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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

تتناكؿ ىذه الصفحات مجمكعة مف القصص الكاقعية التي حصمت في    
محافظة الطفيمة أثناء القرف العشريف، ككاف أكثرىا قبيؿ نياية النصؼ 

األكؿ مف ىذا القرف، كىي قصص كاقعية في حياة أىؿ الطفيمة، فيي أشبو 
بقصة المكاف، كليذه القصص أىمية كبيرة في تكثيؽ التراث الشعبي في 

حسب ما كقعت، الطفيمة مف خالؿ عرض ىذه القصص كتناكليا  محافظة
 كالتراثية التي تحيط بتمؾ القصص. كبياف كافة األحكاؿ االجتماعية كالثقافية 

كمف ىنا فإف الباحث قد اعتمد عمى مجمكعة مف الركاة الذيف عاصركا    
تمؾ القصص أك ُنقمت إلييـ عف طريؽ آبائيـ، كىـ جميعان مف مكاليد 
النصؼ األكؿ مف القرف العشريف، كىؤالء الركاة ىـ: قبالف دركيش 

المسيعدييف، كعبد الرحمف عبد الكالي السعكدم، كمحمد خمؼ القرارعة، 
رزؽ العمرييف، كسعكد المراحمة، كسميماف حماد القكابعة، كجميع  كنايؼ

 ىؤالء مف مكاليد المحافظة، كمف الذيف عاشكا فييا أكثر فترة حياتيـ. 

كلكف الباحث حيف أراد جمع ىذه القصص كاجيتو عدد مف المشكالت    
 كاف مف أىميا: 

التي  أ . امتناع عدد كبير مف الركاة عف سرد قصصيـ كاألحداث   
حصمت في حياتيـ العتبارات كثيرة، كاف أىميا الخكؼ مف أصحاب ىذه 



القصص، كالخكؼ مف كركد أسمائيـ في ىذه النصكص، مع أف الباحث 
أّكد ليـ بأف ىذه القصص ستذىب لكزارة الثقافة، كما ىي إال تكثيؽ لتراثنا 

عبتيـ في محافظة الطفيمة، إال أنيـ أصركا عمى االمتناع عف سرد ما في ج
 مف قصص. 

ب . عدـ الكضكح التاـ في تمؾ القصص، إذ كاف الركاة كثيران ما يكنكف    
عف صاحب القصة كال يذكركف تفصيالت معينة نتيجة العتبارات تتعمؽ 

 بالشرؼ مثالن، أك باعتبارات تتعمؽ بأشخاص آخريف ليـ تعّمؽ بتمؾ القصة. 

مان مف الراكم، فقد حاكؿ عدـ مقدرة الركاة عمى فيـ المطمكب تماج .    
الراكم كثيران أف يكضح ليـ أنو يريد القصص الكاقعية التي حصمت في 

حياتيـ، غير أف الركاة كثيران ما كانكا يصفكف حياتيـ االجتماعية القديمة 
 كصفان عامان دكف ارتباط ذلؾ الكصؼ بقصة بعينيا. 

كبعد ىذه المقدمة السريعة فإف الباحث يرجكا أف يككف قّدـ ما فيو     
الفائدة كاألىمية فيما يتعمؽ بتراثنا األردني عمكمان، كتراث محافظة الطفيمة 

 خصكصان. 
  



 

 مالحظات عامة:

 

إف النصكص المكتكبة ضمف ىذا الممؼ كميا منقكلة عف المغة العامية    
 ى القارئ أف يتنبو إلى ما يمي: في محافظة الطفيمة، لذا فإف عم

. جميع الحركؼ المكتكبة بصكرة القاؼ تمفظ بالجيـ القاىرية، أم كما  1   
ُيمفظ أىؿ القاىرة صكت الجيـ، فمثالن يقكلكف عف الجمؿ: الغمؿ، فجميع 

 أصكات القاؼ ضمف ىذه القصص ُتمفظ بالجيـ القاىرية. 

كىذا صكت الكاؼ  . في بعض الكممات يكجد التركيب "تش"، 2   
" chالعامي، فقد ُتمفظ الكاؼ كما ىي، كقد تمفظ بيذا الصكت كىك صكت "

 في اإلنجميزية. 

. تكضع الكممات صعبة الداللة كالمعنى في ىامش الصفحة، كىي  3   
 كفقان لداللتيا عند سكاف محافظة الطفيمة. 

لسمع، . أبرز أسماء المناطؽ التي كردت في ىذه الصفحات ىي: ا 4    
المعطف، بصيرا، النمتة، صنفحة، جميمة، عمكد محمد، ذراع الساؼ، 

 اجظع، كغيرىا مف المناطؽ المغمكرة. 



. أكثر مكاضع كركد صكت الضاد في ىذه الصفحات ُتكتب "ظاء"  5   
 كذلؾ كفقان لما ينطقيا أىؿ الطفيمة. 

 . أكثر ىذه القصص حصمت في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف، 6   
 كما أف ركاة ىذه القصص مف مكاليد أربعينيات ىذا القرف. 

  



  

 قصة: فراسة كخبرة: 

 الراكم: نايؼ رزؽ محسف العمرييف. 

كاف ِلينا َبْد في السِمع، الَبْد ىظا ِبنعِصر فيو الِزيتكف كِبطمع منك     
ِمع امَبّرم ىْك، في (1)زيت ِصِنفِحو ، ىظا الكالـ في األربعينيات، كاف في السِّ

 ، كىظا الَبد كاف لِجدِّم. 2كاف فيو كاحد، كالنمِتو كالِمعطف ما كاف فيِيف َبدْ 

ككاَنف النِّْسكاف ِىنِّي المي ِيِديَرف الَبْد في الميؿ، ككاَنْف يكخظف الظك     
معاِىف، فَمِرظ َأبكم اهلل ِيْرَحُمك كقاؿ المِّي اهلل ِيرحميا: إنتف بتكخظف الظك 

كِبتفكَتف عالَبْد كِبتخمَّف الزالـ المي ِبْتعممكا ِعْندم عالعتَمو، مف ِعْنْدنا 
ِبِتِطمعيمي فرِشو كْلحاؼ كِبْتحّطييف َلي في دار زعركر )أحد أقاربو( ألنك 

 قبؿ ما كاف في غرَفة ظيكؼ كال مظافات. 

                                                           

. البد: آلة تستخدـ قديمان في عصر الزيتكف، كتقـك العممية عمى كضع الزيتكف الميركس 1
بالحجارة في قفاؼ مف الَحْصَكر، كىك نبات، تكضع حجارة كبيرة عمى ىذه القفاؼ، يقاؿ 
لتمؾ الحجارة عجكؿ، إال كاحد يقاؿ لو ُمير، ىذه الحجارة متعمقة بخشبة، كىذه الخشبة 

عمى الزيتكف مف خالؿ خشبتيف أخرييف يقاؿ ليما: الربكد، مرتبطتاف  تقـك بكبس الحجارة
بمشط تحتيما، يقـك ىذا كمو بكبس الزيتكف الميركس في القفاؼ، ثـ يتصفى الزيت مف 
أسفؿ القفة في "مقر"، كبعد ذلؾ يزيؿ الناس ىذه الحجارة كالمكابس عف القفة كيأخذكف 

 الزيت مف المقر. 
نمتة، كالمعطف: أسماء مناطؽ قركية في الطفيمة، تقع في جنكب . السمع، كصنفحة، كال2

 المحافظة. 



الزياَره المي كاف الناس يِجيبكىا لممريظ حبِّت سفرجؿ، حبِّت رماف،    
، قظاَمت ُبُطـ، بيظات، ككاف اهلل ِيرحمك ِيْطَعمني منيا، كأنا 3زبيب، ظبالي

بركح ِعندك كانا ِطِفؿ َزِغير عمّنك ِبطعمني، كبسكلفك ىالناس ِبقكلكا: كاهلل يا 
بك نّكاؼ بقكلكا في مناكشات في فمسطيف بيف العرب كالَييكد، المي بُقظبكه 

راسي كقاؿ: إنتك ِبْتقكلكا  الييكد ِمِف ْعياؿ العرب ِبذبحكه، َفَحط إيدك عمى
 مناكشات، كاهلل الَعيِّؿ ىظا إْف ما مات إاّل يِشيب ِمْف فمسطيف كْحركبيا. 

كبعد ما طاب ِمف َمَرظك َغرَّب مَع الُمناظميف كاستشيد في َبْيت صفاَفو     
في الُقدس، بعد ما َذَبح ثماني َكَثَمثيف َييكدم عمى ِذْمِت الناس المي كانكا 

لما ما ظؿ معك َعتَاد فاتك عميو كلقك لحاُلو َفَصَمبك عمى شجَره ِعْندك، 
ك، كقبرك مكجكد في مغاَره في بيت صفاَفو في القدس ُىْك كغيُره.   كطخُّ

  

                                                           

. الظبالي: ىك التيف المجفؼ، يشبو القطيف، غير أف الظبالي تبقى حبة التيف كما ىي 3
 دكف أف تُفتح، في حيف أف القطيف تفتح فيو حبة التيف. 



 قصة كممة رجكلة: 

عطاهلل ِاْبف ْجْدع اهلل يرحمك ْكِيرحـ جديع ْكِيرحـ أمكات الُمِسْمميف َجميعان،    
ر ْد في الشناِنْي معك باركِده َأَلماني، ىذا الكالـ في ِبداَيت  4كاف ْبَطرِّ

األربعينيات، َطّخ الشِّنار، الطمَقو ْبُتْكُتؿ الّشّنار ْكِبطَّب في ِبْنت َلَعمَّتي ِبْنت 
 َلْرَحيِّؿ اِبف عبد اهلل، َفْبُتْظُرب الطمَقو الِبنت كْبِتْتكّفى. 

ِمع كبْ     ُقكؿ: يا يابا، قاؿ: آ، قاؿ: أنا َعطاهلل ُبْشرد، ِكْبَركِّح عمى اُبكه في السِّ
ْيت ِشنَّار ِكالطَّْمَقو َكَتَمت ِبِنت َلْرَحيِّؿ اِبف عبد اهلل.   َطخَّ

اْجَدْيع اهلل ِيْرَحمك ْبِجي َلْرَحيِّؿ كبقكؿ: َيْرَحيِّؿ، قاؿ: آ، قاؿ: ِبْنَتؾ ِعْندم،    
 ي. ِبْنَتؾ ِعْندم، اْبني المي َطْخ ِبْنَتؾ، َبْس ال ُتْحُبس اْبن

ِمع، ِكيَعّذبكا ازالـ     َقْد ما كاف ِيِصير َتْحِقيقات، كُفْرساف ْيَحّكلكا في السِّ
، ِكْيُحّطكا ْحَجار عمى سدكرىـ ِإنُّك كاَحد ْيقكؿ كاهلل َعطاهلل ْبِف 5كِيْبَطُحكىـ

اجدْيع المي َطْخ َزْلَيو ِبنت اْرَحيِّيؿ ما لُقكا كال كاَحد، َطْمَقو َجْت طاْيِشْو 
ْيؾ. كَظرَ  ِِ  َبت الِبْنت كماتت، كما كاَحد اْعَتَرؼ َأْكثر مف َق

يؾ عطاهلل ْبف اْرَحيِّؿ َجّكز ِبنت ليو َلَمْزُلْكه ْبف اْرَحيِّؿ ُغرِّت َمّدا،     ِِ َبِعد َق
ْت فييا، ىظا ُكؿ ما اَخذ اْرَحيِّؿ ُغرِّت َمّدا َلِبنتك المي  ِكالباُرْكِده المي اْنَطخَّ

 ْجديع. َطْخيا عطاهلل ْبف ا

                                                           

 ، ُيصطاد كُيؤكؿ. . الشنانير: جمع شنارة، كىك طائر حجمو قريب مف حجـ الحمامة4
 . يبطح: أم يستمقي عمى األرض. 5



  



 الحج قديمان: 

كانكا الحجيج ُيُقْعدك في رحِمت الحج ست ُشُيكر، َبس ْيَعّيدكا رمظاف    
 ِيْتَسّيمكا. 

ـ مِع الحاج األردني ىاركف الجازم، ككاف معاىـ الحج     كاِف الُمقكِّ
ْيع كاعي لحاُلك كعاِرؼ الطَِّريؽ، َيْعني مف ُكُثر  ِِ يع، لكف الَحج اْجَد َِ اْجِد

ْيع مك حاِفظ الطَّريؽ، أِلنك حاج َقْبِؿ الَمرَّه ىذم، ْبُقمَّؾ اليـك ْبُجك الَحج  َِ اْجِد
عمى َميِّو، ككاف الحاج ِيِحّجكا عمى ْجَماؿ، ما كانكا ْيِحّجكا ال َعمى َسيَّاره  

يع: َعّبكا َميِّو َلُبْكَره، َخفِّفكا َعالزَِّمؿ ِِ ، َخفِّفكا 6كال عمى طياره، ْبقكؿ الحج اْجَد
لِبْؿ، ُبْكَره ِبُجك عمى َميِّو بقكؿ: َعبُّكا َميِّو َلَشِير، ِمف ىانا َلَشِير ما ْبِنْمقى َعا

َميِّو ِقّدامنا، َبِعد َشِير ِبْمقكا الَميِّو، كْبُقكؿ ِلييـ: َعبُّكا َميِّو الْسُبْكع، َعُبكا َميِّو 
اْجَدْيع قاؿ َعمِّي: ِجْينا  َلَيْكميف، عبُّكا َميِّو لثالث، كاهلِل ِمْف ُكُثر ِفْرِست الَحج

َعَمكاف، قاؿ: َكاهلِل َمرَّه َسِكْيت َشاْم ىانا، كْبِتْعِرؼ الرِّماؿ ِمْتَحْرِكو في 
َمَحؿ  7السعكديِّو، طكز، المي اّبات جبؿ ثاني يـك ِكانُّك صحرا، قالكا كِيْبَحش

ْينا ِكانُّك ِيْمقى المَّدايا ِِ ْيِيف الشا 8َمقاؿ َؿ ِِ  م. المي َسكَّل عَؿ

                                                           

 . الزمؿ: الجماؿ كالركاحؿ التي كانكا يرتحمكف عمييا. 6

 . الفعؿ: يبحش: أم يحفر في األرض. 7
. المدايا: جمع لدية، كىي األثافي في المغة الفصحى، كىي الحجارة التي تكضع تحت 8

 القدر أك اإلناء حتى تكقد النار تحتو. 



بقكؿ ىاركف الجازم اْدنا ْنِجي الطَِّرْيؽ ىذم، قاؿ الحج اْجِدْيع الْجْيبنا     
، السعكديِّو كانت َطْفراِنو كِيْفعطكا )أم:  ينيبكىـ( الحجيج، ما 9عالشناِقيط

كاف في ال َبْتركؿ كال سيارات كال طيارات كال بكاخر في ىظاكا الَكِكت، 
يع: ككانكا َطْفرانيف ِبفَعُطكا الحج ِِ يج، )فاختمفكا( اْجيبنا ما اّجيبنا، قاؿ اْجَد

 أنا َبِجي َطِرْيؽ الساِحؿ ما َبُرْد َعَمؾ. 

يع عالساِحؿ، ِكْيجك  10كِاْيِتيو   َِ ىاركف كاسبكع كُىك تاِيْو، كِيُرد ِيْمَحؽ اْجِد
يع كاف  َِ طريؽ الساحؿ، كيقكؿ َلْجدْيع: إْنتا َعَحؽ كانا عمى باطؿ، اْجِد

 صاحب ِفْرِسو. 

ت    ، ْكظاع َجَمؿ لمحج مكسى 11ْكُىمِّي في َطِريْقُيـ لمحج اْلِبؿ َجَفَم
القرارِعو، َقَعد َشْير ْكُىْك ظاِيع، كالَحِجْيج الَحَماْيِده ِبِرْكبك، ما ْبَخمُّك َشْير ْكُىْك 
ِمشَّام، َبِعد َشِير َلقكا الجمؿ، الجمؿ َلقك ُكؿ ِحْمُمك َعِمْيو ما ظاِيع ِمنُّك 

 غراـ. 

  

                                                           

لشناقيط: اسـ كاف يطمقو أىؿ الطفيمة في ذلؾ الكقت عمى جنكد السعكدية الذيف يمقكف . ا9
 الحجيج عمى الحدكد. 

 . يتيو: أم: يضيع. 10
 . جفمت اإلبؿ: أم خافت كاضطربت. 11



 قصة االنتقاؿ إلى السمع: 

ِمع     ؿ ما انبنى دار ِجدِّم ِمحِسف في السِّ ، ىظا ِيْمِكف في (12)أكَّ
ِبِحْرقكا َخَشبيا كَقَصْبيا ما ْبَخمُّكىـ ِيُردُّكا  13العشرينيات، َثَمث مرات السكالَقو

ف ِصِنْفَحو ِبْطَمُعكا مِ  14َعَمْيَيا، ْبقكلكا إْف َطَمع ِمْحِسف الَعْمرييف ُكؿ الشَتيَّات
ما ْبَظّؿ كال كاَحد، ما َبْدُىـ الشتيَّات ِيْطَمعكا الف الزالـ غالي َعَبْعظيا، الزالـ 
ِبتّاِجر في َبَعظيا، الَمرَّه الرابِعو قالكا الميِمو السكالقة ِبِحْرقكىا، َفِبدنا اّناـ 

يط ِِ  الدار َمشاف ما َيِحْرقكىا، كَفْعالن ما حرقكىا المرَّه ىذم.  15َعَح

ِمع ككاف الشتيَّات ُكميـ ِيِخزنكا عندك، النكا ما     كسكف الحج ِمْحِسف في السِّ
ِمع دار غيرىا، سميماف العكابِده بعدىا ببني دار العكاْبِده في  في في السِّ

 لمعكابِده ِبطِّؿ عالعبيد.  16َكطاه

َلِمو كاِقؼ فكؽ راُسك، َعصّ     ف الزَّ اُتك فيدك كفي الميؿ ِجدِّم ناِيـ يـك َحْس ِكاِ 
كاِقؼ عراُسك، في َمَره َلْسَميماف العكاْبِده مف ىالعكدات َأـ ِمحسف كْمِحيسف، 
َلِمو قالت: يا ِمحسف، يا ِمحِسف ػ عف ِجدِّم ػ يكمف ما َرْد  يـك شافت الزَّ
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، المي كاِقؼ َعراس ِمحِسف، ِجدِّم صاحي َبس مك 17قالت: كاهلِل ىظا خاِيف
 قاِدر ِيحتشي. 

َلِمو كاِقؼ كِىْي اّطُخك، كِىْي اجّ     ي طاْلِعو، الباركِده فيدىا، يـك َطمَّت ِكالزَّ
كُىْك يِجي شاِرد كِجدِّ ييقؼ، قاؿ: يا ُفظَّو كانتي بتنادم عمّيي إنِؾ بِتْسكم 

و َلِمو كاقؼ فكؽ راسي، كالَخَكف 18ميت َزَلِم ، أنا َمنا جاِسر احتشي كالزَّ
 ِعْند ِجدِّم، ىذم ِقصِّت بطكَلو َلَمَره.  ُيُشردك، الف الشتّيات كميـ ِبِخزنكا
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 . الزلمة: الرجؿ. 18



 كـر متميز: 

، في بيكت 19في َعَرب نازليف في ُطرِّت العظيبي ِفجاؿ ىالسعكدييف    
يكم البداْيِنو اهلل ِيْرَحمك ُخْبز كَسِمف،  َِ شعر، الفطكر كاف عمى محمد ابف ْبِد

يو طارِتيف َثَمث طارات، َأْربع  ِِ ِحف ُيْقُعد َعَؿ ، الّصِحف 20طاراتكاف الصَّ
ِحف لي َأْرَبع  فكقّيك ُخُبز أكثر ِمِف المي فيو حاِدر، ْصُحكف ْنحاس الصَّ

عمى ىاِشؿ العرب ػ  21َحمقات الّزَلِمو الكاحد ما ِبقدر ْيشيمك لحالو، ِبْتغالطك
ىاشؿ العرب ىك الضيؼ القادـ إلييـ ػ بقكلكا المي بكِخظ الياِشؿ ما ْبركح 

يكم: إنتا مف العرب بَظّؿ َمِع ال ِِ عرب، َزعركر العمرييف بقكؿ َلْمحمد بف بَد
َمْعُكـ إنتك يا خكالي، كَبْعَتز فيكك،  22اسُكت يا َزَلِمو، اسكت، قاؿ: انا َبَربِّع

ِكانتك ِبسَّْكتكني، طالؽ ِنْسكاني اأَلْربعة ثالث ليالي ِبِنْيِرْتِيف ال ميِّو كال شام 
غاِلْطني في عميِّي َثَمث ليالي ِبِنْيِرْتِيف، َبْس كال َقْيَكة كال ُخُبز كال لِحـ كاَحد بْ 

 جااهلل َسمَّـ إّنكا في الَثَمث ليالي المي َطمَّؽ ِفْيِيف محمد بف بديكم ما 
يؼ، مشاف ما ِيْتغالطك كَمشاف ما ِيْحِنث فَيمينك محمد  عالعرب ِِ فييف كال َظ

 بف بديكم. 
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 قصة مجيء الراديك: 

ب مفِمح العمرييف راديك كعبد الِمعطي القرارِعو في بداِيت الخمسينات جا   
ِنْتَفّرج عالراديك كالمي بِطؿ ِمف كرا الراديك  23راديك، كنا ِنتالَيـ المي في الحاَره

بشكؼ َكْيف المي ِبحتشي في الراديك ىظا ِكْينك، كتشيؼ الراديك الزَغْيِره ىذم 
 ماخذم كاَحد تشبير ِبحتشي فييا. 

ِمف فكؽ، كْبِتشَتِغؿ َعَبّطاِريِّو بِتْنَشِحف َشِحف، كانكا كاف لمراديك أنتيف   
ْيَرْكحكىا َعالبِرْيد، النك كانكا ِيْشَحنكا َبطَّاِرّيات الَتَمفكنات اأَلرضيِّو، المقسـ 

 كاف َعَبطاريات ِقدَّاـ الكيَربا. 

َىّسا َبْعد الراديك ىذم ِصْرنا ِنْعِرؼ إنك في ُدَكؿ، ككاف المي ِيْعِرؼ    
لمراديك ىذم محمكد الصقكر اهلل ِيْرَحمك كاف َرِجؿ كاعي، كاف يجي يقمِّب 
ينا إحنا  ِِ الراديك عالمحطات اإلخباريِّو كِيْسَمع ْخبار، إحنا ما ما ْبِطْيب َؿ

ِبْعِرؼ لمراديك كِبْعِرؼ شك ْبِصير في العالـ  ِبْدنا اغاني، ُىْك الَكِحيد المي كاف
 ِمف َغال، كمف أسعار. 

ُىك الكحيد المي كاف ِيْعِرؼ لمراديك، كاحنا ُكمنا ُكنا َبدنا نشكؼ َكْينك المي    
 كاف ِبحتشي في الراديك، ِكْبقكلكا راِيح يجي راديك تشكؼ المي ِبْحتشي فييا. 
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 : (24)أـ الغيث

ف أـ الغيث ِمف ِرتّشاِبو    كْبَمْبِسْنيا ِلِبس َزْيف َيـ كَأنَّيا  25كانف النِّسكاف يسكَّ
َعركس، ِكْبَعْطَرْنيا، كِبمشف ِفييا حكالي َثَمث َأْرَبع ساعات كىّني ماشات، 

 َلَمف ْيَكْصَمْنيا َلدار مكسى الركاشِده، كبس ييصمف دارك ْبُغزَّنيا َعَمييا. 

 ِكْبقكلف: 

ِـّ  ِشت راعينا  َي َِ يث ِغْيثينا      ْكِبمِّي ْشِك ِِ  الَغ

يْعنا الناِيـ  َِ ِـّ الغيث يا داِيـ      ِبمِّي ْزِر  َي

 َياهلل الغيث يا َربِّي        َتْرِكم َزِرعنا الَغْربي 

كِبظَّؿ مغزكِزه َعسطح ىالدار ْمَرّبَطو في احباؿ لك يجي كش ما يجي ما    
يمتيف ِكْبتشتي الدِّنيا، مكسى الركاشِده ْبِجْيْبِيف كِبْذَبح ْبِتْتَحرَّؾ، كبّظؿ ليِمو ل

 ِلْييف. 

تيف    ، كاف الناس 27في المطر، ُىمي الَمشاْكِره 26ككاف في ناس اْمَبخَّ
يجيبكليـ جاىات عشاف ِيبدك في الحراث، النيـ بس ِيْبدك في الحراث كانت 

                                                           

ناس عمى اعتبار أنيا . تظير أـ الغيث ىذم في حاؿ انقطاع المطر، كيستعمميا ال24
 تجمب المطر ليـ. 

. الرتشابة: ىي حمالة مف القصب أك العيداف، ُتجمع فييا ثالث أعكاد طكاؿ طكؿ الكاحد 25
حكالي متر كنصؼ، كُتشد عمى شكؿ ىرمي، ُتربط أسفؿ ىذه األعكاد بحباؿ كتثبت جيدان 

 حتى ال تبتعد عف بعضيا بعضان. 
 . امبختيف: أم ليـ حظ كبخت. 26



َلَمنيـ يبدك ىمي الحراث  هِيْستَنُّكا لمشاكرِ الدِّنيا تمطر مباشرة، فكاف الناس 
 كَبْعديف ُبُحُرث الناس. 
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 كفاء ثكر: 

كاف ِجدم َمِرْيظ َكُبكم في السِِّجف، كظؿِّ ْبجي سبكع كُىْك ْبناِزع كُىْك:    
َيِرِزؽ َيِرِزؽ، َفِبْمَبس َحْمداف العمرييف تِشِبر َلبكم، ِكْبفكت عميو كْبَسّمـ 

عيكنك كشاؼ التِشِبر َعَحمداف، ِبِجْيتك  كبقكؿ: يابا يابا َكْيؼ حالؾ، َفّتح
 َطَمَعت ُرْكحك. 

ْف الثكر ْبِصْيح (28)لِجدم ُثكر في َجِمْيِمو    ، ِبِدْفنك ِجدِّم ُيـك َطَمِع الّنيار كا 
َعالَقِبر كُىك ْبجاِعر،  29َعالَقِبر، َطَمع ِمف جميِمو ِيْبَحش َفِدْيو كِرْجِميو كِبْتَمرَّغ

ثكر َصيَّحك، إنك ىظا حيكاف في جميِمو كيش َدّراه كؿ ىالناس المي شافك ال
 عف ِمحِسف إنك مات كجا ليو. 
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 قصة صيد مكفؽ: 

الدِّنيا َقيظ، كالناس كانكا بطيحكا َعالِحمطات )جمع حماط كىي شجرة    
التيف( سميماف اِبف بخيت البدايِنو كخميؼ اِبف عبد الدايـ اهلل ِيْرحميـ نازليف 

ؿ  قاؿ خميؼ ْنيار سالـ سالـ سالـ، كاْنيـ ِمْتاليميف ، كاهلل30في النَِّقي
اىدعشر َزَلِمو، ِتْسع زالـ كخميؼ كسميماف اىَدعش، قالكا ىظا كيف اْدككا 

ربة ، قالكا كاهلل أدنا ُنْقُنص، قاؿ سميماف بف بخيت كاهلل أنا باركدتي 31ىالصُّ
ر 32مع مكسى اِبف فالح في المسيتشَنو باركِده غير باركدتي،  33كما بسَّخَّ

 كشّدك ِيطِمعني عالمسيتشِنو كجيب باركدتي كالقيكك. 

قالكا َبس ُخظ ُدّخانؾ معؾ، كاطمع عمكسى بف فالح في المسيتشِنو    
كجيب باركدتؾ كاحنا بنكخذ ىدكمؾ معانا كِبْتالقينا عالمقمكؽ )المقمكؽ سيؿ 

لمسيتشنو كالقيكك كاطمع عا 34ماء( قاؿ: ىيتش آ، َأّما  إني أكخظ زىابي
عاللقمكؽ كاهلل ما بقدر، طمع سميماف بف بخيت اهلل يرحمك عمكسى بف 
ْف الصيد  فالح في المسيتشنو كيـك طاَح عمييـ كطّؿ ِمِف المصابي كا 

نك اْمَكتِّؿ خمس شاه، كيقـك  35اْمَقيِّؿ عسحيؿ النعيِمو كاِرد كاْمَقيِّؿ ُطخ ُطخ كا 
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ا ىالطخ مف ِعند سميماف، قاؿ ستِّو كااّل يُطخ لربعك في ِممؽ مقابميـ، قالك 
 ُكميتك.  36سبَعو ِيْطَمعك َعمْي جام، كِيْطَمعكا عميو كيجيبكا ىالصيد كِيُزْربك

قالكا َلحمداف االزرؽ كش رايؾ تطِمع المحـ ىظا ىّيكا مزركب عمى اىمنا    
د كاْتَكّزعك َعيالعيالت خمِّييـ يككمكا لحـ، قاؿ َكْش َعميو، خميؼ ابف عب

ؿ لكف َمنا عاِرؼ أككؿ منك، قاؿ خبزكا  37الدايـ قاؿ أنا في ِكجيي ُدمَّ
ُقْرصيف، فردكا قرص عاألرض كَحّطكا عميو شحـ، كجابكا القرص الثاني 
كحّطكا فكقيو كلّزقكه مثؿ ما تَمزِّؽ القطاِيؼ، كرمكىا في النار، كيـك اطمعكىا 

نيا ِبْتُخظ مثؿ السقا، ِمثؿ ِسْعف الميِّو يحنتكا كماف شحـ عمى ُصْفَره ، ك 38كا 
مع الحج حمداف المي اليَدعشر ُبُقعدكا عمييا كاكثر مف اىدعش، ُصفرة مف 
الجمد ِلييا شناكؿ فييف خيط، بس ايشّد الخيط بجمعيا كما ِبْتظّيع لك ايُحط 

 فييا َميِّو ما ِبْتظّيعيا. 

المي قاؿ خميؼ قامكا ِيْمعبك المي صار دكتكر، كالمي صار عسكرم، ك    
صار قاِيد، كالمي صار حارس، قاؿ كاحنا ِبِنْتغدل بَزرِّؽ ُلُقمتي عالجاؿ 
الثاني مف الدُّمَّؿ المي في جاؿ كجيي مف ىانا، قاؿ حمداف في جنبي، كىْك 
يقكؿ كِيْسَحب الدُّمَّؿ المي في ِكجيي َسْحبي كّحِده كِيرمي في السيؿ، قاؿ 
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القطامييف اْيَدلِّي عالبكاريد  ِشْدقي صار طاَقو مف ىانا، محمد بف عباس
كميف كيكخظ اْصباعيف منيف كيُحطيف في عّبك، قاؿ يكَمني َصحيت كانا 
ْنيف  ْف ما فيياا ُصُبع كانا ارمييا، كالثاِنو، كاِ  اَدلِّي في كّحِده ِمِف البكاريد كا 
كميف ما فييف صباع، قمت: كاهلل َلْمَعف راس ابكه المي قاـ صباعكف، قاؿ 

فييف شي، ىذم فرسو ِمِف محمد بف عباس يكمنك قاـ صباعيف كيطمعف ما 
َلِمو.   منيف، النك قاؿ الحيف بقـك الزلمو كِبِجيتك بُطخ الزَّ

قاؿ الدِّنيا ِقيظ كَقْشَعر جسمي كَقَطعت عالجية الثاِنو كقطع معي حمداف    
يا كَقَطع معك ِمْطَرؽ ِصْفصاؼ فيو ثَمث كرقات ككؿ ما ىّدت ِذبَّاِنو اْبِكشْ 

ْف الظرَبو لي عالَجرح:   كاهلل استِرْحت، كقاؿ كاهلل ِنِمت، كاِ 

ػ َمْمعكف ابك ِإِىؿ ىالذِّباِنو مْثقؿ َدْميا، اْمَعي ال اّطير ىذم، قاؿ ما في كال 
ِذّباِنو َبس َبّدك ُيظربني، قاؿ ُقِمت كَلف في ِعِرؽ َقَصب كَلف في ِبِجي خمس 

مي قاِلْعيا السيؿ، قاؿ ما َلِقيت غير ىك، فيو مف حاِدر ال 39َقَصبات كُقْرميتك
كاستممك كانا اقـك َعَحمداف، َكِتؿ، قاؿ انا َبكُتؿ كحمداف بظحتش، آخر شي 
قاؿ محمد بف عباس كاهلل َلْرَحـ عسَكرؾ الدكتكر ِبْنِذِبح كانت بِتْتَفرَّج، قاؿ 

ّنك أسكد  مف كيُقْظبكني، قاؿ كاهلل يكَمني ُشِفت ِجمد حمداف العمرييف كا 
الظرب، قمت يا زالـ انا ميبكؿ، كاهلل لك انك كاحد غير حمداف العمرييف 

 لمّذابح انا كاّياه عيالظرب ىظا. 
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، 41ِبْتياَكَشف 40قاؿ كالف حمداف شاِيؼ انماَره اثنيف عمى َعْرقكب االركل   
كاهلل قاؿ كالف كاحد منيف طاح َعالسيؿ حاِدر، ككاَحد َحط إيدك تحت راسك 

 تشّكع، قاؿ كانا أُطخ المي تشكع، كُىْك ِييكم عالسيؿ. َعيالعرقكب ك 

كاهلل كجا عمى ربعك كقاؿ يا زالـ كاهلل إني طخيت ِنِمر ككتمتك، قالكا   
 ِيْخرب بيتؾ يا حمداف ِنِمر! ُىْك النِِّمر بَخمِّيؾ تشكفك؟

اليـك الثاني بطيح مسمـ الفقرا اهلل ِيرحمك كاخكه حمد الفقرا اهلل ِيْرحمك    
ِندىـ َبَقر كبطيحك عجميمة )جميمة اسـ منطقة كعرة( ككاف الناس يطيحكا عِ 

البقر بعد ما ايخمص حراث في شير ثالث أك شير أربعة في السيكؿ في 
الكعر لشير تسعة أك عشرة بردك يطيحكا يجيبك، ككصمكا سيؿ االركل، قاؿ 

ىف مشاف مسمـ يا خكم طيِّح البقر حاِدر غير كانا عاِجف ىالطحينات كخابز 
ف  ِنتغدل، قاؿ حمد كش عميو، كاهلل حمد طيَّح البقر كيـك رجع َلِمسمـ كا 
البقر كرا راد شاِرد، قاؿ ِمسمـ لحمد: يا حمد إنتا َخفتّنؾ خاِيؼ، طّيح البقر، 
كاهلل لك يُرد البقر كحنا محنا داريف غير أبكم ِيفظحنا، كطّيحك حمد أبعد ِمِف 

راد إال ىالبقر الحقك، قاؿ ِمسمـ: إنتا َخفتّنؾ  المرَّه االكليِّو، كرد ما صار
خاِيؼ يا حمد ِمْنتا جاِسر اطِّيِّح البقر؟ قاؿ ال كاهلل يا خكم َمانا خايؼ، قاؿ 
لعاد َطيِّح البقر، كطّيحكا لممرَّه الثالِثو، كالف النِِّمر رامي حالك في َكْمتت 
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د شاِرد ِقداـ البقر، قاؿ ال ، أثارم البقر بُرد شاِرد مف النِِّمر، كحمد يرُ 42َميِّو
يا خكم يا ِمسمـ، قاؿ: اْعالَمؾ، قاؿ: في ِنِمر اْمتشرِّع في الكمِتو ِبشرب 
منيا، قاؿ يا َزَلِمو النِِّمر ما بخّمي الكاَحد يشكفك، قاؿ ال كاهلل يا خكم ما ِبدنا 
نطيح الكعر، قاؿ: آ، قاؿ ِبدنا ِنقطع مف طبقة االركل مف ىانا، كِيقطعك 

ف النِِّمر ِفْعالن في الَكْمِتو، قاؿ ِمسمـ أىك ُارُجـ عمي ِدِمس َخْنشكفك، كرمى كال
عميو ِدِمس كطّبت قدامك في الَكْمِتو كَرَشقت عميو الميِّو كما تحّرؾ، قاؿ كاهلل 
نك ميت، كِيسمخك ِمسمـ مف رقبتك لسدرك،  ىظا مّيت، كِيطيحكا عميو كا 

ي فييف، كِيطمعك كِيحشكا ِتِبف كِييدكا كِيطِمع المحـ، كيخمي عظاـ أيدم كرجم
 لمقّيـ مقاـ. 

قاؿ خميؼ كاهلل الصبح ِفظت أنا كسميماف بف بخيت، كابراىيـ بف السعف    
َعَمنطَقو بقكلكليا الكاْد االصمر، قاؿ قطعت انا كابراىيـ لمنطقو اسميا 
قرعالكز، َكَلف الطخ يـك صار ِعند سميماف، قاؿ عاْكدك عمي جام، قاؿ 

اَكدنا عمى سميماف ككصمت قداـ ابراىيـ، كقاؿ كَلف سميماف حاط رجميو كع
فكؽ الثاِنو كراِفع الثكب كبقكؿ في اجريو ىيتش، قاؿ َبس حس فيي رفع 
الثكب عجريو، قمت كاهلل سميماف في شي، قاؿ كِصِمت قاؿ سميماف: يا 

تيف، خكم، طخيت اْبدكف خماسيات اثنيف، كاَحد منيف كاهلل َقْد الثاني مر 
كانت ما ِمنَّؾ ِتْتَحمَّؿ الثقيؿ، أما الَبَدف َىْرعي، كاهلل مانا قادر مف العطش 
أيصمكا اذبحك ركح اذبح البدف، كَبس يقكلؾ َدشرك دشرك الف ىظا َقد المي 
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فكؽ مرتيف، كقاؿ خميؼ ُرُحت لمبدف كقظبت في قرنك كمّيحتك ىيتش كُىْك 
ا ادؽ في رجمك كِيشَحطني، قمت ، كاهلل ما كاف في الصكاب، قاؿ كان43يُفط

يا سميماف يا سميماف كاهلل لك اْيكصمني لبيت الْعَمندا الطمقك، قاؿ إذا بيصؿ 
بيت العمندا ما ِبنشكفك بركح، قاؿ كاهلل سميماف طخك في رقبتك كانا قاظب 
في رجمك، كاهلل قاؿ َبْسَمخ فيو جا ابراىيـ بف السعف اهلل يرحمك قاؿ: خزاؾ 

، كّشك ىالثكر ىظا، قاؿ سميماف البراىيـ: يا خالك، قاؿ: آ، اهلل يا بميس
قاؿ: مرحـك الكالديف َسَبؽ عالَبدف الزغير، كفي كاَحد فكؽ َقد ىظا مرتيف، 
قاؿ تشيؼ تخّمصكا منك تكخظك، قاؿ ابراىيـ: ابك محمد، قاؿ: آ، قاؿ 

تشيؼ بدف ذبحتك كسمختك ادشرك، قاؿ طالؽ  انتـ بدكؿ، قاؿ: 44دّشر
و غير ادَّشرك، قاؿ: اهلل ِيقطعؾ كِيقطع تركيِّو، كيدشرك، كيـك طمعكا ُتركيِّ 

كالف ىظاؾ أقؿ منك ِبقدر ِيتحممك خميؼ، كاهلل كعقب ما ذبحنا البدكف 
كسمخناىف كحطينا كؿ كاَحد في جمدك، كلف البدف المي َترني جام سميماف 

ابكنت رجؿ اّدك ِيذبحك كُىْك ِينطح سميماف، كلف راس القرف فاِيت في ص
سميماف، كلّنك كاهلل اْتقكؿ مطخكخ َطَمؽ، أثرا سميماف قّزل خميؼ مشاف البدف 
ينطحك، قاؿ خميؼ: يا سميماف إنتا قّزتني لمبدف النّطاح ىظا لك اّنك َنَطحني 

 ِيتحمؿ ىالمحـ ىظا كّمك.  مينا ّدك
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 بطولة الشباب 

 الراوي محمد خمف عمي القرارعة 

العشرين كان الناس ِبسكنو في القريو وكان في في بداِيت القرن     
ناس ِبسكنو في الباديو في الصحرا، وكان رحمت عطا اهلل بن عبد 
المحسن القرارِعو ليو صحاب من ىالِبدو، وكانو يجو عندو في الخريف 
يت وُقّطين، عمى أساس إنو الِبدو ما كان ِعندىم  ِِ يوخظوا من ِعندو َز

ان الِبدو يوم ييجو كانو يجيبوا معيم ىدايا الشغالت ىذي، وفي المقابل ك
 ِمثل المبن والسَِّمن البمدي. 

جا     وفي بداِية القرن العشرين لما صارت الثوَره العربية الكبرى، وا 
األشراف عمى منطقة القوْيرِه، وكان في ىظاكا الوكت البواريد قميِمو جدًا 
ِعند إىل الطفيِمو، فِبيجي صاحب لعطا اهلل من الِبدو عميو، فِبقول ليو: لو 

و تودِّيو عمينا يجيبمكو تَودِّي عمي ـ عمي ابن عطا اهلل بن عبد المحسن ـ ل
باروِده، وانا بس يجي عالقويرِه أنا المي َبعطي اياىا، فقال عطا اهلل إن 

 شااهلل إني َغير أودِّي ليك. 

وكان لعطا اهلل أخو إسمو موسى، أكبر من عمي بن عطا اهلل في    
حوالي خمس ست سنوات، وكان عمر عمي في ىظاكا الوكت في 

 َلموسى: َوش رايكو يا عيال تروحوا اّجيبولنا العشرينات، فقال عطا اهلل
باروِده من ِعند صاِحبنا، فقال عمي: انا بروح يابا، قال عطا اهلل: َوش 



رايك يا موسى تراِفق عمي؟ عمي لسا زغير وانا حاب إنك ترافقو، قال: آ 
 بنروح ياخوي. 

بين  اعطوىم زىاب ـ أي طعام خبز وقطين وطحين ـ ألن المساِفو بعيِده   
الطفيِمو والقويرِه المي فييا معسكر األشراف، يعني ُبقعدو حوالي ليمتين أو 

 ثالِثو في الطريق. 

وَبِعد ما جّيزوىم مشو ـ عمي وموسى ـ َبِعد ما مشو حوالي عشرين    
كيمو في جيات بصيرا، موسى قال: يا عمي واهلل انا بّطمت ما َبدي أروح، 

ا نروح، قال عمي: ال واهلل |انا ما َبرجع، َوش رايك ِنرجع؟ وِبنقول بّطمن
واهلل غير اروح وجيب لي باروِده، وكانت الطريق في ىظاكا الوكت ما في 
ال سيارات وال طرق، وكان المشي عالرِّجمين، وكان في ىظاكا الوكت 
ُقطاع طرق، كان ِعندىم استعداد ُيكتموا الواَحد عبارودتو، أو عمنديمو، 

ا الوكت، وما في أمان، لييتش عطا اهلل كان وكان في خوف في ىظاك
عميو، ويطمن عمييم إنيم ثنين  مشاني تَّشلحاب موسى يروح مع عمي، 

مع بعظيم، ألن موسى كان اتشبر من عمي، فقال موسى: يا عمي 
نرجع، ىذي الطريق بعيِده، وفي خوف وُقطاع طرق، قال عمي:  45َخمِّينا

ا ِبدك ترجع أنا برجع، قال عمي: إذا واهلل انا ما برجع، قال موسى: إذا م
بدك ترجع ارجع إنت ُحر، أما انا واهلل َمانا راجع، وِفعاًل رجع موسى وكّمل 

 عمي الطريق لحالو. 
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ومشى عمي حوالي ليمتين وكان يبات عمى الطريق، قال كان نام ِتحت    
شجرة بعيِده عن الطريق حوالي خمسين أو ميت ِمتر، وكانت الطريق في 

كا الوكت طريق ِرِجل ما في طريق سيارات فييا، لَمّنو وصل القويرِه ىظا
ِعند صاحب أبوه عطا اهلل، قال: اىاًل فيك، اىاًل فيك وِفِمبالد المي جابتك، 
إنتا عمي ابن صاِحبنا، واهلل غير توخذ أحسن باروِده، وراح ُىْو واياه عمى 

وجاب ليو باروِده، المعسكر المي كان مَخيِّم في الشريف، وراح البدوي 
، وقال ليو ىظا حشو كمان، وياهلل ِنرجع 46وجاب مع الباروِده َحُشو

عالبيت، وِبتنام ِعندي الميِمو، وبكَره بِتتوّكل عاهلل وبِتمشي، وِفعاًل رجع 
 عمي مع صاحب أبوه عالبيت ونام ىذيك الميِمو ِعندو. 

فيا شغَمو زيِنو، الصبح َودع البدوي ومشى والباروِده معاه، وكان شايِ    
شغَمو نادرِه في ىظاكا الوكت، ومشى لما لحقو الميل في الطريق، وكان 
اْموتِشد مكان نام فيو عجنب الطريق، والصبح قام وكمل طريقو طول 
ْن فيو عجنب الطريق حصادين ِنسوان وْزالم، ىاظا  النيار، قبل الِمْغِرب وا 

، فنادو عميو، يا َوَلد، َيَوَلد، الكالم قبل الِمغرب ِبَحوالي ربع ساعو تقريباً 
ىيو، اْمنين جاي إنتا، قال: َوَشدكو فيي، ال طريقي من طريقكو وال لكو 

، وِبنشوف ماشاهلل معاك باروِده، 47غرظ فيي، قالوا واهلل إحنا أدنا نسعمك
قال: ما ليكو عالَقو فيي، وال لكو حاِجو فيي، ال إنتو بِتعرفوني وال أنا 

يح عمي خّشو خوف، وكان ذكي ُىْو، وكان ُىْو أصاًل َبْعِرفكو، والصح
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ِبقرى وُبْكُتب، وكان خطو ِحمو، وكان ِعندو ِفطِنو، قالوا: َيَوَلد، َيَوَلد، واهلل 
إحنا لينا خاطر ِنترافق، َميِّل الشمس غابت، تعال نام ِعنا، قال: ال أنا نايم 

دخمو الخوف  عندكو وال أنا جايكو، وظل عمي ماشي وما رْد عمييم، لكن
 ِمْنيم. 

ومشى عمي واستيم  48وكانت الدِّنيا َقْمَره ـ القمر ليمة بدر ـ امِعييرِه    
في مشيتو، ولما خاف َحط في الباروِده خمس حشوات وخاّلىا في ايدو 
ما عّمقيا في تِشتفو وال في ظيره، خالىا في إيدو اليمين، والطريق كانت 

يبو عشجر، وظل ماشي، وكان كمْ  ما ِيقِبل عمى شجَره شعر راسو ِبجِّ
اْبَوقِّف ِمِن الخوف، واقبل عمى ِشِعب، يوم إْقبل عميو خشتو خوَفو مزبوط، 
ر ِرِجل، وُقمت  قال: واهلل وانا َبْمشي والباروِده في ايدي بَقدِّم ِرِجل وَبَوخِّ
واهلل الزالم قاعدين لي في ىالشجرات، قال: َوِلْد عجنب الطريق اليمين 

ن في ط ، قال: قمت مالي إذا فّروا عمي الزالم إال احتمي في 49وروا 
ن قولت: فيك فيك، فيك، وقِّف وقِّف، قال: وانا اُنط  50ىالطور، قال: وا 

ني ورا الطور، واحط الباروِده في ِسدري واقول: واهلل إلي منكو بياتي  وا 
 في حرِكو أو بِيتقرب مني إنو إال يذوق الموت. 

ه في سدري، وِصرت ِمْعَتمييم ورا الطور، قالوا: قال يوم شافو البارودِ    
إحنا ربع وطريقنا من طريقك، قال: \يا َوَلد إحنا أدنا ِنترافق إحنا واياك، 
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ىاظا الكالم قالوه يومني َفَمتت من ادييم، قال قمت لييم: واهلل إذا ما 
ِبتروحو وتتركوني ال انا صاحب ليكو وال إنتو اصحاب لي، واهلل إني 

لي، قمت: واهلل  51حكو كمكو وحّطكو ُرُجم واَحد، وقال: وِيظموا يساقموَلَذبِّ 
غمي يقرب ُخطَوه مني إال يذوق الموت، واعطوني ظيوركو وال تقربوا \

مني، قالوا: يومّنك ما َبّدك ِنترافق َىْو، خاطَرك، وفعاًل أعطوه ظيورىم 
 ورجعوا َعّنو. 

اهلل فرس ما بِتمحقني، وانا وبس أعطوا ظيورىم قال وانا انطِمق رتشاظ و   
شباب عين الشباب، وكل ما مشيت شوي َبِطل وراي ليكونوا الحقّني، 
َلَمّني اطمنت إنيم راحوا عني، قال واهلل ظميت امشي امشي لنص الميل 
تقريبًا وصمت منطَقة الرشاديِّو، وفييا صاِحب َلبوي من َعيَمت البرجاوي 

ل عميو ِفيالميل، ويومنو شاْفني قال: ، فقمت مالي إال َأَميِّ 52ِعندو بابور
َعِمي! امنين جاي في ىالميل، امنين جاي، قال: وسولفمو السالِفو كميا، 
قال: يا َشين إنتا راِيح عالبالد ىذيكي والبالد ِخِمو، والبالد فييا ُقطاع 
طرق، ولحالك، ومعاك باروِده، واهلل ُبُكتموك عبارودتك، قال وسولفمو عن 

القوني في الطريق، قال: مميح إلمي ما رحت معاىم، واهلل  الجماعة المي
 لو قظبوك غير ِيذبحوك ويوخظوا بارودتك. 
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قال واهلل وِيجيبولي عشا، واتعشى، قال: اسمع ما ِبترّوح الميِمو، الميمة    
من الميل،  53ِبتنام ِعندنا، وبكَره النيار معطيك ِوِجو، والنيار اْشوى

ال: واهلل مانا راِيح أنام ِعندك، والصحيح إني استحيت وِبترّوح َعِصِنْفِحو، ق
أنام عنده، وظل ِيحاول معاي، وعيِّيت أنام ِعندو، وقمت مانا رايح أنام 

 الميِمو إال في ِصِنْفِحو، ألني َخِجِمت أنام عندو. 

واهلل قال وامشي، وانا بعِرف المحالت المي فيين ُقطاع الطرق، وكنت     
س، واهلل وامشي َلَمّني وصمت عين البيظا ـ قرية عين أسمع فيين من النا

البيضاء ـ وىناك في عين ميِّو ُبُقعدوا عندىا ُقطاع الطرق، ألنيم ِبعرفوا 
 إنو ىذي طريق الناس، والناس كانت ِتمشي عمى أمكنة المّيو. 

ويوم اقبِمت عمى عين الميِّو، وِصِمت ِعند منطَقو أنا بعرف إن ُقّطاع    
فييا، وانا كنت بسمع إنيم بمبدوا في ىذي المنطقة المي  54ُمبدواالطرق بِ 

ن فوق الطريق من جيت  ِىْي َزي مغارة زغيرِه، ويوم اقبمت عيالظمع وا 
اليمين صفاه وطيران، ومن جيت الشمال وطاه ـ قطعة أرض زراعية ـ 

ن َفّرِت الزالم عمي من فوق ـ من  ـ  جيتا لصفاهوفي الوطاه َخرِبو، قال وا 
حالي مع الوطاه، قمت أدي الخرِبو  55ولوا: فيك فيك، واهلل قال وأنا أِدبوق

ألني بظيع في الخرِبو وبمُبد وما ِبمقوني، واهلل قال يوم ِصرت في نص 
نيم كمان متخّبين في  ن فرت الزالم كمان من قدامي من حاِدر، وا  الوطاه وا 
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طمق قداميم، الوطاه، واهلل يوم ُشفتيم فروا عمي من حادر وأنا أضرب ال
ظربت الطمق تخويف مو َكِتل، ويوم إني ظربت ىذاك الطمق وىمي 
يخافوا، واهلل قال مالي غير أرجع عالطريق فوق، إلنيم ممكن ُيحشروني 
في الوطاه تحت، والزم أرجع لمطريق فوق، وأنا كمان واظرب ىالطمق من 

عن الطريق، وانا أظل منطمق رتشاظ،  56فوق روسيم، وىمي يفوجوا
مي بُطخوا عمي، وأنا بُطخ عمييم، َلَمن قربت أيصل عين المّيو، وبس ى

اقبمت عمى عين المّيو بطموا أيطخوا عمي، وأنا أغاِير الطريق، ألني ُخُفت 
إيكون في َقَعد عند الميِّو، وأنا طول الطريق ىذي وأنا حاط الباروِده 

 عتشتفي وبُطخ عمييم. 

ن في صفاه، واهلل قال وحسيت إنيم بطموا ِيْمحقوني، وي     وم جيت وا 
واقعد عمييا، وأنا خاِيف، وكان في مغاير فوق عين الميِّو بعزبوا فيين 

فرِه االفِظو،  57الناس يوم ِيطمعوا لمعفير، واهلل واقمب ُصبع الباروِده عالصِّ
ن المي بنادي  وِىْي اّطيح ولن لييا َقرَعو مسموِعو في الميل، واهلل قال: وا 

بقول: ُىْوي ـ يعني مين ـ ويوم َسِمِعت الصوت من المغاَره من المغاَره و 
حّسيت في األمان، ألنو في ناس في المغاِير من الحماِيِده أو ناس 
ن واَحد منيم  كويسين من ىالحراريث المي بطَّمن فييم، قمت: صاِحب، ةوا 
بقول: مين عمي ابن عطا اهلل؟ قمت: واهلل عمي ابن عطا اهلل، قال: يا 

ين ا ني بعِرفيم من َشِِ ْمنين جاي، قمت: ِمن إنتو؟ قالوا: فالن وفالن، وا 
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نيم حماِيِده  إِىل ِصِنفِحو، قالوا: إقطع عمينا جاي،، واهلل واقطع عمييم، وا 
من ِصِنفِحو، قالوا وّشي ُسالفتك؟ قمت ىيك ىيك صار، وىذي سالفتي 

ِعندي، من اوليا آلخرىا، قالوا: يا شين والطَّخ ىظا ِعندك، قمت واهلل 
قالوا: يا شين مين بمشي في ىالميل لحاُلو والطريق فييا ُقطاع طرق، 

 وفييا َخَون، واهلل َمميح إنك ما ُرحت. 

قالوا: الميِمو ِبتنام عّنا ىانا، وُبْكَره النيار َمعطيك ِوِجو وِبتروِّح    
عِصِنفحو، قال: وارتشب راسي، واعاند، قمت: واهلل ما َبنام الميِمو غير في 
ِصِنفحو، وظموا فيي يا َوَلد يا َوَلد، قمت: واهلل مانا راِيح أنام غير في 
ِصِنْفِحو، واهلل وامشي، وقبل طمعت النيار في ساعت زمان والفي 
َعِصِنفِحو، واهلل يوم شافوني إىمي ما سدقوا وىمي يشوفوني، وكانوا 

 موسى ـ عم عمي ـ ألنو رَجع وما كّمل معاي.  58مياوشين

ني كاني جايب أكبر غنيِمو، والفي     عِصِنفحو والباروِده معاي، وا 
والَبواريد قالِيل في ىظاكا الوكت، والحشو كان بالش، وَعُطنياري بُطخ 

 فييا الشنانير والحجل وبقُنص فييا. 
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 بطولة وذكاء: 

 الراوي محمد خمف عمي القرارعة.     

في بداِيت القرن العشرين كان في رعيان مع الغنم في منطقة الخراريم   
ومنطقو ذراع الساف ـ مناطق ضمن الوعر ـ وكان الناس في الشتويِّو 

ادفى، وكان إىل الغنم ِيمحقوا \بنزلوا في الوعر مع غنميم ألن الوعر 
الرعيان عشان يحموىم من النيب والسمب المي بجييم من الغزو، فمحق 

طا اهلل بن عبد المحسن القرارعو الرعيان المي مع معزاىم، وكان الرعيان ع
كل ثالِثو اربَعو يبيتوا مع بعظيم عشان ِيحموا بعظيم، فكل شميتين ثالِثو 
بناموا عند بعظيم، وكان قريب من غنم عطا اهلل غنم ثاِنو لعشيِرت 

 كيمو تقريبًا.  العمريين، وكانت غنميم بتبعد عن غنم القرارعو حوالي ثالِثو

في ليِمو من الميالي كان عطا اهلل مع الرعيان، وكانوا بعد المغرب    
بخبزوا خبز نار، وبوكموا، وبعدين بناموا، وكانت غنم العمريين أقرب 
لمطريق، وما كان معيا ىذيك الميِمو ناس من العمريين، إال واحد أو 

اقبينيم عشان يوخظوا اثنين، والباقين رعيان، وكان مجموَعو من الغزو مر 
 منيم الغنم. 

بس روحت غنم العمريين بعد المغرب وظب الميل، كان الغزو مراقبين    
ىالغنم ىذي، والبدين حوالييا، فبس روحت وىمي يظبوا عمييمـ عمى 
رعيان العمريين والالحوق المي معيم ـ ولما ظبوا عمييم قظبوىم 

حوق معيم، وتركوىم في وتشتفوىم وقّيدوىم ىمي رعيان ثالِثو والال



كميا، ىذي المنطقة بتبعد حوالي  59المراح، وقاموا عالمعزى وقّطوىا
 خمسين كيمو عن ِصِنفِحو. 

ىظوال الرعيان بعد ما أخذ الغزو معزاىم ظموا حوالي ساعتين بحاولوا    
يحّموا حاليم، وبعد وين وين َلَمنيم حموا حاليم، ومن ىناك يجوا فازعين 

عبد المحسن وكان معاه اثنين كمان معاىم بواريد، وصموىم  لعطا اهلل ابن
اتشفي شركم، قالوا: واهلل ما نعممك يا  60وىمي بصيحوا، اتشفي شركم

عطا اهلل إال جانا قوم واخذوا الغنم كميا، ُظاّلم ُظالم وما بندري وين راحوا 
 فييا. 

ممراح عطا اهلل والمي معاه جيزوا حاليم وأخذوا بواريدىم وراحوا ل   
الغنم وجرت القوم، وفعاًل يمقوا جرت الغنم، ألن  61عشان يقصوا ُجرِّت

الغنم يوم يُقطيا القطاع بتترك وراىا بول، وبتبين اظالفيا في الرمل، وظل 
عطا اهلل ُىْو والمي معاه طول ليمتيم وىمي بقصوا في جرت ىالغنم، وكان 

 62غنم، َلَمن َشّفقعندىم فراِسو في قص األثر، وظموا ماشين مع طريق ال
النيار، ووصموا منطقة اسميا جميِمو، كان فييا ميِّو، قالوا بجوز ىالقوم 
ن َىّي القوم  عمى الميِّو، ويوم طّموا عمييم من فوق الجبال والمرتفعات وا 
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ن ىم ذابحين شاه، وباسطين عبييم، وكانوا وّدوا من  63فعاًل عالميِّو، وا 
 َفّزعوا لييم ناس. الرعيان ناس عمى صِنفِحو عشان ايْ 

قال عطا اهلل والمي معاه اسمعوا: أدنا ِنتفّرق، إنتا يا فالن روح ورا    
نتا يا فالن روح ورا ىظاك، وبس تسمعوا الطمق منا  الطور ىظاك، وا 
ِبتوّلعوا طخ كمكو، أما شوفوا ال اطخوىم طخ َكِتل، ىظوال إذا بُنكتل منيم 

وبعيد عنيم خمييم بس يروحوا  ما بتركونا، أما إنتو طخوا فوق روسيم
 عنا ويولوا. 

وفعاًل يوم طمعت الشمس شوي، وانتا يا عطا اهلل طخ ىالطمق،    
وىظوالك يصيروا يطخوا كمان عالقوم، القوم بس سمعوا الطخ خافوا 
واْتَخربطوا، وما دروا منين جاي الطخ عمييم، وىمي اْيدلوا في بواريدىم 

دين، ال أخذوا لحم، وال أخذوا حتى عبييم، ومناديميم وظميم ِبجِيتيم شار 
وظميم شاردين وىظوال صاروا اْيطخوا من فوق روسيم عشان يروحوا، 
وبعد ما شردوا وابعدو وحس عطا اهلل والمي معاه إنيم خمص راحوا، نزلوا 
عالغنم المي اتفّرقت من الطخ المي كان عمى القوم، ولموىا، وأخذوا المحم 

 ِصِنفَحو والوعر المي كانوا فيو.  64وا الغنم تواليالمي عمى العباه، وقط

وىمي طالعين اتالقوا مع الفزاع المي جاي من ِصِنفِحو لييم، والفزاع    
ينادي عمييم: يا عطا اهلل، يا فالن يا فالن، قالوا: َسَمم، َسَمم، القونا 
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وا القونا، وفعاًل ِيتالقوا عمى منطقة اسميا عمود محمد، فييا ميِّو، والتق
ىناك والغنم معيم، وبس وصموا صاروا يقولوا لييم: اهلل اْيبيِّظ وجوىكوا 
َبيَّظتوا وجوىنا، ويقعدوا عمى عمود محمد، وِيذبحوا مع العنز ىذيك 
المذبوِحو عنزين، ويسووا ىالزرب، وِيتغدوا ىناك، ويكرموىم اكرام َزْين 

 المي ردوا الغنم سالمين غانمين. 
  



 تصدي وذكاء: 

 الراوي: محمد خمف عمي القرارعة. 

كان الناس زمان ِيطمعوا لمربيع في أشير الربيع والصيف، وِبنزلوا    
ُعربان مع بعظيم، وبظموا لشير ثماِنو تقريبًا َلَمن ايقرب الخريف اْبروحن 
النِّسوان وما بظل غير الزالم مع الغنم، وبروحوا البيوت الكبار، وما بظل 

الزالم يقعدوا فيين، وكان الحج خمف وأخوه ىمي مشان  65غير َعراِيش
الموجودين مع الغنم في نياية ىذي الفتَره، والباقين روحوا، وِعندىم 

 قربان لييم حوالييم. 

وكان في َخَون ِيسرقوا الغنم، وفي ليِمو من الميالي وبعد ما ظب   
صارن الكالب ينبحن، وصارن الكالب اْيُزرن في النبح ـ يزر  66الرماس

الكمب في نبحو: |أي يتابع النباح ـ فأحس خمف وخميف إنو في َخَون، 
، أنا أدي أظل ىانا في 67قال خمف: يا خميف، قال إحنا الميَمو محيوفين

نتا يا خميف شايف الزعرورات ىظوالك، قال:  آ، \ساحة البيت التف، وا 
 قال: روح اسبح مع الغنم َلَمنك تصمين. 
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في  68في حزامو، واخذ ثمث أربع دموسوفعاًل مع خمف عصاه حطيا    
أديو والتف في الساحة، وخميف كمان أخذ دموس معو وقعد تحت 
الزعرورات، خمف وّصى خميف: قال اسمع يا خميف إنتا ال تظربيم، بس 
خّوفيم في الدموس إذا شفت الزالم دنعوا عمينا، بنظرب الدموس حوالييم 

 عمييم.  69وِبنزاعق

الدنيا القمر فييا ِبطمع متأخر، فيمي الخون مستنين واهلل قال وُنمبد، و    
لمن يطمع عمييم القمر، قال خمف: وانا اشوف زلمتين يوم طاحوا في 
المراح، وكل واحد منيم دّلى في عنز، وحاطين عصييم في حزمتيم من 
ورا، واحد قظب عنز، والثاني قظب عنزين، واهلل قال يوم بدا يمشوا، وأنا 

نا اظربيم، واصير، يا خاين، وىمي ُيشردوا، واهلل قال في ىظاكا الحجر وأ
وخميف بعيد عنيم شوي في طراف المراح، ويوم صاروا تحت خميف ظرب 
الدمس قداميم، ويقوم عمييم: اهلل يمعنكوا يمعن أبوكوا يا كالب، ونصير 

 وراىم بنيواش عمييم، وىمي ِيفموا. 

ويوخذوا منيم نعجتين، ويفيضوا عمى رعيان معاىم نعاج بعيدين عنا،    
نيم بقولوا واهلل جانا خون وأخذوا  وثاني يوم نمتقي مع اصحاب النعاج، وا 
من عنا َنعجتين، قالوا واهلل كانوا عنا وظربناىم وىاوشناىم، قال اصحاب 

 النعاج: ىظوال لعاد راحوا من ِعِندكو وجو عمينا. 
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 قص األثر: 

 الراوي محمد خمف عمي القرارعة. 

سولفوا عن عطا اهلل بن اجديع القرارعة، كان ِعندو أربع نعجات |أو    
ثالِثو، في عريِشو، وكانت حالتو بسيطة، وكانو بربطوىن في حضيرة عند 
عريشتيم، وفي ليِمو من الميالي كانوا نايمين، أجا َخَون وقطوا ىالنعجات 

ازلين وأخذوىن، وظموا طول ليمتيم ماشين فيين، وىمي كانوا أصاًل ن
 جيت أم سراب ـ اسم منطقة جنوب محافظة الطفيمة ـ 

يوم طمع النيار، واجا عطا اهلل يشوف ىالنعجات ما لقوىن، صار    
يدوروا حوالي العريشة، دوروا دوروا وما لقو شي، وال لقوا ليين أثر، 
عطا اهلل َعِرف إن النعجات انسرقن، وكان عطا اهلل شاطر في قص األثر، 

ر النعجات ومعاىن جرِّت زلمتين وىو يظل ورا ىالجره، ويجي يقص أث
 ومشى مساِفت حوالي أربعين كيمو متر. 

الخون ساقوا النعجات َلَمن قرب يطمع عمييم النيار، فجو وحطوا    
ىالنعجات في مغاَره، وسكروا بابيا في احجار عشان في الميل يرجعولين 

ا اهلل ظل ماشي مع ويوخظوىن، وخبوا النعجات في المغاَره، ىظا عط
ُجّرت النعجات من الصبح َلَمنو وصل لباب المغاَره المسّكر في حجار، 
صار يمف حوالي المغاَره يدور عمى أثر النعجات وما لقي ُجرَّه ليين، 
فاتأكد إن المغاَره مش مسكره ىيك، وجا عالحجار المي مسكرات باب 



عميين ويقطين ِقدامو، المغاَره وقامين، وفعاًل َون َىْي نعجاتو، ويقوم 
 ويروح عمى إىمو. 

  



 شجاعة: 

 الراوي محمد خمف عمي القرارعة.    

كان إىل خمف ابن عمي القرارعة مربعين شرق في منطقة بقولوا لييا    
"اجُظع"، وكان خمف َشب عمرو في الِعشرينات، وطمع من السمع أدوا 

وا عمى طريقو العرب، ولما قرب من العرب لقى ناس من القطاميين كان
ن ىالزالم قاعدين ولييم  70َلجاي من اجُظع، وُىْو ماشي يوم أجا وا 

 طالع: وش ادنا انسوي، فمّيل خمف عمييم.  71سوالف، وحسيم

 72قال: وش في؟ قالوا: في وحِشو شردت من جنب ىالبيوت وخّشت   
في ىالجحر لييا، واحنا محنا دارين وش ادنا نسوي، قال خمف: شيموا انا 

كو تشيف بتطمع، خمف كان عميو ثوب أبيظ وعميو حزام، ويجي خمف بوّري
ن ىالوحِشو  ويفوت في الجحر سبح عمى أديو ورجميو، ويوم فات وا 
قدامو، وكانت معطيتو قفا، ولّفت راسيا عميو، وصارت تيمِّر عميو، وىظا 

 صوت الخايف. 

ل، كانن اجرين الوحِشو ىني المواالت لخمف، فقال لييم: عندكو حب   
قالوا: عندنا حبل، ورجع شوي واتناول منيم الحبل، وقال ال تسوو شي 
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َلَمني أطمع، وأجا خمف عالوحِشو وسطح عرقوب الوحِشو المي فوق 
 الِمْعَقر، وفّوت الحبل في معقرىا، وربطوا ومتشنو. 

وبعد ما ربطو ورجع عمى ظيرو َلَمن طمع، قال لييم: اسحبوا عاد،    
ِشو من الجحر، وىمي يقوموا يظربوا فييا في وآخر شي ِتطمع الوح

 العصاه والسالح المي معيم َلَمن كتموىا. 

ن الدم امّمي ثوبو، فقال القطاميين: يا شينين     لما طمع خمف بن عمي وا 
الحين عمي ابن عطا اهلل وش ادو يقول يوم ايشوف الدم عمى ثوب 

شي سواد ِوجو، خمف، مادوا يسأل خمف امنين ليك الدم ىظا، واهلل ىال
والال ِيعتب عمينا عمي ابن عطا اهلل، وِيبدي عمينا، ويعاتبنا ويقول: تشيف 
اتخموا خمف ايفوت عالوحِشو، مالنا |إال انروح مع خمف لعمي بن عطا 

 ما قالوا.  معا ىزياهلل، ونعتذر من الحج عمي، وفعاًل راحوا 

إنوا ا دارين قالوا يا ابو خمف صارت السالِفو ىيتش ىيتش وما كن   
ىيتش، قال عمي: واهلل ما في مشكمو، واتوكموا عمى اهلل، وانتو  يصير

الميِمو عشاكو عندي، قالوا: ال واهلل، قال: ال واهلل غير تتعشو عندي 
 وبعدين اهلل ايسيل عميكو. 

  



 طرفة ثور: 

 الراوي: محمد خمف القرارعة. 

كان الزالم في فترة األربعينيات يتعمموا عند بعظيم في الميل، كانوا كل    
ليِمو يتعمموا عند واحد، وبسولفوا في األمور المي ِبتيميم، وما كان عندىم 

، 73تمفزيونات وال شي، وفي ليِمو من الميالي كان الزالم ِبتعمموا في النمِتو
 األمور المي ِبتيميم. وكانوا بسولفوا عن الزرع والربيع وغيرىا من 

صاروا يسولفوا عن الربيع، قال واحد منيم: واهلل أنا اليوم جيت من    
ُجورت الَحِمظ، من الوعر، واهلل يا جورت الَحِمظ يا فييا ربيع، إنو العشب 
فييا َلمحزام، قال واحد من القاعدين: ال تسولفوا ِيسمعكو الثور، قاموا 

 متيم وراحوا يناموا. يظحكوا عمى مزحتو، وكمموا تعمي

وكان الدور القدام مبنية عمى القناِطر، وكان الناس يناموا عمى    
المساطب المي بسووىا من الطين، وكان في مقاطع الدور يحطوا الحمير 

 والبغال والثيران المي عندىم. 

ن الثور مو موجود،     يوم طمع الصبح قام صاحب الثور أدوا اْيَفطرو، وا 
ا لقاه، قال: يا ِلِحيتي إنو الثور امبارح سمعنا واحنا دّور عميو وم

ن الثور في جوِرت  ِبنسولف، قال واهلل غير أقص جورت الثور، يوم جا وا 
نو ماكل عشب وقام عميو واخذوا ورجعوا معاه لمنمِتو.   الَحِمظ، وا 

                                                           

 . النمتو: اسـ منطقة في الطفيمة. 73



  



 معاداة وحش: 

 الراوي محمد خمف القرارعة. 

كان إىل خمف بن عمي مربعين في منطقة المالفيس معيم أربعين    
خمسين شاه، وكان الوكت تقريبًا في نياية الخمسينيات، وكان البيت ـ 
بيت الشعر ـ مقابل جبل، وقدام البيت في مراح لمغنم، رحمت خمف بن 
عمي كان بدو يسقي الزيتون المي في قرية السمع، وظل محمد ـ ابنو ىو 

راوي ـ ِعند الغنم في بيت الشعر، وتعمموا ىذيك اليِمو، وناموا، نفسو ال
 وكان لمحمد تخت حديد سفط، وكان اْينام عميو ِقّدام البيت. 

كانت الدِّنيا قمَره، والمعزى قريبات من البيت ـ قدامو ـ وكان الميل    
متأخر، ولما أنا عيالتخت صارت الغنم تتحرك، وصارت تنُخطـ أي تصدر 

أنفيا ـ وىظا الصوت ِبطمع يوم الغنم تخاف، وصارت تتحرك  صوت من
نيا بتمد  مع بعظيا واّجول، فصرت ألّد، وصارت المعزى المي قريبة مني وا 
ن ىالمي لي أذان بِطل عمى  توالي الجبل، ويوم لّديت جيت الجبل وا 
المعزى، وِبرفع حالو شوي وبُرد ينزل بين طورين، وِعرفت إنو يا تشمب يا 

لكني كنت متأكد إنو وحش، فقمت: واهلل غير أشوف الوحش وحش، و 
تشيف ادو يسوي، والغنم صارت تحوس من الخوف، وىُيو ِمنبطح بيبط 
وبرفع، وظل حوالي ثمث ساَعو، وُىْو َبدو ِيعدي عالغنم، فقمت: بس 

 اشوفو ىَبط عالغنم، بزاعق عميو. 



نو يومنو انتصب ورفع حالو، ودب حا    لو عالغنم، واهلل بعد شوي وا 
ن الغنم يومنيا صارت تجفل، وانا أنط عن التخت، واصير أزاعق عميو|،  وا 

 وأدّلي في حجار واصير اظرب عميو، وجي شارد، والغنم تتفّرق. 

ن الغنم ما في وال شاه في قمب المراح، واصير أدور     يومني جيت وا 
ن ىانا ِقطَّو، وىانا ِقطَّو، واصير ألممم فيين، وار  جع اطمع عالجبل الغنم وا 

عشان أزاعق عالوحش بمكي إنو يروح، والحاصل إنو ىالوحش ما أخذ 
 شي من المعزى. 

  



 قصة قطاع الطرؽ: 

 الراكم سميماف القكابعة:

كاف فيو راعي مف السِمع بسكلؼ عف أياـ زماف كُقّطاع الطرؽ لما كانكا     
طقت يركحكا لفمسطيف، قاؿ ففي مره مف المرات ُكّنا نخاؼ مف من

، كُكنا ِنقطع مف جيت جنكب البحر الميت، عالخميؿ كاْنحاكؿ (74)النُّخبار
ِنشَتغؿ ىناؾ كاْنجيب قركش، الشغؿ كاِجد في فمسطيف، كالعياؿ اْتعكدكا إني 

 . 75يـك ارجع لييـ اْيككف معي حامظ كحمك

كمره رجعت كلـ أسمـ مف الغداره، ُقطاع الطرؽ، القكني، ككاف عمى   
، كفييا حاجات لمكالد، كلما القكني ُقمت: آه، قّرب المكت، 76تشتفي خريَطو

المي معاؾ،  77ألني عِرِفت إنيـ غّداره كُقطاع طرؽ، فقاؿ كاحد منيـ: ُحط
فرميت المي كاف معام، كىربت، كَلِحقني كاحد ثاني كقاؿ: ُحط المنديؿ 

اـ، كالمرير، قاؿ: رميت عمييـ المنديؿ كالمرير، الثالث قاؿ لي ُحط اِلْحز 
قمتمك: ىاؾ اِلحزاـ، كالمي بعدك قاؿ لي: إْشمح الثكب، قمت: كاهلل ما َبشمحك، 
كىربت، كىربت منيـ، كظمكا كرام كرام، ككاف ِقّدامي ُطكر، قمت َميك 
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حالي مف ىالطكر، لمني أصؿ االرظ، ككاف  78المكت مكت، أدم اُدب
ت ارتفاع الطكر حكالي خمس طعش متر، كرميت حالي مف ىناؾ، ككقع

عمى االرظ كانكسرت إيدم، كظميت شارد، كحّطيت حذام أبك الَقناطر كؿ 
 فرِده في إيد كظميت شارد َلمني كصمت السِمع. 

يـك كصمت قالكا لي العياؿ: ِجْبِتمنا يا با حامظ حمك، قاؿ: ِجبتمككا    
 ركحي، َمميح المي جيتكك. 
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 قصة ضيؼ الميؿ: 

 الراكم سميماف القكابعة: 

جا عمى خمؼ بف فرىكد ظيؼ في الميؿ، قامكا عيالظيؼ كاقرك،    
كقدمكلك ىالمكجكد، كبعديف فرشكلك في كسط ىالدار كناـ، ككانكا ىمي 

 . 79بنامك في مسطَبو فكقيو

بتسكلؼ عمشو مرت خمؼ، قالت: الظيؼ عشيناه مف المكجكد، كناـ،     
ني كنت حامؿ في كاحنا طمعنا فكقيو عالمسطبو كاْطمعت شكّيت ِمِمح أل
، قالت: كِيْسمعني 80ىظاكا الككت، اطمعت الممح مف جيبتي كصرت َأدُرـ

 خمؼ، قاؿ: اسمعي كّشك المي بُتدرمي؟ 

قالت: كاهلل ما بقكلؾ، قاؿ: كاهلل غير تقكليمي كّشك المي بُتدرميو، قالت     
، كاهلل ما بقكلؾ، قاؿ: إنِت ِبتخبي عني، قكليمي كّشكه المي بتككمي عني

س ، كخمؼ كاف شالح ثكبك، كنطير في بعظنا، 81قالت: كاهلل كِنْتفاع
كنتفاعس لمف ِطحنا فكؽ الظيؼ، كيقـك الظيؼ كيقكؿ: كّشك ىظا كّشك 

. 82ىظا يا خمؼ إنتك زقكؽ  ؟ قـك قـك
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قالكا: كاهلل احنا بنتياكش، كاهلل كردينا عمى المسطبو، قاؿ خمؼ: كبعديف    
ك المي بتككميو، قالت: كاهلل ِمِمح، قاؿ: كُىْك الممح معاِؾ، كاهلل إال تقكليمي كشّ 

 قميؿ، ىاتي جام ِمِمح. 
  



 الرجؿ كالنمر:

 الراكم: سميماف القكابعة.

في منطقت كادم الحسا، كقريب مف منِطقت عرظت البطكش، مقابؿ   
ِعفرا، كاف ىناؾ رجؿ كزكجتك كاسميا حمِده، ككأنيا مف القكابِعو، ككاف 
يد ىناكا، كمره كاف في َبدف كاطمؽ عميو النار ككاف مقابمك ِنِمر، ىك  ِيصَّ

ف ىالنمر ظؿ بدك البدف، كالنمر بدك البدف، فقاؿ: أنا المي َغِنمت البدف، لك
 فيي، كما بدرم إنك بدك يكخذ الثار مني.  83بِمد

الكلد كالبنت مع القطيع الزغير، المي ىني الجدياف كالسخاؿ الزغار،    
كفي يـك مف األياـ رجع القطيع كما معاه إال البنت، كبتقكؿ كاهلل أخكم أكمك 

كصارت أـ  النمر، فقاؿ: ُرُحت كشفت النمر ىناؾ ككأنك بيني أنا كاياه ثار،
لكلد تبكي، كأنا ما كاف معي باركدم، لكف قمت كاهلل إال اقتص منك، كاف 
معي باركدم أـ طمؽ، كىذم ما ساعدتني، كرحت لمنمر كطرنا ِفبعظ أنا 

 كايو، كقمت إال اقتص منك. 

كتقابمنا أنا كاياه، كفتح ثمك كحّطيت إيدم في حمقك، كارداف الفركه في    
، كفي إيدم اليمنى ظربتك ثمث طعنات، ككتمتك، ثمك، ىذم إيدم اليسرل

كاخذت الثار منك، كحممتك لبيت الشعر المي كانت مرتي كبنتي فيو، كفتحت 
 بطنك، كطّمعت قطع الطفؿ كجمعتيف كدفنتك. 
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قالت المره: الكلد راح كراح، قمت: |أنا ما بيمني، الميـ إني أخذت في    
 . 84حيثار ابني، أما إنتي إذا ادكي اّصيحي صيْ 
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 قصة العكنة: 

 الراكم: سميماف القكابعة. 

ك    بعظيـ في الحصاد، ككانك يردك عمى  85كاف الناس زماف يعاكن
ْيد" رايح ايعاكف جار لييـ في الحصاد،  ِِ بعظيـ، ككاف كاحد اسمك "سَع
كىظا كاف شي معركؼ عند الحصاديف، يعني المي بخّمص حصادك بدرم 

 . بركح يعاكف جارك كما ِبِتركك

ْيد كُىْك ُبحصد كىالمنجؿ فيدك كتعباف كصار ِيغني، فقاؿ     ِِ فأجا سَع
صاحب الحصاد: كاهلل يا سعيد احنا محنا خابرينؾ بتغني كبترفع صكتؾ 
مثؿ ىيتش، صكتؾ عالي في الغنا، قاؿ: إييي كشدؾ في ىالسكالِفو، قاؿ 

ؿ، أنا كاهلل غير تعّممني، قاؿ: بغني كبرفع صكتي عشاف ما يقكلك سعيد ذَ 
 ما بِذؿ. 
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 قصة ىجمة صعمككية: 

كاف الكرؾ كالطفيِمو أياـ القبايؿ كالسمب كالنيب يياجمكا بعظيـ، ككاف    
كؿ كاحد يرد عمى الثاني اليجِمو، فقاؿ مجمكعو مف الطفايِمو أدنا نرد عمى 
الكركيو كنذبح تشبيرىـ المي مف المجالي، كاسمك قدر المجالي، ككانكا أربعة 

 الكا بدىـ يردكا عمى الكركيو، كقالكا إال انأدب شيخ الكركيو. المي ق

كاف أكؿ ىظكال الصعاليؾ أكليـ كاحد اسمك اليمِّو، ككاف مف اليمكؿ،    
ككاف مف الصعاليؾ الشجعاف، كاجمع معو مجمكعة مف األشخاص كمف 
بينيـ عابد المرايات، كراح معاىـ اثنيف مف الطفايِمو، كصاركا أربعة، 

 يكا عشاف يذبحك قدر المجالي. كاتكج

لما كصمك دخؿ كاحد منيـ عميو، كقاؿ: ما بدم باركِده عشاف ما    
اتعطمني، قالكا الباقيف: إحنا ىي احنا عمى الباب، كفتحك الباب، لما فتحكا 
الباب كأنك قدر المجالي حس إنك في ناس ِبفتح في الباب، لكنك ظؿ نايـ، 

حك الشبريِّو، قاؿ: كاهلل َعِرفت إنك حس فيي، كدخؿ عميو الِيمِّو، ككاف سال
ثمث أربع  86لكف عشاف يسكس األمر ظؿ نايـ، كقمت أدم ِفيالشبريو أليدك
 شبارم خمينا ِنفتؾ منك كمف شرك، خمييـ يبطمكا يغيركا عمينا. 
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ف في قدامك ىالحمِّو    ، كغطاتيا عمييا، قاؿ: قمت معانا 87يكمف انتبيت كا 
 و فيدم كاهلل لك ايقـك لميدك فييا كاقظي عميو. طكالت الركح، الشبري

و    ف فييا رقاَق ، كاهلل كفي 88خميت الشبريو في حزامي، كافتح الحمة كا 
معمقت خشب كاككؿ كاككؿ لمني شبعت، كاهلل قاؿ كانحرؼ شكّيو كأنك 
حاس، لكنك ظؿ مغمظ عيكنك، كبعد ما شبعت رديت غطا الحمو عمييا، 

 ما بكتمك، كارجع. كقمت كاهلل كاهلل كاهلل 

يـك رجعت قالكا لي: ايكا ما كتمتك؟ قاؿ: أدكك الصحيح كنت بقدر أكتمك    
كأكتؿ معاه عشره، لكف أكمت مف ىالحمو المي قدامك، كلقيتيا مالِحو، كقمت 

 كاهلل ما ببكؽ صاحب ىالممح كالمالح. 
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ييا الزيت البمدم أك السمف البمدم، كما فيي تشبو المعكركنا، كتطبخ في المبف، كيكضع عم
 يكضع فكقيا البصؿ المقمي. 



 لصكصية شريفة: 

 الراكم: سميماف القكابعة: 

كاف في رجؿ ِعندك ظيكؼ مف الكرؾ، ككاف ىك مف العجارِمو، كما     
كاف ِعندك شي ايعّشييـ، فاحتار فييـ، كقاؿ كاهلل عيب إني ما أقرييـ، 

، اىرج معاىـ، كمعانا آلخر 89فنادل كاحد مف قرايبك، كقاؿ ليو: اىرجيـ
 الميؿ. 

، كسمخ كيقـك ىك كيركح لمكرؾ، كيسرؽ شاه، كىك في الطريؽ ذبحيا   
 جمدىا، كطمع تشرشتيا، ككصؿ كقطعيا كطبخيا لييـ، كاتعشك آخر الميؿ. 

المي انسرقت منك الشاه شاطر في قص األثر،كظؿ يمشي مع األثر لمنك   
صار ِعند باب الرجؿ المي مف العجارِمو المي عندك الظيكؼ، ككاف 

األثر  الظيكؼ بعدىـ في الطفيِمو لتقريب العصر، كقالكا: اسمع يا فالف،
كّصؿ لدارؾ، الظيكؼ كانكا قاعديف ِعِند حيط، قالكا: كاهلل إنكك كذبتكا 

 عالرجؿ، كاهلل إنك كاف عندنا في الميؿ كاقرانا كاهلل ايبارؾ فيو. 

قاؿ العجارِمو يا اىؿ الشاه، كاهلل شاتكك عندم، لكف كاهلل إني اقريت    
 ظيكفي، قالكا: ال كاهلل سامحناؾ كما بدنا منؾ شي. 
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 كـر نادر: 

 الراكم: سميماف القكابعة: 

كاف ىناؾ مجمكعة مف الجنكد األتراؾ أياـ الثكرة العربية الكبرل كمعيـ    
ناس مف المجالي رايحيف باتجاه القكيَره، كمّركا مف منطقت شرؽ الطفيِمو، 
ككاف ىناؾ عرب العبيدييف نازليف في ىذيؾ المنطقة، ككاف شيخيـ اسمك 

 بخيت الشحاحِده. 

العرب، كارتاحكا ِعندك، ككاف الـز كلما صار الميؿ جاء ىذا القفؿ إلى ى  
الشيخ بخيت يقـك في الكاجب، فقاـ كذبح نص قطيعك، قرايبك المي كانكا 
حكاليو قالكا أدنا نقـك في الكاجب معاؾ، قاؿ ال كاهلل ما بقـك في الكاجب إال 

 قطيعي، كذبح حكالي ثالثيف أك أربعيف شاه مف قطيعك كعشاىـ. 
  



 صبر في الحج: 

 ماف القكابعة: الراكم: سمي

كاف في رجؿ اسمك جدعاف القكابعة حج عمى الناَقو، كلما صار في    
جنكب األردف كمدائف صالح ماتت الناَقو، فكمؿ الطريؽ عمى رجميو، كحج 

 عمى رجميو. 

كىناؾ رجؿ استأجر ناقو يحج عمييا مف بدكم، فالبدكم قاؿ بدك يمشي    
ايسكلفك كما دركا عف حاليـ معيـ، كظمكا ايسكلفك  90شكم معيـ كيسكلؼ

إال كىمي في مكة المكرمة، فحج البدكم كحجت الناقو، كحج المي عمى 
 الناقو. 
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 صبر الراعي: 

 الراكم: سميماف القكابعة: 

، كما ظؿ زاد عندك، فقزالنا مع 91كاف لينا راعي مع الغنـ في كادم اْمُرؽ   
 الحطابيف عشاف نقزيمك مكِنو. 

عد المغرب ككانت أمي رافظو إني أركح، ألنك كاف فرحت |أنا ليو ب   
صفي في ىظاكا الككت سادس ابتدائي، كقالت: يا حماد تشيؼ اتقزم 

 العّيؿ في ىالميؿ؟ قاؿ: ىك ِمسِمح معا شبريتك. 

كظميت رايح، ككصمت لمراعي بعد نص الميؿ، كلما كصمتك الكمب ما    
فك صديؽ، فقاؿ الراعي: نبح عمي، كالكمب لما ما ينبح يعني إنك المي شا

ِمف الصاحب، قمت: كاهلل صاحب صاحب، قاؿ: سميماف، أيييي، ألف 
الكمب ما نبحؾ، كقاؿ: ليش اتعبت حالؾ، قمت: سمعت ليؾ ثمث اياـ 

، قاؿ: كاهلل صبرت، كصبرت، كبعديف لقيت نخمة تحت، فقطعت 92مقكم
.  ، كظميت أككؿ منك كخمص93ساقيا، كَشّقيتك كطمعت منك الُجمَّار  اليـك
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 بركة قصبة: 

 الراكم: سميماف القكابعة: 

في منطقة منحدرة مف الجنكب الغربي مف الطفيمة كاف فيو بركة اسميا    
كحطك قداـ المشؿ،  94بركت قصَبو، بسكلؼ لينا كاحد إنك جاب السعف

فحس إنك في شي بمسؾ السعف، فقاؿ ليو: إبعد عني، إبعد عني، إف 
ف تشانؾ سعداف أنا جف، إبعد، كمّمى السعف تشانؾ قرد أنا سعداف، ك  ا 

سألكا المي عندك: عمالؾ يا فالف؟ قاؿ: كاهلل في كاحد بمسؾ ثـ    \كراح. 
 القرِبو بدك يتمشكؿ معام، َفيّمي أنا قمتمك ىالكالـ، كعّبيت القرِبو كرحت. 
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 تصدم كبطكلة: 

 الراكم: سعكد المراحمة. 

زم ما تقكؿ قظايا ُىْك كسميماف  كاف أبكم مطمكب لمدكِلو، عمييـ    
السخيمي، كقطعك مف ىانا ع فمسطيف ىمي كاثنيف خاليِمو مف دار 
الصكص، كاحد اسمك عبد اهلل الصكص كمعاه كاحد مف قرايبك، كيكمف 
صاركا في الطريؽ انطمقت عمييـ النار، كاف مع سميماف السخيمي كالخميمي 

مك كرجعكا لمغكر، كأبكم كعبد اهلل كذخيرتيـ، قا 95الثاني بييِمو عمييا زىابيـ
الصكص الثك في قاع طكر، كقعدكا في قاع ىالطكر، شكيو شكيو كاحد 

 منيـ ناـ. 

ف ىالطيكر يـك إنيف طارف، كمف خبرتيـ عرفكا إف      بعد شكم كا 
ىالطيكر ما بطيرىف إال ناس، كالمي صاحي منيـ عّبا الباركِده، كصّحى 
ىظاؾ، قاؿ لك: كش فيو، قاؿ ىالطيكر المي طارف ما بطيرىف إال اكادـ، 

ف في ثالِثو بقصكا في أثرىـ بدىـ يطّخكىـ، قاؿ ابكم لعبد ا هلل كبعد شكم كا 
الصكص إنت عميؾ التحتاني كأنا عمي العمياني، كخمي الثالث لبعديف، ككؿ 
منيـ طّخ كاحد كجت طالقيـ عالقمب ككتمكىـ، كالثالث كؿ كاحد أطمؽ 

 عميو طمَقو كجت في راسك، كطارت شقِفو مف راسك في اليكا. 
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و رجع أبكم كالمي معاه لغكر الصافي كجابكا االثنيف المي معاىـ البييمِ    
المي عمييا زىابيـ، كردكا قطعكا مّره ثاِنو، يـك تعدكا المنطقو األكلى في 
شكيو صار عمييـ رمايو تقريبان مع غياب الشمس، سميماف السخيمي كالمي 
معاه برظك لرجعكا عالصافي، كظؿ ابكم كعبد اهلل الصكص، كظمكا 

ير يّطاخخكا مع ىظكال الناس لمصبح، كىمي بطخكا عمى بعظيـ، في االخ
قاـ جتك  96الترابمع تشثر البزر ثّقؿ عمى ثكب ابكم، فقاـ بدك يتشت ثكبك

طمقو مف كراه، ىمي كانكا ثماِنو، قسمكا حاليـ قسميف، كالتفكا مف كراه 
 كطخكه. 

قاـ رحمت أبكم نادل عمى عبد اهلل الصكص كقاؿ: يا عبد اهلل    
، إغنـ راسؾ كاهلل الصكص، قاؿ: ىو، قاؿ: تراني أنا اصكابت كما فيي فايِده

فيؾ،  97يسّيؿ عمؾ، قاؿ: أنا ما بركح كاتركؾ، حط حالؾ في ظيرم بشرد
قاؿ: أل، أنا ما فيي فايِده، إغنـ راسؾ كركح، ككؿ ما يبعد ميتيف متر 
ثمثميت متر برجع كبقكؿ:يا َرِجؿ حط حالؾ في ظيرم خميني أشرد فيؾ، 

في االخير راح  حط حالؾ في ظيرم، كأبكم بقكؿ: أل اهلل يسيؿ عمؾ،
 كترؾ رحمت أبكم. 

، 98بعديف الجرح سّقع عمى رحمت أبكم، كداخ، ككاف في قدامك سحسيِمو   
كقعت الباركِده مع السحسيِمو كما قدر ييصؿ لييا، كيـك بّيف النيار أجا 
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ىظكال الظالـ كسكا حاليـ بني عطيو، صاركا يقكلكا: ىكال ىكال بني عطيو، 
أبكم ككاف معك فرد، كباركِده كمقمد \كأجكا لرحمت ىكال ىكال بني عطيو، 

نيـ 99حشك ، حمؼ رحمت أبكم إنيـ ما استنكا يطمعكا القيطاف مف رقبتي كا 
قطعكىف في الشبريو، كجا كاحد منيـ كحط الطمقو في بيت النار، كقاؿ: يا 

ثماِنو كاهلل غير تمكت  100مرحـك كذا كذا لبكؾ، مف امبارح كانتا حاشر
باركِده عند راس رحمت أبكم، أجا العقيد تبعيـ كقاؿ: ارفع الحيف، كحط ال

الباركده ارفع، كاهلل الرجؿ المي مثؿ ىظا ما يستاىؿ المكت، ِطؿ قدِّيش 
 عندك فشؾ فاظي. 

كترككا ال اسعفكه، كال اسقكه ميو، كما بمشك فيو، ككانت المنطقو فييا    
في طبقو في جنب  ظباع كاسباع بتككؿ المكادـ، فزحؼ رحمت أبكم كاتعمؽ

الطريؽ بيف االردف كالخميؿ عجنب الطريؽ عشاف ما تيصؿ ليو الظباع، 
 ، كثمث ليالي كىك ال ميو كال أكؿ، كال اسعاؼ. 101كقعد ثمتِّياـ

في اليـك الثالث جا خياِلو مف الخميؿ مف الحكيطات ككاف قبؿ القفؿ فيو    
ي طبقو، لكف الخيؿ يـك خيالو اثنيف، قاؿ: الزالـ ما بشكفكني ألني متعمؽ ف

اتعدت مف المنطقو شّنت، فشافكني الزالـ، نزلكا عندك كسألكا إنت كيش 
 فيؾ، ما قدر يرد عمييـ، كأّشر لييـ فيدك إنك عطشاف. 
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أجا القفؿ كنزلكا ِعندك، ككاف معيـ مره، كمعيـ قربت ميو، قالت المره:    
ذا بتسقكه ميو كثيره بركح، اسقكه  ال تسقكه ميو كثيره، ىظا الزلمو مصاكب كا 

كّحِده، كيـك حطكا القربو في ثمي مف حركرت العطش عظيت في  102ىفو
اسناني عمى القرِبو، كحطكني عمى جمؿ معيـ، كعدلكا الجمؿ مف الجية 
الثانو في احجار، كمشكا فيي مساِفو، كاسقكه ىفت ميو، كردك مشكا مسافو 

|، يـك حطكا 103مفكاعطكه ىفت ميو، كحطكا في حمقك لتشمكد مف الس
السمف في حمقك صار يفّتح عيكنك، كيحتشي، قالكا: كيف نركح فيؾ؟ قاؿ: 
عصنفحو أنا مف صنفحو، ككاف رحمت أبكم مطمكب لمدكلو، ما صار 
كاصؿ صنفحو غير كالدكلو جايو، كما كاف في سجف في الطفيمو كنقمكه 

كم حافظ سنياف طبيب أرمني، ككاف أب يعالجكا سمكلمكرؾ، كجابكلك طبيب 
قصص عف ابف مييد كالشعالف كغيرىـ، ككاف شاعر، كجابمكا الطبيب عفك 

 مف الدكِلو، كرجع لصنفحو معافى مشافى. 
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 مدرسة صنفحة:

 الراكم: سعكد المراحمة.    

يـك كنا عياؿ في السِمع ُكنا نرْكح مف السمع لصنفِحو عشاف نقرل فييا    
ال كاف فيو مصركؼ، كال كاف  ىناؾ، كنا نركح مف الصبح كنرجع العصر،

فيو قركش، كاألكؿ قميؿ، ككاف لبسنا ِقطعة قماش كاكي، كحذانا مف 
كبنركح  ِبتقطعنا لحذاككشكؾ السيارات، يـك تككف الدنيا شتكيِّو كثمج 

عالمدرِسو حافيف، ككنا في المدرِسو أكؿ شي ُنقعد عالبالد، كآخر شي 
 نقعد عمييف.  104جابكلنا رحايؿ

قراِيو شديِده جدان، ككاف المعممّيو بشككا شكم، كما في مجاؿ إنؾ كانت ال   
تفتح ثمؾ، كفي يـك ُكنا مركحيف مف المدرِسو كحنا عياؿ مع بعظنا، يـك 

كادنا المعطف كفي ناس أدك السمع، قمت أنا كمزحت مع  105ِصرنا في عرَفو
 كاحد مف الطالب ككاف بنطمكنو مربكط في مغيط، كشديت بنطمكنو كانقطع
المغيط كبّينت عكرتك، ككاف سميماف بف ثمجي الظركس جام مف الطفيِمو 
عفرس، كيـك شافنا قاؿ يا عياؿ كشك الي بّسككا، قمنا: كاهلل ابِنمزح، قاؿ: 
نتا ابف لميف: قاؿ: ابف فالف  إنتا ابف لميف؟ قمت: أنا ابف فالف الفالني، كا 

درِسو كاف اسمك بياء الفالني، كاهلل كاخذ اسماءنا ككّداىف عمى مدير الم
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الديف العمرم، بياء الديف العمرم ىك ابك عصاـ العمرم المي في اإلذاَعو 
 الحيف، لكف بياء الديف العمرم بشكم شكم. 

ف المعمـ بنادم    ىظا الحتشي يـك الخميس، يـك رّكحنا نيار السبت كا 
 يا عمينا، كيف فالف كفالف؟ قمنا: نعـ، قاؿ: ليش سكيتك ىيتش؟ قمنا: كاهلل

استاذ بِنمزح مع بعظنا، قاؿ: بِتمزحكا آه، تعالكا جام، كؿ كاحد أربعيف 
 عصاه عجريو، لما الدـ شؿ ِمف اجرينا. 

ككنا كحنا بنقرل في صنفِحو نبات ِعند ختياَره اسميا سالِمو الدبابيس،    
احنا كنا خمس طالب: عبد اهلل الظركس ابف بنتيا، كانا، كعمر ابف الحج 

 مي الشمسات. حمداف، كع

كنيار قبؿ المغرب قالت: يا عبد اهلل ناِكلني ىالتنكة مدرم ىالسطؿ،    
عمينا: اهلل  106قاؿ: كاهلل ما بناكلِؾ كال بُرد عميكي، كاهلل كِىْي ِبتزعرؽ

ف مّرت االستاذ بياء الديف العمرم،  ِيقطعكك، كِيقطع المي جابكك ِعندم، كا 
و شك مالكي صكتكي طالع،  قالت: كاهلل يا استاد ىالعياؿ ىظكال قاؿ: يا حجِّ

 مّعييف يردكا عمي، قاؿ: الحقكني جام يا كالب، الحقكني عالمدرِسو. 

كاهلل كِنمحقك كِىْي ِتمحقنا، قاؿ: منك المي ما رد عميكي أكؿ شي، قالت:    
ىظا ابف بنتي، قاؿ: حطك القشاط في اجريو، كياهلل فمكي، قالت: يا استاد 

ـ عميؾ ىالمره اسماحات، قاؿ: اسمعكا، قمنا: آه، قاؿ: داخِمو عمى اهلل ث
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و بتاّشر عكاحد منكك كما بتقكمكا الخمِسو كاهلل لسخطكك  ثاني مره إذا الحجِّ
 سخط. 

  



 قصة العكدة مف فمسطيف. 

 الراكم: قبالف دركيش المسيعدييف، أبك رائد: 

كانك إىؿ بصيرا يغّربكا عمى فمسطيف، كُىمِّي مركحيف كاف مْعيـ كاحد     
 ، الشكاىيف َتَبِعيف غرندؿ، ِجّدىـ، ِجد الشكاىيف ىظكال. 107ِمِف الشكاىيف

فبرّكحكا عمى بصيرا، َكْيؼ ِبسّكم ىظا، قاؿ: كاهلِل َلخمِّييـ ِيِحْممكني كما    
 أمشي عمى رجمي. 

ف الخميؿ كُىْك ِبركب في ظيكرىـ َلمحطِة الدكلة ِبْرَكب في ظيكرىـ مِ     
فكؽ الِيْيشو في َبِقْيع ِنِجـ، َفِبْيجي الدكر َلِجدِّيو، َفِبقكؿ لمجماعة إنتك اهلل 

 ِيسّيؿ عميكك ركحكا، كقَعد ُىك كاّياه، َلَمف مشيكا عنيـ مسافو. 

ِجّدْيو  108ُيشُرد قاؿ: َيشاِىيف، َيشاىيف، قاؿ: آ، قاؿ: الَقْكـ ِلْحُقكنا كُىك    
ْف شاىيف ِقّدامك. ِكرّكح شاىيف عمى ِرجِمْيو ُعُقب ما َرِكب في ظيكرىـ  كا 

 ُكميـ. 
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 قصة الضيكؼ الذيف جاؤكا مف الخميؿ: 

 الراكم: قبالف دركيش المسيعدييف: 

ىذم قصة بسكِلفيا لي كاحد ِمِف الخميؿ، ِبجكا جماعة مف الخميؿ عمى    
ِف الطفيمو َلَبف كسمف كحالؿ، كِبْمفكا في الميؿ عمى ِبناء إنيـ ِيشَتركا مِ 

 ِصِنفحو، الدِّنيا مطر، كلما لفكا ما ِبعرفك كْيف ِبدىـ يركحكا، ناس ُغُرب. 

ْف      ِبجكا في الميؿ كِبُطقُّكا عمى ىالباب، كلما طقُّكا عمى ىالباب كا 
َىْيؾ... قالت: ىاالْنَثى فاتحو لييـ الباب، قالكا َلييا: كاهلل يا اختي َىْيؾ 

حّياكك اهلل فكتكا، فّكتتيـ، جكزىا مش مكجكد، َفَطّكالي راحت ِكْتناكلْت 
 الِشْبريو كقالت لكاحد ِمْنيـ: تناكلّْمؾ شاه ِجِدم كاذبحك. 

ِفْعالن ِبتناكؿ ىالفطيـ كِبذبحك كِبسمخك كبَقطعك كْبسمِّميا اياه، كِبسكِّم َلْييـ    
 عشا كِبْتَعشِّييـ كْبِتبسطيـ، ىظا في ِصِنفحو. 

ْف اهلل جايب ِلييـ جكزىا، قاؿ: آه، عشاىـ، قالت: َىّيك       َشَكم شَكم كا 
طكر سحبك حاليـ عمى النار، استكل العشا، كنامكا ِعْندىـ لمصبح، بعد الف

كراحكا عمى سكؽ الطفيمو، خّمصكا حكاِيجيـ في سبكع سبكعيف، سحبكا 
 حاليـ كرجعكا عمى الخميؿ. 

طبعان الظّفو الغربيو كانكا الطفايمو يركحكا يبيعكا حالؿ في الخميؿ     
كالُقُدس كىالمناطؽ ىذم، ِبسحبكا حاليـ أربعو ِمف ِصِنفحو كبكخظكا 



فىالحالؿ كبركحكا عمى  ِمْثؿ  109الخميؿ، إىؿ الخميؿ كانكا بسّكا ِحْيشا
حيشاف المعانيو، عشاف ما يسرقكا الناس الحالؿ، ىظكال عشاف ما ِيْنَسْرقف 
حالليـ بركحكا ِيستاجركا حكش عِبناف إنيـ يحّطكا حالليـ فيو، مشاف يِبيعك 
كحالليـ مأّمف، اهلل سبحاننك كتعالى ِبجيبيـ عمى ِعيمة مف الجماعة المي 
تَكّرمكا في ِصِنفحو، ِبْمفكا ِعند ىالرَِّجؿ كِبْفتح ِلْييـ الحكش كبقكؿ ِلييـ: 
حّياكك اهلل ما داـ إنتك ىانا، ِبقـك كِبْشَترم ِمف حالليـ كِبذبح َلْييـ، كلما قّدـ 
ييـ قاؿ: اهلل يَحيكـ عمى حساب فالِنو ِبْنت فالف، المي عّشتيـ  ِِ العشا َؿ

 ا. ذيؾ الميمو قبؿ ال يجي جكزى

كاف أبك الِبنت معاىـ ػ أم مع المكجكديف ػ صاركا ِيظحككا، قاؿ:     
يش ِتظحككا إنتك، قالكا: كاهلل المي إنَت َذكرت اسميا ىظا أبكىا، قاؿ:  ِِ َؿ
شك، قالكا: ىظا أبكىا، قاؿ: اهلل يحييكـ لك تُُقعدكا سنو، محّشميف مكّرميف 

 ِمف كرامة أبكىا
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 . قصة الشرط كالرىاف: 

 كم: قبالف دركيش المسيعدييف: أبك رائد: الرا

في ِنْسكاف قاعدات ِبْتعمَّمْف في مكاف كىني بتعممْف ِبشارِطف بعظِيف،     
ِده منيف بتقكؿ لَكّحِده َشكفي إذا بتكخظي َمْنِديمي ىظا كَلْيكي سميتاتي  َكحَّ
 )أساكر فضية(، عمى ِبناء إنيا تكخذ المنديؿ كتحّطو في مغارة بّره البمد،

 كبتركح ىذم المرة. 

ـك َجْت      ُِ الِدنيا ليؿ، فبتفكت ىذم المره في المغاره، كَحطَّ الَمْنديؿ، َم
ف في ثنيف حامميف كاحد بيْنيـ كُىك بدَّخَّؿ عمْييـ: داَخؿ عمى اهلل،  ِتطمع كا 

ما  الَمغار ىَزمداخْؿ عمى َكَلياكك، داِخؿ... داخؿ..... قالكا: ِمِف السَّالِمو، 
االْنَثى فييا، َبْعد ما رَمت الَمنديؿ محمُّو،  110يا فجِكه جّكل، اّدَرَقتتقكؿ لي

جّركا الَرِجؿ لِكسط المغاره كبقكمكا عميو كِبذَبحك، َلَما ذبحك قامك يدّكركا 
ْف ىظا الَمنديؿ ِقّداميـ، ِبقكؿ كاحد لمثاني كاهلل الَمنديؿ  يمسّحكا شبارييـ كا 

و، كالمي فييا بظّؿ حامي، االنَثى بِتَسمَّع حامي، فرد عميو: المغاره بظَّؿ دافِ 
السكاليؼ مف أكليا آلخرىا، ِبدّلكا كِبدثركا الِجثِّو كِبسحبكا حاليـ كِبطمعكا مف 

 المغاره. 

ىذم بعد ما طمعكا مف المغاره ِكْبتعرؼ إنيـ طمعكا بِتْسحب حاليا    
حاليا ِكْبِترجع، الناس العرب ُكميا نامت، ما في كاحد صاحي، بتسحب 
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كِبتناـ، في ىذيؾ الميِمو اهلل سبحاَف كتعالى بيكخذ  111كبجي بيْف ظعكفيا
 كداِعتيا، ِبتمكت. 

ْف االنَثى َميِتو، كِبجك      الصبح بجك الِنسكاف المي كاف َبينِيف الشرط، كا 
 أىميا يطالبك، ِبْطمع َمّداىا سميتاتيا، َمّداىا الشرط المي راحْت عمى شانك. 
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 : \حجما حصؿ في ال

 الراكم: عبد الرحمف السعكدم، أبك محمد: 

َرحِمت عمي إبف ظيؼ اهلل إبف قاسـ عياؿ سمماف ِبركح ِبِحج، بعد ما     
أّدل فريِظة الحج راح يجيب عمره، كاف قاعد في المسجد كِمحني ظيره 
عمى الحيط َفإجا كاحد بطرْيِقة الصدِفو كقعد ِعنده، قاّلك ِإنِت شكمؾ ِمَف 

يف؟ قاؿ: الجنكب، قالو: آ كاهلل ِمِف الجنكب، قاؿ: ِمِف الجنكب.. ِِ . ِمْف َك
يف، قاؿ شك  ِِ نِت مَنيف بِتعرؼ مف الجنكب، قاؿ: ىسا عِرفت إنَت مَف كا 
المي َدّراؾ، قاؿ: الميِجو، قاؿ: إنِت َقِريب ِمف َبَمد ِبقكلك ِلييا بصيرا، قالو أنا 
ِمف بصيرا تحديدان، كِمف َعشيِرة عياؿ سمماف، قاُلو: إنتك بعدكك عمى العاِده 

: كاهلل إحنا َعكاِيدنا القديِمو كثيِره، اذكرلي كش تقصد ِمنيا، القديِمو؟ قاُلو
 قاُلو: 

ِكْحنا في الثمثينات كتحديدان في الكاحد كثَمثيف، أخْذنا تاِجر سعكدم معك     
غنـ، معك اطنعشر ِشميِّو، ىظا ِبّدك يَكدِّييا مف شماؿ السعكدِيو عبر األردف 

ف منطقة بصيرا ػ ظحؿ ػ سطح حتى يِقِطعيا عمى فمسطيف عف طريؽ االرد
االمَعز لما يقطعيا فمسطيف يَحمِّميا عف طريؽ الباخِره، قاُلو: أْيش ِىْي 
عاِدْتنا القِدْيِمو، قاؿ: كاهلل إحنا أخذنا تاجر سعكدم إحنا اطنعشر كاحد 
مستأجريف مع غنـ إُلو، كظمَّينا في ىالصحرا، َكْيف ما ِلَقينا َميِّو بَنْشَرب، 

في  كشغال تبسيِطوينا كال بَنْرَتع، لكف األِكؿ إال ِمِف الَحميب، ككيْف ما لقِ 



ذيؾ االياـ خبز ِشِعير، قاؿ: جينا عمى بمد في َمغاريب الرَّشاديِّو لما تنظر 
 لييا ِبْتشكفيا مف جميع الجيات، اسميا بصيرا، قاُلو بالظبط. 

قاؿ كانا أسمع  قاؿ ِنِزلنا عف الجبؿ كِصرنا في تمِّو قباؿ البمد بالظبط،   
كاحد ِبقكؿ: يا ساِمِع الصكت صمي عمى ْمَحمد، يا ماِكؿ الزاد أجَرؾ عمى 
اهلل، قاؿ: المرَّه االكليِّو َزم المي سِمعت تخيَّؿ لي ِحمـ أك ألني ِجعاف، قاؿ 
َردِّيت خفّظت راسي ثاني مّره عاالرظ، كالال قاؿ الصكت بتكرر ثاني مّره، 

ف المي أنا سامعك، قالكا: كاهلل سامعيف، قاؿ: قاؿ يا جماَعو إنتك سامعي
َطيِّب أنا ِبدم أركح تجاه الصكت، قاؿ: ِنِزلنا مف التمَّو المي إحنا فييا ، فييا 
ف ىظا  كبو جاِيو بيف ِطيراف، كَظمَّيت باتجاه المسجد، قاؿ: يـك جيت كا  خرُّ

يو ) أ ِِ نك ِبنادم، قاؿ كبقكؿ ِلينا: َق م أنو يشير زلِمو كاقؼ قداـ المسجد كا 
ف فيِو حكالي أربع  ليـ بيديو( قاؿ: ظّؿ يَأشِّر لينا، قاؿ يـك جينا ىناؾ كا 
نِيف  خمس بيكت مخكمسات، كؿ كاحد منيف مبني عمى خمس ُكّسط، كا 
شي ِفمحاف، قاؿ في كاحد ِبيحّكـ بيف الظيكؼ، قاؿ  َماليا، إشي بدك، كا 

ِكيس اهلل كِكيس  األكؿ جريش كسمف كحميب، بقكؿ: ياهلل حيِّ الظيؼ عمى
مطمؽ السعكدم )مطمؽ السعكدم شيخ مف شيكخ عشائر السعكدييف( كقاؿ: 
إحنا بنكِكؿ كْبِنرعي لجماعتنا المي َكرانا، َجعانيف )بِنرعي: أم ينظركف إلى 
ـ بيف الظيكؼ  الُمضيؼ كأنيـ يريدكف أف يقكلكا لو شيئان(، قاؿ كاحد ِبحكِّ

ِبع إنتك بتككمك كِبْتراعك، كراكك ناس،  بقكلكلك عبد القادر أبك شاىر، قاؿ: َيرَّ
قالكا: كاهلل النا ثمف خِكيَّا، قاؿ: معكـ ِىِدـ؟ قالكا: َمْعنا َقَمص )إناء ُيصنع 
مف جمد الضأف يكضع فيو الطعاـ( قاؿ: كينك؟ قالكا: ىّيك معانا، قاؿ: 



افتحك، قاؿ: كُىك يركح كيجيب صحنيف مميانات جريش كسمف حميب 
قمُبك، قاؿ: إحنا ما صّدقنا كاحنا أخذنا العيش قاؿ: كاهلل عميو  كيكفتيف في

ينا نككؿ لما كصمنا حيفا.  َِ  إنا ظؿِّ

 قاؿ كانكك يا َىَؿ بصيرا بعدكك عمى العاِده ىذم ما في داعي تِحّجك.     

  



  جازم: بف حمد ضيافة

  السعكدم. الرحمف عبد الراكم

 كاف كخمسيف األربعو سنة في بالظبط الماضي، القرف خمسينيات في   

 اهلل جازم بف حمد رحمت الظيكؼ ظمف كمف ظيكؼ، ِبجكنا أكؿ، صفي

 يظيفكا ِلْييـ ِبِحؽ القمَطو قظاة القمَطو، قظاة مف جازم بف حمد يرحمو،

 جاللة تصديؽ إلى يخظع كبظيفكا بحذفكا كالمي العشاير، قانكف مف كِيحذفكا

 السرحاف، مَجمِّي، تايو، أبك هعكدِ  جازم، بف حمد معركؼ المعظـ، الممؾ

ْير، بركات السمط، في حمكر أبك الشعالف، ِِ   سبعو. قمَطو قظاة ىظكال الزَه

 كامِمو، الّذبيَحو ِبِجيبكا ِسِدر، ِقداميـ ِبُحّطكا أربعو ثالِثو كؿ فيو كاف ما كَقَبؿ   

 كالرقبة كاليد الرجؿ كحده، عضك كؿ مقطعة أنيا )أم ْجكازم مقّطعو

 كاجا الّرجاؿ، كجكه عمى ِبِديرك ِكالِمْعالؽ، الراس مْعيا شيكْدىا ر(كالصدك 

 كعبدِ  رجا، بف كابراىيـ العريني، كِدلِّْيع حرب، بف جِخْيِدـ معك َديَّر الِمَعزِّب

 كّفكا ِشبعكا ما بعد َقْطَبو، أكؿ ىظكال حامد، كرحمت سفسكؼ، ابف القادر

 إنت، دْير إنت ِدْير إنت ِدير الثاِنو والقطبَ  ِحكشاف، يقكلكليا كانكا الصينيِّو

ييـ، َنَغسِّؿ ُقْمنا ِِ  غسَّؿ ما كبعد يرحمو، اهلل جازم بف حمد غسَّؿ ما أكؿ َعَؿ

 كمّسح جيبتك مف َمْحَرَمو كطاؿ كبس، ثمك مسح الشاىد ىظا إصبعك في

 كَبؽّْ  وكميِّ  صابكَنو اثُمك ماّل  عمْيو َبغّسؿ كأنا ْتِغدكا المي الّرجاؿ ِمف كاحد فييا،

 َصْحف في ِتْتِفؿ ِعيب إنا كاهلل َرِجؿ يا ػ جازم بف حمد أم ػ قاؿ: الصِحف، في



 افَمَؾ، مّسح إنتا ناِيؿ، بك يا ْتقكؿ ال قاؿ: ناِيؿ، بك يا قاؿ َكرَّمؾ، المي ْمَعْزَبؾ

  َصَحَنو. في ِتْتِفؿ إّنؾ ِيْستاىؿ ما ْمَعّزَبؾ ِعندَأَىَمؾ، كنّظَفو

  



  ع:الراب الفنجاف

  السعكدم: الرحمف عبد الراكم:

 ْيَعممكنا كانكا إحنا مكسى، كادم مف كخمسيف التسَعو سنة في ظيؼ جانا    

ْيؼ، الْقيَكه َصب ِحّتى ِِ  ىيْ  ما لمشِِّرش الْقَيَكه كشفِّو، ىفِّو الْقَيَكه يقكلؾ َؾ

  لمِكرش.

يت ِجْيت فأنا     ِِ  ككاف ْنجاؿ،فِ  كثالث ِفْنجاؿ كثاني ِفنجاؿ أكؿ لمظيؼ صبَّ

 الرابع الرابع، َعْطنيَ  عمَّؾ يا ِعْشت الظيؼ: كقاؿ َعَزِبو، ِبْنت عمِّي ِعند

 ما أنا َمْقظيِّو، حاجتك َمَره طالبتك فمك َخَمص، الظيؼ ِشرَبو ال الحاِجو، ِفْنجاؿ
ْيتمك، َِ ، قمت: َصبِّ  يا حاْجَتؾ ِكش قاؿ: الرابع، الِفْنجاؿ ِكدَّه الظيؼ َيعـْ

 ما أنا َمْعطيؾ، كاهلل ال اياىا، ْعِطْيؾ ما أنا قاؿ: نكَره، ِكدِّم أنا قاؿ: ظيؼ،
 حاجتك انقظت ما يْكـ الظيؼ ىظا الرد، أنا عميّ  الحالؿ كالرد، الترديد ِحبْ 

  مكسى. كادم كعمى فرسك ركب حكاليُّو لد كال

 

 


