعج، إو ِمَطرها ِشطيبني، ِمَطر إْو َبَرْد. َما ِفِطن )سامل( ِواْن َوَلْد َعمُّ

ه اْبدوي، إْو ما  ه. لكن )َسامِلْ( َيا اللهَّ اْدَخَلْك َعْوَلْل )620( َما ِكنُّ الْم عىل )سامل( َوَلْد َعمُّ َهب للسهَّ َشْ

َحاْب. ه َرّد عنده َوالِبِْز َلوْن رْشَق السهَّ ه، إْو الِكنُّ ِكّنه اْيَعِرْف َوَلْد َعمُّ

َنْفُسه، لكْن  َيذَبْح  يِرْيْد  اْلَسيَفُه،  ْايُده  يِِرّد  َنوبتني،  إْو بني  ابليهَّا عشا،  َقام  إْو  َنِفْس )َعل(  كْبَت 

بَِطْر )622( ما  ِشَطْر  مها الل،  اللِّ َحرهَّ تِْذَبْح ُروحك  يا )َعل(  : »َأِخْس  إْو قاْل  اُله، )621(  احْلَ خّسى 

ِضيَقه، إاّل ِعقبها َفَرج!«

َباَبة، يِريد  ْص )623( عليها َمّد ايده َللرهَّ ِوصْل للخربوش واْهُدوُمه تِغّط إْو َتنِشْل، َأْو َقْدُله نارًا َتَقفهَّ

ّينة، قاَل يَعاتِب )سامل( ولد عمه: ـ وُمه، َأللهَّ نَِطق َعىل الَساَنه إْباْلِقِصيدة الزهَّ ج اْهُ يَِفرِّ

،)624( اَسنى  اْبَ َفِحْمًة  اْحَنـــا  َما  اُخـــوْي!  َيا 

باْضَياه!  )625( ّو  الدهَّ تِْلِهب  َشْمسًا  اْنــــْت  َواَل 

619. جرمة رعيان ، يضبون املثل بخصومة الرعاة التي ال مصاحلة فيها، ألن عقليتهم احلاسمة ال تقبل التسامح.
ض بعد. فهو راكب رأسه دائاًم. 620. َعْوَلْل : تشّبه بالثور الصغري، الذي مل يروهَّ

ى احلاُله : أحتقر نفسه. 621. خسهَّ
622. ِشَطر بِطر : بال هدف.

ص عىل النار : اصطىل. ويف اللغة َقِفص الرجل تشنج من البد، فكأنا من األضداد، حفظت الفصحى جانبًا  623. تِقفهَّ
وهلجة األرادنة جانبًا آخر.

624. َسنى : جال، ونور ، وهي يف اللغة كذلك.
ّو : املفازة وهذا معناها يف اللغة الفصحى. 625. الدهَّ
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َتبىَل، يوْم  َذَهْب  تاِكــــل  مــــــا  َلَصـــاْر 

َتِقناه؟ َيوْم  َهْب  الذهَّ َنْفَع  ِوْش  اُخـــوْي  يا 

َبْلوَي، تِْبالْه   )626( البّز  اْمَن  َمْلُبوْسْك 
)627( َمْشَحاه  َطاِل  امْلَيِّت  االكفان  مْثَل 

)628( َهَقـــوى،  إْو  َيِضِميـــَرْك  َأللِّ  َأملِنَوه، 

َتْغشاه، إْو  َتْنَهـــْج  َبالَقْلِـــْب  إْشَباَهَهـــا 

َنرضـــى، َيوْم  ِحِلـــوٍة  اْحلومــــــًا  َنْحَلم 

يــــْل إْن َسْعَدنـــــا تاه!ـ  إْو جَتِفـــــْل تِوايل اللهَّ

ى؟ َتَلوهَّ َليــــْه  اتناوَشــــــْك  الّرمــــــاْح  َيوَم 

اه؟ تَِشههَّ َليْه  ايفاْرَقْك  َيــوم   )629( َوالتــــــرْف 

َسلوى، َشني  يا  والّضِحك،  إْدُموَعنا 

!)630( تِباله  لصار  بالقلب،  ِمثيلة 

َتعىَل، والنهَِّجْم  ِمْس  َوالشهَّ اْلِقَمْر  َهـــــذا 

تنصاه! رابيْش  اخْلَ ِمْثـــــَل  وِمسْك  ِواْمَ

َنْسَعــــى، إْو  َنمشــــي  ْب  َللرتِّ يتنا  ِكلِّ

اْبَمْشهاه! َنْفَسْك  الّضبِـــْع  يا  ــــْك  اَلُتوّهَ

626. البّز : الثياب الناعمة من احلرير، ويف اللغة نوع من الثياب بال تصيص وهي يف لغة األرادنة أوجه.
627. مشحاه : مداه، ُبْعدُه، وهلا يف اللغة ما يقرب من هذا املعنى.

628. هقوى : غرض، وتأيت يف هذا املقام بمعنى أنفة وعزة.
مة. ف : األنثى اجلميلة املتنعِّ 629. َألرتِّ

630. تِباله : تتبه، وهي بذا املعنى يف اللغة.
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)631( َتْلظى،  َناْر  اْسُيوَفهْم  اللِّ  ِحيهَّانـــــــك 

مرماه! صـــاِد  إْن  املَوْت،  يمنُعــــون  ما 

َمْنىص!؟ ناْس  َللهَّ اْنـــت  َما  ِيُوَنْك،  ّأللهَّ 

ادركناه ما  بامومسك  العشا  حتى 
)632( َتْسَفى،  واعيـــــْر  َوالسِّ يِْرَمـــى،  ِلْج  َألثهَّ

َنْنساه!.. َواللهَّ  الَعبِْد،  َنْنىَص  يْت  َهبُّ

َيْدمى، احَلدهَّ  ــــب  اْمَضهَّ َسيفـــي،  نِِسيْت 

ابمحياه ريب  الحياك  باعداك 

َتْبىَل، إْو  َيْسِقَط،  ــــــرْت،  ثمهَّ ما  إْو  إْنتِـــْه 

َتْسَفاه!.. يِح  الرِّ َسافــَى  َقْبـَرْك  ِواتراْب 

* * *

تَِساَمعَت الناْس إبقصيدة )عل( تناقلوها، يوم وصل اخلب لِـ )َسامل( إْو ِسْمَع القصيدة إنخزى، 
إْو كّص َزّهْد ُروَحه، إْو َصاْر يِلوْب َلوَن البِعرَي االْجَرْب!..

ه، إْو َخذا ِمعه  َيوَم اْرَبَعْت الدنيا، تريهَّ جاعًة اْمِن اوجوه َرْبَعه، إْو كّد ِمْعُهْم َجاَهه، عىل ولد َعمُّ
ديهَّة، إْو قال :  َيْنَسى ِذيَك الرِّ اْنِشُده باللهَّ إْن  ِخزلًة اْمَن البِل، إْو ثالثني اْنَعجة، إْو رىضهَّ )َعل( إْو 

يْت ِعْندي ِواْطَلْعتِني اْمَن املوْت، لكْن َأللهَّ ِيون ااُلِقلوب َما هَلن َعِقْل.« »اناما اْنسى َيوم َردهَّ

تاَسحوا اللهَّحى، إو َصاَرْت البِْغَضة َمبهَّة. لكن الِقِصيدة ظلهَّت ِعقبهم. يِتناقلها النهَّاْس.

إْو تِِصبحون عىل خري!..

631. تِلّظى : تلهب.
632. السواعري : مفردها ساعور، وهي ملعان البوق. يصاحبها تطاير الثلج، ويف اللغة الساعورة: النار.



165

ه َألِمْعِطي اللَّ

ه  يكم َباخَلرْي. َأريْد أَعّللُكم تِْعِليليِة )َفهْد َوَلد عرار(، هذا َوَلد َمات ابوه إْو ُهو َعجي، ُأمُّ اللهَّ َيَمسِّ

ه : »َيا  ة ِمْن ِعْمُره، َقالت ُله امُّ ه مِلَْط ِرْزُقه إْمَن اللهَّ اْو َجاي، َيوْم َصاَر الَوَلد بالَعرْشَ أْرَمَلْت َعليه، َعمُّ

ك، َعَسى اللهَّ يمدهَّ َعىل ايُده، إْو َينطيك َلك ناقتني َثالْث، نِعيْش َعىل لِبنهن، مَلا  اوَليدي إْنَج َيّم َعمهَّ

اللهَّ يفرجها َعلينا!«

َوَلد أُخوك املرحوم  َأنا )َفَهْد(  َعّم  ه ِسِمْع، قاْل: »َيا  َماِكنُّ َباخَلري،  ه، َصبهَّح َعليه  َلَعمُّ الَوَلد  َراَح 

َأْرَسَلتني َلك َعساك تنطيني ِمن بِل َأبوي َألل ِعنَدك، َلو ُهو ثالث انياق، كيف ما  ي  ُأمِّ )َعرار(، 

وَفة شوفتك!« ، َوالشهَّ حسبتهن، إْحِسْبِهن، َعَطا، َمنايح، َأللِّ تُشوُقه َيا َعمهَّ

ك تِرْسَلك يل؟ َليه َما اْرَسَلتْك الخوها ـ َخاَلك ـ َأللِّ طالِعه اْشَحَمة  ه إْو َقال ُله: »ُأمهَّ إْلتَِفْت َعمُّ

أنا، ِقل  َوامها،  بابوها،  ِعنِد َخاْلك رعّية  ع  َودهَّ َأبوك  إْن  َتْدري  َهَذا، هي  َعِقْب  إْو  املَاْل.  إْمَن  َعينه 

. ِمرْي اْقِصْد َخاَلك إْو ُهو ينطيْك من َماْل اُبوْك«. ْك َما عندي الُكْم يِشّ اُلمهَّ

* * *

له:  يِشوْف. قالت  َولدها  َما  ِمْن غري  َتبكي،  تِريْد  ه!..  َعمُّ َهِرج  َفيهَّض هلا  إْو  ه،  اُلمُّ الَوَلْد  َراح 

ه لنا عنده  م َعليك، تِريد ِمْنك َمنايح، اَل تِقل ُله إنُّ ي تِسلِّ »َزين، إنْج َيم َخاَلك، ِقْل ُله، يا َخاْل ُأمهَّ

يش.
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َخاَلْك ِعْنُده من ُرْوُحه ِحْسبِه )633( ِواِن اْنطى، يِرْيْد يَِبنيِّ َلَلَعَرْب إنْه َكَرْم، َما ُهو ِمِن اوداعٍة لَنا 
ِعْنُده«.

ي َلْك تِطْلَبك َمنايْح!..« م َعىل َخاُله، إو قال ُله: »َأنا )فهد ولد عرار( أرسلتني ُأمِّ راح )َفهد( َسلهَّ

عيان، إْو ُعْقُبه، تاِخْذ لك ِرعّية، إْو  ك جِتي َأجوّزها، ِوانت َتْسح اْمَع الرِّ َقال َلْلَوَلد: »إْحِك المهَّ
كهَّ إين اْزَعالٍن عليها!« عيان، َواْزَوْد. إْو ِقْل اُلِمهَّ ما َنِظْلَمك، إنحاْسَبك ِمثَل الرِّ

ه، َشاِف اعيوَنا ِحِْر من ِكثَر االْبَكا، َقاْل  د اهلَرَج اللِّ قاَلُه َخاُله عىَل امُّ َعاَوْد )َفهْد( َللبيت إْو ورهَّ
، َوال َخاْل!« ، اَل هو ِعنِد ِعمٍّ ِزْق ِعْنَد اللهَّ ه، ألرِّ ه؟« َقالِت: »ما يب يّش، ُيمهَّ »َعالِمك ُيمهَّ

ه!..« ه، َأْلَعَرْب َأللِّ َبا َهالَعّم، إْو َهاخَلاْل، ما ِهي َلنا ُيمهَّ ْه: »ُيمهَّ قال )َفهْد( المُّ

ه، َأللِّ تِقوُله ِصحيْح يا )َفهد(، لكْن َكيْف َنْرَحْل إْو عىل َويْش نِْحِمْل َوَهْدنا )634(؟« قالت: »أمُّ

قاَل الَوَلْد: ـ إنِت ما تُِقولني، إْن الّل يِدبِّر!

، يا )فهد( إْن َيسهَّ الّل من ينقل وهدنا، إنخلِّ الَعرب خلاَلك إو عمك، إْو لنا  قالت: َوالنهَّعْم َباللهَّ
اْمَن الّرَزاْق ما قسم الل!«.

* * *

 ، ه صارت وجعانة. وان ربهَّك َأللِّ َما ايلِّ ِمضت أّيام، َوالولد )َفهْد( ما ينام، اْمَن الغبن، َوامُّ
لهم. هِتاَوْش َعّم )فهد( هو إْو واْحٍد ِمْن َقرايبه، َحَلْف َهذا بالطالق  ه من يَِرحِّ ييس لـ )َفَهد( َوامُّ
إنه َما يِظّل باْلَعرب َأللِّ با عم )فهد(. ام )َفهْد( َيوْم ِسْمَعت باهلوشِة أْو بالّرحيْل، َقاَلت لَِوَلدها: 
لنا  ي، َعَساْك تَِرحِّ ب َخْب، قال ُله يا َعمِّ َألَوَلْد ما كذهَّ لنا ِمُعه«  »إْروْج َيّم َجارنا، ِواطلب ِمُنه، يَِرحِّ
لكم َقْبل.« َهّد البيْت َباْلعَجْل، ِوابعد إْعَن الَعرْب إْو نَِصْب  يهَّابك، َأرحِّ جل: »اْمَ معك، َقاْل ُله الرِّ

. 633. عنده من روحَه حسبة : متَكبِّ
ده، وهذا منه. دله الفراش توهيدًا مههَّ 634. ألَوَهد : الوهد يف عرف أهل البادية هو أثاث الدار؛ والفراش. ويف اللغة، َوههَّ
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ه(. إَستانَِسْت  ه ِعنِد َمغاير ُرَومانيات. إْو جاب َبيته إْو بناه قريبًا من بيت )فهد وامُّ َبيْت )َفَهْد( وُأمُّ
يل إْو )َفْهد( َنايِْم ِحِلْم أْبشاْيٍب َأْصَبْح يِقوْل ُله: »ِرِزْقَتك يا )َفهْد( باملََغارة.«  احِلْرمة ِهي إْولدها. َباللهَّ
نا َعاِمر، َما َمات ابُوْك، إو  ْ َما ينِقِطْع، لو َحظهَّ جا ِعْنَد اللهَّ ه احِلِلْم. َقاَلْت: »َألرِّ بْح إْو َقاْل اُلمُّ قاَم الصِّ

ك إو َخاَلك! ِصَدْق إللِّ َقاْل: »ألَعّم َغّم واخَلال نِكال!« نا َلَعمهَّ خالهَّ

ُبْه بالَعصا  بح اَمن البيْت يريد يَلقط ِكام )635( ِواْن َهاالرَنب اَلّبي َخاِمْد، إْضُ )َفَهد( َطَلَع الصِّ
ا الكام، ِوانه جارحًا راَس االرنْب، نِقل االْرنب، إْو َدخْل له ابمَغاَرة، حِلُقه  ع َبَ اللِّ ِمُعه، يريْد يِقلهَّ
)َفَهْد( ِوانه ِملْطيًا ِعنِد َحَجر اْمَصنهَّعة عىل َهيِّة َتاُبوت، ِقَضَب االْرَنْب اْذبُِحه، إْبُموٍس ِمُعه، إْو َصار 
ه أنا ِشِفت  ْه ناداها قال: »ُيمهَّ اْيَقاوب )636( َباحلجر اللِّ َعىل َباْب َهالتابوت، َما ِقدْر ِرَكض ِعند امُّ
َباملَغارة شيًا ما ِعْمري ِشفُته.« ِمَشت ِمُعه إْقلَبَت احَلَجْر ِواَن التابوت َملَيان َذَهب أْيَتالصف )637( 
ويل لليوم القصري. مري أِرْيد  َلوِن اْعيوَن البوم. َقاَلت: »)فهد( يا اْوليدي، َأللهَّ اْغَنانا اْمَن اليوم الطهَّ
إّنك تِكوْن ِرَجااًل ما تِبوْح لِواحد ابْكِلمْة. الّل اْمَن غاِمْض ِعْلُمه اْغنانا. َألناس غاْفلني« )َفَهد( َمىلهَّ 
للبيت، واحفروا  ه  ِكلُّ هب  الذهَّ إنقلوا  الَوَهد.  بالبيت حتت  ِشليَلها، حطوه  َمّلت  ُأمه  َذَهْب،  َفْرُجه 
اغة  وه َبا. ُأم )َفَهد( َعاْقِله َصاَرت ِكل ِسُبوْع تآخذ معها مَخْس اذْهبات، تِروْح َيمهَّ الصهَّ ِحْفَرة إو َحطُّ
فًة يَشّ ما ُهو ِقليْل،  َبالقرية القريبة تِبيعهْن، َما بدا عليها يّش، ما ِمىَض َأربِع اسنني، غري هي اْمَصِّ
زت )َفهد( بِنت َحاَلل، شت له َفرس، إو جددت البيت. َصار )فهد( يشاِحي )638( الّرَجال.  َجوهَّ

ه ما تِريْد تِِظهر َحاهَلا اْمِن اعيون الناس. َوالّرجال َصاروا احيسبون احَساَبه. َوامُّ

* * *

َجا َواِحْد َهاقيًا اْبُروُحه، يّر َجناُحه ِعْنِد اّم )َفهد( ِعرَفت َمراَده، َقاَلْت ُله: »يا القي َخري، اللهَّ 
نا فيها َخَذيناه. َوالّل َما ايتسامُعوا  ْل َعليك، َأللِّ اْبَنْفَسك، َما ُهو ِعْندنا، َأجليِزة َجّربناها، إْو َحظهَّ يَسهِّ

635. الكام: بلفظ الكاف جياًم تركية: الكمأة.
636. يَِقاِوب : حياول إزاحة احلجر.

637. إتالصف : يبق.
638. يشاحي الرجال: يقلد كبار الرجال.
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ْت عىل َحاهلا اجْليزة، َمرْي ُجوِز اْمَن اللِّ َطري َعىل  امْع إْن َأْم )َفهد( ِعقب اْسنني هالّرْمَلة، َسمهَّ السِّ
نا!« ج َيمهَّ َباَلك، إْو ال تُِعوْد تَِوجِّ

ِواالهَّ  اْفَهْم،  َتْفَهْم  ِرِدْت  إْن  ال،  ِعقهَّ َحِكي  َمَعك  َحكيْت  »َأيِن  ُله:  َقاَلْت  َباهَلرْج،  يالوزها  صار 
يصري يشِّ ما يرِضيك.«

ه يا َتْعُسه. ه َماُلْه فايده، إقفى، يا كبُّ ِجْل َشاِف انُّ الرِّ

* * *

بِت الناْس، صارا  َهْب، صار ِعندُه َشاَليا، رعايا بل، تَِعجهَّ ف الذهَّ صار )َفَهد( إْزمِلِه، بدا هو يَِصِّ
يقولون: »هذي ُأّم )فهد( إْمبيًة ِمَصاري العيلة.

ه، إْيُقول الّلّ ِخذ. َما فطن َفهد، وإْن حِتويِلة الضيوف، وانم  َأللهَّ انَعْم عىل )َفهد( كيف َما تِوجهَّ
ْح  ّ يغرّي، بيِت َمْسحوْب، إتروِّ ، والرشهَّ ْ ريِّ ه او خاله، َما َعرفوه ِمثْل ما يقولون: »اخَلرْي ِيَ من عرب َعمُّ
عليه شاليا الغنم، إْو قطعان البل، اخليل إمرّبَطة. باَلتِّعليِلة جاذكر خاله، قال َواِحد امَن الضيوْف: 
ح ِمنُهم َألل  ه. أْصَبَحتُهم َغاَرة، إْو َفزع يِريد يكفهَّ الغارة ُهو ِواعياله االربعة، َما روهَّ »يكفيك َشُّ

ها َصاَرت ِوقري!« َم اْلِعِلْم. َوالَعرْب ِكلهَّ يِعلِّ

اْمِن  يِعرفونه  ِكنهم  َمعهم،  ط  تِبسهَّ إو  إو عّللهم،  م اضيوفه،  َكرهَّ الرجل.  اْيعرف  ما  َحاُله  ِجعل 
َأريَد  الرحن،  َب  اْمَعزِّ »يا  )َفهد(:  قال  َهرج.  كثري  )احود(  إسمه  الضيوف  امَن  َواِحد  اسنني، 

انِْشَدْك، إَو اَل َأنِْشَدْك َعِن اذنوبك.«

قال )َفهد( ِمّد َواْفِلح يا )احوْد(!

ه تاْب هي َتطرى  َحن، تِقوْل يل، ُهَو اللِّ َيطِرد اهلوى، َلنُّ قال لـ )اْحوْد( أنِشدك باللهَّ يا اْمَعِزَب الرهَّ
هل؟ عىل باُله َعبهَّات اجْلَ

ِضحك )َفهد( إْو رّد عليه بابويتاٍت لشاعٍر اْشَويِّْب، تاب عن طرد اهلوى، قال: ـ
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فاْت، َما  ِكّل  َعن  تِبْت  إْو  ِشبْت  )اْحوْد(  يا 

ارَشايا،  )639( املعالِِق  بعض  َع  ِطويت  إْو 
بالي )640( َلنِّي ِشِفت أْو تِبْت َبْعَض اخَللنداْت، )641(

)643(ـ احلظايا  اتفوَت   )642( َمقاِدمها  َأللِّ 

َرْجَفاْت! تِِقْل  ِعِظْمتي  يِْرَكْب  َأِحّس 

َمعايا، ُموْه  َذاهبًا،  َعْقِل  َواُشوْف 

ماْت، ما  وابليْس  اب،  كذهَّ اهلوى  َراعي 

ااِلْقرايا! اْتُفوته  مــــــا  ْب،  َتطهَّ َواللِّ 

َلْف! هم، َألِصَبْح ِعْقَب الفُطوُر، ألضيوف اْعطوا املََعاِزيَب اخْلَ ِضحكوا ِكلهَّ

* * *

ه َما يِنِكْر!  ه َعمُّ ُله، وانُّ وِّ واْل هالضيف، َطلع )َفهد( يالقيه، احْيَ َحدا االيهَّام ِعْنَد ااُلغروْب، وان ِمْ
م ما يصري َما. ه، َشاوْر َنْفُسه يِِطرُده، لكن الدهَّ ه َعَليْه َعانِقه، ِطريت َعليه َعاميل َعمُّ َعمُّ

ك َراحوا اعياله بالغارة،  يف، َقاَلت: »َعمهَّ ه إْعَن الضهَّ م امُّ ِد االقَهوة، َعلهَّ د ااِلفراش، إْو َجدهَّ جدهَّ
ب، إْو َحالُله كله راح، إو ظّل َع الداْر يا َحَكم! إْو ُهو تَِصوهَّ

. إنَس ِسواياه بنا.« ُمْه لَِوَجه اللهَّ َكرهَّ

ه: »هذي لك!..« ب ِرعيهَّة بِل َمع راعيها، إْو قال َلَعمُّ َألصبح َعقهَّ

639. املعالق : العالقات الغرامية.
640. بالي : مصيبتي ومشكلتي الكبى.

641. اخللندات : النساء اجلميالت،
642. مقادمها : جدائل شعرها.

ر إىل ما حتت ثدييها. 643. تِفوت احلظايا : تتحدهَّ
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بِكى عمه، قال ُله )َفهد(: »اَل تِبِك يا َعـــّم« َأللِّ فات مات، َوااِلعْتاب َوالِعذْر ما ِهْن طيبات.«

إْو تصبِحون عىل خري.
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شَيخة القصيد

اكم اللهَّ َباخلري. َمسهَّ

َأللِّ  َوالِقصيدة  إْو ولد عمه )سامل(  الرميثي(  ِهرِجة )عل  لُِكم  ِذكرت  ليايل،  ِمْن  إينِّ  َتِذْكْرُون 
اه، لكن  ه رضهَّ اه ِمُعه. إْو تِذكروْن انُّ ه نِِدم عىل اللِّ هُو َسوهَّ ه َبا، إو َكيف إْو َولد َعمهَّ َعاَتْب َوَلْد َعمُّ
اْلنِّويقات.. اللِّ شَاْم ُله ِبْن )سامل(، إْو َرَكِب  ِمْيتِة اْمِرته؛ َما َطابت ُله العيشة، ّخَذا  )عل( ِعقب 
ـِ )َعل(: »َيا اْمَعاَلين )644(!  يرة، قال، الراعي ل اعي ِمُعه. َيوَم اْبَعدوا اعن الدِّ افِرُسه إْو َساْق بِلْه َوالرهَّ
ِر  َأَدوِّ َأِريْد  َوانا  يل،  تِْرِخْص  َهاحلني  إْو  خلاْطرَك.  اْمَراَعاًة  َغري  َهالديِّرة  َمَعك  ِوِصْلت  َما  َأنا  َواللهَّ 
ْز َما هَلا غريي، ما اْحِرز َأَفاِرقها، ِتوْت املسَكينة إْن ما َشاَفتني!..« اْسباَب اللهَّ ابديَرتنا، َوانا يل اْعَجيِّ

اعي: »ِكّل يَش َوال َخاْطَر االّم. خذ لك َناَقة، إْو ِجل، ِعْن ِمْشوارك ِمعي إْو َعَن  قال )عل( َللرهَّ
ْحتِهن ِمِعي!« االيهَّام اللِّ انْت َسَ

)عل( قال ُله: »ِخَذ اللِّ َطَلْع ِمن َنفيس اْمَباَرك َعليك، َعَساه ِصبهَّار اْبِركة.«

الناقة واجِلمْل،  َبه، َخَذوا  رْب اَليُعْه ِسْ إْو ُهو بالدهَّ َرّد الَهُله،  إْو  الناقة َواجِلمْل،  اعي  َخَذا الرهَّ
لها  ه عىل اظَهُره، ما حِلِق إْيَوصهَّ ل ُأمُّ ا. َوالعَرْب ِرِحيْل، َحَ ه َوَراها إْو ُدوْنَ َيوم ِوْصَل العرب، ِواِن امُّ
َدشهَّ  إْو  َمَغارة.  يف  ِرَفنها   )646( اهلاِزْهبِه  ى  َشَ ة.  الَبلهَّ  )645( ابيعنها  َما  واقعة  هي  غري  للخربوش، 

644. يا اْمعالين : يا معلمي، الكلمة من األرامية أصلها )معالي ين( أي آ/ري.
645. ما ابعينها بلة : ماتت.

646. ِزهبِة : ما هييأ للميت من أكفان وغريها اجلمع أْزَهْب.



172

الَعــــــَرْب.

ْر ُله َعىل ِرِعيهَّة. إْو َراِح إْيَدوِّ

ِد انويقاته وافرُسه، وإْن َهااِلْنَثى النشميِّة  َأما )عل( ِوِصْل اْلِديْرٍة َما اْيَعِرفها، َشاف ُله َغدير، َورهَّ
فت ُله َبيت  الم، نِشْدها اْعَن العرْب، اْو َعِن اِسْمَها، َوصهَّ َت السهَّ م عليها، َردهَّ َوارِدًة عىل اْلَغِدْير. َسلهَّ

ُته، نَِشْدها: »يا بِنت لِك بني َعّم؟« ْل ما َشاِفَته َحبِّ ابوها، َألبنِت اْمَن اوهَّ

قالت: »واكثرهم!«

»َمْطُلوبة الَحْد ِمْنَهم؟«

ْ َما َعليك جَمْحود، ما ابنفيس  »ِطْلَبة، َما اْهَنا ِطْلبة، ِكّل واحٍد ِمْنهَم َهايٍب اْمَن الثاين، َواين َواللهَّ
اَحٍد ِمْنَهم!«

ا ِميعاْد، ِوْش َرايك، َأِطلبِك امن الَعوْد؟« قال: »َلَصار اللهَّ ابعايل ِسامه َجَعلنا نِلتقي ابليهَّ

ِمْن  أقول  يل،  ت  َردهَّ ِواْن  نِِصيْب،  إْو  ِقْسِمة،  َهذي  إْو  َمكروه،  انت  »َما  قَاَلْت:  إْو  ِضحكت، 
ِذاْلوان)647( ِمنهَّك اْخِلقت!«

م  َسلهَّ ـ  ااِلنثى  ابو  بيَت  ـ  ّق  الشِّ يمهَّ   ْ بالّليل َسريهَّ إْو  اْلَعَرْب،  باْطَرَف  اْمَدْوَبُله  ااِلغروْب، نَِصب 
تَكثْر خرَيه، إْو َكْف َيّم َبيُته. ثاين يوم،  َلِط انوْيَقاُته َمَع الرَعايا ملَا َيْلقى ُله َراعي. إْسْ قال ُله الشيخ اْيَ
ي اْبَغَزوة، إْو ُهَو العقيْد، َمّر ِسبوْع حَتضهَّ الغزو.  يوف اسَدَروا، َألشيخ صار يَِطرِّ ِعْقب الَغدا َألضِّ

)عل( َمّد َمْعَهم.

يِة، َما هي بالزحيات. ِعقْب مَخِْس لِيال، َغاروا، إْو َزاحوا َزحْيَ

م َسَعَد  لْب َيْتالهم، َصار اهلوش ُدوَن الكِسب، َألّل َقوهَّ َقبِل َما اْيتَِمْخِلُصوْن إْمَن الديِّرة، ِواَن الطهَّ
َبْتُعه  اْحَرْج، َخىلهَّ  د  ايتقلهَّ َراد  َما  ْمت،  لَب الشِّ َبالطًّ ى  إْو )َعل( َسوهَّ وه،  َفلُّ إْو  لب  الطهَّ وا  الَعِقيْد، َشلُّ

647. ِذاْلواْن : اآلن، وهي يف األصل ذا األوان.
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طوا َعليه، حِتاَوَطوه أرْبَعة َأللهَّ َعاُنه  ِب الفرْس غري او هي َطاحية، أْو َذى َبَم، حتطهَّ َباخليْل، َما َيْضَ
َعليَهم. اثنني َصواْب ِكّل واحٍد َمانِع، خيلهم اْمِرجت ِواثنني كل واحد منهم اْهواُته َبني االْعُيوْن، 
ْم  بوا اْمَن الغزو إْنَقلوهم، يوم َأمّنوا َقسهَّ َجاْب َخيَلهم، َقاليع، إْوَجا ينتخي ِعْنَد العقيْد، َأللهَّ تَِصوهَّ

ل ِقْسِمة )عل(. َعليهم الَعِقيْد، إْو َجزهَّ

ِوْصلوا اْلعَرْب، ِوان ِصيْت )َعل( َسابُقه َلْلعَرْب. )إفهيدة( َكنهَّها َعىل نار، تِريد تِشوْف )َعل( َما 
غاريت  َغُروْت، إْمَن اْلَفَرْح. َأبوها نِيُته إّن الزهَّ َصدقْت إْو هي تِشُوُفه. يِباري َأُبوَها، إْو ِهي تِِطقهَّ الزهَّ

ُله.

جال  ارًا اكثار، َوان أريد قصيدة تُِكّم َمَعاين الرهَّ َليِلة، قال الشيخ : »َألّليلة باملجلس أُشوف ِشعهَّ
ار إيَتِمْقَرْص، إْو َما َواحدًا  عهَّ ها، والشاعر َألل ييْبَها له عندي َأللِّ يطْلُبه. صار كل واحد اْمَن الشِّ ِكلهَّ
ّعار َقاَل: إللهَّ ِعْنُده، َما َطاْح ِمشط ، الشيخ إْمن الِقصايد  َيْدري ان )عل( شاعر. ِكّل َواِحد اْمَن الشهَّ
وا َعىل الّرجل. َألشّيْخ  هم َلدُّ ا تِعجبْك.« ِكلهَّ يش. إْسَتَنْد )َعل( إْو قال: »أنا ِعْنِدي قصيدة، َعّني إنهَّ

ْب، َقاْل ُله : ِ»مّد ِوافلْح!..« َتَعجهَّ

قال: ـ

648. إمنيب : قادر عىل حتمل املسؤوليات. ومنيب استعارة للجمل الذي نبتت له أضاس القدرة عىل احلمل.
649. إْحزب هلا : إستعّد هلا.

اْمِصيَبه، ِوَصاٍة  َلْك  ِعْندي  اُخـــوْي،  يا 

اْمعيَبة، هي  َما  اخـــوْك  وَصـــاة  َقْضبْة 

اْبغَيَبه، م  اْتَعلِّ َمـــا  يالــي  اللِّ َهذي 

َبْه، َحِكي  ما  كاينـــًا،  ر  االْمقدهَّ ِواالهَّ 

اليديَبه، بااِلفروَض  ِوصاتــــي  ْل  َأوهَّ

عيبة، الصهَّ َلالموَر  ِوَصايت  ثاين 

واْتصيب! القلِب  تِْلِمَس  ِوَصايت  َترى 
َل الَعقْل وامنيْب )648( َلَصاَر اُخوك اْمَكمهَّ

إْو مــا يِْعَلِم االهَّ َصاْحَب الِعلْم والغيْب،

مكاتِيْب، اللهَّ  اْمَن  َهَذا  يِْنِمِحـــي  َما 

باملِواِجيْب، إْبَوِقْتها  َصاَلة  أْو  َصْوُم 

إحِزْب )649( هَلا، ِمن َقْبل َهوٍل إْو َتْصِعيْب،
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650. إْعبْي له: ُأِعدهَّ له ، احتيط له.
651. تِِلْعًة ينعدي به : أرض يعتدي عليها، لعجز أهلها عن املحافظة عليها.

652. ِخّفة الرجل خيبة : كثرة التنقل بال سبب عار.
653. مسموج : متقر.

654. شها ينحري به : شها يتوقع.
655. َسيبة: موت الزوجة أو طالقها.

656. أهلليبة : الفرس غري املحصنة. واملريضة التي تساقط شعرها.
657. سفن البحرش العراقيب ، كناية عن اإلبل.

658. ترغب حلوش الضان واتل النيب: تفرح باقتناء الضأن وتزهد يف اإلبل.

إْو جَرٍح اْعبي )650( َله ما ايكلِّف طبيَِبه،

به، يِْنَعدي   )651( تِِلْعًة  ِوَصايت  َثالِــْث  إْو 

ِذْيَبه، َبِطن  ِمن  ذيب،  لَِفاها  َأللِّ 

َعْيَبه، جل)652(  الرهَّ ة  ِخفهَّ ِوَصاتــي  َرابِْع 

يْيَبه، ُهْو  اَلزٍم  لــــه  َلَصارَمـــا 

َخْيَبة، اهلِرد  ِكثِرَة  ِوَصايت  َخاِمس 
)654( به،  َينحري  ها  َشّ ِوَصايت،  ِساِدْس 
)655( َسْيَبه،  َصابَتْك  كاْن  ِوصايت  َسابْع 

اْلغريَبة، َواإلِصيَِلة  احلَمُوَلْه  بِْنَت 

َواهْلَليْبَة)656(، دي  الرِّ بِْنَت  َشَى  َأللِّ 

َهَيبة، إْو  ة  َمَعزِّ ُبْه  ِوَصايت،  ثامن 

َوالّروْيَبة، ُهَو  يِْرِميْك  اَل  بِْد  َألزهَّ

جتاريْب، َلْه  ماضيًا  إالهَّ  يَشّ  ما  إْو 

املَِسارْيْب!.. َبيِّنات  عليهــــا  َتْلَقى 

ذيْب! ُهْو  غري  اْبا  ى  َعدهَّ َواْحٍد  اَل  إْو 

إْو ِمْن َراَكَض اْلِفرقاْن، َيركْض َله العَيْب،

واْييْب، َجاْه  َما  كاْن  َلِشْغَلْه  َيْنَهْج 

ِواييْب، َمْسُموْج)653(  اهلِرج،  كثري  ترى 

طيْب، اْبا  َما  الَفاْسِدْه  اْدُروَب  ترى 

َواملَِطالِيْب الثِّمن،  ِكثر  َعىل  تْقَدْر  إْو 

َترغيب. إْو  اْبَكيٍف  يِْصبِْح  ْن،  اهْيْ شهَّ

يِْيْب، َتْ بْح  الرِّ يَِّب  اْيَ ّم،  اْبَ يْصبِح 

، ِحْرَش )657( اْلَعراقيْب، َعَليك ابِسفَن الَبّ

لِّ النِّيب )658(، ان واْتَ تِْرَغب حِلوَش الضهَّ
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ر الزمان. 659. َأشَلَهّب الوقت : تعكهَّ
660. إو ساع املشاريب: ذوو اآلفاق الواسعة.

661. ينهج حديكم لديار األجانيب : يلو أحدكم الرتكابه جريمة قتل.
662. تسمى )عل( به ـ السيف. يعتقد البدو أن النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( سمى اإلمام عل )ع( سيف الل.

663. إزبن ـ اجلا.
664. عيطا : حصن منيع عاٍل.

املصت  التي  واحلريان  احلمل،  عىل  القادرة  اإلبل  كبار  بني  مقابلة  أية  للمصاليب:  الزلق  حشوان  جاب  وش   .665
املصًا؟

666. تنوش املتاريب : تالمس الرتاقي.
667. يلحقنك املشاعيب : يلحقن بك العيوب.

شَيْبَه، َقبِْل  ِمْن  يِِشيْب  الَغَنْم  َراعي 

َحِليبْه َلوُهو  الَوِقت،   )659( اْشَلَهبهَّ  َلِن 

ْيَبْه، ِشِ اْمَناَقْر  َعِن  ِوَصايت  َتاِسع 

به، تِْنَبل  إْو  ْيباَلْك،  ه  إنُّ أخاْف 

لِعيَبْه، باملِوارد  َيْلقى  ه  َخلهَّ َمرْي 

اْمِصيَبه، َصاَبك  كان  ِوَصايت  عاِشْ  إْو 
)662(  ، َبه  )َعل(  ى  تَِسمهَّ َمْن  ِتَيضِّ  َباَلك 

ِليَبه، ِواْزبِْن )663( َعىل ِحْصن الّرجاَل الصِّ

طَليبْه، َبالوي  َمْن  ْم  اْيَسلِّ َهذا  َترى 

َعجيَِبة، َهذي  َغرْي  ِوَصايا،  ِمعي  إو 

اْمِصَبه، َتفطن  َيْوم  ِمنهْن  ألكّل 

والّشيْب، اهَلمِّ  تِْبعَد  ْه  َمَعزهَّ َواْلبِْل 

والتعاِجيْب الِفضا،  اَم  اليهَّ ُيْوِصلْك 

لَصَاْر َمـــا ُهو ِمْن اوَساَع املَشاِرْيْب)660(،

ااِلَجانيْب، لِدياَر   )661( َحَديُكْم  يِْنَهج 

اللواِعيب، يكثروَن  املِوارْد  َيوَم  إْو 

املغاضيب، ِوابتلوَك  َربهَّك،  باَلْك  إْو 

املَِشاعيب، حَلاَق  َعْن   ْ تِبنيهَّ اْو  إمِض، 

واِهيْب، اللِّ ِسُموم  َعْن   )664( اْبعيطا،  ْكِ  ِكنهَّ

َلق للمصاليْب )665(. وْش َجاْب ِحشواْن الزهَّ

،)666( املِتاريب  تِنوش  الفاهم،  َفكرهَّ  اليِا 
)667( مشاعيب  يلحقنك  منهن  َوالِكّل 



176

َخيِبه، اْلَعَجز  َتــــَرى   )668( ْيَبه،  السهَّ باَلَك  ِدْع 

يْب، السهَّ يِذموَنه  َأللِّ  الّرّجاْل  َوارَدى 

تِعيَبه، ِهي  َلـــــو  إْو   ،)669( ْقمة  َبالسِّ َعَليْك 
)670( امْلََراقيب  تِنِط  َحياًل،  َبْك  ُطــــوْل  َما 

َحبْيبه، ِكــــــــاًل  املـــــاْل  ِكثـــــــر  َترى 

ِطيْب، َفَعْل  َمــــا  َلْو  َجاي،  ِفْت  َلْه  يِنقاْل 
)671( َبه،  ارمي  ا  َشنًّ املَاْل  ِقليَل  َتـــــرى  إْو 

)672( اْلعذاريْب،  اْكثرَي  تِلقاْه  اْلَعرْب  ِعْنَد 

َبْه، اْغِدي  ه  َحقهَّ   )673( ْيَطـــــان  الشهَّ َذ  ِمْتَعوهَّ إْو 

َماِهيْب املالِعيْب   )674( اَت  َدشهَّ َهاْب  ِمْن  إْو 

اْلنصيِببه، ِعّزي   )675( اْلَعيالْت  َر  َدوهَّ َمْن  إْو 

،)676( املِذاهيْب  اْحَساب  ِمِن  اْحَساَبه  ِواْحِسِب 

668. ألسيبة : انسياب الشخصية بعدم الزواج.
قَمة : املعيشة. 669. السِّ

670. تِنِط املراقيب ، كناية عن اجتياز الصعوبات.
ا إرمْي ُبه : يشبه باجللد اليابس الذي يطرح لعدم فائدته. 671. َشنهَّ

672. العذاريب: مفردها عذروب: العيوب.
َذ الشيطان : اإلنسان املسامل، الذي يكرر أعوذ بالل من الشيطان الرجيم، طالبًا السالمة. 673. ِمْتَعوِّ

ات املالعيب : املصاعب وحتديات األعداء. 674. دشهَّ
675. الَعيالت: جع عيلة، اعتداء. الذي يبحث عن املصاعب اشفاقي عليه.

676. املذاهيب : املفقودون.
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يِصيَبه، َما  دى  الرِّ َدْرَب   ،)677( ااِلْقَدى  َراعَي  إْو 

إْو ِمن ما َعَرْض َجنَبه َعىل الّطعن َما ِصيْب ، )678(،

َبْه، يِبتِل  ال  َباخْلَ َأللِّ   )679( َخويهَّـــــْك  إْو 

،)680( املَِصالِيْب  ُعوَج  َفــــوْق  ِواالهَّ  َخيهَّال، 

،)682( نِجيَبه  َماَله  إْو   )681( َهْذلوفًا  َزاْد  أْو 

اْلَغيْب، َعامِل  ابا  يِْبىَل   )683( ُعوْرًة،  أْو 

َحبْيَبه، َبْه  أْوَصـــــآ   ْ اللهَّ َضيــــَف  َألَضيْف 

تِرِحيْب، إْو   ، بالّتِهلهَّ َعِشريًا،  َلْه  ِصــــــْر 

ِجيَبه، َهاْن  َما  املاُجوْد،  اْمــــَن  ـــِط  َقلهَّ إْو 
)684( املَعازيْب.  ِديَن  املاجــــوْد،  َوَرا  ِواْحِلْف 

اْمِصيَبه، َبه  َما  ِكّل  اْلَزم  ِقصيـــــرك  إْو 

يب، الطِّ َبــــه  ْف  سهَّ حَتَ ال   ، اللهَّ اْبَه  َوَصهَّ 

677. راعي االقدي : احلكيم املتزن.
678. ما ِصيب : ال يصاب.

679. خويك : رفيقك.
680. عوج املصاليب : اإلبل.

681. َهذلوفا : مسكني. ماتت راحلته.
682. ماله نجيبه : ليس له راحلة.

683. ُعوَرة ؛ كناية عن املرأة، والعورة هي كل ما يستحى منه. من نوادر ما يضم أّوله.
684. دين املعازيب؛ هو أن حيلف ا ملضيف لضيفه بعد أن يقدم ما تيس له،  إذا كان الضيف ضيف جاللة ـ أنه ليس 

هناك ما تطوله اليد مل يقدم له. ويردف قائاًل حضتم، أو ما حض واجبكم!
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َهْيَبْه، اْلَقِدْر  َد  اتــــــزوِّ عَليـــــك  ا  َحقًّ

َتِرْحيْب. إْو  ِحْشِمـــــْه  اْبُزَوْد  يُِرُوح  مَلَا 
)685( اْمنيبه،  َزْماًل  ام،  َواحلكهَّ إشيوْخ 

ِتريْب. إْو  َعامرًا،  اَلِزْم  ِقىَض،  ــــْم  ِبَ

َبْه، ِدرى  َمـــــا  َغبِيِّهـــــْم  َخِفــــيٍّ  أَهْل 

تِْذنِيْب اْو   )687( ُصوٍج  اْبَغرْي   )686( يِتْحَدِرُجوْن 
ما يِْنِومــــــْن )688( ِمـــــن شْاْن ِمْنهم َحليَبـــه)689(

)690( ِشْيْب.  تِِقْل  داَقة،  الصِّ ِعْقب  ِمْن  يِِصيـــْر 

اْلَعْجيَِبة، االعلوَم  أْهَل   )691( ِشْعراَنم 

،)692( املََغالِيْب  ِريَش  يِْرُووْن  ِعرْشاَنْم  إْو 

َجيَبه،  َنِفْض  َيْشَتهي  َما  َم،  َخوهيهَّ إْو 
)693( العِراقيِْب.  أْيِقصهَّ  باْلوجَهني،  َحكاْي 

685. زمال امنيبة : يشبهون باجلامل القادرة عىل احلمل.
686. يتحدرجون : يتلقون احلجج.

687. صوج : كلمة تركية معناها ذنب. وهو من أثر الرتك يف البالد.
688. ما ينومن : ال يؤتن.

689. شان حليبه: خبث طبعه، ونسبوا ذلك إىل الوراثة. أي أن لبان أمه كان فاسدًا، فنقل إليه سوء األخالق.
690. تِقل شيب : يشبه السبع املسعور.

691. ِشعرانم : شعراؤهم ، وهو جع ارجتال لشاعر.
692. يروون ريش املغاليب : يروون الرماح املزينة بريش النعام، ويسمى هذا الريش الغلب، والرمح املزين بالريش 

أإلْمَغلهَّب واجلمع املغاليب.
693. يقص العراقيب : يستأصل الرجلني، وصف للنامم املغتاب الذي يفسد حياة الناس. وهو ال ياف الل، ال ينفض 
جيبه ألن من عادة البدو إذا شّكوا يف أمر، حّركوا طرف مالبسهم املالصقة للقلب قائلني: »أخاف الل، أو، بيني أو 

بني شه الل أو حظي يف َدَرق الل.«
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جِتيَبْه، الثالَثة  َحـــــدا  َمـــــا  إلَيَصــــاْر 

تِْغريْب، إْو  ٍق،  َشْ ِرْب  والدهَّ ْم  َبَ َلــــك  ِوْش 

ِقِليبــْه  اْتــــواِرْد  ال  النهَّقيلــــــي)694(،  َراعَي 

ِواْتِصيبـب القِلْب  تبهج  َما  ِمَواْرَده، 
)695( ييبــــه،  َهِذي  إْو  هيا،  يَِودِّ َهذي 

َتكذيب! أْو  ِصْدٍق  بنْي  يِسّوهيا  َهـــــذي  إْو 
)696( َغيَِبــــــة  ـــــــاب  َقضهَّ باْلِوجهني،  َحكاْي 

أَصاِحيْب، ناٍس  َبني  َما  ِمْربْث،  إْو   )697( ِمبِْث، 

شعيبه، ِجوانــــــْب  تِنـــــــزْل  ال  ّهـــــــَذاك، 

َباجليب!  )698( َتْدعيه  َزْعُوْع  ابو  يا  َبالَك 

الشيخ:  قال  القصيد.  َهذي شيخة  ِهي قصيدة.  َما  َهذي  ـ  هم  ِكلُّ قالوا  ـ  البيت  َهذا  قال  يوم 
قال  التعليلة،  ت  كفهَّ خالوي،  له  أقوهلا  ِكلِمة  الشيخ  مع  يل  )عل(  قال  تريد!«  انت  َألل  »اطلب 
الشيخ: »ِوش تريد؟« قال )عل( : »اذكر الل يا شيخ، بالل باله الل ابخراب البيت، إْو تعرف عىل 
بنت حالل ابعربكم، أريد ِمنك َأال مساعدة« قال الشيخ : »دلني عليها، والل ان كانا تريدك، غري 

تاخدها لو هي )افهيده(.

إو تصبحون عىل خري!

694. النقيل : الدساس النامم ال تقربه.
695. هذي يودهيا إْو هذي ييبه: ينقل األحاديث لإلفساد بني الناس.

696. قضاب غيبة : مغتاب.
697. مبث إو مربث : مفسد ومفرق بني الناس.

698. بالك أبو زعزوع اتليه باجليب: حذرك يا أبا زعزوع أن تتخذه صديقًا لك، وكنى عن ذلك بوضعه يف اجليب.
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نمر العدوان على افراش الموت »2«

اكم الل باخلري. َمسهَّ

ْيلِة َأْذِكْر ُسَوالِفة ِجِديِدة. ِذكرنا لكم ُسَوالفتني من ِسوالِْف )نِمَر اْلَعَدواْن(، َواللهَّ

ْيبِه( َما تِليق اْبشيٍخ  ق )نِمر( إِخْت )َوضحا(، َعاُلوا َعىل )نِِمر( ِجاْعُته، قالوا ُله )َألسهَّ ِعقب َما َطلهَّ
ز غري شيٍخ مشهور، َراْح )نِمر( إْوضاف أبو  ِمْثَلك. ِواْذَكروا له بِنِت شيخ، ِمتشيمة، َما تِريد جتوهَّ
ْب، إحْتِفل إْبَضيُفه َفوَق الَعاِدة، إْركى )نِِمر( عىل َخويه َألّل اْيعرَف البنْت، قال ُله:  البنت. َأاِل َمعزهَّ
ْف، إْو اَل ِهْي  ة، ِواْنا اَل ِهْي َشَ ت، تنحنح.« قال: »َزين.« ما حِلِق يُِقوْل َهالِكلمة ِوانا َمارهَّ »إن َمرهَّ

ينات الِقَصايا، إْو اَل هي اْمَن الَعْفنات الّدثايا!.. َطَرف، اَل هي اْمَن الزهَّ

ِ اْلَغدا، قال َخِوّي )نمر( ِوْش رايك بالبنت؟ ّق، حِيَضِّ ب َطلع اْمَن الشهَّ َأاِلْمَعزهَّ

لنا كّثرت  ْل َما َحوهَّ قال )نمر( مايل َراي غريَأِتَىلهَّ منها!.. َمري اللِّ َما َعجبني، إّن البنت إْمَن أوهَّ
َما  َهذي   ، َقُفو  َعايل،ِواْعَطُته  اْبِحّس  َعليه  ت  َردهَّ ِمْعها،  أبُوها  َحكى  َيوم  إْو  لعّة..  َوالطهَّ الَفوتة 

اتناسبني!..«

ك )َوضحا( جديدة؟ ياْر )وضحا َما اْهَنا َوْضحا( قاْل )نِِمر( َأِريْد َوجهًا  ْه: »إِنت ِوّدّ قال َخويُّ
بِشوش! هذي ما َتْصَلح إَو ال تِوايت!..«

يف الّساطّي  ه : »هذي بنت شيٍخ اْمَعروف، إن ارزق الل منها ولد يَطَلع ِمثَل الصهَّ قاْل  له َخِويُّ
ِمُعه اْشهرين، ال هو  َما ِظلهَّت  إْوِكّل  ِدَفِع اسياقها، جِتوزها،  جل، طلبها،  الرِّ َعاْل َعليه  ِكثر ما  من 
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بابة قوله : ـ وْد َيوَم سمعته ير عىل الرهَّ انبَسط ِمنها، إْو ال ِهي ارتاَحْت ِمُعه. بالزهَّ

ا بناِت اشيوْخ ما نمال َعينك، َليه  ِسْمَعت املَرة، اْنجنهَّت، قالت لـ )نِِمر(: »َيا )ابو اعقاب( ِحنهَّ
ك تِظْل قاضبًا ِسرية )وضحا( طلقن يا )ابو اعقاب(! ..« ْز َيوِم ِودهَّ جِتوهَّ

* * *

نادى ااِلفداوي، قال ُله: »ِخْذها َيّم اَهْلها. إْو َقال هلا : ـ عند ابوك، جِتيك اكلياِمتّك!«

هي اقفت امَن العِرْب، إْو )نِْمْر( صارت احلمى تنفض ُبه. ِحلْم إن )وضحا( ِمْرِسْلًة ُله ِمْرَسااًل 
تَِعاُتبه، إْو تقول إنا َما َماَتت، وانم اْدَفَنوها طيبة. َفطِّ اْمَن النوْم، تهَّمش ِمْرَساْل )وضحا( َما لِقى 
َباَبة إْو قال: ـ ال ِمْرَساْل، إْو ال غريه. نَِشد اللِّ َحواليه، صاروا ايتالِفتون باُجوه َبَعضهم، تناَوِل الرِّ

َسالميــــــن: َلك  ِوارَسَلْت  )َوَضَحا(  )نِِمْر(،  يا 

الَعوايف! َذاَك  إْو  اخليــــــْر،  ِصباَح  َواِحْد 

َوْيْن؟ لَِفى  ُهَو  َطارَشه،  يِل  ِذَكْر  َمن  َيا 

اَليف؟! َوين  ْهـــــو   ! ـــــوت  الصهَّ َساْمِعني  َيا 

َسارا. َباحلِبْ  )اعقاب(  يا  الَقلْم  ساَر 

ِشكيـــت لل اولـــّج بالقِلــب نارا،

ِمدارا، يل  ما  للنوْم  انا  ِدرَت  إْن 

تِواري، عني  َغاْب  اللِّ  اْحَب  الصهَّ َع 

ابحاَمرا، أْخَضاين  بَِياَضه  َزْيَنه 

الثامرا، جنَي  ِمثل  لِطيِفًا  نِطَقه 

َنارا اْو  َليِل  الذيب  جوَح  ُجوْح  ال 

َع زيزَف الِقرطاْس، يا مهجتي َساْر،

كل َما انطَفت يا )اعقاْب( تلهب َبا ناْر،

ِمْنِكاْر، اْد  الزهَّ َتاَل  ِمن  إْو هايْم،  َصايْم 

َتاْر، ِمْ أْو  ِشقيًا  ِعْقَبه  من  َأضحيْت 

انواْر، َزايِد  اليِوْسفي،  اجِلامْل  فوَق 

ار، مَخهَّ بايِد  َخدًا،  رَصْ الثنايا،  َبنْيَ 

الداْر!.. عىل  باِرك  َعوْد  كنِّي  َواِحّن 
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نْي، َوالصِّ اهْلِنِْد،  اْبديـــرَة  اذَكروه  َلـــــِو 

حايف! كنــــت  لو   ، ِرجَلّ علـــــى  ْصَلْه  اَل 

ة َبنَي اخَلنِِصْ َوالبِنِص  َجابوا ُله ِخِطيب ِكواه صبة بوِسط راسه، حط َقْدَحه مَلا افقعت إْو َصْبَ
ِساَمْر  ْم  حَلَ ُله  إْو َجابوا  اليمنى، بني اخِلنص والبِْنِص.  جِل  الرهَّ إْو ِصبة عىل  الِيَسى،  ااِلْيد  أْبقفى 

َمْشِوي إْو َساروا له َمثُلوثه )699(

* * *

وا امروحني.  بة إْو َمّد بم، َألل َيسهَّ هَلم َرعيِّة امَن البِل، َلّطوها، إْو ظلُّ ِعِقب َشَهر، َخذل ُلْه ِسْ
و البل، َغرْي ناَقة وِسيمتها  ِمىض وقم مخسة طعش َيوم، ِواَن اَهَل البِْل َجايني إْيتَِحيِسبوْن )700( َردُّ
ل عىل )نِِمر( إْو  )701( غريبة، َصارت عند )نمر( ِواْن َصاْحبتها، ِحْرَمة َشاِرية مزيونة، َجت تَِدخهَّ

ا ما َتِْلك بالدنيا غريها!.. تبكي، احْتَِلف ُله، إنهَّ

ي به، َمري ناقتك، َما هي عىل ِوسيِمة البل؟« قال هَلا )نِِمر(: »يا بِنَت الّل جيِت ُبه إبرِْشِ

قالت: »هذا صحيح، َجوزي اْجِلوي ِعْنَد الَعَرْب، َأللِّ كَسبتم َطْرَشها. إوْجَوزي اْمِن اْشهرين 
اْسنتني!..« او  اقتل، وما ظل عندي غري هالنهَّاقة، إو عجي عمره  انه  َوالعقيد قال  َما رّد،  إْو  َغَزا 

عُته ِعْنَد العرب.«. بكت. نشدها : »َألعجي وين هو؟..« قالت : »َودهَّ

699. املثلوثة : عالج بدائي قوامه :
أ. فنجان ملح بارود أبيض غري ُمَصنهَّع.

ب. فنجان كينا،
ج. وفنجان من امللح االنكليزي.

الطعام، صبحًا،  املزيج قبل  فناجني من هذا  يوم ثالثة  الصايف، ويتناول املحموم كل  النبيذ  تذاب كلها يف لرت من 
وظهرُا، ومساء، ويعتقدون أن هذا الدواء فيه الشفاء!«

فه بَِحَسابه؛ أي  700.إْيَتحْيَسُبون : حياولون اسرتداد األموال املنهوبة، ألنم ليسوا من األعداء واألصل من قوهلم َحلهَّ
بأغلظ األيامن.

مة التي تّيز حيوانات إنسان من إنسان آخر، أو عبدًا من عبد، ومنها الَوِسم، واجلمع إْوُسوم. 701. ألوسيمة : هي السِّ
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ِسَكت ! ِشفق َعىل املَرة، قال هلا : »ِوِش اسِمك؟« قالت:«ِرهيفة« إعربك؟ قالت : »شارية!«.

قال يا )رهيفة( البيت َخاِرْب َما ُبه َمَرة!

عاَنة؟« قالت: »يا َشيخ تريدين اْقَعوة، ِواال تريدين َأَحْلب اْلَغَنم َوَاِخضهَّ السهَّ

قال: »ال اريدك امرًة يل، عىل ِسنِّة الل إْو ِسّنة رسوله!«

قالت: »إذكر الل، َأين شارية، َما اْصَلح اخيالِة َأمري، إْو باكر اْلَعدوانيهَّاْت، ِكل ما قاَمن ِواْقَعدن، 
س ابوجهها، َما َأحرْز يا ابو اعقاب!.« ه إِْيَتَنفهَّ يُقوْلن: »إبْن َعدوان َخذا له َشارية، والل َخّسارة إنُّ

جيبي  إْو  العرب،  يمهَّ  ِقوطري  ياكلها،  ِقْسِمة  ُله  َمْن  ِكّل  إْو  الل،  َخْلق  نا  ِكلهَّ َخرْي،  »َعيني  قال: 
العجي، نربيه لوجه الل! إْو عييش إنِت َوايهَّاه بالبيْت.«

* * *

َقت باللِّ ِهي ِسْمَعت، إْشامْم َراَحْت إو َجاَبت العجي، َقال هَلا : ـ »َما َحد اْيَعِرف إْمَن  ما ِصدهَّ
اياه بِديدة )702( انِت.«

ه. َذبهَّح عليها، إو جتوزها، إوَحّبها كثري، فيها بعض خصايل من )وضحا( حِتبُّ

َليلة، َيوم الل ما اهداها َقاَلت له : »َأبو اعقاْب، َبالل َعليك، ما اين خري َلك من )وضحا(؟ ما 
ام! نسيت )وضحا(؟« هي قالت هالِكلمة، إْو َتدري ، هَي باالْرْض واالهَّ بالسِّ

بابة إْو قال: ـ قال : »)وضحا( ما ِمثلها بالدنيا، َخذا الرِّ

تُِقول ْبنَت الَعازمــــي يا حاللـــــي،        اَلْنسيْك )وضحا( يوم َتوري خيالـــي!

رب اَلعىل العاللـي؟ قلِت اسكِت يا بِْنْت اْبَلّيــــا، اهبــاِل!        ِوَش اللِّ َجاَب الزهَّ

قلب ِدفنته بحضيــــَض االجبــــاِل،         إْو نسيت عقل يوم تيجي ابهَّالــــــــي،

702. بديدة: قبيلة.
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َمري انجي اَلربوعــــِك ال تِوالـــي،         َألنهَّفس عافت ِرِفقتك ِصبْح ِوارمــْاس،

* * *

ال اتعابتي، ال تِعتبــي يا )ِرهيفــــة(          إنِت وزيَن الـــــروْح، وانِت زريفــْهٍ،

لكن نِبشِت اجروحنا مــن غريفـــِه،         َيا َرمس )َوضحــا( القلْب لو هيه ِجيفْه،

َماَلْه ِوزينًا يِِشبهـــه بِوصيَفــــــــه،         َعزريــــْل َألل يَثبه ِمــــــــْن َخِليِفه،

فيَفـــه،        ِواْدَعى افكاري َحاَيره َبّس حتتـــــاس، ع العروَق الَقلِب ِمْثل السهَّ َقطهَّ

* * *

اْمَن  َأاِلمِعيزي، وكل ما تريدين  ِمِعْك  العبد ُيوصل  بْح  الصِّ اْمَن  : »باكر  هَلا  املرة، قال  إْلتَِفْت 
ل ناقتها َوَهْد، َوانطاها ِجل، واشقاق  لبيت اْمَدوَبْل. إو  البيت خذيه، َمري َألعيشة بيننا ِحرمت. حهَّ

ل حبابتك، ِواْرَجْع بالَعجل!« قال للعبد، َوصِّ

ما ابطى، َصار وجعان، إو صاروا قرايبه ايزورونه، إو  هو يِقول هَلم: ـ »نيتي إْن هالوقَعة، َما 
ِمنها َقوَمة.«

إنار اوجوه َربعه ِكّلهم زاروه، ِوانه يِونون با لكليامت: ـ

ـــي ال بيـــَن الِكفافـــي،         إنتم اطروَش احلّق َأهــــاًل َعوافــــي! أَهيْه يا اللِّ

َما انا عىل الدنيا كثيـــــر ااِلْحَساِف،         إنتم  اطروش احلّق أهــــــاًل عوافــي!
ما انا عىل الدنيا كثيــر ااِلْحَســـاف،         ِمْن ِعِقْب ِزينِة البساَت ااِلغداِف، )703(

َيا َمرَحبا تِّقلِّطـــــوا، ال تِبعــــدوْن،         إْمَن احلقهَّ ما انا مـــن الذي ُهم يافون،

جَلَنًة الَفــــْردوْس أنتــــــم تزُفون،        باْجواْر )َوضحـــا( َللِرَكايــب تِنيخون،
* * *

703. البسات االغداف، كناية عن النساء.
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ع ِجريتـــه، َواعذاَبـــه! ــي يِـــَودهَّ عَت انا اجلرياْن، هــَم َواْحَباَبــه،         َأللِّ َودهَّ

َأللِّ ارحتـْل َوالّطيبــــاٍت َزَهابـــه،               َهذا يواجـــه َخاْلَقــــه كاالحباَبـــه،

ــي َيكَحَلـــّن َباملراويـــْد، نيا َما به ِمْقِضبــــًا يا ااِلجاويْد،          ِشبِيهَة اللِّ َألدهَّ

هــــــا َكيـــْد،          ال تِندبونـي اْن ِمـــّت، إفراقها عيْد!.. ارٍة، ِكلهَّ َخّداعٍة، َمكهَّ

* * *

ض اعيونه، ِوانهَّه ِكّنه نايم . يقولون: »انه ما وفهَّ كلياِمته، غري هو يغمِّ

تصبحون عىل خري.
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ر َصيدِة اْعَفيِّ

ري!. أللهَّ يمسيكم باخْلَ

.) يِلة اْعَن املِثْل َأللِّ تِْسِمعوُنه إْمن اْلَبِدْو ِكّل ِحنْي )َصْيِدة اْعَفريِّ تِْعليلتنا اللهَّ

ب ُلْه َأُبوه َرَعايا إمَن البِْل، َغني ـ َوالَغني َوْجَه اللهَّ ـ َمرْي ُهْو َما ُهو  ( َهَذا َوَلْد َمْزيوْن، َعقهَّ ْ )إْعَفريِّ
( صار ُله ِصيْت  ْ ااًل َمْوزوْن، َحِشيْم، َيْشِفي اْلَغليْل إْبَظْهِر اْفِرُسه. و )إْعَفريِّ َشيْخ، َأُبوه )با ِجْس( َرجهَّ
ـْ  ( َو )ااِلْعراق( َو )ااِلحَجاْز( َنْوَبًة، إْذَكَروا إنهَّ البِْل َغالِيًة إب اْم( إْو )َمِصْ بالتِّجار ِوصل ِدْيرة )الشهَّ
ِلْب َلْه َأباِعْر َعىَل )َمِص(، َصاِر ِكّل َواْحٍد ِعندُه ُله بِعريًا  ه يِريْد َيْ ( بالَعرب، إنُّ ْ (قاِل )إْعَفريِّ )َمِصْ

ه يِراِفق )اعفرّي(. يريد يِبِيَعه، ِودهَّ

ضوا لِِصدْف،  ( ِعِقْب َتَعب، َتَعرِّ ( َلْيِلة َقْمرا، إْو َقلِّط اللهَّ ُهْو إْو ِجاعَته ِوْصلوا )َمِصْ ْ ريهَّ )إْعَفريِّ َتَ
هَلَم أْحَسْن ِسعْر،  ِدَفْع  َأللِّ  اري  ق هَلم الشهَّ بِْلَهم، َأللهَّ َوفهَّ وق، إْعِرُضوا  َيوَم السُّ ِمْنهَم.  وا َحاهَلْم  َعذهَّ
( »يا اْعَياْل،  ْ ه بينهم ـ قال هلم )إْعَفريِّ ( ـ حيث هو امْلِْتَوجِّ ْ ه عىل )إْعَفريِّ اري الثَِمْن ِكلُّ ِعِقْب َما َعدهَّ الشهَّ
ـِ )اْفَهيْد َوَلْد َزَعْل( َيوْم  نِصيحًة إْلَوَجَه الل، ِحّطوا ِمصاريُكم ِمِعي، ال يصري حلداكم ِمثَل اللِّ صار ل
وا له َبنِي اكُتوُفه  َهْب، إْو رَصُّ ياَت الذهَّ بلعيِّه، إْو َخذوا ِمُنه الِعْصَملِّ َباِع اْغنُِمه بالِقِدس، إْو الَقوة َألزِّ

بِداهلِن ِرَضْم.«

* * *
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اْمَن  َيْسَلِم  َأللِّ   ) ْ )إْعَفريِّ قاِل  اْمَعُروَفْه«  َزَعِل(  َوَلْد  )اْفَهيْد  ُسوالِفة  َبْلعوْن،  »إْي  َقالوا:  هم  ِكلهَّ
اْمَن  َيسَلم  ه  اِظنُّ َما  َهذْوالك،  إْو  َهَذوْل  ِمن  َيْسَلم  َواللِّ  النشالني.  اْمَن  َيْسَلم  َما   ،)704( عيِّه  َبلهَّ الزِّ

ااُلْغْوْيِزيات!..«

( َأمني، إْو َعاْرَف ااِلْباَلْد إو َما يِنِضِحك َعليه. ِعقْب ما َقالوا  ْ ُهم، َقاَلوا. »)إْعَفريِّ تِشاَوروا ِكلهَّ
ِهن  ـِ )اْعَفرّي( َحطهَّ فوا املِجيدياِت الْبنرِيات، إْو َسلِّموِهن ل اْف، إْو رَصِّ ( ِعنِْد رَصهَّ َهذا َخذاُهم )اعفريِّ
َبالِكِمْر باخلان، إْو جا  م  َبالِكِمَر )705(، إْو خيهَّط عىل َنريات ِكّل َواِحْد إْبُخْبنِِة )706(. إْو حِتزهَّ ِكّلهن 
ْل  ( َصاِر إيِتِجوهَّ ْ وا باخلان. )إْعَفريِّ وق، ظلُّ َم َيلتُِقوْن باخَلان، ِزمْلُه َما اْيَعرفوَن السُّ َطالِْع. تِواَعدوا إّنّ
ه  ِمنُّ َصاَرْت  َبَعْضِهن،  ِمثِْل  اْبناياُته  ِكلِّ  اْبسوٍق  َصاْر  ْب،  إْيتَعجهَّ اْلَبلَكْونات،  َعىل  يِلّد  وق،  بالسُّ
ة، ِواْن َهاالْنَثى تِناِديه: »َيا َبَدوي، َيا َشيخ!« ِوِقْف، َقاَلْت ُله: »َأنا أنِشَدْك َعن ِدوا ، إْنُتم الَبِدْو  َلدِّ
إتَعرفونه.« ِوقْف، ِعْنَد الَباْب، َقاَلْت ُله: »َأنا أنِشَدْك َعن ِدوا ، إْنُتم الَبِدو إتَعرفونه.« ِوقْف، ِعْنَد 
َطت ُله َشاْي ِواْقَهوة  ْت ُبه ِكنهَّها اْتَعرُفه ِمن ِزمان، َقلهَّ ابَِق الثهَّاين، إْو َهلهَّ الَباْب، َجْت ِهْي إْو َخَذُته للطهَّ
زوين اَهل لِواحد اْمدين، َحطني ِمْثْل ما تِشوف، إْو  ر، َقاَلت ُله: »أنا أْصل اْبِدِويهَّة، َجوهَّ َعليها ِسكهَّ
ُبوَسة. ِقَلْت  َساَعَة اينِّ ِشْفَتك إْنبِسِطْت إْو ِقْلَت اَحكي َمع َواحٍد اْبِدوي، َأِحّس َواين َبالَقِص إينِّ ْمَ
حيْح اللِّ َعَليه اللهَّ إينِّ اريَد اَحِكي َمَع َواْحٍد اْبدويٍّ ِمْثَل اَهِل.  إيّن أريْد أْسَتاِصف ِمنهَّك ِدوا، َوالصِّ

زوين ِصغرية، نِسيت اْلَغْوَة اَهل.« َواين َجوهَّ

، َأَنا ِمِعي ِجاَعة َما َيعرفوْن )َمِص( إْو ما َأِحرز أغيب َعنهم!« قال: »يا بنت ! َهَدِك اللهَّ

ْل َعَلْيْك َما اريْد  ى ِمعي، إْو ِعِقْب َهذا، َألل يَِسهِّ ، َجْوزي َغايب، َواريد تتغدهَّ َقالْت : »َهَداَك اللهَّ
». ِمنهَّْك يِشّ

بلعيِّة : إصطالح يطلقه األرادنة عىل ش أنواع املحتالني، الواحد َزَبلِّعي! 704. الزِّ
705. ألكمر : بلفظ الكاف جياًم تركية بثالث نقاط: حزام من صوف قسم منه عىل طاقني يتخذ ِمفظة للنقود واجلمع 

إكامر.
706. َأخُلْبنِة : ما ُيطوى يف احلزام، حلفظ النقود، اجلمع إْخبن َوخبنات. ويف اللغة خبن الثوب وغريه، َعَطفه وخاطه، 

فالكلمة عربية فصيحة.
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ى ِمْعها، إْو ِعْقب الَغدا َأنطيها أْرَبعة أْو  ( ياِخْذ إْو َيْنِطي َمْع َنْفُسه، قال اْبَنْفُسه، َأَتَغدهَّ ْ َصاِر )إْعَفريِّ
ي ِبن هَلَْن َأللِّ ِهْي تِريْد. مخسة ارياالت اِلْضُعوَفها إْن كان َعندها اضعوف َترْشِ

* * *

دْت َعليه بالعزيمة، ِعقْب َما ِقْبَل اْلَعزيمة، قالت له: »إْنت اْمَساِفر ِمْن بِعيد،  ِسَكت، ِهي َشدهَّ
ْبْت تنام لك َساَعة َتنام، ِواالهَّ َتْنَهج يَم اخوياك. يصري،  م، إْو َبعَد الَغدا إْن َحبهَّ إْفَسخ اْهِدوَمك إْو حَتمهَّ

ِواالهَّ ما يصري؟«

(، َيْوْم َشاْف هالَكرم، َواللِّطف، َيوَم َغيهَِّب اْسَعُدوه، َشَلْح َعباُته، إو كُبه إْو فكهَّ  ْ إْنَذَهِل )إْعَفريِّ
سْت »الكمْر واطلعت ِمُنه النريات، ِعِقب  م، إْشامْم َأاِلنثى حتسهَّ ه عليهن، إْو َفات باحلامهَّ الكمر إو َحطُّ

م، ِقميصًا ِقصرْي َلْبُسه إْو حط عىل راسه طاِقيه إْو َطلع!.. م، لَِقى باحلامهَّ َما حَتمهَّ

اْيَلّقَي  َوين  َيْدري  ما  اْيَلْجِلْج  َصاِر  وق  َبالسُّ َيْقرْع  ه  ِوانُّ اخِشبِه  ِوَطاُله عىل  ِعجبِه،  َشوْفُته  ِوان 

َويُله  َأملَجنون«  »َأملَجُنون  ُقوه:  حِلْ الْل  السهَّ ْملون  احْيَ َأللِّ  االْعيِال  عليه،  َيْضَحك  َشاُفه  ِمْن  كّل  إْو 

ْع )707( َجاه دوالين )708(  املِصاري، إْوَيله ِضْحَك النهَّاس عليه، َو الِفضيَحة، َظَل َللَعِص إْو َهو يَِتسِّ

ار قال ال. اْتَعرف احِلرمة إن شفتها،  ْنِشده َعْن ِهرْجَته، َسَوْلْف ُله َأللِّ جرى ُله قال ُله اْتَعرف الدهَّ

قال ال. قال: »ِوْش َأْقَدر اساوي لك، الّل يَِعّوْض َعليك.«

* * *

َيوم َصار ِقريبًا امَن اخلاْن، َصاِدُفوه إْخوياه، اْبَحاْلُته َأللِّ َما ِتنهَّاها، اَل َلصديق إْو اَل َلَعَدّو. صاروا 

(؟ ْ ِغ ابراُسه َطَلق!. ِوش هذا يا )إْعَفريِّ إيتالَفُتون باُجوه َبعْضُهم، ِكّل َواْحٍد ِمنُهم، ِكّنك إْمفرِّ

ها اْمَعروف: »َألِوديَع  ( هذي َصيدَتك، إْو َحقهَّ ْ والفة، قاْل ِكبرَي الَقِفل: »َزين يا )إْعَفريِّ َعّد هلم السُّ

ع، َوكأنم جاءوا بالكلمة ِمَن الّتسع أي إظامء اإلبل. ع : يتَسكهَّ 707. يَِتسِّ
708. َدْواّلين : أي جندي، أو فرد من الرشطة. واحلكومة عندهم، دولة.
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ااِلْمِغّز، َأوىل باخَلسارة!«

وْف. ه، ال َوْجِه اْمَعرُوف، إْو ال ِقرٍش َمْصُ َألَقِفْل ِكلُّ

* * *

ض ِكَل  ( أْن َيعوهَّ ْ وا َيمهَّ اَهْلُهم، َيوْم ِوْصلوا العرْب تقاعدوا احَلّق، القايض َفَرْض عىل )إْعَفريِّ َكفُّ

( ِدَفْع  ْ واحد ناقته واالهَّ بعريه. هم طالبوا بالثمن، ألقايض ما ِقبْل َيعطي )َسْوَم احلق( )709( )إْعَفريِّ

زقة، َوالناْس َشَنوه. َق، َوالرِّ َأللِّ َطَلْع َعليه َباحْلَ

( يقولن :  ْ ( َصاَرن ِكْل َما اَلِح )إْعَفريِّ ْ ِعيدة ِمنهن، ِهْي اللِّ حياكيها )إْعَفريِّ َألَبناَت اللِّ كاَنَت السِّ

»َصيدة اْعفرّي« إْو َيضَحَكن، إْو ُهْو َيْنَهزْم ِمن اْوجوِهِهْن.

الَعرْب،  اْعن  َيْرَحِل  اْو  هِيّد  َخّلُته  إبويتات،  َشاِعٍر  ُبه  ِقَصد  َبْلوى، يوم  ِعقبها  َأللِّ ما  َواْلَبْلَوى 
َوااُلِبويتاْت ِهن: ـ

) ْ )إْعَفريِّ َصْيــــِدِة  ْيــــَداْت  َبإلصهَّ َيْبــــالك 

َصاُدوْه! َوالنهَّاِس  النهَّاْس،  يِِصيـــــد  َيْبَغى 

، ْ ازغريِّ ُهــــْو  َمـــــا  أمْلَْســـــروْق  َأملْبَلِغ 

ْوه، َعدُّ َباخَلاْن   )710( اْحَصاْن  َنرية  ِميتيــــن 

، ْ ريهَّ اْمَ َعْقَله  َصــــاْر  َهَذا  ِعِقـــــْب  ِمْن 

َناُدوْه، الَبالِكنْي  اْمــــَن  اْلَغواِزي  َيــــوَم 

709. َسْوم احلق : هو اصطالح عند البدو، يشبه االستئناف يف احلقوق الرسمية، وسيأيت ذكره يف قسم احلقوق، الذي 
يل قسم األسامر .

710. نريه احصان :هي اللرية االنكليزية، كانوا يسمونا باسم صورة اخلض التي كانت تصّور عليها. وقد استعمل لرية 
احلصان بدل العصملية ملناسبة الشعر.
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، ْ اْقَصريِّ ُموْه  اّلركِب  َفـــــوَق  ِمــــــْن  َألّثوْب 

َشاُفوه، َيــــوِم  َفْضَحَتْه  َلــــْه  ٍة  َطاِقيِّ إْو 

) ْ )إْعَفريِّ َعفيْه  التْجراْت،  َأَبـــــا  َعْفيِـــــه 

يِِذْكروُه! النِّشامــــى  َيـــــوَم  ْيِلِعي  َأهْلَ

، ْ ريِّ حِيَ ِزيُنْه  اْغاَلْم  البناْت  َشوَق 

َربُّوه، باملراقيْب   )711( النِّداوي  ِمْثَل 

، يِطريِّ ُهــــــو  اَل  إْو  ِريُشـــــــْه،  اَلَناْبتًا 

وه. َخلُّ اْر  الدهَّ َعىل  اللِّ  الِكِصيَم  ِمْثــــَل 

، ْ ريهَّ اْمَ ُهــــــو  َمــــــا  اْغوْيزيـــــاْت  ِكسيب 

كْسُبوه، َيوْم  أْقِطّيهـــــن  ِعْنــــِد  َرّد  َمــــا 

ْر َيَعذهَّ هذا  اْنُقوْل  ِصويِب  ُهو  اَل 
)712( اْلَتَعْرفوه  ِمثَل  بع  الرهَّ َيا  باطويقيّته 

ة )713( ما ِقدْر يِظل بالَعرب َشد يم ااِلعراق، إْو هاك اخلشِّ

إْو تصبحون عىل خري.

711. َألّنداوي : الصِقر، َوالّنداوي الفتى األرحيي اجلميل، واألنثى نِداوية واجلمع النِّداويات، أما املذكر فال يمع، فإذا 
أرادوا اجلمع قالوا: »اعيال، كل واحد منهم نِداوي، وأغلب ما تطلق عىل من يستهوي جاله النساء!.

رادين كانوا يعتمرون الكامم. 712. َألّل تعرفوه : قصد به الِقرَد ألن القهَّ
713. َهاَك اخلّشة : اصطالح يراد به، من تلك الرحلة أو تلك اللحظة.
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هيري الزَّ

َجاعٍة  َدار  ِعْن  اطُعوَنَم  ِت  َمرهَّ لة،  َراْحِ إْعربًا  ِجديدة!  لُِكم  اسولف  أريْد  ـ  باخلرْي  اللهَّ  َمّساكم 
ْل هالّلَفاْع،  َحَ إْو  ل،  بِالفاْع، َحوهَّ َمْلفوفًا  َعِجّيًا  ه يِشوْف  ِوانُّ ة،  َلدِّ َيْخ  الشهَّ اْمَن  َقْبلهم. َجت  َراحلني 
ِواعطاه اِلْمِرُته، إْو َعىل الَبَخت، ِحِرْمَة الشيخ كاَنْت ِمْرِضع! تِْرِضْع هَلا ِعجي ِمن َجيل َألل باللفاع.

ط  ِت احلِرَمة الّلفاع، ِواَن اللِّ ُبه، إنثى، َدّوروا عىل ِمِرْضع َبالَعرْب، َشَ َيوِم اْنَزَلِت الّظعوْن، َفكهَّ
هريي(. ها )الزِّ هلا الّشيخ َشطًا، إْو َصارْت تِرِضَع البِنِت. الّشيخ ِشِفق َعليها إْو َحبهَّها، َسامهَّ

زها. لها، َحبهَّها، إْو َراْد ايتَجوهَّ ْبت البنِت، َصار اْبَن الّشيخ يَِعلِّ يخ، إْو ِكَ َكب اْبن الشِّ

ْ، َما َنِدِري هَلَا َعْن أِصْل إو اَل  ا ربيناها اْلَوَجه اللهَّ َيوْم ِسِمْع إبوه، َناداه َقاْل ُله: »َهِذي بِنت، ِحنهَّ
زها. تِْفضْحنا َبني اْلِعرباْن، َواللِّ يِِريْد، ياِخْذ ُله ِحرَمة، يِريْد َيعِرْف َمْن  َفِصْل. إْو ما ِيُوْز إنهَّك جَتوهَّ

ُهم اخواْل اعياَله.

اْبُنه َكالْم  ْر َعىل  اْيَطقِّ َبّل، َصاَر الّشيخ  َأبوه، ما َحّل، إْو ال  َأبوه، اَل ِوُزه)714(  َأْلَوَلد َما رَد عىل 
ِلة ما قال أبوه: ـ َعَساه َيْفَهم، إْو ْيقتِنْع، َما اقتنْع. ِمن ِجْ

لوا، َأاِلجــــــواْد، َلـــــْن قالـــــــوا باالذَهان َبدهَّ
ـــي هذي بابواْبلها! )715( َأاِلْنَذاْل، غيـــــر اللِّ

714. اَلَوُزه: حاول أن يقنعه، فلم يقتنع.
715. هذا بابواهلا : خطر بباهلم وقد جعوا هذه الكلمة غري مبالني بكونا يف اجلمع تدل عىل جع َبْول، وهو ما تفرزه 

الكليتان.
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إْو ِكْل َما َراَد اُبوه يِبِْعُده ِعنها، ُهْو يِِزيْد هواه. َنوَبه، ِسمَع ابوه يَِعْذِرْب َبالبنت، قال ُله: »ُيَبه، 
ْز َغرَي )الّزهرْيي(. ِسكَت الّشيخ إْو ُهو ِمَكِظم عىل َغْلُيوُنه، ثم َقاْل : ـ أُقوْل َلْك، َأَنا ما اجِتوهَّ

اْتَعرف  النهَّاْس  إنهَّ  اتريْد  ما  نِسْيَبك؟  ُهْو  ِمْن  َعروَسك؟  َتْطِلْب  تِرْيْد  ِمهَّن  يهَّان(،  )اْنَ يا  »َزيْن 
للعروس أَهْل؟«

يهَّان(، »أْطِلبها ِمْن َنِفْسَها!« قاِل )اْنَ

قال ابوه : »َواللهَّ يا )انيان( َما َصاَرت، ال عند بدو، إْو اَل ِعنِْد ِفِلْح، إْو ال َحَض. َما َتاِف اْمَن  
نيا  ى، َعْوذا ياللهَّ َدَخْلنا َعليْك، الدهَّ ْ؟ هذا ما اْدري َوين هو يِصرْي. يُقوُلوْن إّنه َصاْير بابالد ُجوهَّ اللهَّ

َصاَرت  آخر َوِقت!«

ها؟« ز، َواالهَّ َأُبوها َوأمهَّ وهَّ يهَّان(: »َليه يا َوالدي َما يِصرْي، ِهَي اللِّ َتْبغي جِتَ قال )اْنَ

ِج إنِت َوايه، إو جتيُبوا َعِداْيلنا ِكّل ابوها، ِمْن ِعْنَد العَرب.« اعي، ِواْنَ قال ابوه: »ِمِليْح، ِخذ ِمَعْك الرهَّ
 

اْلَعَرْب، َحسهَّ  ح عىل  اْمَروِّ إْو ُهو  ع العدايِْل،  إْو َجهَّ عيان،  ِمُعه َحَدا الرِّ بح، َخذا  اْمَن الصِّ َثاين َيوم 
ذ  رْب اْعِرَضت ُله ُبوَمة، تَِعوهَّ ْ َيسرِتنا ِمن َهالَفاْل. َبالدهَّ ِمْع َيْدِقَق اْمِن اْعيوُنه. اَلْم ُرْوُحه، إْو قاْل َأللهَّ الدهَّ
ذ بالل ، إْو َبني نوبتني،  بالل اْمَن الشيطاْن، َزَلف اْشَويِّة، واْن َهااُلِغراْب َيْنَعق )716( َفوْق َراُسه، َتَعوهَّ

يهَّان( َخاِف اْمَن الُبوَمة، َواالغراْب. ه يَِعاِوْد، لَكن َخاف اْمن العَرب يقولون: )إْنَ ِودهَّ

هرَيي( إْو  ه، إْو َعَقْد ُله َعىل )الزهَّ ه ملا َطَلِع اْمَن الَعرْب، َجاِب اْفَداويًا ِعْنُده حِيبُّ أبو )انيهَّاْن( َخالهَّ
ْز! ِذَبح ُله شاًة، إْو َغّز ُله بِْرِزه، ِوادَخُله َعليها، إْو هي تِصيح، َما اِريَد اجِتوهَّ

إُبوْك  زها  َجوهَّ »َهِويَتْك  يقولون:  ااِلْعيال  الَقُوه  لَِفى،  ه  انُّ َساِعِة  اْلَعدايْل،  َجاَب  )إْنيهَّاْن( 
لالفداوي«.

ي، َوانا اخاْفِ اْمِن  اْن: »إنت يا عمي َبليتني َبْلَوى، البْنت َما ِهي َيمِّ ااِلفداوي َراْح الُبو )انيهَّ

716. نغق الغراب: األرادنة يستعملون اللغة العالية يف هذا املوضع والُكتهَّاب يستعملون َنعق، وهي لصوت الراعي 
ـِ )اللحاق( به. الذي يدعو غنمه ل
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اْن( َيْذَبحني إْو َما َحْد حَيميني ِمُنه!« )انيهَّ

ابو )انيهَّان( َناَداه، َقال ُله: »َأُجوَهك َباللهَّ ال َينْهال إْو ال يِْنكال جِتوْز ِمْن َهالبِنْت، َوانا أَجّوَزْك 

ْمَخم )717( َعىل  َزِت اْفَداِويًا لَنا إْو عَيْب َعَليْك ِتَ يَخ َأللِّ تِِريْدها، إْو ِعقب هذا، بِنِت جتوهَّ بِْنَت الشهَّ

الّرَمْم.«

ـَ )اْصَطنُبوْل(  ام( لـ )َحَلْب( ل يهَّاْن(: »َواللهَّ َيا َوالدي، َلْو َعَرْضَت احَلريْم َعلهَّ إْمَن )الشهَّ َقاْل )اْنَ

َزْت َعْبدًا اْسمَر. َما َحّيدت اْعَن )الّزهريي( َلو هي اْبرضاها جِتوهَّ

أَنا ما اقوْل لك إيّن َأْذبح ُرْوحي، إْن ما َصاَرت يل )الّزهريي( لَكن َأقوْل لَك إين َأذَبَح ااِلفداوي، 

بْب، إْو َخطيُته بارْقْبَتك.« وإنت تِكون السِّ

َأبو )انّيان( َصار َبنْي َنارين، ما يِدري ِوْش يساوي!. نادى )أبو انيهَّان( ااِلْفداوي،إْو َقال ُله. 

ِخْذا هاملكتوْب لشيخ )َضَنا اْخريْص( إْو جْيْب يل ِجَواُبه. هو َخذا املكتوب، إو ِسَدر اْمَن العَرْب، 

ْعل ما يُِشوْف. َقال  َنادى افداويًا ثاين، إوقال له :«إْنَده يل )انيهَّان(، َحض )انّيان( ِوان ابوه اْمَن الزهَّ

ُله: »يا اْنيهَّان! هذا َغِريمك دهج َيم شيخ )ضَنا اخريص(، إْو َما ُهو َرايْح يِعوْد!..

ذمة  عىل  هي  إو  ِحْرَمه  آِخْذ  َكيْف  يُِروْح،  َما  َقبِل  ق،  َيطلِّ يه  لهَّ اْتَ الواجْب  كاَن  )انيهَّان(  قال 

َجْوَزها؟«

هريي( إْو ال هي َعرْفُته، َألِقضيِّة ما  قال أبو انيهَّان َأخلطيب قال : »ما دام الرجل ما ِعرَف )الزهَّ

حتتاْج اْلطالق!..«

ة اخلطيْب.« قال )انيهَّاْن( : »ِهْي عىل ِذمهَّ

ْبط الديِّرة.  )أبوانّيان( أْرَسل ِقفا االفداوي. َيوْم َصار املِرَساْل يريْد ينهج، وان ااِلْفداوي اْيَ

717. تمخَم: معناها هنا تدور حول الرمم، ومعناها احلقيقي، ترتكب أشنع الفواحش مع أقرب القريبات من النساء.
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َعْلْمْت إنهَّ  َأللِّ  َولْد،  َيا  رون عىل خطيب. قال )ابو انياْن( لِلْفداوي: ـ  اْيِدوِّ ِمُعه جواب. قبل اَل 
زْك َغريها. قها، وانا َأَجوهَّ )الزهريي( ما تِريدك، إْشاَمْم َطلِّ

»ِسْمَع ااِلفداِوي َبالطالْق، ِوَقع ِوانه ِمن َصْيَد امس.

إو تصبحون عىل خري!
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الظلماوي

لاَموي. يلة اْعَن الظِّ لكم اللهَّ ألل يمّسيكم باخلري.! أِريد أَعلِّ

حَجاْز( َيوْم إْو ُهو َباْلَعرْب،  لاَموي شيخًا اْمَن )الَظاّلم( َوالَظاّلْم َباالِصل من )بل( اْمَن )ااِلْ الظِّ
ري قال ُلْه: ـ إْنَت الّظلاموي؟« َر ااِلْقَهَوة، ِواْن َهاْلَعِفْن، َناِصية، إْو َقبِْل َما اْيَصّبْح َعَليْه باخْلَ يَديهَّ

َأللهَّ  َواللِّ  ِهِرْجَتك،  يل  تِعّد  ِعْقُبه،  إْو  ِوافِطْر،  تَِقْهوى،  اْقِعْد،  َخرِي  »َعنيِّ  )الّظلاموي(:  ُلْه  َقاْل 
. أنا أُشوِف اْبوْجَهْك َحِكي، َواِظّن إنهَّْك َنص َلَنا. َمرْي اْقِعْر،  يَقَدرنا َعليه، نِساويه َلْك، إْن شا اللهَّ

»! َهَداَك اللهَّ

َكَليَت  أَماَنة، وانِت  َأنا َحَطيت ِعْنَدك  ِدْيك،  اهْيَ ا اْنت، َأللهَّ ال  جل: »َأنا َأللهَّ اهْيِديني، أمهَّ َقاَل الرِّ
ااُلماَنة!«

يتها ِعْندي، إْو ِمتى؟« لاَموي( ِمْن غري َزَعْل: »ِوَش االماَنة اللِّ َحطهَّ َقاَل )الظِّ

* * *

 )718( َبرْيمة  اْبِقْطِعة  وراْت  َمْصُ ِهّن  بااُلماِريِّة  إْو  جِمْيدي،  ِميهَّة  ِعنَدْك  »َحَطيْت  جْل:  الرِّ َقاَل 
بيع ِمْن مَخِس َتْشِهْر، ِواْرَسلْت َلْك َمَراِسيْل  ِواْنِت َخَذْيتِهن اْمِن اْيدي ِواْنَطْيتِهن حَلِرْمَتْك. َهَذا بالرهَّ

ِصْت، إْو َعلهَّصْت، َوالَيوْم أنا َأِريَد االمانة، مايل!«. َأْطِلبِهن، ِوانْت َعلهَّ

القامش  يستعملن  أن  قبل  هلن،  ثيابًا  البدويات  منه  تتخذ  يصبغونه،  كانوا  أبيض،  قامش  بيارم،  واجلمع  َبرْيَِمة:   .718
املعروف بامللس، وامللس من احلرير األسود أو الدوبيت ويقولون و )التِّبيت(.
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ْه َصاْر يِِريْد َيْوِمي َعَليه، لاَموي( َردهَّ ايُده اْلَسْيُفه، يِريْد اْيُلوُطه، إْو ما َحَد يُِلوُمه! ساَعِة انُّ )َألظِّ

َغاِديْك  ِرجْل  يا  َقال  ُبه.  تَِصبهَّحنا  اللِّ  َهالعِفن  ِوْش  ِجيْم  الرِّ يطاَن  الشهَّ اْمَن  باللهَّ  »ُعوِذ   : َقاْل 
الم ِعربِان اْو ْسْلَفان، َوانا واحدًا ِمْنهم!«. اْوَهان، ِواالهَّ ِمْتَشاِرٍط َلْك َمَع َحدا النهَّاْس. َألظهَّ

َما  َواللهَّ  اسْمُكم.  ِعْنِد  م،  ِظالهَّ ِوانُكم  يكثهَّرُكم،  أللهَّ  كثريين  إنهََّكْم  َداِري  َأنا  »َيار  ِجْل:  الرِّ قاَل 
أفارَقك ُكوْد حِتِط َمايل!«

ِضِحك )َألظْلاَموي( إْو قال : »َيا َطيِّب اقِف، ِواالهَّ َواللهَّ َأَخلِّ الَعبيْد اْيتَقاَطْعوَنك، إْو يِْرُموَنك 

عتني ااِلمانة  تة ِمْن ِسنِه إْو ما ِعندي َحريم. ِوانِت تِقوْل إنك َودهَّ ها َميهَّ َلاِلكالْب. ِحِرْمتي َأللهَّ َيْرَحْ

، َما ِعْمري ِشِفت َلَك َوِجْه َقْبَل اْلَيوم. َمري  ، إْو َبالَبيَت اللِّ بناه اللهَّ ِمن مَخِْس تِِشِهْر، َوان احِلْف باللهَّ

اْمِهْلني ِسبوْع َأدّبر َلك ِميهَّة جِميدْي، وانْطيك ايهَّاِهن!«

* * *

َأُقول خايِْن  الِعربان،  بنَي  اْفَضَحك  ِواالهَّ  َمايل،  تِنطيني  ا  َأمهَّ َساَعة،  ِهي  َلْو  اْمِهَلْك  َما  َواللهَّ  َقال 

ماْمَنك، تِريد تصرْي َصاِحْب اْمَعنى عىل اْحَساب الناس!.«

مها  ح اللِّ َحرهَّ ذ َبالل، إْو َفِطن لِوَصاة ابوه، َقبِل َما يِموْت، قال ُله: »إِّياك َوالروُّ )َألظلاموي( َتَعّوّ

َسْ ِكّل ما َبنِي اْيَدْيْك، إْو جَتحي ُروحًا، ال َتْبَخْل َباملاْل، ِواْبِذل املاْل َقبْل َما تاَصْل  . ِواْن ِقْدِرْت َتْ الّلّ

جاَل!« ِمَقاِعَد الرهَّ

* * *

ه: »يا َساْمَعني الّصوْت  جْل ِمن ِعْنَد الّظلاموي، إْو َصاْر يصيح َباْلَعَرْب عىل ُطوْل ِحسُّ إْقَفى الرِّ

نُته  جْل. امهَّ لاَموي(؟ َيا َمن يآِخذ يِل َحقِّ اْمَن الرِّ ل يل ااِلَماَنة اْمَن )الظهَّ وا عىل النبْي، َيا َمْن حَيصِّ َصلُّ

َعىل ِميهَّة جِميدي، إْو َيوْم َطَلبته، َأنْكر !«
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يِّْب  لاموي، غري ابِْن َعَمٍ ُله، َمُقهوٍر ِمْن ِصيُته الطهَّ جْل اْعَن الظهَّ ق َهْرَج الرِّ َأْلَعَرْب ما اْبا َأللِّ َصدهَّ

ا ِسبِْب! اْبَليهَّ

ْ َدَخْلنا  لاموي، عىل َقراْيُبه يِِريْد َيْستِْقِرض ُله ِميهَّة جِميدي، يِِسدهَّ َبا اُثم هالَبايِْص )719( يا اللهَّ َمّر الظهَّ

َعلَيْك ما فيهم َأللِّ َأللهَّ َخَذا عىل ايده!..

* * *

لاموي( عىل الّرجْل إْو قال ُله : ـ »َيا ِرِجْل إْحِلف إنك َحَطيت ِعْندي أَماَنة، إْو َهْي  نادى )الظهَّ
ا بِْقَناْك ِبن!..« هالنياْق خذ ِمنهن ابمجيدياتِك َأللهَّ تقول إنهَّ

لاموي ِميهَّة جِميدي  جل إْبَوْسط ااِلمراْح إْو َحَلف ِدينًا تآْخُذه َعِن ارُقبة، إنه َحّط عند الظهَّ َوقَف الرِّ
ِلاموي(: »ِخذ اْمَن النيِّاْق َألل تِريْد ِواقِف!..« َأمانة، ِعقْب ما َحَلْف، قال ُلْه )الظِّ

اه  َبة َقوْم، صار يِِريْد هِيُوْش ِمْن ُدوَن النّياْق، تِقفهَّ َخدا ُله أَرَبع ابكار، ِواقفى َما اْبَعْد، اَلَقاه ِسْ
ه بالسيف، ِواْن راسه يدحل!. َواحد ِمْنهَم َلطُّ

* * *

الَبَخت  َفاْيَن  َجيبه يوم  َيْنِفض  ِمن  اْبا  الَقى  اللِّ ما  َبالَعَرْب  : »َواللهَّ ما اظّل  لاموي( قال  )َألظهَّ
َتَغْشالين، وال الَقى با ِمْن يِْقِرض، َوالل َما اْمّرْح با، َرَحْل َبالَعجْل إو نىِص ِديِرة ابْن رشيد، هو إْو 

َعبيُده، ِوافداويًا ِعْنده إسُمه )اكليب(.

ابن  قال  ِرِشيد.  اِلبن  تَصْل  َصاَرت  إخباره  َمفتوْح،  َلْلجاي  إْو  َللرايح  ديوانه  إْو  َيْكَرَم،  َصاَر 
رشيد: »َمْن َهذا الرجْل َأللِّ يِِريد يِناِصْينا يف ِديرتنا؟

»ُشوفوا  هَلم:  قال  لاموي(  )الظهَّ إْلبيَت  ِيالُسونه،  الّل  احَلِشيِمنَي  اِمن  أرَبَعه  رشيْد  ابن  أرَسل 
ش  مهَّ ب، َتَ جال سرّيوا َيّم )الظلاموي( َهالهَّ َبم ، إْو َرحهَّ لاموي( هذا، ِوْش هو من طري )720( الرِّ )الظِّ

719. البايص : النذل، والذي هيرب عن كل مكرمة. واللغة باص هرب واختفى، وهذا من ذاك.
720. ِوش هو من طري: ما قيمته احلقيقية؟



200

َقالوا  إْو  ِركبوا  َألّضيوْف  الغدا،  ِعقَب  مهم،  كرهَّ إْو   ، َنَحرها  ِذُلوله،  ِعْنُده غري  لِقى  َما  ذبيحة،  هَلَْم 
م، ُهْم يكَرُهون َأللِّ نُِقوُله ِحنا: »َخَلَف اللهَّ َعَليُكْم«. للمعازيب: ـ »أْنَعَم اللهَّ َعَليهم« َوَهذي َعاَدهْتُ

ها،  اُبه. إْو َحَكى هَلَم ِهرجَته ِكلهَّ حنْي، َباَراهم َواِحد اْمَن العبيْد، انِشَدوه ِعْن َحبهَّ يوْف اْمَروِّ َوالضِّ
إْو َقاْل َله إنهَّه َرَهْن سيفه، حتى يرشي اقَهَوه َيْسرِت وجهه، ِوانه ذبح هلم ِذُلوله، ِحيِث انهَّه َباَع ابا ْعُره 

يرة اَلليوْم. ْل َما َطّب الدِّ هن إْمَن اوهَّ ِكلهَّ

* * *

ااًل ِمثِْل َهَذا َيسوى ِقبايْل«  لاموي( قال: »َرجهَّ وا َساْلِفَة )الظِّ جال َوْصُلوا البن ِرشيد، َعدُّ َيوَم الرِّ
اللِّ  نِْعطيَك  ا  ِحنهَّ اللهَّ  َعطا  »ِمَن  ُله:  َقال  إْو  نة  َبالسِّ الديوان  لِوازَم  كل  ُله  َخَذا  إو   ِرشيْد  إبْن  َزاُره 

اْيَساْعَدك عىل امرّوتِك!«

إْو بنى له دار، يُِقولون إنه ِعقْب ما َصاْر  يواْن ِمن ِكّل يِش.  الدِّ ِكّل ِسنِة لواْزم  ُله  ْص  إْو َخصهَّ
ر الباْب اَل بَِليْل َوال بانار. إو يِذكروْن ُله هذي الِقصيدة املَْشُهوَرة: ـ ديوانه بالدار، ما ِعمرْه سكهَّ

ْه، ِشبهَّ )اْكلَيب(  يا  النهَّار  ِشبهَّ  )اْكَليْب(  يِا 

،)721( ِياِب  َلْك  َطْب  واحْلَ ْه  َشبهَّ َعَلْيك 

َحبهَّــــْه، اْو  َماَهــــا  َجْيـــْت  علـــــيهَّ  َوانا 
)722( ااِلعذاِب  اَلَل  الدهَّ تِْقِلْيط  إْو  َسه  َحْ إْو 

)724( َنبهَّه،  ِحِلْو  يا  يْل،  اللهَّ تِوايَل   )723( نِْجرًا  إْو 

اْبَنايِب، ِذْيبًا  تِِقــــْل  َجاَلــــْه،  َلِصيـــْب 

721. ِياِب : ُيوتى به. ونالحظ أنه يكسون حرف املضارعة، وليس هذا جديدًا عىل العربية الفصحى.
الل ااُلِْعَذاب : َأألَباِريق اخلاصة بالقهوة العربية املرة ، وااُلِعذاب: اجلميلة النظيفة. 722. َألدهَّ

723. نِِجر : هي اجلرن، اهلاوون، وما يسميه األرادنة املهباش لسحق البن، وهو يسمى النجر وإن كان من اخلشب.
724. يا حلو َنبهَّه . ما أجل صوته.
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)725(  ، )ِخبهَّه(  َجِزل  ِمْن  )اكليْب(  يا  هَلا  ِواْرِجْد 

اغياِب، ارجااًل  َلْك  ِلْب  جَتْ انهَّه  حْيِث 

َمَهبِّه، َشْنٍع  )اْكَليْب(  َيا   )726( ٍة  يِّ اْبنْسِ

بالعقاِب! َسْوِقِهْن  إْو   )727( ِمنْي  ِمتَعسِّ
)728(  ، ِجبهَّــــه  إو  ِزبونـــــًا  اَلبِـــــْس  َواْحٍد  َكْم 

)729( هاِب،  الزِّ اْحَســــاَب  ِمِن  قيَنْه  إْمَعلِّ
)730( ااُلِْجِلبهَّه،  َخْطـــَو  املَنــــــزوْع  جَلاَضَع  إْو 

)731( الّركاِب  َخْبَط  ْيْل  باللهَّ َحـــــاَل  َما  َيا 

املَحبهَّه، َهْرِج  )اْكَليِْب(  يا  هَلَْم  نِْبِدي 
)732( اْلَعاليب،  َغِليَظ   ْ بَاهْلَنيِّ َشــــّح  َلْن 

)733( )ِجبهَّه(  َشهالِيْل  ِمْن  اْحىَل  َحِدْيَثَنا 

االْعرايب، اجْلِديَد  ْمَن  السهَّ اْمَن  ِواَخرَي 

725. جزل )خبه( : حطب خبه اجلزل.
ّيه : ريح شقية متلطة بالشاملية. 726. نِْسِ

727. ِمتَعّسمني : هرأهم البد الشديد والتعب.
728. البس زبونا او جبه : أي والبس ُقنبازًا وجبة جوخ. ـ زعيم ـ

هاب : الزاد الذي يأخذه املسافر. 729. َألزهَّ
730. جلاضع املنزوع خطو االجلبهَّة : أي إذا أوى الرجل الرشيف إىل فراش بعض الزوجات اجلميالت الغريبات.

731. خبط الركاب : حلول الضيوف أصحاب الركائب.
732. لن شحهَّ باهلني غليظ العاليب : إذا بخل بالسالم ـ وهو أهون األشياء ـ الرجل البليد البخيل الغليظ مؤخرة العنق، 

واملفرد العلباة والعلبا.
733. شهاليل جبة : أحىل تر يف هذا املوقع.
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اْبَصبهَّه، ل  َعجِّ )اْكَليْب(  َيا   )734( أْلَوْامِلِة 

حاِب السهَّ يُِقوَد  اللِّ  َعىل  ِزْق  الرِّ
)735( ـــه،  هَـّ َمَلبـ َغليظــــًا  كبشًا  هَلَْم  ِواذَبْح 

)736( الّركاِب،  َحنِّ  ّكني  السِّ َرَح  جَمْ ِمـــــْن 

ْه،  ِغبهَّ َواِزْين  ْبِ  الصهَّ َوَلنْيَ  إْصِبْ 

..! ااِلهضاِب)737(  اْمَشْحرَخاَت  ُرْوس  َيْرِقيْك 

ِمـــــْن َما ِصَبــــــر يــــا )اْكَليب( َع ِحِكْم َربهَّه،

ثِواِب!.. ْه  ربهَّ ِعنِد  َماَله  َهذاْك 

إْو تصبحون عىل خري.

734. الواملة : املهيأة.
735.  غليظ املَلبهَّة : غليظ العنق، سمني جدًا. وامللبهَّة يف األصل املنحر.

736. حّن الركاب ؛ من عادهتم أن يضبوا أفخاذ اخليل، والركاب التي يمتطيها الضيوف تكرياًم ملنزلتهم، إعالنًا ألنم 
ضيوف جاللة.

737. امشمرخات : عاليات.
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ه غدا َأللي يروح وايعلمك َماْكنَّ

يكم َباخلرْي. أللهَّ يمسِّ

)َحْوراْن(  ِمْن  َيكتالوْن  َقبِْل  ُهْم  إْو  ِدْيَرْتنا،  ِمْن  َوَلة(  )الرهَّ ِمَكيَل  َصاْر  َسَنْه،  ِستِّني  إْو  ثنتنْي  ِمْن 
َب : »يف ايديْك َحّب، إْو َفوَقْك َرّب.« َوَلة، ِمثِْل ِكلهَّ اْبِدِوّي نِظيف، َياْخَذ َلراعي احْلَ َوالرهَّ

َب ـ َيا اللهَّ دَخْلنا َعَليْك ـ َكاُنوا َعبهَّادين ِقِرْش. َبيهَّاِعني احْلَ

اْع َطِفْح. ان، ْيطَفَح الصهَّ أ. ِمنهَم َأللِّ يِكْيْل ِكْيِلة َما َحايفها ِرْحَ

اع، إْو يِصُوْع )738( ُبْه، إْو ُهْو َمْقُلوْب. ب. ِمنَهم َأللِّ يِقِلَب الصهَّ

جـ . إْو َبعضهم َأللِّ يِزيْد بالَعّد.

، َيوْم َجا َبْيَدَره، ِوان اْولُِده يَِكيِْل ِكيلًة َما هي َوْنِسْه، َتَنْهزَرَه، إْو  َواِحد اْمَن الفاللِْيْح َياَف اللهَّ
 » غ ااِلْعدُول، إْو جاب امرابعًا ُله، إْو قال ُله، ُصوْع ابخوَف اللهَّ جاب صاعًا َما ُهو ِخسيْس، إْو َفرهَّ

َأاِلِمِرابْع كاْل ِكيلٍة زينه َبْعض الّرَوَله قاَلوا: »ِخريِة إْو بَِدت، َما نِريْد َنجَتاَل.«

خّليَتهم  »إْن  ُلْه:  قال  يرة  الدِّ اْمَن  َواحٍد  َمْعهم  إْو  ِزّبلعي،  حني  الفالهَّ اْمَن  َواِحد  الَيْعهم)739( 
َحَطة. )740(. يشرُتون ِمني، َأنطيْك ِعْن ِكَل ِحِْل ِجل، جِمِيدي. إْو َهالشوهَّ

738. يُِصوع : يكيل بالصاع.
739. اَلَيْعُهم : َصاَدفهم.

740. َشوحطة : عصا خيزران.



204

حنا هذا!... إقَنْعَهْم إْن َيرشوا ِمْن فالهَّ

طي،  ح والّرَوّلة،أِرْيْد َشْ ط َبنَي الفالهَّ عُقْب َما َشوا ِعرْشين ِحِل. )741( ِواْقُفوا، َقاْل اللِّ تَِوسهَّ
مّد َعليه الَفاّلْح مَخِْس جِميدّياِت، َقاَل الِوِسيْط: »َزين ِعْن ِعرشين جِميدي تِْنطيني مَخِْس أنا ِقبِْلْت، 
ْوَحطة، إْو َصاِر ايَلْهِلب اْبِجْلُده، إْو  ْوَحَطة؟ َهاَك الشهَّ ك َألشهَّ ْوَحطة!..« قال: »َزيْن ِودهَّ َمري َأريْد الشهَّ
ْه َغَدا!« َمْك، َما ِكنُّ ُهو يصيْح ـ َيا َشنْي َما اْريْد َشْوَحَطة، َوال اْريَاالت جِمِيديهَّات، إْو يَشّ يُِرْوْح ِواَيَعلِّ

ْح تاخذ املِجيدَياَت اخَلْمِسة إْو َتْقِلْب َوْجَهِك!.. قاَل الَفالهَّ

»! َض اللهَّ وْحَطة وانا اتَعوهَّ ا ِعْن كل ِحِْل والشهَّ طت يل جِمِيديهَّ ِلْف إنهَّْك ما َشَ َقاْل ُلْه َألِوِسيْط: »إحْتَ

»َأنا  الِوِسيط:  ُله  َقال  َماْل.  ما  َكيْف  بِالشوحَطه  يِلوُحْه  َصار  إْو   « اَحِلْف،  »َما  ْح:  الفالهَّ َقاْل 
ااِلْعياْل،  َنِشمي  َيا  ْب  اْضِ َعليه  ِوْش  باآلخِرة  إْو ال  نيا،  َبالدِّ اَل  يَِساَمك،  َما  َربهَّنا  َعَسى  تك  َساَمْ

ق َأاِل ْمسحلجني )742( علمتني إين ما َأَصدِّ

َيْر!« يكْم تِدّوُرون امْلِِكيْل بالدِّ لِّ ، أْن حِيْوْش لِكُم امْلََحْل إْو ِيَ َمرْي َأِطلِب اْمَن اللهَّ

إْقفَى ااِلْبِدوي إْو َقاْل ُلْه اْبَويَتاِت اْمَن الِقصيْد َهِذي هي: ـ

ِدْيِره، ِكلِّ  َعلــــى  َوايِــــْق )743(  يــــا   ْ اللهَّ َيـــــا 

الفاَللِْيح! اْباَلَد  َعــــن  اْغيُوَثــــك  حِتِجِب 
)744( َهِزيلـــــه،  َشْوَفــــه  للثهَّوْر،  اْسٍة  َنخهَّ

)745( َتاَلِتيْح  َلوُهْم  املعروف،  َيِعرفــــوا  َما 

اليتني، كل ِعدل فيها أرَبع وعرشون صاعًا بلقاويًا، والصاع البلقاوي ستة ِكيالت  741. ِحل اجلمل : هو يف ِعْدَلني جهَّ
من القمح.

742. إْمَسحلجني : إي ناعموا املظهر زائفون.
لع ـ ويلفظون القاف جياًم. 743. َوايق : ُمطهَّ

اِسة الثور عن الفالحني، والشوفة اهلظيلة تعني رداءة النفس. اسة الثور. يكنون بنخهَّ 744. شوفة هزيلة َنخهَّ
745. تالتيح : والواحد تلتيح: أشداء الرجال.
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نِِفيِله  إهْلُم  اْلبَوْق)747(  ا  )746(ِوايهَّ َأخْلِونِه، 

َوالرتاويْح بااِلْعَشــــى   ، َحَسبُهــــم  َهْد  َيْ

هالقبيِْلة، َمـــــْع  امْلَعــــروْف  َتْزَرَع  اَل 

واْيِصيْح!  ،)748( ينداْح  بِــــّد  اَل  ـــَم،  َخوهيهَّ

َهبِيلـــــه، يا  اَل  ْح،  الَفــــالهَّ تاْمــــَن  اَل 
)750( رْيــــْح  َلْه  اهْيِّب  اَل   ْ اللهَّ  !)749( َزقهَّ  ِطنيْب 

)751(  ، َلْه  اْتَعبِــــي  اَل  ِواْيَعَلّمْك  َغــــــَدا  شيّيًا 
)752( تِْسيْح،  اهلَرِج  ح  اْمَسهَّ ِعنِد  َلِصـــــرْت 

َلْه، اْيَعِطــــي  َعيهَّــــى  املِجيديهَّاْت  َشــــْرط 

َتْلويْح، اجْلِِلـــــــْد  َح  تَِلوهَّ َوالشوَحَطة، 

وَحْه )753(، إو شْتاًم إْو َعْيلــــــه )754(، َأْستاَهَل الدهَّ

لِْلفاللِْيْح مَســــرة  السهَّ ِرضيَت  اْن  َيْوِم 

746. اخلونة : السقة.
747. البوق : الغدر ـ ويف العراق تعني السقة.

748. ينداح : واملايض املجرد داع يدوح ـ ُيضب.
749. طنيب زق : جماور أقذار.

750. ال هيب له ريح : ال يؤتيه اخلري.
751. ال اتعبي له : أي ال هتتم به وال تعبأ به.

752. إمسح اهلرج تسيح : مّذاق اللسان الذي يقول وال يفعل.
753. الدوحة : الضب الشديد.

754. عيلة : اعتداء ويقولون عال عليه اعتدى عليه.
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.)755( ِجِحرَية  عن  ِمبِْعدًا  ُهو  َلْو  َواللهَّ 

بالّتناويْح! َيصَعكن  َحرْيَمــــه  ْدعـــــي  ال 

* * *

يرة، إْو هي  ام َمفتوح إَلَدْعَوة َهذا االبِدِوَي، أْرَسَل اللهَّ آفًة َعىَل الدِّ اْم إْو تِِقْل َباَب السِّ َمَضِت ايهَّ
آفَة الفاْر، الّل ما ِعْمر النهَّاس َشاُفوها، َواَل ِسمعوا َبا ، ِفرياٍن ُزعٍر لونن ابيض،تَِبات احلْقَلة تْبهج 
ار َيْقَصد َبالفريان. ِكلهَّ  ُصودٍة َما اْبا اْسَبِلة ِوْحِدة واقِفة، إْو َصاَرِت الشعهَّ اْلَقلْب، إْو تِصبح إْو هي َمْ

اللِّ َساَووه النهَّاْس ما نِِفع بالِفريان. اَلَسّم إْو ال َغريه.

ْح َما  َب االْبِدوي، أللهَّ َجاَبه لالْبدوي اْمَصادف، االْبِدوي ِعِرْف َغرْيَمه، َألْفالهَّ َأالفالح َألل َضَ
ا اللهَّ َخِويّي، ِوقَعْت َواللهَّ ِرَماْك، اتَب الرشط، َيوِم انهَّك َعطيتني عن كل  َعرَفه. َقال ااِلبِدوي : »َحيهَّ

جميدي إهواة بالشوَحطة، ملا َصَلخت ِجْلدي؟ َواالهَّ نِسيت؟«

د اْمَن اخلوْف، قال َهذا َيذبحني! َألفالْح ِجَ

ا يكون.« ْ َما انا َخابْر إيّن َساويْت شيًّ َقاَل ااِلْبدوي: »َخاْبْر ِوَش َساويت؟ قال الَفالْح َواللهَّ

بح.« وَحطة َأللِّ باْيدك تَِعّلمك، ِعْن َسواَياْك، َوالل َما َيْصَلْح لَك َغرَي الذهَّ قال ُله: »لو َنْنِشد الشهَّ

املجيدي ِعرشين  اْلِعرشيَن  اعَن  َذْبحك، حِتط  اريْد  ما  »أنا  ُله االْبدوي:  قاْل  اْلتِِجَمْم.  ح  َألفالهَّ
َعرِش  الشوَحطة  ثمن  إْو  اجنية،  اربعني  املطلوْب  يِكون  اجنيه،  َضَبتني  شوَحطة  ِكل  إْو  اجنيه. 

وة الدعيْك توت!.. ْمِهْن هاحلني. ِواَن اللهَّ َعّف َعنهَّك، وااّل واللهَّ ِواْمَن املَرَة َوااِلُمرهَّ اجنيهات. َتكِّ

ح ايده عىل ِدَستانه، ِواطَلْع مخسني  إْو ِعقْب َهذا َواللهَّ إْن حَكيت الْحد ال َقَطِع اخبارك! َمدهَّ الفالهَّ
ِهْن َعىل ااِلْبدوي!.. اجنيه، إْو َعدِّ

إْو تصبحون عىل خري.

755. جحريه : وكره، وعنى با داره.
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غا َألطَّ

اكم اللهَّ باخلري. َمسهَّ

اِجْم بِاْعَياُله. إْو ِحنا  اْر« يِرْيُدون إْبَقْولِْتَهْن َهِذي إنهَّ ااُلُبو اْيَعْرَف النهَّ َألَبِدْو يُِقوُلوْن: »َأالُبْو َصقهَّ
ه َما تِنَخّم ساْحُته، )756( َمرْيْ ُهْوَحّس إنهَّ اْلَوَلْد  الّليِِلة َنذكر شيخًا ِرَمق اْعَياُله، َشاْف َواْحدًا ِمنَهْم إنُّ
ه. َقبِل َما يموَت الّشيخ، َناَدى اْولُِده، إْو َقال ُلْه: »يا اْولِدي، َمايل ِعنَدْك ِوَصاة، غري  َما اْبقلُبه َرْحَ

ه يِْبِعْد ِعْن َشوِفَة النهَّفس.« انهَّْك احَترْص ِمْن َزْوِدِة النهَّفْس. َعاطى ابوه َبالْل، إنُّ

* * *

ى َشْوُره. َغَزا غزاٍت كثريات، يا عَوْنَة  يْخ، َصار اْبنه َشيخًا عىل الِقبيَلة، َما أَحْد إْيَتَعدهَّ َماَت الشهَّ
ّق َداروا ااُلْقَهوى،  الل ما َساْل من َرْبُعْه َقَلْم َدّم. إْرُبوُعه َصاروا بِْيُده ِمْثَل اخلاتِْم. َيوم، إْو ُهْو بالشِّ
يوخ ااِلكباْر، ِزِعْل،  ااًل اْمَن الشهَّ ّق َرجهَّ ُبه، إْو كاْن بالشِّ َقْبَل الَضيوْف، ِشْ ْل  َصبهَّوا ُله الِفْنجاْل االوهَّ
قاْل: »َعْوَذا َيا اللهَّ َدَخلنا َعَليْك، َعاَلْم شيخنا )نِواش( َيرَشَب الفنجاَل )757( الناير؟ َما َيْدِري إنهَّ 
، َواملِْنَسف َخّص ما هو قّص. والقهو يِمنْي  الفنجال الناير يقطْع ِقَبايل؟ َوااِلْقَهَوة َقّص َما ِهْي َخصهَّ

لو أنهَّ ابو َزْيد يسار!..«

نوهَّ منه. 756. ما تِْنَخّم َساْحُته : هياب الرجال الدُّ
م عىل غري األصول، شّبه بالفرس التي ال راكب عليها، ليسوسها، فتنطلق بال  757. الفنجان الناير : الفنجان الذي يقدهَّ

هدى.
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ِسِمع الّشيخ )نِواْش( إْو كنه ما ِسمْع.

* * *

يخ  ِز ِمَعها هَلا بِنٍت ِهيك اللهَّ َخَلق. االْعَجيِّز اْنِصبْت َخرُبوَشها َوَرا َبيَت الشهَّ َيوْم َما َشاُفو َغرْي اعَجيِّ
ْم َغري َوجٍه فليْح،  )َنواْش(، إْرَسْل َواْحِدًة ِمْن ِحريَمه، اْنِشدت ااِلعجّيز ِعْن ِهَرَجْتها، َقاَلْت َما اَعلِّ
يِريُدون  َصاروا  عليها،  اتصاِفطوا  ما  َيورُثوها،  يِريدون  ها  َعمهَّ واْعيِاْل  ابوها،  َمات  َهالبنت  ِمعي 
يخ )نِواش(،  ايِْب ساق َبا كثري. اذكروا يل الشهَّ لِشايب َما تِريده، يِريدون ايتقاِسموْن اْسياقها، َوالشهَّ
إْو ِجيْت اِجرَي البنِت اْبَوجهه. ِحْرَمة )نِواش( قالت له ااُلِحكاية، قاْل »َما ِيالِْف َأُشوْف« َيوْم شاف 
ها اْو هي  ِة اللهَّ إْو ِرُسوُله. َخالهَّ زها عىل ِسنِّ البنْت، لِعَبت َعْيُنه َعليها، ما َعاِد انهَّه ِسوْيَد الَوجه، ايتجوهَّ
ْبا َثاَلْث ِصَواباِت بايْدهيا.  ِطب َباَلْشَها ، َما ِقِدْر ياِخْذ ِمنها، اَل ُهو َحّق، إْو اَل ُهو َباِطل. َصوهَّ احْتَ

َواة؟ انِْقها بَِدايْد. إْنشدُوها اعَن اللِّ َساَوى هالسهَّ رُبوْش، ِواْن َثوبا ِقدايد، إْو َمَ حْت عىل اخْلَ َروهَّ

* * *

َقالْت : »َألشيخ نِواش« َواِحْد ِمْن بني َعّم )نواش( قال: »حَلْد َأنا اُخو )ِفتنة( والل هذا ما يِصري 
ى عليه)758(، ما رّد. َدخيلتنا يِصاحيها الظهر امَن النهَّهار؟ َوالل من رايس كُوْد يِقِعَد احلق،« َبدهَّ

* * *

َعّم )نِواش( قال: »واللهَّ َهذا يٍش ما يصري إْو ال ِعْمرها َصاَرت ِدخيلة تِصايح. َهذي صاحية 
ه َأللِّ انتخى َللبنت، إْو َقال ُله : ـ الضحى. )نِواِش( ارسل لَِوَلد َعمُّ

ْض، اَل تُِذوُقه«، َقاِل امْلِرَساَل له: مِّ »ُجوِز اْعَن اْلِقْطَف )759( ااِلْمَ

ا اخلنبات  )760( َواللهَّ َما  اُمه. َأمهَّ ا اْرَجاله، نُِموْت ِقدهَّ ي )نِواْش( إْو ِقْل ُله؛ »ِحنهَّ م َعىَل َوَلْد َعمِّ »َسلِّ

ى عليه: أرسل له من ينبِّهه لضورة اجللوس للمحاكمة. 758. َبدهَّ
759. ُجْوْز منه : ابتعد عنه، إحذر.

760. َأخلنبات : السفاالت.
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ها!..« نَِعاْوُنه َعَليها، إْو ُهْو َيلَعْب إْبِصيَت القبيلة ِكلهَّ

جل  َمذُبوح يف افراُشه، َذْبح الّشاة،  ن اجيوِبْن إْو يِتصاحِيَن. الرِّ بح ِوان َحِريْم َوَلْد َعَمه يِِقدهَّ َألصِّ
َماُله اْعَيال. النهَّاس َخافت!

* * *

تِقوْل:  َوالنهَّاس  امها،  ِقدهَّ اخَلب  ِواَن  َثانية،  َعشريٍة  ِعند  ِوانحاَشْت  ت خرُبوشها،  َهدهَّ َأاِلْعَجيِّز، 
ها  خيل َغوَلة، ِوابْن الَعّم؟ َكلهَّ »َواللهَّ َهذا يّش ما ِعمُره جرى. ال ِعنِْد َبِدْو، َوال َحَض. إْو َذبِِحة الدهَّ

َفناتِك )761( ما ِعْمرها َصاَرْت غري عند )نِواش(!.

ونه  وايلُّ )نِواش(  ِعـــــن  يرحُلــــــون  يِريِدون  َبَعضهم،  يَِشاْورون  اْلَعَرْب  اْوُجوَه  َصاِر 
خالوي.

* * *

اِم اْبلياهِلْن، َما اللهَّ  )نِواْش( َراْد َيطلَع اْمَن اْلَعرْب، َخذا اطيوَره ِواكالب الّصيد، إْو َمّد َثاَلثِة ايهَّ
ه عىل َخشُمه ِفَقْع إو هو َمايش َشاف ُله اخربيْش ِفيه ُله َعْبِده، ِمْعها  ِقسَم له َصيد، ِزْعْل، َلو انهَّْك تِِطقُّ
ِجدْع  العبد،  تِثاثى  والِكالب،  للطيور  َفّسخه  إْو  َهالوَلد  َهاِت  َعبيُده،  ِمن  اْلواْحٍد  قاْل  هَلَا،  اْوليٍد 
الّطيوْر  َبنَي  َمَزُعه  إْو  َيْرَضْع،  ُهو  إْو  ه،  امُّ ِمن ِحضن  ااِلوليْد  َسَحب  َراْح  تِوانى،  َما  َألثهَّاين  راُسه، 
ت َجيبها، إْو َخَذْت تبكي، إْو  َوااِلْكالْب، َغّيبت ااُلُِم، َما َواحد رش عىل َوْجَهها َما . ِصْحَيت َشقهَّ

تِنّوْح َعىل اْوَليدها، إْو تَِقول: ـ

761. َفَناتك : جع ُفنُتك، و )َفْنَتك( ُجرأة عجيبة. وهو أيضًا األمر اخلسيس، الذي مل يسمع بمثله. )ضد(.

َجرى، اللِّ  ِشْفت   ، َرّب  يا 

َطَغْوا َلـَمــا  َيَتَهـــــْم  َربهَّ

نِْرجِتْيْك، َغايِْب  اْنِت  َفال 

! َجرى  َلْه  ِشْبهًا  اِظّن  ما 

ِمْقدرا؟! َعَلْيُهْم  َماَلـــــْك 

َبــــل حاِضْ باْعيوَنك ترى!



210

اْيَقّطعوَن  َخاّلُهم  ما  ه ِعقب  إنُّ ِسواْلُفه،  او  )نِواْش(  يَعرُفون  إْو  اهلِرجْة،  اْيَعرفوَن  َأللِّ  حتالُِفوا 
ِمن  َفّر  َأْرَنب،  ِعْنَدها  اَلطيًا  َصَفاٍة،  ِعنِد  ِمْن  ُلْه  َمّر  إْو  اْفِرُسه،  ِرْكب  َوااِلكالْب،  َلَلطيوْر  الَعجي، 

ِجْحُره إجَفَلَت اْلَفرْس، ِواْنا َقاْرطًة )نِواش( عىل الّصفة، ِوان اْدَماُعه َلْوَن اجْلِْبِجْب.

، َيا َويَل اللِّ َما حِيطهَّ اللهَّ اْبَصدُره!.« اَف اللهَّ وه إْو ُهْم يِقوُلون: »يا َويل اللِّ ما َيَ َعبيُدْه َزمُّ

إْحِلُفوا إنهَّه َما اَجا احَلوْل، إْو ُهو ظاَل اْمَن اْثره َأَحْد. َجَتهم َرْوِجه )762(، ِهْم َوالَل َما اْرَحَلْوا 
ِعْنُهم اْمَن الَعَرْب، َأللهَّ حِيِمينا ِمْن َزْوِدَة النفس!.

إْو تصبحون عىل خري.

762. َجْتُهم َرْوِجة : أصابتهم رجف، ال تهل من تصيبه إال حلظات.

يُِلْوْب، َدْمعًا  يل  ظلهَّ  ما 

َفَنيــــن تِْفنيُهم  َرّب  َيا 

فنــي تفنيهــــم  رب  يا 

ِييْب َمْظُلومًا  اِظنِّ  َما 

! احَلْنَجَرا  َوْسَط  ِحّس  ال  إْو 

الورى! َبْيـــَن  ِمْرتِِقْب  يا 

ِمْقبـــرا! ـــْم  نِزهْلُ َعْل  جَتْ

َتَرى!.. َعيَنْك  ِمْعتِلــْي  َيا 
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اسين ياَلّي ُدِوخي عنَد الدرَّ

يُكم باخلري! َأللهَّ يمسِّ

تِسِمُعوْن باللِّ يُِقوُلوُنه، َيْوَم اْن َقاْلًة اْمَن اْلقَااَلْت تِِديهَّْح )763( إْو تِصري َعْمَيا َظْلاَم، يُِقوُلوْن: »َيا 
ارسني!«. يَلِّ ُدِوخْي ِعْنَد الدهَّ

اسني، إْو َما  رهَّ ام( إْو َمَر ِمن )َحْوَران( ِمْن ِعْنَد الدهَّ هذا )ُدوخي ابن اْسَمرْي( اْطِلُبه اْلَوايل بـ )الشهَّ
ًة ِوْحِدْه: ـ هُم جَلهَّ وا َعَليه ِكلهَّ َم َعَليهْم َشاَفْهْم يّشتغُلوْن، جَلهَّ َسلهَّ

ــــــْم! ه َخْنِزْير اْمبلهَّ ـــــــْم،                           ِعـــدُّ      َواِحْد َماِرْق َما َسلهَّ

ــْه ِحتهَّى يَتعـــــــّلم، ْخ                        إْيِسطهَّ ه َمْذُروِب اْمَشــــــــرهَّ       ِودُّ

إْو َبَعَضهـم إيقوهلا َقواًل ِقبيْح َما نُِقوُله.

اسني، يِريُدون  وا عىل الدرهَّ اوة، ِكّل َواِحْد ِمْنَهم َسَحب سَيُفه، إْو َكدُّ َعبِيْد )ُدوخي( ِسْمُعوا احِلدهَّ
يْن َعُليهم يَناُدون: »َهذا ُدوخي ابِن اسمري(!« )ُدوخي( ِضحك،  ون ِعْنُهم. )764( إْو ِهْم َكادِّ حِيطُّ

اِسني!« إْو َصاَرْت ِمَثْل. قاْل لَلْعبيد: »َوَراكُم، يا يَلّ ُدوخي ِعْند الدرهَّ
ام( عىل ِزَمان تِركّيا إْطِلُبه َللْودِي )766(  ِواْسَباْب َمْرِقْة )765( )ُدوخي( ِمْثل َما ِقْلَنا، إّن َوايل )الشهَّ

763. تَِدّيح : تيش بال تركيز.
764. حِيطون عنهم : يقتلونم عىل بكرة أبيهم، وهو اصطالح أردين.

765. َمْرَقة : مرور اسم مرة من فعل َمَرق أي َمّر.
766. َألَودي : هو رسم تستوفيه احلكومة خاص باإلبل، والودي عندهم الضيبة التي جتبى إرغامًا.
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مرَي( إْو هُم َعشرَية ِمْن )ِولد َعل( إْمن )اْعنِزه( إْو هي مْخِس اْفَند. َأملَطُلوْب ِمْن ِعرْبانه ! )السهَّ

اْلَوايل  َم  َعلهَّ َألياِور  اْلوايل،  يُِشوَف  يِرْيْد  ايا،  السهَّ َناْصيًا  َيوْم  َثاين  إْو  ام،  للشهَّ )ُدْوخي(  َوِصْل 
َخيْل  أْو  اْفِرُسه،  وا  ِحطهَّ إْو  ُخُذوْه  ْدِولة،  َللهَّ الوايل: »َهذا ضيفًا  قال  اْسَمري( حض،  اْبن  إْن)دُوخي 
ِزمْلُه إبَحدا اخْليَناْن، إْو ُهْم َدّبروا هَلَم ِمَكانًا َيَناُموْن إْو ياكلون ُبه، إْو ُقولوا الُدوخي أِريْد أُشوُفه َباِكْر 

بْح«. اْمَن الصِّ

ايا، َساَعْة َما ِوِصل، قاَل الياِور َلَلوايَل، »هَذا ـ  َثاين َيوْم ِعْقَب الِفطوْر، َراْح )ُدْوِخي( َيمهَّ السهَّ
َباِكَر.« صار  َلْه يي  َللْياَور: »ِقْل  الَوايل  َقاَل  َراْد هِيني )ُدْوخي(.  الَوايل  َيْظَهْر إن  ُدْوِخي( َحَض.« 

الوايل َيْدَفع )ُدوخي( ِمْن َيْوم، لَِيْوم، َسابِْع َيوْم، ِزِعْل )ُدوخي( إْو َراْد ينَهج َيّم َأَهُله!«

َراِعي اخْلِاْن َما ِقبْل يَِسّلْمُهم اخْليْل، َغري جتيِه اْوِرَقة اْمَن اْلَوايل. َحّس )ُدوخي( إنه اْمَجوز، إْو 
َما بِاْيَده ِحيله، َصاْر بالِقَفص!.

ِديْغ، َما َصّدق َوالنهَّهار يطَلْع، نَِشْد ِعْن َداَر الوايل، ألّل يسكن  ْب ِمْثَل اللهَّ ِمَضْت َلْيِلة، إْو ُهو ايتَقلهَّ

َغة َأاِلعربّية، إحيَكي مثلنا. َوِصْل )ُدوخي( َلداَر الَوايِل،  ا، ُهو إْو َعيلَته. إْو كاَن الوايل اْيَعَرَف َأللِّ َبَ

اْب. قاَل ُلْه انا يل ِميَعاْد اْمَع الوايل،  ضه َألَبوهَّ ايا، َيوم صار يِدقهَّ الَباَب َتَعرهَّ َقبِْل ما َيْنحِدْر منها َللسهَّ

يوم َصار عىل الَباْب ِسِمْع ِحّس َطْوِشه ِمْعها ِرطني. إْو َكان عند ُدوخي( من عميٍل ُله بالشام ِعْلم 

هن ابنرية إو  إْن الوايل ُله َأربَع ِحريم، َواْحِدة ِمْنِهْن بنت عّم له ِهي اْبنرِية )767(، والثاَلَث الَباقيات َكلهَّ

ْلًة ُبه، ِحيث َأبوها يف اصطنبول ظهريًا للوايل، إْو َما  ه َعكيْم )768( ما تِطني )769(. هذي امنكِّ بِنت عمُّ

قها، إْو  هو قادٍر يالغيها. إْو فوق هذا ابو الوايل فقري. َما هو َداري ِوْش يَِساوي ِمْعها، اَل قادٍر يَِطلِّ

ال هو قاْدٍر يِعيش ِمْعها. نِسواُنه الَباقياْت ِطْمَعن ُبه. )دوخي( اْبدوي ذهني، ِدرى إّن الوايل َما ُهو 

767. إْبنيَزة : بمقدار.
768. َعكيم : عقيم ال تلد لكثرة تراكم الشحوم عليها.

769. ما تطني : ال حتبل وال تلد.
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ايا َقبَل الَوايل، إو َحَط بايد الَعسِكري اللِّ يدخله عىل الياور ِمَصاري  ِمْرتاح ِمْع َحِريُمه، َوْصَل السهَّ

ْل َما َواَجه اَفندينا الوايل. ألياور ِسَمْح َلُدوخي  حَكى الْعْسِكري َلَلياور )770(، إنهَّ الشيخ ُدوخي َطوهَّ

اْر اْيتَقاَدْح  امح. َدخل )ُدوِخي( ِوانهَّ الَوايل إْمَغْظِلْم ، َألرشهَّ َيْدِخْل َعىل الوايل، ِعقْب َما َطَلب ُله السِّ

ِمْن بني اْعيوُنه.

ا  ِحنهَّ ِمثَلنا،  اْنُتم  َما  إْنُتْم  َهَناكْم،  يف  ِوايزيْد  لطان،  السِّ َينَص  َألل  الوايل  افْندينا  يا  )ُدوخي(  َقال 

اْهُوَمنا ِكثرية: ـ

أ. إْصُعوَبة املََعاْش ِكْل يِشْ َصِعْب.

ب. َهم اْلَوِدي إْو ِمَطاليب الَدولة، َوالِقرش اَليِْص )771(.

ْ ِوكيَل ااِلعباْد، إْن ِعنِدي َأرَبْع ِحريْم، َواْحدة  ه، إمَكاَزَر احِلريْم، َأللهَّ جـ.واْصعْب ِمْن هذا ِكلُّ

ي، اَل أنا قادر أَطّلقْها، إْو ال أنا قادرًا اعيْش  وْد بِنِْت َعمِّ منهم بِنْت َعّم يل، إْمنغّصاِت ِعيشتي، إْو بالزهَّ

ِمْعَها، إْو َفوْق ّهَذا، ِهي َياْبِسة ِجِلْد َمْقطُوعة ِولِْد!.

َألوايل يوم ِسِمع َهِرج )دوخي( إنْفِسْ َوْجُهه، إو قال: »إْنُتم البِدُو تِْتَغلبهَّوْن بالنِّسوان؟ ..«

ي  قال )ُدوخي( الل ال َيْبالْك ِمثْل َبِلويت، يا إَفْندينا، َترى ما اْهنا َكيْد مثل كيدهن. إْو بِنِْت َعمهَّ

، َما َترَفع اْيَدها ِعْن ِرْجَلها، َغري ِهْي شاِتْة أّمي َوابوَي، إْو هي تِّدَعي إْن َأُبوها  شايفًة َنْفَسها َعَلّ

حيح إّن َأبُوَي اْرَجْل ِمْن َأُبوها، لكنهَّ الَكَرْم أفقْر َأبوَي، إْو َلْواَلين انْحاْش  أْرَجَل اْمَن اُبوَي، َوالصِّ

ِعنها يوم َتْزَعل، َما هُو بِِعيد َعليها تِضبني أْبحِذْوهتا!..،

َماَية َكامن!.؟« ْ ِكّل َهذا ، َوالَوايل صاَنٍت له، َيوم جاْب ِسرية احِلِذْوة، قال الوايل: »أّف بِالصُّ

يوْف ِعْندي!« ّق، والضِّ قال )دوخي( َأللهَّ يِكِرَمْك، َنْوَبة إحْلقني َأحْلِدوة بالشِّ

770. ألياور : كلمة تركية تعني املرافق.
771. اَليِْص : غري متوافر.
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قال الوايل: »َواللهَّ أنا َفّكرْت إن َهذا ما يِصرْي إالهَّ يف املِدن!«

قال )دخي(: »عىل ِكل َحال يا َأفندينا، إنتم أْسَعْد حاٍل ِمنهَّا!.

بْح. َواحلقتني الباُبوج، إْو  قال الوايل: »إيش أسَعد؟ أنا اليوم ِحرمتي الَكبرية َشتمتني امَن الصِّ
اْر َبال َفُطور، َلْواَلين ِحِصت َعِن البابوج، كان صاب رايس!..« خَرَجِت اْمِن الدهَّ

نا باهَلوى ِسَوى!..« قال )دوخي(: »َلَعاد َأللهَّ يكوْن َمَعنا، َهذا ِكلهَّ

ه يف اهلوى َسَوى! ..« أجاب الوايل: »ُكلهَّ

اْتَعرْف  َوانا َحَضْت، حتى  الّسَمري،  َلَوِدي  ناديتني  إنْت  َأفندينا،  َيا  َهاحلني  إْو  قال )دوخي( 
إْو  ِدنِْويت،  إْو ما َظّل غري  البدو انحاشوا،  َمرَي  ِمْن َعىَص،  ْل َمن َطاْع، َواخر  أنا أْو جاعتي، إوهَّ إين 
نِة، إنِْت  هذي بِل، إن ِرِدْت تاخذها اْعَن اجِلامعة، ِخذها، وإْن ِرِدْت ِمْن َفْضلك َتْفَهَق الَوِدي هالسِّ

مشكور!

ِوانحِدْر  َسيِّة.  البدو  اْحواِل  الن  السنة،  هذه  تأجل  الودي  اكتب  الديوان،  َلريس  الوايل  قال 
وق اشرِت للشيخ عباة طيبة. للسُّ

باَبة إْو َجر عليها هالكليامت: ـ وصل دوخي للعرب، تناوَل الرهَّ

الظاهر ان راعي الدراسني اسمه طاهى إْو تصبحون عىل خري!

ِطرياه، القَلْب  يِِطرَب  َجنِّة،  ام  َألشهَّ

تباه، َوااِلجاويْد  )ُدوخي(  َجاُبوْن 

اْفراه، احسِن  َما  واليًا  لفينا  ملا 

إْمبوْس ِواالضيْف دوخي يا االْشواْم؟

َدراِريْس، فلحًا  ِشِفت  ذاِكِن  ِعِقْب  ِمْن 

َمَعانا دوخي  يح  الرِّ هابنَي  يا 

َثراها! حِييِي  إْو  ها  َيعمرِّ َأللهَّ 

اساها، من  سوا  اتَعمِّ النِّشامى  َبْعَض 

َعشاَها، هو  َواْلعدْس  ْص  ِحهَّ إْو  ُفْواًل 

َتاها، الشور  به  َوقٍت  ِمْن  إللهَّ 

تناهى، ما  اللغى  َعفنني  َفْدِمني 

طاهى، ِزمل  َمْع  بِْلْشِ  دوخي،  يايّل 
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ين َهوى َبين َعِدوَّ

اكم اللهَّ باخلري. َمسهَّ

ة بني القبيلتني، َصاَرت  )إْرُهوْق( )772( ِمْن ِقبيِلة، أْو )َفاَلْح(، )773( ِمْن ِقبِيلٍة َثاْنيِة، ِعِقْب املَِودِّ
بت. َقبَل احَلرابة تَِعاَهْد  قت، َوالثانية َغرهَّ َحَرابة، اْنِذَبْح فيها َناٍس ِكثريين، َواْحِدة اْمَن اْلِقبايل، َشهَّ
بني، إو ِهْي َما َتقبْل، َأُبوها َما  م َما ُيونون َبَعضهم، َألبنت َصار ييها َطالهَّ )َفاَلْح( و )اْرُهوق( إنهَّ
َيْمال  َأللِّ  م  اْبُ َما  اْطِلبَوها،  َهاللِّ  ِكّل  َباَلها،  ِوْش  )اْرُهوْق(  ها: »ُشويف يل  اُلِمهَّ َقاْل  اْيَغِضبها.  َراد 

َعينها؟َثالثِة ِمْنَهم اْشيوخ َتالتِيْح؛ إْو َليه َما قْبَلْتُهم؟«

* * *

َراَبة، إْو َنرَحل  ها، َقاَلت هَلَا: »َقبْل َما تَِقع َبيَننا احْلَ أمهَّ )اْرُهوْق( انِشدهتا، َما َغبهَِّت اْلبِنِْت َعىل ُامهَّ
ْز َبَعْضنا!..« ا اْنتَِجوهَّ ْدي إنهَّ ، أيِن اْو )َفالْح( السهَّ يرة، َتَعاَطينا َباللهَّ اْعَن الدِّ

ا َوايهَّاَهم ِمتقاْطعنَي ااِلعلوْم، َلْو َيْدري  دهَّ اللهَّ َما ِطري عىل بالِك، ِحنهَّ ها : »َيا َشْينِه، َسوهَّ َقاَلْت امهَّ
َأُبوْك، َواللهَّ ُكوْد يِلُوِطك َلْوَط الشاة!..«

ها اْصِفَقْت ِكفًا عىل َكّف،  ْ اْن اَلْط، ِواْن َقَعْد، ِعْن َفاَلْح ما َأَجنِّْب!« ُأمهَّ َقاَلِت )اْرُهوْق(: »َواللهَّ
إْو قالت: ـ ِحْسبنا اللهَّ َعَلَيْك يا )اْرُهوَق( ِعْرباَنَنا إْو ِعْرَبانم، الطايح َبْيَنهْن َرايْح. َما ِهْي َقالِْة َواحٍد 

772. ارهوق : من السدية.
773. فالح : من السحان.
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يْه. إْو َخويِّك َهَذا، َما ِعْمر  اْزَعالٍن اْترِضيِّه، إْو اَل ِهي َقيِّة )774( َمْذُبوح َخْطَوة، تِطيِّْب َعَليه واتيدِّ
الّرَجاْل اْصَنفَنوا َعىَل َراُسه )775( إْو َلْواَله َما َيْفَهم، كاْن َجاز ِعْن َهاهلوى اللِّ ما ييْب لِْك إْو ُلْه 

ِلك ُلْه؟« ل )َفالح( لِك، إْو َوصهَّ : »ِوَش اللِّ َوصهَّ َغرْيَ امْلِصايِْب!« ُقولني يِلْ

يت اْمَع اْلبِْل،  َراَبة َبْيَنَنا إْو َبْيَنُهم، َيْوم اينِّ َمدهَّ َبِين، ِقبِْل َما تِصرَي احْلَ َقاَلِت )اْرُهوْق( اُلمها : »إْتَ
ُنون،  ها: »َأَخَبَ ـ َهَذا ِمْبطي ـ قاَلْت َذاَك الَيَوْم َمّر َعَلهَّ َولد جَمْ َواخوَي )اْمَشاِفق( َوْجَعان؟« َقاَلت امهَّ
َراكبًا ِذُلوُله، َطَلْب ِمني لَِبن، َحَلبِْت ُلْه النهَّاقة املَلحا َأللِّ اْنِحِلْبها اِلبوْي، إو عقب َما َسْولفنا َساَعة، 
َيوَم  ناِفْض  ِعظِمتي  َعىَل  َأِحّس  َواين  َهَذا،  اْلَيوَمنا  اليْوم  َذاَك  ِمْن  إْو  اَهُله.  يمهَّ  َمّد  إْو  ِذُلوُله،  ِركْب 
ديِّة  ْ السهَّ بني  احَلرابة.  َصاَرَت  غريه،  آِخْذ  َما  إْو  َغريي،  ياِخْذ  َما  َباللهَّ  َتعاطينا  َما  ِعِقب  إْو  اِذْكُره. 

َحاْن.« والسِّ

* * *

ُلْه  إْذَكَرْت  ّق،  اِللشِّ )ارهوق(  َأُبو  َوِصْل  َبّس   ..!)776( اْرتَِزت  اهلِْرِجة  ِسْمَعَت  َبّس  ها  ُأمهَّ
َعَليها.  ُله  َذبهَّح  إْو  ها،  َعمهَّ بني  َأْصَلْح  َناَدى  َيوْم  ثاين   . يَشٍّ ْه  َعنُّ بِّي  اْتَ َتْقَدْر  َما  )ارهوْق(  َسالِِفه 
َألَعْطَشاَنة!.. الِعشبِة  َلوِن  َتْلِوي،  )اْرُهوق(  َصاَرِت  عليها،  غصبًا  َزها،  َجوهَّ إْو  َعْقُده،  َعَقْد  إْو 

 

ْب، َما َرّد ِعْنُده َأْحْد، َظّل َباْرُضه مِلا  َعىَل احَلول ِرزَقها اللهَّ َوَلد، إْو يف َغْزَوة، َجْوِز )اْرُهوْق( تَِصوهَّ
ه. َيْوْم َتَناَقَرْت ِهْي ِواّم َجوْزَها، قالت هَلَا الَعُجوْز: »إْنِت َما اْريَد اشوِفك،  ى َدمُّ َماْت، ِعِقْب ما تَِصفهَّ
بن، ُهَو الّل  ام َوْجهي َلو هي َساَعة، َياَر َوْجهك اللِّ يكفي ِقَدَح اللِّ يت ِقدهَّ َلِو اّنْك تِستِحني َما ظلهَّ

ِقشَع اْولدي، َأَلدنَيا ، إْعتاْب ِواْكَعاِب اْو نِوايص.«

ِمْن  َوَجَهها،  َهاْفة َعىل  َباَلها هاْلَبلوى، َجت  اللِّ  أبوها،  َغيظها َعىل  إْو  )إْرهوْق( من ِحِزنا، 
َحاْن( أُبوها َواخوها، ما ِعْلُموا ِعنها، َجاَبا  ْ ِديِّة( )َوالسِّ َعَرْب َلَعَرْب، هذا ِعِقب ما تَِصالح )السهَّ

774. َقيِّة : قضية، مسألة.
775. َما ِعْمَر الّرَجاِل اصفنوا َعىل راسه : اصطالح أردين يعني أنه ِغّر، ال ِخبَة له بالناس.

لت رجالها عن امليش!.. 776. إرتزت : حلهَّت با مصيبة وَتعطهَّ
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ب َبا، إْو ِتَدين َكبْش  َحاين، َيوْم َشافها َحّس إْن قْلُبه يِفّر ِمْن بني اضُلوُعه، َرحهَّ ْ اللهَّ ِعنِد )َفاَلح( السِّ
ْت ِشكْت له اْمَن  اها، ِعِقْب ما َتَغدهَّ اٍب ِعْنُده بالَبْيت، َرّد َراُسه ِواذبُِحه، إْو ِشوى هلا ِشوايا َغدهَّ َعقهَّ
ْ الَقِلْب َعنِّك  زِت ابخاطرها، قال هلا )َفاَلْح( َعْيني َخرْي، َواللهَّ ا ما جتوهَّ اللِّ َجَرى هَلَا، ِواحِلَفت ُله إنهَّ
، إْن خياَلك ما يفارقني، اَل َلْيَل إْو ال َناْر. َمرْي  ْل. قاَلِت )اْرهوق(: »َأللهَّ إْو َراَي اللهَّ َما َغريهَّ إْو اَل َبدهَّ
جاْل ِعْنُده. لكْن الَقلب  ه، َما َبالَرجاْل َأللِّ يِزُود عليه، كل َمَعاين الرهَّ ي َأللهَّ َيْرَحُ بالَيّد ِحْيَلة. َوَلد َعمِّ
ه. ُهو َلوَن اخوي. َواللهَّ يا َفالْح إين ما ِخْنُته، إْو لواَله َماَت، َما ِقَسْم يل الل أْن َأشوَفْك.  ما كان َيمهَّ
ِعْنَد  تصريين  ِواْنِت  َجاَهه،  اُلُبوك  أْرِسل  رايك  ِوش  نِِصيْب.  إْو  ِقْسَمة  يَشّ  ِكْل  )َفاَلْح(  هَلا  قاْل 
ياق َألل يريده. َعَسى الّل يِقَسمنا لَِبْعضنا، إْو يمّد َعىل اْيْد أُبوك. إو ينِطق  الشيخ، وابوك يفرض السِّ

بِيك يِل!.. َقاَلْت َعَسى اللهَّ يِْلِهم أبوي اخلري.

* * *

َألشيْخ أرَسْل َجاَهه، َتطِلْب )اْرُهوْق( ِمن أبوها. يوْم َوْصِلت اجلاَهة، َطَلب َعليها ِمْعِجزة َميهَّة 
البو  ساَقهن  )فاَلْح(،  َبْيت  ِعنِْد  اْمَعقالت  النِّياق  غرَي  اْم  تِيهَّ َعرَش  ِمىض  َما  الْرُهوق.  إْسياَق  َناقة، 

َة اللهَّ إْو ِسنِّة ِرُسوله. ز عىل ِسنِّ )ارهوق( إو جِتوهَّ

ْل الّرجاْل، إْو ال َتالِيْهَم. أُشوْف  لِْة َعاْقِلًة باحِلريْم، َقاَلْت يا )َفاَلْح( ما انَت أوهَّ َمَرة )فالح( َأاَلوِّ
، َحَياة  نِة إن اللهَّ إنهَّْك تِعيْش َمَع )اْرُهوق( ِسنِة، تِبّل َشوَقْك ِمنها، إْو تِبِّل َشْوَقها ِمنِْك، إْو ِعْقَب السِّ
نا ِسوى ابخرْي ـ إْو عسى )إرُهوق( تِِصري يل إخْت، ِوانِْت َوجِه اْرَجال َما  َعيُنه احياَنا ـ نِعيش ِكلهَّ

ا، إْو ال  ط َبْك اْنَثى َعاْقِلْه. َواين اَعْرَف اللِّ َبيَنْك إْو َبنِي )اْرُهوق( إْو َما اِرْيد َأَخلِّ َنْفَسك َبَ اْتَفرِّ

َلْل إْو ال ارْيده هَلا. َنْفَسها َبْك، إْو ما اِرْيْد َلْك الزهَّ

* * *

َيْوْم تِساَمَع الّناْس باللِّ قالُِته َمَرْة )َفاَلح( ااَلِولة، َقاُلوا : »َأللهَّ حِييّيها ِهي، َوااُلمهَّ َألّل َجاَبْتها. َوالل 

انا َناِدْرًة باحِلِرْيْم.
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ا َقاَلتِِهْن ِعِقب ما َضاِفُته،  ْل َمَع )اْرُهوق( نَِشْدها ِعِن كلَيامٍت إْذَكروا ُله إنهَّ َلْيِلة، إْو )َفاَلْح( إْيَتَعلهَّ

تَِدللِّت اْشَويِّة، ِعْقبها قالت: ـ

! اْفَراَقه  ين  َهدهَّ ِكْن  الَغِضــــي،  ِجْيـــَت  َبَنـــات 

ِمشتاَقة،  ِ َواللهَّ اْلَغيِض  لَِشــــوَف  َواين 

اَقه، َسهَّ تُِقوِل  الَغيض،  َبْيَت  َدَخْلِت 

اَقه، َبوهَّ  ِ َواللهَّ هَلَْم،  أقوِل  َضيِفْه 

يب، هِيَلِّ  ُهوهَّ  إْو  َفْوِهُتُه،  َحـــاَل  َمــــا  َيا 

يب، ِيي  يُِروْح  َفَرْح،  يِْرِقْص  َأْلَقلـــــِب 

يب، هِتذي  الناس  َبناْت،  َيا  َقْن  إْتَصدِّ اَل 

يب، اْدري  َما  َقال  َلْو  اهلوى  َراعي  اِب  َكذهَّ

َباَبْه عىل  يِْرِفْس  إلغنْم،  كبَش  ِشْفت  ِكن 

اَبه َجذهَّ اُلِلريِق  ِوَدك،  تِنِقْط  ِشوايا 

ه، َهصهَّ َما  َفاَلْح  َنَحز،  اْولِْيدي،   )777( َنَحِز 

ْه، َغصهَّ انِقىَض  ه  ِكلُّ ِمىَض،  ِعمرًا  ِذَكرِت 

ي، َحظهَّ ِمْن  )َفالح(   ، الَغيِض  تِدِعي  َربِّ  َيا 

يْم، ْمَن اَلبني ما َجّض!.. َقْلبي اْنِكَوى اْمَن الضهَّ

* * *

777. َنَحز، يْنَحِز : بكى بكاًء مكتومًا ـ ويف اللغة َنَحز الرجل نحزًا سَعل. والذي يف هلجة األرادنة أدق.
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ة، َما ِقَصدْت يب؟ َقاَلِت )اْرهوْق( إْبَحيايت َعَليك، ِكّل َهاملِدِّ

قال: »َواللهَّ ِقَصدِت اْبيوَتات، َما ِهن ِقصيدة، َوانا اقوهِلن لك. إْن كان تِريدين.«

َقاَلت : »إْي َواللهَّ َأريْد.«

ِوديدْي! اْمَفاَرْق  ِمن  َأْشوى  َأملَوْت،  ـ   : قال 

إْوُبوَقاْن،  ،  )778( ِدجهَّ النهَّـــــاس،  ِيــــون  َأللهَّ 

اْلَعنوِد، تِْقل  الِبيــــْض  الثنايا  امهَّ  َيــــا 

ِجْيَعاْن. يْب  الذِّ يِْشَبَع  اْهَلنا  بيــــــَن  َمــــا 

يزيد، باملََحبهَّه  َيْطَغى  َأْلَقْلب 

َوْجَعاْن!.. ِزْل  النِّ باْطرف  ِكنيِّ  َأُنوْس، 

ِشهيـــِد، َريبِّ  )اْرُهـــــوق(  ِذَكْرِت  َلنِّي 

ان! اْوِسدهَّ ِكرٍي  َبيـــــْن  َقْلبــــي  أِحَس 

قالت: »َوالّل َلْو مايل اْمَن الدنيا ِغري ِكليامَتك. إْو ِمّت ِعقب هذا، َما اين، ناِدْمًة َعىل يّش«.

إْو تصبحون عىل خري.

778. ِدّج : َأخالط، قوم ال يعِقلون.
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بلوى اْوَلَوعة

َأللهَّ يمسيكم باخلري!

بَع(  السِّ )برَِي  َيّم  َمناِزهلا  كبرية،  ِقبيَلة  َوالرتابنْي  الرتابنِي،  اْمَن  َراعيها  َسالفة  ِعْن  يلة  اللِّ تِْعِليلتنا 
اْنخَوهتم )إْعَياْل َصْلَدْم(.

إفروعهم كثرية : ـ

انع، أ( نِْجاَمَت الصهَّ

ب( نِْجامَت الصويف،

ج( نِجامت ابو عادره،

د( نجامت ابو صوحني.

هـ( نِجامت ااِلقصار،

و( نِجامت ابو ِصهبان،

ز( غوايل ابو ِستِّه،

ح( َغوايل ابو احْلصني،

ط( غوايل  ابو َشلهوب،
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ي( ِغوايل ابو بكرة،

ك( غوايل ابو عمرة،

ل( غوايل ااِلعموْر،

ن( غوايل نبعات،

س( إْو ْحيدات َتَرابني،

ع( حسنات َأبو اْمَعيلْق،

ف( جراوين أبو غليون،

ص( غوايل ابو ختله،

ق( َجَرويْن حييال،

ر( جراوين ابو اْصعليك،

وا أبيْض َلوَن احْلِليْب،  ْم( َسّلم، يَوْم َلدُّ واحد اْمَن الرتابني، َفاْت ُله َعىل َعِميٍل ُله من )َبيت حَلَ
 ْ باللهَّ حان،  الرهَّ »َيا َخويهَّ   : ُله  َقَاْل  َيْصِب   )779( كنينته  تُه  َخلِّ ما  ين،  اْضِ احْلَ امن  َواِحْد  ِمُنه.  بوا  تِعجِّ
َعَليْك َشْعَرك أبيْض هالّلون، ِخلَقة؟ ِواالهَّ َخْوفه؟ أُشوَفك َبْعَدك َولَد، ما حِلِقْت تِِشْيْب ما يِصري 

اْبَحاٍل واحدًا..«

ادموعًا  تَِِفجّر   َ ال  إْو   )780( َداْمِسة،  اْقُبورًا  اْتَفتِّح  اَل   ،ْ اللهَّ َعليَك  »أُسْوْق  بيني:  الرتهَّ جل  الرهَّ قال 
 ، باللهَّ ذ  تِعوهَّ َعليه،  احْلاْضين  َعاُلوا  إْو   )782( ِقره،  تَِقْر  إو  جل  الرِّ ُفه  َحلِّ ما  ِكثِْر  ِمن   ».)781( َعاْمِسة 

ُته كنينته : الكنية املزاج، مل يستطع أن يسيطر عىل أعصابه. 779. َما َخلهَّ
ت من زمن بعيد. ويف اللغة دامس املوضع دمسًا،  780. داْمِسه : الدامسة يف هلجة األرادنة تعني اململوءة ـ وهنا تعني ُطمهَّ

درس، فالكلمة األردنية صحيحة فصيحة.
781. ُدموع عاْمِسه : يبالغ يف إخفائها أو تناسيها. وهذا املعنى نفسه للكلمة، يف الفصحى عمس فالن اليشء أخفاه، 

واألمر جتاهله، وأرى الناس أنه ال يعرفه، وهو يعرُفه.
782. تِقْرَقرة : بالغ يف مطالبته باإلقرار.
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ي َوابوي  ا اْسَعدتني، كاَن اجْليزة تِْسِعْد. ُأمِّ زْت بِنت َعمِّ يل، عىل َهوى، َواللهَّ َيْعَلم انهَّ إْو قاْل: »جتوهَّ
َسّميُته  َوَلد،  ِمنها  اْرَزِقني  اللهَّ  َيوم  هَلَا،  َوابوي  ي  امِّ بهَّة  َمَ َزادت  َهنِية،  هي  ما  ِكْثر  ِمْن  اْبا،  َطاُروا 
يِْطِلْق ِشليْل  َما  ِمتَعلقًا يب،  إْو َصار  اْسنني،  َأْرَبِع  اْلَوَلْد، َصار ِعمره  ِكَب  ي،  )َهايل( َعىل اسم جدهَّ

َق، ِحتهَّى َصاْر َبْعَض الّرَجاْل يُِلومونني. َعَبايت، إْو رِصَت اخُذه ِمعي اللشِّ

أُسْوَق  نِويت  َيوْم  إْو  ِعْندي،  ِبيٍم  َعىل  يت  َشدهَّ إو  َزَهايب،  ت  َأْقنِْص، َحضهَّ َبايِل  َعىل  َجا  َيوْم، 

، ِهْي  ه َعَلْيه، ِهْي هَلا ثِلْثنَي اخلاِطْر، َعاَلْت َعَلهَّ اْلبهيم، َصاَر اْلَعجي َيْبَكي يِريْد يرافقني، نِخيْت امُّ

لُِكم  ِوْش  َواْلَقَنْص.«  يْد،  َألصهَّ ِصْغرْي  اْوُهوه  ِمن  ْم  ايَتَعلهَّ ه  َخلُّ )هايل(  »ِخْذ  َقالوا:  َواُبوي،  ي  ُوامِّ

رْب ِشِفت يِل ُبْوَمْه، تَِزاِولْت منها )783(  . َوانا بالدهَّ ِطَت اللهَّ ريه، َخَذيت الَوَلد ِمعي، إْو َقلهَّ اْبُطوَل السِّ

اٍل َمْفدُوع به )784( تِزاولت أكثْر. لِكْن ِخْفَت اعاِوْد َعىل اْلَعرْب  ِمشيت، ِواْن ِغرباٍن حِتوْم عىل َرجهَّ

َيضحَكون عّل،

يْت )هايْل( ِعْنُده، إْو َوّصيته َما يروْح  ِوِصلْت للِمكان َألل ُبْه ِحْرِوْة َصْيد، ِرَبَطَت اْلبِهيم، إْو َخلهَّ

ه ِمْسَتنِذْر،)786( َما  ، الصيد ِكنُّ ْل لكن ِسبحان اللهَّ ِمْن ِمَكاَنه، َحَبت الّصيْد )785( إْو نيتي إن َما َأَطوِّ

يت  ِقَسم يل نصيب، َحسهَّ َما الل  الظهر،  َزلهَّت  نيا  الدِّ ملا  ِمكاين  بعيد، ظليت يف  َكّف من  املاء،  َوْرَد 

ا  إّن َقلبي يِفّر ِمْن َبنَي اضلوعي، اْلَولد َجاَع، ِرَكضت من َغري َوِعي، يوْم ِوِصلْت ِواّن البِهيم فاكًّ

ِمل، ِوان ِمُعه ِمواطي باْهِشْه، َتْبعَت  رهَّ اْلَوَلْد َعىل الرهَّ يْت ِواْن جِمّ اْرباطه، ِوان )هايل( َما ُهْو اْهَنا، َلدهَّ

َر الباْهِشْه. َصار جايل َأاْلَيْس  خات )َهاَيل( إو َهْ االَثْر، ِوِصل االَثْر اْلِطبهَّاق. )787( َسِمعت ِمُنه رَصْ

783. تِزاولت ـ تشاءمت. ومن معاين الزول التي هي أصل االشتقاق ـ البالء. وتزاول يف اللغة زاوله الل:دعاء عليه 
باهلالك. فمن هذا املعنى، جاء التشاؤم يف هلجة األرادنة والبدو عامة.

784. مفدوع به : ُمثهَّل به. ويف اللغة فدعه فدعًا، شَدخه، وشقه. َوالَفدْع عند األرادنة هو تزيق جسم القتيل بعد قتله، 
والفدع يف األنثى يف اغتصابا وإتيانا يف الدبر، بعد االعتداء عليها وجترحيها، وترضية الفدع مربهَّعة.

.) يد: كمنت للصيد أرقبه بحذر. لئال يراين ويتنّبه، واملصدر )احِلَبْ َت الصهَّ 785. َحَبْ
786. ِمستنذر : كأن نذيرًا حذره.

ان شجر منابته جبل )مكة( كثري املنافع. بهَّاق كرمهَّ 787. ُطبهَّاق : غار ليس عايل املدخل، يف جبل مرتفع، ويف اللغة : ـ الطُّ
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بهَّاق، إْو رَصْخات هايل باْذين، ما َظّل يْب َحيْل، َوانا بني نارين، أرمي الباهشة )788( واذبح ابني  الطُّ
ْلت أَحّس إينِّ عىل  ْيُه. َواللهَّ َيا أجاِويْد إينِّ َبطهَّ ْع ُبه، َوانا اْسَمْع رِصِ بايدي؟ واالهَّ َأَخلهَّ الَباْهِشة إْتَزِّ

اهريِّة )789(. الظهَّ

يت مَلا اْنِقطع  رت، خلهَّ ِعْنَد آِخْر َفْغره َلْلَولْد. ثاَرت ِمن ِعْندي، ِواَن الَباْهِشة َتْضَبْح ِعِقبها، أْهَ

احِلس، ِسَبحْت عىل َبطني، مَلا ِوصلَت الَباْهِشة، َجّريتها، ِوانا ُهْولٍة اْمَن ااِلْهَوْل، اَل ِهي َضبٍع إْو اَل 

ْيَت ااِلْقَطع  يت َبْطَنها، إْطَلْعِت اْقَطَع اْلَوَلْد، َسَلِخت اجْلِلْد، إْو َحطهَّ ِهي َوَحْش، ما َجنهَّستها )790( َشقهَّ

ْح، َما اْدِرْي َأَنا َفْوَق ااِلْباَلْد َواالهَّ حَتِْتَها. باجْلِِلْد، إْو ِجْيِت اْمَروِّ

اْبَوْجَهَها  ْلَد  اجْلِ َرَميَت  َهايْل!«  َوْيْن  َهايْل!  »َوْيْن   : تِصيْح  ِحْرمتي  اَلَقْتني  اْلَعَرْب،  ِوصْلَت 

َخت ْعْنَد ااِلغُروْب،  ت َجْيبها، ِواْطَلَعْت ِمْن َثوَبا ّزّق )791( إرْصَ إْفَتَحُته، َشاَفْت إْقَطْع َوَلدها، َشقهَّ

ُنوَنه! َأُبوي  ٍة )792( عىل وجهها جَمْ ْت اخلري، إْو من َذاك اليوم، الليوْم إْو هي َساجهَّ إْو ِعقبها ما َشاَفَ

لَِطْم َعىل َوجهه، إْو قال: »َوّل يا َرَب ِوْش هامليتة َلطرْي اْمن اطيوَر اجلنِّة؟« إْو ِمن ذاك اليوم إْو ُهو 

ي  ي ِمْن ِكثر ما اْلِطَمت َع راسها، َجاَها َمنزول، أْنَغَمت، إْو َيا اللهَّ يا ابا اجلود إنا اتقدِّ اْمقعَطْل. ُأمِّ

ْرْب!.. اَلدهَّ

ه مات. انا اْدري إنهَّ امَلوْت َع ارقاَب االَعباْد، لَكن هامليتة  ْ إنُّ َوانا، ِمثِْل َما تِشوفون، َما يب َواللهَّ

ْنَعة َأللِّ رصنا سببها هَلا لولْد. خلتني َعايٍش، إْو ما انا َعايْش، إو ميتة )هايل( َصاَرِت اْبَجال  الشهَّ

788. باهِشة : حيوان ضخم، حيوان ُمفرتس جمهول اهلوية، إنسان ضخم جلف، َحّية طويلة ضخمة اجلمع بواهش. 
: »أنت كاحلية تبهش، ثم  أقبل، ومنه  الذئب واحليهَّة  إليه  اللغة بش  وتطلق عىل احليات والعقارب ونحوها، ويف 

تنهش.«
789. الظاهرية : األرض.

790. ما َجنهَّستها: ما رأيت شبيهًا هلا وال عرفت جنسها !..
ق اإلهاب سلخه، والعري هو سلخ الثياب عن اجلسم. ويف اللسان مايل أراك مزققًا،  791. ِزّق : عارية. ويف اللغة زقهَّ

أي مذوف شعر الرأس كله.
ه عىل وجهها : هائمة عىل وجهها. 792. َساجهَّ
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ي ابَجال. َواحلِمْد لَلهَّ عىل ِكّل َحاْل. ه، إو اْتِقْعِطلت َأُبوي، إْو َعمى ُأمِّ ِواِجنون ُأمهَّ

بابة، ِهي َسِلويْت، إْو َقبِل َهاْلَبلوى ِعْمري ما ِقَصدت َواليوم ما يطيب يل  َصارت يا أَجاِوْيَد، الرِّ
غري قصيَد احلزن!.

ه قال هاْلبيوتات: ـ ِقَصِدْت يل ِقصيدًة ِطويِلة، َما يل َقلٍب يقوهلا، من كثر ما َتَرَجوُّ

ْة! ن لكـن َكـــــواين             َفاَن الَبخــــْت يا َرّب َعْفوْك إو َرْحَ َهايْل ِصَغرَي السِّ  

َم الوْم عيني َلو تَِدفقهَّ ِسوانــي )793(             ما الوْم َقلبي َلـــــْو تِقّطـــع اْبَلْحَمه،  

َأملوْت ما يِْبقي، َوال َميدمــاين )794(            َمْقبوْل ِحكَم اللهَّ لو َكــــــاْن نكَبـــْه،  

اس ِحْكَمه، ق ِمن اعيونـــي َعاَمنـــي             أْصطاِفَر )795( املوىل عىل الرهَّ َدْمعي تِدفهَّ  
ت احزانــي             َلْو َصار َقْرم ارجاْل تتاله ِغْلَمــه. )796( َلْو ماْت َموَت الّناس خفهَّ  

ه!..« ت َبنَي الناْس يشداْك ِرمهَّ َما كان َدْمع العنْي يِدفِق احـــــزان            إْو ال رِصِ  

إختنق بالدمع، إو قام امن املجلس.

إو تصبحون عىل خري.

ابة أيضًا.  793. سواين : مفردها سانية، وهي يف عرفهم البئر العميقة التي تنتشل ماؤها بوساطة ناقة تدعى السانية والسنهَّ
ويف اللغة السانية الَغرب أي الدلو اململوءة ماء.

794. َميَد ماين ، إبن آدم إنسان آدمي.
795. اصطافر الل: هي استغفر الل ، قلبت السني صادًا وقلبت التاء طاء.

796. تتاله ُغلمه : أي يتزعم جهورًا من الشبان املحاربني، يسريون وراءه.
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شيمة العرب

اكم اللهَّ َباخلري!.. ّمسهَّ

الفة َصاَرت بـ )اليَمن( َأْليَمْن َبالِقديْم، كان َأَهْلَها  لْيِلة ِعْن ِشيمَة الَعَرْب، َوالسهَّ أريَد اَعّللُكم َألهَّ
َواْهَل  اطبقة.  ِمْن عرشين  الَقص  إنهَّ  ِواْقُصور يقولون  اْبَناياٍت  ِعْندهم  ااُلْبالد،  ِكّل  اْمَقّدمني َعىل 

اعر: ال. َيِقول الشهَّ ىَل اْمَن اجلههَّ اليمن ِعْنُدهم ِشْيِمْة. َلِكْن َأاُلِبالْد ـ إْو ِكّل اْباَلْد ـ ما اْتَ

ِذلْيَلة قومًا  ال،  ِجههَّ َبال  »قْومًا 

راهيا!.. َتاه  ِكْن  ال،  ِعقهَّ َبال  قومًا  إْو 

ا  ِشْبيهَّة، وانهَّ الثهَّاين  َنحهَّ  إْو  َسَعد  َواحْد غايب  َقاْم  ـْ )صنعا(  إب َطْوِشة  ااُلّياْم، َصاَرت  اْمَن  َيوْم 
اَر َأللِّ واَلَته، َأللهَّ َجاُبه  ه ما يفَتح اثُمه. َأللِّ ِذَبَح الوَلِد انَِزم، إْو تَِدْيَمن الدهَّ َللنهََّصاْب عىل القلْب ِوانُّ
اُمه َمَعاِميل ااُلْقَهوة، َقال ُله:ـ يا َعّم ابوجهك«  ار، إْو ِقدهَّ ال ِجليْل، َمْفُروْش ُلْه اْبَصدَر الدهَّ ِعنِْد َرجهَّ
اَعة  ة باحَلوْش، َيوْم ِوان ِجَ ْت اْسوْيَعْة َسِمَع الّرجَل اجْلِليْل َغْثَبَ َقاْل ُله: ـ »ِوِصْلت اْو ِسْلِمْت. َمرهَّ
َدَخْل  »َأملِجِرْم  ـ  يِصيْح:  اْلَوَلْد  ْمُلون  احْيَ اللِّ  اْمَن  َواِحد  إْو  َصْدُره،  من  يِِسْيْل  ه  َدمُّ َوَلد،  ِمُلون  احْيْ

َباحَلوْش« َقاْل هَلَم َأخَو اْلقتيل: ـ

جل: »َأُقوْل َهَذا َشوْف َعيني الّل َما   وْز إنهَّ املِْجِرْم َيْدِخْل ُبه« قال الرِّ »هذا َحوْش َداَرنا إْو َما ِيُ
اْر، بدا عليهم القايض،  وا َعىل َباَب الدهَّ اُنْه تِْدعج )797( إْو َطقُّ وا اْلقتيْل باحْلوش، إْو ِدمهَّ ب« َحطُّ أكذِّ

797. يدعج : يسيل بغزارة. ولعلها جاءت من )دعجاء ذي علق( هضبة بذي علق جبل بنجد لبني أسد كان هلم فيه 
يوم مع )ربيعة(.
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اْبَنه  القايض  َشاَف  َيوْم  َطلْع!  ما  إْو  باحَلوش  َدخل  اْولِدك  »َذبهَّاح   : قالوا  َكم«  َشهَّ الل  »كفى  قال: 

َعَليْك ِمن  َدَخْلنا  اللهَّ  َيا  الرجيم،  الشيطان  ِمَن  باللهَّ  أْعُوذ  اليه راجُعون!  َوان  »إنهَّا للهَّ  امْلَذُبوْح قال: 

َحَياًة  ُبه  كان  إْن  يُِشوُفه،  الطبيب،  ناُدوا  إو  اْر  بالدهَّ ويْب  الصِّ وا  َخلُّ ارَجاْل  يا  َوَراكم   . الَبال!  َجْهَد 

ه، ِواْن كاَن اللهَّ َخَذا اْوداْعُته، جْيبوا َشيخًا يَِصلِّ عليه، إْو َهاتوا له ِزْهبِة. َوالَعَوض عىل اللِّ  يَِعاجْلُ

ما تنام عيُنه.«

 ، نَتْك، َواقوْل َلك: ـ َعَليَك اللهَّ اْف، انت َدخلْت عّل َوانا أمهَّ إْو َدَخل َعىل اْدِمويهَّة إْو قاْل: »ال َتَ

أنا َشيَخ  ِكْلِمة تبث خاطرك.  َتْسَمْع  َدّم، َوال يصيبك أذى، إْو ال  َقَلْم  ِمَنْك  ، ما يِسيْل  َوامان اللهَّ

ة إْو قاضيها، »إْو باكر آْخَذك ِمعي للمحكمة إْو يصري خري«. املََحلِّ

* * *

ه ـ بِاملحكمة نادى ابنه الكبري، إْو قال  بح ِعْقب َدْفنَِة اْلَوَلد، جا الَقايِض إْو ِدخيُله ـ إْدُمِويُّ ألصِّ

ك، هذا  َع الرّشيف، َأللهَّ َيْسنِْد َحظهَّ جْل؟« قال اْلَوَلد اُلبوه: »يا َقايِض الرشهَّ ُله: »ِوْش تِريد اْمَن الرِّ

ْد، َوالقاتِْل عْمدًا يِْقَتل، َواريْد حتُكم ابقتله!« قال القايض اُلْدمِويهَّه: »َيا َوَلْد،  ِذَبح أَخوَي َعاْمدًا ِمْتَعمِّ

: ويْن  ي اْقرَشْ بْح، لكن َحظِّ بت َوانا قاْصدًا الذهَّ إنِْت ِقَتْلْت ِوانْت َقاْصدًا اْلَقتِْل«؟ قال: »َواللهَّ َما َضْ

ِقصرييَن االْعاَمر؟ قال : ـ ِعنِْد ردينَي ااُلبخوت. إْو ساعة ما هي ِرَحانَية، اَل َباَرك اللهَّ َبا، َما ِفِطنت 

ِواين راْدًا ايدي القديميتي، او ذبحته، إن حكمت إبذبحي ِحْكَمك حق، ِواْن َعفيْت، أْجَرك عىل 

َع َألَعدل ِحكُمه امعروف. لِكن املْقُتوْل ابني، ِوانِْت دخيل، َوانا سامتك  الل.« قال القايض: ـ َألرشهَّ

بُِكّل ما يفرضه الرشع الرشيف، َوانا مِرْساًل َمن يوْصَلك هَلَِلْك َسامِل، َوانا َأْطُلب اْلَعَوْض عّل اْمَن 

»..! اللهَّ

ْض َلْك باذيِّه؟« بكى القاتِْل. قاَل القايض: »َعاَلَمْك َتبكي َيا َولد؟ عسى َما أَحْد تَِعرهَّ

قال: »َواللهَّ يا َسيِّدي، َما أبكي ِمْن أذّية، أبكي كيف يسمح َربهَّنا الل صورك، كيف َيْسَمح أن 
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يموت اللِّ ِمْثَلَك؟« َقال ُله القايض يا اْولِدي َأملْوت َحّق. الل يِرّشْد نيتك. َقَضا َرّبنا نَِفذ، إْو ِحّنا لل 

َشاكرين، إْو حِلْكَمه خاضعني، َعىل ما قىض صابرين، َوال إَله إال الل، وَممد رسول الل!..«

ومثل هذا صار باألردن، عند امْلَِجالية إْو عند بني صخر.

إو تصبحون عىل خري.
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االمانة

ْ باخلرْي!.. اُكم اللهَّ َمسهَّ

ا اْسُمه َطابَِة االرْض، َواللِّ ُلْه  ا ااِلَماَنة ِعنَد الَبِدو. ِدْيَرتنا َقبِْل ما اتعِرْف َشيًّ تِعليلتنا الّليِلْة َنْذِكْر َبَ
َأْرضًا، َما َحٍد َيناْهُده َعليها، َواْحٍد اْمِن اصْحاب القرايا، اْعَتاْز ُلْه ِمَصاري، َقاُلــو ُله: »بِاملِِدْيَنة جتار 
َيْسرِتهون االرْض تاِخْذ ِمْنهَم ِمَصاري بالَفاْيِدة، َواْرَضْك ِهْي أْرَضك.« َراْح ُله َعىل تاِجْر باملدينة 
اْب إْو هو َما َيدري، اْعَن القّية  اِجْر لِدايرَة الطهَّ َخَذا ِمُنه ِكْسِوة َلْلِحِريْم، ِواْشقاٍق للبيت، إْو َخَذاه التهَّ
ه َفَرْغ َباالِرْض  ا ـ َحّط ختمه، إْو ما َعْلِم انُّ اْم تِْرِكيهَّ عي ـ إْو َهذا بايهَّ ِشني. َعاَلم الّل بالّدايرة َما ُهْو ِزبلِّ
التاجر  االِرْض  ِواْرَهَن  َراْح  ِسداْد،  ُله  الّل   َ َيسهَّ َما  فَرْغ.  انه  َعِلْم  ما  داْد  السهَّ َجا ِحني  يوم  للتاجر. 
ِوان  َشاف  َما  االرْض،  َحَرَث   ، اْسرَتَهْن  َأللِّ  الثهَّاين  َألتاجر  ل.  االوهَّ الَتاِجر  َسدهَّ  إو  ِمثُله،  ِوي  َألالهَّ
امي،  َتال ادعى انه اْمَ ل ُله واحدًا ِمْ ل يِقيم َعَلْيه اْدَعَوة، يَِطاْلُبه إْبمْنُتوج االرْض، َوكهَّ التاجر االوهَّ

ه إْو َغاَب اْعَن الّدَعَوة، إْحكُموه بالنهَّاتج إْو َباحْلَِبْس. ِدَفع اللِّ اْنحَكْم ُبه َعَليْه. َخَذا َدَراْهُ

َت  َظلهَّ إْو  م.  الدهَّ َبَينهم  ِوقْع  امْلِْسرتِهْن،  التهَّاجر  َعِشرْيَة  إْو  ااِلْبِدوي،  َعشرْيَة  بني  َحراَبَه  َصاَرت 
النهَّاْس َما ِتّش َبَعْضها. َيْوَم َجا ِسُموهَّ ااِلمرْي أللهَّ َيْرُحه، َصاَلح النهَّاْس. االبِدوي، ّدّز للتاجْر الثهَّاين 
َحْن! أنا قاْل يل َواْحدًا ِمْن َقَراْيَبك. إن  ه، َيوم َراْح َعَليه. قال ُله ااِلْبِدوي: ـ »يا َخِويهَّ الرهَّ يِِريِد اْيِسدُّ
ارج، ِكلِّ انعِجة  عِر الدهَّ َدينتك علهَّ جميديات. إْو هي أربعميهَّة جميدي ـ تاِخْذ ْعنِهن َعرْشِ اْنعاْج َبالسِّ

َباربعني ارياْل!«

قّطروٍز  ِمُعه  إْو  اْهَراْم،  َعرْشِ  ِمُعه  اْمَغبوْن،  َهُله  ح عىل  َروهَّ إْو  بْيه،  ُله  اْحِكُموا  اللِّ  َخَذا  اِجْر  َألتهَّ
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ْط. يَقْطِقطِهن! برَِشِ

َيوْم ِوِصْل َقاْل اْولِدُه: »ُيُبه َلْيه تآِخْذ َعرْشِ انعاج إْهراْم ِعْن مَخسني اَنعِجة ِكلهن ثنايا اْو َرباِعيهَّات، 
ية ذهب؟..« إْو مَخْسني ِعْصَملِّ

ند اْرياالْت، إْو عىل  ْينِْة َمْكتُوَبة بالسهَّ َقاْل : »َيا اْولَيدي، َواِحٍد ِمْن َقرايبنا، قايٍل اْلَعِميلَنا، إّن الدهَّ
احساَب الّرياالت، َواسَعاَر الَغَنْم ما يِْطَلْع لَنا غري َهَذا«

الة باجلاِمع َناَر اجِلِمْعَة! ِواْن قَلْط )798( عليها،  قاَل الَوَلد ألبوه: »أنا اُشوْف َعِميَلنا، ِعْقَب الصهَّ
َهذا ِحنهَّا ساكتني!«

اْمَن  إنِْت َخَذَيَت املال  َعّم  ُله: »يا  َقال  إْو  م عليه،  اْمَن اجلاَمع، َسلهَّ ملَا َطَلع  الِعميْل  َألوَلْد َخىلهَّ 
ابوَي إقِوامّيه، َوااّل َدين الناْس َللنهَّاس؟«

َيْقَبْل  الولد: »إْو كيْف  ُله  بَِصَحْنُكم« قال  ِواْيدي  املَِصاري  َأنا خذيت   ، َواللهَّ العميل: »اَل  قال 
اْبَخَتك إْن تِنطي َأُبوي عن مخسني اْنَعجة كلهن ثنايا، إْو ِرَباعيهَّات، إْو مَخِسني ِعّصمليِّة َذَهب، اَلِهن 

َوَرق ِمثل اليوم، َواَل َحْب تِنطيه ِعن َهذا ِكّله َعرِش انعاج هَرْمات؟

َجْرَجْرنا  ك،  َغشهَّ َأللِّ  ااِلْمِدين  َوالتهَّاجر  َلك،  ِهي  ما  أْرضنا  اِلبوي  َرَهْنت  إنت  َهَذا،  َفوْق  إْو 
نا ماِسْ َما َيعَلم َبا َغرَي الل!« باملَحاِكْم إْو َخسهَّ

َيْوم َسْمع ااِلبدوي، َهْرَج اْلَوَلْد قال: »َعْوَذا ، َواللهَّ أنا َما اْقِلْط عليها، واللهَّ يعلها َتْرَثْع ابَِخت 
ه ما َيْطَلع لكم َغرَي اللِّ َخَذاه  اللِّ َقَلْط َعليها، إْو ُهو ِمْن َقرايِبكُم.« قال: »ان َسَنْدُكْم بالرياالْت، ِوانُّ

َأبُوْك.«

ك!« ا ما نِريْد اَل َسَنَد، إْو ال َوَرْق نِِريدها ِمْن َحظهَّ قال  الوَلد: »ِحنهَّ

ك )799( ولد. إحكْم بيني، إْو  ي ما ْيقِلْط عليها، ِواْنت َوَلْد إْو َحظهَّ ، َحظهَّ قال العميل: »اَل َواللهَّ
ل تبعة  798. قلط عليها : اصطالح يف حقوق البادية، يعني أن القايض يتهد بام يوحي إليه به ضمريهـ  وهو مستعد لتحمُّ

ذلك اجتامعيًا ودينيًا ويسمى هذا االجتهاد )َأْلَقْلَطة(.
799. حظك؛ يف هذا املكان تعني كلمة احلظ، الضمري أي ضمريك.
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ار، إْو تقوْل يل  ايِّه، ِعْقَب الّصاَلة، أَميِّْل َعَليُكْم بالدهَّ َبني اُبوك، َوالل تُِقوُله نِميش عليه. َواجِلْمعة اجْلَ
مْت َعليه.« َأللِّ َصمهَّ

جِميديهَّات،  الِعْصمليِّات  َعمهَّ نخل  يا  »َزيْن  اْلَوَلْد:  ُله  َقاْل  العميل،  الة، جا  الصهَّ ِعْقب  َأجلْمَعة، 
والنعاج، اْنِحِسْبِهْن نرياٍت عصلميات، أْبسِعر اْلِعصَمليِّات اليوم!«

قال العميل ااْلِْبدوي: »زَين تِرِسْل بعارينك، تاِخذ باملِصاري ِقَمْح، مَلا تِقوْل:ـ  ِوِصلني حقي!«

مَد بن راعي الّطالبه. إْو حَيَمْد َعِمْيِله.. قال: ـ باملَجْلْس َحاِضْ َشاِعْر، ِقَص اْبَويتاٍت، حَيْ

دى، َوالرهَّ التهَّوه  اْمَن  َيْشكــــي  الْبَخــــت  َيْوَم 

بَِمحاِريه! تاْجــــَده  َزايد  ابن  إْنَص 

َوالَعطا، َلْلجُوْد  َنْبَغــــــاْك  َنحِمدْك  َما 

ياِلقيه، ِعْنَدْك  اجُلــــــوْد  َناصـــــي  اْن  َلَو 

َوالّرىض، الَغيظ  َع  ّظ،  احْلَ َراعي  َحيِّيْك 

!)800( َمَراجيه  َيْنَسى  الناس،  بعــــــض  َلَصاَر 

االعدا اْمَن  َريبِّ  حِيميْك   )801( َخلْف  َوابو 

يْه، َيلِّ َما  الَبَخْت  َأللِّ   )802( ااِلْقدا  َراعَي 

َوالَعمَى، ــــْل  َبالسِّ َيْبــــــاله  اْخَدَعْك  َأللِّ 

بِْيه! يٍْعَتَنى  َمـــــا  يْخ،  الذِّ ِمْثـــــَل  يموْت 

800. َمَراِجيه : جع َمْرجى ـ واملرجى هو كل ما يؤمله من الل نظري أعامله احلسنة.
اد بفتح  اد الرويعي، والبدو ال حيملون كلمة َقوهَّ 801. أبو خلف : هو البدوي املطالب، وهو من بني صخر اسمه القوهَّ

القاف املعنى اخلبيث الذي صار اصطالحًا للديوث، بل هم يعتبونا للقيادة احلكيمة الشجاعة.
802. راعي االقدا : احلكيم األمني.
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ااِلذى، َيعِرَف  َما  َزيــــــن  َعِمْليـــك  َترى 

بِيْه، يِنِطِمْع  ُهْو  ْين  َوالزهَّ َبَخت،  َصاِحْب 

والعطــــا اجلود  زايَد   )803( َزايد،  ابن  ّهذا 

تِعاديه! اعُفوٍن  ِمــــِن  َريبِّ  ميــــه  حِيْ

خا، َوالسهَّ يـــــب  الطِّ ِمْقَمــــَن  ِزكيـــًا  حَيْثَه 

َأَعاِدْيه! يَِطالِْب  َلـــْو  َبْختــــــَه،  اْيبيـــْع  َما 

ِعِقب ما َقال ابويتاته، أنطاه إبن زايد هذا عباًة ِجديدة، إْو نريتني احصان.

إو تصبحون عىل خري.

803. ابن زايد : هو والد املؤلف، وكانوا يكنونه بذلك، ألن عددًا من أجداده اسمه زايد عىل التوايل.
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الفتاوي

اكم اللهَّ َباخلري! َمسهَّ

ْمُدوَن  ِعْيَبة، ِفيها يِِذْكُروْن َمَعاين الّرَجاْل، إحْيَ ون ااُلَموَر الصِّ الَس الّشُيوْخ ِمداِرْس، ِفيها حِيلُّ جِمَ
يِِرْيدون  ااُلِْحياْن  َبْعَض  إو  بِمسبهَّة.  النهَّاْس  َحَدا  اذَكروا  إْن  َجْيَبهم  ينفُضون  إْو  َواْلكريم،  الَفاِرْس 

ا َنْذِكر لُكْم َبْعض اْلِفتاوي: ـ ون، إْو ِمْن تَِساليُهْم الِفَتاوي، إْو ِحنهَّ إْيتَِسلُّ

1. َفْتوى َعْن َبْيَض ااُلِغراب. قال )َسامل الِقنِصل(:

ْوْر الشهَّ َهاَل  َيا  َفتِْوًة،  َلْه  ِفَتى  َسامِل 

َمْيْل، َلُكم  اْلِفتاِوي  َهْرَج  َعىَل  اللِّ  َيا 

َفْور، َعلـــــى  َوْلِدَتْيــــٍن  تِوالِـــــْد  إْبَشــــيٍّ 

الّشيْل، إىل  تِداَنْت  َما  َغرُوٍز،  اّم  إْمِن 

وْر. النُّ ُه  ِكنِّ َأْبيضـــــًا  ِولْيـــــٍد  ْل  إوهَّ

يْل، اللهَّ ِكنهَّـــه  ِمِعْتمــــًا  اْوُلوَدْه  ثانــــي 

،)805( َشْختوْر  تِِقْل  اهْلَوا  اْمَع   )804( اْنتِفْج  إْليا 

اخليـــــل، َح  ِقرهَّ تِْلَحَقـــــْه  َما  ِواْلَيْحتِمى، 

804. إنتَفج : بسط جناحيه.
805. شختور : قارب واجلمع شخاتري.
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ة:  قال )سامل( : ـ دِّ 2. َفْتَوى اْعَن َوَرق الشَّ

َعَشايِــــْر، ِمْن  هـــــْم  َكلهَّ اْشُيوٍخ  أْرَبـــع 

َواالْحَزاْب! سايِْس  بالدِّ َبَعُضهـــــم  إْهفوا 

البَِصايـــــْر، اْعـــــــــَن  يِتِّقـــــوا  بِمْلتَِقاَهْم، 

بِاَحساْب! اْلَقــــوْم  قوا  اْيَفرِّ النِّشامــــى  َوْيَن 

َصايِْر، ماِشـــــّي  ِكـــــّن  ِرَفاقًا،  َنوبًا 

ِواْعَتاْب! بَِتهاريــــْج  اْعِلامَهـــــْم  أمهَّ 

وايْر، الدِّ كثيــــَر  فــــي  ت  َعمهَّ بامْلِِدن 

ِشيهَّــــاب! اْو  اُلْصباَها  ِمَقاَله،  َصاَرِت 

3. ِفتوى َعْن َصْندوق السمع. قال )سامل(

َحاَليل! َيا  اْصَوحْيبـــــي  ِحــــــسِّ  ِسِمِعـــــْت 

َحاَلياه! ال  إْو  ُصْوْرُته،  اَلِهْي   ، يــــــْت  َلدهَّ

االْهاَلِل، َطيهَّ  َلْوْن  اْبَوْجَهْه  ِعْلمي 

! بِاللهَّ ُعــــوذ  َفاحْتــــًا،  ـــــه  َفمُّ َأْلَيوْم 

ااُلِِفعاِل َماْضييـــــَن  ِمْن  َصاْحبِــــي  َيا 

اْرَحاْه!. َعىل  ِرْش  ِيْ ْشبِْيْه  بالتهَّ َأليوْم 
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4.َفَتوى َعَن النَّار، قال )سامل( :

َيا ِزْيـــــِن اْمَقاَبـــْل ِعِشْقتـــــي َوْقَت ااُلِْوَجاْب،

يِِطْيَقْه؟ ِمـــــْن  مِلَْسَهــــا  أْو  ِوِحْيْش  ِمْعرَشْ 

ااُلِْغَياْب، َبَعـــــَد  يِضـــي  َبْدر  ِكام  َزَوَلْه 

ِطِرْيقْه! َيْغبى  اِظّن  َما  ِمَشــــت،  ِهْي  َلْن 

َتْنَساْب، تنَســـــل  َيــــوْم  ْه  َخْصَ ِدِقْيْق 

اخَلِليَقه! ِكلهَّ  هِتَتاْل  َهـــــــا  ِقوِّ ِمــــــْن 

ااُلْقطـــــاْب بِِكلهَّ  املَْخُلوْق  ِرِفيِقَة 

َغميقة! اْبُحورًا  يِْمُشــــوا  الِّذي  ِحتهَّى  إْو 

بِاْجَياْب، تنَحّط  اْفاَلْن  َيــــــا  لِْطفهــــــا  ِمْن 

الّدعيقــــــة)806(. ِهـــــيهَّ  َتْشَداْك،  َها  ِكْبَ يف 

5. َفتوى َبالَباُرْوِدة، قال )سامل( :

َكاَلَمْه،  )807( َدثــــــــرًا  َحيـــــْف  َيا  ِرفيَقًة 

ُرْوَحه!.. َعاْف  َلْفَظها  ِمْن  َواْحــــٍد  َكــــْم 

َوامُلقاَمه، َتْب  الرِّ  )809( َهْيَل  َع   )808( ِقليَطه، 

الَطُموَحه الِفتاَة  َلـــــْون   ،)810( ِمْتَغِطْرَفه 

806. الدعيقة : احلريق اهلائل.
807. دثرًا  كالمه : كالمها وعر وقبيح.

مة عالية املقام. 808. قليطة : ُمقدهَّ
809. هيل الرتب: أهل املناصب العالية.
ة تعيش يف رفاهية. 810. متغطرفة : ُمَدللهَّ
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)812( اْلَعَراَمة،  ا  ِوايهَّ  )811( النِّطـــــالْن  ِرِفْيِقَة 

،)813( املُِسوَحــــة  حِيْلبون  للِّ  اِلُ بالّزْوْد 

َسَهاَمه،  )814( ِمِضـــّي  ناٍب  َعلــــى  ــــت  َعضهَّ

لوَحْه، الشهَّ  )815( َفرَد  ناْب  يِشاِدي  َناَبــــه 

اْبَمناَمــــْه، اْمغطيــــــن   )816( اهِلَـــــا  ِطفهَّ

َوالنُِّطوَحـــــه، َلاُللقـــــا   )817( ِمتَوضبني 

والتِّهاَمة،  )818( ااُلِْجَرْم  هَلَيَل  بِِغْيَضْة 

اْجُروَحه! ــــــِق  تَِغمِّ املِذنِب  لَشاَفت 

َوالتهَّهاَمَه، ااِلْجـــــَرْم  هَلَيــــــَل  بِِغيَضة 

وَحه! اْشُ َهذي  يطاْن،  الشهَّ ِعْمِلَة  ِمْن 

كالمه، َتعاىَل  ِهــــي  ِكن   ،)819( ْزهَتا  َهَ

ِفُضوَحه! لِعيِنه  رتة،  السِّ َتْعرَف  َمــــــا 

* * *

811. َألنِّطالن : مفردها نطول، سارق لص.
812. العرامة : أهل الزعارة.

813. حيلبون املسوحة : الناقة احللوب )املسوحة(. كناية عن البدو.
814. ناب ميض سهامه : كناية عن احلربة.

815. فرد الشلوحة : اخلنزير البي.
اهلا: أطفاهلا والكلمة كناية عن العيارات النارية )الفشك(. 816. ِطفهَّ

817. متوضبني : مستعدون.
818. َأاُلْجَرم : اجلرائم.

ْزهتا : ضغطت عىل َزندها. 819. َهَ



239

َسة. مَّ تِن ، والشَّ 5. َفتوى يف التَّ

ااُلنواْر. َساِطْعَة  َحـــــــّر  َعْن  اْلتجي  ِوّدي 

البسيطة َع  َضت  تنههَّ ِمْس  الشهَّ انهَّ  َيوِم 

اْر النهَّ َداَرَت  اْبَعينهــــــا  التجيْت  َيوِم 

ِسليَطْه يــــــا  َشـرِك  كافيني  ِقلت 

اْر، ِقدهَّ َلْلُشِغْل  َناْس  عاميل  إنِت 

ِمليَطة خبيثِه  يـــــا  ونِك  ِيُ َأللهَّ 

6. فتوى َباملِنِجْل قال )سامل(

ـــْه الُفمهَّ ــــط  َقلِّ بـــّس  ِكسيحــــًا  َهانـــــا 

الَقَناَعة، ايعــــرَف  َما  ِقْطعـــي  ْيل  َأكِّ

ه، واَكمُّ ه  ُفمهَّ ِعنِْد  ِمْن  َقْه  احْلَ َلوَما 

جِمِاَعْه!.. علينـــــــــا  تِغــــدي  ما  بِّد  اَل 

7. فتوى بالقلم : ـ قال )سامل( :

َساِكْت حِيكي ِطفاًل َمْرِكي       

َمْد يِشِكي! حِيْ يرشب يبكي      

إْو تصبحون عىل خري!
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حق ابو اربيحة األول

اكم الل باخلري مسهَّ

أِريد أعللكم الّليلة، َعْن َحقِّ اْطِلُعه الشيخ )ابراهيْم َأبو اربيحة( ِمِن اْشيوخ )بني ِحيدة( َراد 
ب النِّطالن. اْبَحُقه َهذا، يِّبدهَّ

يَوَم اَهْل )َماِدبا( انَزحوا اْعَن )الكرك( ِمن َوِقم ِميهَّة ِواْسنِتنْي )َأاُلِْعزيزات( اْنَزلوا ِعنِد )اَليف إْبن 
ة، َحّس اَنه أْخَطأ. قال اْلُروَحه،  اْح( َواِحد اْمِن اْصَحاَب اخلرْي، َما َرَحْل َمَع احَلُمولِة، ِعِقب ِمدِّ َسهَّ
َحايل،  أَضْبضب  َوانا  ساَح(  ابْن  )اَليف  َيمهَّ  »إنج  ُله:  قال  إْو  اْغنُِمه،  راعي  َناَدى  ِجاِعْتي.  ق  أحْلَ
ض  اح( َما َيقَدْر َأَحْد يَِتَعرهَّ ْد عىل )ابِْن َسهَّ َواحَلَقْك. َواللِّ يِنِْشَدك: »َوْين َوجَهْك، ِقْل ُله: »انا إْمّشهِّ
اح(  . ِواْن َراْد َحَدى النِّطالن ياِخْذ َشّيًا اْمَن اْلَغَنْم ِقْل ُلْه: »َأْلَغَنم اْمَشّهِدٍة َعىل )اليف إِبْن َسهَّ َلْك إْبرّشّ

وز اْمَن اللِّ ِطِرْي َعىل َباَله! َأللِّ َيْسَمع باِسم اليف، ِيُ

ِحِْيدة( َصاِدُفه  )اْلُكْوَرة( )ُكْوِرْة بِني   َ اعي بـ  َيْوْم َصاَر الرهَّ َط اللهَّ  َقلِّ إْو  َلْلَغنْم  َتّح )820(  اِعي  َألرهَّ
ي اْضيوَفَنا!« َقال  ا َمضيوفنْي إْو نِريْد َشاًة نَِغدِّ اعي : ـ »يا َوَلْد، ِحنهَّ َثاَلِث اْبواْرِديِّة )821( َقاُلوا َللرهَّ

ِدٍة عىل )اليف ابن ساح( ! هَلَم: »َواللهَّ َيا اْموافقني َخري، َألَغَنْم إْمّشهِّ

اللغة )التحتحة( احلركة، وصوت حركة السري  اللحاق به. ويف  الغنم بصوت معني، من أجل  َتّح للغنم : دعا   .820
مقلوب احلتحتة.

821. إْبواْرِديِّة : الواحد إْبواْرِدي، هو الذي حيمل بندقية، وهو غري اخليال، أي الفارس.
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وا عليه قالوا : »اْضُيوَفَنا عىل ااُلِفراْش، إو َغَنْمنا بِعيدة. إو نعطيُكم َعْنزًا بِداْل َعْنز!..« ما َردُّ

اعي، قاْل: »َواللهَّ َأنا َما ْاَقَدْر َأهاِوْش َثاَلثًة ِمِسْلِحني! ِكلهَّ اللِّ َأُقُوُله إنهَُّكم إْتَقّطعوْن َوِجه )ابن  َألرهَّ
وا. اح( إْو ِعِقب َهذا، َأللِّ َتْبُغون اْتَساُووه، َساووه.« َخَذِوا الَعنز اْو َمدُّ َسهَّ

اْح( إْو قال  م )اليف( باللِّ َصاْر. إْنِشُده )اليف إبن َسهَّ اح، َعلهَّ اعي َلَعرب إبن َسهَّ َيوْم َوْصَل الرهَّ
ِدًة َعىل )اَليف  ُله: »َيا َوَلد إنِْت ِسَمْحَت هَلَْم؟« قال : »َواللهَّ ما ِسَمْحت، إْو ِقِلْت هلم:«َأْلَغنْم إْمَشهِّ

اْح( إْو َخَذوا الَعنِْز، َوالبواريِد اْبَصْدري،«! اْبَن َسهَّ

املَِبادي،  عقب   ،)822( ِمَبادي  إبثالثِة  َلَلحقِّ  َطَلُبهم  َحاْيِدة،  لَِقاُهْم  مِلْ،  الزِّ اْعَن  اح  َسهَّ ابن  نَِشِد 
اْقَعُدوا للحّق ِعْنَد الشيخ )اْبراِهيم َأبو اربيحة( إْسَتَحّج )اَليف( قال : »ِجيَتك هِدي ِقدي إْو حظي 
ها باْعيوَنك  دي، َوانا َحاطهَّ ك يُِدخلْن َعىَل اْرَبَعة َواْربعني نبي، إْمَن امليمسيِّة إْو َمْيلة احَلقهَّ الرِّ إْو َحظهَّ
عوا  اَفاِت اْلعسيب، َواملََرِة إْو ما جتيْب، َباللِّ ِقطهَّ باَت احَلِليْب إْو نسهَّ وْد إْو َرْبَعك ااُلْقُعوْد، ِوابحالهَّ السُّ
 ، َباللهَّ وَهَهْم  ِيُ هو  إْو  اعي  الرِّ اْعَن  َغصبًا  الِعْرَبان،  إْبَوْسَط  إْفَضحوين  ِمتَعّمدين،  َعاْمدين  َوجهي 
وا عىل َهْرُجه، ِواْن َشا الل إين َيوْم َقَعِدْت  ِده َعىَل )اليف إبن َساح( إْو ما َردُّ واْيقوْل هَلم الَغَنم إْمَشهِّ

ْقُهم باْغرام، ِواْجرام إْو بِياض َوجهي!..« َمْقَعَدك، َأحْلَ

* * *

دوا  القايض نَِشد الّرَجال، َقاُلوا: »إذِكر الل َباللِّ اْضُيوفهم َعىل ااُلِفراْش إْو َغَنمهم بِعيجة إْو َشههَّ
ل اْحَجْجَهم، إْو َقال هَلَم تكافلوا: ـ إَنم َعّدايني، َعدهَّ

ها قال: »َأَنا أُقول ِمن ِعْندي، إْو ِمْن الَعواِرف  عقب ما تكافلوا اطلع )ابراهيم ابو اربيحة( َحقهَّ
اح(. ع َوِجه )اليف ابن َسهَّ قبل،  إنهَّ اللِّ َقطهَّ

1. تنقطع اْيُده اللِّ اْقِضبت اْلَعنِز!

822. ثالثة ِمّبادي : أي أرسل هلم ثالثة رسل، كاًل منهم يدعوهم إىل احلق ـ املحاكمة ـ مثل هذه الدعوة يسمونا َمْبدا 
واجلميع مبادي.
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َبااُلِوَتاِد  يِْرَبط  إْو  فيه،  ِذبحْت  اللِّ  للمكان  اْلَعنِْزٍ  فيه  اْقِضبوا  الل  املِكاْن  اْمَن  اْوتاْد  2.تِْنَدق 
بْق َفاْرَغة، إْو َعنْيْ َمْليانِه، مِلا َتَصل َللبيِت اللِّ ِذبحْت الَعنز  ا ِمعزي، َعنْيِ اْمَن الرِّ اْرُبوق، تِْرَبط َبَ
با  ِذْبَحت  َأللِّ  َوالّشبية   بيه،  َللضيوْف  َطت  ِقلهَّ اللِّ  َوالبيَت  بيه،  اْلَعنِز  ِذْبَحِت  َأللِّ  َوالَبيت  بِيْه. 
ها َحاَلٍل َلراعَي العنز، إال أْن يعّف  الَعنِْز، َو الِقدِر اللِّ اْطبَِخت بِْيه، َواملِْنَسَف اللِّ اْظَهَرْت َعَليه، ِكلهَّ
ب  اْح َأللِّ انِوَطا اْبَوْجهُه قالطًا عليها، حتى إْيتِيدهَّ اية البيضا اَلبِْن َسهَّ هو َنْفُسه َعْن يش. إْو يغزهَّ الرهَّ

ِكل من راد ايتعدى عىل جار.«

اح( إْو َوْيَلهم الكفيل،  لون، َويلهم )ابن سهَّ َيوْم ِسْمعوا إبفرَض احلّق اْرتُِزوا، إْو صاروا اْيتَِدخهَّ
َأللِّ اْطَرَم النار بيهم.

ون َجاَهه عىل راعي العنز، إن َعّف َعنكم َعّف، واالهَّ  ال: »َما لُِكم َغري إنكم تِكدُّ قاَل هَلَم الِعقهَّ
َواللهَّ غري إللِّ اْفِرُضه َأبو اربيحة غري يِصرْي. ياَر الَوِجْه ما ُهو لِْعبِة اعياْل.«

َخذوا َجاَهة، إْو تِْدَيَمُنوا راعي العنز، َوالِف َدَخاَلة مَلا تَِساَمح عن َقطَع اليّد.

اح( َواْرُضوه اْبعرَشِ انعاْج إو  وا َجاَهة عىل )اَليف ابن سهَّ إْدِفعوا اْعَن العنز، أْرَبِع انعاج، إو كدُّ
شبية إْو َباُروِدة اللِّ َقاَد الَعنز.

اح( إْو بابو اْرَبيَحة َوَصل َحّق )ابو اربيحة( لِكثري  ـْ )اَليف ابن َسهَّ ار يِقْصدون إب إْو َصاَر الّشعهَّ
اِفْظ َعىل  احْيَ يِريْد  أللِّ  جْل  الرِّ ُهو  الَساَنه، َهذا  َسْلم اللهَّ   : هم قالوا  َكلُّ إْو  الّشيوخ، واالقضاة،  اْمَن 

عاْر، َقَصْد ِقصيدة ِطويَلة، ِمنها: ـ اجَلاْر. إو َواِحد اْمن الشهَّ

َحبِْيبــــي، َهـــــذا  اجَلــــار  يِعــــّز  َأللِّ 

الوصيـــات! ساْمِعيــــن  يا  النبي  قال 

الّطيــــب، ِعزهَّ  اح(  َسهَّ اْبن  )اَليف  يا 

ااُلَصياْت، َزيـــَن  كاْسبـــًا  اربيحـــة  َوابو 
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َعِجْيِب، َشْوَرهــــخ  النِّطــــالن  َع  ِذْرَناْح 

دياْت. الرِّ اْيداين  َما  َبه  ِسْ َزيُزوْم 

َغريِب، ه  َحقهَّ َصاْر  ِدخيَله  َعنِز 

ِديهَّاْت َثلــــث  َغــــَدْت  َهذي  ِرَضاْوَته 

يِِدْيِب، َقايِض  َصِلـــْف  َعَليــــا  َقَلط 

َصْيحاْت َبالنهَِّزل  َصــــار  اْن  ِشجيــــْع  َقْرمًا 

َحِسيب، َماَلـــــه  اْلَيوْم  )اليف(  جـــــار  يا 

بيحاْت والرهَّ ُهـــو  اح،  َسسهَّ ابن  بِضـــــفِّ 

تيِب، الرِّ حيَح  الصِّ ـــــــــــوَر  َللشهَّ نِْعَمنْي 

واْت!. رهَّ ااُلِمْ اصحـــاَب  َيــــــا  بـــه  وا  تِباَشُ

إو تصبحون عىل خري!.
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حق ابو اربيحة الثاني

ري. اكم اللهَّ َباخْلَ مسهَّ

يِلة الَباْرَحة َعن َحّق اُلبو اربيحة. لَناكم َأللهَّ َعلهَّ

أْتعرُفوَن اخَلاَوة )823( َواحٍد ِمْن )بني َعطيهَّة( إْسُمه )ااُلِْعَصْيِفي( كان ِقصريًا َللَهواُوِشةـ  من بني 
حني اْمَن )الكرك( إْو َخاْوة )َأاِلعَصيفي( ِزهيِدة، عىل ِكّل َخاَنة  َحَِيدة ـ كاْن ًلْه َخاَوة َعىَل َبَعِض ِفالهَّ
)الَكَرْك(.  ِحنَي  َفالهَّ ِمن  اخلاوة  يآِخَذ  كان  هذا  )َأاِلعصيفي(  الَعزيِزي.  اَع  بالصهَّ َقِمْح،   )824( ثمنّية 
اح( يف )ِذْيَبان( َواْزَرعوا بالْقْرية،  يوَم )ااِلْعَزيَزاْت( اْنَزَحوا اْمَن )الَكَرْك( إْنَزُلوا ِعنِْد )اَليف إبْن َسِّ
»َهذي  ـ  ُله:  َقاُلوا  )ااِلْعَزْيَزاْت(.  اْمَن  َيْطِلب خاوة  )ااِلْعَصيِفي(  ِصْيِدة، جا  احْلَ ِحنَي  إْو  )مادبا( 

ا َخاَوة.« ا اْهَنا  َما اْبَ اخَلاَوة كاَنْت بالَكرْك. أمهَّ

إْو  إْبَغْلتني، لاِلْعَزْيَزات، َخَذاهن  إْو َهو َساِدر، َشاْف  النِّصاَرى،  ِعْنَد  ِسَدر )ااِلْعَصيفي( من 
وا اَلبغلتني ِمُنه. ِعِقْب ما َطبهَّ النهَّصاَرى إْب )مادبا( ِواْطَلعوا  َساقة )825( ِسْمُعوا ُبه، حِلَقوه، إْو فكُّ

ة، اصطالح كان شائعًا يف األردن، وتعني كلمة اخلاوة مبلغًا من املال أو األشياء العينية  823. اخلاوة : وبعضهم يقول ِخوهَّ
يتفق عليها، ليحمي به الضعفاء، من التعدي عىل أشخاصهم وعىل مقتنياهتم. وأكثر من كان يلتزم بدفع اخلاوة، هم 

أهل الدساكر، يدفعونا للبدو.
القمح. وعىل هذا  العزيزي هو وعاء للكيل يستوعب ستًا وثالثني أوقية من  ثِمنيِّة : هي ربع الصاع، والصاع   .824

األساس تكون الثِّمينِّة تسع أواق من القمح. واخلانة، تعبري تركي يعنون با البيت وسكانه.
825. الوساقة: هي حجز املال حجزًا احتياطيًا، إلرغام اخلصم عىل دفع احلق املطالب به، أو اجللوس يف جملس القضاء 

خضوعًا للحق. اجلمع َوسايق.
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اْمَن املََغاْير، إْو َبنوا، َصاْر هَلَْم ِمَضاَفاْت.

ُبه  ِسِمْع  ااُلِخُزوْز(  )اْسَليامَن  اْسُمه  َواْحٍد  ِعنِْد  َضاْيفًا  )ااِلْعَصيفي(  ِواَن  َغري  َشاُفوا  ما  َيوْم، 
ِة اْبَراُسه،  ِدنيِّ ع الرِّ واْل( نِصاه إْو ِمُعه ِرْدنيهَّة اْمَزنهَّد. )826( َدَخْل، َشاَف )ااِلعصيفي( فرهَّ )إْبراهيَم الطهَّ
ِب )ااِلْعَصْيفي( ـ )إْسَليامن َأاِلخزوْز( حِلْق )اْبراهيم الّطوال  َما َماْت. إْمَعزِّ إْنَجَرْح  يِريْد َيذَبُحه. 
اية ابراُسْه ِوانه َطاْرُحه َبااُلِبالْد، ِفْزَعوا )اهَلواْوِشة( )827( ِجرَياَن )االْعصيفي( يِريُدُون  ُبْه بنهَّ واْضِ
اح(، من بني حيدة، حيث  واْنِسة )829 وابن َسهَّ هِييُضون )828( َعىل )ااِلْعَزيزات( إْعرَتَضوهم )اللِّ
)مادبا(  من  َراحلني  ُهم  َما  »ااُلِعزيزات   : هلم  قالوا  اح،  َسهَّ ابن  َلاَليف  جريان  كانوا  ااُلِعزيزات 
اَل  أْو  َجاَهَة  ال  َتْقَبلوا  ال  إْو  َحّق،  إْتقاْعدونم  اْرَبْيَحة(  َأُبو  )ابراِهيم  الشيخ  ِعْنَد  َلْلحّق  اطلبوهم 

ِوَجاَهة، إْو اَل اتفوتوا ِمْن َحِقّكم إْو َلْو هي َباْرًة َواْحِدة«

َلْلَهوْاْوِشة:  قال  إْو  اْح(  َسهَّ إبن  َقاْم )اليف  للحّق،  )ااِلْعَزْيَزاْت(  واْطِلبوا  فوا،  تِوقهَّ )َأهَلواْوِشة( 
»جرياين« )ااُلْعَزْيَزات( َما يُِكوُنون ِطرحْيِني َلِرمني، : َأهَلَواْوِشة يِِطلْبونم اْبَحقهَّ اجْلِرية، و)اْسَليامن 
ا اهَلواْوِشة،  خزوْز( َيْطِلبِهم إْبَحّق َبْيُته. ِوانِت َيا )ااِلْعَصفي )اْخْتاْر َلْك( َواْحدًا يِْطِلِب اْبَحقك! َأمهَّ َأاِلُ
ا اخلّز« )830( تَِشاَور )ااُلِعِصْيفي( ُهو ِو )اهَلواْوِشة( َقاُلوا له: »َحقهَّ البيْت إْو َدْوِسْة َكراَمَة البيت  ِوامهَّ

الرجل كان قدياًم  )الفرد(. وقد سمي ردنية ألن  اليوم  الذي نسميه  السالح  نوع من  الردنية هي   : إْمَزنهَّد  ِرْدنّية   .826
يضع هذه القطعة من السالح يف ردنة، أحيانًا ـ والردن هو كم طويل للثوب، وقد يصل طوله إىل املرت. واملزند ذات 
ران، يقع عليها الزند عند كبسه، فيقدح الظران شرًا يلهب ملح  ند ألنا كانت تطلق بقدح الزند لقطعة من الظهَّ الزهَّ

البارود، فتقذفه الردنية، والبارودة امُلَزنهَّدة. ال فرق بينها وبني البارودة إال يف طول السبطانة. واجلمع ِمزانيد.
827. اهلواوشة: عشرية قدمت من )الكرك( وانضمت إىل الرشوانة من احلاميدة، منازهلا يف )الكورة( وينقسم اهلواوشة 

إىل : ـ
أ. اهلوانشة 

ب. واحلويان
828. هيْيضوْن عليه : هيجمون عليه.

829. اللوانسة : عشرية من بني حيدة، هاجر جدهم )يونس( إبن أبو اربيحة من احلجاز مع الفواضلة، واشرتكوا معهم 
يف جيع حروبم وغزواهتم. ومنازهلم باملثلوثة و )ذيبان( وهم فرق عديدة، أهها : ـ اللوانسة، االبراهيم، املشاعلة، 

الذيبات، املغامس، امللحان، واألخطبة. جع خطيب.
830. اخِلّز: يعنون با سليامن اخلزوز.



247

َما   ْ َواللهَّ ها،  َحقهَّ اْرَبيَحة(  )أبو  َيْفِرض  َيوْم  إْو  ِمُعه.  ْعَزْيَزات  َوااِلُ  )831( الطويْل.  َوْلَد  ْق  تِغرِّ َهِذي 
ْب بابَِن الّطويل، ِوااُلِْعَزْيزاْت ِكّل  ها َجاَهة، حتى نِيدِّ نُِفوَت )832( الَبارة، َلْو َجْتَنا ِمَشايَخ ااُلِْبالْد َكلهَّ

َمْن يِريد إيتطاَوْل عىل ِجرياَننا!«

َيْوِم اْن َصّح َراهَيَم َعىل اّن اللِّ يَِطالِْب ُهْو َصاْحَب البيت، َوْلَد اخِلّز. قاَم )ااِلْعَصيفي( إْو َغّز 
ي  اْبَحقِّ يَِطالِْب  أْن  اريْد  أنا  )اهَلواَوشة(  ِجرياين  اْوُجوه  اللهَّ  »َبيهَّض  قال:  إْو  َلْلهواْوِشة،  َبْيضا  َراْيًه 

َصاْحَب الَبيْت َولَد اخِلّز. إْمَعّزيب،« َعيِّنوا َيْومًا لَلحّق، ِواْقَعدوا ِعْنَد )اْبَراهيم أُبو اْرَبيَحة(. جا )اَليف 

اْح( ِواْسَتَحْج ِعن جرَياُنه )ااِلْعَزيزات(. ابن َسهَّ

ي  اْرَبْيَحة ِهدي ِقدي، إْو َحظِّ اُبو  بِدا احلّجة )اْسليامن ااُلِحزوْز( قال: ـ  »ِكْن ِجيتك )833( يا 

جل  دي، إْذكَر اللهَّ بالرِّ ك يِِدْخَلْن َعىل اْرَبَعة، َواْرَبَعنْي نِبي، إْمن املَْيَمَسيِّة، إْو َمْيلَة احَلقهَّ الرِّ اْو َحظهَّ

ْغ ُبْه يِرْيْد َيْذبُِحه،  ي عىل ضيفي، إْبَنيي عىل افرايش، إْو َفرهَّ اَس، إْو َتَعدهَّ ، إْو جِتَ َقراْبتي، َأللِّ تَِطاوْل َعَلّ

ه عىل اْفرايش، إْو يف َساَحْة َبيتي، إْو َلبهَّسني اْلَعار اْمَن اليوْم، َليوَم  َغرَي اللهَّ َما ِسَمح اْبَذْبُحه، إْو نَِثْر َدمًّ

ْف َبيتي، واْشيف، َواْطُلب َقِطع اْيُده الّل  اإلقياِمْة. إْن َشا اللهَّ اين َيوْم َقَعدِت إْبَمَقَعدك َأِطْلُبه إْبرَشَ

ها َعىل َضْيفي. واْطُلْب اْبَتغِريَمة اْلَغَراَمة، َأللِّ ما ُعْمُره يُِقوْم منها!..« َمدهَّ

ك يِْدِخَلن  ي اْو َحظهَّ اح( : »ِوْش )834( ِجيَتْك َيا )اُبو اْرَبْيَحة( ِهِدي ِقدي، إْو َحظِّ قال )ابن َسهَّ

ود إْو َرْبَعَك  ها بِاْعيوَنك السُّ دي، َوانا َحاطهَّ قهَّ الرِّ َعىَل اْرَبَعة َواْربِِعني نبي، إْمَن املَيِِسيِّة، إْو َمْيِلة احْلَ

إْو  َلْلَقِلْب،  َحْيلٍة  عن  جتْيْب،  َما  إْو  َواملََرة  اْلَعسيْب،  افاَت  َنسهَّ إْو  ليْب،  احْلَ باَت  ِواْبَحالهَّ ااُلْقُعوْد، 

جل اللِّ  ، َألّل اْوَصْت ُبْه ِكْتُبه إْو ُرْسُله!.. إْذِكْر اللهَّ بالرِّ َزِهْفٍة)835( إْبَحَق رجاًل َما حِتّب، غرْي حقهَّ اللهَّ

831. ولد الطويل : يعنون با ابراهيم الطوال الذي حاول قتل )العصيفي(.
832. نفوت : نتنازل عن جزء من أربعني جزءًا من القرش )البارة( وهي نقد تركي من النحاس، واجلمع بارات.

833. ِكن : بلفظ الكاف جياًم تركية، بثالث نقاط. معناها لقد.
834. ِوش جيتك : أصل اجلملة َوأي يشء، تقول وقد جئتك فاختزلوها بقوهلم : »وش جيتك«.

835. َألزهفة : اهلفوة، وجتاوز حدود األدب!
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ه اْبِسوادي )837( أجاويَد الّل، إْذِكْر َأللهَّ بايلِّ  َخَذا َحُقه باْذَراُعه. َواللِّ ما كفِّ ايُدْه، َواَل َتَنى )836( َحقُّ
اية )838( إْفَدغت َراُسه، ِواذَبَحُته، غري اللهَّ لَِطْف ُبه.« ْب َجاري َبنهَّ َضَ

لُح، قالوا اهَلَواْوِشة: »َواللهَّ غري َنْسَمع حقها.« قال )ابراهيم أبو اربيحة( :  َعَرض َعَليهم الصِّ
الّطويْل  ابَن  ِعنَد  ِمْسَتَحّق  إْو ال  إْن ما لِكم َحْق  الَعواِرف َقبل،  ِعْنَد  إْو من  ِمْن ِعْندي،  أُقوْل  »أنا 

ك باْيدك. إْو تَِطاَوَلت! إْو ِعِقب هذا، َماَلْك حق!ـ« )َوااِلْعَزيزات( َحيْث إنهَّْك َخَذْيْت َحقهَّ

َقال َوْلَد اخِلّز : »انطيني َسْوَم احلق،
ي ما يِْنسام!« )839( قال )أبُو اْرَبْيَحة( : »َحقِّ

ها احْتكي إْبَحقِّ أبو اْرَبْيَحة. إْو صارت اْلِقَبايْل َكلهَّ

قبل هذا أهل مادبا ِواْسكنوا َباملََغايْر: ـ

ونم أالْفَرنج. أ. ااِلعزيزات َباملََغايَر الَغَرابى، َأللِّ َغريب َمْقَبة النِّصارى، َأللِّ يَِسمُّ

ب. والكرادشة باملغاير أللِّ ِقبل حارة ااِلْعَزيزاْت، أللِّ يسمونن َمغاير الَكراْدِشة.

رة ييب ِميهَّة صاع، َواكثر  إْو َصاروا َيْفلُحوَن ااُلِرْض إْو تِِغّل هَلَْم اْغاَلاًل َما ِعْمُره َصاْر، َصاَع الذهَّ
ية. إْو َوِصل حالهلم  اْو َصاروا يقنون َساَليَل اخليل، او صار بامدبا وقم ِميهَّة إْو ِعرشين افرسًا اْمَسمِّ

إْمَن الَغنم قيمة ثامنية إْو عرشين ألف راس َغَنم غري البقر، َواجْلِاَمَل واحلمري.

نوبة )ِوابراهيم ابن َخليل الَكراْدِشه( ناصبًا بيته بالّثمْد َخالَوي، َغاَرْت عليه َغاَرة، تزيد عىل 

836. َتَنى : انتظر.
837. سوادي : جع سادية، وبعضهم يقول سوايت، جع ساتية، ويف العراق يقولون سواين، جع سانية. والسوادي هي 

التقاليد التي تلقاها اآلباء عن األجداد، ومنها اجتهادات القضاة الكبار.
ايات : احلجر الضخمة، التي تستعمل يف البناء، وال تصلح وسيلة للقتال، الذي ال يراد به القتل. اية واجلمع َبنهَّ 838. َبنهَّ

839. َحّقي ما يِنسام : أي حكمي ال ُيستأنف، وسوم احلق عند البدو هو كاالستئناف يف القضاء الرسمي. والقايض 
بدء  قبل  اشرتط  إذا  إال  ذلك،  يرغمه عىل  أن  وليس ألحد  يرفض،  أو  يستأنف حكمه،  أن  يقبل  الذي  هو  َوْحَده 

املحاكمة أن احلق خاضع لسوم احلق!
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هم مَلا ساقوا الَغنِم.  اربعني ابواردي، َخَذوا اْغنُِمه، إْو ما ِعْنده غري اْخٍت له، اسمها )اْنَصرَية(. خالهَّ
ُقهم إْو َصاَرت اْخُته تنخاه، إْو تَِزْغِرْت ُلْه، إْو هو يرميهم، ملا َفكهَّ الَغنم! حِلْ

حدا الشعار إْحُِده ابِقصيدٍة ِطويِلة، َوَعْينا ِمْنها َهاْلبيوَتاْت: ـ

ِشفاوي، يمَنْك  ــــــت  َشلهَّ اَل  إْو  َعْفيِــــه، 

َخالوي، َرْجـــــاًل  ِوانِْت  عــــًا،  َجْ ْت  ثَِبْ

،)840( ساِوي  احْلَ َعَباًة  َتْلَبْس  َمـــْن  َشــــوْق  َيا 

ُنوماْس، ِكّل  كاْسبـــــًا  َربهَّــــك  ِميْك  حِيْ

،)841( املنايا  بِعيد  َيا  اْنَصريه،  اُخو  َيا 

الثهَّاليا! َع   )843( تِْنتِخي  ُروَحْك   )842( َعّذيت 

عايا، َبالرهَّ  )844( ِرَتْع  ذيبًا  يا  )َخَليْل( 

َبالساس! َزَعاَمــــة  ر  َدوهَّ َمـــــْن  َيْفداك 

إْو تِصبحون عىل خري!..

840. شوق من تلبس عباة احلساوي : أي الرجل الذي تعشقه نساء الطبقة الراقية.
841. يا َبعيد املنايا : دعا أن يطيل الل عمره.

يت روحك : حيت نفسك. 842. َعذهَّ
د أنا أخو انصرية!» وهذا ما يقوله من أحسهَّ بالضيم يصري حاسة نفسه  843. تنتخي َع الشاليا : تثري حيتك بقولك: »حلهَّ

باسم أخته.
844. رتع فيهم: فتك، هذا هو معناها يف هذا املقام شبهه بالذئب فتك برعية من الغنم، ألنه هزم أربعني رجاًل بسالحهم 

الكامل!
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َأاِلْقَهَوة َوالخيل والحريم

َشيخًا  ِعيد(  َوَلْد  )َزايِْد  َواحِلريم!  اخليل،  َو  ااِلْقهوة،  تِْعليلَة  لُكِم  أَعلِّ أريد  َباخَلري.  اللهَّ  اكم  مسهَّ
يوف  َوالضِّ َوالّرَجاْل  ليلة  ااِلْقَهوَة،  بون  يْشِ بالنهَّهاْر  إْو  َلْيِله،  ِديَواَنه كل  َيْنصوْن  اْعُته  ِجَ اْمَعروْف، 
إْبِقِصيٍد،  ْنَم  إْيَوزِّ الّشيخ  َراّد  الّشيخ،  َهة )845( َعيل  َلَم َشْ ارًا،  يْخ، ِشعهَّ الشهَّ اْبِشيقهَّ  لون، كان  إيتعلِّ
ارنا الّليلة ِقصيدًا إبثالث: ـ َجال إْبقصيٍد ِجِديْد. َقاْل: »َأِرْيْد من ِشعهَّ َل الرهَّ َما ُهْو َحِْيدًا ُلْه، َراِد إْيَعلِّ

أ.َأاِلْقَهَوة.

ب. َواخليل،

ج. واحِلريم.

اْبوْيَتاْت.  ِقِصْدَته  ان  َلو  َجِوفيًة.  َعَباٍة  إْو  ِذُلوٍل،  ِعْندي  ُله  اْبَحداِهن،  يَِقِصد  َواليلِّ 
ِيِْكُموْن. يوْف  َألضِّ زْينِة،  ِهْي  َما  ِواالهَّ  َزْينة،  الِقِصيدة،  إنهَّ  أُقول  َأليل،  َأنا  ُهو  َما  َمرْي 

اْرَجاَله«. تِريض  إْو  يخ،  الشهَّ تِْريَض  قصيدة  عندي  قاْل:»أنا  إْو  ار،  عهَّ الشهَّ اْمَن  َواحٍد  َقام 

يْخ،  شاعر اْقَهَوة، إْو َعبهَّوا ُلْه َغلُيونه، إْو ِعْقِب اْسوْيعَة َقال ُلْه اْبَيْوتاٍت، اَل ِريَض اْبِن الشهَّ َصبهَّوا َللهَّ
َطـــــــك، َما تِروْح ِمن ِعْنَدنا  َطك ُهْو َشْ جـــــاْل: قال الشيخ »َشْ إْو ال ْاعجَبـــــــــــن الرهَّ

ِمْفِلْس. َمري أنا اقوْل بويتاِت . »َأجِلَمعة اْصنتــــــت، قــــال: ـ

َهان عليه: طامُع يف معروفه وإحسانه. َهة : َطَمُع يف املعروف. َشْ 845. َشْ
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ِعيْد( )ابـــــْن  يُِقول  الِفْنَجــــاْل  َحال  َما  »يا 

َساَعه،  )847( نِي  الصِّ َعلــــى   )846( َيْلَبق  فًا،  إْمكلِّ

ِزيْد َنْقِص  اَل  إْو  يِْنِقــــــْص،  َزاْيدًا  اَل 

اْنفاَعه! اْمَصاِدِف  ا  َللدهَّ وا  الدِّ ِمْثل 

،)848( َبَغاِدْيْد  راٍت  اْمَبهِّ بَِدّلَتنِي 

اجِلَمَعة، ِكلهَّ  وْش  اْيُ ْه  اْبِحسهَّ نِْجٍر  إْو 

تِِزويْد، إْو  اْبَرَطٍل  ى  يِْشَ ِواْباِرِهن 

َباَعه، الرّبِح  َطاْرَد  إْو  َشــــراه،  َقْرمًا 

التهَّناشيِْد، َكثهَّرون  ما   )849( الولــــْد  َخْطـــــَو 

)اْقَضاَعة(. اْبديرة  ال  إْو  َمْل  بالشهَّ اَل 

ِصْنِديْد، الَغِزْو  َراَفَق  ْما  اَلوَلد  َخْطَو 

اقاَلَعه، ِد  َقوهَّ يوم،  اْبِعْمَره  َواَل 

ايفيْد، َوال  اْيقُوَدك  َما  اْبَحياَته  َأليلِّ 
وداعه.)850( ااِلُ ِوكيَل  ِعْمره  اسْتَلم  مَلا 

َرْعِديْد اْو  َنْذاًل  تِنعاْه  ال  َهَذاْك 

اجلمعة. ِفقيَد  يومًا  ِتِْسَبْه  ال  إْو 

846. يِْلَبق : يبدو أثره. يلتصق.
847. الصني : تعني هنا الفنجان الصيني.

848. بغاديد : منسوبة إىل بغداد ، نسبة مرجتلة.
849. َخطو الولد: بعض الفتيان.

850. وكيل االوداعة : الل جل شأنه.
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َألّشويعر املِسَكني، ذل!..

اْر، ِذَكر احلريَم إبرٍج َفِدْم، قال له واحٍد اْمَن الشيوخ: »يا َوَلد! َهذا َهرٍج  عهَّ قاْم َواحٍد اْمَن الشِّ

هن َشيناْت!.« يوخ، َياْر ما ِكلهَّ احلريم َزْيَنات، إْو ِكلِّ َما يقال اْبِدواويَن الشِّ

ت  إنتصهَّ يا شيخ،  د، والل  اْقَصِ َنويَت  إْو يوم  ِحْرمَة موذيًة يب،  يا َشيخ، يل  اعر: »َواللهَّ  الشهَّ َقاَل 

ما َبني اعيوين، إْو ِقلت اليلِّ ِقْلت. »قال: "َزيِن اْقِصْد." أنا اشوْف َخِوّيًا َلك إبوجهْه حَكي، قال 

الشاعر: "إْي َواللهَّ يا شيخ.«

بيْه، لَِفت  َواليلِّ  باخلليْل  َمْرَحبًا  »يا 

بِظهرها!.. نِردَفه،  تِرفًا،  أريْد 

َمَعاِطيه، ِمْن  ًة  َجنهَّ احَلالْيل  َبعَض 

ِسَتها! َأللهَّ  باخلري،  َمْذُكْورًة 

مَشاحيه، ِعْن  تِْبعَده  ما  َحِليَلها 

بَِوَعرها! ِجريانا  َصاَبَحت  ال  إْو 

يشيه، االجواِد  بِْنَت  اليلِّ  َأملِْسَعَد 

ها، َحَشْ مع  َبِدْوها،  يف  ِسعيِْفَته 

تِباِريه، االْرَوى  الِعْنَق  ِسعيَد  َوايَضا 

َظهرها، يف  ِسيقانا،  ْم  حَلَ را  َحْ

تساديه، جاٍل  إو  َجاٍل،  َعىل  َتِْش 

ِسَكَرَها، تِزايْد  ايِْح  الصهَّ َلَسْمِعَت  إْو 
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َنْشيْه، َهذيك  الّتِسْع،  تِِلمهَّ  َأليلِّ 

َهَجْرها، َبالتوايل  لَِشيخ  َفْزعة 

بيْه، ِسْل  الرِّ تِروي  بالَقاْع  ِمَطيهَّها 

َحَفرها! الّزبيدي  تِْقل  َنوَضاَتا  إْو 

يواريه، َربهَّه  َريْت  احَلاَليْل،  َبْعَض  إْو 

َغَضها! ريب  َريْت  ِشنِيَعة،  َفْوَهة 

بيْه. َدبهَّرت  َما  َباملرَْي،  ِجيَتها  إْن 

َدهرها! ِمْن  املاْيِله  َع  اتَعاْوَنك  َما 

ه. لكن ِوش ِهَن التهَّسع اليلِّ ذكرتم باوصاف  ْحُضوْر، َهذا ِقصيْد َينطي ِكّل َواحٍد َحقهَّ قاَل ااِلُ
اخليل؟!..

قال: ـ

»َألتِّسَع اليلِّ ِذكَرتن ِمِن اْوصاَف اخليل هن : ـ

أ. ثالث اْمَن البل : ـ ساق ، إو سمحاق، َواْرُقَبه.

ب. ـ إْو ثالث امن اْلبَِقْر ـ ِعَكِوة ، ْوَظَهْر ، إو ِمنِخْر.

ج. إو ثالث اْمن الصيد: ـ َعني، ِواذْن ، إْو َرِكض.

قالوا : ـ »حياك الل«

َلبهَُّسه َعَباًة َمزوي، وانطاه ذلول، إْو قال ُله: »ِكّل ِسنة، إْن اللهَّ اْحيانا، َلك َعلينا  قام الشيخ إْو 
َشَهة، تاْخَذ اليِل يِِقسُمه الل«.

إْو تصبحون عىل خري.
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ِإخضير الّشاعر

اكم اللهَّ باخلري!.. مسهَّ

َمشُهوٍر،  َشاعٍر  َهَذا  )إْخضري(  الشيوخ.  ِحدا  إْو  هو  )اْخَضري(!  اعر  الشهَّ تِْعِليلَة  لكُم  َأَعلِّ َأريْد 
ه، لكن  َة النهَّفس، َما هو اْمَن اليلِّ يِِشْلُدون )851( إْن َجاه اْلَعَطا َنِطو )852( خذاه إو ما ردهَّ عر ِواْبِعزِّ بالشِّ
ار،  وا َعُنه إنه َطِلب. َنوبة يف ديوان َحدى الشيوخ ااِلكبار، َصاُروا ايْتِذاكرُون الّشَعر والّشعهَّ ما َعدُّ
جل َما ِعْمره  "َألرِّ يخ.  َد )اْخَضري(. قال الشهَّ يوان َما َحَ َبالدِّ َجْت ِسرْيِة )اخضري( إْو ما َظّل َواحد 

ا َنْنَصاه ِحنهَّا! اَعر اليلِّ َهذي ِوَصاْيُفه، يِْستِحق ِمّنا إنهَّ نَِصانا، َمرْيَ الشهَّ

َأليلِّ  إْن َعْرف   ْ "َواللهَّ الشيخ:  َناْصيُِته، قال  َجْوا  إْو  املَْجِلس،  اْمَن  ِمُعه  إْو جاعًة  الشيخ ِهو  قام 
ايرد  ما  قبل  عيّل  يِرَد  أْن  ُهو  ْطي  َشِ اعَطاه" إْو  اللهَّ  إَن  يِْرضيه،  َأليلِّ  اْلَعطا  الْعِطيه  إين،  ابفِكري، 

السالم!

و الَباب، ِفَتح َلَم، إْنَذَهْل يوم َشاَف الشيخ، قاَل الشيخ: »يا اْخَضري، َقبِْل تِردهَّ  ِوْصلوا اْلَداَر، َطقُّ
الْم َتَِّم الِقِصيدة: ـ السهَّ

َمرُبوْع، إْو   )853( اَليا  احْلَ َزيَن  َصاْحبًا  يِل 
)854( اْعَذاَبه،  الليايل  ِظْلَم  َعْسُلوجًة 

دين. 851. يشلدون : يطلبون بإحلاح ووقاحة ، الواحد َشاّلد واجلمع شالهَّ
852. نطِو : رأسا.

853. احلاليا : األوصاف.
854. ِظْلم الليايل اْعَذاَبه : أي جدائل شعرها تشبه سواد الليل. ويف اللغة الَعَذبات ما سدل بني األكتاف من العممة، أما 

األرادنة فقد قالوا الَعْذبة واجلمع اعذاب، جعلوها جلدائل الشعر املستسلة ما بني األكتاف؛ وهو أوجه.
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اَلم َعَليْك!« ألسهَّ

ُهــو  إْو  َبالَعجَل،  عليه  َرّد  الّشيخ،  َمقصوَد  ِعِرف  ِفطني،  َرجااًل  ُهو  إْو  )اْخضيــــر(  ِفْهِم 
َعالباْب: ـ

َقاُطوع، دِّ  الضِّ َعىل  جّرًا.  َلَا  َيْصَلْح 

َياَبه، َما  ااِلْعدا  َشاَف  َلْن  إْو  ِمْثَلك 

َجاُموْع، َللَحْمِد  اْلَقِرْم   )855( الِكريْم(  )َعْبَد 

َعَذابه! يا  َبِلْوَته،  يا  َعانِده،  ِمْن 

َمْسُموْع، واوين  الدِّ اْبِكلهَّ  َعال  ِصْيَته 

ِصَواَبه، يِْعِطْب   ، دِّ بالضِّ اْلتَِقى  َلِن 

اجلُوْع، َيعِرف  َما  ينضام،  َما  ناِصيِه 

اْحَسابه، ِسِب  ِيْ اْلَوِقْت،  اْشَلَهبهَّ  َلِن 

،)857( البوع  قارص   )856( هافيًا  ْه  يِِستِحقهَّ َما 

َياَبه! اخلَسارة  َلَشاف  َجْرُبوْع 

ِعِقْب َما َهّذ قصيدته قال، وعليكم وعىل ِرسول اللهَّ السالم!«

ِد اْبنْفَسك، لكن  إِنبسط ِمُنه الشيخ، إْو قال: »يا )اْخضرَي(، أنا ادري إنك َعزيَز النفْس، ما اتزهِّ
ُطُته عىل َنفيس، َواجاويَد ا للهَّ َيسَمعون، َواليلِّ َتِطلُبه ُكود يا صلك قبل  َأليلِّ تِْطْلَبه، اليوم ُهو َشٍط َشَ

855. عبد الكريم : تنسب هذه احلكاية إىل عبد الكريم ابن رشيد، وبم أننا غري متأكدين من ذلك أغفلنا املوضوع، ألن 
غايتنا احلكايات، وداللتها االجتمعية، وإيضاح األسلوب الذي كان يسود جمالسهم ال التاريخ نفسه.

856. هافيًا : تافهًا.
857. قارص البوع : ضيق الصدر، ويف اللغة ال يستعمل البوع وإن كان بمعنى الباع.
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ما تِغيب الشّمْس. قال )اخضري( َوالّل يا َشيخ إنِْت َمْصنَى، َوابوِك َقبْلَك َمْصنى، ما هي اَمَداراة. 

ْوَفة َشْوفتك. أِرْيد  ْف، َوالشهَّ يوخ، َشَ ي َأعَيْش ِمُنه، َمري َعَطا الشِّ ْ َما اقوَل الِشِعرهَّ ِودهَّ َد اللهَّ َوانا ِمْن َحْ

ه َعطيهَّة اشْيوْخ«. شيًا ِشهريًا، َأليلِّ لَشاُفوه الّرَجال، اْيعَرُفون إنُّ

بِة.  َأالْمَذههَّ ِشْبيته  إْو   )859( َما  رَصْ قبتها   )858( ِظِفر.  َعَباة  هي  إْو  َعَباَته  الكريم(  )َعبد  َشَلح 

يوان، إْو كل َما َمّريت، لك  ِمّر بالدِّ ِواعَطاِهن )اْخَضرْي( إْو قال له: »َترى هذي ما هي َعطيَتْك، 

َهة. َعاَوْد )عبد الكريم( ُهو ِواخوياه عىل الديوان. علينا َشْ

عاْر َبالديوان، قال الشيخ،  يخ َساْلِفة، ِو )اخضري( والشِّ ت َعىل َبال الشهَّ يواْن، َطقهَّ َيوْم َصاُروا َبالدِّ
ه،  ه ِيبهَّها إْو ِهْي ِتبُّ ُزه ااِلنثى اليلِّ يِِريدَها، إْن َكانُّ َأليلِّ يُقوْل يل ِقِصدة َما يِذِكر َبا احلِريم، َأنا اَجوُّ

َوانا اْدْفَع اْسياقها.«

ْذ )عبد الكريم( قال لِْبننَته، والبناَت  ْع إو قال: »َأنا َأقصد الِقِصيدة املَْطُلوَبة" َلوهَّ )اْخضري( تِشجهَّ
اِعْر َيْقِصْد.« ن َوالشهَّ اليلِّ ِعْنَدها، ِمرهَّ

قال )اخضري(

االْشفاْق، اْلَتّم  َما  ِكّل  قلبي  َعالم 

واخفوْق،  ،)860( ِدَواليَك  َبه  ْل  االوهَّ الَعام  اْمَن 

االْوراْق، َدّن  ِقْم  )ذيْب(  َيا  اخَلَفا  َباَح 
)861( َغْرُنوْق.  تِقل  صافيًا  شامي  ِقرَطاْس 

اإلبام  أظفرهم  يطيلون  ينسجونا،  الذين  مطلقًا، وكان  فيها  تنسج من خيوط ال عقدة  عباءة  : هي  ِظِفر  عباة   .858
ويثقبونه، ثم يسلكون خيوط العباءة كلها من الظفر ويسمونا عباءة ظفر، وهي ثمينة جدًا، ومعروف أنه ال يلبسها 

سوى األمراء والشيوخ. ويكون قصبها من الذهب.
َما : خيوط من الذهب. 859. رَصْ

860. ِدَواليك واْخُفوق : اضطرابات وخفقان.
861. غرنوق :طائر شديد البياض، ويف اللغة من معاين الغرنوق طائر مائي أبيض.
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باالطباْق، ْع  َواْسِ احْلِْب  ِدواَة  هاُتوا 

)863( َمْشُوْق  املوْس  بَشِذرَة   ،)862( َواالْرَعدي 

اَلْق. َما  )ذيب(  يا  الِقيفان  اْمَن  ِواْكتِب 

َمطبوْق. )ِذيْب(  يا  القلْب  ِقْفَل  َزال  ما 

)864( َساْق،  َعىل  ِوديدي  يا  َثاَلثة  ِواْحِْس 

َمرُهوْق، احَلِمْس  اْبعاْجَل  تِكوْن  َحْذَرْك  إْو 

َراْق، َفوَقها  الَعرْق  َزلهَّ  مَلا  َواْحِس 

مرهوق، احِلمس  ابعاجل  تكون  حذرك  إْو 

َراْق، َفوَقها  الَعرْق  َزلهَّ  مَلا  َواْحِس 
)865( املوق.  لا  يِْطرَب  الَياُقوت  كم  َحْرا 

)866( ِمفتاْق.  ِكّل  يِسْمَعْه  اْبنِْحٍر  ْه  ِدقهَّ إْو 

باحقوْق. َدّق  إن  الوى  راعي  لا  يطرب  إْو 
)867( تِرَتاْق،  ِكلِّ  َنِفْت  َكْن  اْبَدلِّة،  ِحنَطة 

)868( َمْسُحوْق،  َباالْسَباب  ِمْسَمَره،  إْو  َهيَلْة 

862. االرعدي : القلم. سمي كذلك جلوالته بني األنامل.
863. مشوق : مبي.

864. عىل ساق : متتالية.
865. يطرب لا املوق : ترّس با العني.

866. مفتاق : شديد الشهوة.
867. ترتاق : عكر.

868. هيله إْو مسمره باألسباب مسحوق : بار القهوة وقرنفلها مسحوق بالاون.
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الياراْق،  )869( َوالّشِمْطيل  َزْعفراٍن  َمْع 

َمْطبُِوْق، اق  الطهَّ َعىل  الَعْنَبْ  كم  رية 
)870( ِشباْق،  تِشداْك  )ذيب(  يا  َشْعَشَعت  إْن 

َمْعُلوْق، ِمْنه  ِواْنِقَطع  قلبًا،  َدّم  إْو 

االذواْق، َع   )871( واْشَفت  الّصبهَّاب  َصّبها  َلْن 

َطوْق. عىل  لَلْحمَمة  ر  تَِصوهَّ  )872( ِرنٍق 

ّفالْت، إْنَذَهْل، إْو قال: ن الَعذاري اْمَ َيوْم َوِصل اْلاَلبيت، َمرهَّ

َباالسواْق، َلب  ِيْ ااِلدالْل  مع  »قلبي 

.)873( سوق  ما  اخَلرِصْ  اْدقيهَّق  ِعْند  َعامني 

اْق، السهَّ ِمْدمَج  َراِفَقن  إبرفَقة،  ت  َمرهَّ

َفوْق. ِمْن   )874( ِِقْل  الثهَّ َزْهَرَها  اجحواًل  م  َكصهَّ

َبااِلسواْق َجـــــــْرٍد  َتشني  لو  َواللهَّ 

ُلوْق)875(، َمْ ِمس  اخْلَ َيْلحَس  َما  املال،  ربهَّ  إْو 

االْرزاْق، اْمَن  ِعندي  ِقِلْت  يل،  َحَصل  لَنههَّ 

ملوق. ِكّل  ِمرزقًا  إْو  ِكريْم  َربهَّك 
869. الشمطيل : خليط من األفاوية.

870. شباق : تدفق سيع.
871. اشفت عىل األذواق : ُهيَئت لتذاق.

872. ِرنق: شديد الصفا.
873. ما سوق : متجز.

874. الثفل : رواسب القهوة. أما الثقل فيعني با ضخامة اجلسم.
875. جرد : بال ثياب. ما يلحس اخلمس ملوق : أي يذهل كل تاجر وال يستطيع أن يبيع شيئًا فكأنه مل يصل عىل ما 

يبل أطراف أصابعه من املاء.
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ِمشتاْق. ِوانِت  لَيْلة  َلْك  َحَصل  إْليا 

َمْلحوْق«. الْعِمْر  ارها  نِوهَّ َزهْر  إْقِطْف 

ِخرْسَت  )اخضري(  يا  قالوا  إْو  ِمُعه،  ِضحَكوا  ِكّلهم  َواحلارضين  الكريم(  )َعبَد  َضِحْك، 
الشط.

قال  الساين!..  هو  ما  حكى  اليّل  قلبي  إْو  بايدي،  ُهو  َما  َقلبي  شيخ،  يا  َواللهَّ  )اخضري(  قال 
الشيخ: »ما نِخليك َبالش، َعنيِّ االنثى اليل تبك وانت تريدها، َوانا اجوزك اياها. قال اخضري، 

ما اْنَعْدمك يا شيخ!«

إْو تصبحون عىل خري.
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ِإفهيد ولد منصور

إْو تهََّم  َأْنَعَم الل َعليه،  ْيِله ِعن )إفهيد ولد منصور( هذا، َشيخ،  اللهَّ تِْعِليلَتنا  اكم الل باخلري،  َمسهَّ
ه َعَليه اْمَن الَعني، َصاَرت تَِلبُِّسه اخِلْلَقان، تشَحْدِهن  النِّْعِمة، إو َتهََّم النِّْعِمة، إْو ُهو َوَلد، َخاَفِت امُّ

اْمَن النهَّاْس اْصَحابنَِي اْلَبَخت.

ِمْعها،  َكى  اْيَ اليلِّ  ِعيدة، هي  َعَليه، والسِّ ايْتهاِوشن  الَبَناْت  الّرجاْل، َصاَرن  حِلْق َمالِحيق  َيوم 
لها! َواْسَعْد ِمنها َأليل يَِعلِّ

ز، إْو ُهو يداِحْرَها من َشَهَر، اْلَشَهْر، َنوَبة إْو ُهْو َيْقنِْص، شاف  ه تِكاِزيه، تِريُده اْيتِجوهَّ َصاَرت امُّ
بن، ِشب،  م َعليها َطَلب ِمنها املا، ِعِقِب َما ِشب، اْعِرَضْت َعليه اللِّ ُله انثى َترعى ِرعيهَّ بِْل، َسلهَّ

إْسَتاَصْف َمَنِزل َأَهْلها، ِواْستسمها، ِواسَتسمى أْبوها.

حى الَعايل، إْعِرَضْت لُه َشل َصيْد، َطَرْحها إْو َعاَود َعىل الَعرْب، َيوم َوِصْل، الَقُته  إْو ِعْنَد الضِّ
ه لِقى بِنِْت َحالل، إْسَقُته ماء إْو َضيهَّفُته لبن. ه َفْرَحاَنة، إْو َزاد َفْرحها، َيوم قال َلا، إنُّ ُأمُّ

ز اْلبِنْت، َمايل  ه أنا َأِريْد َأجِتوهَّ ها.؟« قال )إفهيد(: ُيمهَّ ه: »نَِشِدْت َعْن َأبوها، إْو َخالا، َوامهَّ َقالت امُّ
ها، َوال اْبَخاَلا! َغَرض َباُبوها، َواَل بامهَّ

ْه، إْو َقالت : »َألنهَّاْس يِنْشُدون اْعَن النِّسيب، ِواْعَن اخلاْل، ِواْعَن ااُلَم. ِسَكْت )إفهيد(  ِزْعِلت امُّ
وا َجاِهة عىل ابو البِنت، إْو  ز البنت اليلِّ َشافها َمَع البِّل، َخَذا اْوُجوه َرْبُعه، إْو َكدُّ ه اْيتِجوهَّ إْو َحتهَّم إنُّ

َساق َبا اْسياَق ِكثري إْو َعَقْد َعَقُده َعليها، بِِسنِّة الل، إْو ِسنِّة ِرُسوله.
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أم )إفهيد( يوم ِعْلَمت َبابو البِنْت ِزْعِلت. مضت ِسَنة إْو ِمَضت ِسنة )ِواْفهيد َعايش باْنَعَمْها 
ه َعليه، إو َصاَرت ما  ه باسم اُبوه ِمْن يومها، َزاد َزَعل أمُّ واْسعدها، إْرِزُقه الل من ِحْرْمُته اْوليدًا َسمهَّ

ه. َتْقدِر اْتشوَف اْلَوَلَد، َوال ُأمُّ

رش، ِعِقبها، َجاب ِمُعه َقْطروزًا يآخذ زهابًا للرعيان، َيوم ِوِصْل، نَِشْد َعْن  ب َمَع الطهَّ )إفهيد( َعزهَّ
ت َحاَلا إْو َخَذت االْوَليد ِمْعها، ِوادهجت َيمهَّ  ْه َتَناَتَشْت أنا ِواياها باحِلكي، إْو َزمهَّ ِحرْمَته: »َقاَلْت ُأمُّ

ِفيِّة«. ْح، إْو ِكّل َما ِقِلت: "َأْخيِس يا بِْنَت اْلَ اهلها. إْو هي تِطمهَّ

مش ِحْرمُته ِعْنَد اجِلرْيان، ما لقاها. ااْلبِدوي ااِلصيْل، َما يِِزعل َوالَديه. َنج اْيَتخهَّ

اْولا  إْمَن  ه  امُّ ِهرِجة  اْمِرُته  له  َحَكت  َخالويات  ُوامها  ِحْرمُته  لقى  نِساْيُبُه،  َعَرب  ِوِصل  َيْوم 
ويل املَْن يكوْن: ِمرْي  التاليها، قال: »انت َتْدرين إنا َوالدة، إْو ما أْقَدر َأزعلها، إْو َما أْدري اْلِعْمَر الطِّ

هي إْن َعاشت ِسنِة، ما َتْلَحَق الثانية، إْو َما َلا َمْلجا َغريي.«

ّبَثْت َبْيننا، اردفها وراه هي إْوَلدها، إو  ع ايتسامعون إن الِعِشِة ِتَ مهَّ أُجوِهْك ج بالل ال اتيلِّ السهَّ
ِب االْمَعُبود، إين َما َأُشوف  وْد َوالرهَّ ه، ْوصار يتضاها، قالت: »َأبُّ َساَعة ما َوِصْل ، َحّب عىل َراس امُّ

ِحِرْمتك، إْو ال َأْقِعْد َمعها يف بيٍت واحد. والل ما يشوفها يل نِظر«.

ىض )ُأّم إفهيد( قالت ُله: »ِمنهَّك ْوَورا. ما  ه َترهَّ مه باليلِّ َصاْر، َجا َعمُّ ه، إْو َعلِّ )إفهيد( َراِح َلَعمُّ
َأْقِعْد مع َمَرة )إفهيد( إْو ال تِقِعد ِمِعي بالبيت«.

ها اْبخْربوش.« ا نِخيلِّ البيت لِْك، إْو ِهْي نِِحطهَّ قال لا عم إفهيد: »َزْين، ِحنهَّ

ِمْن  َما هي  َهِذي  َطاَلقها!  َغرْي  يرضيني  ما  َوالل  ه،  َغرْيُ اَل  إْو  َخرُبوش  إفهيد(: »ال  )ُأّم  قالت 
جِماِويز )إفهيد(!«

بح إْرَسل مع ِحِرْمته َعْبدتًا ِمن العبيد، الَهْلَها،  نيا ِمْظِلْمة اْبَوْجُهه! إْمَن الصِّ َبات )إفهيد(، ِوالدِّ
َلَبنْي َما الل يِْفِرْجَها!

بِّْب َراَسها ِواديا. وهي  قها، َصاَرت، َتْدعي عليه، إْو ُهو ِيَ ام )إفهيد( يوم ِسْمَعِت انه ما َطلهَّ
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ه، َوَراك، َوَراك. تِِكزُّ

ِعْقب َعَش ليايل، َجاَهْم َطاِرْش يِقول إْن الَعجي َوَراه اْو ُدونه، ِوان احِلْرَمة مريضة.
 )876( َيِفتْش  َخطيب  من  إْو  خلطْيب  َخطيْب  من  َصار  إْو  َمِرْض،  َوالِغّل  الغبن  إْمَن  )إفهيد( 
َعىل  د  اْمَدهَّ هو  او  يوم،   )878( ارداه.  يف  َداه  يُِسوق  صار  إْو  َنَفُعه.  َواِحْد  ما   ،)877( ترْش  لعجوز، 
ه، ِسِمع )إفهيد(  افراُشه، إو َصَنَم الِفريق ما ّدين َلم اْبْغْزَوة، إْصَبَحتهم َغاَرة، إْو َزاحت الّطرش ِكلُّ
ى اْلَغِزو،  ْعَجِلة َواملََرض، تَِقفهَّ رع إْمَن ااِلُ ايْح يِصيْح، َقام من اْفراُشه، ما لِقى ُله ِحْيله يلَبس الدِّ الصهَّ
اه، ِوالَفُحه ُله َشلفا، )880( وانا تِلَمع ِمْن َصْدُره.  َبة، )879(، لكن واحٍد غاَفَله، إْو تِقفهَّ ِرمى منهم ِسْ

إْو خاله َباْرُضه. إْو َخذا اْفِرُسه اقالعه!..

إْو صاروا يوم الرحيل إيَنّقُلون عىل َعَمد. إْو َصاروا يداوونه ِطّب َعَرب، ملا الل ِشفاه. إْو هو 
ه، ِدفنها  صويب جاه ِعْلَم الولد، إْو علم امرته، )881( امه تِكرَسحْت ـ يا الل دخلنا عليك. َماتت امُّ

م عليها!.. إْو َتَرحهَّ

إو تصبحون عىل خري!..

876. َيفتش: يطالع حظة يف كتاب النجوم.
877. ترش : تعاجله بوساطة عالج يسمونه الرش.

د باملوت. 878. يسوق داه يف أرداه :كناية عن املرض املالزم املهدِّ
879. ُسبة: يف األصل جمموعة دون العشة، لكنهم يطلقونا عىل قوم الرجل. قال الشاعر: »تلفي عىل ُسبة سليم 

اللحاوي« وهو يقصد عربان سليم.
880. شلفا : أداة حربية قديمة وهي الرمح، والشلفا أحد أسمئه.

881. جاه علم افالن: أي نعي إليه هذا الرجل.
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َألِعْتاب

يِصيْح،  ايْح،  الصهَّ ِواَن  ااُلِْقهوة،  بون  يِْشَ جال  َألرهَّ اْلِفة.  السهَّ اْبَذي  َأَعِلْلُكم  باخلري،  الل  اكم  َمسهَّ
»َوين َراَح النِّشامى!« َفزعوا النهَّشامى، َيوْم َوصلوا ِوِن اثنني إْمَن الَعشرية ِمصاويْب، ِصواْب ِكّل 

ِمْنهم َمانِْع، إْطِلَبَت الَفزِعة الَغاَرة ما حِلَقت َأَحْد.

اْمَن  واِحد  اصلحوا،  المة،  السهَّ َللِمَصاويَب  كتب  الل  يوم  َعْطَوة،  خذوا   ، َأاُلِغْرَما  عرفوا 
ض َلا، صارت من نصيب األول الّصويب.  املصاويْب َطَلب اْنَثى، لا َولد َعَم َفِدْم ما تِرْيده، َتعرهَّ
َصار َولد َعمها َيلَغى البنت. إْو ما ينِفض جيبه، أبوها ما ِعْنُده َخب، أخوها َغايب ِفيِلة، َنار، ِسِمْع 
ه،  م ابوه، إْو َصار اْيَتِحلهَّف َلَوَلْد َعمُّ ه. َعلهَّ احلريم يِِذْكرن اْخُته ما هي َعارفاَته، إْو َسمع اِسم َوَلَد َعمُّ

َقال ُله أبوه: ـ

»إْزَرْع َمراِجْل تِْستِِغّل َتَعاِسة، يا اْولِِدي، ِوابَن الَعّم َما عليه َمراجل. إْبَن اْلَعّم ُله اْلِعتاْب، َوَهذا 
َيْوم َحكى َعىل اختك، حكى عىل َنْفُسه َلَو ُهو يفهم!«

ه! َأْلوَلد ِسَكْت، َمري ُهو َحّط ابهَّاُله، إنه يّط ِقْرُده عىل اهدى َوَلْد َعمُّ

ه شبية َوَرا هالكف، ِوانه َمْطرُوح. رب ِمْن غري ما يِْبَحْث ِمُعه، َدحُّ ه بالدهَّ َتالقى ُهو َوابِْن َعمهَّ

لت َعِضيدك،  ب، قال ُله: "يا ِسويَد الَوجه، ِقطِعِت اْيَدك، إْو َقلهَّ ب اُلبو اْلَولد اليل رَضَ َوْصَل اخْلَ
ْد َباحلكي!.. ك، عىل يش ِسِمْعُته، َوالنهَّاْس تَِزوِّ يا ِقليَل البِخت، َتْسَخا بابن َعمهَّ

ويْب إّن أخوه  ك، ال اتصري ااُلِمصيَبة اْمِصيْبتنْي! َعِلْم أبو الولد الصهَّ إْنحاْش ِمْن َوِجه بني َعمهَّ
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َعاش  وإْن  تِِدفنونه،  إْنُتم   ) )َنارِصْ َماْت  "إْن  يقول:  ِمْرَسااًل،  لم  ارسل  يلون،  يِرْيدون  ِواعياُله 
تِْعَتْذُروْن ُله.." أنا ادري ان )نارص( ما هو نظيف السان. مري الناس تِزود َباَلِرج، إو َما َبينهم َأليلِّ 

يِِريد الَعَمر.

َنارِص.  َطاْب  يوْم  اربعني  ِعْقَب  أجانب!  َناِس  ِمْن  يِصرْي  ِمنكم  ُلْه  َصار  اليلِّ  إنهَّ  رت  َقدهَّ لِكن 
ه، َجاِهه، إْو َجابوا ِمْعُهم ِذبيَحة إْو َرِطل اْقَهوة، قال أبو نارص اُلْعَيال أُخوه  ه، إْو بِني َعمُّ َجا َعمُّ
أريْدكم اْخوان، وارجااًل، ترى ِقيَمتُكم بني النهَّاس، ِوانتم اْحَباْب ِواْصحاب، ِواْن َدَخل البِِغض 
َبينُكم اْدَخَلْت اْعيوَن الّرجاْل بِكم. ِعْقُبه َأليلِّ يِِظّن ِمنُكم إنه َوْزنه َبني الناس ِقْنطار، يِصرْي َأَقّل اْمَن 

اْلِوِقيِّة!..

قالوية إْو عليها الل ِمْن قولة  ْهُته إْفريس الصِّ َهة، إْو َشِ قال َعّم )نارِص( : ـ )َنارْص ُله علينا َشْ
د عىل َثالث لِياٍل، إْو َتْطَلْع عيل ِميهَّة َليلة« نا كل واحدة تِشهِّ اَل! مري هي ِمثانيها لِبني َعمهَّ

بِنِْت  َوِصْل َعن الساين عىل  اليلِّ  اْلََرج  يا عمي، ان  اللحى، قال )َنارص(: »َوالل  اببوا  َتَ قاموا 
، إْو َما َحبهَّيْت  عمي َما ُهو ِصحيْح، أنا ِعتبت َعليُكم، ِصغريكم، َوالكبري، اتفّضلون االجنبي َعيَلّ
َمْدموحًا  َوَلْد َعّمي  َواليلِّ َساواه  بَِبعْضها،  الّناْس  أْن تبلَش  الّشيوخ. َخْوفًا  أَحَد  أجري )ُنْوَرة( َعىل 
له، إْو نيتي ِقبِْل ذاك النهَّهار ان َوَلد َعّمي يِموْت ُدوين، ولد عمي )َحاب( َخّص، َنّص ـ إْو ِكلهَّكم 
ة اخليْل، إن َما َرّد ِعنُده ِواطَلُعه غري انا! إْو ِعِقب َهذا، ال اعتاب إو ال  ه يوم طاح إْو ِوَطنُّ َتِذكرون إنُّ

ِجواب يِنِحنِّي شبية، ِذبحني، َغري الل ِكتْب يل احلياة!..«

ااُلنثى  اْلَعتب، لِكن  إْو َلك َحّق  يا )نارص( أليلِّ تِقوله ِجواِهْر.  اْولدي  أُبو )َحابس(: »يا  قال 
ك َيوْم نَِشْدناها،  ـ ِعند أَجاِويَد اللهَّ َما تِْغَصب، إْو كل يشء يِصري، َغري َحبِّني َغِصْب. إْو بِنِت َعمهَّ
ز َأُخوها. إْو )نارص( لو نَِشْدتوه،  قالت: )نارص( َوَلْد  َعمي َأخوي، َوااُلنثى ما َجَرت َبالَعاِدة إْن جِتوهَّ

ه َأُخو، ما هو َجور، َنفسه ما تِقبهَّْل ياخذين اْمِرًة له«. إْو ِقلتم ُله، "إين َأِحبُّ

بِنْت  إْو  َما تِنالم، لو هي عَاَبْت،  ااِلْمغُصوبة،  َقْبَلنا قالوا : »ااُلنثى  يا )نارص( إليلِّ  ِعِقب َهذا 
حيح إختك، تِريْد لا اْلَعْيْب«؟ ك ِمثِل إختك، إْو هي بالصهَّ َعمهَّ
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. راوزتني  ِعْنَد اللهَّ َأليلهَّ يوالني من  ، اقول  َوانا َواللهَّ يا َعّم ِصحيح،  قال )نارص( : »َأليل تِقوله 
ي، َمري ِقلت َهذي ما ِعْمَرها َجَرْت ِعْندنا، َواليل َصاْر َهذا َمكتوْب، َواحَلمِد  َنفيس َأخِطف  بِنِت َعمِّ

ي، َعساها َتْسَعْد.« ر إْو لطْف، إو بنت َعمِّ لَلهَّ َقدهَّ

ْم كلها، عىل ِجزورين، إْو َقبِْل َما َيْقِلَط الغدا،  قام أُبو )َنارص(، وأبو )َحابِس(، ِواْعِزموا َعَرَبُ
َقاْل أبو )حابس( َأريد أقلط عليها َقْلَطة.« َقال ااُلِحضوْر:

»ِمْثَلك َمْن َيْقِلط، إْو ما تِْعِقِب ُله َقْلَطة. ِمدهَّ ِواْفِلْح.«

قال : »َأريد َأُقول إْن بِْنَت الَعّم، ما جِتاْر، إالهَّ يف َحالٍة َواْحِدة، َيوْم هي تِريد َوَلد َعّمها، ِوايريْد 
َأَهلها يوزنا الواحٍد َغريه، طامعني بِكثر السياق.«

قالوا: »َحيهَّاك الّل. إْو نَِطْق َعىل الَساَنك!«

إْو تصبحون عىل خري.
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َرْوق اِبْن َتْرَجم

اكم الل باخلري، َمسهَّ

إْو  بيْع،  َبالرِّ إْو  ا،  َبَ يَِشتِّي  َقْلَعٍة  ُلْه  كان  َشيخ  َهذا  َتْرَجْم(  ابِْن  )َرْوق  اْبُسواَلِفة  اَعَلِلُكم  أريَد 
اُنه، إْو ِعْرَباُنه، ِمَشاِحي اْلبِدو، إْو إْبِغْلِمٍة َعزيِزة. يْف َيْنِصْب اْبُيوْت َشَعْر ُهْو، إْو ِحيهَّ بالصهَّ

َعْر،  اسًا عىل بَاَب اْلَقْلَعة. إْو َلَصار بابيوت الشهَّ ه يَِشتِّي باْلَقْلَعة، يّط َبَعض ِرَجاجيَله ِحرهَّ َيوِم انُّ
ة، َأو بوَقة. يُِقوْم َقبِْل النهَّهاْر، ِوَيَناْم ِعِقب َما ِكّل عنٍي  َعبيُده ايراْقُبوْن ِمْن بِعيْد َلبِعيْد، من َخوْف َغْتَ

اِت، اْيتِضاحى َبالنهَّوَمة. َتناْم، إْو ِقليِل اْمَن املَرهَّ

ْوباْت َضاُفه ِجاَعة ِمْن َعَباة اْلَعَرْب، َقلِّط َلم َواِحد اْمَن اْلَعبيَد َأاُلْقِهوة، َوالِفُطوْر،  َنْوَبة إْمَن النهَّ
حى، إْو ما ِشْفناه؟ َسْمُعه ااِلِمري، َقال ُلْه:  نيا الضهَّ َواِحد ِمْنهَم ِطويَل اْلَساْن، َقاْل: »َويَن ااِلمرْي؟ َأْلدِّ
يْف: »َمكثوَر اخَلرْي، َما ِمن اْقُصوْر.« قال: ـ »َلَعاْد،َعاَلَمك اتَذي؟  »تَِقْهوَيْت، إْفطرْت؟« قال الضهَّ
املعازيَب  َأْنُطوا  َألّضيوف  اْلَغدا،  ِعِقَب  ِكْلِمة،  َواَل  اُقَطْع  يِف  َوالضهَّ ِسَكت.  إْو   .. ِواالهَّ َأْمِرنِْه  ِهْي 

َلف!... اخْلَ

إْو  اْمَدْوَبْل،  بيتًا  ه يِشوْف  ِوانُّ اْلَقْلَعة،  اْمَن  ْف )َروق(  َأْشَ ا واياُكم اْبخرْي،  ثاين يوم، نِْصبْح ِحنهَّ
يِطاْن، ِواْرَسل ِكبرِْي الَعبيد، يْنِشْد َراْعي اْلبيْت ِعْن ِهِرْجَته.  ْذ باللهَّ امَن الشهَّ َتاُده اَلْزماٍة باْلَقْلعة. َتَعوهَّ
د ِمْن ِعْنَد اَهيِل َعىَل )َرْوِق ابْن َتْرحم( َواريْد  جل، قاْل راعَي الَبيْت، َواللهَّ َأَنا اْمَشهِّ َأْلعبِْد، نَِشَد الرِّ

َأُقوْل ِهرِجتي َلاُلمرْي إْو ُهْو َخالوي!..
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ى ِمعي، ِواْن  جْل. قاْل )َروق(: ِقْل َللهَّضيف: »باكر اْيَتَغدهَّ ْم )روْق( باليلِّ قاله الرِّ ِكبرَي اْلعبيْد، َعلهَّ
ن َمْع حريمنا إْو ِعْقب الغَذا َأُشوِف اْطالْبته.« كان ِمُعه َحِريْم، إيتغدهَّ

ِخيْل: »إنِْت َواَهَلْك اَمِعُزومني َلْلغدا َباكر ج، إْو ِعقَب اْلَغدا تِقوْل  َعاَوْد كبرَي اْلَعبيْد، إْو َقال لِلدهَّ
ِهرْجَتك«.

يوان َأْخّلوه َلـ )َروْق( إْو  ْب ُبه )َروق(. َأليلِّ بالدِّ ًا َيمهَّ املْعازيْب َرحهَّ خيْل إْمَسريِّ ثاين َيوْم َجا الدِّ
ك، ِوان  َأنا أِعزهَّ . إْن ِكنِْت َمْضيوْم  بِّي َعّني يَشّ مني، إْو ال ِتَ ِدِخيَلة. قال )َروْق( يا اَلقي َخري، َعلِّ

.» َتاج َأِسّد َحاْجتْك باذَن اللهَّ ِكنِت ِمْ

جل: »َواللهَّ يا امرْي ما عليك جمحود، تناشطَت َأنا ِوابِْن َعّم يِل، َعىل ِحرْمتي َأليلِّ ِمِعي، إْو  قاَل الرِّ
دًا عىل ااُلِمرْي )َرَوق( قال ُله )َرَوْق(: »إْبِشْ باْلِعزِّ  اَنا َغايْب، ِذَبحُته إْو َجَليْت، إْمَشهِّ يف َساْعٍة ِرْحَ
ْلح إْو َبينك أو بني  ا َنْسَعى بالصِّ ، ِحنهَّ ز، َلبني َما َيفرجها َأللهَّ م اْمَعزهَّ اْوِطيَب امْللْفى، تِظّل ِعْندَنا، إْمَكرهَّ

اِس َهَذا َعَلينا، إو ِحِرْمَتك َهذي بنتنا!.« ْك، إْو ِكّل اليلِّ يُِطولك من َمَ بِني َعمهَّ

ُذه عىل ِدِخيْلَته. )ِهنِْد(. َليِلة، َمدهَّ  َحْم، يِلوِّ صار كل ما جا اْضيوْف، ياخذ )روق( من أَطايَب اللهَّ
» ته باحَلبْل. قاْل: »ِوْش هذا هداك اللهَّ املَاعون َعىل احِلْرَمة، إْو جوزهاغايْب، إْقِضبِْت اْبِزْنده، إو َشدِّ

ه اْقَرب  جا ِمقِفي، لكن اْبِليْس َما َمات، َصاِر اْيْوْسِوس ْلُه الّشيطاْن، َعاَوْد يِريْد َيدخَل، َيوم انُّ
َصار خييسِّ َلرُوُحه، َثاَرت النهَّخَوة اْبرَاُسه َقاْل َبْيُنه إْو بني ُروُحه يا َحيْف ِقصري اْو ِدخييل واللهَّ َهذا 

باَبة: ـ ما يوز، َعاَوْد َلـ )الَقْلَعة( َما ُهو ِمْتَصاِمْد. َجّر عىل الرِّ

آذيِه، َما  اللهَّ  َيْشّهَد  َجاِري  بِْنت!  َيا 

َماَله! إْو  َعْرَضه  إْو  ِصْيَته،  ِعْن  َأِعّف 

اُلْحِيه، املوْت  َسَنا  ِمْن  َجاري   ! بِنت  با 

ْاَياَله! َتْفدي  بِنِت  يا  ِواْرَواَحنا 
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اُلرضيْه، باجَلاْر  ااُلِْجواْد  َقرصهَّ  َلو 

َحاَلله! اْبنفيس  َما  ِصواَبه،  َأْجْب 

َتطريه، واوين  والدِّ َجاِرك،  بِنِت  يا 

فاَله؟!.. السِّ َوايهَّ  َللخنباْت،  َأجلاْر 

ّل ِمْرَضْت، َيوْم لَِفى َجوْزها،  )ِهنْد( ِزْعِلت ِمْن )روق( إْو َصاَرت تَِدبِّر ُله َمْلُعوْب. إْمَن الغلِّ
نَِشدها َعالِمك ج؟«

َجل ِمن ِمَساَر  انهَّْك ِغبِْت َأين ِمِريَضة، َما اِحرْز اْصْب َعىَل افراَقْك.« َحس الرِّ »قالت: ِمْن َيوِم 
ْم غرْي  ، ما أَعلِّ فها َبالل َأن تِقوْل ُله الَصحيْح. قاَلت: »َواللهَّ . َصار َيلِّ ه يَشّ بِّي َعنُّ احلكي، إّن )ِهنِْد( ِتَ

بني اْخِيعا إْو لَِبن َأباِعر«. ذ َعيَلهَّ اْبِطْعَمة، َيسِّ ق ِوانِْت تِغيْب، َلوهَّ َوْجٍه ِفليْح: َهذا )روق(، ما َصدهَّ

َعىَل  تَِساِوْمنا  والنهَّاْس  بِاْرواَحنا  ِمْنهزمني  ا  ِحنهَّ َحيْف،  »يا  قال:  إو  َراُسه،  َهّز  ود(  )اْحُ ِسَكت 
َلَو اينِّ َأصرْي  َقْلبك،  َتْنَهْش  َهالِْقْديميِّة  َميهَّة َحاِرْس، اُلَخيلِّ  يا )روق(، لو عليك   ْ َواللهَّ َعْرَضَنا ؟!! 

خاْينًا َلْلَعيْش َواملِِلْح. ما تِْنِقبِْل يل َشَهادة، لكْن إْنت اليلِّ َبديِت اْلبوْق. َمدِّ ايُده للّرَباَبة.

النهَّاْر، َواْوِقَد  َطْب  احْلَ يِل  َدنِّ  وْد(  )اْحُ يا 

ااُلِخفاِف، ااُلِْمَشاة  َمعالِيَق  ْب  كرِّ إْو 

َبااُلِدياْر، َثاْبَتاٍت  اليلِّ  َتاَدَك  إْو 

ِمقايَف! ترنا  اْلَقِرم  يا  بْن  إْدِعْق 

بِاْدياْر اْر  الدهَّ ل  َبدِّ ِرِشْيِدْه  اُبْو  يا 

َيَعاِف، املهانِة  داَر  ِعْن  َواحِلّر 

اجلاْر، ِعْيِشَة  َهْر  َبالدهَّ املعاين  َأرَدى 

خَياِف! اجِلوانِْب  ِكلهَّ  ِمْن  َمْذُعوْر، 
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ااُلِنكاْر، ْل  َبدهَّ َذاْك  َواِحْد،  َصاَفاك  إْن 

َصايف!.. يِْصبَِح  َحقيَقة،  هي  ما 

َرة،  م ااُلِْوَتاْد، إْو َحّط عىل ِكّل َواحد، َجْ وْد( َخىلهَّ النهَّاس ملا َناموا، ِطوى اْمَدْوَبُله، إْو َكصهَّ )إْحُ
ْخ  ْب َعىل اْلَغْور. َيوم َوْصَل اْلَغْور َعْطشِت املََرة، َنوهَّ َتِقر اْطنِباه. إْو َجا اْمَغرهَّ إْو هي َعالِمة َعىل اليلِّ ِيْ
ْر َلا َعىل َما ، َبسِّ اْقَفى، ِواْن َحيِّة َباْهِشة، َما ِهي َبالبواِهش، َواْرِدة َعىل احِلرَمة،  ِذُلوُله، إْو راِح اْيَدوِّ
ِوان  ود(  )اْحُ َوِصل  بالِيش،  ِواْنَساَبْت  يِّة،  احْلَ إْلَدَغتها  الِعرَقْيل،  َأبا  َصاْبا  َهالّشوَفة،  َشاَفْت  ِهي 

)ِهنِد( َتَشاْوح. نَِشْدها ردت عليه تقول: ـ

َترَجْم( ابِْن  )َرْوِق  َعنْي  َيا  َعنَِّك  َغدَا 

نيلها! َمرِصْ  عن  َعنْيْ  يا  َغَدا  َكم 

َحايْل، تِسعنْي  ِهْر  بالشهَّ ِذَبْح  شيخَا 

ِجزيلها، إال  اجلاراْت  َيْطِعَم  َما 

َثوبا، َمْشقوْق  اْن  َلَو  َللَجاره،  يِْلتِِفْت  َما 

ِمْسَتِسيْلها!.. اَل  إْو  َعْنها  َساْياًل  اَل 

وْد( »ِوْش تُِقولني؟« قال )اْحُ

ِجْل، ُهو أمرْي َما ُهو َفْيَد اخلنباِت اليلِّ اْتَمته بِيها،  قال : »َأليلِّ انْت ِسِمِعْت. َوالّل اينِّ َظلْمت الرِّ
ِجْل، واْعتِِذْر ُله َعَسى ريب َيْغِفر يل. َما وفهَّت قولا، غري هي اْمفاِرقًة  احلَياة! َمري اْنَص الرِّ

إْو تِصبحون عىل خري.























































































































































































































٣٧٩

املؤلف  فـي سطور
* ولد روكس بن زائد بن سليمان العزيزي  فـي مادبا عام ١٩٠٣.

*  درس املرحلة االبتدائية فقط  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا، وتوقف عن الدراسة عام١٩١٤ حني 
أعلنت احلرب العاملية األوىل، وبعدها أحضر له أبوه معلماً للغة الفرنسية وآخر لإلجنليزية.

بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس 
عام ١٩٤٢.

* عمل أستاذاً لألدب العربي  فـي كلية تراسانته  فـي القدس حتى عام  ١٩٤٨.

* اعتمدته جريدة األحوال البريوتية مراسًال هلا  فـي األردن.

*  انتخب عام ١٩٧٦ رئيساً لرابطة الكتاب األردنيني.

*  ممثل الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان  فـي األردن منذ عام ١٩٥٦.

* نال عضوية شرف جملمع اللغة العربية األردني.

* حصل على وسام الرتبية والتعليم ووسام الصليب األبيض الذي ال يُمنح إال خلاصة اخلاصة.

منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.

نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.

* كتبت جوليا الربضي رسالة ماجستري من اجلامعة اللبنانية عنواهنا : روكس بن زائد العزيزي 
حياته وآثاره سنة ١٩٩٣.

* أعد د. عبد اهلل رشيد رسالة دكتوراه  فـي اجلامعة اليسوعية موضوعها : روكس بن زائد 
العزيزي حياته وآثاره عام ١٩٩٦.

توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.



٣٨٠

مؤلفاته:
١. أبناء الغساسنة (قصة) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٣٦، صيدا: مطبعة العرفان، 

.١٩٥٤

٢. خنب الذخائر (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٣. علم النميات (لغة) حتقيق مشرتك مع األب الكرملي، القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٤. تاريخ اليمن (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي: ١٩٣٩.

٥. فلسفة أوريليوس، عمان: (د.ن)، ١٩٤٢. 

٦. املنهل  فـي تاريخ األدب العربي ،ج١، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني،   ١٩٤٦.

ط٢، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٠.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

ج٢ ،ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٨.  

ط٢، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٨.  

ط٣، القدس: املطبعة التجارية، ١٩٥٨.  

٧. سدنة الرتاث القومي (تراجم) القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٧.

٨.  الزنابق ، خمتارات من الشعر والنثر: ٧ أجزاء. 

ط١، القدس: مطبعة دار األيتام اإلسالمية، ١٩٥٠.  

ط٢، بريوت: مطبعة دير املخلص، ١٩٥٢.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

  اجلزء السابع، الطبعة الثانية ، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٩.



٣٨١

٩. فلسفة اخليام، بريوت: املكتبة العلمية ومطبعتها، ١٩٥٢.

١٠. مقدمة لرتمجة رباعيات اخليام عن قلم الدكتور أمحد زكي أبو شادي، بريوت: املكتبة العلمية 
ومطبعتها، ١٩٥٢.

١١. أزاهري الصحراء (قصص) صيدا: مطبعة العرفان، ١٩٥٤.  

١٢. شاعر اإلنسانية (تراجم) القاهرة (د.ن) ١٩٥٥. 

١٣. اخلالفة التارخيية (تاريخ العرب: جزآن) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٦.

ط٢، القدس: املطبعة العصرية، ١٩٨٣.  

١٤. فريسة أبي ماضي (حبث) عمان: مطبعة االحتاد، ١٩٥٦.

١٥. األردن  فـي التاريخ وهيئة األمم، عمان: مطبعة اجليش العربي، ١٩٥٧.

١٦.مادبا وضواحيها (باالشرتاك مع األب جورج سابا): (تاريخ وآثار مصور) القدس: مطبعة اآلباء 
الفرنسيني، ١٩٦١.

١٧. تطور حقوق اإلنسان (حبث) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٦٥. 

١٨. اإلمام علي أسد اإلسالم وقديسه (تراجم) (ط١) النجف: مطبعة النعمان، ١٩٦٧. 

ط٢، بريوت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٩.  

(ط٣) عمان: املطابع العسكرية، ١٩٨٣.  

١٩. األرض أوالً (مسرحية ومسلسل) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٧٣.

٢٠. قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية (٣ أجزاء) . 

ط١،عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٧٣.  

ط٢، عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٨١.  

٢١.الطفل  فـي األدب العربي، اجلزائر: مطابع الشركة الوطنية للنشر، ١٩٧٥.



٣٨٢

٢٢. معلمة للرتاث األردني (حبث مصور من مخسة أجزاء) . 

٢٣.مجد الدمع (سرية ذاتية) عمان: مطبعة الدستور، ١٩٨١.

الشام،  بالد  لتاريخ  الثالث  املؤمتر  الرياض:  ـ  القدس  فـي  للرهبان  املماليك  توصيات  ٢٤.من 
.١٩٨١

٢٥. اجملتمع البدوي، الرياض: دار اليمامة، ١٩٨٢.  

٢٦. ذكريات من البادية، الرياض: (د.ن)، ١٩٨٧.

٢٧. األرض أوالً (مسرحية) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٨٩.  

٢٨. مقدمة مجهرة أنساب العرب، دمشق، (د.ن)، ١٩٨٩.

٢٩. حكايات من البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣٠. األنظمة والقوانني  فـي البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣١. منر العدوان شاعر احلب والوفاء، عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩١.  

الشركة  القطان) عمان: مطبعة  إبراهيم  فيه  العربية (مصور شارك  اللغة  لتعليم  املبتكر   .٣٢
الصناعية (د.ت).

٣٣. املساعد  فـي اإلعراب: (٤ أجزاء)، باالشرتاك مع األستاذين خالد الساكت وحممد سليم 
الرشدان، القدس: مطبعة املعارف (د.ت).

٣٤. تطور الشعر  فـي البادية (حبث) عمان: (د.ن) (د.ت).  

٣٥. (مذكرات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) بريوت: جملة العرفان، (د.ن) .

٣٦. وحي احلياة (تأمالت) بريوت: جملة العرفان، (د.ت).

٣٧. النظام اإلداري  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن)، (د.ت) .

٣٨.  النظام املايل  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن) ، (د.ت).



٣٨٣

٣٩. مفاهيم عصرية  فـي األدب املؤمت، عمان (د.ن)، (د.ت).

٤٠.حنن نرسم وأنتم تكتبون (٣ أجزاء) مشرتك مع املرحومني حسين فريز وحممود العابدي، 
عمان: مطابع اجلميعة العلمية امللكية (د.ت).

٤١.أنر ولو مشعة (مقاالت) عمان: (د.ن)، (د.ت).

٤٢. الشرارات من هم (أنساب) عمان: (د.ن) ١٩٩٣.  

٤٣. يوميات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩٥.

ــ  باإلضافة إىل عدد كبري من املسلسالت واملسرحيات املعروضة  فـي األردن، وعدد من الدول 
العربية . 


