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  المفرق وجوارها مدينةفي األردني الشعبي التراث 

  وزارة الثقافة)    رشيفاتأمن خالل (

 
 

لـدى  تنطـوي علـى تقـدير عـالٍ  ممية كبيـرةالوطني أو القومي ثروة أُ لشعبي الرتاث ا ُيعدُّ 
 وعـاداٍت  وقـيمٍ  من آداٍب  هالشعوب والمجتمعات قديم  وحديث ، بما يحتوي عليه ويشتمل

فـردت لدراسـته وقد أُ  ،اٍن فلكلوريةوأغ ،ةٍ وموسيقيّ  ةٍ يّ تشكيل وفنونٍ  ةٍ شعبيّ  اٍت وخرب ،وتقاليدَ 
وكـذلك  ،العالميـةوالمعاهـد  الجامعـاِت  يف أغلِب  مُتخصصةٌ  مراكزُ ، وأكاديمية تخصصاٌت 

 ، اعرتاف  منها بأهميته.العربية
وعلـوم وطقوس  وعاداٍت  من تقاليدَ عرب األجيال ما ينتقل كل هو « :ف الرتاث بأنهويعرّ 

الفنـون والمـأثورات الشـعبية مـن شـعر  حقـوًال غنيـة مـنيشـمل فهو لذلك  .»وآداب وفنون
 ،المنتمـين لهـذا الـرتاثعلى ألسـنة تجري وقصص وحكايات  ،ورواياتوسيقى وم ،وغناء

أشـكال و ،يف األداء تقاليـدَ ه من شتملوما ت ،الزواج والمناسبات المختلفةفضالً عن طقوس 
 .اغيرهو ،ألوان الرقص واأللعابو ،التعبير

يره من وتقد ،ه وممارستهيلالرتاث حضوره يف المجتمع من خالل استمرار تفع ويستمدّ 
ــال ال ــال الناشــئة ،الحقــةاألجي ــوة اســتمراريته لــدى األجي ــدروس  وتعتمــد ق علــى فكــرة ال

، ومن هتيئة عقولهم ونفوسهم بأن الرتاث وغيرهم التي تعطى لهؤالء الناشئة االمستفادة منه
ها أمـة ممتـدة يف التـاريخ مـن خـالل سلسـلة نّ إللمجتمع أو األمة، من حيث يعكس األصالة 

يف  هومن جهة ثانية التأكيد على استمرار حضـور، نتجوا هذا الرتاث من جهةأين األجداد الذ
 .هموضمائر هموعقول األجيال أذهانِ 



 

٦ 

ة عطاء القيمـة الالئقـة للـرتاث الشـعبي، يعنـي إعطـاء القيمـإالحرص على  ومن هنا فإنّ 
ة هبــذا ملــتر عــن أمــة وطنيــة أو قوميــة غنيــة ومكعّبــتُ  هــا ذاٌت نّ إللــذات وتقــديرها، مــن حيــث 

ذكرهـا بـين األمـم  يقـبتُ جهود األجداد، وإذا كان على هذه األمـة أن الذي هو ثمرة  ،الرتاث
 لهـا، الـرتاث الحـي العـريض ذلـك وعنـوانُ  ،التمسك بأصـالتها إّال فليس لها  ،وعرب التاريخ

هـا واسـتمرارها، ئلحفـاظ علـى كيـان األمـة، وضـمان بقاتصـبح وظيفـة الـرتاث هـي ا عندئذٍ 
 لثقايف والحضاري بين األمم.وحضورها ا

يها الرتاث الوطني لدى شـعوهبا تقاألمم الناهضة تحافظ على مكانة الفتة ير نَّ هكذا فإو
ــى أســاس أنَّ  ــى مُ  ومجتمعاهتــا، عل ــرتاث يبق ــذا ال ــه ــة المجتمــع وشخصــيتهعّب  رًا عــن هوي

ــة والتا ــة،الحضــارية والثقافي ــ  إلرادهتــا و ريخي ــتميف مرتجم ــن االس ــاء م خــالل رار والعط
ُيشعر أفراد األمر الذي  ،من خالل االنفتاح على تراث اآلخرالتواصل بين األجيال، وكذلك 

ر عـن عّبـلكونـه المُ  ؛ا الـرتاث الـذي يجّلونـه ويحرتمونـههم ينتمون إلى جيل هـذالمجتمع أنّ 
لهــؤالء لــون االمتــداد الطبيعــي مثّ يُ هم كســبهم الشــعور بــأنّ ه يُ شخصــية األســالف، مثلمــا أّنــ

هـم يحرصـون نتماء والفخـر واالعتـزاز بـالرتاث، كمـا أنّ ف، فينمو لديهم الشعور باالاألسال
ل اجيـونشـره، لتعريـف األ واستذكاره وممارسته، واالهتمام بكتابته وتوثيقـه هعلى استمرار

 .به
عرب أجيال،  واعرتاف  بحقيقة الثراء واالغتناء الذي يحتويه تراثنا الوطني األردين الممتدّ 

هــا هــذا الــرتاث يف الوجــدان النفســي والتــاريخي مــن المكانــة المعتــربة التــي يحتلّ  وانطالقــ 
لهـذا الحقـل المعـريف الالفـت وزارة الثقافـة اهتمامهـا  عنـد األردنيـين، فقـد أولـتوالوطني 

هبـا مهمـة  ةناطاألردين الحديث، فأخذت وهي الجهة الرسمية المُ الوطني صل بالتاريخ المتّ 
قة ادرة الشروع بتحقيق وإصدار دراسات بحثية موثّ بوالفكر والرتاث بمعلى الثقافة  ظاالحف

والحيلولة دون دخوله  ههبدف حفظ ؛ه المختلفةوحقول تشمل مناحي الرتاث األردينودقيقة 
 بل األجيال الالحقة.النسيان من قِ  طيَّ 
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 دراسـة وعمليـ  مـن إعـداد جرائيـ إفكرة بحثية رئيسة، تنطلـق ده حدّ تُ المشروع  هذا إنَّ 
عملية جمع الرتاث األردين، سواء الشفوي منه أو المكتوب، والعمل  مسحية شاملة، تخصُّ 

 ،قة حوله، ومن ثم نشـره وإصـدارهموثّ راسات ة بالشكل الذي يليق به، وإجراء دعلى تحقيق
القــرن  يف ســبعيناتالعــود إلــى فــرتة مبكــرة منــذ حقبــة تبــواكير هــذا المشــروع  والواقــع أنَّ 
 كانت دائرة الثقافة والفنون األردنية (سابق ) قد بدأته.حيث العشرين، 
ــد  ــات طوءالمشــروع سلســلة إجــراهــذا ن تضــمّ وق ــات  تهــدفة، يل ــى جمــع الرواي إل

والمعلومات التي تشمل جميع جوانب الرتاث األردين، يف جميع مناطق األردن، من شماله 
 ،المجـاالت الرتاثيـة خـصُّ تي، بـوادالقـرى والو يف المدنإلى غربه، ن شرقه مو ،إلى جنوبه

األمثال الشعبية، وتقاليد األفـراح واألتـراح والمناسـبات األخـرى، فضـالً عـن  أكربَ بشكلٍ و
وجوانب مختلفة من الفولكلور األردين، إلى جانب الرواية والقصة الشعبية  ،الغناء والطرب

 يف المناسبات المختلفة. لقىوالشعر والقصائد التي تُ  ،المحكية
بجوانـب مـن التـاريخ  خـتصُّ يو ، إطار المشروع البحثي المذكورأيت يفي كتابال اهذ إنَّ 

ق بالتـاريخ الرتاثـي الحـديث يتعّلـ كتـابال امحـور هـذ وعليه فإنَّ الرتاثي لمحافظة المفرق، 
تراث سّد نقص  ما يف حقل الدراسات واإلصدارات التي تخص يلمحافظة المفرق، آمالً أن 

ها من أخذُ  المعلومات والروايات والماّدة الرتاثية تمَّ  ُجّل  علم  بأنَّ  ،يتهامنطقة المفرق وباد
بحيث الرتاث يف وزارة الثقافة، حفوظة لدى أرشيف مديرية مأشرطة مسجّلة (كاسيت)، وال

 .قة المفرظالكتاب ضمن سلسلة إصدارات وزارة الثقافة عن محاف يكون هذا
الـرتاث الـوطني األردين، ومـن واقـع االهتمـام الـذي وانطالق  من المكانة التي يحتلُّهـا 

َر عاليـ  الـدوَر الريـادي الـذي هنا فإّنني أودُّ  ،توليه وزارة الثقافة لهذا الجانب ـَن وُأقـدِّ أن ُأثمِّ
به وزارة الثقافة األردنية ممّثلة بدوائرها وأقسـامها، يف النهـوض بسـوّية الثقافـة والفكـر قوم ت

التي من شأهنا أن ُتثري الحيـاة الثقافيـة  الثقافية وإصدارهتا المختلفة،ها واإلبداع عرب مشاريع
 والفنية واإلبداعية يف األردن.
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 :اإلجراءات البحثية

هبـا  اإلجرائيـة وغيـر اإلجرائيـة التـي قمـُت  البحثيـة هنا إلـى بعـض الجوانـبالتنويه  أودُّ 
ي منّـ ذلـك بتطلّ  حيث، اهعليهو التي  خالل مرحلة إعداد هذا الكتاب إلى أن أتى بصورته

ذلـك مـن و بالقصـير،لـيس زمنيـ  وقتـ   أّنه احتاَج فضالً عن مجهودًا كبيرًا وحرص  شديدًا، 
 تستقيم األمور المعرفية والمنهجية والتاريخية بشكل صحيح. أجل أن

ة إلى مجموعـالدقيق ب األمر ابتداًء االستماع فقد تطلّ  ،المادة المعرفيةر توفّ : من حيث أوالً 
ثم إعادة بنائها وصياغتها مـن  ،األصلية أوالً  ة رواهتاغمن األشرطة (الكاسيت)، وتفريغها بل

ــث الشــكل والمضــمون  ــأيتَحي ــة كــي ت ــةعلــى صــورهتا المطلوب ــت عملي ــع ، وقــد كان  تفري
إلـى دقـة وصـرب  احتاجـتوضـبطها، حيـث  القصـائد ال سيما تفريـغ ،جداً  ةً شاقّ  المعلومات

 .كبير وانتباهٍ 
، وتـرك أسـلوب السـرد كمـا هـو بلغـة بســيطة حيعلـى توظيـف العـامي بالفصـ عمـلال :ثانيـ 

وذلك من أجل أن تكون المادة روحه ومعناه المقصود،  يفقد النصُّ  ال ؛ كيللراوي كما هو
 من القراء من خارج األردن. ولآلخرين ،للجيل الجديدومفهومة مقروءة المعرفية 

وتبويـب إعـادة ترتيـب  تمّ تـ ، كانـت)كاسـت(شريط  كّل ريغ تفنتهاء من عملية االبعد : ثالث  
 .  غراض موضوعية ومنهجيةالموجودة أل المواد حسب الموضوعات

ــ ــاظ رابع ــع والشخصــيات يف  : الرتجمــة والتوضــيح لأللف ــارات والمواق والكلمــات والعب
 مـن الغمـوضشـيء فيهـا ُوجـد أو  ،المعلومـات ناقصـة أنَّ  حيثمـا وجـدُت الهامش، وذلـك 

  .ئلنسبة للقاربا
: انتهجــت أثنـاء إعــدادي للكتـاب يف ســبيل ترتيـب المــادة بعـد تفريغهــا مـن األشــرطة خامسـ 

ع وتتّبـ ،إلـى ترتيـب المـادة حسـب الموضـوعات   يسـعىيـمنهج تدقيق  واالنتهاء من تدقيقها
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ا م سواء ،عملحسب أهميتها ومنهجية ال المواد ترتيب أوليةأو  ،التسلسل التاريخي لألحداث
 أو ما يتعلق بالمضمون والموضوع.، الرواةبالوقائع واألحداث التي ذكرها منها ق يتعلّ 
، هبـا لكرتونيـة لالسـتعانةلـى الكتـب والمراجـع أو المواقـع اإلجوع إ: كثيرًا ما تم الرُّ س داس

ق من التاريخ الزمني للحدث، وإرجاع بغرض ضبط األسماء واألحداث واألشعار، والتحقّ 
 إلى تاريخها الذي وقعت فيه.رواية  كّل 
أو لوقـائع واألحـداث، زمن ا: االعتماد يف مرحلة الكتابـة علـى التسلسـل التـاريخي لـ بعسا

 الرتتيب حسب أهمية المواد، وكان هذا على مرحلتين: 
ب يـتأقـوم برت ،مادتـه وتـدقيقها فريـغتهي مـن نتأ بعد أنو شريط رواية أ يف كّل كنت  -١

 .ضوعاتيب المادة حسب المووبت أي ؛عالمعلومات حسب المواضي
تصـنيف المـواد حسـب ب قمـُت  ،والمعلومـات عداد المـوادإي من بعد االنتهاء الكلِّ  -٢

 يت:كاآلحقولها وكانت  ،ضوعات الرتاثية الجزئيةالمو
 .تاريخ شفوي (وقائع وأحداث) - 

 القصة الشعبية المحكية. - 

 ة.، والقصائد التي قيلت يف مناسبات معيننبطيالشعر ال - 

 .عراساألغاين الشعبية يف األ - 
 .وطقوسه الزواجتقاليد العشق البدوي و - 
 .الوالدة والوفاة تقاليد - 

 وطقوسه. الطهور تقاليد - 
 .الحج تقاليد - 
 .طقوس رمضان - 

 الطب الشعبي. - 
 .يعشائرالقضاء ال - 
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 .ةالشعبيواألزياء اللباس  - 
 تربية األغنام. - 
 تربية الخيل وأنواعها. - 

 .ألعاب ونكت أطفال - 

 الشعبية. الحزازير - 
 المحليــةكتــاب مــن الروايــات عني علــى المضــي يف إعــداد هــذه المــا أســعدين وشــجّ  إنَّ 

يعمـل علـى حفـظ التـاريخ والـرتاث  جهـد وطنـيإطـار يـدخل يف هذا العمل  ، أنَّ وتحريرها
سبعينات القرن الماضي مشـكورة علـى تسـجيله، وزارة الثقافة يف  إليه سعتي الذ ،األردين

يف أواخـر التسـعينات  يف مرحلة الماجسـتير ليه منذ كنت طالب سعيت إ وهذا العمل كنت قد
الحــديث لمصــادر التاريخيــة لتــاريخ األردن انتبــاهي قلــة ا تمــن القــرن الماضــي، فقــد أثــار

لـم ف ،األردين مـن االنـدثار والضـياع ظ علـى التـاريخ الشـفوياأردت الحفـ لـذا ،والمعاصر
التـاريخ الشـفوي والروايـة جمـع يـت عنايـة كبيـرة بأولو ،أّدخر جهدًا يف المواصلة والبحـث

الذي ما يـزال حقـالً  ،ق بتاريخ األردن السياسي واالجتماعي واالقتصاديالشفوية التي تتعلّ 
بير من الرواة عملت على مقابلة عدد ك حيث بكرًا يف الدارسات التاريخية الخاصة باألردن،

ي مـادة تاريخيـة كبيـرة جـدًا مـن هـذه تـوفرت عنـدف ،مدوين بمعلومات غزيـرة وغنيـةالذين أ
تّم نشـر وتحقيـق بعضـها، و، الجانب من تاريخ األردن المعاصر هذا يات، التي تخصُّ االرو

 النشر.من أجل التحقيق  قيدَ  ما يزال ا بعضها اآلخر فهوأمّ 
ن إحساسي بالواجب الـوطني تجـاه تـاريخ هـذا الـوطن منابع   هذا جهدًا شخصي  كانَ 

ودونمـا رعايـة مـن  ،ي الكثير من الوقت والجهد والمـالفنكلّ  ،ألردين العريقوهذا الشعب ا
خلـق  رتاث الشـفهي األردين ولمـدة طويلـةمعايشة هذا اللون من الـ والواقع أنَّ  مؤسسة، ةأيّ 

عنــدي وجــدان  نفســي ، جعلنــي أعــيش تفاصــيل هــذا الــرتاث بزمانــه وشخوصــه وطقوســه 
 ال نجـده اليـومَ على قدٍر من الرباءة والطيبـة واألصـالة،  ا، الذين كانوفيه وأنماط حياة الناس

 عيشنا الحاضر.يف 
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  وختام  ال بّد أن أشير إلـى أبـرز الصـعوبات التـي واجهتنـي يف العمـل، والتـي تتمّثـل يف 
التشــويش عليهــا، األمــر الــذي  فقــد غلــب، عــدم وضــوح العديــد مــن التســجيالت الصــوتية

إليـه بعـد  ت، وقد توّصـلأعثر على النّص المفقودات؛ كي استماعها عدة مر ادةعإل يناضطرَّ 
 جهد وصرب كبيرين.

ومن الصعوبات أيضـ  أنَّ بعـض التسـجيالت كـان فيهـا قطـع يف حـديث الـراوي، رّبمـا 
يعود السبب إلى أنَّ األشرطة التي تمَّ استخدامها يف التسجيل أصبحت قديمـة جـدًا، أو أّنهـا 

غيـر مـؤهلين،  كان بعض معّدي المقـابالتجانب هذا  كانت مستعملة وقت التسجيل، إلى
أسئلة المقابالت أّنهـم يفتقـرون من بدو يوغير مختّصين بجمع الرواية الشفهية وحفظها، إذ 

لـــوطني، يظهــر هـــذا جلّيــ  يف نقـــص التــاريخ ابـــالرتاث األردين أو  العميقــة المعرفـــة إلــى
ذلـك ل امثـ لك مذكرات غنية وواسعة،المعلومات المأخوذة من قبل الراوي، علم  بأّنه يمت

 .حسين النيازي
على مخزون تراثي كبيـر وثمـين،  نكار أنَّ هذه األشرطة احتوتال يمكن إكله ومع هذا 

   من شأنه أن ُيلقي أضواء واسعة على الرتاث الشفهي لمدينة المفرق وجوارها.
 
 

 د. عبد اهللا مطلق العساف
 اريخية والتراثية)(رئيس الجمعية األردنية للدراسات الت
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  ٦٦٣الشريط رقم: 

  الموضوع: التاريخ المحلي لألردن

  سنة ٩٧الراوي: حسين تيمور نيازي، العمر  

  م.١٩٧٨/ ٧/ ٢٠تاريخ التسجيل: 

  
  :)١(النشأة والتعليم

ألن والـدي  ؛ابـة وأنـا صـغير يف مصـروتعلمت القـراءة والكت ،ولدت يف المدينة المنورة
، ولـذلك سـّكة الحديـد وجاء هنا ليعمل مهندسـ  يف ،أصله من األتراك الذين كانوا يف مصر

 لهجتي مصرية.
وكان لي ُأناس أقارب هناك،  ،ذهبت من هنا إلى مصر للدراسة وكان عمري سبع سنين

 لها.كنت أنام وآكل وأشرب داخ ة،حيث سجلني والدي يف مدرسة داخلي
خـط الرقعـة والُثلـث والنسـخ،  :خطوطال أنواع يف أكتب ثالثةأنا و ،للثالث فيها درست

األيام، حيث كان ينتقل الطالب من الرابـع للثانويـة، هذه وكان الصف الرابع يساوي التاسع 
ا نحفـظ القـرآن غيبـ  كنّـو ،مون الدين وهم أئمة وعلماءيعلّ  ،األزهر يوكان معلمونا خريج

 ين.المدرسة والحمد هللا تعلمنا الدّ قبل دخول 
 ا نكتب الخـطّ نتعلم يف مصر الحروف، ونأخذ الحساب، وقراءة القرآن، وكنّ  كنّا أول ما

وهــذه  ،ثــم نصــل الحــروف مــع بعضــها ،منفصــلةوهــي الحــروف أوًال  يف الكراســة لــنحفظَ 
  .شاهد منها هناأأنا لم  ،الكراسات مطبوعة جاهزة يف مصر

مـن أراد أن  ،فأغلـب األهـالي فقـراء الحـال ،سـبب التكلفـة الماديـةبة قلّ  هنا المتعلمون
سطنبول، وكان يف السلط الشيخ أيوب إأن يرسله إلى الشام أو مصر أو  عليه بنه يجبام علّ يُ 

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند بداية التسجيل. )١(
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الـذي عّلـم أوالد البلبيسـي عبـد الكـريم وإسـماعيل باشـا وعلـي  ،البلبيسي أبو عبـد الكـريم
ب من مصر ليعلمهم، حيث كنت أذهـب مـن هنـا يف سـنة البلبيسي، وقد أحضروا الشيخ أيو

وكنت أقيم يف تلك  ،إلى عمان للشيخ البلبيسي الذي انتقل إليها من السلط ١٩٢٣و  ١٩٢٢
 الفرتة بسكة عمان.

 ،وكـان يـأيت عنـد أوالد بلـده يف المحطـة ،على السيل يف عمـان  كان الشيخ أيوب ساكن
 هو المعلم ألوالد البلبيسي. البنه عبد الكريم، هذا  فتح دكانقد و

كـان يعاقـب الطالـب بـالجلوس علـى  ،لم يكـن الضـرب مـن وسـائل العقـاب للطـالب
 ه أو بالوقوف مستديرًا إلى الحائط.تيركب

مـون هـم كـانوا يعلّ وذلـك ألنّ  ؛ل أنا الدراسة السابقة وأسلوهبا على الوقت الحاضرأفّض 
والطالب يخاف من المعلم أكثر من أبيه،  ،الدين، كان األب يشتكي ابنه لمعلمه الذي عصاه

 لمعلم سلطة كبيرة.ل تحيث كان
حيـث ال يمكـن لولـد أن  ،ر من ثالثين سنةثأك عمره المعلم يجب أن يكون أنَّ  أنا وأرى
 .اً يعّلم ولد

إلــى الســلط  كانــت العــادات القديمــة أفضــل مــن اآلن، فعلــى ســبيل المثــال لــو قــدمُت 
ويقـوم  ،ني علـى البيـتيسير معي أحـد األشـخاص ويـدلّ عن بيت إسماعيل أفندي  وسألُت 

فقد يحضـره مـن  ،الرجل بإكرامي، وإذا كنت محتاج  للمال يعطيني حتى لو لم يكن يملكه
 الجيران.

الفالحـة، يف ا أبناء الفقراء الفالحـين فيعملـون أمّ  ،كان التعليم يقتصر على أبناء الذوات
  القدمين وكذلك النساء. ومن شدة فقر الفالح يف مصر كان يسير حايف

لكـن ربمـا يـدفع  ،والـدي هـو الـذي كـان يـدفعها ألنَّ  شـيئ ؛ هـاعن ال أعلـمفالرسوم أّما 
ل داخلـي ا الطالـب المسـجّ أّمـ ،سنة غيـر ثمـن الكتـب واألكـل والشـرب كّل  اخمسين جنيه

 الصفوف. فكتبه على المدرسة يف كّل 
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وإذا  ،ابع، وكـذلك إذا درس القـرآنكان يقام حفل للطالب إذا أكمل دراسته للصف الر
 ذبائح. الح ذبَ تُ و فيهالم وي ،قام له ليلة احتفالكانت تُ  أيض  ختمه
ات الشخصــية كانــت تــأتيني جــوزات ســفر مكتوبــة جيــدًا وأخــرى ال، وكانــت الهوّيــو

 مكتوبة بخط الرقعة.
 

    قدومي إلى األردن:

ا قدمت من المدينـة المنـورة كانت محطة عمان موجودة وتعمل من العهد العثماين، فأن
ا وكنّـ ،الخط الحديدي الحجازييف حيث كنت أعمل  ،اهللا إلى األردن قبل قدوم األمير عبد

ومـن حيفـا  ،ونتنقل يف العمل كذلك من المدينة إلى حيفا ،ومنها إلى الشام ،نأيت من المدينة
وكانـت تركيـا  تـراك،مـن األالسـكة الحديديـة آنـذاك يف إلى بيروت، وكان أغلب مـن يعمـل 

 محافظة على البالد.
اد، وكان عملي آنذاك يف السكة الحديدية فني ميكانيك (اجاستور) كلمة تركية تعنـي بـرّ 

ا ليرة من الذهب، كنّـ ة، وكان أجري ثماين عشر(مسرورًا) كنت مرتاح  يف عملي ومبسوط 
ذلـك الوقـت  حيـث كـان سـعر الخـاروف ابـن سـنة يف ،ال نصرف منها أربع ليرات يف الشهر

  .وكل ليرة تساوي خمس مجيديات ،مجيدي وربع
وقـد  ،صرف لنـا نقـود ورق بـدًال مـن الـذهبت تبعد ذلك عندما وقعت الحرب أصبح

 نزلت قيمتها آنذاك.
هــم بحكــم أنّ  ،ومــوظفين بــاحرتام (مهنيــين) كانــت معاملــة األتــراك لنــا نحــن كصــنايعية

العـرب، فقـد كـان  نونا نسـمعهم يسـبّ أنّ  من على الرغم  ،ا نحرتم بعضنا بعضمسلمون، وكنّ 
حـدى المـرات إاألتراك يحتقرون العرب قليالً أيام الحـرب، وأذكـر قصـة أننـي شـاهدت يف 

ومع  ،أي تعال يا عربي ويقصد الكلب ؛"جال عرب جال"أحد األتراك يقول لكلب أسود: 
فـال  ،التعـالي شـيء مـن مهعنـديوجـد  ننجليـز الـذيأفضل من معاملة اإللنا ذلك معاملتهم 

 ويطرق السالم عليك كما كان يفعل الرتكي. الواحد منهم يتنازل
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؛ )١(كان الشاويش الرتكي حاكم  على عمان كلهـا، وكـان العسـكري مرهـوب الجانـب
وكـانوا يأخـذون أبنـاء العـرب للعمـل  ،وكان األتراك يقتلون العربي الذي يهرب من الجيش

التـي يجـدون فيهـا القمـح يصـادرونه وال يبقـون شـيئ  كانوا يدخلون على البيوت ووالبناء، 
بعـض  ا نسـمع أنَّ ه كنّـوأذكـر أّنـ ،ومع ذلك كانوا ال يعطون العسكري شيئ  ،لصاحب البيت

كمـا كـانوا يـأكلون  ،ويغسـلونه ويأكلونـه ،الجنود يقومون بأخذ الشعير من مخلفات الخيـل
نجليـز هزيمـة األتـراك الـذين اع اإلفلـوال الخيانـة لمـا اسـتط ،قشر الربتقال من شـدة الجـوع

فرتكيـا عملـت  نـه،ه ويقتلوونـفـاألتراك مـن يخـوهنم وال يطـيعهم كـانوا يكره ،حكموا الدنيا
 . باألرمن مجازر وحرقتهم حرق

 
  الثورة العربية الكبرى: 

ا قام الشريف حسين بالثورة العربية ضد األتراك، من أجل نجدة ابنـه فيصـل (أبـو غـازي) لمّ 
الـذي كـان يريـد أن  ،ته عائلة العظم يطلبون منـه مسـاعدهتم لـدى جمـال باشـا السـفاحالذي جاء

من أعضاء الحزب المنـاوئ لحـزب الرتقـي الرتكـي، فـذهب  ايعدم منهم ومن العرب أناس  كثر
مـن جمـال  – ال سيما شخص من عائلة العظـم – فيصل يلتمس العفو عن المحكومين باإلعدام

عـدام القـادم دور اإل ، ويقصـد بـذلك أنّ "يا فيصل الـدور الجـاي إلـك"باشا الذي أجابه بالقول: 
 سوف يكون من نصيبك، فركب فيصل القطار وانطلق نحو الحجاز هرب  من اإلعدام.

كانت الحجاز آنذاك كلها والية، وكذلك فلسطين واألردن والشام كلها والية، والعراق 
فنزل فيصـل خوفـ  مـن إلقـاء  ،لى الحجازوالي  ع )٢(وكان فخري باشا ،والية، ومصر والية

وتسـمى تلـك  ،القبض عليه من فخري باشا يف المحطة التي كانت تقع قبل المدينـة المنـورة
                                                           

 أي تخافه الناس. )١(
قائد تركي، أرسل يف حملة قوية للحجاز مـن أجـل القضـاء علـى الشـريف الحسـين. كـان  فخري باشا: )٢(

واستطاع االحتفاظ بالمدينة حتى بعد الحـرب ورفـض االستسـالم إال  قائدًا شجاع  عنيدًا قاوم ببسالة
، دار ٢بعد تدخل السلطان العثماين. انظر فريحات، حكمت: السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية، ط

 .١٨٤م، ص١٩٨٧المستقبل للنشر، عمان، 
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فاصطحبهم  ،وعند نزوله يف تلك المحطة اجتمع حوله عدد من العرب ،المحطة بـ (القوير)
وعنـدما  ،سـطنبولإ الذي كان محتجزًا يف ،حيث يقيم والده الشريف الحسين ،معه إلى مكة

وبعـد  ،عليهـا وأقام يف مكـة شـريف  ،الحسين وجاء للحجاز عزلوا السلطان عبد الحميد، فرَّ 
فذهب للسفير  ،نجليزى إلى محاربة األتراك بمعاونة اإلحديث بين فيصل وأبيه الحسين انته

 ،راكنجليز وقاموا ضد األتـسلحة، فساعدهم اإلهم باألنجليزي من أجل مساعدهتم ومدّ اإل
 ووقفت إلى جانبهم العرب. 

نجليـز المــال يـث دفـع اإلح ،فـالفتن هـي السـبب وراء قيـام العـرب بثـورهتم ضـد تركيـا
أصـبح  )١(فعـودة أبـو تايـه ،للعرب للثورة ضد األتراك، أعطوهم كثيرًا مـن صـناديق الـذهب

 لشيوخ.العربان (العرب) أخذوا (ُقطم) ذهب وتعطى ل وكّل  ،غني  بعد أن شارك يف الثورة
م جيش العـرب بقيـادة قامت العرب بمحاصرة المدينة المنورة حوالي ستة أشهر، وتقدّ 

نجليـز مـن جهـة مصـر وغـزة، وحـدثت جبهـات ل إلى العقبـة ومعـان، وجـاء جـيش اإلفيص
نجليزية مع بعضهما الـبعض يف قتـال األتـراك لغايـة مـا متصلة، وسارت القوات العربية واإل

 هنا يف المفرق معركة كبيرة فيما بعد. تووقع ،لمناطقأخرجوا األتراك من هذه ا
وكانت تأتينا األخبار عن تلـك  ،معانيف بل كنت  ،أثناء تلك المعارك لم أكن يف المفرق

هـا معركـة في توقعـ ،المعارك أوًال بأول، وكانـت هنـاك محطـة يطلـق عليهـا اسـم الجـردون
معركة كبيرة،  )أبو اللسن(ة هويدة وومعركة عين الكلبة يف معان، وكانت معرك ،كبيرة أيض 

يف قتال األتراك، فدخل الشريف فيصل المنطقة  حسين وشارك عودة أبو تايه قوات الشريف
نجليـز وأعلـن اسـتقاللها، ثـم احتـل اإل ،سـوريا   علـىمنتصرًا، وحكم الشـام وأصـبح ملكـ

                                                           
يطات من شيوخ م): عودة بن حرب من عرب الحو١٩٢٤ -١٨٥٨هـ/ ١٣٤٢-١٢٧٤عودة أبو تايه ( )١(

ف آال ٤الف رجل بينهم آ ٧البادية نشأ يف قبيلة التوايهه قرب العقبة، وكان شجاع  التف حوله حوالي 
مسلح، وكان مقره قرية الجرباء. اشتبك مع القوات العثمانية لرفضه دفع الضرائب فقتـل مـنهم اثنـين، 

د األميـر عبـداهللا بـن الحسـين عنـدما انضم مع رجاله إلى الثورة العربية، وكان صديق  للورنس، وساع
وصل معان للثأر ألخيه فيصل، وتويف يف القدس، انظر: العبيدات، محمود. المجاهد الشيخ عودة أبـو 

 .٢٠٠-١٣م، ص٢٠٠٠، عمان، ١تايه، ط



 

٢٠ 

دود تركيـا، من الحجاز إلى ح فلسطين من خالل االنتداب، كان حكم الشريف حسين يمتدّ 
وكان شريف العرب ومليكها، كما كان فيصل ملك العرب يف سوريا أيض ، قام أبنـاء الشـام 

فدخل الفرنسيون  ،(الشوام) ضد الملك فيصل واتفقوا مع الفرنسيين مقابل المال والسياسة
نجليز فيصل إلى حكم العـراق، حيـث واحتلت الشام، نقل اإل ،سوريا بعد حرهبم مع فيصل

 ،العـراق، يف حـين بقـي الفرنسـيون يحكمـون الشـام حـوالي عشـرين عامـ    علـىصار ملك
وأنجـب غـازي ابنـه  ،وأنجب فيصل ابنه غازي الـذي أصـبح ملكـ  علـى العـراق بعـد وفاتـه

 وقد انقلب عليه العراقيون وقاموا بقتله. ،فيصل الثاين الذي حكم العراق
فقـد كـان هنـاك كـل يـوم قتـال  ،اركعندما كنت يف معان كما ذكرت سابق  حصلت عـدة معـ

وقاوموا قواتـه بحـدود  ،ومعارك، حيث وقف أبناء معان إلى جانب األتراك ضد الشريف حسين
المغـارة يف فكـان الرجـل يجلـس  ،تلـك الفـرتةيف بعد محاصرة القـوات العربيـة لهـم  ،ستة أشهر
اك، وعندما دخلـت القـوات ويقاتلون إلى جانب األتر ،وتستلم بارودته المرأة المعانية ،ليسرتيح

حيـث كـانوا يريـدون أن  ،"يعتدي على بيت معاين ايا زيد ما حد": أبو تايه ةالعربية معان قال عود
 .  )١(فهم إلى جانب األتراكووذلك انتقام  لوق ؛يعتدوا ويسلبوا األهالي يف معان

ا معان فقـد أمّ  ،حدثت واقعة كبيرة يف السلط فقد دخل اإلنجليز السلط مرتين وتراجعوا
وكـان عنـده بيـت يف منطقـة  ،)٢(وكان يقيم فيها ميرزا بيك وهـو شركسـي ،بسيطة ةكانت بلد

 يف الجيش أيام الملك عبد اهللا. اً وفيما بعد أصبح قائد ،وعنده خيل ،المهاجرين يف عمان
                                                           

 ) من التسجيل.١٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 األردن وكـان مسـؤوًال عـن صـيانة خـط السـكة الميرالي ميرزا باشا وصفي: تولى زعامـة الشـركس يف )٢(

الحديدية من عمان إلى تبوك على رأس فيلق المتطوعين الشركس الـذي كلـف بتشـكيله بعـد وصـول 
م واشـرتك مـع المتطـوعين يف جميـع الحـروب يف الشـرق ١٩٠٨خط السكة الحديدية إلى عمـان عـام 

قاد سـعيد المفتـي بمعيـة ميـرزا باشـا  فيصل بن الحسينم وتلبية لنداء الملك ١٩٢٠ويف عام األوسط. 
للمشــاركة يف محاربــة الفرنســيين وفعــالً  ســورياخيــرة شــباب الشــركس إلــى قــوة مــن ألــف مقاتــل مــن 

 يوسـف العظمـةالشـهيرة بقيـادة  معركـة ميسـلونتوجهوا إلى سوريا. وما أن وصلوا حتى عرفوا نتيجة 
، الغازية. فعادوا أدراجهم إلى عمان غورودم تكافؤ القوى ضد قوات الجنرال ستشهد فيها لعاوالذي 

، ١انظر: حغندوقة، محمد خير، الشركس أصلهم تاريخهم عاداهتم تقاليدهم هجرهتم إلـى األردن، ط
 .٨٢م، ص١٩٨٢مطبعة رفيدي، عمان، 



 

٢١ 

ففي سوريا قاتل الشركس  ،مع المنتصر نهم عادًة يقفولكنّ  ،الشركس أصالً من األتراك
رهـا العـرب تصـالحوا مـع العـرب، وكـذلك األمـر يف شـرق ا حرّ ولمّ  ،نب الفرنسيينإلى جا

 األردن.
وبقــي  ،األســلحة والــذخائر تركــوا كــّل وم، ١٩١٧وبعــد أن هزمــت تركيــا وانســحبت عــام 

 نسبة لهروب األتراك. )ةالفلّ () بسنة ١٩١٧يت هذه سنة (سمّ حيث الجيش العربي يطاردهم، 
لقـوة العسـكرية التـي يتمتـع هبـا نجليـز علـى األتـراك اواإللقد كان سبب انتصار العرب 

مداد العرب هبا، هذا باإلضافة إلـى الخيانـة فيمـا بيـنهم، حيـث إوالتي ساعدت يف  ،نجليزاإل
ومــنهم مــن يبيعهــا، وبــذلك يمنعــون  ،كــان أمــراء الجــيش الرتكــي يحجــزون أرزاق الجــيش

ا جعــل بعــض الجنــود مّمــ ،ســكريي يحتاجــه العذالجنــود الرتكيــين مــن األكــل والطعــام الــ
ه حصلت يف الشام حادثـة عنـدما األتراك يضطرون لبيع أسلحتهم من أجل الطعام، وأذكر أنّ 

 ،حيث أراد عسكري تركي بيع بارودته لرجـل شـامي مقابـل رغيـف (عـيش) ،كنت يف الشام
لعسـكري بل قام بإطالق النار علـى ا ،ه الرغيفولم يعطِ  ،فقام الرجل الشامي بأخذ البارودة

 ن األتراك يف تلك الفرتة.وفالعرب كانوا يكره ،من البارودة وقتله
حتـى لـو كـان  ،العـرب م بغيـر لغـة العـرب ويحـّب إنسان يتكلّ  أّي  أنا خالل عملي لم أرَ 

وله لسان غير لسان  ،فإذا كان مسلم  أو مسيحي  أو يهودي  ،مسلم  أو نصراني  أو غير ذلك
هذا ما  أيض ، نجليزيوالفرنساوي واإل ،فالرتكي كان يكره العربالعرب فهو يكره العرب، 

فقــد ســبق وأن عملــت مــع  ،رأيتــه يف زمــاين مــن خــالل تجــاربي حيــث عملــت معهــم كلهــم
نجليـز بجانـب مطـار عمـان يف (عـداد) وكان عملي مع اإل ،وكذلك مع الفرنسيين ،نجليزاإل

 حضـرت عمـاالً أو كنـت متعهـداً  إذ )١()Station Camping(ثم عملـت معهـم هنـا يف  ،أوالً 
 يقومون بالغسيل والكوي. 

                                                           
 تعني محطة التخييم.  )١(
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 :)١(ألردنى الإقدوم األمير عبد اهللا 
 ،ثـم انتقـل إلـى عمـان هـو وحاشـيته ،بقي يف معان ستة أشهر ،اهللا عندما قدم األمير عبد

وهـو محاربـة الفرنسـيين واسـتعادة ُملـك أخيـه فيصـل،  ،وقد أعلن هـدف قدومـه مـن معـان
لألميـر  تبِصـونُ  ،ة عمان نزلوا يف منطقة ماركـا التـي تقـع فـوق المحطـةوعندما وصل محط

أغلـب الحاشـية الحجـازيين يف  ونزلـت الحاشـية يف الـوادي، حيـث اسـتقرّ  ،الصيوانات فيها
وبـدأوا البيـع والشـراء أو يف  ،العمـل والبنـاء، ومـنهم مـن عمـل يف التجـارةيف عمان، وبـدأوا 

وكانـت هنـاك خمـارة  ،عبيـده الـذين يقومـون علـى خدمتـه وكان عند األمير عبد اهللا ،المهن
الـوادي  وأذكـر أنَّ  ،وس، وكان يعمل يف الخمـارة شـاب اسـمه سـامي النصـراويواحدة لطنّ 

 . )٢( سيل المياه الذي ما يزال موجودًا حتى اآلنشيء إّال  كان خالي  من كّل 
وأصـبحت  ،آلنا ىلـإبحـارة الضـباط  َف رِ ُعـ  عندما شـكلوا الجـيش أخـذ الضـباط حّيـ

ــت األراضــي ت ،البنــاء يف عمــان لغايــة عــين غــزال متــدّ او ،المنطقــة مأهولــة ــث كان ــؤحي ذ َخ
 (ببالش) بدون ثمن.   
ا نتنقـل مـن ألننـا مـوظفين لسـنا مقيمـين هنـا، حيـث كنّـ ؛يف عمـان يالم نأخذ نحن أراض

أبـو اسـمه   ،الغـور أخـذ أرضـيف الحجاز إلى الشام، وكان يوجـد شـخص حجـازي يسـكن 
 شعيب.

العبيـد كـانوا يراقبـون  ألنَّ  ،انتقـل إلـى عمـانثـم  ،أقام األمير أوًال يف السلط هو وعبيـده
يف وفيمــا بعــد بنــى األميــر قصــرًا لــه  ،العبيــد النســاء واألميــر لــم يكــن يعلــم عــن تصــرفات

 . )٣(الشونة
 

                                                           
 ) من التسجيل.١٧:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 ) من التسجيل.٢٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 ) من التسجيل.٢٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
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 : )١(شخصيات قيادية
، وكان يف )٣(يه العجلوين، وكنت أسمع عن القائد محمد علي ب)٢(أسمع عن أديب وهبة

وشخص شركسي اسمه عبد الكريم أرخـص، ومحمـد  ،األكراد شخص اسمه خليف ظاظا
 ،، وصالح زكي، وقـدم ضـباط سـوريون هـاربين مـن سـوريا عنـد األميـر)٤(األنسي من لبنان

 وا عنده.دوا هنا واستقرّ وجنِّ 

                                                           
 ) من التسجيل.٢٦وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
هو محمد أديب حسين وهبة، ولـد يف مدينـة : م)١٩٤٩-م١٨٩٢هـ/ ١٣٦٨-١٣٠٩( ةيب بك وهبأد )٢(

عدادي القدس وتخرج منها بشهادة درجة فوق األعلى سـنة إدرس يف مدرسة السلط، وتويف يف عمان. 
م) واشتغل معلم  للتاريخ والجغرافيا يف المدرسة السلطانية بالقدس، كمـا تخـرج مـن حربيـة ١٩١٠(

م، عـّين قائـد ١٩١٥حزيـران  ١١هــ/ ١٣٣٣رجـب  ٢٨نة، وعندما ألحق بالخدمة العسكرية يف اآلستا
ير واخت السلط، درك سرية قائد ثم) م١٩٢٠ –١٩١٩هـ/ ١٣٣٨ -١٣٣٧سرية درك حاصبيا وراشيا (

م، ولكنه استقال من هذا المنصب ١٩٢١آب  ٨هـ/ ١٣٣٩ذي الحجة  ٣مديرًا عام  للمعارف بتاريخ 
، المديرية العامة للمطبوعات ٤م. انظر: رسالة األردن، ع١٩٢٣تموز  ٣هـ/ ١٣٤١لقعدة ذي ا ١٩يف 

لمزيد مـن المعلومـات انظـر: الكـردي، محمـد علـي الصـويركي. . و٦٤م، ص١٩٥٩والنشر، عمان، 
-٢٣٢ص م.١٩٩٨، دار عمـار، عمـان، ١تاريخ السلط والبلقاء ودورهـا يف بنـاء األردن الحـديث، ط

ان. وجوه ومالمح صور شخصية لبعض رجال السياسة والقلـم، وزارة الثقافـة، . وموسى، سليم٢٣٣
ــربط يف تــراجم رجــاالت مــن ١٧-١٥، ص٢م، ج١٩٩٤عمــان،  ، والعمــد، هــاين صــبحي. أحســن ال

 .٤٤-٣٨م، ص٢٠٠٧السلط، البنك األهلي، عمان، 
ـــ/ ١٣٩٠ -١٣١٠محمــد علــي العجلــوين ( )٣( ــد): م١٩٧١ –١٨٩٣ه ــ األردن عنجــرة، يف ول ــوه انك  أب

 يف األزهـر يف درس ثـم عجلـون ثـم قريتـه يف تعلـم باشا إبراهيم حيث من وجده القرية ُكتاب يف يدرس
ين، وشـارك يف المعـارك الحسـ بـن فيصـل بجـيش التحـق األولـى العالميـة الحـرب نشـبت ولما. مصر

ميسلون وجرح، وأرسل إلى مصر للعالج، وبعد الحرب صار قائدًا للحرس األميري يف دمشق، وبعد 
عاد إلى قريته، وانتسب لحزب االستقالل، وهو من مؤسسي الجيش العربي األردين، وبلـغ رتبـة لـواء 

للداخلية والدفاع، ثم عضوًا يف مجلـس األعيـان إلـى أن تـويف. انظـر: الزركلـي، األعـالم،  اوعين وزير
 .٣١٠-٣٠٩، ص ٦ج

درس يف طـرابلس، الحقـه االسـتعمار  م،١٨٨٠نسي: مـن مواليـد طـرابلس يف لبنـان حـوالي محمد األ )٤(
م، كان من أحرار العرب الذين استقبلوا األميـر عبـداهللا يف ١٩٢٠الفرنسي، قدم إلى شرقي األردن عام 

تحريـر ليه هو وعبـد اللطيـف شـاكر بإز عمن المقربين لسمو األمير، حيث أو(معان) جنوب األردن، و
ــدة  ــو"جري ــق يعل ــغل األ"الح ــد. ش ــدة بع ــاص تأســيس اإل نســي مناصــب عدي ــب خ ــا: كات ــارة منه م

ــة  ــة والعدلي ــر الداخلي ــس التشــريعي ووزي ــري وعضــو يف المجل ــديوان األمي ــيس لل ــداهللا ورئ لألميرعب
م) كمـا عمـل يف سـلك الرتبيـة والتعلـيم. انظـر: عبيـدات، ١٩٤٤-١٩٤٣والمعارف خـالل األعـوام (

 .١١٥م، ص٢٠٠٢ان، م)، وزارة الثقافة، عم١٩٥٠-١٩٢٠شفيق، الصحافة يف شرقي األردن (



 

٢٤ 

، مـثالً يقولـون مـون الضـباط والجنـود علـى الطريقـة العربيـةقدم معلمون مصريون يعلّ 
   .)١(ُصوال ُدون ك كان يقول له:اتراألبينما أيام  ،" للخلف دور " " لليمين دور "للجندي: 

قـام مثقـال باشـا قـد و ،األردن حتى صار باشـايف وبقي  )٢(وكان البيك باشا قائد الجيش
 صطبل.بحبسه مع الخيل يف اإل

 
 :)٣(غزو األخوين (الوهابيين)

ينة) وه وهم مجندون البن سعود،  ،لمحاربة األمير عبد اهللا )٤(ي األخوينجاءت (الِمدَّ
ابن سعود ضد الشريف حسـين، حيـث خـرج الشـريف مـن مكـة  واضنجليز حرّ اإل حيث إنَّ 

وقدم عبد اهللا إلى شرق األردن، وذهب األمير علي وهو حاكم المدينة المنورة إلى العـراق، 
 على العراق. وأنجب عبد اإلله وهو الوصّي 

أبـو تايـه وشـيوخ األردن، حيـث قـّدم  ةدما جاء األمير عبد اهللا إلى معان استقبله عـودعن
قبـل قـدوم األميـر الطحـين والسـمن والسـكر  اً لعنـرب يف محطـة معـان تحضـيرلعودة أبو تايه 

 .االعنرب منه  ألتماهذه األشياء التي  والشاي والقهوة، وأنا كنت مسؤول العنرب، وأستلم كّل 
هـم كشـفوا عـن اهللا يف قدومه، جاءت برقيـة مـن مكـة عـرب الالسـلكي أنّ  عبدتأخر األمير 
 اهللا أين وصل. مكان األمير عبد

                                                           
 ) من التسجيل.٢٧:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
م، تـم تعيينـه يف إحـدى الكتائـب ١٨٨٦هــ/١٣٠٣: ولد عام )F. G. Peakeفريدريك جيرارد بيك ( )٢(

م حيـث تسـلم قيـادة ١٩١٤هــ/ ١٣٣٩الربيطانية العاملة يف الهند آنذاك. ونقل إلى مصر يف بدايـة عـام 
هجانة المصري، ثم أرسل مباشرة إلى شرق األردن لدراسة حالة األمن هناك، وبعد ذلك عاد سالح ال

إلى القدس، وأبلغ المندوب السامي أن حالة األمن يف شرقي األردن غير مرضية، فشـّكل قـوة السـيارة 
صـفر  ٢٩م قبل وصول األمير عبداهللا بـن الحسـين إلـى شـرق األردن، وبتـاريخ ١٩٢١هـ/ ١٣٣٩عام 

ــ  ١٩٢٣تشــرين األول  ١٠هـــ/ ١٣٤٢ ــه قائــدًا عام م صــدرت اإلرادة برتفيعــه إلــى أميــر لــواء، وتعيين
انظـر: الشـوبكي، مصـطفى، محمـد قـادة الجـيش العربـي  للجيش العربـي، باعتبـار أنـه موظـف أردين.

 .٢٤-١٩ص م،١٩٩٦ عمان، العسكرية، المطابع ،١ط م،١٩٩٩ –١٩٢٣
 ) من التسجيل.٢٨قة (وردت يف شريط الكاست عند الدقي )٣(
 ن.والوهابي )٤(



 

٢٥ 

عمال السكة األتراك كانوا قد ذهبوا يف ذلك الوقت، فندبوين أنا ورجل يسمى الشـريف 
ورجلـين وكـان هنـاك شـيخ  -الشـونة يف آخـر عمـرهيف  أقـام –ورجل يسمى عقاب  ،اهللا عبد

شـوفوا األميـر ويـن  الطريـق اكشـفوا": لنـا قـال -اهللا رحمـه –ى سليمان بن سليم تبوك يسم
 ،أفحصـها دائمـ  ،حيث كنت أنا مسـؤول الـدرازين )١(ثنين من الدرازينا، وأخذنا "وصل؟

اة فوجــدنا الســكة الحديديــة مغّطــ ،فركبنــا الــدرازين ووصــلنا للمــدورة ،وأضــع الزيــت لهــا
 ،فوصلنا ذات الحد ،داتنا حتى تعبنا، وبعدها واصلنا المسيربالرمل، وقمنا بإزالة الرمل بمع

وأخـذنا نأكـل رمـان، وقـد كـان كـيس  ،وكـان معنـا كـيس رمـان ،معنا ما نأكلـه وهناك لم يبَق 
يا عيال كلوا "ولكن قمنا بأكله، وكنت أمزح معهم وأقول:  ،الرمان هذا أخذه عقاب للتجارة

 ، ونضحك. "الرمان بقشره ال ترموا القشر
عندما وصلنا ذات الحـد طلعنـا الـدرازين عنـد الخـط وحليتهـا، والتقينـا شـيخ  يسـمى 

ووصـلنا   ،وذبـح لنـا وأكرمنـا، وأعطانـا أرزاقـ ،هيـلإ لجأنـا -اهللا رحمـه –هليل بـن هرمـاس 
 ،ء (شـوي شـوي)ومن ثـم نسـير بـبط ،ف السكةا ننظّ كنّ  ،بعدها وكانت السكة مغطاة بالرمل

 تبوك.ى لإنا وبقينا ستة أيام حتى وصل
ا وصـلنا لّمـو ،ا نشـعر بـالجوع الشـديد (دايخـين مـن الجـوع)تبوك كنّ إلى عندما وصلنا 

وجدنا يف بيته أمير تبوك اسمه الشريف محمد علي  ،بيت الشيخ سليمان بن سليم شيخ تبوك
أن نتنـاول طعـام العشـاء  الشيخ سليمان أصـرَّ  بن بديوي، أراد أن يقيم لنا مأدبة طعام، ولكنَّ 

ة جوعنـا أحضـر لنـا يف تلـك الليلـة أوًال وكنا خمسة أفراد، ولشدّ  ،وعزم الشريف معنا ،عنده
تمـر يقـول لـي الجوعنا حتى ينضـج الطعـام، وكنـت عنـدما آكـل  . نأكل منه لنسدّ "سد تمر"

عليـه:  أنـا ، فأردّ "صرب شوياال تأكل يا حسين بعد قليل يجهز الطعام بس "الشيخ سليمان: 
، فيضـحك علـى "تركني آكل تمر حتى إذا متت أموت شـبعانا ،جي األكلإن عشت لما يي"

                                                           
  .سيذكر الراوي فيما بعد تعريف  مفصالً عن الدرازين. أو الطرازين؟؟ تأكد )١(



 

٢٦ 

بعد ذلك عزمنا الشريف محمد علي بن بديوي، وأردنا أن نرحل بعد اسرتاحة يـوم أو  ،يردّ 
 يومين حتى نرى األمير عبد اهللا أين وصل.

، فـإذا بـاألمير عبـد اهللا قـد وصـل ،وهو قـادم )١(دخان الرتين ناولكن يف ثالث يوم شاهد
 نســجلها حتــى وذلــك -أبيــه مــن جــاءت التــي الربقيــة –الكتــاب  له أعطانــا ردّ ووعنــد وصــ
 . )٢(دناعُ بعدها واحد منا ستة دنانير ذهب و عمان، وأعطى كلَّ ى لإ السلكي ونرسلها

وهـو مـؤذن األميـر  ،وسّلمته إلى محمد علـي السـمننوري ،عندما عدت استلمت العنرب
 ،"قــام بالواجــب إال األشــراف اوعاشــت المنطقــة مــا حــد" ،وكــان لــه إمــام أيضــ  ،اهللا عبــد

يف األردين كان ال يقبل أن يتجنـد  أنَّ  وأذكر يف البداية ،يتجندوالوأصبحوا يأتون من فلسطين 
ه إذا أخـذ السـالح والـذخيرة قـد يأخـذه ذا أراد ذلك ُيطلب منه كفيل، وذلك ألّنـإو ،الجيش

ة وال فلم يكن يوجد مع الناس هوّيـ ،ت شخصيتهيذهب وال يرجع، كما أنه ال يوجد ما يثبو
 جواز سفر آنذاك.

 ،بالمملكـةبعـد وفيمـا  ،بعد ذلك أصبحت هنـاك جـوازات خاصـة بإمـارة شـرق األردن
 ؛نجليـزالجيش بالقوة مـن أجـل اإليف حيث أخذوين للخدمة  ،الجيشيف وكنت آنذاك أخدم 

قيـت يف الكتيبـة الثانيـة خمـس وب ،ه ال يوجد أحد يكوي مالبسهم، فأخـذوين (مكـوجي)ألنّ 
سنين، وبعد ذلـك تركـت وكـان معـي يف الخدمـة أبـو العبـاس، وسـعيد بركـات طلـع مقـدم، 

 وحمزة أحمد أبو العباس وهو ابن رئيس بلدية عنجرة، وجميل السكران من إربد.
ولها فراشات فراش  ،: هي عربة صغيرة تسير على السكة عن طريق الكبس)٣(الطرازين
 وكـان يقـوم بـالكبس ،وعند الكبس يدور العجل وتسير ،فراش على المكبسعلى العجل و

ولم تكن تعمل على  ،واثنان جالسين من األمام، ولم يكن لها ماتور ،أشخاص واقفين أربعة

                                                           
 الرتين: القطار.  )١(
 ) من التسجيل.٣٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 ) من التسجيل.٣٩وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
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الكبس، وبعد ذلك  بدَل  ووضعوا عليها عجالً  ،ولكن فيما بعد أحضروا سيارة فورد ،الوقود
 ماتور لجهة.  تسير هبما الطرازين كّل  ،ديزلأيض  عملوا ماتورين يعمالن على 

ت تـأيت سـيارات مـن أصـبحاهللا، بعـد ذلـك  كانت أول سيارة يف عمان سيارة األمير عبد
السـلط مـدير وكالـة (فـورد) يف منهم أحمد عبيد، بعد ذلك صار واحد والقدس لنقل الناس 

 محمد شريم، وبعد ذلك جاءت السيارات.
ــاء ــاك كهرب ــم يكــن هن ــوانيس، وعمــان يف ل وبعــدها   )١(بعــد ذلــك أصــبحوا يضــعوا الف

 إلضاءة البلد والشوارع.  )٢(كساتلولا
قنـاة مـاء بجانـب  اوكـان وراءهـ ،أما المفرق هنا فلم يكن يوجد فيه سوى المحطـة هـذه

 )٤(ةوكانت بجوار بركة المياه وعليها ترمبـ ،)٣(واإلشلة: هي كلمة تركية تعني مخفر ،اإلشلة
 ) وبيت الناظر.ةة وبيت الشاويش (الدريستضخ المياه للمحط

                                                           
نيس: قناديـل صـغيرة، قـد ُتصـنَّع محليـ ، وقودهـا الكـاز، وكـان يخصـص لهـا أمـاكن المصابيح والفوا )١(

تعـدى بضـعة أمتـار. أحيان  داخل الجدران، وقد توضع داخل حافظة زجاجيـة، وأمـا نورهـا فكـان ال ي
 نارة الشوارع قبل اللوكسات.وكانت تستخدم إل

مسـاحة واسـعة وكانـت تعلـق علـى أعمـدة  : قناديل كبيرة مستوردة، وقودها الكاز، وتضيءاللوكسات )٢(
نـارة المدينـة حتـى ضـوع علـى بكـرة، وقـد ظلـت مسـتعملة إلخشبية، وتنـزل وترفـع بواسـطة حبـل مو

 . بدايات الخمسينات، عندما حلت محلها لمبات الكهرباء
 مخفر: هو مصغر المركز األمني يف أيامنا هذه، وهو عبارة عن غرفة حراسة ألفراد الدرك. )٣(
 : ماتور ضخ للمياه.ةرمبت )٤(



 

٢٨ 

 
  ٦٩٨الشريط رقم: 

  بني حسن الخزاعلةقاسم فضيل  :الراوي

 
  أوضاع العرب:

ومع ذلـك كـان الخيـر عنـدنا كثيـر، والقلـة مـن تشـرتي كانت النقود يف تلك الفرتة شحيحة، 
، هد يشـرتيلكـن لـم يكـن أحـوقرشـ ،  ١٨رطل السـمن ثمن كان و، اً سمن كثيرفقد كان ال عندنا،

كـان يبـاع بعشـرة قـروش، وأوقيـة  )١(شوال الجميد بريال أو ريالين فقط، وشوال التتنوكان يباع 
 ٤٨رطــالً كــان ســعره  ٤٢البهـار قــرش، ورطــل الســكر أربعــة قــروش ونصــف، وشــوال الســكر 

قرشـ ، ولـم أسـتطع أن أبطحـه وأذبحـه  ٣٥قرش ، وأنـا شـريتهن بيـدي، واشـرتيت الخـروف بــ 
   من العرب. لم يكن أحد يشرتيهن، لذا نقودم تكن تملك الل الناسو ن كربه.للضيوف م

  .ْينة بغزو البلقاءالَمدَّ  قام :)٢( يْنة (الوهابية)المَدَّ
 ينة.دَّ وهناك قصيدة للشاعر محمد بن غدير للمَ 

ــــ   اهللا يـــــا عـــــالي علـــــى كـــــّل عـــــالي ــــا م ــــت المخــــاليق برضــــاك ني   تولي
ــــشــــفق ع الت   بحـــــالي تغفـــــر وتـــــرحم يـــــا علـــــيمٍ    ي بالمضــــيقات ينخــــاكل

ـــــاٍم تكو   يــــــا خــــــالق الــــــدنيا بســــــتة ليــــــالي ـــــتة أي ـــــيس ـــــت ل ـــــاك ن   برؤي
  رجــاكبحــق موســى اللــي علــى الطــور ي   بجـــــاه مـــــن زاروه فـــــوق الجمـــــالِ 
  يــا مكـــون الــدنيا علـــى بحــر مـــن مـــاك   يــــا خــــالق ســــهول كثيــــرة وجبــــالِ 
  ر األفـــالكتغيـــب وتظهـــر بـــدو شـــمسٍ    دنيـــــاك يـــــا مســـــكين مثـــــل الـــــزوالِ 

ــــو زا   األمــوالِ  عَ ْمــجَ العــك مْ ن كــان مــا َج إ ــــالَحَمرين ل ــــيهن ب ــــي عل   كارتش
                                                           

 تتن: الدخان. )١(
 ) من التسجيل.٢٠:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

٢٩ 

 : )١(إلى بني حسنزياة األمير عبد اهللا 
، ّروتصـيف منطقـة ه عنـدبعزيمة األميـر عبـد اهللا لتنـاول الطعـام تمر الغوري قام الشيخ 

شـيوخ بنـي حسـن حضـر ولزيارة مضارهبم، وقام الغوري بدعوة جميع شـيوخ بنـي حسـن ف
ولـم ، والزيـودي، والـدغمي، الـديالستة، وهم أخو ارشيدة، ابن قـالب، الحرحشـي، والخ

وهـو مـا زال حيـ  لغايـة اآلن،  ةحيث لـم تطـب لـه الجلسـ و ارشيدة الخاليلةيأيت محمد أخ
يـاهللا بـدنا نطلـع علـى األميـر، اركـب ": ويوم جاءوا كنت أنا ضيف  يف المصـطبة، وقـالوا لـي

ت فـرس حشـمة، وحّولنـا وكانـ ،"د المهـاوش قرابتـك وجـّر عليهـا (سـر عليهـا)فرس أحمـ
روت عند الغويرية، وكان الغويرية قد أعّدوا الستقباله بيتين مـن الشـعر، قـاموا ص(نزلنا) يف 

مفـرش فـراش، والسـاحة كـانوا قـد فرشـوها شـجر كلـه ، وةعمـدأبخياطتهما مع  على ثمن 
 .كان مرّبط تربيط حيث فّش، 

بجـواره يمشـي خيـل، لـم تكـن هنـاك سـيارات، وكـان عبـد اهللا علـى موكب األمير  جاء
مثقــال بــن فــايز، ومخلــد العتيبــي أبــو مطلــق، ومــرزوق الشــيخ ماجــد بــن عــدوان، والشــيخ 

أيضـ  محمـد منـور الحديـد،  مالعتيبي، ونوار مجري وهو أيضـ  مـن العتيبـات، وكـان معهـ
عـين  تكانـ، ونتالعـب علـى الخيـل أمامـه، واءقمنا بنطحه (استقباله) بعراضة خيـل وحـدو

سـنة عنـدما كنـت  ١٦كان عمري يف ذلك الوقت قد ، وماهر األمير علّي، ألّنه شاهدين خّيال
أقــوم بطــراد الخيــل أمــام األميــر، وكنــت أشــّطف الخيــل، كــانوا يســّمونني مشــّطف الخيــل 

قم يا فضيل العـب ": قالوا ليوعندما نزل األمير والضيوف، وبعد تناول الطعام، تشطيف، 
بـس ": وطلع األمير وقالقمت أبرم (طراد) عليها يف الميدان، واألمير عينه علّي، ف، "الخيل

  ."بس بس اهللا يعطيهم العافية تعالوا لهنّية
ق عنده، وكان عنده يجلس مرزوق بن قالب، ومحمـد  وشهاب الزيودي، جلسنا يف الشَّ

قـال ووّجه كالمه البن قالب، واهللا الدغمي،  العيطان الحراحشة، وعليان الحسين، وضيف

                                                           
 ) من التسجيل.٤٨:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
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كلنا  إيه واهللا حنّا": ، فقال له"يا ابن قالب يقولوا عنك إّنك شيخ مشايخ بني حسن": األمير
ــي حســن واحــد ــر:"بن ــال األمي ــو جــّدكم" ، فق ــرّدون)١(وش ه ــه:"، وش ت ــال ل ــن " ، فق م

 الـدغمي وعلـى عليـان علـى ضـيف اهللا" ، قـال:"على َمـْن مـن الجعفريـة" ، قال:"الجعافرة
الحسين الخالـدي وعلـى محمـد العيطـان شـيخ الحراحشـة، وعلـى شـهاب الزيـودي شـيخ 

، فقـال لـه "العمـوش يمس ابن قـالب الـذي يجلـس مقابلـك علـالزيود والشديفات، والخا
جعـافرّي  مـوذ اهـ": ، قـال لـه"الخزعلـي! مين بعد؟ منكم أخو شـيخة ابـن رشـيدة": األمير

لو أنه ولد طوله ما ينمـد الفنحـان بس بس، الخزعلي سيد عليكم كلكم، ": ، قال األمير"منّا
 ."سيد أمير من ضلعنا ، الخزعليالخزعليعليكم قبل 

كـان لـي قـرون طايحـات أربعـة قـد عنـد الواسـط، و وتقدمتقمت عندما سمعت ذلك 
مسـك ياألميـر وكـان واري ألمـاين، صـ(جدائل شعر)، وكنت ألبس حـزام وجنـاد، وبـارودة 

يـن أنـت؟ ومـن ": سـألنيفعلى رأسـي،  تهاوحطّ  تها (قبلتها)وحبّ بيده فمسكت يده واسط ال
هذول الجعافرة لّما  حنّا مو منهم، صادقينبس هذول يقولوا مو منّا، ": فقلت ."وش تريد؟

وش ": ، فقـال لـه األميـر"ي دّلـتهم البقـرةلمن ال حناعطشوا دّلتهم البقرة على السيل، حنّا م
سـنة يـا حضـرة  ١٣٠ما كان ناس يكتب وال يقـرأ، أّمـا أبـوي عـاش ": قلت "قال لك أبوك؟

، "واهللا ال": ، فقلـت لـه"خطيـباي جابتك منـين مـا تكـون، انـت ليسعد ال": ، فقال"األمير
من قال قل أبوي ": قلت ،"؟قللهموش ت ،كيف قال لك أبوك إن سألوك عن النسب": فقال

مـن حميـري، يـا كّربـت بحطـاط سـروج خيلهـا، قحطان مقرنا بالعال، نسل الملوك، عـزويت 
وقـام بتقبيلـي (حبنـي)، ، "قـّرب جـايا": لـياألميـر قـال ف. "تزلزت مصر والعراق األسفلِ 

نعم حسينية، لكن مخّلطة خوال أمها ": له لتقف. "؟اهللا يسعدك، أمك منكم حسينية": وقال
ــيض ي جابتــك، واهللا إّنهــا لــنعــام، اهللا يســعد الــبطن التثالثــة ": ، قــال"ســلطية، الجمــع األب

                                                           
 أي من هو، أو من يكون؟. )١(



 

٣١ 

ابـن يـا ": قـال. و"معـك علـوٍم زينـه )١(مع أنك ورع": وُسر األمير كثير مني. وقال، "أصيلة
اتم طـي قحطـان والـي، الخزعلـي: ، وهـاذ حـي من قحطان مو منّالورع يقول الالذ اقالب ه

     ."عليكم كلكم سيد
 

 :)٢(الجمع األبيض
ال يلبسـون هنـار الكـون غيـر القضـايض  مة الجمـع األبـيض ألهنـكان يقـال عـن السـلطي

 ، ويحمـل كـل فـارس رايـةالبيض، ويحطوا على البيارق رايات بيضاء ويكدوا علـى الجمـع
بيضاء ويكون بشارة نصر عندما يمشوا أمامنا. وكانت بني حسن عندما تفزع للبلقا يف الغـزو 

 تفزع بخيل وبارود.
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ورع: أي صغير. )١(
 ) من التسجيل.٥٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

٣٢ 

 
  الشريط رقم: ال يوجد

  ، / الريشة الشرقيةالشيخ فواز الشعالن :الراوي

 .ريشة الشيخ أنور الشعالن

  م  ١٠/١١/١٩٧٧أجرى المقابلة محمد طاهات  في 

 
  :منطقة الريشة

ْصـَبة وريشـة النقيلـي وغيرهـا، لريشة أصل، وتنقسـم إلـى ريشـة القُ منطقة ا ليس لتسمية
وتمتـد  "الحـدود"الرحبة ب قعاط، والمقاط يمقكلها بطين فوكل هذه المنطقة تدعى بمقاط 

ح يالشـعيبان السـط سـال فعنـدما، ةات مركزهن العنـازدالرويشف ،ةالحماد من عناز ىإلى ُقر
ســميت الفيضــة قــديم  بــذلك وهــي مجمــع للعشــب فضــن بمنطقــة الفيضــة، اف ُصــبوالقُ 

وحتـى الريشـة يوجـد فيهـا زراعـة.  وتغطيها المياه يف فصل الشتاء واآلن هي منطقة زراعيـة.
 .)١(المناطق أعطيت لنا عطاء من عبد اهللا وهذه
 

  أصل الشعالن وأماكن تواجدهم:

مـن نجـد  جـاءتأغلب القبائل و، )٢(ولة منذ أن خرجوا من نجدالشعالن هم شيوخ الرَّ 

                                                           
 صد األمير عبداهللا بن الحسين.يق )١(
 ٧٠٠: هي أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية التاريخية وأكربها مسـاحة وترتفـع هضـبة نجـد مـا بـين نجد )٢(

مرت فوق سطح البحر وتقع يف وسط شبه الجزيرة. كانت نجد موطن  تاريخي  لمملكة كندة  ١٥٠٠إلى 
ء. تشـّكل اليـوم غالـب منطقـة الريـاض تنوخ وطـيبني تميم وغطفان ومملكة وبني حنيفة وبني أسد و

ومنطقة القصيم ومنطقة حائل واألجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمـة، وأيضـ  منـاطق نجـد الشـمالية 
 هي منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وجميعها ضمن المملكة العربية السعودية.



 

٣٣ 

 حتى أهل الحاضرة (القرية). )١(والحجاز
 ار)(كبـ لـة هـم رؤوسوَ الرّ  نّ كمـا أ ة،العنـزقبيلـة ينحدرون من  ،هم من الرولة الشعالن

 ثة: ابن شعالن، وابن هذال، وابن مهيد.الفشيوخ العنزة ث ،العنزة
، وابـن هـذال، وابـن مهيـد االحمـاد مـن سـيطرة القبائـل عليهـ منـاطقابن شعالن حمـى 

أّمـا قبائـل وأقام يف الجزيرة،  ،زواتغيد حدثت بينه وبين الرولة هبن ماا من الحجاز، فءوجا
 أصبحوا وراء الشط.فشمر 

خ الشعالن هو الشيخ محمد بن جربان، الـذي أنجـب شـعالن، وبعـد شـعالن كان أول شيو
فقـد بقيـت يف حمولـة الشـعالن إلـى اآلن، حيـث   )٢(ا الشـيخة، أّمـ(عشـائر) عت إلى حمايـلتفرّ 

ى لـإات حـدودها مـن القرّيـكانـت و ،)٣(الجـوفمنطقـة  ن مركزهـاوكـا ،نت إمـارة الشـعالنتكوّ 
 بأمر ابن شعالن. تها كانكلّ وهذه ، )٥(وادي السرحان ىلإسكاكا ى لإلجوف ى الإ )٤(ألزرقا

                                                           
شـبه الخمسـة وتقـع يف الجـزء الشـمالي الغربـي والغربـي مـن  شبه الجزيرة العربية: أحد أقاليم الحجاز )١(

، والحجاز تعني الحاجز وهو الحد الفاصل كوهنا تحجـز هتامـة عـن نجـد. وقـد كانـت الجزيرة العربية
ــف ســعتها تبعــ  للظــروف الحجــاز يف بعــض العصــور اإلســالمي ــة موحــدة تختل ة تعنــي منــاطق إداري

السياسية، وقد ظّلت الحجـاز تحـت حكـم الـدول اإلسـالمية منـذ العهـد النبـوي والخلفـاء الراشـدين 
مــرورًا بــاألمويين والعباســيين ومــن ثــم الفــاطميين ومــن بعــدهم المماليــك والعثمــانيين والهاشــميين 

 والدولة السعودية حالي .
 بالشيخة الزعامة. يقصد )٢(
بـي تقع يف شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحدها مـن الشـمال والشـمال الغر منطقة الجوف: )٣(

مارة الجوف. وقد كانت الجوف موقع صراع بين أسرة الرشيد وأسرة األردن. وكانت سكاكا مركزًا إل
م، وأّسـس فيهـا ١٩٢٢هـ/ ١٣٤١م الشعالن، لكنَّ الملك عبد العزيز آل سعود بسط سيطرته عليها عا

 إمارة الجوف وعّين عساف الحسن أميرًا عليها، وأصبحت منطقة الجوف فيما بعد جزءًا من مملكتـه،
وادي النفاح، مؤسسة عبد  -ولمزيد من المعلومات انظر: السديري، عبد الرحمن بن أحمد، الجوف 

 م.٢٠٠٥الرحمن السديري الخيرية، الرياض، 
وُتعـرف األزرق منـذ زمـن بعيـد  كم شـرقي مدينـة عمـان، ٥٠على مسافة  يف شرق األردن تقع األزرق: )٤(

 بأّنها واحة صحراوية غنية بالمياه العذبة والمعدنية، وهبا الكثير من اآلثار والمناطق السياحية.
 المملكـة العربيـة السـعوديةيف شـمال غـرب  منطقة الجوفأحد األودية التي تمتّد من  وادي السرحان: )٥(

 .األردنإلى شرق 



 

٣٤ 

  :شجرة العائلة

 ومشـهور  –اهللا  ب أربعة هم: عبدعقَّ  الذي –ب منيف عقَّ  –شعالن   )١(بعقَّ  –محمد  
 . ونجم – وجبل –

 .السحيمان حمولة أسس – :جبل
رة جوشـالشعالن).  ىب مقول، وزيد، ونايف (ونايف هذا هو الشيخ علعقَّ  – :اهللا عبد

 النايف هم عيال فواز، ولورنس وغيره.
ــ -:نــواف ــعقَّ  (الحمولــة) ب العيــالب فــواز وســلطان واألخيــر لــم ينجــب. وفــواز عقَّ

 ،األبناء ؤالءه الموجودين حالي . وهم نواف، أنور، سلطان، متعب، محمد، ممدوح... كّل 
 اليوم. إلىحيث له عشرة من األبناء، والشيخة للنايف من أساسها 

ات وهـو الـذي حكـم الجـوف والقرّيـ ،األمير نـواف هو ن أول أمير إلمارة الشعالنوكا
 استسلم له ابن سعود.وقد واألزرق، 

قريـة القاضـي،  ،ت مضارب الشعالن من األزرق إلى حدود جـابر ومنطقـة حوشـامتدّ ا 
هللا، ا وقدوم األمير عبد ،األردن يفمارة اإللون إمارة، وكان هذا قبل تأسيس وهم بذلك يشكّ 

 حكم هذه المناطق من قبل تركيا.حيث كانت تُ 
اهللا حكـم األردن، ارتـبط الشـعالن  وبعده األمير عبد ،وعندما حكم األمير فيصل الشام

 زمان األولين. منذ، وكان بينهم مودة قديمة )٢(بعالقة طيبة مع األشراف
 نَّ إث حيـ ،حـدث صـلح بـين ابـن سـعود وعشـائر ابـن شـعالن  )٣(وأيام حادثة األخوين
استلم البالد هـذي وال يصـير بينـي "وابن سعود قال البن شعالن:  ،عشائر ابن شعالن كثيرة

 حصل حرب بينهما.ت. ولم "وبينك حرب
                                                           

 عقب: أنجب. )١(
 يقصد باألشراف الهاشميين. )٢(
 م.١٩٢٢الحركة الوهابية سنة  )٣(



 

٣٥ 

إلـى منطقـة يرعون الحماد لـديرة ابـن سـعود   )١(الرولة هم أهل ناقة كما هو معروف أنّ 
 .)٢(والن)ومقيضهم عالنقرة (الج ،دي السرحانالنبه، للجوف، لسكاكا، لوا

طام، ثـم سـحمد، ثم فيصـل، ثـم هـزاع، ثـم  بداية كاند الشيخ: يف اليف هذه المناطق تقلّ 
 .إلى اليومموجودون الاألخير أبناؤه هذا النوري، ثم فواز، و
ولكن فيما بعـد أعطيـت منـاطق  ،فيما بينهم ةملم تكن مناطقهم مقّس   )٣(وعندما شاخوا

سين، فبعد وصول حكم البعث لسـوريا ومصـادرة الريشات والحماد لهم من قبل الملك ح
نـزح الشـعالن إلـى  ،أراضيهم يف البادية السورية، واألراضي التي كانوا يمتلكوهنـا يف العـذرا

لت جّ مـن الملـك حسـين ُسـ حيث خرجوا من سوريا، وبأمرٍ  ،هذه المناطق ألسباب سياسية
 ، ســوريا ولهــم قصــورهــذه األراضــي رســمي  باســم الشــعالن، فالشــعالن كــانوا يقيمــون يف

 ،ف بقصـر الشـيوخعـرَ وجـد دائـرة كبيـرة تُ تو ،نايف لـه قصـركذلك متعب له قصر والشيخ ف
 ."حي الشعالن"ف كذلك بـ عرَ وتُ 

ر تعـدادهم سـوريا واألردن والسـعودية، ويقـدّ منـاطق بـين فالشعالن حاليـ  يقيمـون يف 
ففـي مصـر توجـد  ،اق ومصروهناك من الرولة من يسكنون العر ،حوالي ثالثة ماليين نسمة
وذلك إثر  ،ا يف العراق فيقيمون يف الموصلأمّ  ،وهي حمولة كبيرة ،حمولة انصير من الرولة

حادثة غزوة ابن رشيد للرولة، حيث سبق البن شعالن أن ساعد ابن سعود يوم الحرب على 
 ،رقابن رشيد، وحارب ابن شعالن شمر من وجهة القبلة وابن سعود حارهبم من وجهة الش

 .)٤( على الديرةأخيرًا أن استولى ابن سعود  ىإل
                                                           

 أي يربون الجمال. )١(
يـة الشـرقية للبنـان والشـمالية الشـرقية تقع يف الزاوية الجنوبية الغربية لسورية والزاوية الجنوب الجوالن: )٢(

لفلسـطين والزاويـة الشــمالية الغربيـة لـألردن وتعتــرب الجـوالن عمومـ  هضــبة مرتفعـة وتتميـز بوجــود 
 ١٩٦٧حـرب مجموعة من الجبال الشامخة، وقعت الهضبة بكاملهـا ضـمن حـدود سـوريا، ولكـن يف 

 حتها.ثلثين من مسا الجيش اإلسرائيلياحتّل 
 أي تزعموا. )٣(
 الديرة: المنطقة. )٤(



 

٣٦ 

 : )٢(يقولو يذكر القصيد وكان أحد الرولة ،بالنقرة  )١(عندما كان الرولة يقيضونو
ــــيض ــــات أول الق ــــالنقرة ف   مضــــيت ب

 
  )٣(والـــزاد مْ كفيـــت نفســـي مـــن الِهـــدِ  

ــى صــماد   وننــزل علــى حــد الحــدب بالمحــاميض  ــزٍل عل ــى بصــرى ون ــزٍل عل   ن
  علـــى مشـــوى الخريشـــا مالفـــيظ ولنـــا

  
ــــالمــــع المنقمــــات     الطــــرش ينقــــاد ت

ـــــــا األزرق هنـــــــور معـــــــاريض    )٤(مناهـــــٍل تـــــروي معـــــاطيش األوراد   ميرادن
ــد ــيض ىخــت الن ــم تضــرب علــى الب   ث

 
  هلنـــا واألجـــدادأل نضـــرب علـــى درٍب  

ــريض      )٥(لة الشـيخ مـن غـادجر أودع مجرابك   أنــزل علــى صــبيحا والصــبح ال ت
  لــــوذ القــــات تلويــــذوبصــــبح  لحــــأر
  

ـــبالد  ـــة الشـــمس ب ـــزل طلع ـــراك تن   )٦(ت
  ادهنــــــاال غضــــــات يططلــــــٍق بــــــالع   ظمثـــــل المحـــــاري زاهيـــــا بالمقـــــاري  

 
 :)٧(الغزوات

قـد و ،وعلـم إمـارة )جـيش(وبيـرق  ه،خدامـو رجالـهوكان لـه  ،كان ابن شعالن حاكم  
 ها:عدة مع القبائل، أذكر من(غزوات) خاض ابن شعالن معارك 

 
  غزو ابن مهيد:

وهي نوق مغاتير وكانـت  ،وأخذوا النياق الِعلي ،ابن مهيد قام بغزوة عرب الشعالن أذكر أنَّ  
 حيث كان أبو جذلة ورجاله غائبين عن الغزوة. ،حوالي مئة ناقة يملكها عرسان أبو جذلة

                                                           
 ضون: أي يصيفون يقضون وقت الصيف.ييق )١(
 ) من التسجيل.١٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 أول القيض: أول الصيف. والهدم: المالبس. )٣(
 ميرادنا: مكان ورود المواشي واإلبل على الماء. ومعاطيش: المواشي العطشى للماء. )٤(
 الوادي بالقرب من الجوف.أصبيحا تقع يف راس )٥(
 القات: نبات عشبي. )٦(
 ) من التسجيل.٥٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٧(



 

٣٧ 

 قام أبو جذلة وذهب إلى سطام بن شعالن حيث كـان سـطام تربطـه عالقـة النسـب بـابن
أخـت تركـي ابـن مهيـد، وطلـب أبـو جذلـة مـن سـطام بـن  ةه متزوج من تركيـنّ إمهيد، حيث 

وبعـده طلـب مـن شـخص  ،النياق، فـوافقهم علـى ذلـك شعالن أن يقوم بغزوة ابن مهيد لردّ 
 الرولة قادمة لغزوه. بي عنده أن يذهب إلى ابن مهيد، ويخربه أنَّ ّصلُ ا

يغـزوا علـى أثـر  راح": وقـال لـه ،ه بـذلكبي إلى ابن مهيـد وأخـربلُ فذهب طليحان الّص 
لــة هنــق علــى النــدر، ميعــاد ابــن شــعالن وَ ا فريــق الرّ واهللا مــا حنّــ": فقــال ابــن مهيــد ،"بعـرهم
القعرة، فعاد  ن)دوتحت (والهري هو شعيب أو وادي غير عميق، يقع هذا الوادي  ،"الهري

وكانـت الجمـوع محتشـدة.  ،"ا ما لقينا عربحنّ "بي وأخرب سطام بذلك، فقال سطام: لُ الّص 
واليـوم  ،يا ابن شعالن مالقاتنا عند ابـن مهيـد اللـي ينتخـي بـه": لييفقال القعيقجي وهو رو

مشينا وصلنا المالقاة بين صالة ": . قال سطام"ا نبغي راس ابن مهيدحنّ  ،ا عّراضةا ما حنّ حنّ 
فأصـابه  ،حيـث ضـربه بسـيفه ،ولحق خلـف األذن ورمـى ابـن مهيـد ،"الظهر وصالة العصر

 اوجـاء سـطام وقـام بحمايـة ابـن مهيـد وعـالجو ،عفـى عنـه وتركـهف ،ه لـم يقتلـهولكنّ  ،بجرح
 جرحه. 
 ،أميرها كريم بن دغمي، وكـان ابـن مهيـد يف بيتـه ،طبت من الصابور ألف ذلولبعدها و

تقطــع وحديــه  ،"صــوت ألبــوك": . فقــال لــه"آه": . فقــال"يــا مشــعل": فصــاح بولــد ســطام
: وطرحوا العبد وأبوه، فمشـى علـى ابـن مهيـد ولحقـه وقـال ،عل وتركه(وحده) وهرب مش

 فقال خلف األذن: ،وقتله ،"نا أفك تالي مظاهيري منكأخلي تالي مظاهيرك، و"
ــــــــرنا ـــــــيخنا واحتضــــــ ـــــــا ش   دعان

    
  )١(الشــــيخ شــــّيال الحمــــول الثقيلــــه 

ـــــا  ـــــه حقلن ـــــب ودون ـــــط المرك   )٢(كـــربه شـــيٍخ مـــن المناكـــب نشـــيله   انقل

                                                           
 احتضرنا: حضرنا. وشيال الحمول: همته عالية، صاحب األمور الكبيرة. )١(
 انقلط: ُنقدم. )٢(



 

٣٨ 

  )١(تـــايهين الدليلـــه قـــديبالســـيف ن   ذي فعــــل جــــدودنا هــــم وأهلنــــاهــــ
ـــا فصـــلنا ـــو م ـــيض ل ـــذ الب   عوبنـــــا كـــــل أصـــــيلهكوال يلتكـــــد ب   وال ينوخ

  اهللا يمهـــــــل بــــــــه أيـــــــاٍم طويلــــــــه   زعلنـــــا ابهشـــــرتاو غالهـــــمتـــــرك 
 

  :)٢(فقال النوري
ـَلـّو مـا يصـبغ عَ َسـ مْ قِـ ـــار    يـا عيـد نَ يْ ى الصِّ ـــا عـــنهن ســـنا الن ـــدالل م   طـــايفب

ـــأْح  ـــد ْس ِم ـــف ماري   ونّســـفها علـــى كي
  

  مــن النــاس غــايف ْب ذِ ْجــا يَ ن َمــدْ تَ ْســاو 
ــــد   ــــا الظــــول وتري ـــــّوكم والعـــــوايف   بربعــــة يطــــرب له ـــــيكم ق ـــــر عل   يكث

  يــــالبس المركــــب ريــــش الهداهيــــد
 

  نمشــــــي علــــــى جمــــــع المعــــــادي 
ــــــه ســــــوايف   كن شاٍف درهم الصـابور مابـه تصـاديد  ــــــودع عظام ــــــدونا ن   ع

 
قبيلة يف الباديـة لهـا عطفـة، فالشـعالن  المركب: هذا يقتل عنده الرجال، والمركب: كّل 

آلن، والمصاليخ لهم سبع اعطـف. والعطفـة عبـارة عـن خشـبة يثبـت حولهـا ى الإلها عطفة 
ويوضـع علـى العصـي ثالثـة مـن  ،ن بالريشزيّ عدة عصي لتصبح على شكل غرفة مربعة، وتُ 

ــود ــام، (وهــي اله ــش النع ــايف) ،ج)ري ــت الن ــة بن ــت الشــيخ العتيق ــه (بن ــس في ــث تجل  ،حي
 ،لقتـالى الـعع فيقاتـل الرجـال دوهنـا، وهـي بـذلك تشـجّ  ،ويحضروها إلـى سـاحة الحـرب

وكان  ،ويوجد رجل فارس الرويلي قتل تحته خمسة من الخيل ،س الرجال لحمايتهاوتحمّ 
بسبعين   )٣("ربةُس "ها تقدمت وبعد ،ها لم ترد عليهولكنّ  ،ينتخي عند راعية المركب (الفتاة)

                                                           
 .نوجه –نقدي: نقود  )١(
وردت القصـيدة يف  ذه القصيدة من القصائد المميزه لنوري بن هزاع الشعالن.قصيدة بالقهوة العربية ه )٢(

 ) من التسجيل.٥٢شريط الكاست عند الدقيقة (
 .مجموعة –سربة  )٣(



 

٣٩ 

ويصيح عليـك  ،ربةالُس وكان ابن غشم يقود هذه  ،لةوَ ال يقودها أحد شيوخ الرّ نين خيّ اأو ثم
 ،ربةُس نما للإوهي بذلك تزغرد ليس له و ،تدرغيا راعية الجمل، عليك يا راعية الجمل، فز

ب عند الشـعالن لـم والشعالن لم ينكسروا فالمرك ،لقتالى الععهم وتشجّ   )١(وهي تنخاهم
 يؤخذ يف حرب لهم قط. 

  الثقــل عنــد الهــذال، والكــرم "يوجــد رجــل اســمه ابــن ســويط يوصــف القبائــل بقولــه 
وأن طلع شـعالين معـرب فـارس يحيـي عـرب، وهـذا  ،"عند الجربا، والفرسة عند الشعالن

ــا رولــي مــا أمــرك، بــل يــدخل عليــه ويطلقــه بســرعة،  الرجــل الرويلــي ينحــبس، ال يســأله ي
  ."يذهبو

 
 :)٢(زوة ابن رشيدغ

، جــاءه بنــدر بــن رشــيد غازيــ  لــه، وبــدأت يف ديــاره عنــدما كــان الشــيخ هــزاع الشــعالن
لـة ببنـاء وَ ن قام الرّ يالمعركة (تذبح الجهامة)، وبينما كان القتال ما يزال على أشده بين الطرف

)، ونزل هـزاع يف د العمد (أعمدة البيتومنهم من جوّ  ،د األطناببيت هزاع، فمنهم من جوّ 
ابـن رشـيد   (رجـع) وطلب ابن رشيد الصلح منه، وتعاهد الطرفان على الصلح، وكـّف  ،بيته

إلى الجوف التي كانت تحت حكمه، والتي لـم تكـن يف تلـك الفـرتة قـد اسـتولى عليهـا ابـن 
 شعالن. 

د لـة قـوَ لة إلى الحماد، وإذا بعـرب مـن الرّ وَ ابن رشيد رجعت (اسندت) الرّ  بعد أن كّف 
فقتل منهم ثمانية رجال وأخذ حاللهـم  ،روا يف العودة (متخلفين)، فالتقى هبم ابن رشيدتأّخ 

كل منهم  ،لة ابن رشيد ال يبقى يف الجوفوَ وأغنامهم، فجاء الفزيع لعرب هزاع، فقال: يا الرّ 

                                                           
 تنخاهم: تستثير همتهم. )١(
 ) من التسجيل.٥٦:٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

٤٠ 

لة بمالحقته فوجدوه ينـزل بالركعـة يف منطقـة وَ ، وقاموا الرّ )١(يذهب ويحضر صميل وزهابه
وقـد  ،ل مـن كسـر ميـاهالتي يوجد فيها قاع الفيضة، وهو عبارة عن قاع كبيـر تشـكّ  ،جولالح
فغـارت خيـل الرولـة علـيهم، وحصـلت المعركـة،  ،م به ابـن رشـيد ورجالـهفخيّ  ،ت منهجفّ 

وأخـذوا  ،واسـتعادوا الحـالل واألغنـام ،يف تلك الواقعـة مـا يقـارب سـتمئة رجـل َل تِ حيث قُ 
 يد. المخيم والبيرق من ابن رش

 يف حائل. امن تبقى منهم إلى بالده التي يحكمه وفرّ 
 

 : )٢(غزوة األشقر
وهـو اسـم شـعيب، وكـان يقـود جمـوع  )٣( األشـقر عـرب شـعالن يف وادي فيحـان اغز 

األشقر ولد الشيخ الكبير السن أبو عجمي، ومعه الدهامشة والزياد والظفير ومطير وصليب 
 منوذبح  ،وثاين عرب وثالث عرب ،من الشعالن حيث أخذ أول عرب ،ربان من العراقوعُ 
: يقول وهم الهزاع، والمقول والزيد الحاضرين، حيث كان ،ولزم بيوت الشعالن منهم ذبح

حيث ذهب  ،وانقسمت إلى عربين ،فشتت عرب الشعالن ،"بيت النوريبغير أركز البيرق "
ذي ذهـب صـوب ومنهم النوري وجماعته ال ،وذهب قسم آخر لوادي عرعر ،قسم للجوف

 عرعر.
كسرة، وبعدها لم  وكسروه شرّ  ة،ثانيمرة ومن ثم تجمعت عرب الرولة وأخذوا األشقر 

 تقم له قائمة لغاية اآلن.
 

                                                           
ا يحتاجه المسافر، وتوضع هذه األشياء يف الُخرج الذي صميل هو قربة الماء. والزهاب: هو الطعام وم )١(

 يوضع على ظهر الفرس أو الناقة. 
 ) من التسجيل.١:٠٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
يقع شمال السعودية وهو واٍد كبير يمتد من صحراء الدهناء إلى حيراء فيحان وهي فيضة وادي فيحان:  )٣(

 بالقرب من محافظة رفحاء. كبيرة تضّم كهوف  معروفة



 

٤١ 

 :)١(ة بنت هذال والدريعي بن شعالنصَّحِ
وكانـت العـادة  ،عندما غزت شمر ابن هذال، وكسره )٢("كون الجربا"ه يوم أذكر أنّ   

ع خَلـحيـث تُ  ،ةرت يف غزوة أن تسبي النساء، وهتين المرأة المسـبيّ انتصاذا عند شمر يف حال 
وا مالبســها ومــن بــين النســاء كانــت هنــاك امــرأة هــي حصــة بنــت هــذال خّلــ ،عنهــا مالبســها

. والدريعي هـذا "الدريعي يا رجالي": خي بالدريعي، حيث قالتن(وزملوها العدل) وهي ت
د أن تنخـي بالـدريعي نفسـه، وعنـد هو اسم شخص من شيوخ الشعالن، وهي لم تكن تقصـ
 هبم. ألهنا لم تنتِخ  ؛سماع الخرب زعل شيوخ الشعالن نايف ومقول وغيرهما

أو فلو  ةنجبت فلوأفارس منهم عنده فرس قد  وكان كّل  ،استجـمع الدريعي قبائل عــنزة
 . )٣("لعيون حصة ما تمصه"وهو يقول:  ،يمنعه من رضاعة أمه

وعندما وصـل الـدريعي إلـى تـدمر، ونـزل بالخضـيرا  ،هتافخرج الدريعي من نجد لنجد
: فقـال لـه ،قادمـ  نحـوه وإذا برجل يركـب ذلـوالً  ،وهي شِعب، فنزل فيها خمسة عشر يوم 

. "حر تسـلّ ب وشـمّ عنـزة تعـزّ ": فأجابـه "يسـلح؟ يّلـإومـن هـو  ؟برين من هـو  المعـزّ خبّ "
ــِعب، وفتكــوا علــيهم مــع جموعــه وراء  فركــب الــدريعي وســار علــيهم وانقــّض  الجربــا بالشِّ

                                                           
حصة بن هذال: هـي بنـت الحميـدي بـن هـذال شـقيقة الشـيخ عبـداهللا بـن الحميـدي بـن هـذال آنـذاك،  )١(

وكانت فتاة جميلة فصـيحة، بـدأت تنخـى الرجـال وتحّضـهم علـى مواصـلة القتـال ضـد عشـائر شـمر 
ي وهـو الشـيخ الـدريعي م). والـدريع١٨٢٢هـ/١٢٣٨الغازية لهم، وتعرف الوقعة بوقعة بصالة سنة (

بن مشهور بن شعالن، لمزيد من المعلومات عن يوم بصالة انظر: العزاوي، عباس، تاريخ العراق بين 
م، المجلــــد الســــادس، وزارة ١٨٣١-١٢٤٧هـــــ/ ١٧٤٠-١١٦٢احتاللــــين، حكومــــة المماليــــك 

راق بـين . وسيشار له فيما بعد هكذا: العزاوي، تـاريخ العـ٢٨٥-٢٨٥م، ص١٩٥٤المعارف، بغداد، 
 احتاللين. 

لمزيـد مـن المعلومـات انظـر:  التي كانت بقيادة الشيخ صفوق الجربا. غزو عشائر شمر )كونـ(يقصد ب )٢(
-١٥٠٠ثامر حامد محمد خضر، تاريخ آل محمد الجربا وقبيلة شمر العربية يف إقليم نجـد والجزيـرة 

 .١٤٣-١٤٢، صم٢٠٠٢، الطبعة األولى، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ١٩٢١
الكل بدأ يتجهز للمعركة حيث صار كّل فارس يخاطب مهره حين والدته (لعيـون حصـة ويعني بذلك  )٣(

 ما تمصه) أي يفطمه، وذلك من أجل أّال تضعف أّمه الفرس من إرضاعه.



 

٤٢ 

ــات شــمر وذبحــوهم، ــة وانكســرت راي ــزة يف هــذه الواقع ــدحروا ،وانتصــرت عن ــام  ،وان وق
 :  )٢(فقال .)١(الدريعي بتحرير بنت ابن هذال

  ابـــــــن شـــــــعالن ســـــــيل حلـــــــب
 

  زوٍد علـــــــــى حمـــــــــص وحمـــــــــاه 
ــــــــا عشــــــــاه   قــــــــــــرتباخــــــــــــذا الطنايــــــــــــا و  ــــــــاوي رماله   )٣(والش

ــــــــذب ــــــــا ه ــــــــدريعي ي ــــــــذا ال   ه
 

  لحقهـــــــــــا هـــــــــــواهبالطـــــــــــامح ا 
   

 : )٤(غزوة الشعالن لبني صخر
ستيالء الاببني صخر وكان سببه أن قام الفايز شيوخ  حصل خالف بيننا وبين بني صخر،

نـا يف المشـتى شـرق أم نوكـان أول ملتقـى بيفقمنـا بغـزوهم  النـيص. بلنـاإبطريق الغدر على 
ونزلنـا  ،حيـث أم العمـد ،نيمـهنـا نحـو اليثـم توّج  ،مـدلثّ االعمد، ثم نزلنا على بني صخر يف 

                                                           
لمزيد من المعلومات انظر: العزاوي، تـاريخ العـراق . م)١٨٢٣-هـ١٢٣٩تعرف بوقعة السبيخة سنة ( )١(

 . ٢٨٦، ص٦احتاللين، م بين
/ الساعة وخمسة دقائق) من التسجيل. يبدو أّن الراوي قد قال  ١:٠٥وردت يف شريط الكاست عند (  )٢(

حيث كان الدريعي بن شعالن يريد قتل َبنَّيه الجربا الـذي اشـرتك ضـده هذه القصيدة يف غير موضعها، 
 ،حتى عرب بنيه بقبائـل شـمر النهـر ليكتـال ،فأخذ يتحين الفرص لقتله ،مع العمارات (وهم خوال بنيه)

فكانت هذه فرصة الدريعي لقتله فسار الدريعي بجموعه وعندما وصل العراق طلب من شيخ المنتفق 
فأجابه، وساندهتم قبيلة العبيد بقيادة شـيخها الشـاوي وقـوات باشـا  ،(حمود بن ثامر السعدون) العون

يـنهم ألكثـر مـن شـهرين، أسـفرت عـن انتصـار الـدريعي بغداد (سعيد بن سليمان)، ودارت المعـارك ب
انظر: أمين بـن حسـن الحلـواين، مختصـر لمزيد لم. ١٨١٦ وقتل بنيه الجربا وكان ذلك سنة ،ومن معه

انظر: و. ٢٣٩-٢٣٨، ص٦العزاوي، تاريخ العراق بين احتاللين، م . وانظر:١٢٤مطالع السعود، ص
-١٥٠٠قليم نجـد والجزيـرة إوقبيلة شمر العربية يف  ثامر حامد محمد خضر، تاريخ آل محمد الجربا

 .١٠٥-١٠٠م، ص٢٠٠٢، الطبعة األولى، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ١٩٢١
كمـا يـذكر  برمالها عشاه أي الشاوي: شيخ قبيلة العبيد وهو قاسم بن محمد بن عبداهللا الشاوي. وقصد )٣(

 رمى له الخوة. الراوي
 / ساعة وستة دقائق) من التسجيل. ١:٠٦عند ( وردت يف شريط الكاست )٤(



 

٤٣ 

وبعدها نزلنا البقعة غرب صويلح، وشـرى سـطام الشـعالن سـتين  ،ثم نزلنا عين عمان ،فيها
 وكلهن يكسين العدوان ورجال العدوان. ،وبين عباءة اشيةبين خ حمالً 
 مرعـىالّرَولـة يف ال ال تنفـعفهـي  ،د االستيالء علـى هـذه الـبالديلم يكن ابن شعالن يرو

 . والعيش
  :)١(قصيدة

ــــــــه ــــــــان زاع وســــــــّمح اهللا ذراع   علن
 

  قــــواد قــــوطر يهــــز الــــريش مــــن غيــــر 
ــين  "الفــدين"بــين     )٢(علـى الطـراد وعسمٍ أمٍس على شبلي    مزاعــه "بصــرى"وب

  اللــــي رقــــع حــــوران ســــقه الرتاعــــه
 

  )٣(اللــي تقلــع الســفل الهــيش مــن غــاد 

  
 أيض : الشاعر وفيها يقول

ـــــه ـــــح رباع ـــــزٍل تالف ـــــى ن ـــــرنا عل   للطـــــــرش قّهـــــــاٍر وللـــــــزلم جـــــــالد   س
 
 مع أن الشاعر يقول أنه للُزلم جالد لكنهم لم يقتلوا هبا أحد.و

 وقيل:
ــــــــــأم العمــــــــــد   لهــــــــــا عبــــــــــودى تركيــــــــــة تبغــــــــــ   مــــــــــن قحمــــــــــة ب
ــــــــا تبغــــــــ ــــــــيضى والعلي ــــــــا مق ـــــــــــــواقة والثمـــــــــــــد   له ـــــــــــــين الس   ب

* * * * * 
 
 

                                                           
 / ساعة وثمانية دقائق) من التسجيل. ١:٨وردت يف شريط الكاست عند ( )١(
 الفدين: المفرق، وبصرى: الشام. )٢(
 من غاد. "الهيش"حط الرتاعه ... واللي تقلع من ورا  "حوران"وقيل على هذا النحو:  نحر  )٣(



 

٤٤ 

 قال الشاعر: كون األخوان:
  دخضــــــــــــــــــــــاهبا دم الولــــــــــــــــــــــ   أم العمــــــــــــد بنــــــــــــت الهنــــــــــــوف

 
اإلخـوان وكـان  احيث غز ،ل يف الحربافيها من الرج َل تِ ما قُ  ةسميت أم الرمم من كثر 

هــم ردّ  وتــمّ  ،وخيمــوا بــأم العمــد ثــم كســروهم بنــي صــخر ،قائــدهم ابــن اهنيــر بنــي صــخر
  :)٢(مسال . ويقصد الشعراء بأمّ )١(وهزيمتهم. واألخوان أرسلهم ابن سعود
ـــــ   يــــــــام ســــــــالم واثريــــــــك منافقيــــــــه ـــــزعجين مـــــن الغـــــواينكـــــل ي   وٍم ت

  يٍن يالســــــــــالميهدَّ ال يجيــــــــــك مـِـــــــــ
 

ــــــذبحك ويجعــــــل روحــــــه جــــــاين    ي
 تلقى الجنة بوجهها. ،ذا أم سالم يذبحها المسلمإأي يقول  

                                                           
، بوغت سكان عمان باجتياز الوهابيين حدود المنطقة مـن ١٩٢٤يس سنة آب يوم الخم ١٤يف صبيحة  )١(

الجهة الشرقية ونزولهم يف منطقة أم العمد والطنيب والقسطل واتجاههم نحـو اليـادودة. وكانـت هـذه 
الحملة بإيعاز من األمير عبد العزيز بـن سـعود، الـذي أمـر مسـاعده المقـيم بحائـل نـدى بـن هنيـر، مـن 

ي مـن قبيلـة حـرب بالتوّجـه بأتباعهمـا لغـزو ثـاٍن، فتحـّرك تحـت رايتهمـا عشـرون شمر، وهندي الذوب
م قـد بيرق ، وتراوح عدد من أفراد المهاجمين بين ثالثة آالف وأربعة آالف مقاتـل، وكـان هـذا الهجـو

ّبن، والطنيـب، والقسـطل، وأم العمـد وقتـل الكثيـر مـن فرسـاهنا وهنبـوا باغت بني صـخر يف منطقـة اللـ
، والكرمــل، ٢-١، ص١٩٢٤آب  ١٨، بتــاريخ ٦٦انظــر: جريــدة الشــرق العربــي، العــدد م، ممتلكــاهت

 .٣-٢، ص١٩٢٤آب  ٢٣، بتاريخ ١٠٣٧العدد 
يذكر أن الشـاعر محمـد األزيمـع دقيقة) من التسجيل. و ١٢/ ساعة و ١:١٢وردت يف شريط الكاست عند ( )٢(

، ـهـ١٣٤٠وكـان ذلـك تقريبـ  يف سـنة  ،لريـاضيصدح ويغني فوق ا "أم سالم"المطيري رأى الطائر الصغير 
وكان الغناء يف تلك الفرتة عند اإلخوان المتشددين يف التدين أمرًا غير مستحب واعتربه الـبعض مـنهم فسـق  
أو نفاق  يعاقب عليه فاعله، إذا لم يتب، فقال هـذه القصـيدة التـي ذكـر منهـا الـراوي بيتـين مخاطبـ  ومـداعب  

ئر أم سـالم: هـو طـائر القـربة الهدهديـة أو المكـاء، وهـو مـن الطيـور الصـحراوية، يصـدر طائر أم سالم، وطا
الذكر صفيرًا مستمرًا كالناي أو النحيب لجذب اإلنـاث، ويمكـن التعـّرف عليـه مـن طريقـة طيرانـه المميـزة، 

ي بسـرعة مرتًا يف الجو، ويقوم بحركات مثيرة من شقلبة وصعود وهبـوط ثـم يهـو ٢٠حيث يطير إلى ارتفاع 
انسيابية خاطفة نحو األرض، وُعِرَف عند أهل البادية بأم سالم نسبة المـرأة عجـوز كبيـرة السـن، تـدعو علـى 

 من يضايقها، ودعوهتا ال تخيب، لذا كانت الناُس تحّذر من التعّرض لها.



 

٤٥ 

   :)١(قصيدةوقال الشاعر 
ــــــل ــــــوق حاي ــــــن ف ــــــب م ــــــا راك   ي

 
ــــــ  ــــــزوم المعنَّ ــــــوٍة الطــــــارش ل   ىمن

  حايـــل للـــي ســـاكن بقصـــور نـــاحره 
 

  )٢(رج عنــاال لفيــت يــا حمــود رد الهــ 
ـــــ  ـــــلأاس ـــــل والحماي ـــــل القباي   لوا ك

 
  كـــان مــــا قـــالوا ســــالم الجـــود حنــــا 

  مــــا هــــو مايــــل نطلــــب اللــــي عــــادلٍ  
 

ــــا  ــــنكم ومن ــــايهٍن م ــــي ت ــــذهب الل   ي
  

  دالل القهوة: 

وماذا تعنـي دقـة المهبـاش.  ،داللمن لحوار الشيخ عن النقرة وما عليها ل* سأل الُمعد 
وطلب مـن  ،"فة عيال ما تتسولفهذه سوال"دهم وقال أح ،فلم يعجب الحاضرين السؤال

 ،أقفـى وينـزل يف منازلنـا النـزول ننزل يف منازل حـيٍّ " فقال له الراوي: ،القهوة أحدهم صّب 
الـراوي موضـوع الحـوار  رغّيـف ."بد من زوالها وكل حكـم غيـر حكـم اهللا يـزول دولة ال كّل 

  الحجاز هم تقى للشعالن.الشعالن سندهم األشراف، فاألشراف منذ أن كانوا يفوقال: 
وبدأ يسأل العبد الذي يعمل  ،وقام بعد طقم الدالل ،لى الداللإقام الُمعد نفسه وبعدها 

 ،دالل وهي دالل الشيخ أنور وعددها ثمـاين ،فأشار عليه بطعم من الدالل ،البيتيف عندهم 
ح فقط لتسمع عليه يف الصبا دّق نواستخدم الماوي وهو الهاون الذي ي ،وجد طقم للشاييو

عليـه  ّق دَ ف عند الغير بالمهبـاش) فُيـوجر (المعروأما النِّ  ،فيه البهار قُّ دَ ويُ  ،العرب وتستيقظ
 جمـيالً   يقاعـإصدرًا مُ  ،النجرب وبعدها قام العبد بالدّق  ،القهوة م لدّق ستخدَ ويُ  ،وقت يف كّل 

 قهوه.ك العافية، قم صب يوبعدها قال الشيخ للعبد: اهللا يعط ،أثناء الدّق 

                                                           
 دقيقة) من التسجيل.  ١٢/ ساعة و ١:١٢وردت يف شريط الكاست عند ( )١(
 بن رشيد.اوي أن الشاعر يقصد بحمود هو حمود: يذكر الرا )٢(



 

٤٦ 

فيها  وقال القهوة لها تاريخ قال يقاع األجراس.إعلى الهاون مصدرًا  دّق بعدها كذلك و
 : )١(فيها بقوله عنزي يصف القهوة ويصف الرجالالبدوي وهو شاعر ال
ــ ــَلــصــبغ عَ يَ  اَ مَ وْ َســ مْ قِ ــ نَ يْ ى الصِّ ــا ذْ َي   )٢(اْب َي
 

ـــــ  ـــــدَ يَ  ْل الَ دْ بِ ـــــالْ  نَّ ْش ـــــادِ حَ المَ  اطْ بَط   ْب ْي
ــــْح إ    اْب ا ذَ َهــــقَ وْ فَ  ْق رَ َعــــالْ  نَّ مِــــ اَيــــلْ ا ْس ِم

 
ــ َك ْيــلَ عَ  ْب ذِ ْجــا يَ ن َمــدْ تَ ْســوا    ْب يْ رِ اَ وِ الشَّ

ـــبْ   ـــٍر يِ نِج ـــل بحـــزاْب ِص ـــن الســـكر تق   يح م
 

ــا اللــي عَ   ــي ــَل ــجِ واوالمِ  رْ هَ الــدَّ  َل وْ ى ُط   ْب ْي
  اْب لــــى الرَكــــن لفونــــه عَ إللــــي و هْ بَّ ِصــــ 

   
ــــه يْ بوجــــه بَ   ــــْل ت ــــ تُِق   يْب اِصــــَص قِ الْ  رَ زْ َج

ـــــه لْ و  ـــــاثن ـــــ نْ ِم ـــــ ادْ َق ـــــاالسَّ   ْب باَيا لألْجنَ
 

ــــه يَ رِ فْ بمَ     ْب يْ النســــر والــــذِّ  بــــهْ  عْ بَ ْشــــس
ــاو  ــث للِّ ــْل ى الزَّ إن حــدي وثل   اْب َضــبْ ِض  مِ

 
ــ  ــعُ ٍص بْ رِخ مِ ــْب  هْ رُ ْم َعابِْي ــَل الرَّ   )٣(ُدْوْن َزْم

ـــه ال  ـــاقي المـــال أطـــبخ ل ـــب ـــوْ تَّ ـــو َش   اْب ل ل
 

ـــقصاصـــة المجْ   ـــرَ مْ َح  ْس لِ ـــالمِ  ي   ْب يْ اعِ َش
ـــــاَ     ْب الَ ْصـــــمِ بْ  زعْ ْفـــــيَ  نْ وَ ار الْكـــــَهـــــي نَ للِّ

 
ــ  ــنفس َس ــارين ال ــاجِ الموِ  نَ يْ جِ اهْ كب   )٤(ْب ْي

  
  بيت الشعر: 

عـامود  ، ومسـافة كـّل )٦(، وبيت أهلهم للشيوخ كان مسـوبع)٥(البيت هذا مخومس  
والبيت نوعان للصيف والشتاء،  ،العرب البيت المروبع دويوجد عن ،) ذراع ١٢عن الثاين (

                                                           
يقصــد هنــا و / ســاعة وثمانيــة دقــائق) مــن التســجيل. ١:٠٨وردت يف شــريط الكاســت عنــد الدقيقــة ( )١(

الـراوي الشــيخ الشـاعر هــايس بــن ثـالب بــن جـرب المجــالد الملقــب (أبـو ضــلعين) وهـو مــن حمولــة 
السنين أيام الربيع نزل عنده ذيـاب بـن  ىحدإالمجالد مشايخ قبيلة الدهامشة، وهو شاعر وكريم، ويف 

لهم قدر وجاه، وقد سّير ذيـاب علـى الشـيخ هـايس فرحـب بـه،  رميزان، وذياب هذا من الرجال الذين 
وأن يسـوقها  وبعد أن أخذ مكانه قال هايس هذه القصيدة يطلب من القهوجي أن يعمـل لـذياب قهـوة، 

مع االختالف يف بعض المفردات يف كتاب عبـد والقصيدة وردت  على من يستحّقها حسب األفضلية،
م، ١٩٩٠الرحمن بن زيد السويداء، القهوة العربية وما قيل فيها من الشعر، الطبعـة األولـى، الريـاض، 

 . وسيشار له فيما بعد هكذا: السويداء، القهوة العربية وما قيل فيها من الشعر.١٣٥-١٣٤ص
 ي ذياب.يذكر الراوي أن الشاعر يقصد اسم القهوج )٢(
 .يذكر الراوي أن الفارس خاله هو الثالث )٣(
 يعلق الراوي على ذلك بقوله: أي زاهقين المواجيب.  )٤(
 شقاق.  أي بيت بخمس )٥(
 ق.ويقصد بيت شيخ القبيلة يكون جمعه كبير مسوبع أي سبعة شق )٦(



 

٤٧ 

األربعــين  يزيــدون عــنخدمتــه يقومــون بخــدم لــه وكــان بيــت الشــيخ فــواز رحمــة اهللا عليــه 
م بين شق للضيوف ومحرم ألهل البيت والبيت مقّس  ،ويتناوبون على خدمة البيت ،شخص 
الرجال يكون للشيخ فيه مقعده الخاص الذي يكون يف العادة يف منتصف  ويف شّق  ،ونسائهم
ويكـون الرجـال  ،ة)ة وراء طاّفـصـفوف وراء بعـض (طاّفـيف ون ه فيجلسـؤا جلسـاأمّ  ،البيت

بالجلسـاء يجلسـون يف  الشّق  امتالءبعد و) رجل، ٤٠٠-٢٠٠الذين يجلسون يف البيت من (
 له مكانه الخاص الذي يجلس به.فا القهوجي أمّ  ،خارجه

 
 :)١(الشيخ محمد بن مهلهل

شـمر، قـام  قبيلـة عند ىاربه وجلمحمد بن مهلهل وهو رويلي من الشعالن، قام بقتل أحد أق
الشعالن بإرضاء أقاربه (الدموميته) ليعود ابن مهلهل حيث إنه رجل من رؤوس العرب وشـجاع 

ليـروي ذلولـه  ؛رّيـمغَ ا منطقـةإلى قبيلته ذهب ى لإوعندما عاد  ،وله حضوره، فأرسلوا له كي يعود
ل مــنهم صــوبه يلحــق وراءه جــاء رجــو، ينا أقبــل علــى المــاء إذا برجــال مجتمعــولّمــالمــاء،  مــن

 ،"أنا أمـنعكم بالوجـه": فقال للرجلين ،فدخل األول عليه ،المشكلة بينهما فحاول حّل  ،نرجال
ه محمـد بـن ولم يكونوا يعرفون أنّ  ،فرد أحدهما على محمد: إذا لم تبتعد ذبحتكما أنت والرجل

نصـتوا ولـم يُ  ،اعة دخلر عدة مرات الرجل دخل، يا جمدخل، وكرّ  اهمهلهل، فقال: يا جماعة تر
 فضرب أول رجل فقطع يده، وضرب الرجل الثاين فقطع رأسه. ،هيلإ

أمطـرت،  ةباوهو سائر أرسل له اهللا سح ،هانَّ ذلوله وعَ  تقفوشداد ويف الالجديله  حطّ بعدها 
    :)٢(قال عند نزوله ،ر ونزل على شمراومكث عند الماء ثالثة أيام، ثم س ،فشرب هو وبعيره

ــ ــالَ  ْس طِ ــ ْل يْ بِ سِّ ــطِ  نْ ر اللــوْ أصــفَ  نَ ْم   هْ سَّ
 

ــ  ــجْ لــي يَ إي اورِ َش ــ ْي لِ ــالْ  نَ ْع ــهْ د عِ كْب   ّل
 

                                                           
 .دقيقة) من التسجيل ١٢/ ساعة و ١:٢٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  ( )١(
وردت القصيدة مع االختالف يف بعض المفردات، يف كتاب: السويداء، القهوة العربية وما قيل فيها من  )٢(

 . وكلتا الروايتين تصحان وزن  ومعنى.٢٠٥-٢٠٤ص الشعر،



 

٤٨ 

ـــــ ـــــي عِ  هوالَل ـــــْى لّ يجل ـــــ تِ ـــــا نمِ َم   هْ صِّ
 

ــــى النــــار دَ َلــــكــــيفن اليــــاقلط عَ     هْ لَّ
ـــمِ بـــي كـــل المشـــاحي تِ لْ يـــا مـــال قَ     هْ سَّ

 
ــــمَ   ــــْح  ةْ سَّ ــــاإل اْت دَ اوْ َهــــمْ  اْل َب   )١(هْ ظلَّ

ـــــي عَ   ـــــوالل ـــــوْ ُج ـــــو ْل ٍز كِ ـــــعِ م تِ ي   هْ سَّ
 

ـــ  ـــو ِس ـــو ه ـــ هٍ يْ فِ ل ـــدنا َج   )٢(هْ َلـــ زٍ ايْ عن
ـــا   ـــيس  أب ـــْرِوْي واقب ـــنَ ليِ ـــلِ تَ  ْي وامِ صَّ   هْ سَّ

 
ـــالْ وَ   ـــطْ عَ  نْ زْ ِم ـــا يِ َش ـــرى م ـــبِ انات ت   هْ لَّ

ــــالضــــيب يضــــوي والضــــواري تِ      هْ نسَّ
 

  هَلـ ْل ِصـا َح َمـ مْ نَ َغـمع هـرد الْ  ْح لْ الصِّ وَ  
ــــعِ  وْ َلــــ  ــــاألَ  َب ْيــــغَ  نْ ا مـِـــنَ دَ نْ ــــ امْ يَّ   هْ رسَّ

 
ـــــدِ يْ  هْ َســـــفْ نَ  ْح وْ لُ ْصـــــمَ  ـْي مِـــــاآلدِ     هْ لَّ

      
 :)٣(غزو الجربا للشعالن

  :على ابن شعالن )٤(قامت عرب الجربا برد النقا
 : )٥(قال الوضيحي وهو شمري

ـــــى كـــــان هـــــي بالتمـــــاين   أبغـــــى اتمن
 

  )٦(صـــفرا صـــهاة اللـــون قبـــا صـــنيعي 
ـــــوك بالعنـــــاين  ـــــوحي ضـــــريس نح   ت

 
  الـــه قطيعـــيضـــريس هـــرش وحـــادي ي 

  أبغـــى لــــن لحـــق الطلــــب لـــه غــــواين 
 

ــــدريعي  ــــا مجــــول وال ــــل معه   )٧(الخي
  كـــــــان ربـــــــي هدانــــــــي أردهـــــــا وان 

 
  )٨(ريعـي مـن المعرقـه يـايت علـى للقـاع 

                                                           
 يقصد الشاعر هنا الركايب، كما ذكر الراوي. والمشاحي: الهموم. )١(
 هبا. ىز يتباهيقصد الشاعر هنا بأن الرجل التي تأتيه عن )٢(
 دقيقة) من التسجيل. ٢٦/ ساعة و١:٢٦وردت يف شريط الكاست عند ( )٣(
النقا هي الرماح، وهنا حسب المفهوم البدوي، هو إعالن التحدي وإشـهار الحـرب والطلـب  رد النقا: )٤(

 من الخصم المنازلة والقتال.
تحـدي  قبيلـة الرولـة الشـعالن قالها شـاعر شـمر بصـري الوضـيحي مأي من عرب شمر، هذه القصيدة  )٥(

 أّن كّل فارس منهما محسوب عن مئة خّيال. التي منها مجول والدريعي، وذكر الراوي
 يقصد الشاعر هنا الفرس، كما ذكر الراوي. )٦(
 ، وهما شيخان وفارسان من قبيلة الشعالن. ، والدريعي جد آل مشهورآل مدول مجول جد )٧(
 أي الخد.  للقاع )٨(



 

٤٩ 

ـــــــي ــــــون صــــــايف الثمانـ ــــــا لعي   أرده
 

ــيض النحــور  ـــي ب   )١(مهلكــات الرضيعــ

ــــل  ــــل زم ــــدام شــــمر مث ـــــي ق   الصخان
 

ـــــي  ــــالف يطيعـــ ــــون المخ ــــي يخل   الل
  

ه  الشيخ وبعد ذلك غزا الوضيحي مع لـة، وَ وأخذوا بعارين الرّ  ،لةوَ قبيلة الرّ  )٢(الجرباَبنَيَّ
وراحـوا يطـاردون الجربـا وفرسـان شـمر، وقـد حمـي والرجـال مجـول والـدريعي قهم حفل

البعــارين ورجــع  خّلصــواوبعـدها  ،الوضـيحي مــن ســاحة المعركــة الـوطيس بيــنهم، فهــرب
 الجربا فقال: 
  وين البســـــــين القطـــــــاينأنـــــــا أهبلـــــــ

 
ـــين الرضـــيعي  ـــون ُميتم ـــب العي   )٣(حق

ــــاٍت ســــماين  ــــٍل مكرم ــــوق حي ــــن ف   م
 

ــــــي  ــــــف مريع ــــــل شــــــياهين تخط   تق
ـــــــت الحصـــــــاين  ـــــــم بن ـــــــوال اهللا ث   ل

 
  )٤(أنـــــــا ذبـــــــيٍح والْقَلَعـــــــْه شـــــــليعي 

  
أن يغسل الفرس التي كـان يركبهـا  ، وألزمهالجربا من الوضيحي بسبب هروبه ةيَّ نَ زعل بَ 
بــأمره لت تــدّخ ف .طــرده ورفــض أن يزملــه، وقــال: غيــر أذبحــهقــام ببعــدها و، )٥(ســبع مــرات

هبـا تضـع  اذإو إليهـا لتفـتاعلـّي، ف لتّف ا: الشيخ َعُموشه وهي أم ابن الجربا، فقالت لولدها
                                                           

 هن.ائثدأيعي كناية عن صغر الرض )١(
فارس شجاع وشخصية طيبة الشمائل والنجاد، عرف بالكرم والشجاعة  الشيخ بنيه ابن قرنيس الجربا: )٢(

ـب باألشـمل السـتخدامه اليـد الشـمال يف المبـارزة، باإلضـافة إلـى يمنـاه، وكـان  والفروسية، وكان ُيلقَّ
لمعـارك التـي خاضـتها شـمر لتوطيـد مكانتهـا بـين م، وكان له دور كبير يف ا١٧٧٠مولده يف حدود عام 

م. لمزيد مـن المعلومـات انظـر: ثـامر حامـد ١٨١٦القبائل العربية يف أرض الجزيرة العربية، وقتل عام 
، ١٩٢١-١٥٠٠قلـيم نجـد والجزيـرة إمحمد خضر، تاريخ آل محمـد الجربـا وقبيلـة شـمر العربيـة يف 

 . ١٠٥-١٠١م، ص٢٠٠٢بيروت، الطبعة األولى، الدار العربية للموسوعات، 
 وذكر الراوي الشطر األول من البيت مرة آخرى هكذا: أنا أهبلونا البسين القطاين. )٣(
وهــو مــذبوح. والشــليعي: الفــارس الــذي  ةلهــذا البيــت فيقــول: أي الفـرس قالعــيـذكر الــراوي تفســير  )٤(

فتصـيبه  ةق عليـه رصاصـال وتصـّوب عليـه وتطلـيشلعوه (يسقطونه) عن الفرس، فعندما يعرتض لخّيـ
 ويسقط عن فرسه.

 ألّنه ال يستحق ركوهبا. ) الجرباةهذه الفرس من الخيل الخاصة (لبنيالتي كانت ليطهر جسدها،  )٥(



 

٥٠ 

يـد الـذي اذا لم تعطني الوضيحي سـوف أقطـع الدّ ": يدها (ثديها)، وقالت لهدالُموس على 
  ه يأيت. وعفا عنه. فقال الشاعر زبن على عموشه:نه خلّ . فقال: اهللا يلع)١("رضعته

ــــــو  ــــــات األذهــــــانِ بالعب ــــــه مريغ   بني
 

ــــواوي  ــــات اله ــــيق البن   )٢(يشــــدن عش
  يعبـــا الكـــون لـــو كـــون ابـــن شـــعالن 

 
  لـــن جتـــه الـــذبح مثـــل زمـــل الـــرواوي 

 * * * * * 
 

  :)٣(خلف اإلذن
ه كـان دائمـ  ، ولكنّـدّ الَجـ نسـب وتسـميته بـاألذن ليسـت مـن ،وشـاعراً   فارسهذا كان 

أبـو (وه وسـمّ  ،وه بــ اإلذن لسـطامللشيخ سطام بن شعالن يف معاركه وجوالته، فسمّ   مالزم
ثالثة شيوخ، رمى تركي بن مهيد، ورمى شالش بن بخيت، ورمى منـاور رمى ه ألنّ  )الشيوخ

 هؤالء رماهم وعفى عنهم.   بن زبن، وكّل 
 ومن قوله: 

  آه واهللا وللتـــــــــــــــــين وهنـــــــــــــــــدين
 

  ة ولــــــي العــــــرش لــــــي أمــــــاميقبــــــ 
ــــزة وغــــالين  ــــت مع ــــيح بالفاي ــــا رم   ي

 
ــــامي  ــــم بالرزح ــــا لك ــــا واحن ــــتم لن   أن

ـــين  ـــانتم ردي ـــوق م ـــوال الب ـــيح ل ـــا رم   ي
 

  نطحكــــم للعــــديم وصــــبكم لإلدامــــي 
  

 وقول فيها:
ــــن ـــد اللبابي ـــرب ح ـــوت الح ـــت بي   بني

 
  وضــــــٍح تعقــــــل بالمشــــــتى مظــــــامى 

ـــــن  ــــوهم شياطيــ ــــرج ال يع   اســــعد وف
 

  )٤(ظ اجـدودكم بانخدامــيويا رميح حـ 
                                                            

 الديد: أي الثدي.)١(
 يذكر الراوي أنه يعني بذلك الشاعر: أي أنا ليس يفَّ خير. )٢(
 دقيقة)  من التسجيل. ٣٠ساعة و ١:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
 سعد وفرج: من أجداد بني صخر.أ )٤(



 

٥١ 

  صحبة ابن شعالن مع ابن هذال: 

 ،وحياة مجحـم الشـعالن بسـيارته نا، وركب"فا أم اهنيددْ الغَ "س منطقة يقال لها  أبر نانزل
نمشـي علـى ابـن ": ا؟ قالوا: بالشعبيب. فقالنتم عنّ الة قد جاءت، فقال لهم: وين وَ ذا بالرّ إو

قــد و ،منــه ةفــيطلــب العِ أن ، يريــد "وصــالة العصــرهــذال بــين الصــالتين بــين صــالة الظهــر 
ابــن مرشــد وابــن مهيــد  ال أصــاحبك حتــى تحــطّ ": تصــاحب هــو وابــن شــعالن. وقــال لــه

 . وصاحبه. وقالت السبيعية:"ببطنك
ـــــــــــا حـــــــــــٍر صـــــــــــيودٍ  ـــــــــــواز ي   الحبــــــــــــاري خمــــــــــــرتتــــــــــــرى    ف

 ِ ــــــــه عْ ل ــــــــرب ــــــــرب الكبي ــــــــك الخ ــــــــــــــمرت   ل ــــــــــــــايت ش ــــــــــــــوٍم عب   ي
* * * * *)١( 

 

  
 
 

                                                           
 قطع يف التسجيل. )١(



 

٥٢ 

 
  رقم: ال يوجد         الشريط

    (الصفاوي) أهل الجبل في اإلجفايفحياة الموضوع: 

  عام ٦٠األول: هطبول سليم السحيم/ عمري تجاوز  الراوي

  تاريخ التسجيل: ال يوجد 
  

  غزو على المساعيد:

المساعيد جماعة هايل سرور، ينزلون يف منطقة الحـرا، وجـاء لغـزوهم أبـو منـور خالـد 
أربعين بيرق وكانت كثيرة جدًا، وعندما وصلت الجموع قاموا بالهجوم  موعهجب )١(السطام

 وهماوسـأل اوقـاموا بسـلب سـالحهملتناول الغداء على شخصين يريدون أخذ شاتين منهم 
 :مئة بيت، فقال الشيخ :المساعيد، وسألوه عن عدد البيوت فقال أحدهما: عن العرب فقال

ولكـن المسـاعيد  .قـاموا بـالغزووسـهم يف الصـباح واهللا ما عاد يكسب األولين، وجهزوا أنف
وقد  ،تركي بن مهيد كان ينزل عندهمكسروا أيض  وقاموا بكسر ابن شعالن، وفكوا حالهم، 

ُقتـل  :ليقـوجفـور يف اإل ينـزلعندما كان  سمعته حيث )٢(ساندهم يف هذا الغزو مثقال الفايز

                                                           
 خالد بن سطام الشعالن. )١(
 بـن عـواد بـن فنـدي بـن سـطام بن مثقال هو): م١٩٦٧ – ١٨٨٥هـ/١٣٨٧-١٣٠٢مثقال باشا الفايز ( )٢(

مـن  ولاأل النصـف يف السـطام فـايز الشيخ اخيه وفاة بعد صخر بني مشيخة استلم الفايــز الموح ذياب
ونخوتـه: راعـي البلهـا، وسـاند  عزوتـه القرن العشرين، فأصبح شيخ مشايخ قبيلة بني صـخر، وكانـت

م قرب زيزياء ١٩١٨هـ/ أيلول ١٣٣٦الثورة العربية الكربى. حاصر حامية معان الرتكية يف ذي القعدة 
طرت للتسـليم إلـى الجـيش ومنعها من االنسحاب مع بقية الجيوش الرتكيـة باتجـاه دمشـق، حتـى اضـ

الربيطاين. كان يف طليعة الذين التفوا حول األمير عبـداهللا عنـد تأسـيس إمـارة شـرقي األردن. وانتخـب 
ــس التشــريعي األول ســنة  ـــ/ ١٣٤٧عضــوًا يف المجل ــث ســنة ١٩٢٩ه ــس التشــريعي الثال م، والمجل

يف العهد اإلسـالمي،  م. انظر: الكردي، محمد علي حسن الصويركي. نوابغ األردن١٩٣٤هـ/ ١٣٥٢
 م،١٩٩٠ األردن، عمــار، دار ،١ط م،١٩٤٦ –١٩٢١( مــع ملحــق برجــاالت عهــد اإلمــارة األردنيــة) 

المعلومات عنه انظر: محمد محمود العناقرة، رجـاالت مـن األردن، دار  من ولمزيد. ١٩٠-١٨٩ص
 .٣٦-٣٣م، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١المتنبي للنشر والتوزيع، إربد، 



 

٥٣ 

 : )١(. وقال الشاعر يف ذلكتحتي فرس وحصان
ـــــــد دين ـــــــا ول   يع الزعـــــــاي

 
ــــلأصــــيل   ــــا واجم    يعالرب

  رماينضـــــ ع الـــــداعق رٍ حـــــ   ل حلــــو االطبـــــاعيهاألشــــ 
ــــب ــــد وارتش ــــا ول ــــه ليي   فوق

 
  ســــوقهتحالــــه مــــا ل يــــدعق 

  ينواثــــــيــــــت الغابملفاهــــــا    علوقـــــــــه يـــــــــومٍ بقـــــــــاٍف  
ــــا ولــــد عــــالمل   ديى نبــــفي

 
  يمـــن هبـــدعـــّدي بـــالجمر  

ـــــ  ـــــدي هكالم ـــــرح كب ـــــا ف ـــاين   م ـــك غثي ـــن علم ـــي م   قلب
  نــــــــا ولــــــــد الرويلــــــــيغزا

 
ـــــــان   ـــــــهتـــــــقوم   يّد الحيل

ــــــاين   الركــــــب مــــــردف للخيــــــلِ   ــــــاولهم ب ــــــرق ب   والبي
  رميـــــهجتنـــــا مـــــن الشـــــرق 

 
ــــــــ  ــــــــد تركي ــــــــده ول   هعقي

  فطـــــين األذهـــــاين فخلـــــت   عـــــــى بالقلـــــــب قويـــــــهتر 
ــــــــ ــــــــاد الندّي ــــــــوم جه   هالي

 
ــــروح   ــــان هشــــرالقال   )٢(هعزّي

  نبيعــــــه بــــــأردى األثمــــــاين   يهرشـــــــينرخصـــــــها للـــــــي  
ــــــــر  ــــــــومالعم ــــــــه ل   حانوت

 
  الحلــــــه مــــــا عنــــــه فوتــــــه 

ــــــه  ــــــي زغروت ــــــت تعط ـــــال المـــــرداين   البن   تنخـــــى العي
ـــــرو ـــــن س ـــــود راب ـــــا ع   هوي

 
  هدي مجهـــــودبـــــالطيـــــب ي 

ـــــــاينقيخـــــــم الع صـــــــقرٍ    هدوذي ذبالفعـــــــــــل يعـــــــــــ    ب
  يـــا عـــين الـــذيب يـــلِ غفيـــا 

 
ـــــ  ـــــوات الحليب ـــــن حل   يزب

ــــ  ــــي طريح ــــب هالل ــــا يطي   بـــــالموزر ضـــــماين هضـــــرب   م
  ناألســــعد بــــالحرب صــــلفي

 
  محتـــزمين رربعـــي بـــالموز 

                                                            
 كاست عند الدقيقة الخامسة من التسجيل.وردت يف شريط ال )١(
 .القشره انعزيه: أي تموت )٢(



 

٥٤ 

ــــــ   لجمـــــع النـــــوري ذّبـــــاحينإ   اإلظعــــــاين ُقفــــــى خواتن
ــــــــالث ال ــــــــا ث ــــــــدبدحن ــــــــل    اي ــــــــدلبالفع ــــــــا عواي   ن

  صــــــلفين بيــــــوم الكــــــواين   ن األســـــعد بالزايـــــدإن تشـــــ
ـــــواألســـــعد    همجـــــااليـــــذرون العـــــدو    مشـــــحاهم حل

ــــاينو هعلمــــ   قــــاهم ربــــي والمــــولى يــــا ــــات الزم   خطي
ـــةدُ ال األحمـــد ـــع ول ـــا مرابي ـــــي لل   ي ـــــمالل ـــــع مـــــا يطي   عن

  الثمــــاينيــــا شــــوق مجلــــي    رفيـــع وصـــلهمـــن يـــا عشـــقة 
ــــل  ــــا مزعــــل بالفع   البنـــــدق ال مـــــّدهب أضـــــمن   ديجــــي

  االردايندلــــــــــوع اللــــــــــي    خـــدهمـــن دهـــن  قشـــوا يـــ
ـــع أشـــحام   هــــــذا مــــــن فعلــــــه ظــــــالم ـــي ســـرع الول   ال

ـــــان   لحـــــق للطعـــــامأيـــــا ذيـــــب    تفضـــــل تشـــــانك جيع
 

 :)١(لمساعيدزو على اغ
هبا وجفور بالقرب من بلدة اإل (السوده) كانت المساعيد تقيم يف منطقة الحمرة السوداء

صايح  ارسلوأفتعرض لهم الرعاة و )جمل(ترعى أغنامهم، فغاروا عليهم ثمانية عشر ذلوًال 
وقـاموا (بمبـارهتم امبـاراه) فزعة، وتبع  لذلك فقد هّبت المساعيد الللعرب يبلغهم ويطلب 

بدأوا بإطالق النار عليهم، وتبدأ تتساقط الذلول بداية واحد واثنين إلى أن قتلوا مـنهم تسـعة 
ل، بـوبقي تسع وفك المساعيد أغنامهم من السلب وقتلت منهم فرس واحـدة مـن أهـل الج

   فقال الشاعر:
ـــــدموج األ ـــــّدولي م ـــــش   كــــواعبعيــــد الــــزور عــــن األ   واعب

ــــرٍ  ــــا ح ــــالس ع ي ــــاعاأل ج   هد النجيبــــــشــــــعل ولــــــاأل   طب
                                                           

 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة التاسعة من التسجيل. )١(



 

٥٥ 

  مــــــع الجــــــرازي رجدّيــــــة   مطيــــــــهع الرويــــــــبــــــــالهّم 
ــــــــّي  ــــــــردودك عل ـــــــهالتاد كـــــــعلـــــــم الوب   أســــــــرع ب   جيب

  الليـــــل قبـــــوليزعـــــق مـــــع    ط الويــــــــلعــــــــيح ييالصــــــــا
  بــــه جــــيرا فــــزعن والعــــزِّ    الركــب ويــن الخيــل ع ىينخــ
ـــــا ـــــك ضـــــيق ي   هفزعـــــت عليـــــك الخليقـــــ   هصـــــايح لطب

  يبهزملهـــــــم علـــــــيَّ يصـــــــ   هوجــــــــه طريقــــــــ اكقومــــــــ
  مكركـــــر يثـــــور وعصـــــملي   لحــــــــــق طلبنــــــــــا مغلــــــــــي
ـــــــي ــــــ   نضـــــــرهبم رشـــــــق مجّل ــــــب لهيب ــــــق بالرك   هواعل

ـــــــوهماأل وقـــــــال   لحقـــوهم إن يشـــفون الغـــل   ســـــــعد طلب
ــــــل صــــــمدا   علــــــى المصــــــباح انفلــــــوهم ــــــال الحريب   هعي

ـــــســـــاعة وال ـــــا  رزوم ـــــهم ـــــــٍد    كن ـــــــا عـــــــودة زاي ـــــــهفي   ن
ــــــ يفم العــــــدو ووســــــمو   م عالركـــــب مـــــا عنـــــهغلصـــــ   هب
ـــــالي   بيـــــع يـــــا ولـــــد الهاللـــــيمر ـــــف الخي   عشـــــق الزري

  صــــبور الركــــب يهــــوي بــــه   لينشـــــــاضـــــــربه بـــــــالموزر 
ـــــــيهم نصـــــــيِح  ـــــــه عل   الريحــــــي ينباهــــــ تنــــــاخوا   ادعون

ـــــ ـــــا كاي ـــــد  دي ـــــليول ــــدف   حيالس ــــب  ه ــــيوالرك ــــدي ع   ه ب
ــــــب ذبــــــاحي   صـــــــياحيو قرمـــــــي نـــــــادعا ــــــواد للرك   ع

ـــن حطـــ تعشـــق ـــاحي تم   جيبــــــه بالبنــــــدق ع هفعلــــــ   ري
  هفـــارس مـــع وجـــه الذباحـــ   هالح ال يـــا أخـــو فالحـــيـــا صـــ

ـــه   هتســــــمع صــــــياح هطريحــــــ ـــوي ب ـــب يل ـــور الرك   جمه
  يمنـــــع بوجـــــوه الشـــــيخانِ    لحقــــــت بالعبـــــــد حمـــــــدانِ 
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  والجــــيش يــــدلي بــــه ذيــــٍب    االلمــــــــاينبيــــــــده زريــــــــف 
ــــــــركا ــــــــدن رحــــــــايم هاب   ممــــن فعــــل هيــــل الســـــباي   غ

ـــــ   يمشـــــــــــــن ع الهـــــــــــــواتتفر ـــــين عطيب ـــــل يم ـــــن ك   هم
ـــــــــوهن ـــــــــر  تعلق ـــــــــور ب   والزملــــــة حامــــــٍل طيــــــوره   هب

ــــــوره ــــــبع وانس ــــــاع الض ــــه   مرب ــــا ذيب ــــح ي ــــم مفل   والخش
* * * * *)١( 

  

  الثاني: مجهول من أهل الجبل في اإلجفايف ويدعى أبو عواد الراوي

  :)٢(ابن اسمير وامتناعه عن دفع الضرائب
هم بمبـالغ طائلـة عندما امتنع األهالي عن دفع الضرائب إلى الوالي العثماين جـاء مطـالب

على رأس حملة عسكرية، فأقر األهالي بدفع الضرائب ولكـن أرادوا إمهـالهم مهلـة، فأخـذ 
سمير رهينة وأخذه على قريـة سـويدة، حتـى يـتم الـدفع، ابن محمد ولد وهو الوالي شالش 

الناقـة عـن  "الـدبش"وأنا كنت موجودًا وشاهدت العرب جنب  إلى جنـب بجمـع المواشـي 
عثماين والبهم عـن خمسـة، وجميـع بيـت مبنـي عنـد العربـان كـان يؤخـذ منـه،  عشرة ليرات

. فعشـائر ونحن من جبل الدروز إلى الشمال حيث يقيم فيها العمور والغياث الذين بالرحبة
الغياث الـذين يف الرحبـة، عشيرة َشل، وكذلك قديم، وَ األبيض، واإل "أجوية"العمور ثالثة 

حتى الشنابل الذين ال يغزون، والجوابرة والعتايقة  .)٣(ونحن أهل الجبل، مسعودي وشريف
الِحّسـنة الـذي عليـه االسـم كبيـرهم خلـف بـن  ، جميعهم هؤالء دفعـوا وكـذلكوالحواسنة

 وفكوا ِعران. .مطلق جميعهم دفعوا

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
 ) من التسجيل.١٣وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 المساعيد والشرفات.يقصد  )٣(
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، العـذرا به مع رجالهم إلى الغوطـة اذهبو ،من كل هذه األمة المطلوب اجمعوفبعد أن  
 .وا لهـم قــوات الدولــة، فتبينـوا مــن مقــدمهمخرجــلي العثمـاين قــال: أفعنـدما شــاهدهم الــوا

، وإذ هبم جمعوا خمسـ  وثالثـين ألفـ ، فقـال الحـاكم تـم المطلـوب، فقـال ابـن دِّ عَ وقاموا بِ 
نـت وجماعتـك ا بـاكر يتجـ أوبما أنه تم واهللا غيـر يبقـوا عنـدك والعـون يـأتيهم، ": سميران
أنسـى البدونـة تـرى  ،تكشـالـوحش أنـت أمضـيت عي مثـل إيـه،": ، فقال له الـوالي"ضيوف

وبعدها تم تجنيد شالش وأصبح قائدًا بالجيش الرتكي وأنا أذكـر  ."عيشتك على اهللا وتركيا
 هذه الحادثة وكنت شاب  صغيرًا.

كان كبـار أهـل الجبـل يف تلـك الفـرتة نحـن اإلخمسـة علـيهم شـيخان سـويلم علـى لقد 
 ،المسـاعيد شـيخ مـن كل فرقـةوقد كان ل صف االخر.نصف الشرفات وابن عنيزان على الن

 والحســن عليــه خلــف المطلــق ،والغوانمــة علــى جماعتــه ،علــى جماعتــهشــيخ ابن ســرو فــ
 .بالخص والقول

* * * * *)١( 
 

  غزو عربانا إلى حمص وحماة: 

قمنـا بــالغزو علــى منــاطق دون حمــص و. )٢(معـت القومــان (العربــان) مثــل الجــرادتجا
قامـت فحريـر،  هـامنمعنـا غنـائم كـان  ناطـرق حمـص وحمـاة وأحضـر ناقطعحيث  ،وحماة

الحريـر. وكـان  نلـم يكونـوا يعرفـوف ،)٣(اب للبيوتنعملوه إطوالنساء عندنا وفتلوا الحرير 
 ، وأحضروا كذلك القطايف كلها. وكانت هذه الغزوة قبل سامي باشا.)٤(بالقزآنذاك يعرف 

                                                           
 التسجيل مقطوع. )١(
 عن كثرهتا.كناية  )٢(
 أطناب: حبال. )٣(
 الشرانق الحريرية. نسبة إلى دود القز الذي ينتج )٤(
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ًا وأقوم برعي األغنام. وقد أقـام سـامي باشـا عندما كان سامي باشا أنا واعيه وكنت كبير
رهينة  )١(رعا وقاموا بحبس ملوح العنيزاندعلى بقواته يف السويدة وقت من الزمن، وانحدر 

 وكنا قد مدينا البارود عليهم.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لم أجد ترجمة.  )١(



 

٥٩ 

 
   ١١٧الشريط رقم: 

  الراوي: مجهول 

  تاريخ التسجيل: ال يوجد

  
  :  عالقة عشيرة الشرارات بعشيرة السرحان

كلنا من باب خيرب لباب الشام عنزة، السـردية سـردية والرولـة رولـة مقسـمة  )١((.....) 
الشـراري ، مـا يناسـبوهم العربـان الرولة، الشراراتسبوا نص سرحان يناحمايل وعشائر، ال

أصــله نصــراين مــن الصــليبين  لصــليبيهــؤالء اهتــيم، وا والصــليبي مــا يناســبوهم العربــان،
 .لم يهتموا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم  تيمات)هومين (هتميمات اهتالشرارات أصلهم و

 .ادعيجالكن صار منهم شيوخ وفّراس، صار منهم خلف بن 
والسرحان  "مشاريق"الشرارات  وذلك ألن بينهم وبين الشرارات خوة، صارالسرحان 

ان مرة السرح ارنذتقوم بإالشرارات  تالسرحان تتعرض للغزو، كان تيوم كانف، "مغاريب"
ــث قــال  .هما الــبعضوا فزعــة لبعضــبحصــأأصــدقاء و ، حتــى أصــبحواثــالثومــرتين و حي

واهللا حنّــا بينــا وبيــنكم خــّوة إذا بغيــتم منــا المُعونــة وإّال الفزعــة ترانــا عنــد ": الســرحاين
 ا وقعت.تقع الفتنة بينهماهللا أن يوم أراد . و"صدوركم

 
  شيوخ السرحان:

العقيـد  نيقولـوفعنـدما يغـزون ، القـوم لعلـم وعقيـدا بلسرحان شيوخ اثنين جليكان ل 
وكان عقيد القوم لديهم هو طعان الحبيلي والشيخ الكبير هو ابن خشمان، وهو شيخ  فالن.

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
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ويقـال أنـه ال  ،سـعدىمثل شيخة ابن عدوان أو ابن ختالن. وكان البن خشمان بنت تـدعى 
 .تزوجهاو "طعان"العقيد  يدها طلببالوصف، فثلها يوجد م
 شيخ عرب وهو الذي يعقد عليهم ويغـزي، "انالعرب"ن المتعارف عليه أنه كان لكل كا
، هذه هي طبيعة الغزو رجاالت عربه فيكسبون الغنائم، أو ينغلبون وينذبحوا يف يرافقه حيث

 حياة البداوة قديم .
 

  بنت الشيخ خشمان وأثره على قبيلته: طعان الحبيلي سعدىزواج 

 ، أي سـنةشـهر ١٢لـم يخـرج عـن ربعـه لمـدة  سـعدىمـن يلي طعان الحبعندما تزوج  
الغــزو حتــى  كانــت عربـه تريــدنريـد نغــزي، ولربعـه عنــد حضــورهم إليــه:  لقــكاملـة. ولــم ي

ل ون عنـد طعـان ونـزمـ علـى الرحيـلإما فتحدث رجالن من عربه، واتفقا . ن الغنائميكسبو
الليلـة ": اقـال أحـدهمغـزو. وأو حثه على ال. ا فيكسبون الغنائممعه ونغزلي ثانية عربعند 

أنـا بـدي أقـول اليـوم أشـوف قـوم فـالن ": . قـال"وش هـو": . فقال لـه"نريد أن نعمل له ُبد
له نشـمية  أخذ الحبيلي طعانغازين وكاسبين وقوم فالن غازين وكاسبين، ولو على أشوف 

 خلـه يقطـع": . فقـال"راح يقطـع روسـنا": فقـال لـه. "حيسـرتمبعد مـا تـزوج حـط عنهـا وو
يجلـس علـى الشيخ كان عند الشيخ و عت الرجالاجتم. ف"روسنا نقول هالكلمة وال يهمك

ا ذإومن عاداهتم أال يتحـدث أحـد إال إذا أذن لـه الشـيخ فـالفراش ويضع السيف على ركبه، 
وش ": فقـال لـه "يا فالن تدري؟": الرجل قال. ف"يا فالن هرج": يقولألحد الرجال،  أذن
وجـاب عشـرين كسـيبته، وفـالن  اوالفـالن غـزجاب عشرة كسـيبته، و افالن غز": . قال"هو

خـذا هنـوف ما حد  هووطعان حاط عنها ومسرتيح، وفالن جايب. واهللا صار لنا سنة  جايب
، ": يـا ولـد تـزعم أين أنـا مـاين ..طعـان ، فلما سمعها الشيخ طار عقله، فقال الشيخ"هو غير
واهللا ": طعـان فقـال الشـيخ ."سـعدى وبعتنـاال واهللا كل الخير بيـك ولكـن اكتفيـت ب": فقال

علـى غيـر أبـدي خلـف ابـن دعيجـا واقـف، وسـعدى سـعدى أبوي ومـن جديلـة  ومن راس
 ه ويحملهم على ذلوله. ءوأمرهم أن يستعدوا، وكل منهم يجهز زهابه وما ."تربي لي ذلولها
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يغـزو  ان يريـد أنعـ، وأخرب زوجته بأن طلبيته فرجع ،بالمجلسمعهم شراري  يجلسكان 
اذا ربعـك ": فقالـت لـه الشرارات بغتـه، وأنـه ال يوجـد عـداء بـين السـرحان وبـين الشـرارات.

، وأخـربه الديرته ديرة خلف بن دعيج ورحلوأخذ زوجته وعياله . "يعزون عليك، خلنا نقفى
 ."طعان وده يغزيك وسعدى تـربي لـه علـى ذلولهـا": وقال له بأن السرحان يحضرون لغزوة.

 ."واهللا أين صادق": ، فقال"رجل ما بينا وبينه حرابه، تقول الصدق وإال ال يا": فقال له
 

  غزو السرحان للشرارات:

 وقسـم ما بـالقرب مـن المـاء الشرارات وأخربهم أن يضعوا اإلبل يف مكانخلف جمع  
السرحان ما هم أهـل طعنـة هـم ": جليس، وقال لهم إلى قطعان وكل قطيع يقوم عليه بلاإل

. وأشار عليهم بتجهيز بواريدهم وجعل لكـل قطيـع مـن األبـل جـيش مـنهم )١("أهل بارودة
نجليز، وبينما هو خيال حصـان رتب وأعد خطة لصدهم مثل ترتيب اإليقوم بحماية، حيث 

ان وربعه، شـاهدهم قـادمين عنـد بـزوغ الشـمس عيصعد على رأس التلة ويرتقب مجيء الط
، وعنـد وصـولهم لـم يجـدوا "شـرعوا بالبـلوهم ي"وقد كانوا مقسمين أنفسهم ألربعة فرق 
وا بالشرارات يغيرون عليهم بالفرنجي (البارودة)، أأحد عند األبل، ولكنهم سرعان ما تفاج

ان عــوهــم يجــودوا لهــم بــالهجيني وطــخ البــارود والزغاريــد، واصــطدم الطرفــان، وكــان ط
اريد، فأقبل عليه الحبيلي يطعن بالشرارات وينتخي عند سعدى وذلوله، وهي ترد عليه بالزغ

خلف يمتطي صهوة حصانه، وقال: من عين طعان علـى الخيـل؟ فقـال: حاضـر يـا طالبتـه. 
وأصبح يلعب عليه ويلف الحصان من عند رأس (خشم) ذلولـه، وقـالوا: أن خلـف كـان لـه 
ثمانية جدايل، يوم يفتح أثمه مثل لمع الربوق، وعندها شاهدته سعدى فوقعت بحبـه، علـى 

  فرسته وحشمته.

                                                           
 أي أهنم يستخدمون البواريد (البنادق) وليس السيوف يف غزوهم. )١(
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ورد خلف على طعان الحبيلي بضربة شلفه، فأصاب هبا ظهر طعان، ورمـاه عنـد خشـم 
ذلول سعدى، وعندما شاهدت ذلك سعدى قامت تزغرد له، مـع أن المصـاب هـو زوجهـا، 

ان، وأخـذوهم علـى عـرهبم منيعـين، عوهم) حيث اعتقلوا جميع رجـال الطعـوبعد ذلك (من
عمــوهم طعــام العشــاء، وأكرمــوهم. وبعــدها وقــاموا بــذبح عــدد مــن الُجــزر (الجمــال) وأط

أنتـو يالسـرحان  "جا الربابة يرد أن يقول القصيد (يقصد)، حيث قـال: يدعاأمسك خلف بن 
أنتم أخوانا غزيتونا وبقتونا بينا، واهللا محيكم، وهاذ اللي صار صار واللي راح راح، لكن أنـا 

سـعدى قولـه قامـت مــن  ، ولمـا سـمعت"غيـر أقصـد، واهللا لـو علـى نفسـي إذا أردت أقصــد
المحرم بسرعة (مثل اللي الذعه بخيزرانة) وطلت علـيهم وقالـت: السـالم علـيكم. فـردوا: 
وعليكم السالم. فقالت: أنتم يالسرحان ال تحـاكموين علـى بنـت ابـن خشـمان، قالـت وش 

 : )١(فقال ."قالت، اليوم ودي أشوف خلف...، أقصد يا خلف أقصد
ـــــة أطنا ـــــوم ليل ـــــالي الت ـــــرك لي ـــــهأب ـــــريبين   ب ـــــا ق ـــــن أهلن ـــــا م ـــــٍة أهله   وليل

ــث عشــق الحــوارينللمــا خلــى كال   أشــــوف أنــــا شــــاردات تــــالي ذيابــــه   )٢(ي
  ايــــاٍت هــــوش أخــــوانكم بالســــراحين   نشــــــدك بــــــاهللا يــــــا مجلــــــي عذابــــــه
ـــدرين   نشــــــدك بــــــاهللا يــــــا مجلــــــي عذابــــــه ـــميٍة بالصـــدق ت ـــا نش ـــا عملن   يام
  ي علـــى القيـــد مبطـــينومـــن قبـــل ربعـــ   ع مثــــــل قيــــــدك حاســــــبين احســــــابه
ــــى صــــوابه ــــالكون تنع ــــٍد ب ــــم واح   اليـــا صـــار مـــن عنـــد الركايـــب امقلـــين   ك
ــــه ــــا ينصــــخى ب ــــع م ــــرٍة للبي ــــم مه   )٣(هدى عليها الطير وأرخـى الجنـاجين   ك

 

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة العاشرة من التسجيل. )١(
 البيت. غير واضح شطر )٢(
 يذكر الراوي تعليق  على الشطر األخير للبيت أن الطير عندما يهدي يرخي جناحيه. )٣(
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. وقد أحبتـه. "يا خلف أنا عذرتك وإن زلت اهللا يسامحك. وأنا دخيلة وضيفة" فقالت:
عوا (اعتقلوا) رجاًال تصبح ركوبتهم وبارودهم وسـالحهم وقد كانت العادة عند البدو اذا من

واهللا أنت بقتونا هل مرة وأنتم اخوانـا ": صر). فقال خلفتنب القوم التي تكسب (تمن نصي
. "حنا سامحينكم باركابكم وسامحينكم بخيلكم وسامحينكم بسالحكم اهللا يسـهل علـيكم

 ح لهم باالنصراف. ، وبعدها سم"عيا عليهم ثالثة أيام وثلث"وقد كان قد 
ــزو ط ــرف بغ ــو ال يع ــمان: وه ــيخ خش ــت الش ــال لبي ــادت الرج ــع ــي علــى ع ان الحبيل

حنا بينا وبين الشرارات اقوامية، هذي زلت قدم ": الشرارات، فقام طعان الحبيلي للسرحان
. فلـم يعجـب بعـض رجـال السـرحان مـا قالـه طعـان "وراي عدم واهللا كـل متعـدي خسـران

وا الشـرارات بينـا، وراح يقولـوا أنـه اذبحـوا (صـابوا) طعـان واهللا غيـر وقالوا واهللا غير يطمعـ
. فأصـروا، فقـال طعـان: توكلـوا علـى اهللا. "يـا الربـع مـا لنـا عنـدهم اطالبـة": ، قال"نغزيهم

 فأنــذر ربفغــزاهم ابــن خشــمان أبــو ســعدى وأيضــ  كــان يوجــد شــراري عنــدهم ســمع بــالخ
دي الملح، ووضعوا اإلبل يف منطقة ثانية (شـنق الشرارات، فرحلوا وقطعوا وادي يقال له وا

ثاين)، وعمل خلف مثلما عمل يف المرة السابقة من اسـتعدادات. وصـعد خلـف علـى ظهـر 
حصـانه يرتقـب قـدومهم، وعلــى الوعـد جـاءوا وإذا بـالغزو مقبــل مـع طلـوع الشــمس، وإذا 

تلمـع،  عيال اثنين، خيالة صفر وشماغات حمر وخيلهم حشمات، والسـيوف"بخلف يرى 
نياق خلف بن ادعيجا تسعين  وشاليف بأيديهم، وتركوهم حتى تعدوا على المغزل، والمغزل

ويـوم تعـدى السـرحان علـيهم، وإذا بخلـف  ،"كلهن وضح مثل بزغـة الشـمس ١٨٠جوز، 
سـلموا ": . وقـال"حولـوا عـنهن، فحولـوا (نزلـوا)": وجماعته يخرجون عليهم، فقـال لهـم

ا، بدون قتال بارود، فالخيال ال يستطيع أن يقاتل حمال البارود. . فاستسلمو"الراية واسلموا
دعيجا رأس رمحه على رقبة طعان الحبيلي، اوقام خلف وربعه باعتقالهم ووضع خلف بن 

ــه ــال ل ــا طعــان": وق ــا طعــان ولكــن ســلم ي ــاين صــافطك ي ، فاستســلم، وأحضــروه "واهللا م
حبيلي وربعه من السنام (الجمل)، الشرارات إلى بيوهتم وأكرموهم وعشوهم فأكل طعان ال
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، فجـاء "واهللا حنّـا يـا خلـف": ، فقاال"وين العيال خيالة الصفر االثنين": وبعدها قال خلف
فمسـك خلـف  )١(، (.....)نحوهما وكانا يجلسـان بجانـب بعضـهما وكـانوا رفقـاء وشـباب

  :)٢(الربابة وأرد أن يقصد فقال
ــوامين ــيهن ط ــي عل ــار الل ــل المه ــا أه   للـــي لقيتـــوا ارماحنـــا لـــون اســـتارهيـــا ا   ي
ـــــين الفـــــريقين   الصــــــفر واللــــــي علــــــيهن ديدحانــــــه   مطـــــرزات الوضـــــح ب

ـــه   )٣( ســــــــــــــود ........................ ـــون روســـكم بالعمام ـــوكم تقطع   خل
ـــي................. ـــراحين )٤( والل ــــه الزامــــه   الس ــــى ســــعدى فعايل   عــــدٍن عل

ـــا الخيـــل بالركـــب عجلـــين ـــــ   الفـــوا علين   وم ارحلـــــوا بجـــــرودهم وا ندامـــــهي
................................. )٥( 

 
يا ": وصلوا قال لهم اوألزمهم بالمكوث عنده ثالثة أيام وثلث وأكرمهم، وروحوا، ولم

واهللا هـاذ ": . فقـالوا"ما قلت لكم الشرارات يذبحونا، حنا المتعدين والمتعدي خسران عرب
 ."اللي صار

 
  سرحان:غزو الشرارات لل

أجتمع خلف برجال قبيلته وطلب منهم االستعداد لغـزو عشـيرة السـرحان، حيـث قـال 
هـم المتعـدين وان تعـدوا  "، فقـالوا: "لزوم نغـزيهم، غزونـا مـرتين ومـا نغـزيهم مـرة" لهم:

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل، وفضالً على أن التسجيل غير واضح. )١(
واألبيـات ال  ا) مـن التسـجيل. وتسـجيلها غيـر واضـح هنائيـ١٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(

 تنتهي بنفس القافية.
 .االتسجيل غير واضح هنائي )٣(
 .االتسجيل غير واضح هنائي )٤(
 .االتسجيل غير واضح هنائي )٥(
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واهللا «: ، فقـالوا»واهللا غير نغزيهم وأجيب سـعدى خطيفـة وأدخـل عليهـا«: . فقال"نكسرهم
. حيـث أراد إحضـار سـعدى، »واهللا ما يذبحونا غيـر نغـزيهم«: . قال»غير يذبحوك السرحان

فغزاهم وأخـذوا حاللهـم وجمـالهم، ولكـن السـرحان لحقـوهم وكسـروهم، والكـل مـنهم 
، وذبحوهم السرحان فقام خلف بمسح وجهه المتعرق بملح »زت البارودة واسلم بالحياة«
أحضروا رجـال الشـرارات ومعهـم عتقلوهم السرحان ولبارود ودهنه فأصبح مثل العبد، فاا

د أن يقتله انتقاما أصـابة يخلف، فجلس يف بيت ابن خشمان والكل يريد أن يتعرف عليه وير
هـذا مـا  (لذبحه) طعان الحبيلي، وأردوا أن يتأكدوا من أنه خلف فأحضروا سعدى فقالـت:

خلف هذا  حينما سمع، ووذلك حتى ال ُيقتل ويرتكوه .هو خلف، هذا عبد من عبيد الموالي
عتـق رقبتـه وُيفـك َأسـره علـى أن ُينكـر َنفَسـُه، فض وأبت عليه عزته وكرامته أن تُ الكالم .. رَ 

  :هذه القصيدة :فقام على قدميه وقال
  قبـــالي وهــ مــن عقــب مــاثــم اتقــى    اليـــا زيـــج سكــــرٍ  لـــونســـٍن بـــدا لـــي 

  الهاللــــي تســــوا لــــهذقوبمفــــرق ال   أبــــدت عليــــه بــــريطيم بــــه زواويــــج
ــــي ري يـــااســـتغف   مـــن عبيـــد المـــوالي أين تـــكن قولمـــ   جبنـــت يـــم العشاشـ
  اليحـوبنـت هـذي  جـرى يــا ومن مـا   جالمخالـــــــي يف ظهــــــور عبــــــدٍ  أنــــــا

  ويا كسبنا منكم شمط اللحا والعيـالي   هـــــزاميجيـــــا كســـــبكم منـــــا بكـــــار 
ـــافيأ ـــال المش ـــن العي ـــف زب ـــا خل ـــايهن    جن ـــيهن حّم ـــا صـــار ب ــــاليالي   جف

  
. فأكمـل قصـيدته "يا ربع خله يتمم": ذلك قوموا عليه يريدون قتله، فقالوا فلما سمعوا

 قائالً: 

ــوِك    تشاريــــق هتلـــب ســـن الحـــرببــوِك أ   متــاليال البكــارحمــــاي يــا واخ
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قـرتاب مـن خلـف، وأخـذ ربعـه جانبـ  وقـال لهـم: مـن فمنعهم الشـيخ خشـمان مـن اال
حنّا والشرارات. فقال لخلف: ودك نتصالح.  المتعدي؟ قالوا: حنّا. وقال: لهم ودنا نتصالح

قال: نتصالح. وقاموا وسلموا على بعضهما و(تحاببت اللحى)، وأكرمـوهم وبـاتوا عنـدهم 
 ثالثة إلى أربعة أيام، وبعدها قال لهم خشمان: اهللا يسهل عليكم.

  
  دعيجا:ازواج سعدى السرحان من خلف بن 

رهبا فطلبت منه أن يذهب مرسال كانت سعدى هذه تريد خلف، وكان يوجد شخص بع
ترسلي خلف وأنا أخلي خلف يزوجك بنته وهي ازين ": لخلف ليخربه أن يأتيها، وقالت له

. فأحضرت له ذلول ركبها وعندما طلع النهـار وصـل "أبشري واهللا انا حاضر": . فقال"مني
لها إلى خلف وأخربه بذلك، فجاء خلف إليها وطلب يدها فأخربت خلف أن الرجـل مرسـا

حضره لها قبل إن تتزوجه. فزوج خلف الرجـل السـرحاين بنتـه له وعدته أن تزوجه ابنته إن أ
 وتزوجها. 

 
  مقتل خلف بن دعيجا:

بعد أن تزوج خلف من سعدى خاف من السرحان ورحل عند ابن رشيد ومن ثم غـرب 
ن ثـم ونزل عند بني صخر ومن ثم غرب ونزل عند بني حميدة وبعدها نزل عند أبـو تايـه ومـ

رجع واستقر به المقام عند بني حميدة وأرسل خيل ثنتين للصباحين ولـم يرسـل للبـدارين، 
مـا يـنطح الَعِمـر  "، يف كلمة تقال )١(وكان الصباحين شيوخ والبدارين شيوخ من بني حميدة

هذي إشارة المرعى، واألجنبي لما يقود يقود للشيوخ "، فزعل العمر وقالوا: "غير البدارين
واختلف العمر والبدارين، ولم طلع النهـار وإذا بخيـل العمـر جـاءت إلـى  المرعـى ، "كلهم

                                                           
 ال يوجد عشيرة البدارين يف بني حميدة، وإنما هم فرع من بني صخر ومنازلهم حالي  شمال األردن. )١(
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وكان خلف بالمراح فركب مهرته وكـان برفقتـه أخوانـه الثالثـة وتالسـنوا وقـام العمـر بقتـل 
جعت مهـرة خلـف إلـى بيتـه وعليهـا خلف، فقام أخوانه بقتل أربعة شيوخ من العمر عنه. فر

 :)١(. وقالت"خلف انذبح": س بدون خلف. قالته، ولما رأت سعدى الفردماءُ 
ـــو   بــــاهللا يــــا ســــبوق المهــــارهنشــــدتك  ـــود الم ـــي تشـــايدن العن ـــا الل   زاهاي

  هـــو حـــي وال حفـــت المـــوت تاطـــاه   اك النهـــــارهنشـــــدك عـــــن خلـــــف ذ
ــوال الــدبش بأقصــى عربنــا وبأدنــاه   يوم اصبحونا العمـر بـارض الحمـاره   ل
ــبس الحمــاره ــر ل ــا العم ــتاهلون ي ــاه   تس ــين رســمين مرم ــا ب ــف م ــوا خل   خل
ــهوالكــل    الشـــيخ طـــاح وصـــار عنـــده انثـــاره ــاه ينــب أخت ــى فعــل يمن   عل
ــــاره ــــل دم الكف ــــدم الخي ــــوران ي ــــــوااله   ح ــــــٍل ت ــــــد جــــــراج خي   وجري
  غطـــاه واثنـــينفـــرش خلـــف قـــرمين    عفيــــه أخــــو عيــــده هــــذاك النهــــاره
ــــي   حنـــا نرحـــل وأنتـــوا عـــرب الســـداره ــــوت الل   همشــــها للخطــــاطير كمبي
  وكلــــن مــــا منــــا علــــى قــــد مشــــحاه   حنّا علـى الناقـه وأنـتم علـى الحمـاره

..............)٢( 
 

                                                           
 ) من التسجيل.٢٣وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 ير واضح هنائي.التسجيل يف األخير غ )٢(
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     ١٧٣: رقم الشريط

  سنة ٦٠ العمر اإلجفور، منطقة قدورة، سالم الشيخ الرواي:

  يوجد ال: التسجيل تاريخ

  
 :)١(تاريخ نشأة بلدة اإلجفور وجوارها

ت مسـتولية علـى المنطقـة شـركة نـنة، حيـث كاأسكن يف منطقة اإلجفور منذ عشرين س
)ABC إلـى حيفـا، وكانـت  "تـابالين") وهي شركة أجنبية، حيث كانت منطقة ضـخ بـرتول

 االسـتمالك مسـتملكة لهـم وتبلـغ مسـاحةكانـت المنطقـة ألهنـا هـذه السكن يف البناء وتمنع 
 .فقط الشركة وموظف لم يكن هبا إّال و ،ادونم ٤٠حوالي 

حت لــه الشــركة بالســكن يف المنطقــة هــو الحــاج بــدر، وبقيــت أول شــخص ســموكــان 
كانـت الشـركة والشركة تمنع البناء يف منطقتها حتى وضعت الحكومة يـدها علـى المنطقـة، 

 ةتبعد عـن اإلجفـور حـوالي سـت عشـر التي "مقاط"منطقة يف  يقعمياه نبع  من تتزود بالماء
واحـد منهـا لـري البلـدة، وكـان معسـكر  وقد أقاموا خزانات للميـاه باتجاه الغرب. مرت كيلو

 خضراء. )اجنينه(الشركة عبارة عن 
يعمل بتجارة الماء من خـالل نقلهـا علـى الـدواب  "جيويالع"كان هناك رجل يسمى و

 جفور حيث كان يبيع التنكة بقرش.من منطقة مقاط إلى اإل
يلـة الشـعالن، قبالبدوية غير المسـتقرة، السـيما  القبائلبعض المنطقة جوار  كانت تقيم

المنـاطق التـي تبعـد عـن  )األول(عبـداهللا  األميـرأصل الشعالن مـن سـوريا، وقـد أعطـاهم و
منطقة الفيضـة والريشـة الغربيـة قرى هي  حيث يقيمون بثالث كيلو. )١٠(اإلجفور حوالي 

 الشرقية.الريشة و
                                                           

 وردت يف شريط الكاست عند بداية التسجيل. واإلجفور: هي حالي  الرويشد. )١(
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 يــدها علــى المنطقــة شــجعت المــواطنين علــى البنــاءاألردنيــة عنــدما وضــعت الدولــة و
بالفعل تحولت إلى منطقة سـكنية وتكـاثر فيهـا السـكان، حيـث يبلـغ ووالسكن يف المنطقة، 
، وتشمل المنطقة على جميع مراكـز  )١(جفور أربعة آالف نسمة تقريب عدد سكان منطقة اإل

 ، ومخفر.الدولة الخدمية مثل الربيد، الجمارك، مديرية زراعة، محاكم، ودائرة قضاء
 

  قتصادية للبلدة:السكان واألحوال اال

جفـور ولكـن حاليـ  بعـد تحويـل الطريـق الـربي إلـى سابق  نشطة يف بلـدة اإلكانت التجارة 
مـن دكـاكين البلـدة  اكبيـر امنطقة العمري توقف النشاط التجاري فكما هو مالحظ أن هناك عـدد

مـر هـذا األمـن الطريـق يف اليـوم، و ةقد أقفلت أبواهبا. وأصبحنا نكاد ال نرى مـرور سـيارة واحـد
 سكناهم بالمنطقة لحاجتهم بالعمل يف التجارة. ترتبطأدى لرحيل بعض السكان الذين ا

، حيـث يعتمـدون عليهـا كما ذكرت هي التجـارة أهم مورد للدخل عند أبناء المنطقةإن 
األغنــام ليأخــذوا  يف وقــت الربيــع جفــورتجــار إربــد يــأتون إلــى اإل فقــد كــانمــادًا كبيــرًا، تاع
 .ال سيما الجميد منتجاهتا بعضوها صوفو

ــاك محطــة كمــا  ــا وعملــوا بالتجــارة أيضــ ، وهن ــاء الرمث ســكن منطقــة اإلجفــور عــدد مــن أبن
مـن الرمثـا  حاليـ رئـيس بلديـة اإلجفـور وكـذلك محروقات تعود يف ملكيتها لشخص مـن الرمثـا، 

لوظـائفهم وهو مصطفى خلف العواقلة أبـو سـلطان، ويسـكن اإلجفـور عـدد مـن أبنـاء معـان نظـرًا 
 ."العويجي"و "ةالجبالي"هناك. وهناك أيض  من أبناء الضفة الغربية، ومن العشائر 

يعـود لشـركة اليرمـوك حيـث كـان يـأيت  "بـاص"وفيما يتعلـق بالمواصـالت كـان هنـاك 
القادمـة مـن الكويـت للمنطقة باألسبوع مرة واحدة، لذلك كـانوا يعتمـدون علـى السـيارات 

 خليج والشاحنات كبديل لوسائل النقل العامة.المسافرة للوالخليج أو 

                                                           
 المقابلة تمت يف منتصف السبعينات من القرن الماضي. )١(
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 : )١(التعليم في بلدة اإلجفور
وفيهـا للصـف األول ثـانوي يوجد يف المنطقة مدرستان؛ مدرسة للذكور وهي إعدادية   

ثالثة عشـر معلمـ ، ومدرسـة لإلنـاث إعداديـة أيضـ ، وهنـاك إقبـال علـى التعلـيم مـن أبنـاء 
 المنطقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ) من التسجيل.٦:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
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  ٧٢٣م: الشريط رق

  سكان المفرق ،الشرعة أبو محمد من بني صخر نوراد الثنيا :الراوي

  م١٩٧٨/ ٧/ ٢٢تاريخ التسجيل: 

  
 :)١(ستقرار في المفرقاال

نحن مقيمين يف المفرق منذ القدم، وعندما أصبح االستقرار يف البناء، قمُت ببنـاء منـزٍل 
 لي هنا.
عبادية واصخري موجـود، وال تبكـي فال تبكي "نت (بني صخر) وعباد حلف  واحدًا كا

 ."دي موجوداصخرية وعبا
 

  الدوشان والهذال: 

يوجـد بينهمـا عـداء دائمـ ، وكـان يوجـد شـخص فـيهم  "قوم"كانت الدوشان والهّذال 
مشهور اسمه جلعود بن هّذال، وكانت بنت الدويش بيضاء وجميلة تعشق ابن هّذال وْتريَده 

يته ذائع  بين القبائل، وتبقى هذه الفتـاُة شـاردَة الـذهِن يف (تطلُبه) وهي ال تعرفه، فقد كان ص
بيت أبيها ال تعرف ماذا تفعل، ويف يوم ما جاء لديرهتم شخص (اصلبي) يقال له أبو الخـال، 
والّصُلبي ال يعرف أهَلُه وليس له قبيلة، لذا ال أحد يتـزوج مـن بناتـه وال يزوجـه، وكـان يـأيت 

ناس يعطونه ما يحتاج، فعرفت الفتاُة بمقدمـه وخرجـت يف لطلب الحاجة (يشحد)، وكان ال
الليل من البيت، كانت تمشي وتفّكر بابن هّذال، وتوّجهت نحو البيت الذي كان يجلس فيه 

يـا "الّصُلبي مع بعض رجال ربِعها (الدوشان)، وبدأت تنصت لحديثهم. فقـال لـه أحـدهم: 

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند بداية التسجيل. )١(



 

٧٢ 

. فأقسم لهم إّنه لن يفعل. "يت وينحرنا جلعودبو الخال ال تذكرنا يف مكاننا هذا البن هذال فيأ
اءت إليـه يف وعند سماعها ما قيل أسرعت إلى خيمتها وكتبت مكتوب  ووضعته بظرف، وجـ

راح يقوم أهلك ": ته، فَفِزَع منها، وقال لها وكان خائف  من مقدمها إليهالليل وهو نائم وأيقظ
، "مئتـين ليـرة ٢٠٠أعطوين ": قال "؟أنا ما أريدك، كم أعطاك الدوشان": . فقالت"بذبحك
. "خذ هذي مني مئتـين ريـال، وتقـوم بتوصـيل هـاذ الكتـاب لجلعـود بـن هـذال": فقالت له

وأخذ النقود وأعطته زهاب  له. فانطلق وسار مـدة أربـع ليـاٍل فوصـل إلـى ابـن هـذال، وكـان 
ح الكتـاب وقـرأه . ففـت"خذ هذا المكتوب لك  "جلعود شيخ ، عندما انفرد بلقائه فيه قال: 

. ويف الليل عندما نامت  "يابو الخال أعطيك ميتين وال تطلب جماعة ثانية وأخاويك"وقال: 
النــاس ركــب علــى ذلولــه بصــحبة أبــي الخــال الــذي ركــب دابتــه، وعنــدما اقرتبــا مــن بيــوت 
الدوشان أشار عليه بأنَّ ذلك هو حالل الدوشان، فطلب منه خلع مالبسـه ولبسـها، وأعطـاه 

 سه بدًال منها، وأعطاه كذلك ذلوله وبارودته وذهب بعدها.  مالب
وذهب إلى بيت أبي البنت ونزل يف ضيافته، وكان لمدة ثالثة أيام يشـرب القهـوة فقـط، 

مـين  "وعندما يحضرون له صينية الطعام يصدُّ عنها، فالحظ ذلك صاحب البيت، وقال له: 
وش  ". فقـال لـه: "، أبحث عن عملأقبيسي "، فأجابه: "إنت يا رجل، وش هي حاجتك؟ 

تحـش علـى  ". فقـال لـه: "ال واهللا  "فقال له:  "عملك؟ تسرح باألغنام، وّال تسرح باإلبل؟
 . "ّشاش ه ". فأجابه: "وش اسمك؟  "، وسأله: "هذه الخيل الثنتين، ولك رزقة وهدوم 

يجمـع  فيركب يف الصباح على البعير ويذهب مع الحشاشـين، يـذهب كـلُّ واحـٍد مـنهم
الحشيش، وعند عودة الحشاشين إليه لم يجدوه قد جمع شيئ ، فيجمعـون لـه ويسـاعدونه. 

 فِـي ّال إ وال يعـودُ  صـباح  وكـان يـذهُب واستمر يف العمل عدة أشهر تزيد عن ثالثة شـهور، 
ويف إحدى الليـالي رجـع  ،النار وهبا القهوة فيتقهوى ىالدالل عل وحين عودته يجدُ  ،المساء
ووجدها  ،القهوةدالل  حيُث  ىلإذهب ت، ولم يكن فيه أحد، وأراد شرب القهوة، فإلى البي
، فقام وأخذ المحماسة من الِعدل، وحمَس القهوة ودّقها وغالها علـى النـار، وصـفها فارغة
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على البهار، وشرب أول فنجان والثاين والثالث، ثـم وضـع الدلـة والفنجـان ومسـك الربابـة 
 وَجرَّ عليها وقال: 

  )١(الهـــم والغثـــى حـــرق رجـــاي كثـــر
 

ــده الغصــن مجــدوع  ــاللي ع ــب ي ــا قل   ي
ــا  لليـــل تـــالي ا ىســـرمـــن  يـــا ونتـــي ونـــة  ــ يضــربعقــب الحي ــود ىعل   كــل منق

  فنجــال تــري الــراس منــداش وِّ قــم َســ
 

  المــتن مرجــودِ  ىشــوق مِــن قرنــه علــ يــا 
ـــــــاش  ـــــــد هش ـــــــة عن ـــــــة مربوب   )٢(هبارهـــا مقـــدور خمســـة عشـــر عـــود   يف دّل

ــــــذ ــــــراشا اتل ــــــل وف ــــــدنيا معامي   ل
 

  مســـعودالعبـــد هبـــا  ضة يـــركيوصـــين 
ـــارود    الشّب شّب بحربنـا يـوم نشـرة األدبـاش  ـــور ب ـــل ث ـــه تق ـــبت عقب ــــْن نش   لِـ

  واقبــــل هبــــن يــــوم نشــــرات األدبــــاش
 

  شـــــــقٍح وصـــــــفٍر وحمـــــــٍر وضـــــــٍح  
    )٣(ويـــــــــــــربى الليـــــــــــــل ســـــــــــــود 

  الطـــاش مـــن ايمـــنمرباعهـــا الصـــمان 
 

  )٤(دِ اليـــا صـــرم العـــو دخنـــه يظهنومقـــ 
ـــــا صـــــار حـــــٍس وحســـــواس  ـــــمع النقطيـــــة لحـــــس جلعـــــود   )٥(ويام   وتس

  وللي مـا يـروي شـذرة السـيف ال عـاش
 

  عســـى عليـــه مطـــرد الجـــيش مقـــدود 
  

فسمعتُْه وعرفْت َمْن يكون، ويف الصبح استيقظ على دّق الهاون، وبعـد تجهيـر القهـوة، ومـا 
، فقــال لهــم: "اش ليــه مــا تقــوم؟ّشــحيــا "زال جلعــود يرقــد يف فراشــه، فصــاح عليــه الدوشــان: 

. فطلب أحَد الحشاشين لمساعدته من الفـالج، فجـاء ولـم يسـتطع عالجـه، وِجـيء " )٦(منفلج"
                                                           

 ت وردت يف التسجيل هكذا.قافية شطر البي )١(
 .مقدار البهار )٢(
 .أي مع سواد الليل تشوفهم سود. وشطر البيت ورد يف التسجيل هكذا )٣(
 ايمن الجانب اليمين والمقظ: لهن مبيت. )٤(
 قافية شطر البيت وردت يف التسجيل هكذا. )٥(
 أي أصابني فالج من العمل. )٦(
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بالثاين والثالث ولم يستطيعوا عالجه، فطلَب لعالجه ولـد عـم بنـت الدوشـان، وولـُد عّمهـا هـذا 
طلـب فـالن لعالجـه وهـو وا بالضحك، كيف لـه أن يأكان يريُدها زوجًة له، فاستهجنوا طلبه وبد

، فأجــابوه: أنَّ "لمــاذا تضــحكوا؟  "شــخص يعمــل حّشاشــ  عنــَدهم، وعنــدما حضــر ســألهم: 
مـا بـك يـا "يطلبَُك لعالجه. فأسرع نحوه وسحب سيفه ووضعه علـى رقبتـه، فقـال لـه:  شالهّشا

أشوف أنـا وأنـت وبنـت عمـك يف بحـر وأنظـر يف بحـر، وال ينشـرب منـه، ". فقال له: "شاش؟ح
فهجمت الناس الـذين مـن تحـت  ،)١(وجد طراد وإذا به جلعود يأخذ القطيفة ويهجم (......)وي

واهنا لم يَرها أحد، وجلعود يالرواق، واآلخرون فوق اإلبل، والبيت مسوبع، وكانت البنت يف ص
الحشاش قام من الجموع، وعنـد الفجـر يرسـل إليـه أّنـه يريـده أن يبقـى يف المكـان الفـالين حتـى 

 لشمس، وهناك يطقم له مالبس (هدوم) والسيف وبارودة. مغيب ا
وبقي نائم  حتى الصباح، ثم سار حتى وصـل إلـى بيـت الرجـل الـذي فّكـه، فقـام أهـل 
البيت على عجل عندما شاهدوه مقبالً عليهم، ويركب ناقته وهبدمانه التـي ُتظهـر أّنـه شـيخ، 

قباله، وسّلم عليهم، ويف العصر ذهب فقاموا بتحضير الفرش، وعندما نّوخ ذلوله، قاموا باست
أريـد أطلـب بنتـك زوجـة ": . قـال"ابشـر ". فقـال لـه: "تراين جيتك": إلى عّمه، وقال لعّمه

هذي مني، شايم هبا لجلعود. وهوه جاءنـا ": فقال "كيف تطلُبها له؟": . فقال عمه"لجلعود
هـذال وقـد أرسـل  . وتزوجها جلعود. وبعد عشرة أيام يـأيت جلعـود علـى ابـن"بنفسه ىورم

ورجل، وأعطاها البن عّم زوجته الـذي طلبهـا لـه  ةأخته مصحوبة برايتين وبيت وعبد وعبد
 من عّمه، مثلما فعل له كمكافأة.

 
 : )٢(ثورة ابن عدوان

ورجـع يشـّد ذلولـه يـدّور بـالده، وقامـت ، قام سلطان بن عدوان ضـد عبـد اهللا الشـريف
معهـم، فـأخرج الشـريف عبـد اهللا عليـه مـدرعتين  )بني حسـن(البلقا والعجارمة والعدوان و

                                                           
 يوجد قطع بالتسجيل. )١(
 ) من التسجيل.١٧:٢٠يط الكاست عند الدقيقة (وردت يف شر )٢(



 

٧٥ 

وأطلقت عليهم النيران، فقتلت عددًا مـنهم، وقتـل مـنهم صـايل بـن شـهوان، ، (اسكاوتات)
وعطية أبو سيف أخو عطـوان وغيـرهم، واهنزمـوا وفـّرت جمـوعهم نحـو عبـاد التـي بـدأت 

 بمهاجمتهم، وقد كانت عباد وبني صخر تقف إلى جانب الشريف.    
 كنت صغيرًا.  ركيا:حرب ت

 
  الراوي وراد والخريشا:

من عند السردية، وجاءوا يشتكوا (مناقيص) على حديثة، وكان يوجد  )١(أخذت بعيرين
اركـب يـا ": عنده جدوع الخريشا أخو راشد وحديثة الخريشا، قالوا: بعيرنا عنـد وراد، قـال

يف الليلـة عنـدي،  . وجـاء المنـاقيص وجـدوع"دوع وروح على وراد، أريـد اإلبـل وغرمـهج
وذبحت لهم ذبيحة، ومن ثم ركب جدوع ورفاقه وسار راجع ، وبعد مسافة غيـر بعيـدة مـن 
مسيرهم شرق البيت المدوبل من عندنا جـاءت صـوهبم (ميـرا) سـيارات إنجليزيـة، وقـاموا 

، فطلعـت مسـرع  "يا وراد يا وراد": باصطفاف السيارة، وجاء المنادي مسرع  علينا ينادي
. وعنـدما اقـرتب "يا خيي ما عندنا وراد": ، وخرجت أمي تركض نحوه أيض ، وتقولنحوه
: من المصاروة من أهل سحاب، وكان مع اإلنجليز، فقلـت لـه وكان عليان ولد هادية عرفته

طّفـوا ": . فقلت لـه"ودنا جدوع، ُرحنا عند حديثة فأخربنا بأنه عندك": فقال "ويش تريد؟"
بيح السيارات مشتعالً، فأخربهم الرتجمان بذلك فقاموا بإطفاء ، وكان ضوء مصا"سيارتكم

مـن  جـدوعالسيارات ومصابيحها، وعندما شاهدت العرب السيارات فزعت نحونـا، وكـان 
يـا "بينهم، حيث التقوا مع جدوع والرتجمان، وولد هادية، وركب جدوع معهـم وقـال لـي: 

ال واهللا مـا ": . فقلت لـه)٢("عليهم وراد ال تدي عليهم خلهم يروحوا لحديثة، وحديثة يدي

                                                           
 أي جمال. )١(
 يدي: أودي الرجل أي دفع ديته وهي ما يستحقه أهل المقتول من المال. )٢(



 

٧٦ 

زلم... اركب هاذ الرجـل معكـم حتـى توصـلوه للمـوقر، وانـت اهللا يسـهل  )١(هم مقوطرين
روف، . وأخذ الرجل معه وذهب إلى عند حديثة، ويف ثـاين يـوم ذبـَح لنـا خـ"عليك بطريقك
  ) بعير، وأنا أكلت (أخذت) ثالثة أو أربعة بعارين.١٦قيمة ( وأخذ منه حديثة

، ولّما عاد وإذا به محضـر )٢(طّول جدوع حتى جاء من بغداد الذي (سيس) هذا الدرب
وين "عراقية معه، وأحضر الحاج خلف الكتيران نخاشية، وجاء عضوب وسأله:  "نخاشية"

 :   )٣(، قال أصبحت بالزلة جهة األزرق، فقلت له قال"أصبحت؟ 
ــــــــــه   البارحـــــــــــة عنـــــــــــد أهـــــــــــل وراد ــــــــــوم مصــــــــــباحنا الزّل   )٤(والي
ـــــــاحٍر بغـــــــداد ـــــــا ن ـــــــا الـــــــرتف أن ــــــه   ي ص مــــــن الفّل   )٥(أحــــــرص تحــــــرِّ
ـــــــــواد ـــــــــا ق ـــــــــود المه ـــــــــبه عن ـــــــــــــه   يش ـــــــــــــاحير يتلن ـــــــــــــيض المن   ب
  شــــــــقر الــــــــذوايب تقــــــــول شــــــــله   الــــــراس مثــــــل اللهــــــب يــــــا طــــــراد
ـــــــــع البحـــــــــر شـــــــــايف ضـــــــــله   والعــــــــين عــــــــين شــــــــعره صــــــــياد   م
ـــــــــداهللا   رجلـــــــي ورجلـــــــه علـــــــى ميعـــــــاد   مـــــــــن خـــــــــط اليف لــــــــــ عب

ــــا ا ــــان فلجن ــــوادإن ك ــــا أج ــــــــه   لغضــــي ي ــــــــس تعلل ــــــــا ب ــــــــاس أن ــــــــا ن   ي
ـــــــــه   )٦(وإن كــاين فلجــت الغضــي يــا عيــال ـــــــــزم حّل ـــــــــه ل ـــــــــران ثوب   )٧(ني

 

                                                           
 مقوطرين: ذاهبين. )١(
 ليالدل ،السايس: الدليل. سيس: قصاص األثر )٢(
 ) من التسجيل.٢٣:٥٣وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة (  )٣(
 زرق.إمنطقة جهة األ الزّلة: )٤(
 الفّله: الهروب. )٥(
 ، واألصح بدل عيال: أوالد.قافية شطر البيت وردت يف التسجيل هكذا )٦(
الغضي: الفتاة الجميلة الصغيرة. ويذكر الراوي هنا أن صاحب القصيدة يف هذا البيت أنه سـوف يخلـع  )٧(

 ثوبه، ويفرش وينام.



 

٧٧ 

  المسعودي وقتله أحد أقربائه: 

ضرب المسعودي أبو سماحة أحد أقربائه الذي بقي بالفراش يصارع الموت عـّدَة أيـام 
عالي ال يسـتطيع  )١(وهاقحتى مات، فجلى عند ابن مرشد، ونظر وإذا بالطير مهدي على ش

 أن يصعد إليه إنسان فقال: 
  )٢(اتشــازي الحســرات لمــا القمــر غــاب   البارحـــــة يـــــوم الســـــما مـــــرهج اللـــــي
ـــدي ـــا طـــاب   )٣(والجـــرح مـــن جـــو الصـــناديج ي ـــه أعتمـــل عقـــب م   )٤(اهللا يخون

ــــــريح جــــــّذاب   يــــا طيــــر يــــاللي بالشــــواهيق مهــــداك ــــــاب لل ــــــراس مرق   وب
ــاح بالســما تفتلــه تقــول دوالب   )٥(تــــومي يــــا طيــــر يــــاللي بالجنــــاحين   اللــي جن

ـــر ال نـــدهتك بجـــاه ربـــك تـــردي   خذ لي سالمك بالعجـل وأسـرع أسـباب   يـــا طي
ـــدي مـــن مـــده ـــبح مـــن فـــرع الزبي   )٦(ومرواحك يوم الحسا مرجع األحباب   الص

(......))٧( 
ـــــا مصـــــدي ـــــى عشـــــيريت أن   مــــع الســـــالمة ومــــع الـــــنفس غصـــــي   ســـــلم عل

 
وأرسله إلى مسلم بن هديب، فذهب مسـلم إلـى أهـل القتيـل مـن المسـاعيد  كتبه بورقة

أبـو (رجـع أ، وحيث جمع المساعيد ودفـع الديـة (مـداه) و)أبو سماحة(وأصلح بينهم وبين 
 لعنده عندهم. )سماحة

                                                           
 : هو الطور/ جبل.  الشوهاق )١(
 اكازي. ج اللي: تعني يا هماللي. واتشازي:مره )٢(
 الصناديج: القفص الصدري. يدي: ينزف ويألم.)٣(
 يدي: يدمي. )٤(
 .تومي: يتحرك )٥(
 يذكر الراوي أن الشاعر يقصد بمرجع األحباب: حوران. )٦(
   ) من التسجيل.٣٠:٠٣يوجد قطع بالتسجيل. عند الدقيقة ( )٧(



 

٧٨ 

 : )١(نسب عشائر بني صخر
جاءوا من اْصَخرة من بيت الحرم، وأصلهم من األشراف، جـاءوا مـن ديـرة األشـراف، 
والدهامشة والزبن جاءوا من العال، وكذلك الهقيش، وهؤالء الطوقـة (الطويـق) ليسـوا مـن 
بني صخر، هؤالء مصاروة من الخديوي، يـوم موسـم الحجـاج كـانوا يأخـذون حجـاج مـن 
هنا، يأخذهم دهمش، وهو كبير الدهامشة، وعندما كـانوا يسـيرون يف الليـل يف القافلـة علـى 

إبلهـم مـن الحصـا، ويوجـد عليـه وليـد (طفـل) يبكـي، فقـام  بلهم، وإذ بحصـان أقبـل علـىإ
دهمش باإلمساك بالحصان، وطّوقه برقبته، وأخذ الطفـل وقـام برتبيتـه، وكـان ذلـك قبـل أن 

 يأيت لهم المحفوظ، ولّما كرب الطويقي قام على المحفوظ وقتله وفّك بني صخر. 
الهقيش والزبن والفـايز  وعشائر الطوقة الذين يرجع نسبهم إلى الخدويين يف مصر، هم

 الذي شاخ عليهم، والطوقة كلها يقال لها العثمان. 
إلى هذه البالد لـم يكـن فيهـا بشـر، إّال يف السـلط ووادي السـير،  )بني صخر(لّما جاءوا 

والعجارمة وابن عدوان الذي سـيطر علـى الغـور، وعنـدما  )أبو الغنم(والعارضة والبلقا من 
 ذت البالد بالقوة بالسيف. وقويت، أخ )بني صخر(كثرت 

جد بني صخر األساس لهم هو من العال من األشراف، وكان اسمه زبن وذريتـه عشـيرة الـزبن 
 وشيخهم عضوب وعربانه أخوات وضحا، وأيض  يوجد أدهمش والموح الذي عّق الهقيش.

 المساعيد وهؤالء جاءوا ُعقب (بعد ذلك) إلى حوران، أهل حوران زبيد.  
 : سكان المفرق

كــّل عشــيرة مــن أهــالي المفــرق جــاءت مــن بــالد مختلفــة عــن األخــرى، حيــث يوجــد 
، وكـذلك )بنـي صـخر(شـرعي (الشـرعة)، ولالحسني (بني حسـن)، والشـمري (شـمر)، وا

وجـد عـائالت فالحـة، وسـرحاين، والنعيمـي، والجبيلـي، والجبيليـة مـن هنـا مـن حــوران، ت
 وقراياهم شرق المفرق.

                                                           
 ) من التسجيل.٣٣:٥٠قيقة (وردت يف شريط الكاست عند الد )١(



 

٧٩ 

 : )١(لماننمر بن عدوان ومطلق الس
تحّرض على نمر بن عدوان، فخرج على فرسه خارج العرب، وكان  )بني صخر(كانت 

من الخيل تحت الشيخ مطلق بن سلمان شـيخ الخرشـان، فأرسـل مطلـق  ١٢أو  ١١قد قتل 
 قصيدة لنمر بن عدوان قال فيها: 

  يا طـروش يـاللي صـوب غـرٍب تمـدون
 

ـــ    )٢(وصـــايت مذُخـــ ليـــا مرشـــدين الخي
  تعنــــــون الزم دوانعــــــ بــــــن لنمــــــر 

 
  المبــــاِت  عقــــب للغــــدا جيــــر علــــيهم 

  يـــا نمـــر بـــن عـــدوان يـــا بيـــرق الكـــون 
 

  الفـــــراِت  شـــــط لـــــون يمينـــــك اللــــي 
  يـــا نمـــر بـــن عـــدوان يـــا بيـــرق الكـــون 

 
  هوشـــك أبعينـــك والرمـــك صـــافناِت  

  يـــا نمـــر بـــن عـــدوان يـــا بيـــرق الكـــون 
 

  ةِ يــــــــاللي طعــــــــن ثمــــــــك بالشــــــــفا 
  شــريت لــك حمــرا مــن اللــي يتمنــون 

 
ــــــــالفال  ــــــــذيل ردن امشوشــــــــٍح ب   ةِ ال

  واهللا لــــــو العــــــين تشــــــوف العـــــــين 
 

ــــاِت   ــــن مقفي ــــو طــــاره وه ــــدهن أب   لع
  

وصلت القصيدة لنمر بن عدوان فزعل عندما سمع القصيدة، وقـال قصـيدة علـى غـرار 
 لحن هذه القصيدة:

ــاللي صــوب  ــا طــروش ي ــــ   تمــدون شــرٍق ي ــــا مرشــــدين الخي ــــ لي   وصــــايت مذُخ
ــــــن ســــــلمان ــــــق ب ــــــونت الزم لمطل ــــيهم   عن ــــر عل ــــاِت  عقــــب للغــــدا جي   المب

ـــون ـــرق الك ـــا بي ـــلمان ي ـــن س ـــق ب   الفـــــراِت  شـــــط لـــــون يمينـــــك اللـــــي   لمطل
ـــــّي  يحـــــرم ـــــنّ  شـــــرب عل ـــــون ُب   هــــــوايت أخــــــوض بضــــــميرك لمــــــا   وغلي

                                                           
 ) من التسجيل.٥٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
يا طروش يـاللي نـاحرين صـوب غـرٍب "يذكر الراوي شطر هذا البيت باضافة كلمة ناحرين فيه هكذا:  )٢(

 . وهذه الكلمة زيادة."تمدون
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، وقـام وشـّد الـذلول ووضـع نمر حّرم على نفسـه التـتن وشـرب القهـوة أرسلهاوعندما 
خرب، فشـّدت الـذلول ان، فسـمعت أم مطلـق بـالشداد، وحلف ليذبح مطلـق بـن سـلمعليه ال

. ويف الليــل حــين العشــاء "قــم واركــب معــي  "شــداد، وقالــت للشــراري: ووضــعت عليــه ال
وصلت بيت نمر، ودخلت على وضحا زوجـة نمـر بـالمحرم، وهـن بنـات عمومـه مـن بنـي 

ال يـا خّيـاه أنـا ": صخر، ورّحبت هبا وضحا وحّضرت القهوة وصـّبتها لهـا، فقالـت لوضـحا
. "أنا كيف يذبح ولد عمي وينام معي": ، وقّصت لها القصة. فقالت وضحا"أشرب قهوتك

. فجاءهـا وأخربتـه بمقـدم أم مطلـق عنـدها مـن أجـل "يا بو عقـاب": وصاحت وضحا بنمر
إذا ذبحــت ": . فقالــت لــه"حلفــت غيــر أذبحــه": ابنهــا وأّنهــا لــم تشــرب القهــوة. فقــال لهــا

. فقـال "اشـربي اقهوتـك": . فقال لها نمر"وتنام بحضني ألذبحك بفراشي، تذبح ابن عمي
. وشربت قهوهتا. وبعد هـذه الحادثـة "عليِك أمان اهللا إين ما أضربه الهواه، أذبح فرسه": لها

 بشهرين مات مطلق قهرًا لوجه نمر، وهذا قرب مطلق يف منطقة األدعم.   
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  ٢٩الشريط رقم: 

  داري ونظامها اإلجفايف بلدة اإلالموضوع: 

    )١(الراوي: الشيخ سويلم السقيان

  تاريخ التسجيل: ال يوجد

  
  النظام اإلداري:

 نـاوقـال ل ،ل إلى بلديـةجفور، حيث طالب أهلها بأن تتحوّ تتبع للواء اإلبلدة اإلجفايف 
نسـمة، والنظـام ال  ١٥٠٠م بلغ ١٩٧٩ات ءجفايف وفق إحصاعدد سكان اإل نَّ إالمتصرف 

 مجلس بلدي. فيها إنشاءُ  نسمة كي يتمَّ  ٢٥٠٠أن يكون عدد سكاهنا إذ ال بد  ،يسمح بذلك
 

 : )٢(المشاكل التي تعاني منها اإلجفايف
هـا فيومن أبرز المشكالت التي يعاين منها أهل المنطقة العيادة الصحية، حيث ال يوجد 

  طـرقعدم وجـود من البلدة عاين ، كما تادة العسكريةيطبيب، وتنحصر المراجعات على الع
، وال التنظـيمبعـُد يف ها لم تدخل المياه والكهرباء، حيث إنَّ يوجد نقص خدمات يف معبدة، و

 . يوجد مخطط لها
وقد طالبت قبل عام تنظيم البلدة وخاطبـت الـوزير جمـال الشـاعر خاصـة أنَّ اإلجفـور 

فيها بلدية، وبعد أسبوع أرسلوا وحدة المساحة  تدخلت قبل خمسين سنة التنظيم، وأصبح
نا، وكان ذلك قبل ستة أشهر، وأجروا المسح وصّوروا المنطقة، واآلن يقومون ببنـاء غرفـة ل

/ يعمـل، وقـد جـاء هـذا ١١/ ١لمشروع ماتور الكهرباء، ويجب أن يكـون المـاتور بتـاريخ 
                                                           

 ورد اسمه يف شريط الكاست عند الدقيقة التاسعة من التسجيل. )١(
 ) من التسجيل.٢:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
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الماتور بمنحة من حكومـة هولنـدا، مـن ضـمن المنحـة المقدمـة منهـا لبنـاء محطـات توليـد 
)، إحــدى عشــرة قريــة يف الجنــوب، وواحــدة يف ١٣عشــرَة قريــة ( كهربــاء بــالمواتير لــثالَث 

 األزرق للشيشان، واحدة عندنا يف اإلجفايف، وقامت الحكومة عندنا بالبناء.
ــه ( ــدة طول ــد داخــل البل ــّد شــارع فرعــي معّب ــا بم ــا ٢٥٠٠واآلن قمن ) مــرت، وهــذا كّلفن

اء سوف يـتم االنتهـاء م من ميزانية المجلس، ومشروع الكهرب١٩٧٩يف عام  دينارا )٢٧٠٠(
أصـبحت تصـل اآلن لكـل المنـازل، ونعمـل اآلن علـى  همنه خالل هذا العام. وكذلك الميـا

حفر بئر ماء وسوف يتم بناء خـزان لـه يف البلـدة، وهـذا المشـروع عنـدما ينجـز يعوضـنا عـن 
 المياه التي تأتينا من مشروع األزرق.

ها حتى علي البناءُ   ة، وليس مسموحغير ممسوحة وغير مسجلهنا ما زالت األراضي إنَّ 
حيـث يقـوم  البنـاء الموجـود غيـر مسـجل بأسـماء أصـحاهبا، وكـلُّ ، تدخل التنظيم الهيكلـي

الناس بالبناء العشوائي، وجاءتنا احتجاجات من لواء المفرق عن بناء بعض الناس، وقـاموا 
ن لـم يقومـوا ، ولكـادينـار ١٦-١٥بإخراج موظفي المساحة حيث تمَّ تغـريم كـل بيـت مـن 

بإزالة البناء، وأنا حالي  أقوم بالبناء بدون رخصة بناء، وننتظر التخطـيط وتنظـيم البلـدة ومـن 
  ثم نرخص.   

العســكرية، المطــار، جفــايف علــى الوظــائف، فــأغلبهم عمــال بالقاعــدة يعتمــد أهــل اإل
فيهـا  ويوجـد ،"الشـبيكة"جفـايف قريـة واحـدة آخـر يف القـوات المسـلحة، ويتبـع اإلوقسم 

، وال يوجـد هايـرحل أهلها عنها بسبب قلة المخمس وثالثون دارًا، ولكنّها مهجورات، فقد 
، ويعتمد األهالي علـى غير صالحة للزراعة(حّره سودا وديان) فاألرض سوداء  ،فيها زراعة

تربية المواشي، ويقومون برتبيتها على أطراف البلدة، ويسـكنون بيـوت الشـعر ليقيمـوا عنـد 
 .  مواشيهم

* * * * * 
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  ٢٩الشريط رقم: 

 : )١(الموضوع: بلدة األزرق
  المتحدث عبد الجليل أبو بكر الشيشاني:

  الخدمات المتوفرة باألزرق الجنوبي

 
ألزرق الجنوبي وهو الميناء الربي لألردن من جهة السعودية، حاولنا أن يظهـر بمظهـر ا
 ، قمنـا بفـتح الشـوارعلـي للمنطقـةهيكالمخطـط بعد أن تمَّ الو فعملنا مخطط تنظيمي، الئق

مدرسة بنات، وعيـادة ولألوالد،  ةللمجلس القروي، ومدرس ، وفيها بناءها (تزفيتها)تعبيدو
، حيـث بلغـت ، وبدون قروض من أي جهـةذلك من ميزانية المجلس القروي صحية، وكّل 

 ،ر للبناتتكلفة تعبيد الشوارع ستة عشر ألف دينار، وبلغت تكلفة المدارس ستة آالف دينا
 .هوالصحة، وكذلك تمديدات شبكة الميا لمجلسبناء اوستة آالف ل ،وستة آالف للذكور

 
  :)٢(األزرق

   لمواجهة مشكلة التلوث في األزرق: توصيات لجنةيقرأ الراوي نص من تقرير 

ــين العــراق والبحــر األحمــر، إنَّ  )٣(ب. (....) ــيض المتوســط وكــذلك ب منطقــة البحــر األب
كثافة الحركة عام  بعد عام، وبالنظر لما لهذه المنطقـة مـن أهميـة ومزايـا تزداد سوف و

مـن المتوقـع أن يتسـع هبـا العمـران وتـزداد األعمـال والسـكان  فـإنَّ  ،اقتصادية وسياحية
 بشكل ملموس، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة التلوث.

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة العاشرة من التسجيل. )١(
 ) من التسجيل.٢٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 يوجد قطع يف التسجيل. )٣(
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للمسـتوى الـذي  وث بعـدُ هـا التلـإليمياه الينابيع اآلن وحسب ما تبديه التحاليل لم يصل ج. 
كون النشاط العمراين يف بداياتـه، لو ،سبب ذلك قلة السكان هناك يؤذي الصحة، ولعلَّ 

واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيـة مــا أمكــن، وربمــا  ،هــذا ال يمنــع مــن التنبيـه المبكــر ولكـنَّ 
المجتمـع هنـاك ينمـو  إنَّ  ،انقضى وقت ال بأس به قبل وصول الوضع للمستوى الخطر

حينذاك للتلوث أن يجاهبنا بشكل ملحوظ، وعندها ال بد من عمل شيء  وال بدَّ  ،بسرعة
 والتعجيل باالحتياط يجعل مجاهبة األمر علينا أسهل. ،ما

معظم التغذية الجوفية للينابيع  ) المرفقة يظهر لنا أنَّ ١من االطالع على الخريطة رقم (د.     
اه التغذية من جبل الدروز والمناطق الغربيـة، تأتيها من الجهة الشمالية الغربية حاملة مي

التغذية من  التغذية الطبيعية لمياه الينابيع تأيت من جميع الجهات، إال أنَّ  وبالرغم من أنَّ 
وذلـك للمسـافة المحصـورة بـين قريتـي األزرق  ،ل الجزء األكرب والـرئيسالغرب تشكّ 

 الشمالي واألزرق الجنوبي.
بـالتقرير ن دتـه سـلطة المصـادر يبـيّ ة بـاللون األحمـر كمـا حدّ الخط المبين على الخريطـهـ. 

المياه الجوفية والمياه السـطحية، حيـث يكـون هـذا الفـرق عشـرة  موقع الفرق بين خطّ 
قـع فـوق واألبنيـة تسـاكن مال موقعي األزرق يقعان داخله، وبالتالي فإنَّ  ويبدو أنَّ  ،أمتار

هـذا الخـط يف  كمـا يظهـر أنَّ  ،إلـى عشـرةال تصل تكاد  ،الماء الجويف ببضعة أمتارسطع 
 ،الجزء الممتد بين القريتين يسير إلى موقع يقرب من موقـع الطريـق اإلسـفلتي الحـالي

 ا يوحي إلى إمكانية استخدام الطريق كمؤشر لالحتياطات المتوخاة.ممّ 
لملكيـة دهتا الجمعيـة االمحميات التـي حـدّ  ريرتقالن بالمنطقة المظللة باللون األصفر تبيّ . و

 بالشـكل لحماية الطبيعة، وهي مناطق من المفروض حمايتها مـن النشـاط اإلنسـاين إّال 
 الذي ال يغير أي ميزان طبيعي فيها.
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  :توصيات اللجنة

والمـائي ومناقشـتها للوضـع الصـحي  ،اللجنة بعد استعراضـها األوضـاع يف منطقـة األزرق نَّ إ
   يات التالية لمواجهة مشكلة التلوث:تضع التوص والتجاري والسياحي هناك، والسكاين

ــوبي أمــر ضــروري  - ــألزرق الشــمالي والجن  ،المســتقبليف إنشــاء شــبكة مجــاري ل
مستوى الخطورة الصحية لم يصل لمستوى وجـوب البـدء يف هـذا  وبالرغم من أنَّ 

 منهــا، وأنَّ  هــذه الخطــوة ال بــدّ  نمــو المجتمــع هنــاك يــوحي بــأنَّ  المشــروع، إال أنَّ 
هـا يجـب أن تكـون يف تصـوراتنا وأنّ  ،سـتظهر يف بضـع سـنوات قادمـةالضـرورة لهـا 

 إلعمار المنطقة يف أول فرصة ممكنة.
ه من المفيـد أن يطلـب مـن جميـع سـكان من اآلن وحتى قيام مشروع المجاري فإنّ  -

 يتبعوا طريقة الحفر االمتصاصـية، بـل يجـب أن تكـون حفـرًا غيـر قابلـة زرق أّال األ
المسلح، وأن يكون للقـريتين تسـهيالت تمكنهـا مـن نضـح سمنت تنشأ باإل ،للنفاذ

 هذه الحفر وإلقائها بعيدًا.
التـي وغيرهـا مـن أمـاكن الخـدمات العامـة إبعاد جميع محطات تشحيم السيارات  -

مـن األمـن  ) فـإنَّ ١ا توحيـه الخريطـة رقـم (ممّ  ،تسبب التلوث بعيدًا عن البحيرات
ــايف النشــاط الســكاين  دَ نحــدّ الصــحي يجــُب أن  الشــمالي ألزرق مســافة محــددة ب

 ؛ ألنَّ معظم التغذية تصل من هناك.الجنوبي

على بعض األعمال الزراعيـة يف شـرق الطريـق وغرهبـا،  ياقتصار استخدام األراض -
ويجمد وضع يف األبنية واإلنشاءات القائمة فقـط، وأّال يسـمح بالتوسـع إّال بشـكٍل 

 محدود جدًا، وبعد دراسة دقيقة.
 والمطار العسـكري تجعـُل  الطبيعية وضع المحميات رق الجنوبي فإنَّ بالنسبة لألز -

هـذا التوسـيع أفقيـ    يجرَي من الضروري وضع مخططات ضمن الهيكلة، على أّال 
، وعمـل دراسـة أخـرى تثبـت مشـروع المجـاري شكل من األشكال حتـى يـتمَّ  بأيِّ 

 .الضمان الصحي ألي توسع جديد
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 مشروع المجاري. على طابق واحد فقط حتى يتمَّ يقتصر البناء يف األزرق الجنوبي  -
 )٢إعادة األجزاء المملوكـة والمؤشـر عليهـا بـاللون األخضـر مـن المخطـط رقـم ( -

 ليصبح حرم  للنبع. وتنظيفه
عمـق عشـرة مخطـط مخطـط التغذيـة للميـاه الجوفيـة  بالنسبة لألزرق الشمالي فإنَّ  -

كـان توسـيع المخطـط الهيكلـي عنـد ه باإلميوحي بأّنـ ،أمتار بالنسبة للمياه الجوفية
حيث يزداد علـو سـطح األرض عـن الميـاه  ،الحاجة باالتجاه الشمالي الغربي فقط

، وحظر التوسع السكاين يف االتجاه الشـمالي الشـرقي؛ ألنَّ سـطح األرض الجوفية
يقرتب من سطح التغذية الجوفية للمياه، وأن يقتصر النشاط اإلنساين يف القرية على 

ــاء،طــابق واحــ ــط يف البن ــاللون و د فق ــا ب ــادة األجــزاء المملوكــة والمؤشــر عليه إع
 ليصبح حرم  للنبع. ، وتنظيفه)٣األخضر من المخطط رقم (

يف كّل مناطق األزرق أمٌر قد يشّكل عبئ  على  االمتصاصيةإنَّ التوصية بإلغاء الحفر  -
مئتـي  بعض السكان، لذلك ربما يجب أن يكون هناك دعـم مـالي حكـومّي بمعـدل

 دينار لبعض األسر الفقيرة التي ال تملك تنفيذها.

وجد أراضي أميرية واسعة وكثيرة يف المنطقة ضمن المخططات الهيكليـة، بما أّنه ت -
وهناك حاجة ُملّحة للتوسع يف الخدمات والبناء، فإّنـه يتوجـب أن يخّصـص أثمـان 

وبعـــض  نشـــاء مشـــروع للمجـــاري هنـــا،إهـــذه األراضـــي األميريـــة للمســـاعدة يف 
 الخدمات البلدية األخرى.

 .)١((.....)إّن أمر  -

* * * * * 
 

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
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   ٧١٥الشريط رقم: 

مقبل سليمان العلي من عشيرة السمامجة من المشاقبة، فرع الراوي: 

  .من بني حسن، سكان المفرق

  تاريخ للتسجيل: ال يوجد

  
  البالد أيام الحكم العثماني:

) سـنة أيـام ١٢كان عمري ( ، ولكن عندماةسن ٧٠أو  ٦٠ أعرف كما بلغ عمري اآلن ال
، ولم يكن عند تركيا سيارات عندما كانت تحكـم بالدنـا، فقـد كـانوا يتنقلـون )١(حرب تركيا

ليحملـون فيـه  )٢(على اإلبل والبغال والبقر الجاموس وكانوا يضعون عليها أيض  (الخـرج)
 أمتعتهم طعامهم وشراهبم (وزهاهبم).

قـام العـرب بنهـب المحطـة الرتكيـة الموجــودة يف  )٣(لحـربعنـدما انكسـرت تركيـا يف ا
دت الطـرق بـين المـدن . فعندما ُمـ"الفدين"ـ منطقة المفرق، وكانت المفرق تسمى قديم  ب

 بالمفرق أي تفرق الطريق بين عمان والشام وإربد. تانت الفدين مفرتق لهذه الطرق سميك
ســلحة أأعــدادهم كبيــرة ومعهــم كــان الجنــود الــرتك يتمتعــون بقــوة ومهــارات عاليــة، و

ذلـك يف هذه المنطقة، وكنت أن موجود يف  منهم كسرهم وقتل الكثيربقام العرب متقدمة، و
قنابـل ووضـعوا فيهـا ال اعةصـنقـام الـرتك ب، و)٤(الفشـقب ممتلـئ "البـابور"وكان هنـا  الوقت

كلهـا  تهـاعازرب قـامواليف هذه المنـاطق عصي لعمل األلغام. ولو طول األتراك يف صمودهم 

                                                           
 م).١٩١٨-١٩١٤يقصد بحرب تركيا الحرب العالمية األولى ( )١(
 الغنم حيث يغزل وينسج على شكل كيس لنقل حاجات الفالح.صوف الخـُـِرج: يصنع من  )٢(
 م.١٩١٨قصد اهنزام الدولة العثمانية يف الحرب العالمية األولى عام  )٣(
 البابور: القطار. والفشق: الذخيرة. )٤(
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علــيهم  اجتمــعوبعـدها اهنزمــوا حيـث  اباأللغـام، لكــنهم صـمدوا حــوالي خمسـة عشــر يومــ
الجنود بـ المصـحوبة علـى األرضبطـائراهتم  يزحفـون نجليز. وكان اإل)١(االنجليز والعرب
وكــانوا األتــراك ينســحبون مشــي  علــى أقــدامهم، وقــد ذبحهــم الجــوع  ،االنجليــز والعــرب

حيـث كـانوا  ،بنهب العسكري الرتكـي قومتانت العرب المقيمة هنا كأثناء ذلك والعطش، و
خـذ مـا يمتلكـون مـن ألقتـل بعـض الجنـود قـاموا بيأخذون سالحه ولباسه (وهدمـه). وقـد 

 بواريد وعتاد وركوبة ومتاع. 
كان الجندي الرتكي الذي يملك ذهب  يبتلعه حفاظ  عليه من السرقة والنهـب، وعنـدما 

 بتلعه.ا ُيخرج َيخرج معه ما
هم، فهـذه الـبالد امـتألت بصـناديق ذهـب قـاموا بـدفنها ضقد كسر األتراك بظلمهم لبعل

حتـى ال يعـرف غيـره ذلـك و ،حيث يقـوم العسـكري الرتكـي بقتـل زميلـه بعـد دفنـه للـذهب
 هناك أناس من أهالي المنطقة وجدوا صناديق ذهب كثيرة مدفونة من بعد األتراك.و، همكان

بل أعوام هنا وقال لنا: أنه كان شاويش يف الجـيش الرتكـي وإهنـم وقد جاء رجل تركي ق
دفنوا هنا ثمانية عشر صندوق  من الذهب، وامتنع عن أخبارنا بالمكـان فقـد كـان يريـد أمنـ  
من الحكومة حتى يدلهم عليها. فجاءت الحكومـة بقيـادة الشـريف ناصـر وأخـربهم مكاهنـا 

فـور أحضــرت الحكومـة آليــات واســتخرجت والـذي كــان بجانـب الجــامع حاليـ  وعلــى ال
 الشريف ناصر كلها. وأخذهاصناديق ال

يوجــد يف محطــة المفــرق ســبعة جنــود ومعهــم شــاويش، وكــان كــان علــى زمــن تركيــا 
يافته وكـان يقـال لـه ضـي هناره كله عند عربنا ويقومـون بالشاويش يلبس ثوب  أبيض، ويمض

و هـذه  "لقمـة حلـوة"كانـت يف تلك الفرتة فقد كثير . وكانت البالد هذه فيها خير "أبو عليا"
ما تشـ، وكـان الجنـود الـرتك يمضـون هنـارهم يقلعـوا ال)٢(ممتلئة بــ (التشـما) كانت المناطق

                                                           
 نجليز: الربيطانيين.يقصد باإل )١(
 من أنوع الفطر ينبت تحت األرض.التشما: الكما هو نوع  )٢(
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ا مـن تشـم. وأقسم بـاهللا إين أنـا مـن الـذين شـّلعُت ذلكالعرب تفعل  ما كانتويحضرونه، ك
 المكان الذي فيه اآلن. 

ر بيوت الشعر وتشبه بسـوادها الحريقـة مـن كثرهتـا، كانت هذه المنطقة ال يوجد فيها غي
الخير شجرة الّشيَِحة تقلـع لتطـبخ فيهـا الذبيحـة شـواًء. فـ تالعشب كان ينبت بكثرة، وكانو

أن الرجل كان يرمي "قديم  كان آباءنا يخربونا: فذهبت قد الربكة فاليوم أما كان يعم الكل. 
بح النـاس يف حيـرة مـن أمـرهم أيـن يضـعون . وتصـ)١("طاقية قمحا فتأيت غـالل فـوق العـادة

قـل عـن   )٣(أن إنتـاج الحـاللكمـا خمس سـنين لـم نحـرث األرض.  صار لنا فقد، )٢(القمح
الحليــب والصـوف والســمن  حيـث تجــد وفـرة يفكــان أكثـر مــن هـذا الوقــت سـابقه، حيـث 

حاجة النـاس  أما هذه األيام فمنو، والسمن الحليب أو اللبننبيع قديم  ال  اكنقد واللبن. و
مـن أجـل الحصـول علـى منـه تجد أن الشخص الذي يمتلك عنز يبيع حليبها ويحـرم عيالـه 

 المال. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 أي يزرع األرض. )١(
 داللة على كثرته. )٢(
 يقصد بالحالل المواشي من األغنام )٣(
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  نبطيالشعر ال
  والقصائد التي قيلت  

  في مناسبات معينة
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      ٧١١شريط رقم ال

  قصيد ومناسبات الموضوع:

  ة محمد أخو ارشيدة فضيل قاسم محمد الخزاعلة من عشير  :الراوي

  سماعيل أحمد الموسى الدباس.إالمحاور: 

  م.١٩٧٨/ ٧/ ٢٤تاريخ التسجيل: 

  
 :)١(قصيدة

ــــــفيه ــــــة ياش ــــــا شــــــديت التحي   أن
 

ــــــيف  ــــــام الص ــــــهيه بأي ــــــز الش ــــــل ف   مث
ـــــه  ـــــه بالعالم ـــــره أصـــــيلة نعام   ســماعيل طــول حشــامة خــرج التوصــيفإ   ح

ـــالزريفي ـــي ع   ودي أوصـــف ع كيف
 

ــف ع  ــه نظي ــو محمــد قاف   نصــاب الســيفأب
ــالزريف  ــف ه ــه نظي ــد قاف ــو محم ــــف   أب   يفــــرح الجــــاه الطــــارش هرجــــه لطي

  أخـــــتم قـــــايف بنبينـــــا يشـــــفع بينـــــا
 

ــــالكيف  ــــدينا صــــلو ع ــــره عن   محمــــد ذك
 :::::::::: 
 قصيدة على الربابة للشاعر محمد العماوي:

ـــر ـــا أفتك ـــاوي م ـــر العم ــــرب   غي ــــده خ ــــا عن ــــل م   الك
ــــــق تعمــــــي النظــــــر ــــــــن دون دم ارقا   خالي ــــــــام   بن
ــــا ــــو علــــي تنصــــا بن ــــا أب   بــــــرد وشــــــديٍد عابنــــــا   ي
ــــــا ــــــين صــــــيحة بنتن   أركابنـــــــــــا ألحبابنـــــــــــا   ال ع
  الســـــلط هـــــذي ســـــلطنا   هيـــــــا بنــــــــا هيــــــــا بنــــــــا

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند بداية التسجيل. )١(
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ــــــــــــدنا ــــــــــــات عن   العـــــين صـــــيحة بنتنــــــا   امزهب
ــــــــــــا أل ــــــــــــاأركابن   هيـــــــا بنـــــــا هيـــــــا بنـــــــا   حبابن

ـــــــا ـــــا   ال عـــــــين شـــــــيخ قادن   نســـــقيكو ســـــم حرابن
  حهم مســــــتعدينبســــــال   الســــلط أهلهــــا حاضــــرين
ــــــرطن رطــــــين ــــــواره ت ــــا   ه ــــن يتالبن ــــي م ــــا ويل   ي
  هيـــــــا بنـــــــا هيـــــــا بنـــــــا   بــــــــرد وشــــــــديد عابنــــــــا

 أبو علي ينصا بنا
  تتلــــى جمــــوٍع مشـــــرتك   ومـــــن الطفيلـــــة للكـــــرك
ــــرتك ــــأبى المع   مـــــــــن دون دم رقابنـــــــــا   والســــلط ت
ـــا   هيـــــــا بنــــــــا هيــــــــا بنــــــــا ـــى بن ـــن يتل ـــي م ـــا ويل   ي
ــــــه ــــــب طافي ــــــار الحراي   ا ع اســــــــبابناع اســــــــبابن   ن
  بســــــالحهم مســــــتعدين   أهـــل الجعـــافرة حاضـــرين
ـــامين ـــم ح ـــن له ـــي حس   حبابنــــاألبيــــوت الســــلط    بن

 هيا بنا هيا بنا
ــــة   العمــــــــــاوي قــــــــــال واهللا   مــــا نجــــي درب المذل
ــــــة ــــــد المحل ــــار   هوشــــــنا عن ــــح ث ــــوم عــــرم المل   ي
ــــابي   العمـــــــاوي قـــــــال يـــــــابي ــــه الته ــــا طب   والحش
ــــــ   ضـــارمه بـــارض الخصـــاِب  ــــــاراوق ــــــب ن   ده بالقل
  بنـــــــي حســـــــن أقـــــــبلن   العمـــــــاوي قـــــــال فـــــــن
ــــــــــبلن   العمـــــــاوي قـــــــال فـــــــن   بالجعــــــــــافرة أق
ـــــدويل   طــــــردهم للخيــــــل ســــــن   مـــــع ســـــناين جن



 

٩٥ 

  حبابنــــاأالســــلط هــــذي    هيـــــــا بنــــــــا هيــــــــا بنــــــــا
ــــــــا ــــــــي صــــــــخر هتابن ــــــــا   بن ــــــــن دون دم ارقابن   م
ــــــــا   حبابنــــاأالســــلط هــــذي    لعــــــــين شــــــــيخ جابن
ــــــا م بــــــــارض وشــــــــيوخك   نســــــقيكو ســــــم حرابن
ــــــا ــــــــــارك    نســــــقيكو ســــــم حرابن ــــــــــارض المع ب
ـــان ـــو زم ـــي صـــخر راح   والجعــــــافرة حاضــــــرين   بن
ــــــــــده ـــد الســـلط محـــررين   دور الســــــــــلط معن   وعن
ــــــا   حــــــيهم اهــــــل وحــــــامين ــــــون شــــــيخ جابن   لعي
  الســــلط هــــذي احبابنــــا   هيـــــــا بنــــــــا هيــــــــا بنــــــــا
  بالعــــــــــداوين أقــــــــــبلن   العمـــــــاوي قـــــــال فـــــــن
  حبابنــــــاأنشــــــامى  هــــــم   طــــــردهم للخيــــــل ســــــن

 هيا بنا هيا بنا
 
دت ومناسبة القصيدة يوم  ُجموٌع من الطفيلة والكرك على البلقـاء. وكـذلك بنـي  )١(جرَّ

 البلقاء. ازوغهذه كلها أهل الشمال جميعهم  صخر وعباد مع السردية مع السرحان
 

 : )٢(معركة أم السماق
يكُفـوا أذاهـم عـن مـنهم أن  )٣(لسـلطفطلب شيخ اعلى البلقاء  عندما اعتدت بني صخر

فأرسل استجاروا بابن عدوان،  الزرع وأن يرحلوا عن المنطقة. وبعد أن رفضوا هذا الطلب،
                                                           

 جردت: أشهرت السالح، كناية عن الغزو. )١(
 سماق: تقع غرب عمان.) من التسجيل. ومنطقة أم ال٦:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 شيخ السلط آنذاك كان أبو حمور. )٣(



 

٩٦ 

وحضـرت بنـي حسـن ، )بنـي حسـن(لحليفـه ابـن قـالب شـيخ مشـايخ  )١(مِْقّلِدةابن عدون ا
ابـن  وصـدنق جبـل عجلـون ةوالعجارمـوالبلقاء كلها من رجـاالت السـلط، ومادبـا وعمـان 

يف أم  وحصلت المعركة ،)٢("رحيل بنزيل"فريح ورجاله. ونزلوا بالقرب من أرض المعركة 
ء، فقـال الشـاعر حسـن الزيـودي قصـيدة مـن البلقـا موطـردوهوكسروا بني صـخر السماق، 

 يصف هبا انتصارهم يف المعركة:
  يــــا راكــــبن عنــــدنا فــــوق نضــــوه

 
  نســـوم الـــريح لـــن هفـــت خطاهـــا 

ــــا   شـــراري عليهـــا شـــداد مـــن صـــنعة  ــــل زاهــــي يف غواه   خــــرج عقي
  عليهــــا صــــبي مــــن تركــــة حمولــــة

 
ـــا يهـــاٍب ســـراها    ظـــالم الليـــل م

ــي دالهــا   فـــزت مـــن جـــرش راحـــت خريعـــه  ــاجوز وردت ب   )٣(علــى ي
ــــــم الحســــــنيه   وردت بضــــــف غل

 
ــذوق المــوت منهــوا اللــي دناهــا    ي

ــــــذكر ســــــوق راوه    جالب رخيٍص مشـرتاها  )٤(تشنها   أم الســــــماق ت
ـــراها   الملـــح مـــن يـــد النشـــامى ش

 
ـــا  ـــس غواه ـــابق مطف ـــن س ـــم م   ك

  تقــــل حــــداد مطلــــع يف شــــالها   صـــــفق البـــــزر بـــــدروع البواســـــل 
  طبـــــــت فزعـــــــة لعيـــــــال باســـــــل

 
  بحــــد الســــيف أمــــ  مــــا نســــاها 

 
                                                           

 يـامأ يف –لِمْقّلِدة: فرس أو ناقة يضعون يف عنقها قطعة من بيت الشعر، ويرسـلون راكبهـا إلـى العشـائر ا )١(
 عـن ترغـب والتـي القـالدة، تقطـع للمسـتنجدين، االنتصار تريد التي فالعشيرة هبا، استنجاداً  -الحرب
ــيتبق النجــدة ــى اه ــا، عل ــدة( جمــع حاله ــدات،) المقّل  البالغــة حــوالاأل يف الإ ذلــك واليصــنعون مقل
ج، دائـرة ٣انظر: العزيزي، روكس بن زائد، قاموس العادات، اللهجات واألوابـد األردنيـة، .الخُطورة

 .١٠٢، ص٣ج ،١٩٧٤-١٩٧٣الثقافة والفنون، عمان، 
ائهم وأبنائهم للقتال من أجـل االستبسـال يف أرض رحيل بنزيل: أي يأتون راحلين بكل ممتلكاهتم ونس )٢(

 المعركة.
 جمع دلو.  )٣(
 .كنها )٤(



 

٩٧ 

  ع أول خيـــــل نســـــحل يف ثواهـــــا   اللـــــي علتـــــه بعـــــدها مـــــا بريـــــت
ـــس غوا   )١( ............................... ـــابق مطف ـــن س ـــم م ـــاك   ه

  هرعــه عقــاب مــن عــالي ســماها   لحــــــق ذبــــــالن بالضــــــبطا يتنبــــــه
  هـــــذي الــــــروح بيـــــد الوالهــــــا   عيــــال النــــاس قامــــت ع بعضــــها
  بســـم محمـــد عنـــد بـــادي خطاهـــا   صــــــلو ع النبــــــي يــــــا حاضــــــرين

  
  :)٢(البقعة

ـــــــــا راكـــــــــٍب فـــــــــوق القعـــــــــود ــــــــدى مــــــــن بيــــــــت الزيــــــــود   ي   اب
  نـــــــــــــاحٍر فرشـــــــــــــة وجـــــــــــــود

 
ـــــــــــــــــات    دون محمـــــــــــــــــد ال تب

ــــــــــــف   ع الشــــــــــيخان نــــــــــايف محمــــــــــد    قــــــــــــاهر ســــــــــــبع الطواي
  يـــــــا علـــــــي وش انـــــــت شـــــــايف

 
  ســــــــــــيل القنــــــــــــاه ابالســــــــــــخ 

ــــــــــان  ــــــــــا وك ــــــــــا كن ــــــــــب م ــــــــــــوران   عق ــــــــــــن ح ــــــــــــدة م   الرفي
  ابـــــــن اســـــــمير تقـــــــول حصـــــــان

 
  يهـــــــــد العـــــــــرق مـــــــــع القنـــــــــاه 

  اللــــــــــــــي حكــــــــــــــوٍة صــــــــــــــار   ابــــــــــــــن منزيــــــــــــــل بالطيــــــــــــــار 
ـــــــــــــايالت ـــــــــــــروٍع ط ـــــــــــــن ف   م

 
 ............................... )٣(  

  )٤(الســــــــــــــــردية وخراشــــــــــــــــين   فت طـــــــــــراد الســـــــــــراحينشـــــــــــ 
ــــــــــــين ــــــــــــع البط   تشــــــــــــتيناهم م

 
ـــــــــــــــــــات    بالنشـــــــــــــــــــامى مقفي

ــــــــــــــــــان   أول ذبحنـــــــــــــــــــا هويشـــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــة والغثي   والكحيل
                                                           

 سقط شطر البيت نتيجة قطع التسجيل. )١(
 ) من التسجيل.٣٦) ومكرر عند الدقيقة (٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 الراوي يف األصل أسقط شطر البيت. )٣(
 .الخريشة )٤(



 

٩٨ 

ـــــــــــاع   وال شــــــــــفنا مــــــــــنكم حصــــــــــان ـــــــــــاٍل بت ـــــــــــو عي ـــــــــــا أب   ي
ــــــــد   عقبـــــــــــــه ذبحنـــــــــــــا اســـــــــــــعيد   عــــــــن المنصــــــــب مــــــــا نحي
ــــــــــــــد ــــــــــــــــــال الماضــــــــــــــــــيات   ذباحــــــــــــــه رجــــــــــــــٍل جي   بالفع
ـــــــــــــا حـــــــــــــرب ـــــــــــــول ذبحن ـــــــــــدربظـــــــــــل    اق ـــــــــــلقح بال   مش
ـــــــــرف التشـــــــــذب ـــــــــا ع ـــــــــا م ــــــــاللي صــــــــار   أن ــــــــك ب   ودي احكيل
  علـــــــــــى الغـــــــــــدير الضـــــــــــاحي   عقــــــــــــب ذبحنــــــــــــا منـــــــــــــاحي

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاحيوراح  هبالعرك ـــــــــــذباحي   ط ـــــــــــف ال ـــــــــــه تش   عفي
ــــــــاط ــــــــول اري ــــــــي ق ــــــــا ينقل  )٢( ...............................   )١(م

ــــــــــز ــــــــــد العزي ــــــــــا عب   علقـــــــــــــم مغـــــــــــــاريز لقـــــــــــــني   أقــــــــــول ي
ــــــــــــااالنجلي ــــــــــــا ي ــــــــــــن هواي ـــــــــــــار   زم ـــــــــــــن يس ـــــــــــــدهما م   بال
ــــــــا   عقبـــــــــــــه ذبحنـــــــــــــا فيـــــــــــــاض ــــــــور المغت ــــــــا ن   ظعــــــــرض ي
ـــــــــــالمعراض   قـــــــــــــوطر للنقـــــــــــــره ســـــــــــــيار   مـــــــــــن متشـــــــــــيٍل ب
ـــــــــــــــــــد   عقبــــــــــــــه ذبحنــــــــــــــا تشــــــــــــــايد   راعـــــــــــــــــــي رده وعواي
ـــــــــمنات   يامـــــــــــــا جـــــــــــــاب النجايـــــــــــــب ـــــــــل المس ـــــــــى الحي   خل
ــــــــب ــــــــو جني ــــــــا أب ــــــــول ذبحن ــــــب   أق ــــــوه عي ــــــدنس مــــــا ب ــــــوم ال   ي
ــــــاب   ظـــــــــــل مشـــــــــــلقح بالشـــــــــــعيب ــــــرط عنــــــدي م   وه انكــــــارامق
ـــــــــود   عقبـــــــــــــه ذبحنـــــــــــــا ســـــــــــــمهود ـــــــــل تم ـــــــــاه والجي   )٣(ذبحن
ـــــــــــران   كلـــــــــــه مـــــــــــن دروب البـــــــــــوق ـــــــــــه الني   وراحـــــــــــت كلن
ــــــــــاجس   عبقـــــــــــــه ذبحنـــــــــــــا هـــــــــــــاجس ــــــــــة ف ــــــــــي ع الفرس   الل

                                                           
 ول كذب.ما ينقال ق أي )١(
 الراوي يف األصل أسقط شطر البيت. )٢(
 .تمود: تميل )٣(



 

٩٩ 

ـــــــــــــه بالنشـــــــــــــان   ظــــــــــــَل يــــــــــــرادس اريبــــــــــــالرب ـــــــــــــين عيني   ب
ـــــــــــدرب   عقبـــــــــــــه ذبحنـــــــــــــا حـــــــــــــرب ـــــــــــلقح بال   ظـــــــــــل مش
ــــــــــــــــــال الماضــــــــــــــــــيات   راجــــــــــــو عليـــــــــــــه الصـــــــــــــبيان   بالفع

ـــــــــ ـــــــــى م ـــــــــح شـــــــــلحعس   )١(ربعـــــــــه مـــــــــا شـــــــــافه ربـــــــــح   ن ذب
ــــــــواد   هواتـــــــــــــه بالبنـــــــــــــدق نطـــــــــــــح ــــــــاع ال ــــــــلقح ق   ظــــــــل مش

 
 :)٢(قصيدة

ــــــــــــك شــــــــــــين ـــــــــال الغـــــــــانمين   لصــــــــــــار بحال   انصـــــــــى عي
  أهــــــل الشــــــيمه وأهــــــل الــــــدين

 
  اللـــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــدهم هللا 

ـــــــــــاك اهللا  ـــــــــــا اســـــــــــماعيل يق   أطلــــــب مــــــن ربــــــك الكــــــريم   ي
ـــــــــــزم والفطـــــــــــيم   خـــــــــــالق زم

 
ــــــــانك يالشــــــــهيم  ــــــــظ ش   أحف

 المهافات عن ردوب 
  اخــــــــــــتم قــــــــــــايف بالرســــــــــــول

   
ـــــــزول  ـــــــه للحـــــــج ن ـــــــي ال   الل

 من اله قسمه ينصاه 
 

 :)٣(قصيدة الشراري
ــــــدواه   جيــــــــت االثنــــــــين بــــــــأمر حســــــــين   تشــــــانك فطــــــين جيــــــب ال
ــــــــاه   أخـــــــــتم بـــــــــاثنين قـــــــــاٍف جديـــــــــد   جــــــــاك القصــــــــيد حنــــــــا نبن
ــــــــــــــــــاه   اســـــماعيل عـــــاد مـــــن نســـــل اجـــــواد ــــــــــــــــــب زاد اهللا هن   الطي

                                                           
 الشلوح عقيدهم الشلح قوم الزبيد. يذكر الراوي أن )١(
 ) من التسجيل.٣٧) ومكررة عند الدقيقة (١٣:٥٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 ) من التسجيل.٢٩وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(



 

١٠٠ 

  اهللا مــــــــن عــــــــين ربــــــــي َيقــــــــاه   أبــــــــــو حســــــــــين ازلمــــــــــه زيــــــــــن
ـــــــالي مزهـــــــاف ـــــــاف م ــــــاه   خاتمـــــــة الق ــــــن ماحســــــن طري   محمــــــد زي

 
  :)١(قصيدة

ــــــدار ــــــب مــــــن رب الق   أطل
 

ـــــــــــه  ـــــــــــا اهللا يحمي   ملكن
ــــــا صــــــار  ــــــه م ــــــا مثل   كــــل الشــــعب يهلــــي بيــــه   ملكن

  شـــــــكل حكومـــــــة احـــــــرار
 

ـــه  ـــين ايدي   صـــار الحكـــم ب
ــــــه   ولــد اللــوزي مــن أهــل الكــار  ــــــو بي   الصــــــحافة حك

  مستشـــــــار أخـــــــو خضـــــــرة
 

ــــــه  ــــــا حــــــابس اهللا ينجي   ي
  الطـــــــايع يرفـــــــع ايديـــــــه   يـــــــــأمر أطلـــــــــع انظـــــــــار 

ــــــب جــــــوا الــــــدار   المتعص
 

  بالمدفعيــــــــــــة نرميــــــــــــه 
ــــذار  ــــا ان   األردن ودنـــــــــا نغزيــــــــــه   مــــن اليهــــودي جان

  يــــــــــــاليهودي يالغــــــــــــدار
 

ــــه  ــــي بي ــــت األردن ول   خن
ــــــــار  ــــه   جيشــــــــنا ع خــــــــط الن ــــوطن حامي   ســــاهر ع ال

ــــــــو أربعــــــــين المنشــــــــار   ل
 

ـــــل  ـــــا ك ـــــه م ـــــة تداني   دول
ــــــــار  ــــــــد دم ــــــــو القواع   حتــى الخنــدق واللــي بيــه   خل

ـــــــار ـــــــب ع ـــــــودي كس   اليه
 

  جيشــــه نكــــس ع رجليــــه 
ـــار  ـــي المخت ـــى النب ـــــــــه   صـــلو عل   صـــــــــالوات اهللا علي

 

                                                           
 ) من التسجيل.٤٠شريط الكاست عند الدقيقة (وردت يف  )١(



 

١٠١ 

 

  :)١(قصيدة
ــــى   يـــــــا مرحبـــــــا وألفـــــــين كـــــــرة تحيـــــــة ــــي ع حكــــم عّي ــــن الشــــريف الل   اب
ـــــــويه ـــــــة س ـــــــراف جمل ـــــــياد االش ــــــده ســــــور األ   اس   وطــــــاناهللا يحــــــي وال
ــــالم   يــــــا مرحبــــــا وألفــــــين كــــــرة ســــــالمي ــــن االس ــــن دي ــــة م ــــل الحمي   اله
  يــــوم تصــــير ارواحهــــم دون االوطــــان   عبــــــد اهللا وفيصــــــل وافيــــــه االزمــــــامي
  نســــل الشــــريف حســــين بــــرٍج مشــــيد   داهللا يــــــــــــاللي للمخــــــــــــاليق ســــــــــــي

ــــــــان   يــــــــداهللا ينصـــــــره بـــــــالحكم يـــــــوم تأ ــــــــه للمخــــــــاليق دي   بجــــــــاه من
ـــــــي نظـــــــم ال ـــــــد اهللا الل ـــــــكريةعب ــــــة   عس   مــــــن مكــــــة لغــــــرة لنجــــــد العدي

ـــان   ضــــــم الحجــــــاز الكــــــل ابــــــن عطيــــــة ـــع فرس ـــد الجم ـــان قاي ـــيد الفرس   س
ــــــالده ــــــا بجمعــــــه يدفعــــــه مــــــن ب   عنــــــده خــــــرب كــــــل األهلــــــي والده   جان
ــــــة اجــــــداده ــــــد اهللا وفزع   وف صــــقايل مــــاهبم قــــط نكــــرانيبســــ   يرجــــــون عب
ـــــــق ـــــــه مظهـــــــرين الغري   ياســــــع ويفطــــــن كــــــل نــــــايم يفيــــــِق    أهـــــــل الحمي
ــوم عــدوان   يــــــا عــــــامرين الشــــــور دلــــــو الطريــــــِق    احســن دالكــم مــن ذهــب ق
ــــزين ــــتم عزي ــــدين وان ــــزو ال   تــــرى الــــذهب مــــا يعــــز قــــوم ذليلــــين   احســــن تع

ــــةْ    ير مــــع قلــــة الــــدينثذهــــب اليهــــود تشــــ ــــة متفرق ــــلطان خاليق ــــر س ــــن غي   م
ـــــومي   ي يــــا ليــــت لــــي جنحــــين بــــيهم لحــــوم ـــــيض عل ـــــارض أف   أطـــــل ع الع

ـــعو ـــابن س ـــول ي ـــيأق ـــان راِح ـــرى لبن ـــــان   د ت ـــــوم الســـــعد ف ـــــه الخـــــوان ي   ُاعقب
ــــــل الصــــــباِح  ــــــرب قب ــــــل الح   انــــــا مــــــرام الظيــــــق ع ابــــــن صــــــباح   ادق طب
ـــر عجـــالن   ادز ع االشـــــــــقر بـــــــــذاك النــــــــــواحي ـــر وعلـــوه ومـــنهم الطي   اظفي
ــــين االهــــاوي   حوطــــــة بنــــــي تــــــيم هــــــَل النخــــــاوي ــــه عطب ــــر واعتيب   )٢(امطي
ــض عربــان   الجربـــا هــــل الجــــردات يــــوم الغــــزاوي ــط مــن بع ــيم واهــل الش   ادل

                                                           
 ) من التسجيل.٤٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 .هواه: ضربة )٢(



 

١٠٢ 

ــــــة ــــــزو المصــــــطفى بالمدين ــــــع ن   حـــــرب علـــــى دربنـــــا هتلهـــــل يمينـــــه   نرج
ــــا ــــدا يجين ــــو الهي ــــواجي واب ـــــــه ركبـــــــان   انخــــى الع ـــــــا تـــــــزرق مع   ع اجهين

ــــــين   مــــــع خاليــــــق كثيــــــرين الأهــــــل الُعــــــ ــــــد معــــــه ألف ــــــر يزي ــــــد الفقي   ول
ـــــين ـــــا ســـــرع اليبط ـــــى تيم ـــــاب ع اط   يرســـــل عل ـــــوك دز ارك ـــــى تب ـــــابعل   ي
ــــق يقطــــع الغــــرب تحــــذير   تلفـــــي االزايـــــده حيـــــه مـــــع المنـــــاظير ــــو الطقي   اب
ــــن نجــــاد غــــدير ــــى ابــــن نشــــر واب ــــنلفــــي الحر   عل   ه طريقــــك علــــى معــــانب

  شــوبك عيــال الــذيب هــم والنعيمـــات   بو تايه حويطـاتأدربك على ابن جازي و
ـــــات ـــــا والالي ـــــة والحجاي   اعـــــدي ذلـــــول واتـــــريح باالوطــــــان   أهـــــل الطفيل

ــــامي   فــــي اخــــو خضــــرا جــــالٍس بالمقــــاميتل   حــــافظ علــــيهن مــــن عــــدِو واللث
ـــــي ـــــذا الكالم ـــــت ه ــــــغ ارفيفــــــان   ع دور فيصـــــل قل ــــــه بل ــــــن زعــــــل قل   واب
ـــة ـــي الحمي ـــو حـــابس راع ـــا ب ـــم ي ـــا نع ـــــــة    ي ـــــــاب العربي   شـــــــيخ المشـــــــايخ ب
  معـــان موســـى شـــيخ تـــتاله الشـــيخان   عيـــــــال فـــــــارس هالـــــــذياب الخويـــــــه

  أصــــفر شــــديد الحيــــل اصــــله اعبيــــان   صــــاناريــــح جــــوادي واركبلــــي ع الح
ـــــدان ـــــري بالهي ـــــيان تج   ع ام العمــد تنشــد عــن الشــيخ ويــن كــان   صـــــليب والس
ــــدي ــــن نجي ــــن زب ــــايز واب ــــن ف ــــن اب   والعجرمــــي وابــــو الغــــنم واليزيــــدي   وي
ـــــدي ـــــن حدي ـــــاد واب ـــــع عب ـــــلط م ــــدوان   الس ــــن ع ــــيخ اب ــــا الش ــــامود البلق   ع
  شـــــعالن بكـــــل ديـــــري ادور ع ابـــــن   اريــــــح جــــــوادي واركبلــــــي بعيــــــري
ـــق كثيـــري ــــا نعــــم فرســــان   شـــرارات واهـــل الجـــوف خل ــــن هــــذال ي   ع بشــــر ب
ـــــــودي ـــــــزويت والجن ـــــــن ع ـــــــره ع   ينســـــــر بالـــــــه بنشـــــــرٍح ويـــــــزودي   بش
ـــــــرادٍ وال    تجــــي خلــــٍق يرهــــب جمــــع العــــدودي ـــــــان ج ـــــــه بقيع ـــــــر ل   منتش
ـــــب   العـــــــاد هايـــــــب يعبـــــــدرهبا تـــــــدّ    تجـــــي جمـــــوٍع طالحـــــه كـــــل جان



 

١٠٣ 

ــــــــد اهللا معــــــــز ــــــــب بضــــــــف عب   ولـــد الشـــريف متـــوج يـــا نعـــم ســـلطان   غراي
  اموالنــــــا وارواحنــــــا الكــــــل يفــــــداه   الملـــــــك حســـــــين ربنـــــــا دوم يقـــــــاه
ــــاه ــــك ريحــــه وطري ــــبيه المس ــــامن ش   ولـــــد الملـــــك ســـــداد رداد عـــــدوان   ي
ـــــــري ـــــــواب الكبي ــــــيري   ســـــــداد لكـــــــل االب ــــــوالى هتــــــون العس ــــــة الم   هبم
  باالوطــــان وبوصــــايته نصــــبح براحــــة   اللــــــي علــــــى دربــــــه يــــــولي كســــــيري
  جــد العــرب اللــي علــى دور الجــدودي   وصـــــــــاية اهللا نتصـــــــــل للحـــــــــدودي
  مـــن ديـــرة الصـــنود ملـــك ابـــن عـــدوان   مــــن البصــــرى لشــــهبا لحلــــب تســــتقود

ـــــدخل ع  ـــــن شـــــرور الشـــــياطينان   )١(صار اللوا مقسوم لخمـس السـالطين   هللا م
ــــك حســــين ــــدخل ع االشــــراف والمل   جــنس العــرب يضــمها ثــرى الســلطان   ن

 
 :)٢(قصيدة عن الحسين وخالد بن سعود

ــــــــت ـــــــت   ودي اشــــــــرق ع الكوي ـــــــي لـــــــن لفي ـــــــو ب   يحي
 حيا الذلول وراعيه

ــــــــاح   هــــــذول رجـــــــال الصـــــــباح  ــــــــديهم نرت   إمــــــــارة عن
  ينطحونــــــــــــك بــــــــــــالفالح

 
  الطيــــــب مــــــا احســــــن نبــــــاه 

ـــــــــاز  ـــــــــلم ع الحج ــــــــاز   ودي اس ــــــــب ممت ــــــــم طي   ملكه
ـــــا ريـــــف المعتـــــاز   خالـــــد  ي

 
ــــــــوم الضــــــــعفان تغشــــــــاه    ي

ـــــــزم وال   لــــــب مــــــن رب الكــــــريماط    طـــــــيمحخـــــــالق زم
  يحفــــــظ خالــــــد والحســــــين

 
ــــــــــات  ــــــــــن دروب المهاف   ع

 
                                                           

 أبناء الشريف حسين الخمس. )١(
 ) من التسجيل.٤٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

١٠٤ 

  واللــــــي لــــــه للحــــــج يــــــزور   واخـــــــتم قـــــــايف بالرســـــــول
  محمد صلو عليه

 
  ترحيبية:قصيدة 

ـــــــــدباس ـــــــــا اهللا بال ـــــــــا حي   ي
 

ــــــك انحــــــاس  ــــــا بي   فضــــــة م
ــــــاس  ــــــار الن ــــــن خي ــــــت م   أطلـــــب مـــــن ربـــــي يهنيـــــك   ان

 
عد هداء لإ ،ربابةعلى القصيدة  من بني  أبو محمد وصديقه أبو حسينالحوار مُ

 :)١(حسن
ــــــــي  ــــــــدأاهللا يح ــــــــو محم   ب

 
  )٢(ألــف تحيــة وصــباح الخيــر 

  ألــــف تحيــــة وصــــباح الخيــــر   هــــال وهالبــــك يــــابو محمــــد     
  هــــــال وهالبــــــك يــــــا ُحبــــــي

 
ـــــاه  ـــــوا وي ـــــت ه ـــــروله بن   نش

 والعيِن يا عيني يا طيري   
  هـــال وهالبــــك يـــا اســــماعيل

 
ــــرج المخــــ  ــــاويه ــــا ه   اليق ي

 )٣(عدد ما هل ايدي مجداوي   وا حيــــو هرجــــك ومنطوقــــك 
  بـــو حســـينأســـير علـــى أريـــد أ
 

ــــــا بــــــأول زمــــــاينأخــــــوي     ن
ـــــــو حســـــــين مبخـــــــٍر دارهأ  ـــا اخـــواين   ب ـــالي ي ـــر اله   )٤(ومكث

ــــــي ــــــا عل ــــــك ي   هــــــال هالبي
 

ـــديك طـــرش العـــرب كلـــه    يف
 

                                                           
 ) من التسجيل.٥١:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 محمد: هو الدباس ُمعد اللقاء.أبو  )٢(
 .الريال المجيدي )٣(
 الهالي: الرتحيب بالضيف. )٤(



 

١٠٥ 

  امكثـــــــــر الهيـــــــــل بالدلـــــــــة   اهللا يحيـــــك يـــــا ابـــــو حســـــين
  امكتـــــــف الضـــــــاٍن بالحلـــــــة  ى من وجوه القومريف النشام

  يفـــداك مـــن بعـــض خلــــق اهللا   هــــال هالبيــــك يــــا اســــماعيل
ــــــر اهللا   وا حيــــو هرجــــك ومنطوقــــك ــــــاك مي ــــــي يق ــــــا خي   ي
ــــــــا ــــــــي بنبين ــــــــول اهللا   وأخــــــــتم كالم ــــــــا رس ــــــــد ي   محم

 
 :)١(قصيد مكافاة

ـــة ـــدنا نجدي ـــن عن ـــب م ـــا راك   )٢(حــره زعــاع للعصــم الــدهاين   ي
  الشراشــف غيــاخــرج العقيلــي و

 
ـــاين  ـــوق المناكـــب ب   دويلعـــن ف

ــاين   قــم اعتليهــا يــا ابــو حســين لــيَّ     خــذلي ســالمي للحــج يف بي
ــالم منــي البــو محمــد هديــة   س

 
ــاين  ــا كف ــماعيل بالعط ــام اس   طع

ــــوف غر  ــــرش ــــه غ ــــبه الرمي ــــد الغــــزالين   تش ــــود صــــيد قاي   عن
ــة   ســلم ع الحضــرة كلهــم جمعي

 
ــدناينأو  ــا الع ــي بنبين ــتم كالم   خ

  
 .لك )بو حسينأ(من القصيدة هدية  ههذ
 

 

                                                           
 ) من التسجيل.٥٦وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 .كناية عن معصمها مدهن مليان )٢(



 

١٠٦ 

 
  ٧١٠الشريط رقم: 

  / ارحاب فضيل الخزاعلةالراوي 

  م١٩٧٨/ ٧/ ٩تاريخ التسجيل: 

  
 :)١(عطاءه لشعراء نجدبمناسبة ابن ختالن  قصيدة على

شـعراء مـن نجـد،  صيتهسمع بقد ل لهم جموع الغزالة، وايقوابن ختالن شيخ عباد كان 
كـل  وضعكل عباد و بدعوةفته، ولم يكن يمتلك نقودًا إلعطائهم، فقام يف ضيا انزلوفجاؤا و

ذ كـان عنـدهم فراسـة إللشـعراء. ففكـتهم عبـاد عطيـة  ، وقام بتقـديمهماولده وبنته بصرةمن 
قيلت هبذه  قصيدة ، فأعطوا الشعراء. وسمعت»موجودين حناو عيالنايروحوا «: قالواحيث 

 المناسبة، يقول الشاعر:
ـــب ـــا راك ـــن ني ـــض  م ـــرة تك ـــدنا حم عن

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادي
ــــــبس قفطــــــان  ــــــي ال ل   ركاهبــــــا يزه

ـــادي  ـــن نك ـــا م ـــدراج م ـــع الم ـــه م   جيب
 

ــان  ــراِع نحــره صــوب بيس   )٢(طــول الش
  تلفــي علــى ابــن خــتالن باقصــى مــرادي 

 
  اللـــي يطلبـــك مـــن بعـــد زاده وفنجـــان 

ــــرادي  ــــان صــــعب الط ــــه ك ــــو جنيب   اب
 

  )٣(علـــى بيــــت شــــبعان نيدطبعـــه ِســــ 
  الزيــــادي حــــذر ازلومــــك ثــــم نــــادى 

 
ــــم نــــادي ســــليمانلزاحــــذر     ومــــك ث

  ولـــد الخريشـــا راعـــي حمـــوٍل ازيـــادي 
 

ـــد ع مشـــاريف حـــوران  ـــات كاي   كـــن ف
ــدون مــن هــم االعــادي    اللــي ذبحــو باي

 
ــــولهم أكفــــان  ــــد كفــــنهم وال لق   ال ح

ــدون مــن هــم االعــادي     اللــي ذبحــو بأي
 

ــــاعير دبــــالن  ــــف خيــــال المن ــــن ك   م
                                                            

 وردت يف شريط الكاست عند بداية التسجيل. )١(
 كانوا ينزلون يف بيسان. )٢(
 ن.يقصد الجعافرة بني حس )٣(



 

١٠٧ 

 الذين قدموا إليه من نجد. لشعراءلأبناءه  ابن ختالن هذه القصيدة سمعتها عندما أعطى
 . )١(هءبن ختالن وفكوا أبناعباد أهل فراسة حيث فزعت الو

 
    :قصيدة على الربابة لضيوفه الدباس

  يا مرحبا بالخطار اللي لفو وزارونا
 أبو محمد أبو حسين أفضل ماِل يهدينا

 زارونا ويا مرحبا بالزوار اللي لف
 و حسين طاح الجهة لعندينايا حيااهللا باب

 حيا اهللا بعيال السلط اللي راحو يحدونا 
 اللي راحو يحدونا   

 انا شديت القعود
 حٍر مدموج العضود 
  ولد بكره من الضمان

 من ابكار التهيات 
 

  دخيل ابن اسمير: قصيدة

كــان دوخي). والـيقـال لــه ( الــذي )أبــو ارشـيد(دخـل شـخص علــى محمـد بــن اسـمير 
ــث كــان مــن عــرب الســبع  )أبــو تايــه(دخــل عليــه مــن عربــان الــذي الشــخص    مطلوبــحي
قـال  فقدأن لجأ إلى شيوخ عربه التوايهة ولكن لم يستطيعوا مساعدته، وقد سبق  .للحكومة
. فـذهب إلـى ابـن شـعالن ورده أيضـ  )٢("ما أقدر الحكومة راح تغضـب علينـا": له أبو تايه

                                                           
 كناية عن نخوهتم. )١(
 ستطيع، خوف من مالحقات السلطة.أأي ال  )٢(



 

١٠٨ 

شــخص أن يـذهب البــن اسـمير الــدوخي.  خوفـ  مـن غضــب الحكومـة عليــه. فأشـار عليـه
رة عنـد الـوالي العثمـاين فاصـطحبه معـه إلـى قـابن اسـمير الـذي كـان ينـزل يف النُّ  فذهب إلى

   :)١("كلمتين من القصيد وعلى النبي نستفيد " الوالي وحصل له على العفو. فقال
ـــــــــوق القعـــــــــود ـــــــــب ف ـــــــــا راك   ي

 
ـــــــــــدموج العضـــــــــــود    )٢(حـــــــــــٍر م

  ولـــــــــــد بكـــــــــــره مـــــــــــن ربـــــــــــاع 
 

  )٣(ار التهيـــــــــــــاتمــــــــــــن ابكـــــــــــــ 
  انســــــــــف خــــــــــرجين لبغــــــــــدادي 

 
ــــــــادي  ــــــــي الجه ــــــــيه مش ــــــــا مش   ي

  اســـــــــرع مـــــــــن بـــــــــرٍق انشـــــــــداي 
 

ـــــــــــــوم ايِحـــــــــــــاداه  ـــــــــــــوم النس   ي
ــــــــيض ومفــــــــيض    ســــــــرى مــــــــن ب

 
ــــــــــــب  ــــــــــــوران اقري ــــــــــــدى ح   تع

ـــــــيل  ـــــــوض الس ـــــــل الضـــــــو يخ   قب
 

ـــــــــــــابقات  ـــــــــــــود الس ـــــــــــــى ع   لف
  أصـــــــــــبح الـــــــــــدوخي صـــــــــــباح 

 
ــــــــــــــاح   ــــــــــــــرات الجن ــــــــــــــل ف   قب

  أنطحونــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــالفالح 
 

  حيــــــــــــــا الــــــــــــــذلول وملفــــــــــــــاه 
ــــــا رشــــــيد  ــــــه ي   حــــــول وانشــــــد هي

 
  )٤(عــــــــن علـــــــــٍم جانـــــــــا جديـــــــــد 

  هالمراكيــــــــــــــــــب ْش قلــــــــــــــــــه وِ    
 

  أولهــــــــــن طــــــــــبن لــــــــــن اجــــــــــاه 
ــــــــــــــاح  ــــــــــــــول وارت ــــــــــــــوخ ذل   ن

 
ـــــــــــــالفالح  ـــــــــــــدي ب   ابشـــــــــــــر عن

ـــــــــــــالفالح  ـــــــــــــدي ب   ابشـــــــــــــر عن
 

  صــــــــــــالح هأمــــــــــــر اهللا هالليلــــــــــــ 
ـــــــــــــالفالح  ـــــــــــــدي ب   ابشـــــــــــــر عن

 
  )٥(عـــــــــــز الـــــــــــدخيل ال ينصـــــــــــاه 

                                                            
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة الرابعة من التسجيل. )١(
 الراوي دخل قصيدة أبيات على القصيدة ليست للشاعر، ثم تدارك ذلك وأعادها. )٢(
 .ةرباع: ربوع. والتهيات: التوايه )٣(
 لبيت رواية وبدون ربابة هكذا: حول وأدخل على ارشيد.ذكر الشطر الثاين من ا )٤(
 ذكر هذا البيت يف روايته للقصيدة وليس أثناء عزفه وغنائه على الربابة. )٥(



 

١٠٩ 

ــــــــــر ســــــــــديد ــــــــــه أم   جــــــــــاب ال
 

ــــــــــــدخيل    )١(تعــــــــــــدى هــــــــــــذا ال
ـــــــــــــدخيل  ـــــــــــــا هال   ابشـــــــــــــر ال ي

 
ـــــــي يعاديـــــــك  ـــــــا الل ـــــــدي ان   )٢(عن

ــــــــام  ــــــــى الش ــــــــاح وحــــــــول عل   ط
 

ـــــــمام  ـــــــه ش ـــــــر وال ـــــــاب االم   )٣(ج
ــــــــــمام  ــــــــــر ش ــــــــــه أم   جــــــــــاب ال

 
  )٤(غـــــــــــزاه بوســـــــــــط البـــــــــــداوت 

   * * * * * )٥( 
 

    :قصيدة الهذال والدهامشة

................................. )٦(  
 

  الكــــل عدولــــه مــــن الجــــراد مشــــيلينا 
ــــــن ســــــيل اهللا كــــــل وادي الوعــــــد    ل

 
  )٧(حرمــت اليســرى تــرى مشــحى يمينــا 

ـــــوادي  ـــــع الفطـــــّر عريضـــــات الت   مرت
 

  ترتعنــــــه وهــــــو مــــــن جــــــزع يــــــدينا 
  شــــيخنا ِســــعران يــــا صــــقر الهــــدادي 

 
  كيـــــــف نلفـــــــي والمـــــــوازر بيـــــــدينا 

  شـوف قطــع الــروس مــن لــون الهــوادي 
 

ـــــــــا    حنظـــــــــٍل عضـــــــــيدين الجاهلين
    

                                                           
 الراوي لم يزن البيت. )١(
 الراوي لم يزن البيت. )٢(
 ذكر هذا البيت يف روايته للقصيدة وليس أثناء عزفه وغنائه على الربابة. )٣(
البيت يف روايته للقصيدة وليس أثناء عزفـه وغنائـه علـى الربابـة. واألصـح يف الشـطر الثـاين أن ذكر هذا  )٤(

 يذكره حسب الوزن والقافية هكذا : بوسط البداوة عزاه.
 التسجيل مقطوع. )٥(
 التسجيل مقطوع. )٦(
 .الممشى الهدف مشحى: )٧(



 

١١٠ 

حصــل الصــلح  وقتــل مــن كــل طــرف شــيخ. وبعــدها ،لتقــوا وتقــاتلوا بالفيحــااثــم إهنــم 
 الهذال وبين الدهامشة.أي بين  ،بينهمفيما وتقاسموا الحماد  )١( الراية ومحساية) ازوغو(

* * * * * 
 

 : )٢(قصيدة في رثاء شيوخ أخو ارشيدة
 تــهزوج عليــهحــدت وعنــدما تــويف الشــيخ مكــازي أخــو ارشــيدة مــن شــيوخ الخزاعلــة. 

الشـيخ  بقـي الحـي فـيهموالكبـار اآلخـرين للخزاعلـة  نايف شـيوختـوسبق أن مشخص، وقد 
ورثـاء مـن سـبقه ، يف رثائـه "عليه كلمتين قصـيد وعلـى النبـي نسـتفيد )٣( نسويأ "ومحمد، 

 أقول: 
ـــــــــــــــــــ   أفلــــــــح مـــــــــن صــــــــلى ع النبـــــــــي   نبتـــــــــــــــــــدي هأول بالهرج

  هوالعمـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا ممنـــــــــــــــ   دم الزم مــــــــــــا يغــــــــــــديآبنــــــــــــي 
  لــــــــــزولحــــــــــره يــــــــــا زهــــــــــات ا   بعـــــــــــــده شـــــــــــــديت الـــــــــــــذلول
ــــــــــــــــــــا   مــــــــــا مــــــــــداه العصــــــــــر يــــــــــزول ــــــــــــــــــــدها وراح اعقلن   ش
ــــــــوق الديدانــــــــه ــــــــب يــــــــا ش ــــــــكا   ارك ــــــــا ثنين ــــــــوق امتان   )٤(مــــــــن ف

                                                           
معاهـدة صـلح أدبيـة واجتماعيـة بـين الطـرفين  للسالم والوئام بعد إبـرام هي إعالنعقد الراية البيضاء:  )١(

المتنازعين حيث يتم تحديد يوم لعقد راية الصلح يأيت فيـه رئـيس الجاهـة بعصـا مجـردة ورايـة بيضـاء 
نحـن الجاهـة ومعنـا هـذه الوفـود الكريمـة "ويتوجه أمام الحاضرين إلى ولـي أمـر المغـدور قـائالً لـه: 

ولـى حتـى أهنـا تصـبح رايـة صـلح وتـدل علـى موافقتـك علـى موجهة اهللا عليه أن تقوم بعقـد الرايـة األ
، بعد عقدها من قبل ولي األمر يتم الصلح بعد أخذ العهـد مـن أهـل المغـدور ألهـل "الصلح والسالم

الغادر بعدم إيقاع األذى هبم أو بممتلكاهتم. ويدق عامود راية الصلح يف الساحة إعالن  للصلح وهناية 
 فين.للخصام والعداوة بين الطر

 ) من التسجيل.١٢:١٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 نؤلف. )٣(
 اثنينك: رجلينك. )٤(



 

١١١ 

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــة   جـــــــــــــــــــــديها بالخيزران ـــــــــن الجن ـــــــــه م   )١(درب الطمان

ــــــــــدت الوصــــــــــر   نوخهــــــــــــا ع ســــــــــــوق العصــــــــــــر   )٢(شــــــــــوق اقدي
ـــــــــا لمصـــــــــر ــــــــــــــه   صـــــــــيته مـــــــــن البلق ــــــــــــــق يردن   كــــــــــــــل الخالي
  العلـــــــــــــوم البعيـــــــــــــدةراعـــــــــــــي    ننشـــــــــد هـــــــــل اخـــــــــو ارشـــــــــيدة
ــــــــــه ســــــــــيده ــــــــــذكر ل ــــــــــد ي ــــــــــــا ع   العب ــــــــــــدرب منزلن ــــــــــــال ال   ج
ـــــــــــات ـــــــــــرش مفرش ـــــــــــى الف   زل القطـــــــــــــــــايف كالغضـــــــــــــــــاة   تلق
ـــــــــــــة   تقـــــــــــــل نـــــــــــــوارة مختلفـــــــــــــات ـــــــــــــا الجن ـــــــــــــزالن يتاله   ع
ــــــــــــد   أول مـــــــــــــــا طلـــــــــــــــع كايـــــــــــــــد ــــــــــــرم زاي ــــــــــــة والك   بالفرس
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــب الـــــــــــــــه عواي ـــــــــــه هصـــــــــــيلينطـــــــــــي األ   الطي   وال يمن
ــــــــــازي   )٣(حجـــــــــازيصـــــــــيته تعـــــــــدى ال   وجــــــــــدي ع الشــــــــــيخ مك
ـــــــــــــه   ريــــــــــف الضــــــــــعيف المعتــــــــــازي ـــــــــــــالي اغدرن   ســـــــــــــود اللي
  كــــــــــــل الــــــــــــدوارس جــــــــــــاري   وجـــــــــــدي ع القـــــــــــرم فـــــــــــارس
  مــــــــــا ظنــــــــــي عــــــــــاد يجيبنــــــــــه   علــــــــــى العشــــــــــاير كالحــــــــــارس
ــــــــــــــى هــــــــــــــزاعِ  ـــــــن فـــــــوق الســـــــودا الزعـــــــاعي   وجــــــــــــــدي عل   م
ـــــــــــــــــــــه   يــــــــــــوم الهجينـــــــــــــه بالقـــــــــــــاعي ـــــــــــــــــــــل الزم يرعن   الزم

ـــــــــــة وال    غـــــــــــدووجـــــــــــدي ع الشـــــــــــيوخ  ـــــــــــم ع الجن ـــــــــــدوراح   ب
ـــــــــــــول ســـــــــــــلفنا و   بُقبــــــــــــــــة ولفــــــــــــــــي نلفــــــــــــــــي ـــــــــــــاظنق   عنه
ــــــــــه صــــــــــحيِح    مشــــــــــــخص الليلــــــــــــة تصــــــــــــيِح  ــــــــــا ل   الخــــــــــرب م
ـــــــــــــت الســـــــــــــمِح  ـــــــــــــاربي وان ــــــــــا   تــــــــــاليعــــــــــن  هالعفــــــــــ   ي   اهلن

                                                           
 جديها: اضرهبا للفرس.)١(
 نوخها: أي نزلها. اقديدت الوصر: دقيقة الخصر. )٢(
 يذكر الراوي أنه يقصد يف هذا البيت أبو عبد الكريم رئيس البلدية. )٣(
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ـــــــــعيدي   يـــــــــــــارب تخلـــــــــــــي ولـــــــــــــدي ـــــــــه س ـــــــــولى وان ـــــــــا م   ي
ـــــــــدي ـــــــــره يزي ـــــــــت اعمي ـــــــــا لي   يــــــــــــــوم العــــــــــــــذور ارقدنــــــــــــــه   ي
ـــــــِت ال تحـــــــدي ـــــــا مشـــــــخص ان   تتعبــــــــــــــي وانــــــــــــــِت تعــــــــــــــدي   ي

ـــــــــــت مـــــــــــا رديان مـــــــــــات ا ـــــــــــذا مقـــــــــــدر مـــــــــــا عنـــــــــــه   لمي   ه
ـــــــــــــــــــايفأ   محمــــــــــــد شــــــــــــوق اإلســــــــــــنايف ـــــــــــــــــــا اللره   )١(م الثناي
  يحـــــــــــــداهم ومـــــــــــــا يصـــــــــــــيبنه   اللـــــــــــــــــــــي بفرخـــــــــــــــــــــه اردايف
ـــــــــــــد ـــــــــــــديرة يســـــــــــــلم محم ـــــــــــــ   لل ـــــــــــــا مصـــــــــــــمدمزون   ه حظن
ــــــــــــد ــــــــــــوابي بمحم ــــــــــــتم ج   الفـــــــــــرض والســــــــــــنه خـــــــــــالق   اخ

 وسالمتك.
* * * * * 

 
 :  )٢(قصيدة ترحيبية اهجينية على ربابة

  خفيفــــــــــــة الــــــــــــراِس معفــــــــــــاس   كــــــــــب فــــــــــوق عميــــــــــرةيــــــــــا را
ــــــــــة ــــــــــرش الني ــــــــــد م ــــــــــن عن ــــــــواِت    م ــــــــت ف ــــــــو كن   ع الســــــــلط ل
ـــــــا تلفـــــــي ع أبـــــــو محمـــــــد   ترتــــــــــاح لــــــــــو كنــــــــــت بيــــــــــاِت    أول م
ــــــــــة ــــــــــر الدل ــــــــــا امبه ــــــــــواِد ي ـــــــــــايت   ع   وعلومـــــــــــك عنـــــــــــدي زكي
ـــــــــــت اســـــــــــماعيل ــــــــــــى النســــــــــــيباِت    ســـــــــــلم الجي   بعــــــــــــدين عل
ـــــــي فيصـــــــل ـــــــت الل ـــــــلم ال جي   ومنســـــــــــب مـــــــــــن المليحـــــــــــاِت    س

  يفرجهــــــــــــــــا رب الســــــــــــــــمواِت     يحـــــــــي يـــــــــا بـــــــــو محمـــــــــداهللا
                                                           

: هـي الجـزالت مـن محمـد: الشـيخ محمـد الـذي مـا زال عـايش. واللرهـايفيذكر الـراوي أنـه يقصـد ب )١(
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 : )١(القصيدة بدون ربابة
  خفيفــــــــــــة الــــــــــــراِس معفــــــــــــاس   يـــــــــا راكـــــــــب فـــــــــوق عمريـــــــــة
ـــــــــه ـــــــــد الني ـــــــــد المرش ـــــــــن عن ــــــــواِت    م ــــــــت ف ــــــــو كن   ع الســــــــلط ل
ــــــــــــد ــــــــــــي ع أحم ــــــــــــا تلف   ترتــــــــــاح لــــــــــو كنــــــــــت بيــــــــــاِت    أول م

ــــــا معــــــزب ال ــــــا محمــــــٍد ي   ريـــــــــــــت المنايـــــــــــــا بعيـــــــــــــداِت    ربةســــــي
ــــــــو ــــــــت أب   راعـــــــــــي الـــــــــــدالل النظيفـــــــــــاِت    حســــــــين ســــــــلم الجي

  بجـــــــــــــــــــاه رب الســـــــــــــــــــمواِت    اهللا يجيـــــــــــــرك عـــــــــــــن الّســـــــــــــيا
ـــــــــــت اســـــــــــماعيل ـــــــــــيباِت    ســـــــــــلم الجي ـــــــــــدين خـــــــــــص النس   بع
  يفرجهــــــــــــــــا رب الســــــــــــــــمواِت    اهللا يحـــــــــي يـــــــــا بـــــــــو محمـــــــــد
ـــــــــــت اســـــــــــماعيل   راعــــــــــــي العلــــــــــــوم الزكيــــــــــــاِت    ســـــــــــلم الجي

 
 من إلقائها على الربابة:وهنا  يف قول القصيدة طأخربأنا 

  خفيفــــــــــــة الــــــــــــراِس معفــــــــــــاس   يـــــــــا راكـــــــــب فـــــــــوق عمريـــــــــة
ـــــــــه ـــــــــد الني ـــــــــد المرش ـــــــــن عن ــــــــواِت    م ــــــــت ف ــــــــو كن   ع الســــــــلط ل
ـــــــو محمـــــــد ـــــــا تلفـــــــي ع أب   ترتــــــــــاح لــــــــــو كنــــــــــت بيــــــــــاِت    أول م
ــــــــة ــــــــا مبهــــــــر الدل ــــــــي ي ــــــــا عل   يــــــــــــاللي علومــــــــــــك زكيــــــــــــاِت    ي
ـــــــــي فضـــــــــا ـــــــــت ل ـــــــــــيبات   ســـــــــلم ال جي ـــــــــــص النس ـــــــــــدين خ   بع
ـــــــــي فضـــــــــا ـــــــــت ل   بعـــــــــــــدين كـــــــــــــل النعيمـــــــــــــاِت    ســـــــــلم ال جي
ـــــــــي فضـــــــــا ـــــــــت ل   بنـــــــــت الحمايـــــــــل المضـــــــــيفاِت    ســـــــــلم ال جي
ــــــا اســــــماعيل ــــــك ي ـــــــــــــوايت   هــــــال هــــــال بي ـــــــــــــدك ي   والهـــــــــــــرج عن

                                                           
 ) من التسجيل.٢٠:٥٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

١١٤ 

  هــــــال هــــــال بــــــيكم يــــــا اســــــماعيل
 

ــــــــــــوايت  ــــــــــــدكم ي ــــــــــــرج عن   واله
ــــــم  ــــــو محمــــــد كــــــان البخــــــت ت   أب

 
  يفرجهــــــــــــــــا رب الســــــــــــــــموات 

ـــــــــــذكر اهللا    وأخـــــــــــتم كالمـــــــــــي ب
 

ــــــــــوايت  ــــــــــاقي الهــــــــــرج مــــــــــا ي   ب
 * * * * * 

 
   :)١(ربابةعلى قصيدة 

ـــــدوجني ـــــي جســـــيمها م ـــــب الل   راك
 

  المفلــى اللـــي أهلهــن ملـــيح وخصـــابه 
ــــــال لــــــزو  ــــــا ابــــــن هش   م يلفنــــــيي

 
ـــــه  ـــــق الجـــــِد يـــــا خيـــــر قراب   يـــــا عري

ــــــوم دين  ــــــرن ي ــــــل نج ــــــي مث   دِن قلب
 

  فنجانــه المصــبوب وســط الحشــا هبــاره 
  

 :)٢(قصيدة على الربابة
ـــــــابو الشـــــــنرب ـــــــه ي ـــــــا وارد ع المي   ي

 
ـــي تم  ـــك قلب ـــذبل بعيون ـــة ت ـــرحاج   رم

  حاجـــة تـــذبل بعيونـــك زدت اغـــرورك 
 

ــر  ــان ســنونك لــولي معنث   وضــحكت وب
  لــــــولي مــــــع الســــــردية يــــــا خــــــوي 

 
ــــرط الســــكر  ــــيَّ ق ــــك غــــالي عل   حكي

ــــي  ــــا حبيب ــــي ي ــــك غــــالي ع قليب   حكي
  

ــــرب  ــــد وعن ــــي ن ــــة صــــديرك طيب   ريحي
 * * * * *)٣( 

  

                                                           

 ) من التسجيل.١٧:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 ) من التسجيل.١٩ست عند الدقيقة (وردت يف شريط الكا )٢(
 يوجد قطع يف تسجيل الشريط مما تسبب يف حذف كالم سابق. )٣(



 

١١٥ 

  :)١(قصة جانبية
  فيضــنزلـت عنـدما فن العقبـة. قائـد المخفـر والسـيد مـن عربـان ابــن نجـاد مـ )٢( ......

خوالي السـلطية أمـي الجمـع األبـيض، هـؤالء قاعـدتنا ": سألني عن خوالي قلت له عليهم،
البلقا نصد دائما عليهم ونمد، ولبلقا بني حسن لجبل عجلون البن حديد لمادبـا. وفـزعتهم 

 .  س"بني حسن حنا
 

 : )٣(بن غديرنسبها الراوي القصيدة 
عند الشيخ طراد بن زبن وذلك بسـبب ضـربه  ونزل عند الزبن ناعجلى محمد بن غدير 

ألقربائـه قـال قصـيدٍة أرسـلها وابن عم له يدعى محمد الفالح من الخاليلة حيث قطع يـده، 
    )٤(:قال فيها له وافزع

ـــرى يف ضـــميري ـــا ج ـــف م ـــٍف مول ــــــيري   أل ــــــل المس ــــــان قب ــــــدل القيف   اع
ـــــال ـــــدع األمث ـــــالن اهللا يف ب ـــــاب ب ـــــ   الب ـــــال من ـــــاللالح ـــــرباه س ـــــل ي   ي تق

ـــــال ال ـــــي وال كاســـــٍب م   ال فــــايٍز كــــود التعــــب ويــــا االتعــــاس   حـــــافظ دين
ــــــه   ي تـــــردى نصـــــيبهظـــــالتـــــاء تـــــرى ح ــــــه بالضــــــماير عجيب ــــــوم بقع   هم

ــــاس   مـــا تنفـــع الشـــكوى غيـــر رٍب اليتيبـــه ــــي العــــرش خــــالق االجن   اهللا ول
ــــا جــــر ــــي ع م ــــت قلب ــــا ثب ــــهى والث   أقولـــــه يـــــا قلـــــب خلـــــي الجهالـــــه   ل

  اللـــي يعـــزه عـــن حكـــي كـــل تـــراس   ى الرجــــل مــــا ينفعــــه كــــود مالــــهتــــر
                                                           

 ) من التسجيل.٢٣وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 يوجد قطع يف تسجيل الشريط مما تسبب يف حذف كالم سابق. )٢(
 ) من التسجيل.٢٩-٢٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
يبدو أن الراوي أخطأ وأدخل قصيدة على قصـيدة، فقصـيدة الـدخيل المعروفـة لمحمـد بـن غـدير غيـر  )٤(

خـتالف يف اهذه. وهذه القصيدة هي البن مانع محمد سليمان الصويان من العنيزة. ومـع ذلـك يوجـد 
 كلمات ومع أبيات بين القصيدتين. ال



 

١١٦ 

ـــع التحـــاريف ـــا عـــن جمي ـــالرِّ    الجـــيم جزن ـــ ْل ِج ـــفكلَّ ـــع التواقي   ت عـــن جمي
ــــف   أدخــل ع اهللا مــن دون حكــم األنجــاس   مــــن ســــوق بغــــداد لمصــــر والري
ـــــاه   الحــــا حبيــــب الرجــــل كيســــه ويمنــــاه ـــــام يلق ـــــدنيا واألي   إن ضـــــاعت ال

  لــو هــو غريــب الــدار مــا حولــه نــاس   ه مـــــــع دنايـــــــاهاهللا مكثـــــــر عزوتـــــــ
ـــال   الخــــا تخبــــث وقتنــــا والــــدهر مــــال ـــواد ماضـــين االفع ـــت ع االج   راح
  حــرم علــى الفرســان والحكــم والبــاس   مــــا بــــاقي إّال ديــــن خبثــــين األعمــــال
ــــاح ــــب تســــعين رم ــــدال دوى بالقل ــــاق بســــالح   ال ــــثلهن تســــعين تف ــــع م   م
ـــا ـــاللي كـــل مـــا يقـــول ينب   العفــــو كــــن بثومــــة القلــــب محتــــاس   حواســـدي ي

ـــــــت ـــــــاين وذلي ـــــــي زم ـــــــذال ذللن   اللـــي صـــار بـــالراس والرجـــل فضـــيت   ال
ــــــت ـــالي ذليـــل ومحتـــاس   وجــــــدي ع ربعــــــي وباقيــــــه كني ـــن بعـــدكم ح   م

  أنـــــام نـــــوم يـــــدب األيـــــام بجهـــــاد   كــــــرادالــــــرا رمانــــــا اهللا بحكــــــم األ
ـــل مطـــوي األلحـــاد ـــن قب ـــي م   عرمـاس من هو ركب حمره من الهجن   ال واهن
ــــــاله   الــــزين زوال الــــروح مــــا لــــك تباطــــاه ــــــا مخ ــــــدنيا تريه ــــــك يال   يقطع
ـــــــدابير مـــــــواله ـــــــد رزقـــــــه يف ت   ويــن الملــوك ويـــن طــوعين االفـــراس   العب
ـــــع طنيبـــــك ـــــن نيتـــــك م ـــــزين زي ـــــــا تصـــــــيبكســـــــيّ    ال ـــــــد المناي   ور الب
ــــك ــــمة طنيب ــــاين وحش   وصل قرب صاحبك عـده األمـان ي يلال   أوصــــيك بالع

ـــيضالســـين ســـر   يضــحي كمــا مــاٍل يفيضــن مــع الفــيض   ك ال تبيحـــه علـــى الب
ــــاغيض ــــرتونه المب ــــرك ويش ــــيح س   ال عشت ترذل ويبيح سرك على ارجال   يب
ـــل اللـــي ـــوفة ه ـــفي بش ـــا ش ـــين ان   جمـــــاعتي يـــــوم اللقـــــا مـــــا تــــــذلي     الش
  هـــذول الجعـــافرة مطوعـــة كـــل فـــراس   كـــم واحـــٍد يـــوم مـــنهم صـــوابه يشـــلي

ـــن نطيحـــك ـــايير الصـــاد صـــدك ع ــــــاعير   مع ــــــدى والمن ــــــن بالع ــــــن تالق   ل



 

١١٧ 

  هــــــذاك واقــــــع مــــــنهم مــــــن يمنــــــي   لــــن ثــــار حــــس البيــــرق والمراكيــــب
ـــــــا بالســـــــماحي   الضـــاد ضـــد اعـــداك كثـــر الســـالحي ـــــــتالقن بين ـــــــوم ي   ي
ـــــايعين اللرواحـــــي ـــــال الب   اللـــــي علـــــى جالهبـــــن مرخصـــــيني   حـــــي العي
ـــــــاين ـــــــزين المث ـــــــا اهللا ب ـــــر مســـــلوب الحشـــــا وال   الطـــــــا طوان ـــــاليالِغ   خي

ـــــــي  ـــــــات الحالل ـــــــق ببن ـــــــي تعل ــــــه   الل ــــــالي حزين ــــــره واللي ــــــداك عم   يف
ــــــــل   الظــــاد تظهــــم ال اغلبــــوك الرجاجيــــل ــــــــدير الفناجي   بالمرجلــــــــة وال ب
ــل ــه تنفــل الجي   يــــذبح لــــه مــــن كــــل حايــــل ســــميني   حــي الغــالم اللــي طلعت
  تســــــعين ليلــــــة نومهــــــا مــــــا هناهــــــا   العـــــين عينـــــي نثـــــرت كـــــل ماهــــــا

ــــد للمســــكو   مــــا لقيــــت لــــي صــــديٍق مــــن النــــاس   ب ادور دواهــــامــــن الهن
ــــب   الغــين قــد غــاب الجهــل واقبــل الشــيب ــــه التعاجي ــــفت بي ــــاٍن ش ــــذا زم   ه
ـــب ـــاطحين المواجي ـــل ن ـــال الحماي   يحكـــم هبـــم ولـــد النـــذل تقـــل قـــواس   عي
ـــامي ـــا افتكـــرت البارحـــة يف من ـــا ان   عـــــده بِحـــــر مـــــن بحـــــور الظالمـــــي   الف
ــــامي ــــا الجــــراد الته ــــي كم ــــيح من ـــاس   يط ـــٍب بقصـــى ضـــميري ومحت   مروك
  الصـــبح يـــوم أشـــرفت روس الجبـــالِ    القــــاف جــــر الــــدمع واحتــــاس بــــالي
  كـــم فرقـــت حـــٍي مـــن قبـــل ُجـــالس   وخانـــــــت الـــــــدنيا تاليهـــــــا زوالـــــــي
  مـــن عقـــب مـــا نبـــدي علـــى كـــل ظنـــي   الكـــــاف كفـــــت الهـــــواجيس عنــــــي
ـــــــه تـــــــوين ـــــــت الـــــــدنيا غبون   من كثر سـطواته وقعـت كـل االضـراس   وخان
ـــــــا اركـــــــاٍب حـــــــرارى ـــــــالم لمين ـــــارى   ال ـــــٍر ماشـــــياٍت جه ـــــرات ُحم   عي
ـــــناس   اســــرع مــــن اللــــي رف ريشــــه وطــــارا ـــــاه نس ـــــي تقف   ذاك الجـــــراد الل
  صــــوب البحــــر يــــم الجزايــــر يــــزورن   المــــــيم مــــــدن الركايــــــب يــــــدورن
ــــرب بســــتان للحــــظ وأخطــــن   لقيـــت حضـــي بقصـــى البحـــر غطـــاس   دور ع



 

١١٨ 

ــــــــه ــــــــر بديل ــــــــت ادوي ــــــــون نوي ـــهي خـــرب ظـــح   الن ـــد حيل ـــاد بالي   وش ع
ـــــاس   اطلــــــــب ولــــــــٍي خيــــــــٍر نرتجيلــــــــه ـــــل االجن ـــــالٍم ك ـــــريم وع   اهللا ك
ــــــا مكــــــرم الجــــــار  )١(حيدر ولد حيدر على الشين صبار   الهــــــا أخــــــوي ي
ـــار ـــا ضـــاعت األفك   مــن قــال مالــه جيــل مــاهو علــى ســاس   أخـــوي ســـاعة الي

ـــبالد حـــوران   االخـــوان ةالـــواو وا ويـــاله مـــن فرقـــ ـــدار ب ـــب ال   صـــرت غري
ـــــرانآ ـــــي حق ـــــد الل ـــــاين زاي   أوجـــس بقلبـــي مـــن دقـــات األجـــراس   خـــــر زم
ــــــريهم بمســــــرتاحي   الم الـــف لـــو أين بعيـــد المشـــاحيلـــا ــــــزوٍة ه ــــــي ع   ل

ـــــال البلقـــــا مصـــــبحين المراحـــــي   أخص أخـوي لـن صـارت الريـق يبـاس   عي
ــــــه الصــــــاليت   اليـــــــا يمــــــــامي ســـــــيد الكاينــــــــاِت  ــــــول اهللا علي ــــــه رس   ط
ـــــا بقرطـــــاس   يشـــــــــفع لنـــــــــا نبينـــــــــا للممـــــــــاِت  ـــــزل لن ـــــه من   يف زف قول

* * * * * 
 

  :)٢(قصيدة (الصلوات الخمس)  للشاعر محمد بن غدير
 أول مبتدى باهللا وأكرب 
 ذكر اهللا كما مسٍك وعنرب
 على ما قدر الماذون نصرب
 حمدنا اهللا على فعله وفنه
 ثاين مبتدى نذكر نبينا

 يشفع من لهيب النار بينا
 صلوا واعبدوا يا مؤمنينا

                                                           
 حيدر: األسد. )١(
 ) من التسجيل.٢٩:٣٤ة (وردت يف شريط الكاست عند الدقيق )٢(
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 س اوقات بفرٍض وسنةخم
 خمس أوقات بسنة وفرضه 
 مع الحجه لوجه اهللا يرضى

 ترى األيام لو طالت وعرضت
 ويوم المقتضى ال بد منه
 هذا ربنا رٍب رحومي

 ولي العرش خالق النجومي
 تاب اهللا على كل من يتوبي
 على دور الجهل من قبل كنه

 رجينا ربنا رٍب خلقنا
 وسيع الباب من يده رزقنا

 نا باول فسقنا يشفع ل
 على دور الجهل من صغر سنه
 من صلى صالة الصبح بدر
 عليه الواحٍد المعبود يقدر 
 حمدنا اهللا على فعله وفنه 

 من صلى صالة الظهر واقضى 
 عليه الواحد المعبود يرضى

 يطوله ساعة من غير منه 
 من صلى صالة العصر واقضى
 عليه والواحد المعبود يرضى

 ه وفنهحمدنا اهللا على فعل
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 ومن صلى صالة يف غروبي 
 يصفح له ربنا كل الذنوبي
 تاب اهللا على كل من يتوبي

 على دور الجهل من صغر سنه
 يقوده من الجنة على النعيمي 

 يعرضونه ع الِصراط المستقيم  
 هذا ربنا رٍب حليمي

 يشفع لنا والوجه يثنه  
 يشفع لنا من نار كربى

 يا ريت المسلمين ابعاد عنه
 

  حمد بن غدير وصلحته مع أقربائه:قصة م

عاد محمد بن غدير إلى اإلقامة مع ربعه بني حسن بعد أن تمت الصلحة بينهما. ثم سار 
اء منـه. فـأنعم عليـه شرق  نحو عرب الشعالن حيـث الشـيخ سـطام بـن شـعالن ليأخـذ العطـ

ن يالقـاطنه ئصدقاأأحد بل بعيرين، وركب يف الصباح الباكر فرسه وذهب إلى وأعطاه من اإل
هذا محمد بن غدير قصـير عنـد  :، فقال الرولة للشيخ سطاميف منطقة (قصر شبيب) بالزرقاء

. فأرسـل لـه العبـد نا (ال يبعرهـا)عندمن  التي أخذها بلاإل، وسوف يرجع لعندهم مع الزبن
مجول ليحضره، وعندما وصل العبد إليه أخربه أن ابن شعالن يطلبه ويريد أن يزيد العطـاء، 

، "ال تنـذكر عنـد أهـل الشـمامسـاعتقد أنك تنزل عند بنـي حسـن، وهـذه العطيـة رديـة  فقد"
فركب وعاد معه وعندما أقبل على بيت الشيخ سطام قاموا عليه وأنزلوه عـن فرسـه وأخـذوا 

بشـق وألزمـوه البقـاء منه سالحه وحزامه وقيـدوه (حـددوه) حيـث وضـعوا الحديـد برجليـه 
على خصام مع الشيخ سـطام وال يتكلمـون مـع بعضـهما، كان نوري بن شعالن قد البيت. و
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أكرب من النوري وهو  )أخوه(ضرب فهد ولد  سبق أن وينزل كل منهما بعيدًا عن اآلخر. فقد
وهـي . وكانت زوجة الشيخ سطام من السرحان وكاد أن يقتله أصابهفأطلق النار عليه حيث 

: قالت البنها طراد بن شعالنعمة صالح الخشمان من شيوخ السرحان من سما السرحان. ف
عطـاء ابـن غـدير إبهي وقامت  ."أعطه الفرسو ، قماإلحسني تحدد يف بيتنا وال أحد حوله"

. ففزعـوا خلفـه "دخـل عليـهافك قيدك واهنزم نحـو بيـت النـوري و": مفتاح القيد وقالت له
لى مساك به. فشاهدهم رجال النوري وخرجوا نحوهم لنجدته فرجعوا ودخل عيريدون اإل
. "دخلـي يـا أبـو نـواف عليـك": فقال طراد ولد سـطام ."من أنت؟": وقال له ،بيت النوري

وأنا كنـت دخيـل عنـد بنـي  ،أمسكوا بّي وطلبوا مني أدلهم على بني صخر": وقال ابن غدير
دخيل  جيتوأنا  ،أدلهم على إقصراي وال أبوق الملح والمالح ماصخر، ولو قطعوا رأسي 

فقـال هـذه  ." كلّ ذشر أخو نواف إللي يوصلك ألهلـك ويعـزك ومـا يـأب": . فقال له"عليك
 :  )١(القصيدة

  نبــــدي بــــذكر اهللا علــــى كــــل مــــا بــــان
 

  مــــوالي خــــالق القمــــر والنجـــــومي 
ــــوم غضــــبان  ــــال محمــــد صــــبح الي   مـــن كثـــرت عليـــه الهمـــومي )٢(عزيـــل   ق

ــــا جــــرى وكــــان ــــد اهللا علين ــــوٍم وعي   ي
 

ــــي  ــــق لزوم ــــود ح ــــى المعب ــــره عل   ام
ـــرُ   ـــا ط ـــْعَالنحنّ ـــن َش ـــن عـــين رب َرُحـــومِي   وٍش قاصـــدين اب ـــابي الَعطـــاء مِ   ن

  )٣(نمنـــا وقمنـــا مـــن مشـــاميل عوجــــان
 

  والصـــبح يـــم القصـــر جينـــاك قـــومي 
ـــــوان  ــــٍل ولي ــــى قصــــٍر طوي ــــا عل ـــه عـــن نســـوم الســـمومي   جين ـــو ظل ـــا حل   ي

  ِجينَا َعلى ريـِف الخطـاطير أبـو َحمـَدان
 

ـــُدومِ   ـــه ْي ـــراَس َلْيَت ـــوِق ال ـــاس ُف   )٤(يَعب
 

                                                           
 ) من التسجيل.٣٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 اهللا يكون بعونه. )٢(
 الشمال. مشاميل: )٣(
 . وعباس الدعجة. الخطاطير: الضعفاء )٤(
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  )١(آمــــّر علــــى عــــذَرا للِمْيــــر قــــومِي   كِـــَن َصـــّب فِنَْجـــان مـِــَن الـــبِن وأَســـَقان
ــومِي   )٢(ولــِن ْبمرســاٍل مــن الشــيخ َعَجــالن ــبَّ الُقُح ــوَق َق ــو ُف ــٍد مســى وه   عب

  )٣(َســـَطام أخـــو صـــيته َبعيـــد العلـــومِي   َعــانظْ ارحــب َداعْيــك الشــيخ َجــَواد األ
  أقفــــــن همايــــــل كنــــــنهن نســـــــومي   قمنــــــا وشــــــفنا فــــــوقَهن بــــــاألقران
   )٤(ُصــِفر الْعُيــون مصــْلفحين الخَشــِومي   جينــــــا ببيتــــــه ســــــربٍة ْتُقــــــل ٍزْيَغــــــان

ـــد   علينــــا قــــوٍم تخلــــف الشــــان قــــاموا ـــا غ ـــر بـــومي الم ـــنص طي ـــرخ الق   ف
د َوْجــــَه ْمُجــــول بنــــا فــــان ـــي   )٥(اهللا يســــوِّ ـــه دومِ ـــى عـــن الَوْج ـــا ْيجلِ ـــَواد َم   َس

ــــاك شــــيٍخ للمخــــالي   ســــطام مثــــل ابلــــيس مالــــك ذمــــومي   ق رحمـــــانخمن
ـــان ـــربد وجع ـــن ال ـــدومي   ياضـــيفكم صـــبح م ـــع اله ـــن جمي   أصـــبح مســـلم م
ـــان ـــذي ك ـــوم ال ـــا ي ـــيٍخ لن   النـــوري أبـــو نـــواف عنـــان العزومـــي   أدخـــل ع ش
ــرم عيطــان ــــومي   انخــى عليــك الشــهاب والق ــــالس فه ــــوٍد بالمج ــــال ع   )٦(عي
  رٍم للمشـــــايخ زحـــــوميوحســـــين قـــــ   كايــــــد يــــــا شــــــوق ميـــــــاح االردان
ــــــده ســــــهيل اليقــــــود النجــــــومي   أخـــو ارشـــيدة بالســـخا شـــيٍخ لنـــا بــــان   ع
ـــــان ـــــل عقب ــــاكر حــــراره ال خــــالطهم رخــــومي   عـــــواد هـــــو وســـــعود تق   م

ــــِدي   مـــن الَجَبـــل َجـــاْك َزْمقـــان وابـــن فـِــِريح ــــومني والراِش ــــومِي والم   )٧(والعت
                                                           

 عداد الفطار له. إأي عباس أكرمه وطلب من زوجته  )١(
 قصد سطام بن شعالن. )٢(
 وهي نخوته.صيته أخت الشيخ ابن شعالن  )٣(
 قصد العبيد. )٤(
 فان: العمل الردي.العبد.  )٥(
 يذكر الراوي أن الشاعر قصد هنا الحراحشة بني حسن. )٦(
شـيخ  والمـومني عشـائر الشـمال: شيخ بني رشـيدوالراِشِدي: : شيخ الفريحات من عجلون. ابن فِِريح )٧(

 جرش. شيخ العتوم عشائر والعتومِيعشائر العتوم من إربد،  .المومني



 

١٢٣ 

ــل جمــع حــوران ــيض مقاب ــــةٍ    الجمــع األب ــــل طالب ــــل الجب ــــدمومي وأه   )١(لل
ــــد ــــن حِدْي ــــْدَوان واب ــــن َع ــــه واب   )٢(وأبــو الَغــنَم واللــي بقفــاهم يقــومِي   والبت

ـــان ـــي شـــورهم ف ـــا عل ـــه ي ـــان الرفاق   انصـــى هـــل العرفـــا وهـــل الختـــومي   ك
  زهقـــــت عيونـــــه مـــــا يتهنـــــى بنـــــومي     حريبنـــــــا كـــــــل األيـــــــام سهــــــــران
  رومـــــيوال علــــى الزرقـــــاء مشـــــد الغ   ســــيور مــــا تــــردوا علــــى راس عمــــان
  يــــــا حافظينــــــه يف صــــــالٍة وصــــــومي   واخـــتم كالمـــي بـــالنبي ولـــد عـــدنان

   
 : )٣(قصيدة يوم الحج

 قلت هذه القصيدة يف الحج:
ــــــــــــــ ــــــــــــــنحج اال بمك ــــــــــــــا ي ــــــــــــــكه  ه ...م ــــــــــــــه ش   ماب

  مثــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــوار ...الخاليــــــــــــــــــق مشــــــــــــــــــتبكه 
ــــــــــــيارة وحجــــــــــــو  ــــــــــــو الس   اتنجــــــــــــو راحــــــــــــوِ  ...ركب

ـــــــــــــــدار ...اســـــــــــــــعل اهللا يســـــــــــــــتجيب  ـــــــــــــــي الق   )٤(رب

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــا بنبين ــــــــــــــــا ...ا هنين ــــــــــــــــفع بين   يش
  ربـــــــــــــي القـــــــــــــدار ...اللـــــــــــــي ويـــــــــــــديكوا يودينـــــــــــــا 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــايف بنبين ـــــــــــــــا ...أخـــــــــــــــتم ق ـــــــــــــــفع بين   يش

  مــــــــن أحســــــــن مــــــــا صــــــــار ...محمــــــــد ذكــــــــره عنــــــــدينا 

                                                           
 الجمع األبيض السلطية. )١(
ابن حديد: شـيخ مشـايخ بلقاويـة عمـان. وابـن عـدوان: شـيخ مشـايخ عـرب البلقـا. وأبـو الغـنم: شـيخ  )٢(

 مشايخ بلقاوية مأدبا. 
 ) من التسجيل.٣٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
 أسأل. اسعل: )٤(



 

١٢٤ 

 :)٢(على األردن )١(قصيدة غزو المتدينة
أراد ضمها لحكمه، وعندما وصلوا حيث جرد (أرسل) ابن سعود المتدينة على األردن 

، والعجارمة، وصبيان السلط، وخيل العرب وصدوا )بني صخر(هم عرب البلقاء وتصدى ل
 الغزو وفتكوا بجيش المتدينة، فقال الشاعر فيها: 

ـــــــــوق القعـــــــــود ـــــــــا راكـــــــــب ف   حــــــــــــــٍر بالمشــــــــــــــي يــــــــــــــزود   ي
ـــــــــــــــوذ ـــــــــــــــا يل ـــــــــــــــه زوع م ـــــــــــــد محصـــــــــــــنات   كن   مـــــــــــــن زوي
ــــــــــار   ان خبطتـــــــــــــــــــه بالمشـــــــــــــــــــعار ــــــــــار وث ــــــــــد ث   خــــــــــف االي
  الجـــــــــــرادات ضـــــــــــاري قطـــــــــــع   كنــــــــــــــه زوع مــــــــــــــا يهــــــــــــــاب
  مـــــــــن فوقـــــــــه ريـــــــــش النعـــــــــام   اجلـــــــــس بشـــــــــداده يـــــــــا غـــــــــالم
  يشــــــــــــديك الفــــــــــــرخ المهــــــــــــام   ســـــــــــــــاعة رده لنـــــــــــــــه قـــــــــــــــام
ـــــــــــــــا   بالقلـــــــــــــــــــــب زود غثانـــــــــــــــــــــا   اهللا مـــــــــــــــن علـــــــــــــــم وتان
  بـــــــــــــــــــــالعلوم الوكيـــــــــــــــــــــدات   جمــــــــــــع االخــــــــــــوين غزانــــــــــــا
ــــــــــــــــــــب ــــــــــــاحن مصــــــــــــاويب   أول ذبحــــــــــــــــــــه بالطني ــــــــــــر ط   كث
ـــــــــــوٍر مصـــــــــــاعيب ـــــــــــن أم   ببيتونــــــــــــــه خلــــــــــــــق ذيــــــــــــــا   اهللا م
  بالنصــــــــــــــــارى والحاضــــــــــــــــرين   الذبحـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالفالحين
  بــــــــــــــراس عيــــــــــــــال وفــــــــــــــالح   ضـــــــــرب الســـــــــيف لـــــــــه رنـــــــــين
ــــــــــــذكر قــــــــــــالوا االخــــــــــــوين ـــــــــــين   بال ـــــــــــوت الغب   أصـــــــــــبحوا ببي
  البيـــــــــــــــــــــــارق طـــــــــــــــــــــــايرات   علـــــــــــى صـــــــــــخورك مـــــــــــرحيين
ــــــــــوم ــــــــــدينا عل ــــــــــم عن ــــــــــا له   ال مــــــــن صــــــــلح وال مــــــــن قــــــــوم   م

                                                           
 ين.يالوهاب )١(
 ) من التسجيل.٣٩دقيقة (وردت يف شريط الكاست عند ال )٢(
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ـــــــــــــوم ـــــــــــــا دم ـــــــــــــم علين   إّال بوقـــــــــــــــــــــه ومعيـــــــــــــــــــــرات   وال له
ـــــــــ ـــــــــتم ي ـــــــــع االخـــــــــوينان ــــــــــتم مســــــــــلمين   ا جم ــــــــــر مــــــــــا أن   كث

  ذبــــــــح الــــــــروح الكــــــــم عــــــــادات   هللا مــــــــــــــا انــــــــــــــتم طــــــــــــــايعين
ـــــــــ   الفعــــــــــــــل فعــــــــــــــل مثقــــــــــــــال ـــــــــوٍم صـــــــــال اراعـــــــــي البله   ي
ــــــــــــــي االصــــــــــــــقال ــــــــــــــده ثن   )١(بالفعـــــــــــــــــال الماضـــــــــــــــــيات   بي

ـــــــــــــه  ـــــــــــــحول ـــــــــــــانمينس   مــــــــــــن االكــــــــــــوان مــــــــــــذرايين    ربه غ
ــــــــــــايالت   أخــــــــــــــو فلــــــــــــــوه منســــــــــــــبين ــــــــــــروع ط ــــــــــــن ف   )٢(م

ــــــــــاس   علــــــــــــى الــــــــــــراسالعجارمــــــــــــة  ــــــــــنهم ن ــــــــــوخر م ــــــــــا ت   م
ــــــــــــرتاس ــــــــــــى الم ــــــــــــدم عل   عيـــــــــال مـــــــــا عرفـــــــــوا الـــــــــزالت   يلك
ــــــــا مصــــــــروع    البلقـــــــــا كـــــــــن جـــــــــوك فجـــــــــوع   مــــــــن شــــــــاف البلق
  خيــــــــــول اخوينــــــــــك مقفيــــــــــات   يلكـــــــــــــُدم علـــــــــــــى الجمـــــــــــــوع
ــــــــــــــــــل درداح ــــــــــــــــــل فع   راعــــــــــــي روده يــــــــــــا الــــــــــــذباح   )٣(الفع

ـــــــــن صـــــــــار الصـــــــــياح ـــــــــره ل ــــــــــــــــــــــات   كث ــــــــــــــــــــــع مجنب   القالي
  كــــــــن طــــــــب اخوينــــــــك اجفــــــــال   )٤(الالشــــــــــــراري يــــــــــــوٍم صــــــــــــ

ـــــــــــــار اشـــــــــــــعال ــــــــــــــــــــذبالت    اشـــــــــــــعلن بالن ــــــــــــــــــــون م   الم عي
ــــــــــــــد ــــــــــــــور الحدي ــــــــد   لحــــــــــــــق من ــــــــه يزي ــــــــك فعل ــــــــى اخوين   عل
ــــــــــــد ــــــــــــيف الحدي ــــــــــــد بس ـــــــــــــدا   ان م ـــــــــــــن دم الع ـــــــــــــروى م   ةي
ــــــــــــــــــــــــارق ــــــــــــــــــــــــد ع البي ـــــــــــي وارد   لك ـــــــــــع الل ـــــــــــى الجم   عل

                                                           
 ثني األصقال: السيف. )١(
 أخو فلوه: الخرشان. )٢(
 يذكر الراوي أن درداح هو ابن فايز. )٣(
 اوي أن الشراري من البخيت الطيب.يذكر الر )٤(



 

١٢٦ 

ــــــــــــه ــــــــــــرق بإعالم ــــــــــــــــــــا االخــــــــــــــــــــوين   جــــــــــــاب البي   ردم علين
ــــــــــــوج الصــــــــــــامدينســــــــــــ ـــــــــــــت    ربة ف ـــــــــــــاتوقع   جـــــــــــــواده ثب

ـــــــــــا وصـــــــــــخور   ع منـــــــــــــور تقـــــــــــــول صـــــــــــــقور   كـــــــــــن ردت بلق
ـــــــــه بوســـــــــط ظهـــــــــور   مـــــــــــــن طبايـــــــــــــا ومغيـــــــــــــرات   طلعـــــــــو ل
ــــــــــــــت الرقــــــــــــــاد   طيــــــــــــــٍر ضــــــــــــــاري للهــــــــــــــداد   لحــــــــــــــق بخي
ـــــــــــــاد ـــــــــــــيهن ملك ــــــــــول    ســـــــــــــوى عل ــــــــــاتاخي ــــــــــك مجفي   خوين
ـــــــــــــان ـــــــــــــير الحوي ـــــــــــــق بش   يصـــــــــــهل كصـــــــــــهيل حصـــــــــــان   لح
  مــــــــــــــن صــــــــــــــبيان الــــــــــــــديات   علــــــــى اخوينـــــــــك فعلـــــــــه بـــــــــان

ـــــــــــــريه   ا محميــــــــــــــههــــــــــــــذي البلقــــــــــــــ ـــــــــــــدم اش   شـــــــــــــروها بال
ـــــــــــــات   طـــــــــــــب بظلمـــــــــــــه الســـــــــــــلطيه ـــــــــــــوٍم صـــــــــــــار الحراب   ي
ـــــــــدوان ـــــــــن ع ـــــــــع الشـــــــــيخ اب   شــــــــــــيٍخ ضـــــــــــــاري للكـــــــــــــوان   م
ــــــــــــــــــــويطات     ع دور كـــــــــــــــــــــل الزمـــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــوه الس   ينتخ
ــــــــــــــــــــــوابير    عبـــــــــــــداهللا بـــــــــــــارض النفيـــــــــــــر ــــــــــــــــــــــون الط   اجلب
ــــــــــــــــــــــاتير ــــــــــــــــــــــون الحن ــــــــــــــدبابات   ازعق ــــــــــــــوز ب ــــــــــــــرت الل   م
  هــــــــــج وشــــــــــيلعـــــــــن البلقــــــــــا    يـــــــــــا خـــــــــــوين ويـــــــــــا هبيـــــــــــل
  هـــــــــي بقـــــــــول خرمكـــــــــات مـــــــــا   هــــــــــــذي حصــــــــــــن مصــــــــــــاهيل

 
جمـوع  ،جاءوا من عند ابن سـعودذكرت أهنم ، وا) بيرق١٧لبالدنا بـ ( انخوجاء اإللقد 

ويـوم وصـل  ،وأخذ األميـر عبـداهللا البن سعود، من الشرارات وغيرهم وأرادوا ضم األردن
ورابطـوا لهـم وصـارت المعركـة عـرب البلقـا والعجارمـة النذير على البلقا، فزعـت علـيهم 

  تعدوا الموقر.ومالحقتهم إلى أن عن مادبا قاموا بطردهم مهزومين شرقي سحاب و



 

١٢٧ 

  :)١(وقال الشاعر
ــــــــاة   حــــول ع وركــــوه مــــن علــــى طيـــــره ــــــــارودة واســــــــلم بالحي   زت الب

 
 وراح فرد لدرداح من هذاك اليوم وانا لم أحضر هذه المعركة.

العجارمــة فعنــدما حصــلت الهيــة  )٢("مخــاولي"ولكــن أنــا أحضــرت بــارودة مــن عنــد 
لزيارة امرأة متزوجة عند الشهوان تدعى فلحة الطيبة متزوجة عند  ت(معركة االخوين)، ذهب
أعطـاين بـارودة صـواري فصـايل الشـهوان  ُرحـُت للسـالم علـى الشـيخالشهوان العجارمة و

 لماين من الكسب.أ
 

   :)٣(قصيدة محمد بن غدير من الخاليلة
ــــت المخــــاليق برضــــاك   يعــــــال يــــــا عــــــالي علــــــى كــــــّل اهللا  ــــا مــــن تولي   ي

ـــــيٍم بحـــــال ـــــا عل ـــــرحم ي ـــــر وت   تشــــفق ع اللــــي بالمضــــيقات ينخــــاك   يتغف
ــــــدنيا  ــــــا خــــــالق ال ــــــالي ـــــاك     يبســــــتة لي ـــــي برؤي ـــــت ل ـــــام تكون   ســـــتة أي

  بحــق موســى اللــي علــى الطــور ناجــاك   بجــــــاه مــــــن زاروه فــــــوق الجمــــــالِ 
  ا مكــون الــدنيا علــى بحــر مــن مــاكيــ   يـــــا خـــــالق ســـــهول كثيـــــرة وجبـــــالِ 
ـــــزوالِ  ـــــل ال ـــــا مســـــكين مث ـــــاك ي   شـــمِس تغيـــب وتظهـــر بـــدور األفـــالك   دني

  )٤(اركـــي علـــيهن بـــالَحَمرين لـــو زاك   األمـــوالِ  عَ ْمـــجَ العـــك مْ ن كـــان مـــا َج إ
 

                                                           
 ) من التسجيل.٤٣:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 ل.كناية عن وجود صلة نسب أو قرابة من طرف األخوا )٢(
 ) من التسجيل.٤٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
 بالحمارين: لون حمار الشمس عندما تغيب، وحمارها عندما تطلع. ولو زاك: لو ألزمك.  )٤(



 

١٢٨ 

 :)١(الشاعر ابن غدير والشاعر الزيودي
كـان فقد بني حسن. الزيودي شاعران مشهوران من الشاعر كان الشاعر محمد الغدير و

شاعر عشائر ال يحب قـول القصـائد التـي يوجـد فقد كان الزيودي (حربجي). أما ابن غدير 
 فيها زعل. أما الزيودي فهو زناد البلقاء.  

ــدما  ــت العــرب كلهــاكفعن ــزل ان ــبالد و ،بجبــل عجلــون تن ــر فيهــا ال ــة يكث ــقالعُ خالي   . لي
  خمســـة  ،ذيـــاب بــن عـــدوان شـــيخبرفقــة ال )٢(مـــع الزرقـــا ) خيــاال١٥( تمـــدوذات يــوم 

ــنية ،ةيســلط ــة ،وخمســة احس ــاء مســيرهم و ،وخمســة بلقاوي ــاب نظــر أثن ــدربيل واذا ذي   بال
قـال ووحصـلت معركـة هنـاك.  يهمعلـ بـالهجوم فقـامواغـزو، لل بخيل شرق القصر، مشـرقة

  :)٣(فيها الزيودي
ــــــا صــــــوب المشــــــارع   علــــــــى بــــــــالد طارفهــــــــا خرابــــــــي   مــــــدت خيلن

ــــوري صــــو ــــزول ي ــــهاشــــوف ال ـــــرابي   ب ني ـــــامح بالس ـــــرقي القصـــــر ط   ش
ــــــل البواســــــل ــــــالطرد خي   يشــــــــدن زي شــــــــختور الســــــــحابي   روحــــــن ب
ـــــــد الخريشـــــــا ـــــــارٍع ول ـــــــاولهم ف   صــــــبي المــــــوت يلكــــــد مايهــــــابي   ب
ــــل ربعــــه ــــاول خي ـــــلوب الـــــذبابي   ضــــرب عــــالوي ب ـــــرمح مس ـــــراس ال   ب
ــــــالعالوي يصــــــابي    حلــــف فيــــاض مــــن ذبــــح الفــــداوه ــــــن راســــــي ف   م

ــــــا ــــــروان خي ــــــللحــــــق ج ـــــابي   ل البواس ـــــا خـــــم العق ـــــه ســـــودا كم   تحت
ــــــابي   صــــــحتله بــــــزرة مــــــن يــــــد خيــــــر ــــــدن الثي ــــــيض ق ــــــا الب    )٤(عليه
ــــــايف   اشـــــــوف الخيـــــــل طبتهـــــــا جفيلـــــــه ــــــا حــــــٍس في ــــــل م ــــــرى الخي   ت

                                                           
 ) من التسجيل.٤٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 يقصد هنر الزرقاء.  )٢(
 ) من التسجيل.٤٦:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
 البيض: النساء مزقن المالبس. )٤(



 

١٢٩ 

ــــالطرد خيــــل البواســــل   ثـــــار عـــــرم الملـــــح ومنـــــا ومـــــنهم ــــن قفــــن ب   ك
ــــــــــابي ــــــــــالطرد روح ارك ــــــــــن ب   هــــذاك مـــــردوش ســـــاق فـــــوق منـــــه   قف
* * * * *)١( 
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   ٣٩٧شريط رقم 

   الراوي عواد الزاهي الخاليلة

  

 :)١(قصيدة
  هجـــــٍن ضـــــمر اريـــــا راكبـــــين كـــــو

  
ــــحاب شــــداها  ــــاف الس ــــداك خط   يش

ـــــــه   ــــا   يشـــــــدى قطـــــــاٍة جافلـــــــه مرعوب ــــا واخطاه ــــع خّمه ــــف هيل ــــن ك   م
  وإّال مثـــــل هـــــيج الظلـــــيم الجافـــــل

 
ـــــح دخـــــان الفتيـــــل انشـــــاها    مـــــن ري

  غــــــــزالن الفــــــــال يشــــــــداها بــــــــرٍ    شـــــقحى شــــــناح مغفــــــالت ُهــــــّرب 
ــــــــر ذوارهــــــــن ــــــــال غي ــــــــل الري   مث

 
  صـــداهاااللـــي عليهـــا  يمثـــل المجيـــد 

ـــــا   الرقــــاب الُطفــــح طوعــــات طاوســــأ  ـــــا اياه ـــــروس كنه ـــــا ال ـــــل الظب   مث
ــــدجى ــــابيس ال ــــدن مق ــــوهنن يش   وعي

 
  مــــــن العــــــّج دوم جفوهنــــــا تراهـــــــا 

ـــلع كمثـــل الدواشـــ   وخفـــــوفهن ذرعـــــاهنن مثـــــل العمـــــد    راس صـــريها اقّم
ـــــح ـــــل الظـــــروف الطف   فخـــــوذهن مث

 
ـــــــه مرب    مفالهـــــــاعـــــــه بتســـــــعين ليل

ــــــايف ضــــــّمر  ــــــط عالفي ــــــرات عق ـــر   عي ـــور الصـــحابه  دوالط ـــن ط ـــااغم   ياه
  قومــــوا علــــيهن يــــا مراســــيل الغــــوى

 
  ى لســـــراهاضـــــتولمـــــوا يـــــا اهـــــل الن 

ـــــي هبـــــا    حطـــو اكـــوار المـــيس فـــوق ظهـــورهن  ـــــانعمـــــل القصـــــيم الل   تباه
  مكســــــور عالــــــدفات فضــــــه بيضــــــه

  
ــــن  ــــا م ــــدان الغــــزال طاله ــــوق عم   ف

ـــــة  ـــــل اللعب ـــــّدل مث ـــــدت بال ـــــا غ   ومـــــن الحريـــــر البوســـــها وكســـــاها   لم
ــــن بريســــم صــــايف ــــارك م   وشــــد المي

 
ــــن فوق  ــــام ــــي ه ــــش الظل ــــا مري   ازهاه
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ـــداها   وخــــروجهن شــــغل العــــراق النــــاهي  ـــا وس ـــوف حبوكه ـــز ش ـــن الخ   م
ـــــــان طلـــــــب دومـــــــ   واللـــواليح يشــــدن غطـــاريف الغــــوى   تنصـــــــاها  غرب

  شــــــهد الخاليــــــا وزبــــــدِة بســــــقاها   ى حطــــوا زهــــاب ياســــرضــــالن ياهــــل
ـــــل الركـــــاب ركـــــابكم ُح    وتجنـــــــــدولي يف ســـــــــالح كامـــــــــل   ناهـــــافياه
ـــــــــرج ود   ال عــــاش مــــن بالــــذل يهــــذي قلبــــه ـــــــــا هأم الف ـــــــــال كفاه   رج

ــــوق شــــخص ال ــــولي ف ــــبنتولم ــــاها   جاي   واصــــحوا وصــــاة الحــــي ان ينس
ـــــل النصـــــيح   أهــــل المثــــل ياهــــل الركــــاب الطــــّوع   هااة يف جمـــــل شـــــروقب
ـــــرب ـــــاطين الع ـــــى مع ـــــوا عل   يف ديــــــــرة البلقــــــــا وكــــــــل فالهــــــــا   ال لفيت

ــــــت الطــــــ   نضـــــــاكم هـــــــّرب روا امـــــــاضـــــــتح   ثناهــــــاى يتمــــــ  ردوال ظني
ــــورهن ــــين ظه ــــي معتلي   لشـــــــعيب ســـــــيد الكـــــــل دركناهـــــــا   الهجــــن والل
ـــــى ا   مـــــدوا علـــــى مـــــد الكـــــريم مشـــــّرق ـــــ ايمـــــانكو نرســـــاألخل   دعاهات

ــــــام ت ــــــع أي ــــــب أرب ــــــن عق ــــــوام  )١( ..................................   لف
ـــــــث الغانمـــــــات مشـــــــاها   وريحــــــوا يــــــا مراســــــيل الغــــــوى يف   حـــــــي لي

  حلــــق باذناهــــا تيــــا زبــــن مــــن لبســــ   ام يـــــأبو صـــــبحيضـــــيـــــا راحـــــة المن
ـــــــــــــــــــــــــداها   الـــوغى يـــا كاســـب النومـــاس ليـــثيـــا  ـــــــــــــــــــــــــن مب   )٢(م

ــــ   يــــا صــــاحب الهمــــة العليــــه الفاضــــل ــــا قضــــب تلواه ــــره م ــــوق عم   اوالب
ــــــــة ســــــــابق بجــــــــدواها   يا عادل بالحق تشبه عمـر بـن الخطـاب   درب األمان
ــــداها   يــــا صــــاحب االســــم الشــــهير بــــالمال ــــن  مب ــــاس م ــــا كاســــب النوم   ي
ــــاهظ   يـــا ســـيد مـــن ركـــب الفـــرس وارخاهـــا   يــــا نــــاهض الحمــــل الثقيــــل الب
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ــا  ــاباي ــا طــوق ن ــر العــرب ي   يــــا حيــــف يــــا حمــــال يــــا ملجاهــــا   ســهلها يمي
ــــ ــــالت هــــذلي ــــاٍب هاش ــــف رك ـــــــيرته خ   ا ري ـــــــل بس ـــــــوم البخي ـــــــابي   اه

  يامـــــــــا يتـــــــــامى بـــــــــالغال رباهـــــــــا   يــــا صــــاحب البيــــت الكبيــــر الواســــع
ـــــا منجـــــد المن   يـــــا صـــــنديد حـــــّر هيلـــــع ثيـــــا ليـــــ ـــــاضـــــي ـــــن بلواه   ام م

ــــــدو يخشــــــاها ــــــر الع ــــــا عم   )١(.................................   رذال م

ــــاذى   ــــديالت م ــــاب الج ــــاب وه ـــــــــاا   كس ـــــــــدلو مّاله ـــــــــرب ال ـــــــــداد ك   ل
ـــــنفس حـــــٍر فاضـــــل ـــــك كـــــريم ال   راعــــــــي اللــــــــي تــــــــال جــــــــدواها   أن
ــدك ــات اي ــبكم ه ــن عق ــد م ــيوخ البل ـــــا راد    ش ـــــن م ـــــن اي ـــــدل م ـــــاالع   عّراه
ــــــــا   بعــد مــا اخطيناهــا نصــلي علــى النبــي ــــــــكه طرياه ــــــــاح مس ــــــــي ف   الل

ـــوم المقاب عيشـــف ـــا ي ـــن هوله ـــا م ـــهلن   عمـــــــل الرّجـــــــال يرتّجاهـــــــا افيهـــــــ   ل
ـــــــهوحبـــــــه و   )٢(وفكـــــــــــــه مـــــــــــــن العـــــــــــــذاب   اشـــــــتهاه دخلـــــــه الجن

ــــــداه ــــف صــــلى   والصــــــالة عــــــالنبي روحــــــي ف ــــى ذاك النســــاب اهللا أل   عل
ـــــ ـــــة عـــــن عـــــداه لمـــــن تظل   والحمـــــام أطنـــــب عالغـــــاب طنـــــاب   بالغمام

  فكهـــــم بالســـــيف جـــــربٍ واغتصـــــاب   والجمــــــل والضـــــــب يــــــوٍم دعـــــــاه
ــــــــدها  ــــــــاب   نيــــــــت قرطــــــــاس ودواهدبع   والقلــــــــم دارج يــــــــنقش بالكت

 
 قالها عواد الزاهي الخوالدة

                                                           
 يف التسجيل ورد هكذا. )١(
 يف التسجيل ورد هكذا. )٢(



 

١٣٣ 

    : )١(ةقصيد 
ــــــه ــــــاين لطالب ــــــت الَمع ــــــف َألف ــاض َبحــر   األَل ــن خ   بِالَمخــاض َوغــيص هم
ـــــع الَتخ   يـــا ســـامعين الُقـــول اِصـــغوا لِقَصـــتي ـــــا َم ـــــوفوا َمعانيه   يصصـــــُش
ــــــــه ــــــــل لبذل ــــــــرك ال تبط ــــــــاء ب   التحميسبــــــــوم ب لبنّــــــــك دُ ّضـــــــو   الب

ـــيس   تـىعار َعلـى الفَ  بيَدرب الُبخل يا صاح ـــالن َخس ـــوا ف ـــا يقول ـــر م ـــن غي   مِ
ــــ ــــاء ال ت ــــاينآالت ــــال خ ــــى الم ــــد   من َعل ــــو ِعن ــــو تحلف   اليمــــين َرخــــيص هَل

ـــــه ـــــر طرايق ـــــا يغي   بــــع َتحــــت الــــُروح بِالَتخصــــيصلطَّ وا   ردّي الخصـــــايل م
ـــــاو   فمــــك مــــن الزلــــل ظالثــــاء ثبــــت لفــــ ـــــن التزوي ـــــذر م ـــــيص دح   والتنق

ـــن   علــى الفتــى ال شــك درب الكــذب عــارٍ  ـــيس م ـــال يخ ـــه بالرج ـــاس حكي   خ
ــــه وتجحــــده   بلــــيسإمــــا يجحــــد الجيــــران غيــــر    الجــــيم جــــارك ال تجافي

ــــــيس   النبـــــي بالجـــــار مـــــن دور آدم ىوصــــ ــــــالم الغــــــانمين نف ــــــي ك   وحي
ـــالحـــا ح ـــري ـــن جـــاك زاي   ن عبــــيسوضــــحك بوجهــــه ال تكــــا   ي الضـــيف ل

ــــــّيسواال   النــدىع ميزهــواألجــواد مثــل الــروض  ــــــذال صــــــّمان محــــــل يب   ن
ـــذكر خصـــايلكال ـــاس ت ـــي الن   بــــــالخير مــــــا هــــــو كــــــالم بخــــــيس   خـــا خل

ــل ال ــى مث ــرض الفت ــظىنزاز الجــوع ـــدنيساِ فَ    ش   حـــذر علـــى عرضـــك مـــن الت
ــ   من شـــرورهمأالـــدال داري النـــاس تـــ ــا اســتطعت مــن األَ وُخ ــيسذ م ــام جل   ن

  م تـــــيسومـــــنهم حمـــــار ثـــــم فـــــيهُ    ســــد ريبــــال يعجبــــك بالعطــــاأمِــــنُهم 
ـــــــــنفس هللا وَ  ـــــــــذال ذل ال ـــــــــدهال   غـــدًا تمحـــيص كذنوبـــ فيهـــا يمحـــص   ح

ـــ ـــار ل ـــل الن ـــنفس مث ـــوو وال ـــــــعل األ   اشـــبها اله ـــــــيسش ـــــــع اليب   خضـــــــر م

                                                           
ووردت هـذه القصـيدة يف  للشاعر شبلي االطـرش. "األلفية يف خصايل الرجال"هذه القصيدة تعرف بـ  )١(
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١٣٤ 

  فـــيسَوعـــيش الَفتـــى عقـــب الَشـــباب نَ    مـــــع الصـــــبا ىالــــرا راح العمـــــر ولـــــ
ـــــ ـــــا رفاق ـــــام الصـــــبا ي ـــــو َأي ـــــا حل   فــــــيُهم غونــــــدات األَبكــــــار تمــــــيس   اي

  نفســـك مـــن التلمـــيسحـــرس علـــى او   زودهــــا مــــن الخيــــر َواجتنــــبالــــزين 
ــــــــيس   ر عليـــك بـــالخير يـــا َفتـــىوشـــَولـــو تُ  ــــــــبس هبــــــــا َتلب ــــــــالَهم متل   َف

  َخليــــك فــــرز مــــن الرجــــال َحــــريص   الســــين ســــيفك ال يفــــارق وســــادتك
ــــــري َوبالن   رى عـــــدوك مـــــا يخلـــــي عداوتـــــهَتـــــ ــــــل َيس ــــــيسباللي ــــــار ين   ه

  َويخــــرب بــــالد العــــامرة التخبــــيص   الشــــين أهــــل الشــــور تعمــــر بالدهــــم
ــــذي  أحنــــا ــــــيس   مــــن يــــوم كثــــر شــــوارناالَّ ــــــيح َحب ــــــايع َوالَمل ــــــا قط   ُرحن

  جـــال َوغـــيصاضـــك عالرغَوخلـــي م   الصـــاد ُصـــون الســـر عـــن ســـاير الَمـــال
ـــــــمٍ    الغــــــدار بالنــــــاس تنــــــدمَتــــــأَمن ال  ـــــــل الحصـــــــيني داي ـــــــيس مث   بل

  عمـــــرك بعشـــــرهتم يـــــروح َنغـــــيص   المعـــــارهضـــــليلين الُعقـــــول الضـــــاد 
  مـــن َخمـــيس هجمعـــيـــوم  فَيعـــرِ  مـــاوَ    لَبَصــلمــا يعــرف الطــوط َأصــله مــن ا

ــــا طــــب الجســــم  ــــلالط ــــة األَك ــــَوطــــب الــــنُفس    يف قل ــــب   دريسالحفظ َوالت
ـــــــق واهللا يحصـــــــي    َومــــا َظــــن ميــــزان الِحســــاب يخــــيس   عملهـــــــمللَخالي

  عود يحــــــدرك َتنكــــــيسَبعــــــد الصــــــ   رى اهللا يظلمـــــكالظـــــا ال تظلـــــم َتـــــ
ـــــــــيسغفـــــــــار زال   خيــــار الفتــــى عــــزام جــــزام عالَصــــبي   ت الصـــــــــديق أن

ــــــ ــــــادات الكِ ــــــين ع ــــــلالع ــــة    رام النفاي ــــي الكحيل ــــيسيعط ــــر َوالس   َوالمه
ــــــو بِمصــــــيص   أمــــــا ردي الخــــــال مســــــنوح خالــــــه ــــــو فروت ــــــو َخيطول   َل
ــــت جــــوات الُبحــــور َنغــــيص   الغــــــين غربتنــــــا بــــــرودس َوغيرهــــــا   َوباكيري

ــــــــ   انـــــالعـــــين عســـــى اهللا يفرجهـــــا جميع ــــــــا ع ــــــــيس اَويردن ــــــــا َتنك   بالدن
ـــــاء  ـــــيهُ الف ـــــل أجـــــود بِ ف ـــــالعَ م مث ــــاف    اط ــــيسلش ــــاب الك ــــل ب ــــوده َح   ُج



 

١٣٥ 

ــــــيهُ  ــــــزوف ـــــر الحَ    ســــــمهداين هم ســــــرابه بزي ـــــي وَ شـــــاطر بكث ـــــمالتَ ك   يسل
ــــوا   رب َيشــفي مــن العلــلُقلنــا الصــ القــاف ــــا تصــــرب َس ــــيس ناَصــــَبرنا كم   الع

ـــــ ـــــاف ُك ـــــمة اهللا راضـــــيالك   َورزقـــك مــــن الـــُدنيا َكفــــن َوَقمــــيص   ون بقس
ــف مَ  ــك أل ــو تمل ــذهبول ــن ال ــون م ـــ   لي ـــيسد تســـكن تحـــت ال ُب   اللحـــود َرم
ــــ ــــّم الَش ــــالم ل ــــا مل ال ــــم ــــين الَم ـــــالَجميع َرئـــــيس   الب ـــــك َســـــيد َع   َوخلي

ـــرى الصـــ   مـــــن يـــــامن بالـــــدنيا يـــــذوق غبوهنـــــا ـــبح َي ـــود دَ  ةظلم ـــيسبالس   م
ــــــدم ــــــق اهللا ين ــــــم يت ــــــن ل ــــــيم م   صعــــيال هخــــاأعقــــوب وانظــــر إلــــى يَ    الم

  ســبط َنفــيس رثنعشــاَوَيعقــوب جــاب    االشــقلــى العــيص جــاب البــدو ربيــوا عَ 
ـــار الوَ  ـــون ن ــــوُ    جـــد تكـــوي ضـــمايريالن ــــن الش ــــدم ــــريصينق ع ــــيع ق    لس

ـــــالهم ـــــي َخي ـــــت َيقظـــــان أراع ـــت إوَ    إِن ُكن ـــام هـــديسيف شـــوفها أن نم   الَمن
  يــــور َخصــــيصَظهــــر ُســــلطان الطع    الهــــا هــــداك الَلــــه خــــذلي ِرســــاَلتي
  ن َعهــــد ســــيدنا اِإلمــــام إِدريــــسمِــــ   نســــر َعلــــى شــــيل الَرســــايل مجــــرب
ـــــا ـــــرة َأهلن ـــــى دي ـــــا َعل ـــــواو َوديه ــع َأصــحا الَكــالم َيخــيس   ال   َوصــي الَجمي

ــــــي   امن الـــــرتك يصـــــبح مثلنـــــامـــــن َيـــــ ــــــار َيق ــــــزرع َوبِالنَه ــــــل ي   صبِاللي
ــــرت   امن الــــــرتكمــــــن َيــــــاليــــــا َيهــــــودي  ــــك ال ــــال َش ــــنس بِ ــــيسوك ج   َنج

ـــــار وَ    اهللا ذكـــــــــره الشـــــــــرف وصـــــــــلوا ع ـــــيسمحمـــــد الُمخت   اخـــــزوا إِبل
 

  )١(: (.....)قصيدة
ـــــــ ـــــــالهاال عالقصـــــــيده تنف ـــــــن ش   م

  
ــــن الرضــــى والغضــــِب   ــــك م ــــين ل   تب
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١٣٦ 

  تـــــراك مـــــن وراهـــــا تـــــرى العجـــــِب    نصــــــحتي ليهــــــداك اهللا خــــــذ اليــــــا
ـــــع اهللا و ـــــكاأوصـــــيك طي ـــــــي وهـــــــ   حفـــــظ نبي ـــــــي الهاشـــــــمي العرب   النب

ـــــر   الـــدنيا علـــى امـــور دينـــك يِّ وال تبـــد ـــــ يت ـــــا تكس ـــــره م ـــــر اآلخ   ِب غي
ـــد  ـــدأوصـــيك بالوال ـــك ق ـــب ل ـــا تع ــــم تطلــــِب    م ــــة بمــــا ل   بالصــــرب والطاع

ــــك تواخــــذه ــــو شــــناك بال ــــوك    وأخــــوك ل ــــال اخ ــــراك ب ــــل ت   ِب ضــــعاألمث
ــــــم ت   مــــــــــن اهللا هرُ ثــــــــــع ثنــــــــــىلنــــــــــه ت ــــــهثوإن ل ــــــه ال تحرك ــــــى ترك   ن

  ر المغربيسح طخوخما ينفع الم

ــــه ــــى كــــل زل   يلّمنــــك تشــــوف الشــــوارب أقضــــب   ال تواخــــذ الجاهــــل عل
ــــــــك غشــــــــيم بالنســــــــا   وهمــــه غشــــيم وشــــاري مــــن جلــــِب    تــــــــراك كان
ــــــــــيهم ربحــــــــــان ومتحمــــــــــد اهللا   وبيهم خسران راس المال مع المكسبي   ب
ـــــــه ـــــــيهن تشـــــــابه كديشـــــــه حران   وبــــيهن مثــــل الــــريش بيــــد الشــــرعبي   وب
ـــي   أوصــيك عــن المقــرن الــردي ال تناســبه ـــرك عزب ـــول عم ـــك تظـــل ط ـــو أن   ل

  تـــرى الخـــال ديمـــه للمنـــاخي يجـــذِب    حصـــلعنـــاك بـــالمقرن العـــريض اليـــا 
  كفخـــــــــه الصـــــــــياد الزم يقضـــــــــبي   أوصـــيك عـــن الشــــيخ بالـــك ترافقــــه
ــــه ــــك ترافق ــــبّالس بال ــــّالس وال ــــــه تخــــــرِب    واله ــــــل الثالث ــــــرهتم قب   عش
ــــــاذ ــــــودي له ــــــاذ ي ــــــن ه ــــــذ م   كأنــــه بــــاخن الــــدرب هــــو المســــربي   ياخ
ــــالوه ــــان ح ــــن راس اللس ــــقيك م ــــ   يس ــــروغ الثعل ــــك كمــــا ي ــــروغ عن   ِب وي
ـــه ـــن طيب ـــب جـــبس م ـــق الطي ـــن راف   تلقــى هبــا الشــومات وطيــب المكســبي   م
  ومـــن رافـــق الجربـــان لـــزوٍم يجربـــي   مـــــن رافـــــق الفـــــاين تعلـــــم فيانتـــــه
  يـــــوزن كمـــــا يـــــوزن ثقيـــــل الـــــذهِب    والعقـــل بـــين النـــاس هـــو المكســـِب 
ــــــأدب نفســــــه ــــــرى انســــــان مــــــا ي   يحســــب مـــــع الســــفاه تـــــارك أدبـــــي   ت
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ـــــت قـــــوٍم مـــــا تعـــــرف ر   المــــره رخصــــيه بحالهــــا ال تشــــرتي   ايهـــــاإن جي
  كـــم َتِجـــرٍة ضـــاعت بســـوق الحلـــِب    يــــا جالــــب الــــدره علــــى غيــــر أهلهــــا
  تـــــرى حـــــالف الـــــدين الزم يـــــذهِب    أوصــــيك عــــن الــــدين بالــــك تحلفــــه
ــــــــه ــــــــوك الحاضــــــــرين بذم ــــو قبيلــــك يكــــذِب    إن الزم ــــك ل   اشــــري يمين
  ل ويشـــــرِب يبـــــدا علـــــى راس الـــــزال   راعــي الصــدق إن بــدا علــى كــل قالــه
ــــدها ــــك تزي ــــار الشــــر بال ــــــد الحطــــــِب    أوصــــيك ن ــــــرق حطبهــــــا ال تزي   ف
ـــــــدخان هـــــــو واللهـــــــِب    لـــــــــــــــــن زادت زاد اشـــــــــــــــــتعالها   تعـــــــالق ال
ـــِب    كانــــك مــــن البـــــدوان عنــــاك بالبـــــل ـــوال الُحج ـــروس ط ـــار ال ـــل كب   الب
  تبعــــدك عــــن عفــــن النســــيم الشــــلبي   البـــــــل توصـــــــل الغريـــــــب لـــــــبالده

ـــاك بال ـــن الحظـــران عن ـــك م ــــِب    نخـــلكان ــــذ الرط ــــن لذي ــــك م ــــبع عيال   تش
  المصـــــطفى المختـــــار نـــــوره شـــــعاعِ    يــا ســامعين القــول صــلوا علــى النبــي

 قصيدة لعواد الزاهي
 

 :)١(طريحة (.....)
 :)٢(الطريحة قّدم قّدم على القهوة، والطريحة لها عشرة حروف زين

 قلط ثالثة يا نديم تقول وز
 ودالل ما عنهن سنا النار ال نز 

 اليامن العرق فوقها نز  أحمس
 وأقرب من يقربك القريب الموازي 

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
 من التسجيل. ٣٤:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  )٢(



 

١٣٨ 

 حطه بثم ضابوٍح اليا نز
 يكذب عليك من النبا والمجازي
 وهبارها من ديرة الهند جاك غز

 سفٍن ينسفن البحر يوم فازي 
 صبها للي هنار الحرب يرمي بال جرز

 حديثه من اللي يفهمون الميازي
  .)١(سالمتك وأربعتعش عافية

 
 :)٢(ة ثانيةطريح

النوري بن شعالن قال لهم: هيجنوا. قالوا: ما نعرف. فألّح عليهم. فقـال: كيـف نقـول. 
 فقال: قولوا:

  نـــــــــاِب العمـــــــــد قـــــــــام يجـــــــــذبنا
 

  لنـــــــــــه نَبـــــــــــْت كنـــــــــــه القـــــــــــاره 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــا حــــــــــــــي واهللا معزبن   يضـــــــــحك حجاجـــــــــه الخطـــــــــاره   ي

  بســــــــــــتانكم مــــــــــــن مناصــــــــــــبنا
 

ــــــــاهللا تعيظــــــــك مــــــــن اثمــــــــاره    وي
  

 : )٣(قصيدة
 ت الحج محمدأنا بي

ــــا  ــــدر ي ــــا رب الَق ــــه ي ــــا الَل ـــــاين   يخــــالقي ـــــا رحم ـــــا ُمنجـــــد المنضـــــام ي   ي
  يـــــا حـــــي يـــــا َمعبـــــود تـــــرحم ذلـــــي

   
ـــــي   ـــــاه النب ـــــدناينالُمصـــــَطفى بِج   الع

                                                            
 أي أربعة عشر. )١(
 من التسجيل. ٣٥:٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  )٢(
 من التسجيل. ٣٥:٤٧وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  )٣(
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ـــــذين ـــــي تنق ـــــر الخف ـــــالم الس ـــــا ع ـــــليماين   ي ـــــيد س ـــــاب وس ـــــق األقط   بَح
ـــــي ـــــالي وال ـــــدار م ـــــب ال ـــــي َغري ــــك عــــاين   لن ــــي َجناب ــــٍد ل   َوال خــــاب عب
ـــــراين   هــــاج الَغــــرام وفــــاض مثــــل الــــوادي ـــــا يف ضـــــامري ني ـــــر م ـــــن كث   مِ
ـــــــي ـــــــب يف َمعـــــــاين َفن ـــــــديت ارت   يف ُبيــــــوت ِعنــــــَد الناقــــــدين َأثمــــــاين   َأب

ــــــاين   مــــن الشــــهد الــــزالل الصــــايفَأحلــــى  ــــــاق للوجع ــــــن الرتي ــــــع م   وانف
ــاهم ــي النحــل جبن ــا يجن ــاص م ــن خ   بــــس أنـــــت كــــون بلفظهـــــم متعـــــاين   م

ــــــــٍر    اين بكــــــرأهــــــل الــــــذكا قــــــالوا معــــــ ــــــــك ش ــــــــُه َيكفي   غفــــــــالينَعن
  الَســــبب يخلــــق َلهــــا جنحــــاينلجــــل    راد الَخـــــــــراب بنملـــــــــهإِذا ربـــــــــك 
ـــــــالي   راد الخـــــــــراب بـــــــــديرهإِذا ربـــــــــك    حكـــــــم هبـــــــا الجهـــــــال َوالعي

ــــــك  ــــــوٍم َطغــــــوا إِذا رب ــــــردواَق   ســـــــلط علـــــــيهم ظـــــــالٍم ِغشـــــــماين   َوَتَم
ـــــــك  ـــــــورهإِذا رب ـــــــدى ُط ـــــــٍد َتع   الخســــــــراينال بــــــــد مــــــــا يرميــــــــه ب   َعب

  طـــــــول الَمـــــــدى َتنســـــــاين إِيـــــــاك ع   الَلـــــه َحكـــــى يف َقولـــــه يـــــا َعبـــــدي
ــــــدين ــــــي َوتجح ــــــر نعَمت ــــــاك تنك ـــــــاك تِ    إِي ـــــــياينإِي ـــــــى عص ـــــــادى َعل   م
ــــــــاين   الَلـــــه َكـــــريم الَلـــــه غيـــــور احـــــذره ــــــــك واحــــــــٍد فوق ــــــــار رب   جب

  َبعوضــــــٍة مــــــن َأضــــــعف الَحيــــــواين   خالفــــهســــلط َعلــــى النَمــــرود َلمــــا 
ــــ ــــل الَمــــداين ي ـــــال عصـــــياين   وم عصــــيوا َأمــــرهأه ـــــي طـــــاهر َب ـــــوط النَب   ُل

ــــــ ـــدواين   مــــــن غضــــــبه َوحــــــده هَنجــــــاه َرب ـــور َوالع ـــن الُج ـــه م ـــوا ربع   هفي
ــــــــرميط    للحـــــــين وســـــــط المنتنـــــــى ُدنيانـــــــا ــــــــالقبط َوالَق ــــــــاينبِ   َوالخلي
ـــــــاين   ُيـــــوٍم َطغـــــوا عـــــاد ومـــــداين صـــــالح ـــــــك َجعـــــــل أســـــــفالها فوق   رب
ــــــابعهم ــــــان َوالت ــــــع هام ــــــون م   احــــــوا َغريــــــق الــــــيم بِالُطوفــــــاينر   َفرع
ــَأرض المقــدس ــرائيل ب ــلط َعلــى إِس ــــكر    َس ــــت نصــــر عس ــــاينع البخ   العجم
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ــــدس َوكنيســــتها ــــدم الُق ــــر ه ــــن غي   خلـــــوا األَرض مـــــن دمهـــــم ُغـــــدراين   مِ
ــــوٍم    غيــــر هــــذا اهللا يــــا مــــا جــــازىمِــــن  ــــن جــــدق ــــوا َع   لطاينة الســــوَعم

ــــ نإِ  ــــت َف ــــذبمــــن الر ذُكن   نيا بِعــــــين الفــــــاينانظــــــر الــــــى الــــــد   جــــال مه
ـــــاَأيـــــن الُملـــــوك اللـــــي قب   َوســووا قصـــر ُبصـــرى َعلـــى العمـــداين   َأبنوهـــــا لن

ــــــرام الَعــــــ ةاِســــــرَ وَأيــــــن الك ِ ذالكِ   َواللــــــــي بنــــــــى الليــــــــواين همَأيــــــــا   يل
  مقـــري الـــَوحش َوالحـــارث الغســـاين   هموالُملـــــــوك بقـــــــ ةَأيـــــــن تبابعـــــــ

ــــا ــــب خلوه ــــَرب َأهــــل الرت ــــن الَع ـــــــ   َأي ـــــــد هي ـــــــَن الَعب   اف َوالنعمـــــــاينَأي
ــــــالده ــــــه يف ب ــــــايت َوعزوت ــــــَن الزن ـــــونس الخضـــــرا بقـــــى ســـــلطاين   َأي   يف ت

ــــــبيب    غـــــــــل َوالفرمنـــــــــد ال تنســـــــــاهمالمُ  ــــــواينَش ــــــل دي ــــــا عم   ع الزرق
ـــــد ـــــو زي ـــــواد  أب ـــــــــدان َوالجهـــــــــال َوالصـــــــــبياين   الظعـــــون مغـــــربق   زي

ــــــ   ُســـــلطاهنم ابــــــن الملـــــك ســــــرحاين   دَوذيــــــاب َوالقاضــــــي بــــــدير الفاي
  ُحكــــــام يف ديـــــــرة عـــــــرب ُبســـــــتاين   واهر بِالَســــــواحل كــــــانواَأيــــــن الظــــــ

ــــــ ــــــر الَعذي ــــــز يف مص ــــــوا هالغ ــــي َوحــــداين   تملك ــــال محمــــد عل   جــــاهم ب
ــــــذي كــــــانوا كبــــــار ال   يف دورنــــــــا يامــــــــا هفــــــــت دنيانــــــــا   اينغــــــَأيــــــَن الَّ

ــــتألل ــــا داَم ــــالطي م ــــر بشــــير الم   يف غربــــــه الجــــــواين يعــــــاود هفــــــ   مي
ــــــــــــاين َدوره عيف    َســــــعيد بــــــك الجمبالطــــــي حــــــاكم ــــــــــــدن َوالخلي   الم
ـــاينوســـماعيل ا   هعقيــــــل َوالَحرفــــــوش كــــــانوا نمــــــر ـــك حـــاكم ث ـــري ب   خي

ــــــداين   ن الهـــــــاديأيـــــــَأيـــــــن الشـــــــهابين  ــــــان َوالحم ــــــع طوق   جــــــرار م
ـــــر ـــــن غي ـــــا هفت همم ـــــايام ـــــب ن ــــــر الواحــــــد الوحــــــداين   زين ــــــا دام غي   م

  ضــــــابط نِظــــــام الَخلــــــق َواألَكــــــواين   فيع الهــــــادياخــــــتم َكالمــــــي بِالشــــــ
 



 

١٤١ 

 :)٢(على وحدة درزية، يقول )١(* (.....)
ـــــــــــه   والبـــــــــــارح شـــــــــــفتلك جـــــــــــوز وردن عجـــــــــــال المّي
  واظـــــــــــن الثنتـــــــــــين دروز يمشـــــــــــن والمشـــــــــــيه غيّـــــــــــه
ـــــــــه ـــــــــوز بوحدي ـــــــــا ع ـــــــــوز لين ـــــــــا ع ـــــــــا لين ـــــــــالثنتين م   ب
  اللــــــــــي عيونــــــــــه حــــــــــب اللــــــــــوز والكحلــــــــــه عســــــــــليه

  طلبتــــــــه ُحبــــــــه مــــــــن الخــــــــدين تــــــــربي الناشــــــــد شــــــــفيه  
  ل مـــــــالي نّيـــــــهقالـــــــت لـــــــي يـــــــا ولـــــــد جـــــــوز بالجهـــــــ

ــــــــــه ــــــــــاب الحري ــــــــــه محجــــــــــوز وســــــــــكر ب   ودرب المحب
 وسالمتكم

 
  )٣(عواد دة على أحروف األلف: وهي قصيدة لـقصي
ـــــالنبي صـــــلينا أليف ـــــره ع ـــــف م ـــــد عـــــدنانِ    أل   الهاشـــــمي الســـــيد ول
ـــــــــا الباء ـــــــــى والين ـــــــــه عس   الوكلـــــــه رب المـــــــال رضـــــــوانِ    بالجن
ــــــــــا التاء ــــــــــا وترحــــــــــب بين   اســــقانامــــن مّيــــة الكــــوثر بيــــده    تلقن
ــــــــــا الثاء ــــــــــه علين ــــــــــه واجب   حـــــج وصـــــاله وصـــــوم رمضـــــانِ    ثالث

ـــــــدينا الجيم ـــــــا المصـــــــطفى يه   بحضــــــرة المختــــــار يــــــا بشــــــرانا   جان
ـــــــــا الحاء ـــــا   حكـــــــــم اهللا حـــــــــايط بين ـــــدر يلقان ـــــن الق ـــــى ع ـــــٍو تتق   ل

  تــــابع ابلــــيس وعاصــــي الرحمــــانِ    خـــــاين مـــــن يخـــــون الـــــدينا الخاء 
ـــــــــا وتجـــــــــدينا الدال ـــــــــدلنا كتبن ـــــر واأليمـــــانِ علـــــى ط   ت ـــــق الخي   ري

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
 من التسجيل. ٥٣:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  )٢(
 من التسجيل. ٥٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  )٣(



 

١٤٢ 

ــــالقرآنِ    ذلينـــــــــا وخفنـــــــــا وبكينـــــــــا الذال ــــات ب ــــا آي ــــوم قرين ــــن ي   م
ـــــا   رب العـــــــرش يلطـــــــف بينـــــــا الراء ـــــا يحمين ـــــنم واهواله ـــــن جه   م
ــــــّزرع بســــــتانِ    زرع اآلخـــــــره مـــــــن ايـــــــدينا الزين ــــــا م ــــــى عملن   نلق
ــــــٍل بشــــــغل معيشــــــته بلشــــــانِ    ســــــــبحان الــــــــذي ملهينـــــــــا السين   ك
ـــــــــ الشين ـــــــــبنا اهللا يلط ـــــــــاش ــــا   ف بين ــــه جان ــــا المــــوت لن   يهــــون علين
ــــــــا   صــــــار لنــــــا دهــــــر وســــــنينَ  الصاد ــــــــا موالن   بغفلــــــــٍة العفــــــــو ي
ــــينَ  الضاد ــــا الحســــنه بثنت ــــزانِ    ضــــاعف لن ــــوم الحســــاب وضــــعة المي   ي
ـــــــانِ    طــــــــوبى والحــــــــواِر العــــــــينَ  الطا ـــــــر واالحس ـــــــاملين الخي   لع
ـــــانِ    ظلـــــــم الغافـــــــل المســـــــكينَ  الظا ـــــن دون حـــــق يهـــــدد األرك   م

ـــــر واإل   عســـــــــــى ربنـــــــــــا يهـــــــــــدينا لعينا ـــــق الخي   يمـــــانِ علـــــى طري
  قــــــل النميمــــــه واردع الشــــــيطانِ    غيبـــــــة كـــــــل غايـــــــب شـــــــينا الغين
  حـــــج وصـــــاله وصـــــوم رمضـــــاِن    فـوق السـما الســابعه كتـب علينــا الفا

ــــــــــدينا القاف ــــــــــيم ال ــــــــــال اهللا ق   وصــــى بوفـــــاة الكيـــــل والميـــــزانِ    ق
  ق اهللا مـــا هـــو خســـرانِ مـــن عـــد حـــ   كـــن مـــع راعــــي الحـــق معينــــا الكاف
  اهللا إاله واحـــــــــــــــٍد يكفينــــــــــــــــا   ال تجعـــــــــــــل إاله اثنـــــــــــــينَ  الالم
ــــر إيمــــانِ    مـــــن يشــــــرك مــــــع اهللا لعينــــــا الميم ــــدنيا بغي   يخــــرج مــــن ال
ــــــــــا النون ــــــــــا ينجين ــــــــــي ربن ــــانِ    نرج ــــن الطوف ــــوح م ــــا نجــــى ن   كم
  الجـــل اعتبـــار الحـــق انـــس وجـــانِ    هـــــــــــّز اهللا أرضـــــــــــه بينـــــــــــا الهاء
  رب المـــــال بـــــاللطف واالحســـــانِ    الـــــــــــــــــدينا وصـــــــــــــــــانا بو الواو
ــــرحم عبــــدك المســــك يــــا رب   مـــن رحمتـــك يـــا رب ال تنســـانا أليفالالم    نَ يت

    الســماح ورحمتــك عــوادِ  اجــير 



 

١٤٣ 

ـــــــدنياه اشـــــــتغل الياء ـــــــا مـــــــن ب ــــــــــــل   ي ــــــــــــول األم ــــــــــــره ط   وغ
ـــــــــل   والمــــــــــوت يــــــــــأيت بغتــــــــــةٍ   ـــــــــرب صـــــــــندوق العم   والق

 
 :)١(قصيدة

ــــــــــابي ــــــــــع الن ــــــــــا م ــــــــــٍم لفان   عل
 

ــــــهقــــــ  ــــــش العــــــين ملهوب ــــــا ري   ال ي
ــــــــٍر نــــــــابي  ــــــــدي علــــــــى زغي ــــــــــه   وج ــــــــــاتير قفــــــــــو ب ــــــــــل الحن   هي

  وطلبـــــــــــتهم فـــــــــــوق مهـــــــــــذابي
 

  صــــــفره ســـــــمى الظبــــــي مســـــــلوبه 
ـــــــــه    تـــــــرف الحشـــــــا الحلـــــــي اردونـــــــه   شـــــــــوفير خلـــــــــه علـــــــــى هون

ــــــفت أريــــــش العــــــين بــــــالوادي   ش
 

ــــــــين صــــــــيادي  ــــــــي الع ــــــــي تق   الل
ــــــــي   تقــــــــل اللهــــــــب لــــــــج بفــــــــؤادي  ــــــــن حل ــــــــر صــــــــار م   أم الظه

 متكموسال
 

 : )٢(قصيدة
ــــد ــــم ال ــــي داي ــــا دار قلب ــــكيوم ي   طري

 
ــا دار  ــالَهواجيس ي ــت َأشــوفك بِ   َوإِن نم

  لكـــن حكـــم الَلـــه َعلـــى الَخلـــق عســـار   يــــا دار مــــا ظنيــــت عــــالعمر نجزيــــك 
ـــــك تشـــــاريك ـــــا بالممال ـــــا دار رحن   ي

 
  مـــــــا تنـــــــدبينا يف تنـــــــاويح َوشـــــــعار 

ــك  ــري مراعي ــان غي ــرب همــي إِن ك ــا ك   لـــُروم جــوات األبحـــارَوحنــا بحــبس ا   ي
  َوَأنــــــا أتــــــذكر شــــــوفة ال جواريــــــك

 
ـــار  ـــل األَقم ـــع خـــدودهن مث ـــي لمي   الل

  َوالفنــــــــاجين دوار ىهــــــــروالــــــــبن ي   الرفاقـــا بعالليـــك اتجمعـــ ا حلـــويـــ 
                                                           

 من التسجيل. ٥٦:٤٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  )١(
هــذه قصــيدة معروفــة للشــاعر الكبيــر شــبلي األطــرش يخاطــب فيهــا داره. والقصــيدة وردت يف شــريط  )٢(

 من التسجيل. ٥٧الكاست عند الدقيقة 



 

١٤٤ 

ــــل ــــت مــــن القباي ــــا دار كن   والين بحــال اللــي علــى الَحــرب صــبار   معــــذيك ي
ـــا ـــك العي ـــوا ب ـــك للعب   يق معيــــــارغــــــديت للمخــــــال لمــــــا   َوأهـــل التحاري

  نـــــزارتوم مـــــزار ودايـــــم الـــــد يكنتـــــ   يــــــا دار كــــــانوا ينحــــــروك مهاليــــــك
ـــكأ ـــا احتمـــى بي ـــك يام ـــر وبي ـــم َأمي ـــبالد ســـنجار   َك ـــن ســـعود ل ـــرة اب   مـــن دي

ــا احتمــى بيــك   الحــــبس فــــرار ديــــرةمــــن  ىلفــــ يــــومٍ    ســطام ابــن شــعالن جان
  َواهـــل الشـــمال اللـــي عالخيـــل شـــطار   مــن قبــل فيصــل وابــن دوخــي وذوليــك
ــك ــروم خــوف َأهالي ــر طــوط ال ــا عم ــــواجيس و   م ــــي يف َه ــــوم تب   فكــــاراَوال ُي
  ســلط عليــك الــرتك صــلفين األَشــوار   كثـــرت شـــيوخك قـــام ربـــك يجازيـــك

ــــــو  ــــــاك ل ــــــكفن النفــــــل بيمإعفن   وم شــاخ البيــك َأبــو ســيف جــراريــمــن    الي
ـــديكيشـــ ـــن صـــوان َوال ـــازة واب ــــيخ القرّ و   خ االب ــــارش ــــاج مخت ــــد غن ــــا ول   ي

  َأهـــل الَمعـــاين مـــا لهـــم ملـــك وجـــزار   باب َولزموهـــا المـــداريكا الشـــشـــاخو
ـــــــارات عمـــــــار   َأهـــل الحجـــج بالغـــة الَعهـــد َذواليـــك ـــــــا بث   قامـــــــت تثارين

  ال َوَحــــق َربــــي خــــالق الَخلــــق قهــــار   ف مـــا َظـــن ُيوليـــكوَوالَلـــه َلـــوال الخـــ
ــك ــرك ذي ــب للك ــن حل ــا م ــو جردوه   نفـــاراَوجـــابوا عراضـــي مـــع َطـــوابير وَ    َل
ــه َعلــى َمــن فســد بيــك ـــن الجـــاز َوشـــحار   َلكــن َحســبي الَل ـــاهتم ِعنـــدي م   راي

ـــار   واتيــكييــا راكــب اللــي  ال بعــديمــن و ـــو ط ـــر َل ـــدها الطي ـــاع َوع ـــرا زع   ح
ــــا شــــدا ــــكيها َوالمدانســــف عليه ـــار   اري ـــا َوالوس ـــع حقبه ـــا م ـــرب بطنه   َوك

  زرارمـــوح لشـــوقها بـــريش وَ شـــغل الطُّ    َخـــــرج العقيلـــــي زاهـــــي بِالتحابيـــــك
  هــاب المــا يركــب َعلــى النــارزَ ذ الُخــ   ريـــد َأوصـــيكامــن بعـــدها يـــا طــارش 

ــــاخ َومباريــــك ــــورت عقــــب الَمن   ر دوبــــو يحقــــه باألَبصــــارظــــزيــــن الن   إن ث
ــود دوار   َوتمـــد مِـــن عنـــدي تـــدور مشــــاجيك ــى الُج ــا َفت ــك ي ــر درب ــن ازمي   م



 

١٤٥ 

  عش عليســـارَدربـــك َيمـــين َوحـــط مـــر   مِنهـــا َعلـــى قونيـــا َعســـى الَلـــه يهـــديك
  زار لـــوســـند عـــاللي يكرمـــوا الضـــيف    كحمــص َوحمــاه وانحــر الشــام قبليــ

ــن عقــب ر ــكام ــرج َوالَمهالي ــات الف ــــو   ع ــــع يطبخ ــــي عرب ــــبن وهبــــار اَتلف   ال
ــو عجهــن فكــرام اللحــى صــل   يباديــــــك هَأدنــــــاهم اللــــــي بالعزيمــــــ   ارطــين ل

ــا َجــ   اريـــكحالم لهـــأخبـــار اجبلـــي علـــوم  ــرى بغيابنــا م ــا هــل َت   رى وصــاري
ــَمرحــوم  ــكي ــون هوني   ثمــــاراســــكن عــــدن بيهــــا بســــاتين وا   اللي حاضــر الُك

ـــك ـــل الَمعاري ـــل زم ـــاين مث ـــل الَمع ـــــا    َأه ـــــل شـــــوار اهللاي ـــــى ُك ـــــثلم َعل   ال ت
ــــارالمِ    بالدنــــــا بجـــــاه نبيــــــك عـــــز تهللايـــــا    صــــَطفى مــــن ُكــــل ظــــالم َوجب
 

 :)١(داهللاقصيدة األمير شاكر وخالف األمير نايف مع والده األمير عب
وقع خالف بين األمير نايف واألميـر عبـد اهللا، فزعـل األميـر نـايف وذهـب عنـد األميـر 
شاكر أبو زيد، وجاء األمير عبد اهللا يريد أن يصلح بينه وبين نايف، فقال العتبان عنـد مقدمـه 
لألمير عبد اهللا: يا سيدي أبو طالل جاك ضيوف. فالتفت وإذا باألمير شاكر يصطحب األمير 

ايف معه، فـدخال علـى األميـر ولـم يسـتقبلهما، فزعـل منـه األميـر شـاكر وخـرج، فقـال لـه ن
العتبان: أنت أزعلت االثنين واللي مثلك أبو يرضي ما يزعل، فقال األمير: أنا مخطي، قال: 
ال واهللا ما أنت مخطي. فركب األمير عبد اهللا مـع حاشـيته، وذهبـوا إلـى األميـر شـاكر، فقـال 

 ا، سيدنا لفى. وافرشوا وقهوشاكر للعبيد: 
وبعد أن فرشوا وجّهـزوا القهـوة، نـزل األميـر عبـد اهللا وشـرب قهوتـه، وقـد كـان األميـر 

 "كلمتين قصيد ومن صـلى عالرسـول يسـتفيد "شاكر يدخن بغليونه، ومسك الربابة وعمل 
 ويقول:

                                                           
 من التسجيل. ٣٣قيقة وردت يف شريط الكاست عند الد )١(



 

١٤٦ 

ــــــواله ــــــا شــــــاربين التــــــتن لــــــواله ل ـــن ابروحـــي   ي ـــا وي ـــتن أن ـــوال شـــراب الت   ل
  واكويـــــه بـــــالجمر ويكـــــوي اجروحـــــي   العظمــــه مــــن الكــــيس وامــــاله القلــــط

ــــاه ــــار مرك ــــى الن ــــٍة صــــفره عل ــــع دل ـــي   م ـــف روح ـــى كي ـــا عل ـــوف طبخته   واح
  خضاب الهنوف اللي عند أهلها طمـوحي   وصـــــــــبها الصـــــــــباب دم الخلنـــــــــداه
  دب الليـــــــالي مـــــــاردن مـــــــا يزوحـــــــي   صــــــبه للــــــي تــــــدفق الســــــمن يمنــــــاه

ــــل طر ــــدعر الخي ــــي ي ــــى ع لل ــــاهواثن ـــــد راعـــــي الردوحـــــي   ي ـــــن عن   يردهـــــا م
ــاه ــوم وجن ــى الق ــي يرمــي عل ــث ع لل   يــــذوي اليــــا كثــــرت عليهــــا النبــــوحي   وثل
ــــــاه ــــــول ورع ــــــال فح ــــــض الرج   نســـوان حفـــاظ مالـــه يكثـــروين ســـروحي   وبع

  
 



 

١٤٧ 

 
     ١٧٣: رقم الشريط

  سنة ٦٠ العمر اإلجفور، منطقة قدورة، سالم الشيخ الرواي:

  يوجد ال: التسجيل تاريخ

 
 

  شعر للراوي: 

صـغري، وقلـت شـعرًا  ذكانت حيايت بالصحراء مع الغنم ولذلك كنـت أقـول الشـعر منـ
 بالمدح، وبالغزل، وبالوطن.

 شبابي قلت يف قصيدة: ففي أيام
ـــــــي ـــــــد قلب ـــــــا بع ـــــــا صـــــــاحبي ي ــــــــة   ي ــــــــك للركب ــــــــي مالبس ــــــــا الل   ي

   )١( غالك...
 

  :)٢(ولي قصيدة أقول فيها
ـــــر حســـــي ـــــا اهللا إين طالبـــــك تنص ــــــــلمينا   ني ــــــــمي للمس ــــــــك الهاش   المل

ــــين ــــوا آم ــــا ســــامعين الصــــوت قول ـــــا اهـــــذ   ي ـــــدوم حكمـــــه علين ـــــذي ي   ال
ــــت النبــــوة حــــافظ الحــــق والــــدين ـــــــــا   بي ـــــــــاريخ يالفاهمين ـــــــــرأوا الت   واق
ــــطين ــــي فلس ــــا نخل ــــاس واهللا م ــــا ن   أكــــرب خطــــوط الحــــرب حنــــا حمينــــا   ي
ــــــاك ضــــــد المعــــــادين ــــــالحنا فت   للمجـــــــــــرمينَ  هـــــــــــدامحطـــــــــــام    س

 
                                                           

 قطع يف تسجيل الشريط. ديوج )١(
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة السابعة من التسجيل. )٢(



 

١٤٨ 

 :)١(كان بن مرشدار دة على قصي
َبعة من عنزة، وهـو رجـل فـارس، كـان لـه ثـالث كان بن مرشد من عشائر الّس ارأذكر أن 

  :وقلت فيه قصيدة أذكر منها هذا األبيات خصال وهي الكرم والنخوة والذكاء.
ـــــا ـــــنهم الشـــــومرية الي ـــــو م ـــــامِ    ســـــيب ل ـــــب حم   حـــــرب وحـــــرب الحباي

ـــــــ ـــــــب مأجله   بحالــــك يــــا ردي الحــــزامِ مــــا حنــــا    جـــــــل ذوات المكاكي
ـــــبرربعـــــي هـــــل ع ـــــع الطي ـــــا منق ـــــد وعـــــام   ف ـــــى هبـــــم مبطـــــي جدي   تلق

  )٢(يخلـــــي خطـــــاط الصـــــيب أرمـــــام   زيــــزوهنم راكــــان حصــــان المطاليــــب
  ريــــامبعلــــى غيــــر الولــــد يــــا  غيــــرت   بيذنـــــت طمـــــاع الكـــــبش بالـــــالو
  مــــا حنــــا بحالــــك يــــا ردي الحــــزام   كاكيـــــبمجـــــواد الاجـــــل  ملهـــــجب

ـــور   لشـــــرب زاليان اللـــــي يتلـــــى راكـــــ ـــن ي ـــ قم ـــاهيس ـــع كل ه   )٣(اللوامي
ـــــاري ــــل الحــــبي   راكـــــان شـــــوق معطـــــرات الهب ــــه مث ــــالريع ســــايت دن   )٤(ب

 

                                                           
 ) من التسجيل.١١:٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 الرماية. أي )٢(
 ترعى. )٣(
 الهباري: اللباس. )٤(



 

١٤٩ 

  

  ٧٢٣الشريط رقم: 

  سكان المفرق ،الشرعة أبو محمد من بني صخر نوراد الثنيا :الراوي

  م١٩٧٨/ ٧/ ٢٢تاريخ التسجيل: 

  
  :)١(قصيدة حملة سامي باشا

ركــي جــاء وأخضــع النــاس للطاعــة، وفــرض النظــام علــيهم، ويقــول ســامي باشــا قائــد ت
 شخص خالدي قصيدة عليها: 

ــــــن شــــــمال ــــــة م ــــــا دول   جتن
 

ـــا اضـــالل  ـــة وله ـــول غيم   تق
ــــــــــوابير  ــــــــــار الط ــــــــــي ن   ول

 
ـــــــداه  ـــــــموم يح ـــــــوم الس   ي

  جتنــــــــــا فــــــــــوق البــــــــــوابير 
 

ــــــالنفير  ــــــا يضــــــرب ب   أوله
  ال يـــــا ســـــامي يـــــا مســـــطور 

 
  ســـــــامي واألرض يجـــــــداه 

ـــــــا صـــــــ    ورضـــــــرب ع القراي
 

  البشـــــــــــاير غـــــــــــدت زور 
ــــــــين  ــــــــوع حــــــــوران المت   ط

 
  مــــــــا بــــــــيهم اللــــــــي وااله 

  خلــــــــى المتعــــــــه الســــــــيلين 
 

  )٢(رمـــــــــــاهم المـــــــــــراتين 
  طــــــــــوع قرايــــــــــا البطــــــــــين 

 
  ســــــالح النشــــــامى خــــــذاه 

ــــــا  ــــــع قضــــــا درع ــــــا م   الرمث
 

ــــــون  ــــــل عجل ــــــع ع جب   طل
ـــــون  ـــــل والمجن ـــــاش العاق   ح

 
ـــــــداله  ـــــــه بم   جـــــــاب عيال

 
                                                           

 سجيل.) من الت٣١وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 المراتين جمع بندقية. )٢(



 

١٥٠ 

  أنــــــــــــا واقــــــــــــف البيــــــــــــر
 

ــــ    اديرهبلنــــي احســــوس الغن
  وأهـــــــــل الـــــــــدمع الغزيـــــــــر 

 
  ايـــــدي يبســـــت ع ارتشـــــاه 

ــــــــاكر ودّ   ــــــــك واحــــــــد ن   خي
 

  ناديتــــــــه بوجهــــــــه مــــــــارد 
  مـــــــن عقبـــــــه بقـــــــى يتحـــــــد  

  
  تعــــــدى حمــــــص وحمــــــاه 

  شـــــــاطٍر بلـــــــبس الحمـــــــاره 
 

  يـــوم تجــــي بــــالعج شــــكاره 
  ســــــرعين بطلــــــب الخســــــاره 

 
ـــــــــاه  ـــــــــوح نزلن ـــــــــوم الب   ي

  
 : )١(قصيدة جلوي

 يجلي عند قبيلة السرحان، فقال القصيدة التالية: تذكر أحد الرجال ربعه عندما كان
  يـــا قلـــب يـــا قلـــب الشـــقا ويـــن وليـــت

 
ــا ظ    للــك باقصــى الضــماير ارجــوعيم

ــــت    فــــرة حمامــــة مــــن الصــــناديق فري
 

ـــــوحي  ـــــا ال يحـــــّده حـــــراره ولف   )٢(م
  يـــا بـــرق دربـــك ع الصـــفاوي ال جيـــت 

 
  )٣(ع العوسجي واثني شعيب الفروعـي 

  ببقصــــــا الرويضــــــه وادي ســــــالحي 
 

ـــــوعي  ـــــيض بســـــاحر رب ـــــرق ف ـــــا ب   ي
  خطـــــات البـِــــد مـــــا خطـــــو النـــــواوير 

 
  )٤(يــدهن علــى هــدي العشــاير صــنوعي 

  
                                                           

 ) من التسجيل.٥١وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 أي عندما تطلق الحمامة ليس لها حدود تمنعها، وال تتأثر بحرارة ولفحة الربد. )٢(
هــي بلــدة اإلجفــايف، تقــع يف الشــمال الغربــي مــن الباديــة األردنيــة يف منطقــة الطريــق  بلــدة الصــفاوي: )٣(

مؤدية إلى العراق، ويف المنطقة القريبة كذلك من الحدود األردنية السورية، ويقع يف محيطها العديد ال
 من األديرة القديمة التي كانت منتشرة قديم  بكثرة، ومن ضمنها صومعة الراهب بحيرا. 

 العوسجي: شجر صحراوي.و
 عهد.البد: أي ال بد منه. النواير: الجمال، يدهن أي ماشي على ال )٤(



 

١٥١ 

 : )١(قصيدة رجل مُسن توفيت زوجته
توفيت زوجة شايب (رجل كبير يف السن)، وكان عنده منهـا خمسـة أوالد، واحتـار بعـد 

 وفاهتا ماذا يفعل هبم فقال هذه القصيدة:
  يا اللي دخيلـك دايـم الـدوم مـا يضـامي   يــــــــــا رّب يــــــــــا راعــــــــــي الســــــــــر

ــدّب  ــت النمــر وال ــي خلق ــا الل ــا رّب ي ــــــــامي ي   يــــــــا راعــــــــي الفضــــــــا والغت
ـــب ـــت منك ـــدار بالبي ـــب ال ـــّرج غري   ليـــــــل وهنـــــــار عيونـــــــه ســـــــاهرايت   تف

ـــــايت   وخـــــــالين اهللا مـــــــن جهـــــــل أقفـــــــى ـــــاس يف دار المهان ـــــا ن   خـــــالين ي
ــــــوين ســــــاهرايت   )٢(عــدي ربــيط الــروح مــن جــو المحــار ــــــّي وعي ــــــم عل   مظل

 

                                                           
 ) من التسجيل.٢٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 أي يف محار البحر. )٢(



 

١٥٢ 

 

   ٦٦٧ :رقم الشريط

  قصيد بني حسن   

الراوي الشيخ نجم محمد العرقان أبو بزيع من بني حسن نحن شيوخ من 

  حنا شيوخ. بني حسن

  
 :)١(الشاعر حسن الزيودي وقصيدته

بنـي صـخر علـى قتـل الشـاعر  مـن كان شاعرنا قديم  حسن الزيودي، وقد أقسم رجاٌل 
ِ روذلك إل "شرب من دمهمسك به نِ لو نِ  ": قالواف ،به مساكِ عند اإل الزيودي لهم  قصيدةً  هِ سال

 صخر، وقال يف هذه القصيدة:  نيبوبني حسن بيَن اء المعركة (حرابة) التي حصلت جرّ 
 

  معركة أم السماق

  حقـــــب وبطـــــان مظفـــــور الجديلـــــه   مِـــــن َفـــــوْق ُموَجـــــه  راكبـــــأْالَ َيـــــا 
ـــــ ـــــار االهنـــــا همزوه ـــــنهبالمط   تقـــــــل شـــــــاهيٍة تطلـــــــب عشـــــــاها   ق رس

ـــــهعليهـــــا غـــــالٍم مـــــن رتكـــــة    الظــــــالمال يهــــــاب ُســــــموم الــــــريح    حُموَل
ـــــــــن جـــــــــور الصـــــــــريعه ـــــــــة م ــــي دالهــــا   قب ــــا جــــوز تنســــف ب   علــــى ي
ــــوت    ِوْرَدت ْبِضــــــــف عيــــــــال الحِســــــــنّيه ــــذوق الم ــــي ــــو الل ــــامِنْه   ي َدَناَه

ــــــه  ــــــي ِعّلَت ــــــتالل ــــــا بري ــــــدها م ـــــــــا   بع ـــــــــحل يف دواه ـــــــــل نس   أول خي
ــــــا  ــــــداددواه ــــــح بع ــــــاَمى الِمل   غواهــــا نطفــــسَســــابٍق كــــم مــــن يــــا    النََش

ــــــــوق راوه ــــــــذكر س ــــــــماق ت   رخص شــــراهايــــا مــــجــــالب عليهــــا    أم الس

                                                           
 وردت يف شريط الكاست من بداية التسجيل. )١(



 

١٥٣ 

ــــــت ــــــا بري ــــــدها م ــــــه بع ــــــي علت ــــــــا   الل ــــــــل نســــــــحل يف ثواه   ع أول خي
ــــــبطا يت ــــــالن بالض ــــــس ذب ــــــدوح   تقــــل عقــــاب خـــــاوي مــــن ســـــماها   هن

ــــا صــــفق البــــزر بــــدروع البواســــل ـــــــل حـــــــداد   ي ـــــــع يف شـــــــراها تق   مطل
 

  حسن الزيودي في فتاة: قصيدة

  .)١(الماء غديرِ  ندع جميلةً  الزيودي فتاةً  رأى
ـــــير ـــــي يص ـــــف الل ـــــاد اهللا كي ـــــا عب   نـــــــور عينـــــــي بـــــــالزهر متحاليــــــــه   ي

ــــــب خضــــــري بلُ    يصـــير خـــدها المشـــمش ع االول مـــا ــــــعن ــــــوب الدالي   هب
ـــــون القطـــــا ـــــومٍ  تســـــتاهل ل ـــــر ي   هفـــــــــتح بجبـــــــــوٍب عاليـــــــــي ُثـــــــــم   يطي

ـــــــدرٍ هنـــــــ ـــــــان ق   خـــــــط هنـــــــدي والقلـــــــم متحاليـــــــه   صـــــــغير دها الفنج
 

  الحرب مع أهل الجبل:

وذبحنـا  ،ومنهـا شـاركت بحـرب ضـد أهـل الجبـل وكسـرناهم ،لحقت تالي الحربأنا 
 ا يف تلك المعركة أربعة رجال.قتل منّ انو ،رجالهم

 
  :)٢(قصيدة محمد للزيودي

ولـم يكـن يعـرف أنـه  )٣(مهزروقام أحدهم يضحك معه ويت ،جاء ضيوف على الزيودي
 الشاعر الزيودي. فقال:

                                                           
) ١٠:٥٧وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة السابعة ويعيـدها الـراوي بـدون هجينـي عنـد الدقيقـة ( )١(

 من التسجيل.
 ) من التسجيل.١٣يقة (وردت يف شريط الكاست عند الدق )٢(
 يستظرف يف الكالم. )٣(



 

١٥٤ 

ــــي ــــاين خفيف ــــت م ــــف قل ــــالو خفي   مســـــايير  ل انحـــــروينخفـــــي لربعـــــي    ق
ـــح لهـــم  ـــزهاذب ـــو هـــو ضـــع معي   الطـــوافير غميـــقمـــن  هميلـــع شـــبكوا   يفيول

  )١(طـــرز دموعـــك مـــن كبـــار الـــدحابير   لوعكضــــكوعـــك لمـــا قـــبن بايـــدك 
 اعتذروا منه.ا له: لم نكن نعرفك، ووبعد أن أهنى القصيدة، قالو

 
  :)٢(قصيدة الشراري

 هم،بلَ عليهم وفّكوا إالشرارات فقام (هجم) الشرارات، عرب من عند  بالً إالدروز  أخذ
  يف ذلك: ل الشيخ الشرارياقف

  )٣(حــين الهــداد الهــن عــن الزمــل حــراس   نا مـــــاالزمنيضـــــبال اللـــــي يـــــا راكـــــٍب 

ـــــــــلعني ـــــــــاين ش ـــــــــاين ب   حـــــــــين زم
 

ـــــن ال  ـــــاس طـــــون ضـــــناع ـــــاٍس ورا ي   ي
ـــــــد   ـــــــن مهي ـــــــم اب ـــــــين ي ـــــــيوثنت   مصــــــوت للعشــــــا حــــــين األدمــــــاس   تن

  ثنتـــــــين يــــــــم أبــــــــو علــــــــي وتنــــــــي
 

  الـــــراس نهضحديثــــة اللــــي صــــيته يــــ 
ـــــــه وتنـــــــي  ـــــــم أبـــــــو تاي ـــــــين ي ـــون االقـــواس   وثنت ـــو روحـــن ل ـــا ريفهـــن ل   ي

  وثنتـــــــين يـــــــم اخـــــــو نـــــــوره وتنـــــــي
 

  )٤(الحاكم اللي كان بحكمه يقطـع الـراس 
ـــــا دروز   ـــــاي ـــــا الســـــراحين حن ـــــا حن   )٥(واللــي شــويتهم بــين كــازن وقرطــاس   م

ــــد العشــــاير واقصــــرو ــــا اعن   الهــــرج عن
 

  لعيــــون مــــدقوق االعنــــاس يــــاعمتــــرى  
  

                                                           
 طرز: سالن. )١(
 ) من التسجيل.١٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 تعليق الراوي (قول الشيخ). )٣(
 يذكر الراوي أن الشاعر يقصد يف هذا البيت ابن رشيد. )٤(
 نالسـرحان ال يسـتطيعوقليل، لو كل  عددهم هناك ن السرحان كانأعليقه على البيت يقول الراوي يف ت )٥(

 عليهم.



 

١٥٥ 

 : )١(وقعة البقعةقصيدة 
  صـــار الصـــياح وصـــار حـــس المنـــادي

 
  وهــــذا علــــى ســــرد الســــاليل يعنــــون 

  هـــاميربنـــي حســـن مثـــل العجـــاج ال 
 

  والكــــــل ســــــحب الســــــيف وعنــــــان 
  ا علــــى ســــرد الســــاليل يعنـــــونهــــذ 

 
  يـــــتلن ابـــــن قـــــالب عـــــين النـــــداوي 

  ألول الخيـــــل حبـــــاس مشـــــيخ معلـــــ 
 

  اللــــــيظا ارهالعجــــــة الصــــــفرة غــــــد 
  ســـاعة الضـــيق راش يفرشـــب لكوخيـــا 

 
ـــــل رشـــــق الغمـــــامي  ـــــا مث ـــــوم قمن   ي

  
  قصيدة على الحرب عند بني حسن:

 لك عجاج حمداوانا 
 وصارت عجة ولجاج

 دجاجالهضول عياٍل 
 للغثاه قضبوهم

 عز عيني يابو رفيفه
 طعنته بالخيل كيفه

 ته مثل الزفيفهبحر
 بزيع احمد لكوانا 

 صاين للتالي بديع
 شقة وسيعتحربة 

 بطراد المقفيات
 

  :ومنها كلها قصائد حرايب

ـــــــــــا ـــــــــــا وم ـــــــــــه جتن ـــــــــــن قِْبَل ــــــــل  تســــــــعي تســــــــعي   م ــــــــذودمث   ال
(.....))٢( 

                                                           
 ) من التسجيل.١٧وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 يوجد قطع يف التسجيل. )٢(



 

 

 



 

١٥٧ 

 
 
 
 
 
 
 

  عراساألغاني الشعبية في األ
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

١٥٩ 

 
  ٧٨٦ريط رقم الش

  أغاني شعبية من المفرق / أعراسالموضوع: 

  م١٩٧٨/ ٨/ ٧تاريخ التسجيل: 

  
 : )١(تخللها األغاني اآلتيةتدبكة شباب على مجوز والطبل، 

  مَِبـــــــــــارْك ُعرَســـــــــــك يـــــــــــا َعـــــــــــريس مَِبـــــــــــارك لِْيـــــــــــْك 
ـــــــــــــْك  ـــــــــــــت أهني ـــــــــــــَواَزك ِجي ـــــــــــــمعْت بِْج ـــــــــــــوْم ِس   ي

  مِبَــــــــــارك لِيْــــــــــْك  لــــــــــوشمِبَــــــــــارْك ُعرَســــــــــك يــــــــــا ع
ـــــــــــــ ـــــــــــــْك ي ـــــــــــــت أهني ـــــــــــــَواَزك ِجي ـــــــــــــمعْت بِْج   وْم ِس

  يــــــــــــــوم ســــــــــــــمعت بجــــــــــــــوازك قلبــــــــــــــي حــــــــــــــداك
ــــــــــــــك ــــــــــــــارك لي ــــــــــــــدارك وأب ــــــــــــــك ب ــــــــــــــت أهني   جي
  ســــــــــــــــــجل بــــــــــــــــــالمجوز علــــــــــــــــــّي أصــــــــــــــــــابيعك
ــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــا بيع ــــــــــــــــــــدنيا واهللا م ــــــــــــــــــــال ال   ع م

***** 
ــــــــــــــــــــة وأقصــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــورة للركب ــــــــــــــــــــا أم التن   ي
ــــــــــــــــــــــــــك وأنتــــــــــــــــــــــــــي المقــــــــــــــــــــــــــدر   وأين هويت

 ***** 
  مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل مبـــــــــــــــارح قصـــــــــــــــوا الجـــــــــــــــدايل

  وزوا وآين إللـــــــــــــــــي ظايـــــــــــــــــلأحبـــــــــــــــــابي تجـــــــــــــــــ

                                                           
 وردت يف شريط الكاست من بداية التسجيل. )١(



 

١٦٠ 

  مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل مبـــــــــــــــارح قصـــــــــــــــوا الجـــــــــــــــدايل
  أحبـــــــــــــــــابي تجـــــــــــــــــوزوا وآين إللـــــــــــــــــي ظايـــــــــــــــــل

 ***** 
ـــــــــــــــــــــــــــوا النصـــــــــــــــــــــــــــايب   أول الجـــــــــــــــــــــــــــرب عل
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــا ينالمون ـــــــــــــــــــــــــــــرب م   ردوا للق

* * * * * 
 

 :)١(تخللها األغاني اآلتيةتدبكة شباب على مجوز والطبلة 
ــــــــــا دادا ــــــــــرج أخضــــــــــر ... ي ــــــــــالين م ــــــــــا ع ــــــــــا دادا ي   ي

ـــــــــــــــــــــــــرح يفَّ ال ـــــــــــــــــــــــــا داداتس   غـــــــــــــــــــــــــزالين ... ي
ــــــــــا دادا ــــــــــرج أخضــــــــــر ... ي ــــــــــالين م ــــــــــا ع ــــــــــا دادا ي   ي
ـــــــــــــــــــــــــا دادا ـــــــــــــــــــــــــرح يفَّ الغـــــــــــــــــــــــــزالين ... ي   تس
  يـــــــــــــــا دادا رف الحمـــــــــــــــام مغـــــــــــــــرب ... يـــــــــــــــا دادا
  مجـــــــــــــــــــــــــوز وال فـــــــــــــــــــــــــرداوي ... يـــــــــــــــــــــــــا دادا
ــــــــــا دادا ــــــــــالحكي الفاضــــــــــي ... ي ــــــــــا دادا وش لــــــــــك ب   ي
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــا ويل   والعشــــــــــــــــــــير التشــــــــــــــــــــذابي ي

  يــــــــــــــا دادا يــــــــــــــا دادا قطــــــــــــــع ذلــــــــــــــي اذرقلــــــــــــــه ...
    )٢(يف الحميـــــــــــــــــــــــر الجديـــــــــــــــــــــــِد ... يـــــــــــــــــــــــا دادا

* * * * * 

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة السادسة من التسجيل. )١(
 أي يف األرض الَحمار المحروثة حديث . )٢(



 

١٦١ 

 : )١(غناء على الشبابة
 وزرتوا األغوار رحتم على دونه
 واهللا يا هالتل ما ننسى أفضالك

* * * * * 
 

 : )٢(غناء مغني مع كورس على العود والتزقيف
 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (المغني)

 يه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنيةيا بن (الكورس)
 يا زينة يا نشمية ... يا زينة يا نشمية  (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 تسوي كل الدراهم ... يشهد اهللا عليَّ  (المغني)
 تسوي كل الدراهم ... يشهد اهللا عليَّ  (المغني)

 . يا بنيه يا أردنيةيا بنيه يا أردنية .. (الكورس)
 يا خدودك تفاح الشمام ... يا خدودك تفاح الشمام (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 يا خدودك تفاح الشمام ... يا خدودك تفاح الشمام (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 الشمام ... كحلة عينك مخفيةيا خدودك تفاح  (المغني)
 يا خدودك تفاح الشمام ... كحلة عينك مخفية (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
                                                           

 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة التاسعة من التسجيل. )١(
 ) من التسجيل.٩:٢٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

١٦٢ 

 والكحلة من سوق الشام ... والكحلة من سوق الشام (المغني)
 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)

 وق الشام ... والكحلة من سوق الشاموالكحلة من س (المغني)
 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)

 والكحلة من سوق الشام ... أنتي األغلى عليَّ  (المغني)
 والكحلة من سوق الشام ... أنتي األغلى عليَّ  (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 ه يا أردنية ... والسيارة أردنيةيا بني (المغني)
 يا بنيه يا أردنية ... والسيارة أردنية (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 ال تمشين ْبحرَّ الشوب ... ال تمشين بحر الشوب (المغني)

 ال تمشين ْبحرَّ الشوب ... ال تمشين بحر الشوب (الكورس)
  تمشين ْبحرَّ الشوب ... أقدم روحي ضحيةيابه ال (المغني)
 يابه ال تمشين ْبحرَّ الشوب ... أقدم روحي ضحية (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 دقة سنك ألماين ... دقة سنك ألماين (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 ك ألماين ... بطبعة األردنيةدقة سن (المغني)
 دقة سنك ألماين ... بطبعة األردنية (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 ال تمشين بحر الغور ... ال تمشين بحر الغور (المغني)

 ال تمشين بحر الغور ... ال تمشين بحر الغور (الكورس)



 

١٦٣ 

 غور ... ال تمشين بجو الغوريابه ال تمشين بحر ال (المغني)
 ال تمشين بحر الغور ... ال تمشين بحر الغور (الكورس)

 ال تمشين بحر الغور ... أقدم رمشي شمسية (المغني)
 ال تمشين بحر الغور ... أقدم رمشي شمسية (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 .. جننا هوا الشباكمرمرنا هوا الشباك . (المغني)

 يا بنيه يا أردنية ... يا بنيه يا أردنية (الكورس)
 مرمرنا مرمرنا   (أحد أفراد الكورس)

 مرمرنا هوا الشباك ... جننا هوا الشباك (المغني)
 مرمرنا هوا الشباك ... جننا هوا الشباك (الكورس)

 جننا هوا الشباك ... جننا هوا الشباك (المغني)
 مرمرنا هوا الشباك ... مرمرنا هوا الشباك (الكورس)

 مرمرنا هوا الشباك ... جننا هوا الشباك ني)غ(الم
 مرمرنا هوا الشباك ... جننا هوا الشباك  ني)غ(الم
 مرمرنا هوا الشباك ... مرمرنا هوا الشباك ني)غ(الم

 مرمرنا هوا الشباك ... مرمرنا هوا الشباك (الكورس)
 وا الشباك ... جننا هوا الشباكمرمرنا ه ني)غ(الم
 مرمرنا هوا الشباك ... مرمرنا هوا الشباك ني)غ(الم

   * * * * * 
 



 

١٦٤ 

   تخلله زغاريد:تغناء بنات على الطبلة مع التصفيق 

رْ  (مجموعة األولى) ْر يا زهر َنوِّ  يا زهر َنوِّ
رْ    سنة وست تشهر على ُحْبْه أدوِّ

رْ يا زهر َنوِّ  (مجموعة ثانية تردد)  ْر يا زهر َنوِّ
رْ     سنة وست تشهر على ُحْبْه أدوِّ

 سنة وست تشهر عالفرشة نايم (مجموعة األولى)
 ال شفت احبابي وال شافونا 

 سنة وست تشهر عالفرشة نايم (مجموعة ثانية تردد)
 حبابي وال شافونااال شفت  

 سنة وست تشهر عالفرشة نايم (مجموعة األولى)
 وال شافوناال شفت احبابي  

 سنة وست تشهر عالفرشة نايم (مجموعة ثانية تردد)
 حبابي وال شافونااال شفت  

 ألسمر وينك ايا األسمر وينك يا  (مجموعة األولى)
 اهللا يسرتنا من غمزة عينك 

 ألسمر وينك ايا األسمر وينك يا  (مجموعة ثانية تردد)
 اهللا يسرتنا من غمزة عينك 

 ألسمر وينك ايا األسمر وينك يا  (مجموعة األولى)
 اهللا يسرتنا من غمزة عينك 

 ألسمر وينك ايا األسمر وينك يا  (مجموعة ثانية تردد)
 اهللا يسرتنا من غمزة عينك 

 واهللا يا احبابي ما سالناكو (مجموعة األولى)



 

١٦٥ 

 من حكي العالم ما دشرناكو   
 وواهللا يا احبابي ما سالناك (مجموعة ثانية تردد)

 من حكي العالم ما دشرناكو   
 واهللا يا احبابي ما سالناكو (مجموعة األولى)

 من حكي العالم ما دشرناكو   
 واهللا يا احبابي ما سالناكو (مجموعة ثانية تردد)

 من حكي العالم ما دشرناكو   
 واهللا لقدم روحي ضحية (مجموعة األولى)

 مهما طلبتي يا نور عنييَّ  
 واهللا لقدم روحي ضحية ثانية تردد)(مجموعة 

 مهما طلبتي يا نور عنييَّ  
 واهللا لقدم روحي ضحية (مجموعة األولى)

 مهما طلبتي يا نور عنييَّ  
 واهللا لقدم روحي ضحية (مجموعة ثانية تردد)

 مهما طلبتي يا نور عنييَّ  
 وعبت الجرة وقالت حملني  (مجموعة األولى)

  يرملني والجرة اثقيله اهللا 
 وعبت الجرة وقالت حملني  (مجموعة ثانية تردد)

 والجرة اثقيله اهللا يرملني  
 وعبت الجرة وقالت حملني  (مجموعة األولى)

 والجرة اثقيله اهللا يرملني  
 وعبت الجرة وقالت حملني  (مجموعة ثانية تردد)



 

١٦٦ 

 والجرة اثقيله اهللا يرملني  
 ور تعجن بالحور تعجن بالحِ  (مجموعة األولى)

 ملعون ابوها غزال مصور 
 تعجن بالِحور تعجن بالحور  (مجموعة ثانية تردد)

 ملعون ابوها غزال مصور 
 تعجن بالِحور تعجن بالحور  (مجموعة األولى)

 ملعون ابوها غزال مصور 
 تعجن بالِحور تعجن بالحور  (مجموعة ثانية تردد)

 ملعون ابوها غزال مصور 
 ومنين اجيها ومنين أدور ة األولى)(مجموع

 ملعون ابوها غزال مصور 
 ومنين اجيها ومنين أدور (مجموعة ثانية تردد)

 ملعون ابوها غزال مصور 
 ومنين اجيها ومنين أدور (مجموعة األولى)

 ملعون ابوها غزال مصور 
 ومنين اجيها ومنين أدور (مجموعة ثانية تردد)

 ملعون ابوها غزال مصور 
 ِهْيه يم الشلحة وذاير يلمع  (مجموعة األولى)

 يا مفرق بين الحبايب يجمع 
 ِهْيه يم الشلحة وذاير يلمع  (مجموعة ثانية تردد)

 يا مفرق بين الحبايب يجمع 
 



 

١٦٧ 

 : )١(ةتخللها األغاني اآلتيت ،دبكة شباب على الشبابة
   )٢(جيت ع داركم بعد العشا بنتفه

 م مطفيوبنتيكم نايمه وسراِجك
 مديت ايدي عالنهد لما الليل قفا

 صاحت صاحبة النهد يمه الحرامي
 زريف الطول يا ابن عم الي يا

لِْي    )٣(يا الي جرحك بالقليب ْمَعمِّ
 لو كتلني ولو ضربني ما عليه

 لو كسرين الليلة، أقول وقعت انا
 بوا تغريب صبيان وبناتَغرَّ 

 ِحْن مغرباتمن عجاج الدرب َروَّ 
 عن فاتظالسو منين ال يا العجوز

 من طير بالدي ما انا شايف حدا
* * * * * 

 
  :)٤(غناء بنات على الطبلة

 مع درب الهيشي ... مع درب الهيشي   (مجموعة األولى)
 مثل بنات اليابس مافيشي 

                                                           
 ) من التسجيل.١٧وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 أي بوقت قصير. )٢(
 يعني التهب. )٣(
 ) من التسجيل.٢٠:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٤(



 

١٦٨ 

 مع درب الهيشي ... مع درب الهيشي   (مجموعة ثانية تردد)
 مثل بنات اليابس مافيشي 

 مع درب الهيشي ... مع درب الهيشي   ى)(مجموعة األول
 مثل بنات اليابس مافيشي 

 مع درب الهيشي ... مع درب الهيشي   (مجموعة ثانية تردد)
 مثل بنات اليابس مافيشي 

***** 
 حطيلي اسمك عند الشاويشِ  (مجموعة األولى)

 نورا بتخابر عالتالفونا 
 يشِ حطيلي اسمك عند الشاو (مجموعة ثانية تردد)

 نورا بتخابر عالتالفونا 
 حطيلي اسمك عند الشاويشِ  (مجموعة األولى)

 نورا بتخابر عالتالفونا 
 حطيلي اسمك عند الشاويشِ  (مجموعة ثانية تردد)

 نورا بتخابر عالتالفونا 
***** 

 يا ابو عقال مايل ... يا ابو عقال مايل (مجموعة األولى)
 عدل كالمك شو رايح قايل 

 يا ابو عقال مايل ... يا ابو عقال مايل موعة ثانية تردد)(مج
 عدل كالمك شو رايح قايل 

 يا ابو عقال مايل ... يا ابو عقال مايل (مجموعة األولى)
 عدل كالمك شو رايح قايل 



 

١٦٩ 

 يا ابو عقال مايل ... يا ابو عقال مايل (مجموعة ثانية تردد)
 عدل كالمك شو رايح قايل 

***** 
 يم عيون السود ... يا حبيبتنا وعة األولى)(مجم

 طلي ع اليابس ... شويف حالتنا 
 يم عيون السود ... يا حبيبتنا (مجموعة ثانية تردد)

 طلي ع اليابس ... شويف حالتنا 
 يم عيون السود ... يا حبيبتنا (مجموعة األولى)

 طلي ع اليابس ... شويف حالتنا 
 ون السود ... يا حبيبتنايم عي (مجموعة ثانية تردد)

 طلي ع اليابس ... شويف حالتنا 
***** 

 من شرقي الجامع ... لغربي الجامع  (مجموعة األولى)
 وأنت اتناديني ... وانا مش سامع 

 من شرقي الجامع ... لغربي الجامع  (مجموعة ثانية تردد)
 وأنت اتناديني ... وانا مش سامع 

 الجامع ... لغربي الجامع  من شرقي (مجموعة األولى)
 وأنت اتناديني ... وانا مش سامع 

 من شرقي الجامع ... لغربي الجامع  (مجموعة ثانية تردد)
 وأنت اتناديني ... وانا مش سامع 

***** 
 يا بيت الشعر ... يا بو الشقايق  (مجموعة األولى)



 

١٧٠ 

 مضينا العمر ... واحنا رفايق 

 بيت الشعر ... يا بو الشقايق يا  (مجموعة ثانية تردد)
 مضينا العمر ... واحنا رفايق 

 يا بيت الشعر ... يا بو الشقايق  (مجموعة األولى)
 مضينا العمر ... واحنا رفايق 

 يا بيت الشعر ... يا بو الشقايق  (مجموعة ثانية تردد)
 مضينا العمر ... واحنا رفايق 

***** 
 ... يمه يحبابييمه يحبابي  (مجموعة األولى)

 ما حد مكيف ... غير العزابي 

 يمه يحبابي ... يمه يحبابي (مجموعة ثانية تردد)
 ما حد مكيف ... غير العزابي 

 يمه يحبابي ... يمه يحبابي (مجموعة األولى)
 ما حد مكيف ... غير العزابي 

 يمه يحبابي ... يمه يحبابي (مجموعة ثانية تردد)
 غير العزابيما حد مكيف ...  

***** 
 ك عزابي ... يا عز اصحابيَكنَّ  (مجموعة األولى)

 متجوز ... اخرج من هونا كَكنَّ  

 عزابي ... يا عز اصحابي كَكنَّ  (مجموعة ثانية تردد)
 متجوز ... اخرج من هونا كَكنَّ  

 عزابي ... يا عز اصحابي كَكنَّ  (مجموعة األولى)



 

١٧١ 

 ونامتجوز ... اخرج من ه كَكنَّ  

 عزابي ... يا عز اصحابي كَكنَّ  (مجموعة ثانية تردد)
 متجوز ... اخرج من هونا كَكنَّ  

***** 
 وعلى دلعونا...  على دلعونا (مجموعة األولى)

 راحو الحبايب ما ودعونا 
 وعلى دلعونا...  على دلعونا (مجموعة ثانية تردد)

 راحو الحبايب ما ودعونا 
 وعلى دلعونا...  دلعونا على (مجموعة األولى)

 راحو الحبايب ما ودعونا 
 وعلى دلعونا...  على دلعونا (مجموعة ثانية تردد)

 راحو الحبايب ما ودعونا 
***** 

 يا سن الذهب على اليميني (مجموعة األولى)
ك سالم مع مين   مع مين ارِسلِّ

 يا سن الذهب على اليميني (مجموعة ثانية تردد)
ك سالم مع مينمع مين ار   ِسلِّ

* * * * * 
  :)١(تخللها األغاني اآلتيةتدبكة شباب على شبابة 

 )٢(يا زريف الطول وقف تا قولك ... رايح ع الغربة ودير عال احسنلك
                                                           

 ) من التسجيل.٢٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 األصل: وبالدك أحسنلك. )٢(



 

١٧٢ 

ــــال احســــنلك ــــر ع ــــة ودي ــــح ع الغرب ــــك ... راي ــــا قول ــــف ت ــــف الطــــول وق ــــا زري   ي
ــــــا ــــــاين أ خــــــايف ي ــــــر وتنس ــــــر الغي ــــــك ... وتعاش ــــــروح وتتمل ــــــوب ت ــــــامحب   ن
ــــــا ــــــا خــــــايف ي ــــــاين أن ــــــر وتنس ــــــر الغي ــــــك ... وتعاش ــــــروح وتتمل ــــــوب ت   محب

  عقـــــد الجــــوهر ع اســــدير البنـــــت  يــــا زريــــف الطــــول يـــــا روحــــي اليــــك ... يــــا
  عقـــــد الجــــوهر ع اســــدير البنـــــت يــــا زريــــف الطــــول يـــــا روحــــي اليــــك ... يــــا

ـــا نـــاس الليلـــة  اواشـــهدو ـــا ي ـــوم بحضـــني نايمـــهأن ـــأم عيـــون الســـود الي   احلمـــت ... ب
ـــا نـــاس الليلـــة  اواشـــهدو ـــاي ـــوم بحضـــني نايمـــه أن ـــأم عيـــون الســـود الي   احلمـــت ... ب

ــــا ــــاس ي ــــون الن ــــن عي ــــلموه ... وم ــــالع س ــــول الط ــــف الط ــــا زري ــــي اتســــلمه ي   رب
ــــا ــــاس ي ــــون الن ــــن عي ــــلموه ... وم ــــالع س ــــول الط ــــف الط ــــا زري ــــي اتســــلمه ي   رب

  يـــــا زريــــــف الطــــــول نـــــازل ع العيــــــون ... والســــــدر بســـــتان ومحمــــــل ليمــــــون
 ** * * * 

   
 :)١(تخللها األغاني اآلتيةت ،دبكة شباب على المجوز وطبل

ــــــك األول ــــــا حســــــين المل ــــــك األول ...  ي ــــــا حســــــين المل   ي
ــــــرب  ــــــا واإلســــــالمفخــــــر الع ــــــل ي ــــــل ... باللي ــــــي باللي   عين

ــــــك األول ــــــا حســــــين المل ــــــك األول ...  ي ــــــا حســــــين المل   ي
ــــــرب  ــــــا واإلســــــالمفخــــــر الع ــــــل ي ــــــل       ... باللي ــــــي باللي عين

ــــــــان اتحــــــــول ــــــــا الزم ــــــــان اتحــــــــول ... مهم ــــــــا الزم   مهم
ـــــــد  ـــــــو القائ ـــــــامه ـــــــا واإلم ـــــــل ي ـــــــي بالليـــــــل ... باللي   عين

***** 
                                                           

 ) من التسجيل.٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

١٧٣ 

  يــــــــــــا خــــــــــــالي قــــــــــــرب العيــــــــــــد ... ِحنّــــــــــــا ومِنّــــــــــــا
ــــــــــــــــــل اهللا ــــــــــــــــــه ... دخي ــــــــــــــــــك عيدي ــــــــــــــــــدي من   ب

  يــــــــــــا خــــــــــــالي قــــــــــــرب العيــــــــــــد ... ِحنّــــــــــــا ومِنّــــــــــــا 
ــــــــــــــــــل اهللا ــــــــــــــــــه ... دخي ــــــــــــــــــك عيدي ــــــــــــــــــدي من   ب

ــــــــــــــا ــــــــــــــدي ثــــــــــــــوب المخمــــــــــــــل ... ِحنّ ــــــــــــــا ب   ومِنّ
ــــــــــــــا اهللا ــــــــــــــه ... شــــــــــــــيل ي ــــــــــــــوب العزابي ــــــــــــــن ث   م

***** 
ـــــا ـــــي ...  ت ـــــوعي هل ـــــا دم ـــــي ي ـــــي هل ـــــٍف ل ـــــي ع ول    )١(نبتش

  ومـــــن مبـــــارح مـــــا جـــــاه نـــــوم ... مـــــروح مـــــن بعـــــد الحلـــــي 
ـــــــم ـــــــا نعل ـــــــبل ت ـــــــم ... جـــــــاي تس ـــــــزرع لمل ـــــــربك ل   وع ق

ــــــــدم    للحــــــــره لضــــــــرب ســــــــالم ... بســــــــيف ماضــــــــي مق
***** 

  العدالــــــــــة يــــــــــا صــــــــــاحب الجاللــــــــــة ... يــــــــــا نصــــــــــير 
  بالُحســـــــــن والبســـــــــالة ... تحلـــــــــى بـــــــــك كـــــــــل بلـــــــــد 

  يــــــــــا صــــــــــاحب الجاللــــــــــة ... يــــــــــا نصــــــــــير العدالــــــــــة 
  بالُحســـــــــن والبســـــــــالة ... تحلـــــــــى بـــــــــك كـــــــــل بلـــــــــد 

ــــــك األول ــــــا حســــــين المل ــــــرب  ي   واإلســــــالم... فخــــــر الع
   واإلمـــــــــاممهمـــــــــا الزمـــــــــان اتحـــــــــول ... هـــــــــو القائـــــــــد  

* * * * * 
 

                                                           
 تانبتشي: تانبكي. )١(



 

١٧٤ 

 : )١(ا األغاني اآلتيةتخللهت ،دبكة شباب على الشبابة
  جينـــــــــــا اهننـــــــــــي الموجـــــــــــودين ... جينـــــــــــا اهننـــــــــــي الموجـــــــــــودين 
  مـــــــــــن رجـــــــــــال الحكومـــــــــــة ... بالليـــــــــــل يـــــــــــا عينـــــــــــي بالليـــــــــــل

  جينـــــــــــا اهننـــــــــــي الموجـــــــــــودين ... جينـــــــــــا اهننـــــــــــي الموجـــــــــــودين 
  مـــــــــــن رجـــــــــــال الحكومـــــــــــة ... بالليـــــــــــل يـــــــــــا عينـــــــــــي بالليـــــــــــل 
   مــــــــــــذكرهم مثـــــــــــــل جـــــــــــــامع ... مـــــــــــــذكرهم مثـــــــــــــل جـــــــــــــامع

  بالليـــــــــــــل يـــــــــــــا عينـــــــــــــي بالليـــــــــــــل البهيجـــــــــــــي ...هبالحفـــــــــــــل 
***** 

  عــودي تــرى الفرقـــة بيهــا شــيب حيـــايت   عــودي علــيَّ بســرعة تســـبق الــربق ...

  عــودي تــرى الفرقـــة بيهــا شــيب حيـــايت   عــودي علــيَّ بســرعة تســـبق الــربق ...
  يـــا منيتــــي مــــن بــــيٍض مــــن صــــغر ســـني ... يــــا منيتــــي يــــا ديــــريت يــــا حيــــايت

  وجهــة الشــرق ... مــا أقــدرت أوقــف بأســرع الطــايرايت نمشــي مــن الطــايف علــى
***** 

  يــــا زريــــف الطــــول تــــرد البــــاِب رد ... والشــــعر األشــــقر تــــرده مــــا ينــــرد 
ــــعر األشــــقر تــــرده مــــا ينــــرد  ــــدت مــــن النــــوم تــــرد البــــاِب رد ... والش   قع

ــــرد...  ــــك مــــا تن ــــا ســــلطان ريت    )٢(ســــعل الحكــــام مــــع مــــرج الهــــوااقــــوم ي
* * * * * 

 

                                                           
 ) من التسجيل.٣٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 أسعل: أسأل. )٢(



 

١٧٥ 

 : )١(ةاببشباب مع طبلة والش أغاني
 نزلن على البستان يا عنيد يا يابا ... ويلي وحلن شعرهن (المغني)
 نزلن على البستان يا عنيد يا يابا ... ويلي وحلن شعرهن (المغني)
 كل البنات انجوم يا عنيد يا يابا ... ويلي وهي قمرهن (المغني)
 عيني وماي عيني (المغني)

 يا يابا يا عنيد (الكورس)
 تسوى هلي وكل القرابه (المغني)

 يا عنيد يا يابا (الكورس)
 نادي الرمثا الرياضي ... نادي الرمثا الرياضي (المغني)

 يا قاهٍر كل النوادي وعال 
 نادي الرمثا الرياضي ... نادي الرمثا الرياضي (المغني)

 يا قاهٍر كل النوادي وعال 
 تسلم النا يا منذر .... تسلم النا يا منذر (المغني)

 يا قاهر األعادي وعال 
 لعزابيايمه يا أحبابي يمه يا أحبابي : ما حدا مكيف غير  (المغني)
 لعزابيامه يا أحبابي : ما حدا مكيف غير يمه يا أحبابي ي (المغني)
 رحل من هونااكنك عزابي يا عز أحبابي : كنك متجوز  (المغني)

* * * * * 
 

                                                           
 ) من التسجيل.٤٥( وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة )١(



 

١٧٦ 

  :)١(تخللها األغاني اآلتيةتلى المجوز وطبل، دبكة شباب ع
 على درب المدينة وعال...  جينا يا دادا جينا يا دادا جينا

 على درب المدينة وعال... جينا يا دادا جينا يا دادا جينا 
 لملك حسين ا تسلملي يا ... تسلملي يا الملك حسين

 ياللي بسيفك حامينا وعال 
* * * * * )٢( 

 عريس مبارك ليك مبارك عرسك يا 
 يوم سمعت بجوازك جيت أهنيك

 مبارك ليك علوشمبارك عرسك يا 
 يوم سمعت بجوازك جيت أهنيك

 يوم سمعت بجوازك قلبي حداك 
 جيت أهنيك بدارك وأبارك ليك

***** 
 سجل بالمجوز علّي أصابيعك

 ع مال الدنيا واهللا ما بيعك
 يا م التنورة للركبة وأقصر
 دروأين هويتك وانتي المق

***** 
 من قبل مبارح قصو الجدايل

                                                           
 ) من التسجيل.٤٩وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
) من التسجيل. ويالحظ أنه يوجد يف تسجيل الشريط نفـس ٥٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(

  األغاين.



 

١٧٧ 

 احبابي تجوزو وآين إللي ظايل 
 من قبل مبارح قصو الجدايل

 احبابي تجوزو وآين إللي ظايل
 أول الجرب علوا النصايب

 ردو للقرب ما ينالمونا
***** 

 يا دادا يا عالين مرج أخضر ... يا دادا 
 تسرح يفَّ الغزالين ... يا دادا

 ج أخضر ... يا دادا يا دادا يا عالين مر
 تسرح يفَّ الغزالين ... يا دادا

 



 

١٧٨ 

 
  ٧٠٠الشريط رقم: 

  الموضوع: من أعراس المفرق / المساعيد

  تاريخ التسجيل: ال يوجد

  
 :)١( (حداء) غناء نساء

 ه ... عالالاله أحبّ مّ قالت يا يُ  (مجموعة األولى)
 وملفلف بين أوراقي ... عالالال 

 ه حبي ... عالالالمّ لت يا يُ قا (مجموعة ثانية تردد)
 همّ وملفلف بين أوراقي ... يا يُ  

 ه ... عالالاله أحبّ مّ قالت يا يُ  (مجموعة األولى)
 وملفلف بين أوراقي ... عالالال 

 ه حبي ... عالالالمّ قالت يا يُ  (مجموعة ثانية تردد)
 همّ وملفلف بين أوراقي ... يا يُ  

***** 
 صار يالقيني ... عالالال  وان ما (مجموعة األولى)

 همّ لرمي حالي من السطوحي ...  يا يُ  

 وان ما صار يالقيني ... عالالال  (مجموعة ثانية تردد)
 همّ لرمي حالي من السطوحي ...  يا يُ  

 وان ما صار يالقيني ... عالالال  (مجموعة األولى)

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة منذ بداية من التسجيل. )١(



 

١٧٩ 

 همّ لرمي حالي من السطوحي ...  يا يُ  

 وان ما صار يالقيني ... عالالال  دد)(مجموعة ثانية تر
 همّ لرمي حالي من السطوحي ...  يا يُ  

***** 
 وان ما اعطوين محبوبي  ... عالالال (مجموعة األولى)

 همّ باب القرب مفتوحي ... يا يُ  
 وان ما اعطوين محبوبي  ... عالالال (مجموعة ثانية تردد)

 همّ باب القرب مفتوحي ... يا يُ  
 وان ما اعطوين محبوبي  ... عالالال عة األولى)(مجمو

 همّ باب القرب مفتوحي ... يا يُ  
 وان ما اعطوين محبوبي  ... عالالال (مجموعة ثانية تردد)

 همّ باب القرب مفتوحي ... يا يُ  
***** 

 ه أعطني أعطني ... عالالالمّ يا يُ  (مجموعة األولى)
 همّ البو قميص طحيني ...  يا يُ  

 ه أعطني أعطني ... عالالالمّ يا يُ  جموعة ثانية تردد)(م
 همّ البو قميص طحيني ...  يا يُ  

 ه أعطني أعطني ... عالالالمّ يا يُ  (مجموعة األولى)
 همّ البو قميص طحيني ...  يا يُ  

 ه أعطني أعطني ... عالالالمّ يا يُ  (مجموعة ثانية تردد)
 همّ البو قميص طحيني ...  يا يُ  

***** 



 

١٨٠ 

 مثله ما القي حدا ... عالالال (مجموعة األولى)
 همّ والفارس ما يجيني ... يا يُ  

 مثله ما القي حدا ... عالالال (مجموعة ثانية تردد)
 همّ والفارس ما يجيني ... يا يُ  

 مثله ما القي حدا ... عالالال (مجموعة األولى)
 همّ والفارس ما يجيني ... يا يُ  

 مثله ما القي حدا ... عالالال ردد)(مجموعة ثانية ت
 همّ لما الفارس يجيني ... يا يُ  

***** 
 ه يا حبيبي ... عالالالمّ يا يُ  (مجموعة األولى)

 همّ عصفور وطار من ايدي ... يا يُ  
 ه يا حبيبي ... عالالالمّ يا يُ  (مجموعة ثانية تردد)

 همّ عصفور وطار من ايدي ... يا يُ  
 ه يا حبيبي ... عالالالمّ يا يُ  (مجموعة األولى)

 همّ عصفور وطار من ايدي ... يا يُ  
 ه يا حبيبي ... عالالالمّ يا يُ  (مجموعة ثانية تردد)

 همّ عصفور وطار من ايدي ... يا يُ  
***** 

 واللي َأخذت ولفي  ... عالالال (مجموعة األولى)
 همّ الها بالهبيله  ... يا يُ بْ يِ  

 واللي َأخذت ولفي  ... عالالال )(مجموعة ثانية تردد
 همّ الها بالهبيله  ... يا يُ بْ يِ  



 

١٨١ 

 واللي َأخذت ولفي  ... عالالال (مجموعة األولى)
 همّ الها بالهبيله  ... يا يُ بْ يِ  

 واللي َأخذت ولفي  ... عالالال (مجموعة ثانية تردد)
 همّ الها بالهبيله  ... يا يُ بْ يِ  

***** 
 هاي الجنة وهاي النار ... عالالال (مجموعة األولى)

 همّ وش تريدي ... يا يُ  هْ يَّ يا بنَ  

 هاي الجنة وهاي النار ... عالالال (مجموعة ثانية تردد)
 همّ وش تريدي ... يا يُ  هْ يَّ يا بنَ  

 هاي الجنة وهاي النار ... عالالال (مجموعة األولى)
 همّ وش تريدي ... يا يُ  هْ يَّ يا بنَ  

 هاي الجنة وهاي النار ... عالالال نية تردد)(مجموعة ثا
 همّ وش تريدي ... يا يُ  هْ يَّ يا بنَ  

***** 
 قالت تقولي باهللا ... عالالال (مجموعة األولى)

 همَّ بس أعطوين حبيبي ... يا يُ  

 قالت تقولي باهللا ... عالالال (مجموعة ثانية تردد)
 همّ بس أعطوين حبيبي ... يا يُ  

 قالت تقولي باهللا ... عالالال ولى)(مجموعة األ
 همّ بس أعطوين حبيبي ... يا يُ  

 قالت تقولي باهللا ... عالالال (مجموعة ثانية تردد)



 

١٨٢ 

 همّ بس أعطوين حبيبي ... يا يُ  

***** 
 عالالال  ...واهللا لغرب غربة (مجموعة األولى)

 همّ سيل الزرقا لُقصه ... يا يُ  
 عالالال  ... لغرب غربةواهللا (مجموعة ثانية تردد)

 همّ سيل الزرقا لُقصه ... يا يُ  
 عالالال  ...واهللا لغرب غربة (مجموعة األولى)

 همّ سيل الزرقا لُقصه ... يا يُ  
 عالالال  ...واهللا لغرب غربة (مجموعة ثانية تردد)

 همّ سيل الزرقا لُقصه ... يا يُ  
***** 

 .. عالالال واللي يحكي علينا . (مجموعة األولى)
 همّ تحت الصرامي انحطه ... يا يُ  

 واللي يحكي علينا ... عالالال  (مجموعة ثانية تردد)
 همّ تحت الصرامي انحطه ... يا يُ  

 واللي يحكي علينا ... عالالال  (مجموعة األولى)
 همّ تحت الصرامي انحطه ... يا يُ  

 ال واللي يحكي علينا ... عالال (مجموعة ثانية تردد)
 همّ تحت الصرامي انحطه ... يا يُ  

***** 



 

١٨٣ 

  :)١(غناء نساء
 ويا بعد الزايديا زريف الطول  (مجموعة األولى)

 الزايد سرابلبي بالقعت وّ ل 
 ويا بعد الزايديا زريف الطول  (مجموعة ثانية تردد)

 الزايد سرابلبي بالقعت وّ ل 
 ويا بعد الزايديا زريف الطول  (مجموعة األولى)

 الزايد سرابلبي بالقعت وّ ل 
 ويا بعد الزايديا زريف الطول  (مجموعة ثانية تردد)

 الزايد سرابلبي بالقعت وّ ل 
***** 

 صايدنا مثل الطير وراي أو (مجموعة األولى)
 مقصقص الجنحان شلون أطير أنا  

 صايدنا مثل الطير وراي أو (مجموعة ثانية تردد)
 ر أنا مقصقص الجنحان شلون أطي 

 صايدنا مثل الطير وراي أو (مجموعة األولى)
 مقصقص الجنحان شلون أطير أنا  

 صايدنا مثل الطير وراي أو (مجموعة ثانية تردد)
 مقصقص الجنحان شلون أطير أنا  

***** 
 

                                                           
 ) من التسجيل.٣:٥٠الدقيقة (وردت يف شريط الكاست عند  )١(



 

١٨٤ 

  :)١(غناء فتيات
 سألت الفرح قلت لميني (مجموعة األولى)

 قالوا لزياد عيني اليمين 

 سألت الفرح قلت لميني نية تردد)(مجموعة ثا
 قالوا لزياد عيني اليمين 

 سألت الفرح قلت لميني (مجموعة األولى)
 قالوا لزياد عيني اليمين 

 سألت الفرح قلت لميني (مجموعة ثانية تردد)
 قالوا لزياد عيني اليمين 

***** 
 تسلم يا زياد تسلم يا عيني (مجموعة األولى)

 اس أنجومهوأنت القمر والن 
 تسلم يا زياد تسلم يا عيني (مجموعة ثانية تردد)

 وأنت القمر والناس أنجومه 
 تسلم يا زياد تسلم يا عيني (مجموعة األولى)

 وأنت القمر والناس أنجومه 
 تسلم يا زياد تسلم يا عيني (مجموعة ثانية تردد)

 وأنت القمر والناس أنجومه 
***** 

 دخيلك قل لي دخيلك يقلّ  (مجموعة األولى)

                                                           
 ) من التسجيل.٤:٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

١٨٥ 

 نيه صغيره وماين من جيلك 

 ي دخيلك قل لي دخيلكقلّ  (مجموعة ثانية تردد)
 نيه صغيره وماين من جيلك 

 ي دخيلك قل لي دخيلكقلّ  (مجموعة األولى)
 نيه صغيره وماين من جيلك 

 ي دخيلك قل لي دخيلكقلّ  (مجموعة ثانية تردد)
 نيه صغيره وماين من جيلك 

***** 
 يا اللي سافرتوا بالعرابايه (مجموعة األولى)

 من يوٍم رحتوا وعيني بكايه  

 يا اللي سافرتوا بالعرابايه (مجموعة ثانية تردد)
 من يوٍم رحتوا وعيني بكايه  

 يا اللي سافرتوا بالعرابايه (مجموعة األولى)
 من يوٍم رحتوا وعيني بكايه  

 فرتوا بالعرابايهيا اللي سا (مجموعة ثانية تردد)
 من يوٍم رحتوا وعيني بكايه  

***** 
 حارم علّي المسك ومرايا (مجموعة األولى)

 ك غايب يا أسمر اللونه اموما د 

 حارم علّي المسك ومرايا (مجموعة ثانية تردد)
 ك غايب يا أسمر اللونه اموما د 

 حارم علّي المسك ومرايا (مجموعة األولى)



 

١٨٦ 

 يا أسمر اللونه  ك غايباموما د 

 حارم علّي المسك ومرايا (مجموعة ثانية تردد)
 ك غايب يا أسمر اللونه اموما د 

***** 
 األول والثاين ألبعثلك سالم (مجموعة األولى)

 الثالث والرابع مع طير الحمام 
 األول والثاين ألبعثلك سالم (مجموعة ثانية تردد)

 الثالث والرابع مع طير الحمام 
 األول والثاين ألبعثلك سالم مجموعة األولى)(
 الثالث والرابع مع طير الحمام 

 األول والثاين ألبعثلك سالم (مجموعة ثانية تردد)
 الثالث والرابع مع طير الحمام 

***** 
 نامأالخامس والسادس ما قدرتش  (مجموعة األولى)

 السابع والثامن ليش هجرتونا 

 نامألخامس والسادس ما قدرتش ا (مجموعة ثانية تردد)
 السابع والثامن ليش هجرتونا 

 نامأالخامس والسادس ما قدرتش  (مجموعة األولى)
 السابع والثامن ليش هجرتونا 

 نامأالخامس والسادس ما قدرتش  (مجموعة ثانية تردد)
 السابع والثامن ليش هجرتونا 

***** 



 

١٨٧ 

 حبيبي وينه حبيبي وينه (مجموعة األولى)
 ضينهحْ البحر وأنام بِ  ّق ِش لَ  

 حبيبي وينه حبيبي وينه (مجموعة ثانية تردد)
 ضينهحْ البحر وأنام بِ  ّق ِش لَ  

 حبيبي وينه حبيبي وينه (مجموعة األولى)
 ضينهحْ البحر وأنام بِ  ّق ِش لَ  

 حبيبي وينه حبيبي وينه (مجموعة ثانية تردد)
 ضينهحْ البحر وأنام بِ  ّق ِش لَ  

***** 
 يا فارس جيبه يا فارس جيبه جموعة األولى)(م

 ما حدا مثلي ترك حبيبه 

 يا فارس جيبه يا فارس جيبه (مجموعة ثانية تردد)
 ما حدا مثلي ترك حبيبه 

 يا فارس جيبه يا فارس جيبه (مجموعة األولى)
 ما حدا مثلي ترك حبيبه 

 يا فارس جيبه يا فارس جيبه (مجموعة ثانية تردد)
 ا مثلي ترك حبيبهما حد 

***** 
 نذٍر عليَّ إن كنت نصيبه (مجموعة األولى)

 لبني جوامع قدام وهونا 

 نذٍر عليَّ إن كنت نصيبه (مجموعة ثانية تردد)
 لبني جوامع قدام وهونا 



 

١٨٨ 

 نذٍر عليَّ إن كنت نصيبه (مجموعة األولى)
 لبني جوامع قدام وهونا 

 ن كنت نصيبهنذٍر عليَّ إ (مجموعة ثانية تردد)
 لبني جوامع قدام وهونا 

***** 
 يا فارس طاير علي لفوقي (مجموعة األولى)

 سلملي ع أم الحلق والطوقي 

 يا فارس طاير علي لفوقي (مجموعة ثانية تردد)
 سلملي ع أم الحلق والطوقي 

 يا فارس طاير علي لفوقي (مجموعة األولى)
 سلملي ع أم الحلق والطوقي 

 يا فارس طاير علي لفوقي ثانية تردد) (مجموعة
 سلملي ع أم الحلق والطوقي 

***** 
 ع لي شوقيّج دخلك يا ربي ترَ  (مجموعة األولى)

 مع نسم الهوا وأنا ممنونه 

 ع لي شوقيّج دخلك يا ربي ترَ  (مجموعة ثانية تردد)
 مع نسم الهوا وأنا ممنونه 

 وقيع لي شّج دخلك يا ربي ترَ  (مجموعة األولى)
 مع نسم الهوا وأنا ممنونه 

 ع لي شوقيّج دخلك يا ربي ترَ  (مجموعة ثانية تردد)



 

١٨٩ 

 مع نسم الهوا وأنا ممنونه 

***** 
 هدّ ه وشبكت بحَ دّ شبكت بحَ  (مجموعة األولى)

 هأخذ الخاتم اهللا ال يردّ  

 هدّ ه وشبكت بحَ دّ شبكت بحَ  (مجموعة ثانية تردد)
 هأخذ الخاتم اهللا ال يردّ  

 هدّ ه وشبكت بحَ دّ شبكت بحَ  (مجموعة األولى)
 هأخذ الخاتم اهللا ال يردّ  

 هدّ ه وشبكت بحَ دّ شبكت بحَ  (مجموعة ثانية تردد)
 هأخذ الخاتم اهللا ال يردّ  

***** 
 هدّ قاعد عالكرسي قعدت بحَ  (مجموعة األولى)

 هدفع حقّ إيده عالجيبه تا يِ  دّ مَ  

 هدّ ي قعدت بحَ قاعد عالكرس (مجموعة ثانية تردد)
 هدفع حقّ إيده عالجيبه تا يِ  دّ مَ  

 هدّ قاعد عالكرسي قعدت بحَ  (مجموعة األولى)
 هقّ دفع َح إيده عالجيبه تا يِ  دّ مَ  

 هدّ قاعد عالكرسي قعدت بحَ  (مجموعة ثانية تردد)
 هقّ دفع َح مد إيده عالجيبه تا يِ  

***** 
 لت الها االسم قالت ما بدريقِ  (مجموعة األولى)

 لقة رحمان بليلة القدريوِخ  



 

١٩٠ 

 لت الها االسم قالت ما بدريقِ  (مجموعة ثانية تردد)
 لقة رحمان بليلة القدريوِخ  

 لت الها االسم قالت ما بدريقِ  (مجموعة األولى)
 لقة رحمان بليلة القدريوِخ  

 لت الها االسم قالت ما بدريقِ  (مجموعة ثانية تردد)
 ريلقة رحمان بليلة القدوِخ  

***** 
 لت الها االسم قالت نسيتهقِ  (مجموعة األولى)

 ر بالجيبه بلكي لقيتهدوّ  
 لت الها االسم قالت نسيتهقِ  (مجموعة ثانية تردد)

 ر بالجيبه بلكي لقيتهدوّ  

 لت الها االسم قالت نسيتهقِ  (مجموعة األولى)
 ر بالجيبه بلكي لقيتهدوّ  

 السم قالت نسيتهلت الها اقِ  (مجموعة ثانية تردد)
 ر بالجيبه بلكي لقيتهدوّ  

***** 
 

  :)١(تخللها األغاني اآلتيةتعلى طبلة وشبابه شباب دبكه 
   )٢(يــاارحنـا عــالمفرق شــفنا العجايــب ... بنــت أربعطعــش بــدها ُبرد

ــب ... ــالمفرق شــفنا العجاي ــا ع ــدها ُبرد رحن ــش ب ــت أربعطع ــا   ابن ي
                                                           

 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة العاشرة من التسجيل. )١(
 بنت أربعطعش: أي عمرها أربعة عشر.  )٢(



 

١٩١ 

(.....))١( 
ــ ــرب علِّ ــاش الق ــا ا...  و النصــايب يبح ــت مظلوم ــربي مي ــب ع ق   كت

***** 
 

  :)٢(على الطبلة والشبابةشباب أغاني 
 تعوي مثل الجهالبرجال ...   عقلك يا كّبر (المغني)

 ...  بده يعلي البوابهبنت الناس اللي بده  
 من عذابي خّلصابي ...  واتبدي أرجع عزّ  (الكورس)

 ن عذابيم خّلصابي ...  واتبدي أرجع عزّ  
 خذ ثنتينوك تلّ ـن قَ يا تالوي يا بو حسين ...  مِ  (المغني)

 خذ ثنتينوك تلّ ـن قَ يا تالوي يا بو حسين ...  مِ  
 مله بجيابك الدين ... ما يف عُ عطول عمرك عايش  

 من عذابي خّلصابي ...  واتبدي أرجع عزّ  (الكورس)
 من عذابي خّلصابي ...  واتبدي أرجع عزّ  

 ما ظل بقلبي نارا ...  راح العمر يا خسارا ي)(المغن
     ظل اّليارثني جارا ...  شو هل عمر بجماله  

 من عذابي خّلصابي ...  واتبدي أرجع عزّ  (الكورس)
 من عذابي خّلصابي ...  واتبدي أرجع عزّ  

***** 

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
 ) من التسجيل.١٨:١٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

١٩٢ 

 : )١( )حداءغناء نساء (
  رة أنــا وعشــقت بشــبابكصــغيرة أنــا وعشــقت بشــبابك ... صــغي (مجموعة األولى)

  صــغيرة أنــا وعشــقت بشــبابك ... صــغيرة أنــا وعشــقت بشــبابك (مجموعة ثانية تردد)
  شـمالي ومَشـّمل بعينٍ  هشوفأو...  شمالي ومَشّمل بعينٍ  هشوفأو (مجموعة األولى)

  شـمالي ومَشـّمل بعينٍ  هشوفأو...  شمالي ومَشّمل بعينٍ  هشوفأو (مجموعة ثانية تردد)
  حـاليأنـوح دمعتـي لبكـي وأو...  حـاليأنـوح دمعتـي لبكي وأو ة األولى)(مجموع

  حـاليأنـوح دمعتـي لبكـي وأو...  حـاليأنـوح دمعتـي لبكي وأو (مجموعة ثانية تردد)
ــــي  (مجموعة األولى) ــــاد ردّل ــــي زي ــــيخي ــــي  غزال ــــاد ردّل ــــي زي ــــي... خي   غزال

ــــي  (مجموعة ثانية تردد) ــــاد ردّل ــــي زي ــــيخي ــــاد  غزال ــــي زي ــــي ... خي ــــيردّل   غزال
***** 

 
 : )٢(ةودبك ةغناء فتيات مع عزف الشباب

 ... عالالال   يا مالك جاب المهر
  ... يا ُيّمه درب المصاري زايل
 ... عالالال   يا مالك جاب المهر
  ... يا ُيّمه درب المصاري زايل

 ... عالالال يا لتني حمامه
  )٣(همّ ... يا يُ والفي ع جسر الحبيب 

 ... عالالال مامهيا لتني ح
                                                           

 ) من التسجيل.١٩:١٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 ) من التسجيل.٢٠:١٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 والفي: أعود أو أرجع. )٣(



 

١٩٣ 

 ه مّ ... يا يُ والفي ع جسر الحبيب 
 يا حيا اهللا بالمقبل ... عالالال
 جايبلي بيده إسواره ... يا ُيّمه
 يا حيا اهللا بالمقبل ... عالالال
 جايبلي بيده إسواره ... يا ُيّمه

***** (.....))١( 
 أبو الجدايل فايت ... عالالال
 والجدايل تلوحي ... يا ُيّمه

 الجدايل فايت ... عالالالأبو 
 والجدايل تلوحي ... يا ُيّمه
 ُيّمه جماله زايد ... عالالال
 والجدايل تلوحي ... يا ُيّمه

 ... عالالال محبوبيوان ما اعطوين 
 باب القرب مفتوحي ... يا ُيّمه

 ... عالالال محبوبيوان ما اعطوين 
 باب القرب مفتوحي ... يا ُيّمه

 ... عالالالقالت يا ُيّمه أحّبه 
 وملفلف بين أوراقي ... عالالال

(.....)*****)٢( 
***** 

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
 يوجد قطع يف التسجيل. )٢(
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 : )١(تخللها األغاني اآلتيةت ،ةشبابالطبلة و العلى شباب  ةدبك
 وال عالسمرا ابتغنوا عالبيضبالحاره ... صلوا ع النبي ياللي 
 وال عالسمرا ابتغنوا عالبيضبالحاره ... وصلوا ع النبي ياللي 

 ثوب المسحورا بيضاالع  خدٍ  ى بالسمرا ...خٍد ع السمرا يبل
***** 

  :)٢(دبكهوالغناء فتيات مع الشبابه 
 ب ... عالالالغرّ ب مَ محمد غرَّ 

 همّ بو الجدايل واهللا ... يا يُ ا لـ
 ب ... عالالالغرّ ب مَ محمد غرَّ 

 همّ بو الجدايل واهللا ... يا يُ ا لـ
 ب ... عالالال غرّ واهللا لروح مَ 

 همّ رادوا ... يا يُ إن رادوا وان ما 
 ب ... عالالال غرّ واهللا لروح مَ 

 همّ إن رادوا وان ما رادوا ... يا يُ 
 وأرسل عليك وأقولك ... عالالال 

 ه مّ طرت الصبايا ... يا يُ اوين خ
 جيته قاعد ع القناه ... عالالال

 اه ... يا ُيّمهنإقعون لذبحني م
 جيته قاعد ع القناه ... عالالال

 اه ... يا ُيّمهنإقعون لذبحني م
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  واستناه ... عالالال لظّل أقعد
 همّ ... يا يُ  ابلكي يجي عليّ 

  واستناه ... عالالال لظّل أقعد
 همّ ... يا يُ  ابلكي يجي عليّ 

 يا اللي بالعالي بحلفلك حول
 حولتْ يا اللي ع بالي شافك مِ 

 يا اللي بالعالي بحلفلك حول
 حولتْ ي شافك مِ ليا اللي ع با
 ط بحلفلك حوليا عبد الباس

 سمر اللونايا ا جابكللي نعم ا
 األول والثاين ألبعتلك سالم 
 الثالث والرابع مع طير الحمام

 األول والثاين ألبعتلك سالم 
 الثالث والرابع مع طير الحمام

 الخامس والسادس ما قدرتش أنام 
 السابع والثامن ليش هجرتونا

 ي دخيلكل لـي دخيلك قِ لّ ــقِ 
 وماين من جيلكه صغيره يَّ نَ بَ 

 ل لي دخيلكي دخيلك قِ قلّ 
 ه صغيره وماين من جيلكيَّ نَ بَ 

 عنديحبيبي  وينَهْ حبيبي 
 نزلت ع الفندق  ناتالبكل 
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 اهللا أكرب بسم اهللا بسم اهللا 
 اهللا أكرب بسم اهللا بسم اهللا 

***** 
 
 : )١(تخللها األغاني اآلتيةت ،ةشبابالطبلة و العلى شباب  ةدبك

  ر .. منــــدل مــــاين شــــوفير ابــــوك .. منــــدلشــــوفير ومــــاين شــــوفي
  شــــوفير ومــــاين شــــوفير .. منــــدل مــــاين شــــوفير ابــــوك .. منــــدل 

  تحــــرم علــــيَّ توصــــل .. منــــدل مــــن يــــوم ال خطبــــوِك .. منــــدل
  تحــــرم علــــيَّ توصــــل .. منــــدل مــــن يــــوم ال خطبــــوِك .. منــــدل 

ـــــدل ـــــه .. من ـــــزة الندام ـــــا جي ـــــدل ي ـــــري .. من ـــــا غي   جوزهـــــا م
ـــــري .. م  ـــــا غي ـــــدلجوزهـــــا م ـــــه .. من ـــــزة الندام ـــــا جي ـــــدل ي   ن

  منــــدل ..توصـــل  حـــارم علـــيَّ  منــــدل..  وان مـــا اعطـــوين ايـــاك
  منـــدل ..توصـــل  منـــدل حـــارم علـــيَّ  .. مـــن يـــوم اللـــي خطبوهـــا 

ــد ــي ال ــه أعطن ــا يم ــدل واهي ــدل ... من ــر .. من ــون الحــاره وداي   مجن
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  العشق البدوي 
  وطقوسه الزواجوتقاليد 
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  ٥٣١رقم:  الشريط 

  من عادات الزواج في المفرقالموضوع: 

  الراوي: أبو نزار من المفرق

  تاريخ للتسجيل: ال يوجد

  
علـى  العادات القديمة يف الزواج مختلفة، حيث إن بعض البنـات تـأيت إليهـا الفـاردة كانت

لفرادين أو أهنا هي العروس المتزوجة، وبعد أن يدخل اوهي ال تعرف أهنا قادمة إليها،  بعارين
لمـن  هنالنساء والرجال لبيت الفتاة فإذا كان هناك يف البيت عدة فتاة خـوات، ال تعـرف أي مـن

بعـض البنـات يبكـين بكـاء فيـه جاءت الفاردة. فتقوم النساء بأخذ الفتاة المعطاة مـن والـدها. و
فض وعدم المتقدم إليها، وإذا لم تكن تعرفه فالبكاء يكون فيه الر بالرضى إذا كن يعرفن الشا

سـها ي، وتغصب على الزواج من والدها حيث تقوم النساء بتلبالقبول، وقد يجربن على الزواج
بإركاهبـا علـى الهـودج الموجـود علـى ظهـر  والُشرش وشـنرب وحطـه، وبعـدها يقومـونالدامر 

ا لبيـت زوجهـا، وقـد تسـتمر هـذه الزيجـة اذا اتفـق المتزوجـان مـع بعضـهما هنالجمل ويأخذو
بعد مدة شهر أو شهرين ترجع لبيت والدها وأغلـب الزيجـات التـي  نهإلم يتفقا ف اذإالبعض، و

 ال يتم عادة وينتهي باالنفصال. تكون فيها الفتاة مغصوبة على الزواج
 لتـِق هبـاأولـم  يعـرف زوجتـأكـن أأنه لـم  من جيل اليوم وأذكر تسلأنا من الجيل السابق و

. وقـال لـي: لخطبتها مـن والـدها تذهب الدها فقدقبل الزواج وهي كذلك. وكانت المعرفة مع و
أو ثالثة لم يـرد لـي خـرب وأنـا لـم وبعد شهرين  ف والدك وإن كان يف نصيب أرد لك خرب.رعأنا أ

له رجالً يذكره باألمر فوافق والـدها وقـال لهـم أهـالً وسـهالً. فـذهب  تأرسلأذهب له. وبعدها 
د الفتاة لم يكن يأخذ رأيهـا بـالزواج وهـذا يعـد وجاهة وتّم النصيب. ومن العادات أن وال يوالد
 حيث ممكن أن يعيب عليه الناس أنه أخذ رأيها أو شاورها على الزواج. اعيب
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دار البنـاء يف هـذا كـ تليسـ ةوبيوت الشعر مكشـوف ،كانت الناس تعيش يف بيوت الشعر
لكن الغدير ويرى الفتاة يف األماكن العامة مثل المحطاب أو للشاب أن  الوقت، حيث يمكن

مـن  هـاخلومعرفـة ووالجسـدية لمعرفـة صـفاهتا الجماليـة  يـتمعن هبـاال يتحدث إليها وإنما 
مـن يرسـل والدتـه أو أختـه نـه مـنهم إذا أعجبته الفتاة فإو أو عدم ذلك، األمراض والعاهات

لرؤية الفتاة قبل الخطبة، وربما يحدث عشق بين الشاب والفتـاة لكنـه عشـق التي من جيلها 
حيث إنه إذا كانت له أخت من عمر الفتاة التـي أحبهـا فهـي الواسـطة  (ينصب) ف طاهرعفي

 وبعدها يرسل جاهة لطلب يدها.  بينهما وال يكون بينهما خلوة أبدًا.
 

 : )١(جيرة ابن العم لبنت عمه
فتاة وكان لها ابن عم يمكنه أن يجيرها له، أي ال يستطيع أحـد الشاب لخطبة الإذا تقدم 

، فإن كانت الفتاة ترغب بابن عمها يتزوجان ويجيرها بوجه الشيخ عادةً  ،يتقدم لها غريب أن
 وإن لم تكن ترغب تبقى الفتاة حتى ترضى وربما تمتد لفرتة من الزمن.

البن عمهـا بعيـرًا أو عشـرة شـياه أو يقدم الخاطب  أن وهو "نحاوةال"وإن قبل ابن العم 
 جه فيأخذ. وإن لم يقبل ابن العم فال يتم زواجهحتى يتنحى عن طريقه ويكمل زوا غير ذلك

 .ألنه أصبحت (امّجيره)
ذا أخذها الشاب على (الجيرة) البـن عمهـا يصـبح عليـه حـق عنـد القاضـي، ويكـون وإ

لبيت الشاب الذي تزوجها، وقد يكلفه ضـعف سـياقها أو أكثـر. وهـذا  )خربان(القضاء فيها 
 الشاب أو ولدها. ذا لم يحصل أن يذبح ابن عمهاإاألمر يحصل 

، فإذا قال الشاب للقاضي البنت أعطـاين أيـاه "ُمصبغه ما يهمه" )ألبو البنت(وقبل كان يقال 
يجيـر  ماوالدها، يقول له القاضي: أبوها مصبغه، بكيفـه كيـف يأتـه يأخـذه. ولكـن ابـن العـم عنـد
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بح الكـل يرته على الشيوخ المعروفين. وبذلك يصد شهود على ذلك، والبعض يدخل يف جيشه
 يعرف أن بنت عمه مجيره له، وإذا جاءها خاطب يرسل له من يخربه بذلك إن لم يكن يعرف. 

ى شـيخ يكـون سـلطان ابـن العـم عادًة من يجير بنت عمه بدون أن يدخل جيرته لهـا علـ
ذا كان سلطانه ضعيف يـدخل جيرتـه علـى شـيخ عـرب قوي، إذ يحسب له حساب، ولكن إ

تزوجهـا شـاب بـدون  يت مدخله بوجه الشيخ فالن. وهنـا إذامعروف. حيث يقول: ترى جير
 ن ابن العم له حق وتقطيع وجه الشيخ أيض  له حق. رضى ابن عمها فإ

 
 :  )١(إجراء عقد الزواج

لم يكن هناك عقد شرعي من خالل محـاكم شـرعية، وإنمـا إيجـاب وقبـول بـين الـزوج 
نـاس لـم يكـن يعـرف قـراءة وبعـض الوبعـدها يـتم علـى قـراءة سـورة الفاتحـة  ووالد الفتاة.
نما بموافقة الطرفين وكما هي العادة (أنتي قاعدة على حجر وأنا قاعد على حجر السورة. وإ

واشهد يا رب القدر)، ويكون هـذا بمثابـة سـنة اهللا ورسـوله عنـدنا سـابق . ولـم تكـن البنـت 
تبوا ه األولى لم يكتحضر مراسم العقد وينوب عنها يف ذلك والدها. وأنا لما تزوجت الزوج

وا الفاتحة فقط وكنـت أنـا أنصـت لهـم مـع بـاقي أه وإنما قرعقد ولم يكن هناك شيخ إلجرائ
ه. ئـلخطبة زوجتي الثانية قالوا لي: نروح على الشرعية إلجرا تالحضور. ولكن عندما ذهب

 . زوجتك وقبلت وتم العقد. )أبوها(فذهبنا وقال لنا الشيخ حط أيدك بيد 
 

 :)٢(المهر
واألغنام، وربما يتأخر بعض الشباب بالزواج بسبب لبعارين) ا( إلبلابكان المهر يتمثل 

وال تزيـد  ضيق الحال، أما من يملك المال فال يتأخر بالزواج، وفـرتة الخطبـة تكـون قصـيرة
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، أما إذا كان بين الخاطب والمخطوبة صلة قرابة وأرادوا أن يزوجوه فيقدم ما يامأعن عشرة 
، وتبقى عند أهلها قد م يجمع باقي المهر، وال يأخذ زوجته حتى يكمل المهرمعه ويخطب ث

سالم بينهما فقـط، ويكـون يغيب عنها عدة سنوات وال يراها إال عدة مرات ويختصر على ال
 عند والدها والرجال.  هو جالس
، حيـث يتنـازل والـدها يطلبه والد العروس، وتقوم الجاهة بمفاوضـتهعادًة المهر وكان 

عدد من المواشي المقدمة يف المهر لوجه الرجال الحاضـرين يف الجاهـه، حيـث يقـول:  عن
 ،اإلبلمن ثالثة  كانأقل مهر يف العادة وأفوت لوجه فالن ثالثة، ولوجه فالن ثالثة، وهكذا. 

 من الغنم. ان رأسيوخمس
 ويحدث أحيان  أن والد العروس يرجع عن الزواج ولكـن شـرط قبـل أن يعّلـم األغنـام

ذاهنـا علـى أهنـا أصـبحت لـه، فـإن آعّلم هـذه األغنـام بـأداة حـادة يف التي طلبها مهرًا، حيث ت
 تراجع بعد ذلك فهذا عليه حق عشائري. ويخسر خسارة كبيرة.

 
 :   )١(مواصفات العريس

، فصل، وهذه هي أهم أسس الزواج عنـدهمالصل واألابن كان ينظر أهل العروس إلى 
 بالصدق. يكون يتحلىأن نه زوجورغبون بمن ييوكذلك 
كانوا ال يزوجون الغريب ألهنم ال يعرفون أصله وفصله حتى وإن قّدم وزهنا ذهب ، وقد 

 وهي تعد عيب عندهم.
 كانوا يتزوجون باختيار األهل فقد يتزوج الرجـل مـن فتـاة لـم يرهـا إال يف ليلـة العـرس.

 وإذا كان معجب بفتاة يشاور أهله بخطبتها. 
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 :)١(لعرسالتحضيرات ل
سبوع، أ ، ويف باقي المناطق تستمر التعليلة يف العرس لمدةعادة ثالثة أيامعندنا العرس  

ويقـوم تقديمـه للمهـر ويبدأ العريس بالتجهيز للعـرس وذلـك بتحضـير الـذبائح، وقبل ذلك 
عندنا، ويكون الدامر  (بالنصية)الذي يعرف  ودامربتجهيز لعروسه حيث يقوم بشراء حرير، 

  .وهو لباس للمرأةرش، ويشرتي لها حطه أيض  وخ، ويلبس فوق الشُّ من الج
 

  :)٢(الفاردة
 ه بعير، وعندما تسير الفاردة كـانكانت على البعارين، ويخصص للعروس هودج يحمل

اول الطعـام نـتلرجـال حيـث يقـوم بعزومـة الفـاردة ليتم منعها من المواصلة من قبـل بعـض ا
 .)٣((.....)عنده أحد الرجال، 
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 يوجد قطع يف التسجيل. )٣(
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  ٧١٦الشريط رقم: 

  من بني حسن مجهول الراوي:

  
  معاملة النساء: 

كـانوا " حيـثة، فقد كان الرجال يضربون المرأة بشدّ  ،لم تكن المعاملة مثل هذا الوقت
وكــانوا يضـربون النســاء بقسـوة حتــى تظهـر علــى  ،"روا نســواهنم تكسـيرم يكّسـالَّ قـديم  ُظــ

 فقـد كــانيف أعضـائهن أو الجــروح يف أجسـادهن،  أجسـادهن عالمـات الضــرب، كالكسـور
نزاعهـا ومشـاداهتا مـع الزوجـات  بسبِب  أو ،لعدم طاعتها له المرأةِ  ِف الزوج ينزعج من تصرّ 

ها يف حال عَ وغير ذلك من األسباب، وكان أهل الزوجة ال يقفون مَ  ،والديهمع األخريات أو 
 ،دائمـ  هـي المذنبـةُ  المرأةَ  أنَّ ب هم يقينٌ عندَ فقد كاَن  ها،زوجِ  هم تشكو قسوةَ يلإ هْت ن توّج أ

 زوجاتِـه بـينَ  صـلأن ح )١(الحصـيدةيف اثنتين وحـدث  من متزوٌج  ه كان هناك رجٌل وأذكر أنّ 
غيـر تمضـين النهـار وانـتن "وقـال:  ،الفرس يف أقـدامهن بحديدِ  جار، فقام الرجل بربطهنَّ ِش 

 بمثابـة عقوبـةٍ كـان ذلـك وبأرجلهن،  ، بوجوِد الحديد)٢()رنَ غمِّ (يُ ، وأجربهن أن "محددات
  لهن.
 

                                                           
دة). يقوم الفالحون حزيران موسم حصاد القمح والشعير (الحصي موعد الحصيدة/ موسم الحصيدة: )١(

رجاًال ونساء بحصاد الزرع بالمناجل والقواليش، بينما تقوم النساء بتغمير الزرع ووضعه على القوادم 
وتحميله على الدواب ونقله إلى البيـدر أو (الجـرون) ثـم يقـوم الرجـال بعمليـة دراس الـزرع بواسـطة 

تذريـة، وبعـد فصـل الحبـوب عـن التـبن الدواب، بعدها تجمع يف كومة واحدة ويقوم الرجال بعلمية ال
يقوم الرجال بعملية الكربلة (الغربلة) بواسطة الكربـال أي (الغربـال) وبـذلك تكـون الحبـوب جـاهزة 

 للتعبئة يف أكياس لنقلها لمكان التخزين.
 التغمير: جمع المحصول أكوام  بعد حصده. وقد تم توضيح ذلك يف الهامش السابق. )٢(



 

٢٠٥ 

  :معالقة اآلباء بأبنائه

 يـُت ربّ  أنـا، فقـد والدهتم، وبالنسبة لـي هم منذُ ونحبُّ  ،ونعطف عليهم ،ا نحرتم األوالدكنّ 
ومـع  ،وأبقـى إلـى جانبـه، ولغايـة اآلن ،ر كثيـراً أتأثّ  عندما كان يمرض أحدهم كنُت و ،أبنائي
األوالد ": وأقـول ،عليهم وأحنُّ  أخاُف  ما زلُت  ، ولهم أبناء،نيجتزوأصبحوا جميع  مُ  أّنهم

 عاملون آباءهم معاملةً األوالد يُ  بعَض  ، وذلك إشارة إلى أنَّ "تجارة فيهم ربح وفيهم خسارة
 سيئة. معاملةً  يعاملوهنم اآلخرُ  والبعُض  ،حسنةً 

ك ابنُـ رَ ُبـإن كَ  . أي"اك بـالمعروفإن تعـادلن الكتـوف لعنّـ": عندما يكـرب األوالد نقـول
ِ  خاويه، وإن طلع شارُب  وأصبح شاب  قد  هِ جسمِ  حجمُ  ،ه أصبح رجالً زّين لحيتك، ألنّ  َك ابن

 ك، وال تستطيع مجاهبته. جسمَ  يكربُ
روح ": ويقـول لـه ،مـن البيـت هِ بطـردِ  على أبيه فيقـوم األُب  االبنُ  وإن حدث أن تطاوَل 

   تطرد معه زوجته أيض .، وإن كان متزوج"عندي انفع نفسك ما إلك شّي 
ـــ ـــت النظـــرةُ أّم ـــات فكان ـــةِ  لهـــن هبـــا شـــيءٌ  ا البن ـــت  ،هـــا (عـــورة)ألنّ  ؛مـــن الرأف   وكان

إذا  مــن الولـد، وكــان األُب  أكثـرُ  هـا حنــونٌ والبنــت قلبُ  ،مـن الولــد لألهـل طاعــةً  أكثـرَ  البنـُت 
 والزوجـةِ  ةِ وهـذا يجـري علـى االبنـ ،ويقـوم علـى معالجتهـا ،هخـاطرُ  ُث يتخبّ  ت البنُت َض رِ مَ 

 أيض .
 ّق ها من َحـمهرُ  يكونُ  حيث ،ئ عطيها من مهرها شيال نُ كنّا تتزوج البنت كانت قديم  عندما  
ــعِ  متوارثــةٍ  شــبهَ  كانــت هــذه العــادةُ وال يعطــي منــه شــيئ  للبنــت، و ،األب علــى الــرغم مــن  نا،دَ نْ
فيأخـذون  ،ن الماشـيةمـ ذُ َخـؤت بالحرام لفعل ذلك الشيء. وقد كانت المهورُ  )الراوي( يشعور
وطحـين  ،)١(وبعيرين وفـدان بقـر ،لها ما ينوف عن ستين أو سبعين رأس من الغنم(َمْهرًا) سياق 

                                                           
 كانت تطلق على زوجين من البقر. :الفدانو .الَبعير: الجمل )١(



 

٢٠٦ 

زواجها،  يعطيها لها عندَ  ،لها فقط فرشة قطن رُ حِض يُ  العروسِ  وكان والدُ  ،)١(القمح، مئة ري
 امل سياقها لها.تأخذ األنثى ك ،هذا الوقت يف كما هو الحاُل  ليس ،له رُ هْ ويكون المَ 

ــاة ــور الحي ــع أم ــون بمســاعدة األهــل يف جمي ــات يقوم ــان األوالد والبن ــة  ،وك ــن تربي م
وغيرها مـن  ،)٢(ها ودراسة محصولهاوحصادِ  تِهاوزراع األرضِ  ها وفالحةِ المواشي ورعايتِ 

 األعمال التي كانوا يمارسوهنا يف حياهتم. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(الريال المجيدي): سميت هبذا االسم نسبة إلـى السـلطان عبـد المجيـد األول،  الليرة المجيدية الفضة )١(

انظـر:  .م، وكانت ُتساوي وقـَت ضـرهبا عشـرين قرشـ ١٨٤٠هـــ/١٢٥٧وقد ُضِربْت هذه العملة عام 
مشـكالهتا، القـاهرة: مكتبـة اآلداب،  -تطورهـا-مانيـة تاريخهـاالسيد محمود، سيد محمد، النقود العث

. وتــأيت يف المرتبــة الثانيــة بعــد القــرش يف التــداول يف المنطقــة، ويطلــق عليهــا أحيانــ  ٧٥م، ص٢٠٠٣
م، ١٨٨٨هــــ/١٣٠٦الريال المجيدي، أو الريال المجيدي األبيض، وبقي سعر صـرفه ثابتـ  مـن سـنة 

م انخفـض سـعر ١٩٠٣هــــ/١٣٢١ن قرشـ  عملـة رائجـة، ويف سـنة حيث كان يصرف بأربعة وعشـري
م رفعــت ســعره ١٩١٩هـــــ/١٣٣٧صــرفه بشــكٍل حــاّد، فقــد وصــل إلــى تســعة عشــر قرشــ ، ويف ســنة 

قرش  بعـد أن فحصـته ووجـدت أنَّ المجيـدي يحتـوي مـن الفضـة مقـدار  ٢٠السلطات الربيطانية إلى 
أجـزاء المجيـدي: نصـف المجيـدي وربـع المجيـدي. ثمانية أضعاف ما يحويه البشلك الفضـة، ومـن 

 . ٣٨٧السوارية، عمان، ص
 يقصد بالدرس هنا درس محاصيل الحبوب، أي طحنها بواسطة البغال والكدش. )٢(



 

٢٠٧ 

 
  الشريط رقم: ال يوجد

  ، الشعالن / الريشة الشرقية الشيخ فواز الراوي:

 .ريشة الشيخ أنور الشعالن

  م  ١٠/١١/١٩٧٧أجرى المقابلة محمد طاهات  في 

  
 

 :)١(الخطبة
واألغنـام، وتـتم الطلبـة بـأن يقـوم مـثالً وجـه  )الجمـالجـزر (كانـت الخطبـة تـتم بـذبح 

ريس قد وفق الشريعة ويكون الع زواج يتمالوكان عقد بطلب العروس  )و سعودخالجاهة (أ
شاهد الفتاة قبل الخطبة وربما يريدان بعضهما قبل الخطبة، وعند موافقتهـا يرسـل الجاهـة، 
ويف بعض الحاالت إذا قابل والد الفتاة الجاهة بالرفض فإن الجاهة تلـح يف طلبهـا ويقولـون 

 من أجل إعطائنا ابنتك، فيجيـبهم (تراهـا جـتكم)، ويكـون نحن لم نجلس هذا المجلس إّال 
زام  من قبل الرجال له (فالرجال فعول)، قد ُيرفض العريس ألسباب معينـة بـه منهـا ذلك إل

لجاهـة هـذا الرجـل ال لإرضـاء ، عندها يجيـب والـدها الجاهـة بـالقول: السمعة غير الحسنة
 إن أردتم أزوجها لرجل آخر منكم أو من جانبكم. ،أزوجه ابنتي

وذلـك السـتهجانه مـن إذا رفـض قوم بقتله وإذا لم يعِط البنت البن عمها فإنه غالب  ما ي
وبالنسبة  ). أما إذا كان الرفض من الفتاة فال يحدث أي شيء.هبا علّي ي عدم إعطائه (ليه يعي

 .لفرتة الخطوبة فهي غير محددة
 

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند بداية التسجيل. )١(



 

٢٠٨ 

  المهر:

بعيـرًا أو مئـة ريـال وربمـا بعيـرين  ًا لولي العروس، وهو عادة أمـامهر ميقد العريس كان
د وصل المهر إلى عشرة بعارين، أما ابن العم فيأخذ عروسـه دون مهـر إلى أربعة وأقصى ح

 وذلك لصلة القرابة بينهم وال يطلبون سوى جهازها.
ثالثة آالف ورقة سـوري وهبـا يقـوم بتجهيـز فكان قديم   الشعالننحن عندنا أما المهر 

 آالف ورقة ألن الجهاز للزواج اختلف. ةالزواج ولكن اآلن يأخذون حوالي عشر
 

  لباس العروس: 

وحــذاء، ولــم يكــن هنــاك  رْ وعبــاءة ودامـِـ ودأسـ ْس لــمَ  ثــوب طكـان للبــاس العــروس فقــ
 للذهب أي حساب كما هي العادات اآلن.  

 
  الزفاف:

يـأتون  ،تحديـد فـرتة الزفـاف وبعـدالقبول يقوم الخاطـب بـالتجهيز للعـرس، عندما يتم 
ة يوضع عليها الهودج للعروس، ألخذ العروس على البعارين (الجمال) ويتم تخصيص ناق

ويسير معها عدد من الركب من الجانبين وتكون هي بالمقدمة، وتكـون العـروس مصـحوبة 
 بالخدم والعبيد وهذا األمر بالزفاف.

كان يطلع مع الهودج نساء رويليات ومدلالت من أهل العريس ويسير معهن رجل أو و
 .فقط رجالن أو ثالثة

َرا) لْقـا(فقـد كـان ذبح شاة للنساء وتقوم النسـاء بالغنـاء، يقومون ب عند إحضار العروس
نهـا هـذه عقديم  ذبيحة للنساء فقط، ولم يكـن الرجـال يـأكلون مـن هـذه الذبيحـة، يقولـون 

 ال نأكل منها. "مرأة"ذبيحة 



 

٢٠٩ 

سـامر العـرس حتـى طلـوع الفجـر،  ، ويستمرويف الليل يحتفل الرجال بالسامر (الدحة)
تحضـر محتشـمة اللبـاس  "ةمثملالمرأة ال"وكانت الحاشية  .عة أيامستة إلى سب يبقى لمدةو

ــت )١(بطلــب مــن القاصــود أمامهــا ومــن أراد مــن الرجــال أن يالعبهــا   تمســك ســيف، وكان
شـخص مـن وأذكر أنـه يوجـد  ،قوم بضربه بطرف السيفتبالرقص، وإذا لم تشتِه بأي رجل 

الـذي الغـزال ويف القصيدة ُيوصف  ،ةوهذه المرأة هي الحاشي ،الشراري، قال قصيدة بامرأة
   .)٣(لها )٢(نعال هفروة لها ومن جلد ع منهصنلي هيقوم بنتف وبر

     َجْزَلهْ  عنودٍ  كْد لَ يإْنِص 
  َغْزَلهاَأْنتِْف وبرها و
 وَنهْ يِس واسرع إيديَّ 
     )٤(تشانهمأذبح التيس ب

  كوعه وذفانه كواصلخل
   )٥(هنيطا وقالنيك جللر

واشي يرغبن بالرقص مع الرجـال والـبعض اآلخـر ال ترغـب، وربمـا وبعض النساء الح
 .إلى النساء ترجعترتك الرقصة و

وبالنسبة للمعزب يقوم القاصود بمدحه ويأذن للحاشية أن تأيت حيـث يقـوم بأحضـارها 
 إليهم.

                                                           
 .الشخص الذي يلقي القصائد يف السامر )١(
 .الحذاء )٢(
 الدقيقة السادسة من التسجيل.وردت يف شريط الكاست عند  )٣(
 بمتشانه: مكانه. )٤(
 .أي يصنع لها حذاء )٥(



 

٢١٠ 

ومن العـادات الموجـودة عنـد الشـعالن أهنـم كـانوا يضـربون العـريس يف حفـل الـزواج 
اج . ويهدفون من ذلك بث روح الحماسة فيه وإزالة الخوف والرهبة من وذلك فرح  وابته

 قلبه.
 

  النقوط:

من أقـارب العـريس وذلـك ألنـه تـزوج مـن أقاربـه  للعريس قديم لنقوط يقدم الم يكن 
 ."أنت ُأعطيَت ببالش اعرس ببالش"ولذلك ال ُيقدم له النقوط شيئ  ولم يخسر بالعرس 

والد الفتاة حيث يكّلف من خمسة عشر إلـى ثالثـين ريـال جهاز العروس على فقد كان 
فقط، وبالتـالي فـإن الـزواج ال يكّلـف كثيـرًا، بخـالف اليـوم الـذي يكّلـف فيـه الرجـل كثيـرًا 

 ولذلك ُيقدم له النقوط من الذبائح والهدايا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢١١ 

 
  الشريط رقم: ال يوجد        

  أهل الجبل في اإلجفايف  حياة الموضوع: 

  عام ٦٠األول: هطبول سليم السحيم/ عمري تجاوز  راويال

  تاريخ التسجيل: ال يوجد 
 

 :)١(الشمرية في برقع قصة عشق
لغـزو وأثنـاء تعشق رجالً ويعشقها، فذهب عشيقها مع رجـال ربعـه ل من شمر فتاةهناك كان 

 مــا واهللا«: مـن علـى فرســه، وعنـدما رجعـوا قـال أحـدهم لربعـه )٢(انـةالقتـال وقـع صـاحب الطني
، فقـد قـام بعـد أن وقـع وسـار مـع ، ولكنـه يف الحقيقـة لـم يمـت»ُقتـل انـةنيطالعشيق إال بأبشركم 

أخربوه أن فالن  قـال لعشـيقتك إنـك قتلـت، فـذهبت وعندما وصل لربعه  .الرجال يف آخر الغزو
ذهب غاضـب  إلـى فأقسم بقتله و. وماتت وصعدت على رأس قصر برقع وألقت نفسها من فوقه

 ص الذي أخربها بموته وقتله وهناك يوجد قربها وقربه.الشخ
 

 الثاين: مجهول من أهل الجبل يف اإلجفايف ويدعى أبو عواد الراوي
  :)٣(التعليلة

 ،ة، كـان يوجـد حشـمةلـمثل بعض يف التعلي والم تكن كل التعاليل واحدة، فالرجال لم يكون
كـل منهمـا كـان يجلـس مـع أختـه، و مـايجلس باحرتام مع الفتـاة ليتعلـل معهـا ك الرجل كان فقد

 . وبعد ما ينتهي من الحديث يفر إلى أهله. نخر ويتحدثوعن اآل يف جهة بعيداً يجلس 
                                                           

جفور (الرويشد) كتب عليه بالخط الكويف هذا ما بنـى يف البادية الشرقية بالقرب من اإلقصر برقع: يقع  )١(
األميــر الوليــد ابــن أميــر المــؤمنين ســنة إحــدى وثمــانين، ويوجــد يف القصــر مســجد وحمــام وبيــوت، 

مل محطـة علـى درب الحـج حتـى القـرن الثـامن للهجـرة، معظـم حجـارة القصـر أخـذت لبنـاء واستع
 محطات خط البرتول وهي من الحجر البازلت األسود.

 الطليانة: هي الفتاة. )٢(
 ) من التسجيل.٢٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(



 

٢١٢ 

. وبعضـهم "أريـدك تعشـقيني": فعندما يعشق الشاب الفتاة يقوم بمواعـدهتا فيقـول لهـا
إلى  وفيهم من تصل بهسنوات  عدة سنوات يراقب الفتاة، قد تصل إلى أربع أو خمسيأخذ 

 عشرة سنوات.
 يف حبـه لمعشـوقته ه يماثـلأنـبوصـفه العشـق  ةلـة طويدحدثني بعض من عشـق فتـاة لمـ

ة لكان البعض يذهب للتعليفقد . وأنا لحقت وتعللت. الحديث الوالدة غالة طفله الصغيرك
أن فــالن يتعلــل مــع فالنــة وال أحــد  فعــرويكــون أهلهــا حاضــرين. وكــان يُ  )١(مــن الصــفرة

بالتعليلـة يرجـع  الشـاب طاهر وصـاحب خلـق. وبعـد أن يشـبع أنه م يعرفونهنأبما  ،يتدخل
تنــام عنـد أهلهــا. ويكـون االثنــان يحبـان بعضــهما الـبعض. ويف بعــض لهـي تــذهب ألهلـه و

 الحاالت يقوم بتقبيلها دون معرفة أحد. وأنا سبق وأن قبلت عشيقتي بالتعليلة.  
بقتله، بل  نال يقومو مهنإعلم أهلها ف على الشخص يتعلل مع فتاة دون مساكوإذا تم اإل

 ."وين خير وقضى واهللايتأنا عاشق بنتكم إن أعط": قول لهمييقوم بطلب يدها منهم و
مـن عـرف أوالطنيانـة ال  ."العشق اللي يذكر ما هو عشق الطنيانة": أصبح قولة القوالو

 علمـت بموتـهلكن من شدة عشقها لمحبوهبا فعندما  من نجد.أو من شمر هي ومن أين هي 
 .برقع انتحرت من فوق قصر

 
 :)٢(عادات الزواج

  الجاهة:

ن إفـعندما كان الشخص منا يريد الـزواج مـن فتـاة يـذهب إلـى أهلهـا ويقـوم بطلبهـا لـه 
 ،يرسـل شـيخ عـرب لطلبتهـا وبعضـهم ،أعطوه يتم الزواج. وغالب  عند األقرباء بدون جاهه

 طلب يدها. ويوحده الشيخ ليذهب ف
                                                           

 وقت النهار/ الظهر. )١(
 ) من التسجيل.٢٧( وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة )٢(



 

٢١٣ 

 
  المهر:

لـم يكـن  وإذاخـرى مـن طـرف العـريس. أمبادلة بـزواج بنـت  ونن المهر غالب  ما يككا
خمسين  )١(عنده بنت للزواج يعطيهم من الماشية (حالل). وبالنسبة لنا كانوا يدفعوا (دبش)

 شاة وأربعة بعارين أو خمسة بعارين.
 

  إجراء عقد الزواج:

كـان  بـل شيخ دين (خطيب). أوج، لم يكن عندنا يف تلك الفرتة عقاد إلجراء عقد الزوا
 شفاها.لعقد جراء اإبهو يقوم منا أي شخص فهيم 

 
  :جهاز للعروس

لم يكن هناك جهاز للعروس يف تلـك الفـرتة، ينـام مـع زوجتـه بعباءتـه وفروتـه لـم يكـن 
 ا لحاف وفرشة فقط. وهو يقوم بشراء ثوب لها فقط. عههناك مفارش وبعضها تحضر م

 
  النقوط:

 شاة.يقدم ليرة عصملي أو وتكون نقودًا  امإلعريس ل طنقويقدم  
 

  العرس:

العروس من أول ليلة يف الفرح، ويقوم بذبح شاة ويولم ويدخل عليهـا، يحضرون  واكان
 .ليالي تستمر سحجة العرس لثالثوويف اليوم الثاين تبدأ السحجة. 

 

                                                           
الدبش: هو جهاز البنت قبل الزواج، وبمعنى آخر الـدبش الغـنم. يقـال: جهـزو نفسـكم يـا بنـات الليلـة  )١(

 دبش سارا.



 

٢١٤ 

 
       ٦٩٧الشريط رقم: 

   الخزاعلة أبو فاطمةفضيل قاسم الراوي: 

  ريخ التسجيل: ال يوجدتا

  
 .)١((.....) وصايا:

: حيث إن هـذا المثـل ينهـى عـن مرافقـة األهبـل "ال ترافق الهبلة، وال تنام على الحبلة"
 والسفيه ألنه يفضح أمرك وأسرارك، أما النوم عالحبلة فهي ألهنا توجع أطرافك.

 ."صادق ما يريد مال، وعاقل ما يريد رجال"يقول مثل آخر: 
 

    زلية للراوي على فتاة جبلية: قصيدة غ

هذه القصيدة على الربابة عند أهل الجبل  هناك يذكرون واحدة بالجبل جميلة فقلت هبا
 عندما كنت أعمل يف الشركة:

 طويلة وعيون نعاس يا أم رقبةٍ 
 دخيلك ظلي قبالي قلبي محتاس

 دخيلك ظلي قبالي يا غزالة 
   تمنيتك حاللي من دون الناس

   يا نشمية  تمنيتك أنك لي
 المية صاده القناص ريم وارد ع

 صاده القناص من بعيد قضب اإليدِ 

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(



 

٢١٥ 

 تسوى طرش المساعيد أهل النوماس
 هذه القصيدة عالربابة دقص

 
  :)١(خطبة الفتاة قدرة

 "ةردقـال"هناك رجل اسمه ملهي من الرولة أحب وحدة من الرولة اسمها كان ذكر أنه أ
. وهـذا الرجـل "أم العيـون المظاليـل مزيونـةالقـدرة  "وين أنا رأيتها بعيـ بنت حاجر النصيب

سرقت إبله من قبل عرب ابن مهيد ولـم يسـتطع أن يتقـدم للفتـاة التـي يريـدها فقـرر الغيـاب 
ليأيت بإبل يقدمها مهرًا للفتاة، وعندما عاد أخربوه أن الفتاة تقدم لخطبتها رجل اسمه نيادي، 

 فقال:
ـــــــــــون المظـــــــــــاليلي ـــــــــــا أم العي ــــــــــــي   ي ــــــــــــاد قلب ــــــــــــّزح باالبع   يتن
ـــــــي   )٢(كتــــــــي وأنــــــــا اســــــــند الــــــــوادي   كـــــــان صـــــــدق كـــــــل مـــــــا قيل

ـــــــو البـــــــادي   كثيــــــــــــر المخــــــــــــاليلي يرثــــــــــــاأ ـــــــوم عنـــــــدك ه   )٣(الي
ــــــــــادي   أطيــــــــــــب ويــــــــــــربن هرافيلــــــــــــي   )٤(وندشــــــــــر الــــــــــدرب لني

ــــــــى جوتلقــــــــين  ــــــــييالقــــــــى عل ـــــــا مـــــــا هـــــــو غـــــــا   ل   يدوالكـــــــل من
        
ــاة أن رفضــت لمــا ســمعت ذلــك و ــين الفت   وتزوجــت مــن رجــل آخــر مــن تأخــذ االثن

 الشعالن.

                                                           
 ) من التسجيل.٣٩وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 يذكر الراوي أن الشاعر أنه كل ما قيل له. )٢(
 بل.يذكر الراوي أن الشاعر يقصد اإل )٣(
: أي أصبح غني والهرافيل من هرف الذهن أي أصبحت أطيب ويربن هرافيلييذكر الراوي أن الشاعر  )٤(

 الفكر من زينك (جمالك).شارد 



 

٢١٦ 

 :  )١(موجفة الشعالنالمعشوقة 
اسـمه غبـين مـن مـنهم ة من الشـعالن، ويريـدها واحـد فوجهناك امرأة اسمها مُ  أذكر أن

جن عليـه واحـد مـن يوقـام يهـ الشـعالن.مجـول الرولة، وهي ال تريده وإنما تريد دحام ولد 
  الغبين:

  هــــب دور لــــك هيــــا موجفــــ
 

  يالمـــن ابـــ نكونـــك مثـــل كـــو 
ـــــبيه لـــــك  ـــــفت ش ـــــوم ش   الي

 
ــــدامي  ــــف ق ــــال ه ــــي الخ   ظب

  عمـــــــكواهللا لـــــــو أين ولـــــــد  
 

ـــا  ـــاس م ـــت الن ـــن نام ـــاميا ل   ن
  رده علــــى المنــــى يــــا غبــــين 

 
ــــــــ  ــــــــاتير يوطن ــــــــل الحن   هقب

  حقــــــن بعيــــــال الشــــــعالينل 
 

ــــــوم شــــــافنســــــمــــــا     هّدرن ي
ــــا شــــينِ   ــــه ي ــــد لي ــــت العه   بق

 
  همـــــا تحســـــب األيـــــام يرمنـــــ 

  شــــــــينِ  ضــــــــرهبا بمــــــــوزرٍ  
 

  هوبحفـــــــرة المـــــــوت دبنّـــــــ 
  رده علـــــى المنـــــع يـــــا غبـــــين 

 
  هقبلــــك علــــى الهجــــن عينّــــ 

  لعــــــــين مريوشــــــــة العــــــــين 
 

ـــــــــه درب    الضـــــــــريبه بيمانين
  أنــــتم علــــى الطيــــب مجفــــين 

 
  الجـــــد عانينـــــهوحنـــــا علـــــى  

  
أم العيــون  "الجــروة"، وهــي اآلن معــه اســمها ولجــذبحــوا غبــين وأخــذها دحــام بــن م

 .اليلالمظ
 

  

                                                           
 ) من التسجيل.١٧وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢١٧ 

  

 :)١(ه لفتاةوعشقالراوي  قصة
كـان أهلهـا ال لكـن واسـمها فضـية  يريد ابنة عـم لـأ ي (ولد)كانت يف صغرذكر عندما أ
 توهي أخت محمد أبو قاسم، فقل ألهلهاقريب  ها الذي كانابن عم تزوجت وقد، ينيريدو
  فيها:

ـــــٍب  ـــــت قل ـــــا تشـــــّقى بفضـــــي هنّي   هم
 

  أم الثنايــــــــا والثمــــــــان الرهيفــــــــات 
  فـات السـلفل الصـيد يـوم يـتجفل جف   همــــــع أول رعيــــــ هوضــــــح اّبهتهشــــــ 

  هوالحواجـــــب ســـــوي هلعـــــين ســـــودا
 

ــــــات  ــــــا ضــــــنيني طري ــــــات ي   بريطم
ـــــ  ـــــي رعي ـــــا اســـــماعيل ل ـــــات   هتمنيتهـــــا ي ـــــم الفـــــروع العلي ـــــض هبـــــا ي   أف

 وبسبب هذه القصيدة حدث زعل بينه وبين أبناء عمه.
 

 :)٢(العشق قديمًا بين الفتاة والشب
معهـا يف بيـت  ويتعلـل (يسـهر)ف الرجـل إلـى فتـاة كان من المقبول عند العرب أن يتعر

  .)الفاحشة(وهي فعل الردية  "الخزبلة"أهلها شريطة أن يكون رجالً عاقالً ويبعد عن 
ذا تدخن، أو صندوق راحة. وقد يأتيها عنـد ا ويمكن أن يهديها بكيت تتن إويذهب إليه

 م البنات.أهلها ويتعلل معها أو يأتيها عند عين الماء ويتحدث معها أما
إلـى الفتيـات عنـد عـين المـاء وهـي عـين الرياشـي يف يف شـبابي  تتحـدثوأن  وأنا سـبق

فقط ريد فضية أ تكن قول أريد فضيل ولكني أقول ال. فقدت منهن ، وكان الكلجرش شرقي
 وكان جميعهن زينات (جميالت): قول للفتياتأ نتوك

  لو انكن كلكن الجميع
                                                           

 ) من التسجيل.٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 ) من التسجيل.٢١:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

٢١٨ 

 مثل ريحة الشومر بالربيع
 اكن العصي غير يطيعلو تح

 هما أريد غير فضي
 :فقلت فضية أحداهن لماذا (وش معنى) فقلت 

ــــــى ــــــحُ ال محل ــــــه هب ـــان   عشــــــفافه بلطاف ـــافه يصـــبح عي ـــا ش ـــر وم ـــي م   والل
ـــــايت ـــــا حي ـــــه مثـــــل الســـــاعايت ي ـــره   عيون ـــوانج ـــط النس ـــرات بس ـــد الني   ه ع
ـــريه   هرجــــــه عــــــد النيــــــرايت يــــــا حيــــــايت ـــه در الخلج ـــعالنق ـــد الش   ات عن

  تقـــود الغـــزالن هعـــين الريميـــ هفضـــي   هيـــــا نشـــــمي هصـــــينبالشـــــعالن  عنـــــد
ــــــتم ــــــا أخ ــــــفع بين ــــــا يش ــــــايف نبين   محمد ذكره عنـدينا مـن احسـن مـا كـان   ق

 كانت تأيت عندنا بالبيت نتعلل ونقعد عالقهوة، وكانوا عمامها يزعلون.وتعرف عليها و
 

  عادات الزواج:

لطلـب  ألهل الفتـاة )١("وجه الحمولة" ، يرسلللزواجكان عندما يريد شاب فتاة يحبها 
على رأسها الشيخ لطلبـة الفتـاة، حيـث يمتنعـون عـن فالعادة كانت أن يرسل الجاهة و يدها.

 ."واهللا مـا نشـرب قهوتـك إال تعطينـا بنـت": فيقـول الشـيخ شرب القهوة حتى يعطيها لهم،
، فتــاة بــالزواجوكــان قــديم  ال يشــاور األب الوإذا أعطــاهم األب يقــول: اشــرب قهوتــك. 

عـن وجـه الجاهـة وكان يسـأل  والبنت كانت ال تستطيع مخالفة رأي والدها يف أمر زواجها،
 خوالها.أعن الفتاة وأهلها وقبل مقدمه لطلبتها يسأل كان الرجل وأهله، وكذلك الرجل 

لديهم عادة بأن ابن العم أبدى بابنة عمه وكان يتقدم علـى أي شـخص بعيـد عنـه،  تكان
 ل هذه مجيورة بوجه فالن أي أنه هو أحق هبا لصلة القرابة.وكان يقو

                                                           
 ) أي كبير العائلة، والحمولة هي فرع (فخذ) من العشيرة. (١



 

٢١٩ 

  المهر:

إذا أعطى األب الفتاة يقدم الرجل المهر، وكان رخيص يف ذلك الوقـت مـن مئتـين إلـى 
أو خمسـين مـد قمـح... حيـث يقـول وجـه ثالثمائة، أو خمسين رأس مـن الغـنم أو البعيـر، 

الفتاة يسامح بشيء منها عادة. وكان يحضر وكان والد  )١("أنا مجزيك كذا كذا...": الجاهة
مـن و. الحاضرين يف الجاهـةالمهر ويأخذه. ولم يكن هناك عقود وإنما قراءة فاتحة وشهود 

 .ذبيحة العقد يذبحها الطليب عندنا العادات
ألهلهـا بعـد  األولـى ةلزيارتأيت ل وذلك عندما ،من المهربسيط كان والدها يعطيها جزء 

 يواجها ذبيحة ويصطحبها لزيارة أهلها، فيعطيها والدها (خمس أشـاوالزواج حيث يأخذ ز
 . ، أو ليرتين أو بعير)، فرتجع فرحة من عندهيأو عشر أشاو

 يقول الراوي: امرأة عافت الرجل الذي خطبها فقالت:
  هعقاد العقـد يمـوت واللـي خـذا الوكالـ

 
  هدي ايــاه خــربيهم يــا هاللــوالجــوز مــا  

 فرتكها ولم يتم الزواج. فوصلت الرسالة للخاطب 
 

  :)٢(تجهيزات العروس
العــروس علــى أهلهــا، وكــان العــريس يحضــر دامــر مــن غــالي األثمــان  )٣("َوهــد"كــل 
 ورضاوة أمها. عباءة، وألمهاكان يقدم لخالها عباءة ولعمها عباءة  وحطة،

 
  العرس:

ث يقومون حي سمر والرقصاليستمر حفل العرس لمدة أربعة أيام أو أسبوع وهي ليالي 
وكنت أحضـر الرقصـة ولكـن ال تعجبنـي وأنـا ال أعـرف ، قول القصيد (قصائد) يف الرقصةب

 قول القصيد إال على الربابة.
                                                           

 عطيك.: أي ممجزيك )١(
 ) من التسجيل.٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 الوهد: الجهاز. )٣(



 

٢٢٠ 

  نقوط العريس:

حيــث يعــد العــريس الطعــام للمــدعوين، وعنــدما يــوم الِقــرى، للعــريس لنقــوط يقــدم ا
جــل إال معــه شــاة ، حيــث ال يســير أي ركــان عــادة تقــديم ذبــائحيحضــروا يقــدموا النقــوط، 

مصـاري (نقـود) أمـا "للنقوط، أما اليـوم فالـذي عنـده أغنـام يحضـر شـاة، والبـاقي يقـدمون 
 . )١("ليرتين أو ثالثة وقد تصل إلى عشرة ليرات وأقل ما يقدم ليرة

 
  :)٢(ةد الفار 

يسرن  لوايت، الرجال تتقدم يف مسيرها صف  أمام النساء الكانت الفاردة من نساء ورجال
الفـاردة فتـأيت ذا كانـت قريبـة بالقريـة عنـدنا يف ارحـاب إالهجينـي.  وكل منهم يغنـي ،خلفهم

وكانـت العـادة أن ال  إذا كانت بعيدة علـى اإلبـل.وأما  ،سيرًا على األقدامإلحضار العروس 
يف صباح اليوم ذبيحة  شيء لها أثناء خرجها من بيته. وإنما يقوم بإرسالوالد العروس يعطي 

 .)٣((.....) لبيت زوجها فيقوم أخوها بذبحها، وتعرف عندنا بـ (ُصبحه). جالتالي للزوا
 

 :)٤(ليلة الحنة
عنـد العـروس ويـتم توزيـع الحنـاء فيهـا. يـتم تـزيين  "الحنـة"وكانت هناك ليلة السـهرة 

ويحضـرن ، (حلـو) العروس من خالل غسل رأسها بصـابون معطـر، ويـدهنها بزيـت معطـر
، واللـبس لـه ومراسـمقاليد فضـة يلبسنها ويكحلنها ود عيوهنا محرمة طيارية، ويعصبنها عن

 . هيبة وحشمة
                                                           

صبحت دارجة على ألسنة األرادنة أوهنا يقصد بالليرة الدينار األردين، والليرة هي العملة الثمنية ولكن  )١(
 عتبار الدينار ليرة.اب

 ) من التسجيل.٣٢:٥٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 يوجد قطع يف التسجيل. )٣(
 ) من التسجيل.٣٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٤(



 

٢٢١ 

  تحضير العريس:

وكذلك الرجل يتزين من خالل الغسـيل ولـبس مالبـس جديـدة ويتعطـر ويـدخل علـى 
تعليلتـه مـع تكـون وويفرش بالفرش المعاين والبسط والمفـارش ومخـدات عروسه يف برزة 

العــريس يقــدم لعروســه يف ليلــة دخلتــه نقــود ، وكــان العــروس شــربة بســكوت عالســكوت
 . "هذه المصاري الك": لعروسه، فيقول لها

ــة ــة إذا يف محب ــة ســر مــن أســرار نجــاح تلــك الليل يحضــرون لهــم الصــباح يف و، المحب
السـكر مـع فطيـرة مكونـة مـن و غنم مع خبز الشـراك،كبدة  ، وليفطروا ويكون من"اجهمه"

 ومن كان حاضرًا يأكل. السمن،
ويقدم للمباركين حالوة وراحة والسالم ويقدمون النقوط يأيت الناس للمباركة ها بعدو 

 وحالي  أصبحوا يقدموا سلفانا وناشد. .)معمطا(وملبس 
 

 : )١(الزواج من زوجة ثانية
الرجل إذا لم يرزق بأوالد يصرب ومن ثم يتزوج على زوجته، ويحق للزوجة أن تبقى أو 

 نوا يتزوجون نساء من درعا السورية.كثير ما كاو تذهب إلى أهلها.
ويبقـى تقوم بضيافة الضـيف إذا كـان زوجهـا غائبـ  عـن البيـت،  "صاحبة البيت"كانت المرأة 
ذا أراد المبيــت يعزمــوه جيراهنــا إذا لــم يرجــع زوجهــا يخــرج وال ينــام يف البيــت. وحتــى العصــر فــإ

الشـمس فوجـد الضـيف بالبيـت يأخذونه يتعلل عندهم وينام هنـاك، واذا عـاد الرجـل قبـل غـروب 
ويحيـي الرجـل المـرأة التـي . "حيا اهللا بالضيف وساعٍة تجيب الضيف": الرتحيب به ويقولبيقوم 

كرامه مـن إ بفال يتوج هاذا كان الضيف مشبوأما إ وبيّضت وجهه يف غيابه.الحشم كّرمت الضيف 
 قبل المرأة ويزعل زوجها منها إذا هي قامت بإكرامه.

                                                           
 ) من التسجيل.٤٣وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٢٢ 

أن يزوجـوين مـنهم ولكنـي لـم أسـتجب لهـم، وأقربـائي الجوالن الذين بـ وأراد أقربائي
وكـان أنسـباء لهـم الرمامنـة عيال عبد الرحمن بن عوف، يف جبل عوف، الرقيبات  هناك عند

ه وكنــت أزور يف أم جــوزة وهــو عبــد أبــو رمــان أبــو محمــد لــه ولــد اســمه عبــداهللا أبــو رايــق
ال تكثـر الهـرج تـتال "يقـول لـي ليـه تـأخرت،  وعنـدما أتـأخر يف زيارتـه، ويحتفون بقدومي.

ن ومتعلم، أنت أحسـن عنـد اهللا حنا ما ناكل الحق، أنت زي": ، قال"ترخص ولو كنت غالي
 . "للي يستقبل باشا أو وزيرمن ا

يف حـاالت الخـالف بـين ، وكانوا يزوجون الرجل الزوجة الثانية إذا رغبت الفتاة بـذلك
يـدفع أهلهـا مخاسـير وأرادت الطـالق ب علـى المـرأة الزوجين حسب الذنب إذا كـان الـذن

 الزوج والعكس.
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته لم يدفع المهر كامالً فقد يدفع النصف والباقي مؤجل، و

يكـون سـياق ، كانوا يكتبون عليه مئـة ليـرة، فـإذا حصـل خطـأ منـه يـدفع المئـة، والدون خطأ
ن الخطأ منها على الرجـل بغيـر ذنـب يأخـذ الرجـل كاوإذا وتأخذ باقي السياق لها.  ،"راية"

، وإذا قام رجـل بطـالق زوجتـه بـدون ذنـب، شهودالمن خالل  الذنب يثبتالمؤجل منها، و
، وهي نصـف السـياق "كرهانية"يدفع ثمن األشياء التي خسرها، من السياق وغيره، ويحط 

يكون بعد السماع لشـهادة ثبات أهنا هي المخطئة، وغالب  ما األول.  ويكون ذلك بعد عدم إ
الشهود المعروفين بصدقهم، فهؤالء الشهود تقبل شـهادهتم مـن الجميـع وال أحـد يعـرتض 

. حيث كان العقد يتم )١("نعقراما  ىأقف ننقر وإاأقبل ما  نإ"عليها، والشاهد منهم يقال عنه 
هرها مبلـغ قبل بدون كتابة ورق وإنما بشهود وبوجه فالن. فإذا خطب رجل فتاة وبقي من م

بلغ، وإذا زعلت من المال يبقى بوجه فالن متأخر، فإذا زعلت وكان الحق عليها ال تأخذ الم
 فع ما تبقى من المبلغ كامالً.م بدنه يلزوالحق كان عليه فإ

                                                           
 إذا أقبلوا ما نقروا وإذا أقفوا ما نعقروا. "أي  )١(



 

٢٢٣ 

 
  :)١(المرأة الطموح
 إذاذا وقـع الحـب وقـع التكليـف. فـتطمح زوجها نتيجة عـدم حبهـا لـه، فـإكانت المرأة 

لم تكن راضية بزوجها وال تحبه وعندما تطمح يأخذ سياقها وثمن كـل شـيء طلبت الفتاة و
 دفعه حتى ثمن الذبيحة التي ذبحها عند العقد.

 
  الفتاة المجيورة البن العم:

خطب رجل فتاة من عرب بعيدة وكان لها ابن عم، وتعرضها ابن عمها بعد السـياق،  إذا
مها فإن لم يحصل اإلرضاء فإن العـادات عمامها وابن عأرضاء أن يعمل على إفإن العادات 

وإذا لم يـرد األب تـزويج ابنتـه  تلزم الرجل الخاطب بأن يبتعد ويأخذ سياقه وجميع ما دفع.
من ابن عمها وهي كنت تريده وقام والدها بإعطائها لغيره، كان يذهب الشاب ويدخل علـى 

، وكــل نــت مخطــئب هــذا لوالــدها ويقــول لــه: أالرجــال الكبــار بقــدرهم، ويــذه مــن رجــل
الحمولة تقوم عليه ألهنا الفتاة تريد ابن عمها ال غيره. فيستجيب والدها، ويأخذ خاطبهـا مـا 

 دفع.
 

 

 

                                                           
 ) من التسجيل.٥٣وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٢٤ 

 
     ١٧٣: رقم الشريط

  سنة ٦٠ العمر اإلجفور، منطقة قدورة، سالم الشيخ الرواي:

  يوجد ال: التسجيل تاريخ

 
 :)١(التعليلة والعشق البدوي

يف  أنـا تعللـت عنـد وحـدة وأنـا ال أعرفهـا معرفـة جيـدةو، ئـابري االحب البدوي كـان حبـ
 .أريـد أن أتعلـل :قلـت ؟مـاذا تريـد لـي: قالـتحيـث جئـت إليهـا مشـي  يف الليـل. و، البداية

  وقلت:
ـــــــــف ـــــــــب توقي ـــــــــا القل ـــــــــت ي   يـــــــــــا مـــــــــــا تحلـــــــــــى قهـــــــــــارى   قل
ـــــــــــد دور المخاشـــــــــــيف ـــــــــــا عي   أدميـــــــــــــت القلـــــــــــــب بنـــــــــــــارى    ي

  .وكانت تعليلة طويلةينا طول الليل. فقالت لي: أدري وعرفت السبب، وبق
وبعـد  وخـالل تلـك الفـرتة لـم ألمسـها، لمدة ثالث سنوات،حب عذري فتاة ال بتأحب 

 نرغــم أن أهلهــا يف بدايــة األمــر رفضــوا تزوجــي هبــا، مــع أهنــم كــانوا يعرفــو هــاتذلــك تزوج
 بعالقتي هبا فقد كنت أتعلل عندها حتى الفجر.

 
  :  عادات الزواج

  هر:الجاهة والم

يف حالــة القبــول يحــدد المهــر وهــو عــادًة ، ووالــد الفتــاة تــذهب الجاهــة إلــىيف منطقتنــا 
حيــث يقــول أعطيتــك خمســة  خمســة بعــارين، عــن مهــر العــروسبعــارين وال يتجــاوز هنــا 

                                                           
 ) من التسجيل.٢٢است عند الدقيقة (وردت يف شريط الك )١(



 

٢٢٥ 

للجاهـة تكريمـ  لهــم، (بعيــران) وعنـد حضــور الجاهـة يسـامح والــد الفتـاة بـاثنين  بعـارين.
 .بقى له اثنانويعطي بعيرًا لعم العروس وي

 
  الخطبة:

أمـا العـريس فلـم يكـن تخطب الفتاة قديم  لحسبها ونسبها، علـى صـيت أهلهـا. كانت 
عادة إذا ُوِجد شخص أهـان ال تكانكذلك بل كان يعطى ألخالقه وليس لحسبه ونسبه، فقد 

حتـى إذا جلـس يف وال يزوجـه أحـد مـن بنتـه، و العـرب كلهـا،قبـل والديه فإنـه يحـارب مـن 
 صب له قهوة وال يحظى بأي احرتام.تُ  مجلس ال

نـا كـن هنـاك عقـود يف وقتتاءة الفاتحة وشهادة الشهود، ولم كانت تتم الخطبة من خالل قرو
خذ مشورة األم بـزواج ابنتهـا، وكانـت أقصـى مـدة للخطبـة حـوالي عشـرة أيـام فقـط، ؤ، تالسابق

 أو عقد خرز. وعقد فضة ثوب أو كان األهل يجهزون ابنتهم للزواج باللباس البدوي من عباءةو
 طبـق ويأخذن من مالبسها أو منها نيغار فتيات العربكانت عندما تخطب العروس، و
داللة على خطبتها، أي أن هذه الفتاة مخطوبة، وعنـدما تخطـب الفتـاة تمنـع مـن  وذلك قش

 الخروج من بيت أهلها.
 

  مراسم العرس:

لدها إلى بيت زوجها ويسير معها عـدد بالهودج من بيت وا لتأخذ العروسالفاردة  تأيت 
روس امـرأة مـن عـعـادة كانـت تركـب مـع الو. ن بطراد للخيـل يف المقدمـةمويقو من الخيالة

تجلس بجانبهـا يف الهـودج والغايـة مـن صـعود هـذه المـرأة لجانـب العـروس أقارب الزوج 
العروس  افةستضالبدوي يقوم باان من ضمن العادات أن الزوج وكلتلبية مطالب العروس، 
وعند زفاف العريس كان يركب على فرس يقوم بعض الرجال  .)١(أول ليلة وال يدخل عليها

                                                           
 أي ال ينام معها. )١(



 

٢٢٦ 

. أمـا ، حيث تقام سهرات السامريستمر الفرح بالعرس لمدة سبعة أيامبطراد الخيل أمامه. و
بعيد عن العـرب حتـى (مكان) كان للعريس برزة خاصة وطهر األوالد فيستمر شهرًا كامالً، 

 ته.يأخذ راح
 

  عادة النقوط: 

كان يقدم وولتناول طعام الغداء النقوط إلى بيت الفرح لتقديم يف الصباح  تذهب الناس
، وهـذه مسـاعدة ودعـم للعـريس يف لـم يكـن مـن المـال (النقـود)ومن األغنـام  النقوط عادة

أثنـاء حضـور النـاس وتقـديم الطعـام فتطلـق  الزغاريدبم وتقالنساء كانت و تكاليف العرس.
 نساء الزغاريد عند تقديم كل ِسدر طعام أو مجموعة.ال

، )٢(، الحاشــية)١(الســامر يطلــب القاصــوديف ووغنــاء النســاء  ويف الليــل تقــوم الســهرات
 شي من خالل قوله:ارقص الحلل

ـــــــــــه   هـــــــــــاتون الحوشـــــــــــي هاتون
 

  هاتونــــــــــــــه يــــــــــــــا التعرفونــــــــــــــه 
 وكذلك بقوله: 

 مال يا معزبنا يا ناي
 هنا أنك نايمبتن

 عبداهللا مظلوم ال يا
  )٣(شي ال تخليه نايماالح
فتأيت المـرأة  ،رتقص عند الرجاللخرج تلبس عباءة وتأن  ةيطلب المعزب من الحوشيف
 ، ويقول القاصود:العباءةالوجه وبمنقبة 

                                                           
 هو الشخص الذي يقول الشعر المغنى. )١(
 الحاشية:  )٢(
 أي أقعده. )٣(



 

٢٢٧ 

  نيعينــــــــاغريــــــــب ومــــــــا حــــــــدا    ذبحتنـــــــــــــــي يـــــــــــــــا ذبحـــــــــــــــة
ـــــــــــــا ذبحـــــــــــــةوإن  ـــــــــــــيجلـــــــــــــي عجـــــــــــــوز ت   خليتنـــــــــــــي ي   )١(ين
 الفتيات ويتمنين أن يتزوجن منه.يكون الرجل القّصاد محط أنظار و
 

  :لمرأة الطموحا

وقد تكون  المرأة التي تعاف زوجها وهتجره، وتذهب إلى أهلها،ب لمرأة الطموحا تعرف
 تزوجــت زوجهــا علــى حــب ولكنهــا عافتــه وقــد تكــون عشــقت غيــره وتخــرب أهلهــا بــذلك.

  ها فيعوض عليها بالمال.تخرب أهلها أهنا عافت زوجفليس فيها طالق، أنه البادية يف عادة وال
 

  البدوية: زينة المرأة

، )نفل(سمه اكانت زينة المرأة البدوية من األعشاب والنباتات، حيث كان هناك عشب 
حيث تقوم بتحميصه وهو أخضر، ومن ثم تضعه يف المـاء ويبقـى مـدة طويلـة ثـم تسـتخدمه 

 يوجد مكياج وعطور الوقت الحاضر.فلم يكن  للزينة.
 

                                                           
 .يقصد أمه )١(



 

٢٢٨ 

 
   ٧١٥م: الشريط رق

مقبل سليمان العلي من عشيرة السمامجة من المشاقبة، فرع الراوي: 

  .من بني حسن، سكان المفرق

  تاريخ للتسجيل: ال يوجد

  
 

  النقوط في األعراس: 

من عادات النقوط باألعراس أن يقدم للزوج مـا يسـاعده بإعـداد وليمـة الفـرح فيـذهب 
وم بذبح خروف أو اثنين، أو يأخـذ شـوال الشخص منا للعرس ويقود ما تجود فيه نفسه ويق

 من المال، ويكون ذلك حسب المقدرة.   از أو شوال سكر أو قمح أو مبلغر
   :)١(من األغاين (هجيني)
ـــــو قلتهـــــ ـــــي ل ـــــا قلب ـــــ اي ـــــــــــوق ا اوحياهتـــــــــــ   بطـــــرو اي   نفاســـــــــــيألف

ـــــوب ـــــذلتك مرغ ـــــي ب ـــــي يل ـــــا ول   علــــــى راســــــي رجــــــكهوحطيــــــت    ي
ــــــىعومشــــــينا    وأدزي دونــــــــك وأجــــــــر الثــــــــوب ــــــاس ل ــــــ الن   ينوماس

  
 هذه هجينية ويوجد وحدة ثانية تقول:
  )٢(هالغـــــالي نـــــهوي وأنـــــا أســـــعلتش   يـــــا بنـــــت يـــــا اللـــــي هـــــويتي اثنـــــين

ـــــــــن  احـــــــــدو ـــــــــين صـــــــــبيم   الع
 

  مــــــــن الــــــــروح خلقــــــــاين حــــــــدٍ او 
  

                                                           
 ) من التسجيل.٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 أسألك. )٢(



 

٢٢٩ 

 وتقول هجينية أخرى: 
ـــــــ ـــــــا يُم ـــــــك ي ـــــــن قلتل ـــــــ .... هم ـــــــا يُم ـــــــك ي ـــــــن قلتل   هوم
ـــــــك أول  ـــــــة عقل ـــــــس عقـــــــب الحصـــــــيدة ع ر ....مـــــــن قل   ي

  ضــــحى الضــــحى يــــا نــــايم أ ....ضــــحى الضــــحى يــــا نــــايم أ
ـــــك  ـــــد علي ـــــايمأو ....ســـــم اهللا اوأقع ـــــا ن   ضـــــحى الضـــــحى ي

  وهبـــــــدومي أنـــــــام ضـــــــايم.... خـــــــذا علـــــــي مـــــــن  هنـــــــيو
ـــــــنو ـــــــي م ـــــــي  هن ـــــــا ضـــــــايم    ....خـــــــذا عل وهبـــــــدومي أن
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  عشائريالقضاء ال
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  الشريط رقم: ال يوجد

  الشعالنالراوي: الشيخ فواز 

  م.١٩٧٧/ ١١/ ١٠تاريخ التسجيل: 

  
  :)١(القضاء عند الشعالن

الخـالف، وكـان  كان يحصر الدعوة ويحّل  هألن ؛بن شعالنال الناس يكنّون المحبة كان
ه لـن يأخـذ منـه لص، ويخـربه بأّنـخِ ضى عنده من الخارج أن يُ ايطلب من الشخص الذي يتق

ا مقابل الفصل يف القضايا العشائرية، أمّ  اً خذ أجرفابن شعالن لم يكن يأ ،مقابل قضوته ئ شي
 . )٢(ارين أو ذهبابع امإباقي العوارف فهي تأخذ أجرًا مقابل ذلك 

عارف) وهـذا اللى الشخص الفالين ويدعى بـ (إن يابن شعالن أن يرسل المختصم أحّب  ذاإ
ال رغـب بـذلك فـي لـم ذاوإ ،ه يرسلهم إليـهنّ إف ،مجال معين يف القضاءيف  الشخص يكون مختصِّ 

فمقطع الدم عنـد الرولـة معـروف، وكـذلك مقطـع  ،يرسلهم، والعارف يكون مثالً مختص بالدم
فالــدور لهــا عــوارف والســلق لهــا  ،عــارفشــخص شــيء لــه  فكــّل  ،ة (الحــالل) معــروفالحّلــ

ويأخذ الحـق علـى  ،عوارف، والطيور (الصقور) لها عوارف، والبشوت وابن جندل لها عوارف
 ا عن سرقتها أو عن االعتناء هبا أثناء فقداهنا من صاحبها. مّ إوالطيور الحيوانات 

 هـمة) ابن سمير على ثراه (الكويتشـب)، ومقطـع الحـالل (الحّلـهو مقطع الدم للرولة 
 ابن شـعالن أحبَّ  ذاإف ،القعقاع وابن جندل، وابن معقل، وهؤالء يفصلون يف قضايا الحالل

حيـث   )٣(العـوارف علـى وسـم الحـالل دويعتم سله،ير ن ألحد هؤالءييرسل المختصم أن
                                                           

 ) من التسجيل.٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 ارين: جمال.بع )٢(
 عالمات للحيونات. )٣(
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 ،إليه يف ذلك عُ رَج ويُ  ،معين ولها عارف هبذا الحّق  األمور لها حّق  فكّل  ،حمولة لها وسم كّل 
 مرأة من حالل زوجها الذي مات ثمانية من اإلبل.ا حيث تأخذ كّل  حّق  نفالنساء له

 
  قضايا العرض: 

رجـل أو يقطعـون مـن ال َح بَ ذْ ُيـأن ا ّمـإهـا حقّ ف ،ولـةمرأة من الراالرجل   )١(صعبة إذا هنب
والجـزء الـذي يصـيبه القطـران مـن جسـم  ،ناقة بقطران ويركبها نحيث يدهنو  ،لحمه قطع

ذا تأكد من ثبات وقع الحق علـى الرجـل، ال يجلسـه للحـق بـل إوعادة الكثير  ،الرجل يقطع
 .أبيض اناقة، وكسوة البيت خامويفرض عليه خمسين  ونادرًا ما يقبل بالحّق  ،يقوم بقتله

 
  تقطيع الوجه: 

بمحاولـة فإذا دخل شخص على بيت رجل مستجيرًا به وأجاره، وقام أحـد األشـخاص 
بــ صـاحب الفعـل وتقطيع الوجه هذا يغرم  ،لوجه مجيره  ذلك تقطيع رُ عتبَ ، فيُ االعتداء عليه

بـوي مشـري عنـد  يـا لسـانك". حيث يقال: )٢("الوجه ما هو هين" ،"ناقة"خمسين وضحا 
 . "طول الفرتي من دونه تبيع الروح وتقول يا رب السرتي

وقـام ابـن  ،دخلوا على فواز بن شـعالن "الفواعرة"وأذكر قصة عن الوجه هناك جماعة 
وبعد وفاة الشيخ فواز قام  ،"هذول الجماعة بوجهي"وقال:  ،شعالن بالفصل فيها وخلصها

وقـام لـورنس بـن شـعالن والنـوري  ،جه ابن شـعالنالطرف اآلخر بقتل الرجل المكفول بو
يهم، فعن الوجه يجب أن يقوم بمصابحتهم سبع صباحات، يضرهبم صبح إل باذهبالوأنور 
 والصبح التالي بالحالل، وبقي لغاية اآلن، ويف العرف أن تقطيع الوجه ليس له حـّق  ،بالمال

                                                           
 هنب: سلب. وهنا يقصد أنه اعتدى على شرفها واغتصبها. )١(
 أي ليست مسألة بسيطة. )٢(



 

٢٣٥ 

فأبنـاء الشـيخ فـواز  ،سـدادأو جاهة عندهم، والكفل والوجه ليس له مـدة محـددة عنـدهم لل
 االبن يرث وجه أبيه كما يرث ماله. حيث إنّ  ،ع وجهه قاموا بالسداد له بعد وفاتهالذي تقطّ 

 
  ة الرجل:ديّ

وهذا يف حال كان المقتول من الرولة أو  ،خمسين ناقة وبارودة وفرس ناة الرجل عندديّ 
ة على خمسـة وتقسم الديّ  ،ع بعارينة سبفالديّ  ،العنزة، أما إذا كان المقتول من خارج القبيلة

 القاتل (خمس جد) والسادس يدفع بعير النوم، وينام. 
وكـان ال يجـوز  ،وهـي عطـوة ثـورة الـدم حتـى يجلـي ويصـل مجـاله ،العطوة ثالثة أيام

فـالعنزة ال مجلـى بيـنهم، وقـد كـان المجلـى  ،)١( ا علـى عنـزةعندنا أن يجلي أهل القاتـل منّـ
ما بعد أجاز ابن شعالن بطريقة واحدة ألي فرع من عنـدنا  ولكن يف عندنا عند أهل الشمال،

 تتباعـد وذلـك مـن أجـل أّال  ،ا الهويشان من العنزة، أو الفرجة من الرولـةمّ إأن يكون مجاله 
وتجلـي  ،علـى العـرب  وبذلك أصبح قانون ابـن شـعالن سـاري ،العرب عن بعضها البعض

 . واحدةداخل القبيلة ال خرىأالحمولة عند حمولة 
ه أب الجميـع، حتـى وإن تشـاجروا يف بيتـه ال  فالشعالين ما لـه وجـه علـى الرويلـي، ألّنـ

ولكي ال تصبح المصيبة مصيبتن، يزبنه إلى الجلـوة عنـد  ،يقوم بذبح ابن عمه من أجل ولده
 فالسبعة هذه تجلي عند هايل، بني خالد تجلي عند الرفقة.  ،حمولة ثانية

 وكل منها له واجب: ،للوفا وكفيل اويوضع كفيل للدف
 : وهو الذي يقوم بحماية الشخص المكفول.اكفيل الدف

 لصاحبه من المال أو الدية. كفيل الوفا: وهو كفيل الُمدة الذي يضمن وصول الحّق 
ه بإلزامـه بـالجلوة لمـدة ءُ يقـوم أقربـا ،خر مناآ  فإذا قتل شخص من عندنا الرولة شخص

هـو الـذي  ،هـذه المـدةيف حـد أفـراد عائلتـه أص الذي ُقتـل سبع سنوات، وإذا لم يقبل الشخ
                                                           

 أي على نفس القبيلة. )١(



 

٢٣٦ 

 ةحصـل الصـلحتوبعد هـذه المـدة يرسـل جاهـة و ،يجرب من أقربائه على الجلوة من عندهم
 حيث يقوم الشيخ الكبير عندنا باإلصالح بين الطرفين. ،بينهما
 
 :)١(الدخيلالضيف و  حق

ذا اعتـدى عليـه إو ،م والحمايـةاالحـرتا فالضيف له كـّل  ،إكرام الضيف عندنا واجب إنَّ 
 ،ذا نـزل عنـدي الجـارإوكـذلك  ،لي قتل من اعتـدى علـى ضـيفي شخص وهو يف بيتي يحّق 

اخـتالف بـين الضـيوف ويوجـد  ،وهذا يتبع الوجـه ،الحماية له كّل  نَّ إف ،"القصير"ويقال له 
فالضيف القادم علـى صـبحته لـه احـرتام (حكـار) أم الضـيف التحـري فـال حسب مقدمهم، 

 يكون له (حكار) احرتام. 
سـأل عـن اسـمه سأل إال بعد ثالثـة أيـام وثلـث، وبعـدها يُ وعندما يأيت عندنا الضيف ال يُ 

وقـد ُيسـامح بالـدم  ،لصاحب البيـت  )٢(وربعه وحاجته، وُيعطى األمان حتى وإن كان مدمي
ه خرج من بين أنّ حتى يت ،أو أربعة أيام إكرام  له، وإن أراد أن يأخذ ثأره ينتظره لمسرى ثالثة

 ن عثر عليه قتله. إق به فاوبعدها يقوم باللح ،مضارب القبيلة
، وتبعـه رجـل ليأخـذ بثـأره، وتـذكر أن عنزي ذبح رجالً من أقاربـه وجـال رجالً  أذكر أنَّ 

أنـت ": حيث قال له عندما وصـله ،وله مكانته فسامح بدم أخيه ،دمومية رجل فارس شجاع
 ،ي مستحرمك، فدخل بيته وقال: تـرى أخـوي لـك هفيـاننّ إ مستحرمني؟ فقال له: نعم واهللا

 ."رحل وانزل عند ربعكا
 ،عنـد إحـدى عشـائر الرولـة يوإذا حدثت حادثة قتـل بـين الرولـة وأراد القاتـل أن يجلـ

وإن  ،مجالهمكان ر غيّ فإن رفضوا يُ  ،ىيستأذن شيخ العشيرة من عشيرة المقتول بقبول المجل
د أن يدخل يعند ابن شعالن، وجاء ير ىقتل اثنين وجل رجالً  كر أنّ وأذ ،قبلوا يبقى يف مجاله

                                                           
 ) من التسجيل.٣٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 مطلوب بدم وثأر. )٢(



 

٢٣٧ 

ذا أنـتم تريـدون إيستشـيرهم ويقـول لهـم:  فأرسل ابن شعالن ألهل المقتـول مرسـاالً  ،عليه
جلي وسوف أجعله يِ  ،فأنا لن أجلسه ،طرد هذه الرجل وال تريدون أن أدخله ويجلس عندي

معفـين عنـه، وال  (نحن) اولكن حنَّ  ،مشمول بالدم هذا الرجل نَّ بأفأجاب أهل الدم:  ،ادنعن
فال يجوز  ،ه صعب وكبيروهذا األمر حقّ  ،ليه وقتلوهإوا ءهم غدروا بالرجل وجاولكنّ  ،نطلبه

 فهذه الحادثة فيها حقوق كبيرة. ،اأن تعفي عن شخص مدمي لك وتقتله غدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢٣٨ 

 
       ٦٩٧الشريط رقم: 

   بو فاطمةالخزاعلة أفضيل قاسم الراوي: 

  تاريخ التسجيل: ال يوجد

  
  قضية عشائرية:

قضية عشائرية واحدة، حيث إن الشديفات اهتموا بقتل رجل  يف حيايت تأنه حضر أذكر
 تلما تحصل الصلحة، ومربوجه عضوب الزبن  ازبن بني صخر، وصارت عطوة الدفمن ال

خفر البادية هنـا وأنـا رجال الزبن عند محضر حصل الوعد بالصلح ف هاوبعدفرتة من الزمن 
وحضر رجال الشديفات منهم محمد  الزبنعضوب حاضرًا، فجئت وجلست بجانب  تكن

نلبس، فقال:  احنّ  هفصلت إليأبو وجدي الشديفات، وقال رجال الشديفات للشيخ عضوب: 
فوافـق رجـال  الشـرعية، ديـةال وكـان يقصـد ،لفـالن دينـار ٣٠٠دفعـوا اال دين وال محلـوف 

دينـار تكريمـ  لهـم،  ٥٠موا المبلـغ كـامالً. ثـم قـام الشـيخ عضـوب بإرجـاع الشديفات وقد
الرايـة ومـا حـدا  اوغـزووتـم الصـلح  ،وكـان اللقـاء يف مركـز الباديـة. "حفـار ودفـان": وقال
 للزبن. هوقد كان الشديفات قد بنوا بيتين وذبحوا عشر شيا .)١(ساية

إنمــا كــانوا و نظــاميالأو  حكــوميالقضــاء العشــائر تــذهب لتحــتكم عنــدنا للكــن تلــم 
عنـده  يتقاضـللمنصـور القاضـي حيث يـذهبون لعنـد الشـيخ يحتكمون للقضاء العشائري، 

قـال لهـم: تقاضـوا عنـده وأطـراف علـى جيـرة امـرأة واهتامهـا، فبـين  "يوم يصير حق وشق"
فقال: جيبـوا الشـهود. وقـال: أنـت شـفت بعينـك؟ فقـال  عضوب الزبن. عنداعرضوا حقي 

ت يـرأ"فقـال:  الثالـثي سمعت، فرفض القاضي شـهادته، أمـا والثاين: ال. ولكن األول: ال.

                                                           
 سيء ألحد من الطرفين. أحد ي عالن الصلح وما حد ساية: أي الإالراية  )١(



 

٢٣٩ 

فربأ القاضي المرأة من التهمة وطلب  ."يدفع، وما أدري ينفع وال ما ينفع يلمع ورجلٍ  ساٍق 
مرأة يف هودج ويسير هبا ونساء أمامها وخلفها تزغرد داللة على المن الطرف اآلخر أن يضع 

 هتم المرأة.  اق بينهم حيث كان رجل قد وفصل الح بياض العرض.
 

 : )١(البشعة
والبشـعة ظهـرت فيمـا بعـد عنـد ابـن رجـا،  أن البشعة لم تكن موجودة يف ذلك الوقـت.

حيــث اهتمنـا بســرقة قمـح، حيــث كـان إبــراهيم عـويص (أبــو فضـي بّشـعوا أخــوي والبشـعة 
فاهتمـت أنـا وأخـي بسـرقة هاشم) فاتح دكانه عندنا بالقرية، وهناك مغـارة جنبنـا فيهـا قمـح، 

اسـمه لرشـيدات لنسـيب القمح، فقاموا الخزاعلـة علينـا، والتهمـة علـى رجـل مـن طوبـاس 
نحوا التهمه علينا خليل من الصوافطة حيث كان يسكن عندنا ومتزوج من الخزاعلة، لكنهم 

ل أقبـ مـا": قـالوبعـد جـدال  ."فضي أحنـا مـا نحـط ومـا نقبـل": عمدًا. فقال اهتمونا نحنو
الحاج عطا وهو خـالي، ومبـارك، "يركبوا خمسة خيالة وهم . و"ضى عند قاضي عشائراقنت

رحمة ، وسالمة العلي، وفارس، و"هم أهل القمحأقربائنا و ةالنوح وجمعة، وفالح وهؤالء
علينا فأحضروا واحد أعمـى اسـمه سـالم  قامواوهم  ي، وهؤالء هم نسايب الطوباسمكازي

 فقـال القاضـي .يريـد أن يشـهدشهادته مقبولة وقال للقاضي: أ نا لتكونئمن النوحة من أقربا
مـن  طلب القاضيو .ة صفرة ووحدة حمرةحدووكانت طلقوا خيل مقبلة علينا أ: أبو دلبوح

لـه  حطـوا "، ثم قال القاضي"خيل خيلواهللا ماين عارف ال": فقال .أن يميز بين الخيل سالم
كيف فقال القاضي:  :يستطع كن لمها ولعلى أساس أن يميز بين "ل مع بعضهموصو القطين

 شهادتك مرفوضة.تميز،  رشفته أنه شال القمح وأنت مو قاد
الذي كـان  من أخوي فضي فطلبقاضي الدم،  وهوثم ذهبوا إلى البشعة ببيت ابن رجا 

على نار التي كان قد سخنها يد المحماسة  أن يمد لسانه فمده فوضع )مزيونطويل ورجل (
                                                           

 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة السادسة من التسجيل. )١(



 

٢٤٠ 

 يغسـل فمـه بالمـاءطلـب منـه أن على لسان أخـي ثـم  هاوضع، وحمرة تصبحأالغضا حتى 
 الجديـدة ابأخذ قضاضته البيضـ فلم يعّلم أي أثر للحرق وهذا دليل براءته، حيث قام سلهفغ
 الطـرف اآلخـروبـذلك  أمام البيت راية بيضاء إشارة إلى براءتـه. وهنا على رأس الرمح غزوي

لصاق التهمة بنـا، وقـد قلـت قصـيدة فـيهم ذم. إيف فشلوا يف مسعاهم  يالرشيدات والطوباس
، وبعد وقت القوا نصيبهم من األمراض ومات عدد كبير مـنهم جـراء الظلـم الـذي قـاموا بـه

 .قاموا بالتجني علينا حيث
ألنه  المتهم والحق عليه هو يالطوباسصبح وأ ،عدد القمح المسروق أربعة أكياس كان

ولـم يبـق لـه إال ولـد يف الزرقـاء حاليـ  اسـمه يوسـف.  ،التي يوجد فيها القمـح جار للمغارة
زوا الرايـة غورجعنا وقاضيناهم وقالوا للطوباسي: ال تعرتف خلك جحدان. وعندما رجعنا 

) ليــرة ١١ومــا حــدا ســاية ولكــن حططــوهم بــدل األربعــة عشــرة شــواال ونحــن حططنــاهم (
 ثمن االفرتاء والظلم.إحدى عشرة عصملية لنا  ادّفعووقد  عصملي بدل الروحة والجية.

كايـد، وفـزاع، وفـارس، ومشـخص، "وانقطعت ذريتهم وهم  عدد كثير منهم مات وقد 
 .حيث ماتوا بشهر واحد "، وجوازي، وروزةازيكوم

كان يف الشـهادة ال  أبو خليل وهو حاكم صلح يف جرش "إبراهيم القطيشات" وأذكر أن
 يصدق إال فضي الذي كان صدوق.

 
  رزقة القاضي:

قة كان يأخذها القاضـي، حيـث كـانوا يبلغـوا المتخاصـمين الرزقـة علـى المنتصـر، الرز
رزقـة  أوراق بـأن ن). وبعـدها يكتبـوويقول الرزقة على المبطل (المخطـئ فيرفض المنتصر

 القاضي تكون على من يثبت عليه الحق، وهي عادة تكون ربع الحق.
يمين يـبطح أو شـاهد "ك بقوله: ن أساس اإلثبات يف القضايا إما شاهد وإما يمين، وذلإ
 ."يسطح



 

٢٤١ 

المقامـات للحلفـان  حيث كانوا يقسمون اليمـين علـى المصـحف وكـانوا يـذهبون إلـى
، وإذا لـم "أبـو عيـاط"لــ  نفإذا لم يقبلـوا يـذهبوالزرقا،  بالقرب من "ددَح "لـ  أوالً  نفيذهبو

السلط، أو أبو عبيـدة ب(ُأوشع) أو يوشع بالقرب من جرش،  )النبي هود(لـ  نيقبلوا به يذهبو
 بالغور.

 
  :)١(ةوادي عبك

، وكانـت العـرب تقـوم ةتحـت جبـ ءالعجارمـة (عبتشـه) بالزرقـا ةأذكر واد يقال له عبكـ
ه ولم يكن عليها نبتخزين القمح فيه والسمن والجميد ويضعونه بالحوطة وعليها قبة ويرتكو

الظـرف فيثقبـه ويطـب عليـه  باب أو غيره. فيأيت الحصيني ويدخل عليهن يريد يأكل فيتناول
مـن العجارمـة  )عبتشـه(فيجمد عند مرو السمن، فلما جـاءوا عليـه وجـدوه قـد جمـد وهـذا 

وجـدهم فهيـد وفيـاد وقبـتهم بالزرقـاء حاليـ ، ويـأيت  ة الحجيلـةالحجيله ويتبعون ابن حديثـ
ولمــا جـاءوا عليــه  هجميــد فيضـعه بعباءتــه ويفلهـا عليــه ويحملـه علــى ظهـر ةشـخص لسـرق

وه تكرســح بأرضــه، فقــالوا اكتفــوه. ويجيــب الغــنم ويرســلها علــى الجنــوب، فقــالوا: وجــد
  يأخذ ذبحته وعقبن اثنين وقاموا بذبحهم على المزار فأطلق اهللا سراحه. )عبتشه(

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ) من التسجيل.١٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٤٢ 

 
   ٧١٥الشريط رقم: 

مقبل سليمان العلي من عشيرة السمامجة من المشاقبة، فرع الراوي: 

  .من بني حسن، سكان المفرق

  تاريخ للتسجيل: ال يوجد

 
 :)١(العطوة وهي الصلح

ــين طــرفين العطــوة، أن يرســل المســبب  ــا ب ــد وقــوع خصــومة م ــدو عن مــن عــادات الب
 خر من أجل الصلح، فمثالً:للخصومة أو أهل الجرم رجاالت للطرف اآل

 
  حالة الجرم: 

 يذهب إسماعيل ومعه خمسة أو سـتة أو ثمانيـة رجـال علـى أهـل الجـرم ويرجـوهم أن
حنـا نريـد مـن اهللا ومنـك الصـلح، "يسمحوا لهم بأخذ عطـوة وقبـول الصـلح، فيقـول لهـم: 

لخمسة  ة. وتكلف العطوة خمسين ليرة. وتأخذ من أربع"حلوتأخذ العطوة منا وتقبلوا بالص
ه ويقوم بوضع الزينة ويجمـع الشـيوخ والنـاس نبيت الحنيطي ويبنو نأيام. وبعدها يحضرو

فع ما ترتب عليه من الدية أو خالفه والتي تفـرض علـيهم وقـد بد نويحصل الصلح. يقومو
، وبـارودة، وغيرهـا. اكان يدفع أهل الجرم عند الصلحة، مئـة دينـار، وثمـانين نعجـة، وفرسـ

أربعــة  نوكفيــل الوفــا. للحمايــة بوجــه أشــخاص معينــين. ويوضــعو اوبعــد وضــع كفيــل دفــ
بعـد ذلـك بغـرس  نقومويث يح ،)٢("سايةنمحى العقد الراية و"أشخاص من كل طرف. و

 الراية البيضاء، وتزغرد النساء ابتهاج  للصلح.
                                                           

 ) من التسجيل.٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 أي يغرسون راية الصلح ويمحون اإلساءة والذنب فيما بينهما. )٢(



 

٢٤٣ 

 هذا هو الذي يؤدي المطلوب ألهل الجرم من الدية المطلوبة. :كفيل الوفا
: هذا الذي يكون الطرف الذي قدم الدية محمي بوجهه مـا يعتـدي عليـه مـن اكفيل الدف

 ."يصغر وعن صغيٍر يكرب مدفيين عن كبيرٍ "الطرف اآلخر. فهم بعرف العادة 
 

  :)١(مشاكل العرض
بإلزامـه  نبقتله، وإن سلم من الذبح، عند الصلح يقومـو نما يقوموإاهللا يكفينا من شره، 

بوجه فالن  :عند صلحة العرض نفيقوم بدفع أربعة إديات، فيقلو )إديه(بالزواج منها، يحط 
، ومبـالغ طائلـة مـن  )٢(البنـت بن فالن مدفيين. فيدفع مرابيع مـن الحـالل ويحـط بنتـين عـن

منـه. وبعـد وقـوع الصـلح  نينخـرب بيتـه قـد مـا يطلبـوو الءعليه وجوه كفـ نويضعالمال. و
 .)٣("سايةال ينمحالراية و زونيغ"

 
  الخطيفة: 

كانت موجودة فعندما يقوم الرجل بخطف امـرأة، ويعقـد عليهـا ويتزوجهـا، وبعـد فـرتة 
خـاطف بـدفع مـا يطلبـه أهلهـا منـه ويكـون باهضـ  يرسل جاهة إلى أهلها. ويقـوم الرجـل ال

 وُيلزم بذلك، وتنتهى بالصلحة.
 

 

 
                                                           

 ) من التسجيل.٣٤:٢٢شريط الكاست عند الدقيقة (وردت يف  )١(
من العادات يف حاالت القتل والخطيفة أنه إذا تمت المصالحة أن تزوج عشيرة العائلة ابنتين من بناهتم  )٢(

إلى شابين من عشيرة القتيل أو الخاطف لتأسيس ركائز من المصـاهرة والمـودة بـين العشـيرتين جـيالً 
 والعداء والثأر.  بعد جيل بدًال من الخصومة

 أي يغرسون راية الصلح ويمحون اإلساءة والذنب فيما بينهما. )٣(



 

 

 



 

٢٤٥ 

 
 
 
 
 
 
 

  الوالدة والوفاة تقاليد
 
 
 



 

 

 



 

٢٤٧ 

 
  ٥٢٩الشريط رقم: 

    والوفاة عند العرب في المفرق الوالدة تقاليدمن الموضوع: 

  مجهول الراوي: 

  تاريخ التسجيل: ال يوجد سنة

 
 : )١(الوالدة تقاليد

 وحلـب األغنـام.شـؤون البيـت المتعبـة، يف تبقـى تعمـل الحامـل كانـت لمـرأة ذكر أن اأ
السـاعة هـي  فتكـون سـاعة الطلـق للـوالدةاليوم الذي تضع فيه مولودها  وتبقى كذلك لغاية

، وبالنسبة للتجهيز للمولـود لـم يكـن عن الشغل قسط الراحةالمرأة الوحيدة التي تأخذ فيها 
 ،تسـاعدهم علـى ذلـك تكـنلـم فيهـا النـاس  التي كـانالفقر  الحال كما هو اآلن، إذ إن حياة

جـاء وال تأكل اللحم لضيق الحـال، إال إذا  هاوتنتهي فرتة نفاس هامولود فأغلب النساء تضع
، فيرسـل لهـا طعامـ  أو لحمـ  لمعرفتـه بحاجتهـا، ضيوف عند رجل مقتدر فيذبح لهـم شـاة

 .من اهللا ن األجردويريويكون هذا من الناس الذين 
 

  األسماء: 

األب هو الذي يسمي المولود وإذا كان الجد علـى قيـد الحيـاة فربمـا يتـدخل كان عادة 
فعلـى سـبيل  نا العـرباألسـماء عـادة تـرتبط بأحـداث الحيـاة ووقتهـا عنـد وكانـتبتسميته، 

من األسماء الدارجة عندنا سالمة وفارس وُرفة، ورفة نسبة لرفة البيت المكان الـذي  المثال
ولد وإذا  نجبته يف هذا الوادي ووادي سلحوب يسمونه سلحوب.أيه المولود، وإذا أنجب ف

وإذا ولـد بوقـت الـثلج يسـمونه اثليجـان، وإذا ولـد يف وقـت  المولود بالشتاء يسمونه شـايت،
                                                           

 ) من التسجيل.١٨وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٤٨ 

علينـا يسـمونه كـاين، وإذا أمـه تكـون قـد  )غـزوةكـون ( يف وقـتأو  الرحيل يسمونه إرحيل،
ر،نجبته وهي واردة أثناء وأ ر أو اغـديَّ ويوجـد شـخص  جودها على غدير الماء يسـمونه غـديَّ

 نجبتـه سـموه بـذلك.ركب الحمار فجاءهـا الطلـق وعنـدما أمه تأاسمه إجحيش وهذا كانت 
 باألجرة.   راعي مع الغنميسرح أو  هومن األسماء مرعي، رويعي، يكون أبو

القمـر يف ليلـة مقمـرة نورة تكون ولدت وواإلناث مثالً صبحة تكون ولدت يف الصباح، 
منور، وليلة تكون قد ولدت يف وقت الليل، وكونـة تكـون قـد ولـدت يف وقـت كونـة علـيهم 

تكون قد ولدت يف وقت  ة(غزوة). ورحيلة تكون قد ولدت يف رحيل العرب. وندوة أو إندي
أسـماء األوالد  وهكـذا، ةيكون فيه الجو ندى. وإذا كانت الجو شوب (حار) يسـموهنا شـوب

 ربيـع أو ربيعـةقـد ولـدا يف أيـام العيـد، و نرف فعيد وعيدة يكونانات متشاهبة حسب الظوالب
 .يكونا قد ولدا يف أيام الربيع

لـذا كانـت . نا أو المكـان الـذي ولـد فيـههكذا فاألسماء مستمدة من ظروف الحياة عنـد
باســم األســماء المحمديــة وأســماء األنبيــاء قليلــة أو شــبة مفقــودة حيــث نكــاد أن ال نســمع 

 شخص اسمه محمد. 
، للمرأة التي وضـعت مولودهـالم يكن قديم  يعمل حفل ولم تكن النساء تقدم الهدايا 

يكـون الطعـام هـو عبـارة عـن و اطعامـلهـا عمـل تإحدى الجـارات بل كانت بعض النساء أو 
  .)١(..(.....)."َنقل"وكانت تسميه النساء سابق  بـ  كثيرة السمن. "خميعةا"صينية 

 
  :)٢(الوفاة ليدتقا

عندما يتوىف أحد يجتمع الناس عند أهل المتوىف ويذهب بعضـهم إلعـداد القـرب، حيـث 
يقومــون بحفــره بــاألدوات التقليديــة الفــأس ومــا شــابه ذلــك، ثــم يصــنعون لــه نعــش، وهــي 

مـن الخشـب والحبـال، ثـم يحمـل علـى أثنـين الحّمالة التي يحمل عليها وتصنع من أعمدة 
                                                           

 ).٢٩:٢٠يوجد قطع يف التسجيل عند الدقيقة ( )١(
 ) من التسجيل.٣٠:٥٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

٢٤٩ 

كـانوا يضـعون المتـوىف  نا سـابق  أن الرجـال، ومـن العـادات المتبعـة عنـداألكتاف إلى القـرب
مرتين أو ثالث وهم يف طريقهم للقرب وذلك من أجل راحة الميت على أساس أنه يسـرتيح، 

أي أهنـا ال تنفـع الميـت ولكنهـا كانـت مـن  "مـا تنفـع الحطـة دون القـرب"ومن هنا جـاء مثـل 
 العادات الدارجة.

الدفن يقوم أهل المتوىف بدعوة الناس لطعام الغداء أو العشاء، ومن ثـم بعد االنتهاء من 
يقوم الناس باأليام التاليـة بإعـداد الطعـام ألهـل المتـوىف حيـث يمكـن أن يحـدث دور علـى 

 وكانوا ذبح شاة واحدةتوعادة  المآدب وذلك من باب تخفيف المصاب على أهل المتوىف،
ولم يكن عندهم أربعينيـة ربوا بخاطر أهل المصاب. وليس كرم  أي يج "امجابره"يعدوهنا 
 .المتوىف

كان المتوىف يغسل ويكفـن، لكـن الصـالة عليـه كانـت قليلـة نظـرًا لعـدم معرفـة القـراءة  
والكتابة، وربما يذهب أحد من أهل المتوىف لمكان بعيد ليحضر رجالً يعرف قراءة الفاتحـة 

 .نافلم تكن موجودة عندنه على القرب بعد دفللصالة على المتوىف، أما تلقين الميت 
جـد نال ربما بعد فرتة  وبعض القبورأما بالنسبة للقرب فقد كانت بعض القبور من الرتاب 

طبيعـة المنطقـة التـي  وضع حوله الحجارة ويـربز وذلـك حسـبتف، أما بعضها اآلخر لها أثر
ىف بـين النـاس بحسـب مكانـة المتـوكـذلك ون كانت حجرية يضعون الحجارة. يدفن فيها فإ

، وبعضهم يضعون على قربه دالل القهوة يكون ذلـك فيقومون بعمل قصرية له ونقرة ونفيلة
وكانــت النقــرة دليــل كرمــه حيــث  ه وضــيوفه منهــا.ءيف حالــة وفــاة شــيخ كــان يضــيف جلســا

   ةه ويعملـــون نفيلـــقـــربعلـــى  ةنقـــر حيـــث يحفـــرون، )١(وســـم أهلـــه هيضـــعون علـــى قـــرب
مـن العـرب الفالنيـة  ون وسـم يـدل علـى أن صـاحب القـربويضعون حجرة عريضـة وينقشـ

   صاحبة الوسم.
 

                                                           
 ة.الوسم عالمة لكل عشير )١(



 

٢٥٠ 

  العزاء:

االنتهـاء مـن  بعـدعنـد القـرب أوًال قبـل العـزاء ي وكانء يستغرق أسبوع  كامالً، عزاكان ال
 دفن المتوىف، أما بعد ذلك فالعزاء بالبيت.

ولكـن  المتوىف. يأخذ المعزون معهم أي شيء ألهلم يكن عندنا بدو الشمال عادة أن ل
 حالي  أصبحوا يأخذون.

وتتفاوت الجنائز بحسـب مكانـة المتـوىف، فعنـدما يكـون المتـوىف شـيخ  معروفـ  تجـد 
جنازة وعزاء مهيب  كبيرًا، أمـا إذا كـان المتـوىف لـيس لـه مكانـة كبيـرة فيكـون الحضـور أقـل، 

العـزاء والحـداد إذا  وعزاء المرأة أقل من عزاء الرجل، وكذلك عزاء األطفـال، وال يختلـف
 كان المتوىف مقتوًال.

 
  :)١(لباس الحداد

 الحداد على المتوىف لمدة أربعين يوم ، ويقتصـر ذلـك علـىمالبس يلبس أهل المتوىف 
عـدم لـبس  لبس المالبس ذات األلوان القاتمة كاألسود وليست الفاتحة كاألبيض. وأيضـ 

تتــزين المــرأة وال تضــع الكحــل والنــد  أيضــ  الوقبــل النســاء والرجــال مــن  هــاالجديــد من
، لم تكن النساء هكانت النساء تبكي المتوىف وربما تشق الثوب وهو من باب ندبووالدهون. 

  .بإرجاعها اب ورآها الرجال يقومون، وإذا أرادت الذهتذهب إلى القرب
لـون من عادات البدو قديم  تغيير منازلهم إذا مـات بيـنهم أحـد، أي يرح ه كانأن وأذكر

عن ذلك المنزل، ولم تكن هناك زيارات للقبور بعد ذلك إال من باب الصدفة إذا مر أحدهم 
 بذلك المنزل.

 

                                                           
 ) من التسجيل.٤٦وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٥١ 

  زواج األرملة أو األرمل:

ويف حال توىف رجل عن امرأته فإن بعض الناس من إخوة المرأة يزوجوهنا قسـرًا وتـرتك 
لرجـل فإنـه يتـزوج بعـد وفـاة أطفالها، وهناك قسم آخر يجعلون الخيار للمـرأة نفسـها، أمـا ا

زوجته بحسب إمكانياته، وعادة يأخذ أرملة أو مطلقة، وربما يجد صعوبة بزواجه وبخاصـة 
 إن كان لديه أطفال.

 
  الوسم: 

هو عالمة لكل عشيرة لإلبـل والماشـية، ويـتم توسـيم األغنـام واإلبـل بواسـطة الميسـم 
من خالله. والوسم يتم نقشه على الذي يحمى على النار، ويتم التعرف على أصحاب اإلبل 

 الحجر بواسطة فاس وقدوم.
ينـزل طولـه  الناقة اليمين وهو مطرق فخذ إشارة على "الباهل"يت (الراوي) وسم عشير
ويكون ذلك بمثابة دليل لمعرفة إلى مـن تكـون هـذه اإلبـل، فـإذا ضـاعت  .خمسة عشر سم

 يمكن معرفة لمن تكون بمعرفة وسم عربه. 
 

   :اإلبلأسماء 

 شـكلها مموهـة فراومن أسمائها الوضحة وهي لوهنا أبيض، الملحة شكلها أسود، الص
 ا ليست بالبيضاء أو السمراء.، الشقحأحمر بأزرق (حمار بزراق)

 
 :)١(حالة القتل الثأر والجلوة

بثـأره، والعـادة كمـا هـي لـآلن  نل وراءه رجـال مـرين يأخـذوتـذا كان الرجل الـذي انقإ
البـدوي يخبـي حجـره تحـت حزامـه "ثأره لو بعد مئة سنة، يقولون  وبعضهم يجب أن يأخذ

                                                           
 ) من التسجيل.٥٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٥٢ 

فقــد اســتد الشــراري ثــأره بعــد أربعــين عــام. وقــال: اســتعجلت. فــالبعض ال  "أربعــين عــام
د أن يأخذه من أفراد عائلته األقرب له (أبوه أو أخوه...) ولكن يريـد ييستعجل فيه ألنه ال ير

 أن يأخذ ثأره من القاتل نفسه.
، أمـا الثـأر للمقتـول يحـدث قبـل الصـلحةالذين أذكرهم أخذوا بثـأرهم ولكـن كثير من 

ألن الصلحة عليها كفالء وال يسـتطيع األخـذ بالثـأر و )١("مده"بعدها فال يجوز له ألنه أخذ 
 بعدها.

ــة قتــل تأخــذ عطــوة  ــدما تحــدث حادث ــتم إجــالء أهــل القاتــل وعن ــوة"ي ــل  "الجل القات
ثالثة أيام وثلث وهـي المهربـات التي تأخذ لعطوة الو. نأي للجد الخامس يجلووخمسته، 

المسربات حتى يهرب القاتل وخمسته، وبعـد هـذه العطـوة ال يوجـد عطـوات بحيـث يبقـى 
برتويـع القاتـل  خـالل ثالثـة األيـام تلـك يقوم أهـل المقتـولو دمهم مهدورًا ألهل المقتول.

جلـوة إلـى عـدة سـنوات وقـد تصـل ال .حتـى يجلـوا وخمسته من خالل إطالق النار علـيهم
 .)٢(.. (.....)وبعضهم وصل إلى عشرين سنة.

  

                                                           
 أي ديته. )١(
 يوجد قطع يف التسجيل. )٢(



 

٢٥٣ 

 

  ٧٢٣الشريط رقم: 

  سكان المفرق ،الشرعة أبو محمد من بني صخر نوراد الثنيا :الراوي

  م١٩٧٨/ ٧/ ٢٢تاريخ التسجيل: 

  
   :)١(عادات وتقاليد

  وقت الوالة المولود:

دة عن الرجال وال يقرتبون منها، مـن عند والدة المرأة تجتمع عندها النساء، وتكون بعي
: العيــب أن يقــف الرجــل بــالقرب مــن امرأتــه، ويــأيت الخــرب عنــدما تــأيت إحــدى مــنهن تقــول

. وكانت المرأة قبل والدهتا تقوم بتحضـير المالبـس واألكـل، ونحضـر "أبشرك جاءك ولد"
 مونة المنزل من سكر وشاي وقهوة للنساء، اللي رح (سوف) يأتن لزيارهتا.

ــا نحمــد اهللا علــى عطائــه؛ ألّن هــذه عطــاء مــن اهللا، عنــ دما تــأيت البشــارة بمولــود أنثــى كنّ
 والبعض الجاهل كان يزعل ألّنه كان يريد ولدًا.

كانت المرأُة عند والدهتا تبقى يف الفراش مدة أسبوع، ولكن أنا أمـي عنـدما ولـدتني لـم 
ناء ما كانت تـذهب إلـى الغـدير تبَق ال أسبوع وال ساعة واحدة، حيث ولدتني وهي ورادة أث

لجلب الماء، ومن أجل ذلك اتسّميت وراد، وقيل لـي منهـا ومـن النسـاء الكبـار اللـي كـانن 
يرافقنها إّن النساء لّفنّي وضعنّي بالرحل بين قَِرب الماء، ورجعت بي بعـد مـلء قِـرب المـاء 

لهـم، ويف الحـال،  إلى البيت، فوجدت رجال الخرشان يف ضيافة والدي، وكان قد ذبح عنزاً 
قامت بإعداد قِدر الطعام، ولم تنم بالفراش هنائي ، كما قيل لي إّنها أنجبت شـقيق لـي اسـمه 
حّطاب، عندما كانت بالِمحطاب تقوم بجمع الحطب، وآخـر اسـمه فـالح، ولـم تمكـث أي 

 يوم يف الفراش عندما أنجبت أّي واحد منّا.  
                                                           

 ) من التسجيل.٤٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٥٤ 

 ويتناولن الطعام ثم يذهبن. ويأتن النساء للمباركة ويحضرن الهدايا 
األسماء كانت لها قيمة ومعنى، يذهب اسبعة ليشرتوا من حمص وحماة، وجاءوا علـى 

، وكان معه ولد وبنـت تقـف عنـد اإلبـل، "هات عدولك  "الصبة صبة قمح للبيع، فقال له: 
، "شـنو عفريـت وعفريتـه": ، وكان معه بنتـه وولـده فقـال لـه"يا عفريت يا عفريته  "فصاح: 

 فزعل منه وقام بطرده ولم يبعه، وكان الرجل يتخيل العفاريت فقام بتسمية أبنائه بذلك. 
التقيت به كان يظهر من هيئته وحديثه ومالبسه التي يلبسها وسرواله  اصادف أن شخص

المرّقــع أّنــه مســكين، فــأخربين أنَّ أســمه درداح، فاستشــطُت غضــب ، وقمــُت ولطمُتــُه علــى 
. فلـم يكـن "كيف يسّموك درداح؟ سوف أخربُُه ليـأيت ويقتلـك  "وقلت له:  وجِهِه، وشتمُتهُ 

هذا الشخص بقيمة االسم، وكان عندنا الشيخ درداح، يف يوم كون األخوين رجع، والسيف 
صايم على يده، فقاموا بتغسيل يده بالمـاء الحـامي والصـابون حتـى فّكـوا السـيف مـن يـده، 

 كلب.هذا  .فكيف يشبهون درداح بشخص هامل
 
 



 

٢٥٥ 

 
 
 
 
 
 
 

  وطقوسه الطهور تقاليد
 
 
 
 
 



 

 

 



 

٢٥٧ 

 
  الشريط رقم: ال يوجد

  ، الشيخ فواز الشعالن / الريشة الشرقية الراوي:

 .ريشة الشيخ أنور الشعالن

  م  ١٠/١١/١٩٧٧أجرى المقابلة محمد طاهات  في 

 
  الطهور:

 مهـارة يف ذلـك. ويسـتخدم بعـض يمتلـك مخـتص مطهـر بـدويقوم بعملية التطهير كان 
 .يكون المطهر إما من الشراري أو الرولةعادًة األدوية، و

ويقـوم بعمـل  .بالغنـاء عد للطهور مراسـم خاصـة حيـث يحتفـل األهـل هبـذه المناسـبةت
صنعت لـه  ، فقد)٢(شيوخ لدحام الدرداح البخيتالعند  اْمَصنّعحصل ، وأذكر أنه )١(اْمَصنّع

وجـاء الريش من أجل الطهور، به  امغزوزوكان  االذي أصبح جاهز )اْمَصنّع( شيوخعند أمه 
يا شراري إن مـدحت فـواز الشـعالن ": إلى الشيخة والدة دحام، فقالت له الشراري الشاعر

  :)٣(، حيث قال"مهملوحيات اهللا إين ما أظ": ، فقال لها"والنوري بقصيدة أعطيك ناقة
ُتــــــــــــورَ َح النــــــــــــوري    ه حــــــــــــامينْ

 
   يريـــــــــــــــد ِعنـِــــــــــــــَزه كـــــــــــــــوامي 

  يَعــــــــدِ يَ يــــــــب اللــــــــي رجال نعــــــــ   يهـــــــــابكّلـــــــــه عـــــــــن طحـــــــــن الز 
  ه وعيّونــــــــــــــاولكــــــــــــــن عيّــــــــــــــ

 
  زونـــــــــــــــااو رنــــــــــــــاعلــــــــــــــى بع 

 

                                                           
مـون بتلبيسـها مالبـس أطفـال، ومنـديل مجسم خشبي يصنع من خشبتين على شكل دمية، يقو اْمَصنّع: )١(

 من الصوف، ويزينوها بريش النعام. 
  ، أحد شيوخ قبيلة بني صخر.أبو الحجب)( الفايز البخيت صايل دحام ابن الشيخ درداح )٢(
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة التاسعة من التسجيل. )٣(



 

٢٥٨ 

ــــــــــ ــــــــــهقَيبْ  )١(هرض البســــــــــتانِ اب ـــــــــــّردي   وَن ـــــــــــذهب ال ـــــــــــالبوق وم   ب
  ورّده هكــــــــل مــــــــا لحــــــــق َســــــــْربَ    ومــــــــــن قــــــــــّده مفــــــــــوز لحــــــــــق

ه مــــــــن يــــــــا قــــــــوم ــــــــــــــلِ ت   تَِبــــــــاَيْح َســــــــدَّ ــــــــــــــودِ  ق ــــــــــــــوازيهم لل   ي
ــــــــــــوره يح ــــــــــــــه   هجــــــــــــدّرا رخــــــــــــينت ــــــــــــــر خّراج ــــــــــــــيٍخ كثي   ش

ــــــــــــــــــــهوٍد والين وحــــــــــــــــــــدِ    يــــــــــا ميــــــــــة بالّســــــــــما راجــــــــــه   بش
 

 .خيلئة وعشرة كسب م أحضروا مأي أهن

                                                           
 البستانه هذه المنطقة. )١(



 

٢٥٩ 

 
  الشريط رقم: ال يوجد        

  : مجهول من أهل الجبل في اإلجفايف ويدعى أبو عوادالراوي

  تاريخ التسجيل: ال يوجد 

         
 

  :)١(الطهور عن أهل الجبل
نقـوم فيـه بـالطراد علـى الخيـل، والمصـانيع ثالثـة  كان الطهـور عنـدنا فـرح ليـوم واحـد

شــعر طويــل، ويقــوم  اعليهــ يوضــعالمصــانيع كانــت ، ونيــردحن لوحــدهة صــفوف عــأربو
 .)٢(، ويف الليل أيض  يصطف الرجال على السحجةهبا الشباب بالدبكة

 كـان يطهـرقـد و، مـن العـربرجل طهر كان المُ ، بل يوجد دكتور يف تلك الفرتة لم يكن
، ومـن ثـم من فوقه ةلدالجعلى يقوم بإدخال القضيب للداخل بأصبعه ويفتل  حيث داألوال
 "غـنمالقلـق "كانوا يحرقون حيث  .زبلة الدبش على الجرحيضع وبعد ذلك  الجلدة، يقص

 يضعونه على الجرح. بالنار وعندما يصبح رماداً 
شـياه حسـب ة طعـام للحاضـرين فيـذبح عـدد مـن الميقوم والد الولد المطهر بعمل ولي

 .ولده عند طهور ذبيحة ذبح خمسة وثالثين اشخص أن مقدرته، وأذكر
الشـخص منـا إليـه إال  ال يـذهبنقـوط مـن الحـالل، فـ المطهر كانت الناس تقدم لوالد 
عنـد طهـري كنـت  وأنـا. "الريـاالت تركيـة"كـان الـبعض يقـدم نقـودًا كمـا  شاة معـه. أخذوي

حيــث  ألكبـاش الحمــري هــذه خســرهتا العربــانعــة أكبــاش الحمــري، وابحــوا أرذبو صـغيراً 

                                                           
 ) من التسجيل.١٨:٢٠د الدقيقة (وردت يف شريط الكاست عن )١(
 السامر. السحجة: )٢(



 

٢٦٠ 

ــريتين هنــل وشــنبل ــن ق ــث جــاء  )١(أحضــرها م ــزور شــرقي حلــب. حي ــر ال ــن شــرقي دي   م
تلـك المنـاطق التقـوا بـه وسـلبوه  ويف ةالسخن منها إلىعلى التدمر و صاحب الشياه بمواشيه

 األكباش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . وكثيرًا ما يقصد هبا حمص ،الشنبل: وهي البوادي التي بين حمص وحماه والنقعه )١(



 

٢٦١ 

 
 
 
 
 
 
 

  الحج تقاليد
 
 
 
 



 

 

 



 

٢٦٣ 

 
  ٦٩٨الشريط رقم: 

  بني حسن الخزاعلةقاسم يل فض :الراوي

 
  :)١(عادات الحج

حـوالي بأيت إليـه النـاس قبـل أن يـذهب تـ ،للحـجالـذهاب أحـد النـاس كان يريـد عندما 
الحـديث، وكـان أطـراف يشربون القهوة ويتبـادلون عنده و) ونسهري( ويتعللونخمسة أيام 

مـل هـو عزيمـة للحـّج، يع ينطلـقعزيمـة، ويف آخـر يـوم قبـل أن  شخص يعمل لهيوم يف كّل 
. ، فيقومون بتوديعه ألّنـه سـيذهب للحـّج هءأقربا ذبح ذبيحة ويدعو إليهاحيث يقوم بللربع، 

 :يف الحج قصيدةال قد قلت هذهو
 .)٢().........( إسماعيل حّج لمكة ما به شكه

للحج تذهب النساء مع الرجال، وكّل واحـدة مـن الحـريم كـان  نكانوا لما يسافروقد و
 .مها ولحمها، عمها مثالً، أخوها، خالها، نسيبها، والمحرمون عليهامعها محرم من د

 
  النقوط: 

كـون النقـوط مبلغـ  يقبل أن يذهب إلى الحّج، كان الناس يقومون بتنقيطه، وغالبـ  مـا 
ـــّدم الســـمن  ـــان يق ـــبعض ك ـــدرة الشـــخص، وال ـــرتين حســـب مق ـــرة أو لي ـــال، لي ـــن الم   م

له النقوط يخصهم ببعض الهدايا التي يأيت هبا من والذين قدموا  والزهاب والبشيلة والسكر.
 الحج.

 
                                                           

 ) من التسجيل.٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 .٧١٠قطع يف تسجيل الشريط. والقصيدة ذكرها الراوي يف شريط رقم:  )٢(



 

٢٦٤ 

  متاع الحاج ومسيره: 

ويحملـون أمتعـتهم  كان كّل شخص يذهب إلى الحّج يأخذ معه حرام وجنبيـة (فرشـة)
يـذهب وِوزرة، وكـان  اإلحـرام لّما يذهب للحّج حـرام وكان يأخذ أيض  معه ،على الجمال
، ويضع الِوْزرة من الداخل، ويمشون مكشـويف الـرأس يضع الحرام على طوله احافي  عريان

 .القدمين يحافي
كانوا يأخذون معهم من الزهاب البشيلة، وسمن وجميد وطحين، يحضر رفقاؤه وقد      

السكر والشاي، ويف تلك الفرتة لم يكن السكر ناعم  مطحونـ ، إّنمـا كـان قوالـب، وحيثمـا 
ــربتين، يربطوهنــا نزلــوا طبخــوا وأكلــوا، وبالنســبة للميــاه،  كــانوا يحملــون علــى كــل ذلــول قِ

باإلشداد من الجانبين، وكان يوجد معهم قيشانية للمـاء، وكـانوا يشـربون الشـاي بالفنـاجين 
 على الحطب. العادية، لم تكن الكاسات موجودة، وكانوا يغلون الشاي بدّلة القهوة

للحج مـع ي الحّج عطا خالفقد ذهب لحّج يركبون هودج، كانوا أثناء مسيرهم من هنا ل
ذلــول مــن عنــدنا ركــب و، مــن عربــان الحجــاز مــن عربــان الهيــثم، مــع جــّزاع الهيــثم البــدو

 .واستغرقت رحلة الحج ذهاب  وإياب  معهم شهرين
يكـون كانوا يأخذون معهم أدلة (داليل) يدلوهنم على السفر كيال يضّيعون الطريـق، وو

يف  الحجـاج كـان األدالء يوصـلونفقـد قريـات، من عربان الحجـاز والأغلب هؤالء األدالء 
البداية إلى القريات، ومن هناك يأخذهم أدّالء من بالد الحجاز، وكانت تسـير قوافـل الحـّج 

ضاع واحد فقد سبق أن للضياع،  الحجاج يتعّرض بعضأن مكن ن الممفركب وراء ركب، 
رابطين عنـد تبـوك بقوا محيث العموش من الحسبان عشيرة من اسمه (مغصوب) من عندنا 

  أيام ينتظرونه، إلى أن عثروا عليه وأحضروه. أو أربعة ثالثة
ـــاة  ـــق كـــانوا يقـــّدمون لهـــم المي ـــدو يف الطري ـــاء مســـيرهم إذا واجههـــم بعـــض الب   وأثن

نين ورفقهم زين ما يدشروا الرفيـق، اللـي يـا نشـف الريـق مـا يغنـي عـن يوالبدو ز"الالزمة، 
 ."الرفيق



 

٢٦٥ 

كانوا حيث كانوا يذهبون للحّج، كنّا نعّد الليالي يف انتظار عودهتم،  بالنسبة لنا لّماونحن 
علـى الطريـق، أو مـع القوافـل العائـدة، وكنّـا  الـذين يقيمـونيرسلون لنا مكاتيـب مـع البـدو 

 نستبشر هبذه المكاتيب، ونسّميها بشارة.
 

  استقبال الحاج: 

صـبح القهـوة عنـد فـالن، تأيت البشاير عن علـوم الحجـاج، نعمـل قهـوة، فت كانت عندما
نـذهب هنـا مـن ارحـاب إلـى حيـث ونستعّد الستقبالهم، ونـنطحهم (ننتظهـرهم) يف الربيـة، 

شرق أم الجمـال، نسـتقبلهم بالُحـداء، ونعمـل طـراد (سـباق) للخيـل، وعنـدما يصـلون هنـا 
سـبعة  بالحج لمدةيبقون يحتفلون  . فالعربنصف شهرقد تصل إلى نعمل لهم دورية تبقى 

أقاربـه دوريـة مـن بيـت لبيـت، و أكثر حيث يقومون بعزيمته كل يـوم عنـد شـخص مـن أ أيام
إكرامّية لوجه اهللا والحجاج، وإذا كان معه هدايا أتى هبا من الحج يقوم بتوزيعها علـيهم، ثـم 

عزيمـة كبيـرة لألشـخاص الـذين هو بعد السبعة األيام يعمل ثامن يوم الالويف  يعود إلى بيته.
  .جاءوا لتهنئتهيف الربية وللذين خرجوا السقباله 

 يقولون: ويغنون لهم، و بعودة الحجاج كانوا يعملون رقصات احتفاليةوقد 
 )١(علينا نطلب النصر من اهللا ملفُ متى يَ   لي زاروا بيت اهللاليا مرحبا بالحجاج ا

 
 : )٢(هدايا الحجاج

والحنّـا وقاليـد،  كانت الهـدايا التـي يحضـروهنا معهـم المصـلوة والمسـابيح والبخـور  
شيخ العرب هبديـة خاصـة وعـادة  جوقد يخص الحجاوبعض المالبس، كالعباءة والشماغ، 

 ما تكون هاون وقهوة وهبار من الحجاز وعطر عنرب للدالل. 
                                                           

 : يأتوا.َيلُفم )١(
 ) من التسجيل.٤٨+٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

٢٦٦ 

وهـو مقصـب، نعال قصيمي عليه قصب كانت تـأيت مـن القصـيم،  وكان بعضهم يحضر
فعندما جـاء األشـراف علينـا  تلك الفرتة،هدية غريبة يف كانت هذه النعال ويكسوه القصب، 

، "شـنّة"وكانوا يحضـرون تمـر ، وأنا رأيت األمير عبد اهللا يلبسه. امن مكة كانوا يلبسون منه
الِقـَرب مملـوءة بـالتمر، الـذي ال يوجـد فيـه زول (بـذور)، مثـل الهريسـة، كـانوا  هيشنّة الو

للضيوف، وكانوا يقولون عنه إّنه يقطعون من هذا التمر قطع يضعوهنا يف السمن، ويقدموهنا 
  ."يا تمر خيرب يدوي المعلولِ ": من تمر خيرب، كانوا يقولون

 
 : )١(شقيقي فضي القاسم وقصة حبسه

يف  ،أخوي فضي حّج، وهو من الرجـال المعـروفين، فضـي القاسـم محمـد مـن النَّوَحـة
شـيوخ بنـي  عنـد الشـيخ شـكري، وكـّل ثـم أكمـل دراسـته يف سـوف  ،درس يف السلطالبداية 

حسن يشهدوا به، وعندما تويف انعمت عيوين من البكاء عليه، وقد سبق أن ُحـبس يف عمـان، 
جئته إلى عمان، وإذ به محبوس، فمسكت الربابة، ويأيت أعمامي وأقربائي يلّومـونني، حيث 
 : نييهج فقلت

ـــــــي   إن تشــــــان فضــــــي بســــــجن عمــــــان ـــــــا عين   هلـــــــي مـــــــن الـــــــدمع ي
ــــــــــالم اهللا ــــــــــب جــــــــــاري بك   ييلــــــــجزِ اليــــــــا راعــــــــي المهــــــــرة    خطي

ــــــــينِ    نخـــــواإي لـــــ مـــــا عـــــد بمـــــن عقـــــ ــــــــة وثالث ــــــــو إهنــــــــم خمس   ل
ـــــــــا    اهللا ذكرأخــــــــــــتم كالمــــــــــــي بــــــــــــ ـــــــــا رّب ي ـــــــــقي ـــــــــزينِ  مخل   ال

 

                                                           
 ) من التسجيل.٣٩:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٦٧ 

 
  ٥٢٩الشريط رقم: 

  عند العرب في المفرقالحج  تقاليدمن الموضوع: 

  مجهول الراوي: 

  تاريخ التسجيل: ال يوجد سنة

  
 :)١(رحلة الحج واالستعداد لها

النـاس عنـدما كـانوا  وأنـا لحقـت يذهبون ألداء فريضة الحج بواسطة اإلبل، الناس كان
وكـان الحـج يسـتغرق ثالثـة شـهور ذهابـ  وإيابـ ، وعـادة تكـون قافلـة  بل،يحجون على اإل

كانوا يأخذون النساء معهـم للحـج حيـث يخصـص وقد  مكونة من عدد من الحجاج.الحج 
 . لها هودج

، ويأخـذ للحـج بـس جديـدةالحاج مال فعادة ما يحضر دادهم للحجقبيل استعوأما من  
الذي يكفي مؤونته للرحلة، ومن بعض األطعمة التي يأخـذها الحـاج  )الطعام(هاب زمعه ال

ــ  المــريس، أو اللــبن يأخــذون أيضــ  الطحــين، والســمن، والربغــل، و أو مــا يقــال لــه حالي
. كما ويأخذ معه أواين الطـبخ وغيرهـا "يتشذ"، وقد كان يعرف قديم  عند عربنا بـ الجميد

 طريـق سـفر علـى متـوفرة مطـاعمالكن تلم ويضعوهنا جميع هذه األشياء يف ُخرج الجمل. ف
 تكـونالمـاء وقربـة مـاء للسـفر  بربتأمين قِـأيض  يقوم الحاج وكما هو الحال اآلن،  الحاج

بمحطــات المــاء دليــل يخــربهم يــرافقهم  انكــوأثنــاء مســيرهم  ،مصــنوعة مــن جلــد المــاعز
راعي إبل يتولى رعاية اإلبل أثناء تأديـة فريضـة الحـج مقابـل كذلك ليتزودوا منه، ويرافقهم 

  أجر من جميع أفراد القافلة.

                                                           
 وردت يف شريط الكاست من بداية التسجيل. )١(
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  توديع الحاج ونقوطه:

للســفر يحضــر عنــده األقــارب والمعــارف للســالم عليــه اســتعداه الحــاج بعــد أن يــتم و
يسـافر ثـاين يـوم بيـوم حيـث يوم عيد الفطر  قبل، ويكون ذلك قبل سفره بيومغالب  وتوديعه 

العيد، ويقدمون له النقوط ويطلبون الدعاء لهم والمسامحة فيما بينهم، وكان هناك من يقبل 
قبـل سـفره بليلـة أو صـباح يـوم السـفر  هالنقوط وهناك من ال يقبل، وكان وداع الحاج يف بيتـ

 ممن يسكن قريب منه.
 

  هدايا الحاج:

مـن الهـدايا التـي يحضـرها الحـاج معـه التمـر، معـه بعـض الهـدايا وكان الحاج يحضـر 
التـي  مـن الهـداياويف الغالـب الكحل والطواقي الحجازية وغيرها.  ،المسك الرتابي، الحناء

 .تمر وماء زمزمال لضيوفه عامة هما يقدمها الحاج
  

    استقبال الحاج:

إال ما  ذ خروجه وحتى عودته،أخبار عن الحاج من إلينا نظرًا لطبيعة الحياة لم تكن تصل
ويرتقبـون عـودهتم، وعنـد وصـول الحجـاج  الحجـاح ون وصوليتحرَّ عندنا كانوا ندر، وقد 

يستقبلوهنم ويهنئوهنم بالسالمة. وبعد اليوم األول من قدوم الحاج تبـدأ العـزائم يخرجون و
أدبـة لألقـارب يقـيم ميقوم الحاج نفسـه بـذبح شـاة ووإعداد المآدب له تكريم  وتقديرًا، ثم 

باألغـاين واألهـازيج، وإنمـا قديم  حدث احتفال لقدوم الحاج لم أذكر أنه الذين استقبلوه. 
 وبالنسـبة لطبيعـة مـن يحـج الطرأ هذا الموضوع جديدًا بعد الستينات من القـرن الماضـي، 

ذه بعض الحجاج ال يتغيرون بطبعهم بعد أداء هف من قام بالحج قد تغير بعد عودته، ذكر أنأ
 الفريضة، فالذي يذهب قاسي  يعود كذلك وربما زادت قسوته وبعضهم كثير متعلق بالدنيا.

 قد ضل الطريق ولم يعد، وإنما قد يتوىف بالحج. الم يذكر أن هناك شخصكما و
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  ٧٣٦ :رقم الشريط

  تقاليد شهر رمضان المبارك/ بني حسن الموضوع:

  سنة ٩٥علي، أبو العبد/  الراوي: محمد الحاج

  
 : )١(له استقبال شهر رمضان واالستعداد

نبدأ صيام شهر رمضان من خالل مراقبة الهـالل يف آخـر شـهر شـعبان، حيـث ننتظـر كنا 
اليوم األخير يف شهر شعبان وهو الذي ال يظهر فيه الهالل من الشرق فيكون اليوم التالي هو 

أنـه لـم يكـن لـديهم مـدافع أو أجهـزة البـث (الراديـو)  أول أيام شهر رمضان فنبدأ الصيام إذ
 لتخربهم موعد الصيام.

أنا بدأت أصوم عندما بلغت العشرين من عمري حيث كان والدي حاج ، ونشأت يف و
بيئة تحافظ على الفرائض والصوم خاصة، وكان أغلب كبـار السـن يـؤدون فريضـة الصـوم، 

 وال يرضون أن يحضر مأدبة إفطار الرجال.والذي ال يؤديها يتعرض للتوبيخ (البهدلة) 
وفيما يتعلق باستقبال شهر رمضان كنا نسـتقبله بفرحـة كبيـرة كأنـه عيـد، وقـد كنـا نقـوم 
بتخزين المواد الغذائية لشهر رمضان، ومن أبرز المأكوالت التي يتم تناولها الوجبات التـي 

فقد كانت قليلة جدًا يف ذلك أساسها السمن واللبن البلدي والدبس والمدقوقة، أما الخضار 
 الوقت، أو ربما تكون شبه معدومة ومن أبرزها البندورة والفجل.

كانت العـرب تقـوم بتخـزين الزبيـب والـدبس والمدقوقـة (نـدق عنـب وزبيـب مـع وقد 
بعضهما البعض) لشهر كانون. وإذا حضر ضيوف عندنا نقوم بإكرامهم من الطعـام المتـوفر 

البلدي. وكانت النساء تحضر المياه من نبع الماء ونضـع الميـاه  من السمن واللبن والدجاج

                                                           
 وردت يف شريط الكاست عند بداية التسجيل. )١(
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يف جرار من الفخار حتى يربد. وكان عندنا كيالت نشرب هبا. فقد أحضر والدي معه عنـدما 
ذهب للحج كيلتين واحدة صغيرة وأخرى كبيرة. وكان سعر الواحدة منها آنذاك نصف ليرة 

 ونشرب. عصملي. وكنا نغرف بواسطة الكيلة من الجرة
السـمن والجميـد ويتوفر عندنا الخير كثير ذلك الوقت وكان يف لقد كانت الحياة بسيطة 

وقـد  والدبس والزبيب والخبيصة. وأن هذه المواد الغذائية ال تنفذ من البيـت طـوال السـنة،
 كان سعر رطل السمن يف ذلك الوقت (مجيدي) أي أربعة وعشرون قرش  تركية.

فصـل "يع مواسم السنة حيث أذكر أن الصيام يف شـهر كـانون كنت أدرك رمضان يف جم
كان أسهل على الصائمين إذ إنه ال يتـأثر بـالجوع أو العطـش نظـرًا لسـاعات الصـيام  "الشتاء

القليلة بالنهار، ويف هذا الموسم وهو موسم الحرث والزراعة وقد كانوا يصـومون حتـى لـو 
أهنـم كـانوا حريصـين علـى أال تقـف  كانت هناك مشقة وتعب بسـبب أعمـال الزراعـة حيـث

 أعمالهم يف شهر رمضان.
وأن بعض الذين يقومون بأعمال الحراثة والزراعة والرعي ال يصومون وكانوا يتناولون 
الطعام يف هنار شهر رمضان، ويف المقابل كان هناك من يقاوم العطش والجوع ويؤدي فرض 

 الصيام، وأن الصيام هو زكاة.
 

  طعام اإلفطار: 

اللبنيــة، وهــي اللحــم، عنــدنا أفضــل المــأكوالت التــي تقــدم لإلفطــار يف رمضــان  نــتكا
والسمن حيث يقومون بفت الخبز الشراك باللبن والسـمن فضـالً عـن اللحـم، وكانـت هـذه 

  ."شاكريه"أشهى المأكوالت عندهم ألهنا بلدية األصل. وتعرف عندنا بـ 
سـواء يف فـرتة  انتنـاول الخبـز سـاخن كانت النساء تقوم بإعداد الخبز وقت الفطور حيث

كــن نعــرف الــدجاج الالحــم نن الــدجاج البلــدي حيــث لــم داإلفطــار أو الســحور وكــن يعــد
 زه بقليه بالسمن البلدي ويوضع معه البصل أو غير ذلك.ي(الدواجن). ويتم تجه
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 ف  عندنا وقد كناوالجميع يعدون القهوة السادة، أما الشاي فلم يكن معر كان يف رمضان
نشـرب الحليــب فقــط. ونشــرب الحليـب مــع الســكر. وباإلضــافة إلـى ذلــك كنــا نفــت خبــز 
الشراك بالحليب والسكر ويضـعون عليهـا السـمن البلـدي ويتناولوهنـا كوجبـة غذائيـة طيبـة 

 ونطلق عليه اسم (ريق البنت).
ومن الطقوس التـي كنـا نمارسـها أن يجتمـع الجميـع يف المضـافة وقـت الفطـور حيـث  

واحد منهم وجبة إفطار من الطعام الذي أعدته عائلته، وربما يصل عدد الحضور يحضر كل 
إلى ثالثين أربعين شخص ، ومن أبرز األطعمة التي كانوا يحضروهنا سمن وبيض، فتة لبن، 

 رشوف ويتناولوهنا مشرتكين.
كان يسكن عندنا رجل مسيحي يسمى أبو دوغان وكان يحضـر معنـا مأدبـة اإلفطـار إال  

ال يفطر معنا ولكن يرفض أن يبدأ باألكل معنا. بل كان يفطـر بعـدنا حرصـ  منـه علـى أن أنه 
يكفي الطعام للصائمين أوًال وهذا يدل على احرتام وتقدير فيمـا بيـنهم. وكـان يوجـد عنـدنا 

 نأو يـدخنا نأبو دوغان وشـقيقه فقـط مـن المسـيحيين، وكانـا يحرتمـان مشـاعرنا وال يـأكال
بالسـن (العجـائز)  اتلق بالنساء فإهنن يبقين يف البيوت ما عدا النساء الكبيرأمامنا. وفيما يتع

مع بعض يف بيت مـن البيـوت حيـث تأخـذ كـل واحـدة مـنهن  نفإهنن من الممكن أن يجتمع
 غليوهنا وتسهر مع أخرى مماثلة لها بالسن.

ا، وكنا نمسـح وبعد تناول الطعام لم يكونوا يغسلون أيديهم بالصابون، فلم يكن متوفرا عندن
 أيدينا بشقة بيت الشعر من أجل أن نزيل الدهن عنهم ومن ثم نغسل أيدينا بالماء فقط.

وهـي خبـز يعـد بطريقـة خاصـة  "اللزاقيات"كانت وجبة الحلوى بعد اإلفطار تتمثل يف 
مختلفة عن الخبز العادي ويفت بالسمن ويضعون عليه السكر، حيث تقوم المرأة بإعـدادها 

التـي تعـد مـن  "تالبحـ"من ثـم فتهـا بالسـمن والسـكر. باإلضـافة إلـى وجبـة على الصاج و
حليب الغنم يضاف إليهـا قليـل مـن المـاء ثـم أيض  حيث تتكون هذه الوجبة من  الحلويات

 يضاف إليها األرز والسكر.
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نـا نسـتيقظ للسـحور ما يتبقى من وجبة اإلفطار، وقـد كأما وجبة السحور فكانت عادة م
زلـت أسـتيقظ أنـا علـى صـياح الـديك علـى الـرغم مـن تـوفر  الدجاج، وماعلى صياح ديك 

 الساعات والراديو يف الوقت الحاضر فعادة كانوا يستخدمون نجمة الصباح.
 

  حاالت الوفاة:

ختلف كثيرًا طقوس الجنائز وحادثة الموت يف رمضان عن غيرها من الشهور تال  تكان
 ء.األخرى وكانوا يبكون المتوىف رجاًال ونسا

في حالة توىف أحد أبنـاء القريـة فـإن أهلـه يقومـون بإعـداد الطعـام عـن روحـه يف نفـس ف
ن بإعـداد طعـام واليوم. ويطلقون عليها اسم (الونيسة) ومن عادتنـا أيضـ  أن يقـوم المقتـدر

اإلفطار ألهل المتوىف يف األيام التالية، وقد كان أول خمـيس للمتـوىف يقـوم أهلـه بـذبح شـاة 
، وكانوا يقدمون الصدقات عن روح اون الفاتحة عليهأها اسم (خميسية) ويقرويطلقون علي

المتوىف للضعفاء. فقد كانت الصدقة حاضرة بشهر رمضـان بشـكل كبيـر حيـث كانـت تقـدم 
 الصدقات لأليتام واألرامل والضعفاء.

 
 : )١(غُرة رمضان

ارة عن إعـداد مأدبـة إفطـار وهي عب "ُغرة رمضان"عندنا أهنم كانوا يعّدون المتعبة من العادات 
يف منتصف رمضان حيـث يقومـون بـدعوة أرحـامهم مـن العمـات والخـاالت والشـقيقات وكـانوا 

بذبح شاة لهـن ويقسـم اللحـم حصـص  نمووأيض  يصلون أرحامهم من خالل إرسال اللحم إذ يق
 ويعرف بـ (الشذا) وهي حوالي نصف رطل ونيف، وقد أرسلت لحم  إلى بيـت خـالي وشـاهدت

 بنته التي أخذت مني الشذا. وقمت بعدها بطلب ابنته لي والتي هي زوجتي اآلن.

                                                           
 ل.) من التسجي٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٢٧٥ 

  الصالة:

قديما كانت العرب عندنا تحضـر خطيبـ  ليرفـع األذان ولكنـه لـم يكـن ملتزمـ  بـذلك، 
 بالقرية. ونوفيما بعد كان هناك (بارودة) يطلقوهنا بالسماء كي يفطر الناس المحيط

الشــخص يصــلي يف بيتــه، ويف رمضــان كــانوا  ديما فكــانكــن عنــدنا المســاجد قــتلــم و
يجتمعون ويـؤدون الصـالة جماعـة فيحضـر الرجـل ويفـرش عباءتـه علـى األرض ويصـلي 
عليها وكان بعضهم يؤدي الصالة يف بيته، وبعضهم اآلخر ال يصـلي. وكانـت العـرب تقـول 

 الصوم بال صالة مثل الراعي بال عصاة.
ن فيكثر فيها الدعاء واالبتهال يف تلـك الليـالي حيـث أهنـا أما يف آخر عشرة أيام يف رمضا

تشتمل على ليلة القدر التي هي خير من ألف شـهر، وأن هنـاك مـن كسـب بسـبب الـدعاء يف 
 هذه الليالي ألن الدعاء فيها مستجاب. 

 
 :)١(صدقة الفطر

كانوا يحرصون على صدقة الفطر وكانوا يخرجون عن كل عائلة صاع أو صـاعين قمـح 
أكثر يقدمونه للمحتاجين، والذي يملك فرس  أو فدان يخـرج عنهمـا صـاع صـدقة فطـر،  أو

وكأي شخص من أفراد العائلة، وكذلك األطفـال لـو كـان عمـره يـوم يخرجـون عنـه صـدقة 
 الفطر وهي زكاة الصيام.

ويف حال عدم توفر القمح يخرج الشخص بدًال منه نقودًا بما يعـادل سـعر صـاع القمـح 
أربعين أو خمسين قرش ، وتعطى للفقراء وتبدأ من األقارب حيث تقسم تقسيم  وكان ثمنه 

بينهم. وكان ولي األيتام وغالبا ما تكون األم تخرج الفطرة عنهم اذ لم يكونوا فقراء الحـال. 
 خر يوم فيه قبل العيد. خر جمعة يف رمضان آلآمن  وكانت تخرج الفطرة

                                                           
 ) من التسجيل.٤٦وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
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 : )١(العيد
فطيـرة "ان وهو ليلة العيد كان يقوم عادة أهـل المتـوىف بإعـداد كانوا يف آخر يوم يف رمض

كل حسب اسـتطاعته فهنـاك مـن يعـد اللزاقيـات وهنـاك مـن يعـد األرز بالحليـب،  "رمضان
وكانت من العادات الالزمة أو الواجبة أن يُعدوا الفطيرة التي كانـت ُتعـد مـن الـرز والسـمن 

 رجال.وتقدم للشيوخ وال "دفين"والسكر ويقال لها 
وكانوا يتحرون غرة شهر شوال من خالل مراقبة القمر وقت الفجر فإذا لم يشرق يكون 
العيد. ويف العادة كانوا يقومون بزيارة القبور يوم العيـد بـاكرًا ويأخـذون دلـة القهـوة وبعـض 

له ميت حديث، ومن المـأكوالت الطعام كل حسب استطاعته وهي الزمة على الذي يكون 
 والعجوة وغيرها. والفطيرة تالبح

وبعد زيارة القبور يقومون بزيارة أهل الميت ويتناولون الطعام حيث جرت العادة أهنـم 
 يذبحون يف العيد ويقدمون الطعام للزائرين.

 

                                                           
 ) من التسجيل.٥٢وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
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  ٧١٦الشريط رقم: 

    عند بني حسنالشعبي الطب  الموضوع:

  : من بني حسن مجهول األول الراوي:

  
  االستطباب:

، )٢(ومصــ، والقي)١(مثــل: الشــيح ،والعــالج يف الطــبِّ  كــانوا يســتخدمون األعشــاَب قــديم  
الشـيح  نبـاُت  مُ سـتخدَ ويُ  ،البـدو صـنعه نسـاءُ ت توهـذا األخيـر كانـ ،، اسعوط الـربد)٣(والمروحة

بينمـا  ،شـرهبابالمـاء ثـم وذلـك بغلـي األعشـاب  ،المغص وأوجـاع الـبطن توم يف حاالصوالقي
منهـا يف أنـف  شـيءٌ  رُ ها يف مـاء، ثـم ُيعَصـوضـعُ  مُّ تِ حيث يَ  ،من األمراض تستخدم المروحة لكثيرٍ 

 ؛اللحـاف مثـلِ  ثقيـلٍ  بغطـاءٍ  بتغطيـة المـريضِ  نيقومـوكـانوا و ،لألعصابمفيدة وهي  ،المريض
ــرَق  ــرَج  هُ جســدُ  ليع ــه الســمومُ  وتخ ــتخدَ وتُ  ،من ــةُ  مُ س ــراضِ  المروح ــ  ألم ــربدِ  أيض ــاء  ال واألمع

 ويقوم المريض بشرهبا. ،للبياض ها يميُل وكان لونُ  ،ىصفّ غلى وتُ كانت تُ إذ  ،اإلسهالو
                                                           

الشيــح: نبات معروف، ألوراقه رائحٌة عطريـة، ولـه أنـواع كثيـرة أغلبهـا برّيـة، ينبـت ىف الرتبـة الرمليـة،  )١(
د الديدان من المعـدة، كمـا أنـه يقطـع الـبلغم ويعـالج يحتوي الشيُح على مادة السانتوين الفّعالة ىف طر

 المغص، ويستعمل كذلك بخورًا، إذ ُيحَرُق ىف المنازل لتطهيِرها من الروائح الكريهة.
نبات ينمو يف األرياف والبوداي، لونه مائل للحمرة، وأزهاُره عنقودية صفراء اللون، والجذور  قيصوم: )٢(

ـــُه ىف كثيـــٍر مـــن غليظـــة متشـــعبة ســـمراء أو حمـــراء، و لـــه رائحـــة نّفـــاذة غيـــر مســـتحّبة، ُيســـتعَمُل زيُت
المستحضــرات الطبيــة والصــناعات الغذائيــة، ويعمــل منــه صــبغة تســتعمل ىف عــالج أمــراض الجهــاز 

 الهضمي، وعسر الهضم، وديدان المعدة. 
مـن شـكلها ومظهرهـا بالد الشام التي اكتسـبت اسـمها  ةتعترب شجرة المروحة أو ما ترعف بِمِروح المروحة: )٣(

لها فوائد طبية عديدة يف شـفاء كثيـر و الخارجي من األشجار المتميزة الشكل، وذات القيمة التنسيقية العالية،
قاتل للديدان البطنية، وطارد للبلغم، ونافع من عسر البول، ومضـاد للمغـص وآالم  ، فهو يعتربمن األمراض

واللقوة، وضعف العصب، وارتخاء البـدن، ويف عـالج السـعال  األمعاء، واألورام الباطنة، والقروح والفالج
 الديكي، ويفيد يف تمييع الدم، والَحّد من التجلطات الدمويه يف الجسم.
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دبس، حيـث الـالجـرح المروحـة أو علـى يوضـع  كـان ويف حالة الفشـخات (الجـروح)
، ويف معالجة منه المريُض بإذن اهللا ووضعه مكان الجرح فيشفى )١(يقومون بتسخين الدبس

وذلـك مـن خـالل  ،تسـخينه قلـيالً علـى مكـان الحـرقالحروق يقومون بوضع الحليب بعد 
 الحليب. ذا قطعة قماش مبللة هب

 ،هوغالب  مـا يشـفى المـريض بعـدَ  ،ويستخدم أيض  يف عالج آالم المفاصل الكي بالنار
 صـوُت  حتى يسمعَ  ،شط القدمحيث يتم وضع قدحة النار على مُ  )٢(ومن ذلك (عرق النسا)

 ها الناس من أجل العالج.لُ لكن يتحمّ  ،وهي مؤلمة جداً  ،العرق) (طّق 
ــدمل "الشــديدة يطلــب مــن أهــل المــريض أن  األمــراضِ  يف حــاالِت  المعــالُج  وكــان ي
ويف  ،فقـد يمـوت الرجـل ،ه غير مسؤول عن حياته نتيجة عالجـه بـالكّي بمعنى أنّ  ؛"حصوته

ذه األمـراض ومـن أبـرز هـ ،المعـالج بالرجـل إذا تـويف ُب طاَلـال يُ  هذه الحالة إن وافق األهُل 
 المريض على صدره مكان رأس القلب. المعالج بكّي  قومُ يحيث  ،القلب مرُض 

ــدِ  ولمعالجــةِ  ــانوا الرم ــه  نيســتخدمو ك ــةٍ  ،"المحضــض"ل ــك بتحضــير خلط ــن  وذل م
، وكان )٣(الرشاد لها يستخدمون كانوا الشخص المريض ُمحمرةً  ذا كانت عينُ إاألعشاب، و

                                                           
 يصنع من محصول العنب أو التمر. الدبس: )١(
عرق النسا هو ألم يصيب العصب الوركي الخلفي للرجـل الـذي يمتـد مـن أسـفل الفقـرات القطنيـة يف  )٢(

الفقري إلى أسفل الورك والفخـذ، ويمتـّد للقـدم بـين العظمـة التـي تفصـل السـاق والـوتر عـن  العمود
بعضهما، ويعترب ألم عرق النسا مؤلم  للغاية، لدرجة أنَّ بعضهم سّموه بالنِّسا، بكسر النون لمـا ينسـي 

جـال العقل من أي شيء عند حدوث األلم. وأثبتـت الدراسـات بـأن هـذا المـرض يصـيب النسـاء والر
 على َحدٍّ سواء. 

هو عبارة عن نبتة عشبية من الفصيلة الصليبية، بذورها صـغيرة ملسـاء حمـراء اللـون،  الرشاد أو الثفاء: )٣(
طعمها حاّر، ومذاقها حاّد مميز، وأزهاُرهـا كثيفـة بيضـاء اللـون، واألجـزاء المفيـدة منهـا هـي األوراق 

المنطقة العربية، وتحديدًا يف منطقة الشـرق األوسـط  والبذور، تنمو بذور الرشاد وتزرع بشكل كبير يف
يف سوريا وسهول حوران، تحتوي بذور الرشاد على العديد من المعادن الطبيعية التي لها فوائد صحية 

تحتــوي علــى مــواد مضــادة لنمــو الجــراثيم، وتفيــد يف عــالج أمــراض الجلــد كالبهــاق  حيــث عديــدة،
نضج الدمامل، وتعالج الصداع بأنواعه الناتج عن الـربد أو والربص والجرب والتقرحات الجلدية، وي

 تجّمع البلغم، وتساعد يف عالج التهاب المفاصل الروماتيزمي وعرق النسا، وغيرها. 
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حمـرار، وإذا كانـت عـين ي العـين مـن االصـفّ فهـو يُ  ،مالسمسـ أحمر يشبه حـبَّ  هالرشاد لون
وهـي عبـارة عـن خـرزة مربقـة فيهـا عـدة ألـوان أحمـر  ،"البزلـة" مُ سـتخدَ الشخص ممزولة تُ 

 لقط العين. حيث تستخدم لعالج ،وأسود
 ويقومــون بحــّك  ،قهــوة والمروحــةاليهــا علا الجــروح (الفشــخات) فكــانوا يضــعون أّمــ

وكان بعضهم يضعون الكحل أيض   ،يخرج منه على الجرح ويضعون ما(الحزام)، القشاط 
 (الوشم). ّق ل مكان الجرح إلى عالمة مثل الدَّ يتحوّ  ةالحالهذه ه يف على الجرح، لكنّ 

 ،عنـد األطفـال مـن خـالل إحضـار قطعـة مـن الصـوف ناعمـة )١(عالج حاالت الـبعجوتُ 
علـى بطـن الطفـل (صـرة  ويضعون عليها البيض ثـم يلصـقوهنا ،يطلقون عليها اسم (مشاقة)

 العيل)، فيشفى.
 

  الوشم:  

 تعلـى شـكل نجمـه، فقـد كانـ ، أنا يف يـدي دّق "الدّق "كانوا يطلقون على الوشم اسم 
ــ نســاءُ  قـوم بالــدّق ت  ةثــم تضــع عليــه دوا ،حيــث تقــوم بغــرز سـبع إبــر يف مكــان الوشــم ،روَ النَّ

 ل لونه إلى أخضر. فيتحوّ 
يف  الحصـن قرية النساء يذهبن إلى تحيث كان ،الرجالب يكثر الوشم عند النساء مقارنةً 

 جســمُ  رُ خــدّ لكــن يُ  ،هــا غــرز إبــرألنّ  ؛مؤلمــة )، وعمليــة الــدّق مــن أجــل الوشــم (الــدّق  إربــد
 ويصبح ال يشعر باأللم يف هناية عملية الدق. ،اإلنسان

 ؛كان الدق على اليدين والوجه والخشم والجبهة، ويسمى الشخص المـدقوق (مـردع)
 وهو حرام، وهو عالمة زينة للنساء. ،الوشم جهل وجهه مدقوق، يرى الراوي أنَّ أي أن 

                                                           
وتحـدث عنـدما البعج هو مرض يظهر عند األطفال الرضع وخصوص  الذكور وهـو مـا يعـرف بـالفتق  )١(

ر البطني مكان وجود الحبل السري. وهـذا الفتـوق يف تربز محتويات البطن من خالل ضعف يف الجدا
 كثير من األحيان ما يشفى من تلقاء نفسه.
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وبالنسبة لعادات النصب والتغزل بالنساء أو العشق بين الرجل والمرأة، فقد كان الرجل 
كانوا يجتمعـون رجـاًال  ،قالعشيف هناك طهارة وعفة  توكان ،ه يهواها ويريدهايصارحها بأنّ 

علـى  يجـرُّ  طـويالً   كانت النساء تلبس ثوب، فقد خطاء، ويف مخافة اهللاأ ةحدث أيّ تونساء وال 
أما وذلك من باب الحشمة، و ،ه درب سيارة)مسيرها (أثرها كأنّ  أثناءَ  ويخرج غبارٌ  ،األرض

 (مو مثل اليوم ما تعرف الرجل من المرأة). ،لبس الرجال يختلف عن النساء

* * * * *)١( 

 
 : )٢(الخزاعلةفضيل قاسم  ثاني:الراوي ال

وكــذلك المروحــة  ،كــانوا يســتخدمون الشــيح وجعــدة الصــبيان ألمــراض المغــص
 ،حيث كان البابونج ينبت بكثرة يف منـاطقهم ،أيض ، يستخدم عند وجع القلب )٣(والبابونج

 دهن أجساد األطفال (البيبي) بماء الجعدة والزيت مع . النساء ت تكانو

                                                           

 ).٣٩ -٢٩قطع يف التسجيل من ( )١(
 ) من التسجيل.٣٩وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
، ومنـه نبات ينمو يف األرياف والبوداي، وأزهاره عطريـة ذات طعـم حريـف مـّر، ولـون أبـيض بابونـج: )٣(

يستخرج معظم الزيـت المسـتعمل يف الـدهانات العالجيـة، وهـو مضـاد لاللتهابـات، ومطهـر معتـدل، 
ومفيــد لعــالج المغــص، ويســتخدم المنقــوع والمغلــي منــه يف عــالج اضــطرابات المعــدة المصــحوبة 
  بمغــــص شـــديد وآالم الطمـــث، ويســـتخدم مـــن الخـــارج كمـــرهم للجـــروح والحـــروق واألورام، 

حوق يف الرّش على الجروح، واالستنشـاق لعـالج الجهـاز التنفسـي، ولعـالج العيـون ويستخدم المس
  نقــاط مــن صــبغة البــابونج يف قليــل مــن المــاء الســاخن، وتغســل هبــا العــين،  ١٠ - ٥الملتهبــة يوضــع 

ولعالج البلغم والربو تضاف ملعقتان صغيرتان من أزهار البـابونج إلـى مـاء مغلـي، ويستنشـق البخـار 
 المتصاعد.
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وكـذلك  )١(والزعيتمان ،يف حوالي شهر خمسة عفورتنبت شجرة المروحة مع نبات الق
 تستخدم يف جميع األوجاع. ،)٢(نبتة البصيلة

ى سـمّ هنـاك عشـبة رفيعـة تُ ، و)٣(ومن األعشاب التي تستخدم لعالج المغص (الجتيلـة)
يجـب و ،عرق النسا لعالج عشبة الجرحتستخدم و ،تستخدم لوجع القلب ،)٤(عشبة القلب

، ثـم توضـع بكويـه نويقومو ،أو سليمان ويقطعها بضربة واحدةأن يأيت شخص اسمه سالم 
 .عليه الُعشبة

                                                           
وتعــرف الزعتمانــة بالمســمى جــنس نبــايت ينتمــي إلــى الفصــيلة الزعيتمانيــة،  :"الزعتمــان "الزعيتمــان )١(

لـه فوائـد طبيـة عديـدة يف ، وهو عبارة عن نبتة عطرية تنمـو يف شـكل متناسـق، "الزعرت الربي "العلمي 
الميكروبات وتطرد شفاء كثير من األمراض السيما أنه يحتوى على مادة الثيمول التي تعمل على قتل 

مسـكنة ومطهـرة وطـاردة للـبلغم ومضـادة  يالطفيليات من المعدة إضافة إلى مادة الكارف كرول وهـ
للنزيف واإلسهال، وهـو مضـاد للسـموم يف جسـم اإلنسـان، ومفيـد يف عـالج الربـو والتهـاب الشـعب 

 الهوائية، والسعال الديكي، ومضاد للمغص ومهدئ متوسط.
العنصل الربى (البصل الربى): هو أحد النباتات الطبية السامة التي ترتعـرع يف البيئـات  أونبتة البصيلة:  )٢(

العربية، ويعترب من النبـات العشـبية المعمـرة وينمـو بريـا يف األراضـي الرمليـة، ولـه أبصـال كبيـرة ذات 
م مـن السـموم عديدة ال سيما تنقيـة الـدالقشرة بيضاء أو حمراء، تنمو يف مجموعات، وله فوائده الطبية 

ـــاب المفاصـــل  ـــف آالم الته ـــراض، وتخفي ـــن األم ـــد م ـــي تســـبب العدي ـــة، والت الضـــارة والمرتاكم
، ولعالج أمراض تصلب الشرايين، وتنظيم معدال ضغط الدم، ولعالج مشاكل الجهـاز )الروماتيزوم(

مـن الهضمي، كالتخلص من اإلمساك، واإلسهال، وُعسر الهضم، وطرد الديدان المعوية، والتخفيف 
أعراض القولون العصبي وخاصة االنتفاخـات، وتقليـل نسـبة الحموضـة، ولعـالج النقـرس، ولعـالج 
التهابــات وأمــراض الجلــد المختلفــة، والقضــاء علــى البكتيريــا والفطريــات التــي تســبب العديــد مــن 

   المشاكل الجلدية، ولعالج االلتهابات المختلفة.
هـا ويصـنع مـن النـايلون المقـوى الغيـر قابـل للقطـع خيط يسـتخدم يف تخـيط شـواالت الحبـوب وغير )٣(

 ة.سهولب
حشيشـة القلــب: نبتــة معمــرة تنموبرًيــا ويف األحـراج المشمســة غيــر الكثيفــة والمنحــدرات الجافــة ويف  )٤(

يشـاهد فيهـا إذا وضـعت أمـام العـين دوائـر صـغيرة شـفافه.  ،أوراقها بيضـوية طوالنيـه ،حافات الطرق
إذا هرست باألصابع سال منها سائل أحمر  ،يلول أزهارًا صفراء كالذهبوتزهر بين شهري حزيران وأ

 مشرب زرقة. ولدى هذا النبات رائحة عطرّية ومذاق مر بدرجة قليلة.
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، وهو على ةعريضرمح  ةبالنسبة لعالج الجروح أذكر أن والدي أيام الغزو أصيب بشلف
ــت  ،س فرســهأر ــدما أحضــروه شــاهدته، وكان ــبطنإوعن ــاموا بقــص الشــلف ،صــابته يف ال  ةق
وذلـك  ،مون بتحضير الدبسوكانوا يققد و ،اطتهموا بخياقثم  ،ةوضعوا عليه الدبس والشبَّ و

يف وضـع ت وعنـدما ،خضـراء ةالشـبَّ حيـث تكـون تذوب فيه، ف عليه ةضع الشبَّ وبغليه ومن ثم 
  ،ويبقـى متماسـك ،ق بـهصـجمد، وبعدها يوضـع مباشـرة علـى الجـرح فتلتي المغلي الدبس

ام المروحـة لعـالج كيفيـة اسـتخدأمـا عـن وأيض  كانت تستخدم المروحة لعالج الجروح، 
ا على الجـرح، ومـن ثـم تضـع المروحـة علـى وهنرّش يبإحضار كحلة وتتمُّ كانت ف ،الجروح
 ويشفى بإذن اهللا.  حرجينشف الفجمد، تالجرح ف

م اكتيـت الحــز مـون بحـّف و، ويق(عميـق) م للجـرح الـذي يكـون غميــقاويوضـع الحـز
ــل ا ،(التشــتيت) مــع المروحــة ويضــعونه علــى الجــرح لمصــيص (نكــت) ويحضــرون حب

مون ومنها الكتيت، وكل يوم يق نمون بخلطها ويضعوهنا عليه حتى تجمد، ويستخدمووويق
 واحدة.    مرة يريتغالب

يحضـرون  وأيضـ  ،الحرق به مكانُ  نُ دهَ حيث يُ  ،وتعالج الحروق أيض  بزيت الخروع
 ولكــن لــيس فيهــا بلــوط وهــي ،والعفــص مــن البلــوط ،بــالفش )١(وهــو مــن عفــص ،دباغالــ

ينشـف ف ،ه فوق الخـروع والجـرحثم رّش العفص  (طحن) يقومون بسحنحيث  ،)٢(ةمدحرب
 ويطيب. 

 ،ويقطعـون رأسـها ،يحضـرون حبـة حمـصكـانوا  )٣(حرجال(يلتهب)  يستعمل وعندما
الحمصـة منتفخـه،  حيـث تصـبحويضعوهنا على الجرح، ويف الصـباح يـأتون إلـى المـريض 

 فى الجرح.كل يوم حتى يشوذلك  ،يقومون بتغيرهاف
                                                           

 العفص هو الغالف الذي يحيط بثمرة البلوط. )١(
 أي تشبه الكرة الصغيرة. )٢(
 يستعمل: أي يعمل يلتهب.  )٣(
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ـــان  ـــزازوك ـــالُج  الح ـــونه  يع ـــح ويحمس ـــث يحضـــرون القم ـــق، حي ـــح والري ـــرق القم بع
شرط أن يكون ريـق شـخص  :والريق ،ومن ثم يستخدمونه ،حتى يصبح له عرق ،)١(ةبالِمحماس

 حيث يضع من ريقه على الحزاز يف الصباح الباكر قبل أن يأكل شيئ . ،خواله من عمامه
صـبغة "انت تصيب أيـدي بعـض النـاس بـالحلوة ويقـال لهـا التي ك )٢(وتعالج الملعونة

فيشـفى  ،وتوضع علـى الملعونـة ،ها وعجنها، حيث يحضرون الحلوة ويقومون بدقّ "الخيل
الشخص منها، وأصل الحلوة من الشـيح، حيـث يحضـرون الشـيح ويطبخونـه حتـى يغلـي، 

ضـع وتثـم  ،بيـبهـا حبـة زعوتضع م )،كروات( "دحابير"منه  نه حتى يربد ويعملونويرتكو
 ه بالنار. على الجرح بعد كيّ 

هات التي لعالج بعض التشوّ  ،ومن الطب الشعبي الكي بالنار أسفل الرحى من الخلف
 تظهر على الوجه من (الدمل).

رة القطـرة لهـا نـوار ج، وهي من شـ"المحضض"اسمها  ةً ولعالج الرمد يحضرون عشب
 بتقطير المريض هبا.     مونويقو

يحضــرون خــرزة يضــعوهنا صــوب عينــه، حيــث  ،لعــالج لقــط العــيندم تســتخلــة: زالبا
ولتحضيرها يحضرون الرشاد ويضـعون  ،والبازلة هي خرزة فيها خيط أحمر تربط للمريض

، وتكون عدد حبات الرشاد هي تسع أو سـبع امع بعضه هنا، حيث يطحنو)٣(معه سكر فضي
                                                           

 خدم لتحريك حبوب القهوة عند تحميصها.الِمحماسة: تشبه الملعقة تست )١(
 ن. انسإلملعونة: هو التهاب حاد يصب اال )٢(
السّكر الفضّي: هو كتل بلورّية صغيرة، صلبة، وقاسية، وشفافة، لونه أبـيض، ويشـبه حّبـات األلمـاس،  )٣(

يف الفـّم سّمي بسّكر النبات تبع  للمادة التي استخرج منها، وهي عصير قصب السّكر المجّمد، يوضع 
ليذوب، أو يضاف إلى المشروبات والمأكوالت لتحليتها، فهو يعطي مذاق  حلـوًا لذيـذًا، إضـافة إلـى 
فوائده الطبّية العالجّية التي تشبه إلى حٍد ما فوائد العسل، ويصنع من قصب السكر إضافة إلى عناصـر 

سـكر العـادي يف سـعراته أخرى كالبيض وطرطرات الصودا وبنزوات الصوديوم، لـذا فهـو يزيـد عـن ال
الحرارية، ومن فوائده الصّحّية تليين الحبـال الصـوتية، وعـالج للبّحـة الصـوتية، والتهابـات الحنجـرة 
ــاز  ــاء، وتحســين عمــل الجه ــين األمع ــد يف تلي ــاز التنفســي، ويفي ــوم، ومشــاكل الصــدر والجه والبلع

تقرحات أو جروح بؤبـؤ العـين الهضمي، واالنتفاخات من البطن، ويساعد على تنقية العيون، وعالج 
 وتسريع شفائها وتصفية بياض العين.
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ات الرشاد حمرار بحبّ ختفي االحيث ي ،لة، توضع على العين لتمتص رماد العينزحبات للبا
 التي تنتفخ بعد امتصاصها للرماد.

وعـود  ،)١(وزنجبـيالً وفلفـالً   ،هّشـ اً وسكر  فضي اً يحضرون سكر ءولعالج لفحة الهوا
 .  وتؤخد سفوف ، ويقومون بقليها،كانوا يخلطون هذه المواد بعد طحنهاو، ش (القش)الج

جامـة خذ بالظهر، وكـذلك الحُ ؤالم الربد، وتوكانوا أيض  يستخدمون كاسات الهواء آل
ثـم  ،دون أن يعرفوا اسمها، حيث يقومون بغرس رأس الشفرة عدة مرات مكان كاسـة الهـوا

 يأخذوهنا مرة أخرى فيخرج دم أسود. 
مـون بعجنهـا وويق ةكـانوا يحضـرون حنّـفقـد  "فـالن مشـوب"يقـال  )٢(ةولعالج الشـوب

بسحب الشـوب مـن  ةحيث تقوم الحنّ  ،المصاب هبا ن رأسهمون بدوثم يق ًة،ويبقوهنا رخو
عليـه  ون، ويضـع ناعم اً أحمر  ويحضرون تراب ،بغسل رأسه نيقومو عد أن يجّف برأسه. و

 ن رأسه. يمون بتطيو، ويق الماء ليصبح طين
ــ   وزرق  حنــزرور ُمــرّ "لطفــل منــذ صــغره، حيــث يحضــرون ل ةوبويوجــد عــالج للشُّ

 )٣("نـافوخ"علـى  المسـحوق ، وبعـدها يوضـعا الـبعضهمع بعضـ امون بخلطهوويق "جاج

  مــدى  شـمسٍ  ســطعةُ  الشـخَص  تصـيَب وبعــد هـذا لــن  ة،قصـبورقـة ال يُتــهُ غطتمُّ تتـو ،لطفـلا
 حياته. 

                                                           
، ويعتـرب مـن نباتـات الزنجبيليـة الفصـيلةمـن  الزنجبيـل جـنسمـن  نبـات: أو الزنجبيل الطبـي الزنجبيل )١(

صـفراء ذات شـفاه أرجوانيـة، وال يسـتخرج الزنجبيـل إال عنـدما  أزهـاروالزنجبيل له  المناطق الحارة،
، وال يطحـن إال بعـد تجفيفـه، وتحتـوي علـى زيـوت طيـارة، يسـتعمل كمنقـوع، الرمحيـة أوراقهتذبل 

ول يف النزالت الربدية، ويفيد يف الهضـم ومنـع التقلصـات، حيـث فشاي الزنجبيل طارد لألرياح، ويتنا
ــه هاضــم وطــارد للغــازات، ويفيــد يف عــالج  ــة، ولتوســيع النقــرسإّن ــة الدموي ــادة العــرق األوعي ، وزي

 . والغثيان واإلسهالوالشعور بالدفء وتلطيف الحرارة، ولعالج االرتباكات المعوية 
 تعرف حالي  بضربة الشمس. )٢(
 أي الدماغ. )٣(
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 سبوع بماءٍ األ مرِ عُ يف كانوا يدهنون الطفل وهو  ،صابة األطفال بالربدإومن أجل تفادي 
 إذنِ وب ،عنزروتالو مون بدهنه بالُمرّ ودها يقوبع ،ه بالزيتنويف األسبوع الثاين يدهنو ،وملٍح 
 ،مـالح بمـاءٍ  – سـابق  كما ذكرُت  –مون أيض  بدهن الطفل ويق كانواو ،صاب بالربديُ  ناهللا ل

 ةٌ كريه من جلده روائُح   تخرَج من أجل أّال  ،عنزروتالو رّ بالمُ  ،وبعدها بفرتة ت،الزي مّ ومن ثَ 
 ه. وغيرِ  البولِ  نتيجةَ 
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  ةالشعبيواألزياء اللباس 
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   ٧١٢ :شريط رقمال

  الراوية: فتاة مجهولة 

  
  المفرق:في  ياللباس الشعب

يختلف اللباس يف المفرق بالنسبة لطبيعة السكان، فلباس سكان المدينة غير لباس بـدو 
 المفرق. وهو كااليت:

 
  لباس أهالي المدينة:

البناطيـل  نمـا يلبسـو اً الفساتين القصيرة ونـادران مدينة المفرق سكدن لمُ يلبس أطفال ا
اللبـاس عنـد ويكـون  ،يلبسـون البناطيـل علـى الباليـز والقمصـانكمـا الفسـاتين هـذه تحت 

القمصــان والبنطلــون تلــبس الرجــال كــذلك القمصــان والبنطلــون، و ةنــيالمديف األوالد 
 ين. وأما النساء يف المدينة فيلبسن الفسات .والبدالت

 
  لباس عرب بادية المفرق (البدو):

تجد مـنهم  ما اً ثواب ونادراأل الشائع عند البدو هو الثوب، فاألطفال يلبسون إن اللباس
مـا  اً ثـواب ونـادراألالبـدو  رجـالاللبـاس عنـد  وكذلك يكـون .)بالطينل (طينابال من يلبس

 يتغيـر أبـدًا.الـذي ال  ثوبال الزي القديم عند البدو هوف. لطينابوالقمصان  تجد منهم يلبس
 األثواب والشروش.الاليت يلبسن اللباس عند نساء البدو وكذلك 
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  ٧١٦الشريط رقم: 

  : من بني حسن مجهول الراوي:

  
  اللباس: 

كـان أكثـر وكان العيال (األوالد) يلبسون سراويل ذات اللون األبيض واألسـود،  )١(...
 األوالد حفاة األقدام.

* * * * * 

                                                           
هذا عن لبـاس البنـات ومـا هـو لبـاس "له المحاور بقوله: يوجد نقص يف بداية حديث الراوي حيث سأ )١(

 مما يعني أن الراوي كان قد تحدث عن لباس البنات سابق . "األوالد؟
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   ٧١٥ط رقم: الشري

مقبل سليمان العلي من عشيرة السمامجة من المشاقبة، فرع الراوي: 

  .من بني حسن، سكان المفرق

  تاريخ للتسجيل: ال يوجد

  
  لباس الرجل:

كان الرجال يلبسون يف تلك الفرتة أثواب بيضاء عادة. وكان الرجل يلـبس فـوق الثـوب 
  وح مــن األمــام، ويعــرف هــذا عنــد األبــيض مــا يعــرف عنــدنا بالـــ (مزنــوك) وهــو ثــوب مفتــ

أهالي البلقاء وغيرهم بـ (التشرب) وكذلك يلبس الرجل سرواًال أبـيض تحتـه. أمـا القضاضـة 
فكانت بيضاء ولم يكونوا يعرفـون الطاقيـة التـي تلـبس تحـت القضاضـة حاليـ . فقـط حطـة 

 وعقال. 
لباس الفـروة  لىإ عرف بـ (القرون). هذا باإلضافةتكانت الرجال تربي شعرها جدايل و

جلود الخراف (فروة) يلبسها الرجـل لتقيـه بـرد الشـتاء،  ، حيث كانوا يصنعون منواألحذية
وكان يصنع من جلود الخراف (إبطيات) وهي مثل الجاكيت. وكانوا يصنعون األحذيـة مـن 

جلـد اإلبـل الكنـادر. وكانـت يصـنع مـن جلود البقر ويطلقون على الحـذاء اسـم (وطيـة). و
األحذية عند السكايف يف جرش، فضالً على ذلك يصنع السكايف أيضـ  مـن جلـد تصنع هذه 

 البقر حلية للزينة.
 

  المرأة مكانتها ولباسها:

وكـان الرجـل يتـزوج عـدة زوجـات امـرأتين  ،شمةحانت المرأة لها األكل واللبس والك
يف وثالثة وأربعة وكانت نسـاؤه تسـكن يف بيـت واحـد، وهنـاك بعـض النـاس مـن يشـاورهن 
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بعض األمور، أي الرجل يشاور زوجته، ويأخذ برأيها. وأما يف أمور الزواج فكانـت الكلمـة 
 للرجل فبعض النساء ُغصبت على أزواجهن ولم يكن يؤخذ برأيها يف زواجها.

) وكـان بأما لباس المرأة فقد كانـت تلـبس ثوبـ  وكـان غطـاء الـرأس (ملفـع) و(معصـ
زًا مثل هذه األيام فقد كانت تصنع المـرأة ثوهبـا علـى اللون سادة أسود ولم يكن الثوب مطر

يدها (تخيطه). وكذلك كانت تلبس الحلي الفضة. وتلبس يف رجلها جزمـة جلـد دبوريـات 
 لبسن السروال تحت ثوهبا األسود.ت نسوريات. وبعضه

كانت المرأة غير المتزوجة تلبس ثوب  أسود مزين  مـن األطـراف بـاللون األحمـر وهـي 
رش)، وقمـيص أحمـر أو مدارق) أو ما يعرف عندنا بــ (الشـلى يدها، ويعرف بـ (التصنعه ع

أسود وكانت تغطي الرأس أيض  وتضـع يف رقبتهـا طـوق أربـاع مـن الفضـة، وكانـت المـرأة 
تربي الجدايل. وتلبس البنات حطة سوداء أو حمراء لغطاء رأسها. وكانت النساء والفتيـات 

 وعة من الفضة وليس الذهب.يلبسن األساور والخواتم المصن
كانت المرأة تختص بأعمال البيت مـن الطـبخ والتنظيـف وصـنع القهـوة باإلضـافة إلـى 

 جمع الحطب على الدواب.
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  تربية األغنام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

٢٩٧ 

 
   ٧١٥الشريط رقم: 

مقبل سليمان العلي من عشيرة السمامجة من المشاقبة، فرع الراوي: 

  .رقمن بني حسن، سكان المف

  تاريخ للتسجيل: ال يوجد

 
 : )١(طبيعة الحياة

كنا نسكن بيوت الشعر ونربي المواشي، وكان عند الواحد منا من الحالل مئة أو مئتـين 
السمن واللبن، وكانوا يذبحون منها ويكرمون الضيف،  نرأس، فقد كانوا يحلبوهنا ويصنعو

 ويبيعون صوفها وخروفها.
، يسـكروا علـيهن بطـرف الشـق، ويحلبـوا صـبح هاتـهعـن أم )٢("الـبهم"كانوا يفطمـون 

ن، ويصـنعون منـه اللـبن عروب الحليـب، وبعـد ذلـك تخّضـه بالسـومساء، وكانت النسـاء تـ
ون منه الجميد الذي كانوا يضعونه على ظهر البيت حتى يجـف. عيصنكما والزبدة والقطيع 
 يبيعون هذه المنتجات ويعتربوا ذلك عيب . اوقديم  لم يكونو

نت الناس كريمة تقدم الوالئم لضيوفها، وحسب مكانـة الضـيف فقـد كـانوا يفرقـون كا 
بـد أن بين الضيف العادي والشيخ فربما الضيف العادي يكرمونه من البيت، أما الشـيخ فـال 

قدم له ذبيحة يوضع رأس الذبيحة يف وسط صحن الطعام على الزاد ويوضـع السـمن عليـه ت
وهـي عبـارة عـن َفّتـة تتكـون مـن لـبن وخبـز شـراك  "ِفْيتالهَ "أيض . وبعض الضيوف يقدم 

 (الفتة) وغالب  يكون بدون لحم وإذا وجد اللحم يوضع عليه أيض . 
 

                                                           
 ) من التسجيل.٤٥وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 البهم: صغار األغنام. )٢(



 

٢٩٨ 

 :)١(صوف األغنام واستخداماته
وهي حوالي شهر خمسة. حيث  "الِمْشِمِشية"بـ  يكون موسم قصاص صوف األغنامإن 

حب الغنم بإكرام من يأيت لمعاونتـه بـذبح يتعاون الناس مع بعضهم لقص األغنام ويقوم صا
شاة لهم لتناول طعام الغداء. ويكون قد قدم لهـم يف الصـباح الفطيـر وهـو مكـون مـن سـمن 

 وقت قص الصوف. بالغناء (الهجيني) الرجال عادة يقوممرشوش فوقه السكر. و
يتم بيع الصوف على أهل الشام حيث كان سعر رطل الصوف ربع مجيدي، وبعد ذلـك 

بيـت صـاحب بأخـذ مـا البح بربع ليرة ما يعادل الخمسـة والعشـرين قرشـ . ويقـوم أهـل أص
يحتاجونه مـن الصـوف لصـناعة الفرشـات واللحـف والوسـايد والمخـدات الخاصـة لهـم، 
حيث تقوم النساء بغسل الصوف بالماء لتنظيفـه وبعـد جفافـه يقمـن بطرقـه بعصـي لتنجيـده 

 خاص لتلك المهمة. )٢("دجِّ نَ مْ ا"وأصبح بعضهم اآلن يحضر 
الماعز، وقص البهم وهي صغار األغنام يقص وحده ألن  شعرصوف الغنم أحسن من  

 صوفه مختلف عن صوف الشاة الكبيرة.
ــل  ــرش وســجاجيد وخرجــة الخي ــارش وف ــقاق والمف يســتخدم الصــوف لصــناعة الش

 التي كانت تنسج وتغزل وتستخدم كغطاء للناس. "دبابي"المشرشبة، و
هي من تقوم بنسج المفارش ويستخدم للغـزل الصـوف النظيـف والجيـد،  كانت النساء

وقد كـانوا يرسـلون الصـوف للصـباغ لصـبغه بـاأللوان األحمـر واألخضـر وغيرهـا لصـناعة 
المفارش التي ال يوجد غيرها للجلوس أو النوم. ويكون الهدف من صناعة المفارش بيعها 

 للحصول على المال.   
 

  

                                                           
 ) من التسجيل.٤٦وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 الفرش وفيها من الصوف. هو الشخص الذي يكون مختص بتنظيف صوف األغنام وصناعة  المنجد: )٢(



 

٢٩٩ 

  صناعة بيوت الشعر:

يستبدل الصوف األبيض بشـعر  الشعر من شعر الماعز والقطن وكانبيوت نت تصنع كا
بعد عزل الصوف األبيض وتجهيزه بتبديله بغزل شعر ماعز مـن عنـد  نالماعز، حيث يقومو

 الفالحين، ألن الفالحين كانوا يربون الماعز والعرب تربي الغنم البياض. 
عادًة النسـاء أثنـاء نسـجها لبيـت كانت و ،توبعد إحضاره تجتمع نساء القبيلة لنسج البي

نسج الشقاق والطرايق من القطن والشعر، ويكون قومون بوي الشعر تغني ولها أغاين خاصة،
الرواق فيه خط أبيض مـن الوسـط. وتصـنع الكواسـر مـن القطـن األبـيض والشـعر. وتضـع 

حسب حجمه والقرن الكواسر لشد الحبال، ويبنى البيت على قرن أو قرنين أو ثالثة وأربعة 
جــد بيــت ثالثــة وســط أي ثالثــة طرايــق. ويوجــد أربعــة وهــو واســطين، أي بيــت وحــده. وي

طرايق. فهناك بيوت علـى واسـطين وثالثـة وأربعـة وكـل واسـط لـه طريقتـه المصـنوعة مـن 
 بيت الشعر.خرابيش وهي أصغر حجم من ال كذلك القطن والشعر. ويوجد

عـادة بيـت الشـيخ يكـون أكـرب مسـاحة وفيـه يختلف بيـت الشـيخ عـن بيـوت اآلخـرين ف
الـذي و )١(الرجـال عـن شـق مـن الضـيوف، ويوجـد فيـه سـاحة تفصـل المحـرم ع عددتيجم

 توضع فيه عدد من دالل القهوة.
 

  طبيعة العيش في بيوت الشعر:

كانت بيوت الشعر تتأثر بالشتاء وتدلف الماء، وكانوا يقومون بإعداد قناة حلـول البيـت 
لتصريف مياه األمطار عـن البيـت، وكانـت أيضـ  تتـأثر مـن الريـاح وبعضـها  أو على أطرافه

ه من ئالرجال والنساء بإعادة بنا على الفور يقومو ،كانت تنقلع وهتدم من قوة الرياح الشديدة
 جديد.

                                                           
 المحرم: مكان المخصص للنساء. والشق: المكان المخصص للرجال. )١(



 

٣٠٠ 

  جلود المواشي واستخداماتها:

يـث الـدباغ حإلـى كانت العرب هنا يصنعون مـن جلـود الحـالل (السـعن)، ويحتـاج ذلـك  
يوضع الجلد يف القدر بعد أن تقـوم النسـاء بتنظيفـه بالمـاء، ومـن ثـم يوضـع فوقـه الملـح (مّلـح) 
وبعدها يحضرون الدباغ وهو عبارة عن قشـر شـجر السـنديان الـذي كـانوا يحضـرونه مـن جبـال 
عجلون، ويوضع الدباغ بالقدر مع الماء ليغلي وبعد أن يربد قليالً يوضـع الجلـد فيـه مـدة معينـة، 

منـه القراقيـع أو مـا يعـرف عنـد الـبعض بــ  ن، وقصـه وخياطتـه ويعملـوه بحجـرقوم النساء بدقوت
(شكوى) ولكن نحن نطلق عليهـا اسـم قرقاعـة ِوّسـعانة، والقرقاعـة أكـرب بـالحجم حيـث يلتقـي 
عليها أربع نساء للخض هبا، وهـي تتكـون مـن أربعـة أو خمسـة جلـود والقرقاعـة هـذه ال تحمـل 

 ل تبقى على األرض بعد أن يفرش تحتها حصير.على ُركابة عصي ب
أما السعن الذي يتكون من جلد واحد فيعلق بالُركابة وهي عبارة عن ثالثة من األعمـدة 

  الملتقية بشكل مثلث وتقوم امرأة واحدة بالخض به.
قديم  يصنعون من الجلود قربة للمـاء أيضـ  وال يوجـد غيرهـا تسـتخدم للمـاء.  واوكان

 من جلد الماعز. ناتحضر الماء بالقربة على اإلبل والدواب، وتصنع القربة عند كانت النساء
 

  شرط راعي الغنم:

يقوم الرعي بمهنة الرعي مقابل أخذه عن كل مئة رأس من الغنم حـوالي عشـرين فطـيم 
وثـوبين وقضاضـتين وعبـاءة وفـروة   )٢(منهم ثمانية خراف وثمانية ُعـرب  )١(من الغنم البياض

لة، وهذه الكزمة يشرتوهنا من الشام. وتعرف هذه بكسـوة الراعـي وهـذا الشـرط وكزمة طوي
 سنوي (يعمل من الحول للحول).

                                                           
 ذات الصوف األبيض. )١(
 أنثى الغنم البياض. )٢(



 

٣٠١ 

كان راعي الغنم يرعى الغنم ويعود لبيت صاحب الحالل كل يوم وهذا يف فصل الشـتاء 
ب)، يـذهب إلـى منطقـة حيـث غـروالربيع. أما يف فصل الصيف فكان يذهب بالغنم بعيـدًا (ي

، ويحـدث )٢(بـدأ الماشـية (تَِحنـي)ت )١(مناخها معتدل كجرش. ويف فرتة (القـيض) المراعي
 تحتاج كل مئة رأس من الغنم إلى ثمانية أكباش من الذكور.وكانت ذلك يف فرتة الحصيدة، 

وكان المرياع هو كبش مدلل يقود الغنم ويوضع عليه زينة من شراشب أو مرآة من كـل 
 (قرقاع).  جانب ويوضع يف رقبته جرس يسمى

كان الراعي عندما يذهب بعيدًا يأخذ معه (زهابه) من الطحين وغيره، وعندما ينفذ كـان 
يسمح للراعي ببيع رأس من الغنم ليصرف على نفسه. أو يرسل يف طلب حاجته فيرسـل لـه 
(بتشيله) التي تحوي على السكر وطحين القمح، وكانت تصنع علـى الصـاج حيـث يطحـن 

مـداد مـن القمـح ويوضـع عليـه أأو مـدين أو ثالثـة  )٤(، وقـد يبلـغ مـد)٣(القمح على الرحـى
 . ليخلط طحين البكيلة بالحليب ويأك لد الراعي أن يأكيريرطلين من السكر. وعندما 

                                                           
 فرتة القيض: فرتة الصيف. )١(
 أي يتم التزاوج بين األنثى والذكر من الغنم. )٢(
وهي من األدوات المنزلية القديمة التيعرفها الناس حتى وقت قريب، إنه أداة حجرية تستخدم  الرحى: )٣(

حـدهما تكـون أأو شعير وهـي قطعتـين دائـريتين مـن الحجـر  لطحن الحبوب من قمح أو دخن أو ذرة
ويوضع بوسطها عمود من الخشب يركب بمهارة بعـد حفـر مكـان  أسمك من األخرى وهي القاعدة،

له، والقطعة األخـرى تكـون أيضـ  أسـطوانية وبقطـر نفـس قطـر القاعـدة ولكـن بوسـطها فتحـه دائريـة 
ــق  ــث تنطب ــادة يف الفتحــة بحي ــع زي ــدخول م ــدة بال الشــكل تســمح للعمــود الخشــبي المركــب بالقاع
األسطوانتين الحجريتين على بعضـهما وتحـرك األسـطوانة العليـا بيـد جانبيـه لهـا مـن الخشـب أيضـ  

حركتها دائرية ومحورها يكون العمود الخشبي المثبـت علـى القاعـدة وأثنـاء الـدوران يوضـع وتكون 
الحب المراد طحنه من خالل الفتحة الدائرية التي بوسط األسطوانة العليا بحيث يتسـرب الحـب بـين 
األسطوانتين الحجريتين وينطحن أثناء ذلك، ومن المفرتض أن تكـون أسـطح األسـطوانات متسـاوية 

 .ناعم  اء خاصة الجهتين المتطابقتين اللتين يمر الحب من بينهما لكي يكون طحنهوملس
نظــر: محمــد اكــان مــن مضــاعفات الصــاع المــد ويعــادل صــاعين،  هــو وحــدة لقيــاس األوزان المــد: )٤(

 .٣٨١صعمان وجوارها، ، ونوفان السوارية، ٢٢٣الطراونة، تاريخ منطقة البلقاء، ص



 

٣٠٢ 

ثـم  )١(كانوا يبيعون الذكور من الحـالل (الخـراف) حيـث بلـغ سـعر الخـاروف مجيديـة
 صف.وصل سعره ليرة وتبلغ الليرة آنذاك خمس عصمليات ون

صـاحب الحـالل.  )٢(كان الراعي أيام الدفء ينام بجانب الغـنم وأيـام الشـتاء ينـام بشـق
 وكان يتغطى بفروته وعباءته. 

 

 

                                                           
سميت هبذا االسم نسـبة إلـى السـلطان عبـد المجيـد األول،  (الريال المجيدي): ضةالليرة المجيدية الف )١(

نظـر: السـيد محمـود، ا .م، وكان يساوي وقت ضـربه عشـرين قرشـ ١٨٤٠هـ/١٢٥٧وقد ضرب عام 
. ٧٥م، ص٢٠٠٣مشكالهتا، القاهرة: مكتبة اآلداب،  -تطورها-سيد محمد، النقود العثمانية تاريخها

لثانية بعد القرش يف التـداول يف المنطقـة، ويطلـق عليهـا أحيانـ  الريـال المجيـدي، أو وتأيت يف المرتبة ا
م حيث كان يصرف بأربعة ١٨٨٨/ـه١٣٠٦الريال المجيدي األبيض، وبقي سعر صرفه ثابت  من سنة 

م انخفض سعر صـرفه بشـكل حـاد فقـد وصـل ١٩٠٣/ـه١٣٢١عملة رائجة، ويف سنة  ان قرشيوعشر
قرشـ   ٢٠لـى م رفعـت سـعره السـلطات الربيطانيـة إ١٩١٩/ـه١٣٣٧ ، ويف سنة إلى تسعة عشر قرش

يحويـه البشـلك  ن المجيـدي يحتـوي مـن الفضـة مقـدار ثمانيـة أضـعاف مـاأبعد أن فحصته ووجـدت 
الفضــة، ومــن أجــزاء المجيــدي: نصــف المجيــدي وربــع المجيــدي. انظــر: نوفــان الســوارية، عمــان 

 . ٣٨٧وجوارها، ص
 (الشعر) وهو جزء من بيت الشعر مخصص الستقبال الضيوف. أي المضافة )٢(



 

٣٠٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  تربية الخيل وأنواعها
 
 
 
 
 



 

 

 



 

٣٠٥ 

 
  ٦٩٨الشريط رقم: 

  بني حسن الخزاعلةقاسم فضيل  :الراوي

  
  تربية الخيول األصيلة

مــن الشــويمات  "الّشــويمة"دوان، وتــدعى كــان والــدي يتنقــى واحــدة مــن خيــول العــ
يعتنــي هبــا  أصــبح، و)١("ةعاطلــ"وكانــت  العــدوان، اشــرتاها بخمــس ليــرات يف تلــك الفــرتة

أحــد مــن ؛ )٢("يشــّبيها" وكــان، يف الصــباح والعصــر، وإطعامهــا، بســقيهاويقــوم ويروضــها 
الل وقـد كنـا نحلـب الصـبح مـن الحـمنـه،  ةأصيل ةمهروأنجبت  تحصن األصيلة فحملاأل

 أنجبـتواعتنينا هبا حتى أصبحت الشويمة فرسـ ، وقـد ، ونسقي المهرة يف الصباح والعصر
وقام بشرائها من عند والـدي شـخص مـن  فرس ، ةخمس عشر (سوت) هذه المهرة حوالي

 وكـانهـذا الشـخص شـحادة أبـو مِسـعد  ىيـدعو، عيـون مـن لبنـانمـرج  ، اجديدةاإلجديدة
ة يعملــون يف خمســة عشــر فــدان ، خّصــص أحــد هــؤالء ســكن مادبــا، وكــان عنــده مرابعيــي

مـن  ، إذ يقـوم بغسـلها وإطعامهـا، فولـدت عنـده مهـرتينعلى الربع المرابعية لخدمة الفرس
ــت، وشــويمات العــدوان وكــل علــى مريكيــا، أبــو مســعد أل عنــدما ذهــب صــاحبها، ثــم مات

المهـرتين  وقـد عقبـتفارس سـمارة، مـن السـمارات مـن اإلجديـدة،  المهرتين رجل يدعى
 وعندما رجـع لـم يجـد لـهأحد عشر رسن  (حصان  أو فرس )، يف أمريكا  خالل مدة وجوده

: يا فارس، وصلني مكتـوب أّنهـا لوكيله عليها سوى حصان ومهرة وعشرين عصملّية، فقال
مـن ضـيفة إلينـا أتـت صادف يف ذلك الوقت أنه قد . ونأحَد عشر رسن ، فرّد عليه قائالً: مات

، فذهبُت أنا واصطحبت معي امـرأة مـن نسـاء العشـيرة إلرجاعهـا إلـى من اإلجديدة عندهم
                                                           

 أي غير مروضة. )١(
 يشبيها: أي يرسلها إلى حصان أحيل لتحمل. )٢(



 

٣٠٦ 

: بالحضـور اإلجديدة، وعندما وصلت هناك، دعاين شحادة أبـو مِسـعد لمأدبـة طعـام، وقـال
وكـان  .أريد أن أتقاضى عند فضيل الخزعلي؛ ألّنه يقضي بالخير وصاحب خربة يف القضـاء

. مناصفة اتقاسميا على أن همكان االتفاق بينحيث كثير،  الفارس قد احتال عليهم بمالٍ  هذا
عـد حجتـك يـا ": فقلـت لـهفأحضروا الطاولة أمامي وضـعوا كرسـي.  ."حق وشق": فقالوا
 للـيا ، بـاألميناهللا بـاألمين ييا خزعلـي؟ وأنـت ترجـ هك يا ابن نوفبِ وش ": ، فقال"شحادة

 يشـة هنـاك حتـى أنعـش حـالي، ومسـاوأنا باميركـا رحـت أدور المعأّمنته على رسن الخيل، 
، ريسي يوم وظعنكتغير ا يوماثنين وعشرين عصملّية، خيلك غير  ارسن رأحدعشصلني من و
ك، وسـالمتك يـا ليعوبينٍة ي لعترها بينٍة صّلي ع النبي، أفلح من تك هدي بكالم جّدي، يج

 فجلس. ."هناك قعدا": . فقلت له"خزعلي
هنـض السـماء  ليالبـ ،نشدتك بعـدد": فقال العرب،عند  )١((َمعّلك) ، وهووجاء فارس

تسرح مع الحالل وتـرّوح  يوم يسير، يغير وظعنك يوم خيلك ،وانديرفّض عليه انعمد،  لياب
، فقلت له: انتهيت مـن حجتـك؟ "عّد حقَّ اهللا ال جحده مني وال على شريكي، ،العيال على

أنـت تمـون أصـلحنا، ": يقبل جلـوس الحـّق، فقـال لـفارس فقال: نعم، وكنت قد شاورت 
 . ت أّنه قد أكل حقَّ الرجلفرع. وبذلك "بدي أحلفما باللي تقوله 

وهو زعيم السمارات  السماراتجالس  سعيد بك حاضرين، حيث كان  كبار اإلجديدة 
وأسـعد  ،الربكـاتعائلـة زعـيم  راضـي بركـاتو عائلـة مسـعد،سعد زعيم مكّلهم، وشحادة 

بوجـه سـعيد عليـك كفيـل وفـا ة مسـعد دشـحاأنت يـا ": قلتو، زعيم حمولة الرّحالرّحال 
 ."فارس، أّما كفيل الدفا أسعد رّحال على لكيطلع  بلي الوفا وكفيلبك، وهو 

ال هـاذ يحلـف، وال هـاذ الصـلح سـيد األحكـام، ": وبعد أن وضـعت كفـالء قلـت لهـم
االثنـين،  الصـلحة علـيكم أنـتم": سـعيد بـك قـالو، "الحـّق  براعـي، واهللا أعلـم يحلف خطا

                                                           
 يكثر ذكره على ألسنة الناس. )١(



 

٣٠٧ 

بحّق سيدنا محمد أحكي لكـم بمحمـد وبالمسـيح والـدين ": وقلت أنا ."واوعيب أن تحلف
أعـرض ": وقلت، وأشرت على شحادة، "جميعالالصحيح، ترى حّق هذا الشخص عليكم 

فـارس فقلـت ل، "مـاين": قـالواف. "مـاين عليكم الصلح على مسمع األفندية الحاضـرين...
، فقال "، وجاهتكم باهللا الصلحرة عصملّية لشحادة صلحةلي )١(خمس تعش حطت": سمارة

أعطيتمـوين أم لـم تعطـوين ": فقلـت لهـم ."والرزقة على َمْن؟": قالواوبعدها . "أمرك": لي
ــو مســعد وأعطــاين "شــايلهن هللا ، والفــارس أعطــاين عصــملّية، عصــمليتن. فقــام شــحادة أب

 .ليلة )١٨(بّت عندهما  من ثموأصلحتهما. و
مـرج عيـون مـن فعـدت ماشـي  مـن إجديـدة  ،تلك الفرتة السيارات موجودة لم تكن يف 
مغّرب إلى الطبيزية إلـى  ، واتجهت منها على الدرب الغربية،الحولة حيث نزلت علىلبنان 

الـذي أخرجـوا منـه سـيدنا يوسـف،  )الجـّب (على بئر سيدنا يوسـف  دصف يالخالصة، شرق
(القطار) قادم فركبت به وعدت المفرق ومنهـا  ، وإذا بالرتينومنه ذهبت إلى جسر المجامع

  . إلى قرية رحابسرت 
 
  :)٢(الخيول أنواع

هذه الخيل التي عندنا هي الشويمة، وعندما ذهبت قام والدي بشراء فرس أخـرى، هـي 
الصقالوية، ُسّميت األولى بالشويمة شويمة العدوان؛ ألّنهـا شـامت علـى الخيـل كّلهـا، أي 

 مة بنت أبو عرقوب. سبقتهن، وُسّميت شوي
، وهـذا "فـارس مسـلم"حاليـ   وصاحبهوالحصان أبو عرقوب هو اآلن عند الخزاعلة، 

 الحصان مشهور، من بنات الشويمة األصايل. 

                                                           
 تحط: تدفع، خمس تعش أو طعش: خمسة عشرة. )١(
 وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة السابعة من التسجيل. )٢(



 

٣٠٨ 

ها والـدي سـّماها زينـة الصـبح؛ ألّنهـا مـع طلـوع الصـباح ئشراقام بوالفرس الثانية التي 
مخلديـة مـن نسـل خيـل خالـد بـن  "َهْدبـةال"تصهل صهيالً جميالً، أّمـا الفـرس الثالثـة فهـي 

، البئر قد رفضت أن تشرب من ماءوالوليد، وكانت هذه الخيل ال تأكل العليق يوم الجمعة، 
الخيل منها، فشربت الخيـول كّلهـا إّال هـذه الفـرس الهدبـة، وعنـدما نـزل  تشربفتح ل الذي

  ها دابة ميتة.يف البئر ليعرف سبب رفض هذه الفرس الشرب من مائه، وجد فيأحدهم 
 كسـب ، وهـذه الخيـل)١(خضـيرعبيات اهي من  ناوهذه الخيل المعناقية الموجودة عند

حصلت عليها بني حسن أثناء غزوها لبني صخر، حيث كسـبوها مـن عبيـات الخضـير، لمـا 
كانت الحرب دائرة بيننا. وهذه العبيات مَسْلسالت، أّما الكحيلة فهـي مـن كحـيالت شـمر، 

ألّن أّمها عندما أنجبتها كان لوهنا أصفر، وعيوهنا سوداء مكّحلـة، فسـّميت سّميت بالكحيلة 
كحيلة شمر، أّما أم عرقوب تكسب الخيل وهي مكسـور عرقوهبـا، ويقـال األصـيلة تكسـب 

م عرقوب الذي كان عند مسلم أل(تجحد بالطراد)، فلّما أتوا بأم عرقوب، أحضرنا الحصان 
 وشريناه من عند الحويان. 

كنت صغيرًا كنت أركب الخيل، وكان أهلي يخافون علّي من ركوهبا، لكنّي بعد وعندما 
 نييف إحدى المرات سألو ذلك أصبحت ماهرًا يف ركوهبا، ولو تأيت كّل الخيول لن تسبقني.

 أحد الرجال: لماذا ال تركب غير الخيل المخلدية؟ فقلت له:
  أمــــــــي مــــــــن خيــــــــل المطــــــــاليقي   كـــــّدش وأبـــــوي حصـــــانأواهللا مـــــا 

ــــــــوِّ  ــــــــش ع ــــــــوي أرع ــــــــزانأب ــــــــــراس تشــــــــــطيبيو   د ال   يشــــــــــّطب ال
 

  وصعدت على ظهر المخلدية، وسبقت الخيل كّلها.

                                                           
 ع من الجيل، والخضير فرقة من بني صخر. اعبيات: نو )١(



 

٣٠٩ 

 : )١(طراد الخيل في الفحيص
حصل طراد يف منطقة الفحيص يف مـرج العاللـي، حاليـ  هـي مكـان مصـنع اإلسـمنت، 

عنـدنا أخذ فرس  شقراء مـن  قد هذاكان حصل طراد عند شخص يدعى سليم العكروش، و
فجئت وحضرت الطـراد، وعنـدما كنت ضيف  عنده  وحينها، العدوان الشويمات نمأصلها 

صل سليم العكروش وأخوه على رأس الماء، جاء سليم السماوي مـن السـلط علـى ظهـر و
فرســه المعناقيــة، وجــاء أيضــ  شــخص اســمه هــزاع اللواحنــة مــن الزواهــرة يركــب فــرس 

التي كـان قـد ة المشاقبة يركب فرس أم عرقوب، شخص اسمه سالم كذلكالكحيلة، وجاء 
يالعـب الخيـل واحـدة واحـدة، يوسـف هـذا ، ويبـدأ المايوسف األعرج من كفر  من هااشر

رببـور، السـليم  هويقول: كّل ما أطرد واحدة أبرم عليها، وإذ توّلفت شخص مـن هنـاك اسـم
حمل مسدس  على كان عسكرّي  يركب فرس  صفراء سريعة مثل السلق، ويومسيحي،  وهو

 مـا يـهأنت يـا بـو صـرمة تركـب بنـي حسـن فرسـك، ل": جانبه، فجاء وقال لسليم العكروش
يجـوز لـي أركبهـا وهـو موجـود، هـو صـاحب مـا هو راعيها، و اذه": فقال له "؟أنت تركبها

 ."يركبهاهو اللي البخت 
: قـال لهـم وطـاردت الخيـل وغـريتهن.وذهبـت هبـا إلـى الميـدان  فرسي ركبتوعندما 

، وأشار علـى النسـاء، وطلـب مـنهن أن يزغـردن، وكانـت امـرأة اسـمها "هبا حياء ماالخيل "
علـى الشـويمة اللـي هللا نزغرد لفضيل راعي العليا ا يا": جميلة زوجة الناصر أم عودة، قالت

: حضر هنا ثالثة من بني حسن. فقال لي هزاع اللواحنـةكان قد ، وقد "سبق كّل خيل السلط
، وكان رجـل مـن الفحـيص اسـمه فهـد قـد "، هذول أهل السلط خوالييهسّودت وجليه "

. وصـارت النسـوان تزغـرد؛ ألّنـي سـبقت "عفية خالي عفية": قال ليودخل على الميدان، 
 الرببور وسحل الفرد منه أثناء السباق، وسبقت الفرس أم عرقوب. 

                                                           
 ) من التسجيل.١٠:١٣وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(



 

٣١٠ 

  بيع الخيل وشروطه: 

والخيل بطبيعة الحال مأصلة (لها كان الشخص عندما يشرتي الخيل يسأل عن أصلها، 
علـى  ، العـدوان،أصول) من أيام الرسول، فمنها مأصلة من خيل شمر، علـى صـويت ظفيـر

، وعلـى الجربـا، وخيـل السـلطية مـن عربـان الفـايز والخضـير بني حسن، وعلى بنـي صـخر
 .السبع

التـي  الخيـلوهـذه قبل خّيالهـا، تعرف أصيلة بنت أصيلة أهنا تعرف التي الخيل وكانت 
 يصـل ثمـنحيـث ، )١(ُتعَرف أّنها أصيلة كانـت غاليـة الـثمن، ثمنهـا أغلـى مـن سـياق المـرأة

إلى مئة ريال، وعشرين شاة، وبعير، والشـخص الـذي ال يمتلـك  الواحد من الخيل األصيلة
وهذه األيام لم نعد نمّيز  والذي تموت له فرس كان يحزن عليها كثيرًا، فرس  يقال عنه يتيم،

الشـمس مـا يظهـر مـن مكـان  ،تبّدلت دنياك صار القمر شـمس"األصيلة من غيرها، الفرس 
 . "شن ديح بدنياك يا همالليتالهالل، توّخر الغالي وتقّلد الفرس، 

كنّا قديم  عندما نبيع الفرس خاصة األصيلة أم عرقوب أو الشـويمة أو الكحيلـة أو لقد 
ولدت مهرة أو حصان نقسـم المولـود  إنف، المشرتي نكتب حجة على (المخلدية) تالعبيا

على النصف من بعدها، وتكون القسمة على األول والثـاين بيننـا كمـا هـو موثـق يف الحجـة، 
أول بطنــين (مولــودين) يكونــان ملكــ  لصــاحبها األول، أو يأخــذ ثمنهمــا نقــودًا، بعــد ذلــك 

شـخص آخـر، يأخـذ تصبح ملك  كامالً للشاري، وإذا  أراد الشـاري أن يبيعهـا قبـل أن تلـد ل
 .إليه حجة منه أن مولودها القادم لصاحبها األول الذي باعها

 
 : )٢(أكل الخيل

ــا نخصــص الشــعير ألكــل الخيــول، وال نطعمهــن الكرســنة، وعنــدما يحصــل معهــن  كنّ
المغص الناتج عن اإلمساك (آالم يف البطن) نطعمهن الحمص، مـن أجـل سـالمة معـدهتن، 

                                                           
 أي مهرها.  )١(
 ) من التسجيل.٢١:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(



 

٣١١ 

أكلهـا تسـع حبـات، وتتعـاىف فـورًا، كـانوا يضـعوهن مـع ويكون عدد حبات الحمـص التـي ت
الماء، وأيض  كنا نطعمهن القمح والـذرة، باإلضـافة إلـى الحشـيش (العشـب)، ويف إحـدى 
المرات جاء ضـيوف إلـى أقربـائي علـى عشـرة خيـول، تنـاول الجـريش علـى الغـداء، وبعـد 

، أبو سالمة قوم القشل؛ هقشلفُسّموا من وقتها قوم ال ،)هلْش الغداء وضعوا على خيولهم (القِ 
الخيـل ال ف، كان الخير يف ذلـك الوقـت كثيـر، هألنَّ أبو سالمة عّلق (وضع) على الخيل قشل

 .يمكن أن ُيعّلق عليها القشلة
 

 :)١(مرض الخيل
عندما كانت تمرض الفرس، كان صاحبها يزعل (ينزعج) عليها، ويتكّدر خاطره، وكان 

ا ومعالجتها، ومن العالجات التي كـان يسـتخدمها يحضر لها شخص مختّص يقوم بفحصه
لمعالجة الخيل (حرز بنادم) يقوم بخلطه بالماء، ثم يسقيها إياه، فيخرج منها دود، بعد ذلك 

رطان  يعلقوهنا برأسـهاو ويقوم بعضهم بمسك رسنها ،)٢(يحصل لها سقاوة، فيحضرون الشُّ
فعنـدما تشـمه (براطمها) فمها،  ىصل إليال  جعلهوالخيل  ذانحيث يقومون بربط السطل بآ

عنـدما تريـد أن تـنفض تلـبس فسـقاوة صـفراء،  الخيـل تخرج من أنف وفـمف من رائحتهتنفر 
 السطل، بعد ذلك تشفى من مرضها.

 
  :)٣((شَبّ الخيل) تزواج الخيول

، وإذا )٥((يشـّبيها)لــ لخيل، يقوم األشخاص بعـرض الفـرس للحصـان ا )٤(َتحيلعندما 
بتعد عنه، يبدأون بتقريب أنفها (خمشـها) مـن أنفـه، ثـم يبـدأ الحصـان بعـد حاولت هي أن ت

                                                           
 ) من التسجيل.٢٣:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
رطان: قطع قماش. )٢(  الشُّ
 ) من التسجيل.٢٥ شريط الكاست عند الدقيقة (وردت يف )٣(
 الحيل: موعد تناسل أو تزاوج الحيونات. )٤(
 يشّبيها: يتزاوج معها. )٥(
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ذلك بشّمها، وهي تبدأ باالبتعاد عنه، تستمّر هـذه العمليـة حتـى تحيـل الفـرس، ثـم تحصـل 
عليهـا الحصـان، وكـان (ينّط) يقفز  المعاشرة بينهما، حيث يمسك الرجل فرسه من أجل أن

، مـثالً يف منطقتنـا كـان حصـان أبـو عرقـوب هـو الناس يرسلون الفرس إلى حصـان مشـهور
المشهور، وهو حصان فارس مسلم، ويوجد حصان صقالوي عند سالمة حمدان الشـرعة، 

كانوا يقيمون عند الدعجة يف حيث من بني صخر،  غبينوالحصان الصقالي هذا من خيل ال
  .البلقاء، وقسم منهم كان ُيقيم عند السرحان

 ةعلـى رّكابـة الخيـل، والقبلـ ةعلـى القبلـ ةضع (تحـّط) القبلـلمعرفة الخيل األصيلة، تو
الحشـم، وهــذه الخيــل تظـّل تكــرب وهــي حشـمة (جميلــة) أمــا البغـل فهــو يــرفس، الحصــان 
األصيل قبلته تطلع (تظهر) على رجله، وتظّل تطلع حتى تصل إلى ما بين عيونه، هذا يكون 

 ذاال لـه حصـان مشـروط، وهـحصان أصيل، والحصان غير األصيل تطلع بـين عيونـه، ويقـ
 .أو أمه أبوه غير أصيليكون الحصان 

فرسـ ، وعـادة يأخـذ  صـيلاأل همن حصان يعندما يشب صاحب الحصان أجراً  كان يأخذ
 )مرتين( )١(نطتينينّط عليها وإذا ، ريالينّطة على الفرس يأخذ عليها النَ ف، ريالين مقابل ذلك

 .ة خمسة الرياالتيّ عصملاليرة للوكانت ا، أربعة رياالتيأخذ 
 

 :)٢(حذو الفرس
الفـرس بـالوعر،  كانوا يقومون بوضع حذوة للفرس عندما يغزون، كي ال يهـرتي حـافر

 .)٣().........مون بحذوها عند (وويق
 

                                                           
 ر.جنه يقفر عليها مرة ثانية مقابل أأي إذا لم تحمل م )١(
 ) من التسجيل.٢٩وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
 قطع يف تسجيل الشريط. )٣(
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  القصة الشعبية المحكية
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  ٢٩الشريط رقم: 

  الموضوع: قصص قديمة وأساطير

 
 : )١(مجهولة امرأة القصص راوية

: أنا لن أرتـاح يف شيخ قبيلة وكان له ولد أراد أن يسافر إلى بلد غربي، فقال له األب كان
يرافقك رجل أمين، فـذهب الولـد يبحـث عـن رفيـق لـه، ووجـد رجـالً فـذهب بـه إلـى  حتى

نعـم، فأحضـر الشـيخ رطـل ملـح،  :فقـال ؟تريد أن تسافر مـع ابنـي هل :الوالد سألهوالده، ف
ال أستطيع ذلـك،  :تأكل هذا الملح، فقاليجب عليك أن مع ابني تسافر  إذا أردت أن :وقال

عن غيره، وكذلك فعل مع الثاين والثالث، حتى جاء رجل  اذهب وابحْث  :فقال الشيخ البنه
فقال  ،أي أصبح بينهم ملح كما يقال  ، وقال: الحمد هللا شبعت،بسيط ئ وأكل من الملح شي

كـل  ا، وركـبوطعامهمـ از أمتعتهميجهلك قاما بتبعد ذوالشيخ: أنت الذي تذهب مع ابني. 
 على ناقة.منهما واحد 

ولكن أهلها لم يزوجوه، فرحل األب وابنه عن  ،ابنة عم طلبها للزواج الشيخ وكان لولد
أرادا أن  االقبيلة، فأراد الولد أن يذهب لرؤية ابنة عمـه دون أن يعلـم والـده، وأثنـاء مسـيرهم

ز طعامـ  فقـال صـاحبه: أنـا أريـد أن أجّهـ ،خـا الراحلـة وجلسـافأنا ،يأخذا قسط  من الراحة
 أكل شيئ  فقد تعبت من السفر.رتعى وتوأنت اذهب مع النياق ل

وأثناء إعداد العجين وجد بالطحين حبة زبيب فوضعها جانب  على حجر، ولما عاد ابن 
هتا بـالطحين الشيخ وقد أحضر الحطب إلشعال النار قال له: ما هذه؟ قال: حبة زبيب وجـد

وإذا  اوأثنـاء مسـيرهم ،السـفر ةواصـلموبعـد األكـل قامـا ل .هيا نتقاسمها ونأكلهـا مـع بعـض

                                                           
 ) من التسجيل.١٣ريط الكاست عند الدقيقة (وردت يف ش )١(
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، وهي تقيم يف ها ابن الشيخلد البنت التي يريدُ القصر لوا قد كان هذاو ا،بقصر عاٍل يواجههم
 تحـت القصـر افأناخا رحالهمـحيط بالقصر غابة من األشجار، ت توكان الطابق العلوي منه،

 .وربطوها لتأكل
، وأخذتـه إلـى مكاهنـا يف فنظرت البنت وإذ هبا تـرى ابـن عمهـا فـذهب إليهـا وهـو ال يعرفهـا

، وترك صاحبه عند المتاع، وكلما يريد أن يخرج كانت تضع حبة مخدر يف شرابه وطعامـه القصر
وناقـة صـاحبه  تـهاقأنجبت نأثناء ذلك و ، ليلة واحدةإّال  أنه لم يبَق  حتى أبقته سنة كاملة وهو يظنُّ 

يـا أبـو  هيـه": وإذا به يرى راعـي اإلبـل فسـأله ونـاداه ،من القصرطلَّ (نظر) ف ،"ِحواراً "كل منهن 
أنـا رفيقـك مـن عـام عـام األول، وصـابر ": فقـال لـه "أمس الضحى ما شفت لي رفيق؟ ،بكرتين

نــاقتين ، وأخــربه بمــا حصــل، وعــن مولــد الفنــزل إليــه مــن القصــر ،"علــى زالت الرفيــق صــبور
 ن الرحيل قالت:ايريد اوأرادا أن يرحال، وعندما رأت البنت أهنم وانتظاره له،

 و يا حايرين وحاير دليلكوزيا غ
 ا دليلكويا اللي نجوم سهيل هنّ 

 عامرية  على شجرةٍ  اتلفون
 صير يميليا ظلها مع العِ 

 يدهن القوس بالغرى فيها صبٍي 
 كثير ره شٍي ميا دم الضباع على نا

 ه هليمالقرب ما عنده إّال قولوا ب
 يلهوه فيها والزمان طويل

 ه استوىخوخ والرمان على أمّ الو
  جميلوحالٍف ما يجناه إّال 
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وهـو  ،لـه ابنـة عـم هـا كانـت تعرفـه، وقـد أخربهـا أنَّ ولكنّ  ،ها ابنة عمهحيث لم يعرف أنّ 
له: إّنها ماتت  وقيلابن عم آخر يريدها اسمه جميل،  ذه الفتاة أيض وقد كان له ،يبحث عنها

، فإذا جاء القربَ كلٌب أو ضبٌع يقوم بقتله، وهي بقولهـا حرس قربهاودفنت هبذا القرب، فبقي ي
 هذا القرب لـيس فيـه إّال  بأنّ ذلك أرادت منهما أن يخربا ابَن عّمها جميل بأّنها ما زالت حية، و

فـتح القـرب قـام ببـذلك، فابنة عمه تنتظره بالقصـر، فلمـا وصـال القـرب أخـربوه  وأنَّ ، )١(هليمة
 هليمة كبش.بداخله وجد ف

 
  :)٢(ةقصة محمد وأخته حمد 

  مجهولة. امرأة :الراوي

 اعنهما أبواهمـا وأصـبح تويف ، وقدمحمداسمه  ولها أخ صغيراسمها حمدة، هناك فتاة 
رت الفتـاة الهـروب مـن فقـرّ  ،ن للظلم واالستبداداأيتام  تحت سلطة األعمام، وكانا يتعرض

إلـى  الذي يبلغ من العمر عشرة أعوام، وبعد مسير طويل وصـال ،ها مع أخيها الصغيرأعمام
 أن يسـاعدها وأخربت صاحب البيت بقصـتها، وطلبـت منـه ،ابيت  فأكرموهم ودخال ،عرب

منـايح  ، وأعطوهالوجه اهللا، وبالفعل عاشت وسط العرب بخربوشالعرب العطاء ها يعطوت
مـع الغـنم عنـد الشـيخ،   راعيـأخوهـا عمـل يف ما بعد ، والتعتاش هي وأخوها منه من الغنم

، وكانـت البنـت مسـتورة ال أحـد مـن العـرب ينقيصـدا وكان عند الشيخ ولد بعمره فأصبح
 يرى وجهها.

اإلبـل، فجـاء ابـن الشـيخ يسـأل عـن محمـد،  ويف أحد األيام ذهب أخوها (محمد) لـردّ 
 ة جمالها.ها وعشقها لشدّ ا رآها أحبّ ولمّ 

                                                           
 هليمة: أي جيفة حيوان ميت. )١(
 ) من التسجيل.٣١:٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٢(
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فوافقـه والـده الشـيخ، نريد أن نذهب للغـزو وأنـا العقيـد، لوالده: قال ابن الشيخ بالليل 
، وبعـد ًا لـه أي مسـاعد للعقيـدالفتاة (محمد) مسـاعد اأخابن الشيخ وكّلف  ،وجمع الرجال

يا جماعة أنا انقطع حزام الـذلول " :وقال ،مسيرهم قام العقيد ابن الشيخ بقطع حزام الذلول
محمــد عقيــدًا علــيكم،  بــدًال منــي نصــبأُ قــال: ورفضــوا ولكــن أصــّر ف ،"وال بــد أن أرجــع

، ، وكانـت نائمـة واعتـدى عليهـا واغتصـبهافعاد إلى العرب ودخل إلى بيت حمـدةفوافقوا، 
ه انقطـع هرب إلى بيت أهله، ولما وصل أخرب أهلـه أّنـفه على رأسه تضربها له متوقاوأثناء م

رأسـه  محمـد عقيـدًا علـيهم، فقـاموا بلـّف  ينيـقـام بتعووقع وانجـرح رأسـه و ،حزام الفرس
 ووضع عليه الشيح المغلي بالسمن على جرحه، وال يراه النجم حتى يشفى جرحه.

بلباسـها، وأظهـرت أّنهـا فقررت الفتاة أن تعرف من الـذي عـدا عليهـا فقامـت وتخفـت 
ورأت الشـاب مجروحـ   ،ودخلت بيوت العرب حتى دخلت بيت الشيخمتسولة (َشّحادة) 

 عرفته.ف
ها،  وعندما عاد أخوها لم تخربه باألمر، ولكنّها أخربت جارهتـا فوعـدهتا أن تحفـظ سـرَّ

صـارت فأخذته جارهتا منهـا حتـى ال يعـرف أّنهـا هـي التـي أنجبتـه، وجبت ولد وبعد فرتة أن
وقامـت ، تـهلدامـع و اً مهـرأمـه واشـرتت  ،سـنين ٣تسقيه حليـب مـن الغـنم لمـا صـار عمـره 

ت أمه باستمرار تأخـذ الطفـل عنـدها مـن جارهتـا لتعتنـي بـه، فعـرف أخوهـا برتبيته، وقد كان
ال " له: قالتف ،"الوداعة بقتي يا حمدةأنت " لها: وقالمحمد أنَّ الطفل لها وليس لجارهتا، 

 ."مكتوب من اهللا، وعلى سنة اهللا ورسولههذا واهللا 
، فقال: تعمل ماذاك خربأأنا اذا أردت أن تأخذ حّقك  :وقالت له ،القصة كاملةبته أخربو
أنـا "مثلمـا فعـل هـو معـي، فقـال: كيـف؟ قالـت:  تدخل على أختـه بالصـيوانفقالت:  ماذا؟

وقال لي أبـوِك: اذهـب وادخـل علـى  ياك،إتقول لها أنا طلبتك من أبوك وهو أعطاين أدلك، 
وبالفعـل دخـل عليهـا ونـام وقد كانت العرب قديم  تزوج البنت بدون علمهـا،  ."عروسك

(الخادمة) كالمعتـاد تحمـل كـوَب الحليـب وصـحن التمـر  ةها، ويف الصباح جاءهتا العبدعم
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لتتناوله البنت، فوجدهتا تنام بحضن الشاب، وكان جميالً (مزيون)، فرجعت العبـدة خائفـة 
لوالدة البنت وأخربهتا بما رأت، فنادت الشيخ وأخربته باألمر، فطلب الشيخ من الرجال أن 

وجـد فيـه بنتـه والشـاب، فقـد أراد تضعوه سياج  حـول الصـيوان الـذي يجمعوا الحطب وي
حرق الصيوان فيهما، وعندما رأت حمدة العـرب اجتمعـت، وضـعت الحـرز الـذي صـنعته 

، وأركبتــه عليهــا وأعطتــه )١(ســنوات بعمــر ولــدها المهــرة التــي أصــبح عمرهــا ثــالثعلــى 
هنـاك، صـاحب الهنـدام  فقـلـي يمشـي مـن عنـد الرجـل الاذهـب وا" لـه: وقالـت محقانـ ،
من قد جيب الناس يقدون جيبه ومن قد جيب النـاس يـا لعـوب  :قلعندما تصله ، والنظيف
، وبعـد أن فعـل ذلـك التفـت عليـه الرجـل )٢("وبعـد ذلـك قـم بنقـر المحقـان برأسـه ،يتوب

فسـحبه (شـّده) مـن علـى المهـرة وقّبلـه وحضـنه، فقـال لـه والـده (الشـيخ): ه ابنـه نّ أعرف و
. فقـال "ال هـذا ولـدي وأنـا مـا بقـت ابنـي علـى سـنة اهللا ورسـوله"(اتركه). فقـال:  "دشره"

. وبعدها طلب الشيخ من العرب أن "إذا هذا ولدك، فأختك هذه هي زوجة محمد"الشيخ: 
 تأخذ الحطب الذي أحضرته، وأن يرجع كل منهم إلى بيته. 

 
  : )٣(بنات الرجل الفقير قصة

  مجهولة.   امرأة :الراوي

وصـاج  لشـيئ  سـوى غربـا نلهـ رتكولم ي ،ات رجل فقير وخّلف وراءه ثالث فتياتم
 .(بسه) وقطة

                                                           
يبدو أن الراوية (القاصة) قد أعطت سنّ  غير واقعي للولـد، فسـّن ثـالث سـنوات مـا يـزال صـغيرًا، وال  )١(

 وأعتقد أن الولد يجب أن يكون يف القصة أكرب من ذلك.يستطيع ركوب الخيل والكالم بطالقة، 
 أي رأس الرجل. )٢(
 ) من التسجيل.٥٠:٢٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )٣(
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نريــد أن نتقاســم الرتكــة أنــا أريــد الغربــال، والوســطى ألخواهتــا: فقالــت الفتــاة الكبيــرة 
 أخذت الصاج، والصغرى أخذت القطة.

الصغرى فتأكلها وهترب هبا إلى البنت  ،وكان القطة تذهب إلى اللحام تأخذ قطعة لحمة
 مع القطة.

، )١(ويعيـدون معـه عـريم قمـح ،أما صـاحبة الغربـال فيسـتعيره النـاس منهـا السـتخدامه
 وعند إعادته يعطوها رغيف خبز. ،يأخذه الناس ليخبزوا عليه جوصاحبة الصا فتأكل،

ها، وعلمت حقام التجار بالسوق بالرتصد للقطة لذبالمهم بالقصة البسة (القطة) حيث 
، هبـة مـن اهللا مثـل المـالك وكانت هذه القطة تتكلم ،فأخذت القطة وهربت هبا ،ة بذلكالفتا

رت القطـة أن تصـعد إلـى القصـر فقـرّ مثل قصر الملك، واجه قصرًا ت اوأثناء مسيرهما وإذ هب
 وتنتظر الفتاة يف األسفل. ،لرتى ما بداخله

 خدم فقامت إحدىوعندها )، ة(شيخوعندما دخلت القطة إلى القصر وجدت به امرأة 
 ،بجمع بقايا الطعام والسفرة وألقته من فوق السـوربعد أن تناولوا الطعام  ة)خادم( العبدات

الملـك  هاسـمعف ،بذلك شيخةأخربت الصاحت فسمعتها العبدة، وفجاء على رأس الفتاة، ف
إذا أتتـك  " :"، فخرجت القطة مسـرعة إلـى الفتـاة وقالـت لهـا"اذهبي وأحضريها" :قال لها

فأرسل ففعلت، ، "اتعبدة حتى أذهب مع العبدال تذهبي معها وقولي أنا أمي ليست  عبدةلا
اآلن تأتيك والدته فقولي أنا أمـي " :الملك والدته وخرجت القطة مسرعة إلى الفتاة وقالت

، فأرسـل زوجتـه، وأخربهتـا القطـة بـأن تـأيت مـع زوجتـه "ليست ختيارة أروح مع الختيارات
، وأراد الملـك أن يختربهـا ففـرش فراشـين مـن "ية وأروح مـع الصـباياأنا أمـي صـب"وقولي 

فإذا جلست على الحرير ليسـت بنـت أصـل أمـا إذا جلسـت علـى الجـوخ  ،الحرير والجوخ
 ،وذهبت الفتـاة وجلسـت علـى فـراش الجـوخ ،فهي بنت أصل، فأخربت القطة الفتاة بذلك

                                                           
 العريم: تصغير عرام، وهي الحفنة وتعد وحدة قياس قديم . )١(
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فأرسل الملـك للفتـاة والدتـه  ،وأحضرت القطة معها االختبار، وأقامت بالقصريف فنجحت 
مـا قالتـه القطـة  ، فقالت الفتاة ، أم زوج أخأم  ، أب أن يكون الملك لها لتقول لها ماذا تريد

  ا إذا قلـت زوجـتصـدق، أّمـ الالنـاس   تصـدق، وإذا قلـت أخـ الالنـاس   إذا قلت أب" لها:
 ، وبالفعل تزوجها الملك."فالناس تصدق

فتـذكرت  ،ووضـع رأسـه علـى فخـذها ،الملـك معهـا يف الحديقـةويف أحد األيام جلس 
 "؟بـك لها مـا" :فقام الملك وقال ،الفتاة أخواهتا وسقطت من عينها دمعة على وجه الملك

 ."الملك وأهلي تذكرت والدي" :قالت
، فوقعـت الفتـاة يف حيـرة، وأخـربت "سأرسلك إلـى أهلـك وأقـوم بزيـارهتم" :فقال لها

أنـا سأتصـرف ولكـن " القطـة: فقالـتنهـا أن تقـول لهـا مـاذا تفعـل، وطلبـت مالقطة بذلك، 
 ملـكالبلـد  اكـان يف هـذو آخـر، بلـد وطـارت إلـى، فـذهبت القطـة "ثالثـة أيـام اصربي علّي 

ودخلــت يف أنفــه  (ذبانــه)، إلــى ذبابــة القطــُة نفَســها لــتفحوّ قــارب علــى المــوت،  ،يحتضــر
بنـت اسـمها لكـم " وتقـول: ئلتـه، بحضـور عاوأصبحت تتحدث بلسان الملـك(مناخيره)، 

 ،وســتزوركم األســبوع القــادم ،مــن أم ثانيــة وهــي اآلن متزوجــة مــع الملــك الفــالين حمــدة
، ويف اليــوم الثالــث ثــم مــات الملــك وعــادت القطــة، "أوصــيكم بــأن تســتقبلوها وتكرموهــا

  .)١((.....) جاءت القطة لحمدة ففتحت لها الباب وأخربهتا بما تفعل
 

 
 
 
 

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(
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   ٣٩٧ :رقمشريط ال

   الراوي عواد الزاهي الخاليلة

  

  :)١(قصة الرجل الذي يريد الزواج البنه
قال رجل البنه: أريد أن أزّوجك، فقال االبـن لـه: يـا أبـي أنـت ال تسـتطيع أن تزّوجنـي، 

فـذكر االبـن أوصـاف  متناقضـة للزوجـة التـي  ؟أقـدرال أنـا كيف طلب أفشتمه أبوه وقال له: 
يرة، وطاهرة وعاهرة، تحيي الميت وتوصل المقطوع، فرّد األُب عليـه: يريدها: طويلة وقص

 اهللا يقهرك، واهللا ال أقدر على تلبية طلبك.
يف نفـوس النـاس،  (صـهوه) إلى أحد البيوت، وكان له ألق وحضـور )٢((الختيار)ذهب 

 هذا يف تكان التي بنتالقامت و، (ختيار) آخر كبير يف السنّ  ضيفوكان يف البيت الذي زاره 
وكان فراشه متساوي  مع فراش الضيف  البيت بفرش الفراش ترحيب  بالضيف الذي زارهم،

 .وقالت عبارات التحية المعتادة: (يا هال بالضيف)، ثم صّبت القهوة له اآلخر،
بلمـا)، ثـم سـألها عـن ماعـن أبيهـا، فأخربتـه أّنـه يسـقي ( (الختيار األب)سألها الضيف 

يطرد الريح بالريح، ثـم سـألها عـن أّمهـا، فقالـت لـه: أّمـي تحـارب  أخويأخيها، فقالت له: 
رّبها، فقال لها: يا بنية مطلوب منّـي بنـت طويلـة وقصـيرة، وطـاهرة وعـاهرة، تحيـي الميـت 

 وتوصل المقطوع، فقال له: طلبك ملّبى يف الحال. 
سـقي أن تسـقيه وت هـاطلـب منأخربتـه بطلـب الضـيف. فصـاحب البيـت، والـدها عـاد وعندما 

لمملتـئ كـي الضـيف اأعطـت قـدحين إحـدهما ممتلـئ واآلخـر فـارغ، فالضيف الماء، فأحضرت 
 .  "ألنه مكان البيت والعدوله فاضي"يأخذها البنه، والكأس الفارغة أعطتها ألبيها 

                                                           
 تسجيل.) من ال١٢:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 يقصد بالختيار: األب وهو رجٌل كبير يف السّن. )٢(
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طويلــة مــن فــروع طــوال، وقصــيرة تعنــي قصــيرة اللــوص علــى الجيــران،  ها أهنــاتفســير
جها، تحيي الميت تعني أنَّ ثوهبا إذا داست عليه الفرس وطاهرة مع الجليس، وعاهرة مع زو

وتنّظفه كأّنه جديد، وتوصل المقطوع تعني أّنها تصـل إخـوان وأخـوات  توصله عهطقمزقه و
 هم، وإذا أحـدهم جـاء إلـى بيتهـا وزوجهـا غيـر موجـود تكـرمهم يف الضـيافةءزوجهـا، وأبنـا

 .وتعطيهم ما يحتاجونه
 
 : )١(محمد يرث، ومحمد ما يرث قصة

الرجـل، فقـالوا: كيـف ههناك رجل قال لجماعة معه: يا جماعة الخير، نريد أن نكـّذب 
عند العرب، ويـوم بـات أصـبحوا راحلـين، هـّدوا ومـا مـّدوا. وعنـدما (نام) نكّذبه وهو بات 

عاد، سأله الناس: يا فالن من أين أتيت؟ فقال: واهللا من عند عرب الشيخ فـالن، قـالوا: هـل 
وا رجلـين ضـعهّدوا وما مّدوا. وبعد ما غـادرهم بنـوا البيـت كمـا كـان، قـالوا: رحلوا؟ قال: 

قالوا: ماذا رأيـت يف طريقـك؟ قـال: و والثاين لباس رجل. امرأةس الب هماحدألبسوا أ، أمامه
يلمـع، ورجـل يـدفع، اهللا أعلـم هـو ينفـع أو ال ينفـع. لـم تقـدر الجماعـة أن  ساٍق واهللا رأيت 

كـان  وعنـدماقام رجل وأخذ امـرأة مسـكينة، بعد ذلك ما استطاعوا، تكّذبه، وحاولوا ذلك و
أسـماه محمـد  نام معها أول مرة أنجبت ولـدعندها ف، "نوم حصان"كان ينام هذا ينام عندها 

حـد الليـالي اليـوم جهـزي حالـك أريـد أن أنـام معـك. وجهـزت نفسـها يرث. وقال لهـا يف إ
أنـه زوجهـا. وعنـدما جـاء زوجهـا وأرد أن  نـتفرشها فجاءها الراعي ونام معها وظونامت ب

قال: (الطنب) ضـربني . )٢(ينام معها قالت له: ما بالك يا أبو محمد ليس من عادتك أن ُتثني
 جهـزي، قـال لهـا: )٣(عنـتبعد ما ربّ و ،، سّماه محمد ما يرثأنجبتلما ووراسي أوجعني، 

                                                           
 ) من التسجيل.١٤وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 أي تنام معي مرتين يف هذا اليوم. )٢(
 ن من والدهتا.يأي بعد يوم األربع )٣(
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وأصـبح األوالد ث. ت محمـد يـرأنجبـحالهـا، ونـام و فجهـزت حالك، أريد أن أنام عنـدك.
ابـن  دائـم يكـون سـببه راجِشـ بعد ذلـك أصـبحوا يفالكبير يف السّن، وزوجها رجاًال، ومات 

. عنـدهليحتكمـوا موجـودًا، الـذي مـا يـزال الزيـادي  فأشـاروا علـيهم بالـذهاب إلـىالحرام، 
، وكان الوقت يف تلك السنة فصل الربيع، وحال األرض جيد، مشوا من الصـباح إليهذهبوا ف

إلى العصر، فلقيهم رجل، فقال: يا َمـْن حـس البعيـر يـذكر اهللا، فقـالوا: ال إلـه إّال اهللا، قـالوا: 
آه واهللا أعـور، قـال الرجـل الثـاين: بعيـرك أزعـر، قـال: آه واهللا أزعـر، قـال  :بعيرك أعور: قال

يجـب أن الثالث: بعيرك جـرهم، قـال: آه واهللا وبنـه، قـالوا: واهللا مـا شـفناه، فقـال لهـم: واهللا 
فوصــلوا تحضــروه لــي، فقــال الثالثــة لــه: نحــن ذاهبــون إلــى الزيــادي، ولــتكن أنــت رابعنــا. 

ذبح لهم خروف ، وعندما كانوا يغسلون قال أحدهم: واهللا معزبنا إّنه ابن يف المساء و الزيادي
حرام، فسمعها الزيادي، وقال الثـاين: واهللا عشـانا ولـد كلـب، فسـمعها الزيـادي أيضـ ، قـال 

 قال الزيادي: لو كان ما تقولونه صحيح  لَِم جئتم إلّي.ف، ةثالث: عواسة الطعام جنبال
وسأل الراعي: يا غـالم، مـا هـي ذبيحـة الضـيوف، فقـال: واهللا إهنـا ولـد ادي الزيذهب ف

أنـِت  هـلقـال لهـا: و، ةدبـللع فـذهب .الكلبـة وكان يرضع منيف المطبة،  ماتتالنعجة التي 
  آه واهللا يا عمي وأنا أعجن بالعجين اجتني العادة.عليك الجنابة، قالت: 

وّبخته في من هو أبي أو أقطع الثدي الذي رضعت منه، خربينإلى أّمه وقال لها: أ فذهب
، وال يف والـدكمـات أن يـوم ف المـرأتين.قالت له: أبـوك ذاك الحـاج، زوج وأصر عليها فأّمه 

، وأعطيتـه خمـس ليـرات، ويف الليلـة بطني وال يف ظهري، فرجعت إليه، وجعلته ينام عنـدي
 الثانية جعلته ينام عندي، وأعطيته خمس ليرات، لذا فإنَّ ثمنك عشر ليرات، وذاك هو أبوك.

طلع الصباح أخـذ  مان الرجال، وعندريوقال: إذن هؤالء صادقون حجا سكت الزيادي
لكن أريد منـك لك (الميراث) كّله باسمك، والولد األكرب وقال له: اسمْع، سوف أجعل المُ 

حاجة، فقال: ما هي؟ قال له: أريد أن أعطيك الفـأس لتحفـر هبـا بحثـ  عـن جمجمـة أبيـك، 
رجـل ميـت وعظـم، لمـاذا أقـوم  قال: معاذ اهللا، فألّح عليه أن يعمـل ذلـك، فـرد الولـد عليـه:
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بالنبش عليها، فقال له: سأقطعك من الميراث، فرّد عليه: مع السالمة لسـت يف حاجـة إليـه، 
 ال له: اذهب ودْع أخاك األوسط يأتيني.فق

فلّما جاء إليه، قال له: أؤلئك إخوتك أغبيـاء، سأضـع الُملـك كّلـه باسـمك، لكـن أريـد 
طلـب وبعـدها ، على الفـور ، فوافقهمنك تنفيذ أمر، فعرض عليه ما عرضه على أخيه السابق

كالدواب ال يفهمون، أريد األصغر، ولّما أتاه، قال له: أؤلئك  بأخيهنصرف وأن يأتيه أن يمنه 
أن أضع الُملك كّله باسمك على أن تقوم بالحفر والنبش عن جمجمة أبيك. رفض االبن ما 
عرضه عليه، فقال له: سأقطعك من الميراث، فأجابه الولد: اقطعني ولو أصبحت شحاذًا لن 

 أفعل ذلك، فقال له: اذهب.
محمد . فأما أنت يا حمد يرث: محمد يرث، ومحمد ما يرث، موقال لهم الزياديجاء ف

إخوان صحاح، فقال له راعـي البعيـر: وأنـا يـا  ل،حال اابن ماأنت ابن حرام وهألنك  رثتما 
قال: واهللا ضاع لي بعيـر، فقـال محمـد: بعيـرك أعـور، قلـت:  ؟قضيتكما هي عّمي، قال له: 

الـث: بعيـرك جـرهم، نعم واهللا أعور، قال الثاين: بعيرك أزعر، قلت: نعم واهللا أزعر، فقال الث
  .فقلت: نعم واهللا جرهم

كـان وومـن هنـا الربيـع مـن هنـا عشـب ألول: كيف عرفت أنَّ البعير أعور؟ قال: ا فسأل
يأكل من جهة العين المفتوحة، قال: صحيح عرفت أّنه أعور، وأنت كيف عرفت أّنه أزعـر؟ 

وراء وحـدة بـل ينثـر  (وحـدة قال: محّرذ البعير مع الطريق، لو له ذيـل ال يخـرج روثـه هكـذا
رهم، قال: أنا التفـت جقال: أّما أنت فكيف عرفت أّنه ف ورثه بذيله)، لذلك عرفت أنه أزعر.

ذ بالدبس منجع وظروفهم مبكتتـات وأن الـدرس منجـع والـذباب عليـه والقطـران منجـع وإ
بحـث عـن أفقـال القاضـي: اذهـب و ، فعرفت أنـه جـرهم.الذبابهناك والقرطان ليس عليه 

 ، واهللا أن يسّهل عليك الطريق.بعيرك
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  قصة الشاعر مصباح الشاش: 

، فقـال أحـدهم: أريـد الـذهاب إلـى مـنهم عـرَب البلقـاء وأخـذوا العطـاء الشـعراءُ جمع 
قحطـان الجربـة، فقــال آخـر: أنــا ال لـزوم لــي بـذلك، فاقتســموا األمـوال التــي جمعوهـا مــن 

وبقـي عنـدها  إلـى زوجتـه ادالثـاين فعـ اأحدهم وقد أخذ ربابته إلـى زوجتـه، أّمـ عادالناس، ف
وعندما وصل إلـى فسار إليه : أريد أن أذهب إلى قحطان الجربة، لها قاليومين أو ثالثة، ثم 
يف  لوقـوقـد بـدأ ينتظـر دوَره وي) شاعرًا، فأصبحوا بمجيئـه ثالثـين، ٢٩( هقحطان وجد عند

لى أربعة وعشرين واسـط ، ع قحطاينّالوكان بيت  ؟.: الليلة هل لي دور ألقول القصيدسّره
 وله زرد من الوسط. 

فلـم عـن دوره، يف خلجـه ليلـة، وكـان يف كـّل ليلـة يسـأل  ٢٩عند قحطـان  الشاعر قضى
وكان يف العادة  إذا لم يسنح لي دور. عودشهرًا أو أ فقال: أريد أن أمضَي  يحصل على الدور،

عند جديع  فجلى سبع سنوات، سنين يجلإذا ابن العم قتل شخص  وال (يدي) بسبع أيام، ي
 انسـنأقال: ثالثين يوم  ما رأيـت فبن هذال، ويف صباح اليوم الثالثين جاء الرجال للصلح، 

كل يوم يذبحون جزورًا، ويضعوهنا على الصحن، والناس كان ، وكضحي ه، وما رأيتخالشي
م ةالبـس اللصـمتتوارد، ناس تأيت لتتغدى، وناس تذهب بعد الغداء، وهـذا  يف  سـاعٍ ) و(ملـثَّ

بين العرب، وتسعين ليلـة لـم يسـتطع فيهـا أن يـتكّلم، وال يتحـّدث  والِوفق (الوفاق) الصلح
للثالثــين الموجــودين، فقــال: حــّي الرجــال. وإذ بــرجلين قــادمين وهمــا محمــد ومحمــود، 

 ورمـى اللصـمة، وقـّبلهم، رأيتـه ضـحك :الشـاش احبصـمكالهما يحمل سيفه وفرده، فقال 
لفـراش، وتبـادلوا عبـارات التحيـة الدارجـة، فسـألهم عـن القضـية التـي وجلس معهم على ا

يـا عـم السـنوات السـبع التـي جلونـا فيهـا، ثـالث منهـا واهللا حصلت معهـم، فقـال أحـدهم: 
نأخـذ  (ال منـين وال معـدوين)أمضيناها على الطريق، وأربعة مكثناها عند جديع بـن هـّذال، 

بحيران ابـن هـّذال، فـذهبت  ااأليام اختلطت حيرانّ  إلى أهلنا، ويف أحد رّجهفنجان القهوة ون
 يمشـطن (بحبـابتهن)، فرأيـت بنـت حسـناء تدابـوإذ بالعفالتفـت بنظـرة أريد أن أصـرفهن، 
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، نظرت لها حتى العصر، ويف العصر سّيرت الحيران راجع ، وقلت: يا بنات أعطنّـي تجلس
النوم اآلن، ويف الصـباح يسـّرح  غدًا، وأريد سلهمأغّير هندامي، كي تقمن بغأريد أن مالبس 
، ويجلس يرقبها مثل أول يوم، ويف اليوم الثالث قال: هذه الليلة أكيد أصل لها، وإذا الحيران

 كان لي عندها حّب ونصب أتعلل معها، وإذا لم يكن عندها حّب ونصب لي أرجع. 
بيـت  وانتظر حتى نامت العرب، فحمل سيفه وبارودته، وجّهـز الفَشـكة (الرصـاص) يف

النـار، وقـال: سـرت فجئـت إلـى البيـت، ودخلـت متسـلل يمـين ويسـار، فوضـعت حاجــب 
 السيف برواق الصيوان. 

ويوم دخلت عليها وجدهتا متمددة على ظهرها وعليها شرشـف حريـر، والعـرق عليهـا 
ولم أتكّلم ومع حشر النفس صحيت، فقالت: مـن أنـت ؟ فقلـت:  نازل مثل جراس الفضة،

 ن أبوك يا خبل الرجاجيل، اهرب لتنقتل. أنا. فقالت: ملعو
آخر معـه، ولّمـا خرجـت وإذا بالعبـد يقـف  اعبد وصحا العبد على صوت البنت وأيقظ

عند الرواق، ويتبعني عنـد الطـرش خـارج العـرب، فقمـت بضـربه بالسـيف فقطعـت رأسـه، 
روا عليـه ونّظفت السيف من دمه بثوبه، وعرفت يف ما بعد أّنهم قد عرفـوا بمقتلـه بعـد أن عثـ
لوا عـن اءبعد فقدانه بسبعة أيام، فجاءوا إلى جديع بـن هـذال، وأخـربوه بمقتـل العبـد، وتسـ

قاتله، فقالوا: إّنه ال يوجد شخص ذبحه غير زبين البيت. وأشار عليه بأن تلبس البنات، وأن 
 تتناول طعام الغداء كل يوم عند جماعة ابن هذال من أجل أن يبين ازبينها. وكـل يـوم كانـت

تطلع منذ الصباح وتتناول الغداء وتروح بعده. وآخـر فريـق تناولـت عنـده الغـداء ورّوحـت 
(عادت)، فقال: يوم رّوحت ركبُت المهرة وشّديت عليها، ويعلـم اهللا إين نويـت علـى سـواد 

 الوجه، فقد أردت خطف البنت. 
لت: نعم وعندما وصلت سّلمت عليهم ورّدوا السالم، فقالوا له: باين عليك مفتش. فق

ي مـع سحبت السـيف وقطعـت رقـاب العبيـد اللـي وراكم، وللمفتش ولعن اهللا أبوكم وأبو ا
البنت، وبـدأت العبـدات يصـحن، وأخـذت البنـت ورّكبتهـا خلفـي علـى المهـرة، وحّطيـت 



 

٣٢٨ 

، أصل الرفيع وبٍر ما يطيع، ولغاية أن يبطل العبدات من البكاء، الغرب بعيوين وانخى كحيلة
 يذهبوا إلحضار الخيل من مربطه، ويركبوه ويشّدوا عليه. ويفرغ آل هذال و

وقال: وأنا أسير نظرت من علـى التلـة، وإذ البيـت مثـل الضـلع مثولـث، فتوجهـت إليـه 
ـّق إذ  وربطت الخيل بحبـل البيـت، وأنزلـت البنـت ودخلـت علـى المحـرم، وأنـا داخـل الشِّ

وأمسك الربابة. قلت لـه: يـا بشاب سنّي على سنّه، ففرش لي، فجلست وقام بصّب القهوة، 
. فأجـابني: مـا تريـد أن أفعـل لــك (وش )١(معـزب. فقـال: يـا عونـك. قلـت لــه: وراي فزعـة

أسويلك). ثم قام وصّلى ورجع وصّب القهوة. وكررت عليه قولي: يا معزب واهللا أنا وراي 
فزعة، وأجابني: وش بدك أسـويلك. فخفـت مـن العواقـب، ألّنـي لـم أتـرك البنـت ألهلهـا، 
، والين ظّليت مغّرب بفعلي، وكّررت طلبي على المعزب، فلم يرد علّي بأّنه سـوف يجيـرين

من الكف الكف. فالتفّت إلى المعزب، الذي لـم يقـم ولـم  وإذ بقدوم رجال الهذال، الرولة
يرتك الربابة من يده، ولمـا أقبلـوا علـى طنـاب البيـت سـلموا عليـه بحـرارة ورّحـب هـو هبـم 

دها أّن المعزب رجـل غـانم، فارتحـت وانشـرح خـاطري، وقلـت: يـا وأجلسهم، فعرفت عن
معزب. فقال: يا عونك. قال: أهلي. فقال: يلفون (يأتون). وكّررت كالمي عليـه مـرة ثانيـة. 
فقال: رح يلفون. ويف المرة الثالثـة قـال لـي: لهـم اكليـب. قلـت: آه. فقـال: كـود يلفـون هـم 

عقـد رسـنها، ودخـل علـى المحـرم وأحضـر  "إدهمـه"واكليبهم. وإن يف مجيء أخوه علـى 
سمن وتمر وخبز. وقال: حاولت أبلع لقمـة األكـل. وقلـت: يـا عـم واهللا مـاين قـادر أبلعهـا. 
وبعـد أن تناولنـا طعـام الغــداء، ركـب أخـوه وتوّجـه شــرق ، ويف وقـت العصـر جـاء محمــود 

ودج، وتركـب ، وتركـب البنـات الثنتـين يف الهـ"هاللي بحدك راكب ذلوله يربي للمظـاهير"
الِختياره هبودجها، والكلب أسـمر، وراس ذيلـه منـور تـال الرحيـل. فقـال لهـم: ارمـوا يسـار 

يـم أهلهـا، وقـال:  ةالبيت. فقال: رموا أهلنا وبنوا البيت. وقـال المعـزب: ُيّمـه ودون الضـيف
واهللا أنا قاعد، فقال لـي المعـزب: يـا جـار الـرحمن الليلـة أنـت عـريس، وغـداك تكـف عنـد 

                                                           
 أي رجال يلحقون بي. )١(
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، تراها مربوكة عليك. فقال: واهللا ما صدقت وأنا أقوم، قدت فرسي وربطتهـا بالبيـت، أهلك
وشلحت فردة من صندلي وحّطيت رجلي بالبيت، ودي أفوت عنـدها، فقالـت: وش هـذا؟ 
فقلت: أنا، فقالت: يلعن أبوك يا خبل الرجاجيل ياللي ما تفهم كيف الك عـين تفـوت علـّي 

ه، ومجهز وّده يدخل علّي، فقـال: وأنـا أكـف، وصـحت: وابن عمي قفاك معقود عقدي علي
محمــود يــا ولــد أبــوي، فقــال: أبشــر. قــال: إحنــا بوحــدة ولفنينــا بثنتــين، فقــال: وش. فقــال: 
العروس اللي جبناهـا عريسـها جارنـا، فقـال: يلعـن أبوهـا علـى أبـو عريسـها، واهللا لـو نـدفع 

 وعند الفجر قام محمود حلب بالسقا ،البنتين ما أعطيناها. وعملوا قهوة وتعللوا طول الليل
وشربوا هم والبنتين، وقال: يا بنات جهزن حالكن جهـاز العـرس، بـدنا نكـد ونـرض جارنـا 

 ونعطيكن إياه بدل عروسه. 
، عنـد خطيبتـه "يـا ُيّمـه وُدون تفاحـه يـم بنـت عمهـا": ويف الليل أثناء التعليلة قـال ألمـه

وقال: الليلة كلبونا عرسان وكل من بكرمه يسـطح، فأصبحوا ثنتين أخته ومرته بدل البنتين. 
وقال: حنّا رحنا ودخلنا وهم حّطوا السيوف بينهم وبين البنات، وقال: وثاري هذا هو شـيخ 
القوم شيخ الهذال كلهم. وعندما جاءوا قال: يا محمـد حنّـا جماعـة ال عنـدنا ال حـراث وال 

قــال: آه واهللا. فضــرب الــرمح  دراس، ورزقنــا تحــت أخطــاهن، فقــال: إيــه تريــدون تغــزون،
. ووضــع جــوح مــن أجــل يجيــب هــذال كلهــم الرولــةالمــرايش بــالمراح وضــرب الطبــل الر

. قالوا: بلـى واهللا. نتغزو نالشداد على كسر البيت، فحضروا له بالنوادي، فقال لهم: تريدو
اهللا فقال لهم: مثل اليوم تجهزوا حالكم والممد من هان. قـال: نجيبـك تغـزي معنـا. قـال: و

مـا نصـرهم نصـيبي. فسـمعت إحـدى البنـات القـول  نوما ينكسرو نكل عمر هذال يكسرو
 فذهبت ألخيها وقالت له: هيك، فقال لها: أنت مالك غرض، والحزين إله يوم يفرح بيه. 

وبعدها هم مّدوا أول يوم وثاين يوم وثالث يوم، وإذا بطرش الهذال بسدر المـراح، وإن 
ل: يا هـا الرجـل هـا الرجـل، فلـم يـرد أحـد، وبعـد أن كـرر ردت عليـه . فقا)١(الغارة عليه...
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وأحده قال: ويش علمك يف رجال غيري، فقالت: ال بـاهللا بـالي إلـك، فقـال: وش تريـدين؟ 
فقال: ويش أسـّويلك؟ قالـت: إيـه ال أنـت خـروف  ."ما تشوف الخيل تسعى للبل": فقالت

ركــب عليــك يــوم الرحيــل أذبــح أذبحــك وأجــري عليــك الخطــار، وال إنــت قعــود أشــّد وأ
 دونيهن، فقال لها: شّدي شّدي عالدَهَمه وأنا قعود قلبك. 

فقامت تشّد على الفرس، فقـال: وأنـا لبسـت وبـردت راسـي وعصـبت محرمـه، وقلـت 
إلها: غـديك تعطينـي ُحّبـه (ُقبلـة)، فقالـت: كانـك تسـتاهلها ُخـْذ ثـالث ُحبـات، قـال: واهللا، 

لى محمود، محمود يا ولد أبوي. قال: ابشر، قال: ترى هذا وأحّط رجلي بالركب وأغّرب ع
اليوم اللي يبين فيه الرجال اللي يعدون، قال: أنا أخوك إن قضبتني مجـدول الفـرس، وقـال: 

 وشربنا وجينا مشرقين. احلب من السق
  مــــــــا اريــــــــده )١(شــــــــرود الســــــــربه   لفينــــــــــا لوضــــــــــحا يــــــــــا عيــــــــــدا

  
حى، قال: ابشر رّدوا ثنتين، ثالثة. فقـال: ال بـاهللا قال: ونحاذي القوم الحاذيه يا كرام الل

 )٢( من أم طوق، واذكرم اهللا باللي ما فّحج فوق بنـت الحصـان غيـر اليـوم، يـومين وثالثـة...
فقال هذول ما يشيلن الدالل لكن أنا وّدي إياهن من أم طوق، قال: روح هات كديشته. قال 

ــال نكســت ومــن ويــن أضــربه بصــدره وإين ذابحــه، ــال عنهــا وأعطيتهــا  الخي وقّرطــت الخّي
 محمود. 

حد اهللا بينا وبنيك، جربك البين.  ا، قال: محّدد بالسيوف يا جرباجرب اقال: وننتخى جرب
قـال: ملكــدين جبنــا أربعـين قــالع وفّكينــا الطـرش. قــال: وإن الزغاريــت غربنـا مثــل قصــف 

هللا فّكينا الطرش ورّوحنا. قال: الرعد، ألهنا الَمَرة (المرأة) تفتخر بجوزها عن أهلها. قال: وا
وّدينا عشرين فرس من القاليع لجديع بن هذال بالعروس األّوله، وعشره عند نسيبنا صـارن 
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ثالثين، وعشره عندنا صارن أربعين. قال: وإن الهـذال مـروحين منـاكيف، قـال: الحمـد هللا، 
يـا ثمـن إبـره مـا  قال: وإن عبيد جديع بن هذال جايبين الخيل يسوقوهن سوق، قال: يـا عبـد

تجيب جديد ال رّده الخيل، قال: يا عمي يلعن أبوها على أبـو كدايشـه، مـا إحنـا مـن قـريبين 
ما هبا اردود،  االمذهب اللي يبيعون أنثى البيت، قال: قوطر (ذهب) بشر بن هذال عطية جرب

الخيل. قال: قال العبيد: واحد يبشر جديع بن هذال إنه نسيبك الجربا. قال والثاين قّط (قاد) 
، الحمـد هللا اللـي نسـيبانا أطيـب نويزغرتو نويغنّو نونسيبانا سحبوا السيوف وقاموا يطّخو

 منّا وسالمة اللحوات. 
 

  :)١(قصة الختيار الفقير الحال وأبناءه الثالثة
كان هناك رجل كبير يف السـن (ختيـار) لـه أبنـاء ثالثـة (عيـال)، وكـان فقيـر الحـال، ولـه 

أبناء أخيه، حيث يقوم برمي ما يزيد عنه من طعام، وال  على الغني ال يحنّ شقيق غني، وكان 
يعطيه ألبناء أخيه، فجاء بعض الناس ألخيه الغني يف إحدى المرات، وسـألوه عـن مسـاعدة 

أخاه، فقـام بإحضـار  ، وألّحوا عليه بأن يعطي"اهللا مغمض قلبه أنا ودي أفتحه": أخيه، وقال
ه المحتاج ليأخذه، وعندما وصل عند الكـيس وهـم يطريق أخكيس من النقود ووضعه على 

وتخّطـى  . فـأغمض عينيـه"تتحدوين أين أصلكم وأنا مغمض عيـوين": ينظرون إليه قال لهم
 . "شايفين أبو العيال قطيع رزق": الكيس فقال أخوه الغني

دار بعد ذلك ترحل العرب وتركوا أخاه الفقير على المراح، وعندما طلع الصبح وإذ بال
والمزار بعيد، فقام رجل وحـّن عليـه وأعطـاه بعيـرًا وطحنـة حنطـة ليأكـل منهـا أوالده،  ةقفر

ربـد، أو يف بـل عجلـون، أو يف إوطلب منه أن يذهب ويبحث عـن الـرزق يف السـلط، أو يف ج
، وكـذلك زوجتـه تعمـل يف "عّجـال بقـر"منطقة أخرى، فذهب إلـى السـلط وبـدأ يشـتغل بــ 
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ــت النســاء تقــّدم لهــا الطعــام والمســاعدة، وكــان األوالد الغســيل عنــد بعــض النســ اء، وكان
يالزمون البيت، فقال أبوهم لزوجته: نحن أصبحنا كبار يف السن (لصار أنـا ختيـار عالعكـاز 
وانتي عجوز)، واألوالد فقط يـأكلون ويشـربون وال ينفعـون بشـيء، وطلـب منهـا أن تـؤّخر 

الثالثـة، إذ قـال لهـا: إذا كـانوا  "الهّيميـد"ّماهم تقديم طعام العشاء لهـم يف هـذه الليلـة، وسـ
أوالد خير رح يذهبوا ويجلبوا الرزق، وإذا غير ذلك رح يبقـوا علـى مكـاهنم. وعنـدما تـأخر 
العشاء وبدأ األوالد ينظرون، صاح أبوهم بأّمهم: يا فالنه. فقالـت: نعـم. فقـال: ويـن عشـاء 

. فقـام األول وفـّروا مـن تحـت رواق الهيميد. فقالت: كنت مشغولة ولم يصح لي تحضـيره
 البيت. (واحد راح سرح والثاين سرح والثالث تعبد المذروب).

الشــوبك، وأصــبحت لــه يحضــر مــن إربــد والكــرك و "سرســري"الولــد الكبيــر أصــبح 
اسمه ارشيد ابن الهيميد، وصارت له وحية مثل أبو زيد، وبعد عدة سنوات أربع  )١("وحّية"

فخّلوا أحدهم يرعى مـع الحـالل، ومسـك  "جايبين شرطهم"نائه أو خمس سنوات، وإذ بأب
ثانية، وأصبح عنده رزق وفير، فقـام  "بشليه"الثنايا يكسب ويجيب. والثاين رعى بمجموعة 

لديرته. ونزل أحـد الـتالل وإذ بالعربـان  "الختيار "بشراء بيت جديد ودالل وقهوة، ويرحل 
وال تحتـه  ةمـا عنـده ال هبابـ"قيـر الحـال ذ بأخيـه قـد تعـرض لسـلب  وأصـبح فإمروحين، و

، فقام وعزم العرب وعمل لهم عشاء، وبعدها أخذ بعض الشياه إلى بيـت أخيـه الـذي "ةدباب
كان ال يعطي أوالده ويطرهم يف السابق، حيث أنه لم يقطعه كما فعل هو معه، فقال له أخوه: 

ك ارشـيد ليكـون ولـد لـي. نـي ابنـيال أريد منك الحالل (الشياه)، ولكـن أريـد منـك أن تعط
نـي لعّمـي يفقال: يا أخوي ما عمره واحد أعطـى ولـده، فقـال ارشـيد ألبيـه: إذا تريـد أن تعط

 ألشتغل وأطعمه وأسقيه، تراك ماين، فقال له: أنا معطيك إياه. 

                                                           
 ُسمعه/ صيت.  )١(



 

٣٣٣ 

فقام ارشيد وحمل فرشته ولحافه ووسادته، ووضـعهن عنـد عّمـه، وكـان عنـدما يخـرج 
مـن فعلـه  نده الطرش طـرش والغـنم غـنم، فانغـاظه مثلما كان عيرجع برزق فرد الرزق لعمّ 

أوالد العرب، وأرادوا الخالص منه، فاتفقوا أن يذكروا له فرس  عند أحد الشيوخ ليسـلبها، 
فربما ينقتل وال يرجع، وقـالوا لـه: يوجـد فـرس عنـد الشـيخ محفـوظ ال يوجـد لهـا مثيـل يف 

ن إذا جبـت الفـرس تشـرتيها. فقـال: أشـرتيها، سبقها وزينها وطيبها، فقال ألحـدهم: يـا فـال
 ، فقال له: اشرتيت. ة)لقح(فقال: أبيعك إياها بخمسين 

ويف الصباح خرج باتجاه عرب المحفوظ يحمل مذروبه، حيث ال يوجد معه سالح غير 
مذروبه، (ال فرد وال شربية سوى عصاه)، ومشى إليه ويوم أقبل علـى العـرب، جلـس علـى 

يسرتيح، وإذ برجل يركب ذلوًال قادم  نحوه، وقال: أنـا لوجهـك يـا بـن حجر على الطريق ل
الهيميد. فقال: سلمت، كيف عرفت أّني ابن الهيميد، قال: على الوصف، فقال له: أنت من 

يحـرتس، وأين رح آتيـه  عرب الشيخ محفوظ، فأجاب: نعم، فقال له: سّلم عليـه وأخـربه أن
 . ة)لقح( ةس عشرخذ الفرس، فقد بعتها بخمآل ١٥بليلة 

بـداخل شـّق  "ُشـْبَحة"ك، وكانـت الفـرس لهـا مـربط فذهب وأخرب الشيخ محفوظ بذل
العرب، ودخـل البيـت البيت، وكان المحفوط متزوج من نسوان ثنتين، وانتظر عندما نامت 

وخلعها، وفـّك حديـد الفـرس ودّور علـى المفتـاح فوجـده، ويحـّط عناهنـا  وسحب الُشْبَحة
وزهنا. وعندما نظر، وإذا برجل قادم من المشاريق ودخل على بيـت الشـيخ  ويشّد عليها لما

اللي كان ينام عند زوجته الصـغيرة، فقامـت زوجـة الشـيخ هـذه بمنـع الرجـل مـن االقـرتاب 
منها، وقالت له: إذا ما تروح رح أصيح عليك لتفزع العرب عليك. وعندما خرج جاء عليها 

الصّمال بمعاشرهتا (نام معهـا)، وكـان ارشـيد يشـاهد مـا الذي يئّذن البيت، وقام  "الصّمال"
ــث وضــع  ــل، حي ــرأة والرج ــّدد الم ــت، وح ــه(حصــل داخــل البي بِرجــل الصــّمال  )اْحَجل

بِرجل مرأة الشيخ، وبعدها ركب الفرس وذهب باتجاه الرجل الـذي دخـل علـى  )اْحَجله(و
سمه عندما صاحت بـه زوجة الشيخ ومنعته، ولّما وصل البيت قال: فالن فالن. وقد عرف ا



 

٣٣٤ 

زوجة الشيخ. فقال الرجل: بوجهك يا بـن الهيميـد، قـال: عليـك اهللا وأمـان اهللا، وسـأل ابـن 
كيف عرف بأمره، فأخربه، وقال له بأمرها مع الصّمال، وأّنه قام بعد فّك قيد الفرس  دالهيمي

لكـّل بتحديدهما بقيود الفرس، وقال لـه: هـذا المفتـاح، اذهـب وفّكهـم وخـذ مـنهم رزقـك 
 الحياة، وسلم عليه وركب وعاد لربعه.

 
  قصة الفتاة النشمية: 

ن على الطريق، ولما جـاءوا علـى بئـر المـاء وإذ ي. كان هناك ثالثة خّياله ماشي)١((.....)
بالبنت عندها، فأطرقوا السالم عليها، وردت عليهم. بعد أن قاموا بروي خيولهم مـن البئـر، 

ما أقـدر أشـيل القـرب، وبعـد مـا شـالوا، سـألتهم: مـن هـو  قالت لهم: يا نشامى شيلوا معي،
شيخ الخّيالة؟ فقال: فالن، فقالت: أعطيني الجديلة، ومسكتها ومشت. فقال أحدهم: كيف 
تعطيهــا للبنــت؟ فوبخــه وقــال لــه: امشــي، وقامــت البنــت بعــزيمتهم وأخــذهتم إلــى البيــت، 

فـون بعضـكم، تـرى مـو حاضـر يف وعندما أقبلوا على البيت، قالت لهم: يـا نشـامى أنـتم تعر
البيت غيري، أهلي معزومين، واحد منكم يصير ضيف، والثاين معـزب، والثالـث قهـوجي، 

 أنا خّلني أسّويلكم فطور.
فحضرت القهوة والشاي والسكر والبهـار والحطـب والجميـع، ثـم قالـت: خفيـف المـرّوة 

 خّليني أسّوي لكم فطور. منكم يلبس المدرقة وهذي المحرمة يحتزم هبا، ويذبح هالخروف، 
وقد كان أبوها وأوالده وأحفاده معزومين على طهور يف إحـدى نـواحي القبائـل، ويـوم 
طــّل (أقبــل) أبوهــا وإذ بثالثــة خّيالــة يف البيــت، ســّلم علــيهم، وقــد ســرَّ عنــدما رأى ابنتــه قــد 

جـدين، فقـد أكرمتهم وقامت بواجب الضيافة لهم، فقال: اهللا يحيي بنتي قالـت: اهللا يحيـي ال
 .")أبو أمها(أطيب من  )أبو أبوها(، وجدها )أبو أبوها(جدها أبو أّمها أطيب من "كان 

                                                           
 يوجد قطع يف التسجيل. )١(



 

٣٣٥ 

وساوى كلمتين قصيد ومن صـلى "وبعد أن تناولوا طعام الغداء قام أحدهم وهو شاعر 
 ، فقال: "عالرسول يستفيد

  راكـــــب اللـــــي يـــــم أهلهـــــا وّصـــــلتنا
 

ـــا خـــرج الحســـاوي  ـــٍي مـــن فوقه   زاه
ــــداوي   ال يـــا أحمـــد والتفتنـــايـــوم نـــايف قـــ  ــــون الن ــــر لعي ــــا صــــباح الخي   ي

ــــدنا ــــن بل ــــذي م ــــد ه ــــي الج ــــا زك   ي
 

ـــوم النخـــاوي  ـــب ي ـــروين الغل ـــت م   بن
ــبالوي   لنا كـــــن وقفتنـــــاعـــــن عملنـــــا وشـــــغ  ــالي ال ــا م ــا حــريش ي   واشــتغل ي

  بالقيـــــــاده عارفـــــــه جملـــــــة عـــــــددنا
 

ــــدعاوي  ــــع ال ــــا برف   شــــارحه ع أوراقن
ــــاويو   للســــــــــرايا والكتايــــــــــب لحقتنــــــــــا  ــــه غن ــــزعج ل ــــام ي ــــوز ق   المج

  مـــــــا تمثـــــــل زينهـــــــا لـــــــن نشـــــــدنا
 

  مــــن بــــالد طريــــف لــــبالد الصــــفاوي 
  لبســــوها الجــــوخ طاحــــت للصــــوابي   شــــــبه شــــــقرا دوب يركبهــــــا ملكنــــــا 

  نـــــــوه القســـــــمته يمـــــــه تمثنـــــــىواه
 

  وصـــاحب المقســـوم يعلمهـــا خـــالوي 
  

   :)١(قصة خلف الدعيجا
رة بينـه وبـين العيسـى، وعنـدما بـدأ خلف الدعيجا من قبيلة الشـرارات، تحصـل مشـاج

الشجار ذبح منهم أعدادًا كبيرة مثـل مـا يـذبح الفـالح مـن الـزرع، بعـد ذلـك نـذر أقاربـه مـن 
العيسى أن يذبحوه سبع جـزر ويشـربوا مـن دمـه كمـا يشـربون مـن حليـب النـوق، ويف تلـك 

ن الماء، وكان األيام عندما كان يركب فرسه ويمشي، رأى فتاة من العيسى وهي ذاهبة لرتد م
الصانع معها، ويوم نظرت باتجاهه قالت للصانع: هيه يا ولد، قال: نعم، قالت: جتنـا صـفرة 
تنفع مثل العمد، فقال: لها انِت ما تعرفيه، فقالت: ال، قـال: هـذا خلـف، فقالـت: ال تحكـي 
خّليني أشوفه، وأعرف شكله. جاء خلف وسّلم عليها، وطلب منها أن يشرب المـاء بعـد أن 

                                                           
 من التسجيل. ٤٦:٥٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة  )١(



 

٣٣٦ 

، )١(قال: من يسقاين؟ فقالت: أنـا يـا بعـد أبـوي، فغرفـت لـه شـربة مـاء باسـتخدام (الّسـَحَلة)
، فوجدتـه حشـم  وصـاحب خلـق )٢(فمسكها وشرب، وكانـت تـتمّعن بـه وبوجهـه الحشـم

ورجوله، وبعدما شـرب غـادر (إقفـا)، فسـقطت محّبتـه يف قلبهـا، وأصـبح هـو يكـّرر مجيئـه 
راها كان ال يسألها عن أهلها، وعندما كان يرجـع الصـانع الـذي ليراها مجددًا، ويف كّل مرة ي

ه البعض منهم بعض النقود ليحّدثهم عّما كان يجري من قول نيعطو وايرافقها إلى ربعه، كان
 . )٣(بين الفتاة وخلف الذي ال يعرفون من يكون (.....)

بيته: خّلي البنـات ويف أحد األيام لم يبَق عند خلف قهوة وال هبار وال سكر، فقال ألهل 
، وقبـل بـزوغ الصـباح )٤(يشّدن الفرس، مشان أسري (أذهـب يف الصـباح) ألقضـي حـاجتي

ركب فرسه، ومشى عليها، وعندما اقرتب من السوق، كان ما زال الليل موجودًا، والكـالب 
تنبح، فرأى أن يذهب عند بيت أهل محبوبته الفتاة ليراها ويرتاح عندهم، وعندما وصل من 

البيت، وإذ بالفتاة تسـمع قـرع الحديـد، وعلـى عجـل قامـت وأوقـدت النـار، وفرشـت وراء 
، وقّلطـت (جّهـزت) الـدالل والقهـوة والمحماسـة، وعنـدما )٥(الفراش، ووضعت المراكـي

نزل عن الفرسه تقدمت وأمسكت رسن الفرس منه لرتبطه، وقالت: قّوك هال بيك، يأراد أن 
ليه أن يقتل، ويف الصباح استيقظ أخوها، فقالـت لـه: فرد عليها فعرفت أّنه خلف، وخافت ع

عندنا ضيف (خاطر). فقام ورحب به. فراءه رجال القبيلة ولم يعرفوه لتغّيـر مالمحـه، ومـع 
ذلــك شــبهوا عليــه وقــد شــّكوا أن يكــون هــو خلــف، وجــاءوا وســألوا الفتــاة عــن الضــيف، 

عليه وجلسوا يف البيت، وقد تكـدر فأخربهتم أّنه عبد من عبيد الموالي، كيال يقتلوه، فسلموا 
خاطر خلف لّما سمعها تقول عنه إّنه عبد، فقال يف خلجه: كيف أخّلي نفسي عبد مـن عبيـد 

                                                           
 وعاء. )١(
 الحشم: الجميل. )٢(
 يوجد قطع يف التسجيل. )٣(
 يشّدن: يجهزن الفرس، مشان أسري: من أجل أن أسير. )٤(
 المراكي: الوسادات. )٥(



 

٣٣٧ 

الموالي وأنا خلف، وقال: يا معّزب وّدي هالربابة أجّر عليها كلمتين، وتريني بوجهـك بعـد 
 :)١(ما تسمعهم. فقال له المعزب: تريك بوجهي ولو إّنك خلف. فقال خلف

ــي  ــدا ل ــٍن ب ـــرٍ  حــوفس ــا ّزل سك   )٢(الي
 

ـــم اتقـــى   ـــاث ــــالي وهـــ مـــن عقـــب م   قب
ــــج  ــــه زواوي ــــريطيم ل ــــه ب   الهاللـــــي تســـــوا لـــــةذقوبمفـــــرق ال   يضــــفي علي

ـــا ـــتغفري ي ــــي اس ـــم العشاشـ ـــت ي    قبن
 

ـــ  ـــكن قولم ـــي ت ـــد المـــوالي ل ـــن عبي   م
ــــ  ــــرب كن ــــد ال ــــيا عبي ـــــيق وال ـــا   المخال ــــا بم ـــذي  جـــرى ي ـــت ه ـــوبن   اليأح

ـــفأ ـــا خل ـــب ن ـــاي عـــوج العراجي   حم
 

ـــــيهن   ـــــا صـــــار ب ـــــال الي ــــــاليخي   جف
ـــــار مصـــــافيج  ـــــا بك ـــــا كســـــبكم من   والعيـالي ىويا كسبنا منكم شمط اللحا   ي

ــب ســن الحــربواخــوِك  ـــق هتل   تشاري
 

  التــــوالي عقــــابحمــــــاي يــــا وابــــوِك  
    

 فقال أحدهم: قوموا عليه، قال: تراه بوجهي واهللا ما دونه غيـر السـيف، ودفـان علـى مـا
مضى وبان، وأنا معطيه البنت ونذبح سبع جّزر اللي انـذرهتن للـي يذبحـه، ونعمـل لـه إجـرأ 

 (طعام العرس) عليهن، وبعد أن تغّدى من عندهم وسّلم عليهم.
 

                                                           
 من التسجيل. ٥٠وردت القصيدة يف شريط الكاست عند الدقيقة  )١(
 يوجد كسر يف القافية. )٢(



 

 

 



 

٣٣٩ 

 
 
 
 
 
 
 

  ألعاب ونكت أطفال
 
 



 

 

 



 

٣٤١ 

 
   ٧١٢شريط كاسيت رقم 

  الراوية: فتاة مجهولة 
 

  المفرق:األطفال في  ألعاب

يف مدينـة المفـرق كـرة القـدم وسـبع أحجـار وألعـاب متكونـة مـن  من األلعاب الدارجة
األلعـاب منتشـرة يف هـذه ركض مثل السباق من جهة إلـى جهـة أخـرى يف منـاطق مرتفعـة. و

يف فصـل الصـيف عـادًة تكـون لعـاب وهـذه األمدينة المفرق بشكل جيـد بالنسـبة لألطفـال، 
ج، ويكـون يف الثلـو نـدهم اللعـبفالمفضل عرض ناشفة أما يف فصل الشتاء عندما تكون األ

 .ذلك بأشكل متعددة
 

 :  )١(نكت األطفال
ة ُج  - اللـي  شـوعـرف بمـن  :يقـولو ،شـي يف الطريـقهـو يمجيبتـه وببيض بحمل حا مرَّ

 .)٢(عجة يساويمنه  يهعطببجيبتي 
ة  -  ، ولما خلص وبـده يـروح.شبع المأكل فمفلس وهو على المطعم  فات يف واحدمرَّ

فقال له راح أضربك كف وأبزق معي. ما قال: ف، أعطني المصاريطعم: قال له صاحب الم
قف، قـال وا كليش بعدقال له: ف مكانه ما راح. واقفله وظ ،ضربه كف وشلوطبوجهك. و

 بستنى يف البصقة. :له
ة فار  -  تحـتاتخـن بـس  :وهـو يمشـي صـار يقـول سـكرانطلع خمارة العلى  دخلمرَّ

 .)٣( ؟ قال: من حشاك حبيبي يا أبو سمرة الابتقول وأسمر قال له: شو بس جري، سمعه ا

                                                           
 ) من التسجيل.٤:٤٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
 بعضهما البعض وتطبخ بالزيت.العجة تصنع من البيض والطحين حيث يخلطا مع  )٢(
 ويقصد باتخن: أكرب، وهو بذك يتحدى، وبس: هو القط. )٣(



 

٣٤٢ 

ة ثالثة ماشيين مع بعض قال -  قسـمهمراح أ ،القـي خمـس ليـراتب ذاإ واحد منهم: مرَّ
حتـى  ا: يا اهللا هات، قـال: اسـتنولهقالو .ربعةاأل باخذ نص دينار وأنايوخذ كل واحد  عليكم

 أالقيهم.
ة  - الطعـام علـى  قائمـةوهنـاك يف مطعـم علـى  دخـللمـا جـاع ربيطانيـا وراح ل واحدمرَّ

مرقـة صـحن  وجاب له صاحب المطعمفراح ، فيها أكرب اسم موجودمسكها اختار  الطاولة،
طلبـت أكـرب طلـب جـاب أنا له: قال و، أمامه. فنجن وصار يلد بالصحن هحطو ،عدس كبير

على أصـغر  ر له بالقائمةاشأعن طلبه، ف صاحب المطعمفسأله  ،أجنبي واحد ففات، لي هاذ
 فجـاب لـه، )١(نقـآأ :قـالخلص األجنبي من أكلـه.  اجاج ولمصحن فراح وجاب له  كلمه،

ة ثانيـة أنـه يجيبلـه طعـام وقـال لـه:  العربيفطلب ثاين، جاج صحن   فجـاب لـه .نقـآأمنـه مـرَّ
 .ينقآأحسن من أ هنقآ: يلعن أبوك هو أله قالفنجن وقام وضربه و .ثاينمرقة عدس صحن 
ة  - طبعـ ، وطعنـ  وبـاألفراح.  عربيـة هـي: غير ثالث كلمات ما يعرفأجنبي  واحدمرَّ

األجنبـي  فجـابالسكين وهـرب،  الثاين فطعن وحد منهم يتهاوشون ااثن ىمشي لقولما كان ي
: كيـف؟ لـهقال: طبعـ ، قالو ه؟نت قتلتا: لهقالووالشرطة  لمساعدته وهو جالس عنده اجت

 السجن، قال: باألفراح.يا اهللا على له: قالوفقال: طعن ، 
ة واحد اسم - ، وتصرف عليـه تشتغل ومرته بيتيف الويجلس كان عاجز وأبو علي  همرَّ

أغـراض  الشـرتي الـك أجمـع كـم قـرشبـدي  له: قالتويف أحد األيام عرضت عليه أمر، ف
 روح لـه: وقالت اله. تهموكريك وأعطوفأس وم اشرتت له حمار وقدُ فوافق. ف، فيها تشتغل
رتكـه، ف ،الحقنـي وال برتكـك فقـال: ،ومقـدُ يمشي وقـع ال ركب على الحمار وهوف .واشتغل
شـي وقـع وهـو يم . فظلـه مكانـه.أخليك مثـل أخـوك أوتلحقني  :قالفوقع الكريك  وبعدها

فرتكه ومشى. ولما صـار الليـل رد،  ما ،خوانكأواهللا أخليك مثل  ،تلحقني له: قالفس، االف

                                                           
 خرى. أوتعني مرة  agineأقآن: أي  )١(



 

٣٤٣ 

الحمـار حبـل ربط مـا فقـد األغـراض. فـمثـل  الحمارفقد أنه يخاف فجرة شتحت  قعد لينام
ومد ايده لمسك لحيته ما وجد له لحية كمـان. حمار، القى ال ماالصبح  ولما صحي، بلحيته

. فقالت له: ليه؟ فقال: أبو أبو عليأنا مش : أنا أبو علي القو فنجن الرجل ورجع على مرته
؟ هـايعتب روحر وتـيلـك فطـاعمـل رأيك أشو  له مرته: قالته. فلحي ما اليوأنا  هلحي هلا علي
ر يصـار يصـيح فطـا. وراح وعلـى السـوقروح بكره  له: ر وقالتيفطاال له عملتف، آه :فقال
فحـط  ،صخرة رجع وهو بالطريق مروح لبيته لقى بعد المغربو .منه ىشرتا وما حدار يفطا

بيعهم ألبو علي، وباخذ بما أنه ما حد اشرتى مني ب وصار يقول لحاله: الفطاير، صينيةعليها 
 رجـع لمرتـهشـبع مفكر أنه يوخذ المصاري لمرته. ولمـا  كلويقرش عن كل وحدة، وصار 

 وأكلـتهم. اشـرتيتهم أنـا: ؟ قـالالمصـاريين . فقال: آه كلهن. فقالت له: و: بعتهمت لهقالف
: لهم قالوحرامية  فشاف، عن شغل ربكير من البيت ليدوالصبح  وطرته منضربته وفجته و

. ولمـا زيرخزنـة الـول فوافقـوا، وقـالوا لـه: نحـن رايحـين ؟أشتغل معكم اتخلوين مرأيك شو
عطينا إشارة حمله وأاشي  لما تالقي ه وحد منهم:ل قالفقال: أنا، فن ينزل؟ يم ا:قالووصلوا 
وجد الوزير ومرته يتغطوا بلحاف عليه خرز ذهب. فصيح: يـا وزيـر نزل . ولم رفعكلنقوم ب

فصـحيوا مـن نـومهم، وقـال لـه  لحـاف.لوا لحاف ثاين غيره بدي أسـرق هـاذ اويا وزيره خيب
ميـة فهربـوا ومـا ا. فطلعـوا ليمسـكوا الحرميـةاالحروعنـد  فقالـه القصـة شو قصـتك.: الوزير

ورجــع لمرتــه  لجــائزةواخــذ ا، روح لبيتــك ولــه:وقال .أبــو علــي جــائزة واأعطفــ .ســكوهمم
ائزة قامت وطردته بكير لصت مصاري الجلشت تصرف بيها ولم خفأخذهتا منه وطمعت وب

ة ثانية فطلب منهم أهنم يوخذوه فرفضـوا وقالولـه: اولما طلع القى الحر .من الصباح مية مرَّ
ة الماضـية، فحلـف الهـم أنـه مـ ة  اراح تعمل فينا مثـل المـرَّ يعمـل. فأخـذوه. ويف هـذي المـرَّ

 ،أنـزل قـال: أنـابل منهم ينزل. فوما حد قن ينزل؟ يم :قالواراحوا لبيت األمير ولما وصلوا. 
ة الماضية. فقال: ال واهللا  . فقالوله: اذا شفت شـي كبيـر وغلـيظفقالوله: ال تكرر فعلتك المرَّ

كبيـرة (خادمـة)، فربطهـا  اف عبـدةأربطه بالحبل وأعطينا إشارة مشان نرفعـه. وهـو ينـزل شـ



 

٣٤٤ 

وســقطت  وأعطــاهم إشــارة، فقــاموا بســحب الحبــل ولمــا وصــلت للســقف انقطــع الحبــل
ميـة. اوتكسرت وبلشت اتصيح. فامسكوه وقـالهم القصـة فـاعطوه جـائزة ومـا مسـكوا الحر

ة ثانية وطمعت بعد مـا صـرفتها طردتـه مـن الصـباح بكيـر.  ورجع لمرته وأعطاها الجائزة مرَّ
ة فرفضوا، وبعـد مـا أقـنعهم أخـذوه ةمية طالعافشاف الحر ، وطلب منه أنه يوخذوه كمان مرَّ

 ،أنزل قال: أناوما قبل أي واحد ينزل. فن ينزل؟ يم :قالوالملك ولما وصلوا وراحوا لقصر ا
ذا شفت شي طويل ويلمع ذهب أو فضة تقوم بربطه وتعطينا اإلشـارة. وهـو ينـزل فقالوله: إ

شاف عامود القصر وكان رخام يلمع ربطه وصاروا يشدوا فيه حتى اهندم، فمسكوا أبو علي 
مية وبرُأه وأعطوه جائزة. امية. ومسكوا الحراان يمسكوا بالحروقاللهم: أنه ربط العامود مش

ة من الصباح بكير. فطلع وما كان يف حرامية.  فاعطاها لمرته ولما صرفتها طردته مثل كل مرَّ
الحرثـون راسـه. فراح على بستان وشاف حرثون على صخرة فقال له: تشغلني عندك. فهـز 

م من األيـام كـان بـده يقـيم صـخرة مـن مكاهنـا ث األرض وزرعها ويف يوفكر أنه وافق. فحر
فرفعها ووجد تحتها ذهب. فأخذ بعضه وراح على مرته، ولما يخلص يروح مكـان الـذهب 
وياخذ منه لمرتـه، فطمعـت وصـارت بـدها تعـرف مكـان الـذهب، فراقبتـه وعرفـت مكانـه. 

ها: رجعلـي وقامت بسرقة الذهب كله. ولما راح ثاين يوم ما وجد شي. فرجع لمرته وقال ال
الذهب هاذ لعمي أبو علي، وقصد الحرثون. أنِت سـرقته. فقالـت لـه: أنـا مـا سـرقته. فقـال: 
راح اشتكي عليك عند القاضي. فقالت: روح واشتكي. ولما كان هـو نـايم راحـت اشـرتت 
كرشات وروس وحطتهن قـدام الـدار، ويف اليـوم الثـاين راح يشـتكي، فسـأله القاضـي: متـى 

يــوم اشــتت (أمطــرت) الــدنيا كرشــات وروس. فقــالوا هــاذ عنــه أنــه  ســرقت الــذهب. قــال:
 مجنون. وامسكوه ووضعوه يف السجن.         

ة واحد  - ة  فراح .زيتالالحمص إال ب كان ما بوكلمرَّ صحن  وأحضرولهعلى مطعم مرَّ
هسع بجيبلـك زيـت فـراح مشـان يجيبـه. ولمـا رجـع  له: ين الزيت؟ قالو: له قالف .حمص
 وطلعراح بعدها دفع حق الحمص والزيت و ه.شربو منه الزيتوأخذ  .الحمصكل وجده أ



 

٣٤٥ 

أخلـط  قال: بدي ليه بتعمل هيك؟ له: قالو واحد اجفاجبل وصار يدحدل من فوقه، على ال
 الزيت.بالحمص 

ة يف الغابة أسد وضـبع وثعلـب راحـ - صـاد األسـد ثـور والضـبع خـروف فصـيد لل وامرَّ
يـا  القسـمة مبينـه :الضـبع فقـال بقسـمتنا للصـيد.حكم أ :بعاألسد للض فقالوالثعلب ديك، 

 همسـكف، هلـاالـديك اب جوالثعلب  ،لياالخروف جبت وأنا  ،لكاالثور جبت نت أ ،سيدي
 فقـال انت بينا؟حكم أ :األسد للثعلب وبعدها قال .الشجرة فوق هعلقضربه فضربه واألسد 
مـن  لـه األسـد: قـالفلـك، ا اعشـلك والـديك الك والخروف غدا اخذ الثور فطور  :الثعلب

 لزق فوق.إللي يا سيدي من  فقال: واهللا  ؟الذوق اذلك هاين و
ة واحد اسمه صرصـور راح  -  فأجابـه: ؟نمـ فسـأل: .البـاب يـهدق علوصـاحبه  إلـىمرَّ

 من تحت الباب. له: أدخل قالف ،صرصور
ة صحفية كتبت مقالة وبـدها تنشـرها يف الجريـدة فراحـت لـرئيس تحريـ - ر الجريـدة مرَّ

 وقالت له أنشر لي إياها. فقال لها هذي بارده. فقالت له: طيب أنشرها بفصل الصيف. 
 منعشر يا أستاذ  ةالسابعيف الصفحة  فأجابه:نابليون؟  تويفمتى  :سأل األستاذ طالب -

ن أل ه:لماذا لـم يسـتطع نـابليون فـتح عكـا؟ فأجابـ آخر: كتاب التاريخ، فسأل األستاذ طالب
 فتح فيه مصدي يا أستاذ.ي الذي كان المفتاح

ألن  أجابـه:صـوت عـالي؟ ف يصدر منـهلماذا عندما نغلي الماء  :سأل األستاذ الطالب -
 الجراثيم تصرخ وتطلب النجدة.

ة جاء واحد  - أنـا قـال: ف ؟مـن الطـارق :الجـار فصـاحعلى جـاره يف الليـل الباب ق دمرَّ
 مع السالمة. :فقال له .مروح
ة واحد  - قادمـة ين ضـوّ  ، فشـاف سـيارة وكـان الهـايف الليـل يقودهادراجة كان  ايقسمرَّ

 ويمــرق مــن بيــنهم. يتفــننوده الشــارع  فنصــب ففكــر أهنــا دراجتــين. فقــاد دراجتــه بتجاهــه.



 

٣٤٦ 

 تملعـون أبوهـا كانـ فقـال: : شـو صـار معـك؟سـألوهفلمستشـفى ونقلـوه لالسـيارة  فضربته
 بعض.بدراجتين ملصقات 

يف جندي عربي متخبـي بالخنـدق، والتـف عليـه مـن وراه جنـدي يف أيام الحرب كان  -
 يهودي وقال له: أرفع يدك، فرد عليه العربي: بندقت اللعبة. 

ة واحد -   .مشان يدور عليهدينار وولع ال فقام ،شلنالع يكان معه دينار وشلن ض صريحي مرَّ
ة واحد  - ي عليـكتب عليه ملـح وشوال سكر جاب  صريحيمرَّ ه الـذبان مشـان مـا يهـدِّ

 .)الذباب(
ة يف  - يف أيام الشتوية ولما صارت تمطر صـار البـاص الباص بكانوا راكبين  صريحيةمرَّ

 .وهطينفقاموا و دلف عليهمي
ة الصريحية مر من عندهم قالب زفته فكروه عرق سوس. -  مرَّ
ة واحد  -  ؟كيـف شـكل الـرتين :سـألف فقالوا له خذ الرتين (القطـار)، سافركان بده يمرَّ

يمشـي لونـه  وهو يبحث عنـه شـاف واحـد .شييمأسود كبير بطلع منه دخان وهو  فقالوا له:
 ؟علـّي  نطيـتلـيش  لـه: قـالف .عليه(فقفز)  ، فنطدخانمعه غليون يطلع منه أسود وناصح و

 الرتين.فقال: ليش مو أنت 
ة ُج  - عليـه الكنـرتول  اجـأف، وهـو يركبـهالبـاص ه وطلـع ععلى حمـاركان يركب حا مرَّ

 أنا راكب على حماري.ليش أدفع، أنا راكب برتينك ؟  فقال له: األجرة. دفعأ له: قالو
ة  - طلعـت  ولمـالـك سـاعة اإذا بتـنجح بشـرتي  البنـه:قال يف أيام االمتحانات  واحدمرَّ
حـق فر عليك وأيابا بدي  فقال له: ليش هيك؟ :أبوه له قالف .راسبواجت الشهادة  النتيجة
 الساعة. (ثمن)
ة ُجحا كان بستنى الرتين ومعه خمس ارجال، فقال أحـدهم لمـا يجـي الـرتين راح مرَّ  -

أضربه شلوت والثاين قـال: راح أضـربه ُبكـس، والثالـث قـال: راح أضـربه برأسـي، والرابـع 
حـا قـال: راح أخنقـه. ولمـا وصـل تـه. والخـامس قـال: راح أقلبـه. وجقال: راح أفك عجال
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ضــربه فنكســرت رجلــه. واللــي قــال أضــربه ُبكــس  الــرتين، اللــي قــال راح أضــربه شــلوت،
فنكسرت ايده. واللي بده يفك عجالته انفرمت ايديه، واللي بده يقلب الرتين وقع وتكسـر، 
واللي براسه مات. أما ُجحا فنط على راس الرتين فوق، وصار الرتين يطوط (يصفر). فقـال 

 ُجحا: حياة أمك ما برتكك إال حتى أخنقك.    
ة كــان  - اثنــان مــن الطــالب متــأخرين عــن دوام المدرســة، فســألهم األســتاذ: لــيش مــرَّ

متأخرين، فقال األول: ضاع قِرشي. فقال االستاذ للثاين: وأنت؟ فقال: كنت واطي (داعس) 
 عليه. 
ة أستاذ سأل طالب ليش ما أنت أتمشط شـعرك. فقـال: مـا عنـدنا مشـط. فقـال لـه:  - مرَّ

 يا أستاذ. أبوك بأيش  يمشط. فقال: بالمكنسة 
ة يف واحد بدوي  -  وصـلالكـولرا فلمـا  عـوم ضـدطلياخذ مالمفرق  على مصحة ااجمرَّ
 كركم كلكم.ت بالكولرا اللي مالكامي :همل قالف خلص اليوم. تعال بكره. موطعمال له: قال

ة كان يف ثالثة واحد أصلع وواحد امكرسح وواحد أعمى، اجت السيارة وضرب -  تمرَّ
ألصلع: أبييه شعر راسي وقف من لما شفت وسمعت اللي يصـيح. واجـا واحد منهم فقال ا

 المكرسح وقال: أنا راح ألحق السيارة. فقال له األعمى: ال تغلب حالك أنا أخذت رقمها.  
ة واحد حب وحدة وخطبها، ولما اجا يسهر عندها ما كان أهلها موجـودين ك - نـت امرَّ

) قال بدي أروح. فقالـت لـه الجـو مطـر ١٢(هي وهو  لحالهم، ولما صارت الساعة اثنعش 
وليش تغلب حالك نام هنـا. فانبسـط. وقالـت لـه خلـك شـوي بـدي أروح أعملـك الشـاي. 
فراحت تعمل الشاي لم رجعت شافت خطيبها امبلـل بالميـه، فقالـت لـه: شـو اللـي عملـك 

 فيك هيك. فقال: رحت للبيت عشان أجيب بيجامة النوم.
ة ُجحا راح لواحـد يـز - وره، فقـام الزلمـه يسـوي شـاي لُجحـا، فسـمع ُجحـا صـوت مرَّ

الراديو يغني خذين معاك إن كنت مسافر خذين معاك. فحمـل الراديـو وأغراضـه وراح ولمـا 
رجع الزلمه إله ما وجده فراح يدور عليه فالقاه وناداه وقال له: ليش رحت وأخذت الراديو 
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خذته. فقال لـه: أفتحـه نسـمع شـو معك؟ فقال سمعته يقول: خذين معاك إن كنت مسافر، فأ
 يقول، فشغله: فسمع يعني كذاب .. كذاب ومية كذاب. 

ة واحد وصاروا اثنين.  -  مرَّ
ة قطف عنب فرط من الضحك. -  مرَّ
ة َمَره ( - اطلعـي يـا روحـي، مرأة) كانت بدها ترمي بنتها بالباص، فقالت األم لبنتهـا امرَّ

 الباص أطلعي أنِت وهي بعدين راح تطلع. طلعي أنِت أول يمه. فقال سائق فقالت: ا
ة َمَره كانت تمشي مع  - ت له ملبس فوقعـت منـه علـى األرض رتشابنها يف السوق فامرَّ
بلـيس. وهـم يمشـوا وقعـت أمـه. فقالـت لـه: ده يوخذها فقالـت لـه: بـالش لحسـها إفكان ب

 أعطيني ايدك خلني أقوم. فقال: ال خالص لحسك أبليس. 
ة ُجحا كـان  - يسـقي الجاجـة (الدجاجـة) ميـة حاميـة، فشـافه واحـد وقـال لـه: لـيش مرَّ

 تسقيها ميه حامية؟ فقال: مشان تبيض البيضه مسلوقة.
ة ولد طلب منه األستاذ انه يطلع على اللوح ويكتب رقم  - فكتبهن متفرقات عن  ١١مرَّ
 بعض.ستاذ: ليش كتبت كل واحد بجهة، فقال له: ألهنن متزاعالت مع فقال له األ بعض.
ة واحــد ســنكري  - لــه  قــالف .أنــا بحــب كري:نللســ قــاليمشــي ومعــه واحــد ثــاين فمــرَّ
 نكشه. بدك  كري له:نالس

ة واحد - جـا يوكـل أ، وخربانـةفوجدها كل تفاحة ويبده  جافأ شرتى ثالث تفاحاتا مرَّ
  .الثالثة كلوحتى ي طفى الضوّ ، فخربانةفوجدها  الثانية
ة واحد  -  .)١(من فوق البلكهط وَزت حاله نراح  ،نتحري بدهمرَّ
ة الصر - كـان بـدهم ينـاموا ومـا  السـهرةسهروا وبعـد عندهم الكهربا  ه لما اجتحييمرَّ

 نفخوا عليها.و عرفوا كيف يطفوا الكهربا، فقاموا

                                                           
 سم.   ٢٠: هي طوبة البناء التي ال يتجاوز ارتفاعها عن ةالبلك )١(
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ة واحد كان يصلح باب بيته، وما كانت المسامير كلهـا تنفـع، فشـافه واحـد يمشـي  - مرَّ
ال لــه: خــذ هــاذ المســمار كــويس. فاخــذه وحطــه بالبــاب بــالطريق، وكــان معــه مســمار وقــ

وصلحه. وصار هاذ الرجل كل يوم يجي يتغدا عنده. فقـال لـه: لـيش كـل يـوم صـرت تجـي 
 عندي؟ فقال له: هسع بأخذ مسماري.

ة واحد ساكن بمدينة قراقيش برتكيا، وهاذ الرجل مديون كثير، ويف يوم مـن األيـام  - مرَّ
ت الناس تجـي ليوخـذوا ديـنهم مـن بعضـهم، فقـال لزوجتـه اذا كانت عطلة عندهم وفيه كان

ت، وبتقومي وبتحميمني وبتكفنينـي. فـاجوا فقالـت لهـم أنـه تبيجي أي واحد قولي له أين م
مات فالكل قال أنا مسامحه. وحملـوه يف الجنـارة وهـم ماشـيين فيـه خـاف أنـه يـدفنوه وهـو 

فز وقال للحاكم: دخيلك يا حاكم أنـا حي. ولما وصلوا فيه بمشيهم عند مقر الحاكم قام وق
مش ميت. وحكى له القصة، فقال له الحاكم: بـدك أصـدقك. وأكـذب هضـول كلهـم اللـي 

 معك.
ة نملة كانت راكبة على فيل لما مرت من تحت جسـر طمنـت راسـها. لـيش: ألهنـا  - مرَّ

 كانت مسويه سيشوار.   
ة واحد ووحدة كانوا راكبين يف القطار فقال اله - ا: اسمي محمد حسين خـريج كليـة مرَّ

جنيه، تتزوجيني، فقالت: آه اتجوزك. فقال الها: استنيني عنـد المحطـة  ٨٠التجارة، وراتبي 
 لما أروح وأرجع. فلم نزلت من المحطة قام وقعد محلها.     

ة ُجحا عرف بقدوم ثالث - رجال عليه بدهم مصاري منه، فقـال لزوجتـه: لمـا يجـوا  ةمرَّ
لّي، فاجوا وصيحت، فحطوه بالكفن ومشوا فيه على الطريـق، فقـال نـاس قومي وصيحي ع

منهم خلينا نروح من هذي الطريق، وقالت ناس ثانية منهم خلينـا نـروح مـن هـذي الطريـق. 
 فنط ُجحا من الكفن وقال هذي طريقي اللي دايما اروح منها. وسامحوه بالمصاري.

ة ثالثة أخوان أحمد ومحمود وعلـي، أحمـد  - معـه أربعـة كمـاالت، ومحمـود معـه مرَّ
ثالثة كماالت، وعلي معه كمالين، فسألتهم جدهتم كم معك يا أحمد كماالت فقال: أحمد 
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أربعة، وأنت يا محمود، قال: ثالثة، وأنت يا علي، قال: اثنين. فقالت له: أنت حمار لو أنك 
 شاطر مثل أخوك كان جبت أربعة.

ة ُجحا سأله ناس عـن عمـره فقـال  - أربعـين سـنة، وبعـد عشـرة سـنوات سـأله نفـس مرَّ
السؤال عن عمره فقال: أربعين سنة. فقالوا له سألناك قبـل عشـرة سـنوات فقلـت أربعـين!؟ 

 فقال: الرجل الحر ما برجع عن كالمه. 
يف الزمانات كان قوم عبيد جياع، اجا الهم حمل زبيب أكلوا حتى شبعوا، ولما شبعوا  -

عليه. واجوا يوم من االيام جـاعوا وبـدهم يوكلـوا فصـاروا ينقـوا  خلوا الباقي وقاموا وبولوا
ويقولوا: هذي ما عليها ُبوله وهذي ما عليها ُبوله. حتى أكلوهم كلهـم ومـا ظـل شـي سـوى 

 حبة واحدة صغيرة فقالوا هي اللي عليها ُبوله. 
ة عبيد يف الزمانات، كـان يف رقصـة حضـروها وروحـوا بـنص الليـل، وهـم ماشـين  - مرَّ

بالطريق شافوا معزا تلمع، فهربوا فكـروهم عفاريـت. فالقـوا اجحريـات حصـينيات فـدخل 
كل واحد منهم راسه بواحد. ويف الصبح طلعوا إال واحد علق راسه جوه، فضلوا يشـدوا بـه 

 حتى قطعوا رأسه. فقالوا لواحد منهم روح أسأل قرايبه هو اجا براس أو بدون راس. 
ة اثنين مصريين فاتوا - على مطعم، وطلبوا سـمك فجـاب الهـم القرسـون سـمكتين  مرَّ

وحدة كبيرة ووحدة صغيرة، وحط كل سمكة قدام كل واحد منهم، فقال اللي حط السـمكة 
الصغيرة قدامـه مـا شـاء اهللا الكـرة األرضـية بتلـف لـف. ولـف الصـينية اللـي عليهـا السـمكة 

ما اتسـيب الـدنيا بحالهـا، ورجـع الكبيرة قدامه والصغيرة قدام صاحبه، اللي قال له: يا أخي 
 السمكة قدامه.

ة اثنين كذابين قـال واحـد للثـاين: يـا أخـوي أبـوي جـاب النـا صـ - نية مـا أكربهـا قـد يمرَّ
السما. فقال له صاحبه: يا أخوي أبوي جاب النا بطيخة قد الكرة األرضية. فرد عليـه: ولـك 

 . نية أبوكييا كذاب أبوك البطيخة كيف جاهبا. فقال له: بص
وقع حادث مؤسف إثر انفجار عبـوة غـاز يف محـالت أبـو الشـعر لبيـع الفالفـل وقـد   -

 ٢٧كانت نتائج هذا االنفجار قتل حبة فالفل وإصابة البـاقي بجـروح، والبقيـة يبلـغ عـددهم 
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حبة فالفل. وقد تضرر المحل بأضراٍر بالغة األهميـة وقـد كسـرت إجـر (رجـل) أبـو الشـعر 
همـا هتويـان محرتقتـان وكبير، وقد شـوهدت حبتـان مـن الفالفـل الصغير وانفجر الكرش ال

بالزيت. وتكسـر أربعـة أرجـل الكراسـي وأصـيب ُصـطول الطحينيـة والزيـت والفـول كلهـا 
 باضرار لم تعرف قيمتها بعد، وإلى اللقاء يف نبأ آخر.

ة  - اســمه  واحــد مــنهم ،الســفينة بــواركومســاطيل يعنــي ســكرانين قــاموا وثنــين ايف مــرَّ
ما  :حسنين فرد عليه .نغرق راح نحنيا حسنين  :محمود فقالود والثاين اسمه حسنين محم

 لينا.نغرق هي السفينة 
دكتور إلحقني ده المـرض يخـش بكرشـي، مـأدرش أُأوم وأمشـي، مـن قـد مـا أكلـت  -

 المحشي، حتى أعبي كرشي، مش عرف أمشي أمشي. 
ة يف  -  مــا خصــك علــى  راحعقلــك، اســمه مــا خصــك وثــاين اســمه  أحــدهمانــين اثمــرَّ

فقـال لـه  .مـا خصـكفقـال:  ؟اسمك : شواألستاذفسأله عقلك يشرتي بزر، راح المدرسة و
 شـو فقال له المـدير:مدير، ال فأخذه على .ما خصكفقال:  ؟اسمك مره ثانية أقول لك: شو

 راح يشرتي بزر. :قالف ؟ين عقلكو فرد عليه: .ما خصك فقال له: ؟اسمك
البحر، قال واحد منهم أبوي فات تحت المي خمس دقـايق وطلـع،  اثنين راحوا على -

 فقال الثاين: أنا أبوي أشطر صار له سنتين تحت المي وما طلع.
واحــد أعطتــه أمــه خمــس قــروش مشــان يشــرتي حمــص، فالقــى أوالد يلعبــوا قلــول  -

فاشرتى بخمس القروش قلـول، وظـل يلعـب حتـى اتوسـخت أواعيـه، فـروح علـى البيـت، 
ه أمه: وين الحمص، فقال: وقعت وضاعت مني الخمس قروش. فقالـت: لـيش مـا فقالت ل

 انكسر الصحن، فقال: حطيته على الرصيف.  
ة واحد  -  فناجين. موالدهأاسمها صينية طلعوا  ةتجوز وحدامرَّ
ة واحد شحاد راح يشحد مصاري، راح واحد وطلبه فقال له: ما معي، بـس أدلـك  - مرَّ

صاري، فقال له: آه. فقال له: تـروح علـى عمـان يف الشـارع الفـالين على شغله تجيب منها م
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األول، الثاين، الثالث، الرابع. تـدخل الرابـع يف فيـه أربعـة عمـارات األولـى، الثانيـة، الثالثـة، 
الرابعة، تصعد للطابق الرابع، تالقي الشقة الرابعة وتدخل عليها تالقى فيهـا أربعـة خزانـات 

ثة، الرابعة، والرابعة ويف خزانة فيها أربع جوارير األول، الثـاين، الثالـث، األولى، الثانية، الثال
 الرابع. تفتح الجرار الرابع تجيب لي القرآن اللي فيه أحلف لك عليه أنه ما معي مصاري.

ة واحد شحاد طلب من واحـد قـال لـه: أعطنـي خمـس قـروش. فقـال لـه: واهللا مـا  - مرَّ
روش. فقال له: واهللا ما معي. فقال له: قرشين. فقال له: معي. فقال له: طيب أعطني ثالث ق

واهللا ما معي. فقال له: قرش واحد. فقال له: واهللا ما معي. فقـال لـه: طيـب تعـال نشـحد مـع 
 بعض.
ة يف واحد قزم طوله شربين، لقى مراة طولها مرتين، كانت تشرب دخان قال الهـا:  - مرَّ

 بشرب قعامي سكاير.  يا ريتني ِسكاره بين ايديك. فقالت: ما 
ة - سـتاذ األول: لـيش تـاخرت يـا شـاطر، قـال: تأخر طالبين عن المدرسـة، سـأل األ مرَّ

سهرت امبارح كثير وحلمت أين مسافر. فسأل الثاين: ليش أنت كمـان متـأخر؟ فقـال: كنـت 
 بودعه عند المحطة.

ة كان واحد واقف بالباص، اجا عليه اللـي يجمـع األجـرة، فقـال لـه:  - كـم السـاعة. مرَّ
 فقال له: ساعتي واقفه بدها محل. 

ة زلمه بده يعرف ولده أنه شاطر أو ال، فسأله: من هزم نابليون؟ فقال له: أنـا. فقـام  - مرَّ
 وضربه. فقالت زوجته ليش ضربته مو ممكن يكون صادق.

ة واحد  - ألن أقـرب كوكـب فقـال:  يش؟لـ فسـألته: .يا ريتـك كوكـب زوجته:قول ليمرَّ
 ا مئات الماليين.بعد عنب

ة قاضــي ســأل واحــد قــال لــه: أنــت متــزوج وأنــت شــب وعمــرك مــا تجــاوز عشــر  - مـرَّ
 سنوات. فقال له الولد: آه اهللا يطول عمرك يا قاضي أخوي اليوم مريض وأنا أتيت بدل عنه.

ة واحد عريس  - األول من  لقو :قالتف . أنا أصلعينأصارحك إبدي قول لعروسته يمرَّ
 سناين.ام طق أقيمخليني 
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ة واحد بسأل الثاين، لما عرف الخياط إنك اجيـت مـن طـريف، شـو عمـل؟ جاوبـه:  - مرَّ
  أخذ األجرة سلف .

ة اثنين ُحول بصدموا ببعض، فراحوا للحاكم يشتكوا فقال الهم: ليش أنـتم الثامنـة  - مرَّ
 جايين مع بعض. 

ة واحدة حامل شربت بنزين. فقالوا ليه اشـربتي بنـزين بـد - ل الميـة. فقالـت: عشـان مرَّ
 يجي أبني مهندس برتول. 

ة واحد بكذب قال لصاحبه أبوي لما يمد ايده بطـول السـما فقـال لـه لمـا يمـد يـده  - مرَّ
  ووصل السما بحس بشي ناعم فقال: آه. فقال: هذي صلعة أبوي.

ه من الرتبية على المدرسة فالقى طلبة الصف بالساحة، فدخل الصـف - ة اجا ُمَوجِّ ، مرَّ
سـتاذ: ويـن الطـالب أل األوقام برمي أطول طالب يف الصف من الشباك ليخيف الطلبة، فسـ

 الشاطرين؟ فقال له: ما يف سوى الطالب اللي رميته من الشباك.
ة ُجحا معه ثالث أصحاب اله وكانوا يف الصحراء ما وجـدوا أي شـي يركبـوا عليـه  - مرَّ

، فقـال واحـد مـنهم اللـي قاعـد علـى فروحوا، فوجـدوا طـائرة سـاقطة فركـب علـى جناحهـا
الجناح: ياعين. وقال اللي قاعد تحت منـه علـى نفـس الجنـاح: ياليـل، فقـال ُجحـا للثالـث: 

 ه الشباب وقعوا. لشك
ة نجمة سينمائية، سألت بنتهـا شـو سـألك المعلـم اليـوم. قالـت: سـألني عـن رقـم  - مرَّ

   تلفونك يا ماما.
ة مراه خيطت قميص لزوجهـا ببلـ - وكتبـت ورقـة وقالـت لـه: د ثانيـة وودتـه بالربيـد مرَّ

 ار بالجيبه اليمنى النه أجور الربيد بالربيد الجوي مرتفعة جدًا. رزحطيتلك األ
ــا، اذا  - ة يف دليــل قــال للســائحين: ســيدايت ســاديت هــي أضــخم الشــالالت يف بالدن مــرَّ

مياه الذي يصم تكرمت السيدات بالكف عن الكالم لفرتة قصيرة فسوف تستطيعون هدير ال
 االذان.
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الغني، فقال لـه: أخربهتـا  كقال شخص آلخر لماذا لم تتزوجك، ألم تخربها عن عم -
 وهي اآلن زوجة عمي.

ن تشـعر أبـدًا وانـا اخلـع لـك ضرسـك. أنك لسنان للمريض: أنا متأكد قال طبيب األ -
 فقال له المريض الحرامي وهو ينظر لجيب الطبيب المنفتح: وأنت أيض .

ة ثانيـة علـى السـجن، فقـال لـه: نعـم هـل  -  قال مدير السجن للسجين: أنت رجعت مرَّ
 سأل علّي أحٌد أثناء غيابي.

ة ُجحا كان يمشي يف األودية فاعرتضه راعي وسأله هل أنـت فقيـر يـا سـيدي فقـال  - مرَّ
ن اين قتلـتهم جميعـا يتظـاهرون يجحا: نعم فقال أنظر إلى هذا الـوادي وإلـى هـؤالء المطـرب

بالعلم. معزيين  جواب سؤال واحد سألتهم إياه. قال ُجحا وما هو سؤالك. فقال: أن القمـر 
ة، ثـم يبـدأ يصـغر إلـى أن يغيـب ئرحين يكون هالًال نراه صغيرًا ثم يكرب ويصير بحجـم الـدا

ويطلع غيره. فماذا يسمونه يف القديم؟ فضحك ُجحا وقال: أسف  علـى هـؤالء الجهـالء أمـا 
عرف األقمار قديم ، فخباء الشتاء ثم يعمل منها الضاء، وانطرح الراعي على فيهم من كان ي

  قدميه وجاء يقبله ويقول: هذا واهللا ما كان يخطر ببالي.
ة وحدة حلوة راحت تسبح فطلعـت يمـين ويسـار ومـا شـافت حـدا شـلحت ولمـ - ا مرَّ

، فقالت له: ليش ما عليهم الغفير كان متخبي وصار يقول السباحة ممنوعة اجبدها تسبح، أإ
 قلت قبل ما أشلح، فقال الها: السباحة ممنوعة أما خلع الثياب فهو غير ممنوع عندنا.

ة يف موظف دخل على المدير الجديد، وقال له: تسمح لي بإجازة يومين، فقال له:  - مرَّ
ليش.  قال: مريت مريضة. فقال له: ال تخاف اتصلت معي حماتك وقالت أنه مرتـك بصـحة 

 دة. فقال: يا سيدي بالغرفة يف اثنين كذابين أنا وواحد ثاين، أنا مش متزوج.جدي
ة واحده عملت عشا واجا عندها ناس كثير ومن بيـنهم وحـدة ممثلـة قاعـد بجنبهـا  - مرَّ

واحد على يسارها، فصاحبة البيت بعثت الها رسالة مع رئيس الخدم وكانت ناسـية النظـارة 
الرسالة وكان مكتوب فيها اللي بجنبـك علـى اليسـار ثقيـل  فقالت للي بجنبها ممكن تقرالي

 دم. وأرجو منك انك تتحدثي معه شوي. 
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ة وحدة ارمله كانت ماشية بالشارع شافت واحد شحاد عريان فقالت لحظة. فاتت  - مرَّ
عالبيت وجابت بنطلون جوزها المرحوم فقالت لـه هـاذ بنطلـون زوجـي المرحـوم فمسـكه 

 الزمن وانه يقول بدالت المرحوم يف زمن وال صار عايش.  فالقاه خربان وكات من
ة اثنين مصرية قال األ - ول للثاين هل استفدت من زوجتك؟ قـال: نعـم. فقـال الثـاين مرَّ

كانـت النتيجـة بــانني  هـل تفضـل زوجتـك. قــال لـه: طبعـا، قــال هـل خرجـت بنتيجـة. قــال:
  اصبحت كالفيل.

هم، أنت اعتديت علـى المـدعي وأخـذت منـه القاضي والسارق ال أفهم موقفك يا مت -
 محفظة نقوده، ولكن لماذا ضربته أيض ، السارق: ألن المحفظة كانت خالية من النقود.

القاضي: أنت تقول أنك ما دخلت بيتك من أسبوع، هل ثبـت ذلـك. نعـم يـا سـيدي.  -
 حمايت كانت عندنا طوال هذه المدة. 

(.....))١( 

                                                           
 التسجيل يف األخير غير واضح هنائي . )١(
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   ٧١٢شريط كاسيت رقم 

  الراوية: فتاة مجهولة 

 
   :)١(حزازير

 تقول أولها:
ــــــالي ــــــٍم زه ــــــاب رج ــــــت المرق ـــــــواهيق   طلع ـــــــالي الش ـــــــٍل ع ـــــــٍم طوي   رج
  ســـــــحابٍة أكثــــــــر مطرهــــــــا زواعيــــــــق   دمعـــــي تحـــــدر مـــــن عيـــــوين وســـــالي
  ينصف عن صـفحتي وال يمحـص الضـيق   ع الصــــاحب اللــــي ال يجــــن بمزهــــالي

ــــــي أزوم مــــــن أول تشــــــاريق   ين العيــــــــاليســــــــميها مــــــــع طيبــــــــ   ومــــــا ظن
::::::::: 

ــــاب عصــــٍف مماســــي ــــت المرق ــي بمحماســي   طلع ــس قلب ــي صــاحب حم   ل
  حمـــــــــــــــــــــــــــس القهـــــــــــــــــــــــــــوجي بيمينـــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــخيه

::::::::: 
  طلعـــــــــت المرقـــــــــاب اهللا يخونـــــــــه

 
  لنـــــــه بطريـــــــق مـــــــا منـــــــي ســـــــميه 

  ع أهل القلوب اللي علـى الحـب طميـه   أوصـــــــــــل جهالـــــــــــه يشـــــــــــربونه 
ـــــي العـــــ   ين صـــــاحٍب يرتجونـــــهادع

 
  ذواب الســــــــــــــــكر وا اســــــــــــــــنونه 

ـــــــــي   مـــــــن البارحـــــــة نمـــــــتم محســـــــاب  ـــــــــا وطـــــــــت عين ـــــــــوم م   والن
  وأصـــــــــبحت عذيـــــــــٍذ وســـــــــذابي

 
ـــــــــــيني  ـــــــــــي يش ـــــــــــممونا عظم   س

ـــــــــــــي   علـــــــى عشـــــــيرٍة عنـــــــد الجنـــــــابي  ـــــــــــــديار الُمحبين ـــــــــــــا ب   وأن

                                                           
 ) من التسجيل.٢:٣٠وردت يف شريط الكاست عند الدقيقة ( )١(
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ـــــــــابي ـــــــــرت ج ـــــــــى الس ـــــــــا محل ــــــــودين   ي ــــــــي ت ــــــــذلول الل ــــــــن ال   وي
  جــــــــــا بينــــــــــيتقطــــــــــع زلــــــــــة أ   ولـــــــن نفختـــــــه تقـــــــول دوالبـــــــي
  والميركــــــــــــه حوفنــــــــــــه زينــــــــــــي   شراشـــبه مـــع خرجـــه تقـــول اجـــدادي
  أتشــــــــــــــوفه وزول الخراشــــــــــــــيني   وصـــــــــاحبهن نـــــــــواحي ســـــــــحابي
ـــــــقى مـــــــن أم ســـــــباعي ـــــــي مِش ـــــــــــــي   ألف ـــــــــــــاين ُمعين ـــــــــــــف اتف   التل
ــــــروح باعــــــه ــــــــــــي   أشــــــوفه والحشــــــا وال ــــــــــــالم المحبين ــــــــــــلم س   س
ـــــــــو قـــــــــيلم تقـــــــــول وشـــــــــاحه   غديـــــــــــدها قـــــــــــرط الرمـــــــــــاميني   أب

ــــــــد يرمنــــــــي   مجارعتـــــــه بالقــــــــاعيـــــــا محلــــــــى  ــــــــن الخ ــــــــها م   حض
ــــــــــاع ــــــــــا دقهــــــــــا مكســــــــــم ارب   وصــــــــــــفه بــــــــــــراطم قيــــــــــــاطيني   ي
  الحــــــــــــــــــواكين ومخــــــــــــــــــاتيري   أول ســـــــــــــميه مـــــــــــــع اســـــــــــــباع
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــميه معط ـــــــــــــــاين س   خـــــــــــافوا مـــــــــــنهم الغنـــــــــــاديري   ث
ـــــــــد الشـــــــــوام ـــــــــــــدنانيري   ثـــــــــاين ســـــــــميه عن ـــــــــــــد ال   غـــــــــــــالي بع
ــــــــاع ــــــــد مشــــــــيري غــــــــزال الق ـــــــــــو ســـــــــــمان المخـــــــــــاتيري   وق   وأب
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 ٩١  ..................................  يف مناسبات معينة تي قيلتوالقصائد ال الشعر النبطي

 ١٥٧  ........................................................  األغاين الشعبية يف األعراس
 ١٩٧  .............................................  وتقاليد الزواج وطقوسه العشق البدوي

 ٢٣١  ...................................................................القضاء العشائري
 ٢٤٥  ...............................................................  تقاليد الوالدة والوفاة

 ٢٥٥  .............................................................  تقاليد الطهور وطقوسه
 ٢٦١  ........................................................................  تقاليد الحج

 ٢٦٩  ....................................................................  طقوس رمضان
 ٢٧٧  ......................................................................  الطب الشعبي

 ٢٨٩  ............................................................  اللباس واألزياء الشعبية
 ٢٩٥  .......................................................................  تربية األغنام

 ٣٠٣  ...............................................................  تربية الخيل وأنواعها
 ٣١٣  ............................................................  القصة الشعبية المحكية

 ٣٣٩  ................................................................ألعاب ونكت أطفال
  ٣٥٧  ................................................................... الحزازير الشعبية
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