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مقدمة

اللحد إىل املهد من وطقوساالنتقال اإليقاع
األشعار يفهذه

«من اإلنسان مراحل تغطي أن يمكن والتي الكتاب، هذا يضمها التي املتنوعة األشعار
وبأكرب نرشها، إمكانية األول املحل يف أفسح أن جاهًدا حاولت يقولون؛ كما اللحد» إىل املهد
قولية إبداعات أو فنونًا اعتبارها منطلق ومن صياغتها، يف التدخل وعدم املحايدة من قدر
تقاليد يف تتبدى التي االجتماعية االقتصادية وبنيتها التاريخية، خلفياتها عن عزلة دون
بشقيه: املوَّال هنا وأخصها الشعرية، اإلبداعات يف وانعكاسها وتواصلها قائليها ومعتقدات
الذي األخرض نقيضه ثم لقائليه، اليومي الواقع ومواجع وضغوط آالم عن املعرب األحمر

املنرشح. املحب — الدنيوي — البهيج جانبها يتناول
تتبدى فيه الذي الشعبي، الشعر داخل املوسيقي اإليقاع عن بالطبع عزلة ودون
املنظومات أو واألشعار — األحمر وبخاصة — املوَّال جماهري بني ما عينية، خصائص
من يتبعها وما الجنائزية البكائيات وإيقاعات واحتفاالته، الزواج أغاني وبني الدينية،
«كان حني العمل، إيقاعات وكذا الجنائزي، الجماعي والرقص الدفوف، قرع ميلوديات
باللحن الجسدية الحركة بإيقاع وجهده حميَّته مستثريًا وتعبه، جهده يهوِّن اإلنسان

سوكولوف. يوري يذكر كما واللفظ»،
أو ونَْدب أطفال وأهازيج موَّال بني ما الشعرية، القطع هذه معظم أن فيُالحظ
تستلزم موسيقية، إيقاعية وظائف لها استثناء بال جميعها شعائرية، دينية منظومات
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موسيقية آالت تستلزم كما جماعية، أم كانت فردية جسدية وراقصة، إيقاعية حركة
املرتين، طوله يفوق قد الذي الرخيم العميق — الغاب أو — األرغول بني ما مصاحبة،

وباريتون. باص عميق صوت وله مفرد، مزمار من أكثر من ويتكون
األدوات أكثر العميق، واألىس الحزن ضاربة صوته بطبقة املهيب، األرغول هذا وكان
ما عادة وهو الشاي، ومشارب واألسواق واملقاهي املوالد يف انتشاًرا املوسيقية اآلالت أو
العشق لقصص املأساوية البليانات أو والباالد املالحم، إنشاد أو األحمر، املوال يصاحب
وشفيقة ويونس، وعزيزة وزليخة، يوسف مثل: مطوًال، لها سنتعرض التي الشعرية
والدراسة قة املحقَّ نصوصها بنرش نخصها التي الباالدات وهي ونعيمة، وحسن ومتويل،

املرفق.1 كتابنا يف
مفردة موسيقية كأدوات تُستخدم لكنها األرغول، تصاحب ما فكثريًا الدفوف أما
— النَّْدب — املصاحب القول مع أكثر وبخاصة الديني، اإلنشاد مصاحبة يف مجتمعة أو
أو أم أو أب بني ما واالفتقاد، الوفاة لحاالت وتبًعا النساء، وجنازات الجنائزية للمراسم

يتزوج. لم شاب
وتصفيق وصاجات ورقٍّ طبول من موسيقية، أداة من أكثر تشارك معروف هو وكما
الرقص، لتصاحب أصًال ُوضعت أنها البعض يرجح التي الغنائية والباالدا األفراح، أغاني
قبل ما إىل بأصولها تعود والتي أوروبا، جنوب يف املوجودة «Ballata «الباالتا مثل مثلها
البحر غرب شعوب معظم لدى املختلفة أشكالها ولها العرصالروماني، منذ أي عام، ألفي

املتوسط. األبيض
الشعر جذور أهم من تُعترب الغاليَّة Coronach وال الكورسيكيات ابات النَّدَّ فباالتا

كراب. يذكر كما كله، امللحمي
من يتضمنه وما اإليقاع وهو املاثل، هذا موضوعنا عن بنا يبعد ال هذا كل ولعل
والفولكلورية الشعبية واألغاني األشعار هذه لنماذج مصاحبة غنائية، وميلوديات ألحان
للموال مصاحبة ديكورية فردية حزينة إيقاعات كانت سواء وأغراضها، أنواعها أدنى يف
ا حقٍّ يرجح والتي الذاتية، املراثي إىل األقرب الشعرية األدبية الشكايات هذه أو األحمر،

الجنائزية. املراثي من اشتقاقها

للمؤلف. العربية، واملالحم السري 1
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مقدمة

للنساء إن بل الرجال، عىل وقًفا ليست الشاكية الدامية املواويل هذه أن مالحظة مع
األمثلة: من يتضح كما طوًال، األكثر الباع

وس��الم��ة خ��ي��ر ي��ج��ع��ل��ه ب��ال��ل��ي��ل ح��ل��م��ت
م��ن��ه��ان��ة وال��ن��ف��س ال��دي��ار غ��ري��ب ب��أن��ي
دي��اره ي��روح — ع��ي��ن ي��ا — ال��غ��ري��ب ب��ك��رة
وم��ش��ت��ال��ة م��ض��رورة ال��ن��دل وك��ل��م��ة

∗∗∗
ي��ج��ازي��ك ال��ردي دي ي��ا ي��ج��ازي��ك
ج��دان��ا ف��ي ب��ت��ب��ح��ت ي��ال��ل��ي
ال��رم��ام��ي��ل رام��ي ك��ان م��ا ال��ج��م��ي��ل ب��ع��د
ج��ف��ان��ا خ��ل��ي��ت��ه

الفردية، الذاتية والتوجعات والشكايات املراثي هذه ملثل عادة املصاحبة واإليقاعات
الشعرية. والتفاعيل البحور بحسب متكررة بطيئة ساكنة تكون أن إىل أقرب

همته يستنهض أن طبيبه من املعلول الشاكي فيه يطلب الذي التايل النص ويف
أن موجزها قدرية ملعضلة النهاية يف مستسلًما جالس أو «جاعد» وهو معالًجا، ويأتيه
قطة، أو بسة إن حيث واملعضلة! للغرابة ويا مه، وسمَّ طعامه عىل سطا برًصا أو دبيبًا
هو هنا واملغزى بدوره! وجالًسا موجوًدا كان وأبراص، حيات من للزواحف األزيل العدو
الدولة برديات مطلع إىل بذوره ترجع والذي له، مانع ال الذي واملكتوب، املقدَّر نفاذ

األهرام: بناة وعرص القديمة،

ج��اع��د وان��ا ت��داوي��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا ه��م��ة ف��ي��ك��ش م��ا
ح��ب��ة دواك م��ن ت��داوي��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا أم��ان��ة
ح��ب��ة ال��ف��راش ع ��ط ن��قَّ ط��ب��ي��ب ي��ا ال��دود دا
ق��ال��وه ق��ب��ل��ن��ا ال��ل��ي م��ن س��م��ع��ن��اه وم��ث��ل
ج��اع��د ��ن��ا ِب��سِّ ك��ان ال��ط��ع��ام ف��ي س��ط��ا دب��ي��ب
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واملناسبات، األفراح أغاني حاالت يف نقيضها إىل تصل الخامدة اإليقاعات هذه فمثل
الدور، إىل واملوارد الرتع من للمياه النساء حمل حاالت يف النسائية الجماعية واألغاني
العرائس وزفات الرحى، وطحن والخبيز الدودة، وتنقية والحصاد القطن جمع وأغاني
الشعرية باملوقعات «الحنني»، ب الحجاج بعودة واالحتفاء الوش، وأخذ واملطاهرين،
«التحنني»، أو «الحنني» ب تُعرف دينية، أو شعائرية صبغة ذات تكون أن إىل األقرب
الرتاثي التوحد حد إىل بها ويصل العربية، مجتمعاتنا أكثر عند بكثرة موجود تقليد وهو

العربي.
باالحتفاالت املرتبطة واملوسمية، الطقسية األغاني ظاهرة تسجيل يمكن كذلك
والذكور والفتيات، النساء كال جانب من واألولياء، الشيوخ ألرضحة الطَّْوَطِميَّة الشعائرية

الشباب. من
تفيض التي التلقيح أو الرمي وأغاني العراسات، أغاني تُضاف الذكور حالة ويف

الفاحشة. باألقوال
ومبييض وبنائني خبازين من الصغرية؛ الوسطى والطبقات الحرفيني أغاني أما
يف اإلكثار متوالية الفاطميني، من بدءًا ازدهرت أنها فيبدو وحدادين، وحالقني النحاس
يُعرف فيما رمضان أول الهالل رؤية ليلة يف بها يُحتفل وكان اململوكي. الرتكي العرص

الرؤية». «احتفاالت ب
الشعبية األغنية تُصاحب ما عادة التي واإليقاعات األنغام أن هو فاملالحظ
الحكايات، به تحظى الذي ذلك من وأسهل أرسع انتشاًرا لها تحفظ الفولكلورية،
بالنسبة العبور، تستعيصعىل حواجز تشكل ال واللغوية والقومية الوطنية الحدود إن بل

املوسيقية. امليلوديات أو واإليقاع الشعر لكال
أسلوب إىل وأقرب البساطة، إىل أميل الفولكلورية األغنية أسلوب يكون ما وعادة

هذه. نصوصنا يف بكثرة الشائع املربعات
والضغوط للتابوات باقتحامها األغاني هذه يف السخرية أن عىل شواهد ولدينا
من عىل الغرامات وفرض ومنعها، وقفها إىل السلطات دعا مما عنيفة كانت السياسية
الجندية أغاني ومنها األغاني، هذه ملثل أمثاًال سنورد بل السجن، يف وضعهم أو يغنونها،

وفلسطني. سوريا يف خاصة متعددة، ومأثوراتها والسجن،
وإن الفن، لهذا مثاًال ،١٨٤٩ عام قيلت التي السليزيني، النساجني أغنية وتُعترب
اعتربها كما السياسية، واألغاني الفولكلورية األغاني بني االفرتاق نقطة كذلك تُعترب كانت

الفولكلوريني. من البعض
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مقدمة

مما التاريخ، أعماق يف البعيدة بجذورها ترضب جميًعا واألغاني املواويل فهذه
الواجبة، العلمية الدقة عن بالرضورة يقرص الكتاب كهذا كتاب يف لها التصدي يجعل
واألشعار األغاني هذه يف مؤكَّد أمر الجماعي ال الفردي التأليف إن نقول أن ويكفي

«البيوريتان». ب الغرب يف املعروفة واملالحم الفروسية أغاني ونظريتها العربية
فحسب تزدهر أنها يف السياسية األغاني مع تستوي الدينية األغاني بأن القول يمكن
الثالث القرن أثناء إيطاليا يف الفرنسيسكان حركة كفرتة الروحي، الحماس فرتات يف
العرابية الثورة وكذا الغرب، يف الثالثني حرب أثناء أملانيا يف الربوتستانت وحركة عرش،

العراق. يف الكيالني عايل ورشيد السودان، يف املهدية ومعارصتها مرص، يف
لنا معروفون الدينية أغانيها مؤلفي جميع أن نجد الربوتستانت لحركة وبالنسبة
قصيدة كل أنشأت التي بالظروف يتصل فيما الشأن وكذلك — كراب يذكر كما —
فولكلورية أغاني الدينية األغاني هذه تُصبح أن دون كله ذلك يَُحْل ولم منها. مفردة

الخالصة. الفنية الناحية من كبرية أعمال الدينية األغاني هذه وبعض أصيلة،
والجنائزية الدينية األغاني من النادر القليل أن سبق ما إىل نضيف أن ينبغي ولقد

املسبوقة. غري املبتكرة بألحانه يزهو أن يستطيع
الزعيم جنازة صاحب ما الجنائزية واإليقاعات لألغاني بالنسبة هنا مثال وخري
من شعبي أو جماهريي فوري خلق من صاحبها وما النارص، عبد جمال الراحل العربي

منها: نذكر وندب، عديد من الجنائزية الشعرية القطع آالف بل مئات

ط��وب��ة ط��وب��ة ب��ن��اك��ي ال��ل��ي ع��ل��ى ع��روب��ة ي��ا اب��ك��ي اب��ك��ي

لكلمة وزنًا تقيم ال بيئة يف وانتشارها األغاني هذه وضع يف اإلرساع أثر من فكان
ألحان من يصادفهم كان ما الدينية األلحان مؤلفو استخدم أن األصالة؛ أو االبتداع

الشارع. وأغاني الشعبية األغاني
العصور يف الفرنسيسكان ألحان عىل بسواء سواء الحقيقة هذه تنطبق ولقد

عرش. الثامن بالقرن الديني االنبعاث فرتة يف املتطهرين وألحان بإيطاليا، الوسطى
أول وضعها الذي أن بمعنى فرد، الفولكلورية األغنية مؤلف بأن القول ويمكن
اسمه ظل العامة من رجًال أو األحيان، بعض يف مغموًرا أديبًا واحًدا، فرًدا كان أمرها

الغموض. يطويه مغموًرا
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الفولكلورية األغنية إن ثم دائًما. ليسرشًطا ذلك لكن االرتجال، إىل تأليفها يرجع وقد
عرب وإضافات، وتعديالت تحويرات عليه تطرأ بل دائًما، يثبت ال نصها إن أي جماعية،

ومكانًا. زمانًا وتواترها هجراتها
االنتقادية، والهجاء الرمي أغاني ومنها أنواعها، بعض إن حيث من جماعية إنها ثم

أكثر.2 أو مقطًعا منهم كل يضيف متعددون، مؤلفون يضعها
للشعر املصاحبة والغنائيات وامليلوديات اإليقاع بني الربط هنا اإلمكان ويف
أطوار أغاني بني ما أوضحنا، كما تفريعات من تحته ينتظم وما بعامة، الفولكلوري
والوالدة، التسعة، الحمل أشهر وأهازيج بأغاني بدءًا اللحد»، إىل املهد «من املتعاقبة العمر

والجنازة. املوت مراسم عند باللحد االنتهاء ثم الزواج، ومراسم والطهور،
ما وبني العمر، ألطوار املصاحبة والغنائيات اإليقاعات بني الربط اإلمكان يف أقول:
االنتقال، شعائر أو العبور بطقوس جنب» «فان الفرنيس الفولكلور علم رائد عند يُعرف
الطقوس وهي يعقبه، ما إىل — مكانيٍّا أو زمانيٍّا أكان سواء — طور من االنتقال أي
عالم من أو يناقضها، ما أو أخرى، إىل حالة من والتحول االنتقال وتواكب تصاحب التي

اجتماعيٍّا. أو كان كونيٍّا يخالفه ما إىل
املوت، إىل الحياة ومن الزواج، إىل العزوبية من التحول أو االنتقال هذا يحدث كان
هاوية إىل والعز السلطة قمة من — بالطبع — وكذا نقيضه، إىل السنة فصول أحد ومن
بهذه يتصل فيما سواء النماذج، بآالف هنا العربي الفولكلور ويحفل واالمتهان. الفاقة
واملالحم، القصص أو — األحمر املوال — امليلودرامي الدامي جانبها خاصة األشعار،
حني الغالبة، وعبيد األسد، وامللك معروف، وامللك وبالؤه، ناعسة، وزوجته أيوب، منها:
والعوز الفاقة حضيض إىل السلطة قمة من فتهاووا والجاه، والنعمة الدنيا عنهم زالت

واإلهانة.3
رئيسية، أنماط ثالثة يف يرتكز جنب» «فان عند االنتقالية الشعائر هذه موجز
يحيطه عما امليت انفصال تعني وهي ،Rites de Sepanition االنفصال طقوس هي
التجمع شعائر طبًعا يخالف ما وهو جنائزية، مراسم من هذا يتبع وما أحياء، من

«اشمعنى». ولوازم والقفشات النوادر تشمل والهجاء الرمي أغاني 2
قمة من بامللك أودت التي االنتقال لطقوس تبًعا معروف» «امللك مرسحيتي عالجت املنطلق هذا ومن 3

الحكيم. عبد شوقي املهانة. هاوية إىل السلطة
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مقدمة

وتبًعا بالرضورة تتضمن والتي الزواج، احتفاالت مجالها التي ،Rites des Agregation
اإلخصاب حاالت أي ،Rites des Marge الهامشية بالطقوس يُعرف ما الثالث للتقسيم
جوهرية، ليست أنها إال فعًال انتقالية تفاصيل من يصاحبها وما والوالدة، والحمل

والطهور. كالتعميد
أشعارنا تنشط وعربها فيها التي الرئيسية االنتقالية املراحل الدقة وجه عىل وهي
ذلك يشري كما هنا، وجميعها املوت، أو الزواج أو امليالد صاحبت سواء هذه، وأغانينا
بيولوجيٍّا، علًما قرن نصف حوايل منذ الفولكلور اعترب الذي اإلنتاج، غزير جنب فان العالم

الحي. البيولوجي الكائن دراسة هي واهتماماته موضوعاته أن طاملا
حماية، شعائر أو لطقوس العبور بدورها تستلزم االنتقالية الشعائر هذه جميع
بالسواد االتشاح انتقال طقوس عىل بكائياتها وإيقاع الجنائزية املراسم انطوت سواء
عليهم، امليت روح هجوم من وخوًفا للحماية، طلبًا الجماعية النسائية األصوات وإطالق
امليت، اسرتضاء هنا الجنائزية العبور طقوس وظائف فمن املشيعني، أو األحياء أي
وحماية جهة، من امليت لروح ترضية واملوتى األحياء عاملي بني االتصال جسور وإقامة
والرتانيم األجراس قرع يف املسيحي الفولكلور يف أكثر وتتمثل ذويه، من لألحياء وطمأنة

الدينية.
تزداد والرشور القوى بأن اعتقاًدا هناك أن العموم وجه عىل Bach باخ الحظ وقد
والزواج، امليالد، عند أخرى؛ حالة إىل حالة من االنتقال فرتات يف خاصة بصفة خطورة
وينطوي إلخ. … السنة فصول من آخر إىل فصل من واالنتقال السنني، وتعاقب واملوت،
جديد، هو ما كل من البدائي اإلنسان يستشعره الذي الخوف من نوع عىل املوقف هذا
ويف الشميس، االنقالب عند النار وتُشعل السنة،4 رأس ليلة يف النارية األعرية تُطَلق ولذلك

.Martin مارتني القديس عيد يف الفالحني عند الزراعية السنة نهاية
بليلة الناس ويحتفل بعُد، د يُعمَّ لم الذي الوليد اسم الناس ينطق ال أيًضا بذلك
أطباق وتحطيم النارية األعرية وإطالق السوط، قرقعة طريق عن والزواج الزفاف
محجبة زفافها حفل إىل املرأة تُقاد أيًضا ولذلك عالية، أصواتًا محدثًا ة املتكرسِّ الصيني
للعريس يحدث اليشء ونفس بالسالح، املدججني األشخاص بعض حماية تحت الوجه
الجان»، تأثري من للوقاية وسيلة تُعترب األسلحة إن «إذ رفاقه، من الشبان جانب من

باستفاضة. له سنتعرض كما والعراق، واألردن ولبنان وفلسطني سوريا يف خاصة 4
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وابنتي يعقوب مع حدث كما أحيانًا أخرى عروس الزفاف يوم للعريس يُقدَّم ولذلك
ولكن العريس، تضليل قبيل من ذلك وليس وراشيل، ليئة األرامي: ناحور بن البان خاله

الحيلة. وقلة الغباء فيها يُفرتض التي والعفاريت الرشيرة األرواح لتضليل
املصاحب الغنائي وامليلودي اإليقاعي الدور عن اإلملامة هذه إيراد عىل إقدامنا ولعل
وكيف الشعائر، لهذه ومصاحبته اإليقاع عالقة الستكشاف وذلك واألغاني، األشعار لهذه
وغريه والحسد الرشيرة األرواح من الوليد حماية الوالدة حاالت يف أغراضها من أن
النواقيس دق حالة يف امليت من األحياء وحماية املعدنية، واألواني الهون ودق بالزغاريد

الخريات. دالئل الديني؛ واإلنشاد
تكثر والنواقيس، والزغاريد، النارية، األعرية وإطالق والفردي، الجماعي فالغناء

العمر. أطوار مراحل أو االنتقال، لشعائر مصاحبة وتنشط
فردي من واإليقاع بالغناء التوسل أو الحماية، إىل والحاجة الخوف هنا ومبعثها
تلك أو الدنيوية، التجمع وشعائر ألطوار املصاحبة سواء والحماية، للتشجيع لجماعي،
من عربهما يتحرك ما ثم الجنائزية، الصفة ذات واملوت والغياب لالنفصال املصاحبة
تصاحبها ما عادة التي الثالثية الدورة وهي جوهرية، وليست هامشية انتقالية شعائر

الكتاب.5 هذا موضوع وأغاني دنيوية، وخرضاء جنائزية، حمراء من املواويل هذه

مصطفى د. له قدَّم الذي الفالحني»، «أدب األول كتابي من واألشعار املوارد بعض ضمنته بأني علًما 5

الحكيم. عبد شوقي مرشفة.
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األول الفصل

املحبط الثورة ووهج األمحر املوال

يمكن مدى وأقىس أقىص إىل والعلل الجروح غائرة شعوبنا ومواجع فواجع وتتبدى
الطبقية، االجتماعية البنية هو هنا الجوهري مجاله الذي ذلك األحمر، املوال يف تصوره

وتصانيفه. القهر ألوان كل عىل — بالرضورة — ومشادة قائمة مجتمعات يف
عن الدوام، عىل جة متأجِّ ثورة عن — أحمر موال أنه اعتبار عىل — يتحدث فهو

قلوبها: داخل إال للهموم موطن ال النسب، وبالتايل للجاه مفتقدة جدعان، أو أناس،

ق��ل��ب��ه ال��ه��م��وم م��رس��اة ج��اه ب��ال ج��دع
ق��ل��ب��ه ال��ه��م��وم م��ن وأق��س��ى ج��اه ب��ال ي��ض��رب

املعِدم اإلنسان — فريسته يسحب خيال كمثل بأنها الدنيا أو للحياة تصوره وعن
باألغالل: مكبًال —

ج��ران��ي ح��ب��ال ب��س��ت خ��ي��ال ك��م��ا دن��ي��ا

قهرهم عن التعبري يف و«هفايا» معِدمني من الناس بسطاء إىل أقرب املوال هذا فمثل
آالمهم. ومجمل وعللهم اليومي،

النصوص بعض يف يتبدى خصم، وجمهوره األحمر املوال هذا لقائل يكون ما وعادة
طبقيٍّا: خصًما يكون أن إىل أقرب

وم��غ��ط��ي م��ج��روح ج��دع ف��ي ن��اس ي��ا ال��ع��ج��ب دي ي��ا



الفولكلوري الشعبي الشعر

وم��غ��ط��ي غ��ل��ب واس��ق ال��خ��ص��م ع��ل��ى ي��ف��وت

— يقعي ككلب — أمامه ألقى أنه لو حتى خصمه، عىل يصرب األحمر املوال وقائل
حد: إىل خصمه عىل حقده به يصل النصوص بعض يف أنه إال بالسم،

ق��ل��ب��ه ع��ل��ى خ��ص��م��ه ك��وى ع��س��ره ك��ت��ر م��ن

املكاني االغرتاب ذلك ليس مغرتبًا، يكون ما عادة األشعار أو املوال هذا قائل أن كما
وجودي اغرتاب إنه بل — شابه وما الرتاحيل عمال حالة يف منه األمر يخل لم وإن —

الصوري: املنطق بحسب اجتماعي

ل��ي��دوب ل��ل��ح��دي��د ب��ي م��ا رب��ع ش��ك��ي��ت ل��و أن��ا
ال��م��ك��ت��وب وال��ت��ان��ي��ة غ��رب��ت��ي األول��ة

بالطبع موقنًا الجربية، إىل املفيض املكتوب وبني الغربة بني ما يجانس هناك فهو
اغرتاباته سلسلة له أراد الذي املكتوب ذلك مبعثه قهره، ولنقل االجتماعي، وضعه بأن
مغلوبًا، أضحى أن إىل املتسيد، املنترص الغالب موقع من تقلباته أيًضا ولنقل وانحداراته،
املوال وجماهري َحَملة من واملغلوبني، والغالبة للغلب اللغوي املرادف االعتبار يف األخذ مع

األحمر.
مقهورة ألخرى غالبة طبقة ومن يناقضها، ملا حالة من االنتقاالت «شعائر» إن
الذاتية، املراثي أو «العديد» من إيقاعاته يف األقرب املوال لهذا جوهري ملمح هي مغلوبة،

والقبوريات. البكائيات وكذا
ونكائده، والزمن والدهرية الَقَدِرية يف املوغل بكامله العربي تراثنا مع واتساًقا

والداء: بل الوتر نفس عىل املوال هذا يرضب

ال��ص��اح��ب ع��ل��ى م��ر ش��ي��ن زم��ن ب��ق��ى
ص��اح��ب وال ي��ل��ق��اش م��ا ب��ال��ج��ه��ل ي��ع��زه
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وجوره: وتراجمه تقلباته ومن منه الحذر ويحق له، يُؤَمن ال جائر زمن عادة فهو

ال��ك��رام اب��ن ي��ا ال��زم��ان ع��ل��ي��ك ج��ار إن
�ال م� �ا وج�
وخ��دم��ت��ك وع��زك م��ت��اع��ك وراح
�ال �م� وج� �ول �ي� خ�

الدهر: بعينه هو هنا والزمن

وخ��دم م��ع��اك ت��رج��م إذا ال��ده��ر ت��أم��ن ال
وخ��دم م��ل��وك ه��ت��ك ي��ام��ا م��ي��ال ده��ر دا

وأفعاله الجائر الزمن ذلك يحدثها التي والعلل الجروح ملدى نهاية وال حد وال
ونكائده:

راض��ي��ب��و ك��ن��ت أن��ا األوالن��ي ال��ق��دي��م ج��رح��ي
ل��ه��ال��ي��ب��و زادت ال��ق��دي��م ع ال��ج��دي��د ن��زف ول��م��ا

أن إىل أقرب الندل أو العدو، أو العزول، أو الخصم ذلك يتبدى الحاالت معظم ففي
طبقيٍّا: خصًما يكون

ورم��ال��ه ل��ل��ج��رح ط��ب��ي��ب ع��م��ل ع��زول
ورم��ال��ه وع��ي غ��ي��ر م��ن ال��س��م م��ن ح��ف��ن��ة

يمتلك قد غني إنسان حتى والجروح الهموم من يربأ ال الحاالت بعض ففي كذلك
املقدس: الصندل خشب من مصنوًعا ممتلئًا غليونًا

غ��ل��ي��ون واس��ق ال��روم م��ن ت��اج��ر
ص��ن��دل ال��ه��م��وم م وق��ل��ب��ه
ع��ال ت��اج��ر م��ل��ال خ��س��ارة ي��ا
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ص��ن��دل ال��ه��م��وم م ق��ل��ب��ه ب��س

املجتمع من كقطاع شامًال جمعيٍّا دوًرا و«العزول» الخصم يأخذ قليلة أحيان ويف
االجتماعي والتضاد التعارضات وحداته أدنى وعىل داخله تعمل الذي الصغري، الكيان أو

الطبقي:

ي��ه��ن��وا وج��م م��ت ي��ح��س��ب��ون��ي ع��وازل��ي1
م��ت��ح��ن��ي وك��ف��وف��ه��م ال��ع��ي��ون م��ك��ح��ل��ي��ن
س��ل��ي��م ل��ق��ون��ي ل��م��ا ل��ك��ن
�ة �ل� �ع� ب� �اُدْم ع�
م��ع��ل��ول��ي��ن ل��آلن ه��م

أولئك أن إىل يُشار ما عادة الفولكلوري، الشعبي الفلسفي املوال هذا رقعة وداخل
البنية داخل واملنابت األصل قليلو إنهم األصل، يفتقدون واألنذال والعواذل الخصوم

القرابية:

وم��داده2 أَتَّ��ة ال��ي��م��ي��ن ك��ف��ي ف��ي زرع��ت
اداده م��ا األص��ل ق��ل��ي��ل ف��ي أدادي3 وص��ب��ح��ت
داده م��ا س��د ال��خ��ط ف��ي ع��ي��ب��ه4 ل��ق��ي��ت ل��م��ا
ع��ي��ن ي��ا وق��ل��ت ظ��ه��ره ع��ل��ى ح��م��ل��ه رم��ي��ت
ده5 وب��ال األص��ل ق��ل��ي��ل ع��ن ال��ق��دم ك��ف��ي

∗∗∗

الحساد. العوازل: 1
واللبالب. كالعوسج األفرع، املداد: القثاء. نبات 2

وأتودد. أالطف أدادي: 3
عيوبه. 4

األصل. قليل الشخص هذا بال أي 5
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م��اي��ل ي��ا األص��ل ق��ل��ي��ل ي��ا ت��رك��ن��اك ت��رك��ن��اك
وج��م��اي��ل م��ع��روف ف��ي��ك ع��م��ل��ن��ا م��ا ي��ا
م��اي��ل؟! وراك م��ن وح��م��ل��ك إي��ه ع��ل��ى وب��ت��ض��ح��ك

و«تملِّيَّة» وأَُجراء فالحني من وَحَملته الزراعية ببيئته أكثر مرتبط املوال هذا أن وبما
نرضة مزهرة عامة التعبريية وتوسالته وتشبيهاته الشعرية صوره فإن تراحيل؛ وعمال

متفتحة: وبساتني حقول كمثل

ف��ي��ك��م م��ح��ب��ت��ي ل��ج��ل رف��اق��ة ي��ا ق��م��ح زرع��ت��ك��م ال��ل��ي أن��ا
أراض��ي��ك��م وج��ي��ت ال��ع��ن��ب أراض��ي وت��رك��ت
وي��س��ق��ي��ك��م ب��ي��م��ال ال��ن��دل ل��ق��ي��ت وص��ح��ي��ت ن��م��ت
روح وق��ل��ت��ل��و ض��ه��ره ع��ل��ى ح��م��ل��ه رم��ي��ت
ف��ي��ك��م ال��رف��ق خ��س��ارة ي��ا م��ل��ح ب��ال ع��ي��ش ي��ا

الشعبي والتعبري منسلب، إنسان هو — وجمهوره — األحمر املوال هذا فقائل وعليه،
تملك ال التي الكادحة الطبقات ومراهقي شباب إنهم مساليب، وجمعها «مسلوب» أنه له

وهكذا. الرتاحيل، عمال أنفار ومقاويل ك ُمالَّ من مستغليها بإزاء عملها قوة من أكثر
هو املنشورة، النصوص من كاٍف بوضوح يتضح وكما وجمهوره، املوال هذا فقائل
يف موغلة عصور منذ الغيبية، والخرافة املتوارث، االنسالب فيه يفتُّ بعمق، ممزق إنسان
أشعار عن كثريًا بنا تبعد ال هنا املنشورة للنصوص األكرب الكم بأن القول ويمكن القدم،
عام آالف ٥ — الوسطى الدولة منذ بالحفظ، متواترة موتى توابيت ونصوص ومراثي

وتمزقاتها. بنصوصها —
العنرص إنها بذاتها، هي هي للعقل املستهدف اإلنسان وجود منذ فالربوليتاريا
العمل ما ا حقٍّ لكن الكربى. وحقيقته ق الخالَّ املوجود وجانبه املجتمع، هذا يف العيني
التضليل عمليات عرب روحية، أو وفلسفية طبقية من محنتها؛ بإزاء انسالبها، بإزاء
طائعة والتقبل الكامنة، لقواها املوال هذا جماهري افتقاد طبًعا هدفها والتي التاريخية،
منتجات أو — غيبية لقوى أمورها زمام وإسالم واآلنية، السالفة انسالبتها ألغالل
نماذجه ستطالعنا الذي الباطش، والبني وزمن ودهر قدر من جاثمة؛ تقف — روحية
رقعة داخل ا خاصٍّ فصًال لها أفرد ألن دفعتني لدرجة شديدة، بكثرة وعياله وابنته هو
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أو والزمن الباطش، البني ذلك عن متحددة موضوعات من تحته ينتظم وما األحمر، املوال
املواويل كذا املواجع، وذوي العلل يف واإلفراط وأحمالها بالجمال والتمثل ونكائده، الدهر
الخسيس ثنائية وكذا الردي، أو الرديء عن تتحدث التي عامة، الشعرية واملأثورات
وأخصها الدينية، األشعار إىل باإلضافة التقديس، حد إىل الصداقة ونشدان واألصيل

واملراثي؟ البكائيات أو والعديد الندب وأخريًا التخمري، ومربعات أغاني
مندثرة، وسامية فرعونية آلهة أسماء إىل يشري ما األحمر املوال ثنايا يف يرد ما وكثريًا

وقبيلتها. بيتها وأهل أو وبنيها، وثنية بآلهة والقسم
الجلبة ذلك من القدم، يف املوغلة والشارات الرموز من الكثري املوال هذا يورد كذلك

إفراط. دون لكن أسواقهم، وكذا قديًما، العبيد فيها يُباع كان التي الحلبة أو

س��ي��ده اش��ت��راه ك��ان ال��ج��ل��ب��ة م��ن ع��ب��د ع��ل��ى ال��ع��ج��ب ال��ل��ه أه��ل ي��ا
إي��ده ي��ب��وس س��ي��ده ص��ب��ح ال��زه��ر م��ي��ل��ة م��ن
وال��ط��ب��ع؟ ال��ب��خ��وت م��ي��دان ف��ي ن��اس ي��ا إي��ه أع��م��ل أن��ا
ب��ال��ط��ب��ع: ال��ع��ق��ول أص��ح��اب م��ن س��م��ع��ن��اه م��ث��ل
س��ي��ده ي��دوس ش��ب��ع إن ط��ب��ع ف��ي��ه ال��ع��ب��د

العبودية وجود يثبت «فلم ضنينة تبدو الشعرية املأثورات هذه يف العبيد فمالمح
املبكرة، التاريخية العصور يف وحتى التاريخ، قبل ما يف ملرص األركيولوجي السجل يف

تشايلد. جوردون يشري كما كعبيد» األرسى استخدام برغم
للمجتمع الجوهرية الطبقية البنية من «العبيدية» غياب أن االعتبار يف األخذ مع
أن ذلك العبودية؛ والرتكيبات العالقات استبعاد يعني ال املبكرة، عصوره منذ املرصي
سوى عيل، محمد أرسة حتى والنوبيني األرسى يف ممثلة العصور أقدم منذ موجودة فلولها
األجزاء بقية يف مثًال تشكله الذي بالقدر املرصية، االقتصادية البنية يف مؤثرة غري أنها
والسودان، الرافدين بني وما العربية الجزيرة خاصة العربية، والحضارات والكيانات

الفولكلورية. وأشعارها حكاياتها تعكسه ما وهو
فولكلوره يعكسه ما يف بوضوح، تشري املرصي املجتمع بنية أن هذا إىل يُضاف
قوة عنه عربت الذي السخرة نظام وهو العبودية، من أفدح هو ما إىل الشعرية، ومأثوراته
ومعابد أهرامات من اإلنشائية؛ الحجرية السخرة» «حضارة أقامت التي املعجزة العمل
وتُستخدم املرشفني أسواط تقودها جماعي عمل قوة فهي النيل، وادي طول عىل ومقابر
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— الوسطى إىل العليا مرص أقىص من ونقلها الجرانيتية الجلمودية األحجار قطع يف
من بدءًا أي القديمة، اإلسكندرية أو فاروس وحتى بل — والفيوم وأهناسيا الجيزة

اإلسكندرية. حتى أسوان
أعمال وبقية السويس قناة حفرت التي الجماعي العمل قوة ذات هي لعلها بل
هي بل مرص، فالحي ملعِدمي الجماعي الشعبي الوجدان يف ماثلة زالت ما التي السخرة
للمجتمع الطبقية البنية أن املفجع فمن أيامنا. حتى الرتاحيل عمال يف ماثلة تزال ما
عثر التي الرببرية الفرتات يف — األرسات — التاريخ قبل ما حضارات من بدءًا املرصي،
وجزوة اإلمارات،7 أو والعمرية والبداري أرمنت حضارات6 يف ومخلَّفاتها مالمحها عىل
للرتكيبات بالنسبة اليوم إىل مؤثراتها مخلفة تزال ما وهي والسمانية، سويف ببني
جوردون يذكر كما — يكونوا لم الذين السخرة العمال هؤالء وأحوال االجتماعية،
اإلنتاج فائض من كلية يتعيشون أي باألجر، يعملون متفرغني «اختصاصيني — تشايلد
املستخدم نفقة عىل ويلبسون يأكلون األغلب يف فكانوا الفرعون، يد يف املتمركز االجتماعي

لسنوات». يمتد قد الذي وجودهم طيلة — األنفار مقاول —
العمل تحول وبذا واآللهة، للطوطم تجسيد األحوال كل يف فهو امللك أو الفرعون أما
فرد يف صة املشخَّ الدولة أجل من إجبارية سخرة إىل — الرببرية العشرية يف — االختياري
اإلله. أو املقدس السلف «الطوطم» مكان يأخذ ألن بالفرعون دفع مما واحد، يف الكل أو
«زير» مرص فراعني أول ومنذ التاريخ، قبل ما منذ إلًها بالطبع الفرعون كان فلقد
أبيدوس، يف «ديزير» اكتشفها التي «صقر»، األرسة منذ البداوي مقابر يف و«زيت»

املدفونة. العرابة اليوم ومكانها
بهاالت املحاط ووضعه التاريخ، قبل ما لفرعون حد أقىص إىل املتميزة املكانة فلعل
مرص تاريخ طول عىل األدوار أخطر لعب املرصي؛ املجتمع فوق والتابو التقديس

اليوم. إىل والسيايس االجتماعي

.١٩٤٧ عام مايرز موندو اكتشفها 6
وقدسية تكريم من لغويٍّا أو الخرافية الحكايات يف سواء واألمراء، األمري عن يرتدد ما مالحظة مع 7

وجالل.
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السلف لذلك — السطح أو — الجلد تحت رسيانها واصلت «شعرية» بمثابة إنها
بوضوح تبدَّت أنها كما فرد، يف صة املشخَّ للدولة أيامنا إىل الطوطم سليل العشائري

القومي. العربي إطاره يف بعامة املرصي الفولكلور يف كاٍف
بالنسبة رسعة أكثر أنه وكيف للرتاث، االجتماعية الوراثة ميكانزم إىل فاستناًدا
داخل الطبقي للوضع واإلعالمي الدعائي الرتاث بأن القول يمكن البيولوجي؛ لنظريه
اإلله، أو الطوطم وريث السلف ذلك تقديس يف توارثه واصل مرص، خاصة ما مجتمع
وكيف القريبني،8 مرص ملوك عىل القدسية صفة إضفاء حد إىل الزعيم، أو الفرعون وهو

وهكذا. بني» «ُمنَسَّ أنهم
وداخله فيه يعتمل ما مدى يف األول املحل يف تتبدى األحمر املوال هذا جدلية فلعل
وجمالياته البنائي وإحكامه شكله بني ما يف أوًال تناقضات؛ القول ويمكن تناقض، من
املطاف نهاية يف يصب قد الذي ومحتواه، مضمونه وبني والرتكيز اإليحاء عىل وقدرته
واالنهزامية االنسالب يف موغلة ومضامني مقوالت تأكيد إىل لينتهي روافده مجمل مجمًعا

الغيبي. العقل وميكانزمات ركائز مع املتسق «الدهري» واالستسالم
الطبقية االقتصادية لألوضاع تناوله بني ما العظم حتى املنكشفة واقعيته برغم ذلك
تبدأ ألمراض فيزيقية، هي أو حقيقية، ومواجع علل عن التعبري يف اإلفاضة وبني املتقلبة،
والشيخوخة والعجز والجذام البلهارسيا داءات بكل مروًرا التغذية، سوء من بالطبع
الرتاخي إىل مفٍض ويأس ُعصاب من الجسدية األمراض هذه عن ينتج وما املبكرة،
واالستكانة أفقه، وضيق بانغالقاته القدري والذهن املخيلة عطب وكل واالستسالم،
مخاوف بكل املحبط الجربي العقل منتجات وكافة للصرب، — ومسكنات ملخدرات —

وانتكاس.

أيامنا. حتى بعده من السلطة مغتصبي بإزاء وسلبيات تخاذل من نشهده ما إىل فاروق، امللك حتى 8
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الشعبية املأثورات من املجموعة لهذه ودارًسا وباحثًا جامًعا قضيتها عاًما ثالثني قرابة
العالم تلخيص أو وخرضاء، حمراء بني ما ورباعيات مواويل من الشعرية؛ والفولكلورية
ومأساويتها الحياة وضغوط واآلالم باألوجاع تتغنى مواويل بني ما الثنائي بانقسامه

ومباهجها. بالحياة عامة والتغني والعشق للحب «األخرض» النقيض وبني امللتهبة،
محاوًال قراءتها، أعيد وأنا تراكمها تواصل الكتاب هذا ومادة سنوات إثر سنوات
التحدث عن تخرج ال التي موضوعاتها تكرار برغم جدوى، دون ما لتصنيف إخضاعها
بني ما العرشة؛ تعدو ال محددة «موتيفات» أو موضوعات أو مأثورات عدة ومعالجة
املعلولني، أو والعلل باألمراض والتوجع واملواجع الرديء، أو والردي واألصيل، الخسيس

وتقلباتها. واأليام والدنيا والزمن الدهر مرادف البني وكذا
عن واملدارين األرسار وكاتمي والرفقاء األصدقاء وتمجيد الصداقة هذا إىل أضف

والنواقص. والعلل العيوب
عن والكشف والرفيقة، باملحبوبة والتغني األخرض، الحب مواويل هذا إىل يضاف
رغبات عن الرصيح والتعبري وجسدها، املرأة بجماليات والتغني العشق، أمراض دفائن

ومفتعل. ق ملفَّ برجوازي حياء بال الجنس،
الخصوبة املتفجرة الخشنة معانيها وعمق الشعرية، طاقاتها تتملكني كانت
إعادة يمكن كيف بإزائها، عاجًزا أقف كنت والليايل الحاالت معظم يف لكني واألبعاد،
شعر أي قامة جانبها إىل يقرص التي الدفينة وإيقاعاتها موسيقاها عن عنها؛ الكتابة

بعينه؟ فرد لشاعر ينتسب — شعبيٍّا أو كان كالسيكيٍّا —
إىل عصور، إثر عصور أمام وامتُحن صمد الذي الجماعة شعر بإزاء نحن فهنا
بحالته وصلنا أن إىل الالتواصل، وموانع االندثار معوِّقات متجاوًزا بصموده اكتسب أن
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برغم بروليتاري، تطوري حس لكل بالقطع، املغيبة الخادعة وسلبياته بإيجابياته هذه،
ابات وندَّ تراحيل وعمال وفواعلية فالحني من قائليه عن وتعبريًا توافًقا األكثر املعادل أنه

الربوليتاريا. أي ومواجعهم، عللهم تطحنهم وأناس محرتفات
الخالقة لقواها التاريخية التضليل عصور طول عىل مفتقدة بروليتاريا أنها إال
طبقي اجتماعي ظلم بكل املشبع املاثل هذا لواقعها والتغيري الثورة اتجاه يف املبدعة
هذا كل يكل. وال ينضب ال الذاتي والندب املوت عن وحديث يومية، واغتياالت وأمراض
وتدليس، مغالطات من فيها يعتمل وما الجوهرية، الحياة بحقيقة وتبرص إدراك دون
البقايا بعض توارث حد إىل املتخلف الجاثم واالجتماعي االقتصادي الواقع مصدرهما

اإلقطاعية. مع جنب إىل جنبًا أيامنا إىل العبودية — اإلنتاج لعالقات —
بواقعهم األشعار هذه جماهري من البرش وعي كيفية هو هنا املقابل والتساؤل
اإلنسان وبيع والعلل، الكوارث يف املغرق واقعهم نوايص تملُّك يف وإرادتهم وإمكانياتهم

النخاسة. أسواق يف «املنتج»
ال قوى وهي الدوام، عىل تقهره خارجية لقوى بحق سجني هنا الواقعي فالفرد
وعياله»، «البني بدوره الدوام عىل املنكِّل الجاثم الخرايف الكائن ذلك أوهام عن تبعد
الوهمية القوى بقية وكذا الكتاب، هذا طول عىل الدامية مأثوراته ستصادفنا الذي

والبخت. والزهر والدنيا للزمن
تهب كما حساب»، بغري تشاء ملن الرزق «تهب أنها يف باآللهة تتوحد هنا وجميعها

اآلن. ذات يف تشاء ملن املذري والجوع العلل وأحط الجروح
باإلضافة العربية، والفولكلورية الشعبية الحكايات حقل ينحو بينما أنه والالفت
والحيوانات والكائنات املخلوقات يف إغراق من كامًال؛ خرافيٍّا منًحى واملالحم، السري إىل
ومنفرات. ورياح وهواتف وأعوان اهات وندَّ وعفاريت جن من الخرافة، بحار يف املوغلة
يزن، ذي بن سيف أو هالل بني مثل ملحمية سرية تذكر الحالة هذه يف ويكفي
وجن،1 إنس إىل األحياء عوالم انقسام من بها يحفل وما وليلة، ليلة ألف إىل باإلضافة
من فيبادره بآخر شخص يلتقي ما حال املتكررة السائدة التيمة أو التضمينة إن حتى

جني؟ والَّ إنيس سائًال: فوره

للمؤلف. خلدون، ابن دار العربية»، الشعبية «الحكاية كتاب انظر 1
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حكاياته خاصة العربي، فولكلورنا وأنواع حقول الخرافة تغرق بينما أنه امللفت
املالمح — كل يكن لم إن — معظم من الشعرية النصوص هذه تربأ ومالحمه، وسريه

بكامله. الخرايف الذهن وأوهام الخارقة واملخلوقات الخرافية، والعوالم واللوازم
العالم ذلك نقيض يف يوغل بعامة الفولكلوري والشعر املوال إن القول يمكن بل
حد. أقىص إىل وعقلية بل ومعاشية، واقعية لتجارب والتناول التحدث وهو الخرايف،

الرتاتيل أغاني وأهازيج ورباعيات وأغاني الدينية األشعار باستثناء طبًعا وذلك
يف تفرط حني خاصة وأجوائها، وأشالئها األساطري وبقايا الخرافة يف املوغلة والتخمري
يف هي التي — ق.م الثانية األلف — الكنعانية وآناثا الليليث أو «ليىل» وتجليات تمجيد
السمها باإلضافة تسميتها والتواشيح األهازيج هذه ملثل تحلو والتي األوىل، حواء موقع
باب يف أكرب بتفصيل له سنتعرض ما وهو العوامة، البحار وست الزار، بعروسة ليىل

الكتاب. هذا من الدينية التخمري أغاني
بأس ال بصدده، نحن الذي األحمر املوال هذا عن موضوعنا يف الدخول وقبل
الدامية املتفجعة والعينات النماذج من كافية مجموعة إيراد يف املطول االستطراد من
األدبية» «األنتيكات حكم يف أنها عىل اليوم قارئ إليها ينظر ربما التي األشعار، لهذه
ضارب معظمها أن ذلك شعرية؛ أو أدبية أنتيكات بالفعل وهي واملندثرة، املنقضية
عرص — القديمة الدولة ومنذ الفرعونية التوابيت نصوص عن كثريًا بنا يبعد ال الجذور
الوسطى الدولة وتوجعات أشعار من وصلنا وما املوتى، كتاب وكذا — األهرام بناة

عدالة. كل إىل املفتقدة
بالثعابني تتمثل فهي الطوطمية، يف آخر جانب من ترضب أنها إىل باإلضافة
كما والكالب والسباع الجمال تمثل يف وتكثر دبيب، أو برص، ومفردها واألبراص،

سيتضح.
هذه أنبت الذي املسموم الواقع ذلك مدى عىل اليوم قارئ تفتح ما إذا غرابة فال

والتسلطية. اإلقطاعية العالقات وعطب القدم يف املوغلة الذاتية واملراثي األشعار
الجماهريية واألشعار الفنون بمثابة كانت أنها ويعدو يتجاوز ال األمر بينما
أواخر الوسطى مرص قرى من لها وتدويني جمعي فرتة منذ والتداول، االنتشار واسعة
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عىل ،١٩٥٧ عام الفالحني»2 «أدب كتابي يف منها بعًضا نرشت أنني سوى الخمسينات،
األحمر. املوال من والنماذج العينات هذه يف املتبدِّي التايل البسيط النحو ذات

الزمان وأفعال املجاريح

فسحاية يف ُوجد؛ أينما هداه عىل ويترصف به، ويتسىل قائله يلوكه الذي امللتهب فاملوال
السباخ حمار ووراء السنطاية، تحت الرجال ومع الكوم، وتحت الحقل، ويف الدار،

مكان. كل ويف املريض،
والزمن، للطبيب ومرة لألهل، ومرة لآللهة، مرة يشكو فهو شكوى؛ هنا املوال

الرخيص. الهامد الطويل ليله أخرى ومرة
وأمانيه، وأخطائه وماضيه وأعماقه حياته يف يعتمل عما يكشف مرة كل يف وهو

اآلخر. لنصفه وحاجته
ذلك ورغم ويتوه، يضل ما كثريًا لكنه للطريق، بداية عن يبحث مرة كل يف وهو
الطريق. إىل تقوده بداية ويتلمس ويبحث جديد، من يواصل بل أبًدا، أبًدا يغرق فال

مكان، كل يف األشواك له تزرع اإلقطاعي، واملستعمر املتوارثة، الشعائر فقيود
بفكره. وتبدأ

الحزينة أغنيته يف وانفعاالته الغيبيات بحر وسط وتخبُّطه هذه حياته يعكس وهو
املوال. يف

املغلوط االقتصادي الوضع يصنعها التي الفاجعة، املتأصلة الشعبية الدراما وتبدو
بالنواح: أشبه القلب تميت حزينة بطريقة يُقال فهو املوال، يف واضحة

ج��اع��د ان��ا ب��س ط��اب��ت ال��م��ج��اري��ح وك��ل
ج��اع��د ب��ال��س��ن��ة ع��ن��دي ل��ج��راح وط��ب��ي��ب
ج��اع��د ان��ا ب��س ش��ي3 غ��ي��ر ط��ب��ي��ب ي��ا ح��ي��ل��ت��ي ب��ق��اش وال

للراحل بتقديم األوسط»، الرشق كتب «مركز دار ،٥٧ القاهرة الحكيم، عبد شوقي الفالحني، أدب 2
مرشفة. مصطفى د.

جالس. أنا غريي أي 3
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أرادت. لو الكون إصالح بيدها التي الغيبية، القوى إىل يرمز املوال يف والطبيب
عىل سطا برًصا أو ثعبانًا أي دبيبًا، أن كيف عن مفجًعا مثًال يسوق القادم املوال ويف
الدبيب القط يلتهم أن ودون «جاعد»، موجود قطه أو ه ِبسُّ كان بينما مه وسمَّ طعامه

حضوره! يف يسمه تركه الثعبان أو

ج��اع��د وان��ا ت��داوي��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا ه��م��ة م��ف��ي��ك��ش��ي
ح��ب��ة دواك م��ن ت��داوي��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا أم��ان��ة
ح��ب��ة ال��ف��راش ع ��ط ن��قَّ ط��ب��ي��ب ي��ا ال��دود دا
ق��ال��وه: ق��ب��ل��ن��ا ال��ل��ي م��ن س��م��ع��ن��اه وم��ث��ل
ج��اع��د ب��س��ن��ا5 ك��ان ال��ط��ع��ام ف��ي س��ط��ا دب��ي��ب4

من عريض واقعي جانب عن يتحدث فإنه املرض، عن يتحدث حني هنا واملوال
املاثل: املريض وواقعنا حياتنا

ف��ي��ن؟ أروح ان��ا ب��س ط��اب��ت ال��م��ج��اري��ح وك��ل
ف��ي��ن؟ راح ب��ال��س��ن��ة ع��ن��دي ل��ج��راح وط��ب��ي��ب
ف��ي��ن؟ أروح ان��ا ب��س ن��ز ال��ق��دي��م وج��رح��ي
واح��د أن��ا خ��دي ع��ل��ى دم��وع��ي ن��زل��ت
واح��د وم��ي��ت ل��م��ة ف��ي ك��ن��ت م��ا ب��ع��د أن��ا
واح��د م��ات ل��ت��ن��ي��ن وم��ن ات��ن��ي��ن ف��ي ص��ب��ح��ت
م��ت��واح��د6 ال��ن��اس ل��ي ق��ال��وا وب��ك��ي��ت وش��ك��ي��ت
أح��ب��اب ك��ت��ي��ر ل��م��ة م��ع��ي دار ي��ا اج��ي��ل��ك ك��ن��ت أن��ا
واح��د وال م��ع��ي��ش وال اج��ي��ل��ك ص��ب��ح��ت
ط��ب��ي��ب ي��ا م��ث��ل أق��ول��ك اس��م��ع

برص. أو ثعبان 4
قطنا. 5

هللا. وحد 6
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واح��د ح��ص��ل ال��ل��ي وه��و
ف��ي��ن م��ات ص��اح��ب��ي واح��د ح��رف ع��ل��ى ق��ول��ل��ي
ف��ي��ن؟ أروح ان��ا ب��س ط��اب��ت ال��م��ج��اري��ح ك��ل

والعالقات األصدقاء عىل تأثريه وبني لإلنسان، وهزيمته املرض بني يربط وهو
وزوجته: أهله حتى عنه الناس تنفض وكيف اإلنسان، تربط التي

ام��ي ول��د م��ج��ان��ي��ش اب��ت��ل��ي��ت ل��م��ا
دم��ي وال ف��ي��دي م��ا ال��م��ال م��ن وخ��ل��ي��ت
��ي7 ِدمِّ وال ك��اف��ر ح��دا دواي��ا وم��ل��ق��ي��ت��ش
ك��ال��ن��اس ق��ل��ت��ل��و ادَّع��ان��ي ال��غ��رام ق��اض��ي
ال��ن��اس أري��د س��رٍّا ال��ب��ل��د ج��وا دخ��ل��ت أن��ا
ال��ن��اس ف��وق وال��ن��دل وط��ي ال��ع��الل��ي اب��ن ل��ق��ي��ت
ن��اس ي��ا ال��غ��ج��ر ح��ت��ى ال��م��ل��ل ك��ل ع��اش��رت أن��ا
ن��اس ع��ل��ى ق��رح��ه��م وال ال��ع��واه��ر ف��ع��ل ل��ق��ي��ت م��ا
ال��ن��اس: ك��ب��ار م��ن م��ث��ل س��م��ع��ن��ا إح��ن��ا
ام��ي والد ك��ره��ون��ي ب��ال��ن��اس، ال��ن��اس

تملك — الدنيا — النهاية يف فهي جربي، دهري منطلق من الدنيا مع يتعامل وهو
الدهر: مثل مثلها واإلذالل، واملنع املنح قدرات

ب��زي��ادة ه��زل ي��ك��ف��ي��ك��ي ال��ش��وم دن��ي��ا ي��ا
ب��زي��ادة ال��ع��ي��ن ع��ل��ي��ه ك��ان��ت ع��ال ول��د ذل��ي��ت��ي
ب��زي��ادة اح��ب��اب ح��داي��ا8 م��ال��ي خ��س وان
ب��زي��ادة ص��ب��ر ب��اش��ت��ري ال��دالل��ة س��وق ن��زل��ت

ذمي. ومفردها الذمة، أهل 7
عندي. 8
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ن��اه��ي ك��الم وس��م��ع��ت ال��م��اله��ي ك��ل ب��ط��ل��ت
ب��زي��ادة رب ي��ا ع��ل��ي��ه ب��ح��ك��م��ك ورض��ي��ت

وهو أذلته، وكيف معه، السيئة وأفعالها الشؤم» «دنية إىل يتحدث التايل املوال ويف
واستسلم: سكن النهاية ويف الصرب عن يبحث مىض إنه حتى املليح، الولد

ب��ت��م��ي��ل��ي9 ال��م��ظ��ل��وم ع��ل��ى ال��ش��وم دن��ي��ة ي��ا
ب��ت��م��ل��ي األص��ل اب��ن ع��ل��ى ط��ب وق��ع س��ي��ف��ك
ب��ت��م��ل��ي األب��ط��ال ع��ل��ى ب��ط��ال ف��ع��ل ول��ي��ك��ي
روح��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ص��ب��ح ج��رال��و م��م��ا
ري��ح��ه ك��م��ان ف��اح��ت ات��س��ع م��ن��ه وال��ج��رح
م��رة خ��ل��وت��ي ب��دل��ت م��ا زم��ان ي��ا ي��ن��ع��ل��ك ال��ل��ه
م��رة وك��اس ح��ال��ي ك��اس زم��ن ي��ا ك��اس��ي��ن وس��ق��ي��ت��ن��ي
م��رة ه��ن��ا ج��اري ت��ع��ال��ى ق��ال��ت��ل��ي ال��دن��ي��ا ال��غ��رورة ش��وف
ب��ت��م��ي��ل��ي10 ال��ب��اش ت��ب��ي��ع ح��رة دن��ي��ا دي

∗∗∗
ج��ران��ي ح��ب��ال ب��س��ت خ��ي��ال ك��م��ا دن��ي��ا
ج��ران��ي ج��ب��ر ري��ح��ت��ه ص��ب��ر ك��اس س��ق��ت��ن��ي
ج��ي��ران��ي ف��ي��ك ل��ش��م��ت ي��م��ي��ن��ي��ن وح��ل��ف��ت
ع��ال م��وش م��ع��ي ف��ع��ل��ك دا دن��ي��ا ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ج��ران��ي ل��ك��ت��اف ب��ي��ن م��ا ب��ال��ك��اف11 ض��رب��ت��ن��ي
ش��ي��ن12 ب��ق��ى م��ع��ي ف��ع��ل��ك دا دن��ي��ا ي��ا أم��ان��ة

املرة. كأسها وتسقيه والبطل األصل وابن املظلوم عىل تميل ما دائًما إنها أي 9
معدم. أجري أي بتمييل: الباشا تبيع 10

عنقي. عىل بالكف رضبتني 11

سيئ. 12
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ج��ران��ي وح��ش��ي��ن ع��ل��ى ب��وش��ي��ن أص��ل��ك
ج��ران��ي ح��ب��ال ب��س��ت خ��ي��ال ك��م��ا دن��ي��ا

حبال، بستة يكبله كارس كوحش — الجائرة الدنيا أي — يتصورها هنا لكنه
أنها عىل يسبها بل تماًما، يستسلم ال فهو هذا ورغم سيئة، أفعاًال معه ويفعل ويؤذيه

زائلة: وكالخيال وجهني، ذات

ه��واه��ا م��ع��ان��ي وان��س��ى ه��م ب��ال ال��دن��ي��ا ات��رك ق��ال��وا
وراه��ا وت��ج��ري م��ح��ن��ي ال��ه��م ش��اي��ل ل��ت��ص��ب��ح��ك

∗∗∗
ف��ج��ر م��ع��اي��ا وج��روح��ي ال��ص��ب��ر ن��ك��اي��د
ف��ج��ر13 واألع��ادي وِخ��لِّ��ي م��ال��ي وع��دم��ت
ب��ل��ف��اف��ات ب��اج��ا ع��ل��ى رم��ان��ي ح��ي��ف14 ي��ا
ف��ات ع��ل��يَّ خ��ص��م��ي ل��و ال��م��وت م��ن أت��ق��ل
ل��ل��ف��ج��ر ال��ع��ش��ا م��ن أب��ك��ي أوق��ات ب��ي ي��ج��د

∗∗∗
ب��اي��ع ع��دت ل��ألش��رار وال م��ه��م��وم ال��ه��م م��ن أن��ا ال
وج��اي��ع ك��ل��ه وال��ق��ل��ب م��ه��م��وم ك��ن��ت إذا أض��ح��ك

∗∗∗
ت��اع��ب��ن��ي ال��ق��ل��ب ل��ك��ن ال��ن��اس م��ع م��رت��اح أن��ا
وت��اع��ب��ن��ي ع��رض��ي ه��ت��ك ال��دون ع��ش��رة م��ن

∗∗∗
ال��م��راك��ب ق��ل��وع ح��ت��ى ال��ه��م م��ن خ��ال��ي ح��د ال

يرام. كما ليسوا سيئون، 13

الحديد. من ساقية عىل بي توقعت التي قسمتي يا زمني، يا 14
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راك��ب ال��س��رج ع ك��ان ول��و ع��م ي��ا ل��ل��ن��دل ت��ق��ول ح��س��ك15

املرض تعنيان والجروح العلل وليست األحمر، املوال طابع هما والهموم الحزن إن
علة: ذاته حد يف هو وكوارث وسوء رشور من اإلنسان يصيب ما كل إن بل فقط،

واح��د وص��ح��ي واح��د ط��اب ب��ج��رح��ي��ن ع��ل��ي��ل
واح��د ن��ه��ار ف��ي أوت��اده��م دق��وا وال��ب��ي��ن وال��ه��م
ح��د م��ول��دن��اش اح��ن��ا ق��ال��وا واب��وه وام��ه
واح��د ورا واح��د م��ش��ي األح��ب��اب وأع��ز

∗∗∗
ري��ح��ه رق��د خ��ل��ه16 ج��ا وم��س��ك��ي��ن ع��ل��ي��ل
ري��ح��ه رق��د ي��ق��ول وج��ا م��ع��اش��ه ع��ي��ش17
ري��ح��ه أوت��اده��م دق��وا وال��ب��ي��ن ال��ه��م
ح��د م��ول��دن��اش اح��ن��ا ق��ال��وا واب��وه أم��ه
ري��ح��ه م��ن ال��ب��اب س��ك��وا ل��ح��ب��اب وأع��ز

∗∗∗
وأب��وه أم��ه ح��ت��ى ال��ن��اس ك��ل ع��ن��ه ت��خ��ل��ت ه��ن��ا واه��و

∗∗∗
م��ي��ال ع��ل��يَّ ال��زم��ان ل��ك��ن ع��ال ج��م��ل أن��ا
م��ال ض��ه��ري ع��ل��ى م��ن ح��م��ل��ي ال��زم��ان ع��ل��يَّ ج��ار ول��م��ا
م��ي��ال ال��ع��زول ع��ل��ى وأف��وت ال��ت��ج��ي��ل ال��ح��م��ل أش��ي��ل
ون��وادر غ��درات ل��ك ي��ال��ل��ي زم��ان ي��ا ي��ن��ع��ل��ك ال��ل��ه

تقول. أن إياك 15
رفيقه. 16

سكنت. رياحه ألن فشل العوم حاول وعندما عيشته، يف شاركه 17
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ن��ادر األص��ي��ل م��ع وت��ي��ج��ي زم��ان ي��ا ال��خ��س��ي��س18 ت��ع��لِّ��ي
ون��وادر م��ال دن��ي��ة ان��ت م��ا دن��ي��ا ي��ا ي��ن��ع��ل��ك ال��ل��ه
ع��ادل م��ش م��ال ب��خ��ت��ه ال��ع��ال وال��راج��ل

∗∗∗
ه��دت��ن��ه19 ال��ج��وف ج��وا ج��راح م��ع��ي ط��ب��ي��ب
ه��دت��ن��ه20 ل��ح��م��ال وش��ي��ل ال��ب��خ��ات��ي ال��ج��م��ال واح��ن��ا
ب��ل��وت��ن��ه21 ش��ك��ي��ن��ا ي��وم ل��م ال��ت��ج��ي��ل ال��ح��م��ل ن��ش��ي��ل
وال��ص��ورة ال��ل��ون ي��غ��ي��ر ش��ي��ن ال��زم��ان ح��م��ل إالَّ
ه��دت��ن��ه ل��ي��ال��ي ج��ت ب��س ال��ع��ال األص��ول��ه م��ن واح��ن��ا

∗∗∗
واح��د ال��ك��الم وك��ان س��وا ت��الت��ة ك��ن��ا
واح��د وراح واح��د غ��ري��ب ال��زم��ان غ��درن��ا ل��م��ا
واح��د ع��ل��ى م��ال ال��ح��م��ل ل��ق��ي��ت ب��ع��ي��ن��ي وب��ش��ي��ل
ق��ال��وه ق��ب��ل��ن��ا ال��ل��ي م��ن م��ث��ل ب��ن��س��م��ع إح��ن��ا
ل��ل��واح��د؟ ال��م��ل��ك دام م��ا إي��ه ب��ي��ده ال��ع��ب��د

القوة ترسمه قطاع خالل من للحياة ونظرته املرصي، املوال سلبية تتأكد وهنا
معها: يشء أي اإلنسان يملك ال والتي الناس، مصاير تحدد التي الخفية

رب��ه22 دوا م��ع��ن��دك��ش��ي ط��ب��ي��ب ي��ا ي��ق��ول ع��ل��ي��ل
رب��ه ب��الد م��ن وأص��ل��ه ال��ع��ال م��ن ي��ك��ون

األصل. قليل 18

وقوتنا. حيلنا هدمت 19

وقوتنا. حيلنا هدمت 20

مصائبنا. 21

بره. بالد من بالده، من دواء 22
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ال��ن��اس ج��م��ي��ع ل��ك ه��ت��ش��ه��د ط��ب��ي��ب ي��ا دوي��ت��ن��ي إن وال��ل��ه
رب��ه؟ س��ات��ره ل��ل��ي ال��ن��اس ت��ع��م��ل وإي��ش

∗∗∗
ع��زان��ا ال��دار ك��ان��ت ص��ب��ان��ا ح��ال ف��ي
ع��زان��ا ال��دار ن��الق��ي ون��ل��ع��ب ب��ن��ض��ح��ك ك��ن��ا
ع��زان��ا24 ب��ع��د م��ن ال��زم��ان ل��وان��ا23 رج��ع
ق��ه��ر ال��م��روق ب��ع��د وس��ق��ان��ي ك��اس��ات��ي وادي
ق��ه��ر ال��م��روق ب��ع��د وس��ق��ان��ي ك��اس��ات��ي ق��ل��ب
ق��ه��ر ي��زي��دك ي��ح��زن ي��وم ال��ردي25 ت��ع��اش��ر إوع��ى
ال��زان��ة وع ال��ع��ود ع ي��ل��ع��ب ك��ان م��ه��ر ل��ي ك��س��ر

∗∗∗
وم��ح��م��ل م��الن ج��س��م��ي وان��ا واح��د ج��رح ل��ه��ا ال��ن��اس
وم��ح��م��ل غ��ل��ب واس��ق ال��خ��ص��م ع��ل��ى وب��ف��وت
وي��ت��ح��م��ل ي��ق��اس��ي ي��ام��ا ال��ح��م��ل وش��اي��ل
ب��ي��دوس ال��ل��ي��ال��ي ع��ت��م��ات ف��ي ��ا ل��مَّ إالَّ راج��ل وال
واش��ت��رى ب��اع م��ا ف��ي��ه ودار س��وق ن��ص��ب ق��ل��ب��ي
ج��رى ال��ل��ي وات��رك ف��ات ال��ل��ي م��ن س��ي��ب��ك ق��ل��ب��ي ي��ا وق��ل��ت
ي��ت��ح��م��ل ل��ل��دوس ق��ن��ط��رة ع��م��ل وال��ل��ي
وم��ح��م��ل م��الن ج��س��م��ي وان��ا واح��د ج��رح ل��ه��ا ال��ن��اس

∗∗∗
وج��اب��رن��ي ال��دار ت��ع��ال��ى ج��ب��ار ي��ا ط��ب��ي��ب
وج��اب��رن��ي ب��ال��ري��ش��ة ال��ج��رح ع��ل��ى واك��ش��ف

وأذلنا. بنا فغدر حاله تغري 23
معززين. كنا أن بعد من 24

الرديء. اإلنسان 25
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ج��اب��رن��ي ال��وق��ت وب��س وم��ج��روح ع��يَّ��ان
ال��م��ر ع ي��وم ك��ل أف��ط��ر ص��ب��ح��ت ل��ي ج��رى م��م��ا
ال��م��ر ل��ي��ال��ي وج��ت��ن��ا ال��ه��ن��ا ل��ي��ال��ي وف��ات��ت
ال��م��ر؟! ل��ل��ط��ع��ام ي��ش��ب��ه ال��ح��ل��و ال��ط��ع��ام ي��ق��ول وم��ي��ن
ب��ت��م��ر؟ ال��زم��ان غ��ل��ب ع��ل��ى ك��ان��ت ال��ل��ي ال��رف��اج��ة ف��ي��ن ع��م وي��ا
ج��اب��رن��ي ال��وق��ت ق��ل��ت ال��م��ر؟ ع رم��اك إي��ش ق��ال

عىل وأجربه املرة، بأيامه الحلوة أيامه بدَّل الذي هو — الوقت أي — هنا والزمن
والخضوع. االستكانة

كتب اليل يقول: أن عىل دأب الذي فعًال األعمى الفالح الحميد عبد ينوحها كان
غلب!

واملكتوب: املقدر نفسه وهو األيام، حكم هو هنا فالبني

وخ��دم م��ع��اك ت��رج��م إذا ال��ده��ر ت��آم��ن م��ا
وخ��دم م��ل��وك ه��ت��ك ي��ام��ا م��ي��ال ده��ر دا
وخ��دم ال��زم��ان وزه��زه��ل��و26 ري��س أك��م
وت��اه ال��ب��ح��ور ب��ي��ن س��وَّح��ت م��رك��ب��ه ش��وف
ت��اه؟! م��ي��ن دج��ى ي��ا ي��ن��ادي ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن
وخ��دم ال��ع��وي��ل27 ب��ي��ت راح ال��ل��ه ح��ك��م��ة ش��وف
وخ��دم م��ع��اك ت��رج��م إذا ال��ده��ر ت��آم��ن م��ا

ورغم كإله، تماًما يشاء من ويذل يشاء من فيُعِيل الناس بمصري الدهر يلعب وهنا
املوج: اتجاه يف يتحكمان اللذين والبحر كالريح يُؤتَمن ال فهو هذا

ل��ي��دوب ل��ل��ح��دي��د ب��ي م��ا رب��ع ش��ك��ي��ت إن أن��ا

أعىل. إىل ورفعه خدمه 26

العبد. 27
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م��ك��ت��وب وال��ت��ان��ي��ة غ��رب��ت��ي األول��ة
م��غ��ل��وب ان��ا ص��رت غ��ال��ب ك��ن��ت وال��ت��ال��ت��ة
ق��ل��وب! ع��ل��يَّ ت��ت��ق��ل��ب ده��ر ي��ا وك��ام
م��ق��ل��وب ص��ب��ح ل��ون��ي ق��وي ع��يَّ��ان ص��ب��ح��ت
واروي��ن��ا األرض روي��ت م��ي��ت��م ي��ا روح
ورب��ي��ن��ا ال��ن��اس ب��الد ف��ي ق��ع��دن��ا ي��ام��ا
اه��ل��ي��ن��ا ع��ل��ى ت��ج��م��ع��ن��ا ال��ش��م��ل ج��ام��ع ي��ا وق��ل��ت
أي��وب ي��ا وق��ل��ت ب��ي م��ا ع��زم م��ن وزع��ق��ت
م��ق��ل��وب ي��اج��ي أدي��ره م��ا ك��ل ال��ه��ن��ا ك��اس
ل��ي��دوب ل��ل��ح��دي��د ب��ي م��ا رب��ع ش��ك��ي��ت إن أن��ا

للحديد ُشِكيَت لو التي املرصية املأساة تتبدى الحزن يف املفرط املوال هذا ويف
الحديد. ألذابت

وحياتهم. الناس وأعماق األرض يف مرتسبة متينة جذور لها هنا وهي
للحياة حلولها يف وحتى عام، تشاؤمي بشكل الحمراء املواويل أغلب يف تتضح وهي
واالستعمار الرجعية قضايا تخدم فهي والحقيقة، الواقع حساب عىل الحلول هذه تنمو
العمل إىل يدفعه املرشق الثوري اإلنسان بمستقبل واإليمان التقدم. قضايا تخدم أن قبل

املستقبلية. املضيئة الحياة جوانب عن والكشف النضال، مواصلة عىل
الهني! باألمر ليست واالستبداد االستعمار من السنني فمئات

م��ال وج��ا ال��ك��رام ب��ن ي��ا ال��زم��ان ع��ل��ي��ك ج��ار إن
وج��م��ال خ��ي��ول وخ��دم��ت��ك م��ت��اع��ك وراح
وال��م��ال ال��ن��ع��ي��م ب��ع��د س��ج��ن ي��وس��ف ُح��س��ن ش��وف
ن��اس ل��ن��اس ت��ع��ط��ي ك��ده ح��ال��ه��ا ال��دن��ي��ا
ن��س��ن��اس ب��ق��ى ل��م��ا اب��ت��ل��ى أه��و أي��وب
ش��ي��ن28 ب��ق��ى ان��ك��س��ر إذا األزاز زي وال��زه��ر

يشء. ال أصبح 28

35



الفولكلوري الشعبي الشعر

وال��ع��م��ش��ة ال��ش��وف ق��ل��ي��ل��ة ب��ي��ح��ل��ي وال��م��ال
زل��ي��خ��ة29 ي��ا ي��وس��ف وي��ن��ادي
م��ال وج��ا ال��م��ن��ي��ر ال��وج��ه ف��ي��ن راح
م��ال؟ وج��ا ال��ك��رام ب��ن ي��ا ال��زم��ان ع��ل��ي��ك ج��ار إن

دوره يلعب أيًضا وهو واملخدرات، النوم» «أبو ب أشبه مسكن مفعول والصرب
جديدة آفاق إىل التطلع روح إيقاظ شأنه من ما كل لقتل التخدير عملية مواصلة يف

مرشقة:

ف��رض��ه واذك��ر إل��ه��ك ��د وحِّ ع��ب��د ي��ا
ف��رض��ه س��ؤال ج��ال��ك إذا ال��ص��ب��ر واس��ت��ع��م��ل
أرض��ه ف��ي ح��ك��م��وا ال��م��ه��ي��م��ن ل��م��ا س��ل��ي��م��ان
وت��ع��ال��ى ال��ن��اس ع ال��م��م��ل��ك��ة ك��رس��ي ورك��ب
وت��ع��ال��ى ال��ج��و ف��ي خ��دو ال��ب��س��اط ورك��ب
وت��ع��ال��ى ال��ل��ه ق��ب��ال م��ن ال��ن��دا س��م��ع
وح��دي ل��ي ال��م��ل��ك إن س��ل��ي��م��ان ي��ا اخ��ض��ع
ف��رض��ه ع��ل��ي��ه ص��ل��ى ال��س��م��ا ف��ي األدان س��م��ع
ف��رض��ه واذك��ر إل��ه��ك ��د وحِّ ع��ب��د ي��ا

∗∗∗
ب��ع��دك ع��ل��ى ي��غ��ن��ي��ن��ي ص��ب��ر أج��ي��ب م��ن��ي��ن
ب��ع��دك؟ م��ن وال��ف��رش ال��م��ن��ام ه��ج��رت ي��ال��ل��ي
ب��ع��دك م��ن ب��ي��ع��ه ح��رم ال��ص��ب��ر وب��ي��اع
ص��ب��ر م��الن��ة م��رك��ب م��ي��ت ع��ن��دي ال��ص��ب��ر ع��ل��ى ك��ان وإذا
ال��ع��ص��ر ي��وم ك��ل ي��ن��ادي م��ن��ادي ب��اس��م��ع ان��ا دا
وع��دك ع��ل��ى اص��ب��ر ال��زم��ان ك��واك ي��ال��ل��ي

املجلد. هذا من العربية» واملالحم «السري انظر املدائحية. القصة يف العزيز امرأة هي زليخة 29
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∗∗∗
ل��ألب��ط��ال ج��ع��ل��وه ع��ي��ن ي��ا ال��ص��ب��ر ق��ال��وا
ي��ن��ط��ال30 ك��ان دا ح��ب��ي��ب��ي ع��ن��د دواي��ا ك��ان ول��و
ي��ن��ط��ال ع��اد م��ا خ��ص��م��ي ع��ن��د دواي��ا إال
ع��ادان��ي ل��ل��ي واض��ح��ك ع��ري��ان ال��ش��وك ع��ل��ى أرق��د
زم��ان��ي ي��ن��ع��دل ح��ت��ى األي��ام ح��ك��م ع��ل��ى واص��ب��ر

وإمكانياته، موارده يف ويتحكمون ويسخرونه يعادونه الذين من يسخر هنا وهو
يتمناه الذي اليوم يأتي حتى معه، الرديئة وأفعالها األيام حكم عىل بالصرب يتسلح لكنه

الجدباء. لحياته أفًقا منه ويصنع وينتظره

ع��دل��ه��ا رب ي��ا واق��ول ال��ن��وم م��ن أق��وم
أع��دل��ه��ا ق��ادر م��ش ع��ي��ن��ي ق��ص��اد ب��ل��دي
ي��ع��دل��ه��ا ع��ارف ه��و م��ا م��ح��ت��ار ال��ب��ح��ر وري��س
م��ع��ادل��ه��ا ف��ي ب��ي��ق��را ع��ال��م ش��ي��خ س��أل��ت
ل��ي ق��ال وال��ت��ف��ت ي��م��ي��ن��ه م��ن ال��ك��ت��اب س��ن��د
ي��ع��دل��ه��ا رب��ك وال��ص��ب��اح ال��م��س��ا ب��ي��ن

مأثوراته وستطالعنا املندثرة، سريته يف «معروف» امللك إىل يُنسب السابق والنص
بكثرة: وأشعاره

ب��اب��ك ع��ل��ى ال��ض��ه��ر ف��اي��ت أن��ا م��ه��ر ي��ا ط��ب��ي��ب
ب��اب��ك ع��ل��ى ن��ه��ر دم��ع��ي ال��ق��ه��ر،31 ش��دة م��ن
ب��اب��ك ع��ل��ى ال��ده��ر رم��ان��ي ال��زه��ر م��ي��ل��ة م��ن

اليد. متناول يف يصبح 30
الشديد. الحزن 31
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دول32 م��ع ال��ط��ري��ق ف��ي م��م��ش��ي��ش وح��دي ع��زم��ت أن��ا
ج��ال��ل��و ال��س��م��ع ح��ت��ى ال��ن��ظ��ر ت��ل��ف ال��ف��ك��ر
م��ع��دول ح��ظ��ه��م األرام��ل والد ش��اي��ف
ك��ل��ه؟ ب��دا ات��ج��ازى إي��ه ع��م��ل��ت وان��ا
م��ع��دول33 م��ش ال��ب��خ��ت ش��ف��ت ال��ت��خ��ت أرك��ب ج��ي��ت
ك��ل��ه راح ال��ع��ق��ل وح��ت��ى داب س��ال ج��س��م��ي
ب��رح��ك34 وم��ن م��ي��ل��ك م��ن ط��ب��ي��ب ي��ا آه��ي��ن
ش��رح��ك35 ال��دوا ف��ي م��ش��ف��ت��ش وج��ري��ت ل��ف��ي��ت
ب��اب��ك ع��ل��ى ال��ض��ه��ر ف��اي��ت أن��ا م��ه��ر ي��ا ط��ب��ي��ب

البسيط حياته وإطار واألرض، بالناس وارتباطه تجاربه، من مستمدٌّ هنا وعلمه
قريته. حدود عن يخرج ال كثرية أحيان يف الذي

بيتعلم.» آدم ابن بيتقلم النخل ما «طول ثقة: عن يقول إنه
اإلنسان فإن وناس، واستمرار حياة هناك طاملا أنه لنا يؤكد أن يريد هنا وهو

بالجديدة. القديمة تجاربه ويربط يتعلم
وتجارب جديدة، آفاق إىل تتجه دائًما هي بل للمعرفة، حدود هناك ليست إنه أي
نعمر أننا طاملا — البرشي النوع نحن — نحققها متصلة، جديدة وازدهارات جديدة،

النخيل: ونقلم ونعيش،

ل��ف36 ي��ك��ف��اك أل��ف ال��ن��اس م��ن ق��ل��ب��ي ي��ا ع��اش��رت
ل��ف37 ع��ل��ي��ك ج��د ل��م ل��ل��م��وت وس��ج��دت

هؤالء. مع 32

زمانه. له وينعدل يصعد أن حاول حينما أي الهودج، أو التخرتوان 33
وذكائك. شطارتك 34

مثلك. 35

وتنقيب. بحث 36
جديد. 37
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ف��ي��ه��م ت��م��ر ال��ل��ي أرب��ع��ة ت��الت��ة ه��م��ا
وال��ك��ف وال��ن��ظ��ر وال��دراه��م ه��م��ت��ك

دراهم، أو ونقود، وهمة عمل من البرشي؛ للجهد رائع تمجيد السابق املوال ويف
بالكف: وتسلُّح نظر وبعد

ب��ي��ض ش��ف��اي��ف ف��ي ي��م��ص ل��ي��ل��ه ي��ق��ض��ي ري��االت م��ع��اه ال��ل��ي
ب��ي��ض وال س��ود ط��ال ال ري��االت م��م��ع��وش وال��ل��ي

تحددهما والجنس الحب فحتى يشء، كل وأنه االقتصاد بدور يؤمن هو وها
أبيض. وال أسود طال ال ممعوش واليل الرياالت، الفلوس

دل��ي38 ب��ي��ت��ن��ا ع��ن��د ال��م��ب��ال��ي ط��ب��ي��ب ي��ا ت��ع��ال��ى
دل��ي زم��ان ل��و ال��ل��ي ال��ج��رح ع��ل��ى واك��ش��ف
ذلِّ��ي ي��ا ال��م��خ��ل��وق ع��ل��ى دواي��ا ك��ان واذا
ط��ب��ي��ب ي��ا إي��دك ارف��ع ال��ل��ه ع��ن��د دواي��ا ك��ان واذا
م��ن��ي ح��ده��ا ت��اخ��د ال��م��ق��ادي��ر وخ��ل��ي

∗∗∗
م��خ��ال��ب��ه ق��لَّ��ت ول��و س��ب��ع ال��س��ب��ع
ب��ال��ذه��ب ط��وَّق��ت��و ول��و ك��ل��ب وال��ك��ل��ب
ي��ش��رب��ه ال��ن��دل ب��إن ال��خ��م��ر ي��ع��ل��م ل��و
ال��ع��ن��ب ي��ط��رح ع��اد م��ا ال��ك��رم ل��ي��ح��ل��ف

∗∗∗
ع��ب��ي��ده ع��ي��ال��ك واج��ع��ل ع��ان��ي��ه ع��ان��اك39 م��ن

وعرفني. دلني 38

ضايقك. من 39
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إي��ده ف��ي م��ه��ش روح��ك ض��ادي��ه ض��اداك وم��ن

∗∗∗
وال��ع��ن��ب ال��ع��ض��م دش40 ج��رح م��ع��ي أن��ا
أب��ي ول��ع��ن ال��ي��وم ش��ت��م��ن��ي ل��ح��ب��اب وأع��ز
وال��ع��ت��ب ال��دار ج��ان��ي ل��ج��راح وط��ب��ي��ب
ط��ال��ب��ه��م م��ا ال��ج��د أص��ي��ل ع��ل��ي��ه وت��س��أل
وال��ذه��ب ال��ج��م��ع وس��ط ع��زول��ي41 وأك��ي��د

∗∗∗
ح��ي��ل��ة ل��ل��ده��ر م��دب��رت��ش ب��ك��ف��ي م��ال��ي ص��رف��ت ال��ل��ي أن��ا
ق��ل��ي��ل��ة دراه��م��ه ال��ل��ي ت��ك��ف��ي ال��ف��الف��ل أم

∗∗∗
ب��ال��ص��م��ت ح��ازوه وال��ع��ل��م ب��ال��ص��م��ت ال��ص��م��ت
س��ن��ط ق��ص��اده ازرع ش��وك زرع��ل��ك وم��ن
ورد ق��ص��اده ازرع س��ن��ط ي��زرع��ل��ك وال��ل��ي
ب��ال��ص��م��ت ح��ازوه وال��ع��ل��م ب��ال��ص��م��ت ال��ص��م��ت دا

∗∗∗
ال��م��ع��روف ت��ص��ن��ع ي��ال��ل��ي ي��ج��ازي��ك42 ال��ل��ه
م��ع��روف وال واج��ب ي��ع��رف��م ال ن��اس م��ع
م��ع��روف؟ ال��م��ل��ك ه��و وف��ي��ن ف��ان��ي ال��ك��ل
راس��ي ان��ا م��ا ال��ب��ح��ر ف��ي ال��س��م��ك زي وص��ب��ح��ت
راس��ي الط��م��ت وال��ج��زاي��ر ال��ب��ح��ور وآدي
ق��اس��ي ك��الم ي��ك��ل��م��ن��ي ال��ن��اس م��ن وك��ت��ي��ر

حطَّم. 40

خصمي. 41

بالجزاء يصيبك 42
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وال��م��ع��روف ال��ق��ب��ح ف��ي أب��ي��ع ت��اج��ر وع��م��ل��ت
ال��م��ع��روف ف��ي وخ��س��رت ال��ردي،43 م��ع��اي��ا ك��س��ب

الناس، مع ومعامالته العديدة تجاربه خالل من إنه يقول أن يود املوال هذا يف إنه
سيئ. أنه اتضح خريِّ أنه ويعتقد يظن كان من أن وهي بحقيقة التقى

أحسنت من رش اتق تقول: التي الدينية النظر لوجهة امتداد املوال هذا أن وأعتقد
إليه.

الم ع��ي��ن ح��داك44 اك��ت��ب��ل��ي األل��ف ك��ت��ب��ت ي��ال��ل��ي
الم ع��ي��ن ال��خ��ال ي��ش��ب��ه ال��ورق ف��ي وس��طَّ��ر اك��ت��ب
ع��الم45 م��ات األن��دال ع��ل��ى م��روِّت��ه ص��رف ال��ل��ي ع��ل��ى ال��ح��ق
ال��ج��ي��زة أس��ك��ن وب��دي ع��زي��زة ن��ف��س��ي ال��ل��ي وان��ا
ج��ي��زة46 ع��ل��ي��ه ت��ص��رف ل��و ق��ل��ب��ي ي��ا األص��ي��ل خ��د خ��دت وان
ع��الم ال��م��رار ش��رب وال��ل��ي ع��زي��زة47 ح��از م��ا ي��ون��س

∗∗∗
م��ات ول��م��ا ج��ن��ب��ي األن��ا ع��ود زرع��ت
ل��م��ام��ات49 ال��ن��اس وج��ون��ا ال��خ��الي��ق48 دروا
م��ات50 ل��م��ا م��م��ع��ه��ش ال��ل��ي ع��ل��ى اب��ك��ي ع��ي��ن��ي ي��ا
م��اس��ك آه��و ال��ود ع األص��ي��ل ال��رف��ي��ج ش��وف

الرديء. السيئ، 43
عندك. 44

يتعلم. أن دون مات 45

جائزة. 46

الشعبي. أدبنا يف طويل موال ولهما بعضهما، يحبان وكانا «الهاللية» يف ذكرهما ورد ويونس عزيزة 47

املخلوقات. الناس، 48
جماعات. جماعات 49

مات. وعندما أصدقاء، ناس معنيان: لها 50
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م��اس��ك م��وش ال��ود ع ال��وط��ي ال��خ��س��ي��س أم��ا
ال��م��اس��ك51 م��ع داي��ر وآه��و أم��ي دي األص��ل ف��ي
م��ات ل��م��ا ال��زور ك��الم م��اس��ك وت��نُّ��ه
م��ات ول��م��ا ج��ن��ب��ي األن��ا ع��ود زرع��ت

التي بذاتها هي والرش، والخري والشيطان، املالك إىل العالم وانقسام الثنائية إن
املوال. يف والخسيس األصيل صنعت

املوال يحكي والخسيس، واألصيل والرش، الخري بني بينهما، الرصاع خالل ومن
األحمر.

أكثر التقسيم هذا يبدو بينهما ا جدٍّ الكبري والتناقض والنار الجنة معتقد يف وحتى
وضوًحا:

ب��اس��م��اه52 ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر أوق��ف م��ن س��ب��ح��ان
ب��اس��م��اه ال��ظ��الم ف��ي ي��س��ب��ح ط��ي��ر ل��ن��ا وخ��ل��ق
ب��اس��م��اه ش��يء ك��ل وع��ارف ال��خ��الي��ق خ��ل��ق
أن��ف��ار ع��دد خ��ل��ق��ه��م وال��ج��ان اإلن��س
أن��ف��ار ال��س��ل��ي��م ق��ل��ب��ه اش��ت��غ��ل ال��ل��ي وال��س��ال��ك
ال��غ��ف��ار وي��ح��ك��م ال��ق��ي��ام��ة ت��ق��وم ب��ك��رة
ب��اس��م��اه ف��الن ه��ات��م ال��س��م��ا م��ل��وك إن��ده��و

∗∗∗
ب��طَّ��ال ال��ك��س��ل ع وق��ال ن��ه��ان��ي أب��وي��ا
ال��ب��طَّ��ال م��ن وح��اس��ب ب��ق��رش��ي��ن اع��م��ل
ال��ب��طَّ��ال ف��ي وق��ع��ت وادي��ن��ي ش��وره خ��ال��ف��ت
ل��وازم��ه��م ب��ق��ض��ي��ل��ه��م ل��ه��م خ��ادم ك��ن��ت أن��ا

البخيل. 51
باسمه. 52
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ب��ت��م��ام وج��م��ي��ل��ن��ا ج��م��ي��ل ف��ي��ه��م وع��م��ل��ت
ل��وازم��ه��م ل��دول53 ن��ق��ض��ي م��ا ل��ق��ل��ب��ي أق��ول وب��ق��ي��ت
ت��م��ام ك��ل ف��ي ي��ح��ض��ر ال��ع��س��ك��ري ك��م��ث��ل ع��ن��ده��م وك��ن��ت
وح��اض��ر ن��ع��م ب��ع��د م��ن م��ردوش ن��ده��ت
وح��ض��ر ال��ع��زول ي��م أروح م��ك��س��وف وب��ق��ي��ت
ال��ب��طَّ��ال ال��ف��ارغ ف��ي ه��در ش��ق��ان��ا راح م��ا

∗∗∗
ه��ارب س��رت ك��ي��ده��م م��ن ك��ي��د ال��ن��س��ا ك��ي��د
ب��ال��ع��ق��ارب وي��ت��ع��ص��ب��وا ب��ال��ح��ن��ش54 ي��ت��ح��زم��وا

∗∗∗
ذم��ي��م��ة خ��ص��اي��ل ول��و م��ال��ح ط��ع��م ل��و ال��ن��دل
غ��ن��ي��م��ة ع��ن��ه وال��ب��ع��د ف��ض��اي��ح م��ن��ه ال��ق��رب

∗∗∗
ح��س��اب��ه ح��اس��ب ح��د م��ا ح��ي وه��و م��ي��ت ال��ن��دل
غ��ي��اب��ه ي��ش��ب��ه ح��ض��وره ال��ت��ي ك��ال��ت��رم��س ه��و

∗∗∗
ح��دي��ده م��ن م��رق وي��ري��د ال��ق��ل��ق��اس ي��ط��ب��خ م��ن م��س��ك��ي��ن
ي��ري��ده ال م��ن وي��ري��د ال��ن��اس ي��ص��اح��ب م��ن م��س��ك��ي��ن

عمروس»: «ابن إىل يُنسبون قول من السابقة األربعة واملربعات

وج��ن��ي��ت ال��ص��ب��ا ف��ي زم��ن ي��ا ش��ي��ب��ت��ن��ي

الناس. لهؤالء 53
الثعبان. 54
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وح��ن��ي��ت55 أوان غ��ي��ر ع��ل��ى اح��ت��ن��ى م��ن��ا وال��ق��وس
ال��ب��ي��ت ط��ري��ق م��ع��رف��ت��ش��ي وال��خ��ط��وة
ب��ال��ب��ي��ت وات��ق��ل��ع��وا ج��م��اع��ة ك��ان��وا وض��روس��ن��ا
ل��ل��ب��ي��ت ن��ف��ع ل��ن��ا ول��ب��ق��اش ات��ب��ل أه��و وال��ع��ي��ش
ل��ي��ل ب��ق��ى ات��ب��دل ون��ه��ارك ق��ل م��ن��ا وال��ش��وف
ب��ان واخ��ر56 وال��ع��ض��م ش��اب م��ن��ا وال��ش��ع��ر
وب��دن ي��ت��ك ع��رف��ت��ل��ه��ا ل��م داب��ت وال��ِه��ْدم��ة57
وح��ن��ي��ت ال��ع��ص��ب ح��ت��ى ال��ب��دن م��ن��ا وش��ل

الزمن لكن صباه، عز يف زال ما أنه رغم رضوسه وتخلَّعت وشاب، كرب، هنا وهو
شبههم الذين وأصدقاءه أهله عنه ونفض أوان، غري عىل بالهموم ظهره أثقل الذي

بالبيت». واتقلعوا جماعة كانوا «رضوسنا ب
من قبة له يعرف فلم وتاه وداب، بيل وجلبابه مظلم، حالك ليل إىل نهاره وتبدل

صباه. عز يف يزال ما أنه رغم عجوًزا محنيٍّا، محطًما وأصبح ديل،
األيام عاتق عىل هذا بكل ويلقي وبؤسه، الرخيصة أيامه عىل يتحرس هنا إنه
يف املغرقة الزمنية والفرتة الظالم والحاكم االقتصادي، الوضع هو هنا فالزمن والزمن،

عاشها. التي تلك الظلم
ويتحرس. ويبكي، ينوح، أن إىل به دفعت عليه تحالفت التي الرشور هذه فكل

ض��ه��ر ل��س��ه واح��ن��ا ك��ح��ل ع��ت��م��ة ب��ق��ت ش��ي��ن58 زم��ان م��ل��ال
ال��ض��ه��ر وح��ن��وا م��رد59 ك��ان��وا ش��ب��اب��ات ش��ي��ب

عجزتني. ظهري، حنيت 55

اآلخر. هو 56

القديم. الجلباب 57
سيئ. مشني، زمن من له يا 58
الصبا. عز يف شبابًا زالوا ما 59
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ال��خ��ال60 م ج��اي��ب��اه وام��ه م��ال م��ع��اه ال��ل��ي
ال��ض��ه��ر وراه وي��ص��ل��وا ال��رج��ال ي��ق��دم��وه

∗∗∗
ح��ج��اه61 ال��غ��ن��ي م ب��ي��ط��ل��ب ي��وم ال��ف��ق��ي��ر راح
ح��ج��اه62 ق��اع��دي��ن ال��ل��ي ق��ال��وا ك��ف ال��غ��ن��ي ض��رب��و
ح��ج��اه ال��غ��ن��ي م ت��اخ��دل��و ع��زوة63 ل��ل��ف��ق��ي��ر ك��ان ل��و
م��ال��ت ع��ل��ي��ه وال��ج��ل��س��ة ع��زوة ب��ال إال
ح��ج��اه ل��ل��ف��ق��ي��ر ب��ت��ض��ي��ع ال��ي��وم وج��ل��س��ة

وتجنَّْوا الجالسون، ووافقه بالكف، فرضبه حقه الغني من ليطلب يوًما الفقري ذهب
الذي املسلوب حقه له ردت لكانت عشرية أو وضهر أهل للفقري كان ولو الفقري، عىل

بطنه». عىل يُرضب ضهر ملوش «اليل لكن واالحتكاري، اإلقطاعي رسقه

وه��ن��اه ف��ن��ج��ري64 ك��ان ال��ل��ي ع��ل��ى ت��ب��ك��ي م��ا ع��ي��ن ي��ا
وه��ن��اه ال��داوي��ة ال��ج��ب��ال ب��ي��ن م��ا زم��ان��ه وغ��ل��ب��و
وي��ق��ول ال��ع��ي��ن ب��دم��ع ي��ب��ك��ي ش��ي��ن ح��ال��ه ص��ب��ح
وه��ن��اه65 ه��ن��اك ب��ي ض��اق��ت آه��ي ف��ي��ن أروح رب ي��ا

معه: ونكائده الزمان غلب يشكو هنا وهو

وت��ه��دي ال��ق��ل��ب ت��ري��ح ب��دك ك��ان إذا

الحرام. من بها واملقصود األهل، خايل 60

ونصيبه. حقه 61

حق. الغني مع 62

وعصبية. عائلة 63

القرش. ومعه بلد، وابن جدع 64

وهناك. هنا 65
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ت��دي وال م��ن��ه��ا ت��اخ��د ال ال��دن��ي��ا ه��وى ات��رك
ج��دي66 وال خ��ال��ي وال ع��م��ي ت��ق��ول ح��س��ك
دي وم��ال��ك دي م��ال��ك م��ال م��ع��اه ال��ل��ي دا
دي وت��ارك دي ت��ارك م��ال ب��ال وال��ل��ي
ك��ام��ل أص��ي��ل آه��و م��ال م��ع��اه ال��ل��ي
ه��ام��ل واب��وه ط��ف��ش��ون��ي67 م��ال ب��ال وال��ل��ي
ون��ع��دي ال��خ��ت��ام ع ب��س ال��ل��ه ون��س��أل

مالك مال معاه و«اليل يشء، كل هو «املال» بأن ويؤمن العصبية، ينكر هنا وهو
دي!» ومالك دي

ع��ي��ب ف��ي��ه ال��غ��ن��م أك��ل ال��ج��م��ل ع��ل��ي��ق ع��ن ال��غ��ن��م ح��وش��وا
ع��ي��ب م��ن��ه ج��د م��ك��ن��ش��ي ج��م��ل ف��ي ج��م��ل ك��ان ل��و
ال��ش��ي��ب أس��ت��ح��ق ك��ن��ت م��ا وان��ا زم��ان ي��ا ش��ي��ب��ت��ن��ي
ال��ع��ي��ب اخ��ت��ش��ي��ت م��ا أري��ده ال��ل��ي م��ن��ي وخ��دت
ال��ش��ي��ب68 وغ��زي��ر ل��ح��ي��ة واب��و ل��م��رود م��اش��ي��ت دان��ا
ج��ي��ب��ي ال��ف��ت��ى م��ن أج��ود ل��ق��ي��ت م��ا
ع��ي��ب م��ه��وش وال��ف��ق��ر ال��غ��ن��ى ع��ن 69 ه��ل��بَ��تَّ

∗∗∗
داس��وه71 ال��ب��ن��دج��ي ل��م��ا ش��ي��ن70 زم��ن م��ل��ال
وش��ال��وه س��ن��دس��ي ح��ري��ر ف��ي ال��ص��دف وج��اب��و

وأجدادك. بعصبيتك تفاخر أن إياك 66
ضائع. ماًال يملك ال الذي الرجل 67
امللل. كل وماشيت صادقت أنا 68

بد. ال أنه أعتقد 69
باألحذية. البندقي الذهب يُركل عندما يُؤتَمن ال مشني زمن من له يا 70

.٢٤ عيار البندقي الذهب 71
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ج��رح��وه ال��س��ي��وف ع ات��ه��ج��م��ت ال��خ��ش��ب وم��ط��اوي
ي��وه وق��ال��ت ص��رخ��ت ال��س��ح��ال��ي م��ن ال��وك��ر ف��ي ال��ح��واوي ح��ت��ى
ق��ف��ل��وه ال��ك��رم وص��ن��دوق م��وج��ود ال��ب��خ��ل
ن��ك��روه ال��زن��ا ووالد م��وج��ود ال��خ��ي��ر
ي��وم وش��اف��ل��و ال��ح��ارة ف��ي ال��ن��دل وات��م��خ��ط��ر
أب��وه وج��وع ج��ده ه��ب��ا اف��ت��ك��رش��ي وال

∗∗∗
ي��وم ف��رح��ت م��ا ال��ع��م��ر ب��ط��ول دار ف��ي ل��ل��ع��ج��ب ي��ا
ي��وم ت��ان��ي ال��ح��زن أت��اه��ا ول��ع��ب��ت ض��ح��ك��ت
ال��ق��وم واك��ي��د ل��م��ة ف��ي ك��ن��ت م��ا ب��ع��د م��ن
م��ن��ه ل��م��ت��ي م��خ��دت��ش��ي ال��ب��ي��ن غ��راب ع��ل��يَّ زع��ق
ي��وم وش��اف��ل��و ال��ح��ارة ف��ي ي��ت��م��خ��ط��ر ال��ن��دل ش��ف��ت وادي��ن��ي

∗∗∗
أه��رات��ي72 ك��ت��ر م��ن ات��ح��رق ال��ج��ب��ال ع��ش��ب
دم��وع��ات��ي م��ن روي��ت األرض وع��الوي
م��ن��ام��ات��ي م��ن أوس��ع ال��ن��م��ل وم��راق��د
ج��روح��ات��ي م��ن أض��ي��ق ال��ن��ي��ل وم��ق��اط��ع
ب��ح��ي��ات��ي ال��ق��ب��ر دخ��ول ع��ل��يَّ ي��ه��ون
خ��ص��م��ات��ي ع��ن��د أح��ب��ه ال��ل��ي ق��ع��اد وال

حب، الصداقة إن بل وامرأة، رجل بني تنمو التي العالقة هو نظره يف الحب وليس
ويطالب الصداقة، يمجد االجتماعية حياته إطار يف وهو حب، والوطن حب، واألرض

صديقه: فهو بالكثري «رفيجه»
م��ال ع��ن��دك وال ع��زوة ل��ك ال ي��ال��ل��ي رب ل��ك

وحرقتي. الشديد حزني شدة من 72
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ال��م��ال73 ي��ع��زوا وال��ط��ب��ب��ة ب��ال��غ وج��رح��ك
��ال امَّ ل��يَّ��ا أي��وه ول��د؟ ي��ا رف��اج��ة74 ل��ي��ك��ش��ي ق��ال��وا
ف��يَّ��ا75 ف��رَُّط��ْم وق��ع��ت ول��م��ا ال��م��ي��ة م��ن أك��ت��ر
م��ال ل��م��ا ال��ح��م��ل وش��اف��وا واق��ف��ي��ن وك��ان��وا

∗∗∗
ت��ن��ح��ال76 ال��دوا وص��ف��ول��وا ب��ج��رح��ي��ن ع��ل��ي��ل
ل��ت��ن��ح��ال77 ال��ف��راش ع راق��د آه��و ال��ن��ار ق��وة م��ن
ت��ن��ح��ال78 ال��س��ل��ي��م ال��ج��س��م ف��ي ال��دون ك��ل��م��ة وآدي
ب��س��الم��ة األح��ب��اب م��ن ج��ال��وا ح��د م��ا
آن��ي؟ غ��ي��ري ال��ه��م ي��ع��ول ب��ق��ى وم��ي��ن
ت��ن��ح��ال ك��ل��م��ت��ه ال��ل��ي م��ن ال��س��الم��ة ي��الَّ

∗∗∗
ع��دل��ه وان��ا ع��دل��ي ي��ك��ون ع��ادل79 خ��ل أج��ي��ب م��ن��ي��ن
ع��دل��ه؟ خ��ل��ل ف��ي��ه ك��ان وان ال��ج��رح ع��ل��ى ي��ك��ش��ف

∗∗∗
ال��ود وان��ق��ط��اع ب��خ��ت��ي80 س��و ع��ل��ى آه��ي��ن
ض��د ي��ل��ت��ق��ال��و ب��ل��وف��و81 ط��ي��ر وك��ل

باملال. يطالبون األطباء 73
ورفاقة؟ أصدقاء لك أليس 74

عني. تخلَّْوا تركوني، 75
عقدته. وتنحل يُشفى 76

سنة. لثاني أي حول، لثاني 77
العال. األصيل الرجل وتؤذي الجسم يف تحل الندل كلمة 78

جدع. صديق 79

بختي! سوء عىل خسارة يا 80
أحبه. حبيب وكل 81
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ال��ه��ن��د ب��الد م��ن م��اض��ي س��ي��ف ع��ل��ى آه��ي��ن
ت��ع��د ي��ام��ا ك��ت��ار ق��ل��ت��ل��و رف��اج��ة؟ ل��ي��ك��ش��ي ق��ال��ي ال��ب��ي��ن
ف��يَّ��ا ف��رَّط��ْم وق��ع��ت ول��م��ا ال��م��ي��ة، م��ن أك��ت��ر
ب��ي��س��د وق��ع ال��ل��ي خ��ل��ي س��ي��ب��وه ق��ال��وا ال��ح��م��ل م��ي��ل��ة وف

من والشكوى؛ التحرس شكل يأخذ الشعبي وأدبنا مواويلنا من كبريًا جانبًا إن
تهزمهم الذين عن يتخلون الذين الود، خاينني والحبايب والرفاقة، ن، والخالَّ األصدقاء،

ويتقهقرون. والفقر، واألمراض، بالكوارث ويصابون ويتعثرون واأليام، الدنيا

حجاه

ح��ج��اه82 ال��س��ل��ي��م ج��س��م��ي ف��ي خ��د ال��ع��ي��ا داوي��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا ت��ع��ا
ح��ج��اه83 ات��ب��رى ل��م��ا راق��د وأن��ا س��ن��ي��ن م��ع م��دة آدي
ع��رب��ون ال��دوا ح��ق م��ن وادِّي��ك داوي��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا ت��ع��ا
ال��ع��رب��ون وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ي��ش��ه��د م��ا ط��ب��ي��ب ي��ا ع��ل��ش��ان
ه��ت��دوم ع��ش��رت��ك ع��ل��ى زي��ن ط��ب��ي��ب أح��س��ب��ك
ال��ج��ن��ب ع ص��اح��ب��ك وب��ت��اخ��د ش��ي��ن ط��ب��ي��ب أت��اري��ك
ق��ل��ب ب��ي��ق��ل��ب ل��ق��ي��ه ال��ج��رح ع ال��ط��ب��ي��ب ك��ش��ف
ح��ج��اه84 ع��ل��ى م��ق��درت��ش ارق��د وق��ال��ل��ي ال��دوا ص��ر

∗∗∗
م��دام��ت��ش��ي ال��خ��دي��ن ع��ل��ى دم��وع��ي ن��زل��ت ط��ب��ي��ب
م��دام��ت��ش��ي ع��ش��رت��ه��م ع��زاز رف��اج��ه ع��ل��ش��ان
وش��ب��اب��ي ال��ح��ي��ل ه��دم��ن��ي ال��ع��ي��ا أت��ان��ي ل��م��ا ش��وف

حقه. 82

الفراش. ومالزمتي رقادي طول من جسدي مؤخرة هلكت 83

وثمنه. حقه 84
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ق��ه��ر ي��زي��دك ج��ي��ل ك��ده دا ال��زم��ان وج��ي��ل
ال��ض��ه��ر ع ت��م��ي��ل ان��ت م��ا زم��ان ي��ا ي��ن��ع��ل��ك ال��ل��ه
ال��م��ه��ر وط��ل��ب ص��دف��ة م��ع��ي ع��م��ل ال��ب��ي��ن دا
وش��ب��اب��ي ال��ح��ي��ط ي��ن��ط ك��ان م��ه��ر ل��ي ك��س��ر وان��دار

∗∗∗
س��ري ل��ل��ع��دا ي��ط��ل��ع آه ق��ول خ��اي��ف
س��ري ع��ل��ى أش��ك��ي��ل��و زي��ن ول��ي��ف ق��ل��ة م��ن
ب��ط��الن ال��ع��ي��ا م رف��اج��ة ي��ا م��ت��ح��س��ب��ون��ي��ش
ب��ط��الن ش��ب��ي��ه ال��ج��ن��ب��ي��ن ع��ل��ى أت��ق��ل��ب ب��ق��ي��ت أن��ا
س��م��ان��ي85 األص��ل ق��ل��ي��ل م��ع وع��ش��رت��ي

∗∗∗
ف��ي��ه ال��ل��ي ع��ل��ى ب��ات��ف��رج ب��س��ت��ان دخ��ل��ت
ف��ي��ه ي��ام��ا واق��ول ات��ف��رج وان��ا ح��ول س��ن��ة آدي
ف��ي��ه ون��اي��م ف��ارش زي��ن ط��ب��ي��ب ل��ق��ي��ت
م��اع��ون ف ال��دوا ووص��ف��ل��ي ط��ب��ي��ب��ي ج��ان��ي
ف��ي��ه ب��م��ا أخ��ي ي��ا ي��ن��ض��ح م��اع��ون ك��ل وآدي

∗∗∗
م��دام��ت��ش��ي ح��ول س��ن��ة ب��ق��ال��ه��م ال��ع��ي��ن ع��ن غ��اي��ب��ي��ن
م��ج��ارح��ن��ا ط��اب��ت وك��ان��ت ط��ب��ي��ب ي��ا ال��م��ب��ال��ي ك��ن��ا
وف��رح��ن��ا وال��س��ع��د ال��ه��ن��ا ل��ي��ال��ي وج��ت��ن��ا
م��ج��ارح��ن��ا زوِّد ال��زم��ان ع��ل��ي��ن��ا وان��دار
م��دام��ت��ش��ي ل��يَّ��ام ب��س خ��س��ارة ي��ا ف��رح��ن��ا ك��ن��ا

∗∗∗

كاملسموم. جعلتني 85
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وش��ب��اب��ي ال��ع��زم ي��وم ف��ي ال��ل��ه ع��ل��ى ع��وض��ي
وش��ب��اب��ي86 ال��خ��ص��م أك��ي��دب��و ع��زم ح��داي��ا وك��ان
ص��اح��ب وم��ي��ت م��ي��ة ل��ي��ه ك��ان زي��ن راج��ل ع��ل��ى ع��ج��ب��ي أن��ا
ص��اح��ب وال ل��ي��ه ع��دش��ي م��ا م��ال��ه خ��س ول��م��ا

الشباب. من خصومي تكيد وحيل قوة عندي وكان 86
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الثالث الفصل

واألوجاع املبايل طبيب

والنسج محددة رموز أو Motifs أو مأثورات استخدام األحمر املوال ظواهر من
ومفردها واملعلولني، العلل من مثًال كاإلكثار التوايل، املتتابعة اإلظالم عصور عرب حولها

عليل.
إبراء مهامه من الذي الحكيم أو بالطبيب والتوسل الحاجة بالطبع ومنها
واملطببني «األطبة» آالف عىل تستعيص ما عادة التي واألوجاع، العلل هذه وشفاء

والحكماء.
غائرة، جروح من الجسدية؛ العلل وشفاء إبراء عىل دوره يتوقف ال هنا فالطبيب
نطلق أن يمكن التي الباليا، تلك إىل طبه يمتد ما بقدر جسدية، مبارشة وأمراض
املتحكمون وأعداؤه خصومه يحدثها أن بد ال التي «نفسية»، وكذا «روحية»، عليها
الوراء إىل موقعه كان بمن لتأتي كدوالب تقلب ما عادة التي والدنيا الحياة مسار يف
من عىل واإلجهاز التنكيل قدرات — الدنيا أي — تملك فهي وكذا والعكس، أمام،

أرادت.
املتعددة، بالداءات ابتُلوا من أو املبايل، طبيب سوى هو ما هنا املداوي فالطبيب
حد إىل والرفض «املخاواة»، أمراض وكذا ،Love sickness العشق وأمراض داءات لعل

السلطوية. والطبقية االجتماعية وتراكيبه املاثل للواقع القرف درجات أقىص
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بل — املبايل من — مرضاه قهر من املزيد عىل قدرات يمتلك طبيب أنه كما
املرفقة. األمثلة من سيتضح كما واغتياًال، قتًال عليهم واإلجهاز

وهو يعطه، ولم ودواءه مراهمه ع وزَّ الذي طبيبه، العليل يتحدى التايل املوال ويف
عليه سيجلب الذي املداوي حكيمه كان ولو حتى «ندل»، ألي نفسه يدني لن لهذا

الشفاء:

ان��ا1 ادَّ وال ب��ال��م��ره��م ي��وم ال��ط��ب��ي��ب م��ر
ان��ا2 ادَّ وال ات��ح��ش��ر ال ن��اس ي��ا زي��ن ج��دع وان��ا
أع��ف��ف��ه��ا واق��در ن��ف��س��ي ال��ن��ف��س
��ف��ه��ا واس��فِّ ك��ف��ي ف��ي ال��ص��ب��ر واص��ح��ن
ل��ح��ل��ف��ه��ا األن��دال ع��ل��ى رم��ت��ن��ي وان
ان��ا ادَّ وال ات��ح��ش��ر ال ي��م��ي��ن��ي��ن واح��ل��ف

عاوده: منه خف كلما أصابه عيب فهو التايل املريض علة أما

م��ي��ن؟ ع��اي��ز ب��ت��ن��ده ط��ب��ي��ب��ي
أت��ان��ي ع��ي��ب ب��الي��ا س��ب��ب
م��ي��ن؟! ع��اي��ز ال��ع��وازل ك��الم
ت��ان��ي3 ع��ي��ا ط��اب ال��ل��ي خ��الَّ

∗∗∗
ت��ن��زار ول��ي ت��ص��ب��ح ال��م��ب��ال��ي ط��ب��ي��ب ي��ا إي��اك
ق��ن��ط��ار وازي��د ق��ل��ب��ي ال��ص��ب��ر أس��ف��ف وان��ا
ص��ار؟ ع��ل��ي��ن��ا وح��ك��م��ك ط��ب��ي��ب ي��ا ح��ك��م��ت م��ا ع��ش��ان

شيئًا. يعطنا ولم 1

آلخر. أدنئها وال نفيس أحرش ال 2

أسقامه. وشفى طاب الذي الجرح فأعاد 3
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مسبب لنقيضه املبايل، طبيب أو الطبيب، وتوحد مخالطة يتضح التايل الحوار يف
البني: وهو والكوارث الباليا

وح��دي��ه ال��ط��ب��ي��ب ب��ي��ت ع��ل��ى ون��ادى ع��ل��ي��ل
وح��دي��ه أن��ي��ن ل��ه وس��م��ع ال��ل��ي��ال��ي ن��ص
ج��ن��ب��ي��ه ال��م��م��ل��ك��ة وك��رس��ي ال��س��راي��ة ع��م��ود وآدي
ك��ن��اس4 ال��ع��ام��ري��ن ب��ي��ت ع��ل��ى ب��اب��ي��ن أص��ل م��ا
ك��ال��ن��اس ال��ح��ش��ا ج��وا م��ن ج��رح وخ��ل��ف��ت��ل��ي5

∗∗∗
وح��ادي��ه اإلل��ه رب اذك��ر ال��ع��ب��د أي��ه��ا ي��ا
وح��ادي��ه ن��س��ره��ا وخ��ال��ق ال��خ��الي��ق خ��ال��ق
وس��اع��ات ه��م��وم ي��ق��ض��وه��ا ال��ش��ق��اوي أه��ل
وح��دي��ه ب��ي��ي��ج��ي ل��ح��ظ��ة ف��ي س��اع��ات ل��و وال��رزق

يُجَلب ما كثريًا الدواء أن كيف الشعرية الفولكلورية املأثورات هذه تذكر ما وكثريًا
الشام: بالد من

واق��ع ح��ي��ط ت��ح��ت ون��اي��م وف��ارش ع��ل��ي��ل
واق��ع ال��ي��م��ي��ن ال��ت��ق��وا ال��ش��م��ال ع ق��ل��ب��وه
ن��اف��ع دوا ه��ات��ول��و ق��ال��وا
ال��ش��ام أراض��ي م��ن ال��دوا ج��اب��وا
�ع واق� �دوا ال� �وا �ق� ل�
ع��ل��ب��و ف��ي ال��دوا ح��ط��وا ن��اس ي��ا ق��ل��ت أن��ا
�و �اب� �ح� �ص� ل� وودوه
واق��ع؟ ب��خ��ت��ه��م ال��ل��ي ف��ي ال��دوا ي��ع��م��ل إي��ش

باملوت. تكنسهم 4
وأخلفت. تركت 5
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حواًرا تحوي والبناء التصميم محكمة موجزة شعرية حكايات وجود املألوف ومن
باملعلولني املوكَّل الطبيب وبني و«املخاواة»، والعشق بالحب املعلولني هؤالء بني داميًا

وامُلتَيَّمني: واملبتلني

ع��ل��ي��ه ال��ع��ل��ي��ل م��رج م��ن داب ال��ح��ص��ي��ر س��م��ر
ع��ل��ي��ه ُط��ل ال��ع��رش إل��ه ي��ا ت��ق��ول ال��ع��ل��ي��ل أم
ع��ي��ان م��ه��وش اب��ن��ك ول��ي��ة ي��ا ي��ق��ول ال��ع��ل��ي��ل أب��و
�ر �اج� ف� �د �ول� ال� دا
ن��رم��ي��ه ال��خ��ال ب��را ول��ي��ة ي��ا وإي��دك إي��دي
ورم��وه ال��خ��ال ب��را وإي��ده إي��ده��ا
�وا: �ال� وق� �اب �ب� ال� وردوا
�د ح� �اش �دن� ول� �ا م�
آخ وق��ال م��ن��ام��ه م��ن ال��ع��ل��ي��ل ص��ح��ي
�اب6 �ب� �ح� ل� �ات �ق� �ال� ي�
ال��ب��اب؟ ع وأق��ف أروح��ل��ه أن��ا ف��ي��ن ال��ط��ب��ي��ب ب��ي��ت
وق��ال: ال��ط��ب��ي��ب س��م��ع��ه
ال��ب��اب؟ ع ه��ن��اك واق��ف ال��ل��ي دا م��ي��ن
�و: �ل� �ال� ق�
رف��اج��ات��ي ف��ات��ون��ي م��ت��يَّ��م غ��ي��رش��ي7
ال��ب��اب وردوا ك��ره��ون��ي ط��ب��ي��ب ي��ا األه��ل وح��ت��ى

∗∗∗
ب��ران��ي ل��ت��ن��ي��ن إت��م ال��ردي8 ويَّ��ا ال��ط��ب��ي��ب
ب��ران��ي ب��إذن إال ال��ع��ل��ي��ل ي��ط��ي��ب وال

األحباب. لقاء يا 6
غري. ليس 7
الرديء. 8
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ب��ران��ي ل��ت��ن��ي��ن إت��م ن��ص��ي��ب��ك ب��خ��ت��ك
ب��ران��ي ب��إذن إال ال��ع��ل��ي��ل ي��ط��ي��ب وال
ص��دف دا ال��زم��ان ف��ي ال��م��واف��ج ال��رف��ي��ج9 وال��ل��ه
ال��ن��ص10 ع��ل��ي��ه��ا ال��ل��ي ه��ي��ا ال��ح��ق ك��ل��م��ة وآدي
وال��ن��ص ال��غ��زال ف��ي ب��ص��ط��اد ك��ن��ت م��ا ب��ع��د م��ن
وص��دف ق��ف��ل ب��خ��ت��ي ع��ل��ى ف��خ��ي ن��ص��ب��ت
ال��ن��ص خ��س��رت ال��م��ك��س��ب ف��ي ات��اج��ر رح��ت أن��ا
ب��ران��ي م��ش��غ��ول ال��ص��دف ف��ي وق��ع��ت��ي ج��ت

عىل كلها الناس أن إىل به ينتهي الذي وجرحه! العليل بني حوار من له يا وهنا
ومبتلني: ومجروحني معلولني أي الحال، هذه

والي��م��ل��ك11 أج��ي��ب��ل��ك ج��رح ي��ا وك��م
ل��ك والي��م ل��ع��م��ل ج��رح ي��ا ط��ب��ت إن
ال��ح��ال دي ع��ل��ى ك��ل��ه��ا ال��ن��اس آدي ج��رح ي��ا ط��ب��ت م��ا وان
ن��اي��م��ل��ك ال��ف��رش ع وآدي��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا خ��الص��ك واف��ع��ل

فني؟ وآجي

ف��ي��ن؟ وآج��ي ال��م��ش��وم12 ده��ر دل��ن��ي ال��ذي أن��ا
ب��ل��دي��ن ش��ك��ي��ت دم��ع��ك م��ن ع��ي��ن ي��ا ال��ع��ف��و
ب��ال��ي��دي��ن ال��خ��الص م��ب��ق��اش ال��ص��ب��ر اس��م��ع ق��وم
ب��ل��دي��ن ال��ل��ع��ي��ن ح��ك��م ب��ق��ى ش��ي��ن زم��ان وم��ل��ال

املوافق. الرفيق 9
النرص. 10

لك. وأعطي 11

الشؤم. دهر 12
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وع��ي��ن13 م��ا ال��دي��ار ع وف��ات ش��ي��ن زم��ان وب��ق��ى
ون��ع��ي��ش ب��ق��ى األرزاق ت��ب��س��ط��ل��ن��ا رب ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ب��الدي��ن14 ن��ع��ي��ش ف��ض��ل��ك م��ن ال��س��ت��ر وت��س��ب��ل
ف��ي��ن؟ وآج��ي ال��م��ش��وم ده��ر دل��ن��ي ال��ذي أن��ا

مفيش وبخت

م��ف��ي��ش وب��خ��ت ده��ري دل��ن��ي ال��ذي أن��ا
م��ف��ي��ش15 وع��زوة م��ل��ك��ي ق��ص��ور ه��دم ال��ب��ي��ن آدي
م��ف��ي��ش وق��وة ال��ف��رش��ة ع ح��ول س��ن��ة ع��يَّ��ان ورق��دت
ب��داري ال��خ��دي��ن ع ع��ي��ن��ي دم��ع ي��ا
�ادق ص� ك��ان خ��ل ع��ل��ى
ي��داري ع��م��ال ال��ع��وازل م��ن��ي خ��دوه
ب��داري16 أوق��ات ب��ع��د أح��وال ب��ي ي��ج��د
م��ح��ت��ارة ال��ح��ب17 ف��ي داي��رة ن��اس والد ن��اس وي��ام��ا
م��ف��ي��ش وب��خ��ت ع��م ي��ا ش��ط��ارة وإي��ه؟

داريني

داري��ن��ي18 ل��ي��ه ع��ل��يَّ��ا ال��ش��وم دن��ي��ة ي��ا
داري��ن��ي ال��خ��دي��ن ع��ل��ى دم��وع��ي ن��زل��ت

واعني. لسنا 13
ديون. بال نعيش وأيًضا ونكدح، نعمل أي باليدين: نعيش 14

عائلة. أو عشرية بال إنه أي 15
بلوتي. الناس يعرف ال حتى نفيس أداري 16

الحياة. خضم يف أي 17
ريحه. وتعطل تؤذيه لكي عليه دايرة أي 18
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داري��ن��ي19 ب��ال��ف��ت��ن��ة ال��س��و وع��وازل
وب��راش��ي ال��خ��دي��ن ع��ل��ى دم��وع��ي ن��زل��ت
م��اش��ي وان��ا ال��خ��ص��م أك��ي��د ك��ن��ت م��ا ب��ع��د وم��ن
داري��ن��ي ح��ي��ط ي��ا واق��ول م��اش��ي ص��ب��ح��ت

سيد يا

س��ي��د ي��ا ل��ل��ن��دل ب��ق��ول ال��ض��رورة اج��ل م��ن
س��ي��د ي��ا ال��ح��ال وش��وف ل��ح��ال��ي ان��ظ��ر
س��ي��د ي��ا ال��ح��ال وك��ي��ف ي��ت��ام��ى ال��ع��ي��ال
روح ج��ب��ال��ي م��ن وق��ال��ي ي��م��ي ات��ل��ف��ت ق��ام
وال��ع��م��ش��ة ال��ش��وف ق��ل��ي��ل ب��ي��ح��ل��ي وال��م��ال
ون��ص��اي��ب ق��س��م ك��ان��ت دي غ��ي��رش��ي
ص��اب��ت ال��س��ل��ي��م ج��س��د ف��ي ع��ي��ن دي وغ��ي��رش��ي
س��ي��د؟ ي��ا ال��ح��ال وك��ي��ف خ��اب��ت وال��ص��ن��ع��ة

الدنيا يف

وح��ال��ت��ه��ا؟ ال��دن��ي��ا ف��ي رب��ي ي��ا ال��ع��م��ل ك��ي��ف
وح��ل��ت��ه��ا رق��ت��ه��ا ن��اس ع��ف��وش20 ج��اب��ت
ح��ال��ت��ه��ا21 ال��ب��اج��ات ع��ل��ى األم��ارة وآدي
وق��ط��ام��ي ج��وخ ول��ب��س ان��ع��دل ال��ه��ف��اي��ا واب��ن
ال��ت��ان��ي وف��ي األول ف��ي رب ي��ا واح��ت��رت
ب��ح��ال��ت��ه��ا! ع��زت��ه��ا س��الط��ي��ن أك��م

بلوتي. يدرون 19
لهم. قيمة ال ومن الهفايا أو «كالعفش» أناس 20

الناس. وأحسن األمراء أذلت إنها أي 21
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تبكي ما عني يا

وح��س��اب��ات ف��ك��ر ف��ي ص��ب��ح ال��ل��ي ع��ل��ى ت��ب��ك��ي م��ا ع��ي��ن ي��ا
س��وب��ات22 واح ت��ح��ت ب��لَّ��ط��ت وم��رك��ب��و
اإلث��ب��ات ق��ل��ة م��ن ض��اع��ت ال��ح��ق وك��ل��م��ة
وان��دل ق��وي م��ن��ه اش��ت��ك��ت ج��ي��ران��و ح��ت��ى
ان��زل ال��زم��ان ق��ال��ل��و ق��ام ال��س��رج ع��ل��ى راك��ب وك��ان
س��وب��ات واح ت��ح��ت ال��س��ب��ع ع��ل��ى ح��ك��م��ت

الدنيا! عىل

ال��دن��ي��ا23 ع��ل��ى ن��اس وذل��ي��ت زم��ان ي��ا زه��زه��ت
ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��ن��اس ل��ق��ل زم��ان ي��ا وح��وج��ت��ن��ا
ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��خ��ي��ش ل��ب��س��ن��ا ال��ح��ري��ر ل��ب��س ب��ع��د م��ن
م��ق��ط��وع ��َج��ر ال��صَّ م ي��ح��س��ب��ون��ي ال��س��و وع��وازل
م��ن��اب��ي��ن24 ال��رج��ال وس��ط ول��يَّ��ا ج��د ج��دع وان��ا
ال��ج��دي��ن م��أص��ل ت��ل��ق��ان��ي ع��ل��ي��ه ت��س��أل
ال��دن��ي��ا ع ح��د ام��اش��ي م��ا ي��م��ي��ن��ي��ن وح��ل��ف��ت

لهم وعد

وع��دل��ه��م األس��د دل ال��ل��ي ال��زم��ان ش��وف
وع��دل��ه��م ال��ج��ان��ب��ي��ن ع ك��ي ك��واه��م
وع��دل��ه��م ال��ج��وخ ب��ع��د ال��خ��ي��ش ل��بِّ��س��ه��م

مكان. أسوأ يف يل بات أي وبات، وسيئة واحة مقاطع: ثالثة من الكلمة تتكون 22
آخرين. وذللت أناس شأن من زمن يا رفعت 23

رجلني. بحق حقه أي واحد، مناب من بدًال 24
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ع��ال م��وش م��ع��ي م��ش��ي��ك زم��ان ي��ا ب��ال��ل��ه ق��ل��ت��ل��و أن��ا
ال��ع��ال ال��م��ه��ارة25 ورك��وب ال��ع��الل��ي ن��وم ب��ع��د م��ن
وع��دل��ه��م ال��ق��ص��د ب��ل��غ��وا ل��ن��دال ص��ب��ح��وا ق��ام��وا

بي وخال

ب��ي وخ��ال ن��ز وج��رح��ي ط��ال ول��ي��ل��ي س��ه��ران ال��ذي أن��ا
وخ��الب��ي26 م��ي��الت ل��و ال��ده��ر ب��إن أع��ل��م ك��ن��ت ل��و
ب��ي27 وخ��ال ل��أله��ل زم��ن ي��ا وح��وج��ت��ن��ي
ج��ه��ل��ي28 زم��ان ف��ي ع��ال ج��دع ك��ن��ت أن��ا
ب��ي��ه��م ت��ع��ل��م ع��زاز ن��اس م��م��اش��ي وك��ن��ت
�ي �ل� أه� �ع �ي� �م� ج�
ن��اده��ل��ي ح��د ل��م ب��ال��ع��ي��ا اب��تُ��ل��ي��ت ل��م��ا ش��وف
وخ��الب��ي ال��ده��ر غ��درن��ي ج��ه��ل��ي ع��ز وف

أعلم كنت لو

األول ع��ن ح��ت��م��ي��ل ال��ه��ن��ا ل��ي��ال��ي ب��إن أع��ل��م ك��ن��ت ل��و
أول م��ض��ت ال��ل��ي ع��ن ل��ي��ال��يَّ��ا ح��ش��ت ك��ن��ت أن��ا
األول م��ن ان��ع��دل ري��ح��ه ان��ع��دل وال��ل��ي
زم��ان! ي��ا ي��ق��ط��ع��ك ال��ل��ه ق��ل��ت أن��ا
ب��رخ��ام م��أس��س��ة ك��ان��ت ق��ص��وره ه��رج��م��ت29 ان��ت م��ا

مهرة. جمع 25

يأتمنونه. بمن يخلو خائن دهر أي 26
جواري. إىل يبَق ولم وحدي تركني 27

زماني. يف املتعلِّم الوحيد أنا كنت أن ويوم عيلَّ. ومرَّ جاء زمن معنيان: لها 28
هدمت. 29
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ق��دام ب��ج��ي��ب��ه ورا ال��ل��ي ك��ده أن��ا ال��زم��ان ق��ال��ل��ي م��ا
األول م��ن ل��ك��ت��اف ع��ل��ى ال��ه��ل��ف30 واركِّ��ب

تالت

ت��ال��ت ال��ت��ق��ي��ت ص��ب��ح��ت ب��ج��رح��ي��ن ب��اي��ت31
ط��ال��ت ال��ع��دا ح��ي��ط��ات ج��ن��ب ل��ط��ع��ت��ي ي��ا
ك��ان��ت ط��ي��ب��ة ل��ي��ال��ي ع��ل��ي��ن��ا ف��ات��ت
وم��ر وص��ب��ر ح��ن��ض��ل آخ��رت��ه��ا ل��ق��ي��ن��ا
ط��ال��ت وال ق��ص��رت ك��ت ال��ه��ن��ا ل��ي��ال��ي ري��ت ي��ا

اتفرج تعا

ب��ت��ت��ف��رَّط خ��دي ع��ل��ى دم��وع��ي ك��ان��ت ل��و
ب��ت��ت��ف��رج ح��ال��ي ع��ل��ى ال��ن��اس ك��ان��ت م��ا
ب��م��درج ال��ع��ز س��الل��م ب��اط��ل��ع ك��ن��ت م��ا ب��ع��د م��ن
وع��ل��ي��ل س��ق��ي��م ن��ي خ��الَّ ال��ب��ي��ن غ��راب ع��ل��يَّ��ا زع��ق
ات��ف��رج ت��ع��ا ال��ل��م��ة ع��ل��ى ال��ن��اس ح��اس��د ي��ا

املشوم دهر

ف��ي��ن؟ وآج��ي ال��م��ش��وم ده��ر دل��ن��ي ال��ذي أن��ا
ف��ي��ن؟ وآج��ي ال��ع��ق��ول ش��رس��ات ن��اس م��ع وب��ل��ي��ت
ال��ج��ب��ال وح��ش ك��م��ا ال��ط��رق ف��ي ل��ي راب��ط��ي��ن
�ن؟ �ي� ف� �ي وآج�

الفايض. شيئًا، يسَوى ال الذي 30
باملبيت. هممت إن ما 31

62



واألوجاع املبايل طبيب

وال��خ��ل ال��م��رار ك��اس وس��ق��ان��ي ده��ري دل��ن��ي ال��ذي أن��ا
ال��م��ش��ع��ال ك��م��ا ب��ن��ب��ل��ة ض��رب��ن��ي وال��ب��ي��ن
ع��ال م��وش م��ع��ي م��ش��ي��و ل��ج��راح وط��ب��ي��ب
وال��ب��خ��ت؟ ان��ك��ت��ب وال��ل��ي ال��م��ق��دَّر ف��ي اي��ه اع��م��ل وان��ا
زل��ق32 س��ك��ك ف��ي م��ش��ي��ت زم��ان��ي ع��ل��يَّ��ا وح��ك��م
�ت �خ� ب� �ع م� �ي �اف� ح�
وال��ب��خ��ت ال��ل��ح��وم ض��ان��ي رم��ي��س33 ط��ع��ام��ي ك��ان وان��ا
ط��ار؟ ح��دان��ا ل��ي��ك ان��ت ل��ه��و ب��ي��ن ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ط��ار دم��اغ��ي م��ن ع��ق��ل��ي ب��ي��ن ي��ا ال��ش��ي��ن ف��ع��ل��ك م��ن
ل��ب��ح��ار ك��م��ا خ��دي ك��رس��ي ع��ل��ى دم��وع��ي ن��زل��ت
ف��ي��ن؟ وآج��ي أروح ع��ارف م��ش رب ي��ا واح��ت��رت

عريان

ع��ري��ان؟ األص��ي��ل وخ��ل��ي��ت زم��ان ي��ا ب��ق��ى ل��ي��ه ع��اك��س��ت
ع��ري��ان ف��ق��ي��ر ي��ا روح وق��ال��ل��و ع��اي��ره ال��ن��دل
ب��ي��غ��ط��س ال��ف��ج��ر الح��ة ف��ي ال��ق��م��ر م��ع��ل��ه��ش ق��ل��ت م��ا
ب��ي��ب��ان ال��ع��ش��ا وس��اع��ة
ع��ري��ان ال��ح��ري��ر ل��ب��س ل��و ال��دراه��م ل��م��ي��ل وال��ل��ه
ال��زم��ان34 م��اص��دق��وش ه��و م��ا ي��ل��وم ال��خ��ال ل��و ي��ل��ي��ق
�رة م� وال
ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن س��راي��ا م��س��ك��ن��ه ص��ب��ح إك��م��ن��ه
�ة �ش� ع� �ه �ن� �ك� �س� م�

مطينة. زلق: 32

الصغري. الخروف أي الرميس: 33
به. ليفتك زمانه يصادفه لم 34
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م��س��ت��ن��ظ��ري��ن ال��ح��ظ م��ي��ل��ة م��ن ال��ك��رام وش��وف
�ا �ش� �ع� وال� �ور �ط� �ف� ال�
ب��ن��ام م��ا ع��ل��ي��ل خ��الن��ي م��ع��اي��ا ع��ش��ق ال��ف��ك��ر
ب��ان راخ��ر وال��ع��ض��م ب��ل��ي م��ن��ي ال��ج��س��م
ي��دي��ه ف��ي وال��ك��ت��اب ع��ال��م ش��ي��خ اس��أل دخ��ل��ت
ق��ال��ل��ي: وال��ت��ف��ت ي��م��ي��ن��ه م��ن ال��ك��ت��اب رم��ى
ارت��ف��ع ال��ج��ب��ان ب��ي��ت ش��ي��ن زم��ان ب��ق��ى
�ان �ري� ع� �ول األص� �ت �ي� وب�

برتبيه

ب��ت��رب��ي��ه ال��س��ب��ع ع ح��ك��م��ت ال��ش��وم دن��ي��ة ش��وف
ب��ت��رب��ي��ه ال��ج��وخ ب��ع��د خ��ي��ش ت��ل��بِّ��س��ه
ب��ت��رب��ي��ه األه��ل ك��الم خ��ال��ف إك��م��ن��ه
وال��ل��م��ة األه��ل ك��الم خ��ال��ف إك��م��ن��ه
ل��م��ا ال��ح��ش��ا ج��وَّا م��ن ج��رح ب��اط��ن��ي وف35
ال��ل��م��ة ج��م��ل��ة وط��يَّ��ر ع��ض��اي��ا دق��دق
وال��ل��م��ة األه��ل ك��الم ي��خ��ال��ف ال��ل��ي وآدي
ب��ت��رب��ي��ه غ��ص��ب ال��ل��ي��ال��ي ويَّ��ا ل��يَّ��ام

∗∗∗
ري��ح��ك36 وان��ا ط��اوع��ن��ي ل��ل��ق��ل��ب ت��ق��ول ال��ع��ي��ن
ري��ح��ك أن��ا وات��ه��ب الت��ع��ب��ك ت��ع��ب��ت��ن��ي وان
ري��ح��ك ال��ع��دا م��ل��ك إذا ج��د ول��د خ��ل��ي��ك

أصبحت وهكذا وأهيل، أصدقائي عني وطرد عظمي دقَّ ملا أحشائي، داخل من جرح باطني ويف 35

جرحي! من إال أصدقاء، وال أهل بال وحيًدا
تسرتيح. أجعلك 36
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غ��ل��ب��ان ال��زم��ان ط��ول ع��ل��ى ع��ال ول��د خ��ل��ي��ك
ري��ح��ك37 ي��ن��ع��دل ل��م��ا ب��ل��وت��ك ع��ل��ى واص��ب��ر

حاسديني

ح��اس��دي��ن��ي ش��ي��ن ج��رح��ي ف��ي��ن؟ ال��ب��ال ط��ب��ي��ب
ح��اس��دي��ن��ي ال��ف��رش ع وان��ا ب��ش��ه��ري��ن ع��ام��ي��ن
ب��ل��دي ان��ك��ت��ب38 وال��ل��ي ال��م��ق��در ف��ي اي��ه اع��م��ل وان��ا
ب��ل��دي رص��اص م��ن أك��ت��ر ح��داي��ا39 ف��ي ع��زول��ي وك��الم
ح��اس��دي��ن��ي؟ ال��ن��اس وب��رض��ه وول��دي م��ال��ي وع��دم��ت

جرايل مما

ال��رك��ب��ان40 ع��ل��ى ال��ب��ح��ر أع��دي ص��ب��ح��ت ج��رال��ي م��م��ا
ب��ان ج��ار وال ع��زوة وال رف��اق��ة ل��يَّ��ا م��ا وان��ا
ج��ي��ل��ه زم��ان ف��ي م��ري��م اب��ن ع��ي��س��ى م��ق��االت
ب��ي��ج��ي��ل��ه ح��د م��ا ب��ال��ق��ش��ل41 اب��ت��ل��ى ال��ل��ي
وت��ك��ري��ره س��ك��ر ال��خ��س��ي��س س��ق��ي��ت إن وال��ل��ه
ال��ج��رب��ان ي��ن��ف��ع م��ا ال��وب��ر ع ال��ده��ان ع��م��ر

من األيام عليه جرته وما معه الزمان فعل عىل قائله يتحرس السابق املوال يف
املدِقع. الشديد الفقر أي و«القشل»، املصائب

زمانك. ينعدل حتى 37

العاتية. القدر بني عيلَّ ُكتب ما 38

حقي. يف 39

ركبتي. عىل 40

املدِقع. الفقر أي 41
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بحكمة هذا كالمه مؤكًدا والجريان، واألصدقاء الرفاق وبني هذه حالته بني يربط ثم
املسيح: مريم»، ابن «عيىس

ب��ي��ج��ي��ل��ه ح��د م��ا ب��ال��ق��ش��ل اب��ت��ل��ى ال��ل��ي

األوضاع وبني الصداقة بني تربط وكلها كثرية، الصداقة عن تتحدث التي واملواويل
محنته. يف املرء بجوار يقف ال الذي الصديق عىل وتعيب تلوم وكلها املتقلبة، الطبقية
هي: مبلبلة مأثورية حكمة تقول القديمة الفارسية الدينية الرشائع كانت ولقد

لخسيس.» الخري يسدي من «خسيس
ببعضهم، الناس وعالقات والجريان األصدقاء حول تدور التي املواويل وبعض

املأثور: هذا مثل أي لها، امتداًدا تصبح تكاد

ال��ب��ال خ��ل��يِّ ألن��ك ق��ل��ب��ي ي��ا ع��ش��م��ان
ب��ال ع��ل��ى ع��ن��ده��م ان��ت��ش م��ا ل��ك��ن ن��اس ف��ي ع��ش��م��ان
ال��س��ن��دال ع ال��ن��ب��ل ي��دق راج��ل ع��اش��رت أن��ا
دال ال��س��ي��ن ع��ل��ى ال��م��ي��م ك��ت��ب��ل��ي ال��ه��ج��اي��ة ق��را
ع��ال ت��ق��اوي م��ن��ق��ي��ه��م وك��ن��ت رف��اج��ة ل��يَّ��ا ك��ان
ع��ال وس��ق��ي��ت��ه��م ط��ي��ب ح��رت وح��رتُّ��ه��م
غ��م��ار وراي��ا ل��م��وا ي��ام��ا ال��ن��دا ف��ي وض��م��ي��ت��ه��م
أدرِّي��ه��م وق��ع��دت درس��ت��ه��م ال��ج��رن وودي��ت��ه��م
ال��ج��م��ال أج��رة م��ن��ه��م ط��ل��ع م��ا ب��ال��ي42 ح��ص��ر ي��ا

الباب! ع الطبيب كان ولو

ال��ب��اب؟ ع ال��ض��ي��وف ي��ح��ي��وا ك��ان��وا ال��ل��ي ال��ك��رام ال��رج��ال ف��ي��ن راح��وا
ال��ب��اب ع وأق��ف أروح��ل��و دل��ون��ي ف��ي��ن؟ ال��ط��ب��ي��ب ب��ي��ت

مصيبتي. ويا لوعتي، يا 42
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ال��ب��اب ع دل��ي��ل واق��ف وان��ا ل��ه��ات��ور43 ت��وت م��ن
وق��ال: ال��ط��ب��ي��ب ال��ت��ف��ت م��ا
ال��ب��اب ع ك��ل��ن��ا اح��ن��ا دا ع��ل��ي��ل ي��ا

∗∗∗
ش��ل��ة ال��ح��ش��ا ج��وا م��ن ج��رح م��ع��ي ط��ب��ي��ب
ش��ل��ة ب��ق��ى دا ال��زم��ن ورف��ق
ذل��ة ع��ل��ى ال��ن��اس ي��م��س��ك��ول��و م��ن وي��ل وي��ا
ال��ب��اب ع ال��ط��ب��ي��ب ك��ان ل��و ب��ع��ل��ة ي��م��وت

∗∗∗
دري��ت م��ا ال��ع��ظ��ي��م وال��ل��ه ال��ص��غ��ر ع ال��ك��ب��ر دخ��ل
دري��ت م��ا ال��س��واد ب��ع��د م��ن أب��ي��ض آه��و وال��ش��ع��ر
دري��ت م��ا ال��س��ن��ان ب��ع��د ات��ق��لَّ��ع��ت ول��ض��راس��ي
وال��ع��ق��ل ال��خ��ت��ام ح��س��ن ي��الَّ دارت وال��ل��ح��ي��ة
وال��ع��ق��ل؟ األدب ح��ف��ض غ��ي��ر إي��ه ال��ع��ل��وم س��ب��ب
ال��ع��ق��ل م��ن��ي ف��ر ق��ام زم��ان��ي ح��وج��ن��ي ول��م��ا
رم��ان ال��ردي ل��ألص��ل ج��ب��ت ال��ع��ق��ل م��ن��ي ف��ر ول��م��ا
ف��رط��ت ن��ف��س��ي وف ف��رط��ت وق��ع��دت
دري��ت وم��ا ال��ع��وي��ل44 وخ��دم��ت

∗∗∗
غ��ل��ب��ي ك��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي غ��ل��ب��ان ح��د م��ا أن��ا
ب��آس��ي��ه��ا ال��ب��ل��وة ف��ي ال��ت��الت��رب��ع ش��اي��ل

املرصية. القبطية السنة أشهر 43
األصل. قليل 44
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غ��ل��ب��ي ك��م��ل ال��س��وق ل��ح��د ال��ي��س��رج��ي45 خ��دن��ي
األك��م��ل ع��ل��ى ت��م��ن��ي ق��ب��ض ل��م��ا إال دري��ت م��ا
وس��ه��ل��ب��ي ال��م��وت ل��م��ل��ك روح��ي س��ل��م��ت

∗∗∗
غ��ل��ب��وه ق��وي ي��ش��ك��ي ج��دع ف��ي ال��ع��ج��ب دي ي��ا
غ��ل��ب��وه ال��ع��ي��ال خ��س��ارة ي��ا ال��دس��ت ك��م��ا يُ��ْرتُ��ْك
غ��ل��ب��وه46 ال��رج��ال س��م��وه زي��ن ج��دع ك��ان
وب��ي��ن��ه اآلل��ة وح��ي��اة وي��س��دد ال��ك��الم م ي��ق��ط��ع ج��دع ك��ان
ح��ص��اه ي��ع��د ي��ق��در ح��د م��ا م��ال م��ع��اه وك��ان
ح��ص��اه م��ا ال��ي��م��ن وادي ف��ي راح ذه��ب م��ن��و
ت��اه م��ن وي��ال ي��ا م��اب��و ع��زم م��ن زع��ق
غ��ل��ب��وه م��ن��ق��ل��ه ف��ي م��ع��اه ك��دب وال��زه��ر

∗∗∗
ل��ي��ه وش��ه��ا ع��ط��ت ب��ع��دم��ا ال��ش��وم دن��ي��ة ش��وف
ل��ي��ه ك��انُ��ْم ال��ل��ي خ��دت دوالب ك��م��ا ق��ل��ب��ت
ال��م��ي��ة ع��ل��ى ي��زي��دوا ص��ح��اب ل��يَّ��ا ك��ان
واح��د وال ف��ي��ه��ا ب��ق��اش وال خ��ل��ي��ت ال��دار
ل��ق��ي��ت م��ا ال��ق��دي��م ال��رف��ق ع أدور وص��ب��ح��ت
ل��ق��ي��ت م��ا ك��ت��ب ب��ع��ده وم��ن ع��ال��م ش��ي��خ س��أل��ت أن��ا
ق��ال��ل��ي وال��ت��ف��ت ي��م��ي��ن��و م��ن ال��ك��ت��اب رم��ى
م��ل��ه��ي��ة ال��ن��اس دام م��ا ال��ل��ه إل��ى أم��رك
ل��يَّ��ه وش��ه��ا ع��ط��ت م��ا ب��ع��د ال��ش��وم دن��ي��ة ش��وف

«اليرسجي» اململوكي الرتكي العرص منذ ديوانية وظيفة كانت أنها ويبدو الناس، بأرس يقوم من 45

الناس. بأرس املوكل
ثمني. وقبض باعني أن بعد إال وأدِر أِع لم 46
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∗∗∗
ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ه��م دا م��ب��ت��ل��ى ت��ل��وم ��ك ِح��سَّ
ال��دن��ي��ا ل��ه��ا دام��ت م��ل��وك رأت��ش ع��ي��ن��ي
ال��دن��ي��ا م��ع أف��ع��ال��ك وش��وف ب��ق��ى ان��ظ��ر
م��ن��ي م��ع��ن��ات��و اس��م��ع ع��ل��ي��ه أق��ول��ك ك��الم
ال��دن��ي��ا م��ن ط��ال��ع ت��ف��ارق م��س��ي��رك ع��اش��ر

∗∗∗
وخ��دم م��ع��اك ت��رج��م ل��و ال��ده��ر ت��آم��ن م��ا
وخ��دم م��ل��وك ه��ت��ك م��ي��ال ده��ر دا
وخ��دم ال��ط��ي��اب ري��ح م��ع��اه ج��ا أداري ري��س أك��م
ت��اه ال��ل��ج��اج��ة ف��ي م��رك��ب��و دي
ت��اه خ��س��ارة ي��ا ت��ع��دي ك��ان��ت م��ا ب��ع��د م��ن
ت��اه م��ن وي��ال ي��ا ب��و م��ا ع��زم م��ن زع��ق
وخ��دم ال��ع��زول ب��ي��ت ج��ا ال��ل��ه ح��ك��م��ة ش��وف

∗∗∗
ب��ك��ري ورا ال��ح��ارة ف��ي ��ال ج��مَّ ع��م��ل��ت أن��ا
ب��ك��ري47 ورا وات��م��خ��ط��ر ب��ق��رش��ي��ن أع��م��ل
ش��اط��ر ب��ي��ه��ودي وع��دن��ي ورب��ي إالَّ
�ري �ك� م� �ب �ل� غ� �ره �ك� م�
م��ك��ري وراه وص��ب��ح��ن��ي ب��ك��ري ب��ي��ع��ن��ي

أبيه. عىل غايل 47
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األصل وقليل واخلسيسوالندل الرديء

والشكوى الحديث من اإلكثار األحمر، االنتقادي املتوجع الشاكي املوال هذا ظواهر ومن
األصل. قليل أو الخسيس، أو الرديء، أو السيئ، اإلنسان ذلك من

كفة بهم وترجح الحياة بهم تعج الذين الناس! من النمط هذا بالطبع أكثر وما
وتطفح. رصاعاتها

عادة زميًال، أم جاًرا أم حياة رشيك أم صديًقا أكان سواء الرديء، اإلنسان فهذا
يكون أن إىل قيم، لكل وافتقاده سانح، لكل تعبده بطبيعة يكون أن إىل أقرب يكون ما

منكًِّال. جائًرا سلطويٍّا
أقدم حني عيوبه، وانتقاد بالتنكر شكواه جمهوَره املوال هذا قائل يبدأ ما وعادة
دابة، أو عمل، رفيق أو زوجة، أو صديًقا، أكان سواء الرديء، «رشاء» أو اقتناء عىل

وهكذا.
بدورة ينتهي ما وعادة اإلرادي، االختياري باملعنى االقتناء، إىل يشري هنا والرشاء
السوق وهي جلبته حيث إىل وإعادته الرديء الكائن أو اإلنسان هذا بأخذ أي البيع،
وتراب بل والخسارة، السوق وتراب األثمان بأبخس ولو وبيعه — السوء مرادف —

ذاته. السوق
ملحمية ومواقف وحكايات شعرية من املأثورات هذه مثل أن املالحظ أن إال
أم نمط من تتخذ التي القبائلية، وحروبها ورصاعاتها السري يف تتبدى وروائية،
براثن يف تسقط أن املألوف من أن كما الرئيسية، مادتها والخسيس األصيل Prototype
هذا وعىل وظلمة، نور أو مبارشين، ورش خري إىل العالم انقسام موجزها التي الثنائية،

وخسيس. أصيل النحو
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املتصل الرصاع يف فاريس «آري» كمؤثر العربي داخل تتحدد أن إىل أقرب والثنائية
«أهريمن»، الرشير ونقيضه مزدا» «أهورا الخري قوى «إله» بني اإليفستا به جاءت الذي

املتوالية. املتصلة الفرس1 شهنامات إىل بعد فيما وتواترت
مأثوراتنا، مع يتقارب ما وهو لخسيس»، الخري يسدي من «خسيس أقوالهم: ومن

حبيبًا: الخسيس اتخاذ إىل عادت ما إذا عينه لحدقة املربع قائل تهديد ومنها

ح��ب��اي��ب��ه��ا ال��خ��س��س��ة ت��ع��م��ل ال��ع��ي��ن ع��ادت إن
ح��ب��اي��ب��ه��ا م��ن واق��ل��ع ظ��رب��ه��ا أه��د أن��ا

وصلنا مثلما املهشمة، أو املندثرة واملالحم السري معظم يف املثايل الرصاع هذا ويرد
الشاطر وابنه معروف امللك حول والنثر الشعر فيها يتعاقب التي امللحمة أو السرية يف
أو «ستخ» أو «ست» ب املتوحد «البني» والخسة للرش الرامز ونقيضهما حجازي،
الغالبة» «عبيد املندثرة السرية يف يرد كما العربي، الرتاث يف الشيطان مرادف «طيفون»
برصاع مروًرا الدين»، سعد – الحمار – واإلله «نعناعة الخرافية الحكايات يف وكذا

مرص. فرعون مع وموىس النمرود، امللك مع إبراهيم
والعربي اآلري الفاريس املتتاخمني أو املتجاورين الرتاثني كال بني سمة فالثنائية
البدء أكان سواء بالبدء، املتصلة الهامشية الطقوس تلك أو الشعائر، يف اكتملت السامي،
وتراتيل بقراءة وانتهاء إطعام، أو هجرة، أو قبلية، حرب بدء أو املحصول، حصد يف

الرجيم. الشيطان من باهلل أعوذ الدينية: النصوص
يكون أن يكاد هو بل تراثنا، عىل يقترص ال الثنائي االنقسامي امللمح هذا أن إال
التعليمية الحكايات منه تخلو ال كما أجمع، العالم رقعة عىل الجان لخرافات مالزًما
وثانيتهما املطلق، والخري الطيبة تنارص إحداهما شقيقتني، أو أخوين عن والوعظية
والشعائري األسطوري الرتاث يف الحال هي كما والرشور، الخسة صف يف تقف

القديم. الفاريس الزرادشتي

العربية»، الشعبية «الحكايات لكتاب يُرجع الفارسية اآلرية الثنائية حول املوضوع هذا من لالستزادة 1
العرب بني والرتاثية التاريخية «العالقات عن ص٨٦، بريوت، خلدون، ابن دار الحكيم، عبد شوقي

اآلريني». والفرس الساميني

72



األصل وقليل والندل والخسيس الرديء

والتحذير الوعظي، التعليمي التقابل استهداف من التالية نصوصنا تخلو ال كذلك
له. أصل ال ومن والرديء النذل عن واالبتعاد

ف��ي��ه؟! ع��ج��ب��ك ك��ان وإي��ش ال��ردي اش��ت��ري��ت ي��ال��ل��ي
ف��ي��ه ال��ل��ي أع��رف ك��ن��ت م��ا م��ل��م��ع اش��ت��ري��ت��و أن��ا
ال��س��وق ع وروح ْرب��و ب��دَّ ال��ردي اش��ت��ري��ت ل��م��ا
س��وق وق��ول��ل��و ��ل ح��مِّ ال��ردي ف��ي ج��ال��ك م��ا وك��ل
ال��س��وق ت��راب ش��ل��ت ل��م��ا ردي ي��ا ب��ي��ك وق��ف��ت
ب��ع��ت��م��ان��ي ف��ص��ل��ي وال ج��ان��ي ح��د م��ا
ض��ه��ره ع��ل��ى ح��م��ل��ه رم��ي��ت
م��ع��ي��وب ن��اس ي��ا وق��ل��ت
�وق �س� ي� �وق �س� ي� �ي �ل� ال�

∗∗∗
راض��ي��ب��و ك��ن��ت أن��ا األوالن��ي ال��ق��دي��م ج��رح��ي
ل��ه��ال��ي��ب��و زادت ال��ق��دي��م ع ال��ج��دي��د ن��ز ول��م��ا
ون��س��ي��ب��و ال��ع��ال وع��ب��د زي��ن ب��ن��ي ت��رب��ة وس��ر
ون��س��ي��ب��و! األص��ل ق��ل��ي��ل م��ن ح��ق��ن��ا ل��ن��اخ��د

∗∗∗
ح��ب��اي��ب��ه��ا ال��خ��س��س��ة ت��ع��م��ل ال��ع��ي��ن ع��ادت إن
ح��ب��اي��ب��ه��ا م��ن واق��ل��ع ظ��رب��ه��ا أه��د أن��ا
دع��ي��ت��ون��اش؟ م��ا ل��ي��ه ال��ف��رح ع��م��ل��ت��و ول��م��ا
ن��واي��ب��ن��ا؟! ط��ون��ا ال��غ��ل��ب ف��ي إش��م��ع��ن��ى

∗∗∗
ال��دي��ن ع��ن��ه وح��م��ل��ت ال��ردي اش��ت��ري��ت ي��ال��ل��ي
ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ت��ل��ط��م ع��ش��رت��ه م��ن وص��ب��ح��ت
ف��ي��ن؟ ع��ي��ون��ك ك��ان��ت ال��ردي ج��ل��ب��ت س��اع��ة
ب��ع��دي��ن؟! األص��ل ع ر ت��دوَّ ال��ت��م��ن ت��ق��ب��ض ب��ع��دم��ا ان��ت ل��ه��و
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ال��س��وق وروح ْرب��و ب��دَّ ال��ردي اش��ت��ري��ت ل��م��ا
س��وق وق��ول��ل��و اس��ع��ى ف��ي��ه ف��ص��لَّ��ك م��ن وك��ل
ال��س��وق ع��ل��يَّ��ا ص��ف��ص��ف��ت ل��م��ا ب��ال��ردي وق��ف��ت أن��ا
ي��س��وق ي��س��وق ال��ل��ي وق��ل��ت ض��ه��ره ع��ل��ى ح��ب��ل��ه رم��ي��ت��ل��و

∗∗∗
م��ق��ط��وع��ة األرض وات��اري أرض ف��ي ال��ج��م��ي��ل��ة زرع��ت
م��ق��ط��وع��ة ب��ال��ج��ب��س ب��ال��خ��رس��ان م��ردوم��ة
ع��ال ت��ق��اوي وج��ب��ت��ل��ه��ا ب��را س��اف��رت
ع��ال زراع��ت��ه��ا وت��ب��ق��ى ت��ن��ف��ع دي وق��ل��ت
م��ق��ط��وع��ة وال��ق��رب��ة ِق��ْرب��ة ف��ي ب��ان��ف��خ أت��اري��ن��ي

∗∗∗
وال��م��اش��ي ال��ح��ال ع م��ع��اي��ا ك��ون��ي ن��ف��س��ي ي��ا
وال��م��اش��ي ال��ح��ال وأك��ل ال��ذل الس��ت��ع��م��لِّ��ك
ل��ن��دال ب��ت��ع��ش��ق��ي رض��ي��ة ان��ت دا ن��ف��س��ي ي��ا
ب��ت��ق��ف��ي��ل��و؟ ل��ي��ه ال��س��ك��ة ف��ي ال��ن��دل ق��اب��ل��ك إن
ت��روح��ي��ل��و؟ ل��ي��ه ح��ارة ت��ان��ي ف��ي ح��س��ه س��م��ع��ت��ي وإذا
وس��ؤال��ه ال��ل��ف��ظ ك��ف��اي��ة ع��ال األص��ي��ل وال��ل��ه
ك��الم��و ف��ي ي��ج��ر وق��ع��د ال��س��ك��ة ف��ي ال��ن��دل ق��اب��ل��ك وإن
ال��م��اش��ي ع ي��رن وف��وت��و ك��الم��و ص��ه��ي��ن

∗∗∗
ك��ل��ع��ن��ي ج��ن��ب��ي ف��ي ج��رح��ي
�ي �ان� �ت� �ب� ع� �ردي ال� �ار وج�
ك��ل��ع��ن��ي ش��ج��ي��ج��ي واخ��وي��ا
ع��ب��ت��ان��ي ط��اب ب��ع��دم��ا ال��ج��رح زم��ن

∗∗∗
ع��ل��ي��ه أرد ن��دل ان��ي��ش م��ا ال��ن��دل س��ب��ن��ي إن
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ع��ل��ي��ه ارد م��ا ال��غ��ل��ط ع��ن ل��س��ان��ي أح��ف��ظ
ع��ل��ي��ه رد م��ا ع��ن��ه ظ��ه��ر وف��ص��ل��ه أص��ل��ه
ك��داب ال��ب��ل��د ف��ي وداي��ر ق��ب��ي��ح م��ج��رم
ال��درب واخ��ش��ى أب��ًدا ح��ارت��ه��م آج��ي ع��دت م��ا
ع��ل��ي��ه ن��رد ي��وج��ب ك��ان أب ل��ه ك��ان واذا

∗∗∗
ع��ق��ل م��ل��وش األص��ل ق��ل��ي��ل ي��ع��ات��ب ال��ل��ي
ع��ق��ل ه��ول��ه اب��ن ك��ان واذا ع��رض��ه ي��ن��س��بِّ
وال��ن��ق��ل ب��ال��ف��ت��ن داي��ر ال��ل��ي م��ن س��ي��ب��ك ع��م ي��ا
روح��و ع��ل��ى ي��ع��ت��ب األص��ل ق��ل��ي��ل ك��ان واذا
روح��و ب��و ي��س��م س��اع��ة س��م ي��ج��ي��ب ك��ان دا
روح��و ع��ل��ى ي��ن��ق��دش��ي وال ال��ن��اس ع��ل��ى ب��ي��ن��ق��د
ن��ق��ل ال��س��ع��ادة وج��ت��ل��و األص��ل ق��ل��ي��ل أص��ل��ه دا

∗∗∗
ب��و ج��الَّ م��ات ك��ان ال��ردي اش��ت��ري��ت ن��ه��ار ري��ت ي��ا
ب��و ج��الَّ ي��د م��ن ال��ردي اش��ت��ري��ت ك��ن��ت وال
ج��الب��و ال��ن��اس ت��خ��ش��ى ح��ر ب��ح��س��ب��و اش��ت��ري��ت��و أن��ا
وي��زي��د ال��ك��الم ف��ي ي��ل��بَّ��خ م��ش��نْ��يَ��ر ل��ق��ي��ت��و
ي��زي��د م��ا ال��ت��م��ن ف��ي ب��ي��ن��ق��ص ل��ق��ي��ت��ه اب��ي��ع��ه رح��ت أن��ا
ال��وق��ي��د ل��ب��ت��اع وادي��ت��ه إي��ده م��ن خ��دت��ه أن��ا
�و �الب� ج� �ت �ري� �ت� واش�

∗∗∗
ال��ض��ان��ي ع��ل��ى أدرش��ي م��ا ض��رن��ي ال��خ��ش��ن أك��ل
ع��ض��ان��ي االي��ام وآدي ش��ح��ي��ح��ة ف��ل��وس��ي
رب��ان��ي ال��ن��اس زي أب ل��ي ك��ان ل��و
رب��ان��ي ذك��ر وان��س��ى أس��ك��ر ك��ن��ت م��ا
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ورب��ان��ي ل��وَّع��ن��ي ع��ي��ب ال��خ��س��ي��س م��ش��ي
��ان��ي ورقَّ ع��دِّل��ن��ي زي��ن األص��ي��ل م��ش��ي
ال��ن��اس ألق��ل ح��وج��ت��ن��ي زم��ن ي��ا ي��ن��ع��ل��ك ال��ل��ه
ورب��ان��ي ال��ح��ن��ة ك��م��ا ط��ح��نِّ��ي ال��ب��ي��ن دا

∗∗∗
م��ن��دي ن��ه��ار ق��ال��ل��و أص��ي��ل وش��ت��م خ��س��ي��س
دي م��ن دي ف��س��وق ش��وف��وا األص��ي��ل ض��ح��ك
ع��ن��دي وال ع��ن��دك ال س��ط��ي��ح��ة خ��ل��ي��ه��ا ق��ال ال��خ��س��ي��س ق��ام
م��ال��ت ع��ل��ي��ه ال��ج��ل��س��ة ل��ق��ى األص��ي��ل ال��ت��ف��ت
ع��ن��دي ال��خ��س��ي��س ح��ق رج��ال ي��ا اش��ه��دم ق��ال

أن اكتشف إن ما الذي األصيل، سب الذي الخسيس بني السابق التناظر ويف
حق أن عىل الجميع أشهد أن فكان الخسيس، يتسلط حيث كفته غري يف واأليام الزمن

عنده! — عليه الجائر — الخسيس
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ونكائده وعياله الَبْني

يل اكتملت ثم الفولكلورية، الحكايات تراث يف ومأثوراته البني شخصية تعرَّفت
الفصول مرسح كوميديات يف ماثلة وكشخصية األحمر، املوال يف الخرافية شخصيته

املرتجل. الفالحني مرسح أو املضحكة
يف وجمهورها مجالها األفصال أو املضحكة والفصول املزيكة فرق تجد ما فعادة
إليها يضاف واملوالد، الجماهريية االحتفاالت يف تقام التي — الرتوكة أو — الرسكات
املسحورة بنورة بني ما عامة، والكالونية واألكروباتية البهلوانية والنمر األلعاب مختلف

الطائرة. واملرأة
السفاري ومأثورات؛ وروايات نمًرا تقدم كانت التي الدنيا، صناديق هذا إىل يضاف
وتعذيب ونعناعة خرافية، مندثرة بالد وهي وسلبند، وورد عزيزة، السفرية أو عزيزة،

لها. البني
تراث يف خاصة تنقطع، ال التي وخرافته ومأثوراته حكاياته عام بشكل وللبني
البني». ووزيره حجازي الشاطر وابنه معروف «امللك مثل املندثرة، السري وأشالء املالحم
يف طيفون أو ستخ أو ست مثل مثله والرش، الشؤم رمز الحاالت كل يف فالبني
يف باملقابل طيفون أنه كما عرشه، ومغتصب أوزيريس قاتل الفرعونية، مرص تراث

األسطوري. العربية السامية الحكايات تراث
الذي الرش ذلك إنه الهواء، يف مذًرى محرتق خرايف كائن أنه البني مزايا من أن إال
تنمو كاملة ذرية يمتلك فهو لذا الشعبي، الجمعي املعتقد يف والزفري الشهيق يخالط

البرش. أجيال مثل مثلها متواٍل بشكل وتتوالد
يف متحدد نحو عىل يرد أنه إال العربي، الرتاث يف مأثوراته حرص الصعب ومن

وفابيوالته. ومأثوراته معروف» «امللك
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حجازي، الشاطر ووريثه ابنه عرش عىل وصيٍّا عيَّنه معروف امللك احتضار فقبل
ضار، رشير بشكل ممالكه يف مغتصبًا بالسلطة، وانفرد هاوية يف حجازي حبس أنه إال
يف رماده ويذري البني يقتل حتى ملكه ويسرتد حجازي الشاطر ينترص إن ما لكن
«الطلسم» البني والدها سيف رسقة من ومكنته حجازي عشقت التي وابنته، هو الهواء
الهواء؛ يف رمادها ونثر وقتلها منها الزواج عدم حجازي آثر هذا وبرغم عليه، واإلجهاز
الزواج قبل للقبيلة بالوالء موصيًا قبيلتها، وبالتايل أبيها خيانة يف موقفها إىل استناًدا

والحب.
بالبني اصطبحت أنا ترى يا يرصخ: شؤم حدث أو كارثة به حلت من كل وأصبح

عياله؟! والَّ
فلم البني، ودبيب البني، ووجه البني، غراب وطيوره؛ وحيواناته رموزه تناثرت كما
والحكايات األفصال مرسحيات وكذا واملالحم، السري ورشوره شخصيته تمثُّل من تربأ
تتحدث ما عادة التي الحمراء، للمواويل باإلضافة للغاية، كبرية وبكثرة الخرافية، خاصة
كما البني وبني بينها دة وموحِّ مجانسة والخطوب، واأليام، والدهر، الزمن نكايا عن
يُرجع وللتوسع ونكائده. للبني جمعتها التي التالية البسيطة العينات هذه يف يتضح

.١٩٥٧ الفالحني»، «أدب لكتابي
ويسقي ينتقي يروح لكي الحنضل، من طبيخ بإعداد يقوم التايل النص يف فالبني

حقوقهم. مغتصبي من بدًال واملعِدمني والشقيانني املحرومني
الُغْلب الناس يهب الذي فهو كامل، كإله يتبدى يعقبه الذي «الخمايس» يف أنه كما
بني «يا فيه: مغروز هو ما مشاركة إىل دعاه «الغلبان» مخاطبه إن حتى والشقاء،

تشاركني؟!» الغلب عىل تجيش

��ي وب��ي��ن��قِّ ال��ع��ل��ل��ة ع��ل��ى وم��ر ح��ن��ض��ل ط��ب��ي��خ ط��ب��خ ال��ب��ي��ن
ن��ق��ي ال��م��ح��روم��ي��ن وب��ي��ت ال��ظ��ن��اي��ا س��ق��ى
وم��ع��ق��ي ش��وم ب��ش��رم��وخ ض��رب��ن��ي ال��ب��ي��ن
ت��س��ت��اه��ل روح ق��ال��ل��ي ال��ن��اس م��ن ك��ت��ي��ر
س��اه��ل؟ ال��غ��رام ه��و ب��ال��غ��رام ش��ب��ك��ت��ن��ي
ب��ي��ع��ق��ي ال��ج��ه��ل وات��اري ج��ه��ل��ن��ا ي��ام��ا

∗∗∗

78



ونكائده وعياله البنَْي

ب��ارك��ل��ي ال��غ��ل��ب ع��ط��ان��ي ل��م��ا ال��ب��ي��ن
ب��ارك��ل��ي ال��ط��ري��ق ف��ي ل��ق��ي��ت��ه م��س��اف��ر ص��اب��ح
ت��ش��ارك��ن��ي؟ ال��غ��ل��ب ع ت��ج��ي��ش ب��ي��ن ي��ا ق��ل��ت��ل��و أن��ا
ي��ن��ه��ان وال ي��ن��ض��رب ال وال��م��رس��ال م��رس��ال أن��ا ق��ال��ل��ي
ب��ي��ع��اك��ل��ي ل ال��دالَّ وآدي ه��دي��ة وان��ت

رجعة: بال والغربة واألحمال، األيدي، بكرس مهدًدا يتوعد البني هو وها

اله��ي��ن��ك ع��ز رب��اي��ة ق��ال��ل��ي ال��ب��ي��ن
ب��ي��م��ي��ن��ك ب��س واخ��ل��ي��ك ش��م��ال��ك أك��س��ر
ع��ي��ن��ك ن��ظ��رت��ه م��ا ع��م��ر ح��م��ل واش��ي��ل��ك
ق��ل��ي��ل ال��رج��وع م��ن��ه��ا غ��رب��ة واغ��رب��ك
م��ح��ب��ي��ن��ك م��ن ع��دوك ت��ع��رف م��ا ل��ج��ل

ونبال: مقاليع من حربه أسلحة للبني أن كما

ط��بِّ��ي��ت ال��ت��راب ع ب��ن��ب��ل��ة ض��رب��ن��ي ال��ب��ي��ن
ب��ي��ن؟ ي��ا ل��ي��ه ق��ل��ت أن��ا
ط��ب��ي��ت ال��ردي األص��ل ع إك��م��ن��ك ق��ال��ل��ي
ج��ب ف��ي ي��خ��زن��ك م��ي��ن ق��ل��ب ي��ا ت��س��ت��اه��ل
ال��ع��ب ف��ي ب��ي��ت��خ��زن غ��ل��وه م��ن ال��ده��ب ش��وف
ع��بِّ��ي��ت ال��ص��دف م ب��ُخ��ْرج��ك درت وان��ت
ان��ط��ب��ي��ت م��ا وازاي وق��ع��ت��ك ع��ل��ى ق��ول��ل��ي ق��ل��ب��ي ي��ا

عاتية: كقبيلة يتبدى هنا إنه

وع��ي��ال��ه ال��ب��ي��ن وخ��ال ال��ب��ي��ن م��ن ف��ي��ن ح��روح
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وع��ي��ال��ه1 ال��ت��ار ألخ��د ال��ف��ص��اح��ة أه��ل وآدي
س��ود م��ع��اي��ا ع��م��اي��ل��ك ان��ت م��ا زم��ن ي��ا ي��ل��ع��ن��ك
ألس��ود ت��ش��ب��ه ك��ان��ت أن��ف��س زل��ي��ت
ق��ال��وه ق��ب��ل��ن��ا ال��ل��ي م��ن س��م��ع��ن��اه م��ث��ل
ل��ع��ي��ال��و ف��اج إن ق��ل��ي��ل ال��ب��ي��ن ص��ادف م��ن

∗∗∗
اس��م��ك؟ إي��ش ق��ال��ل��ي ال��ب��ي��ن
ج��م��ع��ة ق��ول��ت��ل��و
وت��ل��ع��ب؟ ب��ت��ض��ح��ك ق��ال��ل��ي
ص��ن��ع��ة ق��ول��ت��ل��و
ال��ع��زال واك��اي��د وال��ع��ب أض��ح��ك
ال��ص��ن��ع��ة ح��اك��م��ة ع��ل��ي��ه ب��ي��ن ي��ا ل��ك��ن

∗∗∗
وش��اورل��ي ب��ون اع��ال ع��ل��ى ج��ع��د ال��ب��ي��ن
وش��م��ال��ي ال��ي��م��ي��ن ف��ي ع��ض��اي وس��ك��ن
م��ف��ت��ول��ل��ي س��د ب��خ��زام ال��ل��ي��ف م��ن زرده
وع��ط��اه��ل��ي م��ن��دي��ل ف��ي ال��غ��ل��ب ك��ب��ك��ب ال��ب��ي��ن
ب��إي��دي ل��ح��م��ي ب��اش��ري ال��س��وق ع رح��ت أن��ا
ال��ل��ي ويَّ��ا ال��ك��ب��د ق��ط��ع وج��زار إال
ف��ي��ه ش��خ��ط ال��ط��ب��اخ ع رح��ت أن��ا
ن��ي ول��ح��م��ي أب��ك��ي ع��اودت
ن��ي وف��ت��ن��اه رم��ت��ن��ا م��ا أت��ى ش��ي��ن وخ��ب��ر إالَّ
ب��ان وف��ج��ري ان��ج��س��م ال��ل��ي��ل ل��م��ا ص��ب��رت أن��ا
ل��ي ب��ي��ب��ان ت��ك��س��رت وي��ام��ا ل��ه��م خ��ان ف��ت��ح��ت

واعية. مدركة أو له، واعية 1
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ب��الل��ي س��د ق��ول��ت��ل��و ج��ض وع��ل��ي��ل إالَّ
ت��ج��ي��ب��ول��ي ش��ر ع��اوز ال أن��ا
ت��ج��ي��ب��ول��ي ط��ب��ي��ب وال
وج��ادي��ك ال��ع��دا ف��ي واق��ت��ل س��الح��ك س��ن ق��ال��ل��ي
ول��ي ج��ن��ص م��وط��ن��ك م��ن غ��زال��ك وه��ات

يعن من جسد أعضاء يف حلوله ومدى البني، تجرب مدى يتضح السابق املوال يف
السوق إىل ذهب ما إذا إنه حتى عضال، مرض كمثل ويمينه شماله يف به البطش له
نيء: ولحمه يبكي أعاده الطباخ إىل ذهب ما وإذا ولِيَّته، كبده الجزار قطع لحم لرشاء

س��م��ان��ي2 رام م��ا وح��س��ب ع��ادان��ي ال��ب��ي��ن
س��م��ان��ي م��ك��ت��وب وان��ا غ��راب ي��ا وق��ال ن��ده
س��م��ان��ي ل��ت��ج��ار م��ش ص��ب��ر ل��غ��ج��ر ب��اع��ن��ي
س��راي ال��ب��ل��د ف��ي ي��ط��ل��ع آه أق��ول خ��اي��ف
ب��ط��الن ال��ح��ن��ك ل��ك��ن ب��س��ن��ي وب��اض��ح��ك
س��ري ع��ل��ى أش��ك��ي��ل��و زي��ن ول��ي��ف ق��ل��ة م��ن
ب��ط��الن ال��ع��ي��ا م ال��ج��دع وق��ال��وا ال��ع��وازل ف��رح��وا
س��ري وخ��د ب��ك��رة ع��ل��ى ط��ب��ي��ب��ي ج��ان��ي
ع��وازل ي��ا ت��ف��رح��وش م��ا ق��ل��ت أن��ا
ب��ط��الن ال��ع��ي��ا م ال��ج��دع وت��ق��ول��و
س��م��ان��ي األص��ل ق��ل��ي��ل م��ع ع��ش��رت��ي أن��ا

∗∗∗
ادخ��ل وج��ال��ل��ي ال��ض��ي��ق ح��اص��ل ف��ي ج��اب��ن��ي ال��ب��ي��ن
خ��ل3 وج��ل��ة ال��ح��ن��ض��ل ك��اس س��ج��ان��ي وان��دار

أسماه. أراد ما 2

خل. وقلة 3
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خ��ل4 وج��ل��ة ف��ردي وان��ا ال��ك��ون ��ي��ت ول��فِّ
ب��دي وال ب��اخ��د ال ال��ك��ون ول��ق��ي��ت
ج��دي ع��ل��ي ج��ا ال��ح��زن ت��ي��اب ف��ص��ل��ي ال��ب��ي��ن
ادخ��ل5 وج��ال��ل��ي ي��ب��ارك��ل��ي ع��زول��ي وج��ا

مأثوراته: رقعة داخل والسائل القايض هيئة البني يتخذ وقد

ال��س��ن��دان ع ال��ن��ب��ل ي��دق ح��داد ع��اش��رت ال��ل��ي أن��ا
دال ال��س��ي��ن ع ال��م��ي��م وك��ت��ب ال��ه��ج��اي��ة ق��را
�ي: �ل� �ال� ق� �ن �ي� �ب� ال�
�ة؟ �اج� رف� �ي �ش� �ك� �ي� ل�
�دال أن� �اس ن� �ت �ل� ق�
أغ��م��ار رم��وا ي��ام��ا ال��ن��دى ف��ي ح��ص��دت��ه��م ال��ل��ي أن��ا
��ال ال��ج��مَّ أج��رة م��ن��ه��م ل��م��ي��ت م��ا درس��ت��ه��م ال��ل��ي أن��ا

∗∗∗
ش��وف وق��ال��ي ن��وح��ي غ��راب ل��ي ج��اب ال��ب��ي��ن
وت��ش��وف دا م��ث��ل ل��ي��ال��ي ح��ت��ج��ي��ل��ك إن��ت
ص��وف ورف��روف ن��ار م��ح��وار ال��ع��ي��ن ت��س��ت��اه��ل
ال��م��ت��ل��وف م��ع وت��دور األص��ي��ل ت��ف��وت ال��ل��ي

∗∗∗
ع��ن��دي؟ ب��ق��ى إي��ه وراي��ا داي��ر ب��ي��ن ي��ا
دي ال��ع��ي��ن ع��ل��ى اش��ف��ق ال��ي��م��ي��ن ع��ي��ن��ي ق��ل��ع��ت
ع��ن��دي آخ��دك ال وال��ل��ه ال��ب��ي��ن ق��ال م��ا
ع��ن��دي ب��ال��ش��م��ال واخ��ل��ي��ك ي��م��ي��ن��ك أق��ط��ع

واألصدقاء. الخل وقليل 4

خيالء. من تخيل، إنك يل وقال 5
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يف إنه والتحوالت، والتقمص التكاثر عىل ا حقٍّ فائقة قدرات «البني» هذا ويمتلك
ويوزع الناس، جروحات بنفسه يستطلع جوَّال حكيم أو طبيب هيئة يتخذ التايل املأثور

وصبيٍّا: بغًال مصطحبًا وهمومهم مواجعهم عليهم

م��ي��ة ت��ل��ت��م��ي��ت ب��يَّ��ا وان��ا ج��رح ب��ه��ا ال��ن��اس
م��وث��وق ال��دوا م وخ��روج��ه ال��ب��ي��ن ج��ان��ي ول��م��ا
ع��ن��ده دوا م��ل��ت��ق��اش ال��ج��رح ع��ل��ى ك��ش��ف
س��وق وق��ال��ل��و ب��ك��رة ع��ل��ى ص��ب��ي��ه رك��ب

التصميم، جيدة الشعرية الباالد نوع من قصصية ومأثورات حكايات وللبني
وجًها وحاربه البني نازل لعليل إيجابية مواقف عن التالية الحكاية هذه يف تكشف

وعلته: وعوزه فقره أو غلبه برغم لوجه،

ق��ل��ب ل��ه ل��ع��ل��ي��ل ال��ع��ج��ب ال��ل��ه أه��ل ي��ا
ال��غ��ل��ب، ش��دة ف��ي ال��ب��ي��ن الق��ى
ت��ق��ول��ل��و: أم��ه ال��ب��ي��ن وق��اب��ل ات��ح��زم
ل��ك ال��ل��ي دا ال��ق��ل��ب ع��ل��ى اب��ن��ي ي��ا س��الم ي��ا
ال��غ��ل��ب ع��ل��ى ع��ل��ي��ل ي��ا وزدت��ن��ي ال��ب��ي��ن ق��اب��ل��ت
�ن �ي� �ب� �ل� غ� دا
ط��اب وع��اود ق��ب��ل��ك اب��ت��ل��ى ك��ان ع��ل��ي��ل ي��ا أب��وك
ج��دك ي��ال ي��ح��ك��ي ع��ل��ي��ل ي��ا ب��الك دا
ط��اب وع��اود ق��ب��ل��ك اب��ت��ل��ى ك��ان ع��ل��ي��ل ي��ا أب��وك
ح��ول س��ن��ة س��اف��رت ال��ع��ل��ي��ل أم
�ام أي� �ي �الق� ت� �ر �ه� أش�
ج��ان م��اس��ك��ة األرض ع اب��ن��ه��ا ط��ب��ي��ب ت��الق��ي
س��ج��ان ع��ل��ي��ه وال��ج��ان ض��ي��ق س��ج��ن ف��ي
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ال��ح��ي��ط��ان6 م��ن ن��ط��ت ج��وزه��ا ب��ال ش��اف��ت ال��ع��ل��ي��ل م��رات
وان��ح��ط��ت7 ال��دن داك ف��ي ج��ت ال��ع��ل��ي��ل أخ��ت
خ��ط��ت ال��ع��اه��رة ح��ق ف��ي دراه��م وج��اب��ت
ت��ع��ال��ي��ل��ي اخ��ت��ي ي��ا ال��ع��ل��ي��ل ن��ده
ت��ع��ل��ي��ل��ي ف��ي واس��ع��ي اخ��ت��ي ي��ا ال��ل��زق ش��ي��ل��ي
إي��دك ه��ات ال��ح��ي ف��ي ي��اخ��وي��ا س��الم��ت��ك ق��ال��ت��ل��و
وت��ع��دي��ل��ك؟ ح��ال��ك س��ق��م ي��ش��وف��وا ال��ع��زاز رف��ج��ت��ك ف��ي��ن
اي��دك ل��م ك��ن��ت ع��ل��ي��ه��م م��ال��ك ص��رف��ت
رف��ج��ت��ي ع��اوز ان��ا ال ل��ه��ا ق��ال
ي��اج��ي��ن��ي اح��ب��اب��ي م��ن ح��د وال
ال��ن��ه��ر ع��ل��ى وودي��ن��ي اي��دي م��ن خ��دي��ن��ي
ب��ي8 ال��ل��ي دا غ��ش��ي ��ي وان��قِّ ج��روح��ات��ي أغ��س��ل
آه؟! ج��ب��ن ال��ع��ل��ي��ل أم ق��ال��ت ج��ب��ن ال��ع��ل��ي��ل ط��ل��ب
ي��ت��ع��ب��ك ع��ل��ي��ل ي��ا ال��ل��ب��ن ج��ب��ن
ال��ث��م��اه م ع��ل��ي��ل ي��ا ك��ل
ط��ب��ي��ب��ي��ن ج��اب��ت ال��ع��ل��ي��ل أم س��اف��رت
م��ش��اة واش��ي راك��ب إش��ي
م��ش��اه ال��ط��ب��ي��ب ن��ه��ار ال��ع��ل��ي��ل أم ف��رح��ة ي��ا

الناس كل عنه انفضت عليل عن املوال يحكيها التي الباالد األقصوصة هذه ويف
أمه من إال وحيًدا العليل وأصبح كبغي، وسقطت الحيطان من نطت التي زوجته، حتى

وتجربته. وأخته

عاهرة. أصبحت وسقطت، وهربت تركته 6
عاهرة. أو منحطة وأصبحت النيلة، النيالة من أي الدن، ذلك يف 7

غش. من بي علق مما وأتخلص وأزيل 8
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هنا رصاحة يتوحد البني إن بل له، البني تعذيب من قائله يتوجع التايل النص ويف
الهاللية: السرية يف تواتر بما مستشهًدا وينازله يتحداه أنه إال بالجربية،

وس��ج��ال��ه؟ ح��رب��ه ل��ك ب��ي��ن ي��ا ان��ت ل��ي��ه
وس��ج��ال��ه ال��م��ه��ج��ة ف��ي ن��ب��ل ب��ال ت��ض��رب
ب��ك��رت��ه ع��ل��ى رك��ب ال��ب��ي��ن دا
ح��ال��ه س��اج ب��ع��د م��ن وع��ل��ى
ج��ب��ر ع��ل��يَّ��ا واح��ك��ام��ك ب��ي��ن ي��ا س��ن��ي ص��غ��ر م��ن
ج��ب��ر ف��ي ال��زن��ات��ي ف��ع��ل ك��م��ا ب��ي��ن ي��ا م��ع��اك ل��ف��ع��ل
ال��ج��ب��ر؟! ون��زول اآلخ��رة م��ن خ��اي��ف م��ش ب��ي��ن ي��ا ان��ت ه��و
وس��اج��ان��ي ح��ل��ة ف��ي ص��ب��ر ط��ب��خ��ل��ي ال��ب��ي��ن دا

تشبيهاته قائله استمد الذي البني، عن النص هذا يف السلف وعبادة السلفية وتطل
من نخالته عىل القمح بخلطه عمله له يهدم كان البني أن وكيف الجرن، يف عمله من

وَغَلت: تبن

غ��ل��ب��ن��ي ال��ك��ي وب��ع��د ك��وان��ي ال��ب��ي��ن
ت��ب��ن��ي؟ م��ا ب��ع��د ي��ف��ي��دك وإي��ه ت��ع��ل��ي ت��ب��ن��ي
ت��ب��ن��ي ع��ل��ى ق��م��ح��ه خ��ل��ط ادرِّي وق��ع��دت
ت��ان��ي ال��غ��ل��ت9 ع��ل��ى ق��م��ح��ه خ��ل��ط ادري وق��ع��دت
وم��ت��داري وم��ش��ت��ال��ي م��ك��ت��وب��ل��ي ال��ل��ه ع��ن��د وك��ل��ه
اب��ن��ي ي��خ��ل��ص��ه ض��روري اب��وي��ا ف��ي ع��م��ل��ت��ه وال��ل��ي

الضارة. الحشائش من زراعية حبوب الغلت: 9
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انتقاالته، «شعائر» يف التحكم الدوام عىل يملك املتجرب الخرايف الكائن ذلك البني إن
الضنى: أو االبن من وحرمانه بالعمى وإصابته بذله

م��اري��ن��اه ب��األس��ى وران��ا داي��ر ب��ي��ن ي��ا
م��اري��ن��اه س��ن��ي��ن م��دة دي وال��ف��رق��ة ج��رح��ت
م��اري��ن��اه ال��ح��ش��ا ف��ي س��اك��ن ج��رح م��ع��ي وص��ب��ح��ت
دي��ن وال ت��اب��ع��ه ع��ن��دي ب��ي��ن ي��ا ان��ت ه��و
دي��ن وال وراي��ا م��ا ت��الق��ي ب��ي��ن ي��ا ال��ب��ل��د ل��ف
م��اري��ن��اه ال��ض��ن��ى ح��ت��ى وش��ب��ن��ا ال��ع��ي��ن وع��م��ي��ت
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السادس الفصل

الشغيلة اجلاملومجاهري

مجتمعاتنا يف مشاق كل باحتمال املتميز الحيوان ذلك الجمل أن إىل هنا اإلشارة تفيد
املوال جمهور من قائلوه به يتمثل والذي الصحراوية، تكن لم إن املجدبة، العربية

سنوردها. التي الكثرية النماذج من يتضح كما ا، جدٍّ الفتة بكثرة األحمر
املعبودات وأبرز أقدم من القمرية األموية املجتمعات منذ الناقة، وهي أنثاه، وكانت

عربية. وطواطم — أنثى — آلهة من
من بدءًا «األركيولوجي» الحفري التاريخ طول عىل يتبدى كان القديم فالعربي

جماًال. والفاريس؛ والبابيل، واألشوري، القديم، املرصي
فكان القديمة، البدوية الصحراوية شعوبنا مجمل عند ا جدٍّ هام حيوان فالجمل
— القمار أو — امليرس ووحدة القتيل، فداء أو ودية العروسة، ملهر قياس وحدة
سورة وأشقها! أكثرها وما املاء ندرة حالة يف لبنه البدوي يرشب والفداء، والتضحية

النحل.
اللهجات معظم يف فتبدَّى الرضع، مجتمعات داخل الصحراوي الحيوان هذا وُحفظ
بينه ووحدت الفصحى اللغة عليه فأضفت العربية، يف روافدها اكتملت التي السامية
من الفضائل إىل وباإلشارة الطلعة، حسن أي والجميل، والجمال جمال تعبريات: وبني

الجمائل. وكذا وجامد، جيد
أن البعض ويرى مختلف، اسم ألف نحو للجمل وتحفظ العربية اللغة وتحوي
والسامية العربية الفتوح لت سهَّ التي الرئيسية العوامل من كانت البعري أو الجمال
بعد؛ فيما اإلسالمية الفتوح ثم الفرعونية، مرص يف الحديثة للدولة واملعارصة املتزامنة

يوًما. ٢٥ شتاءً العطش مشاق تحمل عىل لَجَلده نظًرا
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غزو مع وسوريا فلسطني إىل أُدخل األصل، أمريكي حيوان كالحصان والجمل
مرص إىل أُدخل وبدوره — ٦ : ٥ «قضاة» — ١١ق.م القرن يف لهما الفرس امليديانيني
اإلسالمي الفتح قبل أفريقيا شمال يف يُعرف ولم ٧ق.م، القرن يف األشوريني غزو مع

اإلسالمية. الفتوح مع امليالدي، السابع القرن يف
تُرتك التي تلك السائبة، والجمال النوق شعائر الجاهليون العرب عرف كذلك
لآللهة منافعها الطائف، وحمى مكة حرم مثل الحرام، األرض حمى يف حرة لرتعى

غريهم. دون
سبيلها ويخلوا آذانها يشقوا أن ذكر آخرها بطون خمسة الناقة ولدت إذا فاعتادوا
تُحَلب، وال تُرَكب فال «األصنام»، الجاهيل العربي البانتيون لذلك أو لآللهة، سائبة
جانب من بها املساس يصح أال بمعنى بالتابو، تُحمى سائبًا طقسيٍّا مشاًعا وتصبح

املحرمة. أو املقدسة واألرض لآللهة تُنْذر فكانت األحياء،
وهكذا سائبة» فناقتي شفيت «إذا فيقول: والجمل، بالناقة الَقَسم للعربي ويحق

الناس. من بدًال األصنام لآللهة التابو تحت أو محرمة، الناقة تصبح
يف السائبة، الطقسية الطوطمية النوق تلك من ناقتني قتل صاحب تسبب ولقد
«السائبة» هللا ناقة أو صالح، «الطوطم» النبي ناقة أولهما قوميتني؛ حربني نار إشعال
— حضارتي القول ويمكن — قبائل هللا «رجل» دمر أن فكان قومه، له عقرها حني
سالفه مع الحال هو كما كعقاب، السيول أو الرعاف عليهم أرسل حني وثمود، عاد

كعقاب. والطوفان وقومه نوح
وكانوا البائدة، اآلرامية ثمود قبائل أو قوم إىل أُرسل الذي «صالح» أن ويُالحظ
عبد بن حمري هو ورأسهم القحطانيون، الحمرييون طردهم أن إىل اليمن يسكنون
وأصبحوا بالحجاز، صالح مدائن فنزلوا أعداءه، يسبي كان ألنه «سبأ» ب امللقب شمس

سبأ.» أيدي بهم «لعبت فيهم: فقيل التفرق يف األمثال مرضب
املتنبي: أنشد وعنهم

ال��ل��ه ت��دارك��ه��ا أم��ة م��ن أن��ا
ث��م��ود ف��ي ك��ص��ال��ح غ��ري��ب
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وقيل:

ل��رب��ه��م ك��ان��ت ن��اق��ة ف��أه��ل��ك��وا
أن��ذار غ��ي��ر وك��ان��وا أُنْ��ذروه��ا ق��د

االسم بهذا املعروفة صالح مدائن وجود أثبتت الحفرية الكشوف أن يُالحظ كذلك
األركيولوجية. األثرية — السعودية أي — معاملها ومن اليوم، إىل السعودية غرب شمال
ثمود أن الطربي وذكر ٢٠٠ق.م، «سرتابون» املؤرخ صالح مدائن اسم وأورد
البرتاء مدينة ضخامتها يف تفوق وهي وسوريا، الحجاز بني وضواحيها الحجر يف أقامت
عليها مدفنًا، ١٣٠ عددها يبلغ ومدائن أرضحة عن عبارة املتبقية وآثارها األردنية،

ونبطية. ثمودية كتابات
داخل الالفتة الكثرية ومأثوراتها الجمال عن املاثل هذا موضوعنا يف يهمنا وما
كوحدة الطواطم، اآللهة الجمال ورسوم نقوش عىل العثور هو األحمر، املوال رقعة

الثمودية. الحفائر هذه يف أساسية
حني بدورها، املقدسة أو السائبة، البسوس ناقة مع صالح ناقة تتوحد كذلك
«بالدم رضعها فشخب بسهمه رضبها أن فكان العرب، ملك كليب حمى اقتحمت
سرية تؤرخ وعنها عاًما، أربعني امتدت التي الشهرية البسوس حرب فاندلعت واللبن»،

وفلسطني.1 الشام بني ما أحداثها تجري التي املهلهل»، ليىل «أبو سالم الزير
األحمر: للموال األهم املشرتك القاسم الجمال، مأثورات نورد ييل وفيما

ل��ع��وي��ل أن��ت��ق��ل م��ا م��ح��ل��ه م��ن ال��ص��ف��ا ح��ل��ف
ب��ع��وي��ل ك��ل��ه��م ال��ب��خ��ات��ي ال��ج��م��ال ب��دل��ت��و إك��م��ن��ك��م
ودي؟ ن��اك��ري��ن ع��ل��يَّ رف��اق��ة ي��ا ول��ي��ه
وي��ودي ي��ج��ي��ب ع��م��ال ي��م��ك��م م��ن وال��ق��ل��ب
ت��دي وال م��ن��ك��م ت��اخ��د م��ا ال��ع��ي��ن ع��ل��ى ل��ح��ل��ف وان��ا
ب��ع��وي��ل ك��ل��ه��م ال��ب��خ��ات��ي ال��ج��م��ال ب��دل��ت��و إك��م��ن��ك��م

املنشأ. الفلسطينية السرية لهذه املؤلف دراسة يف األحداث لهذه تعرضنا 1
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الشاعر يلجأ وفيها جمال»، «مواويل الحمراء مواويلنا من كبري جانب عىل فيُطَلق
رقعة داخل األدوار2 أهم لعب الذي «الطوطم» الحيوان هذا وراء للتسرت الشعبي
«العال» الرجل إىل يرمز املواويل هذه يف فالجمل العربية، والفولكلورية الشعبية اآلداب
تشبيه بالجمل الشعب فتشبيه «يتضمضم»، وال يكل وال ويكدح، ويصرب يتحمل الذي

والَجَلد. القوة كال يستهدف

املحامل جمل

وس��ن��د ال��ق��ع��ود ج��ال��ه وك��ان ب��رك ال��م��ح��ام��ل3 ج��م��ل
وس��ن��د ح��ج��اب اك��ت��ب��ل��ك وان��ا م��ع��اك خ��دن��ي ب��در ي��ا ي��ق��ول��ل��و
وس��ن��د ح��ن��ي��ن ص��در م��ل��ق��ي��ت��ش ال��ك��ون ل��ف��ي��ت ي��ق��ول��ل��و
وت��ط��ول ت��ق��ول م��ه��اب��ي��ل4 ي��ام��ا ي��ق��ول��ل��و ال��ج��م��ل ع ال��ق��ع��ود ي��ف��وت
ت��ق��ول ع��ل��ي��ن��ا ال��ن��اس ج��م��ي��ل ي��ا وح��م��ل��ك ح��م��ل��ي
ال��ق��ع��ود ج��ال��و ال��ج��م��ل ب��خ��ت س��وء م��ن ش��وف
�د �ن� وس�

خطابي

خ��ط��اب��ي5 ال��ش��ي��ل وق��ت ف��ي ج��م��ل ل��ي��ا ك��ان ل��و
وخ��ط��اب��ي ح��ارب��ن��ي ال��ب��ي��ن غ��راب ك��ان م��ا
خ��ط��اب��ي ات��ن��ي��ن ق��ادوه ق��ل��ب��ي ن��اري ي��ا
ال��ب��ز ف��ي ال��ل��ب��ن خ��ال��ق ي��ا رب ي��ا ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ك س��اي��ق

سابًقا. ذكرناه ما منها 2

الشاب. الفتي الجمل فهو األعود أما الثقيلة، الحمول يشيل الذي الجمل 3
عال. ليسوا أغبياء، رجال 4

والغلة. القطن جمع أيام مثل الشيل، مواسم يف خطابي 5

90



الشغيلة وجماهري الجمال

ال��ه��ن��ا ل��ي��ال��ي راح��ت ي��ح��س��ن ع��ادات��ه م��ث��ل ال��ب��ك��ر6 ت��ق��وم
ت��ح��ط��اب��ي7 س��د ال��غ��ل��ب ل��ي��ال��ي وآدي

ودغدغني

ودغ��دغ��ن��ي ك��ت��ف��ي ف��ي ع��ض إل��ي��ن��ا ج��م��ل
دغ��ن��ي8 وداء ظ��اه��ر داء ب��داءي��ن وب��ل��ي��ت
ق��ل��ب��ن��ي ال��ج��م��ر ع خ��ف��ى ال��ل��ي دا ال��داء
ج��ول��و ط��ب��ي��ب أل��ف��ي��ن ظ��ه��ر ال��ل��ي دا وال��داء
ع��ن��ي ي��م��ض��ي م��ن��ه��م ط��ب��ي��ب م��ن دوا اط��ل��ب م��ا وك��ل

جمل؟ يا ليه

م��ع��اق��ي��ل��ك9 ف��ي ح��م��ل��ك ج��ب��ت ج��م��ل ي��ا ل��ي��ه
م��ع��اق��ي��ل��ك؟10 ك��ان��وا ل��م��ن ج��م��ل ي��ا م��ع��ق��ول وس��رت
… ج��م��ل ي��ا ب��ال��ع��ي��ا اب��ت��ل��ي��ت ل��م��ا
األل��س��ن11 ب��را ح��دف��وك
ل��ك12 م��راع��ي ع��م��ل��وه��ا ج��م��ل ي��ا ال��م��ر وص��ج��رة

منه. أقوى هم من ومحاربة ملنازلة اإلنسان يتصدى أن املأثور هذا ويستهدف

األصيل. الرجل عن كناية األعود، الجمل أي 6
كاهيل. عىل ملقاة أي به، حاطة الكلمة: تعني 7

مخفي. وداء ظاهر داء أي 8
ركبك. أي 9

سيًدا. كنت أن بعد عبًدا أصبحت أي 10
الجمل. مربط 11

املر. أطعموه أي 12
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م��ر ال��ب��راري ف��ي ل��م��ا ل��ل��س��ب��ع ع��ج��ب��ت
ال��ب��ر ف��ي ال��راس��ي��ة ال��ج��ب��ال ي��ه��ز م��اش��ي
وان��ج��ر األم��ي��ر ض��ح��ك ال��وح��وش ع��ل��ي��ه زام��ت
ال��ب��ر؟ ج��ب��ال ح��ام��ي ي��ا ف��ي��ن راي��ح ق��ال��ول��و
ع��ن��ي زاي��دة أس��وده أح��ارب راي��ح أن��ا ق��ال
ال��ب��ر ل��ي ط��اب ع��ش��ت وان ف��ع��ل ق��ال��وا م��ت إن

جيلني: بني حوار إىل «الشاب»، واألعود «الرجل» الجمل بني الحوار يرمز ما وعادة

ل��ل��ج��م��ل ي��ق��ول ق��ع��ود
ودل��ي��ل؟ س��ق��ي��م ل��ك م��ا
ج��م��ل ي��ا ع��ل��ي��ق��ك ك��ل ق��وم
ودل��ي��ل ف��رج ي��ب��ق��ال��ه��ا وب��ك��رة

للقعود: الجمل قال

م��ت��س��ع��ة ال��ط��رق ش��اي��ف أن��ا
ال��ت��س��ع��ة م��ن ال��ع��ش��رة ع��ارف م��ش ح��ي��ران وص��ب��ح��ت
غ��ي��ري ج��م��ل ي��ج��ي��ن��ي أب��رك وخ��اي��ف
ي��س��ع��ى ال��ح��م��ول ت��ح��ت
ودل��ي��ل13 ال��ج��م��ال وس��ط م��ع��ي��رة ب��ه��ا أب��ق��ى

هذا منها األم، ومالحمها سريها عن واألشعار املأثورات بعض تستقل ما وكثريًا
«الحمرا»: ب املعروفة زيد أبي بفرس والتهديد الهاللية عن النص

ج��اع��داه ال��ع��رب وآدي ي��م��ي��ن زي��د أب��و ح��ل��ف14

ذليل. 13

الريادة. أثناء تونس، باب عىل وهو املوال هذا زيد أبو قال 14
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ال��ج��اع��داه واف��رق زن��ات��ة ي��ا ت��ون��س ل��خ��رب��ل��ك��م
ال��ج��اع��داه وام��الل��ك��م زن��ات��ة ي��ا ال��س��م واس��ق��ي��ك��م
م��س��ك��ي��ن ال��ص��ج��ر ت��ح��ت ك��ن��ت��وا م��ا ن��ه��ار زن��ات��ة ي��ا ت��ع��رف��وش م��ا
م��اس��ك��ي��ن ارب��ع��ة وك��ل رق��اب��ي ف��ي وم��ع��ل��ق��ي��ن
ال��ع��ب��د س��ي��ب��و وق��ال ص��اح��ب��ي ال��ع��الم وج��ال��ك��م
�ن؟! �ي� �ك� �س� م� دا
ح��م��رت��ي15 ه��ي م��ا ط��ول زن��ات��ة ي��ا ط��ي��ن دورك��م وال��ل��ه
�داه �اع� ج�

ميزة واألثقال الحمول أصبحت الصعاب، األحمال حمل عىل وقدرته بالجمل وتمثًال
والتباهي: للتفاضل

ح��م��ل��ه ي��رى ي��م��ش��ي ج��م��ل ف��ي ال��ع��ج��ب ي��ادي
راح��م��ل��ه ح��د ي��ل��ق��اش م��ا ب��ع��ي��ن��ه ي��ش��ي��ل
ح��م��ل��ه ال��ج��م��ل ع��ن خ��ف��وا ن��اس ي��ا ال��ع��وازل ت��ق��ول
ع��ل��وان دا ال��ح��م��ل ع��ل��ى ه��ات��ول��ي ن��اس ي��ا ال��ج��م��ل ي��ق��ول
ح��م��ل��ه ع��ن خ��س ال��ول��د ي��ق��ول��وا أح��س��ن

البارك: بالجمل الرجل تمثُّل املشني ومن

ب��راك! وع��وازل��ك ع��ل��ي��ل ي��ا ت��م��ي��ل إي��اك
ب��راك ال��ج��م��ل ي��ق��ول��وا م��ن��ك ال��ح��س وي��س��م��ع��وا
ب��راك راب��ط��ي��ن ت��ل��ق��اه��م ع��ل��ي��ه��م ح��ي��ل��ك ش��د ق��وم
ال��ع��ي��ش خ��اي��ن��ي��ن ي��ا ت��ع��ال��وا ق��ول��ل��ه��م
م��ن��ي؟ ج��را ك��ان إي��ش
ن��ف��ر ورا ب��ت��ج��روا ك��ن��ت��وا إذا

زيد. أبو يركبها كان التي املهرة «حمرتي» ب املقصود 15
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م��ي��ة ورا ب��ج��ري أن��ا
زم��ان��ي س��ع��دن��ي إن وال��ل��ه
أل��ف��ي��ة16 ك��ن��ت��وا واذا
ب��راك ال��دم��ا واخ��ل��ي ق��ص الق��ص��ك��م
ب��راك! وع��وازل��ك ع��ل��ي��ل ي��ا ت��م��ي��ل إي��اك

بدوره هو الذي السبع، أو باألسد الشعرية املأثورات هذه تتمثل الحاالت بعض ويف
قديم: سامي عربي، شميس، إله

ن��اب��ه وم��ا االي��ام م��ن ج��ض ال��ف��ال س��ب��ع
ن��اب��ه وم��ا ال��م��ك��ت��وب غ��ي��ر ع��ي��ا وم��اب��و ع��يَّ��ان
ن��اب��ه م��ا ال��ح��ي ف��ي ص��ب��ح ال��ل��ي ع��ل��ى ن��وح��ي ع��ي��ن ي��ا
ن��اب��ه وم��ا ي��روح وق��ال��وا ك��ره��وه واأله��ل
خ��ال��ي��ب��و ال��ده��ر دام م��ا ال��ول��د إي��ه ي��ع��م��ل
خ��ال��ي��ب��و؟ ال��ط��رق وس��ط ف��ي ي��ن��وح م��اش��ي
أخ��ص��ام��و األص��ول ف��ي ك��ان��وا ن��اس م��ع م��ش��ي
م��خ��ال��ي��ب��و خ��س��ت ول��و ب��رض��ه ال��س��ب��ع إن��م��ا
زي��ه أح��د ف��ي��ش وال س��ب��ع ال��س��ب��ع
زي��ه ال��م��ل��ي��ح وال��ش��رف ال��ج��د ع��ل��ى ي��م��س��ك
زي��ه أس��د إال ي��ح��ارب م��ا ي��م��ي��ن��ي��ن ح��ل��ف واألس��د
ن��اب��ه وم��ا األن��دال ع��ل��ى ح��ق��ه ي��ف��وت إم��ا ي��ا

∗∗∗
ري��ح��ه ع��ب��ر م��ح��دش ك��ب��ر ل��م��ا ال��س��ب��ع
ري��ح��ه س��ك��ن وج��ا ال��خ��ب��ر ش��م ال��ك��ل��ب
روح وق��ال��ل��و ال��ك��ل��ب ض��رب ال��س��ب��ع

آالف. بضعة 16
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م��ط��روح ال��ف��راش ع وان��ا ال��س��ن��ادي س��ن��ي��ن س��ب��ع
وت��روح ق��وام ب��ت��ي��ج��ي ال��ه��ن��ا ل��ي��ال��ي ش��وف��وا
ال��م��ج��روح ع��ل��ى ط��ال��ت ال��زع��ل ل��ي��ال��ي أم��ا

∗∗∗
17 واالَّ غ��اب��ت��ك ت��ح��م��ي س��ب��ع ي��ا أم��ان��ة
ولَّ��ى18 ال��ف��ال س��ب��ع ع��ل��ي��ك ي��ق��ول��وا واالَّ
وت��دلَّ��ه ال��غ��اب��ة ع��ل��ى ت��ع��اود ك��ن��ت م��ا إن وال��ل��ه
ب��م��ذل��ة ال��ع��م��ر ط��ول ع��ي��ش��ة ف��ي خ��ي��ر ال

∗∗∗
ف��ي��ه وزغ��ر ال��س��ب��ع ك��رم ي��م راح أس��د
وي��ج��ي��ه ال��ظ��الم ف��ي األس��ودة ي��ل��م ون��وى
ف��ي��ه وس��ه��ر ف��خ ون��ص��ب ال��س��ب��ع ات��ن��ب��ه
ف��ي��ه ووق��ع ات��ش��ن��ك��ل األس��د ف��اي��ت
ت��رض��ي��ه وال��ن��ب��ي وق��ال��ل��و ش��اه��ي��ن��ي ص��ق��ر ل��و ط��ل م��ا
واع��ات��ب��ه��م ال��ق��ص��د ك��ب��ار ي��ج��ي��ن��ي ل��م��ا أرض��ي��ه ازاي ق��ال��ل��و
ف��ي��ه ي��خ��ط��روا ل��ألن��دال س��اب ك��رم��ن��ا دا

∗∗∗
وان��ع��دوا ال��ك��م��ان ع ب��ع��ض��ه��م19 ال��ك��الب ��وا ول��مُّ
ون��ع��ض��ه ال��س��ب��ع ع��ل��ى ك��ت��ار ب��ق��ي��ن��ا أدي��ن��ا وق��ال��ل��و
ل��ف��ت��ة رب��ع ال��س��ب��ع ��ت ات��ل��فِّ
�رة �س� ك� ورا �رة �س� ك� �وا راح�
ردوا وال ْم س��دُّ ال ُج��ْرب ك��الب ك��ب��ش��ة

. وإالَّ 17

هربًا. جرى أو األدبار وىلَّ 18

بعًضا. بعضهم جمعوا 19
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صاحبه هو هنا علته أن إال الصلب، بالجمل املعِدم اإلنسان يتمثل ما وكثريًا
ال. الجمَّ ومستغله

صلب جمل أنا

��ال ال��ج��مَّ ع��ل��ت��ي ل��ك��ن ص��ل��ب ج��م��ل أن��ا
ل��ج��م��ال ه��وى ي��ع��رف وال م��ق��اوح غ��ش��ي��م
ال��ج��م��ال ع��ل��ة ي��ا ج��م��ل ل��ه ال��ج��م��ل ك��ار
ق��دري م��ي��ع��رف��وش ن��اس ح��دا رم��ان��ي ورب��ي
ال��ع��ال ال��ح��م��ول ب��ع��د ال��ت��راب وش��يِّ��ل��ون��ي
ال��ع��ال20 ي��ل��ع��ب��وب��ي ق��وي ع��يَّ��ان وص��ب��ح��ت
ف��يَّ��ا واش��تَ��ُرْم ب��اُع��ْم ال��س��وق وط��ل��ع��ون��ي
وال��ج��م��ال ال��ود ي��ص��ون ح��د م��ل��ق��ي��ت��ش ل��واح��د واح��د ي��د م��ن
ال��ج��م��ال ع��ل��ت��ي ل��ك��ن ص��ل��ب ج��م��ل أن��ا

∗∗∗
وال��ك��ام21 ال��خ��زام ق��ب��ل م��ن ص��ل��ب ج��م��ل أن��ا
وال��ك��ام ال��ح��ص��ا ن��وم م��ن ح��ي��ل��ي ه��د ال��زم��ان غ��ي��رش��ي
وال��ك��ام22 ال��ب��دن ن��اق��ص��ة ج��ت ال��ص��ف��ا ت��وب ول��ب��س��ت
… ال��ت��ج��ي��ل ال��ح��م��ل أش��ي��ل ك��ن��ت ان��ا دا
… وح��دي ال��ط��ري��ق ف��ي وان��ج��ع��ب��وا23
م��ال24 وج��ا ال��ج��ن��ب��ي��ن ع ال��ح��م��ل ع��ل��يَّ��ا رص��رص

مني. ويهزءون العيال، بي يلعب 20
حريتي. ويشلوا ويكمموني يخزموني أن قبل من 21

األكمام. 22
عزم. يف وأركض 23

الجانبني. عىل ومال يُحتمل، ال ثقيًال أصبح 24
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وح��دي ال��ت��ق��ي��ل ح��م��ل��ي ي��ا آه أق��ول خ��اي��ف
وج��ام��ال س��ت��ر ت��ج��ب��ه��ا رب ي��ا أس��أل��ك
ال��دار م ال��ط��ري��ق ع��ارف م��وش ت��ي��ه��ان وص��ب��ح��ت
م��دار ك��ال��ي��ه��ود ق��ل��ب��ه��م ن��اس وع��اش��رت
ذل��ون��ي ال��غ��ن��درة وب��ع��د م��ت��اع��ي ك��ل��وا
م��رة25 ص��ع��ي��د ع��ل��ق��م ال��م��رار ك��اس وس��ق��ون��ي
ك��ام ح��س��اب��ي ع��ارف م��وش ك��ال��ع��ب��د وص��ب��ح��ت

الخزام قبل من صلب جمل إنه ويقول الجمال، ومصري مصريه بني يربط حني فهو
يصدق. حينئذ فهو واملستعمر؛ والحاكم اإلقطاعي يكممه أن قبل من أي والكام!

فالحني من املرصي الشعب هو بل املنقاد، الضخم الحيوان هو ليس هنا فالجمل
ورعاة. وأَُجراء

التشبيه. هذا يعنيه ما تماًما يعرف الجمال، علته لكن صلب جمل أنه يؤكد حني إنه

كل يوم وال

ك��ل ي��وم ال ت��ل��ب26 ال��ص��ع��اي��ب ال��ح��م��ول ج��م��ل
ك��ل ي��وم وال اض��م��ض��م27 ال ال��زاد ع��ن ص��اي��م
ش��ل وش��ل��وه زن��وده ع��ل��ى ص��ل��ب ال��م��ح��اوي��ر ج��اب��وا
ت��ع��ب��ان28 وه��و ع��ي��ن��ه ع��ن غ��ص��ب ق��اس��ي ح��م��ل وش��ي��ل��وه
ك��ل ي��وم وال ح��م��ل��ه ت��ق��ل م��ن األرض ات��رج��ت

∗∗∗

وتعذيبه. إذالله يف بالغوا أنهم يقصد 25
يتخاذل. لم صلب 26

ويثور. ويُْزبد، يرِغ لم 27

تعب. وهو منه بالرغم 28
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ص��ام ح��م��ل��ه ت��ق��ل م��ن ج��م��ل ع��ل��ى ب��ق��ول أن��ا
ل��خ��ص��ام29 وط��وِّلُ��ْم ال��زك��اي��ب وف��ص��ل��ول��و
خ��ص��ام وال��ت��الت��ة ت��الت��ة م��ع وع��ي��ش��وه
وح��دي��ه ال��ط��ري��ق ف��ي وم��ش��ي ت��اك��ي ح��م��ل ��ل��وه وح��مِّ
ل��وت��ي��ه30 ال��م��ل��ي��ح ال��س��ب��ع ع ال��ش��وم دن��ي��ة ي��ا ي��ن��ع��ل��ك ال��ل��ه
األخ��ص��ام ب��ي��رع��ب األع��ادي ع ل��ف��ت��ت��ه وف

∗∗∗
ن��اب��ه وم��ا ال��م��ك��ت��وب م��ن ج��ض ال��ف��ال س��ب��ع
ن��اب��ه؟ وم��ا ق��س��م��ت��ه ف��ي ن��اس ي��ا اي��ه ه��ي��ع��م��ل

∗∗∗
ودل��ي��ل م��وط��ن��ك ف��اي��ت س��ب��ع ي��ا م��أص��ل
دل��ي��ل ل��و ش��يء ك��ل ت��الق��ي ت��ع��ج��ب ع��م��ال
وذل��ي��ل ع��ل��ي��ل ن��ي وخ��الَّ م��اك��وان��ي ان��ا دا
ل��ع��وج وال��زم��ن ال��م��خ��ال��ف ال��ش��ري��ك غ��ي��ر
ودل��ي��ل م��ع��رف��ة دون م��ن ال��س��ب��ع وط��ب��ت

طبيب يا عيان
ع��واف��ي��ه31 ي��ق��ول ح��دش وال ط��ب��ي��ب ي��ا ع��ي��ان
ف��ي��ه32 ع��وى ال��ش��ج��ر ح��ت��ى ن��ش��ف ال��ح��ب��اي��ب ك��رم
ف��ي��ه ع��وى ال��خ��ال وك��ل��ب واخ��ت��ل��ى ن��ام وال��س��ب��ع
وال��ل��وم؟ ال��م��ع��ي��رة غ��ي��ر إي��ه ب��الن��ا واح��ن��ا

وأخصامها. الزكايب أطراف أي 29
متاعبه. من وضاعفتي ذََلْلِته 30

صحتي. وعن عني يسأل 31
عواء. من مشتقة 32
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ي��وم ج��ال��ه أم��ا ال��دن��ي��ا ع ح��د33 وال ع��وازل ي��ا ت��ف��رح��وش م��ا
ع��واف��ي��ه ل��ل��ج��دع وت��رج��ع ي��وم ع��ن ب��د ال
ن��ام��ت ال��س��ب��اع خ��ل��ت ال��وق��ت ن��وادر
ن��ام��ت ال��ع��وي��ل34 ح��ي��ط ج��ار ج��واع��ى ع��ط��اش��ى
ن��ام��ت ال��خ��ال ف��ي ع��ل��ي��ه��م ن��ازل وال��ط��ل
ال��ن��اس ل��ك��ل م��ض��اي��ف��ه��م ك��ان��ت خ��س��ارة م��ي��ت ي��ا
ي��أذي��ه ش��ي ك��ل م��ن ط��ن��ي��ب��ه��م35 ي��ح��م��وا وك��ان��وا
ال��ن��اس ألق��ل ب��ي��س��ل��م ال��ل��ي ال��وق��ت أب��و ي��ن��ع��ل ال��ل��ه
ال��ن��اس ألق��ل وش��ه ب��ي��دِّي ال��ق��رش ال��ت��ق��ي��ت ب��ع��ي��ن��ي وش��ل��ت

∗∗∗
ي��أذي��ه األص��ي��ل ع وب��ي��ي��ج��ي ش��ي��ن زم��ن وال��ل��ه
أص��ل وال ت��ن��ا36 م��ل��ه��اش غ��رورة دن��ي��ا
أص��ل ب��ق��ال��و ال��ن��اس ق��ال��ت ي��وم ش��ب��ع خ��س��ي��س
أص��ل ب��ال ال��ج��ب��ال س��ك��ن��وا ع��زِّل��وا ال��ب��الد أه��ل
ن��ام��ت ف��راش أح��س��ن ع��ل��ى أص��ل ب��ال ن��اس وج��ت

عدم عن ناتج األصيل، وهو يؤذيه سيئ، مشني، يشء للزمن ووصفه تحرسه إن
يكمنون؟ وأين هم؟ ومن ألعدائه، أكيد واضح فهم

تحالف هذا كل التاريخي؛ والتضليل املظلمة، الزمنية واملرحلة الطبقي، فالوضع
الحقيقيني. أعدائه إىل املوصل الطريق ويفقد ويضل يتوه وجعله عليه،

أحد. ال 33

الخسيس. أو الندل بمعنى هنا العويل 34
فيهم. يحتمي ومن ضيفهم 35

قاعدة. أو مبدأ 36
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مني؟ عىل الدوا حق

ع��ل��ي��م��ي��ن ق��ل��ت��ل��و أن��ا ش��م��ال��ي37 ف��ي ال��ط��ب��ي��ب ج��س
م��ي��ن؟ ع��ل��ى ع��ل��ي��ل وه��ت��ف��وت��ن��ي ط��ب��ي��ب ي��ا م��س��اف��ر ص��اب��ح
م��ي��ن؟ ع��ل��ى ال��دوا وح��ق ع��ل��ي��ل ي��ا أداوي��ك ل��ل��ع��ل��ي��ل ال��ط��ب��ي��ب ق��ال
خ��ال��ي؟! ال��ف��ل��وس م��ن ط��ب��ي��ب ي��ا ت��ح��س��ب��ن��ي إن��ت ل��ل��ط��ب��ي��ب ال��ع��ل��ي��ل ق��ال
خ��ال��ي وغ��ي��ر ع��م��ي غ��ي��ر ط��ب��ي��ب ي��ا أل��ف��ي��ن ع��زوة ل��ي دان��ا
وخ��ل��خ��ال��ي ح��ج��ل��ي اوه��ب��ل��ك38 وان��ا ط��ب��ي��ب ي��ا داوي��ه ال��ع��ل��ي��ل أخ��ت ق��ال��ت
ع��الم��ات39 ع��ن��دن��ا وي��ب��ق��ال��ك ط��ب��ي��ب ي��ا داوي��ه ق��ال��ت ال��ع��ل��ي��ل أم
م��ي��ن؟!40 ع��ل��ى ال��دوا ح��ق ق��ول��ة م��ن م��ات ال��ع��ل��ي��ل ط��ق ق��ام

أن يريد فهو فيها، يعيش التي الحقيقة هي بل يتجنى، وال يبالغ، ال هنا إنه
لكي للطبيب يدفعه الذي الدواء ثمن عىل حصوله كيفية يف الصعوبة مدى يعكس

مني؟! عىل الدوا حق قوله: من ميتًا وانفجر فشل، النهاية ويف مرضه، من يشفى
بالصدق وينبض رائع، والطبيب وأخته أمه وبني الطبيب، وبني بينه والحوار

والخصوبة.

دنيا يا

وخ��واط��ر م��ال دن��ي��ة ان��ت م��ا دن��ي��ا ي��ا ي��ن��ع��ل��ك ال��ل��ه
ال��ش��اط��ر ع��ل��ى ف��ي��ك��ي ي��م��ي��ل داي��ًم��ا ال��ح��ظ
ش��اط��ر األص��ول والد ع��ل��ى ب��ي��ع��م��ل ف��ل��وس م��ع��اه ع��ش��ان وال��غ��ن��ي
ي��ق��ول��وه ال��ع��اق��ل��ي��ن ال��ن��اس ال��ل��ي ال��ك��الم وآدي
ش��اط��ر ج��دع ال��دن��ي��ا ع م��ف��ي��ش م��وج��ودة ال��ح��رم��ة م��ا ط��ول

الشمال. جنبي عىل الطبيب كشف 37

أعطيك. 38
حسنة. وأفعال جمائل 39

دوائه. ثمن إيجاد يف فشله من ميتًا انفجر 40
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متقدمة: مزدهرة وأجيال وجديد أفضل هناك فإن يولَّدن، نساء هناك أن وطاملا

إي��دك ت��ح��ت ال��ن��اس ت��الق��ي م��ال م��ع��اك م��ا ط��ول
إي��دك ف ال��ج��ن��ي��ه دام م��ا ق��وي ي��رح��ب��وب��ك
إي��دك م��ن وط��ار ح��م��ام��ة ح��ب��ي��ب��ك م��ال��ك خ��ف ل��و
إي��دك ع��ل��ى ح��رص ال��دون م��ت��م��اش��ي وق��ب��ل
إي��دك ش��ق��ا إال ده ال��زم��ان ف��ي ي��ن��ف��ع��ك وال
إي��دك؟ ف��ي ال��ق��م��ر دام م��ا ال��ن��ج��وم وم��ال ل��ك م��ا
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السابع الفصل

األعمى بكى كام صديق يا بكيتعليك ياما
الطريق عىل

رحبًا مكانًا لها مفرًدا والصحبة، بالصداقة األحمر امللتهب الرتاجيدي املوال هذا ويحتفي
تتحدد الصداقة إن بل الجذور، ضارب عربي ملمح ذكرنا أن سبق كما وهو ا، خاصٍّ
املضني البحث ذلك منذ — ق.م آالف ٣ — جلجاميش مللحمة املبكرة النصوص منذ
أو خصمه اآللهة اختلقت ما إذا حتى الصداقة، عن «جلجاميش» الخارق اإللهي للبطل
و«شعر الغابة، حيوانات مع تربى الذي «أنكيدو»، الحيواني الوحيش أو الربي نقيضه

امرأة». كرأس رأسه
معه والرصاع — املتحرض املدني — جلجاميش منازلة بقصد اآللهة خلقته والذي
يف وأنكيدو جلجاميش كالهما ينشغل بحيث مدينته، أو أوره عن جلجاميش يشغل مما

باألمان. وأهلها املدينة وتنعم العمالقي رصاعهما
ضاجعها أن بعد املدينة، إىل به وتعود أنكيدو أورورو عاهرة تصطحب إن وما
عىل جلجاميش ويقدم املقدسات، البغايا بيوت أمام جلجاميش، ملنازلة أيام سبعة
إحالل أو صداقته، وعرض إليه التقرب مفضًال يرتاجع حتى به؛ والفوز منازلته

واملوت. واالقتتال البغضاء محل صداقتهما



الفولكلوري الشعبي الشعر

رحلتهما الصديقان البطالن ويخوض أنكيدو، صداقة يف جلجاميش ينجح وحني
وال أنكيدو يمرض أن إىل الرش، ومصارعة للمجهول استكشاًفا — الكونية — العبورية
السواد ويرتدي يبكيه فيميض يموت، أن إىل عليه والسهر تطبيبه عن جلجاميش يغفل
بحياة ذهب الذي املوت عن الكبري السؤال يؤرقه ويروح ويندبه، يرثيه هو بل عليه،

أنكيدو. وصفيِّه صديقه
لكال مشرتًكا وقاسًما عربيٍّا، تراثيٍّا ملمًحا الدوام عىل كانت ونشدانها فالصداقة

الفولكلوري. والشعبي الكالسيكي العربي األدبني
أفاضل بحياة ذهب الذي والدهر الزمن عىل األحمر املوال قائل يتحرس ما وكثريًا

آخرهم: عن األصدقاء فأنهى الكاملني، الناس

ك��م��ل ف��ض زم��ان��ا
م��الج��ي م��الج��ي وم��ش��ي��ت��ه��ا
��ل ُك��مَّ ن��اس ع��ل��ى أدور وص��ب��ح��ت
م��الج��ي1 م��ع��اه��ا أم��ش��ي

به يتغنى ما عادة الذي للصديق، افتقاده عىل يتحرس السابق امُلَربَّع يف هنا فهو
حوله عائدون وهم عروسته، عىل ودخوله صباحيته ليلة العريس يزفون وهم الشبان
والبساتني الحقول يف كامل سمر يوم عىل تشتمل التي واحتفاالتها، عراسته انتهاء عقب
ويظل وحكومة، أول وزيًرا له ويختار «امللك» العريس عىل يُطَلق حيث البلدة، خارج
إىل والحرامية العسكر كال وتمثيل ْلطة» «السُّ لعبة أمامه ويمثلون يلعبون أصدقاؤه
«الفرش فيها يُستخدم قصرية مربعات أو أغاني له يغنون فيعودون الشمس، مغيب
منرصفني. ويهنئون جماعيٍّا عشاءً فيتعشون داره، يوصلوه أن إىل الشعري، والغطاء»

الفالحني». «مرسح كتابي يف باستفاضة سنورده ما وهو
السري حقيل يف سواء بالصداقة، االحتفاء عىل عامة الفولكلورية آدابنا وتتفق
بصددها. نحن التي واألشعار األحمر املوال هذا ثم واملأثورات، الحكايات أو واملالحم

طول «عىل الذي الصاحب أو للصديق املضنية حاجتها عن باستفاضة تتحدث إنها
ربيناه». الرب — طيوب أو — بطيب اليل «الصاحب وعن ينعاز»، الزمان

أجد. أو ألقى أعد لم 1
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الطريق عىل األعمى بكى كما صديق يا عليك بكيت ياما

وأصدقائه. ملاضيه املتنكر الصديق، دور تغفل ال الفولكلورية األشعار هذه أن كما
يظل الذي الوحيد فهو عنه، العني إغفال وعدم مراعاته يجب األصيل فالصديق

الزمان: طول عىل ويعوزه املرء يحتاجه

ي��ن��ع��از ال��زم��ان ط��ول ع��ل��ى ال��ل��ي ال��ص��اح��ب
ي��ن��ع��از ال��زم��ان آخ��ر ف��ي دا ب��ال��ع��ي��ن راع��وه
م��ن��ه ج��را ب��ال��ل��ي ت��ؤاخ��ذوه وال
ي��ن��ع��از ال��زم��ان ط��ول ع��ل��ى واألص��ي��ل أص��ي��ل دا

شيئًا: يسوى ال الذي الندل، الخسيس، الرفيق، الصديق تماًما يخالف ما وهو

ال��س��ن��دال ع ال��ن��ب��ل ي��دق ح��داد ع��اش��رت أن��ا
دال ال��س��ي��ن ع ال��م��ي��م ك��ت��ب��ل��ي ال��ه��ج��اي��ة َق��را
رف��اج��ه؟ ل��ك��ش��ي ق��ال��ل��ي ال��ب��ي��ن
�دال أن� �اس ن� �ت �ل� ق�
أغ��م��ار رم��وا ي��ام��ا ال��ن��ف��ا ف��ي ح��ص��دت��ه��م ال��ل��ي أن��ا
ال��ج��م��ال أج��رة م��ن��ه��م ��ي��ت ل��مِّ م��ا درس��ت��ه��م ال��ل��ي أن��ا

∗∗∗
رب��ي��ن��اه ال��ب��ر ب��ط��ي��ب ال��ل��ي ال��ص��اح��ب
وب��ري��ن��اه ج��ازف��ن��ا ع��ي��ب ظ��ه��ر م��ن��ه
ِدريُ��وب��و ال��ن��اس وك��ل ع��ي��وب��و ظ��ه��رت
��ل��ن��اه وه��مِّ م��ط��اي��ان��ا رك��ب��ن��ا َق��بَّ��ح

جدلية وأن الظلط»، لك يبلع «حبيبك مأثورة مع اتساًقا التايل النص ويجيء
عليها: والردم تقبلها أو العيوب تجاوز قطبيها كال من تستلزم الصداقة

م��ن��ا وراد ال��ي��وم ت��رك��ن��ا ال��ل��ي ال��ص��اح��ب
م��ن��ا وراد ال��راح وش��رب ق��ع��ادي اف��ت��ك��رش��ي وم��ا
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ح��ن��ب��ات ال��ح��م��ى ق��اص��دي��ن ع��م ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ن��ي��ب��ات ع��ل��ى خ��م��رة س��وا ب��ت��ات��ي ش��رب��ن��ا ي��ام��ا
م��ن��ا وراد ال��ع��ي��ب��ات ع��ل��ى ف��ح��ت��ن��ا ي��ام��ا

أن بل الرتاب، برخص يبيعه أال من بأكثر صديقه يطالب ال التايل النص وقائل
والعوازل: الخصوم مواجهة يف وقدره قيمته من يعيل

غ��ل��ي��ن��ي ال��س��وق ف��ي ب��ع��ت��ن��ي إن ص��اح��ب��ي ي��ا
غ��ل��ي��ن��ي ال��م��ال ب��ك��ت��ر ع��ل��يَّ��ا إن��ده
ت��غ��ل��ي��ن��ي الزم ال��ع��وازل اش��ت��رون��ي ج��ا وان
واغ��ل��ي��ن��ي ال��ج��م��ر ف��ي خ��دن��ي ذل��ي��ت ك��ن��ت واذا
ب��ت��م��ر ال��ع��ل��ي��ل ب��ي��ت ع��ل��ى ط��ب��ي��ب ي��ا أص��ل م��ا
م��ر ل��ق��ي��ت��و اي��دك م��ن ك��اس س��ق��ي��ت��ن��ي
ب��ت��م��ر ال��ب��ح��ور ع واس��م��ك أراري ري��س ان��ت ل��م��ا
غ��ل��ي��ن��ي ب��ال��ش��رد م��رك��ب��ك ع��ل��ى ادع��ي

امُلْعِوزة وحاجته والحكمة، للعقل افتقاده عىل القائل يتحرس التايل النص ويف
خازنه. الرس كاتم للصديق

تناقضاتها ومدى والكلمات، األلفاظ استخراجات يف الفائقة القدرة مالحظة مع
وأخذ الجوهر من عوًدا استبدل الذي وذلك الرس، «خزانة» لفظة استخدام مثل وثرائها،

الزان: من عصا أو زانة منه بدًال

ج��ان��ا م��ا ال��ع��ق��ل ول��س��ه ل��ح��ان��ا2 ش��اب��ت
اع��دان��ا ش��ت��م��ة ب��ن��س��م��ع ع��ي��ان��ا وم��ن
خ��زان��ة ال��س��ر ل��ك��ت��م ن��اس أج��ي��ب م��ن��ي��ن
زان��ة وخ��د ال��ج��وه��ر م��ن ع��ود رك��ن ال��ل��ي ع

لحية. جمع 2
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زم��رد م��ن ض��ح��ك��ه��م ي��ا ن��اس ع��ل��ى
ي��اق��وت م��ن ل��ع��ب��ه��م ي��ا
وزان��ة؟ ال��ن��اس ع��ق��ول م��ن ع��ق��ول ول��ي��ه��م

∗∗∗
ت��ح��الش4 م��ا ال��ع��م��ر ب��ط��ول ش��ك��ل��ك3 غ��ي��ر ع��ل��ى ت��م��ش��ي
ت��ح��الش وال ال��م��اي��ل ع��ل��ى م��ال��ك وص��رف��ت
ت��ح��الش وال ت��ت��ع��ب ال��م��ج��ال وس��ط ف��ي ت��ق��ع��د
وال��غ��ش ب��ال��ف��ت��ن وراك م��اش��ي ي��ب��ق��ى ح��ب��ي��ب��ك
وال��غ��ش ال��ف��ت��ن م��ن خ��ال��ي ح��د وال
ي��ح��الش م��ا ال��م��ش ف��ي��ه ال��ل��ي ال��م��اع��ون ع��م��ر

∗∗∗
م��ال��ي ورا ص��وان درت��ه��ا ال��ذي أن��ا
م��ال��ي ورا ال��ودي��ان ف��ي ل��ف ف��ج��ع ص��ي��ت��ي
م��ال��ي ورا ل��ي��ه م��ن��ي ج��ض ال��خ��ال وس��ب��ع
ال��ش��ر ع ان��ك��رب م��ا أن��ا ل��ل��ه ال��ح��م��د
ال��ب��ر ع رس��ت م��رك��ب��ك��م وآدي
ورم��ال��ي5 س��م ج��اب ل��و ال��خ��ص��م ع��ل��ى اص��ب��ر أن��ا

∗∗∗
ق��ل��ب��ه ال��ه��م��وم م��رس��اة ج��اه6 ب��ال ج��دع
ق��ل��ب��ه ال��ق��ل��وب م واق��س��ى ج��اه ب��ال ي��ض��رب
ي��ن��ق��ال��ب��وه7 ال��ض��ي��ق ح��ال��ة ف��ي زي��ن ج��دع ب��رض��ه

يشابهك. وما نمطك 3
حلًوا. ليس 4

بالسم. يل وألقى 5

له. جاه ال جدع رجل 6

به. يُشاد 7
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ون��ق��ل��ب��و8 ح��م��ل��و ش��ال زي��ن ج��دع ب��رض��ه
ب��ح��ب��وش م��ا وال��س��ر وال��ك��م��ال األدب ح��از
ق��ل��ب��و ع��ل��ى خ��ص��م��ه ك��وى ع��س��رو ك��ت��ر م��ن
ال��ص��اح��ب ع ُم��ر ش��ي��ن زم��ان ب��ق��ى
ص��اح��ب وال ي��ل��ق��اش��ي م��ا ب��ال��ج��ه��ل ي��غ��ره
ال��ص��اح��ب ف��ي ت��ذم إوع��ى ال��ده��ر ع��ل��ي��ك م��ال إذا
ون��روح ال��م��ك��ان ن��ه��م��ل��ل��و ال��ه��زل ال��ص��اح��ب
ال��روح ع��ل��ي��ه ن��ص��رف ال��ج��د وال��ص��اح��ب
روح ت��ح��ب��ه وب��ي��ت ب��ي��ج��ي ي��ح��ب��ك ب��ي��ت
ال��ص��اح��ب؟ ون��ع��ات��ب األوان ي��ئ��ون إم��ت��ى

∗∗∗
ل��ي��ك9 ج��ت ال��زم��ان واف��ك��ار ق��ل��ب��ي ي��ا ح��ت��ن��ام
ل��ي��ك10 ج��وت ط��ب��ي��ب وص��ف��ول��ك ال��م��ر وال��ح��ن��ض��ل
ل��ي��ك ج��ت وإي��ه م��ال��ك خ��دو ن��اس م��ع م��ش��ي��ت
ال��دور؟ ف��ي ال��س��ب��ب ان��ت ه��و م��ا إي��ه ع��ل��ى زع��الن
ح��ال��ي ع��ل��ى ل��ل��ن��اس اق��ول م��ا م��ن��ك ك��ن��ت واذا
ال��دور ف��ي م��س��ك��ن��ي واخ��ل��ي أث��اره ل��ع��م��ل
ح��ال��ي ع��ل��ى س��ن��ت��ي��ن اق��وم م��ا ي��م��ي��ن��ي��ن واح��ل��ف
ال��دور ف��ي ��ع��وك وقَّ ل��م��ا ال��ع��وازل وراك ت��ن��ه��م
ال��ح��ال��ي ع ال��م��ش خ��ل��ط��وا غ��ش ال��ط��ع��ام وج��اب��وا
ردك أح��د ج��ال��ك وال م��ب��س��وط ك��ن��ت وم��ا
ردك ال��ق��ب��ي��ح وال��م��ش��ي ال��ف��س��اد اط��رق ع��ن
ردك ال��ب��ل��د ف��ي واخ��ده ان��ت ال��ل��ي ال��ص��اح��ب

به. وانتقل الثقيل حمله حمل 8

وقتلتك. إليك جاءت 9

لك. قوت 10
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ج��ت��ل��ي��ك11 ع��ل��ى وي��دب��ر ك��دك ف��ي ي��اك��ل

∗∗∗
ال��خ��ال12 ل��ع��ادم ت��ب��ع��ن��ي��ش م��ا ب��ع��ت��ن��ي إن ص��اح��ب��ي ي��ا
ن��خ��ال ال��ع��الم ب��ع��د وي��ط��ع��م��ن��ي ق��وت��ي م��ن ي��ق��ل
ن��خ��ال ال��ح��ري��ر ب��ع��د ل��ب��س��ن��ي ال��خ��ال ع��ادم إلن��ه
أص��ل ع��ن ك��الم وات��ك��ل��م أودع ب��ق��ي��ت
األص��ل وع��ادم َم��رة ش��ورت��و ال��ل��ي ت��ع��اش��ر إوع��ى
ال��خ��ال وع��ادم ن��اق��ص ل��ل��ك��ب��ر ال��ص��غ��ر م��ن دا

∗∗∗
واق��ع ال��س��ن��ج ك��ل ع��ل��ى ال��ل��ي ال��ص��اح��ب
واق��ع ك��الم م��ح��ك��اش ل��ل��س��ي��ف ع��ق��ل��وه
وت��واق��ع ال��ن��اس ل��ع��ز رف��ي��ق ي��ا روح
واح��ل��ف اس��ت��ع��ي��ن ب��األم��ان��ة ح��لِّ��ف��ك وإن
ال��واق��ع ع��ل��ى ت��ح��ك��ي وال ب��س��رك واك��ت��م

∗∗∗
خ��ال��ص م��ش ل��ل��ه م��ح��ال ده ال��زم��ان رف��ق
خ��ال��ص م��ش ال��ق��ل��ب ل��ك��ن ع��ل��ة ل��ي ك��ان واذا
خ��ال��ص ق��راي��ب��ي ف��ت ال��ل��ي أن��ا ج��رال��ي م��م��ا
ه��لِّ��ت ال��م��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ل��ي االش��ه��ر وآدي
ق��لِّ��ت ال��ن��اس ادي��ن م��ن ال��دراه��م وآدي
خ��ال��ص رب��ه��ا وف��ات��ت ض��ل��ت وال��خ��ل��ق
خ��ال��ص م��ش ل��ل��ه م��ح��ال دا ال��زم��ان رف��ق

∗∗∗

ليقتلك. ويستدير كدك من يأكل 11
له. خال ال من 12
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ع��ال ت��ق��اوي ��ي��ه��م م��ن��قِّ ال��ل��ي أح��ب��اب��ك أص��ح��اب��ك13
ع��ال ب��رض��ه األرض وآدي أرض ف��ي وب��درت��ه��م
اغ��م��ار وران��ا ق��ط��ُع��ْم ي��ام��ا ب��ن��ح��ص��ده��م ج��ي��ن��ا ل��م��ا ش��وف
ادوار وران��ا ق��ط��ع��م ي��ام��ا ن��درس��ه��م ج��ي��ن��ا ول��م��ا
��ال ال��ج��مَّ أج��رة م��ن��ه��م م��اج��اش��ي ن��درب��ه��م ج��ي��ن��ا ول��م��ا

∗∗∗
وم��غ��ط��ي م��ج��روح ج��دع ف��ي ال��ع��ج��ب ي��ادي
وم��غ��ط��ي غ��ل��ب واس��ق ال��خ��ص��م ع��ل��ى ي��ف��وت
خ��دت��ي إذا ال��ن��اس خ��ي��ال م��ن رف��ي��ق خ��دي��ل��ك ع��ي��ن ي��ا
م��ال إذا ال��زم��ان ل��غ��درات زخ��ي��رة ي��ب��ق��ى
وي��غ��ط��ي ال��ع��ي��ب��ات ع��ل��ى ي��داري ي��ب��ق��ى

الغول كما الليل

ف��ي��ه األس��ودة ت��س��رح ال��غ��ول ك��م��ا ال��ل��ي��ل
ف��ي��ه ال��زك��ي��ة ري��ح��ت��ه ن��ش��ف م��ه��م��ا وال��ورد
ش��ف��ت��ي��ه ال��ع��ل��ي��ل ب��ي��ت ق��دام ال��وداد ح��ب زرع��ت
ش��ف��ت��ي��ه ال��دوا ج��ب��ت��ل��و ع��يَّ��ان ك��ان
ش��ف��ت��ي��ه ال��ح��ري��ر م وان��ع��م ال��ورد م��ن أط��رى
ف��ي��ه ت��ف��رط إوع��ى ق��ل��ب��ي ي��ا ت��ح��ب��ه م��ن ج��اف��اك إذا
ف��ي��ه ودادي اس��ع��ى ت��ع��دم��ه ت��ه��ج��روش م��ا
ق��دام��ه ال��ح��د ل��ق��ى ال��س��ب��ت ق��دِّم م��ن
خ��دام��ه ال��ن��اس ص��ارت ال��ن��اس خ��دم وم��ن
ل��ق��دام ع��ل��ى س��اع��ي ي��ج��ي��ل��ك م��ا ع��ي��ن ي��ا ال��ل��ي وال��ص��اح��ب

ودراستها. الغلة وجمع للحصاد مصاحبة عمل أغنية أنها يبدو 13
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ش��ف��ت��ي��ه وال ش��اف��ك ال ع��ي��ن ي��ا ك��أن��ك

∗∗∗
خ��وخ��ال��ي ب��س ازرع ال��خ��وخ زارع ي��ا
خ��وخ��ال��ي ب��س واف��ت��ح االب��واب وس��د
ي��ل��زم��ن��ي ال��ع��رش ورب وب��ال��ل��ه ق��س��ًم��ا
ال��غ��ال��ي ال��ص��اح��ب إال ال��ود ي��ح��ف��ض م��ا

واملحتاجني الناس فقراء أغاني األحمر، املوال بخصائص اإلملامة هذه نهاية ويف
واملواضيع العنارص وأبرز العربية، بلداننا طول عىل واألنكاد واملواجع العلل وذوي
حقول من تاٍل حقل إىل االنتقال يمكن األحمر؛ املوال ويتمثلها يتناولها التي واملآيس
مجاله الذي الجنائزي» «الشعر حقل وهو املرتامية، والعربي املرصي الفولكلوري الشعر
وإيقاع وحقل مجال عن أيًضا كثريًا بنا يبعد ال والذي واملوت، بالغياب االنتقال دورة

املغلوطة. الدنيا أو للحياة الدنيوي الذاتي والندب البكاء موال األحمر، املوال
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أو البكائيات لجمع التصدي هو الفولكلور جامع يصادف أن يمكن ما أصعب
فيما ويتناقلنه يحفظنه اللواتي عام بشكل بالنساء االتصال هذا يقتيض إذ العديد؛
ويُعرفن ميت، يموت عندما إنشاده يحرتفن اللواتي وهن منهن، وباملحرتفات بينهن،
حيث الفرعونية العصور منذ وربما أجيال، إثر أجياًال املهنة هذه يتوارثن ابات»، «الندَّ ب
مهن مثل مثلها للموت، مالزمة للمرأة مهنة كأقدم كبري شأن والندابات للندب كان

املولِّدات. أو والقابالت البغايا
والنساء البغايا به تُعاَمل الذي املستوى نفس عىل تُعاَمل مضطهدة فئة وهي

«املوعودات».
املولِّدات، أو القاِبالت هو القديم العالم يف للمرأة عمل أقدم فإن معروف هو وكما

«الدايات». عليهن ويُطَلق
والزواج الوالدة اإلنساني؛ الوجود ثالوث يشكلن والبغايا ابات والندَّ فالقابالت

واملوت. والجنس الوالدة أو واملوت،
ما سواء الثالوث، هذا أضالع أحد تناول عن املؤلف مجهولة اإلبداعات تخرج وال
الرجل باآلخر؛ النوع عالقة متضمنًا الجنس، عىل التفتح ثم الوالدة أو بالبذرة يتصل

والعكس. باملرأة
يُسمى كما و«املرواح» الغياب أو املوت، هي التي املعهودة بالحتمية الدورة وتنتهي

البكائيات. يف
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فكثريًا املحرتفات، غري من النساء عند املوت وقوع عىل وقًفا ليسا والعديد والبكاء
كانت هذه أن وأذكر هامس، شبه بصوت وحدتها يف وتنوح تندب أمي أفاجئ كنت ما

قريباتي. من واملسنِّات العواجيز النساء حال
الفيوم إقليم مشارف عىل الواقعة البسيطة القرى إحدى عىل ترددت عندما ومثًال
يقام معني يوم ويف النهار، مطلع يف القرية هذه نزول تعمدت قارون، بحرية ناحية من
صغار النساء من والكثري القرية هذه رجال أغلب إليه ويرحل القريبة، البلدة سوق فيه

الضالَّة. والكالب واملسنَّات العجائز إال منها يتبقى وال السن،
أشبه وهي النسائية، املجاالت يف النسوة تتناقلها متجددة، وقتية حكايات وللعزبة

باألرسار.
وسمرهم. مجالسهم يف والعجائز الشبان ويتناقلها

وشايلة ارة، وعَّ بأنها: ويصفونها سلطان» «أم عن يحدثنني النسوة ظلت ولقد
املوت. يف وبتندب … كتري

كبريًا إن يل وقالوا غاوية، هي ما بقدر محرتفة ندابة ليست أنها منهن وعرفت
أم يا قال: يموت أن قبل يوًما منها طلب إدريس» أبو «حميدة يُدعى العزبة أهل من

إيه؟ عليَّا حتقويل وأموت أجيل حيفرغ ملا سلطان،
قالت:

ال��زي��ن ال��ج��ب��اب��ي ل��ب��س��وا
ف��اح ع��ل��ي��ن��ا وال��م��س��ك
ال��ي��وم ال��ن��دام��ة ي��ادي
راح رج��ال��ن��ا اح��س��ن ع��ل��ى

املنية. توافيه أن قبل الرجل فبكى
مات: أن يوم مقبولة» «أم وقالت

ج��ال��ك ك��ب��ي��ر واح��د ت��ك��ل��م ت��ق��وم م��ا
أق��وال��ك ت��ق��ض��ي
ق��ض��ي��ة ع��ل��ي��ك
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وت��ع��ود ت��س��ده��ا
ب��ح��ي��رة غ��زال��ة وت��ط��ل��ع ت��س��ده��ا

يقولون: شابٍّا امليت يكون وعندما

ال��ق��رن��ف��ل ع��ود ي��ا ش��اب
ل��ل��ت��ي��اب رواي��ح ي��ا
روح ش��اب ي��ا ق��ال��ول��و
ال��غ��ي��اب ع��ل��ى ن��وي��ت ق��ال
ك��ب��ي��ر ي��ا ش��اب��ن��ا ي��ا
ال��ن��ي��ل ب��ح��ر زي ع��ل��ي��ن��ا ج��ودك
ع��اود ل��ه��م ع��اود ش��اب ي��ا
وم��ه��اود ال��ب��ال ط��وي��ل ان��ت دا

وتينع وتزدهر فتتزوج بها، عهده تخون أن من زوجته يحذر هنا الزوج وامليت
األطفال. وإنجاب الخلفة عن كناية نواًرا،

ما التوِّ ويف رسيًعا الذين العقل، قلييل األحياء شأن هكذا أنه الزوجة فتجيبه
عهود: من أنفسهم عىل قطعوه ما ينسون

هو:

ال��ع��ه��د ت��خ��ون��ي ب��ت ي��ا اص��ح��ي
ن��وار وت��ج��ي��ب��ي ت��زف��ي

هي:

ع��ج��ي��ل��ه ج��ل��ي��ل ال��ح��ي ت��م
ص��ار ال��ل��ي ي��ن��س��ى ت��وا ف��ي
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الحارسة: العني أو العني، مع التخاطب يكثر ما عادة الجنائزية األشعار هذه ويف

ل��ي��ه؟ ج��ه��ل��ت��ي ع��ي��ن ي��ا إن��ت��ي
ال��ي��وم غ��ي��ر ري��ت��ي م��ا إن��ت��ي
«ف��الن»1 ري��ت��ي م��ا إن��ت��ي
ال��ي��وم؟ ع��دا ال غ��اي��ب ال��ل��ي

زيد أبي مهرة مثل «الحمرا» ب وتدعوها امليت، فرس عن التالية البكائية وتتحدث
الهاليل.

وطواه عنك غاب فلقد الندابات، رياح ناحية مني تيمِّ أصبحت حمرا يا بك كأني
— مربطك أي — «عبارك» لك فيمأل قدرك، حق ويقدرك يعرف كان الذي ذلك املوت

قمًحا: زاده والشعري التبن من الكيل خس وإن حافته، حتى

ب��ت��ص��ي��ري ح��م��را ي��ا ك��ن��ك2
ال��ن��داي��ات ري��ح ت��ح��ت
م��ق��دارك ي��ع��رف ال��ل��ي غ��اب
ع��ب��ارك ل��ح��د ي��م��ال
ي��زي��دك ال��ق��م��ح م��ن خ��س��ت وان

صاحبه، عاد ما إذا إال ويزهو يفرح لن بأنه أقسم الذي الشباك، ذو العايل والبيت
امليت: أي

ب��وش��ب��اك ال��ع��ال��ي ال��ب��ي��ت
ج��ه إن إال ن��زه��ى م��ا ح��ل��ف

للميت. العيني االسم يرد ما عادة 1

كأنك. 2
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«الغايل»: ب امليت ب ويُلقَّ

م��ن��ه��اب��ة ي��ا ب��واب��ة ي��ا
ال��غ��ال��ي ص��وت
ف��ي��ك��ي م��ه��وش

الشطرة: هذه يف للموت االستسالم تصوير لحظة من وأبلغ أروع هناك وليس

أي��ادي��ه��م م��دوا
ف��ي��ه��م ج��رى ل��ل��ي واس��ت��م��ت��ل��وا3

يحش الذي منجله، بيده — عزرائيل — ومالكه املوت تصوير املألوف من أن كما
امللوخية: نبات يُحشُّ كما العباد رقاب به ويقطع

ال��م��ل��وخ��ي��ة ح��ش م��وت ي��ا ح��ش��ي��ت��ه��م
ل��ي��ة ع��ل��ى ل��ي��ة ش��ن��ب��ه ب��ارم ال��ل��ي
��يَّ��ة م��رمِّ ال��غ��س��ل ع وه��دوم��ه��م

حنة له ستشرتي إنها قائلة به، ترضب الذي «الطار» أو الدف تعاهد هنا والندابة
الغايل. بامليت عاد ما إذا وتحنيه

الدف — له معالًقا ضفريتها من وستعمل يعود، أن إىل بدفها ترضب ستظل إنها
أبًدا: به تلقي ولن —

ط��اري ي��ا أح��ي��ه
ال��غ��ال��ي ج��ب��ت إن
ون��ح��ن��ي��ك ح��ن��ة ن��ش��ت��ري

استسلموا. 3
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م��ع��الج ل��ك ق��رن��ي ون��ع��م��ل
ن��رم��ي��ك م��ا ون��ع��اه��د

هيَّاب، غري شجاع بأنه ويصفونه والحياة، الشجر منشئ الفالح يبكون هنا وهن
الضارية: العتمة خضم يف نبُّوته هو الذي بسالحه يرضب

ال��ص��ج��ر ��اي ن��شَّ ال��ف��الح خ��س��ارة ي��ا
ال��ض��ك��ر ال��ع��ت��م��ة ف��ي ب��ال��ن��بُّ��وت ي��ض��رب

البيت: عمود هو الرجل وامليت

ال��ب��ي��ت ع��م��ود ي��ا
ال��ق��م��ر ض��ي ي��ا

امليت. عىل حزنًا — الندب أي — أي البكائيات، فتقال
. املتوىفَّ أهل يدفعها أجور نظري العملية بهذه يقمن محرتفات نساء وهناك

امليت أهل من بالسواد املتَّشحات النساء جنازات أن بالدنا يف املعروفة التقاليد ومن
هو هذا من والغرض املحرتفة، «الندابة» تتقدمهن والحواري، الشوارع تطوف تميض
«… عليه باكيني «وناس أهًال له أن الكل يعرف حتى امليت، عىل الشديد حزنهن «إعالن»
رد ففي وأمه، ميت بني الحزن يف مغرًقا حواًرا تصور التي القادمة البكائية ويف

يقول: حني املوت، من وموقفه الجارفة اإلنسان رغبة تتمثل عليها امليت

ال��م��ل��ب��وس واغ��ي��ر ال��ه��وا أش��م

أن هي تتمنى حني ثم ويستغيث، ويولول، يرصخ، املوت، يناضل وكأنه ويبدو
صبحية: كل جبينه وتمسح تراه لكي سحلية، إىل تتحول

األم:

ت��ع��ب��ان ع��ل��ي��ك وق��ل��ب��ي ب��اس��ن��دك أن��ا ع��ي��ان ي��ا ع��ي��ان
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ت��ن��ه��ي��دك ك��ت��ر م��ن وج��ع��ن��ي ق��ل��ب��ي أن��ا إي��دك ه��ات ع��ي��ان ي��ا
ع��ل��ي��ك ب��ُط��لِّ وان��ا وج��ع��ن��ي ق��ل��ب��ي أن��ا إدي��ك ه��ات ع��ي��ان ي��ا
ال��ط��ب��ة ع��ل��ى ورد ال��ع��ي��ا وآخ��ر م��دة ول��و ع��ي��ان
ل��ك��ف��ان ع��ل��ى ورد ال��ع��ي��ا وآخ��ر زم��ان ول��و ع��ي��ان

ط��ول��ه ي��س��ي��ع وال ض��ي��ق ال��ق��ب��ر
ي��خ��ش��ول��ه رف��ق��ة ي��س��ي��ع وال
رج��ل��ي��ه ي��س��ي��ع وال ض��ي��ق ال��ق��ب��ر
ع��ل��ي��ه ت��ط��ل رف��ق��ه ي��س��ي��ع وال

امليت:

ب��ال��دب��ل��ة ال��ق��ب��ر اف��ت��ح��ي��ل��ي ع��ي��زان��ي4 ي��ا
ال��ب��دل��ة واغ��ي��ر ال��ه��وا أش��م
ب��ال��دب��وس ال��ق��ب��ر اف��ت��ح��ي��ل��ي ع��ي��زان��ي ي��ا
ال��م��ل��ب��وس واغ��ي��ر ال��ه��وا أش��م

األم:

س��ح��ل��ي��ة ال��ق��ب��ر ف��ي ي��ع��م��ل��ن��ي م��ي��ن ي��ا
ص��ب��ح��ي��ة؟ ك��ل ف��ي ال��ج��دع ج��ب��ي��ن وام��س��ح

فقط األخري القرن ربع عرب يُعاملن أصبحن تماًما، محطمة طبقة والندابات
أريافنا. يف االجتماعي وضعهم حيث من وذلك بسواء، سواء كالزانيات

عنهن: ويقولون عملهن، من ويحطون الرجال، األخص وعىل يكرهونهن فالناس
جنة! عىل يعرض لن جسمهم مالعني، دول

سيئ. فأل هذا ففي بيوتهم يدخلونهن وال يرضبونهن، كانوا األحيان بعض ويف

توفيق مرسحية عرض حني النقدية مقاالته أحد تصدير من عوض، لويس د. النص هذا استخدم 4
الشجرة». طالع «يا التجريدية الحكيم
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من بالندابات االتصال لصعوبة «الندب» من يُذكر يشء جمع من أتمكن لم ولهذا
جهة! من الخط طول عىل واإلنكار الرعب حد إىل يصل الذي الشديد، ولخوفهن جهة،
وتفرق الندابات تطارد األرياف يف املحلية الحكومات أن الخوف ذلك يؤكد ومما

النساء. جنازات
بأن مؤمنون فالناس عليهن، ُكتب وما الندابات عن تتحدث كثرية قصص وهناك
املخزية. األعمال هذه ليؤدين يولدن أن عليهن مكتوب والعاهرات» والغوازي «الندابات

جنازات من جنازة إن يقال والندابات، الندب حول تدور التي الطريفة القصص ومن
واحدة الندابات، من اثنتان فيها كان العادة هي كما البلد وتلف تسري التي النساء

«هدوة». تُدعى والثانية «شمس» اسمها
أو برطلني املتوفاة ابنة فجاءت للندابات، العطاء يكرموا أن امليت أهل عادة ومن
لكن ولفته اللحم شمس فأخذت شمس، بهم وغمزت السدة» «لحم اللحم من ثالثة

وتقول: وجهها تلطم فمضت ملحتها، «هدوة»

ب��ت��ل��ف��ي��ه؟ ال��ل��ي اخ��ت��ي ي��ا إي��ه وده
ب��ت��ل��ف��ل��ف��ي��ه؟ ال��ل��ي اخ��ت��ي ي��ا إي��ه وده

نادبة: مولولة نصيبها، ستعطيها أنها إىل «مطمئنة» شمس فأجابتها

ف��ي��ه! ال��ن��ص ول��ي��ك��ي اخ��ت��ي ي��ا ن��اي��ب دا

لهوي! يا حرقة: يف النساء ورصخت

البدوية املجتمعات إىل باإلضافة وأريافها، مرص قرى تمتلئ كانت قريبة سنوات وحتى
جنازات تسبقه والنَُّواح الجماعي البكاء وكان املحرتفات، ابات الندَّ بهؤالء العربية،
شوارع يطفن والنِّيلة، بالسواد املتشحات النساء مئات بضع إىل تصل راقصة، نسائية
جنائزية جماعية رقصات يرقصن وهن املحرتفة، األم الندابة حول ودروبها البلدة
يف وهنَّ أقدامهن عىل يدرن فكنَّ «األسية»، رقصات عليها يطلقون اإليقاع محددة
الدفوف إيقاعات عىل مغنيات راقصات خدودهن يلطمن بالندابات محيطة دائرة شكل

العنيفة. الخشنة
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يف امليت عن شائعة وتشبيهات كلمات من أيامنا إىل تبقى ما أن فريزر ويذكر
املحرتفة الندابة الربة وأختها إيزيس ندب من متواترة تبقت ما بذاتها هي مرص،
عرشه ومغتصب قاتله جانب من ألوزيريس، السنوي املوسمي االغتيال عىل «نفتيس»

طيفون. أو ستخ أو ست
القدم يف موغلة عصور إىل الجنائزية والبكائيات املواسم سوكولوف5 يوري ويرجع
ممارسة خالل من املتوىفَّ من املوقف ازدواجية عن النقاب كاشًفا القبائلية، قبل فيما
أنفسهم لحماية األحياء وحاجة امليت من الخوف إىل يشري بما والجناز، الدفن طقوس
«السدة»، ب املعروف الدفن عقب الجماعي األكل يف اإلغراق يف املبالغة طريق عن منه
ونصوصها بكائياتنا من يتضح مثلما العون، بطلب ومناشدته امليت بفضائل واإلشادة
مسافر انت ما القمر، يض يا البيت، عمود يا إيدك، هات جميل، يا سبعي، «يا التالية:

وهكذا. يتامى» وتاركنا — غائب أو —
الجنازات. ومراسم تتفق ال هزلية وعبارات بل تكرار، من بها ما إىل أشار كما

أن وكيف شعرية، طاقات من بها ما ومدى املحرتفات ابات الندَّ بقدرة وأشاد
يحيا «من قصيدته يف املعدِّدات إحدى من استفاد قد «نيكروسوف» مثل مرموًقا شاعًرا

الروسيا؟» يف سعيًدا

يصاحب ما عادة الذي النوع ذلك من عديد أو بكائيات جمعي طيلة يصادفني ولم
النصوص هذه مثل وتكثيف ومعاداتها، والحرب الجهادية أو الجندية إىل الرحيل

والحياتية. االجتماعية لألوضاع
الظروف الغاويات أو والهاويات املحرتفات ابات الندَّ مع تعاميل خالل صادفني لكن
بلغ، أنه أو يبلغ لم ولًدا أكان سواء وعمره، امليت «حالة» حسب تقال التي املراثي أو
ويل أو شيخ أو أم أو أب موت حالة يف باملسجوعات يتصل ما وكذا يتزوج، لم أو تزوج

الهامة. عايل سلطوي إنسان أو
تخالف الطبيعية فالوفاة بعينها، بكائيات متطلبة الوفاة ظروف تتدخل كذلك

القدرية. والكوارث بالثأر واألخذ واالغتيال كالحريق حوادث، يف املوت

ص٨٧. حواس، الحميد عبد الرويس، الفولكلور الفولكلور: يف دراسات 5
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— والشابات الشبان موت يف تتمثل الفاجعة واملالبسات الظروف هذه وأكثر
وأحيانًا الحزايني»، «املزيكة ب جنازاتهم مراسم تجري حيث زواجهم، قبل — البالغني

أليام. ودموًعا حزنًا البلدة تشعل ندابات بجوقة
مغربه. أو العربي املرشق يف سواء عنها كثريًا مرص يف الجنازات مراسم تختلف وال
يف نصوصها عىل نحصل أن يمكن لبكائية األنموذج هذا يف جليٍّا يتضح كما

بعامة: والشام وبريوت فلسطني

ت��ع��ش��ي��ن��ا م��ا ف��الن ب��و ي��ا ي��وم��ك
ب��واط��ي��ن��ا م��ن ال��ع��ج��اي��ن ك��ب��ي��ن��ا
ب��ي��روت ع ل��ن��ط��ي��ح ش��ي��خ��ن��ا ع��ل��ى
ال��ب��ي��وت ون��ق��دم س��م��ع��ة ن��ط��ل��ع��ه��ا
ال��ش��ام ع ل��ن��ط��ي��ح ش��ي��خ��ن��ا ع��ل��ى
ال��خ��ي��ام ون��ق��دم س��م��ع��ة ن��ط��ل��ع��ه��ا

بالنسبة جنب» «فان الفرنيس الفولكلور عالم بنظرية أخذنا حالة يف أنه والخالصة
إىل وذويه امليت أهل من األحياء وحاجة للموت، املصاحبة التفرق شعائر أو لطقوس
العالية واألصوات الجنائزية، واألشعار بالبكاء، واسرتضائه امليت روح بإزاء األمن،

بعامة.

املراجع

املرصية، األنجلو والشام، مرص بني والتقاليد العادات وحدة البقيل: قنديل محمد (١)
ص١٨٨. القاهرة،

،١٩٦٨ عمان، األردن، من الغربية الضفة يف الشعبية أغانينا رسحان: نمر (٢)
ص١٩٠.

.١٩٥٧ القاهرة الفالحني، أدب الحكيم: عبد شوقي (٣)
.١٩٦٧ سنة للنرش، التونسية الدار تونس، يف الشعبي األدب املرزوقي: محمد (٤)

الفلسطينية، األبحاث مركز فلسطني، يف الشعبية الفنون عرنيطة: جوهرية يرسي (٥)
ص١١٩. ،١٩٦٨
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تونس. يف الشعبي األدب املرزوقي: (٦)
،١٩٥١ القاهرة، املرصية، والتعابري والتقاليد العادات قاموس أمني: أحمد (٧)

ص٣٧٣.
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التاسع الفصل

واملخاواة الصوفية أغاينالتخمري

عن االنطباعي الكتاب هذا يضمها التي واملأثورات النصوص من الكثري أن ورغم
أكون قد األفصال، مرسح وأغاني خرضاء ومواويل بكائيات بني ما الفولكلورية، آدابنا
وظلت األخرية، عاًما الثالثني قبل ما منذ املتوارث الرتاث هذا حملة أفواه من جمعتها

بالنرش. حفظها فرص أتحني لديَّ حبيسة
لحقتها أني ذلك واالندثار، النسيان أيدي لحقتها قد النصوص هذه معظم أن برغم
وأخصها اإللكرتونية، الثقافية األجهزة دور يتعاظم أن قبل آنذاك، والتدوين بالجمع
حد إىل ربما سابقتها وتذوي تضعف أن بد ال بديلة؛ ثقافية كوسائل الرتانزستور، هنا

الكامل. شبه التاليش
بإزاء الطاغية وشهرتهم الشعبية، واملالحم السري رواة ومسلسالت حلقات إن
الحقبة تلك منذ األميني، فالحينا رقعة داخل حتى والتليفزيون، الراديو مسلسالت

هذه. املعارصة أيامنا عىل القريبة
يل يسمح ال الذي «البارد» امليداني بالجمع االكتفاء عدم بالفعل ساعدني ولقد
رواة عىل املالحظات بتدوين أيًضا االهتمام بل اللغوية، الصياغة بإعادة ولو بالتدخل
أبرز بتسجيل شعبيني، وممثلني ومغنني وَحَكَواتيَّة ومدَّاحني ابني ندَّ من ذاتهم؛ املأثورات
من يحملونه بما عالقتهم الكار، أو العمل األعمار، األسماء، وعنهن: عنهم مالحظات

مأثورات.
أو كالبني، رشيرة شخصية دور يؤدي ألن يتعرض من أن كيف مثًال ذلك من
«القائد زوجة مع الحال هو كما والقهر، العماء إىل زوجها تدفع التي الخائنة الزوجة
بالرضب عليهم الجسدي االعتداء ومحاوالت الجمهور لسخط يتعرضون األعمى»،
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وكل «الحية» واملرأة البني أفعال تستفزه الذي املشارك، الجمهور جانب من واالفرتاس
رشيرة. أو سالبة أفعال

العشاء صالة عقب — أزوره مساء كل معي دأب خرافية حكايات راوي أن وكيف
يف حتى الوفية، املحبة املرأة قيم كل من وتعيل تتغنى ومأثورات حكايات قص عىل —
يف للملوك مسامًرا ويعمل يمتهن إنه حيث طويلة، وسنني مواسم عنها زوجها غياب
تذبل ال — تابو — نرضة بيضاء وردة سفره قبل زوجته أعطته حني الشام، أرض
مسامر زوجها غري آخر رجل ومجامعة باالضطجاع له خيانتها حالة يف إال وتموت

املحب. امللوك
الجمال املفرطة اللَِّدنة الحرضية زوجته وبني الكهل الراوي بني أربط وكنت
ملأثوراته جمعي ساعات يف أدوار إثر أدواًرا الشاي لنا تصنع جانبنا إىل وهي واإلثارة،

الزوجة. وفاء هو املغزى د متوحِّ منحنى يف بكاملها تصب التي وأشعاره
واملنتجات الُحرص تجارة يف يعمل ذاته الراوي أن طاملا بشاقٍّ ليس هنا واألمر
ويتغيب الشابة الحسناء زوجته توجد ال وحيث بلدته، عن البعيدة بالعاصمة الخوصية

بالشهور. عنها
الحرفيني من وجمهورها والشعائرية الدينية اآلداب عىل مالحظاتي من كذلك
واألَُجراء الزراعيني العمال من إن بل والزرع، باألرض املرتبطني الفالحني من بأكثر
الطرق يف واإلغراق ْرَوشة الدَّ بحار إىل مبارشة طريقه يتخذ َمْن والصنع واملعتوهني

واملخاواة. التخمري وجلسات والزار، واألوراد األذكار وحلقات الصوفية،
األقرب الهامشية — الطقوس أو — الشعائر ظواهر إحدى يشكِّل أن يمكن بما

سياسية. مدلوالت إىل بالقطع تنتهي تجميع شعائر تصبح أن إىل
يف يفرطون — بالِجنِّيَّة اإلنيس أو — املخاواة عشق بأمراض املصابني أن وكيف
التخمري»، «أغاني ب تُعرف التي الدينية واألهازيج واملأثورات األغاني حفظ إىل امليل
يف عزاب أو فرادى يقيمون ما عادة وأنهم بالخمر وعالقته اللغوي االشتقاق ويالحظ
بقارصة ليست «املخاواة» أن مالحظة مع بعد. الكهرباء تدخلها لم أو مظلمة أماكن
الطالق يف تتسبب ما وعادة املتزوجني، أيًضا تالحق هي بل األعزب، الشخص عىل تماًما
املخاوية الزوجة أو واإلنسية، الِجنِّيَّة كال بني الرصاع ذلك نشوب يف أو واالنفصال
الطبيعة، يف الواقعية الفعلية البرشية ورضتها البحار أعماق أو األرض تحت ساكنة
املخوية الِجنِّية الزوجة ذكر فيها يرد التي الحاالت آالف الرشعية املحاكم ملف ويف بل

الضاري. الرصاع وينشب وسماتها، باسمها
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يسود بما أكثر ارتباطهم للجنية اإلنيس العشق بهذا املصابني سمات من أن كما
والطرق األذكار جماهري عن كثريًا يبعدون ال فهم جربي، يٍّ أُمِّ مجتمع يف غيبيات من
يرددون كورس شكل يف واألَْوراد الخريات دالئل ومنشدي الزار وحفالت الصوفية
بمالبسهم أعدادهم كثرة وتشري . املتوىفَّ بنعش محيطني شعائريٍّا أو دينيٍّا جماعيٍّا غناءً
— امليت — مهابته إىل منشدين أو كصيِّيتة وأصواتهم شهرتهم واتساع «الفقهية»
وتهجمه امليت سطوة من أنفسهم األحياء وخوف بل شأنه، وعلوِّ االجتماعي ومركزه
لعتبة وتخطيه نعشه أو امليت تابوت لخروج مصاحبة متوترة لحظات عرب األحياء عىل
الطرقات هذه تتعرج قد حيث املقربة، إىل املؤدي الطريق طول عىل به والطواف داره،
تبًعا تتضاعف وقدرات، كرامات من األربعة جثمانه لَحَملة يبديه وما امليت لزيارات تبًعا
أو وشعائرية اجتماعية مادية من عدة؛ مستويات وعىل األحياء من أقرانه بني لسطوته

«األبضاي». ب يُعرف ما إىل أقرب شقيٍّا أو وليٍّا أو طريقة مريد يكون كأن دينية،
االنفصال» «شعائر ب جنب» «فان الفرنيس اإلثنوجرايف الفولكلوري أسماه ملا فتبًعا
والدفن، الجنازة لحظة الحماية إىل األحياء حاجة تشتد واألسفار، باملوت الغياب أو
األعرية إطالق أو الجماعية العالية واألصوات الدينية والرتاتيل اإليقاعات بإحداث سواء
األحياء جانب من والهلع وااللتئام التحمل من قدر أكرب إضفاء هدفها التي النارية،

هامته. علت كلما امليت بإزاء
وطرق الدينية املوسمية واالحتفاالت املقابر يف إنشادهم حلقات يعقدون ما وعادة
مواجهة يف ثابتًا امليت به يرد أن يجب وما والتلقني، الدفن وأساليب املوتى تغسيل
وكاره ودينه، ربه عن قربه يف ليستجوبانه امَلَلكان يزوره حني محاكمته أو محكمته
ِمن َمن وعىل أخذ عهد وأي إليها، ينتمي كان التي الطريقة وربما وتوبته، وذنوبه،
جانب من واإلنقاذ اإلشارة حد إىل األمر ويصل بل أوليائه، من السجادة وشيوخ األولياء،

والخطايا. الذنوب عىل للتحايل امللقنني
وأماكن املساجد محاريب داخل — املنشدين — بدورهم يوجدون أنهم كما
من اإللكرتوني اإلعالم أجهزة إىل امتد الذي وغناؤهم، وسمرهم وجودهم ويكثر العبادة،
اللون هذا يف الصدارة واألردن لسوريا تزال وما رمضان، شهر يف وتليفزيون، راديو

اإلنشادي.
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ويصل وتونس، العربي املغرب يف أيامنا حتى كبري حد إىل بهم يُحتَفى وباملقابل
والهيمنة الشهرة درجات أقىص إىل الكورالية الغنائية الرتاتيل هذه حفظة بعض
بجمال — طبًعا — يتغنون ما عادة فهم وتونس، السعودية يف الصوتية والقدرات

ومعجزاته: الجسدي النبي

ال��ع��ز ع��ل��ى ال��ي��م��ام ب��اض ال��ن��ب��ي م��ع��ج��زات م��ن
ال��م��خ��ت��ار ل��ل��ن��ب��ي ك��رام��ة ف��تَّ��ح وال��ورد
ب��دار دار ك��ل ي��ن��ادي ح��الوة واب��و
ن��ار ج��س��م��ه ش��ق ل��م ال��ن��ب��ي ض��م��ي��ن��ه ك��ان م��ن

∗∗∗
وي��ان��ا؟ م��ش م��ل��ك��ش��ي ع��ي��ان ان��ت ي��ال��ل��ي
م��ط��اي��ان��ا ت��ع��دي ال م��ط��اي��اك ح��وش ق��وم
ك��ح��الن��ا ب��ع��ي��ون زي��ن ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
وااان��ا ب��ك��رت��ي إال ال��رك��ب م��زيِّ��ن م��ا

∗∗∗
إي��ده م��د ال��ش��ب��اك م��ن ال��ل��ي ال��س��ي��د1
ب��ح��دي��ده األس��ي��ر ج��اب ال��ك��ف��ر ب��الد م��ن
وي��ع��ي��ده ال��ِوْرد ي��ق��را ال��ل��ي��ل أول ف��ي
ب��إي��ده ال��ن��ب��ي ع ي��س��لِّ��م ال��ل��ي��ل آخ��ر وف��ي

∗∗∗
ج��ن��ب��ه ح��د م��ل��ق��ي��ش م��ن��ام��ه م��ن ال��ع��ل��ي��ل ف��ز
ب��ه س��ه��ران ط��ف��ل وم��اب��و ج��روح��و م��اب��و
ك��ال��ب��و ال��زم��ان ط��ول ع��ل��ى م��ال م��ع��اه ك��ان دا
ب��ه س��ه��ران ال��ط��ف��ل وم��اب��و ج��روح��ات��و م��اب��و

الشاذلية. رءوس من البدوي، السيد 1
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تربة برس بمن؟ لكن ومْقِسًما، متوسًال لندائها يستجيب الطريقة مريد هو ها
طيبة». «نبي

ج��ي��ت أدي��ن��ي ن��ادي��ت��ون��ي ي��ال��ل��ي
ط��ي��ب��ة ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
وال��ب��ي��ت وال��ح��رم
م��ع��ان��ا ن��ف��س��ك ت��خ��ل��ي
ج��ي��ت والَّ رح��ت إن

∗∗∗
ال��ع��روس��ة ع ال��ع��ري��س دخ��ل
ن��اس ي��ا اس��ت��ع��ِج��بُ��ْم
ال��ع��ري��س م��ن ال��ع��روس��ة ح��م��ل��ت
ن��اس ي��ا اس��ت��ع��ج��ب��م
ال��ج��الل��ة ال��ع��روس��ة ل��ق��وا
اإلخ��الص! ك��ل��م��ة وال��ع��ري��س

العروسة «لقوا السالف: املأثور يف األنثى بالعروسة الجاللة أو «هللا» د توحُّ ويالحظ
الجاللة.»

الطرق وقطَّاع القتلة من كثريًا أن كيف يف املأثورات هذه مثل تفرط ما وكثريًا
األنبياء وجلساء الطريقة مريدي من يعقبها وما عشية بني أصبحوا قد واللصوص
عىل مون ويتهجَّ ويقتحمون يفتحون الون ونشَّ لصوص أناٌس فهناك كذلك واألولياء،
يف ولهم بل واألولياء، األنبياء يحرسهم ذلك ورغم «غفالنني»، عنهم والناس املنازل

األفدنة: آالف الجنة

ن��ش��ال��ي��ن ون��اس ح��رام��ي��ة ن��اس ع��ل��ى ق��ول��ي
غ��ف��الن��ي��ن وال��ن��اس ال��ض��ب��ب ف��ي ي��ق��ت��ح��م��وا
ال��م��ي��م م��ن األل��ف ت��ع��رف ش��اط��ر ول��د ك��ن��ت إن
م��ي��ن ح��ارس��ه��م وال��ل��ي دول خ��ب��ر ل��ي ه��ات
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ال��ع��ب��اس أب��و وم��رس��ي وإل��ي��اس ال��خ��ض��ر ح��ارس��ه��م
ف��دادي��ن ال��رج��ال ل��ل��ه��م ق��اس��و ال��خ��ل��د ج��ن��ة وف

∗∗∗
ال��ن��اس؟ م ع��ل��ي��ك إي��ش ال��ط��ري��ق غ��اوي ي��اج��ي
ال��ن��اس ي��ع��رف��وه ال��ع��زاي��م ش��دي��د ع��م��ك

∗∗∗
ج��م��ع��ه ال��ي��م��ن وادي ف��ي ال��زي��ن ال��ن��ب��ي خ��ط��ر
ج��م��ع��ا رب��ن��ا اص��ط��ف��اه��م ال��ل��ي ول��رب��ع��ة
ال��ج��م��ع��ة ب��ن��ا ص��ل��ي ع��ل��ي ي��ا ت��ع��ال��ى ق��ال��ل��و
وراه س��اج��دي��ن وال��ص��ح��اب��ة ع��ل��ي س��ج��د م��ا
ج��م��ع��ا ال��ن��ب��ي ي��د ع��ل��ى ك��ه��ن��ة أس��ل��م��ت ي��ام��ا

وقعها عىل ويهتز «الطار»، أو العنيفة الدفوف دقات الدينية األناشيد وتصاحب
والتخمري التحضري وجلسات األذكار حاالت يف كما اليسار، وذات اليمني ذات الرجال

بعامة. الشعائرية النصوص وتالوة وإنشاد والزار
وأحيانًا والرتتيل، اإلنشاد يف ويأخذ يدعونه، كما السطر أو الصف، أمام واحد يقف
بطرق كالمه يوقع كهرمان، وسبحة النحاس أو الحديد من بعصا ممسًكا يكون ما

جيدة. وإيقاعات ألحانًا تُحدث البسيطة العملية هذه أن والالفت بالعصا، السبحة
فريددان الكورس، بدور ليقوما جميل صوتهما صبيان املنشد مع يكون ما وغالبًا

النشيد. مقاطع
وأقاربه، ومعجزاته، وبهائه، وسريته، النبي عن كلها تتحدث الدينية األناشيد وأغلب

قريب. أو بعيد من به اتصل ما وكل
نور: النبي وخد كحيلة، بعيون مثل: الفتة، أوصاًفا األغنية تصفه ما وأحيانًا

ال��غ��ال��ي وان��ا ت��ه��ج��رون��ي ال��ن��ب��ي والد ي��ا ل��ي��ه
ال��دالل��ي؟ وت��ن��ادوا ال��س��ع��ر ��ص��وا وت��رخَّ
ح��ال��ي ع��ل��ى ل��س��ه وان��ا أع��ل��م��ون��ي ك��ن��ت��وا
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ال��ش��اري وأع��ل��م ع��ل��ي��ه دلِّ��ل ل دالَّ
ب��اع��ه س��ي��ده ع��ب��د ع��ل��ى ال��ق��ول دا
داري ب��ال��خ��ب��ر ه��وش وال
داري اب��ت��ل��ي��ت ي��ال��ل��ي ب��ل��وت��ك ع��ل��ى داري
داري ال��ع��زول ب��و وي��ب��ق��ى خ��ب��رك ل��ي��ش��ي��ع
م��ع روح��ي ل��ق��ي��ت ل��م��ا م��ن��ام��ي م��ن ف��ق��ت م��ا
�اري �ش� وال� ل �دالَّ ال�
ه��اش��م ام ي��ا اإلم��ارة دي��وان دخ��ل��ت
ح��ال��ي ع��ل��ى ب��س��أل
م��ال��ي ب��ال��ق��دح ه��ن��اك ال��ق��ي��ام��ة ع��روس ل��ق��ي��ت
م��ال��ي وان��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��دج��ى ف��ي أت��ى خ��م��ار
ع��ي��ب غ��ي��ر م��ن ل��ي��ه ت��ه��ج��روه ع��ب��دك��م م��ح��ب��ك��م
�ه؟ ل� �ا م� �وا ه�
س��ام��ح��ول��ه ال��ح��ي ك��رام ي��ا ع��ي��ب��ه ع��اب ك��ان وإن
ل��ه ن��ظ��را ب��ال��ع��ي��ن ول��و وات��ل��ط��ف��وا
م��ط��ي��ة اب��ع��ت��ي��ل��و ه��اش��م» ام «ي��ا ع��ي��ان ك��ان وان
�ه �ال� �م� اح� �ل �ق� �ن� ت�

كاآلتي: النبي، أوصاف تعدد مثل

وص��ف��ات��ه وازاي ال��ن��ب��ي رأي��ت��وا ي��ال��ل��ي
ك��ت��اف��ات��ه ب��ي��ن ال��ن��ب��وة ع��ل��م وك��ي��ف
ف��ي��ه وب��ص��ت آم��ن��ة ول��دت��ه ال��ل��ي ب��ام��دح أن��ا
ف��ي��ه ال��ن��ب��وة وع��الم��ة ��ل ُم��ك��مَّ ك��ام��ل
ع��ي��ن��ي ون��ور وض��ن��اي��ا ح��ل��ي��م��ة ي��ا ح��ب��ي��ب��ي خ��دي
غ��ط��ي��ه ال��ن��ب��ي خ��دي
ت��وري��ه ال��ح��اس��دي��ن ع��ي��ون م��ن ح��ل��ي��م��ة ي��ا واوع��ي
ق��ص��دي ال��ل��ي وان��ا أوري��ه ال��ن��ب��ي ن��ور إزاي

131



الفولكلوري الشعبي الشعر

ف��ي��ه؟! وش��وق��ي … وم��رادي
ف��ي��ه ال��ن��ب��وة ع��الم��ة أوج��د م��ن وح��ق
واوالدي وم��ال��ي وج��س��م��ي ب��روح��ي أن��ا
�ه �دي� أف� �ي �ب� �ن� �ل� ل�

بكثرة: الطقسية املأثورات هذه يف «حليمة» املرضعة ذكر يرد ما وعادة

ال��ن��وم ف��ي ال��ن��ب��ي ش��ف��ت أن��ا ح��ل��ي��م��ة ق��ال��ت
ع��وم ن��داه��ا وخ��دود ك��ح��ي��ل��ة ب��ع��ي��ون
ن��ور ال��ن��ب��ي خ��د ع��ل��ى ح��ل��ي��م��ة ك��ش��ف��ت
ن��ور س��م��ا ل��س��اب��ع ن��ور ع��م��ود ل��ق��ي��ت
وق��ال��ت: ح��ل��ي��م��ة ف��رح��ت
ب��ت��دور ال��ن��اس ع��ل��ي��ه ال��ل��ي آدي
ن��ور ال��ق��م��ر ك��ان م��ا زي��ن ي��ا ول��والك
ت��ق��ول: ال��ن��ب��ي أم آم��ن��ة دي
واوع��ي��ه ال��ن��ب��ي خ��دي ح��ل��ي��م��ة ي��ا
ح��ل��ي��م��ة ي��ا ال��رض��اع��ة ل��ب��ن اس��ق��ي��ه
ف��ي��ه ت��ف��رط��ي إوع��ي
ال��ن��ب��ي أم��ة ك��ل��ن��ا ال��ج��م��اع��ة واح��ن��ا
ب��ي��ه ال��ش��ف��اع��ة ن��ل��ن��ا ال��ق��ي��ام��ة ي��وم

النبي مدح يف طويلة قصيدة

ون��ي��ت��ي واع��ت��ق��ادي وق��ص��دي م��رادي
ال��ب��ري��ة خ��ي��ر ال��ل��ه رس��ول م��دح ف��ي
ت��ع��ج��ب��ت ح��س��نً��ا ال��ش��م��س رأت��ه ن��ب��يٍّ��ا
ج��ن��ة أش��رف ال��ف��ردوس وس��ك��ن��ه
ت��ع��ج��ب��ت ح��س��نً��ا ال��ش��م��س رأت��ه ن��ب��ي��ن��ا
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ق��ب��ي��ل��ة؟ أن��ه��و م��ن إن��ت ل��ه ق��ال��ت
س��ق��ان��ي ال��ن��ور م��ن رب��ي ل��ه��ا ف��ق��ال
وب��غ��ي��ت��ي م��رادي إن��ت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ش��م��س ل��ه ق��ال��ت
م��ح��م��د ق��ال ح��ب��ي��ب��ي؟ ي��ا الس��م م��ا ق��ال
وس��ل��م ع��ل��ي��ه ص��ل��ى ل��م��ن ش��ف��ي��ا
ط��ي��ن��ة األص��ل وف��ي ن��ور م��ن آدم دا
م��ك��ة أرض ش��ه��دت ل��ع��ي��ن ه��ن��ي��ئً��ا
ول��بَّ��ت س��ب��ع ال��ل��ه ب��ب��ي��ت وط��اف��ت
رك��ع��ت ص��ل��ت إس��م��اع��ي��ل ح��ج��ر وف��ي
وأن��ع��م��ت ات��زم��زم��ت زم��زم وف��ي
ش��م��ل��ن��ا ال��ل��ه ي��ج��م��ع ع��رف��ات ع��ل��ى
م��ن��ى ع��ل��ى أي��ام ث��الث أق��م��ن��ا
ب��رج��ع��ة أم��رن��ا ي��وم وراب��ع
م��س��ل��م��ا ال��س��الم ب��ي��ت م��ن ودخ��ل��ت
ب��ال��ب��ش��رى ون��ف��رح ال��ه��ادي ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى
ق��اص��دا ال��ل��ه رس��ول ي��ا ل��ك ج��ي��ت ق��ول
ك��رم��ا ال��ورى أج��ل ي��ا ش��ف��ي��ًع��ا ل��ي ت��ك��ن
م��ح��م��د وإن��ت م��ح��م��ود م��ق��ام��ك
وك��وث��را ح��وًض��ا ع��ط��اك ال��ع��ط��ا رب
ال��ن��ب��ي2 ل��م��ق��ام ول��بِّ��ي��ت وص��ل��ت إن ع��ل��يَّ��ا ن��درن
ل��ع��ت��اب ع��ل��ى ال��خ��دي��ن ألف��رغ
ع��ي��ن» ع��ي��ن ع��ي��ن … ي��ا … ع��ي��ن ي��ا … ع��ي��ن «ي��ا وأق��ول:
ي��ن��ام؟ ك��ي��ف األح��ب��اب ف��ارق وم��ن ح��رام وال��م��ن��ام ع��ل��ي��ك��م ال��س��الم
ب��خ��اط��ري ال��ف��راق ك��ان م��ا وال��ل��ه
�ام األي� �ة �م� �ك� ح� �ذه ه� �ن �ك� ل�

النداء. لبى أي 2
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غ��رب��ت��ي وط��ال��ت ال��دن��ي��ا ف��ي ت��غ��رب��ت
غ��ري��ب��ا ل��م��وت ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ح��زن��ي ي��ا
ت��خ��ف وال ت��ح��زن ال ق��ل��ب��ي ي��ا ل��ك��ن
غ��ري��ب��ا م��ات ال��ل��ه ح��ب��ي��ب ألن
وت��غ��ي��ب ي��وم ك��ل ت��ط��ل��ع ال��ش��م��س
ح��ب��ي��ب ش��م��ل ك��ل ي��ج��م��ع وال��ل��ي��ل
وال��دي اب��ن أخ��وي��ا ن��ع��ش��ي ش��ي��ال وي��ك��ون
«… م��دد … «م��دد ص��دي��د دم ال��ع��ي��ن ب��دم��ع ي��ب��ك��ي

دينية تخمري أغاني

ب��ت��الل��ي األدن��ات ع��ل��ى م��ن ال��س��ه��ران ع��روس��ة
ال��ج��ن��ة ف��ي ط��اب رم��ان��ي ص��ج��ر ت��ق��ول
ت��ع��االل��ي ال��زي��ن ع��اش��ق ي��ا ط��اب رم��ان��ي ص��ج��ر
غ��ال��ي م��ق��ام أب��و ال��ن��ب��ي ج��م��ال وح��ي��اة
ال��غ��ال��ي ال��ت��اي��ب إال ال��ج��ن��ة ف��ي ال��زه��ر ي��ق��ط��ف م��ا

∗∗∗
وت��ق��ول��و ب��ال��ل��ي��ل ب��ت��ي��ج��ي ال��ن��وام ع��روس��ة
ك��ل��ه؟ دا ال��ل��ي��ل ت��ن��ام إي��ه ع��ط��ي��ت إن��ت
وي��ح��ل��ه ال��ك��رب ي��ف��ك زي��ن ن��ب��ي وح��ي��اة
ل��م��ح��ل��ه ال��خ��ي��ر ي��ج��ي��ل��ه ن��وام ش��ف��ت م��ا

∗∗∗
ب��ج��ن��اح��ه ال��ط��ار م��اس��ك��ة ال��ن��وام ع��روس��ة
وال��راح��ة ال��ن��وم ت��ب��ع ح��ب��ي��ب��ي ت��ق��ول
ف��ض��اح��ة ال��م��ص��اب��ي��ح وآدي س��راج��ي ط��ف��ى
ب��ال��راح��ة ال��خ��ي��ر ي��ن��ول ن��وام ش��ف��ت م��ا

∗∗∗

134



واملخاواة الصوفية التخمري أغاني

ب��الك3 ي��ط��ي��ب وع��اوز ع��ي��ان ان��ت ي��ال��ل��ي ع��م ي��ا
ي��س��ي��ر م��ا ق��ب��ل ال��ن��ب��ي ن��ور رك��ب ع��ل��ى إس��ع��ى
�الك4 ب� �ال �رج� ال�
ب��الك ي��س��ي��ر راض��ي م��اه��وش ع��ازم وال��ق��ط��ب
م��ح��ت��اج ل��ه��م ان��ت ي��ال��ل��ي ل��رب��ع��ة ع��ل��ى ن��ادي
ال��ت��اج الب��س��ي��ن ودول س��الط��ي��ن أرب��ع
��اج ال��ل��جَّ ب��ح��ره��ا ي��ا رف��اع��ي ي��ا ن��ادي��ت أن��ا
ف��راج وأب��ا ص��ال��ح وأب��ا ال��دس��وق��ي ف��زع
ال��ب��اب ع ك��ل��ن��ا ال��ن��ب��ي ج��م��ال وح��ي��اة

∗∗∗
ج��الس��ان��ا ف��ي��ن راح��وا وق��ال��ت ال��م��س��اج��د ب��ك��ت
ون��اس��ان��ا؟ ال��ب��ي��ت ف��ي ق��ع��د ال��م��ص��ل��ي ل��م��ا
ب��ه��س��ان��ه ال��ل��ي��ل ي��ق��ي��م ال��ل��ي ال��راج��ل دا
ن��ان��ه وال ال��ن��ار داخ��ل��ش��ي م��ا

يحرك ما وإن الجن، يحبه والتخمري التوحيد إن الدينية األغاني جمهور يقول
الصوت، جمال هو عليه» اليل الجني أو العفريت «حضور يتلَّوى ويجعله اإلنسان
ويرقص املجنونة، الدفوف بدقات مصحوبة األغاني تلك أغلب وتقال وعمقه. وخصوبته،

الجن». من أسياد عليهم «من دقاتها عىل
أصحابها، يغنيها عندما أي مصادرها، عند األغاني تلك إىل استمعت وعندما
كان الذي والرجل قوية، بطريقة تلحن فهي فعًال، املرء أعصاب تهز بأنها أحسست
سألته وعندما أبيض»، يف «أبيض ويرتدي بيضاء لحية له عجوز، شيخ وهو يقولها،

األبيض! اللون بيحبوا الجن» و«والد األسياد أصل قال: هذا سبب عن

مصيبتك. أو داؤك 3

قبلك. من أي 4
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ك��رام��ات��ك ن��ن��ظ��ر ال��ح��م��ى ج��ي��ن��ا ق��ط��ب ي��ا
رع��ي��ات��ك م��ن رع��ي��ة اح��ن��ا دا ق��ل��ب ي��ا
ب��ض��اع��ات��ك م��ن ب��ض��اي��ع ت��ل��ف��ن��ا ك��ن��ا واذا
ع��ادات��ك ال��ص��ف��ح وي��ب��ق��ى ي��غ��ف��ر ال��ذن��ب

∗∗∗
م��ط��روح ال��ل��وح ع��ل��ى ال��ل��ي ال��راج��ل
م��ط��روح ل��ي��ه واق��ف��ة ل��ل��روح ي��ق��ول
زي��ن ن��ب��ي وح��ي��اة
م��ش��روح��ي ال��ن��اس ل��ه راح��ت

بني ما التوارث القول ويمكن التداخل، مدى يتضح التالية الدينية األغنية ويف
وبني «املريد» بني كحوار تتبدى هنا األغنية أن ذلك واإلسالمي، املسيحي القبطي الرتاثني
«عروسة رمز أو شعار أو اسم تحت مرة بها يتغنون التي األنثى، لإللهة الرمز ذلك
من يتضح كما ومرة األوىل، حواء أو «الليليث» أو وليىل السهران» و«عروسة الزار»
أو و«املعنات» األديرة مفاتيح بيدها التي سمعان»، بنت «حنونة ب يدعونها التايل النص

الحكمة.
للنبي عاشق بأنه املريد بإعالن سمعان بنت وحنونة املريد بني الحوار وينتهي

العلمات: صاحب

ف��ات ول��ي��ل��ي ف��ج��ري والح ش��ب��اب��ي م��ض��ى
ف��ات آه��و ال��ش��ب��اب ح��ت��ى ان��ق��ض��ى م��ن��ي وال��ع��م��ر
أل��ف��ات أو أل��ف أو س��ن��ة م��ت��ي��ن ع��ش��ت إن أن��ا
ف��ات ال��ل��ي ع��ل��ى وأت��ع��اق��ب ال��م��وت ع��ن ب��د ال
ف��ات؟ ش��ب��اب��ك ي��ال��ل��ي ال��م��ع��اص��ي ب��ف��ع��ل ل��ك م��ا
ك��اآلف��ات م��ل��ك��ي��ن وف��ي��ه ض��ي��ق ال��ق��ب��ر دا
م��ات ي��ق��ول��وا ل��م��ا ج��الل��ة ي��ا ب��ك��ا أدن��دن ل��دن��ي وان��ا
ال��ع��الم��ات ب��ه��ا واس��أل ذك��ره��ا ع��ل��ى وارق��ص
ال��ذات ع��ي��ن ن��ور م��ن ك��رف��ق��ي م��دام واش��رب
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ح��ن��ان��ات ال��دي��ر خ��ش��ي ح��ن��ون��ة ي��ا س��م��ع��ان ب��ن��ت ي��ا
ال��م��ع��ن��ات ع��ل��ى وف��رج��ي��ن��ي ال��دي��ر ب��اب واف��ت��ح��ي
ال��س��ادات ع��ل��ى وف��رج��ي��ن��ي ال��دي��ر ب��اب واف��ت��ح��ي
س��م��ع��ان: ب��ن��ت ح��ن��ون��ة ق��ال��ت
ال��ل��ي��ال��ي دج��ى ف��ي ت��ن��ادي ي��ال��ل��ي ف��ي��ن وان��ت
�ات؟ �دم� �ق� ال� �ى �ل� ع�
ال��ع��ل��م��ات ص��اح��ب ال��ن��ب��ي ف��ي وع��اش��ق م��غ��رم أن��ا ق��ل��ت��ل��ه��ا

∗∗∗
وارم��ة ال��ل��ي��ل ق��ي��ام م��ن ح��ب��ي��ب��ي أق��دام
دغ��ال وال غ��ل ح��وت م��ا ال��ن��ب��ي وب��ط��ن
ال��ح��ل��ي��ان ك��ال��س��ك��ر ال��ن��ب��ي ف��م
س��الم ي��ا ال��رج��ال ق��ال��وا ان��ط��رب ال��س��ك��ر دا
إخ��وان ي��ا م��ع��ص��ي��ة ب��ع��د إال ت��وب��ة م��ا
ال��ج��ن��ة ع��ل��ى ع��دى ال��ن��ب��ي ع��ش��ق ال��ل��ي
إخ��وان ي��ا ت��وح��دوه م��ا ال��ن��ب��ي ج��م��ال ف��ي م��دح

إىل املخلوق وحاجة اإلنساني، الضعف عن الحديث تتعدى ال الدينية واألغاني
يف املطاف نهاية يف اإلنسان ينشدهما التي والراحة» «الخري ب هذا كل تربط ثم الخالق،

الجنة.
فهي هللا، من املقربني وكل واألولياء األربعة األقطاب تسرتحم ذلك سبيل يف وهي

الجنة. لدخول هللا من والتقرب التغيري طرق من طريقة
تسلم «اليل النبي لتصور «امليثولوجيا» تنشط الدينية واألناشيد املديح أغاني ويف
النبي عشق واليل … وبغيتي مرادي إنت حبيبي يا له: وقالت صباح» كل الشمس عليه
الراحة وحيث ذهب، من الديوان وعتبة والتفاح، الرمان»، «صجر حيث الجنة، عىل عدى

اإلنسان. ينشدها التي تلك الطويلة

137



الفولكلوري الشعبي الشعر

دواه ج��رح ل��ك��ل ع��ط��ى ال��م��ب��ال��ي ع ي��وم ال��ن��ب��ي م��ر
ت��اه ل��ه ن��ظ��ر م��ن وف��ي��ه ش��ف��ي ال��ن��ب��ي ل��ه ن��ظ��ر م��ن ف��ي��ه
ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ن��ور ات��وس��م ال��ل��ي م��ن وف��ي��ه
م��أواه ال��ج��ب��ال ح��ش��ي��ش ع��م��ل م��ن وف��ي��ه
ن��اداه ب��ع��ي��د م��ن وع��م��ه ع��م��ه ن��ادى ول��د
ب��ن��داه؟ ع��ل��ي��ك ي��ال��ل��ي ال��ن��ب��ي م��ري��د ي��ا ف��ي��ن ك��ن��ت ق��ال��ل��و
رض��اه ال��م��خ��ي��ف وال��م��ط��رح ب��دوي ي��ا ال��ج��ب��ال ط��ف��ن��ا ق��ال��ل��و
ت��اه ل��م ال��ق��دي��م ص��ان��ع��ه ل��ك��ن ب��ع��ي��دة م��س��ارح س��رح
ورد وج��ب��ن��ا وال��ب��ي��ت ال��ح��رم وزرن��ا
ب��ن��داه ال��ن��ب��ي ط��ه خ��د ع��ل��ى م��ن

∗∗∗
م��ي��ن؟ ع��ل��ى ع��ي��ان ه��ن��اك ُف��تِّ��ي��ن��ي ل��ي��ل��ى ي��ا ج��رح��ت��ن��ي ل��م��ا
ال��م��ي��ن ع ه��ن��اك ت��رب��ط س��ف��ي��ن��ة ت��أت��ي ب��ك��رة
ع��ال��م��ي��ن ال��ح��ج��از واه��ل ال��ب��ه��ن��س��ا ف��ي ال��ح��رب ي��ب��ق��ى
وب��ل��ي��ن��ا ال��وط��ن ف��ت��ن��ا ال��غ��رام دع��ان��ا ول��م��ا
ف��ي��ن��ا ارواح��ن��ا ردت ال��ن��ب��ي ق��اب��ل��ن��ا ول��م��ا
ل��ي��ن��ا ال��ت��ع��ب ب��ان ال��ب��دن ن��ري��ح ق��ع��دن��ا
وخ��اف��ي��ن��ا ب��ظ��اه��رن��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه

∗∗∗
ن��ازل ال��ن��دى رأي��ت أن��ا ل��ل��ع��ص��ر ال��ع��ص��ر م��ن
ال��ن��ازل ف��ي ال��ب��ال وخ��لَّ��ى ال��س��ه��ارى ع��ل��ى
ب��ي��ت��م��اي��ل ال��ت��وح��ي��د م��ن ال��ج��الل��ة ص��ج��ر
م��اي��ل وال زن��دي��ق ق��ط��ع��ه ال إك��م��ن��ه
… س��ه��رج��ي راج��ل إال أق��ط��ف��ه م��ا
ه��اي��م ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي ال��ع��ب��ادة ي��وم
وم��ن��ازل درج��ات ل��و ال��خ��ل��د ج��ن��ة وف

138



واملخاواة الصوفية التخمري أغاني

∗∗∗
وادي��ك��م ف��ي خ��دام ان��ا دا ال��ن��ب��ي ب��ي��ت اه��ل ي��ا
ف��ي��ك��م ال��ع��ش��م ل��ي��ا رض��ى ن��ظ��رة ف��ي ط��م��ع��ان
أي��ادي��ك��م ط��ال��ت ال��ح��م��ى رج��ال إن��ت��و
ف��ي��ك��م اح��ت��م��ى ال��ل��ي ال��ع��ي��ان ب��ي��د ت��اخ��ُدْم

∗∗∗
ع��ي��ن ف��ي��ه دا ال��ب��ح��ر دا ح��رَّص5 ال��ب��ح��ر ن��ازل ي��ال��ل��ي
ع��ي��ن ال��ش��ري��ع��ة وع��ي��ن ع��ي��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ي��ن
ال��ع��ي��ن ت��راه ال ال��ل��ي وع��ي��ن

∗∗∗
ل��ول��ي��ة رك��ب ص��دف ج��ال��وك ل��م��ا
ال��ن��وم م��ض��اج��ع ي��ا ح��رام ت��ج��ال��ي ي��ا وج��ال
ج��ان��ي ال��ن��ب��ي ت��ن��وم م��ا
ل��ي��ن ف��ي ول��ي��ن ن��ور ف��ي ن��ور ال��ن��ب��ي ط��ري��ق
ال��ل��ول��ي م��ن خ��ص��ور ول��ه��ا األدب م��ن وش��ب��ع��ان��ة
ده��ب م��ن ال��دي��وان وع��ت��ب��ة
ي��ن��ادي ال��ع��ن��اي��ة ص��ن��ج��ي» «ح��ي��ر وج��ال��ه��ا
ت��ج��ال��ي ي��ا ج��اي وي��ق��ول
ف��ي��ن؟ ب��ت��وج��د ن��ور ك��رس��ي��ه��ا ال��ل��ي دي األرض
ب��ال��ع��ي��ن؟ ن��ظ��ر والَّ ع��رب ي��ا ب��ه��ا خ��ط��رت��وا إن��ت��و
ع��ي��ن م��ن اإلل��ه وأرس��ل��ن��ي ع��ي��ن م��ن ن��زل��ت أن��ا
ال��ع��ي��ن ت��راه ال م��ه��ي��م��ن أوح��د ون��زل��ت
ال��ع��ي��ن م ون��ب��ع ع��ي��ن ه��ي األص��ل ف��ي

حذرك. وخذ نفسك، عىل احرص أي 5
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ع��ي��ن! وت��س��ع��ي��ن ت��س��ع��ة
ال��ع��ي��ن رم��ز ه��م��ز م��ن غ��رق��ت ال��ن��ب��ي ج��م��ال ن��ور ش��ف��ت ول��م��ا
دالل ي��ا ال��ع��ل��وم ب��ح��ر ال��ن��ب��ي دا
ال��ع��ل��م��ي��ن ب��ش��رح ي��ت��ك��ل��م ال��ن��ب��ي
ل��ت��ن��ي��ن ال��ش��ري��ع��ة وع��ل��م ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��م

األرواح، جلسات يف فتقال التخمري أغاني أما األذكار، يف الدينية األناشيد وتقال
عىل فيطلقون العامة، عند و«الزار» والجن»، األسياد «تحضري بجلسات املعروفة وهي
علينا!» راضيني يجعلهم «هللا ب مسبوًقا إال اسمه يذكرون وال «سيدي»، والعفريت الجني
عىل فيسقط إنسان يتعثر عندما فمثًال الجن، أوالد مع تتَّبع طويلة تقاليد وهناك
يربكه لكي وذلك منك»، وقع اليل «حوش بقوله: يراه من يفاجئه أن بد ال األرض

يركبه». ينط عفريت من يخاف «اليل أن الشائع فمن الخوف، عنه ويطرد
هللا «بسم بقوله: ذلك يسبق أن فعليه األرض، عىل بحجر إنسان يلقي وعندما

يركبه. أو الجني فيؤذيه جنيٍّا يبطح ال حتى وذلك الرحيم»، الرحمن

ج��ي��ت أدي��ن��ي ن��ادي��ت��ون��ي ي��ال��ل��ي
وال��ب��ي��ت وال��ح��رم ط��ي��ب��ة ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
ج��ي��ت والَّ رح��ت إن م��ع��ان��ا ح��س��ك ت��خ��ل��ي
ل��ي��ل��ى دي ل��ي��ل��ى دي ل��ي��ل��ى دي

∗∗∗
ع��وام ي��ا ال��زار ع��روس��ة ي��ا
ع��وام ي��ا ال��زار ب��ن��ت ي��ا
�ان �ي� وع� �را �م� ح� �ه �دام� ق�
ع��وام��ة ي��ا ال��ب��ح��ور س��ت
ع��الم ب��ال األرض ع ت��م��ش��ي
ع��الم ب��ال ال��م��ي��ه ف��ي وت��ع��وم
ع��وام ي��ا ال��زار ب��ن��ت ي��ا
ع��الم ب��ال ال��م��ي��ه ع��ل��ى ت��م��ش��ي
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ع��وام ي��ا ال��م��ق��ام غ��ال��ي��ة ال��زار ب��ن��ت ي��ا
ع��وام ي��ا ال��زار ع��روس��ة ي��ا

∗∗∗
�ي �ادون� ن� �م �ه� �ت� �ادي� ن�
وج��ون��ي ال��ب��ح��ور ع��دوا

∗∗∗
ال��م��ي��ه ع ب��ت��ل��ع��ب ج��اي��ة ج��اي��ة ال��ح��ل��وة
وج��ون��ا ح��ل��وي��ن ه��م م��ا ي��ا

∗∗∗
اإلخ��الص م��رج��ان��ه��ا ال��م��وع��ظ��ة س��الس��ل
ح��رام��ي ال��ن��ب��ي رج��ال س��م��وه ال��ج��ب��ل ف��ي ع��اب��د م��ع��ن��ا
ال��ن��اس ب��ض��اي��ع ي��س��رق
ن��اس ج��ن��ل��ن وي��خ��دم��و ال��ن��ب��ي رج��ال م��ج��ال��س ص��ب��ح
ن��اس ي��ا اس��ت��ع��ج��بُ��ْم ال��ع��روس��ة ع ال��ع��ري��س دخ��ل
ن��اس ي��ا اس��ت��ع��ج��ب��م ال��ع��ري��س م��ن ال��ع��روس��ة ح��م��ل��ت
«اإلخ��الص» ك��ل��م��ة وال��ع��ري��س ال��ج��الل��ة ال��ع��روس��ة ل��ق��وا

∗∗∗
ن��ش��ال��ي��ن ون��اس ح��رام��ي��ة ن��اس ع��ل��ى ال��ق��ول
غ��ف��الن��ي��ن وال��ن��اس ال��ض��ب��ب ف��ي ي��ألالم
ال��م��ي��م م األل��ف وت��ع��رف ف��ه��ل��وي ول��د ك��ن��ت إن
م��ي��ن ح��ارس��ه��م ال��ل��ي دول خ��ب��ر ه��ات��ي
ال��ع��ب��اس أب��و وم��رس��ي وإل��ي��اس ال��خ��ض��ر ح��ارس��ه��م
ف��دادي��ن ال��رج��ال ق��اس��ول��ه��م ال��خ��ل��د ج��ن��ة وف

∗∗∗
م��غ��ن��ي��ة ص��ارت ال��ن��غ��م ع��ج��ب��ه��ا ل��ي��ل��ى
م��ح��ن��ي��ة ق��ب��ق��اب ع��ل��ى وت��م��ش��ي ع��رج��ة
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ل��الون��دي��ة م��ح��ارم وت��ن��س��ج ع��وج��ة
ال��ن��ي��ه أع��ق��د وراه��ا ق��ع��دت أن��ا
ه��ي��ه ق��ب��ل��ت��ي وص��ارت ص��الت��ي ص��ح��ت

∗∗∗
ال��ن��اس م ع��ل��ي��ك وإي��ش ال��ط��ري��ق غ��اوي ي��اج��ي
ال��ن��اس ي��ع��رف��وه ال��ع��زاي��م ش��دي��د ع��م��ك
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العارش الفصل

اخلصيباألخرض العشق موال

بالحب املتصل وشقها للحياة، الثانية الدورة استكمال وأغاني مواويل يميز ما أول ولعل
الالمحدود إغراقها هو بعامة، واإلخصاب األطفال، وإنجاب والزواج بالجنس والتغني
املعاش. — البيولوجي — الحياتي وجانبها بالحياة االحتفاء يف األخرض، املوال يف املتمثل
هي التي — واألخرض األحمر املوالني بني — الثنائية إىل اإلشارة يمكن هنا ومن
كما والتي العربي، لرتاثنا — والغيبية والسلفية الدهرية مثل مثله — جوهري ملمح

مجويس. أو فاريس، آري «حضاري» مؤثر أنها املرجح من ذكرنا
سقناه ملا متمثلة مداها، أقىص إىل تصل الجنائزية والشكوى التوجهات كانت فإذا
يف يدور وما األحمر للموال أصلية وأنماط مأثورية، أمثلة من — الكتاب هذا يف —
بالحياة، احتفاء مداه أقىص إىل بالتايل يصل األخرض نقيضه فإن ورقعته، مجاله

األطفال. وإنجاب اإلخصاب أو بالزواج سواء تجميعها، وشعائر
قائل أكان سواء وأغانيه، وأهازيجه مواويله ونوع وحدث وظاهرة مناسبة ولكل
الحاالت كل ويف عجوز. أم شاب امرأة، أم رجًال أغنية، أو — أخرض — موال من املأثور
شعائر أو حاالت إحدى تواجد جنب» «فان الفرنيس االثنوجرايف يذكر كما بالفعل، يرجح
من هامشية، بل — وامليالد كاملوت — جوهرية ليست تكون أن إىل األقرب االنتقال
وطقوس — كراب يدخلها كما — الكنائس يف الشكر وصلوات أغاني بصاحب ما ذلك
البطن، بشعر بدءًا الشعر، وحلق العتبة، تخطية مثل يعقبه، ملا طور من الوليد انتقال

والطهور. والعانة، والرأس،
واللجوء الزواج، يف الشابة أو الشاب رغبة من للزواج، املصاحبة االنتقاالت وكذا
ومحرماتها، تابواتها كرس يصعب إشارات وتضمينها واألغاني األخرض املوال إىل هذا يف

متوارية. أو مبارشة أجاءت سواء عنها واإلفصاح
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االنتقاالت دورة ضمن والعشق، الحب ومأثورات أغاني إدخال يمكن وكذلك
الخطوبة، إىل العزوبية من أكانت سواء بعدها، ملا والعبور حالة، لتجاوزه «املمهدة»
ثم األطفال، وإنجاب «الخلف» إىل الزواج من أو والزواج، بالدخلة دورتها تكتمل التي

الصبا. طور إىل بدوره» «الوليد النتقاالت املصاحبة مشية وشعائر دورة «توايل»
يف واالستطراد األخرض، — الخصيب — املوال هذا عىل تعرفنا نبدأ أن املفيد ومن
الزواج، يف دفينة رغبات عن التعبري من عينية، لحاالت املصاحبة املتنوعة النماذج تقديم

وهجاءها. هجرها أحيان ويف الحبيبة، وأوصاف
التعرض إلعادة تمهيًدا سنقدمها التي املستفيضة التالية نماذجه من سيتضح كما
وأبنية املختلط، العرس طقوس وبقايا طوطمية، من الظاهرية، لخصائصها بالدراسة

وهكذا. وتابوات؛ قبلية، قرابية

العروسة

ع��ي��ان ن��زل��ت ال��س��ط��وح ف��وق ط��ل��ع��ت ل��م��ا
رب��ي ال��ح��ك��ي��م ق��ل��ت ال��ح��ك��ي��م، أج��ي��ب��ل��ك ق��ال��ي أب��وي��ا
رب��ي ال��ط��ب��ي��ب ق��ل��ت ال��ط��ب��ي��ب، أج��ي��ب��ل��ك ق��ال��ي
ل��ي��ل ي��ا ال��ع��روس��ة أج��ي��ب��ل��ك ق��ال��ي
ق��ل��ب��ي ان��ش��رح وال��ل��ه ق��ل��ت��ل��و:

سيد

ق��ب��ل��ه ه��ن��ا ج��اب��و وإي��ش ال��ب��ل��د، ب��ح��ر ال��ح��ب
س��ب��ل��ه1 ال��ط��اح��ون��ة ع��ام��ل ال��ط��اح��ون��ة، ع��ل��ى ق��اع��د
خ��ال ي��ا ع��ل��ي��ه وأق��ول��ك ك��الم
م��ن��ي م��ع��ن��ات��و واس��م��ع
دب��ل��ه ع��ل��ى ن��ق��وط��ه ع��ط��ي��ن��ي ح��ب��ي��ب��ي زوق م��ن

وسبيل. وراءها يسترت حجة أي 1
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براني

ب��ران��ي وال��غ��زل ال��م��ل��س، ال��ق��م��ي��ص ي��اب��و
وب��ران��ي م��ع��ج��ب ال��ي��ل��ك ت��ه��ز م��اش��ي
ب��ران��ي وال��ط��رح ط��رح، ال��ح��ل��ي��وه ص��در
ج��م��ي��ل ي��ا ح��ول س��ن��ه وادي��ل��ي
زق��ت��وش وال ح��ارس وأن��ا
ب��ران��ي وال��غ��زل م��ح��ب��ت��ك ف��ي وت��ه��م��ون��ي

قمر يا غيب
م��ن��ك2 أخ��ي��ر م��ح��ب��ول��ي أق��م��ر ي��ا غ��ي��ب
م��ن��ك ق��م��ر ي��ا وأج��م��ل ال��ش��م��س، م��ن وأزه��ى
ع��ن��ك ب��ع��ي��د وأع��د أن��ظ��رك ج��ل��د م��ل��ي��ش
م��ن��ك ال��دالل ك��ل ي��ال��ل��ي ي��وس��ف، ح��س��ن ي��ا
ع��ن��ك ال��خ��ب��ر ج��ان��ي ب��ع��رف��ك م��ا ق��ب��ل م��ن
س��ؤال��ك ف��ي وح��ل��و ال��م��ع��ان��ي ظ��ري��ف إن��ك
ع��ن��ك غ��ن��ا ل��ي��ش وال ال��ن��اس ع��ن غ��ن��ي

سافر

س��اف��ر ال��ح��ب��ي��ب ب��أن خ��ب��ر ج��ان��ا أم��س ف��ي
ص��ف��ر أرب��ع��ة ي��واف��ق ي��ول��ي��ه، ش��ه��ر ف��ي
س��اف��ر ي��ق��ول وال��ري��س غ��ل��ي��ون، ض��ه��ر ع��ل��ى
ب��ي��ه��م ل��ي ح��ل ال��غ��ل��ي��ون ري��س ي��ا وق��ل��ت ب��ي3 م��ا وج��ف��ت أن��ا
ي��وم��ك م��ن ال��ب��خ��ت ق��ل��ي��ل وق��ال��ل��ي زع��ق
س��اف��ر ع��ش��م م��ل��ي��ك��ش��ي ان��ق��ط��ع ال��وداد ح��ب��ل

منك. أحسن 2
ملتاًعا. وقفت 3
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املحبة دموع

ش��ي��خ ب��ن��ت ل��ق��ي��ت ع��ل��ي��ه أش��ق رح��ت ق��ص��ب ف��دان ل��ي زرع أب��وي��ا
�ه �ي� ف� �ر �ف� �غ� ال�
ورك��ي4 ع��ل��ى وخ��دت��ي��ن��ي ع��ود ك��س��رت��ي ب��ن��ت ي��ا ك��ده ل��ي��ه ق��ل��ت��ل��ه��ا
ورك��ي دوا ل��ق��ي��ت م��ا ب��ن��ت ي��ا وال��ه��ن��د ال��س��ن��د ل��ف��ي��ت أن��ا
ي��ب��ك��ي وق��ع��د ال��ع��ب��اي��ة ف��ي ل��ف��ن��ي ال��ع��زي��ز، ألب��وه��ا رح��ت
ورك��ي خ��ف��ف��ت ال��م��ح��ب��ة دم��وع ن��زل��ت

∗∗∗
وت��ع��ب��ن��ا ش��ق��ان��ا ف��ي ال��ل��ه ع��ل��ى ع��وض��ن��ا
وت��اع��ب��ن��ا ل��ل��غ��ي��ر الف ن��ح��ب��ه وال��ل��ي
وت��اع��ب��ن��ا ون��خ��ي��ل ك��روم ف��ي وراه ج��ري��ن��ا ي��ام��ا
وارت��اح س��ي��ب��ه ي��ق��ول ال��ن��اس م��ن وك��ت��ي��ر
وارت��اح أن��ا أس��ي��ب��ه إزاي ق��ل��ت أن��ا
أج��راح ال��س��ل��ي��م ج��س��م��ي م��ال وه��و
راح ال��ح��ب��اي��ب ن��ج��ع ل��ق��ي��ت وص��ح��ي��ت ن��م��ت م��ا
وت��اع��ب��ن��ا األن��دال ع��ل��ى ش��ق��ان��ا راح م��ا

لقيته بخت عطوني

ادي��ه5 ف��ي ال��ده��ر ل��ب��س��ون��ي ال��ج��ف��ا ت��وب ال��ل��ي أن��ا
ادي��ه ف��ي ال��ش��وق وط��ال وان��ك��وى، ان��ش��وى ق��ل��ب��ي
ادي��ه ف��ي ان��دار وع��ق��ل��ي م��ح��ت��ار ووق��ف��ت

القصب. بعود وركه عىل رضبته 4

األشعار هذه تصحيح يف معي الكثري عانى الذي عامر، فتحي األستاذ املجدد الشاعر للصديق شكًرا 5

«املؤلف». — املندثرة
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ع��م ي��ا األص��ول ح��ال ف��ي م��ب��س��وط ك��ن��ت أن��ا
ب��ي��ت��ي وج��ار أه��ل��ي ع��ل��ى ال��دالل ل��ي وك��ان
ع��م ي��ا ال��غ��رام ب��ح��ار ف��ي ط��ي��ر م��ع��ي وك��ان
ب��ي��ت��ي ب��اب ف��ي ي��ص��رخ ك��ان ل��ل��ع��ص��ر ال��ص��ب��ح م
ع��م ي��ا ال��ن��ظ��ر ال��دن��ي��ا م أم��ل��ي م��ك��ن��ش��ي أن��ا
ب��ي��ت��ي ج��ار ال��غ��در وع��ي��ن أن��ع��س إزاي
ال��وع��د6 ل��ج��ل ن��اس م��ع درت أن��ا
ل��ف��ي��ت��ه ب��خ��ت ع��ط��ون��ي ال��ب��خ��ت ف��ي ب��ي��ت��اج��روا
ول��ف��ي��ت��ه األب��ي��ض م��ن ع��ال ح��ري��ر وج��ب��ت��ل��و
ادي��ه ف��ي أس��ود ال��ت��ق��ي��ت��ه اش��ت��ري��ت��ه م��ا ع��ل��ى

النبي عليك سايق

ب��اق��ي��ن��ي7 ك��ن��ت إن ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ك س��اي��ق
ت��الق��ي��ن��ي س��اع��ة ال��رض��ا ب��س��ن ت��ض��ح��ك
ب��ت��روي��ن��ي ال��م��اء وإن��ت ح��ل��و، ي��ا ال��ورد أن��ا
ب��ت��ح��ي��ي��ن��ي ج��ي��ت وإن دب��ل��ت��ن��ي، غ��ب��ت إن
دي��ن��ه8 ش��ه��ر أح��م��د زي��ن ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
ع��ي��ن��ي ت��ن��ظ��رو م��ا ق��م��ر، غ��ي��ر ك��ان إن

بريكم عىل ني تُفِّ

س��م��ع��ن��اه��ا ص��اح��ت ع��ن��دم��ا أن��غ��ام��ك��م
م��ع��ن��اه��ا ش��رح ع��رف��ن��ا ال��م��ط��اي��ا، خ��ذن��ا

عيلَّ. كتب وما الوعد، ألجل 6

يل. حبك يف مخلص كنت إن 7
دينه. أشهر 8
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ق��ط��ع��ن��اه��ا م��أله وال ن��م��ن��اه، ن��وم ال
م��اه��ا ع��ل��ى ��ي��ن تُ��فِّ ب��ي��رك��م، ع��ل��ى ��ي��ن9 تُ��فِّ
م��اه��ا وأدوق ع��دت إن ان��ا ع��ل��يَّ ��ي��ن وتُ��فِّ
ح��راي��رك��م ع��ن ت��غ��ن��ي ال��ص��وف م��ن ب��رده دي
أم��اي��رك��م ج��اب��ول��ي ال��ج��ل��ب،10 ال��ع��ب��ي��د ي��ال��ل��ي
ت��ش��رب ال��ك��الب ك��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ل��ي وال��م��ورده
م��اه��ا أدوق ل��ن ع��م��ري ي��م��ي��ن��ي��ن11 ل��ح��ل��ف

خمسة

خ��م��س��ه ال��ب��ل��د ف��ي ل��ي��ا وأن��ا واح��د، ح��ب ل��ه��ا ال��ن��اس
غ��رب��ي��ه��ا ح��ب وآدي ال��ب��ل��د، ب��ح��ر ح��ب آدي
ق��ب��ل��ي��ه��ا ح��ب وآدي ال��ب��ل��د، ش��رق ح��ب وآدي
ف��ي��ه��ا أت��وه ي��ح��س��ن ال��ب��ل��د، وس��ط وح��ب
ب��ال��ل��ي��ل س��رى اس��م��ه ال��ب��ل��د ب��ح��ر ال��ل��ي دا ال��ح��ب
ل��دوس ق��ن��ط��رة ب��ط��ن��ه ع��ل��ى راس��م ال��ج��م��ي��ل ع��ج��ب م��ن
�ل �ي� �خ� وال� �ال �م� �ج� ال�
ل��ي��ل ي��ا ي��ق��ول ي��ب��ات اب��ت��ل��ى ال��ل��ي وال��ع��اش��ق
خ��الق��ه س��ب��ح��ان ال��ب��ل��د، ق��ب��ل��ي ال��ل��ي دا وال��ح��ب
داق��ه م��ن ب��خ��ت ي��ا ح��الوه، ي��ن��ق��ط ف��م��ه
دي وي��رخ��ي دي ي��رف��ع س��ود، ع��ي��ون ج��وز ل��و
ل��ع��ش��اق��ه ي��رت��ي خ��ده، ك��رس��ي ع��ل��ى م��ك��ت��وب
ك��رس��ي ده��ب اس��م��ه ال��ب��ل��د ش��رق��ي ال��ل��ي دا وال��ح��ب

والبصاق. والغضب االمتعاض عىل يدل تعبري 9
ويشرتون. يباعون الذين املجلوبني، العبيد 10

باليمني. أقسم لسوف 11
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ع��س��ري ال��ف��ل��ك خ��لَّ��ى ال��ي��ل��ك12 ي��ه��ز ي��م��ش��ي
دي وي��رخ��ي دي ي��رف��ع س��ود، ع��ي��ون ج��وز ول��و
ن��ص��ره ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن رب ي��ا ش��ف��ت��ه ع��ل��ى ك��ات��ب
ال��غ��رب ي��رود ن��زل ال��ب��ل��د، غ��رب ال��ل��ي دا وال��ح��ب
ال��ح��رب ن��زول ي��وم ال��زن��ات��ة13 ل��خ��ي��ل ي��ش��ب��ه
ال��ك��رب ف��ك رب ي��ا ش��ف��ت��ه ع��ل��ى ك��ات��ب
أل��وان ال��ع��ذاب س��ق��ان��ي ال��ل��ي ه��و ال��ب��ل��د وس��ط ال��ل��ي دا وال��ح��ب
خ��وان … م��ؤت��م��ن ح��رام��ي زن��اوي أص��ل��ه دا
ص��ام اف��ط��ر ق��ول��ت��ل��و وإن ف��ط��ر، ص��وم ق��ول��ت��ل��و إن أن��ا
ن��ام اس��ه��ر ق��ل��ت��ل��و وإن س��ه��ر، ن��ام ق��ل��ت��ل��و وإن
ع��ام اغ��ط��س ق��ل��ت��ل��و وإن غ��ط��س، ع��وم ق��ل��ت��ل��و وإن
ف��ي��ه ك��ره��ت��ن��ي ال��ل��ي ه��ي ردي��ه14 خ��ص��ل��ة ف��ي��ه ك��م��ان ودا
ال��ت��ع��ب��ان وي��ح��ارب ال��ض��ف��دع��ة، م��ن ي��خ��اف
خ��م��س��ة ال��ب��ل��د ف��ي ل��ي��ا وأن��ا واح��د، ح��ب ل��ه��ا ال��ن��اس

البلد يف له وهو واحد، حب لها الناس أن عن قائله يتحدث السابق املوال ويف
حلوة، طيبة، بأوصاف منهن حبيبة كل ويصف عنهن، يتحدث وهو حبيبات، خمسة

الحب. طعم فهو طعم لها كان وإن
الحياة، وجه أمام يقوله بأنه تحس بل مكاتب، عىل الكالم هذا يكتب لم وهو
األربع، البلد وجهات والحقول، الحواري عرب وإيقاعها أقدامه ودبيب يميش بأنه وتحس

بالحياة. ينبض رتيبًا، لحنًا يصنع

الجميل. جسده ويهز يختال بمعنى 12
هالل. بني ضد حروبه يف الزناني خليفة تونس، سلطان القحطاني ببطله يستشهد هنا إنه 13

رديئة. عادة 14
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مستمدة تجاربه إن بل الروحي، األفالطوني بمعناه الحب هو ليس عنده والحب
باملرأة. ارتباطه وحدود حياته واقع من

وزني!

وزن��ي وان��ظ��ري ط��ل��ي ال��ج��م��ال ف��ي ب��دي��ع��ة ي��ا
وزن��ي15 ي��ع��ج��ب��ك وال��زم��رد، ال��ده��ب م��ن أل��ف��ي��ن
زي��ن زوق ج��دع ع��ص��م��ة ف��ي أن��ا ق��ال��ت
ع��ل��يَّ��ا16 وخ��ي��ب��ون م��ع��وزن��ي م��ه��وش
وازن��ي ع��ص��م��ت��ه ف��ي أب��ق��ى ل��م��ا
ب��واب ع��ل��ي��ه ال��ب��اب ال��ب��اب م��ن ج��ي��ت وإن
واك��ع��اب��ك17 ال��س��ل��ه ال��ح��ي��ط م��ن ج��ي��ت وإن
ب��ك أول��ى ال��ت��م��س��اح ي��ب��ق��ى ال��ب��ح��ر م��ن ج��ي��ت وإن
وأل��وان18 ض��ب��ب ل��خ��ل��ي��ه��ا ال��ب��اب م��ن ج��ي��ت إن ق��ال��ل��ه��ا
م��داح19 س��داح ل��خ��ل��ي��ه��ا ال��ح��ي��ط م��ن ج��ي��ت وإن
ج��ن��اح ل��ل��ع��ق��اب ل��ك��س��ر ال��ج��و م��ن ج��ي��ت وإن
وأت��م��ل��ى م��ح��ب��وب��ي ص��در ع��ل��ى وأم��ي��ل وأخ��ط��ي
ال��ت��م��س��اح م��ن ي��ن��ج��ي��ن��ي خ��ل��ق��ن��ي وال��ل��ي

زنا. كلمة من مشتقة هنا وزني 15

عليه. وعار 16

أتيت. حيث من عد 17

وألواح. ضبب إىل ألحطمه الباب من جئت وإن 18

سيهدمها. إنه أي 19
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ومحرم

وم��ح��رم ال��ع��ي��د وش��ه��ر ورم��ض��ان ش��ع��ب��ان
وم��ح��رم ال��ع��ي��ن س��واد م��خ��اص��م وال��ن��وم
م��ر ع��ل��ي��ه ل��ك��ن إي��دي ف��ي ع��س��ل ك��أس ف��ي ل��ل��ع��ج��ب ي��ا
… �رم �ح� وم�
ت��ع��ب��ان ال��ف��راش ع راق��د ال��ج��م��ي��ل ع��ل��ي��ه وص��ع��ب��ان
ت��ع��ب��ان ال��ب��ك��ا م وق��ل��ب��ه ع��ي��ن��ه ورم��ش
وم��ح��رم ال��درب دخ��ول ح��رم��ن��ي أح��ب��ه ال��ل��ي ح��ب��ي��ب��ي ح��ت��ى

راسك عىل مقطع

راس��ك ال��س��ح��اب ب��اس ل��و ب��ك20 أدور ع��دت م��ا
أن��ف��اس��ك21 ك��ب��رت ول��و خ��ل��ي��ع��ي ب��رض��ك
ب��اس��ك ع��ل��ي��ك م��ي��ل ال��ن��دل ش��ف��ت ل��م��ا أن��ا
وس��ي��ب��ت��ك ض��ه��رك ع��ل��ى ح��ب��ل��ك رم��ي��ت
راس��ك ع��ل��ى م��ق��ط��ع ف��ي��ه إن��ت ال��ل��ي ال��درب وق��ل��ت��ل��ك

عتاب

ح��د ي��ع��ج��ب ل��م ط��ب��ع��ك ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ش��اي��ف أن��ا ب��س
س��د22 ب��ق��ول��ك وادي��ن��ي ب��ت��ع��م��ل��ه��ا ع��ي��ب��ة أك��م
ج��د خ��ص��ام ت��خ��اص��م��ن��ي ن��اوي ك��ن��ت إذا م��ش
ف��ي��ه أح��زن وأن��ا ب��اي��ن ي��وم ع��ل��ى ت��ق��ول��ي ت��ب��ق��ى
ح��د23 ي��ح��دث ل��م ب��ع��دك م��ن ال��ق��ل��ب ع��ل��ى وأح��ل��ف

بحبك. وأنشغل بك أهتم لن 20
شأنها. من يحقر أن هنا يود 21

هذا. يكفيك 22
اإلطالق. عىل أحد يكلم لم 23
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وتكلني

وت��ك��ل��ن��ي ال��وص��ل ب��ع��د ح��ب��ي��ب��ي ع��ل��يَّ��ا س��ل��م
ك��ل��ن��ي ال��ب��ال دود ل��م��ا ح��ول س��ن��ة ع��ن��ي وغ��اب
وش��اغ��ل��ن��ي؟ إي��ه وأع��ي��د إي��ه وأق��ول إي��ه وأف��ن��ن
وش��اغ��ل��ن��ي دول24 ب��ع��ش��رة ب��الن��ي ك��ان م��ش
ط��ي��ر25 ع��ش��ان ط��ه��ق��ان ب��ل��دي م��ن ط��ل��ع��ت أن��ا
ال��ط��ي��ر ل��ح��وم ح��ت��ى ال��ل��ح��وم أك��ل ب��ط��ل��ت
ه��م��ل��ن��ي أح��ب��ه ال��ل��ي ش��ف��ت ل��م��ا أن��ا
�ر. �ي� �غ� �ل� ل� والف
خ��ي��ر ال��ل��ه ي��ع��وض ق��ل��ت أن��ا
ودف��ن��ي ع��م��ر ن��اق��ص م��ت ك��أن��ي

∗∗∗
ل��ي��ه؟ ب��ي��ب��ك��ي ع��م��ال ال��ش��ج��ر ع ال��ل��ي دا ال��ط��ي��ر
ل��ي��ه؟ دم��وع��ي م��ن ال��م��ح��ارم وب��ل ب��ك��ى
ي��دي��ه ف��ي وال��ك��ت��اب ب��ي��ق��را ع��ال��م ش��ي��خ ع��ل��ى ف��اي��ت
ق��ال��ل��ي: وال��ت��ف��ت ي��م��ي��ن��ه م��ن ال��ك��ت��اب رم��ى
إي��ه؟! ي��ت��ع��م��ل��ب��و ال��ح��ب��اب��ي ب��ع��د ال��ش��ه��د

كبريًا فجانبًا كبريًا، دوًرا املوال يف تلعب واملرأة الرجل بني تربط التي والعالقة
تلك كل يجمع واملوال املختلفة، وأحداثها العالقة هذه حول يدور الشعبي أدبنا من
يتحكم الذي والبخت ودالله، وصده، وهجره، الحبيب، وصف من واألحداث، الخيوط،

الحب! يف حتى
يكون ما وغالبًا املحبوب، من الشكوى شكل تأخذ والعشق الحب مواويل وأغلب
بما وتُرصح تُعرب أن تستطيع ال حياتها قيود بحكم املرأة ألن وذلك الرجل؛ هو الشاكي

وعواطفها. قلبها يف يعتمل

هؤالء. بمعارشة 24
امرأة. أي عشيقة، أو حبيبة بمعنى هنا طري 25
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والبني، األيام، فعل وإىل اآلخر، نصفه إىل ويتحدث ويعول، فينوح الرجل أما
مجاريها. إىل املياه رجعت ما إذا الحبيب يرويها التي الجدباء وحياته

فيها يلعب بسيطة حب قصة تحكي كلها طويلة، قصص الفالحني أدب ويف
املواويل منها يخلقون بمأساة تختم ما أحيان ويف الرئييس، الدور والنصيب، «الوعد»
حياتهم أحداث ترديدها خالل وينسون الحزين، وقعها يستعذبون التي الطويلة،
يوًما الحياة، مواصلة أجل من اليومي، ورصاعهم الشمس، تحت وعذابهم الشاقة،

جديًدا!
التشاؤم، عنه ويتخىل وبهيًجا، رقيًقا يصبح الحب عن يتحدث حني هنا واملوال

والتواكل. والحزن، والتصلب،
بني االرتباط خاللها اإلنسان يحس ساذجة، قصص يحكيها التي الحب وقصص
الغرام، قايض مثل غيبية، قوى نحو تتجه ما األحيان من كثري يف لكنها والعمل، الواقع
الحبيب، إرجاع وبيدهم العواجيز، والعشاق للمحبني يرمزون وهؤالء لجراح، وطبيب

الود. أيام وإعادة

وحلوبو

وح��ل��وب��و ال��م��ي��ن��ا ع��ل��ى ال��ج��م��االت خ��ط��روا
وح��ل��وب��و26 غ��ل��ي��ون ف��ي م��ن��ي ال��ج��م��ي��ل وخ��دوا
وح��ل��وب��و وف��ات��ون��ي أب��ك��ي وص��ب��ح��ت
ج��م��ر زاي��ده ال��ن��ار ط��ب��ي��ب ي��ا ال��ع��ج��اي��ب ش��وف
ج��م��ر ي��غ��ل��ي وال��ق��ل��ب ال��ح��ب��ي��ب غ��اب م��ا ي��وم م��ن
ي��ح��ل��وب��و27 م��ع��دوده ن��اس ل��و وال��ت��م��ر

به. رحلوا 26

املعدودة. بالناس هنا ويقصد األكل، بعد يأكلونه أي به: يحلون 27
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… لكن! بحب

م��ان��ع��ن��ي ال��ن��اس ك��الم ل��ك��ن ب��ح��ب
ي��م��ان��ع��ن��ي ي��ق��در وم��ي��ن ع��ش��ق��ت��ك، ش��وف��ت��ك
م��ان��ع��ن��ي وال��ص��د ال��ج��ف��ا ك��ت��ر ب��در ي��ا
ن��وم ي��ج��ي��ن��ي ب��ن��ع��س وال ارت��اح، ب��س��ه��ر ال
ل��ل��ص��وم ج��ل��د ل��ي��ا وال ب��اك��ل، أك��ل وال
م��ان��ع��ن��ي ان��ت م��ا ف��ؤادي ب��ت��رع��ى وال��ن��ار
م��ان��ع��ن��ي ال��ن��اس ك��الم ل��ك��ن ب��ح��ب

الدم ع

ال��دم ع ص��ب��ح ق��ل��ب��ي أن��ا ال��ش��وق م��ظ��ن��ي ي��ا
ال��دم ع م��ون��ت��ي ال��ل��ي وأن��ا ح��ول، س��ن��ة آدي
ال��دم ع ال��ك��الم وس��م��ع��ن��ي ط��ب��ي��ب��ي ج��ان��ي
ل��ج��روح أن��ا م��ن��ي وط��اب��ت ال��ل��ه أذن وإن
ال��روح28 م��ن��ه��ا وت��ف��ح ال��ه��ن��ا ت��ي��اب ل��ل��ب��س
روح ق��وم ه��ن��ا م��ن الق��ول��ل��و ع��زول��ي ج��ا وإن
ال��دم ع ك��ات��م��ة ك��ان��ت ل��ج��روح ف��ت��ح��ت

العوازل

ع��ن��ي ب��ع��ي��د وال��م��ح��ب��وب وع��ش��ق��ت ح��ب��ي��ت
ع��ن��ي ي��س��أل��م ال��ع��وازل وم��ال��ي م��ال��ه��م
م��ت��ع��ن��ي ال��دار ل��ح��د ح��ب��ي��ب��ي أت��ان��ي إن وال��ل��ه
وال��ج��ي��ران م��ص��ر ت��ك��ف��ي ول��ي��م��ة ل��ع��م��ل

الزكية. الروائح منها وتفوح 28
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ع��ن��ي ب��ع��ي��د ي��س��ك��ن ل��ل��ع��زول ج��واب وأب��ع��ت
ع��ن��ي ب��ع��ي��د وال��م��ح��ب��وب وع��ش��ق��ت ح��ب��ي��ت

∗∗∗
أت��ع��ن��ى ق��درت م��ا ع��ن��ك ع��ان��ون��ي
ع��ن��ك ق��ل��ي ال��ف��وت��ان ع ق��ل��ب��ي وط��اوع��ت
رن ال��ل��ي��ال��ي ج��ن��ح ف��ي دي��ر ب��اب ط��رق��ت
م��ن؟ ق��ال��ل��ي ال��ره��ب��ان م��ن ه��ات��ف ج��ان��ي
ال��دن29 ح��وض ف��ي وودان��ي إي��دي م��ن خ��دن��ي
رن إي��دي ف��ي وال��ك��اس أش��رب وف��ض��ل��ت

∗∗∗
ف��ي��ه ال��ع��وازل وس��ب��ون��ي زي��ن ج��م��ي��ل ح��ب��ي��ت
وأن��ف��ي��ه أت��رك��ه ل��ج��ل ال��ف��ت��ن وك��ت��رم
ف��ي��ه وروح��ي ع��ج��ل��ي وأن��ا وأن��ف��ي��ه، أت��رك��ه أن��ا إزاي
غ��ي��رك وس��ي��د ع��ب��دك أن��ا وق��ال��ل��ي ش��ي��ع
ف��ي��ه ال��ع��وازل ان��خ��ط��ر إذا ال��ك��رم م��ع ع��ي��ن��ك

يف ويكون الفالحني، أدب عىل دخيًال يكون ما والغزل الحب مواويل من وكثري
املدينة. من أصله

بداع عملت

اع��الم31 ي��ا ال��ع��رب ف��ي وب��اغ��ن��ي ب��داع30 ع��م��ل��ت

اليأس يف املبالغة به واملقصود الفالحني، أدب يف كثريًا يستعمل التعبري وهذا النيلة، دن حوض 29

والحزن. والتشاؤم
فنان. أي هنا ببداع املقصود 30

عالم. يا 31
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اع��الم ي��ا وخ��ده��ا ج��م��ي��ل��ة32 ع��درة م��ن��ش��ان
اع��الم ي��ا ال��ج��ب��ال وس��ط ح��ب��ه��ا م��ن م��ج��ن��ون ودرت
ح��وط��ي��ه33 ال��ب��ن��ت ق��ال��وا ال��ب��ن��ت ع وس��أل��ت
ع��ي��ادي ال��خ��ال ل��ك��ن اب��وه��ا ن��س��ل م��ن
ع��ي��ادي ب��س��الح ن��ف��ر م��ي��ت غ��ف��ر وع��ن��ده��ا
م��الغ��ي��ة34 ال��ب��ي��ت ع��ام��ل ع��ب��د ول��د وع��ن��ده��ا
غ��ي��ه ال��وص��ال ب��س وال��ك��م��ال األدب اح��ل��ى م��ا
… ي��ع��الم رب��ن��ا وب��ي��ن��ا س��ويٍّ��ا ع��ش��ن��ا

زين غزال
ل��ب��ن��ي��ه35 ال��ف��ات��ح��ة ق��ري��ت ع��ج��ب��ن��ي ق��ص��ر ع��ل��ى ف��اي��ت أن��ا
وب��ن��ي��ه ق��ي��م��ت��ه ب��س��ي��ط��ة م��س��اف��ة وم��ش��ي��ت
ل��ب��ن��ي��ه36 ال��ض��روس ع ي��م��دغ واق��ف زي��ن غ��زال ل��ق��ي��ت
م��ش��روع37 وه��و ق��ص��ر ط��ل��ع رآن��ي س��اع��ة
ن��اي��م ال��ف��راش ع وج��دت��ه ع��ل��ي��ه ه��ج��م��ت أن��ا
ت��روح م��ا ه��ن��ا م��ن ق��ال��ل��ي إي��ده ف��ي إي��دي ح��ط��ي��ت
روح م��وش ح��ج��ر ان��ا ه��و ب��ح��ال��ي ارح��م ق��ول��ت��ل��و أن��ا
س��اي��ب؟38 ع��رض��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ل��ك ق��ال��وا ق��ال��ل��ي ال��ت��ف��ت
ن��اس��اي��ب39 ال��ح��ي ف��ي ون��ب��ق��ى ال��ح��الل ق��اص��د ق��ل��ت أن��ا

جميلة. عذراء أجل من 32

لونة. دايرة بنت أي لئيمة، 33
والغرام. للغزل وكر البيت عامل 34

فيه. ويقيمون يسكنونه الذين 35
لبان. 36

فرحان. الصدر مرشوح 37

رشفاء. لسنا إننا أي 38
منها. الزواج يبغي أنه يقصد 39
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ب��ي��س��ي��ب ل��ل��ع��ب��د رب��ك ك��ان ول��و
ال��ل��ب��ن��ي��ه ع��ل��ى ال��دم ي��س��ي��ب ك��ان م��ا

نعسانة

ن��ع��س��ان��ة ال��ق��ص��ر ف��وق زي��ن ج��م��ي��ل ح��ب��ي��ت
ن��ع��س��ان��ة ال��دار ف��ي وأن��ا ح��ول، س��ن��ة آدي
راس��ي ج��دع أن��ا ب��ن��ت��ي ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ق��ل��ب��ي ال��ه��م��وم وم��رس��ات
ت��ن��ج��ل��ب��ي40 ال��ح��ي��ط وق��ل��ت ال��ح��ي��ط ع وخ��ب��ط��ت
ي��ان��ي ن��ح��اس ال��ب��اب ل��ق��ي��ت ال��ب��اب ع��ل��ى وخ��ب��ط��ت
ن��ع��س��ان��ة ال��ق��ص��ر ف��وق زي��ن ج��م��ي��ل ح��ب��ي��ت

مكلوش

م��ك��ل��وش ال��ي��م��ن وادي م��ن غ��زال��ت��ي��ن
م��ك��ل��وش ع��دم ح��ال��ه��م ال��ي��ل��ك ي��ه��زوا م��اش��ي��ي��ن
م��ك��ل��وش ع��ش��ا غ��ي��ر م��ن ح��ي��ارى س��ه��ارى ب��ات��وا
س��اف��روا ب��ال��ق��دم وص��ب��ح��وا ع��ي��ن��ي ي��ا ن��ام��وا
داق��وه ول��م س��اب��وه ال��ع��ي��ن ق��ب��ال وال��زاد
س��اف��روا41 ال��وج��وه ح��ت��ى ب��ل��ى م��ن��ه��م وال��ج��س��م
وش��ال��وه م��ل��ك ك��ان أب��وه��م ع��ل��ي��ه��م ص��ع��ب��ان
س��اف��روا ال��ج��ب��ل وس��ع م��ن ال��ط��ري��ق ف��ي ل��م��ي��ن ه��ي��ش��ك��وا
س��اف��روا ال��ح��ري��ر ل��ب��س م��ع ال��خ��ي��ل ات��ف��ك��روا
ك��ف وال ان��ض��رب م��ا ُع��م��ُرو ج��د ج��دع ق��اب��ل��ه��م

بي. تنتقل 40
األكل. وعدم اإلرهاق من وجوههم اصفرت 41
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ك��ي��ف وي��ا ع��ز رب��اي��ة ع��رف��ه��م ق��اب��ل��ه��م
وال��ك��ي��ف ال��ط��ع��ام ل��ه��م ح��ض��ر ع��ق��ل��ه ح��س��ن م��ن
م��ك��ل��وش ال��ع��ش��ا ون��س��ي��وا ال��ك��ي��ف، م��س��ك��و ق��ام��وا

∗∗∗
آن��ي42 وت��ي��ن��ت��ي وت��ي��ن��ة ع��ن��ب��ه ف��ي��ه ك��رم ن��ش��أ خ��ول��ي
ت��ان��ي43 وت��ن��ت��ن��ي ب��ت��ت��م��اي��ل ج��م��ي��ل��ه ع��دره م��ن��ش��ان
آن��ي ت��ي��ن��ت��ي ب��ت��ن��ت��ن��ه44 ب��م��ق��ص��ب ال��ف��ل��ك ع ال��ي��ك الب��س��ه
زري��ون45 ول��د ع��ش��ق��ت آه��ي ال��م��زاج ل��ج��ل
وم��ش��ي��ت األص��ي��ل ت��رك��ت وال��ن��س��ب ال��ح��س��ب اه��ل ي��ا
�ون �زرب� ال� ورا

حبيبي بستان

ت��م��ر ط��رح ح��ب��ي��ب��ي ب��س��ت��ان ع��م ي��ا
�ا �ن� �ي� ل� �وش م� �ر �م� �ت� وال�
�رح ف� �ل �ام� ع� �م �ص� �خ� وال�
�ا �ن� �ي� ل� �وش م� �رح �ف� وال�
ل��ي��ن��ا م��ه��وش ج��دي��د وه��و داب ال��ق��م��ي��ص ح��ت��ى
ال��ي��وم خ��ل��ق ف��ي ت��ع��اش��ر ي��ال��ل��ي أوص��ي��ك أن��ا اس��م��ع
ع��وم ه��دوم��ك وي��خ��ل��و ع��س��ر ي��ع��ص��روك دول
وال��ل��وم ال��م��ع��ي��رة ي��س��ت��ع��ي��ب��وا ن��اس ف��ي ت��ع��اش��ر ال��ن��اس
وال��ل��وم ال��ك��الم ك��ت��ر ف��ي اش��ط��ره��م ي��ام��ا ن��اس ف��ي ب��ع��اش��ر وأن��ا

أنا. وتنيته 42

وتتعاجب. تنثني 43
النجف. وخارج بالرتتر 44

أصل. له ليس فلصو، ولد 45
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ب��ودن��ي ش��ت��ي��م��ت��ي أس��م��ع
ل��ي��ن��ا م��ه��وش ال��ن��اس وأق��ول

∗∗∗
وظ��ن��ان��ي األح��ب��اب ع��ل��ى ال��ش��وق ه��ف��ن��ي وإن
وظ��ن��ان��ي ال��دم��ع ب��ف��ي��ض ول��ع��ان ل��ف��ز46
وظ��ن��ان��ي ال��م��ال ب��ك��ت��ر زي��ن ه��ج��ي��ن وارك��ب
ال��ك��ي��ف دور ت��ح��ت ول��ع��ان ل��ب��ي��ت ال��ش��وق ه��ف��ن��ي وان
ال��ك��ي��ف غ��اي��ة ف��ي وخ��دي��ن��ي رف��ج��ات ن��اس م��ع
ال��ك��ي��ف ع��ل��ى س��ي��ره��م وج��ا م��ع��اه��م م��اش��ي
ك��ي��ف��ي ع��ل��ى ل��م��ش��ي أن��ا ال��ل��ه أذن وان

وداب! عت

ال��ع��ل��ب��اب م��ن ال��ب��اب ل��ق��ي��ت ال��ب��اب ع ف��اي��ت
ع��ل��ب��اب خ��ش��ب ال��ب��اب ع��ام��ل ال��ب��اب وص��ان��ع
ال��ع��ص��ر ط��ل��ع ن��ص��ر ي��ا ت��ع��ا ن��ص��ر ي��ا روح
ال��خ��ص��ر ال��ح��ري��ر ب��ل��ب��س ب��ت��ع��اج��ب
وداب ع��ب ال��ص��ل��ب ج��س��م��ه ال��ح��ب م��س��ه وم��ن

∗∗∗
ع��ن��دك م��ن ال��ب��اب ق��ال��ل��ي ال��ب��اب ع��ل��ى ف��اي��ت
ع��ن��دك ال��دوا ووص��ف��ول��ي ب��اب ي��ا ع��ي��ان ان��ا دا
ع��ن��دك وم��ن ك��ي��دك م��ن ب��اب ي��ا آه��ي��ن
ع��ن��دك م��س��أل��ة ل��يَّ��ا أن��ا ال��ش��ي��خ ع��م ي��ا
ع��ن��دك؟ ح��الل والَّ ح��رام ال��ج��م��االت ع��ش��ق

الفور. عىل ألقوم 46

159



الفولكلوري الشعبي الشعر

ق��ال��ل��ي: وال��ت��ف��ت ي��م��ي��ن��ه م��ن ال��ك��ت��اب رم��ى
ج��ي دا ح��رام ي��ق��ول��ك وال��ل��ي ح��الل ال��ج��م��االت ع��ش��ق
�دك �ن� ع� �ى �ل� ع�

مايش وانا

م��اش��ي ل��ن��ا ع��ال م��ت��اج��ر ع��ن��دك ال��ش��ي��خ ع��م��ن��ا ي��ا
م��اش��ي وأن��ا ق��ل��ب��ي ج��رح ال��ح��ب��ي��ب ع��ي��ن رم��ش وآدي
خ��ل��ي ي��ا ف��ي��ه ق��اع��د ال��ل��ي وال��م��ج��ل��س
وال��ي��اس��م��ي��ن وال��ف��ل وال��زب��د ال��م��س��ك م��ن ف��ي��ه ح��ق دا
�ق ح� �ن �ي� �ن� �م� ت�
م��اش��ي وأن��ا م��ت��ي��م أن��ا دا ال��ح��ق أق��ول��ك

∗∗∗
ي��ع��لُّ��ون��ي47 ق��ل��ت أَُص��ل��ه ن��اس ع��اش��رت
وع��ل��ون��ي48 ك��ب��دي ح��ش��وا ل��وع��ت��ي ي��ا
ال��ل��ون��ي49 ع��ل��ى ج��دي وم��ال م��ال��ي ص��رف��ت
رس��م��ال ع��ن��دك م��ل��وش ذوق ب��ال أب��ي��ض
وال��رس��م��ال ال��م��دح ي��س��ت��اه��ل وي��ف��ه��م أس��م��ر
وال��م��ال ال��ج��م��ال ي��غ��رك إوع��ى ت��ن��اس��ب ب��دك ك��ان إذا
ال��ل��ون��ي ع ال��رك م��ش األص��ل ع ال��رك دا

قدري. من يرفعون 47
والجروح. بالعلل أصابوني 48
«اللون». املدلل الجميل، عىل 49
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عليَّا صعبان

أس��د ح��اي��زه غ��زال��ه ع��ل��يَّ��ا ص��ع��ب��ان
أس��د ت��ل��ت��م��ي��ت ح��اي��زة ال��غ��زال��ه أت��اري
ج��س��دي ق��ول��ت��ل��و ع��ض��اي��ا ف��ي ال��ط��ب��ي��ب ج��س
ط��ال��ت وع��ش��رت��ك ب��ال��غ ج��رح��ك ان��ت ق��ال��ي
ج��س��دي ي��ا ال��ت��وب م ت��ق��ول ب��ال��غ ب��ن��ت م��ع

املايل

ال��م��اي��ل50 ب��و وم��وع��ود م��رص��ود م��ال
م��اي��ل ول��ل��ردي ك��دي ف��ي ب��ي��اك��ل ل��ل��ي
م��اي��ل؟ م��ح��ب��ت��ك ف��ي وان��ا ل��ي��ه ل��غ��ي��ري ت��ل��وف
ال��ن��ن��ي ع��ل��ى ب��ال��ن��ي��ران ال��ك��ي اس��ت��اه��ل أن��ا
دم��ي51 ي��ك��ون وال��س��ج��ان س��ن��ت��ي��ن ال��س��ج��ن
ال��م��اي��ل وأط��ع��م ن��ف��س��ي ف��ي ع ب��ج��وَّ ل��ل��ي

طلع مره يف فهو حلو. طعم ولها طيبة، خصبة، تجارب املوال يف الحب وتجارب
له: قال والحكيم؟ الطبيب أجيبلك أبوه: سأله وعندما عيان، ونزل السطوح، فوق
قلبي! انرشح وهللا قولتلو: ليل؟ يا العروسة أجيبلك سأله: عندما لكن ربي، الحكيم

منك. أخري محبوبي قمر يا غيب للقمر: يقول أخرى مرة ويف
وعندما القصب»، «فدان يف شاهدها التي الخفر، شيخ بنت جرحته آخر موال ويف
خففت املحبة دموع ونزلت يبكي، قعد جرحه، له ليشكي الخفر شيخ أبيها إىل ذهب

وركي!

الحبيبة. هنا: «املايل» ب املقصود 50
مسلم. غري أي ي: ِدمِّ 51
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عذوبة: يف حبيبته إىل يتوسل وهو

ب��اق��ي��ن��ي ك��ن��ت إن ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ك س��اي��ق
ت��الق��ي��ن��ي س��اع��ة ال��رض��ى ب��س��ن ت��ض��ح��ك
ب��ت��روي��ن��ي ال��م��اء وأن��ت ح��ل��و ي��ا ال��ورد أن��ا ي��ال��ل��ي

منهن واحدة كل يصف حبيبات، خمس البلد يف له وهو واحد، حب لها والناس
باليل رسى اسمه البلد بحر اليل دا الحب يف: يقول كأن الساذجة، البسيطة بطريقته

والخيل. الجمال لدوس قنطرة بطنه عىل راسم الجميل عجب من …
والكلمات والبساطة، العذوبة بنفس الخمس محبوباته وصف يف يميض وهكذا

بالحياة. املتفجرة الشاعرين الشحنات ذات
محبوبته: مغازًال فيقول رصاحته، يف يبالغ ما أحيان يف لكنه

وزن��ي وان��ظ��ري ط��ل��ي ال��ج��م��ال ف��ي ب��دي��ع��ة ي��ا
وزن��ي ي��ع��ج��ب��ك وال��زم��رد ال��ده��ب م��ن أل��ف��ي��ن

من «ألفني يهبها أن عىل معها ويزني جنسيٍّا بها االرتباط األخرية بوزني ويقصد
والزمرد». الذهب

ع يمدغ واقف زين بغزال التقى أنه ويتخيل واقعه من يهرب أخرى أحيان ويف
بالزواج: ينتهي حوار بينهما ويدور وصافحه، عليه فهجم قرص فوق لبنيه الرضوس

ب��ي��س��ي��ب ل��ل��ع��ب��د رب��ك ك��ان ول��و
ال��ل��ب��ن��ي��ه ع ال��دم ي��س��ي��ب ك��ان م��ا

يتمناها. بعيدة أشياء يحقق بهذا وهو الحالل، عىل الحرام يسيب كان ما أي

كالم لكن وبحب والهجر، والصد العتاب من املختلفة، بالحكايات مليئة الحب وتجارب
يكتشف النهاية ويف يحب، من عىل وشقاه نقوده ويرصف يحب مرة ويف مانعني! الناس
ليل … دمي يكون والسجان السجن يستأهل بأنه نفسه عىل ويحكم محبوبه، خيانة

املايل. وأطعم نفيس يف ع بجوَّ
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قائًال: هجرها ويقرر حبيبته من يغضب مرة ويف

ب��اس��ك ع��ل��ي��ك م��ي��ل ال��ن��دل ش��ف��ت ل��م��ا أن��ا
ض��ه��رك ع��ل��ى ح��ب��ل��ك رم��ي��ت
راس��ك ع��ل��ى م��ق��ط��ع ف��ي��ه ان��ت ال��ل��ي ال��درب وق��ل��ت��ل��ك

الشعبية والطبقات الفالحني، عند العاطفي الجانب لنا يتكشف هذا كل خالل ومن
املرصية.

التشاؤم من — كبري حد إىل — متخلًصا يبدو الجانب هذا تناوله يف واملوال
وبساطة رصاحة أكثر التجارب هذه وتبدو والرومانسية، املختلفة، والدراما والحزن،

األحمر. املوال نقيضه عكس عىل وإرشاًقا،
وتختم دمياط، وبنات دمياط عىل والثناء باملدح تبدأ التي القادمة الباالدا ويف

الغرام. قايض يعقده الذي بالزواج
«للبنية»، برؤيته يبدأ موفق، تسلسل — الباالدا أو — الشعرية القصة هذه ويف

له: وقال السجن يف الهاتف جاء كيف ثم بسجنه، عبدها أمرت وكيف

ال��م��ش��وار ط��ال��ق وأوم ب��إي��دك ق��ي��دك ح��ل

البنت: له تقول عندما بالزواج القصة تنتهي أن إىل

وإع��دام س��ج��ن خ��دت��ه��ا ال��ل��ي األي��ام
م��ه��ل��ك ع��ل��ى وص��ال خ��ده��ا

دمياط بنات

ال��ش��ط��ار ش��اط��ر ي��ا ص��دي��ق أم��رك ك��ان ل��و
ل��ع��م��ار ت��ن��ت��ه��ي م��ا ق��ب��ل ال��م��ري��ة دم��ي��اط اس��ك��ن أوم
وم��ت��ع��نِّ��ي ع��ان��ي ال��م��ري��ة دم��ي��اط دخ��ل��ت
وأن��ه��ار ص��ج��ر ح��ول��ي��ه��ا ج��ن��ي��ن��ة ج��ن��ة دم��ي��اط
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ال��ف��ت��ح س��ورة وق��ري��ت ل��ل��ه رك��ع��ت��ي��ن ص��ل��ي��ت
ف��ت��ح ق��ل��وع��ه��ا ف��ات��ح��ة ال��ب��ن��ي��ة52 ج��ي��ه وش��وي��ت��ي��ن
م��ع��ه��ا ش��ال ال��ع��اش��ق��ي��ن وق��ل��ب وش��ال��ت م��ل��ت
م��ال��ك؟ ع��ب��ده��ا ق��ال ال��ب��اب ع دب��ي��ت
ودل��ي��ل ح��ي��ران ال��ح��ارة ف��ي وق��ف��ت وان��ا
م��ال��ك؟ ع��ب��ده��ا ق��ال��ل��ي ال��ب��اب ع دب��ي��ت
م��ال��ك؟ ش��روات والَّ ج��دع ي��ا ع��ب��ي��دك إح��ن��ا
ب��ي��ق��رب��ل��ك؟! ال��ب��ي��ت ف��ي ج��دع ي��ا م��ي��ن ل��ي��ك وال
س��ت��ك ت��ك��ون ع��ب��د ي��ا ال��ك��الم ص��دق ل��و ق��ل��ت��ل��و
أق��رب��ل��ك وال��ع��رش ال��س��م��ا ن��ج��وم اس��أل ق��ال��ي
ع��ب��د ي��ا خ��دو ق��ال��ت��ل��و ط��ل��ت ال��ب��ن��ت
�الل واألغ� �ن �ج� �س� ال� ع �ه ودي�
س��ل��م س��الم ي��ا ال��ح��ل��ي��وة س��ج��ن
م��رح��م��وش��ي ل��ت��ن��ي��ن وال��ه��ل��ب��وش��ي ال��ب��ق ف��ي��ه
ض��ه��ري ورا م��ن ه��ات��ف ج��ان��ي وش��وي��ت��ي��ن
ال��م��ش��وار ط��ال��ق وق��وم ب��إي��دك ق��ي��دك ح��ل ق��ال��ل��ي
ش��وار وراك م��ا ال��ل��ي ي��ا ق��ل��ب��ي ي��ا ي��ج��ازي��ك
وق��ل��ت: ض��ه��ري ع��ل��ى خ��رج��ي س��ح��ب��ت
ال��ع��ط��ار م��ع رب��ح��ه ي��ا ب��ن��دي ي��ا ش��ن��دري53 ي��ا
ك��ح��ل م��ع��اك ج��دع ي��ا وق��ال��ت��ل��ي ال��ش��ب��اك م��ن ط��ل��ت ال��ب��ن��ت
وم��راود! ك��ح��ل ق��ل��ت��ل��ه��ا
وت��ت��ج��اود! ت��ع��ط��ي ح��الل اب��ن إن��ك ع��ل��ي��ك ي��ظ��ه��ر ق��ال��ت��ل��ي
وأت��ج��اود أع��ط��ي ح��الل اب��ن أن��ا ق��ل��ت��ل��ه��ا

وهو الشعبي، األدب جمهور يهواه الذي النوع ومن مكتمل جسدها حسناء غادة إنها يقول أن يريد 52
إلخ. … املكتنزة واألرداف امللفوف الجسد

النساء. تهواها التي والتزين العطارة أنواع وبقية والبان واملراود الكحل يبيع عطار عمل إنه أي 53
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ع��اود! ه��ن��ا م��ن ل��ي��ق��ول��ل��ي اب��وك��ي م��ن خ��اي��ف ب��س
واألغ��الل ال��س��ج��ن ع ودي��ه ع��ب��د ي��ا خ��دو وق��ال أب��وه��ا ط��ل
م��رح��وش��ي س��ج��ن��ك��م ع��م ي��ا ق��ل��ت��ل��و أن��ا
م��رح��م��وش��ي ل��ت��ن��ي��ن ع��م ي��ا وال��ه��ل��ب��وش��ي ال��ب��ق ف��ي��ه دا
ي��الَّ ال��غ��رام ق��اض��ي ع��ل��ى ع��م ي��ا ب��ي��ن��ا ي��الَّ
وق��ل��ت��ل��و: ال��غ��رام ل��ق��اض��ي رح��ت أن��ا
… س��ج��ن��ون��ي دم��ي��اط ب��ن��ات
ش��اط��ر؟ ي��ا ح��ل��وة ال��ب��ن��ت ق��ال��ل��ي
س��ك��ر! اس��م��ه��ا ق��ل��ت��ل��و
ي��س��ك��ر ال��ع��ل��ي��ل داق��وا ل��و ن��ح��ل ع��س��ل وري��ق��ه��ا
ي��ح��ادوه��ا54 وات��ن��ي��ن ال��ب��ن��ت ي��ج��ي��ب��وا ات��ن��ي��ن ب��ع��ت��و
س��ن��دوه��ا ل��ت��ن��ي��ن واخ��ت��ه��ا أم��ه��ا
ل��ه��ا: ق��ال ال��غ��رام ل��ق��اض��ي دخ��ل��ت ال��ب��ن��ت
دي��ده!55 ال��ج��دع ب��وص��ال م��س��م��ح��ت��ي��ش ب��ن��ت ي��ا
ق��اض��ي! ي��ا س��الم ي��ا ق��ال��ت��ل��و
ق��اض��ي؟ ع��ل��ي��ن��ا ع��م��ل��ك وم��ي��ن
… ب��ن��ت ي��ا اخ��رس��ي ق��ال��ه��ا
م��دل��ع��ه��ا زي��ك م��ه��رة ع��ن��دي ك��ان ان��ا دا
وق��ع��ه��ا ل��ص��ط��ب��ل ف��ي ال��ك��دي��ش56 ع��ل��ي��ه��ا ض��ح��ك
وق��ال��ت��ل��و: ي��م��ي��ن��ه م��ن ال��ج��دع س��ح��ب��ت ال��ب��ن��ت
وإع��دام س��ج��ن خ��دت��ه��ا ال��ل��ي ل��ي��ام
م��ه��ل��ك ع��ل��ى وص��ال خ��ده��ا

يدلالنها. 54
الفيوم. من منقول هنا وهو «ده»، يُنطق القاهرة ويف هذا، به واملقصود محيل تعبري 55

«الذكر». البغل هو الكديش: 56
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يجازيك

ال��غ��رام ف��ي ع��ل��يَّ��ا الي��م ي��ا ي��ج��ازي��ك
ف��ي��ه ت��ل��وم��ن��ي إوع��ى
وال��ع��ة ن��ار ل��و ال��ح��ب دا
ف��ي��ه وش��ال��ع��ة ال��م��ه��ج��ة ف��ي
ف��ي��ه ودادي ه��ي��ا ال��س��ن��ط زارع ي��ا
م��ن��اف��ع ك��ل��ه ال��س��ن��ط دا
�ه �ي� �رم� ن� األرد �ا أم�
ان��خ��رق ال��ل��ي وال��م��رك��ب
�ه �ي� ف� �دي �ع� ت� �ك �س� ح�
ت��ح��ب��ه م��ن ج��اف��اك وإذا
ف��ي��ه وك��اي��د واق��ع��د ال��ح��ارة م��ن ب��دال��ه خ��د
م��رادك ت��ب��ل��غ ل��و ال��زي��ن وال��ص��اح��ب
وه��ادي��ه ال��ن��ض��ر اق��ل��ع��ل��و
ع��ن��ه ق��دم��ك ك��ف ال��ش��ي��ن وال��ص��اح��ب
وارم��ي��ه ب��ع��ي��د م��ن ن��ظ��رك م��ن
ب��س��الم��ه ال��ب��ر رس��ي��ت ال��ل��ي ال��م��رك��ب
ال��س��ن��ط ب��خ��ش��ب أس��س��وه��ا ن��ق��ي��ه م��رك��ب
ك��ت��اب��ه م��اس��ك ع��ال��م ش��ي��خ ف��ي��ه��ا
ب��ال��ص��م��ت ك��الم وي��ت��ك��ل��م وي��ط��ال��ع ب��ي��ق��را
ق��ال��ل��ي: وال��ت��ف��ت ي��م��ي��ن��ه م��ن ال��ك��ت��اب رم��ى
ال��ك��رام ب��ن ي��ا ال��س��ف��ي��ه ع��ل��ي��ك ج��ار إن
وال��ص��م��ت ب��ال��ث��ب��وت ت��ق��ت��ل��ه ع��ل��ي��ك واج��ب
ف��ي��ه خ��س��ارة ال��م��اي��ل م��ع ج��م��اي��ل ت��زرع

∗∗∗
ان��ت ق��ول��ت��ل��و ب��ت��ط��ل��ب؟ إي��ش وق��ال��ل��ي ج��م��ي��ل
وان��ت؟ وق��ول��ت��ل��و ب��دال��ي ح��ج��ي��ب��ل��ك ق��ال��ل��ي
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وان��ت؟ اخ��وك ق��ل��ت اخ��وي��ا ح��ج��ي��ب��ل��ك ق��ال��ل��ي
ب��س��رك ت��ب��ي��ح خ��اي��ف ان��ا م��ا ي��ا ق��ال��ل��ي
ع��ي��ب وال��ن��ب��ي ق��ل��ت أن��ا
ان��ت ب��ه ب��ح��ت إن إال ب��ال��س��ر اب��ي��ح م��ا

∗∗∗
ه��ب��ل��ي م��ن ال��ن��ي��ل ب��ح��ر ي��ا ب��س��أل��ك أن��ا
ش��ه��ادة ف��ي وب��س��ت��ش��ه��دك
ال��زي��ن ف��رش��ة ع��ل��ى ن��وم��ت��ي ل��ح��س��ن
�ادة؟ �ب� �ع� وال� �ال �ص� ال� والَّ
اب��ن��ي ي��ا ال��دي��ن ع��م��ود ال��ص��ال ق��ال��ل��و
م��م��ات��ك ف��ي وي��ن��ف��ع��ك
ال��زي��ن ف��رش��ة ع��ل��ى ن��وم��ت��ك أم��ا
ح��ي��ات��ك ف��ي ن��زه��ت��ك دي

∗∗∗
م��اش��ي وان��ا ط��ول��ي ي��ع��ج��ب��ك أوع��ى ق��ال��ل��ي ج��م��ي��ل
م��ب��ل��ق��اش��ي ش��ك��ل��ك ال��ك��ون ف��ي ب��ل��ف ق��ول��ت��ل��و
م��اش��ي ق��ول��ت��ل��و م��ع��اي��ا ت��س��اف��ر ال��ل��ي
وم��ع��اش��ي ق��ل��ت وب��ل��دك؟ وأه��ل��ك ق��ال��ل��ي
ك��ي��ف��ي ع��ل��ى ت��خ��ل��ي��ن��ي م��ع��اك ح��س��اف��ر
م��اش��ي ي��ك��ون ح��ك��م��ن أط��ل��ب��ك وص��ال س��اع��ة

∗∗∗
ط��ال��ب أن��ا م��ا ت��دي��ن��ي ح��ل��و ي��ا ك��ن��ت إذا
أط��ال��ب وال وال��ج��ن��ة ال��روح أوه��ب��ل��ك ك��ن��ت أن��ا
ف��ي��ه ش��ي��ن وك��ل وال��ج��ن��ة ال��روح أوه��ب��ل��ك
غ��ال��ب وال��ح��ي��ا ي��م��وت��وا ال��م��ح��ب��ة أه��ل

∗∗∗
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ن��ع��دم راي��ح��ي��ن ع��ل��ش��ان��ك ي��ال��ل��ي ح��ل��و ي��ا
ت��ع��ل��م ل��م وان��ت ق��ل��ب��ي ف��ي وم��ح��ب��ت��ك
ي��ع��ل��م ب��ي��ه ح��د ل��م ب��ال��وص��ل ج��دت إن
ن��ش��ك��ي��ل��و رب ل��ن��ا ب��ال��وص��ل ج��دت م��ا وإن
ي��ع��دم م��ا ال��ج��س��م ق��ب��ل ال��ق��ل��ب ون��ري��ح

∗∗∗
م��ن��ك اخ��ي��ر م��ح��ب��وب��ي ق��م��ر ي��ا غ��ي��ب
م��ن��ك ق��م��ر ي��ا واج��م��ل ال��ش��م��س م��ن أزه��ى
م��ن��ك وال��دالل ال��ج��م��ال ك��ل ي��ال��ل��ي ي��وس��ف ح��س��ن ي��ا
ع��ن��ك ال��خ��ب��ر ج��ان��ي م��اج��ي��ل��ك ق��ب��ل أن��ا
س��ؤال��ك ف��ي ح��ل��و ال��م��ع��ان��ي ظ��ري��ف ب��إن��ك
ع��ن��ك غ��ن��ا ل��ي ول��ي��س ال��ن��اس ع��ن غ��ن��ا ل��ي��ا

∗∗∗
ل��ي��ا ب��ان وال��ش��رع ال��ع��ج��ب أس��اس ب��ن��ي��ت
ل��ي��ا وب��ان خ��ال��ي ب��ان س��د ح��ض��ر ال��ل��ي
وج��ن��ي��ه ش��ل��ب��ه وب��ص��ط��اد ص��ي��اد ع��م��ل��ت
ش��وي��ة ص��ي��ط��ل��ي ال��س��م��ك ع��ج��ب��ن��ي ول��م��ا

∗∗∗
واوع��ول��و ال��ورد أن��ان��ي ف��ي ال��رف��ق ح��ط��وا
ي��وع��ول��و األص��ل ط��ي��ب��ي��ن ل��ن��اس وادوه
ط��ول��و م��ا ق��ب��ل ال��م��ع��ان��ي ظ��ري��ف م��ات إن
ط��ول��و ف��ي وأت��م��د ت��رب��ت��ه ع��ل��ى ل��ب��ح��ث
ي��ح��اس��ب��وه ال��م��ل��ك��ي��ن ج��م وإن
وص��غ��ي��ر57 ال��س��ن ص��غ��ي��ر دا س��ي��ب��وه ل��ق��ول��ل��ه��م

أصغر. أي 57
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ت��روح��ول��و58 أوع��و ع��ل��ي��ه ح��س��اب��و دي��رم

∗∗∗
ل��ع��ب��وب��و ال��ب��ح��ر م��ل��ت ال��ع��ي��ن م��ن دم��ع��ة
ل��ع��ب��وب��و ال��ن��اس ك��ل زي��ن ج��م��ي��ل ع��ل��ش��ان
ل��ك��ع��وب��و ورد م��رش��ق ج��ان��ي إن ع��ل��يَّ��ا ن��درن
ي��ل��زم��ن��ي ال��ع��رش وص��وم وب��ال��ل��ه ق��س��ًم��ا
ل��ع��ب��وب��و ل��ن��دال دام م��ا ب��ال��ردي أدور ع��دت م��ا

∗∗∗
ال��ق��دم ت��ب��وس ل��ح��ب��ي��ب��ك ج��دت م��ا ج��دت إن
ق��دم وك��ان��وا ع��ن��ك ك��ب��ار ال��ل��ي اس��أل ق��وم
ه��دم ب��ارف��ع ل��ي��ا ت��ت��م��خ��ط��ر ج��ي��ت م��ا إن وال��ل��ه
ه��ن��ي��ال��ك اش��رب وت��ق��ول��ل��ي ال��ك��اس وت��زم��زم
ق��دم خ��راي��ب واخ��ل��ي��ه��ا دي��ارك ل��خ��رب

∗∗∗
وع��دان��ي م��رك��ب ص��رت��ه ع��م��ل ج��م��ي��ل
ت��ان��ي راح وات��ق��ل��ب ال��ب��ح��ر وس��ط ف��ي ج��اب��ن��ي
ت��ان��ي ب��ن��ا ع��اود ال��غ��ل��ي��ون ري��س ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ت��ان��ي؟ ي��وص��ل��و م��ي��ن ان��ق��ط��ع ال��وداد ح��ب��ل ق��ال��ل��ي

∗∗∗
ك��ام��ل ي��ا ال��م��ع��ي��وب م��ع م��ش��ي��ك خ��س��ارة ي��ا
ك��ام��ل ال��ورق ف��ي واس��م��ك م��ك��م��ل ك��ام��ل
ال��م��ر ع ي��وم ك��ل واف��ط��ر ال��زاد ع��ن أص��وم
م��ر ك��الم ي��س��م��ع��ن��ي ال��ل��ي ع��ن ق��دم��ي وأك��ف

موىس. صربي األستاذ املبدع الروائي الصديق هو املوال هذا راوي 58
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ال��م��ر وف��ي��ه��ا ال��ح��ل��و ف��ي��ه��ا ال��روض داخ��ل
م��ر ع��ل��ي��ه وال��م��ر أك��ل م��ن��ه��ا ال��ح��ل��و

بني ما الشعبية القولية املأثورات من وفري بعدد أمدتني التي املصادر59 أهم من
٨٥ — مسن رضير رجل وهو نادي» «أبو يُدعى راوية وحكايات، وحواديت، مواويل،
تقع منزل، ٥٠٠ حدود يف صغرية قرية وهي الخرضاء»، «الزاوية قرية من — سنة
أنا يل: قال وكما صغريًا، جواًال بائًعا يعمل والرجل بالفيوم، سنورس بندر من بالقرب
أي جمعتها، يف حاجة وكل عنب، خيار، زيتون، طماطم، ليمون، شوية بيع يف بشتغل

موسمها: يف

ب��ال��ق��ان��ون اس��ق��وه ال��ورد دب��ل إن
ب��ال��ق��ان��ون ص��ح��ي��ه ح��ب��ي��ب��ك ن��ام وان
وال��ن��ون واألل��ف ت��ب��ارك س��ورة وس��ر
م��ج��ن��ون ص��ب��ح��ه ح��ب��ي��ب��ه ع��ن ال��ح��ب��ي��ب ب��ع��د
ب��ال��ق��ان��ون اس��ق��وه ال��ورد دب��ل إن

مأساة ذكرى تظلله يتحرك أنه بلدته، أهل بعض من — عرفت كما — ويبدو
مع ضبطها قد كان أنه فيبدو املتوفاة، نادي» «أم زوجته مع حدثت قد كانت قديمة،

ماتت. طقت بعدها: ماتت املرأة أن ويبدو طلقها، ولهذا البيت يف غريب
الخئون: للزوجة الشخصية الكارثة هذه حول مأثوراته معظم تدور كانت ولهذا

ف��ي��ه��ا ال��ب��راق60 ك��ل ال��ل��ي ال��م��رك��ب
ف��ي��ه��ا ن��زول��ي ح��ت��ى س��ف��ره��ا ع��ل��ي��ه ي��ح��رم
ح��ال��ي��ه��ا وال��رب ل��م��ون��ة إي��دي ف��ي ك��ان أن��ا

٣٠ مدار عىل إخالص بكل ساعدني الذي طفولتي، لصديق والتقدير بالشكر أتقدم أن ويسعدني 59

هللا. خري الحليم عبد أحمد املأثورات: لهذه وجمًعا بحثًا عاًما،
برق. من العواصف يسبق وما االستقرار عدم عن كناية 60
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ف��ي��ه��ا ال��م��ش��وم ت��م��ر ي��ك��ون أك��ل��ه��ا خ��اي��ف
أدادي��ه��ا ب��دي وك��ان ط��ي��رة م��س��ك��ت أن��ا
م��ح��ادي��ه��ا ال��ج��ي��ش وك��ل ال��ك��رم وس��ط وق��ع��ت
ل��ه��ال��ي��ه��ا61 ال��ع��ار ي��ج��ي��ب ال��ه��م��اي��ل ال��ب��ن��ات وع��ش��ق

∗∗∗
ت��ع��ب��ان ال��ق��دي��م ال��رف��ق ع ق��ل��ب��ي ي��ا ت��ع��ب��ان
ت��ع��ب��ان داي��ًم��ا ال��ت��ق��ي��ل ال��ح��م��ل وش��اي��ل
وت��ن��ام ل��ل��ع��ش��ا ال��ع��ش��ا م ب��ت��اج��ي ج��م��ي��ل��ة ع��درة ع��ل��ى ع��ج��ب��ي
ل��ي��ام ط��ول��ت ل��ك��ن ع��ش��ي��م خ��ش��ن��ه ح��ض��ن ف��ي
دي��ان ي��ا رب ي��ا ت��ق��ول ال��ن��وم م ت��ق��وم ال��ب��ن��ت
ال��غ��ش��ي��م ال��خ��ش��ن��ة ن��وم م��ن ال��ص��ب��ي��ة ع��ل��ى ت��ت��وب
�ان �رم� ال� �ل دب�
ت��ع��ب��ان ال��ق��دي��م ال��رف��ق ع ق��ل��ب��ي ي��ا ت��ع��ب��ان

∗∗∗
ال��ل��ون��ي أس��م��ر ي��ا وق��ال��وا ال��رف��اق��ي ع��اي��رون��ي
ي��ح��ب��ون��ي ال��ب��ي��ض ل��ك��ن أس��م��ر ق��ل��ت أن��ا
وارم��ون��ي ال��ب��ح��ر ف��ي خ��دون��ي زل��ي��ت ك��ن��ت ول��و
ع��ي��ون��ي وف��ي ج��س��م��ي ف��ي ال��ن��ي��ل ورش��وا
ح��ب��ون��ي ن��اس ي��ا ح��ب��ي��ت ي��ق��ول ذل��ي دا

∗∗∗
ال��ح��ت��ة ف��ي ب��ال��ل��ي��ل س��ارح��ة ج��م��ي��ل��ة ع��درة ع��ل��ى ع��ج��ب��ي
م��ح��ن��ة م��اف��ق��ل��ب��ه��اش62 ل��ك��ن ال��ج��م��ال ف��ي ب��دي��ع��ة
ودخ��ل��ن��ا ال��ب��ن��ت خ��دن��ا ك��ن��ا م��ال م��ع��ان��ا ك��ان وإذا

أهاليها. 61
قلبها. يف ليس 62
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ش��اغ��ل��ن��ا ال��ب��ن��ت وح��ب م��ال ب��ال إال
ال��م��ال م��ع��اك ي��ال��ل��ي ش��ي��خ ي��ا ع��ل��ي��ك أم��ان��ة
�ه �ن� �ه� �ت� وت� �ه �ن� �ح� �ت� ت�
درج��ات ب��ال ق��ب��ر ع��ل��ى وت��ق��ع��د
ي��الَّ ه��ن��اك م��ي��ت ي��ا روح وت��ق��ول
م��ح��ن��ة وم��اف��ق��ل��ب��ه��اش ال��ج��م��ال ف��ي ب��دي��ع��ة دي

العريس مطالبة حد إىل العربي — األموي — الرتاث هذا يف الخال تقديس ويصل
أبنائه: — خال جمع — خيالن وإخوتها عروسته، اختيار يف

ال��ع��ال ال��ف��روع م ون��ق��ي ال��ك��رم ان��زل ال��ك��رم ن��ازل ي��ا
ال��م��ال ت��ح��ط م��ا ق��ب��ل وم��ن��ب��ت��ه��ا ال��ش��ج��رة ع��ل��ى واس��أل
خ��ال ل��ب��ن��ك ون��ق��ي ح��اس��ب ت��ن��اس��ب م��ا وق��ب��ل
رج��ال ل��ك ت��ش��ه��د ع��ش��ت والَّ م��ت إن
خ��ال ل��ب��ن��ك ن��ق��ي��ت ع��ال راج��ل ب��إن��ك ي��ق��ول��وا

∗∗∗
ال��خ��ي��ال ع��ادم��ة ك��ح��ي��ل��ة ع��ل��ى ال��ع��ج��ب ال��ل��ه اه��ل ي��ا
خ��ي��ال م��ه��وش خ��س��ارة ي��ا ك��ف��اه��ا رك��ب��ه��ا س��اي��س ن��ط
رج��ال ال��رج��ال ك��ل ه��ي م��ا ع��م ي��ا أم��ان��ة
ال��ب��ط��ال ب��ي��ش��ب��ه ال��ه��ن��ي األص��ي��ل وال
وح��دي اب��ت��ل��ي��ت ال��ل��ي ان��ا أص��ل م��ا ال��ب��ن��ت ق��ال��ت م��ا
ل��وح��دي ول��ب��س��ت��ه��ا ال��ه��ن��ا ت��وب وص��ب��غ��ت
ب��ل��ت��ه��ا ال��دن وس��ط — ال��ب��ن��ت — ال��ب��ي��ض ادي��ه��ا ح��ط
ب��ل��ده��ا ال��ن��دل رك��ب��ه��ا ل��م��ن خ��س��ارة ي��ا
ب��ت��ن��ام وال ب��ت��غ��ف��ل ال ي��ال��ل��ي رب ي��ا اس��أل��ك ق��ال��ت
خ��ي��ال وال س��رج ال ال��ص��ب��ا ف��ي زم��ان��ي م��ض��ي��ت

∗∗∗
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ال��ب��ي��ب��ان ورا واق��ف ك��ان ال��ح��ب م��ع اش��ت��ب��اك��ي س��ب��ب أن��ا
ب��ي��ب��ان ك��ان��ت ق��ف��ل��ه��ا ال��ح��ب ي��ام��ا ال��غ��رام؟ وم��ال م��ال��ك
ط��اق��ة ال��ح��ش��ا ج��وا م��ن ج��رح م��ع��ي ظ��ه��ر ط��ب��ي��ب
ن��ط��اق��ه ال��ل��ه ع��ن��د ال��ح��ق ك��ل��م��ة وآدي
ال��ب��ي��ب��ان ت��ت��ف��ت��ح ال��ط��اق��ة ف��ي س��د م��ا وك��ل

∗∗∗
م��ودت��ن��ا ت��ن��س��ى ل��م ج��م��ي��ل ي��ا ع��ل��ي��ك أم��ان��ة
غ��ي��ب��ت��ن��ا وق��ت ف��ي ال��ح��ب��اي��ب ت��ص��اف��ي ول��م
غ��ي��ب��ت��ن��ا ف��ي ال��ض��ي��ف ن��ح��م��ي ال��ك��واس��ر ال��س��ب��وع��ة اح��ن��ا دا
ع��ادت��ن��ا ه��ي��ه ال��زم��ن س��ع��دن��ا إن وال��ل��ه
وص��اب��ت��ن��ا ع��ي��ن ت��ب��ق��ى ال��زم��ن س��ع��دن��ا م��ا وان

∗∗∗
م��ع��ل��م ي��ا ال��ي��وم خ��ط��ر ال��روم م��ن أب��ي��ض
م��ع��ل��م ي��ا ال��دوم ش��ب��ه م��ب��روم ك��ع��ب ل��و
ع��ل��م ال��ح��ش��ا ف��ي وج��رح��و ج��رح ج��رح��ن��ي ال��ه��ف��ي��ة اب��ن
م��ع��ل��م ي��ا ال��ع��ي��ن ص��ادت��ن��ا م��ي��ن ي��ا ن��ادي��ت
م��ع��ل��م ي��ا ال��ن��ار ك��ل��ت��ن��ا ش��رار ي��ا ن��ده��ت
وي��ع��ل��م ال��م��خ ب��ي��ف��س��ح ال��ن��اس م��ع م��ش��ي��ك دا

أنه اعتبار عىل للزواج تصوره وبحسب الود، خيانة عىل القائل يتحرس ما وكثريًا
دابة: كمثل السوق يف «كحيلته» ببيع التايل املأثور يف يطالب ورشاء تملك

م��رب��ي��ه��ا ك��ن��ت ك��ح��ي��ل��ة ع��ل��ي��ه ص��ع��ب��ان63

من القرى إحدى من إبراهيم، عيل محمد يدعى دراعه، عىل يعمل زراعي عامل املأثور هذا راوي 63

الفيوم. بمحافظة قارون بحرية
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ف��ي��ه��ا ال��رب��ا ط��م��رش��ي وال ودادي خ��ان��ت
ودي��ه��ا ل��ت��ن��ي��ن س��وق ع��ل��ى خ��ده��ا دالل … ق��ل��ت أن��ا
ال��ت��ال��ت ان��زل��ب��ه��ا ل��ت��ن��ي��ن ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
ش��ال��ت ال��ب��غ��ال ل��ح��م وم��ن ردي��ة خ��اي��ن��ة ط��ل��ع��ت دي
ل��رب��ع ان��زل��ب��ه��ا دالل ي��ا ال��ت��ال��ت ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
ت��رب��ع ت��الت وي��ا س��م��س��م ق��دح ب��ع��د دالل ي��ا خ��ان��ت دي
ال��خ��ام��س ان��زل��ب��ه��ا ل��رب��ع ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
ال��ج��م��ع��ة ان��زل��ب��ه��ا ال��خ��ام��س ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
م��ج��ت��م��ع��ة وال��ن��اس س��وق غ��ي��ر ع��ل��ى س��وق واع��م��ل��ه��ا
ال��س��اب��ت ان��زل��ب��ه��ا ال��ج��م��ع��ة ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
س��اب��ت64 ق��ل��ب��ه��ا ف��ي وح��ب��ي دالل ي��ا أص��ي��ل��ة اح��س��ب��ه��ا ان��ا دا
س��اب��ت ال��خ��ال ف��ي ق��ب��ل��ه��ا م��ن ام��ه��ا زي أت��ري��ه��ا

∗∗∗
ع��ات ن��ص��ط��ل��ح��ش��ي وق��ل��ل��ي ش��ي��ع65 وال��ح��ل��و
ع��اد ال��ل��ي ون��ج��دد م��ض��ى ال��ل��ي ون��ت��رك
ال��ل��وع��ات س��ب��ق��ت ب��خ��ت��ك س��و م��ن اق��ول��ل��و ش��ي��ع��ت
م��ي��ع��اد وال ه��ح��ل��ف��ك وق��ل��ل��ي ش��ي��ع
ك��ف��ى ج��رى ال��ل��ي ف��ت��ى ي��ا اق��ول��ل��و ش��ي��ع��ت
ال��ك��ف��ة م��ن ي��ن��ب��ت ال��دم��اغ ش��ع��ر ك��ان واذا
ي��ن��ع��اد ب��ي��ن��ات��ن��ا م��ض��ى ال��ل��ي ال��زم��ان ي��ب��ق��ى
ن��وب��ة ي��وم ك��ل ب��ي��غ��ض��ب ص��اح��ب ص��اح��ب��ت ال��ل��ي أن��ا
ن��وب��ة ب��ي��ت ك��ل م��ن أج��ي��ب��ه أص��ال��ح��ه روح م��ا ك��ل أن��ا
ع��ن��ي ال��ه��م��وم ي��زي��ح دا وق��ل��ت ص��اح��ب��ت��و أن��ا

ثابت. سابت: 64

أرسل. شيع: 65
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∗∗∗
م��ن��ك��م ن��اب��ن��ي وإي��ش ال��ن��ق��ا ع ع��اش��رت��ك��م
م��ن��ك��م ال��وج��وه وت��س��وي��د ال��م��س��ب��ه إال
ي��ل��ك��م ال��ع��ش��ا س��اع��ة م��ن ب��اب ل��ك��م ك��ان ان��ت��وا
ف��ي��ه ي��خ��ط��ر ال��ن��دل وب��ق��ى ال��ب��اب ات��ف��ن��دق
ب��خ��اط��رك��م الق��ت آه��ي ال��ن��دل وخ��ص��اي��ل

∗∗∗
ل��ع��ب��وب��و ال��ب��ح��ر م��ل��ت ال��ع��ي��ن م��ن دم��ع��ة
ل��ع��ب��وب��و ال��ن��اس ك��ل زي��ن ج��م��ي��ل ع��ل��ش��ان
ل��ك��ع��ب��وب��و ورد م��رش��ق ج��ان��ي إن ع��ل��ي��ه ن��در
ي��ل��زم��ن��ي ال��ع��رش وص��وم ب��ال��ل��ه ق��س��ًم��ا
ل��ع��ب��وب��و ل��ن��دال دام م��ا ب��ال��ردي أدور ع��دت م��ا

∗∗∗
ف��اس ي��ا ال��ي��ه��ود ح��ت��ى ال��ق��رى ك��ل ل��ق��ي��ت
ن��اس ع��ل��ى ف��ع��ل��ه��م وال ال��ن��س��ا ش��ك��ل ل��ق��ي��ت م��ا
ال��ن��اس أق��ل ك��ان واذا ي��ح��ب��وه ي��ري��دوه ال��ل��ي
ع��ب��اس أب��وه ك��ان واذا ي��س��ي��ب��وه ي��ك��ره��وه ال��ل��ي
ف��ي��ه ت��ع��دي إوع��ى ان��خ��رق ال��ل��ي ال��ق��ارب
ن��اس غ��رق ال��خ��رق ي��ام��ا ال��خ��رق م��ن وح��رص

∗∗∗
ه��م��ل��ه��ا ال��ب��ر غ��زال��ة ش��اف ال��ف��ال س��ب��ع
ه��م��ل��ه��ا ك��ل��ب م��وال��ف��ة ل��ق��ي��ه��ا ل��م��ا
ت��خ��ص��م��ه��ا ن��اس واال أه��ل ل��ه��ا ك��ان إذا وق��ال
ن��اب��ي��ن ال��س��ب��وع وس��ط ف��ي ل��و س��ب��ع ت��ف��وت م��ك��ن��ت��ش��ي
ه��م��ل��ه��ا ال��خ��الوات ف��ي ك��ل��ب ورا وت��دور
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∗∗∗
ال��زان وخ��ش��ب ال��ب��ن��دق ف��ي س��وس ي��ا ل��ع��ب��ت
ي��ب��ان ال��م��خ��ب��ي وخ��ل��ي��ت س��وس ي��ا ب��ال��س��ر وب��ح��ت
وف��الن ف��الن م��ع م��وال��ف ال��ت��ق��ي��ت��ك ل��م��ا ان��ا دا
وس��ي��ب��ت��ك ض��ه��رك ع��ل��ى ح��ب��ل��ك رم��ي��ت
ت��ع��ب��ان ف��ي��ه ب��خ ك��ان ري��ت��ه ي��ا م��ل��ح ب��ال ع��ي��ش ي��ا

∗∗∗
وات��ع��ش��م��ت األرض ف��ي ال��وداد ح��ب زرع��ت
ال��ش��م��ت األع��ادي ب��و واك��اي��د ي��ط��ل��ع دا وق��ل��ت
ال��ن��ص ي��خ��س ال��ك��ي��ل س��اع��ة داء ف��ي��ه األرض أت��اري
ت��ع��ل��م��ت م��ا ش��ب��ت ال��ل��ي ان��ا ع��ن��دي وال��ح��ق

يف حتى الطبقي االقتصادي العامل تأثري مدى يتضح التاليتني املأثورتني ويف
والرياالت. املال بيده ملن بيولوجي كاحتياج والجنس، والعشق الحب عالقات

اح��م��ر وب��ل��ح اح��م��ر م��ن��دي��ل إي��دي ف أن��ا
ل��ح��م��ر ال��ج��ن��ي��ه ص��ن��ف م��ن م��ال م��ع��اه وال��ل��ي
ل��ح��م��ر ال��ع��س��ل ش��ب��ه ش��ف��اي��ف ف��ي ي��ق��ل��ب ي��ب��ات

∗∗∗
اب��ي��ض وري��ال اب��ي��ض م��ن��دي��ل إي��دي ف أن��ا
ل��ب��ي��ض ال��ري��ال ص��ن��ف م��ن م��ال م��ع��اه وال��ل��ي
ل��ب��ي��ض ال��ع��س��ل ش��ب��ه ش��ف��اي��ف ف��ي ي��ق��ل��ب ي��ب��ات
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فاتوك

ف��ات��وك آه��م رف��ق��ات��ك ق��ل��ب��ي ي��ا ف��ات��وك
وف��ات��وك وال��دن��دن��ة ال��ع��ن��ع��ن��ة66 أي��ام ف��ي وج��اب��وك
ح��ب��وك ج��م��ع��ة ق��ل��ب��ي ي��ا ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و
م��ع��ه��م م��ش��ي��ت ك��ن��ت م��ا
ق��ل��ب��ي ي��ا ش��اري أن��ت ال��ل��ي
ب��اع��وك األص��ول ف��ي وه��م��ه

بخاطرهم

ب��خ��اط��ره��م رف��ق��ات��ك ق��ل��ب��ي ي��ا ف��ات��وك
ب��خ��اط��ره��م غ��ي��ر م��غ��م��ض��ة ك��الم س��م��ع��وا
ق��ل��ب��ي ي��ا ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ك س��اي��ق
وراي��ده��م دول ح��اب��ب ك��ن��ت إذا
م��ن��ه��م ج��رت ال��ل��ي األس��ي��ة ع��ل��ى ت��دوَّر م��ت��ب��ق��اش
ب��خ��اط��ره��م ي��وم ت��ك��س��ر ح��ت��ى وال

قلبي يا
ي��س��ت��أل��وب��ك67 أح��ب��اب��ك ع��ل��ى ج��ري��ك ق��ل��ب��ي ي��ا
ي��س��ت��أل��وب��ك الزم ب��ال��ق��وي ع��ل��ي��ه��م ات��ب��ه��ت وان
وت��ق��ي��ل ال��ح��ش��ا ج��وا م��ن ج��رح م��ع��ي أن��ا
ت��ق��ي��ل ع��ل��يَّ��ا ت��ع��م��ل واري��دك أح��ب��ك إن��ي ق��ل��ت م��ا ع��ش��ان
ال��ج��م��ال زي خ��ل��ي��ك ب��ال��غ��رام اب��ت��ل��ي��ت ل��م��ا ق��ل��ب��ي ي��ا
�ل �ي� �ق� وت� �خ راس�
ب��ك ي��ح��ل��و ال��زاد ب��ع��د ال��ت��م��ر زي ان��ت ت��ب��ق��ى

املدقع. والفقر والشقاء العناء 66
قدرك. من يقلل 67
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فراق يجد

ف��راق ي��ج��د ال��ل��م��ة ب��ع��د إن زم��ن ي��ا ع��ش��م��ي م��ك��ن��ش��ي أن��ا
م��ش��ت��اق وان��ا وي��س��ي��ب��ن��ي ال��رك��ب وي��ح��م��ل
أوراق ف��ي الك��ت��ب��ه ع��ل��يَّ��ا ال��ح��ب��اي��ب غ��ي��اب ط��ال وان
ن��ادي ال��ح��ش��ا ج��وا م��ن ج��رح م��ع��ي أن��ا
ن��ادي ن��ه��ار ي��ب��ق��ى ال��ح��ب��اي��ب أش��وف ن��ه��ار
وم��رادي ال��ق��ص��د ب��ل��غ��ت ح��ب��ي��ب��ي ج��ا وان
ف��اض��ي ي��ا روح ل��ق��ول��ل��و ع��زول��ي ج��ا وان
ق��اض��ي ب��ي��ن��ات��ن��ا وت��ع��م��ل ع��زول��ي ت��ب��ق��ى
ق��ال��وه: ق��ب��ل��ن��ا ال��ل��ي م��ن س��م��ع��ن��اه م��ث��ل
ي��ن��داق ل��م م��ر ال��ح��ب��اي��ب ب��ع��د ال��ح��ل��و

بهدال

دال ِب��ْه ح��داك اك��ت��ب��ل��ي األل��ف ك��ت��ب��ت ي��ال��ل��ي
ب��ه��دال ال��زم��ان ب��س م��ق��ص��دي أن��ول ب��دي
ب��ه��دال ال��رج��ال أس��د ع��ل��ى ك��ي��اد وال��وق��ت
ال��ن��اس ف��يَّ��ا ��ت ش��مِّ ال��ج��ف��ا ن��ان��ا ح��ل��و ي��ا
ك��ال��ن��اس م��ن��ي��ش م��ض��ي��ع��ن��ي ل��ج��راح وط��ب��ي��ب
ال��ك��اس أري��ده ال��ل��ي م��ن ش��رب��ت ب��ه��م اش��ت��ب��اك��ي أص��ل
ال��ن��اس: ك��ب��ار ق��ال��وه س��م��ع��ن��اه وم��ث��ل
ب��ه��دال ال��ك��رام والد ف��ي ال��ن��اس أوح��ش وص��ب��ح

∗∗∗
ه��ج��ن��ي��ن68 ل��ل��رح��ي��ل ش��دت ج��م��ي��ل��ة ع��درة ع��ل��ى ي��ال��ل��ع��ج��ب

جملني. 68
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ه��ج��ن��ي��ن ال��ن��ه��ود ع وراس��م��ه ال��ق��م��ر زي ال��وج��ه
ه��ج��ن��ي��ن وأص��ي��ر ي��ذه��ب ال��ذك��ي ع��ق��ل��ي أش��وف��ه��ا وق��ت
م��ش��وار م��ع��اك ق��اص��د أن��ا ب��ن��ت��ي ي��ا ق��ل��ت أن��ا
م��ش��وار ال��ع��دا رق��اب ع��ل��ى س��ي��ف��ي وأس��ن
م��ر م��ش ال��ح��ب��ي��ب إي��د م��ن ال��ص��ف��ا ك��اس وش��رب��ت
خ��ل��ك ت��ن��ظ��ري ح��ت��ى ال��س��رع ل��ك ل��س��ي��ب وان��ا
خ��الي ن��ظ��ر إن إال ي��ط��ي��ب ب��ق��ى م��ا ال��ع��ل��ي��ل وج��رح
خ��ل��ي األع��ادي الس��ق��ي ع��ل��يَّ��ا ال��ل��ه ه��ون وان
ال��ع��رب: ب��ي��ن م��ا وازع��ق ال��ك��اس وازم��زم
�الي خ�
م��ع��ن��اه وك��رب��ل��ت69 ال��ب��ن��ي��ة ال��ك��الم س��م��ع��ت
م��ع��ن��اه ال��ج��م��ي��ل خ��اط��ر ع��ل��ش��ان ب��ال��وص��ال رق وق��ل��ب��ه��ا
ه��ج��ن��ي��ن ال��ج��م��ي��ل ص��در ع��ل��ى رأي��ن��اه م��ك��ت��وب

ونبقاله نبقايل

ون��ب��ق��ال��ه ن��ب��ق��ال��ي ل��ل��ح��ب زرع��ت
وي��ب��ق��ال��ه ي��ب��ق��ال��ي ال��ح��ب ع وش��رط��ت
ق��ال��ه ش��ي��ن70 ك��ل ط��رح��ت ال��ح��ب ص��ج��رة ش��وف
ع��ن��ق��ود وال ط��رح��ت م��ا ص��ج��رت��ي وان��ا
ب��اف��ع��ال��ه األص��ل ق��ل��ي��ل ي��ج��ازي ال��ل��ه

وتمعنت. فهمت 69

مشني. هو ما كل 70
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اشتباكي أصل

غ��ال��ب ك��ان ال��ط��ب��ع ال��م��ح��ب��وب م��ع اش��ت��ب��اك��ي أص��ل
ق��ال��ب ت��ل��ت��م��ي��ت م��ن ع��ري��ض خ��اله ال��م��ح��ب��ة أس��اس ب��ن��ى وال��ل��ي
ول��وال��ب دوالب ع��ل��ي��ه ق��ال��ب وك��ل
ج��اذب ال��ح��ب��ي��ب ل��وي��م ل��ول��ب وك��ل
م��ط��ل��وش ال��ع��م��ل ع��اش��وا م��ج��اري��ح ي��ام��ا
غ��ال��ب وال��ح��ي��ا ال��م��ح��ب��ة ب��ن��ار م��ات��وا

بنت يا

ال��ح��ب��اك غ��ل��ب ح��زام��ك ك��ش��م��ي��ر ب��ن��ت ي��ا
ح��ب��اك وال��ن��ب��ي وق��ال��ت ول��ع��ب��ت ض��ح��ك��ت
ال��ش��ب��اك م��ن ت��ط��ل س��اع��ة ح��ل��و ي��ا م��ح��الك
ص��ف��ي��ن ق��اع��دي��ن ال��غ��الب��ة ت��ل��ق��ى
األش��ب��اك رم��ى م��ن وم��ن��ه��م ب��س��ن��ار م��ن��ه��م

العرص إمبارح

ب��ن��ت ال��ف��س��اق��ي ع ق��اب��ل��ت��ن��ي ال��ع��ص��ر إم��ب��ارح
م��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ت��ي��م وان��ا ع��ل��يَّ��ا م��ال��ت
م��ال��ت! م��ا ري��ت��ه��ا ي��ا
ش��ف��اي��ف��ه��ا م��ن ب��وس��ة وادت��ن��ي
وس��ك��رت ع��س��ل أك��ن��ه��ا
اب��ن��ي ي��ا ال��م��ح��اوي��ر ج��اب��وا دول
وال��ب��ن��ت أن��ا وك��وون��ي
ب��ن��ت م��ا ال��ن��ه��ود ب��ي��ن وأن��ا ق��رت71 ال��ب��ن��ت ال

يشء. وقالت اعرتفت 71
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بتوفيش وال

م��ف��ي��ش وك��ام ط��ي��ب وك��ام ل��ي��ه وك��ام آه ك��ام
ب��ت��وف��ي��ش وال ت��وع��دن��ي ح��ل��و ي��ا وك��ام
ال��ت��ش��وي��ش72 ح��ج��ت��ي اع��م��ل وان��ا م��داوي اع��م��ل ت��ع��ال��ى
ع��ن��دي ي��ط��ل��ع��ك «ال��م��ل��ك» واب��وي��ا
ال��ب��ق��ش��ي��ش ت��ق��ب��ض وت��ن��زل ب��وص��ل��ي ت��ح��ظ��ى

آه يا

ي��اق��وت ال��ظ��ن��اي��ا س��م��وك آه ي��ا م��أص��ل
ي��اق��وت ان��ت وال زم��رد وال ج��وه��ر ال وان��ت
م��ث��ب��وت ال��ع��ال ف��ي اس��م��ي ان��ا دا اآله م��ق��ال��ي ف��ي
ط��ال��وش وال ع��ي��ن��ه ق��ص��اد ح��ب��ي��ب ل��ه ك��ان وم��ن
وي��م��وت ي��ن��س��ل��ي ح��ت��ى آه ي��ق��ول ت��نُّ��ه

سود عيون ابو يا

وك��ام��ل��ك ح��م��ر وخ��دود س��ود ع��ي��ون أب��و ي��ا
وك��ام��ل��ك؟ ح��س��ن ي��زي��دك ال��ن��اس ع��ن غ��ي��اب��ك ان��ت
ع��ن��ك ان��ا س��أل��ت ج��م��ي��ل ي��ا ع��ن��ي س��أل��ت وان
ك��ت��ي��رة آه��ي ال��ن��اس خ��ي��ار ع��ن��ي س��أل��ت م��ا وان
ل��ب��س��ك وال��ب��س��و ب��دال��ك آخ��ذ
ب��اس��م��ك ل��ن��ده��و غ��ي��اب��ك ع��ل��ي��ه ط��ال وان

املرض. ادعاء 72
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كبدي كوى

دي ال��ك��واك��ب73 ف��ي أن��ظ��ر ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي أق��وم
ك��ب��دي ك��وى ال��ل��ي دا ال��ف��ري��د، ال��وح��ي��د ال��غ��زال ع��ل��ى
م��اج��اش��ي … ال��م��ح��ب��وب ع��ل��ى أش��اش��ي وأب��ات
ك��ب��دي ك��وى خ��ص��م��ي م��ع م��اش��ي ش��ف��ت��و ل��وع��ت��ي ي��ا

حلو يا

س��ؤال م��ع��اي��ا إن��ه��ي ط��وي��ل ب��ال��ك ح��ل��و ي��ا
ال��ح��ال وش��وف وات��ل��ط��ف ب��ع��ي��ن��ك وش��ي��ل
ان��ت ه��و م��ا م��ي��ن ال��ب��ال س��ب��ب
ان��ت ه��و م��ا ن��ار غ��ي��ر م��ن ال��ق��ل��ب ولَّ��ع م��ي��ن
ان��ت غ��ي��ر ال��ق��ل��ب ف��ي وال وان��ت إن��ت
وان��ت أن��ا ب��ي��ن��ي ب��س ج��رت ال��م��ح��ب��ة ه��ي
ال��ح��ال دي ع��ل��ى ال��ك��ل ال��ن��اس ت��الق��ي وت��دور

إيدي وباست

ف��ي��دي وال��ط��راح ب��ش��ب��ك��ة ص��ي��اد ع��م��ل��ت
ب��ي��دي م��ا ق��ل��ت أن��ا ل��ي��ه؟ ال��خ��ال��ي ع��ل��ى ت��ل��وم
س��ي��دي ي��ا ل��ل��ع��ب��د ب��ق��ول ال��ض��رورة ل��ج��ل
ب��دل��ل��ه ن��زل��ت ال��س��م��ك ع��ج��ب��ن��ي ل��م��ا أن��ا
ال��ق��ل��ه وي��ع��ج��ب زي��ن س��م��ك ألن��ه
ذل��ه م��ه��وش ج��م��ي��ل ي��ا ق��ال��ي ال��وص��ال م��ن��ه ط��ل��ب��ت
إي��دي وب��اس��ت ال��دار ل��ح��د ج��ت ن��اس أك��م ي��ام��ا

الكواكب. هذه يف 73
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حبيبي خلخال

ل��ي��ه؟ ي��رن��ش م��ا ص��غ��ي��ر ح��ب��ي��ب��ي خ��ل��خ��ال
ال��ج��م��ي��ل رج��ل ف��ي ك��م��ال ه��و
رج��ل��ي��ه؟ ب��ي��اض م��ن واال
وع��ال س��م��ان ع��وام��ي��د ج��وز ل��و دا
ب��ل��دي ح��ري��ر ط��ي��ه ع��ل��ى ط��ي��ه وال��ب��ط��ن
ال��دالل م��ع ف��ض��ي��ة ك��وز ح��ب��ي��ب��ي رق��ب��ة
ب��ل��دي وع��ن��ب ق��ش��ط��ه ط��رح ح��ب��ي��ب��ي ب��س��ت��ان
ب��ل��دي أن��ا ف��ت غ��رام��ه م��ن��ش��ان
ل��ي��ه؟ ع��ل��ي��ه وت��ت��ع��اظ��م ب��ل��دي اب��ن ت��ب��ق��ى
ل��ي��ه؟ ي��رن��ش م��ا ص��غ��ي��ر ح��ب��ي��ب��ي خ��ل��خ��ال

الضيق ع

ال��ض��ي��ق؟ ع ال��ج��الل��ي��ب الب��س��ه ب��ن��ت ي��ا م��أص��ل
ض��ي��ق ال��ق��م��اش واال ب��ن��ت ي��ا ب��خ��ت ع��دم ه��و
ال��ق��م��ص��ان أوس��ع م��ا ك��ل أن��ا دا ال��ب��ن��ت ق��ال��ت م��ا
ال��ض��ي��ق ع��ل��ى ل��ي��ام ت��ج��ي��ن��ا
ق��ال��وه: ق��ب��ل��ن��ا ال��ل��ي م��ن س��م��ع��ن��اه وم��ث��ل
ض��ي��ق! رزق��ه��م ل��ك��ن ف��ص��اح��ة ال��ف��ص��اح��ة، أه��ل

قلبي أحباب

م��ن��ازل��ه��م ال��ق��م��ره ن��ور ق��ل��ب��ي أح��ب��اب
م��ن��ازل��ه��م ش��ف��ن��ا ل��و ال��ع��ق��ل ي��ش��ت��ت��وا
م��ن��ازل��ه��م ف��ي س��ك��ن��ت م��ح��ب��ي��ن ي��ام��ا
ق��ب��ل��ي أح��د م��ح��ازه��م��ش ح��ب��اي��ب��ي ودول
ت��ب��ل��ى ال��خ��ل��ي ع ع��ي��ون��ه��م ون��ظ��رت
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وغ��رب��ي ش��رج��ي ل��ف��ي��ت أن��ا دا
ج��ب��ل��ي م��ع وب��ح��ري
ال��ن��ع��م��ان74 ف��ي ح��ت��ى ع��م ي��ا م��ث��ي��ل��ه��م ل��ق��ي��ت م��ا
ال��ن��ع��م��ان م��ع ع��ص��ره م��ل��ك ال��رش��ي��دي وال
ال��ن��ع��م��ان م��ع ش��اف��ه��م ل��و ال��رش��ي��دي ب��ح��س��رة ي��م��وت
ال��ع��ي��ن م دوام ت��ح��رس��ه��م رب��ي ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ال��ع��ي��ن م ال��زالل ن��ب��ع م��ن رب ي��ا ب��ح��ق
ال��ع��ي��ن م دوام وت��ح��رس��ه��م ع��داه��م وت��ه��ل��ك
م��ن��ازل��ه��م ال��ج��ود وب��ح��ر ح��ب��اي��ب��ي إك��م��ن��ه��م
م��ن��ازل��ه��م ال��ق��م��رة ن��ور ق��ل��ب��ي أح��ب��اب

ليك ونصفا

ون��ص��ف��ال��ي��ك ون��ص��ف��ال��ك ج��اه��ك ال��ردي أخ��دت��ي ي��ال��ل��ي
واص��ف��ال��ك ب��ال��ي ي��روق إن��ي ف��اج��رة ي��ا م��ت��ف��ك��ري��ش
ووص��ف��ال��ي��ك وص��ف��ال��ي م��ال��ق��ي��ت ال��ك��ون ل��ق��ي��ت أن��ا دا
وي��اك��ي س��رت ال��ل��ي وأن��ا ب��ال��ت��ل��ت رض��ي��ت��ي إن��ت��ي
وت��غ��اك��ي75 إب��ل��ي��س ال��ل��ع��ي��ن ك��الم ت��ب��ع��ت��ي ش��وف��ي
ورم��اك��ي ال��ط��رق ف��ي رب��ط��ل��ك ال��ه��ف��ي��ة واب��ن
وان��ا ال��ص��غ��ار م��ع س��ي��رت��ك اس��م��ع��ي ق��وم��ي
�ك �ال� �ف� وأص�

«املؤلف». — العربية» واملالحم «السري عن السابق كتابنا انظر النعمان. امللك إىل نسبة النعمان: بالد 74
الطغيان. إىل وفعل 75
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عليك أود كنت

ع��ل��ي��ك أود ك��ن��ت ت��اي��ب ردي ي��ا ب��ح��س��ب��ك أن��ا
وأم��س��ح��ل��ك ردي ي��ا أي��ادي��ك ب��ق��ب��ل ك��ن��ت وأن��ا
�ك �ي� �ل� رج� �راب ت�
ع��ل��ي��ك ب��ك��ان��ا وأك��ت��ر ال��ن��اس ب��ن ي��ا ب��ك��ي��ن��ا وي��ام��ا
خ��اي��ل��ك ال��ط��رق ف��ي ال��ع��زول ل��ق��ي��ت ل��م��ا أن��ا
دخ��اي��ل��ك م��ن ع��م��ل��ت��ي��ه ع��اه��ر ي��ا ال��ن��اس وأوح��ش
ص��اي��ن��ل��ك ل��ل��ع��رض ك��ان ال��ل��ي ل��والت��ي ح��ب��ي��ب��ك وف��وت��ي
ع��ل��ي��ك ال��وج��وه ت��غ��ي��ي��ر م��ك��ت��وب خ��ي��ر، ال��ل��ه ي��ع��وض ق��ل��ت أن��ا

التوب البس يا

إي��دك ع��ل��ى ح��ات��وب ال��ل��ي أن��ا ال��ت��وب، الب��س ي��ا
إي��دك ع��ل��ى ال��م��ك��ت��وب م��ن داب ان��ه��رى ج��س��م��ي
إي��دك ع��ل��ى ال��زان ك��ع��ود ف��ت��ان ل��ح��ظ أب��و ي��ا
س��ي��دك وم��ك��م��ل��ك ب��ق��ى ك��ام��ل ان��ت م��ا ع��ش��ان
إي��دك وأب��وس ال��ب��ي��ت ل��ك أروح ل��م��ا م��س��ت��ن��ي
س��ي��دك؟ وغ��ي��ر ع��م��ك غ��ي��ر م��ي��ن، ع��ل��ي��ك أس��وق
س��ي��دك ب��الش ع��م��ل��ك ب��الش ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ك س��اي��ق
وت��س��ع��ف��ن��ي ب��ال��وص��ال ل��ي وت��ج��ود
ب��ال��ل��ي��ل ح��ل��م��ت ل��ح��س��ن
إي��دك ف��ي ال��ظ��ن��ي روح ب��أن

مني؟ مع بختي لقيت أنا

ف��ي��ك��م أس��ى غ��ي��ر م��ن ح��زن��ي ع��دارة ي��ا ل��ك��م ش��ك��وى
ف��ي��ك��م ال��وداد خ��س��ارة ي��ا ع��ي��ب ب��ال ت��ش��ك��و
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وادي��ك��م؟ س��ب��ر والَّ س��ب��رك��م دا وال��س��ب��ر76
وم��ك��ت��وب��ك وع��دك ف��ي ع��ي��ن ي��ا ال��ل��ه ع��ل��ى ع��وض��ك
ف��ي��ك��م؟ ه��ت��ل��ق��اه ل��م��ا م��ي��ن م��ع ب��خ��ت��ي ل��ق��ي��ت وأن��ا

السود الليايل إال

ع��ن��ق��ود ال��ع��ن��ب م إدي��ن��ا ع��ن��ب ك��رم��ك��م ن��اش��ي ي��ا ح��ل��و ي��ا
م��وج��ود؟ ال��ع��ن��ب دام م��ا ل��ي��ه دا وال��ت��ق��ل
م��وج��ود وال��ك��ري��م ص��ن��ع��ت��ك ال��ب��خ��ل ت��ع��م��ل إوع��ى
ي��ج��ود م��ا ال��ب��خ��ي��ل ع��م��ر ق��ل��ت ج��اد ال��ب��خ��ي��ل ق��ال��وا
ال��س��ود ال��ل��ي��ال��ي إال ل��ل��ب��خ��ي��ل ب��ي��ح��وج��ن��ا وال

فيك! وعشمان

ف��ي��ك وع��ش��م��ان ل��يَّ��ا وك��ل��ك ل��يَّ��ا ب��ح��س��ب��ك أن��ا
ف��ي��ك ب��س��ي��ط��ة ح��ص��ة ل��يَّ��ا وان��ا ل��ل��غ��ي��ر ت��اري��ك
… األخ��س��ة77 س��وق ن��زل��ت ل��م��ا ش��وف
�ك �ي� ف� �ي �ل� ال� �رف �ع� ب�
ق��ب��ان��ي ك��ل ع��ل��ى ب��ت��خ��س ل��ق��ي��ت��ك
ف��ي��ك ش��ك��رل��ي ك��ان ال��ل��ي ع��ل��ى م��ص��ي��ب��ة م��ي��ت ي��ا

∗∗∗
ل��يَّ��ا وروح��ك ل��يَّ��ا وج��س��م��ك ل��يَّ��ا وك��ل��ك ل��يَّ��ا ب��ح��س��ب��ك أن��ا
ل��يَّ��ا ت��ض��ح��ك ب��س ن��دل ي��ا زب��اي��ن م��رب��ي ت��اري��ك
ال��ح��وت رم��ى ال��ل��ي وادع��ي ب��ال��ل��ي��ل ب��ق��وم أن��ا

والعادات. التقاليد 76
خسيس. جمع 77
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ل��يَّ��ا ي��رم��ي��ك ل��ل��س��ن��ار
و«ال��ت��الت��رب��ع» م��ن��ك ال��ح��ق اخ��ل��ص وأن��ا
ل��يَّ��ا ض��ح��ك��ك ال��ع��ي��ن ق��وي ي��ا واف��رج��ك

بتعزوه

ب��ت��ع��زوه ال��رد رد ح��ب��اي��ب ي��ا أص��ل م��ن
وت��ح��ب��وه ال��ق��ل��ب ص��م��ي��م ف��ي وت��دخ��ل��وه
ف��تُّ��وه ال��زم��ان ط��ول ع��ل��ى زي��ن رف��ي��ق ل��ك��م وك��ان
ف��تُّ��وه رف��ي��ق��ك��م ري��ح��ك��م ال��ع��دل ي��ال��ل��ي
ف��تُّ��وه؟ ب��ال��ع��َج��ل ل��م��ا ال��ول��د إي��ه ع��م��ل ك��ان ه��و
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عرش الحادي الفصل

أمراضاحلبوالعشق

— فولكلوري وشعبي كالسيكي، تقليدي من — بكامله العربي تراثنا أن إىل بالنظر
والوعيدية، والقدرية والدهرية للجربية املتوحدة الوحدة املرتادفات يف اإلغراق يف يوغل
فولكلور عن كتبي، معظم يف الجوهري امللمح هذا طرح يف أفضت أن يل سبق كما
الشعبية، العربية والحكايات العربية، والفولكلور واألساطري العربي، العالم وأساطري

العربي. الرتاث وعقلنة الدولة وعلمنة
هذا موضوع هي التي وأغانيه الشعرية مأثوراته — بالطبع — يستثنى ال لذا
الدهرية بحار يف اإلغراق من ومالحم، وسري وأمثال حكايات من شقيقاتها عن الكتاب،
امللمح هذا ويكثر السود، والليايل والخطوب واأليام والدنيا الزمن وأفعال والغيبية،
نقيضه يف منها أقل تصبح لكنها األحمر، الجنائزي املوال مأثورات يف واضح بإفراط
والتفرق الغياب من بدًال واإلخصاب، التجميع بطقوس املتصل األخرض، — الدنيوي —

الفاء. بضم بالُفرقة، يعرف ما أو —
التي واملأثورات املواويل يف حدته تتزايد الدهري، الجربي التوغل هذا مثل أن إال
النوعني، أو الجانبني كال وعىل والعشق، بالحب واملجروحني املعلولني وقائليها مجالها
الحب وأمراض بالعشق املعتلة املأثورات أن إال أنثى، أو ذكًرا، رجًال املعلول أكان سواء
الفتاة حالة يف عنها الذكوري، وجمهورها قائليها إىل منتسبة بكثرة ترد ،Love Sienes

األنثى.
عن سواء والعشق، بالحبيب اإلتيان إىل الحاجة والالحقة السابقة أمثلتها ومن
ما كثريًا الذين وعائليه، وأهله البني أو لجراح، طبيب أو واألوجاع، املبايل طبيب طريق
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هذه: العشق أمراض يف إيقاعهم طريق عن — املعلولني من — بضحاياهم ينكلون

ع��ي��ن ع��ي��ون��ي م��ن وي��اخ��د ح��ب��ي��ب��ي ي��ج��ي��ب��ل��ي م��ي��ن ي��ا
ال��ع��ي��ن؟ ب��ن��ص واش��وف��و ال��ت��ان��ي��ة ن��ص وي��اخ��ذ

ومثل:

أم��ي ف��ي ح��ام��ل��ه وس��ت��ي ب��ال��غ��رام اب��ت��ل��ي��ت ال��ذي أن��ا

أصًال. أمه تولد أن قبل عشًقا املوت الدهر عليه كتب السابق املأثور قائل إن أي
ومثل:

ال��ح��ب ع��ل��ي��ل م��ن إال اآله ظ��ه��رت م��ا

ومثل:

خ��ل��ه ن��ظ��ر إن إال ي��ط��ي��ب م��ا ال��ع��ل��ي��ل وج��رح

ومثل:

م��ط��ال��وش ال��ع��م��ر ب��ط��ول ع��اش��وا م��ج��اري��ح ي��ام��ا
غ��ال��ب وال��ح��ي��ا ال��م��ح��ب��ة ب��ن��ار م��ات��وا

قولة من يتوجع يظل فإنه يطله، ولم عينه قصاد حبيب له كان من أن وكيف
ويموت. ينسيل حتى «آه»

وهو والبكاء»، والندب بالعديد غناءهم لوا بدَّ الغرام و«أوالد والعشاق فاملحبني
جنائزية. أو ذاتية بكائيات العشق جرحى مأثورات اعتربنا ما إذا كبري، حد إىل صحيح
عاشقة، وأسطورية تاريخية بشخصيات الشعرية املأثورات هذه تتمثل ما وكثريًا
لقصص خرافية بشخصيات وكذلك أيوب، زوجة وناعسة وعزيزة، وشفيقة، نعيمة، مثل:
عشقها ودفائن مالمح ومن منها، تبقى ما كل يكون وقد مندثرة، باالدا أو شعرية
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تدعى شخصيات حول تدور ما عادة التي املأثورات هذه مثل سوى املميت، الجارف
املأثور: هذا منها وإدريس»، «ورد باسم ترد أخرى شعرية مأثورات ويف وسلبند»، «ورد

ب��ت��ب��ك��ي وردة ل��ق��ى إدري��س
م��ال��ك؟ ق��ال��ل��ه��ا
وردة ي��ا ال��غ��رام وم��ال م��ال��ك
ب��ال��ك؟ ف��ي واخ��داه
وردة: �ه �ل� �ت� �ال� ق�
إدري��س ي��ا ش��اب ع��ل��ى ب��ب��ك��ي
م��ال��ك ال��ح��ش��ا ف��ي ك��ان
س��ود ع��ي��ون ج��وز ل��و
ه��ال��ك ال��ح��ش��ا ف��ي ص��ب��ح��وك ف��ت��ح��وا إن

طبيب أو طبيبه، وبني املبتىل، العشيق أو الحب، عليل بني الحوار يدور ما وكثريًا
وما عينيه، بكت حتى مريض رأى إن ما — التايل املأثور يف يرد كما — الذي الجراح،
سأله وهنا الجرح. عينيه بانت حتى ومرهمه، بمبضعه وجرحه علته عىل كشف إن
فأجابه الدوم؟ «خشب» لنار تشابه قد الحطب نار أن كيف عن — بالهوى — العليل
املحبوب صدر يف االشتعال فدائمة املحبة نار أما تنطفئ، الحطب نار بأن الطبيب

طبًعا: «املبتىل»

لجراح طبيب

ع��ي��ن��اه ب��ك��ت ج��س��م��ي ن��ض��ر ل��ج��راح ط��ب��ي��ب
ع��ي��ن��اه ب��ان��ت ب��ال��م��ره��م ال��ج��رح ع��ل��ى ك��ش��ف
ط��ب��ي��ب ي��ا أم��ان��ة ق��ال��ل��و
ال��دوم؟ ل��ن��ار ت��ش��ب��ه ال��ح��ط��ب ن��ار
�و: �ل� �ال� ق�
دوم ال��م��ح��ب��ة ون��ار اب��ن��ي ي��ا ت��ن��ط��ف��ي ال��ح��ط��ب ن��ار
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ن��وم ي��ج��ي��ن��ي ب��ن��ع��س وال ارت��اح ب��س��ه��ر ال أن��ا
ع��ي��ن��اه وان��ت��ظ��ر ح��ب��ي��ب��ي أش��اه��د ل��م إذا

∗∗∗
ال��غ��رب ب��الد م��ن ح��ي��ة ب��ن��ي��ة رأت ع��ي��ن��ي
ال��غ��رب ج��ن��اح م��ن أس��ود ت��وب الب��س��ة
ب��ال��ي ع��ن ال��ف��ك��ر وت��اه ب��ح��ال��ي ش��ف��ق��ت
ال��غ��رب ع ال��ك��ت��ب وح��م��ل��ت ب��ح��ال��ي ش��ف��ق��ت
ن��م��ش��ي ب��ال��ع��ج��ل ط��ب��ي��ب ي��ا ب��ن��ا ه��ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ن��ام��ش��ي وال ب��س��ه��رب��و ط��ب��ي��ب ي��ا ج��رح ب��اط��ن��ي ف��ي

بالد «من بفتاة رأى إن ما قائله إن حيث بالقتامة، املجلل السابق املأثور ويف
مرتبط دائًما الغرب أن كما — غربية — أجنبية أنها أو غريبة، أنها يوحي بما الغرب»
بها املوكل بالجهة التابوت، أركان أربعة أو األربع، الجهات — وفولكلور — مأثورات يف
مقابر وأهمها املقابر، حيث للنيل الغربية الضفة أو املقابر»، «بالد ولتكن املوتى، دفن

العليا. بمرص امللوك وادي
عيون ترصعه عندما واألوجاع، بالعلل ذاته املحبني طبيب يعتل ما وكثريًا بل

بالنظر: ولو عنها الكشف حني وبهائها، املحبوبة

ال��ك��ي��ف م��ن��ي ت��اه وآه��و ط��ب��ي��ب ي��ا ان��ام إزاي
ال��س��ي��ف ح��د ك��ي��ف ل��ح��ظ��ة ط��ب��ي��ب ي��ا ت��رك ظ��ب��ا1 ع��ل��ش��ان
ي��م��ه ب��ال��ع��ج��ل ع��ل��ي��ل ي��ا ب��ن��ا ي��الَّ ق��ال��ل��ي
م��ن��ه ن��خ��ت��ش��ي ل��م ب��ال��ن��ظ��ر ن��ح��ق��ق��ه
ف��م��ه م��ن��ط��ب��ق وج��ان��ي ال��ط��ب��ي��ب راح
م��اري��ت دا ال��ج��م��ي��ل ش��ك��ل أن��ا ن��اس ي��ا وق��ال

الرتكي. للعرص املأثور انتماء إىل يشري بما تركية، كالظباء فتاة 1
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م��اري��ت2 دي ال��ع��ي��ون أم��ا ال��ق��م��ر زي ال��وج��ه
ش��ف��ت��ه م��ا ال��ورد وط��ب��ق ش��ف��ت��ه م��ا ي��وم م��ن أن��ا
م��اري��ت4 ط��ع��ام��ن��ا واح��ل��ى ع��ف��ت��ه3 ال��ب��ي��ت

∗∗∗
غ��الي��ي��ن ال��غ��رام ق��اض��ي ي��ا ج��رح ب��اط��ن��ي ف��ي
غ��ال��ي��ي��ن ه��م ب��رض��و غ��اب��وا إن ق��ل��ب��ي واح��ب��اب
ي��م��ي��ن ح��ل��ف��ت خ��ص��م��ات��ي ع��ن��د ال��ذي أن��ا
واط��ي ل��ل��ع��دا ادِّي وال ال��غ��ن��درة م��اه��ب��ط��ل أن��ا
ال��غ��الي��ي��ن ت��ش��ب��ه ال��ق��وارب إن أوص��ف واي��ش

∗∗∗
ب��ع��ي��د ل��س��ه وال��وع��د وح��دت��ي ع��ل��ى آه��ي��ن
ب��زي��د م��ا ال��خ��س��س ف��ي وخ��الن��ي ك��وان��ي م��ا أن��ا
س��ع��ي��د ن��ه��ارك أق��ول��ل��و ق��ادر م��ش ع��ي��ن��ي ق��ص��اد ح��ب��ي��ب��ي أل��ق��ى
وي��ع��ي��د ال��ك��الم ف��ي ب��ي��ب��رش��م ال��ع��وازل إال م��اك��وان��ي أن��ا
ل��ب��ي��ض م��ن��دي��ل��ي إال ف��ي��دي وال ب��ي��دي م��ا أن��ا
ب��إي��دي دم��ع��ة ك��ل وال��ق��ط
ب��ي��اي��دي ال��ل��ي��ل أول م��ن ف��ن��اره��م زم��ان��ه��م س��ع��ده��م ال��ل��ي دا
ب��ع��دي��د ال��غ��ن��ا ب��دل��وا ال��غ��رام والد ل��ك��ن
اب��دل م��ب��ت��ل��ى ي��ا ق��وم ق��ال��ول��ي ال��ع��وازل ع��ل��ي��ه الم��و
�د �دي� �ج� �ال� ب� �م �دي� �ق� ال�
ال��ع��ي��د ب��ك��ره دا ل��ح��س��ن
ألص��ح��اب��و ال��ع��ي��د خ��ل��ي ق��ل��ت أن��ا

رأيت. ما أو «ماريت»، تلفظ قد أو تعني، هنا مريض أن يبدو 2
امرأته. مضاجعة يعني وقد بيته عن تعفف 3

يمري. ال أصبح 4

193



الفولكلوري الشعبي الشعر

أص��ح��اب��و ت��ف��رق ل��ل��ي ال��ع��ي��د ي��ع��م��ل إي��ش
ال��ع��ي��د ل��ي��ال��ي م��ن أح��س��ن أح��ب��اب��ي ل��م��ة ع��ن��دي أن��ا
ل��ب��ع��ي��د ب��ع��ي��د م��ن أح��ب��ه ال��ل��ي س��الم ص��ب��ح
ب��ع��ي��د ل��س��ه وال��وع��د وح��دت��ي ع��ل��ى آه��ي��ن

∗∗∗
ع��زان��ي ح��د م��ا ع��ي��ن ي��ا ج��را ال��ل��ي ج��را
ع��زان��ي ال��ن��دل ل��ق��ي��ت اع��زي وط��ل��ع��ت
ال��ض��ان��ي ع��ل��ى ال��ق��ول دا ظ��ف��ر م��ه��وش ال��وز
ب��ع��زال��ي وات��ب��اه��ى ال��ح��رب أن��زل ك��ن��ت أن��ا
م��ن��ج��اري ج��ي��ت��ل��و ال��ل��ي وان��ا ح��رب��ي ال��ح��رب
ال��ت��ان��ي ورا واح��د اب��ت��ل��ى ل��م��ا أي��وب
ق��ال��وه ال��ك��ب��ار م��ن م��ث��ل س��م��ع��ن��ا إح��ن��ا
ف��ي��ه ط��ل��ع��وا س��ب��ر خ��دول��ه��م ال��ب��ل��دي أه��ل
وال��زان��ي األص��ل ق��ل��ي��ل إال ي��ع��ش��ق��وا م��ا

∗∗∗
م��ن��ك��م ن��اب��ن��ي وإي��ش ال��ن��ق��ا ع ع��اش��رت��ك��م
م��ن��ك��م ال��وج��وه وت��س��وي��د ال��م��س��ب��ه إال
ي��ل��ك��م ال��ع��ش��ا س��اع��ة م��ن ب��اب ل��ك��م ك��ان إن��ت��و
ف��ي��ه ي��خ��ط��ر ال��ن��دل وب��ق��ي ال��ب��اب ات��ف��ن��دق
ب��خ��اط��رك��م الق��ت آه��ي ال��ن��دل وخ��ص��اي��ل

∗∗∗
ي��ن��زل م��ا ال��خ��د ع��ل��ى دم��ع��ك ع��ي��ن ي��ا أص��ل م��ا
ي��ن��زل م��ا ال��ود ع رب��ط ال��ل��ي ال��ص��اح��ب ع��ل��ى ق��ل��ت
ي��ن��زل م��ا ال��خ��ي��ل ض��ه��ر ع��ل��ى زم��ان��و م��ض��ى
ط��ال��ع ال��ه��وا ف��ي س��ن��ي ص��غ��ر م��ن ال��ل��ي أن��ا
ط��ال��ع وأن��ا زه��ري ق��ط��ف ب��ع��زول أت��ان��ي رب��ي
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ط��ال��ع وأن��ا ال��ص��ب��ح ع��م��اي��ل م��ع��اي��ا ع��م��ل
ي��ن��زل م��ا ال��م��ل��ح ت��رش ش��ارع وس��ط ف��ي

∗∗∗
ب��داره ال��خ��د ع��ل��ى دم��ع��ك ع��ي��ن ي��ا أص��ل م��ا
ب��ي��دارى ل��م خ��ط��ر ال��ل��ي ال��ص��اح��ب ع��ل��ى ق��ال��ت
وم��زي��ه وق��ي��م��ه ح��ي��ك��م ف��ي رس��ب��ت ال��ل��ي أن��ا
ن��س��ي��م ب��ش��م ك��ي��ف��ي ع��ل��ى ب��اب��ي وف��ت��ح��ت
ج��اي��ي��ن آه��م ال��ع��وازل ع��ل��ي��ه ل��ق��ي��ت ول��م��ا
وب��دارى ع��ن��ه��م اإلث��ارة ب��اب ق��ف��ل��ت

سلبند، وحبيبها ورد خرافية «باالد» لشخصية — أحيانًا — املأثور هذا ينسب
تباًعا: لها وسنتعرض

وش��اب��ك��ن��ي إي��دك م��د ال��غ��ي��ب��ات م س��الم��ات
وش��اب��ك��ن��ي ق��ل��ب��ي ط��ح��ن غ��رام��ك ي��ال��ل��ي
ش��اب��ك��ن��ي ال��س��ن��ار ك��م��ا س��ود ع��ي��ون ج��وز ل��ك
ص��اب��وا ف��ت��ح��وا وان ج��رح��وا اس��ب��ل��م إن
ش��اب��ك��ن��ي وان��ت ي��ف��ن��ى ال��ع��م��ر ع��ل��ى خ��اي��ف ال��ل��ي ان��ا دا

عن بضحاياه — البني — الخرايف الكائن ذلك وعذابات تنكيل يتمثل ما وكثريًا
الغرام: وأمراض الحب طريق

ش��ه��ري��ن وج��ه ش��ه��ري��ن وراح ش��ه��ري��ن ف��ات
ع��ي��ن ج��وا رم��ش ان��ط��ب��ق��ل��ي م��ا ف��ات��ت ال��س��ن��ة ن��ص
ال��ب��ي��ن وخ��ال ال��ب��ي��ن وع��م ال��ب��ي��ن
دوالب��ي��ن ال��خ��دي��ن ع��ن رك��ب��ل��ي ال��ب��ي��ن
ت��ج��ري ق��ن��ا ب��س��ت��اش��ر دوالب وك��ل
ال��ب��ي��ن ك��واه م��غ��رم م��ن دم ب��ي��ن��زح��وا
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∗∗∗
وم��ح��رم ال��ع��ي��د وش��ه��ر ورم��ض��ان ش��ع��ب��ان
ج��رم ن��وم��ه��م ع��ل��ى ه��الالت ل��رب��ع
ن��وم ي��ج��ي��ن��ي ب��ن��ع��س وال ارت��اح ب��س��ه��ر ال
ل��ل��ص��وم ج��ل��د ل��يَّ��ا وال ب��اك��ل أك��ل وال
ي��ت��ح��رك ل��م راق��د ال��ب��ال خ��ل��يِّ وآدي

أغاني عىل وعثر النساجني، ملهنة العمل ومأثورات أغاني من واحدة أنها ويبدو
بكثرة: األوروبي الفولكلور يف عملهم

ن��س��اج��ي��ن ال��ك��ل إح��ن��ا ن��س��اج ان��ت ي��ال��ل��ي
ب��رام��ي��ن ال��ك��ل واح��ن��ا م��ي��ن ع��ل��ى ت��ب��رم
ال��دي��ن ش��ه��ر ب��ال��س��ي��ف ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
م��ي��ن ب��را ال��ل��ي ن��ن��ض��ر ق��وم ال��ب��اب ع خ��ط��ر ح��ل��ي��وة

∗∗∗
روح��ي وارج��ع��ي ط��ل��ي ال��ص��ب��ح ن��ج��م��ة ي��ا
روح��ي5 م��ه��ن��ي��اه ال��ل��ي ع��ل��ى وس��ل��م��ي��ل��ي
ال��ل��وح��ي ف��ي ال��ق��رآن أن��زل م��ن وس��ر
روح��ي ع��ل��ى أب��ك��ي وال ال��ن��اس ع��ل��ى ح��اب��ك��ي

حرام لحمه السماء كبد يف الرابض الطري لذلك شعائريٍّا لغًزا التايل املربع ويتضمن
دهنه: من عكس عىل أكله

م��ال��ك ي��ا ال��ع��ش��ق اه��ل ع��ن رق

اذهبي. 5
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م��ال��ك م��ذه��ب��ي ب��أن وأدري
ب��ارك ال��س��م��ا ك��ب��د ف��ي ط��ي��ر6 رأى ع��ي��ن��ي
ال��م��ال��ك ح��ل��ل��ه وده��ن��ه ح��رام ل��ح��م��ه

∗∗∗
ع��ي��ن ع��ي��ون��ي م��ن وي��اخ��د ح��ب��ي��ب��ي ي��ج��ي��ب��ل��ي م��ي��ن ي��ا
ال��ع��ي��ن ب��ن��ص واش��وف��و ال��ت��ان��ي��ة ن��ص وي��اخ��د
ات��ن��ي��ن ن��ه��ار ف��ي ح��ب��ي��ب��ه ق��اب��ل ال��ح��ل��و
ل��ت��ن��ي��ن س��وا ب��ك��ي��م ال��ك��الم ي��ع��ي��دو ق��ع��دم
وات��ن��ي��ن أرب��ع��ة ال��غ��رام ق��اض��ي ي��ا ات��ن��ي��ن ف��ي ات��ن��ي��ن
ب��ح��ر ف��ي وات��ن��ي��ن ب��ي��ت، ف��ي وات��ن��ي��ن ح��ط، ف��ي ات��ن��ي��ن
م��ص��ر ف��ي وات��ن��ي��ن ق��ص��ر، ف��ي وات��ن��ي��ن غ��ي��ط، ف��ي وات��ن��ي��ن
اص��ط��م��ب��ول ف��ي وات��ن��ي��ن
ص��ره ودي ع��ق��دة دي ح��ي��ط ف��ي ات��ن��ي��ن
ح��ره ودي ق��ح��ب��ه دي ب��ي��ت ف��ي وات��ن��ي��ن
م��ره ودي ح��ل��وه دي غ��ي��ط ف��ي وات��ن��ي��ن
ب��ن��ه ودي ل��ف��ش��ه دي ب��ح��ر ف��ي وات��ن��ي��ن
ال��ع��ص��ر أوان ف��ي ب��ن��س��ك��ر وم��ح��ب��وب��ي أن��ا ق��ص��ر ف��ي وات��ن��ي��ن
�ر �ص� م� �ي ف� �ن7 �ي� �ن� وات�
ي��ول��ي ودا ي��ع��زل م��ن س��ب��ح��ان اص��ط��م��ب��ول ف��ي وات��ن��ي��ن
ع��ي��ن ع��ي��ون��ي م��ن وي��اخ��د ح��ب��ي��ب��ي ي��ج��ي��ب��ل��ي م��ي��ن ي��ا

∗∗∗
م��ش��روح داي��ًم��ا ب��ي��ض��ح��ك ال��ل��ي ت��ح��س��ب م��ا

النحل. 6
ابشواي مركز قرى إحدى تبع صالح، العال عبد قائله من تحقيقه من أتمكن ولم ناقص، هنا النص 7

سنة. ٦٨ حدود يف —
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م��ج��روح ال��ف��ؤاد وداي��ًم��ا ال��ع��دا ب��ه��ا ي��ك��ي��د ض��ح��ك��ة
م��خ��ط��وف ل��ون��ه��م ت��م��ل��ي ال��م��ح��ب��ة أه��ل
خ��ط��وف خ��ط��وف إال ال��م��ن��ام ي��ذوق��وا وال
م��ط��روح ال��ف��راش ع راق��د وأن��ا س��ن��ي��ن م��دة آدي
وت��روح ت��ي��ج��ي وال��ط��ب��ب��ة ح��ول س��ن��ة وآدي
ب��ت��ش��وف ال��ع��اه��رة داخ��ل��ه ال��روح ط��ل��ع��ة وف

∗∗∗
راح ال��ل��ي ع��ل��ى أع��ات��ب��ك��م ت��ان��ي وآج��ي ع��ق��ل��ي ح��خ��س
راح؟ وي��ام��ا ج��ه وي��ام��ا أس��ام��ح والَّ
ف��اح ال��ع��وازل ع��ن��د م��س��ك��ك��م ل��ق��ي��ت ل��م��ا
أح��س��ن��ل��ي ال��ب��ر واق��ول ق��دم��ي الك��ف
ال��ت��ف��اح ع��ن واس��ت��غ��ن��ى ب��ب��ص��ل��ة واف��ط��ر

∗∗∗
ض��اي��ع؟ م��ع��اك وم��ع��روف��ي ي��ري��دك ق��ل��ب��ي إزاي
ب��اي��ع ردي ي��ا ان��ت ل��ك��ن ش��اري��ك ال��ق��ل��ب
ب��وج��اي��ع ال��ن��اس ك��الم ب��ن��س��م��ع ي��ام��ا
ع��ل��ش��ان��ك ال��س��ي��ف م��ن أق��س��ى ك��ل��م��ة وك��ل
ض��اي��ع م��ع��اك ح��ق��ي ل��ق��ي��ت أح��ق��ق وق��ع��دت
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وأمراضالعشق الباالدا

«باالدا»، أنها اعتبار عىل تصنف أن يمكن والتي التالية، الشعرية العشق قصة ويف
عليل من إال ويصدر يأت لم «آه» املتوجع التعبري أن املحورية، مقولتها تثبت والتي

الحب.
العشق، ابتيل أن إىل ويخب» الحرير يف «يميش كان الذي العليل ذلك عن تحكي ثم
يف متفوقة كانت وأنها بد ال التي الشام» «أرايض من ليطببه طبيبه وجاءه فرصع

وأطبائها. حكمائها بفصاحة املأثورات هذه يف يستشهد ما لكثرة الطب،
املداوي، الطبيب قتل يف تسبب الدامي املتقيح العشق عليل جرح أن كيف ثم
الناس فأثنوه أبيه، عظام إلرجاع مرص إىل السفر ابنه وحاول لوطنه، ويرد يعد فلم
سافر وهكذا أبيه، جثة إلرجاع ابنها سفر عىل أرصت أمه أن إال وأرجعوه، وأخافوه
بموت وعلم يوم، خامس يف العليل فوصل — نابه املنكوي — جمله أو بكره عىل االبن
العشق، عليل يعالج أن — كأبيه شاطر كطبيب — اعتباره رد حاول ذلك ورغم أبيه،

قائًال: عاجله الذي

ل��ج��رح��ي وص��ف��م دول اب��ن��ي ي��ا
ب��أل��ف ح��ب��ه ك��ل خ��ردل أردب ت��ل��ت��م��ي��ت
أل��ف ت��ب��ع��ه��م وك��م��ان ش��ط��ار ط��ب��ي��ب أل��ف��ي��ن وج��ان��ي
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األلفني، «غرق بخته سوء من الذي العليل، جرح يف أغطسوا األطباء هؤالء جميع
األلف». وتاه

ج��ل��ف ال��م��ح��ب��ة م��ن ج��رح��ي أص��ل وان��ا
ال��ح��ب ع��ل��ي��ل م��ن إال اآله ظ��ه��رت وم��ا

الحب عليل من إال اآله ظهرت ما

ال��ح��ب ع��ل��ي��ل م��ن إال اآلن ظ��ه��رت م��ا
ط��ب م��ل��ت��ق��ل��وش ل��م��ا إال آه م��ق��ل��ه��اش
وي��خ��ب ال��ح��ري��ر ف��ي ي��م��ش��ي ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن
ح��ب��ي��ب ي��س��ر ل��م وح��ال��ه ع��ل��ي��ل ص��ب��ح
ال��ش��ام ارض م��ن ش��اط��ر ط��ب��ي��ب ع��ل��ي��ه دري ق��ام
ال��ح��د ن��ه��ار ف��ي ورح��ل��ل��و ب��ك��رت��ه ع��ل��ى رك��ب
م��ن��ه ري��ح��ه ف��ج��ت ال��ج��رح ع��ن ك��ش��ف ول��م��ا
رد! ل��م ال��وط��ن ف��ي م��ات ال��ط��ب��ي��ب وق��ع
�ن» اب� �و ل� �ان ك� �ب �ي� �ب� �ط� «ال�
ب��ي��ه! دري��ن��ا م��ا دا ال��خ��ب��ر وال��ل��ه ق��ال:
ف��ي��ه اع��زي ل��و اروح ع��ل��يَّ��ا واج��ب

∗∗∗
الق��اه ال��ع��ل��ي��ل ب��ل��د م��ن واح��د ط��ال��ع ال��ول��د
ت��ان��ي ه��ن��ا م��ن ع��اود اب��ن��ي ي��ا ق��ال��ل��و
ت��ان��ي ال��وط��ن ع ت��رج��ع وال اب��وك زي ل��ت��م��وت
ت��ان��ي ه��ن��ا م��ن أع��اود ازاي ق��ال��ل��و
�ي؟! �وان� ك� �ا �وي� اب� �د �ع� ب� �ا وان�

∗∗∗
دي ال��ع��ي��ن م��ن ودم��ع��ة دي ال��ع��ي��ن م��ن دم��ع��ة ي��ب��ك��ي ع��اود ال��ول��د

200



العشق وأمراض الباالدا

زن��دي ع��ل��ى ك��دي وب��ق��ى وح��دان��ي وق��ال
اب��ن��ي؟ ي��ا ل��ي��ه ع��اودت ت��ق��ول��ل��و أم��ه
الق��ان��ي ال��ع��ل��ي��ل ب��ل��د م��ن واح��د ق��ال
ت��ان��ي ه��ن��ا م��ن ع��اود ق��ال��ل��ي
ت��ان��ي ال��وط��ن ع ت��رج��ع وال اب��وك زي ل��ت��م��وت
ق��ال��ت��ل��ه��ا: أخ��ت ل��ه��ا ال��ط��ب��ي��ب م��رات
ح��ن��ش ك��ان ج��وزك ه��و راج��ل ب��ق��ى اب��ن��ك اخ��ت��ي ي��ا
�ي؟! �اض� ف� �ر �ي� األم� والَّ
م��ه��ن��ي��ن��ي ش��اط��ر ط��ب��ي��ب ك��ان ج��وزي ل��ه��ا ق��ال��ت
وت��ك��ف��ي��ن��ي وغ��س��ل��ي ال��زم��ان ل��ع��ازات ش��اي��اله وك��ن��ت
ع��ن��دي ع��ل��ى ت��ع��م��ل م��ا س��اف��ر اب��ن��ي ي��ا ق��وم
ع��ن��دي أدف��ن��ه اب��وك ع��ض��م وه��ات س��اف��ر

∗∗∗
ن��اب��ه م��ن��ك��وي ب��ك��ر1 ع��ن��ده ك��ان ال��ول��د
ج��اب��ه أرب��ع��ة ف��ي ي��وم أرب��ع��ي��ن س��ف��ر
ب��اب��ه ال��ع��ل��ي��ل ع ف��ت��ح ي��وم خ��ام��س
ه��ن��ا ك��ان ال��ل��ي ال��ط��ب��ي��ب ع��ل��ي��ل ي��ا ت��ع��رف��ش��ي ق��ال��ل��و:
�ن؟ �ي� ف� راح
إي��ه؟ ع��اوز وان��ت م��ات، ق��ال��ل��و:

∗∗∗
م��ك��س��ور خ��اط��ره ط��ل��ع ال��ول��د
س��ور وع��ل��ي��ه��ا ع��ال��ي��ة ال��ب��ل��د ي��ل��ق��ى ال��ب��ل��د ف��ي ي��ل��ف
ال��ط��ب��ي��ب ت��ع��رف��وش دي ال��ب��ل��د اه��ل ي��ا ي��ق��ول
ف��ي��ن؟ راح ه��ن��ا ك��ان ال��ل��ي

جمل. بكر: 1
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زور ش��ه��اده م��ن��ش��ه��دش��ي م��ات ق��ال��ول��و
دل��ب��ن��ا ال��ش��ام ب��ك��ر ي��ا م��ق��ال
وق��ط��ب��ن��ا ج��روح��ات ع��ل��ى ك��ش��ف��ن��ا ي��ام��ا
غ��ال��ب��ن��ا! ال��ح��ي ف��ي ع��ل��ي��ل ظ��ه��ر ال��ي��وم

∗∗∗
ق��ال: ال��ع��ل��ي��ل ال��ك��الم س��م��ع
�وه �ات� ه� �د �ول� ال� �وا �ات� ه�
اب��ن��ي؟ ي��ا إي��ه ب��ت��ق��ول ق��ال��ل��و
دل��ي��ن��ا ال��ش��ام ب��ك��ر ي��ا ب��ق��ول ق��ال��ل��و
وق��ط��ب��ن��ا ج��روح��ات ع��ل��ى ك��ش��ف��ن��ا ي��ام��ا
غ��ال��ب��ن��ا وال��م��وج ع��وم م��ق��دم��ة
غ��ال��ب��ن��ا ال��ح��ي ف��ي ان��ت ظ��ه��رت وال��ي��وم

∗∗∗
ل��ج��رح��ي وص��ف��م دول اب��ن��ي ي��ا ق��ال��ل��و
ب��أل��ف ح��ب��ة ك��ل خ��ردل أردب ت��ل��ت��م��ي��ت
ش��ط��ار ط��ب��ي��ب أل��ف��ي��ن وج��ان��ي
�ف أل� �م �ه� �ع� �ب� ت� �ان �م� وك�
غ��ط��اس��ي��ن ال��ج��رح ف��ي ن��زل��وا ودول دول
االل��ف��ي��ن غ��رق��وا ال��ع��ل��ي��ل ب��خ��ت س��و م��ن
�ف االل� �اه وت�
ج��ل��ف ال��م��ح��ب��ة م ج��رح��ي أص��ل وان��ا
ال��ح��ب ع��ل��ي��ل م��ن إال اآله ظ��ه��رت وال

∗∗∗
ح��د م��ع��ادي��ن��اش ط��اب ب��الن��ا ل��ل��ه ال��ح��م��د
ح��د ج��م��اي��ل وم��ح��م��ل��ن��اش خ��ف��ي��ف��ة ب��ل��وة
وال��ح��د ب��ال��ق��دم وراه م��ش��ي��ت ال��ج��م��ي��ل م��ش��ي
األم��وات ح��س��ن��ة ط��ال��ب ش��ح��ات ع��م��ل��ت أن��ا
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ح��د م��ق��ب��ل��ن��اش م��رق��ع��ة ب��الش ق��ال��ل��ي
ج��د ك��الم أن��ت وال��ل��ه ش��ي��خ ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ال��ص��د ع��ل��م��وك ع��ل��ي��ه أه��ل��ك ك��ان إن
ح��د ت��واع��د ب��ق��ت��ش��ي وال م��ح��ل��ك ال��زم
ج��د ل��ت��ان��ي ج��د م��ن س��اف��رت ال��ع��ل��ي��ل أم
ج��س��م��و ان��ط��ح��ن ال��ل��ي اب��ن��ه��ا دوا ت��ج��ي��ب
�د �ه� ان� �ه �ل� �ي� وح�

∗∗∗
ي��س��ت��ر واإلل��ه ت��زن��ي ع��ب��د ي��ا أك��م
ت��س��ت��ر ال��ج��ب��ي��ن ع ل��ق��ي��ت��ك ل��م��ن ف��وت م��ا
ت��س��ط��ر ع��ش��ر ف��ي��ه ال��م��ح��ب��ة ك��ت��اب إي��ده ف��ي
م��ان��س��اك ج��م��ي��ل ي��ا ت��ن��س��ان��ي ال��س��ط��ر م��ن أول
وم��س��اك ج��م��ي��ل ي��ا ال��ل��ه م��ن ص��ب��اح��ك ي��س��ع��د
أس��اك ب��ال��ج��ف��ا ع��ل��ي��ه ال��ل��ي دا وم��ي��ن
وك��س��اك ال��ح��ري��ر خ��اص والَّ م��ال أع��ط��اك ه��و
ذل��ة ب��ال ت��ه��ج��رن��ي ال��س��ر م��ن ت��ان��ي
ت��ت��ق��ل��ه ال��ن��ي��ران ع��ل��ى ع��ض��اي��ا خ��ل��ي��ت
ال��ل��ه ع��ب��د واب��ن ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
ت��ت��ق��ل��ه ال��ه��ج��ران م��ن ج��س��دي خ��ل��ي��ت
ك��ام��ل وال��ن��ب��ي ك��ام��ل ال��س��ط��ر م��ن ت��ال��ت
ت��ك��ام��ل م��ا وال��ق��ل��ب ال��ح��ب��اي��ب غ��اب��وا م��ا ي��وم م��ن
م��ت��ك��ام��ل ال��ح��ج راح��ل��و ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
ت��ك��ام��ل م��ا ق��ب��ل ب��ال��م��ح��ب��ه اب��ت��ل��ي��ت أن��ا
ج��ب��س ل��ق��ي��ت��و ط��ي��ن ال��م��ح��ب��ه ب��ح��ر ب��ن��ي��ت ال��س��ط��ر م��ن راب��ع
دب��س2 ك��ان ب��ع��دم��ا أح��ب��ه ال��ل��ي ع��ل��ي��ه وألن

عسل. دبس: 2
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ال��ل��ب��س ب��ك��ت��ر م��ه��ي��اش��ي ب��ال ال��م��ح��ب��ة وال��ل��ه
س��ب��ون��ي ال��ن��اس ي��ام��ا ال��س��ط��ر م��ن خ��ام��س
وف��ات��ون��ي ب��اب��ه ع��ل��ى ح��واس��ه ص��ارم
م��دف��ون��ه ال��ش��رق ف��ي ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
م��ج��ن��ون��ه ص��ار ال��م��ح��ب��ه أه��ل ع��ان��د م��ن
ف��ات��ك ي��ا ال��ل��ه أخ��ش��ى ال��س��ط��ر م��ن س��ات��ت
ب��ال��ك ت��ش��غ��ل وال ال��رض��ى ب��س��ن اض��ح��ك
ت��رح��م وال ح��ال��ي ش��وف ال��س��ط��ر م��ن س��اب��ع
أرح��م ج��م��ي��ل ي��ا وأن��ت ب��ع��ن��ي��ك م��ش��ب��وك
أرح��م ال��ج��م��ل راح��ل��ل��و ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
أرح��م ال��ج��ح��ي��م ن��ار ي��ق��ول غ��رام��ك داق م��ن
وت��ي��س��ر ح��ال��ي ش��وف ال��س��ط��ر م��ن ت��ام��ن
وت��ح��س��ر ال��ب��ي��ن ك��واه م��ن ش��وف
ف��س��ر ال��ج��م��ل راح��ل��ل��و ن��ب��ي ت��رب��ة وس��ر
ف��س��ر م��ا ق��ب��ل أح��ب��ه ب��ال��ل��ي اب��ت��ل��ي��ت أن��ا
ب��ال��وص��ل ال��ج��م��ي��ل ج��اد آه��و ال��س��ط��ر م��ن ع��اش��ر
ق��ص��ر ي��ق��ص��ر م��ع��دش��ي ح��ي��ن��ا ف��ي وب��ات
ال��ن��ص��ر ب��ك��ت��ر م��ه��ي��ش ب��ال ال��م��ح��ب��ة وال��ل��ه
ت��س��ت��ر ال��غ��رام ق��ت��ل��ى ع��ل��ى رب ي��ا وان��ت

غله أجيب السوق نزلت

غ��ل��ه أج��ي��ب ال��س��وق ن��زل��ت ال��ح��ك��اي��ة أص��ل
غ��ل��ه ال��ح��ب��وب ف��ي ل��ك��ن��ي غ��ال��ي ال��س��ع��ر
ح��ل��ه إي��ده��ا ف��ي ج��م��ي��ل��ة ع��درة ل��ق��ت��ن��ي
ح��ل��ه ح��ل��ت��ه وج��س��م��ي ع��ض��اي��ا ح��ل��ت
ي��وم ب��وص��ل��ك أح��ظ��ى ب��دي س��ت ي��ا ق��ل��ت أن��ا
م��غ��ل��وب؟ وي��ا غ��ل��ب��ان ي��ا ف��ي��ن ت��روح ق��ال��ت��ل��ي
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م��غ��ل��وب وص��ار م��ال��ه ن��ف��ق خ��وج��ة أك��م ي��ام��ا
م��ق��ل��وب ال��ق��م��ي��ص الب��س م��ال��ك ك��ت��ر م��ن ش��ي��ف��اك وأن��ا
ش��راي ال��ح��ري��ر ف��ي أب��ي��ع ح��راي��ري أن��ا س��ت ي��ا ق��ل��ت��ل��ه��ا
ص��ب ب��ص��ب��و ال��ل��ي أن��ا ال��ده��ب وع��ن��دي
ال��درب ف��ي راك��ه ال��ب��خ��ات��ي ج��م��ال��ي ح��ت��ى
�ت: �ال� ق�
ح��دان��ا ج��ود إث��ب��ات ل��و دا ال��ك��الم ك��ان إن
وب��ات ال��ل��ي��الدي ج��دع ي��ا ح��دان��ا
ل��ح��م رط��ل��ي��ن ج��ب��ت ال��س��وق رح��ت أن��ا
م��ر ال��ص��ب��ي��ة ب��ي��ت ع��ل��ى واد ي��ا وق��ل��ت
ال��غ��ر اس��م��و ط��ي��ر ق��اب��ل��ن��ي
س��ل��م ب��ت��ل��ت��م��ي��ت ق��ص��ر ط��ل��ع��ت��ن��ي ال��ب��اب ع��ل��ى خ��ب��ط��ت
س��ل��م س��الم ي��ا ي��ق��ول س��ل��م وك��ل
ح��ق��ه خ��د ال��ص��ب��ح م��ج��ل��س ل��م��ا م��ق��ع��دان��ي ف��ض��ل��ت
ش��ق��ه دخ��ل وال��ف��ار ع��ش��ت��ه ع��رف ال��دي��ب
�ا: �ه� �ل� �ت� �ل� ق�
ط��وب وض��راب ص��ع��ي��دي أن��ا دا ول��ي��ه ي��ا
ال��م��ح��ب��وب آخ��د ل��م��ن األل��ف ك��م��ا أع��د
�ت: �ق� زع�
م��ب��روم��ه ال��ب��اب ورا ش��وم��ه ح��داك ب��رب��ري ي��ا
م��ع��دوده أل��ف ب��ه��ا وع��ط��ت��ن��ي ن��اس ي��ا ج��اب��ت��ه��ا
ال��ش��ب��اك م��ن وزق��ل��ت��ن��ي
داي��م ي��ا ب��ي��ق��ول ال��غ��ف��ي��ر س��اع��ت��ه��ا ك��ان
وب��ه��اي��م خ��ي��ر ب��ي��س��رق دا ال��ج��دع ه��وا
ات��م��ش��ى ق��وم واد ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ت��س��ت��ك��ف��ى ل��م��ا ي��ض��رب��ك ال��غ��ف��ي��ر ي��ي��ج��ي ال
ض��ل��وع��ي ب��ه��ا ورب��ط��ت م��ح��رم��ة ج��ب��ت أن��ا
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أوج��اع��ي ط��اب��ت ل��م��ن ي��وم ت��م��ن��ي��ن
س��اع��ي أو ح��م��ار ص��ف��ة ف��ي ل��ل��ص��ب��ي��ة روح واد ي��ا وق��ل��ت
أل��ف��ي��ن ال��ع��ش��اق م��ن س��ب��ت ال��ل��ي ف��ي��ن ال��ص��ب��ي��ة ب��ي��ت ق��ل��ت أن��ا
ص��اف��ي��ن ال��م��ح��ك��م��ة ف��ي ق��اع��دي��ن أه��ل��ه ق��ت��ل��ت��ه ال��ل��ي ال��ق��ت��ي��ل
�ي: �ل� �ت� �ال� ق�
ال��م��ش��وار م��س��ت��ك��ل��ف��ه وأن��ا ب��ع��ي��د ال��م��ط��رح
�ا: �ه� �ل� �ت� �ل� ق�
زع��ب��وط��ي ال��ب��ردع��ة وأع��م��ل��ك أخ��ض��ر ح��م��ار ع��ن��دي
غ��دار ي��ا ال��ح��ب ن��ار ف وأن��ا ي��ج��ري ال��ح��م��ار ب��ق��ى
م��ن��ق��ط��ع��ه س��ك��ه ف ج��ب��ت��ه��ا أن��ا
�ا: �ه� �ل� �ت� �ل� ق�
ق��ض��ي��ه ب��الش ه��ن��ا اق��ع��دي
دي��ة ع��دا م��ل��وش أك��ل ك��ل��ك ل��و
�ي: �ل� �ت� �ال� ق�
�ل��ك �ي� ح� �ل��ى ع� �ل��ي �ي� ح�
ت��راج��ي��ل��ك ف��ي ب��ت��ش��ك��ي ال��ب��واك��ي ي��ال��ل��ي
أج��ي��ل��ك وأن��ا م��رس��ال��ك ط��رف ش��ي��ع��ل��ي ك��ت
ت��راج��ي��ل��ك ف��ي ب��ت��ش��ك��ي ال��ب��واك��ي ي��ال��ل��ي
غ��ل��ه أج��ي��ب ال��س��وق ن��زل��ت ال��ح��ك��اي��ة أص��ل

كحيلة الحبيبة

م��رب��ي��ه��ا ك��ن��ت ك��ح��ي��ل��ة ع��ل��يَّ��ا ص��ع��ب��ان
ف��ي��ه��ا ال��رب��اي��ة ط��م��رش��ي وال ودادي خ��ان��ت
ودي��ه��ا ل��ت��ن��ي��ن س��وق ع��ل��ى دالل ي��ا خ��ده��ا ق��ل��ت أن��ا
ال��ت��ال��ت ان��زل��ب��ه��ا ل��ت��ن��ي��ن ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
ش��ال��ت ال��ب��غ��ال ل��ح��م وم��ن ردي��ه خ��اي��ن��ه ط��ل��ع��ت دي
ل��رب��ع ان��زل��ب��ه��ا دالل ي��ا ال��ت��ال��ت ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
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أرب��ع ت��الت وي��ا س��م��س��م ق��دح ب��ع��د خ��ان��ت دي
ال��خ��ام��س ان��زل��ب��ه��ا ل��رب��ع ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
ال��ج��م��ع��ة ان��زل��ب��ه��ا ال��خ��ام��س ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
م��ج��ت��م��ع��ة ال��ن��اس س��وق غ��ي��ر ع��ل��ى س��وق واع��م��ل��ه��ا
ال��س��اب��ت ان��زل��ب��ه��ا ال��ج��م��ع��ة ف��ي م��ت��ب��ع��ت��ش��ي وإن
ث��اب��ت ق��ل��ب��ه��ا ف وح��ب��ي دالل ي��ا أص��ي��ل��ة اح��س��ب��ه��ا أن��ا
س��اب��ت ال��خ��ال ف��ي ق��ب��ل م��ن ام��ه��ا زي أت��اري��ه��ا

حكام البنت

ال��ه��ادي ب��م��دح أن��ا ك��الم��ي أول
وأراض��ي ب��الد ك��ل ف��ي زي��ن ن��ب��ي ب��م��دح
ن��ادي وخ��ده��ا ال��ص��ب��ح ق��اب��ل��ت��ن��ي وص��ب��ي��ه إال
ون��ده��ت��ل��ي وك��ل��م��ت��ن��ي ع��ل��يَّ��ا ش��اورت
وق��ال��ل��ي: ال��ل��ع��ي��ن أب��وه��ا ف��ز
ب��ن��ت��ي؟ ك��ل��م��ك إي��ش ج��دع ي��ا
ون��ده��ت��ل��ي ك��ل��م��ت��ن��ي ال��ل��ي ه��ي��ه ال��ش��ي��خ ع��م��ن��ا ي��ا ق��ل��ت أن��ا
ح��ك��ام ي��ا ب��ن��ت ي��ا وق��ال��ل��ه��ا ن��ادى
ح��ك��ام وال ق��اض��ي ال��ب��ل��د ف��ي ع��ل��ي��ك ص��ار م��ا ي��ال��ل��ي
ال��ح��ك��ام دي��ن ف��ي ل��ص��ب��ح��ك ب��وي��ا ي��ا اخ��رس ق��ال��ت��ل��و
ب��ال��غ وان��ا ق��اص��ر ال��ب��ن��ت ت��ق��ول ب��ا ي��ا ي��ج��ي��ل��ك ح��د م��ا ك��ل
م��ب��ال��غ ح��ل��وة وت��ق��ول ال��م��ه��ر ت��ت��ق��ل ي��ج��ي��ل��ك ح��د م��ا وك��ل
ب��ال��ه��ج��ر ي��وع��دك ال��ل��ه ب��وي��ا ي��ا ه��ج��رت��ن��ي
راح ع��ق��ل��ي ح��س��ن وخ��ل��ي��ت ع��ودي ن��ش��ف��ت
ق��ارص ب��ال��ج��واز ع��ل��يَّ��ا ق��ارص م��ان��ت��ش ك��ن��ت إذا
ف��ارس ال��ب��ل��د ف��ي ل��ي ال��ل��ي أن��ا وأق��ول وأل��ع��ب أض��ح��ك ل��ك��ن��ت
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عرش الثالث الفصل

التارخيية بالشخصيات التمثيل
واألسطورية

واألسطورية التاريخية بالشخصيات التمثل يف الغنائية األشعار هذه تفيض ما وكثريًا
مثل واملحن، والكوارث الشدائد عىل وصربهم بجلدهم تستشهد حينما سواء والخرافية،
الشيطان، لغواية انساقت التي «برها» وزوجته نوح ومثل ناعسة، املحبة وزوجته أيوب
مضطهًدا غريبًا كان الذي صالح مرة)، ٣١) نوح فلك تخريب يف به توحدت هي بل
هي انتقاًما ثمود دمر أن إىل ثمود» يف كصالح «غريب املتنبي ذكر كما ثمود، قومه يف

الخمسة. وقراها
كنوف امللك أغاني منها بعامة، األوروبي الفولكلور يف تواجده أيًضا يمكن ما وهو
يطحن الالئي النساء عمل وأغاني املنشدين، الكهنة وأغاني للماء، املجاديف رضبات عىل
معاناة تحكي أغنية وأشهرها الوسطى، العصور ُكتاب تسميتها عىل اتفق كما بالرحى،

بالرحى. يطحن عمره بقية يميض بأن عليه ُقيض الذي بيتاكوس امللك
تونس، جيوش قائد خليفة، الزناتي ابنة «سعدى» أغاني يف وتمثل حدث مثلما
سعدى، يعشق وكان الزغبي غانم بن دياب القحطاني الحمريي خصمه اغتاله حني
ثياب وترتدي الرحى تطحن دياب سجنها أن فكان مرعي، بدورها تحب كانت التي

حبه. رفضت حني الخيش
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عنها استقلت التي العربية واملالحم السري أبرز من تكون أن الهاللية السرية ولعل
استقلت التي املواويل من األمر يخل لم كما الباالدا، نوع من وشعرية قصصية أعماًال
ألبي وعالية ملرعي، وسعدى ليونس، عزيزه عشق مدى تصوغ الباالدا، هذه عن بدورها

الهاليل. زيد
باديس» بن «معبد تونس سلطان ابنة عزيزة عن يتحدث الذي التايل املوال منها
سلطان الهاليل، رسحان بن حسن السلطان ابن يونس وبالدها، أبيها عدو عشقت التي
حني ويونس» ويحيى «مرعي الثالثة الهاللية فرسان تحايل حني الغازين، الهاللية
من ثمني عقد لبيع واضطرارهم الهاليل زيد أبي خالهم مع تونس الستكشاف ريادتهما

عزيزة: أمام وفضائله يونس بجمال يفاخر ظل دالل، طريق عن لعزيزة الجوهر

ش��ف��ت��ي��ه ل��و س��ت��ي ي��ا آه
م��ع��ان��ي��ه م��ع ط��ول��و وش��ف��ت��ي
ف��ي��ه ب��ال��ل��ي ق��ص��رك ت��ف��وت��ي
ن��س��ب��وه ال��غ��ال��ي واس��م��ك

التايل: املأثور هذا يصفها كما يونس، نحو عزيزة لواعج تحركت أن فكان

وري��ح��ان��ه ال��ق��ص��ر ري��ح ف��ي ع��زي��زة وق��ف��ت
ه��ات��ه روح ال��ع��ق��د ص��اح��ب دالل ي��ا وق��ال��ت
ف��ي ي��ون��س ي��ا ب��وص��ل��ك ح��دى م��ن ب��خ��ت ي��ا
ال��م��ره ع��ي��ش��ت��ه وت��ح��ل��ى ش��ع��ره، ي��س��ود
ب��ره ال��ش��ج��ر ف��ي ي��ون��س دا ل��ع��زي��زة ق��ال��وا ول��م��ا
س��الم��ات ف��ي��ن ك��ن��ت وت��ق��ول��ل��و ال��ي��ل��ك ت��ه��ز ن��زل��ت
م��ات وان��س��ل��ى ط��ج1 ي��ون��س ي��ا ب��ك اب��ت��ل��ى وم��ن
وراح��ات��ه ال��ق��ص��ر ج��وا ال��ص��در ع��ل��ى خ��دت��و

ومات. جسده، وسىل ميتًا، انفجر أي 1
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ملتوني

�ت: �ال� وق� �ة �خ� �ي� زل� �ت �ي� �ك� ب�
ل��م��ت��ون��ي ال��ذل ف��ي ع��ش��ت
ل��م��ت��ون��ي ي��ع��ق��وب ب��ن��ي ي��ا ي��وس��ف ح��ب ف
س��ت��ي��ن ال��غ��زال وم��ن ك��ب��ش م��ي��ت��ي��ن ودب��ح��ت زل��ي��خ��ة ع��زوم��ة ع��م��ل��ت
ع��ص��ر أوان ف��ي ال��ب��ي��ض وج��ول��ه��ا إال
زل��ي��خ��ة ي��ا ف��ي��ن وق��ال��ول��ه��ا وم��ال��وا
س��اك��ي��ن؟ ال��ب��ي��ب��ان ع��ل��ي��ه ال��ل��ي
س��ك��ي��ن ي��ده��م خ��رط��ت م��ا ل��ي��وس��ف ال��ب��اب زل��ي��خ��ة ف��ت��ح��ت م��ا
ل��م��ت��ون��ي ع��ل��ي��ه ال��ل��ي م��س��اك��ي��ن ي��ا آه��و ق��ال��ت

حول يدور هنا واملوال يوسف، النبي هو ويوسف العزيز، امرأة هي وزليخة
الخطوط إن تقول التي الفالحني عند الراسخة الخرافة ويؤكد وحسنه، يوسف جمال
عزمتهم الذين — البيض — النساء انبهار تأثري اليد، كفة داخل يف املوجودة املتقاطعة
حسنه من بهرن يوسف شاهدن وعندما والسكاكني، التفاح لهن وأحرضت زليخة

التفاح! من بدًال أيديهن كفات من بالسكاكني يقطعن ومضني أنفسهن، فنسني
شامتة: زليخه لهن فقالت

ل��م��ت��ون��ي ع��ل��ي��ه ال��ل��ي م��س��اك��ي��ن ي��ا آه��و

للخفاجا: يقول درغام

درغ��ام ب��ك��ى ي��ام��ا ال��ن��ج��ع غ��رب ي��وم
غ��ام2 ص��ار ب��ق��ى وال��ل��ي م��ض��ت ال��ل��ي��ال��ي ب��ي��ض وق��ال
ف��ي��ه؟ وال��خ��ي��ل ل��ص��ط��ب��ل وف��اي��ت دواب��ه3 ي��اب��و ت��غ��رب راي��ح

وحزنًا. ا غمٍّ صار 2

النجع. املوال يف يدعى الذي الخفاجا ابنة هي دوابة 3
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وقال: درغام بكى

غ��ام ص��ار ب��ق��ى وال��ل��ي م��ض��ت ال��ل��ي��ال��ي ب��ي��ض
ال��خ��ل��ف��ي��ه4 ت��ن��ف��ع ع��ادت م��ا راح ال��ص��ج��ر ب��ك��ر
خ��ل��ف��ي��ه5 ال��رج��ال س��م��وه ال��غ��رب ف��ي س��ب��ع ظ��ه��ر
درغ��ام ك��م��ا م��أل��وب ي��ي��ج��ي ال��ط��ب��ل ي��س��م��ع س��اع��ة

وقالتلو: دوابه بنته بكيت

ه��ت��زول ال��س��ف��ر ع ع��ي��ن��ك ش��اي��ف��ه أن��ا ي��اب��ا
ه��ي��زول ع��ق��ل��ه��ا ش��ول��ه وأم��ك ك��ب��ر أب��وك درغ��ام
وت��زول األص��ول ت��ق��ل ب��اب��ا ت��ري��ه ال��غ��رب��ه
ه��ن��روح دول ال��ن��اس م��ع ب��ادواب��ه، ب��ط��ل��ي ق��ال م��ا
ب��ال��روح وص��اح��ب��ي ط��ول��ه،6 ف��ي��ه ع��م��ل زي��دان
ال��ل��وح: ف��ي ق��اي��م��ة ت��ون��س، ب��اب ع��ل��ى م��ك��ت��وب
ه��ت��زول ال��ع��ب��اد وك��ل ال��خ��الي��ق، ت��ف��ن��ى

والذرية. الخلفة أي 4
الزناتي. خليفة 5

جميل. معي عمل 6
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وممارساتوأغاينالزواج القرابية البنية
واإلنجاب

وكياناتنا شعوبنا معظم عند باملوت، والغياب االنفصال طقوس دورة تلتقي ما وبقدر
وصيته، وجيله امليت لنوعية مصاحبة جنائزية وتراتيل أغاني من يتبعها وما العربية

تتزوج. لم «بكرية» عروس أو أنثى، امرأة أو كان ذكر رجًال
وبعث املتوىف، أو امليت روح بتسكني األحياء، حماية هدفها هنا االنفصال فطقوس

وذويه. املتوىف — روح — لكال واألمن، الطمأنينة من قدر أكرب
وطقوس الحياة لدورة املصاحبة واملوشحات واألهازيج األغاني تلتقي كذلك

التوحد. حد إىل العربية شعوبنا فولكلور رقعة داخل واإلنجاب، بالزواج تجمعها
اختالف ال أنه يف الخوري، لطفي العراقي الفولكلوري الباحث مع أتفق إني بل
األقطار يف األرس بقية عن بالزواج املتعلقة العامة وتقاليدها العراقية «األرسة يف كبري
القرابية وكذا السكانية، البنية تفرضها التي التفاصيل بعض يف سوى العربية»،1
مسلمني من العربي، الوطن تشكل التي الدينية للقسمات طبًعا باإلضافة والبيئية،

العليا. وسوريا لبنان وموارنة العراق، ونساطرة مرص، وأقباط
قوامها تجمعية «انتقال» طقوس كونها يف يتمثل لها، املشرتك القاسم أن إال
كما الكنائس، يف الشكر صلوات من أغانيها يصاحب وما البهيجة الدنيوية االحتفاالت

كراب. يدخلها

والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة العربي، الوطن يف الشعبية املأثورات يف املشرتكة العنارص 1
.١٩٧١ القاهرة الخوري، لطفي الزواج، يف واحتفاالتها العراقية األرسة تقاليد … الثقافة إدارة
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العربي الوطن طول عىل تخلو ال وامليالد، للزواج املصاحبة االنتقال فطقوس2
امللح رش استخدامات من بدءًا والقبائلية، والطوطمية السحرية األوىل جذورها من
واألصوات النواقيس ودق والزغاريد والتزين، املشاركة، لسحر كممارسات الجماعي،
األمن وإشاعة العني ورشور الرشيرة األرواح طرد هدفها التي النارية واألعرية العالية

العروسني. هما هنا وذروته العرس، عىل
يف إن بل القبائيل، القرابي األرسي االتصايل الزواج أو باألقارب، بالزواج ومروًرا
عىل لها، املصاحبة واملمارسات واألشعار واألغاني واإلنجاب الزواج واحتفاالت تقاليد
جوهري، منطلق أو نسق، لدراسة بالنسبة ا حقٍّ خصبة أرًضا العربية، الكيانات طول
بكثرة يتبدى الذي القبائيل، القرابي النسق وهو بكامله، العربي لرتاثنا اسرتاتيجي أو
يصاحب فيما بخاصة بعامة، العربي الفولكلوري تراثنا يف مدى أقىص إىل ملحوظة
وفلسطني، ومرص، الرافدين، دلتا يف يجري فيما كبري فرق ال انتقاالته، ومراحل الزواج

والسودان. العربي املرشق أو
موسم نهاية يف تجيء ما عادة التي ومراسمه، للزواج املوسمية الكثرة ذلك من
تحدد الجاهلية يف كانت التي العروسة، مهر وحدة أو املهر، لدفع الغلة، وجمع الحصاد
«السفطة» زواج عن تمييًزا املهر، بزواج اليوم إىل وعرف الجمال، أو النوق وحدتها
وما الحناء ليلة أو الحنة لحني النكاح» «عقد ثم وسطه، يف و«الفصل» العراق، لشمال
وتابواتهن محرماتهن عن معظمها يف الكاشفة املراهقات، الفتيات أغاني من يصاحبها

الحناء. أغاني عن القادمة مأثوراتنا يف بكثرة سريد كما والزواج والجنس الحب يف
شعائر من فلكها يف يدور وما واإلنجاب الزواج وممارسات أغاني دراسة يف أن كما
تشكيلية ووحدات وعطور بل نباتات، باستخدامات يتصل ما منها تفصيلية، وخرافات
بزينتها العروس خروج لحظة واملشاحنات والعنف العراك بافتعال يتصل وما بعينها،

الجديد. — الزوجية — بيتها عتبة األوىل للمرة تخطيها حالة يف أو أبيها، بيت من
األسطوري الرتاث يف جذورها ترجع التي البيوت، عتبات تقديس بشعائر يتصل وما

ق.م. الثانية األلف قبل ما إىل السامي والفولكلوري

السابق. املصدر جنب، فان 2
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النباتات استخدامات يف التوسع وكذا العتبات، عىل امللح وأحيانًا املاء، سكب مثل
الشبشبة، أو الشبيه ينتج الذي الشبيه بسحر توسًال النخيل، وسعف كالنعناع الخرضاء،

والحاسدين. واألعداء العوازل رسوم وغز وحرق الحيض، خرق من بدءًا
الداية ودور الوش، وأخذ الدخلة أو النوم حجرات أو «أوض» انتقاالت شعائر وكذا
وأغاني العروس أو للداية نقود من الدكة» «فك ودفع العروسني، بتعريف القابلة، أو
باستخدام الداية، من مشهد عىل تجري ما عادة التي البكارى فض أو الوش أخذ
النجع أو البلدة، عرب باألغاني وإشهارها البيضاء، الحريرية «املحرمة» وعليها األصابع

يتعىش». جعان كان إن البوها «قولو
األوىل، «األسطورية» وإدانتها املرأة، وضع تكشيف من للمزيد خصبة مادة هي بل
منذ املنحدرة للرجل السادس الضلع من وخلقها لحواء، األوىل الخلق أساطري منذ
لحني الكنعاني، أو الشامي، الرتاث يف بكثرة وتبديها — عام آالف ٥ — السومريني

والثاني. األول التكوين أو الخلق سفر
بالوجع — النساء حيض وممارسات التسع، الحمل أشهر حول يدور ما وكذلك
يسود الكذب أن يف والسبب األنثى، عىل الذكر الرجل سيادة وكذا — أطفاًال تلدين
الخالق، النفس الحاسدة، العني وخميسة، الخمسة مثل: وتعويذات أفكار وكذا الوجه،

الخالق. النفس أو املعيون أو والعائن
تواصل واملوروثات الظواهر هذه تظل املجتمع، أنساق أبنية استمرارية فمع
والنكت بل واألمثال، والحكايات واملالحم األساطري يف يحدث ما بنفس الذاتي، توالدها

ملوجبة. سالبة من واألدعية الحذور3 أو واألحاجي واألسماء
وتلميذه تيلور، آرثر بريادة األنثروبولوجية املدرسة كانت التي األبنية هذه وجميع
وأخصه الفولكلور، لدراسة بعد فيما دورها فتعاظم إليهما، أشار من أول النج، أندرو

وموت. وزواج، والدة، أو مجيء من األزيل، ثالثه
إىل املساهمة يف األنثروبولوجيني الفولكلوريني جيل بإسهام القول يمكن هنا ومن
إلغاء مع الظاهرة، جوانب ملختلف املوضوعي اإلملام النهائي غرضه الذي البنائي، املنهج
العلوم كل عىل يعتمد منهج وتكوين والعلوم النظم مختلف بني التقليدية الحواجز

محظورات. أو محذورات وجمعها حذر، مفردها 3
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الظاهرة أو الحقيقة، مستويات عىل التعرف يف الحق البنائي للباحث إن بل والدراسات،
ويعزلها. نظره وجهة من اسرتاتيجية قيمة لها التي

عن والكشف النصوص، جمع مجرد عند تقف ال الفولكلوري الباحث فمهمة
من مختلفة، وأبنية ظواهر من بها يحيط ما تسجيل مهامه إن بل وأصولها، مصادرها
شعائر من مجموعها يف األبنية هذه تعكسه ما إىل باإلضافة ومهنية، وقرابية، اقتصادية،
واحتفاالت ممارسات مثًال ذلك من أهمية، ذات غري البنائيني لغري تبدو قد وسلوك
واملراهقني، املرأة، مع التعامل وكيفية وتنشئتهم، األطفال وتربية وامليالد، الزواج وأغاني

وآخر. شخص بني واملتغرية األساسية بالعالقات انتهاء والشيوخ،
من اقرتابًا وأكثر فائدة، أكثر تصبح البنائية، أو املتكاملة النظرة هذه فمثل
«انتقال» شعائر يف سواء للبحث، العيني املوضوع وتكثيف الحقيقة، أو الظاهرة معرفة
األوىل للمرة سماه كما الخالد، العائلة مثلث أو الذكر، واألب والطفل، املرأة مع التعامل

فريث. ريموند
العربية منطقتنا وأساطري لفولكلور الرئييس امللمح أن عىل اتفقنا ما فإذا هذا وعىل
بأنها ذلك عن ويعرب القبيلة، وجوهره وحدته قبائيل، فولكلور أنه هو السامية، أو
لنقل أو متكافئ، ثقايف بناء عنه ينتج محدد، اقتصادي بناء لها الناس من مجموعة

متواٍز.
مبدأ البرشية املجتمعات عليها تقوم التي األساسيات أهم من أن عرفنا ما وإذا
عىل القائمة االجتماعية، الروابط نسق أي: الزواج، أو الدم، روابط سلسلة أو القرابة،
الرشعي، الجنيس االرتباط عن الناتجة العالقات أي: الجنيالوجية، بالعالقات االعرتاف
حتى يتحكم، القرابي النسق بأن يرى الذي فريث ريموند يحددها كما األطفال وإنجاب

والسياسية. االقتصادية األوضاع يف
بالنسبة بالنا فما البرشية، املجتمعات لكافة أسايس يشء القرابة أن عرفنا ما وإذا
وتراث وأساطري لفولكلور الجوهري امللمح هي فالقبائلية القبيل، العربي لفولكلورنا
أو — األنيمزم من قوي بسياج اليوم إىل املحاط بعامة، — السامية — العربية منطقتنا

املايض. القرن أواخر منذ تيلو أسماها كما — الروحانيات
املنطقة مستوى عىل واالنتساب القرابة نسق أو بنية، دراسة ففي هذا وعىل
أو عربي مجتمع كل داخل االفرتاضات أدنى وعىل مجملها، يف السامية أو العربية،
أبسط وبمعنى للكيل، واالستيضاح املعرفة بهدف الجزئي منطلق من البدء أو سامي،
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األقارب ترصف العربي، العرس تقليد أمام طويًال التوقف اإلمكان يف بأن القول يمكن
أو واإلنجاب، للزواج املصاحبة التجمعية االنتقاالت لشعائر تبًعا ممارساتهم، وكذا
أن وكيف املرحوم، موت صبيحة موتانا صحف يف نشهده الذي العلني النعي ظاهرة
األب، حيث من وكذا األم، حيث من كذا عائلة مع ويتناسب كذا، عائلة إىل ينتمي امليت

وخارجي. داخيل من العائيل التزاوج «ميكانزم» حيث من وكذا
العلوم ووصلت كاملة، بنية عىل انفتاح النسق، أو الظاهرة هذه مثل دراسة يف
البدائي املستوى عىل سواء القرابي، البناء أو النسق، لهذا دراستها يف األنثروبولوجية
أو الالتينية، وأمريكا أسرتاليا أو خاصة، الغرب، خارج العالم مجتمعات يف القبائيل أو
النسق هذا فمثل الرياضية. الدقة من حد إىل وصلت املعارصة، الغربية املجتمعات داخل
والسياسية، االقتصادية من الوظيفي تساندها يف االجتماعية األبنية بقية مثل القرابي
التي املثلث هذا أضالع خاصة حدة، عىل اجتماعية بنية أو نسق أي دراسة يف إن بل
غايتها تحقق ال والتي وسياسية، واقتصادية قرابية من مجتمع أي املجتمع يف تتحكم

األنساق. بقية مع تساندها يف إال
تؤلف التي واألبنية األنساق بقية عن بمعزل تجري أن يصح ال نسق أي فدراسة
ما وهو والطبقي، الوظيفي التساند تحقيق هدفه متكامل، كنسق االجتماعي البناء
والرتكيبات السفىل بالرتكيبات ماركس وعرفه املورفولوجية، بالرتكيبات كاييم دور عرفه

العليا.
يف بوضوح تتبدى القبائلية، لنقل بل العائلية، الرتكيبات أن تصور السهل ومن
بقية أو فخدته، أو بدنته، أو قبيلية، أو عائلية، اتصاالت أو تشابك من امليت نعي «نص»
الساميني. العرب عند نخلتها أو العائلة شجرة إىل يقود بما القبائلية العائلية األعضاء
املتبادلة عالقاته يف القرابي البناء دراسة يف فإن آخر جانب ومن جانب، من هذا

قلنا. كما والسياسية، االقتصادية الطبقية بالبنية تبصري األنساق، بقية مع
وأغاني لشعائر املصاحب القرابي النسق دراسة إىل مدخلنا فليس هنا ومن
مستوى عىل اللحد إىل املهد من أو — املوت الزواج، امليالد، — الجوهرية االنتقاالت
النعرات إزكاء أو عنرصية، نتائج إىل التوصل بهدف السامية املنطقة أو العربي، العالم

حاالتها. معظم يف الطوطمية القبائلية
منذ قرن إثر قرن بإيقاع ربما اليهودية، العربية الدراسات فيه تتوسع ما وهو
عىل اإلنسان هللا خلق «يوم البرش أبو بآدم بدءًا ٤ إصحاح التكوين سفر كوزمولوجي

عمله». هللا شبه
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تدعيمه عىل وترص متواتًرا، العربي الرتاث داخل متواصًال القرابة نسق ظل لقد بل
األوىل. العربية عرش االثنى القبائل من كثري وإحيائه

العربية بلداتنا مستوى وعىل القرابة نسق دراسات تنشيط مدخل من ثانية ومرة
بالرضورة املفيض العنرصي التوصل بهدف ال والقبيل، الطبقي البنيان استيضاح بهدف

واالجتماعي. السكاني بنياننا واقع عىل الدراسات هذه مثل ستوقفنا الفاشية، إىل
االتصال. ميدان وهو الكبرية، العرص ميادين أحد إىل الدخول هو هنا الهدف فليكن
لبعض والزواج القرابة دراسة تخضع أن «يجب شرتاوس: ليفي يقول فكما

االتصال.» نظرية من مبارشة تنبع التي املناهج
كانت املايض القرن منذ االجتماعية األنثروبولوجيا لتقدم األسايس امللمح ولعل
مورجان لويس عبقرية إىل التقدم هذا ويرجع القرابي، النسق أو البناء إىل االنتباه زيادة
اإلنسانية» العائلة يف واملصاهرة الدم روابط «أنساق عن امليدان هذا يف الرائد كتابه يف
والقرابية، األنثروبولوجية الدراسات أسس وضع يف الدراسة هذه وساهمت ،١٨٧١ عام
العلماء جهود من ذلك تال ما ثم االتصال، علوم يف الدراسات هذه اكتملت أن إىل
وسبورش ،١٩٤٩ عام ومردوك ،١٩٤٨ عام لومي مثل البكر، املجال هذا يف االجتماعيني
تعتمد بالطبع وجميعها وفورد. براون، كليف راد الكبريين العاملني ودراسة ،١٩٥٠ عام
وهو والبيانات، املعلومات جمع يف التوسع أي: امليدانية؛ الدراسات عىل كبريًا اعتماًدا
تجيء أن عىل العربي، والعالم مرص يف البحوث هذه مثل لقيام بالنسبة به نطالب ما
مطلع منذ بُذلت التي الضخمة الجهود عىل ومرتكزة مستهدية الدراسات هذه مثل
مواردها غزارة رغم يجب كما تثمر لم أنها شرتاوس ليفي يرى والتي القرن، هذا
ومن وخارجي، داخيل من وأنماطه الزواج باختبارات املتصلة األنثروجرافية وبياناتها
النظم وبقية والقبائل والعشائر العائالت تنظيم كيفية إىل باإلضافة وأموي، أبوي
أو األوالد، لعب حتى بأنه القول ويمكن بل واللغوية، والدينية الطقسية واملعتقدات
فساعد ،١٩٤٢ عام أهميتها إىل األنظار لفت من أول كروبري كان التي األلعاب نظرية

القرابي. النسق إيضاح يف أكثر
لهذا امليدانية الدراسات بعض تلعبه أصبحت الذي بالدور اإلشادة املفيد ومن

الفرع.
للدراسات بالنسبة خاص بشكل براون كليف راد لعبه الذي الكبري للدور يكون وقد
ففي عندها، بالتوقف جديرة أهمية خاصة، القرابي للنسق وبالنسبة عمومها، يف البنائية
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اكتشافه يف أو أسرتاليا، يف القرابة لنظم بالنسبة التصنيف يف ومنهجه امليدانية دراسته
«ستبقى شرتاوس: يقول كما والتي كايريا، قبائل عند القرابة نظام يف املتحكمة للقوانني
،«١٩٣٠-١٩٣١ البنائية االجتماعية الدراسات يف النتائج أعظم من واحًدا األبد إىل
متقدمة خطوة إفريقيا» يف والزواج القرابة «أنساق لكتاب الرائعة براون مقدمة اعتربت
عاملي، مستوى عىل التأويل يف عامة لنظرية الغربي، العالم يف القرابة نظم إخضاع نحو
ألطوار املصاحب السلوك األقرباء: وسلوك القرابة مصطلحات عن املتفرقة دراسته كذلك
زواج خالل والخاالت واألعمام األم تترصف كيف وزواج، وموت والدة من الثالثة العمر

إلخ. … حملها أو موتها أو طالقها، أو ابنة
العشرية أو األرسة لترصفات املصاحب أو والثأر، االقتتال لعادات املصاحب السلوك

زواجهن. أو وزواجهم الذكور، أو اإلناث مولد حاالت يف
يشري ما «أوي» يقول كما القرابي، النسق داخل السلوك دراسة أهمية ففي
— الخارجي التزاوج ظواهر مالحظة مثل االجتماعي، النسيج جوهر عن ويكشف
مكان تأثري مثل محددة، وسمات بظواهر آخر جانب من وارتباطه — األكسوجامي
كانت أو مدينة، أو قرية أكان سواء الدراسة، موضوع امليداني الحقل أو اإلقامة
والعالقات التزاوج من واملحظور املباح عادات وعىل البنوة، عىل زراعية أو يدوية بيئته

الجنسية.
يسودها التي الزواج وقواعد القرابة نظم أغراض من أن شرتاوس اعترب ولقد
الدم كال عالقات بني الربط طريق عن الجماعة بناء حفظ اتجاه يف وظيفتها تناسق
برابط إليها ينتمي التي العائالت من النساء إخراج أهدافها ومن بل املصاهرة، وعالقات

أخرى. جماعات عىل توزيعهن وإعادة الدم
فمن ذلك وعىل االتصال، مستويات أحد حاالتهن، أحسن يف النساء أن رأيه ففي

مرتفعة. اتصالية رسعة إىل منخفضة اتصالية رسعة من املرء يمر اللغة إىل الزواج
قوانني أو مصطلحات وضع إىل دراساته يف يصل أن براون رادكليف تمكن كذلك
وسلوك واالحتفاالت للزواج بالنسبة سواء املحددة، ميكانيزماتها ولها عموميتها، لها
أوضاع وكذا أموي، مجتمع يف الخاالت وأبناء الذكوري املجتمع يف العمومية أبناء

والعكس. الزوجة وأقارب الحموات
ذات يف هي الدم، وروابط البيولوجية الروابط أن يف مالينوفسكي مع براون ويتفق
القرابة نظرية يرفع لم كان وإن القرابة، أنماط من نمط لكل األنموذج األصل الوقت

شرتاوس. فعل كما االتصال، نظرية مستوى إىل
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حق فيه يسود الذي العائلة «تنظيم أن يف ومالينوفسكي ماكلينان مع يتفق أنه إال
امللكية». حق هي أساسية قوة بفعل تم قد مكان كل يف الذكر

بالبناء وعالقتها التوريث ونظم امللكية، وصكوك الطبقية، البناءات إىل وبالنسبة
«من فإنه وارنر، يقول فكما وضوًحا، أكثر يصبح األمر فإن واملصاهرة، القرابي
بلويد األمر ووصل معينة». لطبقة تلقائيٍّا فرد أي ينتمي أن الحاالت بعض يف املستحيل
بالنسبة ا جدٍّ البعيدة العالقات إىل ويفطنون يدركون األهايل أن افرتض أنه حد إىل وارنر
رياضية، عالقات إىل به انتهى الذي «مورنجن» طراز أو أنموذج داخل القرابة، لنظام
والنظام الزواج ومطالب لحاجات محقق كنظام الجدل، من الكثري أثارت قوانني أو

الثاني. خدمة يف أولهما أن اعتبار عىل الطبقي،

واألبوة البيولوجية األبوة بني الفصل فكرة إىل الرجوع يمكن التوريث حالة ويف
بعض عىل امليدانية دراسته خالل مالينوفسكي الحسم حد إىل حققها كما االجتماعية،
الثقايف انقالبها تحقق أن قبل — الجديدة غينيا يف الثروبرياند وسكان أسرتاليا قبائل
بل أبًا، يعترب وال األطفال، بإنجاب له عالقة ال الرجل إن حيث — األخري الحضاري
ومن ويحميه، ويرعاه ذراعيه» بني الطفل «يحمل أن هو دوره كل لألم، زوج مجرد
يتم فالتوريث أخته، ابن يكون أن يشرتط هنا األب وريث إن بل أباه، االبن يرث ال هنا
أخته أوالد يورث أنه كما أبا، وليس خاله الرجل يرث وبذلك األم، ساللة طريق عن

أوالده. وليس
أي مقدور يف أن األمومية املجتمعات هذه داخل وغريه مالينوفسكي الحظ كذلك
ويتذكر يحفظ أن دون عرش، الثالث الجيل حتى األموي انتسابه سلسال يذكر أن فرد

أبوية.4 أجيال ثالثة من أكثر
يف يسري للجدود واالنتساب التوريث كال أن العربي، لعاملنا بالنسبة القول ويمكن
أقدام تحت الجنة أن إال الذكوري، املجتمع هذا يف للرجال السلطة أن صحيح خطني،

خطني. يف يسري والتوريث املرياث حيث من أنه إال األمهات،
هي ال التي الثالثة الطريقة بهذه والتبصري التوصل سبق فريث لريموند وكان
وعرفها النظامني، بني تجمع هي وإنما األنثوية، باألموية هي وال الذكورية، باألبوية

مالينوفسكي. إليه سبق ما حققا أوستن وليو فورشن 4
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واألبنية الطرق مختلف عرب مالمحها تتبع يمكن كما واألم، األب من بالقرابة فريث
إىل باإلضافة والتوريث، باملرياث تتصل قرابية أو واقتصادية، لغوية، من املداخل، أو

والطوطمية. التابو نظام رواسب
— أبوية — عربية كمجتمعات علينا الصعب من أنه إىل اإلشارة هنا املفيد ومن
واالمتيازات السلطة نقل يتم مخالفة كثرية أخرى مجتمعات استمرار إلمكان تصورنا
الشعوب، من كثري عند فعًال يحدث ما وهو األموي، السلسال أو األم، طريق عن فيها
روديسيا، وشمال إفريقيا وسط وقبائل أمريكا، وشمال ميالنيزيا يف البدائية خصوًصا

عامة. الرشقية الهند وجزر الهندية الواليات من وكثري
األنثروبولوجية امليدانية دراساتها سجلت التي ريتشاردز، أودري مسز وتذكر
طريق عن شجعت العنرصية الحكومة أن روديسيا، شمال يف البامبيا قبائل داخل
أن عليهم اإلنكليزية، باألقلية وتشبًها أمهاتهم، إىل الشبان انتساب منع اإلرساليات

آلبائهم. ينتسبوا
إقامة مبدأ نسق أو عادة عىل قىض النحاس، مناجم يف للعمل الرجل رحيل أن كما
ولدت الذي املكان وهي األصلية، قريته من يجيء أن وحتمية زوجته، موطن يف الرجل

وأخواله. أمه فيه
زوجة من بأكثر الزواج نسق أو نظام دراسة يف الريادة سبق لفريث كان كذلك
خاصة إفريقيا، من كثرية وأجزاء والصني اإلسالمي العالم يف الشائع النمط وهو واحدة،

األوقيانوسية.
األثرياء، يمارسه ما عادة الزواج هذا مثل بأن التايل، النحو عىل مالحظاته وسجل

واألربعني. الخامسة تخطوا رجال عادة وهم
إشباع ولكنه شهوة، مجرد أنه اعتبار عىل ال الجنيس، اإلشباع أسبابه من أن كما
تحريم وتابو الجنسية، باملحارم يتصل ما إىل باإلضافة طبيعية، رغبة اعتباره يمكن ملا
الجنسية االتصاالت منع ويستلزم شهور، لعدة يمتد قد الذي الوالدة بعد املرأة ونجاسة

بها.
وباألسباب الرجال، عن اإلناث عدد بارتفاع الزوجات تعدد عالقة إىل باإلضافة
فالعائلة الرجل، صيت وارتفاع املنتجة، القوة وزيادة الزراعة، وهجرة االقتصادية،
فيها يكون والتي املتميزة، الصغرية األرس من عدد عن عبارة هي الزوجات املتعددة
الجد موقع يف مشرتك، واحد أب لها مثلثات عدة ملتقى — الذكر األب أو — الزوج

والسلفية. السلف وتعبد تقدس مجتمعات وداخل السالف،
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دورة ظواهر عرب القرابة وممارسات نظم دراسة أهمية عن أوردناه ما ولعل
ومواويل، أغاني من يصاحبه وما واحتفاالته، والزواج وامليالد باملوت املتصلة االنتقاالت

اإلثنوغرافيني. الفولكلوريني من جديد مبرش جيل إىل حاجتنا عن كثريًا يبعدنا ال
نصوصه ودراسة وتسجيل جمع عند الفولكلور باحث دور يقترص ال وحيث
بالبنية يتصل ما هنا وأخصه املتواترة، أو املتوارثة الثقافية أبنيتها عن بمعزل امليدانية،

التايل. الفصل يف له سنتعرض ما وهو وأنساقه، ودوره التابو، وكذا القرابية،
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العرسالعريباملختلط وظواهر التابو

من يصاحبها ما لتقديم تمهيًدا الزواج انتقاالت وظواهر ممارسات من انتهينا ما وإذا
يف الطوطمية القرابة تحكم كيفية عىل للوقوف وأغاني، — فرحة — خرضاء مواويل
االحتفاالت هذه مثل أن كيف وإليضاح للزواج، — وطبقية اتصالية — وروابط تقاليد
مجاًال الدوام عىل اعتربت وأغانيهم، ممارساتهم وبالتايل لألطفال، إنجاب من يعقبها وما
املالمح بقية إىل باإلضافة العربي، لفولكلورنا والقبائيل القرابي للملمح مخصبًا وحقًال
العربية يتكلم من لكل — املتوحدة فولكلورنا رقعة وخصائص سمات تحدد التي
لم الذي — واملحظور املباح أو — التابو ذلك من — ورسيانية عربية من وشقيقاتها

الفولكلوريني. من بأكثر األنثروبولوجيني االجتماعيني عىل قارصة دراسته تعد
بدءًا بعينها، لحاالت والتجريم والتحريم املنع وممارسات حاالت كل يشمل والتابو
فدراسته وعليه والطهارة، الوش، وأخذ والنهاية، والبدء والنجاسة، الطهارة شعائر من

وامليالد. واملوت الزواج وممارسات أغاني حول موضوعنا، عن بنا تبعد ال
ودراسة وتدوين مالحظة بكل الجديرة الخصبة أرضه بالطبع يجد فالتابو لذا
التي واملوت، والزواج الوالدة أو اللحد»، إىل «املهد من الكربى االنتقاالت شعائر خالل
والطرد، العقاب الحاالت بعض يف يستلزم مروق، عليها الخروج ويف دقة، بكل تراعى

القتل. بل
األوروبية، اللغات إىل Tafoo تفوه أو تابو مصطلح أو تعريف دخل أن فمنذ

روسو. جاك جان ومنهم ١٨ القرن أو التنوير عرص كتاب فاستخدمه



الفولكلوري الشعبي الشعر

أو االجتماعية بالعلوم املشتغلني1 من عديد دراسته بعد فيما شغلت أن إىل
مقدسة، أو مباحة أفعال إتيان هو بالتابو املقصود وهل طويًال، زمنًا اإلنسانيات
الحالل «بكال» يتصل ما أو ممنوعة، أو محرمة أخرى أفعال عن واالمتناع واإلقالع
أو الشم أو النظر مجرد حتى أو بعينها، أماكن إىل الذهاب أو أشياء ملس مثل والحرام،

بعينها. حروب2 أو منازعات، أو — القبيل مثل — جهات أو أشياء، إىل السمع
كوك كابتن الرحالة مثل الغرب، خارج للعالم ١٧ القرن مكتشفي أن والالفت
النظام أن ملالحظتهم وذلك املقدس؛ وبني التابو بني املطابقة يف تحرجوا وقد وغريه،
عادات حتى الجنس، من ابتداء الرجل وممارسات بمعامالت يتصل التابو يحدده الذي
مائدة عىل مًعا باألكل لشخصني يسمح ال كان الطعام، وعادات األطفال، وتربية الوالدة
داخل يحدث كان ما بنفس طعامه، الرجل مشاركة للمرأة يسمح ال وكذلك واحدة،

هذه. أيامنا إىل مجتمعاتنا
— املرأة أن اعتبار عىل يجيء عندنا الرجل مع املرأة أكل تحريم أن هنا والالفت
يطلق ما وهو محرمة، أو حرام، أو حريم، إال — بدورها — هي ما — بلداننا يف هنا
وممارسات، أغاني من يصاحبها وما الدخلة ليلة يف والبكارة الوش أخذ طريقة عىل

أنماطها. من العديد وسريد
سبق كما — مرجعه األفعال، من والكثري بل الطعام، للرجل املرأة مشاركة فعدم
والخطيئة الخلق أساطري يف يتبدى كما منه، منزلة وأقل مدانة أنها — أوضحنا أن
يتبدى فالتابو البولونزية، املجتمعات لتلك بالنسبة أما والسامية، العربية والسقوط
حياتهم أنشطة مجمل لدراسة املتعاقبة البعثات عرشات فزارتهم راسخة، كمؤسسات
تجارة من اليومية املعامالت فحتى التابو، فيها ويتحكم يقيمها التي الدينية، وشعائرهم

السائدة. املتوارثة التابوات لنظام أُخضعت وعمل واستثمار

سبرش، ودافيدسون، وفرويد، وتيلور، وفريزر، ماريت، أمثال: األوائل الرواد من جيش فيها شارك 1

وأهميته — ١٨٥٢–١٩٠٩ — شتينر فرانز هو هنا واألخري سميث، وروبرت وسنيث، براون، رادكليف
شتينر ووجه العربي. الجانب متضمنًا العربي عاملنا أو الساميات، يف متخصص أنثروبولوجست أنه هنا
يف شتينر أما السامية، األديان عن الهامة موسوعته ضمنها التي سميث لنظريات ومعارضته نقده أقىس

سميث. روبرت ذكر كما دينية» ألغراض تنتمي التابوات كل «ليست أنه فريى التابو، عن دراسته
اإلسالم. مجيء لحني مروًرا الجاهلية، عرب عند الحرم، األشهر خالل الحرب، منع تابو ذلك من 2
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القرن يف واملبرشون الرحالة جمعها التي الخام أو امليدانية املواد تجمعت إن وما
تسانده يف للتابو البنائي النسق أو ظاهرة حول األوروبيني الدارسني لدى عرش الثامن
والقرابي؛ والسيايس االقتصادي البناء مثل األنساق، بقية مع املتبادلة وعالقاته الوظيفي
خاصة املجتمعات، مختلف داخل النسق هذا حول ملفتة دراسات حركة نشطت حتى
السامية، للغات بالنسبة أو اإلفريقي، الشمال أو آسيا غرب يف سواء العربية، مجتمعاتنا
االجتماعية والنظم املمارسات مستوى عىل أو والعربية العربية املعارصة وأخصها

إلخ. … والتوريث واملرياث امللكية حماية يف ودورهما والسياسية
التي والتصورات واملمارسات األنشطة مختلف دراسة يف االستطراد طريق فعن
مختلف من الكثري أن إىل التوصل أمكن املجتمعات، هذه داخل التابو ناصيتها يحكم
واملخيلة الذهن أنشطة مختلف عىل سيطرتها تواصل تزال ما التي واملمارسات العادات
القسم طرق مثل العربي، عاملنا يف خاصة والشعوب القبائل مختلف عند البدائية
الجسم أجزاء ومنها املقدسة، واألماكن األشياء أو املوتى أو باآللهة سواء والحلفان
الكوارث بحلول والتوسل الدعاء ومثل والنصوص، والفرج والعينني الشعر مثل البرشي،
كان ما وهو والربكة، الرزق يهب الذي نقيضه أو عكسه ثم واألعداء، باآلخرين واملصائب
«األعداء»، مع األخرية حروبنا يف مؤسساتنا مختلف مستوى وعىل مفرطة بكثرة يحدث

هذه. أيامنا يف واليهود بل واإلنكليز، الفرنسيني مثل
املمارسات بقايا من الكثري أن عن كشفت التابو وقنوات طرق دراسة إن بل
الدورة احتفاالت أو انتقاالت خالل خاصة رسيانها، تواصل تزال ما التي السحرية
وحرق السحرية، والكلمات الشبشبة، مثل واملوت، والزواج للميالد الرئيسية الثالثينية
العجني؛ من واملصنوعة والطينية الورقية واألعداء العوازل تماثيل وإفساد وإحراق

وهكذا.
وأيام والشهور، املختلفة املواسم مع التعامل كيفية شملت التابو متنوعات إن بل
عند واألحد اليهود، عند السبت مصنوعات: من بعضها يصاحب وما السبعة، األسبوع

بدورها. تابو هي أو نحس ساعة به الذي املسلمني، عند والجمعة املسيحيني،
الفيكتوري العرص قبل فيما يعرف لم للتابو االلتفات أن من الرغم عىل أنه فيالحظ
فيما حتى داخلها رسيانه واصل إليه االلتفات أن إال األوروبية، للمجتمعات بالنسبة
والنجاسة، الطهارة بتابوات يتصل ما حول التساؤالت، فكثرت الصناعية، الثورة بعد
وأسماك وبقول لحوم — أطعمة وإباحة والطهي، باألكل يتصل وما والجنس، والجهات
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الحيوانات ورءوس بالدم يتصل ما وكذا أخرى، عن واإلقالع بعينها، — وخرضاوات
واألنيمزم. بالحفظ املتواترة والنصوص واللبن، والطيور،

العرص بأن القول ويمكن األوروبية، الشعبية الطبقات مخيلة يف تحكم أيًضا هو بل
عىل للمرض ينظرون فكانوا التابو»، «الذهن تأثري تحت بدوره واقًعا كان الفيكتوري

السجن». مكانه «املريض بأن وقالوا خطيئة، أو جريمة أنه

الشعوب مجمل عند — عورة أو — كمحرم لها النظر مجرد تابو يشمل للمرأة وبالنسبة
اإلخوة يف عنه عرب ما وهو كنوعية، العام مطلقها يف األنثى رفض حد إىل الرشقية
مع التهكمي حديثه يف بافلوفتش» «فيدور الرافض األب ديستوفسكي، بطل كرامازوف
وإنما ممنوعة، وحدها ليست آتوس، جبل «دير» يف النساء زيارات أن تعلم «هل الراهب
وال إوزة، وال دجاجة فال الحيوان، أنواع من نوع أي من اإلناث وجود أيًضا هناك يمنع

هناك». وجودها يحتمل أن يمكن صغرية عجلة أية
باملرأة يتصل ما هو — العربية واملنطقة مرص يف — عندنا التابوات أخطر ولعل
خاصة باملرأة، املرأة أو بالرجل، الرجل أو باملرأة، الرجل مستوى عىل سواء والجنس،
وعىل الوش، وأخذ البكارى بفض يُعرف وما للزواج — الوسيط — االنتقال شعائر عرب

العربي. الوطن كيانات طول
أو الطوطمية، أو الحجرية، النظرة لتواتر تبًعا للمرأة ننظر نزال ما فنحن
الحرام، أو التحريم، شملها كذا األم، الخطيئة منبت أنها اعتبار عىل السالفة، األسطورية
عىل والخطيئة إليها النظر بني التابو وربط املحرمات، من فاعتُربت والحرمة الحريم أو

تزني». «العني أن اعتبار
مختلف يف املرأة تابو تغطي جادة علمية دراسات هناك كانت لو أنه تقديري ويف
بأفرع تتصل سالبة، مفزعة نتائج إىل التوصل اإلمكان يف ألصبح وأبعاده، مراحله
ملدى تصورنا هنا أبسطها لعل والتسلطية، والعقلية واإلنتاجية اإلبداعية النشاطات
واإلدانة القهر لظروف نتيجة العربية، األرسة ركيزة املرأة إليه انتهت الذي التخلف
التخلف هذا يواصل والرضورة وبالطبع العلم، قبل ما عصور من املمتدة املنحدرة

األوىل. املجتمع وركيزة نواة هي التي العربية األرسة داخل تفريخه
آفة وبني والجنس، املرأة تابو بني الوثيقة العالقة مدى إىل الدراسة ستقودنا كذلك
بعامة. النيل ووادي مرص، يف خاصة شعوبنا، تعانيها التي املهددة السكانية االنفجارات
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«الحرام أو املرأة تابو بني العالقة جدلية أن األوىل للوهلة يبدو قد أنه ويُالحظ
وبني القرن، هذا مطلع منذ سميث روبرت وتعرفه وسماه إليه تنبه كما «Haram
يف وبخاصة الكوني، املستوى عىل تتهددنا أصبحت التي املخيفة السكانية االنفجارات

النامي. العالم
منطقتنا طول عىل منبعه منذ املتواتر والجنس املرأة تابو يؤدي هل آخر وبمعنى
وتؤكده يحدث ما أن أو السكاني، البناء أو النسق، خدمة إىل مرص، وأخصها العربية،

العكس؟ هو املتحدة األمم إحصاءات
العالقة، هذه عقلنة اتجاه يف الجنيس التحلل مداها التي املتعسفة الحلول يف إن بل
— األخرية أهدافها من وأن التصنيع، فوق ما ومجتمعات الغرب إليها يلجأ والتي

والنفع. الدقة إىل أقرب سكانية انضباطات إىل التوصل — بالطبع
الجنس وتابوات معوقات بني الشديد االرتباط إىل الدراسة هذه مثل ستوقفنا كذلك

والحضاري. العقيل تخلفنا وبني
وبني الجنس، وموروثات تابوات حلول بني االرتباط مدى تصور يمكن وال
العلمي، االشرتاكي بشقيه حولنا، من املتقدم العالم يف والحضارية العقلية االندفاعات
يف ممثًال والثقافة، الجنس بني ارتباط من حولنا يحدث فما اإلمربيايل، والرأسمايل
وتليفزيون، وسينما ومرسح وأفالم وكتب ودوريات ملجالت نوادي، من األنشطة مختلف
الفاشست الجهالء يدعي كما انحالًال أو اعتباًطا يحدث ال إلخ، … ورسير وشارع وتربية

املخربون.
بالشكل والزحام، والظالم الخفاء يف الجنس تابوات وتفجر انفكاك ظاهرة يف ولعل

املرضية. ظواهره إىل بوضوح يشري ما جميًعا، ونعرفه نشهده الذي والكم

أو النسائي الشذوذ حالة هي التفاتًا الكثريون يعريها ال والتي أمنًا الحاالت أكثر ولعل
أو طبيعية كانت لو كما وتبدو عندنا، التابو حاالت أقل وهي — السحاق — البناتي
وأمريكا. إنجلرتا خاصة كتابو ا جدٍّ الالفتة الغرب يف ظاهريتها عكس عىل متصورة، غري
لهالنا مدننا، يف والزحام الجنس تابوات بني العالقة جدلية يف قليًال تعمقنا ما فإذا
مجتمعاتنا بها مرت التي القباحة وليس اإلباحة ملراحل شعورية ال ردة أنها وجدنا ما

عام. آالف ٦ منذ والتعشري عشتار قدست التي
املضادة املواقف أو الثقافة ظاهرة مع تصنيفها يمكن حالة أنها أيًضا ولوجدنا
تلخيصها يف خاص، بشكل الجنسية والنكت النكت، يف تتمثل ما أول تتمثل التي
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الفوقية الضغوط ملختلف مجابهتها ويف الزواج أغاني يف سيتبدى كما — دفينة لرغبات
العاطفي أو املثايل للعرف املضاد الرافض املوقف يف ممثلة التابوات، أو واملمنوعات

املغلق. للمجتمع
انتقاالت احتفاالت هي الفاضحة، الجنسية النكات هذه ملثل ميداني حقل وخري

املختلط. العرس بتقاليد تذكرنا إباحي، انفالت من عربها يجري وما الزواج
األغاني حقل أو مجال، يف واملراهقات املراهقني يجده الذي بالتفريج بدءًا
الدخلة،3 وليلة الحناء باحتفاالت ومروًرا بعامة، الشعبية واملأثورات واألشعار واملوال
تقديمها يجري كان التي النساء، عىل القارصة أو النسائية، النوم حجرات ومرسحيات
الحقة. أماكن يف إليها أرشنا والتي العربية، والكيانات املناطق بعض يف قريب وقت حتى
يتخللها والتي القرية، أو البلد، طول عىل العريس بزفة الشباب احتفاالت وأيًضا
جسده، يف الحادة واألشياء باإلبر ويغزونه يقرصونه ويروحون تماًما، ملط تعريته
سواء جنسيٍّا، استثارته بهدف إيره يالمسون وهم حساسية، جسده أماكن أكثر ويف
تقوم أن بعد بها، واالختالء عروسه عىل دخوله لحني املمارسة أو القول، بفواحش
لباسها أو دكتها» «بفك يُعرف ما أو العروس وتعرية بتعريفهما، القابلة أو الداية
بأخذ مًعا، االثنني أو العروس أو للقابلة «نقوًطا» يدفع أن بعد العريس، لقيام تمهيًدا
بدم إلغراقه العروس فرج يف ليغرزه أصبعيه عىل يلفه البياض ناصع حريري منديل

البكر. العروس
البكارة فض حول مجملها يف تدور التي الفتيات أغاني تتعاىل الخارج يف حيث
والطلقات بل الزغاريد، تتعاىل حتى بإشهاره، القابلة تقوم أن ما الذي العروس، ودم
العروس دم «بتابو» تهيب التي باألغاني مصحوبًا البلدة، به يطوفون ويروحون النارية،

وبأبيها: املشهر،

ي��ت��ع��ش��ى ج��ع��ان ك��ان إن الب��وه��ا ق��ول��وا
ي��ت��غ��ط��ى ع��ري��ان ك��ان إن الب��وه��ا ق��ول��وا

امك.» تنا مع ابوكي شاش مبيضة «يا يتغنني: فالفتيات سوريا يف أما

الحكيم. عبد شوقي املرتجل. الفالحني مرسح عن كتابي يف لها تعرضت 3
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التي العربية الكيانات بعض ويف السودان يف وتعقيًدا صعوبة أكثر األمر أن ويبدو
الطهور لشعائر تبًعا فروجهن أشفار وتقطيع البنات، فرج حياكة أو «تخييط» تمارس

وتابواتها. وطوطميتها بهيميتها يف املوغلة املتوارثة
وسوريا مرص يف توحًدا أكثر تبدو البكارة وفض الوش أخذ ممارسات لكن

النهرين. بني وما وفلسطني
«شعائر» يف سواء الحمامي حسن د. دراسة بحسب األمر يختلف ال سوريا ففي
الذكور. األطفال إلنجاب استجالبًا وتلهية «وتلفيق» تموية كتابوات األواني بعض رسقة
ق.م الثاني األلف مطلع املنشأ، فلسطني — تابو — مأثورة أو شعرية وهي
إحدى عليه أقام قد يخلف، يحيى املرموق الفلسطيني القصيص أن هنا ويحرضني
منزل يف عرس خالل رسقة حادث يقع حيث الوردة»، املرأة «تلك باسم العذبة قصصه
حياته من تختفي أن إىل املدعوة، — الوردة املرأة — حبيبته فيه وتتهم الراوي القاص

ومنافيه. العالم عواصم عرب حبيبها ينشدها ويروح
أنماطه فأقدم عام، آالف األربعة قرابة إىل الفلسطيني املأثور هذا عمر ويرجع
راشيل أو راحيل من زواجه عقب إرسائيل ُسمي الذي يعقوب لزواج مصاحبًا يجيء
يفت ولم هودجها، عىل واختطافها األصل اللبناني اآلرامي ناحور بن البان خاله ابنة
يرد كما يعقوب، عريسها خدعه أن بعد أبيها أصنام رسقة لحادث «تلفيقها» راحيل
يف أيام لبضعة سافر حني اآلرامي» البان قلب يعقوب «وخدع كالتايل: القديم العهد يف
القافلة «همت — فريزر جيمس سري يقول كما — ذاك عند األغنام، جز مولد أو عيد
قطعان الخلف وإىل أمامهم من فسارت اإلبل واألطفال النساء ركب حيث بالرحيل،
يومني، طيلة بالرضورة بطيئًا القافلة سري كان وقد بثغائها، الجو مألت التي املاشية
بهربه، علم حني الثالث اليوم يف اآلرامي ناحور بن البان يعقوب خال لحقهم أن إىل

معه. — قبيلته — إخوته فأخذ
اآلرامي البان إىل هللا وأتى جلعاد، جبل يف فأدركه أيام، سبعة مسرية وراءه وسعى
يعقوب البان فلحق رش، أو بخري يعقوب تكلم أن من احرتز له: وقال الليل، حلم يف

جلعان. جبل يف إخوته مع البان فرضب الجبل، يف خيمته رضب قد ويعقوب
السيف، كسبايا بناتي وسقت قلبي خدعت وقد فعلت ماذا ليعقوب: البان وقال
والعود، بالدف واألغاني بالفرح أشيعك حتى تخربني ولم وخدعتني خفية هربت ملاذا
ولكن ا، رشٍّ بكم أصنع أن يدي قدرة يف فعلت بغباوة اآلن وبناتي، بني أقبل تدعني ولم
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أنت واآلن رش، أو بخري يعقوب تكلم أن من احرتز قائًال: البارحة كلمني أبيكم إله
آلهتي؟ رسقت ملاذا ولكن أبيك، بيت إىل اشتقت قد ألنك ذهبت

الذي مني ابنتيك تغتصب لعلك قلت ألني خفت إني لالبان: وقال يعقوب فأجاب
يعقوب يكن ولم لنفسك، وخذه معي ماذا انظر أخوتنا قدام يعيش، ال معه آلهتك تجد

رسقتها. راحيل أن يعلم
خباء من وخرج يجد، ولم الجاريتني وخباء ليئة وخباء يعقوب خباء البان فدخل
الجمل حداجة يف ووضعتها األصنام أخذت قد راحيل وكانت راحيل، خباء ودخل ليئة
ال إني سيدي يغتظ ال ألبيها: وقالت يجد، ولم الخباء كل البان فجس عليها، وجلست
يجد ولم ففتش — الحيض دم تابو — النساء عادة عيلَّ ألن أمامك أقوم أن أستطيع

األصنام.»
ما عادة رسقة، حادث تلفيق أو تدبري، تابو أو تقليدة أو شعرية أن هنا فيالحظ
استفزاز أو صدمة إحداث هدفه الدخلة ليلة الزواج انتقاالت» «لشعائر مصاحب يجيء
الخلف إىل النهاية يف املشري أو املبرش دوره أداء العريسني» «لكال يمكن حتى «جنيس»،
للتاجر والتحايل الرسقة مجرد هو هدفه إن أي فريزر؛ فرسه كما أبًدا وليس الذكوري،

وزوجته. يعقوب — العربي — السامي
ألصنام عادية رسقة مجرد أو تابو اعتباره عدم وتجنب أخطأ قد فريزر إن بل
أخفت قد كانت الذكية راحيل أن كيف أورد ما بذاته هو أنه ذلك لبنانية، أو آرامية
تضحك وهي فوقها وجلست الجمل، هودج أو — بردعة أو — محفة يف «املرسوقات»

خيمتها. يف بدقة ينقب والدها كان بينما أكمامها، يف
االستثارة بكال مستبرشة أنثى «كآلهة» تضحك كانت السارقة، اللصة راحيل أن أي
«هذا ويدور درته، بما يعلم يكن لم الذي ليعقوب الصدمة أحدثتها التي الجنسية

البنني. األطفال وإنجاب الخلق يف التابو»
إنجاب إىل وحاجتها عقورتها من حد، أقىص إىل تعاني كانت راشيل أن ذلك
وإال بنني يل «هب اإلنجاب إىل لحاجتها والشكوى التوجع دائمة وكانت الذكور، األطفال

أموت». فأنا
إرسائيل تسمية تواترت اسمها من — أنثى كإلهة — راشيل معاناة توالت وهكذا
النبي أو يوسف أنجبت أن إىل راشيل، برجل تسمى الذي يعقوب من زواجها عقب

يوسف.
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إنجاب هو الرسقة شعرية أو حادث تلفيق» «من هدفها أن تفسري كفة يرجح مما
الفلسطيني قصاصنا وكذا فريزر، جيمس سري إدراك عن توارى ما وهو الذكور األبناء
— امرأته حرضته الذي بفلسطني بيتهم عرس داخل «امللفقة» للرسقة يخلف يحيى

الشعائري. امللفق االتهام ذلك ولحقها — الوردة
العرس انتقاالت» «شعائر خالل — امللفقة — الرسقة شعرية أن هذا إىل يضاف
سوريا أو املرأة، قصة تشري كما فلسطني يف سواء أيامنا، إىل تمارس تزال ما املختلط،
ذلك يف وحجتهن إبريًقا، أو معلقة األواني بعض «رسقة عن الحمامي، د. يذكر كما
أصل ذات سامية شعرية أنها فيبدو الذكور» من أوالًدا فتنجب به، العروس تدخل أن
الرتاث إىل والتجاور بالهجرة تواتر فلسطيني، يكون أن إىل واألقرب لبناني، أو آرامي،

التكوين. سفر إىل ومنه العربي،
من التي ومشاعره، حواسه وعىل العريس عىل االستحواذ أغراضه من يكون قد كما
وفض عروسته عىل دخوله لحني — والبنادق بالسيوف ولو — حمايته بالتايل: أهدافها
من بسلسلة تمر ما عادة التي العريس، لرجولة حماية شعائر فهي بكارتها، وإشهار
عزول أو عدو بإنسان يدفع قد الذي الجسد، أخطار يف تمثلت سواء الحماية، شعائر
حيوانًا يمرق حني العراق، يف هذا يتمثل وقد لرجولته، وافتقاده يربطه، ألن للعريس
كما آوى، ابن أو كالثعلب عرسه، أو عريس زفة موكب أمام من — تابو أو — معينًا
عن بها تخيط — معقود غري — وخيًطا إبرة بيدها تمسك امرأة يف سوريا يف يتمثل قد
تقوم الذي — اإليجابي أو — املضاد السحر إحالل بهدف لزفته، مالزمة وهي بعد

وعزاله. العريس خصوم أو القرينة، سواء بعقده،
تشديد ثان جانب ومن الجنسية، العريس مناطق يالحق بالدبابيس الوخز هذا كل
العثور يمكن حيث العراق، يف كما والخناجر، والعيص والسكاكني بالبنادق الحراسات
بسك» اذبح عرسك «ليلة مأثورات مع العربي الرتاثي التوحد مدى إىل ملفتة بطريقة

رجلها. وتسيد هول من العروس إلخافة قطتك، أو
عروسته، مع جنسيٍّا وإخفاقه فشله حالة يف للمحاكمة العريس يتعرض ما عادة بل
إخفاق خرب يترسب إن فما هو إخفاقه حالة ففي جانبها، من أو جانبه من سواء
ويربطونه عليه يهجمون حيث قاسية محاكمة ويعقدون رفاقه يستقدمه حتى الرسير
يطول أن عىل عندهم، له وتتشفع العروس تأتي أن إىل مربًحا رضبًا عليه ويتكاثرون
الشكوى فستعاود وإال حيله، ويشتد وينتصب القادمة الليلة يف الفراش يف معهم رقبتها

والعقاب.
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مجموعة عليهم تخيم حيث تعقيًدا، أكثر البكارة فض شعائر فتبدو العراق يف أما
العريس يحبط إن فما األمن، ونشدان والخرافات بالرجولة يتصل ما منها التابوات، من
إلبطال والكضبة» «التعزيم من سلسلة هذا يقتيض حتى «بالحبسة» يُصاب أو يُربط أو
العريس، من أثر يأخذ األثر، أو — الشبيه يلد الذي — الشبيه سحر باستخدام سحره،
عليه، والتعزيم منزله، قفل يكون قد ربطه، يف الشكوك حولها أو حوله تحوم من أو
وانتصابه. رجولته وتعاوده العريس، ضائقة تفك وهنا إحراقه، أو النهر يف إلقائه ثم
للكثري املبدد الفاجع، الجنيس التابو هذا ممارسات عن بعيًدا ليس بالطبع واألمر

العلم. عرص يف العربية األرسة عضد يف تفت التي الطاقات، من
مغربه أقىص خاصة العربية، البدوية املجتمعات يف يجري عما ببعيد ليس األمر
للدم مخالطة من ومرص واألردن لبنان يف ممارسته يجري ما إىل باإلضافة وجنوبه،

املتسيدة. وتابواتهما واللبن» «الدم أو والجنس،
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عرش السادس الفصل

وفضالبكارة نصوصأغاينالزواج
واإلنجاب

ال��ن��اس ع��ي��ون ع��ن ج��م��ال��ك داري
ال��ن��اس وك��الم ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��م��الم��ة ل��وال
ول��ب��اس ق��م��ي��ص ف��ي ورج��ل��ك رج��ل��ي ل��ح��ط
ل��ل��ن��اس ت��ق��ول م��ا ب��األم��ان��ة واح��ل��ف��ل��ك

∗∗∗
ن��خ��ل��ي ق��ص��ف��ت ع��ي��ون��ك ش��ي��ل��ة ب��در ي��ا
ن��خ��ل��ي ف��ي ي��س��د م��ا ده��ب ن��خ��ل��ك ك��ان ل��و
أه��ل��ي ف��وت��ت��ن��ي ال��ع��ب��اي��ة ف��ي ل��ف��ت��ت��ك ي��ا
أله��ل��ي؟ وارج��ع ال��ع��ب��اي��ة ت��دوب إي��م��ت��ه

∗∗∗
ال��ن��اق��ة ورا ي��ال��ل��ي ج��دع ي��ا وراك ع��ي��ن��ي
وت��ب��ات ع��ن��دن��ا ت��ي��ج��ي ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ك س��اي��ق
ط��اق��ة ل��ل��ه��وا ون��ف��ت��ح ون��ل��ع��ب ن��ض��ح��ك
ال��ش��ب��اك ورا ي��ال��ل��ي ج��دع ي��ا وراك ع��ي��ن��ي
وت��ب��ات ع��ن��دن��ا ت��ي��ج��ي ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ك س��اي��ق
ش��ب��اك ل��ل��ه��وا ون��ف��ت��ح ون��ل��ع��ب ن��ض��ح��ك
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∗∗∗
راس��ي ع��ل��ى م��ن ط��ار ح��ري��ر م��ن��دي��ل
ال��غ��رام ه��ف��ه ح��ري��ر م��ن��دي��ل
راس��ي ع��ل��ى م��ن ط��ار ح��ري��ر م��ن��دي��ل
راس��ي ع��ل��ى ب��ال��ف��ن��ج��ال ال��ب��ح��ر ل��ح��ول
راس��ي ع��ل��ى وال��ص��وان ال��رم��ل واص��ح��ن
ال��ق��اس��ي ق��ل��ب��ك ي��ح��ن ال��ل��ه ع��ل��ى ي��م��ك��ن
م��ال ع��ل��يَّ��ا م��ال ال��رم��ان ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ي��ا
ده��ن��ت��ي��ه ب��ال��زب��دة ح��ل��ي��ت��ي��ه ش��ع��رك
ي��رخ��ي��ه ال��ع��ري��س ج��ا ل��م��ا
ط��ال ل��ي��ل��ي ال��ل��ي وأن��ا

ومطالبها البنت رغبات عن األغنية تعرب ما كثريًا املراهقات البنات أغاني يف
الضيقة. ليومية حياتها إطار يف تتمدد التي البسيطة، ومشاكلها والجنسية العاطفية

خاصمتها. بمن اهتمامها عدم عن صاحبتها تعرب القادمة األغنية ويف
الليل. ويف

رأس أو دار عتبة عىل منهما شلة كل وتجلس البنات من شلتان تتكون ما كثريًا
فانوس. ضوء تحت أو حارة

يبدو كما األخرى، الشلة إىل كالمها موجهة «والروح» الغناء يف شلة كل تأخذ ثم
القادمة: األغنية يف

ق��م��ر ي��ا م��س��ي��ل��ي ال��ع��ي��ن ض��ي ع��ل��ى
ج��م��ل وع��ي��ن ك��رم��ل��ه ال��ع��ي��ن ض��ي ع��ل��ى
ج��م��ل ي��ا ادل��ع ال��ع��ي��ن ض��ي ع��ل��ى
ال��ق��م��ر ب��ح��ب أن��ا ال��ع��ي��ن ض��ي ع��ل��ى
ال��دوالب ف��ي ال��ل��م��ب��ة ح��ط��وا
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ال��ع��ل��ب��اب1 ي��ا ال��س��م��ك وف��ي��ه��ا
ال��ق��ب��ق��اب ع م��خ��اص��م��ن��ي وال��ل��ي
ق��م��ر ي��ا م��س��ي��ل��ي ال��ع��ي��ن ض��ي ع��ل��ى

∗∗∗
ي��ج��ري ال��س��م��ك وف��ي��ه��ا ح��ج��ري ف��ي ال��ل��م��ب��ة ج��اب��وا
رج��ل��ي ع��ل��ى م��خ��اص��م��ن��ي وال��ل��ي
ق��م��ر ي��ا م��س��ي��ل��ي ال��ع��ي��ن ض��ي ع��ل��ى

∗∗∗
ج��ت��ش��ي وال ط��ل��ع��ت ال��ب��ن��ت
ال��ن��ب��ط��ش��ي2 وراه��ا ط��ل��ع
م��ت��ع��ب��رش��ي3 ش��ري��ف��ة دام م��ا
ق��م��ر ي��ا م��س��ي��ل��ي ال��ع��ي��ن ض��ي ع��ل��ى

العنب بياعني

ج��ن��ب غ��ي��ر م��ن ب��ي��اع��ي��ن��و ع��ل��ى ال��ع��ن��ب ب��ي��اع��ي��ن ع��ل��ى
زح��م��ة ب��اب��ور ف��ي ال��ل��ح��م��ة ج��اب��ل��ي
ال��ع��ن��ب وه��ات��ل��ي ال��ل��ح��م��ة رج��ع
وي��ك��ت��ب ي��ق��را ال��ش��ب��ش��ب ج��اب��ل��ي
ال��ع��ن��ب وه��ات��ل��ي ال��ش��ب��ش��ب رج��ع
رك��اب ب��اب��ور ف��ي ال��ق��ب��ق��اب ج��اب��ل��ي
ال��ع��ن��ب وه��ات��ل��ي ال��ق��ب��ق��اب رج��ع

لعب. يلعب السمك وفيها 1

املربي. أو الخادم 2
أحًدا. تَهْب وال تعاىل 3
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∗∗∗
ط��وي��ل ال��ل��ي��ل ش��وي��ة إوع��ى
ت��خ��ي��ن ع��ج��ل اب��و ي��ا
دا وك��ل��ه م��وت��ن��ي س��خ��س��خ��ت��ن��ي
�ب �ن� �ع� ال� �ل أك� �ن م�

∗∗∗
م��ال��ه��ا ع��ي��ن��ي م��ت��ش��وف ح��ب��ي��ب��ي ي��ا م��ت��ش��وف
ن��ض��ي��ف��ة ع��ل��ب ف��ي ال��ق��ط��ي��ف��ة ج��اب��ل��ي
ل��ط��ي��ف��ة ي��ا خ��دي وق��ال��ل��ي
م��ال��ه��ا ع��ي��ن��ي م��ت��ش��وف ف��رق م��ا ق��ب��ل
م��ك��ب��س ع��ل��ب ف��ي ال��م��ل��ب��س ج��اب��ل��ي

∗∗∗
م��ال��ه��ا ع��ي��ن��ي م��ت��ش��وف ف��رق م��ا ق��ب��ل

حسني يا واد يا

ح��س��ي��ن ي��ا واد ي��ا وآه��ي��ن آه
ف��ي��ن؟ ب��ي��ك واروح
ال��ح��ب وق��ع م��ا ال��ك��ل��وب ت��ح��ت
ع��ال��م وال��رب ال��س��الل��م ت��ح��ت
وأب��وس أح��ض��ن ال��ف��ان��وس ت��ح��ت

∗∗∗
ي��وم وك��ام ل��ي��ل��ة ك��ام
ال��ن��وم ح��رم��ن��ي ل��ي��ل��ة ك��ام
ح��ب��ي��ب��ي ش��ف��ت م��ا ل��ي��ل��ة ك��ام
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ن��وم ي��ا ح��رام ل��ي��ل��ة ك��ام

ما وغالبًا الصغريات، البنات أغاني من وهي السابقة األغاني نصوص بعض يف
بأسابيع. الدخلة قبل العروسة بيت عند تقال

رصاحة إىل تشري األغاني هذه بعض حولها تدور التي الجنسية والترصيحات
بالرجل. املرأة تربط التي العالقة

م��رج��اداي ه��اج��ر وأن��ا ل��ي��ل��ة ت��س��ع��ي��ن
ع��الي ال��ري��س ب��ن��ت ي��ا م��ب��ل��ي��ت��ي��ن��ي ي��ب��ل��ي��ك
ص��غ��ي��ري��ن ي��ا ب��ي��ض ي��ا م��ب��ل��ي��ت��ون��ي ي��ب��ل��ي��ك��م
ب��ل��ي��ت��ون��ي ان��ت��و ده ب��ت��ق��ول��وا
م��ي��ن؟ ب��الن��ا وال��ل��ي
ال��ي��م��ي��ن ع وداج��ج4 ص��غ��ي��ر ول��د ب��الن��ي ال��ل��ي
ت��ن��اي ت��ن��اي وال��ب��ط��ن ي��م��ام��ة راس ال��راس

بدوية مجرودة

بها، الخاص الشعبي أدبها «البنادر» خارج وكفور عزب يف تقيم التي البدوية وللقبائل
نواح. من مشتق الكلمة وتحريف «التنوحة» يدعونها التي أغانيهم فلهم

هكذا: األغنية وتبدأ

ع��رب؟ ي��ا وي��ن … وي��ن … وي��ن

الشعراء بدء وبني القبائل، هذه عند الشعبية األغاني مطلع بني االرتباط ويُالحظ
الغابرة. واألمجاد األطالل عن بالحديث لقصائدهم،

منها يطلبون ثم تعجبهم فتاة أي ويختارون القبائل شباب يجتمع أفراحهم ويف
ترقص. أن

اليمني. عىل وشم له أي 4
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بالحجالة. الراقصة وتسمى
ثم الرجال، وتصفيق «الدربكة» دقات عىل وتهتز السامر، وسط يف فتنتصب
ترديدهم ويسمى يرددون والباقون «مجرودة»، األغنية وتُسمى لها، ليغني واحد يقف

بالطبة.
ترقص. وهي مبارشة الحجالة رأس فوق من النار إطالق يف يتبارون ما أحيان ويف
الحجالة. رأس عىل املعقودة املنديل عقدة عىل النار إطالق يف يتبارون ما وكثريًا
ترقص. وهي الحجالة العربي الشاعر فيها يصف التي القادمة املجرودة ويف

كانت أنها كله السامر عىل معلنًا الحديث إليها يوجه ثم بالتحية، يبدأها وفيها
«جرنانان». منه وكتبت اليوم» «ذلك عنده

محاسنها يتناول غزيل وصف وهو جرنال، كل يف كتب ما فيعدد يميض ثم
قدميها. حتى رأسها من جسدها وتقاطيع

ال��ط��ي��ر ع��ي��ن ي��ا ب��ال��خ��ي��ر م��س��ي��ك5
ال��خ��اي��ل ل��ب��س ف��ي ب��ي��ه��ام6 ي��ا
ب��ال��ج��ول ن��ب��دي م��ا أول
ص��ب��اي ج��دام��ي ت��ع��ل��ى
ره��ي��ف ب��ع��ج��ل ج��دام��ي ت��ع��ال��ى
أش��اي ت��دار7 م��ا وم��ن��ي

∗∗∗
ب��ت��ت��غ��ب��ن ب��ي��ه ي��ا إي��ه ع��ل��ى
ع��ن��داي ال��ي��وم داك وان��ت
ج��رن��ان��اي؟ م��ن��ي وك��ان��ت

الخري. مساء 5

ويغازلها. شأنها من يرفع هنا وهو بيه» «يا 6
غزلية! تعبريات وكلها اليوم، ذلك عندي كنت ألنك وتتغبني، تخجيل وال تتداري ال 7
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ب��ي��ج��ول: ال��ج��رن��ال م��ا أول وف
ال��ل��ه��ان��ي ب��اس��م ال��ل��ه، ب��اس��م
ي��م��ام��ه وراس راس��ك ي��ا
رب��اي ه��و خ��ال��ق��ه��ا وال��ل��ي
ج��م��ال وس��ل��ب ش��ع��ورك ي��ا
ن��س��اج��اي8 واح��د ي��د ف��ي
ال��ب��ن��ورة ك��ي��ف9 واألورة
ال��ض��ل��م��اي ال��ع��ت��م��ة ف��ي ت��ن��ور
غ��زالن وع��ي��ون ع��ي��ون��ك ي��ا
رب��اي ه��و خ��ال��ق��ه��م ال��ل��ي
ع��س��اك��ر ص��ف��ي��ن س��ن��ون��ك ي��ا
ب��اش��اي واح��د ف��ي ت��خ��دم
ال��ل��ي��م��ون��ة ك��ي��ف ي��ال��ش��ف��ة
ت��ب��راي10 آه��ي م��ن��ه��ا ال��م��ص��ة
ال��ج��م��ارة ك��ي��ف ال��رق��ب��ة ي��ا
ال��ل��والي ع��ج��ر وزاي��ن��ه��ا
ج��ن��ي��ن��ة ت��ج��ول ص��درك ي��ا
رم��ان��اي ف��ي��ه��ا وي��ط��رح
ال��س��اف��اي��ا وس��ط وس��ط��ك ي��ا
ش��اي ي��ح��م��ل ل��م ال��م��س��ك��ة ف��ي
ال��ف��س��ج��ي��ة ك��ي��ف ال��س��رة ي��ا
م��ك��ف��اي ف��ن��اج��ي��ن ت��ج��ول
ب��ال��دور داي��ر ال��س��رة ت��ح��ت

نساج. 8
مثل. 9

وتربئه. العليل تشفي 10
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ش��اي ب��ت��ص��ن��ع ب��ج��ور ت��ج��ول
ص��اب��ون ل��وح��ي��ن ف��خ��ادك ي��ا
ال��ف��اس��اي11 ع��م��ل ف��ي ي��خ��ي��ل��و

الطبة

آه! م��ن��ش��ان12 م��ع��ان��ا خ��ط��اك ع��زي��ز ي��ا وان��ت

بالحمامة: حبيبته يشبه التالية البدوية املجرودة ويف

ع��ي��ن ي��ا ل��ي��ل��ي ي��ا ل��ي��ل��ي ي��ا ل��ي��ل��ي ي��ا
ع��ارف م��ش ج��رح ج��رح��ت��ن��ي ي��م��ام��ة ح��م��ام��ة13
�ن �ي� ف� �دوده ح�
ال��ب��ري��ن وري��س ال��ج��دي��دة م��ص��ر ح��دوده
ج��رح ي��ا ط��ب��ت إن وال��ل��ه
وح��ص��ان ج��م��ل ل��ج��ب��ل��ك
ال��م��دي��ن��ة ش��رق واج��ب��ل��ك
ال��ص��وان وان��ص��ب��ل��ك

∗∗∗
م��ك��ار ات��ن��ي��ن م��ق��اب��ل��ون��ي
داي��ب س��ك��ر ق��م��ع واح��دة
ال��راس م ال��ع��ق��ل ت��ط��ي��ر وال��ت��ان��ي��ة
داي��ب ي��ا س��ك��ر ق��م��ع ي��ا ت��ع��ال��ى

الفساتني. 11
ماذا؟ علشان 12

معشوقته. أو حبيبته بها يقصد 13
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ال��راس م ال��ع��ق��ل ت��ط��ي��ر ال��ل��ي ل��ك��ن
�ا �وه� الب� �ا �ه� �روح� ل�
ال��داري��ن ف��ي وي��ب��س��ه��ا ي��ض��رب��ه��ا وخ��ل��ي��ه

السمك بياعني أغنية

م��ت��ح��ن��ي ي��ا م��ت��ن��ق��رش ي��ا ب��ن��ي س��م��ك ي��ا ب��ن��ي
ب��اي��ر م��ع��اي��ا س��م��ك��ي وآدي داي��ر وان��ا ال��ل��ي��ل ط��ول
م��ن��ي ش��رت ج��ت��ش��ي وال ب��ت��ت��م��اي��ل ال��ب��ي��ض��ة ال��س��ت
ال��ب��ي��ر م��ل��ال ي��ا م��ل��ال ي��ا
م��ي��ن؟ ع��ن��دك وال��ل��ي ب��ت��م��ال أن��ت
�ال �ل� م� �ا ي�
ال��ع��ج��ب��ان دا ع��ري��س ع��ن��دي
ال��ق��ف��ط��ان ع��ل��ى ال��ج��وخ الب��س
رخ��ام ف��ي رخ��ام ب��ي��ت��ه ي��ا
ال��ع��ص��اف��ي��ر ش ش��ب��ب��ي��ك��ه
�ال �ل� م� �ا ي�

البدوية الحبيبة

ال��ب��ي��دوي��ة ال��ب��دوي��ة14 ع
ش��اط��ر؟ ي��ا وم��ن��ي��ن ق��ال��ت��ل��ي
ع��ن��ي��ه ي��ا ج��زار ق��ل��ت��ل��ه��ا
ب��ري��ده م��ا ج��زار ل��ي ق��ال��ت

واألردنية. الفلسطينية والقرى الكيانات بعض من كامًال ُجمع األغنية هذه نص أن يالحظ 14
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إي��ده ف��ي ب��س��ك��ي��ن��ه ل��ي ي��دخ��ل
ص��ب��ي��ة ل��س��ه وان��ا ي��رع��ب��ن��ي
ال��ب��ي��دوي��ة ال��ب��ي��دوي��ة ع
ش��اط��ر؟ ي��ا وم��ن��ي��ن ق��ال��ت��ل��ي
ع��ن��ي��ه ي��ا ف��الح ق��ل��ت��ل��ه��ا
ب��ري��ده م��ا ف��الح ق��ال��ت��ل��ي
اي��ده ف��ي ب��ط��وري��ت��ه15 ع��ل��يَّ��ا ي��خ��ش
ص��ب��ي��ة ل��س��ه وان��ا ي��رع��ب��ن��ي

لها، يتقدمون الذين العرسان «الصبية» فيها ترقص التي السابقة األغنية ويف
شعبية أغنية وهنا التابوات. ضد منفذ هنا األغنية أن سوى حقها، من هذا وكأن

تقول: املعنى بهذا سودانية

ب��دورو م��ا ال��ت��رب��ال
ب��دورو م��ا ال��ط��ج��ي��ة ف��ي ال��ك��رش��ة ي��ج��ي��ب

بريده! ما أي بدورو» «ما األجري. العامل هو والرتبال

جيش أغنية

ع��ي��ون��ي ي��ا ال��م��وارد ع ال��ج��ب��ال��ون��ي ال��م��وال ع
س��ل��م��ون��ي ال��ب��ن��در وع ل��م��ون��ي أه��م ال��ب��ي��وت وم
وط��ل��ع��ون��ي ال��م��ح��ط��ة وع وب��ي��ت��ون��ي ال��ح��ج��ز وف
وط��ل��ع��ون��ي ال��م��ح��ط��ة وع وك��ل��م��ون��ي ال��ف��ي��وم وف��ي
ودخ��ل��ون��ي ال��ح��رب��ي��ة وف ون��زل��ون��ي ال��ج��ي��زة ت��م��ن وف
وق��ب��ض��ون��ي ال��ش��ه��ر وآخ��ر ول��ب��س��ون��ي ال��ب��دل��ة وف
ع��ي��ون��ي ي��ا ال��م��وارد ع ال��ج��ب��ال��ون��ي ال��م��وال ع

فأسه. أي 15
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بالزواج تُختم حب قصة تحكي أغنية

ال��ع��س��ي��ر ي��ه��ون ال��ل��ه ع��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ى
ي��ش��ي��ل وص��اب��ح ك��وان��ي ال��ل��ه ع��ل��ى
ج��م��ي��ل ي��ا ف��ي��ك ك��ره��ون��ي ي��ام��ا
األم��ي��ر ب��ن ي��ا ق��ل��ب��ي م��ه��ج��ة ي��ا

تقول: البنت

ال��ج��م��ي��ل وق��اب��ل��ن��ي ط��ال��ع��ة أن��ا ن��ي��ن��ت��ي ي��ا
ك��ت��ي��ر» وج��د ف��ي «وب��ق��ي��ت م��اي��ل ع��ن��ق ول��و
ل��ب��وي��ا: ق��ول��ي ن��ي��ن��ت��ي ي��ا
ك��ت��اب��ي ي��ك��ت��ب
ال��ج��م��ي��ل دا ع��ل��ى
ع��م��ي��م��ت��ه الم��ي��ل م��رض��اش��ي وان
م��ذل��ة وت��ب��ق��ى ال��ع��راي��ب ب��ي��ن م��ا
�ر �ي� �ب� ك� �ا �ان� وش�
ي��ش��ي��ل وص��اب��ح ك��وان��ي ال��ل��ي ع��ل��ى

األم:

ق��ال��ت��ل��ي ب��ن��ت��ك راج��ل ي��ا راج��ل ي��ا
ال��ج��م��ي��ل دا ع��ل��ى ك��ت��اب��ه��ا اك��ت��ب ق��وم
ع��م��ي��م��ت��ك ت��م��ي��ل م��رض��ي��ت��ش��ي وان
م��ذل��ة وت��ب��ق��ى ال��ع��راي��ب ب��ي��ن م��ا
�ر �ي� �ب� ك� �ا �ان� وش�
ي��ش��ي��ل وص��اب��ح ك��واه��ا ال��ل��ي ع��ل��ى

∗∗∗
ال��ق��ب��اي��ل ول��م��وا ق��اض��ي ي��ا ج��اب��وك م��ا
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ال��دب��اي��ح ودب��ح��وا ال��ع��زاي��م وع��م��ل��وا
ق��اض��ي ي��ا اك��ت��ب ت��ق��ول ال��ع��روس��ة وج��ت
ب��ع��ي��ر م��ي��ت��ي��ن واص��ل وال��م��ه��ر

∗∗∗
ح��ل��ي��ل��ت��ك ب��ق��ي��ت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ق��وم
ي��س��ام��ح��ك ال��ل��ه ش��ئ��ت م��ا اف��ع��ل

أسوان من أغنية

ب��ي��ت��ه ط��ري��ق اع��رف وال ري��ت��ه وال ش��ف��ت��ه ال
ج��م��ل ي��ا لَّ��ع ادَّ وح��ب��ي��ت��ه ال��س��م��ع��ة وع
ال��ل��ي��ف؟ ع ال��ص��اب��ون ل��غ��س��ل ول��ي��ف اج��ي��ب ف��ي��ن
ج��م��ل ي��ا ادل��ع ال��خ��ري��ف م��ل��ك ح��ب��ي��ب��ي
ج��دام ورا ت��راع��ي ال��خ��زان ع��ل��ى ج��اع��ده
ج��م��ل ي��ا ادل��ع ال��غ��ل��ب��ان راع��ي ص��ب��ي��ة ي��ا
ت��م��وت وراي��ح��ة ع��ي��ان��ه ال��ت��اب��وت ع��ل��ى ج��اع��دة ي��ا
ج��م��ل ي��ا ادل��ع ي��ف��وت دا ال��م��وع��ود ال��ل��ه ع��ل��ى
ال��ك��وم م��ن ن��ازل��ة م��رك��ب ي��ا
ودوم �الوة ح� �ه �ج� واس�
ال��ن��وم وص��ح وح��ي��دة ي��ا
�ل �م� ج� �ا ي� �ع ادل�
س��وان م��ن ن��ازل��ه م��رك��ب ي��ا
ص��وان ح��ج��ر واس��ج��ه
ال��ن��س��وان ف��ي وج��ع ج��ب��ي ي��ا
�ل �م� ج� �ا ي� �ع ادل�
ب��ال��ج��ري��دة ض��رب��ان��ي ي��ا
ال��ح��ج��ي��ج��ة ع أج��ول��ك س��ت ي��ا
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ال��ج��دي��دة م��ص��ر ب��ط��ن��ك دي
�ل �م� ج� �ا ي� �ع ادل�
ب��ال��ج��ادوم ض��رب��ان��ي ي��ا
ل��وم م��ع��ل��ي��اش ع��اش��ج ي��ا
ال��ف��ي��وم ف��ي وص��ف��ات��ك ي��ا
�ل �م� ج� �ا ي� �ع ادل�
ب��ال��م��س��ل��ة ض��رب��ان��ي ي��ا
اخ��ت��ل��ه م��ا ال��ي��م��ي��ن ض��ل��ع��ي
ال��م��ح��ل��ة ف��ي وص��ف��ات��ك ي��ا
�ل �م� ج� �ا ي� �ع ادل�
ح��داي ت��ع��ال��ى ج��ال��ت م��ا
ال��ش��اي ع ال��ل��ب��ن ص��ب
ح��ش��اي ل��ي ج��ط��ع ح��ب��ك دا
�ل �م� ج� �ا ي� �ع ادل�

وإفهامهن البنات تعليم منها والغرض للزواج، املعدة للبنات القادمة األغنية تقال
التسعة. الحمل أشهر خالل منهن الواحدة تترصف كيف ثم ويلدن، يحملن سوف أنهن

الرضيع. الطفل به املقصود والنني

أطفال أغنية

م��ج��ن��ن��ي دل��ع��ه ال��ن��ن��ي ال��ن��ن��ي
ض��ه��ري م��اج��ت��ن��ي ش��ه��ري أول آدي
م��ن��ي ي��ت��ب��روا أه��ل��ي م��ن خ��وف��ي ي��ا
ال��ض��ان��ي م��ب��ك��ل��ش��ي ال��ت��ان��ي ف��ي ج��ت وآه��ي
م��ن��ي ي��ت��ظ��ف��ل��ط ال��ض��ان��ي م��ب��ك��ل��ش��ي
ال��ن��اب��ت م��ب��ك��ل��ش��ي ال��ت��ال��ت ف��ي ج��ت آه��ي
م��ن��ي ي��ت��ن��ف��خ ال��ن��اب��ت م��ب��ك��ل��ش��ي
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ص��واب��ع م��اوم��خ��ل��ق��ل��و ال��راب��ع ف��ي ج��ات وآه��ي
ال��ن��ن��ي ب��ش��ارة دي ص��واب��ع م��خ��ل��ق��ل��و
ال��ك��رش��ة م��ب��ك��ل��ش��ي ال��خ��م��س��ة ف��ي ج��ت آه��ي
م��ن��ي ي��ت��ن��ق��رش ال��ك��رش��ة م��ب��ك��ل��ش��ي
ال��دك��ة ب��ح��ب��ح��ت ال��س��ت��ة ف��ي ج��ت آه��ي
ال��ن��ن��ي ل��س��الم��ة ال��دك��ة ب��ح��ب��ح��ت
ج��ام��ع ل��ب��ن��ي��ل��و ال��س��اب��ع ف��ي ج��ت وآه��ي
ال��ن��ن��ي ل��ص��الة ج��ام��ع ل��ب��ن��ي��ل��و
ض��ام��ن ل��ك ه��ات ق��وم ال��ث��ام��ن ف��ي ج��ت وآه��ي
ك��ل��م��ن��ي وت��ع��ال��ى ض��ام��ن ل��ك ه��ات ق��وم
ال��داي��ة ل��ي ه��ات ق��وم ال��ت��اس��ع ف��ي ج��ت وآه��ي
ال��ن��ن��ي وت��الق��ي ح��داي��ا ت��ب��ات ال��داي��ة وب��ن��ت
ك��م��ه ف��ي ب��ي��ن��ق��ط��ل��و ع��م��ه ج��ال��و آه��و
ل��ل��ن��ن��ي ن��ق��وط دا ع��م��ه م��رات ي��ا اف��رح��ي
خ��ل��خ��ال��ه ج��اي��ب خ��ال��ه ج��ال��ل��و وآه��و
ل��ل��ن��ن��ي ن��ق��وط دا خ��ال��ه م��رات ي��ا اف��رح��ي
ال��زف��ة ب��زف ال��غ��رف��ة ط��ل��ع��ت م��ا
م��ن��ي ال��ق��ط��ة خ��ط��ف��ت��و ب��ال��ي ح��س��ر ي��ا

∗∗∗
ع��ي��ن ي��ا ل��ي��ل ي��ا ل��ي��ل��ي ي��ا ل��ي��ل��ي ي��ا
ج��رح ج��رح��ت��ن��ي ي��م��ام��ة ح��م��ام��ة
ف��ي��ن ح��دوده ع��ارف م��ش

∗∗∗
ال��ق��ض��ي��ب ع م��اش��ي��ة ي��ا ع��روس��ة ي��ا ح��ل��وة
ح��ل��ي��ب؟ ل��ب��ن والَّ زب��دة م��ع��اك��ي
ال��ح��ب��ي��ب ع ب��ال��ص��ال زب��دة م��ع��اي��ا أن��ا
خ��ط��ي��ب ي��ا واخ��ط��ب ش��ب��اك��ن��ا ت��ح��ت
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ال��ن��س��ي��ب ع دور ت��خ��ط��ب م��ا وق��ب��ل

وكلها باملرأة، الرجل عالقة حول — غالبًا — الشعبية األغاني موضوعات فتدور
الزواج. عن تتحدث

عروسته والد أي «نسيبه»، عن الزواج طالب يبحث أن إىل تهدف السابقة واألغنية
عروسته. إىل يتقدم أن قبل أهلها أو

أن أيًضا يجب بل للزواج، أهًال تكون لكي يشء كل ليس العروسة جمال إن أي
أصلها. عن «العريس» يبحث

فن مالنة مركب ميت

ف��ن م��الن��ة م��رك��ب م��ي��ت ع��ن��دي ال��ف��ن ع��ل��ى ك��ان إذا ع��م ي��ا
ف��ن ال��م��راس��ي وق��ل��وع ف��ن وح��ب��ال��ه��ا
ف��ن دف��ات��ر ف��ي ي��ك��ت��ب ف��ن ق��ل��م ع��ن��دي
أج��ف��ن16 ال��ق��دم ل��م��ا ل��ل��ف��ن وم��ش��ي��ن��ا
ب��ال��ف��ن17 دره��م��و وج��ب��ن��ا ل��ل��ف��ن وم��ش��ي��ن��ا
ال��ف��ن ه��ن��دي ال��ت��م��ر ل��ق��و ع��ل��ي��ل ي��ا دواك وص��ف��م
ل��ي��ج��ف��ن ع��ل��ي��ه أخ��اف ال��ف��ن ف��ي أق��ل��ب واب��ات
ال��ف��ن وح��از زع��ي��ًم��ا «ال��غ��ب��اري» وك��ان
ي��دف��ن ال��ت��راب ف��ي ال��ذك��ي��ة ال��ع��ق��ول خ��س��ارة ي��ا

∗∗∗
آج��ي وب��ك��ره ت��وع��دن��ي ح��ل��و ي��ا أك��ام
وب��ك��راج��ي18 ك��ف��ي ع��ل��ى أص��ح��ن واب��ات

أقدامنا. حفيت حتى 16

«جنيه». بألفني 17
الشاي. صناعة يف يستعمل كان الذي الرباد 18
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وك��ي��ف وح��ظ أخ��ض��ر وب��ن ص��ي��ن��ي ف��ن��اج��ي��ل
م��ن��ه ي��ن��ش��ب��ع م��ا ح��ل��و ل��ح��ب��اب ق��ع��اد
�ر �ي� خ� �ى �ل� ع� �وا �س� �م� وت�
�ي19 آج� �ره �ك� وب� �روح م� �ا أن�

سأجيء. غًدا أو وباكر 19
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