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طكرٌ وتكذير
أتؼدم بالشؽر الجزيؾ لؽؾ مـ أسفؿ معل يف إضفار هذا الؽتاب،
ً
أشؽر إستاذ:
شققخا ورطقة ،كؿا
أخص بالذكر أهؾل وجؿقع أفراد قبقؾتل:
و ّ
ُ
مسؾؿ أحؿد مسؾؿ الؼؿقري ،والشقخ :ثابت سؾطان شـجؾ بؾحاف الؾ ِ
ذيـ
أسفؿا معل يف آصالع طؾك العفقد والؿقاثقؼ الؼبؾقة الؿقروثة والؿقثؼة بقـ
الؼبائؾ قديؿا.
والشؽر مقصقل لؾؽاتب :محؿد طبد اهلل العؾقان ،والباحث :طؾل
سالؿ بقت سعقد ،والدكتقر :محسـ مسؾؿ العامري ،الذيـ كان لفؿ الدور
الػعال يف رفد هذا الؽتاب بلدق البحقث العؾؿقة طـ شجرة الؾبان وأهؿقتفا
طؾؿقا ،وما يفدد هذه الشجرة مـ مخاصر آكؼراض ،باإلضافة إلك تقصقات
الؿحافظة طؾقفا.
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اإلٍذاء
أهدي هذا العؿؾ إلك جؿقع الؿفتؿقـ بالرتاث
والباحثقـ طـ العادات آجتؿاطقة الؼديؿة وإلك كؾ مـ
يعـقف إحقاء هذا اإلرث إصقؾ.
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على سبيل التكذيه
أخرج الحافظ أبق طؿر ابـ طبد الرب يف كتاب (العؾؿ) بنسـاده مـ
حديث معاذ بـ جبؾ رضل اهلل طـف قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:
(تعؾؿقا العؾؿ فنن تعؾؿف هلل خشقة ،وصؾبف طبادة ،ومذاكرتف تسبقح ،والبحث
طـف جفاد ،وتعؾقؿف لؿـ ٓ يعؾؿف صدقف ،وبذلف ٕهؾف قربةٕ ،كف معالؿ
الحالل والحرام ،ومـار سبقؾ أهؾ الجـة ،وهق إكقس يف القحشة،
والصاحب يف الغربة ،والؿحدث يف الخؾقة ،والدلقؾ طؾك السراء والضراء،
والسالح طؾك إطداء ،والزيـ طـد إخالء ،يرفع اهلل بف أققا ًما فقجعؾفؿ يف
ص آثارهؿ ،و ُيؼتدى بػعالفؿ ،و ُيـتفك إلك رأيفؿ ،ترغب
الخقر قادة وأئؿة تؼ ّ
الؿالئؽة يف ُخ ّؾتفؿ ،وبلجـحتفا تؿسحفؿ ،يستغػر لفؿ كؾ رصب ويابس،
وحقتان البحر وهقامف ،وسباع الب ّر وأكعامفّ ،
ٕن العؾؿ مـازل إخقار،
والدرجات العؾك يف الدكقا وأخرة .التػؽر فقف يعدل الصقام ،ومدارستف
تعدل الؼقام ،بف ُتقصؾ إرحام ،وبف ُيعرف الحالل مـ الحرام ،وهق إمام
العؿؾ والعؿؾ تابعف ،يؾفؿف السعداء ويحرمف إشؼقاء) .قال أبق طؿر رحؿف
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قؾت :ولعؾف أراد الحسـ الؾػظل ٓ ،الحسـ
اهلل :هق حديث حسـ.
ُ
الؿصطؾح بقـ أهؾ هذا الشلن .واهلل أطؾؿ .جامع بقان العؾؿ وفضؾة .438/7
كؿا جاء طـ ابـ الؼقؿ الجقزية يف كتاب الػقائد ص:19
وطتق طاد ،وصغقان
سبحان اهلل! يف الـػس كِ ْبر إبؾقس ،وحسد قابقؾ،
ّ
ثؿقد ،وجرأة الـؿرود ،واستطالة فرطقن ،وبغل قارون ،ووقاحة هامان،
وهقاء بؾعامِ ،
وح َقؾ أصحاب السبت ،وتؿرد القلقد ،وجفؾ أبل جفؾ .وفقفا
مـ أخالق البفائؿ :حرس الغراب ،وشره الؽؾب ،ورطقكة الطاووس ،ودكاءة
ب ،وحؼد الجؿؾ ،ووثقب الػفد ،وصقلة إسد،
الجعؾ ،وطؼقق ّ
الض ّ
وفسؼ الػلرة ،وخبث الحقة ،وطبث الؼرد ،وجؿع الـؿؾة ،ومؽر الثعؾب،
وخػة الػراشة ،وكقم الضبع .غقر أن الرياضة والؿجاهدة ُتذهب ذلؽ ،فؿـ
اسرتسؾ مع صبعف ففق مـ هذا الجـد ،وٓ تصؾح سؾعتف لعؼد( :إن اهلل اشرتى
مـ الؿممـقـ أكػسفؿ) التقبة  ،777فؿا اشرتى إٓ سؾعة ّ
هذهبا اإليؿان،
فخرجت مـ صبعفا إلك بؾد سؽاهنا التقابقن العابدون .اكتفك.
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مكذمة
كـت أجؾس مع كبار السـ مـ أهؾ البقادي ،وأسللفؿ طـ
كثقرا ما ُ
ً
حقاهتؿ الؼديؿة ومعقشتفؿ الققمقة آكذاك ،وخاصة يف إيام العصقبة التل
طاشقها ،وطاكقا فقفا مـ الجقع والعطش وقؾة أسباب الؿعقشة يف جؿقع
شمون حقاهتؿ؛ واكعدام الرفاهقة ،فقروون أمامل الؼصة تؾق الؼصة ،والحدث
تؾق الحدث ،وأكا أرخل السؿع وأطقش يف ذلؽ الجق ،وكلكـل جزء مـ تؾؽ
الؼصص وإحداث.
ومـ هذا الؿـطؾؼ تق ّلدت يف ذهـل فؽرة الؽتابة طـ حقاة أهؾ
البقادي ،ومدى تعؾؼفؿ باإلبؾ ،وارتباصفؿ بالريػ طـد هطقل إمطار
الؿقسؿقة ،وكقػ أوجدوا أسباب الؿعقشة مع البساصة حقـفا ،وقؾة تقافر
مقارد الؿاء ،وآطتؿاد يف تحصقؾ أسباب الرزق طؾك استخراج الؾبان،
ودباغة الجؾقد ،وجؿع الح طب؛ وبقع هذه إشقاء بالؿؼايضة طؾك التجار يف
البالد الساحؾقة وسؽان الريػ ،واستبدالفا بالؿقاد الغذائقة والؾباس.
صقرا مـ التؽافؾ ،وحسـ الجقار ،والؽرم
وكثقرا ما يروون لل
ً
ً
فؽتبت يف هذه الؿقاضقع
والجقد ،وهل مـ الصػات التل حباهؿ اهلل إياهؿ،
ُ
12

محؿد أحؿد طؾل رطػقت

صقر مـ حقاة البقادي والريػ
ٌ

وجدت مـ متعؾؼات هذه إشقاء
رت ما
سؿعت طـفؿ،
كؿا
ُ
وصق ُ
ُ
ّ
لالستدٓل هبا بصػتفا ترا ًثا ٕهؾ البقادي ،وما مـ شؽ يف ّ
كتبت قؾقؾ
أن ما
ُ
ولؽـ الؼؾقؾ خقر مـ العدم كؿا يؼال.
يف حؼفؿ،
ّ
ؿت مقضقطات هذا الؽتاب طؾك خؿسة أقسام ،فبدأتف بصقر مـ
قس ُ
ّ
تحدثت فقفا طـ طادة صؾب إخبار (خبقر) ،وهل طادة
الحقاة آجتؿاطقة،
ُ
صقبة قديؿة بقـ الـاس ،كؾؿاهتا مختصرةُ ،يعرف هبا ما يجقش يف كػس الؼادم
اكتؼؾت إلك إفراح وما فقفا مـ أهازيج حسب العادات
أو الؿخرب .ثؿ
ُ
والتؼالقد ،وفرحة العقديـ ،والتؽافؾ آجتؿاطل ،وتربقة إصػال وأشفر
ألعاهبؿ .ولؿ أغػؾ تخصقص مساحة لؾؿرأة ،كتعرف مـ خاللفا طؾك
أطؿالفا ،وما تؼدمف يف حقاهتا إسرية ،واهتؿامفا بالزيـة والعطقر محافظ ًة
بذلؽ طؾك كقاهنا إكثقي ،مع آشتغال التام بلمر إسرة .وتحدث هذا
أيضا طـ طادات الختان الجؿاطل التل كاكت مقجقدة مـذ الؼدم طـد
الؼسؿ ً
أهؾ البقادي ،وما يتؿ فقفا مـ أفراح ،وإلؼاء الشعر ،ومدح أصحاب
الجؿائؾ ،والثـاء طؾك إمفات .كؿا تحدث طـ الؾباس الؼديؿ طـد الرجال
والـساء ،وأشفر إسؾحة التل كان يتخذها الرجال حؿاي ًة وزيـة مثؾ:
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السققف ،والؾؿش ،والخـاجر ،والؿقس ،والشربيات ،والؼـت :وهق :سفؿ
مدبب مـ الطرفقـ ،ولقكف أحؿر وأسقد ،مصـقع مـ لب شجرة العتؿ
(مقطقـ) ،ثؿ تطقرت إلك البـادق كؿا هق مذكقر يف الؽتاب.
ٍ
ُ
صقر مـ الحقاة آقتصادية ،فبدأ
وخ ّصص الؼسؿ الثاين لعرض
بالؿعقشة :معقشة أباء وإجداد ،وما فقفا مـ صعقبة وجفد ومعاكاة ،ثؿ
تحدث طـ فصقل السـة والؿـاخ والتضاريس ،وما تحتقيف البقادي مـ جبال
مرتػعة ،وكقػقة إيجاد الطرق فقفا ،وصعقبة الصعقد والـزول ،وخاصة طـدما
تؽقن ِ
الج َؿال محؿؾ ًة بالؿاء أو الزاد أو البضائع ،وكذلؽ الؿـاخ الذي يسقد
هذه البقادي يف الػصقل إربعة .كؿا تؿ التعرض لؾؿصادر الؿائقة ،وكقػقة
استخراج الؿاء وتخزيـف ،وتجؿقع مقاه إمطار وآستػادة مـفا ،باإلضافة
إلك حديث خاص طـ كظام الرطل يف البقادي ،وبعض العادات والتؼالقد
الؿرتبطة بف كحسـ الجقار ،والؿخالطة ،والتؽافؾ .وكذلؽ تخصقص أودية
لرطل اإلبؾ ،وأخرى لرطل الغـؿ بعد هطقل إمطارُ .
وختؿ هذا الؼسؿ
مػصؾ طـ صػات اإلبؾ وأمراضفا وطاداهتا باطتبارها أفضؾ
بحديث
ّ

14

محؿد أحؿد طؾل رطػقت

صقر مـ حقاة البقادي والريػ
ٌ

إمقال طـد مفرة ،كقػ ٓ وهل حؿر الـعؿ التل ذكرها الـبل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ.
وتحدّ َ
ث الؼسؿ الثالث طـ صقر مـ أكظؿة العفقد والؿقاثقؼ ،فبدأ
بؿقضقع إصالح ذات البقـ وأهؿقتف ،لقـتؼؾ إلك الشروط والعفقد والؿقاثقؼ
كابرا طـ كابر ،فـظام إحالف بقـ الؼبائؾ ،وخاصة شروط
التل تقارثـاها ً
الحؾػة ،وشروط الصؾح (الفدكة الؿمقتة).
وأ ّما الؼسؿ الرابع فؽان لؾتداوي وإشجار والـباتات ،فبدأ بطريؼة
الؼدماء يف التداوي بإطشاب وإشجار ،وكقػقة التعامؾ مع الؾدغ ،وصرقفؿ
يف طالج الؿرضك بالؽل .ل ُقػرد بعدها مساحة لشجرة الؾبان ،وهل شجرة
فػصؾ يف وصػفا ،وأهؿقتفا،
غـقة طـ التعريػ ،وقد كتب طـفا أهؾ التاريخّ ،
ووضعفا الحالل ،وصرق استخراجف ،ومشاكؾ استخراجف ،وصرق تخزيـف
التطرق إلك بعض إشجار الغريبة كشجرة الطقؼ (التقـ
وتعبئتف .كؿا تؿ
ّ
الربي) وهل شجرة شبف صػقؾقة ،وشجرة (وثبقت) التل ٓ تـبت إٓ طؾك
شجرة أخرى ،وتستخدم يف دبغ الجؾقد ،ولفا ثؿرة صغقرة تمكؾ ،وفقفا مادة
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لزجة شبقفة بالصؿغ .وكبتة (بضحقـ) وجؿعفا (بقضح) ،وهل تـبت يف
الجبال يف فصؾ الخريػ.
وحاول الؼسؿ الخامس وإخقر تقثقؼ بعض الؼصص التل اش ُتفرت
يف البقادي والقديان وإرياف ،وهل قصص واقعقة مـ حقاة أهؾفا ،تع ّبر طـ
الققائع الحؼقؼقة ،وتقزطت أحداثفا بقـ الػرح والحزن ،كؿا س ّطر بعضفا
طد ًدا مـ الػضائؾ كالقفاء ،والصدق ،وإغاثة الؿؾفقف ،ومساطدة الؿحتاج.
ختاما :هذا الؽتاب محاولة لؾتقثقؼ ،تقثقؼ ٍ
طدد مـ أكؿاط الحقاة التل
ً
كاكت شائعة يف بقادي ضػار والؿفرة وأرياففؿا ،وهل طادات وتؼالقد بدأت
بآكدثار شق ًئا فشق ًئا ،وٓ بد لفا مـ طؿؾ تقثقؼل ضخؿ يليت طؾك كؾ شاردة
وواردة فقفاّ ،
ولعؾ هذا الؽتاب يؾػت طـاية الؿمسسات وإفراد لؾؼقام هبذا
العؿؾ اإلكساين الرتاثل الؿجقد.
واهلل مـ وراء الؼصد ،وهق الفادي إلك سقاء السبقؾ.
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صور مً احلياة االجتناعية
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تحػؾ بقادي الؿفرة وضػار بعدد مـ الصقر آجتؿاطقة الؼديؿة التل
تؿ ّقزها طـ غقرها مـ البالد ،وهل طادات تقارثفا إبـاء طـ أباء وإجداد
جقال بعد جقؾ ،وقد اكؼرضت بعض هذه العادات فؾؿ تعد مقجقدة الققم،
ً
ً
متداوٓ بقـ الـاس ،ومـ أهؿ هذه العادات ما يؾل:
فقؿا بؼل بعضفا

أوالً :طلب األبخبار (االستخبار أو االستعالو):
يعدّ آستخبار أو آستعالم (الؿخابرة) مـ أهؿ العادات آجتؿاطقة
الؿقجقد يف بالد الؿفرة ويف ضػار ،إ ْذ طاد ًة ما تبدأ الؿحادثات بقـ الـاس بف،
فبعد السالم الذي يعترب شعار السؾؿ وإمان كؿا هق مسـقن يف الشرع
اإلسالمل؛ إذ يس ّؾؿ الؼادم طؾك الجالس ،والؿاشل طؾك الراكب ،والؼؾقؾ
طؾك الؽثقر ،يبدأ الجالس بسمال الؼادم طـ أخباره (العؾقم وإخبار) ،وإذا
كان يف الؿجؾس أكثر مـ شخص ،يبدأ (العزام) كالؿعتاد ،والؿؼصقد بـ
(العزام) هـاْ :
تؼديرا ومراطا ًة
شخصا آخر لطؾب الخرب
أن يؼدّ م الشخص
ً
ً
لؿـزلتف ،فقؼقم بالسمال طـ (العؾقم وإخبار) إكرب سـًّا فقؼقل:
ْ
((خ َب ْريِؽ)) إذا كان الؼادم واحدً ا ،و(( ْخ َب ِريؽؿ)) إذا كاكقا أكثر مـ واحد،
والؿعـك هـا :ماذا لديؽؿ مـ أخبار؟ ويف الؿؼابؾ يرد طؾك السائؾ إكرب سـًّا

21

محؿد أحؿد طؾل رطػقت

صقر مـ حقاة البقادي والريػ
ٌ

أيضا) فقؼقلْ :
إخبار
(خ ُبقر َخ ْقر) ،والؿعـك كؿا هق واضح:
(بعد العزام ً
ُ
خقر.
وإذا كان العزام – كؿا مضت اإلشارة – يعـل :تؼديؿ شخص يسلل
طـ إخبار ويلخذ العؾقم كالشقخ الؽبقر مثال ،أو الؿسافر الؼادم مـ بعقد،
الزلل) ،وهق الذي يـتؿل إلك قبقؾة
أيضا الرجؾ ( ّ
فنكّف ُيمخذ يف طقـ آطتبار ً
أخرى ،وغال ًبا ما يؽقن ضق ًػا أو طابر سبقؾ.
وإذا كان السمال طـ العؾقم وإخبار طـد أهؾ الؿفرة وضػار يف
البقادي وإرياف والسقاحؾ هبذه الطريؼة فـستطقع أن كؼرر :أن اإلكسان يف
هذه الؿـاصؼ – ومـذ الؼدم  -ورغؿ بساصتف ،كان طـده حب آصالع ومعرفة
الجديد ،وكان طـده شغػ الحصقل طؾك إخبارْ ،
وإن كان بطريؼة يسقرة
مختصرة.
وهذا كؿقذج لفذه العادة:
الؼادم :السالم طؾقؽؿ
الؿستؼبؾ /الجالس :وطؾقؽؿ السالم ،خبقر.
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وإن كان الجالسقن جؿاطة ،فنهنؿ يتعازمقن َم ْـ سقطؾب إخبار مـ
الؼادم أو الؼادمقـ بؼقلف :خبقر /خربيؽؿ.
ثؿ يؼقل العاقؾ أو صاحب الؿؼامْ :خ ُبقرْ -خ َب ِريؽؿ.
وإذا كان الؼادمقن جؿاطة يتعازمقن ،فؽؾ يؼقل لصاحبف (أخ ْبرهؿ)،
ثؿ يؽقن الؼرار أن طاقؾ الؼادمقـ هق الؿخرب بؼقلفْ :خ ُبقر َخ ْقر.
ويؿؽـ أن كـظر إلك الشعراء طؾك أهنؿ يؿثؾقن أرشق ًػا لألخبار
طؿا حدث يف وقتف ،وقصائدهؿ
والعؾقم يف حقاة البداوة والريػ؛ ففؿ يعربون ّ
شقاهد طؾك الحقادث وإحقال التل وقعت يف زماهنؿ حتك أن.
وطادة ما يتػاطؾ سامعق إخبار حسب أهؿقة الخرب وفحقاه ،فنن
كاكت إخبار صقبة مبشرة (أو طؾك حد تعبقرهؿ :ساكـة) ،فقفا الخقر
طؿ آصؿئـان وسادت الراحةْ ،
وإن كان طؽس ذلؽ مـ حقادث
والعافقةّ ،
الدكقا كقققع الؽقارث ،أو مقت أحد مـ الـاس إلك آخره ،فقؽقن آستعداد
بالؿاء والزاد والتحرك إلك الؿؽان ،كذلؽ يؽقن التسابؼ بقـ الؿطايا،
والؿشل طؾك إقدام ،ويتػاخرون بؿـ وصؾ أوٓ ،سقاء أكان راكبا أم
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ماشقا ،وقد يركب طؾك الؿطقة مـ شخص واحد إلك ثالثة أشخاص أحقاكا،
أما إذا كان إمر طاد ًّيا وخال ًقا مـ العؾقم الجديدة ،فقؽقن السمال متبادٓ بقـ
الؼادم والؿستؼبؾ طـ اإلبؾ والؿرطك ومقارد الؿقاه وغقرها.

صقرة تقضح السالح الؼديؿ ،والـاس يتـاشدون إخبار ،أو يؾتؼقن لؿـاقشة أمر ما ،أو لؿـاقشة طؿؾ
مـ أطؿالفؿ ،أو إلصالح ذات البقـ.

ثاىيًا :األفراح:
تبدأ أفراح إطراس مـ لحظة اإلطالن ،وطادة ما ُيعؾـ طـفا مـ وقت
تجؿع إهالل يف مؽان واحد ُتراطك فقف السعة،
صقيؾ ،ويف يقم العرس ي ّ
واستقعابف ٕكرب طدد مؿؽـ مـ الـاس ،باإلضافة إلك قربف مـ الؿاء .ويف
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الؾقؾ تبدأ الؿراسقؿ (الشرح) طؾك ضقء الـار ،ويؼػ الشعراء يف صػقف
لؼقل الشعر ،بقـؿا يرقص الش ّبان (يزفـقن) وفؼ كؿط معقـ.
يتؿ إكشاد الشعر بد ًطا وجقا ًبا بالؾغة الؿفرية ،و ُيعرف هذا الػـ باسؿ
الؿريديـ
((رجزيت)) ،حقث يتؼابؾ شاطران أو أكثر ،ومع كؾ شاطر طدد مـ ُ
الذيـ يرددون شعر الشاطر بصقرة جؿاطقة وسط حضقر جؿع غػقر مـ
الـاس.
وأما وجبة الطعام التل ُتؼدّ م لؾضققف فال يشرتط فقفا شلء معقـ،
وقديؿا كان
ويف الغالب تذبح إغـام أو اإلبؾ ،بحسب طادة كؾ مـطؼة،
ً
ُيؽتػك بالتؿر ،إذ ُيؼسؿ التؿر ويقزع طؾك الحضقر فر ًدا فر ًدا ،ويلخذ كؾ
ٍ
كبقرا .وتتـافس الـساء كعادهتـ يف أغؾب
حاضر كصقبف سقاء أكان
صغقرا أم ً
ً
البالد يف الؿؾبس والتزيـ ،وتحاول كؾ واحدة مـفـ أن تظفر بالؿظفر الذي
يجعؾفا إفضؾ وإحسـ.
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ثالجًا :فرحة العيذيً:
ٓ يختؾػ فرح الـاس يف العقديـ طـ ما هق معروف يف البالد العربقة
واإلسالمقة ،حقث ُتذبح إضاحل ،وتؼدم الؿلكقٓت الشعبقة مثؾ:
العصقدة بالسؿـ ،كؿا تؼدم الؼفقة والحؾقب والتؿر ،وغقرها مـ الؿلكقٓت
التل تؽاد تؽقن متشاهبة يف جؿقع الؿـاصؼ.
وقد تختؾػ طادات ذبح إضاحل وخاصة إغـام يف بعض مـاصؼ
البادية ،وطـد البدو تحديدً ا ،فبعض إهالل يـشدون ألحاكًا خاصة بالعقد طـد
الذبح؛ فقلخذ أحدهؿ أضحقتف ،ويؾطخ وجففا بالطقـ الؿبؾقل بالؿاء
ويجرها وهق يؼقل( :يا طقدوه يا طقدوه ،طقدكا مـ كؾ طقد ،طقدكا خقار العقد،
ِ
ويسؿ اهلل ويؽ ّبر ويذبح ،ويدوس برجؾف يف الدم .وقد
يا طقدوه يا طقدوه).
اختػت هذه الؿعتؼدات حالقا والحؿد هلل.
بعد ذلؽ تبدأ التفاين هبذه الؿـاسبة ،وطادة ما تبدأ التفـئة بالسالم
(السالم طؾقؽؿ) ،وبعد السالم ُيؼال :طقدكؿ مبارك ،فقؽقن الرد :أيامؽؿ
سعقدة ،واهلل بالعقدة .لتبدأ بعدها زيارات إهؾ والجقران وإرحام ،وطؿقم
سؽان الؿـطؼة.
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ومـ الؿفؿ أن كشقر هـا إلك ّ
أن إضاحل بعدما ُتذبح ُتشقى لحقمفا
يف (مضابل) خاصة مرتػعة مبـقة مـ الحجارة ،وبعقدة طـ مجرى السقؾ،
ؼسؿ لحؿ إضحقة
وهل مقجقدة حتك أن ،وتعرف بؿضابل إضاحل .و ُي ّ
إلك أربعة أقسام ،ثؿ يؼسؿ كؾ ربع إلك طدة أقسام حسب الحاجة وكثرة
الـاس ،ويدخر الباقل و ُيجػػ طؾك شؽؾ قطع مشؽقكة بخقط طؾك شؽؾ
مسبحة ،ويسؿك(مدلق).

رابعًا :التكافل بني األٍالي:
التؽافؾ مـ العادات آجتؿاطقة الجؿقؾة الؿحؿقدة ،و ُيؼصد هبا:
تبادل اإلطالة والـػؼة والؿعقكة والرطاية والتحؿؾ ،وطادة ما يتؽافؾ إهالل،
ْ
كلن تجتؿع طائؾتان أو أكثر يف مؽان واحد مـ أجؾ تؼاسؿ الحؾقب لألصػال،
26
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والذي ُيعرف باسؿ (كِدْ ِريت) ،أو طـد سػر أحد أباء إلك الخارج لؼضاء
حاجة أو لؾحج ،فقؽقن الـاس (خؾطاء) لػرتة صقيؾة حتك يرجع الؿسافر ،أو
يليت الؿطر ويؽثر الحؾقب .كؿا يتبادلقن (الؿـايح) مـ اإلبؾ والغـؿ؛
والؿؼصقد بــ (الؿـقحة) مـ اإلبؾ والغـؿ :التل ُتعطك وقت تقافر الؾبـ فقفا،
ثؿ ُتعاد إلك صاحبفا بعد ذلؽ.
وأبؾغ دلقؾ طؾك هذا التؽافؾ وآرتباط :كثرة إخقة بقـ أوٓدهؿ
مـ الرضاطة ،وخاصة الرضاطة الؿتبادلة بقـ أسرتقـ أو أكثر؛ ّ
ٕن إم قد
تخرج لحاجة ضرورية مـ الصباح إلك الؿساء تارك ًة أبـاءها طـد امرأة ثاكقة،
فتؼقم الؿرأة الثاكقة أو إم الثاكقة – ْ
إن جاز التعبقر – بنرضاطفؿ مع أوٓدها،
ويف الققم الثاين تذهب إخرى ،وتبؼك إولك طـد إوٓد لرتبقتفؿ
وإرضاطفؿ.

بخامشًا :تربية األطفال واحلضاىة عيذ البذويات:
تظفر شخصقة الؿرأة البدوية كل ّم حـقكة طؾك إبـاء ،مطقعة لؾزوج،
باذلة لؾؿعروف ،صادقة الؼقل ،تؼقم بقاجب الضقافة (تذبح وتؼدح)،
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وتستؼبؾ الضققف ،وتؼسؿ الزاد بقـفا وبقـ الجقران وابـ السبقؾ ،وتركب
اإلبؾ إذا دطت الحاجة.
ويعدّ آهتؿام بالرضاطة الطبقعقة مـ لحظة وٓدة الؿقلقد مـ
إطؿال الؿفؿة التل تؼقم هبا إم ،وطادة ما يقضع الؿقلقد يف (هدّ ووت)،
وهل طبارة طـ مفد لف ثالثة أرجؾ :اثـتان يف الؿؼدمة وواحدة يف الخؾػ،
لقسفؾ تحريؽف إذا صاح الطػؾ ،ولقفدأ ويـام ،و ُيعرف بلسؿاء طديدة مـفا:
مرجا ،وكقرش ،وحقر ،وقبقت ،وضقال ،وغقشاء ،وفقرو.
وهذا الؿفد مـ الخشب ،ولف غشاء مـ جؾد الغـؿ يغطك بنحؽام؛
لقؼل الطػؾ الحر والربد والؿطر ،ولف كقافذ لؾتفقية ،و ُيز ّيـ بسالسؾ مـ
الخرز يف الؿؼدمة ،ويع ّطر بالؿسؽ والعـرب والفقؾ ،و ُيدهـ بؼؾقؾ مـ السؿـ
مـ الخارج لقحافظ طؾك شؽؾ الجؾد.
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(هدُّ دوت) :مفد خاص بالطػؾ يؼقف مـ الحر والربد

تزيقـ الفدوت بالخزف ،وتظفر يف الصقرة فتحة لتؿرير الفقاء
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سادسًا :ألعاب األطفال قذميًا:
ألعاب إصػال مقروث شعبل ُيقجد طـد جؿقع إمؿ ،حقث يبتؽر
إصػال طد ًدا مـ إلعاب بؼصد الرتفقف وقضاء الققت .ومـ أهؿ إلعاب
الؼديؿة – وخاصة طـد أهؾ البقادي  -لعبة (البد) ،وهل لعبة بقـ فريؼقـ،
يتؽقن الػريؼ القاحد مـ اثـقـ إلك ستة ٓطبقـ أو أكثر ،ويؼقم كؾ فريؼ
بعؿؾ دائرة مـ إحجار (جقٓ) ،ثؿ يحؿؾ كؾ ٓطب حجرتقـ صغقرتقـ
ويرمقفؿا داخؾ (جقٓ) الػريؼ أخر ،ويف وسط (الجقٓ) كؼطة ،أي حجارة
فائزا ،والػريؼ الؿفزوم يحؿؾ (العجقز)،
إذا تؿت إصابتفا يؽقن الػريؼ ً
وهل حجارة كبقرة أو متقسطة الحجؿ ويدورون هبا يف الؿؾعب .ويؼقم
الػريؼ الػائز بالتصػقؼ وراءه ،ثؿ يتبارون مرة أخرى وهؽذا .وقد يشارك يف
هذه الؾعبة الرجال الؽبار ،وهل مخصصة لرطاة اإلبؾ يف (الؿػالل)،
والؿػالل جؿع (مػؾك) ،وهل محؾ رطل اإلبؾ بعقدا طـ الؿاء.
أيضا لعبة (الديرة)ُ ،تؾعب لقال طؾك ضقء الؼؿر ،وتؽقن بقـ
وهـاك ً
فريؼقـ ،يتؽقن القاحد مـفؿا مـ ستة إلك طشرة ٓطبقـ أو أكثر ،ولفا كؼطة
بداية يحرسفا الػريؼ إول ،ويحاول الػريؼ أخر التسؾؾ إلقفا ولؿس
31

محؿد أحؿد طؾل رطػقت

صقر مـ حقاة البقادي والريػ
ٌ

الـؼطة ،فقؿا يؼقم الػريؼ الحارس بالدفاع طـ الـؼطة والجري وراءهؿ ،ومـ
أرضا طؾك ضفره ،والؿطروح يتققػ طـ الؾعب
يؿسؽ بزمقؾف يؼقم بطرحف ً
تؾؼائقا ،وقد يتحقل الدفاع طـ الـؼطة إلك الؿسابؼة بقـ اثـقـ ،وهل مـ
أصعب إلعاب الؼديؿة لؽثرة الجري فقفا ،وقد يسؼط أحد الالطبقـ فقتلثر
ويتللؿ ،فقردد الػريؼان يف أثـاء الؾعب :لعبة الديرة ما هبا خقرة.
أيضا:
ومـ هذه إلعاب ً
 oلعبة (بؼرماين) لصغار السـ الذيـ تـحصر أطؿارهؿ مـ أربع سـقات
إلك طشر تؼريبا ،وقد يؾعب فقفا الؽبقر مع الصغقر ،ويؾعبقهنا بــ (بعر
اإلبؾ) القابسة ،وهل شبقفة بؾعبة (الؽقرم) حالقا.
 oلعبة (مققات) :وفقفا يؼقم الصغار بـحت الحجارة طؾك صقرة كاقة
صغقرة أو كبقرة ،ويتؽاثرون يف طددها ،ويرسؿقن لفا صري ًؼا إلك
مقرد الؿاء.
 oلعبة( :ل ِ ْحققم) :وهل الؼػز مـ إسػؾ إلك إطؾك يف الؽفقف،
ووضع طالمة سقداء إلك حقث يصؾ الؼافز ،ويؼقم أخر بؼػزة أطؾك
مـ أخر وهؽذا.
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 oلعبة ( ِذ ْلققف) :وهل القثب بصقرة فردية؛ حقث يؼػ الالطب طؾك
الحجارة ،ويؼػز إلك إمام مع وجقد ٍّ
خط كعالمة ،وكؾؿا قػزت
مجؿقطة مـ الالطبقـ أبعدوا الخط خطقة ،والذي يؼػز أكثر هق
الػائز.
 oلعبة (الست والخؿس) لؾبـات :وهل معروفة غـقة طـ التعريػ،
تؼقم البـات فقفا بتؿثقؾ إمفات يف جؿقع حركاهتـ وسؽـاهتـ.

سابعًا :أعنال اليشاء:
اش ُتفرت الـساء مـذ الؼدم بالؼقام ببعض إطؿال الحرفقة ،وصـاطة
بعض إدوات التل تحتاجفا إسرة طؿق ًما يف معقشتفا ،وقد ضؾت هذه
إطؿال مقجقدة تؼقم هبا الـساء إلك وقت قريب .وحقل أطؿال الـساء هذه
قؿت بزيارة الؿقاصـة الحرفقة :ذهاب بـت مسؾؿ طؾل بؾحاف يف وادي
ُ
شقطح بتاريخ  ،4273/77/41وهل تؼقم بلطؿال حرفقة تراثقة جؿقؾة جدا،
وصقركا جؿقع أطؿالفا الؿتقافرة معفا يف حقـف؛ مـفا ما هق جاهز لالستخدام،
ومـفا ما هق تحت التجفقز .ومـ أهؿ ما أخربتـا بف مـ أطؿالفا :دباغة الجؾقد
وخرازهتا (لقكد) و(شقيف) ،شػل الؽرمة بلكقاطفا .وهذه الؿرأة تعدّ مـ
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أفضؾ الـساء الحرفقات .وبعدما تعرفـا طؾك أشؽال الحرف وأكقاطفا سللـاها
طدة أسئؾة؛ مـفا:
 oماذا تحتاجقـ طـد بداية الدبغ؟
أجابت :أو ً
ٓ الققت؛ فنذا تقفر لدي الققت أققم بؼطع شجرة
(ويريؿ) ،ثؿ أدقفا جقدا ،بعد ذلؽ آيت بلديؿ الشاة الؿراد دبغف ،وقد يؽقن
واحدً ا أو اثـقـ أو ثالثة حسب الحاجة ،ف ُقـؼع إديؿ يف الؿاء حتك يؽقن لقـًا،
ثؿ يقضع فقف مسحقق الشجرة مع الؿاء الدافئ ،ويدبغ مـ جؿقع الجقاكب
القرم) بتسؽقـ الراء ،و ُيحػر لف حػرة يف وسط
جقدا ،وتسؿك هذه العؿؾقة ( ْ
الغار ،و ُي َؾ ُّؿ طؾك شؽؾ دائرة ،ويقضع يف الحػرة ،و ُيغطك طؾقف بروث الغـؿ
أو السؿاد.

بداية طؿؾقة الدبغ (القيريؿ)
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ويف الققم الثاين ُيستخرج إديؿ مـ هذه الحػرة جاهزا لـتخؾص مـ
شعر الشاة ،ثؿ يغسؾ ويجػػ جقدا .وقد ُيع ّبل بالرتاب أثـاء التجػقػ ،وبعدما
جاهزا لؾدبغ .تؼقل :هذه هل الؿرحؾة إولك مـ
ُيتخؾص مـ الرتاب يؽقن
ً
مراحؾ الدبغ ،إٓ أهنا قد ُتسبؼ بتؿؾقح إديؿ بعد السؾخ مباشرة لحػظف مـ
البؽتقريا الضارة (خقبقؾ) ،وبعد ذلؽ تبدأ مرحؾة الدبغ مباشرة وفؼ
الؿراحؾ أتقة:
كؼقم بؼص شجرة ( َصاطب  -صاب) ،وقد تؽقن مقجقدة مدخرة مـ
وقت سابؼ ،ف ُت ّ
دق أوراق الشجرة لتتحقل إلك مسحقق أخضر الؾقن
مجػػ ،ثؿ تقضع يف الجؾد مباشرة مع الؿاء الدافئ و ُيدبغ جقدا لعدة
ساطات (مثال مـ الصباح إلك الظفر) ،ثؿ ُتستلكػ طؿؾقة الدبغ بعد الظفر
إلك الؿساء .و ُتسؿك الؿرأة التل تؼقم بالدبغ( :الدبغا)( /وصبقت) .و ُيغطك
الؿدبقغ طـد الؿساء تغطقة محؽؿة يف مؽان دافئ ،وتستلكػ العؿؾقة يف
الصباح الباكر إلك الققم الثاين يف الؿساء ،ويغطك بنحؽام لؿدة لقؾتقـ،
ويسؿك (هقلقؼ ذ مقصقب).
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ويف الققم إخقر ُيـػث ما فقف ،ويتحقل اسؿف مـ (مقصقب) إلك
(قشعقز) ،ثؿ ُيدبغ دبغا خػقػا يف وقت آخر ،ويصبح بعد دبغة هذه الؿرحؾة
جاهزا لالستخدام حسب الحاجة الؿطؾقبة.
ً

قص شجرة الؼرض لدبغ الجؾقد

أوراق مجػػة مـ شجرة الؼرض التل تدبغ هبا الجؾقد
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دق أوراق شجرة الؼرض لعؿؾقة الدبغ

اإلهاب بداية الدبغ

 oثؿ سللتفا طـ (أشػل) وماذا تحتاجقـ يف البداية؟
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فلجابت :أحتاج إلك طدة أدوات مثؾ (مشػقق) وهق مسؿار مدبب،
وكذلؽ (ماثقؼ) ،وكقطقـ مـ شجرة الؼضػ (طرفقت جبؾقت) ،ويؽقن مـفا
(ويتقـ وققن شريقؼ أو صػح) .والشػل :طؿؾ خاص تؼقم بف الؿرأة ،حقث
تربط شجرة العرف مع بعضفا البعض بعد تجػقػفا ،وتتؽقن أوٓ مـ:
(كقضر ثؿ كقبت ثؿ صـقت) طؾك شؽؾ وطاء جؿقؾ جدا ،وطؾك أحجام،
ومـ أسؿائفا مـ إصغر إلك إكرب( :صـقت ،ومقجر ،ومطرديت،
وجقرو) ،ويستخدم الصغقر مـفا لحؾب الغـؿ ،والؿتقسط لحؾب اإلبؾ،
والؽبقر لتجؿقع الحؾقب وسؼل اإلبؾ يقم القرد .وهذه إدوات لفا صقرة
واضحة لقتؿ التعرف طؾقفا بسفقلة.

أشػل
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 oكقػ تـظريـ إلك هذه الحرفة؟ وكقػ تعؾؿتفا؟
كـت آخذ
فؼالت :هذه الحرفة كاكت جزء ًا مـ حقايت وأكا صغقرة ،فؼد ُ
فتعؾؿت مـفـ
بعض إدوات مـ والديت وجديت ،وأ ّقؾد أطؿال الـساء الؽبار؛
ُ
هذه الحرفة شقئا فشقئا حتك أتؼـ ُتفا؛ لفذا السبب أكا متعؾؼة هبذه إطؿال
الحرفقة ،وأطتربها مقرو ًثا حرف ًّقا مـ بعد أمل وجديت طؾقفؿا رحؿة اهلل.
ِ
وأكت تؿارسقـ هذه الحرفة؟
 oكؿ سـة
أجابت :طؿري ك ّؾف يف هذه إطؿال :تربقة إوٓد ،ورطل إغـام،
زلت مستؿرة؛ إوٓد كربوا وتزوجقا
وآشتغال هبذه الحرفة كؿا ترى ،وما ُ
تزوجـ ،وأكا طؾك كػس الؿـقال مع هذه الحرفة ،وطؿري الققم
والبـات
ّ
ستقن سـة إن لؿ يؽـ أكثر.
 oما فائدة هذه الحرفة قديؿا وحديثا؟
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قالت :أما قديؿا فؽاكت سالمة اإلكسان مـ اهلل تعالك ثؿ مـ هذه ِ
الؼ َرب التل
كصـعفا؛ كحؿؾ هبا الؿاء ،وكسؼل أكػسـا والحققاكات ،وكحتػظ بالؿاء فقفا،
وأما الققم فـستؿتع بعؿؾفا وكستػقد مـفا وهنديفا إلك إهالل وإقارب.
قرب مؿؾقءة بالؿاء ،ويختؾػ الؾقن باختالف طؿؾقة الدبغ وكقع الدهـ

ِ
بـاتؽ هذه الحرفة؟
 oهؾ تعؾؿت
أجابت :كعؿ ،كؾفـ يتؼـ هذه الحرفة ،ولؽـ سبؾ الراحة أن مـ
كاحقة ،وآكشغال بإوٓد مـ كاحقة ثاكقة يجعؾـل أرى طؿؾفـ يف هذه
الحرفة قؾقال.
 oهؾ طرضت أطؿالؽ طؾك وزارة الرتاث؟
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حب
ٓ لؿ ُتعرض أطؿالل الحرفقة حتك أن ،وأكا امرأة بدوية ٓ أ ُّ
التـؼؾ ومػارقة مسؽـل ،وٓ أطرف وزارة الرتاث وٓ غقرها ،وطـدي متقسر
مـ راتب الشمون (ضؿان اجتؿاطل) ،والحؿد هلل طؾك كؾ حال.
مـ أطؿال الـساء أيضا :الخقاصة ،ورطل الحققاكات ،وحقاكة الخرز
الخزيف طؾك أشؽال طديدة؛ مـفا :الحزام الذي يستخدم لصغار السـ و ُيسؿك
(محؿريت) أو (حقؿقر) ،وفـ خرازة الجؾقد لؾؿاء والزاد ،و(أغؿست)
السالح (لقكد) و(مجعال) تستخدم لؿعدات الـساء ،وأصغر مـف (سػقط)
يغطك بجؾد الحققان ،وأصؾف مـ الغضػ (طرفقت).

قربة بتعبئة الؿاء ،وطؾقفا مـؼاش إلخراج الشقك مـ إقدام ،وحزام مـ الخزف (حقؿقر)
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صقرة تقضح بدء صـاطة الؿخؾقة

الؿخؾقة مع الغضػ ،وبجقارها بداية الصـاطة ،ثؿ الؿخؾقة مؽتؿؾة.
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ثاميًا :الزيية والعطور:
ُيستخدم الؿسؽ ،والعـرب ،والفقؾ ،والؼركػؾ ،والخركجال (أو
الخقلـجان :وهق طشب ططري هباري شبقف بالزكجبقؾ) ،والؾبان ،وطقد
البخقر مقا ًدا وأدوات لؾزيـة والعطقر.
أما الزيـة فتتزيـ الـساء البدويات بالحؾل مـ الذهب الذي طاد ًة ما
كادرا ،وكذلؽ الػضة وهل طؾك طدة أشؽال مـفا :ما يقضع طؾك الرقبة
يؽقن ً
قديؿا
و ُيعرف باسؿ (مخاكؼ) ،وحرف الجبقـ ،و(خقزمقت) التل ُتركّب
ً
طؾك إكػ ،و(معقجؾ) ،وقرط لألذن ،وأساور القد ،و(هسؼقل) ،والخاتؿ
لألصبع ،وخؾخال الرجؾ (متققك) لؾرجؾ ،و(هحروز) لؾرأس فقق الشعر
وتحت الخؿار ،والسالسؾ الػضقة لربط الخؿار مـ الخارج.

(صبؾقت) وتقضع فقفا أغراض الـساء الظاهرة يف الصقرة
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حضر أغؾبفا مـ البقئة
كؿا تستخدم الـساء مساحقؼ التجؿقؾ (صالء) ُي ّ
الؿحؾقة مثؾ :الحـاء ،والؽركؿ ،والـقؾ إسقد ،والـقؾ (الؿفصبقـ)،
والؿحؾب ،و(الؼؾقػقت) مـ شجرة (طؼؾقص) ،والصـدل ،والزطػران،
والضعد ،ودم إخقيـ والؼركػؾ .ومـ إشجار الصرب(صقػ) ،وتخؾط هذه
إشقاء يف وطاء صغقر يسؿك( :حقما أو ذيؿ) ،ثؿ تجػػ تؿاما ،وطـد
آستخدام تبؾؾ بؼطرة مـ الؿاء أو الحؾقب ،ويستخدم لؾقجف والجسؿ ،ولف
رائحة زكقة صقبة.
وبالـسبة لغسقل الرأس :تغتسؾ الـساء بلطشاب مـ إشجار؛ مـفا :كثقرة،
وغقراء ،وقؿروت ،وخقؿر ،وشرخػقن ،والسدر ،وطـثقت.

حجارة ( مطؾققت) تطحـ طؾقفا مقاد التجؿقؾ التؼؾقدية
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تاسعًا :اخلتاٌ اجلناعي:
شرع الديـ اإلسالمل الحـقػ الختان لؾذكقر ،والختان سـة كبل اهلل
إبراهقؿ طؾقف السالم ،وقد حافظت الؿجتؿعات العربقة واإلسالمقة مـذ الؼدم
طؾك هذه السـة ،مع اختالف يف طاداهتا وتؼالقدها مـ حقث الزمان والؿؽان
واإلجراءات.
قديؿا مـ التؼالقد التل تحتاج
وربؿا كاكت تؼالقد الؿفرة يف هذه العادة ً
أن كس ّؾط الضقء طؾقفا ،إذ يجتؿع إهالل وش ّباهنؿ الذيـ بؾغت أطؿارهؿ سـ
الختان بصرة جؿاطقة ،وقد يصؾ طددهؿ إلك طشرة أو أكثر ،وتؽقن فرحة
الختان الجؿاطل مثؾ فرحة العرس ،ور ّبؿا كاكت الؿـاسبة مزدوجة :العرس
والختان.
يتؿ هذا الختان بقضع حجارة كبقرة يبـك حقلفا جدار دائري مرتػع،
وتقضع تحتف هذه الحجارة التل يجؾس طؾقفا الشبان الذي س ُقختـقن ،وطادة
ما تستخدم هذه الحجارة مـ قبؾ الشعراء أوٓ وقبؾ الختان؛ حقث يجؾسقن
طؾقفا ويـشدون الشعر الطقيؾ بالؾغة الؿفرية والعربقة ،حقث يبدأ كؾ شاطر
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بؿؼدمة متػؼ طؾقفا يف هذا الػـ هل( :هقدي وكريؿ كريؿ) ومعـاها :كبدأ
باسؿؽ هادي وكريؿ.

هذه الحجارة تقضع لؾختان ،ويجؾس طؾقفا مـ سقختـ ،كؿا سقجؾس طؾقفا الشاطر أو ً
ٓ لقصػ
إحداث ،وأصحاب الجؿائؾ ،ويؿدح أمفات الؿختقكقـ

ومعظؿ الشعراء يبدؤون شعرهؿ بقصػ إصالل وما حقلفؿ مـ
إشقاء مثؾ غروب الشؿس ،وحركة الظؾ ،وهبقب الرياح (الؽقس)،
وتراكؿ السحب ،وهطقل إمطار ،وقصػ الربق والرطد ،وذكر جؿال
الجبال ،ومرتػعات إرض ،وسعة القديان ،وسرطة السقؾ وققة جرياكف وما
يحتقيف مـ الزبد وإتربة ،والـجقم مثؾ :اإلكؾقؾ ،ولحقؿر ،والشؾل،
وح ِؿقؿت.
ْ
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قد يجؾس الؿختقن طؾك الحجارة ،قبؾ جؾقس الشاطر طؾقفا

صقرة لجؾقس الؿخاتقـ طؾك الحجارة
46
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ويؽتػل بعض الشعراء بقصػ الحجارة (مختـقت) التل وضعت
لؼصد اختبار الؿختقكقـ ،واختبار الشعراء ومدى غزارة شعرهؿ ،وقد يؿقؾ
بعض الشعراء إلك أشقاء أخرى حسب الحاجة .هذا طـد بدء ققل الشعر أو
لب الؿقضقع فقختؾػ ،وقد يـػرد كؾ شاطر بؿقضقع معقـ
الؼصقدة ،وأما ّ
مثؾ :مدح الؼبائؾ ،وذكر إحداث والققائع .ومـ هذه الـؿاذج الشعرية ققل
الشاطر:
صقور شجفؿؽ تقش هروا بػرصقن
التعقصػ لؿجحاء وتخقبر مختقن
ويف ذلؽ يؼقل الشاطر:
شرخ شل برك أوكس وقسقم بسامعقـ
مـ لعابر ذاجدود الجؿقؾت ولبديـ
سرا يف ققل الشعر ،ولف قسؿ
يذكر الشاطر يف هذه الؼصقدة أن لف ًّ
خاص يف فـ السامعقـ ،ولقس هذا الشلء مـ إبداطاه فؼط ،ولؽـف ورثف طـ
أجداده ،ويؽؿؾ قائال:
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ار قصقدي باكحقس ،وبركاجل مػطقـ
بف ثققرت وبصار ،وجؿقؾة وحذققـ
و يف هذيـ البقتقـ مـ الشعر الؿفري يذكر الشاطر مـاقب الشققخ
والشخصقات ،ويؿدح قبائؾفؿ ،ويذكر جؿائؾفؿ .ويؽؿؾ الشاطر بؿدح قبقؾة
أخرى ،ويرثل بعد ذلؽ صاحبفؿ الؿتقيف قائال:
أر فخــاذ ذبقــت قطـــ ،مـؽفــقـ معــذريـ
قتفؿ أر مـ ضرغات ،مـ شقذم ومعجقـ
وكــــقري ذكحقــــز ســــر ،مســــؾؿ محــــزيـ
تـــا بســـقتقن وشـــجقر ،وذيجـــا معـــقديـ
ومعـك الؼصقدة كؾفا يدور حقل شؽر أصحاب الجؿائؾ وأهؾ القفاء
والجقد والثـاء طؾقفؿ .وأما يف الرثاء فقذكر الشاطر حزن القادي وأشجاره
وبساتقـف وكفقفف الذيـ حزكقا لؿقت (مسؾؿ) ،فؽقػ بلهؾف والذيـ طاشقا
معف مـ أقاربف وجقراكف؟ وقد يتدخؾ شعر بعض الشعراء يف ذم الـاس بؿا يثقر
الػتـة ،وقؾقؾ ما هؿ ،وٓ يمخذ ققلفؿ بعقـ آطتبار.
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صقرة لؿجؿقطة مـ الحاضريـ يف فرحة الختان الجؿاطل

ِ
قدمـ مـ:
أمفات الؿختقكقـ طؾك ما
ويف إخقر يؿدح الشعرا ُء
َ
الرتبقة الحسـة ،وسفر الؾقالل ،وتقفقر آحتقاجات يف أيام الحضاكة ،وإتؿام
الرضاطة حقلقـ ،وحرصفـ طؾك سؼل الحؾقب الدافئ الـظقػ؛ ويف ذلؽ
يؼقل الشاطر:
أمختــقن حؾــل روح ،كــؾ ذبــره شــل لســقر
تحـــــقؿـ كعتـــــقن ،أو تحـــــقؿـ بػـــــدير
تػـــريحـ ذبـــر قــــف ،وذطاســـر بـــر ســـفقر
تــــابريرن أمركقــــز ،مـــــ أغــــاذر ومــــدير
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وبسبب كؾ ذلؽ ،صاروا أن مـ أحسـ الرجال وأققي الشبان،
وأصبحقا قادريـ طؾك تحؿؾ الؿسمولقة التل تـاط هبؿ يف جؿقع مجآت
الحقاة مـ :ركقب اإلبؾ ،والجري السريع ،والقثب الطقيؾ ،والشجاطة،
واإلقدام .وتؽقن الخاتؿة بشؽر اهلل وتقحقده والصالة طؾك الـبل.
وأ ّما طـ العؿر الذي ُيختـ فقف طادةً ،فؼد يؽقن الؿختقن قد وصؾ
سـ التؽؾقػ أو أكثر (الحؾؿ) ،ومـ العجقب جدا أكّف قد يتزوج بعضفؿ يف
كػس يقم الختان.

صقرة تقضح مجؿقطة مـ الؽبار والصغار يف فرحة الختان الجؿاطل

51

محؿد أحؿد طؾل رطػقت

صقر مـ حقاة البقادي والريػ
ٌ

عاطرًا :صفات البذو:
ُيضرب يف أهؾ البادية الؿثؾ يف الؽرم ،والجقد ،والصدق ،والقفاء،
ضرب أهؾ القديان أروع إمثؾة يف جؿقع
والشفامة ،والبذل ،والعطاء ،كؿا
َ
الصػات الحؿقدة الؿذكقرة ،باإلضافة إلك :التعاون طؾك الخقر ،والتؽاتػ
ضد الباصؾ ،وصؾة إرحام ،واحرتام الجقران ،وإكرام الضقػ ،وإغاثة
الؿؾفقف؛ فنذا صاح الصائح لؿ يتلخر مـفؿ أحد مفؿا كاكت الظروف ،وقد
يركب مـ اثـقـ إلك ثالثة طؾك كاقة واحدة ،أو مشقا طؾك اإلقدام ،ويتػاخرون
بقصقل أول كاقة إلك مؽان اإلغاثة ،حامؾقـ معفؿ الؿاء والزاد وحؾقب
اإلبؾ.
ومـ طاداهتؿ التػاؤل بالخقر ،وخاصة طـد هطقل إمطار ،وطـ ذلؽ
يؼقل أحد الشعراء:
ســـــــاده ذل ضفـــــــقر هـــــــدره مــــــــ هـــــــقت
شـققسـ الصـػ الربعققـت بـر تقســ حضـقت
شضـــــــــــػقت لؼـــــــــــاء ولـــــــــــف ذفؼـــــــــــقت
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يتؿـك الشاطر يف هذه إبقات أن يصعد مـ القادي ،أطؾك القادي،
ويرى السحاب الؿرتاكؿ الؿحؿؾ بإمطار حقلف ،وهق يف فصؾ الربقع ،ثؿ
يؽؿؾ قائال:
وصقيــــػ جفــــقؿ مـــــ هــــس شــــرققت
لــــــد طضــــــل لؿــــــف ولســــــقؾب لؼــــــقت
وأروكــــــب لطقـــــــت هـــــــ وتػؼـــــــقت
شــقس بقؽــر ســؾقب وخقضــس طضــقت
والشـــــقلث دفـــــقن لفـــــس هجحـــــقت
يؼقل الشاطر متػائال :إن إمطار باتت تـفؿر صقال الؾقؾ ،ولؿعان
الربق وصقت الرطد لؿ يفدأ حتك الصباح ،ويف الصباح يركب الطائػ هق أو
غقره طؾك الـاقة الذلقل الؼقية ،لقطقف هبا طؾك مقاضع سؼقط الؿطر ،ويرى
مدى غزارتف ،وتلثقره طؾك إرض والـاس.
الجدير بالذكر أن الشاطر يف هذه إبقات وصػ الـاقة التل ركب
طؾقفا الطقاف طؾك الؿطر وص ًػا فائؼ الدقة ،برتكقب لغقي بديع ومذهؾ،
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فؼال إن سـفا الؿؼدر يف الؼصقدة حقالل طشر سـقات ،وهل لؿ تحؾب ولؿ
يؽـ لفا ولد لقرضعفا؛ لذا ففل ققية قادرة طؾك تحؿؾ السقر يف القديان
القطرة بؽؾ سفقلة ،وخاصة الطؾقع والـزول يف إماكـ الصعبة .وذكر
أيضا أن الطائػ لؿ يلخذ الؿاء ،ولؿ يـتظر صعام اإلفطار ،ولؿ يحؿؾ
الشاطر ً
معف الزاد ،بؾ ذهب يف وقت صؾقع الشؿس باكرا.

حادي عظر :اللباض الكذيه:
قديؿا الؿحصر واإليزار (و ُيعرف محؾقًّا بـ :القزار)
يؾبس الرجال
ً
إبقض مـ الؼطـ (مريؽان) ،ومـفؿ مـ يؾبس (الصبقغة أو السبقغة) ،ولقهنا
ؾػ بف الرأس و ُيربط بف الشعر،
أسقد مصبقغ بالـقؾ ،وطؾك الرأس (حقبؾ) ُي ّ
وطادة ما يصـع مـ جؾقد رقاب اإلبؾ ،ويدبغ ،وي ّؾقن بالؾقن إحؿر.
فتؾبسـ ( ُصققت) مـ الـقؾ إسقد ،وثقا ًبا أخرى مـ
وأما الـساء
َ
(الؽـقؽـ) معروف بـ (الزمار) ،وكذلؽ (شؼات) ،وتغطل رأسفا بــ (قرققش)
و(كؿؽقؿ) وربؿا الؽؿة (كؿات) .وتؾبس البـات الصغار طاد ًة (خبقت)،
وهق مـ الجؾدُ ،يغطك هبا بعض أجسادهـ.
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ثاىي عظر :الشالح:
قديؿا أكقاع مـ إسؾحة البسقطة ،فاس ُتخدمت الرماح
ُوجدت
ً
وتسؿك (قـقت) ،والسققف والؾؿش (وهل جؿع لِ ْؿ ِشقت ،أشبف ما تؽقن
بالسقػ) ،والخـاجر .وقد تستخدم بعض إسؾحة لؾزيـة مثؾ :الخـجر
لؾس َؾب (أي لؾحؿاية ،ولقس الؿؼصقد بف هـا:
العؿاين الؼديؿ ،ومـفا ما يؽقن َ
َس ْؾب ما لدى أخريـ) مثؾ :الخـجر العسؽري ،باإلضافة إلك (الؿقس)
لؾختاكة والحالقة ،وقد ُيستعان فقف بذبح الحققاكات.

خـجر ،وبجقاره الفاون (مدق كحاسل) وقربة.
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قديؿا( :أبق فتقؾة)
وقد تطقر السالح فقؿا بعد إلك البـادق وأشفرها
ً
أيضا إلك أكقاع مـفا :الفطػ جرمؾل ،وفتقـل،
و(أم سؾبخ) ،ثؿ تطقر ً
والصؿع ،وأم تاجقـ ،وهؾقؾ .وتطقر كذلؽ إلك (الشرف) بلكقاطفا :كـد،
وبريثؿ ،وخديقي ،وأم طريش ،والػؾـطا ،وبرشقت ،وأم خؿس بلكقاطفا :أم
قصقـ ،وتقك ،ومضؾع.

مـ السالح الؼديؿ ،بـدققة أبق فتقؾة ،وبجقارها الؼداحة والؿضرب ،ومخزن لؾبارود.

غطاء جؾدي لؾبـدققة (غؿاص)
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صور مً احلياة االقتصادية
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أوالً :املعيظة:
طاش اإلكسان الؼديؿ طؾك الؿصادر الؿعقشقة القسقرة الؿتقافرة يف
الطبقعة مثؾ :الذرة ،والحـطة ،والتؿر ،وطؾك ثؿار إشجار وجذوطفا،
واستػاد كذلؽ مـ الػطريات مثؾ الػؼع (فجش) يف الجبؾ ،والبحث يف
البادية طـ (خؿؾقج).

خؿؾقج

واطتؿد اإلكسان كذلؽ طؾك صقد الحققاكات غقر إلقػة مثؾ :القطؾ
بلكقاطف يف الجبال وإودية ،والغزال ،والريؿ يف الصحراء ،وابـ سقلع
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(الؿفا) ،وكذلؽ القبر ،والطققر كالحباري ،والحجؾ العربل (صعـقـ) .كؿا
طاش طؾك العسؾ بلكقاطف الصايف والجاف ،وصغار الـحؾ(حؾب) ،وأهؾ
أيضا الؿلكقٓت البحرية ،ومـ
الصحراء يلكؾقن الضب .وهـاك ً
أهؿفا إسؿاك الؿجػػة التل تصؾ إلك رمال الربع الخالل مثؾ :العقال
الؿالح ،والعقد الؿجػػ (السرديـ) والؼاشع.

سؿؽ العقد

ويؼقم أهؾ القديان بالحػر ٓستخراج الؿؾح الجبؾل مـ الؽفقف،
وتجؿقعف وحؿؾف طؾك الجؿال ،وبقعف ٕهؾ الريػ .ويؽقن البقع والشراء
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طؾك شؽؾ مؼايضة؛ فقعطقن الؿؾح ويلخذون الذرة يف مقسؿ الصرب،
والسؿـ يف وقت الخريػ.

مؾح صخري

أيضا بؼص شجرة الؼرض (صاطب) ،ويلخذوهنا
ويؼقمقن ً
لؾؿؼايضة :كقؾتان مـ الؼرض بؽقؾة مـ الذرة ،ويستخدم هذا الؼرض لدبغ
أيضا شجرة الؼضػ (طرف) ،يؼقمقن
الجؾقد .ومـ مـتقجات القديان ً
بؼصفا وتجػقػفا حتك تقبس جقدا ،ثؿ يحؿؾقهنا طؾك الجؿال ،ويبقعقهنا
لؾصقاديـ ،حقث تقضع يف الؿاء مدة ثؿ ُتصـع مـفا الحبال ،وكذلؽ ُتصـع
مـفا أشقاء أخرى تستخدم لحؿؾ إمتعة (زكبقؾ).
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شجرة الؼضػ (طرفقت /طرف)

شجرة طرف  /طرفقت محؿؾة طؾك الجؿؾ

ويسعك اإلكسان البدوي يف صؾب الرزق؛ حقث يرتك طائؾتف ،ويذهب
وحقدا يف القديان لقؼطع شجرة إضرب (هرصقت) ،ويؼطعفا بقده العارية،
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ثؿ يجػػفا مدة تصؾ إلك طشرة أيام أو أكثر ،ثؿ يحشقها يف أكقاس (جقاين)
مخصصة لذلؽ ويحؿؾفا طؾك البعقر ،ويذهب هبا إلك البالد الساحؾقة
ويبقعفا طؾ ًػا لإلبؾ وخاصة الجؿال ،وتخؾط بال َع ْقد الؿجػػ ،ويسؿك هذا
العؾػ (قصقص) ،وهق زاد لؾؿطايا طـد تحؿقؾ الؾبان أو غقره .وقد يحتطب
البدوي حزمات مـ الحطب ويبقعفا.

شجرة هرصقت

وهؽذا كاكت الحقاة طـدهؿ شاقة رغؿ بساصتفا ،وهل حقاة بعقدة طـ
الطؿع مـ جفة والؽسؾ مـ جفة ثاكقة ٓ ،يعرفقن الؽؾؾ وٓ الؿؾؾ ،كثقري
التػاؤل بالخقر ،بعقديـ طـ الحسد ،آمؾقـ الغـاء ،وقد اطتادوا ططاء ما يف
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أيديفؿ مـ ماء أو زاد لؾؿحتاج ،مع ما يعاكقكف مـ قؾة ذات القد ،إٓ أهنؿ
طؿا يف أيدي الـاس مفؿا كاكت ضروففؿ صعبة ،وإن طاكقا مـ قؾة
يتعػػقن ّ
إشقاء ،بؾ إهنؿ يؿـعقن أوٓدهؿ مـ إكؾ طـد الجقران إٓ قؾقال ،كاهقؽ
طؿا يتصػ بف أبـاؤهؿ مـ إدب والػطـة وصاطة القالديـ .وهؿ يتؿقزون
أيضا بالصرب ،وتحؿؾ العطش والجقع.
ً
وقد يستؼبؾ إصػال الصغار الضققف ،ويؼقمقن بخدمتفؿ ،والسمال
طـ حاجتفؿ مع آحتػاظ بإسرار العائؾقة،
وخاصة ما يتعؾؼ بتحركات إب ووجفتف خقفا
مـ أن يؽقن الؼادمقن أطداء .ومـ العجب أن
الصغار يبقتقن بؿػردهؿ مع اإلبؾ ،ويؼقمقن
بجؿقع احتقاجاهتا مـ الحؾب والسؼل والتجؿقع
إلك الظؾ طـد الظفقرة ،وأكثرهؿ يعرفقن آثار
إبؾفؿ طـ غقرها مـ إبؾ الجقران.
فتك يتبع اإلبؾ لقحؾبفا
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ويحرص أهؾ البقادي والريػ دوما طؾك شؽر اهلل طز وجؾ يف جؿقع
أحقالفؿ ،وذكره وتسبقحف ،والدطاء يف الصباح والؿساء ،ومـ أدطقتفؿ:
ِ
ـــــــػ كــــــــؾ مــــــــمذي
يــــــــا كــــــــايف اكـ
يـــــــــــــا شـــــــــــــايف يـــــــــــــا معـــــــــــــايف
يا اهلل يا دلقؾ يا كريؿ ارفع طـا البالء وطـ جؿقع الؿسؾؿقـ.
وهذا الدطاء يؼال يف الصباح .وأما يف الؿساء فقؼقلقن:
يــــــــــا رب مســــــــــاكا مـــــــــــ مســــــــــاك
وٓ حــــــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــــــقاك
وٓ تؼطعـــــــا مـــــــ خقــــــرك ورجــــــقاك
ويختؿقن إذكار بالصالة طؾك الـبل طؾقف السالم .وأكثر صالهتؿ
بالتقؿؿ لعدم وجقد الؿاء الذي بالؽاد يؽػل لؾشرب ولألكؾ.

ثاىيًا :فصول الشية واملياخ والتضاريص:
يـؼسؿ الؿـاخ يف هذه البالد إلك أربعة فصقل رسؿقة:

65

محؿد أحؿد طؾل رطػقت

صقر مـ حقاة البقادي والريػ
ٌ

 oفصؾ الخريػ:
محؿال
ً
حارا كسبقا ،والفقاء غرب ًقا شؿال ًّقا
ويؽقن فقف الجق يف البادية ًّ
بإتربة ،ويؾجل الرطاة إلك الؽفقف وإشجار الظؾقؾة التل ُتجؿع تحتفا
اإلبؾ وإغـام وقت الظفقرة ،ويتجؿعقن يف هذه إماكـ الؿعروفة لحؾب
اإلبؾ بعدما تـزل درجة الحرارة ،وتؿقؾ الشؿس إلك الغروب ،ثؿ يتؼاسؿقن
الحؾقب ،ويتػرغ كؾ واحد إلك حاجتف ،ويستلكػقن العؿؾ يف الققم الثاين،
وهؽذا.
الجق معاكسا كؾقا ،حقث مطر
أ ّما يف الجبؾ واتجاه البحر ،فقؽقن
ّ
الخريػ الؿقسؿل طؾك إرياف ،وتبدأ الزراطة مـ قبؾ أهالل الجبؾ يف هذه
الػرتة ،إ ْذ يزرطقن يف هذا الؿقسؿ :الذرة ،والدجر ،والدخـ ،والخقار
(الحشقى) ،ويؽقن الحصاد يف فصؾ (الصرب) ،ويتقافد أهؾ البقادي مـ
الرجال والـساء وكبار السـ لحضقر هذا الحصاد ،حقث يعؿؾ الؼادرون
طؾك العؿؾ مع الؿزارطقـ يف جؿع الحبقب لقحصؾقا طؾك إجقر ،أما الذيـ
ٓ يستطقعقن العؿؾ كؽبار السـ والصغار فقـالقن ططاء مجاكقا مـ قبؾ
الزراع تؽريؿا لفؿ ولسـفؿ.
ّ
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 oفصؾ الصرب:
وهق فصؾ مرتؼب صقال العام يـتظره الجؿقع :أهؾ البقادي
وإرياف ،ويؽقن الجق فقف معتدٓ صقال ثالثة أشفر ،ويسؿقف البعض:
الػتقح (كسبة إلك فتح البحر)؛ إذ يفدأ فقف مقج البحر بعد الخريػ ،ويتؿ
اصط قاد أكقاع مختؾػة مـ خقراتف وططاياه ،ويتؿ تصدير بعضفا ،واستقراد
الؿقاد الغذائقة مـ الخارج :مـ الفـد ،وزكجبار ،ويستقرد التؿر مـ البصرة.
 oفصؾ الشتاء:
يتؿقز هذا الػصؾ باكخػاض درجة الحرارة والربودة الـسبقة ،حقث
هتب الرياح الشتقية الشؿالقة الباردة التل ُتسؿك محؾ ًّقا (بقؾقت) .وأهؿ ما
ّ
يحصؾ يف فصؾ الشتاء طـد أهؾ البقادي والريػ تؾؼقح اإلبؾ ووٓدهتـ.
 oفصؾ الؼقظ:
تؽقن فقف الحرارة مرتػعة كسب ًّقا مع جػاف يف الؿـاصؼ الصحراوية
الداخؾقة ،ورصقبة يف الؿـاصؼ الساحؾقة .وتعاين البقادي يف هذا الػصؾ مـ
قؾة الؿاء والرطل بشؽؾ طام ،ويـتظر أهؾفا إمطار الؿقسؿقة يف هذا الققت
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طؾك بقاديفؿ (دوثا ،وحؿقؿت) ،وربؿا تجؿعقا وصامقا ثالثة أيام ،وتصدققا
مـ أمقالفؿ ،وصؾقا صالة آستسؼاء ،وتضرطقا بالدطاء إلك اهلل لقغقثفؿ
سبحاكف وتعالك بالؿطر.
وأما بالـسبة لؾتضاريس :فقعقش البدو يف تضاريس صعبة ،وخاصة
طـد التحقل مـ مؽان إلك آخر ،وطـد ورود الؿاء والصدور مـف ،والصدور
أصعب مـ القرود؛ ٕن اإلبؾ (الركاب) تؽقن محؿؾة بالؼرب الؿؿؾمة
بالؿاء طـد الصدور .ويعاين البدو صعقبة شديدة يف سؼل اإلبؾ وإغـام،
خاصة مع قؾة الؿاء ،ولربؿا باتقا لقؾة أو لقؾتقـ طـد مقرد الؿاء مـتظريـ دور
السؼل ،وأخذ الؿاء إلك رحالفؿ .وقد يليت إلك الؿاء طابر سبقؾ و ُيؼدم
لقسؼل ،ويلخذ الؿاء لـػسف تؽريؿا لف.

صقرة لؾتضاريس
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ويتػاخر البدو بسؼل الفقائؿ ،والفقائؿ :هل اإلبؾ التل ٓ راطل
معفا ،ويـشدون إكاشقد طـد سؼل اإلبؾ ،ومـفا:
مـــــــــــــــــ يســــــــــــــــؼل الفــــــــــــــــقايؿ
لــــــــــف ســــــــــريرة تحــــــــــت الــــــــــدايؿ
برقـــــــــة بـــــــــارق وبعقـــــــــد كقضـــــــــش
والؿخايـــــــــؾ مـــــــــا هـــــــــل حـــــــــقلش
وهـــــذا الؾحــــــ يســـــؿقكف :يـــــا هقبــــــل
وتظفر القديان ذات التضاريس الجبؾقة الؽبقرة والقطرة طؾك شؽؾ
أصراف مرتػعة جدا ،ومـفا جبال متصدطة ،وجبال مختؾػة الشؽؾ ،وأحجار
متـاثرة.

صقرة لؾجبؾ والقادي والطريؼ وسط القادي
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صقرة لؾتضاريس وتلثرها بعقامؾ التعرية

ثالجًا :املصادر املايية:
طاكت هذه البالد وبخاصة إودية مـ قؾة الؿقاه العذبة ،ومـ إهنار
والعققن الدائؿة الجريان أو ذات الجريان الغزير ،وتتققػ معقشة السؽان يف
هذه القديان طؾك أبار القدوية ،ومخؾػات إمطار والسققل ،والجريان
السطحل؛ حقث إكف يتؿ آستػادة مـ هذا الركقد الؿائل يف مـحـقات القديان
لؿدة قصقرة ،ومـ ثؿ يغقر الؿاء يف باصـ إرض وتتبعف إيادي بالحػر؛
وربؿا استؿر الحػر حتك يصؾ إلك قامة رجؾ طـد الحاجة.
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طقـ الؿاء

الؿصادر الؿائقة الؼديؿة (طقـ الؿاء :ضحقو)

وتختؾػ أماكـ الحػر هذه ،فؿـفا ذات الرتبة الؾقـة والؿتـاثرة التل
يؽقن مـ الصعب الحػر فقفا ،لؽـ كتقجة الحاجة واكعدام الؿاء لؾشرب
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وقضاء الحاجات الققمقة يتؿ الحػر فقفا ،ويتجؿع إهالل لحػر هذه أبار
ربؿا ٕيام صقيؾة حتك إدراك الؿاء ،ويعؿؾقن يف ذلؽ (الػـاصقس) مـ
إخشاب الجافة طؾك شؽؾ مدرجات ٓتؼاء كزول الرتبة والحصك إلك
إسػؾ ،فتؽقن القاقل مـ اهندام البئر ،وتساطد طؾك بؼائف لؿدة أصقل مع
صؾقع وكزول الـاس لغرف الؿاء.
وتظؾ هذه أبار  -هبذه الصقرة  -طامرة حتك بعد كضب الؿاء مـفا؛
معروفف بلسؿائفا وأماكـفا ،حتك إكف يـؼش بقضقح الرمز إلك مؽاهنا بعالمات
طؾك الحجر خقفا مـ اكدثار هذه أبار ،وخاصة بعد السققل الجارفة ،وهذه
أبار ٓ يؽاد يخؾق مـفا أي ٍ
واد كبقرا كان أم صغقرا ،وإلك حد أن يستػقد
بعض رطاة اإلبؾ وإغـام والبدو الرحؾ؛ ومـ أسؿائفا:
مـ هذه أبار ُ
(الحايس ،ومحقسل ،ومفصات ،ومؽدت).
أيضا :العققن الصغقرة التل تخرج طادة مـ
ومـ مصادر الؿقاه قديؿا ً
الؽفقف (مقضل) ،والسدود التل تبـك بإحجار وإسؿـت وتسؿك
(الؽريػ) ،والسدود الطقـقة ،وجؿقع هذه السدود الؽبقرة مـفا والصغقرة
تبـك طؾك مفابط الشعاب ،وإماكـ التل تجري فقفا الؿقاه لسفقلة تجؿع
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الؿاء وآستػادة مـف ،وتؽقن مبـقة مـ الحجر والطقـ واإلسؿـت الؼديؿ
إبقض (كقرت) ،وتلخذ إشؽال الؿعروفة الدائرية أو الؿستطقؾة أو
الؿثؾثة ،وتظفر بشؽؾ هـدسل جؿقؾ ،وإلك هذا التاريخ تبـك هذه السدود مـ
قبؾ أهالل وسؽان إودية.

الصقرة تقضح خروج الؿاء مـ العققن الصغقرة (مقضل)

بداية بـاء الؽريػ
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وتسؿك هذه السدود باسؿ الشخص الذي بـاها أو القادي الذي هق
فقفا .ومـ أهؿ هذه إودية :وادي مقصؼ ،وادي صؾغف ،وادي غريت ،وادي
ذصعب ،وادي غؿقت ،وادي بشح ،وادي كخقر ،وادي مذوكف ،وادي مدي،
وادي هرويب ،وادي شقطح.

سد ماء

ويف بعض إماكـ مـ السػقح الجبؾقة الضخؿة طؾك أصراف القديان
تخرج طققن ماء صغقرة طؾك شؽؾ قطرات وتسؿك(:أصغقت) وجؿعفا:
(صققيغ) ،ويؽقن صعؿ ماء هذه العققن مالحا ،ويؿقؾ صعؿف إلك الؿرارة
أحقاكا ،ولؽـ كتقجة قؾة الؿاء وكدرتف ُتعؿؾ لفذه العققن أحقاض صغقرة مـ
الطقـ أو الـقرة البقضاء التل تصـع مـ حرق إحجار ،ويتؿ آكتػاع هبذه
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الؼطرات القسقرة هبذه الطريؼة كتقجة التجؿقع الفادي لؾؿاء ،والصرب الدؤوب
مـ قبؾ إهالل .ومـ أهؿ هذه العققن( :صغقت ،ذمؼرضقؿ ،ومؼروت،
وذروت).

كذلؽ يق جد يف هذه القديان كقع آخر مـ الؿصادر الؿائقة :الحايس
(مفصات) :وهل طبارة طـ حػرة يحػرها إهالل يف مـحـقات القديان ،حتك
يدركقا الؿاء طؾك قامة رجؾ أحقاكا ،وما تزال هذه إماكـ معروفة حتك أن
بلسؿائفا مثؾ( :أهقوجؿ ،وبالقت أحػقن ،وخؾقيت) باإلضافة إلك السدود
الؿائقة التل بـاها إهالل يف القديان مـ الطقـ ومـ الـقرة البقضاء ،وهل
كثقرة ومعروفة وتؿ تطقيرها حالقا باإلسؿـت وتقسقعفا.
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الصقرة تقضح كقػقة غرف الؿاء مـ الحايس (مفصات هقجؿ) يف وادي مدي

يؽقن ترتقب السؼل بحسب القصقل طـ صريؼ التبادر؛ إول ثؿ
الذي يؾقف ،وقد يؽقن هذا إمر شا ًّقا خاصة يف أيام الصقػ ،حقث يذهب
إهالل مـ آخر الؾقؾ لؾتبادر إلك الؿاء سقاء لسؼل الحققاكات ،أو لرتوية
الرحال ،فقتؿ مؾء ِ
الؼ َرب بالؿاء ،وحؿؾفا طؾك الجؿال إلك مـاصؼ الػالء
والرطل ،ويتؿ التصرب طؾك قرب معدودة مثؾ حؿؾ البعقر ،وهل أربع قرب
مدة ضؿل اإلبؾ ،وهق مـ طشرة أيام إلك خؿسة طشر يق ًما ،أو قد يؽقن أكثر يف
فصؾ الشتاء البارد.
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و ُيستخدم الؿاء يف آحتقاجات إولقة البسقطة ،طؾك قدر طدد أفراد
إسرة ،مع إخذ بعقـ آطتبار قؾة إوطقة الؿعدكقة والؿالبس؛ حقث
ساطد ذلؽ يف آقتصاد بالؿاء .وقد تؽقن الؿعادن يف ذلؽ الققت معدومة،
ف ُتستخدم برم الصػر وأقداح مـ الػخار ،وكذلؽ الؽرمة أو مخؾقة الؾبـ
(قعؾق) وهل مصـقطة مـ الغضػ ،وتؼطع بالجؾد مـ الخارج ،وهذا الـقع
ٓ يحتاج إلك غسقؾ وإكؿا يتؿ تجػقػف طؾك الشؿس أو طؾك الـار الخػقػة،
كؿا يتؿ تسخقـ الؾبـ يف الؽرمة طـ صريؼ الؿراضقػ (حقص) ،وهل
أحجار يتؿ تسخقـفا يف الـار حتك يتغقر لقهنا إلك إحؿر لتصقر مثؾ الجؿر،
ثؿ يتؿ وضعفا يف الحؾقب حتك يصؾ إلك درجة الغؾقان.

كرمة (مخؾقة الؾبـ) و(هبان) و(شقسب) وتقضع فقف إغراض الؿختؾػة.
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رابعًا :اجلفاف يف البوادي واالستشكاء:
يؽاد الجػاف يف البقادي يؽقن ضاهرة جغرافقة سـقية ،وخاصة آخر
السـة مـ كؾ طام قبؾ دخقل فصؾ الخريػ بثالثة أشفر ،وهق الذي ُيسؿك
حارا كسب ًّقا ،ويؼؾ
(الؼقظ) كؿا سبؼت اإلشارة ،فػل هذا الػصؾ يؽقن الجق ًّ
الؿاء وتجػ مصادره التل هل يف إصؾ يسقرة ،فتؾجل الـاس إلك التضرع
إلك اهلل سبحاكف وتعالك.
مـ طادهتؿ يف هذا الشلن إطالن الصقم ثالثة أيام كؿا ذكركا ،ثؿ
آجتؿاع يف مؽان معروف ،ويليت كؾ رب أسرة بشاة سؿقـة ،فقذبحقن
إغـام يف صباح الققم الرابع بعد الصقم ،ويسؾخقن الجؾقد ،ويجفزون
الؿضابل ،ويضعقن الؾحقم طؾقفا ،وإذا دخؾ وقت الظفقرة يصطػقن
صػقفا ،ويدطقن اهلل ،ويتباكقن ،والذي ٓ يبؽل يحؿؾ الحجارة طؾك ضفره،
ويصعد هبا الجبؾ حتك يحس بتعب فتليت العربات والبؽاء ،ومـ دطائفؿ( :يا
اهلل برحؿة الؼؾقب) ،ويؽررون هذا الدطاء بصقت طال مـ الجؿقع مع
البؽاء.
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ثؿ يليت الدطاء الثاين (يا أرحؿ الراحؿقـ ّفرج طؾك الؿسؾؿقـ)،
ويتؼدم كبار السـ الك إمام ،ثؿ إصػال ،ويستؿرون بالدطاء والتضرع حتك
يـزل الؿطر ،وطـدهؿ القؼقـ التام باهلل سبحاكف وتعالك بلكف طؾك كؾ شلء
قدير ،وأكف سقستجقب دطاءهؿ.
ويؼقل كبار السـ الذيـ حضروا مثؾ هذا الؿققػ :كذكر الـاس يف
الؿاضل يدطقن صالبقـ الرحؿة والؿطر بعد الصقم والصدقة ،ويستجقب لفؿ
اهلل سبحاكف وتعالك طؾك الػقر ،ويحؿؾقن لحؿفؿ قبؾ أن يـضج بسبب كزول
الؿطرٕ ،ن الؿطر سقطػئ الـار طؾقفؿ ،ويـؼؾقن الؿضابل بسرطة إلك
الؽفقف.
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بخامشًا :الرعي يف البوادي:
بعد كزول الؿطر واخضرار الؿرطك ،يؼقم أهالل هذه القديان بتؼسقؿ
الؿراطل إلك قسؿقـ يف طادة غريبة ٓ ُتط ّبؼ يف غقرها مـ الؿـاصؼ ،والؼسؿان
هؿا:
الؼسؿ إول:
خاص باإلبؾ ٓ تؼرتب مـف إغـام ،ويحظك هذا الؼسؿ بـصقب
إسد مـ القديان الخصبة ذات الرطل الجقد وإشجار الؽثقػة ،وهذه
إودية الؿخصصة متػؼ طؾقفا مـ قبؾ إهالل سـقيا بعد هطقل إمطار
مباشرة ،حقث يجؿعقن قطعان اإلبؾ يف هذه الؿـاصؼ بشؽؾ جؿاطل ،ويتؿ
التالقل والتزاور بقـ كبار السـ والشققخ ،ويتػرغقن لحؾ الؿشاكؾ التل قد
تطقل حتك يليت هذا الؿقسؿ الؿريح الفادي .ويؼقم إوٓد الصغار والـساء
برطل اإلبؾ ،وآهتؿام هبا مـ حقث :الحؾب ،والسؼل ،واإلشراف طؾك
جؿقع شموهنا ،وتسؿك هذه الؿراطل (مِ ْحجقر) وجؿعفا ( ْم ُحقجر).
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صقع مـ اإلبؾ يف الؿػؾك

رطل اإلبؾ
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الؼسؿ الثاين :لرطل الغـؿ ،وقد يؽقن أقؾ خصقبة مـ مرطك اإلبؾ.

رطل إغـام والؿاطز

رطل الؿاطز
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أما ما يتعؾؼ بشققخ وأطقان هذه الؿـاصؼ ،فنهنؿ يتجفقن إلك كزول
البؾدان بؼصد مجالسة العؾؿاء ،والسمال طـ أمقر ديـفؿ ،وخاصة يف الصالة
والزكاة ،وقد يذهب بعضفؿ إلك الحج أو آستعداد لف مـ حقث الراحؾة
والزاد والرفؼة الصالحة مـ أهؾ الؿـاصؼ إخرى الذيـ لفؿ خربة يف ذلؽ،
مؿـ قد اطتاد التقجف إلقف طؾك ضفقر اإلبؾ ،ولفؿ يف هذا السػر خربة،
السرى بالؾقؾ طؾك الـجقم الؿعروفة،
وخاصة يف آتجاه لقال وهنارا ،فقؽقن ُّ
وذلؽ لالهتداء إلك آتجاه الصحقح ،وأما يف الـفار فقؽقن السقر برتك
الشؿس طؾك الظفر يف الصباح ،وبعد الظفر تؽقن الشؿس طؾك الجبقـ حتك
الغروب.
ويتقخقن الؿقؾ إلك جفة الشؿال كثقرا أو إلك الجـقب ،وخاصة طـد
اكحـاء الطرق أو كزول الثـايا وصؾقطفا ،ويعتؿدون يف سقرهؿ طؾك إدلة مـ
الؼبائؾ الذيـ يجدوهنؿ يف صريؼ سػرهؿ .ومـ طادات الؼبائؾ إرسال دلقؾ
وصاحب (ربقع الجـب) مع الغريب أو ابـ السبقؾ مـ حدود قبقؾتفؿ إلك
حدود الؼبقؾة الثاكقة ،وإكرامفؿ بالذبائح ،وقضاء الحقائج ،وتزويدهؿ بؿا
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يحتاجقن إلقف مـ :فرش ،وأغطقة ،وقرب الؿاء ،ور ّبؿا الـؼقد الػضقة
والذهبقة ابتغاء مرضات اهلل ،ويسؿقن الحجاج بــ (ضققف الرحؿـ).

سادسًا :صفات اإلبل وأمراضَا وعاداتَا:
لإلبؾ صػات كثقرة ر ّبؿا كصطؾح طؾقفا بلكّفا (ذاتقة)؛ أي ٓ :دخؾ
لإلكسان فقفا ،بؾ هل مقهقبة مـ اهلل سبحاكف وتعالك ،ومـ هذه الصػات:
آكتباه السريع ٕي حركة يف الؾقؾ أثـاء الظالم ،فنذا التػتت إلك
اتجاه معقـ طدة مرات ،وشـّػت أذكقفا ،فنن ذلؽ يقحل بقجقد حركة غقر
طادية ،سقاء أكاكت قدوم خصؿ مـ الـاس ،أو وجقد حققان مػرتس مثؾ:
إسد أو الضبع أو غقرهؿا.
حؿاية ابـفا وحراستف مـ جؿقع الحققاكات الؿػرتسة ،ومـ
الـاس أحقاكا ،وذلؽ بالرفس والعض والجري السريع حتك يبتعد طـفا
الخطر ،وتشعر بإمان طؾك كػسفا وابـفا إذا سؿعت صقت مقٓها.
الشرب السريع والتزاحؿ وسط اإلبؾ لؾشرب وهذه تسؿك (ألد
حقن).
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تحؿؾ العطش لػرتة صقيؾة ،والسقر طؾك الرمال بسفقلة،
ولذلؽ سؿقت (سػقـة الصحراء) حقث كاكت القسقؾة القحقدة لؾتـؼؾ يف
الصحراء.
الؿشل طؽس جؿقع الحققاكات؛ ّ
ٕن الحققاكات تؿشل :القؿقـ
مع القسار والقسار مع القؿقـ ،وهل تؿشل طؽس ذلؽ :القؿقـ مع القؿقـ
والقسار مع القسار.
الشؿ مـ مسافة بعقدة ،والتـبم بؿؽان الؿاء مـ بعقد ،وتخقؾ
الؿطر بالـظر إلك السحاب الؿؿطر ،وسؿاع الرطد وتحديد مؽاكف ،والسقر
إلك الؿؽان الذي فقف الؿطر.
تقج ف الـاقة صاحبفا الذي ضؾ الطريؼ أثـاء الؾقؾ إلك
يؿؽـ أن ّ
الؿاء أو إلك الؿؽان الذي أتك مـف.
ذكقر اإلبؾ (الفدد أو البعقر أو الػحؾ أو الؼعقد) :لف قدرة كبقرة
طؾك حؿؾ إثؼال ،وهق خطقر جدا طـد هقجاكف ،ولف صقت يسؿك (بخرير)،
وكذلؽ مـ صػاتف الحؼد طؾك مـ آذاه أو ضربف ،وقد يلخذ بثلره حتك ولق
بعد وقت صقيؾ.
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يعدّ (الفدد) أفضؾ أكقاع الذكقر طـد أصحاب اإلبؾ ،ويتؿ
اختقاره مـ أجقد سالٓت اإلبؾ وأشفرهـ ،ويتػاخرون بف وبـسؾف ،وٓ
ُتحؿؾ طؾقف إثؼال إٓ وقت الضرورة .وكثقرا ما تسؿك إكثك طؾك اسؿ أبقفا
(الفدد).
مـ الصػات الؿعروفة طـد أصحاب اإلبؾ :الخقار ،وكصب
أذان ،وصقل الخصر ،واتساع الصدر .ومـ أسؿاء الذكقر الؿشفقرة:
صقغان؛ وتسؿك طؾقف (بـات صقغان ومصقحان) ،وكذلؽ بـات إصقػر،
وبـات كعقؿان ،كسبة إلك أصايؾ اإلبؾ الؿشفقرة يف حقاة اإلكسان العربل
البدوي.
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وأ ّما أمراض اإلبؾ وطالجفا فؽثقرة ،كذكر مـفا:
 oالخراش :ويشبف الجـقن.
 oالرقاب :وجع الرقبة ،ويعالج بالؽل طؾك الرقبة.
 oالـؼاش :ألؿ الرأس ،ويعالج بالؽل طؾك الرأس.
 oالشقػة :ألؿ الر ْجؾ ،ويعالج بالؽل طؾك الرجؾ.
 oالعضقدة :وجع القد أو الضؾع ،ويعالج بالؽل طؾك القد.
 oالجرب :يظفر يف شؽؾ صبؼة جؾدية مريضة ،ويسبب تساقط
الشعر ،خاصة يف القجف ،وأماكـ الضرع ،ويعالج بخؾط كقع مـ
إشجار؛ فػل البادية يعالجقن الجرب بإطشار ،ويف الريػ بدم
شجرة (هبقك) ،ويخؾط ببقل اإلبؾ.
 oمـ إمراض الخطقرة( :الؿرح) ،بتسؽقـ الراء ،وهق طبارة طـ
جرح طؿقؼ يتعػـ يف مؼدمة الظفر (الؼارب) ،ويؽقن سببف
التحؿقؾ الخاصئ أو الؿػرط.
 oكذلؽ مرض (الؽرور) ،ويؽقن يف الزور (مربكقت).
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ولإلبؾ صػات كثقرة يحسـ التؿعـ فقفا ،والتعرف طؾقفا ،ت ّ
ػؽ ًرا يف
مخؾققات اهلل ،كقػ ٓ وهق الؼائؾ سبحاكف( :أفال يـظرون إلك اإلبؾ كقػ
خؾؼت).
أ ّما أهؿ طادات البدو الؿرتبطة باإلبؾ فػل مؼدمتفا( :القسؿ،
فؿفؿ جدا طـد أهؾ البادية ،وهق طالمة تقضع طؾك
والتضؿقر) .أ ّما القسؿ
ٌ
اإلبؾ ،تتؿقز هبا كؾ قبقؾة طـ إخرى ،ولؽؾ قبقؾة وسؿفا الؿتػؼ طؾقف،
ويؽقن بالؽل أو تشذيػ إذن؛ فلما الؽل فقخصص لف مؽان يف أصراف
الـاقة ،فؿـفؿ مـ يجعؾف يف القجف أو تحت العقـ ،أو طؾك الرقبة .وهق يلخذ
شؽؾ دائرة ،أو خطا ،أو خطقـ ،أو هالٓ .ومـ أسؿاء القسؿ( :الدامع)،
ويؽقن خ ًّطا تحت العقـ ،و ُتعرف الـاقة طؾك حسب القسؿ الذي طؾقفا مثال:
أيضا :زطبـقت ،رطػقت ،لحػقت.
العامرية (طؿريت) ،وهـاك ً
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صقرة تقضح وسؿ اإلبؾ

صقرة أخرى لقسؿ اإلبؾ
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وأ ّما التضؿقر ففق طبارة طـ تلديب /تدريب الـاقة طؾك الخطام،
والرساق ،والركقب ،وهذا خاص بالـاقة ،ويزيد الذكر طؾك أكف يمدب/
يدرب طؾك تحؿؾ إثؼال.
ومـ العادات الؿرتبطة باإلبؾ أيضا :التسابؼ يف حؾب يقم القرد
وتؼديؿ الحؾقب لؾضققف ،وخاصة الؼادمقـ مـ السػر ،الذيـ ضفرت طؾقفؿ
الؿشؼة مـ قؾة الؿاء أو الزاد أو الؿشل طؾك إقدام لؿدة صقيؾة؛ ففؿ
يتبادرون لسؼل همٓء الؼادمقـ ،ويتػاخرون هبذه العادات الؿتقارثة بقـفؿ،
وكذلؽ يقجفقن الذم لؿـ تؼاطس طـ هذه العادة ،ولؿ يؼؿ بقاجبف الؿعتاد،
ويؾؼقن بالؾقم لقس طؾك اإلبؾ وإكؿا طؾك مقٓها إذا صدر الضققف وهؿ
جقاع.
وصاحب اإلبؾ يرسؾ إلك اإلبؾ الػصائؾ لقستؼل كؾ فصقؾ مـ لبـ
أمف حتك يؽقن طؾك أكؿؾ حال يف كظره مـ السؿـة وصقل الذروة ،وكان
العرب يؼقلقن لؾؽريؿ :جبان الؽؾب ،هزيؾ الػصقؾ؛ فجبـ الؽؾب أكف ٓ
يـبح الضققف ٕكف معتاد طؾك كثرة الـاس ،وهزل الػصقؾ دلقؾ طؾك حؾب
إم وتؼديؿ الؾبـ لؾضققف.
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وكؾ العادات والصػات الؿذكقرة ققؾت فقفا قصائد مـ الشعر،
تؿتدح صاحب الػضقؾة وإكرام الضقػ ،وتذم الؿؼصر يف حؼقق الضقافة
وكسر طادات العرب وأصحاب اإلبؾ.
يؼقل أحد الشعراء يف فـ (التغرود):
محؿــــــد بــــــق طقســــــك شــــــقف ومــــــده
ذبــــــــح وكــــــــرم والػــــــــراش يؿــــــــده
ولـــــبـ البعـــــر طؼــــــب الجػـــــان يــــــرده
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وقال أخر مـ الػـ كػسف:
أثــــــره فــــــالن مــــــا يعــــــرف مــــــاجقهبـ
مـــا طـــاد خؾـــػ اإلبـــؾ مــــ تركـــقهبـ
حتــــك الظــــالل غشــــك طؼــــب بجـــــقهبـ
هذا يف طادات الحؾب فؼط ،كاهقؽ طـ إغاثة الؿؾفقف ،وإرواء
الظامئ ،وإجابة الؿستغقث الؿسؿقع القاصؾ بـػسف إلك آخر جفده ،أو
ووصػ مؽاكف وتحديده ،ففذه الحالة لفا هبات طالقة تؽؿـ يف
الؿخرب طـف،
ُ
صدور أصحاب اإلبؾ السباقة الؿعروفة مـ خالل التجارب بالسرطة وصاطة
الراكب بدون خطام أو شد ،وإكؿا يركبفا الراكب مطؾققة الزمام طارية الظفر،
حامال طؾك كتػقف الؿاء أو الؾبـ ،وهل متجفة إلك الطريؼ الذي يريده
الراكب ،وبؿجرد لؿسفا بالعصا طؾك الطرف إيؿـ تتجف إلك إيسر
مباشرة ،وإذا مسفا بالعصا طؾك الطرف إيسر اتجفت إلك الطرف إيؿـ
دون طـاء أو صعقبة ،وٓ تسؿع لفا صق ًتا ٕهنا معتادة طؾك هذا إمر ،وقد
ُأ ّدبت مـ قبؾ صاحبفا طؾك هذا إمر .ويليت التػاخر أيضا بالؼصائد ،ومدح
هذا الـقع مـ اإلبؾ وأصحاهبا.
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وتعرف هذه اإلبؾ بـسؾفا مـذ قديؿ الزمان ،ومـ أهؿ هذا الـسؾ:
(بـات أروجػ ،وبـات وشطقت ،وبـات العػقري) ،وهذه الحقادث كاكت
كثقرة مـفا ومعروفة بققتفا وطؾك مستقى معروفٕ ،ن القديان متباطدة
إصراف ،وهبا جػاف شديد ،وقؾة ماء ،لذلؽ فؼد كاكت هذه آجتفادات
متقاصؾة مـ قبؾ أصحاب اإلبؾ؛ بؾ ومتقارثة جقال بعد جقؾ لؾرتكقز طؾك
تدريب اإلبؾ طؾك صاطة الراكب ،والخروج مـ قطقع اإلبؾ بسفقلة طـد
الحاجة.
وقد تركب كاقة العزوف (حقيف) ،و ُيرتك فصقؾفا الصغقر مربق ًصا يف
مؽاكف ،وتتحرك لـجدتف فقرا ،وترجع إلقف بعدما تـتفل الؿفؿة .كؿا أهنا
تحؾب وهل بعقدة طـ ولدها لتدر الؾبـ ،ثؿ ترجع إلك مؽاهنا الؿدرار طؾك
صاحبفا ومـ طـده .وترجع إلك مؽاهنا لقحدها أو برفؼة صاحبفا .وٓ
كستغرب كحـ هذا إمر؛ ٕ ّن اإلبؾ أفضؾ الحققاكات قابؾقة لؾتلديب ،واطتقاد
ما صبعت طؾقف ،وطدم تغققر صبعفا ،ويظؾ هذا الطبع فقفا إلك آخر طؿرها.
هذا مـ كاحقة صبائع اإلبؾ الؿؽتسبة مـ قبؾ اإلكسان طـ صريؼ التلديب
(التضؿقر).
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ومـ الجقد هـا وكحـ كختؿ حديثـا طـ اإلبؾ أن كشقر إلك ّ
أن الصقف
يستخرج مـ شعر اإلبؾ الذي يـبت طؾك إكتاف والظفر ،ويعؿؾ مـف
الشؿال (قطعة ُيغطك هبا ضرع الـاقة) ،والشفل ويسؿك (التبتقت) ،ويزهق
بإلقان طـد التػريع ،وهق طبارة طـ خؾط صقف اإلبؾ الحؿراء والبقضاء
والسقداء ،ويؽقن لف شؽؾ أكقؼ جدا يتػاخر بف رطاة اإلبؾ.
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صور مً أىظنة العَود واملواثيل
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أولًا :إصالح رات البني:
اشتفر أهؾ الؿفرة وضػار طؿق ًما والبدو طؾك وجف الخصقص بحبفؿ
لؾسعل يف إصالح ذات البقـ ،ولربؿا يذهب أحدهؿ لإلصالح بقـ قبقؾتقـ
وشفقرا ،وٓ يرجع
وقع بقـفؿا سقء تػاهؿ أو خالف ،ويرتك أوٓده أيا ًما
ً
(ص ْؾح) ،وكؾ
حتك يحؼؼ هدفف ،ويتؿ آتػاق بقـفؿ ،أو أخذ الفدكة الؿمقتة َ
ذلؽ لقجف اهلل ،وإلخؿاد الػتـة بقـ الؿسؾؿقـ.
أما طـ السطايا (إطؿال الؿمذية كالجرح وغقره) ،ففل قؾقؾة جدا،
و ُت ّ
حؾ مـ قبؾ القجفاء وإطقان يف كػس الققت ،و ُيطؾب الصؾح يف إحقال
الؼبؾقة الؿعؼدة مثؾ الثلر أو غقره تؿفقدا لإلصالح الشامؾ ،ويؽقن التحالػ
بعد آتػاق بقـ الخصقم سقاء طؾك :الدية ،أو تعادل الثلر ،أو السؿاح.
ولفؿ يف الفدكة لؾصؾح الؿمقت طـد وققع السطقة طادات خاصة:
أولفا( :طرضات) طشرة أيام أو أكثر يطؾبفا الؿصؾحقن الحاضرون بقـ
الؿتخاصؿقـ حتك يفدأ القضع ،وهق (تطروب) بقجقه َقبِ ِ
قؾقـ مـ الطرفقـ
الؿتـازطقـ حسب الؿدة الؿتػؼ طؾقفا ،وهل يف شرع الؼبائؾ أربعة أشفر أو
أكثر حسب آتػاق.
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ولؾصؾح شروط مفؿة جدا مـفا:
 .7خروج قبقؾ مـ كؾ صرف.
 .4خروج اثـقـ مراققب (شفقد) ،و(قعايد) مـ ثالثة إلك سبعة
أشخاص ،لقؽقن طددهؿ أكثر مـ الشفقد ،وكؾفؿ مـ أهؾ العؼؾ
والحذق ومعرفة أكساب الؼبائؾ ،محقطقن بإطراف والعفقد
والؿقاثقؼ وشروط الصؾح.
( .3الشراط) الذي يؾػظ شروط الصؾح بقـ الطرفقـ ،ويؽقن هذا
ّ
الشراط ذا خربة ودراية بشروط الصؾح ،ومعرفة كسب الطرفقـ،
وتسؿقتفؿ بالػخائذ ثؿ الؼبائؾ.
 .2يبدأ ّ
الشراط أمام الجؿقع بؾػظ (الفقاء والرضاء) بقـ الطرفقـ،
شراصا.
والؼبقل بالشفقد والؼعايد والؿراققب ،وأهنؿ يرضقن بف ّ
 .9يردد (الفقاء والرضاء) لؾؼبؾ ِ
قـ بؼقلف:
 .6هقيتقا ورضقتقا بشرط الصؾح والشفقد والؼعايد والؿراققب؟
 .1فقؼقلقن :كعؿ هقيـا ورضقـا بالشرط والشفقد والؼعايد
والؿراققب.
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بقت فالن جؿع،
 .8يبدأ بؾػظ الشرط قائالْ ( :صؾِقح لبالل ولقكَ ،ه ْ
كِقغؾ وحؾقل ،ذورا وفرث مـ بقت فالن جؿع ،كقغؾ وحؾقل،
ذورا وفرث ،وكؾ ذوكقب هـقفؿ بـشقبت (بؿعـك :مـ يـتؿل
إلقفؿ ،أو دخؾ معفؿ وهق لقس مـفؿ أصال).
 .1ويؽقن الصؾح (مثاكاه) أو (جقري) حسب آتػاق مثال أربعة
أشفر ،أيا ًما ولقالل (حارسؿ مـ مؼام الرجؾ ،بغقر مخؾة أو حقؾة
واحتقال ،وإذا بان الفالل البايـ مـ الشفر الخامس) ،ويسؿك
باسؿف مثال :محرم ،أو ربقع إول ،ويخرج الصؾح مـ وجقه
ِ
الؼبقؾقـ ،ويذكر اسؿ كؾ الؼبقؾة أو الػخقذة بالتحديد التل دخؾت
تحت (حارسؿ) الصؾح .والصؾح يؽقن مقر ًثا طـد الحل مـ
الؿقت ،والـؼل مـ العايب.
 .72يؽرر الؾػظ طدة مرات حتك يؽتؿؾ الشرط بللػاضف طـد
ِ
الؼبقؾقـ ،ويؽقن الحاضرون مـ الشفقد والؼعايد وغقرهؿ يف أتؿ
آكتباه طـ تحريػ لػظ الشرط ،أو تحريػ تسؿقة الؼبائؾ .وبعد
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ذلؽ يؼقم الؼبقالن بنبالغ كؾ أفراد الؼبقؾة بالصؾح وشرصف
ومدتف.
وقد يؽقن يف الشرط طشرة أيام براء (سقولػ) ،فؾق أخذ صاحب
الثلر ثلره خالل العشرة إيام الؿحددة فال شلء طؾقف ،وٓ طقب يؾحؼف،
ِ
الؼبقؾقـ.
وتحدد العشرة أيام بالدخقل والخروج أمام
وكذلؽ قد يؽقن يف شرط الصؾح (سقدع ودع) ،بؿعـكّ :
أن الذي لؿ
ِ
يدر بالصؾح ،ففق لقس فقف حتك يدري ،وكان الـاس يف ذلؽ الققت يعاكقن
مـ تباطد الؿسافات؛ فؼد يخرج الصؾح مـ وجقه الؼبالء ،وبعض الـاس ٓ
طؾؿ لفؿ بف وٓ دراية ،وأما يف طصر آتصآت وتؼارب الـاس مـ بعضفؿ،
فؼد ٓ يدخؾ هذا الشرط يف شروط الصؾح.
والصؾح – كؿا مضت اإلشارة – أكقاع( :صؾح مثاكاه)( ،صؾح
ِ
الؼبقؾقـ ،ويؽقن
جقري)( ،تطروب) ،وقد يدخؾ معفؿ (تطروب) بقجقه
هذا حسب آتػاق .و(صؾح مثاكاه) أققى مـ (صؾح جقري) ،وأما مـ
كاحقة ققة شرط الصؾح فقرجع إلك العؼقبات ،وما يرتتب طؾقف مـ أمقر طـد
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خرقف والعقب بف ،حقث يعد هذا العؿؾ مـ الغدر والخقاكة ،ويؽقن صاحبف
مـدو ًفا (مـبقذا وٓ أحد يسؾؿ طؾقف ،وٓ يؼبؾ مـف سالما) يف ســ الؼبائؾ،
ويسؿقكف طقب وسقاد القجف ،ولف مراجع واضحة وجؾقة يف ســ الؼبائؾ،
ويعاتب صاحب الحؼ قبقؾف أمام جؾسة مػتقحة مثؾ الؿحؽؿة.
فصؾ:
إذا اتػؼ الؼبقالن فذاك الؿراد ،وإذا تـازطقا ُيطؾب الشفقد ،فنذا اتػؼ
الشفقد فذاك الؿراد ،وإذا تـازطقا فالؿحؽ (الؼعايد) ل ُقدلقا بؿا طـدهؿ،
ويؽقن طدد (الؼعايد) يف إصؾ طددا فرد ًّيا وأكثر مـ الشفقد ،فقؽقكقن
الشراط)
ثالثة أو أكثر ،ويف الشرط؛ الؽثرة تغؾب الؼؾة ،ومـ حقث دار ( ّ
تؽقن الؽثرة ،وطؾك هذا إمر يتؿ آتػاق ،ويـتفل الـزاع بقـ الشفقد
ِ
والؼبقؾقـ ،ويؽقن الحؽؿ لصاحب الحؼ.
ومـ جفة الشروط والعؼقبات فؼد تؿ تحديدها طؾك كحق ما يؼقلقن:
(سقق بسقق)( ،الجرح بالجرح غزره وصقلف ومحؾ وضد) ،أي :هذا يجرح
العايب مثؾؿا جرح العايب طؾقف ،بـػس الجرح والؿؽان مفؿا كاكت
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خطقرتف ،وقد تطقل هذه الؿعاتبة سـقات حتك يصدر الحؽؿ الـفائل ،أو
السداد ،أو الؿصالحة.
ويف هذا يؼقل الشاطر الؿفري:
كـفـــقر وهـــف جفـــقم ســـقبر لقطقـــد أقـــا
لؿقريـــد ذطقـــب وصـــاب وســـقرح ذاكؼـــا
يطؾب الشاطر يف هذه الؼطعة مـ الؼصقدة قبقؾف أن يـصػف ويعطقف ح ّؼف
مـ أمام جؾسة العدول الذيـ هؿ مراجع يف العقب ،ويردون الؿخطئ طـ
خطئف والزال طـ زلتف .كؿا ب ّقـ الشاطر مدى طـاه مـ صقل الققت الذي لؿ
يتؿ فقف الحؽؿ ،وقد ر ّد طؾقف أحدهؿ بؼقلف:
حــــل واهلل بؿحــــب اذيحقســــب الشــــؼا
هبشـــر ببقـــاض القجـــف وبـــرا مــــ خطـــا
زف البشرى لؾشاطر السابؼ ،ووطده ببقاض القجف ،وإثبات
حقث ّ
وثؿـ صربه يف هذا الققت الذي
حؼف واستعادتف ،كؿا اطرتف بصربه وجؿقؾف ّ
مضك كؾف.
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وقد يتخؾص العايب مـ العقب وٓ يؾزمف ،إذا وجد لـػسف حجة
واضحة كعدم الدراية بالصؾح ،أو وجقد خؾؾ بشروط الصؾح ،أو بحجة
أخرى تثبت أمام العدول ،وبذلؽ يب ّقض وجفف ،ويؽقن بري ًئا مـ هذا العتاب،
ويبؼك طؾقف (الؼػص) ،أي :الػعؾة كالجرح أو غقره.
وطـد وققع سطقة يسعك الـاس يف اإلصالح ،ويطؾبقن العافقة مـ
الطرفقـ ،وقد يؼبؾ صؾب العافقة أو يرفض ،أو قد ُيطؾب مقطد آخر محدد
(وطد) يف الزمان والؿؽان مـ تحت العدول الؿصؾحقـ (حجريت).

ثاىيًا :احللفة وطروطَا:
إذا حدث آتػاق (السداد) بقـ قبقؾتقـ واكتفت بقـفؿ الؿشؽؾة ،أو
كؿا يؼال( :سبؽت بقـفؿ العافقة) ،سقاء بسؿاح ،أو دية ،أو تقكقؾ إحدى
الؼبقؾتقـ التل لفا الحؼ ،يبدأ الؿصؾحقن بالحؾػة بقـفؿ ،حقث ُيخرج قبالء
مـ الطرفقـ بالدية ،وشروط تحؾقؾفا ،ثؿ هدم وردم مـ الجاكبقـ بؿا جرى
مـ السقء بقـفؿ ،ثؿ يخرجقن الؼبالء مـ الؼبقؾتقـ حسب طدد الػخائذ التل
حصؾت بقـفا الػعؾة أو السطقة ،ويخرجقن الشفقد أو الؿراققب كال مـ
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صرفف ،ثؿ الؼعايد بآتػاق فقؿا بقـفؿ ،ويؽقن العدد فرد ًّيا مـ ثالثة إلك سبعة
شراط الحؾػة الذي يؼقم بأيت:
حسب الحاجة ،ويليت ّ
 .7بــ (الفقى والرضاء) مـ الطرفقـ بالؼعايد والؿراققب ،والشراط كػسف،
والشرط الذي يشرصف.
 .4يتؿ لػظ شروط الحؾػة طؾك مسامع الحاضريـ ،وتـبقففؿ بـقع الحؾػة
(جارية ،أو مثاكاة ،أو مثؿـة).
قائال أحدهؿ :حؾقػ طؾك اهلل
 .3يحؿؾ الؼبالء شروط الحؾػة بقجقهفؿ ً
ثؿ طؾقؽ حؾػف ،مثال (جاريف أو مثاكاه أو مثؿـف) حسب الشرط ،وهل
دم وفرث ،كغؾ وحؾقل (حالل وحرام) ،حرسؿ مـ مؼام الرجؾ أو مـ
ساطة لػظفا إلك ققام الساطة ،حؾػة واثؼة ومقثؼة مقرثة طـد الحل مـ
الؿقت ،والـؼل مـ العايب ،مـ ردها طايب ،ومـ اسرتدها طايب ،وهل
جؿع بجؿع مـ الؼبقؾتقـ ،ومـ يدخؾ معفؿ بؿقجب الشروط طـد
الؼعايد والؿراققب ،والـؼاء يؽقن مـ الػاطؾ حسب الشروط الؿتػؼ
طؾقفا يف الحؾػة (وتؽقن الحؾػة طؾك حد السقػ).
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مالحظة:
أققى حؾػة هل الحؾػة الؿثؿـة ،وتؾقفا الؿربعة ،ثؿ الؿثاكاة،
والجارية ،وحؿقؾقن ،والحؾػة الؿثاكاة هل الؿعؿقل هبا حتك أن بقـ
الؼبائؾ ،وهل الدارجة طؾك مسامع الـاس بعقدهؿ وقريبفؿ ،وهل الحؾػة
الؿػضؾة ،وبؿا أن هذه إمة أمة القسط ،ففذه الحؾػة الؿثاكاة وسط قبؾفا
اثـان وبعدها اثـان .ويف شروط الصؾح (الؿثاكاة) هل الدارجة والؿعؿقل هبا،
وهل أفضؾ مـ صؾح الجقري.
فصؾ:
إذا حصؾت حادثة أو سطقة يف هذه الحؾػةّ ،
فنن الؿحؽ طؾك الؼبالء،
فنذا اتػؼقا فذلؽ الؿراد ،وإذا تـازطقا اكتؼؾ الؿحؽ إلك الؿراققب ،فنذا اتػؼ
الؿراققب مع الؼبالء فذلؽ الؿراد ،وإذا تـازطقا اكتؼؾ الؿحؽ إلك (قعايد)
الحؾػة ،وإصؾ يف الشرط أن يؼال :محؾ ما دار شراط تثبت الؽثرة ،والؽثرة
تغؾب الؼؾة .ولفذا يؽقن طدد (الؼعايد) أكثر مـ الشفقد و(الؿراققب).
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ويف مثاققؾ الحؾػة الجارية يؽقن الؼبقؾ باثـقـ ،والؿرطل بقاحد،
ويجاريف الجرح والػرث أو كؿا يؼال :سقق بسقق ،وغزر بغزر ،محؾ وضد،
والـؼاء مـ الػعال ،وإذا هرب أو اغرتب فالـؼاء مـ إخقاكف ،ولؾؿرأة الـؼاء مـ
أهؾفا (لزهتا) ،والعبد الؿؿؾقك الؿقشل الـؼاء مـ سقده.
ويتضاطػ العدد يف مثاققؾ الحؾػة الؿثاكاة :الؼبقؾ بلربعة ،والؿرطل
باثـقـ ،وكذلؽ يتضاطػ الجرح والػرث ،ويف الحؾػة الؿثؿـة الؼبقؾ بثؿاكقة،
والؿرطل بلربعة ،ويتضاطػ (الجرح والػرث) حسب الشروط وإطراف
(السقارح) الؼبؾقة.
وأ ّما (حؿقؾقن) فقؽقن أخػ مـ الحؾػ السابؼ ،وقد يؽقن مقر ًثا أو
ٓ يؽقن ،حسب الشرط.
فصؾ:
إذا جرت السطقة بقـ قبقؾتقـ ،وادطك أحد الطرفقـ بــ (الحؿقؾقن)
وأصبح طؾك قبقؾف ،فنذا أكؽر الؼبقؾ مـ التثريب بالػعؾ السابؼ فعؾقف أن
يحؾػ بالقؿقـ بعدد خؿسة أشخاص بلكف لؿ يعؿؾ بالسطقة إولك ،فقربأ مـ
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العقب ويبؼك طؾقف الؼػص أو الجرح ،وإذا ثؼـ (أحجؿ) طـ القؿقـ يؼر طـده
(الحؿقؾقن) ،ويؽقن طؾقف الـؼاء بؿقجب الشرط زائد الؼػص .والؼػص
يعـل :السقية بالجرح أو غقره.
ويرتبط بؿا ذكر (ملذيـ) وهق :الصائح الؿـذر ،الذي يرسؾقكف الـاس
لقـ ّبف الؼقم بحدوث مشؽؾة ما طؾك الػقر لقلخذوا حذرهؿ ،وقد ُيرسؾ
(الؿلذيـ) هذا إلك فرد لقلخذ حذره.

ثالجًا :الرتبات أو (الرتبعات):
الؿؼصقد بــ (الرتبات)( :الؿـعة) :ولفا مـزلتفا ومؽاهنا إمثؾ بقـ
الؼبائؾ وطاداهتؿ ،ومـفا :ربقع الجـب ،وربقع الؿشفر ،فربقع الجـب هق:
الصاحب يف السػر لؿدة صقيؾة ،ويسؿقكف (خالط) الؿاء أو الزاد .وأما
الؿشفر ففق :الذي كادى بف ،وطرف طـف الـاس مـ أهؾف ،أو أرسؾقه مع قبقؾة
أو مجؿقطة إلك مؽان معروف ومحدد يف وقت معروف ومحدد.
وقد يرت ّبع الؿطؾقب بالثلر طـد الؿرأة الؿربقة إذا كان لفا ولد ذكر يف
كـػفا ،حتك ولق كان حديث القٓدة ،وقد يؽقن الرتبع بالغػؾة وبدون اكتباه،
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فقليت الػاطؾ إلك شخص غقر مـتبف فقػر إلقف ويرتبع بف وطـده ،وقد ير ّبع أهؾ
الـسب بعضفؿ بعضا ،أو الجقران .ومـ طادات العرب العػق طـد الؿؼدرة.
يؼقل الشاطر الؿفري:
أمشؽاء ولق طؼقر ،ووكقب برك أبقر ،طقؿؾ بالسؿا حـقـ
ذا مؼؾس أر تصقػ ،وطد يد يفحػقؾ ،هؿ مسقكح لؿؽــقـ
والؿعـك :مفؿا يبؾغ الشر أو السطقة يف أطؿاق قؾقب الؿختصؿقـ،
فنكف ٓ بد لفا مـ حؾ وتصػك الؼؾقب ،والغالل يرفع إلك الؽـان ،وٓ يتعرض
لسقؾ( :وطد يد :يف الؼصقدة بؿعـك الرجال).
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التذاوي واألطجار واليباتات
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أوالً :التذاوي:
 .7التداوي بإطشاب وإشجار:
يتداوى سؽان البقادي طـدما يؿرضقن بإطشاب والؽل بالـار.
والتداوي بإشجار الؿعروفة طـدهؿ طاد ٌة مـ قديؿ الزمان ،وما زالت
الصرب الذي ُيعرف محؾ ًّقا باسؿ
حاضر ًة إلك يقمـا هذا ،مثؾ تداويفؿ ب ُ
( َص ْقػ) ،والسؼؾ (سقؼؾ) ،والؾبان .وقد يؽقن التداوي بإطشاب طؾك
شؽؾ (وصػة صبقة) يف الصباح والؿساء ،أو ثالث وجبات .ومـفا ما يؽقن
مرة يف الشفر لعالج اإلمساك ،وتتقافر طـد بعض الـاس خربة هبذه إطشاب،
وهؿ مثؾ إصباء يف تحضقرها ومعرفة مخاصرها.
بالصرب ،خاصة الزكام ،ف ُقشرب و ُيخؾط بالؿاء لعالج
و ُيعالج إصػال ُ
اإلمساك .وأ ّما السؼؾ ف ُقداوى بف التفاب العقـ ،ويدهـ بف بعض الجسؿ
الؿؾتفب .وأ ّما الؾبان ف ُقخؾط بالؿاء ويشرب كعالج ٓلتفاب الؽؾك،
وحساسقة الصدر ،باإلضافة إلك تعؼقؿ الؿاء كػسف وتخؾقصف مـ إتربة،
صالحا لؾشرب وبف كؽفة الؾبان.
لقصبح
ً
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 .4الؾدغ والرابقت (الرطبقت):
مـ اإلصابات التل قد يتعرض لفا الـاس يف هذه إماكـ لدغ
إفاطل ،و ُيعالج فقرا بربط الطرف الؿؾدوغ لؿـع اكتشار السؿ يف الدم ،وفتح
مؽان الؾدغ بالؿقس لقسقؾ السؿ مع الدم إلك الخارج ،وإذا كاكت الؾدغة يف
إصراف كالؼدمقـ أو القديـ فتعالج بؿص مؽان الؾدغ وشػطف بالػؿ.
ولؾدغ طالج تؼؾقدي قديؿ هق (رطبقت) ،يؼقم بف أحد الخرباء ،حقث
يجتؿع حقلف مـ واحد إلك طشرة أشخاص أو أكثر ،ويتؼدمفؿ الؿعالج
بلكاشقد خاصة بالؾدغ ،وهؿ يردون طؾقف يف آخر كؾ كؾؿة بــ (حؿقت)،
و(حؿقت) تعـل سؿ الحـش ،ويذكر يف هذه إكاشقد لقن إفاطل،
وخطقصفا وسؿفا ومرطاها ومخابقفا بالؾقؾ ،كؿا يذكر ترصدها لؾؼادم طؾك
الطريؼ ،وسرطة الؾدغ ،وسرطة اكتشار السؿ يف الدم.
وتستؿر الــ (رطبقت) مـ فرض إلك فرض لؿدة ساطة أو أكثر،
وطـدما سللـا كبار السـ طـ كتقجة الشػاء يؼقلقن :كستخدم هذا العالج
لؾؿؾدوغ لؿدة شفر أكثر أو أقؾ حسب الحاجة ،واهلل سبحاكف هق الشايف
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الؿعايف .ويعترب هذا التجؿع كقطا مـ تخػقػ شدة الؾدغ طؾك الؿريض مثؾ
الطػؾ الؿريض ،وقد تغـل لف أمف حتك يفدأ ويـام.
سر الـ (رطبقت) إن
ومـ الغريب ...أن بعض الـاس الذيـ يؿتؾؽقن ّ
جاز التعبقر ،يؼقم أحدهؿ مـ الؾقؾ وٓ يلتقف الـقم ،وإذا سئؾ طـ سبب إرق
أحس أن أحدً ا مؾدوغ يف مؽان ما ،وما إن يصبح حتك يصقح
الذي أتاه يؼقلّ :
الصائح :فالن مؾدوغ يف الؿؽان كذا.
وهـاك كقع آخر مـ الـــ (رطبقت) ُتعرف محؾ ًّقا بـ (حؿراء) ،وهل
تستعؿؾ لعالج سؿقم البطـ واكتػاخف ،فقرطبقن طؾك الؿريض حتك يتؼ ّقل أو
أيضا (رطبقت محؾقؿقت) أو (حؾقم) أو
حتك يلتقف اإلسفال .وهـاك ً
ألؿا شديدً ا يف إحدى الؼدمقـ أو القديـ ،إذ
(مقهقؾقت) :وهل تعالج ً
(يرطبقن) طؾك الؿصاب بــ (حؾقم) حتك يخرج إذى طؾك شؽؾ ققح أو
صديد مخؾقط بالدم ،فقرتاح الؿريض ويـام.
وباختصار تعالج الـــ (رطبقت) ثالث حآت وبثالثة مسؿقات:
 لدغ إفاطل ويسؿك (حؿقت).
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 تسؿؿ البطـ والصػراء ويسؿك (حؿراء).
 ألؿ بعض إصراف ويسؿك (حؾقم)
 .3العالج بالؽل:
العالج بالؽل مـ إسالقب الطبقة التل استعؿؾتفا كثقر مـ
الؿجتؿعات طؾك مختؾػ إزمان والعصقر .ويف مجتؿعاتـا :لؽؾ مرض
مقضع ُيؽقى طؾقف ،ويف أجزاء محددة مـ جسؿ الؿريض ،ومـ أمثؾة ذلؽ:
 ذات الجـب أو (جـب البفار) ،ويؽقى الؿريض طؾك صدره
وضفره بؿحقر مـ حديد مـ الجاكب إيؿـ إلك إيسر.
 مرض (بؾحؾقج) :وهق يصقب البطـ وبعض إصراف ،وك ُّقف طؾك
الحزام مـ الطرف إلك الطرف أخر ،وهذا يعدّ مـ أصعب
إمراض.
 مرض (الؼصر) :الذي يصقب الصدر والظفر والعؿقد الػؼري،
وكل هذا الؿرض طؾك الؿقضع الذي تظفر فقف طالمات كسر
ُّ
العظام.
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 وهـاك كل خػقػ لألمراض العادية مثؾ (الغقيرة) ،وهق التسؿؿ
مـ الؿلكقٓت ،وكقفا يتؿ طؾك ممخرة الؼدم (العؼب).
قديؿا :مرض الطحال (ابقدم)،
ومـ إمراض التل اكتشرت
ً
و(بقصػر) ،و(شقكة العقـ) ،و(وكاب) ،و(ذاحقير) وهق يصقب الـساء
حديثات العفد بالقٓدة.

ثاىيًا :طجرة اللباٌ:
 .7وصػ هذه الشجرة:
هل شجرة معتدلة الطقل ،كثقػة إوراق ،كثقرة إغصان تؼريبا،
طقدها مؿتؾئ حسب العؿر أو إرض التل تـبت فقفا ،ومـ أسؿائفا
الؿحؾقة( :مغروت) وجؿعفا (مغار) أو مغرة ،وصغار الشجرة تسؿك
(تؾققت) أو (التؾل) ،حؾقة الؿذاق ،وكان يلكؾفا الـاس يف زمـ الجقع.
ولفا أغصان طديدة ،ويف آخر كؾ غصـ ورق تسؿك (الثقؾ) ،وأطؾك
الغصـ كػسف يسؿك (قؾؿقت) ،ويخرج مـف طقد ضعقػ ،وبف طدد مـ القرود
صغقرة الحجؿ ،لفا رائحة ططرية صقبة تؽاد أن تؽقن كادرة الؿثقؾ ،والقردة
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كػسفا تسؿك (فرمقت) ،وتتحقل إلك حبقب أكرب مـ حجؿ القردة اسؿفا
(طـضقت) ،وترطاها جؿقع الحققاكات.

شجرة الؾبان وهبا زهر فرمقت

طـضقت
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 .4أهؿقة الؾبان (شقحز):
الؾبان غـل طـ التعريػ ،فؼد حاز مؽاكا مرمققا يف الؿاضل
والحاضر ،ودوكت فقفف صػحات يف كتب التاريخ ،سقاء بالؾغة العربقة أو
بغقرها مـ الؾغات ،يف ذكر فقائده واستعؿآتف ،وما ُيصـع مـف مـ العطقر،
والتداوي بف ،ومـ أهؿ هذه الؽتب :كتاب ضػار أرض الؾبان لألستاذ الشقخ
طبد الؼادر الغساين ،ويعترب مرجعا مـ مراجع تاريخ الؾبان يف ضػار وتسقيؼف،
سقاء يف إسقاق الؿحؾقة أو يف تصديره إلك الخارج طرب الؿقاكئ الؼديؿة
مثؾ :سؿفرم وصاقة يف ضػار بسؾطـة طؿان.
وفقؿا يتعؾؼ بالبحقث العؾؿقة الحديثة طـ شجرة الؾبان ،فؼد كشرت
مجؾة (الزمـ) يف الثالث والعشريـ مـ شفر فرباير سؿة  4277بح ًثا لؾؽاتب
محؿد بـ طبد اهلل العؾقان بعـقان (إماصة الؾثام طـ سر جاذبقة الؾبان) ،وقد
دفعف لـشره  -محؾقا ثؿ طربقا  -ققام فريؼ البحث بتسجقؾ حؼ الؿؾؽقة
ال ػؽرية لؾؿركب الػعال الؿؽتشػ طرب الؿـظؿة الدولقة لؾؿؾؽقة الػؽرية،
مستبؼقـ بذلؽ تققع تطقير طالجات جديدة مـ هذه الؿادة الؿركبة.
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وما يؾػت آكتباه أن هذا اإلثبات العؾؿل تقافؼ مع آتػاق العؾؿل يف
الدول العربقة ،ومسللة تسجقؾ حؼ الؿؾؽقة الػؽرية لؿادة مستخؾصة مـ
شجرة تـؿق صبقعقا يف الفـد هل شجرة الؾبان الـقع،serrata Boswellia :
الؼريبة مـ أشجار الؾبان إخرى كالـقع Boswellia sacra :الذي يـؿق
يف محافظة ضػار ،وإكقاع التل تـؿق يف جزيرة سؼطرى والقؿـ ،وأثققبقا،
والصقمال ،ولؽـ دطقكا كبدأ بالخرب العؾؿل ،وهق اكتشاف طؾؿل مفؿ لف
أهؿقتف الطبقة.
حاول الباحثقن الدولققن اكتشاف سر جاذبقة دخان الؾبان
 Bosweillaالذي ٓحظف الـاس مـذ آٓف السـقـ ،وسجؾتف كتب اإلغريؼ
وكتب إصباء العرب الؼدامك ،ويف بحثفؿ الذي كشرتف دورية (اتحاد
الجؿعقات إمريؽقة لعؾؿ إحقاء التجريبل)  FASEBأ ّكدوا أن آلقة التلثقر
التل اكتشػقها ستؿفد السبقؾ لتطقير طؼاققر جديدة لعالج اضطراب
آكتئاب ،واضطرابات الؼؾؼ مـ غقر وجقد أثار الجاكبقة الشائعة لؾعؼاققر
الحالقة الؿستعؿؾة لعالج هذه آضطرابات ،حقث يمثر هذا الؿركب الػعال
الؿؽتشػ بآلقات مختؾػة ،وقد أكدت تؼارير طؾؿقة اصؾع طؾقفا هذا الؽتاب
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أن تجارب أخرى ُتجرى حالقا طؾك فئران الؿخترب تؿفقدا إلجراء تجارب
بشرية يف ضقء كتائجفا.
أحد الباحثقـ وهق رافائقؾ مقخآم قال :إن دخان الؾبان
ّ Bosweilla
يـشط قـقات إ يقن يف الدماغ بطريؼة غقر مػفقمة حتك أن
كامال ،وأن هذا التـشقط يضع طـ الشخص مشاطر الؽرب والضقؼ،
ً
ففؿا
ً
مضق ػا أكف رغؿ الؿعؾقمات التل أوردهتا الؿصادر الؼديؿة طـ آثار الؾبان
ٓ ّ
الـػسقة ،إ ّ
أن هذه أول دراسة طؾؿقة تبحث التلثقر الـػسل لؿؽقكات هذا
الـبات .ووجدت ا لدراسة أن الؿادة الػعالة يف الؾبان التل أصؾؼ طؾقفا خؾ
آكسـسقل ّ incensole acetate
كشطت بروتقـا شائعا يف مـاصؼ الدماغ
الؿسمولة طـ العقاصػ ،ويف الدوائر العصبقة الؿعروفة تلثرها بالعؼاققر
الحالقة التل تعالج الؼؾؼ وآكتئاب.
كؿا اكتشػ الػريؼ الدولل كػسف مع فريؼ دولل آخر ّ
أن الؿادة الػعالة
كػسفا لفا تلثقر مضاد لاللتفاب ،والؼدرة طؾك ترمقؿ أطصاب الدماغ ،مؿا
يػتح ال باب أمام تطقير طالج جديد لؾػالج أو الشؾؾ الـصػل الـاجؿ طـ
السؽتة الدماغقة.
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وكشػ الباحثقن يف دورية ( Metabolism journal of
 )Cerebral Blood Flowأن مركب آكسـسقل كبح كشاط طامؾ
ضروري إلصالق ردة الػعؾ آلتفابقة طؾك مستقى الخؾقة ،قائؾقـ إن ذلؽ
سقمدي إلك تطقير طؼاققر جديدة لحؿاية إطصاب.
مـ كاحقة طؾؿقة وصبقة آكتشافان إذن مفؿان ،وهؿا يؽشػان طـ
قصقر يف اإلكػاق طؾك البحث العؾؿل يف الدول العربقة ،فؼد بؾغ اإلكػاق طؾك
البحث العؾؿل يف إسرائقؾ كحق  %2مـ إجؿالل الـاتج الؿحؾل ،يف حقـ
تراوح معدل اإلكػاق طؾقف يف الدول العربقة ما بقـ  %2,7و %7,2مـ إجؿالل
الـاتج الؿحؾل حسب تؼرير العؾقم الذي صدر طـ الققكسؽق يف العام
4277م؛ فنكػاق مصر طؾك البحث العؾؿل بؾغ  ، %2,43والسعقدية .% 2,29
وتؼقد الدول العربقة كسبة %7,2مـ إجؿالل الـاتج الؿحؾل .مـ جاكب آخر
شفدت دول الخؾقج العربقة إكػاق مبالغ ضخؿة جدا طؾك صػؼات أسؾحة
بؾغت ربع اإلكػاق العالؿل طؾك التسؾح تؼريبا!
وددت أن ُتجرى طـدكا يف طؿان أبحاث طـ الؾبانّ ٕ ،ن السؾطـة
لؼد
ُ
تؿقل مـ الؿـحة السامقة لجامعة
يتؿ تسقيؼفا حالقا طؾك أهنا أرض الؾبانّ ،
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السؾطان قابقس الؿخصصة لؾبحقث آسرتاتقجقة ،أي تؾؽ التل تتعؾؼ
بالسؾطـة فؼط.
وأكّد الباحث العؿاين :محسـ بـ مسؾؿ بـ حسـ العامري الذي قدم
دراستف يف الؾبان لـقؾ شفادة الدكتقراه مـ أكاديؿقة مقسؽق لؾعؾقم الزراطقة
أن ما يؿقز الؾبان العؿاين وجقد كسبة طالقة مـ مادة الػابـقـ ،وطدم وجقد
مادة اكسـسقلّ ،
وأن هـاك مؽقكات يف الـقع الؿـتشر يف ضػار مثؾ :أحؿاض
البقسقيؾؽ  boswellic acidsتشقر التجارب إولقة التل أجريت يف
الفـد وألؿاكقا والقٓيات الؿتحدة أهنا قد تػتح آفاقا لتطقير طالجات جديدة
لؾروماتقزم ،وتؼرحات الؼقلقن ،وبعض السرصاكات خاصة سرصان الدم
وسرصان الؼقلقن ،وبعض آضطرابات الرئقية خاصة الربق .كؿا أكف قد
يؽقن مـ الؿػقد يف هذا الجاكب دراسة أثر الؾبان طؾك الذاكرة ،مؿا قد يػتح
أفاق كحق طالج مرض الزهايؿر أو الخرف ،حقث تمكد كتب الطب العربل
الؼديؿ  -ويمكد العشابقن العؿاكققن  -فائدتف لتؼقية الذاكرة.
والحؿد هلل ،فرغت السؾطـة بػضؾ جفقد مجؾس البحث العؾؿل
بؼقادة إمقـ العام مـ وضع كظام وصـل لؾبحث العؾؿل وآبتؽار ،وقد
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رفعت الخطة لؾؿؼام السامل إلقرارها ،وبالتالل فنكف مـ الؿمكد أن تشفد
السؾطـة زيادة مؾحقضة يف اإلكػاق طؾك البحث العؾؿل ،سقاء مـ حقث
إجؿالل اإلكػاق بالريآت ،أو بالـسبة مـ إجؿالل الـاتج الؿحؾل.
تؿ تؽريؿ الدكتقر هالل الفـائل – إمقـ العام لؿجؾس
هذا وقد ّ
البحث العؾؿل – يف  48سبتؿرب  4272مـ قبؾ الؿمتؿر الدولل لؾؿباين
الخضراء وخقارات الطاقة الؿتجددة الذي كظؿتف هقئة البقئة يف أبق ضبل
بالتعاون مع الشبؽة العالؿقة لؾطاقة الؿتجددة ،وكان يشغؾ حقـفا مـصب
مدير مركز أبحاث الؿقاه ،وأستا ًذا مشار ًكا يف قسؿ الؿقؽاكقؽا والصـاطات
الفـدسقة بجامعة السؾطان قابقس ،وقد ركز اهتؿاماتف البحثقة طؾك مقاضقع
الطاقة الشؿسقة وتحؾقة الؿقاه مع الرتكقز طؾك تحؾقة الؿقاه باستخدام الطاقة
الشؿسقة ،وتؼـقات التربيد لؾؿباين يف الؿـاخات الحارة ،وهق حاصؾ طؾك
براءة اخرتاع يف كظام تحؾقة مقاه البحر بالطاقة الشؿسقة.
 .3وضع أشجار الؾبان محؾقًّا:
قدّ رت دراسة الدكتقر محسـ بـ مسؾؿ العامري الؿساحة التل تـؿق
هبا أشجار الؾبان بلربعة آٓف كقؾق مرت مربع (كصػ مساحة لبـان) ،وأضاف
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أن هـاك إمؽاكقة واسعة لزراطة هذه الشجرة .وكشػت دراسة قام هبا باحث
طؿاين آخر يف الؿديرية العامة لؾزراطة والثروة الحققاكقة يف محافظة ضػار طـ
ممشرات مؼؾؼة لتدهقر إشجار الربية بسبب الرطل الجائر ،وبالتالل هـاك
حاجة لؾـظر يف هذه الؿشؽؾة بطريؼة طاجؾة ومستؼؾة.
وقد اق ُترح مقضقع آستزراع يف الؿغسقؾ ووادي دوكة ،وهق
استزراع سقاحل ،وبالتالل سقؽقن محدودا جدا وغقر ممثر اقتصاديا .يؼقل
كظرا لظروف التـافس آقتصادي ،ووجقد أكقاع مختؾػة مـ
الدكتقر محسـً :
الؾبان يف السقق العالؿقة ،فالبد مـ طؿؾ شفادة مـشل لؾبان العؿاين ،وتحديد
مؽقكاتف الؽقؿقائقة ،وهذا بدوره  -حسب تعبقره  -سقمدي إلك إيجاد حؾ
لعدد مـ الؿسائؾ مـفا :تصـقػ الؾبان إلك درجات طؾك أسس طؾؿقة،
وضبط أسعاره طؾك الؿستقى العالؿل.
وقد صدّ رت ُطؿان يف العام  7111كحق ( )9أصـان مـ الؾبان الخام،
يف حقـ بؾغت صادرات أرض الصقمال كحق ( )4222صـ ،وبؾغت
الصادرات اإلثققبقة مـف ( )122مؾققن صـ .وتؼدر صادرات طؿان الحالقة
حسب الؿصادر الحؽقمقة ما بقـ  74 - 72صـ سـقيا ،وتغطل الصادرات
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اإلثققبقة كامؾ احتقاجات الؽـائس الؽاثقلقؽقة والؼبطقة وإرثقذكسقة مـ
الؾبان طؾك مستقى العالؿ ،حقث ُيحرق بخقرا يف الؼداسات .كؿا أدى
آهتؿام الؿتزايد بزيت الؾبان إساسل إلك ضفقر سقق ققية ل ّؾبان يف
القٓيات الؿتحدة ،وبؾغ سعر الؽقؾق كحق ( )98دوٓرا .وتعد الؿؿؾؽة
العربقة السعقدية والصقـ الؿستقرد الرئقسل لؾبان الصقمالل.
ويف حال زيادة الصادرات العؿاكقة ،فنن ذلؽ يتطؾب تجاوز
مشؽؾتقـ :أوٓهؿا :اكحسار أطداد إشجار الربية بسبب الرطل الجائر،
وثاكقتفا :مشؽؾة الجرح الجائر؛ إذ يمدي اإلفراط يف تؽرار الجرح إلك طرقؾة
اكتشار الؽربقهقدرات إلك إزهار والثؿار وبالتالل البذور الالزمة لؾتؽاثر،
غقر أكف كؿا أسؾػت يؿؽـ زراطة الشجرة طؾك كطاق واسع يف مـاصؼفا
الطبقعقة مع حؿايتفا مـ اإلبؾ  -التل تشؽؾ أكرب هتديد لفا يف الققت الحالل
 بإسقار .وهذه مشاريع تتطؾب مشاركة الؼطاع الخاص.كذلؽ ،فقؿا يتعؾؼ بتؼققؿ شجرة الؾبان ،فؼد كشرت جريدة طؿان يف
العدد ( )74412الصادر يقم الخؿقس  8مـ ربقع الثاين 7236ه الؿقافؼ 41
مـ يـاير 4279م بح ًثا ٕ-ول مرة – طـ هذا الؿقضقعُ ،
وخ ّصص لؾتؼققؿ
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البقئل الؿتؽامؾ لؿجتؿعات أشجار الؾبان يف محؿقة جبؾ سؿحان بسؾطـة
طؿان ،وشارك فقف :طؾل سالؿ مسؾؿ بقت سعقد ،أسؿاء طؾل أباحسقـ،
محؿد سؾقؿان طبقدو ،هشام طبد الؿـصػ محؿد ،باإلضافة إلك:
 مؽتب حػظ البقئة ،ديقان البالط السؾطاين ،مسؼط ،سؾطـة طؿان.
 بركامج طؾقم الصحراء وإراضل الؼاحؾة ،كؾقة الدراسات العؾقا،
جامعة الخؾقج العربل ،مؿؾؽة البحريـ.
 بركامج طؾقم الصحراء ،جامعة الخؾقج العربل (سابؼا) ،قسؿ
الجققلقجقا ،كؾقة العؾقم ،جامعة قـاة السقيس ،ج .م .ع( .حالقا).
وقد تؾخصت الـتائج يف أيت:
تؿ إجراء تؼققؿ بقئل متؽامؾ لتجؿعات أشجار الؾبان Boswellia
 sacra Flueckيف محؿقة جبؾ سؿحان يف محافظة ضػار بسؾطـة طؿان،
باستعؿال مصػقفة (الؼقى العامؾة – الضغقط – الحالة – إثر – الردود ).
تضؿـ التؼققؿ تحديد كطاق اكتشار أشجار الؾبان باستخدام جفاز تحديد
الؿقاقع الجغرافقة ،وتؼدير كثافتفا باستعؿال صريؼة الػرد إقرب ،وتؼدير
إكتاجفا بطريؼة الجؿع التؼؾقدي لؾبان؛ كؿا شؿؾ التؼققؿ تحؾقؾ سقاسات
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الحؿاية ،ودور السؽان الؿحؾققـ يف الؿحافظة طؾك إكتاج مستدام مـ الؾبان.
وب ّقـت الـتائج وجقد أشجار الؾبان يف  %92مـ الؿساحة الؿحؿقة بؿتقسط
كثافة  4,3شجرة /ه ،مع تراجع ب ّقـ يف كثافتفا بـحق  %89خالل الـــ ()73
سـة الؿاضقة .وبؾغ متقسط إكتاج الشجرة مـ الؾبان يف مـطؼة القديان
الجـقبقة  3،3كغ /سـة ،وأضفرت كتائج آستبقان اطتؿاد السؽان الؿحؾققـ
طؾك الرطل كؿصدر رئقسل لؾدخؾ ؛ يؾقف القضائػ الحؽقمقة ،والصقد
البحري؛ وبؾغت كسبة العامؾقـ يف مفـة جؿع الؾبان  ،%71ويعتؼد  %32مـ
السؽان أن الجػاف هق سبب تدهقر إشجار؛ بقـؿا طزا  %34مـفؿ التدهقر
لطريؼة الجرح ،و % 49مـفؿ لؾجرح الؿتؽرر لألشجار ،و %1مـفؿ لؾرطل
الجائر.
وبرغؿ تعدد تشريعات الؿحافظة طؾك التـقع البققلقجل؛ إٓ أهنا لؿ
تحدّ مـ تدهقر أشجار الؾبان ،فؿعظؿفا رقابقة أو تـظقؿقة مع قصقر إدوات
آقتصادية وضعػ تـػقذها .ويؿثؾ ازدياد سؽان الؿـاصؼ الؿتاخؿة
لؾؿحؿقة ،والتـؿقة آقتصادية ،والدطؿ الحؽقمل لؾصـاطات الحرفقة
الؿرتبطة بالؾبان ،وزيادة الطؾب طؾقفّ ،
جؾ أسباب تدهقر إشجار ،ويعد
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سقـاريق آستدامة الخقار إفضؾ لؾؿحافظة طؾك استدامة أشجار الؾبان
ومقائؾفا.
هذا وقد تؿ اقرتاح جؿؾة مـ السقاسات – يف هذه الدراسة – لققػ
اكحسار أشجار الؾبان؛ بؿا فقفا مراجعة قاكقن الؿحؿقات ،وإكػاذ قاكقن
الؿراطل وإدارة الثروة الحققاكقة ،وبـاء قاطدة بقاكات السؽان وتجؿعاهتؿ
وقطعاهنؿ ومقاردهؿ ،والصـاطات الؼائؿة طؾك مـتجات وخدمات الؿحؿقة،
ووضع خطة لؾؿحافظة طؾك أشجار الؾبان يف الؿحؿقة.
 .2صرق استخراج الؾبان ومراحؾف:
لف طدة صرق مـفا:
أ) السقالن مـ جذع الشجرة تؾؼائقا ومـ ذات كػسفا ،أو طـد مرضفا
أو كخر السقس فقفا ،وهذا كادر وقؾقؾ واسؿف (هقفر) ،ولقكف غال ًبا ما يؽقن
أسقد أو أبقض زجاجقا بعض إحقان.
ب) غرز الشجرة مـ قبؾ اإلكسان بآلة حادة صغقرة مدببة الشؽؾ،
تغرز بنحؽام يف خشبة أو طقد مـ شجرة الؾبان بؿؼقاس شرب تؼريبا ،أطالها
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كحقػ وأسػؾفا أوسع ،وما بقـفؿ ٍ
واق لألصابع بشؽؾ هاللل ،واسؿف
(مـؼقػ).

مـؼقػ ،ويستخرج إلقف الؾبان

جرحا صػق ًػا ،ويلخذ
ج) ققام اإلكسان بجرح الشجرة بألة الؿذكقرة
ً
الؼشرة العؾقية الشػافة حتك يظفر الؾقن إحؿر ،وصقل وطرض الجرح
بؿؼدار كػ القد مضؿقم إصابع ،أصغر أو أكرب قؾقال حسب كرب الشجرة
وصقلفا .وقد تجرح الشجرة الؽبقرة مـ واحد إلك طشرة .والصغقرة مـ
واحد إلك ثالثة حسب الحاجة ،وتسؿك هذه العؿؾقة (طؾقؿ أو التقققع)،
وترتك مـ خؿسة طشر يق ًما إلك طشريـ يقما تؼريبا.
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صقرة تقضح طؿؾقة استخراج الؾبان

د) ثؿ تؾقفا الؿرحؾة الثاكقة وتسؿك (صعقػ) ،حقث يعقد مستخرج
الؾبان إلك الشجرة ،ويؼقم باستخراج الؼشرة القابسة الحؿراء ،وطؾقفا حبقب
صغقرة مـ الؾبان ٓ وزن لفا تؼريبا ،وترتك كػس الؿدة إولك أو أكثر حسب
الجق ،فنذا كان الجق بار ًدا ترتك الشجرة لؿدة أصقل ،وإذا كان الجق جافا
مائال إلك الحرارة تؽقن مدة الرتك أقؾ.
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هـــ) ثؿ تليت الؿرحؾة الثالثة التل ُيجؿع فقفا محصقل الؾبان ،و ُتسؿك
هذه الؿرحؾة (الدور) ،وتعـل الدر ،كدر الـاقة الحؾقب طؾك ابـفا أو طؾك
حالبفا أو طؾك مقٓها.
ويستؿر استخراج الؾبان بـػس الخطقات ،الؿرحؾة تؾق إخرى حتك
دخقل فصؾ الخريػ ،فتتققػ العؿؾقة يف الؿـاصؼ الؿتلثرة مقسؿقا بالؿطر
أو الرذاذ ،ويسؿك (الخروج والؽشؿ) :الخروج يعـل :خروج طؿال
ومستخرجل الؾبان مـ الؿـزلة ،والؽشؿ يعـل :استخراج الؾبان ،وطدم جرح
الشجرة .وهذه فرتة راحة لؾعؿال مـ كاحقة ،ولؾشجرة مـ كاحقة أخرى
ٓستعادة ققهتا يف الثالثة إشفر (أشفر الخريػ) .وتبؼك الؿـاصؼ البعقدة
مـ جق الخريػ مستؿرة باستخراج الؾبان مـ الحقل إلك الحقل ،وتسؿك
(وكبقت) بؿعـك :مستؿر.
 .9مشاكؾ يتعرض لفا مستخرجق الؾبان ،وصرق التعامؾ معف:
أ) إمطار بشؽؾ طام :الؿقسؿقة أو غقر الؿقسؿقة ،إذ تمثر طؾك
الؾبان بذوباكف يف الؿاء ،وٓ يتجؿع يف مؽاكف ،ويخرج طؾك شؽؾ سائؾ يسؿك
(ماشل).
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ب) إذا تلخر مستخرج الؾبان وقتًا أصقل ،قد تقبس الؼشرة ويشػك
الجرح ،ويسؿك (قشقب).
ولؾتعامؾ مع الؾبان خصقصقات ،ومـ َثؿ فؼد ُوضعت مصطؾحات
ّ
لؽؾ طؿؾ يتعؾؼ بف ،ومـفا غقر ما سبؼ:
 مؽان الؿستلجر ،ويسؿك (مـزلقت).
 العؿال (أكؼػك) ،سقاء أ كاكقا رجآ أم كساء ،ومؽاهنؿ الذي يؼقؿقن
فقف ُيسؿك (مـزيؾ) .ومسمولفؿ (صبقـ).
ُ يجؿع الؾبان يف مؽان يسؿك( :مخص) ،سقاء أ كان اكػراد ًّيا أم
جؿاط ًّقا ،ويجؿع مـ الشجرة مباشرة يف وطاء مـ (الؼضػ) اسؿف:
(مردطقت).
 مؼاديره مـ إكرب إلك إصغر( :هبقر ،مدلقت ،كصػ مدلقت،
فرسؾت ،حػـقت ،رصؾ ،كصػ الؿـ).
( أطجقز) :بؿا أن (هبقر) يؽقن طشرة (مدولل) ،فقلخذ صاحب العد
(مدلقت) طؾك كؾ (هبقر) ،بؿعـك :الذي تستلجر مـ طـده مـزلة
الؾبان كصقبف مـ كؾ (هبقر)( :مدلقت).
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( حػـقت) :تعطك زيادة لؾجؿال الذي يحؿؾ الؾبان طؾك الجؿال مـ
مؽان العؿؾ إلك التاجر.
وأ ّما وزن الؾبان فققزن بؿقزان مـ خشب ذي ركقزتقـ ،معؾؼ بقـفؿا
خشب آخر حر ،ويتقازى مع رأس الخشبتقـ يف إطؾك ويف صرفاه كػتان مـ
خقص ،تقضع يف الؽػة إولك حجارة طؾك شؽؾ كرة تزن (مدلقت)،
ويقضع يف الؽػة إخرى الؾبان حتك تستقيان .وتقجد كذلؽ حجارة أخرى
حجؿا بؿا يعادل إوزان الصغقرة مثؾ :فرسؾت ،ومـ ،ورصؾ كؿا هق
أصغر
ً
معروف.

مقزان الؾبان قديؿا
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 .6تـعبئة الؾبان وتخزيـف:
ُيعبل الؾبان يف طؾب (قصع) مـ (الخقص أو الؼضػ) ويسؿك
(صقصر) ،ويقضع طؾك شؽؾ صبؼات ،وبقـ هذه الطبؼات فاصؾ أو طازل
مـ برادة أحجار خاصة تسؿك (هاثقرت) ،وقد يدخؾ يف هذه العؿؾقة الغش؛
فنذا زادت هذه الؿادة يزيد القزن ،وهل تحؿؾ شؽؾ الؾبان كقطا ما أو شؽال
زجاجقا شػا ًفا .ويحؿؾ البعقر مؼدار ( )4هبق أو ( )2حسب كرب الـاقة أو
صغرها ،ويقزن بؿقزان معؾؼة معروفة طـد التجار قديؿا.
ومـ الؿعروف أن الؿادة إذا صال تخزيـفا ق ّؾت جقدهتا ،ولؽ ّـ الؾبان
إذا صالت مدة تخزيـف زادت جقدتف ،ويتشؽؾ طؾك شؽؾ قطع وردية الؾقن،
وإذا قؿت بؽسرها وجدت يف الؼطعة (ثراوة) دهـقة سائؾة وريحفا ططري
جؿقؾ يصعب وصػة أو التعبقر طـف.
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الشؽؾ يقضح الؾبان الؼديؿ الؿدفقن تحت إرض يلخذ الؾقن إحؿر مع آحتػاظ برائحتف إصؾقة
والؾبان الجديد مـ حقلف يف القطاء.

ثالجًا :األطجار امليتظرة:
تـتشر يف هذه الؿـطؼة طدد مـ إشجار مثؾ:
 .7شجرة الطقْؼ:
وهل شجرة مـ فصقؾة التقـ الربي ،ولفا كػس الشؽؾ مـ الجذع
وإغصان والقرق والثؿرة ،أما مـ كاحقة غرابتفا ففل تـبت يف إماكـ
الؿـاسبة وغقر الؿـاسبة ،ويف كؾ حآهتا ،وك ّؾؿا كربت ترسؾ طروقفا إلك
إرض مفؿا كان البعد بقـفا وبقـ الرتبة ،وقد تـبت طؾك شجرة أخرى،
وكؾؿا صال ارتػاطفا أرخت سدول العروق الصغقرة إلك إرض ،ثؿ إلك
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الؽبقرة حتك تصؾ إلك الرتبة .وكذلؽ تـبت طؾك جدران الؿـازل ،أو طؾك
حافة جبؾ ،أو طؾك حجارة كبقرة ،وطؾك كػس الـؿط ترسؾ العروق مثؾ
الحبال والخققط إلك الرتبة لتؿتص ما تحتاجف مـ إرض ،ففل تعترب مـ
إشجار الطػقؾقة كسبقا.

شجرة الطقؼ

شجرة الطقؼ كبتت طؾك حائط مـزل
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وكؿا أسؾػـا هل تشبف شجرة التقـ الربي ،ولفا ثؿرة حؾقة جدا،
وتثؿر يف وقت الؼقظ (الصقػ) ،ولفا ق قؿة غذائقة مفؿة يف زمـ الجقع ،وما
زال الـاس يلكؾقهنا حتك أن .ولفا جذع متقـ فخؿ ،وإذا جرح هذا الجذع
يخرج مـف سائؾ أبقض يستخدم دواء لضروع الـقق طـدما يـحصر الحؾقب
وٓ يخرج طـد الحؾب .ففل كبقرة الجذع ،ويغطقفا مـ الخارج غشاء متقـ،
وبقـ الجذع إصؾل مـ الداخؾ والغشاء الخارجل صبؼة خػقػة تستخرج
طؾك شؽؾ خققط تسؿك (شحققر) ،وتستخدم لقكاء قرب الؿاء ،ومـفا
ُتعؿؾ حبال وخققط تستخدم كـــ (أشؿؾة) لإلبؾ.

طروق شجرة الطقؼ
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ولفا ضؾ وفقر يستظؾ بف الرطاة ،وكذلؽ الحققاكات يف وقت الصقػ،
وأما يف وقت الؿطر فتؽقن مزطجة؛ ٕن الؿطر يضرب أوراقفا العريضة
فتصدر أصقات مزطجة ،ولق كان الؿطر خػقػا ،لذلؽ يضربقن هبا الؿثؾ يف
اإلكسان الذي يؽثر الؽالم بدون صائؾ؛ فقؼقلقن( :فالن مثؾ الؿطر طؾك ورق
الطقؼ).
 .4شجرة ضرفقت:
هل مـ فصقؾة شجرة (الطقؼ) ،وشبقفة هبا مـ حقث الشؽؾ والجذع
والثؿرة ،وتختؾػ طـفا يف القرق ،فلوراقفا صقيؾة وكحقػة ،ولقهنا أحؿر،
وثؿرهتا أصغر حجؿا ،وكذلؽ الجذع أصغر حجؿا مـ شجرة الطقؼ.
 .3شجرة غقضقت:
الشجرة الثالثة (غقضقت) ،وهل مـ كػس الػصقؾة ،إٓ ّ
أن لفا أورا ًقا
صغقرة مستديرة الشؽؾ ،وثؿرهتا أكرب مـ ثؿرة الطقؼ ،وٓ يستـػع إٓ بظؾفا
وثؿارها ،وأما جذطفا ففق أكرب مـ جذع الطقؼ.
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 .2شجرة وثبقت:
ومـ إشجار الغريبة أيضا شجرة (وثبقت) أو (حقثبقت) ،وهل
شجرة أو كبتة صػقؾقة بحتةٕ ،هنا ٓ تـبت إٓ طؾك شجرة أخرى مفؿا كاكت،
وهل طبارة طـ كبتة أو شجرة صغقرة هشة إغصان ،ولفا ورق أخضر ،ولفا
ورد أحؿر ،ويف القردة ثؿرة لزجة تسؿك (غؿردوت).

شجرة وثبقت وهل شجرة صػقؾقة

والسمال هـا :كقػ تـبت هذه الشجرة طؾك شجرة أخرى؟
اإلجابة :تلكؾ الطققر ثؿرهتا ،ثؿ تتربز طؾك إشجار ،والثؿرة هبا مادة
لزجة ،فتؾزق بلغصان الشجرة وتـبت.
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ومـ فقائدها أكف ُتدبغ هبا الجؾقد ،وخاصة (الشؽقة) ،وهل الؼربة
رج فقفا الؾبـ (الروبة) .وأما طـ صريؼة آستخدام ففل كتالل :تؽسر
التل ُي ُّ
ّ
وتدق بالحجارة حتك يتؽقن مسحقق طادي مـ
الشجرة بلغصاهنا وأوراقفا،
إغصان والقرق ،ثؿ يقضع بداخؾ الجؾد الؿراد دبغف مع الؿاء الدافئ،
ويدبغ بؼقة مـ جؿقع الجقاكب حتك يتحقل لقن الجؾد الك أحؿر فاتح،
وتستؿر طؿؾقة الدبغ مـ يقمقـ إلك ثالثة ،وتقضح الصقرة كقػ تـبت هذه
الشجرة طؾك شجرة أخرى.

شجرة وثبقت

وتعترب هذه الشجرة ضارة لألشجار؛ ذلؽ أهنا إذا تؽاثرت طؾك أكثر
مـ غصـ ،ف ّ
نن الشجرة إم تبدأ بالتق ّبس حتك تؿقت الشجرتان.
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 .9كبتة (بضحقـ):
(بضحقـ) :كبتة مـ الـباتات الغريبة ،وهل كبتة صغقرة لفا ورق صقيؾ
مثؾ الشريط ،وتؽقن يف بداية الؿقسؿ خضراء ،وإذا يبست تحقلت إلك
بقضاء ،ولفا وردة بقضاء ،كؿا ّ
أن لفا كتؾة يف إسػؾ تغطقفا قشقر حؿراء
فاتحة .ومـ الغريب أن هذه الـبتة ٓ تـبت إٓ مـ مطر الخريػ ،وإذا دخؾ
أول فصؾ الخريػ تحقلت الؽتؾة إلك إطؾك ،فنذا اكتصػ الخريػ صارت
طؾك كصػقـ :إسػؾ لقـ وإطؾك أققى وأصؾب ،وإذا اكتؿؾ الخريػ
اكتؿؾت الؽتؾة وحان وقت الؿقسؿ.
وتستخرج مـ إرض تحت الؼشرة العؾقية ،وقد ٓ يصؾ الحػر إلقفا
بعد  74_72سؿ تؼريبا ،وهل أحجام مختؾػة ،بعضفا كبقر وأخر صغقر،
وأكثر مـ طشر بذور صغقرة تلخذ كػس الشؽؾ بحجؿ صغقر ،وتتؽاثر يف
العام الؼادم .ولفا صعؿ خؿط إذا أكؾفا اإلكسان قبؾ الطبخ ،ويسؿقكف
(حشؿ) ،ولفا صبخة تؼؾقدية معروفة ،حقث تؼقم الـساء بتجؿقع بقل اإلبؾ أو
البؼر أو الغـؿ ،ثؿ يقضع الرماد إبقض الذي بعد الـار ،ثؿ يخؾط مثؾ
العجقـ ،وتقضع طؾقفا مـ إطؾك وإسػؾ ،ويغطك بنحؽام يف قدر طؾك
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الـار مـ ساطة إلك ساطة وكص ،لقربّد بعدها ،ثؿ يؼش ويقضع يف سؿـ الغـؿ
أو سؿـ البؼر.
ومـ الؿؿؽـ أن يطبخ يف درس الحققان وروثف ،أو مباشرة يف الـار
مزطجا ،وخاصة يف الحؾؼ ،إذ قد يسبب
وبقـ الجؿر ،غقر أن صعؿف سقؽقن
ً
الحؽة ،والحشرجة ،وشبف الحساسقة .وتعترب أن وجبة تؼؾقدية تراثقة ،هتدى
مـ قبؾ أهؾ الجبؾ ٕهؾ الؿدن ،وتباع يف السقق وقت الؿقسؿ.
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مً قصص البوادي والودياٌ
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تؽثر يف البقادي والقديان والريػ الؼصص الؿقثؼة والؿثقرة التل
تضرب أروع إمثؾة يف اإلخالص والصدق والصرب والبذل والعطاء يف سبقؾ
الحب والقفاء بالعفقد؛ وهل صػات تحؾك هبا اإلكسان العربل طؿق ًما ،سقاء
كان صغقرا أو كبقرا ،ذكرا أو أكثك.
وكثقرا ما تجاور س ّؽان داريـ مـ أهؾ القديان ،وطاشقا جقراكًا فرتة
ً
مـ الزمـ كعادات الجقران والخؾطاء يف البقادي؛ فقسؽـقن مدة صقيؾة يف
الػالة ،يتشاركقن الؿرطك والعشب ،وخاصة أوقات الؿطر ،فتختؾط اإلبؾ يف
اإلبؾ ،وكذلؽ إغـام حتك ما تػارقفؿ إٓ قريب الحقل ،خشقة أن تؾزمفؿ
زكاة واحدة ،وقد يتػارققن بعد ذلؽ ،لتبؼك مشاطرهؿ الطقبة تح ّـ إلك
بعضفؿ البعض .ومـ أروع قصصفؿ التل تحتاج أن تق ّثؼ ،ويستػقد مـفا
الؼارئ ،ويحظك هبا الؽتاب الؼصص التالقة:
طشؼ ووفاء:
ٌ .7
كان ٕحد الجقران بـت جؿقؾة صقبة السقرة ،مشفقرة بالؽرم والعطاء
والجؿال ،وقد تـافس أبـاء الؼبائؾ الؿجاورة يف خطبتفا ،فتؼدم لفا أفضؾ
الشباب والػرسان والشعراء ،وما تؽاد لقؾة تؿر وتخؾق مـ الضققف الذيـ
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يتقافدون لطؾب يد هذه البـت ،مصطحبقـ معفؿ الفدايا والعطايا واإلبؾ التل
هل أفضؾ أمقال العرب ،وخاصة الشققخُّ ،
كؾ واحد يطؿع أن تؽقن هذه
بضؿفا إلك أسرتف ،ولؽـفا كاكت ترفض مفؿا
البـت حؾقؾة ٓبـف ،وأن يحظك ّ
كان اإلقـاع مـ أهؾفا ،ومفؿا ذكروا لفا مـ مـاقب وصػات الرجال الذيـ
تؼدمقا لفا ومقاقػفؿ.
ويف هذه إ ثـاء تعؾؼ قؾب صػؾ صغقر لؿ يتجاوز العاشرة مـ طؿره
هبا ،لؾطػفا وطـايتفا بالجقران وأصػالفؿ ،إذ كاكت تزور أم القلد وتؾطػ هبا،
وتؼدم لفا جؿقع احتقاجاهتا ،وكان هذا صبعفا مع كؾ الجقران؛ تؼسؿ مفؿ
الؿاء والزاد ،وتؼدم لفؿ العقن لقال أو هنارا ،وخاصة أوقات الشدائد
والؿقاقػ الصعبة التل تؿر باإلكسان ،ويظؾ لفا وهج يف كػسف .وهذا التعؾؼ
طؿا يجقل يف خاصره.
كان خػقا يف كػس الطػؾ ،حقث إكف ٓ يستطقع التعبقر ّ
ويف يقم مـ إيام أتك القلد الصغقر ،ودخؾ بقـ الضققف الرسؿققـ
مع الشباب والػرسان ،وكؾ أهؾ الدار مـشغؾقـ يف إكرام الضققف بتؼديؿ
تحؿس مـ
ثؿ ّ
الؼفقة والذبائح؛ حقث كاكت الؼفقة -قديؿاُ -تـ ّؼك حبقباّ ،
قبؾ الـساء ،وتضرب بالؿـجؾ (مـحاز) ،ويصدر لذلؽ صقت طذب يسؿك:
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(صـقـ الؿـحاز) ،وقد يعتربوكف دلقال طؾك أهؿقة الضققف وكثرهتؿ ،فقؼقل
الؼائؾ :صـقـ الؿـحاز لؿ يتققػ حتك آخر الؾقؾ يف بقت فالن بـ فالن لؽثرة
ضققفف ،ورفعة قدرهؿ ومؽاكتفؿ .وبقـؿا كاكت البـت مشغقلة بالضققف
وتجديد الؼفقة ،كان الطػؾ الصغقر يشجع كػسف ،ويدخؾ بقـ الػرسان لقلخذ
مؽاكتف بقـفؿ ،ويحظك بػـجان مـ الؼفقة مثؾفؿ ،تعبقرا طؿا يحس يف كػسف
مـ الرجقلة وكرب الشخصقة.
وبقـؿا هق كذلؽ إذ استفزأ بف مـ حقلف مـ الـاس وغؿزوه بالؽؾؿات
ٌ
وصالهبا ،ولربؿا يف هذه
ّ
فالن يعدّ كػسف مـ طشاق هذه البـت
قائؾقـ:
الؾحظات لؿ َ
يحظ بدوره مـ الؼفقة ،وبعدما سؿع هذا الؽالم الؿحرج وهذا
آستفزاء ،قام وخرج مـ مجؾس الضققف ذاهبا إلك أمف العجقز ،لقخدمفا
ويربها ويف وجفف طالمات الغضب ،والدمقع تذرف مـ طقـقف التل أصبحتا
جراء ما حصؾ لف مـ ضققف جقراكف.
حؿراء كالجؿر مـ الغقظّ ،
سللتف إم :ماذا جرى لؽ الققم؟ فؾؿ يخربها ،وبعد آستعطاف
واإللحاح ،أخرب أمف بؿا يجده يف كػسف مـ حب خالص لجقراكف وبـتفؿ ،وأكف
قد استفزأ بف الػرسان والضققف الؿتؼدمقـ لفا.
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وبعد سفر صقيؾ يف تؾؽ الؾقؾة ،ومع بزوغ الػجر قرر القلد الرحقؾ
هق وأمف إلك مؽان آخر ،يبعد بف كػسف العزيزة الؽريؿة طـ آستفزاء ،ويف
الصباح الباكر طـدما حضرت البـت كعادهتا لتـػعفؿ وتؼضل لفؿ حقائجفؿ
الصباحقة ،تػاجلت بلن الخقام قد هدمت ،وقد ضؿت أخشاهبا واكطقت
وكقخت الؿطايا وربطت الػصائؿ لتجؿع اإلبؾ ،وهذا
لباهبا وربطت بنصـاهباّ ،
مـ طالمات اإليذان بالرحقؾ إلك مؽان بعقد.
طؿا حصؾ؟ وكقػ جاءت فؽرة الرحقؾ الؿػاجئة؟ إذ
سللت البـت ّ
فتحججت إم بـؼص الرطل ،وبعد الؿاء،
ٓبد لفذا الرحقؾ مـ سبب،
ّ
وضؿقر اإلبؾ وٓبد مـ الرحقؾ ،إٓ أن السبب كان غقر مؼـع؛ فإرض
معشبة والؿاء متقسر واإلبؾ طؾك أتؿ راحتفا؛ خقاصر وضروع ،وضفرت
طؾك القلد طالمات الغضب ،فؼالٓ :بد مـ لـا مـ الرحقؾ يا أمل مفؿا كاكت
إسباب والظروف.
البـت أم القلد طـ السبب ودواطل الغضب ،واستحؾػتفا باهلل
سللت
ُ
وبحؼ الجقرة وحؼ الصداقة أن تخربها ،وهل تخشك ّ
أن هـاك تؼصقرا بدا
مـفؿ ،ثؿ قالت :إذا أتك أبل جرب لؽؿ التؼصقر إن كان هـاك تؼصقر ،وو ّفر لؽؿ
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الحاجات إن كاكت هـاك حاجة .وبعد حقار صقيؾ وإلحاح كثقر ،أخربت
إم البـت بالسبب وسر الرحقؾ ،فاستـػذت البـت جؿقع ما طـدها مـ قدرة
لتؼـعفؿ بعدم الرحقؾ ،لؽـ دون جدوى.
وجفت إم بعد ذلؽ كالمفا لؾبـت قائؾة :أما الرحقؾ فال بد مـف ،فؼد
ّ
قرر القلد الرحقؾ ،وأما التؼصقر فال يقجد مـؽؿ تؼصقر ،وأخذت تطؾب
العػق والصػح (السؿاحة) كعادة الجقران ،وبعدها قالت لؾبـت :وأما ِ
أكت
ِ
وأخ ِ
ِ
اكتظرت ّ
زواجؽ حتك يؽرب
رت
فتستطقعقـ أن تجربي خاصر ابـل إذا
وتتزوجقـف .فر ّدت البـت بؽؾ ثؼة :أكا ٓ يفؿـل آكتظار ،ولؽـ يفؿـل القفاء
بالقطد ،غقر أكّف قد يصدّ طـل طـدما يؽرب لػارق السـ بقــا ،وأصبح ضحقة
حب الجاهؾقة ،وأطاين مثؾؿا هق أن يعاين .فؼالت إم ٓ :طؾقؽ ،هذا ابـل
ت فس ِ
وقد ربقتف طؾك القفاء والصدق وإماكة ،فنن اكتظر ِ
قلتقؽ يف يقم مـ
ّ
ِ
إيام ،ويتؼدم ِ
والدك الؿفر الذي يطؾب ،فتؿ العفد ووافؼت
لؽ ويعطل
البـت طؾك آكتظار ،وساطدهتؿ طؾك الرحقؾ ،وودطتفؿ حتك مشارف
القادي.
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فزودتف أمف بالسالح (السؾب) ،وأ ّدبت لف
مرت السـقات وكرب القلدّ ،
ّ
مطقة أصقؾة مـ إبؾفا ،وصار يػقق شباب زماكف شجاط ًة وصد ًقا ووفا ًء
وركقب اإلبؾ ،ولؿ تذ ّكره يقما بقطدهؿا لؾبـت أبدا ،وتركتف حتك يتذكر مـ
تؾؼاء كػسف .ويف يقم مـ إيام تػاجلت إم بابـفا يجؿع الزاد والؿاء طؾك
مطقتف!
فسللتف :إلك أيـ إن شاء اهلل؟
فؼال لفا :يا أمل؛ أتتذكريـ أكف كان لـا جقران؟
فؼالت :كعؿ أذكر.
أما تذكريـ أكّف كاكت لـا ودائع طـدهؿ؟
فؼالت :كعؿ أذكر القدائع.
فؼال :غدا سلذهب ٕسال طـ ودائعل.
فؼالت لف مقصق ًة وكاصح َة كصقحة إم لقلدها :اذهب يا ولدي طؾك
بركة اهلل ،واسلل طـ القدائع سما ً
ٓ لطقػًا ،وٓ َت ُؾ ْؿ جقراكؽ طؾك ضقاطفا،
وٓ تم ّكبفؿ طؾقفا؛ فؽؾ ما طؾك الدكقا يضقع ،وما يبؼك إٓ وجف اهللْ ،
اكزل هبؿ
ضقػا ،واسلل طـ ودائعؽ وسط الـاس ،لقسؿع صاحب العفد سمالؽْ ،
فنن
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فارجع راشدا ،ولتؽـ ضقػا كريؿا ،فنن الضقػ الؽريؿ
إجابؽ بحػظ القدائع
ْ
ٓ ُيؽرم مرتقـ ،وتؽ ّؾ ْؿ بصقت مسؿقع مظفرا لفؿ الؿعزة ،بلين راجع ٓ
محالة إن كان يف العؿر بؼقة ،وأين ٌ
قابؾ كرامة الؽريؿ .وإن لؿ ُيجبؽ أحدٌ
فاكزل وا ْ
ْ
قبؾ التؽريؿ ،وأضفر لفؿ البشاشة والقفاء ،وأططفؿ العطاء ،ولق
استطعت أن تؽقن ضقػا ثالثة أيام فافعؾ ،ولق ذبحقا لؽ كؾ يقم قعق ًدا
ِ
ْ
واقض حقائجفؿ حتك تؿؾؽ قؾقهبؿ ،وأضفر لفؿ السرور حتك
فاقبؾ،
تقدطفؿ تقديع إهالل إطزاء ،فنن القفاء ٕهؾ القفاءّ ،
وإن الصدق ٕهؾ
ارض بؿا قسؿف اهلل لؽ،
الصدق .واطؾؿ يا بـل أن الزواج قسؿة وكصقب ،ف َ
والخقر فقؿا اختاره اهلل ،واحذر الجػاء فاسؿف يؽػل ،فنكف جػاء.
ذهب القلد كؿا أمرتف أ ُّمف ،وأتك الدار وسلل طـ القدائع طؾك مسؿع
كـت جاركؿ،
معر ًفا بـػسف :أكا فالن بـ فالن ،وقد ُ
مـ الـاس الحاضريـ ّ
وتركت ودائعل طـد أهؾ هذا الدار ،ففؾ هذه القدائع مازالت مقجقدة؟
فسؽت الـاس ولؿ يتؽؾؿ أحد مـ أهؾ الدار ،واستـؽر الضققف هذه القدائع
التل يسلل طـفا هذا الػارس ،فلجابتف البـت :كعؿ ،أكا طـدي ودائعؽ ،ومـذ
لؿت
الققم الذي تركتفا فقف ،وهل يف الحػظ والصقن ،ولق لؿ تسلل طـفا ُّ
152

محؿد أحؿد طؾل رطػقت

صقر مـ حقاة البقادي والريػ
ٌ

حارا،
و ُقربت معل .فؼام القلد مـ حقـف ،وو ّدع أهؾ البقت والضققف تقدي ًعا ًّ
ووطدهؿ بالرجقع إن شاء اهلل.
وطـدما رجع إلك أمف ،أخربها ّ
الظـ كان
بلن القدائع محػقضة ،وأن
ّ
بـل ،فنهنا مـ أهؾ القفاء ،فؼؿ وٓ تبت
يف محؾف ،فؼالت لف :مبارك طؾقؽ يا ّ
وس ْؼ أفضؾ اإلبؾ ،وٓ
الؾقؾة طـدي،
ْ
اذهب واجؿع الؿال ،واشرتِ الفداياُ ،
وحػظت طفدك وأكت صغقر،
يفؿـّؽ العطاء ،فنهنا كاكت يف اكتظارك سـقـ،
ْ
وطاكدت مـ أجؾؽ أهؾفا وأبـاء طؿقمتفا ،فؾربؿا تؼدّ م لفا مـ هق أفضؾ مـؽ
ْ
بـق ًة وشجاط ًة ً
ومآ ومـعة ،يا بـل؛ الرجال بلفعالفا.
فرجع الشاب بعد سـة ،ودار حقار صقيؾ بقـف وبقـ أهؾفإ ،هنؿ كاكقا
مـ قبقؾة أخرى ولقس مـ أهؾف ،وبعد هذا الحقار تؿت الؿقافؼة وتزوجفا،
تشجعف طؾك العطاء طؾك مسامع
ودفع مفرها تس ًعا مـ خقار إبؾف ،وأ ُّمف
ّ
الـاس ،وتؼقل لقلدها ٓ :تبخؾ بلم الجراد (أي الـاقة ،تعبقرا طؿا فقفا مـ
كثرة الجراد) ،إ ِ
َ
اكتظرتؽ سـقـ ،وهل تستحؼ القفاء
طط خقار اإلبؾ فنهنا
والعطاء ،وصاروا حؾقؾقـ بعد صرب صقيؾ ،وضربقا أروع إمثؾة ،وأكجبقا
أوٓ ًدا مشاهقر يف قبقؾتفؿ ،ما زالقا طؾك الشفرة ذاهتا ،والخقرية يف أهؾفؿ.
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 .4مقت العائؾة:
مازلـا يف مقضقع تقثقؼ الؼصص الرتاثقة الؼديؿة ،وبقـ يديـا قصة
محزكة ،وهذه سـة الحقاة :حزن وفرح ،وسقف كرى -إن شاء هلل -يف هذه
الؼصة ما جرى مـ أمر اهلل الذي ٓ را ّد لؼضائف ،وٓ معؼبات ٕمره ،والحؿد
هلل طؾك كؾ حال.
ُيحؽل ّ
أن طائؾة مـ سؽان البقادي ،كاكت مملػة مـ خؿسة أفراد:
ولديـ ،وأختفؿ ،مع القالديـ ،وكاكت مقسقرة الحال ،لديفؿ الؿال ،وقطقع
مـ اإلبؾ ،وقطقع مـ الغـؿ ،وقد سادت بقـفؿ إلػة والؿحبة .ويف يقم مـ
إيام ّقؾ طؾقفؿ الزاد ،فلرسؾ إب أحد إوٓد الك البؾد كالعادة لقليت
بالطعام ،فذهب القلد الصغقر راكبا الجؿؾ ،والتحؼ بؼافؾة مـ الـاس ،وبعد
حقـ مـ الققت ذهب القلد الثاين الك بؾدة أخرى بؼصد العؿؾ طؾك الساحؾ
وصؾب الرزق الحالل.
وكاكت الـاس يف ذلؽ الققت تذهب إلك ساحؾ البحر بحثا طـ
العؿؾ مع الصقاديـ الذيـ يصقدون السرديـ (العقد) ،فلخذ القلد البـدققة
ولبس الخـجر إصقؾ الذي كاكقا يتػاخرون بف آكذاك ،ولبس محزمف وتقجف
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يف صريؼ صقيؾ قاصعا رؤوس إودية إلك الجبال ،وكاكت الطريؼ مقحشة ٓ
يقجد فقفا سؽان وٓ مسافرون.
وبؼك يف البقت القالدان مع بـتفؿ ،واقرتب الظؿل ،وكان ضؿل اإلبؾ
مـ طشرة أيام الك خؿسة طشرة يقما ،ويف الصباح ذهب القالد لتجؿقع اإلبؾ،
واتجفت البـت لجؾب ماء الشرب لفا وٕمفا طؾك كاقة ممدبة ومطقعة ،وكان
الؿاء طؾك بعد مسافة يقمقـ ولقؾة ،وبؼقت إم يف الدار لقحدها لالهتؿام
بإغـام ،مـتظر ًة قدوم أحد إوٓد أو البـت صاحبة الؿاء ،فطال آكتظار
وصال ،ولؿ يلت مـفؿ خرب حتك وصؾ القلد الصغقر مـ البؾد ومعف الزاد،
فنذا بإم متقفقة مـ الظؿل يف الدار ،وإغـام ترطك مـ الصباح ،وتليت بالؾقؾ
الغار إلك كؾ لقؾة .فتـادت الـاس كعادهتؿ مـ البقادي الؿجاورة ،وتجؿعقا
طـد القلد وقربوا إم.
يؼص آثار والده يف الػالة ،فنذا
وبعد ذلؽ ذهب القلد خؾػ اإلبؾ ّ
مؼدرا
بالقالد قد أتك اإلبؾ يف الؾقؾ ،فؾدغتف أفعك كبقرة ،وكان الرجؾ حاذقا
ً
إمقر ،فلخذ البـدققة يتقكل طؾقفا ودمف يسقؾ مـ قدمف حتك آوى إلك غار
صغقر يف صرف القادي ،وأحس بلن الؾدغة كاكت خطقرة ،فـزع الصبقغة التل
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كان يؾبسفا ووضع صرففا طؾك أطؾك الغار ،وأرخك صرففا أخر طؾك وجف
الغار ل ُترى مـ طؾك بعد لؾـاضر .وفؼد القطل بعدها ،ومؽث فرتة مـ الزمـ
ثؿ تقيف مـ آثر الؾدغة .وما ْ
أن بدأ القلد بؼص إثر يف القادي ،إ ْذ رأى
ٍ
متقف مـذ وقت
مسرطا إلك الؿؽان ،فنذا بقالده
الصبقغة معؾؼة ،فتقجف
ً
صقيؾ ،فصاح الصائح وتجؿع الـاس مرة أخرى طـد القالد فدفـقه.

آثار اإلبؾ

رجع القلد الك اإلبؾ فنذا بـاقة أختف يف اإلبؾ ،وطؾقفا الؼرب دوهنا،
فلخرب الـاس ،وذهبقا معف لقؼصقا آثار البـت مـذ تقجفت إلك الؿاء حتك
مؽان مؽاكف طؾك الطريؼ الذي يقصؾ إلقف ،فقجدوا ضػقرهتا طؾك صرف
الطريؼ ،ولؿ يجدوا مـفا سقى تؾؽ الظػقرة ،ثؿ تابعقا أثر القلد الؽبقر صقال
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الطريؼ ،فقجدوه مقتا طؾك الطريؼ ،وبجاكبف (السؾب) الذي طؾقف وهق مؽقن
يبؼ مـ العائؾة إٓ القلد الصغقر ،الذي
مـ :البـدققة والخـجر والؿحزم .ولؿ َ
تزوج بعد فرتة ،وأكجب ذرية صالحة ،وكثّره اهلل مـ بعد قؾة .فسبحان اهلل
مالؽ الؿؾؽ ،وهق طؾك كؾ شلء قدير.
 .3مـ طجائب الؿؼادير اإللفقة:
تجسد طجائب الؿؼادير اإللفقةّ ،
أن رجال روى
مـ الؼصص التل
ّ
قصة فؼال :أصبحـا يف ٍ
واد ،كحـ الثالثة أشخاص ،ومعـا الؿاء ،وٓ يقجد
معـا مـ الزاد إٓ حؾقب اإلبؾ .ويف الققم الثاين فؼدكا كاقة ،فتبعـا أثرها ،فنذا
ً
شؿآ إلك الرمؾ ،يؼقل :فتبعتفا أكا يق ًما كامال ،وراء أثرها
هل قد اتجفت
حتك الؿغرب ،فلدركـل الؿبقت يف الصحراء بقـ الرمؾ والسقح.
تبعت أثرها ،وطـد صؾقع الشؿس رأيت كاقة
ويف الساطات إولك
ُ
بعقدة ،فتبعتفا حتك أدركتفا ،وكاكت كاقة (خطقم) ،يعـل :ذلقٓ ممدبة،
وكـت متقسال حبؾ الخطام معل ،وٓ زاد معل وٓ ماء ،فخطؿت الـاقة
ُ
وأكختفا ٕركبفا ،وقبؾ أن أركبفا لؿحت شقئا يف الصحراء ،ولؿ أطرف ما هق
ذلؽ الشلء ،وكؿا هق معتاد يف الصحراء تبدو إجسام أكرب مـ حجؿفا
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بؽثقر ،فاكتظرت حتك قرب ذاك الشلء ،فنذا هل امرأة تؿشل يف الصحراء،
فؼؾت يف كػسل :يا قؾة البخت! ما وراء هذه الؿرأة إٓ خرب ،وطـدما وصؾت
رددت السالم طؾقفا ،ثؿ قالت :الحؿد هلل الذي قدّ ر لل
الؿرأة وس ّؾؿت طؾل
ُ
كـت طؾك ضفر
السالمة ،وأرى أحدا مـ الـاس ،فسللتفا طـ شلهنا فؼالتُ :
وربطت خطام الجؿؾ
ـزلت أصؾل الؿغرب،
ُ
جؿؾ ،وطؾقف الزاد والؿاء ف ُ
بشجرة صغقرة ،فخرج أركب مـ جحره تحت الشجرة ،وأثار هؾع البعقر
وبت أمشل صقال الؾقؾ،
فاكطؾؼ ،وأضؾؿ طؾل الؾقؾ ،ولؿ َأر البعقر وٓ أثرهُّ ،
وهذه حالتل حتك رأيتؽ ،وكان قصدي أن أمشل حتك يدركـل الؿقت أو
ألؼك أحدً ا مـ الـاس.
قال :فلخربهتا بلمر الـاقة مـذ يقم ولقؾة ،وأكا أتبع أثرها حتك لحؼتفا
قفرا يف هذا الؿؽان ،فخطؿتفا وأكختفا ٕركبفا ،فرأي ُتؽ واكتظرتؽ،
ولألسػ ٓ زاد معل وٓ ماء ،فاركبل ِ
أكت طؾك الـاقة ،وأكا سلمشل ما
أكت طؾك غارب الـاقة (أي مؼدمة الـاقة) ،وأكا
استطعت ،فؼالت :بؾ
اركب َ
ْ
أركب خؾػؽ ،وأترك الخجؾ ،فالققم حقاة أو مقت طؾك هذه الـاقة .قال:
ركبت طؾك غارب الـاقة وهل كدف (أي طارية الظفر ٓ شداد طؾقفا وٓ
ُ
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زمؾ) ،وطادة ما تؼقم الـقق بسرطة أسرع مـ صرف العقـ ،ما تؽاد يدك
تؿسؽ بسـامفا إ ّٓ وقامت .وما ْ
استقيت أكا طؾك غارب الـاقة إٓ والؿرأة
أن
ُ
قؾت :ذلقل
خؾػل طؾك ضفر الـاقة ،وقالت :بسؿ اهلل ،ما كقع هذه الـاقة؟ ُ
تسبؼ مسالقػ الطقر ،ولؽـ أكا أغاكجفا بخطامفا فال تخايف ،قالت :بؾ ّ
فؽ
طؾقفا الخطام وخ ّؾفا طؾك وجف اهلل .يؼقل الراوي :فػؽتفا طؾك وجف اهلل يقمـا
حتك غروب الشؿس.

ووردكا الؿاء فنذا ببعقرها قد ورد طؾك الؿاء قبؾـا ،وقد طؾت أصقات
الـاس طـد وصقلف وهل لقست طؾك ضفره ،فؼالقا :ر ّبؿا حصؾ لفا شلء،
وهؿ إخقاهنا وشدوا طؾك الؿطايا ،لؽـّفؿ رأوا الـاقة وطؾقفا ردف فاكتظروا،
فقصؾـا وكحـ طؾقفا ،وما أ ْن وصؾـا حتك هـّموكا بالسالمة ،وسللقها طـ
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خربها وطـ خربي معفا ،فؽاكت الـاس تخاف طؾك العرض أكثر مـ كؾ
شلء يف الحقاة .فؼالت :هق مثؾ الؿاء الـؼل الطاهر ،فحؿدوا اهلل طؾك
وذهبت إلك أصحابل ،وكؾؿا ف ّؽرت يف أمر الـاقة،
سالمتفا ،وودطتفؿ
ُ
تعجبت ،فؿا أفؾتت الـاقة مـ أمفاهتا إٓ إلكؼاذ هذه
ومؼادير رب العالؿقـ ّ
الؿرأة مـ الفالك ،وقد أحدق هبا الؿقت يف جقف الصحراء.
رأيت مثؾ هذه الؿرأة ،لؼد كاكت مثؾ أحد الػرسان
يؼقل الراوي :ما
ُ
الؿشاهقر يف جرأهتا ،وثؼتفا باهلل ثؿ بـػسفا وبؿـ معفا ،ومـ طجقب أمرها
أهنا كاكت ٓ تؿسؽ بقديفا طؾك ضفر الـاقة كظرا إلتؼاهنا ركقب اإلبؾ.
وراوي هذه الؼصة هق الشقخ :أحؿد بـ سالؿ رطػقت (بـ طؾل بـ
طامر) الؿؾؼب بـــ (الصقمقلل).
 .2إغاث ٌة وشفامة:
ُيحؽك أن شا ًّبا كان يؿشل يف البادية حامال ماءه وزاده طؾك كتػف،
مؿسؽا طصاه بقده؛ وكان مـ طادهتؿ حؿؾ العصا وإن كان الحامؾ صغقرا،
متقكال طؾك ربف ،لقس لف هدف يـتفل إلقف وٓ قصد يبؾغف ،فؼد أجربتف ضروف
الحقاة طؾك السػر الذي ٓ وجفة لف .إذا كظر إلك صعامف ففق ٓ يقازي ُمد ِ
يـ
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مـ الذرة البقضاء التل هل قؾقؾة الؼقؿة الغذائقة ،لؽـ لؿ يجد سقاها ،وكذلؽ
إذا كظر إلك الؿاء ففق قؾقؾ مـ ماء الؿطر يف قربة قديؿة ٓ تؽاد تؽػقف يقما
ولقؾة ،وكان ير ّدد يف كػسف :مـ تقكؾ طؾك اهلل ما خاب.
واصؾ الشاب رحؾتف مـ الغرب إلك الشرق ،والطريؼ يلخذ
متعرجات طجقبة ،وطؼبات َك ْلداء ،وسفقٓ ووديا ًكا ،وإذا اكتصبت الشؿس يف
كبد السؿاء ولسعتف حرارهتا؛ طؿد إلك أقرب شجرة ضؾقؾة ،أو جبؾ فقف كفػ
ضؾقؾ ،ثؿ تقؿؿ إ ْذ ٓ ماء يؽػقف وأقام صالة الظفر ،ثؿ اسرتاح قؾقال.

شجرة وحقدة لفا ضؾ وفقر
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يخػ الحر قؾقال يقاصؾ رحؾتف ،حتك إذا غابت الشؿس،
وبعد أن
ّ
وأضؾؿ طؾقف الؾقؾ آ وى إلك الؿبقت يف أقرب مغارة مـ مغارات القديان ،وهل
كثر ،وأخرج (الؼبسة) مـ (الف ّبان) ،وأخذ مضر ًبا حديد ًّيا معف ،وقطعة مـ
حجارة الصؾبقخ إصؿ (طقبقؾ) ،وقدح الؿضرب طؾك الصؾبقخ ،وبقـفؿا
قطعة صغقرة مـ (الؼبسة) الؿدقققة ساب ًؼا ،وهل قطعة مـ قؿاش الؼطـ
مؿزوجا بسخام ،وهل أسرع ماد قابؾة لالشتعال حتك مـ شرارة
إصؾل
ً
بسقطة.

تقرية الـار بالحديد والحجارة وبقـفؿ قبسة .والؼبسة طبارة طـ فتقؾة تؾتؼط الشرارة لتشتعؾ هبا الـار.
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ويثري
يققد الشاب لـػسف كارا ،ويطحـ حبقب الذرة بقـ حجارتقـّ ،
هذه الحبقب بالؿاء قؾقال ،ثؿ يخبزها طؾك الحجارة (الرضػ) ،حتك
يستخرج قطعة ٍ
خبز يابسة يسدّ هبا جقطف ،ويشرب طؾقفا الؿاء ويبات طؾك
إثرها.
ٍ
ولقال؛ حتك
بعد صالة الػجر واصؾ رحؾتف بـػس آتجاه طدة أيام
كػد ما طـده مـ صعام وماء ،ووجد كػسف ذات يقم يف ٍ
واد كبقر لف صرفان مـ
الجبال كالطقد العظقؿ ،والرتبة كاكت مؿؾحة؛ ٓ ماء فقفا وٓ خضرة،
وإشجار يابسة ،وإرض تؾقح مـ حقلف مع حر الشؿس وكلهنا الدخان،
والسراب يـتشر طؾك مد بصره كلكف ماء .وبعد أن كزل القادي وصعد مـف إلك
واد آخر أهقن جبآ وأوصل صريؼا مـ سابؼف ،كان قد كػد ما طـده مـ الؿاء
تؿاما ،وضفرت طؾقف طالمات الجفد مـ الظؿل ،وقرر أكف إذا كزل القادي
ِ
فسقؾتجئ إلك أقرب مؽان آمـ طؾك صرف الطريؼ ،وسقظؾ يف ذلؽ الؿؽان
صالبا مـ اهلل العقن؛ فنكف الؼادر طؾك ذلؽ ،ثؿ مـ خؾؼ اهلل الذيـ يؿرون يف
هذا القادي ،ف فق معرب لؾؼقافؾ وصريؼ لؾراجعقـ مـ بالد الساحؾ والجبؾ؛
لعؾ اهلل يـؼذه بلحد مـ أهؾ الخقر.
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وقبؾ كزولف مـ القادي اقرتبت الشؿس مـ الؿغقب ،وكان هذا
الققت أصعب وقت؛ إذ يبس لساكف مـ شدة الظؿل ،واحؿرت طقـاه ،واختؾ
مشقف ٓ ،يؽاد يخطق خطقة إٓ متقكل طؾك طصاه ،وكان يرى مسقؾ القادي
مـ بعقد ،ويؼقل يف كػسف :حقـ أصؾ أسػؾ القادي سلصقح صالبا الـجدة،
غقر أكّف يعقد لقسلل كػسف :هؾ سقتحرك لساين؟ ويسؿع صقيت أحد إن كان يف
القادي مـ أحد؟
وبقـؿا هق طؾك هذه الحالة بقـ الحقاة والؿقت ،إذ سؿع صقت
صائح يطؾب الـجدة ،فلرخك سؿعف وتلكد لف بلن الصائح مؾفقف ومحتاج
إلك طقن ومساطدة ،فحاول الرجؾ اإلسراع قائال :قد سؿعت صقاحؽ،
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ولؽـ هؾ أكا مـؼذ أم محتاج إلك إكؼاذ؟! وطـدما وصؾ طـد الصائح ،فنذا
بشاب ققي قد سؼط طؾك جاكب الطريؼ ،وقد أحرقتف الشؿس صقال الققم،
وطؾقف مـ التعب والظؿل وإلؿ ما ٓ يعؾؿف إٓ اهلل ،فلمسؽ بقده لقرفعف،
كـت تؼدر طؾك
فـاداه قائال ٓ :تؼرتب مـل وٓ تشغؾ كػسؽ بلمري أن ،إن َ
الؿشل فاتبع آثار البعقر الذي طؾقف الؿاء والزاد ،وحاول أن تجد أثره وتتبعف
حتك تؿسؽ بف مفؿا كاكت إسباب؛ فال حقؾة لل ولؽ إٓ بتقفقؼ اهلل ثؿ هبذا
أرأف بحالـا.
الجؿؾ ،فنن لؿ تجده ،فاهلل
ُ
اكطؾؼ الشاب يتبع آثار الجؿؾ ،وكسل ما بف مـ الظؿل والجقع ل ِ َؿا
رأى يف أخقف مـ التعب وإلؿ ،وواصؾ الؿشل خؾػ آثار الجؿؾ ما بؼل مـ
الـفار ،وهق قؾقؾ ُيؼدّ ر بساطة أو أقؾ .وطـدما ّ
حؾ الظالم فنذا هق بالجؿؾ يف
مـتصػ الطريؼ ،قد التقى حبؾ خطامف بسؿرة كان يرطك مـفا ،فلخذ بخطامف
وأمسؽ بف وتقجف راجعا إلك أخقف.
ويف هذه الؾحظة وسقست لف كػسف واستعاكت بشقطاهنا وقالتْ :
خذ
الجؿؾ وما طؾقف مـ ماء وزاد وأكؼذ كػسؽ ،وما طؾقؽ مـ أخريـ ،فنكؽ ٓ
تعرف الرجؾ وٓ يعرفؽ ،وأكت أحقج إلك هذا الجؿؾ وما طؾقف مـ صاحبف،
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وجد بف إمر ،وولك بالجؿؾ مع مسقؾ القادي ،وما هل إٓ خطقات يسقرة
حتك اسرتجع الشاب رأيف وثارت طاصػتف اإلسالمقة واإليؿاكقة ،فتذكر كخقة
أخذت هذا الؿال والبعقر مـ صاحبف وهق
العرب وقال :أيـ أكا مـ اهلل إذا
ُ
بلشد الحاجة إلقف؟ َ
فؼػؾ راجعا ،وامتألت كػسف فرحا ،وأحس بؼقة طدة
رجال يف كػسف ،وهق يردد :الحؿد هلل الذي أطاكـل طؾك كػسل اإلمارة بالسقء.
جد الشاب يف الؿشل إلك صاحبف وأسرع ،وبالؾقؾ مع الظؾؿة صرخ
بالبشرى وتؾبقة اإلكؼاذ ،واقرتب مـف ،فسؿع الرجؾ صقت جؿؾف ،فحؿد اهلل
وقالّ :قر ب إلقـا الجؿؾ وٓ طؾقؽ ،لؼد سؾؿـا إن شاء اهلل .فلكاخ الجؿؾ إلك
جاكب صاحبف وحط طـف (الزهاب) ،وأخذ الؿاء لقسؼقف وقال لف ٓ :تشغؾ
كػسؽ بسؼل الؿاء ،وإكؿا أكؿؾ طؿؾؽ وضع (الزهاب) طؾك إرض،
ْ
واطؼؾ الجؿؾ ،فػعؾ الشاب ما أمره بف صاحبف ،فقضع (الزهاب) ،وطؼؾ
ووجفف بعقدا تجاه الشجر لقرطك ،وقال صاحب الجؿؾ :اقدح الـار
الجؿؾّ ،
أوٓ ،فلوقدها.
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وبعدما أوقد الـار ،صـع لفؿا الؼفقة وشربا كعادهتؿ؛ إذ كان مـ
العادة إذا ططش اإلكسان ططشا شديدا ،ولف مدة لؿ يشرب الؿاء؛ ُسؼل الؼفقة
ً
أوٓ أو الؿاء الحار.
وبعد ْ
أن شربا الؼفقة وارتقيا مـ الؿاء ،سلل الشاب صاحب الجؿؾ
طؿا أصابف؟ ول ِ َؿ هق طؾك هذه الحال؟ وما الذي صرحف مـ الجؿؾ؟ فؼال:
ّ
ٍ
بؽسر يف يدي القؿـك .قال ٓ :شر طؾقؽ
وأحس
طـدي ألؿ شديد يف ضفري،
ّ
إن شاء اهلل ،فحػر لف حػرة ،وأوقد فقفا الـار ،ثؿ ردم طؾقفا بالرمؾ البارد ،ثؿ
وقص طصا ،ثؿ ش ّؼ فا كصػقـ طؾك شؽؾ جبقرة ،وشدّ
مدّ ده طؾقفا طؾك ضفرهّ .
تجبقرا لؾؽسر ،ففدأ الرجؾ مـ إلؿ ،وضؾ طؾك هذه
بشؼل العصا طؾك يده
ً
الحالة تؾؽ الؾقؾة إلك الصباح ،فرفعف إلك الظؾ .ويف الؾقؾة الثاكقة أطاد لف كػس
العالج .وأ ّما مـ كاحقة تؼديؿ الزاد ،فؽان الشاب هق الذي يطحـ الذرة
ويخبزها ،ثؿ يضع طؾقفا سؿـ البؼر الذي كان صاحب الجؿؾ يؿؾؽف،
فقصبغان بف الخبز ،وطـدهؿ الؿاء الؽايف.
يؼص طؾك
أمسك صاحب الجؿؾ بعد ذلؽ يف راحة ،واستطاع أن ّ
صاحبف ما جرى لف قائال:
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لل شفر كامؾ مـذ ْ
متجفا
ذهبت مـ طـد أهؾل طؾك هذا الجؿؾ،
أن
ُ
ً
إلك الجبؾ ،وطؾقف حؿؾف مـ الؿؾح والؼرض ،وبعض ِ
الؼ َرب التل دبغتفا
أمل ،وجؾقد إغـام ،ووصؾت إلك الجبؾ ،وصادفـل مطر الخريػ الذي
فبعت ما طـدي مـ الؿؾح والؼرض ،واستبدلتفا
استؿر بالفطقل مـذ جؿعة؛
ُ
وأخذت ببعضف سؿـًا ،وأخر بالقطقد
بالذرة الحقلقة (يعـل مـ الحقل)،
ُ
وبعت الجؾقد يف
طؾك مقسؿ (الصرب) طـد أصحاب أبل مـ أهؾ الريػ.
ُ
وأخذت ما أحتاجف ٕهؾل ،وحؿؾتف طؾك الجؿؾ
السقق طؾك بالد الساحؾ،
ُ
وركبتف.
غادرت الريػ والؿطر يـفؿر يف الؾقؾة التل وجدتـل فقفا،
وبعدما
ُ
كـت راكبا طؾك الجؿؾ ساهقا طـ قبضة الحبؾ ،يف يدي فطار صقر الؼطا مـ
ُ
بقـ محامؾ الجؿؾ ،فتع ّثر الجؿؾ وسؼط ُت مـ طؾقف ،ووقعت طؾك إرض،
وفؼدت القطل صقال الؾقؾ ،ولؿ ُأفِ ْؼ إٓ طؾك شعاع الشؿس يف الصباح.
وطـدما سؼط ُت كان ذلؽ قبؾ غروب الشؿس ،وبؼقت صقل الؿساء ٓ
أستطقع ْ
أحرك مـ جسدي شقئا ،ولؿ أر الجؿؾ حتك أكؼذين اهلل بؽ ،وإٓ
أن ّ
كـت مشرفا طؾك الفالك .فؿا قصتؽ أكت؟
ُ
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قال :أ ّما أكا فؼصتل يسقرة ،كـت بقـ أهؾل وأسريت ،وأصابـا الؼحط
الشديد ،فؾؿ كر الؿطر مـذ سـتقـّ ،
وقؾ طـدكا الطعام ،وكاكت معقشتـا طؾك
حؾقب اإلبؾ والغـؿ ،وما طـدكا إٓ كاقة واحدة حؾقب وغـؿتان ٓ ،يؽاد
أيضا ،فحسقكا (حايس) لؿدة
حؾبفا يؽػل إخقاين الصغار .وقؾ طـدكا الؿاء ً
لخذت مـف ،واستلذكت أهؾل يف
يقمقـ يف وسط القادي ،حتك لحؼـا الؿاء ،ف
ُ
البحث طـ الرزق لـػسل ،فلذكقا لل وأططقين ُمدّ ِ
يـ مـ الذرة البقضاء ،فؽـت
أصحـفا لـػسل وهل طديؿة الػائدة ،ولؽـ تسدّ الجقع مع الؿاء ،وطـدما كػد
وأيؼـت بالفالك يف هذا القادي فنذا بؽ تطؾب العقن ،وأكا لقس
زادي ومائل،
ُ
يف يدي شلء ،ولؽـ بعقن اهلل أكؼذكا بعضـا ،وها كحـ وهلل الحؿد يف أتؿ
حال .فليـ أهؾؽ أكت؟ قال :هؿ قريب طؾك مسقرة يقمقـ ،ويف الصباح الباكر
وكبات لقؾة ،وكلتقفؿ يف الققم الثاين مساء،
ستحؿؾـل إن شاء هلل طؾك الجؿؾ،
ُ
إن كاكقا يف الؿؽان الذي أطرفف.
استلكػ الشاب وصاحبف الؿسقر يف الصباح الباكر ،وشدوا طؾك
بعقرهؿ إحؿال ،ثؿ حؿؾ الشاب صاحبف طؾك الجؿؾ ،وأوثؼف بالحبال حتك
ٓ يسؼط ،وسارا طؾك بركة اهلل يف باصـ القادي مع اتجاه الؿسقؾ .وبقـؿا كان
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الشاب يؿشل أمام الجؿؾ وهق مؿسؽ بخطامف ،وقد وصؾ إلك مؾتؼك
القديان ،إذ أخرب صاحبف الراكب ّ
آثارا حديثة إلبؾ ،فؼال لف صاحبف:
بلن هـاك ً
واذهب و ُقص آثار هذه اإلبؾ يف
وأوقػ الجؿؾ واربطف بسؿرة،
اصربْ،
ْ
ْ
رأيت مـ إثر.
القادي مـ الطرف الك الطرف ،وأخربين ما َ
فؼص إثر كعادة أهؾ القديان ،فؼد كاكقا يؼصقن آثار اإلبؾ والرطقان
ّ
هبذه الطريؼة ،وطـدما رجع أخربه بؿا رأى قائال :آثار اإلبؾ مـذ يقمقـ باتجاه
وجدت
القادي الثاين ،وآثار الغـؿ يف آخر صرف القادي ،ويف مؾتؼك الطرق
ُ
طالمة!
قال :وما هل العالمة؟
قال :خط متج ٌف مع سقر اإلبؾ ،ويف آخره حجارة تحتفا غصـ شجرة
رصبة.
قال :وأي شجرة هل؟
غصـ مـ شجرة العشار.
قال:
ٌ
أبشر ،هذه طالمة أهؾل ،فاتبع بـا إثر.
قالْ :
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فؿا هل إٓ مسافة قريبة تؼدر بحـتقـ مـ حـايا القادي ،حتك وجدوا
الدار طـد مـتفك السقؾ ،وكان القادي قد ُمطِر (كزل طؾقف الؿطر) ،وخقؾقه،
وكجعقا إلقف وحطقا رحالفؿ طـد مـتفك السقؾ كعادات أهؾ البقادي ،إذ كاكقا
يحطقن رحالفؿ يف مـتفاه ،ويرطقن حققاكاهتؿ تجاه الؿطر.
وطـدما وصال استؼبؾفؿا أهؾ الدار كعادهتؿ؛ كان إوٓد الصغار
يفرولقن إلك الؼادم مـ أهؾفؿ ،ويس ّؾؿقن طؾقف قبؾ الؽبار ،لؽـفؿ تػاجلوا
بلخقفؿ الؿريض راك ًبا ،ومعف شاب غريب ٓ يعرفقكف ،فطؿلهنؿ أخقهؿ بلين
بخقر وما بل إٓ ألؿ بسقط ،وخطؿ الشاب الجؿؾ حتك دخؾ الدار وأكاخف،
وحؿؾ صاحبف ،ثؿ حط (الزهاب) ،وبعد السالم صؾبا العؾقم وإخبار طؾك
طادهتؿ ،وتبادلقا أخبار الرحؾة ،وما وقع طؾك ولدهؿ طـد رجقطف ،وأ ّن اهلل
أكؼذه هبذا الشاب.
اذهب واحؿؾ الؼربة ،وإكاء الحؾب
بعد ذلؽ قال إب ٓبـف الصغقر:
ْ
(الؼعؾ) ،و(كرمة) ،واتبع لـا اإلبؾ واحؾبفا ،و ْ
خذ الجؿؾ واركب طؾقف .قال
متعب مـ الطريؼ ،وسقف يمذيـل مع اإلبؾ ،لذا
القلد :يا أبل؛ الجؿؾ
ٌ
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سلسقر راكبا طؾك إحدى البؽرات الؿمدبة .فؼال إب :صدقت ،فذهب
القلد تجاه اإلبؾ.
أسؿـفـ
وقامت أم القلد ومعفا بـاهتا الؽبار إلك الغـؿ ،وأخذت مـف ّـ
ّ
لتذبحفا لؾضقػ ،وهل صدقة هلل ،وبؿـاسبة سالمة ابـفا .وكاكت طادة أهؾ
البقادي أهنؿ يؽرمقن الضقػ ،ويختارون خقار الغـؿ فقذبحقهنا ويشقوهنا
طؾك (الؿضباة)  ،ثؿ تؼسؿ أربعة أقسام؛ فقؽقن كصقب الضقػ الربع ،ويـؼسؿ
كبقرا حتك الطػؾ
الربع طؾك أهؾ البقت بعدد كؾ واحد بؼسؿف صغقرا أو ً
الرضقع يحسب لف قسؿ ،ويبؼك الـصػ إلك الصباح ،إن كاكت القلقؿة يف
العشاء ،وإن كاكت غداء ادخر كصػفا إلك الؿساء احتسابا لؼدوم خاصر آخر؛
فقحصؾ طؾك قسؿف أول ما يليت لقسد بف جقطف ،ثؿ ُتذبح لف بعد ذلؽ ذبقحة
أخرى .وإن لؿ ِ
يلت أحد فنهنؿ يتؼاسؿقن الـصػ بالسقية هؿ والضقػ يف
القجبة إخرى سقاء كان ذلؽ صباحا أو مساء.
يجؾسـ بعقدا طـ الـاس بحقث
ومـ طادات الـساء وبـاهتـ أهن ّـ
َ
يسؿعـ إخبار ،والبـات خؾػ إمفات ٓ يراهـ أحد ،وإن كاكت البـات
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قد بؾغـ الرشد ،وهذه طادة حؿقدة طـد أهؾ البقادي تتجسد فقفا طادة
الحقاء.
وبعد أن فرغقا مـ إكرام ضقػفؿ ،وتعرفقا طؾك أصؾ الشاب
وجدت إٓ أهؾؽ،
ومؽاكتف ،قال لف أبق صاحب الجؿؾ :يا بـل مرحبا بؽ ،ما
َ
أردت أن تبؼك طـدكا ترطك اإلبؾ مع إوٓد
فـحـ يف سعة وخقر؛ إن
َ
وتعاوهنؿ هبا فلهال وسفال ،وإن كان لؽ رأي آخر أو حاجة ثاكقة أخربين هبا،
وأكا إن شاء اهلل سقف أسلطدك ،فلكت تستحؼ كؾ خقر .فؼال الشاب :كعؿ يا
شفرا أو شفريـ ٕسرتيح مـ التعب والسػر،
طؿل ،أكا سلبؼك طـدكؿ
ً
ّ
اصؿلن طؾك أخل وصاحبل ،ثؿ بعد شفريـ يؽتب اهلل ما يشاء ،ولـ أفعؾ
و
شق ًئا بعد الققم إٓ بعد مشقرتؽ وإذكؽ؛ فلكت يف مؼام أبل .قال إب:
أحسـت ،وأكت كذلؽ يف مؼام ابـل.
أقام الشاب بقـفؿ شفريـ ،ثؿ طاد راجعا إلك أهؾف ،مزو ًدا براحؾة
وطؾقفا ماؤه وزاده حتك وصؾ الك أهؾف طؾك تؾؽ الراحؾة ،وقص طؾقفؿ ما
أقؿ يا بـل فاسرتح يقمقـ أو ثالثة ،ثؿ أرجع
جرى لف يف رحؾتف .فؼال لف أبقهْ :
أكا وإياك كطؾب لؽ إحدى بـات أصحابؽ؛ فنهنؿ أهؾ واجب ،وأحس مـ
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بنحداهـ ،وقاصد فقفؿ كسب ،ألقس كذلؽ؟ قال :كعؿ
كالمؽ أكؽ معجب
ّ
يا أبل ،كـت قاصدا ذلؽ ،ولؽـ سبؼتـل إلك ما يف قؾبل قبؾ أن أققلف؛ يا أبل
ما رأيت أحدا أفضؾ مـ أهؾ هذه الدار الذيـ أقؿت بقـفؿ شفريـ ،فػقفؿ
الؽرم والجقد والصدق والقفاء ،وهدوء البال ،وكؿال الرأي ،وطدم التسرع
يف إمقر .قال القالد :هذه طادات أهؾ البقادي وصػاهتؿ ،فخقر الـسب
طـدهؿ ،وطؾك بركة اهلل.
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ٓ :صؾب إخبار (آستخبار أو آستعالم)42 ................ ................................ :
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خامسا :تربقة إصػال والحضاكة طـد البدويات41 ............... ................................ :
ً
قديؿا32 ................................. ................................ :
سادسا :ألعاب إصػال ً
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