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 شكـر

 

أتقدم جبزيل الشكرر ععيكيا اتمانكالك لركل مكا أعمكاني مكا ع اك ك         

 ككة تككثوذك عُكك  يلي ككي ع ككي  ماحفيكك    ععصككارذ كاترتكك ك يف ت طككات   ي 

 .ما  صص عس اليف خرافيةك مطاعيدًا أيام  ف لا 

تيككا أرككرر تككل رككا  عفاككاذك  ككام ع ككن حفكك  مككا  عكك  مككا أم كك         

عأبيك ك عأعكانع ع كن تدعينكك  ليرك ل يك ا اجيككل علاتيكات القادمكة ترا ككًا        

أردنيككًا فككاف  ع ككن اي يككة ال  نيككةك عالكك اترذ الشككعبية الكك   فكك         

 .ت ك اي ية

سكككا ًا ان أل يكككرحا مكككنقا مكككا اناقكككل ل رفيككك  األع كككنك داعيكككًا ان    

تعاىل يف ال  ت نفط ك أل يعمي الصحة عالعيكر املديكدك ملكا مكا مات مكنقا      

 .ع ن  يد احلياذك إن   يع  ريب جميب الدعاء

 

 الباحث يف الرتاث الشعيب
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 مقدمة
 

 

ر علىى  مل يكن دور املضافة يف القرية أو شق الشيخ يف البادية ليقتص

تسيري أمور حياتهم اليومية، وحل مشاكلهم فيما بينهم أنفسىهم، أو فيمىا   

بينهم وبى  جريانهىم مىن القىرى اةىاورة يف ا،ريىاب، أو بى  القبا ىل         

املتصارعة على املاء والكأل يف الصحراء، وإمنا مشل ايضًا سرد القصىص  

ماسىة  واحلكايا اليت كانت حتدث مع ا،شخاص أو اجلماعات، فتبىث احل 

والنخىوة العربيىة يف النفىوو، وترفىىع أقوامىًا سىاروا علىى دروب اةىىد       

والفخار مرتفع  عن الرذا ل وصغار ا،مىور، يتمتعىون بقىيم الفروسىية     

ا،صيلة، مؤيدين حبًا عذريًا مجع شابًا شهمًا مقدامًا ذا مروءة، بفتىاة ذات  

خفر ومجال وحيىاء، حتىرص علىى شىرفها، وشىرب أهلىها مىن الىدنس         

 .وكانوا يساندون الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي. والفجور

فكان الشاب الذي ينشأ على هذه القيم، ُمَعدًَّا ليكون عنصرًا فاعاًل 

يف اةتمع الذي يعيش فيه، وال نشك أن مبادئ الدِّين كانت حترو هىذه  

القيم وتؤيدها، وأن خمافة اهلل جيب أن تراعى يف كل ا،حوال، ومن حىاد  

 .البد أن يلقى اجلزاء العادل، كما يف قصة حّممد ومحدة وغريهاعنها 
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وأن احلكايا والقصص الىيت ُتىروى يف املضىافة أو الشىق، أو تلىك      

أعطاها االستمرارية الزمنية اليت عىتت العقىود   ، احلوارات اليت هلا التأثري

 .أو القرون، وروتها ا،جيال املتعاقبة

زيىىادة هنىىا ونقىىص هنىىا ،  وقىىد تتعىىّرق القصىىة أو السىىوالفة إى

فالّرواية الشفهية املنقولة من جيىل  إى جيىل ومىن منطقىة إى أخىرى، أو      

حتى من أّمة إى أّمة، البد أن تتعرق للزيادة أو النقصان ولكنهىا حتىاف    

على سياقها العام، من ترسيخ  للقيم اإلجيابية، ونبذ القيم السىلبية، حتىى   

د الشامي إختالفًا كبريًا يف تلك القىيم،  تتوحد تلك القيم يف ا،مة، فال جي

إن سافر أو هاجر إى مصىر أو املغىرب أو احلجىاز أو العىرا  أو الىيمن      

 .وغري ذلك

أمىا السىّواليف اخلرافيىة، فكانىت مىن اختصىاص النسىاء، خاصىىة        

 .العجا ز منهن، حيفظنها ويروينها ،بنا هن أو أحفادهن

و نهىارًا، فى ن سىواليف    وإذا كانت احلكايا والقصص ُتىروى لىياًل أ  

النساء مل تكن تروى إال لياًل، عندما يعود الصغار من احلقول أو املراعي، 

أو ميادين ألعابهم، فال يتجمعون إاّل لياًل، حاث  اجلّدات كي يروين هلىم  

تلك السىواليف العجيبىة الغريبىة، فيتلقىف الصىغار تلىك احلكايىا بكىل         

حى  إهتمىام الصىغار الىذين ال     إنصات ودهشة، و،ن الرَّاوية كانىت تال 

ميّلىون اىاع تلىك القصىص والسىواليف إال بعىد أن يىداعب النعىاو         

 .جفونهم، فقد كانت تتفنن حبركات يديها وطبقات صوتها
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وال تكون السىوالفة سىوالفة، إال إذا اخرتقىت مىا تعىارب الّنىاو       

عليه، وهي على غري ما اعتادوا يف حياتهم، وللسىوالفة أبطىااًل مىن كىال     

جلنس  يبحثون دومًا عن اخلري واهلدوء واالستقرار، وسالمة اآلخىرين،  ا

 .وحياربون الشّر وا،شرار الذين يدافعون عنه

والسوالفة اخلرافية هي أحد التعبريات الرومانسىية الىيت تعبِّىر عىن     

فهي مع الفقري ضد الغين، ومع املظلوم ، طموحات وآمال الّناو العادي 

م ضد زوجة أبيه القاسية، ووالىده املهمىل واملطيىع    ضد الظامل، ومع اليتي

ونىرى الشىاب الفقىري الىذكي     . لزوجته، كما يف بقرية اليتىامى، واليتيمىة  

واليف الشطرنح، ومشس الضحى وقمىر  يتزوج من ا،مريات، كما يف س

ليل، ويف نفس الوقت ف ن ا،مىراء يتزوجىون مىن الفتيىات اجلمىيالت      إل

فىال حيىول مىن ذلىك كىونهن مىن طبقىة         الّلواتي يتمتعن بىذكاء الفىت،  

 .إجتماعية فقرية، كما يف اليتيمة ، وابديعة الغول، واخشيبون

وأراد اخليال الشعيب أن تتحّول ا،حالم إى حقا ق بيسىر وسىهولة،   

من قبل البطل، أو من يسىاعدونه، وكانىت تلىك السىواليف تىثري خيىال       

قىدام، وال حىرج يف   الطفل، ومّتده بقىيم الوفىاء والتضىحية وا،مىان واال    

نفس الوقىت مىن أن حيتىال البطىل أو يكىذب مىن أجىل التغلىب علىى          

الصعوبات والعقبات اليت تواجهه، ،نه يعمل من أجل ُمثل  ُعليا سىامية،  

فيقتل الّشرير أو يتغّلب عليىه، ولكىن بعىد ان ينىال منىه التعىب الشىيء        

 .الكثري، أو أنه يشرب على اهلال  ليعطي معنًى النتصاره
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قرتن اخليال الشعيب بسواليف الغول، الذي اصله جنِّي، ويتشىكل  وا

بأشكال خمتلفة، ولكن أكثر أشكاله تىداواًل، هىو مىا يكىون علىى هيكىل       

اإلنسان، ولكّنه ضخم اجلّثة كثيىف الشىعر، وعيونىه واسىعة حممىّرة، ذو      

أظافر على شكل خمالىب، يقتىل بواسىطتها فريسىته ولىه أسىنان قاطعىة،        

ذاؤه املفّضل حلم اإلنسان، الذي يتلىّذذ علىى شىوا ه أو    وأنياب حاّدة، غ

 .طبخه، وحيب الزواج من النساء اجلميالت

وقد تتداخل القصة بالسوالفة اخلرافية، فتكون بدايتها علىى شىكل   

قصة عادّية، ُ،ناو عادي ، ثم تتحّول إى خرافة عنىدما تتعقىد ا،مىور،    

احلىق إى أصىحابه، مثىل    فيكون عندها البد من قّوة خارقة، حتىى يعىود   

لكىي حيقىق البطىل    ، قصة حاكم وحمكوم، ويوسىف املسىحور، ويسىمينة   

الغاية اليت يصبو إليها، أو أن ا،قدار ساقته كي يرفع ظلمًا وحيقق عىداًل،  

 .فرتتاح نفس اإلنسان املتلقي، النتصار قيم اخلري واحلق واجلمال

اويىة مىن هىذه    وقد تتداخل السواليف مع بعضها بعضًا، فتنقىل الرَّ 

، وكىذلك يف  (0)واخشىيبون  ( 5)السوالفة إى تلك، كمىا يف اخشىيبون   

سوالفيت رز حبليب كلما برد أكله بطيب، واهلبلة ورمضان، وأيضًا يف أبىو  

 .النَُّقىرّْ، وحلم وكباب، فنرى أن السيا  واحد، ولكن التفاصيل ختتلف
 

 الباحث يف الرتاث الشعيب أ،ردني
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 الوالي واحلّراث
 

 

 عيطن حميد العيطن الزعيب

 

 

َكان ياما كان يف واحد من احلَُّكامّْ بهتم بَّْرِعيُتىه كثىِثري، َفاللزِلِمىة َكىانّْ     

ويسىَأل َهىاظث ْويّْوْقىفّْ ِعنّْىَد َهَظىا ، ِمىنّْ ُدون َمىا         ِيطثَلعّْ ِيَتَفقلدّْ احّْىَوالثُهم 

ن يَّْغيِّر ِهنّْداُمه، َمىرَّة ِيلثىَبسّْ ِمثّْىل احَلىرَّاِث ، َمىرَّة      تشيف؟ َ،نُّه َكا ِيِعرُفوه،

َلُيىوم ِمىنّْ َذاتّْ ِلّيىام َطىاحّْ ُهىو ووْزيىُره َتاِيتَّْفقلىدو        . ِيلثَبَس ِمثّْل الصََّنايِّْعية

ْإحّْوالّْ النَّاوّْ، ْرتشُبو ِخيّْلُهم وَّْحطلو َمَصىاْري ِبىاخُلُرجّْ، وُجىو  رايِّْحى      

ِقرّْية َلِقرية، َهَظول َلُقو حّْىَوالّْ الَنىاوّْ َماشّْىِية َمىا َحىدا       َعَلى َهالُقَرى، ِمنّْ

ِبشِّْكي ِمنّْ ْإشي، وُهمّْ َماِشي  َأُجو َعَلىى ِقّرِيىة َفىاُتو َعَلىى َهالىدَّار َهىايّْ       

َتعىىاُلو ْإذَبُحىىوه : الثَمىىَرة إسّْىىَتَقَبَلتُّْهم، َوَجاَبىىتّْ َهاخَلىىاروب وَّْقاَلىىت الثُهىىم 

َقىامّْ اَلىَوْزير ْوتَّْقشّْىَمرّْ وَّْذَبُحىه     . َرى َهىاَظ َغىدا ْإلثُكىو   وصَّْلُخوه وَّْقطثُعوه، َت

وَّْصَلُخه وَّْقطلُعه، وَّْجاَبتّْ َهالِقِدر وَّْحطلُته ِبيه وَّْحطلتّْ َتحِتيُّىه النَّىار، وِّْهىي    

ِحَيواَلُهمّْ، َسوَّت القهوة والشَّاي وَّْتهلِّي ْوتَّْرحِِّب ِبيهم، وّْبَقىتّْ   (0)إدُّوِلشّْ

                                                   

 .تقدم خدمات الضيافة: إدولش( 0)
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ة َقدمْيىة َراَحىتّْ وِّْلبَّْسىىتّْ ْوعّّْيىَة َجِديىِدة، ُشىو َصىاَرت ِمثّْىىْل       اَلبِسىة وعّْيِّى  

 (0)وَّْبىىَس َأجىىا ُجوزَّْهىا ِمىىنّْ لثَحىىراثّْ اَلَقُتىه وشىىللَحُته الُبسّْىىَطار  . الَفَراِشىة 

 (2)وغثسََّلتّْ ْإجْريه َوَقام للُغرَّّْفة الثَّاِنية وَّْغّيرّْ ْوِعيُته، ْوهي َأَخَظىتّْ الَفىدَّانّْ  

ِباخَلان وَّْحطتُله التِِّبن والشَِّعري واملي، ْوْرجَّْعتّْ َعَلىى ِقىدّْْر الللِحىمّْ    وَّْربَّْطُته 

َوَحرَّتشته، وَّْجاَبت السَّميدِة وَّْطبَّْختَّة، وَّْطبَّْخىت الللىو َوَسىقّطت اّلِلحىم     

ِبيه، وَّْقدََّمتّْ ِمنَّْسفّْ، ومّلا َذاُقوه َلُقوه أحَسن ِمنّْ َطبىيخّْ َطبَّىاخ  السَّىَرايا،    

ل َأَكلىىو وَّْحمىىدو اهلل، وأَجىىا احلىىاِكمّْ بىىدُّه َيعِّْطىىيهم َمَصىىاري َبىىَدال َهُظىو 

، َ،ن َهاَظ ( )اخَلاُروب وَّْتَكاِليفّْ الظَّْياِفة، َلكنهم ما ْرظيو ُيوخُّْظو وال بارة

 .إْللي َقدِّموه َكانّْ َواِجبُّْهم

الثَحىاِكمّْ  . اَقاْم الثَحاِكمّْ والوزير وْرتشُبوا ِخيّْلُهمّْ ْوْرجّْعو َعَلى السَّراي

َبطللّْ ِيعّْْربّْ يَنام، ِليش َيَحاِكمّْ َما تَّْنام؟ ِ،نُّه َحطّْ ِعيُنه َعَلى الفاللَحة َمىرّْت  

الثَحرَّاثّْ َلمَّا َشابّْ َجَمالثها وَحالْوتّْهىا وَّْشىَطاْرتَّْها، وقىال لللىَوزير َوصِّىي      

الثَّاِلىثّْ والل احَلىّراثّْ   ّللَحرَّاثّْ َخْليه ييجي ْوجييب َمَرُته َمُعه، ُيوم  ونَّْهار 

وَّْمَرُته َجاي  َعَلىى السَّىَرايا، وعّّْرُفىو ْإن إْللىي َظىاُفوُهم مىا َغىري احلىاِكمّْ         

َرحَّبّْ ِبيهم احلىاِكمّْ وَأَكىَرمُّْهم َثلثتيىامّْ ْوِثلىثّْ ِمىن النَّهىار،       . والَوْزير َتَبُعه

                                                   

 .اء ثقيل مصنوع من اجللد البقر السميك والكاوتشو حذ: البسطار  (0)
 .الثريان حيرثان ا،رق: الفدان  (2)
 .أصغر عملة تركية: بارة  ( )
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ُشىو َراَيىكث   : للَحرَّاث وَناَدى احَلّراث ُوَسولثَف َمَعاه َلَحالثُهم، باَ،ِخري َقاَل

 ُاعِطيك ِنسّْواِني الثَّالِثة وَّْتعِطيين َمَرَتكث؟

إذا مارِّْظيت ِبُجوز ِيذَّْبحين ويىوِخ ث الثَمىَرة   : احَلرَّاث َفكلر َقالّْ بَّْحاُله

َرَفع . واطثَلع ِمثّْل مَّْعاِيد القْريت ، وحّْسنّْ ْإشي َأَواِفَق َتُشوب آخّْْرتَّة َلْوين

 .ه مّْواِفقراُسه وَّْقلُّ

َأَجىىا احلىىاِكمّْ وَّْجهَّىىزّْ ِنسّْىىَواُنه الثَّالِثىىة، وَّْهُظىىولّْ َأَخِظىىنّْ ِصىىيغِّْتهن   

ووعِّْيتْهن وَأَجا َأعطىى الثَحىرَّاث ُربّْعيىة َذَهىبّْ، وْرتشىبوا َعلىى الىدََّواب        

وُجو  ماشي ، َمُشو َمُشو، وَّْكان ِبيه َنُهر الْزمّْ ْإنُّْهم ِيقثَطُعوه، َأَجا احَلرَّاث 

ان ِبعْربّْ ِيسَّْبح، َرتشَب وَحدِة ِمن النِّسّْوان َعَلى َظهُّْره وَّْقطلعهىة املىي،   وَّْك

 َخّلاها بُّْنص النَُّهرّْ قّللها ِليش الَواِلي َما ُبدياتش؟

 .ْإيدي َخفيفة، َهْللي بالقيه ُبوخُّْظه: َقللتلثُه

ْرجىع  . نيَقال بَّْحاُله َهاي َشغَّْلة َمقثدور َعِليهىا، وصَّىلثها َللشَّىط الثَّىا    

للّثانية ورتَشبها َعَلى َظهُّْره وّْخللاها بّْىُنص امَلىي وقّللىها ِلىيش الىَواِلي َمىا       

 ِبدُّياتش؟

 .َبِحب َأطثَلعّْ َعَلى َجاراتي كثثري، َبطثَلع الصُُّبح َبرَّْجع امَلَسا: َقللتُّْله

 .َقال بَّْحاُله، َبرُّْظه َهاي َشغَّْلة َمقثدور َعِليها

جع للثالثة، وَرتَشبها علىى َظهىره، وخللاهىا بىُنص     َوصَّلثها للشَّط ْوْر

 ِليش الَوالي َما ِبدُّياتش؟: املي وقاّللها
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َأني كثثرية َحتشي َما َبخْللي ْإِشي إللىا َأدَّخىل بيىه وُّْكىلّْ ْإشىي      : َقللتُّْله

سِّىِتر،  َبُحط ْإيِدي ِبِيه، َبدَّخَّلّْ بُّْشُعلّْ ُكّل النَّاوّْ، وَّْما َبَخّللي عليهم ثَّْيابّْ ال

وَّْبُع ث َناوّْ َبَشرِّْشُحهم ْوَبَبهِدلثُهم، َلهيتش النَّاو َما ِبحبُّوني، ِليش؟ َ،نىي  

َبحّْتشي الصَِّحيحّْ وِّْما َبِحبّْ الَعَوجّْ، وَّْلو َكانّْ َعَلى ِنمِّْلىة، وَّْمىا ِعنّْىدي َلىا     

 .َِكبري َوَلا َزِغري َوَلا مَّْقمَّط ِبالّسْرير

اإْلِشي ْإّللي ِبيها َمالثُهوشّْ َلىا ِطىبّْ َوَلىا َدَوا،    َهاظ : َفّكر وَّْقال َلَحاُله

وَّْلُو ْإنِّي َحْطيتة بَّْقاِلبّْ ِمنّْ َأوَّل َلَجديد ِغىري الَقاِلىب يّْنَّْكِسىر، َأجىا ِعِمىل      

 .َحَركة ُهوب ْوللا ِهي واقثِعة وسالتّْ بالّسيل وّّْداها َلبَّْلاد َبِعيِدة

َرّوحو َعَلىى َداُره َقىالّْ للَمىَرة ْإْللىي     وّْْرتشبّْ ُهو والنِّسَّْوان الثِّنِّْت  وّْ

 .َهاي ُكلّْ َمَفاِتيحّْ الّدار، ُوُكلّْ ْإشي ِبالّدار ْإلتش: ْإيَدها َخِفيِفة

َلَعاد َمىا َدام ُكىل ْإشىي ْإلىي َلىْويشّْ ِبىدي       : َهاي الثَمَرة َقاَلت بَّْحاَلها

 .اهلل ُثمّْ َعَلى َيدَّ ثْإنِّي َتايِبة َعَلى َيدّْ : َأسْر ّْ وَأَخبِّي، َأَجت َقاَلتُّْله

َهىاي َمفىاتيح الىدَّار    : َهاظ الزََّلِمة ْإنَّْبَسط وَأجا َعَلىى الثَّاِنيىة ُوقلّلهىا   

 .وأِميت َما ِبدتش تُّْروِحي َعَلى َجاَراتتش ُروِحي ْوارَّْجِعي

 .ْإنِّي َتايِبة َعَلى َيدّْ اهلل ُثمّْ َعَلى َيدَّ ث: َأَجت َقاَلتُّْله

. اب الثِمعَّْمرِجية وّْبُنوُله َهالَقصر إْللي َتَعال وتَّْفىرَّج َبعِّْد َأتشم ُيوم َج

َوَصار يّْعِّْدلّْ َمعّْ ِنسَّْواُنه يِّْجيِبلثْهن َزي َبُعظهن الىَبَعُ ، وَّْلىو يِّْجيىب َلَهىاي     

ِعلتش يّْجيب للثَّانية ِعلتش، وَّْعاِشنّْ َمعّْ َبِعظثْهن َكىأنّْْهنّْ َخىَوات َبَنىات ُأم    
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ولّْ ْونّْ ُكلّْ َوَحِدة َمَعاَها َصِبي، َسنِّْت  والثَّالثِثىة برُظىه   وَّْأبو، وَّْعَلى َداير ُح

 .ُكل َوَحِدة َجاَبتّْ َصِبي

َبِعدّْ َخِمسّْ َسِن  ِفِطىنّْ الثَحىاِكمّْ َللزََّلِمىة والنِّسّْىوان إّللىي َطلِقْهىن،       

ى الَقُصر َأَجا  َراِيحّْ َعِليه، َلمَّا ْوِصلّْ الثِقرِية وَّْأَجا الدَّار ْإْللي خابرها وَلاَق

َمكانّْها َفكلر ْإنُّهّْ مِّْظيع الدَّار وللا َطاِلع َعليه َهالوَّْلاد الصََّغار، وَّْلّمىا سىَألثُهمّْ   

َعنّْ َأُبوُهم وّْمُّْهم، ْوللا ُهمُّه َأوَّْلاد الثَحىرَّاثّْ وّْوَّْلىادّْ ِنسّْىَواُنه َفالِنىة ْوفثَلاِنىة،      

لَقُصر واَ،َثاثّْ ْإْللىي َجايُّْبىه وانُّىه    وَّْقامو وَّْفَتُحوُله الَبابّْ وَّْفات وّلا َشابّْ َا

ُشىو ْإْللىي   : َأَهم ِمنّْ َقصُّْره، إسَّْتَقَبُله الثزََّلِمة، وّْعّْْرُفىو َبُعى  وَّْقلُّىه الثَحىاِكمّْ    

 َسوِّيُته؟

 .َيِسيدي الثَمَرة ِبِتيجيك ِمثّْل الثَعِجيِنة ْونت إْللي ِبرتبِّيها: َقلُّه

َفَلاِنة قثىِدْرتّْ ْإنِّىي َأَداْوي إْللىي ِبىيهن َلِكىن      وَّْهُظول النِّسَّْوان فثَلاِنة وّْ

َأِجيت ِليَها وَّْسيَلتَّة ِبالسِّيل ْوالسِّيل َودَّاهىا  ، كثثرْية الثَحتشي َما َبقثدَر َأَداويها

. َلبّْالد َبِعيدة، وَّْهاي َصىار َجىاييين َأرَبىع ْإوَّْلىاد وَّْهَظْهىن النِّسّْىوان َحَبىاى       

 َوْزيْري َمات ُشو َراَيكث ِتيجي ْوصِّيّْر َوْزير َمَحلُّه؟: لُّهالثَحاِكمّْ ْإنَّْبَسط وَّْق

 .َهاَظ الزََّلِمة َواَفق، وِّْلحق الثَحاِكمّْ وَّْصار َوْزيره
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 ةَحْمِد
 

 عيطن حميد العيطن الزعيب

 
 

َهاَظ ِفي ِشيخّْ َهالثَعَربّْ، والشِّيخّْ َهاَظ َمحُّْبوب ِعنّْىد َجَماعُّْتىه كثىِثري،    

بُّْكلّْ ِشي، َلْهيتش النَّاوّْ َحبَُّته َلُحُسىنّْ خَّْلاُقىه وِّْطيىبّْ ِصىَفاُته،     ِبَشاْورُّْهم 

وَّْكاُنو يَّْطاوُّْعوه وَّْما يُّْردُّوُله َطَلبّْ، وَّْكانّْ َللشِّيخّْ َوَلدّْ ْإسُّْمه مَّْحمَّىد، َشىبّْ   

َفاْرو وَّْمحُّْبوبّْ ِمِثل َأُبىوه، َأَجىا َعَلىى َباُلىه هّْىو وَّْشىَباب الثَعِشىرْية ْإنُّْهىم         

ُروُحو ِمِثل َعادة الثُعرَّْبان ِللَقَنص والثَغىُزو، وَّْكىانّْ ْإلثُهىم ِبالثَعىاِدة يَّْطوّْلىو،      يّْ

ُيُقعدو ثالثُتشّْر، وِّْفي ِمنُّْهم يُّْموُتو ِبالثَغزو َأو ُمىوتّْ َربُّْهىم، َيعِنىي الرَّجُّْعىة     

ا صّْىَخامّْ  ِمشّْ َمظثُمونة كثِثري، َوَهُظولّْ َشَباب َما ِبْهمُّْهمُّشّْ ْإِشي ال َتَعبّْ َوَل

 .َب 

َواهلل َمىاِلي  : وَّْقُبل َما ِيمُّْشو بّْيوِم  َثَلاِثىة َقىالّْ الشِّىيخّْ إْلبُّْنىه مَّْحمَّىد     

 .َخاِطرّْ َلا َبالَغُزو َوَلا ِبالثَقَنصّْ

إذا بّد  يابا ما نروح َما نىروح َلِكىنّْ وشىو بىدِّي َأُقىول      : َقلُّه مَّْحمَّد

 .َلَرَفاقثِتي
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 .ُروُحو ْوتَّْوكلُلو َعَلى اهللَما َعليش  : َقلُّه َأُبوه

 .يابا َماَلك ِبالَعاَدة تُّْقول هيتش، ِفيه إَشيّْ: َقلُّه مَّْحمَّد

 .َواهلل ْإني َشاِيفّْ ْإنها ِصحِّْتي َزيّْ َما تُّْقولّْ ِمشّْ َوال ُبدّْ: َقلُّه َأبوه

 .َخَلصّْ إذا بدَّ  َما نّْروح َما نّْروح: َقلُّه مَّْحمَّد

 ..روحو روحو بسّْ ال طوّْلوبدكو ت: َقلُّه الشِّيخّْ

واهلل َعادّْ يابه َما بنىدّْري، َسىفثرنا َبِعيىد، ْونّْىَت بتّْعىَرب ْإنىه       : َقلُّه ْإبنه

 .الثُعرَبان القريب  َعلينا بيناتنا عُّْهود َما ِنقثَربّْ َبعظثَنا

هاي َحمَّْدة ِبنّْت َحىدا  )َهاَظ مَّْحمَّد َثاني ُيوم َودَّع َأبوه وَّْمَرُته َحمّْدة 

وَّْمَشى ُهو وَجَماعُّْته وَّْبِعد َما َساَفر مَّْحمَّد بتشىمن يىوم َقىدَّر    ( َماُمهِمنّْ عّْ

ِلمّْقدِّر َعَلى الشِّيخ وَّْمات، َهُظول الثَعَرب هاجو وَّْماُجو وّْْزعّْلو كثِثري َعَلى 

َبِعىد َمىا َخلثَصىتّْ َمداِلىة     . ُموت الشِّيخ، َلِكن امُلوتّْ َحقّْ والثَحيىاة َباِطىلّْ  

َمُهىو النِّيِّىة   : خوه وَّْمىدّْ ْإيىُده َعَلىى الشِّىيَخة، َقلُّوُلىه َجَماعُّْتىه      الشِّيّْخ َأجا َأ

 .الشِّيَخة َلمَّْحمَّد ابن الشِّيخّْ

ْونّْ ، مَّْحمد ِبالَغُزو ْوالثَقَنصّْ وادَّْرى ييِجىي وادَّْرى َمىا ييِجىي   : َقلّْهم

تشىان ْإُلىهّْ   ر، ْونّْرجع مَّْحمَّد َأني َأَتناَزلُّهّْ َعْن الشِّيخة، وَّْمَحمَّىد َبعّْىُده زَّْغيِّى   

 .َنِصيب ِبالشِّيخة يّْلثَحقثها َما َحدّْ َمانُّْعه َعنّْها

وَّْظل يَّْبْرِطل َهاظث ْويُّْروح َعَلى َهَظا  َتاَواَفُقو، َبسّْ َحطُّو َعِليه َشرّْط  

ْإنُّه مَّْحمَّد ْإذا ِبىدُّه الشِّىيَخة تِّْصىريُّْله، ْونّْتشىان ُهىو      : واحدّْ، والشَّرّْطث َهاَظ

 .لّْ َلَعمُّه َما َعِليهتَّْناَز
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ْوِعِمىل َحَواليىه   . َهاَظ َعمُّه َواَفقّْ َعَلى َشىرطثُهم وَّْصىار ُهىو الشِّىيخ    

َهُظىول َكيَّفىو   . َجَماَعة وَّْصار يَّْراِشيهم ْويّْطِعهّْمُهىم وّْجِييىبلثُهم عىيب ْوفثىرا    

 .وَصاُرو يّْحِّْلفو بَّْحياُته

زو والقىَنصّْ، والنَّىاو   رجع مَّْحمَّد وَّْجَماعُّْته ِمنّْ الغ (0)بعد ثالثتشر

َتىَرى يَّْمَحمِّىد   : وَّْهاظث َعمُّه َلزَّ ّْ ِبيه، وَّْقلُّه. َصاُرو ِييجو إيَّْعزُّو بّْموتّْ َأُبوه

َلىاْزمّْ يّْصىرْيلثَنا   : َبِعدّْ َما َمات الشِّيخّْ ْإجَّْتَمَعتّْ الثَخِلقّْ ِمْن الثَعِشىرية، وَّْقىالو  

وّْإذا يبّْن َأُخوي بّد  ْإياهىا َتىرى َأنىا    ِشيخّْ، عَّْلَشان النَّاوّْ َما ِيطثَمُعو ِبينا، 

 .َنفثِسي َجايَزة ِمنّْها، َواهلل َمْهي ِمكثَسبّْ

َواهلل َمهي مليحة إنَّ الثَعمّْ : َأجى َحدا الزُُّلمّْ ْإّللي َكانّْ يّْْراِشيهم وَّْقال

 .ُعُقبّْ َما َصار شيخ ِييِجي إبن َأُخوه وُّْيطثرُده َعْن الشِّيَخة

َواهلل مَّْحمَّىد زملثىة ملىيح وَّْمىا َظنَّيىت ْإنُّىه       : ْويُّْقىول  وّْيُّْردّْ َعليه َثىاِني 

 .يَّْساْويها، وُّْيقول بدِّي الشِّيَخة ِمنّْ َعمِّي

َلا ِباهلل مَّْحمَّد َعاِقل وّْبفْهم، وَّْعمُّىه َمَقىام َأُبىوه،    : وّْواحد َثاِلثّْ يّْقول

 .وَّْما َهِقيت ْإنه يوخظها من عمُّه

يُّْقول ِغري َلا ْإله ْإللىا اهلل مَّْحّمىد َرُسىول     ومَّْحمَّد َساِكت وَّْصاِفن وَّْما

 .اهلل، َوَقام مَّْحمَّد وَّْراح َعلى ِبيُته

                                                   

 .ثالث أشهر: ثالثتشر ( 0)
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َواهلل َأِجيَنىا ث َجاَهىة َعلىى    : َوُجو َجَماعَّْة َعمُّه حلقو مَّْحمَّىد وَّْقّلوُلىه  

َشانّْ َما طّْاِلبّْ َعّمك ِبالشِّيَخة، وَّْما بدَّنا ِغىري الثِخىري الكىو، ْونّْىَت َبعّْىَد       

 .بّْ ْوتِّْصري اْلشيخ َبِعدّْ َعمَّكثَش

وَظلّْهم َورا مَّْحمد َتنُّْهم َأَقَنُعوه ْإنُّه ِيتَّْناَزلّْ َلَعمُّىه، وَّْهىاظث َعمُّىه َذَبىح     

 .َأرََّبعّْ جَّْمالّْ وَّْعَزم ُكل الثَعَربّْ ِمنّْ َفرحُّْته ْإنُّه مَّْحمَّد تَّْناَزلُّه َعن الشِّيَخة

الشِّيخّْ الثَجِديد َصار َما يُّْردّْ َعَلى َحدا، َمىا  َمّرتّْ أّيام ْوشُّْهور، ُوَهاظث 

الثَعِشىرية بىدها إَشىي وُّْهىو     . يًّْرد ْإللا َعلى ُشورّْ َحاُله وَبع ث َناو ِمن ِشىلثُته 

ِيمّْشي بَّْعِكس َما بدها النَّاوّْ، َهاي النَّاوّْ َصىارو يُّْروُحىو َعَلىى مَّْحمَّىد،     

َيَجماَعة الثِخري َهاظ َعمِّي َمَقامّْ َوالىِدي  : ُهمْويُّْقوُلوُله َعَن َعمُّه ْومَّْحمَّد يُّْقلّْ

 .َواهلل ما بدري شو َأقلُّه

َيَعمِّىي ْإنّْىَت   : وِمن َقدّْ َما َراحو َوُجو َعليه النَّاوّْ، َراحّْ َلَعمُّىه وَّْقلُّىه  

 .بَّْمَقامّْ َوالِدي َبسّْ أبوي َكانّْ يَّْشاْوْر النَّاو وَّْيحَّْترِمُهم ْويِّْمِشي بُّْشورُّْهم

ْإسَّْمع َيمَّْحمَّد َتَرى َأَنا الشِّىيخّْ وتشىلمِّْتي َمىا    : َعمُّه َنَفر ِبيه وَّْقلُّه َأجا

 .تِّْصري ِثنَّْت  َوَأبو  َما َكانّْ َحدا يّْخاِلفثُله َأُمر، َوأُشوَفك َصاير ِمتَّْنمّْْرد

َيَعمِّي َأبىوي َكىانّْ يَّْشىاْورّْكو ُكلثُكىو، َوُشىوب ْإّنىك َمىا        : َقلُّه مَّْحمَّد

 .َحَدا ْإللا َأتشم َواَحدّْ النَّاو ِتزَّْعل ِمنُّْهمّْ وَّْما بدُّْهم ْإّياُهمتَّْشاْورّْ 

 .ْإنّْتشانّْ َمُهو َعاجَّْبك، ْإرَّْحلّْ وتُّْر  َهالدِّيْرة: َقلُّه َعمُّه
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َهاَظ مَّْحمَّد ْزِعل وِّْسِمع ِمنّْ َعمُّه َهالثَكالم َأّول َمرَّة يّْسَّْمُعه، وُهو َما 

َعمُّه، ِليش َ،نه ِبدُّه ينَّْصح َعمُّه، ِبىسّْ َعمُّىه َمىا َهمُّىه      يسَّْتاِهل َهالنَّفثرة ِمنّْ

 .الشِّيخّْ َقالّْ والشِّيخ ِعِملّْ: ِشي، َما َهّمه ِغري ْإن النَّاوّْ يُّْقوُلو

ْوالنَّاوّْ َما َترُكوُهم بَّْحالثُهم، ْونَّْقسَّْمت الثَعَربّْ َلِقسّْىِم ، ِقِسىمّْ ِبىدُّه    

، ُوَصارو َناو ييُجو َعَلى َهاظ وَّْنىاوّْ ِييجىو َعَلىى    مَّْحمَّد وِّْقِسم ِبدُّه َعمُّه

َهاظث، وِّْكِثر َحتشي النَّاثو وَّْبعِّْدين ْإَجا َعمُّه َدزَّاُلهّْ َناوّْ ْإيُقوُلوُله ْإنُّه ِيرَّْحلّْ 

َعْن الثَعَربّْ، وَّْبِعدّْ َما َرَفعّْ ُصوُته َعَلى َعمُّه الشِّيخّْ َما َظلُّه َمَكان ِبىالثَعَربّْ،  

 .ِن  َما ِينَّْربِّْطنّْ َعَلى طثوالَة َوَحِدةْوحَّْصا

َهىاي آخّْْرتَّْهىا َمىعّْ َعمِّىي َونىي بىدِّي       : َهاَظ مَّْحمَّد ْزِعل كثِثري، وَّْقالّْ

ِخري  ِتعَّْمىل َشىر    : َمصَّْلحُّْته وَّْمصَّْلَحة الثَعِشرية، وَّْصِحيح الثَمَثل ْإّللي يُّْقولّْ

 .ِتلثَقى

َأخ ث مرته وَحَلاُله وّْراِعيه وَّْتَر  الثَعِشرية وَجا مَّْحمَّد وّْدَّعّْ َجَماعُّْته وّْ

َلبّْالدّْ َثانية، وَّْما َحبّْ مَّْحمَّدّْ ُيسُّْكن ِعنّْد َعَرب ِبيَناتُّْهم مَّْعاهّْىدات، َعَشىان   

َما ِيحّْْرجّْهم، وَّْما ييِجي َعمُّه ُوُيقلُّْهمّْ ْإنُّْهم يَّْظايقو حممَّىدّْ، َهىاَظ َظىل بَّْلىاد     

َتا ْإجا َعَلى َعَربّْ َلا ِيعُّْرفثهم َواليعرُفوُنه، وَّْهىاظ َقاَصىر   تِّْشيُله ْوبَّْلاد تُّْحطُّه 

الشِّيخّْ وَّْغيَّر ْإسُّْمه أّوِسمّْ َعرُبه، َعَلىى َشىانّْ َمىا َحىَدا ِيعّْىْربّْ َعنُّىه ِشىي،        

ْإنُّه َذَبحّْ ابن َعمُّه ونُّهّْ َجالي َعنّْ َهُلهّْ وَّْربُّْعه، وُّْهو ِمْن بّْالدّْ َبِعيىدة،  : َوَقّلهم

ُهم ْإْللي ِيذَّْبح ابنّْ َعمُّه َما َعِليىه ُصىُلحّْ، ونَّْجَبىر ْإنُّىه يَّْغىاِدر الىدِّيْرة       وّْعّْنّْدّْ

 .ُكللها، َع َشان ِينَّْجى بُّْروُحه ِمنّْ َثار وّْاَلدّْ َعمُّه
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َهاَظ الشِّيخّْ َرحَّب ِبمَّْحمَّد وَّْصار َعَزيز َعَلى الثَعىَربّْ ُكلثُهىم، ِلىيش؟    

: وَّْكريمّْ وحيثَتىْرمّْ الثَكىبري والصَّىِغري، ْولثُكىلّْ يُّْقىول      َعَشنُّْهم َشاُفوه ْإنَّه َطيِّب

وَّْصىار مَّْحمَّىد َكأّنىه    . َواهلل ْإنُّه ِشيخ  َوَلدّْ ِشيخّْ، َلِكن الثُغرَبَة مّْظيِعة اَ،ُصل

 .َواَحِد ِمن الثِعشرْية ْإُله َما ْإلثُهم وَّْعِليه َما َعَليُهم

  َثالَثىة، َفَأجىا َعلىى َبىال الشِّىيخ      َمّر َعَلى ِجية مَّْحمَّدّْ َلِعنّْدُهم َسنَّْت

ْإْلي بّده الَقَنصّْ يَزهِّب َحاُله، َبِعد بكرة ِمىن  : ْإنُّْهم يّْروُحو َلَلَقَنصّْ، وَقّلهم

 .(0)الصُّبّْح

تُله محدة َأكثُلىهّْ وَّْشىَراُبه، وّْراحىو َعَلىى     د َأوَّلّْ َمَن َواَفَق، وَّْزَهَبْومَّْحمَّ

ن، يصيدو َحباري يشوو ويوكثُلو، ِبيىوم ِمىنّْ   الثَقَنصّْ، َهُظول يّْصيدو ُغزّْال

َذات ِليام َصادو َأرَّْنب َكِبري، وَّْجاُبوه وَّْحّطوه ُقىّدام الشِّىيخّْ ِمِثىلّْ َعىاِدتُّْهم     

. ْإّللي يَّْصيُدوه َأّولّْ َما يِّْجيُبوه يُّْحطُّوه ُقّدام الشِّيخّْ، َزيّْ َما تُّْقولّْ يّْحَّْتّرمىوه 

َيىويلي َمىنَّْعمّْ   : َعَلىى َبِطىن اَ،رَّْنىبّْ ْويُقىول     (2)َهاَظ الشِّيخّْ َصارّْ ِيَلحِّْمسّْ

 .َبطثَنك َياَلرَّْنبّْ

ْإخّْىسّْ ِيَلَرَنىبّْ َواهلل َبِطىن    : َأجا مَّْحمَّد ِمنّْ َعَماه َلِقْلىة هّْىَداهّْ، وَّْقىالّْ   

 .َحمَّْدة َأنَّْعم ِمنّْ َبِطن اَ،رَّْنبّْ

َبسّْ : ه ِغِلطث َأَجا َقالإنتبه الشِّيخّْ وَحّطها بّْاُله، وِّْعْربّْ مَّْحمَّد َحاُله ْإنُّ

 .َيحّْوِيِنة َصاَبتّْها ُجدَّْرة وَّْتَخرَّْبَطت ُكل َحالثها

                                                   

 بعد بكرة: بعد باتشر  (0)
 .ميسد بيده: يلحمس ( 2)



 26 

َبس الشِّيخّْ َظَمر بَّْنفثُسه الشَّر َلمَّْحمَّد، وَّْصار ِبدُّه َمَرُته، إْللىي َبِطنّْهىا   

َفالشِّىيخّْ َقىدّْ َمُهىو َحْريىق والىِدين َصىار يّْخَّْتلىي        . َأنَّْعم ِمنّْ َبِطن اَ،رَّْنىب 

َهذا : َماعُّْته ويّْحّْتشي َعلى مَّْحمَّد،، َهاَظ َفاِعلّْ َهاَظ َتاْر ث باَ،خري َقلثُهمبَّْج

بدُّه ِيّذَبحِّْني َتاَيوخ  الشِّيَخة، ويِّْصري شيخ َعليكو، وَّْهىاَظ إْللىي ْإزّْعّْلثُهىم    

 .َعَلى مَّْحمَّد، تشيف بدُّه يوخ  الشِّيَخة ِمنّْ ِشيخُّْهم

َهاَظ َما ِيقثدرو ْإُيطولىو ِمنُّىه َمىيّْ ِغىري َتنُّىه      َأجو َعَلى بري َميّْ، واِلبري 

إتَفق الشِّيخّْ َمىعّْ َجَماعُّْتىه   . َواَحدّْ ِينْزلّْ َعلى الِبري ْويّْغّْْرب ِمنُّه وُهم ِيِنشّْلو

َما يِّْنزلّْ َعَلى الِبري ِغري مَّْحمَّد، وَّْهاَظ ْإْللي َصار َقالّْ الشِّيخ َمنّْهو النَّشّْىِمي  

 ى البري؟ْإْللي ِينّْْزلّْ َعَل

 .َأنا إْللي بِنزّْلّْ َعلى البري: َصَفُنو، وَّْقالّْ مَّْحمَّد

 .َقالّْ الشِّيخ واهلل ْإّنك َنشِّْمي َيمَّْحمَّد

َربطو مَّْحمَّد ْوِنْزلّْ َعَلى الىِبري، وَّْنَشىلو َمىيّْ، ِشىربو ُهىم وَّْدَوابُّْهىمّْ،       

 .َوَقلُّهم مَّْحمَّد َطلثُعوني

حىىو مَّْسىىكثْرين الىىِبري، ِعىىْربّْ مَّْحمَّىىد َوَهُظىىول َبىىَدلّْ َمىىا ِيِطلثُعىىوه َرا

ِبالثِمِصيِبة ْإْللي َوقلع َحاُلهّْ ِبيها، وَّْطَمىعّْ الشِّىيخّْ بَّْحمَّىدة وبَّْحىالل مَّْحمَّىد،      

ْونّْها ْرزّْقة َأَجُته، َصار مَّْحمَّد يَّْصيِّح َعِليهم، بس ما ردو عليه  َهىاَظ َقَعىدّْ   

 .َراُلهوَّْصار ِيبتشي َعَلى َحاُله وَّْعَلى إْللي َج

وَّْلّما وصّْلو َعَلى الَعَربّْ، ُكلّْ الرَِّجال ْرجَّْعت َلبّْيىوُتهم، ْإللىا مَّْحمَّىد    

َما ْرِجع ْإالل حَّْصىاُنه، َهىاي َسىأثَلَت َجاراتىة، َمىا َحىدا َأعَّْطاهىا اجَلىَواب،         
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ُروِحىي ْإسىَأِلي الشِّىيّْخ َعىنّْ ُجىوْزتش،      : ِباَ،ِخري َقللتّْلثها َوَحِدة ِمنّْ َجاَراتة

َهىايّْ ِمىنّْ َقَلَقهىا َعَلىى مَّْحمَّىد      . ُهو ْإْللي َيعِّْطيىتش الثَجىَواب الّصىِحيح   وّْ

َهاَظ الشِّيخّْ َلمَّا َشافلة َطارّْ َعقثلُّىه ِمىنّْ َجَمالثهىا، َقىامّْ     . َراَحتّْ َللشِّيخّْ ِتسَّْأُله

ي َما ْرظثَيتّْ بّْْوِجهَّة َهللا ِبيها وَّْرحَّبّْ، وِّْبدُّه يَّْقِعدّْها َجنُّْبه َعَلى الفثَراشّْ، َها

َقلّلها، َواهلل َيَحمِّْدة امُلوت والثَحياة ِبيد . وظللت واقفة، وسّْأثَلُته َعَن ُجوزَّْها

اهلل، ْومَّْحمَّد َطَردّْ َأرَّْنبّْ وَّْظل يَّْطارُده، ْوتَّْقولي ِتَقنَّْطر َعنّْ َظهْر اِلحَّْصىان،  

 .ات، واهلل ِيرََّحُمهواجنَرحّْ، َرَكظثَنا َعليه وسَّْعفثناه، َلِكن َمنيته َدَنتّْ وَّْم

َهاي َحمّْدة وقعت وللا ِهي َغمّْياِنة، َرشُّو َعَليها الثَمي ْوِجن النِّسّْىَوانّْ  

َشاِلنّْها وَّْحِطنّْها ِباملثَحَرم، َتاِصىحَّْيت وَّْراحىتّْ َعَلىى بيتهىا، وَّْقِصىرياتة َمىا       

ْللي ِمن شو َظ: َقصَّرن َمَعها، َقاِمن َعَلى ِخدّْمتة، وَّْصارن يواِسنّْها، َقّلتلهن

مَّْحمَّد ومّْاتّْ والدِّيرة َبعيدة وّْمّْا بدْري وين َصاَرت، وَّْهّساع َأنىي  ، الثَحياة

 .َظايَّْعة َماِلي َحدّْ وَلا َوالي، وَّْمدّْْري ْويش َأَسوِّي بَّْحياتي

َصاْرنّْ النِّسوان يّْىروِحنّْ ْويىيِجن َعِليهىا، وَّْبعّْى ث ِمىن الثَعَجىايز تّْنىام        

خّْ ُكلّْ َأتشِمنّْ يوم ييجي َلِعنّْد ِبيت َحمّْىَدة يّْسىَألّْ َعَنهىا    ِعنّْدها، وَّْكانّْ الشِّي

وَّْعنّْ حَّْوالثها، َلِكنها َما ِتظثَهر َعَليه وَّْما َتحاتشيه ْإللا وهىي ِمتَّْخبيىة، وَّْهىاظ    

ْإلِّلي َزادّْ ُحبُّه ِليها، وسَّْتنَّى َتاانَّْقَظتّْ شّْىُهور الثِعىدِّة، وَّْدزَّى َحىدا الثَعَجىايز     

َأني َبعّْىد مَّْحمَّىد َمىالي َنفثىَس     : َهاي َحمِّْدة َنفثْرت، وَّْقاَلتّْ. َنفثُسهيّْخُّْطبها َل

 .َباجِليَزاتّْ وَّْما بِّدي َأجوَّزّْ َبالثَخاِلصّْ
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ودّزى مرسال ثاني مرة، وثالث وكان جواب محىدة بكىل مىرة هىو     

 .نفس اجلواب

لكن هاظ الشيخ مهو متعود حدا يعانده، وكل بنىات العشىرية علىى    

بّده جيّوز أّياه وحدة جبّوزها، وتشيف هاي محدة ما تقبلىه جىوز   حسابه لو 

 .ليها؟ ودّزاهلا آخر مرسال وهددها إن هي ما تقبل جّتّوزه

ومحدة شو بدها تسىّوي؟ مىا راحيىة تسىّوي إشىي، مثىل العصىفور        

بالقفص، مغلوب على أمرها، بىا،خري وافقىت علىى شىرط بعىد شىهر،       

 .بي حيلهابلتشي ر: ليش بعد شهر؟ قالت حباهلا

ِبرَّْجعّْ َمرُّْجوعَّْنا َلمَّْحمَّد، َهاَظ َظىلّْ ِبىالبري َلَحاُلىه، وِّْعىْربّْ ْإنُّىه َراحّْ      

بعىد ثلثتيىام والل   . يّْموت، َصار يِّْسقّْ ويِّْنقّْ، َلا َأِكلّْ َوَلا َحَتى َظىو َشىِمسّْ  

ْلىي  َهالشََّبابّْ َجاي  يشَّْربو وّْيسّْقو َخيلثُهم ِمنّْ ِبىري امَلىي، َزاحىو احَلَجىر إْ    

مِّْسْكر ِالبري وَّْحوَّدّْ َواَحدّْ ِمن الشََّبابّْ َتايّْنِّْشلّْ َمىيّْ، ْوالل هىو مَّْلىاقي َزَلمىة     

َبِعىدّْ َمىا   : َبآِخر َرَمقّْ ِمنّْ َحياُته، َهاَظ َقالّْ َلَجَماعُّْته ْإنَُّه ِبيه زملة َمرِي  قلُّوُله

 .تَّْعبِّي َمّي ْإِطلثُعه

بُّو بَّْحلثُقه َوَظلُّْهىم ِعنّْىده َتنُّىه َصىار     َهُظول َطللعوه، َسّخُنو َسِمنّْ وَّْص

يتحّر  وسَّْترد َوعُّْيه، َرتشُبه َواَحد ِقّداُمىه وَخظىوه َمعُّْهىم َعَلىى ِديىْرتُّْهم،      

. وهَّْنا  َناُدوله الطلِبيب، وعَّْطاه دوا وَظىل يىوِخ  ِمىن الىّدوا َتنُّىه َطىاب      

 .ِمنّْها ْإالل َطويل الثُعمر َوِطيبته َأخَّْظت مّدة، َ،نّْها َوقثعُّْته َما ِيطثَلِعشّْ
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ْومَّْحمَّد َماقال إْللي َسوَّاه الشِّيخّْ وَّْجَماَعُتىه َمُعىه، َبىسّْ َخّبىرُهم إّنىه      

ِنْزل َعَلى الِبري وَما ِقِدر ِيطثَلع ِمنَّه، وُهم ما عاودو يسَّْألوه، وَما َقّلُهىم َعىنّْ   

وَّْصار يروح وييجي وَّْطىاَر   َأصُّْله وَفصُّْله، ومللا َطاب مَّْحمَّدّْ وسَّْتَرد َعافيته

 .َشّره، قال للشِّيخّْ َكْفيتو ووْفيتو وِلبّْالد َطلثَبت ْإِهلثها

َواهلل َيمَّْحمَّد بَّْخاِطرنا ْإظل ِعندنا، َنعطيك َمىالّْ وَّْحَلىال   : َقلُّه الشِّيخ

 .ونُّْشوفلك بنت حالل إْللي ُتسّْتَّْر 

م القياِمة، لوال اهلل ماجىابكو  مَّْحمَّد ما رظي، َّْقّلهم دينُكو بَّْرقثَبيت َليو

إلي َوفِكيتوني  تشان هّساع َأنا ِمنّْ عّْىداد ِلمىوات، واهلل مىا َبىدري بىيش      

 .ِبدِّي َأكافيكو؟ لكن بدِّي أروح أجيب مرتي وحاللي وصري واحد منكو

إحنىا ميحمىد مىا بىدنا مكافىاة ِمنَّىك والثَحِمىد هلل َعلىى         : قّله الّشيخ

 .كوأهال وسهال بي، َسَلامَّْتك

وعُّْطوه َذُلىول وّْْرتشّْىُبه، وّْراح َتايشىوب وُشىو َصىار حبمىدة، َهىاَظ        

ْإتَّْخّفى وّْغّير ِمنّْ َهيبته، وَّْلّما ْوِصل الديرة صار داير عالرِّعيىان تّنىه َلىاقى    

َراعيه سّْْويلم، َهاَظ سّْويِلم َما عرفه من أول إشىي غىري َتنُّىه َعّرفىه حبالىه،      

لى الوطاة، وقّله حممد بّللي صارله، هاظ سويلم من الفرحة راح ما يقع ع

الّشىيخّْ بىدُّه ِيَجىّوز َحمّْىَدة     : ْإّلا َمَقلُّك: وَّْلّما َسَأُله َعنّْ َحمِّْدة، َقلُّه سّْويِلمّْ

 .وَبَنالثها ُبرْزة واّلليلة َدخِّْلُته َعليها

 .ُقولّْ وَّْغيِّرّْ: َقلله مَّْحمَّد
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ع ْإنّْ ِعرّّْفىو بيىكث َغىري    َواهلل َما ِعنّْدي َغري هيتش، وهسَّ: َقّله الرَّاعي

الّشيخ يّْقِظي َعليك وَّْما يَّْخْليَلك َأَثر، ،نُّه ِبِحب َعميت َحمدة كىثري، وَّْمىا   

واهلل َيَعمِّي مَّْحمىد ْإنّْهىا   : ِظِحك سّْويِلم وَّْقال. ُهو َشايف ِبالنِّسوان غريها

 .َعمّْيت َحمَّْدة ِتنَّْحبّْ

 ولك شو قصد  يسويلم؟: َقلُّه مَّْحّمد

َيَعمِّي َعمّْيت َحمَّْدة َما بيه بّْْزينّْها بُّْكل النَِّسىوان، َجَمالثهىا   : سّْويِلمَقلُّه 

 .َما ِينَّْوِصفّْ، وَّْغِلطتك ودَّتك لليام السودا

 وهسَّع شو نَّْسوِّي َيسّْويِلم؟: َقلُّه مَّْحمَّد

هسَّع هسَّع شو تَّْساوي َيسّْويِلم، آه َيَعمِّي إنّْىت ِتمّْشىي   : َقلُّه سّْويِلم

ا نَّْقرِّب عالِبيوت وتُّْكون الشَّمّْس َغابت، تِّْصىري ِتمِّْشىي عأيىديك    َمَعاي مّل

 .ْوْرجِّْليك ب  الثَغَنم وانا بّْطريقيت أَخبِّر َعمِّْتي َحمَّْدة

وَبس ْوصّْلو البيت، فات مَّْحمَّد َعَلى ِبيته وَّْراحّْ سّْويِلم َعَلى الُبرْزة 

ِيَحمّْىَدة  : ه ِغىري َحمّْىدة  إْللي بيها َحمِّْدة وَّْصار يّْقىول بُّْصىوت َمىا ِتسّْىَمعُ    

 .الثِغياب لفو، َيَحمّْدة الثغيابّْ لفو، الثِغيابّْ لفو ِمَن السََّفرّْ َيَحمَّْدة

 شو بتحتشي َيسويِلم؟: ْإنَّْتَبَهتّْ َحمَّْدة َوَقلّْتُله

 .إالل َمقلتش َعمِّي مَّْحمَّد َما َمات وَّْهاَظ ُهو بَّْخرّْبوُشه: َقلّلها سّْويلم

ت َما َصدََّقت سويِلم وَّْصارت ِتبّْتشي َعَلىى َحالثهىا   َهاي َحمَّْدة َجفثَل

 .وَّْظنَّت إنّْ سّْويِلم ِيلثَعبّْ بَّْعُقّلَها
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َلِكن مَّْحمَّد َخّلى النَّاو ِملثَتهي  ِباَلَعَشى إْللي ِعمُّْلىه الشِّىيخّْ، وهىو    

ل إْللىي  َفاتّْ َعِليها ْوَتَعاَتبو وَصارو ِيبتشو َمرَّة ِمَن الثَفرحّْ وَّْمىرَّة ِمىنّْ الثَحىا   

 .ْوصُّْلولثها

 هّسع شو نَّْساوي؟: َقاَلت َحمَّْدة

َبعد شّْوي بيجي الشِّيخ، إنّْيت رحىيب بيىه، وَّْهْللىي واعَّْتىذري     : قّللها

 .ِمنُّه إنُّه َعليتش الثَعادة، وني َبعِد ما يَّْنام َأقوم َأذُبحه بشتيته

 .واختّبى حممد حتت رب التزة

 .تّْهْللي ْوتَّْرحِّب بيه َبعّْد شّْوي أجا الشِّيخ، وَّْصارتّْ

َهاظ َما َصّد  ْإنها َحمّْدة تّْالقيىه ِبالّترحيىب، َفكلىر يّْالِقيهىا َزعّْالنىة      

ومَّْبَرطثِمة، َهاي اعَّْتذَّْرتّْ ِمنُّه إّنه َعليها العادة، َهاظ َصىدَّقها وَحىطث راسىه    

ماُلىه،  ونام، وَقامّْ مَّْحّمد وَّْذَبُحه ِمنّْ الوّْريد للوريىد، وَّْراح َعبيتىه، وَخى ث    

ون سّْويِلم مَّْجْهز َذلول ، رتشبوهن بَّْرَكاِدة ويْللي َسَترَّْت اَل ِتفثَظح وُهىم  

 .ينّْْهزّْمو

الصبُّح ِنصِّْبح وِّْنفثِلح ْإحَّْنا والثسامع  بّْخري، الثَعربّْ َما َقعَّدو الشىيخ  

،نه ما يصري ينكدو عليه وعلى َعُروسُّْته َحمَّْدة، إظثَحت الّدنيا َما ِصىحي  

يخ، ْإظثهَرتّْ َماِطِلع َعليهم، وَما َحىدّْ ِمسّْىَترجي يَّْصىحِّيه، الثَعصّْىريات     الشِّ

سّووله غدا ونادو على َحمَّْدة َما َحىدّْ َرد علىيهم، وعّلىو الصىوت مىا يف      

جواب، فتحو الىتزة وّلىا هىو الشِّىيخ َمىذُبوح ِبفثراُشىه، َصىاح الصَّىايح         

ع ون الوقت َصاير الثمغّْىْرب،  ِبالثَعرب إنَّه الشِّيخ إنذبح، وهي الثَعربّْ جتّم
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َقاموا َدفنو الشِّيخ  وّْثاني يوم َقاموا يّْدورو َعَلى َحمّْدة َما َلُقوها بىالَعَربّْ،  

 .َفُقدو َذُلولثها َما َلُقوه َلا ُهو وَلا َذلول مَّْحمَّد، َفصارو يّْقّصو َأثرُهم

تهم، وهاَظ مَّْحمَّد وَّْحمّْدة ْوصلو لديرة الشِّيخ َرّقاد، وَخّبىروه بقِصى  

ونهم َدخيل  َعليه َعالثَحق، وَّْدّزى الشِّيخ َرّقاد َناو للَعَربّْ إلِّلي شيخهم 

وقعدو للَحقّْ، وِّْقّدام الَقاَظي إعوِّيىد امَلعّْىروب   . ْإنَّْذَبح حتى يُقعدو لللَحق

وبّْىَدى مَّْحمَّىد ِحجُّْتىه، وإْللىي      (0)ِعنّْد الُعرَبان ُكلهم ْإنُّه ِمنّْ قظاة الَقلثطىة 

َعاه وإْللي َجرى ِمَن الشِّيخ وّْتشيف اهلل َنجَّاه ِمنّْ ِفعّْلثُته الشِّىينة، ون  َصارّْ َم

اهلل َساَعُده َعليه، والبد إنّْ احلق ِيظثهر ويبىان، ون إْللىي ِعمّْلىه َكىان َأّيىاةث      

 (.نزلته عالبري)، َواَحد ِعنُده َكرامة وَّْشَهامة ِيعَّْمُله

ال ِحجُّْتىه، لكنّْهىا ِحجىة واهيىة مىا      وَّْقام أخو الشِّيخ إلِّلي إنَّْذبح وَّْق

َصمَّْدت ِقدَّام الشُّهود ِمن الرِّجال إْللي َحّطو مَّْحمَّىد ِبىالبري َأو ِمىنّْ إْللىي     

 .طّلعوه منه

َذبِّْحىة الشِّىيخّْ َبىَدال َحّطىة مَّْحمَّىد      : وَّْحَكم الَقىاظي وّْكىاَن ُحكثُمىه   

ه بىا ّْ بُّْجوزّْهىا والثَّانيىة    َبالبري،وَمهر َحمَّْدة عن ُمُهر َثالثّْ ِنسا، َوَحِدة َ،ن

 .َ،نها َقِصريُته والثَّالثة َ،نها َمَرة َزيّْها َزي َباقي النِّسا

واسرتد مَّْحّمد ماُله وَّْحَلاُله وإْللي َفرُظه الَقاِظي، وَّْكىان واحىد ِمىنّْ    

واهلل َعَربّْنا َحىاِلتّْهم َحاَلىة   : َعرُبه ا،صلي  َحاِظر وَّْعّرفه َعَلى َحاُله، وَّْقّله

                                                   

هلا مثيىل يف   وله احلق أن يبتكر حلواًل ملشاكل مل جيْر، أي خبري بالقضاء: قاظي قلطة ( 0)
 .وقضا ه ال يرد، السابق
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َردية، َعّمك َصىارو إْللىي َحواليىه ِيلثعَبىو ِبيىه الكىورة وصىارت العىرب         

 .مظحكة لّلرايح واجلاي

وَراحّْ وَّْقالّْ َلَجَماعُّْته َعنّْ مَّْحمَّىد وَّْهُظىول رتشىبو خيلىهم وراحىو      

حملمد وما ْرظثيو ِيرَّْجعو ْإللا وّْهو َمَعاُهم، وَّْحطُّوه ِشيخّْ َبىَدالّْ َعمُّىه، ْوبَّْعىد    

ْللي َكاُنو مَّْحاوِّْط  َعمُّه إْللي ْإفثَقُروه َعاآلخر، وَما َظىل ْإلثُهىم ُشىور    َعنُّه ْإ

 .ِبالثَعِشرية

 .وطارت طريها ومسيناكو خبريها
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 املغرور
 

 عيطن حميد العيطن الزعيب

 

 

ِفي َشبّْ َطويل وَّْعري  َأجا َعَلىى َهالثِمطثَحِنىة َتنُّىه ِيطثَحىن َقمَّْحاُتىه،      

ة الثَقُمح َعنّْ َبِغلثُته َلحاُله وحطها ِعنّْد الثُحوظ ِمىنّْ دون َمىا َحىدا    وَّْنزَّلّْ َفرِّْد

يَّْساعُّْده، وَّْصار يعّْْرظ بَّْحاُله ِقّدام الّنىاو ْإْللىي ِبالثِمطثَحِنىة، وَّْصىار يُّْقىول      

 َمنّْ ُهو يَّْباِطحّْين؟: َللُّزُلم

َطح َواَحىدّْ ِبىبَّْطحّْ   َما َحدا َردّْ َعليه، ِلَأنُّْهم َشايفيُنه َقدّْ َحاُله وِمشّْ ِبىبّْ 

 .َأرَبَعة َمعّْ َبُعظثُهم الثَبُع 

َبسّْ ِفي َزَلِمة َقدّْ َحاُله وِبقثَدر ِيبَّْطُحه، َأَجا َقلُّه َتَعالّْ وُّْمدّْ ْإيىِد ث، َمىدّْ   

الشَّبّْ ْإيُده وَّْهَظا ث ِيظثَغطث َعليها َتنُّه َطللع ِمىنّْ ُروو َأصىابُّْعه َدمّْ، وَّْصىار    

َلا ِتنَّْغر بّْقَوتكث، ْإعّْْربّْ ْإنُّه ِفيىه َأقثىَوى   : َقَعدّْ بّْحدُّه وَّْقلُّه. دُأقثُع: يِّْصيح، َقلُّه

 .ِمنَّكث، َواهلل َأقَوى ِمْن الثَجِميع

َخَلصّْ َيَعمِّي َواهلل َما َعادّْ َأَباِطحّْ َحدا، َأني ُكنّْت َشىايفّْ  : َقلُّه الشَّب

 .َحالي َما َحدا ِبقثدرلي، طثِلِعتّْ ْإنّْتة َأقوى ِمنِّي
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ِفي يوم ِمنّْ ِلّيام ْإعّْتزّْنا َبُع ث ِلغّْىراظث ِنشّْىَتريها ِمىْن الشَّىامّْ     : لُّه الزََّلِمةَق

ْورَّتشبت َعَلى الثَبغَّْلة، وَعَشىان الشَّىام ِبعيىدة َعنََّنىا َلىاْزم ْإّننىا نَّْبىاتّْ ِليِلىة         

يق َلدِّيت ونّْ َعالطلْريق، والدِّنيا َصاَرتّْ َتَرهِّم ْإشَّْتا َوَأني َخاِبرّْ مَّْغارة ِبالّطر

َطالثِعة ِمنّْها َدخِّْنة عّْْرِفتّْ إّنه ِبيها َحَدا إتَّْنحَّْنِحتّْ وُّْفِتتّْ، ْوالل بيهىا َهالثَعِبىد   

َساْرقثلُّه َنعِّْجىة وَّْذاِبحّْهىا وَّْقاِعىد ِبشّْىْوي ِمنّْهىا وُّْبوِكىل، َسىّلِمتّْ َعليىه َردّْ         

ُجبِّْنة وَّْعجَّْوة، وأَكلثَنا ِمن السَّالم وَّْعَزم َعلي، وطثَلِعتّْ ِمن ْإْلي َمِعي ُخُبزّْ وّْ

ْإتَّْعذرُّّْتىه وُقلّْتُلىه َأنىي    . الللِحم َتاشِّْبعَّْنا وَّْحمَّْدَنا اهلل ْونُّه ُبقْللي ِبدَّْنا ِنتَّْبىاَطحّْ 

ْإالل ِنتَّْباَطحّْ، َعييت  (0)َلِكن الزََّلِمة أّبد. الِّليلة ِظيَفكث وَّْما ِبُجوز ْإنَّنا ِنتَّْباَطحّْ

ِبيه َلِكن َما ْرظي، ُقمّْنا ْإتَّْباَطحّْنا َمرَّة َأبّْطُحه وَّْمّرة ِيبَّْطحِّْني  (2)َأُعوجّْ َوُلوج

َتاَقرَّبنا ِنهِّْلك َبعَّْظنا بّْهاِلمَّْغىارة، آِخىْر َمىّرة َبَطحِّْنىي وَّْحشّْىّرني بَّْطاَقىة ِمىن        

َطَواقي ِلمَّْغاَرة وَّْمىدّْ ْإيىُده َعَلىى َهالثَحِبىل وَّْقىامّْ َلِعى  الوّْالثىدين وّْربطىين         

َعاملزبوط، وَّْسَحبين وَّْحطث َقلثَعة َعلى ِصدّْري وَشللحّْين ْإْللي َمَعايّْ َوَأَخى   

الثَفَرو ونَّْهَزم وَّْظْليت َللصُّبح َواهلل َعىانِّي ووقلَعىت الثَقَلعىة َعىنّْ َصىدّْري      

وُّْقمّْت وَّْسَحِبتّْ ِسيفي ِبسّْىَناني وَّْغرزُّْتىه ِبىاَ،ُرظث وُّْصىرّْت َأِحىثّْ الثَحِبىل       

َونىي  . َتانَّْقَطع الثَحِبل، وُّْصرّْت َأمرِّن ِبيدي َتاَمَشى الىدَّم ِبعّْروقىي  بالسِّيف 

َمعّْروب بَّْقص اَ،َثر، َقّصيت َأثر الثَفَروّْ ِمنّْ َمَكان َلَمَكان َتاوِّْصلثت َلقرية 

                                                   

 .أصر: أّبد  (0)
 .حتى أقنعه، أحاوره بشدة: أعوج وألوج  (2)
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ِمن الثُقرى، ُوُفِتت َعَلى َدار ِمن الىدُّور ْوالل ِهىي الثَفىَروّْ َمرُّْبوَطىة، وَّْلّمىا      

 .اَرتّْ ِترِّْخم، َسَألثت َصاِحبّْ الّدار ْإنّْ الثَفَروّْ َعليها ِعْربَّْشاَفتّْين َص

َقْللي َواهلل َهاي َكان َراتشبها َعِبد، وِهي تَّْعانُّْده وَّْغاَرتّْ ِبيه ْوّلا ِهىي  

 .مّْوقثِعيُته َعنّْ َظُهرها وَّْمات وَدَفنَّاه

شّْىهود وَأَخظثىَت    َعرَّفثُته َعَلى َحاِلي وَّْعلى ِقصِّْتي َمَع الثَعِبىد، وِّْجبّْنىا  

 .الثَفرّْو َوِجيَتك مَّْرّوح

 .بقى ال ِتنَّْغر بُّْقوتك يعمِّي

 .واهلل َيَعمِّي ْإني َتايبّْ َعَلى َيدّْ اهلل ُثم َعَلى َيّد ث: َأجا َقلُّه

 

 

 

 



 37 

 

 

 جلعود
 

 حميد أمحد الن ري الزعيب

 

 

الشِّىيخّْ ْإُلىهّْ    َهاَظ ِفيه َياَحفي ث الثُعمرّْ ْوالسََّلاِمة ِشىيخّْ َهىالثَعَربّْ، َهىاظث   

، َجلثُعود ِطِلىعّْ َفىاْروّْ   (َجلثُعود)َأوَّْلاد وَّْبَنات، وَّْأصَّْغرّْ َواَحدّْ ِبوَلاُده ْإسُّْمه 

 .وَّْشاِعر وَّْفهّْمان، ْوالنَّاو َصاَرتّْ تِّْحبُّه َزيّْ َما تُّْقول َأكثَثر ِمنّْ َأخَّْوُته

زو َعَربّْ َثاني ، وَّْمىا  ْإبيوم ِمنّْ ِلّيامّْ َقامو َهظول َراحو ُزلثم الثَقِبيِلة ِيغّْ

َظلّْ ِبالثَعربّْ ْإالل الشِّيخّْ، ْونِّْسيت َأقول ْإّن الشِّيخّْ ِختّْيار َعَلىى َحْفىة َقبّْىُره،    

وَّْظل ْإبُنه َجلثعود ْوالثَعِبد َمسُّْعود، َهُظول َراُحو ِمنّْ ُهون ُهبّْ ْوللىا َعىَربّْ   

رِّعّْيان َداب  الصُّوت، َبىسّْ  َجاي  َعليهم َغزو َوَخُظو الثَحَلالّْ ُكلُّه، َأجو ال

شو ِبىدّْنا نّْسىاوي بَّْسىويدين    : َما ِفيه ْإّلا َجلثُعود والثَعِبد، َقال الثَعِبد َمسّْعود

 .َيَمسُّْعود: َأجا َجلثُعود َقال. اِلوُّْجوه

 .َيُعوَنكث َيَعمِّي: َقلُّه َمسُّْعود

 ِشدلي َعالّصفثرا: َقلُّه

 .ل َيَجلثُعود؟ ْإنّْت ْإنَّْهبلتشو بتُّْقو:ْإنَّْبَخع َمسّْعود وَّْقلُّه
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 .ْإنت اِلمَّْهُبول، ِشّد َعالثَفَرو وللا واهلل َأذَّْبحك: َقلُّه َجلثُعود

 .َحاِظر َحاِظر َيَجلثُعود، َأمّْر ث َأمَر ث: َقلُّه َمسُّْعود

 :ْرتشبّْ َجلثُعود َعَفَرُسه الثصَّفرا، وَّْأخ  سَّْلاُحه وِّْلِحق الثغزو َقّللُهم

 .الثِخيل الثعقثلة َيهَّْل

َما ِبه ُعقثَلة ْونّْ َما رِّْجِعت َترانا ِنذَّْبحك، ْإرَجعّْ َيولىد َأحَّْسىنّْ   : َقلُّوله

 .تّْروِّح َعَلى إَهَلكث َمذّْبوح

 .َلحَّد وني َأخو َحتَّْمة: َقّلهم

 .والّطَقاعة ِمنَّك وِّْمنّْ َحتَّْمة: قّلوُله

مَّْصوُّْبه وّْهاظ َقاِتىل  َهاَظ َجلثُعود َطار َعقثُله، وَّْصار هاظ َذابُّْحه وّْهاظ 

َفَرُسه، وَّْهَظا ث وَّْقاِتىل َذلُوُلىه، وُّْهىم َحىاَولو تىاحيولو َعليىه ِيىذَّْبُحوه ْوالل        

يَّْصوُّْبوه َما َقدرو، َلُقو َما ِبالطلويُل َفايدة، َهُظول َسَحُبوا َحىالثُهم وَّْأخُظىوا   

يالنِّسّْوان َزَغاريت َمَصاوُيبهم ونّْهزموا، وّْفكث َجعلود َحَلال الثَقِبيلة وَّْهاِتن 

: وَّْغناني َعَلى َجلثُعود، َأجا َجلثُعود َرَبطث َفَرُسه وَّْقَعد بَّْحد َأبوه، وَّْقلُّه َأبىوه 

 .َعفثّية يوِّْلدي، َأنا َربِّيَتكث َلَهالثيوم

وَّْلمَّا رجع الّرَجال ِمْن الثَغىزو، وعّْرُّّْفىو ْإْللىي َسىوَّاهّْ َجلثُعىود ِفرّْحىو       

 .امة ِمن َهالثَمعَّْركة ْإْلي اهلل َنَصُره ِفيهاوَّْهنُّوه ِبالسََّل

ِبّرَجعّْ َمرُجوعّْنا للعرب ْإْللي غزوهم وشيخهم َعبّْىد الثَكىريم، ْإْللىي    

ِنِذر ْإنُّه ِيذَّْبح َسبّْعّْ مجال ْإذا حدا َذَبح َجلثُعود، وَّْيعّْطيه الثَحَلال ْإْللي ِيّكِفيىه  



 39 

ِبنُّْتىه َكىان ْإلثهىا َراي َثىاني، َهىايّْ      ( َختَّْلىة )ْويكثَفي وَّْلُده وَّْوَلّد َوَلُده، َلِكن 

َهاَوُته ِمنّْ َقدّْ َما َحتشى الّناو َعنُّه وَّْعنّْ َشَجاعُّْته، َبِعدّْ ُمّدة َأعَّْطتّْ َواَحىد  

ِمن الرِّعيان َمَصاري وَّْقللتُّْله ِبتّْروح َعَلىى َجلثُعىود ِبتُّْقلُّىه ْإنّْهىا َختَّْلىة ِبنّْىت       

 .ك ْوبدَّْها إيَّا ثالشِّيخ َعبّْد الَكريم بتحبَّ

 .َلَبِعدّْ َسنة باجي عليها: َقال ِللثِمرَّْسال

هىاظ  . َبسّْ َقرَّب احُلول ْإسّْتأذن َأبوه ْإنَّه ِيطثَلع ُهو وَّْمسّْىعود للَقىَنصّْ  

َبعّْد َأربّْعتيام َصادو َغَزال وَّْبعد َما َشووه وَأكلوه، َقام َحَفىر َحفثىرة وَّْدفىن    

َلمّْسّْعود ِبتّْرجعّْ َعَلى إَهِلي ُوبتقّللُهم ْإنُّه َجلثُعود  الثَغَزال، وِّْعمل َقُبر، وَّْقال

وَّْغّير ْوعّْيتىه وِّْلىبسّْ َأواعىي ِمهرتيىة، وَأعطىى َفَرُسىه       . َماتّْ وَّْدَفنُّْته ِبيدي

وَّْظىل ِيمّْشىي َتاْوِصىل    . الصَّفرا َلمّْسّْعود وّْودَُّعه وَّْراحّْ ُكّل وّْاَحد بَّْطريىق 

ا ْوِصىل َكىان بّْحالىة َتعّْبانىة، وَّْبِعىد ِظيافثىَة       ِديرة الشِّيخّْ َعبّْد الَكريم، وَّْلمَّى 

 شّْو ِهي َحاجَّْتك ِعنَّْدنا؟: الثَعربّْ َثَلثِّْتيام وِّْثِلثّْ، َقلُّه الثشِّيخ

واهلل َيالِجي ِخري َأَني زملىة ظعيىف، وَّْمىا بقىدر َأسىوِّي      : َقلُّه َجلثُعود

 .ليإَشي، َلِكن إذا ِبّد  َحشَّاشّْ َلفثرِسكث َتَرى ما تّْالقي ِمث

 .شو إسَّْمك: قّله الشيخ

 َأني ْإِسمي َحشَّاشّْ: َقلُّه َجلثُعود

 ظحك الشِّيخّْ وِّْظِحك ْإّللي َكانو ِبالثَمجِّْلس

َمظت ُمدَّة وَّْحشَّاشّْ يَّْراِقبّْ َختَّْلة، َلّما ِعرفثها وِّْعْربّْ طثَباعهىا، ْونّْهىا   

ار يِّْحبَّهىا  هىاظ َصى  . َأمرية ِمن اَ،مريات، ُحُسن ْوخَّْلا  وَّْأدبّْ َغري ِشىِكل 
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ْوتَّْعللق ِبيها، ْوالثَحشَّاشّْ َكان ِعنّْد الثَعربّْ َماُله إَشي، َلىا ُيقثُعىد ِبالشِّىق َمىَع     

الرِّجال وال إله تشىلثمة بينىاتهم، وهىاظ ِمتَّْعىود َعىالثَقهوة والَربىاب وَّْهبّْىَة        

 .الرِّيح

ظ َفىاتّْ  َلُيوم ِبروح الشِّيخ وَّْبعّْ  الرِّجال يظيفو ِعنّْد َناو َثاني ، هىا 

َعالشِّقّْ، َأَجا َعالدّْالل َتا ِيشّْرب َقهّْىوة، ْونّْ الىدّْاللّْ َفاظثيىات، هىاظ َطىال      

ِحِثل الثَقهوة وَّْصار يُّْمص ِبيهن، وَّْختَّْلة تّْراِقب وُّْهو َما بىدري َعنّْهىا ْإنهىا    

تُّْشوُفه، َهاَظ َأَخ ث الرََّبابة وَّْقال َقِصىيدة وّللىي يِّْحىب الىنَّيب يَّْصىْلي َعليىه       

 :يدويز
 

 يا ونيت ونِّة من سرى تالي الليل حّشاش
 

 عقب احلياة يقلط علىى كىل منقىود    
 

 خّلىىى هىىدوم القىىز واجلىىو  وقمىىاش 
 

 وجمىىىىالس  بهىىىىا الىىىىزل  ىىىىدود  
 

 ِقم سوي فنجال  تىرى الىّراو منىداش   
 

 يا شو  من قرنة على املى  مرجىود   
 

 وبدلىىىىةق مرقومىىىىة كنهىىىىا الشىىىىاش 
 

 وبهارهىىا مقىىدار عسىىة عشىىر عىىود  
 

 يىىاجو  عالفنجىىال شىىفق  وعطىىاشال
 

 وكبش الغنم يظهر على الزاد مرجود 
 

 لىىىذِّات بالىىىدنيا معاميىىىل وفىىىراش  
 

 وصىىينية يىىدرج بهىىا العبىىد مسىىعود 
 

 صيب  ما يروِّي شظرة السيف ال هاش لنهاش
 

 يصىبح عليىه مطىرز الثىوب مقىىدود     
 

 ياشىىفيت صىىفرا مىىع أول اليىىل تهتىىاش
 

 إليا ناخهىا عقىيب تثىوع ثىوع بىارود      
 

 ياشفيت صىفرا مىع أول اخليىل تهتىاش    
 

 وليا صار عند قطيهن حىس جلعىود   
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َهايّْ ِعّرَفُته وّْتَأَكّدت ْإنُّه َجلثُعود َوَجا ِمتَّْخفي، َهاي َصاَرتّْ تَّْراشىيه،  

َليىوم َراح الشِّىيخ َعبّْىد    . َصاَرتّْ ْإّدْزيُله َلِحمّْ ُوُخبزّْ وَّْسىمن، هىاظ َكّيىف   

اِيغزو بس فيه إعدا اهلم عرفو عنهم، ون ما ظل الَكريم َمعّْ ُزلثم الَعَشرية َت

بالديرة حدا من الرِّجال، َبعّْد َأتشِمن ُيوم ْونّْ َكّبىة الَغىارة َعىالثَعرب َنَهبىو     

َهاي َأَجىتّْ  . الّطرشّْ، وَّْما َظل ْإشي، وَّْقام صّْياحّْ النِّسّْوان واطثفال الّزَغار

بيل وَّْقللتّْله َها َيجّْلثعىود، اليىوم   َعليه ِمَنثّْرة َذوايبها ْواّل ُهو ِبُك ث َعلى َهالسَّ

 شّْو َعّرِفتش ْإني َجلثُعود؟: َِهاَظ ْإنَّْتف ، وَّْقلّلها. ُيومك

 .َهاظ َمهو َوقثت الثَحتشي ُقوم َورِّينا َمَراجَّْلك: َقّلتله

َلحِّىد َوأنىا   : َهاَظ َفزّْ ِمثل اَ،َسد، وَّْشد َعَلى الثَفرّْو ْوِلِحقثُهم ونَّْتخى

 .ُحوت الثَبحر َجلثعود...وَت الثَبحر َجلثعودُح...َأخو َحتّْمة

إّللي َنَهبوه،  (0)َهُظول َبسّْ ِعّرفو ْإنه َجلثعود َأُجو  ِمنّْهزِّْم ، وَّْدّشرو

وجا وَّْرَبط الثَفَرو، وَّْما َحدا ِدري َعنُّه ْإنُّه َجلثُعود ْإال َختَّْلة، َهاي َلمَّا َأَجا 

 .بهَأعّْطيين ُي: َأبوها َلَقُته وَّْقللتّْله

 .َأعطيتش الثَمال: َأبوها: قّلها

 .َماَعَطيت ُيَبه: َقللتُله

 .َأعِّْطيتش الثَحَلال: َقلّْها

 .َماَعطيت: َقللتُّْله

                                                   

 تركوا: دشّروا  (0)
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 .َأعطيتش وَلو ْإنه َجلثُعود: َصَفن الشِّيخّْ وَّْفكلر وَّْقلثها

َهاي َحطلت ْإصّْىَبعها ِبِاذّْنهىا وَّْصىارت ْإزَّغثىْرت َلأنىه َأبوهىا َأعَّْطىى        

ن َلجّْلعود َلدَّت َعلى َجلثعود وَّْأَعَطُته ْإَشارة، هاظ َقَلطث َعالشِّيخ َعبىد  اَ،ما

الكريم وَتباوسو اْللحى وَّْبعّْد َأتشِمن ُيوم َسّوى ُبرزة وَّْجىوزُّْهم َلىَبعظهم   

 .وَّْصارت القبيلت  ْإحَّْباب ْوصَّْدا  َوَهاي ُسوالفة َجلثُعود
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 الفاّلح العاِشق
 

 

 زعيبعيطن حميد العيطن ال

 

 

َهاَظ ياَحِفي  الثُعَمر والسََّلاَمة ِفي َشبّْ ْإسُّْمه َحمّْدان ْإبن شىيخ مىن   

شىيو  الَفّلىاح ، وهىىاظ َحمّْىدان َعىىاشّْ مّْىَدلللّْ ْومَّْعىىزَّزّْ ْومَّْكىرَّم، َشىىبّْ      

َهاَظ َحمّْدان َشىابّْ وّْهىو يّْىَورِّد َفَرُسىه     ( َما َقوي َغري اهلل)وَّْقوي  (0)َجَهام

سِّْنة ِبىالزِّين، هىاظ َحبهىا ْوتَّْعللىقّْ ِبيهىا، وَّْصىارّْ يَّْلاِطفثهىا        َعالِع  َبَدوية ِمحّْ

وِّْيحّْتشي َمَعاها َحتشي َمليح، ويَّْراِقىبّْ ِمىنّْ َبعيىد َأميىت ِبتّْىروح َعىالع        

 .َعَشانّْ ِيلثَحقثها ْويُّْشوفثَها

هىا،  َبسّْ ِهي َماَكانت تِّْحبُّه ِمِثل َما يِّْحبها، ِلَأنّْها َعَلى حَّْسابّْ ْإِبنّْ َعمّْ

ْإْللي ِهي َما ِبتِّْحبُّه َ،نُّه ْإِبن َعمّّْهىا َمىا ِحيلثُتىه َشىيّْ، وُّْهىو َمسّْىِك  وَّْعَقىدّْ        

َأنىا َمىا ِيصّْىَلحِّْلي ْإال ْإبىنّْ ِشىيخ ِمىَن       : َحاُله، وَّْهاي َعلثيىا تُّْقىول َلَحالثهىا   

 .الشِّيَخانّْ

 
                                                   

 .كبري اجلسم، مفتول العضالت: َجهام (0)
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 .َحمّْدان َهاظ َفاَتح ُأمُّه وَّْأبوه َوقّللهم ِبدِّي َعلثّيا

ا َأبوه إيقلُّه ُأطثُلبّْ َأّياة ِبنّْت ِمنّْ َبنىات ِديْرتَّْنىا َأنىي جَبىوَز ث ْإّياهىا،      َعّي

ِمنّْ َبَنات الَبدو، َترى الَبدويَّات َما ِبشَّْتغِّْلن ُشىُغلّْ الثَفللاحىات،    (0)وُّْجوز 

 .َوَلا ِبِحبِّن ُيُسكثِنن ِببيوت الثَحَجر والْط 

ا، ْونّْتشان َما ِبّدها ُتسُّْكن ِببيوت احَلَجىر  َما بدِّي َأشَّغّْلثه: َقلُّه َحمَّْدان

وَّْظلُّو َأبىوه وُأمُّىه   . والْط ، َترى َبَنصِّْبلثها بيت َشُعر َوبسُكن َأني ْويَّاَها ِبيه

 .، َوَعّند ْإّلا ُيُخطثُبوُله َعلثيا الَبَدوية(2)يَّْحاولو َمُعه، َلِكنُّه َما َفنَّد

َعَلى َأبو َعلثيىا،   ( )ِليه َحمّْدان َكدّْ َجاهةَهاَظ َأبوه وَّْقد َما ُهو َغاِلي َع

 .َعَشانّْ ُيُخطثُبوُله الثِبِنتّْ

َهاَظ َأُبوها َهالل وَّْرحَّب ِبيهم وَّْذَبِحلثهم َذبيحة ِلَأنُّىه ِبينىاتهم ُعَلاقىات    

وَّْبِعد الثَغدا، َقلُّه َأبو َحمّْدان َترى ْإحَّْنا َأجيَنا  َطاّلبى  ِبنَّْتىك َعلثيىا    . َطيبة

 .ا َحمّْدانّْ َعَلى ُسنَّة اهلل وَّْرُسوُلهإْلبنَّ

هاظ َأبو َعلثيا ْإتَّْغيَّر ِشكثُله، وَّْما ِعرّْب تشيف ِبىّده ِيحّْتشىي، َقلُّىه َأبىو     

 .َحمَّْدان

 .َماَلكث َسَكِتّت َما ِتحّْتشي َيا َرُجل

 

                                                   

 أتر : ُجوَز ث  (0)
 .بقي على رأيه: َما َفّند  (2)
 .أرسل مجاعة: َكدّْ َجاَهة  ( )



 45 

واهلل َيُبو َحمّْدان إنّْت َصىديق إلنىا، وّْحنَّىا َمىا نُّْردَّْلىك      : َقلُّه َأبو َعّليا

ب، َلِكن َعلثيا َمخُطوَبىة إلبىن َعمّّْهىا، ْواَنتشىان َأخىوي وابىن َأخىوي        َطَل

 .بتنازلو َأنا َماِعنّْدي َماِنع

َلا ِباهلل َما ِنتَّْناَزل َعنّْ إِشي ُهو َحّق إِلنا، الثبنّْت َعَلىى  : َلِكنّْ َأخوه َقال

ِبىي،  حَّْساب ابين ِمنّْ َقُبل َسنة، وَّْأنا ِبىدِّي َأجىوزهم، َلِكىن ابىين بّْماِطىلّْ      

 .وَّْيَجماَعة الثِخري، َمالثُكم ِعنَّْدنا َنِصيب

وَّْقىالو َلحّْمّْىدان ْإلللىي َصىار     . َهُظول َقامو وّْْرتشبو َخيلثُهم وَّْروَّحىو 

 .ِبالسُّْهول، وَّْما َرجَُّعوه ْإّلا وّْاَلدّْ َعمُّه (0)َمعُّْهم َهاَظ َحمّْدان َطشّْ

ِقىدّْر ْإيَظىلّْ ِبىديرة َأبىو      ِبرَّْجع َمّرُجوعّْنا َ،هىل َعلثيىا، َأبىو َعلثيىا َمىا     

 .ُهو وَجَماعُّْته وّْْرجّْعو َعلى ِديْرتُّْهم (2)َحمّْدان، ِمن ثاني ُيوم هّد وَّْرحل

ِمْرقّْ َحمّْدان وَّْظىل ِبيجىي َأرَّّْبعتيىام ُوهىو َنىايم ِبىالفَراشّْ، وَّْبعىد        

َقَعد ُأسّْبوع  ْرتشب َفَرُسه، وِّْلِحقثهم َعديرتهم، َكان إسِّْتقثَباهلم ْإُله َفاِتر، وّْ

َهىا َيَعلثيىا هىاظ    : َهاَظ ُيوم ، ِبالثُيوم الثَّاِلثّْ ِسِمع الثبَنات وِّْهنّْ يُّْقوِلن َلَعلثيا

 .الثَفللاح ِلحِّْقتش، وِبدُّه ْإّياتش

، َواهلل َظنِّىي  ( )ييه َيالثَفللاح واهلل إنُّه ماغري زيىن إصّْىَفَحة  : َقاَلتّْ َعلثيا

 .إنُّه َما ُهو ِبرجَّالّْ

                                                   

 .سار على غري هدى: طش  (0)
 .طوى بيت الشعر وسافر: هد ورحل  (2)
 .ال يوجد به شيء جيد سوى مجاله: غري زين إصفحة  ( )
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َعلثيا، وَّْجَرُحه، وّْلوال َما ُهو َقدّْ َحاُله تشان َغىابّْ َعىن    ِسِمع َحتشي

 ِلوُّْجودّْ، َهاَظ ْرتشبّْ َفَرَسىُه وِّْطِلىع َعلىى تىل عىالي، واّدعَّىى لىى اهلل ْإنُّىه         

ُسبّْحان اهلل َكأن َبابّْ السَّما َكاينّْ َمفثُتوحّْ، . ِيبَّْلاُهم بَّْغزو وَما يُّْفكثُهم ْإللا ُهو

 ايُّْهم الثَغىىزو وَّْحىىاَول َأبوهىىا ْوعَّْمامهىىا ْوخّْواَنهىىا ووَلىىاد  الصُّىىُبح وْإالل ِجىى

َعّمها ْإنُّْهم يُّْرُدوُهم وَّْما ِقدرولثُهم، وَّْساُقو الثَحَلال ِقدَّامُّْهم، وُّْهىو ِيتَّْفىرَّج،   

َهىا َيَحمّْىدان تُشىوب ْإْللىي َصىار ِفينىا ْوَظّلىك        : َأَجت َعليه َعلثيا وَّْقاَلتُّْلىه 

 َساِكتّْ؟

ع ْإعّْىْرفثيت ِقىيّْميت، َواهلل َمَحىاْربُّْهم ْإاّل َبِعىد َمىا َأطثىُردُّْهم       َهّسى : قّللها

 .َتعّْطيين ُحّبة ِقدَّام الثَجميع

 .ْإبَّْتسَّْمت وَّْقاَلتّْ ْإبِّْشر َيحّْمدان

، وَّْشال سّْىالُحه وِّْلِحقثُهىم َصىاح َعلىيُهم ْإنّْهىم      (0)َهاَظ َكّرب َعَفرُسه

، ويَصىىّوب َأوَّل َواحىىد والّثىىاني ُيتّْرُكىىو الثَحَلىىال، َصىىارو ِيظثَحُكىىو َعليىىه 

والّثالث، وِّْمنُّه وِمنُّْهم، وَّْها ث وَّْهات، َتنُّه َشىتَّتّْ َشىِملثُهم وَّْكَحشّْىُهم وَّْرّد    

ْرِجىعّْ َعالبيىت، َوْإالل الثجميىع ِبسّْىَتنو ِفيىه، َصىاَرتّْ ُأم َعلثَيىا        . الثَحَلالّْ ُكلُّه

َعن َظهر الثفَرو َلِكنُّه َما َخاللهم، وَّْلىدّْ  ْوالنِّسّْوان يَّْزِغرَّْتنُله، َحاَولو يَّْنزَّْلوه 

 :َعَلى َعلثيا َطّمَنَت ِبالَوَطاةث وقال خياطبها بقصيدة
 

                                                   

 .شد حزامها جيدًا: كّرب  (5)
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 َهّيىىىا َعطىىىيين الثَحىىىق َهّيىىىا َعِطىىىيين 
 

 حّْىىه َواهلل َلا ِصيىىا َعِطيتينىىىْونّْ َم 
 

 (0)وتق ِمنّْ َغداُله َجنيين ىىىىَلا ِصيح ُص
 

 ه السََّواريحىوُنوَّْضّيُع (2)وجىىىْوّلا َخل 
 

 ال ِصىىيينَيىىابو نُّْهىىود تُّْقىىول ُفنتشىى   
 

 َذوابىيح  (3)َعَذابّْ لللَقلثب اِلمّْشىّقى  
 

 ع ِتيينىىىان َلا َطُلىىىىىو ّْ َلا ُرمَّىىىىَلا ُخ
 

 حىىىىَلا ِمشِّْمشّْ الثَبصّْرة وّْللا ِهّنة تفافي 
 

(4)تشَما تذكرين اِلعَّْدى بّْحِلت
 َظاعنيين 

 
 (5)تش ِمثّْل سَّْواة الّسواِنيحوّْفثَعال إخواِن 

 
 الْطيىىب َمىىا ُهىىىو َبىىس َللظلىىىاعّْنيين   

 
 (6)َللبدو واحلظر وَّْكل َمن َهبَّله ْريح 

 
 (7)َلمَّا ْإنَّْكَسر ُرمِّْحي َسَحبَّْت الّسىنيين 

 
 وَّْبالسِّيف َسرََّحت الِعَدى َسىَواْريح  

 

: وقّلىه َأبىو َعلثيىا   َبعدها حاولو ينزلوه عن ظهر َفَرُسه ْإللا ْإنُّىه َرَفى ،   

 .َترى َعلثيا َأَجَتكث َعِطية َما ِمنّْ َوَراها َجْزية

                                                   

 .جنيين مات له ولد: غداله ( 0)
 .صغري الناقة: خلوج  (2)
 الذي يشقى حببكم: املشقى (  )
 (مواشيكم)حباللكم : تشبّْحِلت  (4)
مىن احلديىد الرقيقىة مىن خملفىات ا،وانىي ويقىذفها        وهىي قطىع   : سواة السوانيح  ( )

 .قبل أن تستقر، فتذهب بكل االجتاهات، ا،طفال إى ا،على
 .االنسان ذو الصفات احلميدة: هَّبله ريح (  )
 .السيف: السنيين  (9)
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إنتو ُكنُّْتو َما بدكياني وني هسع مىا بىدياكو،   : َبسّْ ُهو َما ْرِظي وَّْقال

 .ورّوح َعَلى ِديرة إَهُله (0)وال بدي نسبكو وَّْلَكز َفَرُسه

 .وَّْلّما ْوِصل َلديرته َقلّلهم ْإلللي َصار َمُعه

ِعد َأتشِمنّْ ُيوم ْوالل َأهل َعلثيا ِجايِّْبينها ْإُله َعَلى ُهوَدجّْها، وَّْصارتّْ وَّْب

 ،ويقال َإّنه رف  أن يتّزوجهىا . َفرَّْحة َكِبرية وُّْجّوزوه َعلى ُسنة اهلل وَّْرُسوُله

 .واهلل أعلم

 

 

                                                   

 .همزها بركابه إشارة اإلنطال : لكز فرسه  (0)
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 َطْق اخلشوم
 

 

 عيطن حميد العيطن الزعيب

 

 

الِمة ِشيخ َبَدوي ْوسّْىُمه َصىُقر، َوَهىاَظ    َكانّْ ِفيه َيا َحِفي  الثُعُمر والسَّ

الشِّيخّْ َربُّْعه َقليل  وّْدِيرتُهم َعِذية ِبيها َخَصاب كثِثري، وِّْبيها َمىيّْ، ْوالنَّىاوّْ   

، (0)وَّْكان َهاظ الشِّيخّْ ِبينّْه وِّْب  ِشىيخّْ َقِبيلىة كىبرية ْإمَّْحَلىف    . مِّْكيِفة َعليها

ي َهالثَجَماَعة َ،نّْهىم بِّْحمىى ِشىيخ َقبيِلىة ْإهلىا      والثَقَبايل الثَّانية َما ِتقثدر ِتغّْْز

 .َشانّْها وَّْسطثْوتَّة ِب  الثَقبايل الثَّانية

َليوم ِمنّْ َذات ِليَّام ِسِمعّْ ِشيخ الثَقِبيلة الثكبرْية وسّْىُمه َزَعىل ْإنّْ ِعنىد    

. سىة ْإُلىه  الثشِّيخّْ َصُقر، ِبنّْت ِمِثل الثَغَزال، َقىام َدزَّاُلىه ِمرَّْسىال ُيطثُلبهىا َعرو    

وَّْكان الشِّيخ َزَعل َكبري ِبالسِّنّْ، ِلِكنّْ الّنفثس َما بِتهّْىَرم، وُّْهىو َطَلىبّْ ِبنّْىت     

الشِّيخّْ َصُقر َعَلى َأَملّْ ْإنه َما يُّْردُّْله َطَلبّْ، َهاَظ الشَّيخّْ َصُقر َمىا ِدري ُشىو   

يخّْ َكىبري السِّىىن  ِبنُّْتىه ُعمّّْرَهىا ُسىتَِّعشّْ َسَبعَّْتعَّْشىىر َسىِنة، والشِّى     . يُّْكىونّْ َردُّه 

َهُظىول  : َقىالّْ َللِبنّْىت ومّْهىا   . وَّْهرَّْمان، َقْلبّْ الثَمّسَأِلة وَّْشقثَلبّْها، َما ْرتشَبتّْ

 .ُروحّْ انّْت وَّْأنا َأَخبِّر الشِّيخ: َقال ّلِلمرَسال. إنَّْجنِّنّْ
                                                   

 .معاهدة: إحملف (0)
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 َهاَظ َصَبر ُأسّْبوع وَّْلمَّا َماَأَجىا . َهاَظ الثِمرَّْسالّْ َراح وَّْقال َللشِّيخ َزَعل

 .َجوابّْ الشِّيخّْ َصُقر َدزَّاُله ِمرَّْسال َثاني

ْإنّْىتّْ َعىالِع    : َسىْلم َعَلىى الشِّىيخّْ َزَعىل وَّْقلُّىه     : َقال الشِّىيخّْ َصىُقر  

 .ْوالرَّاو َبسّْ الثِبنّْت َعَلى حَّْساب ْإِبنّْ َعمّْها

مَّْها َلمَّا ِسِمع الشِّيخّْ َزَعل الثَجواب َطارّْ َعقثُله، وّْهو ِبعّْْربّْ ْإنه ْإِبنّْ َع

ِجيْزة، َهاَظ ْإعَّْلن ْإنَّىه   (0)َبعَّْده َوَلد ْإزَّْغّير، وِّْبلثَعب َمعّْ لعيال، وَّْما ُهو ُبِنك

َفَصارت ِديىرة الشِّىيخ َصىُقر َمطثَمىع للقبايىل      . َقاِطعّْ الثِحلثف ْإْللي ِبيَناتُّْهم

 .الّثانية

َصىىارو  َهىىاَظ الشِّىىيخ َصىىُقر ْإحتىىار بّْىىَأمُّْره وَّْأُمىىر َجَماعّْتىىه، ِهيىىتش  

َمكثُشوِف  وبال محاية، َلكنُّه ِسِمعّْ ْإنُّه ِفيه َعِبد ِعنّْىد َحىَدا َهالثَقبايىل َفىِارو     

َوَلا ِفيه َبعُّْده َفاْرو، َهاَظ َأرَّْسلُّه ِمرَّْسالّْ ْإنُّىه َبعِّْطيىه ْإْللىي َبىدُّه ْإّيىاه، َبىسّْ       

. يىرة الشِّىيخ َصىُقر   َهاَظ الثَعِبد َواَفق وَّْراح َعلىى دِ . ِييجي وِّْيحِّْمي الثَعَربّْ

َهُظول َرحَّبو ِبيه َوعُّْطوه َرِعّية جَّْمال وَّْشِلّية َغَنم، وَّْراعي  َواَحد َلِلجَّْمال 

 .وواَحد لللَغَنم، وَّْصار ِبيناتُهم مَّْعزَّز مَّْكّرم

 (2)َلُيوم ِمنّْ َذات ِلّيام ون َكّبىَة الثَغىاَرة َعِلىيهم ِمىنّْ الصُّىُبح، وَّْلعطىو      

َيَزَلِمىة  : الل، َأَجتّْ النَّاو ُترُّْك  َعَلى الثَعِبد، وَّْعّيىو ْإيُقوُلولىه  الثِحْلة ْوالثَح

                                                   

 .محل: ُبِنك  (0)
 هبوان: لعطو  (2)
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ُقوم ْإفثَزع، وّْهو َمُهو َراد َعَلى َحدا، َحاطث ْرِجل َعَلى ْرِجىل ويُكى  علىى    

 .الثَغلثيون، َوَلا ِعنُّْده َوَلا ِعنّْد َباُله

هىاظ  : شّْىُمه وَّْقىال  َأَجا َواَحد ِمن الثَغزو، ْوبّْهاخِليَزَراِنة وَّْطقّْ َعَلىى خَ 

َفُهىون َهىاجّْ الثَعِبىد وَّْمىاج،     ، ْإْللي ِيحِّْمي الثَعَربّْ؟ هاظ مهو حىامي حالىه  

ْويُقوم ِيلَبس الدِّْرعّْ وّْيذّْْرب َهاَظ  وّْيَّْطرح َهَظا  وِّْيرتشب الثَفىَرو، وِّْمنُّىه   

عىد َقالوُلىه   وَّْرد احَلَلال ْإْللي َنهبوه، ورجع وق، وِّْمنُّْهم َتّنه ِبيَدّرُهم ْونَّْهزمو

 ليشّْ َما َسوِّيت ِهيتش ِمن اَ،وَّل؟: َجماعُّْته

 .َمُهو ِلِحق الطلق لّْلُخُشوم: َرّد َعليهم وّْقالّْ

 .وَّْصار ُقوُله َمثل ب  النَّاوّْ
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 كرم حامتي
 

 

 عيطن حميد العيطن الزعيب
 

 

دورو َهاَظ ِفيه َيا َحِفي  الثُعُمىر ْوالسَّىَلاِمة، َثىالث ُشىّعار، َهُظىول ِبى      

ِعنّْد َحىَدى َهالشُّىيو ّْ    (0)بَأحد ِليَّام َطّبو. َعالّشيو ّْ يِّْمَدُحوهم ْوَيكاُفوهم

َهُظول وّْبعَّْد الَعَشى ُكىل َواَحىد ِمىنّْهم صىار     . الثَمعّْروب َعنُّه ِطُيبه وَّْكَرُمه

بِّْخىري،  الصُّبح َنصِّْبح وِّْنفثِلح ْإحّْنا ْويَّىاُكو  . ِيمَّْدح الشِّيخّْ َعالرََّباَبة وَّْما َقّصر

َعمِّىي  : َقام الشِّيخّْ ِمذّْْودّْ وَّْصَبغ َحاُله َتنُّه َصار ِمثّْل الثَعِبد ِلسّْىَودّْ، وّْقّلُلهىم  

 .الشِّيخّْ ِمذَّْودّْ ِبتّْعذَّْرُكو وَّْهداني ْإيَّاكو َعَشان ْإتبيعوني وُّْتوخّْظو حقي

 .َواهلل الشِّيخّْ ِمذّْوَد َما َقصَّر: َهُظول َأَخظوه َمعّْهم، وَّْقالو

و َعَلى ِشيخ َثىاني، ِشىيخّْ َعَرُبىه كىثريين واهلل َمعِّْطيىه، الشِّىيخّْ       وَّْراح

َذَبِحلثُهم َذبيحة وَّْبعَّْد الثَعَشا َأَخ ث ُكل َواَحدّْ َرَبابُّْتىه وَّْصىارو ِيمّْىَدحو ِبيىه،     

ِبىدِّي أرِمىي َعليكىو    : ْإنَّْبَسط َلَمِدحُّْهم ْونَّْبَسطو َربُّْعه َمعّْىاه، َلِكىن َقاللىُهم   

فثُتوه هاظ َأنىا َأَجىازيكو، ون َمىا عّْْرفثتىوه َلىا ِبىاهلل ِغىري َأقطىع         ُسؤال، ْإِنعّْْر

 .رَّْقابُّْكو

                                                   

 .حّلوا ضيوفًا: طّبو  (0)
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 .ُمدّْ ْوفثِلحّْ: َقاُلوُله

الثُجىود ِمىن الثَموجىود ْوللىا َحىَرارة ِبىالثجُلود ْوللىا َعىن َأَبىا          : َقاللىهم 

 .وِّْبدِّي َجَواب ُبكثَرة الصُُّبح. ْوجُّْدود

تَّْحّزرو وُّْشىو َأصّْىل الثَكىَرم،    َهُظول َقَعدو ِيالتَّعِّْليلة،  (0)َبعّْد َما َفللت

َلحَّْسىن  َحلّْ،وَّْقالو َخْلينا ْإنِّْفل وُّْهمّْ يَّْفكثرو وَّْما تّْوَصُلو َلوَّْظلُّو َلتالي اْلليل 

 .َهاي َبِسيطة وَّْأنا َبِحلثها: َأجا الثَعِبد قّلهم. ذَّْبحّْناالشِّيخ ُيقوم الصُّبح وِّْي

 .َعِبد، ْإذا ْإحّْنا َما َحْليَناها َتنَّك ْإتِّْحلثها ْإنّْتإِخسّْ َيلث: ِظحُّْكو وَّْقالو

َأنا ِعندي َحلثَها، وّْإذا ِبدُّْكو تِّْفّلو َتَرى َراِيح َأَصحِّي الثشِّىيخّْ،  : َقاللهم

 .َبسّْ الصُّبح ُقوُلوُله َهاي َبِسيطة وَّْحلثها ِعنّْد الثَعِبد

 َها َحْليُتوها؟: َسَألثُهم الشِّيخالصُُّبح ِنصِّْبح وِّْنفثِلح ْإحّْنا ْويَّاكو بِّْخري، 

 .هاي بسيطة يالشِّيخ والثَعِبد حِبلّْها: َقّلوُله

 :َقام الثَعِبد وّْقال

   ُجودق َبال َماُجود ِعسّْر  َعَلى الثَفتى
 وَرجّْل  َبال َماُجود تشيف يُّْجود؟  

 وِّْبىىيهم يُّْجىىود ُخىىوب وَّْمَذللىىة  

 

  

 ودوِّْبيُهم ْإجُيىود َعىنّْ َأبىا ْوجّْىدُ      

 

 ون َجاَدت الّدنّْيا َتَرى ُجدَّْنا َبها
 

  

 ون َما َجاَدت اّلدنيا ِبلثَحانا نُّْجود  

                                                   

 .إنتهت السهرة، وذهب كل واحد إى حال سبيله: فّلت  (0)
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 .ِبلثَحانا نُّْجود: ْإنَّْبسط الثَجميع َلِشعّْر الثَعبد، ِبسّْ الشِّيخ ْإنَّْتبه َلُقوُله

وَّْكان الشِّيخ ِمن النَّاو الثَفهَماِنة ْوالّذكية، ْوّللي َمىا ِبتّْىروح َعنُّىه َلىا     

ارِّْدة َوَلا َوارِدة، ْإللا يِّْدير َباُله ْإلثها، َحتَّى ْإنُّه َصار َقاِظي مّْْن قثَظاة الثَعىَربّْ  َش

ِفيه، وِّْعّرُفه، ُوقّله َأسَألَك ِباهلل وبَّْمَحمىد   (0)ُفو ّْ ْإنُّه ِشيخ، َلدّْ َعليه وتَّْمعَّر

 َرُسول اهلل َمنّْت الشِّيخّْ ِمذّْْود؟

 .َواهلل َأناَقلُّه الشِّيخ ِمذّْْود ْإي 

 وِّْليش َسوِّيت بَّْحاَلك ِهيتش؟ -

 .الْطيب، وِّْقْلة َما َفي اليد -

َصار َهرَّْج وَّْمّرج بِّْديوان الشِّيخ، وْللي ِيسَّْتغّْْرب ْواْللي ِيمّْىَدح َأَجىا   

 .َأنا ِمعِّْطيك َعشّْر َبَعارين: الشِّيخ َقلُّه ِقدَّام الثَجَماَعة

شىي َأعَّْطىاه َجَمىل ْوشىي َأعّْطىاه َناَقىة       وَّْجماعّْة الشِّيخ َما َقصَّىرو، إْ 

وبع  ِمنّْهم َأعطاه شّْياه، َتنُّه ْإنَّْجمع ُله جّْمال كثِثرية وَّْحَلال كثِثري وَّْقلُّه َبىسّْ  

ِبدِّي ِمنَّك َيا ِشيخ ِمذّْْود َمسَألة وحّْدة، إّللي ِهي َللَكىرم حّْىُدود ْإنّْ َزاَدت   

 .تِّْصري َفُقر وَّْنُقر

 .ْإنَّه َرايح يّْراِجع َحالثُته َحتَّى ْإنَّه َلا ِينَّْفِقر َوَعُده الشِّيخ ِمذّْْود

                                                   

 .حّد  مليًا: إمتّعر ( 0)



 55 

 

 

 رأالثَـّ
 

 عيطن حميد العيطن الزعيب

 

 

َكانّْ ِفي ِشيخّْ َهاثلَعَرب، وَّْكان الشِّىيخّْ َمحُّْبىوب ِعنّْىد َجَماعُّْتىه ِلَأنىه      

 وامِلحَّْتاج، ِلىَأن اهلل َأعَّْطىاه   ِبِحبّْهم وِّْبحَّْتْرمُّْهم وِّْبَداِفع َعنُّْهم، وَّْيَعطي الفقري

وَّْمىات،   (0)َحَلال وَّْمال كثِثري، ِفي ُيىوم ِمىنّْ َذات ِليَّىام َقىّدر َعليىه ِلمَّْقىدِّر      

ْوالنَّاو ْزعّْلو َعَلى ُموُته كثِثري، َلِكن َأمّْر الثموت َما ِبنّْىَرد َوَلىا َحىَدا ِبقثىدر     

غثِير ُعمُّْره ِتِسع َعشّْر سِّْن ، ْإاىه  وَّْكان َللشِّيخّْ َوَلد زّْ. َعليه، َ،نُّه مَّْن اهلل

الثُحُثربي، وَّْكان ْإُله ْإبن َأُخو ْإسّْمه مَّْفوِّز، َشب ِبالثَّالِث  ِمنّْ ُعمّْره، وَّْلّمىا  

َكاَنتّْ الشِّيَخة ِبالثْوَراثة وَّْما ِفي ْإمَكانية ْإنّْه الثُحُثربي يِّْصري َمَحل َأُبوه َحّطو 

َظ مَّْفوِّز َأَجته الشِّيَخة وَّْهىو ِمىشّْ َقىدَّْها َوَلىا ِهىي      َها. مَّْفّوز ِشيخ َعالثَعَرب

ْإُله، وّْمْن َلمَّا َصار ِشيخ َحطث َقْرينُّْته َعَلى ْإبّْن َعمىه الثُحُثربىي، َمىا َخاللُلىه     

ْإشي، َأَخ  الثَفَرو اَ،ِصيِلة وَّْأَخ ث َأَكثر َحَلاُله، وَّْمىا َخّلىى َحىدا يِّْظيىف     

او وَّْظىىاب ِعّنىىد الثُحُثربىىي يَّْدْزيُلىىه الثَعبيىىد   ِعنّْىىُده، ون ِغِلىىط َحىىدا النَّىى 

وَّْليوم ِمنّْ ِلّيام َقىام وَّْذَبىح َقصىري الثُحُثربىي، وَّْمىا احَّْتىّرم ْإنُّىه        . وِّْيكثَحشوه

                                                   

 .َواَفتّْه املنية: َقّدر َعليه ِلمَّْقدِّر   (0)
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الثُحُثربي َصار َشبّْ وَّْجوِّز، وّْياْريت َظللت َعَلى ِهيتش َأَجا َخللى الثُحُثربي 

ه ِبدُّه ِمنّْها الثَفايِّْنة، َبىسّْ َهىايّْ َكاَنىت َقىدّْ     َتاَراحُّْله ِمشّْوار، َقام وَّْراح َعَمرُت

 .َحالثها َكحَّْشُته بَّْلَطافة وَّْقللتُّْله َكالم إّللي َخللاهّْ ِيسَّْتحي ِمنّْ َحاُله

وَّْلمَّا َأَجا ُجوّْزها َثاني ُيوم َقللتُّْلىه َعىنّْ سّْىواة ْإبىن َعمُّىه، َهىاَظ َفكلىر        

ُروحي َعَدار ْإهّْلتش، وَّْقال َلَمرُتىه  : َقالّْ َلمُّه وَّْفكلر، َتنُّه َعابّْ الثَحياة، َهاَظ

ِمثّْل َما َقال َلمُّه، وَّْحطث َحَلاُله ِعنّْد َحدا َأصِّْدَقاه، وَّْدار ِب  الثَقبايل، وَّْحرَّم 

َعَلى َحاُله َأكل اّللِحم ْإّلا َتنُّه ِيذَّْبح مَّْفوِّز، وَّْراَحت َسن  ْويَّام وّْهىو َعَلىى   

َتنُّىه   (0)ة َظاب ِعنّْد َواَحد ِمن صّْىَحاُبه ْواسّْىُمه َعلىي، وَّْعّيىا    وَمرَّ. َهالثَحاِلة

 :ِيِكّرُمه وِّْيذَّْبحُّْله َخُروب، َبسّْ الثُحُثربي َما ِقِبل، وَّْقالّْ َقصيدة
 

 َيا َعِلي َيا ِمشَّْكاي َيا َناْزل الثُخوب
 

 وَّْعىىذَِّبت َقلثِبىىي وَّْمىىالي ِقطلىىة َأيىىام  
 

 ل َأبوالثُعوبَمتُّْشوب َحاِلي ِعّدها َحا
 

 َأو َحال ِمسك   َعىْن الىزَّاد َصىّوام    
 

 َبعِّْد َمانا ِقنَّىبق ُصىرّْت َأنىا ُصىوب    
 

 وُّْصىىرت للِلفلثىىَح الثمِقىىيم  َخىىدَّام  
 

 َماِكىىل َلىىو َزّينىىو الىىزَّاد ِبىىالثُحوب 
 

 (2)َلِحم َخىُروب وَّْسىيحوُنه َبليىدام    
 

 وَّْلو َقدَُّمولي ِمىن ِيزِّْهىي َبهىالطّْو    
 

 اه َلو ْإنّْهىا َعَلىى الىرُّوح َعىزَّام    َمبَّْغ 
 

 وَّْشْفي مَّْفوِّر َنِقوة الّرُبىع َماُصىوب  
 

 َرجّْل  يّْىرّوي َشىِظرة السِّىيفّْ َلنَّْقىام     
 

                                                   

 .َأَلحَّ َعليه: َعّيا  (0)
 (.املليحية)شراب اللو : اليدام  (2)
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 وبىىىوبق َورا ُطىىىوَّْلا ِتيه َلوّْ ْإنُّه ُط
 

 َوقثُلىىط َعليىىه لثرَبعىىة الثِبيىىت ِقىىدَّام  
 

 ِبقدمييىىة ُشىىُغل َهجّْىىر  وَّْمىىا ُصىىوب
 

 قىة ِعنّْىد الصَّىَنايع ِبلثَحىام    وَّْما ْزهّْْو 
 

 َوادعي َعليه الِبي  ِيظثْربّْن اِلكثُفوب
 

 ْونّْ َقام َما َيِطىى َعَلىى ِكىل الِقىدّْام     
 

 َرجّْل  ِكَساني ُثوب َأسّْمر ونا أشوب
 

 ْويِّْطىىيح ِبسّْىىىْهر ِعىىيين َونىىىا َنىىىامّْ   
 

َقلُّه . َأنا َجاِهز َهاظ َصاحُّْبه َعَذُره، وّْقلُّه ْإذا َعاْوز ْوالل ِمعَّْتاز َأي ْإشي

َمَنا ِمحَّْتاج َلَشي، ِبس َأنا ِبدِّي َأذبح مَّْفىّوز إْللىي َسىّود ُسىِمعّْيت     : الثُحُثربي

 .وَّْمّرَمر َحياتي، ِمنّْ ِغري َمعّّْمله إَشيّْ

َراَحت ْإيام ْوَجت ْإيام، َوَجا يوم َظاب ِبيه الثُحُثربي ِعنّْد َواَحد ِمىن  

ظ َبّده ِيذَّْبحُله، َبسّْ تَّْذكلر ْإن الثُحُثربىي َمىا ُبوِكىل    صَّْحابه ِمنّْ َعَرُبه، َقامّْ َها

ْويشّْ بدُّه يَّْسّوي الثُحُثربي َمىع الشِّىيخّْ   : َلِحم، َأَجا َواِحد ِمن الرِّعَّْيان، َقالّْ

 .مَّْفوِّز َغري الطلَقاَعة

َهاي الثتشلثمة َأَجت ِبِذن الثُحُثربي، َهاَظ َقىامّْ وَّْقىال َلِلمَّْعىزِّبّْ، ْإذَّْبىح     

 .َيمَّْعزِّب الرَّْحَمان

 :َكان الَوِقتّْ َقريب ِمن الثمغرب، وَّْقُبل َما يِّْصري الزَّادّْ، َقالّْ ّلِلَمعزِّبّْ

 .َترى َبطثين َرايح َعَلي، ِبّدي َأطثَلع َعلى الثَخال، وِّْبُجوز َأْطول

َما َعليك َشرّْ َيالثُحُثربي، وّْحّنىا مسىتّنا  َحّتىى َلطثُلىوع     : َقلُّه لثمَّْعزِّب

 .لشَّمسا
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َهاَظ الثُحُثربي َسَحبّْ َحاُله، وَّْراح َعلى ِديوان الشِّيخ مَّْفوِّز، واخَتّبىى  

ِتحّْت الشِّق، واسَّْتنَّى َتنّْ التِّعليلة َفلَّت، وَّْنام مَّْفّوز، وَّْصار يَّْشىاخر، َهىاظ   

الثُحثربي َسَحّب ِشبّْريُته، وِّْمثل الثَفهىد َلىّوحّْ ْوللىا ُهىو َعَلىى خَّْنىا  مَّْفىّوز        

َحطثها بَّْنحُره وّْهو ِيذَّْبحه ِمِثل َما ِتذّْبح الشَّاة ِمن الثوريىد لّلوريىد، وَّْظىل    وّْ

َماسُّْكه َتاِطلثعت ُروحه، وَّْجا  َرايحّْ َعاِلمَّْعزِّب، ونُّْهم َبِعدّْهم ِبسَّْتنو ِفيىه،  

وَّْحطُّو ا،كل، وَّْهاظ َنادى الَراعي إلّلي َقال َعنُّه َطُقوع وّْهو يَّْناوُّْله ِقطثعة، 

اظ اّلّراعي َكيَّف َفكلُره َأعَّْطاه الشََّذاة، ْإتَّْحسَّسّْها، وَّْقرَّبّْها َعلىى النَّىار واّل   َه

ِهي ْإيد َبين آدم، وِّْبيها َخاِتم، ْواّل ُهو َخاِتم مَّْفّوز، َهاَظ الرَّاعي َما َحتشىى  

مَّْفىّوز،  َتن النَّاو ِشبّْعو وَّْقامو، وَّْقال َلمَّْعلُمه الثَخىت وّْعَّْطىاه ْإيىد وَّْخىاِتم     

 َسويتة يالثُحُثربي؟: إْللي َقال للُحُثربي

ْإه واهلل سّويتة، َوَنا َسعيد بَّْهاليوم إْللي أخظىت َثىاري   : َقلُّه الثُحُثربي

 .وَّْمِحيت َعاْري

 .َبسّْ ْإنَّْت بِتعرب ْإنَّا َما ِندِّْخل َعَلى َبعّْظثَنا البع : َقلُّه املعزب

َحب َحاُلىه وّْْرتشىب َفَرُسىه وّْنهىزم،     نعم بعّْىْرب، وَّْسى  : َقلُّه الثُحُثربي

الصُّبح اجا َعلى َحدا َهالّشيو ، َبس الّشيخ َما ْرظي ِيِدخّْله َ،نىه ِبينىاتهم   

مَّْعاهدات َما ِيدخلو َعلى َبُع ، َولثِخيل ِلحَّْقت الثُحُثربي، وَّْصىارو َقىريب    

: خ وَّْقالت إلبنهىا ِمنّْ ِشقّْ الشِّيخ، َبسّْ الثُحٌثربي َرَك  وَّْدَخل َعَلى ُأم الشِّي

 .إّللي ْإرظِعت ِمنُّه (0)َواهلل ْإنّْ َما ادخلت الثُحُثربي َلقثَطع الدِّيد

                                                   

 .الثدي: الديد ( 0)
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َهاَظ الشِّيخ َما َلقى ُبد ْإّلا ْإنُّه َقام وِّْلبّْس َسيُفه ْوالثِخيل َصىاَرت َعلىى   

ربىي،  ِبىدّْنا الثُحثُ : السِّيف، وّْقلُّوُلىه  (0)باب الشِّقِّ وَّْصار ِيلثَبس ِبحَّْذاه، َدَلق

 .ْوالثَعهد اّللي بيّنا َما ِندِّْخل َعلى َبع 

 .َما ْرظي( ْإسم ِسيُفه)َأنا َما ادَّْخلثُته، َلِكن عِّْصيل : َقلُّْهم

وَّْصارت َمعَّْرَكة ِبيىنهم وّللىي انَّْقتىل انَّْقتىل وّللىي انَّْجىرح إنَّْجىرح،        

َكىبرية، وَّْأجىا   َتاّدخَّْلو ِبيَنىاتُّْهم والد الثَحَلىال، وَّْبِعىد ُمىدَّة َصىاَرت َقظىّوة       

 :الثُحُثربي وَّْقال ِحجُّْته َبالثَقصيد، إّللي بيّْقول فيها
 

 (2)الىىذَّنّْب َيىىاِلجّْواد َعشّْىىَرة َدَمحّْنىىاه  
 

 وِهىىن َبينىىاتي  (3)وِّْسىىتة نّْخبىىيهن  
 

 (4)اَ،وى َمىىىىىالي وّْذودي ِتغّْشّْىىىىىاله
 

 وّْيُقول َلىِبن َقبَّْلىان َهىاذي سّْىواتي     
 

 طىىىاهوالثَّانيىىىة َمقثرونىىىَة ُأخّْىىىيت ِتغَّ  
 

 يَّْنسِّف َهَدّبها ُفو  جيىب الثَعبىاتي   
 

 ِتحىىىالله (5)َوالثَّالثىىىة ِبنّْىىىت َأِلعّْبّيىىىة 
 

 ِتنَّْقىىىاد ّللِحكلىىىام َهىىىرّْج بَّْثَبىىىاتي   
 

 (6)َوالّرابّْعىىة َقَصىىريي اَ،دنىىى ِتعّْشَّىىاه 
 

 َخللىىى َحْرميىىه ِبىىالثَعرب َصىىايَّْحاتي  
 

 

                                                   

 .دهسقط من غم: دلق ( 0)
 .ساحمنا به: دحمناه  (2)
 .حناول طمسهن: خنبيهن ( )
 .أي نهبه، أخذه رغمًا عين :تغشاله  (4)
 .نوع من أنواع اخليل ا،صلية: العبّية ( )
 قتله: تعشَّاه ( )
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 َمشَّىاه  (0)َوالثَخامَّْسة ِظيفي مَّْن الثَحىزم 
 

 الثْظيف ِظيف اهلل مَّْن الثُمحَّْصناتيَو 
 

 َوالسَّادَّْسىىة فثىىَراش الثَحليَلىىة ِتَوطلىىاه  
 

 وَّْبعد الثَحليلة َيا َناو ُشو ِهي َحَياتي 
 

 وَّْصىىىَبرتّْ َلمَّىىىا تَّْمكِنىىىتّْ ِبهّْىىىواه   
 

 وَّْجليت َعن َقلثيب َصَدى الثفايتىاتي  
 

َحاب الىّراي،  وَّْبعد َما ِسمع الَقاظي حلثَجج ُكلىها، وَّْتشىاور َمىعّْ صّْى    

َذبّْحة مّْفوِّز بدال َفوُته َعلى مَّْحرم الثُحُثربي، وَّْطَلُبه الَفايَّْنة ِمنّْ َمرُتىه،  : َقال

 .والثباقي َحقو  الثُحُثربي ترجعله كلها

 :َقالوا ّللقاِظي وشو هي حُقوُقه

َأولثها الثشِّيخة وَثانيهىا الثَحىالل وّْثاِلثّْهىا العّْبّيىة وَّْرابعهىا َمىدَّى       : َقال

 .لقصريا

 .ورجع للحثربي ُكلّْ حُقوُقه

                                                   

 .وقدوم الليل، بعد غروب الشمس: احلزم (0)
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 شاعر عجوزه
 

 

 عيطن حميد العيطن الزعيب
 
 

كان يف َمَرة خّلفت ولد، وجوزها مات، وكانت هىاي امَلىَرة َفهماِنىة    

وَشاعّْرة، ِكِبر الولد، وصارت أمُّه حَتّفُظىه الشَّىعر، وهىو يشّْىَعُره للنَّىاو،      

 .شاِعر َعُجوُزه: حتى النَّاو صارو يقولوله

 .َوَلكث ُيّمه روح على ْإبن َماظي: َليوم ِمنّْ ذات ِلّيام َقالتُله

 ولو رحت مّية شو بدي أقّله؟: قلّلها

 :َقلَّتُله ُقلُّه
 

 َلىىنّْ َجىىار الزَّمىىان َعليىىك بُّْغرَّْبىىة   
 

 (0)ْإلىىىَبسّْ ثيىىىاِب الَغىىىَوى وتغّربىىىا   
 

 ْون َجىىار الزََّمىىان َعليىىك بّْكرّْبىىة   
 

 وتّْقرََّبىىاِشىىدّْ الرِّحىىال َلىىَبنّْ َمىىاِظي     
 

 َما َجاَبتّْ النِّسّْوان ِمثّْل إبىن َمىاِظي  
 

 (2)وال ِمِثل إبن َماِظي للحَّْصان ْإتقرَّبا 
 

                                                   

 .ديك حبشاملالبس غالية الثمن واملزركشة، واليت تظهر صاحبها ك: ثياب الغوي (0)
 .أي ال أحد يركب احلصان، مثل الفارو ابن ماضي: إتقرّبا (2)
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هاَظ ِبسّْ ِحِفظهن َراح على َقُصر إبن َماِظي، ومّلا عرفو احَلىَروّْ ْإنىه   

وَّْكان ما فيه غري ْإبن مىاظي  . َشاِعر َسَمُحوُله ايفوت، وَقال هاي الَقِصيدة

، َهاظ إبن َماظي َلّما ِسِمع القصىيدة، َكىان َمهُمىوم ونفىَرج َهمُّىه،      ْوَوْزيُره

 .ِعيد إْللي ُقلثُته: وَّْراح َع بيت امَلال وَجابُّْله ُصرَّة َمَصاري، وَقلُّه

ْونّْ اَ،مىري يكّيىفّْ ويطثىَربّْ َأكثَثىر ِمىْن       َأجا َشىاِعر َعُجىوزه وَقاهلىا،   

ُله ُصرَّة ثانية، َبسّْ َمنّْهو إّللي ْزِعىل  ا،ول، َقامّْ وَراح على بيت امَلالّْ َتاجييب

وَهىاظث  . هاَظ ْإبن َماِظي ْزِعل ِمنَّىك : ونقهر؟ إْللي ْزِعل ونَّْقَهر الَوزير، َقلُّه

 .َراحّْ جييب السِّيف تنُّه يقَطعّْ راَسك، َأحسنّْ إشي ْإَلكث إنَّك ِتّنهْزم

وللَمىا َأَجىا   . هىَزم َهاَظ َشاِعر َعُجوُزه َلّما ِسِمع َكاَلم الىوزير َأَجىا ون  

 .على ُأمُّه وقلّلها ُشو إْللي َصارّْ َمُعه

َهظول امَلَصاري ِمىشّْ َثمىن للقصىيدة، َلِكىن الىَوْزير، إَنَقهىر       : َقلَّتُله

ِمنَّك، َ،ن َأصُّْله ِمشّْ َطيِّبّْ، وَّْغَد ِبُجوز ِيفثَطنّْ ْإلكث ْإبىنّْ َمىاِظي وحُيطلىك    

 .َباحَلِبسّْ

 ي ُيمَّة؟ُشو ِبدِّي َأسوِّ: قّللها

 .َجِليسّْ امُلُلو ث َبال َأَدبّْ: غد برتوح عليه، ِبُقّلك: َقللتُّْله

 .ِسِمعّْ ِمْن الْطيِنة الفاسِّْدة: ِبتُّْقلُّه

 .َأبوه ِمْن الثَحَسب والنََّسبّْ: ِيُقللك

 .بِّْتيِجيه الللعِّْنة ِمن الوالدة: بتُّْقلُّه
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 .ُأّمه ِمْن امُلحَّْصَنات: ِبُقّلك

 .لّْ ُقومّْ ولثَها َشارِّْدةُك: ِبتُّْقلُّه

َهىاَظ  . وفثعّْاًل َهاَظ َشاِعر َعُجوُزه َراحّْ، ومثل ما قالتله أمُّه، َصارّْ َمُعهّْ

اَ،مري َراحّْ َعلى َناِحية احَلْريم، وَّْناَدى ُأم الَوزير، وَخللى الثَخَدم يغُّْلو ِقىِدرّْ  

قىوليلي َمنّْهىو َأبىو    واهلل إذا مىا بت : َكِبري من امَلي، وِقِظب السِّيف، وقْللىها 

 .الَوْزير َلُحطتش بهالِقِدر إْللي َشايفيُته ِبغِّْلي َميّْ

واهلل : َهاي َفَكَرتّْ، وّْشاَفت ْإن ْإبن َماِظي ُعيوُنه بَّْتقثَدح َشَرَر، َقللتُّْلىه 

يا بن َماظي، َهاظث َأبوه َكانّْ َوْزير َأبو ث، وَّْما َكاِنشّْ ْإخَيْلفّْ، وَهىاَظ َوْزيىَر ث   

 .(0)الَعشِّيْإِبْن 

 

 

                                                   

 .الطّبا : العشِّي  (0)
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 رِحسن وبِش
 
 

 مياد ع ي الط دي

 

، (ِحِسىنّْ )َهاظ فيه ِشيخ َهالثعرب، َأَجا وَّْمات، َخّلىف ِبنّْىت ْإاهىا    

وّْهاي ِحِسنّْ َزي َما تُّْقول ِمشّْ مَّْخلية ِمن الزِّين ْإشي، وِّْهي َعَلى حَّْساب 

، َعَقىد َعقثىُده َعليهىا    ، وَّْبعد َما َمات َأبوها بُّْمّدة َأَجا ِبِشىرّْ (ِبِشر)ْإبن َعّمها 

 .ْوتَّْجوزَّها

َهُظول ُأمُّه وُّْأخته َصاْرنّْ يَّْغارن ِمنّْها، ِغىرية اهلل َأعَّْلىم ِبيهىا، ِلىيش؟     

َ،نُّه ِبِشر َكان يِّْحّبها ُحبّْ كثثري كثثري وِّْمتّْعلق ِبيها، َهاظ ِفيىه ُيىوم ِمىن ِلّيىام     

َراح ُهو وَّْجَماعُّْته، َهُظىول  َقام ِبِشر وَّْجَمع َربُّْعه َعَشان يّْروحو َعالّصيد، وّْ

ِمشّْ غفالنات ْإّتَفقن ِبينىاتّْْهن، ْإن ِحِسىن تّْىروح ْإجتيبلىها شّْىوية َحَطىبّْ،       

وَّْهاي ُأُخت ُجوزها واِسىمّْها َعمَّْشىة، ِلبَّْسىت ِلىبّْس َزمِلىة ُشىورة ْوعَّْقىال        

 .ايف َيِحِسنَتَرى َأنا َعمَّْشة، َلا تَّْخ: وُّْثوب َوِلحَّْقتها، وَّْقّربت ِمنّْها وَّْقاَلتلها

 لْويش َعاملة بَّْحاِلتش ِهيتش؟: َقاَلِتلثها ِحِسن

َواهلل َحبيت َأسوِّي ِمِثل ِبِشىر َمىنّْيت َعارفىة الَ ِعنّْىدنا اَل شّْىغيلة َوَلىا       

 .عّْميلة
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هَاي َقرَّبت ِمنّْ ِحِسن، وَّْصارت تَّْعاِشر ِبيها مثل مىا يعاشىر الّرجىل    

دين َقاَمىىت َعنّْهىا، وَّْرّوَحىىت،  ملرتىه، وِّْحِسىن ِتظثَحىىك ِمىنّْ َعَمايلىىها، َبعى    

وَّْشافت َحدا الرِّعّْيان، وِّْهي بتِعْرفه، َبسّْ ُهو َمىا ِعْرفهىا، َبىسّْ ُهىو َشىاب      

 .إْللي َصار َلِكن ُهو َما ِعرب ْإنه َهالّرجل ُهو َعمَّْشة ُأخّْت الشِّيخ ِبِشر

 َبعد َأتشمن ُيوم َهاظ ِبِشر ْرِجىع َمىعّْ َربُّْعىه، وَّْقُبىل َمىا يّْفىوت َعَلىى       

وَّْقالتله . ِحِسن، َقاَلتّْله ُأمه ُوُأخته شو إْللي َصار َمعّْ ِحِسن وّْهظاَ  الرَّجل

إْللي َشىاب َمىا َصىار    ( عليوي)وّْإذا َمانت مِّْصدقين ْإسَأل الرَّاعي : َعمَّْشة

 .وَّْما َجَرى

َخىالوي، وَّْقلُّىه ِبىّد  تقّللىي شىو ْإْللىي       ( عليوي)َنادى ( ِبِشر)َهاظ 

 .وّْهظاَ  الرَّجلَصار ِب  ِحِسن 

َراتشب َعليها َرجىل، وُّْشىفت   ( ِحِسن)َقلُّه عّْليوي َواهلل يِبِشر ُشفثت 

 .َسا   َيلثَمع وَّْرجل َيدّْفع وَّْمدّْري ُهو َينّْفع َوالل َما َينَّْفع

َهاظ ِبِشر َصىارت الىدنيا ُسىودا ِبعّْيونىه، وِّْمىرظ ِمىن إْللىي ِسىمُّْعه،         

: َما هو ِبِشر إْللي تعرفىه، وَّْقالىت بَّْحاهلىا    وِّْحِسن ِمسَّْتغربة تشيف انُّه ِبِشر

َغِدن ْرحّْلِة َهالصِّيد َغيَّرت ِبِشر، َخْليين َأستنَّى َعليه َحتى ِيّرَجىع ِمِثىل َمىا    

 .َكان

بىدنا حِيِسىن نّْىروح َعالشَّىام، وبىدِّي      . َهاظ َبعد ُأسّْبوع َقىال َلِحسىن  

 .تّْرافقيين

 .َحاظر ِيَبعد ِعيين: َقاَلتله
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. ت الزَّهاب، وّّْودعو َعرَبهم ْوردَفهّْا َوَراه وّْراحو عالشَّىام َهاي َجّهز

َبعد َسَفر يوم ، َأجو وان هالنَّبعة، وَّْعليها َشَجرة، وَّْبعد َما َأكلو وِشربو، 

وَّْلّما ِصحي َقاَلّتله َهسَّاعي ُدوري بدِّي َأنىام شىوية،   . َهاظ َنام َعلى ُركثبتها

ب ْإنها َناَمت َسل ُرُكبته ُوَحىطث َراسَّىة َعلىى    وِّْغفيت َعلى ُرُكبته، وَّْلّما ِعْر

َهاي َفاَقىت ِمىن   . َحَجر وَّْحطث ِتحّْتيه ِخرقه، وَّْسَحب َحاُله وّْْرجع عالدِّيرة

النُّوم ون َما بيه َحدا، َناَدتّْ بُّْصوتها َعَلى ِبِشر، َلِكن َمىا َحىدا َرد َعليهىا،    

جرة وّْسوتلها َمَكان وَّْرقىدت  َهاي َخاَفتّْ َعَلى َحالثها، َأَجتّْ ِطلثَعت َعالشَّ

شّْىوي وان  . ِبيه، ِطلثَعت الشَِّمس وِّْحِسن َلحاَلها وَّْكانت َخايفة َعَلى ِبِشىر 

َهاخَليالة َأجو َعلى َنبّْعة الثَمي، ُكىل الثَخيىل ِشىربت ْإال َفىَرو الثَعَقيىد َمىا       

و  واال ِشّربت، َكانت ُكل َما تّْقرِّب ِمن الثَمي ُتجفل، َهاظ الثَعقيىد َلىدّْ َلُفى   

 .َيلله َأهلنا بنتظرونا َعَلى َحّر الثَجُمر: َهالبنت، هاظ َقال َلَربُّْعه

َيَجماعة أنا نّْسيت َخاتّْمي َعَنبّْعىة  : وَّْبعد َما مشو ليهم ساعة، َقاللهم

 .الثَمي، ْإنتو ْإمّْشو بّْطريقكو َونا برجع َوجُيبه

 (.َيُهوشان)َقالو َأي َواحد ِبينا ِيرجع وَّْيرحيك 

لثَعقيد َرَف ث وَّْقال َما جِبيب َحاجّْة الشِّيخ ْإللا الشِّيخّْ، َهىاظ ْرِجىع   َهاظ ا

 ِيّللي ُفو  ُهو ْإنّْت ْإنس ْوالل ِجنّْ؟: وَّْقال

 .َأنا ْإنس ومّْن خّْيار اإلنّْس: َقالثتله

 .ْإنّْزلي وَّْعليتش َأمان َأهلل ْوالثَخاين يُّْخونه اهلل: َقاللها
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ْإرَّْدفىة َوَراه َوَجىا    . ُسىبّْحان الثَخىالق  وَّْهاي ِنزّْلت، وَّْشاب ِبنّْت يىا  

مروِّح، َهاظث َحّطها بَّْحَرم ُأمه، وَّْقالِتلثُهم َبِعد َما َخلثَصت ضّْياِفتَّة َعن ِقصّتة 

 .ْونّْها َما بِتدري َعنَّه هو ِبا،رظ ْوالل بالسَّما(. ِبشر)َمع ْإبن َعّمها 

م، ْونهىا ِشىيخة، َعىَرظث َعليهىا     َبِعد ُمدة وّْللما َشافو ْإنها مَّْعدّلة ْوبّْىتفثهَ 

 .الّزواج

 َلِكىن  (. ِبِشىر )َواهلل ْإن َما َحدا ِيشَّْبهك ْإالل ابن َعمِّي الشِّىيخ  : َقاَلتله

ْإن َظهر يف ُيوم ِمنّْ اَ،يام، َترى َأني برتَكىك َوارجىع َمَعىه، َهىاظ شىرطي      

  َواَفىىق َعلىىى َشىىرطها، ووسَّىىم مهرهىىا مىىن جَّْمىىال وَّْحَلىىال َعَلىىى َوِسىىمّْ  

 .ِبِشر

وِبرَّْجع َمرجوعَّْنا َلِبشر، َهاظ َبِعد ُمىّدة َغىُزوُهم َغىزو َكىبري وَّْأخظىو      

بعىد أتشىمن سىنة كىان ِبِشىر َوَرا      . احِلللة ْوالثَحالل، وانَّْفَقر ِبِشر وَّْجماعُّْته

َواهلل َهالنِّحس ُكلُّه ِمنّْ َخِطيِّة ِحِسىن، ُرحّْىيت   : الشِّق، ِسِمع ُأمُّه تُّْقول َلخُّْته

َهىاظ  . ملي َحالتش زملة وصرتي تَّْعاشريها واتَّهمتيها بِّْشَرفلة وّْهىي َبْريىة  ِتع

ِبِشر َما ِغِفل َعن هالسَّاِلفثة، َغيَّبّْ الّشىغّْلة َلَثىاني ُيىوم، وَّْقىام َصىخَّن َمىي       

َواهلل ْإن َما قلتّلي الصَِّحيح َعَن ِحِسىنّْ  : َتاَصاَرت ِتغّْلي، وّْقال َلُأّمه وُّْأخُّْته

وَّْلّما َشاِفن ْون عُّْيونه ِبِتقثَدح ِمنّْها َشَرار، َخّبرنُّىه ِبّللىي   . َهالِقِدرَّْلُحطتشنّْ بّْ

عِملّنه، ْوّن الشَّغلة ُكلثها َمكيدة وِّْغرية ِمن ِحِسن ونها َبرية وّْما َعليها إِشي 

 .ِبالنُّوبة
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َهاظ َصاُبه الثَهم ْوالثَغم وِّْمن ثاني ُيوم َراحّْ يَّْدوِّر َعلىى ِحِسىن، َهىاظ    

د تّْشيُله ْوبّْالد تُّْحطه َتا ْإجا َعلى َهالرِّعيان ِبّرعو بّْهالثَمرعى الثَخَصىاب،  بّْال

َهُظول ِشفثقو َعلى َحالثُته، ْوطثَعموه ْوسُّْقوه ِمن الثَحليب، َلىَد َشىابّْ َوِسىم    

َهاظ َوِسم َحاللي َهاظ الزَّملىة َفكلىر ْإنُّىه َهُظىول     : َحالُله َعالثِبل، َقال بَّْحاُله

 .َعَربّْ من َهُظول: و َحَلاُله، َقال للرِّعيانإّللي َنهب

 .َقاُلوُله َعَرب الشِّيخ ُهوشان

 وَّْهالَوِسم إّللي َعلى َهالثِبل، ُهوّْ َوسُّْمه؟: َقاللهم

 .َلا باهلل َهاظ َوِسم َمرُّْته ِحسن: َقاُلوُله

مّلا ِسِمع ْإسم ِحسن َطىار َعقلىه َخاصَّىة ْإنّْهىا ِمتَّْجىوزة وَّْغىاب َعىن        

َصحُّوه الرِّعيان، وَّْدّلوه َعلى ِشقّْ الشِّيخ ُهوشان، َفاتّْ َسللم َعلى الَوعي، 

َعَلاَمك َيا َظيف عُّْيونك تِّْشىرِّ   : ِبِشر ْوعّْيونه تَشرِّ  ْوتَّْغرِّب، َقلُّه ُهوَشان

 .ْوتَّْغرِّب، مهبول ْوللا َراتشَبك ِجن

ري ، ِكنَّك َما نّْت َلا ِباهلل ْإنَّْت املهبول، ْإنت توخ  ُحرمة َغ: َقلُّه ِبِشر

 .ِمن الَبَشر

َزعْل ُهوشان وَّْقام وَّْرَفع َعليه الَعصاه ِبدُّه ُيظربه، وَّْقّلىه ْإنّْىَت ِظيىف    

 :َما ِتسَّْتحي َعلى َحاَلك، َأجا ِبِشر َقال
 

 ِطْلىىي يىىا زينىىة العيىىن  وُّْشىىويف
 

 َوَلىىدّْ َحمّْىىدان َهىىزَّ َعَلىىي َقَنىىاة   
 

 



 69 

 :َطللت وَّْقالت
 

 دّْ َحمّْدان َعلى ظيفناَعَلامك َيا َوَل
 

 َوُشوَفكث َعلىى ِظيفنىا تّْْهىز َقَنىاة     
 

 َهاَظ ِبِشر َسُرور عيين وَّْخىاطري 
 

 (0)َيريَتك ْإنت ْوْللي بالسَّرير َفَداه 
 

 

 :َلدتّْ َعلى ِبِشر وَّْقالت
 

 َمّرَحبىىا َيىىا َولىىد َعمِّىىي الثَعىىوايف 
 

 َعلى َعدَد َما َماج الثَبُحر بالسَّفيين 
 

 ُلىىي بّْلّباِسىى  الثَكفىىايف  وال حيثال
 

 غري ْإنت َيىا ظىو َعىيين الثَيمىيين     
 

 

 :َردّْ َعليها ِبِشر
 

 َمّرَحبىىا َيىىا ِبنّْىىَت َعّمىىَي العىىوايف
 

 (2)َعلى َعىدد َمىا َمشىى مّْىَدمّْس     
 

 َوَلا يَّْحاللي بَّْلّباسىات الثَغواشىي  
 

 ِغري ْإنّْىيت يىا َظىو عىيين اليمىيين      
 

 

َشاب َهىالثمنظر، ْوتّْىذكر الثَوعىد ْإّللىي     مّلا ُهوشان َوَلد محدان ِسِمع وّْ

 :َقَطُعه َعلى َحاُله، قال
 

 ُروحىىي يىىا ِحِسىىن ِمنِّىىي َعطيىىة 
 

 َعِطيىىة َخيِّىىر َمىىا يّْريىىد َجىىَزاه     
 

                                                   

 .تقصد ابنها الذي أجنبته من ولد محدان  (0)
 .يلبس املداو، واملداو نوع من أنواع ا،حذية مصنوع من اجللد: مدمس  (2)
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وَّْبعد ثالثتيام َقامو َشّدولثُهم َرَكايب َوخظىو سّْىيا  ِحِسىن وَّْزادهلىم     

ْإهلىهم واعّْتىذرن    ْإبن محدان ْإْللي ِقِدر َعليه ُهو وَّْجماعته، وّْْرجعو َعلىى 

ُأمُّه وُّْأخته ِمّنه وِّْمن ِحِسن وهاظ قىام َقسَّىم الثَحىالل َعلىى َربُّْعىه وّْعاشىو       

 .بَّْأمان

 .وّْطاَرت ِطريها وّْاهلل يَّْمسيِّكو بِّْخريها
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 ر أسريـحتري
 

 مياد ع ي الط دي
 

 

 .ِمنّْ ُهون َلُهون َتا تّْوحدوا اهلل

 .حممد رسول اهلل، إللا اهللَلا ْإله : الصَِّغار واحلضور من الكبار

َهاظ فيه َحَرامية إثن  ُكل َواحد بَّْمنِطقىة َبعيىدة َعىن الثَّانيىة، وَّْكىان      

َزيّْ ( مّْحمد)َلُكل َواِحد ُسِمعُّْته الَكبرية بَّْشَطارته ِبالّسرقات، َواَحد ْإاه 

َعَبىال  َأجا . ِمن َمنطقة ُحُمص( ِمتِّْعبّْ)َما تّْقول ِمنّْ ُحوران والثَّاني ْإسُّْمه 

ُكل َواحد ْإنُّه يُّْشوب الثَّاني، َهاظ ُكل َواَحد َراح َعَلى ِديىرة الثَّىاني ْإلَتقىو    

 .ْإسّْمي مَّْحمَّد: بّْهالطلريق، ُشو ْإسّْمك ِباخلثري، َقّله

 .ِمتِّْعب: شّْو ْإاك ِباخلري؟ َقلُّه

َبعد َمىا تّْعىارفو َقَعىدو وّْصىارو يّْسىولفو ُكىلّْ َواَحىد َعىن َشىَطارُته          

 .ُشو َأغثَرب ِسرقة َسَرقتة: رقات، َقلُّه مَّْحمدِبالّس

ُيوم َقالو َإنَّه ِفي َمَرة البَّْسة َأسىاْور ْوقثىالدة َذَهىبّْ، َأجىا     : َقّله ِمتّْعب

َسَحِبت َحالي بّْليلة َعتمة، وّْظليت َأتّْباَوص َتمّني ُصرت . َعبالي أثسرقثْهن

، وَّْسىرقت َذَهبهىا ُكلُّىه    ُفو  َراّسة، وّلا ِهي بُّْحُضن ُجوزها ْوالّثن  َنىامي  
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من دون َما ُيُشعرو ِبي، الصُّبح إّتهَّْمت ُجوزهىا ِبىيهن، وَّْصىاَرت ِبينىاتهم     

 .ْوانت ُشو َأَغَرب ِسرَّقثة َسَرِقتة. مشاكل كثرية

َكان ِفي ُصلثحة ِعنّْد َواَحد ِمنّْ هالشيو ، وَّْهىاظ الشِّىيخ   : َقلله مَّْحمد

َغالُته َعليه َهاظ َما ِبشَّْلحه، ُفِتتّْ َمع النَّىاو  َلاِبس َخاِتم َذَهبّْ َكبري، وِّْمن 

هاظ الّشيخ َلمَّىا َقعىد َفَقىد الثَخىاك َلِكنَّىه      . وَّْشللحت اخَلاِتم ِمنّْ ْإيد الشِّيخ

 .ْإسّْتحى يسَأل النِّاو، َلا يّْقولو الشِّيخ َسرَّقنا

ه ِبالنَّىار،  وَّْحطُّو (0)(َعرّْبود)َهُظول إثّْن  َشَعرو ِبالثُجوع، َقامو ِعمّْلو 

شّْوي ْوان َهالثَعرب َجاي  َرحيل، َهُظول َقاُمو َعنّْ َطىريقثُهم َواجىو َعَلىى    

، َهُظول الثَعرب َسىَكنو َمَحلىهم، شّْىوي ِبقومىو، َمىا      (2)َهاِلمّْغارة ْوتشمنو

 .َقاموش، وزيادة َنصبو بيت الشَّعر َمحل النَّار إلللي بيها الثَعرُبود

 .ا ُهو إْللي ِبجيب الثَعربودالشَّاطر ِبين: َقال مَّْحمد

 .َأنا إّللي ِبجُيبه: َقال ِمتّْعب

َهاظ َبعد َما َشعرو ْإنهم َنامو َحاول، َلِكىن َلقىى ْإن الثَعرُبىود ِتِحىتّْ     

فثَراش ُحرمة، َهاظ ْرِجع وّْقال َلمَّْحمد إْللي َصار َمُعىه، هىاظ مَّْحمىد َقىام     

ن مَّْحمَّىد َمىا ْرجِّْعىش، َظىل ِيىزيح      وَّْراح وَلَقى إّللي ِمتِّْعب َقلُّه َعنُّه، لِكى 

فثراش الثُحرمة شّْوي شّْوي، َتاَطّلع الثَعربود وَّْصار ِبىّده يّْقىوم ْوال الثُحرمىة    

 َقاظثبيته ِمنّْ ْإيده، َقللتُله شّْو ِبتّْساوي؟

                                                   

 .عج  ُيوضع ِبالنَّار ويغطى َبها َحتى ينضج: العربود  (0)
 .إختبأوا: منوِتش  (2)
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 .َقلّْها َعن ِقصَّة الثَعربود

ّسع َبصىيح  َقللتله َأعطيين َباهلل ْإّنك ُبكثرة ِتيجي َعلى ِشقّْ َأبوي، ْوللا َه

َعليك، َهاظ َفكلر َوعّْطاها َعهّْد ِباهلل ْإنُّىه ُبكثىره الظحىى ييجىي َعَلىى ِشىق       

. ْرِجع مَّْحمد َعلى َصاحُّْبه ِمتّْعب وَّْأكلو الثَعرُبود وَّْقلُّىه َعىن الثَعهىد   . َأبوها

َهاظ الصُّبّْح ْرِجع ِمتِّْعب َعلى بَّْلاده، ْومَّْحمد َراحّْ َعلى ِشق الشِّيخ، طّلت 

ت َشاَفُته ِعّرفته، َقالت ِمن ُدون َما َحد يُّْشوفها، يابه هىاظ الزملىة إّللىي    الِبنّْ

 (.َعفلاش)يُّْفك 

َهاَظ الشِّيخ َرّحب ِبيه، وَّْقللىه َعىن ِقّصىة ْإبُّْنىه َعّفىاش، ونُّىه آسىريُته        

( َرثّْعىان )الَقبيلة َلفثالنية، َبِعد َمعَّْركة َكبرية ِبيناتهم َقُبىل َسىِنة، وان الشِّىيخ    

 .ِفضّْ يُّْفكه، َ،نه ِبتَّْهّمه ْإنُّه ُهو ْإّللي َقَتل َأخوه، َوَعفلاش َبْريَرا

َثاني ُيوم َأعّْطاه الشِّيخ َذُلول عَّْشاْرية ِبَتَسابق الرِّيح، وَّْأعطاه َزيّْ َمىا  

تُّْقول ِكيس ِفيىه ِعشىرين ِلىرية َذهىب، َوَجىا  َرايىح َعلىى َقبيلىة الشِّىيخ          

 .سبعتيام إلِّلي َبعيدة َسَفر( َرثّْعان)

ْوِصل َمىع َمغيىب الشَّىمس، هىاظ ْإجىا َعَلىى َطىَرب الثَعىرب، ْوللىا          

َخربوش َهالثَعجوز، َنوَّ  َذُلوله وَّْنادى َيىا صّْىَحاب البيىت، ِطلثَعىت َعليىه      

 .ظيف: َعُجوز، َقّللها

ْإنّْت َتار  الثَعرب ُكلثُهم وَّْتىاْر  ِشىقّْ الشِّىيخ وَّْجىاي َلِعنّْىدي      : َقللتله

 ؟(0)َلويش

                                                   

 ملاذا؟: لويش  (0)
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وَّْرمىى َعليهىا َخِمىس    . ظيف، والظيف ظيف اهلل: ّللها َبِعد َما َقعدَق

ِلريات َذهّْب، َهاي الثَعجىوز َشىاَفت الىذَّهب َغيَّىرت َلهِّْجتهىا، وَّْصىارت       

َعَشىاي وَّْعشىاتش َمعىي    : َقْلهىا . تَّْرحِّب ِبيه، وَّْقامت ِبّدها تسىاويله َعشىا  

 .بّْهالكيس، َلِكن ْإلي َطَلبّْ

 الثَعجوز شو هو؟

 .الثمنيع: مدمَّْح

 شو َمال املنيع؟: َجفثَلت الثَعجوز وَّْقالت

 .بّدياه: مَّْحمد

الثمنيع، َمنيع الشِّيخ، وَّْما َحد يقثدرّْ ِيطلُعىه، وْللىي يّْحىاول    : الثَعجوز

 .َتراه يّْموت

 .َأنا َما يّْهمين الثُموت، الثُمهم ْإني بدِّي الثمنيع: مَّْحمد

مه َعن َعفلاش، َلِكىن مَّْحمىد َبِعىد    َما رظيت الثَعجوز َتعطيه َأي َمعُّْلو

َما تّْعشو َأعّْطاها َخِمسّْ ِلريات َثانيات، َهاي الثَعُجوز َغيَّرت َرايها، َلِكنهىا  

َأنا بدْلك وين ُهو الثمنيع، َلِكن َمظمىن َسىالمتك، َتىَرا  َيىا تّْصىري      : َقللتله

 .َمنيع َثاني، َيا ِيذَّْبحو 

 .ين َمكاُنه، وَّْما َعليتش ِبالباقيَبس ْإنيت َعلثميين َو: َقّلها مَّْحمد

 .َترى مكاُنه تِّْحت الثناقة الرَّغلاية: َفّكَرت الثَعجوز شّْوي وَّْقّلتله

 .ْوشُّو ِقصَّة النَّاقة الرَّغاية: َقّلها مَّْحمد
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َهاي َناَقة َمات حّْواّرها، وَّْقىدّْ َماَحنَّىت َعليىه، َيبَّسىو     : َقللتله الثَعجوز

ُخوه، َحطُّوه ِتحّْت ِمنّْها، وُّْكل َواَحدّْ يَّْقرِّب تّْقوم ِترِغى، ِجلثُده َبِعد َما َصَل

وَّْهُظول َحّطو الثَمنيع بُّْحفثرة وَّْحطو َعليه ِجلثد حّْوار النَّاقة والّناقىة ِبرَّْكىت   

َعليه، وّْهيتش َأمَّنىو حَّْراسىة الثَمنيىع، ِمىنّْ ُدون َمىا ِيسىهر الرَِّجىال َعليىه         

َقتل َأُخوه، ْوالثمنيع حبثِلف ْإنُّىه َبىري وَّْحالثتىه    وّْحيرسوّْ، ،ن الشِّيخ بتهمه بّْ

 .َيَوَلد َترى َمهية ْزينة

َبعِد َما َناَمت الثعَرب، َهاظ مَّْحمد ْإسللل َعلى َمَكان النَّاقىة الرَّغايىة،   

َأجا َلَحدّْ َجَمل وَّْصار ْإيَنِخش ِبيه، ْواجَلَمل ِيزَّْحف َلَناِحية النَّاَقىة، وَّْهىاي   

ِترِغي ِمن الثَجمل، ِترغى ِمنّْ ْإبن آدم، وَّْلّما َصار الثَجمل بَّْجنىب  النَّاقة َما 

النَّاقة قام مَّْحمد ِمثّْل الثت  وُّْهو ِينَّْحر النَّاقة بشىتية ماضىية، ومّلىا ِعىْرب     

ْإنها َماَتت َدزّْها وللا ِهي َقالبة، َقام َرَفع ِجلثد َلحّْوار وَّْطللع َعّفىاش وَّْحطُّىه   

َسىوِخيلي شّْىوية َسىِمن،    : اح َعلى ِبيىت الثَعُجىوز، وّْقّللىها   َعلى ِكتفه، وَّْر

وَّْحّطه بَّْحلثُقىه، وَصىت َعليىه شّْىوي َتىاتّْروَحن، َقىام َحُطىه َوراه َعالنَّاقىة،         

. وَأعطى الثَعجوز َثىالث َذَهبىات، وَّْحىط الثَغىرب بّْوجهىه َوَجىا  َسىِاهج       

فرة َما َلُقوش ِفيها الثَمنيع، والصُّبح َهُظول الرِّعيّْان َشاُفو النَّاقة، َلّدو َعالثُح

َقالو للشِّيخ، ْوتَّْقوم الثَعرب وّْما َقعَّْدت، وَّْقىام وَّْلىاد الشِّىيخ الّثالثىة ْوابىن      

: َعمُّْهم وِّْلحقو مَّْحّمد، ِلحّْقوه ْوّلا ُهو بّْراو َهالتْلة، َقرَّبوا عليىه، َقاّللىهم  

حكم السِّيف وّْالّرمح، ِمنّْ ُصنع الفرَنج، وانتم سَّْلا (0)َترى َأنا مّْعي ْإدفنقة

                                                   

 .بارودة: إدفنقة ( 0)
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وبّدي اوريكو َشغل الدفنقة، ِيرفع أحدكو ُرمّْحه، وَّْمد َعليه وظرب َعليه 

َطَلقّْ َهُظول َجَفلو ُهمّْ وِّْخيلىهم والىّرمح ْإنكسىر، َهُظىول َشىافو ِهيىتش،       

وّْهىو  . َهُظول رجعىو . ِنّرَجع، واهلل ال يُرّده ال ُهو َوَلا املنيع: َقاللهم الثَكبري

وَّْثالث . اش، وَّْلّما ْوصّْلوا َقامت الّزَغاريت واالفراح ُكل الدِّيرةْرِجع بَّْعّف

َواهلل َيمَّْحمىد َمىا بىدري ِبىيش َأكافيىك، إّللىي َفكيتلىي        : ُيوم، َقلُّه الشِّيخ

َعّفاش، َلِكن َأنا ِعندي َثالثّْ َبنات، ْإخّْتار وحدة منهن، وْإْللىي ِتخَّْتارهىا   

 .َجْزية َترى ِهي ْإلك َعطية َما ِمن َوراها

َلِكن َصار ْإشّْكال وُّْهو تشيف خيثَتار، َقلُّىه الشِّىيخ، ُكىل َوَحىدة مّْىن      

. الثَبنات مُتد ْإيدّْها ْونت ُتلثُمس ْإيد ُكل َوَحِدة، وْإْللىي ِتعِّْجَبىك بُّْتوخظهىا   

َهُظول الثَبنات َمّدن َأديهن، وهاظ َصار ُيلثُمس ْإيد ُكل َوحىِدة، َتاَشىَعر ْإنّْ   

بَنات ِتشّْبه َلمّْسة الثيد إّللي ِقظثَبُته َليِلة ما أخ  الثَعرُبىود، َقىالّْ   َلمّْسة َحدا الث

 .بدِّي هاي: للشِّيخ

وَّْقام الشِّيخ وَّْنَصبُله ُبرْزه وَّْجوَزه ْإّياها، وَّْبعىد َشىُهر َأعَّْطىاه جَّْمىال     

اله وَّْغَنم وَّْذهّْب، وَهاظ ْرِجع َعِديرته مَّْعّززّْ مَّْكّرم، وَّْتر  السِّرقة وِبِلش بَّْم

 .وَّْحَلاُله

 .وَّْطاَرتّْ ِطريها وَّْمّسيَناكو بّْغريها
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 يور اْلَعاصالثُـّ
 
 

 سعيد فاحل عاعنة
 
 

( َأجلكىو اهلل )َكان َلُمخّْتار َمنّْ َمَخاتري َهىالُقرى ُثىور، ْوالثُّىور هىاظ     

َعاِصي ْإبّْهاالزُّور، وُّْكل َواَحد ِبّده ييجي يّْجيب الثُّىور، َهىاظ ُبىُدب َحاُلىه     

َهاملي، وَجّرب َشَباب وُّْزُلم َحالثهم َتايعرفو ْإجييبو َهىالثُّور ِمىنّْ ُدون   إبركة 

وَّْكان للُمختار جار ِمش مّْن الثقريىة وَّْصىار َصىديُقه، وهىو ِبعّْىْرب      . فايدة

ِقِظب َهاخليزرانة وَراحّْ َتاجييب الثُّور، ْوالّناو تظحك َعليىه،  . ِيسَّْبح ِباملّية

لثُّىور َدابّْ َحاُلىه ِبىامَلي، َهىاظ الزََّلِمىة َراح ودب      َبسّْ َقرَّب َعالّثور، َراحّْ ا

َحاُله وراه، ْوباخِليزرانة َظىل يىذرب ِبىالثُّور َتنُّىه َنهَّْنىُه، وَّْمعىه َحِبىل َأَجىا         

َطىىوَروّْ الثُّىىور، وَّْسىىَحبه َعىىالت، وَسىىللمه للُمختىىار، وَّْصىىاْرنّْ النِّسىىوان   

. لثُمخّْتار َكىان َمبُّْسىوط ِمنُّىه كثىثري    ، ِبسّْ ا(0)ْإيَزِغرِتن، والشِّباب ْإنظدو ِمنُّه

ِليش؟ ِلَأنَّه َرجعُّْله ُثىوره، وَقىد َمىا َظىايقوه َأجىا َهىاظ َرَحىلّْ، َبىسّْ َودَّى         

 :للُمخَّْتار َأتشمن بيت شعر بقّله ِفيهن

 
                                                   

 .حقدوا عليه: إنظرو منه  (0)
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 َيا َمَحلى الثَخلفىة وَحّنىة حّْىوَراة   
 

 ر الّرحيل وَّْتالي اّلليل َشّيالتشوَبا 
 

 (0)نىك ْإّبىارة  وبعد َعن ْإْللي َبايعي
 

 َثالثّْ ْإيام وُّْطول اْلليل َمىا َطىالّْ   
 

 َوالذِّيب ِذيب َلوّْ َحام ُكل الدّْيارة
 

 ِذيىىب بّْىىروو الثَعراقيىىب َطىىاّلل  
 

 َبعيدق ديارة (2)ُوسُّْكن َمع الثَمسُّْقوب
 

 وَّْلىا ُتسُّْكىىن ِبى  قيىىل  وَّْقىىىىال     
 

 َماُلىىه َمىىراَرة (3)وَّْرجىىل  َمَيَحمىىق
 

 وّْردي الثَخىال  (4)َ،بىو َغري ِعفثَن ا 
 

مّلىا ِسىىِمع الثُمختىار َهالَقصىىيدة، وِّْعىْرب ْإنّْ َقراُيبىىه َظىايقو َقَصىىريه،     

َجَمعُّْهم وَّْحلف َعليهم َيم  َما ِيحّْتشي َمعّْ َأيَّاَة َواَحد ِبيهم، وَّْغري ِيرَّْحىل  

 َعنّْهم، ْإذا َما َرجَّعو جىاره، َهُظىول الثَجماَعىة ُكىلّْ َواَحىد ْرتشىب َفَرُسىه       

 .وَّْراحو ْإيَدورو َعليه، َتاَلاقوه، وَّْرجُعوه، ْوعَّْتذرو ِمنُّه

 

 

 

                                                   

 (.عسة فلسات)ُعملة ُتركية ُتساوي َتعريفة : بارة ( 0)
 .الروو، نسبة اى موسكو: الثمسقوب ( 2)
 .َلا يغضب وال يثور: َميَحمق (  )
 .ردئ ا،ب: ِعفثن اَ،بو  (4)
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 ةـالزِّين
 

 ام حميد احملي د املزاري

 

 .ِمنّْ ُهون َلُهون َتاتّْوحدو اهلل

 حممد رسول اهلل، َلا ْإله ْإللا اهلل: َفرُيد الصِّغار

ْإسّْىُمه َحاِمىد    َهاظ يف ِشيخ َبدو، ْوالشِّيخ َهاظ ْإُله وَّْلاد ْإثّْىن  َواَحىدّْ  

والثَّاني ْإسُّْمه َفاظل، وَّْبِعد َماَمات الشِّيخ، َأُجو الثَعرب وَّْحّطو ْإبُنه الَكىبري  

َحاِمد ِشيخ َعِليُهم َمَحلّْ َأُبوه، ُومُّْهم َكاَنتّْ َذْكية وّْشّْىيخة بَّْحىق وَّْحقيىق،    

 .َحتَّى القبيلة وّْشّْيخَّْها َما يّْساوو ْإشي ْإّلا َتاِيّرَجُعلثوَها

وم ِمنّْ ِلّيام ْإتَهاوش َفاظل َمعّْ َواِحىد ِمىنّْ َشىَباب القبيلىة، وِّْطِلىع      بّْي

الثَحق َعَلى فاظل، وَّْأَجا َحاِمد وفاظل َراحو َعلى ْإهّْىل الثَولىد وراظىوهم    

اهلل ِيبَّْلىا   : وطيبو َخاِطرُهم، َبسّْ َهاي ُأم الثَولد َدَعتّْ َعلى َفاظل وَّْقالتُلىه 

لة ِبحَّْشت ِبىري ْإبَّْقلثىب َفاظىل، وّّْظلىت تُّْحىوو      بُّْحب الزِّينة، وَّْهاي الثُجمّْ

 ُيّمة م  هاي الّزينة؟: بَّْقلثُبه، َبِعد َأتشمِّن ُيوم، َراحّْ َلُأمه وَّْقاللها

 .ُيووه َيبنيي، َماَلكث وَّْمال الزِّينة: َأَجت ُأّمه َقالتله
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 .َقلّْها َواهلل سِّْمِعتّْ ِبيها، وَّْما َبدّْري م  ِهي

ة الزِّينة ِبنّْت الشِّيخ ِمطثِلب َمن َقبيلة السَّواْرح، وِّْهي ِبنّْىت  ُيمَّ: َقاَلتّْله

ِمحِّْسنة ِبالزِّين، َشَبابّْ كثثريين َخَطُبوها، َلِكنّْهىا رفظىتُهم، َبِعىد َمىا ِتتّْعّلىل      

 .َمعُّْهم، وهلسَّع َما َعَجبّْها َأياة َشبّْ

 :َفاِظل، َقاَلتُّْله ُأمُّه (0)َصَفن

 َعَلاَمك َصاِفن َيفاظل؟

 .اهلل تشين بدِّي َأروح ْإلثها وَأسهر َمعها، وَّْبلتشي ْإنِّي َأعجبهاَو

ُيّمة ِديرتُّْهم َبعيىدة، وَّْهىاي َبَنىات القبيلىة ْإْللىي ِتعَّْجبىك       : َقاَلتُله ُأمُّه

 .ِمنّْْهن ُنخُّْطبّْها إلك

 .َلا ِباهلل ما بدِّي: َقالَلها

 م  من البنات ْإْللي تعجبك؟: َقّلتُله

ُحْطيلي َزاد وُّْزوادة ومن بكىرة الّصىبح    (2)أروح دِيرتهابدي : َقّللها

 .َأسري َلَعَربّْها

َعّيت ُأمُّه وَّْأخوه َحاِمىد والنَّىاو َتىايُّْردوه وَّْمىا َردّْ، هىاظ ِمىنّْ َفجّْىِة        

وّْبعىد ثلثتَيىام   . ب َعلى َذُلوُلىه، وَّْراح َيىمّْ ِديىرة الّسىوارح    ، ْرتِش( )احَلَمار

شّْىوي وان  . َغدير َهاملي، َبلتشن يُّْشوب الزِّينةْوِصل َلديرتهم، وَّْقعد ِعنّْد 

                                                   

 .هنيهة سكت: صفن ( 0)
 .أتوجه إليها: أحنر ديرتها   (2)
 .شرو  الشمس: فجة احلمار (  )



 80 

َهالثعبدة َجاية َتْرد َعالثَغدير، ِعرَّّْفتّْ ْإّنه َغريىب َ،نّْهىا ِبتّْعىْربّْ ُكىلّْ َشىَباب      

 ُشو  ِقصَّْتكث؟: َسأثلُته. الثَقبيلة

َواهلل َأَنا سِّْمعت ِبالزِّينة، وبدِّي َأتعلل َمعّْها، وانّْتشان َأعّْجبتهىا  : قّلها

 .ز َعلى سنة اهلل وَّْرسوله، ْوانتشان َما اعّْجبتها، تراني أرجع ،هليِنتَّْجو

 .َبسّْ الزِّينة َما تتعّلل َمعّْ َشبّْ َغريب: ِظحكت الثَعبدة وَّْقالت

َواهلل َما َغريب ْإال الشِّيطان، وّْأنا َمنا َدّوار ْإشىي إالل الىّزواج   : َقاللها

، وّْما ِتقثبل الزِّينة ْإنها ُترد ْإّللىي  ِبالثَحالل، وَّْأنا ُصرت َجاي، وّْديرتي َبعيدة

 .بدُّه ْإيَّاها

 .َأُروح الزِّينة َوبرجع َعليك: َقاَلتّْله الثَعبدة

َهىىاي الثَعبىىدة َراَحىىتّْ وَّْقالىىت للزِّينىىة، وَّْصىىارت تّْوصىىفثلها فاظىىل، 

 .وّْقّلتلها َأنا َأدبر املاظوع

ِتبِّْعد َعىن  : وّْقالتله وَّْظللت َوراها َتاقثَنعته، ْرجَّْعت الثعبِدة َعلى فاظل،

، وّْبىييت َجنّْىب   (ووصفتله بيتها)وتيجي َعلى ِبييت  (0)الغدير وِّْتعِّْقل َناقثَتك

 .بيت الزِّينة

َهاَظ َما تشذَّبّْ َخَبر، ْإبَّْعدّْ َعَن الثَغدير َوَجا َعَلىى ِعنّْىد ُكىوم حَّْجىارّْ     

َيا بيت الثَعبِّْدة، َلَقاهىا   ، َقام وعَّْقلّْ َذُلوُله، وّْويَنكث(2)وَّْقَعد َلمَّا َظبّْ الرََّمسّْ

بِّْتسَّْتنَّى ِبيه، وَقاَدته َعلىى ِبيىت الزِّينىة وّْْرجَّْعىت، َسىّلم َعالزِّينىة، وَّْهىاي        
                                                   

 .تربطها: تعقل ناقتك  (0)
 .جاء الليل وعّمت العتمة: ظب الرمس ( 2)
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بىدِّي  : َرحَّبت ِبيه وَّْقعدت َعلى لفراش، َوَظلو ِيتسامرو، وُّْكىل َمىا يّْقىول   

: َ،خري َقلّْهىا ُأقثُعد، وُّْكل َواحد ِمنّْهم َصار يِّْحىب الثَّىاني، ِبىا   : َأّروح، تُّْقلُّه

 .ِمنّْ ِديرتي الثَبعيدة َوِجيتتش َعاني متعنِّي (0) َواهلل َأنا َنِصيتتش

 وانشاهلل ْإّنك َلقيتين ِمِثل َما سِّْمِعتّْ َعنِّي؟: َقّلتله

 .َواهلل ْإْللي َوَصُفوتش ْإنُّْهم َظَلُموتش: َقّلها

 تشيف ظلموني؟وّْ: َقّلتُله

 .ُصفَما َأعطوتش َحقتش ِمن الو: َقّلها

 َهسَّاع َأنا َأعّْجبتك يّْفاظل؟: َقّلتله

ْإنيت َما َعجبتيين وَّْبس، َأنىا َبِعىد شّْىوي َأصىري َمجّْنىون ِبيىتش       : َقّلها

 .ِيالّزينة

ْإاع يفاظل، َتىَرى ْإن َخطبىتين   : ِظحَّْكت الزِّينة، ْونّْبسَّْطت وَّْقالتله

وله، َ،نىي َلقيىت   ِمنّْ َأبوي َأنا َبَواِفق َعليك َحليل  لي َعلى ُسنة اهلل وّْرُسى 

 .ِبيك الّشب الشَّهم الَكريم، الفاْروّْ، إّللي يَّْحاف  َعلى َمرُته

 وّْتشيف ْإعرفيت؟: َقللها

عرفت ِمنّْ ُكثىرة املسىايل ْإْللىي َأعطيتىك إّياهىا وَّْرّد  الىّزين       : َقللتّْله

 .َعليها

                                                   

 .جئت إليك: نصيتبج  (0)
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وُلىه  ، وَّْأجىا َعلىى َذلُ  (0)وَّْقبّْل َما ِيطثلع الظىو َسىَحبّْ َحاُلىه ْوبّْركىادة    

ْإن الزِّينىىة َحطلتلىىه َزاِدة وزواِدة وودّعهىىا  : َهىىا نّْسىىيت َأقىىول . وّْْرتشىىبّْها

 .ْوتّْعاهدو على الزَّواج

َهاظ َبعد ُيوم والّثاني لَقى َصيادين ُتَعارفو َعَلى َبُعى ، وّلىا ُهىم ِمىن     

 :َعَربّْ الزِّينة، َهاظ ِنسي َحاُله، وَّْراح َقايللُهم
 

   يدو َسالِميَسلثمولي َعلى الزِّينة وّْْز
 وان َساعد اهلل َغري تصري حليليت  

 

َهُظول الّصيادين ْرجّْعو َعديرتهم، وَّْكان ِمنّْهم ِمن تّْعلىل َمىعّْ الزِّينىة    

وَّْرفظتهم، وَّْلّما عرفو ْإن الّزينة َواَفقت َعَلى َفاظل وُّْهو ِمشّْ ِمنّْ َعىَربُّْهم،  

اخَلت َلُبوها، ْإْللي ْزعل ِمىن   ْزعّْلو كثثري، وَّْصارو ِيلثغو َعلى الزِّينة، ووِصل

 .إْللي َسوُته الزِّينة ِمنّْ َغري ما تقلُّه

 ُيبه كىثري مىن الّشىباب ْإّللىي تّْعللىو َمَعىاي، َمىا ُكنّْىت         : َقلتُله الزِّينة

ِتدري بيهم ون َتعاليل الشَّىباب َمىعّْ الَبنىات َمهىو ِعيىب ْإن كىان َبقصىد        

ِمىنّْ خىرية الشَّىباب، وأحَسىن َواَحىد       الزَّواج، ونا َواهلل ْإنِّي َلقيت فاظىل 

 .تّْعّللت َمُعه

 .آه، َبسّْ َفاظل َمُهو ِمن َعَربَّْنا: َقّلها َأبوها

                                                   

 .بهدوء: بركادة  (0)
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يابه فاظل مهو أي واحد فاظل يابه ِشيخ ابن ِشيخّْ، َونا : َقّلتله الزِّينة

 .بعرب ْإنك ُكنت ِتعّْز َأبوهّْ وَّْبيناتكو َصَداقة قدمية

 .بتَّْعرب َهاحَلتشي َبسّْ النَّاو ما: َقّلها َأبوها

: هىاظ أبوهىا َنىادى ْإبنىه َسىعد، وَّْقلُّىه      . ومّْا َقدرت الزِّينة ِتقَنع أبوها

ُبكرة بتوخ  الّزينة والنية تروحو عند خوالكىو لكىن ْإنّْىت بِتىذّْحبها ومىا      

 .ِترجع َمَعك ِمنّْ َمرَّة

 وّْمن الصُّبح ْرتشب ُكل َواَحد َعلى َذُلوُله، وّْمشو ُيوم ُيىوم  َثالَثىةَ  

تّْنُّْهم َأجو َعلى َهاِلعّْرا ، ْوهّْنا  َقال َسَعد َلخُّْته الزِّينة بّْرغبىة َأبىوهم ْإنُّىه    

: ُيقثتلها وَّْما يّْرجع َعالدِّيرة وّْهي َمُعه، وَّْعّيت الزِّينة ِترتّجىى َسىعد، وتُّْقلُّىه   

َواهلل َيخوي َما عِّْملت إشي ْإْللي َأسّْتاهل َعليه الذَِّبح، وَلىو انىي َسىّويت    

 .وطي َراَسك وَّْراو َأبوي تشان َأنا َذَبِحت َحاليإشي ي

َبسّْ َسىَعَد َمىا َرد َعليهىا وِّْعنّْىُده يِّْطيىع َأُبىوه َأهىم ِمىنّْ َرَجىا الزِّينىة           

 .وَّْحَياتها

 :قالت بدِّي أقّلك بيت  من الشِّعر
 

َلا َيا ُخوي َيا َسَعد َلا تَّْخْللي َللسِّيف ِمظثَرب  َأ
 

 اَنىت َعَواُيبىه  وُّْكل ِمظثربق ِبالسِّىيف بِ  
 

 َظرّْب السِّيف َع السِّيف ِيبّْري ِمن الِعلل
 

 وَّْظرب السِّيف َعاحُلول َقّتال َصىاحُّْبه  
 

 َأال َيا ُخوي َيا َسَعد َلىا ِجيىت ِتقثتنىي   
 

 ْإقثتني بَّْراو ُروَضىة وّْعْلىي َنَصىاُيبه    
 

 ي َيا ُخوي َدِقيق الثِخِصر ِييجي يّْزّْورنيتِشَبلث
 

 َقبّْىىري ْويَّْنثِّىىر َذواُيبىىه  ُيقثُعىىد َعلىىى  
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 ي ْإَله الثَعرش ْإَيفىيقين ِمىنّْ َمنىامي   تشَبل
 

 َلقثُعد َعلى ِحيلىي ِيىا ُخىوي َوَعاتّْبىه     
 

 ِلىىي ِدينّْىىةق َعلىىى َفاظىىل ِبليلىىة َسىىَمرنا  
 

 َحىىّل الثَوَفىىا ْواعَّْتىىاز َللىىدِّين َصىىاحُّْبه 
 

 َسىىْلم َعَلىىى ُأمىىي وّْْزيىىدلي َسىىالمي   
 

 (0)بة ِبشيم الثَعَصايبةَخلثها تَّْبدل الثُعصّْ 
 

 

َقالت الزِّينة َهالقصيدة وَّْغاَبت َعن لثُوُجود، َأَجا َسىَعد َصىار ِيبّْتشىي    

ْإن ِسىلثَمت  : َعليها وَّْظب ِسيُفه، وَّْحط ِعنّْدها ِقسّْم ِمن الزَّاد وَّْغادر، وَّْقال

ِجىع  ، وّْْر(2)ِمنّْ الثوُحوش ِمشّْ َراحية ِتسّْلم مَّْن الثُجىوع َوالثَعَطىش بّْهالىّدو   

ْإنَّه ِبالّطريق َنط َأرَّْنب ِمنّْ ِقّدام َذُلىول الزِّينىة، وَّْجَفىل    : َعلى ْإهُّْله َوَقاللهم

الّذلول وّْْوقثَعت الزِّينة َعاَ،رظ وَّْماَتت، ْزعَّْلت النَّاو َعالزِّينىة ِلِكىن َبعى     

هىا ِتتِجىوز   النَّاو ْإنّْبَسطو َعالثَخت، َ،ن الزِّينة ْإتَّْكتت َعليهم وَّْما ِقبَّْلت ْإّن

 .َأّياة َواَحد ِبيهم

َهاي الزِّينة َلمَّا َفاَقت وَّْما َلَقت َأُخوها، ِطلثَعىَت َتاتشىوفه، َمىا َلقتلىه     

 .َأثر، َهاي َقعدت وَّْبتشتّْ َعَلى َحاَلها ْإْللي ْوصَّْلت ْإهلا

ِبّرَجعّْ َمرُجوعّْنا َلفاظل، َهاظ بسّْ ْوِصل َقال َلُأمىه وشىو َصىار َمُعىه     

ب َحاِمدّْ وَّْفاظىل وُأمهىم وَّْبعى  وُّْجىوه     ينة، وَّْبعد يوم ُيوم  ْرتِشالزِّ وَّْمع

َقِبيلتهم وَّْراحو َعلى ِديرة الزِّينة، َهُظول َلّمىا ْوصّْىُلو َعالىدِّيرة َلقىو الثَعىزا      

                                                   

 .غطاء لرأو النساء: العصبة  (0)
 .الصحراء املوحشة: الدَّو  (2)
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َراَحت الزِّينة َوُخوها َسَعد َلخّْوالثُهم وَّْقُبل َمىا  : َقايم َللزِّينة، وَّْقاللهم َأُبوها

 .ول الزِّينة ِمنّْ َأرَنب َنط ُقداُمه وّْْوقثَعت الزِّينة وَّْماتتِيصلو َجَفل َذُل

ْرجعىو  َهاظ َسَعد َطقّْ ِمن الثُقهر والصُّبح َقىام َحاِمىد واّللىي َمَعىاه وّْ    

غري ايُشوب َقبّْر الزِّينة، وَّْقام َسَعد وّْْرتشب َمَعىاه  َعلى َأهلهم، َلِكن فاظل 

، َقلّْه َسَعد َعن الثَحقيقة، وْإنها ِبعّْرا  وَّْمشو َبعد َما َمشو َمَسافة ِمشّْ َبّطالة

ِبَجَبل َزايد، وّْْإن ِسىلثَمت ِمىن ِلوُّْحىوش ِمىشّْ َراحيىة ِتسّْىَلم ِمىَن الثُجىوع         

 .ْوالثَعطش، وَّْأنا َأقول ْإّنك ِترجع ِيَفاظل وِّْتلثَحق َربَّْعك

ا َفاظل َما َرد َعليه، َهاظ َسَعد ْرجع وّْفاظل َراح َلَجبل َزايد، َلمَّا َأجى 

َعلى َمَكان الزِّينة َلَقاها بّْآخر َرَمقّْ، َهاظ َسوِّ  َسِمن وَّْحُط بَّْحِلقثها وّْدّفاها 

َتّنها ِعرَّْقتّْ، وَّْصار يَّْرْطب بّْْريقها، وَّْظل َعلىى َهالثَحالىة ُيىوم وَّْليلىة َتّنهىا      

وّْْرجعىو  . َفاَقتّْ، وَّْقديش َكاَنَت َفرَّْحتىه ِبفاظىل وَّْظىل َمعّْهىا َتّنهىا طابىت      

رب َفاِظل وّْهّْنا  ْإتّْجوزو ْواثنَبسىطو، وَّْخْلينىاُهم َمبُّْسىوط  وَّْأِجينىاكو     َلَع

 .َراجّْع 
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 القبيسي راشد
 

 

 أم حميد احملي د املزاري
 
 

هاظ َفي َهالَبدوي وَّْمَرُته، َكان ُكلّْ َمىا ييجىيهم َوَلىد يُّْمىوت، وُّْهىو      

ت وَّْهُظول ْإدَُّعىو َلىَربُّْهم ْإنُّىه    ُعمُّْره َشُهر َأو َشهّْرين، َمّرة َأَجُته ِبنّْت وَّْعاَش

ْإذا َرَزقثُهم َوَلد َما يَّْظلُّو ِبالثَعرب ُكلها، ُيوِمن َأهلل ِبّده َيعِّْطىيهم ْونُّىه َجىايهم    

َهالثَوَلد، َسمُّوه َراِشد َهُظول َبِعد َشُهر َرَحلو َعَلى ِديرة َثانية غىري ِديىْرتُّْهم   

وَّْصىار َكَأنىه َواَحىد مىنهم،      (0)ْإقثَصَراُهم وَّْعَرب َغري َعَربّْهم، ْواتواَلفو َمعّْ

ِكِبر َراِشد َلِكن َما َكانو ِيِطلثعوه َلَبرَّة ُخوب َعليه، َلِكن َراِشىد ِطِلىع َشىبّْ    

َقوي وَّْقد َحاُله، َلُيوم ِمنّْ ِليَّام ْإتهاوش َراِشد َمعّْ َشَباب ْإثّْن  ِمنّْ الثَعىَرب  

ْإنُّه ِمشّْ ِمنُّْهم، وانهم َأجو َعليهم وَّْمىا  ، َهُظول َعّيروه (2)وَّْظَربُهم َتاهراهم

 .ِبِعرّْفو َأُصلثُهم

هاظ َراشد َرّوح َعَلى ْإهُّْله َمهّْموم َمغّْموم، وَّْقاللهم إّللي َصار َمُعىه،  

َهُظول ِمنّْ ُخوفثُهم َعليه َرحلو َعلى ِديرة َثانية ِمنّْ َغري َما يَّْحّددوها، َلِكىن  

                                                   

 .همجريان: إقصراهم  (0)
 .أنهكهم: هراهم  (2)
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م وِّْمن َزَمان َما َشاُفه، َهاظ َراح َعلى َصىِديُقه،  الثِختّْيار َكان ْإُله َصِديق َقدي

َوْإّلا ُهو َصِديُقه َصار ِشيخ َجَماعُّْته، َهاظ َهالل وَّْرّحب ِبيه وَّْأكثَرُمه، وَّْسىَأله  

َمِعي ِبنّْت وّْوَلد، َوالثولد ِباِلفثَراش َلا ِبىُروح َوَلىا   : َقلُّه: ُشو َمَعك ِمنّْ ِلوَّْلاد

 ك؟ِبِيجي، ْوانّْت ُشو َمَع

 .َواهلل َمَعاي ِبنّْت َوَحدة، ُواهلل َعّواد َجّواد: َقلُّه

ْإنِّىي غثِلِطىت وُّْقلىت َعىنّْ     : َهاَظ ِأبو َراِشد ْرِجع َعلى ِبيُته وَّْقال َلهّْله

َراِشد ْإنُّه َعِطيلة ِباِلفثَراش َلا ِبروح َوَلا ِبيجي، وَّْهسَّع َيَراشد ْإلَزم الفثىَراش  

 .وَّْممنوع تَّْغادُّْره

 .َغري َحتشي ْإلَتزم َراِشد بُّْقول َأُبوهوِّْمن 

وَّْكاَنت ُأخّْت َراشد تّْروح َعِبيت الشِّيخ وَّْصارت ُصحّْبة َمىعّْ ُعوفىة   

: بّْيوم َأعَّْطته ِبنّْت الشِّيخ ِطيب ْإّدِهن َشىعرها، َقاَلتلىها َفلثَحىة   . ِبنّْت الشِّيخ

 .بدِّي شّْوية ِطيب َلَشُعر َأخوي

 َشُعر؟ َوُخوتش ْإُلهّْ: َقاَلتها ُعوَفة

 .وْإُله َشُعر وَّْجدايل َبِعد: َقالتلها

َهاي ُعوفة َسحَّْبت َحالثها َثىاني ُيىوم وَّْراَحىت َتىاُزور َفلثَحىة، َهىاي       

 .بدِّي َأُشوب َأخوتش الثَمري : َزاَرتَّة، وَّْقالتلها

 .َقاَلِتلها َأخوي َمري ث وَّْنايم ِباِلفثراش وَّْما ِبِحبّْ ْإيُشوب حدا
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ْإالل َتاتُّْشوب َراِشىد، َهىاي ْإفثطىيم     (0)والسِّبع جُّْدودَلِكن ُعوفة َأبود 

 .َأخَّْظته وَّْورَّتة َراِشد، َهاي ُعوفة، َلّما َشاَفت َراِشد ْوالل ُهو ْزين الشَّباب

َسللمت َعليه وُّْهو َناِيم ِباِلفراش، َرّد َعليها الّسالم، َأَجىت وَّْقعىدت   

ة، َحّتى ْإنها ِنسّْيت َحالثها، وَّْما َقاَمىت  ُقَباله وَّْصارو ِيتُّْسولفو بَّْسوالف َكثري

 .ِمنّْ ِعنُّْده ْإللا َلّما َأَجت الثعبدة وَّْنادتة

َهاي َصارتّْ ُكل ُيوم َتيجي َعَلى ْإفطيم، ُهو ِمشّْ َعَشان ْإفثطيم َلِكن 

 .نّْهم َصارو يّْحبو ِبُعظهمد َأخو ْإفطيم، وِّْتشُكلُّه َعَشان َراِش

 مَّة َلميت ِبدِّي َأظل َعلى َهالثَحالة؟ُي: َأَجا َراشد َقال َلمُّه

 شو َيعين؟: َقّلتله ُأمُّه

 .َقللها بدِّي َأخُّْطب ُعوفة

 ْإنّْت ْإنَّْهبلت؟ ْوالُقول ْإْللي َقاُله َأبو  َللشِّيخ؟: َقللتله

 .َقللها ُيمه َأنا زِّْهقت ِمن َهالعيشة، النا َعايش َوالنا َمّيت

إيىش إّللىي   : الغم، َوَجت ِبنتة ْإفثطيم َسىألتة َهاي ُأمُّه ْرتشبها ِالثَهم ْو

 يّْْهّمتش؟

 .َقّلتلها إْللي يّْهمين َأُخوتش

 .ُيمَّة: َصفثَنت ْإفثطيم وَّْقالت

 َيِخري َيفثطيم إيش فيه؟: َقلللتلها ُأمّْها

                                                   

 .عبارة تقال للداللة على العناد الشديد: أبود والسبع جدود  (0)
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 َقلللتلها وُّْهو امِلري  َما ِيشَّْفى؟

 .ِيشفى بُّْعون اهلل: َقلللتلها ُأمّْها

وليش ما ِيشفى َراِشد، ْونَّْخت الشِّيخ وّْنعىزم الثَعىرب   : مَقلللتلها ْإفثطي

 .ُكلثهم َ،ن َراِشد ُيوم اهلل ْإشّْفاه ِشفي

َهاي ُأمها َكّيفت ونبسطت وَّْراحىت َلبوراِشىد وَّْقلللتلىه َهىاظ الزَّملىة      

 .َولّْ َلو افثِطنا ِمنّْ َزمان: انَّْبسط، وَّْقال

َقلُّه ْإنّْ َراِشد ِشىفي وَّْطىاب،   َهاظ ِمن ثاني ُيوم الصُّبح َراح للشِّيخ وّْ

 .ّْْوبدي َأعّْْزم الثَعرب ُكلثُهم

َهاظ الشِّيخ انَّْبسط كثثري، َوَصاح الّصاِيح ْإنّْ َغىدا الثَجميىع ِعنّْىد َأُبىو     

َراِشد، وَّْهُظول الشِّيخ ْوالثَعَرب ِفرحو َلّما َشافو َراِشدّْ ِمىن ْزينىة الشَّىباب    

 .ْإَنظملثُهم َفاْرو َجديد وِّْمن ِخرية الُفرَّْسان وظمنو ْإنُّه

وّْبِعد َأتشمن ُيوم وإن َهالثغىارة َمىن الثَخيالىة َغىايرة َعلىيُهم، وَّْكىان       

َراِشىىد ِمىىن الثُفرسىىان إّللىىي رّدو الغىىزو وَّْصىىارن النِّسىىوان يَّْغىىنِّن َعليىىه   

ْويَّْزَغرِتنُّْله، َهاي َبِعد َمىا انَّْفكىت النَّىاو َعىنّْ َبُعظثهىا، ْوانهزَّْمىت الثِخيىل        

يرة َفَقدوا ُعوفة َما َلُقوها َوال لقو َجمّْلها، َ،ن َمن َعادة بنات الّشىيو   الَغا

بّْهَظا  الّزمان ْإنهن ِيرّْتشو اِلجّْمال ْويَّْشجعن الثُفرسىان، َدّورو َعليهىا مىا    

َلُقوها، َغاَبت الشَّمس وَما َلُقوها، وَهاظ َراِشد ِمىن الصُّىبح َشىد َعَفَرسىه     

احّْ ُيوم ُيوم  َثالِثة وُّْهو َداير بّْهالّدو، ِباليوم الرَّابع، وَّْصار يّْدوِّر َعليها، َر

ْوالل ُهو مّْالقيها بّْحِد هالّنبع وانها بىآخر َرَمىق، َهىاظ اسّْىَندها وّْذوَّب ِمىن      
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السَّمن ْإْللي َمعاه ْوَينقط بَّْحِلقها، َبعىدين َبىلّْ ْريقهىا ِبشىوية َمىيّْ، َفاَقىت       

َذُلولي َهجّْ ِبىي وّْمىا قثىِدرت َأَوقفىه     : اَلتُلهوَّْصارت ِتبّْتشي َعلى َحالثها، وَّْق

 .وَّْظل ُيرُك  َتنُّه َوقلف ُهون

هاظ َحَمد اهلل َعَلى َسالثمتة، وَ،نه َما َظل َمُعىه ِمىن الىزَّاد ْإاّل إّللىي     

َأكلوه هاظ ِعملثلثها َزي الثَسىرير وَّْرفعهىا َعَلىى َهالنَّخلىة َتنُّىه ِيحَّْميهىا ِمىن        

َراح َتنُّىه يّْصىيد وَّْسىَحبت احلتشىاية َمُعىه، َوالل ُهىو       الوحوش ْواَ،وادم، وّْ

 .ْإنت ِمنّْ ُقطلاع الطر : ِمتَّْحاوطينه َهالثَعسكر، َأجو ِليه وَّْكتفوه َوَقالوله

َهاظ َما َحتشى َمعّْهم َوَلا تشلثمة، وَّْخُظوه َعالثَحاِكم إّللي َصار ِيسّْىَأله  

كر َظربوه، وّْما َحتشىى، َعرُظىو َعليىه    َهُظول الثعسّْ َلِكنُّه َما َحتشى َوَلاِ ملة،

َمَصاري َلِكن ِمنّْ ُدون َفايدة، َأَجىا َواِحىد وَّْقىال ِجيبوُلىه َبنىات وَّْخْلىيهن       

ُيُرقثصن قدامُّه َبلثتشي يُّْفك ُعُقدته، وَّْجاُبوله َثاني ُيىوم َرّقاَصىات وَّْصىاْرن    

 :ُيرقثِصن ُقدَّامه، َأَجا َهاظ ْإتبّسم وّْقال
 

 القبيسىىي َراِشىىد يّْقىىول القبيسىىي و 
 

 َطىىىواح  َقلثىىىيب َمىىىالثْهن فثىىىراش  
 

 ِلىىي َصىىاحبق بّْىىراو َنخَّْلىىة َطويلىىة  
 

 َبنيتلىىه ِمىىنّْ ْريىىش الّنَعىىام فثىىَراش   
 

 ْريُقه َأحلى ِمَن التَّمر َوَأحَلى ِمن العسل
 

 وَّْأحلى ِمن امَلا َعلى َقلثىب َعطلىاش   
 

 

ا آلِخرها، َأَجىا احَلىاكم   َأخظوه للثَحاِكم وّْقال للَحاِكم ِقصُّْته ِمنّْ َأوهل

شِفق َعليه وَّْأمر الَعسَّْكر ْإنُّْهم ُيوخظوه َلِعند ُعوفة، ْويوصُّْلوهم ،هلىهم،  
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وَأعطاه َثلثميىة َذَهبىة وَّْفىرو، َوُجىو َعلىى ُعوفىة وَّْنّزلوهىا َعىن الّنخلىة          

ووُدوهم َعلى َأهلثُهم، إّللي ِفرحو ِبيهم َكثري وَّْأجا َأبو َرِاشد وَّْطَلب ُعوفة 

 .راِشد، َوُبوها َواَفق وِّْعمّْلوهلم ُعرو َكبريَل

 .وطارت طريها ومسيناكو خبريها
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 حليب الّسباع
 عيطن حميد العيطن الزعيب

 

 

 .منهون هلون تاتوحدو اهلل

 .َلا إله ْإللا اهلل ُمحّمد َرُسول اهلل: َفَيُرد الصِّغار واملوجودين

، َهىاَظ ْإعمىر ِمَجىوِّز ِمىنّْ َمىرة      (عمر)ُمه إعمر َهاَظ يف َهالزََّلِمة واسّْ

، وْإعمر ِبِحبّْها كثثري، (َجميلة كثثري)ْإِسمّْها ُفَظة، وَّْهاي ُفظة ِمِحسِّْنة بالزِّين 

َبىسّْ ِهيىه َمىا ِبتِّْحُبىه َوَلىا      . ُموت، ِبمىوت : َوَلا ِبَخالف ْإلثها َأُمر، ْإن َقللتُّْله

َبسّْ ِهيىه َيُعونىة اهلل    (0)و بِّْعينها والزَّملة َكان ِمُقِدرِبْطيُقه َقدّْ َمايِّْجيبّْلها َوَلا ُه

. َعليها َوَلا ْإشي ْإبَّالثها، ِليش؟ آه، َ،نّْها ِبتِّْحب َواِحىدّْ َثىاني ْإسّْىُمه ْزيىدان    

وْزيَدان َقْللها ْإذا ِبَطّلقىتش إعَّْمىر َتىرى َأنىي ِبَجىوَّْزتش، وَهىاي َصىاَرتّْ        

ه، َعَشان ْإيَطْلقثهىا َلُيىوم ِمىن ِليَّىام َأَجىا ْإعّْمىر       ُتطّلب ِمنّْ ْإعمر َتّنها ُتَعجُّْز

وَّْلَقاها َنايِّْمة ِباِلفثراش، وّْتِشىيف َمىا َتَحرََّكىت َكىان ِيسّْىَمع َطقثَطَقىة، َهىاظ        

 .ْإنّْجن

 َماِلتش َيَمرة َما َعليتش َشرّْ؟: قّللها

                                                   

 .غين: ِمقثِدر  (0)
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ُهىىو )َأنىىي َمريظىىة، َوسىىاِمعّْ َطقثَطقىىة عَّْظىىامي  : َقللتُلىىه وِّْهىىي تّْىىِن  

بالّصحيح، ِمشّْ ْإعَّْظامّْها إّللىي ِبَطَقطثِقىن، َلِكنّْهىا ِعمّْلىت شّْىرا  وَّْيبّّْسىته       

 .ُوَحّطته ِتحّْت الثفَراش، وّْتشيف َما تَّْحرََّكتّْ َكان ِيتَّْكسَّر

 .ِبدِّي َأروح َأجيب الّطبيب: َقّللها ْإعمر

اَلكث، َأني َلا، َلاِجيبّْ طبيبّْ َوَلا َعَلى َب: َقّلتله وِّْهي تِصيح ِمنّْ الثَوَجع

 .َناِديت الدَّاية ْإفثطيم، وَّْقاَلتّْلي َما ِبَطّيبتش ْإللا َحليب السّْباع

 .َوَلا يّْهمتش َهسَّع َبُروح َعالسُّو  وَّْبشَّْتريه: َقّللها ْإعمر

 (.الغور)َما ِبنَّْباع ِبالسُّو ، َهاظث ِبتّْالقيه بّْواِدي السِّيَسبانّْ : َقّلتله

َغدّْ من الصُّبح َبروح َعليه وجبيبلىتش ِمنُّىه    وال يّْْهمتش: قّللها إعمر

 .َحليب السّْباع

 .َهاي ْإنَّْبسَطتّْ واسَّْتنَّْدت وَّْصارت ِتمَّْدح ِبيه

ِنصِّْبح ْوِنفثِلح ْإحّْنىا  )والصُّبح . وَهاظ َقام َسّوى َأِكل َوكثَلت هي ْويَّاه

ْراح َعىوادي  َحطلتُله َزادّْ وزوادة، وّْْرتِشىب َعلىى احلمىاْر، وّْ   ( ْويَّاُكو بِّْخري

السِّيسَبان، َهاظ مللا ِحمّْيت الشَّمس، َمّيىل َتنُّىه يَّْقيِّىل ِتحّْىت َشىَجرة، َبعّْىد       

شّْوِّي َوْإللا هو َجاي ِمن الشَّام َصديق ْإُله ِمن َحدى َهىالقرى َطىَرح َعليىه    

 .السَّالم

 .َحّياهلل بَّْصديقي َعمرية: َرد ْإعمر
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الثَّىاني َعىن    (0)ار ُكل َواَحد يَّْنشِّدَّْهاظ َعمرية َقعَد بَّْجنب ْإعّْمر، وَّْص

َحاُله ْوحّْواُله، وّْقلُّه ْإعمر َعن َمَرُته وَّْمرظّْها، وانُّه َرايح َعوادي السِّيسىبان  

 .ْإجييبلها َحليب السِّباع

َيَزمِلة ْإنته ْإنّْجنيت، ُشوه َهاحَلتشي ْإْللي بِّْتحتشىيه، َوَلىك   : َقلُّه َعمرية

وكلك، َوَلك ْإنت ِمىشّْ بَّْعقثلىَك، َوَلىكث َهىاي َمَرَتىك      َهاي السِّباع َراحية ُت

 .(2)ِبدّْها ُتخُّْلص ِمنَّك، َتنّْها تّْسيد ْوتّْميد

َو ث َأني َبِحبّْها وِّْهي ِبتِّْحبين وَّْقىد َماَبِحبّْهىا ِبىدِّي َأجيبلىها     : َقلُّه ْإعمر

 .َحليب السِّباع َعَشان ْإْطُيب ِمن َمَرظثها

ك َمجّْنون، َطيِّب ُشىو َرايىك َهّسىع ِترَّْجىع َمعىي      َقلُّه َعمرية واهلل ْإّن

، وانتشىانها َمريظىة ِبتّْىب     وَّْبُلفلك بّْهاحَلصرية ْوانت َبسّْ ْإبِتسّْىَمع احلتشىي  

 .تشانّْها تشذَّابة ِبتَّْب ْوان

 .إقثنُعه وَّْظل َوَراه َتِا

بَّْشىَجرة،   وَّْلمَّا َقّربو تاِيَصُلو الدَّار، َلفُّه ِباحَلصرية وَّْربط حّْمار ْإعمىر 

وّْفات َعدار ْإعمر، َهاي َمرت ْإعمر َحاوَلت ْإنّْها َماِتستقبُله، َلِكّنه َدقلر ْإاّل 

يّْظيف ِعنّْدها، وَّْشالّْ َحِصىريته ْورّْتشىاها بَّْحىد البىاب، ْوالل هّْىو َهالشَّىب       

َجاي، َفات وَّْقَعد، وَّْهاي ُفَظىة ْإنّْبسىطت بيىه وّْهللىت وَّْرحََّبىت، وَّْقامىت       

كل إّللي هو ديتش مَّْحمَّر مَّْقمَّر، وّْبالسَّىمن البلىدي، وّْصّْىحَن     َجاَبت اَ،

                                                   

 يسأل: ينشد ( 0)
 .تصبح سيدة نفسها: تسيد ومتيد  (2)
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مانوِكىل ْإالل  : َلَبن، وَّْصحن َعَسل، َوَصارو ِبدهم يوكلو، َأجا َعمىرية َقىال  

 .ُكل َواَحدّْ يُّْقول َقصيدة َوني َبُقول َأوَّل َما يبدا الّدور ِمنّْ عند املثَعّزبة

 :َقالت

 ن ِيالنّسىىىىىوانتشىىىىىاهلل َعلي
 

 ن َعَوادي السيسبانتشِجيزان (0)َدزِّيِتن 

 

 َوأدّْري ِيجي َوأدري ما ييجي
 

 ُوُكىىىىىىل ْوتّْهنَّىىىىىىى َيزيىىىىىىدان  
 

 .َقال َعِمرية، َمليحّْ، َهّسع ُدور ْزيدان

 :َعدَّل ْزيدان َقِعدتُّه وقال

 َأنىىىا ِشىىىيخ الشىىىبَّان  
 

 وّْبيىىىىىدي َهىىىىىاخِليزران 

 

 َبِحىىب ْزينىىة الّنسّْىىوان 
 

 يىىىدانُوُكىىلّْ ْوتّنهنَّىىى َيز   
 

 :َأجا ْزيدان َلّد َعلى َعِمرية وَّْقلُّه ُدوَر ث

 :َقال َعمرية

 َأنىىىي ْإسّْىىىمي َعِمىىىرية
 

 وَّْبعىىىربّْ ْإنّْهىىىا ِحيلىىىة   

 

 وااع يّللي ِباحلصىرية 
 

 ُوُكىىىل ْوتّْهنَّىىىى يزيىىىدان 
 

َهسَّع ُدور احَلِصرية، َهاظ ْزيدان وُّْفضَّة لّدو : َبس تشّمل َحتشيه، َقال

 ِهي احَلِصريةث بِّْتحتشي؟: َعبعّْظُهم، وَّْقالو

                                                   

 .بع ، أرسل : دزي   (0)
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 :لكنهم ِسمعو ُصوت ْإعَّْمر ِمن احلصرية، وُّْهو يقول

 َأنىىىىىىي ِباحَلصىىىىىىرية
 

 وّْبيىىىدي َقنّْىىىوة َقصىىىرية  

 

 َوخىىىىىوي َيَعِمىىىىىرية 
 

 ِلحيىىة زيىىدان (0)ْوقثَظبلىىي 
 

، وَّْقىام وِّْطلىع ِمىن الىّدار     (2)وّْقامو َلْزيدان وكتلوه كتِله َحِشي ِجلثُده

، َواجا ْإعمر َوطللق ُفَظة َلّما ِعرب ْإنّْها ِبتِّْحب ْزيىدان  وُّْهو يُّْجر بَّْحاله َجر

وَّْدزَّته َعَوادي السِّيسان َتّنها ُتخُّْلص ِمنُّه، وّْاَجىا َعمىرية وَّْأعطىا ُأخُّْتىه لىى      

 .ْإعمر

 .وَّْطارت ِطريها وّْاهلل يّْمسِّيكو ِبخريها

 

 

                                                   

 .امسك لي: أقظبلي  (0)
 .ضربوه ضربًا موجعًا: حشي جلده  (2)
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 وة الصيادين والغوريالخاأل
 

 سعيد فاحل عاعنة
 
 

 :َفاِلح عاَلونةَقال الّسيد 

َواهلل َكان ُعمّْري ِبيجي َخمّْستعشر َسىنة، َوالَّ َهالزََّلِمىة َجىاي ِعنّْىدنا     

، َعشِّىينا الزََّلِمىة   (َخرّْجىا )ظيف، ْونت بِّْتعّْربّْ ْإنُّه دارنا ِمِطرِفة َعىن الثَبلىد   

 .َأمّْر  َغْريب يظيف: وَّْقلُّه َأبوي

 ُشو ِبي َغْريب؟: َقلُّه الظيف

ني َشايف ْإنَّك َبعّْد  ْإزَغّير ِبالُعمر، وَّْشُعر َراَسك ْإبىي   َأ: َقلُّه َأبوي

 .إبي 

َواهلل َيمَّْعزِّب الّرمحن، ُكنَّىا َثىالث َأخّْىوة وإحنىا     : ْإتَبّسم الْظيف وَّْقلُّه

ِمن الثَيمن، وُّْكّنا نُّْروح َعالصِّيد نّْصيد وُّْنوكل، َلليلِة ِمىن اّلليىالي ْإصّْىِحينا    

حّْنا مَّْرّبط  ِبشّْىورنا، ْوان إْللىي َرابطيتنىا َباهِّْشىة َكىبرية،      َعَلى َحالثنا ْوالَّ إ

الصُّبح ُأوَقدت َهالنَّار وَّْطقلت َرقثَبة َواَحد ِفينا وَّْشَوته َعالنَّار وَّْأكلته، َثىاني  

ُيوم َنفثس السُّوالَفة، َبِعد َما َنامت ُقِمت وَّْقرَّبت ْإيدي ِمن النَّار َتاإحَرقىت  

، َوْإالل ِهىن  (وَّْفرجانىا أديىه  )رِقن َأدي ِمثّْىل َمىا تّْشىوب    النَّار ُشورتي وحَنى 
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َوِجيتك ِمنَّْهْزم، ِصحّْيت وِّْهىي ِتلثَحقىين وَأنىي أركى  وهيىة      . ْإمَّْحروقات

ترك  َوراي، َأِجيت َلِعند َهاَ،سد ْوتَّْخبيت َوَراه، وَّْصىارت َمعّْركىة ِبينهىا    

، وَّْجرَّحته، َهظىول اُ،سىود   وّْب  اَ،سد، وَّْصار اَ،سد ِيزأر، َ،نها ظايَقُته

َلمَّا ِسمِّْعن َز ري اَ،سىد َأِجىن ُيىرّْكظن، وّْداْرن َمىع اَ،سىد ِظىد الباهِّْشىة        

َتاَقظن َعليها، َأني ْإجَتمَّدت ِمن اخلوب، اُ،سودة ْرجِّْعن َلَمَحالِتن، وَّْأنىي  

اب، َظليت ِعنّْد اَ،سد ةرَّح، ُصرت َأُشق ِمن ثيابي َوْظمد اَ،سد َتنُّىه َطى  

وَّْبعد َأتَشِمن ُيوم ُقِمتّْ وِّْبدِّي َأرّوح، ْوالل اَ،سد َماشىي َمعىاي َتاوصىّلين    

َعلى بييت، وَّْصار يّْجيبلي َكلّْ يوم ِصيدة َأرنب، َغىَزال، َهىاَظ واَحىد مىن     

 .وَّْلاد عّْمامي َغار ِمَن اَ،سد، َقالّْ واهلل َلذحُبه

 .ُقلتُله واهلل إّللي ِبذّْبح َصديقي َلذَّْبُحه

 .تشمن ُيوم قّلي َترى َذَبحت َأسد ، وَّْهظا ث ُهو ِعنّْد الع چعد َأَب

ُرِحت َلقيت اَ،سد َمذّْبوح، َأنىي َصىّممت َأذبىح ْإبىن َعمِّىي، َبعىد       

 .يوم  َذحبته، وَّْذبّْحت وَّْلاُده، ونهزمت، وّْبعدني َطاش ِبالبالد

 .َهاي الَباهِّْشة ْإاها ُغوريال: َقلُّه َأبوي

 .بدري شّْو هي، َبسّْ َهاظ إْللي َصار َمعيواهلل ما : َقال
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 الزََّلِمة إّللي َأْسَرع ِمن الغزال
 
 

 سعيد فاحل عاعنة

 

 

َهاظ يف َزَلِمة ِبِصيد الُغزّْالن َلىا بُّْقىوو َوَلىا ِنشَّىاب َوَلىا ِسىيف َوَلىا        

ل ُيىوم  ُرُمح، َكان يِّْصيدهن ْإنُّه ُبرك  َوَرا الغزال َتاِيقثظبه، َهىاَظ الزََّلِمىة ُكى   

 ِم  َأقوى ِمنِّي؟: ِبجيب َهالثَغزال، وِّْبشّْويه وُّْبوكله ُهو وَّْمَرُته، ْويُّْقّللها

 .َما بيش: تُّْقلُّه

َأَجىت َصىارت ِتشّْىِكي ِمنُّىه للِنسّْىَوان، َأَجىت       : ِييجي ِليها وّْيىذّْْربّْها 

هو أقوى منِّىي؟  من: َبِعدّْ َماِاتّْغدُّو، قّللها. ُقوليُله َدوِّر ِبتّْالقي: َوَحدة َقلَّتلها

 .دوّْر بتالقي: قّلتُله

َهاَظ َأَخ ث َدُبوسه، وَّْمَشى بّْهالطلريق، بّْالد تِّْشيله ْوبّْالد تُّْحطُّه، َتاْإجىا  

َعَلى َهالثبيىت، ْونُّىه ِفىي َهالبنىت إّللىي َزي الَغىزال، َهىاي َرّحبىت ِبيىه،          

ربىع َأوا  قىول   وَّْذبَّْحتُّْله َخاُروب وَّْأكل، ُشىو ِبىدُّه ُيوكىل، َأَكلُّىه ثىالث أَ     

َرُطل، وَّْقامت َهاي وَّْذبَّْحت َسِبع ِخرفان وَّْجمل وّْطثبِخىَتن بّْهىالللو، َمىعّْ    

املغْرب ْون َجىاي َسىبّْع َشىباب ْوالل ُهمُّىة َأخّْوتىة، َحَطىتلثُهم ُكىل َواَحىدّْ         
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َخاروب َبّعد ْإشّْوي َوالَّ َجىاي َهالثَعبىد َحّطتلىه الثَجمىل وَّْأكلىه، وِّْقِظىب       

 ُشو َسّوى الثَعِبد؟: َقال َلخَّْوتة. دها َوَخظثها َمعهالبنت ِمن ْإي

 .َقلُّوله ْإنُّه َأقوى ِمنّْهم وَّْأسرهم وَّْأخ  ُأختهم وُّْهمَّه ْرعيان ِعنّْده

َهاَظ الزََّلِمة َبسّْ َنامو َسَحب َدبُّوسه وَّْراح َعَلىى ِخيمىة الثَعبىد َظرُبىه     

َحسِّش الثَّالثة َظَرُبىة ْإّياهىا َعلىى    بّْهالدَّبوو، َأوَّل َهيِّة ما َحسِّْش الثانية ما 

 َخشُّْمه َحَس َقام َقلُّه ُشو ِبتَّْسوِّى ُهون؟

 .َبدِّي َأذّْحبك: قال

َقلُّه ِبتّْغيب َعّني ثلثتيام وِّْثِلث، وّْبعدين َبلحقك، نلثِحقثتىك َبىذَّْبحك،   

 .ْوان َما لثحقثَتك َترا  سِّْلِمت

َراِبع ُيوم َأَجا ْونُّه َهىاحَلرَّاث  َهاَظ الزََّلِمة َخاب ْونّْهزم، ُأرك  ُأرك ، 

َقَعد ِعنّْده َتنُّه ِيرَتاحُّْله شّْْوي، ْوالل َمَرُته َجايبيتله ، ُبحُّْرث َعَلى َفّدان َهالبقر

َأربع  حَّْمار َعِليهن َلَبن واربّْع  محار َعليهن ُخبز وّْأربع  حَّْمار َعِلىيهن  

املّيات، ْوان َهالثغتة َجاية ِمنّْ  َمي، َهاَظ َأكل الثُخبزات َمع الْلبنات وِّْشرب

 .َبعيد، َهاَظ َقال للحّراث َدخَّْلك ُفكين ِمنّْ َهالَعِبد

َأَجا احَلّراث َظىرب العبىد َتشىف ْوالل ُهىو     : ْوصُّْله العبد وِّْبّده ِيقظبه

َقاظي َعليه، َهاَظ انبسط وَّْكّيف، وّْْرِجع َعمرتهّْ وّلا ُهىو َراُسىه ْإبىي  ْإبىي      

 لثلها َمنّْهو َأقوى ِمنِّي؟وَّْبطلل ْإيقو

 .وطارت طريها ومسيناكو خبريها
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 َحاِكْم َوَمْحُكوم
 
 

 سعيد فاحل عاعنة
 

 

َكان ياما كان َأمري َهالثَعربّْ، َهىاَظ اَ،مىري َخللىف وّْالدّْ إثّْىن  َواَحىد      

 ْإسُّْمه َحاِكم ُأواَحد ْإسُّْمه َمحُّْكوم، َمات اَ،مري َصىار ْإبُّْنىه َحىاِكمّْ َمَحُلىه،    

وَّْكان َمحُّْكوم َمزّْيون كثثري، وَحِاكثم َأخوه َخابّْ َعالبنات ِمنُّه، َيعين َخىاب  

َعليهن ِمنّْ الِفتّْنة، َأجا َحطُّه بّْهاخليمة وَّْحط َعليىه ُحىّراو، وَّْقلُّىه َممنىوع     

تّْطلع ِمنّْها ْإال باّلليل، َهاَظ َمحكوم ْإلَتزم بّْىَأُمر َأخىوه، َليىوم ِطِلىع َحىاِكم      

 َمرّْت َحاِكم َسىحبت َحالثهىا ويىن؟ َراَحىت َعلىى َمحُّْكىوم       للصِّيد، َهاي

 َيَمرة َأخوي؟ ُشو ِبدِّتش: َقّلها. ْإبّْخيمُّْته

 .َجاي اتعللل: َقللتُله

وَّْظللت ِعنّْده َلتالي اّلليل، وّْقّللها َيمرة َأخوي َخَلىص اّلليىل وِّْبىدِّي    

 .تشَأنام ُقوِمي ُروحي َعلى ِبيت

 .ِد  وبدِّيا َأنا َجاي ِعنّْ: َقْلتله

، ال واهلل هاظ ما بصري، وانا ما خون أخوي ْإبن تشْإخّْس علي: َقلّْها

 .ُأمي وأبوي، ُقومي ْإنقلعي
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َهىىايّْ َسىىحَّْبت َحالثهىىا َوَجَتىىك َراحيىىة َعلىىى ِبيّتىىة، ْإظثَمىىَرت الّشىىر   

َلَمحُكىوم، وَّْبىس َأَجىا َحىاِكم عِّْمَلىت َحالثهىا َمريظىة وَّْنامىت ِبىىاِلفثراش،         

ْإالل َمُقللك ْإنَّك َبسّْ ُرِحت َمنّْ ُهون َأخُو  َمحّْكوم : الت َلَحاِكموباّلليل َق

ْإستلمين ِمنّْ ُهون ِبدُّه ْإياني، ونا َما َخلصت ِمّنه ْإال َما َحىدا َأُخىو َحىدا،    

 .وِبدِّي تُّْشوفثَلك َحلّْ َمع َأخو 

ِعىد  ؟ ِبتشيف َأُخىوي يَّْسىوِّي ِبىي هيى    تِشَبُته هلثُموم، تشَّْهاَظ َحاِكم ْر

 ِبدِّي َأروح أنا وّيا  َللصِّيد شو َراَيكث؟: ُجمعة َزَمان، قال َلُخوه َمحُّْكوم

بو خىيلثُهم  َمَعىاُهم َزادّْ وُّْزواِدة، وّْْرتشى   َهاَظ َمحُّْكوم َكيَّىف ونَّْبسىط،  

وَّْطشُّو بّْهالتِّية، َظّلو ِيمشو وُّْيوكثلو ِمن اّللي يّْصيدوه، َتا َأُجىو علىى بىري    

ُمو، َبسّْ َحاِكم ِصحي َقُبلّْ َمحُّْكىوم، َأجىا َسىَحب ِشىبّْريُته     َهامَلي َهُظول َنا

: َوَجىع، وَّْقىال َلُخىوه   وَّْقطع َبَشر َمحُّْكوم إّللي ِصحي وّْهو يِّْصىيح ِمىن الث  

 َسوِّيت بي؟ َليشّْ ِهيتش

 .َهاظ َجزاة إّللي يُّْخون َأُخوه: َقلُّه

ن َعلى اهلل، واهلل ْإني َواهلل ْإنِّي َبري َلِكن النِّسّْوان َجزاِت: َقلًّه َمحّْكوم

 .َبْري

 .ْإالل َأقطَّْعكث ِتقثِطيع: َواهلل ْإنّْ َعاَوِدت َعالثَعرب: َقلُّه َحاِكم

من ُيوم َتا َطاب ُجرُّْحىه، وَّْمَشىى   َهاَظ َمحّْكوم َظلّْ َأِتش. ه وَّْفلوَّْتَرُك

م بّْهالطلريق، ْإمِشي ْإمِشي اهلل َأعلم َقديش، َتا ْإجىا َعلىى َهىالرَّاعي، َسىال    

 .َحّياهلل
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 شو رايك توخ  وعياتي وتعطيين وعياتك؟: َقلُّه

ْوِمهَّْترية ْونت وعيتك وعيىة   (0)إنّْت تُّْشوب وعييت َكاتِّة: َقلُّه الرَّاعي

 .َأَمارة

 .َما دام َأنا َقاِبل، شو بيُظرُّ ، َبسّْ بدِّي ِتذحبلي ِجدي: َقلُّه َمحّْكوم

 .َقلُّه الرَّاعي هاي َبسيطة

ِجدي وَّْشواه َوَكلو الثن ، َوَجا َمحُّْكىوم وَنظلىف َكْرشّْىة     َأجا َذَبحُّْله

 :الثِجدي وَّْنشَّفه وَّْحطّْها َعَلى َراُسه َزي الطلاقية، وَّْثاني ُيوم َقال للرَّاعي

 شو ْإسم َهالثَعرب؟

 .هظول ْإاهم َعَرب ِلعَّْقاب وِّْشيخُهم ْإاه َساِلم: َقلُّه

لشِّيخ، َسللم َعليه وَّْقلُّه َأني حبىب َأصىري   َهاَظ الزََّلِمة َراحّْ َعلى ِبيت ا

، وَّْلّمىا َسىّوى   (قثْريعىون )واَّى َحاُله . الّشيخ َقلُّه، ماشي احلال. قهوجي

َواهلل َما شْربت َهالثَقهوة َهاي ْإالل ِعنّْد الشِّىيخ  : القهوة، ِشْرب الشِّيخ وَّْقال

 .َحاِكم، التروح كاين قهوجي ِعنّْده

 . اشتغلت، اشتغلت ِعنّْده قهوجي َبسّْ َما َطوَِّلتواهلل: قلُّه قثْريعون

 وليش ما َطوَّلت؟: الشِّيخ

َحاِكم َرُجل كويس، َبس الثَقهىوجي الثَّىاني َصىار يظىايقين     : قثْريعون

 .وأني َما ِطِقت وَّْفّليت

                                                   

 .اليةقدمية وب: كاتة  (0)
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َأَجىا َبعىدهم   . َبِعد ُمدَّة ِمن الّزمن َراح الشِّيخ َساِلم وّْرَجاُلىه َللغىزو  

اللثُهم ُكلُّه، والنِّسوان ولعيىال ولصىغار مىا حيلىتهم إشىي،      ُقوم َوَخُظو َح

ب َفرو الشِّيخ، وَأخ  سىيف وَّْرُمىح وِّْلِحقثهىم،    تِشوبعد ما راح الغزو ْر

 .َقالتله َعجوز وِّْهي تظحك، َهاه يقثْريعون َلا تّْجيب ْإللا ِمن ُأم عَّْقال وّْورا

 .الُعقلة َيهّْل اخليل: َهاَظ ِلِحقثُهم، َوقلُّْهم

 .َأعطوه َجَمل: لوقا

 .الثُعقلة ِيهل اخليل: َردّْ قّللهم

 .َأعطوه َجمل ثاني: َقالو

 .َلا ِباهلل َمقثَبل ْإللا مّْن أم عَّْقال وّْورا: قلثُهم

 .إيَّْخَسا َشاثّرَبكث: َقّللوله

: وِّْمنُّه وِّْمنُّْهم، إّللي َكَتُله َكَتُله وْإْللىي َجَرُحىه َجَرُحىه، والبىاقي َفىلّ     

مَّن الثَحالل ُكلُّه، َبىسّْ َأَخى  َأتَشى    اَظ َمهو ْإنس َهاَظ ِجنّْ، وَّْرجَّعَه: وَّْقالو

عَّْنان ِمنّْ عَّْناَنات الثِخيل، وَّْخبَّىاهن ِبمَّْغىارة وَّْسىدَّها بَّْحَجىر َكىبري وَّْعللىم       

املثَغارة ِب شارة، وّْْرِجع وُّْهو َقايد الثَفرو وَّْرَبّطهىا َمحّلهىا، ْوالثَفىرو َتىنُّْقط     

وَّْصاْرنّْ . أني ْإّللي َفْكيت الثَحالل: ان، َوَجا الثَعبد وَّْقال َللّنسوَعَر  ِتنّْقيط

النِّسوان ْإيَزِغّرِتن ْوالثَعبد ْإمَّْكيِّفّْ َعلى َحاُله، وَّْقَعد َمَحىلّْ الشِّىيخ وُّْيىؤُمر    

وُّْيحُّْكم، وَّْلّما ْرِجع الشِّيخ َساِلم وَّْجَماعُّْته َقّللوله الثَحاَلل َراحّْ َلِكىن ِفيىه   

د َرجَُّعه، َقالّْ ِمنّْ ُدون َما يدري ِعنّْ العبد َتَرى ْإّللىي َرجَّىع الثَحىالل    َواَح
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للقبيلة َلَجوُّْزه ِبنّْيت، َوَلّما ِعْرب ْإنُّه الثَعبد، َهاَظ الدنيا َما ْوسَّْعُته ِمن الثَهىم،  

 .نَّاوَلِكن الشَّرط إّللي َشَرُطه َعلى َحاُله َلاْزم يَّْنْفِذه ْواّل َصار َمقالة ِب  ال

وَّْعينو َزيّْ َما تُّْقول َبِعد ُأسّْبوع َحفثلِة الثُعْرو، ْولثَعبىد مَّْعىزَّز مَّْكىرَّم،    

: َما ُيقثُعد َغري بَّْحدّْ الثشِّيخ، وقرّْيعون ِيتَّْحّقرَص، َبعّْدين َقال للّشىيخ سىاِلم  

 َهاخليل ماهلا اّرَسان ْوللا َما اهّلا؟

 .ْإلثها رَّْسان َهاثه، َلا ِباهلل: ْإنَّْتبه الشِّيخ وَّْقال

 ْوين ارَّْسانّْها؟: قريعون

 واهلل ما بدري؟: َقال الشِّيخ

 وين ارَسان الثخيل؟( إسم العبد)ِيَفنُّْخور : َقال قريعون

ْإرَسىانها أخظىوهن   : َهاَظ َفنُّْخور َما ِدري ُشو ِبدُّه ِايقول َبعّْدين َقىال 

 .القوم ْإّللي َغُزونا

ِباملغارة وّْفيه َعَليها ْإشارة، َهىاَظ الشِّىيخ   َلا باهلل ِارَسانها : َقال َقْريعون

َقلُّه َيىالل نّْىروح نُّْشىوب، وّْراح ون    . َلاقى َظو إّللي ِيِطلثُعه ِمن إّللي ُهو فيه

 .ِقيس ِشبّْر : ِفيه ْإَشارة َقال قريعون للَعبد

َأجا الثَعبد َقاو ِشبّْره، وان ِشبّْره َأقصر ِبيجىي َثىالث َقىراريط، َأجىا     

َقىال لّلعبىد، ِشىيل الَقلثعىة َعىن َبىاب       . ِشبّْره، ْواّل ُهو مِّْطابققرّْيعون َحّط 

، (0)املغارة، َأجا َتا يزحية َما ِقدّْرش، َحىاول َمىا ِقىدّْْرش وآخىر َمىّرة َطَقىع      

                                                   

 .أخرج من دبره رحيًا هلا صوتًا: طقع  (0)
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َأجىا قريعىون َزاح الثَقلعىة َعىنّْ َبىاب ملغىارة       . صارو النَّاو ِيظحكو َعليىه 

لُّه أني إّللي َفك الثَحالل وأنىي  وَّْطللع عَّْنانات الثخيل وَّْأعطاِهن للشِّيخ، وَّْق

َمحُّْكوم َأخو َحاِكم، َأَجا الثَعبّْد وَّْفلّْ، َهاَظ الشِّيخ ِفىْرح ْوانَّْبسىط، وِّْعِملُّىه    

َهاَظ فريعون َقىال َلَعروسىته، إحنىا ِمىنّْ َعاِدتنىا نظيِّىف       . ُبّرْزة وَّْجّوُزه ِبنُّْته

 .بينتشبلها، وَّْهاظ السِّيف ِبيين والعروو ُأسبوع  َما نَّْقر

َمرّْ َأربعتيام َراح يَّْطيِّر َمي، َشاُفه واَحىد، وان َماُلىه َبَشىر، َهىاَظ َراح     

 .للشِّيخ َساِلم ّوَقلُّه َنسيبك َما هو َرُجل

 .ون ِطِلع َرُجل َواهلل َلذَّْبحك: َقلُّه الشِّيخ

َفكلر الرّْجل بّْحيلة َتنُّه ِيعّْرب َمحّْكوم ُهو َزملة ْوللىا ِمىشّْ َزَلمىة، َأَجىا     

، وّْييجىو الرَِّجىال   (0)ِبىدّْنا ِنطثلىي اجلمىال َواحَلىريم ِتنَّْظىب     : ثاني ُيوم َقال

 .، وإّللي َما ييجي ْز ّْ َلا يُّْلوم َغري َحاُله(2)إزُّْقو 

ب َفَرسه ْويِّْفىل، ْوانَّىه الِحىق    ُكوم َبسّْ الثَعرب َناَمت وِّْيرتَشَهاَظ َمحّْ

ْويىن َماشىي   : ُهىو َهالزََّلِمىة َقلُّىه    َهالبياَظة وَّْبس ْوِصلثها َوقلف ِعنّْدها، ْوالل

 بَّْهاْليل؟

 .أني َغريب بالد وَّْتعبان: َقلُّه

 .ب َعالثَفَروإرتَش: َقلُّه َمحّْكوم

 .ب َغري َتا تّْقّللي ِليش َفالّْ ِمنّْ ِعنّْد َربَّْعكَما َبّرتَش: َقلُّه
                                                   

 .تبقى يف داخل اخليام وال خترج: تنظب  (0)
 .عراة بال مالبس: ازقو   (2)
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 .ايته وانُّه َمالوش َبَشر ِمثّْل الزُّملَقلُّه َمحُّْكوم ِبحّْتش

َلِمة َمَسح َعلى َمحل َبَشر َمحُّْكوم ْوالل ُهو َراِجع َبُشىره ْإُلىهّْ،   َأجا الزَّ

 .ْواخَّْتفى

َهاَظ َمحكوم َكيَّف ونَّْبَسط وّْْرجع َعلى َعروسّْىُته وَّْبىس ِطلثىع الظىو     

: َشَلح ْوِعُيته وَّْأول َما َراح َعلى َعمُّه َشاُفه َعمُّىه وِّْعىْرب ْإنُّىه َرجىل، َقلُّىه     

وُّْأمر َعَلى النَّاو إنُّه ما حىدا ييجىي علىى الشِّىيخ، وانُّىه      َيَمحُّْكوم ْإرَّْجع 

 .ذاب واجلمال َماهي َجرباللشِّيخ إنه اجلمال َجربا ِطِلع تشْإّللي َقال 

وَّْصار َمحّْكوم ِشيخ َبدال َعمُّه الشِّىيخ َسىاِلم وَّْجىاه َخمّْىس ِاوَّْلىاد،      

 .ْإحّّْنا ِبدنا نشوب إهلنا: وَّْصارو َشَباب، وَّْقلُّوُله

 .على طول: ّلهمَق

ب ُهوة وّْوالُده وّْراحو َعَلى َعَربُّْهم وَّْسَأُلو عن َحاِكم ْوالل ُهىو  وّْْرتش

َمري  وِّْتحّْت الثَحَسِنة، َهاَظ َنَصبّْ َبَيته على تسع َعَمد، وذبح عشر مجال، 

اِكم وَعَزم الثَعرب ُكلثُهم، وَّْبعّْد الثَغدا َقلثهم َقصُّْته ِمنّْ َأوهلا آَلِخرّْها وَّْأجا َح

 .وَّْكَحش َمَرُته وَّْحطث َمحُّْكوم َأُخوه َحاِكم ِشيخ َعالثَقبيلت 

 .وطارت طريها ومسيناكو خبريها
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 الراعي مياد ع ي الط دي
 

 

 .ِمنّْ ُهون َلُهون َتا تَّْوحّْدو اهلل

 اَل ْإله ْإالل اهلل ُمَحّمد َرسول اهلل: الّصغار والثُحضور

 َهالثَبنىىات الثِحلىىوات الثَمسّْىىُتورات، ِطلثِعىىن َتىىا     َهىىاَظ يف: الثَجىىدِّة

، ون َطْريقثْهن َجايبيتهن َعلىى َهالسِّىيل السَّىايل، الثَبَنىات َكىانن      (0)ِيسِّبهنن

هىالَعُجوز، َسىْلمن َعليهىا َهىاي      (2)َمبُّْسوطات وبظحكن ِمنّْ َحالثْهن، َلِقن

ِيىرّّْْزقثْهن ِعرَّْسىان إّللىي    َرّدت َعليهن السَّالم، وَّْصىارت ِتىّدَعاهلن ْإنُّىه اهلل    

وَّْهىاي  ( ِعيشة)الثَبنات َكيَِّفن، َبسّْ فثِيه َوَحِدة ْإاها  ( )ِيسِّْعُدوهن، َهُظول

ِعيشة َأحلى َوَحِدة ِفيهن وّْهي َوِحيدة ُأمَّها، َقظثَبت ِابريق ْإلثِختيارة وَّْكّبىت  

ز ْوالبَنات َصارن يظَحكىن  بّْهالسِّيل، َأخَّْظُته الثَعُجو (4)امَلي إّللي فيه، وَّْزتَُّتة

                                                   

 يذهو بنزهة خارج الدار: يسبهنن ( 0)
 .وجدن: لقن  (2)
 ذلك: هذا، وهظا : هؤالء، وهاظ: هظول (  )
 .رمته، ألقت به: زتته  (4)
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بُّْحىىبّْ  (0) ُروحىي َيعيشىة اهلل ِيىبّْالتش   : َعليهىا، ْزعَّْلىت الثَعجىوز وَّْقالىىت   

 .ُيوُسف ْإلثَمسُّْحور

اهلل ِيقطِعتش وِّْيقثَطع ُيوسف الثَمسّْحور، َأي َأنىي ِمىشّْ   : قّلتلها ِعيشة

 .راظية ِبْللي ِمشّْ َمسُّْحور، َتنِّي َأِحبّْ ْإلثَمسُّْحور

َبناتّْ َبسّْ َقرَّبت الشِّمّْس َتا تِّْغيب، َأَخِظنّْ َحالثْهن وّْْرجِّْعىن  َهُظول ْإلث

 .َعُدورِهن

الصُّبح ِنصّْبح ْونِّْفِلىح ْإحنىا ْوالسَّىامع  بّْخىري، ْإالل وِّْعيشىة َمريظىة       

 ُيمَّة َيِعيشة؟ (2) َماِلتش: قّلتلها ُأّمها

الثَمسّْىُحور،  ْإلثَعُجوز َدَعت َعَلىي ْإِنىي َأِحىب ُيوُسىف     : َقّلتلها ِعيشة

 .َوَأني ُصرت َأِحبُّه

 ْومّْن  َهاَظ ُيوسف امَلسُّْحور؟: َقّلتلها ُأمها

 .َواهلل ُيمَّه َما َبَدري: َقّلتلها ِعيشة

َمىىّر ُأسىىبوع، وّْعيشىىة َمريظىىة، َصىىارت ُأمهىىا ِتسىىَأل َعىىن ُيوسىىف   

. تشىي َلِبِنتّْهىا  الثَمسُّْحور، َحتى ِعرَّّْفت َبِعد َعَشرِتيَّام ْإنُّه بَّْحَلبّْ، َقالت َهاحَل

 .َأني ِبدِّي َأروح َعَلى َحَلبّْ: َقالت ِعيشة

 تّْروحي؟ (4) ِبدتش ( )وّْتشيف: ُأم ِعيشة

                                                   

 .يبتليكي: يبالتش ( 0)
 ما بِك؟: مالتش  (2)
 كيف: تشيف   ( )
 بد ، تريدين: بدتش  (4)
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َقالت ِعيشة َحْطيلي َزاد وُّْزوَّاده وَأني َبرتشب َعلىى َجَملثنىا وَّْبىروح    

 .َعَلى َحَلبّْ

 .ليهاَقللتها ُأمها ُيّمه َيعيشة َحَلبّْ َبعيدة، وّْتشيف ِبدتش ِتنَّْدْلي َع

 .ُيمة إّللي ِبسَأل َما ِبُتوه: َقّلِتلها ِعيشة

 .وّْتشيف ِبدتش َتخِّليين َلَحالي: قللِتلها ُأمَّْها

 ِبرِّْظيتش ْإنِّي َأعيش َهالثِعيشة؟: َقللتلها ِعيشة

َهاَظ َثاني ُيوم َقاَمىت َحّطِتلىها َزاد وُّْزوَّادة وَّْرتشىبتها َعلىى الثَجمىل      

 .ووّدَعتَّْها

دَّرب إّللىي ِبتّْىروح َعَلىى َحَلىب، وَّْلمَّىا َقّربىت الشَّىمّْس        َمَشت بّْهال

َتاتّْغيب، َلَقت َهالثَعرب َهاي َظاَفت ِعند الشِّيخ، إّللي َرحَّب ِبيها، وَّْحطثها 

ِعنّْد ِبنُّْته ِباِلمَّْحَرم، َهاي ُسوَلَفت ْإلثِبنّْت َعنّْ ِقّصتّْها ْونَّْها بّْطريقثَها َلُيوسىف  

بح َأعَّْطتها ِبنّْت الشِّيخ َأرَبىع َحّبىات ُلىوز وَّْقللتلىها     الصُّ. ْإلثَمسُّْحور بَّْحلب

َهىاي َبىىسّْ ِتِكسّْىري الثَحبِّىىة ِبطثَلىع ِمنّْهىىا ُفصّْىَطان، وَّْأَعطتهىىا َزاد وُّْزوَّادة،     

والصُّبح َمَشت بالْطريق إّللي ِبُروح َعلىى َحَلىبّْ، وَّْمظىت َعليهىا َثىالث      

َتاْوصّْىَلت ْإلثهىا ِعنّْىد َوذان اخَلطيىب     َلَيالي َثانّْيات، وِّْهي ِتسَّْأل َعن َحَلبّْ 

َلَصالة الثَعُصر، َظللت ِتسَأل وين ِبيت ُيوُسف الثَمسّْىُحور، َتاَدلُّوهلىا َعليىه،    

 ْوين ُيوُسفّْ ْإلثَمسُّْحور؟: ْوالل ُهو َهاخَليَّاطث َقاِعد ِبَخيِّط، َقللتله

 َقّلها ِبالطلابق الثَّاني، َبسّْ لَويش ِبدتش ِاّياه؟
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له ِعيشة َعنّْ ِقصِّتّْها َمع ْإلثَعُجوز، وّْتشيف َدعّْوة الثَعُجىوز َجىاَزتّْ   َقللت

 .ِبيها

َتَرى ُيوُسف َمات ُكلّْ ْإهُله، وإّللي بُّْتُخدمىه َخّدامتىه   : َقْللها ْإلثَخياط

وُّْهو َما ِبطثلع ْإالل ِبالّشهر َمىّرة، ِبيجىي ِبقثُعىد ِعنىدي ُنىصّْ َسىاعة وِّْبّرجىع        

 .َحدا َوَلا َحدا ِبَحاتشيه، ْإالل َما َنَدر َعَداره َلا ِبَحاتشي

 ِليشّْ ْويلي َعليه؟: ِعيشة

 .ِبقولو ْإنُّه الثخّدامة ِبتِّْحبُّه وَّْسحَّْرُته ِمنَّْشان ِيَظل َقبّْاهلا: َقّللها الثَخياط

َهاي عيشة َقاَمت وِّْطلثَعت َعالطلىابق الثَّىاني، َدقلىتّْ البىاب، َفتَّْحىت      

 ا ُتقّلها تفظلي، َقللِتلها ُشو ِبدِّتش؟ْإلثَخّداِمة، وَّْبدل َم

 .َأني ِظيفة وَّْجاية ِمنّْ بّْالد َبعيدة: َقللتلها ِعيشة

َفتَّْحتلها ْإلثباب، وَّْقعّْدت شّْوية ِمنّْ ُدون َما تّْقِدِملها ْإشىي، وَّْقعىدت   

تُّْسولثِفلها َعن َحاهلا، َبسّْ ما قللتلها َعن َدعّْوة الثَعُجوز، َبعّْىد الثَعَشىا َقاَلىت    

 .ِبدِّي َأُشوب ُيوُسف: ِعيشة لّلَخداِمة

 َلويش ِبدِّتش اتُّْشوفيه؟: َقللتلها الثخدامة

َقللتلها َناذّْْرة ِنِذر، وَّْما ِبتَّْحقق َهالنِّىِذر، ْإللىا َأبىات َأتشىِمن ِليلىة ِعنّْىد       

 .ُيوُسف

 .ُشو هالنِِّذر إّللي َما ْإُله َطعِّْمة: َقللِتلها
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ي َأجاتش، وَّْبعِطيتش َحبِّىة َهىاّللوز ْإّللىي ِبيهىا     َهاَظ إّلل: َقللتلها عيشة

 .ُفصّْطان َحرير

 .َفكلرت الثَخداِمة وَّْقّلتلها َأعِّْطيين َحّبة الُّلوز

وَّْلّما َأعّْطتة َقاَمت َليها وَّْكسَّْرتة، ْوللا ُهو ُفصّْطان َهاحلرير، إّللىي َمىا   

ّليتش اتُّْشىوفيه ْإالل َبِعىد َمىا    َبسّْ َما َبخ: َقللتلها. بيهّْ حَبلب َزيُّه، َهاي َكيَّفت

 .َأعشِّيه

 .َزيّْ َما ِبدِّتش: َقللتلها عيِشة

َقاَمىت الثَخداِمىىة، وّْراَحىت َعَلىىى ُيوُسىف وَّْسىىّكرت الثَبىاب َوَراهىىا     

َتَعىالي وِّْطلثَعىت ِمىنّْ ِعنّْىدها     : وَّْعشَُّته وَّْنيََّمُته، وَّْبس ِعّرَفت ْإنُّه َنام قّلتلىها 

 .اهاوَّْسكلرت الثَباب َوَر

َهاي عيشة َقعَّْدت بَّْحد ُيوُسف ْوالل ُهىو ِمىنّْ َأجّْمىل َمىا َخَلىق اهلل،      

وهىاي الىدُّْموع    (0)َصاَرتّْ ِتبّْتشي َعليه ْودّْموعها ِتنّْْزل ِمنّْ ُعيونهىا غثىَراَرة  

 .ِتنّْْزل َعَلى قثَماش اخليَّاط وِّْتِحّرُقه

 .َياّل ُقومي َروِّْحيّْ: الصُّبح َقللتها ِالثَخداِمة

 .تشيف َبدِّي َأَروِّحّْ وَّْأني َمْريَظة، ْوبّْالدي َبِعيدة: لها عيشةَقللت

وَّْلمَّا َأجا اّلليل َما َسمَّْحِتلثها تُّْفىوت َعلىى ُيوُسىف ْإاّل َتّنهىا َأعَّْطتهىا      

َحبة ُلوز َثانية، وَّْتنُّه ُيوُسف َنام وِّْشبع ُنىوم، وَّْنفثىس ْإإلشىي َهىاي َظللىت      
                                                   

أداة من أدوات وضع احلبوب فيها ، وانتهى من استعماهلا منذ زمىن بعيىد،   : غرارة   (0)
 .وهي عبارة عن شوال أو ِعِدل كبري
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ها ِتنّْىْزل َعَلىى قثَمىاشّْ الثَخيَّىاطث وِّْتِحرُقىه،      ُطول اّلليل وّْهي تبتشي ودُّْموع

 .وبالليلة الثَّالثة َنفثس اإلشي

َهاَظ َأَجا ْإلُيوم ْإّللي ُيوُسف ِبُقوم ِفيه وِّْبنّْىْزل َلِعنّْىد الثَخيَّىاطث، َرحَّىب     

اخَلياط ِفيه وَّْقلُّه َيُيوُسف، ِبِتنّْْزل َمي ِمنّْ ُغَرفثَتك َعلىى قثَماِشىي ْوبِّْتِحرُّقىه،    

 و الثِقصَّة؟ُش

 .َواهلل َما َبدّْري: َقلُّه ُيوسف

 ُشو ِبِصري َمَعك َيُيوسف؟: َقلُّه الثَخياط

َواهلل َهالثَخّدامىىة بتجيبلىىي َهاَ،ِكىىل وُّْبوِكىىل وَّْبعىىِدين  : قلُّىىه ُيوُسىىف

 .ِبتجيبلي َشَرابّْ وَّْبشَّْرُبه وَّْبعد ما َأشَّْرُبه َبُحط َحالي وَّْبَنام

 َبَلا ِباللَشرابّْ؟َهاظ الث: َقلُّه الثَخياط

 .َواهلل َما َبدّْري: َقلُّه

 .َلعَاد َييوُسف َلا ِتشَّْرِبشّْ الشِّراّب: قلُّه الثَخّياط

َسَحبّْ َحاُله ُيوُسف وِّْطِلع وَّْقَعىد َعلىى فثَراُشىه، وَّْلّمىا َأَجىا اّلليىل،       

شّْىَرُبه، َهىاَظ   َجاَبتُّْله اَ،ِكل، َأَكل وَّْبِعد َما َأَكل َأعَّْطُته الشَّىراب، َوقلفىت َتايِ  

ِقظثُبه وَّْحطُّه بُّْثمُّه وَّْراحّْ ِمّشرد ّْ، قّلها ْإسَّْتِعجّْلي ِجيبيلي َمىي َتنّْهىا ُتىُروح    

 .الشُّرديقة

َهىايّْ َراَحىتّْ َتاجيىب الثَمىي، َأَجىا ُيوُسىف للَكىاوّْ وَّْدَلُقىه ِتحّْىىتّْ         

َهزُتىه َمىا    ِلفثراش، وّْاعَّْطُته الثَمي، َهاَظ الّزَلمة ِشرّْب الثَمي، وَّْأَجىا َفىاِقس،  
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َيىالل ُفىوتي،   : تَّْحّرِكش، ِعرَّْفتّْ ْإنُّه َنام، َأَجت َسّهلت ُنومُّْته، وَّْقاَلتّْ َلِعيشة

وَّْهاي آخر ليلة َبسّْىَمحِّْلتش تُّْفىوتي َعليىه، َهىايّْ ِعيشىة َفاَتىَت وَّْصىاَرّت        

 .ِتبّْتشي، ّودموعها ينزل َعلى قثَماشّْ الثَخيَّاط

، ُوَشىاّب ُقّداُمىه ِبنّْىتّْ َزيّْ الَغىَزال     َفتَّح ُيوُسف عيوُنه شّْىَويّْ شىَويّْ  

 ُشو ِبتَّْسوِّي ُهون؟: َقّلها

 .َأني ِعيشة وُّْسوَلَفتله ِقّصَتة، ِمنّْ َأوَّهلا آلِخرّْها: َقللتُله

ِعَرب ُيوُسف ْإن الثَخّدامة ِهي َسَبب ُكل َبالويه، َهاَظ الزََّلِمىة ِقِظىبّْ   

رّْك ، وَّْقُبل َما ِتحّْتشىي وال تشىلثمة   السِّيف وَّْنادى َعالثَخدَّامة َهايّْ َأَجت ُت

وّْثاني ُيوم َراُحو َعلى قاظي إملدينة إّللي َعَقىد  . َظَربّْها ْوالل ُهو َقاِطع َراسَّة

َعِقدُّْهم ْواّجوزو، وِفرََّحت النَّاو ِبيُهم وَّْخللص ُكل ُشىغُّْله، وَهىاَظ ْرِجىع    

 .َمع عيشة َعلى بّْالدها

 .ريهاوَّْطارت ِطريها وَّْمّسيناكو بِّْخ

 

 



 008 

 

 

 مروءة مصرية
 

 

 عقربا/ حميد عبد ان رايات
 
 

هاظ ْإبَّْمدينة الشَّام َقَعد بَّْجنّْب َهالىدَّار ْإلَقريبىة َعَلىى السُّىو  َأرَبىع      

ُزُلمّْ، َواَحد َيمين ْوالثَّاني َحَليب ْوالثَّاِلث حَّْجازي ْوالرَّاِبع َمصّْىري، وَّْبِعىد   

اهلل ِمىن الىَيمن، ِجِبىتّْ َمعىي َقهّْىوة وِّْبِعتَّىة،       َأني َو: َما تَّْعارفو، َقال ْإلَيمين

 .ْوالرِِّبح ِمن اهلل، َواهلل َربَّحّْين

َأني َأجيت ِمنّْ ِلحّْجاز، َمعّْ َصديق ْإلىي ِمىن الشَّىام،    : َقال ِلحَّْجازي

تَّْعاَرفثنا ِبالثمدينة َوُطول َقِعدته ِبالثَمدينة وُّْهو ظيىف ِعنّْىدي، وَّْلمَّىا ْرجّْعىو     

لثُهم َأقثَسم َعَلي ْإللا آِجي َمُعه، والرَُّجل َمىا َقصَّىر َمعىي، ظىّيفين     احُلجَّاجّْ َلْه

 .وَّْأكثرمّْين وَّْأعّْطاني ِمية ِلرَية ذهب

َأني َأجيت ِمنّْ َحَلىبّْ، وَّْكىان َمِعىي ِتَجىارة ِجِبتَّىة ِمىنّْ       : َقال الثَحليب

 .ُترِكّيا، ْوالرِِّبح ِمْن اهلل، واهلل َرّبحّْين، ْوالشُُّكر َلى اهلل

َأني َأجيت ِمنّْ َمُصىر، ْواشّْىَتغلت   : َأَجا ُدور امَلصّْري، َقال الثَمصري

ِعنّْد َواَحدّْ منّْ َهالُتجَّارّْ، وَّْما َقصَّر َمِعي، َكان َيعّْطىيين َأَجىاري ُكىل َشىُهر     
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بَّْشهُّْره، وَّْصار ِلي ِعنّْده ِستّْ ِسن ، وَّْلّما ُقُلتُله لبالد َطلثَبىت ْإهلىها، َقىام    

ري ُكلُّه، وَّْزادني َخمّْس  لرية ذهب، َوني َبُشكثره، ِلَأن ْإلثَمىا  وَّْأعَّْطاني َأجا

 .ُبشُّْكر النَّاو َما ُبشُّْكر اهلل

شّْوي، ْوالل َصاِحب الىدَّار َجىاي، َسىللم َعِلىيهم، ْوتَّْعىارب َمعُّْهىم،       

 :وقال

 .ْإتّْفظلو ُكلثُكوا ْإللا ْإلثَمصّْري 

 ِليش امَلصّْري؟: َقالوُله

تاج الَيمن َعَشان َبسَّْتورد ِمنّْها الثَقهوة، وَّْبحَّْتاج ِلحَّْجىاز  ِلَأنِّي َبحّْ: َقال

ِلَأنِّي َبِحج، وَّْبحَّْتاج َحَلب، ِلَأن كثثري ِمنّْ َبظاعيت ْإبِّْتيجيين ِمنّْ َحَلىبّْ، َأمَّىا   

 .َمُصر َفِمشّْ بَّْحاجة ْإلثَها

َأِكىل   َهُظىول َفىاُتو ْإالل الثَمصّْىري َظىلّْ َبىرَّة، َقىاُمو َهُظىول وَّْدّزو ُلىه        

 .ْوفثَراشّْ ِمنّْ ُدون َما ِيدّْْري ِلمِّْعزِّب

ُسبَّْحان اهلل ِبتّْروح ايَّامّْ ْوبِّْتيجي ايَّامّْ، َقام الشَّاِمي وَّْكسّْىَدتّْ بظاعُّْتىه،   

 .َهاي بّْظاعَّْتك َما ِبِتنّْباع ْإالل بَّْمُصر: وَّْقلُّوُله

َقافثِلىة َرايِّْحىة    ذَّب َخَبىر، َحَمىل بّْظاعُّْتىه َمىعّْ َأوَّل    تشَهاَظ الزََّلِمة َما 

َلَمُصر َوَخ ث َمُعه َمَرُته، ْإبّْها لّطريق ِطلثعو َعَليُهم ُقطلاعّْ ُطُر  وَّْنَهبوُهم، َما 

َخلُّولثُهم ْإّلا اإْلشي الثَقليل، وِّْمنّْ ظمن اّللي َخلُّىوه َمَرُتىه ْوِلحَّْصىان إّللىي     

سّْ ْوصّْىُلوا الَقىاهّْْرة   ِبه َعليه، َهُظول ْوصُّْلو َمُصر َما َمعُّْهمِّش ْإشي، َبتشَّْرا

َراُحو َعالسُّو  وَّْعرظ ِلحَّْصان ْوالسَّرج إّللي َعليىه للبيىع، وَّْعَشىان َمَرُتىه     
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ِلحَّْصان َوَمىا  : ِبة َعاِلحَّْصان، وَّْصار الدَّللال يِّْصيحتشَّْكاَنت َمريَظة َظللتّْ َرا

َصىان ْولْلىي   ِلحَّْصان وّْما َعليه للبيع، َأَجا َمصّْري ْوشَّْترى ِلحّْ"َعليه للبيع، 

َعليه، وّْما َعليه غري الثَمرة، َأَجا الثَمصّْري َوعّْطى الىدَّللال الثمَصىاري وَّْقىاد    

َيا َعمِّي وين ِبّد ، َأنىي ِبِعىتّْ   : ِلحَّْصان ْوالثَمَرة، وَّْمَشى، َهاَظ الشَّامي َقلُّه

 .ِلحَّْصان، َأمَّا الثَمرة َفِمشّْ لّلبيع

 .حَّْصان ْوّللي َعليهَأني اشَّْتريت ِل: َقلُّه الثَمصّْري

: وَّْلّما َصار يِّْصيح الشَّامي، ْإجَّْتمعت النَّاو َعَليهم، وّْقىَالو للثشَّىاِمي  

 .ْإنّْت ِبعّْت ِلحَّْصان ْوْللي َعليه، ْوقظبت الثَمَصاري، َما لثكيش َحّق ِعنُّْده

ي تشى َهاَظ الشَّامي ْإنَّْسحب وَّْقَعد بَّْزاوية ِمن َزوايا َهالسُّو  وَّْصار يب

ى َحالثُته إّللي ْوِصل ْإلثها، وّْتشيف َمَرُته الثغالية َعليه َراَحىت ِمنُّىه، َظىل    َعل

َعلى َهالثحالة ِبييجي َساعّْت  َثالِثىة، شّْىوي والل ُهىو َواِقىفّْ ُفىو  َراُسىه       

 ي، ْإمّْب  َعليك َغريب دّْيار؟تشَماَلكث َحزين وِبتب: َهالزََّلِمة، َسَأُله

 .ين بَّْحاليَخّلي: َهاظ الشَّامي َقلُّه

َظل اّلَمصّْري َوَراه َتاَقلُّه َعن الثَمصايب اّللي َصارت َمُعه، وَّْما َهمّْىه  

ْإنُّه ِتَجارُته َراَحت وَأَخُظوها ُقطلاع الطُّر ، َلِكن َهمُّه َمَرُتىه اّللىي َظاَعىتّْ    

 .ِمنُّه

 .َخْليك َمَحللك َتنِّي َأجيك: َقلُّه الثَمصّْري



 020 

ن اّللي ْإشَّْترى ِلحَّْصان ْوالثَمَرة إّللي َعليىه،  َراحّْ الثمصري، وّْسَأل َع

َهاظ َراح َعلىى َمَحلُّىه ْوللىا ُهىو ِببيىع      . إْللي ْإشَّْتراُهم ُفالن  اّللَحام: َقلُّوُله

 .ْإبَّْعَشر قثروش: ُروو َغَنم َسَأُله بّْقديش الّراو إّللي ِبامَلَحل؟ َقلُّه

 .ِبينك َعِقدَطيِّب َأني ِبدِّي َأكثُتب ِبيين وّْ: َقلُّه

 ِيا َعمِّي َلويش الثَعِقد؟: َقلُّه

 .َأني َما َبشَّْتري َأيّْ ْإشي ْإاّل بَّْعِقد: َقلُّه

 .َكَتبو الثَعِقد ْإنُّه ِيشَّْتري َأي َراو ِبالثَمَحل بَّْعَشر قثروش

 .َأني ِبدِّي َهالرَّاوّْ:َراوّْ َصاحّْب الثَمحل، َوَقلُّهَأَجا ِالثُمشّْرتي ِقِظبّْ 

 ُشو ْإنِّْته ْإنَّْجنِّيت؟: َحام ِاسّْتغرب وَّْقلُّهَهاظ ِالْل

 .َأني َما نَّْجنيت وّْهاظ الثَعِقد بيَناتَّْنا، َوهاظ ختمك: َقلُّه

: َقد َما صَّاَيحو َراحو َعالقىاظي، والقىاظي َحَكىم للَمصّْىري، وَّْقلُّىه     

 .ِبيناتكو َعِقدّْ ْإنُّه َأي َراوّْ ِبالثَمحل بَّْعَشر قثروش

ُشىو َراَيىكث َأشّْىرتي َراِسىي     : ْإسَّْتسّْلم وَّْقىال ِللمشّْىَتري  َهاَظ الللَحام 

 ِمنَّك؟

 .مّْواِفقّْ: لثُمشَّْتريِا

 ْإبَّْقدِّيش؟ 

 .ِبالثِحَصان ْوالثَمرة ْإّللي َعليه: َقلُّه

 .مَّْواِفقّْ 
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َوَخ  ِلحَّْصان ْوامَلَرة اّللي َعليه، وَّْرجَّعّْْهن للشَّامي، ْإّللي َلمَّا َشىابّْ  

 .(0)ْرجِّْعن ْإُله ْوِقعّْ  ون ما بّْعينه الثَبلَّة َمَرُته ْوحَّْصاُنه

وَّْأجا الرَُّجىل  . ي ِمن الثَفرَحةتشَصار يب. (2)َرشُّو َعليه َميّْ، وَّْلمَّا َفا ّْ

 :وَّْقلُّه

َوَقَعىد ِعّنىده وُّْكىل ُيىوم     . ْإنّْت وَّْمَرتىك ْوحَّْصىانك ظيىوب ِعنّْىدي     

ا َمَشىت َقافلىة ِمىنّْ َمُصىر     ِيكثْرمُّْهم َأحَسن ِمن اليوم ْإّللي َقبُّْله، َوَلمَّى 

َللشَّام، هاظ إشَّْتراُله َجَمل، وِبامَلَصاري إّللىي َمعىاه اشّْىَترى ِبظاعىة،     

َأني ْإلثَمصّْىري  : وَّْلمَّا الَقافثِلة َمَشت َأَجا الرَُّجل امَلصّْري ووّدُعه وّْقلُّه

ْإّللي َما رظيت اتظيفه َمع اليمين ْواحَلليب ْوحلثَجازي، َهاظ ِمىَن احَليىا   

ابّْ َعن ِلوّْجود، َوَلمَّا َفا  ْإعَّْتذر ِمن امَلصّْري، َوَلمَّىا ْرِجىع َعلىى    َغ

الشَّام َعّمر مظافة لّلي َرايح وّْلّلي َجاي، وِّْمن دون َمىا ِيسىَأُله مّْىن     

 .ُهو

 .وطار طريها ومسينا  خبريها

 

                                                   

 .أي أغمي عليه: ما بعينه البّلة ((0
 .صحي: فا  ((2
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 البنت الذكية
 

 

 ام حميد احملي د املزاري
 
 

زمان، َزَلِمىة ِبالشَّىام َمىا ِعنّْىُده ْإالل َهالولىد      َكانّْ َياما َكان ِفي َقديم الل

الثَوحّْداني، َهاظ الزََّلِمة َقُبل َما يّْموت َوصَّى ْإبُّْنه َسىلثمان َثىالثّْ َوَصىايا،    

ِلَأنُّه َشاُفه َمّيال َللوِلَاد الزُّعّْران، ْوالثعيشة َمعُّْهم، وِّْبُع  َمّرات َكان ِيَنىاِديهم  

َياَبىه َمىا ِبىدَّ     : َزَلِمة َتقي، وَّْكىان يَظىّل يُّْقىول َلْ بُّْنىه     َعَلى ِبيُته، وَّْأبوه َكان

ْرفثِقتُّْهم، َهُظول َغد ِبَظيعو  وَّْما ِبَخلُّو َمَعك ْإشي، وَّْراحي  ِيقثُظىو َعليىك   

 .َوَعلى ْرْزقثَتك ُكلثَها، وَّْغد ِبَخلُّو  ِتشَّْحد ِالثِمِلح، َياَبه ُجوَز  ِمنُّْهم

. وه تشان َظيَّع َمَصاريه وَّْمصىاري َأبىوه َعلىيهم   َوَهاظ َسلثمان لُوال َأب

َليوم َأَجا َأبوه َناداه، وَّْقّله، َأني َبعّْىرب ْإّنىي َقاظثبىك ُقُظىوب اليىد، وَّْأنىي       

َبعّْْرب َغد ْإذا َبموت َرايح تِّْصيع ْوتّْضيع، َلِكن َياَبه، َأنىي َبوصِّىيك ِقىدام    

ْإال َمع شيخ الثَقمرجية، وإذا ِبىدَّ    ْإذا ِبّد  ِتلثَعب قثمار اَل ِتلثَعبه: َخلثق اهلل

 .ِتشّْرب َعَر  اَل ِتشَّْربه ْإال تالي اّلليل، وَسَكت اخلتيار

 َهُظول ِثنّْت ، وُشوهي الثَّالثة؟: َقلُّه ْإبُنه
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ْإذا ِبدَّ  ِتَجّوز َلا ِتتجّوز ْإال ِبنّْت َذكّية وَفهمانة، وَمهرها : الثَّالثة: َقلُّه

 .َبنات الشَّامَغالي، وَأغلى ِمن ُكل 

 .َوَصايا  َعَلى َراِسي: َقلُّه الَولد

َما َبَطّمن ْإال َتنِّي َأكُتب َهالوَصايا وتُّْحط َختّْمك َعلىيهم  : َقّله اخلتيار

 .ويشهدو َعليك النَّاو

 .َياَبه ِمشّْ مَصدقين: َقلُّه الولد

خَيلُّو  مَصدقك، َلكّنك ْإن َخّليت باهلوَصايا ْإهلم ْإحلق ْإنّْهم: قلُّه َأبوه

 .القاظي يوِخ  ُكل ْرْزقتك َحتى ْإتّْصري َأجري ِعند التَُّجار

وَكتب ِلكثتاب ووقلع َعليه الشُّىهود وَحطُّىه ِعنّْىد َصىديق ْإُلىه، َهىاظ       

وظىل َسىلثمان َتىاِخِلص العىزا     . (0)اخلتيار َبعِد َأتشم ُيوم َأَخ  اهلل وداعته

ار ِيسَأل َعن شيخ القمرجية، وَتاَبطلل النَّاو ييجو عليه، َسَحب َحاُله وَص

، ْوالل هىو بّْحالىة   (2)َلمَّا َأجاه ْوالل ُهو َقاِعد بُّْخشِّىة وَمىا فيهىا غىري الثَقَشىل     

ِاِعت َعنَّك ْإّنك باقي َمبُّْسوط وِعند  : ي، َبعد السَّالم َقلُّه َسلثمانتشبِتب

 َمَصاري كثرية وشو إّللي َوصَّلك َلها حَلالة؟

 .وَقلُّه ْإن ُشفت َحاُله َلا تَّْسايُله: يتشَهاظ الزََّلِمة َب

َمىا َوّصىلين َلهىا حَلالىة ْإالَّ ِلِعىبّْ ِلقثمىار،       : وَظل َسلثمان َوراه، َتاَقلُّه

وواَلد إحَلرام إّللي َظّلو َوراي َتنِّي ْإدمنت َعليه، وُصرت َأكت َلعِّيب قثمار 
                                                   

 .مات: أخذ اهلل وداعته ((0
 .ال قيمة له: القشل( (2
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ادوني غىري بشىيخ   بالشَّام ُكلها، وَصار ِعندي َثىروة َكىبرية، وَصىار َمىا ينى     

القمرجية، وَصار ِلي َأصدقا كثريين، وَجماعة ُيحرسوني ويىن َماُرِحىت،   

لكن َما بظل على َما هو َغري هوه، َطِلع َناو َصارو َأشىطر ِمنِّىي ِبلثِقمىار،    

وَظّلو وراي، تاَمظْلش ِعندي ْإشي، ورجعت َلها احلالة إّللي َأنىي َعىايش   

 .بيها

ميوت ِمن ِلقثمار ْوهُّْله وَصار ِبىدُّه، يشىوب   هاظ ْرِجع ِمن ِعنّْده وهو 

َبعد يوم  َظل َسهران َلتالي اّلليىل،  . الوَصاة الثَّانية، إّللي هي َعن الَعَر 

َأجا َسَحب َحاُله وَراح َعاخَلّمارة، ْواّل َطاِلع ِمنّْها إّللىي َقاعىد ِبَراجىع ْوالل    

  وشّْىمال، ْونُّىه َحىالتُهم    إّللي عاملها َعلى َحاُله، ْوالل إّللي بىرتوَرج َيمى  

َحالة ِمزّْرية، َأجا َهاظ ْرجع َعالدار وهو مُيوت ِمن لعىر  ْوالىّدرب إّللىي    

 .ِبتّْودي ْإُله

َآه َظل البنت إّللي َمهرها َغالي َقىال َلصّْىَحاُبه َدورولىي َعلىى ِبنّْىت      

وِمنّْ دون َما يقّلهم ْإّنىه َأبوهىا َطالىب بيهىا َمُهىر َغىالي، ِييجىو ْإصىحابه         

َهالثَقىد  : ولوُله ِبنّْت ِفالن ْوللا ِبنت َعللان، ِيسأهلم َقدِّيش َمهرها، يقولولىه يق

َليىوم َأَجىا   . ِمن َهالقد، ْإيشوب ْوّلا ُهو َمهرها َعادي ِمِثل بقية ِبَنات الشَّام

َعليه َواَحد ِمن أصحابه، وقّله واهلل َما َظل ِغري ِبنّْىت أبىو َصىيَّاح، وهىاي     

اِسن وهي َجميلىة وحِمسىنة بىالزِّين وُفىو  هيىتش َذكيىة       الِبنت ْإِسمها َمَح

ْإنُّه َأبوها ِبدُّه َوْزنها َذهب، وَمىا َحىدى َقىاِدر    ، كثري، َبسّْ بيها َعيب َواَحد

 .ايقرِّب َعليها ِمن َطلب َأبوها إّللي ُعمره َما َحدا َطَلُبه
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 .ِبدِّي توخظلي ِمنُّه ميعاد ْونروح َعليه: َقلُّه َسلثمان

َبِعد ُيوم  َراحو َعلى َأبو َمحاِسن، وَلمَّا َشافلة َسلثمان ْإنّْبخع َهُظول 

 َقديش َعمِّي ِبّد  َمُهر َمحاِسن؟: َقلُّه. َقدّْ ماهي ِحلثوة واليقة

 .ِبدِّي َوزنها َذَهب: َقلُّه

 .َسلثمان، َوني موافق: َقلُّه

ُهىو ْإنَّْقطعىت   َصاحُّْبه، َيَزملة َعلى ْإيش ِبّد  َوْزنّْهىا َذهىب، َأي   : َقلُّه

 .البنات غري ِهي اهلل ال ُعمرها جَتوَّز

 .َأني إّلليِ بدي َأدفع َمُهرها، ِمشّْ ْإنت: َقلُّه

 .اهلل َلا ُيرّد : َقلُّه َصاحبه

َهاظ أخ  اعيان الشَّام وراحو َعُبوها َوجابو القبان وَقّبونهىا، وَكىان   

، َوجىو  (كيلىو  11ين يعى )َرُطىل   (22)َأبوها ِمَلّبسة َأواعي َثقيلىة، َلُقوهىا   

 .َرُطل، َظل َرطل  (21)َوزَّنو الذَّهب إّللي َمعاه َلقوه 

 .َيعمي ُأُكتبهن َعلي َسَند وَبِسدَّ  إياهن: َقلُّه

 ُشو ِبظثمنلي َسدادي َبِعد سنة؟: َقلُّه

 .َهاظ القاظي، وَهاي اعيان الشَّام: َقلُّه

يتينيش الىّرطل ، ِبرتجىع   َلا عمي، َبِعد َسنة ْإنتشان َما سد: َقلُّه َعّمه

 .ِبنيت ْإلي، وياَدار َما َدخِلك َشر

 .َأني مَّْواِفق: َقلُّه َسلثمان
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َقامو َكتبو لكتاب وختموه، وَحطُّه َأبو َمحاسن بّْعبُّه، وجّوز َسىلمان  

َأجا َعليهىا  . َمَحاسن، وَعاُشو َأيام ِباهلنا والّسعادة إّللي يتمّناها ُكل َصديق

ِبيه َقافثلة ِبىدها تىُروح َعَمُصىر، وُشىو َرايىتش ْإنِّىي       : َوقّلها بيوم ِمنّْ ِليَّام،

 أوخ  ِتجارة ِمن ُهون َلَمُصر؟

ماشي احلال، َبسّْ َبعرب ْإنُّه َمىا َمعىك َمَصىاري، ِلِكىن َهىاي      : َقّلتله

 .ي اتّْسد َأبويتشقالدة الذَّهب، وروح بيعها وُخ  ِتجارة ِبلث

ْإلقافلة إّللي َراَيحة َعلى َمُصىر،   َهاظ َأَخظها اشَّْترى بظاعة وَراح َمع

هَنا  َباع ِلبّْظاَعة إّللي َمعاه وْرِبح ِبيها ْرِبىح َملىيح، واشّْىرتى بّْظاعىة ِمىن      

َبىسّْ َأجىو َحراميىة وَسىرُقو     . َمُصر َعلى َأمل ْإنُّه يبيعها ِبالشَّام ْويِسد َعمُّه

ِتَجارتىه  هاظ َصار يّْصىيح ويّْسىرتيح، َمىا َهمُّىه     . بظاعته وخّلوه َعاحلديدة

 (0)إّللي انسرقت، َلِكن َهمُّىه ِديىن َعمُّىه، َحتىى ُجبّْتُّىه ْإنَّْسىرقت، ْإشّْىلك       

ِبالسِّرية ِصِفي عاحلديد، َهاظ َصار ِيشّْتغل ِبالثَخان َعَلى ُمونة َبطثنه، وَصىار  

 .(2)يسْق وِيِنق

ِبّرجع َمرجوعنا َلَمحاِسن، َهاي ْونُّه ِبيوم ِمن ِليَّام وللا فيىه َد  َعلىى   

َأنىي َجىاي ِمىنّْ َمُصىر، وّْمعىي      : الباب، َفتَّْحت ِشّقة، ْوالل ُهو َزَلِمة، َقلثهىا 

 .َسلثمان تشَهالرِّسالة ِمنّْ ُجوز

                                                   

 ماذا تريد؟: إشلك ((0
 .جسمه يهزل شيًئا فشيًئا: يسق وينق ((2
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بيعي الدَّار وُكىل ْإشىي ْولثَحقىيين َعَلىى     : ْوالل بقول بيها: َهاي َفتحتة

 .َمُصر، َترى َأني مكّيف ْوّرِبِحت ْربّْح كثري

ُشو إّللي َخْلى ُجوزها يُعوب الشَّىام  َهاي َقعّْدت وَفّكرت وَفّكرت، 

ْإنِّي َما َبالقي ِمثىل الشَّىام َبلىد، َوَلىا ِبالقىي َزيّْ َناسَّىا       : وِهلثها، وُهو َقْللي

َناو، َأَجت َهاي َراَحت َعلى السُّو  واثشَترت غىَراظ واشىرتت مَّْخىدر،    

ْوالل  وَقاَمت وَغّدت الثمصري، وَأسقته َشَراب وَحطلىت بالشَّىراب خَمىدِّر،   

، َقامت ليه وَربطته، َوَلّما ِصحي ْوالل ُهو مَرّبط وِمىش َقىاِدر   (0)ُهوه َفِاقس

َأني َبعّْرب َسلثمان، َما ِبِحىب بَلىاد غىري الشَّىام،     : َقللتله. يتّْحرَّ  َأياة َحرَكة

وُكل َربّْعه بيها، ُشو إّللي َخالله ُيرتَكة، ِلىيش َماَأجىا، وْإنّْتشىان ِبىدُّه َمُصىر      

 .ُكل ْإشي ْإُله بالشام ويرجع ملصريبيع 

 .َأنا َبعرِفش إشي، َأنا ِمرسال، َبس ِمرّْسال: َهاظ الثمصري َقّلها

َعيَّت ْإتقرِقر بيه، َلكنَّه َما َقرَّش، َأجت َجاَبىت َهاخليزراِنىة وَصىاَرت    

. ، وَلّما َشاب ْإنها َأقوى ِمن الّرَجال، قلثهىا (2)ُتخّْبط بيه، َتّنها ْإسّْوُته َسوي

َطيِّىب وَعلىى ِنيَّاتىه، َأجينىا      تشُشىفثنا ُجىوزْ  : هسَّع بقلتش َعلى ُكل ْإشي

َسرقنا بظاعته ِمنُّىه ُكلثهىا، َحتىى َأواعيىه، َوَلقينىا بَأواعيىه شىوية َذَهبىات،         

، وكتبنىا  تشوَختّْمه، وسِّْمعنا ْإنّْ ِعنُّْده َمَرة َأحلى مىن الَبىُدر، فطمعنىا بيى    

                                                   

 .غط بنوم عميق: فاقس ((0
 .ضربته ضرًبا متًحا: إسوته سوي ((2
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شىيخ احَلراميىة، وحّْنىا نىوخ       تشن جَيىوزْ الرِّسالة وَختمناها خَبتُمه، َعَشا

 .َثمن الدَّار وا،راظي

ت علىى َسىلثمان َتىاتورَّمن عيونهىا،     تشى َهاي َراحت َعلى ُغرفتىة وب 

َوَجت َغّسلت ْوجّهة وَقامت وَراحت علىى القىاظي، وقّلتلىه َعىن قصىة      

الثمصري إّللي ِعندها، َأجا القاظي، وّدى احلَرو وَجابو املصري َمَكتَّىف  

 .ه بالسِِّجنوَحطُّ

َهاي َمحاسن َباعت َتالي ِصيغتَّة وَباعت ِقّطعة أرظ واشّْرتت ِبظاعىة  

وِلبَست ْوعية ُزُلم وَحطلىت َشىوارب وِلحيىة وَغّيىرت ُصىوتَّة، َتاصىارت       

النَّاو ما مييزو ب  ُصوتَّة وب  ُصوت َأّيات  َشبّْ، وَراَحىت َعَلىى شىيخ    

، وِبدِّي َأروح َمع القافثِلىة َعَلىى َمُصىر،    َأني ْإاي َحَسنّْ: التُّجَّار، وقالتله

هاظ شيخ التجَّار انّْبسط، ِلَأنُّه َكان ِيسَّْتفيد من التِّجارة، ِلىيش ِلألنىه بشىّغل    

وِبىاليوم  . مجاله، وبوخ  ِمن ُكل َتاجر َمَصىاري ْإنتشىانه ْرِبىح ْوالَّ ِخِسىر    

خىان إّللىي بيىه    ِلمَّْحّدد َمَشت القافلة َعَلى َمُصىر ووصىُلو َعلىى َنفثىس الث    

َوهىاظ  . َسلثمان، َأّول ْإشي َما ِعّرَفُته، َقىد مىا هىو ِمتَّْغيِّىر ْومّْبهدلىة َحالثُتىه      

َسلثمان انّْبسط َلمَّا َأجو ْإهل الشَّام، إّللي َصارو ِيِعزّْموه، ويّصىدقو عليىه،   

َلِكن َأكثر َواَحد َصاَدُقه إّللي ُهو َحَسن، وَصار وين َما راح يوخظه َمُعىه،  

َسن َباع ِتجارُته وْرِبح ِبيها ْربّْحّْ كىثري، واهلل َأعطىاه َبىدال القىرش     وهاظ َح

ْوهاي ْإشرتت بظاعة ِمن َمُصر بُنص املصاري إّللي َمَعاها، وكىانو  . َعَشرة

ْوالل َجىاي  . َزي َما تقول َبِعد َأتشمن يوم القافلة ِبّدها ِترجع علىى الشَّىام  
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ايكو جنيىب َثىالث قطىاط، وَنعطىي     َمَصاروة، وقالو َلُتجار الشَّام، وشو َر

ُكلّْ ُقطث َشمّْعة ْوالُقط ِيقثَظب الشَّمعة َبديىه وبوِّقىف علىى ْرجّْليىه، وِبظىل      

َواقف تّنها الشَّمعة ِتحّْىرت ، وإذا ْوقثعىت الّشىمعة ِمنُّىه َقُبىل َمىا ِتحَّْتىر         

بتوخظو ألف َذَهبة وإذا َظّلن ِلقطىاط واقفىات َعلىى ْرجّْلىيهن واحرتقىن      

حّْنا منوخ  ِمن ُكل َواَحد ِمية ِلرية، َأجوا ُتجَّار الشَّام تشاورو الشَّمعات ْإ

َهىاي ِحيلىة ِمىنّْهم َتىايوخظو ِمّنىا الىذَّهب، َ،ّنىه َدوِّر        : َمَع َبُعظُهم، وَقالو

 .َأني موافق: عليهم ِبتّْالقي ِلقثطاط َمدّربة، َلِكن َحَسن قّلهم

: َدّقر، وقال للمصىاروة  َعّيو بيه َجماعته ِمن َأهل الشَّام، لِكن َحَسن

. َأني موافق، َبسّْ بشرط ُيُحظر القىاظي وقايىد اجِلنّْدرمىة وَحىاِكم املدينىة     

 َهُظىىول َوافقىىو، وَثىىاني ِليلىىة َحظىىرو وحظىىر القىىاظي وَحىىاِكم القىىاهرة   

وقايد اجلندرمة وَكان َحَسن َأعطى َذهبة َلواحد من اخَلَدم َعَشىان ْإجيبيلىه   

بىتطلقْهن َلمَّىا َبعطيىك    : عشىر فىريان، وَقلُّىه    ِستّْ َسبع فريان، هاظ َجابله

 .ْإشاَرة

َقعّْىىدت النَّىىاو ُكّلهىىا ْإهىىل َمُصىىر وُتجَّىىار الشَّىىام، وَجىىابو ِلقثطىىاط  

َوَقظلُبوهن َشمّْعات ووللعو الشَّىمعات، ولقطىاط واقفىات علىى رجلىيهن      

والّشمعات مولعة تّنهن ْإحىرت  ثلتيىنهن، ْوالنَّىاو ِبتّْراقىب، َأَجىا َحَسىن       

وَصىارن يىروِحن   َأعطى للخاِدم ْإشاَرة، ومن دون َما َحدا ِينتبىه َأطلقهىن   

ويىيِجن َزي اةنونىات، َهُظىول ِلقثطىاط َشىاِفن الِفىريان رِمىن الشَّىىمعات        

وَصارن ُيرّْكظن ورا الفريان، َهُظول املصاروة َطاَرت عُقولثهم، مّْن  َأجت 
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الِفريان، مّْن  ِطلثعت َما َحَدا ِعْرب، َلِكن إّللي َأوَُّله َشرّْط آخىره َسىالمه،   

وِهديت اُ،مور، َطَلب َحَسن من القاظي ُيحكم . (0)َبعد َما راحت العبَكة

 .َأنا َبحُّْكم ْإّنه إّللي ْربّْح هوه الشَّامي َحَسن: ِبالعدل، َأَجا القاظي قال

َهاظ َحَسن ِفْرح كثثري َلِكن َفرح َسلثمان ْإُله َكىان َأكثىر ِمنُّىه، وفرحىو     

و املصىاروة ِيحكىو   ُتجَّار الشَّام إّللي َزميلهم َحَسن ْرِبح الّرهن، وما قىدر 

ِلَأنُّه موجود القاظي وحاكم القىاهرة وقايىد اجِلنّْدرمىة، وّْثىاني ُيىوم كىان       

ولكىن سىلمان   ، جهز حالك للسىفر : وقال حسن لسلمان، الّسفر عالشام

: لكن حسىن قلىه  ، تشيف بدَّي أرجع وني ما معاي إشي: وقال، ما رظي

وسافر مع القافلىة،  ، هوظل وراه تاأقنع، وبرتجع بكفاليت، يزملة اهلل بفرجها

َهاي ِمية ِلرية وُروح َعلى السُّو  ْإشّْرتي : وَلّما ْوصلو قال َحَسن َلَسلثمان

َأواعي ُوروح َبِعدها َعلى احَلَمام واحَتّمم واتَّْعطلر، واشرتي َهىدايا ملرتىك   

 .وَرّوح عليها

وهو َمىا  هاظ َسلمان َكّيف، ِلَأنه ِمحّْتار تشيف ِبدُّه ْإيروِّح َعَلى َمَرُته 

واهلل َيَحسن َمىاني َقىاِدر َأفارقىك، وُصىرت أحِّبىك      : َمعّْهوش ْإشي، وَقلُّه

 .َكأنك أخوي، وِدلثين َعلى بيتك َعَشان َأزور 

 .َوال يْهمَّك، َأني َرايح َأزور  َعَلى بيتك: َقلُّه َحَسن

 

                                                   

 .الفوضى، الشوشرة: العبكة ((5
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هاظ َسلثمان َراح عالّسو  واشرتى ْوعية جديدة، وَراح على احَلمَّام 

اتعّطر، وَزيَّن ِلِحيُته ورجع وردة، وشرتى َهىدايا َلَمرتىه، َوَخى ث    وحتّمم و

َعّتال ووّصُله َمع اهلدايا َلَداره، هاظ َلّما َفات واستقبلته َمَحاِسن ْإسىتقبال  

، (وكانىت داره وسىيعة تسىيعة   )غري ِشِكل، َلّد، َشابّْ بَّْظاعة َحَسن بَداُره 

 شُّوه َجابها َلُهون؟ُشو َعَجب، هاي بظاعة َصاحيب َحَسن، ْو: قال

واهلل َيىو َعمِّىي َأنىي الَتىاجر الشَّىامي      : ِظحكت َمَحاسىن، وقالتلىه  

َهاظ ِمن اخلت ْوِقع ْوالل ُهوه َغميان، َجابىت ِالثَمىي وَرشَّىتة َعليىه،     . َحَسن

 َأني حُبُلم ْوالل ِبِعِلم؟: هاظ فا  وَقال

 .ْإنّْته ِبِعلم ِمشّْ حُبُلم: َقالتله

اَية ِمن َأّوهلا َلساِعُتم الّسىاعة، ونهىا َدبَّىرت الىذَّهب     تشوُسولفتله ِلح

 .إّللي َظل َمن مهرها وأكثر َمرت  َثالِثة

َبِعد َأربعتيام راحو على َأبوها وَخظو َمعهم رَطلى  الىذَّهب، َلِكىن    

َفىىات َعالَوِعىىد يىىوم ، وانتىىه َيَسىىلمان الزم إطْلىىق  : َأبوهىىا رفىى  وقىىال

 .الل ُقُلت الَمَحاسن، ْإن ُقلت آه ْو

ْإنه َأنىي ِبىدِّي َسىلثمان، ُوُخى  َبىدال الىّرطل        : َعيَّت َمَحاسن اتقلُّه

َأربعة ِلِكن َأبوها َرَف ، وِمىن َثىاني ُيىوم َراحّْ َعلىى القىاظي وَرَفىع عليىه        

 .َدعّْوة

َقال القاظي َلَسلمان َلاْزم إطْلق َمَحاِسن، َحسىب  : َهاي بيوم اجَللثسة

 .ت َعليه ِقّدامي وِقّدام الشهودالّشرط إّللي ْوقثَع
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ِيسيدي َبدَّْفع َبدال الىرِّطل  َأربعىة   : هاظ َسلثمان َصار ِيبتشي ويقول

 .يوخ  ُكل ْإشي ِعنّْدي، َبس َما َبقدر َأتّْر  َمرتي َمَحاِسن

 .َلِكن َأبوها َرَف  ُكل ْإشي

 .ِبِتسّْمح ِيسيدي القاظي: َأجت َمَحاِسن َقامت وَقاَلت

 .ي يبنيتْإتفظل: َقّلها

 ِمشّْ إنته بُتحُّْكم بشرع اهلل؟: َقّلتله

 .َأستغفر اهلل يبنيت، َما فيه غري َشرع اهلل َبحُّْكم بيه: َقّلها القاظي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وشو ِبتّْقول باآليىة : َقّلتله

ٺ    ٺ    ٺپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 .(02آية: النساء) چٺ  ٿ  ٿ  

 .صحيح يبنيت: َقّلها القاظي

 َيعين َأبوي َما لثُهوش ْإشي مبهري، ْإالل َأني َأعطيه ِمنّْ ِكيفي؟: تلهَقلل

 .َصحيح ِيبنيت: َقّلها القاظي

مبا ْإنُّه مهري ِمشّْ مَّْكمّْله َسلثمان، َأني ِمشّْ موافقة ْإنِّي َأعطي : َقّلتله

 .َأبوي ْإالل مية لرية، والباقي ِبدِّي إيَّاه

 .صفرهاظ َأبوها َصار ْوجُّْهه إصفر إ

 .َهسَّع ِبتخليلك ِمية ِلرية والباقي ِبتَّْرجعه َلَمحاِسن: َأجا القاظي َقلُّه
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 .هاظ َأبوها َصار ُيلثُطم َعلى ْوجُّْهه

َلكن القاظي َما َرد عليه، ووّدى َمعاه َحَرو وَجابو ِمىنّْ ِعنّْىده ُكىل    

ال  :َهاي وَصىاة َأبىوي إّللىي َقىال    : وَقال َسلمان. امَلهر إّللي َدَفعه َسلمان

 .ِتَجّوز ْإالل البنت الذَّكية ْواّللي َمْهرها َعالي

 وطارت طريها ومسيناكو خبريها

 



 035 

 

 

 غدر اإلنسان
 

 

 ام حميد احملي د املزاري

 

 

هاظ يف َهالزََّلِمة َراح َتايَّْحْطب ِمن َهالَغابة، َأجا َلقى َأسد َنايم ِتِحىّت   

ال ِتنهىْزم َواَل َعلىى   : ه اَ،سىد َهالشَّجرة، هاظ َخاب وِبدُّه ينهْزم، َأَجىا َقلُّى  

 .َبالك، َأني ِمشّْ َقاِدر َأمشي

 .ْإنّْت بتظحك َعلي: َأَجا الزََّلِمة َقلُّه

َواهلل ما بظحك َعليك، ِلدّْ َعلىى ْإيىدي تشىيف وارِّْمىة،     : َقلُّه اَ،سد

، (0)ظربتين ُشوكة ِمن َأتشم يوم، وِمش َقىادر َأتّْحىّر  َحتىى َكىتّْين اجلىوع     

 .عمل َمعروب ْإنَّك ِتقثلعلي الشُّوكةوَتعال ِبِت

 .َبخاب ُتوِكلثين: َقّله الزََّلِمة

 .ْإحّْنا ْإذا َعاَهدنا َما مُّْنغُّْدر: َقلُّه اَ،سد

 .َأجا الزَّملة وَقَلع الشُّوكة ِمن ْإيد اَ،سد

                                                   

 .هلكت من اجلوع: كتين اجوع  (0)
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َظل ُهىون َتنِّىى   : هاظ اَ،سد َكّيف ونَّْبسط وَحَمدّْ اهلل، وَقال لإلنسان

 .عّْلكَأروح َوصيد ورَج

هاظ اَ،سد َغاب َغاب ْوللا ُهو َجىاي وَجاِيىب َمُعىه َهىالثغزال إّللىي      

َصاده، َأجا اإْلنسان وَقام وَصَلُخه وَقّطعه وَوقثد َهالنَّار وَشواه، َهاظ َعلىى  

ْرحية الشَّوي ْونّْ َطالعة َهاحَليِّة ِمن ُجحرهىا، َهىاظ اإْلنسىان ِقِظىب َعصىاة      

َلويش ِبدَّ  ُتكتلين؟ َأني لىو  : َعلى ذيلها وَقالت وبدُّه ُيكتلها، َهاي َوقلفت

 .ِبدِّي بكتل ا،سد وبكتلك لكن َأني ِبدِّيش َأكتل َحدا، ِبدِّي َأظل َمعّْكو

 ُشو رايك؟: هاظ اإلنسان َلدّْ َعلى ا،سد وَقلُّه

واهلل َهىاي ِلىو بىدها ُتكىتلين تشىان َكتلىتين ِمىنّْ َزمىان،         : َقلُّه اَ،سد

 .َخْليها

وجو راحو . وقامو َعلى الثَغزال املشوي َوَكُلوه. نسان َخللاهاهاظ اإل

: هاظ اإلنسان َقام ِبّده ْإيروِّح، َقلُّىه اَ،سىد  . َعلى الّنبعة وِشرّْبو ومحدو اهلل

 .َلويش ِبدَّ  اترّوح، َماَظلَّك ِعندنا ُتوكل وِتشّْرب َبَمان اهلل

وانت بتشىوي ، َونىي    َخْليك ِعندنا، هاظ اَ،سد ِبصيد: َوقّلتله احلية

 .َبحّْرسكو ِبالّليل وبالّنهار

َلويش َما َأظل، َما دام اَ،سد بصىيد،  : هاظ اإلنسان َفكلر وقال َلَحاُله

 .َأني مواِفق ْإني َأظل معكو: واحلية بتحرسين؟ َأجا َقّلهم

هاظ َمرّْ َشهر َشهرين، وهم َعلى َهالثحالة، َليوم َفَكر اإلنسىان وَقىال   

ميت َأني ِبدِّي َأظل َأتعب واشقى؟ اَ،سد ُبوكل َأكثثر اَ،كل وَمىا  َل: َلَحاُله
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: ِبشّْبع واحَلّية بتوكل وَما ِبتَّْسوِّي ْإشي، َوظل يفْكىر ويفْكىر َتاَقىال َلحاُلىه    

َهىاي الثَحيىة   : َلاْزم َأتَّْخللص ِمن سالحهم وَأول َما َبدا ِبالثَحيِّة، َقال لألسد

 .ا ِبِتدفع َبحق الثَغطىِبتنام َتِحتّْ الّْلحاب َوَم

 وشو َيعين؟: َقلُّه ا،سد

ْإنّْت ِبصِّيد، َوني بسوِّي ا،كل ُكلُّىه، وَمىا َعليهىا ِغىري     : َقّله اإلنسان

 .ْإنّْها ُتوِكل وِتشّْرب ْوتَّْنام

 ُشو َناوي ْإَسّوي؟: َقلُّه اَ،سد

 ِبدّْنا ِنقثلع نيابها، ِمَشان تبطل ُتقثرص؟: َقلُّه

 عها؟وتشيف ِبدّْنا ِنقثن

 .هي ِمشّْ راحية ِتكَتِنع: َقّله اإلنسان

 وتشيف ِبدّْنا نَسوي َلعاد؟: َقّله ا،سد

ْإنت بتطى َعلى َرقثبتة وهي بِتفثىَتح ُثمّْهىا وَبىاجي َأنىي     : َقلُّه اإلنسان

 .وَبَشّلع نيابها

 يا َزملة وُشو ِبدَّ  ِبيها؟: َقلُّه ا،سد

 .َشرّْهاَهاي َغّدارة، َوَلا َتامن : َقلُّه اإلنسان

 .َماشي واهلل ْإللا َأمشي َعَلى ُشوَر : َقلُّه ا،سد

شوي ْونّْ الثَحية َجايه ِتتهّدى، َقام اَ،سد ووِطي َعلىى َرقبتىة، َهىاي    

 .ِقيم ْإجّْر  َعنِّي، َماَلك َعلي: َفتّْحت ُثمها وَّْصاَرت تّْصيح وتقول
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وم إشُّىوب  َمىا تّْقى  : لكن اَ،سد َماَرد َعليها، وَلىدّْ عاإلنسىان، وَقلُّىه   

 ُشغّْلك؟

وَقام اإْلنسان وَشَلع نياب احلية، وَهاي ِمىن الَوَجىع ِغمّْيىت، وَلمَّىا     

َفاَقت َلَقت إن اَ،سد واإلنسان بظحكىو عليهىا، َهىاي َقعّْىدت وَصىارت      

 :ي َعلى َحالثها َوَعْلي َجراهلا، وَقاَلِتلثُهمتشِتب

اْرسّْىكو بالّليىل   ِمشّْ َحرام عليكو، َول ُشو مسوِّية َأني ِبيكو، َمين َح

 .وبالّنهار، وَما خبّلي ْإشي يقّربلكو َلا ونتو َصاحي  َوال ْإنتو نامي 

َلّمىا بتبلعىي    تشَصحيح ِهيتش َأرحيليتش، وسّْىَهل ْإلى  : َقّلها اإلنسان

 .اَ،كل

 .تشْإحنا ِبدّْنا َمصَّْلحت: وقللها ا،سد

 َأيا َمصّْلحة ْإْللي َلّما ْإَشلّْعوا سناني؟: َقللتلهم

؟ ْإحّْنا َأدرى َوعّْىَرب  تشْإنيت ِمشّْ َدارية وين َمصّْلحت: َقّلها اإلنسان

 .تشِمنِّ

َهاي الثَحية َسكثَتت، َلِكن احُلىْزن َكىان يقطعهىا، َمىرَّت َليىام، احليىة       

للصِّيد، َوَظل اإلنسان واحلية، َأجىا   (0)َطاَبت، وبيوم َراح اَ،سد ِمثل عاته

 النة َعَليّْ؟ْإنيت َلويش َزعّْ: اإْلنسان َقّلها

 َهسَّع ِمشّْ داري َلويش َأني َزعّْالِنة عليك؟: َقّلتُله

                                                   

 .عادته: عاته ((0
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 َأي ُشو ِبَعرِّفين َيخّْيت، َأي ُهو َأني َبعَّْلم ِبالغيب؟: َقّلها اإلنسان

 .َأني َزعّْالنة َعلى نيابي ْإْللي َشلعتلياِهن: َقّلتله احليِّة

يت بتعىَريف اَ،سىد َلىا َقىال     ِييه، َأني ُشو َدَخلثين، ْإن: َأَجا اإْلنسان َقلّْها

َعنّْ ْإشي ِبسوِّيه، َقلّلي ْإشّْلع َنابات احَليِّة َشَلِعتِّن، َأي ُهو َحدا ِبقثدر يقىول  

 لألسد ،؟

 .إنت ِبسّْ َلو ْإنَّك ْإقنعُته، ِبجوز يقنع ِمّنك: َقللتله، الثَحيِّة

ا َعنَّىد  ْإنيت َهاي ِمشّْ َدارية قدِّيش َحاولت َمعه، لكن اَ،سد َلى : َقّلها

 .َعنَّد

 .َقال بقولو َعنَّنا ْإّننا َغدارات، ِطلثع ْإحنا إّللي َما عندنا َغُدر: َقّلتله

 .بُطولة السِّرية تشَهّسع ُشو ِبدِّ: َقّلها

 ُشو ِبدِّ  ْإّسوي؟: َقللتله

 .ِمن اَ،سد (0)ِنستدلتش: َقّلها

 وتشيف ِبدّْنا ِنسَّْتد؟: َقّلتله

 .صَّْقص خمالُبهَهاي َبسيطة، نَق: َقّلها

 .َمهو َبوِكّنا: َقّلتله

 .تشَما َعلي: قّلها

                                                   

 .نثأر لك: نستدلتش( (0
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شوي ْونّْ اَ،سد َجاي وَمُعه َوِعل، َقام اإْلنسان وَصَلخه ووَقىد َنىار   

وَشواه، وبعد الغدا ُكلمن َراح َعلى ِمطثرحه َتاينام، وَلمَّا َفاقو َبِعد العصىر  

 َقال اإْلنسان لأَلسد ُشو رايك أقصقصلك خمالبك؟

 ي، َأي هيه َمَخالب اُ،سود بِتَقصِّْقصّْ؟تشُشو َهاحل: اَ،سد َقلُّه

 َقلُّه اإْلنسان، آه وليش َما بتتَقصَّْقصّْ؟

 .َهُظول ِبساعدوني َعلى الصِّيد: َقلُّه اَ،سد

 .ِهيتش من َخْفف ِمن َوزنك واسَأل الثَحيِّة: َقلُّه اإلنسان

دال مىاترك  وِهّنىه   يه اإلنسان َصىحيح، وَبى  شتإّللي ِبحّْ: َقالت الثَحية

 .خُببّْطن َعلى ا،رظ ِبصِّري َترُك  ْوِهنِّه َلا ُبُخبطن، َوَلا ِبعَّْلقن َبّياة ْإشي

إنه َصحيح، ْونّْىيت َحِكيمىة، َوَهىاي     تشَواهلل راي: َأجا اإْلنسان وَقال

 .َشغَّْلة َراحية َعنّْ َبالي، َقال ُبقولو اإْلنسان َذِكي، ِطلعيت َأذكى ِمن اإْلنسان

َأي َأني ُعمّْري َمىا ّسىِمعت ْإن اُ،سىود بتَقصّْىَقصّْ     : اَ،سد َقال َأجا

 .َمَخاِلبها

َأيّْ هو َظروري إنَّك ِتسّْمع، بعدين اُ،سود َحدا ِبقثىدر  : َقلُّه اإْلنسان

ْإيقربلها، َولو اختّلي َحدا إيقربلها َكان َمىا هىي َعلىى َهالثَحاِلىة إّللىي ِهىي       

 .َعايشيته

َهاظ ْإحنا َلا ْإلنا َأظافر َوَلىا َأديىن َوَلىا ْرجّْلى ،     : َأَجت احليَّة وَقالت

 .وَعايش  ِمِثلثنا ِمِثلكو
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وظّلو َورا اَ،سد َتنُّه ِقِنع، وَقىام اإْلنسىان وَقصّْىَقصّْ َأظىافره، َهىاظ      

َأني َداري وُشو إّللىي َظىايقكو ِمىن    : اَ،سد يَرَفع َأديه وِيْهزِّ َراسه، ويقول

 .َأظافري

ْإنّْت َلويش مهَتم َهالقدر؟ َغد ِبطثلعلك َأظىافر َأحَّْسىن   : َقلُّه اإْلنسان

 .ِمية َمرَّة ِمن َأظافر  َهُظول

َياَبيّْ َقد ما ِبتِّْحب َحاَلىك، َهىاظ َمَنىا َبىال نيىابّْ ْوِمىشّْ       : َقللتله الثَحية

 .ية ْإشيتشَحا

 .َهاظ اَ،سد َرَمى َراُسه وَسَكت

ِنسّْيو إّللىي َسىّواه اإْلنسىان     َوَمرَّت َأيام َوَجت َأيام، واَ،سد والثَحية

ِبيهم، وبيوم ِمن َذات ِلّيىام َوبِعىد َمىا راح اَ،سىد َللصِّىيد، َقىال اإْلنسىان        

 ُشو َرايتش َإنُّه ِنقثلع ِنياب اَ،سد؟: للَحية

َبعد ُدور ِنيىاب اَ،سىد، َمىا ِبىدَّ  َحىدا يقىَدر يصىيدلنا        : َقّلتله احلية

 .وِيطثَعمّْنا

 َدَخل ِنياب اَ،سد ِبالصِّيد؟ُشو : َقّللها اإْلنسان

تشيف وُشو َدَخل ِنياُبه، َمهو ِبقثظىب الفريسىة ِبىيهن، َبعىدين     : َقّلتله

 .ِبقثْطع اَ،كل بينهن

 .َهاي ْإنيت َبال نياب وَهذيك الَنهار ِصدتي َجردون وَبَلعتيه: قّللها

 .ْإحّْنا ِمشّْ َزي اَ،سد: قّلتله
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 ؟تشْإنيت نسييت إْللي َسواه بي: َقّلها

 .وَظل َوراها َتنُّه اقثَنعّْها

ُشوي ْونّْ اَ،سد َجايب ِصيدة وَجاي، وَبعىد الغىدا، َأجىا اإْلنسىان     

َغَمز الثَحية، َسحَّْبت َحالثها وَلفلت َعلى َرقثبة اَ،سد، وَصاَرت ِتظثَغط، َفكلر 

ي َعنِّىي،  ُروحى : اَ،سد ْإنّْها ِبتَّْمازُحه، َلكن َلمَّا َبطثل ِيقثىدر يتّْىَنفلس، َقلّلهىا   

 .َخنقتيين

َلِكن احَليِّىة َمىا َردَّت َعليىه وَظللىت ِتظثَغىط، َهىاظ اَ،سىد َلىدّْ َعلىى          

 .َيَزَلِمة َخْلصين َمنّْ َمزحيات َهالثَحيِّة: اإْلنسان َوَقلُّه

َلىويش ِبتّْسىوي    تشولى : َلِكن اإْلنسان ِعِمل َحاُله ِمشّْ َساِمع، َقّللها

 ِهتش؟

 .يابكِبدّْنا نَشْلع ِن: َقّلتله

 َلويش؟: َقّلها

 .ِمَشان َأصري َأني ْويَّا  ِباهلوى َسوى: َقّلتله

وَلمَّىىا َشىىاب اإْلنسىىان اَ،سىىد َبطلىىل ِيقثىىدر ِيتّْحىىرَّ ، َقىىام وِقِظىىب    

َهالثَكماشة ْوبَّْسع شللع نياب اَ،سد، إّللي ِمن الَوَجع َغيَّىب َعىن ِلوُّْجىود،    

 َلويش َسويتو هيتش؟: هموَظل ِمنّْدلش َلثاني ُيوم، وَلّما ِصحي، َقّل

 !ِيَخي وُشو ِبدَّ  بيهن: َقللتله ْإلثَحية

 .َهاظ إنِت َعايش ِبيهن وبالِهن: وَقلُّه اإْلنسان
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 .يتشَجزاتكوا على اهلل، وَصار يب: َقّلهم اَ،سد

َهاظ اَ،سد ِمرظ وَصار ُثمُّىه يوجُّْعىه، وَبّطىل ِيقىدر يىروح َللصِّىيد،       

نهم َبقو َعايش  َعلى إّللي بِصيده اَ،سىد، َأَجىت   َهُظول َكَتلثهم اجُلوع، َ،

َهاظ ْإحّْنا ُمتّْنا ِمن اجُلوع، َيللىا ُقىوم َدبرنىا َغىدا ِبىدّْنا      : احَلّية َقالت لإلنسان

 .ُنوكل

َهاظ اإْلنسان َقام وَراح يصيد، وَطىّول، َ،ّنىه َنَصىب َشىَبكه وَصىار      

 .ليوم والثَّاني وَهو ِيسّْتّنىِيسَّْتنى َتّنها ِتصيد، لِكنّْها َما َصادت، وَراح ا

ِليش َسويتو ِبي ِهيىتش،  : ِبرَّجع َمرجوعنا ِلأَلسد والثَحية، إّللي َقّللها

 َهاظ َأني َبال َمَخاِلب َواَل نياب؟

 .َمُهو ْإنت إّللي ُشْرت َعلى اإْلنّْسان ْإنُّه َيشْلع نيابي: َقللتله

ور، وهىو إّللىي ْإقثىَنعين    واهلل ُهو َصاِحب الرَّاي والشُّى : َقّللها اَ،سد

 .تشَعلى َشان نَشْلع نياب

 .ُهو إّللي ِبتهّْمك: َقّلتله

 .وليش صدقتيه: َقّلها

بتعَرب ْإنُّه ُهىو إّللىي ْإقثىنعين َعلىى َشىان نقصّْىَقصّْ َأَظىافر         : َقّلتله

 .وِعرفو َعن اإْلنسان َغَدر ِبثّْن . ْونّْشْلع نيابك

ا َأجىا اإْلنسىان، َهُظىول ثىاني ُيىوم      َهُظول استغربو ْإن الُيوم َمَظى َم

َراحو يدورو َعليه َأجو ِسمعو َهالون ، َدّورو َعلى الصُّىوت، َأجىو َلُقىوه    

 :ْونُّه َواِقع بّْحّْفرة َغِميقة، َقلُّه اَ،سد
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 وِقِعت َمالي اهلل َلا يُّْردَّ ؟

 .َهاظ َجزاة إّللي َسّويته ِبينا: َوقللتله اثحَلية

حية، واَتفقن ْإنّْْهن َينزلن َعليه وُيُكِتلنُّه، ويسىَتدن  وتَّْشاور اَ،سد ْوالث

ِمن اّللي َسواه ِبيهن، نّْْزلن َعالثُحفثرة وَعاَتبنُّه، وهو ِمشّْ َقىاِدر يىرد، َوِجىن    

ْإذا َقظي  َعَلي َراحيى  متوتىو   : ِليه وِبّدهن يقثِظن َعليه، َأجا اإْلنسان َقّلهن

ذا َخْليتوني ِبُجوز ْإنيَمّر َحدا يَشَفق َعَلىي  وِمن ُدون َما َحدا يطثِلعكو، َأمَّا ْإ

 .وِتطثلعو ِبعرواي

 .َماِشي، َهامَلرَّة مَصدقينك: َهُظول َفكرو وَقالت الثَحية

آِخر الّنهار، ْونُّه َمار َهلثبين آدم، َأَجا ِسِمع ُصىوت َونى ، َدوَّر َعليىه    

سد َوَمعّْْهىن ْإنسىان، وُكلىهن    ْونُّه باهلُحفرة، َهاظ َنَقزّْ َلمَّا َشاب ْإلثَحية واَ،

بُّْحفرة َوَحِدة، هاظ َكان ِبىدُّه ِيرجىع، َأَجىا اإْلنسىان َترجَّىاه ْإنُّىه َيطِلُعهىم،        

 وشُّو إّللي َجَمعكو، ونتو َأعدا َلَبعظكو الُبَع ؟: َقّلهم

 .َهاي ُسوَلافة َطويِلة: َأَجا َقلُّه اإلنسان

َمىا ُتقثُرصىين َوَلىا اَ،سىد يقِظىي      وُشو اّللي بّْظَلمْللي ْإن احَليىة  : َقلُّه

 َعَلي؟

 .ِلدّْ َعلى ُثمِّي ِبتالقيه َبال نياب: َقّلتله الثَحيِّة

 .ِلدّْ َمالي َأظاِفر َوَلا نياب: وَقلُّه اَ،سد

 .َطْلعنا وَما تَّْخاب، َهُظول َبّطلو خَيوفو: َقّله اإلنسان
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ت َعليهىىا، َأَجىا ِقِظىىب َعصىىاة َطويلىىة َغليظىىة، َأَجىىت ْإلثَحيىىة َسىىبّْحَ 

إذا بتَظايق َبسّْ ْإحّْىْر   : وِطلثعت وَمَكافاة ْإُله َأعَّْطُته ِقطثعة ِمنّْ ُثوبها وَقّلته

ِمن ُثوبي ِباِجي َعليك وَبَساعد ، وَطْلع اَ،سد َبسّْ اإْلنسان َلا َطّلُعه َ،نىه  

 .َغدَّار

ظىل  َرايىح أَ : وَمدّْ الَعصاة َثاني َمّرة وِطِلع اَ،سد، هاظ َشىَكره وَقلُّىه  

َآجي َعليك وَساعَّْد  ْإذا َبقثَدر َأساعد، َبسّْ اإْلنسان إّللي ِباحُلفرة َغدَّار َلا 

َطلُّْعه، َ،نه َغدَّار، َغد ُبغُّْدر ِبيك، ِلىدّْ ُشىو َسىّوى بىي، َقصّْىَقصّْ َمخىاليب       

، وَشللع نيابي وَخللاني بّْهاحَلالة، َوني إّللي ُكنّْت َأصيد الصِّيد ُكّله َوّطَعُمىه 

 .ُخوب اهللَقليل 

 .َهاظ اَ،سد َسَحب َحاُله وَفل

واإْلنسان إّللي ِتِحت َصار ِيتّْرَجىى ِباإلنسىان إّللىي ُفىو ، ويِّْصىيح      

ويَولثْول َتنُّه َر ّْ َقلثُبه َعليه وَطللُعه، وَرتشُبه َعلى َدابُته، وَخُظىه َعلىى بيتىه،    

اب، وعطىاه  وهنا  َداوا جروحه ورُظوُظه، وَصار ِيطثَعمه ويسّْقيه، َتنُّه َطى 

 .َمَصاري وودَّعه وَروَّح َعلى داُره

هاظ بعد زي ما تقول شهر زمىان وال ها،سىد جىاي جايىب معىاه      

وعطىاهن للزملىة اللىي طلعلىهم مىن      ، أربع بغال مشيالت صناديق ذهب

. لكىن ا،سىد مىارظيش   ، هاظ الزملة كيف وعّيا با،سىد تىايفوت  ، احلفرة

كىثرية ملرتىه ووالده وصىارت    وشرتى شىغالت  ، هاظ الزملة تغريت حالته

راح وقال للحاكم ، الزملة الغذار، منهو اللي إنظد منه، عيشتهم غري شكل
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؟ لكنه شو قصة الذهب :هاظ الوالي دزى العسكر وجاوبوه وقالوله، عنه

هاظ طال من جلىدها  ، بعد ثلثيام إذكر احلية. لكنه مااعرتب ،ظربوه .ماقر

قلتىه بالليىل   . ة ا،سىد والىذهب  قللها عن سىوالف ، وحرقه واّل هي جاية

وما بقدروا يكتلوني ،نهىم راحيى    ، بروح وبلف حالي على رقبة احلاكم

وشىرط علىيهم إنىك اذا طلعىتين     ، وما بطلىع إال ملىا تيجىي   ، يقظو عليها

 .يطلعو  من احلبس

بلتشي بقىدر  ، شو بيه: قللهم، حركة العسكر غري شكل، الصبح ون

. ن عنىد الظهريىات قلولىه حلتشىاية    أساعدكو بس العسكر نفىرو بيىه لكى   

إذا بطلعهىا  : اخظوه عقصر احلاكم وهنا  قللهم، قللهم أني بقدر أطلعها

هاظا قراعاحليىة حسىب   .قللوه منطلعك ومنكافيك، بتطلعوني من احلبس

وكانوا بىدهم يكتلوهىا مىا    ، وال هي طالعة لفت حاهلا على ذراعه، لتفا 

ورجع على داره وهىو  ، كلهموكافوه احلاكم ومرته والوزير و، خالهمش

بعىد أتشىمن يىوم رحىل عىن املنطقىة الىي بيهىا         . حممل بالذهب واهلدايا

 .وعّمر قصر وكّيف هو ومرته وعياله، الغدار

 .وطارت طريها واهلل ميسيكو خبريها
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 (0) خشيبون

 

 

 أم حميد احملي د املزاري

 

 

والبنىت ِطلثَعىت َمىا     َهاظ يف هالزَّملة وَهامَلَرة، ما َخلَّفو غري َهالِبنّْىت، 

وَجىا َعَلىى َبىالثُهم    . َشاء اهلل َعليها َمّزيونة كثري وَذكية وَشاطثْرة وَقد َحالثهىا 

َهظول الزَّملة وامَلَرة ْإنهم حيجُّو، َبسّْ إلبنت ُشىو ِبىدهم يسىوو بيهىا، ويىن      

 ُشو َرايتش َيُحرمة ُنوُخظها َمعّْنا َعلى احلج؟: ِبدُهم حيثطُّوها، َقال الزَّملة

َيَزملة ِلدّْ َعلى البنت َما ِتتحمل رتشوب اجلمل، َوَهاي َمَسافة : التُلهَق

 .َطويلة ِبالصّْحرى، وِبنّْخاب َعليها اَل تروح مُتوت

 .َلعاد ُشو ِبدّْنا نسوِّي: َقاللها

ِبظلل ِبالّدار وِمنّْقلها ما ِتطلىع مىن الىّدار، وِمنّْخّللىي ِجريانَّىا      : َقالتله

 .ومنعطيهم َمصّْروفلة، وِمنُّْحط ِعندها ُكل ْإشي يديرو َبالثُهمّْ َعليها،

َواَفق الزَّملة، وَقالو َلجريانهىم، إلّلىي َقىاُلوهلم ُروحىو وَهىاي البنىت       

بيوم ِمن َذات ِلّيام، وَهاي قاعدة بتخِّْبز ِبالثُفْرن، ْونُّه َواقف َعلىى  . ْإبُّْعهدتنا

اخلبىز َ،نىه َحىامي     َباب الُفْرن هالشَّحاد، َطَلب ِمنّْها ْإرغيىف ُخِبىز، هىاظ   
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وَناولته للشَّحاد، هاظ الشَّىحاد َحَقىد َعليهىا، وَجىا      (0)َحّطته َعلى اثمُلقحار

َأكل الرَّغيف، َوفات ِبِلكثوارة، َوظل ِبلكوارة لّليل، َهُظول َصىاحباتة ِمِثىل   

عاِدّتن، َأجن َعليها َبِعىد املغىرب، هىاظ َكىان َقاِظىب الثَمَسىللة ومُيىد ْإيىده         

يذربهن بيها، َهُظول َصاْرن يفْلن ِمىن ِعنىدها َوَحىِدة َورا الثَّانيىة،     ِبالَعتمة 

َبسّْ َرّوِحىن وَظللىت َلَحاهلىا، ِطِلىع     . وهي ِمسّْتغربة َليش ِبِفْلن َبْكري َهامَلّرة

وَعاتبها َعلى اّللي َسىَوُته َمُعىه، هىاي اعّْتىذرت ِمنُّىه َوقالتلىه َكىان اخُلبىز         

 .َظبه وَعطيتكياَه على الثُمقَحارَصاِخن كثري، وَما قدْرت َأقث

هاظ َما ِقبِلش ُعذرها، َوَسَحب هالّسيف وِبدُّهّْ يقثَطىع َراّسىة، َقاَلتُّْلىه    

 .ْإسَّْتَنى َعَليّْ شوي َتنِّي َأَغنيَلك

 .َقاللها َماشي َبسَّْتّنى

وَهاي َصاَرت تغين وتُّْقول بُّْصوت َعالي َعلى َشان ِيسّْىَمعها َجارهىا   

 :ويفكها من الُغول
 

 َيىىىا َجارنىىىا اهلنىىىدي
 

 َتع ُشوب ُشوب ِعنىد  
 

 ِعنىىدي عبيىىد اسّْىىمر 
 

 ِبىىىىىىّده يىىىىىىذحبين  
 

                                                   

سم، تستعمل  12، وطوهلا حوالي سم 50عرضها حوالي أداة من اخلشب : املقحار( 0)
 .الزاحة الرماد من الفرن
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َهاي ِسمّْعتة َجاْرتة، َراَحىت وَقالىت َلُجوزهىا، هىاظ أخى  الفىاو       

بيه ْواّل ُهو َذاحبه، َوقّطعه، َوَحطُّه بكىيس، وَحىط الكىيس     (0)وَراح وَهَبُده

 .بُّْته َودِّيهَمَحَل َما ِج: َعَلى َظهر ِلحّْمار، وقال َللحمار

مىرة  )هاظ ِلحّْمار َظل ِيمّْشي َتاْوصل َعلى دار صَّْحاُبه، َهاي الغولة 

َفكلرت إن َأخوها موِديلىها َلِحىم، َقاَمىت َهىاي ووقىدت َهالنَّىار،       ( الغول

َوجاَبت َهالثِقدر وَحطلىت بيىه َمىي وَحطلىت الكىيس بيىه، وَهىاي َقامىت         

َلمىا َنزَّلىت القىدر وَصىّبت     وعزمت َخواتة وقراباتىة وقرابىات ُجوزهىا و   

الّلحم ِبامِلنَّْسف، ْوالل ُهوه ُجوزها، َقاَمت َصىارت تِصىيح ِهىي والنِّسىوان     

َوُجو ِلغَّْولة وَبَحشو ُله وَقَبروه َوهاي َبعد مىا ِخلىص الثَعىزى َقاَلىت واهلل     

َقامىت ْولبَّْسىت ْوتَّْلّبسىت وَمللىت اخُلىرج      . إلّلي َذَبح ُجىوزي إاّل َأذَّْبُحىه  

وَحطلته َعالبهيم، وَساَقُته َومَشت وَراه، هيىد هيىد واّل هىو واِقىف      َذهب،

ِقدَّام هالّدار، َطقلت َعلى البَّاب ْوالل ُهوه َطىاِلع َعليهىا َهالبنىت إّللىي َزي     

َهاي البنىت َهّلىت بيهىا وقثِظبىت ِلحّْمىار وَربّْطتىه       . ِظيفة: الغزال، َقاَلتلها

 .وَحطلتله َمي وَشعري

ويىن إهِّْلىتش   : ا َلَقت بها الدَّار غىري َهالبنىت، َسىألتة   َهاي الغولة، َم

 .واهلل إهلي َراحو َعلى احلج، وَخلُّوني: َيِبِنت؟ َقّلتلها

 وَمنّْهو َبلثشان بيتش؟: قالتلها

 .َجارنا: قالتلها
                                                   

 .ضربه ضربة قوية وقاتلة: هبده( 0)
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وَظّلت الُغولة تقصِّْقص ِبيهىا، تاَقالتهىا عىن الغىول إلّلىي َكىان بىّده        

 .يكثُتلها َوَجا َجارهم وَكَتُله

َأني َبَدوِّر َلىبين َعلىى   : َهاي الغوَلة، َراحت على َجار البنت، وَقالتله

 .َعروو، وما َلقيت َأحلى ِمن َهالبنت َجارتكو، َوما ُبوخ  غريها لبين

 .َهاي ِبنّْت جريانا، وَراحو َعلى احلج وخّلوها َأمانة َبرقثبيت: َقلثها

، َأني َبوزنهىا ِبالىذَّهب، ِهىي    ِمية ِبِنتّْ (0)َأني َبُحط ِبيها سّْيا : َقاَلتُّْله

بع  والذَّهب بع ، وَرايح َأحطها بعيىوني، َوَشنشىلها بالىذَّهب، َوميىت     

 .َماْإجو ْإهلها َرايح َأعطيهم َوْزنّْها َذَهب َمرِّة ثانية

َيَزَلِمىة  : هاظ الزَّملة َلما ِسِمع ِبالّذهب ِنسي َحاُله، وَعّيت َمَرُتىه تقلُّىه  

ال تَّْفرطش بيها، وأَبصىر ِبجىوز َوَرا َهالىذَّهب حتشىاية     َهاي َأمانة برقابنا 

 .ْإحنا َما مّْندريش َعنّْها

َسرتت َعليهىا  : َلمَّا بيجو ْإهلها َبقّللهم: َلِكن الزَّملة َما رّد وَقال َلَمَرُته

 .وَبعطيهم َذَهب تايرظو

َوخ  َوْزنها َذَهب ورتشبها َعلى ِلحمىار، ووّدعهىة، وَهىاي الغولىة     

وَمَشت َتا ْوصّْلت َدارهىا َنّزلتىة، وقّلتلىها، َأنىي     : َارت ْإّزغثرتَكيَّفت وص

 .َهسََّع َبستد َثار ُجوزي ِمنِّتش يا َفاعلة يا َتارَكة

                                                   

 .مهر: سيا  (0)
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وَحَطتة بكيس وَربطت َعليها وَحطلت ِبّنته َحارسة عليهىا، َوراحىت   

 .َوعزمت قراباته َعلى َلِحم آدمية َعروو وَطرّية

تش ومرَّة ُتقرط ِحلو تشعيتشيان، َقالتلها َهاي الِبنت َصارت َمّرة تعل

 .ْإطثَعميين: ِبنّْت الغولة

 .َما َبطعميتش غري َتاِتفثتحي عليّْ ْإلكيس: َقالتلها

َأَجت َهاي وَفتّْحت الكيس، وَأعطتة َحبت  ِحُلو، هاي ظاقت احللو 

 .أعطينيي َبِعد: َكَيفت، َقالقّلها

 .الكيسَما بعطيتش غري َتاطثلثعيين من : َقالتلها

 .َأَجت َهاي وَطّلَعته وأعَّْطّتة َكمان َحبت 

 َأعّْطيين ِعِلتش: َقالتلها

 .َما بعطيتش َغري َتاتُّْحْطي َحالتش ِبالثكيس: َردَّت َعليها وَقالت

َأَجت ِبنّْت الُغولة وَحطلت َحاهلا ِبالكيس، َأَجىت وَعّطتىة وَكثَّىرت،    

 .ي َأرّْبط ْإلكيس َعليتشوَقالتلها َما ِبصري َطعُّْمه ِحلو َغري َتنِّ

 .َبَخاب ِتنَّْهزمي: َقالتلها ِبنَّْت الغولة

 .وين ِبدِّي َأنَّْهزم َمُهم ْإهلتش ِبُطولوني وين َما ُكنت: َقالتلها

َهاي بنت الثُغولة َواَفقت، َوَجت وَربَّْطت الكىيس َعليهىا وَمتشىنته،    

َحىت َعلىى َهالنَّجىار    وانَّْهزّْمت، َوَظللت ُترك  َتا ْإجت َعَلى َهاملدينة، وَرا

 َسوِّيلي ُثوب ِمنّْ َخَشب: وعَّْطته َمَصاري، وَقاَلتله
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هاظ النَّجار َسَواهلا ُثوب ِمنّْ َخَشىب َوظبَّطىه وَهنّْىدزه َوَجىتّْ َهىاي      

 .َيخّْشيبون: وِلبِّْسُته، وَصارو النَّاو ينادو َعليها

زمىة َطىار   َهاي الُغولة َلمَّا َأَجىت وَلَقىت ِبِنتىة ِبىالكيس والِبنّْىت ِمنّْهَ     

وَراحىت إدّور  . َعُقلثها ِمن َراسَّة وِقِظَبت ِبِنّته وهَّْرتة من الَكِتل بها لثَعصىاة 

َشاَفت خشيبون، َسىأثلته، شىفتلي ِبنّْىت وصُّىفه ِهيىتش ِمىن       . َعليها بلبالد

 .هيتش

 .َأني َما َبعرب اَل بنات َواَل ِنسّْوان: هاظ خشيبون َقال

َوَجا خشيبون َراح َلِعنىد َقصىر   . َهاي الُغولة َترَكت خشيبون َوفللت

ِبدِّي َأشتغل َعلى ُمونىَة  : امللك وَقَعد، َأجو احلرو ِبدهم يكثَحُشوه، َقّلهم

 .بطين، َما َبدِّي َأجار ِمنكو

َهُظول َراحو َعلى َكبري احلرو، َوقلُّوله َعن خشىيبون، َأجىا َواَفىق،    

دَّ  ْإدِّير َبالك عليهن، َ،نهىن  ْإنت َيخِّْشيبون ِبدنيا  ِترَّعانا ِبالثوَز وب: وقّله

 .َهُظول إْلبن امللك، وَما ِبهتم ِبشي َقّد ما ِيهتم بالثوزَّات

َواَفق خَّْشيبون، وَصار ِيرّْعى ِبالثوز، ُيوِخظهن ويرعىى ِبىيهن وِعنىد    

الظُّهر يروح َعالتتشة ينزلن الثىوزات ويسّْىَبحن، وهىاظ خشىيبون ِيشّْىلح      

 :ِتسّْبح وِتطلع، ييجي الوز يقولُثوب الثخشب وِتنزل َعالتتشة 
 

 كيكىىىي كيكىىىي 
 

 بتصّْىىَلحي َلسىىيدي 
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ِتيجي َهاي ِتقثظىب َحَجىر وتىذْرب والل ِهىي َكاّسىرة ْإجىر َوَحىدة،        

وهاظ اإلشىي َكىان   . يتفرَعِطن الوزات، وبآخر النهار تُلمّْْهن وِترَّجع بيهن

َأكثىر الىوزَّات   َلُيوم َأَجىا اَ،مىري َتايتفقىد الثىوز، َلَقىى ْون      ، يصري ُكل يوم

واهلل فيه ْإشي َوَرا ِتكثسري إجىريهن، هىاظ ِمىن َصىار     : ُبعرجن، َقال بَّْحاله

 .خشيبون ِيرعى ِبيهن َصار ِتكثسري جِبريهن

هاظ راح وَرا خشيبون ِطِلع َعلى هالّشجرة إّللي حبد التتشىة، هىاظ   

ِمىنّْ   خشيبون َشَلح ُثوب اخلشب، هاظ اَ،مري َشاب هالشُّوفة ْإخنلع َعقثلىه 

شرشه، وراح ما يقع عن الشجرة، وملا سبحت وطلعت، أجا الىوز صىار   

 :يقول

 كيكىىىي كيكىىىي 
 

 بتصّْىىَلحي َلسىىيدي 
 

 

. ْوِمثل ُكل َمّرة َذربت، ْواّل هي َكاسىرة ْرِجىل َوَحىدة ِمىن الىوَزات     

: وَبعد ما َرّوحت، ْإجا اَ،مري ِنْزل َعن الشَّجرة، وَسبقها، وَقىال للَحىَرو  

 َمال َهالوَز ُبعُّْرج خيشيبون؟: ن، َأَجا خشيبون وَقلُّهَنادولي خّْشيبو

 َقلُّىىه خشىىيبون، َهظىىول ِبتهاوِشىىن َمىىع بعظهىىن َيسىىيدي، وبطىىرين   

 .وِبقعّْن

 .َوَظل اَ،مري َوَرا خشيبون، َتاِعْرب خشيبون إن ا،مري ِعْرب ِسّره

 .َأني ِبدياتش على ُسنة اهلل ورُسوله: هاظ اَ،مري َقال َلخّْشيبون
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َواَفقت َلِكن بَشرط، ْإنه حيثُظىر ُعرسىها َأهلىها وجريانهىا وكىل       َهاي

 .أهل َبلدها، ويقظي َعالغولة

َواَفق اَ،مري َعلى شروطها، وَدّورو َعلىى الغولىة، َلقوهىا َفاّلىة ِمىن      

 .ِلبالد ُكلها، وَنادى َأهلها وُكل إهل بلدها، وصار عرو ما صار زيُّه

 .ند السامع وخليناهم بالنعمة والنعيم وجينا لع
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 (2) خشيبون

 

 حمي د عبدالفااح احلي ري. د

 

 

 .ِمنّْ َلهون َتاتوحدو اهلل: تقول اجَلّدة

 .ال ْإله ْإال اهلل، ُمحمد رسوُل اهلل: َفيقول اَ،طفال والثُحُضور

هاظ فيه َهالِبنت َظاَعتّْ ِمنّْ ُأمها َوُبوهىا، وَمىا ِدريىت ويىن تىروح،      

لياليهن َتاْإجت َعلى َهالّدار، َفاَتتّْ َعليها، ْونّْهىا  َهاي َظّلتة ِتمّْشي ُيوم  ب

مّْالقية َهامَلَرة َقاعّْىِدة بتشىَتِغل، َهىاي َسىّلمت عليهىا، وَرّدت امَلىَرة َعليهىا        

َقعَّْدت، وَقامت امَلَرة َحّطتلها َأكل، َهاي َأكثَلتّْ وِشّربت وَحمّْدت . السَّالم

 .اهلل

 وين َطاّشة؟: َقّلتلها امَلَرة

 .واهلل ظيِعت ْإهلي وما َبدري وين َراحِية :َقّلتلها

 ُشو رايتش ِتشّْتغلي ِعنّْدي؟: َقالتلها

 .موافقة َبس َتنِّي َأالقي ْإهلي: َقالتلها

 .ُشو ْإسِّْمتش: َقالتلها
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 .ْإاي ْإنّْسية: َقالتلها

َهُظول َسبّْع ُغرب، َأول ُغرّّْفة فيها َقُمح الثَّانيىة  : َأجت امَلَرة وَقالتلتها

ري الثَّالثة فيها َعَدو الّرابعىة فيهىا َكّرَسىّنة اخلامِّْسىة فيهىا ُسمُّْسىم       فيها َشع

 .السَّادسة فيها ْإظرة، والسَّابعة َهاي ال تفَتحيها ِمن مرَّة

 .حاظر: َقالتلها

َهاي إنسية َنامت بغرفة َلَحاهلىا، ِصىحّْيت ب ْلليىل وَقامىت َتاِتشّْىرب      

ي غولىة وَقاعىدة بُتوكىل    َمي، َلىّدت َعلىى ُغرفىة َصىاحبة البيىت ْواّل ُهى      

الصُّبح ِطلثعت الُغولة وَتَركت البنىت  . خباروب، َهاي ْرجّْعت َوما ِشربت

بالّدار َلَحاهلا، َهاي َقالت البنت َلَحاهلىا واهلل َلفثىَتح َبىاب الغرفىة الّسىابعة      

َوُشوب ُشو فيها، َهاي َفتُّْحتة ْونّْ ِبيها َهالذَّهب، َمىّدت ْإصّْىِبعها َتىاُتلمس    

ْوّن ْإصّْبعها َصاير َذهبّْ، َهاي َعيَّت ُتفىر  ِبيىه ِمىنّْ ُدون فايىدة،     الّذهب 

ِليش يىا  : ومللا َأجت الُغولة َسألتة. َهاي َخاَفت ِمن الغولة، َأَجت َوَعصََّبُته

 ْإنسية مَعّصِبة ْإصَّْبِعتش؟

 .هاظ اجَلمل َعظّْين: َقالتلها

 ِليش َعْظيت ْإصَبع ْإنسية؟: َراحت الُغولة ِللَجمل

 .وَحق ْإنسية وَرّب ْإنسية ما َعْظيتة: َقّلها

 .ْإجَلَمل ِبُقول َما َعْظيته: ْرجّْعت َعليها وَقالتها

 .إّللي َعظثين الثقطث: َقالتلها
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 ِليش َعْظيت ْإنسية؟: َراحت الُغولة وَقالتُله

 .وَحق ْإنسية وَرب ْإنسية َما َعْظيته: قّلها

ْإحنا َمىا َعْظينىا   : وُكلْهن يقوِلنوَراحت الُغولة على ُكل احليوانات، 

وَظّلت . ْإنسية، َتن الُغولة ِتعّْبت وَنامت، َأجت ْإنسية ْونّْهزمت َمن ِعنّْدها

ُترُك  ْوتلد َوراها، وهي َماشية َلقت ُثوب ِمن اخَلَشىب، َأَجىت وِلبَّْسىُته،    

اي وِقظثبت َهالعصاة وَمَشت، وَغرَيت ُصوّتة َتا َصار ِمّثل ُصوت الزَّملة، َه

َبعِد َأربعتيام ْونّْها مّْالقية َهالثَقصر َهاي َقعَّْدت ُقدَّامه، شوي ْونّْ واَحد ِمن 

 .هاحلرو جاي عليه وسَأُله عن َحاُله وحَواله

: َقّلىه احلىارو  . َأني ْإاىي خشىيبون، وَبشّْىتغل ِبّيىاةث َشىغّْلة     : َقّلتله

 ِبتشتِغل َراعي للوز؟

 .َبشَّْتغل: َقالتله

َلقيَنىا َواَحىد ِيرعىى وّزات ابىن     : قىال للّظىاِبط  هاظ احلارو َأَخُظه و

 .امللك

 .َروح إشلح ُثوب اخَلَشب وُخ  ْوعّْية َراعي: قلُّه

َ، َأني مكيِّف َعلى ُثوب اخَلَشىب، هىاظ بىاْرد بالصَّىيف دايف     : قلهم

 .بالشِّتا، َوني ِما َبقثَدر َأَغريه، َبسّْ َأني ِجيعان ِبدِّي ُأوكل

َبخ وهّْنىا  َأكىل ِمىن َهىاّللِحم واجللىاج ِتىاَقبِّن       َهُظول َأَخُظوه َعىامِلطث 

 .ظالعه، َوَخ  َهاخِليزرانة َوَمَشى ِقّدام الوزَّات
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َبعد ُأسبوع ُأسبوع  هاظ ْإبن امللك َأجا َعلى َباُله يَتفّقد َوّزاته، هاظ 

َشىايفلك  : َلقاِهن وّْنْهن َناصّْىحات هىاظ اتعجىب، َنىادى خشىيبون وَقلُّىه      

 ت غري ِشكل؟هالَوّزات َصايرا

واهلل يسيدي َأني ُطول نهاري وني بلشان بيهن، ومّلىا  : َقال خشيبون

 .برجع حُبطلهن َعَلف وَمّية وِمشّْ مَقصِّر معاهن

ِبدِّي َأشكر  علىى ُحسىن اهتمامىك، ْونِّْتىه َراعىي      : ْإبن امللك: َقّله

نِتىه  بستِحق ْإننا ِنكرمك، وِبدِّي َأعطيك َبدلة َبىدال ُثىوب الثَخشىب ْإّلىي إْ    

 .اَلبُّْسه، ْوْللي ُكلُّه َوَصخ

َ، يسيدي َأني َمىا ِبىدِّي   : هاظ خشيبون َخاب ْإنه ينَكِشف َأمره، َقلُّه

 .َأغيِّر ُثوبي، وُثوبي هاظ مَكْفيين

هاظ ْإبن امللك ْإتعجب من خشيبون ْإّنه َما ِبدُّه ايَغيِّر ُثىوب اخَلَشىب   

هىاظ  . ّرفىع ِعينىه وِبُحطهىا ِبعى  َحىدا     ْإّللي اَلبُّْسه، واَلَح  عليه، ْإّنه ما ِب

ِعندما ِفِظي َبعد يوم  َسَحب َحاُله وَراح وِلحىق خشىيبون، ْونُّىه ِبرعىى     

بالوزات مبرَعى ُكّله َخَصاب، هاظ ِطِلع على هالشجرة إّللي عند التّْتشىة  

وسَّْتنى َتاييجي خِّْشيبون َعليها َعلى َشان الَوَز ِيسّْبح ويَفّرَفح، شىوي ْوالل  

خشيبون َجاي ِبغنِّي والوز َوراه ِبَقاقي، هاظ ْإبن امللك ْإتعجب َهالصُّىوت  

ْإجىا اخشىيبون وَقعىد ِتحىت     . هاظ ِمشّْ ُصوت َزَلمة، هاظ ُصىوت ْإنثىى  

الشَّجرة والوز َنطث ِيسبح ِبالتتشىة، وبعىدين َشىَلح خشىيبون ُثوُبىه وَظىل       

اظ ْإبىن امللىك َفىَتح ُثمّْىه     َعليه وعيته الدَّاخلية ْواّل هي ِبنت ِمثل الَغَزال ه
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َأنىي  : َمن هالشُّوفة، وَبَقى ِبدُّه ينْزل َعن الشََّجَرة ويِعّرفه ِبَحاُله، لِكن َقىال 

ْإبن امللك َما بصري َأسّوي ِهيتش هاظ َبسّْ ْإنها َبعَّىَدت بالّسىباحة َسحَّْسىل    

ون، وَظىل  َحاُله َعن الّشجرة بَلَطافة وَرّوح َعالثَقصر، َوباُله َمشّْغول ِبخّْشيب

يسَّْتنى ِبيه تنُّه َرّوح، وبعىد املغّْىْرب َنىاداه وَصىار ِيسىَأل خبشىيبون َأسىئلة        

ْإاع خيشيبون، ْإّنت : كثرية، َوَلقاه ْونُّه َفهمان كثري، َبعدين ْإبن امللك َقلُّه

 .ليش َما بِّْترّفع عيوَنك وتُّْحطهن ِبُعيوني

 .عيوني ِبيهن شوية َحَول: َقّله

 .ْإبن امَللك ِعْرب ْإنُّه ِبِنتوَشك خشيبون ْإن 

َظل ْإبن امَللك َوَراه تنُّه ْإَطللع بيه، َهاي ِلعيون َلّما تالقت َمع َبُعظهىا  

الَبُع  َصاَرت إبتسامة، ِمن اثن ، َأجا ْإبن امللك ِقِظىب َشىاْرب خّْشىيبون    

وَحمِّمهنىا   (0)ُأخظىن ِستتشىن  : وِلحيُته وَشاّلهن، وَنادى اخَلّدامات وقّلهن

 .َلبِّْسنها ِمن ْوعّْية اَ،مرياتو

َوهظول َأَخُظنها وَشّلِحنها ُثوب اخَلَشب ومّحمنها وَعّطرنها، وَلّبسنها 

 .َمالبس اَ،مريات، ْوالل ِهي ِبتّْقول ِللّشِمس ْزحيي َتنِّي َأقثُعد َمَحلتش

 .ِتقبليين ُجوز ْإلتش على ُسنة اهلل َورُسوُله: َوقّلها ْإبن امللك

بل َبسّْ ابشرط ْإّنك إّدور على ْإهلىي َعلىى َشىان ِيحّْظىرو     َبقث: َقالتله

 .َفَرحّْنا

                                                   

 .سيدتكن:  ِستتشن  (0)
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وَخّصصلها اَ،مري ُغرفة َلَحاهلا واخَلىّدامات خيىّدِمن عليهىا، وَصىار     

َوَجا امللىك وِعِمىل ْإقىرى َلُكىل     . الَعسكر يَدورو َعَلى ْإهلها َتّنهم َلقوهم

باملدينىة، وَوّزع امللىك   املدينة وطِلع البورزان وَصار َفىَرح مىا َصىار ِمثُّْلىه     

امَلَصاري واحللو والوعية على النَّاو وَظّلىت املدينىة تعىيش بفىرح وَهنىا      

 .أسبوع كامل، وسرور

 وَطارت ِطريها وَمسِّيناكو خِبريها
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 لليلإمشس الضحى وقمر 
 

 

 ام حميد احملي د املزاري

 

 

َهُظىول ِعنّْىدهم   َكان َيا َما كان يف َقديم الزَّمىان َهالزَّملىة وَهىالثَمرة، و   

َهالولد، ْوبُّْعونة اهلل ِطِلع الَولد ُسبحان اخَلالق، ِمثّْىل الصُّىورة، وُفىو  َمىا     

هو ِحلو َكان َذكي، وَلّما َأبوه َوّداه ِيقىرى ِباملىدارو، َكىان َأشىطر واَحىد      

ِكت الَولد وَصىار َهالشَّىب إّللىي    . بَصفُّه، وُكل َواَحد َكان يُشوفه َكان حيبُّه

َفّرج، َوهاظ أُبوه َجابُّْله َواَحد يَدّرُبه على الّسىالح، َتاَصىار َأشّْىَطر    َتعال ْوتّْ

ِمن إْللي ِبَدربه، َومللا كان َأبوه َتاِجر َعلَّمه على التِّجارة َتاَصىار ِمىن َأفهىم    

 .التُّجار

هاظ بيوم َذات ِلّيام ِحِلم ُحُلم، وَقَعد الّصبّْحيات وهو َمبُّْسوط َعلىى  

ه راح ُ،مىه وُأبىوه َوحىب َعلىى َأديهىم وَعلىى ُروسىهم،        اآلِخر، َحّتى ْإّن

َوجاب َهالَكِبش إلّلي َقد ِلحّْمار وَذَبحىه وَفرَُّقىه علىى الثُفَقىرا وامَلسىاِك ،      

ووزَّع ِحُلو على الّناو، والنَّاو يَعّيىو يعُوجىو ويُلوجىو ِبيىه وَمىا ْرظىي       

وجبىوز  . ِبَصىدقين ْإذا ُقلىت َمىا حىدا    : َكىان ُيقللىهم  . ُيقلُّلهم عن َهالثُحلم

 .احُلّساد ماخيافو اهلل يعركسو علي
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 ُشو ُحلثَمك، َيمَّْحمَّد؟: هاظ ْوِصلّْ َخَبُره للوزير، َناداه وقلُّه الوزير

ْإذا ُقِلت َما : َبسّْ قلّْه. هاظ حممد ما رظي يقول، وَعيَّا ِبيه َلِكّنه َما َرد

َعليه َتنُّه يقىول َعىن   َحدا ِبَصدقين ْوِصل اخلت للَملك َناداه امللك، َوظغط 

 .ودُّوه للسِِّجن: َهالثُحلم، وحممد َما ِقبل يقول، َقلُّهم امللك

َراح على السِّجن وَقَعد أتشمِّن يوم، وَخَبىر الثُحلىم ْوِصىل َلَشىمّْس     

الظُّحى ِبنت امللك، وَهاي َنادته على َقُصرها، وكان َقُصرها، ِبَحىد َقصّْىر   

، وَقالىت  (مرة امللىك )َهاوشت َمعّْ َمرة َأبوها الوزير، ِليش َلَحالثها؟ َ،نها ت

َأَجىا امللىك   . ْإقلعها ِمن ِعندي ما ِبدِّي َأُشىوب ْوِجّهىة  : َمرة َأبوها للملك

ْإجنت يبنيلها َقُصر َبحد َقصّْر الوزير، ومللا َكان يشتاقّلها، َكىان يىروح َعَلىى    

 .َقُصرها يقثُعد ِعندها ويّطمن عليها ويَّْروّْح

لك ِسمّْعت َعن حممد وعىن ُحلثُمىه إّللىي ِمىش راظىي      َهاي بنت امل

يقول َعنُّه، هاي وَّدت َوراه َوَجاها، ْوالل هو َشب غري ِشىِكل، ُعُمرهىا مىا    

إذا َكان َعقثله ِمثّْل َكسّْمه وَّْراّْىه واهلل جلىّوُزه،   : َشافت ِمثُّْله، َقالت حَبالثها

 ك َيمَّْحمَّد؟ُشو ُحلثَم: َهاي َقّعدُته قبالثها على الُكرسي وسألته

 .لو ِبدَّي َأقول عن ُحلثمي ما َحدا ِبَصدقين: ََقّللها حممد

لقُتىه ْوالل هىو   . هاي َأخظته وَجابته باَ،سىئلة، َمىا َخللىت وال بقلىت    

ْوشُّىو  : َقللتلىه . َفهمان َعلى اآلِخر وُعُمرها َما ِعرفت مىن الّنىاو ْإبِّْفهُمىه   

 رايك ِتظل عندي؟
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ليح، لكن َبَخىاب َأبىوتش يىروح ِيىذَبحين ْإن     واهلل َهرجتش م: َقّلها

 .ِعْرب ْإّني َبَنام بَقصّْرتش

 َبُحطلك بطابق َلَحالك َلَباَلىك والطلىابق هىاظ بيىه كىل ْإشىي،       : َقللتله

وَما لثهوش غري ِمفثَتاح واحد وامِلفثتىاح َمعىاي، وَسىاَعة مىا ِبىّديا  َبىاجي       

 .َلعنَد 

حَّت عليه، هاظ واَفق، وكانو ُيُقعىدو  هاظ حممد َظّله ِمتّْردِّد، وقد َما َل

بع  ليالي لْوجه الصُّىبح، وَزيّْ مىا تقولىو صىارو حيبىو بعظثُهىم الىبع ،        

 .ومرَّت على َهظا  اليوم إّللي َأجا ِعندها ِبيجي َأكثثر ِمنّْ َشهرين

ِلىيش  : بيوم ِمنّْ َذات ا،يام، ْوالل هي جايه َمهمومة َمغّْمومىة، سىَأهلا  

 مّْس الّظحى؟ْإنيت َمهّْمومة َيَش

واهلل َمَلك الصِّ  َباعث َلبىوي ُحزِّيىرت ، ْإذا َحلثهىن ِبَدّزيلىه     : َقّلتله

ِبنُّْته َقمر الّليل َعَشان جيّوزها، وْإذا ما َحلثهن بىوديين علىى َملىك الصِّى      

 .على َشان جَيّوزني

 وشو ِهن احلزيرت ؟: َقّلها حممد

يف  َزّي بعظهىن الىبُع ، َواَل فيىه    ِفيىه ِسى  : احُلزيرِّية اَ،والّنية: َقّلتله

ِبيناتن َأياة َعالمة فارقة بيناتهن، وهظول َشاُفوهن ُكل النَّىاو وَمىا ِقىدرو    

يفّرقو بيناتْهن هاظ َعن هاظ، وعرظوهن على احلىّدادين وعلىى الّصىيا ،    

 .وما حدا ِعْرب يقدر يفرِّ  ب  سيف امللك وسيف الوزير
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حيطىوهن ب ّليىل ِتحّْىَت الّنجىوم،      هىاي َشىغّْلة بسىيطة،   : َقّلها حممىد 

والظحى ِبيجو عليهن َفراحي  يالُقو سيف الوَزير مَصدِّي وسىيف امللىك   

 .ِبَظلُّه ِمِثل ما هو

َهاي مشس الظحى َقالت َلَمرة الوزير، ْوَجىت َمىرة الىوزير َقالىت     

للوْزير، والوزير َقال للَملك، ْوجا امللك َوّخلىى الىوزير ُيُحطْهىن ِتحىت     

، ومللا َصارت الدنيا الظحى، َأمر امَللك ْإنهىم حييبىو السِّىيف ، ومللىا     النُّجوم

َجابوهن َلُقو واَحد من السِّيف  مَصدِّي والّثاني ِبلثمع، َفعّْرفو إّنه السِّىيف  

 .ِلمَّْصدي للوزير، والسِّيف إّللي ِبلثمع هو سيف امَللك

ح امَللىك، لِكىن   هاظ امللك َإنّْبَسط وِفرح، والنَّاو ِفرحت مثل َما ِفر

 .َظّلتة احُلزيرّية الثَّانية

 .َقال امللك للَوزير ِبدّْنا َحل احلزيّرية الثَّانية

وبنىت امَللىك َقالىت    . هاظ الوزير َقال َلَمرته وَمَرُته َقالت ِلِبنة امَللىك 

 .ِبدنا َيمّْحمد ْإتّْحلنا احلزيّرية الثَّانية: َلمَحمد

 ة؟وشُّو ِهي احلزيّرية الثَّاني: َقّلها

ِفيه َناقت  ِمِثل َبِعظهن الىَبُع ، َومىا َحىدا ِقىِدر يفىرِّ  بينىاتن       : َقّلتله

الطُّول واَحد والُعرظ واُحد والىوْزن واَحىد، واللُّىون واَحىد، واحلزيرَّيىة      

 .َأّياها اُ،م وَأياها البِنت: بتقول
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ِبتعطُشوهن َأتشّمن يوم، وبتوردوهن على امَلىي،  : ظحك حممد وقال

ة ِتشرب ِبا،ول، وَبعد ما ُتغبلها ْإشوية َميّْ بتذَّكر ِبِنّته، َفبرتجىع  فاُ،م راحي

 .َلورا وبتَخْلي بنتة تقدم وِتشَّْرب

َهاي َشمس الظحى ْإنبسطت، وَراحت وقاَلت َلمرة الىوْزير، وَمىرة   

ْوَجا امَللك وَأمره يسىوِّي إّللىي   . الوزير َقالت للوزير والوزير َقال للملك

 َأجا الوزير وَعطلش النَّاقت  ووّردهن َعلى املىي، وِعرفىو   قال عنه، وِفعّْاًل

اُ،م ِمن البنت، َلمَّا ا،م تقدَّمت وِشّربت شوي وْرجّْعىت َوَجىت البنىت    

 .ّملت ُشُربهاَتارويت، وبعدين اُ،م ْرجّْعت وِتش وِشرّْبت

هاظ امَللك انّْبسط وِفرح، والنَّاو ِفّرحىو علىى َفىَرح امللىك، وهىاظ      

زير ُمكاَفأة مليحة، ْوّرجّْع السِّيف  والّناقت  َلَملك الصِّ ، وهىاظ  كافأ الَو

بَعد ثالث َأربع تشّْهر ون َهالقافلة َجايىة مىن الصِّى  ْون ِبيهىا ِبنُّْتىه َقمىر       

إّلليل، ومَّْحمَّلة ِبالذَّهب والفّظة واحلرير شكال ْإلوان، والنّيىة ْإنىه امللىك    

وَكان امَللىك ِبىدُّه ِيعّْمىل َحفلىة َكىبرية      يتجوزها وَبعد ما رتاحو َأجى ُيوم 

َشىرط  : على َشان جَيوَّزّْها، َأَجت َمَرُته إّللي ما َكان يُرد إهلا َطَلب، َوقالتله

َملك الصِّ  إنَّه إّللي ِبعرب َحل احُلزيرت  جيوَّز ِمن َقمر إّلليل، ونِّْتىه مىا   

َجّوز ِمْن ِبنّْت َمَلىك  حْليت ولّلي َحلثهن الوزير، والَوزير َهو إلّلي الْزم يت

 .الصِّ 

 .َأَجا امَلَلك وَنادى الوزير وَقلُّه على َشان جَيوَّز ِمن َقمر اْلليل

 .يا َموالي، َأني َما َحْليت َواَل ُلُغز بيهن: َقلُّه
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 َلَعاد َمنهو َحلثْهن؟: إتَّْعجَّب امللك وقلُّه

 .إلّلي َحَلتّْهن ِبنّْتك َشمّْس الظحى: َقلُّه

َيىالل نىروح َعلىى َقُصىر     : َمادري ُشو ِبدُّه حيِكي، َبسّْ قلُّىه هاظ امللك 

َشمّْس الظُّحى، َوُهظىول َراحىو، وَقعىدو مىع َشىمّْس الّظحىى وَشىكثرها        

 .ِمشّْ َأني إّللي َحْليت اللُّغّْزين: َأبوها، َأَجت َقّلتُله

 َلَعاد ِم ؟: َقّلها َأبوها

 .َأعّْطيين اَ،مان: َقّلتُله

 .اها اَ،مانَأَجا امَللك وَعَط

 .وهاظ َعفا َعنُّْهم. َأَجت َهاي َقّلتُله عن ِقصَّة حممد

َهاي ِبنّْت َمَلك الصِّ  َعروو إلك هىي وُكىل اهلىدايا إّللىي     : وَقلُّه

 .َأجت َمعّْها

 .َبسّْ يا موالي بدِّي َطَلب واَحد ِمنَّك: َقلُّه حممد

 وُشو هو َيمَّْحّمد؟: َقلُّه امَللك

 .طثُلب ِمنَّك َشمَّْس الّظحىَأني َب: َقلُّه حَمّمد

َواَفق امَللك، َوَجا حممِّد وجَوزَّ مشس الظحى َوَقمر إّلليل، وحطىوه  

بيناِتن، ومّلا َكان امَللك ِختيار وَعلى َحْفىة َقبّْىُره، َأجىا ْوتَّْنىازل َعىن امُلُلىك       

 .َلمَّْحمد
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يس ِبدِّي َأقللكو َعن ُحلثمي، ِحِلمىتّْ وِلىال َأنىي َعىرْ    : َأَجا حمّمد قال

َولىو ْإنِّىي ُقلىت    . َلَشمس الظحى وَلَقمر الّليل وَحاطلاتين بينىاتهن ِبىالنُّص  

 .َهالثُحلم بوقثته َكان َما َحدا ِبَصدقين هاظ احُللم َصار َعمَّن َحّقة وحقيق

 .وَطارت خريها واهلل َيَمسِّيكوا ِبخريها
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 اليتيمة
 

 ام حميد احملي د املزاري

 

 

امَلرة، َوَجتّْم ِبِنت، َهاي امَلىَرة َقىّدر َعليهىا ِلمّْقىدر     َهاظ فيه َهالزَّملة وَه

َهاظ الزَّملة َقام وجّوز َمرة ثانيىة، َهىاي امَلىَرة    . وَماتت َبعد َما ْولدت البنت

َجابت َبرُظه ِبِنت، ِكِبرّْن الَبنات ِبسّْ الِبِنىت اليتيمىة َكانىت َأمجىل وَأذكىى      

بوها، ِليش؟ َ،نُّىه ِبِنتىة ِمىشّْ ِحلثىوة     والّناو ِبتِّْحبة، وَهاظ إّللي َجنَّن َمرة َأ

وَهىاي َمىا ِتلبسَّىة َغىري احلريىر      . وِدفثِشة وَشايفة َحالثها، َقد َماُأمها َما َدلّلته

والذَّهب، وَما تَلبِّس اليتيمة غري اخَلَلقة، وَمىا متشىيها غىري حافيىة، وِمىشّْ      

ق علىى راُسىه،   َبس ِهيتش، َبسّْ ييجي َأبوها من الشُّغل َتنُّه إينام وهي ُتُنى 

: ِبنّْتك َفعلت، بنتك َتركت، َما ِبتّْساعدني َزيّْ النَّاو، وَهاظ الزَّملىة ُيقّللىها  

واهلل َمين َشايف البِنت َعامّْلة ْإشي، وُطول َماني َبها لبيت وهىي ْإبِّْتشىَتِغل   

ِمثل النَّحلة، وَما بطوهلا غري ُلقمة َبِطنّْها، وِبنتتش َقاعّْدة حاطلة ْرِجل َعلىى  

 .ل ومشخّْصة، َفَكان َهاحلتشي َما يعجبها ِمنّْ َمرَّةْرِج

 َها مالتش؟: وبيوم ِمن ِليَّام َأجا والل َمَرُته َقامية قياِمّتة، َقلّْها
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متيل عاَلمك، واهلل َما َبظل بها لبيت إّللي فيه ِبنَّْتىك، يىا َأنىي    : َقللتله

 .وبنيت َيا ِبنَّْتك

 َقّللها، ولتش ُشو مسوية؟

 .ب َأجت َتاِتجلي َكسَّرت الصُّْحونُشو: َقّلتُله

 .على َمهّْلتش َعلى اجللي َياَبه: َلدّْ َعلى ِبنُّْته وقللها

 .واهلل َما َكسرت ْإشي، َهاي ُأخيت إّللي َكسَّْرُته: َقّلتله وهي تبتشي

ِبتشذبي بعد،  ولتش: ة َقامت َوظربتة، َوقّلتلهاَسَكت اَ،بو، لِكن املَر

 .ياليتش بها لبيتواهلل غري هاّلليلة آخر َل

وَهاي َحكثمت َعالزَّملة ْإّنىه ُيوِخظهىا َعلىى الّتيىة، وَهىاي َحّطتلىُهم       

ُخِبز َجاِفر ودقة وزيت، وِمن َفجّْىة الثَحمىار َحّكمىت َعليىه يىُروح َعلىى       

 .التِّية

َهاظ الزَّملة َما ِقِدر ْإالل اثيسوِّي إّللي َقالتلىه َعنُّىه امَلىَرة، َأَخى  الِبنّْىت،      

 َلوين ِبدّْنا نُروح َياَبه؟: َسأَلُته وَلَما

 .ِبدّْنا نروح َعلى اخوالتش: َقَللها

َهاي َصّدقت وَقامت َوَمشت َمع َأبوها، َهُظول َمُشىو بهالثَبرِّيىة ُيىوم    

يوم  ِتعّْبت الِبنت وَنامت، َأَجا َهاظ َحط ِعنّْدها ْإرغيف  ُخبىز َجىاّفرات   

 .وُدقلة وزيت وَجا  مَروِّح
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اَقت ِمن النُّوم، ْواّل هي ِبهالثَخال َلَحاهلا، ْونُّىه اَل َأبوهىا   َهاي البنت َف

ِشىوي ْوالل هالزَّملىة   . َوال َحدى، َهاي َقعّْدت َوَصارت ِتبتشي َعلى َحالثهىا 

 .واهلل َأني ِجيعان: َجاي، َسّلم َعليها وقلّْها

 .واهلل َيَعمِّي َما َمعي ِغري اخُلبز اجَلاِفر: َقّلتله

ه ْإرغيىف ُودّقىة وزيىت، وسّْىَقُته َمىي، َهىاظ َحَمىد اهلل        َقامت َأعَّْطتى 

َهُظىول احَلىَرو َبىسّْ    . َوَشَكُره َوَخظها َمعاه َوُمشو َتاْوصلو َعلى َهالثقصر

َأجا امللىك َأعطاهىا للخىّدامات،    . َشافوه َأدُّوُله التَّحية، وِعرفت َإّنه امَللك

َلَبسىنها ْوالل ِهىي ُشىو؟    إّللي َأَخظنها َعلىى الثَحمَّىام وَحّمِمنهىا وزيننهىا و    

ُسبحان اخلالق، َغَزال ِمن الُغزالن، وّللي َزاد َجماهلىا َإنّْهىا ِطلثعىت َقاريىة     

 ُشو َرايك ِتَجّوزها؟: وَكاتبة وَفهّْمانة، َهاظ امللك َقال إلبنه

ِبيوم ِمنّْ َذات . َهاظ اَ،مري َوافق وَجّوزها، وَصارو حِيّبو بعُظهم كثري

َبرية الَقُصر، ْواّل ُهىو هالشَّىحاد، ثيابىه مَشىقلقة، ومَعفلىر      ِلّيام وُهم يّسبهنو 

: بالرتاب وحالثُته َحالة، َهاي ِعرَّّْفُته، ِطِلىع واّل هىو َأبوهىا، َقالىت لأَلمىري     

 .واهلل َإالل ُمقّلك إّنه َهاظ الزَّملة َأبوي

َهاظ اَ،مري َناداه وعّْطاه للخدم إّللىي َفوتىوه َعلىى احَلمَّىام وَلّبسىوه      

َوَخظوه َعلى ِبنُّْته إّللي َما عرفة، وَهاي عرَّفته . َطللعوه ْواّل هو غري ِشِكلو

َأجا َهاظ ْوِقع َعالوَطاة ْوللا هىوه َغميىان، َرشَّىت عليىه َمىي،      . َعلى َحالثها

واهلل ْإنُّه َمرة َأبوتش َقّلتلي َأَذِبحتش، َبسّْ َأني َقليب ما : وعَّْتذر ِمنّْها، وقللها

 .اظ اهلل َأعطاتش َعلى َقد نيتتشَطاوعين، وَه
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وَقَعد ِعنّْدها َعشرتيام، وَأعّْطتىه َذَهىب ووعيىة َلَمىرة َأبوهىا ُوُختَّىة،       

 .وَرتشبته َعلى َهاِلحَّْصان َوَمشَّت َمُعه احَلَرو َتاوّصلوه ِلبيته

مىن  اَلىكث   : َهاي امَلىرة َشىاَفت َهالشِّىي َوُعقلىها َطىار ِمنّْهىا وقّلتُلىه       

 ه ْونِّْته َشحَّاد؟َهاإْلشي َهاظ ُكلُّ

َأَجا وُسولفة عن البنت، وَهاي َزاد جنانها، وقّلتله َياّل ِبىَد  ُتىوخ    

ِبنيت ُوتّْحطها َمَحل َماَحطيت ِبنّْتك َعلى َشان اهلل يّْفَتح َعليها ِمِثل َما َفىتح  

 .َعلى ِبنّْتك

َبعد َأتشمن يوم َحطلتله َسِمن وَعَسىل وَأِكىلّْ مَشىكلل وَخى  البنىت      

الصُّبح ْونُّه َجاي . باحملل إّللي َحطث ِبيه ِبنُّْته اَ،والنية، وَجا  َراجع وَحّطها

 .ِجيعان: هالزَّملة َوقّلها

بعيىد  )َأَجت َهاي َبدال َما َتعّْطيه َسِمن َوَعسل، َحّطت روث حّْمار 

َفَأَجا الزَّملىة وَدعىى َعليهىا، ْونّْ جايىة هالزُّوبعىة وَشىاّتته وشىاتَّته        (. عنكو

َحطتَّة ْإباب َدارها، ْوالل ِهي َغميانة، َقاَمت ُأمهىا وُبوهىا َتىايعرفو    وشالتَّه و

ُشو إّللي َخىَبط بىاب َدارُهىم، ْوللىا هىي ِبنىِتهم، َشىالوها وَحطُّوهىا َعلىى          

 .الفراش ويوم  َتنّْها ِصحَّْيت

وَخْلينىىاهم يبتشىىو عليهىىا َوجينىىا َنسىىْلم َعليكىىو، وَطىىارت ِطريهىىا   

 .وَمسِّيناكو ِبِخريها
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 نصيصإنص 
 

 فا ية ايزاع الزعيب
 

 

 .من هون هلون تاتوحدو اهلل

 .ال إله إال اهلل، حممدًا رسول اهلل: فريد الصغار واحلضور من الكبار

هاظ فيه هالزَّملة وَهامَلَرة، َيعونة اهلل مىا َكىان جيىيهم والد َوال َبنىات،     

َرة ُكىل النَّىاو ِعنىدهم    َيَمى : راحت َسنة َأَجتّْ َسِنة، هاَظ الزَّملة قال َلَمرُته

 .إوالد إالل ْإحنا

 شو نسوِّي َيعين؟: َقّلتله

 .ِبدِّي أَجّوز بلتشي اهلل ِيرْزقنا ِمن غريتش: قّلها

 .بّد  جتوز ْإجوز، واهلل َماني قاطعة َنصيبك: قّلتله

َراح الزَّملة َخَطبله ِبنّْت ْوجوَّزها، وَصارت هي الغالية عليه َأكثر مىن  

يِّة إّللي َصارت بايرة، َمّرت َسنة سنت  ُقىول ثالثىة، َبىسّْ َمىا     امَلرة ا،والن

 .أجاهم والد

ُتفلىاح للَحَبىلّْ،   : ليوم ِمن ذات ِليَّام والل هو َمار هالزَّملة ِبصيح وبقول

 .ُتفلاح للَحَبلّْ
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 شو بتبيع؟: اُّْعه الزَّملة وِسمّْعنُّه النسوان، َنادو عليه َأجا، قّلوُله

 .اح للَحَبل ْللي ما بيجهوش َوالدببيع ُتفل: قّلهم

 .ِبدّْنا ثالث ُتفلاحات: َقلله الزَّملة

 .ما َظل َمعي غري ُتفلاحت : َقلُّه البّياع

َإشرتاهن منُّه وأعطى الغالية ُتفلاحة، وهو والبىايرة ُكىل واَحىد َأكىل     

إثىن    وُسبَّْحان اهلل بعد ِتسِّْعُتشر ْواّل هي الغاليىة جايبىة واَلد  . ُنص ُتفاحة

َزي الغزالن واَحد َسمُّوه حسن والثَّاني اىوه حسى ، والبىايرة جابىت     

برظه ولد، لكن هالولد َحجّْمه صغري، وَسمُّوه حممد، ِكىتو ِلىوالد لكىن    

حممد َظل َحجّْمه صغري، ولّقُبوه ُنصّْ انّْصيص، َراحّْ ُنصّْ انِّْصىيص، َأجىا   

اني ِكبّْىرو ِلىوالد وَصىارو    ُنصّْ اثنِصيص، حتى النَّىاو ِنسّْىُيو ْإسّْىُمه احَلقلى    

َشَباب، وَهاظ اَ،بو ِيَفرِّ  بنياتهم، َداير َباُلىه علىى َحَسىن وّْحسى  َ،نهىا      

َإشّْىَتراهلم َأبىوهم ُكىلّْ    . ُأمُّْهم َغالية، وُنصّْ انِّْصيص وُأمه َعايش  َعالثَهلمة

واشَّْترى َلُكىل  . واَحد َفَرو، واشَّْترى َلُنص انصيص ِجِدي يرتشب َعليه

يف وُرُمح وُقوو، وُنصّْ انصىيص مىا اشىرتاهلوش إشىي، قىال      واَحد س

 .ُيمَّه ِبدِّي سّْالح: َلمُّه

 .، َأقوللك ُخ  َهالثُمقثَحار!ومن  ِبدِّي َأجيبلك ساَلح؟: َقّلتله

َصار ساَلح ُنصّْ انصيص ُمقحار، َبس َلمَّا يروحو َعالصِّىيد، َحَسىن   

يصيد َغَزال، َأرنىب،  وحّْس  َما يصيدوش ْإشي، وُنصّْ ْإنصيص ُكل يوم 

تشيف يصيد؟ آه إَيظل ِيَتَلبَّد للغزال َتايقرَّب عليه، ِيِذرُبه ِبامُلقثَحار ْوالل ُهو 
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موقثُعه، يقوم ِيذَّْبحه ويُّْحطُّه عاجلدي ويروح، ِيطثعم ُأمُّه وَأبوه َوَمىرة َأبىوه   

 .وَأخوته َحَسن وِحس 

َجاي  علىى َهاخِلّربىة، وِلىال     ليوم من َذات ِليَّام ْإبعدو بالتَّية، ْواّلهم

َبزازّْها َلىَورا، َمىنّْ    (0)فيه َهالغولة َقاعِّْدة بتطَحن َعلى َهالّطاحونة، وّْاَلشَّْقة

. هو إّللي شاَفهة باَ،ول؟ إّللي َشافهة ُنصّْ انّْصيص، وَأخوُته مىا َشىافوها  

اي َولثُكىو َهى  : َبسّْ َحست بيهم ْوالل هي َمَرة َعاِدّيىة َقّلهىم ُنىصّْ ْإنصىيص    

 .ُغولة

 .َهاي َمَرة َعاِدّية: َبسّْ َأخوُته َما َصّدقوه، قّلوُله

 (2)َفاَتىت . َهاي هللت ِبيهم وانّْبسَطت، َقالت َلحالثها، إّلليلة ُبوكلىهم 

َعلى بيت ِمنّْ بيوّتة وَسّكرت َوَراها، َبسّْ ُنصّْ انصىيص َطىلّْ عليهىا مىن     

وَصىار الَقمّْىل ُيهىر ِمىن      الطلاقة، ْوالل هي جايبة َهاِلِقىدر وَنثّْىرت َشىُعرها   

راسَّة، وَطللعت إبزازها وَحلثبت على الَقُمل، وَحّطىت الِقىِدر َعلىى النَّىار     

وصارت حترِّتش بيه، َفَصار َمثل الرُّز حبليب، وَجابت هالللقن وحّطُته بيه، 

وَقالتلهم َهاَظ، ُرز حبليب وَلمَّا بىتد أكلىه بطيىب، َهىاظ حسىن وحسى        

َبىسّْ ُهىم   . َولثُكو َهاظ َقُملثها َمطثبو  حبليبها: ُنصّْ ْإنّْصيصِجيعان ، َقّلُهم 

َبسّْ ُنصّْ انصيص َما أكل وَظل جبوُعىه، ِنعّْسىو   . َما َصدَّقوه وأكلو َتاِشبعو

                                                   

 .تضع: الشقة  (0)
 .دخلت: فاتت ( 2)
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َأني َما َبنام ْإاّل َعالسّدة، َبعىرفش  : َقال ُنص اثنصيص للُغولة. وبّدهم ينامو

 .َأنام َعالوطاة

 .ما ِبدَّ  يُنص انصيص تنام، نام وين: َأَجت الُغولة َوقّلتُله

َوَجت الُغولة َوَحلثبت ِمن ْإبزازها وَسىقت ِخيلىهم، وبعىد َمىا نىامو      

يا سناناتي إمظى  إمظى  َتنِّىي    : َصارت تقول( َبس نص إنصيص ما نام)

 .ُأوكل َحَسن وحس  وُنص انصيص ثالثُهم

ص َمالىىك يىىُن: ِسىىمّْعها ُنىىص انصىىيص ْإجىىا تَنحّْىىَنح ِسىىمّْعته قّلتُلىىه

 انصيص؟

 تشيف َأنام وتشيف َأنام وقليب َخالي من الطَّْعام؟: َقّلها

 ُشو ِبّد ؟: قّلتله

 .ِبدِّي َكِبش الّنعجات َمحمَّر ومَّْقّمر: قّلها

وُنص انصيص ِسِمع من ُأمُّه، إنُّه الغولة َما بتوكىل اَ،وادم ِبالنَّهىار،   

 .طثَلعما بتوكلُهم َغري بالّليل وَصار يلهيها َتن الشَّمس ِت

َقامت الُغولة َوَذحبىت الَكىِبش، وَصىلخُته وَقّطعُتىه وشىوُته ورفعُتىه       

لُنص انصيص، َبسّْ ُنص انصيص َما أكل، َحطُّه َجنّْبىه عالسِّىدة، وِعِمىل    

َحاُله إنُّه بوكل، لِكن هو قاعد ِبَسىاهر بالغولىة وَزي مىا تقولىو َراح َأكثىر      

مظى  ْإمظى  َتنِّىى أوكىل َحَسىن      يِسنيناتي ْإ: إلّليل، شوي ْوالل هي ِبتُّْقول

 .وحس  وُنص ْإنصيص ثالثُهم
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 مالك َيُنص انصيص َما تنام؟: ْوالل ُهو ُنص انصيص بتنتحَنح، قلتُله

 تشيف َأنام وتشيف َأنام وقليب َخالي من الطلَعام؟: َقّلها

 ُشو ِبدَّ ؟: َقّلتُله

 .ِبدِّي ِتيس العنزات: َقّلها

وَقَطعته وَشوُته وَطللعُته َعلىى السِّىدة َلىُنص    َقامت وَذحبته وَصلثخته، 

وَصار اّلليل بتاليه، َيعين َزي ما تقولىو  . هاَظ َحطُّه ِعنّْده َوما أكل.انصيص

يسنيناتي امظ  امظى  َتنِّىي ُأوكىل    : شوي، ْوالل هي بتُقول (0)النَّهار َبّهق

 .َحَسن وحس ، وُنص انصيص ثالثُهم

 .َصار ُنص انصيص يتنحَّْنحّْ

 مالك َيُنص انصيص بتتنحنح؟: َقّلتُله

 .تشيف َأنام وتشيف َأنام وقليب َخالي من الطعام: قّلها

 ُشو بدَّ  ُتوكل؟: َقّلتله

 .ِبدِّي ِديتش اجلاجات، حتمريه وتقمْريه: َقّلها

َقاَمت َعلى ُخمّْ اجلاج وِقظثبت هالىدِّيتش وَذبّْحُتىه وَمعَّْطُتىه، وَقَلُتىه     

َلىّدت ْوالل هىي الشَّىمس طالِعىة، وهىاي      . ص ْإنصيصبالسِّمن وَطللعته َلُن

الُغولة مىا بتوكىل ا،وادم بالنَّهىار مىا بتىوكُلهم إاّل بالّليىل َهىاي َصىكلت         

 .عسنانها َراحت ما تكسرِهن

                                                   

 .بدا بالطلوع: بهق  (0)
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ُنىص انصىيص عىن السِّىدة، هىاي       (0)قام َحَسن وقام حس  وَحوَّد

 ُشو بدكو تّني أسويلكو؟: َحّطتلهم َفطور، وقّلتلُهم

ِبدّْنا ِنسقي خيىل َأخىوتي وجىديي َمىي مغربلىة      : ها ُنص انصيصَقلث

 .ومتشربلة

َقالت ِتكَرمو وَراحت على البري واخظت َمعاهىا ِغربىال وتشىربال،    

واجا ُنص انصيص وقال خلوُته إّللي صار َمُعه وورَّاهىم الَكىبش والتىيس    

 َهسَّع شوبدنا نسوِّي؟: والديتش، َقّلوله

 .يلكو وأني برتشب اجلدي وِمنِّْفلَهسَّع برتتشبو خ: َقّلهم

 .َهظول قامو ْرتشبو خيلهم، وهو ْرتشب اجلدي ونهزمو

ِبرجع َمرجوعنا للغولة، هىاي الغولىة َظللىت تغربىل وتشىربل امَلىي       

للظهر، َما ِطلثعش معاها إشي، َأجت َرّوحت عالدَّار، ون الّدار فاظية مىا  

عىن  )إبىن الفاعلىة التَّاركىة    آه سوَّاها وَصىارت  : فيها َحدا، ِفطثَنت، َقالت

يا َحلىييب روبّْ روبّْ  : ، وتيجي الحقيتُهم، وَصارت تقول(نص انصيص

 .َعْقد بركب خيلهم

ْوالل هي َفَرو َحَسن واقفة وِمش قادرة ِتمشىي، َأجىا حسى  َحّطىه     

يىا  : وراه على َفرسه، وهم يركظو والُغولة ُتىركض وراهىم، وهىي تقىول    

م، وقفت فرو حسى ، ِنزلىو َعنهىا    حلييب روب روب عقد بركب خيله

                                                   

 .نزل: حّود  (0)
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ورتشبو ورا ُنص انصىيص َعاجلىدي، وحلقىتهم، وكىل مىا بىّدها ِتقثظىب        

اجلدي، ييجي اجلدي يىُزط علىى إيىدها، توقىف َتنهىا ِتمسىحة، وظّلىت        

: ُتركض واجلدي يزط على إيّدها، تاوصلو بالد ا،مىان، ْوقثفىت وَقالىت   

 .لْوشّْ عليكو، َأميت ما قظبتكو غري أو كلكلو َأك

وصلو َعدارهم ْواّل همة هلكىان  مىن التَّعىب، وقىالو َلمُّْهىم عىن       

 .الغولة، وَحمدو اهلل على سالمتهم

َبعد ُجمعة زمان َأجا على بىال ُنىص انصىيص إنُّىه جييىب جاجىات       

َهاظ َراح على قرية الُغولة َتاْوصل ْإهلا بعد املغرب، وُدغري علىى  . الغولة

وصىار الىديتش   . َجاِجة وحُيط بالكيسُخم اجلاجات، وَصار يذَبح َجاِجة 

 .ُنص انصيص باخُلم ِبذبح وبُلم: يصيح

ومَلا اعته الغولة، َراحت عاخُلم ومّدت إيدها، َأجا ُنص انصىيص  

َصار ينقرها باملسلة، وهي َفّكرت َإنه الدِّيتش وصىارت ُتُسىب عالىديتش    

ونىص انصىيص تشىّمل ذبىح باجلاجىات، وْرجىع       . وعلى ُنص انصىيص 

ُنص انصيص باخُلم بذبح وبُلىم، ورجعىت وَصىار ُنىص     : صيحالديتش ي

انصيص ينقرها باملسّلة تاهراها وَصارت ُتُسب على الديتش وعلىى نىص   

انصيص وْرجعت وَنامت، وَأجىا ُنىص انصىيص وذبىح الىديتش وشىّيل       

شوال اجلاج على احلمار ورّوح عقريته والصبح مّلا فتحت باب اخلم ونُّىه  

َسىّواها وصىارت ُنىص انصىيص واهلل لقظىي       :ال َجاج وال ديتش قالىت 

 .عليه
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َراح زي ما تقولو مجعت  ثانيات، َأجا على بال ُنص انصيص جييىب  

الُغولة ويقظي عليها َهاظ ِعِمل حلية وغري ِسحِنته، وِلىبس وعيىة بيىاع ،    

، وَحىط  (0)حتى إنها ُأمُّه ما عرفته، وَجاب هاحلمار وَحط عليىه سىحاحري  

َحىالوة  : ايح على الغولة، وصار داير بالقرية ويقىول بيهن َحالوة، وَجا ر

 .حالوة حالوة للبيع

وهو ِبعرب إنُّه القرية ما بيها َحدا غىري الغولىة، وَمىر مىن بىاب دار      

الُغولىة بتِّْحىب احلىالوة، قامىت      (2)الغولة وهو يصيح عاحلالوة، وَعِشىن 

 .وّقفته، وسأثلُته عن احلالوة

 .ال َزي حالوتةهاي حالوة ما بيش َزيها و: قّلها

واهلل َحالوة زاتشية، َلّدت عليىه  : َمّدت إيدها وصارت ُتوكل، قالت

 .ْإلثِحس ِحس حممد، واهليبة هيبة َشحَّاد: وقالت

شو بتحتشي أني البعرب ال حممد وال محدان وأني زملة إاي : قّلها

 .موسى داير على باب اهلل، بدور عرزقي على هاحلمار

 .فوتي وقعدي وكلي على كيفيتش: ة، قلهاَحطلت راّسة بالسحالر

                                                   

كىانوا  ، ن ا،علىى مى اخلشب فتحتىه  وهي مصنوعة من ، ومفردها سّحارة: سحاحري  (0)
 .ويضعوا بهن البضا ع املختلفة، يضعونها على ظهر احلمار

 .،ن: عشن  (0)
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َهاي َزغلرت حاهلا كثري وفاَتت على الّسحارة، وَهاظ ُنىص انصىيص   

ِمش َغفثالن، َسّكر السحارة وْرتشب عاحلمار َوَنخُشه وهىو يطىري، وهىي    

 .َطْلعين وبعطيك الذَّهب إّللي حتت الّدرجة: تصيح وتقلُّه

 .ماردِّش عليها

 .ين بعطيك الذَّهب إّللي فو  الثِحِنتطلع: ترد تصيح وتقلُّه

 .ما ردش عليها

ترد تّْصيح وتقّله َبعطيك الذَّهب إّلي بالسََّبت، الذَّهب إّللي بالّطاقىة  

تّنها قالت َعن ُكل الذَّهب إّللي أخظتىه مىن النَّىاو إّللىي أكلىتُهم، وهىو       

 .ِعْرب خمابي ذهبها

عىاي بالسىحارة ُغولىة،    َم: ومّلا ْوِصل على قريُته َجَمع النَّاو وقلهم

وَهُظول ما َقّصرو ومجعو َحَطب تاصار ُكوم . ْوجّْمعو َقد ما تقدرو َحَطب

كبري وَحطو السحارة ِبيه وجابو هاملشعل وولعىو ِبيىه النَّىار وَرُمىوه علىى      

 .احلطب وهوه يوْلع واحرتقت السحارة واحرتقت الُغولة َمعاها

أبوه وأخى  َأخوتىه علىى     وَهاظ ُنص انصيص ُأخ  أمُّه وَأبوه َوَمرة

قرية الغولة وَطال الذهب إّللىي خمبيتىه الغولىة، وسىكنو بقريتىة ْوَجىّوزو       

 .وجاهم والد وبنات

 .َوطار طريها ومسيناكو خبريها
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 اهلبلة ورمضان
 

 

 عبدان ف ام عبيد

 عجلون -املركز الريادي للطلبة املتفوق  
 

 

ا خبّلي شىغلة إال بيشىتغل بيهىا،    َهاظ فيه هالزَّملة ومرته، َهاظ الزَّملة م

، َهىاظ قىرَّب   (2)وقدّْ حاُله، وشوفُته بعيدة (0) يعين زي ما تقول زملة ِدْرتش

شهر رمظان، وَهاظ الزَّملة صار حيوِّش ويكوش لشهر رمظىان، مىن هىون    

انات من هون مجيدات، قطرميز عسل، ُحق زيت، ُبىرغالت عدسىات   

يزملىه  : بّقى، وهاي مرتىه تقّلىه  جمروشات جراب كشك، َهاظ ما خّلى وال 

 لويش جبمِّع كل هاإلشي؟

 .َهاظ منجمعه كله لرمظان: يقّلها

 .ياباي مغلى رمظان عليه: تقول حباهلا

وكان الزَّملة جييبلها وهي تصفط وختّبي، ليوم من ليام وان هالشىحاد  

 .بّدي من مال اهلل: شو بد ؟ قال:وقلتله،بد  على هالباب، هاي فتحت

                                                   

 .نشيط يف جلب الرز : تشدر  (0)
 .ذا نظرة مستقبلية: شوفته بعيدة  (2)
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 من هو إنت خيي؟: اهلا تسألهأجا على ب

 .أني إاي رمظان: كان إاه رمظان، قّللها

 .أهاًل وسهاًل برمظان: هاي فتحت الباب وقالت

إحنا من زمىان منسىتنى   : هاي فرشتله فرشت  وقعد عليهن، وقّلتله

 .بيك يرمظان

 .آه خري ان شاء اهلل:  قال

 .واهلل جوزي ماظل إشي إال وخبالكياه:  قال

عطته كل إشي خباه جوزها لرمظىان، وَهىاظ الشىحاد مىا     وقامت وأ

 .صد  وهو حيطهن عالبهيم ويفل، ووينتش يقريته

هاي انبسطت إنها أعطتىه إّللىي خبىاه جوزهىا، وآخىر النهىار أجىا        

 ها مالتش بشوفتش مبسوطة؟: جوزها ولقاها فرحانة ومبسوطة، وقّلها

 .واهلل أجا رمظان وأعطيته كل إشي إله: قللتله

 ولتش شو بتحتشي، أّيا رمظان هاظ؟: هاقّلل

 .تشيف أيا رمظان رمظان إّللي إنت خبيتله كل إشي: قّلتله

ولتش أني خبيىت إّللىي خبيتىه لشىهر رمظىان إّللىي النىاو        : قّللها

بتصوم بيه، وانيت أجييت أعطيتيهن لزملة إاه رمضان، ول عليىتش مقىل   

 .عقلتش
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،مانات، وجاي تقّللىي  أني فو  ما عملت معروب وأنطيته ا: قّلتله

 .إني بال عقل، واهلل إنه َهاظ إشي بزعِّل وبطْقق من القهر

أني غد من الصبح، بدور بهالبالد إنلقيىت زيىتش واّل أهبىل    : قّللها

 .منتش، َهاظ ظليتيلي مرة، ولن ما لقيت واهلل لطلقتش

َهاظ من الصبح أخ  معىه أتشىمن رغيىف خبىز، ومطىرة ازغىرية،       

ه وقّبل، ظّله ميشي تالّيلت الدنيا، أجا ولقىى هاحلجىار   وحط القبلة بوجه

 .ورتاح وتغّطى بفروته وحط راسه ونام

نصبح ونفلح إحنا والسامع  خبري، قعد الصىبح، ولقىى حالىه ونىه     

شوي وان هاملرة جايه، هاي شافته إتعجبت، تشىيف تالقىي   . نايم إمبقتة

مىن  أجيىت ومىن      إنىت : زملة ما بتعرفه باملقتة سىّلمت عليىه، وقّلتلىه   

 اطلعت؟

 .أني طلعت من هاملقتة: قّللها

 إنت بقيت ميت وحييت؟: قّلتله

 .آه حيجة، أني متت وطبت: قّللها

 شفت بنيت فزِّة؟: قّلتله

 .قْللها، آه شفتة

 شلونها وشلون حواهلا؟: هاي انبسطت وقّلته

 .بتسْلم عليتش كثري السالم وبدها صيغتة: قْللها
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، ترى أنىي  (0)ك هّسع بروح وجبيبيلكياهن خبطويتانوال يهم: قالت

 .صاّرهن وخمبيهن، بس ال تروح

 .وال يهمتش، َهاظ أني بستنى: قّللها

هاي روحت، وقبل ما تصل دارها، راحت على جاراتىة وقراباتىة،   

وقّلتلهن إنه يف واحد كان ميت وطاب وبعرب إّللىي مىاتو كلىهم وهىاي     

 .بنيت فزة موصيته على ذهباتة

 ( )عاملقتة، وصارت كىل وحىدة تنشىده     (2)ل النسوان هرعنهظو

عن ميتينها، هاي تسأله عن اخوها وهذيك عن أبوها، وشي عن جوزهىا  

وشي عن أمها، وهو يطمنهن وكل وحدة يقّللها إنه ميتتش بىّده مصىاري   

وهظول راحن كوشن صيغتهن ومصاريهن . على شان يصرب على حاله

عبَّىى كىيس أبىو خىط إمحىر مىن الىذهب         وجابنهن واعطنه إياهن، وَهاظ

 .والفظة والغازيات واةيديات واملصاري

وودعّنه وهّنه رّوحن من هون وهو رجع على بيته من هىون، وهىو   

 .يزغزع من الفرح على قد ما مجع من املصاري والذهب

وهو ماشي ون هاخليال الحقه، فكلره مىن ُزمل القريىة إّللىي ظحىك     

ال : ملة مظيع ثور وبدوِّر عليه، سىأله عنىه، قّلىه   على نسوانها، طلع ون الزَّ

                                                   

 مجيعهن: خبطوبتان ( 0)
 .ذهو للمقتة مهروالت: هرعن  (2)
 .تسأله: تنشده  ( )
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واهلل بىدي أشىوب عىن    : واهلل ما شفت ال ثور وال بقرة، َهاظ قىال حبالىه  

شو رايك إدّور على : هالزَّملة هو إهبل وال فصيح، نادى عليه، وقلف، قّله

 ثور  ونت ماشي أحسنلك من ونت راتشب الفرو؟

 يعين شوفتك؟: قّله اخليال

سنلك، ،ن الفرو بتمشي على اربع جىرين وانتىه بتمشىي    أح: قّله

ا  وحتط سىا  واّل هىو الوقىت    على جرين ثنت  وهاي الفرو تاشيل س

والفىرو تنىك ديرهىا ميى      رايح، وبعدين إنته بتوقف وبتلىد حواليىك،   

 .مشال

واهلل إنك يعمىي صىاد ، إقظبلىي هىالفرو وإذا بىدِّ       : قّله اخليال

 . أمشي على اجريترتشبها إرتشبها وني خليين

 .أني بدّور بهاي اجلهة وانته روح دور من هون: قّله

 .وهظا رتشب الفرو وحط كيس الذهب والفظة قدامه.وافق الزَّملة

واهلل إنىه فىالتش خىري،    : وصل على بيته، وقال ملرته. وأجا  مروح

 .وما بالقي زيتش، ،نتش طلعيت زيتش زي غريتش من النسوان

خبى عن مرته الصيغة خلوب إنها تىروح وتفىرقهن   وإجا َهاظ الزَّملة 

 .       وال اظيعهن مثل ما ظيعت مونة رمظان

 .وطارت طريها واهلل ميسيكو خبريها
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 أم لقطاط
 

 فا ية ايزاع الزعيب

 

 

 .ِمنّْ هون َلهون َتاتّْوحدو اهلل

 .ال ْإله ْإاّل اهلل َمَحّمد َرُسول اهلل: فيقول الصِّغار واملوجودين

 . يىىه َهىىامَلرة َمىىات ُجوزهىىا، وَخاللهلىىا َثىىالث واَلد وِبِنىىت    َهىىاظ ف

وَكانت ِبّيام احلصايد ِتطثلع هي وواَلدها َعلى َهالسُّهول وُيلقُطىو َهالسَّىبل   

ويىىُدقود ويىىذرُّوه وَهالَقمَّْحىىات إّللىىي َيسىىاووهن ِيطثَحنىىوِهن َأوَّل بىىَأول  

 .ويوكثُلوِهن

يش ُتموت ِمنّْها؟ ّ،نهىا َخايفىة ْإنُّىه    متوت ِمنّْها، ِل (0)َكان هَلاملرة ِسلثفة

ُجوزها ِيَجّوزها وتّْصري ْإهلا ظّرة، وَهاي ُأم اليتمان َمزيونة، وَطلبوها ُزُلىم  

ْإنتشان ِسىلثفي ُبىوخظين   : كثرية وِهي َما رظيت َعلى َشان واَلدّْها، وَقالت

ا ْإلسانها وَهاي َكانت َمعّْروب َعنه. آه، َأّما غري ِسلثفي اَل واهلل َمين ِمَجوزة

 .احِلُلو إّللي ِبَنِقط ُسّكر، وَصاحبية َواِجِب وَمعّْروب وِتِحبّْ النَّاو

                                                   

 .الزوجزوجة أ  : سلفة  (0)
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وَهىاي  . َهُظول الُيتمان وأمهم َأّيام يغمسوا ُلقثِمتّْهم وّيام ماَيغمُّْسوها

امَلَرة ِطلثعت ِبُيوم ِمن ِلّيام تّنها تلقىط َزعىرت، ِنسىيت َحالثهىا وِهىي ِتمّْشىي       

ش َدارّية، وجت ونّْهىا مالقيىة َهاِلمَّْغىارة، وان    وبعَدت عن القرية وهي ِم

ِقدامها قَطاط اثن  ُكل واَحىد َقاِظىب ِسىيف َقىد السِّىكينة، َأَجىت هىاي        

واهلل إنتشن اَليقىات، ييىه ِيخّْىيت َمحّْلىى     : َياما شاء اهلل ياحمالتشن: وَقالت

 .َهالّسيوب إّللي شَايالتة

 .(5) وَمرَمرَمو ُفوتي َج: أجى واحد من لقطاط وقاللها

. َهاي َفاَتت، ون هالِقَطاط َقاعدات ِبَدّربن ويتمىرنن علىى الّسىالح   

َما َشاء اهلل ما َشاء اهلل، خيىييت َمحّْالِهىن وَمقثىواهن،    : َأَجت ْوقثَفت وَقالت

 .ِهيتش تُكون الَعامل والنَّاو، اهلل يقويتشن

 .َمرَمرَمو ُفوتي َجو: َأجا َكبريِهن وإّللي ِبدربهن َقّللها

َفاَتتّْ ون َهالُقطلات ْإشي بىتعِجن وِشىي ِبتخِّْبىز ْوشىي َحاّطىة       َهاي

َهىاي َصىارت   . هالِقِدر وَقاظثبة امُلغّْرافة وقاعّْدة بتطُبخ وشي بتمْللىي َمىي  

َمىا َشىاء اهلل مىا شىاء اهلل َمحّْالتشىن وَمجملتشىن،       : ِتمدحّْ بىيهن وتقىول  

رَمىو ُفىوتي   َمرَم: وَصارت ُتوخ  وتزغون َعليهن، َأجىت َكىبريتن َقّلتلىها   

 .َجو

 

                                                   

 .أدخلي للّداخل: فوتي جو   (5)
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َهاي َفاَتىتّْ ْونّْ َهالقطىاط َقاعّْىدات ُكىل واَحىد َعلىى َكنبايىة، ْونُّىه         

َكىبريِهن َقاِعىىد َعلىىى َكنبايىة َكىىبرية وَعاليىىة وَحواليىه َهىىاحُلّراو، ْوقثَفىىت    

ماَشىاء اهلل َماَشىاء اهلل، اهلل حيثًفظتشىن وُيحّْْرسّْتشىن، واهلل هيىتش      : َوَقالت

 .شيكون الشُّغل ْواّل َبال

َأَجا َكبري ِلقثطاط نادى َتبع الذَّهب وشَّاور هو ويَّاه، َأجا َتبع الىذَّهب  

: َذهىب، وقّللىها   (0)َقّللها َتعالي، َهاي ِلحّْقته، َأَجا َأعّْطاها َمىالة ِمتشىفيتة  

 .َهُظول ْإلتش َحاَلل َزاَلل

ِبىدنا  : َهاي َشالت امِلتشفية ْوَجت َمروحة، واَلدهىا ِفرّْحىوا وقّلوهلىا   

عّيت بىيهم مىا بىدنا نتشىّيل، بىس       (2)ل الذَّهب َتانّْشوب أتشم ُثمنيةنتشي

 .ِلوالد َما َرّدوا

 .ال تقول ُشو ِبدّْنا نتشيل: َراَحت البنت تاجيب الثُّمنية، وقّللوها

ُشو ِبدكو : َهاي البنت َراَحت وَطلثبت الثُّمنية ِمنّْ َمرة َعّمها، وَسَألتة

 .ْإهليَبدريش َعن : تشيلو؟ قللتلها البنت

وَهاي امَلَرة َقد َمهي َقد َحاهلا َراحىت َحطلىت ِقطثِعىة َعجى  إزغىرية      

بقاع الثُّمنية، وَهظول تشالو الّذهبات وْرجعو الثمنية َهاي َتفقىدت ِقطثعىة   

الَعج  ْواّل هو مَلزِّ  ِبيها ِقطثعة َذَهب، َهاي َطار َعقلّْها، َوطوَّالي َراَحىت  

 .لكو َهالذَّهب َهاظ إّللي تشلتوه بالثُّمنيةمنيل: َعلى ِسلثفتة وقّللتها

                                                   

 .مغمقان، مصنوع من القش: فيةتشم  (0)
 .أداة لكيل احلبوب وغريها، تعادل اثنان كيلو ونصف: مثنية  (2)
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منيلنا الذَّهب َيحّْسىرة، َأي هىو ْإحنىا    : َهُظول احَلزاني ْإنتشرو وَقالو

 ِمنعرب الذَّهب َتنَّنا نتشيلو؟

َهاي َمىا َصىدقتم، وَقلتلىهم واهلل َلُقىول للشُّىرطة بيجىو يوخظوكىو        

 .ويكتلوُكو ويوخظو الذَّهب حَيرامية ياَسرسرية

ُروحىي علىى اجلبىل ِلفثالنىي،     : ُأم اليتمان َشافت هيتش، َقّلتلهاَلّما 

هنا  فيه مَغارة، وِلمغىارة ِفيهىا قطىاط وِلقطىاط ِعنىدهن َذهىب َراحيىات        

 .يعِّْطنتش َتايرظنِّتش

َوُهظول الُيتمان ومُّْهىم َمىن َبعىد َماَنامىت النَّىاو َجىابو حَّْمىارهم،        

لي َسىَترت ال ِتفظىح، َوُجىو     وحطلو عليه َذهباُتم َوغُّطوهن بالفراش ويّل

ِمنهزم ، ِمن خوب تروح امَلَرة وَتفثسد َعنّْهم وما ِيقطبو ْإشي، َثىاني يىوم   

الصُّبح ونّْهم ِببالد َغري بالدهم، وَهُظول ْإشىرتو ِبهىا القريىة َدار، ووطىاة     

 .وَصار تعالو وتفرجو، واهلل َأعطاهم

ِنصّْىبح وِنفثلىح خبىري     ِبّرجَع َمرجوعنا َلمرة َعمّْهم، َهاي من الصُّبح،

ْإحنا والسَّامع ، َأخظت هاملتشفّية وَراحت َعاجلبل، َما ْوصّْلته ون الىدنيا  

قريب الظُّهر، َدّورت َعلى املغارة إّللي ِبيها ِلقثطىاط َتالقتىة، َهىاي َشىافت     

ِيِقىل هيبتتشىن،   : ُقْط  َحارسات ملغارة، َوهاي َما َعجبها، وَصارت تُقول

: ت سيوب، َهُظول القط  ْزعلن، وَقالن بلهِجىة َزعىل  َقال قَطاط وشايال

 .َمرمرَمو فوتي جو
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ِلدُّو ِلدُّو : بْرجلها وفاتت، َلقت قطاط بدّربن َقالت (0)َأجت وَدفرتن

 .قال َقطاط وبتطباحن، ييه َمَقل عقولتشن

َمرمرمىو  : َأجن وَّقفن َوَجا إّللي بىدِّرب بىيهن َقلىها بصىوت َغلىي      

 .فوتي َجو

َمَقىل  : اتت، ون َهالقطاط قاعَّْدات بسوِّن أكل، َأجت قّلتلهنَهاي َف

 .عقولتشن ُروحن ِصيدن ِفريان وكلنهن َأحسنلتشن

 .َمّرمرمو فوتي َجو: َأجت القطلة الكبرية وَقالت

 َهىىاي فاتىىت وَشىىافت ون َكىىبري َهالقطىىاط َقاِعىىد َمىىع َأتشىىمن       

 ِلىدُّو ُقىط    ِلىدُّو : ُقط وبتسىولفن َهىاي َصىارت ِتظحىك عِلىيهم، وتقىول      

وقاعد َعلى كنبة، ِلدُّو َمَقل هيبتىه، ُروح ُشىوفثَلك ُخىُز  َفىار وقثُعىد بيىه       

 .َأحّْسنلك

 ...َماّر َماّر مووو: َهاظ ْزِعل ِكثري، وَماوا بُصوت َعالي

َوُهظول ِلقثطىاط َأِجىن عليىه يرتاكضىن، َأعطىاهن ْإشىارة، واّلهّنىة        

َكِحشنها ِمن املغىارة، وانهزمىت   يهجِّْمن عليها، وشّققن ثيابها وَمرَمطنها َو

َوَما وصلت بيتة ونّْها َهلكانة، وهاي ُتقعد َمريظة ِبالفراش عشر تيام، ومللا 

قامت َراحت على ِسلفتة تّنها ُتوخ  ُنص ذهباتىة، ْونّْهىا إيىدها واحِلىيط،     

                                                   

 .ضربتهن بقدمها: دفرتن  (0)
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ومللىا سىأثلت َعنهىا    . ون الدَّار فقرة واملزار َبعيد، اللقت ِسلثفة َوال والدها

 .ا واهلل ِمن عشرتيام َقعدنا الصُّبح وَما لقينا اَل اليتامى َواَل ُأمهمقّللوه

 .َهاي ْرجّْعت وِمرظت ثاني َمرَّة

 وَطارت طريها ومسيناكو خبريها
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 بقرة اليتامى
 

 فا ية العبدان

 

 .ِمنّْ ُهون َلهون تاتوحّْدو اهلل

 .د رسول اهللاَل إله إالل اهلل حمم: َفريد الصِّغار واحلضور ِمن الِكبار

َهاظ يف َهالزَّملىة ْولىُه نسىوان ثنىت ، َهُظىول النِّسىوان َوَحىدة َغاليىة         

وَوحِدة بايرة، َهاظ َما يعطيش البايرة إالل مونتة وُمونة ْإبنها وبِنتة، وّللغالية 

ُكل ْإشي، وَأكثر ُشغل الدَّار على البايرة، ِلىيش امَلىَرة الثَّانيىة َغاليىة َعلىى      

َزغرية بالسِّن وَقوية َومشَّت الزَّملة ِمثىل َمىا بىّدها، مىا َكىان       ُجوزها، َ،نها

 .يقّللها يا مايلة تعّدلي، لِكن َأكثر الّنق َعلى امَلَرة املسكينة البايرة

َهاي البايرة مرظت َوَمر َشُهر شهرين َوَما َطابت َهاي ِعرّّْفت َحاهلىا  

َبَقىَرة، وَقالىت   إنها ِبدّْها متىوت، َهىاي َراحىت َعلىى هالسُّىو  واشىرَتت       

ْإن ُمتىت بتوخظىو البقىرة َعلىى املرعىى وبعىدما       : لوالدها حَمّمد وَحمّْىدة 

ِبطثلعلكىو َبىدال   . ِترعاهلا شوي َبسّْ تُقولوهلا يبقرتنىا ِبىدّْنا َعَسىل وَسىِمن    

 .الرُّوث َعَسل وبتبوللكو َسِمن
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َهُظىول ِلىوالد َصىارو    . وبعد َأتشمن ُيوم َقّدر عليها ِلّمقدر وماَتىت 

يبقرتنا ِبدّْنا َعَسل : َعلى املرعى وعندما ييجي وقثت الَغدا يقولوهلا يروحو

 .وَسِمن

َهاي البقرة إطثلعّْلُهم َعَسل وتبوللهم َسِمن، َهظول ِيطلعىو ُخبىزتهم   

َهاظ بعد َأتشمن َشُهر ْوّلا هي ِصىحة ِلىوالد   . ويَغمّْسوها بالَعَسل والسَّمن

. هىاي ْإنقلبىت ِخلثقتىة ِمىنّْهم    غري ِشكل، َهاي اَلحَظت عليهم َمرة َأبوهم 

َطيِّب تِشيف وَلادها بوكلو ُكل شي وِصحتهم ِمشّْ نافعة، وشلون َهُظىول  

: َهاي َقاَلىت َلحاَلهىا  . َما بتعطيهم غري اخُلبزة اجَلافرة وِصحتهم غري ِشِكل

بىدِّياتش تروحىي   : َهاي َقالت َلَوحَدة ِمىن بناتىة  . واهلل غري َأعْرب السَّبب

 .ّرعى وتشويف ُشو َهُظول ُبوكلوَمَعاهم َعلى امَل

ِبدِّي آجي َمعكو َعلىى  : وَراَحت البنت َوقالت َلخوتة حَممد وَحمّْدة

 .َشان َأني َزهقانة ِمن الدَّار وبدِّي َألعب بالسَّهل

َهُظول ِهتشلو الثَهم، َوحطو احِلْزن ِباجَلرَّة، وَعيىو بيهىا ْإنِّىتش راحيىة     

َلِكىن  . وِمنّْخىاب َعليىتش ِتَقعىي َوتّطبشىي    تتعيب، ويف َمَناطق ْوعّْرة ّكىثري  

 .ِعينها ما َندَّت وال َردَّت، وَظللت وَراهم َتاَوافقو

َهُظول َقعدو ِمن الصُّبح وَراحو ومرة َأبوهم ووالدها َنىامي ، َهىاي   

 .آه واهلل يف َوَراهم ِسّر: َلمَّا ِصحّْيت وَما َلَقُتم، َقالت حَباهلا

ب، َلاقتهم بالّصىياح والرّْمىاح، وَصىارت    َهُظول َبس َأجو َقبل املغْر

 .تهاْوش َعليهم، َماَصدَّقو َإنهم يفوتو َعلى بيتهم ويَسكرو الباب َوَراهم
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الصُّبح ِنصِّْبح ونِّْفلح ْإحنىا والسَّىامع  خبىري، َقعّْدتلىهم ِمىن َصىالة       

: الصُّبح، وَقعََّدت ِبنتة َمَعاها، َبسّْ َفتحو الباب ْوالل ِهي بوجوهم، َقّلتلىهم 

 .وين واهلل َما برتوحو ِمن ُهون إالل فطيم َمعكو

 .َما عليه: َهُظول َسللمو َأمرُهم لى اهلل، وَقالو

َهاي فطيم َظللتَة َمعاهم، يوخظىو البقىرة ِمىنّْ ُهىون تىروح َمَعىاهم،       

جييبوها ِمنّْ ُهون َبرُّْظه َمَعاهم، َلزَّقت ْإهلم ِتلثزيىق، الىدُّنيا َصىارت ُعقثىب     

َو  خيىوي َكتنىا   : َبعدين َقالت َحمّْدة َلُخوها حَمّمىد . جيعان الَعُصر وُهم 

 اجلوع، ُشو ِبدّْنا نسوي؟

واهلل ما بدري شو بدنا نسوي َهاي َمنيت َشىايفة فطىيم مَلزقىة    : َقّللها

 .بينا

 .َبدّْنا نقّلها ونَّْحّلفة ْإنها َما تقول: َقّلتله

 .َماِشي: َقّلها

دّْنا نقُلىتش َعىن هالشىي َبىسّْ أمانىة      واهلل ْإحنا ِب: َأجو َهظول َقالوهلا

 .إنتش اَل تقولي

 ُشو ُهو؟: قّلتلهم

 .َهسَّع بتشويف: َقّلوهلا

 .ِبدّْنا َعَسل وبدّْنا َسِمن: َوُجو قالو لبقرُتم
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َوَلّقو صُحونهم َأجت َهاي الَبَقرة َأعطتهم َعَسىل وَسىِمن، والبنىت    

 .بيات َروَّحوِمشّْ مَصدقة إّللي َشاَفُته، َأكلو وَكيفو وَقُبل املغر

َهاي فطيم َطّوالي َراَحت ُ،مها وَقالتلىها َعىن البقىرة إّللىي بتعطىي      

 .َعَسل وَسِمن

آه َهسَّع عرفىت ِلىيش ُهمّْىه بنصىحو ووالدي بظعفىو، واهلل      : َقالت

 .لوِخظثها ِمنّْهم

 .َأعطيين َعَسل وَسِمن: َهاي َراحت َعالبقرة، وقّلتلها

 .عليها (0)أَجت البقرة َحنَّشت

 .َأعطيين َعَسل وَسِمن ِمثل َما بتعطي حَمّمد وَحمِّْدة: ي َمرَّة قّلتلهاثان

 .َأجت البقرة َهاَشت عليها، ولوال َما انهزَمت تشان َنطحتة

 .واهلل َلقِظي َعليتش وَعليهم: َهاي َقالت حَباهلا

الصُّىبح َراح الزَّملىة َعلىى    . َوظلتة ُطول إّلليىل وهىي َقاعىدة وتَّْفكىر    

حَمّمد وَحمِّْدة َعاملرعى، وَهاي َجابت ُكرُكم ْإصفر َوَغَلُتىه،   ُشغله، وَراحو

وَقبّْىل َمىا ييجىي    . وَدهَّْنت حاهلا ِمن راسَّة لساسَّة، َفَصارت َصفثرة َصىفثرة 

ُجوزها َفرَّْشت وَنامت وَصارت تن ، وَكأنها مريظة ِمن َزَمان، وَلّما َفات 

مىالتش  : ملىة َوقلىف َوَقّلهىا   الزَّملة على الدَّار صىارت تىن  أكثىر، َهىاظ الزَّ    

 .َإطلعت ْونّْيت ما بيتش ْإشي ْإرِجِعت ونتش بدتش متوتي

                                                   

 .نظرت إليها بوحشية: حنشت عليها  (5)
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 .َهاي ما َردَّت عليه َغري بالثَون 

َقللتلىه  . َسالمتتش، بدِّي َأروح َأنا وناديلتش الطبيبة تُشىوفيتش : َقّلها

ب ِجبُّْتة، َوناديت كثري َناو وَما عرفو ُشىو َمرظىي، َغىري طبيى    : وِهي تن 

 .ِمنّْ بقرتكو (0)َما طيبتش غري شّْواة: َمَر ، وناديُته وَشافين وَقْلي

 .َهاي بقرة اليَتامى: َقّللها

 .املرظ َما ِبعرب اَل يتامى َواَل غريهم: َقّلتله

 .وَصارت تْون ون  بقْطع الَقُلب

ِبدّْنا ِنذبح البقرة على َشىان َمىَرة   : َأجا الزَّملة َراح على والُده، وَقّلهم

 .َأبوكو إْطيب

 .َهظول ِلوالد َدبُّو الصُّوت وَصارو يبتشو

منشىرتي َبَقىرة   : َهاظ َأبوهم ِشِفق عليهم، وْرِجع َعلى َمَرتىه وَقّللىها  

 .ومنذحبها

ْإنىت ووالَد  ِبىدكو تقظىو علىي، ْإذبىح      : َلكنها َما رظيىت وَقالىت  

 .َبقثَرتهم واشرتليهم َبَقرة غريها

َبىسّْ  . شرتيلكو َبَقرة َأحَّْسن مىن بقرتكىو  َب: ْرِجع َعلى والَده وقّللهم

 .والُده َما ْرظثيو

 .يبقرتنا اَل تنقظيب: إيقولو ِلوالد للبقرة. وجا ِبدُّه يقَظب البقرة

                                                   

 .ُتعد للشوي على النار، قطعة من اللحم: شواة  (0)
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أجىو  . َهاي البقرة َما ِقدر َحدا يقظبها، َأجا َأبوهم َظىربهم وهّْىَراهم  

ها، َبىسّْ َمىا   يبقرتتنا ْإنقظيب واَل ِتنّْذحبي، َأجو ِقظبوها وبّدهم يىذحبو : قالو

أنذحَبت وجابو ُكل السَّكاك  وَما نذحبت َأجو ليهم وَكَتلوهم َمىرَّة ثانيىة،   

. َأجو َذحبوها وَما قدرو يصَّْلخوها. َأجو َقالو يبقرتنا ْإنذحبي واَل َتنّْصلخي

 .َأجو َكتلوهم

َأَجىَت ْإنَّْصىلخت وَمىا قىىدرو    . ْإنصىلخي وال تتقطعىىي : َأجىو َقىالو  

 .ْإتقطعي واَل ِتنَّْطبخي: هم، قالو لبقركَأجو َكتلو. يقطُعوها

. َحطُّوها ِبالِقدر وَصارو يطبخىو، َبىسّْ َمىا اسّْىتوت، َأجىو َكتلىوهم      

يبقرتّْنا ْإنطبخي َأَجت ْإنطبخت وشوو قطعة حلم للمرة إلّلي أكلتهىا  : َقالو

 .وهي مبسوطة ومكيفة

بوهم ِمثىل  وثاني ُيوم وْإنّْ َمرّْة َأ. َوَكلو منها ُكلهم غري حَممد وَحمّْدة

ِليش؟ َ،نها َقَظت َعلى البقىرة، وَخلثَصىتّْ ِمنّْهىا، ومىن الَعَسىل      . حلصان

 .َشايف َهاظين ِطِبت: والّسِمن إّللي َكانت تعِطيه لليتامى وَقاَلت َلُجوزها

َأجو حَمّمد ومحثدة وَلمو عَظىام الَبَقىرة وَدَفُنىوهن ِبزاويىة مىن زوايىا       

 .احلاُكورة

َ،نهىم  . َما ظلنىاش ِمقثَعىد، ْإحنىا ِبىدّْنا ِنفىل      ْإحنا يابه: وقالو َلبوهم

 .عرّّْفو ْإنّْ َمرّْة َأبوهم ِعرَّفت ِبسّر َبقرتهم وَذبّْحتَّه

َلعاد ْإحنا ِبىدّْنا َنظىل ، نشىَتِغل وُنوكىل     : َبسّْ َأبوهم َما ْرظي، َقلُّوله

 .َلَحانا
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وَصىارو َهُظىول يشىتغلو    . َأجا َأبىوهم َدار َبىاب ِبيىتم لناحيىة ثانيىة     

 .مو َحالثُهمويطثَع

ِكِبر حممد وِكبّْرت َحمّْدة، ِبيوم من ِلّيام ْإّذكرو َبقثىرك، َأَجىَت َحمّْىدة    

ِبدّْنا نُشوب عّظامها ُشو َصار بيهن؟ َأجىو َبَحشىو علىيهن،    : َقالت َلُخوها

وَلما َصارت الدنيا . ْوالل ِهنِّه َصايرات لريات َذَهبّْ، َهُظول كيفو ْونَّْبسطو

لي كانو يشتغلو عليىه، َحطلىو الىذَّهب خُبىُرج وَفلىو،      ليل َجابو ِلحّْصان إّل

وَراحو على خىواهلم بىبالد َثانيىة وهَّْنىا  ْإشىرتو      . ويْلي َسرتت اَل ِتفثظح

 . وعمَّرو وَثمَّرو، وَجّوزو

 .َوطارت ِطريها وَمسِّيانكو ِبِخريها
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 الغولة وابن أخوها
 

 ام حميد احملي د املزاري
 

 

 دو اهللِمنّْ ُهون َلهو َتاتوحّْ

 ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل: َفريد الصِّغار واحلُضور

َهاظ يف َهالزَّملة وَهاملرة، وِعنّْدهم َثَلثّْ اوالد وِبِنت، َهاظ الزَّملة علىى  

وإّللي ِبشىغُله  . َباب اهلل، َزيّْ َما تُقول َهبيلة، ال ِبعّْْرب يشَّْتغل َوَلا بتقوَمن

وُفو  ِهيتش َقليل . َعلى َشان َمَرُته ووالده َبعطيه زياِدة ِمشّْ َعَشانه، لِكن

 ..َخَواص

بيوم ِمن ايام الشِّتا راح على َهالثَحرش يدوِّر َعلى ُفُطر، وَظّله ميشي 

وأجىا علىى   ، ِمن ُهون َلُهون، ُهون بيه، ُهون ما بيه تاإبعد عن القرية كثري

َهاي َرحَّبىت  . ةمكان ال بد ما حدا أجاها غريه من قبل، ْونُّه مالقيُته َهامَلَر

 .ْإنت ْإبن َأخوي، َوني ِمن زمان َبدوِّر عليك: َوهللت بيه وَقّلتله

 .َبسّْ َأبوي َمالوش َخوات: َقّللها

َأني َعمّْتك ْإزعيلة، وظيعوني ْإهلي، َونىي ِعِشىت بهىالثَحْرش    : َقّلتله

 .وَهسَّع ِبدَّ  تروِّح َمعي على بييت. ِمن َزمان، وَما قدْرت َأرّوح
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الزَّملة َزي ما تقول َصدَّ ، وَراح َمَعاها، ْونُّه بيتَّىة َمغىاره َكىبرية     َهاظ

 .إذَبحّْلك ِجدي ْوشّْويه وكثُله َلَحالك: َهاي َقّلتله. كثري (0)وقداُمه َطرّْش

َهاظ َما َصدَّ ، َجاب َهاجلىدي النَّاِصىح، وَذَبحىه وَصىَلُخه وَشىواه      

 .د ُأُخ  الباقي لواَل: وَقّلتله. َوَكل ُنصُّه

 .َهاظ َلْفن بهالشَّريطة َوقام ِبدُّه يروِّح

َشايف تشيف َأني َعايِشة، ِهيف وْريىف، وَحَلىال كىثري    : َأجت َقّلتله

وِعندي َسِمن وَعَسل وكل ْإشي، ِبدّيا  إجيىب َمَرتىك ووالَد  وتّْعيشىو    

 .َمَعاي ْإسلُّوني وُتوخظو ُكل َهالَطْرش

قى َحدى يَّْبلش بيه ويَلىاقي ُكىل شىي    َهاظ الزَّملة َكّيف ونَّْبسط، ْإنُّه ل

َرّوح َمبّْسوط وَحطث َلمرُته ووالُده الْلحىم إّللىي   . َجاِهز، َلا َتَعبّْ َوَلا َشَقى

 .َمعاه، وَقال َلَمرته ِلحّْتشاية ِمنّْ َأوهلا آلخرها

َهىاي َمَرُتىىه َقّلتلىه، واهلل َهىىاي ُغولىىة، وَغىد واهلل بتىىوكلين وبتوكىىل    

ر َعقثُله، وَظلُّه يقِنىع ِبيهىا، َتاقثنعهىا، وَراحىو ُكلثهىم      والدي َهاظ ْإنَّْجن وَطا

َعلى الثَحرش البعيد، َهُظول ْوصّْلو الظهريَّات، وهاي امَلَرة َشافتة َقُبىل مىا   

َشوفم، واّل َشُعرها ِخِشن وطويل وظافرها طوال وعيونهىا َشىقّْ، ِعرّْفىت    

ْوالل ِهىي  . ة ِشىِكّلها إنها ُغولة، َهاي الُغولة َلمَّا َحسَّت بيهم ْوللا هي مغىري 

 .َهامَلرة إّليب بُنص ُعُمرها

                                                   

 .اشيمو: طرش  (0)
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وَرّحبت وَهّلت وقالت للزَّمِلىة، ُروح ِاذبىح اخَلىاروب َهَظىا  وُكىلّْ      

: وَلمَّا إستوى الللحم َعّيو بيها َتَعالي ُأكلي، قّلتلهم. ْإنت وَمَرَتك ووالَد 

 .َأَكِلت َقُبل َما تيجو ِبشّْْوي

 .قّلتلهم َنامو بْكري َ،نكو َتعّْبان وَبعد املغْرب َفرَشِتلهم َو

َهاي امَلَرة ما َنامت، وَجتّْ الُغولة َصارت ِتِسن بسّْىنانها َتنّْهىا ُتوكىل    

َمىالتش يّْتشىنة   : واَحد من ِلوالد، لكن امَلَرة َصارت ِتتَّْنحَنح َقّلتلها الُغولىة 

 َأخوي؟

 .اَل َواَل ْإشي َهاظين قاعدة َبرْظع إبين: َقّلتلها امَلَرة

َراحت َزيّْ َما تقول َسىاعة وللىا أكثىر، َهىاي الُغولىة َصىارت إسِّىن        

َمىالتش  : َقّلتلها الغولة: بسّْنانها، وَهاي امَلَرة ِتسّْمع، َأجت َصارت تتنحنح

 يّْتشنة َأخوي؟

 .وَلا ْإشي َيعمة، َهاظ الولد الكبري ِمتَّْوعِّر ُنوُمه: َقّلتلها

ت تِسن بسىنهانها، َأَجىت امَلىَرة    تالي الليل وَقُبل َما ِيطثلع الّضو، َقام

 َمالتش يّْتشنة َأخوي؟: َصارت تتنحنح، َأَجت َقّلتلها الُغولة

واهلل َيَعمة َمين عارفة َأنام، ِبجوز ُنوميت ْإتّْغىريت َعَلىي، َغىد    : َقّلتلها

 .بنام من امِلغّْْرب

َهاي الُغولة َبسّْ ِطلثعت وَراحت تَودِّي الَغنم َعلى املرعىى، َوَجىت   

َهاي ُغولة َلا ِهي َعمّْتىك َواَل صىَخام بى ، َوَبقىت     : وَقالت َلُجوزها امَلَرة

 .ِبدّْها ُتوكل واَحد من ِلوالد َلوال َما َظْليت قاعدة وَساِهرها
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إنيت َغلثطانة، َهاي َعمّْيت وَهاظ كل إّللي ِعنّْدها َغىد إبتعطىيين   : َقّللها

 ..الّناو َحدا، الْزيد َوَلا عبيد ِمن (0)ْإّياه، َوَلا َمَهِتة

 .َخّلينا ِننّْهْزم َقُبل َما تيجي: َقّلتله

 .ِمن َهامَلراح َما يف َرَواح: َأجا َهاظ َمارظيش، وَقّلها

َهاي امَلَرة َقامت وِعمّْلت َمَرقة َعَدو َوكّبته َعلى فَراش ِلوَلىاد، ومللىا   

َهُظول ِلىوالد َبىردو وَصىار َمعُهىم سىهال،      : َأجت الُغولة وَسألت، َقّلتلها

 .دِّي َأروح َعلى السِّيل َأنْظف عليهموِب

 وُشو بظمنلي َما ِتنّْهزمي؟: َقّلتلها الُغولة

َلىا َيعمىيت َحىدا ِبعىرفتش وِبنهىزم ِمىن عنىدتش، وْإذا ِمىش         : َقّلتلها

مَصدقيتين، ُبوِخ  الىديتش َمعىي، وبىوُخ  َصىُطل وخمبىاط، وُطىول َمىا        

 .ل َهاظين بكون موجودةِبَتسّْمعي الديتش يصيح وامِلخباط ُيخُّْبط، بالّصط

َوَلمَّت ْوعية والدها َوَخظتم َمعاها َعالسِّيل، َوَجت َرّبَطت الىديتش  

بالشَّجرة، وَحطلت الصَّطل وَربّْطت املخّْبىاط بالشَّىجرة، وَصىار مللىا يهىب      

اهلوا يذْرب املخباط بالصَّطل، والديتش ُكل شوي يصيح وهىاي َأخظىت   

 .اْوصَّْلت َعلى بيتةوالدّْها وانهزّْمت، وَظّلت ُتركض َت

آخر النّْهار الُغولة َبطللت ِتسّْمع صياح الديتش والل ُصوت الصَّىُطل،  

َأجتك راحية على الّسيل، مّلا َأجىت ْوللىا ُهىو الىديتش فىاِطس، والصَّىطل       

                                                   

 .منّية أي حدا: مهتة حدا  (0)
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َسّوتة الَفاعّْلىة  : واملخّْباط َمرميات َعالوطاة، ون إيدها واحليط، َهاي َقالت

 .التارُكة

َغارتة َهاجية َماجية، َهاظ الزَّملىة شىافلة هيىتش، ِعىرب     وْرجّْعت َعلى م

، َهىاظ  (0)تنعِّىل وتسىْفل  . ْإنّْها ُغولة، َوَجا وختبَّى بلكوارة، وَهىاي الُغولىة  

مى  إّللىي   : الزَّملة من اخلوب َظرطث، َأجت الُغولة ِسمّْعت ُصىوته، قالىت  

 َظرط؟

الشي والتشىلب،   ِمشّْ َأني اّللي َظرط، والُقط َنفثس: َأجا املغزل َقال

آه مىا  : قالت. َأجا الزَّملة َظرط َمّرة ثانية. ِمش َأني: وُكل شي باملَغارة يقول

 .َظل غري لكوارة

 من  أوكثلك؟: َأَجت َطّلت بيها، ْونُّه َهاظ ُهو، َطّلعته وقّلتله

 .ُأكليين ِمن حلييت إّللي َما َطاوِعت ُشور مّْرييت: َقّلها

 .َوَجت للحيته وكلتها

 من  ُأوكلك؟: تله َمرَّة ثانيةَقّل

وظّلت ُتوكل بيه َشوي شوي تاخّلصىت  . َأَجت وَّْكلته من َخصّْواته

 .عليه

َثاني يوم، َراَحت على هالطلريق، ْونّْ هالتُّجار َحاط  بظاعتم َعلىى  

ِبدِّي َأودي َلتشنة َأخوي ْإزعليىه ِقىِدر هالزِّيىت بتالقىوه     : اجلمال، َقللتلهم

                                                   

 .تسب مسبات ساقطة: تنعِّل وتسْفل ( 0)
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، َهُظول َحَطو ِقدر الزِّيت على اجَلمل، يالله اجَلمل ِقِدر قدامُكو َبعد شوي

َهاي إزعلية َعّرفىت إنهىا الُغولىة،    . ميّْشي، هيد هيد َعلى َباب َدار ْإزعلية

َوجت َنادت النَّاو وَجمعو َحَطب كثري وَحطُّو الِقِدر وإّللىي بيىه بالنَّىار،    

وراحت .تة ْإّصيح َتاَماتتَهاي الُغولة مللا َحسَّت بالنَّار َصارت تصيح وَظلل

 .هي وهلها على الغابة وجابت مال وحالل الغولة

 وطارت طريها ومسيناكو خبريها
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 سعدى والغول
 

 فا ية ايزاع الزعيب
 

 

 .هون هلون تاتوحدو اهللمن 

 .ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل: فريد الصغار واحلضور بى

ل النَّىاو ِبتِّْحبىة، َوهاإْلشىي َهىاظ     َهاظ فيه هالبنت الثِحلوة، وإّللي ُك

 .َخللى َبنات َعمّْها يغاْرن منها كثري

بيوم ِمنّْ ِلّيام َأجت َهالثَعجوز، وَطلثبت ِمن َبَنات َعىم ِسىعدى ْإنهىن    

َهُظىول البَنىات َمىا ْرظيىنش، وَصىارن يظحكىن       . ِيِنشلن ْإهلا َمي من البري

وَشىالته ووّدتىه علىى    . َأجت ِسعدى وَنشّْلت ْإهلا وعبَّىت َصىُطلها  . عليها

واهلل ْإبىن شىيخ   : َدارها، َهاي العُجوز َكّيفىت َعلىى ِسىعدى وَقالىت إهلىا     

النَّاحية بدوِّر َعلى َعروو، واهلل لقلُّه َعنتش، َما َشىاء اهلل َجَمىال وَكَمىال    

 .وفهم

َهُظول َبنات َعّم ِسىعدى ِسىمِّْعن َهاحلتشىي وِهنِّىه َطىارت ُعقىوهلن       

 .ها، َوَحِدة منَّنا ُتوخ  ْإبن شيخ الناحيةإحنا َأَحق من: وَقالن
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 .ِبدّْنا نروح نّْجيب ِمن الثَحْرش ُدوم: بيوم ِمن ِلّيام قاَلن لِسعدى

. باَ،ول ِسعدى َما رظيتش، لِكنهن َظْلىن يقىنِعن بيهىا َتنّْهىا واَفقىت     

وَما َعَجبهن وَلا َشىَجرة  . وَهُظول ثاني ُيوم َأجنَّك راحيات َعلى هالثَحرشة

َهىاي الشَّىجرة ُدومهىا كىويس، َهىذيك،      : عنها، وِسعدى تقّلهىن  إيلقطن

 .َهذيك

َأني بعْرب َشجرة ُدوم : وَأجت الكبرية، وَقالت. وِهنِّه َما َردِّن َعليها

َكبرية وَحباتَّة كويَسات، يلله نروح عليها َهُظول َراِحن، َما ْوصِّْلن وال ِهّنة 

تايطلعن عليها ُكل وَحدة دور َراحن . تعبانات والدنيا َصارت َبعد العُصر

َظّلت ِسىعدى، َأَجىتّْ ِطلثعىت    . ِعمّْلن َحاهلن ما ِبعّْرْفنش، وِمشّْ َقادرات

. على الشَّجرة، وَصارت تلِقط من ُفىو  وِهنَّىه جيَمعىن وحُيطىن بكياسىن     

 .َتاعَبت ُكل وَحدة ِكيسة، َظل ِكيس ِسعدى فاظي

ظ ْإحنىىا مِنسىىتنَّاتش ْإحّْنىىا َعبينىىا كياسىىنا، َبعىىد كيسىىتش، َهىىا: َقّللىها 

 .َعالرُّجم َهَظا 

 .التّْروحن وَتخّلين: َقالتلهن

َهاي هالشُّورة البيضا، مىا دامىتش بشىوفيها،    : َأَجت الكبرية وقّلتلها

 .َهاظ ْإحنا ماجودات

َهُظىىول َحْطىىن الّشىىورة َعىىالرجم، وانهىىزمن، وهىىاي ظلىىت حلاهلىىا  

 ِم  إّللي على دوميت؟: عالشجرة، ما ْوعيت ْوللا َهالُغول َجاي وقاللها

 .َهاي ِجمّْدت ِمن اخلوب
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إذا ما ِبطيحي، َأني َرايىح  : َوقلللها َمرَّة ثانية، وهي ما َردَّت، َأجا قال

 .َأقطع بيتش الشَّجرة

 .َهاي ِنزلت شّوي شّوي

 .َياباي َمحالتش، واهلل ما ِبِتصَّْلحي ْإالل ْإلي: َأجا الُغول وَصار يُقول

َأَجا َوجىاب َهىاملي البىارِدة    . عت ْوللا ِهي َغميانةَهاي ِمن اخُلوب ْوقث

وَرش َعليها، ْواّل ِهي َصحيانة َأجا شىاهلا وخظهىا علىى مغارُتىه، َحّطهىا      

ورّبطها باجَلنزير، وْرجع ْواّل ُهو جىاي وشىايل بثمىه بقىرة وعلىى ظهىره       

، َشجرة، َقام َهاظ وذبح البقرة وَصَلخة، واوقد النَّار وَشوى البقرة وأكلها

 .وَحطث لِسعدى ِشوية حلم ِشوي، وَهاي أكلت من اجلوع

ْإاعي َيسعدى، َأني َرايح َأجىوَّزتش لكىن ْإحنىا َيلغولىة َمىا      : َقّلها

ِمنجّوز َغري تاُيحظرن ُأمي وَخىواتي، وُبكىرة مىن الصُّىبح َرايىح َعلىيهم،       

 .وُروحيت وجييت بّدها شهر

ديىد، وَأُحىط   وِمن ُخىوب مىا ِتّنهزمىي رايىح اُربطىتش جبنىازير احل      

 .عندتش ُكلشي بتحَتاجيه

: ِبَرجع َمرجوعنا َلهل ِسعّْدى، َهُظول َسألو َبنات َعمهىا عنهىا َقىاِلن   

ْإحّْنا ُرحنا َبطريق وِسعدى َراحت بطريىق، وعّيينىا ِبيهىا ْإرجعىي ْومّْشىي      

 .َمعّْنا، َبسّْ هي َما َردَّت َعلينا، وَما مندْريش ُشو َصار َمعّْها

وقراُيبهم َراحو من الصُّبح على احَلرش، وَدورو  َهُظول ُأمها وَأبوها

 .َعليها للمغْرب وَما َلقوها، َهُظول ْرجّْعو وَصار َأبوها وُأمها بيتشو َعليها



 218 

َبعد أتشمن يوم ْوللا ِسعدى ِبِتسمع َراعي َحالل القرية، وهو ِبنىادي  

 .َهَها َعناَبة َهَها َعناَبة: َعلى َعَنزُته وااها عنابة، ويقول

اظ ِسِمع ُصوت ون ، َظل ِيمّْشي َتاْإَجىا َعلىى املغىارة إّللىي ِبيهىا      َه

ِسعدى، ْوالل ِهي مَرّبّطة جَبنازير احلِديد، َعيَّا ْإيُفك َعنّْها، َما ِقىِدرش، َأجىا   

وَهُظول َفَزعىو َفزّْعىة َقويىة، وَقَطعىو َجنىازير      . ْرجع َعالقرية وقال للنَّاو

سَتحن واعتىذْرن ِمنّْهىا، وَبَعىد َأتشىمن     وبنات َعمَّها ْإ. احلِديد، ورّجعوها

ُيوم ْرجّْعت ِصحتة ْإهلا، وَما َشافو والل شىيخ النَّاحيىة َجىاي وَمُعىه َنىاو      

 .كثثري، َوَخطبوا ِسعدى إلبُنه

 .وَطار ِطريها وَمّسيناكو خبريها
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 حلم وكباب
 

 فا ية ايزاع الزعيب
 
 

 .ِمن ُهون هلون َتاتوحدو اهلل

 .حلضور بى ال إله إال اهلل حممد رسول اهللَفريد الصِّغار وا

َهىاظ  . َهاظ فيه هاَ،خوة إثن ، واَحد َعاِقل والثَّاني شوية ْإنُّىه َهبيلىة  

الَعاِقل ُكلّْ ُيوم يروح َعلىى َأرظُهىم يشىتغل بيهىا، وُخىوه اهلبيلىة ِبلثَحُقىه        

ي ِبسىويه،  والَعاِقل ِبتَّْحمَّل َأخوه وإّلل. الظحى، بوِخظُله َأكالُته وِقربة َمي

ديىر َباَلىك َعلىى َأُخىو ، وَخطيُتىه      : َ،نُّه أمُّه وأُبوه َقُبل َمىا ميوتىو َقلُّوُلىه   

 .بَرقثَبتك

َهاظ اهلبيلة َأجاه بيوم ِمنّْ ِلّيام ْوالل َمعوش ْإشي ال َأكىْل وال ُشىُرب،   

 وين اَ،ِكل وامَلي؟: َومللا َسأله

ه، وُقلثىت َلَحىالي ِبُجىوز ْإنُّىه     ُشفثت َحَجر َفاِتح ُثمُّ: َقلُّه َأخوه اهلبيلة

 .ِجيعان َوحِّطيت اَ،ِكل وامَلّيه بُثّمة َوَجيت

 وين َهاظ ُهو احَلَجر؟: َقّله َأخوه
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 .ِعنّْد َكُرم َأبو َصاِلح: َقّله

َأَجا  َساِحب َحاُله، َودَّور َعلى احَلَجر َتنُّه َلقاه، َأخ  اَ،ِكل وامَلىي،  

. يلة َشاُفه َجاب َأكالُته وامَلي وهو َطار َعقُلهوْرِجع َعلى ا،رظ، وَهاظ اهلب

 .َلقيت احَلَجر ماِكل وَشاْرب وَهاي َفِظلثُته: َما ِهِدي ْإال َلمَّا َأخوه َقلُّه

 َماَلك َطّوِلت؟: َثاني يوم اهلبيلة ْإتَأخَّر َعلى َأخوه، ومللا قلُّه

ت وَذربُتىه  هللاني احلرثون، َبسّْ َشافين َصار يظحك َعلىي، َأجيى  : َقّله

بَّْحَجر ماصبتوش، وَجا َفات بالرُّجم، َوجيت َأني وُصرت َأقيم ِبِلحَّْجىار،  

ْوللا فيه َصندو  َذَهب، َبقيت ِبدِّي ُأوخظه، َبسّْ َبطلِلىت، آه لىيش َبّطلىت    

 .َ،نه امَلال هاَظ مال الثَحرثون، َما ِبصري ْإني ُأوُّْخظه

ه ِبىدّْنا نىروِّح، وَرّوحىو وَجىا     يللى : َهُظول ْإشتغلو ْإشَوي وَقلُّه َأخوه

 .واهلل َلُقول للُشرََّطة: هاظ أخوه قلُّه. الَعاِقل وَشال َصندو  الذَّهب

َبسّْ َأخوه َظل يالهي بيه تارّوحو على الىدَّار، وبالىدَّار َذبىح َنعّْجىة     

 .َسوِّي كباب: َوَطبّخة وَقال َلَمرُته

َعلىى َظهىر احِلىيط     ْإطثلعىي : وَقامت َهاي وَسوَّت كباب َقال َلَمرُتىه 

 .تشسّْ من دون ما يشوفتِب، لي وعلى َأخوي َلِحم وكثبابوْزتي َع

َوهاي سوَّت ِمِثل ما َقاللها ُجوزها، َوُهظول َأكلو وَكيَّفو َبس اهلبيلىة  

إنَّه َأخىوه َأَخى  َصىندو  َذهىب     : َسَحَب َحاُله َعلى امِلغَّْفر وَقال للشرطة

 .احَلرثون

 



 200 

 َأميت؟: َفقّلوُله

 .َلمَّا ْإّشتت الدنيا َلِحم وكثباب: لهمَقّل

 .َهُظول َصارو يظحكو َعليه، وَكَحشوه

 .وَطارت ِطريها ومسيناكو خِبريها
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 مضيعة السبيعة/ وديعة
 

 أم حميد احملي د احلي ري
 
 

 .ون هلون َتاتوحدو اهللُهمن 

 .ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل: َفريد الصِّغار واحلضور بى

َهامَلَرة، وامَلَرة َهاي َخللفت َسبع َوالد ولْوالد ِكبّْىرو وَصىارو   َهاظ فيه 

ُكلهم يروحو َعلى الصِّيد، يصيدو وِيطعمو إهلُهم، وبع  َمىّرات يطِعمىو   

إِحنىا  : اجلريان، َهاي امَلَرة ِحمّْلىت، َومللىا َقرَّبىت َتاجيىب، َقلُّوهلىا والدّْهىا      

 .ْإجيبيلنا ِبِنت تشِبدنيا

 ُيمَّه إجيابة الَوَلد ْوللا الِبِنت بيدي؟َأي ُهو : َقّلتلهم

واهلل إحّْنا ِهيتش ِبدّْنا، وبعدين ُيمَّة إذا ِجبيت ِبِنت ُحْطي على : َقلُّوهلا

 .احليط َراية بيظا، وإذا ِجبيت َوَلد ُحْطي َراية سودا

َهاي َبعِد َأتشم يوم ْونّْها جايبة َهالبنت احِللوة اَ،مورة، َهاي َقامىت  

لِكن َأجت َجارتة وَغيَّرت الرَّاية ِمىن  . لى َظهر البيت َراية بيظاوَحطلت َع

ِبيظا لراية ُسودا َهُظول ِلوَلاد َطّلو َشافو الرَّاية ُسودا، َأجو ْرجّْعو، وَهىاي  
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ُأمُّْهم ْإستنت َتاجيو لِكن ِمن دون فايدة َلا ْإجو وَلا طلُّو، َهاي رتشبها اهلم 

 .والغم

ب َمع بنىات احَلىارة، وَهىاي ُكىل َوَحىدة      ِكتت َوديعة وَصارت ِتلثَع

 .ُروحي ميظيعة السبيعة: ِتلثعب َمعها تعايرها وتقّللها

َهاي با،ول ما َدارتش َباهلا، َلِكن َلمىا ُكىل البنىات يقىولن هيىتش،      

 .َهاي البنت َصارت ِتظلايق

َشو ُيمَّة مظيعة : بيوم ِمن ِليَّام َروَّحت على ُأمّْها وهي تبتشي وقّلتلها

لسبيعة؟ َأَجت َهاي اُ،م َصارت ِتبتشي، مَسحّْت دموعها وقالتهىا ِقصَّىة   ا

 .أخوتة وَجارتهم وتشيف ْإّنها َغّيرت الّراية

 .َهاي وديعة ِفرّْحت ْإنُّه ْإهلا َسبع َأخوة، ِلِكن تشيف ِبّدها ِتَصل إهِلم

لىها  َقّلت. َهاي َراَحت َعلى َمَرة ِختيارة وبِّْتفهم، َوقللتلىها عىن َأخّْوتىة   

َسوِّي ُقُرص َطح  وُقُرص َقُمح وُقىُرص ْإظثىرة وُقىُرص َشىعري     : اخلتيارة

وُقُرص َعَدو وُقُرص ُحمُّص، وُروحي َعالثجبل، وَدحرجيهن ِمن فوقيه، 

ْولثحقيهن الُقُرص ْإلّلي ِبنّْكسر َلا ِتلثحقيه َأمَّا الُقُرص ْإّللي ِبَظلُّه َصىامد ال  

رص ُهو ْإّللىي َرايىح يىوديتش َعلىى أخىوتتش،      باهلل ْإحلقيه، َ،نُّه َهاظ الُق

وَهاي َقاَمت وَسّوت ِمِثل ما َقالتلها امَلَرة، َوسَّوت قراص وَدحرج  َعىن  

َهالثَجبل وِلحق ، ُكل لقراص ْإنَكَسرن ْإال ُقرص الُقُمح ما انكسر، وَظّلىه  

ى بىاب  يدحّْْرج َتافات َعلى َهاملغارة، َوَجت ِبّدها تفوت َوَراه، لِكن يف َعل

املغارة َأسدين، َما خلنهاش تفوت، َقّلتلهن ِقّصتة، َأِجن وَشمنها َلِقن رحية 
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، َوقامت وَرتَّبىت  (0)َهاي َلقَت ُكل شي حَمطثِحطث. َأخوتة بيها، َأجن َفوتّنها

ِلمّْغارة وَعّلقت ْوعية َأخوتة، وسوِتلثهم َأكىل، َهظىول َلمَّىا َأجىو َقالتلىهم      

ْإحّْنا ِمنّْشتغل ِعنّْد واَحد، َبعِّْدنَّا َأتشىمن  : ختم، وقّلوهلاِقصَّة الرَّاية، ْونّْها ُأ

 .يوم منوخ  َأَجارنا ومنروح ْإحّْنا وياتش َعلى ْإهلنا

 .َطعِّْميين: َأجت الُقطلة قّلتلها. وثاني ُيوم وهي إسوِّي اَ،كل

 .ْإستين َتايصري اَ،كل، َبطعمتش َتاِتشّْبعي: قللتلها

مت وباَلت َعلى النَّار، ْوالل هي النَّار ِمنّْطفيىة  لكن القطلة ما رّدت وَقا

َهاي َوديعة َما ِدريت ُشو ِبّدها إَسىوِّي، َقامىت ِطلثعىت ِمىن املغىارة، وإن      

هالدَّخنىة َطالعىة ِمىن مّْغىاَرة ثانيىة، َراَحىت َعليهىا، َفاتىت َعلىى ِلمغىارة           

المتش لوال َسالمتش َسَبق َك: وَسّلمت، ْوالل هي َسامعة ُصوت َمَرة بقول

 .َكان خْليت َراستش ِقدامتش

ْوالل هي غولة، َأجت الغولة َأعطتة َنار ِتحّْتىه َستشىن وحطتىه َعلىى     

صينية والصىينية َمخّْزوَقىة ِمىنّْ ِتِحىتّْ، وَكىان السَّتشىن ميىر مىن الصىنية          

َأجت الُغولة ِلّحقتة َعلىى َأثىر السَّتشىن، وبقىت ِبىّدها      . بسوديعة ماشافته

ارة لكىن اَ،سىدين َهَجمىن َعلىى الغولىة وَأكلنهىا       تفوت وَراها َعلى ملغى 

َوَجت الُقطة وعللقت َراو الُغولىة ِبلمغىاَرة َوُجىو َأخوتىة وقّلتلىُهم عىن       

وَهىىاي َراحىىت علىىى َبنىىات الُغولىىة  . القطلىىة، وَأجىىو للقطلىىة وَكحشىىوها

وقّلتلْهن، َوِجن وَمعّْهىن َغىزال ، وَلمَّىا قىّربن علىى ا،سىدين إطلقىنهن        
                                                   

 .مرتاكم على بعضه بعضًا: حمطحط  (0)
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سدين ِلحّْقن الغزال  وَهنَّه َفاِتن على َوديعة وَهاي َلمَّىا َشىاَفِتن   َهظول اَ،

َ، ْإحّْنىا  : ْوقثعت ْوللا هي غميانة وبِقن بّدهن يذحبنها، َأَجت وَحَدة َقالىت 

ُمنحط ِسن من َأسنان ُأمنا ِبرِجلها وبظل ْإسىق وِتنىق َتىامتوت، وَبعىد مىا      

وَلقوها هيتش َشالوها وخظوها علىى   ومللا َأجو َأخوتة. َحِطنُّه ِبرجلها َفّلن

الطلبيب وفحصة لِكن َمالقاش بيها ْإشي، لِكن ْإبُنىه الّصىغري َشىاب إشىي     

برِجِلها َأجا َقال َلُبىوه َعنُّىه، وللمىا َشىاله ِصىحّْيت وديعىة ورّوحىت هىي         

وخوتة على ْإهلهم، وإّللي ْإنبسطو ِبيهم وَقامو وجىوزوهم َسىبع َخىوات    

 .ِحلوات

 .وط  وجينا إلكو مسرع وخليناهم مبس
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 الغول والزَّملة الفقري
 

 ام حميد احملي د املزاري

 

 

َهاظ يف َهالزَّملة بعيش بهالقرية وِعنّْده َمَرة ووَلىاد، َهىاظ الزَّملىة ِمىشّْ     

جايه الدنيا َمُعه، ِبذّْْربها مَشرِّ  برتوح مَغرِّب، إذا تاجر بأياة ْإشي بِتنَكِسر 

 .َتَجارته وِبخَّْسر

َأني ِبدِّي أطثلىع ِمىن هالقريىة بلتشىي اهلل     : َجا وقال َلَمرته ووالدهَفأ

 .يّْفّتحة َعَليّْ

َعّيت َمَرُته ووالُده ايقّلوُله ال تّْروِحش، َبىسّْ هىو َمىا َردِّش علىيهم،     

وِمن الصُّبح َأجا  َراتشب َهاجَلحش بعيد َعنكو، وَسافر وَظل ِمىن قريىة   

اظ وهىو َماشىي َبىدال مىا ميشىي      َهى . لقرية، ويدّور َعلى ُشغل، وَما لقىى 

الْطريق الصحيح َمشى َطريق ثانية َلَقاها ْوعّْرة مالِنة ُشو  وحَّْجىار، َقىال   

واهلل َمين راِجع، َتُشوب َهالطريق َلوين ِبتّْودي، َهىاظ وهىو ماِشىي    : َلَحاله

وانه مالقي َهاّلَجمل الّناِصح إّللي بيجي َقىد َجملى  وَهالثَجمىل َمرّْبىوط     

 :َهاظ الزَّملة ْإستغرب، وَقال َلَحاُله َعلى َصفاة

 َجَمل َناِصح ومربوط على َصفاة، َأنداري تشيف هالسُّوالفة؟
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َهاظ َمشى وانُّه مالقي َجَمل ُقّدامه َمي وَحشيش وِتو وَشعري، لكنُّه 

َمَشى ْوالل هو مالقىي ُكّبىه ُصىوب، َهىاَظ     . ظعيف كثري َهاَظ استغرب َأكثر

لي َتحتيه، َهاي الُكبَّة ِكبَّْرت ِكبّْىرت َحتىى َبطلىل اخُلىرج     َحطثها بهاخُلْرج إّل

يَسعّْها، َأجا ليها وَرَماها من اخُلرج، وهو َما ِشي، ْوللىا مالقىي َهىالفرو،    

َهاظ َأجا تايقظبها َأَجت ْإنهزمت ْإشوي، وَصار ِبدُّه يقظبها تُفىط ْوالل هىي   

َتركلىة َ،ن الىدنيا َليََّلىت    ْإشّْلك بالطلويل مىا ِعىرِفشّْ يقَظبهىا، َهىاظ     ، هنا 

َعليه، ْوالل مالقي هاِلمَّْغارة، َهاَظ َرَبط َبهيمه، وَفات َعليها َعلى َشان ينىام  

ِبيها والصُّبح يروح يَدوِّر َعلى ُشىُغل، وشّْىوي والل َهاملَغىاَرة َماظيىة، ْوللىا      

َخافش ِمنِّىي َعليىك   َلا تّْ: َطالع ِمنّْها ُغول، َهاظ الزَّملة ِبدُّه ينهْزم، َقلُّه الغول

 .َأمان اهلل

أجا َهاظ َقَعد، وَأجا الُغول وَقَعد َقباُله، وَصارو يسىولُفو َأجىا الزَّملىة    

اجَلمل إّللي َمربىوط  : َقال للُغول َعن اّللي َلقاه بها لطلريق َأجا الغول وقُله

ي َعلى َصَفاة وَناِصح كثري وهو َما ُبوكلش ْإشي، َهاظ الزَّملىة الكىريم، إّللى   

بعطي النَّىاو وِبنَّْسىى َحُالىه َفِبكثَسىب َمىديح النَّىاو، وِبصىريو ُيىذكروه         

باملليح، َأمَّا اجَلمل الظعيف َفهاظ الزَّملة إّللي ِعنده َمَصاري كثرية لِكىن َمىا   

والَفىرو  . ِبصّْرب ِمنها َلا َعلى َحاُلىه واَل َعلىى ِعياُلىه وال َبعطىي النَّىاو     

 .الّدنيا، ُكل َما واِحد َبّده ميلكهة ِبتّنهْزم ِمنُّه إّللي َما عرفثِتش ِتقظبها َهاي

َفهىاي اإْلشىاعة،   ،َأّما الَغزلة، َهاي إّللي َكانت زَغرية وَصارت َكىبرية 

 .بتُكون َزغرية وِبتّْبلش ِتكثت وِتكثت
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 ونت ُشو ِقصَّْتك؟: َقلُّه

ي َأني ِقصّْيت ِقصَّىة َطويلىة، َهىاي يف َوَحىده ِجنيىة، قّلتلىي ِبىدِّ       : َقلُّه

َأّجوز  ْوظلل ْإلي َبسّْ َأني َمارظيتش، َوَعّيىت بىي، وَمىا رظيىت، َأجىت      

َما َرح ِترجع تِصري َبين آدم ثىاني َمىرَّة   : َهاي َغزَّت براسي َدبُّوو، وقالت

غري َتايئلَفك ْإنسان ويقيم الدَّبوو، وَهىاظ َأنىي َصىار لىي َخمىس َسىن        

َحاُله وِبنّْهْزم، وَهسَّع ُمىد ِايىد    وُكل ما يشوفين َحدا ِبَخاب ِمنِّي وِبقثَظب 

 .واشَّْلع الدَّبوو

َمد الزَّملة ْإيده َعلى َراو الُغول وتَّْحّسسه وِقِظب للّدبوو وَشىَلُعه،  

ْوالل ُهو راِجع هالشَّب إّللي َتعال وتَّْفرَّج، أجا وَحىب َعلىى راُسىه، وَقلُّىه     

 .ْإنت ِمن َهسَّع َمقام َأبوي

وَراحو َعلى َقصّْر اَ،مري، وَلمَّا ْوصّْىلو   هظول الصبح َسَحبو َحالثهم

وَشافوه ُأّمه وَأبوه ْإنُّه ْإبنهم ْرجىع بالسَّىالمة َهظىول َطىارو مىن الفثرَحىة،       

وَصار َحفثالت باملدينة َسِبع َأيىام ِبليىاليْهن، ووصَّىى علىى مَرُتىه ووالُده،      

 .كثريوَأجو وبَنالثهم اَ،مري قصر وَأعطاه ِمن الذَّهب واجَلواهر ْإشي 

 .َوخْليناهم مبسوط  وجينا ِعندكو ياسامع 
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 ابو النقر
 

 فا ية ايزاع الزعيب

 

 

 .ِمنّْ هون هلون تاتوحدوا اهلل

 .ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل: فريد الصِّغار واحلضور بى

َهاظ يف َهالثحطاب، ُكل يوم بروح َعلىى َهىاِلحّْراش، ِبجيبُلىه شىوية     

 ، وآخر النَّهار بىروِّح َعالىّدار وَمُعىه َأكىل َلىوالُده      َحَطب وببيعهن بالّسو

َهاظ الزَّملة َظلُّه بهالشَّغلة َأتشمن َسِنة، وبيوم ِمنّْ ِلّيام َقَطىع َشىَجرة   . وَمَرُته

واهلل غري َأحّْفر بها حلفرة، َحَفر َحفر : يابِّْسة ْواّل فيه ُحفرة، َأجا قال َلحاُله

َهاظ ِفىْرح َوكّيىف وَحطُّىه بهىا لثكىيس      ْواّل هو مالقي َصندو  َهالذَّهب، 

َلىويش مىرّوح   : وَرّوح َعلى الّدار، َهاي َمَرتىه وشىوية ْإنهىا َهبّْلىة، قّلتلىه     

 ِبدّْري؟

 .ْإتِعِبت َوجيت: قّلها

 ومن  ِبدّْنا ُنوكل َيَسايب؟: َقّلتله

 .اهلل ِبرّْْز  حُيرمة: َقللها
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 وها لكيس إّللي جاُيبه َمعك؟: قّلتله

 .تافيت َخَشب، ِبدِّي َأبيعهنَهاي َف: قّلها

 .وشو بّدهن جييو، واهلل ما جبيو رغيف ُخِبز: قّلتله

 .خاّلها تادارت ظهرها وَقوام وِقظب الصَّطل وَخَزُقه، ِمنشان ْإَطوِّل

 .ُروحي َمْليلي َصُطل َمي ِمن البري، ِبدِّي َأحَتّمم: َقّلها

يىت ُجىورة وَحىط    َهاي َراَحت ِمن ُهون وهو َقام َبَحىش بزاويىة الب  

الذَّهبات بيها َأخّْظُله َأتشمن لرية وَراح َعالّسو ، َغاب غاب وْرجع، والل 

، َجىاب ْوعيىة َلَمرُتىه ووالُده وفثىراش وَأثىاث      (0)َجايب َمُعه ْإشي وشوية

ومنيللك هاإلشىي َهىاظ   : للبيت، َهاي َمَرته َشاَفت هالشُّوفة وقلفت وقالت

 ُكّله؟

 .يْإقرظين َصديق: َقّلها

 ووين َهاظ صديقك؟ ومنيّلك اسِّدَّه؟: َقللتله

 .َيَمرة اهلل ِبرّّْْز : َقّلها

وهاي لَسانها َما َفات بُثمهىا، َبىدال َمىا ِتفثىرح قلثبىت الَفرَحىة َعليىه        

ِبدِّي َأعْرب َصىديقك ويىن ُهىو، َعلىى     : وَعلى واَلُده لصَخام ب  وقّلتله

، َأي ْإنت ِمشّْ ِمشِّْبعنا ُخِبز َتنَّك تِسىد  َشان َأقلُّه إنَّك ُعمّْر  ما رايح ِتسدُّه

 .َذهب

                                                   

 .عبارة تقال عندما تكون ا،شياء كثرية وفو  املتوقع: إشي وشوية  (0)
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وَهاظ َما َسىكلتة ْإالل َمىا حىدا َأخىو َحىدا، وبُكىل يىوم يىروح علىى          

َمرَّ َأتشمن ُيوم، َهىاي وهىي تَكىنِّس البيىت وإن     . حلثَراش، وجييب َحَطب

َطَرب هالشوال مب  َعليها، َشتَّْلته ْوللا هو بيه َذَهىب، هىاي َطىار َعُقلىها،     

َولىتش َمىالتش بِصىّيحي وَقاميىة     : وَقامت َصارت تاللي، َأَجا الزَّملة، َقّلهىا 

 قيامتتش؟

 .ِمشّْ َحرام َعليك ِتسّْر  َذهب َصديقك، واهلل َلروح وُقلُّه: َقللتله

 .َهاظ الزَّملة َما َسكتة إللا ما َحدا َأخو َحدا

َهبىات  َأنىي ِبىدي َأقىول للُشىرّْطة ْإّنىك سىَرقت ذَ      : ثاني يىوم َقّلتلىه  

 .َصاحَّْبك َهاظ َأَخَ  كيس الذَّهب وَخبَّاه باحَلاُكورة

إذا بدتش تروحي َتىرى راِيىح يقظبىتش َأبىو     : َهاي َطار عقلها، قّلها

 .النُّقر

 وم  َأبو النُّقر َهاظ؟: َقللتله

َهاظ َمعه ناُقور وبنُقر عيون النَّاو، وبىدِّي َأخَتبَّىا َأنىي ويىاتش     : َقّلها

 .رَّة بتخّبى َأني، وَمرَّة ْإنيتبقفص َهاحلديد َم

َوهظول َصارو يتخبو بيه ُكل واَحد َمّرة، وإجىا وَصىار ُينُّْقىر َعليهىا     

وهي َجمّْدانة ِمن اخُلوب َجوية الصندو  وَخاّلها لثاني ُيوم وطثَلعها مىن  

الصَّندو ، وَقّللها َأجا َأبو النُّقر ولوال َمنيت ُكنيت متخبيه بالصندو  تَشىان  

 .  وَخللالتش ع َنَقرتش ع
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ليش َمهو واَحد ِمن جريانهم ِسِمع َحتشيهم، وَراح وقىال للُشىرطة،   

 وين الذهب؟: َهظول َأُجو َطوَّالي، وسألوهم

َأنىي واهلل َبُمىوت ِمىن احَلىرام ِمىن اهلل      : َأمَّا هي فقّلتلهم: الزَّملة ْإمجلد

 .ي وَعنّْكوَخَلقين، واهلل َلقيت ِكيس ِبيه َذَهبّْ، ُجوزي َخبَّاه َعنِّ

 ويُنه؟: قّلوهلا

 .َأَجت َرفثعت ِلحّْصرية وقالت ُهون

 َأميت ُجوزتش خّبا الذهب؟: َهُظول َحفرو وَما َلقو، قّلوهلا

 َلّما ِطِلع َأبو النقر؟: قّلتلهم

 َومنهو َهاظ َأبو الّنقر؟: قّلوهلا

لىّدت علىيهم ْوالل عى  الظلىابط     )إّللي ُبنقىر ُعيىون النَّىاو    : َقّلتلهم

 .، وَهاي ِعينك َمبقورة(ُعورة

َهُظول العسّْكر َصارو يظحكىو، والظىابط ْزعىل، وَلىد َعالزَّملىة َقلُّىه       

 .سيدي ما تواخظها َهاي بع  َمرَّات ِبصِّري ْإشَِّتتّْ: الزَّملة

َأجا الظابط وَأمر جنوده، وَهُظول َمدُّوها َفَلقة، وَفلُّو، وَهاظ ُجوزها 

 .يا بظل أقول للشرطة ييجوا ويهرو وبرتشيا بُتسكثيت وتنتشيب : قّللها

 .َأَجت هاي وَتابت، وَظّلت مع ُجوزها، وَكيفو وبنسطو

 .وطار طريها ومسِّيناكو خبريها
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 جرادة وعصفور
 

 عيطن حميد العيطن الزعيب

 

 

هاَظ يف يا َحفي  الُعمر والسَّالمة، َزَلِمة وَمَرة، امَلىَرة إاهىا َجىرادة    

فور، َهاَظ الزَّملة الدنيا معاكسيته، ِبشّْىَتِغل بّْشىَتِغل وِمىشّْ    والزَّملة ْإُاه َعصّْ

 .ملِحق َمَصاريف البيت

َخزّْنىىة : بيىىوم ِمىىن ذات ِليىىام، ْواّل الّصىىايح بصىىيح، ُشىىوفيه، َقىىالو 

السُّلطان َمسّْروقة، والسلطان َزعالن َعلى اآلِخر، َ،نُّىه مىن  ِبىّده جييىب     

الوزير ِمنَّْسود، وحالىة الدُّولىة   َذهب يعطي َرواتب للعسكر واملتوظف ، و

 .حالة

 .والسُّلطان َحطث جايزة كبرية لّلي ِبِدلّْ على احلرامية

هاي َجرادة ِسمّْعت باجلىايزة وهىي كّيفىت، َأَجىت َقالىت َلُجوزهىا       

شو رايك يعصفور تروح على السلطان وتقلُّه ْإّنك ْإنىَت َرايىح   : َعصّْفور

 .ِتعّْرب احلرامية

شىو بتحتشىي َهاحلتشىي، َولىتش      ولتش: قّللهاَهاظ َعصُّْفور َجَفل و

 .ْإنيت ْإجننييت، ُشو بعّرفين عن احلرامية
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 .َمنِّْته َشايف عيشتنا شلون هي: قّلتله

 .عيشتنا بالفقر والّنُقر َأحسن ما يبّلش السُّلطان بينا: قّللها

إنته روح وبتوُخ  ْإشوية من اجلايزة وبتطُلىب مهلىة أربعى     : قّلتله

 .يوم

وبعد ا،ربع  يوم يفصيحة، مهو السلطان رايح خيْرب بيىت  : قّللها

 .َأبونا ا،والني

قبل ا،ربع  يوم ْإحنا ِمِننَّْهْزم َعلى بالد بعيدة ال ِمِنعرفم وال : قّلتله

 .بعرفونا

َهاظ عصفور َشاب ون حتشي َمرُتىه برااالىه، هىاَظ َأجىا  رايىح      

 و بتنطيين؟إذا بدّلك على احلرامية ش: على السلطان، وقلُّه

بعطيك إشي إْللي يرظيك، وهاي ميىت  لىرية ذهىب    : قّله السُّلطان

 .با،ول

 .َبسّْ ياملك الزمان ِبدِّي تنطيين ُمهلة َأربع  يوم: قّله َعصّْفور

 .وهاي إلك: قلُّه السلطان

هاَظ أخ  امليت  لرية ذهب وْرِجع على َمَرُته، َهُظول َكيفو ونبسىطو  

شىو  ، َسِمن وزيت وُرز وطحى  وأواعىي جديىدة   وشرتو َلِحم وُخظثرة و

َأجو جابو أربع  َحَجر، وحطُّىوهن، ِمشىان َبىس    . هظول َصارو يتطعو

 .يقّربن ُيُخلثِصن ينهزمو
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ِبرجع مرجوعنا للحرامية، َهُظىول اعىو عىن عصىفور إّللىي راح      

للسلطان وقلُّه إنُّه َرايح يعرفهم وَهُظىول َطىبّْ بىيهم احلىامي، َأجىو دزُّو      

، َأجا هاَظ احلرامىي، وَلَبىد ُقىّدام البيىت،     (0)د بعد املغرب ُينُّْشق َخَبرواَح

وَأجا َعصّْفور ِقِظب واحد من ِلحّْجار وَرمىاه لىتَّة ْوالل ُهىوه َجىاي علىى      

 .َهاظ واَحد من ِلربع  َيَمَرة: راو احلرامي، وقال َعصّْفور

إنُّىه  : ّللىهم َهاَظ احلرامي وهوه ِيجيك ِمنّْْهزم وراجع على مجاعُته، وق

 .عصفور شافين وِعْرفين

ثاني يوم دزو واَحد ثاني َصىار  . َهُظول ْإشي َصّدُقه ْوِشي ما صدقه

َأنىي  : بيه مثل ما صار َبُخوه إمبارح، َظّلو على هاحلال تنُّه كبريهم قلّلهىم 

بدي َأروح وانتشان ِعْرفين بىدنا نقلُّىه، َبىسّْ بشىرط ُيسىرت علينىا، ون مىا        

 .نتو تشّذاب عْرفين َمعناته إ

َهاَظ بعد هاملغرب َراح وَلَبد وبعد شىوي ْوالل هىاحَلجر جىاي علىى     

، (وكىان احلجىر كىبري   )َهاظ عاشىر واحىد ميىرة    : راسه ْوللا عصفور بقول

 .وهاظ أكت واحد

َهىىاظ احلرامىىي ْإنطىىرح وَسىىال دمُّىىه، وهىىوه ِيرجىىع علىىى َجماعُتىىه  

، وِعْرب إني أكت واحد بيكىو  ال باهلل الزَّملة عرفنا وعرب ختنا: ويقّللهم

 .َخلص بدنا نقلُّه بس بشرط يسرت علينا: أقللكو

                                                   

 .يتحسس أخبارًا: ينشق خت  (0)



 226 

هظول دزو واحد، وقال َلعصفور إذا ُمنّْقلك ويىن خمبىي  الىذَّهب،    

أبدًا ما بقول املهم الذهب يرجع مثىل مىا هىو،    : بتقول عّننا؟ قلُّه عصفور

 .ِمشّْ مهم منهو َأَخُظه

 .ودلُّه ْوين الذهب خَمّبا

 .َحب حاُله وراح على السُّلطان وقلُّه وين هو الذهبَهاظ َس

َهاظ السلطان ِفْرح وانبسط وقىام َبعىد مىا جىاب العسىكر صىناديق       

، (0)الذهب وهو يعطيه صندو  من هالصَّناديق، منهو إّللي ْزِعل وازنطىر 

تشيف بتنطي واحد مىن الرعيىة الِبْهىش وال    : الوزير، إّللي قال للسلطان

 ْإله َلحاُله؟ ِبِنش صندو  َذَهب

َمهو َدّلنا وِعْرب وين اخلزنىة إّللىي إنسىرقت، وهىاي     : قّله السلطان

مكافأة إلُه ودارت ب  الناو إنه عصفور بكشف مّلخّبى، ْولّلي الناو مىا  

 .بتعرفه

َهاظ احلتشي ما عجبش الوزير، وبعد َأم تتشم يوم أجا الوزير نادى 

 .بدنا جنرًّْبه: َعصّْفور وقال للملك

مىا يصىىلهم ْوالل هىي هىىاجلرادة بتتهىاوش مىىع َعصىفور مىىن     وقبىل  

العصافري باجلو والل هّنه واقعات اثن ، َأجا الوزير َغّطىى علىيهن، وجبيىة    

 إحزر شو حتت هالّلقن؟: عصفور، بعد السَّالم، قلُّه الوزير

                                                   

 .أظهر غضبه الشديد: ازنطر  (0)
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َحتشايا َبتشايا َشىُرحَّة  : وعصفور ُشو ِبّعرفه، هاَظ َصَفن َصَفن، وقال

وهو بقصد إنه لوال مرتىه مىا صىار    . )ال جرادة ما وقع عصفورِبُطول، ُلو

 (.بيه هللي صار

هاظ السُّلطان كيف ونبسط، منهو إّللىي إنقهىر؟ الىوزير إّللىي َطىقّْ      

وْرِجع َعلى َمَرتىه  . وَفَقعّْ، وِلّلي قهُره أكثر إنُّه السلطان أعطاه ُجبَّة ملوكية

 مهموم مغموم، قّلتله، مالك مهموم مغموم؟

 .(0)الوزير حط بكتاري: قّللها

 وتشيف َحط بكتار  والسلطان حببك؟: قّلتله

صار حيفرلي عند السلطان، اليوم َحطثلىي َجىرادة وعصىفور،    : قّلها

حتشايا بتشايا شرحة بطول، لوال جرادة مىا  : ولوال اهلل ما ساعدني وقلت

 .وقع عصفور، وال انتشان عرفو إني ال بكشف اخلفايا وال ِلمّْخفى

 .يزمِلة َطّول روحك، واهلل غري اهلل ُينصر  على الوزير: قّلتله

هاظ مر أتشم يوم هو متحري، وَظللت جرادة وراه تّنها َنسَّىُته الىوزير   

َبسّْ إذا هو نسي، الوزير ما نسيهوش، َأجا الوزير، َخَطر َعلى . والسلطان

بك، بدنا خنتىت صىاح  : باُله إنه جيرِّب عصفور َمرَّة ثانية راح قال للسلطان

ُجوز  من عصفور، بىس الىوزير مىا ردّْ، والىوزير     : وعيَّا السلطان بيه إنه

بّده إيب  للسلطان إنه عصفور ال بعرب وال بصخَّم ون إّللي بعطيىه إيىاه   

                                                   

 .ى كل صغرية وكبريةالحقه عل: حط بكتاري (0)



 228 

روح نادي عصفور وقبىل مىا يصىل    : السلطان ما بستحقه، قال لعسكري

عصفور، أجا الوزير َحطث اربع صحون وَحط بواحد لىو والثىاني عسىل    

والثالث حنظل وحط بالرابع قطران، وغطاهن، بعد السالم وبعد ما َقَعىد  

َهسىع يعصىفور بىدنيا  ِتِعرِفنَّىا شىو      : عصفور وصبوله قهوة، قّله الىوزير 

حتت هالغطا هاَظ َعصّْىفور إنسىود، وصىار وجهىه يتقلىب إخظىر وامحىر        

تىرى إذا  : واصفر واسود، وطول الوقت وهىو صىافن، أجىا الىوزير قّلىه     

 .السلطان بساحمك وبسمح عنك مابتعرب،

هاظ عصفور مىا ردش عليىه، ومتنَّىى لىو أن ا،رق ِتنَّْشىق وتبَلُعىه       

وِيخَّْلص من هالورطات إّللي ُكل ما بطلع من َوَحدة ْوللىا الىوزير َحاطُّىه    

بوحدة ثانية أصعب منها، والنَّاو صافنة بستنو بعصفور تنُّه يعْرب وشىو  

: يبلع بريقه ِمش منبلع، والوزير يزقرلىه  (0)ِتحّْت الغطا، وَعصّْفور َحزوط

ها يعصفور يّله ورينا شطارتك، واحد ثاني غىري  بعىرب ملخبىى، تشىان     

صار عارب من زمان، وهاظ عصفور مسك  عيوُنىه َصىارن مثىل عيىون     

َبَقت أبيض من الّلىو وأحلىى مىن العسىل،     : ِجدي العرو، با،خري قال

واملسك  بعين عىن حالتىه،   )صارت َأمر من احلنظل وَأسود من القطران 

إّللىي كانىىت بأحسىن اوظاعهىىا، وعيشىُته حلىىوة وتشىيف َأجىىا هىىالوزير     

واجىا وكشىف الغطىا واّل إّللىي قىال عىنهن موجىودات        (. وسوَّدها عليه

                                                   

 .شكله يثري الشفقة: حزوط ( 0)
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يعىين لىو مىا أجىت     : بالصحون، وبدال ما يفرح صار يبتشي، قىال حبالىه  

 .ُصدفة تشان الوزير َخّربلي بييت وبهدلين ِقدام السلطان

و إنه عصىفور صىار يبتشىي مىن     هاظ السلطان ِفْرح وانبسط، وفكر

إّللىي   (0)، وما دريو إنه كان يبتشي ُقهر من الوزير ومن حيلكياتىه الفرحة

 .بسوِّيها مع عصفور

 .ُشو ِبّد  ُأطلب وامتنى يعصفور: َأجا السلطان قال لعصفور

 .واهلل ما ِبدِّي إشي يسيدي غري سالمتك: قلُّه عصفور

واهلل َمىين عىايز   : ُأطلب وامتنى، وعصفور يقىول : لسلطان يقّلهعّيا ا

أني خبىري َبىس تشىافيين    : وال ِمعّْتاز، وب  مرت  ثالثة بّده يقول للسلطان

شّر هالوزير إّللي حاط قرده عطحيناتي، يرد املسك  يَبِطل، وكان خايف 

ق إن السلطان ِمش رايح يزِّْعل الوزير ويرظي عصفور، والوزير هاظ رفيى 

ونسوانهم صدايق . السلطان من اهلل خلقه، وأبوه كان وزير ،بو السلطان

 .لبعظهم البع 

ومّلا قام السلطان قامت النَّاو، وهاظ عصفور صىارو النىاو حيبىوه    

والشَّاطر إّللي يعزُمه ويكرُمه، ليش؟ ،ن السلطان ِبِحبُّه، وهاي نادرة من 

، مىا ِبىدي   : نى، وهىو يقىول  النَّوادر إن السلطان يقول لواَحد َأطلب ومت

 .إشي يسيدي، إّللي أخظته يكفيين وزيادة

                                                   

 .خداعه ومؤامراته: حيلكياته  (0)
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ْرِجع َعصفور لبيته، ْإنسيت اقول عن َعصّْفور غّير بيته، من بعد مىا  

كىىان َخَشىىب، صىىار عنىىده َقُصىىر وَعاللىىي، يهوجىىو بيىىه مرتىىه ووالده   

، والعيلة كلها مبسوطة وفرحانىة وعصىفور ِبخّْلىص مىن َهىم      (0)وميوجو

 .ا الوزير هم جديدبيجيه من ور

هاظ َمرَّت أيام وليالي، وكل ما يالقيه الوزير يتحرَكش بيىه، وبىآخر   

َمرَّة لقاه الوزير زادها عليها، وِعْرب عصفور إنُّه الوزير بّده يدبر له َشغَّْلة 

إّللي ُيخّْلص منه، هاظ َفكلر َفكلر، شو يساوي، تنُّه فيه يوم من ليَّام والدنيا 

رَّب، َسَحب َحاُله على قصر السلطان، وَجىا ليىه وقظُبىه    بتشيت َكبّْ من ال

من رجليه وَجا  َساحّْبه عن الىّدرج، َهُظىول احلىرو َفّكىرو إّنىه مبىازج       

السلطان، وَعصفور َكان يقول حباُلىه ِبىدِّي َأخُّْلىص مىن السىلطان ومىن       

هموُمه، واحلق عليه ليش يُرد على الوزير، َلو إنىه قىد حاُلىه تشىان قىال      

 .سكت الوزير ِبنّْتشب وِبسُّْكتُأ: للوزير

ما وصلو آلخر الّدرج ْواّل هو القصىر واِقىع علىى الىوزير ْواّل هىو      

 َوَلك لويش َسوِّيت هيتش؟: الوزير َميِّت، َأجا امللك قال لعصفور

: مهو يسيدي عرفت ْإن القُصر ِبدُّه ِيَقع، ُقلىت حَبىالي  : قلُّه عصفور

 .َقع على الوزيرَأني َبسَّْحب السلطان وخْللي القصر ِي

 .طيِّب وليش ماناديتين ْوالل سحبتين من إيدي: قّله السلطان

                                                   

 .يسرحوا وميرحوا: يهوجوا وميوجوا  (5)
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بعدين ِخِفت إن الوزير يعْرب وييجي . مهو ما مدانيش يسيدي: قلُّه

 .َمعك

َهاظ امللك َكّيف ونبسط على عصفور، وبعد أيام العز إّللي صىارت  

وزيىر َمَحىل   بىديا  تكىون   : للوزير، اجا السلطان ونادى َعصّْىفور وقلُّىه  

 .وزيرنا إّللي مات

َأني موافق ِكرّْمال َخاطثر  يسيدي، َبىسّْ علىى شىرط    : قلُّه عصفور

 .واحد

 وشو هو َشّرَطك يعصفور؟: َقلُّه السلطان

 .ما جتيبليش إشي، وتقول إحزره يعصفور: قّله عصفور

واهلل يعصفور هاظ الوزير إّللي بقى يسوِّي بيىك  : ِظحك امللك وقلُّه

 .عرب إنه كان يزعل ِمنَّك وكان حاطث ِنقثره من ِنقثر ِهيتش، وب

 لويش بقيت ترد عليه ما دامك عاْرب هاحلتشي؟: قّله عصفور

 .مللو  ماالزم يردو على الوزير إذا شافو َشغّْله َغَلط

هاي َمَعك َحق بيها، َوني ِمشّْ رايح َأرد عليىك شىو مىا    : قّله امللك

 .وظلُّه عصفور وزير تامات. ُقلتلي

 .ارت طريها ومسيناكو خبريهاوط
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 ُرز حبليب إذا َبَرد أكله بطيب
 

 

 عبدان ف ام عبيد

 املركز الريادي للطلبة املتفوق 

 

 

، ِعندها َأربع اوالد، وكان ُجوزهىا مَسىاِفر   (ُمرَّة)َكان فيه َمَرة ْإاها 

مىن  وَما َكانش ِعنّْدهم غري َأربع شواالت َقُمح، ُكل املونة َتباعتم، وبيىوم  

 .َأني َبيَّاع اَ،َسامي، م  ِيشرتي ْإِسم: ِلّيام َأجا َزمِلة يصيح

بتبيىع َأَسىامي؟ َأنىي ِبىدِّي     : ْإجت ُمرَّة َركثظت َبرَّة على الزَّملة وَقّلتله

 .َأشرتي ْإسم

 .ُشو ْإاتش: َقّلها

 .ْإسّْمي ُمرَّة: َقّلتله

ني ِبىدَّي أايىتش   َول َيغّْته ِمشّْ َجاي  يسموتش غري ُمرَّة؟ َأ: َقّلها

 وّشو بتعطيين؟. ُرز حبليب إذا َبَرد َأكثله ِبِطيب

 .أعطيين إّياهن: قّلها. عندنا أربع شواالت قمح: قلتله

 .ماِشي: قّلتله

 .أجا ليهن وخظهن



 233 

 .ُرز حبليب ْإذا َبَرد َأكثُله بطيب: َأجا ُكل النَّاو َصارو ينادوها

فر وَنادى َعلى َمَرُته هيىه َيُمىرَّة   بيوم من ِلّيام َقام ُجوزها ْرِجع من الّس

 .َقام ُجوزها سَأل اجَلارات َعنّْها. َهاي ما رّدتش عليه. هيه َيُمّرة

 .ُرز حبليب ْإذا َبَرد َأكثله بِطيب:ه َهاي َمهي َصارهلا ْإسم َجديديي:قالن

 .َأجا َنادى عليها ُرز حبليب ْإذا َبَرد َأكله ِبطيب

 َهاه: َهاي َقالته

 تش للهواة، ُشو َأجا َعلى َباِلتش ْإتسمي َحالتش هاإْلسم؟ريت: َقّلها

َأني اشىرتيت َهاإْلسىم الاليىق َمىن بيىاع، وَأخى  َبدالىه َأرّْبىع         : َقّلتله

 .ِشواَلات َقُمح

واهلل ِبدِّي َأسافر وارجع، إذا لقيت ِمثّْلتش َبرّْجع، وإذا ما ليقىت  : َقّلها

 .مثلتش ِمشّْ َرايح َأرجع

اِشي بها الّطريق َمَر  على ِقريىة وَفىات بهىا ملقىتة،     َراح الزَّملة وهو َم

َلِقنُّه ِنسّْوان، قّللهن َأنىي ْإطلعىت ِمىن ِلقثبىور، وامليىت  ِبَسىلمو َعليتشىن        

 .إذا ِمنّْتشن َمعاها َذهب حتطُّه هون ِبدِّي َأشرتي َأكل ْإهلم: وبقولو

ملة، َهاظ َقامت النِّسوان َصدَّقن وحْطن ُكل ذهبهن بشوال، وَأعطنه للزَّ

َأَخ  الشَّوال وَفىّل، وَقَعىد ِتحىت َشىجرة َكىبرية، وَظىب الشِّىوال، َقَعىد         

 .(0)ِقزِّْعة

                                                   

 قليل، شوي: قزعة ( 0)
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مالتشىن َقاعىدات َعلىى    : قام زملة مر  علىى تبعىات لقبىور قّللىْهن    

 القبور ومبسوطات؟

َأسَّاع ِطلع َعلينا واَحد من ِلقثبىور وَأعطينىاه َذَهىب وَمَصىاري     : َقلُّله

 .ِكل َلهلنا إّللي بالقبورَعلى َشان يشَتري َأ

 .هيه َينسوان َأكيد َهاظ الزَّملة ِظحك َعليتشن: َقّللهن

 .ُروح إسَّاع بتالقيه مع الطلريق وحلُقه: قالت وَحدة

َأجا َهاظ الزَّملة ِلِحق، وهو َما بعرِفشّْ ِشكل الزَّملة، َمشىى َمشىى َقىام    

ُشفثت واَحد َمَر  َزام شىوال   باهلل: َلقى َهالزَّملة َنايم حِتتّْ شجرة، َأجا قّله

 َعلى ظهره؟

 .َمَر ، ُأربط حَصانك ُهون إسَّاع بتلَحُقه (0)أيوه تّوه: قّله

َأَجا َهظا  َصّدقه، وربىط حصىانه وَرُكى  علىى الغابىة، َأجىا َهىاظ        

ْرتشب ِلحّْصان، َوَحط الكىيس ُقّدامىه وَفىل، َمشىى َمشىى وَفىات َعلىى        

 اِلحّْصان؟ُشو رايكو تشرتو َه: هالبيت، َقّلهم

ما منشرتيهوش ِمنَّك، وإذا َكان ما ِبُعقِطىش   (2)إذا كان بعُقط: قاّلوله

 .ُأمرقي ِمنّْ وَراه: منشرتيه، َأَجا َصاِحب الدَّار َقال َلَمرته

 .َهاي َقامت َمرّْقت ِمن وَراه ْوالل ُهو ِعاقِطها وراميها ِمن هون هلَنا 

 .ْرش ِنشّْرتيهَهاظ حصانك بعُقط، وحنا ما منقد: قالُّوله
                                                   

 .قبل قليل: تّوه  (5)
 .يرفس يقدميه اخللفيت : بعقط  (2)
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 .َلَعاد َخّلوني َأنام ِعندكو: َقّلهم

َأنىي  : َأَجت البنت َقامت باّلليل على ُأمهىا وقالتلىها والزَّملىة ِبسّْىمع    

 .ِحِلمت وني ِمَجوزه هالظيف وخملفه َمنُّه ولد

 .َأني َبدِّي َأسافر وبدِّي َمَرتي: الصُّبح قاّللهم

 َمنهي َمَرتك؟: قاّلوله

ارح ِحلثَمت إنّْها جموزتيين وَمخلثِفىة َوَلىد، َأنىي ِبىدِّي     ِبنتكو ْإمَب: َقال

 .َمرتي وبين مَساِمحكو بيه

 .اهلل يَكثر َخري ، إّللي ساحمتنا بالَولد: َقالُّوله

وخىى  البنىىت وَحطثهىىا وَراه علىىى احلصىىان َوحّْىىط ِكىىيس الىىّذهب  

قيت َنىاو  َأني َل: واملصاري ِقدَّامه وروَّح َعلى داُره، وَقال َلَمرته ا،والنية

 .زيتش وأهبل، وَصار ِعنّْده ِنسّْوان ثنت 

 وطار طريها واهلل ميسيكو خبريها
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 الشطرنج
 

 أمحد رريد العيري

 

 

يف عيلة ِبحّْدى هالُقرى، َعايشة ِعيشة الَفُقر، ِليش َ،نُّه سىنت  َمىرِّن   

 على القرية َمِحل، والزََّلِمة وَمَرُته ووالُده َثَلىث َشىباب يشىتغلو وبركظىو    

والشَّىباب ِمىش طىايق  ِعيشىتهم، ال َعىارف       . وِمشّْ ملحِقى  الرَّغيىف  

َأني َبىدِّي َأدور  : يعمرو وال َعارف  َيّجوزو، َفْ جا َأكت َواَحد وَقال َلخَّْوُته

ب  ِلّبالد وِلعّْباد َبلتشىي اهلل ييسِّىر َأمىري، وإذا َمَشىت ُأمىوري، َفهيىاتين       

 .برِجع وُبوخظكو ِتشّْتغلو َمعي

 َقديش َيعّْين ِبدَّ ؟: لُّولهَقا

 .ِبدِّي ثلتشهر: َقاّللهم

 .َوافقو عْللي َقاُله، َبسّْ َأبوه وأمُّه قّلوُله خْليك ُهون

َمارظيش ومن َثاني ُيوم الصُُّبح ْرتشب وَجا َحّط الشِّر  ب  عيوُنىه  

يوم يوِم  ُقول ُأسبوع، َهاظ َسىاِبع يىوم ْوالل هىو َشىايف بالّليىل      . وَمَشى

 .يااهلل َفَرَجك: الَظو الَعاِلي، َقال َبحاُلهَه

 .ِبدُّه يفوت، َلَقى َباب الَقُصر مَسّكر، َقَعد ِعند البوابة وَنام للصُبح
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ُشىو  : ْإصبح ون َبىاب الَقُصىر َمفثتىوح، وطلعىو َهالشَّىباب وَقالُّوُلىه      

 ِبتسوي ُهون؟

 .واهلل َدوَّار على ُشُغل: َقاّللهم

إّللي َرحَّب ِبيىه، ووصَّىاله َعلىى َفطىور،      َأخظوه على َكبري احلَرو،

 .ْإفثطر ِمن خريات اهلل وِشْرب َشراب وترّوحن

 .َيللله َعلى ِسيت: َقلُّه كبري احَلَرو

 ُمنهي ِستَّك َهاي؟: َقّله

 .ِسيت احلاكثِمة: َقّله

َمشو من ُغرفة َلُغرفة، وِمنّْ َصالة لَصالة َتافاتو َعلى قاَعة بظوِّي َقىد  

َهب وَجواهر وَحرير وّْفراش ِبلثَمع َلِمع، والل هالسِّت قاعدة على ما بيها َذ

 .ُكرسي اإْلمارة، ْوالل ِهي بتُقول للشِّمس ْزحيي َتقثُعد َمَحِلتش

َرحَّبت بيه وَأمرت احَلرو يقدموُله َشىراب الّتفىاح، ِشىْرب وَحَمىد     

 :اهلل، وقاَلتّله

 ُشو اهلل جّيبك َعلى َهالبالد؟

 .َبَدوِّر على ُشُغل واهلل: َقاّللها

 َقبل ما ُنقللك فيه ُشُغل ْوالل ما فيه، ْإبتعرب ِتلثَعب الشَّطرنج؟: َقاّلتله

 .َبعّْْرب: َقاّللها
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َأبىىوي وصَّىى َوصىىاة ْإنُّىه َمىىا َحىدا ِيجىىوَّزني غىري َتىىايغلبين     : َقاّلتُلىه 

بالشَّطرنج، وِلِعب َمعاي َشباب كىثريين وُكلىهم َغلبىتم وخيَسىرو َمعىاي،      

نته باين عليك جاي من بَلاد بعيىدة، ومىب  َعليىك ْإنَّىك ْإبىن َحىالل،       وا

وَهسَّع َبلثعب َأنا وايا  الشىطرنج، إن َغلبىتين َبصىري َمَرَتىك، ون غلبتىك      

َبُحطلك بالسِّجن، وما ِبتطلع إالل بأمر ِمنِّىي، واَ،مىر مىا بيجىي غىري َتنَّىك       

َعلىى هالشَّىرط بتوافىق ومىا     ُتقثعد بالسِّجن َأقل إشي َسنة َسنت ، بتوافىق  

 .ِبتوافق ْوالل مع السَّالمة

َفّكر، َفّكر، وقال حباله واهلل للَعب َأني واياهىا، فى ذا َغلبتهىا َهىاظين     

 .ُصرت َأمري، ون َغلبتين، اهلل بعيين

 .َأني َموافق: َقاّللها

َجاب واَحد من احلّراو طاولة الشطرنج وصارو يلعبو، يِلد َعليها، 

ين عقُله يروح، ِيلِد هون ِيلد هون، ْإنشغل ِفكثره، َأجت ِليىه  ما يدّْريش و

 .وَغلثبته، َنادت على احَلَرو وَكّتفوه وَخظوه عالسِّجن

ِمرِّن ثلثشر وُخوهم َما ْرجّْعش، َأجىا اَ،خىو الثَّىاني وِلحىق َأخىوه،      

ويالقي الَقُصر، وّللي َصار َمع َأخىوه َصىار َمعىاه، وَحطُّىوه ِعنىد َأخىوه،       

َأخوه بالسِّجن وللا ُهو بيجي َعشر َشباب حمبَّس  ليش؟ ،ن ا،مرية وَلقى 

 .ِتلثعب َمَعاهم الّشطرنج وُتغُّْلبهم

ِلِحق الّدور َلخوهم الثَّالث، َبسّْ هىاظ الشَّىب، كىاين َسىاِمع َشىاعر      

 :بقول
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 ْإن َجار الزَّمان عليىك بُكربىة  
 

 ْإلَبس ثيىاب الَغىوى واتغىرَّب    
 

اه راح، عاخلياط وقلُّىه فصىْلي َبدلىة َمىا فىيش      وبّْهاملصاري إّللي مع

َزيّْها، مزرَكشة ومدندِشة، وعطاه املَصاري إّللي َطلبها، ِطّلعت َبدلة الِهي 

َبدّْلة ملو  وال بدلىة َشىياط ، إّللىي يشىوفها ينَبِخىع بيهىا وشىي ِيصىري         

 .ِيظَحك َعليها وَعلى اّللي الِبسها

ة اهلل الدرب إّللىي َمشىى بيهىا    َحطثها بهااخلُرج وْرتشب َدابته، ويعون

َأخّْوُته إثن  َمَشى بيها، وييجي َعلى َنفثس الَقُصر، وَقبىل مىا يصىُله َطّلىع     

البدلة ولبسة، َلقى َباب الَقُصر َمفثتوح، َسللم على احلرَّاو، َهظول َفَتحىو  

َأخظىوه َعلىى َكىبري احَلىَرو، هىو      . مثامهم بيه ُعُمرهم ما َشافو هالشُّوفة

وفة وُهو انبَخع، طوَّالي َأخظه على ا،مرية، َهاي ْإطّلعت ِبيه، َشاب هالشُّ

ِعْرفثت الشَّرط من احلرَّاو، وَأنىي َجىاِهز لّلِعىب، َجىابو طاولىة      : وقاّللها

الشَّطرنج وصارو يلعبو َهاي ِتلثعب، وتِلىد علىى البدلىة، َسىاعة تظحىك      

وال هيىتش   وهىو َمىا َلىدِّش الهيىتش    . وساعة تَكشِّر، وَساعة تفتح ُثمهىا 

ال تِّْلىد ال هيىتش وال هيىتش    : ليش؟ َ،ّنه إلّلي َعللُمه َعلى الشطرنح َقلُّىه 

َوَخْليك ِبحّْجار الشَّطرنج َ،نه ْإذا إنتباهك ْإشَّتت معناُتىه بتخَّْسىر، وَهىاظ    

على َحتشي ِلمّْدرِّب َبسّْ إّللي َصار ْإنُّه ِذهن اَ،مرية هىو   (0)الزََّلِمة َمتشن

َمرَّة تِلد َعلى البدلة ومرَّة تلد عليه، الصَّىحيح إنَّىه أعجبهىا،    إّللي ْإّشتت، 

                                                   

 .شديد احلرص: نَمتش  (5)
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َشبّْ َموزون ومرتَّب، شوي ْواّل  ِكشّْ َمِلكث، ِكشّْ َملك، ُهىوب ْوال هىو   

غالبها، َهاي ْوجهة َصار احّْمر احّْمىر، ،ّنىه َغلبهىا ِقىّدام كبىار اإلمىارة،       

 .وَصارت الْزم ْإنها ِتَجّوز من الشَّب الغريب

 .الثانية ةَطلثعوه للغرف: لحّراوَقالت ل

َطّلعوه، وَقعّْدت َمع كبار الدّْولىة، وتشىاورو بىاَ،مر، وبىا،خري َقىّر      

َقرارُهم ْإنّْهم ينفذو الشَّرط، وما بيهىا ْإشىي، وإّللىي َأوَُّلىه َشىرّْط آخرُتىه       

َسالمة، ون اَ،مرية الْزم ْإنها ِتَجّوز َزيها َزي البنات الّثانيات، َأجا واَحىد  

 .ِبدِّي َأشور هالشُّور: الوزرا قّلهممن 

 .تفّظل ُقول: َقّلتله ا،مرية

با،ول منخَتتة ومنسأَله بأمور كثرية، ف ذا ِعْرب جَبىّوز ا،مىرية   : َقال

ون َما ِعْرب ِمندّربه ومنفَحُصه، ْإن َنجح َنَجح ون َما جنح، منعطيه شىوية  

 .َمع الّسالمة: َذهب ومنقلُّه

قو ُكلهم، َأجو وَنادوه، وَصارو يسألو بيىه، وُكىل   وَعلى َهالشُّور واف

واَحد يسَأله ِشكل، ويعونة اهلل َجاوب على ُكىل أسىئلتم، وجنمعىو ثىاني     

َمرَّة ، واَفقت ا،مرية ووافق الكبار ُكّلهم، وصار ُعىرو باإْلمىارة ُأسىبوع    

ب َكاِمل، وطللع َأخوُته وإّللي معاُهم ِمن السِّجن، وَصار هو احلاِكم، وَجا

 .ْإهله وَسكنو معاه بالَقُصر

 .وخليناهم مبسوط  وجينا إلكو يا َسامع 
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 لولو
 

 ام حميد احملي د املزاري
 

 

َهاظ فيه هالِبنت ْإاها ليلَوة مالثهىاش َحىدا، َهىاي ُتقثُعىد ُكىل يىوم       

بالشُّبا ، وتطّلع على هالوالد إّللىي بلعبىو وتصىري ُكىل َمىرَّة تتمّنىى إنُّىه        

ويلثَعب مع لوالد، َليوم َمن َذات ِليَّام، وهي ادوِّر ب  وعيتة يصريهلا َأخو 

ْونّْها مالقية َهاجلواهر لكثرية، َأَجت هىاي وَدّقى  وَعجّْىَن ، وَدَعىت اهلل     

إنهن يصريْن َوَلد، ويعونة اهلل ْوللا ِهنِّه َصايرات َوَلد، َهاي ليَلىوة ِفرّْحىت   

 .مَكثري كثري، ودزته على املدرسة وَصار يتعلل

َهاظ ُلولو َطارت ُسمعته ب  ِلبالد وِلعباد َحّتى ْإنُّىه يف َمىَرة ِسىمَّْعت    

َهاي َراحت . واهلل ُلولو ما ِبصّْلح إللا يكون ْإبن ْإهلا: بلولو، وَقالت حَلاَلها

ْوالل هي مرافقة النَّور، وَظّلت َمعاُهم َتىاإجو علىى قريىة ُلولىو، َهىاي مللىا       

 .َهاَظ الوَلد إّللي بدوِّر َعليه: َشاَفُته َقالت للّنور

وَبس ِطلىع مىن املدرسىة َهَجمىو عليىه وخىدروه وخظىوه َمعُهىم،         

 .(0)وَظلثهم َطالع  ِمن القرية طوَّالي

                                                   

 .مباشرة: طوَّالي  (0)
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َهاي ليلوة ْإستنت ُلولو َتنُّه ييجي َما َأجا، َقامت ادَّوِّر عليه ما لَقُتىه،  

 .سَألت َعنُّه ما حدا َأعطاها جواب

امت ادور عليه، َمَشت َمَشىت، ْونّْهىا جايىة علىى     َهاي ِمن الصُّبح َق

َدار َكبرية، وقاَلت لصحابها َأشتغل عنىدكو علىى ُمونىة َبطىين، وشىتغلت      

ِعنّْدُهم َشهرين، وَهات َتاتسمع َعنُّه إشىي؟ مىا ِسىمَّْعت، َأجىت َسىحّْبت      

َحالثها وفللت وهي َماشية ِمن منطقة ملنطقة وانها َجاية َعلىى َقُصىر مَسىكلر    

من الشُّبا  ون بيىه هالَولىد َمجّْنىون، ْوالل هىو ِمىشّْ َأخوهىا لولىو،        َلَدت 

 شو َمال َهالولد؟: َسأثلت ُأمُّه

َأَجت َمَرة وبدّْها ِتِسرقه وِتسّْْر  َأخوه، وني ما خليتة لكنهىا  : َقاّلتلها

َسرَقت َأخوه وهي ِطلعت ِمن ُهون والَولىد ْإجنىن ِمىن هىون، وَقىالو مىا       

 .يرجع للدَّار ِبطيب غري َتنُّه َأخوه

َوني بدوِّر على َأخوي غىري َأالقىي هلالولىد    : هاي ليلوة َقالت حَباهلا

وتركُتهم وَجَتك راحية اَدوِّر َعلى َأخوها، َوَجت َعلى هالدَّار الكبرية إّللي 

، وَهاي الدَّار ِبيها َعَشر َخّدامات، لِكن َصىاحبة  (0)ُكلها َماظية وبتَوج َوجّْ

د العشا بتقوم بتسقيهن خَمدِّر وبتوُخ  َمسىلِّة وتنخشىن   الدَّار ظامليتهن، َبع

بيها، وَهاي ِليلوة ما ِشىربت ِلمّْخىدر َبىس امَلىَرة َنخشىتة وَتقىوم ُتجّْفىل،        

وَقاَمت وظربتة وشْربت وختّدرت َزيها َزي غريهىا َثىاني ِليلىة مىا َشىربت      

اّل هىي فايتىة   وَلمَّا َنخّْشتة ِعمّْلت َحالثها ْإنها َماَحسَّىت، وِلحقىت امَلىَرة، وْ   
                                                   

 .ع ملعانًا كثريًاتلم: بتوج وج  (0)
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َعلى هالغرفة وخَّْظت َسِبع َتمرات وسبّْع َمَطار  ُلوز وسبّْع حَجار وَسبع 

بعطيىك َسىِبع َتمىرات وَسىِبع     : َمطاْر  حديد، ْوالل ِهىي ِبتقىول هَلالشَّىب   

َمَطار  ُلوز وبتَسوي إّللي ِبدِّي إياه، وإذا ما قبلىت بتوُكىل َسىبّْع حَجىار     

 .وُبظربك َسبع َمطار  َحديد

إبنىتش باحملىل لفالنىي بالىدار لفالنيىة      : ت ُ،م الولد وقّلتلىها وْرجع

وَراحت وطثلعت ْإبنهىا  . وَهاي امَلَرة َأعطتة منديل وَطاقية. ُروحي إطلعيه

من عند امَلرة إّللي بتتحكم بيه، َفهاي امَلَرة إدَّعت ،هلل ْإنهىا ليلىوه تالقىي    

 .َأخوها

َبشّْىتغل ِعنىدكو   : قّلتلىهم وَظّلت ليلوه ادوِّر تاإجت َعلى هالىدَّار، و 

ويعونة اهلل ونها تالقي ُلولو ِعنّْدهم وهي ِعرّّْفته َبسّْ هو . َعلى ُمونة بطثِني

من طول الغيبة ما ِعْرفلة، وَصاحبة الىدار َلمَّىا َشىافت املنىديل َمىع ليلىوه       

َهاظ املنديل َما ِبصّْلح ْإلتش ،نتش إنيت َعبدة، َهاظ ِبصّْلح للولو : وَقالتلها

منها وأعطُته للَولد، قاّلتلها َبعطيتش إياه َبسّْ بشَرط ْإّني َأنام ِعنىد   وخظُته

ُلولو، َوَجت امَلَرة هاي أعطُتم خَمدِّر َبس ليلوه ما ِشّربت ومللا َراحت املىرة  

 .َقامت وَصارت ُتبوو بلولو وتبتشي وهو ِمشّْ َحاو بيها َ،نُّه خَمدَّر

ْإلك ُأخىت؟  : يّسة، َقلُّه اخلّياطوكان لُلولو بدلة عند اخلّياط، َراح يق

. َهاظ الولد إّذكر ُأخُّْته، ونزَلت َدمعه على البدلة وانفرطت ُخيوط البدلىة 

َهىاي مىا ِبتّْصىلح    : وْرِجع وَجت لليلوة وطعلت الّطاقية َشاَفُته املرة قّلتلها

 .ْإلتش، َهاي بتصَلح َللولو
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 .نام ِعنّْد ُلولوَبعطيتش ْإياها َبسّْ بشرط إنِّي َأ: َقالتلها لليلوة

اَل ِتشّْىرب الكىاو   : َهاي املرة واَفقت، وقالت ليلوة َ،خوهىا ُلولىو  

إّللي بتعطيك إيَّاه امَلَرة، َ،نها حاّطه بيه خمّدر، ومللا َأجىت امَلىَرة وَأعطىتهم    

الَكاَسات َما ِشربوها وملا راحىت وكلبىوهن وِعملىو َحىاهُلم ْإنُّْهىم َنىامي ،       

ْإّنها ِليلوة ون النَّىور َخطفىوه وَأعطىوه    : ة، َقالت َلُخوهاوَبِعد َما نامت امَلَر

هَلاي امَلَرة، وَقعدو وصار ِيبتشو َعلى َحالثهم َوُجو  ِمنهزم  وشرتى كىل  

 .واَحد َجَمل وْرتشبوهن وْرجعو على داْرُهم

 وطارت طريها ومسيناكو خبريها
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 املصري والشيخ الشامي
 

 عيطن حميد العيطن الزعيب

 

 

مصري حبب مرته كثري، والناو صارو يعرفو إنه حببها من قد ما يف 

جمنىون  : جييب سريتة قىدامهم، وكىان بعى  نىاو ينكتىو عليىه ويقولولىه       

 .الست

إن مرته أمجل مىن الشىمس والقمىر، وأقسىم     : ومرة من املرات قال

 .على ذلك، وتكون مرته طالق إذا هنه أمجل منها

 .إنه مرتك صارت طالق: وهون قّلوله

 ولكو ليش يا عّمي؟: لهمق

،نه ما فيش أمجل من الشمس والقمىر، وهظىول آيىات مىن     : قّلوله

إنىت غلطىان، ومرتىك    : راح عاملشىايخ كلىهم، وكلىهم قّلولىه    . آيات اهلل

 .طالق

صار يلطم على وجهه، خاصة إنه متعلق بيها، واّللي بقهر إنه إهلها 

علىى الشىيخ    روح: أجو وخظوها من عنده، ليوم قّله واحد من صىحابه 

 النووي بالشام بلتشي حيللكياها؟
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وهاظ من ثاني يوم أجا  رايح على الشام وظل يسىأل عىن الشىيخ    

 وين الشيخ؟: النووي تاإجا على قريته، سأل عن بيته مالقاهوش، سأهلم

 .حبرث غرب البلد، على قديشة بيظا: قّلوله

بوقىف  أجا  رايح عليه، واّل الشيخ قاعد حبرث وبغين وبآخر التلم 

ال إلىه إال اهلل، حممىد رسىول اهلل، وبعىديها بصىري يظحىك، هىاظ        : يقول

أمىا شىيخ يهالشىيخ شىاور حالىه،      : املصري كان بّده يرجع، وقىال حلالىه  

أجيت من مصر وهلكىت علىى الطريىق وترجىع؟ أنىا      : بعدين قال حباله

رايح أجربه ف ذا حل مشكليت هاظهوه حلىها، امىا إذا ماحلىها فأنىا رايىح      

وأمري إى اهلل، قّدم على الشيخ النووي وسّلم عليىه، وقّلىه عىن    أطلقها 

 .قصة حلفه اليم  إنها مرته أمجل من الشمس والقمر

وال يهمك رايح أصْلي اجلمعة باجلامع ا،زهىر، وهنىا    : قّله الشيخ

 .رايح أحلك مسألتك

يسيدي بعد عن صالة اجلمعة بيجي ساعة، وانت بتقول بىدي  : قّله

 ؟أصلي با،زهر

 .ما يف مشكلة يا إبين: ظحك الشيخ وقّله

 لويش كنت تغين، وبعد اشوي إصري تضحك؟: قّله يسيدي

ملىا بقيىت أغىين جتمىع الشىياط ، أخْلىيهن منجمعىات        : قّله الشيخ

ال إله إال اهلل حممىدا رسىول اهلل، فتنهىزم الشىياط ، وفيىه      : وباجي أقول

ه ورجىع للبيىت،   ثم حىل الشىيخ دابتى   . واحد زغري وعرج فأظحك عليه
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فوقف املصري على إيده وقرى . أقف على إيدي: وتوظا وقال للمصري

ونفخ عليه ف ذا هّمه با،زهر، ومّلا ُعلمىا مصىر عرفىو إن اإلمىام النىووي      

موجود قدموه على شان يئم بيهم قام، وقىرأ بسىم اهلل الىرمحن الىرحيم،     

ا الشىمس  والت  والزيتون وطور سن  وهىذا البلىد ا،مى ، لقىد خلقنى     

والقمر يف أحسن تقويم، فأجو صىححو للشىيخ، ثىم تالهىا ثىاني مىرة،       

يا شيخ إنىت أخطيىت بقرايىة    : وثاني مرة صححوله، وبعد الصالة قّلوله

 .اآلية

إذا كان اآلية بتجعل اإلنسان يف أحسن تقىويم، لعىاد تشىيف    : قّلهم

 بطلقو املرة من جوزها؟

 .احت عليناواهلل هاي ر: هون انتبه علماء مصر، وقالو

 .ورجعت املرة جلوزها، وقام وعزم الشيخ النووي وعلماء مصر
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 أبو أذان 
 

 فا ية ايزاع الزعيب

 

 

 .ِمنّْ هون َلهون تاتوحدو اهلل

 ال إله إال اهلل حممدًا رسول اهلل: َفريد الصِّغار واحُلضور

َوَلىا  َهاَظ يف َهالزَّملة، َزيّْ ما تقول َمسّْك  َعلىى َبىاب اهلل، ال ِبْهىش    

ْإجِّوز ِبِنت يتيمة، َلِكن البنت َهاي َواعية وَقدّْ . ِبِنش، يعين َعقُله َعلى َقدُّه

َحالثها، َمّشُته ِمثل ما ِبدها، ُروح َيم ، يىروح ميى ، ُروح َشىمال، يىروح     

َهىاي ِقسىِميت ِمىن الرَّْجىال،     : َشمال، وهي َلمَّا َشاَفته هيتش، َقالت َلحاهلا

َهاي َربَّت َأتشىمن  . يه، َبلتشي اهلل يزرقنا َعلى َقد نياتناواهلل ماني مفّرَطة ف

نت ُتقثعد، ِتىزَّْرع  وهي ما َكا. َنعجة، يُروح َهاظ الزََّلِمة ِيسّْرح ويرْوح بيهن

بندورة وُكوسا وباميا، يوكثلو وينشىفو َليَّىام الّشىتوية، وِتَسىوِّي     باحَلاُكورة 

 .َزقُهم َثَلث وَلاد وِبِنتواهلل َأر. َجميد وِكشك وَلبنة، وَخريات اهلل

راَحت ايام َأَجت ايام، ْونّْها َجاية َسنة َمِحل، الدنيا َسِنتها َما َشىَتت،  

َهاَظ احَلَلال َفطلس من اجلوع، واحلاُكورة ما صريتش إشي إّللىي يوكلىوه،   
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ُشو بدهم يعَملو الزَّملة وامَلَرة، ْإنَسدَّت الدنيا بوجىوهم ِقىّدام والدُهىم إذا    

 مش قادرين يوكلو، تشيف ِبدّْهم يطعمو والدُهم؟ُهمَّه 

 .َيَزملة ُروح ِطشّْ بها البالد، بلتشي تالقيلك َشغّْلة َعمِّْلة: قّلتله

َهاَظ الزَّملة من الصُّبح َحط َدُبوسه على ِكتفىه وَجىا  َمقّبىل، َمَشىى،     

َمَشى، مَشى بها الطريق إّللي َما هو َماشىي بيهىا النَّىاو، ون الطلريىق مىا      

إنشااهلل غري أالقي ُشىُغل بهىا ملدينىة إّللىي     : ه على مدينة، َقال َبحُالهخذيت

َفات، ْإه، الشَّوارع فيهاش َحىدا، الىدكاك    . أوكل وَأطعم َمَرتي ووالدي

ما بيها ْإشي، املالِحم ِبلثعب بيها اهلوا، ُشو الِقصَّة ينىاو، َقىال واهلل غىري    

دا بيىه، َفىات عليىه، ْإه برُظىه     َأروح َعلى َقصّْر احَلاِكم، َبلتشي َأالقىي َحى  

وانىه فيىه    (0)يىا ِعيىب الِعيىب، وهىو يصىّوع     : الَقُصر َفىاظي، َقىال حَباُلىه   

اهلريسة واحِللىو والفواكىه   ، َهالثمخزن الَكبري ْوالل ُهو َمالن ِمن خريات اهلل

واخُلظار والللحم إشكال إشكال، َهاظ َقعد وَصىار يوِكىل َتنُّىه ِشىِبع، َقىام      

َأجا َتايشيله َمىا  . ب هالِكيس إّللي َمعاه وَعبَّاه من خريات اهللِشْرب، وَجا

: ِقدْرش، َلدّْ ْواّل هو زملة َقد احُلوت متفرِّش ْإذن ومتّغطي ْإذن، َنادى عليه

َبسّْ َأبو َأذان َما رد عليه، ْإجا الزَّملة ِقِظب هالىّدبوو  . يابوَأذان، يا بوَأذان

ا َحسِّش بيه، الثانية، الثالثىة، َأجىا َأبىو أذان    وَخَبُطه على ْإذُنه َأول َمرَّة، م

 .َأبو َأذان ُأقعد َشيلين: َحك ْإذنه ِعْرب الزَّملة ْإنُّه َحس بيه، َقّله

 َوَلك َإنته ُشو ِبتَّْسوي ُهون؟: َقام َأبو َأذان، وقلُّه
                                                   

 .يتلّفت مينة ويسرة: يصوع  (0)
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ُشىو بَسىوِّي؟ َأنىي َأكلىت َتاشّْىِبعت، وإّللىي بىالِكيس َلَمرتىي         : َقلُّه

 .درِتش َأُزمهن، وِبدِّيا  اتشيلين إيَّاِهنوَماق. وعّْيالي

ْإنته ُفِتت مِدينيت ِمىن دون مىا تىوخ  اإْلذن    : ظحك َأبو َأذان، وقلُّه

 ِمنِّي وَأكلت ِمن ُدكانيت من دون ما َأاحلك، وبدَّ  إياني َأَشيَّْلك؟

 َآه ُشو بيها يعين؟: َقّله الزَّملة

. منوع، وَأني ما َبسّْىَمِحش بيىه  ُشو بيها، َهاَظ اإْلشي َم: َقلُّه َأبو أذان

 .ِلا ْإلك َوَلا َلغري 

 ُشو ِبدَّ  إسوِّي؟: َردّْ عليه

َقلُّه َأبو َأذان، َرايح َأخّللي ُكل املدينة على حَّْسابك وحَّْساب َمَرتىك  

 .ووالَد ، َبس َأميت؟ مللا اجيُبهم ويسكنو ُهون

 وبلتشي امَلَرة َما ْرظيت؟: َقلُّه الزَّملة

 لَعاد َلويش ْإنِّْته َزَلمة؟: َأذانقّله َأبو 

وَظل َأبو َأذان َورا الزَّملة َتىاِ قنعىه، وَأعطىاه شىوية ْإغىراق وَأخى        

 .َلَمرته ووالُده، وقلُّه برتوح اجيبوهم وتيجي، وكثلو كل شي ِبدكو ايَّاه

 َهاَظ الزَّملىة َأخى  إّللىي َأعطىا ايىاهن َأبىو َأذان وْرجىع َعلىى َداُره،         

ِمىن   : والده َأكلو من ها،كل الللذيذ تاِشىبعو، وَقّلتلىه َمَرُتىه   َهاي َمَرُته و

َهاظ إّللي جبته؟ َأجا وقّلهىا إّللىي َصىار َمُعىه، َمىن َدقثىَد ّْ حتىى السَّىَلام         

 .َعليكم
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َو ث َيَسايب َهاَظ الُغول إّللي َحكم املدينىة وَأكىل إّللىي َأكلىه     : َقّلتله

َأني َوَلا اوالدي ِمنّْروح َعليهىا، َهىاَظ    ِمنّْهم والباقي َهجّْ َعلى الصَّحّْرا، ال

 .َرايح يوِكلنا وَما َيسمِّي َعلينا

لِكن الزَّملة َظل حياول ِبيها، وذََّكر حتشي َأبو َأذان ْإنَّك ِمش َزَلمة ْإذا 

َما ِجبتة هي ووالدها، َهاظ َرَفع الدبُّوو وقّلها واهلل ِبُخبطتش بهالىدَّبوو  

 .ِمثل ما َخَبِطت َأبو َأذان

اهلل : َهاي مللىا َشىافت ْإنُّىه مىا فىيش َفايىدة وافقىت، وَقالىت بّْحاهلىا         

 .ِبفثْرجّْها

َثاني ُيوم من الصُّبح، َمُشىو ُكلىهم ِبىالطريق إّللىي َمشىى ِبيىه الزَّملىة        

باَ،ول، َتاوصّْلو ملدينة َأبو َأذان، َسَلمو عليه، وَهاظ َرحَّب بيهم وانَبَسط، 

َأيىاة َدار وسىكنو بيهىا، وَبظىل َأزوركىو      روحي ْإختىاريلتش  : وقال للَمَرة

 .وزوروني

َهاي امَلَرة َبسّْ َشاَفته ِعرفت إنُّه ُغول وَرايح يوُكلىهم ِمثىل َمىا َأكىل     

َوظّلت إدّور بهامليدنة َتاْإجت علىى َدار  ل املدينة، َهاي َفّكرت َفّكرت، ْإه

، وقالىت  َقدمية ْولثها ُحوش َكبري وِبيها ِبري َغميىق كثىثري وَمىا لثهىوش َغطىا     

َأني َعاجبتين هالدَّار وَعيَّا الزَّملة بيها، ْإنها تَنْقي َدار غري هالىدَّار،  : َلُجوزها

وَلمَّا راحّْ على َأبو َأذان وقلُّه، ْإنها َمَرته بدها ُتقثعىد ِبىدار   . لِكنّْها ما َردَّت

 وشُّىو َعليىه، خْليهىا ُتسىكن ْويىن َمىا ِبىدّْها       : َقدمية ِظِحك َأبو َأذان وقّلىه 
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ُتسّْكن، ونته إذا ِبّد  ُتسكن َمعاها ُأسّْكن، ما ِبّد  دّور َلك َعلى أيىاة دار  

 .واسُّْكن بيها

ُأكل ْإنته َوَمرَتك ووالَد  َأياة ْإشي ِبىدّْكو  : وَهاَظ َأبو َأذان َقال للّزملة

 .ْإّياه، وبدياكو ِتنَّْصحو ويصري الواحد ِمنّْكو َقدّْ الِعِجل

وصىارو ينصىحو اشّْىوي اشّْىوي،      وَصار يهيل عليهم اَ،كل هيىل، 

وَهاي امَلَرة ِعّرَفت إنُّه َأبو َأذان َقاِعد ِينّْصِّح بيهم تّنه ُيوُكلهم َأَجت وقالت 

 .ْإحنا الْزم ْإنّْرد َماليح َأبو َأذان: َلجُوزها

تشيف ِبّدنا ْإنُّْرد َمالحيه، وهي ال تبخس وال بتنُقص؟ َهَظهوه : َقّللها

 .َسكّنا وِبطثَعمنا وبسّْقينا

 .َمهو َعَشان ِهيتش الْزْم نِّْعرب قيمته وِنِعزُّْمه: َقّلتله

َرايىح آجىي   : َهىاَظ َأبىو َأذان َواَفىق، وَقّلىه    . َراح الزَّملة وقال َلبوأذان

 .َلعنِدكو َبعِد ثلتيام، وَأَشوب قدِّيش ْإنصحتو

واهلل بدينا ننَصح، َبسّْ واحد من لىوالد ِنِصىح كىثري    : َأجا الزَّملة قّله

 .(0)ن الّنصاح ِيتمقثَمقوَصار ِم

َهاَظ َأبو َأذان َكّيف، َعلى َشان ْإيش َكّيف؟ َعلى َشىان ُيوكلىه، َ،نُّىه    

َأبو َأذان َواَفق َعلىى  : وَراح الزَّملة وقال َلَمرُته ْإنُّه. َزمان ما َأكل بين آدمي 

 .ثريالعزمية ِبِعد ثلتيام، وانبسط َلمَّا قلُّتله ْإنُّه واحد من ِلوالد ِنِصح ك

                                                   

 .ا  زيادة عن اللزوم: يتمقمق ( 0)
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َقامت امَلَرة وَصارت ِهي ووالدها ِيحّطو بالبري َحَطب يىاِبس َتاَصىار   

ُفو  ُنصُّه، وَغّطتىه بقصِّىيب َخفيىف وَحطلىت علىى القصىيب َحصىرية،        

 (0)وَحطلت ُفو  ِلحّْصرية َفراش، وَلمَّا َأجا َزلثمتة وَمعىه َأبىو َأذان يتهىّدى   

الىدَّار، وَهاَهىىت َعليىىه  ْإشّْىوي ْإشّْىىوي، َقىوَّت قُلبهىىا والقتىىه علىى َبىىاب    

وزغرتت، َتنُّه َصار ِيظحك ِمن َحاُله، وقظبته ِمن ْإيده، وهيد هيد َتاَقعتده 

َعلى ِلفثراش، وهو ُيكفت ِبيه، وجِّيب َقَلن َهالكاز وديىُره ُفوقيىه وِجيىب    

َهاظ احَلَطب وللع واحىرت  َأبىو َأذان وّْهىو ُيُسىب      (2)َهالنَّار ِلمّْولعة ودبتة

ة وُجوزها، ويقول غري ُأوكلكو وغري َأقطعكىو، لِكىن َهاحلتشىي    َعلى امَلَر

 .ِمن دون فايدة، َوَمات َأبو َأذان وَخلثَصت ِمنُّه

وَراحت وَنادت النَّاو إّللي هّجو من ظيمه، وَهظول كيفو وفرحىو  

 .وظلو يسوو افراح ِبيجي َشُهر، باَ،خري َقامو وَحطُّوها حاكثِمة عليهم

 .يناكو خبريهاوَطارت ِطريها وَمسِّ

 

                                                   

 .ميشي اهلوينا: يتهدى  (0)
 .رمتها: دبتة  (2)
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 إبديعة والغول
 

 أ اء حطني عبد احلجايا

 نقاًل عن جدتها/ جامعة مؤتة
 

 

كان ياما كىان وحىدة ااهىا إبديعىة، كىان مىافيش غريهىا ،بوهىا         

وأمها، وكانت ابديعة بنت حلوة كثري، وكان ابوهىا وأمهىا حيبوهىا كىثري،     

يىام وهنىه   يف يوم مىن اال . وكانت كل يوم تروح حتطب هي وبنات عمها

عجبت العظمة إبديعة، ومحلتىة مىع   . (0)حيطو لقت إبديعة عظمة منقرشة

يّله يبديعىة إحنىا   : وبنات عمها يقوللها. حطباتة صار احلطبات يقعو منها

يقعن احلطبىات،   (2)تأخرنا، تيجي إبديعة تلم احلطبات وتشيلهن، وكلسع

 .حتى غابت الشمس عليهم

قهىن وهىن وصىلن البيىت     ومشت بنات عمّْها وهي ما قىدرت تلح 

وهي ظلتة بالطريق ما وصلت، شوي وان العظمة قلبىت غىول، خافىت    

                                                   

 .ملونة بألوان زاهية: منقرشة ( 0)
 .كل ساعة: كلسع  (2)
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لكن إيىش مىا قلىت إلىتش     . أنا مش رايح أوكلتش: إبديعة، قّللها الغول

 .بد  متشيه

ومشيت هي والغول، وخظها الغىول علىى بيتىه، فكىان بيتىه قصىر       

وكانىت   وقعدت إبديعة مع الغول، وكانت تشتغل للغول وتطبخله،. كبري

أّياة إشي يقوله تسويله، وكانت ترعى بغنمىات الغىول وحتلىب وحتطىب     

 .بس كانت حزينة وتعيط

وملا اع ابوها وامها إن إبديعة ظاعت، صارو يعيطو عليها، حتىى  

عيون أمها وبوها انعمن، وكان لبديعة عنزة، والعنزة مىع الراعىي، وكىان    

إبديعىة وجىا الراعىي    يف يوم من ا،يام كان الراعي يرعى، شردت عنىزة  

إمشي يا عنزة : وحلقها، هاي العنزة عند قصر الغول بطلت متشي، فقاللها

يىا عبىد   : إبديعة اعت صوت الّراعي، طلت من شبا  القصىر وقالىت  

أبوي يا عبد أبىوي سىلملي علىى أمىي وأبىوي، كانىت ابديعىة الغاليىة،         

 .يةعالغنم ترعى البقر حتى اجلبال الصارت ابديعة اجلارية، ترعى ال

إلّلي فرح كىثري وأعطىى    ،رجع الرَّاعي وقال وقال إلبن عم  ابديعة

 .روح بشِّر مرة عمِّي وعمِّي إني رايح أجيب إبديعة: الّراعي متر، وقال

صار حممد يدبر حيلة حتى يىدخل القصىر، بىس مىالقى وال حيلىة      

أنىا يىا بديعىة بىدي أروح     : ويف يوم قال الغول لبديعة. يدخل فيها القصر

يوم وما ارجع آخىر النهىار، ونىيت خىذي سىبع مفىاتيح، بىس السىابعة         ال

إصحك تفتحيها، فكانت تفتح الغرب كل غرفة أحلى مىن الثانيىة وفيهىا    
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لولو ومرجان وسجاد وحرير وذهب، والغرفة السىابعة، كانىت مىا بىدها     

تفتحة، بس فتحتة، فشافت عظام ناو ما كلهم الغىول وحىاط عظىامهم    

 .ول يعمل فيها زي ما عمل بالّناوبالغرفة، خافت إن الغ

يّله يا ابديعة حظىري  : بعد عدة إحيل دخل ابن عمها عليها، فقاللها

حالتش أني بدي أوخطىتش، وأخى  مجلى  ومحلىهم بالىذهب واللولىو،       

نسيته ما  (0)وأجت ابديعة وحنت الطشت وحنت كل ملواع ، غري الطار

 .حتّنيه

 وين ابديعة؟: أجا الغول ما لقى إبديعة سأل الليفة

 .بتليِّف: قالتله

 .وين ابديعة: سأل املكنسة

 .بتكّنس: قالت

 وين ابديعة؟: سأل الطشت

 .ابتغسل: قّله

 وين ابديعة؟: سأل املمسحة

 .بتمسح: قّلتله

إقلب يا طىار إقلىب   : وين إبديعة يطار؟ قّله: أجا الغول سأل الطار

 .يا طار أخظها ابن عمها وطار

                                                   

 .املنخل: الطار  (0)
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، مسك إصبعه وعظه، وحلىق ابديعىة وابىن    قال الغول عملتة ابديعة

واهلل يىابن  : عمها، فلمحت ابديعة الغول هو والكلب، فقالت البن عمها

 .عمي هيهم ورانا

 .يا رب جتعل بينا وبينهم نار إّللي تلهيهم: فقال ابن عمها

فصار الغول يطفىي النىار، وحلقهىم، فلمحىت ابديعىة      . فهبت النار

 .هيهم وراناواهلل يابن عميت : الغول وقالت

 .يارب جتعل بينا وبينهم جبل عالي: فقال

لكن الغول مشى اجلبل وحلق وراهم، وحملت ابديعة الغىول فقالىت   

يىارب جيعىل بينىا وبيىنهم حبىر      : يابن عمي هيهم ورانا، فقال ابىن عّمهىا  

 ماحل؟

 .فشرب الغول وكلبه فمات الغول، ومات الكلب

 آه يا ابديعة، شو صار؟: فقال ابن عمها

 .واهلل ابن عّمي مب  عليهم ماتو: التفق

وصلت ابديعة وسّلمت على أمها وأبوها ومسحت علىى عيىونهم،   

 .ونهن راجعات يطيو، فقال أبوها، الزم جنوِّز ابديعة حملمد

ونصبو سبع ليالي فرح، وظّوت كل البلد، وعاشو يف ثبات ونبىات  

 .وخلفو صبيان وبنات
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 سمينةي
 

 سعيد فاحل عاعنة

 

يف هالوالي، والوالي إله نسوان ثنت ، وحدة خمّلىف منهىا والد    كان

ولىه َوَلىدّْ مىن    . اثن ، ولوالد هظول غالي  عليه، ليش؟ من غالة أمهىم 

 وَهىىاظ الىوالي كىىان ميّيىىز بى  والده، يعطىىي والد الغاليىىة   . مرتىه البىىايرة 

 كىىل إشىىي، ويلبسىىهم أحسىىن لىىبس، والبىىايرة عايشىىة عاهلملىىة هىىي      

 .وبنها

مىن ذات لّيىام، أجىا علىى بىال ا،خىوة إنهىم يروحىو جبولىة          ليوم 

بهالوالية، ونهم جاي  على مفر  هالطر ، ون الطريىق مكتىوب عليهىا    

أنىي بىدِّي   : طريق السعادة، والثانية طريق الشقى، قال حممد ابىن البىايرة  

 .أمشي بطريق الشقى

 .ليش ميحمد، تعال معنا على طريق السعادة: قّللوله أخوته

 .أتعس من هالعيشة ما بيه: قّللهم
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ومّلىا  . مشى بهالطريق تّنه تعب وأجا لعند هالّرجم ومن التعىب نىام  

بهىاخلرج، أجىا طاهلىا وحطهىا علىى حجىر، مىا         (0)صحي وان هالكركعة

شاب إال والكركعة راجعة عاخلرج، حاول مىّرة ثانيىة، والكركعىة ترجىع     

 .واهلل غري أوخظها معي: عاخلرج، َهاظ قال حلاله

 .واهلل إني بدِّي أرجع، ما معي زاد إّللي يكفيين: ن قال حلالهبعدي

ومّلا وصل ونّزلت أمه اخلرج عن ظهر الفرو، وحطتلىه أّمىه أكىل،    

: حالهىقال بى . وأكل وطلع على غرفته تّنه ينام، وال ولقى الكركعة بغرفته

 .واهلل لرتكها

زي الصبح نصبح ونفلح إحنا والسامع  خبىري، واّل هالبنىت إّللىي    

انبخىع،  . الغزال بتصحي بيه، واّل هو شايف بنت ما فيش زيها بكل لبالد

 م  إنيت؟ وشو جيبتش هلون؟: وقّللها

 .أني الكركعة إّلي أجت معك: قّلتله

 وشلون صرتي هيتش؟: قّللها

إحنا مسحورين، وإذا واحد اهتم بينا منرجع نىاو عىادي ،   : قّلتله

والزم جتّوزني . واي يسمينة. ونت مّلا اهتميت بي رجعت مثل ما كنت

 .واّل برجع كركعة

 

                                                   

 .السلحفاة: الكركعة  (0)
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 .ما راح أالقي أمجل منتش، وراح أجوزتش: قّللها إاعي ييسمينة

َهىاظ  . فرحت كثري وقامت وعملتله  قهوة، وطلعو وقعدو بالبلكونة

 شافهم الوالي، نادى إبنه وقّله من  هالبنت إللي عند ؟

 .هاي صاحبيت وبدنا جنّوز بع : قّله

 .هاي إلي مش إلك: أبوه قّله

بديا  اجيبلي قطف عنب بيىه أربعى    : قّله، منه ومن أبوه أجا أبوه

حبِّة، حتطه على باب املدينة، وتوكل كل املدينة مّنه ملىّدة أسىبوع، وجِّيبىه    

 .إلي ويظل مثل ما هو أربع  حبِّة

 مالك مهموم مغموم؟: َهاظ رجع على البنت مهموم مغموم، قّلتله

وي بّده إيىاتش، أو جبيىب قطىف عنىب بيىه اربعى  حّبىة،        قّللها أب

 .وتوكل منه املدينة أسبوع كامل، وجنيبه إله ويظل أربع  حّبة

هاي بسيطة، بىرتوح علىى الىّرجم إّللىي جبىتين مىن عنىده،        : قّلتله

، وبتقّللها بّدي قطىف عنىب بيىه    (ومرجانة هاي أّمي)وبتنادي يا مرجانة 

 .أربع  حّبة

وفعاًل جاب قطف عنب بيىه اربعى  حّبىة، وحّطىه     أجا هاظ رايح، 

على باب املدينة ملّدة أسبوع، والنىاو تىوخ  مّنىه قىد مىا بىدها، وبعىد        

 .ا،سبوع جابوه للوالي واّل هو أربع  حّبة
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 .يف شرط ثاني: قّله أبوه

بّدي منديل بظمه على إيدي واّل هو مظموم، لكىن بىّدي إيىاه    : قّله

 .طيها كلهاينفرد على كل املدينة ويغ

 .رجع على البنت وقّللها حتشاية املنديل

 .برتوح عالّرجم، وبتنادي يا مرجانة، بّدي شال بنتتش: قّلتله

راح وجاب املنديل وأعطاه لبوه، ومّلا قظبه بيىده واّل هىو قىد ظمىة     

 .إيده ومّلا فردوه غطى كل املدينة

 يابه خلص؟: قّله

وطىول حليتىه شىت     ، مىاخلص، بىّدي زملىة طولىه شىت     : قّله أبىوه 

 .ويسولف سوالفة أوهلا تشذب وآخرها تشذب

َهاظ رجع عالبنت مهموم أكثر من ا،ول، مىن  بىّده جييىب طلىب     

 أبوه؟

لكنها قّلتله روح عالّرجم، ونادي يا مرجانة، بّدي زملىة طولىه شىت    

 .وطول حليته شت، راحية تعطيك راعي اجلاجات

، إّللي طوله شت، وطىول  راح مثل ما قّلتله، وجاب راعي اجلاجات

وحّطه قّدام أبوه، أجا أبىوه قّلىه إاىع َيَراعىي اجلىاج، بىّدي       . حليته شت

 .إّسولفين سوالفة أوهلا تشذب وآخرها تشذب
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 .بس بشرط: قّله الّراعي

 وشو شرطك؟: قّله

أني بسولف، وإذا إنت قلت َبىلّْ بتتنىازل عىن الواليىة البنىك      : قّله

 .حممد

اعي ما رظي، بعدين كتبىوا عهىود ومواثيىق    حاول يتمّلص لكن الر

 .ووقع عليها كبار الوالية

وأنا برعى بهاجلاجات، وان الديتش إّلي برتشىبه  : أجا الّراعي وقال

، أجيت وحّطيت عليها تراب، ثاني يوم لقيىت وان طىالع مىن    (0)يف َدَبَرة

الدبرة خنلة طوهلا بيجي عشر امتار، طلعت عليها واّل هي بالد أكىت مىن   

اليتك، ناديت على والدي وبناتي، وعددهم ألفى  ولىد وألىف بنىت،     و

وانه جاينا ظيىوب بيجىي ألىف ظيىف، قلىت      . وطلعوا وسكّنا كلنا فو 

لواحد من لوالد روح وجيبلنا بطيخة، راح جاب بطيخة قد قصر  عشر 

مّرات، وأعطيته سكينة طوهلا عس امتار، وفتح فيها فتحىة كىبرية، وكىان    

البطيخة، أجا أخ  السكينة من الولىد أجىا الولىد يصىّيح،     فيه حّلام جّوا 

رحىت وفتىت بالبطيخىة، لقيىت الّلحىام وال طولىه بيجىي عشىر امتىىار،         

 .واجيت ظربته تشف واّل وهو واقع

 

                                                   

 .نتيجة االحتكا  تظهر على ظهر الدابة: الدبرة ( 0)
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 .َبلّْ: أجا الوالي قال

 .هلون وخلص يا موالي بد  تتنازل: قال راعي اجلاج

 .بد  تتنازل: حاول إنه يتملص إال إن الكفال قّلوله

،مىرية، وصىار   وقام حممد وجّوز البنت ا. وتنازل الوالي البنه حممد

 .مساعدينه هوه الوالي، وخوانه

 .وطار طريها واهلل ميسيكو خبريها
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 ملنوات الثالثأ
 

 سعيد فاحل عاعنة

 

الدنيا مَعقّدة بوجُهه، ما حَيّصىل َمصىروفه وَمصّْىروب    ، َكان يف َزَلِمة

ِيِلدّْ يُشوب النَّاو مكّيفة، وَمىا شىاء اهلل   . َأخو َحدا َمَرُته وبُنه، وانه َماَحدا

عليها، إّللي ِعنّْده َبقىرات، والل ّإللىي ِعنّْىده َشىلية َغىَنم، ْواّل إّللىي ِعنّْىده        

وَلمَّىا سىَأل ِلىيش فىالن َصىاَرت َحالُتىه َمليحىة؟        . كروم، ْواّل َأرظ كىثرية 

 .َحّظه َمليح: يقولوُله

بّدي َأروح َأدو ر على َحظي، وَأميت مىا  : يف يوم من ِليَّام قال َلَمرته

 .َلقيته َأسَأله ِليش ما بتغنيين؟ وان َمارد علّي غري أسطح راُسه بهاملذروب

 .َيزملة وين ِبّد  تالقيه: َعيَّت بيه َمَرته

 .َبسّْ هو ما َرد عليها

َحّطتله َرغيف  ُخِبز، وَسَحب مذروبه وَجا  رايىح، َبِعىد َمىا َمشىى     

ا بطريق وعرة، ْإّللىي َمىا بقىدر ِيمّْشىي ِبيهىا َغىري واَحىد، وان        َمَسافة، َأج

َهالزَّملة مالقيه، وَما َحّيىد َعىن الّطريىق، َصىار يقّلىه، ُروح َعىن طريقىي،        

 َما َبروح َعن طريقك َغري تاتقلُّي وين َرايح؟: والزَّملة يقلُّه
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 .وَهاظ َدّقر وَهاظ دّقر

واهلل َأنىي تشىيف مىا اشىتغلت     : ْإشلك بطول السَّالفة، باَ،خري َقلُّىه 

وُشو ما َسّويت، ْرزّْقي على قّدي وَطاِلع أدوِّر علىى َحْظىي، وَأنىي ِبىدِّي     

 .َأستغين

 .واهلل َأني َحظلك: َأجا َقلُّه

 َمادامك َحْظي، ِليش ما ِتغنيين ِمثل حُظوط النَّاو الثاني ؟: َقلُّه

وابنك ُكل واَحد َرتك ِبرتجع على الّدار، وبكرة بتتمنى إنتة وَم: َقلُّه

 .منوة

 وان ما َظبَّْطت؟: قّله

اُ،سىبوع اجَلىاي ِمثىل َهىاليوم بتالقىيين ُهىون، وَطِبشّْىين ِمثىل         : قلُّه

 .ماِبدَّ 

َهاظ الزَّملة ْرِجع عالدَّار بعد املغرب، وقىال َلَمُرتىه وبنىه إّللىي َصىار      

 .َمُعه

ِبىدِّي  : َمرتىه وبنىه  الصُّبح ِنصّْبح وِنفثلح ْإحنا والسَّامع  خبري، َقال َل

َأروح َعلى َكرمي، ونتىو بتلحقىوني، َعَشىان نتمنىى َمنىوات َعلىى ِكيفنىا        

 .وَماَحدا يَّْسمعنا

َهاي َقريب ِمىن الظهىر ِطلعىت امَلىَرة وابنهىا ِمىن بىاب الىّدار، واّل         

يىا ريىتين   : مالقي  َموكب الوالي، ُشو ْإشي ُبوخ  الَعُقىل، َأجىت َقالىت   

 .َأصّْري َمرّْة الوالي
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ب والل هي َملكة َمن ملكات اجلمال، والبسة َبدلة َحريىر ومزينىة   ُه

 .جيبوها تنِّي أجّوزها: قال. بالذَّهب، ْإشي بوخ  العُقل، َشافّْة الوالي

 .َهُظول احَلَرو إّللي َمَعاه َجابوها وَحطُّوها َبحدُّه

ة إبنها َطار َعقثلىه، تشىيف ُأّمىه َترَكُتىه وترَكىت َأبىوه، وَصىارت َمىر        

 .تصري تشلبةالي، َأجا َقال ياريت أّمي للو

 .والل هي تشلبة َقاعدة َبحد الوالي، َبدال العروو َمَلكة اجَلمال

 .َأجو احَلرو ِليها وَكحُشوها، وْرجّْعت هي وابنها عالّدار

، وَصىار  (0)َهاظ الزَّملة استطوهلم، وْرجع عالدَّار وهو يالقط مالقطىة 

: َأجا الزَّملة قال. ه ُشو إّللي َصار َمُعه وَمع ُأّمهيصّيح َعالولد، َأجا الوَلد َقلُّ

 .يا َريت َمرّْتي ِتّرجع ِمثل ما َكانت

ُهب، واّل هي َراجعة َمرة ِمثل مىا َكانىت، ومىا ِقظبىو ِمىن منىواتهم       

 .ْإشي، يّْعين املتّْعوو متّْعوو َلو َحطُّو بقَفاه َفاُنوو

 

                                                   

 .ينتفض غضبًا: ةيالقط مالقط ( 0)


