حزاوي
وريقات الحناء

حكايات �شعبية مينية

حزاوي وريقات احلناء
من إصدارات بيت املوروث الشعبي ()8

حزاوي وريقات احلناء
حكايات شعبية مينية
اجلزء الثالث

رقم الإيداع بدار الكتب اليمنية � -صنعاء
( )191ل�سنة 2010/2/28م

�أروى عثمان
اخراج فني
�سليم اخلطيب

اللوحات للفنانة:
آمنة النصيري

2

أروى عثم ـ ــان

3

حكايات �شعبية مينية

حزاوي وريقات احلناء

تقـــدمي
�إلى الطفلة:
فرح
حفيدة الأ�ستاذ عبدالفتاح عبدالويل
التي رحلت عن دنيانا
قبل �أن يحكي لها حكايات
هذا الكتاب
الذي كان يعكف
على مراجعتها...

د .عبدالعزيز املقالح

تذك���رين الباحثة املبدع���ة الأ�ستاذة �أروى عبده عثم���ان بالأوائل من
الرائ���دات العربي���ات ،الالئي عرفهن الوطن العرب���ي يف مطلع القرن
الع�رشي���ن ،ويف م�رص وال�شام بخا�صة مبا تركن م���ن �أثر ٍ
باق يف احلياة
الثقافي���ة والفكري���ة ،ومن ب�صمات م�ضيئ���ة يف م�سار التط���ور العربي
والتنوي���ري عل���ى وج���ه التحديد .والف���ارق الذي ال ينبغ���ي �إغفاله،
يتجلى يف �أن ظهور ذلك النوع من الرائدات العربيات كان م�صحوباً
بالت�شجيع والتقدير ،واالع�ت�راف بالدور الذي نذرن وجودهن للقيام
به .فقد ظهرن يف جمتمعات حية ومتفاعلة مع كل جهد علمي وثقايف،
ف�أخذن حقهن كام ًال ،يف حني �أن الرائدات يف هذا البلد قد ظهرن يف
جمتمع م���ا يزال خامداً جامداً ،رغم اله���زات التي �أحدثتها الثورات
الوطنية واملتغ�ي�رات املتالحقة .لذلك فقد اخ�ت�رن العمل يف �صمت،
وتركن تقدير جهودهن العالية للم�ستقبل املن�شود؛ ال للحا�رض املن�شغل
باهتمامات خارج ال�سياق املو�ضوعي للحياة والأحياء.
وللذكرى ،التي ال تنفع �سوى امل�ؤمنني فقد عرفت بالدنا يف الن�صف
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الث���اين من الق���رن الع�رشين ،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 �أروى عبده عثمان يف طليعة هذا
الرعيل من الرائدات ،وعلى الرغم من حداثة جتربتها ،فقد �أقبلت على
البحث العلم���ي والأدبي ب�إ�رصار نبيل ،ووعي متفت���ح ومتابعة د�ؤوبة،
وحقق���ت يف جمال العناية باملوروث ال�شعب���ي ما مل حتققه امل�ؤ�س�سات
حتول
املدعومة بامل���ال والرجال ،كما ا�ستطاعت يف �سن���وات قليلة �أن ّ
بيت امل���وروث ال�شعبي ،ال���ذي �أن�ش�أته بجهودها اخلا�ص���ة وب�إمكاناتها
املحدودة� ،إلى متحف ومزار لليمنيني والعرب والأجانب ،جمعت فيه
م���ا ال ت�ستطي���ع وزارة �أو م�ؤ�س�سة �أن جتمعه من �أزي���اء ومقتنيات ف�ضية
وغ�ي�ر ف�ضية ،وم���ن �صور و�أغ���انٍ وحكايات �شعبي���ة .ومل يعد املنـزل
ال�صغ�ي�ر الذي ا�ست�أجرته لهذا الغر�ض ،بعد �أن اكتظ بكل هذه الأ�شياء
م���ن املوروثات ،يت�سع للمزيد مم���ا توا�صل الأ�ست���اذة جمعه من مظانّه
املختلف���ة .ومن امل�ؤ�سف �أن اجله���ات املخت�صة يف الوطن مل تقم حتى
الآن بتوف�ي�ر املقر املنا�سب لهذا امل�رشوع الوطن���ي الذي تقوم به امر�أة
واحدة مبفردها.
وحت���ى ال ي�ستغرقني احلدي���ث عن هذه الباحث���ة املبدعة وجهدها،
وما تعانيه من مرارة اجلحود وعدم اال�ستجابة لندائها ونداءات الأدباء
واملثقفني واملفكرين يف �إنق���اذ بيت املوروث ال�شعبي� ،أذ ِّكر القارئ �أن
الإ�ش���ارات ال�سابقة مل تكن �سوى توطئ���ة �رضورية ملقدمة هذا الكتاب
الذي بني يديه ،والذي ميث���ل جانباً مهماً و�أ�صي ًال من اهتمامات الباحثة
واملبدعة �أروى عثمان باحلكايات ال�شعبية ،املعروفة يف �أو�ساط العامة بـ
(احل���زاوي) ،وهو م�ستوى من الأدب ال�شعبي الذي يتعر�ض يف زمن
الأفالم وامل�سل�سالت الإذاعي���ة والتلفزيونية لالنقرا�ض .وال �أخفي �أن
موجة من الف���رح غمرتني ،و�أنا �أت�صفح بع�ض هذه احلكايات مبا حتمله
م���ن معانٍ ورموز ومواق���ف �إن�سانية ،يلعب فيها اخلي���ال ال�شعبي دوراً
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ال يقل �إث���ارة و�أهمية وم�ؤان�سة عن ذلك النوع م���ن الأ�ساطري اليونانية
والأ�ساط�ي�ر القدمية ،الت���ي �شغلت وجدان الب�رشية وم���ا تزال .و�أزعم
�أن �أهمي���ة هذا النوع م���ن (احلزاوي) احلكايات لن يت�أك���د �إ ّال بعد �أن
تت���م ترجمته �إلى ع�رشات اللغات احلية يف الع���امل ،عندما يهتدي �إليه
الباحث���ون املن�صفون .وعندئ���ذ فقط ،ندرك نحن الأهمي���ة والقيمة ملا
ا�ستطاع���ت هذه الباحثة اجلادة �أن جتمعه من من���اذج بديعة منه ،قبل �أن
يطويه���ا ال�صمت الأبدي؛ كما طوى كث�ي�راً من الإبداعات ال�شعبية يف
هذا البلد الذي �شغلته احلروب واملنازعات القبلية عرب مئات ال�سنني.
وم���ن خالل متابعت���ي حلكاي���ات �أروى �أجد نف�سي حق���اً �أمام عمل
�إبداع���ي جدي ومتمكن ،و�أمام لغة ،وخطاب ،وكتابة ،ال تتعالى على
الواقع ،ولكنها ال تنـ���زل �إلى قعر مفرداته ،لغ ًة ،وخطاباً ،يدخالن �إلى
احلك���ي ويج�سدان ق�ضاياه و�إ�شكاالته ،كم���ا طرحتها احلياة �أمام النا�س
يف (ح���زاوي) وحكاي���ات ،و�أ�ساطري ،و�إنك جت���د نف�سك مع حزاوي
�أروى املنتزع���ة م���ن �شف���اه اجلدات واملتناث���رة يف ثنايا ال���كالم ،التي
جمعتها و�أعادت �صياغتها ،وتدوينها ،يف ح�رضة حكايات جت�سد تاريخ
الوعي ،وال���كالم ،وتاريخ النا�س يف ذات الوق���ت ،مما يربز معه عمل
�أروى توثيقاً ،وتدويناً ،يف مواجهة الن�سيان ،وكما �أرادته ملحمة �رصاع
من �أج���ل احلياة والبقاء ،بقاء الوعي املتج���دد يف التاريخ ،واحلكايات
�إ��ص�رار على ت�أكيد البق���اء الفاعل واملنتج يف تاري���خ الوعي والكتابة،
فهي باخت�ص���ار �إعادة قراءة ل�صفحات من التاري���خ والوعي ،والكالم
والنا�س.
وه���ذا هو الكتاب الثاين م���ن هذه ال�سل�سلة الرائع���ة من احلكايات
ال�شعبي���ة اليمنية للأ�ست���اذة �أروى ،ويف الكتاب الثالث الذي يليه تورد
الكاتب���ة يف املقدمة جمموعة من الآراء والأف���كار النقدية ذات ال�صلة
الوثق���ى بامل���وروث ال�شعبي ال�شفهي ،مم���ا يح�سدها عليه كب���ار النقاد
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يف الوط���ن العربي ،فقد �أو�ضحت املقدم���ة �-أو ًال� -أنها تعرف هدفها
الوا�ضح من خالل التوثيق املادي وال�شفهي ،وتعرف �أي�ضاً �أهمية هذه
الكنوز املدفونة يف �صدور النا�س وزوايا القرى وحواري املدن القدمية،
ولأنها -ثانياً� -أده�شت قارئها بدءاً من العنوان الذي جعلته عتبة ملقدمة
الكتاب ،وهو «�أن نحكي� ...أن نحيا» ،ف�ض ًال عن كونها بد�أت املقدمة
به���ذا ال�سياق ال�شعري املمتع اجلميل« :عندما نحكي ،نت� ْأن�سن ..نحلق
ونغ���دوا ،كائنات اخلفة ،هك���ذا كانت احلكاية وجهاً �آخ���ر من البهجة
الت���ي ت�شع من ثنايا املحكيات ...ينفتح عامل البهجة احلكاية على عامل
املعرف���ة ويف�ضي �إلى تعريفنا بكل ما يحي���ط بنا ،وما نفكر فيه يف ف�ضاء
املعقول والالمعق���ول وامليتافيزيقيا التي حتفز �أذهاننا على الغو�ص يف
بحرها العميق املتالطم .ترتفع بنا املحكيات لنحلق يف ال�سماء ،وما بعد
ال�سم���اء وال�سماء ال�سابعة ،ثم العا�رشة وحتى ال�سماء الألف واملليون.
وكذلك تفعل بنا عندما ت�أخذنا �إلى �أغوار العامل ال�سفلي و�إلى الأر�ض
ال�سابعة ،ثم الأر�ض املائة ،والألف واملليون».
ويف م���كان �آخر من املقدمة نف�سها تقول الكاتبة« :من هنا �سنظل يف
أم����س احلاجة �إلى ا�ستن�شاق رائحة املحكي يف :رائحة اجلدات ،رائحة
� ّ
الأر����ض وال�سماء ،والزرع حني ينبت يف �صخر �أو �صحراء قاحلة� ،أو
�أر�ض موات ،ويف قمر يطل من خلف ال�سحب ،ويف هبة ريح تدغدغ
�أغ�صان ال�شج���ر ،يف �رصا�صري الليل ،ويف نب���اح كلب ،وخرير ماء.
ويف الإيقاعات املتناغمة لقدم عج���وز طاعنة يف احلكي ،ويف حفيف
�أوراق هامية يف الطريق ،ويف طقطقة عكاز �شيخ حكيم ،ويف همهمات
الليل وو�شو�شات الغب�ش ومفتتح ال�صباحات».

اجلهات املحلية والدولي���ة ،واجلهل املخجل واملطبق ب�أهمية تدوين هذا
الكنـ���ز ون�رشه ،وعندي من الثقة ما يجعلني �أعتقد بل و�أجزم �أن هذه
احلكاي���ات التي جمعتها ،والتي �سوف توا�صلني جمعها� ،س ُترتجم �إلى
�أ�شهر اللغات يف العامل ،و�أن القارئ غري العربي �سيكت�شف من خاللها
وجه���اً �آخر من الوجوه املغمورة له���ذا البلد ،الذي جارت عليه الأيام
وج���ار عليه �أهل���ه ،ومل ُيعط من الفر�صة ما ميكن���ه �أن يقول كل ما لديه
من �أ�ساطري وحكايات ومـرويات ،يرى الدار�سون ،ومنهم عميد الأدب
العربي الدكتور طه ح�سني� ،أنها ال تقل يف متعتها وجوهرها الفني عن
�أ�ساطري اليونان.
وتبقى يف هذا التقدمي ،الذي �أكتبه من فوق �رسير املر�ض ،مالحظة
ال منا�ص م���ن الإ�شارة �إليها ،وهي عن اللوح���ات املرافقة للحكايات،
بري�شة الفنانة الكبرية الدكتورة �آمنة الن�صريي ،التي ا�ستوعبت بح�سها
الفني ووعيها العميق رموز احلكايات ،وت�شكالت �أحداثها و�شخو�صها،
فكانت هذه اللوحات البالغة العذوبة واجلمال �إ�ضافة �إبداعية �إلى هذا
الكنـز م���ن موروثاتنا ال�شفهية يف �صياغة 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

م���اذا �س�أقول للقارئ �أيته���ا الأ�ستاذة بعد هذا ال���ذي قل ِت ِه بلغة رائعة
و�أ�سلوب هو �إلى ال�شعر �أق���رب منه �إلى النرث .و�أعرتف �أنه �أملني ،كما
�آملك ،ذلك اجلحود الذي قوبل به ه���ذا الكنـز الإن�ساين من قبل بع�ض
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دق الطبل لنا يا يهودي ،نريد �أن نرق�ص ،فكان اليهودي يدق ويغني
قائ ًال:

�أن نحكي� ..أن نحيا

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

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

عندما نحك���ي ،نت�أن�سن ..نحلق نغدو كائن���ات اخلفة .هكذا كانت
احلكاية وجهاً �آخر من البهجة التي ت�شع من ثنايا املحكيات.
ينفتح عامل البهجة التي تخلقه احلكاية على عامل املعرفة ويف�ضي �إلى
تعريفن���ا بكل ما يحيط بنا ،وما نفكر فيه يف ف�ضاء املعقول والالمعقول
وامليتافيزيق���ا الت���ي حتف���ز �أذهانن���ا على الغو����ص يف بحره���ا العميق
واملتالطم.

فقالت زوجته:

ترتفع بن���ا املحكيات لنحل���ق يف ال�سماء وما بعد ال�سم���اء وال�سماء
ال�سابعة ث���م العا�رشة وحتى ال�سم���اء الألف وامللي���ون ،وكذلك تفعل
بنا عندما ت�أخذن���ا �إلى �أغوار العامل ال�سفلي و�إل���ى الأر�ض ال�سابعة ثم
الأر�ض املائة والألف واملليون.

�إلى �أين؟!
فقال عبداهلل:
�أ�سافر �أُ َد ّو ْر ربي.

فردت زوجته م�ستغربة:
اتَّق اهلل يا رجل ،فاهلل ملء ال�سموات والأر�ض.
قال لها:

فعلت به؟
�أعل���م ذلك .ولكن���ي م�صمم عل���ى لقائ���ه؛ لأ�س�أله م���اذا ُ
�إين �أعب���ده كما �أمر ،وكما �أم���ر ر�سول���ه .و�أوالدي ال يجدون القوت
ال�رضوري� ،إنهم يت�ضورون جوعاً ،ملاذا ..ملاذا ؟!
10

وتغوينا احلكاي���ات بالغو�ص يف عامل التابو والطوطم ،لنكت�شف �أن
يف داخل كل منا ثمة طوطماً ..يعليه �أحيانا ،ومييته يف �أحايني كثرية.
وال يتوق���ف ما تفعل���ه احلكايات بنا عند �أي حد ،فه���ي جتعلنا نعلي
املقد����س ،و�رسع���ان ماتن�سفه ،ويك���ون ذلك على ل�س���ان ع�صفور� ،أو
رائحة ما� ،أو اهتزاز نخلة� ،أو رحلة يف العدم �أو الوجود ،حتى.
فل�سفة �شعبية جتعل الكون ي�شع باحلياة واحلركة ،ويف �أحايني �أخرى
جتعل���ه مغرقاً يف ال�سوادوية؛ ولو مل تكن احلكاية هكذا ،ملا �أطلق عليها
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حكاية بالأ�صل.
فل�سفة �شعبية ،حكمة ،لغز� ،أغنية ،معتقد� ،سري البطوالت واملالحم،
والبح���ث يف �أغ���وار النف����س الب�رشي���ة ،وملكوت الأك���وان ،ثنائيتي
اخلري وال��ش�ر ،الإن�س واجلان ،والكائنات الفوقي���ة ،الذكاء ،واخلبث،
وال�سذاجة املفرطة ،والت�ضحيات.
حك���م يف حكاية زناقيب الطيور ت�أت���ي على ل�سان هدهد تغرف من
بقايا التاريخ اليمني تناق�ضات واطمئنانات ،عامل وكون يعج بهذا كله،
يعليه ال�ت�راث الدين���ي� ،أو يف «حزوية» �أخرى ين�سف���ه ،ويف حمكية
�أخرى يكون خط التذبذب .وما بني هذا وذاك يتدافع �س�ؤال الوجود،
و�س�ؤال العدم �أي�ضاً ...حكمة اخللق والتكوين ،املوت والبعث .في�ض
من عامل املحبة ونقي�ضه ،تدني����س وتكري�س للمختلف عنا �أكان يهودياً
�أو دو�شاناً �أو مزيناً �أو ام���ر�أة ...الخ ،ويف الأغلب يكون اليهودي يف
ال�صدارة!
ق���راءة �سو�سيولوجية حلياة املجتمعات :كي���ف تفكر؟ وكيف حتلم؟
وكيف تتعاي�ش..؟
وتزداد حيوية احلكايات يف خ�ضم الكم الكبري من التناق�ضات .ويف
املجتمع���ات ال�ساكنة يحتاج احلكي �إلى م�ساح���ة �أكرب و�أكرث ،لتتحرك
فيه���ا الدماء ،وتدفعن���ا �إلى �أن نتفل�سف ،حول عالق���ة الفرد بال�سلطة،
املر�أة بالرجل ،الإن�سان باحليوان ،والإن�سان بالكائنات الفوقية ،بالوجود
والع���امل ،العبد بال�سي���د ،مفاهيم الت�سامح والعدال���ة واحلرية ،املحبة،
الأمان ،اخلري وال�رش.

ويف هبة ري���ح تدغدغ �أغ�صان ال�شج���ر ،يف �رصا�صري ليل ،ويف نباح
كلب ،وخرير م���اء ،ويف الإيقاعات املتناغمة لق���دم عجوز طاعنة يف
احلك���ي ،ويف حفيف �أوراق هامية يف الطريق ،ويف طقطقة عكاز �شيخ
حكي���م ،ويف همهمات الليل وو�شو�ش���ات الغب�ش ومفتتح ال�صباحات
ب���ـ :يا اهلل ...كما كان يقولها جدنا �أحمد �سيف عندما يغب�ش�ش الفجر،
وت�سمع���ه كل القرية بجملت���ه امللحونة« :يا اهلل يا مال���ك امللك ،تر�ضى
وتر�ضى علين���ا .»...نحتاج �إلى ليل ،و�سطح وثغاء حيوانات ،وجمنة
ق��ش�ر ،و�أدخنة "�صعد" تنفح منه رائحة الكمون والزعرت ملدرة «الزوم»
و«�ش���واف» الذرة ،و«جحني» الرب البل���دي ،وقليل من جمر يف موقد
ببخور «الف���وح» و«اجلاوي»؛ نتدف�أ بها يف رك���ن غرفة �صغرية ،ذات
�ض���وء خافت /مغ���زوز ،يكتنف جدة تن�سج حكاي���ات وال تكف عن
التنا�سل والتكاثر حتى بعد �أن متلأ جيوب قم�صانها وذاكراتها «التختة»،
وتغمر معها الأرجاء ،ومتنحها �أجنحة التحليق وده�شة الطفو على �سطح
غيمة ،حيث حتلو وتروق لها الهدهدة:
هو هو َّيه ،واخي واحمدين
مو عليك من دين
مو عليك من دين
دين من زمان الأب واجلدين
دين دم من زمن اجلدين
ال طلعت النجدين ذر مبكحلتني
ذر مبكحلتني.

أم�س احلاجة �إلى ا�ستن�ش���اق رائحة املحكي يف:
من هنا �سنظ���ل يف � ِّ
رائحة اجلدات ،رائحة الأر�ض وال�سماء ،والزرع حني ينبت يف �صخر
أر�ض موات ،ويف قمر يطل من خلف ال�سحب،
�أو �صحراء قاحلة� ،أو � ٍ

وت�سك���ب كل ت�أريخها ،وم�سرية حياته���ا وحياة الن�ساء والنا�س ،عن
بنت النجار واب���ن ال�سلطان والقبلة امل�رسوقة بينهم���ا تن�ضج وتختفي.
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ويف «حزوي���ة» �أمانة تقولوا لنعمان ع���ن الذري الذي �شع�شع و�أ�صبح
نب���ات ،وعن ذر مبحكلتني ،وعن عبداهلل الذي �سيدور ربه وي�س�أله :ملاذا
تعبد �أيها الإله وتقد�س بينما يجوع �أطفايل! ون�ستمر يف �س�ؤال البحث
عن عدالتك.
وع���ن حزوية اليهودي الذكي الذي يقر�أ نف�سيات النا�س ك�أنه حملل
نف�ساين ،وعن مقالبه وخماتالته ،وعن ال�ضحك وال�سخرية الالذعة.
تلكم فل�سفة الدين ال�شعبي ،وه���ذا بع�ض من عامل املحكي ،هم�س
اجلدات ،و�رصخاتهن �أي�ضاً يف وجه الظلم واال�ستبداد...
يف هذا املقام �س�أطلق نف�س ال�رصخة التي �أطلقها من قبلنا الكثريون،
و�سيطلقه���ا بعدن���ا الكث�ي�رون� ،إنها �رصخة امل����ؤرخ وال�شاع���ر ،وعامل
ال�س�ل�االت ،و�أح���د �أهم املتخ�ص�ص�ي�ن يف الرتاث الأفريق���ي ،الفنان
«�أمادو همباطي با» الذي قـال ...« :عندما يرحل رجل ُم�سن ف�إن ذلك
يكون مبنزلة احرتاق مكتبة بكاملها» .وين�سحب ذلك على اليمن حيث
�أ�صبح واقع الأمور على هذا ال�صعيد ،كابو�سياً بامتياز.
وتت�ضاع���ف فداح���ة اخل��س�ران يف ظل غي���اب م�ؤ�س�س���ات ثقافية،
م�ؤ�س�س���ات دولة مثل وزارة الثقاف���ة� ،أو م�ؤ�س�سات �أهلية تعنى بتدارك
مكتبة حافلة بالرتاث الفطري واملعارف الإن�سانية ،وهي مكتبة �صارت
يف مهب التال�شي واالنقرا�ض حت���ت وط�أة الالمباالة ،والعبثية ،وحتت
ذرائ���ع تزعم �أن ال�ت�راث ب�شكل عام واحلكايات من���ه ،لي�ست �أكرث من
ت���رف وتخريف ومن الأجدر والأولى ان نهت���م بق�ضايا الأمة ،الق�ضايا
الكربى؛ ف�ضاع االثنان و�أ�صبحت م�ؤ�س�ساتنا خاوية ينعيها اخلواء.
�إن احلكاية كانت امر�أة ،ظلت نف�ساً ،وحياة تتنف�سها .ويف ظل الظلم،
وغلبة التقاليد ال�صارمة و�إطباقها على �أنفا�س حياتها ،وغياب الوني�س،
كانت احلكاية �سريورة وجود ،وانزياحاً للعدم.
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وكل الكائن���ات هم�س �أحياناً ،يعلو �ص���وت الهم�س ،يعلوا ،يتفجر
�إلى كر وفر ،وانك�سار وجناح ،الى �أن تغم�ض �أعيننا« :هذا حزانا والليل
جانا ،ولو بيتنا قريب الدي غطاء زبيب».
إشارات ال بد منها

م���ن �أهم طموحات بيت املوروث ال�شعب���ي توثيق ال�رسد ال�شفاهي
وخ�صو�صاً الأ�ساطري واحلكايات ال�شعبية� ،أو ما يطلق عليها يف لهجاتنا
«احلزاوي/ال�سماءات».
ُّ
وقد ت�ضمنت خطة وبالأحرى ا�سرتاتيجية ،بيت املوروث ال�شعبي منذ
�إن�شائه يف ابريل � ،2004أن يكون لديه فريق عمل ميداين مزود باملهارات
املعرفية ،والتقنيات املعمول بها يف كافة مراكز العامل البحثية ...لكن
التمني���ات يف وا ٍد والتحقق العملي له وج���ه �آخر حتم علينا �أن نوا�صل
احللم ،و�أن ن�شتغل وفق ما هو متاح .واملتاح يف بيت املوروث ال�شعبي
هو :اجلهد الفردي ،والورق���ة والقلم ،حيث مل ن�ستطع احل�صول على
جهاز الت�سجيل اخلا�ص بالتوثيق .وكان على بيت املوروث ال�شعبي �أن
يدب���ر نف�سه .و يف ظل �إمكانياته ال�شحيحة ،وحاالت الكفاف والندرة،
الت���ي يعي�شها؛ كان عليه �أن يجلب كبار ال�س���ن �إلى مقره� ،أو يتوا�صل
معهم ،كلما �أتيحت له فر�صة ال�سفر الى الأرياف واملدن.
حتقق اجلزء الأول م���ن تدوين وتوثيق احلكايات ال�شعبية يف «قراءة
يف ال�رسدية ال�شعبية  70 +حكاية �شعبية» ،يف �إطار حلم بيت املوروث
ال�شعبي �أن يحقق طموحه يف �إ�ص���دار مو�سوعة احلكايات ال�شعبية �أو
�أطل�س احلكاي���ة ال�شعبية اليمنية الذي تع���ذرت طباعته �أكرث من ثالث
�سنوات .لكن نف�س ال�صخرة تقف حجر عرثة.
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وكنا قد ذهبن���ا مب�رشوعنا قبل �إ�صدار اجل���زء الأول �إلى جهات مينية
ودولي���ة ،تعنى بال�ش�أن الثق���ايف والتبادل الثقايف ،لك���ن مل ن�ستطع �أن
نحظى ب�أدنى تفاعل لدى بع�ض اجلهات الدولية التي تعللت ب�أنها تعمل
على نف�س امل�رشوع بالتعاون م���ع وزارة الثقافة؛ ما حتم علينا موا�صلة
م�شوار االعتماد على �آليات و�أدوات عملنا التقليدية نف�سها يف التوا�صل
بالورقة والقلم والنا�س.
ويف ال�سي���اق ي�سارع بيت املوروث ال�شعبي �إلى �إجناز �أهدافه ،كلما
تواف���رت له فر�ص���ة للطباعة فقط -م���ع �إ�سقاط ح�س���اب ا�ستحقاقات
اجله���د الفكري ،وتوابع���ه الأولية حتى و�صول الكت���اب �إلى املطبعة-
يف �سبيل �إنقاذ ذاكرة الب�ل�اد الرثية بالتنوع ،وذاكرة املر�أة التي تق�صف
ب�إيديولوجيات الواحدية �أكانت �سيا�سية �أو دينية! عرب توثيق ما هو متاح
وممكن يف ظروف �شديدة ال�صعوبة والتعقيد .ويف خ�ضم حتديات جمة
طاملا �أرهقتنا ،و�أوقعتنا ببع����ض العرثات والأخطاء ،لكنها مل حتبط فينا
عنا�رص الهمة والإرادة واحللم مبوا�صلة امل�شوار.
بني �أيدي الق���راء واملهتمني اجلزء الثاين من احلكايات ال�شعبية التي
ُجمعت منذ بداية الت�سعينيات وحتى العام 2008م.
أع���دت �صياغتها ،وا�ستخل�ص���ت معظم عناوينها
احلكايات اخلام� ،
ُ
من قلب املو�ضوع والأحداث –�أي الن�ص -فقلما جند الرواة يعرفون
عن���وان احلكاية ،و�إن كان���وا يعرفون تفا�صيله���ا .ك�أن تقول �إحداهن:
�أحك���ي لك حكاية الرج���ل الذي عمل كذا وكذا� ،أو امل���ر�أة التي قالت
كذا� ،أو اجلني الذي قام بفعل كذا وكذا ...الخ من الأحداث املرتبطة
بال�شخ�صية  /البطل.
وعليه حتتم علينا و�ضع �أو ا�شتقاق العناوين من �سياق الن�صو�ص.

< �أبقيت على بع�ض احلكايات كما هي بلهجتها املحلية اخلا�صة بها،
16

ودعتني ال�رضورة يف معظم احلكايات� ،إلى �صياغتها بلغة �سهلة
جتم���ع بني اللهجة العامي���ة واللغة العربية ال�سهل���ة والبعيدة عن
التعقيد ،لتخرج ب�صيغة و�سطى يت�سنى للقارئ قراءتها بي�رس.
و�ضعت احلوا�شي ،معاين املفردات الب�سيطة ،لكن جم ًال طويلة
<
ُ
ظل���ت مكتوبة باللهج���ة ال�شعبية ،و�أت�ص���ور �أين �إذا ما و�ضعت
حوا�شيها ،كانت �ستحت���اج �إلى كتاب �آخر لل�رشوحات ولذلك
اقت�رصت على و�ضع الهوام�ش ،التي تفي مبا ي�ضيء الن�ص.

< نقط���ة �أخرى :ال الكاتبة وال بيت املوروث ال�شعبي ،ميلكان احلق
يف تغي�ي�ر جمرى الأحداث �أو ال�شخ�صيات ،ح�سب توجهاتهما
وقناعاتهما ،ولذا كتب���ت الن�صو�ص كما هي ،حتى و�إن مل تتفق
ومب���ادئ الكاتبة والبي���ت؛ كاالنتقا�ص من الأقلي���ات و�إظهارها
بهيئ���ة حمقرة غري �إن�سانية على �شاكل���ة ال�صورة النمطية الطاغية
التي تب���دو عليها هذه الأقليات :اليهودية ،والفئات املهم�شة من
املزاين���ة والأخ���دام ،والدوا�شن ...الخ ،وكذل���ك املر�أة كونها
تدخل يف منظومة االنتقا�ص.

وقد كان يل ر�أي ،وت�ساءلت مع بع�ض الأ�صدقاء ،مبن فيهم الأطفال:
هل �أن�رش هذه احلكايات كما هي؟ �أم �أ�سقطها حتى موعد ال �أدري متى؟
خ�صو�ص���اً ،وبع�ض �إخوتنا اليهود ،و�إخوتن���ا من التجمعات الأخرى،
يتعر�ضون لهجمة �رش�سة من قبل املتع�صبني واملتطرفني ،لكني خرجت
ب���ر�أي �أن هذه هي ثقاف���ة جمتمع ،وال ميكن حجبه���ا �أو التمويه عليها
بحجة االكتفاء بنقل كل �ش���يء جميل يف الرتاث ،يظهر �صورة ثقافتنا
ال�شعبية العربية والإ�سالمية على �أنها منفتحة على الآخر ،وتتعاي�ش مع
كل الأجنا�س والأديان ،واالمتناع عن ن�رش اجلانب املظلم من ال�صورة
مبا فيه من عيوب عن�رصية ومتييزية متخلفة.
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وو�صلت �إلى قناعة بالتزام احليادية واملو�ضوعية ،فهذه ثقافة النا�س،
ومن احلري ب�أن �أنقلها ب�أمانة؛ فتغيري الأفكار ال ي�أتي �إال مبعرفة مكنوناتها
للخروج ب�أفق للحياة الإن�سانية املتعافية.
ل�س���ت �أملك احلق يف �إجازة هذا الن����ص وحجب غريه ،لأن منطق
الأم���ور يق�ضي ب�أن تُقر�أ كما هي ،لنعرف كيف يفكر املجتمع! ونبحث
يف كي���ف ،ومن �أين �أتى هذا االنتقا����ص والتهمي�ش ،والكراهية للآخر
املختلف؟!

بلوحاتها الناب�ضة باحلياة.
�شكراً حل�س���ان ال�سعيدي الذي �صف وطب���ع احلكايات ،وللمخـرج
الفني �سليم اخلطيب �شكراً للجميع� ..شكراً لأف�ضالهم.
�أخرياً �أتوج���ه بال�شكر والتقدير الى ال�صن���دوق العاملي للمر�أة على
دعمه لبي���ت املوروث ال�شعب���ي وطباعة هذا العم���ل «حكايات �شعبية
مينية» بجز�أيه :الثاين والثالث.

وذلك ما يتيح قراءة جديدة للن�صو�ص ،ويف�سح املجال لتنمية ثقافية
جدي���دة قائمة على القبول بفكرة املختلف وم�ستندة �إلى �صيغة عقالنية
للتعاي�ش ،وعلى تفهم فكرة املواطنة وتفعيلها.

أروى عثمان
صيف 2009

< جمعت ن�صو�ص احلكايات من بع����ض املحافظات و مديرياتها:
�صنعاء ،تعز� ،إب ،تهامة� ،شبوة ،م�أرب ،ذمار.

< �أ�شك���ر كل الأخوة والأخوات الأحي���اء منهم والأموات ،الذين
�ساعدوين على �إخراج هذه الن�صو����ص �إلى الوجود ،من رواة
وممن �ساعدوين يف عملية اجلمع:
عبد الغني ال�سق���اف ،عبدال�سالم ال�سامعي ،عزيز الردماين� ،أماين
�سي���ف ،والوالدة فاطمة املطري ،والأخت �سعي���دة ال�شامي� ،آزال زائد
عاط���ف ،وغ�سان حيدرة� ..أتوجه للعزيزة �سعي���دة باعتذاري ال�شديد
لإرهاقه���ا يف �رسد احلكاية �أك�ث�ر من مرة ،وكذلك الأ�ست���اذ عبدالغني
ال�سقاف الذي �أرهقته بالتفا�صيل.
�أتوجه بال�شكر والتقدير للأ�ستاذ الأديب والفنان عبدالفتاح عبدالويل
الذي راجع الن�صو�ص و�أمدين بالإ�ضاءات اللغوية.
و�أ�شك���ر الدكت���ورة الفنانة �آمن���ة الن�صريي التي ج َّمل���ت الن�صو�ص
18
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الرواة :
ّ

 /1عبد الغني ال�سقاف			
		
� /2سعيدة ال�شامي
				
 /3غ�سان حيدرة
� /4أماين �أحمد �سيف			
				
� /5آزال زائد عاطف
		
		
/6عي�شة �سامل �سعيد
 /7عي�شة عو�ض �أحمد			
			
�/8أحمد �سلطان اجلالل
			
/9ح�سني �سامل بن جالل
� /10أم طارق				
			
 /11حم�صنة قائد اخلزاعي
� /12صاحلة �أحمد م�شلي الن�صريي
 /13فاطمة �أحمد �صالح املطري		
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70عاماً
49عاماً
29عاماً
 27عاماً
25عاماً
70عاماً
 50عاماً
 48عاماً
 45عاماً
 25عاماً
 80عاماً

دو ْر ربه
عبدالله ُي ِّ

 60عاماً
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دو ْر ربه
عبدالله ُي ِّ

به؟ �إين �أعبده كما �أمر ،وكما �أمر ر�سوله .و�أوالدي ال يجدون القوت
ال�رضوري� ،إنهم يت�ضورون جوعاً ،ملاذا ..ملاذا؟!
يف ال�صباح الباكر توجه عبداهلل يقطع �أر�ض اهلل الوا�سعة م�شياً،
حتى و�صل �إلى �إحدى القرى ،فدخل امل�سجد و�صلى �صالة الع�شاء،
ثم انزوى جال�ساً يف ركن امل�سجد ،فر�آه ق ِّيم امل�سجد و�س�أله� :أ غريب
�أنت يف هذه البالد؟
فر َّد عبداهلل :نعم.
قال له ق ِّيم امل�سجد :و �إلى �أين امل�سري:

كان عبداهلل رج ًال �صاحلاً ،يعبد اهلل كما �أمر ،وكما �أمر ر�سوله �صلى
اهلل عليه و�سلم .و يف ليلة ،بعد �أن �صلى �صالة الع�شاء رجع �إلى بيته
فوجد امر�أته توقد النار وعليها قدر بها ماء يغلي ،فقال لها :ما هذا؟!

رد عبد اهلل� :أد ّو ْر ربي..

فقال له :اتَّق اهلل يا رجل ،اهلل ملء ال�سموات والأر�ض..
قال� :أعلم ،ولكني �أريد لقياه.

قالت :لي�س يف البيت �شيء ،والأوالد جياع ،ف�أردت �أن �أوهمهم
�أين �أ�صنع لهم طعاماً حتى يغالبهم اجلوع فينع�سوا ويناموا.
فقال عبداهلل والأمل يعت�رصه :ا�سمعي يا امر�أة ،لقد قررت الآن �أن
�أ�سافر يف ال�صباح الباكر.

فقال له الق ِّيم� :إذا وجدته فقل له :ال�شيخ فالن للجنة �أو للنار؟!.

قالت زوجته� :إلى �أين؟!
فقال عبداهلل� :أ�سافر �أُ َد ّو ْر ربي(((().
ردت زوجته م�ستغربة� :إتَّق اهلل يا رجل ،فاهلل ملء ال�سموات
والأر�ض.

وعندما دخل عبدا هلل املدينة �أخذه احلر�س �إلى عند امللك.

فعلت
قال لها� :أعلم ذلك ،ولكني م�صمم على لقائه .لأ�س�أله ماذا ُ
((( َد َّو َرُ ،ي ْد َّو ْر ،بحث ،يبحث عن.
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فوا�صل عبد اهلل ال�سري حتى دخل مدينة ،وكان ي�سودها قانون :فما
من غريب تط�أ �أقدامه �أر�ض املدينة� ،إال ويهرع احلر�س لإدخاله الى
ق�رص امللك ليقابله.
قال له امللك :من �أنت؟ و�إلى �أين �أنت ذاهب؟
فقال عبد اهلل� :أنا عبد اهلل و�أريد لقاء ربي.
قال امللك :يا رجل ،اهلل ملء ال�سموات والأر�ض.
فقال عبد اهلل� :أعلم ذلك.
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فقال له امللك� :إذا وجدته فقل له :امللك فالن الفالين للجنة �أم
للنار؟
فوا�صل عبد اهلل ال�سري حتى و�صل �إلى جبل فوجد فيه غاراً فدخله
ووجد فيه راهباً ومن كرث التعب نام .وكان ُي ّنزل للراهب كل ليلة
�أكله ،قر�ص وعنقود عنب .يف تلك الليلة ويف ح�رضة عبد اهلل �أُنزل
قر�صان و عنقودان.
قال الراهب� :س�أدخر قر�ص ًا وعنقوداً �إلى ال�صباح ،وقر�ص وعنقود
�سيكون ع�شاءنا� ،أنا والرجل الغريب.
قام عبداهلل وتع�شى مع الراهب..
فقال له الراهب� :إلى �أين �أنت ذاهب؟
قال عبد اهلل� :أدور ربي.
قال الراهب :يا رجل اهلل ملء ال�سموات والأر�ض.
فقال� :أعلم.
فقال الراهب� :إذا وجدت ربك فقل له الراهب الذي يف غار كذا،
للجنة �أم للنار؟
وا�صل عبداهلل ال�سري ،واهلل �سبحانه وتعالى ر�ؤوف رحيم بعباده،
ف�أنزل اهلل له جربيل �آمراً �إياه قائ ًال :يا جربيل عبدي هذا م�صمم على
لقائي ،ولو ّ
تقطع �إرباً �إرباً ،لن يرجع حتى يلقاين ،فانزل �إليه وا�س�أله:
ماذا يريد؟
فنزل جربيل ب�صورة �آدمي ،ف�س�أل عبداهلل :ما الذي تريد من مالقاة
ربك ..ف�أخربه عبداهلل مبا �أراد.
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فقال جربيل� :أطلب يا عبداهلل ،ف�أنا مر�سل من ربك.
فقال عبداهلل جلربيل� :إذا كنت تزعم انك مر�سل من عند اهلل ،فقل
له �إين �أعبده كما �أمر وكما �أمر ر�سوله ،و�إين كما يعلم ،ال �أقدر على
�إطعام �أوالدي.
فقال جربيل :لقد وهبك اهلل يا عبداهلل فوق عمرك ثمانني �سنة،
�أربعني فقراً و �أربعني غنى..
فقال عبداهلل :قل لربك �إذاً ،يقدم الأربعني الغنى وي�ؤخر �سنني
الفقر.
فقال جربيل :لك ما طلبت.

�أراد جربيل �أن يرتكه ،ف�سارع عبداهلل قائ ًال له :و�أين الدراهم؟
فرد جربيل قائ ًال� :أتعرف جارك اليهودي؟
قال :نعم.
قال :اذهب �إليه وقل له ب�أمارة ما ت�سلم على النبي يف كل ليلة ،اعطني
مائة دينار.
قال عبداهلل :وماذا بعد �أن ا�ستلم املبلغ؟ ماذا �أفعل؟
فقال جربيل� :إتجَّ ر بها واهلل �سيباركها.

و�أراد جربيل �أن يرتكه ،لكن عبداهلل� ،أ�شار �إليه قائ ًال :ا�صرب يا جربيل؛
بقي �شيء �أريد �أن �أ�س�ألك عنه.
فقال جربيل :ما هو؟
فقال :الراهب يف الغار الفالين ،للجنة �أم للنار؟
25
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قال :كان للجنة ،ولكنه البارحة نزل رزقك ورزقه فادخر لنف�سه
قر�صاً وعنقوداً ،فهو للنار.
قال عبداهلل :وامللك يف مدينة كذا للجنة �أم للنار؟
فقال جربيل :هذا امللك امر�أة واهلل يعطي امللك للذكور ..ف�إن تنازلت
امللكة عن امللك فهي للجنة و�إن �أبت فهي للنار.
قال عبداهلل :وال�شيخ يف امل�سجد الفالين للجنة �أم للنار؟
قال :قل له احفظ النعمة حتفظك .فرجع عبداهلل ومر على الراهب
فقال له الراهب :هل وجدت ربك؟
قال :نعم.
قال :وماذا قال لك؟

كنت للجنة ولكنك البارحة ادخرت لنف�سك قر�صاً
قال لهَ :
وعنقوداً،ف�أنت للنار..
ثم وا�صل ال�سري حتى دخل املدينة ف�أخذه احلرا�س �إلى امللك.
فقال له امللك :هل لقيت ربك؟
فرد قائ ًال� :إتقي اهلل يا امر�أة ،امللك للذكور.
وعندما َه َّم احلرا�س ب�إخراجه ،قالت لهم امللكة� :أتركوه ،و�أخذته
�إلى غرفة ..وقالت له :مادمت قد عرفت �أين امر�أة ،فخذ مكاين ،وكن
ملكاً ،و�سوف �أتزوجك.

وا�صل عبداهلل ال�سري �إلى بلده لي ًال وطرق باب جاره اليهودي ،فرد
اليهودي :من الطارق؟
فقال عبداهلل :جارك .وفتح اليهودي الباب ،قائ ًال لعبداهلل :ماذا
تريد؟ !
قال عبداهلل :ب�إمارة ما ت�سلم على النبي يف كل ليلة مائة مرة ،اعطني
مائة دينار .قال اليهودي :ارفع �صوتك ،مل �أ�سمع.
فكرر عبداهلل ما قاله مرتني واليهودي يقول :ارفع �صوتك ما
�سمعت.
حتى قال عبداهلل ذلك خم�س مرات ،ويف اخلام�سة قال لليهودي� :إن
مل تعطني ما قلته لك� ،س�أرجع �إليه و�أكلمه من انك رف�ضت �أمره ،ف�أنا
�أعرف مكانه.
فقال اليهودي :واهلل لو كلمتني حتى ال�صباح لأعطيك عن كل كلمة
مائة دينار ،فكم قلت يل مرات ياعبداهلل؟
�أجاب عبداهلل :خم�س مرات.
ف�أعطاه اليهودي خم�سمائة دينار لكل مرة مائة دينار.
ومر عبداهلل �إلى ال�سوق وا�شرتى لأوالده الطعام وكل ما يلزم
للبيت .ويف ال�صباح وبعد �صالة ال�صبح توجه �إلى البادية وا�شرتى
�أغنامهم التي يدخلونها ال�سوق ،فقابله اجلزارون والتجار ،وقالوا له:
�أ تبيعنا الر�أ�س الواحد بدينار؟
رد :ال.

فرف�ض طلبها ،ووا�صل ال�سري .ويف امل�سجد قال لل�شيخ :احفظ
النعمة حتفظك.

ف�أعطوه مبلغاً �أكرب حتى و�صل �سعر ر�أ�س الغنمة خم�سة دنانري.
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وهكذا ا�ستمر عبداهلل ،كلما ا�شرتى �شيئاً ت�ضاعف له الربح �أكرث
و�أكرث ،فكرث عنده املال ،فتزكى وبنى مدار�س وم�ساجد ،وحفر �آباراً
وعمل مالجيء للأيتام�..إلخ ،حتى �أكملت الأربعني ال�سنة واملال يف
ازدياد.
ذات يوم قال عبداهلل :عندما قابلت جربيل قال يل �أربعني �سنة فقراً
و�أربعني �سنة غنى وطلبت منه تقدمي الغنى وفع ًال ح�صل ذلك ولكني
�أنا اليوم داخل يف اخلم�سني �سنة واملال يزيد ،ويزيد ،ومل تدخل بعد
�سنوات الفقر� ،إذاً يجب �أن �أذهب �إلى املكان الذي لقيت فيه جربيل،
لأ�ستعلم ماذا حدث ،وملاذا ت�أخر؟
فتوكل على اهلل حتى و�صل املكان الذي قابل فيه جربيل �أول مرة،
فنزل له جربيل يف هيئة �آدمي قال له :ماذا تريد ياعبداهلل؟
قال عبداهلل :قلت �إن الغنى �أربعني �سنة فقط؟ و�أنا قد دخلت
اخلم�سني ،واملال يف ازدياد ،ما الأمر؟
فقال جربيل :يا رجل عمرك ثمانني �سنة ولكن بعدما عملت اخلري زاد
عمرك �ضعفني� ،أي �صار مائة و�ستني �سنة من الآن حتى متوت فاملال
يزيد لك �إن �شاء اهلل.هذا واهلل �أعلم..
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احلنش األبيض والبحث
عن صاحبة «الداحقة»
كانت هناك بنت يتيمة ،ماتت �أمها وهي �صغرية ،وعا�شت مع خالتها
(زوجة �أبيها) .كانت اخلالة امر�أة �رشيرة ،تعذب البنت ،وتهلكها
بالأعمال الكثرية وال�صعبة ،ف�ض ًال عن ال�رضب املربح �إن دخلت و�إن
خرجت� .أما بنتها فكانت تعي�ش معها يف نعيم.
ويف �أحد الأيام طلبت منها امر�أة �أبيها ت�سري « تدي » حطب من
«احليود» ذي جنب((( بيتهم .و�رشطت عليها �رشوطاً تعجيزية� ،إذ قالت
لها:
�إجمعي حطب ال هو من الطويل وال من الق�صري وال هو من الأخ�رض
وال من الياب�س.
كانت اخلالة بهذا ال�رشط امل�ستحيل تريد �أن تتخل�ص منها ،فما �إن
تذهب الى اجلرف ،فلن ترجع� ،ستفرت�سها الوحو�ش ال�ضارية هناك،
فقد كان معروفاً عن ذلك احليد �أن من دخله ال يخرج منه حياً �أبداً.
تدي بكسر وتضعيف :جتلب ،بن أ َّدي ،احليود :اجلبال جمع حيد ،ذي جنب :الذي بجانب
((( َّ
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كانت الفتاة امل�سكينة تقطع الطريق �إلى احليد ،وهي ت�سكب دموعها
احلارقة ،فال تدري ماذا تعمل ،وكيف تنفذ هذا ال�رشط الذي ا�شرتطته
عليها خالتها القا�سية ،والذي حتماً �سينهي حياتها!!
وما �إن و�صلت �إلى عتبة احليد ،حتى �صارت خطواتها ثقيلة� ،أخذت
تقدم رج ًال وت�ؤخر الأخرى ،وقلبها يرجف يكاد ي�سقط ذعراً وخوفاً
كلما همت بالدخول� ،أما دموعها فكانت تن�سكب مثل املطر.
ا�ستجمعت قواها وعندما جتاوزت قدماها عتبة احليد� ،سقط قلبها
رعباً؛ ف�أ�صدرت �رصخات موح�شة؛ �إذ ر�أت ثعبانني يتقاتالن كان
�أحدهما �أبي�ض والآخر �أ�سود.
عندما ر�آها الثعبان الأبي�ض مذعورة توجه �إلى «قداها»((( فخافت
منه ..لكنه طم�أنها ،قائ ًال لها :ال تخايف� ،أريد « من�ش »((( �أن تقتلي هذا
احلن�ش الأ�سود و�أنا �أ�ساعد�ش((( يف كل �شيء يف حياتك.
فقامت الفتاة مرتعدة ،و�أخذت ع�صا ،ورفعتها عالياً قائلة :ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم ،ثم هوت بالع�صا على الثعبان الأ�سود ب�رضبة قوية،
فخر قتي ًال على الأر�ض ،وكان يقول لها ،وهو ينازع بني املوت واحلياة:
اثني ال�رضبه يا بنيه.
فقالت له البنت� :أنا ال �أثني وال �أزين وال جابت �أمي �إال �أنا.
فرمى ر�أ�سه يف الأر�ض ومات .ثم خرجت مع احلن�ش الأبي�ض
من احليد .وقال لها :ال تخايف مني ،ف�أنا رجل «جني » خيرّ � .أما ذلك
الأ�سود ف�إنه رجل «جني» �رشير.
وقال احلن�ش الأبي�ض للفتاة �أي�ضاً :ما الذي �أتى بك الى ذلك احليد
((( َقداها :أمامها أو جهتها.
((( منش :الشني هنا حتل محل كاف املخاطب وهي لغة مينية قدمية،أوما يعرف بالشنشنة
احلميرية فيقال منَّش،أي منك.
((( أساعدش :أساعدك.
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املوح�ش� ،أمل تخايف من الوحو�ش املفرت�سة؟ !

ردت قائلة :خالتي �أمرتني ب�أن �أحطب لها حطباً ال بالطويل وال
بالق�صري ،وال بالأخ�رض وال بالياب�س ،ثم حكت له حكايتها كلها.
قال لها� :أنا بدخل مع�ش القرية يف �صورة حن�ش ،ما بقدر �أدخل يف
هيئة رجل ،وب�ساعد�ش بكل �شيء.
و�أ�شار لها قائ ًال� :أن تربط حزمة احلطب بج�سمه ،وتعقده ب�شدة.
فقامت الفتاة امل�سكينة ،بجمع بع�ض احلطب ،ثم ربطت حزمة احلطب
باحلن�ش الأبي�ض ،حتى ي�صعب على خالتها االقرتاب من حزمة احلطب
لتعرف هل الفتاة نفذت �أمرها يف جلبها احلطب املطلوب ،ومن ثم
فك احلزمة.
وعندما و�صلت الفتاة الى البيت ،ر�أتها خالتها حاملة حزمة احلطب
(((
املربوطة باحلن�ش وقالت لها ،وهي خائفة ومرتعدة� :سريي “ فلتي
احلطب من اجلبل ،ف�أنت من عقدها ،و�أنت من يبزها ’’ ((( ويفلتها من
ر�أ�س اجلبل.
حملت الفتاة حزمة احلطب لرتمي بها من علو اجلبل ،وبينما هي
حتمل احلطب ،انفك احلن�ش وحترر من حزمة احلطب ،ثم حترك م�رسعاً
نحو غرفة البنت ،وعندما ر�أت خالتها احلن�ش الأبي�ض ،وهو يجري
نحو غرفة البنت ،ارتاحت ،وبدت �أمارة ال�سعادة مر�سومة على وجهها،
وقالت :با راعي((( �إلى ال�صبح ،وت�صبح البنت ميتة ..ون�سلى بالها.
وانتظرت اخلالة حتى ال�صباح ،وده�شت عندما ر�أت البنت تخرج
من غرفتها حية ،بخري وعافية ،بل ومرتدية �أح�سن املالب�س ،ومتزينة
ب�أحلى ُحلي الذهب واملجوهرات.
((( فلتي :إرمي ،أقذفي ب.
((( يبزها :يأخذها ويرفعها
((( باراعي :سأنتظر.
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يف نف�س ذلك اليوم كانت تُ َرتَّب يف ق�رص ال�سلطان حفلة كبرية،
�سيح�رضها الأعيان و�أهل القرية ،و�أمر ال�سلطان �أن يجتمع يف احلفلة
كل النا�س ،فذهبت البنت وهي مرتدية �أفخر املالب�س واملجوهرات
الثمينة التي �أعطاها لها احلن�ش الأبي�ض.
يف احلفلة ،كانت الفتاة ،حمط �أنظار كل املدعوين واملدعوات،
و�شدت انتباه و�إعجاب ابن ال�سلطان.
وحدث احلرا�س ب�أن ينتظروا البنت عند باب
قام ابن ال�سلطان ّ
الق�رص ليعرفوا من تكون ،وابنة من؟
وعندما هم احل�ضور باخلروج ،ا�ستعدت الفتاة وهرولت �إلى خارج
الق�رص ت�سبقهم يف الرحيل ،ومل ي�ستطع حرا�س ال�سجن� ،أن مي�سكوا
بها ،و�أثناء جريها� ،سقطت « داحقة » من « دواحقها »((( فوجدها
احلر�س و�سلموها لإبن ال�سلطان.
و�صلت البنت �إلى البيت ،وقامت بخلع كل مالب�سها وجموهراتها،
ثم رجعت يف اليوم التايل ،كعادتها تخرج يف ال�صباح لرتعى الأغنام
مثل ما �أمرتها خالتها.
�أما �إبن ال�سلطان فقد ذهب �إلى عجوز كاهنة وقال لها �أن ت�أخذ
الداحقة ومتررها على كل فتيات القرية لتقي�سها على �أرجلهن ،ومن
�ستدخل الداحقة يف قدمها� ،ستكون هي �صاحبتها.
وقامت العجوز الكاهنة بزيارة كل فتيات القرية ،و راحت تقي�س
الداحقة على �أقدامهن ،ومل جتد القدم التي على مقا�س الداحقة،
فرجعت الى ولد ال�سلطان خائبة ،و�أخربته بف�شلها.
قال لها :هل �أنت مت�أكدة �أنك طفت على فتيات القرية بنتاً بنتا؟

ردت العجوز الكاهنة :نعم ..طفت على كل فتيات القرية ،وق�ست
الداحقة على �أقدامهن ،ومل �أجد القدم التي تنا�سب الداحقة ..لكن
هناك فتاة مل �أجدها ،وعرفت �أنها تخرج يف الفجر لرتعى الأغنام ،وال
«ت�ضوي» �إلى بيتها �إال بالليل ،وعرفت �أنها ال حت�رض حفالت الزواج،
وال املنا�سبات.
فقال لها ابن ال�سلطان� :رضوري تروحي تقي�سي الداحقة على
رجلها.
ردت عجوز الكاهنة� :س�أنتظر حتى امل�ساء «لـ َّما» ت�ضوي البنت
بيتهم((( ،ثم �أذهب �إليها.
يف امل�ساء لقيت العجوز الكاهنة البنت ،وقا�ست الداحقة على
رجلها ،فكانت مبقا�سها بال�ضبط.
�س�ألتها العجوز :هو ذا الداحقة حق�ش(((1؟
ردت البنت� :أيوه يا جدة.
ا�ستغربت العجوز ،عندما �سمعت رد الفتاة �أن الداحقة تخ�صها،
فقالت لها� :إذا كانت هذي الداحقة حق�ش ،ف�أعطيني �أختها الثانية حتى
�أ�شوفها� .أعطتها الفتاة داحقتها الأخرى ،و�أخذتها العجوز الكاهنة
وذهبت بهما �إلى ابن ال�سلطان و�أخربته ،بكل ما حدث.
فقرر �إبن ال�سلطان �أن يعزم �إلى عند �أبي الفتاة ليخطبها منه ،ومتت
(((1
اخلطوبة ،ومن ثم الزواج ،و�سط غرية اخلالة التي كانت تل�صي
غ�ضباً وغيظاً.
((( الما :إلى إن :تضوي :تذهب ،وهنا مبعنى تعود إلى.
( ((1حقش :خاصتك ،حقك.
( ((1تلصي :حتترق.

((( الداحقة وجمعها دواحق :قردة احلذاء.
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عندما ر�أتها خالتها بتلك النعمة ،وال�سعادة طافحة على وجهها.
قالت لها :من �أين ل�ش هذه النعمة؟
و�أخربتها �أنها من احلن�ش الذي دخل غرفتها.
وقامت اخلالة و�سارعت ب�إيجاد حن�ش من احليود ،ثم قامت ب�إدخاله
�إلى غرفة بنتها ،كي ت�سعد مثل ابنة زوجها اليتيمة ،وعندما �أ�صبح
ال�صباح ،وجدت اخلالة ابنتها ميتة يف غرفتها.
�أما البنت اليتيمة فقد عا�شت مع زوجها ابن ال�سلطان يف �سعادة
ونعيم.

قملة بنت القامول
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يحكى �أن قملة كانت تخبز يف الطابونة((( وذات يوم ،جاءت ابنتها
وقالت لها :يا �أماه اتركيني �أخبز معك� ،أريد �أن �أتعلم كيف �أعمل
اخلبز.
أنت مازلت �صغرية.
قالت لها القملة الأمِ � :
�أ�رصت القملة ال�صغرية على ر�أيها وحاولت �أن تخبز يف الطابون
فوقعت فيه ،وماتت احرتاقاً ،فبكت القملة الأم على ابنتها بكاء
�شديداً.
�سمع اخلنذوذ((( بكاء القملة الأم الهلوع لفقدان ابنتها القملة
ال�صغرية ،ف�س�ألها :ليه تبكني يا قملة؟
قالت القملة الأم :ابكي على بنتي قملة بنت قامول �سقطت يف
الطابون و�أنا �شن عليها �شنون(((.
الص ْعد".
((( الطابونة :التنور ويسمى في بعض املناطق (املافي) املوفى .وفي بعض املناطق " ُّ
((( اخلنذوذ( :نوع من احلشرات الطائرة)
((( شن شنون( :أي أبكي عليها بكاء شديداً).
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قال اخلنذوذ :و�أنا باحن حنون(((.
ت�ضامناً و م�ؤازرة مع القملة الأم ،طار اخلنذوذ عالياً يف ال�سماء
وهو يحن وي�صدر �صوتاً مرتفعاً وحط على �شجرة العِ ْلب (ال�سدر)،
ف�س�ألت العلبة :ليه حتن يا اخلنذوذ؟
قال اخلنذوذ :مادريت اي�ش وقع يا عِ ْل َبة؟
ردت :وي�ش وقع باخلنذوذ؟ قالها :قملة بنت قامول �سقطت يف
الطابون و�أمها ت�شن عليها �شنون و�أنا حِ ْن حنون.
قالت العلبة� :أتكاتف و�أت�ضامن معكم ،و�أنا حتيت اللجون(((.
بعد قليل جاءت الأغنام ترعى عند �شجرة العلب ،و�س�ألتها :ليه
حتيت اللجون؟(((.
قالت العلبة :ما درينت وي�ش وقع بقملة بنت قامول؟
ردت الأغنام :ال ما درينا !!وي�ش ح�صل لها؟
قالت العلبة :قالوا� :إن قملة بنت قامول �سقطت يف الطابون و�أمها
ت�شن عليها �شنون واخلنذوذ يحن حنون و�أنا حتيت اللجون.
قالت الأغنام :نت�ضامن معكم ونن�ضم �إليكم ،و�إحنا ك�رسنا
القرون(((.

ك�رستي قرونك يا الغنم؟
قالت االغنام :ما دريتي�ش وي�ش ح�صل لقملة بنت قامول؟
ردت املر�أة :ال ،وي�ش ح�صل لها يا الغنم؟
قالت الأغنام� :إن قملة بنت قامول �سقطت يف الطابون وامها ت�شن
عليها �شنون واخلنذوذ يحن حنون والعلب حتيت اللجون واحنا
ك�رسنا القرون.
قالت املر�أة :وانا �شعفرت((( اللبون ،وبتكاتف معكم.
عادت املر�أة الى زوجها دون لنب.
ف�س�ألها زوجها :وين اللنب يا مره؟
قالت الزوجة :ما دريت ،وي�ش ح�صل لقملة بنت قامول.
رد الزوج :ال ،ما دريت ،وي�ش ح�صل لها يا مره؟!
قالت الزوجة :قملة بنت قامول �سقطت يف الطابون و�أمها ت�شن عليها
�شنون واخلنذوذ يحن حنون والعلب حتيت اللجون والغنم ك�رست
القرون و�أنا �شعفرت اللبون.
قال الرجل :و�أنا �أتكاتف معكم ،و�إحنا حلقنا الذقون(((.

عادت الأغنام �إلى الزريبة وعندما �أتت ربة البيت حللب �أغنامها،
�شاهدت قرون �أغنامها مك�رسة ،و�س�ألت املر�أة �أغنامها عن ال�سبب :ليه
((( الباء في اللهجة اليمنية ،وفي محافظة شبوة ،مبعنى سا ،وحن:مبعنى حنً  ..حنين ًا :أي َّصوت
عن ٌحزن.
((( حتيت اللجون« :أي نفض األوراق وأسقطه».
((( ليه حتيحت اللجون :أي ملاذا أسقطت أوراقك يا علبة؟

((( واحنا :ونحن.
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((( شعفرت اللبون :أي أنها «أراقت احلليب على األرض».
((( ويعد حلق الذقون عند القبائل والبدو :عار كبير ومقيت.
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سعيد احلطاب
وابنه ضاع اإلنصاف

�سعيد احلطاب ،رجل فقري يعمل يف تقطيع احلطب من اجلبال
واحليود ،ويبيعه يف ال�سوق.
يف �أحد الأيام ،وبينما كان منهمكاً يف تقطيع احلطب بف�أ�سه وقعت
�إحدى ال�رضبات القوية على حجر ،بد ًال من �إحدى قطع ال�شجرة .و�إذ
باحلجر ينفلق ،و�إذا بدودة بداخل احلجر.
انده�ش �سعيد فاغراً فاه ،وقال :يا �أهلل ،دودة ،ويف قلب احلجر،
وحية ترزق ..يا �أهلل !

سعيد احلطاب
وابنه ضاع اإلنصاف

رجع �سعيد �إلى البيت ونام ،ومل يعد يذهب الى عمله يف اجلبل.
يف ال�صباح قالت له زوجته:ملاذا رقدت يا رجل؟ نحن بال طعام� ،أما
تعلم �أن يف �أح�شائي جنني يريد �أن ي�أكل !
قال لها :الذي رزق الدودة يف �صم احلجر يرزقني يا «مره».
وذات يوم جاء رجل يهودي ،يطرق باب بيت �سعيد احلطاب ،يريد
43

حكايات �شعبية مينية

حزاوي وريقات احلناء

�أن ي�ستعري منه احلمار ليق�صد اهلل(((.مل تبخل زوجة �سعيد ،ف�أعطته
احلمار.
ذهب الرجل اليهودي ،وبينما هو مي�شي يق�صد اهلل ،ر�أى كهف ًا فدخله
لي�أخذ ق�سطاً من الراحة ،و�إذا به يلقى كنزاً مليئاً بالذهب واملجوهرات
(((
والعمالت الف�ضية والذهبية ،ف�أنزل « اخلرج » من على ظهر احلمار
و�أدخل فيه الكنز ب�أكمله.
وعندما �أراد اليهودي العودة �إلى البيت ن�سي امل�سحة واحلجنة((( يف
الكهف ،فرجع لي�أخذ هما ،وعند دخوله �إلى الكهف انطبق عليه بابه،
فمات اليهودي داخل الكهف ،ورجع احلمار �إلى بيت �صاحبه.
ر�أت املر�أة احلمار ،وقد عاد وحيداً بدون اليهودي ،كان معفراً
بالرتاب ،ومنهوك القوى ،وحمم ًال باثقال يف اخلرج ،ف�أ�رسعت املر�أة
�إلى زوجها لإيقاظه لينزل اخلرج من فوق ظهر احلمار ،ويخفف عنه
تعبه :فقالت له :يا رجل قم نزِّل اخلرج من فوق احلمار.
ف�أجابها �سعيد بتكا�سل :قلت لك يا مرة ،الذي رزق الدودة يف �صميم
احلجر �سريزقني ،لن �أقوم.
قامت املر�أة ،ووجدت احلمار متعباً ،ف�أ�شفقت عليه ،وحاولت �إنزال
اخلرج لريتاح احلمار من تعبه ،ف�أعانها اهلل و�أنزلته.
وبينما هي تنزل اخلرج انفتح ،و�إذا بداخله �سبائك وعمالت ذهبية
وجموهرات.
تعجبت املر�أة لر�ؤيتها الكنز ،فهرولت مرتبكة وم�رسعة �إلى زوجها،
ّ
و�أخربته بوجود كنز يف خرج احلمار ،فقام �سعيد احلطاب من نومه

((( يقصد الله :تعبير شعبي شائع كناية على املرء وهو يدب في األرض ليلقى رزقه.
((( ُ
اخلرج :كيس بجيبني مصنوع من اجللد أو اخليش يوضع على ظهر الدواب لنقل األشياء،
والكلمة فصيحة.
((( املسحة واحلجنة :الرفش واملعزفة.
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م�شدوهاً ،و�أ�رسع ب�إدخال الكنز الى البيت ،وبينما كان �سعيد يقلب
حمتويات الكنز من الذهب واملجوهرات� ،ألتفت الى زوجته ،وقال
لها :الزم �أزكي عن هذا املال.
فقالت الزوجة :يا رجل هذا رزق �ساقه اهلل لنا وال �أحد يدري ما
ِلم تزكي عنه.
معنا ،ف َ
فقال �سعيد :يجب �أن �أزكيه ،ف�أخرج نقود الزكاة ،وحملها ذاهباً بها
�إلى بيت املال ،وهناك وجد الوزير و�أخربه �سعيد مبا نوى.
فقال له الوزير :هل باقي معك �شي من هذه النقود الذهبية؟ .
قال :نعم.
قال� :إذهب وائتني بها.
فرجع �سعيد و�أخرب زوجته بكل ما �صار بينه وبني الوزير ،و�أ�رسع
لي�أخذ ما يقدر على حمله من ذهب وجموهرات.
عندما ر�أت الزوجة ،ما يقوم به �سعيد ،خافت �أن زوجها �سينهي
كمية الذهب والنقود ويبعرثها مينة ي�رسة ،ف�أ�رسعت يف خفية من زوجها
و�أخذت كمية من الذهب واملجوهرات والنقود الذهبية ،و�أخفتها.
وخرج �سعيد وهو يحمل ذلك الكنز ،وذهب به الى الوزير.
قال له الوزير :الآن �س�أقتلك يا �سعيد؟
قال �سعيد :يل طلب �أخري قبل �أن تقتلني.
قال الوزير :ماذا تريد؟
رد �سعيد� :إعطني �ساعة لأذهب �إلى البيت و�أرجع .عاد �سعيد و�أخرب
زوجته ،ب�أن الوزير �سيقتله.
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وقال لها� :إذا و�ضعت ولداً ف�سميه «�ضاع الإن�صاف» ثم ودعها ورجع
�إلى الوزير فقتله.
مرت الأيام ،فو�ضعت املر�أة ولداً و�سمته « �ضاع الإن�صاف » ،وكرب
الولد و�صار يلعب مع الأوالد وكان حمبوباً عندهم.
وذات يوم مر امللك و�سمع الأوالد ينادون �صديقهم بـ « �ضاع
الإن�صاف» ،فتعجب امللك من هذا الإ�سم و�أخذ الولد جانباً ،وقال له:
من �س َّماك بهذا الإ�سم؟
قال� :أمي.
قال :و�أين �أبوك؟
قال :لي�س يل �أب.
ف�أمر امللك ب�إح�ضار �أمه خفية من عيون النا�س ،و�س�ألها عن �رس ت�سمية
ابنها بهذه الإ�سم الغريب.
فقالت له� :أخاف على ولدي �إن �أخربتك.
قال لها :ال تخايف ..ولك الأمان.
ف�أخربته بكل احلكاية وما �أقرتفه الوزير يف حق زوجها ،وما جناه
على الأ�رسة.
فقال لها امللك :هل باقي معك �شيء من هذه العملة؟
قالت :نعم ..فعندما ر�أيت زوجي ينقل الكنز بكامله الى الوزير،
ودون �أن يرتك لنا �شيئاً� ،سارعت ،و�أخذت ح�صة منه لنا ،وخب�أتها
لل�شدائد.

ف�سارعت املر�أة ،و�أعطت امللك جزءاً من النقود الذهبية.
ويف اليوم الثاين جمع امللك كل وزرائه ،وقال لهم :عندي عملة
قدمية ،ولكنها قليلة ف�أريد منكم �أن تبحثوا يف املدن عن مثل هذه
العملة ،ومن �سيجد �شيئاً من هذه العملة� ،س�أمنحه جائزة كبرية.
ففكر الوزير ،وقلب الفكرة يف عقله ،و�رضب �أخما�ساً يف �أ�سدا�س،
وقال للملك� :أعطني مدة �شهر لأبحث لك عن عمالت ذهبية كهذه.
فقال له :لك ذلك �أيها الوزير.
�أوهم الوزير النا�س ومن هم حوله ب�سفره ،واتخذ من بيته خمب�أ له،
وقبل انتهاء ال�شهر ،حمل الوزير املال على بغلته وخرج لي ًال �إلى خارج
البالد وعندما طلع ال�صباح �أقبل عائداً ودخل املدينة ،ك�أنه عائد من
�سفر ،وذهب �إلى امللك و�أعطاه املال.
فقال امللك :لقد تعبت تعب ًا كثرياً �أيها الوزير ،ولكني �س�أريحك
للأبد.
ونادى على ال�سياف ،قائ ًال :يا �سياف ا�رضب عنقه جزاء ما اقرتفه
من جرم ،وقال امللك للنا�س� :سيقول لكم الوزير ،ملاذا �سيقتل.
و�رصخ يف وجه الوزير ،هيا اعرتف مبا اقرتفته بحق احلطاب الذي
ذهب ثمن غدرك ،وخداعك.
اعرتف الوزير بجرميته ..فجزت عنقه ،فقام امللك ،و�أخذ
الولد(�ضاع الإن�صاف) وعينه وزيراً بدي ًال عن الوزير الغدار.
هذا واهلل �أعلم.

فقال امللك :ائتني ب�شيء منها وال تخربي �أي �أحد ب�أي �شيء.
46

47

حكايات �شعبية مينية

أكنن بجاه املصطفى..
أكنن بجاه املرتضى
كان هناك رجل متز وج من امر�أة متدينة ،ال تخرج ،وال تدخل،
م�صلية� ،صائمة ،اليظهر لها طرف((( وال خملوق يعرفها بتاتاً.
ذات يوم قرر هذا الرجل ال�سفر لي�ؤدي فري�ضة احلج ،ف�أو�صى جاره
ق ّيَم اجلامع �أن ينتبه «من بعيد لبعيد» على �أهل بيته �أثناء غيابه ،و�أن
يلبي طلبات زوجته �إذا ما احتاجت �شيئا ،فكان له ذلك.

أكنن بجاه املصطفى..
أكنن بجاه املرتضى

ومرت الأيام ،وراءها �أيام ،ويف �إحدى الليايل الع�صيبة �سقط مطر
غزير ،واذ بجلبة متلأ ال�شارع املطل على بيت الرجل امل�سافر ،وطرقات
على �أبواب البيوت املجاورة تتعالى وت�صطخب ،و�صوت ا�ستغاثة
ي�صيح « :افتحوا يل �أكنن بجاه امل�صطفى� ،أكنن بجاه املرت�ضى».
كان الرجل امل�ستغيث يقرع الأبواب و�سط هدير الأمطار ،وال
من جميب ينقذه .وا�ستمر يف النداء والطرق على �أبواب البيوت
�صارخاً« :ح�صاين بجاه امل�صطفى ،و�أنا بجاه املرت�ضى دخلوين �أتكنن»
((( ما يظهر لها طرف :كناية عن اخلفارة.
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ولكن الكل مطبق فاه ،وال من جميب.
�أ�شفقت املر�أة زوجة احلاج امل�سافر على الرجل ،ولبت ا�ستغاثاته
املتكررة التي قوبلت بال�صمت الرهيب ،فنادت خادمتها ،وقالت لها:
«�أ�رسعي و�أدخلي الرجل الغريب وح�صانه �إلى «�سفال» البيت ليتكننا
من املطر ،و�أطعميهما».
دخل الرجل الغريب هو وح�صانه وتكننا و�أكال ،ف�أح�س الرجل
بالدفء وال�شبع ،ونام نوماً عميقاً ،وعندما الح الفجر ،وكفت
الأمطار عن الهطول ،خرج الغريب وح�صانه ،فر�آهما ق ّيَم اجلامع،
فكتم مار�أى ،منتظراً عودة الزوج الغائب ليخربه مبا ر�آه.
مرت الأيام ،ورجع الرجل من احلج ،وجل�س مع ق ّيَم اجلامع،
وحتدثا يف �أ�شياء كثرية ،وعندما �س�أله الرجل عن �أهل بيته ،وكيف كانت
�أحوالهم ،فقال له :هل انتبهت على �أهل بيتي يا جارنا العزيز؟
قال القيم مهو ًال :اي�ش �أنتبه! ايه لو تعرف ما الذي حدث بتجنن،
ب�س لو تعرف ما فعلته زوجتك وما هي الأعمال امل�شينة التي قامت بها،
لن ت�صدق ،و�ست�أمر بقتلها حا ًال.
خاف الرجل وفلتت فرائ�صه وقال :ماذا تقول �أيها القيم؟ ماذا فعلت
زوجتي و�أنا غائب؟
قال :كما قلت لك بالوي ،وكل واحدة �أكرب من الثاين� ،أقول لك
حتى الهجانة ما خلت لهم حالهم ،كانوا يدخلون عند زوجتك ،ويف
بيتك ،غري النا�س العاديني ال هناك ال هناك!
قال الرجل :اتق اهلل يف روحك ،ماذا تقول ،زوجتي م�صلية م�ؤمنة
�صائمة جال�سة فوق ال�سجادة طوال اليوم ،ال عمل لها �سوى العبادة ليل
نهار ،قل كالماً غري هذا يا رجل.
50

رد القيم :كما قلت لك ،لقد ر�أيتهم ب�أم عيني التي �سي�أكلها الدود.
رجع الرجل �إلى بيته مطرق الر�أ�س حزيناً ،مت�أملاً ،مفجوع ًا مما قاله
ق ّيَم اجلامع ،دخل الى عند زوجته ،وقال لها� :أ�صدقيني القول من كان
ي�أتي لزيارتك يف غيابي؟
قالت :ال �أحد ،ا�ستعذ باهلل من ال�شيطان الرجيم يارجل ،واتق اهلل،
عيب عليك �أن ت�س�ألني �س�ؤاال كهذا ..اهلل امل�ستعان ..اهلل امل�ستعان.
كرر ال�س�ؤال بغ�ضب ،قلت لك :من دخل بيتي �أثناء غيابي؟
ردت قائلة :اتق اهلل يا رجل من �سي�أتي لزيارتي يف غيابك ،ف�أنت
داري �أين امر�أة م�ؤمنة ال �أدخل �أحداً ،وال �أخرج عند �أحد.
رمى مب�سبحة الذمم ( الأمان ) وقال لها �أ�صدقيني القول ،ولن
�أخدعك؟
فتذكرت حكاية الرجل امل�ستغيث يف ذلك الليل البهيم واملطر
و الزمهرير ،فحكت له احلكاية ،وقالت :لقد �أدخلت اخلادمة رج ًال
ليكنن((( ذات يوم مطري ،ومل �أر �صورته �أبداً ،هذا كل ما حدث ،ما
في�ش حاجة.
وحلفت له ب�أميان مغلظة� ،إنها مل تره ،فقد كنن يف �أ�سفل البيت،
ومبعرفة اخلادمة� .صمت زوجها قلي ًال ،وقال لها� :إذاً مدي يدك اليمنى،
فمدتها ،فقام بقطعها بخنجره ،وقال :هذه بجاه امل�صطفى.
ثم �أمرها ب�أن متد يدها الثانية ،فمدتها ،فقطعها ،قائ ًال :وهذه بجاه
املرت�ضى ،وطرحهما جانباً ،ثم طردها من البيت �رش طردة.
قالت الزوجة ،وهي �صابرة را�ضية :ما �أطلبه منك فقط� ،أن تعمل
((( اتكنن وكئن :اكنت،استتر من املطر.
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يدي املقطوعتني داخل جناح اخلتمة(((.
َّ

وخرجت من دارها ،مت�شي من طريق �إلى طريق ،حتى و�صلت �إلى
قرب جامع ،ومن �شدة التعب والإرهاق نامت.
عند خروج امل�صلني ،ر�آها رجل منهم ،وقد كان ذلك الرجل هو ذاته
الذي �أ�شفقت عليه يف ذلك اليوم املطري ،وادخلته �سفال بيتها يكنن هو
وح�صانه ..لكنها مل تكن تدري �أنه هو نف�سه ،وهو �أي�ضاً مل يدر �أن من
تنام بقرب اجلامع هي تلك املر�أة التي كننته وح�صانه يف ذلك اليوم
املطري.
عندما ر�آها الرجل على هذه احلالة ،متعبة مرهقة� ،سار على جناح
ال�رسعة �إلى بيته ،ونادى خادمته قائ ًال لها� :إذهبي �إلى تلك املر�أة النائمة
بجانب اجلامع ،وادخليها �إلى �أ�سفل البيت واطعميها ،واعريف منها
ملاذا هي على هذه احلالة ! وما �رسها؟
�أ�رسعت اخلادمة �إلى �إدخال املر�أة ،و�إطعامها واالهتمام بها ،فقالت
املر�أة للخادمة� :س�أجل�س عندكم �رشيطة �أن ال ي�س�ألني �أحد منكم �أو
غريكم عن �أي �شيء يخ�صني ،فقط ،ما �أريده هو �أن �أبقى �أ�صلي،
و�أ�صوم و�أقر�أ القر�آن ،فاذهبي الى �سيدك ،وخربيه ب�رشطي.
وافق �صاحب البيت على �رشطها ،وتركوها يف حالها ،فا�ستقرت
عندهم.
�آنذاك كانت زوجة �صاحب البيت مري�ضة على �شفا املوت ،وبعد
مرور �أيام لفظت الزوجة �أنفا�سها الأخرية.
فقام الزوج بكل مرا�سيم الدفن وتوابعه من غداء لروح امليت
والتهلي...الخ.
((( جناح اخلتمة :بني دفتي كتاب القرآن الكرمي.
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مرت الأيام والأيام ،فوجد اجلريان �صديقهم وحيداً ،فن�صحوه
قائلني :تزوج ياجارنا ،ومادامت هناك امر�أة تعي�ش يف بيتك ،فلماذا
ال تتزوجها.
قال لهم :كيف �أتزوج بها ،وال �أعرف من هي ،ومن �أين �أتت؟
قالوا :جرب �أ�س�ألها ميكن تر�ضى ،وعلى اهلل.
قال لهم :ال �أ�ستطيع �أن �أفاحتها ب�أمر الزواج ،لقد ا�شرتطت علينا �أال
ن�س�ألها عن �أي �شيء يخ�ص حياتها ،وقد وافقت على �رشطها.
�ألح عليه �أ�صدقا�ؤه� ،أن يجرب مرة �أخرى ،و�أخرى ،ففاحتها يف
الأمر ب�أن �سار الرجل �إلى عند اخلادمة وقال لها� ،أن حتاول �أن تتحدث
مع املر�أة عن رغبته يف الزواج منها على �سنة اهلل ور�سوله.
ذهبت اخلادمة الى املر�أة وقالت لها :تعرفني �أن الرجل ماتت مرته،
وهو ي�شتي يتزوج�ش.
لكن املر�أة ،ذكرتها بال�رشط الذي ا�شرتطته عند دخولها هذا البيت،
وموافقة �صاحب البيت على �أن جتل�س يف غرفتها ت�صلي وت�صوم وتقر�أ
القر�آن ب�س وال تفعل �إي حاجة �أخرى.
وكررت املر�أة قولها للخادمة لتبلغ �سيدها ،قائلة :قويل ل�سيدك يكمل
�أجره ما�شي عرحلي ،ار�ض اهلل وا�سعة(((..
�سارت اخلادمة فحدثت �سيدها مبا دار بينهما.
ومرت الأيام ،وزاد �إحلاح الرجل ملعرفة �أخبار املر�أة التي ت�سكن بيته،
ورغبته يف الزواج منها ،فكرر املحاولة مرة و�أخرى ،و�أخرب خادمته ب�أن
تفتح مو�ضوع الزواج معها من جديد.
فنزلت اخلادمة مرة ثانية ،وفاحتتها ب�أمر الزواج.
((( ماشي عرحلي :ماشي في لهجة بعض املناطق اليمنية مبعنى ال ،عرحلي ،العني حتل محل
السني للتسويف ،أي مالم سأرحل من هنا.
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قالت املر�أة لها :قويل له هل ي�ستطيع �أن يتزوجني بعيبي؟
وافق الرجل على �رشطها ،ومتت الأمور ،حينئذ قامت املر�أة و�صلت
�صالة اال�ستخارة �آملة �أن يختار اهلل لها ما فيه اخلري� ،إما �أن متوت� ،أو
ي�صلح اهلل يديها ،وماكادت �أن تتم الركعة الثانية اال واقبلوا اثنني من
املالئكة جتاهها.
قالت لهما :قوموا خروا ((( من جتاهي لأ�صلي..
قاال لها :نحنا مالئكة جئنا مل�ساعدتك ،وقال لها املالك الأول:
ذهبي ،وقال هذه بجاه
مدي يد�ش اليمنى ،وقام بل�صق يدها مب�سما ٍر َّ
امل�صطفى ،وقام املالك الثاين ،فقال لها :مدي يدك الثانية ،وقام
بل�صقها مب�سمار �آخر من الذهب ،وقال وهذه بجاه املرت�ضى.
ما متت ال�صالة اال ويديها �سابرة((( ،كما كانت من قبل ،ثم تزوجت
من الرجل الذي �أجارها.
واثناء الليل جل�س الزوج وقام يفت�ش يف ج�سدها ،ليعرف �أي�ش فيها
من عيب ،ور�أى يديها م�سمرتني مب�سمارين ذهبيني ..ثم �س�ألها� :أي�ش
الق�صة؟
حاولت �أن تتهرب من االجابة ،وت�أتي ب�أحاديث من هنا وهناك
لتموهه ،لكنها مل ت�ستطع ،ف�أ�رص عليها �أن حتكي ق�صتها ،ورمى لها
مب�سبحة الذمم قائ ًال� :أحك يل ،وهذه م�سبحة الذمم اذا خدعت�ش(((.
حكت له الق�صة من �أولها �إلى �آخرها .وعند الإنتهاء قال لها� :أتعرفني
من هو ذلك الرجل الذي �أ�شفقت عليه و �أدخلتيه يكنن هو وح�صانه؟
قالت املر�أة :ال ،ال �أعرفه ،وت�ساءلت ،من يكون؟
((( خروا :انصرفوا ،ابتعدوا
((( سابرة :صاحلة،أي ردت اليها يديها بأذن الله
خدعتك
((( خدعتش:
ِ
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قال الرجل� :أنا ذلك الرجل الذي �أنقذتيه يف تلك الليلة ال�صعبة،
وتندم
ووا�صل حديثه ،لكن يعلم اهلل اننا ال �شفت�ش وال �شفتيني(((َّ ،
لك ،ميني
على ما ح�صل لها ب�سببه ،قال لها :لو �أنا داري ،ما �سيحدث ِ
اهلل لن �أدخل عندكم يومها.
و�أردف قائ ًال :كل ما حدث لك �سببه قيم اجلامع.
ومرت الأيام وال�سنني ،وهما �سعيدان يف حياتهما الزوجية ،وذات
يوم وبينما هي تنظر مت�أملة من نافذة بيتها ،ر�أت رج ًال جمذوماً يطرق
باب بيتها ،فعرفته ،فقد كان زوجها ،ف�أمرت اخلادمة ب�إدخاله.
قالت للخادمة :ادخلي ذلك الرجل املجذوم �إلى بقعتي التي كنت
�أجل�س فيها �سابقاً (�سفال البيت) ،قبل �أن �أتزوج �سيدك.
�أدخلته اخلادمة ومكث �أ�سبوعاً �أو ع�رشة �أيام ،وعرفت �أنه �أ�صيب
باجلذام ،فطرده �أهله من بيته ،ومن املدينة التي ي�سكنها ،وما هي �إال
�أيام حتى مات.
وعندما �أرادوا غ�سله ،مل ي�ستطيعوا �أن ي�أخذوه �إلى املغ�سلة ،حاول
الرجال �أخذه ،لكنه ظل ثابتاً ملت�صقاً يف بقعته.
قالت لهم� :أنا �س�آتي و�أحمله �إلى املغ�سلة ،فحملته بكل �سهولة �إلى
املغ�سلة ،و�سط ده�شة اجلميع.
بعد �أن قاموا بغ�سله ،حاولوا �أن ي�ضعوه يف املجنز ،لكنهم مل
ي�ستطيعوا ،فنادوها ،فرفعته بي�رس �إلى املجنز ،ثم ذهبوا به ليدفنوه يف
املقربة.
عندما حاولو �إدخاله �إلى اللحد مل ي�ستطيعوا فقد « �شبحت»(((،
((( شفتش وشفتيني :رأيتك ورأيتني
((( شبحت /اشتبحت :أمتدت باستقامة وتشنجت.
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يداه ب�شكل �أفقي ،مما ا�ستحال ادخال اجلثة يف القرب.
ثم �صيحوا لها �أن ت�أتي حتى ترجع يديه �إلى مكانهما ،ليت�سنى لهم
قربه ،ف�أتت و�أعادت يديه الى و�ضعهما الطبيعي ،ومت الدفن..
ف�س�ألوها عن �رس حكايتها مع الرجل الغريب امليت ،فحكت
للجميع ..ق�صتها مع الرجل ،وملاذا حدث كل ذلك !
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ُفتن ـ ـ ـ ـ ـ ــة

يف �صنعاء عا�ش تاجر دون �أن ينجب �أوالداً ،وبعد م�شاق ومعاناة،
رزق �أخرياً بولد ،ف�أمر زوجته ب�أن تتكتم على وليدهما ،فال تخرجه
كائن من كان ،حتى كرب الولد ،ومن �شدة
من البيت ،وال تريه لأحدٍ ٍ
تكتمهما ،مل يدخاله املدار�س ك�أقرانه ،ف�أتيا له مبدر�س خا�ص الى
البيت ،ومل يكتفيا بذلك ،بل جلبا خدماً له ليقوموا على خدمته.
مرت الأيام وال�سنون ،والطفل يكرب وي�شب ،وعندما �أ�صبح �شاباً
يافعاً ،فاحته الأب ب�أمر الزواج ،قائ ًال له :الآن يا ولدي قد كربت،
و�سوف �أزوجك.
ف�أجاب الولد :يا �أبي منذ �أن خُ لقت وحتى اليوم ،وها قد �رصت
رج ًال نا�ضجاً ،و�أنا حبي�س البيت مل �أخرج منه ،ومل �أعرف �أي �شيء
يدور يف اخلارج ،البيت هو كل ما �أعرفه من الدنيا الوا�سعة.
و�أردف قائ ًال :الآن �أطلب منك طلب ًا واحداً يا �أبي.
رد الأب :ما الأمر يا بني؟
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رد الإبن :قبل الزواج �أريد �أن �أخرج� ..أ�سيح يف الدنيا� ،أملي نظري
من البالد والعباد ،وعندما �أرجع يا �أبي من رحلتي� ،أفعل ما تريد.
وافق والده على طلبه ،وعزم الولد على الرتحال ،فخرج الولد
مي�شي من بلد �إلى بلد ،حتى و�صل �إلى �أحد الأودية ،وبينما هو ي�سري
بني جنبات الوادي ،وميلي ناظريه بااملناظر الطبيعية ،ر�أى فتاة جميلة
جداً تديل الر�شا يف البئر فقال �شعراً:
ما اح�سن البئر وحم�سن ر�شاهاتقولوا �سفالها مثل عالها
فقالت الفتاة� :سفالها �أح�سن من عالها وعاد �أبا زيد �-أي �أبوها
بال�شام – يحماها.
قال لها� :أ �أنت متزوجة؟
قالت� :إذا و�صل والدي من احلج �سوف يزوجني �إبن عمي ولكن �إذا
�سبقت �أنت �س�أختارك.
فقال لها :خذي خامتي و�أعطيني خامتك .فتبادال اخلوامت.
ورجع الولد �إلى بالده ،و�أخرب والده بق�ص�ص رحيله وترحاله،
وكيف وجد فتاة جملية جداً و�أعجبته ،ويريد الزواج بها.
ف�أعطاه والده ما ًال ،ورجع الولد �إلى املدينة التي ت�سكن بها حبيبته،
و�سمع �أ�صوات الزغاريد والأغاين وقرع الطبول ،وك�أنها وليمة كبرية
عم �صخبها يف املدينة .مل يعرف �رس هذه الوليمة ،فقرر �أن يذهب
َّ
الى مكان البئر الذي لقي حبيبته عندها .وعند و�صوله �إلى البئر ،وجد
جارية ،تديل دلوها الغرتاف املاء.
فقال لها :خربيني يا جارية ،ملن هذه الوليمة؟
قالت له :ل�ستي « ُفتنة».
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فقال� :أتعرفينها؟
قالت :انا جاريتها.
قال لها� :إعطيها هذا اخلامت وقويل لها� :آه �آه.
فرجعت اجلارية وهي حمملة اجلرة وقالت :قولوا ل�ستي فتنة
«تن�سمني» جرة املاء(((.
فقالوا لها :هي عرو�سة ،ال ت�ستطيع �أن ت�أخذ عنك جرة املاء ،نحن
�سنقوم بذلك.
قالت :ال �أريد �إال �سيدتي فتنة «تن�سمني».

فجاءت فتنة ،فقالت لها اجلارية :وجدت �شاباً فوق البئر مثل القمر
و�أعطاين هذا اخلامت ويقل لك �آه �آه ،ثم �أعطتها اخلامت.
قالت لها �سيدتها :قويل له«:ما �آه وال �آها» من َه َّم على حاجته
م�ضاها(((.
َّ
�آنذاك كانت حماتها «عمتها» ت�سمع احلديث الذي جرى بني فتنة
وجاريتها.
فقالت البنها� :أت�سمع زوجتك ولغاها ،ماتقدر ت�شل عويد الن�شم
وت�ضباها(((.
علي وحتل ملن هاواها(((.
قال الزوج :ما�ش�ضباها وال �ش�ضباها حترم َّ
قالت الأم :يا�سني عليك ياجيد يا ابن اجليد يا ل َّلي تعطي بنات
((( تنسمني :تأخذ عني اجلرة أوتساعدني في أنزال اجلرة من فوق رأسي.
مضاها :أمضاها ،أنتزعها بهمة.
((( َّ
((( عويد النشم وتضباها :عويد :تصغير عود ،والنشم شجر معروف صلب اخلشب ،تضابها مبعنى
تقوم سلوكها أو تؤدبها بالعصا.
((( ما شضباها وال شضباها :أي لن امسها بسوء مادامت تهوى غيري.
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الرجال على مناها..
ثم �أمرت ب�أن ي�أتوا بال�شاب من الوادي ،وعندما ح�رض تزوج من
حبيبته ورجع بلده..
هذا واهلل �أعلم.

إبن الرعوي
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يحكى �أنه كان هناك رجل رعوي((( يحرث الأر�ض ،متزوج من
امر�أة وقد �أجنبت له ولداً .وبعد فرتة� ،أ�صيبت مبر�ض على �إثره ماتت.
فقام الرجل الرعوي وتزوج من امر�أة �أخرى ،وحملت ،و�أجنبت له
ولداً.
فكان الأب ي�أخذ ولده الكبري يتيم الأم ،ويذهب معه �إلى احلقل.
ويف يوم من الأيام احتاج الأب �إلى « ذري»(((.
وقال لولده :اذهب يا بني الى البيت واح�رض «الذري» .فرجع
الولد �إلى البيت فوجد رج ًال عند خالته ،ف�أخذ الذري ،ورجع به الى
والده ،دون �أن يخربه مبا ر�أى.
وعندما عاد الرعوي من حرث احلقل الى بيته لي ًال ،وجد زوجته
تبكي ،فقال لها :ما يبكيك؟
((( الرعوي واجلمع رع َّية :الفالح ،صاحب األرض الزراعية.
((( الذري :حبوب البذار.
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قالت :تغ�سلت يف ال�سقف والطرية ر�أتني.

عندما �سمع الولد �إعالن امللك ،توجه مبا�رشة �إلى ق�رص امللك.

قال :ب�س هذا الذي يبكيك كلنا نغت�سل والطيور ترانا.

فقال له احلرا�س :ماذا تريد؟

يف اليوم التايل ،فاحت الإبن والده بعزمه على ال�سفر قائ ًال :يا �أبي
�أريد �أن �أ�سافر لفرتة من الوقت �أرفه عن نف�سي ،و اتفرج على الدنيا،
وكذلك �أريد �أن �أتعرف على �أخو خالتي من يكون.
قال �أبوه :توكل على اهلل ،وال تت�أخر.
فخرج الولد مي�شي ومي�شي حتى دخل مدينة فدخل م�سجدها و�إذا به
يرى رج ًال قاعداً فوق �رسير يحمله �أربعة رجال ،ف�س�أل :ملاذا ُيحمل هذا
الرجل �إلى امل�سجد بهذا الو�ضع؟
قالوا :هذا رجل دين ويخاف �إذا م�شى على الأر�ض ان يدو�س على
ح�رشة �أو غريها فيكون �آثماً.
فتعجب الولد من هذا الكالم وراقب الرجل يف غدوه ورواحه.
ويف منت�صف الليل خرج الرجل ومعه الأربعة الذين يحملونه
وذهبوا �إلى دكان ل�صياغة الذهب و�رسقوه ،ثم رجعوا �إلى البيت.
وعندما حانت �صالة ال�صبح كالعادة خرج الرجل ومعه رجاله الأربعة
يحملونه �إلى امل�سجد لأداء ال�صالة.
كان الولد يتبعهم خطوة خطوة� ،إلى حيث يقومون ب�رسقة املدينة
لي ًال ،ثم يذهبون �إلى امل�سجد �صباحاً ،وي�ؤدون فرو�ض ال�صالة بانتظام،
حتى �أنه مل ي�شك بهم �أحد.
ويف �إحدى الليايل� ،رسقت جواهر بنت امللك ..ف�أعلن امللك �إن
الذي يعرف من �رسق جواهر ابنته فله جائزة ثمينة.

قال� :أريد امللك.
ابلغوا امللك ف�أذن له بالدخول ،فدخل فقال له امللك :ما عندك؟
قال� :أريد اخللوة .ف�أخرج امللك كل من كان عنده.
قال الولد للملك :ال�رسقات التي ح�صلت يف املدينة ومن جملتها
�رسقة اجلواهر التي تخ�ص ابنتك� ،رسقها رجل الدين الذي مي�شي
حممو ًال من �أتباعه الأربعة.
قال امللك :هذا رجل م�ؤمن� ،إنه ال ي�ؤذي منلة ،لقد جعل رجا ًال
يحملونه ل�شدة خوفه من ارتكاب �إثم� ،إذا دا�ست �أقدامه الأر�ض ،فماذا
تقوله �أيها الولد؟ ! ثم �أ�ضاف امللك متعجباً من كالم الولد قائ ًال� :إن
ما تقوله كالم خطري.
قال الولد� :إن مل جتدوا ال�رسقات يف بيته ،فاقتلني �أيها امللك.
فقام امللك ،وجمع احلر�س ،وبعد �صالة الع�رص هجموا على بيت
الرجل فوجدوا يف بيت الرجل الغنائم من جموهرات ،ونقود ،وكل
ما كانوا ي�رسقونه .فقرر امللك �إنزال �أ�شد العقوبة برجل الدين ،ف�أمر
حرا�سه ب�أخذ ه والدوران به يف كل �أرجاء املدينة ليعرف القا�صي
وحرجوا به((( يف املدينة،
والداين بفعائل رجل الدين ..ف�أخذوه َّ
وعرف النا�س الق�صة ،وكان النا�س منتف�ضني ،ي�صبون عليه ال�شتائم
واللعنات.
وعندما �س�أل الولد عن �أ�صل وف�صل رجل الدين ،ومن يكون ،عرف
حرجوا به :شهروا به .وفي لغة أخرى «دردحوا به ».
((( َّ
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�أخرياً ب�أنه �أخو خالته ،فت�أكد �أن العائلة فا�سدة� .أما امللك ف�أخذ الولد
و�أعطاه ما ًال كثرياً.
فرجع الولد �إلى بلده وهن�أه والده بال�سالمة ،و�أخرب والده بكل
ماحدث ،ثم قام الولد واعطى اباه املال ،قائ ًال له :يا �أبي �آن لك ان
ت�سرتيح وهذا املال لك ..وهكذا عا�ش الولد مع والده يف �أح�سن
عي�ش ..واهلل �أعلم.

الوصايا الثالث
دابتك ،املسمر ،وجه مكلفك
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الوصايا الثالث
دابتك ،املسمر ،وجه مكلفك

يحكى �أنه كان هناك رجل متزوج باثنتني ،ويف �أحد الأيام �أو�صى
�إبنه ،قائ ًال :يا ولدي �أنا �أو�صيك بثالث :ال تكري دابتك ،وال تخلي
مرتك ت�سري امل�سمر((( و«حذاة» (((ن�سيبك وال وجه مكلفك.
قال الولد :الزم �أعمل بو�صية �أبي ،و�أب�رص ما يحدث.
(((
ويف يوم من الأيام �أتى رجل ،طلب منه الدابة ،قائ ًال� :أ�شتي «�أبز»
دابتك �أحمل عليها �أغرا�ضي و�س�أردها لك حاملا �أق�ضي غر�ضي.
قال الولد :متام ،خذها.
(((
ثم فكر ،وقال مت�أ�سف ًا :ها ،هذه الن�صيحة الأولى اخرتمت� ،س�أذهنن
على الو�صية الثانية.
وبعد �أن �أعطى الولد دابته للرجل ،وماهي �إال �سويعات ،و�إذا بالرجل
((( املسمر :جلسة األسمار.
((( حذاة :حذاء.
((( ابز :آخذ ،وهنا مبعنى أكتري أو استعير.
((( أذهنن :أركز ذهني،أي أحرص على تنفيذ الوصية الثانية.
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يقبل ،ومل يتبق معه من الدابة �إال «ال�سبلة»((( فقط.
ف�أخذ الولد مت�أ�سفاً �سبلة الدابة وعلقها يف علو �أحد �أمكنة البيت.

ومرت الأيام ،ويف �إحدى الليايل ،دخلت عليه �إحدى زوجاته لي ًال
وقالت له�« :أ�شتي»((( �أ�سري «امل�سمر».
مل ي�سمح لها الزوج ..ف�سكتت ،ويف اليوم الثاين وعند خروجه من
البيت ،خرجت زوجته خفية وذهبت �إلى بيت العر�س.

عندما ر�أى الزوج زوجته وهي تت�سلل الى بيت العر�س ،مل يطمئن
لفعلتها ،فقرر ح�ضور العر�س متخفياً ،وتخب�أ يف «الغدرة»((( �أ�سفل
الدار الذي يقام فيه العر�س.
ت�سللت زوجته من مكان االحتفال ،وذهبت الى �أ�سفل بيت العر�س،
وقد كان مكاناً مظلماً ،فجل�ست تنتظر ،و�آنذاك �أطبق زوجها عليها،
وقالت له بتغنج :من �أنت؟
قال� :أنا �أخو احلريو(((.
قالت� :أي�ش ت�شتي(((؟
قال� :أ�شتي �أ�سمر �أنا ويا�ش(..((1
وافقته ،وق�ضيا وقتاً ممتعاً ،وعند خروجه �أخذ دقتها(((1وغادرها الى
بيته ،وقام وعلق الدقة بجانب �سبلة الدابة التي كان قد علقها �سابقاً،
((( السبلة :الذيل.
((( أشتي :أريد ،أصلها اشتهي.
((( الغدرة :الظالم ،والدار تذكر بالعامية.
((( احلريو :العريس.
((( ايش تشتي :ماذا تريد.
( ((1اسمر أنا وياش :اسمر أنا واياك.
( ((1الدقة :عقد ذهبي.

وقال مت�أ�سفاً :وهذه «الفعلة» الثانية� .س�أذهنن يف الثالثة« ،ما عذر»
من الذهننة ،هذه الو�صية الثالثة.

(((1

يف اليوم التايل ،ا�ست�أذنت زوجته الثانية بالذهاب �إلى العر�س،
وافقها ،لكنه قرر �أن يراقبها.
وذهب يتعر�س ،ودخل يف نف�س البقعة التي دخل فيها البارحة
«�أ�سفل البيت» وقد كان متخفياً.
ودخلت زوجته ،و�أطبق عليها ،وقالت :من �أنت؟
قال� :أنا �أخو احلريو.
قالت له� :أي�ش تدور(.((1
رد� :أ�سمر �أنا ويا�ش..
قالت غا�ضبة :يا قليل احلياء ،ثم �أخذت جمنة القهوة التي بيدها،
�شجته و�أدمته ،وخرجت م�رسعة ً من
و�رضبته يف و�سط م�شه( ،((1حتى َّ
تلك الغرفة ُ
«الظلمي» �أ�سفل بيت العر�س.
رجع الرجل �إلى البيت دامياً ،وكانت زوجته قد �سبقته ،فقال لها:
ملاذا رجعت من العر�س بدري؟
ردت :لعنة اهلل على �أبتهم ،وعلى �أبو عر�سهم( ..((1و�أردفت،
وبعدين :مكان العر�س زحمة ،واخو احلريو قذر ابن قذر.
قال لها هازاً ر�أ�سه املدمى :مافعل ب�ش يا مرة.
ردت عليه بغ�ضب :قلت لك قذر بن قذر.
( ((1ماعذر:البد.
( ((1أيش تدور :عماذا تبحث.
( ((1مشهَ :مشة الرأس:وأم الدماغ ،أي وسط الرأس.
( ((1لعنة الله على ابتهم :..شتيمة.
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ثم ران قليل من ال�صمت وقال :متام واهلل متام
يف الليل قال لزوجته الأولى :يا مرة(� ((1سمعت خرباً يلوكه النا�س
�أن امر�أة يف العر�س ،ت�سامرت هي و�أخو احلريو ،و�سرُ قت الدقة من
رقبتها ،هل �سمعت �أنت بذلك اخلرب امل�ؤ�سف؟
ردت مرتبكة :مل �أ�سمع ب�شيء.
وقالت له مفجوعة :يووه يا فغري فغره( ((1الدقة حقي عند بنت
�أختي �شا�سري اديها الآن.
قال لها زوجها :يا كاذبة ،ياقليلة احلياء ،الدقة حق�ش م�ش عند ابنة
�أخت�ش� ،أنت دارية ،وينها ،وكيف �رسقت منك تعايل �أوريك� ،أين
دقت�ش ،ياخائنة ،ثم �أخذها جراً من يدها ،وقال :هي ذي دقت�ش يا
فاجرة ،بجنب �سبلة الدابة ،يا عاقة والديك( .((1فطلقها .و�أبقى على
زوجته الأمينة.
ومرت الأيام جترها �أيام ،ويف احد الأيام تزوج ن�سبه( ((1وذهب �إلى
العر�س ،وعند و�صوله �إلى بيت �أخته مكان العر�س ،ر�أته �أخته مبالب�س
عادية ،فخجلت من هيئته ،فقد غري من هيئته على �أ�سا�س �أنه رجل
فقري ،وقد �أتى عر�س ابن اخته خايل اليدين ،من هدايا العر�س وقالت
له �أخته :يووه ياخي ،يا خزى البالء( ((2لي�ش فعلت هكذا بنف�سك
و�صيحت عليه قائلة :واهلل لو يدروا زوجي و�إخوته ،انك هنا ،وبهذه
ال�صورة� ،أي�ش بيقولوا ،ياخزاتي من �أهل زوجي.
ثم �سارعت و�أدخلته «املروى »( ((2و�أجل�سته هناك ،وبعد �أن تغدا
النا�س وجملة املعازمي ،نزلت �أخته الى املروى حيث �أخفت �أخاها
( ((1يامره :يا امرأة.
( ((1يووه يافغري فغراه :تعبير للذهول ،مبعنى ياللهول.
( ((1عاقة والديك :عاصية والديك.
( ((1النسب :ابن األخت.
( ((2ياخزى البالء :تعبير شعبي ،مبعنى ياخجلي ،يا خزاءه.
( ((2املروى :مكان لعلف احليوانات.
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حاملة له قر�ص ذرة حمراء( ((2نا�شفة ،ومل ت� ِأت له بغداء مثل الغداء
الد�سم واملنوع الذي يعمل للمعازمي يف احتفاالت الأعرا�س.
�أخذ قر�ص اخلبز وخزقه( ((2من و�سطه ،ثم َه َّم بالرجوع الى بيته
ليعلق قر�ص الذرة احلمراء بجانب ال�سبلة ،والدقة ،و�أثناء خروجه من
املروى ،لقي ن�سبه العري�س قال له :ما تفعل ياخايل هانا يف املروة؟
ولي�ش ما تغديت معنا؟
تلك�أ ،قائ ًال� :أتيت ومل يكن معي هدية لأبدي عليكم ،ر�أتني �أمك
اللي هي �أختي بهذه الهيئة فوبختني ب�شتائم ،وهر�ستني( ((2يف املروى،
حيث ما حد يب�رصين ،وال �أب�رص �أحدا.
غ�ضب ن�سبه من فعلة �أمه ،فقام على �إثر ذلك ،و�أخذ خاله،
و�أخرجه خفية من بني املعازمي� ،إلى مكان حيث بداية موكب ومرا�سيم
ال�ضيوف ،ثم لقاه بح�شود من املعازمي واملهنئني ،ولقاه �أي�ضاً بر�أ�سي
غنم ،وم�صاريف وهدايا ،ثم بد�أت مرا�سيم اجلموع ،و�أن�شدوا له
بزامل ،وت�ض ّيف يف بيت ن�سبه وبيت �أخته ،حتى انتهاء مدة ال�ضيوف
املعروفة(.((2
يف اليوم الثاين من جلو�سه يف بيت �أخته كما ت�ستدعى تقاليد
العر�س وال�ضيافة ،جاء ن�سبه �إليه ،وقال له� :أخربين ما الق�صة؟ وملاذا
فعلت هكذا!؟ واملعروف عنك �أنك ل�ست رج ًال فقرياً ،و�أنت رجل
عاقل تعرف الأ�صول ،وتقاليد القبيلة ،لي�ش فعلت هكذا!؟
فحكى له الق�صة ،وقال لأنني �أريد معرفة هدف �أبي من �إ�سدائه يل
تلك الو�صايا الثالث.
( ((2ذرة حمراء :نوع من أنواع احلبوب التي تزرع في اليمن ،ومقابلها الذرة البيضاء.
( ((2خزقه :خرقه ،ثقبة.
( ((2هرستني :حشرتني،دستني
( ((2تقاليد مينية في األعراس ،حيث يستقبل الضيوف واملعازمي في مكان واسع ،باألشعار الشعبية
واألغاني الشعبية (الزوامل ) ،ونحر الكباش ،والهديا العينية ،واملادية ..الخ.
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(((

كان هناك كب�ش يعي�ش يف وادي كثري اخل�رضة يرعى فيه وعندما
يحني وقت امل�ساء ي�أوي الكب�ش �إلى جرفه(((.
ويف يوم من الأيام ر�أى الكب�ش ذئباً فخاف منه ،وعر�ض عليه
حلفاً..

حلف الذيب والكبش

قال الكب�ش :ما ر�أيك �أن نحتلف؟((( على �رشط �أن ال ت�أكلني وباملقابل
�سوف �أدلك على وا ٍد فيه اغنام كثرية وبذلك �ستتمكن من �سد جوعك
ومن ثم ن�أوي �إلى اجلرف لنعي�ش فيه معاً.
وافق الذئب على ذلك ..وكان الذئب يخرج وي�صطاد الأغنام من
الوادي ،ويخرج الكب�ش ويرعى يف الوادي ثم يعودان يف املغرب
�إلى اجلرف ،وا�ستمر احلال هكذا فرتة من الزمن حتى يوم من الأيام،
�أوى الذئب �إلى اجلرف وعالمات الغ�ضب بادية على وجهه ،الحظ
الكب�ش ذلك ف�س�أله :ماذا يزعجك �أيها الذئب؟ وملاذا �أنت غ�ضبان بهذا
ال�شكل؟
رد الذئب :ال تكلمني.
((( احلكاية :من محافظة شبوة.
((( اجلرف ،الكهف.
((( نحتلف ::نتحالف ،نتعاهد
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الكب�ش :ماذا حدث لك اليوم؟
الذئب� :أقول لك ال تكلمني� ،أتركني و�ش�أين.
عرف الكب�ش �أن الذئب مل يوفق يف �صيده ف�سكت وبعد فرتة
وجيزة.
قال الذئب :ملاذا ال تتكلم ايها الكب�ش؟
الكب�ش� :أنت �أمرتني بال�سكوت (وكان الكب�ش ي�ستجر -الأكل).
الذئب� :إذن ملاذا ت�ستجر؟
الكب�ش� :إن هذه طبيعتي يا �صديقي.
الذئب� :أقول لك ال ت�ستجر و�إال �سوف �آكلك؟
حاول الكب�ش كتم ا ُجل ََّرة دون جدوى ،فا�ستجر دون �إرادته فافرت�سه
الذئب.
وهكذا كان ق�صد الذئب البحث عن �أي عذر ليفرت�س الكب�ش.

بنت «ا ُمل َو َب ّل»
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بنت «ا ُمل َو َب ّل»

(((

كان بُه واحد كتب على باب بيته «�إن كيد الرجال كيد عظيم»..

جت مرة قر�أت الكتابة ،وقالت متوعدة كاتب اجلملة قائلة بغ�ضب:
�أنا �أوريه(((.
وكان على الدوام يجل�س �أمام بيت الرجل ،رجل �شيبة « ُم َوبِّل ».
يف اليوم التايل ،ذهبت املر�أة �إلى قبالة بيت الرجل �صاحب احلكمة،
فر�آها �صاحب البيت ،و�أعجب بها غاية الإعجاب ،وقرر يف التو �أن
يفاحتها ب�أمر الزواج.
قال لها :بنت من �أن ِْت؟
ردت قائلة� :أنا بنت «املوبل» الذي يجل�س دائماً بجانب باب
بيتكم؟
قال مبت�سم ًا� :أنا �أعرفه ،فلي�ش ما يق ِّلي �أن عنده بنت مليحة مثلك؟
((( املوبل :الوبل :احلشائش النجيلة ،واملوبل :بضم امليم وفتح الواو وتضعيف الباء
املكسورة ،من يقوم باجتثاث الكأل واحلشائش.
((( أنا أوريه :تعبير تهديد ووعيد ،مبعنى( أنا ُأ َع َّرفهُ ) سأريه.
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نك�ست ر�أ�سها ،وجرت نهدات طويلة ،وقالت بحزن� :أتعرف �أيها
الرجل ،لقد �أتيت على اجلرح ب�س�ؤالك� ..إنها حكايتي مع �أبي.
ارت بك الرجل قائ ًال :خرياً ،ما امل�شكلة؟ !
ردت� :إيه� ..إيه ،كل من جاء يطلبني للزواج ،يردهم �أبي خائبني،
وينزل بي « عيوب البغلة »((( فيقول لهم مث ًال :بنتي ك�سيحة ومعوقة
(((
جال�سة يف البيت ،بنتي عجماء ،بنتي دوراء ،بنتي ترحم اهلل..
هذا جواب �أبي لكل من جاء يطلبني للزواج ،هذه ق�صة بنت املوبل.
�أر�أيت كم �أالقي من م�آ�س من �أبي املمانع لزواجي؟.
قال� :أنا الآن �أريدك للزواج ،فكيف املخرج لإقناع �أبيك املوبل
بهذا؟ وبدت عليه عالمات القلق والإرتباك.
�سعدت املر�أة بنجاحها يف جعل ذلك الرجل يتفاعل معها ،وقالت له
وهو يف حم�أة القلق :عندي احلل ،وبب�ساطه� ،س�أقول لك ما تفعل �إذا
كنت �صادقاً يف زواجك بي.
قال :بالطبع ،بل �أنا يف غاية ال�شوق ،و�صادق يف طلبي.
قالت� :إذاً �أطلبني من �أبي ،و�إذا ما �أخرج تلك العيوب قل له :موافق،
وقابل بكل عيوبها ،فقط زوجني عليها.
قال :متام� ،أنفذ كل ماقلتيه.
فرتكها و�أ�رسع يف اجتاه �أبيها املوبل ،وقال له :يا عم معك بنية جميلة،
وال تتكلم عنها ،وال تزوجني عليها..
قال املوبل م�ستغرباُ :كيف ،ماذا تقول؟ ماذا معي؟!
((( عيوب البغلة :العيوب الكثيرة املبالغ فيها.
((( دوراء :صماء
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كرر الرجل :معك بنية حالية� ..أريد الزواج بها.
رد املوبل :كيف �أزوجك بها ،وانا معي بنيه ك�سيحة معوقه ،عجماء
دوراء ،جال�سة يف البيت ال تدخل وال تخرج ،وما معي غريها يف هذه
الدنيا.
قال الرجل مزهواً :ها ما معك �إال هي!
رد املوبل :نعم يا بني ما معي �إال هي.
قال الرجل� :إذن زوجني عليها ،نعم اريد الزواج بها ،واذا مل
تزوجني بها� ،أنت اخرب بنف�سك(((.
قال املوبل :يا بني اتق اهلل بنف�سك ،ما بك �سخى ياولدي ،وتعرف �أنا
�أحبك واحنجك مثل ابني(((.
قال الرجل� :أبداً ..ما بال �أتزوجها ،و�أنا م�ستعد لأن �أفعل لك تعهداً
بذلك �أين قابل ب�أن �أتزوج من بنتك الك�سيحة العوراء الدوراء ،واللي
بها كل العيوب� ..أي�ش عادك ت�شتي (((.
وافق الرجل املوبل قائ ًال :و�أنا ال �أخالف لك �أمراً مادمت مل تقبل
بالن�صح� ،إذن ما�شاء اهلل كان ياولدي.
قام الرجل ،خطب وتزوج ،وهو يف غاية ال�رسور ،واللذة ب�أنه انت�رص
على الرجل الذي �أبعد اخلطاب عن ابنته اجلميلة.
يف يوم العر�س كان الرجل ينتظر ب�شوق عارم عند نافذة منزله،
لريى موكبها ،وهي على الهودج تزف �إليه .وبينما هو ينتظر ،مل ير
((( أخبر بنفسك :أدرى بنفسك.
((( مابك سخى :تعبير دارج يفيد بعدم مطاوعة النفس مجازات املذنب او املسئ لوجود دوافع
تستدعي ذلك أحنجك:أودك،أعطف عليك.
((( أيش عادك تشتي :ماذا تريد بعد.
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اجلمال ،بل ر�أى موكب «حمفة» فوق جمل فتعجب مما يحدث(((.
وعندما �أو�صلوا العرو�س �إلى عنده ،قام فت�ش عن وجهها ،وجاء
وهي بنية ترحم اهلل ،ك�سيحة ،عجماء ،دوراء...
قال وهو مكلوم :اهلل اهلل والدبور(((.
جل�س الرجل حزيناً ملدة �أ�سبوع ،ال يبارح بيته ،وال يذوق طعم
الزاد ،وهو يحرتق وي�صطلي ،ال ي�ستطيع القبول بزوجة كتلك ،وال
ي�ستطيع �أن يف�سخ عقد الزواج ،فقد كتب على نف�سه تعهداً بذلك .وال
هو «كامي» يفعل �شيء(.((1
وبعد انق�ضاء الأ�سبوع الأول ،ظهرت تلك البنت اجلميلة �صاحبة
املقلب ،وعندما ر�آها قال لها غا�ضباً وموبخاً :غريتيني ،وجعلتيني
خازي ،ما عاد ا�سرت �أدخل وال �أخرج� ،أين �أوليِّ واين ا�سري ،وكيف «
ابدي » وجهي من هذه الفعلة(.((1
قالت :عندي لك حل.
قال� :أي�ش.
قالت :القط «مكينية»( ((1احلالقة وا�رسع �إلى باب اجلامع ،و�أجل�س
هناك ونادي ب�أنك حالق ،وقم بحالقة ذقون النا�س ،وخلي عمك املوبل
ي�شوفك ،والنا�س كلهم يروك ،وعندما يراك عمك و�أنت حتلق ذقون
((( احملفة :سرير املعاقني واملوتى ،يحمل على األكف.
((( الله ..الله والدبور :تعبير شعبي شائع ،يقال عندما يقع اإلنسان في مأزق .الدبور ،سيء احلظ
أو صاحب الفأل السيء ،وسوء احلظ .أي يا سوء حظي.
( ((1كامي :جريء ،أكمي :أجترأ .وهنا مبعنى وال يتجرأ على فعل شيء ،أو ليس قادراً.
( ((1أستر :أستطيع ،أولي :أذهب ،أبدي وجهي :أظهر وجهي :الفعلة :املشكلة.
( ((1مكينية :آلة احلالقة ،واحلالقني في التقسيم الطبقي اإلجتماعي في اليمن ،فئة دونية ،تعيش
أسفل الدرك االجتماعي هم ومجموعة من الفئات كاجلزارين ،واحلدادين ،واملزمرين ،واألخدام..
إلخ ،وهم يعدون قليلي أصل ،فال يختلطون بالناس ،وال يتزوجون من بقية فئات املجتمع ،وال
يزوجونهم.
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النا�س� ،سيغ�ضب ،ويحتج ،كيف انه خُ دع وزوج بنته على حالق،
و�سيطالبك ب�أن تطلقها فوراً.
قال لها �ساخراً :يا �سالم ،و�آخرتها تقلبني �أ�صلي �إلى حالق ..واهلل
وربحنا( .((1وبعدين قويل يل� :أين �أويل ،واين اجي ،وين �أ�سري،
كيف �أبدي بوجهي على النا�س واخللق ،وانا ما�سك مكينية حالقة،
و�أحلق ذقون امل�صلني عند باب امل�سجد ..عاد �شيء معك خرب غري
هذا اجلنان.
قالت� :سهل �أنا �أخارجك من هذه امل�شكلة.

ما هو( ((1م�سكني لقط املكينية و�أ�رسع �إلى باب اجلامع ،منادياً :اهلل
اهلل �أقرب ياعم �أقرب� ،أقرب �أحلق لك ذقنك ،مكرراً �أقرب احلق
لك ،اقرب ياعم احلق لك.
يف ذلك الوقت ر�آه عمه ،وقال غا�ضب ًا :حالق ..اهلل امل�ستعان ،ملاذا
مل تقل يل عن �أ�صلك ،لقد خدعتني ب�أ�صلك وجعلتني �أزوجك بابنتي،
ياعدمي الأ�صل ..يا حالق.
رد عليه :مرتي ،ولن �أعطيك �إياها لو تعمل ما عملت ،زوجتني بها
بر�ضاك وقناعتك .ولن �أطلقها �أبداً� ،أبداً لو تعطيني ما اعطيت.
وا�ستمر العراك ،ودخل النا�س حلل امل�شكلة ،وبعد ذلك تو�صلوا الى
�إقناع الرجل بتطليقها ،و�أخذ املوبل ابنته ،وتنف�س الرجل ال�صعداء.
�أتت املر�أة ،وقال لها :مالعمل الآن ،وقد �أ�صلي حالق ،قلبتي �أ�صلي
وف�صلي الكرمي الى حالق ،ذحلني ( ((1دبريني؟
( ((1والله وربحنا :تعبير شعبي يقال في حالة اإلستهجان.
( ((1ماهو :ماهو إال.
( ((1ذحلني :اآلن(،ذا+احلني)
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قالت :قبل �أن �أخرجك من ورطة �أ�صلك احلالق ،تعال نتحا�سب،
قل يل :لي�ش كتبت على باب بيتك «كيد الرجال كيد عظيم » نظر �إلى
باب البيت ،حملق يف ما كتبه ،قائ ًال ،ولكنها حكمة �شائعة.
ردت :وال�صح ..كيد من �أقوى و�أعظم؟ كيد الرجال �أمثالك� ،أم
كيد الن�ساء مثلي؟
ردُ :ع ْذ باهلل من كيد الن�سوان ،ثم �أ�رسع وم�سح كيد الرجال وكتب:
«كيد الن�ساء كيد عظيم »
قال :والآن ،ما ذحلني �أ�شتي ترجعيني لأ�صلي احلقيقي ،فكما تعرفيني
�أنني ابن �شيخ.
قالت له :عندي لك خطة ،اذهب و�أتي ب�أهلك من القرية ،وحني
و�صولهم �سيلقفهم النا�س بالزبيبب وال�شكليت واللوز واحلالوة
وينرثوه عليهم( ،((1ومن �سيقوم بالتقاط هذه احللويات هم من « بني
احلالقني » والذي ميتنع عن التقاط الزبيب واللوز هو �شيخ ابن �شيخ.
حذر �أهله عند جميئهم �أال ي�رسعوا بالنزول من فوق خيولهم ،و�أن
ينتظروا قلي ًال ،حتى ينف�شوا عليهم احللويات(.((1
ومت ما كان ،فالأهل بقوا فوق خيولهم ،واحلالقني انحنوا يلتقطون
اللوز والزبيب و�أنواع احللوى ،وعرف النا�س �أن �أ�صل الرجل �شيخ.
ثم قام وتزوجها.
ويف خلوته :ندعها( ((1ب�سوط حامي ،ثم كررها ب�رضبة �أكرب ،وقال
لها عقاباً لك بحق ما زوجتيني ببنت ال�شيبة املوبل ،ف�ضحكا ،وعا�شا
ب�سعادة ونعيم..
( ((1من التقاليد الشعبية اليمنية في األعراس واإلحتفاالت.
( ((1ينفشوا :ينثروا.
( ((1ندعها :ضربها.
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دهن ميو ..مدينة ميو

كان هناك رجل يحب زوجته حباً جما ،يطيعها بكل �شي ،وال يع�صي
لها �أمراً مهما كان ،لكن زوجته كانت تخونه ،فتنتهز فر�صة خروجه
للعمل ،وغيابه عن البيت ،في�أتي �صاحبها (ع�شيقها) مت�سل ًال.
قال لها ع�شيقها ذات يوم :واهلل اجللو�س معك يوم واحد ما يكفينا،
ن�شتي جنل�س معاً وقتاً �أطول� ..أيام� ،شهور� ،سنني ،ف�أنا ال �أ�شبع منك،
م�شتاق �أن �أجل�س معك �أكرث و�أكرث.
قالت له :ماذا تريد؟

قال� :أريد �أن �أجل�س معك �شهراً �أو �شهرين.

فقالت املر�أة لع�شيقها :ال تهتم� ،سوف �أعمل لزوجي مكيدة �أبعده بها
عن البالد ل�شهرين كاملني.
وعندما عاد زوجها �إلى البيت قالت له زوجته وعالمة االبت�سامة
تك�سو وجهها� :أب�رشك يازوجي بب�شارة �ست�سعدك بها.
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قال لها :خري �إن �شاء اهلل ،ما هي ب�شارتك يا مرة؟
قالت له� :أين حامل .ففرح الرجل فرحاً �شديداً ،وقال لها على
الفور :وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة� ،أطلبي ومتني ..فماذا تريدين� ،أحققه
لك على جناح ال�رسعة؟
قالت له متغنجة� :أريدك �أن تعطيني دهن « ميو ».
قال لها والده�شة ترت�سم على وجهه :ماذا؟ !
ردت :قلت لك دهن ميو� ،أال تعرفه� ،إذن كيف �ستحقق رغبتي،
ت�شتي تطلع لأبنك «وحمة» يف ج�سمه.
قال لها :طيب ،ومن �أين �أ�شرتي لك دهن ميو؟
قالت :ال �أدري ،لكنه ،كما �سمعت يوجد يف بالد بعيدة يقال عنها
مدينة ميو ،فابحث عنها حتى جتدها ،وت�أتيني بهذا الدهن.
قام الزوج وا�ست�أجر �أجرياً يحرث له الأر�ض يف غيابه ،ثم �سافر
يبحث عن مدينة ميو ،لي�أتي لزوجته بدهن ميو الذي طلبته.
وبينما هو مي�شي ومي�شي ،من �أر�ض حتطه ،الى �أر�ض ترفعه ،ي�س�أل
هذا ،ويحدث ذاك عن ذاك الدهن العجيب الغريب الذي طلبته
زوجته مفت�شاً عن املدينة الأعجب « مدينة ميو » �صادف يف الطريق
رج ًال يهودياً كان يعرفه من قبل ،وعندما ر�أى الرجل اليهودي عالمات
الإرتباك على وجه الرعوي� ،س�أله اليهودي قائ ًال� :إلى �أين �أنت ذاهب
يارجل؟
قال جميب ًا� :أبحث عن مدينة ميو لأ�شرتي لزوجتي دهن ميو.
قال اليهودي :ملاذا؟
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قال له �صاحبه :لأن زوجتي حامل وتريدين �أن �آتي لها بدهن ميو،
واال �ستطلع وحمة على ج�سم ابني.
قال اليهودي للرجل :ت�شتي ال�صدق مني.
رد الرجل� :أيوه� ،أ�صدقني ،اين توجد مدينة ميو ،وما هو هذا دهن
ميو.
رد اليهودي :من غري ميو ،ا�سمع يا �صاحبي زوجتك م�صاحب(((؟
قال له غا�ضب ًا� :أ�سكت �أيها اخلبيث ..زوجتي من �أ�رشف النا�س.
فقال اليهودي� :أقول لك ال�صدق زوجتك عا�شق عليك.
مل ي�صدق الرعوي ،وحاول �إخرا�س الرجل اليهودي.
قال له اليهودي :اذا مل ت�صدقني ،نرتاهن �أنا و�أنت ،هل تقبل
باملراهنة؟
قال الرجل با�ستغراب :كيف؟
قال اليهودي :نرتاهن �إن كانت زوجتك م�صاحب �أعطيني امل�ضمد
حقك ،و�إن كانت غري ذلك فلك حماري وما عليه من الب�ضاعة.
فاتفقا على ذلك ،ورجعا مع ًا �إلى بيت الرجل الفالح « الرعوي»
وقبل الو�صول قام اليهودي ،و�أدخل الرعوي يف غرارة((( وحمله على
ظهر احلمار ،وعندما و�صال ،وجدا باب البيت مفتوحاً وزوجته تطحن
على « املاورة »((( ،وتغني قائلة« :خلي �رسح يندي يل دهن ميو ال
ال�سنية».
روحه وال رده له �إال بعد هذه ِّ
(((

((( مصاحب :لديها عشيق.
((( املضمد :من أدوات الزراعة وهو النَّير املعترض رقبتي ثوري احلراثة.
((( الغرارة :فصحى الشوال .وعاء يتخذ من اجللد او اخليش حتمل فيه أألشياء.
((( املاورة :الطاحونة :الرحى.
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ف�أنزل اليهودي الرجل وهو داخل الغرارة وحطه يف « امل�سحبة »
وقفز اليهودي يرق�ص ويقول :ت�سمع ت�سمع يا للي((( بغرارتي ،ال�ضمد
امل�سل�سل تخبرَّ دابتي.
قالت املر�أة :هذا اليهودي طرب((( ،وردت عليه� :إنتظر �أيها الرجل
انتهي من عمل اخلبز واعطيك غداء.
(((

فطلعت املر�أة تعمل الأكل و�أخرج اليهودي �صاحبه من الغرارة و�أخذ
ال�ضمد وخرج فطلع الرجل فوجد املر�أة و �صاحبها معاً فقتلهما..
واهلل �أعلم.

يوم أمطرت السماء «نشوف»

رجعه الله ال عاده.
((( زوجها ذهب ليأتي بدهن ميو الله الروحه وال رده :الله ال َّ
((( ياللي :يا الذي.
((( طرب :مسرور وسعيد.
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يف �إحدى القرى ،عا�ش ولد مهبول مع �أمه ،وذات يوم قالت له �أمه:
مل يبق لدينا �أي �شيء يف البيت لنقتات منه ،فخذ هذا الثور ،واذهب
به الى ال�سوق لتبيعه ،و�إياك �أن ي�ضحكوا عليك النا�س يف ثمنه ،فتبيعه
بثمن بخ�س ...مكررة حتذيرها� :إ َّياك ،ثم �إ َّياك.
يف �صباح اليوم التايل �أخذ الولد الثور ،وذهب به الى ال�سوق يدل
به على النا�س ،ولكن ال فائدة ،فظل ملدة ا�سبوع كامل « يروح ويرجع،
يرجع ويروح» بدون فائدة .وبينما هو راجع من ال�سوق مرهق،
وحزين لف�شله يف بيع الثور ،وجد يف طريقه ثعباناً على �صخرة.
قال الولد للثعبان :هل ت�شرتي مني هذا الثور؟
وكان الثعبان يحرك ر�أ�سه ،ففهم الولد من حركات الر�أ�س� ،أنه
موافق ،وقال للثعبان :خذ الثور ،و ال �ضري� ،س�آتي يف الغد لأخذ ثمنه.
ثم توجه الى بيته مرتاح البال ،و�سعيداً يزف لأمه الب�رشى من �أنه
ا�ستطاع �أن يبيع الثور �أخرياً للثعبان.
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عند و�صوله البيت ،واالبت�سامة متلأ حمياه ،قال لأمه :لقد بعت
الثور يا �أمي� ،أتدرين ملن بعته؟
قالت :ملن؟

عن الكنز الثمني ،فهي تعرف �أن ابنها �أهبل و�سيكلم النا�س ب�أمر الكنز،
ففكرت ،وفكرت ،واخرياً اهتدت �إلى خطة ،ت�أمن على الكنز من
�سذاجة �إبنها.
فقامت بعمل عدة �أطباق من «الن�شوف» ثم قامت ب�سكبها من
«ال�س َّجارة»((( التي يف علية �سقف املطبخ ،وكان ابنها يرى ما تفعله
ُ
ال�سجارة ،وكان املنظر ك�أمنا ال�سماء
�أمه ،وكان الن�شوف ين�سكب من ُ
ت�صب ن�شوفاً ،و�أخذت تقول البنها :اذا �أحد �س�ألك من النا�س ،متى
وجدت كنز الذهب ،فقل له :يوم �أمطرت ال�سماء ن�شوف.
فكان كلما يخرج الولد �إلى خارج البيت ،ي�صيح مبتهجاً قائ ًال:
مادريتم�ش ،ما علمتم�ش ،لقينا لقية((( ،لقينا كنز ذهب وجموهرات.
والنا�س ي�س�ألونه بلهفة :متى!..؟
(((

قال :بعته للثعبان.
قالت :كيف؟

رد:كما قلت لك ،ر�أيت ثعباناً ،ف�س�ألته� :أت�شرتي مني هذا الثور؟،
ف�أجابني بنعم.
قالت :وكيف عرفت �أنه �أجاب بنعم.
قال :لقد حرك ر�أ�سه عالمة املوافقة ،ف�أعطيته الثور ،بل وفهمت منه
�أن �أرجع غداً ال�ستالم النقود.
ف�أخذت الأم ت�صيح وتولول ،منفجرة من �شدة الغ�ضب� :ضيعت
الثور..لقد �ضاع الثور� ،ضاع الثور.

فريد عليهم :لقينا اللقية (الكنز) يوم امطرت ال�سماء «ن�شوف».

يف اليوم التايل ،ذهب الولد �إلى املكان املحدد الذي القى فيه
الثعبان ،فوجده على ال�صخرة ،فقال له� :أيها الثعبان� ،أين ثمن
الثور؟
هرب الثعبان يف اجتاه اجلبل ،والولد يلحق بعده ،حتى دخل الثعبان
يف �إحدى �شقوق اجلبل ،واخذ الولد يحفر يف داخل ال�شق ،ويحفر،
وبينما هو يحفر ،و�إذا بيديه تالم�س �شيئاً �صلباً ،ف�أخرجه ،ف�إذا به كنز
من الذهب واملجوهرات.
�أخذ الكنز وحمله الى �أمه .وحكى لها احلادثة.
خافت الأم على الكنز من النا�س ،وفكرت ،كيف تبعد �أعني النا�س
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((( النشوف :أكله شعبية مينية ،تصنع من دقيق الذرة باللنب احلامض كعصيدة لينة ،وفي بعض
املناطق األخرى ،تصنع من دقيق القمح ،باللنب ،على هيئة شربة.
((( السجارة :فتحة في السقف ،مفتوحة على السماء ،لتخرج دخاخني املطبخ ،وفي الغرف تكون
للتهوية .وتنطق بضم السني وفتح اجليم املشددة.
((( ما دريتمش ،ما علمتمش ،أما عرفتم ،أال تعلمون .اللقية :الكنز في اللهجة الشعبية..
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ال ..حتلف

كان يف رجل غني ا�سمه خمي�س وله ولد �إ�سمه حممود ،ذات يوم
مر�ض الأب مر�ضاً �شديداً حتى املوت ف�أو�صى ولده قائ ًال :حممود يا
ولدي �أو�صيك بو�صية� :أن الحتلف ،ال حتلف ،ال حتلف ،ثم مات.

ال ..حتلف

يف هذا املوقف ،كان العبد يت�صنت من خلف الباب ،ف�سمع احلديث
الذي دار بني الأب خمي�س وابنه حممود ،والو�صية التي �أو�صاه بها.
فكر العبد بخطة لي�سلب «حممود» املال ،وبعد �أيام ذهب العبد �إلى
�شخ�ص ما ،لينفذ خطته على �أن يتقا�سما املبلغ منا�صفة ،وقال له� :إذهب
�إلى �سيدي حممود وقل له� :أنا �أ�س�أل والدك مائة �ألف ريال� ،أريد �أن
ا�سرتجعها ،و�إذا مل ير�ض� ،أطلب منه �أن يحلف.
فذهب الرجل يكلم حممود ،قائ ًال� :أنا ا�س�أل والدك «فلو�س»� ،أريد
�أن �أ�سرتجعها.
فرد عليه حممود :والدي رجل غني ومل يتدين من �أحد.
قال الرجل� :إذا مل ت�صدقني ،فاحلف ،و�س�أذهب بعد حايل.
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مل ي�ستطع حممود �أن يحلف ،فقام و�أعطاه الذي طلبه ،فولى
الرجل يتقا�سم املال هو والعبد منا�صفة.
وهكذا ظل العبد بني حني و�آخر ي�أتي برجل ليبتز «حممود» النقود،
وعندما يرف�ض ،يطلب منه �أن يحلف ،فال ي�ستطيع حممود �أن يحلف
فيعطيه املبلغ ،ويتقا�سمه مع العبد منا�صفة ،الى �أن �أتى يوم انتهى فيه
املال ومل يبق ملحمود �إال الدار.
يف �أحد الأيام �أتى العبد �إلى حممود ،وقال له :يا �سيدي والدك
�أو�صى يل بالدار قال حممود بغ�ضب و�أ�سى :حتى �أنت �أيها العبد� ،إذن
خذ الدار ،فهي لك.
ثم �أخذ زوجته و�أوالده (�سعد و�سعيد) وذهبوا �إلى �شاطئ البحر
وبنى لهم«ع�شة»((( و�سكن هو و�أوالده يف تلك الع�شة.
وا�شتغل حطاب ًا ،فكان يخرج يف ال�صباح ويذهب مع احلطابني
يحطب ،ثم يبيع احلطب يف ال�سوق ،وي�شرتي بقيمته �أك ًال لأ�رسته
اجلائعة ،فال تكفي قيمة احلطب لإ�شباع بطونهم الفارغة.
وبينما هو يكد ويتعب يف طلب الرزق ،الذي ال يويف بال�رضوريات،
ا�ضطر �أن ي�أمر ولديه ليتحمال جز ًءا من املعاناة ،وي�ساعدانه يف العمل،
فكلفهما ب�أن يذهبا الى املدينة ،والى �أ�صحاب املحالت والدكاكني،
في�أخذا ثيابهم املت�سخة لتغ�سلها �أمهما مقابل احل�صول على بع�ض
املال.
وهكذا مرت الأيام ،الأب يحطب والأوالد يجلبون ثياب النا�س
و�أمهم تغ�سلها ،حامدين اهلل �شاكرين.
يف ليلة من الليايل ر�أى الأب حلم ًا :ر�أى �شخ�ص ًا يخربه ،قال له:
((( عشة :بيت من القش
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�أيهما تف�ضل �أول الدهر �أو �آخره .فنه�ض من نومه مفزوعاً ،يخرب
زوجته مبا ر�أى ،وتكرر هذا احللم �أكرث من مرة ،فقالت له زوجته :اذا
�أتاك احللم مرة �أخرى ،فقل� :أف�ضل �آخرالدهر.
فجاءه الهاتف يف الليل وقال له :ماذا تف�ضل �أول الدهر �أو �آخره.
فقال� :آخره.
ومرت الأيام ،ويف �أحد الأيام ،خرج الأب والأوالد كعادتهم كل
�إلى عمله ،وجل�ست الأم تغ�سل الثياب على �شاطئ البحر ،فمر مركب
فنظر القبطان يف الناظور و�شاهد امر�أة جميلة تغ�سل الثياب ،فنزل
القبطان بالقارب ،وخطف املر�أة ،وحملها معه على ظهر املركب.
وقال لها� :أريد �أن �أتزوجك على �سنة اهلل ور�سوله.
قالت له بثبات� :أوافقك على طلبك� ،رشيطة �أن ت�سمع ما �س�أقوله
لك ،مامل �س�أقتل نف�سي.
قال لها :قويل ،ماذا تريدين؟

قالت� :أريد �أن تعمل يل �صندوقاً وتعمل قفله من الداخل ،وبعد �سنة
كاملة من هذا الوقت �س�أتزوجك.
قال لها :مرحباً ،لك ما تريدين .ثم عمل لها ال�صندوق الذي طلبته،
وعندما �أح�رضه ،دخلت داخل ال�صندوق و�أقفلت على نف�سها من
الداخل.
عندما عاد الولدان من ال�سوق ومعهم الثياب ،مل يجدا �أمهما ،فجاء
الأب ،وقال لهما� :أين �أمكما؟
قاال :رجعنا ومل جندها.
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فنظر يف ال�ساحل مينة وي�رسة ومل ير �أي �أحد ،وراحوا يبحثون عنها
يف كل مكان من البحر ،فلم يجدوها.
فقال الأب لولديه� :أرجعا الثياب للنا�س ،ف�أمكما قد اختفت.
قام الولدان ب�إرجاع الثياب وعادا �إلى �أبيهما ،فرتك اجلميع م�سكنهم،
و�أخذ الأب ولديه (�سعداً و�سعيداً) وم�شوا جميعاً حتى و�صلوا �إلى
وادٍ ،وكان يف ذلك الوادي �سيل جارف ،فقال الأب لولده �سعيد :قف
هنا انتظرين ،بينما �أو�صل �أخاك �إلى اجلبل ثم �أعود �إليك ،لأحملك الى
ال�ضفة الأخرى.
فحمل الأب ولده �سعداً ودخل يف ال�سيل حتى و�صل �إلى اجلبل
فحطه ،ورجع لي�أخذ �أخاه �سعيداً وقبل و�صوله زاد ال�سيل من ارتفاعه
�أكرث ،فجرف ابنه �سعيداً ،فحزن الأب حزناً �شديداً ،وقال بت� ٍأ�س:
الحول وال قوة �إال باهلل .يف اللحظة ذاتها �أراد �أن يرجع �إلى ولده
الآخر ،فلم يجده ،فقد �أتى ال�سيل عتياً ،وجرف ابنه الآخر املنتظر يف
�أ�سفل اجلبل.
وبحزن قال :الحول وال قوة �إال باهلل.
جل�س الأب يف اجلبل متفكراً مبا حدث له ولأ�رسته ،وكان الليل
قد �أرخى �سدوله ،فنظر �إلى ر�أ�س اجلبل ور�أى نوراً ي�شع منه ،فذهب
باجتاه ال�ضوء ،وقد كان ينفذ من «ع�شة» ي�سكنها رجل عجوز و زوجته،
وعندما ر�أيا الرجل الغريب فرحوا به ،فحكى لهما حكايته ،فرحبا به
وقاال :احلمدهلل الذي �أغاثنا بك ،فاجل�س معنا ت�ؤن�سنا ،ومن اليوم ف�أنت
ولدنا ،و�سنعطيك الأغنام لتقوم برعيها يف كل هذه اجلبال .و حذرا
من االقرتاب من جبل حددوه له.
رحب حممود بال�سكن مع العجوز وزوجته ،وكان يرعى الأغنام
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كل يوم ،ويرجع الى الع�شة ،و�أ�ست�أن�س معهم ،وكان قانعاً بحياته
معهم ،ومل يعد يفكر ب�شيء.
ذات يوم دخل حممود �إلى جبل كثري الأ�شجار واخل�رضة فارتعت
(رعت) الأغنام ،وبينما الأغنام ت�أكل الع�شب و�إذ بها ت�صيح :بعاع..
بعاع .فذهب اليها ،قال يف نف�سه :رمبا ت�صيح من العط�ش ،فذهب بها
�إلى مكان املاء ،لكنها مل ت�رشب ،ف�أ�رسع و�أخذ �أغنامه وعاد باكراً الى
الع�شة.
قال له الرجل العجوز وزوجته :ملاذا عدت باكراً؟
فحكى لهما حكاية �صياح الأغنام ،وكيف �أنها مل ت�رشب املاء،
فا�ستعجبا من �أمر الأغنام ! قال العجوزان :مل يح�صل مثل هذا ال�شيء
من يوم ما عرفنا �أنف�سنا ..خري �إن �شاء اهلل.
ويف الليل �أخذت الأغنام ت�صيح ب�شدة :بعاع ،بعاع .طال الليل
وا�ستطال ،والغنم ت�رصخ ،وت�رصخ ،ومل يدر �أحد �سبب ذلك
ال�صياح.
ويف �صباح اليوم التايل ،ذهب ب�أغنامه �إلى نف�س ذلك اجلبل
املخ�رض ،فارتعت الأغنام ،وبعد �ساعة ،ر�أى الأغنام ت�أكل بنهم من
تلك الأ�شجار ،ف�أخذ ورقة ،و�أكلها ،و�أ�سهرته؛ فعرف �أن هذه الأ�شجار
هي التي جعلت الأغنام ت�سهر وت�صيح طول الليل وعندما ا�ستف�رس عن
�رس تلك ال�شجرة ،قيل له� :إنها �شجرة «القات» وانها هي ال�سبب يف
�سهره هو و�أغنامه.
ويف يوم من الأيام ،راودته نف�سه ،لأن يعرف ال�رس الذي حذره منه
العجوزان وهو عدم دخول اجلبل الذي حدداه له ،قال يف نف�سه :ملاذا
علي؟
منعوين من دخول هذا اجلبل ياترى؟ ماذا يوجد فيه؛ �أيخافون َّ
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فرمى بتحذيراتهما خلفه ،وقرر دخول ذلك اجلبل وترك الأغنام ترتعي
وجل�س حتت �صخرة لي�ستظل ،فتحرك قلي ًال ف�إذا بال�صخرة ت�سقط من
خلفه ،لينفتح باب يطل على مدينة.
كان �سقوط ال�صخرة مدوياً ،ف�سمعه �أهل املدينة ،وعندما ر�أوا
حممود فرحوا به ،وقالوا له :لقد انقذتنا بفتحك باب املدينة ،نحن
م�سجونون منذ زمن طويل بتلك ال�صخرة اللعينة� ،أنت الفاحت ،نحن
يف انتظارك من �سنني ،منذ اليوم �أنت ملكنا.
فولوه ملكاً عليهم و�أقاموا الأفراح بتلك املنا�سبة وهم �سعداء به.
و�أما ما كان من �أمره �أنه بنى امل�ساجد واملدار�س ودوراً للأيتام وعمل
املطاعم لإطعام كل فقري �أو غريب �أو عابر �سبيل...

ويف يوم من الأيام م َّر غالم غريب ي�س�أل النا�س �أن يطعموه ،فقالوا
له :ال ت�س�أل النا�س واذهب الى مطعم امللك و ُكل وا�رشب جماناً.
فذهب الغالم و�أكل و�شبع ونام.
كان من عادة امللك بعد �صالة ال�صبح �أن يخرج يتفقد �أحوال املدينة،
فوجد غالماً نائماً يف باب املطعم ف�أيقظه من نومه وقال له� :أتعمل عندي
و�أعطيك �أجراً يكفيك.
قال الغالم :نعم.

فذهب و�أكل و�رشب ونام فمر امللك كعادته فوجد الغالم نائماً
ف�أيقظه وقال له� :أتعمل عندي؟
قال :نعم ماذا �أعمل؟
قال :رعي االغنام.
فوافق الغالم وعمل عند امللك ،وكان امللك يحبهم ك�أنهم �أوالده.
مرت الأيام ،ويف �أحد الأيام م َّرت باخرة ر�ست يف امليناء وطلب
القبطان من امللك �أن يعطيه حر�سه اخلا�ص �أو �شخ�صني من الذين
ي�أمنهم ،ليحر�سا الباخرة ،فقال امللك :ما عندي �أحد �أمني �سوى
الراعيني.
ف�أر�سل �إليهما وقال لهما :اذهبا �إلى امليناء واحر�سا الباخرة حتى
ال�صباح.
فذهبا وجل�سا يحر�سانها فوق ال�صندوق ،وعندما جاءهما النوم،
قال �أحدهما :ملاذا ال حتكي يل ق�صتك و�أحكي لك ق�صتي ونت�سامر
حتى ال يدركنا النوم ،فنوا�صل حرا�سة الباخرة.
قال �أحدهما� :س�أحكي لك ق�صتي .ق�صتي بد�أت عندما كنا ن�سكن
الع�شة ،وابي كان يعمل حطاباً ،وحكى له كل الق�صة.
قال الغالم الآخر� :أنا ق�صتي نف�س ق�صتك ولكن ما عرفت نف�سي �إال
و�أنا يف �ساحل البحر� .إذن �أنت �أخي.

وقال :ما العمل؟
قال امللك :ترعى الأغنام وهذه الأغنام التي كانت يل يف اجلبل،
�س�أعطيك لرتعاها .وافق الغالم.

فتعارفا وتعانقا ،وقاال :احلمد هلل ،لقد وجدنا �أنا و�أنت بع�ضنا البع�ض
بعد فراق ،مل يبق لنا �سوى �أمنا و�أبينا..

وهكذا ،مرت الأيام ،وذات يوم م َّر غالم �آخر ي�س�أل النا�س ،فقالوا
له :اذهب �إلى مطعم امللك و ُكل وا�رشب.

ويف ال�صباح �سلموا العهدة الباخرة الى القبطان ،ورجعا لرعي
الأغنام.
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وما كان من �أمر الأم �إال �أن قالت للقبطان� :أريد ملك هذه املدينة �أن
ي�أتي �إلى هنا ،فذهب القبطان و�أخرب ملك املدينة وجاء معه وقال لها:
ماذا تريدين؟
قالت� :أريد احلار�سني اللذين حر�ساين البارحة.
ف�أر�سل �إليهما امللك وجاءا :قالوا لها:لقد جاء احلار�سان،ماذا تريدين
منهما؟
قالت� :أريد ان يتكلما بحكايتهما التي حكياها البارحة.
رد الغالمان خائفني :ما حكينا �أي �شيء.
قال امللك :تكلما بكل الكالم الذي حتدثتما به البارحة و�أنتما حتر�سان
الباخرة.
فحكى كل واحد منهما حكايته التي حكاها للآخر.
قال امللك� :أعيدوا على م�سامعي احلكاية ف�أعاداها ب�أمانة.
قالت املر�أة :يا ملك الزمان ه�ؤالء �أوالدي.
قال امللك :بل �أوالدي �أنا.
فتحت الأم ال�صندوق و�إذا امللك هو زوجها فحمدت اهلل الذي
جمعهم بعد الغياب وقالت لزوجها هذا املنام الذي كان ي�أتيك يخربك
�أيهما تف�ضل �أول الدهر �أو �آخره فاخرتت �آخره.
هذا واهلل �أعلم.
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ذات يوم خرج ثالثة �شبان يف �سياحة ،وكان �أحدهم يت�صف بالكرم
ف�سمي كرمي ،والثاين يت�صف بال�شجاعة ف ُكني بال�شجاع� ،أما الثالث
فكان �أديباً �شاعراً فكني بال�شاعر .وبينما هم مي�شون يف الطرقات� ،إذا
بالظالم يلف املكان ،واملطر ينهم ،فقد كانت ليلة ظلماء ،ف�صادفوا
�أثناء �سريهم ق�رصاً �شاهقاً ،و�صوت رجل ينادي :هلموا �إلى النار،
هلموا �إلى النار.
كانت امر�أة متلك الق�رص ،وهي من �أمرت العبد ب�أن يوقد النار
وينادي على امل�شاة ،حتى يهتدوا يف طريقهم �إلى الق�رص ليتناولوا
الطعام وي�أخذوا ق�سطاً من الراحة ويوا�صلوا �سريهم يف ال�صباح.
وما �أن �سمعوا ثالثتهم ذلك ال�صوت ،حتى اجتهوا نحوه ،وعند
و�صولهم الق�رص ا�ستقبلهم العبد و�أدخلهم «يكننوا» ،ويتناولوا طعامهم
ويرتاحوا من عناء ال�سفر� ..آنذاك قامت �صاحبة الق�رص ،و�أمرت العبد
�أن يذبح لهم كب�شاً.
فذبح الكب�ش وقدمه �إليهم.
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قام الكرمي ف�أخذ قلب الكب�ش ،وكانت �صاحبة الق�رص تنظر �إليهم من
حيث ال ي�شعرون ،فقالت للعبد� :إ�س�أله ملاذا ال يوا�صل ال�ضيف �أكله،
واكتفى فقط بقلب الكب�ش!؟
ف�س�ألهم ،قالوا :هذا كرمينا ال ي�أكل �إال القلب.
ف�أخربها ،ب�إجابتهم ،ف�أمرت مرة �أخرى العبد ،قائلة له� :أيها العبد،
�إذبح مائة كب�ش حا ًال و�أخرج القلوب وا�شويها وقدمها لل�ضيف ،فذبح
العبد مائة كب�ش و�شوى القلوب وقدمها للكرمي فلما نظر الكرمي �إلى
عدد القلوب ،قال :ياجماعة ،كنت �أظن �أنه ال يوجد �أحد �أكرم مني،
لكن عندما قدمت �إلى هذا الق�رص ،وجدت من هو �أكرم مني.
قال �أ�صحابه :تق�صد من يا كرمي؟
�أجاب :هذه املر�أة� ،صاحبة الق�رص.
قال ال�شاعر وال�شجاع :قد وجدت ما تبتغي ،فوا�صل ال�سري معنا
حتى يجد كل واحد منا طلبه ..ف�سنوا�صل الرحيل غداً �صباحاً.
ويف ال�صباح غادر ثالثتهم الق�رص ،وم�شوا طوال النهار فو�صلوا
عند الغروب �إلى مدينة ،فتوجهوا �إلى بابها ،فوجدوه مقف ًال ،فطلبوا
من احلر�س قائلني :افتحوا لنا نحن غرباء.
قالوا :ما نقدر ..هذه �أوامر امللك.
قالوا لهم :مماذا تخافون؟
قالوا :يوجد يف مدينتنا وح�ش كا�رس ي�أتي يف الليل وي�أكل �أي
�إن�سان يجده خارج الباب ،ف�أبعدوا قلي ًال عن �سور املدينة .وهكذا مل
ي�ستطيعوا �أن يدخلوا املدينة ،ومن �شدة االرهاق وتعب ال�سفر� ،سيطر
عليهم النوم ،فناموا جميعاً.
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يف منت�صف الليل �سمع ال�شجاع ح�س الوح�ش و�أخذ �سيفه وواجهه
عند باب املدينة فوثب عليه ال�شجاع ،و�رضبه �رضبة واحدة بحد �سيفه،
فقطع ر�أ�سه ،ثم قام و�أخرج ال�سكني وقطع ل�سان الوح�ش وو�ضعها يف
حزامه ثم عاد للنوم مع �أ�صحابه.
يف ال�صباح فتحت �أبواب املدينة فوجدوا الوح�ش مقتو ًال عند بابها،
ف�أخرب احلر�س الوزير ،فجاء ي�ستق�صي اخلرب ،وفع ًال كان ر�أ�س الوح�ش
مقطوعاً ،ف�أخذ الوزير ر�أ�س الوح�ش ،وقال للحر�س� :س�أعطيكم جائزة
كربى ،اذا قلتم ل�سكان املدينة �إن الوزير هو من قتل الوح�ش.
ف�أ�شيع يف كل �أرجاء املدينة �أن الوزير قد قتل الوح�ش ،حتى و�صل
اخلرب �إلى امللك.
فقال امللك� :آتوين بالوزير.
فجاء الوزير ومعه ر�أ�س الوح�ش فا�ستقبله امللك ،وكان امللك قد
عمل جائزة مالية �ضخمة ملن �سيقتل الوح�ش ،ف�ض ًال عن �أنه �سيزوجه
ابنته.
عندما دخل الوزير ،قال امللك :اليوم زفافك �أيها الوزير على ابنتي،
ف�أنت رجل �شجاع ،قد �أنقذت املدينة من غائلة هذا الوح�ش .ف�أمر
ب�إعداد وجتهيز الوليمة.
و�أما الثالثة الأ�صدقاء ،فعندما طلع ال�صباح ذهبوا �إلى املدينة
فوجدوا النا�س يف فرح و�رسور ف�س�ألوا ،عن �رس هذه االحتفاالت؟
قالوا :نحن فرحون ابتهاجاً بالوزير الذي قتل الوح�ش ،و�سيكون
زفافه اليوم على ابنة امللك.
فا�ستبد الغ�ضب بالأ�صدقاء الثالثة من كذب الوزير وخداعه ،فذهب
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ثالثتهم الى الق�رص وطلبوا مقابلة امللك ،ف�أذن لهم بالدخول ،فدخلوا
على امللك ،ورحب بهم و�أخربهم عن �سبب هذه االحتفاالت و�أن
الوزير فعل كذا وكذا و�أراهم ر�أ�س الوح�ش ،فقام ال�شجاع وتفح�ص
الر�أ�س وفتح فمه فلم يجد الل�سان؛ فقال �أيها امللك هذا الوح�ش بدون
ل�سان� ،إ�س�أل الوزير� :أين الل�سان؟

�أال يا �صاح �إن املاء �أجاج و�إن العذب خلف البا�سقات
فقال ال�شاعر� :أ َّما �أنا فقد وجدت من هو �أف�صح مني..

وهكذا انتهت احلكاية ..واهلل �أعلم.

فالتفت امللك �إلى الوزير و�إذا به يرجتف من اخلوف ،وقال ال�شجاع:
�أنا �أخربكم� ،أين هي ل�سان الوح�ش� ،إنها هنا يف حزامي ،فقام ال�شجاع،
وفتح حزامه و�أخرج ل�سان الوح�ش و�أعطاها للملك ،و�أخربه بكل
الق�صة ،ف�أمر امللك بقتل الوزير ،وقال لل�شجاع� :أنت �ستحل مكانه،
ف�أنت الوزير ،و�س�أزوجك ابنتي.
فقال ال�شجاع للملك� :أيها امللك �أمهلني مدة من الوقت حتى �أمتم
رحلتي مع �صاحبي ،وننفذ العهد الذي قطعناه على �أنف�سنا مع بع�ضنا،
فقال امللك :لك ما تريد ،فال تت�أخر علينا.
بعد �أن حتققت �شجاعة �صديقهم ،وا�صل ثالثتهم �سريهم ،فقابلوا
يف طريقهم رج ًال يقود حماراً ويف «خُ رج» احلمار �سمن وع�سل،
فقال ال�شجاع للرجل :اعطنا هذا اخلرج قبل �أن �أقتلك ،وكان
الرجل �ساكتاً ،فتقدم ال�شجاع وجذب اخلرج ولكن الرجل �أم�سكه
من رقبته حتى كادت روحه �أن تخرج ف�صاح به �أ�صحابه وقالوا:
�إنه جمنون ،يا رجل ،فال ت�رضه ،حرام عليك ،ف�أخذه الرجل ورماه
على الأر�ض ،فقام وقال :لقد وجدت من هو �أ�شجع مني؟
فقال الرجل :ما ق�صتكم ،ف�أخربوه ،فقام وقدم لهم الع�سل وال�سمن
و�أكلوا و�شكروا الرجل ،ثم وا�صلوا �سريهم ،وبينما هم مي�شون،
�أح�سوا بالعط�ش ،فلم يجدوا ماء ،لكنهم وجدوا حو�ضاً ت�رشب الإبل
منه ،ف�أرادوا �أن ي�رشبوا ف�صاحت راعية:
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يحكى �أن رج ًال غنياً كان يحب ولده حباً جماً ،وال ي�ستطيع �أن
يعي�ش بعيداً عنه �أبداً ،كان يخاف عليه خوفاً من كل �شيء ،حتى من
ن�سمة الهواء �إذا لفحته.
ويف �أحد الأيام مر�ض الأب مر�ض املوت ،ف�أو�صى ولده قائ ًال :يا
ولدي �أو�صيك �أال تربي لقيطاً ،و�أال ت�صاحب ال�سلطان ،و�أال تزوج
ال�ضعيف والنذل.

ظبية السلطان

والو�صية الرابعة� :أال تخرج �رسك لزوجتك.
قال الولد� :أمرك يا �أبي� ،س�أفعل ما �أو�صيتني به ،ثم مات الأب..
قال الولد حمدثاً نف�سه :ماذا لو خالفت و�صايا �أبي ،ماذا �سيحدث!؟..
�س�أجرب �أن �أخالف و�صية والدي ،لأرى ما الذي �سيحدث.
يف �أحد الأيام ،خرج الولد ي�صلي �صالة ال�صبح يف امل�سجد،
وبينما كان يهم بدخول امل�سجد �إذ ر�أى طف ًال ر�ضيعاً مازالت الدماء
على ج�سمه� ،أ�شفق عليه ،فقام و�أخذه معه �إلى البيت ،ثم �أتى له مبربية
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تعتني به وتقوم على خدمته ،واعتربه ابناً له ،حتى �شب وكرب.
ولأن الولد كان غنياً ،فقد كان �صديق ًا مقرب ًا من ال�سلطان ،بل وكان
�صديقه احلميم.
عندما كرب الولد اللقيط� ،أدخله ربيبه اجلي�ش ،و�أراد ال�سلطان �إكرام
�صديقه ،فعني ابنه اللقيط �أحد حر�سه �إكراماً لأبيه الذي رباه كابنه.
مرت الأيام ،بعد �أن �أطم�أن على م�ستقبل ابنه وعمله ك�أحد حر�س
ال�سلطان ،فقرر �أن يتزوج ،ومتت �أمور الزواج ،لكنه مل ي�س�أل عن
ف�صل و�أ�صل العائلة التي تزوج منها ،وقد كانت تلك العائلة معروفة
بال�ضعف والذلة.
مرت الأيام ،وراءها �أيام و�أيام ،ويف �أحد هذه الأيام ،كان الرجل
خارجاً من عند ال�سلطان ،ويف طريقه وجد ظبية ال�سلطان ف�أخذها و
خب�أها يف مكان �أمني ،ثم مر على ال�سوق ،وا�شرتى حلماً كثرياً ،ثم
رجع وعاد الى البيت وقال لزوجته :خذي هذا اللحم واعملي غداء.
قالت الزوجة :هذا حلم كثري ،من �أين لك بكل هذا اللحم؟
قال :هل تكتمني ال�رس؟
قالت :ما هو ال�رس؟!
�رسقت ظبية ال�سلطان و ذبحتها ،فاكتمي ال�رس،
قال الزوج :لقد
ُ
وحذار �أن تخربي �أي �أحد..
ويف �أثناء طهيها للطعام ،دخلت عليها جارتها ،وراحتا تتحدثان يف
�أمور كثرية ،وبينما كانت اجلارة تهم باخلروج ،قالت الزوجة :ا�صربي
قلي ًال ،ياجارتي؛ �أريد �أن ٍ
عطيك حلماً.
قالت املر�أة متعجبة وهي ترى كرثة اللحم :من �أين لكم هذا اللحم
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الكثري يا جارتنا؟
قالت :زوجي �رسق ظبية ال�سلطان ،وذبحها ،وهذا حلمها.
ويف اليوم الثاين �أعلن ال�سلطان عن اختفاء ظبيته ،وقرر جائزة
ملن يعرف �رس اختفائها .فما �أن �سمعت اجلارة باجلائزة حتى �أ�رسعت
تبلغ عن جارها الذي �رسق ظبية ال�سلطان ،و�أخذت معها اللحم الذي
كانت قد �أعطته الزوجة لها.
تعجب ال�سلطان من �سلوك �صديقه ،وملاذا قام بهذا الفعل! ف�أر�سل
�إليه للتو وال�رسعة �أحد اجلنود ،ذهب اجلندي الى عند الرجل �صديق
ال�سلطان ،وقال له :ال�سلطان يطلبك يف ق�رصه.
قال له :حا�رض� ،إذهب ايها اجلندي و�أنا �س�أتبعك يف احلال.
فذهب اجلندي ليخرب ال�سلطان ب�أن �صديقه �سيتبعه.
�أنتظر ال�سلطان جميء �صديقه ،لكنه مل ي�أت ،ف�أر�سل له ال�سلطان
بر�سول ثانٍ  ،لكنه خربه كما �أخرب اجلندي الأول ،ب�أنه �سيتبعه حا ًال..
لكنه �أي�ضاً مل يح�رض..
و�أر�سل ال�سلطان بر�سول ثالث ،و�صديقه ،اي�ضاً يجيب �أنه �سيلحق
بهم ،لكنه يف كل مرة مل ي�أت.
واملرا�سيل من اجلنود ،ال ي�ستطيعون �أن ي�ستخدموا معه القوة،
لعلمهم مبدى �صداقة ال�سلطان للرجل.
�أخرياً ،بعد �أن �أعيا ال�سلطان التعب ،وهو ير�سل مرا�سليه اجلنود،
و�صديقه ال يح�رض؛ قرر �أن ير�سل الغالم اجلندي اللقيط الذي رباه
الرجل �صديق ال�سلطان ،فذهب اللقيط �إليه ووجده ي�أكل ،قال له
بغ�ضب� :أجب ال�سلطان.
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�أجابه ربيبه مبثل ما �أجاب على اجلنود من قبل ،قائ ًال :اذهب يابني
و�أنا �س�أتبعك.
قال اللقيط :بل �ست�أتي معي يف احلال ،ثم قام وجره جراً ،وبقوة
�أخذه معه �إلى ال�سلطان.
يف ح�رضة ال�سلطان قال له ال�سلطان :بفعلتك و�رسقتك ظبيتي،
و�أنا �صديقك ،فقد حكمت عليك حكمني ،فاخرت واحداً من هذين
احلكمني:
�إما �أحلق ذقنك� ،أو تدفع يل �ألف قطعة ذهبية.
قال الرجل� :أمهلني �أيها ال�سلطان ثالثة �أيام ،بعدها �س�أقرر � َّأي
احلكمني �س�أختار.
قال :لك ماتريد.
ذهب الرجل �إلى �أحد �أ�صهاره ،وحكى له الق�صة ،وطلب م�ساعدته
يف �أي احلكمني يختار ،لكن �صهره خاف وجنب ،ومل ينب�س ببنت
�شفه.

قلي ًال.
فدخل الرجل الى املكان الذي �أخفى فيه الظبية ،ف�أطلقها ،وجرت
يف اجتاه ال�سوق .ف�صاح النا�س :ظبية ال�سلطان هنا ،ظبية ال�سلطان
هنا.
ف�سمع ال�سلطان خرب ظبيته و�أنها يف ال�سوق ،فكلف اجلنود �أن
مي�سكوا بالظبية ،ويعيدوها �إليه.
وبينما ال�سلطان ينتظر الظبية� ،أطل من النافذة ،و�إذا بغبار ميلأ
ال�سماء ،وجي�ش جرار عند �أبواب الق�رص.
�س�أل ال�سلطان :ملن هذا اجلي�ش اجلرار ،ف�أخربوه ان هذا اجلي�ش
ل�صديقك الذي اتهمته ب�رسقة الظبية.
ف�أر�سل يف طلبه واعتذر له ،وقربه �إليه �أكرث ف�أكرث ،ولكن الرجل وجد
يف و�صية والده حقيقة..
هذا واهلل اعلم.

ثم ذهب �إلى �صديق ثان ٍ فا�ست�شاره � َّأي احلكمني يختار ،ف�أ�شار عليه
ذلك ال�صديق قائ ًال :اجعل ال�سلطان يحلق حليتك.
ثم ذهب �إلى �صديق ثالث ،وكان رعوياً فقرياً ،فا�ست�ضافه و�أكرمه
ثم �أخربه بق�صته كاملة ،فقال له �صديقه الرعوي الفقري� :أما ذقنك
فال�شعرة ب�ألف من ذقن ال�سلطان ،و�أما املال ف�إنه ي�أخذه من ال�رضائب
التي ي�أخذها منا يف كل �سنة.
قام الرجل ،و�رضب الطبل وجتمعت قبيلته يف جي�ش جرار باجتاه
ق�رص ال�سلطان ،وقبل و�صولهم الق�رص ،قال لهم الرجل :قفوا هنا
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كان هناك رجل �أراد الذهاب �إلى احلج ،وكان معه نقود ،ومن �شدة
حر�صه عليها �أتته فكرة �أن ي�ضعها يف « تنكة » ،ثم قام وملأ التنك «
�سليطاً» .بعدها قام بتلحيم التنك ،ثم ذهب به �إلى �صديقه التاجر،
وقال له� :أيها ال�صديق� :إين نويت ال�سفر للحج ،و�أريد �أن �أترك تنكة
ال�سليط هذه �أمانة عندك ،حتى �أرجع فانتبه عليها.
قال الرجل :ال عليك يا جاري� ،أترك تنكة ال�سليط يف دكاين،
واطمئن عليها فهي يف احلفظ وال�صون� .إذهب مطمئن البال ،و�سرتجع
وترى تنكتك كما تركتها.
قام �صديقه التاجر و�أخذ تنكة ال�سليط ،وو�ضعها بني �أتناك ال�سليط
التي بحوزته يف املخزن.
�سافر الرجل �إلى احلج ،وبعد �أن �أكمل منا�سك احلج ،رجع �إلى بلده،
وذهب �إلى �صديقه التاجر الذي �أودع عنده تنكة ال�سليط لي�سرتدها.
وقال له الرجل بعد �أن �سلما على بع�ضهما وتبادال الأحاديث� :أريد
121

حكايات �شعبية مينية

حزاوي وريقات احلناء

تنكة ال�سليط التي تركتها عندك �أمانة ،قبل �سفري للحج.
فقال له التاجر :ادخل املخزن ،واخرت �أي تنكة تريدها ،فكل الذي
يف املخزن تنك �سليط مثل تنكة ال�سليط حقك التي تركتها �رشحة
(�أمانة) عندي.
قال له الرجل ،وبحنق :بل �أريد التنكة حقي التي و�ضعتها بيدي
عندك.
قال التاجر :يا �أخي م�ش كله �سليط ،فخذ ما ت�شاء من هذه التنك.
قال الرجل� :أنا �سليطي �سليط ،وما �أريد �إال حقي و�إال �سوف �أ�شكوك
للقا�ضي.
فقال له التاجر غا�ضباً :هذا جزاء حفظي لتنكة �سليطك� ،إذهب
فا�شتك ،كما تريد.
حيث تريد واملحكمة لها �سبعة �أبواب،
ِ
فذهب الرجل �إلى القا�ضي ،و�أخربه بالق�صة ،ف�أر�سل القا�ضي �إلى
التاجر ي�ستدعيه ،وعندما جاء التاجر ،قال له :يا �سيدي القا�ضي لقد
عر�ضت له جميع التنك ،وله احلرية يف �أن ي�أخذ �أي تنكة يريد.
فقال القا�ضي للرجل :يا رجل ؛التاجر �أن�صفك فخذ تنكة �سليط بد ًال
من تنكتك ،وهجعنا(((.
وحاول الرجل �أن يوا�صل حديثه ،وي�رشح للقا�ضي بتف�صيل �أكرث،
فقال القا�ضي :ما معك غري هذا احلكم؟
و�أثناء املحاكمة ،كان هناك جمموعة �أطفال يلعبون خلف �سور
املحكمة ،وقد �سمعوا كل �أحاديث املحاكمة التي متت بني الرجل
التاجر ،وجاره امل�سافر؛ والقا�ضي؛ فقاموا و�شكلوا حمكمة حتت
ال�شجرة ،بنف�س ق�ضية الرجل والتاجر ،وكانت القا�ضية بنتاً .فتقدم

املدعي واملدعى عليه �أمام القا�ضي (البنت) ،فقالت� :إ َّ
يل برجل خبري
يعرف �سليط ال�سنة وال�سنتني املا�ضيتني.
وكان �صاحب التنكة ي�سمع كالم الأطفال الذين يف ال�شارع خلف
املحكمة.
فرجع �إلى القا�ضي وقال له� :أ�س�ألك بحق من والك الأمر� ..أريد
منك �أمراً� ،أريد حكم الأطفال الذين يف ال�شارع فقط ال غري.
ا�ستعجب القا�ضي ،ف�أر�سل يف طلب الأطفال ،فدخلوا �إلى القا�ضي،
و�أمرهم ،ب�أن ي�شكلوا املحكمة التي مثلوها يف ال�شارع.
قام الأطفال و�شكلوا حمكمة �أمام القا�ضي فقالت (البنت) القا�ضي:
�أريد رج ًال خبرياً ،يعرف �سليط ال�سنة وال�سنتني املا�ضيتني.
علي برجل خبري ،يعرف ال�سنوات التي انتج فيها
فقال القا�ضيَّ :
ال�سليط.
فجا�ؤوا بالرجل وقال له القا�ضي :عليك بالذهاب �إلى دكان التاجر،
واعرف لنا بال�ضبط ال�سليط الذي �أنتج ال�سنة املا�ضية� ،أو ال�سنتني
املا�ضيتني ،فراح الرجل اخلبري �إلى حمل التاجر ،وقام بت�شمم تنك
ال�سليط تنكة تنكة كل على حدة ،ثم �أخرج تنك الرجل ل�سليط ال�سنة
املا�ضية ،و�أعطاه �صاحبه.
ف�س�أل القا�ضي الرجل :الآن �أخربين ما هي الق�صة بال�ضبط؟!
ف�أخربه الرجل،انه و�ضع ماله كله يف التنك الذي و�ضعه �أمانة عند
التاجر .قال :ما حملك على هذا؟
قال :قلت الأمانة بني النا�س..
هذا واهلل �أعلم.

((( هجعنا :ريحنا ،أو أتركنا في حالنا.
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عهد ووفاء
الش ْعر
ولغز بيت ِ

كان هناك رجل تزوج من امر�أة ،وخلف منها ولداً .ولكن �شاءت
الأقدار �أن متوت الزوجة.
فقرر الرجل �أن يتزوج بامر�أة �أخرى ،فتزوج ،و�أجنبت له ولداً �آخر.
فرتبيا معاً.
وكان الأخوان يحبان بع�ضهما حباً جما ،فال يفرتقان �أبداً :يعمالن
معاً يف رعي الأغنام ،وكانا معاً يف كل �شيء مهما كان �صغرياً �أو كبرياً،
ف�شبا وكربا ،يقت�سمان معاً كل �شيء..
يف �أحد الأيام ،ر�أت الزوجة �أن الأب قد �أ�رشف على املوت ،فقالت
يف نف�سها� :إذا مات الأب ،فاملال �سيق�سم بني الأخوين� ،إذن ،فلماذا ال
�أتخل�ص من الولد الذي �سي�شارك ولدي ،يف كل �شيء ،فاهتدت �إلى
خطة تبعد الأخ عن م�شاركة �أخيه يف الوراثة.
يف ال�صباح قالت اخلالة للولد الأكرب :اذهب �أنت بالغنم ،و�أخوك
�سيلحق بعدك ،فذهب الأخ الكبري بالأغنام �إلى املرعى.
125

حكايات �شعبية مينية

حزاوي وريقات احلناء

فقال الأخ ال�صغري لأمه :يا �أمي ،ملاذا مل ترتكيني �أذهب مع �أخي
نرعى الأغنام كعادتنا.
قالت :لأين �أريد �أن �أغ�سلك ،و�أعمل لك ولأخيك غدا ًء مليح ًا.

فطهت الطعام و�أك ّلت ولدها حتى �شبع ،ثم قامت اخلالة وو�ضعت
طعاماً للأخ الأكرب ،بعد �أن �صبت �سماً يف الأكل ،ثم قالت البنها :يا
ولدي ،اذهب بهذا الطعام �إلى �أخيك يف الوادي ،وح�سك عينك
ت�أكل معه لقمة واحدة� ،أو حتى تذوقه ،حذار ،ثم حذار ،فقد �أكلتك
و�أ�شبعتك ،وما تبقى يا هلل يكفي �أخوك الكبري.
قال :لن �أتذوق الطعام فقد �أكلت حتى التخمة� ،ألي�س كذلك ،بل
حتى �أين ال ا�ستطيع �أن اخطو من كرثة الأكل الذي �أكلتيني �إياه يا
�أمي.
�أخذ الولد طعام �أخيه ،فو�صل �إلى عنده ،و قال :هذا الطعام لك يا
�أخي ،تغدى.
قال الأخ لأخيه ال�صغري :و�أنت �ألن ت�أكل معي؟
قال الأخ ال�صغري :لقد �أكلت كثرياً ،فبطني ت�ؤملني ،فهنيئاً ،كل
�أنت.
�شك الولد بالأمر ،فقام واخذ لقمة ،ورماها للكلب ،فهب الكلب
و�أكلها ،ومات.
فعلم الولد �أن الطعام م�سموم ،و�أن خالته تريد قتله.

قال� :س�أمر على �صديق يل ،وبعد ذلك �أحلقك.
ذهب الولد بالأغنام� ،أما �أخوه ف�سار م�شياً حتى و�صل الى �أحد
الأودية ،ومن �شدة التعب نام حتت �شجرة� ،أثناء ذلك مر ولد يف عمره
فوجده نائماً ،قال يف نف�سه� :س�أجل�س بجانبه حتى يفوق هذا الولد من
نومه ،فنع�س الولد ،ونام بجانبه.
�صحا الأخ الأكرب من نومه ،فوجد ولداً يف عمره ينام بجانبه ،فرتكه
ينام حتى ي�ستيقظ من تلقاء نف�سه ،فجل�س بجانبه ينتظره.
أنت؟ وما ق�صتك؟
عندما �صحا الولد قال له الأخ الأكرب :من � َ
ف�أخربه الولد بالق�صة ،قال :و�أنت ،ما ق�صتك؟
رد الأخ الأكرب� :أتدري ،ق�صتي مثل ق�صتك.
فقال� :إذن نتعاهد ان نكون �أخوة يف ال�رساء وال�رضاء.
فتعاهدا ،ووا�صال ال�سري.
فدخال االثنان مدينة «عدن» .قال �أحدهما للآخر:كم معك فلو�س؟
قال :ال �شيء.
وانت؟
قال :معي ريال واحد فقط.
قال :وما ذا نفعل به؟

فقام وحفر حفرة ودفن الطعام وقال :يا �أخي ر ِّوح �أنت بالأغنام
اليوم.

فاتفقا على �أن ي�شرتيا بالريال «كراث » ليقوما ببيعها ويك�سبا منها،
اقت�سما الكراث بالت�ساوي ،ثم ذهب كل واحد منهما يف اجتاه حارة،
على �أن يلتقيا عند �أحد املعامل بعد �إكمال البيع.
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يف ذلك اليوم كان قد ك�سب كل واحد منهما ريا ًال واحداً ،فا�شرتيا
بريال ع�شاء ،والريال الآخر �أبقياه ،ف�أكال ،وناما..

وكان �أخوه ير�سل بـ « املقا�ضي »((( �إلى بيت �أخيه امل�سافر الى مكة،
مع ال�صبيان ( العمال).

ويف ال�صباح ا�شرتيا بالريال املتبقي ب�ضاعة خفيفة واقت�سماها .باعاها
وك�سب كل واحد منهما ريالني .ويف اليوم الثالث ك�سب كل واحد
ثالثة رياالت ...وهكذا فكل يوم يربحان قلي ًال ،قلي ًال ،حتى كرثت
الفلو�س معهما ،عندئذ قررا �أن ي�ست�أجرا دكاناً ،وكان �أحدهما يبيع
يف ال�سوق ،والآخر يبيع يف الدكان؛ فكرث املال ،وتو�سعت جتارتهما،
و�أ�صبح عندهما بد ًال من الدكان ال�صغري حمل كبري يعمالن معاً فيه،
ويقطعان حقبة من الت�شتت والعمل املرهق يف الأ�سواق .وبقي االثنان
يعمالن بجد واجتهاد و�صدق يف حملهما.

ويف �أحد الأيام ،ذهب ال�صبي باملقا�ضي ،فقالت الزوجة لل�صبي:
قل ل�سيدك �أن يح�رض �إلى البيت لأمر �رضوري.

ويف يوم من الأيام قال الو لد لرفيقه� :أريد ان �أتزوج.
فقال له :مرحب ًا ،اخرت الزوجة التي تريدها ،وتزوج ،واهلل يبارك
لكما.
تزوج الأخ ،وا�ست�أجر بيتاً ،وحاول الأخ املتزوج مراراً �أن يقنع �أخاه
بالعي�ش يف بيته ،لكنه مل ير�ض ،قائ ًال له :ال �أ�ستطيع ،يا �أخي �أن �أترك
املحل ،خليك �أنت يف بيتك «وارتاح» ،واهلل يبارك لك يف ذريتك،
واتركني على راحتي.
مرت �أيام و�أيام ،وذات يوم ،فاحت الأخ املتزوج �أخاه ،ب�أن لديه
رغبة يف الذهاب الى احلج ،فقال له :يا �أخي �إين نويت احلج لبيت اهلل
احلرام.
قال �أخوه :وما املانع؟ اذهب �إلى احلج.
فذهب الأخ املتزوج �إلى احلج ،بعد �أن �أعطاه الأخ م�صاريف ال�سفر
من عائدات املحل.
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فرجع ال�صبي و�أخرب �سيده ،مبا قالته املر�أة.
انطلق الأخ الكبري الى بيت �أخيه لريى ما �ش�أن زوجة �أخيه ،وماذا
تريد ،وعند و�صوله طرق الباب ،و�إذا هي يف الباب ،ففتحت الباب
وجذبته �إلى الداخل قال لها مفجوعاً :ماذا تريدين؟
قالت� :أريدك �أنت.
قال� :إذاً ،حلظة ،اتركيني فقط� ،أدخل احلمام ،لأغت�سل ،ثم ارجع
لك.
فدخل احلمام و�أقفل من الداخل ،وفتح ال�شباك ونزل من خلف
املنزل ورجع �إلى حمله .ووا�صل كاملعتاد �إر�سال املقا�ضي ومتطلباتها
مع ال�صبيان.
عندما رجع �أخوه من احلج ،هن�أه �أخوه ب�سالمة العودة ،وذهب
الزوج �إلى بيته ،فوجد زوجته تبكي؛ قال لها :ماذا بك!
قالت� :أخوك.
ماذا به؟
علي.
ال �شيء ،فقط ،بعد� ،أن رحلت هجم َّ
قال بغ�ضب :هكذا �إذن ،لقد خانني الوغد ،فتوجه م�رسع ًا �إلى
املحل ،والغ�ضب والغيظ ميلآن قلبه.
((( املقاضي :املصاريف ،التموين املنزلي.
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قال الأخ املتزوج لأخيه :خال�ص ،انتهى كل ما بيننا� ،أريد �أن نف�ض
ال�رشاكة التي بيننا ،وكل واحد ي�أخذ ن�صيبه ونفرتق.
قال �أخوه :كما تريد ،لكن �أحب �أن �أعلمك� ،أنك يا �أخي قد تزوجت
من هذا املال ،و�أي�ضاً «حجيت» من هذا املال ،رد الأخ املتزوج :اعرف
ذلك ،وال �أنكر.
قال الأخ العازب ،قبل �أن نف�ض ال�رشاكة بيننا ،عندي طلب :رد
الأخ املتزوج :ما هو؟
قال الأخ العازب� :أريد فقط بهذه املنا�سبة �أن �أقوم بعمل وليمة �أدعو
فيها كل النا�س والأ�صدقاء ،لنودع بع�ضنا بع�ضاً بطريقة �أخوية.
قال الأخ :متام.
فقام الأخ العازب ،وعمل خيمة كبرية ،عزم فيها كل املعاريف،
وكتب يف �صدر اخليمة هذه الأبيات:
أبيت
رب هيفاء بح�سنها تتمايل راودتني عن نف�سها ف� ُ
ُ
العفاف ولكن ........................
لي�س من طبعي
وقال الأخ العازب للمعازمي :من يكمل هذا البيت فله مبلغ مائة �ألف
ريال.
فلم ي�ستطع �أحد �أن يكمل بيت الق�صيد ،حتى جاء رجل من البادية،
فكان ي�أكل وينظر �إلى بيت ال�شعر الناق�ص ،وعند انتهائه من الأكل� ،أخذ
فا�ستحيت».
القلم وكتب بجانب البيت الناق�ص « :كنت خ ًال لبعلها
ُ
ف�أعطاه اجلائزة ،وعرف �أخوه من بيت ال�شعر �أنه غلطان ،لكن الأخ
�أ�رص �أن يقت�سما املال ،وكل واحد ي�أخذ ن�صيبه.
بقى الأخ العازب يف املحل يعمل بكد ،وكرثت جتارته و�صارت

�أكرب.
وبعد �أيام جاء �أخوه املتزوج الى حمله ،وقال له :مايل انتهى يا
�أخي فدبرين..
قال له �أخوه :وال يهمك ،و�أعطاه مبلغاً �آخر .ورجع الأخ املتزوج
الى بيته.
وماهي �إال �أيام ،حتى �رصف املبلغ كله ،وبد�أ يقرت�ض من كل النا�س،
حتى و�صل به احلال �إلى انه مل ي�ستطع �أن يويف ب�إيجار البيت.
رجع الأخ املتزوج مرة �أخرى الى �أخيه ،و�رشح له حالته ،وما �آل
�إليه.
قال له �أخوه :تريد مني كلمة حق :ا�سمعني طلق زوجتك ،وتعال
معي نقت�سم ماتبقى من املال ،وكل واحد يرجع �إلى بلده.
وافق الأخ وطلق زوجته ،وق�سم له �أخوه املال ،وتوادعا ،وكل واحد
رجع �إلى بلده.
فرجع الأخ الأكرب �إلى بالده ،فوجد �أباه قد مات ،و�أخاه ال�صغري
مازال يرعى الأغنام.
فذهب �إليه يف املرعى ،وفرح به �أخوه ،وقال له معاتباً :ملاذا غبت
عني كل هذه املدة؟
قال :لكي �آتيك باملال الذي يكفينا طول العمر ،ما عليك يا �أخي الآن
�سوى �أن تختار بنت احلالل ،حتى �أزوجك بها.
رد عليه اخوه :ال بل نتزوج معاً.
وتزوجا ،وفتحا معاً جتارة ،وعا�شا يف �أمان حتى لقيا ربهما...
هذا واهلل �أعلم.

130

131

حكايات �شعبية مينية

إبن احلطاب ومقسم األرزاق

إبن احلطاب ومقسم األرزاق

كان يف قدمي الزمان ،يا �سادة يا كرام ،ومن حب النبي �صلى على
بدر التمام «�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم» ،كان يوجد حطاب ،يحطب
من اجلبل ،ثم يقوم ببيعه يف ال�سوق ،وبالثمن ي�شرتي به طعاماً له
ولزوجته وولده .وال يدخر �شيئاً ،لأن ما يبيعه ال يكفي الأ�رسة.
ويف �أحد الأيام مر على احلطاب رجل يقال عنه� ،إنه مق�سم الأرزاق،
فقال احلطاب للرجل� :إن هذا الرزق مل يعد يكفيني �أنا و�أ�رستي.
قال له مق�سم الأرزاق :هذا رزقك ورزق زوجتك.
قال :وولدي.
قال :ولدك ،لي�س معه رزق.
فرجع احلطاب �إلى بيته ،وعندما �أح�رضت زوجته الطعام ،التموا
على املائدة ،ومد الولد اللقمة الى فمه ،فوجه له والده لطمة قوية يف
وجهه ،حتى خرجت اللقمة من فمه ،وزعق الأب يف وجهه� :أنت ما
معك رزق ،هذا رزقي ورزق �أمك فقط ،فاغرب عنا.
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خرج الولد ،مي�شي ويبكي بكاء حمرقاً ،وال يعرف �أين يذهب،
�ضاعت عليه االجتاهات ،ووقف حائراً يت�أمل حياته ،كيف �ستكون بعد
�أن فعل به �أبوه هذا الفعل وطرده ،وا�صل �سريه بدون هدى ،و�أمه تراه
من �سطح املنزل .كان الولد جائعاً جوعاً �شديداً ،وبينما هو مي�شي ر�أى
امر�أة عجوزاً تخبز يف التنور .فمد يده و�أخذ خبزة ،ثم هرب.
قامت العجوز ،فرمته بحجر ف�أدمته ،فكان الدم ي�سيل على وجهه
ومالب�سه ،وهو يلوك اخلبزة املعجونة بالدم.
كانت �أمه ترى ما حدث له فبكت بكا ًء حمرقاً ،و�أرادت اللحاق به،
لكنه عندما ر�آها ،وهي تهرول نحوه� ،أ�رسع يف االختباء ،ورحل عن
قريته ،يقطع امل�سافات دون �أن يعرف الى �أين ،حتى دخل مدينة ،فلقي
فيها بع�ض النا�س.
قالوا له� :أتريد عم ًال؟
قال :نعم..
قالوا :تعمل معنا �سنة و�سنعطيك مائة دينار ،هل �أنت موافق؟
رد :نعم.
وا�شتغل عندهم �سنة كاملة ،ثم �أعطوه مائه دينار.
قال :بهذا املبلغ �س�أذهب �إلى والدي ،و�أريه مك�سبي من النقود ،و�أن
معي رزقاً.
عزم الولد على ال�سفر ،ف�سافر ،ويف الطريق وجد �سوق نخا�سة لبيع
العبيد وكان امل ُ َح ِّرج ،يقول :حراج العبد مبائه دينار من غري الداللة.

قال الولد للمح ِّرج :معي مائة دينار ،وال توجد معي نقود �أخرى
للداللة.
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قال له :ال يوجد م�شكل ،خذ العبد و�س�أ�ساحمك بالداللة.
فا�شرتى العبد ،و�أخذه ،وقال الولد يف نف�سه بي� ٍأ�س :يبدو �أين
ت�رسعت ،فمن �أين يل ب�إطعام العبد ،ف�أنا الآن ال �أ�ستطيع �أن �أطعم حتى
نف�سي .ف�أتته فكرة ،وقال للعبد :انتظرين هنا �أمام امل�سجد� ،س�أدخل
�أ�صلي ،وارجع لأخذك.
فدخل امل�سجد وخرج من الباب الثاين ،ورجع �إلى عمله ،وطلب
منهم �أن يعمل لديهم مرة �أخرى مقابل مائة دينار يف ال�سنة ،فعمل
عندهم ،حتى �أكمل ال�سنة ،ف�أعطوه ،مائه دينار.
قال� :س�أرجع �إلى قريتي ،و�أُري �أبي ما ك�سبته ،ويعرف ابي �أين
مرزوق .فقال له �أ�صحاب املحل :اجل�س مكانك ،وا�شتغل و�أك�سب،
فماذا عملت من �سفرتك ال�سابقة خ�رست كل �شيء ،حاولوا �أن
يثنوه عن فكرته لكنهم �أخفقوا ،فما كان منهم �إال �أن �أعطوه �أجرته،
وودعوه.
�سافر الولد ويف الطريق �إلى قريته ،مر على احلراج مرة اخرى،
ووجدهم يحرجون بجارية ،وكان املحرج ي�صيح قائ ًال :اجلارية مبائة
دينار ،من غري الداللة.
قال الولد :عندي مائة دينار ،لكن ال يوجد معي نقود للداللة.
قال املحرج :ال عليك ،مربوك اجلارية ،و�أ�ساحمك بفلو�س الداللة.
ويف الطريق� ،أنب نف�سه ،قائ ًال ،ماذا فعلت� ،إين �أكرر نف�س الغلطة
الأولى ،الحول وال قوة اال باهلل ،فمن �أين يل �أن �أطعم اجلارية ،بل ومن
�أين يل لإطعام نف�سي!!
و�صال �إلى قرب م�سجد ،وقال للجارية :ا�سمعي �أيتها اجلارية،
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�س�أدخل �إلى امل�سجد لأ�صلي ،و�أنت انتظريني هنا ريثما �أخرج ،و�آخذك
معي.
قالت اجلارية :ال� ،أين معك.
قال لها :واهلل ما عندي �شي ،من �أين �آكل و�أكلك؟
جل�س «يف�رس» ،ويقول ،ما العمل! ،ما احلل! .وبينما هو يفكر بحل،
رثت اجلارية حلاله ،وقالت له :ال تخف ،ف�أنا بنت ملك ،لقد اختطفوين
تنح عني
وباعوين ل�سوق النخا�سة ،و�أنت حررتني .و�أردفت قائلةَّ :
وراء اجلدار.
فتنحى ،ثم قامت و�أخرجت خامتاً ،وقامت بفركه ،واذا بعفريت،
يظهر ويقول� :شبيك لبيك..
قالت له :خذين �أنا وهذا الرجل �إلى الق�رص.
فحملهما �إلى الق�رص.
وعندما و�صال �إلى الق�رص ،قالت له :هذا ق�رص والدي� ،أهداه يل.
فجل�س يف الق�رص ،ي�أكل وي�رشب يف �أح�سن حال.
ومرت الأيام وال�سنون ،وهو يعي�ش يف الق�رص.
ويف �أحد الأيام ،وبينما كان ينظر ويت�أمل من نافذة الق�رص ،ر�أى
امر�أة مت�شي ،فعرف انها �أمه :فقال للجارية :هذه �أمي ،افتحي لها.
ف�أدخلتها ،وقال لها الولد حماو ًال �إخفاء �شخ�صيته :ملاذا مت�شني ايتها
املر�أة يف ال�شم�س؟
قالت� :أبحث عن ولدي .و�سكبت دموعها املحروقة ،فلم ي�ستطع �أن
يوا�صل �إخفاء �شخ�صيته ،فقال لها� :أنا ولدك.
136

قالت له با�ستخفاف :يا ولدي �أنت ملك� ،أما ولدي فهو ابن
حطاب.
قال� :أنا ولدك وهذه «ال�شجة» يف ر�أ�سي عندما رمتني العجوز و�أنا
�آخذ �إحدى خبزاتها ،فعرفته.
قالت� :أريد �أن �أرجع لأخرب والدك الذي قال �إنك ما عندك رزق.
فجاءت اجلارية من املطبخ وقالت لها :اجل�سي ،وخذي طعامك
معنا.
قالت� :أبداً� ،أريد �أن �أذهب.
فرجعت �إلى البيت ،وقالت لزوجها احلطاب :تقول ان ابني لي�س
لديه رزق� ،إنه اليوم ملك ،يعي�ش يف ق�رص كبري.
فخرج احلطاب ،وذهب �إلى قمة اجلبل� ،إلى عند مق�سم الأرزاق،
وقال له:
ملاذا قلت يل� :إن ولدي ال يوجد معه رزق؟
رد عليه مق�سم الأرزاق :ال تكمل ..هذا رزق اجلارية ،عندها «خامت
الإ�سم» ولي�س رزق ابنك.
ففرح احلطاب ،وعاد �إلى زوجته،و�أخذها وذهبا معاً �إلى ابنهما
فا�ستقبلتهما اجلارية وراحت تعد الطعام.
قال احلطاب لولده� :أتعرف �أن اجلارية متتلك :خامت الإ�سم؟
فقام الولد ،وذهب �إلى املطبخ وقال ل�صاحبة الق�رص� :أعطيني «خامت
اال�سم».
قالت :ماذا تريد به ،اجل�س� ،أنت و�أبوك و�أمك ،ت�أكلون وت�رشبون،
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فماذا تريدون من هذا اخلامت.
قال� :أبداً ،ال بد �أن تعطيني «خامت اال�سم».

فذهبت �إلى الغرفة ،وفركت اخلامت ،فخرج العفريت ،فقال لها:
�شبيك لبيك..
قالت :خذ هذا احلطاب وزوجته وولده و�أرميهم جميعاً يف �ساحل
البحر عرايا.

يتدلى فيها ،فنزل ابن احلطاب من على فر�سه ،وتوجه �إلى البئر ،و�أنزل
الدلو يف البئر ليملأه باملاء ،و�أراد �أن يرفعه� ،سقط الكتاب من جيبه
�إلى داخل الدلو فرفعه ،و�أخذ الكتاب ،وقام بفتحه لريى هل �أ�صاب
البلل الكتابة ،ف�أف�سدها .واذا به يقر�أ �إذا و�صلك �صاحب هذا الكتاب،
ف�أقطع ر�أ�سه.
رمى ابن احلطاب الكتاب يف البئر ..و�أخذ طريق ًا مغايراً ،حتى
و�صل �إلى وا ٍد فوجد فيه ُمهرة ميتة وابنها يف بطنها ،لكنه ينب�ض باحلياة،
ف�أخرج ال�سكني وفتح بطن املهرة و�أخرج وليدها وذبحه و�شواه ثم
�أكله ،بعد ذلك �أح�س بعط�ش �شديد ،فبحث عن ماء هنا وهناك ،ولكنه
مل يجد �أي قطرة ،تطفي نار العط�ش ال�شديد.

جلبت يل ال�شقاء ،فقام ،ودهن �أمه
فقال الولد لأمه� :أنت يا �أمي ِ
بطالء ،وعمل كذلك مع �أبيه ،فطالهما ،ثم باعهما ب�سوق النخا�سة،
وبقيمتهما ا�شرتى خي ًال.

فكان يخيل على ظهر احل�صان حتى يتعرق ،فيلح�س العرق بل�سانه
ليبللها ،وهكذا ظل يعمل هذه احلركة ،وهو يوا�صل طريقه ،حتى دخل
مدينة ووجد على بابها ( )99ر�أ�ساً �آدمية معلقة.
فدخل على �سم�رسة متتلكها عجوز مقهوية ،ف�س�ألها قائ ًال.

حاولت �أن تثنيه عن ر�أيه ،ولكنه �صمم على ر�أيه.
قالت :انتظر� ،س�أذهب لأح�رضه.

ف�أخذهم العفريت ورماهم يف ال�ساحل عرايا.

فو�صلت حكايته �إلى حاكم املدينة ،عن بيعه لأمه و�أبيه يف �سوق
النخا�سة ،فكتب حاكم املدينة كتاباً �إلى الوايل ،يقول فيه ،ي�صلك
حامل هذا الكتاب ق�صته كذا وكذا ،فاقطع ر�أ�سه ،ثم قام بختم الكتاب،
و�أر�سل �إلى ولد احلطاب وقال له :علمت �أن معك خي ًال �أ�صي ًال ،و�أريد
�أن �أر�سلك �إلى املدينة عند الوايل ،لت�سلمه خطاباً.
فقال :حب ًا وكرامة� ،أيها احلاكم.
ف�أعطاه الكتاب و�أعطاه �أجرته ،وقال له :ارجع يل باجلواب �رسيعاً.
�أجاب الولد :وال يهمك ،يا �سيدي.

فتوجه �إلى مدينة الوايل ،واثناء �سريه يف الطريق ،ر�أى بئراً والدلو
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ياخالة :ملاذا هذه الر�ؤو�س معلقة على باب املدينة؟
قالت العجوز املقهوية :هذه بنت ال�سلطان كلما جاءها خطيب
ت�رشط عليه �رشطاً ،فتعطيه لغزاً ،م�شرتط ًة �إن ا�ستطاع حله تزوجته،
و�إن مل ي�ستطع ت�أخذ ماله وكل ما معه ،ثم ت�أمر بقتله ،ويعلق ر�أ�سه عند
بوابة املدينة.
فقال :واهلل ياخالة� :أريد �أن �أكون غالق املائة.
قالت العجوز نا�صحة �إياه :يا بني ال تفعل� ،أنت �شاب ،حرام
متوت.
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قال :ياخالة ،لقد كرهت نف�سي ،ف�إن قتلت ،فهذا الفر�س لك ،و�س�ألها
�أن تدله على طريقة ي�ستطيع فيها الو�صول �إلى ق�رص بنت ال�سلطان.
ر�أته م�رص ّاً على ر�أيه ،ف�أخربته ،كيف يعمل.
نه�ض ابن احلطاب باكراً كما قالت له العجوز ،ووقف �أمام الق�رص،
فظهرت بنت ال�سلطان وقالت�:أندي ،وا َّال �شندي(((.
قال� :أنا �شندي وطرح عليها الأحجية التالية� :أحزيك من واحد
اكت�سى ب�أمه وركب ب�أبيه وحمل قاتله على عاتقه ،وجناه اهلل ،و�أخرج
احلي من امليت و�أكله ،و�رشب ماء ال من �أر�ض وال من �سماء.

تريد اخلروج فر�أى ثوبها احلريري من حتت العباءة ،ف�أخرج ب�رسعة
�سكينته وقطع طرفه ،ثم و�ضعه يف جيبه.
ويف ال�صباح الباكر ..انتهت مهلة ابنة ال�سلطان لتحل اللغز ،فخرج
ابن احلطاب وخبط على باب �شباكها ففتحت ال�شباك وقالت� :أندي،
وال �شندي.
قال :ال� ،أنا �شندي.

�إحزي يل من حمامة طارت و�أم�ست عندي� ،إن َ�صدق ِ�صدقه و�إ َّال
ري�شها عندي .ف�أراها ما قطع من ثوبها.

فقالت� :إعطني مهلة ثالث �أيام.
قال� :أعطيك �شهراً.

فتزوجها وعا�ش عندها يف الق�رص..

ثم رجع �إلى عند العجوز املقهوية.

هذا واهلل �أعلم.

فقالت :اتتزوجني؟

هذا ما كان منه� ..أما بنت ال�سلطان ففت�شت جميع الكتب ومل جتد
اللغز ،وال ح ًال له.
ويف الليلة الثالثة تنكرت بنت ال�سلطان يف مالب�س عجوز ،وخرجت
�إلى عنده يف القهوة ،قالت له :هلل درك ،لقد عجزت بنت ال�سلطان عن
حل اللغز ،فقل يل من �أين لك بلغز كهذا؟
قال� :أنا من فعلت كل ذلك� ،أكت�سيت ب�أمي ،وركبت �أبي ،وحملت
قاتلي ،واهلل جناين ،و�أخرجت احلي من امليت ،و�أكلته ،و�رشبت املاء
الهو من �أر�ض ،وال من �سماء.
قالت :لذا مل تالقي هذا اللغز يف كل الكتب .وقامت بنت ال�سلطان
((( شندي :أصلها سأندي ،مبعنى سأعطي ،وهنا مبعنى :هل ستبدأ بطرح األحجيه أم أبدأ أنا.
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كان هناك رجل متزوج من امر�أة ا �سمها �سايل تعمل يف خياطة
املالب�س ،وكان لهذا الرجل طباع غريبة :فما �أن يفيق من نومه �صباحاً
حتى يذهب الى املر�آة ،فيكتحل ويلب�س املالب�س الزاهية ،ومي�شط
�شعره ،و«ي�ستبك»((( ب�شكل مبالغ فيه .وبعد �أن ينتهي من ت�أنيق نف�سه،
ينادي زوجته ،ويقول لها :كيف �أنا؟

قميص فضة ..قميص ذهب

قالت :و�سيم ومليح وجتنن ،ومافي�ش ال قبلك وال بعدك ي�شبه
جمالك...الخ..
في�رضبها� ،رضباً مربحاً ،ثم يخرج .وهكذا يفعل كل يوم.

ذات يوم طرقت بابها امر�أة عجوز ،تريد �أن تخيط البنتها قمي�صاً.
قالت لها� :أتيت �إليك �أخيط قمي�صاً البنتي التي �أمتنى �أن تكون
مبتهجة مثلك.
قالت يا خالة :لو تدرين ما �أعاين ،لغريت ر�أيك ،فال يغرنك �أن
((( يستبك :يتزين ويتأنق.
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ا�سمي �سايل ،ثم حكت لها حكايتها ،و�سلوك زوجها الفظ والغريب.
قالت لها العجوز :ا�سمعي يا�سايل ما �س�أقوله لك ،ونفذيه
بحذافريه.
قالت :كيف يا خالتي؟
قالت :عندما يقول لك :كيف �أنا؟
قويل له� :أعوج من «احلكل»

(((

و�سيقول لك :كيف �صورتي؟
قويل له :مثل ال�شيطان.
قالت الزوجة :واهلل لوقلت له مثل ما قلتيه يل الآن ،واهلل �سيقتلني،
قا�س ،مافي�ش
و�سريمي حلمي للن�سور� ،أنت ال تعرفينه يا خالتي �إنه رجل ِ
يف قلبه رحمة وال �شفقة� ..أين �أعرفه.
قالت :ال تخايف ..اعملي ما �أقوله لك ،وب�س.
وهناك حاجة �سي�س�ألك زوجك عنها� ،سيقول لك :من هو املليح؟
قويل له� :شطر �إب «مطر» الذي «�أندا»((( لزوجته قمي�ص من ف�ضة
وقمي�ص من ذهب .فعملت الزوجة ،مبا قالته العجوز.
يف �صباح اليوم الثاين بعد �أن �أنهى زينته ،وهو يتفرج على نف�سه
باملر�آة ،نادى زوجته ،وقال لها كاملعتاد :كيف �أنا؟
ردت� :أعوج من «احلكل».
((( احلكل :بفتح احلاء وتسكني الكاف :منخس الدابة عود طويل معوج الرأس لنخس الدابة وحثها
على السير السريع
((( اندا :أعطى.
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انده�ش من تغري الرد وكظم غيظه .ثم �س�ألها مرة �أخرى ال�س�ؤال
التايل كالعادة :وكيف �صورتي؟
ردت :مثل ال�شيطان.
كظم غيظه مرة �أخرى ،ومل يبد ا�ستغرابه ،فبادرها بال�س�ؤال الثالث:
من هو املليح؟
ردت�« :شطر �إب مطر» الذي «�أندا » لزوجته قمي�ص من ف�ضة
وقمي�ص من ذهب.
وبعد �أن �سمع ردود زوجته املغايرة لكل يوم� ،أخذ ح�صانه ورحل
ي�سيح يف �أر�ض اهلل الوا�سعة ي�س�أل عن «�شطر �إب مطر » حتى و�صل
الى بلد ف�س�أل عن «�شطر �إب مطر » ،فقالوا له� :إنه رجل.
و�س�أل عنه� ،أين يكون ،قالوا� :إنه هناك ،و�أ�شاروا له ،هو ذاك الرجل
الذي «يبتل» يف «احلول»(((.
فذهب �إليه وقال له� :إين غريب� ،أريد �أن ت�ست�ضيفني ثالثة �أيام حتى
�أرتاح �أنا وح�صاين.
قال الرجل :مرحباً..

فذهبا معاً �إلى البيت وتع�شيا .وبعد تناولهما الع�شاء� ،أتت زوجته
باحلليب ،ف�رشب زوجها ثم نام� .أما الرجل ال�ضيف فلم ي�رشب
احلليب ،وقام ب�صبه حتت الفرا�ش ،وبعد �ساعة �سمع �ضحكاً ،فقلب
الفر�ش وحفر « َُ�س ّجاَرة »((( فر�أى رج ًال مع زوجة الفالح.
ويف ال�صباح ذهب الرجل ال�ضيف مع �صديقه �إلى «احلول» وقال
له :يا رجل� ،أتعرف� ،أن زوجتك « ُم�صاحب» .فغ�ضب الرجل ،غ�ضباً
((( يبتل في احلول :البتلة :احلراثة ،من بتل يبتل بت ًال :يحرث احلقل.
الس ّجارة :فتحة في سقف املكان للتهوية.
((( ُ
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�شديداً.
قال له ال�ضيف :ال تغ�ضب ،يا�صاحبي �إن �صدقت ،وطلعت زوجتك
م�صاحبة اعطني القمي�صني اللذين متلكهما «قمي�ص الذهب ،وقمي�ص
الف�ضة» ،و�إن كانت عك�س ذلك وبريئة فلك ح�صاين.
قال :اتفقنا.

و�أ�ضاف ال�ضيف قائ ًال :عندما ت�أتي زوجتك باحلليب ،فال ت�رشبه ،قم
ب�صبه حتت الفرا�ش.
قال :حا�رض.

فو�صال �إلى البيت ،وتناوال الع�شاء معاً ،وبعد قليل �أتت الزوجة
باللنب ،فقاما ب�سكبه حتت الفرا�ش ،ثم توجها �إلى الفرا�ش ،وبعد �ساعة
«ال�سجارة » التي
�سمعا �ضحكاً ومداعبات ،فقام الرجل ال�ضيف وفتح
َ
حفرها البارحة وقال للزوج :انظر �إلى زوجتك ومن عندها.
فر�أى الزوج ،ما ر�أى ،ثم توجه الى فرا�شه ونام.
ويف ال�صباح قال الزوج لزوجته� :أبوك مري�ض ،ف�أحلقيه ب�رسعة.
فخرجت الزوحة م�رسعة وقام الرجل ،و�أخذ القمي�ص الف�ضة
والقمي�ص الذهب و�أعطاهما للرجل ال�ضيف الذي ك�شف �رس خيانة
زوجته له ،وهو ال يعلم.
وبهذا عرف الرجل الن�ساء ،وكيف يعاملن �أزواجهن..
هذا واهلل �أعلم.
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(((

كان يا ماكان واحد معه بنت فاقت كل اجلميالت جما ًال وح�سناً،
وكان يحبها حباً �شديداً ويف يوم قالت لوالدها� :أبي � -أرى فيك حاجة
ُ
«�شعيف»(((.
قال� :أي�ش يا ابنتي.
قالت� :شعرة بي�ضاء.
قال منزعج ًا من �سخرية وا�ستخفاف ابنته� :أهكذا �إذن!

ف�أق�سم مييناً مغلظاً �أن يز ِّوجها برجل م�شوه لي�ؤدبها جراء ما قالته
عنه .ومت ذلك ،فتزوجت برجل معتوه.
لكن الإبنة ،تخل�صت منه ب�رسعة ،فرمته يف �أحد الوديان حتى
مات.
بعد �أن قتلت زوجها ،دخلت يف بطنها نف�س ،وكانت كلما تكلمت،
((( العجماء :البكماء.
((( شعيف :مقزز.
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تكلمت النف�س الأخرى معها فعرف النا�س �أن اهلل عاقبها لقتلها زوجها
غدراً.
ف�أتتها فكرة �أن تبعد نظرات النا�س التي تالحقها وت�ست�صغرها،
فموهتهم بحيلة �أن ت�صبح عجماء (خر�ساء) ،وبهذه احليلة تخر�س كل
الأل�سنة التي تالحقها.
مرت الأيام ...وذات يوم ،ر�آها رجل و�أعجب بها ،فقالوا له� :إنها
عجماء ،التتكلم .و�أ�ضافوا �إنها بعد �أن قتلت زوجها دخلت يف بطنها
نف�س وكانت كلما تكلمت ،تكلمت النف�س الأخرى معها.
قال الرجل :اليهمني �إن كانت بكماء ت�سكنها نف�س� ،أريد �أن �أتزوج
بها كيفما كانت تكون.

ردت الزوجة الأولى قائلة :لكني م�ش متكلمة من ليلتي ،احل�سن
يعد لك مهرك واحل�سني �سيو�صلك لبيت �أهلك.
ُّ
قال زوجها :وملاذا ،مل تكلميني كل هذه ال�سنني..
قالت :هذا �سالفنا..

(((

هذا واهلل �أعلم.

فتزوجها ،ومع ال�سنني �أجنبت له ولدين �سمت الأول احل�سن ،وابنها
الثاين �سمته احل�سني.
ومرت الأيام ،فا�شتاق الرجل لأن يتزوج بامر�أة ثانية تتكلم معه،
وت�ؤن�سه بحديثها معه عن �أمور احلياة.
عرفت الزوجة الأولى �أن زوجها �سيتزوج من امر�أة ثانية لأجل الكالم
فقط ،ولي�س لأجل �أي �شيء �آخر ،وهي تدرك انها ملكة جمال.
ويف اثناء مرا�سيم الزواج ،و�صلت الزوجة اجلديدة الى عتبة الباب،
ف�سمعت كلباً ينبح ،قالت العرو�سة :عندكم «هو هو».
دخلت الزوجة الأولى على العرو�سة ،وهي حتمل الرباد ،وتتوطف
بكمها.

(((

قالت العرو�سة م�ستهزئة :متوطفة بحلتها ..ما هذا !
((( تتوطف :املوطفة ،قطعة من القماش ،تستخدم ملقابض األواني الساخنه حتى ال حتترق
األيدي.
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كان هناك رجل ،عنده ثالث بنات ،ف�أراد �أن يذهب �إلى احلج فقال
لهن :يابناتي كل واحدة تطلب هدية ،فماذا تردن؟
طلبت كل واحدة طلباً� ،إال البنت ال�صغرى.
فقال لها :ملاذا مل تطلبي هدية؟ ماذا تريدين �أن �أجلب لك من
احلج؟

سابــور وعروسة احلالوة

قالت� :أريد «�سابور».
فتوكل الأب على اهلل و�سافر ،وبعد �أن �أمت منا�سك احلج� ،أخذ يبحث
عن طلبات بنتيه ،فا�شرتاها ،لكنه تعرقل �أمام طلب ابنته ال�صغرى،
التي طلبت «�سابور».
ف�س�أل عن �سابور..
فقالوا له� :إنه ملك.
فقرر �أن يذهب �إليه ،وعند و�صوله الى امللك �سابور ،ويف ح�رضته،
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حدثه الرجل بق�صة طلب ابنته .فقام امللك �سابور و�أعطاه كتاباً لي�سلمه
البنته وقال له :هذا هو طلب ابنتك ،و�أعطاه الكتاب.

ب�أح�سن زينة ،ثم عملت لولباً من حتت الطاولة وجل�ست حتت الطاولة
تُدير اللولب وكلما دار اللولب حترك التمثال حركات عجيبة.

ورحل الرجل �إلى بالده ،و�أعطى بنتيه هداياهما� ،أما ابنته ال�صغرى،
فقد �أعطاها جواب من امللك �سابور.

عندما و�صل �سابور �إلى بيتها ،ودخل على �أهلها� ،س�أل عنها ،ف�أخربوه
�أنها يف غرفتها فدخل عليها.

فتحت البنت اجلواب ،واذا فيه� « :سابور ال يريدك جنبية �شط�أ
وريدك يا ال�ش ،يا بنت الالم�ش ،يا ملفلف من كل القرا�ش»(((.

وعندما ر�أى متثال احللوى ك�أنه امراة مزينة ب�أحلى الزينات ،متلكه
الغ�ضب ،وخاطب التمثال ،وقال :واهلل �س�أ�رشب دماً من دمك ،وقام
ب�إخرج اجلنبية وطعنها يف بطنها فتدفق الع�سل من بطن التمثال ،فظنه
دماً ف�رشبه فلما طعمه ،قال :دمها ع�سل.
وحزن حزناً �شديداً على ت�رسعه بقتلها .فقام ،و�أخرج ن�صل اجلنبية
من بطن التمثال ،و�أراد طعن نف�سه ،عندئذٍ خرجت الفتاة من حتت
الطاولة وهي ب�أح�سن زينة فم�سكت اجلنبية من يده قبل �أن يطعن نف�سه،
فر�آها وهي حية.

فجهزت البنت نف�سها ولب�ست مالب�س �أوالد امللوك ،و�سافرت الى
بالد �سابور.
عندما و�صلت الى ق�رصه رحب بها و�أنزلها يف ق�رصه.
فجل�ست يف الق�رص اليوم الأول واليوم الثاين ،حتى عرفت مداخل
وخمارج ودهاليز الق�رص .ويف الليلة الثالثة كتبت مكتوباً فيه رد على
ما كتبه �سابور ،فكتبت« :ح�سن كامل ما تريدك جنبية �شطاً وريدك
يا الم�ش ياابن الالم�ش يا ملفلف من كل القرا�ش» .و�أو�صلته له ،ثم
خرجت.
وكان ينتظرها يف خارج البالد رفقة ،وعندما و�صلت �إليهم ،رجعوا
جميعهم �إلى بالدهم.
�أما �سابور ،فعندما �صحا من نومه يف اليوم التايل ،ومل يجد
ال�ضيف ،ووجد الر�سالة ،عرف من هو �ضيفه ،وقال :لقد غلبتني.
وتوعدها قائ ًال :واهلل لأ�رشب من دمها .ف�أعد نف�سه ،وجتهز لل�سفر �إلى
بالدها.

قال :احلمد هلل.
وقال لها :ومن تلك التي قتلتها؟!
ردت :مل تقتل احداً ،و�إمنا قتلت عرو�سة احلالوة ،وحكت له احلكاية،
ف�أعجب بذكائها وتزوجها ورجع معها �إلى بالده.
هذا واهلل �أعلم.

عندما رجعت الفتاة �إلى بالدها ،قامت بتجهيز ع�صيدة من احلالوة
و�شكلتها على هيئة متثال امر�أة ،وو�ضعت يف بطن التمثال ع�س ًال وزينته

((( ملفلف كل القراش...... :
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املولد
كلني احلنش ..كلني احلنش
ذات يوم جاء واحد الى عند ح ّالف((( وقال لهم انا قا�ضي� ،أتيت
لأعلمكم �أمور دينكم.
وكان هذا احلالف ،ي�ستغل جهل النا�س ،وبحجة �أنه قا�ضي ،يعمل
كل ما يحلو له .قال �أهل القرية للقا�ضي:نبا((( مولد للنبي وبانعطيك
ثمانني قر�ش.

املولد
كلني احلنش ..كلني احلنش

وافق القا�ضي على ذلك ،ومت ذبح الغنم ،و�إعداد لوازم املولد من
ع�شاء وغريه.
قال القا�ضي لأهل القرية :اعطوين بع�ض اللحم.
ف�أعطوه ،ثم قام و�أخذه ورجم به يف مكان ،وقال :جعلك لل�ساهنني
(يق�صد اجلن) ،هيا بنا الآن نقر�أ املولد ،فقام وقر�أ:
�إذا الليل ليل والنهار نهار
((( حالَّف :كذاب كثير األميان الكاذبة.
((( نبا :مبعنى نبغي أي نريد إحياء مولد.
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قال القا�ضي مت�أملاً :القزع كلني طوى ثراكم الليلة(((..

والنعجة نعجة واحلمار حمار
وكان النا�س يرددون ما يقوله القا�ضي ،وال يعلمون انه ي�ستغل
جهلهم �أحد احل�ضور عرف ب�أن القا�ضي يكذب ،وال يعلم �شيئاً من
تعاليم وق�صائد املولد ،فتنحنح الرجل� :أحم �أحم.
فقال القا�ضي :يا ايها املتنحنحون لقينا بقر بال قرون اعطونا ثمانون
لكم �أربعون ولنا �أربعون والحد فينا يتكلمون.
فقال الرجال� :آمني.
قال القا�ضي :الآن قولوا بعدي يا جماعة بالذي باقوله�:سموا و�صلوا
بالرحمن� ..أال وا�سقاك يا نهج ردماين.
ِ
بالرحمن� ..أال وا�سقاك يا نهج
فردد �أهل القرية بعده� :سموا و�صلوا
ِ
ردماين.
واثناء ترديدهم لهذه املقاطع من الأنا�شيد ،لدغ القا�ضي حن�ش يف
رجله ،ففز و�صاح:
كلني حن�ش كلني حن�ش كلني حن�ش.

(((

قالوا بعده :القزع كلني طوى ثراكم الليلة.
القا�ضي� :شهدوا وهللوا �أنا قللكم كلني حن�ش وراكم.
رددوا بعده� :شهدوا وهللوا انا اقل ُّلكم كلني حن�ش وراكم.
والقا�ضي ي�رصخ وي�ستغيث :يا بوووووي ...غبني على عمري.
وهم يرددون بعده ويقومون بنف�س حركات املت�أمل:
يا بوووووي ...غبني على عمري
يا بوووووي ...غبني على عمري
فقد القا�ضي وعيه ووقع على ظهره ،ووقع اجلميع على ظهورهم
مثلما فعل القا�ضي .وبعد فرتة ،وكانوا يعتقدون �أنهم و�صلوا �إلى
اخلدر وغيبوبة جذابة املولد ،نه�ض احدهم وقال :هذا القا�ضي كنه
كذاب على بوه لعنة اهلل.
واقرتب الرجل من القا�ضي فوجده ميتاً.

فردد �أهل القرية بعده:
كلني حن�ش كلني حن�ش كلني حن�ش.
والقا�ضي ي�رصخ من الأمل ،ويقول� :صدق �صدق �صدق،كلني
حن�ش،كلني حن�ش .و�أهل القرية يكررون ويرددون ما يقوله القا�ضي:
�صدق �صدق �صدق،كلني حن�ش ،كلني حن�ش.
((( كلني احلنش :لدغني الثعبان ،بعامية شبوة.
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املولد
أربع فوق أربع صارت ثمان
يف واحد جاء ملا عند �ساكن ،وهي قرية ال يعرف نا�سها كثرياً يف
�أمور الدين ،ف�س�أله �أهل ال�ساكن :علمك ،خربك؟
قال لهم� :أنا قا�ضي �ألقي املولد البن علوان(((.
قال له ا�صحاب القرية :نباك تلقي لنا مولد(((.

املولد
أربع فوق أربع صارت ثمان

وافق القا�ضي على �إحياء مولد لهم ،فتم نحر الذبائح ،وتع�شى
اجلميع ،وتنعم القا�ضي وقال لهم :الليل ..بانلقي املولد ،فقولوا ذي
باقوله لكم ،مفهوم.
ردوا عليه :متام..
�سموا بالرحمن عليك اهلل ياعدناين.
بد�أ القا�ضي يردد املو�شحُّ :

�سموا بالرحمن عليك اهلل يا العدناين.
ردوا بعدهُّ :
الرحمن.
قال القا�ضي :يا م�صطفى يا �صفوة
ِ
((( ابن علوان :صوفي مشهور ،نصير الفقراء.
((( نباك :نريدك تقيم لنا مولداً ،نبغاك.
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الرحمن.
كرروا �أهل القرية بعده :يا م�صطفى يا �صفوة
ِ

القا�ضي� :أربع فوق �أربع �صارت ثمانِ .

قالوا بعده� :أربع فوق �أربع �صارت ثمانِ
و�أثناء ترديد الأنا�شيد لدغ القا�ضي حن�ش يف رجله ،و�صاح :كلني
حن�ش كلني حن�ش كلني حن�ش .رددوا بعده :كلني حن�ش ،كلني
حن�ش.
قال القا�ضي� :صدق �صدق �صدق.
قالوا بعده �صدق �صدق �صدق.
قال القا�ضي :القرع كلني اطف�أ ناركم(((.
قالوا بعده :القرع كلني اطف�أ ناركم.
قال القا�ضي� :شهدوا وهللوا انا اقول لكم كلني احلن�ش وراكم
كذا(((.
قالوا بعده� :شهدوا وهللوا انا قولكم كلني حن�ش وراكم كذا.
قال القا�ضي :يا بووووي عجيبي على حياتي(((.
ومن ثم فقد الوعي �إثر لدغة احلن�ش ووقع على ظهره وعمل اهل
القرية مثله فوقعوا على ظهورهم ولكن القا�ضي ا�ستمر على حاله دون
حراك ،وقام احد احل�ضور وقال :هذا القا�ضي كنه كذاب علينا على
بوه لعنة اهلل واقرتب من القا�ضي فوجده �رصيعاً.
كما تروى احلكاية يف نف�س منطقة �شبوة بهذه ال�صيغة �أي�ضاً.
((( القرع نوع من احلنشان اخلطيرة.
((( وراكم كذا (مالكم كذا).
((( يا بووووي عجيبي على حياتي (يتندم على حياته)
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العميان
تضاربوا ُ

يحكى �أن امر�أة عجوز يف �سالف الزمان .قالت ذات يوم حلفيدها:
يا ولدي �أريدك �أن تذهب الى ال�سوق وت�شرتي تبيع(((.
قال الولد :مرحباً يا جدتي.
ف�أعطته ع�رشون ريا ًال� ،أدخلتها له يف «خريطة»((( حمراء،خاطتها
هي ب�أناملها ،وزيادة يف احلر�ص ،عملت لها « نُ�شيطة »((( حتى ال
ت�سقط النقود.
وقالت حمذرة �إياه� :أربطها يف حزامك حتى ما تفلت عليك(((.

خرج الولد يف اجتاه ال�سوق ،و�أثناء �سريه يف الطريق ،وجد رج ًال
�أعمى ،ف�أح�س الأعمى بحركة ان�سان مي�شي بالقرب منه.
فقال الأعمى :من ذا؟
((( التبيع :العجل
((( خريطة :حقيبة صغيرة مصنوعة من القماش ،يوضع بها النقود ،ويستخدمها تالميذ
الكتاتيب.
((( نُشيطة :شريط احلقيبة « ُسستة ».
((( حزامك :احلزام مايشد اخلاصرة.
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قال الولد :حمل بيع البقر لأ�شرتي «تبيع» جلدتي.

قال الولد� :أنا يا عم.
قال له� :إلى �أين �ستذهب يا بني؟
قال الولد� :إلى ال�سوق.
قال :هل ت�ساعدين وتقودين �إلى ال�سوق ،ف�أنا ذاهب �إليه ،لأ�شرتي
يل «مقا�ضي»(((.
فقاده الولد ،ويف الطريق ،قال الأعمى للولد :ما الذي تريده من
ذهابك �إلى ال�سوق؟
رد الولد :و�صتني جدتي �أن �أ�شرتي لها « تبيع ».
قال الأعمى :وكم �أعطتك قيمته.
قال :ع�رشون ريا ًال.
قال الأعمى :و�أين هي الفلو�س؟
قال الولد :معي.
قال الأعمى� :أين� ..أين ت�ضعها بال�ضبط ،قل يل؟
قال الولد :بخريطة حمراء ،وم�سحوب النا�شط عليها حتى ال تنفتح،
فت�سقط مني.
قال الأعمى :ها� ،إذن هي يف اخلريطة احلمراء �أبو نا�شط� ،إذن هيا
ياولد فلن�رسع الى ال�سوق ،حتى ن�شرتي مقا�ضينا.
وعندما و�صال �إلى ال�سوق قال الولد :ياعم ،لقد و�صلنا ال�سوق.
قال الأعمى :و�أنت �إلى �أين �ستذهب ياولدي؟
((( مقاضي :أشياء ومتطلبات للبيت.
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قام الأعمى ،وم�سكه ،م�سكة قوية ،و�صاح م�ستغيثاً وم�ستغ�شياً
ثيابه:
يا دولتاه ،يا �إماماه ،اجندوين ،اجندوين من هذا الل�ص ،يريد �أن
ي�رسقني ،ي�ستغل �ضعفي وعماي.
فتقاطر النا�س من كل �أرجاء ال�سوق على �صياح الأعمى ،وا�ستغاثته
املتكررة.
وقالوا :مالك �أيها الأعمى؟
قال :هذا الولد �رسق فلو�سي مايل يانا�س ،مايل ال �أملك غريه.
قالوا :وكم هي فلو�سك؟
�أجاب :ع�رشون ريا ًال ،وقد و�ضعتها يف خريطة حمراء ،بـ«ن�شيطة»،
علي.
حتى الت�سقط ّ
فقام النا�س بتفتي�ش الولد ،و�سط ذهوله ..فت�شوا الولد ،ووجدوا
الفلو�س باخلريطة احلمراء ،كما قال الأعمى.
ف�أخذوها من الولد و�أعطوها الأعمى بعد �أن �أ�شبعوه �رضب ًا.

�أخذ العجوز الأعمى النقود ،منت�رصاً ،ودخل ال�سوق ،فا�شرتى حلماً
وخبزاً ،ثم رجع �إلى بيته.

لكن الولد املغلوب على �أمره ،مل يهد�أ له بال� ،إذ تتبع خطوات
الرجل الأعمى خطوة ،خطوة ،حتى و�صل �إلى بيته.
فتح الأعمى باب بيته وكان كوخاً �صغرياً ،وبينما الأعمى يدخل،
ت�سلل الولد بعده ،ودخل ،بعد �أن خلع نعله وم�شى حافياً.
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حط الأعمى «املقا�ضي» فدخل الولد الكوخ وجل�س يف
«احلجفة»(((.
�أما الأعمى ،فقد قام وطبخ اللحم ،وقام يعمل من اخلبز « فتة »،
والولد يرى ما يفعله الأعمى وهو �ساكت يف « احلجفة ».

ف�أكل الأعمى الفتة و�سكب اللحم من «الربمة» وتلحم ،متلذذاً
بالأكل.
وبعد �أن انتهى من الأكل� ،أخذ ع�صاه وبد�أ من عند باب الكوخ
ميرر ع�صاه يف اجلدار ويف كل زوايا الكوخ ،ليتح�س�س �إن كان هناك
�شخ�ص داخل الكوخ يراقبه ،وكان الولد املقهور غلباً يت�أمله بحذر
�شديد.

فلما �أح�س الأعمى باالطمئنان ،وب�أن الكوخ ال يوجد به �أحد ،قام
بفتح ال�صندوق فو�ضع به النقود التي �أخذها من الولد.
وجل�س يتلم�سها ،ويربت عليها ،قائ ًال� :أدخلي ،و « طني لك �سنة
»(((.
ثم قام وفتح باب الكوخ ،وخرج مغلقاً الباب.
قام الولد بعد خروج الأعمى ،وفتح ال�صندوق و�أخذ النقود كلها،
ثم جل�س يف مكانه ينتظر رجعة الأعمى ،ليفتح الباب ،ويخرج هو.
بعد ذاك ،جاء الأعمى وفتح باب كوخه ،وخرج الولد مت�س ََّل ًال،
يرك�ض �إلى جدته ويقول لها :خذي هذا من قيمة التبيع ،ثم رجع
م�رسعاً �إلى الأعمى لينتقم منه ويتلذذ مت�شفياً عندما يعرف ان النقود
�ضاعت ،فوجده ي�رصخ �رصاخاً �شديداً ،وكل العميان ملتفون حوله.
((( احلجفة :الركن الداخلي للغرفة.
((( طني لك سنة :أحدثي طنين ًا أو خشخشة دائمة.
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كان ي�رصخ مت�أملاً ويقول� :رسقوين ياخلق اهلل� ..رسقوين.
قال له �أحد العميان :و �أين كنت ت�ضع فلو�سك؟
قال :يف ال�صندوق.
قال �أعمى �آخر ،ل�صديقه وهو �أعمى مثله :و�أنت �أين ت�ضع
فلو�سك؟
رد� :أنا �أ�ضعها يف العمامة.
قام الولد :و�أخذ عمامته.

ف�صاح �أعمى �آخر خماطباً �صديقه الأعمى :و�أنت �أين ت�ضعها؟

قال الأعمى :يف « امل�شدة »((( .ف�أخذ الولد م�شدته..
قال :واهلل انك �أهبل� ،أنا �أحذق منك ،ف�أنا �أ�ضعها يف اجليب
الداخلي� .أخذ الولد النقود من جيبة.
وهكذا �أحدث الولد ب�أعماله تلك �شقاً بني العميان ،فت�ضاربوا فيما
بينهم� ،أما هو فرجع الى عند جدته م�رسوراً منت�رصاً ،بعودة نقوده
اليه.

((( املشدة :العمامة.
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األسد ..صاحب األودية السبعة

يحكى �أن رج ًال ،ورث عن والده تنك �سمن ،وتنك �سليط(((.
ويف �أحد الأيام �أراد الرجل �أن ي�ست�أجر دكاناً يف ال�سوق ،ليطلب
اهلل ،ويف الوقت نف�سه تكون دكانته مكاناً للعي�ش واملبيت.
كان له ذلك ،وا�ست�أجر دكاناً �ضيقة جداً ،الت�ستوعب �أن تكون مكاناً
للبيع والنوم.
مرت الأيام ،ويف �إحدى الليايل وبينما كان يغط يف نومه ،حلم يف
املنام �أنه ر�أى �سي ًال عارماً.

األسد ..صاحب األودية السبعة

فقال :ملن هذا ال�سيل؟
قالوا :لفالن.
ور�أى يف حلمه بجانب ال�سيل نطفة (قطرة) ،كانت كل �ساعة تنطف
(تقطر) نطفة نطفة ف�س�أل الرجل مرة �أخرى :ملن هذه النطفة؟
قالوا :لك.
((( تنك :التنك صفيحة من املعدن تتخذ حلفظ السوائل كالسمن ،والزيت ..الخ.
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ف�أراد �أن ي�أخذ من ال�سيل ليزيد النطفة التي تخ�صه ،واثناء انفعاالت
احللم مد �أقدامه ،وركل التنكتني ،فاندلقتا،وان�سكب الزيت على
ال�سمن واختلطا معاً.
فزع من نومه ،ور�أى دكانته تعوم يف بحر من ال�سمن والزيت.
قال :احلمد هلل ،والحول وال قوة �إال باهلل.
بعد �أن خ�رس دكانته التي كانت ت�رصف عليه وعلى �أمه العجوز،
عزم على ال�سفر ،فجهز نف�سه ،وتوكل على اهلل ،ثم ذهب يودع �أمه.
قالت �أمه :الى �أين يا بني؟
فقال�« :سارح »((( �أ َّدور �صاحب ال�سيل.
فذهب مي�شي ومي�شي يف �أر�ض اهلل ،حتى
و�صل �إلى واد ،و�س�أل :ملن هذا الوادي
قالوا له� :إنه ملك للأ�سد..

وعندما انتهت ايام ال�ضيافة ،جهز الأ�سد للرجل مائة بعري ،وقال له:
الآن يف وداعة اهلل.
�سافر الرجل الى بلده ،وا�شتغل بالتجارة ،و�صار من �أكرب التجار يف
بالده.
�أما ما كان من �أمر الأ�سد ،فذات يوم وقف على قمة اجلبل ور�أى
الوديان التي ميتلكها ،وقد �أو�شكت �سنابل الزرع يف �ضفافها على
احل�صيد ،فظل يت�أملها ،بعد ذلك قال� :أطلقتها هلل والطيور.
ثم خرج من بالده ،وظل مي�شي ومي�شي حتى و�صل الى �إحدى
القرى وقت املغرب،فدخل يف احدى الدور ،وقد كانت خم�ص�صة
للدواب ،فنام بينها ،وعندما دلفت �صاحبة الدار الى مكان الأبقار
رجل يقول « :يوم القبول با�ضت احلمامة
لتحلبها� ،سمعت �صوت ٍ
على الوتد ،يوم الدبور �شخ احلمار على الأ�سد » .كان ذلك �صوت
الرجل – الأ�سد.

ثم خرج من واد �إلى واد مي�شي ويقطع امل�سافات ،من ذاك الوادي
الى ذلك اجلبل ،الى واد �آخر ،حتى و�صل �إلى وا ٍد ف�سيح ..و�س�أل :ملن
هذ الوادي؟

�أ�رسعت املر�أة ،راك�ضة �إلى زوجها ،و�أخربته مبا ر�أته و�سمعته.
نزل الرجل �إلى م�أوى الدواب ،فر�أى الأ�سد ،خارجاً من مكان
احليوانات ،فعرفه الزوج ،وقال لزوجته� :أما تعرفني يازوجتي �أن ذاك
الأ�سد �صاحبي.

وهكذا كلما و�صل �إلى واد ،ي�س�أل ملن هذا الوادي ،فريدون عليه،
ب�أنه ملك للأ�سد ،حتى و�صل �إلى الوادي ال�سابع .ف�س�أل عن الأ�سد
قائ ًال :ه َّال دللتموين على الأ�سد الذي ميتلك الأودية ال�سبعة.

وخرج الرجل يجري بعد �صديقه الأ�سد ،حتى حلقه و�أم�سك به،
و�أرجعه معه �إلى البيت .وقال له :ال عليك �إجل�س عندي ،واعترب هذا
املال مالك.
قال الأ�سد :ال �أريد ما ًال ،لو كنت �أريد ما ًال ماتركته هلل والطيور.

�أجابوه :ملك للأ�سد..

فدلوه عليه ،وعندما وجده� ،أخربه بق�صته مع حلم ال�سيل.
قال له الأ�سد� :أنت يف �ضيافتي ثالثة �أيام.

((( سارح :ذاهب

172
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مع �صديقه باءت بالف�شل ،و�أ� َّرص الأ�سد على الرحيل.
قال الرجل لزوجتة :اعملي ل�صديقي خبزاً ،و�ضعي بداخل كل
خبزة دنانري ذهبية ،ف�سيكون كلما ك�رس خبزة وجد فيها الذهب فيعينه
على �أمور احلياة.
�أعطاه �رصة مليئة باخلبز ،وودعه.
رحل الأ�سد من بيت �صديقه ،و�أخذ يقطع م�سافات طويلة ،حتى
متزقت نعاله ،فوجد خرازاً ،وقال له :ا�صلح يل نعايل ،وخذ هذا اخلبز
لك� ،أ�صلح اخلراز نعليه ،وباملقابل �أخذ �أخلبز.
عندما و�صل اخلراز �إلى بيته� ،أعطى �رصة اخلبز لزوجته .فقالت له
زوجته� :س�أعطي �رصة اخلبز هذه جلارتنا ،التي �أعطتنا �أ�شياء كثرية ،ومل
نرد لها �أي مقابل.
عندما ر�أت اجلارة ما بداخل اخلبزات� ،أر�سلت �إلى زوجها ،و�أرته
اخلبز و�أخربته ب�أنها ح�صلت على �رصة اخلبز من جارتهم زوجة
اخلراز.
فخرج اجلار �إلى عند اخلراز و�س�أله عن �صاحب �رصة اخلبز ،فحكى
اخلراز ق�صته مع �صاحب ال�رصة ،ونعليه املمزقتني.
�س�أل اجلار اخلراز :الى �أين توجه �صاحب ال�رصة.
فقال له� :أظن �أنه طلع ذاك اجلبل ،فتبعه الرجل ،وعندما و�صل،
وجده قد مات ف�أنزله وقربه وترحم عليه..
هذا واهلل �أعلم.
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أحمد املعطري

كان يف زمان رجل ا�سمه احمد املعطري كان ك�سو ًال ،ال يحب
العمل ،وال يخالط النا�س ،فعا�ش منعز ًال عن الآخرين.
�ضجرت زوجته من هذه احلالة ،وقالت له بحدة :واهلل « ،لوما» ت�سري
ت�شتغل ال رحلي بيتنا وال �أزيد ارجع لك ثاين(((.
قال :يامرة كيف �أفعل ماحد بري�ضى ي�شغلني.
قالت :و�أنا ما �أفعل لك� ،سري اقتلب وا�صطلب(((.
�سار �أحمد املعطري يبحث عن عمل يف كثري من الأماكن ،لكن مل
ير�ض �أحد �أن ي�شغله فاقتلب وا�صطلب ،ثم رجع الى البيت ،مط�أطئاً
ر�أ�سه ،وقال لزوجته:واهلل يا مرة ،لقد �رست اقتلب وا�صطلب ،لوما
(((
علي النا�س من حتت را�س�ش
�ضحكوا ّ
قالت :وانا ما افعل لك.
((( لوما :إن لم ،الرحلي بيتنا :سأذهب إلى بيت أبي (حانقة) مخاصمة.
((( أقتلب واصطلب :جد وأجتهد في العمل أو بحث ًا عن عمل.
((( رأسش :رأسك ،والشني حتل محل كاف املخاطب.
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قال� :أقلل�ش((( يف ر�أ�سي فكرة ،لوما ت�سمعي �أخي قدو يخطى من
حتت بيتنا ،ويناديني :يا احمد ،ويامايل((( .فادعيني ب�رسعة.
قالت زوجته :ناهي(((.
خطا اخوه من حتت البيت ،وقامت الزوجة بال�رصاخ� :أحمد يا
مايل� ،أحمد يامايل.
�سمع الأخ �صوت زوجة �أخيه ت�ستغيث ،ف�أ�رسع هلعاً يف اجتاه
البيت ،وقال :مال�ش يا مرة اخي؟ !
قالت :اخوك مات.

قام �أحمد املعطري ،بعد �أن خرج �أخوه من البيت ،ف�أكل هو وزوجته
�سلة املوز ب�أكملها.
وبعد �أن �شبعا ،قالت الزوجة لزوجها :كيف ولوما يجي �أخوك ما
اقله(.((1
قال :قويل له قام اخوك و�أكل املوز ،ورجع ومات.
قالت :ناهي.
جاء اخوه واب�رص �سلة املوز فارغة �إال من ق�رش املوز.
قال :يوووووووووه( ((1واملوز ،املوز ،وين �سارين يا مرة �أخي؟

قال :كيفه مات؟(((.

قالت :قام �أخوك ،و�أكل املوز ورجع مات.

قالت :يف �ساعة ،وطفى.

قال :خرية اهلل .ثم �أردف قائ ًال لزوجة �أخيه� :س�أذهب « �أعربن
»(((على قرب وا�شرتي الكفن ،ولوازم املوت.
وقال لها :هاه ،يامرة �أخي خ ِّلي بالك من �سلة املوز حقي ،ف�أكيد اليوم
لن �أق�صد اهلل ،ولن �أبيع «موز» «يا اهلل نخليه للمعزين بعد الغداء».
قالت :ناهي ،واهلل يا �أخي م�ش �أنا دارية كيف �شفعل((( بعد �أحمد.
قال الأخ :وال تهمي يا �أختي ،ترك املوز ،وذهب ي�شرتي لوازم
املوت.
((( اقلش :أقول لك ،قدو :قد+هو ،يخطى :مير.
((( أحمد يامالي :يا عزيزي أحمد.
((( ناهي :حاضر.
((( كيفه :كيف ،والهاء تز ّيد في اللهجة الصنعانية.
((( أعربن :أحجز بتقدمي عربون.
((( شفعل :سافعل،حتل الشني في الدراجه محل سني سوف.
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( ((1ماقلُّله :ماذا أقول له
( ((1يووووووه :للتحسر
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الغــريب والصائغ

يحكى �أن تاجراً مل يخ ِّلف �إال ولداً واحداً ،وكان يخاف عليه خوف ًا
حد الهلع ،فمنعه من اخلروج من البيت حتى �أنه منعه من الدرا�سة يف
املدار�س ،واتى له مبدر�سني �إلى البيت.
فقالت له زوجته :كم �سنمكث خائفني على الولد ،حاول �أن تخرجه
معك �إلى الدكان ،يتعرف على النا�س ،والنا�س يتعرفون عليه ،على
الأقل حتى يعرف النا�س �أن عندك ولد.

الغــريب والصائغ

�سمع الزوج كالم زوجته ،وقرر �أن ي�أخذ ابنه معه �إلى الدكان ،وكان
الولد يجل�س مع �أبيه يف باب الدكان.
وذات يوم مر رجل غريب ،وت�أمل الولد ،وكان كلما نظر �إلى الولد
يبكي ،ويبكي بحرقة.
فانتبه �أبو الولد �إلى ما يحدث البنه كل يوم عند مرور ذلك الرجل
الغريب ،فقام ب�إغالق دكانته ،و�أخذ ولده ،ورجعا �إلى البيت.
يف اليوم الثاين ،كالعادة �أخذ الأب ابنه ،وتوجها معاً �إلى الدكان
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بعد وقت قليل ،قال الأب البنه :انتبه للدكان� .س�أذهب مل�شوار ،و�أرجع
حا ًال.
وبينما الولد يحر�س الدكان� ،أتاه الرجل الغريب ،و�أخذ ينظر �إليه
ويبكي بحرقة.
قال له الولد :ما يبكيك؟!
قال الغريب :كلما �أراك �أتذكر امر�أة ،يف مدينة ( )..وهي ت�شبهك
اخلالق الناطق ،بل �إن مل تكن انت �أح�سن منها ،ولها زوج ي�شتغل يف
�صياغة الذهب .تلك املر�أة ال ت�صلح �إال لك ،فتدبر �أمرك.
ثم تركه الرجل ،وعندما �أتى والده.

قال الولد لأبيه :يا �أبي� ،أريد جتارة ومركباً ،و�أ�سيح يف بالد اهلل،
و�أتعلم من الدنيا ،و�أخرب النا�س.
قال �أبوه :هذه جتارتنا يف بلدنا وال نحتاج يا بني �إلى غربة.
قال الولد� :أريد �أن �أ�سيح و�أتعلم و�أكت�سب التجارب واخلربات.
لن �أُطيل عليكم يا�سادة:
قام الأب وجهز ابنه مبا طلب .و�سافر الولد يف اجتاه املدينة التي
�أخربه عنها الرجل الغريب.
عندما و�صل امليناء ،كان قد �أخذ معه قطعاً من الذهب ،راح يبحث
عن الرجل ال�صائغ الذي �أخربه عنه الرجل الغريب ،حتى وجده.
�أعطاه قطعة الذهب وقال :اعمل يل خامتاً.
ف�صنع ال�صائغ له خامتاً ،و�أعطاه �إياه لكي يقي�سه على ا�صبعه.
182

حاول الولد �أن يدخله يف �إ�صبعه ،فلم ي�ستطع ،فقال له :اخلامت الذي
�صنعته �ضيق ،خذه لك ،واعمل يل خامتاً جديداً ،ثم �أعطاه قطعة ذهبية
�أخرى.
فرح ال�صايغ بطلب الرجل ،وذهب راجعاً �إلى بيته يب�رش زوجته مبا
ح�صل عليه من نقود ،ويخربها ب�إعجاب واندها�ش عن الولد ،وعن
ح�سنه وجماله ،وكرمه.
فقالت له:ما ر�أيك �أن تعزمه على الع�شاء ما دام �أنه �أ�سدى لك �صنيعاً
كهذا.
وافقها على الفكرة ،واجته �إلى دكانه ،وجهز اخلامت ،وعندما جاء
الولد لأخذ خامته ،راح يقي�سه على �إ�صبعه ،فقال لل�صائغ :اخلامت الذي
�صنعته كبري وال ينا�سب �أ�صبعي ،فخذه لك ،وا�صنع يل خامتاً �آخر،
ال �صغرياً وال كبرياً ،وخذ هذه القطعة الذهبية ثمناً له ،وكانت القطعة
الذهبية الثانية.
قال ال�صائغ :الليلة انت �ضيفي.

قال الولد :موافق ،لكني �أريد (دكاناً) لأ�ضع فيه ب�ضاعتي التي على
املركب.
قال ال�صائغ� :سنبحث لك عن دكان ،املهم �أرجو �أن تقبل �ضيافتي.
ذهب الولد مع ال�صائغ �إلى بيته ،وعندما ر�أته زوجة ال�صائغ ،قالت
يف نف�سها :ما هذا �إال ملك !..
فجهزت الطعام ،ودخل عليها زوجها و�أخربها� :إنه يريد دكاناً لو�ضع
ب�ضائع ال�ضيف فيه.
قالت له� :أتتني فكرة ،مار�أيك لو �أعطيناه احدى غرف املنزل ،على
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�أن تفتح لها باباً يطل على ال�شارع ،وباب الغرفة احلايل نغلقه من
الداخل ،ون�ؤجرها له دكاناً ،ونك�سب نقوداً.
قال :واهلل فكرة متام..
فجاء ال�صائغ بعمال وعمل مثلما �أ�شارت عليه زوجته و�أجر الدكان
للولد التاجر.
ويف احدى الليايل ،وكالعادة ،بعد �أن �أمتوا ع�شاءهم ،قدمت لهما
كوبان من اللنب ،و�أ�شارت مومئة للولد �أن ال ي�رشب من اللنب ،ففهم
الولد.
واثناء حديثهما وحكيهما عن ق�ص�ص و�أخبار النا�س� ،رشب ال�صائغ
احلليب ،فنام.
قامت زوجة ال�صائغ ،و�أخذت الولد �إلى الغرفة الثانية ،وعملت
حيلة ،قالت للولد� :أنت تقوم باحلفر من داخل الدكان ،و�أنا �أحفر من
غرفتي ،وهكذا ن�ستطيع �أن نلتقي ومنار�س حبنا دون �أن يدري �أحد.
وا�ستمرا معاً على هذا احلال مدة طويلة ،يدخل ،ويخرج عندها،
دون �أن ينتبه الزوج ملا يحدث.
ويف �أحد الأيام� ،أراد الولد ان ي�سافر وي�أخذ ع�شيقته معه ،فقال لها:
اجل�سي �أنت يف الدكان و�أنا �س�أذهب �إلى زوجك يف دكانته ،و�أقول
له� :إين ا�شرتيت جارية ،و�أطلب منه �أن ي�أتي معي لريى جاريتي التي
ا�شرتيتها.
ذهب الولد �إلى دكان ال�صائغ ،وقال له ،تعال معي �أريك اجلارية
التي �أ�شرتيتها اليوم.
ذهب ال�صائغ مع الولد �إلى دكانه ،وقال له :هذه اجلارية ،وكانت
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ملثمة.
ر�آها ال�صائغ ،وقال :مربوك� ،أيها الولد.
بعد �أن انتهى ال�صائغ من تهنئته ،رجع �إلى بيته ،فتح باب البيت،
ودخل فوجد زوجته امامه وكانت قد �سبقته يف الدخول من الباب
ال�رسي.
فقالت له :ماذا بك؟
فرد :ال�شيء.
ثم خرج و�أقفل باب البيت ،وذهب �إلى عند الولد فوجدها هناك
على �أ�سا�س انها اجلارية ،ورجع �إلى البيت مرة �أخرى ،فوجد زوجته
نائمة.
كانت الأمورت�سري بح�سب خطة الولد والزوجة بدقة متناهية مل ترث
�أي �شك من قبل الزوج.
ويف يوم من الأيام ،قال الولد ل�صديقه ال�صائغ :يا �صاحبي ،لقد
بعت ب�ضاعتي كلها ،و�أريد ال�سفر ،و�أريدك ان تودعني �إلى امليناء.
فقال :مرحباً ،ذهب ثالثتهم ،ال�صائغ والولد واجلارية� ،إلى امليناء.
و�أثناء �سريهما ،طلب ال�صائغ من الولد �أن ي�سمح له بدقائق ،ليق�ضي
�أمراً ما.
قال :حلظة انتظراين و�س�أرجع.
و�أ�رسع نحو بيته ،ودخل البيت ،ور�أى زوجته موجودة هناك لأنها
كانت قد �سبقته يف الو�صول �إلى البيت ،عندئذٍ اغلق باب البيت
بالأقفال ،ورجع �إلى الولد ،بعد �أن اطم�أن من �إغالق باب البيت،
وعند رجوعه ،كانت هي قد �أ�رسعت و�سبقته �إلى املكان الذي ينتظر
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فيه الولد ع�شيقها.

و�صلوا ثالثتهم �إلى امليناء ،وكان القبطان جاهزاً للإنطالق ،فبمجرد
�أن طلع الولد واملر�أة ،حتركت الباخرة.

ملا عاد ال�صائغ �إلى بيته ،مل يجد زوجته ،فت�ش البيت ،بحث عنها يف
كل مكان ،ومل يجدها ،فت�ش مرة �أخرى البيت ،فوجد الباب ال�رسي،
وعرف املكيدة.

فقال له الأب� :أتعرف لو مل تقتلها على جرميتها لكنت قتلتكما
االثنني ،والآن وبعد �أن �أخذت بث�أرك ،مد يدك �أزوجك ابنتي.
ب�سط ال�صائغ يده يف يده عمه ،وزوجه ابنته ،ورجعا مع ًا �إلى
بالده.

و�صل الولد �إلى بالده ،ودخل على �أبيه ،ف�أخربه ،بكل �شيء عن
املر�أة.
غ�ضب الأب من فعلة ابنه ،وقرر حب�س املر�أة يف غرفة.
وقال الأب مهدداً� :إن جاء زوجها وقتلها ،ف�إنني للتو �س�أزوجه ابنتي،
وان جاء و�صاحلها وغفر لها عن خيانتها له ،ف�إنني �س�أقتلهما الأثنني.
بعد �أيام جاء ال�صائغ �إلى بيت �أب الولد ،بح�سب العنوان الذي
�أخربه الولد به �سابقاً ،فعندما و�صل ال�صائغ �إلى ال�سوق� ،س�أل عن
والد الولد ،فدله عليه �أحد �أبناء البلدة ،وذهب �إلى بيت الأب ،وقابله
الأب ،و�أخربه بكل مافعل ولده ،ثم �س�أل عن زوجته �إن كانت معه.
رد الأب :زوجتك موجودة يف بيتنا ،هي يف �إحدى الغرف ،لقد
�أغلقت عليها.
�سارا معاً �إلى الغرفة ،وقال الأب لل�صائغ :هذه غرفة زوجتك.
دخل ال�صائغ �إلى الغرفة ،و�أقفل الباب من الداخل ،وقام بطعن
زوجته حتى ماتت .ثم ،فتح الغرفة وخرج.
قال :لقد �إخذت بث�أري من زوجتي التي خانتني.
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يحكى �أن جمموعة من الأ�صدقاء كانوا يجتمعون دائماً مع بع�ضهم
البع�ض ،وكان كل واحد منهم ،يجل�س ويظل يعيد ويكرر �أو�صاف
ولده وا�صفاً �إياه ب�أف�ضل ال�صفات ،فيقول �أحدهم� :أنا ولدي �صفته
كذا وكذا.
و�آخر يقول :و�أنا �أي�ضاً ولدي �صفته كذا وكذا .وكان �أحدهم لي�س
عنده �أوالد ذكور.
فيقول� :أنا ابنتي ر�شيدة ،ال يراها طري وال عبد .وكان يوجد بينهم
رجل غني ،ي�سمع �أخبارهم وهم ي�رسدون �صفات �أوالدهم املبالغ
فيها.
فذهب الى امر�أة عجوز ،وقال لها� :س�أعطيك ما تطلبينه ،فقط �أريد
منك �أن تريني ابنة الرجل الذي ي�صف ابنته ب�أنها �رشيفة ومن �رشفها،
ال يراها طري وال عبد .ثم �أعطاها �أو�صافه .وعنوانه.
ذهبت العجوز �إلى الفتاة ،و�أخربتها بطلب الرجل� ،أنه يريد �أن
يراها.
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قالت الفتاة للعجوز :موافقة ،لكن خذي منه املال و�س�أبدي له بيدي
فقط من ال�شباك ،عدا ذلك ال ميكن.
�أخربته العجوز مبا قالته الفتاة ،فوافق.
يف اليوم التايل ،بكر الرجل الغني يف ال�صباح الى بيت الفتاة،
ومن حتت درفة ال�شباك� ،أخرجت الفتاة يدها فر�آها.

يكتف بذلك ،فرجع �إلى العجوز ،وقال لها� :أريد منك طلباً
لكنه مل ِ
�آخر� ،أن تخربيها ب�أين �أريد �أن �أرى �شعرها.
فذهبت املر�أة العجوز �إلى الفتاة ،و�أخربتها بطلب الرجل.
وافقت الفتاة قائلة :خذي منه ما ًال ،و�س�أريه �شعري.
ويف ال�صباح� ،أخرجت الفتاة �شعرها من ال�شباك.
ومل يكتف بر�ؤية �شعرها ،فرجع الى املر�أة العجوز ،وقال لها :ال
يكفيني ر�ؤية يدها و�شعرها� ،أريد �أن �أنام معها ليلة.

فذهبت العجوزة ،و�أخربتها بطلب الرجل الغني ،فقالت لها الفتاة:
يل �رشط واحد� ،أن يتم كل ذلك يف الظالم.
فوافق الرجل و�أعطى العجوز ما ًال كثرياً ،ويف الليل ذهب الرجل
الغني مع املر�أة العجوز ،و�أدخلته بيت الفتاة ،وبات معها حتى
ال�صباح.
يف �أثناء ال�سهرة واجتماع �شلة الأ�صدقاء ،ذهب الرجل الغني �إلى
جمل�سهم ،وكعادتهم �أخذ كل واحد منهم ي�صف �أوالده ،حتى �أتى
دور الرجل والد الفتاة.
قال الرجل� :أنا ابنتي ر�شيدة �رشيفة ،ال يراها طري وال عبد.
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قال له الرجل الغني :ب�س �أ�سكت �أنا ر�أيت يدها و�شعرها ،بل ومنت
معها ليلة.
فغ�ضب الرجل مما �سمعه ،وترك املجل�س عائداً الى بيته ف�أخرب ابنته
مبا دار من حديث عنها ،فقالت الفتاة لأبيها :ارجع وقل له :الكف كف
البقلة وال�شعر �شعر الهندية والرقدة مع جارية.
علي الفتاة.
فغ�ضب الرجل الغني ،وقال غا�ضباً� :ضحكت ّ
فقال لأبيها :زوجني ابنتك.

قال الأب� :أريد �أن �أ�س�ألها.
فقالت الفتاة :اطلب منه مطالب كثرية .وافق الرجل وتزوجها.
وعندما دخل عليها ،قال �آمراً :اعطوها العبد ،ف�أدخلوا العبد عليها،
وعندما َه َّم العبد �أن يقربها ،قامت العرو�سة وقطعت القالدة من رقبتها،
وقالت للعبد� :شك �أنت القالدة.
جل�س العبد طوال الليل ي�شك القالدة حتى ال�صباح.
خرج العبد �إلى �سيده ،وقال له �سيده :ماذا فعلت؟
قال العبد :طوال الليل �أدخل و�أخرج ،فكلما �شكت العقد ،قطعته
مرة ثانية ،وهكذا.
كانت العرو�س متتلك عقداً غريباً ال متتلك مثله �أية امر�أة يف البالد،
ف�أرته ل�رضتها ،ف�أعجبت به ال�رضة ،وقالت لها :اعطني هذا العقد.
قالت العرو�س� :س�أعطيك �إياه ،ب�رشط �أن نذهب معاً �إلى مكان ما،
�س�أحدثك عنه الحقاً.
قالت لها :لن ي�أذن يل زوجي.
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قالت لها :قويل له �إن املكان الذي �سنذهب اليه يرجع العجوز بنتاً.
ف�أخربته عن املكان ،فوافق الزوج الغني على طلبها ،فذهبتا يف
(((
الليل ،وعند رجوعهما ،قالت الفتاة ل�رضتها :ادخلي �إلى العبد و�أين
�أريد �أن �أطلع �إلى زوجك ،فقط هذه الليلة.
فوافقت الزوجة الأولى ،فطلعت العرو�س يف الظالم ونامت معه
�إلى قريب ال�صباح ،وعندما نزلت ،قالت ل�رضتها :خذي العقد الذي
وعدتك به ،واطلعي �إلى الدار قبل �أن يفيق زوجك من نومه.
طلعت الزوجة الأولى �إلى زوجها ،وك�أن �شيئاً مل يكن.
ومرت الأيام ،حملن معاً ،ف�أجنبت الزوجة الأولى ولداً �أ�سود،واجنبت
الزوجة الثانية ولداً ابي�ض مثل القمر.

فتعجب النا�س وقال الزوج الغني لزوجته الثانيه� :أخربيني باحلقيقة،
ف�أخربته بالق�صة فعرف �إنه ال يقدر عليها مهما فعل ،ف�أحبها حباً �شديداً
وعا�ش معها بقية العمر..
هذا واهلل �أعلم..

بيت شعفل ذي حتت بيت نهشل

((( أني :أنا بلهجة بعض املناطق وهي لغة مينية قدمية .وهي كذلك باألمهرية.
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حتت بيت نهشل
كانت هناك �أم تعي�ش مع ابنها الوحيد الذي رعته وربته .وعندما
كرب ز َّوجته من فتاة طيبة وم�سكينة ،فعا�شا معها يف نف�س البيت وحتت
�سقف واحد.
بعد مرور �أيام على العر�س ،بد�أت الأم تغار من زوجة ابنها،
وا�ستبدلت وجهها الطيب بوج ٍه مليء بال�رش واحل�سد والغرية ،فكانت
تثقل على زوجة ابنها ب�أعمال البيت ،وكانت تقرت عليها ب�أكلها و�رشبها،
وحتا�رصها بحركاتها ،فحرمتها من الزاد �إال من الف�ضالت ،وبقايا
الطعام التي ت�أكلها لوحدها يف « الدمية »(((.
وتنامى الكره من قبل الأم لزوجة ابنها التي كانت تتحمل كل �شيء
ب�صرب واقتدار .ولأن الأم بخيلة ،وتقرت يف كل �شيء ،كانت تقفل
باملفتاح والقفل على كل �شيء ابتداء من الغرف ،وم�ؤنة البيت ،التي
ترتاكم وتتقادم فتف�سد من تخزينها الطويل .وتعامل ابنها بعنجهية،
وبال رحمة �أو �شفقة ،في�صمت ،لأنه ال يريد �أن يزعل �أمه.
((( الدمية :املطبخ بلهجة بعض املناطق اليمنية ،وحضيرة الغنم بلهجة مناطق أخرى واألخيرة
لغة فصحى.
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قرر االبن ذات يوم �أن ي�شرتي ديكاً،وقال لأمه:اليوم مرتي �ستتغدى
معنا.
وبعد �إحلاح �شديد ،وافقت الأم على م�ض�ض.
وقالت الأم لزوجة ابنها مهددة :اليوم كلي معنا ،لكن عندما
فهمت و َّال ما�شي(((.
«اقب�ص�ش»((( قومي ب�رسعةِ ،
قالت زوجة ابنها :حا�رض ،متام ياعمة ،ومثل ما ا�شتيتي(((.
قام االبن ،وذبح الديك ،وكان الديك يتنكع((( كان االبن و�أمه
ي�ضحكان �ضحكاً �شديداً� ،أما زوجته ،فال ت�ستطيع �أن ت�ضحك ،لأنها
ميتة من اجلوع.
وعندما حان وقت الغداء ،التم االبن و�أمه ،وزوجته ،يتناولون طعام
الغداء ،كان االبن وزوجته ي�أكالن� ،أما الأم فكانت تعد ا ُّللقَم التي
تدخل فم زوجة ابنها ،فتغتاظ ،فتمد يدها املعروقة ،وتقوم (بقب�ص )
زوجة ابنها ،لكن الزوجة ،مل حت�س بقر�صاتها ،فقد كانت ت�أكل ب�رشاهة،
من �شدة اجلوع.
وكررت الأم القر�ص قر�صة تلو الأخرى ،ولكن زوجة ابنها مل تبال،
ومل ت�ستجب حلماتها ون�سيت تهديد حماتها ،ف�شدة اجلوع جعلتها ال
حت�س بالقر�صات امل�ؤملة ،وراحت ت�أكل وت�أكل ،حتى �شبعت ،ثم بعد
ذلك �أخذت تتكركر تتكركر تتكركر �ضحكاً وبهجة بامتالء بطنها التي
كانت خاوية من �شدة اجلوع.
قال لها زوجها م�ستغرباً :مالي�ش بتكركري(((.
((( أقبصش :أقبصك ،أي أقرصك.
((( ماشي :مبعنى ال.
اردت.
((( ما شتيتي :ما ِ
((( يتنكع:بتضعيف الكاف :يتقفز ،يتنطط.
((( ماليش بتكركري :ملاذا تضحكني

�أجابت زوجته :من الديك ،وهو يتنكوع.
عاد�ش ذكرتي يا مرة .فرثى حلالها وتركها تعاين من احلالة التي
ت�سببت فيها �أمه.
ذهب الزوج �إلى �صديقه اخلباز ،وحكى له احلكاية ،كيف �أن �أمه
تعامل زوجته معاملة �سيئة ،وتركتها يف حالة يرثى لها ،فن�صحه �صديقه
اخلباز بن�صيحة ،حيث اتفقا معاً على و�ضع خطة حتد من متادي �أمه يف
تعذيب زوجته.
عندما و�صل الزوج �إلى البيت ،قال لزوجته� :س�أخرجك من هذا
العذاب ،وابلغها ب�سري اخلطة وقال لها :اذهبي �إلى بيت �أبيك حانقة،
و�س�أرجعك بعد �شهر معززة مكرمة.
قالت :متام..
ثم قال لأمه :يا �أماه �س�أطلق زوجتي ،و�س�أتزوج زوجة ثانية على
ح�سب مات�شتي ،مرة تعجبك.
قالت الأم :هذا ما كنت �أ�شتيه.
ذهبت زوجته �إلى بيت �أبيها ،حانقة ،وقام ال�صديق ،وتنكر على
�أ�سا�س انه العرو�س اجلديدة.
و�صلت العرو�س ،قالت الأم :حيا وقوا(((.
قال اخلباز ( العرو�س ) مقلداً �صوت امر�أة :اهلل ال حيا�ش ،قومي
خري من عندنا ،اي�ش عتجل�سي((( معانا ،مثل اجلني؟
تبلدت الأم من هول ما �سمعت ،وفجعت بعرو�س ابنها اجلديدة،
((( حيا وقوا :تعبير شعبي ،يقال للتحية والترحيب بضيف عزيز ،أو ألي انسان يكن له احملبة،
وتقوله املرأة أكثر ،لزوجها عندما يعود من العمل خاصة.
((( الله ال حياش :الله ال حياك .خري :تنحي ،اذهبي ،اخرجي ،أيش عتجلسي :هل ستجلسني.
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فذهبت بعد حالها �صامتة مقهورة.
يف اليوم الثاين ،قالت العرو�س لعمتها� :أين الدقيق؟
قالت :يف املخزن.
قالت العرو�س :هاتي املفتاح.
�أعطت املفتاح للخباز املتنكر يف �شكل العرو�س ،فدخل �إلى
املخزن ،وراح يلعب بالدقيق لعب ،ويبدده هنا وهناك .ثم قام وعمل
ع�رش خبزات كبار وحاليات ،ونادى عمته قائ ًال :خذي هذه اخلبزات
و�سوقيهن(((�.إلى بيت �أبي.
�أجابت مرتعدة :وين بيت �أبو�ش؟
قال لها زاعقاً :ا�س�أيل عن بيت �شعفل ذي حتت بيت نه�شل.
ذهبت الأم ،وبحثت عن البيت يف كل انحاء القرية والقرى
املجاورة ،وت�س�أل عمن يعرف بيت �شعفل ذي حتت بيت نه�شل.

بعد مرور ثالثة �أيام ،قالت الأم البنها :ولدي طلق هذه املرة ،ورجع
مرتك الأولى.
قال االبن :ما الأولة كانت حدها من �صفتها كذا ،وكذا ،عذبتيها،
وخرجتي بها عيوب البغلة.
قالت� :إال يا ولدي خرية اهلل عليك ،مرتك اجلديدة مالها�ش جل�سة
عندنا� ،شاموت ناق�صة عمر من �سِ َّبها(.((1
قال لها :خال�ص متام.
ورجع زوجته الأولى .وعندما و�صلت
فطلق الزوجة اجلديدةَّ ،
زوجة ابنها الأولى ،رحبت الأم بها ترحيباً حاراً ،ثم قامت ،و�أعطت
لها مفاتيح املخزن والغرف وكل البيت كان حتت �أمرها ،بعد ذلك
عادت عالقتهما زي ال�سمن على الع�سل.

وملا مل تعرث عليه ،ا�ضطرت �أن ترجع �إلى بيتها.
وقالت للخباز( العرو�س) :ما في�ش بيت بهذا اال�سم ،بيت �أبو�ش
م�ش موجود يا بنتي.
قال :يوه �شلو�ش اجلن ،هاتي �أ�سوقه(� ((1أخذ منها اخلبز ،وو�صله
�إلى بيت نا�س �آخرين ،ورجع م�رسعاً �إلى بيت �صاحبه.
كان اخلباز املتنكر على �أ�سا�س انه زوجة ابنها ،ي�شتغلها �شغل ،فجعل
�أيامها كلها نار ،وحريق ال يخمد.
((( سوقيهن :اذهبي بهن
( ((1يووه شلوش :يووه ،ورد ذكره ،شلوش ،أخذوك (اجلن) ،وهو تعبير شعبي ،يقال للسخرية ،اذا أتى
املرء بفعل غير مرحب به .هاتي أسوقه :هاته ،أذهب به إلى..
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األعمى املتسلبط

يحكى �أن رج ًال وزوجته ،ذهبا معاً �إلى «�سوق الربوع»((( ومعهما
حمار ي�سوقانه �أمامهما.
قالت املر�أة لزوجها�:إركب احلمار ،و�أين �س�أم�شي بعدك.
أنت �أركبي.
قال لها :ال � ِ

األعمى املتسلبط

قالت :ال� .أنت الذي تركب ،وهكذا ظل االثنان يتعازمان على من
�سريكب احلمار هي �أم هو ،وكانت النتيجة �أن احلمار �سار خالياً ،وبينما
هما مي�شيان يف طريقهما ،وجدا رج ًال �أعمى فرثيا حلاله البائ�س.
قالت املر�أة لزوجها :دع هذا الأعمى يركب فوق احلمار ،تعمل
ثواب لوجه اهلل� ،شوف ما �أرحمه.
فقال لها :العميان مت�سلبطني يامرة خلينا من�شي بعد حالنا ،وهو مي�شي
بعد حاله(((.
((( سوق الربوع ،من األسواق اليمينة التي تنتشر في القرى واملديريات ،وتسمى بأسماء األيام التي
تنعقد فيها.
((( متسلبطني :املتسلبط هو الرجل الذي يأخذ احلق والباطل ،املتشعبط ،املدعي مباال ميلك.
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قالت له :حرام عليك ،ركبه تك�سب �أجراً.

وافق الرجل على طلب زوجته ،فقال لألعمى :إلى أين أنت ذاهب ،ياعم؟

قال الأعمى� :إلى ال�سوق.
قال له :اركب �سنو�صلك معنا� ،إحنا ذاهبني الى ال�سوق.
ويف الطريق قال الأعمى�:سمعتك تقول ذاهبني الى ال�سوق� ،أنت
ومن هو الآخر الذي معك يابني� ،أمعك �صديق لتت�سوقان؟
قال الرجل :هي زوجتي فقط من معي.
وا�ستمر الأعمى ي�س�أله عن ا�سمه وا�سم زوجته ،وماذا �سي�شرتيان،
و�أ�سئلة كثرية ،كان الرجل يجيبه عنها .حتى و�صلوا �إلى ال�سوق.
فقال الرجل للأعمى :هيا يا عم و�صلنا ال�سوق.
قال الأعمى :ما ر�أيك تت�سوق �أنت ،وترتك زوجتك وحمارك عندي،
على بال ما تكمل تت�سوق ،مل ي�سمع رد املوافقة من الرجل ،بل �أخذ يف
(((
ال�رصاخ م�ستنجداً :يا غارتاه ،يادولتاه ،يا �إماماه

من املتنازعني �إلى غرفة منفردة ،ثم �أغلق الباب على كل واحد منهم،
ثم ذهب يت�صنت من خلف باب كل غرفة ،ليعرف ماذا �سيقول كل
واحد منهم.
وبينما هو يت�صنت خلف باب غرفة املر�أة �سمعها تقول :هو ق َّلي
العميان مت�سلبطني ،قلت له :ال ،هو �إ َّال اعمى م�سكني ،ركبه� ،ستك�سب
به �أجراً وثواباً عند اهلل ،لكني ا�ستااااهل.
ثم ذهب احلاكم الى خلف باب الزوج امل�ست�ضي ،ف�سمعه يقول:
قدنا �أقلها يا مرة العميان مت�سلبطني ،قالت� :إال ركبه ،هو م�سكني ،هو
تعبان� ،ستك�سب به �أجراً.
فذهب �إلى خلف باب الأعمى ،ف�سمعه يقول :يا اهلل ب�صلح �إما
باملر�أة و�إال باحلمار.
فقال احلاكم غا�ضب ًا :اخرج �أيها الأعمى اخلبيث.
ورجع املر�أة لزوجها مع احلمار.
ّ

فالتم النا�س ،وقالوا للأعمى :ما بك يا رجل؟
قال :هذا الرجل يريد �أخذ زوجتي وحماري.
قالوا للمر�أة :من زوجك؟ �أ�شارت الى زوجها احلقيقي.
قال الأعمى ب�صوت متهدج :خال�ص ،يازوجتي ال تريدينني ،لأنني
اعمى« ،قدك ت�شتي املفتحني يا مرة ،اهلل �أكرب على الن�سوان».
ف�أخذوهم جميعاً �إلى حاكم ال�سوق .قام احلاكم ،و�أدخل كل واحد
((( يا غارتاه ،يادولتاه ،يا اماماه :تعبيرات تفيد اإلستغاثة وطلب النجده ،يااماماه :املقصود به هنا
األمام الذي كان يحكم اليمن في املاضي لعقود من الزمن( آل حميد الدين ).
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مهري الصوران

(((

يحكى �أن �أ�رسة مكونة من الأب والأم واالبنة واجلدة ،وجميعهم
«�صوران» �صم.
كان الأب فالحاً ،يعمل يف حراثة الأر�ض ،وكان ميتلك ثوراً �أحمر
و�آخر �أ�صفر .وذات يوم وبينما هو منهمك يف حراثة احلقل بثوريه
الأحمر والأ�صفر ،مر عليه �شخ�ص و�ألقى عليه التحية :ال�سالم
عليكم.
رد الأب الأ�صور :ما با بيع ثرياين.

مهري الصوران

قال الرجل :من قال لك اين اريد �رشاء ثريانك.
قال الأب الأ�صور :مابا بيع الثور ال حلمر وال ل�صفر(((.
((( * تعني كلمة مهري في لهجة أهل شبوة مبعنى «حديث» ،وكلمة الصوران تعني «الصنجان،
الصم» فاقدي والسمع .ومن املعروف أن اللغة اليمنية القدمية ال تزال مستعملة في املهرة.
((( حلمر ،لصفر :في لهجة بدو اليمن ،يحذف األلف من ألـ التعريف ،فتنطق بهذا الشكل ،ألحمر
(حلمر ) ،واألصفر ( لصفر) وهكذا.
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عاد الأب الى منزله و�أح�رضت له زوجته «مع�صوبة»((( ،واراد �أن
يخربها مبا قاله الرجل ،من �أنه يريد �رشاء الثورين ،فقال لها :اليوم
جاين واحد قال يبا((( �رشاء لثوار ولكن ماطعت بيع(((.
قالت الزوجة وهي �أي�ضاً �صوراء :ما�شي حويل((( املع�صوبة طبختها
بنتك اذا هي نية.
ظنت الزوجة انه يحدثها عن الأكل ،وذهبت الى ابنتها وقالت لها:
ابوك قال ان الأكل ين.
فردت االبنة وكانت هي الأخرى �صماء :انا معكم ان حرويتوين
او تركتوين معكم ،اللي ت�شوفوه منا�سب ،اعملوه.

(((

اعتقدت االبنة ان �أمها حتدثها يف �أمر زواجها ،فذهبت البنت الى
جدتها وقالت :يا جدة جابوا يل حريو((( قالوا �إنهم بايحرووين((( اي�ش
ر�أيك؟
قالت اجلدة ال�صماء :انا من جيزكم �إن جبتوا يل زاد �أو ك�رسة(.((1

((( معصوبة :من األكالت الشعبية اليمنية ،وهي أكلة تشبه العصيدة ،تصنع من دقيق القمح
اجليد ،وتؤكل بالسمن والعسل..
((( يبا :يريد اختصار يبغى.
((( ماطعت أبيع :رفضت أن أبيع.
((( ماشي حولي :ليس لي دخل.
((( حرويتوني :زوجتموني.
((( حريو :عريس.
((( با يحرووني :الباء حتل محل سني ،سوف في بعض اللهجات اليمنيه ،أي سيزوجونني.
( ((1انا من جيزكم ان جبتوا لي زاد او كسرة :من جيزكم :مثلكم ،الزاد :تعني العصيدة ،الكسرة:
تعني اخلبز.
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إن لم تكفي ..فعفي
حكاية صائغ الذهب املاهر
يحكى �أنه كان هناك ولد تعلم فنون ال�صياغة ،و�أ�صبح �صائغاً ماهراً،
ميتلك ذائقة �إبداعية يف اخرتاع �أ�شكال فنية بديعة يف �صياغة الذهب.
ورغم مهارته العالية� ،إال �أنه كان فقرياً جداً ،لدرجة �أنه ال ي�ستطيع
�أن يجد القوت ال�رضوري يف بيته.
بعد �أن تعب من الكد واملالحقة لإيجاد لقمة العي�ش يف بلده ،قرر
الرحيل ،وذهب �إلى بالد �أخرى ،وا�ستقر يف �إحدى مدنها ،وبحث عن
عمل يف �سوق ال�صائغني ،حتى وجد عم ًال عند �أحد ال�صاغة ،وكانت
�أجرته متوا�ضعة جداً �أمام مهارته الفنية ،فقد كان يقب�ض درهمني فقط
يف اليوم ،يظل يكد ويتعب ،وكانت هذه النتيجة مبلغاً حقرياً ،ال
يكفي قوته ال�رضوري.
يف �أحد الأيام� ،أر�سل ملك البالد �إلى ال�صائغ �صاحب املحل
ي�ستدعيه لأن يعمل له �سواراً مميزاً ،مل ي�سبق لواحدة من الن�ساء �أن
�أقتنته ،ثم �أعطاه قطعة ذهبية وقال له :اريدك �أن ت�صنع من هذه القطعة
الذهبية �سواراً جمي ًال البنتي ،ال تكون �أي فتاة قد امتلكت مثله.
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ف�أخذ ال�صايغ قطعة الذهب ،ورجع �إلى دكانه ،فقال للولد� :أريدك
�أن ت�صنع �سواراً من هذا الذهب ،يكون فريداً من نوعه يف البالد.
ف�صنع الولد �سواراً ،مل يوجد له مثيل يف البالد ،و�أعطاه لل�صائغ
رب عمله ،ففرح ال�صائغ بالعمل املده�ش ،وم�رسعاً ذهب به �إلى
امللك.
عندما �أعطى ال�صائغ امللك ذلك ال�سوار� ،أعجب امللك بجمال
�شكله و�إتقان �صنعته ،فقرر �أن مينح ال�صائغ جائزة كبرية ،ففرح ال�صائغ
باجلائزة.
عندما رجع رب العمل �إلى دكانته ،مل يعط الولد �شيئاً من اجلائزة
�سوى الدرهمني فقط ،اللذين يح�صل عليهما كل يوم ك�أجر.
وهكذا ا�ستمر الولد يعمل باجتهاد واقتدار ،دون �أن يكلف ال�صائغ
رب العمل نف�سه �أن يزيده �شيئاً على �أجره.
وذات يوم� ،أر�سل امللك مرة �أخرى لل�صائغ رب العمل وقال له:
�أريد �أن ت�صنع يل �سواراً �آخر.
�أجاب ال�صائغ بفرح �شديد� :سمعاً وطاعة ،ثم رجع ال�صائغ �إلى
حمله ،فقال للولد :ا�صنع �سواراً �آخر يا ولد ،يكون �أح�سن من ال�سوار
الأول.
ف�صنع الولد �سواراً �أح�سن و�أجمل من ال�سوار الأول ،ثم كتب يف
باطن ال�سوار:

كم جاهل يف الرثيا وعــامل متخفي
و�أعطاه ال�سوار ،ف�أ�رسع ال�صائغ �إلى ق�رص امللك ،ليعطيه ال�سوار،
ف�أعجب به امللك �إعجاباً �شديداً ،فمنحه جائزة �أكرب من اجلائزة
الأولى.
عندما تفح�ص امللك ال�سوار وجد تلك الكتابة ،فقال لل�صائغ :ما
هذه الكتابة؟ ارتبك ال�صائغ ،لأنه �أمي ال يعرف �شيئاً عن الكتابة ،ولأنه
�أي�ضاً جاهل بال�صنعة.
فقال له امللك� :أ�صدقني من �صنع ال�سوار؟
ف�أخربه ال�صائغ عن الولد ال�صائغ الذي يعمل عنده يف املحل .طلب
امللك من ال�صائغ �أن ي�أتيه بالولد.
يف اليوم الثاين ،جاء الولد ،وحكى للملك ق�صته كاملة .فما كان
من امللك اال �أن عينه رئي�ساً لل�صاغة يف �سوق �صياغة الذهب.

م�صائب الدهر كفي و�إن مل تكفي فعفي
خرجت �أطلب رزقي لقيت رزقي توفى
ال �أحــظى برزقي وال بع�ضـه كفى
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القرش بقرش
(((
واملنش بسبعة
كان رج ًال يعي�ش مع زوجته التي كانت «م�صاحبة»((( وكان الزوج
يف غفلة من ذلك ،وكان الزوج ميلك «تبيعاً»(((.
ويف �أحد الأيام ،قال لها ع�شيقها� :أريد حلماً من هذا التبيع؟
قالت له :مرحبا.
وعندما رجع زوجها من عمله ،قالت له زوجته :ما نت�ش داري؟ (((.
قال الزوج :اي�ش ح�صل؟

القرش بقرش
واملنش بسبعة

قالت :اليوم �أعلنوا يف ال�سوق « �أن وزن القر�ش بقر�ش واملن�ش
ب�سبعة » ف�صدقها زوجها ،وقام بذبح التبيع .ثم حمله فوق احلمار،
وذهب �إلى ال�سوق لكي يبيعه ح�سب رواية زوجته.
((( القرش قرش ،واملنش بسبعة :وتبدوأنها مثل شعبي خلفه حكاية ،واملنش بالتحريك :ذيل
احليوان سمي بذلك ألن احليوان ينش أي يهش به الذباب.
((( املصاحب :املرأة التي لديها عشيق.
((( تبيع ًا :التبيع ،هو العجل.
((( مانتش داري :أال تدري؟
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دل بلحم التبيع يف كل �أرجاء ال�سوق ،انتظر حتى �أغلق ال�سوق،
لكنه مل يبع منه �شيئاً.
فرجع البيت مغموم ًا ،و�أرطال اللحم على ظهر حماره.
كان ع�شيق زوجته معها يف البيت ،عندما طرق باب بيته ،ارتبكت
الزوجة ،و�أ�رسعت �إلى ع�شيقها ولفته داخل الفرا�ش ،ثم ربطته بحبل،
وركنته يف زواية الغرفة ك�أي �أثاث.
دخل زوجها ،وملح الفرا�ش يف ركن الغرفة ،وا�ستعجب من الفرا�ش
املربوط باحلبل ،ومن الأقدام اخلارجة من �أ�سفله.
قالت له زوجته :ماذا فعلت باللحمة ،ها ..بعتها� ،أعرف �أنك بعتها،
وقد ك�سبت منها ما ًال كثرياً؟
قال :لقد فهمت خط�أً ،فقد �أعلنوا� « :أن الفرا�ش وزن القر�ش بقر�ش
والرطاط ب�سبعة »(((.
فقام بحمل الفرا�ش ،وخرج به متوجهاً �إلى �إحدى القرى ،و�أثناء
�سريه ر�أى رج ًال يدلف نحو �أحد البيوت ،ب�رسعة ويقفل باب البيت.
فجل�س الرجل بجانب البيت يريد طعاماً ،فر�آه �صاحب البيت� ،آتياً،
ويطرق باب البيت الذي ر�أى الرجل يدخله ب�رسعة ويغلق الباب،
فقال له� :أنت غريب عن قريتنا� ..ألي�س كذلك؟

�أرجاء املكان ،ر�أى �سلة كبرية معلقة يف ال�سقف وقد بدت عورة رجل
تتدلى من ال�سلة.
جاء �صاحب البيت بالطعام فجل�سا ي�أكالن معاً ،ويتحدثان ،فتعمد
الرجل الغريب �أن يتكلم مع �صاحب البيت بكالم يغ�ضبه ،حتمل
�صاحب البيت ،والرجل يخرج كالماً بذيئاً ،فنهره �صاحب البيت
قائ ًال� :أ�شت�سكت و�إال طعنت فرا�شك ،من �أول و�أنت ترمي كالم
يق�شبب اجل�سم؟ (((.
قال الغريب� :أنت �شتطعن فرا�شي ،و�أنا �شاطعن �سلتك.
فطعن �صاحب البيت فرا�ش الرجل الغريب .وقام الرجل الغريب
بطعن ال�سلة ،فخرج كل من الرجل الذي يف الفرا�ش ،والرجل الذي
كان خمتفياً داخل ال�سلة املعلقة ،وقد كانا عاريني ،يطلقان �أرجلهما
ب�رسعة الريح.
فقال الرجل الغريب�« :صاحب زوجتي �سبق �صاحب زوجتك»(((.
هذا واهلل �أعلم.

قال :نعم.
قال الرجل :هل �أنت رب البيت.
قال :نعم.
فرحب به �إلى بيته و�أدخله �أ�سفل البيت ،وبينما هو ينتظر و يت�أمل يف
((( الرطاط :لعله وعاء منسوج من اخلوص.
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((( اشتسكت :ستسكت ،يقشبب اجلسم :يقشعر منه اجلسم.
((( أي أسرع منه في اجلري.
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أمانة تقولوا لنعمان...

يحكى يف قدمي الزمان �أن رج ًال ا�سمه نعمان ،وكان يطلب رزقه يف
�إحدى املدن اليمنية ،ع�شق امر�أة من قريته ،ومار�س احلب معها ،فقالت
املر�أة حلبيبها ،وهو عازم على ال�سفر �صباحاً :ماذا لوحملت يا نعمان،
كيف �أعمل ،و�أنت تعي�ش يف مدينة �أخرى؟
قال لها مطمئناً :ال عليك ِ � ،إن بدت عليك �أمارات احلمل ،فقط
�أر�سلي يل جواب ،و�س�آتي ب�رسعة لأتزوجك.

أمانة تقولوا لنعمان...

مرت الأيام� ،أكت�شفت املر�أة �أنها حامل ،وقد بد�أت عالمات احلمل
بالظهور.
خافت املر�أة ،وارتبكت ،ومل تدر ما تفعله ،فقد �سيطر عليها رعب
الف�ضيحة ،ماذا تفعل؟ ومل ت�ستطع �أن تكتب الر�سالة ،لأنها �أمية ال
تقر�أ وال تكتب ،ولو �أخربت �أحداً من العارفني �أن يكتب لها ر�سالة،
�سينت�رش خرب حملها ،وتنف�ضح �أمام العاملني ،ومل يوجد يف تلك الأيام
م�سافر ي�سافر �إلى املدينة التي يعي�ش فيها حبيبها نعمان.
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وبينما هي تفكر حائرة يف �أمر م�صيبتها ،اهتدت �إلى فكرة ،ف�أ�رسعت
�إلى ر�أ�س النقيل((( ،ور�أت من بعيد قافلة مت�شي يف الوادي.
ف�صاحت بعلو �صوتها�« :أمانتك يا ا ُجل َم ِّيل يال ِّلي دجى القافلة تقل
لنعمان الذري اللي ذراه بالع�شي بكر م�شع�شع نبات ،ولو دروا بي
�إخوتي �شيكن قتلي فوات»(((.
ف�سمعها ا َجل َّمالَة ،وعندما و�صلوا �إلى املدينة التي بها نعمان ،برك
اجلمل.
كان اجلمالة ي�رضبون اجلمل ليتحرك وينه�ض ،لكنه ظل راب�ضاً يف
مكانه ،ال يتزحزح.

�آنذاك كان نعمان واقفاً مع النا�س امللتمني حول اجلمل ي�ستفهمون
اخلرب ،فوقف نعمان �أمامهم ،وقال �أنا �صاحب هذه الر�سالة.
حينها �أخذ يعد نف�سه يف ذلك الوقت ،و�أ�رسع يف ال�سفر �إلى القرية
التي ت�سكن بها حبيبته وتزوجها..
هذا واهلل �أعلم.

التم النا�س ،لريوا ما الذي حدث للجمل ،فقال �أحدهم ،ن�أتي بعامل،
ليعرف �رس هذا اجلمل البارك كاجلبل.
عندما �أتى العامل ،ور�أى اجلمل على تلك ال�شاكلة ،قال لهم :يا
جماعة اجلمل حممل �أمانة.
ف�س�أل العامل اجلمالة :هل قابلتم �أحداً يف الطريق.
قالوا :ال مل نقابل �أحداً.

لكن �أحدهم قال :عندما كنا يف الوادي� ،سمعنا امر�أة ت�صيح وتقول:
« �أمانتك يا اجلميل اللي دجى القافلة تقل لنعمان الذري اللي ذرا
بالع�شي �شع�شع نبات ولو دروا بي �إخوتي �شكن قتلي فوات ».
((( النقيل :مرتقى اجلبل ،العقبه.
دجى:أمامِ .شكُ ْن:
((( املقصود به :أن النطفة أصبحت جنين ًا ،ولو عرف أهلها فإنهم سيقتلونهاُ .
سيكون.
فوات :قد فات .أي قد وقع.
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جرف التماني
محقق كل األماني

كان هناك رجل ،يعي�ش مع �أمه وزوجته و�أخته ،وعندما ي�أتي من
عمله يف ال�سوق لي�سرتيح يف بيته ،ت�رسع كل من الأم والزوجة
والأخت ي�س�ألنه :ها ..اي�ش قالوا يف ال�سوق اليوم؟

جرف التماني
محقق كل األماني

ما قالوا ،ما خربوا ،ما فعلوا ..الخ.
وكل يوم ،كل يوم� ،أول ما «يح�سني» بحركته وهو يدلف �إلى البيت
يكون يف و�ضع ال يح�سد عليه حماطاً بهن ،وع�رشات الأ�سئلة تالحقه
من كل حدب و�صوب ،وما �أن يخل�ص من االجابة على �س�ؤال �أمه
حتى تالحقه زوجته ،ثم تقاطعها �أخته وهكذا و«هدار يف هدار»(((:
�أي�ش قالوا يف ال�سوق؟ ما �سربوا ((( يف ال�سوق؟.
كان الرجل ي�ضجر من �أ�سئلة �أمه وزوجته ،و�أخته ،حتى و�صلت
حالته من ال�ضجر الى �أنه مل يعد ي�ستطيع �أن يتحملهن ابداً.
((( هدار في هدار :كناية عن الثرثرة.
((( ما سبروا :ما ذا فعلوا.
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فقرر �أن يكا�شف �صديقه لي�سعفه بن�صيحة تخمد ذلك ال�ضجيج
املتوا�صل يف البيت ،فقال له� :أمي ومرتي و�أختي كل يوم ي�شغلينني(((،
اي�ش قالوا يف ال�سوق ،ماعملوا يف ال�سوق ،ما �سربوا يف ال�سوق،
ما قالوا عن فلتان ،ما قالوا عن عالن!! وكل يوم من هذا الهدار،
�أدورين((( ج َّن َن َّني يف روحي يا �أخي ،ما �أعمل ،خارجني بحق ال�صداقة
واملخوة.
�أ�شار عليه �صاحبه :قل لهن� ،أنك �سمعت من النا�س عن جرف ا�سمه
«جرف التماين» يحقق كل الأماين.
قال :متام.
وبعدين .رد ال�صديق :بعدين من وقته.
وعندما عاد �إلى البيت �أ�رسعت كل من �أمه وزوجته و�أخته ،ي�س�ألنه
ال�س�ؤال نف�سه ،ما قالوا يف ال�سوق ،وما �سربوا يف ال�سوق؟
�أجابهن� :إيه ،لو تدرين� ،أي�ش قالوا ،ما بت�صدقيني(((!
قلن� :أي�ش؟
قال :قالوا به جرف ا�سمه جرف التماين يحقق كل الأماين.
قلن له :ن�شتي ن�سري �إلى هذا اجلرف.
قال :متام.

رد �صاحبه :حلو ،امل�س�ألة ب�سيطة� ،أذهب بهن �إلى �أي جرف يف
�أي جبل ،وقل لهن �إن هذا هو جرف التماين ،املحقق لكل الأماين،
فاطلبني ما ا�شتيتني.
قال :متام.
وعندما رجع �إلى البيت �أ�رسعن �إليه ،وقلن له :عرفت �أين عنوان
جرف التماين؟
قال لهن :اجلرف يف اجلبل الفالين ،ف�أذهنب وحدكن ،ف�أنا م�شغول
جداً.
قالني :متام.
يف اليوم الثاين ،ذهنب �إلى اجلرف� ،أما هو ،فقد ذهب خلفهن،
واختب�أ ،بحيث ال يرينه.
عندما و�صلت �أخته �إلى اجلرف ،متنت ،قائلة :يا جرف التماين �أ�شتي
�أحذي(((.
رد جرف التماين (�أخوها) :اليوم �أخو�ش باي�شرتي ل�ش «�أحذي».
بعدها دخلت �أمه فتمنت قائلة :يا جرف التماين ا�شتي �أتزوج.
قال� :سريي انتي وابن�ش((( جبل فالن هاناك بتالقي َّ
خطاب كثري.
فرحت الأم ،ثم ذهبت.
(((

يف اليوم الثاين ذهب �إلى �صاحبه ،و قال له� :أمي ومرتي و�أختي
ي�شتني((( ي�سريين �إلى جرف التماين الذي يحقق كل الأماين.

ثم دخلت زوجته ،فتمنت ،قائلة :يا جرف التماين :ا�شتي يعمى
زوجي.

((( يشغلينني :يؤذينني.
((( ادوروني :اصنجوني ،من الصنج وهو الصمم.
((( ما بتصدقيني :لن تصدقينني.
((( يشتني :يريدين،أصلها يشتهني.

((( احذي :أحذية.
((( ُ
أخوش :أخوك.
((( ابنش :ابنك.
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قال :هاتي له �سمن البقر وبر العقر وبي�ض ال�شقر( ((1وهو �سيفقد
ب�رصه.
قالت :متام.
رجعن �إلى بيتهن ،وهو رجع على �أ�سا�س �أنه كان يف ال�شغل،
ف�أعطى لأخته حذاء .وقال لأمه :يا �أماه :اي�ش ر�أي�ش ن�سري دوره؟ و�أين
ما�شتي�ش(.((1
قالت :جبل فالن.
قال :هيا ،خرج للنزهة مع �أمه حتى و�صلوا �إلى ر�أ�س اجلبل.
قال ابنها :راعي يل هانا �أنا �شا�سري �أريق املاء(.((1
قالت :متام.
ريعت ريعت ريعت وابنها وال زاد جاء( ،((1بعد ذلك �سمعت
�أ�صوات اقدام كثرية ،وجلبة متلأ ما حواليها ،فرحت الأم ،وقالت:
مابال اخلطاب قد و�صلوا .لكن طلعني �ضباع وذئاب و�أكلنها.
كان ابنها قد رجع �إلى بيته ،وكانت زوجته قد جهزت له مقلى من
بر العقر و�سمن البقر وبي�ض ال�شقر.
ف�أكل ،حتى �شبع ،وكانت زوجته كل يوم تعمل له تلك الأكلة.
وعندما مر �أ�سبوع على �أكله بر العقر و�سمن البقر وبي�ض ال�شقر.
قال لزوجته :بني اتخايل يا مرة ،ان قد نظري بي�ضعف.
فرحت زوجته ،ثم جاء الأ�سبوع الثاين وهو ي�أكل نف�س الأكل ،فقال
( ((1الشقر :الشقران ،الكتاكيت،الديكه.
( ((1ما شتيش :ال أريد( ،ما+أشاء).
( ((1ريق املاء :تعبير كناية عن الذهاب إلى احلمام للتبول.
( ((1ريعت :انتظرت.
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لها :قدنا �أعمى يامرة ،ما عاد �أ�شوف �شيء.
قالت زوجته� :أنا �شا�سري ازور بيت �أبي.
قال لها� :أجي مع�ش.
قالت :ماب�ش داعي.
قال� :إال �أنا بركب اجلمل و�أنتي قوديه.
قالت :متام ،وهم يف الطريق َج ْو �أ�صحابها(.((1
قالت لزوجها� :أ�سري �أريق املاء ،وارجع.

كان ينظر �إلى ع�شاقها الذين �أتوا اليها ،فقام بقتل واحد.
التم النا�س حول امليت ،وقالوا من قتله؟
قال الزوج� :أنا �سمعته قبل ما ميوت.قال :غرميي املفق�ش.
وقد كان املفق�ش احد ع�شاق زوجته ،رجعوا م�سكوا املفق�ش ،ثم
�أتت زوجته ،ومل تعرف ما الذي يجري ،ف�أكملت �سريها مع زوجها،
حتى و�صال �إلى عند حماته.
وكانت حماته تكرهه كرهاً كبرياً ،ف�ض ًال عن �أنها عوراء.
فعملت له ال�صبوح ،ود�ست فيه ال�سم.
�أح�س الزوج مبكيدة عمته ،ف�أخذ لقمة من ال�صبوح ،و�أعطاه
للدمة( ((1ف�أكلت الدمة اللقمة وماتت.
ف�أخذ الزوج بقية ال�صبوح ودفنه على �أ�سا�س �أنه �أمت �أكله .وقال
( ((1جو أصحابها :جاء أصحابها ،أي عشاقها.
( ((1الدمة :القطة.
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لعمته :اهلل يخلي�ش يا عمه حق�ش ال�صبوح رد يل نظري.
ا�ستغربت احلماة وابنتها مما حدث له ،ف�أ�رسعن نحو ما تبقى من
ال�صبوح ،وقمن ب�أكله ،فقال لهن ،وهو خارج :كلي زيادة انت يا عمة
عل�شان ت�شفي من العور ،ف�أكلتا ،وماتتا يف احلال.
�أما هو ،فقد روح �إلى عند �أخته.

ألف ريال فرانصي
ال يزيد وال ينقص
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ألف ريال فرانصي
ال يزيد وال ينقص
كان به رجل م�سلم ،جماور لرجل يهودي ،كان اليهودي دائماً
يتج�س�س على امل�سلم.
وكان امل�سلم كل يوم يدعو اهلل.
ويف �أحد الأيام ر�أى امل�سلم جاره اليهودي يتج�س�س عليه ،فقام
يدعو اهلل ب�صوت عالٍ مت�رضعاً لي�سمع اليهودي ،قال « :يا رب ارزقني
�ألف ريال فران�صي وال ينق�ص فران�صي واحد وال يزيد فران�صي واحد
و�إذا زادت �أو نق�صت فران�صي واحد ما بقبلها�ش»(((.
وجل�س يدعو مراراً وتكراراً.
ا�ستغرب اليهودي من دعاء امل�سلم فقام ،ورمى جلاره امل�سلم �ألف
فران�صي ناق�صه فران�صي واحد� ،أي ( 999ريال).
�أخذها امل�سلم ،وجل�س اليهودي يراقب ما �سيفعله جاره امل�سلم،
وكان امل�سلم يعد النقود قر�شاً قر�شاً ،حتى �أكمل العد ،وب�صوت عالٍ
الفرانصي :عملة نقدية فضيه (ماريا تريزا ).
((( الريال
ْ
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قال :احلمد هلل يا رب ماجاء منك مقبول.
جن جنون اليهودي ،و�أ�رسع نحو جاره امل�سلم ،وقال له� :أنا من
رمى لك بتلك النقود.
قال امل�سلم :هذه من اهلل ،ف�أنا قد دعوته ،وهو ا�ستجاب لدعائي.
قال اليهودي� :إذن ن�سري �إلى عند القا�ضي.
قال امل�سلم :كيف �أ�سري �إلى القا�ضي ،وال �أمتلك مالب�س تليق باملقابلة
واملقام ،لي�س ذلك فح�سب ،بل وال �أمتلك حماراً يو�صلني اليه.
قال اليهودي� :أنا �أتكفل و�أعطيك املالب�س واحلمار.
وافق امل�سلم ،وو�صال الى القا�ضي ،فحكى اليهودي للقا�ضي
احلكاية ،وحكى �أي�ضاً امل�سلم للقا�ضي بكل احلكاية.
ف�صدق احلاكم امل�سلم لأن اليهودي دائماً يكذب ،ولأنه معروف �أن
اليهودي بخيل ،ومن امل�ستحيل �أن يرمي بكل تلك النقود.
كان اليهودي ي�صيح ،وي�رصخ مبا جرى له.
قال امل�سلم:ناق�ص تقول �إن الثياب التي �ألب�سها واحلمار الذي �أركبه
حقك.
فماكان من اليهودي عندئذٍ اال �أن �أ�ستمر يف ال�رصاخ .وتركا القا�ضي،
ورجعا معاً ،ويف الطريق ،قال امل�سلم لليهودي :من تدخل فيما ال يعنيه
لقي ماال ير�ضيه ،ثم قام ب�إرجاع الـنقود الـ ( 999فران�صي) وكذلك
الثياب واحلمار لليهودي.
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عنصة مبروك

 (((

عا�ش عبد ا�سمه مربوك مع �أحد ال�شيوخ ،وكان ميتاز بالأمانة
وال�صدق وال�شجاعة الوفاء والإخال�ص مع مالكه.
كان ال�شيخ يعتربه لي�س عبده فح�سب ،و�إمنا �صديقه ورفيق عمره.
لكن مل يدم احلال ،وتغريت الأحوال ،فق�ست الظروف املعي�شية
على ال�شيخ ،فتبدل معها كل �شيء ،مما ا�ضطر ال�شيخ لأن يبيع عبده
«مربوك» مرغماً على فعل ذلك.
وكانت لدى العبد عادة �سيئة ت�سمى «العن�صة» وملا حان وقت �صفقة
البيع �صارح ال�شيخ امل�شرتي بهذه العلة «العن�صة» التي تعرتي العبد.
ا�شرتى املالك اجلديد العبد «مربوك» وابدى ا�ستعداده لتحمل
عن�صة مربوك طاملا انه ميتلك كثرياً من املزايا الطيبة الأخرى.
بعد �إمتام البيعة �أخل�ص مربوك ملالكه اجلديد الذي �أ�شعره باالرتياح
منه و�أنه مل يندم على �رشائه .وذات يوم �صادف �أن هطلت امطار غزيرة
(((العنصة :وهي اضطراب نفسي يعتري املرء فجأة بدون اي مقدمات أو أسباب فيغير أحواله
فيتصرف بفضاضه ويعاوده من وقت الى آخر.
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ونزلت �سيول جارفة ،وعندئذ طلب ال�شيخ من عبده �أن يحمله ليعرب به
جمرى ال�سيل الهادر فوافق مربوك على ذلك وحمله على كتفيه �إلى �أن
�أو�صله �إلى منت�صف جمرى ال�سيل ،وفج�أة توقف عن موا�صلة ال�سري
ف�س�أل ال�شيخ عبده «مربوك» عن �سبب توقفه ،فرد مربوك« :جتني
العن�صة»� .أي جاءته العادة ال�سيئة ،ترجى ال�شيخ عبده قائ ًال :خاف اهلل
م�ش وقته ،ماذا تريد؟
كرر العبد قوله «جتني العن�صة» مل تفلح م�ساومة ال�شيخ ملربوك.
عر�ض عليه الطني والبقر وما ي�شاء من الأموال على �أن يتقي اهلل رب
العباد وي�ؤجل العن�صة حتى يجتاز ال�سيل وي�صل الى ال�ضفة الأخرى
ب�أمان..
ولكن العن�صة كانت قد متكنت من مربوك هذه املرة ويف هذا املوقف
الع�صيب ،وكل االغراءات املعرو�ضة مل تثن مربوك �أو ترده عما نوى
فعله ف�ألقى ال�شيخ من على كتفه الى ال�سيل مثل الق�شا�شة فوقع ال�شيخ
و�سط ال�سيل اجلارف ..وهو يردد عر�ضه ويتو�سل لعبده قائ ًال«:خاف
اهلل..خاف اهلل هانت عليك الع�رشة» وبدوره راح مربوك يردد كلمة:
العن�صة العن�صة.
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مرفع ..دجن ..دجن

(((

يحكى �أن رج ًال �أعمى دخل « ال�رصحه »((( وجل�س يف «�رشف »
الربكة ،ثم قام و�أدخل رجليه بني املاء ،وجل�س يحلم فقال� :شخطب
من مكان بعيد و�شريوحوا املراوحة يجيبوا احلريوه و�ش�رضبوا االخدام
باملرافع ،وبعدين ،يا اهلل� ،شاكون لـ َّمن ينزلوا الوادي� ،أ�سمع �صوت
املرفع :دم ،دم .وم�ش كذا وب�س ،وملن يطلعوا الأخدام النجد بن�سمع
�صوت املرافع :دجن دجن .يا �أهلل ،وبعدين �شو�صلوا احلريوه ،وتقول
اخلادمة « :اقب�ض اقب�ض وا�شاب واعزب مرحباً بك تقب�ض بنتنا »(((.
يا اهلل .وبعدين �شا�شل الع�صا ،و�أقول للحريوة :اجل�سي هنا بجنبي..
اجل�سي هِ نا بجنبي.
عدل من جل�سته قلي ًال ،وكانت ع�صا بجانبه ،و اثناء متدده وهو
يحلم� ،صادف �أن مر رجل �أعمى يف ال�رصحه ،وكان ي�سمعه ،وهو
ي�رسد حلمه ،ويتلذذ ،ف�ضحك الأعمى.
(((

((( * املرفع :الطبل :دجن ،دجن ،صوت املرفع عند قرعه.
((( الصرحة :بسطة األرض من احلجر املصقول واملنبسط.
((( شرف :حافة ،طرف.
((( « مقطع من األغاني الشعبية اخلاص باألعراس .شروحوا:سيذهبوا،املراوحة :موكب زف
العروسه وهي(احلريوة).
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قال الولد للأعمى :من متى �أنت هنا؟
قال الأعمى :من لـ َّما بديت تخطب(((� .أخذ الأعمى ع�صاه ،و م�شى
ب�رسعة بعد الرجل احلامل ف�سقط بالربكة� ،صاح الأعمى ،وقال للرجل
احلامل :اخرجني وانا م�ساحمك
ف�أخرجه الرجل..

حظية
َّ
املسبغ
ال ّلي خرمت
ُ

((( ملن بديت :منذ أن بدأت
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حظية
َّ
(((
املسبغ
ال ّلي خرمت
ُ
يحكى �أن مرة تدعى حظية متزوجة ،ويف احد الأيام قررت �أن تزور
بيت ابوها برفقة زوجها ،وعند و�صولهما� ،أراد الأب �أن ُي�ض ّيف ابنته
وزوجها ،فقام بذبح ديك ،و�أثناء الغداء �أدخل اللحم البنته ،وطلب
منها �أن تقوم بتق�سيمه بني املتغدين ،بحيث كل واحد من العائلة
يح�صل على ن�صيبه و بالت�ساوي.
فقال لهاَ :ق ّ�سمي اللحمة يا حظية.
ردت :متام يا �أبي.

قامت بتق�سيم اللحم ،فبد�أت و�أخذت ر�أ�س الديك ،وقالت :هذا
الر�أ�س ،لرئي�س القوم الذي هو �أبوها ،والرقبة لراعي العذبة((( الذي
وال�س َّكب لراعي الركب
هو �أخوها ،واجلناح ل�ست املالح� ،أي لأختهاُ ،
�أي لزوجها ،والفخذين لراعي احلجلني((( �أي لها.
((( اللي خرمت :التي خرمت .املسبغ بضم الباء :مرقة العصيد ،وتكون في حفرة تعمل باليد في
وسط العصيد ومتأل باملرق ،أو بأي نوع من اإلدام كاحللبة أو اللنب الرائب ،أو السمن والعسل ..الخ
تغمس بها اللقمة ليسهل بلعها.
((( العذبة :عذابل العمامة املتدلية من أطرافها وهي خيوط غليظة مفتوله.
((( راعي احلجلني ،أو راعيت احلجلني :ذات احلجلني أو صاحبتهما ،السكب :صدر الديك.
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يف اليوم الثاين ،عملت حظية «ع�صيد » ف�رشع اجلميع يتناولون
الغداء ،واثناء تناول الع�صيد� ،رصخت حظية ،وظلت ت�صيح وت�صيج،
قائلة :ان �أعجبك �أعجبك و�إال �شَ ْج َز ْع((( اين طريق وانت طريق ،ثم
ترجع ال�سمن �إلى جهة زوجها.
قامت ،وخرمت امل َ ْ�س ُبغ لكي ّ
كان �أبوها يرقب ت�رصفات ابنته حظية م�ستنكراً فعلها ،فقال لها:
لقد عرفت مق�صدك يا بنتي ،منذ �أن قمت بق�سمة اللحم يوم �أم�س،
و�أعطيت زوجك� ،أحلى و�أ�صح مايف حلمة الديك ،لقد عرفتك.
فقامت حظية من على املائدة ،وهي غا�ضبة ،موا�صلة زعيقها،
ودخلت �إلى املطبخ وهي تقول :انا يابي جامد جامده.
خو�شيها بعود ق�شوة ال�سمن(((.
رد زوجها من الغرفة :انا يا بنت َّ

وهكذا حتملت ال�سمن و كل ما حتتاج �إليه من بيت �أبيها ،و�أخذت
زوجها ،ورجعت �إلى بيتها.

تبيع بقرشني

((( شجزع :سأذهب.
اخل َّواش بكسر اخلاء وتضعيف الواو :خلط العصيده أو السمن ونحوهما
((( إنا :قلنا خوشيهاِ :
باملخوش وهو العصا املتخذة لذلك .قشوة السمن بكسر القاف وتسكني الشني وفتح الواو :إناء
فخاري شبه الكوز يصنع خصيص ًا حلفظ السمن.
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تبيع بقرشني

كان يا مكان يف قدمي الزمان امر�أة تعي�ش مع ابنها فقط ،وكان ابنها
�ساذجاً�( ،أهبل) وذات يوم قالت البنها :ياولدي ،اليوم ت�سري تبيع
التبيع.
رد الولد :متام يا امه ،ب�س بكم �أبيعه؟
ردت الأم :بع�رشين ريا ًال.
�أخذ الولد التبيع ،وذهب �إلى ال�سوق.
يف ال�سوق ،ر�آه رجل وهو يدل بالثور ،فقال له :هل تبيع التبيع
ياولد؟
قال� :أيوه.
قال :بكم؟

قال قالت �أمي� :أبيعه بع�رشين ريا ًال.
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قال له :تيه((( الع�رشين ،وا َّدي التبيع ..هيا بخاطرك.
�أخذ الولد املبلغ ،ومل يكن ع�رشين ريا ًال ،و�إمنا رياالن فقط (قر�شني)،
ثم �أ�رسع الى البيت يب�رش �أمه �أنه باع التبيع ،وعندما و�صل ،قالت له
�أمه:بكم بعت التبيع.
قال :بهذه الفلو�س ،و�أعطاها املبلغ.

و�رصخت :قلت لك تبيع التبيع بع�رشين ريا ًال ،وهذه قر�شني فقط.
قال لها :ما�شي((( .و�أ�ضاف :يا امه هي ع�رشين ،م�ش قر�شني ،ق َّلي
ذلك الرجل ال�شيبة وعدها قدامي ،ق ِّلي ،وهو يعطيني الفلو�س :هذا
ت�سعتع�ش ،والثانية ع�رشين(((.
غ�ضبت الأم ،وقالت له :ال�شيبة خدعك يا ابني ،ذحلني �رس رد له
الفلو�س ،ورجع التبيع.
غ�ضب الولد من فعلة ال�شيبة ،وكيف خدعه ،فقال لأمه مهدداً :يا
امه ،واهلل عد �أخرج الفلو�س من عيونه(((.
مرت الأيام ،وكرب الولد ورجح عقله ومل يعد �ساذج ًا كما كان ،كان
يحز يف نف�سه كيف خدعه ذلك ال�شيبة ،كرب ،وهو يريد �أن ينتقم منه.

رد ال�شيبة� :أيوه ،يا ولدي.
قام ال�شيبة ،و�أدخله الغرفة التي بها املطحن ،وبينما هو ي�شري له �إلى
املطحن ،وجه الولد لل�شيبة �رضبة قوية ،فخر على الأر�ض ،ثم هرب
الولد.
وبعد مرور �أيام ،تنكر الولد يف زي « مزين »((( وذهب الى عند
ال�شيبة ،وقال له :يا�شيبة� ،أتريد �أن �أحلق لك ر�أ�سك ،وذقنك.
قال� :أيوه يا ولدي.
وبينما هو يجهز عدة احلالقة ،وال�شيبة �آمن ،وجه له الولد لكمة
قوية ،وهرب .وبعد مرور فرتة وجيزة من الزمن ،تنكر الولد يف هيئة
امر�أة « مطلبة»((( ،فذهب يط ِّلب يف قرية ال�شيبة ،فقال لها ال�شيبة:
اي�ش رايك يابنت �أخطب�ش البني؟
قالت :ال� ،أريدك �أنت.

ويف يوم الزفاف ،وهما داخل الغرفة� ،رضبه �رضباً مربحاً ،و�أخذ
منه الذهب غ�صباً وقال هذا من قيمة التبيع.
مرت الأيام ،وبينما كان الرجل ال�شيبة « ي�شغب»((( بالتبيع ،وعياله
ي�ساعدونه قال الولد موجهاً حديثه لل�شيبة :يا خربة جاكم �صاحب
التبيع..

ذات يوم ،فكر يف خطة لينتقم من ال�شيبة ،وي�سرتجع التبيع،
فتنكر على �أ�سا�س �أنه عامل ي�شتغل « موقر مطاحن »((( ،فذهب الى
الرجل ال�شيبة الذي خدعه بثمن التبيع ،وقال له :يا�شيبة ،هل �أنقر لك
املطحن؟

فهرب ال�شيبة ،لكن الولد �شقَّى له �شاقي((( ي�رضب ال�شيبة ،وي�سرتد
منه التبيع ،ومت له ذلك.

((( تيه :هذه -بلهجة أهل صنعاء .األهبل:األبله.
((( ماشي :مبعنى ،ال.
((( تسعتعش :تسعة عشر.
((( عد أخرج :سأخرج.
((( موقر مطاحن :عامل يشتغل في نقر وإصالح املطاحن ،الرحى.

((( مزين :فئة من الناس في أسفل السلم اإلجتماعي ،يهتمون بالفنون ،والزينة واجلزارة ونحو
ذلك.
((( ُمطلبة :شحاتة .تطلَّب :تشحت.
((( يشغب :من اعمال الزراعة ،يحرث.
((( شقَّ ي له شاقي :أصلها استأجر عام ًال ،وهنا مبعنى حرض من يضرب الشيبه مبقابل بعض املال.
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علي عيشة

كان هناك رجل يعي�ش مع زوجته ،وكان ا�سمه علي ،وزوجته ا�سمها
عي�شة ،ف�أطلق عليه النا�س ا�سم «علي عي�شة » ،كان علي عي�شة يت�صف
بال�سذاجة والغباء ،وكان يعمل عند �شيخ القرية.

علي عيشة

يف �أحد الأيام �أمر ال�شيخ علي عي�شة �أن ينرث حبوب الطعام يف
�سطح الدار ،لتجف.
لبى علي عي�شة �أمر ال�شيخ ف�صعد الى ال�سطح ليبد احلبوب ،لكنه
وجد ال�سطح كله مفرو�شاً باحلبوب ،ومل يتبق مكان لنرث بقية احلبوب
التي كلف بتبديها على ال�سطح.
فقال علي عي�شة :كل هذا الطعام مبثوث يف ال�سطح ،و�أوالدي
ميوتون جوعاً ..هذا حرام ،وقال ،واهلل لآخذ �شوية حبوب للجهال.
فقام ب�أخذ جرة املاء ،و�أفرغها من املاء ،وعب�أها باحلبوب ،ثم نادى
على زوجته عي�شة من ال�سطح :يا عي�شة ،قومي �إقلي احلب اللي يف
أنت والعيال ،هيا القفي اجلرة .ثم قام برمي اجلرة
اجلرة ،واقرطيه � ِ
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اململوءة باحلبوب من ال�سطح ،فتحطمت ،وتناثرت احلبوب يف كل
مكان.
عرف النا�س مبا فعله علي عي�شه ،و�أ�رسعوا ب�إخبار ال�شيخ بذلك.
ا�ستدعى ال�شيخ علي عي�شة ،وقال له :ماذا فعلت يا علي عي�شة؟
فقال :ملا ر�أيت ال�سطح مليئاً بالطعام و�أوالدي جياع ،قمت ملأت
اجلرة باحلب ورميت بها لزوجتي عي�شة لتتلقفها وتطعم عيايل.
ف�ضحك ال�شيخ وقال له :خذ ن�صف �شوال من احلبوب لأوالدك.
وذات يوم ،اجتمع جمموعة من �شباب قريته ،وذهبوا اليه وقالوا
له :يا علي عي�شة ،اليوم �سوف نقوم بغ�سلك وتكفينك ،لكن حذار،
�أن تتكلم ،لأننا اليوم �سوف ندفنك حياً ،حتى نتخل�ص منك ومن
�أعمالك الغبية.
فا�ستجاب لهم :فقاموا بغ�سله وكفنوه و�ساروا بالنع�ش �إلى املقربه،
وهم يهللون « :ال �إله �إال اهلل ».
فر�أى ال�شيخ اجلنازة ،وقال :ملن هذه اجلنازة؟
فرد علي عي�شة من على املجنز وقال :يل �أنا �أنا يا �سيدي.
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قصر من زناقيب الطيور

(((

يف الزمان الأول كان امللك �سليمان حاكماً على الدنيا كلها ،وكان
يخ�ضع له االن�سان واحليوان ،وكانت معه زوجة يحبها كثرياً ،ويلبي
طلباتها من �أكرب �شيء �إلى �أ�صغر �شيء ،فما تقوله يعد �أمراً نافذاً.
وذات يوم ،قالت الزوجة للملك� :أيها امللك� ،أريدك �أن تبني يل
ق�رصاً من «زناقيب الطيور».
فقال لها� :سمعاً وطاعة.

و�أعلن يف اململكة �أن على كل الطيور �أن حت�رض غداً �صباحاً الى
الق�رص .ا�ستجابت الطيور لأمر امللك ،وح�رضت كل الطيور �إال
الهدهد ،فقد ت�أخر عن احل�ضور فم�ضى ن�صف اليوم وامللك �سليمان
بانتظار الهدهد ،ولكنه مل ي�أت.

كانت « الوننة »((( يف ذلك اللقاء يف عجلة من �أمرها ،فقد تركت
�أوالدها ال�صغار وخافت عليهم من �أي مكروه ،فطلبت من امللك ان
((( زناقيب :مناقير الطيور.
((( الوننة :البومة

253

حكايات �شعبية مينية

حزاوي وريقات احلناء

يقطع زنقوبها ب�رسعة كي تعود ل�صغارها ،ففعل ذلك .بعد ذلك بوقت
ق�صري ،ح�رض الهدهد مع الغراب ،ف�س�أله امللك :ما الذي �أخرك عن
املجيء يا هدهد؟
قال الهدهد:يا �سيدي� ،أثناء طرياين ،وانا متوجه �إليك ،ر�أيت رجلني
يتعاركان يف الطريق فدخلت بينهما حللت امل�شكلة التي ن�شبت بينهما،
ولهذا ت�أخرت.
قال امللك :وما كان �سبب امل�شكلة؟
قال الهدهد� :أحدهما قال �إن الليل �أطول من النهار والآخر كان
يقول �إن النهار �أطول من الليل.
قال امللك :ماذا كان ردك؟
قال الهدهد :لقد قلت لها� :إن الليل �أطول من النهار.
قال امللك :ملاذا قلت ذلك؟
قال الهدهد :ال�سبب �أن النا�س يقولون يف فرتة ما بعد الظهر غابت
الليلة �إذن يعترب بعد الظهر جزءاً من الليل.
قال امللك :لوال حلك للم�شكلة بني املتخا�صمني كنت �س�أعذبك
عذاباً �شديداً.
فقام امللك ي�صيح يف الطيور عودوا الى �أع�شا�شكم لأن الوقت ت�أخر
ولي�س لدينا مت�سع لقطع زناقيبكم جميعاً على �أن تعودوا غداً لإمتام
الأمر يف ال�صباح الباكر.
�أئتمرت الطيور ب�أمر امللك ،وذهبت كل يف حالها.
يف �صباح اليوم التايل ،ح�رضت الطيور الى الق�رص ،و�أثناء تفقد
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امللك للطيور للت�أكد من ح�ضورها جميعاً ،مل يجد الهدهد بينهم.
قال امللك� :أين الهدهد؟ هذه املرة لن ينقذه �أي خملوق كان من
عذابي ال�شديد .بعد ذلك بقليل جاء الهدهد مت�أخراً فدعاه امللك
و�س�أله :ماذا �أخرك اليوم عن احل�ضور؟
قال الهدهد :لقيت رجلني بينهما م�شكلة ويريد كل منهما قتل
الآخر.
امللك :ما �سبب امل�شكلة؟
الهدهد� :أحد اال�شخا�ص قال �إن احلجارة �أكرث من الرتاب والآخر
قال عك�سه� :إن الرتاب �أكرث من احلجارة.
امللك :وماذا قلت لهم؟
الهدهد :قلت �إن احلجارة �أكرث من الرتاب ،وال�سبب ان كل ح�صاة
تعترب حجراً وهكذا ُحلت امل�شكلة.
قال امللك :هذا عذر تقبلته ،وينفعك اليوم من عذابي.
ثم �أمر امللك الطيور بالرحيل عن الق�رص ب�سبب ت�أخر الوقت والعودة
غداً �صباحاً ،ف�أئتمرت الطيور ب�أمره ،ورحلت جميعها كل يف حاله.
يف �صباح اليوم الثالث ح�رضت جميع الطيور الى الق�رص ،ما عدا
الهدهد.
قال امللك :ويلك من عذابي يا هدهد لن ينفعك �أي عذر .قال
امللك ذلك غا�ضباً وعندما جاء الهدهد �س�أله امللك :ما �سبب ت�أخرك يا
هدهد؟
الهدهد� :صادفت يف طريقي و�أنا قادم الى الق�رص رجلني على
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خالف �شديد.
امللك :وما �سبب خالفهما؟
الهدهد� :أحد اال�شخا�ص قال �إن الن�ساء �أكرث من الرجال والآخر قال
ان الرجال اكرث من الن�ساء.
امللك :ماذا كان جوابك لهم؟
الهدهد :قلت لهم �إن الن�ساء اكرث من الرجال و�سبب ذلك ان الذي
وحلت
ي�ستمع للن�ساء كان من عديدهن((( فاقتنع كل �شخ�ص بذلكُ ،
امل�شكلة.
فهم امللك معنى حديث الهدهد حيث وانه هو كان قدا�ستمع الى
كالم زوجته فعدل امللك عن قراره بقطع زناقيب الطيور.
فقام و�صاح يف الطيور لقد عفوت عنكم جميعاً ..طريي يا طيور.

بيت الموروث الشعبي

تراث التنوع والتعدد واالختالف

تعريف البيت :
ه���و كيان ثق���ايف ،بحثي  -متحفي ،غري ربح���ي ،وغري حكومي،
يعن���ى بجمع وتدوي���ن وتوثيق امل���وروث ال�شعبي اليمن���ي الالمادي،
و�إجراء التحليل والدرا�سات.
ت�أ�س����س يف � 11إبريل  2004املوافق � 29صفر  1425هـ بت�رصيح رقم
( )23م���ن وزارة الثقافة ،وجت���دد الت�رصيح يف 2006/2/28م برقم
(� )156صادر من وزارة ل�شئون االجتماعية.
�أ�س�س بجهد فردي خال�ص ،عرب جهد �أمتد لأكرث من  25عاماً  :جمع
�إ�ش���كال من الرتاث ال�شفوي ك( حكاي���ات �شعبية ،و�أغاين ،و�أمثال،
ومعتقدات ،وتقاليد ..الخ ) من �أف���واه الأجداد واجلدات ،بالإ�ضافة
�إلى جمع مقتنيات مادية كالأزياء ال�شعبية ،و�أدوات املطبخ ،والرعي..
الخ.

((( رمبا أتى هذا التعبير من املثل الشعبي املعروف « :من يستمع للنسوان صار من عديدهن» ،أي
منهن أو مثلهن.
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رسالته :

أقسام البيت :

حماية التنوع والتع���دد الثقايف ،يبحث عن جوهر الإن�سان احلامل
للثقافة ك�أداة للتغيري ،وي�سعى لإحياء بع�ض التقاليد التي لها وقع الفرح
عند النا�س والتي يكون فيها املر�أة ركيزة �أ�سا�سية يف هذا الفرح.
أهداف البيت :
 -1توثيق الرتاث ال�شعبي ،وخ�صو�صاً الرتاث ال�شفاهي �أو الأدب
ال�شعب���ي ك�ألوان الغناء ال�شعبي ،احلكايات ،الأمثال ،النكت،
الألغاز ،ال�سري والأ�ساطري ال�شعبية.
 -2توثيق العادات والتقاليد ال�شعبية كتقاليد دورة احلياة ،وتقاليد
الزراعة ،واملنا�سبات االجتماعية والدينية.
 -3توثي���ق املعتق���دات واملع���ارف ال�شعبية كاملعتق���دات اخلا�صة
بال�سحر والأحالم ،و�أ�رضحة الأولياء اهلل ال�صاحلني ..الخ.
 -4احلفاظ على الهوية املفتوحة م���ن خالل التفاعل والتثاقف مع
الآخر.
 -5خلق قاعدة �شعبية ور�أياً عاماً ب�أهمية املوروث ال�شعبي وحمايته،
وط���رق املحافظة عليه ،و�إع���داد الكوادر امل�ؤهل���ة القادرة على
التعامل مع املوروث ال�شعبي وق�ضاياه و�إ�شكالياته.
� -6إيجاد قاعدة معلوماتي���ة وت�صنيفية لأ�شكال املوروث ال�شعبي،
وجعلها يف متناول الباحثني والدار�سني.
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ينق�سم البيت �إلى عدة �أق�سام ،وهي كالتايل :
 -1الإدارة الفني���ة  :مهمتها تفعيل ن�ش���اط البيت الثقايف والبحثي،
و�إجراء التوا�صل مع املراكز واجلهات ذات ال�ش�أن الثقايف.
 -2املكتبة الفلكلورية  :وهي نواة ملكتبة كبرية يف امل�ستقبل ،حتتوي
على الكتب والدوريات يف الفلكلور املحلي والعربي والغربي،
بالإ�ضافة �إلى �أر�شيف � :صوتي ،و فوتوغرايف ،وتليفزيوين.
 -3وح���دة اجلمع والتدوين والتوثي���ق  :وهي وحدة يتم فيها جمع
وتدوين امل���وروث ال�شفاهي من �أفواه امل�سن�ي�ن ،بالإ�ضافة �إلى
طرق توثيقه.
 -4املتحف ال�صغري وي�ضم العديد من املقتنيات وينق�سم �إلى :
�أ) املطب���خ ال�شعبي  :وهو مطبخ يح���وي العديد من املطابخ
(الأ�صع���اد) والتناوير املتدوال���ة يف بع�ض مناطق اليمن،
بالإ�ضاف���ة �إل���ى بع�ض احلب���وب التي ت���زرع يف اليمن،
وتدخل يف �إعداد امل�أكوالت اليمنية.
ب) الأزي���اء ال�شعبية رجالية  /ن�سائي���ة � /أطفال ،لبع�ض
مناط���ق م���ن اليم���ن ،فمنه���ا م���ا ي�ستخ���دم للمنا�سبات
االجتماعي���ة ،ومنه���ا م���ا ي�ستخ���دم يف احلي���اة اليومية،
كذل���ك يوجد جمموعة م���ن �أغطي���ة الر�أ����س املختلفة،
وبع�ض امل�صوغ���ات التي ت�ستخدمها امل���ر�أة يف العر�س،
واملنا�سب���ات االجتماعية والديني���ة .بالإ�ضافة �إلى بع�ض
الإع�ش���اب والأ�صباغ التي تدخل م���ن �ضمن زينة املر�أة،
وت�ستخدمه���ا �أي�ض���اً يف التطبيب ال�شعب���ي ،وطرد اجلن
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والأرواح ال�رشيرة.
ج) ال�ص���ور املكربة واملل�صق���ة التي تتناول احلي���اة ال�شعبية
اليومية للإن�سان اليمني.
�أهم فعاليات البيت لعام :2010- 2005
 -1مهرجان املدرهة الأول  14-12يناير  ،2005وهو يوثق لتقاليد
احلجيج يف اليمن.
 -2كتاب املدرهة.
 -3احتفالية عارف احليقي عا�شق الرتاث القادم من الغد لإ�سهاماته
يف توثيق �أغاين املر�أة الريفية ،والألعاب ال�شعبية يف اليمن.
 -4جزء من م�رشوع ال�صورة الفوتوغرافية يف الذاكرة ال�شعبية.
 -5ندوة فكرية � :صورة احلاكم يف الذهنية ال�شعبية 2006 :م.
 -6كت���اب ( ق���راءة �أولي���ة يف ال�رسدي���ة ال�شعبي���ة  70 +حكاي���ة
�شعبية).

 -11مهرج���ان امل�شاق���ر :الأنوث���ة املنتهك���ة يف ال�ت�راث ال�شعبي
2008م.
 -12البوم امل�شاقر.
 -13مهرج���ان الت�سامح �إذ يتحدد بالآخر املختلف – مبنا�سبة اليوم
العاملي للت�سامح 2009م.
 -14جملة ذاك���رة وهي جملة فكرية انرتبولوجي���ة – فلكلورية.
تهتم بق�ضايا الثقافة ال�شعبية.
 -15اجلزء الثاين والثالث من احلكايات ال�شعبية  :حزاوي وريقات
احلناء – �ضمن الربنامج الإ�سرتاتيجي لبيت املوروث ال�شعبي :
�أطل�س احلكاية ال�شعبية اليمنية.
حتت الطبع :
�أوراق امل�شاقر� -أبحاث ودرا�سات
�أوراق الت�سامح � “ :أبحاث ودرا�سات “

 -7بو�س���ت كارد م���ن الأر�شي���ف الفلكل���وري لبي���ت امل���وروث
ال�شعبي.
 -8فلكوريات عدن – البوم �صور ( مهرجان فلكلوريات عدن :
الت�سامح ،املحبة ،التعاي�ش ،واجلمال ) 2007م.
� -9أوراق فلكلوريات عدن.

موقع بيت املوروث الشعبي :
www.yemenifolklore.org

 -10كتاب � :صورة احلاكم يف الرتاث ال�شعبي.
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