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تقـــدمي

د. عبدالعزيز املقالح

تذك���رين الباحثة املبدع���ة الأ�ستاذة اأروى عبده عثم���ان بالأوائل من 
الرائ���دات العربي���ات، الالئي عرفهن الوطن العرب���ي يف مطلع القرن 
الع�رصي���ن، ويف م�رص وال�سام بخا�سة مبا تركن م���ن اأثر باٍق يف احلياة 
الثقافي���ة والفكري���ة، ومن ب�سمات م�سيئ���ة يف م�سار التط���ور العربي 
والتنوي���ري عل���ى وج���ه التحديد. والف���ارق الذي ل ينبغ���ي اإغفاله، 
يتجلى يف اأن ظهور ذلك النوع من الرائدات العربيات كان م�سحوباً 
بالت�سجيع والتقدير، والع���راف بالدور الذي نذرن وجودهن للقيام 
به. فقد ظهرن يف جمتمعات حية ومتفاعلة مع كل جهد علمي وثقايف، 
فاأخذن حقهن كاماًل، يف حني اأن الرائدات يف هذا البلد قد ظهرن يف 
جمتمع م���ا يزال خامداً جامداً، رغم اله���زات التي اأحدثتها الثورات 
الوطنية واملتغ���رات املتالحقة. لذلك فقد اخ���رن العمل يف �سمت، 
وتركن تقدير جهودهن العالية للم�ستقبل املن�سود؛ ل للحا�رص املن�سغل 

باهتمامات خارج ال�سياق املو�سوعي للحياة والأحياء.

وللذكرى، التي ل تنفع �سوى املوؤمنني فقد عرفت بالدنا يف الن�سف 

اإلى الطفلة:
فرح 

حفيدة الأ�ستاذ عبدالفتاح عبدالويل 
التي رحلت عن دنيانا 

قبل اأن يحكي لها حكايات 
هذا الكتاب

 الذي كان يعكف
 على مراجعتها... 
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الث���اين من الق���رن الع�رصين، وحت���ى كتابة هذه الكلم���ات، عدداً من 
الرائ���دات يف جم���ال الإدارة والتعليم والإبداع الأدب���ي والفني ويف 
جمال البحث العلمي. وتعد الأ�ستاذة اأروى عبده عثمان يف طليعة هذا 
الرعيل من الرائدات، وعلى الرغم من حداثة جتربتها، فقد اأقبلت على 
البحث العلم���ي والأدبي باإ�رصار نبيل، ووعي متفت���ح ومتابعة دوؤوبة، 
وحقق���ت يف جمال العناية باملوروث ال�سعب���ي ما مل حتققه املوؤ�س�سات 
املدعومة بامل���ال والرجال، كما ا�ستطاعت يف �سن���وات قليلة اأن حتّول 
بيت امل���وروث ال�سعبي، ال���ذي اأن�ساأته بجهودها اخلا�س���ة وباإمكاناتها 
املحدودة، اإلى متحف ومزار لليمنيني والعرب والأجانب، جمعت فيه 
م���ا ل ت�ستطي���ع وزارة اأو موؤ�س�سة اأن جتمعه من اأزي���اء ومقتنيات ف�سية 
وغ���ر ف�سية، وم���ن �سور واأغ���اٍن وحكايات �سعبي���ة. ومل يعد املن�زل 
ال�سغ���ر الذي ا�ستاأجرته لهذا الغر�ض، بعد اأن اكتظ بكل هذه الأ�سياء 
م���ن املوروثات، يت�سع للمزيد مم���ا توا�سل الأ�ست���اذة جمعه من مظاّنه 
املختلف���ة. ومن املوؤ�سف اأن اجله���ات املخت�سة يف الوطن مل تقم حتى 
الآن بتوف���ر املقر املنا�سب لهذا امل�رصوع الوطن���ي الذي تقوم به امراأة 

واحدة مبفردها.

وحت���ى ل ي�ستغرقني احلدي���ث عن هذه الباحث���ة املبدعة وجهدها، 
وما تعانيه من مرارة اجلحود وعدم ال�ستجابة لندائها ونداءات الأدباء 
ر القارئ اأن  واملثقفني واملفكرين يف اإنق���اذ بيت املوروث ال�سعبي، اأذكِّ
الإ�س���ارات ال�سابقة مل تكن �سوى توطئ���ة �رصورية ملقدمة هذا الكتاب 
الذي بني يديه، والذي ميث���ل جانباً مهماً واأ�سياًل من اهتمامات الباحثة 
واملبدعة اأروى عثمان باحلكايات ال�سعبية، املعروفة يف اأو�ساط العامة بـ 
)احل���زاوي(، وهو م�ستوى من الأدب ال�سعبي الذي يتعر�ض يف زمن 
الأفالم وامل�سل�سالت الإذاعي���ة والتلفزيونية لالنقرا�ض. ول اأخفي اأن 
موجة من الف���رح غمرتني، واأنا اأت�سفح بع�ض هذه احلكايات مبا حتمله 
م���ن معاٍن ورموز ومواق���ف اإن�سانية، يلعب فيها اخلي���ال ال�سعبي دوراً 

ل يقل اإث���ارة واأهمية وموؤان�سة عن ذلك النوع م���ن الأ�ساطر اليونانية 
والأ�ساط���ر القدمية، الت���ي �سغلت وجدان الب�رصية وم���ا تزال. واأزعم 
اأن اأهمي���ة هذا النوع م���ن )احلزاوي( احلكايات لن يتاأك���د اإّل بعد اأن 
تت���م ترجمته اإلى ع�رصات اللغات احلية يف الع���امل، عندما يهتدي اإليه 
الباحث���ون املن�سفون. وعندئ���ذ فقط، ندرك نحن الأهمي���ة والقيمة ملا 
ا�ستطاع���ت هذه الباحثة اجلادة اأن جتمعه من من���اذج بديعة منه، قبل اأن 
يطويه���ا ال�سمت الأبدي؛ كما طوى كث���راً من الإبداعات ال�سعبية يف 
هذا البلد الذي �سغلته احلروب واملنازعات القبلية عرب مئات ال�سنني.

وم���ن خالل متابعت���ي حلكاي���ات اأروى اأجد نف�سي حق���اً اأمام عمل 
اإبداع���ي جدي ومتمكن، واأمام لغة، وخطاب، وكتابة، ل تتعالى على 
الواقع، ولكنها ل تن����زل اإلى قعر مفرداته، لغًة، وخطاباً، يدخالن اإلى 
احلك���ي ويج�سدان ق�ساياه واإ�سكالته، كم���ا طرحتها احلياة اأمام النا�ض 
يف )ح���زاوي( وحكاي���ات، واأ�ساطر، واإنك جت���د نف�سك مع حزاوي 
اأروى املنتزع���ة م���ن �سف���اه اجلدات واملتناث���رة يف ثنايا ال���كالم، التي 
جمعتها واأعادت �سياغتها، وتدوينها، يف ح�رصة حكايات جت�سد تاريخ 
الوعي، وال���كالم، وتاريخ النا�ض يف ذات الوق���ت، مما يربز معه عمل 
اأروى توثيقاً، وتدويناً، يف مواجهة الن�سيان، وكما اأرادته ملحمة �رصاع 
من اأج���ل احلياة والبقاء، بقاء الوعي املتج���دد يف التاريخ، واحلكايات 
اإ����رصار على تاأكيد البق���اء الفاعل واملنتج يف تاري���خ الوعي والكتابة، 
فهي باخت�س���ار اإعادة قراءة ل�سفحات من التاري���خ والوعي، والكالم 

والنا�ض.

وه���ذا هو الكتاب الثاين م���ن هذه ال�سل�سلة الرائع���ة من احلكايات 
ال�سعبي���ة اليمنية لالأ�ست���اذة اأروى، ويف الكتاب الثالث الذي يليه تورد 
الكاتب���ة يف املقدمة جمموعة من الآراء والأف���كار النقدية ذات ال�سلة 
الوثق���ى بامل���وروث ال�سعبي ال�سفهي، مم���ا يح�سدها عليه كب���ار النقاد 
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يف الوط���ن العربي، فقد اأو�سحت املقدم���ة -اأوًل- اأنها تعرف هدفها 
الوا�سح من خالل التوثيق املادي وال�سفهي، وتعرف اأي�ساً اأهمية هذه 
الكنوز املدفونة يف �سدور النا�ض وزوايا القرى وحواري املدن القدمية، 
ولأنها -ثانياً- اأده�ست قارئها بدءاً من العنوان الذي جعلته عتبة ملقدمة 
الكتاب، وهو »اأن نحكي... اأن نحيا«، ف�ساًل عن كونها بداأت املقدمة 
به���ذا ال�سياق ال�سعري املمتع اجلميل: »عندما نحكي، نتاأن�ْسن.. نحلق 
ونغ���دوا، كائنات اخلفة، هك���ذا كانت احلكاية وجهاً اآخ���ر من البهجة 
الت���ي ت�سع من ثنايا املحكيات... ينفتح عامل البهجة احلكاية على عامل 
املعرف���ة ويف�سي اإلى تعريفنا بكل ما يحي���ط بنا، وما نفكر فيه يف ف�ساء 
املعقول والالمعق���ول وامليتافيزيقيا التي حتفز اأذهاننا على الغو�ض يف 
بحرها العميق املتالطم. ترتفع بنا املحكيات لنحلق يف ال�سماء، وما بعد 
ال�سم���اء وال�سماء ال�سابعة، ثم العا�رصة وحتى ال�سماء الألف واملليون. 
وكذلك تفعل بنا عندما تاأخذنا اإلى اأغوار العامل ال�سفلي واإلى الأر�ض 

ال�سابعة، ثم الأر�ض املائة، والألف واملليون«.

ويف م���كان اآخر من املقدمة نف�سها تقول الكاتبة: »من هنا �سنظل يف 
اأم����ضّ احلاجة اإلى ا�ستن�ساق رائحة املحكي يف: رائحة اجلدات، رائحة 
الأر����ض وال�سماء، والزرع حني ينبت يف �سخر اأو �سحراء قاحلة، اأو 
اأر�ض موات، ويف قمر يطل من خلف ال�سحب، ويف هبة ريح تدغدغ 
اأغ�سان ال�سج���ر، يف �رصا�سر الليل، ويف نب���اح كلب، وخرير ماء. 
ويف الإيقاعات املتناغمة لقدم عج���وز طاعنة يف احلكي، ويف حفيف 
اأوراق هامية يف الطريق، ويف طقطقة عكاز �سيخ حكيم، ويف همهمات 

الليل وو�سو�سات الغب�ض ومفتتح ال�سباحات«.

م���اذا �ساأقول للقارئ اأيته���ا الأ�ستاذة بعد هذا ال���ذي قلِتِه بلغة رائعة 
واأ�سلوب هو اإلى ال�سعر اأق���رب منه اإلى النرث. واأعرف اأنه اأملني، كما 
اآملك، ذلك اجلحود الذي قوبل به ه���ذا الكن�ز الإن�ساين من قبل بع�ض 

اجلهات املحلية والدولي���ة، واجلهل املخجل واملطبق باأهمية تدوين هذا 
الكن����ز ون�رصه، وعندي من الثقة ما يجعلني اأعتقد بل واأجزم اأن هذه 
احلكاي���ات التي جمعتها، والتي �سوف توا�سلني جمعها، �سُترجم اإلى 
اأ�سهر اللغات يف العامل، واأن القارئ غر العربي �سيكت�سف من خاللها 
وجه���اً اآخر من الوجوه املغمورة له���ذا البلد، الذي جارت عليه الأيام 
وج���ار عليه اأهل���ه، ومل ُيعط من الفر�سة ما ميكن���ه اأن يقول كل ما لديه 
من اأ�ساطر وحكايات وم�رويات، يرى الدار�سون، ومنهم عميد الأدب 
العربي الدكتور طه ح�سني، اأنها ل تقل يف متعتها وجوهرها الفني عن 

اأ�ساطر اليونان.

وتبقى يف هذا التقدمي، الذي اأكتبه من فوق �رصير املر�ض، مالحظة 
ل منا�ض م���ن الإ�سارة اإليها، وهي عن اللوح���ات املرافقة للحكايات، 
بري�سة الفنانة الكبرة الدكتورة اآمنة الن�سري، التي ا�ستوعبت بح�سها 
الفني ووعيها العميق رموز احلكايات، وت�سكالت اأحداثها و�سخو�سها، 
فكانت هذه اللوحات البالغة العذوبة واجلمال اإ�سافة اإبداعية اإلى هذا 
الكن�ز م���ن موروثاتنا ال�سفهية يف �سياغة ع�رصي���ة توفر لها من جمال 
اللغ���ة وروعة الأ�سلوب ما يجعلها حتفة تتزين بها كل مكتبة ويزهو بها 

كل بيت.

كلية اآلداب – جامعة صنعاء 
في 2010/1/9م
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اأن نحكي.. اأن نحيا

فقالت زوجته: 

اإلى اأين؟!

فقال عبداهلل:

 اأ�سافر اأَُدّوْر ربي. 

فردت زوجته م�ستغربة: 

اتَّق اهلل يا رجل، فاهلل ملء ال�سموات والأر�ض. 

قال لها: 

اأعل���م ذلك. ولكن���ي م�سمم عل���ى لقائ���ه؛ لأ�ساأله م���اذا فعلُت به؟ 
اإين اأعب���ده كما اأمر، وكما اأم���ر ر�سول���ه. واأولدي ل يجدون القوت 

ال�رصوري، اإنهم يت�سورون جوعاً، ملاذا.. ملاذا ؟!

� � �
دق الطبل لنا يا يهودي، نريد اأن نرق�ض، فكان اليهودي يدق ويغني 

قائاًل:

 ا�سمع ا�سمع يا املـدمع ياذي داخل زعبتي ت�سّمع

 ا�سمع ا�سمع كالم جارتي ثـورك مبكر جتاه دابتي

عندما نحك���ي، نتاأن�سن.. نحلق نغدو كائن���ات اخلفة. هكذا كانت 
احلكاية وجهاً اآخر من البهجة التي ت�سع من ثنايا املحكيات. 

ينفتح عامل البهجة التي تخلقه احلكاية على عامل املعرفة ويف�سي اإلى 
تعريفن���ا بكل ما يحيط بنا، وما نفكر فيه يف ف�ساء املعقول والالمعقول 
وامليتافيزيق���ا الت���ي حتف���ز اأذهانن���ا على الغو����ض يف بحره���ا العميق 

واملتالطم. 

ترتفع بن���ا املحكيات لنحل���ق يف ال�سماء وما بعد ال�سم���اء وال�سماء 
ال�سابعة ث���م العا�رصة وحتى ال�سم���اء الألف وامللي���ون، وكذلك تفعل 
بنا عندما تاأخذن���ا اإلى اأغوار العامل ال�سفلي واإل���ى الأر�ض ال�سابعة ثم 

الأر�ض املائة والألف واملليون. 

وتغوينا احلكاي���ات بالغو�ض يف عامل التابو والطوطم، لنكت�سف اأن 
يف داخل كل منا ثمة طوطماً.. يعليه اأحيانا، ومييته يف اأحايني كثرة.

ول يتوق���ف ما تفعل���ه احلكايات بنا عند اأي حد، فه���ي جتعلنا نعلي 
املقد����ض، و�رصع���ان ماتن�سفه، ويك���ون ذلك على ل�س���ان ع�سفور، اأو 

رائحة ما، اأو اهتزاز نخلة، اأو رحلة يف العدم اأو الوجود، حتى. 

فل�سفة �سعبية جتعل الكون ي�سع باحلياة واحلركة، ويف اأحايني اأخرى 
جتعل���ه مغرقاً يف ال�سوادوية؛ ولو مل تكن احلكاية هكذا، ملا اأطلق عليها 
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حكاية بالأ�سل.

فل�سفة �سعبية، حكمة، لغز، اأغنية، معتقد، �سر البطولت واملالحم، 
والبح���ث يف اأغ���وار النف����ض الب�رصي���ة، وملكوت الأك���وان، ثنائيتي 
اخلر وال����رص، الإن�ض واجلان، والكائنات الفوقي���ة، الذكاء، واخلبث، 

وال�سذاجة املفرطة، والت�سحيات. 

حك���م يف حكاية زناقيب الطيور تاأت���ي على ل�سان هدهد تغرف من 
بقايا التاريخ اليمني تناق�سات واطمئنانات، عامل وكون يعج بهذا كله، 
يعليه ال���راث الدين���ي، اأو يف »حزوية« اأخرى ين�سف���ه، ويف حمكية 
اأخرى يكون خط التذبذب. وما بني هذا وذاك يتدافع �سوؤال الوجود، 
و�سوؤال العدم اأي�ساً... حكمة اخللق والتكوين، املوت والبعث. في�ض 
من عامل املحبة ونقي�سه، تدني����ض وتكري�ض للمختلف عنا اأكان يهودياً 
اأو دو�ساناً اأو مزيناً اأو ام���راأة... الخ، ويف الأغلب يكون اليهودي يف 

ال�سدارة!

ق���راءة �سو�سيولوجية حلياة املجتمعات: كي���ف تفكر؟ وكيف حتلم؟ 
وكيف تتعاي�ض..؟

 وتزداد حيوية احلكايات يف خ�سم الكم الكبر من التناق�سات. ويف 
املجتمع���ات ال�ساكنة يحتاج احلكي اإلى م�ساح���ة اأكرب واأكرث، لتتحرك 
فيه���ا الدماء، وتدفعن���ا اإلى اأن نتفل�سف، حول عالق���ة الفرد بال�سلطة، 
املراأة بالرجل، الإن�سان باحليوان، والإن�سان بالكائنات الفوقية، بالوجود 
والع���امل، العبد بال�سي���د، مفاهيم الت�سامح والعدال���ة واحلرية، املحبة، 

الأمان، اخلر وال�رص. 

من هنا �سنظ���ل يف اأم�ضِّ احلاجة اإلى ا�ستن�س���اق رائحة املحكي يف: 
رائحة اجلدات، رائحة الأر�ض وال�سماء، والزرع حني ينبت يف �سخر 
اأو �سحراء قاحلة، اأو اأر�ٍض موات، ويف قمر يطل من خلف ال�سحب، 

ويف هبة ري���ح تدغدغ اأغ�سان ال�سج���ر، يف �رصا�سر ليل، ويف نباح 
كلب، وخرير م���اء، ويف الإيقاعات املتناغمة لق���دم عجوز طاعنة يف 
احلك���ي، ويف حفيف اأوراق هامية يف الطريق، ويف طقطقة عكاز �سيخ 
حكي���م، ويف همهمات الليل وو�سو�س���ات الغب�ض ومفتتح ال�سباحات 
ب����: يا اهلل... كما كان يقولها جدنا اأحمد �سيف عندما يغب�س�ض الفجر، 
وت�سمع���ه كل القرية بجملت���ه امللحونة: »يا اهلل يا مال���ك امللك، تر�سى 
وتر�سى علين���ا...«. نحتاج اإلى ليل، و�سطح وثغاء حيوانات، وجمنة 
ق����رص، واأدخنة "�سعد" تنفح منه رائحة الكمون والزعر ملدرة »الزوم« 
و»�س���واف« الذرة، و»جحني« الرب البل���دي، وقليل من جمر يف موقد 
ببخور »الف���وح« و»اجلاوي«؛ نتدفاأ بها يف رك���ن غرفة �سغرة، ذات 
�س���وء خافت/ مغ���زوز، يكتنف جدة تن�سج حكاي���ات ول تكف عن 
التنا�سل والتكاثر حتى بعد اأن متالأ جيوب قم�سانها وذاكراتها »التختة«، 
وتغمر معها الأرجاء، ومتنحها اأجنحة التحليق وده�سة الطفو على �سطح 

غيمة، حيث حتلو وتروق لها الهدهدة: 
هو هويَّه، واخي واحمدين

مو عليك من دين
مو عليك من دين

دين من زمان الأب واجلدين
 دين دم من زمن اجلدين 

ل طلعت النجدين ذر مبكحلتني 
ذر مبكحلتني.

 وت�سك���ب كل تاأريخها، وم�سرة حياته���ا وحياة الن�ساء والنا�ض، عن 
بنت النجار واب���ن ال�سلطان والقبلة امل�رصوقة بينهم���ا تن�سج وتختفي. 
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ويف »حزوي���ة« اأمانة تقولوا لنعمان ع���ن الذري الذي �سع�سع واأ�سبح 
نب���ات، وعن ذر مبحكلتني، وعن عبداهلل الذي �سيدور ربه وي�ساأله: ملاذا 
تعبد اأيها الإله وتقد�ض بينما يجوع اأطفايل! ون�ستمر يف �سوؤال البحث 

عن عدالتك.

وع���ن حزوية اليهودي الذكي الذي يقراأ نف�سيات النا�ض كاأنه حملل 
نف�ساين، وعن مقالبه وخماتالته، وعن ال�سحك وال�سخرية الالذعة. 

تلكم فل�سفة الدين ال�سعبي، وه���ذا بع�ض من عامل املحكي، هم�ض 
اجلدات، و�رصخاتهن اأي�ساً يف وجه الظلم وال�ستبداد... 

يف هذا املقام �ساأطلق نف�ض ال�رصخة التي اأطلقها من قبلنا الكثرون، 
و�سيطلقه���ا بعدن���ا الكث���رون، اإنها �رصخة امل���وؤرخ وال�ساع���ر، وعامل 
ال�س���اللت، واأح���د اأهم املتخ�س�س���ني يف الراث الأفريق���ي، الفنان 
»اأمادو همباطي با« الذي ق�ال: »... عندما يرحل رجل ُم�سن فاإن ذلك 
يكون مبنزلة احراق مكتبة بكاملها«. وين�سحب ذلك على اليمن حيث 

اأ�سبح واقع الأمور على هذا ال�سعيد، كابو�سياً بامتياز. 

وتت�ساع���ف فداح���ة اخل����رصان يف ظل غي���اب موؤ�س�س���ات ثقافية، 
موؤ�س�س���ات دولة مثل وزارة الثقاف���ة، اأو موؤ�س�سات اأهلية تعنى بتدارك 
مكتبة حافلة بالراث الفطري واملعارف الإن�سانية، وهي مكتبة �سارت 
يف مهب التال�سي والنقرا�ض حت���ت وطاأة الالمبالة، والعبثية، وحتت 
ذرائ���ع تزعم اأن ال���راث ب�سكل عام واحلكايات من���ه، لي�ست اأكرث من 
ت���رف وتخريف ومن الأجدر والأولى ان نهت���م بق�سايا الأمة، الق�سايا 

الكربى؛ ف�ساع الثنان واأ�سبحت موؤ�س�ساتنا خاوية ينعيها اخلواء.

اإن احلكاية كانت امراأة، ظلت نف�ساً، وحياة تتنف�سها. ويف ظل الظلم، 
وغلبة التقاليد ال�سارمة واإطباقها على اأنفا�ض حياتها، وغياب الوني�ض، 

كانت احلكاية �سرورة وجود، وانزياحاً للعدم. 

وكل الكائن���ات هم�ض اأحياناً، يعلو �س���وت الهم�ض، يعلوا، يتفجر 
اإلى كر وفر، وانك�سار وجناح، الى اأن تغم�ض اأعيننا: »هذا حزانا والليل 

جانا، ولو بيتنا قريب لدي غطاء زبيب«.

إشارات ال بد منها 
 م���ن اأهم طموحات بيت املوروث ال�سعب���ي توثيق ال�رصد ال�سفاهي 
وخ�سو�ساً الأ�ساطر واحلكايات ال�سعبية، اأو ما يطلق عليها يف لهجاتنا 

ماءات«.  »احلزاوي/ال�سُّ

وقد ت�سمنت خطة وبالأحرى ا�سراتيجية، بيت املوروث ال�سعبي منذ 
اإن�سائه يف ابريل 2004، اأن يكون لديه فريق عمل ميداين مزود باملهارات 
املعرفية، والتقنيات املعمول بها يف كافة مراكز العامل البحثية... لكن 
التمني���ات يف واٍد والتحقق العملي له وج���ه اآخر حتم علينا اأن نوا�سل 
احللم، واأن ن�ستغل وفق ما هو متاح. واملتاح يف بيت املوروث ال�سعبي 
هو: اجلهد الفردي، والورق���ة والقلم، حيث مل ن�ستطع احل�سول على 
جهاز الت�سجيل اخلا�ض بالتوثيق. وكان على بيت املوروث ال�سعبي اأن 
يدب���ر نف�سه. و يف ظل اإمكانياته ال�سحيحة، وحالت الكفاف والندرة، 
الت���ي يعي�سها؛ كان عليه اأن يجلب كبار ال�س���ن اإلى مقره، اأو يتوا�سل 

معهم، كلما اأتيحت له فر�سة ال�سفر الى الأرياف واملدن. 

حتقق اجلزء الأول م���ن تدوين وتوثيق احلكايات ال�سعبية يف »قراءة 
يف ال�رصدية ال�سعبية + 70 حكاية �سعبية«، يف اإطار حلم بيت املوروث 
ال�سعبي اأن يحقق طموحه يف اإ�س���دار مو�سوعة احلكايات ال�سعبية اأو 
اأطل�ض احلكاي���ة ال�سعبية اليمنية الذي تع���ذرت طباعته اأكرث من ثالث 

�سنوات. لكن نف�ض ال�سخرة تقف حجر عرثة. 
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وكنا قد ذهبن���ا مب�رصوعنا قبل اإ�سدار اجل���زء الأول اإلى جهات مينية 
ودولي���ة، تعنى بال�ساأن الثق���ايف والتبادل الثقايف، لك���ن مل ن�ستطع اأن 
نحظى باأدنى تفاعل لدى بع�ض اجلهات الدولية التي تعللت باأنها تعمل 
على نف�ض امل�رصوع بالتعاون م���ع وزارة الثقافة؛ ما حتم علينا موا�سلة 
م�سوار العتماد على اآليات واأدوات عملنا التقليدية نف�سها يف التوا�سل 

بالورقة والقلم والنا�ض.

ويف ال�سي���اق ي�سارع بيت املوروث ال�سعبي اإلى اإجناز اأهدافه، كلما 
توافـــرت له فر�ســـة للطباعة فقط -مـــع اإ�سقاط ح�ســـاب ا�ستحقاقات 
اجله���د الفكري، وتوابع���ه الأولية حتى و�سول الكت���اب اإلى املطبعة- 
يف �سبيل اإنقاذ ذاكرة الب���الد الرثية بالتنوع، وذاكرة املراأة التي تق�سف 
باإيديولوجيات الواحدية اأكانت �سيا�سية اأو دينية! عرب توثيق ما هو متاح 
وممكن يف ظروف �سديدة ال�سعوبة والتعقيد. ويف خ�سم حتديات جمة 
طاملا اأرهقتنا، واأوقعتنا ببع����ض العرثات والأخطاء، لكنها مل حتبط فينا 

عنا�رص الهمة والإرادة واحللم مبوا�سلة امل�سوار. 

بني اأيدي الق���راء واملهتمني اجلزء الثاين من احلكايات ال�سعبية التي 
ُجمعت منذ بداية الت�سعينيات وحتى العام 2008م. 

احلكايات اخلام، اأع���دُت �سياغتها، وا�ستخل�س���ت معظم عناوينها 
من قلب املو�سوع والأحداث –اأي الن�ض- فقلما جند الرواة يعرفون 
عن���وان احلكاية، واإن كان���وا يعرفون تفا�سيله���ا. كاأن تقول اإحداهن: 
اأحك���ي لك حكاية الرج���ل الذي عمل كذا وكذا، اأو امل���راأة التي قالت 
كذا، اأو اجلني الذي قام بفعل كذا وكذا... الخ من الأحداث املرتبطة 

بال�سخ�سية / البطل. 

وعليه حتتم علينا و�سع اأو ا�ستقاق العناوين من �سياق الن�سو�ض. 

> اأبقيت على بع�ض احلكايات كما هي بلهجتها املحلية اخلا�سة بها، 

ودعتني ال�رصورة يف معظم احلكايات، اإلى �سياغتها بلغة �سهلة 
جتم���ع بني اللهجة العامي���ة واللغة العربية ال�سهل���ة والبعيدة عن 

التعقيد، لتخرج ب�سيغة و�سطى يت�سنى للقارئ قراءتها بي�رص. 

> و�سعُت احلوا�سي، معاين املفردات الب�سيطة، لكن جماًل طويلة 
ظل���ت مكتوبة باللهج���ة ال�سعبية، واأت�س���ور اأين اإذا ما و�سعت 
حوا�سيها، كانت �ستحت���اج اإلى كتاب اآخر لل�رصوحات ولذلك 

اقت�رصت على و�سع الهوام�ض، التي تفي مبا ي�سيء الن�ض. 

> نقط���ة اأخرى: ل الكاتبة ول بيت املوروث ال�سعبي، ميلكان احلق 
يف تغي���ر جمرى الأحداث اأو ال�سخ�سيات، ح�سب توجهاتهما 
وقناعاتهما، ولذا كتب���ت الن�سو�ض كما هي، حتى واإن مل تتفق 
ومب���ادئ الكاتبة والبي���ت؛ كالنتقا�ض من الأقلي���ات واإظهارها 
بهيئ���ة حمقرة غر اإن�سانية على �ساكل���ة ال�سورة النمطية الطاغية 
التي تب���دو عليها هذه الأقليات: اليهودية، والفئات املهم�سة من 
املزاين���ة والأخ���دام، والدوا�سن... الخ، وكذل���ك املراأة كونها 

تدخل يف منظومة النتقا�ض. 

وقد كان يل راأي، وت�ساءلت مع بع�ض الأ�سدقاء، مبن فيهم الأطفال: 
هل اأن�رص هذه احلكايات كما هي؟ اأم اأ�سقطها حتى موعد ل اأدري متى؟ 
خ�سو�س���اً، وبع�ض اإخوتنا اليهود، واإخوتن���ا من التجمعات الأخرى، 
يتعر�سون لهجمة �رص�سة من قبل املتع�سبني واملتطرفني، لكني خرجت 
ب���راأي اأن هذه هي ثقاف���ة جمتمع، ول ميكن حجبه���ا اأو التمويه عليها 
بحجة الكتفاء بنقل كل �س���يء جميل يف الراث، يظهر �سورة ثقافتنا 
ال�سعبية العربية والإ�سالمية على اأنها منفتحة على الآخر، وتتعاي�ض مع 
كل الأجنا�ض والأديان، والمتناع عن ن�رص اجلانب املظلم من ال�سورة 

مبا فيه من عيوب عن�رصية ومتييزية متخلفة. 
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وو�سلت اإلى قناعة بالتزام احليادية واملو�سوعية، فهذه ثقافة النا�ض، 
ومن احلري باأن اأنقلها باأمانة؛ فتغير الأفكار ل ياأتي اإل مبعرفة مكنوناتها 

للخروج باأفق للحياة الإن�سانية املتعافية. 

ل�س���ت اأملك احلق يف اإجازة هذا الن����ض وحجب غره، لأن منطق 
الأم���ور يق�سي باأن تُقراأ كما هي، لنعرف كيف يفكر املجتمع! ونبحث 
يف كي���ف، ومن اأين اأتى هذا النتقا����ض والتهمي�ض، والكراهية لالآخر 

املختلف؟! 

وذلك ما يتيح قراءة جديدة للن�سو�ض، ويف�سح املجال لتنمية ثقافية 
جدي���دة قائمة على القبول بفكرة املختلف وم�ستندة اإلى �سيغة عقالنية 

للتعاي�ض، وعلى تفهم فكرة املواطنة وتفعيلها. 

> جمعت ن�سو�ض احلكايات من بع����ض املحافظات و مديرياتها: 
�سنعاء، تعز، اإب، تهامة، �سبوة، ماأرب، ذمار. 

> اأ�سك���ر كل الأخوة والأخوات الأحي���اء منهم والأموات، الذين 
�ساعدوين على اإخراج هذه الن�سو����ض اإلى الوجود، من رواة 

وممن �ساعدوين يف عملية اجلمع: 

عبد الغني ال�سق���اف، عبدال�سالم ال�سامعي، عزيز الردماين، اأماين 
�سي���ف، والوالدة فاطمة املطري، والأخت �سعي���دة ال�سامي، اآزال زائد 
عاط���ف، وغ�سان حيدرة.. اأتوجه للعزيزة �سعي���دة باعتذاري ال�سديد 
لإرهاقه���ا يف �رصد احلكاية اأك���رث من مرة، وكذلك الأ�ست���اذ عبدالغني 

ال�سقاف الذي اأرهقته بالتفا�سيل. 

اأتوجه بال�سكر والتقدير لالأ�ستاذ الأديب والفنان عبدالفتاح عبدالويل 
الذي راجع الن�سو�ض واأمدين بالإ�ساءات اللغوية. 

ل���ت الن�سو�ض  واأ�سك���ر الدكت���ورة الفنانة اآمن���ة الن�سري التي جمَّ

بلوحاتها الناب�سة باحلياة. 

�سكراً حل�س���ان ال�سعيدي الذي �سف وطب���ع احلكايات، وللمخ�رج  
الفني �سليم اخلطيب �سكراً للجميع.. �سكراً لأف�سالهم. 

اأخراً اأتوج���ه بال�سكر والتقدير الى ال�سن���دوق العاملي للمراأة على 
دعمه لبي���ت املوروث ال�سعب���ي وطباعة هذا العم���ل »حكايات �سعبية 

مينية« بجزاأيه: الثاين والثالث.

أروى عثمان
صيف 2009
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الّرواة : 

70عاماً 1/ عبد الغني ال�سقاف    
49عاماً 2/ �سعيدة ال�سامي       
29عاماً 3/ غ�سان حيدرة     

27 عاماً 4/ اأماين اأحمد �سيف    
25عاماً 5/ اآزال زائد عاطف     
70عاماً 6/عي�سة �سامل �سعيد      

50 عاماً  7/ عي�سة عو�ض اأحمد    
48 عاماً 8/اأحمد �سلطان اجلالل   
45 عاماً 9/ح�سني �سامل بن جالل   
25 عاماً 10/ اأم طارق      
80 عاماً 11/ حم�سنة قائد اخلزاعي    

12/ �ساحلة اأحمد م�سلي الن�سري 
60 عاماً  13/ فاطمة اأحمد �سالح املطري   

يــة والأمري  اجلنَّ
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يــة والأمري  اجلنَّ

يف اأحد الأيام كانت تعي�ض امراأة عجوز وحيدة، ل زوج ول ابن ول 
اأهل لها: مقطوعة من �سجرة.

ذات ي���وم وبينما كانت مت�سي يف الطريق، اإذ لقيت دلو فاأخذته معها 
اإلى بيتها. 

وعندما و�سلت البيت و�سعته جانباً يف املطبخ. 

يف اليوم الثاين خرجت من البيت » تطلب اهلل « على نف�سها كعادتها 
كل ي���وم، وعند عودتها ال���ى منزلها، وجدت بيته���ا ب�سكل خمتلف، 
ففغ���رت فاها، وهي تدمدم: اأعوذ باهلل م���ن ال�سيطان الرجيم.خرجت 

والبيت كما هو، ورجعت والبيت �سكل ثاين.. يا اإلهي.

لقد وجدت العج���وز بيتها مرتباً ترتيباً عالي���اً وطعام الغداء جاهز، 
واأثناء تفقدها ما يحدث، انتابها بع�ض اخلوف مما حدث. 

وم�س���ى الأمر وهي متعجبة م�ستغرب���ة. ويف �سبيحية اليوم التايل، 
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خرج���ت كالعادة تق�س���د اهلل، وعند عودتها راأت نف����ض العمل: البيت 
مرتب وطعام الغداء جاهز؛ فدب اخلوف مرة اأخرى الى نف�سها.

فق���ررت اأن تعرف �رص ما يحدث يف بيتها، فاهت���دت اإلى خطة: اأن 
تختب���ىء عند ذهابها لتق�سد اهلل، وتتخف���ى اأ�سفل البيت، وتراقب �رص 

من ذا الذي يقوم بهذا العمل يف بيتها. 

اأطبقت باب البيت على اأ�سا�ض اأنها خرجت فعاًل للعمل، ثم جل�ست 
تراق���ب. وبينما هي يف تلك احلالة، اإذ ببنت تخ���رج من الدلو، وعند 

خروجها، هرعت املراأة العجوز اإليها، وقالت لها:

 - ا�ساأل�ض باهلل)1( من اأنِت اأنت اإن�سية واإل جنية؟!

 - ردت البنت قائلة:

اأنا جنية من خيار اجلن. 

قالت لها :

ولي�ض بتفعلي)2( هكذا؟..

قالت لها البنت :

لقد هربت من اأهلي، لأنهم يريدون اأن يزوجوين جلني اأكرهه. 

تاأملت املراأة العجوز ملا حدث للفتاة، وقالت لها:

ما راأي���ِك اأن تعي�سي معي، فاأنت كما ترينن���ي وحيدة وعجوز، ومل 
اأعد ا�ستطيع اأن اأعتني بنف�سي، ف�سنت�ساعد معاً، و�ساعتربك ابنتي. 

وافقت البنت اأن تعي�ض مع املراأة العجوز يف بيتها. 

)1( أسألش بالله : أسألك بالله. 
)2( ليش بتفعلي : ملاذا تفعلني. 

يف اأح���د الأيام خرجت البن���ت تقدح)3(عند الغي���ل، ثم بعد ذلك 
غ�سلت �سعرها، وعادت اإلى البيت. 

بعد ذهابه���ا من الغيل مر اأحد الأمراء، وه���و راكب ح�سانه، فنزل 
الأم���ر، وترك احل�سان ي�رصب املاء، وبينم���ا احل�سان يد�ض خ�سمه يف 

املاء اإذا به ينتف�ض فجاأة، وال�سبب اأن احل�سان �سعف)4( املاء.

ملاذا! مل يعرف الأمر ال�رص الذي جعل احل�سان »ي�سعف« املاء. وقرر 
اأن يبحث بنف�سه عن ال�سبب، ملاذا احل�سان تقزز من �رصبه للماء!.

وبينم���ا هو يتفح�ض املاء ويقلبه بع�س���ى طويلة فجاأة علقت �سعرت 
طويلة بالع�سا، اأدرك انها كان���ت هي ال�سبب يف عزوف احل�سان عن 

�رصب املاء. 

اأخذ الأمر ال�سعرة، وذهب بها اإلى عجوز الكاهنة، واأعطاها ال�سعرة، 
وطلب منها اأن تعرف من هي �ساحبة تلك ال�سعرة الطويلة. 

بحثت عجوز الكاهنة يف كل املنطق���ة عن �ساحبة ال�سعرة الطويلة، 
واأخ���راً - بع���د م�سق���ة - تو�سلت اإليه���ا، وعرفت مكانه���ا، ومع من 

تعي�ض. 

ورجعت اإلى الأمر، واأخربته، من تكون البنت، و عنوانها. 

فذهب الأمر اإلى بيتها، وقابل املراأة العجوز، وطلب منها يد البنت 
ليتزوجها.

ردت العجوز : طلبك �سعب حتقيقه. 

قال : ملاذا اأيتها الأم ؟

)3( قدح : تورد املاء.
)4( شعيف : مقزز، وشعفت الدابة : جمحت وهربت. 
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ردت: من غر �سبب، اأقول لك، تلبية طلبك �سعب للغاية، بل يكاد 
يكون م�ستحياًل. 

ق���ال لها: ملاذا م�ستحي���ل ؟، ل اأطلب �سيئاً �سعب���اً، اأريد الزواج من 
ابنتك فقط!.

ردت العجوز:كما قلت لك، م�ستحيل زواجك من ابنتي، اأعرف اأنها 
�سرف�ض رف�ساً مطلقاً. ق���ال لها: اإذن اتركيني اأ�ساألها اإن كانت موافقة، 

اأم ل، و�ساأحرم اإرادتها ؟

وافقته العجوز، فذهب الأمر اإلى البنت، وطلب منها اأن يتزوجها. 
لكنها رف�سته، قائلة له:

ل ميكن اأيها الأمر، فاأنا ل اأ�ستطيع الزواج من اأي اإن�سان مهما كان. 

�ساألها، ملاذا ؟

مل ت�ستطع اأن تخفي حقيقتها، وتكذب على الأمر، فحدثته باحلقيقة، 
وقالت: اأين جنية، وال ا�ستطيع االرتباط باإن�سي. 

وعندم���ا �سمع حقيقتها اأ�رص على الزواج منه���ا اأياً كانت الأ�سباب، 
فهو يحبها حباً جماً. وحتت اإحلاحه ال�سديد؛ وافقت.

وتزوجا. 

وكانا زوجني �سعيدين جداً. 

بعد �سهر من ال�سعادة، مر�ست زوجته اجلنية مر�ساً �سديداً، وطلبت 
من زوجها الأمر اأن ياأذن لها لكي تذهب لزيارة اأهلها. 

وافق على طلبها، وقبل اأن تخرج من الق�رص، قالت لزوجها الأمر:

اأت���رك ه���ذا الفنج���ان يف النافذة، ف���اإن اأتت غيوم وري���ح، وقلبت 

الفنجان، فاأنا �ساأكون قد مت.

اأم���ا اإذا اأتت غيوم �سوداء بدون ري���ح ومل تقلب بالفنجان فاأنا حية، 
و�ساأرجع لك لنوا�سل حياتنا ال�سعيدة. 

قال لها : متام. 

وما اأن خرجت حتى اأجه�ض الأمر بالبكاء لفقدانها، فقد كان يحبها 
حباً جما ول ي�ستطيع فراقها. 

و�سلت اجلنية اإلى بيت اأهلها، وكانت يف اأ�سد حالت املر�ض �سوءاً. 
انهارت �سحتها ب�سكل �رصيع، فماتت بني يدي اأهلها.

ذهب اأهلها وكانوا مثل الغيوم ال�س���وداء امل�سحوبة بالرياح القوية 
وقلبوا الفنجان الذي كان يف نافذة غرفتهما.

ا�ستب���د احلزن والبكاء بالأم���ر الذي اأح�ض بالفق���د الكبر املوح�ض 
حلياته برحيلها املبكر، الذي لن يعو�سه اأحد بدلها.
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مع ال�شالة على النبي.. 
ي�شتوي العمل 

مع ال�شالة على النبي..
ي�شتوي العمل 

كان يام���كان يف قدمي الزم���ان كان هناك رج���الن اأحدهما يهودي، 
والآخ���ر م�سل���م. وكانا ي�سركان يف جت���ارة بينهما، ف���كان امل�سلم يردد 

دائماً، يف بدء كل عمل: »مع ال�سالة على النبي ي�ستوي العمل«.

وما اأن ي�سمع اليهودي الكافر هذه ال�سلوات على النبي من �رصيكه 
يف كل حركة وكل عمل يقوم به، حتى ينتابه الغيظ والكره للم�سلم. 

ويف ي���وم من الأيام دخل رجل دكانهم���ا، وحياهما: ال�سالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته. 

ورد عليه امل�سلم وقال: وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.

قال الرجل للم�سلم على مراأى م���ن اليهودي: اأنا اأريد اأن اأترك هذا 
اخلامت اأمانة عندك ملدة اأ�سبوع. 

وافق امل�سلم على حفظ الأمانة التي تركها الرجل عنده، فقام واأخذ 
اخل���امت وو�سعه يف درج الدكان وقال: » مع ال�سالة على النبي ي�ستوي 



حزاوي وريقات احلناء 

3031

حكايات �شعبية مينية

العمل«. 

راأى اليه���ودي كل م���ا دار من حديث بني �رصيك���ه امل�سلم والرجل، 
الذي اأعطاه اخلامت الأمانة ليحفظه، وراأى اليهودي اأي�ساً اأين خباأ �رصيكه 

امل�سلم اخلامت حافظاً الأمانة.

كان اليه���ودي مغتاظ���اً من كل �س���يء يفعله امل�سلم مهم���ا كان فعله 
�سغراً اأو كبراً، فرقب حتى خ���رج امل�سلم من الدكان ي�سري بع�ض 

احلاجات، فقام واأخذ اخلامت املروك اأمانة، ورماه يف البحر.

بع���د ب�سعة اأيام خ���رج امل�سلم اإلى �ساطئ البح���ر لي�سطاد ال�سمك، 
واأثناء ا�سطياده، وجد اخلامت يف �ساطئ البحر، فتعجب من وجوده يف 
ذل���ك املكان، فاأخذه امل�سلم واأعاده ال���ى مكانه، ومل يفكر اأن اليهودي 
ه���و الذي اأخذه ورماه يف البحر. وبينما امل�سلم يحط اخلامت الأمانة يف 

درج الدكان، قال: مع ال�سالة على النبي ي�ستوي العمل. 

ويف اآخر الأ�سبوع اأتى الرجل لياأخذ خامته من امل�سلم.. ففتح امل�سلم 
الدرج، واأعطى اخلامت ل�ساحبه، وكان اليهودي يراه. 

ا�ستغ���رب اليهودي مما راآه، فت�ساءل كي���ف للم�سلم اأن يجد اخلامت، 
وقد رماه هو بنف�سه يف البحر فكيف ح�سل عليه؟

وجل����ض مرتبكاً، ومل ي�ستطع اأن يعرف الإجابة، فاليهودي ل يعرف 
حكم���ة اأن من ي�سلي على النبي ي�ستوي العمل له، ولأنه عمل �سالح، 

فقد �سانه الرحمن ومل يخذله يف اأداء واجب الأمانة.

بع���د فرة قام اليهودي يق���ول للم�سلم اإنه يري���د اأن يجمع الفلو�ض 
لكي يذه���ب ي�سري ب�ساعة للدكان، وذه���ب امل�سلم ليجمع الفلو�ض 

للدكان، واأعطى النقود لليهودي ليذهب وي�سري الب�ساعة.

اأخ���ذ اليه���ودي الفلو�ض، وف���ر بالنق���ود، وانتظ���ره امل�سلم لرجع 
بالب�ساعة، لكنه مل يرجع ل بالفلو�ض ول بالب�ساعة. 

وعندم���ا اأح�ض امل�سل���م اأنه ل اأمل من عودة �رصيك���ه اليهودي، نادى 
ولده، وحدثه مبا فعل���ه اليهودي، وطلب منه اللحاق باليهودي لي�سرد 

نقوده اأو الب�ساعة، ون�سحه قبل �سفره للبحث يف اأثر اليهودي.

فق���ال له: اأو�سيك و�سية يا بني تنفع���ك يف حياتك األ مت�سي مع من 
يحب نف�سه، ول مع من يبغ�ض نف�سه. 

و�ساف���ر البن، وبينما هو مي�سي يف الطريق، لقى رجال، فقال الرجل 
للولد: هل نقطع الطريق معاً ؟

فرد الولد: نعم.. فم�سيا حت���ى و�سال الى مطعم، فا�سريا قطعة من 
اللحم، واأخذ الرجل الغريب يق�سم اللحمة واأعطى الولد الق�سم الأكرب 
وله الأ�سغر، فرف�ض الولد اأن ياأكل، ثم رحل وم�سى، ويف الطريق لقى 
رج���اًل اآخراً، فقال له الرجل: ه���ل نقطع الطريق معاً، ومل يعرف الولد 
اأن الرجل الذي لقاه لتوه هو نف�ض الرجل الأول الذي ق�سم له القطعة 

الكربى من اللحم. فقال الولد: طيب. 

وم�سيا حتى و�سال الى مطعم وا�سريا حلمة فق�سمها الرجل الغريب 
فاأخذ الق�سم الأك���رب واعطى الولد الق�سم ال�سغ���ر، فرف�ض الولد اأن 

ياأكل، ثم تركه وم�سى.

وا�سل الولد م�سيه، ولقى رجاًل ثالثاً يف الطريق، فقال الرجل للولد: 
هل نقطع الطريق �سوية، ومل يعرف اأن من لقاه الولد ومن يكلمه، هو 

نف�ض الرجل الأول، وهو نف�سه الرجل الثاين. 

اأجاب الولد: نعم اأحب اأن من�سي الطريق �سوية. 
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وم�سيا حتى و�س���ال اإلى مطعم، فاأخذ الرج���ل اللحم وق�سمه   
بالت�ساوي فاأكل الولد. وقال الرجل للولد: اأتعرف اأين اأنا الرجل الأول 
والثاين الذي لقيتهما يف الطري���ق، وتقا�سمنا الطعام، ولكنك رف�ست 

اتباعاً لو�سية والدك.

قال الولد: وما الذي دهاك لفعل ذلك. 

فرد الرجل: حتى اأعرف اأنك قد نفذت و�سية اأبيك، اأم ل ؟

بعد ذلك وا�سال معاً الطريق، حتى و�سال الى املدينة التي يوجد بها 
الرج���ل اليهودي، فدخال الى اجلامع ف�سليا ثم ناما يف امل�سجد، لأنهما 

ل يعرفان اأحداً من �سكان تلك املدينة. 

ويف الي���وم الثاين كان الولد يبح���ث يف املدينة عن اليهودي الذي 
����رصق النق���ود والب�ساعة على وال���ده، وبينما هو ي�س���األ عنه، لحظه 
اليهودي �سدف���ة، فعرف اأنه ابن �رصيكه، فاأ����رصع اليهودي الى امللك 
هارون الر�سي���د، وقد كان للملك ابنة مري�سة عج���ز عن معاجلتها كل 

اأطباء املدينة، فذهب اليهودي الى امللك.

وقال اليه���ودي للملك: اأن هن���اك �ساباً يعال���ج اأي مر�ض مهما كان 
ع�سياً وكان يق�سد ابن �رصيكه امل�سلم.

فقال امللك لليهودي: اإذن اأح�رصه يف احلال، ليقوم بعالج ابنتي. 

فا�سُتدعي ال�ساب الى ق�رص امللك، فذهب، فقال له امللك اآمراً اإياه: 
عالج ابنتي، واإن مل ت�ستطع قتلتك. 

فق���ال ال�ساب يف نف�سه: اأن���ا ل ا�ستطيع، فلم ي�سب���ق يل اأن عاجلت 
اأحداً، ثم اأين ل�ست طبيباً. اأن �سدقته القول �سيقتلني، فماذا اأفعل!.

احت���ار ال�ساب كث���راً، وهو ي�سمع اأم���ر امللك ه���ارون الر�سيد اآمراً 

اإي���اه بلغة �سارمة، فذهب ال�ساب الى الرجل الذي كان مي�سي معه يف 
الطريق، فحكى له احلكاية فاأ�سار عليه اأن يوافق على اأمر امللك. 

فقال ال�ساب: كيف، واأنا ل اأعرف يف الطب �سيئاً.

ل، لكن قبل  فق���ال ل���ه: ل عليك، وافق فق���ط، و�سيحلها األف ح���الَّ
املوافقة، قل للملك: اأعاجلها �رصيطة اأن اأتزوج بها بعد �سفائها.

ذهب ال�س���اب الى ق�رص املل���ك، واأعلن موافقته عل���ى عالج ابنته 
املري�سة، وعلى �رشط اأن يتزوج بها بعد �سفائها ووافق امللك على تنفيذ 

طلبات ال�ساب.ورجع الى عند الرجل رفيق الطريق.

قال له ال�ساب: ماذا بعد املوافقة ؟

قال الرج���ل: خذ ه���ذه الأع�س���اب واطحنها، واأجع���ل بنت امللك 
ت�رصبها، فعمل بن�سيحة الرجل. 

وبعد اأيام، وب���اإذن اهلل �سفيت بنت امللك، فزوج���ه اإياها. ا�ستغرب 
اليه���ودي حينما راأى كل ما خطط له ذهب عك����ض ما اأراد، فذهل من 
اأن ابنة امللك ق���د �سفيت، بل وتزوجت من ابن ع���دوه اللدود �رصيكه 

امل�سلم.

ذه���ب اليهودي الى امللك، وقال له: م���ادام ال�ساب قد �سفى ابنتك 
به���ذه ال�رصعة، فلم���اذا ل تكلفه مبهمة اأخرى! مل���اذا ل جتعله اأيها امللك 
يخـــرج كنزك املدفون، ا�ســـرط عليه اأن ينفذ مهمـــة اأن ياأتيك بكنزك 

املدفون، مامل، فاأقتله. 

واف���ق امللك، وا�ستدع���ى ال�ساب من جديد وقال ل���ه: اأعطني ملك 
ه���ارون الر�سيد املدفون، واإن مل ت�ستطع قتلتك. وفر�ستك لإجناز ذلك 

ثالثة اأيام. 
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فق���ال ال�س���اب يف نف�س���ه: كيف اأخرج ل���ه املُلك املدف���ون.. يا اهلل 
اأخرجني من هذه املحنة.

فذه���ب ال�ساب الى الرجل رفيق الطري���ق، واأخربه عما طلبه امللك 
منه، فقال له الرجل: وافقه، ول عليك. 

فقال ال�ساب: كيف؟

فقال الرجل: كم اأعطاك امللك مهلة؟

فقال ال�ساب: ثالثة اأيام. 

فقال الرج���ل: رائع هذه املهلة كافية. وقال ل���ه: عند موافقتك على 
طلب امللك، ا�سرط عليه اأن تقت�سما الكنز ن�سفني، بالت�ساوي.

فقال ال�ساب للرجل: �ساأعمل بن�سيحتك.

فذهب الول���د الى امللك، وقال ل���ه: موافق عل���ى ا�ستخراج الكنز 
املدفون،  �رصيطة اأن نقت�سمه اأنا واأنت بالت�ساوي. 

وافق امللك على �رشط ال�ســـاب. وعندما عرف اليهودي مبا حدث، 
اغتاظ غيظاً �سديداً.

وقال للملك: ملاذا وافقت اأيها امللك على �رشط ذلك ال�ساب؟

قال امللك لليهودي: لقد انتهى الأمر.

قال الرجل لل�ساب: اذهب الى حيث ال�سوء، واأ�سار له هناك بعيداً، 
وبعد ذلك خذ الع�سا وا�رصب به على الطبل، �رصبات قوية. 

ذهب ال�ساب، وفق ما قاله �سديقه، وو�سل الى حيث ال�سوء، واأخذ 
الع�سا، وبداأ بال�رصب عل���ى الطبل حتى اهتزت املدينة، من ايقاعات 

الطبل، فرد عليه اجلن: ماذا تريد منا ؟ لقد ازعجتنا. 

فق���ال ال�ساب: اأنا اريد منكم كنز ه���ارون الر�سيد، لأن امللك طلب 
مني اإح�ساره واإن مل اأح�رصه �سيقتلني. 

فاأجابوا عليه: لنعطيك الكنز؛ كيف نعطيك الكنز وهو حق امللك، 
ولك���ن اأمهلنا نكلم ملك اجلن، فقام اجلن وكلموا ملكهم فوافق ولكن 
على �رشط ا�سرطه هو اأن يذبح له 1000 من الإبل، و 1000 من البقر، 
1000 م���ن الغنام، 1000 من املاعز، يف و�سط املدينة، على اأن يذبح 

راأ�ض اليهودي بعدها. 

واف���ق ال�ساب، وفعل مثل ما قالت اجلن وذبح البقر والغنام والإبل 
واملاعز وراأ�ض اليهودي يف و�سط املدينة وحفروا للكنز يف املكان الذي 

ذبحوا فيه واأخرجوا الكنز. واقت�سمه ال�ساب مع امللك.
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بنت النجار
وابن ال�شلطان

بنت النجار وابن ال�شلطان
  

كان ي���ا ماكان يف قدمي الزمان يف �سلطان من ال�سالطني، وكان لديه 
ولد واحد ما ب�ض غره، وكان يجاور ق�رصه بيت جنار يعي�ض هو وابنته 

الوحيدة. 

كان اب���ن ال�سلطان، كل يوم يطلع اجلب���ا)1( وي�سّبح على جارته ابنة 
النجار، فيقول: اأ�سبحِت يا بنت النجار. 

وترد عليه: �سبحك اهلل باخلر يا ابن ال�سلطان. 

فيقول لها: ُحبة2 باحلرف وبالألف. 

وهي تقول: ل بحرف ول باألف. وت�سيف عليها ولمبا وزن اأبوك. 

فق���ال ابن ال�سلطان يف نف�سه: ك���م �ستجل�ض هذه بنت النجار تقرح 
قلبي واهلل ل اأقرح قلبها، واتعبها مثل ما اأتعبتني. 

ويف اليوم الثاين، قام وتنكر مبالب�ض بائع يق�سد اهلل بالكراث، ف�سار 

)1( اجلبأ: سطح املنزل، أو السقف. 
)2( حبة: ُقبلة باحلاء املضمومة وتشديد الباء املفتوحة. واحلرف جمعها حروف: عملة قدمية. 
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واأتى ب� »اأج���اب«)3( مالأه بالكراث، وافر����ض بجانب دار بيت النجار 
ليبيع الكراث، وكان ينادي: الكراث.. الكراث.. هيا الكراث. 

�سمعت بنت النجار �سوت بائع الكراث، فنزلت لرى من ذا البائع 
اجلديد الذي فر�ض اأمام بيتهم ليبيع كراثاً، وعندما راأته قالت له: راعي 

ا�سر ادي الزلَّط)4(.

ومل تكد تكم���ل جملتها تلك، حتى اأ�رصع البائ���ع واأعطاها الكراث 
وّقبلها يف خدها، فذهبت ومل تعره اأي اهتمام. 

ويف اليوم الثاين �سعد ال�سطح وقال: اأ�سبحتي يا بنت النجار. 

قالت: �سبحك اهلل باخلر يا ابن ال�سلطان. 

قال: ُحبة باألف واَلّ باحلرف. 

قالت: ل باألف ول بحرف، ول وزن اأبوك. 

قال: ول ب�سوية كراث.. 

فعرف���ت، اأن م���ن كان يبي���ع الكراث بجان���ب بيتهم ما ه���و اإل ابن 
ال�سلطان، فقررت اأن تنتقم من جراأته. 

فجل�ست اإلى اليوم الثاين، ثم قامت وتنكرت مبالب�ض قا�ض، ودخلت 
على الرجال يف ق�رص ال�سلطان، وكانت حتمل يف يدها ق�سمي)5(. 

وقالت لبن ال�سلطان: اأنا ملك املوت جيت اأقب�ض روحك.

فقال ابن ال�سلطان: يووه، ما�سي للمه بتقب�سوا روحي)6(. 

)3( بأجاب: األجب وجمعها آجاب: وعاء من اخلوص يستخدم لنقل احلشيش، وغيره من األشياء. 
)4( الزلط: بتشديد الزاء، في اللجهة الشعبية اليمنية يقصد بها النقود. 

)5( القشمي: الفجل. 
)6( يووه ماشي: يووه: عالمة اإلندهاش والفزع، ماشي، مبعنى ال. 

قالت له: حانت �ساعتك يا ابن ال�سلطان. 

ترجاها اأن توؤجل قب�ض روحه. ف���ردت: خال�ض اأنا » �سافلتك« ب�ض 
ب�رشط اأحلق �سنبك واد�س الق�سمي يف لقفك)7(.

واف���ق ابن ال�سلطان. وعرف بعد ذل���ك، اأن ملك املوت الذي جاءه 
ماهو اإل بنت النجار. 

فق���ال: واهلل ل اأنتقم منها وم���ن اأبوها هي بت�س���وف.. طيب يابنت 
النجار، الأيام بيني وبينك، بن�سوف من يربح؟

ق���ام البن و�سلط اأباه ال�سلطان على النجار وال���د الفتاة، باأن يكلفه 
باأفعال اإعجازية ليذله ويذل معه ابنته.

يف اليوم الت���ايل، قام ال�سلطان با�ستدعاء النج���ار وطلب منه اآمراً: 
الأم���ر الأول: اآمرك اأيها النجار باأن تق���وم برفع املطحن مامل، ف�ساأنزل 
بك اأب�سع العقوبات �ساأقتلك، فلم ميلك النجار اإل اأن يطاأطئ راأ�سه، ثم 

رجع خائر القوى منهكاً مغموماً الى ابنته ليخربها، ما قاله ال�سلطان.

ق���ال لها حزيناً: كيف اأرفع املطحن يا بنتي، من ي�ستطيع عمل ذلك، 
اإنه امل�ستحيل، فماذا اأعمل يا ابنتي، دبريني؟

ردت عل���ى اأبيه���ا: ول عليك يا اأبي، ل حتمل هم���اً، ثم اأ�سارت عليه 
قائلة: ما عليك �سوى اأن تقوم باأخ���ذ حجارة، واأعطيها للذين ي�سلون 

يف امل�سجد، وقل لهم: اقتلوين بهذه احلجارة. 

رد الأب: وماذا بعد. 

قالت: اعمل ما اأقوله لك، وبعد ذلك �سيحدث مامل تتوقعه، وفعل، 
مبا اأ�سارت عليه ابنته.

)7( شافلتك: سأتركك. أدس القشمي في لقفك: أدخل الفجل في فمك. 
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وعندم���ا ذهب للم�سلني، وقال لهم اأن يرموه باحلجارة، قالوا له: ملا 
نفعل بك هكذا، اأيها النجار؟ 

رد عليهم: لأن ال�سلطان قال يل اأرفع له املطحن. 

فا�ستغربوا من فعل ال�سلطان، فقام امل�سلون، وذهبوا الى ال�سلطان، 
وقالوا له: اهلل امل�ستعان ايها ال�سلطان حرام عليك، ماذا فعل بك النجار، 

لتجربه على رفع املطحن. 

اأح�ض ال�سلطان باخلزي والعار من فعلته تلك، واأطبق �سامتاً.

ويف اليوم الثاين طلب ال�سلطان النجار مرة اأخرى حتت اإحلاح ابنه، 
وقال له: ا�ستي منك اأن تعطيني حليب تي�ض.

�سار النجار مكظوماً اإلى ابنته، �ساألته: ماذا قال لك ال�سلطان؟

اأخربه���ا بطلب ال�سلطان الثاين والذي يع���د فعاًل م�ستحياًل كالطلب 
الأول.

قالت: ول عليك، �سهل يا اأبي، قل له موافق، اأذهب يف حالك، واأنا 
�ساأت�رصف بكل �سيْء، فال حتمل هماً. 

ث���م قامت واأخ���ذت قربتني واأواين بها دم و�سكبته���ن يف راأ�ض اأبيها 
و�س���ارت يف اجتاه ق�رص ال�سلط���ان، وعندما اأب�رصه���ا ال�سلطان، وهي 

حاملة اأباها، وهو متمرغ بالدم. 

قال ال�سلطان: ماهذا، يا بنت النجار. 

قالت: لقد ولد اأبي. 

قال: كيف الرجل يولد، هذا م�ستحيل. 

قالت: وهل التي�ض يدي)8( حليب. 
فخزى و�سكت.

قال اب���ن ال�سلطان متوعداً: واهلل ل ا�سهر به���ا، تخرج اأبوها من كل 
املخانق، ما عليها، باوريها واأوري اأباها.

وق���ال لأبيه ال�سلط���ان، اأن ياأمر النجار باأن ي�سن���ع حلوحاً)9(من غر 
دخان. 

اأ����رصع النج���ار الى ابنت���ه يخربها باأوام���ر التعجيز، فقام���ت ابنته، 
«)10( وفعلت اللحوح واأر�سلته  ���الَّ و»ب���زت �سم« ول�ستهن حتت » ال�سَّ
وهو �ساخن من غر دخان، قال ابن ال�سلطان: واهلل لأتزوجها، وبعدها 

ا�رصب من دمها، واأكل كبدها. 
وتزوجها وفعل���وا العر�ض، ويف ليلة الدخلة، م���ادرت بنت النجار 
م���ا تفعل، فهي تعرف كيف �سيكون انتقام���ه منها، فاهتدت اإلى فكرة، 
فقامت و�سنعت �سنماً وزينته، وبزت قربة دم وفعلتها يف بطن ال�سنم، 

ثم اأختفت عن النظر، وراحت تراقبه ماذا �سيفعل. 
وعندما دخل ابن ال�سلطان قام بقتل ال�سنم، على اأ�سا�ض اأنه عرو�سته 
بن���ت النجار، ث���م قام و�رصب من الدم الذي خ���رج من بطن ال�سنم، 

وبعدها قال: الآن �سفيت غليلي، لقد قتلتها و�رصبت من دمها. 
ومل���ا اب�رصته اأكمل �رصب الدم خرجت بنت النجار من خمبئها حية، 
فف���رح اأنها مل تكن ه���ي التي قام ب�رصب دمها، وع���رف اأنها حيلة من 

حيلها، واعرف بذكائها. وعا�سا معاً يف �سعادة ونعيم. 
اإن �سدقنا فال�سادق اهلل واإن كذبنا فا�ستغفر اهلل. 

)8( يدي: يعطي. 
)9( اللحوح: أكلة شعبيةمشهورة في اليمن، وهو رقائق خبز يصنع من دقيق الذرة املعجون بالنب 

احلامض، ويستخدم أكثر في شهر رمضان ما يسمى بالشفوت. 
)10( بزت أخذت. لصتهن: أشعلتهن، الصأل: وعاء فخاري، يستخدم كطاوة لصناعة اللحوح، وفي 

بعض املناطق تسمى امللحمة. 
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الأجــــــل 

الأجــــــل

كان يف ق���دمي الزمان رجل فقر جداً، فلم يكن ميلك قوت يومه ول 
ميلك اأي عمل اأو اأي »�رصفة«، وكان دائماً يحاول التخل�ض من حياته، 
وق���د حاول اأن ميوت ب�ستى الطرق، فينجو دائماً من كل ميتاته القاتلة، 

لأن قدره مل يحن بعد. 

ويف يوم م���ن الأيام، �سعد ال���ى اأعلى قمة جب���ل، واأراد اأن يرمي 
بنف�سه، وماهي اإل ثوان من اإقدامه على اأن يهوي بنف�سه، راأى �سخ�ساً 

غريباً اأمامه، فقال له : من اأنت؟ 

فقال له الرجل الغريب : اأنا قبا�ض الأرواح.. 

ففرح الرج���ل وتو�سل اإليه ان يقب�ض روح���ه يف التو، ولكن قبا�ض 
الأرواح رف����ض ما طل���ب منه الرجل، وق���ال ل���ه : اإن اهلل مل ياإذن بعد 

مبوتك.

فق���ال الرجل : ملاذا مل يحن موتي بع���د، اإين اأحاول بكل الطرق اأن 
اأم���وت، ومل اأفلح بواحدة منها، اأرج���وك اقب�ض روحي، وريحني من 
ه���ذه الدنيا، ل اأريد اأن اأعي�ض حلظ���ة واحدة، اإنها حياة كئيبة ماذا اأفعل 



حزاوي وريقات احلناء 

4445

حكايات �شعبية مينية

بها، اإين ل اأملك فيها �سيئاً، فاقب�ض روحي تفعل خراً. 

قال له : قلتلك مل حتن �ساعتك بعد. 

واأردف قائاًل : لكنني �سوف اوجد لك عماًل. 

ق���ال الرجل م�ستب�رصاً، م���ادام كذلك، فليكن، ث���م �ساأله عن العمل 
الذي يريده منه. 

فقال له قبَّا�ض الأرواح : �سوف تكون طبيباً، واأنا م�ساعدك، و�سوف 
اأك���ون اأفح�ض املري�ض، واإذا كان عمره طوي���اًل �سوف اأعطيك الدواء 
املنا�سب ل�سفائه، واإن كان على م�سارف املوت �سوف اأخربك اأن تقول 

لأهله اإنه ل فائدة من عالجه.

واف���ق الرجل على هذا العمل، ثم بداأ بالعمل مبا�رصة، ف�سافر الرجل 
ال���ى جميع انحاء البالد القريبة والبعيدة، وا�سبح رجاًل غنياً، وبعد اأن 

�سار كذلك، تركه قبا�ض الرواح ليتدبر اأمره بنف�سه. 

مرت الأيام وال�سن���ون، واأ�سبح الرجل ميلك اأح�سن ق�رص، وتزوج 
امراأة جميلة واأ�سبح له من الولد ثالثة. 

ذات ي���وم، جاءه قبا�ض الأرواح وقال ل���ه : اإن اهلل اأمرين اأن اقب�ض 
روحك اليوم..

ف�س���اح الرجل: مل���اذا تفعل ذلك؟ ملاذا عندم���ا طلبت منك ذلك يف 
الي���وم الذي كن���ت فيه فقراً معدم���اً اأن تخل�سني م���ن حياتي، لكنك 
رف�ست! والآن واأن���ا اأ�سهر رجل يف املدينة واأغنى اأغنياء البلدة، وبعد 
اأن اأ�سبحت حيات���ي وعي�ستي حلوة، تاأتي وتق���ول يل تريد ان تقب�ض 

روحي، هذا ل يجوز، واهلل ل يجوز!!

فقال قبا�ض الأرواح : هذه م�سيئة اهلل ول اأقدر اأن اأخالف اأمره. 

فق���ال الرجل لقبا�ض الرواح : ح�سن���اً ولكن قبل اأن اأموت اأريد اأن 
اأ�سلي ركعتني هلل تعالى.

فقال له قبا�ض الرواح: لك ذلك.. 

ولك���ن الرجل ق���ال له : احلف باأن���ك لن تقب�ض روح���ي اإل بعد اأن 
اأ�سلي.

فحلف قبا�ض الأرواح، باأنه لن يقب�ض روحه اإل اإذا اأمت �سالته. 

لكن الرجل، قال لقبا�ض الأرواح: لقد غرت راأيي، لن اأ�سلي، ومل 
ي�ستطع قبا�ض الأرواح اأن يقب�ض روحه لأنه قد حلف، فركه وم�سى.

وبع���د عدة �سهور عاد قبا�ض الأرواح اإل���ى الرجل ولكنه اتخذ هيئة 
�سدي���ق قدمي، وق���د رحب به الرج���ل ترحيباً كبراً وجل�س���ا معاً بع�ض 
الوق���ت، ثم قال ال�سديق للرجل: هيا بنا نخ���رج لنتم�سى قلياًل، وافق 

الرجل وخرجا معاً، ومرا مبقربة فراأيا جنازة مل تدفن. 

فقال ال�سديق :هيا بنا ندفن هذه اجلنازة فاإكرام امليت دفنه.. 

وافق الرجل، وقام بحفر احلفرة، ثم قال قبا�ض الأرواح املتخذ هيئة 
ال�سديق: يجب اأن ن�سلي عليه ركعتني قبل دفن اجلثة، فوافق الرجل، 

و�سليا ركعتني.

حينه���ا �سح���ك قبا�ض الأرواح وق���ال للرجل : ها اأن���ت قد �سليت 
ركعتني ويجب عل���يَّ الآن اأن اأقب�ض روحك وقب����ض روحه ودفنه يف 
احلف���رة التي حفرها الرجل بنف�سه.. وه���ذه الق�سة تدل على اأن القدر 

واملكتوب ل يوجد منهما مفر.
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يا نخلة دين.. دين)1( 

يحكى اأن اأحدال�سالطني كان يعي�ض مع اأولده الأربعة، ثالثة ذكور 
وبنتاً واحدة كانت تتمتع بجمال فتان. تزوج الأخوة الذكور، اأما الفتاة 

فقد ظلت عزباء.

كان ال�سلطان يحب ابنته حباً �سديداً، ولذا اأ�سكنها يف منظرة عالية، 
بل وجعل ن�ساء اأولده يخدمنها، ول يرف�سن لها طلباً. 

ا�ست�ساط���ت زوجات الأخوة غ�سباً وغيظاً م���ن تلك املعاملة اخلا�سة 
الت���ي تلقاها الفتاة والتي جعلتهن يخدمنها ويلبني كل طلباتها فكرهنها 
كره���اً �سديداً وحقدن عليها حقداً اأ�س���د وحكن لها املكايد واكرثن من 
اغتيابها. وكانت اأكرث الكارهات لها زوجة الأخ الكبر، والأخ املتو�سط، 
اأما زوجة الأخ ال�سغر فكانت ل تت�سارك معهما يف �سنع املكايدات. 

مرت الأيام، وجاءت بعدها اأيام، ومر�ض الأب مر�ساً �سديداً، حتى 
لقي رب���ه. وا�سل الأخوة الهتمام باختهم، واأم���روا ن�ساءهم مبوا�سلة 

خدمة اأختهم يف منظرتها العالية. 

بع���د م���وت الأب، تفرغ الأخ الكب���ر لأ�سغال املزرع���ة. ويف يوم 

ي: وطي، انحني وهي من دنا يدنو.  )1( دنَّ

يا نخلة دين.. دين
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م���ن الأيام قالت له زوجته التي تكن كراهي���ة وحقداً على اأخته: ل زم 
تدرى. 

رد عليها: ماهو يامرة)2(. 

قالت: اأنا اأقول ل���ك، لأن اخلرب ماعاد فيه �رص، ول تخفي. الف�سيحة 
�ستقتلنا كلنا.

قال الزوج: اأي�ض من ف�سيحة �سلي على النبي. 

قال���ت: اأختك م�ساحبة.)3( ودائماً ن�س���وف نا�ض ينزلوا ويطلعوا من 
عندها.

�ساأل الأخ با�ستنكار: كيف م�ساحبة ؟

قالت:كما قلت لك: م�ساحب���ة، وانتو)4(خَمليّنها على حالها تع�سق 
وتتمع�سق.

ق���ال لها:كيف يام���ره، خربيني، كي���ف، بيطلعوا وينزل���وا، ومنهم 
هول)5(؟

قالت: راأيته���م يطلعون اإليه���ا، وينزلون من عنده���ا بحبل، اأ�سمع 
وحيهم بالليل، فكل ليلة فال)6( غاب القمر تقول اأختك:»عادة كل يوم 

جديد يا منيتي الوحيد«.
ث���م وا�سلت اتهامه���ا لالأخ���ت، وبحما�سة ت�ستثر غرت���ه: ب�ض اأنت 
ع م���ا �ستقوله يف اللي���ل عندما يغيب القم���ر، وت�سوف اإن كنت  ات�سمَّ

�سادقة وال كاذبة. 
)2( مره: إمرأة - زوجة. 

)3( مصاحبة: عاشقة، متخذة عشيقًا. 
)4( انتو: املقصود: أنتم، وفي بعض اللهجات اليمنية يكون التخاطب بصيغة اجلمع للمفرد عالمة 

على االحترام والتفخيم، أنتم تاركوها: املقصود تركتوها في حل من أمرها. 
)5( هوال: هؤالء. 

)6( فال: إذا ما. 

كان وق���ع كالم الزوج���ة موؤثراً على نف�سية الأخ. ب���داأت نار الغرة 
وال�سك���وك تاأكل���ه بهجيجه���ا القاتل، فق���ال يف نف�سه: ميك���ن ما تقوله 
زوجت���ي يكون �سدق، ولي����ض ما يكون�ض �س���دق، واهلل ل�رصب من 

دمها، واغ�سل عارنا. 

يف �سباح الي���وم الثاين، ق���ال الأخ الكبر لأخت���ه: انزيل �ساعدي 
»املره« يف »الدمية«)7( وقِّعي لنا اأكل �سواء.

�سمعت الأخت كالم اأخيها الأكرب، ونزلت الى املطبخ لت�ساعد زوجة 
اأخيها يف اإعداد الطعام، لكنها كانت لتعرف كيف تطبخ، فقامت زوجة 

اأخيها الأ�سغر التي حتبها، وعلمتها كيف تعد الأكل، ب�سكل ح�سن. 

وبع���د اأن متكنت من الطبخ لأن���واع الأكل. ويف اأحد الأيام، وبينما 
كانت الأخت تطبخ يف املطبخ، قالت لها زوجة اأخيها الأكرب: 

احلقي اأخو�ض)8( بالغداء للمزرعة، فردت الأخت: ب�ض اأنا ما اعرف�ض 
الطريق للمزرعة. 

قال���ت: اأخو�ض بايذراأ)9( على طول الطريق من البيت حتى املزرعة، 
واأن���ت تتبعي احلبوب املنث���ورة على الطريق، وبت�سل���ي لعند اأخو�ض 

للمزرعة حيث ي�ستغل.
قال���ت: حا�رص، �ساأذه���ب الآن. وبينما كانت الأخ���ت جتهز الطعام 
لأخيه���ا، قامت زوج���ة الأخ و�سلخت »ع���ردان -وحري«)10(وتركت 
الدم على ج�سم العردان املخلو�ض، ثم اأخذته وطرحته يف عطفة ثياب 
الأخت، ث���م حملتها الغ���داء، وقالت لها: ح�سك عين���ك، تخلي حد 

)7( الدمية: املطبخ، وقعي: سبري، صلحي، اطبخي. 
)8( أخوش: أخوك. 

)9( بايذرأ: سيذرأ، أي سيرمي البذار - سيذر احلب في األرض. بتصلي: ستصلني إلى... 
)10( العردان/ الوحري: أم حوين، وهو من أنواع العظاء، وحتمل معتقدًا عند العامة أنه الشيطان 

في هيئة هذه الزواحف )العردان(. 
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يفت�ض حزام�ض اإل اأخو�ض الكبر، فهمتي)11(؟

قالت: متام. 

وعندم���ا و�سل���ت الأخت ال���ى اأخيه���ا يف املزرعة، وه���ي حمملة 
بال�سبوح، قال���ت لأخيها: اأخي، قم و�سل مني الغداء، واأردفت قائلة، 

وفك مني ال�سمرة حق الثياب)12(.

ماهو، قام فك احلزام، واذا بقطعة من اللحم ت�سقط على الأر�ض. 

وما اأن راأى الأخ ذاك البالء ي�سقط من حزام اأخته، حتى قال: واهلل 
اإن مرتي)13( �سادق���ة وان اأختي كانت م�ساحبه، وه���ذا النونو �سقطته 

وعادوه ما اكتمل.
فاأ����رصع الأخ، وقام بحفر حفرة كب���رة، واأمرها باأن تدخلها وجتل�ض 

فيها. 
فعمل���ت مثل ما اأمرها، وبينما هي داخ���ل احلفرة، قال لها: اأجل�سي، 

اأنت يف احلفرة لما اأجي.)14(
ثم ذهب الى اأخويه، وكلمهم بكل ما �سمع وراأى، من الألف للياء، 

واأنه قد �ساف الدم على اجلنني عندما �سقط.
ق���ال الأخوان لأخيهم���ا الكبر: مادامك قد راأي���ت الدم على ج�سم 

اجلنني ما معنا غر قتلها ودفنها لنغ�سل عارنا.
ثم ذهبوا اإلى احلفرة التي كان الأخ الأكرب قد حفرها، واأدخلها فيها، 

ي: تترك، حد: أحدًا، حزامش: حزامك، والشني  ك عينك: تستخدم للتنبيه والتحذير. تخلَّ )11( حسِّ
في بعض اللهجات اليمنية تستخدم ككاف املخاطبة. 

)12( شل: خذ. الشمرة: احلزام، أو ما يسمى باحملزمة، وفي بعض املناطق باحملشة أو املعجر، وهو 
قطعة من القماش امللون أو اجللد، تتحزم به املرأة أو الرجال، وخصوصًا الفالحون منهم الذين 

يسكنون املناطق اجلبلية الوعرة، ويستخدم في ربط الوسط - احلقو كناحية جمالية، وكوظيفة 
دات، ولتستطيع النساء صعود اجلبال واملنحدرات بخفة.  متنع ترهل البطن، خصوصًا النساء الوالَّ

)13( مرتي: زوجتي، امرأتي. 
)14( الما أجي: حتى آاتي. 

وقاموا ثالثتهم وحروا الراب بالأثوار لفوقها)15(، حتى دفنت وقربت 
بال���راب، بع���د اأن مت���وا وتاأكدوا من اأنها ق���د ماتت، اأخ���ذوا اأنف�سهم 

وروحوا.

مرت الأيام، وج���رت وراءها اأيام واأي���ام، واإذا بنخلة تنبت وتكرب 
على تل���ك احلفرة - القرب، وقد ب���دت بجانب القرب بئ���ر ماء، وكانت 

الن�ساء يذهنب الى البئر.
ويقمن بغ�سل املالب�ض، ويغت�سلن، وينادين النخلة قائالت: »يا نخلة 
«. فتلب���ي النخل���ة نداءهن، فتحني قامته���ا، وي�رصعن الن�ساء  دينِّ دينِّ
بن�رص ثيابهن عليها، وم���ا اأن ينتهني من ن�رص املالب�ض، حتى ترفع قامتها 
منت�سبة من جديد. بينما املالب�ض جتف، تقوم الن�ساء بال�سباحة، وغ�سل 
، فتنحني  .. دينِّ اج�سامهن، بعدها، ينادين النخلة قائالت: يانخلة دينِّ
النخلة، وياأخ���ذن مالب�سهن من ف���وق �سعفاتها ا�ستع���داداً للرواح.. 

وهكذا.
ذات يوم، ذهبت زوجات الأخوة اإلى البئر ليقمن بغ�سل مالب�سهن، 
، د نَت النخلة، ون�رصن  .. دينِّ والغت�سال، وعندما نادينها: يانخلة دينِّ
ثيابه���ن عليها، وبينما ه���ن »يرو�سني«)16( حتى جت���ف املالب�ض، نادين 
، فا�ستجابت النخلة لزوجة الأخ  .. دن يِّ النخلة قائالت: يانخلة دن يِّ
الأ�سغر، اأما زوجت���ا الأخوين الأكرب والأو�س���ط، فلم ت�ستجب لهما، 

فجل�ستا عاريتني. 
فاأ�رصع���ت زوجة الأخ الأ�سغر، واأخ���ربت زوجيهما مبا فعلته النخلة 
بزوجتيهما، فاأ�رصعا لنجدتهما، وعندما و�سال، وجداهما عاريتني كما 
خلقهما اهلل، ف�سراهم���ا مباآزرهم، وروحاهما الى البيت وقرر الأخوان 
اأن يقوما بقطع النخلة، لكنهما مل ي�ستطيعا، فقد كانت تقول: دل دل يا 

وا تراب األرض باحملر، وهو أداة لتسوية تربة األرض الزراعية بعد احلراثة األولية  )15( حروا: سوَّ
جترها الثيران، والكلمة فصحى. األثوار: الثيران/ ال فوقها: ال مبعنى اإلثبات، أي إلى فوقها. 

)16( يتروشني: يغتسلن. 
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ن�سار ن�رصت كعوبي باملن�سار)17(. 

فاأتيا بن�سار مل ي�ستطع قطع النخلة باملن�سار. وكانا كل يوم ياأتيا بن�سار، 
لكنه هو الآخر يعجز عن ن�رصها، فتقول للن�سار عندما يبداأ بن�رصها: 

دل دل يا ن�سار ن�رصت كعوبي باملن�سار. 

دل دل يا ن�سار ن�رصت كعوبي باملن�سار. 
فيخاف الن�سار، ويجري هارب���اً، وهو يقول: ما هذه النخلة اإلَّ فيها 

جن مانا قاطعنَّه. 

بعدها اأتيا بن�سار اآخر »اأعجم« و »اأدور«)18(، فكانت ت�ستغيث قائلة: 
دل دل يا ن�سار ن�رصت كعوبي باملن�سار.. دل دل يا ن�سار ن�رصت كعوبي 

باملن�سار.
ولأن���ه ل ي�سمع ا�ستغاثاته���ا املتكررة، ا�ستمر بن�رصه���ا حتى �سقطت 
النخل���ة، فطار طائر م���ن فوقها، و�سقط منها ُع�س���اً وبداخله بي�سة. يف 
ال�سب���اح جاءت عجوز تورد املاء، فلقيت البي�سة مرمية على الأر�ض، 
وقال���ت: واهلل اإن عن���دي دجاج���ة با�سلها واخَلّي الدجاج���ة » تق�سي« 

عليها)19(.
و�سلت العجوز اإلى بيتها، وقامت وطرحت البي�سة يف »الطاقة«)20( 

ون�سيت اأن ت�سعها حتت الدجاجة. 
كان���ت املراأة العج���وز تعي�ض وحي���دة يف بيتها، فكان���ت تخرج يف 
ال�سب���اح ترع���ى اأغنامها، وترجع وق���ت الظهرة اإلى بيته���ا، فتجدها 
مكنو�س���ة نظيف���ة، والغداء جاه���ز، فت�ستغرب مما يح���دث، وتريد اأن 

تعرف من ذا الذي يقوم بتنظيف املنزل، وجتهيز الأكل.
)17( دال.. دال: متهل، كعوبي: نهودي. 

)18( أعجم: أبكم، أدور: أصم. 
)19( باشلها: سأخذها / أخلي: أترك، تقصي: ترقد - ترخم. 

)20( الطاقة: النافذة. 

�ساألت املراأة العجوز النا�ض: من ذا الذي يكن�ض وينظف بيتي، ويجهز 
يل الغداء ؟ ف���ردون باأنهم ل يعرفون من. فتذهب الى ن�ساء الأخوة، 
وت�ساأله���ن: من يكن�ض وينظف بيتي، ويجه���ز يل الغداء: فيجنب: نعم 

هو اأنا، هو اأنا.

فال ت�سدقهن. وذات يوم، ذهبت كعادتها لرعي اغنامها يف اجلبل، 
وبينما هي تقطع الطريق، تذكرت اأنها مل تغلق باب دارها.

فاأ�رصع���ت راجعة لتغلق���ه، فوجدت بنتاً، يا اهلل، م���ا يف اأح�سن من 
جمالها!!

قالت الفت���اة للعجوزة وهي حزينة: ك�سفتين���ي. البي�سة الآن ما عاد 
ت�سعى)21(.

فقالت لها العجوز: اأنِت يف اأمان اهلل واي�ض حكايت�ض)22(؟

فحكت لها احلكاية كلها..
قالت العجوز باأ�س���ى وعطف:خال�ض اأنِت بنتي. واأردفت قائلة لها: 

ول تقويل لأحد اإن اأنِت بنت اأحد. 
م���رت الأيام، وكان الأخ الأكرب قد اأعتل���ى عر�ض ال�سلطنة بدًل عن 
اأبي���ه. ويف اأحد الأي���ام كان الأخ الكبر يطل من علي���ة الق�رص، فراأى 
تل���ك البنت يف �سط���ح دار املراأة العجوز، وكان���ت تنقي احلب، فراأى 
اأطراف �سعرها تتدلى. فاأعج���ب بها، واأر�سل للتو يف طلب العجوز، 
وعندما ح�رصت املراأة العجوز اإلى الق�رص، قال لها: �رصوري تزوجيني 

بنت�ض)23(.

)21( كشفتيني: كشفت سري، وأحيانًا تكون مبعنى فضحتيني، الكشيفة أي الفضيحة. ما عاد: ما: 
مبعنى النفي، أي لن تكون. 

)22( وايش: ما حكايتش: حكايتك. 
)23( بنتش: ابنتك. 
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قالت: ما معي بنت)24(.

قال لها: اإلَّمع�ض بنت)25(، اأ�ستي اتزوجها �رصوري. 

قالت العجوز: �ساأخرب البنت واأرى ماذا �ستقول.. فاأمهلني. 

ت البنت بحكاية اب���ن ال�سلطان. فقالت البنت:  قام���ت العجوز خربَّ
موافقة، ب�س ب�رشط. 

قالت العجوز: ما هو؟

قالت: اإنه ي�سوي يل غرفة لها اأبواب، باب من عاج وباب من زجاج 
ودرف �سواق. 

قالت العجوز: �سوا.. واأبلغت اب���ن ال�سلطان بطلب البنت، فوافق 
ابن ال�سلطان على طلبها، ومت ال���زواج. وعندما و�سلت العرو�ض الى 
الق�رص، وبينم���ا هي يف خمدع الزوجية تنتظره، ط���رق باب الغرفة، 

ف�سمحت له بالدخول، قالت له: ادخل. 

لكن���ه مل ي�ستطع.فكان كلما اق���رب من ال�رصي���ر، ت�سيح الأبواب 
وال���دروف، قائلة: »دروف �سواق باب من عاج وباب من زجاج، هل 

بني الخوة يتم الزواج!؟«.

ظل���ت الأبواب ت�سطف���ق وت�رصخ، ومتان���ع ثالث ليال م���ن التقاء 
الزوجني. اأخراً، قال لها اب���ن ال�سلطان: اأ�ساألك باهلل ما حكايت�ض اأنِت 

اإن�سية واإلَّ جنية ؟!

قالت: اأنا اأختك، وحكت له كل احلكاية من اأولها الى اآخرها.

فق���ام الأخ، وربط زوجته، وزوجة اأخي���ه الأو�سط، وجعل يف جهة 

)24( ما معي: ليس معي، أي ال يوجد لدي. 
)25( إال: أيوه / نعم. معش: معك، أشتي: أريد. 

ال����رصق م���اء ويف جهة الغ���رب اأكل اأع���الف، وكل واح���دة مربوطة 
من رجلها واح���دة يف اجتاه املاء، والأخرى يف اجت���اه العلف، ثم اأتى 
بجمل���ني اأحدهما جائع والآخر عاط�ض، وفك اجلمل العاط�ض يف اجتاه 
العلف، واجلمل اجلائع يف اجتاه املاء، فتقاذفاهما، حتى »�سدخاهن«)26( 

ن�سني. 

وقال هذا جزاء من قذف املح�سنات واتهم العفيفات. وعا�سوا يف 
خر ووئام حتى اأتاهم هادم اللذات.

26 شدخاهن: مزقهن، قسمهن إلى نصفني. 
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ُزعيط وُمعيط

ُزعيط وُمعيط

كان به �سديقني ي�ستغالن بالتجارة، واحد ا�سمه زعيط والثاين ا�سمه 
معي���ط. زعيط كان تاجر متر، ومعيط كان تاجر زبيب. وذات يوم اأراد 

كل واحد منهم اأن ي�سري لالآخر هدية. 

قام ُزعيط واأح�رص »�سوال« وو�سع به » �سفع « وو�سع اأعاله متراً، 
ليعطيه ل�سديقه معيط على اأ�سا�ض انها هدية ثمينة، وكذلك قام معيط، 
واأح����رص » �س���وال « وو�سع به رماًل، ومن اأع���اله زبيب، وقدمه هديه 

ل�سديقه زعيط. 

وكان كل منه���م يظ���ن اأنه ق���د �سحك على الث���اين، وجعله ي�رصب 
املقلب. 

وعندما و�سلت الهدي���ة الى معيط وفتحها، وعرف خدعة �سديقه، 
وكذل���ك زعيط، عندما ا�ستقب���ل هدية معيط، عرف اأن���ه �رصب مقلباً 

�ساخناً. 

كان معيط قد دفع مبلغاً اكرب يف الهدية، من املبلغ الذي دفعه زعيط، 
فالزبيب اأغلى ثمناً من التمر.

فتجادل، اأخذ معيط ي�رص على راأيه باأن الهدية قد كلفته مبلغاً اأكرب، 
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بعك�ض زعيط الذي ا�ستبخ�ض الهدية بتمر فقط. 

وبينما هم���ا ي�ستعران يف النقا�ض، كل طرف يري���د اأن تكون حجته 
اأق���وى يف اأن �سعر هديته وثمنه���ا اأغلى، واإذا بهما يج���دان رجاًل ميتاً 
مرمياً على الأر�ض، فرقت حالتهما للمنظر، فاأ�رصعا واأخذا اجلثة الى » 

املجنة «)1( ليقرباها. 

وقب���ل ما يدخال » املجنة « هطل مطر غزير، مما اأ�سطرهما الى الكنان 
يف داخل الكهف املجاور للمجنة، دخال الكهف واجلثة معاهم، فو�سعا 
امليت جانباً منهما، وجل�سا يحر�سان اجلثة، حتى يتوقف املطر، ليبا�رصا 

بعد انقطاع املطر الدفن يف املقربة التي تبعد خطوات قليلة. 
وبينما هما يف الكهف، يحدقان يف املطر الهاطل بغزارة، ويف اجلثة 
املركون���ة جانباً، �سمعا اأ�سواتاً وجلبة داخل الكهف، فا�ستغربا من تلك 

اجللبة، وهما وحيدان يف الكهف مع امليت. 
�سمت���ا لين�ستا الى �س���وت اجللبة، وحاول اأن ي�سرق���ا ال�سمع، فاإذا 
بهم���ا يريان �سارقني، كانا قد دخ���ال قبل املطر قبل دخول زعيط ومعيط 
وجنازتهما، ومل يعلما بوجودهما، فقد دخال مدخاًل عميقاً يف الكهف، 

وقد كان الل�سان يتناق�سان يف اأمر ق�سمة ما �رصقاه. 
كان زعيط ومعيط يتفرج���ان، ول يعرفان ما يحدث، اأ�ستد فزعهما 
عندما راأيا اأن امليت الذي حماله ليدفناه، مل يعد ميتاً، بل لقد قام عندما 
�سمع حديث الل�سو�ض عن النقود امل�رصوقة.. فراح الرجل الذي كان 
يف هيئة ميت يحكي لهما عن ال�سبب الذي جعله يقوم بهذه التمثيلية، 
فق���ال لزعيط ومعيط اإنه عندما راأهما و�سمعهم���ا يتجادلن عن النقود 

ثمن الهدايا التي تبادلها فكر اأن يعمل نف�سه ميتاً. 

جل����ض زعيط ومعي���ط ي�ساه���دان ال�سيناريو ال���ذي مل ي�ستطيعا اأن 
)1( املجنة:  املقبرة. 

ي�ستوعب���اه، خ�سو�ساً عندما راأيا يف ذلك اجلو املكفهر داخل الكهف، 
اأي�ساًرجل»ُمزين«.

واأ�س���د ما ا�ستغربا له اأي�س���اً ما �ساهداه من اأح���د الل�سني حيث قام 
باإخراج ما قد قاما ب�رصقته من »بق�ض« كثرة، وجل�ض مع �ساحبه يعدان 
ويرا�سان نقودهما، ويف هذه الأثناء كان امليت قد ت�سلل وراح ي�سحب 
من كي�ض النقود، نقوداً دون اأن يدري الل�سني بذلك، وزعيط ومعيط 

يتعجبان من �سلوك امليت وال�سارقني. 
وبينما كان ال�سارقان يعدان النق���ود، وير�سانها بع�سها فوق بع�ض، 
وكان���ا كل ما عد اَّ ور�ض اَّ الزلط، يجدانها تتناق�ض، اأما زعيط ومعيط 
فقد راح���ا من جديد »بيتحايروا « على رب���ع بق�سة2 فارق املبلغ الذي 

دفعه كل منهما للهديتني. 
فكر الرجل - امليت بخطة للتخل�ض من الل�سني، ليفوز بالنقود ف�ساح 

باأعلى �سوته، قائاًل: ق�سم يا مزين ق�سم)3(، قوموا يا اأهل املجنة قوموا.
وم���ا اأن �سمع الل�سان ه���ذا ال�سوت، حتى خافا وهرب���ا ومن �سدة 
الرعب تركا النق���ود، وعندما ابتعدا الل�سان ع���ن املقربة قال احدهما 
لالآخر: يا خبر واهلل اإننا مغفلني م���ا بيقوم�ض اأهل املجنة، ب�ض احنا كنا 

بنتخيل)4(.
ف���رد عليه الل�ض الثاين: كيف م�ض م�سدق يا�ساحبي اأن اأهل املجنة 
بيتحاك���وا، ع���ادك عتكذب وق���د �سمعت باذن���ك، اأي�ض كان���وا املياتة 

بقولوا)5(.

)2( بيتحايروا:  يحتدمون في النقاش واجلدل. ربع بقشة:  عملة مينية مساعدة كانت تستخدم 
حتى منتصف القرن املاضي )القرن العشرين(. وكان الريال املاريا تريزا يساوي )40( بقشة. 

)3( املزين:  فئة من فئات املجتمع اليمني، ينظر إليها بدونية، فال يتزوجون منهم، ويقومون بأعمال 
محتقرة، ال يقوم بها القبائل، مثل مهام جتهيز الوالئم، والغناء والرقص واحلالقة واجلزاره.. الخ. 

)4( ما يقومش:  ما مبعنى ال، ما يقومش:  ال يقوم، والشني زائدة تأتي بعد ما النافية. 
)5( بتحاكوا:  يحكوا ويتحادثوا، عادك عتكذب:  عادك:  أمازلت، عتكذب:  العني العنعنة، حتل محل 

سني التسويف بلهجة صنعاء. املياتة:  املوتى. 
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قال الل�ض: اأق���ول لك نحنا بنتخايل، هيا عرجع معي ن�سل الزلط، 
ولَّ برحلي وحدي)6(.

خاف اأحدهم، ورجع الل�ض الآخر الى اجلرف، لياأخذ نقوده، واأطل 
ه���ذا ال�سارق من ب���اب اجلرف، وكان زعيط ومعيط م���ازال يتناق�سان 
بحده ما راأيا و�سمعا، وعن ربع البق�سة. وكان الل�ض يعتمر فوق راأ�سه 
» �سماطة « ملحه زعيط، فهر »ال�سماطة« من على راأ�سه واأعطاها ملعيط، 

وقال له: هذه ال�سماطة بدل الربع بق�سة، حقك. 

خاف الل�ض، وهو ي�سمع ويرى كالم واأفعال زعيط ومعيط، فاأطلق 
رجلي���ه للريح ولذ بالف���رار، وعندما و�سل اإلى �سديق���ه الل�ض الآخر 
ال���ذي ينتظره، قال ل���ه وه و يرتعد خوفاً: �سدق م���ا قلت يا �ساحبي، 
اهل املجنة قام���وا يقت�سموا الزلط، وكان به واحد ما وقع�ض له ن�سيب 
من البق����ض، فقام امليت وج���ر ال�سماطة من فوق راأ�س���ي، راح يكرر 

احلديث، �سفتهم بعيوين هول اللي بياأكلهن الدود. 

اأما الرجل الذي تظاهر باملوت، وو�سع اخلطة وقام بتنفيذها لي�ستحوذ 
عل���ى نقود الل�سني، فتمت خطته بنجاح، فق���ام واأخذ »الزلط« و�سار 
يق�سى دينه وروح مب�سوط، وزعيط ومعيط مازاال يتعاركان على ربع 

البق�سة. 

، مالم، برجّلي:   )6( عترجع:  سترجع، يشل:  يأخذ، الزلط:  النقود، وال برحلي وال مبعنى وإالَّ
أصلحا با أرح لي، والباء املوحدة حتل محل سني التسويف في بعض اللهجات، أي ما لم فسأذهب. 

قمر وربحــة
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قمر وربحــة)1( 

 كان ي���ا مكان يف قدمي الزمان، كان هناك اأختان يتيمتا الأب والأم، 
تعي�سان معاً يف جرف قرب اجلبل.

كانتا فقرتني، ل جتدان ما ي�سد الرمق، بالرغم من دببتهما)2( يف كل 
مكان للبحث عن القوت ال�رصوري : الأكل وال�رصب. 

كانت قمر تتمتع بجمال خارق.. يا �سبحان اهلل، تاأ�رص العقول، ومن 
راأى جمالها يقع يف غرامها، ويتمنى اأن تكون ملكاً له.

اأم���ا اأختها ربحة فكانت عل���ى العك�ض منها، كان���ت قميئة، وقبيحة 
الوج���ه واملع�رص، و�رصه���ة، فال اأحد يحبها، ومن راآه���ا يكرهها، لكنها 

كانت تتمتع بدهاء وذكاء خارقني. 

يف اأحد الأيام، اأقيم عر�ض كب���ر يف القرية املجاورة للجرف الذي 
تعي�س���ان فيه، فذهبت الي���ه الختان لت�ساأل عن �ساح���ب ذلك العر�ض 

الكبر، فقيل لهما : اإنه عر�ض ابن ال�سلطان. 

فقالت ربحة لأخته���ا قمر: اأنت ترجعني الى اجلرف وتنتظريني فيه، 
ريثم���ا اأذهب اأنا الى ق�رص ال�سلطان، واأح����رص الطعام يل ولك. ردت 

قمر : متام يا اأختي، اذهبي اأنت و�ساأنتظرك. 
)1( الربحة : في اللهجة اليمنية تطلق على أنثى القرد ربحة، والقرد : ربح.

)2( دببتهما : من الدبدبة، أي تدبان في األرض. 



حزاوي وريقات احلناء 

64

ذهبت ربحة الى ق�رص ال�سلطان، واأخذت طعاماً كثراً ورجعت الى 
اجلرف، فحطت الأكل، ثم رجعت ثانية لتاأخذ طعاماً مرة اأخرى وحتطه 
يف اجلرف، وهكذا كانت تنزل من اجلرف الى ق�رص ال�سلطان، فتاأخذ 

طعاماً كثراً وترجع، حتى لفتت انتباه النا�ض.
اأراد اب���ن ال�سلط���ان اأن يعرف الى اأين تتوجه ربح���ه بالأكل الكثر، 
فاأخذ يراقبها خطوة خطوة، دون اأن تدري ان ابن ال�سلطان يتتبع اأثرها 
وما اأن و�سل ال���ى اجلرف، وراأى اأختها قمر، حتى هاله جمالها، فوقع 
اأ�سر غرامها منذ اللحظة الأولى، وقرر يف احلال اأن يخطبها ويتزوجها، 

وكان له ذلك. 
اأما ربحة فمن �سدة وحدانيتها يف اجلرف زادت »�رصانيتها« وتغولت، 

فكانت تدخل الى البيوت وت�رصق منها كل �سيء جتده يف طريقها.

ويف اأحد الأيام، طرقت ربحة بيت امراأة لت�ساألها طعاماً، ففتحت لها 
�ساحبة البيت، واذ بربحة تدخل البيت، وتغلقه من الداخل، واأخذت 

�سكينا، وقامت بقطع ل�سان املراأة �ساحبة البيت. 

وعندما ج���اء زوج امل���راأة، اأخذت امل���راأة تتاأتئ، حت���اول اأن ت�رصح 
لزوجه���ا ما ح���دث، ولكن زوجه���ا مل يفهم منها ما تق�س���ده. فقامت 
ربح���ة، وتربعت برجمة ما تقوله املراأة، قالت ربحة للزوج : تقول لك 

زوجتك، و�سيتها قبل اأن متوت، تتزوجني اأين. 

وتك���رر وتعيد ربحة، وبال ياأ�ض، ما تقوله املراأة : تقول لك زوجتك، 
تزوجني اأنا وراحت تكرر ذلك حتى لفظت املراأة اأنفا�سها الأخرة. 

بع���د موت الزوجة، نفذ ال���زوج و�سية زوجته، وت���زوج من ربحة 
ال�رصيرة.

وبذلك ا�ستطاعت ربحة رغم قبحها و�سوء منظرها اأن تتزوج بف�سل 
ذكائها اخلارق.

�شعيد ال�شتاء
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�شعيد ال�شـــــتاء

كان يف الزمن الأول رجل ومرة متزوجني، وكان

له���ذه املراأة اأب يعي�ض يف قرية بعي���دة من قرية زوجها، اأما اأمها فقد 
توفت منذ زمن. 

وج���اء يوم وراح يوم.. وان اخل���رب جاء، وقالوا لها ذات يوم : لقد 
مات اأبوك، وترك لك ماًل كثراً. 

كانت املراأة، لي�ض لديها اإخوة. فعقد الرجل وزوجته النية و�سارا اإلى 
ب���الد اأبيها. ويف يوم الو�سول، ا�ستقبلوهما، وقالوا لهما: هذا ما تركه 
ل���ك اأباك واأمك املتوفيني، وق���د كان: )بندق، وذخرة، وحزام يكون 
مع الذخرة، وحلية ح���ق اأمها، وع�سابة ف�س���ة، وحبوب بر، وذرة(، 

وهذا كل ما تركه والدك. 

فا�ستلم���ت م���ا ورثه له���ا اأبوها واأمه���ا، ورجعت ه���ي وزوجها اإلى 
قريتها. 

وذات ليلة اأقبل رجل فقر، اإل���ى عند عجوز الكاهنة، وقال لها : اأنا 
رجل فقر ما معي �سيء، �ستعملني خراً لو »دليتيني«، واي�ض اأ�سوي. 
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فقال���ت له : اإن به يف القري���ة الفالنية رجل غني وبه مع زوجته بندق 
وف�سة ورثتها م���ن اأبيها واأمها، ووا�سلت قائلة : ف�سر لعند املره، وهي 

باتدي لك �سدقة لروح اأبيها واأمها، اأذهب الآن اإلى عندها. 

وحذرت���ه عجوز الكاهن���ة قائلة له : احذر، كما امل���ره عادها حزينة، 
واأوبه، تبدي عليها وثيابك نظاف، كما انتبه. 

ف�سار الرجل الفقر، وتقلب يف الراب وتغرب، حتى بدا مت�سخاً، ثم 
ذهب يف اجتاه بيت املره ذي خربته عجوز الكاهنة. 

عند و�سوله الى بيت املراأة، قال لها: ال�سالم عليكم يا عمة.

قالت : وعليك ال�سالم، واي�ض تبا؟

قال : اأنا �سعيد ال�ستاء مزين اأهل البالد. 

فقالت : واي�ض اداك لعندنا؟ هو انت تبا�سي؟

قال : ما ب���ال اأبو�ض، وام�ض، قالوا يل : �سر ابدي على بنتنا وخربها 
ان غ���دوه بانتح���روى)1( يف املقربة، وقالوا يف حاج���ة ثانية : ان�ض جتي 
وق���ت احلنا، وقالوا: ان�ض ت�سلميني البندق والع�سابة الف�سة واحلبوب 

من �سان احلروية، واأنا با�رصح بكل هذه الأداة لعندهم يف املجنة. 

فبكت املره على اأبويه���ا، وقالت: باهلل عليك يا �سعيد ال�ستاء، كيف 
حالهم؟.

فق���ال :ه���م بخ���ر مت�سال���ني)2( وان م���ا وده���م اإل �سوفت����ض انت 
وزوج�ض. 

فقامت املراأة، واأ�رصعت، ت�سلمه » الأدوات « ذي قال لها، بل وزادته 

)1( با نتحروى : سنتزوج. 
)2( متشالني : متعافني، شلي : متعافي، شلية : متعافية. 

من اغرا�ض زوجها، وقالت له : بلغ اأبي واأمي ال�سالم الكثر، وخربهم 
اأين اأنا وزوجي بانتحروى : �سنتزوج باجنيهم غدوه)3(. 

وذهب �سعيد. وهي اأي�ساً ذهبت الى زوجها، ويوم اأقبل عليها، قال 
لها: ليه يا مره ال�سمد)4(ما توكل ؟

فقالت : عاد اأنا.
فقال: ملن ؟

قال���ت: �سعيد ال�ستاء م���زي نِّ اأهل البالد جاء، وق���ال اإن اأبي واأمي 
بايتح���رووا غدوه يف املقربة. وقال له اأبي: اأن اأدي له البندق والع�سابة 
الف�سة واحلبوب، وقال: اإن انا وانته ن�سر بكره لعندهم واأنا قد اعطيته 

ذي قال ابي وانه قد �سبق وانه ما عاد اإل نلحق به غدوه. 

» فحم����ض « زوجها وم�سح بيده على وجه���ه و�سفق بيديه مقهوراً، 
وقال لها: الراجل ذي قلتي �سحك علي�ض وخدع�ض يا هبلة. 

ف�سهقت املراأة، ومل ت�سدق زوجها، وقررت يف �سباح اليوم الثاين 
اأن تذهب الى املقربة حيث ما قال لها �سعيد ال�ستاء، فعندما و�سلت اإلى 
املقربة فجل�ست تنتظر، وتنتظ���ر، وراعت وان ما حد بدا، ل ابوها ول 
امها، وبعدها جت عجوز الكاهنة وقالت: يا بنتي ملن مراعيه عند�ض ؟

فخربتها املراأة بال�سالفة، فقالت لها: ارجعي يا بنتي لبيت�ض واولد�ض 
واح���ذري ان يخدع�ض حد مرة ثانية، فرجعت امل���ره وقد تعلمت من 

ال�سالفة ذي وقعت بها.

)3( عدوة : غدًا. 
مد: لعة مينية قدمية تطلق على كل ثورين مقرونني يستخدمان في احلراثة،  )4( الضمد : الضَّ

توكل : تأكل. 
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بنت ال�شلطان 
و�شاحب اجلاللت 

بنت ال�شلطان و�شاحب اجلاللت 

ج ابنه بني النا�ض بتاتاً، واأن حتافظ  كان به واحد اأو�سى مرته)1( ما تَخرَّ
عليه اأزيد من عيونها، فقد كان مكتوب على ج�سمه جاللت)2(. 

يف اأح���د الأيام، وبينم���ا الولد جال�ساً دخلت الزارق���ه)3( اإلى داخل 
املكان حيث كان جال�ساً..

قال يا امه اأي�ض هذه اإللِّي دخلت علي؟

قالت :هذه زارقة ال�سم�ض..

قال : وهيه من اأين جتي؟

قالت :من عند اهلل.

قال :ولي�ض ما تخليني اأخرج اأب�رصها)4(؟

قالت : اأبوك اأو�ساين اأخليك داخل، وما تخرج لباب البيت.. 

قال الولد : لي�ض ؟!

)1( مرته : زوجته، امرأته. 
)2( جالالت : لفظ اجلاللة. 

)3( الزراقة : شعاع الشمس الداخل من شق أو ثقب في جدار أو غيره، وجمعها زوارق. 
)4( ابسرها : ابصرها : أراها. 
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ردت : لأنه لو تخرج عتح�سل)5( م�ساكل كثرة، ونحنا نخاف عليك 
ياولدي، عيون النا�ض فارغة تفلق احلجر. 

قام الولد، لقط اخلتمة)6(، وخرج يق�سد اهلل، و�سل اإلى عند �ساحب 
دكان قال له :اأ�ستي اأطلب اهلل.)7(

قال ل���ه �ساحب الدكان : كن ام�سي اقراأ ق���راآن من مكان الى مكان 
اآخر، والنا�ض عيدو لك حق القراءة..

اأعجب الولد بفكرة �ساحب الدكان، فكان مي�سي من باب اإلى باب 
يق���راأ قراآن، وكل واحد يدي له الذي يقدره عليه ربنا، حتى و�سل اإلى 

حتت بيت امللك.. راأته بنت امللك، ورمت له ع�رصة ريالت.

و�سل اإلى �ساحب الدكان، قال له : اأي�ض ح�سلت اليوم من رزق؟

ق���ال : ح�سلت كذا وكذا، لكن الذي اأ�ستغرب���ت له، اأن بنت امللك 
اأكرمتني، ورمت يل بع�رصة قرو�ض. 

يف اليوم الثاين، ذهب يق���راأ القراآن من باب الى باب اآخر، وجرته 
قدماه الى حتت نافذة بنت امللك، فرمت له بع�رصين رياًل وتفاحة. 

فرجع قافاًل اإلى �ساحب الدكان فقال له : ما اجلديد هذا اليوم؟

قال له الولد : ماحدث ان بنت امللك رمت بع�رصين رياًل وتفاحة.

قال له �ساحب الدكان : اأنت داري ما تق�سده بنت امللك بالتفاحة.

قال : ل.. 

قال : تريد اأن تقول لك، اأن تلقاها عند حائط التفاح. 

قال: واأنا ما دراين اأين يقع حائط التفاح. 
)5( عتحصل : ستحصل، ستقع. 

)6( لقط اخلتمة : إلتقط املصحف، أخذ يقصد الله : كنابة عن الدب في األرض بحثًا عن الرزق.. 
)7( أطلب الله : كنابة عن طلب العمل : أريد أن أعمل. 

قال : اأنا �سادلك عليه. 

اأخذه الى حائط التفاح، وجل�ض ينتظر بنت امللك، وعندما و�سلت، 
كان قد غلبه النعا�ض، فن���ام، وبينما هو يغط يف نوم عميق. اأتت بنت 
امللك، وحط���ت له ع�رصة ريالت، ثم خلعت خامته���ا واألب�سته اإياه يف 

اإ�سبعه، ونزعت خامته ولب�سته، وولت خارجة من ب�ستان التفاح.

عندما اأفاق الول���د ذهب الى عند �سديقه �ساحب الدكان، قال له : 
هيه ماذا حدث، ُقلِّي)8( عن جديدك ؟

رد الول���د قائاًل : اأنتظرته���ا كثراً فغالبني النعا����ض، فنمت، وعندما 
اأفق���ت، وجدت اأنها قد طرحت يل ع�رصة ريالت عند راأ�سي، وخامتها 

باإ�سبعي، واأخذت

خامتي.

يف الي���وم التايل، بكر، وذهب مبا�رصة ال���ى حتت نافذة بنت امللك، 
فراأته ورمت له بثالثني رياًل ورمانة.

وذه���ب اإلى �سديقه �ساحب الدكان، وقال له مبا حدث له، فف�رص له 
�سديقه ماتعنيه بنت امللك بت�رصفها ذاك، فقال له : تقول لك، اأن تلقاها 

عند حائط الرمان. 

قال : ل اأعرف اأين يقع حائط الرمان. 

قال له : اأنا �ساعرفك عليه.. 

فق���ام واأخذه، وعرف���ه على حائط الرمان، وجل����ض ينتظرها كثراً، 
حتى غلبه النعا�ض فنام، فح�رصت وتركته. 

ورجع ال���ى �سديقه، واأخربه مبا حدث، ف���رد عليه �سديقه �ساحب 
الدكان ب�سخرية وغ�سب : ماهذا. تروح تنع�ض و تنام، هذا ل يعقل!

)8( ُقّلي : قل لي. 
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جل�ض لليوم الرابع، وذهب الول���د كالعادة الى حتت نافذتها، فراأته 
ورمت له تفاحة م�سقوقة ن�سني..

ورج���ع الى �ساح���ب ال���دكان، و�ساأله : م���ا ادى اهلل ل���ه اليوم، ما 
اجلديد؟

قال : رمت يل تفاحة م�رصوخة ن�سني، قال : تقول لك لو تلقاك راقد 
ل تق�سمك ن�سني. 

قال : واأنا كيف اأعمل، يغلبني النعا�ض غ�سباً عني.. 

اأعط���اه �سديقه، »زمزميه« 9وثقبها من اأ�سفله���ا ون�سحه اأن يحملها 
فوق راأ�سه، لتتقطر وبذا �ستمنعه من النوم. 

عم���ل بن�سيحة �سديقه، ثم ذهب اإلى حائ���ط التفاح، وجل�ض �سامر 
فكان كلما غالبه النعا�ض، قطرت الزمزمية على راأ�سه، في�سحو، حتى 

و�سلت، ابنة امللك. 

قال���ت له : لو كنت و�سل���ت، واأنت نائم، لق�سمت���ك ن�سفني، فلقد 
اأتيت بال�سكني معي. 

قال : �سلم اهلل، ماذا تريدين؟

قالت : اأن نهرب معاً من�سي باأر�ض اهلل. 

قال : كيف نهرب وتركي ملك اأبوك واأنِت بنت امللك..

قال���ت : ل اأريد �سيئاً من كل ما ميلك اأب���ي، ل �سلطانه، ول ماله، ول 
خدمه، ول اأي �سيء، فقط اأريدك اأنت.. اأريد اأن نرحل معاً. واأردفت 
قائلة : وقد اأخذت معي من الزاد وخالفه مايكفيني ويكفيك يف الطريق، 

والعي�ض ب�سالم، فقد اأخذت ذهباً وجواهر، وخياًل واأ�سياء اأخرى. 
)9( الزمزمية : إناء حلفظ املاء. 

وافقها، وحلف اأغلظ الأميان باأل يخذلها اأو يركها اأو يخونها، وبعد 
اأن اأطماأن���ت على حياتها معه بعد ذلك اليمني، قالت له م�ستب�رصة : اذن 

هيا بنا على بركة اهلل.

�سافرا معاً يقطعان الطريق، منذ ن�سف الليل اإلى وقت الظهر، حتى 
و�سال، الى بئر، فقالت له : اأريد اأن نرتاح قلياًل، وناأكل.

وما اأن توقفا لينال ق�سطاً من الراحة، حتى نامت ابنة ال�سلطان وا�سعة 
راأ�سها على �ساقه، فركها هكذا وهي تغط يف نوم عميق. 

وبينما ه���ي نائمة، قام بتفتي�ض �رصتها، ليعرف ما معها، فلقى حزام 
من الذهب، واأثناء حتديقه يف �سكل احلزام الذي اأبهرته زخرفته، مرت 

�رصورة)10( وخطفته من يده، وطارت. 
كانت ال�رصورة تطر يف اجلو وهو يلحق بعدها جرياً على الأر�ض، 
وبع���د اأن ف�س���ل يف القب�ض عليه���ا، واذا به قد قط���ع م�سافات طويلة، 
وغاب���ت ال�سم�ض، وه���و ليدري باأي اأر�ض هو، وم���ن اأين يرجع الى 

حبيبته، فتاه يف الطريق. 
عندم���ا اأفاقت بن���ت ال�سلطان، وج���دت اأن حزامها غ���ر موجود، 
والرج���ل كذلك.. حزنت وا�ستهجنت ما ح���دث، قائلة : يا غارة اهلل، 
كيف يطمع باحلزام الذهب ول يطمع بي، ومل يراِع اليمني الذي حلفه 

باأن ل يخذلني.. يالطيف من هذا الرجل اخلائن!
قام���ت، وتنكرت يف مالب�ض ال�سي���وخ، وحنت فوق اخليل، تبحث 
ع���ن حبيبها ال���ذي غدر بها، فو�سل���ت الى مدينة، واجته���ت اإلى مقر 

ال�سم�رصة)11(، وخاطبت �ساحبها.
قالت : اأريد منك غرفة. فاأعطاها غرفة، ومكثت فيها. 

اأم���ا حبيبها فظ���ل م�سافراً حتى اليوم الثاين، حت���ى و�سل الى نف�ض 

)10( الصرورة : احلدأة. 
)11( السمسرة : النزل، وهو مكان إلستراحة املسافرين. 



حزاوي وريقات احلناء 

76

املدين���ة التي �سبقته اإليها حبيبته بن���ت امللك، و�سبحان اهلل، و�سل حتى 
الى نف�ض املكان الذي ا�ستاأجرت فيه الغرفة. 

عندم���ا راأت���ه، قالت ل�ساح���ب ال�سم����رصة : قل لذل���ك الرجل اإين 
اأريده. 

اأبلغه �ساحب ال�سم�رصة بذل���ك، فذهب اإليها، ومل يعرفها، فت�سور 
انها �سيخ من ال�سيوخ. 

جل�ض الرجل، وجر نهدة عميقة، قالت الفتاة، بعد اأن غرت �سوتها: 
ملاذا هذه النهدة..

رد : خلِّي خلق اهلل على اهلل.)12(
وحكى لها ق�سته منذ البداية، وكيف عاهد حبيبته، وكم هو حزين! 
وكي���ف هي الآن تنظر اليه، كاأنه خائن للعهد واملواثيق، ول�ض و�سيع، 

طمع باحلزام الذهب، وما طمع بها، فيتزوجها.. الخ!
قالت له : �سهل الأمر، طماأنته باأن كل �سيء يف ال�سباح �سيتغر. 

يف ال�سباح قالت له : اذه���ب واآت بالفقيه وبجانبه �ساهدين اثنني. 
وفاجاأته قائلة: اأنا بنت امللك. 

ومادمت قد عرفت احلقيقة، �سنتزوج الآن.
مل ت�سعه الفرحة، فقفز واآتى باملطلوب، وملكها، اأي تزوجها..

)12( َخّلي خلق الله على الله : أترك الناس في شأنهم، دع اخللق للخالق. 

ُعَرْيُب النقاء 
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ُعَرْيُب النقاء 

كان هناك رجل تاجر، كثر املال، لكنه قليل العيال، مل يخلف �سوى 
ول���د واحد. ويف اأحد الأيام مر�ض الرج���ل التاجر، وعرف اأن �ساعته 
قد حانت، وق���رب اأجله، فاأو�سى ابنه قائاًل: يا بني اأو�سيك و�سية، األَّ 

تتزوج اإل من بنات » عريب النقاء«. 

قال الولد: اإن �ساء اهلل يا اأبي اأنفذ و�سيتك. 

م���ات الأب. وبعد اأيام، فكر البن بو�سية والده، وقال لنف�سه: ملاذا 
ل اأخرج اأبحث عن عريب النقاء الذي اأو�ساين والدي باأن اأتزوج من 

بناته؟

خ���رج الولد، يدب يف الأر�ض، ومي�س���ي من مكان الى اآخر، وبينما 
ه���و مي�سي يف اأر����ض اهلل الوا�سعة، راأى جمل�س���اً يت�سدره �سيخ كبر، 

يعتمر عمامة، وجهه يحمل الوقار، وجموع النا�ض ملتفون حوله. 

وق���ف الولد يف الب���اب متاأماًل، ف���راآه ال�سيخ وقال ل���ه: اإدخل اأيها 
ال�سيف، واأجل�ض بجانبي. فدخل الولد. 

فقال له ال�سيخ: اأحتب اأن ن�ساعدك يف �سيء؟
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قال الولد: نعم. 

اأخربين، ماذا تريد - قال ال�سيخ. 

اأجابه: حتقيق و�سية اأبي.. ثم اأخربه بن�ض الو�سية. 

قال ال�سيخ و�سلت اإلى مبتغاك وحتقيقه عندي: فاأنا » عريب النقاء«، 
ول باأ����ض من حتقيق و�سية اأبي���ك، ف�ساأزوجك ابنتي، فهي ل ت�سلح اإلَّ 

لك. 

قام عريب النقاء وزوجه ابنته. 

كان هذا الرجل لديه �سبع���ة ذكور وبنت واحدة، هي التي تزوجت 
من هذا الولد الذي بحث ليحقق و�سية والده. 

عندما زفت العرو�ض الى بلدة الولد، وجدت زوجها ك�سوًل، ياأكل 
مم���ا تركه ل���ه والده، فقد اأعجب���ه اجللو�ض يف البي���ت اآكاًل �سارباً نائماً. 
فهب���ت زوجته �سارخة يف وجهه: اإلى متى �ستظل جتل�ض تاأكل من هذه 
الأم���وال التي تركها لك والدك، �ستنتهي اإذا مل تعمل، هيا قم وابحث 

لك عن عمل!

لكن���ه مل يعرها اأي اهتمام. ومرت الأيام، جترها اأيام، واحلال على 
ما هو علي���ه، وزوجته �سجرة من �سلوكه، وذات يوم قدمت له زوجته 

الطعام، وقالت: هل �ستجل�ض تاأكل من هذا املال حتى يخل�ض؟

قال لها: ماذا اأفعل؟

قالت له: اعمل. 

قال لها: ل يوجد عمل. 

ب مع احلطاب،  ردت الزوجة: خذ فاأ�ساً وحباًل وتوجه الى اجلبل حطِّ

وبعه يف ال�سوق. 

قال لها: مرحبا.. 

يف ال�سب���اح ذهب الول���د مع جموع احلطابني اإل���ى اجلبل ليقطعوا 
احلطب، وهو طوال عمره مل يذهب الى اجلبل، ول يعرف كيف يقطع 
احلطب، وكان احلطابون يجدونه ك�سوًل وجاهاًل يف �سئون التحطيب، 
فرحموه وي�ساعدوه ويحّطبوا له، ويحزموا له احلطب، ويحملوه له. 

ويذهب هو معهم الى ال�سوق، وهكذا مرت الأيام. 

ويف يوم من الأيام مر عبد على ال�سوق فوجد الولد يبيع احلطب، 
فتجاذبا اأطراف احلديث، قائاًل له: ابن من اأنت اأيها الولد؟

رد قائ���اًل: ولد ف���الن بن فالن، فعرفه العبد ب�رصع���ة، فقد كان العبد 
يعمل عند والده من وقت طويل، ثم اأعتقه. 

قال له العبد: وماذا تفعل هنا؟

قال الولد: اأبيع احلطب كما ترى. 

قال له العبد: اأنت ابن فالن الفالين، اأتبيع حطباً!؟ اأين اأموال والدك 
الكثرة؟

رد الولد: اأموال اأبي يف البيت.

قال العبد: كيف يف البيت، ومع من ؟

فاأخربه الولد بالق�سة كاملة، وحكاية زواجه من بنت عريب النقاء. 
وعندما �ساأله عن من يكون هذا عريب النقاء، واأين ي�سكن؟ ذكر له كل 
م���ا يعرفه، وعندما �ساأل العبد عن عري���ب النقاء، اكت�سف العبد اأنه مل 
يك���ن هو املق�سود، فقد كذب الرجل على الولد، فلم يكن هو عريب 

النقاء واإمنا هو جزار. 
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قال العبد للولد: اإرم هذا احلطب، وتعال معي. 

فذه���ب العبد والول���د الى �س���وق الأغنام، واأ�س���رى كب�ساً، وقال 
للولد: خذ هذا الكب�ض واذهب الى بيتك، وقل لزوجتك: عندي الليلة 

�سيف �ساأح�رصه بعد �سالة املغرب. 

اأخ���ذ الول���د الكب�ض وذهب قاف���اًل اإلى بيته، وق���ال لزوجته: عندي 
�سيف، فجهزي الع�ساء.

فقال���ت غا�سبة: ع���ادك ت�سّيف يا كلب، يا اب���ن الكلب، ثم اأخذت 
الكب����ض، وذبحته وطبخته، واأخذت اللحم واأخفته، وتركت يف القدر 

الذي �سيقدم لل�سيف، عظاماً وكرو�ساً و�سحماً. 

وقالت غر اآبهة: هذا ع�ساءك اأنت و�سيفك. 

جاء العبد بعد �س���الة املغرب وا�ستقبله الولد، ثم اأخذه اإلى الطابق 
الث���اين، وقرب له الع�ساء فنظر العبد اإلى طنجرة اللحم، فلم يجد فيها 

اإلَّ عظاماً »كرو�ض، �سحوم« مغمورة باملرق.

فقال له العبد: كل اأنت يا بني، اأما اأنا فقد تع�سيت، و�ساأبداأ بالتخزين. 
فاأخ���رج »زربة القات«)1(، وب���داأت �سمرة العب���د، راح يفكر باأمر ابن 
�ساحبه كيف اآل اإليه احلال! وكيف اأحكم اجلزار -املدعي باأنه ع ُريب 

النقاء- هو وابنته اخلناق على الولد امل�سكني!

تع�سى الول���د و�سبع، ومن كرث التعب نام، فق���د اأكل الولد كما مل 
ياأكل من قبل.

جل�ض العبد يفكر بحيلة وخمرج، فماذا يعمل! كيف يف�سح ع�سابة 
من يدعي اأنه عريب النقاء!

)1( زربة قات: حزمة قات. 

وبينم���ا هو يفكر، �سم���ع �سحكاً ومرح���اً ومزاحاً، فقف���ز من مقيله 
اإل���ى حيث م�سدر ال�سوت، وقام باإخ���راج �سكني وراح يقلب يقلب 
الفرا�ض ويحف���ر حفرة على �سكل فتحه، فراأى رج���ل مع زوجة الولد 
وكان���ا يتداعب���ان، عندئذ اأفاق الزوج من نومه، فدع���اه العبد لرى ما 

يراه من تلك الفتحة، قال العبد: من هذا الرجل؟

ق���ال الزوج: تقول اإنه ابن عمها، واأردف قائاًل: �ساأرجع لأنام، ذلك 
اأف�س���ل يل. ويف ال�سباح خرج العبد وانتظر الولد حتى خرج فاأخذه 
اإلى ال�سوق، وبينما هما يف الطريق، قام العبد وقر�ض اأذن الولد، وقال 

له: ا�سمع ما اأقول واإل �سوف اأقتلك.

قال الولد: مرين.. 

ق���ال العبد: ترجع الآن اإل���ى البيت وت�سيح وتبك���ي ومتزق ثيابك، 
وعندم���ا ت�ساألك زوجتك ماذا بك؟ اأخربها اأن اأباها قد مات، ف�ستخرج 
مفزوعة من البيت بثياب نومها، وعندما تخرج من البيت، اأ�رصع اأنت 

واأقفل باب الدار من الداخل غلقاً حمكماً، ثم ا�سعد الى ال�سقف.

هي �ستذهب مذعورة اإلى اأبيها �ستجده حياً، و�ستاأتي باأهلها لتعرف، 
منك ملاذا فعلت بها ذلك! واأنت اجمع النا�ض ومن على �سطح الدار قل 
لها واأمام املالأ اإنها طالق، طالق، طالق، بالثالث، ثم ارجع اإلى غرفتك، 

ول تخرج منها، حتى اأعود اإليك. 

وبالفعل خرجت الزوجة، مبالب�ض نومها الى بيت اأبيها باكية مرعوبة، 
فلقيها والدها، وقال لها: مالك يا ابنتي؟

فقالت له: قال يل زوجي اأنك مت؟

ق���ال الأب لإخوتها ال�سبعة: اذهبوا ال���ى زوج اختكم وقطعوه اإرباً 
اإرباً - هذا ماكان من اأمره. اإلى البيت و�سلت الزوجة واإخوتها ال�سبعة 
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وقد جتمع النا�ض هناك وعندما اقربت من بيت زوجها. 

قال زوجها �سائحاً من على �سق���ف البيت: اأيها النا�ض اأ�سهدكم اأنها 
طالق، طالق، طالق بالثالث. 

فرجعت هي واإخوانها، خجلني، فاأق�سموا اأن يدبروا له مكيدة.

اأثن���اء ذلك، جاء العبد ومعه عبيد اآخ���رون نقلوا الأثاث ونقلوا كل 
مايف البيت اإلى ق�رص العبد الواقع عند البحر.

ويف ال�سب���اح ذه���ب الول���د والعبد اإلى ال���دلل وقال ل���ه: حر جِّ 
بالدار.. فحرج بال���دار.. عندما �سمعت الزوجة ذل���ك، قالت لأبيها: 
اأ�رصع وا�س���ري البيت، فلما عرف العبد بذل���ك، قال ل�ساحب املزاد 
اأن يرفع ال�سعر اإلى اأق�سى حد، فرفع �ساحب املزاد الثمن حتى و�سل 

املبلغ اإلى حد مبالغ فيه. 

ق���ال الأب: هذا كثر، ي���ا ابنتي، ل ن�ستطيع �رصاء ال���دار بهذا املبلغ 
املرتفع، ولي�ض به ما يكلف. 

قالت: يا اأبي هذا املبلغ الذي تراه كبراً، ل يغطي حتى قيمة املداعة 
الباه�سة الثمن، زيد يا اأبي املبلغ، ول تخف. 

فزاد �ساحب املزاد مبلغ املزاي���دة، وملا راأى العبد اأن املبلغ قد جتاوز 
احلد، واأن البيت ل ي�ستحق كل ذلك الثمن، اأمر العبد الدلل اأن يوقف 

املزاد، فقال الدلل لأب الزوجة املطلقة: مبارك لك البيت. 

عندم���ا اأ�سرى الأب البيت، مل يجد اأي اأث���اث غاٍل فيه، عدا، عدة 
اجل���زارة التي كان العبد قد اأح�رصها، اأما البي���ت فكان فارغاً، لي�ض به 
�سيئ���اً، فغرت البنت زوجة الولد فاها، وقالت: كيف له اأن يفرغ البيت 

من كل �سيء يف ليلة واحدة؟

عندم���ا راأى الأب اأن نقوده ذهب���ت اأدراج الرياح، اأ�سيب بال�سكتة 
القلبية ومات، اأم���ا الأخوة، فقد تقاتلوا عل���ى البيت امل�سرى، ومات 

اجلميع داخل البيت.

فجاء العبد يف الليل وحملهم اإلى البحر ودفنهم يف �ساحله، ثم اأرجع 
عف����ض البيت اإلى ال���دار واأغلقه. وذهب اإلى الول���د وقال له: قم معي 

الآن اأزوجك من بنت عريب النقاء.. هيا اإلى الأوادم احلقيقيني.

فاأخذه معه وحمل مع���ه »ُخرج « ذهب، وُخرج ف�سة، وتوكال على 
اهلل و�ساف���را، حت���ى و�سال بالد »عري���ب النقاء« فرح���ب بهما عريب 
ن يكونوا ف���كان العبد )ال�سابق( كلما بداأ  واأكرمهم���ا، ومل ي�ساألهما عمَّ
وفت���ح ال�سوؤال لعريب النقاء، ي���رد عليه عريب: ل تقل �سيئاً يا اأخي اإلَّ 

بعد ثالثة اأيام من واجب ال�سيافة، بعدها نتكلم يف اأي �سيء تريد.

وحاول العبد خالل الثالثة الأيام اأن يفاحت عريب باأمر زيارتهما، لكنه 
كان يلجمه، بالرد: بعد ثالثة اأيام. 

بعد انته���اء الثالثة الأي���ام لل�سيافة، قال العبد لعري���ب النقاء: هذا 
الولد الذي معي اأب���وه كان �سديقي وكنت عبداً عنده فاأعتقني، وهو 
حي، واأعطاين نقوداً لأ�ستغل بالتجارة، و�رصت من اأغنى جتار املنطقة، 
بف�سل اأب هذا الولد، واأري���د اأن ارد له قلياًل من املعروف الذي عمله 
يل، وها قد اأتينا لكي نخطب له اإحدى بناتك، بح�سب و�سية اأبيه، فقد 

قال له »اأو�سيك يا بني لتتزوج اإل من بنات عريب النقاء«.

فق���ال عريب النقاء: رح���م اهلل والده، فقد كان اأي�س���اً يل نعم الأخ 
وال�سديق، لكن بناتي ال�سب���ع خمطوبات لأولد اأعمامهن، ومع ذلك 
باإمكان���ه اأن يختار اأي واحدة يريد منهن، واب���ن عمها �سنزوجه باأحلى 

فتاة يف القرية.
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اآن���ذاك كان اأولد العم كلهم موجودون وكان���وا ل يردون له طلباً، 
فاأ�ست�ساره���م عريب النق���اء، فوافقوا. وقام بعر�ض بنات���ه اأمام الولد، 
فاخت���ار الولد اأ�سغرهن فزوجه عريب النقاء بها، واختار ابن عمها بنتاً 

من القرية. 

ومل يطلب عريب النقاء مهراً لبنته، اأو اأي نقود، بل �سارع بتجهيزها 
بكل لوازم الزواج والإنتقال مع زوجها الى مدينة اأخرى، كما اأعطاها 
جاري���ة، وودعها حتى حدود القرية. اأما العبد ال�سابق، فقد اأخذ خ ُرج 
الذهب والف�سة، وتركهما يف بيت عريب النقاء، ورحل، وعندما راأى 
عريب النقاء، ما ترك���ه العبد ال�سابق، فرقه على احلا�رصين جميعاً ومل 

ياأخذ منه �سيئاً. 

عندما و�سلوا ثالثتهم، العبد ال�سابق والولد وزوجته الى البيت، قال 
العبد للولد: الآن ل خوف عليك، اأنت الآن يف اأمان، فابداأ حياتك. 

الدرجــة ال�شابعة 
والق�شر ال�شائع 
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الدرجــة ال�شابعة والق�شر ال�شائع 

ذات ي���وم قال زوج لزوجته : يامره، ولدي ه���ذا عيطلع)1( يبيع ما 
خلف���ت، ولن يرك �سيئاً، لك���ن اإذا اأكمل بيع كل �سيء، ومل يبق معك 
�سيئاً منه، قومي، وعدي �سب���ع درجات من �سلم الدار، وعند الدرجة 

ال�سابعة، قومي، وانب�سي حتتها، واأخرجي كل ما هنالك. 

مرت الأيام، والبن يبيع كل �س���يء، باع الأر�ض، واملزارع، حتى 
اأتى بالنجار ليقلع الأبواب والنوافذ ليبيعها. 

عندما اأت���ى النجار ليقلع الأب���واب والنوافذ، قال للول���د : لي�ض يا 
ولدي بتعمل هكذا ؟

رد الولد :ا�ستي اأبيع باب الدار.

عندم���ا راأتهما الأم، اأ�رصعت قائل���ة : رحلك يا جنار بعد حالك، ولو 
ت�ستي ت�ساعدنا �سلفنا مائتي ريال �سلف، وبكره نردها لك. 

ذهب النجار، واأ�رصعت لتنفيذ و�سية زوجها، فا�ستدعت ابنها   
لي�ساعده���ا يف نب�ض ما حتت الدرج���ة ال�سابعة، فحفرا، و حتت الدرجة 
ال�سابع���ة، وجدا �سندوق���اً، ففتح���اه، واذا بداخل ال�سن���دوق »خامت 

)1( عيطلع: العني للتسويف، سيطلع، وهنا مبعنى : عندما يرثني سوف يبيع التركة. 
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�سليمان«.

ف�سبوه، وظهر لهما »عفروت«)2( وقال لهما : �سبيك لبيك عبدك بني 
يديك، اي�ض ت�ستوا. 

قالوا: ن�ست���ي مائتني ريال ن�سله���ا ونرجع حق النج���ار، ومبلغ اآخر 
ن�سري به م�ساريف)3(. 

واأعطاهم���ا العفروت طلبهم���ا، فقام الولد، واأخ���ذ موؤنة البيت، ثم 
جل����ض للع�سي ف�سب خامت �سليمان مرة اأخ���رى فظهر العفروت، وقال 

ل�سيده : �سبيك لبيك عبدك بني يديك، مات�ستي.)4(

قال الولد : اأ�ستي ت�سلح هذا الدار ترجعه اأعظم من الق�رص. 

�سلح العفروت الدار، بل وحوله اأعظم من الق�سور. 

مل متر اإل �سويعات، واإذا به، يخرج اخلامت، وي�سبه، فخرج العفروت، 
قائاًل له: �سبيك لبيك، عبدك بني يدك، اأي�ض ت�ستي يا�سيدي؟

قال:اأ�ست���ي غرفة جدرانها من ف�سة وم���ن ذهب والهالل بالو�سط.. 
فلبى طلبه.

يف اليوم الثالث، �سب اخلامت، وظهر العفروت، قائاًل : �سبيك لبيك، 
عبدك بني يدك، اأي�ض ت�ستي يا�سيدي؟

ق���ال : اأ�ستي ت�سلح ح���ول الق�رص، مزرعة ماب����ض مثلها)5( يف بقاع 
الدنيا. ولبى العفروت ما طلبه. 

هكذا، كان الولد، كلما احتاج �سيئاً مهما كان �سغراً اأو كبراً ي�سب 
)2( العفروت : تصغير للعفريت. شبوة : دلكوه ليطلع العفريت ويقول : شبيك لبيك. 

)3( مصاريف : احتياجات ولوازم البيت. 
)4( ما تشتي : ماذا تريد. 

)5( ما بش مثلها : ليس لها مثيل. 

اخلامت، فيلبي العف���روت كل طلباته، حتى اأنه طلب منه اأن يزوجه بابنة 
عمه، وتزوجها بالفعل.

يف اأحد الأي���ام، ذهب الولد لزيارة عم���ه اأب زوجته، واإذ بيهودي 
يقف اأمام بيت الولد وهو ي�سيح يف ال�سارع منادياً : من منكم يريد اأن 

يبيع خامته، اأو ي�ستبدله بخوامت اأخرى جميلة. 

�سمعت���ه زوجة الولد، فاأخذت اخل���وامت، وا�ستبدلتها بخوامت اأخرى، 
ق���ال لها اليهودي : األي�ض لديكم خ���امت اآخر تريدون ا�ستبداله، فظهرت 

اخلادمة، وقالت لها:خامت �سيدي، خامت �سليمان، بدليه يا�سيدتي. 

قالت زوجة الولد : لو نديه)6( لك كم عتدي لنا زلط؟

قال: اأجيب لكن كل هوؤلء اخلوامت. 

مكنته الزوجة اخلامت، واأعطاها كل اخلوامت، ثم رحل. 

ق���ام اليهودي، و�سب اخلامت، فظهر العفروت، وقا له : �سبيك لبيك، 
عبدك بني يدك، اأي�ض ت�ستي يا�سيدي؟

قال له : اأ�ستي تلقط الق�رص اإلى �سابع جزيرة يف البحر؟

عندم���ا رجع الول���د يف امل�س���اء، مل يجد ق����رصه، ول زوجته، ول 
اأهل ال���دار كلهم، وجد الأر�ض التي كان علي���ه الق�رص، فا�ستغرب مما 

حدث. 

رج���ع الولد اإلى بيت عمه، وقال لعمه: يا عم ما عاد به حد ول حتى 
الدار.

قال عمه : اأ�ست���ي بنتي والَّ بنتي واإلَّ اأقطع راأ�سك فقام عمه وحب�سه 
ثالث اأيام.

)6( نديه : نعطيه، عتدي : ستعطي، الزلط : النقود. 
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ن�سح اأحد اخلدم العم، وقال له : فك للرجل ي�سر يدور الدار، واأنا 
كفيله، اأن جاء، ما�سي)7( قطعت راأ�سي بدله. 

فك الع���م �سجن زوج ابنته، فعزم عل���ى ال�سفر ليبحث عن زوجته 
واأهل الدار، وبينما ه���و يف الطريق، التقى برجل عجوز »�سيبة«، قال 

له: مالك يا ولدي؟

رد عليه الولد: خَلِّي خلق اهلل على اهلل.

قال له: احك يل، مدري واأنفعك؟

قام الولد - الزوج، وق�ض علي���ه كل الق�سة، فقال الرجل ال�سيبة : 
علي���ك وعلى حممد ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم، هو وحده 
�سيح���ل لك امل�سكلة..قام الولد، و�سار اإل���ى عند ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، وحكى له الق�سة كاملة.

ق���ام الر�سول (�ض)جل���ب كل الن�سور اإلى عنده ق���ال لهن: منكن 
»يولني)8(« �رصقي ومنكن يولني قبل���ي، ومنكن يولني عر�ض، ومنكن 
يول���ني غرب، فانت�رصت الن�سور ب�رصع���ة الربق يف اجلو يدورين على 

الق�رص ال�سائع. 

�ساف���رت الن�سور، يبحثن عن الق����رص ال�سائع، فلم يجدنه، وعندما 
و�سلن اإلى عند الر�سول قلن : ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل..

يف تلك الأثناء، و�سل اآخر ن�رص، وقال: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل، 
لقد وجدت الق�رص.

قال الر�سول : اأين وجدته ؟

)7( ماشي: مبعنى ال الناهية وهنا مبنعني : مالم. 
)8( يولني : يذهنب. 

قال : يف �سابع بحر. 

قام ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وجلب ال�سحاب.. 

قالت ال�سحاب : ال�سالم عليكم يا ر�سول اهلل.

رد الر�سول)�ض(: وعليكم ال�سالم..

قالت ال�سحاب : مرنا يا ر�سول اهلل؟

قال: اأ�ستي تو�سلي هذا الولي���د الى �سابع جزيرة يف البحر، فهناك 
يوجد ق�رص اأو�سلوه الى ذلك الق����رص. اأو�سلت ال�سحاب الولد الى 

الق�رص يف منت�سف الليل.

كان الرج���ل اليهودي، قد قام بعمل حفرة يف �ساعده، ثم خباأ اخلامت 
فيها.

عندما دخل الولد �ساحب الق�رص، وجد اليهودي »قدوه« �سكران، 
ويريد اأن يدخل الى خمدع زوجة الولد. 

عندما �سمعت الزوجة، »الرزعة« يف »اجلباأ«)9(. 

قالت للخدامة : اأطلعي اب�رصي)10( اأي�ض هذه الرزعة!

قال���ت اخلادمة : ه���ذا �سيدي �سليم���ان زوج�ض، ومن �س���دة الرزعة 
اأ�سيب بالدوخة.

اأمرت اخلادمة باأن حت�رص املاء، فر�سوه على الزوج، و�سحوه.
وعندما �سحى، قال لزوجته: اأين اخلامت ؟

قالت: يف �ساعد اليهودي؟
)9( الرزعة : الطرقة القوية، اجلبأ : السطح. 

)10( ابسري : ابصري. 
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م���زق �ساعد اليهودي، وانتزع اخلامت من ب���ني حلم �ساعده، ثم اأخذ 
اليه���ودي ورم���اه يف البحر، و�سب اخلامت.. �سبي���ك لبيك، عبدك بني 

يدك، اأي�ض ت�ستي يا�سيدي؟

قال الولد : رجع الق�رص حيث كان. وكان له ذلك. 

يف كل وادي دار 
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يف كل وادي دار 

ذات يوم، ن�سح رجل ولده، فقال له: يا ولدي:

اعمل لك يف كل وادي دار. 

فقال الولد: �سمعاً وطاعة يا اأبي.

فخرج الولد ي�سعي يف الأر�ض، ومي�سي من اأر�ض الى اأر�ض اأخرى، 
ومن وادي لوادي، وعند و�سوله اإلى اأي وادي، يقوم ببناء دار، وميالأُها 
بالأبقار والأغن���ام والرعيان. وهكذا كان كل ما وط���اأت قدمه وادياً اأو 

مكاناً ما يعمل ذلك العمل، حتى كرث اأ�سحابه يف كل مكان. 

يف اأح���دى الأي���ام، اأراد الأب اأن يطمئن على ول���ده، فذبح كب�ساً، 
اه، ثم ذهب اإلى ولده، وقال له: ياولدي،  وح�ساه باللوز والزبيب وغطَّ
لقد ارتكبت جرمية، وقتلت رجاًل، لقد اأح�رصت معي اجلثة، فاأرجوك 

اأن تاأتيني باأحد اأ�سدقائك لنتخل�ض من اجلثة.

�سمع الولد كالم اأبيه، ثم ذهب لياأتي باأحد ا�سدقائه الكرث املتواجدين 
يف الأودية والأمكنة، عندما لق���ى اأحد الأ�سدقاء اأخربه مبا فعله اأبوه، 
وطلب من���ه اأن ي�ساعده يف التخل�ض من اجلث���ة، لكن ال�سديق خاف 

ولذ بالفرار.
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وذهب اإلى �سديق اآخر، وحدث���ه مبا حدث �سديقه الأول، لكنه هو 
الآخر خاف وهرب. 

وهكذا، كلما ذهب الى �سديق لي�ساعده يف م�سكلته، ي�ستمع اإليه، 
لكنه يخاف ويهرب.

رجع الولد الى اأبيه باأئ�ساً وحزيناً، وحدثه مبا لقاه من اأ�سدقائه الذين 
خذلوه.

قال الأب : ا�سمع يا ولدي عندي �سديق قدمي، يعي�ض يف مكان بعيد 
جداً، اأذهب اإليه، وقل له : اإين اأريده. 

فذهب الولد اإلى مكان �سديق اأبيه، ومل يجده، لكنه وجد ابنه. 

قال الولد: اأين اأبوك، لقد اأر�سلني اأبي اإليه.

رد : لق���د توفى اأبي من���ذ فرة، واأنا الآن اأحل حمل���ه، فاأي م�ساعدة 
ميكن اأن اأ�سديها اإليك اأو لأبيك.

فاأخربه بالق�سة كاملة، فما كان من ابن �سديق والد الولد اإل اأن اأتى 
معه، وذهبا معاً الى عند الأب. 

وعندم���ا و�سال اإلى دار الأب، ق���ال له الولد - ابن �سديق اأبيه : هل 
يوجد اأحد �سواي يعرف بحكاية اجلرمية واجلثة ؟

قال الولد : فقط ذلك الغالم الذي يف الباب. 

فخرج الولد – اأبن �سديق الأب - وقتل الغالم.

قال الأب : ما فعلت ؟!

قال : قتلته والآن �سوف اأحمله معي.

قال:�سراك النا�ض.

ق���ال : �ساأكله واأخرج اجلنبي���ة وطعن الكي����ض واإذا بالزبيب واللوز 
حم�سي يف بطن الكب�ض هذا والبن ي�سوف. 

ق���ال له والده : �سفت كيف الأ�سح���اب م�ض مثلك رحت تعمر يف 
كل وادي دار..

هذا واهلل واأعلم.
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اأ�شتي الذي انداين وداداين

اأ�شتي الذي انداين وداداين)1(

يف ليل���ة من الليايل، اجتمعت زوجة املل���ك وزوجة احلطاب، وكل 
واحدة قالت لالأخرى: كل واحدة منا تطلب من ربها اأمنية. 

طلب���ت زوجة امللك اأمنية، فقالت: اأمتن���ى اأن اأحمل، حتى لو اأجنبت 
قرداً. 

وطلبت زوج���ة احلطاب، فقالت: اأمتنى لو اأحم���ل واأجنب ولداً مثل 
القمر. 

ف�س���ادف اأثناء ما كن يتمنني اأن مرت ليل���ة القدر، وحملتا، ومرت 
ال�سهور، فاأجنبت زوجة امللك ق���رداً، واأجنبت زوجة احلطاب ولداً مثل 

القمر. 

قامت زوجة احلطاب، فاأخفت وليدها عن اأنظار النا�ض، وربته اأح�سن 
تربية، واأتت له مبدر�سني للبيت. وابن زوجة امللك القرد، اأي�ساً كرب. 

كان احلطاب يحظ���ى باحلفاوة من امللك، وكلمت���ه م�سموعة عنده، 
وكان هناك يهـــودي اأعور يعمل يف بالط امللك، وكان، يكره احلطاب 
)1( أشتي الذي انداني وداداني: أشتي مبعنى أريد، داداني: املداداة، في األصل هي تعلم الطفل ألولى 

حركات املشي وهنا ميعنى زف العروسة إلى عش الزوجية بخطى متئدة. أنداني أتى بي وأوصلني. 
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كرهاً �سديداً، ويح�سده يف كل �سيء يعمله. 

يف اأحد الأيام، قال اليهودي للملك: زوج ولدك، اأيها امللك!

ق���ال امللك: م���ادام الأمر كذلك، ف���اإين، اأريد له زوج���ة من اأح�سن 
النا�ض. 

قال اليهودي: اأنا اأعرف بنت اأحد امللوك، وهي جميلة جداً.

قال امللك: واأين هذه البنت؟

اأجاب اليهودي: اإنها يف بالد بعيدة جداً، ول اأحد ي�ستطيع الو�سول 
اإليها �سوى احلطاب. 

طل���ب امللك ح�سور احلطاب، فاأتى، وق���ال له امللك: اأريد اأن ازوج 
ابن���ي يا�سديقي، وقد اخرت له عرو�س���اً هي بنت امللك الفالين،ملك 
يف تلك البالد البعيدة، واأ�سار اليها. وا�ستطرد امللك قائاًل: جهز نف�سك 

يا �سديقي لهذه املهمة.

رج���ع احلطاب مغموماً من طلب املل���ك ال�سعب حتقيقه، والذي ل 
ي�ستطيع اأن يفي به. 

فقال له ولده: ماذا بك يا اأبي، اأراك حزيناً ؟

فاأخ���ربه بالق�سة، وق���ال له ابنه: ل علي���ك يا اأبي، اأن���ا �ساأقوم بهذه 
املهمة. 

قال: يا ولدي اإين خائف عليك، فكما يقولون انها بالد خطرة كل من 
يذهب اليها ل يرجع ابداً. 

قال الب���ن: ل تخف، ما اأريده منك اأن ترج���ع اإلى امللك وتخربه، 
باأنك جاهز لأداء املهمة. 

ور�سما معاً خطة، اأن يخرج الأب من البالد، وهو ِبعدةَّ �سفره، لراه 
النا�ض ويتحققوا من اأنه فعاًل م�سافر. 

خرج احلط���اب كاأنه م�سافر، وراآه النا�ض، وه���و يحمل عدة �سفره، 
ويف الليل خرج ابن احلطاب بعد اأبيه، وحلق به يف املكان املحدد. 

التقيا يف املكان املعل���وم، وطلب البن من اأبيه اأن يرجع اإلى البيت 
ول يخرج، حتى يرجع هو من مهمته. 

�سافر الولد مي�سي، ومي�سي، وليدري اإلى اأين، حتى و�سل اإلى واِد، 
فوج���د ثعباناً وحية يتقاتالن، فاأخذ الولد حجراً، ورمى الثعبان فقتله، 
واإذا باحلي���ة تتح���ول اإلى بنت جميل���ة وقالت له: لق���د انقذت حياتي، 
فحدثن���ي ما ق�ستك لعل���ي اأرد لك بع����ض اجلميل. فاأخربه���ا بالق�سة 

كلها.

قال���ت: اأتعرف اأن هذه البالد بعيدة ج���داً، وبها الكثر من املخاطر، 
ول اأحد ي�ستطيع اأن يدخلها، ولكني �ساأ�ساعدك، لأنك اأنقذت حياتي، 

فاركب فوق ظهري. 

فحملته، وم�ست، وم�ست، حتى و�سلت البلد املذكور. 

اأنزلت���ه، وقالت له: خذ هذه ال�سعرة، ف���اإن احتجت اإيّل، اأو وقعت 
يف م���اأزق ما، فاأف���رك ال�سعرة، �ساأكون يف الت���و واللحظة عندك ويف 

خدمتك. 

اأخذ الولد ال�سعرة وو�سعها يف جيب »الكمر«)2(. 
وقب���ل اأن يهم بال�سفر، زودته بن�سائ���ح، فقالت له: ادخل على امللك 

واأخربه اإنك ابن امللك فالن، واأنك جئت خاطباً اأبنته. 

)2( الكمر: نوع من األحزمة الرجالية كان قدميًا يستخدمها الناس األغنياء، أما اآلن فأصبحت في 
متناول كل الناس، وكان يتم جلبها من عدن، وهي مستوردة من الهند، والكلمة هندية أو بنغالية 

تقريبًا. 
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فا�ستمع اإلى كالمها ون�سحها، وودعته. 

يف اليوم التايل، دخل الولد على امللك، واأف�سح عن طلبه. 

فقال امللك: من يتزوج ابنتي، فاإن لها �رصطاً عليه. 

قال: ما هو ال�رشط ؟

قال: تاأخ���ذ كاأ�ساً مليئاً بالزيت، ثم تذهب ب���ه وتطلع النخلة وتنزل 
منها، دون اأن تن�سكب عليك قطرة واحدة منه. فاإذا قطرت قطرة، قطعنا 

راأ�سك، واإذا مل تن�سكب قطرة، زوجناك ابنتنا. 

اآن���ذاك، عل���م اأن طل���ب امللك ماه���و اإل كيد كاده اليه���ودي، واأن 
اليهودي يريد قتل والده، ليخلو له امللك.

فوافق الولد على �رشط امللك. 

ففر�سوا له حتت النخلة قراطي�ض بي�ساء اللون، فاللون الأبي�ض تعلم 
عليه قطرة الزيت ب�رصعة. 

وعنما وجد الولد نف�سه يف ماأزق كبر، ل يح�سد عليه، اأ�رصع بفرك 
ال�سعرة، وجاءت احلية ب�سورة ن�رص، فاطماأن. 

فاأعطوه الكاأ�ض وركب فوق الن�رص وطلع النخلة ونزل منها، وكوب 
الزيت يف يده، ومل تن�سكب منه قطرة واحدة.. فزوجه امللك بابنته. 

فاأخذ زوجته، ورجع اإلى بلدت���ه، واأثناء �سفرهما، و�سال اإلى املكان 
الذي وجد فيه احلية والثعبان يتقات���الن، فراأتهما احلية، وحملتهما اإلى 

بالد امللك. 

قالت له احلية: ها اأنا قد اأو�سلتك اإلى مدينة امللك، اأما الباقي فعليك، 
فجل�ض الولد وزوجته خارج املدينة، حتى جاء الليل. 

قال الولد لزوجت���ه: اجل�سي هنا، �ساأر�سل لك والدي، ليدخلك يف 
موكب زف���ة تليق مبقامك، فاأ�رصع اإلى بيته���م، واأخرب والده اأن ي�رصع 
يف تنفيذ م���ا تبقى من املهمة. ثم اأ�رصع الى زوجته، واأخربها، باأنها اإذا 
م���ا و�سلت باب ق�رص امللك اأن تطلب منه فدي���ة، وهي راأ�ض اليهودي 

الأعور. 

فذهب احلطاب واأخرب امللك، باأن���ه قد اأتى بالعرو�ض، ففرح امللك، 
وقال: ا�رصبوا الطبول وزفوا العرو�ض. 

خ���رج النا�ض بالطبول واملزامر، واأدخل���وا العرو�ض، وعندما و�سل 
موكب العرو�ض اإلى بواب���ة الق�رص ا�ستعداداً لنزولها، قالت: لن اأدخل 

الق�رص اإل بفدية؟

قالوا لها: ماهي الفدية التي تطلبينها؟

اأجابت: اأن تذبحوا يهودياً اأعور يف باب الق�رص، واأن اأدع�ض)3( على 
ظهره، واإل لن اأطاأ اأبداً عتبة هذا الق�رص.

قال اليهودي، وه���و يرتعد من اخلوف: �سنذبح بقر وكبا�ض، هذا ما 
نفعله دائماً يف الأعرا�ض. 

قالت: اأبداً، اأريد راأ�ض يهودي اأعور اأدع�ض عليه.

فقال امللك: �سمعاً وطاعة، اإذبحوا اليهودي الأعور. فذبح اليهودي، 
جزاء مكره وحقده.

ودخل���ت العرو�ض الق�رص، وجاء القرد اب���ن امللك ليجل�ض بجانبها، 
فقالت: اخرجوا هذا القرد. 

قالوا لها: هذا زوجك. 

)3( أدعس: أدوس، أدهس. 
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قالت: زوجي مثل القمر. 

قالوا: اإن من اأتى بك ماهو اإل حطاب. 

قالت:»اأ�ستي الذي انداين ودادانى وطلع النخول الدواين«4.

فقال امللك للحطاب: اأ�سدقني القول، ما احلكاية!

فاأخربه احلطاب بكل احلكاية.

فقال امللك: علي بالولد، ابن احلطاب.

فجاء الولد، وكاأنه فلقة قمر. 

فاأخربه بالق�سة من البداية.

فقال امللك للولد: انت وزيري واأبوك م�ست�ساري. 

وهكذا جنح احلطاب لأمانته.. 

)4( طلع النخول الدواني: النخول: النخالت، الدواني، العاليات الباسقات. 

التاجر التي�س 
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التاجر التي�س 
 

يقال واهلل اأعلم، اأنه كان يف واحد متعلم، در�ض الكثر من العلوم، 
وكان كلم���ا اأراد اأن ي�ستغل، ميتنع النا�ض عن ت�سغيله، فا�ستبد به التعب 

من �سدة البحث عن عمل. 

وذات ي���وم مرهق: جل�ض حتت �سج���رة، لرتاح من التعب، فمرت 
قافلة.

�ساأل الرجل: ملن هذه القافلة؟

قالوا: انها للتاجر التي�ض. 

فمرت القافلة الثانية، وقال: وهذه القافلة ملن؟

قالوا: للتاجر التي�ض. 

فمرت القافلة الثالثة و�ساأل: ملن هذه القافلة؟

قالوا: للتاجر التي�ض. 

فكتب الرجل املتعلم على ظهر اأحد البعر »مايل اأرى رزق التيو�ض 
م�سهاًل ورزق اأ�سح���اب الف�ساحة مقنون«، وكتب ال�سطر الثاين: » يا 
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رب ترزقني على قدر ف�سحاتي واإل فاجعلني من التيو�ض اأكون«. 

فو�سلت القوافل املحمل���ة بالب�سائع الى التاجر التي�ض فراأى العبارة 
التي كتبت على ظهر البعر. 

و�ساأل: من كتب هذه الكتابة؟

قالوا: ح�سلنا رجل يف الطريق وكتب هذه الكتابة.

فا�ستدع���ى التاجر التي�ض اأحد كتبته، ليقراأ ما راآه من كتابة، فقد كان 
التاجر اأمياً ل يقراأ وليكتب. فقراأ الكاتب العبارة.

فقال التاجر التي�ض: ارجعوا واأتوين بذلك الولد.

فج���اء الولد و�ساأله عن حكايته، فاأخربه الولد مبعاناته، فاأحبه التاجر 
وزوجة ابنته الوحيدة، وهكذا ربنا اأكرمه وعا�ض يف اأح�سن عي�سه..

ُذر مبكحلتني 
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ُذر مبكحلتني 

هو هويَّه، واخي واحمدين)1(
مو عليك من دين
مو عليك من دين

دين من زمان الأب واجلدين
هذا دين دم من زمن اجلدين

ل طلعت النجدين ذر مبكحلتني
ذر مبكحلتني.

يحكى يف ق���دمي الزمان اأنه كان هناك ثاأر بني قبيلتني، فاإحدى بنات 
القبيلة التي قتل جدها تزوجت من ابن املقتول )حفيده(. 

وكانت تلك خطة م���ن عائلة القتيل حتى يتمكنوا من ان يقتلوا بدل 
قتيلهم، وعندما انته���ى العر�ض بعد �سنة اأتت املراأة بولد.  وعندما جاء 
اأخوه���ا لزيارتها اأح�سن زوجه���ا وع�سرته ا�ستقبال���ه، لكنها علمت ان 

)1( أهزوجة شعبية تقولها األم لطفلها وهي تهدده لينام : مو : مبعنى ماذا، وهي اختصار )ما + هو( 
ال طلعت النجدين : إذا طلعت وأبلغت جندي اجلبل.  



حزاوي وريقات احلناء 

114

زوجه���ا يخطط لقتل اأخيها. وبينما كان اأخوها جال�ساً بني نا�ض القبيلة، 
والأخت خائف���ة عليه خوفاً �سديداً من غ���در زوجها. اأخذت تهز مهد 

وليدها، وتهجل بنف�ض املهجل :
هو هوي هَّ، واخي واحمدين

مو عليك)2( من دين
مو عليك من دين

دين من زمان الأب واجلدين
هذا دين دم من رمن اجلدين

ل طلعت النجدين)3( ذر مبكحلتني
ذر مبكحلتني.

ففه���م اأخوها ما ق�سدت اأخته من اأغنيتها، فتذكر اأن العائلة تريد اأن 
تثاأر من ع�سرتة عربه، واأنها مل تن�ض الثاأر، مع اأن العائلتني قد اندجمتا 

يف عائلة واحدة، واأن هناك طفل جديد يوقف الدم. 

فخ���رج الأخ من جمل�ض القوم، والقوم ل يدرون وت�سلل الى اأخته 
ليودعها، فاأعطته مكحلتني ملياأتني بالكحل وقالت له: ذر الكحل الذي 

بهاتني املكحلتني يف

طريق، وبذا �ساأطمئن على جناتك. 

يف اليوم الثاين �سعدت الأخت لتحطب، فوجدت الكحل مذروراً 
يف اأعلى اجلبل فتاأكدت من جناة اأخيها، وهكذا ا�ستطاعت ان تنقذه من 

موت حمقق.
)2( مو عليك : ماذا عليك.  وأصلها في اللهجة )مو علوك( للمخاطب املذكر، أما )مو عليك ( 

فللمخاطب املؤنث
)3( ال طلعت النجدين : اذا ما طلعت مرقى اجلبل وبلغت جنديه، والنجد كلمة فصيحة. 

عنزة الراعي
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عنزة الراعي

يف ق���دمي الزمان كان يعي����ض راع معروف عن���ه ال�سذاجة والغباء، 
وذات يوم ذه���ب هذا الراعي املغف���ل الى املحكم���ة ي�ستكي بالذئب 
للحاكم، فقال الراعي للحاكم: اأيها احلاكم لقد وجدت عنزتي مقتولة 

بجوار حظرة ال�ساة. 

على اإث���ر �سماع كالم الراع���ي، ا�ستدعى احلاك���م الذئب، للمثول 
اأمامه، واأخذ اقواله يف التهم���ة املوجهة اليه من الراعي، فقال له: اأنت 

متهم بقتل عنزة الراعي، فدافع عن نف�سك. 

قال الذئ���ب: مل اأقتل عن���زة الراعي، فهي قد وج���دت مقتولة عند 
ح�سرة ال�ساة، فرمبا ال�ساة قد فعلت فعلتها، وقتلت عنزة الراعي. 

ا�ستدعى احلاكم ال�ساه، لتدافع عن نف�سها من تهمة قتل عنزة الراعي، 
وعندم���ا ح�رصت ومثلت اأمام احلاكم، قال لها احلاكم: ماذا تقولني يف 

التهمة املن�سوبة اليك من قبل الذئب اأيتها ال�ساة.

قالت ال�ساة: اأيها الذئب اإن ما تدعيه �سدي باطل لالأ�سباب الآتية:

- اأنا ل اأحب اأكل اللحم اأبداً، بل اآكل اخل�سار والع�ساب فقط.

- لي�ست عندي اأنياب وخمالب لفر�ض بهما العنزة املغدورة.
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- ليلة احلادث كنت نائمة ول اأعلم بذلك.

رف�ض الذئ���ب املاكر تلك الأ�سب���اب وقال اإن ال�س���اة كاذبة واأ�سدر 
حكم���ه باع���دام ال�ساة امل�سكينة ج���زاء ما ارتكبته من ج���رم، باأن ياأكل 
حلمها، وعلى اأن ياأخذ الراعي جلده���ا وعظامها تعوي�ساً له عما اأ�سابه 

من �رصر واأذى.

لعنة اهلل على من كان ذاك قوله وهذا فعله.

دق.. دق
اأ�شتي الأمانة حقي 
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دق.. دق اأ�شتي الأمانة حقي 

يف واحد وم���ا واحد اإل اهلل ومن عليه ذنب فلي�ستغفر اهلل وما يحلى 
الكالم اإل بال�سالة على النبي. كان هناك

رجل يريد ان يذهب اإلى احلج، فا�ستعد لل�سفر، ونادى زوجته، وقال 
له���ا : يا زوجتي، لقد عزمت على ال�سف���ر ملكة، و�ساأغيب اأ�سهر، فاأنت 
تعرف���ني ال�سفر للح���ج يق�سي فيه احلاج اأ�سه���را. واأردف قائاًل : وهذه 

م�ساريف البيت للثالثة الأ�سهر، رم�سان و�سوال وذي القعدة. 

وبينما هو يحدث زوجته ب�ساأن امل�ساريف، �سمعهم احد الل�سو�ض 
- وكانوا الأولني اأجواد)1(. 

وبعد اأن �سافر الرجل الى احلج، اأتى الل�ض بعد اأ�سبوع، فطرق باب 
البيت، ف�سمعت الزوجة طرقات الباب وهبت قائلة : من الطارق ؟

قال الل�ض : اأنا رم�سان. 

قالت امل���راأة :اهلل ي�سرك، فاأنت مل تتعبن���ي للبحث عنك، فقد ترك 
لك زوجي م�ساريفك، فخذها يا�سيد رم�سان، ومع ال�سالمة، فحملته 

املراأة م�ساريف �سهر

)1( وكانوا األولني أجواد : أصلها وكان األوائل أجواد، كان السلف أو األجداد سذج. 
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رم�سان، وذهب الل�ض. 

ون���ادت املراأة الل�ض م���رة اأخرى، وقالت له : اأمانت���ك يا رم�سان لو 
لقيت �سوال اإدعيه لياأخذ الأمانة، فزوجي ترك عندي م�ساريفه. 

فذهب الل����ض، وبعد فرة، اأت���ى بهيئة اأخرى، وط���رق باب زوجة 
احلاج امل�سافر.

ردت املراأة : من الطارق ؟

رد الل�ض : اأنا �سوال، افتحي، اأ�ستي الأمانة حقي. 

ففتحت له، وناولته م�ساريف �سهر �سوال، فاأخذها ورحل، ثم نادته 
وقالت له : اأمانتك يا�سوال اإذا لقيت يف طريقك ذي القعدة خربه اأن له 

اأمانة من زوجي، م�ساريفه كلها يف احلفظ وال�سون. 

قال لها : متام.. 

ومر اأ�سبوع، واأتى ذلك الل�ض بهيئة اأخرى، وطرق الباب، ففتحت 
الزوجة، وقال لها: اأنا ذي القعدة، اأ�ستي اأبز الأمانة الذي تركها زوجك 

يل. 

قالت: نعم لقد ترك لك هذه امل�ساريف، فخذها، ومع ال�سالمة.

فرحت امل���راأة، واأخذت نهدات الإن�رصاح تطل���ع من �سدرها، فقد 
اأعطت كل ذي حق حقه، بالرغم من �سظف العي�ض الذي عا�سته وبقائها 

بال م�ساريف. 

م���رت الأيام والأ�سهر، ورجع زوجها من احلج، فاأرادت اأن تزف له 
الب�رصى وكيف تو�ست بالأمانة، واأعطت كل رجل م�ساريفه.

قال الزوج : من هم الرجال ؟

ردت: رم�سان، و�سوال، وذي القعدة، وحكت له الق�سة بكاملها. 

ثارت ثائرة الزوج على ت�رصفات زوجته الغبية، قال لها:اأنت غبية.

ثم قام وربطها داخل الفرا�ض ولفها مثل ال�سجاد وحملها على ظهره، 
وطاف بها من قرية الى قرية لرى ما اإذا كانت توجد امراأة اأغبى منها. 

و�سل ال���ى بيت يف اإحدى الق���رى، فطرق بابه���ا لي�سريح، فقالت 
�ساحبة الدار : من الطارق؟

قال : طالب اهلل، اريد قلياًل من الأكل واملاء. 

ح لك)2(.  فردت املراأة : هذا وقته ياطالب اهلل، َروَّ

فك���رر الطرق، وطلب الأكل واملاء، فقام���ت �ساحبة البيت متحفزة 
وغا�سب���ة ورمت له ب���الأكل واملاء، و�رصخت يف وجه���ه : خذ الأكل، 

ح بعد حالك.  وَروَّ

ف�سك الرجل باأن ت�رصفات �ساحبة البيت تنم عن اأنه عندها �ساحب، 
وتبني له ذلك عندما اأتى �ساحب البيت، وهو ياأكل بجانب باب الدار، 

ف�سمعت جلبة

زوجها يف الدار، فاأ�رصعت خائفة مرتعدة، واأخذت ع�سيقها واأدخلته 
التنور. 

فقال لها زوجها :من ذلك الرجل الذي عند الباب؟

قالت: مت�سول. 

فن���زل اإليه، وقال له : قم من هنا وخذ فرا�سك واذهب قبل ان اأرجم 
بالفرا�ض حقك.

ح لك : إنصرف  )2( َروَّ
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ق���ال له الرج���ل: ل ترجم بفرا�س���ي ول �سي، ب�ض اأن���ت قوم وافتح 
تنورك، و�سرى. و�سحك عليه �سحكات تنم عن �سخرية. 

اأ����رصع �ساحب ال���دار ال���ى املطبخ، وفت���ح التن���ور، وراأى ع�سيق 
زوجته.

حمد الرجل اهلل على اأن له زوجة بذلك الغباء، ولي�ست كتلك املراأة 
اخلائنة، فرجع هو وزوجته الى بيتهما.

الثعلب والفالح
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الثعلب والفالح

كان هناك ثعلب موؤذ يظل دائماً ياأكل دجاج اأحد الفالحني الفقراء، 
وكل ما ا�سرى الفالح دجاجاً ياأتي الثعلب، وياأكلها. 

يف اأحد الأي���ام، كان الثعلب قد انتهى م���ن التهام دجاج الفالح، 
وكان الفالح يعي�ض حالة من الأمل، قلبه مفطور من القهر على دجاجه؛ 
فاأخذه الغيظ، واأق�سم باأغلظ الأمي���ان اأن ينتقم من الثعلب، مهما كلفه 

الأمر. 

اهت���دى الفالح الى خط���ة ي�سمن فيها القب�ض عل���ى الثعلب، فقام 
وحفر حفرة، وو�سع يف �سقفها �سب���ك، وعليها ع�سب اأخ�رص، فما اأن 

ياأتي الثعلب ومير فوق احلفرة حتى ي�سقط فيها. 

وجنح���ت خطة الف���الح، ووقع الثعلب يف احلف���رة، فاأ�رصع الفالح 
واأخ���ذ كي�ساً » �سوال « اأدخل الثعلب فيه وربطه، واأ�رصع لياأتي بالع�سا 

لي�رصبه بها. 

وبينما ذهب الفالح لياأتي بالع�س���ا، اأتت طفلته ال�سغرة، ف�سمعت 
اأ�سوات تاأتي من داخل ال�سوال، قالت الطفلة: من تكون؟



حزاوي وريقات احلناء 

128

رد : اأن���ا الثعل���ب �سديق���ك، افتحي ال�س���وال، واأخرجين���ي، اأكاد 
اأموت. 

فقام���ت الطفلة، وفتح���ت ال�سوال، وخ���رج الثعل���ب، فلم ي�سكر 
معروفها، بل و�سعها داخل ال�سوال واأغلقه عليها. 

وعندما ع���اد الفالح، وبي���ده الع�سا، اأنق�ض عل���ى الثعلب بالع�سا 
فاأو�سع���ه �رصباً بقوة من �سدة الأمل واحلزن ال���ذي اأ�سابه لقيام الثعلب 

بالتهام دجاجاته كل مرة.

كانت ابنته ت�رصخ م���ن اأمل ال�رصب، وهو ل يبايل ب�رصاخها واأملها، 
لعتق���اده اأنها حيلة من حي���ل الثعلب املعروف عن���ه التفنن يف احليل 

واملكر. 

اأم���ا الثعلب، ف���كان ي�ساهد املنظر، وه���و مبت�سم، ويق���ول �ساخراً 
ومتهكماً: اأي�ض دخلي واحد ي�ستي ي�رصب بنته، اأنا اأي�ض علي منه!

وعندما انتهى الفالح م���ن ال�رصب، فتح ال�سوال، فوجد ابنته تكاد 
متوت، كانت فاقدة الوعي، وج�سمها كله م�سوه، عندئذ ذهب الثعلب 

وهو يهز ذيله، م�ستخفاً بعقل الفالح.
يا هالل يا بالل يا م�شاعدين
الأر�س واجلبال
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يا هالل يا بالل يا م�شاعدين
الأر�س واجلبال

كان يعي�ض رجل وزوجته ومعهما �سبع���ة اأولد ذكور، وكانا يتمنيان 
اأن يرزقا ببنت، وهكذا ظلت العائلة: الأب والأم والأولد، يدعون اهلل 
ليل نه���ار اأن يرزقهم ببنت جميلة، وا�ستج���اب اهلل لأمنيتهم ودعائهم، 
وحمل���ت الزوجة، وولدت بنتاً جميلة، اأ�سفت فرحاً وحبوراً على كل 

من يف البيت. 

اأخذت البنت ال�سغرة، تكرب، وحتلو اأكرث فاأكرث، لكن ظهرت عليها 
امارات �رصيرة. راح هذا ال�رص يتنامي داخلها يوماً بعد يوم، مما اأخاف 

جميع افراد العائلة.

كان الأب ي�ساهد ابنته تلتهم كل �سيء يدب يف الأر�ض �سواء اأكان 
نباتاً اأو حيواناً. 

كان الأب ميتل���ك الكث���ر من اجلم���ال واخليول واحلم���ر والأغنام 
وخمتلف اأن���واع املا�سية، وكان الأولد يخرجون لرعي احليوانات يف 
مزارعه���م املمتدة اإلى م�سافات بعيدة، وعندم���ا ياأتي امل�ساء، ياأحذونها 

للرواح. 
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وذات يوم، قرر الأ ب طرد ابنته من البيت بعد املاآ�سي التي تركتها، 
وخوف الأ�رصة من اأنها قد تلتهمهم يوماً ما. 

مرت اليام، وبينما كان اأحد الأولد قد عاد باحليوانات وقت الرواح 
م���ن املرعى بعد اأن اأكلت و�سبعت، قام الولد واأدخلها اإلى اأماكنها يف 

»ال�سفل«)1(.

كالعادة، وعندما حل الليل، وذهب كل اأفراد الأ�رصة للنوم، ت�سللت 
اأخته���م الى » ال�سفل« واأكلت احليوانات، و�رصبت دمائها، ثم رحلت. 
يف ال�سباح، عندم���ا ا�ستفاق اأفراد العائلة، وذه���ب الأولد ليخرجوا 
احليوان���ات كع���ادة كل ي���وم، وجدوا جم���زرة من ا�س���الء احليوانات 

والدماء.. وكل �سيء يف احليوانات مع�سودة ع�سيد)2(.

ا�ستبد الرعب والهلع بكل اأفراد العائلة، من جراء ما حدث، ومتنوا 
اأن يعرفوا من الذي فعل كل ذلك.

وم���ن �سدة ح���زن الأب على حيواناته مر�ض كم���داً، ثم تعافى بعد 
م���دة، قرر الأب اأن ي�س���ري حيوانات اأخرى، عل���ى اأن يبقى الأخوة 
يراقب���ون ال�سفل، واأن يتناوبوا يف حرا�ستها، ليعرفوا من هو الذي قام 

بتلك اجلرمية، وذبح احليوانات.

وذات يوم، بينما احليوان���ات تدخل ال�سفل، بعد اأن اأعطوها اأكلها، 
واأطم���اأن الأخ عليها، ن���ام يف مكانه بجانب ال�سف���ل، وبينما هو نائم، 
اأقبلت اأخته وراح���ت تلتهم احليوانات حيواناً بعد الآخر، والأخ نائم، 
ومل يح����ض ب�س���يء مما يحدث حول���ه يف ال�سفل، ومل ينتب���ه اإل عندما 
�سقط���ت قطرة دم على وجه���ه، فاأ�ستيقظ، وحت���رك ليتفقد احليوانات، 

فوجد اأخته تاأكل حلومها، مت�سخ تلك، وت�سفط دم الأخرى، وهكذا. 

)1( السفل: بكسر الفاء الدور األسفل في بيوت الريف اليمني، ويستخدم أماكن ملعيشة احليوانات 
)2( معصودة عصيد: معصودة عصيد: كناية عن التشتت، واللخبطة واإلحتدام. 

اأ�سيب الولد بالهلع وال�سدمة، وهو ي�ساهد املنظر فجرى اإلى اأبيه، 
وه���و يرجتف رعباً، واأخربه مبا راأى، وعندما و�سل اإلى عند اأبيه قال له: 

ابي لقد عرفت من هو الذي ياأكل احليوانات. 

قال الأب: من، اأ�رصع.. تكلم!

كان الأخ خائف���اً ومرعوباً من هول م���ا راأى، ومردداً عن الإف�ساح 
عن اأخته واأنها هي من ياأكل احليوانات. 

قال الأب لبنه: ل تخف، قل، وعليك الأمان. 

اأجاب البن: اإنها اأختي.. 

ف�رصب���ه والده وطرده م���ن البيت لتهاونه، وعلم���ت البنت باأنهم قد 
اكت�سفوا م���ا فعلته بحيواناتهم، فت�سللت واأكل���ت كل �سيء، ومل يبق 

غر الولد وبع�ض اأ�سدقائه من الأ�سود. 

فق���د كانت دائماً تذهب وتبحث عنه لتاأكله، حتى راأته يوماً، فقالت 
له: اأنت اأخي �ساآكلك. 

لكنه عندما راآها تقرب منه اأ�رصع خائفاً وهرب وت�سلق ال�سجرة وهو 
ي�سيح: منادياً الأ�سود يا هالل يا بالل يا م�ساعدين الأر�ض واجلبال. 

فكان���ت كلما اأقربت منه ي�سي���ح: با�سم الأ�سود يا ه���الل يا بالل يا 
م�ساعدين الأر�ض واجلبال. 

يدع وي�سيح ثالث مرات بتلك ال�سماء، وهي حتوم حول ال�سجرة 
فاحتة فمها قائلة له: �ساآكلك يا اأخي.. وهو ي�سيح مرجتفاً وينادي اأ�سوده: 

يا هالل يا بالل يا م�ساعدين الأر�ض واجلبال. 

وكانت ال�سيحة الثاني���ة، والأخت مازالت مرب�سة به، ثائرة، حتاول 
اأن ت�س���ل اإليه لتلتهمه، وما اأن و�سلت اليه، حتى اأطلق �رصخته الثالثة، 
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ع���لَّ الأ�سود ت�ستجيب لندائه وتنقذه من اأني���اب اأخته: يا هالل يا بالل 
ي���ا م�ساعدين الر�ض واجلبال، وما اأن انتهى من ال�رصخة الثالثة، حتى 

اأقبلت الأ�سود، واأكلت الأخت ال�رصيرة، وجنا الولد من ذلك اخلطر.

لقمان واأمه 
الأكل ب�شم الآبرة
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لقمان واأمه 
الأكل ب�شم الآبرة)1(

قال واحد ول واحد اإل اهلل ومن عليه ذنب قال ا�ستغفر اهلل، كان يف 
مره عجوز، لها ولد ول غره، ا�سمه لقمان. 

كان لقمان، يقوم برعي الأغنام كل يوم، وعندما يرجع من املرعى، 
تكون اأمه قد جهزت له الطعام وبجانبه حليب الأغنام ليتغدى. 

وكانت اأمه ت�ساركه يف الأكل، لكن كانت لها طريقة غريبة يف الأكل، 
فقد كانت تاأكل يف ح�رصة ابنها براأ�ض الإبرة. 

فينظر اإليها ابنها، وهي تاأكل بتلك الطريقة، فيقول لها : كلي يا اأماه، 
كلي يا اماه مثل خلق اهلل. 

فرد عليه، قائلة: يا ولدي اأنا ما اآكل اإل على »�سم« الإبرة.

ويتعجب الولد من �سلوك اأمه الغريب، وهي كل يوم تقوم بذلك، 
ول تتع���ب من طريقة الأكل تلك، ويتعجب كي���ف ت�سبع، وهي تاأكل 

بتلك الطريقة!

ففكر اأن يراقب �سلوك اأمه يف البيت ليعرف ال�سبب الذي يجعل اأمه 
 )1( سم اإلبرة : سن اإلبرة.  
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تاأكل براأ�ض الإبرة، وما زالت بالرغم من ذلك تعي�ض على قيد احلياة. 

ويف ال�سباح، حني كان موعد خروجه لرعي الأغنام، اأوهم اأمه باأن 
اأخ���ذ اأغنامه، فودعها، واأغلق ب���اب البيت، ثم هرول بخفة نحو �سطح 

املنزل، ومن »�سجارة«)2( املطبخ اأطل عليها، لراقبها ماذا تعمل.. 
كان���ت اأم لقم���ان تتحرك بخفة عالي���ة يف املطبخ، تخب���ز اخلبز يف 
التن���ور، وت�سب على اخلبزات ال�ساخنة ال�سم���ن، قلياًل قلياًل وي�سمع 
لقمان التي�ض ي�سيح، لرى اأن اأمه كانت تذبحه، ثم قامت و�سوته على 
النـــار، ثم قامت وبن�ساط متددت، و�سط الد�سوت)3( وال�سحون املليئة 
ب���كل اأنواع الأكل واللحم، وراحت ت���اأكل ب�رصاهة، وما قامت اإل وقد 

اأنهت كل �سيء. 
بع���د اأن انتهت م���ن اأكل املائدة، حف���رت حفرة يف اأر����ض املطبخ، 

وو�سعت الف�سالت والبقايا والعظام، وكب�ستها بالراب. 
اآنذاك ج���اء مطر، ورجع الرعي���ان كل اإلى بيت���ه، ورجع لقمان مع 
اأغنام���ه اإلى البيت موهماً اأمه اأن���ه كان خارجاً يرعى الأغنام، وما رجع 
اإال ل�سقوط املطر.  عندما اأطل لقمـــان على اأمه، ا�ستقبلته اأمه بالطعام، 
وحليب الأغنام، ث���م جل�ست قبالته لت�سارك���ه الأكل، فقرف�ض ياأكل، 

واأمه بداأت تاأكل بتلك الطريقة، ب�سم الإبرة، وهو يراقبها ب�سمت. 

قالت اأم لقمان : كيف، �سو ىَّّ بكم املطر ياولدي ؟ 
رد لقمان : »واهلل يا اأماه اإن املطر �سب علينا مثل ال�سمن ذي �سبيتي)4( 
ولول حرف الفطرة ذي �سويت���ي كان راح �سياحنا مثل �سياح التي�ض 
ذي �سويتي«. ف�سعقت اأمه م���ن �سماعها ملا يقوله، ثم من قهرها دعت 
عليه بدعوة، قائل���ة: »جعل لك يا لقمان يا بني �سبع قطع يف ال�سماء لَّ 

)2( السيجارة : فتحة في سطح املطبخ للتهوية، ودخول الضوء.  
)3( الدسوت : الطناجر.  

)4( ذي : التي.  

يف الر�ض«.

وقال لها : واأنت وراي.. 

وتق���ول الأ�سطورة اإن جمموعة النجوم الت���ي ت�سمى »لقمان واأمه« 
وعدده���ا �سبعة جن���وم م �ُسبحة، وت�سمى »املَ�سب���ح«، وهي دعوة على 

لقمان الذي ف�سح اأمه.
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»ا�شمع ا�شمع ياملدمع«
�شوق هليل ذي ماهله ول هليل

»ا�شمع ا�شمع ياملدمع«
�شوق هليل ذي ماهله ول هليل

كان يف قدمي الزمان امراأة متزوجة، ومعها ع�سيق

قا�سي. 

ويف ليل���ة م���ن الليايل، ج���اء القا�سي �سليها و�س���اف يف »احلر«)1( 
ثور اأبي�ض وثور اأ�سود فق���ال القا�سي لع�سيقته: �سوقي على كبد الثور 

الأ�سود. 

قال���ت: ول تقلق غدوه اأنا �ساأمثل على زوجي اأين مري�سة، و�ساأقول 
ل���ه: اأن يعاجلن���ي عندك، وتفتح يل كت���اب، واأنت ق���م اأو�سف له باأن 

عالجي يكون كبد ثور اأ�سود، واتفقا على هذه اخلطة. 

ويف اليوم الث���اين، متار�ست املراأة واأخذها زوجه���ا �سال القا�سي، 
فقام القا�سي وفتح الكتاب وقال عالجها كبد ثور اأ�سود..

قال زوجها: ب�سيط معي ثور اأ�سود يف البيت. 

وعندما رجع الرجل وزوجته اإلى البيت �سارع ونحر الثور الأ�سود، 

)1( احلر: مكان ملعيشة احليوانات - اإلصطبل. 
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و�سلخ���ه، وقالت الزوجة لزوجها: قم اأن���ت، و »�سل« جلد الثور، ول 
تبي���ع اإلَّ وطنَّ القر�ض بقر�ض ول تبيع���ه اإل يف �سوق »هليل ذي ما هله 

ول هليل«.

رد: حا�رص، اأمرك. 

واأخذ الزوج جلد الث���ور، وم�سى ي�ساأل عن �سوق هليل ذي ما هله 
ول هليل، فردون عليه: عادهو جتاهك. 

وهك���ذا كلم���ا كان ي�ساأل عن ال�س���وق، ي�ستهزئون ب���ه، يجاوبونه: 
عادهو جتاهك. 

وبينما هو مي�سي ومي�سيي ويدب للعثور على ال�سوق املوهوم التقى 
يف الطريق برجل يهودي، راكباً على حماره، ف�ساأله الزوج: األ تدلني 

على �سوق هليل ذي ما هله ول هليل؟ 

فاأجابه اليهودي قائاًل: من ذي خربك عن هذا ال�سوق؟ 

رد الزوج: زوجتي.

قال اليهودي: اإعلم يا �ساحبي اأن زوجتك م�ساحبه!.

ق���ال ال���زوج: ا�ستح على نف�س���ك يا يهودي، عيب تق���ول مثل هذا 
اخلرب؟

قال اليه���ودي: خال�ض ارجع معي ف���اإذا كان كالمي �سحيح ثورك 
الأبي�ض يل، واإذا كان كالمي كذب فدابتي لك. اتفقا على هذا الرهان، 

ورجعا معاً، وعند اقرابهما من دار الزوج. 

قال اليهودي للرجل: الآن ادخل داخل »زعبتي« كي ل يراك اأحد. 

فدخ���ل الرجل يف زعبة اليهودي، وطرق اليهودي باب دار الرجل، 

وهو يحمل الزعبة، وقال: اأ�ستي غداء.

اأجابته زوجة الرجل قائلة: ادخل. 

ق���ال: ل ا�ستطي���ع اأن اأدخل،�ساأجل�ض اأنا والزعب���ة حقي يف الدرج 
جنب الباب.

كان القا�س���ي يف الغرف���ة هو وزوجة الرج���ل، و�سحكهما كان ميالأ 
البي���ت، وكانا يرياه���ا، وهي تقوم مبناولة القا�س���ي لقماً من كبد وحلم 
الثور ُقبيل الغداء، ونادت على اليهودي قائلة: دق الطبل لنا يا يهودي، 

نريد اأن نرق�ض فكان اليهودي يدق ويغني قائاًل: 

ا�سمع ا�سمـــــع يا املـدمـــع          يــاذ)2( داخل زعبتي ِت�سّمع

ا�سمع ا�سمع كالم جارتــــي            ثــــــورك مبكر جتاه دابـتي

واملراأة وع�سيقها ي�سحكان ويرق�س���ان مبتهجني، وبعد اأن اأنتهيا من 
الرق�ض، دخل القا�سي لينام، واملراأة دخلت جتهز الغداء قال لليهودي: 

انتظر لتتغدا معنا. وكان الوقت قد اأ�رصف على الغروب.

قال اليهودي: حا�رص.

قام اليهودي واأخرج زوج املراأة من الزعبة، ودخال وغرفا من املرق 
م���الن)3( املغراف وهو حار ذي يفور على الن���ار و�سارا �سال القا�سي، 
جو)4( وهو نائم ي�سخر فاحت لقفه)5( و�سبوا يف فمه املرق ال�ساخن فمات 

من وقته و�ساعته.
ورج���ع الزوج واليه���ودي كل اإلى مكانه، وعندم���ا دخلت الزوجة 
الى الغرف���ة لتفيق ع�سيقه���ا القا�سي، وهي تقول له: ق���م اتغدا قدهو 

)2( ياذي: يا الذي. 
)3( مالن: ملء بــــ.. 

)4( جو جاءوا )فوجدوه نائمًا (. 
)5( لقفة: فمه. 
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ع�ساء6. 

ولكنه مل يجاوبها ف�رصخت لليهودي وقالت: كيف اأ�سو يِّ يا يهودي 
الرجاَّل مات.

قال: اأي�ض هو ل�ض)7(.

قالت: زوجي.

ف�ساح اليهودي: يا بعقوقي)8( زوج جارتي مات. 

قالت: ا�سكت ماهو زوجي. 

قال: اأي�ض هو ل�ض؟ 

قالت: عمي. 

�رصخ بطول �سوته: يا بعقوقي عم زوجتي مات. 

فقالت: اأ�سكت ماهو عمي. 

قال اليهودي: ماهو ل�ض. 

قالت: خايل. 

�رصخ باأعلى �سوته: يا بعقوقي خال زوجتي مات. 

امله���م ظلت تقول له اأخ���ي جدي، وهو ي�سيح م���ردداً نف�ض العبارة 
وهي ت�سكته خوفاً من الف�سيحة. 

مل ت�ستطع اأن تكذب على الرج���ل اليهودي، فاأخربته باحلقيقة، قال 
لها: خال�ض �سليه جمنة الأطفال. 

)6( إتغدا: تناول الغداء، قدهو: هنا مبعنى قد حان )وقت العشاء(. 
)7( ايش هو لش: ماذا يقرب لك. 

)8( يا بعقوقي: ياللهول. 

وبينما وهما ي�س���ران يف طريقهما الى املجن���ة، كان زوجها يتبعهما 
متخفياً، وعندما دخال املقربة، قال لها اليهودي: ناديهم وا�ستاأذين منهم 

اأن يخلو�ض تدفنيه عندهم. 

قالت: »ناهي«)9( و�ساحت: يا جمنة الأطفال. 

ردوا: هاه. 

قالت: هو اأنا اأدفن هذا امل�سكني عندكم؟ 

قالوا: » لوم «)10( اإحنا اأطفال، وهو كبر بايقع ي�رصبنا. 

فرجع���ت اإلى عند اليهودي، وقالت له ما قال لها الأطفال، فقال لها: 
يه �سال)11( مقربة اليهود.  اإذاً �سرَّ

فذهبت ونادت: يا جمنة اليهود. 
فردوا عليها: هاه. 

قالت: هو اأنا اأدفن هذا عندكم؟ 
قالوا: »لوم« هذا م�سلم وحنا يهود وحمنا �سادين.)12(

فرجع���ت الى اليهودي، واأخربته برف�سهم، ق���ال لها اليهودي: باقي 
جمنة الكبار. فحملته اإلى جمنة الكبار قالت: يا جمنة الكبار. 

قالوا: هاه. 

قالت: بات�سمحويل اأدفن هذا امل�سكني بينكم. 
اأجابوه���ا قائلني: »لوم« اإحنا عامة وه���و عالمة »حمنا« متفقني اإحنا 

وياه.
)9( ناهي: حاضر، نعم، متام. 

)10( لوم: بلهجة مأرب مبعنى ال. 
)11( صال: في اجتاه كذا.. 

)12( ومحنا: ما نحن، أي لسنا على وئام. 
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فرجع���ت �سال اليه���ودي واأخربت���ه برف�سهم )وكان���ت ل تعلم باأن 
املجيب هو اليهودي وزوجها(. 

ق���ال اليهودي: اإذاً �سري يف هذا اللي���ل اإلى »ال�ساحة«)13( واهتزي 
على ظهر�ض وهو باي�سقط ل�سفالها)14(.

وكان اليه���ودي قد ربط امليت اإلى خ�رصها واأوثقه، وعندما و�سلت 
املراأة اإلى راأ�ض ال�ساحة اهتزت ف�سقطت هي واجلثة.. وهكذا نهاية كل 

خاينة. 

فق���ال اليهودي للرجل: هي���ا اأنت �سفت يا جاري، ق���ال الرجل: اإيه 
باهلل، وهذا الثور الأبي�ض خذه لك. 

قام اليهودي واأخذ الثور و�رشحه اأمام دابته ح�سب ال�رشط. 

)13( الضاحة: املنحدر الصخري العميق، أو الهوة الصخرية في اجلبل. 
)14( ظهرش: ظهرك، ال سفالها: حتى أسفلها. 

يف اأحمد العرَّ
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يف اأحمد العرَّ

ذات يوم هطلت اأمطار غزيرة على اجلبال ونزلت على اإثرها �سيول 
جارف���ة ، جرفت معها الحجار واحليوانات امليتة ، والأ�سجار والراب 

الى قرية �ساحلية.

يف الي���وم التايل خرج الأه���ايل مل�ساهدة ما خلفت���ه ال�سيول وجتمع 
النا����ض حول حيوان �سخ���م اأثار ا�ستغرابهم، لق���د كان ميتاً ، وقد دار 
جدل بني اأه���ايل القرية ، حول كنه هذا احليوان ، الذي مل يعرفه اأحد 
م���ن اأبناء املنطقة ، وتط���ور الأمر بينهم اإلى خالف ح���اد عن نوع هذا 
احليوان الغريب بع�سهم قال: اإنه حيوان بحري . وقال البع�ض الآخر: 

ل ، اإنه حيوان بري .

وهك���ذا كانت الدائرة حتتدم مابني اأن يك���ون احليوان الغريب ، اإما 
حيواناً بحرياً ، اأو حيواناً برياً .

وحل�سم اخلالف القائم مت ا�ستدع���اء »اأحمد الِعرَّ يف« ليخربهم عن 
ا�سم ونوع احليوان باعتباره اأكرث �سخ�ض له معرفة ودراية بالأ�سياء يف 
القرية، فج���اء »اأحمد العريف« على ظهر ناق���ة واجته �سوب احليوان 
واأخذ يدور حوله ، ونزل يتح�س�سه بيده ، ثم يلف حوله من هنا وهناك 

، بعد ذلك بكى »احمد العريف « و�ساألوه : ملاذا تبكي يا اأحمد؟
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رد : اأبكي على عمري ، على نف�سي ، اأي�ض بايعرف لكم يوم باموت 
ان هذه هي جثة ابو النوب)1(.

م���ع العلم ان اجلثة كانت لغوريال �سخمة جرفتها ال�سيول من اأعايل 
اجلبال.

بكى اأحمد العريف على نف�سه لأن النا�ض –كما يعتقد– �سيفتقدونه 
بعد موته ول���ن يجدوا من يعرفهم مثله بالأ�سياء الغريبة والعجيبة التي 

ي�ستع�سي عليهم معرفتها واإدراك كنهها .

تعترب ه���ذه احلكاية يف حمافظة �سبوة اأي�ساَ مث���اًل �سعبياً جارياً على 
األ�سنة العامة.

 

)1( أبو النوب: أبو النحل أو ملكة النحل . 

اأنا ظبية .. يا اأبي 
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اأنا ظبية.. يا اأبي 

كان ي���ا مكان يف قدمي الزم���ان، كان يعي�ض رجل غني مل ينجب من 
ذري���ة الذكور �سيئ���اً فقط كانت لديه بنت وحي���دة، ا�سمها ظبية، وكان 
مرتبط���اً بها ويحبها حباً جما، ولذا عرف ه���ذا الرجل وكني با�سم »اأبو 

ظبية«.

كانت ظبية اأجمل بنات الدي���رة، تتمتع مبزايا وخ�سال تتميز بها عن 
فتي���ات الديرة: فهي حمتجبة ل يراها اأحد من الرجال، فال تخرج مثل 

بنات الديرة، ول يكاد يعرفها اأي �سخ�ض من اأهل الديرة. 

ذات يوم نوى والد ظبية واأمها ال�سفر الى مكة املكرمة لأداء فري�سة 
احلج

وكان ل���دى الأب �سديق عزيز قا����ض ياأمنه على كل م�ساحله، ويف 
يوم ال�سف���ر ا�ستدعاه اأبو ظبية قائاًل له: اإن �س���اء اهلل، نويت هذا العام 
اأح���ج الى بيت اهلل احل���رام، مل اأجد اأي اإن�سان اآمن���ُه على بيتي وابنتي 
ظبية وكل م�ساحلي، �س���واك فاأنت تعرف اأنك ال�سديق الوحيد الذي 

اآمنه على كل �سيء. 

رد القا�س���ي: �ستجدين عند ح�سن ظن���ك يا�سديقي يف كل ما تطلبه 
مني اأيها ال�ساحب. 
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وقال اأبو ظبية ل�سديقه القا�سي: اأهم �سيئ اأرجو اأن تهتم به من جملة 
م�ساحل���ي، ابنتي ظبية.وارعاها ووفر له���ا كل طلباتها ول جتعلها حتتاج 
ال���ى اأي �سيء، اأر�س���ل اليها اخلدم، ليخربوك اأول ب���اأول عن طلباتها، 
وعلي���ك اأن تلبيها يف احل���ال. واأرجوك، األ تن���ام اإل وقد تاأكدت من 
اأن اأب���واب ق�رصي مغلقة فقد ين�س���ى اأحد اخلدم ويرك باباً مفتوحاً اأو 

�سباكاً مل يغلق.. الخ. 

قال له القا�سي: طيب خاطرك يا �سديقي، �ساأعمل كل ما اأمرتني به. 

جهز )اأبو ظبية ( واأمها حالهما ا�ستعداداً للرحيل الذي �سيمتد ذهاباً 
واإياباً اأ�سهراً طويلة. 

كان القا�سي رجل اأمني حافظ على و�سية اأبي ظبية، فحفظ اأمواله، 
واأمن على بيته، ح�سب ما اأمره. 

لكن ال�سيطان حري�ض على ابن اآدم يغر من طباعه اأوًل باأول. 

كان القا�سي يتفقد الق�رص كل يوم، ويظل يحوم، ويتفقد كل �سيء 
مهم���ا كرب و�سغر، ويف اأحد الأيام تغي���ب القا�سي عن احل�سور لتفقد 

الق�رص. 
ف�ساألت ظبية اخلدم: ملاذا مل ياأت القا�سي الى الق�رص هذا اليوم؟

فق���ال اأحد اخلدم: لق���د اأر�سل لك ر�سوًل اأفاد ب���اأن زوجته مري�سة، 
واأن���ت حتى مل تكلفي نف�سك بزيارته���ا وهي على فرا�ض املر�ض، وهو 

كما تعريف قاتل نف�سه ليل نهار، يرعى م�ساحل�ض وم�سالح اأبو�ض)1(.

ردت: ه���و يعلم اأين ل اأخرج من الق����رص اأبداً مهما كان الأمر، ومل 
اأزر اأي اإن�س���ان مهماً كان، وهو ل يختلف عن النا�ض، لكني �ساأقطع ما 
تعودت عليه، و�ساأزور زوجته واأاأدي الواجب نحوها كما يجب.. فال 

)1( مصاحلش، ومصالح أبوش: مصاحلك، ومصالح أبوك. 

اأريد اأحداً اأن ياأخذ على خاطره مني. 

كان القا�س���ي قد افتعل هذه الق�سية، كي يرى ظبية، فهو ل يعرفها، 
ومل يره���ا اأبداً من قب���ل، وزاد من تعط�سه ملعرفتها، م���ا كان ي�سمع من 
كالم الن�س���وان واخلدم، وهم ي�سفون جماله���ا الفريد، زاعمني اأنه ل 

توجد امراأة يف الديرة مبثل جمالها.

عندم���ا ح���ان وقت �س���الة الع�س���اء، ق���ررت ظبية ان ت���زور زوجة 
القا�سي، وقد اختارت هذا التوقيت بالذات لعلمها اأن ال�سوارع خالية 

من الرجال، فكلهم ي�سلون يف امل�سجد. 

فاأ�رصع���ت لزي���ارة زوج���ة القا�سي، واأخ���ذت معه���ا كل �سيء من 
احتياج���ات ولوازم زيارة املر�سى، وعندما دخل���ت الى دار القا�سي، 
وجدت زوجته مري�سة نفا�ض لقد و�سعت ولد اً، فاأطماأنت عليها، وقبل 
خ���روج »امل�ساليه « من امل�سجد خرجت ظبي���ة من عند زوجة القا�سي 

واأ�رصعت عائدة اإلى بيتها، حتى ل يراها اأي رجل. 

اأم���ا القا�سي فق���د تعمد اأن ين����رصف من امل�سجد قب���ل ان�رصاف » 
امل�ساليه « ليلحق بظبية ويتحقق من جمالها، و يرى ظبية، ولكنه عندما 
و�س���ل الى باب البيت وجدها عند الب���اب مغطاه، فاأخذ » الُقبعة« من 
على راأ�سه���ا، فالتفتت اإليه غا�سبة، وقالت له: ه���ذا جزاء من ائتمنك 

على بيته وماله وعر�سه، يا قا�سي؟

قالت ذلك وف���رت م�رصعة يف اجتاه اخلدم الذي���ن كانوا ينتظرونها 
خارج بيت القا�سي، ليو�سولوها اإلى الق�رص. 

رجعت ظبية اإلى الق�رص حزينة تبك���ي بكاًء حمرقاً مما فعله القا�سي 
به���ا وخرقه حل���دوده، وخيانته لالأمانة، وكانت تق���ول: هذا من ائتمناه 

على اأنف�سنا، فكيف لو جل�ست وطولت القعدة عند زوجته.
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اأم���ا ما كان من اأمر القا�سي، فقد خاف من ردة فعل اأبي ظبية عندما 
يرجع من احلج، فكي���ف �سيقابله، ويريه وجهه: وماذا �سيقول له عندما 
ي�ساأل���ه عما ارتكبه من اإثم يف حق ظبي���ة، وخيانته لالأمانة! لكنه قرر اأن 
يكون يومئذ �سجاعاً، ويت�رصف مبنطق املنفعة واخلداع والكذب، ينكر 
اذا ما وجه له تهمة، بل �سيدافع عن نف�سه، ويقنع الأب من اأن ظبية هي 

املخطئة، واأنه كان على حق يف ت�رصفه معها. 

فك���ر وفك���ر، واهتدى الى خط���ة، وقام يبحث ع���ن اأجمل ولد يف 
الدي���رة، وعندما وجده قال له:�ساأعطيك كل ما تطلب، �رصيطة اأن تنفذ 

كل ما�ساأقوله لك وباحلرف الواحد. 

اأغ���رى املال الولد اجلميل فا�ستجاب لطل���ب القا�سي، فقام القا�سي 
واألب�س���ه مالب����ض الن�ساء، وكانت م���ن اأجمل املالب����ض، وزينه باحللي، 
وو�س���ع »قبعة« ظبية على راأ�ض الولد وقال له: اذهب الآن الى ال�سوق 
وادخل بني النا�ض وا�سر كل ما حتتاجه واأنا �ساأتبعك واأقول لك: مال�ض يا 
ظبية تنزيل الأ�سواق واأنا قدين موفر لك كل حاجة تطلبينها، واأبو�ض يا 
ظبي���ة مو�سيني علي�ض، لي�ض بتفعلي هكذا، وتك�رصي كالمي الذي هو 
كالم اأبو�ض)2(، واأنت يف احل���ال رد علي، وقل ب�سوت رقيق: اأبوي)3( 

يف احلج ل يعرف عني �سيئاً واأنا حرة اأفعل ما اأريد، وما دخلك اأنت.

قام القا�سي والول���د، ونفذا كل ماخُطط له، وظبية لتعرف �سيئاً مما 
كان���ا يفعالنه يف ال�سوق با�سمها، فه���ي مل تخرج من البيت �سوى الى 

بيت القا�سي فقط، ول تعرف �سيئاً مما يدور حولها. 

وا�ستم���ر الول���د كل ي���وم، يتقم����ض �سخ�سية ظبي���ة، فيذهب هو 
والقا�سي الى

)2( أبوش: أبوك. عليش: عليك. 
)3( أبوي: أبي. 

ال�سوق، وال�سوارع وميثالن تلك التمثيليةاملتقنة، التي اأثارت حفيظة 
النا����ض وا�ستنكارهم من �سلوك ظبية امل�س���ني، لأنها كما راأوا ا�ستغلت 
فر�سة �سف���ر والدها، لتقوم بتلك الأعمال الت���ي ت�سيء لها ولوالدها، 
فك���رث احلديث عنها، والقيل والقال، وانت�رص بني كل النا�ض والن�سوان، 
حت���ى و�سلت الأخبار الى اخلدم، فقام���وا واخربوا ظبية بكل ما يفعله 
القا�سي والولد املليح يف ال�سوق، والإ�ساعات التي تثار حولها، فجن 
جنونها، وقالت غا�سب���ة: �ساأ�سبح اأنا املخطئة يف نظر اأبي والنا�ض.. يا 

اهلل كم هو �رصير هذا القا�سي!

جل�ست تبكي وتقول: اأنا ل اأ�سدق اأن القا�سي يعمل كل هذا، وي�ض 
�سويت به حتى يدبر املكائد �سدي ويخطط اخلطط الب�سعة!

فك���رت وفك���رت فلم جتد م���ا تفعله �س���وى ال�سرب.. م���رت الأيام 
وال�سهور، وظبية متوت كل �ساعة خوفاً ورعباً اإذا علم والدها مبا حدث، 
وم���اذا �ستقول لأبيها الذي ل يوجد ل���ه غرها من الولد، لكنها كانت 
بني احلني والآخر، تعزي نف�سها، باأن اأباها يحبها، ويثق بها، وحتماً لن 

ي�سدق حكاية القا�سي والولد املليح. 

وعندم���ا حان موعد جميء احلجاج، عاد الأب والأم من رحلتهما، 
فاأقام الأب وليمة كبرة مبنا�سبة رجوعه هو وزوجته من احلج بال�سالمة، 
وبع���د اأن تع�سى النا�ض، وانتهت الوليم���ة، وانف�ض اجلمع، وكل روح 
بيت���ه، جل�ض اأبو ظبية مع القا�سي يتخربه، عن احلال والأحوال، وماذا 
ح���دث يف غيبته، وكيف �س���ارت الأم���ور، وهل اعتن���ى بظبية ولبى 

احتياجاتها وعمل كل �سيء كما اأمره. 

قال له القا�سي: كل �سيء كان على مايرام، فقد نفذت كل ما طلبته 
مني واأمتنتي عليه، اإل �سيئاً واحداً مل اأ�ستطع اأن اأنفذه، وا�ستحال الأمر 

علي. 
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�ساأل اأبو ظبية، ماهو يا�سديقي، اإن �ساء اهلل خر؟!

اأجاب القا�سي: انها ابنتك ظبية !..

ارتبك الأب، و�ساأله ب�رصعة: ماذا بها، ماذا فعلت ؟

اأجاب: ابنتك، لقد فعلت فعائل بعد �سفرك يندى لها اجلبني، فعلت 
مثلما قال املثل: »اإذا غابت الرجال دومي يا بقر«)4(.

فج���ع اأبو ظبية بابنته، وحار وارتبك: م���اذا تقول ياقا�سي، اأي�ض من 
رج���ال، واأي�ض من بقر، ماذا فعلت ظبية، اأى فعل م�سني قد فعلته اأثناء 
غياب���ي اأكاد ل ا�سدق ما تقول، اأن���ا اأعرف ابنتي حمتجبة يف البيت ل 
ميك���ن اأن تفعل ما قلت���ه، فابنتي ل تخرج ول تدخ���ل، ول قد راآها اأي 

ب�رص!

ق���ال القا�س���ي: اإذا مل ت�سدقني اخرج الى ال�س���وق، وا�ساأل النا�ض 
كلهم �سيقولون لك ماذا كانت تفع���ل ظبية يف غيابك. واأ�ساف قائاًل: 
من���ذ �سفرك يا اأبا ظبية، واأنا اأحاول اأن اأردها عن غيها، لكنها ل ت�ستمع 
لأح���د، كنت اأقول له���ا عندما اأراه���ا تخرج من الق����رص اإلى ال�سوق 
وال�سوارع: ارجعي ياظبية الى الق�رص واأنا �ساأ�سري اأغرا�سك بنف�سي، 

لكنها كانت ترف�ض دائماً، فتك�رص كالمي، وتخرج.

انتف�ض اأبو ظبي���ة كاملجنون، وهو ي�سم���ع كالم القا�سي امل�سر�سل 
يكيل التهم، ثم اأ�سدر الأب اأمره قائاًل: منذ اللحظة ل اأريد ان اأ�سوف 
ظبي���ة اأو ا�سمع �سوتها. واأمر اأحد عبيده من حرا�ض الق�رص اأن ياأخذها 

الى ال�سحراء ويذبحها وياأتي بكبدها. 

فاأخذها العبد ورحل بها، وعندما و�سال الى ال�سحراء اأراد ان ينفذ 
اأمر اأبيها حاول اأن يذبحها، لكن قلبه رق لها، لأنه يعرف اأنها بريئة.

)4( دومي يا بقر: املقصود به، اسرحي كما شأتي: خذي حريتك. 

وق���ال لها متاأث���راً: اأنا �ساأتركك، ول���ن اأنفذ ما قاله وال���دك، �ساأقوم 
وا�سط���اد ظبياً بدًل عن���ك وانتزع كبدها، و�ساأحل���ف لأبيك اأن الكبد 
كب���دك، واأنت اجل�س���ي بجوارهذا املاء، واهلل يوفق���ك بنا�ض �ساحلني 

يعو�سو�ض عن اهل�ض)5( خراً. 

تركه���ا العبد عند جمرى املاء الذي مير به امل�سافرون وذهب لي�سطاد 
ظبية، وياأخ���ذ كبدها. وكان له ذلك، ثم عاد، فلم���ا و�سل الى الق�رص 

ناول اأبا ظبية الكبد، وقال له، لقد ذبحت ظبية وهذه كبدها.
فقال اأبو ظبية: اأمتاأكد اأنها كبد ظبية. 

فقال: احلف اإنها كبد ظبية.
فقام اأبو ظبية واأكلها، ومن �سدة بكائه عليها، اأ�سيب بالعمى.

اأما ظبية فقد جل�ست عند مورد املاء ثالثة اأيام، وهي ت�سلي، وتدعو 
ربه���ا اأن يفرج عنها، وبينما هي ت�سل���ي، اإذا مب�سافرين ميرون غر بعيد 

عنها، وقد كانت ت�سلي. 

وقال اأحدهم للرحالة: هل ترون ما اأرى؟

فقالوا: نعم. 

فقال: اإين اأرى امراأة واأظنها تائهة و�سالة يف الطريق وما معها اأحد. 

فقالوا: هل نقرب منها. 

قال اأحدهم: نع���م حتى نعرف ما بها، ون�ساعده���ا اإذا هي حمتاجة 
مل�ساعدة.

فذهب���وا اإليها، وعندما راأتهم خاف���ت، وقالت: اأ�ساألكم باهلل اإذا كنتم 
تخافون اهلل اأن ل يطلع اإيلَّ اأحد. 

)5( يعوضوش: يعوضونِك، أهلش: أهلك. 
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فقالوا: لك الأمان، ولكن نريد م�ساعدتك اإذا اردت. 

وقالوا لها: اأنت �سيفتنا، واإن اردت اأن نردك اإلى اأهلك، �سرنجعك، 
واإن اردت القامة بيننا ف�سرنحب ب���ك، خذي راحتك بيننا، �سناأخذك 

الى قريتنا، فهي قريبة جداً من هنا. 

فقالت: �ساألبي دعوتكم ب�رشط اأال ت�ساألوين عن ق�ستي. 

قالوا لها: ل�ض ما اأردت. 

اأخذوها معهم الى قريتهم وت�سيفت عندهم ملدة ثالثة اأيام �سيفة كل 
ي���وم عند واحد من الربع الذي جاءوا به���ا. وبعد ثالثة اأيام قالوا لها: 

الآن لك اأن تختاري، اأن نردك الى ع�سرتك اأو الإقامة معنا.

فقالت: اخرت القامة عندكم. 

فقالوا لها: على الرحب وال�سعة.

واخربته���م عن قبيلته���ا حتى ل ي�ستهينوا به���ا، فعندما علموا بذلك 
عر�ض عليها واحد من الذين وجدوها الزواج، قال لها: هل تتزوجينني 

على �سنة اهلل ور�سوله.

فقالت انتظر �سنة اإذا جاء اأحد من اأهلي وبدا علي خالل ال�سنة، واإل 
تزوجتك. 

فقال لها: لك ما اأردت وعليك اأمان اهلل عند اأختي وزوجتي. 

فجل�ست عنده هذه الف���رة وهي حت�سبها يوم بعد يوم اآملة اأن ياأتي 
اأهلها للبحث عنها، فلما وفت اأيام ال�سنة، ومل يبد اأحد من اأهلها عليها 
تزوج���ت ظبية ذلك الرجل الطيب، واجنبت له ولدين، ففرح جداً لأن 

زوجته الأولى كانت ل تنجب. 

مرت الأيام، ومل تياأ�ض ظبي���ة، كان عندها اإح�سا�ض باأن اأباها �سياأتي 
لزيارته���ا، فكلما وف���د الى هذه القرية نا�ض ظن���ت اأنهم من ع�سرتها. 

كانت حتن لأهلها وقريتها يف كل حني. 

وحدث اأن تعر�س���ت املنطقة الى اجلفاف »حطم���ة« فا�ستد اجلدب 
والقح���ط وعانت الع�سرة م���ن ذلك اأ�سد العن���اء، فالأمطار كفت عن 

الهطول على القرية وال�سم�ض اتقدت واحرقت ال�سجر والب�رص. 

وراح النا�ض يقولون مهللني: لقد �سقطت اأمطار على منطقة الع�سرة 
الفالنية واإن �س���اء اهلل يو�سلنا املطر والغيث فنزل���ت قليل من المطار 

عليهم. 

اأم���ا ع�سرة ظبية فكانت الأمطار غزيرة عندها، فاأ�ستاقت ظبية لروؤية 
اأرا�سيها وع�سرتها التي كانت فيها مدللة. 

ذات ي���وم قرر زوجها ال�سفر، وحذرقوم���ه قائاًل: اذا جاء املطر على 
ع�سرتنا، فال ترك���وا ظبية تطلع �سطح الدار، لأنها �ست�ستاق لع�سرتها 

وار�سها. 

وذات يوم هطلت اأمطار غزي���رة، كان زوجها م�سافراً، فلم ي�ستطع 
اأهل زوجها اأن يثنوها عن الطل���وع اإلى �سطح الدار، فلما وقفت حتت 

املطر ازداد ا�ستياقها لديرتها وربعها. 

فعزم���ت على الرحيل ال���ى ع�سرتها، ومل ي�ستطيع���وا اأن مينعوها، 
وا�سطر اأح���د اإخوان زوجها اأن يجهزها بكل ما حتتاج اليه من معدات 
ال�سفر، وكلف عبداً مبرافقته���ا واإي�سالها الى ع�سرتها، وقال له: ام�ض 

بها �سوب ار�سها وهي �سوف تدلك على الطريق. 

فقال العبد: �سمعاً وطاعة. 
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ا�سطحبت ولديها معها وعند اجتيازهم ن�سف الطريق راودها العبد 
عن نف�سها ولكنها اأبت و�سدته بقوة. 

فقال لها: اإذا مل تخ�سعي يل �ساأذبح ابنك الكبر. 

فقالت: اذبحه اأما �رصيف فال ا�سمح لأحد ان يخد�سه لأين و�سلت الى 
هذه املرحلة بعد تعب وجه���د وحافظت على �رصيف و�ساأظل حمافظة 

عليه حتى املوت، فقام العبد وذبح ابنها. 

ويف الليلة الثانية، قال لها نف�ض الكالم وراودها عن نف�سها، وهددها 
قائاًل: اذا رف�ست، �ساأذبح ابنك الآخر و�ستظلني بال اأولد. 

فقال���ت: اأفعل ما بدا لك فلن اأطاوعك اأب���داً فقام بذبح ابنها الآخر، 
وه���ي �سابرة، فلما اأدركت اأنها ا�سبح���ت قريبة من ع�سرتها ومل يتبق 
لو�سوله���ا اإلَّ م�سرة ي���وم، اطماأن���ت، بالرغم من �س���دة حزنها على 

اأولدها. 

قالت: ل يهم واأنا ذاهبة الى اأهلي. 

فقال له���ا العبد: اأما كفا����ض)6( اأين ذبح���ت اأولدك واأنت ال�سبب، 
وهددها قائاًل: واذا مل ت�سلمي يل نف�سك �ساأقتلك. 

وكان العبد ل يعرف اأنها اأ�سبحت على م�سارف ع�سرتها. 

ف���ردت عليه: �ساأطاوع���ك، لكن انتظر حتى اللي���ل، فكما قال املثل: 
»الليل �ساتر عيوبه«، واحنا ن�سر على طريق يعربه امل�سافرون، �سينف�سح 
اأمرنا، فاأنا �ساأ�سلمك نف�سي، لق���د كنت يف البداية خائفة اأن يف�سحني 
اأولدي، ولأنهم قد قتلوا، ف�ساألب���ي طلبك، ولكن يف الليل. ف�سدقها 

العبد وفرح. 

)6( كفاش: كفاِك

قالت ظبية للعبد: ا�رصع حتى ن�سل اإلى مكان اآمن، فلن ن�ستطيع اأن 
ن�سريح اليوم هنا، فكما تعرف اأنها طرق م�سافرين. 

ا�ستج���اب له���ا، واأ�رصع���ا، ومل ي�سريح���ا يف الأماك���ن املخ�س�سة 
لال�سراحة، حتى ل يهبط الظالم، وهم على طرق امل�سافرين. 

حل الظالم، فتوقف العبد عن امل�سي، فقالت له: زيد من�سي خطوة، 
ومي�س���ون، فيتوق���ف العبد من جدي���د، وتقول له: زي���د من�سي خطوة، 

وهكذا راحت تتحايل عليه، حتى اأح�ست اأنه ميكنها الهرب منه. 

ق���ال لها: اإلى هنا ويكفي، فالي���وم كله م�سي، فلَم ل تركينا ن�سريح 
ولو للحظة واحدة. 

فقالت له: الآن �سن�سريح ونتناول الع�ساء !؟

قال لها: هل ن�سيتي ما وعدتني به!

فقالت: ل كيف اأن�سى واأنا واهلل اأفكر مبا وعدتك به طول الطريق. 

فنزل من عل���ى دابتهما، فق���ام وحلب الناقة لهم���ا و�رصبا احلليب، 
وتع�سى. لكنها مل تذق طعام الع�ساء، قالت له: قبل اأن اأتناول الع�ساء، 

اأريد اأن اأق�سي حاجتي. 

فقال: اأنا ل اآمن عليك. 

فقال���ت: اإذا مل تطمئ���ن، فه���ات احلبل خطام البع���ر واربطه بقدمي 
وام�سك به، وبذا �ستطمئن من اأنني لن اأهرب. 

كان الليل مظلم جداً، مل يكن هناك قمر، فابتعدت ظبية منه خطوتني، 
وفكت احلبل م���ن قدمها وربطته يف جذع ال�سج���رة، ثم خالفت اجتاه 
الطريق، وفكت لأرجلها العن���ان منطلقة تعدو، كانت جتري مثل الظبا 
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مبتعدًة اأكرث فاأكرث، وكان العب���د يجر احلبل ويطمئن كلما �سده، فيظن 
اأنه مازال مربوطاً برج���ل ظبية، فطال الوقت، وا�ستبطاأها، ثم قام وهو 
يحدث نف�سه قائاًل: رمبا تريد اأن ت�سريح اأكرث لأنها مل تذق الراحة طيلة 

اليوم، واأردف مطمئناً نف�سه رمبا نامت من �سدة التعب. 
وم�س���ى يف اجت���اه امتداد احلب���ل يتح�س�س���ه، فوج���ده مربوطاً الى 
ال�سجرة، اأما هي فال اأثر لها، فقال مزجمراً من الغيظ: ويلها، لن تفلت 
من���ي، وطماأن نف�سه اأك���رث باأنه مالقيها ل حمال���ة ؛ فالليلة ظلماء، ولن 

ت�ستطيع اأن تبتعد اأكرث، �ستدور و�سرجع الى نف�ض املكان. 
عاد العبد الى مربط البل ونام على اأمل ان يجدها يف ال�سباح.

اأما ظبية فق�ست ليلتها وهي جت���ري حتى اأدركها ال�سباح، ومل تبلغ 
م�س���ارب ع�سرتها اإل وقت ال�سحى، و�سلت الى اأول بيت من بيوت 
الع�سرة، و كانت لراٍع، فلم جتد يف الدار اأحد لقد ذهب بغنمه لرعيها، 
فدخلت الدار، واأخذت مالب�ض الراعي، ولب�ستها، ثم تلثمت، واأخفت 

مالب�سها، ورحلت. 
ام���ا ما كان من اأمر العبد فلما اأ�سب���ح عليه ال�سباح نظر مييناً و�سماًل 
ليعرف اين يتجه لأنه لأول مرة ياأتي هذه الر�ض وخاف اأن يرجع من 
حيث اأتى لأنه تذكر اأنه ذبح الأولد، ول يعرف ما�سيقوله ل�سادته عندما 
ي�ساألونه عن ظبية واأولدها، )لأن العبد دائماً ل اأمان له وخائن( فلذلك 

مكث يف ال�سحراء ي�رصب من حليب الناقة وياأكل مما ي�سطاد. 
اأما ظبي���ة فوا�سلت ال�سر حتى و�سلت الى بي���ت اأبيها فاأ�ستقبلوها 
على اأنها رجل واعتربوه �سيفاً لهم، وقالوا لها: من اأي ع�سرة اأنت اأيها 

ال�سيف ؟
فقالت لهم: اأنا من ع�سرة قريبة من هنا. 
فقالوا لها: لي�ض انت ملثم اأيها ال�سيف ؟

فقال���ت: اأنا رجل مري�ض عن���دي جذام، ول اأح���ب اأن اأجل�ض بني 
النا�ض اإل ملثماً، ثم قالت اأين �ساحب البيت ؟

قالوا: انتظره قلياًل حتى ندعوه، دخل اأبو ظبية يتلم�ض طريقه مرحباً 

بال�سيف، فا�ستقبله واأكرمه. 
وقالت: اأنا اأح���ب جمال�سة » ال�سيبان«)7( ل�ستمع الى ق�س�سهم فاأنا 

اأحب الق�س�ض واحلكايات القدمية. 
فقال اأب���و ظبية: لكن طبعنا ومن عاداتنا اأن ال���ذي » يهرج «8 اأوًل، 

هو ال�سيف.
فقال���ت: نعم، �ساأحكي لك���م ق�سة �سمعتها من واح���د »ت�سايف«9 

عندنا، ب�ض عندي طلب اأن ما اأحد يقاطعني ابداً. 
فقالوا: لك ذلك.

فاأخربته���م بق�ستها من اأولها وعندما و�سل���ت الى منت�سف احلكاية 
فهم القا�سي احلكاية، فارجتفت فرائ�سه، وهم باخلروج. 

فقالت: ل يخرج اأحد حتى اكمل احلكاية. 
فاأخربتهم باحلكاية وكي���ف و�سلت الى ع�سرتها وكيف اأنها تنكرت 

مبالب�ض رجل وكل ما جرى لها وقفزت وقبلت يدا اأبيها. 
وقالت: والآن هذه احلكاية، اأنا ظبية يا اأبي، ابنتك ظبية، اإن �سدقت 

كالمي، واإل اقتلني يا اأبي كما ت�ساء. 
وقال���ت: يقول املثل »اذبح واإل اعتقني« فاإين ل احتمل اكرث من هذا 

العذاب الذي تعذبته.
فقام اأبوها، وفتح عينيه فجاأة و�سفي من العمى، واأمر حاًل بتعذيب 

القا�سي وقتله، وتركه اأمام النا�ض ليكون عربة ملن اعترب.

)7( الشيبان: كبار السن م/ العجائز. 
)8( يهرج: يتحدث. 

)9( تضايف عندنا: حل ضيفًا لدينا. 



167

حكايات �شعبية مينية

�شيد الأحبا�س
و�شت الأحبا�س

�شيد الأحبا�س و�شت الأحبا�س

كان يا ما كان يف قدمي الزمان و�سالف الع�رص والأوان..

كان هناك رجل يدعى �سيد الأحبا�ض وامراأته �ست الأحبا�ض. ذهب 
�سيد الأحبا�ض يتحمم ، خرج تبخر ، حرق ملاقع �سوية)1(. 

طلعت امراأت���ه ال�سطح مت�سط �سعرها، خطا الغ ُرابي)2( قال: مال�ست 
الأحبا����ض خا�رصة نا�رصة على اأمر املرطبان. قد �سار حتمم ، وجاء تبخر 

حرق ملا وقع �سوية.

قال: وانا مالطو »ملط ري�ض جناحه« �سار فوق ال�سجرة. 

قالت له ال�سجرة: ما للغرابي مالطو؟

قال: انا مالطو و�ست الأحبا����ض خا�رصة نا�رصة على اأمر املرطبان قد 
�سار حتمم وجاء تبخر ملا قع �سوية

قالت ال�سجرة: وانا هارطون )اأي �سقطت اأوراقها(. 

وجاء الراعي وقال لل�سجرة: مالل�سجرة هارطون

)1( ملا قع شوية: ملا اشتوى من حرارة احلمام. 
)2( الُغرابي: الُغراب. 



حزاوي وريقات احلناء 

168

قال���ت: اأنا هارطون والغرابي مالطو و�س���ت الأحبا�ض خا�رصة نا�رصة 
على اأمر املرطبان قد �سار حتمم جاء تبخر حرق ملا قع �سوية ، قال: وانا 

خادفو )اي خدفت- خد�ست وجهه( ثم ذهبت اإلى عند اأمه. 

قالت اأمه: ما لبنتي خادفو؟

قالت: اأن���ا خادفو واخي قارنو وال�سجرة هارط���ون والغرابي مالطو 
و�ست

الأحبا����ض خا�رصة نا�رصة على اأمر املرطب���ان قد �سار حتمم جاء تبخر 
حرق ملا وقع �سوية..

قالت: وانا �سامطو )اأي دلقت املاء احلار على وجهه(.

وجاء الأب قال: ما ملرتي �سامطو؟

قال���ت: انا �سامط���و وبنتك خادف���و وابنك قارن���و وال�سجرة هارطو 
والغراب���ي مالطو و�ست الأحبا�ض خا�رصة نا����رصة على اأمر املرطبان قد 

�سار حتمم جاء تبخر حرق ملا وقع �سوية. .

ق���ال: وانا قاف���زو »اي قفز الى الب���ر« وكان هذا كل���ه ب�سبب �سيد 
الأحبا�ض و�ست الأحبا�ض. 

عقد الأملا�س 
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عقد الأملا�س 

كان هن���اك رج���ل اأراد اأن ي�ساف���ر اإلى احل���ج، وكان ميتلك عقداً من 
الأملا�ض غايل الثمن، واأراد اأن يركه اأمانة عند جاره ليخبئه عنده، حتى 

يعود من احلج. 

فالتق���ى الرجل بجاره عند �سجرة، وق���ال له: اإينِّ م�سافر الى احلج يا 
جاري، واأريد اأن اأترك عقد الأملا�ض اأمانة عندك، فكما تعرف انه غايل 

الثمن، ول اأاأمتن اأحداً غرك عليه. 

قال اجلار: اطمئن عقدك �سيكون يف احلفظ وال�سون. 

فاأعطاه الرجل عقد الأملا�ض، ورحل. 

م���رت الأيام وال�سهور، ورجع الرجل من مكة املكرمة، بعد اأن اأدى 
منا�سك احلج، وذهب ي�سلم على جاره، وي�سرد عقد الأملا�ض، فقال له: 

اأريد عقد الأملا�ض الذي تركته اأمانة عندك ؟
رد جاره: اأيَّن عقد، واأيَّن طلي؟)1(.

كرر الرجل: العقد الذي تركته يف اأمانتك قبل �سفري للحج. 

رد اجلار: مل ترك عندي �سيئاً، فاذهب بعد حالك. 

ن طلي: طلي بفتح أوله وشدة مكسورة على الياء، الطّلي: اخلروف، وهو تعبير  ْن عقد وايَّ )1( أيَّ
شعبي، مبعنى: عن أي عقد تتحدث. 
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اغتاظ الرج���ل مما فعله جاره ومن خيانته لالأمانة، واأمام انكار اجلار، 
اتفقا على اأن يذهبا اإلى القا�سي. 

عن���د و�سولهما اإلى عند القا�سي، قال احل���اج: يا قا�سي لقد ذهبت 
اإلى احلج، وتركت عقد اأملا�ض عند جاري كاأمانة، وبالأمارة حتت �سجرة 

كذا.. .

قال له القا�سي: هل عندك �سهود ؟

رد احلاج: ل يوجد عندي �سهود غر تلك ال�سجرة التي اأعطيت عقد 
الأملا�ض جلاري حتتها. 

ق���ال له القا�سي: اإذهب اإلى تلك ال�سجرة التي اأعطيت عقد الأملا�ض 
جلارك حتتها، وهاتها ت�سهد مبا قلته!

قال احلاج: كيف ؟!
قال القا�سي: �سر وب�ض.. 

قال: متام.. 
ذه���ب الرجل، وتاأخر، ق���ال القا�سي للجار املنك���ر غامزاً له، تقول 

الرجل قد و�سل الى عند ال�سجرة، اأو مع؟2

قال الرجل: ما�سي، عاد مكان ال�سجرة بعيد قوي. 

ق���ال القا�سي: ي���ا خداع يامكار، لي����ض تنكر اإن عق���د الأملا�ض لي�ض 
معك، لي�ض تخون الأمانة؟

بعد اأن افت�سح اأمر اجلار، اأمر القا�سي بتوقيع عقاب رادع عليه. 

اأما الرج���ل، فعندما رجع من املكان الذي توجد فيه ال�سجرة،   
ذهب اإلى القا�سي، فوجد العقد يف حوزته، ف�سلمه القا�سي اإياه. 

)2( أو مع: َمّع: بفتح وسكون، وتستخدم باللهجة الصنعانية مبعنى ال. 

طريك حنب
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طريك حنب)1(
   

كان هن���اك رجل غني، وكان له ابن جميل ال�سكل، يظل يدهلل طوال 
الوقت، وب�س���كل مبالغ فيه، وكان للرجل ولد تاب���ع له، �رصيع البديهة 
متوقد الذكاء، فكان ابن الرجل الغني، والتابع يجل�سان معاً، ويخرجان 
ويتنزهان معاً، ول يفرقان اأبداً، وعندما يراهما النا�ض ي�ستهزئون بابن 

الرجل الغني، ويقولون له موبخني:  التابع اأ�سطر منك.. 

فرب���ى ولد الرجل الغني غي���وراً ح�سوداً، حاق���داً ب�سدة و�سل حد 
احلقد على خادمهم. وذات يوم قال البن لأبيه والغيظ يتملكه:  يا اأبي 

اأريدك اأن تقتل خادمنا، اأنا ل اأحبه، ول اأريده معي. 

ق���ال الأب: ما الذي تقوله يا ولدي، ه���ذا �سديقك يابني، اإنه مبقام 
اأخوك..

قال البن:  اأبداً، لزم تقتله يا اأبي. 

عندم���ا وجد الأب ابن���ه ملحاً على قتل �سديقه، ق���ام الأب واأر�سل 
التابع الى بلده.  وقال لولده:  لقد نفذت طلبك و قتلت �سديقك. 

)1( ِحِنْب : بكسر احلاء والنون : وقع في الفخ أو الشرك .
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يف اأح���د الأيام خرج البن بطلعته البهية يف نزهة لل�سيد، ف�سادف 
فت���اة متتطي ح�ساناً، وعندما راأته، نزل���ت من على ح�سانها، وجل�ست 
على الأر�ض ور�سمت خطوطاً يف الأر�ض، ثم امتطت ح�سانها، وولت 

يف حال �سبيلها. 

تطلـــع الولد الى تلك الر�سوم واخلطوط غـــر املفهومة، فلم يعرف 
منها �سيئاً، �ساأله تابعه:  اأتعرف ما تعني هذه اخلطوط ؟

قال الولد: علمي علمك !!

رجع الولد اإلى اأبيه وقال له: اأبي.  اأريد �سديقي، تابعي الأول. 

ق���ال اأبوه: ماذا تقول، األي�ض اأنت من اأمرتن���ي بقتله ؟ لقد قتلته كما 
اأمرتني.

قال الول���د املدلل:  ل دخل يل مبا فعلته، لكني اأريد �سديقي، اأريده 
حاًل، واإل �ساأقتل نف�سي. 

اأر�سل الأب ر�سوًل لياأتي بالتابع �سديق ابنه، فح�رص التابع، وب�رصعة 
اأخ���ذه الولد اب���ن الرجل الغني اإل���ى املكان الذي ر�سم���ت فيه البنت 

ر�سمتها. 

وعندمـــا راأى ال�سديـــق تلك اخلطوط، وما حتملـــه من دالالت، قام 
بنقلها اإلى

ورقة، ثم اأ�رصع مب�سحها. 

قال الولد ل�سديقه:  ماذا تعني هذه اخلطوط ؟

قال �سديقه:  هذه اخلطوط هي عنوان البنت. 

ثم قال له اأي�ساً:  اأطلب من والدك اأن تكون معك جتارة، لت�ستغل بها 

فرجعا معاً اإلى الأب.. 

قال الولد لأبيه:  اأريد منك يا اأبي ب�ساعة لأتاجر بها. 

فاأعط���اه والده ب�ساع���ة وتوجه هو وتابعه اإلى مدين���ة البنت �ساحبة 
اخلطوط. 

عندما و�سال الى مدينة الفتاة، ا�ستاأجرا حماًل، وانزل الب�ساعة فيه، 
وخرج التابع ليبحث عن مكان الفتاة. 

وعندم���ا وجده اأ�رصع التابع اإلى �سيده، وقال له:  لقد وجدت بيتها، 
فاذهب اأنت اليها.  عندما اأراد الولد اأن يدخل بيت الفتاة م�سكه احلر�ض 

واأدخلوه ال�سجن.

راأى الول���د �سباكاً �سغراً يف حجرة ال�سج���ن، فاأطل منه فراأى �سبياً 
يلعب يف ال�سارع. 

فقال له:  اأيها ال�سبي، خذ هذا الريال، ونادي يف كل اأرجاء املدينة:  
»يا�ساحب الطر طرك قد ِحِنب «

�سمع التابع ذلك، فعرف يف التو اأن الولد قد قب�ض عليه. 

كانت الفتاة ابنة اأمر املدين���ة، وعندما عرف التابع ذلك، ذهب اإلى 
الق����رص وطلب مقابل���ة الأمر، ف�سمحوا ل���ه مبقابلته، فقال ل���ه: يا اأمر 
البالد اأنا و�سديقي اأغراب عن هذه املدينة، وقد قب�سوا على �سديقي 
واأودع���وه ال�سج���ن، ونحن فق���ط نري���د اأن نخطب ابنتك���م املوقرة، 

ل�سديقي، وقد اأتينا مبهرها. 

قال الأم���ر:  ما دام الأمر كذلك، فعلى برك���ة اهلل، ومت زواج الولد 
اب���ن الرج���ل الغني على ابنة اأم���ر املدينة التي دلته عل���ى نف�سها بتلك 

الر�سوم. 
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ــــــــْق ْيِفيَّ ُمَ
والّدم حمي النفو�س 

ــــــــْق ْيِفيَّ ُمَ
والّدم حمي النفو�س 

كان ياما كان، كان هناك رجل اأراد اأن يذهب للحج، وكانت زوجته 
حاماًل يف �سهرها التا�سع وقد كان يف ال�سابق الذهاب الى حلج ي�ستغرق 
م���دة �سفر )60( يوماً فاأو�سى الرج���ل زوجته قائاًل: اإذا جاء املولود بنتاً 

ف�سميها »لم�ست «، واإذا كان ولداً فاطلبي من اخواله اأن ي�سموه.

وم���رت الأيام وولدت امل���راأة فاأجنبت ول���داً، فا�ستدع���ت اأخواله، 
ليطلقوا عليه ا�سماً كما اأو�سى زوجها قبل �سفره للحج. 

وكان اأ�سهاره يكرهون زوج اأُختهم، ففرحوا اأن اأو�سى باأن ي�سمون 
هم ابن���ه، فاجتمع���وا ليطلقوا عليه ا�سم���اً يظل به خازي���اً طول عمره، 

يفيق.  فتو�سلوا الى اأن ي�سموا خُمَ

مرت الي���ام وال�سنني، وكرب خميفي���ق، وكان يلعب مع خربته يف 
ال�سارع، فكانوا عندما يلعبون معه ي�ستهزئون من ا�سمه. 

وذات ي���وم رجع خميفيق حزين���اً كارهاً ا�سمه، وح���دث اأمه كيف 
ي�سخ���ر اأ�سدقاوؤه دائماً من ا�سمه! و�ساأله���ا: خربيني يا اأمي من �سماين 

بهذا الأ�سم؟ 

اأجاب���ت الأم: اإنه���م اأخوالك، وه���م الذين �سطوا عل���ى مال اأبيك 
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وجربه)1(، وا�ستولوا على كل �سيء. 
ا�ستبد الغ�سب مبخيفيق، وقرر النتقام من اأخواله فرداً فرداً، وقال: 

اأنا �ساأوريهم من هم املخافيق، واأوريهم ماذا �سيفعل بهم خميفيق.
اً)2( ا�سود، وكان عندهم»عانه«)3(  وذات يوم ذهب اإليهم م�سطحباً ِدمَّ

فعاونهم خميفيق حتى الليل. 
كان خميفي���ق، وهو ي�ساعده���م، يراقب زوج���ات اأخواله الثالثة، 
فراأى اإحدهن وق���د خباأت رجل طلي يف حقها ال�سندوق، والأخرى، 
ق���د خباأت رطل ق�رص4 والأخ���رة، خباأت رطل �سك���ر، وكان خميفيق 

يراقب كل ما يفعلنه �سامتاً.

وعندما قدم���وا الع�ساء، جل�ض خميفيق يتع�س���ى معهم، ثم بعد اأن 
م«)5( الذي  انته���وا من الع�ساء، �سمروا. وبينما هم �سامرون، اإذا ب� »الدَّ
اأح����رصه معه، مي���وء بجانب خميفي���ق، وكانت تزين رقبت���ه �سنا�سن 

وخرز، وقد اأطلق عليه خميفيق ا�سم »حميي النفو�ض«. 

كان خميفي���ق كل �سوية يقب�ض ال���دم، والدم مي���وء: ميوميو، ميو 
ميو، وخميفيق ي�سيح: اأ�سه هجعنا يا حميي النفو�ض، مالك وال�سياح 

ميوميو، ثم يرجه ويقب�سه مرة اأخرى، والقط ميوء: ميو ميو. 

فلف���ت اأنظ���ار الأخ���وال اإل���ى حالة ال���دم، وهو ميوء ب���ني اللحظة 
والأخرى، فقالوا: ما ملحيي النفو�ض ميوء هكذا؟

)1( اجلرب: بكسر أوله وفتح الراء ن ومفردها جربة: وهي األرض الزراعية الشديدة اخلصوبة.. 
)2( دم: القط، الهر. 

)3( عانة: من التقاليد اليمنية في الزراعة وأعمال البناء أو أي عمل كبير يحتاج الى مساعدة 
وتكاتف األخرين إلجنازه، حيث يجتمع مجموعة من الناس كاجليران وغيرهم ليساعدوا أحدهم، 
وينجزوا عمله بسرعة، ثم يتم التدويل فيما بينهم إلجناز عمل آخر لشخص آخر منهم.. وهكذا. 

)4( قشر: القشر: القشرة اخلارجية حلبوب النب، ويستخدمه اليمنيون كمشروب ساخن كما القهوة، 
يضاف اليه السكر، والقرفة والزجنبيل والهيل / احلبهان. 

)5( الدم: بكسر أوله، وهو القط. 

اأجاب خميفيق: من �سب ب�ض الهدار)6( وامل�ساكل يف البيت.. 
انده����ض الأخوال: ماه���ي امل�ساكل، وحلف خاله بالط���الق، اإلَّ اأن 
يقول له ماهي امل�ساكل، وما الذي يعرفه ول يعرفونه، فقر�ض خميفيق 
الق���ط، من جديد واأخذ والقط ميوء اأكرث، واأك���رث: واخلال ي�ساأل، ماذا 
هناك يا خميفيق؟ �سحك خميفي���ق، وقال لهم: ت�ستوا تعرفوا م�سكلة 
الدم لي�ض بي�سيح)7(: مابال خالتي خبت زغرة من رجل الطلي)8( والدم 

ي�ستي منها، فهو جائع. 
قام اخلال و �رصب زوجته، فركت البيت حانقة الى بيت اأبيها.

وبينم���ا خميفيق ي�ستعد للرحي���ل، قام وقب�ض)9( ال���دم مرة اأخرى، 
ف���راح الدم ميوء من الأمل، فقال له خميفق: �سكهنا حقك الأذوة )10( يا 

حميي النفو�ض. 
قال خاله الثاين: اأمانتك تقول لنا ما للدم)11( بي�سيح؟

ق���ال لهم خميف���ق، باإ�سارات �ساخ���رة، وب�سوت ه���اديء، ينم عن 
ا�ستحياء: ما ِبالَّ حميي النفو�ض زعالن من �سب خالته الثانيات. خبني 

رطل ق�رص)12( ورطل �سكر.

يف الي���وم الثاين عزم خميفي���ق اأخواله على الغ���داء عنده وطرح 
جاللتني مثل الق�سيب)13( وخلَّى اأمه فوق اجُلباأ ت�سكب �سمن وع�سل. 
جَو اأخوال���ه، وفعلت الأم هري����ض للغداء)14( وقرب���وا يتغدوا، وكان 

)6( من سب: بكسر السني: بسبب، اله ِدار: بكسر أوله، وعناها الكالم الكثير، أو الكالم الفارغ. 
)7( ليش بيصيح: ملاذا يصيح، وقد شرحت في معنى سابق اضافة حرف الباء للكلمة في بعض 

اللهجات اليمنية. 
)8( مابال: بكسر الباء وتضعيف الالم، وعناها ال حل إال بكذا، وهو تعبير يفيد التأكيد واإلستدراك 

كقولك في احلقيقة... 
)9( قبص: قرص. 

هنا األذوة: السكهة: تعني الراحة والهدوء، سكهنا: بفتح أوله وتشديد الكاف املكسورة:  )10( سكِّ
تركنا، األذوة: أي كف عن أذانا ودعنا في شأننا أو دعنا في سالم. 

)11( ما للدم: أي ما الذي جرى للقط... 
)12( خبني: خبأن. 

)13( القصيب: القصب. 
)14( الهريش: أكلة شعبية مينية معروفة، وتصنع من مهروش القمح كعصيدة، ويصب عليها احللبة 
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ينادي خميفي���ق، ويهز اجلاللت، ويقول:جالل���ه �سبي �سمن، جالله 
�سب���ي ع�سل، واأمه ت�سم���ع، وت�سب تارة ال�سمن، وت���ارة الع�سل، كما 

يقول لها. 

بع���د اأن انتهوا م���ن الغداء، قال اأخواله: ما ب���ال ن�ستي)15(  مثل هذه 
اجلاللت التي ت�سب �سمن وع�سل. 

ق���ال لهم خميفيق: م���ا راأيك���م اأن اأعطيكم هذه اجل���اللت، وانتم 
)16( فوافقوا عل���ى ذلك وا�سرد  تعط���وين الر�ض اللي �سليتوه���ا عليَّ

ار�سه منهم. 

وعندما رج���ع اأخواله اإلى بيوتهم، قاموا يجربون اجلاللت لت�سب 
لهم ال�سمن والع�سل، واإن ما ب�ض)17( ل �سمن ول ع�سل. 

اغتاظ الأخوال من فعلة خميفيق، وحلفوا اأن ينتقموا منه �رص انتقام، 
فذهبوا اإلي���ه ووجدوه يلعب يف ال�سارع، فقب�سوا عليه، واأدخلوه يف 
»�سوال« و�ساقوه)18( خ���ارج القرية، لرجموه يف البر، وبينما هم يف 

منت�سف الطريق وقفوا لياأخذوا ق�سطاً من الراحة. 

اآنذاك مر بجانب خميفيق اأحد الرعاة، و�سمعه يبكي، قال له الراعي: 
مالك تبكي؟

قال خميفيق: اأهلي يري���دوا يزوجوين ببنت ال�سني ال�سني، واأنا ما 
�ستي�ض. 

و�س���ادف اأن الراعي كان يحلم منذ وقت طويل باأن يتزوج من بنت 
ال�سني ال�سني)19(.

واملرقة في بعض املناطق، والسمن والعسل في مناطق أخرى. 
)15( مابال نشتي: اننا نريد. 

)16( اللي شليتوها: التي أخذمتوها عنوة. 
)17( ما بش: ال يوجد. 
)18( ساقوه: ذهبوا به. 

)19( ما شتيش: ال أريد / ال أشتهي، بنت الصني الصني: شخصية نسائية في احلكايات الشعبية، 
وهي فتاة جميلة، يصعب الوصول إليها اال بعد القيام بأعمال شاقة ومستحيلة، ومن يصل اليها 

فقال ل���ه الراعي فرحاً: م���ا راأيك لو تخرج اأنت م���ن ال�سوال، واأنا 
اأدخل بدلك، فوافق خميفيق على ذلك. 

وعندم���ا اأت���ى اأخواله بع���د اأن اأخ���ذوا راحتهم و »ب���زوا«)20( كي�ض 
ال�سوال، ونذقوه)21( يف البئر، ورجعوا اإلى القرية، وبينما هم راجعني 
اإلى القرية، وجدوا خميفيق اأمامهم، وبعده قطيع من الغنم، فا�ستغربوا 

و قالوا له: منني بديت، عوذب اهلل منك)22(. 

قال:واهلل يا اأخوايل ل���و زد)23( رجمتوين يف بر البقر،ل كان اأرجع 
بفرقة بقر.

قالوا له: مابال، تقول لنا اأين بر البقر. �ساقهم خميفيق اإلى بر، واحتال 
عليهم، وقال له���م: اربطوا اأعينكم بال�سي���الن واأول ما ت�سمعوا وقوع 

احلجر يف البئر، انا �سنبع قبلكم ل داخل البئر، وانتوا بعدي)24(. 

ففعلوا ما قاله لهم، ورجم احلجر، و�سمعوا �سوت وقوعه يف املاء، 
فظن���وا اأن خمفي���ق قد نبع، وه���م يف احلال نبعوا بع���ده، وغرقوا يف 

البئر. 

ورجع خميفيق اإلى القرية. وماح���د علم باحلكاية وحنا جينا لنقول 
اإن �سدقنا فال�سادق اهلل واإن كذبنا ن�ستغفر اهلل.

يكون سعيدًا. 
)20( بزوا: أخذوا. 

)21( نذقوه: رموا به. 
)22( منني بديت: من أين ظهرت، عوضب الله منك: استعيذ بالله منك، وأصلها أعوذ بالله. 

)23( لو زد: لو زدمت. 
)24( شنبع: أصلها سأنبع، أي سوف أقفز، أنتو: أنتم. 
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ُبكري التهامي 

ُبكري التهامي 

يحكى اأن �سخ�ساً معروفاً بالقوة والباأ�ض وطيبة النف�ض ا�سمه »بكر« 
وكان ي�سك���ن يف قرية من قرى تهامة الطيبة، ث���م وبعد عمر ق�ساه يف 
العم���ل والنكد كاأغلب �سعب اليمن ال���كادح ، توفاه اهلل. ومت نقله من 
داره ال���ى مثواه الأخر بعد ال�سالة عليه وغ�سله طبعاً ومن ثم مت اإنزاله 

الى القرب وارجاع ال�سلل)1( عليه.

وكان اأح���د ا�سدقائه يف احلياة قد د����ض اإلى جانبه داخل الكفن قلياًل 
م���ن الكدم والليم)2( والع�سا التي كان���ت ل تفارقه يف حياته ، وعندما 
ب���داأ الفقيه يلقن » بك���ر« بقوله :يا عبداهلل يا بن اأم���ة اهلل ، تذكر العهد 
الذي خرجت به من الدنيا الى الآخرة ولتفزع من امللكني املحا�سبني، 

فاإذا �ساألك املالك عن دينك ونبيك فقل له ...

لك���ن �سديق بك���ر مل يطق �سرباً عل���ى تخويف �ساحب���ه و�سديقه 
فقاط���ع الفقيه و�سيَّح ب�س���وت مرتفع: وا... بيك���رو.. بكر. اإذا اأتاك 
املل���ك وحا�سبك ح�ساب فن اأعطيه ام كدم وام ليم واإذا تعاوج عليك 
ف���ام ع�سا)3( على ي�سارك ول تن�سى انك »ا�سول«4 ودافع على عمرك 

م�ض انت غبي من ام مهاو�سة.
)1( الصلل : الواحدة صللة ، وهي أحجار عريضة تسقف بها القبور وسواها .

)2( الكدم : مفردها كدمة ، بضم أوله ، وهو نوع من انواع اخلبز ، يأكله عامة الشسعب اليمني ، 
ويطلق عليه خبز الفقراء . الليم : وهو الليمون .

)3( أم : هي أل التعريف ، لغة مينية قدمية ال تزال تستخدم على ألسنة الناس في بعض املناطق 
اليمنية كتهامة .

)4( األشول : واجلمع شول ، وهو األعسر ومن يستخدم يده اليسرى يطلق عليه اشول ، واليد 
اليسرى يطلق عليها : الشوالء .
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كدر وطبعة اأ�شابعي

كدر وطبعة اأ�شابعي)1(

يحك���ى اأن رجاًل ورث عن اأبيه ماًل وبيت���اً، وقد كان ك�سوًل، يعي�ض 
عل���ى ما خلف���ه الأب.. قرر اأن يت���زوج وكان له ذلك. م���ر �سهر على 
زواج���ه، وزوجته تنتظر اأن يق���وم يخرج يق�س���د اهلل، لكن زوجها مل 

يبال، وظل يعي�ض كالعادة على ما خلفه والده. 

انزعجت الزوجة من زوجه���ا وك�سله، فقررت اأن تفاحته يف الأمر، 
فقالت ل���ه: ملاذا ل ت�ستغل، �ستجل�ض تاأكل الأم���وال التي تركها اأبوك، 

وماذا بعد؟

رد عليها: ماذا اأعمل ؟

قالت: خذ من هذا املال واعمل منه جتارة. 

قال لها: ما اأقدر اأفارقك. 

قال���ت: ل تخاف �سعمل لك » ك���در « 2و�ساأطبع اأ�سابعي على ظهر 
الفطرة. واأنت كلما جعت، وك�رصت الفطرة �سرى اأ�سابعي مطبوعة 

على الفطرة و�ستتذكرين. 

)1( الكدر: بفتح الكاف وكسر الدال، وهو نوع من املخبوزات اليمنية ويصنع من دقيق الذرة والدخن. 
)2( شاعملك: سوف أعمل لك، أو سأعمل لك. 
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فوافق على فكرة زوجته، فقامت وعملت له »النوال«)3( و�سافر.

ويف الطري���ق نزل الرجل يف قهوة لي�سري���ح من عناء ال�سفر، وكان 
بجانب���ه اأحد التجار اآتياً م���ن املدينة حمماًل بب�ساع���ة، فتجاذبا اأطراف 
احلديث، فق���ام كل واحد منه���م باإخراج طعامه، فاأخ���رج التاجر من 
طعامه واأعطى الرجل منه، والرجل كذلك بدوره اأخرج الكدر واأعطى 
التاجر. لكنه بكى وهو مم�سك بالكدر، فانده�ض التاجر مما فعله الرجل، 

فقال له: ل تبك يا اأخي، ل اأريد فطرتك فخذها.

فلطمه الرجل التاجر لطمة خفيفة، وقال له: كف عن هذا الهراء، اأنا 
ل اأبكي على الفطرة، اإنني اأبكى على من خبزتها. 

ف�ساأله التاجر: ما ق�ستك يا اأخي! اميكنني م�ساعدتك. 

فاأخربه الرجل ع���ن حكايته، وطلب منه التاج���ر عنوانه، ثم توادعا 
و�سار كل واحد يف طريقه. 

واأم���ا ما كان من اأمر التاجر فاإنه توجه اإلى بيت الرجل وطرق الباب 
فخرجت اجلارية وقالت: ماذا تريد ؟

ق���ال: اأنا تاجر غريب عن هذه املدينة، وعن���دي ب�ساعة. اأريد مكاناً 
اآمناً لأخ���زن فيه ب�ساعتي موؤقتاً، ريثما اأجد امل���كان املنا�سب، فاأخربت 

اجلارية �سيدتها. 

قال���ت الزوجة: قويل له يدخل الب�ساع���ة يف اإحدى الغرف، اأما هو 
فيجل�ض يف »الدمية«. اأدخل التاج���ر الب�ساعة وجل�ض خارج الدار يف 
دميت���ه، وكانت اجلارية تخرج له الطع���ام وتلبي حاجاته، وهكذا، حتى 

انتهت الأيام الثالثة من واجب ال�سيافة..

عندم���ا انتهى اليوم الثالث، انقطعت اجلارية ع���ن الإتيان له بالأكل 
)3( النوال: الزوادة، زاد املسافر. 

وكف���ت عن خدمته، ثم اأخرج���ت له اجلارية فاأ�ساً وحب���اًل، وقالت له، 
قالت �سيدتي: اذه���ب اعمل، قم واذهب اإل���ى اجلبل، واقطع احلطب 

باحلالل، وبعه يف ال�سوق. 

قال للجارية: قويل ل�سيدتك كم �سحطب الذي يحطب ؟

فاأخربتها بذلك، فقالت �سيدتها لها: قويل له اأن يحطب واإل يتوكل، 
مع ال�سالمة. 

قال لها: وب�ساعتي ؟!

قالت له: مالك �سي.. 

قال: �سا�ستكيكم اإلى احلاكم. 

قالت: املحكم���ة اأمامك، وله���ا �سبعة اأبواب، ادخله���ا من اأي باب 
تريد. 

فذهب الرجل الغريب الى املحكمة، وقال للقا�سي: امراأة من املدينة 
�رصقت ب�ساعتي وا�ستدعى احلاكم املراأة بطلب ح�سور الى املحكمة. 

فا�ستجابت، فلب�ست وتزينت باأحلى ما عندها حتى �سارت كالقمر، 
وذهبت اإل���ى املحكمة، وعندما راآها حاكم املحكمة، تكهرب من هول 

جمالها وبالغ رقتها، فقال للتاجر اأهذه املراأة هي خ�سمك؟

قال: نعم يا �سيدي.

ق���ال احلاكم: اأهذه �سورة امراءة ت�رصق، ع���ار عليك اأن تقول عنها 
اإنها ل�سة، اإذه���ب بعد حالك يا رجل. وطرده �رص طردة، خرج احلاكم 

بعد املراأة متلهفاً، وقال لها: اأنا �سيفك الليلة.. 

قالت: اأهاًل و�سهاًل على الرحب وال�سعة.. 
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وتبعها القا�سي، وقال لها: اأنا �سيفك الليلة.. 

قالت: اأهاًل و�سهاًل.. 

وتبعها رئي�ض ال�رصطة وقال لها: اأنا �سيفك الليلة.. 

قالت: اأهاًل و�سهاًل.. 

اأ�رصعت املراأة بعد اأن �رصبت لهم تلك املواعيد، ومرت على جارها 
النج���ار وقالت له: تع���رف اأن زوجي م�سافر، واأن���ا عندي اأموال كثرة 
واأ�سي���اء ثمينة، اأري���دك اأن تعمل يل ثالثة �سنادي���ق مرين يف �سبعني 

�سنتيمر على اأن يكونوا عندي بعد املغرب. 

ق���ال النجار: حب���اً وكرامة. فعم���ل ال�سناديق واأدخله���ا اإلى عندها 
قبيل املغ���رب، قامت املراأة وحطت ال�سناديق يف احدى غرف املنزل، 
وجل�س���ت تنتظر، وماهي اإل دقائ���ق، واإذا بالباب ي���دق، ففتحته واإذا 
هو احلاك���م يدخل م�ستعجاًل، فاأدخلته وقالت ل���ه: اأهاًل و�سهاًل، اإخلع 

مالب�سك. 

فخل���ع مالب�سه واجلنبي���ة والعمامة وبق���ي �سبه عريان، قلي���اًل. واإذا 
بالب���اب يدق مرة ثانية، فقالت للحاكم: اإنه القا�سي، اأ�رصع وادخل يف 
هذا ال�سندوق، وبعد اأن يخ���رج، �ساأفتح لك، ثم قامت واقفلت عليه 

بالقفل. 

وفتحت للقا�سي، وقالت له: اأه���اًل و�سهاًل، اإخلع مالب�سك، فخلع 
مالب�س���ه وبقي عارياً كما خلقه اهلل. واإذا بالباب يدق من جديد، فقالت 
له: انه رئي����ض ال�رصطة، عجل وادخل يف هذا ال�سندوق حتى يخرج، 

و�ساأفتح لك ال�سندوق بعد خروجه. 

فدخل ال�سندوق واأغلقته عليه. 

يف ال�سب���اح خرجت اإل���ى عند النج���ار وقالت له م���ر �سبيانك اأن 
ياأخ���ذوا هذه ال�سناديق الثالثة، فاأنا �ساأتركه���ا اأمانة عندك، حتى ياأتي 
زوجي وي�ستلمها، قال النجار مرحباً.. ثم اأردفت قائلة، للنجار: اأعطني 
ا�ستالم بال�سناديق، فعمل لها »ا�ستالم« يف ثالثة �سناديق مال وذهب، 

و�سهد العمال بذلك، ثم عادت قافلة اإلى بيتها.

وبينما عمال الور�سة ي�ستغلون، �سمع الذين بداخل ال�سناديق الطرق 
على اخل�س���ب، ون�رصها باملن�سار، فاأخذوا ي�سيح���ون، ويدقدقون من 
داخل ال�سناديق، اأ�رصع النجار، ليعرف ماوراء ذلك ال�رصاخ، اأ�ساخ 
ال�سمع رغم ال�سجيج الآتي من ال�سناديق، واقرب فاإذا به ي�سمع رجاء 

وتو�ساًل: اأخرجنا من هنا رحم اهلل والديك. 

فتح النجار ال�سناديق الثالثة، واإذا بهم ثالثة رجال عرايا، فغر النجار 
فاه منده�ساً، و�ساح: اأاأنتم املال والذهب ؟

فتو�سلوا اإليه، اأن ير�سل اإلى اأهلهم لينجدوهم، فقام النجار واأر�سل 
اإل���ى اأهل كل واحد منه���م م�سرطاً اأن ياأت���وا وكل واحد منهم حمماًل 

بكي�ض من الذهب. 

وج���اء اأهل وذوي احلاكم، والقا�س���ي، ورئي�ض ال�رصطة لياًل حتى ل 
يراه���م اأحد وهم عراي���ا، وكل واحد منهم يحم���ل كي�ساً من الذهب. 

اأفرج عنهم النجار.

يف �سباح الي���وم التايل ذه���ب ثالثتهم الى املحكم���ة لي�ساألوا عن 
الرج���ل التاج���ر، فاأخربوهم عن ان���ه ي�ستغل يف مطعم، بع���د اأن فقد 

ب�ساعته ودلوهم عليه، فقالوا له: اأتريد ب�ساعتك ؟

قال: نعم. 

قالوا: زوجه���ا �سي�سل هذا الأ�سبوع وعندم���ا ي�سل قدم به �سكوى 
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والباقي علينا.

فقدم زوج املراأة بتجارة كبرة، وترقبوه، فاأخذوه اإلى املحكمة. 

قال ل���ه القا�سي: زوجتك اأخ���ذت مال هذا الرج���ل، والآن نحكم 
علي���ك اأن تعطيه ب�ساعتك اأو نقطع رطل حلم م���ن طيزك. ف�سلم الأمر 
واأعطاه���م الب�ساعة وخرج ال�سوق وا�ستغل يف مقهى. هذا ما كان من 
اأمر ال���زوج، اأما ما كان من اأم���ر املراأة فاإنها عندم���ا ا�ستبطاأت زوجها، 
قالت للجارية: اأخرجي وحت�س�سي الأخبار عن �سيدك فخرجت اجلارية 
وطاف���ت يف ال�سوق ف���راأت �سيدها يعمل يف املقه���ى، واأ�رصعت تخرب 
�سيدتها. فلب�ست امل���راأة/ الزوجة لب�ض رجل وخرجت وجل�ست على 

كر�سي يف املقهى الذي يعمل فيه زوجها وطلبت فنجان قهوة. 

فجاء بالقهوة، وقالت له: ما ا�سمك ؟

فاأجابها، وقالت له: ل اأرى عليك لب�ض العمال، فهل اأنت جديد على 
ال�سنعة، قال: نعم. 

قالت خربين عن حكايتك، وما الذي جعلك تعمل هذا العمل. 

اأجاب قائاًل: هذا ل يعنيك.. 

قالت: اأخربين لعلي اأنفعك، ولن اأ�رصك، فال تخف.. 

اأجابها: اأنا رجل غري���ب عن هذه البالد، واخربها بكل ق�سته، واأمر 
حماكمته يف الغد. 

قالت له: �ساآتي معك يف الغد الى املحكمة، وعندما تراين اأدخل املحكمة، 
ادخل بعدي، وعندما تراين اأجل�ض على الكر�سي، قم وقل للحاكم: اأ�ساألك 
بحق م���ن ولك الأمر، اأنا اأريد فقط حكم ه���ذا الرجل الغريب، وقالت له 

مطمئنة اإياه: قل فقط ما اأقوله لك، واترك الباقي علّي.

قال: �سمعاً وطاعة.. 

ويف اليوم الثاين، لب�ست مالب�ض امللوك، وركبت ح�سانها متوجهة 
ال���ى املحكمة، فقالت للب���واب: اذهب وا�ستاأذن ملل���ك مدينة كذا... 
فذه���ب البواب، وا�ست���اأذن له وا�ستقبله كل م���ن يف املحكمة ا�ستقبال 
امللوك، وعندم���ا راآها �ساح���ب الق�سية، اأ�رصع بعده���ا، ووقف اأمام 
القا�سي، وقال له: اأ�ساألك بحق من ولك الأمر، اأريد حكم هذا الرجل 

الغريب. 

قالت: ما حكايته.. 

قال القا�س���ي: م�سكلته زوجت���ه، فقد �رصقت اأم���وال وب�سائع ذلك 
التاج���ر، ومل ن�ستطع ان نحكم عليه���ا كونها ام���راأة، وزوجها غائب، 
وعندما اأت���ى زوجها قب�سنا عليه، واخذنا اأموال���ه، وحكمنا عليه بقطع 
حل���م من طيزه اأو اأن ي�سلم ب�ساعته بدًل من ب�ساعة التاجر الذي �سلبت 

ب�ساعته زوجت هذا الرجل. 

قال���ت: اأما الب�ساعة، فمالكم حق فيها، لأن كل �ساة معلقة بعرقوبها، 
اأم���ا قطع رطل من طي���ز الرجل، فنعم، ولكن ال���ذي �سيقطع، لبد اأن 
يقطع رطاًل بالتمام والكمال، ليزيد، ول ينق�ض، واإذا زاد مبقدار �سعرة 

اأو نق�ض مبقدار �سعرة، فيقتل من قام بالقطع، وهكذا حكمنا.

وج���ه القا�سي اأم���راً لأحد رجال ال�رصطة: بقط���ع رطل حلم من طيز 
الرج���ل، فرف�ض، ووجه الأم���ر لآخر، فرف�ض اأي�س���اً، وهكذا، اجلميع 
رف�س���وا تنفيذ الأم���ر، مما اأ�سط���ر القا�سي لأن يحك���م باإرجاع ب�ساعة 
ال���زوج، وخ���رج باأمان م���ن املحكم���ة، فودعت زوجت���ه كل من كان 
باملحكمة، وركب���ت ح�سانها، وتبعت زوجه���ا، ويف الطريق قالت له: 

ماذا �ستعطيني مقابل جهودي يف اإرجاع اأموالك. 
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قال، ودون اأن يعرف اأنها زوجته: خذ الن�سف.. 

قالت: ل اأريد املال.. 

قال: وماذا تريد اإذن؟!

قالت: اأريد اأن اأنام مع زوجتك ليلة واحدة. 

قال: هذا ل ميكن ولو قطع راأ�سي. 

قالت: اإذاً اأنام معك ليلة. 

قال: موافق. 

وتواعدا على اللقاء يف امل�ساء، وعندما دخلت املنزل كانت ل تزال 
لب�سة نف�ض مالب����ض امللوك، فجل�سا معاً يف الغرفة وكانت كلما قربت 
منه، تزح���زح عنها قلياًل حتى انزوى يف ركن ج���دار الغرفة والعرق 
يت�سب���ب منه، فرحمته، وخلعت مالب�سها ف���اإذا بها زوجته فاأغمي عليه 

من هول املفاجاأة ور�سته باملاء حتى فاق. 

فقال���ت له: انظر هناك �سناديق ثالثة فيها اأموال وذهب، فهي تكفينا 
طول العمر، فال ت�سافر بعد اليوم واجل�ض بجانبي.. هذا واهلل اأعلم.

ثناء اأبو ُم�شلي
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ثناء اأبو ُم�شلي

كان ي���ا ما كان يف قدمي الزمان كان هناك رجل ُيدعى ثناء اأبو ُم�سلي 
كان يعي�ض مع زوجته واأمه وولده يف بيت واحد. 

كان ثناء اأب���و م�سلي، كثر الأ�سفار، وكان���ت زوجته حتبه حباً جما، 
فتهتم ببيته، واإمه وولده، وحتفظه يف غيبته. 

كان ولده يكرب ويكرب، اأمام عيني اأمه، وعندما ترى ابوه دائم ال�سفر 
والرح���ال، تقول لولده���ا بهم�سات حانية : بك���ره ي�سبح ولدي كبر 

وي�سافر مثل اأبيه.

يف اأحد الأيام األب�ست الأم ابنها مالب�ض اأبيه : عمامة وعقاًل ولوزام 
اأخرى يلب�سها الرجال. وعندما راأته جدته وهو يف تلك الهيئة، غ�سبت 
و�ساح���ت يف وجه اأم���ه قائلة : لي�ض » تفويل«)1( عل���ى ولدي وتلب�سيه 

مالب�ض ولدي؟ 

م���رت الأيام وعندما رجع ثناء اأبو م�سلي من ال�سفر، فرحت زوجته 
وابنه واأم���ه برجوعه اليهم، وقامت زوجته واأع���دت لهم الع�ساء، واأم 
ثناء حتدث ابنها عن حالهم واأحوالهم يف غيبته حتى و�سلت الى اأخبار 
ابنه، كيف ت�رصف���ت زوجته، وقامت واألب�ست ابنه���ا ثياب اأبيه، وبعد 

1 تفولي : من الفأل، الطالع. 



حزاوي وريقات احلناء 

198199

حكايات �شعبية مينية

ته وقالت له : وازيد اخربك من حاجة.  ذلك، خب رَّ

قال لها ابنها ثناء : ماهو يا اأمه؟ 

قالت الأم : ما تعرف ياولدي انه يرقد عند مرتك رجل كبر العمامة، 
�سغ���ر القامة. فق���د كان مق�سد الأم العجوز احلدي���ث عن ابنه الذي 

األب�سته اأمه ثياب اأبيه، وكان �سكله كبر العمامة، �سغر القامة. 

لكن ابنها ثناء فهم اأمه خط���اأ، وكان يحب زوجته حباً �سديداً، ويثق 
فيها، لكن ب�سبب فهمه اخلاطيء ملا قالته اأمه، دخل ال�سك يف قلبه. 

كان���ت زوجته غافلة ما هي دارية وي����ض دار من حديث بني ثناء اأبو 
م�سلي واأمه. بعد انتهائهم من طعام الع�ساء، قال لزوجته خفية : جهزي 
لنا زاداً وماء لثالثة اأيام لأنن���ا �سن�سافر اأنا واإياك اإلى مكان ما، وبرنجع 

ن�ض الليل، واحذري تخربي اأمي ب�سفرنا. 

قالت الزوجة : وولدي وين جني به؟ 

ق���ال ثناء : نركه عند اأمي لم���ا نرجع، فلو اأخذناه معنا �سيتعب من 
ال�سفر. 

ومل���ا انت�سف الليل �سدوا » الذل���ول «)2( و�رصوا فركب هو وزوجته 
عل���ى الراحلة وراح���وا يقطع���ون اخلبوت، فظل���وا ثالث���ة اأيام وهم 
موا�سلني ال�سفر، حتى و�سلوا الى اأر�ض ل يوجد بها ماء ول ع�سب، 

فقال لزوجته : »باننام هنا«.

واأخذ نف�سه يريد اأن مي�سي، وقالت له : واأنت وين باتروح؟ 
قال : اأنا تركت بع�ض » الزلم «)3( قريب من ذي املنطقة وجئت بك 
ال���ى هنا نرده ال���ى البيت. وناموا تلك الليل���ة يف تلك املنطقة وهي ل 

)2( الذلول : األنعام / الرواحل. 
)3( الزالم : األدوات واألشياء، كأدوات العروس، وأدوات البيت،...  الخ. 

تدري عما يبيت لها زوجها.

وم���ن �سدة تعب ال�سفر، نامت قبل اأن ينام زوجها، اأما ثناء فلم ينم، 
بل جل�ض يفكر مع نف�سه، وي�ض يعمل بها، هل يقتلها؟ اأو يركها هنا؟. 

وبع���د التفكر، تو�سل اإلى اقتناع باأن يركها يف تلك البقعة القفراء 
الت���ي ل توجد به���ا اأي حياة، ولن يقتله���ا، لأنه م���ازال يحبها، ولكن 
ج���زاء خيانتها �سيعاقبها بركها يف ه���ذا اخلبت اخلايل من احلياة تالقي 

م�سرها. 

اأخذ ل���ه من النوم ما يكفيه ونه�ض وهي ل ت���زال نائمة بعمق كامليتة 
وركب راحلته ورجع من حيث جاء. 

اأم���ا هي فنام���ت ومل ت�سحها اإل ح���رارة ال�سم����ض، وعندما فتحت 
عيونها، مل

جتد زوجها بجانبها، فتلفتت مينة وي�رصة)4( ومل جتد اأحداً، فظنت اأنه 
ذهب لياأتي لهما باملاء. 

انتظرت���ه كثراً حتى حل الع����رص، ومل جتد له اأث���راً، فخافت من اأن 
يك���ون قد جرى له مك���روه، اأو اأن قطاع الطرق قتل���وه، اأو اأنه تاه عن 

الطريق يف هذه ال�سحراء املجدبة. 

اأ�ستد بها العط�ض واجلوع ولهيب ال�سم�ض احلارقة، فلم جتد ما تقتات 
به، ومل جتد حتى �سجرة ت�ستظل حتتها. 

فجل�س���ت تدعو ربه���ا ان يدلها على مكان فيه م���اء و�سجر، فم�ست 
�س���وب اجلهة ال�سمالية من ال�سحراء، وراح���ت تقطع امل�سافات حتت 
لهي���ب ال�سم�ض املحرقة، فراأت �سجرة �سغرة هكذا هيئت لها، ولكنها 
مل تك���ن �سغ���رة، واإمنا لبعد امل�ساف���ة وحرارة ال�سم����ض راأتها �سغرة، 

)4( مينة ويسرة : ميينًا ويسارًا. 
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وعندما و�سلت اإليها، وجدتها �سجرة كبرة جداً، مل تكن قد راأت مثلها 
من قبل، ووجدت بجانبها ماء، ففرحت و�رصبت، وا�ستظلت، واأكلت 
من ثمار تلك ال�سجرة. ويف امل�ساء طلعت فوق ال�سجرة ونامت هناك، 
وهك���ذا ا�ستمرت على هذا احلال فرة من الزمن �سهوراً و�سنني، حتى 

اأن مالب�سها متزقت، ومل جتد ما ي�سر ج�سمها يف تلك اخلبوت.

ويف اأحد الأي���ام راأت قوافل امل�سافرين تعرب طري���ق »العد«)5( كان 
ذلك عند مغيب ال�سم�ض، عندما راأت امل�سافرين اأ�رصعت واند�ست بني 
الغ�سون يف اأعايل ال�سجرة، اأم�سى امل�سافرون يف هذا العد، هي فوق 

ال�سجرة، وهم يف اأ�سفلها حتى ال�سباح. 

ق���ام امل�ساف���رون من الن���وم، وق�سوا حاجته���م، و�سّل���وا، ومالأوا 
قربهم باملاء وجته���زوا للمغادرة، وهي ت�سمع كل كالمهم، وتراقب كل 
حتركاته���م، كان رئي�ض القافلة رجاًل كب���راً وعاقاًل، راقبته اأكرث يف كل 
حتركات���ه، وبعد اأن رجع م���ن ق�ساء حاجته اإلى حت���ت ال�سجرة، رمت 
بن���واة ثمرة من ثمار ال�سجر على راأ�سه، فرفع ب�رصه الى اأعلى ال�سجرة 
ليع���رف امل�سدر الذي ر ُمي���ت منه النواة، فراأى هن���اك امراأة موجودة 
يف الأعل���ى، وعرف بحد�سه ورجاحة عقله اأن ثم���ة �سبباً يجعل اإن�ساناً 

ي�سكن هذا اخلبت اخلايل من احلياة. 

واأثن���اء ا�ستعدادهم للرحيل، ح���ل رئي�ض القافل���ة حزامه، وو�سعه 
جانباً اأ�سفل ال�سج���رة على »املد«)6( وم�سى مع قومه بعيداً، اإلى حيث 
يرحلون، وهناك قال لهم: اأريد اأن اأرجع اإلى املكان الذي فيه ال�سجرة، 

حيث املد، فقد ن�سيت حزامي هناك.

اأجاب���ه اأحده���م : لتذهب اأن���ت، �سن���وكل املهمة لرج���ل اآخر من 
القاقلة. 

)5( العد : مكان مرور املسافرين. 
)6( املد : النهير، اجلدول الصغير. 

رد : ل بل اأنا من يجب اأن يذهب، وياأتي باحلزام. 

قال���وا :�ستتاأخر عن الركب، و�ستكون وحي���داً، ول ناأمن عليك يف 
الطريق.

قال : ل تخافوا، �ساأحلق بكم. 

قالوا : مادمت �سرجع وحدك تاأخذ احلزام، �سرنجع كلنا معك. 

اأجابهم : ل، ارحلوا اأنتم، واأنا �ساأحلق بكم بالتاأكيد. 

قالوا : �سننتظرك.. 

قال : ل. توكلوا على اهلل وارحلوا، واأنا �ساأتدبر نف�سي.. 

فرحل���وا جميعهم، اأما هو فقد رجع اإل���ى حيث »املد«، وتلك املراأة 
التي ت�سكن ال�سجرة، ليعرف �رص حكايتها. 

عندما و�سل اإلى حتت ال�سجرة، قال لها: اأ�ساألك بالذي خلقك وفتق 
ل�سانك، هل اأنِت من اجلن اأو من الأن�ض؟

ردت : والذي �ساألتني به، اأين من خيار الإن�ض. 

قال: ولكن ما حكايتك؟ وملاذا تعي�سني هنا؟

ردت :حكايت���ي طويلة، فالظروف هي من حكم���ت علّي اأن اأعي�ض 
وحدي هنا.

فقال لها : انزيل من على ال�سجرة، وعليك اأمان اهلل. 

فقالت : واهلل ما اأنزل.

قال : ملاذا، وقد اأعطيتك عهد اهلل. 
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قالت : ل ا�ستطيع، فاأنا عارية، فثيابي قد تقطعت منذ زمن طويل. 

واأردف���ت قائلة : »اأزق���ل«)7( علّي بقطعة من القما����ض ا�سر ج�سمي 
بها. 

»فزق���ل« لها ب� »حلفت���ه«)8( التي كان يطرحها عل���ى ُجنوبه وزقل لها 
بقطعة اأخرى لتغطي بها راأ�سها، ثم نزلت. 

قال لها : ل مكان لك هنا، �ستاأتني معي. 

مل متان���ع، فاأركبها عل���ى راحلته، وبينما هو يق���ود الراحلة، راحت 
ت�رصد له حكايتها، وعندما نزلوا لي�سريحوا من تعب الطريق، وياأكلوا، 

�ساألته : ما ا�سمك؟

فقال : ا�سمي عيد اأبو حممد. 

وقال لها مرة اأخرى : »ما راأيك ان تختاري اأن اأكون لِك زوجاً اأو اأباً 
اأو اأخاً«.

فقالت : مادمت قد خرتني، اأختار ان تكون يل اأخاً. 

فقال : ونعم الأخ. 

فلقد اختارت اأن يكون لها اأخاً لعتقادها اأن زوجها اأبو م�سلي �سياأتي 
لياأخذها ذات يوم، فهي مازالت على ذمته. 

فرحل بها عيد اإلى دياره، اأما عن ق�سة زوجها ثناء، فعندما و�سل اإلى 
اأمه يف ديارهم قالت له : كيف اأتيت لوحدك، اأين زوجتك يا ولدي؟

فق���ال لها: ل ت�ساأليني عنها، لقد تركتها يف اخلبت جزاء ما فعلته يف 
غيابي.

)7( أزقل : إرم بـ... 
)8( حلفته : اللحفة قطعة قماش يلتحف بها الرجل، ويضعها أحيانًا على كتفه. 

فقالت اأمه :وليه، يا ولدي فعلت بها كذا، واهلل اإنها نعم الزوجه. 

فقال لها : م�ض انِت قلتي يل اأنه يرقد يف ح�سنها رجل �سغر القامة 
كبر العمامة. 

�رصب���ت راأ�سها، وقالت: يا ولدي اأنا ما كنت قا�سدة اإنها خائنة، واأن 
م���ن ينام معها رج���ل اآخر، واإمن���ا كان ق�سدي اأنها كان���ت تلب�ض اإبنك 
مالب�سك، فيبدو على تلك ال�سورة، �سغر القامة، كبر العمامة. فماذا 

فعلت ياولدي، اإنها م�سيبة.

قال لها : لي�ض تبهذليني وتبهذيل زوجتي يا اأمي.. 

ردت : م���اكان ق�سدي.. واأق�سم على نف�سه اأن يذهب للبحث عنها 
و األَّ يعود اإلى دياره حتى يجدها، ويرجعها معه.

اأما زوجته فذهبت مع عيد اإلى دياره، وعندما و�سل، رحب به اأهله، 
و�سهل���وا، و�ساألوه عن �سبب تاأخره : فاختل���ق ق�سة ليربر وجود املراأة 

معه. 

فق���ال : رجعت اإلى اأنا�ض كان »اأبوي« رحمه اهلل قد مر بهم، وتزوج 
منه���م، وبعد موته مل تاأتيني اأخبار عنه���م، فماتت زوجة اأبي، وخلفت 
ه���ذه الخت الت���ي ترونها معي، وعندم���ا اأخ���ربوين اأن اأختي يتيمة، 
ووحي���دة قررت اأن اأخذها عن���دي، تعي�ض معي، وهي من الآن واحدة 

من اأهل بيتي وعليكم اأن تقدروها ويحرمها الكبر منكم وال�سغر.

و�س���دق اجلميع احلكاي���ة، فعا�ست امل���راأة معهم، وه���ي تنتظر ثناء 
اأبوم�سلي، وتبكي عليه بكاء حمرقاً. 

كان يتق���دم لها خطاب كرث، لكنها كان���ت ترف�سهم، منتظرة زوجها 
الغائب الذي تعتقد اأنه �سيعود، ويرجعها اإليه، وترى ابنها.
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م���رت الأيام وال�سه���ور وال�سنني، ول اأثر لزوجها ثن���اء اأبو م�سلي، 
حتى دب الياأ�ض داخله���ا، واأخراً وافقت على الزواج، وتزوجت من 
رج���ل غني ميتلك ثروات، وكانت هي الزوجة الثالثة له، كانت ت�سكن 
مع ن�سوانه، وكان الطابق الثالث م���ن الق�رص خم�س�ساً لها وكان يطل 

على بئر، فتظل تراقب كل من يورد املاء من تلك البئر.

اأما ثناء ابوم�سلي فظل يتنقل من قرية الى قرية ومن قبيلة الى قبيلة، 
حت���ى و�سل هذه القرية التي ت�سكن فيها زوجته، فدخل اإلى عند امراأة 

عجوز راعية غنم، فقالت له :من اأنت يا ولدي؟

قال : اأنا عابر �سبيل. 

قالت : ما ا�سمك؟

اأجاب : اأ�سمي املهبول.

و�ساألها : ما ا�سم هذه القرية؟ 

ف���ردت : انها قرية ال�سيخ الكبر عيد اأبو حممد، واأردفت قائلة: لكن 
وي�ض تدور عليه؟

اأجابها: ل �سيء، و�ساألها مرة اأخرى: هل مع�ض اأولد؟

اجابت: ل. 

فقال لها : اأنا ولد�ض من الآن، وباأجل�ض مع�ض واأرعي ل�ض الغنم. 

وقال: خربيني كيف تعي�سي؟

قالت : اأعي�ض من رعي الغنم، اأخم�ض اللنب واأعطيه لن�سوان الأكابر 
واأبيع ال�سمن كذلك.

ق���ال لها : من الي���وم �ساأرعى الغنم، وانت تروح���ي تبيعي ال�سمن، 

وتعطينا الأخبار والدراهم. م���ا ي�سح يا خالتي اإن�ض)9( من هذه القرية 
ول تعريف عنها اأي خرب.

فقالت: اإن �ساء اهلل. 

مرت ف���رة من الوقت وهو يرع���ى الغنم للعج���وز، وكانت جتلب 
الأخب���ار اأوًل باأول. ويف يوم جمعة قال لها : يا خاله نروح اليوم نورد 

من البر ونغ�سل الغنم. 

فقال���ت : ل يا ول���دي، اليوم ي���وم اجلمعة، ون�ساء الدي���رة، ون�ساء 
الأكاب���ر يردن من البئر، وهو خم�س�ض للن�ساء، وممنوع على اأي رجل 

اأن يقرب من البئر.

فقال : يا خاله اأنا غر الرجال لأين جمرد راِع، ومهبول، ما اأ�رص. 

فقالت : نعم يا ولدي. 

فذهب���ا معاً يردان املاء م���ن البر ويغ�سالن الأغن���ام، فكانت الن�ساء 
ينظ���رن اإلي���ه و�ساألن العجوز :م���ن هذا الذي معك يا خال���ة، اإنه رجل 

غريب، مل نره من قبل. 

فقالت : اإنه الراعي حقي. 

فقالني : ما ا�سمه؟ 

قالت : ا�سمه املهبول. 

فلم���ا رجعن اإلى بيوتهن جل�سن يحكني عن الراعي، وكانت زوجته 
التي تزوجت الرجل الغني تت�سمع اأخبار ذلك الرجل املهبول، وظللن 

يحكني، اأن �سكله لي�ض براع، بل فار�ض من الفر�سان. 

)9( انش : انك. 
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ظلت تت�سقط اأخباره اأوًل باأول، وعندها وحي من الداخل، فكانت 
تقول حمدث���ة نف�سها: ما يكون�ض هذا الراعي ه���و ثناء اأبو م�سلي، قد 

اأتى يدور علّي متنكراً وزاعماً باأنه راِع ومهبول، لكي ل يعرفه اأحد. 

يف اليوم الثاين: ذهبت العج���وز اإلى البيوت لتبيع اللنب، ودخلت 
الق����رص وطلعت اإلى الطاب���ق الثالث حيث املراأة الت���ي �ساألتها: من هو 

الراعي الذي يرعى عند�ض، ياخالة؟

فقال���ت: يا بنتي ل اأدري، لكنه طيب و�سه���م واأعطاين عندما جل�ض 
عندي دنانر. 

قالت لها املراأة : حليث وه���و طيب جلهاتك، فاأعطيه هذا اخلامت حتى 
يقع طيب مع�ض اأكرث واأكرث. 

ففرح���ت العجوز، ورجعت اإلى بيتها، ولقيت الراعي الذي كان قد 
و�سل من املرعى، فقال لها : وي�ض اأخبار�ض يا خاله؟

فقالت : ما �سيء من الأخبار �سيء، ولكن اأب�رصك بب�سارة.. 

فقز اإليها، وقال: وي�ض تب�رصيني ياخالة؟ 

فقالت : جبت لك هدية. 

فرج���ع الى مكان���ه مغموم���اً، فقالت ل���ه: مالك عندم���ا قلت هدية 
زعلت؟

رد عليها : ل يا خاله، لقد فرحت بالهدية، وان�ض بعت حق�ض ال�سمن 
»بربح عايل«. واأنا اأقبل الهدية. 

فناولت���ه اخل���امت، وبينما هو يقلب���ه يف يده، راأى ا�سم���ه منحوتاً عليه 
ف�سهق. 

فقالت : مالك ياولدي، ليه �سهقت؟ 

فقال :من الفرحة لقد اأعجبني اخلامت، وقال لها :من هي التي اعطت�ض 
اخلامت؟

فاأخربته اأنها زوجة �ساحب البر التي يردون منها املاء. 

فقال : هل غداً يا خاله �سرند البر؟ 

قالت: نعم. 

قال : اأنا �ساأ�سقي الغنم وانتظرها حتى تروي، وانت تروحي الى عند 
زوجة �ساحب البر، واأعطيها اللنب. 

قالت : متام.. 

قال له���ا، واأي�ساً : اأعطيها هذا اخلامت حقي عل�س���ان ل تقول اإن اإحنا 
بخالء وما نعرف الواجب. 

فا�ستجابت لطلبه، وذهبت يف الي���وم الثاين اإلى املراأة، وملا و�سلت 
اإل���ى عندها رحبت به���ا، وقالت لها : كيف ان���ِت وراعي�ض؟ كيف هو 

مع�ض؟)10( وهل فرح باخلامت؟ 

قال���ت العجوز : نعم ف���رح باخلامت، حتى وه���و كان يقلبه �سهق من 
الفرحة، 

وه���و ذي قال يل اين اليوم اجي عند�ض اعط���ي ل�ض)11( اللنب وهو 
باي���رد الغنم اإلى البر، واأعطاين هذا اخل���امت ا�سلمه ل�ض حتى ل تقويل 

عنا بخالء. 

فقالت : ونعم الراعي هذا كفوؤ يعرف الأ�سول. 
)10( راعيش : راعيك، معش : معك. 

)11( لش : لِك. 
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فقبلت اخلامت ووج���دت ا�سمها مكتوباً عليه وتاأكدت اأن هذا الراعي 
الذي يقول اإن ا�سمه املهبول اإنه لي�ض مهبوًل، بل هو ثناء اأبوم�سلي. 

عندم���ا عادت العجوز وخربته، كان الراع���ي ينظر اإلى طاقة الق�رص 
فراآه���ا تنظر اإليه وتلوح له بيدها ليع���رف اأنها عرفته. وملا و�سل الراعي 
اإل���ى البيت �ساأل العجوز قائاًل: من يف ه���ذه القرية يفك املحنوب)12( 

وين�رص املظلوم ويرد القوم وينجي ال�رصيد ومينح املنيع واملنيعة؟

فقالت : عيد ابو حممد. 

فقال : كيف اأ�سل اإليه. 

قال���ت : ت���روح ت�سلي جماعة م���ع اأهل القرية، وعندم���ا ينتهوا من 
ال�سالة، نادي عليه : عيد، �سيلتفت اإليك، و�سيجيبك. 

وذه���ب اإلى ال�س���الة، ونفذ ما قالته العجوز، فلم���ا التفت عيد الى 
املنادي وجد اأنه رجل غريب عن القرية، فقال : قل ما تريد يا رجل!

فقال : يل حاجة عندك اأريدك اأن تق�سيها يل. 

فقال عيد : قلها واأنا اأبو حممد. 
قال : يا حيدنا عيدوه يا بو حممد يل عازه)13( يف عايل الق�رص عازه 

هو كان جهدك يجيبها. 

قال عيد : اأجيبها ثم اأجيبها يوم التقت جدعانها وينبها. 
فاتفقا على تدبر خطة، قال عيد :اأنا �ساأعزم اأهل القرية كلهم واأعمل 
وليمة وانته جتهز راحلتني من حقي وانظر اإلى التي تتبع العظام لأنها ل 

ت�سماأ، وت�سل زوجتك، وترحل. 
)12( احملنوب : الواقع في مأزق. 

)13( يا حيدنا : يطلق هذا اللفظ على اإلنسان العزيز، كأن تقول األم البنها يا:»حيدي«. عازه، 
حاجة أو شيء. 

فلم���ا جاء امل�ساء اأعلن عيد، وقال : الليلة اأنا عازم كل اأهل القرية ع 
لى الع�ساء واحلا�رص يعلم الغائب. 

اجتمع اأهل القرية عند عيد، وبينما هم يتع�سون، اأخذ ثناء اأبو م�سلي 
راحلتيه وزوجته، ورحال من القرية.

عندما انتهى النا�ض من الع�ساء، وعاد كل واحد منهم الى بيته، افتقد 
اأه���ل بيت �ساحب البر املراأه ف�ساح عي���د : لقد �ساعت زوجتي، لقد 

بحثت عنها، ومل اأجدها. 

فدب الفزع يف قلوب النا�ض، و�ساح للقوم وركبوا اخليل، وراحوا 
يبحثون عنها يف كل مكان. 

تنبه اأحدهم، وقال : ذاك الرجل الراعي الغريب الذي �سلى معنا مل 
نعرث عليه، وبالتاأكيد هو الذي خطف املراأة. 

كان عي���د يغاويهم، ويخادعهم، لي�سي���ع الوقت كي يتمكن ثناء اأبو 
م�سلي

وزوجته م���ن الو�سول اإلى ديارهم، وحت���ى ل ي�ستطيع اأهل القرية 
اللح���اق بهما، فكان يقول للقوم ليتوههم : اجته���وا اإلى اجلهة الغربية 

وباجتدونهم هناك. وهو عك�ض الجتاه الذي �سلكه ثناء وزوجته.

اآنذاك �سمعت عجوز الكاهنة �سوت عيد وهو يعمي الأعني عليهم، 
فقامت ت�سيح وتقول: را�سي عيد، واإل عقيد.

وكان ق�سده���ا تخربهم اأن عيد داري بكل �س���يء، فلم يفهم القوم 
م���اذا كانت تق�سد عجوز الكاهنة بكالمها، ف�ساأل القوم »عيداً«: وي�ض 

تقول عجوز الكاهنة ياعيد؟

قال : عج���وز الكاهنة تقول، اإن اأحد يكويها بالن���ار، واإنها مري�سة، 
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ورف�سها بالفر�ض حتى ماتت، فرجع النا�ض خائبني. 

وم���ر الوقت، وبعد ف���رة، اأراد عيد اأن يكت�سف م���دى وفاء ثناء اأبو 
م�سل���ي، فبعث له م���ن يبلغه، اأنه مري�ض، ول عالج ل���ه، اإل بكبد ولد 
كب���ر، فقام ثناء واأر�سل اإليه ول���ده الكبر، وبعد فرة من الوقت، علم 
عيد اأن ثناء اأبو م�سلي اأتى له ولد اآخر �سغر، فبعث لثناء، يقول له اإنه 
مري�ض مرة اأخرى، ول عالج له اإل بكبد ولد �سغر فاأر�سل له ثناء ولده 

ال�سغر، رداً جلميل عيد. 

اأم���ا عيد فربى ولدي ثناء اأبو م�سلي، حتى بلغا مبلغ الرجال، وذات 
ي���وم، جهزهما بكل ما يل���زم، واأعطى لكل واحد منهم���ا خياًل و�سيفاً 
واألب�سهما مالب����ض علية القوم، واأر�سلهما ال���ى اأبيهما ثناء اأبو م�سلي، 
وق���ال لهما : لقد و�سعكم اأبوكما عندي اأمانة، وطلب مني اأن اأعلمكما 
فن���ون احلرب والقتال، وها قد دربتكما حت���ى اأ�سبحتما فار�سني والآن 
اذهبا اإلى اأبيكما، و�سلما عليه �سالماً كثراً، فقد اكت�سفت حقيقة وفاءه، 

و�سهامته.

ورج���ع الولدان اإل���ى اأبيهما ثناء اأبو م�سل���ي �ساملني غامنني وفار�سني 
مقاتلني قويني ل ي�سق لهما غبار، وعا�ست هذه العائلة عي�سة �سعيدة.

اأنت القا�شي بكل �شيء
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اأنت القا�شي بكل �شيء

كان يف ق���دمي الزم���ان، كان هناك تاجران اأحدهم���ا يهودي والثاين 
م�سلم، يعي�سان يف اإحدى املدن ال�سغرة.

كان امل�سلم رجل طي���ب القلب، كرمياً، وكان النا����ض يحبونه كثراً 
لأخالقه ومناقبه احلميدة، ول���ذا ي�سرون منه كل احتياجاتهم؛ والرزق 

يهل عليه مثل املطر.

اأما التاجر اليهودي فكان م�ساك�ساً، بخياًل مراوغاً وخمادعاً، ل يحبه 
النا�ض، ول يقربون من دكانته لي�سروا منه. 

عندما كان اليهودي ي���رى امل�سلم والزبائن تتقاطر عليه، ودكانته هو 
خالية من امل�سرين، يحقد عليه حقداً كبراً. 

ويف اأح���د اليام اتى رجل الى التاجر امل�سل���م وقال له: اإن زوجته، 
قد و�سعت، واإنها بحاجة الى لوازم الولدة، ويريد اأن ي�سري منه كل 
تلك اللوازم، لكنه ل ميلك ماًل لي�سري به. فما كان من التاجر امل�سلم 

اإل اأن قال له: خذ ما تريد يارجل، فمعك نفا�ض يف البيت. 

فاأخذ الرجل كل ما يريده، و�سكره كثراً على معروفه، وقام واأعطى 
التاجر امل�سلم م�سبحة )رهن( حتى يح�رص املال يف وقت ل حق. 
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اأخ���ذ التاجر امل�سلم امل�سبحة، وعلقها يف ب���اب الدكان على م�سمع 
ومراأى من جاره التاجر اليهودي. 

وبينم���ا كان التاجر اليهودي يرى وي�سمع م���ا دار بني التاجر امل�سلم 
وامل�س���ري الذي و�سع م�سبحته رهناً اإل���ى اأن يرجع له املبلغ فيما بعد، 
اأتت���ه فكرة وهي اأن ي����رصق امل�سبحة، ليفقد النا����ض ثقتهم بغرميه لعدم 

حفظه الأمانة.

ذهب التاجر اليهودي اإلى حمل جاره امل�سلم، لي�سلم عليه، ويتجاذبا 
اأط���راف احلديث، وبينم���ا كان التاج���ر امل�سلم �ساهياً، اأخ���ذ اليهودي 
امل�سبح���ة خل�سة وب�رصعة، من غر اأن يح�ض به اأحد، وذهب اإلى البحر 

ورماها فيه.

بعد اأي���ام اأتى الرج���ل اإلى التاج���ر امل�سلم، ليعطيه امل���ال، وي�سرد 
م�سبحته، فذهب لياأتيه بها، ولكن���ه مل يجدها يف مكانها، بحث عنها، 

هنا وهناك، ولكن ف�سل يف اإيجادها.

فقال للرجل وهو يف ح���رج: �سوف اأبحث عنها بني الأ�سياء، وغداً 
تعال خذها.

فرجع الرجل يف اليوم التايل، لياأخذ امل�سبحة، ولكن التاجر امل�سلم 
اأجابه بنف�ض الرد الأول: �سوف اأبحث عنها، فاملعذرة. 

وق���ام امل�سلم يدع���و اهلل: ربنا اأنت القا�سي بكل �س���يء! وكان دائماً 
يردد هذه العبارة. 

م���رت الأيام، ويف اأحد الأيام، ق���ال: كل يوم ونحن ن�سري حلماً، 
الي���وم نريد اأن نغر العادة ون�سري �سمكاً، فذهب اإلى �سوق ال�سمك، 

وا�سرى �سمكة كبرة، وذهب بها الى زوجته لتطبخها على الغداء.

وبينم���ا الزوجة ت�سق بط���ن ال�سمكة، اإذا بها جت���د يف بطنها م�سبحة، 
فاأ�رصعت واأخ���ربت زوجها ب�س���اأن امل�سبحة، فعندما راآه���ا، وجد اأنها 

م�سبحة الرجل نف�سها، ففرح، و�سكر اهلل. 

فاأر�سل للرجل �ساحب امل�سبحة، واأعطاه م�سبحته، واليهودي، يكاد 
يتميز غيظاً وحقداً، فجن جنونه؛ كي���ف ا�ستطاع التاجر امل�سلم اإيجاد 

امل�سبحة، وقد رمى بها الى قعر البحر.

فقرر اليهودي الرحيل، فرك املدينة باأكملها وتوجه اإلى مدينة اأخرى 
وفتح له فيها دكاناً يتاجر فيه.

كان للتاجر امل�سلم، ابناً طيباً وجميل املظهر، وذات يوم قال لوالده: 
اإنه يريد اأن يذهب اإلى مدينة اأخرى يتاجر فيها. 

فوافق الأب، وبال�سدفة ذهب ابن امل�سلم الى املدينة التي يوجد فيها 
اليهودي فا�ستاأجر دكاناً اأم���ام دكان اليهودي وعندما علم اليهودي اأنه 
ابن ذلك امل�سلم و�سيكون ج���اره، جن جنونه، وقال: مال لهذا امل�سلم 
ورائ���ي يف كل مكان اأح���ل فيه! وفكر، وقال يح���دث نف�سه: يجب ان 

اأتخل�ض من ابن امل�سلم. 

فاهتدى اإل���ى فكرة وهي اأن يذهب الى �سلطان املدينة، وكان اآنذاك 
يذاع اأن ابنة ال�سلطان مري�سة مل ي�ستطع احد �سفاءها. 

فق���ال اليهودي لل�سلط���ان: اإن هناك �ساباً يف املدين���ة ي�ستطيع �سفاء 
المرة.

فقال ال�سلطان:اآتوين بهذا ال�ساب ليداوي ابنتي. 

كان هذا ال�ساب يعي����ض يف كهف، وما اأن اأح�رص له اأمر ال�ستدعاء 
م���ن قبل ال�سلطان، للح�س���ور لعالج ابنت���ه، واإذا بحمامتني تتكلمان، 



حزاوي وريقات احلناء 

216

قالت اإحداها لالأخرى: اإن عالج بن���ت ال�سلطان املري�سة يف احلديقة، 
توؤخ���ذ اأوراق ه���ذه ال�سجرة، وتغلى بامل���اء، وتقدم لبن���ت ال�سلطان 
لت�رصب ع�سرها، وتدهن بالأوراق على كل اأنحاء ج�سمها. واأ�سافت 
احلمامة: هناك حمامتان تقفان على نافذة بنت ال�سلطان، تذبحان وعلى 
بنت ال�سلطان اأن تاأكل حلمهما، واأن تغطي ج�سمها كله بري�ض احلمامتني 

املذبوحتني.

اأت���ى جنود ال�سلطان واأخ���ذوا ال�ساب، وقالوا ل���ه: ال�سلطان ياأمرك 
باملثول بني يديه.

اأُح����رص ال�ساب الى ال�سلطان، فقال ل���ه ال�سلطان: ا�سف ابنتي، واإل 
قتلتك.

فقال له: �ساأعاجلها باإذن اهلل. 
واأمره���م اأن يح�رصوا اأوراقاً من �سج���رة يف احلديقة، ثم ذهب اإلى 
الأم���رة، وكانت جميلة ج���داً، ف�سقاها �رصاب ال���ورق املغلي، ودهن 
ج�سمها بع�سارة ال���ورق، واأ�رصع باإ�سدار اأمر بذبح احلمامتني وجعلها 

تاأكل حلمهما، واأل�سق ري�سها على ج�سم الأمرة.
وهكذا بقي بجانبها عدة اأيام، ومل يجعل اأحداً يراها غره. 

اأخذت تتماثل لل�سفاء رويداً رويداً. كانت كل يوم تتح�سن �سحتها 
اإلى اأن �سفيت متاماً، واأ�سبحت �سحيحة، وعاد لها جمالها ورونقها. 

وعندما راآها والدها ب�سحة وعافية فرح فرحاً �سديداً، واأمر اأن ُيعطى 
ال�س���اب ن�سف اأمواله، فقال له ال�ساب: وبهذه املنا�سبة اأريد اأن اأتزوج 

المرة.
فوافق ال�سلطان، وعا�ض الزوجان �سعيدين، وكانت ح�رصة اليهودي، 

اأنه اأو�سل هذا ال�ساب اإلى ال�سعادة واملُلك.

�شاحب جبل اللوز 
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 �شاحب جبل اللوز 

يف اإح���دى اأيام وقف���ات عيد الأ�سحى، جاء رج���ل من جبل اللوز 
فدخل �سنعاء، ليبيع اللوز، وي�سري بثمنه م�ساريف لأولده واأهمهما 

مالب�ض العيد وحمتاجات العيد.

ولكن���ه مل ي�ستطع اأن يبيع �سيئاً، فق���رر الرجوع مبزادته املليئة باللوز 
فتوكل على اهلل وعاد اإل���ى قريته. لكن كان الوقت متاأخراً وال�ساعة قد 
جت���اوزت ال�ساد�سة بعد املغرب، ف�سنعاء يف ه���ذا التوقيت، تكون قد 
غدرت)1( وغدت مغلقة، فجميع اأبوابها واأ�سوارها كلها من باب الروم 
اإلى باب ال�سقادي���ف يف اأ�سوار �سنعاء القدمية كلها)2( قد اأطبقت، ول 
ي�ستطيع اأي اإن�سان اأن يدخل �سنعاء، اأو اخلروج من اأبوابها اأو اأي فتحة 

اأو اأي �سور من اأ�سوارها.
ما اأن حتل ال�ساعة ال�ساد�سة، ت�سبح �سنعاء كتلة من الظالم الدام�ض، 

يلفها �سمت مطبق ل يك�رصه �سوى نباح الكالب .
كان �ساح���ب جب���ل اللوز حزيناً ج���داً ملا حدث ل���ه، فاأخذ يلوي، 
ويح���وم على اأ�سوار �سنعاء عله ي�ستطي���ع اأن ينفذ منها ويخرج ليعود 

اإلى قريته، ليعيد بني اأولده وعائلته، ومع زوحته التي يحبها .

)1( غدرات:  أظلمت . 
)2( باب الروم، باب الشقاديف .
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عندما يئ����ض، اأخذ نف�سه وذهب الى مقربة »خزمي���ة«)3( فوجد اأحد 
القب���ور فارغاً، فدخله وقال: يف وداعة ابن الأحمر، ومل يقل يف وداعة 
اهلل، وتو�سد مزادة اللوز، وغ���ط يف نوم عميق. »والفائدة واملغنم يف 

ال�سالة على ر�سول اهلل«.

عندما نطق �ساحب جب���ل اللوز ولفظ »يف وداعة ابن الأحمر« كان 
اب���ن الأحمر ماراً بجانب القرب الذي ن���ام فيه �ساحب جبل اللوز، لقد 
كان ابن الأحمر ذاهباً اإلى عر�ض من اأعرا�ض اجلن، وعندما �سمع ا�سمه 
يلفظه الرجل من اأحد القبور، كلف ابن الأحمر اثنني من اأولده ليحر�سا 
�ساحب جبل اللوز يف ق���ربه، وكانا مغتاظني ويربطمان ويقولن: اأبي 

يذهب الى العر�ض، ونحن نبقى هنا يف املقربة .

فقال الأخ الأكرب لأخيه الأ�سغر: معي فكرة باهرة .

قال الأخ الأ�سغر: ما هي؟

رد الأخ الأك���رب: اأقول لك واأنا اأخوك، ا�سمع يا اأخي، ما راأيك بدًل 
من جلو�سنا هنا بني ه���ذه القبور املوح�سة، نحمل الرجل على ظهرينا 

ونذهب نحتفل بالعر�ض.

قال الأخ فرحاً: �سح، فكرة باهرة قوي، هيا بنا .

حماله وهو نائم، وذهبا اإلى العر�ض .
وعندما و�سال اإلى بيت العر����ض، قام الأخوان وو�سعا الرجل على 
�سق���ف بيت العر�ض، وبعد وقت ذه���نن)4( �ساحب جبل اللوز، فوجد 
بَّال،  نف�سه يف مكان �ساخب ي�سج بالأغاين والرق�ض والزغاريد، والطَّ

ودنيا دنية)5( والفائدة واملغنم يف ال�سالة على ر�سول اهلل.
)3( خزمية:  مقبرة مشهورة بصنعاء . 
)4( ذهنن:  ذهن:  استيقظ من النوم . 

)5( دنيا دانية:  والدنيا فرح ولهو . 

مل يعرف الرجل كيف و�س���ل الى هذا املكان، اإمنا يتذكر اأنه نام يف 
اأحد قبور خزمية، وبينما هو يع�رص خمه، ليعرف ما حدث، تعب، ومل 
يع���رف ما الذي جرى له، فاأخذ مزوادته، وم�سى يتلم�ض املكان، فنزل 

من ال�سقف، وهو يرى جموع

النا�ض تطلع وتن���زل، ومل يعرف اأين يذهب اأو اأين يدخل، والبيت 
كل���ه مكتظ باملعازمي، وبينما هو حائ���ر، اأين يبيت، فتح اإحدى الغرف، 
ودخله���ا، ومل يكن يعرف اأنه مكان »احلريوة«)6( فد�ض ج�سده يف اأحد 

اأركان الغرفة، وتراأ�ض مزوادته، ونام نوماً عميقاً.

وعندم���ا بداأت زفة اإدخ���ال احلريوة اإلى الغرف���ة، اأدخلوها فتبواأت 
مكانها املحدد على مرتبة عالية، ثم ذهبوا لياأتوا، ب� »احلريو«.

لك���ن العرو�ض، مل تعرف اأنهم ذهبوا لياأت���وا باحلريو، فقد ظنت اأن 
ذلك الرجل النائم، هو عري�سها.

اأخذ الطرق ي�ستد على ب���اب الغرفة، وكانوا ينادونها قائلني:افتحي 
الباب. 

وهي ترف�ض، قائلة: ملاذا اأفتح وزوجي معي هانا.)4(

ا�ستغ���رب اأهل العر�ض، مما يحدث، فقام���وا وك�رصوا الباب، وراأوا 
العرو�ض جال�سة بجانب الرجل النائم .

فق���ام ابن الحم���ر وكل الذين مع���ه واأ�سبعوه �رصب���اً وحملوه هو 
واملفر�سة التي كان ينام عليها، ورموا به يف اأحد قبور »خزمية«.

كانت العرو�ض حزينة ومتاأملة على ما فعلوه بعري�سها.

كان���ت تبكي ب���كاء مراً، وهي ت����رصخ، وتقول: هات���وا يل زوجي! 

)6( احلريوة العروسة وهو احلريو . 
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ويردون عليها، باأن ذلك الرجل لي�ض زوجك . كانوا يهدئونها ويكررون 
اأن ه���ذا الواقف اأمامك هو زوجك، ولي�ض ذلك الرجل الغريب الذي 

كان نائماً هنا، لكنها مل ت�ستجب لهم مطلقاً، ومل تقتنع بكالمهم .

واأ�رصت على راأيها باأنها تريد زوجها �ساحب مزادة اللوز، ول تريد 
زوجاً غره .

يف اليوم الثاين �سحا الرجل، فوجد نف�سه نائماً على مفر�سة يف مقربة 
»خزمي���ة « بحث عن مزادته، فلم يجده���ا، ومل يعرف ماذا حدث له ! 
فتداخلت اأمور كثرة يف عقله، وتلخبطت عليه الأمكنة، والأحداث، 
فلم يجد اأي تف�سر ملا حدث. راأى اأقارب املوتى وهم يزورون موتاهم 
. �ساأله اأحد الزائرين، وقال له:  مابك اأجدك تائهاً، وملاذا تنام هنا داخل 

املقربة، بني الأموات؟!

فحكى له �ساحب جبل اللوز حكايته من اأولها.»والفائدة واملغنم يف 
ال�سالة على ر�سول اهلل«. ا�ستغ���رب الزائر، مل يحدث كل ذلك لهذا 

الرجل! ف�ساأله:  عندما منت يف القرب، ماذا قلت، وملن ناديت؟!

فكر �ساحب جبل اللوز، فتذكر اأنه قال، يف وداعة ابن الأحمر .

فع���رف الرجل ال�رص، وقال له كل ما حدث لك، كان ب�سبب وداعك 
لب���ن الأحم���ر، ومل تقل يف وداع���ة اهلل، وهذا عقاب رب���اين .وكل ما 

حدث لك كان ب�سبب ابن الأحمر .

قال له �ساحب جبل اللوز:  والآن ماذا اأفعل؟

رد عليه:  ما�سيقع اإل كل خر . وقال له، باأنه مادامت مزادة اللوز قد 
فقدت منك، فلي�ض معك اإل املفر�سة، فبعها يف ال�سوق، وبثمنها ا�سر 

م�رصوفاً جلهالك، وعد اإلى قريتك . و�سلينا على النبي .

فذه���ب الرجل وباع املفر�سة يف ال�س���وق وا�سرى م�ساريف العيد 
لأولده، ورحل الى بالده، وعي َدّ مع زوجته واأولده .

مرت ال�سه���ور، وكانت تلك العرو�ض مازال���ت حزينة على فقدان 
زوجه���ا الذي تعتقد اأنه ذلك الذي كان نائم���ا يف غرفتها، اأي �ساحب 
جب���ل اللوز، ومل تعرف بزوجها احلقيقي، ومن �سدة حزنها ؛ امتنعت 
عن امل���اأكل وامل�رصب فا�ستد هزاله���ا، وبداأ جماله���ا يخفت، وروحها 

اأ�سحت مكتئبة .

كان والدها، ل ميلك من الدنيا �سواها، ويحبها حباً جماً.

حاول الأب معه���ا، وبكل الطرق اأن يدخل ال�سعادة الى قلبها، لكنه 
مل ي�ستطع، فما كان منه اإل اأن �سكا ماأ�ساته وماأ�ساة ابنته لأحد اأ�سدقائه، 
وقال له:  اإن ما حاق بابنته هو اأنها مل تر�ض بعري�سها الذي اخرناه لها، 
ب���ل تريد ذلك الرجل الذي كان نائماً يف غرفتها، �ساحب املزادة الذي 
ن�سيه���ا يف الغرفة يف يوم الزفاف. فقال له ال�سديق:  اإيّل مبزادة اللوز 
«)7( املزادة فراأى اللوز، وعرف ان هذا اللوز من اليمن..عندئذ  »فع�ضَّ
قال لأب العرو�ض: اأن���ا �ساأ�ساعدك، �ساأذهب اإلى كل ناحية يف اليمن، 
واأع���رف لك م���ن هو �ساحب م���زادة اللوز، واآتي به اإلي���ك »والفائدة 

واملغنم يف ال�سالة على ر�سول اهلل«.

قام اأبو البنت، واأعطى �سديقه كفايته من املال والطعام، واحل�سان، 
واملزادة . ف�سافر، مبتداً من �سنعاء، وبداأ ي�ساأل النا�ض، اأين يزرع مثل 

هذا النوع من اللوز، فدلوه، وقالوا له: اإنه يزرع يف »جبل اللوز« .

�ساف���ر الرجل ال���ى جبل الل���وز »والفائدة واملغن���م يف ال�سالة على 
ر�سول اهلل واآله الطيبني الطاهرين« .

عن���د و�سوله الى جب���ل اللوز، قرر اأن ياأخذ ق�سط���اً من الراحة، يف 
)7( عس:  حتسس . 
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ذل���ك الوقت �سادف اأن مر �ساحب جبل الل���وز، وعرف مزادته التي 
كانت معلقة على كتف الرجل؛ وا�ستغرب:  كيف و�سلت مزادته الى 

يد هذا الرجل الغريب!؟ وما الذي اأتى به اإلى هنا! ومن يكون؟

قال �ساحب جبل اللوز للرجل الغريب:  هذه املزادة حقي!

اأجابه الرجل: كيف ؟

قال له: اإنها حقي لقد اأ�سعتها يف وقفة عيد الأ�سحى؟

فجل�ض اإلى جانبه، وحتادثا مع بع�سهما، و�ساأله:  ما الذي اأتى بك الى 
هنا؟! وملاذا اأخذت مزادتي!؟

فق���ال له:  تعال مع���ي الى من���زيل و�ساأحكي لك احلكاي���ة كلها يف 
الطريق.

فحك���ى له الق�سة عن تل���ك الفتاة اللي راأت رجاًل م���ن جبل اللوز 
يف ي���وم زفافه���ا وكان نائماً يف غرفتها، فظنت اأن���ه زوجها، وكيف اأن 
هذه املراأة متعلقة به الى حد اأنها امتنعت عن الأكل وال�رصاب وواأ�سح 
ل���ه قائاًل: اأبوها هو من كلفني بالبح���ث عنك..فهيا معي الى بالد تلك 
امل���راأة، فقد ترجاين اأبوها اأن اآتي بك، و�سيعطي لك الغايل والرخي�ض 

لأجل اأن تتزوج بابنته .

فقال: ل ا�ستطي���ع فاأنا معي اأطفال وزوج���ه، واأر�ض اأزرع فيها، ول 
ميكنني اأن اأترك بالدي.

قال له: لنذهب معاً، وبعد ذلك قل لأبيها ما تريد قوله.

عندم���ا عاد �ساحب املزادة الى بيته حدث زوجته بالق�سة، واأنه يريد 
اأن ي�سافر اإلى تل���ك البالد التي قذف به اجلن اإليها، وحكى لها احلكاية 

من اأولها اإلى اآخرها .

ث���م قال لها:  لق���د اأتى ر�سول من تلك البالد، وق���ال يل:  اإن البنت 
�ستموت

اإذا مل تتزوجن���ي، وقررت اأن اأتزوجها، واأعت���ق نف�ساً، �ساأتزوجها، 
واآت���ي به���ا لتعي�ض معن���ا يف جب���ل الل���وز. واإذا مل تواف���ِق على ذلك 

�ساأتزوجها، واأجل�ض معها يف بالدهم.

خافت الزوجة على زوجها، وقالت ل���ه:  ما دمنا م�ستورين بالأولد 
واملال، فاذهب يف رعاي���ة اهلل، تزوجها اإن �سئت، واإذا اأرادت اأن تاأتي 
لتعي����ض معنا، فاأه���اًل بها و�سه���اًل، واذا اأرادت اأن تعي����ض يف بالدها، 

فاأجل�ض معها ول تن�ساين.

�سافر �ساحب جبل الل���وز مع ذلك الر�سول وعندما و�سال اإلى بالد 
الفتاة وعرفت الفتاة بقدوم �ساحب جبل اللوز، فرحت فرحاً �سديداً، 
واأهداه���ا لوزاً ممي���زاً وتزوجا، وجل�ض معه���ا قرابة ال�سهري���ن اإلى اأن 

ا�ستعادت �سحتها وعافيتها وجمالها ورونقها.

ويف اأح���د الأي���ام اأراد الأب اأن يعرف م���ن زوج ابنته كيف كانت 
ق�سته، وما الذي اأتى به اإلى بالدهم، واإلى غرفة ابنته . فحكى له الق�سة 
اأنه اأراد الو�سول اإلى �سنعاء، ولي�ض الى بالدهم وحكى عن حكاية ابن 
الأحم���ر واملفر�سة التي باعها.. عندما اأكتملت ال�سهرين، اأراد �ساحب 
جبل الل���وز اأن يرجع الى بالده مع زوجته اجلدي���دة، فاأذن اأبوها لهما 

بال�سفر، وعا�سا معاً يف �سعادة وهناء يف اليمن .. يف جبل اللوز .

واإن �سدقنا فال�سادق اهلل، واإن كذبنا ا�ستغفر اهلل.
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حكاية الُعـــــرديف

حكاية الُعـــــرديف)1(

يحك���ى اأن رج���اًل كان مي�سي يف �سائل���ة، وبينما ه���و مي�سيى، وجد 
»ع���رديف«، وما اأن راآه الرجل، حتى �ستمه ولعنه مب�سبات كبرة قائاًل له 

: خر من قبايل)2( عليك لعنة اهلل يا جن�ض!

ثم اأخذ حجرة، ورماه بها حتى كادت تقتله، لكن العرديف مل ميت، 
بل اأ�سيب اإ�سابة بليغة، وفر هارباً من �سدة الأمل، واختفى.

وع���اد الرجل اإل���ى بيته، غ���ر مباٍل مبا ح���دث، فكما يزع���م �سكان 
تل���ك القرية، اأن من يرى العرديف، اأو الق���ريف، عليه ي�سارع ويب�سمل 
ويعوذب، فيقول : اأعوذ باهلل م���ن ال�سيطان الرجيم، ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم. 

ثم ياأخذ حجرة، ويرميها عليه، اأو يقتله باأي �سيء، لأن هذا العرديف 
هو من اجلن، لكنه يتنكر، يف هيئة »عرديف«. 

)1 ( العردفي : أم حوين، وهو ضرب من العظاء تعيش في اجلبال واألماكن املهجورة، وهو يشبه 
السحلية، وله تسميات عديدة، عردان في تعز، ووحري في املناطق الشرقية، وحو اَّني في بعض 

املناطق، وقرفي في مناطق أخرى أظنها التهائم، وسمعتها تردد في منطقة » ُبرع «. 
)2( ابتعد من أمامي. 
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امله���م، يف منت�سف الليل، والقرية غارقة يف ظالم دام�ض، و�سمت 
رهي���ب، �سمع الرجل طرقات قوية على بابه، فذهب هو وزوجته التي 
كان���ت ت�سر خلف���ه، ليعرفا، من يكون الطارق! فت���ح الرجل بابه، فاإذا 
بعمالقني، كانا يلب�سان مالب�ض بي�ساء، وعمامتني بي�ساوين، وملثمني. 

فقال له : تعال معنا، نريدك باأمر هام. 

فقال: اإلى اأين!؟ ومن اأنتما؟!

ق���ال : نحن من املحكم���ة، معك ا�ستدعاء من القا�س���ي، اإنه يريدك 
حاًل.

ق���ال : اأيَّ���ْن3 قا�سي، واأيَّْن طل���ي! قولوا يل: اأي���ن حمكمة، ماب�ض 
حمكمة يف منطقتنا ياخربة!!

ق���ال: من قال ل���ك ذلك، نحن نعي����ض بالقرب منك���م، وحمكمتنا 
معروفة للجميع، فقط تعال معنا، ونحن �سرنيك كل �سيء. 

قام الرجل، ولب�ض مالب�سه، وذهب مع الرجلني، وبينما هم مي�سون، 
�سعر الرجل فجاأة باأنه قد انتقل اإلى عامل اآخر، فقد اأح�ض بج�سمه خفيفاً 
وب�سغط عاٍل يكاد يفج���ر اأُذنيه. وبعد برهة وجيزة، وجد الرجل نف�سه 
واقفاً اأمام كهف، فدخله مع الرجلني وا�ستغرب الرجل، وهاله ما يراه 
وم���ا ي�ساهده وي�سمعه؛ فقد راأى املكان من���راً، وفيه نران كثرة، وفيه 
نظام وترتيب : وراأى رجل ذا اأبهة كبرة، يجل�ض على �سخرة عالية يف 

الكهف، وهناك جمع من النا�ض جال�سني على هيئة �سفوف. 

كان���ت تلك اجلل�سة ت�سب���ه نظام اجللو�ض يف املحكم���ة، وراأى اأي�ساً 
ولداً جال�ساً لوحده ويده معطوفة اإلى �سدره، ويلف ذراعه بال�سا�ض، 

دللة على اأنها قد ك�رصت ب�رصبة قوية.

 . ْن : أيُّ )3( أيَّ

ق���ال له الرجل اجلال�ض على ال�سخرة، وقد كان القا�سي : اأنت متهم 
بقذف هذا الولد بحجر كادت اأن تق�سي عليه.

رد م�ستغرباً: ما الذي تقوله يارجل. اأنا ل اأعرف هذا الولد، ومل اأرم 
اأحداً بحجر.

ق���ال له الولد: بلى، لق���د رميتني اأيها الرجل، وله���ذا اأنا هنا اليوم، 
لقد �سببتني و�ستمتني، ولعنتني باأقذع ال�ستائم، وزد على ذلك رميتني 

بحجر، حتى ك�رصت يدي. 

ق���ال الرجل: اعقل يا ولد، اأنا ل اأعرف���ك، ول اأدري من اأنت، حتى 
تكلمني بهذه الطريقة!!

ق���ال ل���ه: �ساأقول لك م���ن اأنا، اأنا الع���رديف الذي رميت���ه بحجر يف 
ال�سائلة. ثم �سكت عن الكالم. 

ق���ال ل���ه القا�سي: مبا اأن فعلتك ه���ذه، كادت اأن تق�س���ي على حياة 
الولد، فقد حكمنا عليك بالآتي:

اإعادت���ك اإلى قريتك بعد ع�رص �سن���ني، ج�سماً بال روح، فاقد الوعي 
تهذي كاملجنون. ونُفذ ما قاله القا�سي بحذافره، ومل يعد الرجل اإلى 
قريت���ه واأهله اإل بعد ع�رص �سنوات، تائهاً، جمنون���اً، منزوياً عن النا�ض 
ل يكلم اأحداً، ول يتكلم مع���ه اأحد، وظل يردد بعد عودته طوال تلك 

ال�سنني قائاًل: »حمكمة- قا�سي- ولد- حكم- جنون«.

وهك���ذا بع���د اأن انتهت ف���رة عقوبته »ع�رص �سن���وات« ظل جمنوناً 
هائم���اً، مدة طويلة، ثم ا�ستعاد عقله، ورج���ع الى طبيتعه، ولكن ليوم 

واحد فقط، ثم تُويف.
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بيت الموروث الشعبي
تراث التنوع والتعدد والختالف

تعريف البيت :
ه���و كيان ثق���ايف،  بحثي - متحفي،  غر ربح���ي،  وغر حكومي،  
يعن���ى بجمع وتدوي���ن وتوثيق امل���وروث ال�سعبي اليمن���ي الالمادي،  

واإجراء التحليل والدرا�سات. 

تاأ�س����ض يف 11 اإبريل 2004 املوافق 29 �سفر 1425 ه� بت�رصيح رقم 
)23( م���ن وزارة الثقافة،  وجت���دد الت�رصيح يف 2006/2/28م برقم 

)156( �سادر من وزارة ل�سئون الجتماعية. 

اأ�س�ض بجهد فردي خال�ض،  عرب جهد اأمتد لأكرث من 25 عاماً : جمع 
اإ�س���كال من الراث ال�سفوي ك) حكاي���ات �سعبية،  واأغاين،  واأمثال،  
ومعتقدات، وتقاليد.. الخ ( من اأف���واه الأجداد واجلدات،  بالإ�سافة 
اإلى جمع مقتنيات مادية كالأزياء ال�سعبية،  واأدوات املطبخ،  والرعي.. 

الخ. 

رسالته :
حماية التنوع والتع���دد الثقايف،  يبحث عن جوهر الإن�سان احلامل 
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للثقافة كاأداة للتغير،  وي�سعى لإحياء بع�ض التقاليد التي لها وقع الفرح 
عند النا�ض والتي يكون فيها املراأة ركيزة اأ�سا�سية يف هذا الفرح. 

أهداف البيت :
1- توثيق الراث ال�سعبي،  وخ�سو�ساً الراث ال�سفاهي اأو الأدب 
ال�سعب���ي كاألوان الغناء ال�سعبي،  احلكايات،  الأمثال،  النكت،  

الألغاز،  ال�سر والأ�ساطر ال�سعبية. 

2- توثيق العادات والتقاليد ال�سعبية كتقاليد دورة احلياة،  وتقاليد 
الزراعة،  واملنا�سبات الجتماعية والدينية. 

3- توثي���ق املعتق���دات واملع���ارف ال�سعبية كاملعتق���دات اخلا�سة 
بال�سحر والأحالم،  واأ�رصحة الأولياء اهلل ال�ساحلني.. الخ.

4- احلفاظ على الهوية املفتوحة م���ن خالل التفاعل والتثاقف مع 
الآخر.

5- خلق قاعدة �سعبية وراأياً عاماً باأهمية املوروث ال�سعبي وحمايته،  
وط���رق املحافظة عليه،  واإع���داد الكوادر املوؤهل���ة القادرة على 

التعامل مع املوروث ال�سعبي وق�ساياه واإ�سكالياته. 

6- اإيجاد قاعدة معلوماتي���ة وت�سنيفية لأ�سكال املوروث ال�سعبي،  
وجعلها يف متناول الباحثني والدار�سني. 

أقسام البيت :
ينق�سم البيت اإلى عدة اأق�سام،  وهي كالتايل :

1- االإدارة الفنيـــة : مهمتها تفعيل ن�ســـاط البيت الثقايف والبحثي،  
واإجراء التوا�سل مع املراكز واجلهات ذات ال�ساأن الثقايف. 

2- املكتبة الفلكلورية : وهي نواة ملكتبة كبرة يف امل�ستقبل،  حتتوي 
على الكتب والدوريات يف الفلكلور املحلي والعربي والغربي،  

بالإ�سافة اإلى اأر�سيف : �سوتي، و فوتوغرايف،  وتليفزيوين. 

3- وح���دة اجلمع والتدوين والتوثي���ق : وهي وحدة يتم فيها جمع 
وتدوين امل���وروث ال�سفاهي من اأفواه امل�سن���ني،  بالإ�سافة اإلى 

طرق توثيقه.

4- املتحف ال�سغر وي�سم العديد من املقتنيات وينق�سم اإلى :

اأ( املطب���خ ال�سعبي : وهو مطبخ يح���وي العديد من املطابخ 
)الأ�سع���اد( والتناوير املتدوال���ة يف بع�ض مناطق اليمن،  
بالإ�ساف���ة اإل���ى بع�ض احلب���وب التي ت���زرع يف اليمن،  

وتدخل يف اإعداد املاأكولت اليمنية. 

ب( الأزي���اء ال�سعبية رجالية / ن�سائي���ة / اأطفال،  لبع�ض 
مناط���ق م���ن اليم���ن،  فمنه���ا م���ا ي�ستخ���دم للمنا�سبات 
الجتماعي���ة،  ومنه���ا م���ا ي�ستخ���دم يف احلي���اة اليومية،  
كذل���ك يوجد جمموعة م���ن اأغطي���ة الراأ����ض املختلفة،  
وبع�ض امل�سوغ���ات التي ت�ستخدمها امل���راأة يف العر�ض،  
واملنا�سب���ات الجتماعية والديني���ة.  بالإ�سافة اإلى بع�ض 
الإع�س���اب والأ�سباغ التي تدخل م���ن �سمن زينة املراأة،  
وت�ستخدمه���ا اأي�س���اً يف التطبيب ال�سعب���ي،  وطرد اجلن 

والأرواح ال�رصيرة. 

ج( ال�س���ور املكربة واملل�سق���ة التي تتناول احلي���اة ال�سعبية 
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اليومية لالإن�سان اليمني.

اأهم فعاليات البيت لعام 2005 -2010:

1- مهرجان املدرهة الأول 12-14 يناير 2005،  وهو يوثق لتقاليد 
احلجيج يف اليمن. 

2- كتاب املدرهة. 

3- احتفالية عارف احليقي عا�سق الراث القادم من الغد لإ�سهاماته 
يف توثيق اأغاين املراأة الريفية،  والألعاب ال�سعبية يف اليمن.  

4- جزء من م�رصوع ال�سورة الفوتوغرافية يف الذاكرة ال�سعبية. 

5- ندوة فكرية : �سورة احلاكم يف الذهنية ال�سعبية : 2006م. 

6- كت���اب ) ق���راءة اأولي���ة يف ال�رصدي���ة ال�سعبي���ة + 70 حكاي���ة 
�سعبية(.

7- بو�س���ت كارد م���ن الأر�سي���ف الفلكل���وري لبي���ت امل���وروث 
ال�سعبي. 

8- فلكوريات عدن – البوم �سور ) مهرجان فلكلوريات عدن : 
الت�سامح،  املحبة، التعاي�ض،  واجلمال ( 2007م. 

9- اأوراق فلكلوريات عدن. 

10- كتاب : �سورة احلاكم يف الراث ال�سعبي. 

11- مهرج���ان امل�ساق���ر :الأنوث���ة املنتهك���ة يف ال���راث ال�سعبي 
2008م. 

12- البوم امل�ساقر. 

13- مهرج���ان الت�سامح اإذ يتحدد بالآخر املختلف – مبنا�سبة اليوم 
العاملي للت�سامح 2009م. 

14- جملة ذاك���رة وهي جملة فكرية انربولوجي���ة – فلكلورية.  
تهتم بق�سايا الثقافة ال�سعبية. 

15- اجلزء الثاين والثالث من احلكايات ال�سعبية : حزاوي وريقات 
احلناء – �سمن الربنامج الإ�سراتيجي لبيت املوروث ال�سعبي : 

اأطل�ض احلكاية ال�سعبية اليمنية. 

حتت الطبع : 
اأوراق امل�ساقر- اأبحاث ودرا�سات 

اأوراق الت�سامح : “ اأبحاث ودرا�سات “

موقع بيت املوروث الشعبي :
www.yemenifolklore.org
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