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معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش
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معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  ذ ع العزيز سیديكلمة
  مركز تنمیةجھة تانسیفت الحوزعن 

  
تحسیس الناشئة بأھمیة في إطار المركزالعمل التي تقوم بھ  ھذا الكتاب لألستاذ الدكتور  محمد فخرالدین ورد في سیاق 

..التراث بشكل عام  و التراث الالمادي لمدینة مراكش بشكل خاص 
من تاریخ مراكش والكتاب یحاول بشكل تبسیطي عرض بعض معالم تراث مدینة الحمراء سواء من خالل التعریف ببعض 

  ..حدائقھا و مساجدھا و أولیائھا و ساحتھا  أبوابھاأسوارھا و وو مآثرھا 
وكذلك الحدیث عن الحكایات التي تداولتھا األلسن سواء ما كان یروى في الساحة أو ما كان یروي داخل البیوت خاصة من 

  .. طرف راویات مبدعات 
العربیة في موضوع السیر الشعبیة لة دبلوم الدراسات العلیا ارسناقش  و الكاتب متخصص في ھذا النوع من التراث حیث

ـ البنیة السردیة و المتخیل ـ لنیل دكتورة الدولة في الحكایة الشعبیة المغربیة أطروحةوـ سیرة الملك سیف بن ذي یزن ـ 
  :عدة مؤلفاتمیدان التراثلھ فيو

  2001المغربیة ـ دفاعا عن الحكایة الشعبیة 
    2005ـ موسوعة الحكایة الشعبیة المغریة 

  :2007المدارس ـ قصص أطفال من حكایات من التراث المغربي عن دار 
  ـ نصیص 

  ـ الطائر العجیب
  ـ أم الیتیمین

  ـ ابن السلطان 
  ـ كیس الحداد

  ـ الزوجان 
  2009ـ حكایات شعبیة من دكالة 

خلیة البحث التربوي والتربیة على التراث التابعة لكان منسقاقد كما أن لھ خبرة بالجانب التربوي للتراث الالمادي ف
على التعریف بالتراث المحلى ، التي اشتغلت 2009إلى 2004من لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین بمراكش

الثقافي والطبیعي ضمن وتحسیس المتعلمین بقیمتھ داخل المؤسسات التعلیمیة مع األخذ بعین االعتبار غنى الجھة بالتراث 
و تقریبھ من منظور تربوي شامل یعتبر االھتمام بالتراث سبیال من  سبل تحقیق جودة التعلیم وتنمیتھ في تربتھ الحقیقیة

من األوراش لتحسیس التالمیذ بأھمیة التراث المحلي داخل عدد من المؤسسات اعدد  أطر ، و في ھذا اإلطار المتعلمین 
  ..تشجیع تأسیس نوادي التربیة على التراث التعلیمیة  و

في تعریف الناشئة بھذا التراث استجابة لمبادئ المیثاق الوطني للتربیة والتكوین الذي یدعو إلى مؤسسة تربویة 
مندمجة في محیطھا ومنفتحة على اآلخر تجمع بین األصالة والمعاصرة، وإلى منھاج محلي وجھوى یستجیب للحاجیات 

  .لجھویةالمحلیة وا

ال شك أن القرب یعني القرب من المتعلم من تراثھ ومن الثقافة الجمعیة التي أنتجتھ مما سیؤدي إلى اندماج 
المؤسسات التربویة والمعرفیة من جامعة ومدرسة في ھذا الواقع الذي تعتبر فیھ الثقافة االجتماعیة والتراثیة من الشروط 

  ..األساسیة النفتاح المؤسسة على المحیط 

المستجیبة  لحاجیاتھ ومتطلباتھ والقابلة للتوظیف   والجودة بدورھا ترتبط بطبیعة التعلمات المناسبة للمتعلم والمحیط،
في ھذا الواقع نفسھ من أجل تطویره وتنمیتھ، والجھویة تتعلق أكثر بإدراج معطیات الثقافة المحلیة كعنصر أساسي في 

  ..     التعلمات والمناھج 

لكتابھ في تقدیمھلجھة مراكش تانسیفت الحوز الدكتور ع الوھاب بن عجیبة نھ مدیر األكادیمیة السابقیقول ع
  : 2005موسوعة الحكایة الشعبیة المغربیة 

واألكادیمیة الجھویة لن تجد أحسن من األستاذ الباحث الدكتور محمد فخر الدین نظرا لتخصصھ في األدب الشعبي والحكایة 
خاصة وأنھ یتحمل عن جدارة واستحقاق مسؤولیة اإلشراف على خلیة البحث التربوي والتربیة على التراث وأبلى الشعبیة  

البالء الحسن في التعریف بالتراث داخل المؤسسات التربویة من خالل العمل على تأسیس نوادي التربیة على التراث التي 
فتاحھا علیھ كما نص على ذلك المیثاق الوطني للتربیة و التكوین ، تھدف إلى اندماج المِؤسسة التربویة في محیطھا و ان

تدعم ھذا المؤلف وخصوصا ونحن مقبلون على إدراج البرامج المحلیة والجھویة ضمن المنھاج ، و عازمون على الدفع 
ربة وكوسیلة من وسائل بالحكایة المغربیة لتكون في المستوى األدبي والتربوي الالئق داخل المؤسسة التعلیمیة كجزء وكمقا

التعلیم لخلق دینامیة جدیدة داخل الفضاءات التعلیمیة ، وكیف ال؟ و نحن في عاصمة جھة تحتضن جزءا ھاما من التراث 
  .العالمي وتشتھر بفضائھا الرحب الجمیل جامع الفنا الذي یصنف تراثا شفویا عالمیا 

  2005عبدالوھاب بنعجیبة  موسوعة الحكایة الشعبیة 
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لحكایة ینبغي أن تخرج من فضاءھا المغلق إلى فضاءات أكثر انفتاحا  أي إلى ساحات المدارس و حدائقھا في شكل حلقات فا
للحكي داخل فضاءات المؤسسة لتحسین الخطابة و اإللقاء و حتى التواصل لدى التالمیذ ولتطبیق الفنون األدبیة من سرد 

  .وحوار ووصف على أرض الواقع 
  

  :في تقدیمھ لكتابھ حكایات شعبیة من دكالة  د سعید یقطین عنھ و كما قال
  . إن العمل الجاد والمضني الذي یقوم بھ الدكتور محمد فخر الدین في ھذا االتجاه یعد مفخرة للمغرب وللثقافة الشعبیة   

، محافظا على صیاغتھا إنھ یقوم بمجھودات طیبة لخدمة الحكایة الشعبیة المغربیة وھو یعمل على جمعھا من مناظھا
  .اللغویة كما وصلت إلینا

أي أنھ یحرص على األمانة في نقل ھذا التراث ، ساعیا بما أوتي من اطالع واسع وھمة وغیرة على جعلھ قابال للتداول 
  .والدراسة

  
المحافظة علیھ و و یظھر في ھذا الكتاب إدراكھ ألھمیة الحكایة كوسیلة تربویة و كجزء من التراث الالمادي الذي یمكن

  .لنقل قیم الحداثة و حقوق اإلنسان  و اإلنصاف ألنھا أقرب إلى نقوس المتعلمینجیال المقبلة األفي التواصل مع توظیفھ 
القیمة االجتماعیة والنفسیة المعرفیة دفاعا عن الحكایة الشعبیة المغربیة حیث أوضحھفي كتابإلى ذلك المؤلف أشارو قد 

وحتى التخییلیة والرمزیة  للحكایة الشعبیة المغربیة وقابلیتھا لالستثمار والتوظیف في مجاالت لھا ةالجمالیوالتربویة و
  .راھنیتھا  في الحاضر والمعیش

ھل زمن الحكایات قد ولى إلى غیر رجعة، أال یستحق أطفالنا بدورھم أن ینصتوا لصوت الحكمة والمتعة في ھذه 
  من ؟الحكایات التي ولت مع الز

وفاء لذاكرتنا الجمعیة، باعتبارھا جزءا من التراثنحافظ على ھذاألیس علینا كمربین أو كباحثین أو كآباء أن
التراث المغربي المھدد بالضیاع مثلھا مثل العمران واألغنیة الشعبیة والفروسیة والقنص بالصقور والطقطوقة الجبلیة 

  ؟..وغیرھا من المظاھر المشرقة للماضي 
  . إن الحكایة الشعبیة تراث جماعي تسجل فیھ األمة كل أحالمھا وتصوراتھا عن اإلنسان في مختلف األحوال والظروف    

ال یسعنا إال أن ننوه بھذا العمل القیم الذي نراه وثیقة علمیة من خیر الوثائق التي یمكن أن یستعین بھا المثقف و الباحث كما 
نسج التواصل مع الطفل و إغناء متخیلھ و تحفیزه على التعبیر و التواصل و امتالك تقنیات قد یلجأ إلیھا األب و المربي ل

اإللقاء و الخطابة  ، ولي الیقین أنھ سیكون أداة فعالة في ید التلمیذ واألستاذ ، كتاب ذو متعة وذو فائدة تربویة وأدبیة وفنیة 
میة ویمكن لألساتذة استغالل ھذه المادة فیما یرونھ مناسبا لتكون وترفیھیة بالنسبة للتالمیذ عبر مختلف مستویاتھم التعلی

  .المحرك األساسي للبحث وتطویر البرامج المحلیة  و تحسین التذوق الجمالي لدى التالمیذ 

إن الحكایات الشعبیة ومواد التراث والتاریخ التي أفرزھا التاریخ الثقافي للشعب المغربي تقدم مادة غنیة حري 
سات العلمیة والمعرفیة خاصة في المدن التاریخیة و التراثیة والعلمیة  أن تھتم بھا أكثر وأن تفرد لھا شعبا وكراسي بالمؤس

علمیة وفرق بحث في ضمن مقاربة جدیدة متسلحة بعلوم كالتاریخ واالنتربولوجیا وعلم النفس وعلم الجمال وعلوم اللغة 
  .. واألدب الشعبي و التواصل

لعولمة ھذا نجد مواقع االنترنیت في البلدان األخرى عامرة بالحكایات التي ینسبوھا لرواتھم وحتى في زمن ا
وبلدانھم عن صدق أو عن خطإ وقد أدركوا قیمتھا ومغزاھا واعتبروھا اعتبارا صحیحا أنھا مصدر للفخر واالعتزاز 

ا ال تعرف الحدود ألنھا تعبر عن عمق ووضعوا كراسي في الجامعة لدراستھا واستثمارھا،والحكایات عابرة في جوھرھ
  ..إنساني واحد، قد تجدھا متشابھة في أكثر من مكان  زاخرة باإلمكانات السردیة و الرمزیة و التخییلیة 

ولنا في مؤسساتنا الجامعیة ثقة بأنھا سوف تقوم بالمساھمة في حفظ ھذا التراث بالجمع والتحلیل واالستثمار في 
  .الحكایةالتراث و كبة للعصر وخلق أوراش لذلك والعمل على دفع الرماد عن موقد حقول معرفیة جدیدة موا
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  :تقدیم  المؤلف  

  
مراكش بلد الحكایة و التراث

  
ھناك حیث تحط الحكایات رحالھا بین النخیل كما تحط في أزقة المدینة الضیقة على أفواه الصناع التقلیدیین، فال تقف 
الحكایة عند الممارسة الكالمیة بل تتلقفھا األشیاء المصنوعة ، فكل شیئ یعرض على ضفاف الدكاكین الصغیرة یحكي 

اق ـ  السمارین ـ  لیلتقي ھذا الحكي جمیعا بحكي ساحة جامع الفنا حكایتھ الخاصة لیتجمع ھذا الحكي عبر ابواب أسو
حیث یتداول الرواة الشعبیون حكایاتھم البھیجة الخیال و ھم یتلقفون مخیلة الزائرین لیسبحوا بھم في ھذه العوالم الملیئة 

  ... بسذاجة الطفولة و البطولة حیث یصیر حق الحلم حقا طبیعیا و عفویا
دروب بألوان شخصیاتھا المتعددة شر الحكایة و تتناسل لتعبر عن ھذه المدینة الجمیلة، تكاد تخرج بین الھنا و ھناك تنت

یمتح كان عالم مليء بالحلم حیث ...مھنھم المختلفة لتنقل شیئا واحدا ھوھذا العالم الساحر الذي ھو عالم الحكایة و
  ..... العابرة والعبارات المجازیةاألطفال ـ مراكشیتھم  ـ من ھذا الكالم الجمیل و التحیات

من  ھذه العوالم السحریة حیث ینھمك الصناع الحرفیون وراء أشعة الشمس المتسللة عبر ثقوب السقوف و كوات 
الدكاكین  یتماھى كل واحد منھم ببطل من أبطال الحكایة و األسطورة فیبدع إبداعا في منتوجھ ویتقن إتقانا في سلعتھ و 

طة في العیش وسیلة للوصول إلى أعلى درجات الفنیة ألیس ھذا أیضا ھو طبیعة أبطال الحكایة أناس بسطاء یتخذ من البسا
یستطیعون بمجھوداتھم أن یصلوا إلى أعلى درجات اإلنجاز فیما تبقى من أسواق و صناعات تقلیدیة منقرضة یشد عیھا 

بیر الحكایات المنقرضة في األذھان ـ سوق الغاسول تحول أصحابھا لیحموھا من التبدد و الضیاع ،و التي  تشبھ إلى حد ك
  ...الكیماخین  انقرض ـ سوق الزنایدیة انقرض ـ سوق القصابین انقرض ـ سوق إلى بازار

لھذا ال بد أن تمتح المدرسة من ھذا التراث المحیط بھا على شكل حدائق من الحكایات و أن یفتح التالمیذ و المدرسون 
  ....الثرات  الجمیل عیونھم على ھذا 

  :و یتناول الكتاب قسمان 
  ...ھمیة تراثھم أو الحكایة في تعریف الناشئة ببشكل عام ھمیة التربیة على التراث أـ  قسم أول یعرف ب

  ـ قیمة الحكایة كجزء من التراث الشفھي الالمادي
  ـ الحكایة و ثقافة الطفل 

  ـ الحكایة و تنمیة قیم السلوك المدني 
  ..و بعض مآثرھا التاریخیة و یتوقف عند ذاكرة الساحة  ة مدینة مراكش أنشبشكل تبسیطي لاني یعرض ثـ قسم 

  ـ بعض من تاریخ مدینة مراكش
  ..ـ اسوار مدینة مراكش و أبوابھا 

  ـ حدائق مدینة مراكش 
  ھاو أسواقھاـ مساجد

  .ـ ساحة مراكش 
مدینة مراكش في فترات متفاوتة، و التي یمكن توظیفھا جمعت فيلتي و الفصل  الثاني یتناول ببعض الحكایات الشعبیة ا

  .میة التراث الشفھي و الحكایة في المؤسسات التعلیمیة لصالح تالمیذ المؤسسات التعلیمیة ھفي أوراش التحسیس بأ
  : أما الحكایات التي تناولھا الكتاب فھي 

  ..جامع الفناساحةحكایات من أوال 
  لنبياى ـ الصالة عل  

  ..ـ حكایة محمد البدوي 
  ـ رزق السما جا   

  ـ حكایة المعلم الحداد
  ..كایة المعلم الكفایتي و السلطان ـ  ح

  ـ حكایات ولد السلطان و اختو
  :من سرد نساء مراكشحكایات شعبیةثانیا 

  ـ ذیاب
  ـ الراجل العاقر

  ـ سیدي محمد الشریف
  ـ زرقة مرقة 

  ـ سمیمع الندى
  الھندـ سكین 

  ـ الجازیة بن منصور 
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  ـ الفاھمة 
  ـ ولد السلطان و ختو

  ـ شارف و عارف 
  ـ القندیل 

  ـ الطیر المغني 
  ـ حمان بن عمر 

  مش اغنینـ 
  البنت و خوتھاالطلبةـ 

كل حاطة بإلال تدعي امقاربة،مدینة مراكش الجمیلةلمعالم  التراث الثقافي و ھذا الكتاب لیس إال مقاربة لبعض 
نما ینبغي أن تتواله المؤسسات التربویة و الجامعیة و الثقافیة ـ  و لكن إھذا جھد عصي على األفراد و ألن ـ كوناتھ م

مالمستھ للتحسیس بھ و الدعوة الى المحافظة علیھ و توظیفھ لفائدة األجیال المقبلة، و بالمؤلف في ھذا الكتاب قامفقط 
و نعتذر لكل أشكال تراث  مدینتنا  الذي لم یكن ، لھذا العمل  ھاعلى دعمالحوز تانسیفت جھة تنمیة مركز ختاما نشكر 

  ..لنا متسع لذكرھا في ھذا الكتاب 
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  القسم األول
  

  التربیة على التراث
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  أھمیةـ 1

  التربیة على التراث
  

ى تعزیزھا لدى الناشئة بشكل والعمل علاإلیجابیةالقیممجموعة منلنقلعملیا علمیا وناجعة التربیة على التراث آلیة  
،واقتراح وسائل مبتكرة لتنمیة السلوك المدني واالرتقاء بھ في مؤسساتنا التعلیمیة لتكوین المواطن الواعي القادر أصیل

  ..لتزم بمسؤولیاتھ والمنفتح على الغیرعلى الموازنة بین حقوقھ وواجباتھ الم
و خصوصا نصوص الحكایة ، مجاالت التربیة على التراث استثمار ترسیخ قیم السلوك المدني عند التالمیذ  من خالل إن

الذي وظفھ المجتمع المغربي منذ القدیم في تربیةالتراث الثقافي مكونات منمكونا مھما الشعبیة المغربیة التي تعتبر 
  .األطفال وتعلیمھم ، و في تنشئتھم على قیم التضامن والتعاون من أجل المحافظة على لحمة الجماعة و ھویتھا

ناھیك عن احتفالھا بالقیم الكونیة ،تزخر بقیم التربیة على حقوق اإلنسان والمواطنةالتي نصوص الحكایة الشعبیةو
الخیر ، و یمكن أن تكون أرضیة محلیة لمناقشة و فعلامة اإلنسانیة، واإلنصاف  و الكرالعدل من الدعوة إلى التسامح و

ھم ، وتعبر عن ثقافتھم الجمعیة التي من الیسیر قویة لقیم السلوك المدني و ترسیخھ عند المتعلمین ألنھا قریبة من نفوس
  .أن تجد طریقا إلى متخیلھم و إدراكھم  

أفراد المجتمع مبادئ السلوك لدى التالمیذ، و إكساب السلوك المدني آلیة لتنمیة بشكل عامالتربیة على التراث و
األطفال على  التشبع ، و ھي  تساعداالجتماعي في البیت والمدرسة و الشارع و األماكن العامة و عند ممارسة المھنة

ئتھم واالندماج في تحسیسھم بأھمیة المحافظة على مقومات ھویتھم  وبیوصغرھم   ادئ السلوك االجتماعي منذبمب
خاصة في مرحلة الطفولة األولى و ھو الوقت محیطھم من أجل تنمیتھ ، و ھي تتوسل في ذلك بأدوات منھا أداة الحكایة 

  . استبطان القیم التي تحتویھاو، التي یحب فیھ كل الصغار سماع الحكایات 
للتربیة والتعلیم و تحقیق الغایات من السیاسة تساعد المعلم و المتعلم معا  على استرجاع المدرسة لدورھا كأداةو

اكتمال  عدد من ، ألننا نعتقد أنالتعلیمیة ، و ھي تكوین مواطن صالح متشبع بھویتھ ومواطنتھ  مشارك في تنمیة بلده 
ة للمنطقة التي فھم اآللیات السوسیوثقافییكمن في قدرتھا على النفاذ إلى الواقع التعلیمي الحقیقي التدابیر اإلصالحیة و 

توسل  بمعطیات الثقافة المحلیة الاعتماد آلیات التواصل المناسبة  للبیئة الدراسیة  ،  وتوجد فیھا المدرسة ، و 
نسان والصحة اإللمواطنة والتربیة على حقوق لتربیة على االمقاربة التراثیة في تدویل المفاھیم الجدیدة كااعتمادو

  ...البیئةاإلنجابیة والمحافظة على 
فتوظیف ھذه  المقاربة المبنیة على تشجیع التربیة على التراث وتأسیس نوادي التربیة على التراث داخل المؤسسات   

ھمیة التراث المحلي و أال یھدف فقط الى التحسیس بوتوظیف الحكایات المغربیة في الكتاب المدرسي ،التعلیمیة
ى المحیط و إرساء المنھاج الجھوي و المحلي ،  و لكن المساعدة على المساھمة في انفتاح المؤسسة التعلیمیة عل

  . تأصیل  قیم المواطنة و قیم حقوق اإلنسان انطالقا من التراث
مھمة تستوحي من الثقافة المحلیة  لتصریف ھذه المفاھیم ـ   بوسیلةبمد الواقع التعلیمي ةكفیلو المقاربة التراثیة 

من المستمد ، الغني بحمولتھ األخالقیة و الحقوقیة واإلنسانیة، و المغربي بكل روافده تراثالجدیدة ـ  انطالقا من ال
السھل تقبلھ واالقتناع بھ مما یجعل منثقافة  األطفال نفسھا التي یتشبعون منھا في أحضان أمھاتھم ووسطھم الطبیعي ،

  ..لفة المحدودة التأثیر  في الواقع حسب التجارب المختالوسائل  عوض
و من تم ضرورة تكوین الذین یقومون بالتحسیس بالتربیة على المواطنة و الحقوق اإلنسان و الصحة و البیئة في مجال 

داخل الواقع التربوي في البوادي و القرى ،  ألن ھناك جانب الجدیدة قیم التربیة على التراث حتى یتمكنوا من تمریر  ال
ینبغي الحفاظ على الصحة وعلى البیئة نجده سواء في التراث المحلي أواإلنسانيأصیل سواء في المجال الحقوقي أو

  ..  ..استثماره في التواصل مع الناشئة
بأسلوب تربوي یجمع بین المتعة ھذه القیم إلى الناشئة بشكل عفوي وو توفر النصوص الحكائیة وسیلة فعالة لنقل

  .والفائدة وجمالیة السرد و التخییل 
الحاضرة ،إال من خالل القیم األصیلة المنغرسة في النفوس األخالق و المبادئ الكونیة هد أننا ال یمكن أن نرسخ ھذنعتقو

والحفاظ علیھا، ییمھا بشكل موضوعي وتقمن بعض الشوائب تنقیتھا استثمارھا بعد عند المربین والناشئة و التي ینبغي 
لیھ من قیم إنسانیة متمیزة ساھم بھا المغاربة منذ القدیم  في ترسیخ أي من خالل التربیة على التراث بما یحتوي ع

و حكم ألغاز السلوك المدني اإلنساني ، سواء من خالل عاداتھم وتقالیدھم أو من خالل مرویاتھم الشعبیة من أمثال 
  ....وحكایات 

إیجابیةتربویة و تعلیمیةوسیلةیجعلھا مماھذا باإلضافة إلى جمالیتھا و حب الطفل لھا و قدراتھا التعبیریة والرمزیة 
  ..واالستمتاعوالنقد یستعملھا المربي لتمریر ھذه القیم عبر مناقشة الحكایة بالتحلیل 

تعزز الفكر النقدي لدى األطفال  ألنھا ، و یعاقب فیھ الشر الخیر المطلقبعالم یسوده الساذجة  التي تؤمن تھاخالقیأ  و
، إھانة لذوي الحاجات الخاصة حیوان حقوق ، اعتداء على تعرض في اغلب األحیان و ضعیة سلبیة ، ظلم، اعتداء على 

  ..و تقترح بدیال عنھا لتندد بھا وتنتقدھا.. ، طرد من بیت الزوجیة ، أو من منزل الوالدین 
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أغلب األحیان مع القیم التي ینادي بھا السلوك المدني والتربیة الشعبیة تتماشى فيیاتنا التي تتضمنھا حكاھذه القیمو 
  ..على البیئةعلى المواطنة والتربیة على حقوق اإلنسان والحفاظ 

  
  الحكاية كجزءـ 2

  .من التراث الشفھي
  

إذكاء تلطیف الواقع و تجمیل األحاسیس وو مھما یقال عن الحكایة و عن شخصیاتھا المخیفة فقد كان لھا دور إیجابي في 
و في نسج العالقات الحمیمة بین االبن و أبیھ و بین األم و أبنائھا   أخیلتھم،روح اإلبداع واالبتكار لدى الناشئة و توسیع 

  .الوطنو تقویة لحمة الجماعة و القبیلة و
یة  وتوطید الروابط االجتماعیة تسلیة و التربلم تكن الحكایات الشعبیة أشكاال سردیة منفصلة عن دورھا في توفیر ال

في الساحة أو قرب جامع الكتبیة ، أو ، و ما استمعنا لھ ونحن صغارو تنمیة الوعي السیاسي و االجتماعي األسریة و
تحت األغطیة الصوفیة و قرب مواقد النار و في الضوء الخافت للشموع قد صار اآلن في عداد الماضي داخل البیوت

ویحمالن معھما إلى متواھما ،ةو جدمن شیخ یموت راض طقوس الروایة وتناقص عدد الرواة و الراویات ،  فكم بانق
عـن قـصـاص مـن أمـریـكـا °°دیـرالیـن°°وھـذا مـا یـؤكـده ،الألخیر  سرودا رائعة، ھي كنوز بكل ما في الكلمة من معنى

  :الـجـنـوبـیـة 
  ...اإلنـسـان حـتـى الـیـوم مـن أخـبـار اّبـائـنـا لـھـو أكـبر قـیـمـة مـن الـكـنـوز والالّلئإن كـل مـا یـعـثـر عـلـیھ << 

تـمـامـا كـمـا ... والـذي نـعـرفـھ عـن اّبـائـنـا أنـھـم كـانـوا یـلـزمـون أنـفـسـھـم بـإخـفـاء ھـذه الـكنـوز عـن الـمـتـطـفـلـین 
یـتـحـتـم عـلـیـنا نـحـن أن نـقـوم بـحـمـایـة حـكـایـات وطـنـنا الـتـي تـبـدو مـبـعـثـرة مـن قـبل أن تـذروھـا الـریـاح 

  1>> ...غـیـرةالـمـتـ
إعالمیا لفائدة األجیال المقبلة ، والوعي بقیمة ھذا التراث ھو  ىتربویا وتعلیمیا و حتھذه الحكایاتمن الممكن توظیف

وتدعو إلى االھتمام بھم ، حیة نسانیة إباعتبارھم كنوزا الرواة و المبدعینما جعل منظمة الیونسكو تعترف بقیمة ھؤالء
  .  م وتخلید ذكراھم بعد مماتھم ألنھم حراس الذاكرة الوطنیة واإلنسانیةوتكریمھم في حیاتھ

لیھإلى  من ینفخ عمنایحتاج،ویظل جمر الحكایة العالق في الرماد الذي یخنقھ وقد یأتي علیھ بفعل الجھل و اإلھمال 
وتفنى مثل جمیع األحیاء ـ إذا لم لد توبكل قوتھ لیعید ھذا التراث الى الحیاة، فھذه الحكایات تموت متل الكائنات الحیة 

الحیاة االجتماعیة  ، و بسبب تحولموت الرواة الذین ذھبوا إلى غیر  رجعة سبب یتوفر لھا ظروف العیش واالمتداد ـ  ب
  .یقبل على ھذا النمط من الفرجة الالمتلقي التي جعلت و اتجاھات وسائل اإلعالم ،سبل التسلیة وتغیر

بعض النساء و الرجال   ـ ھذه السرود التي تموت و ھذه ذا التراث التي یغلق علیھ بإحكام في صدورلذلك ینبغي حفظ ھ
  2الحكایات التي تفنى ألیس علینا مسؤولیة الحفاظ علیھا كما نحافظ على حیاتنا ألنھا جزء منا ـ 

وسجلت دینة ،بھذه الموا استقرذینالالسكانواكبت ھجرة  سجل لألحداث و التاریخ و الذاكرة ،مراكشو حكایات 
  . ا  وجغرافیتھا  وعادات ساكنتھا  أحسن مما قامت بھ  الوثیقة التاریخیةھبطریقة عفویة تاریخ

) J ARNAUD °°)11أرنـود °° عـن°°      P    REESINKریـزانك °° ویـمـكـنـنـا اعـتـبار الـقـول الـذي ذكـره 
  :مـدخـال للحـدیـث عـن مـجـتـمـع الـحـكـایـة الـشـعـبـیـة

حـیـن یـعـد الـرجـل بـعـد رجـوعـھ من الـعـمـل فـي الـمـسـاء ربـحـھ الـھـزیـل جـدا، وحـیـن تـھـدھـد األم طـفـلـھـا << 
ـدة ویـسـعـلـون دخـان الـجـمر الـذي الـذي یـبـكـي من جـوعـھ، وحـیـن یــتـجـمـد الـصـغـار تـحـت أغـطـیـة فـاسـ

ل الیـدفـئ،حـین تـكـون الـحـیـاة أكـثـر قـسـاوة ویـكـون الـغـد مـلـیـئـا بـعـدم الـیـقـیـن یـحـب رجـل كـل األزمـنـة ،وامـرأة كـ
لـعـالـم اآلخـر الـذي الـسـمـاوات وصـغـار كـل األمـھـات فـي لـحـظـة مـا أن یـتـركـوا أنـفـسـھـم تـنـجـرف مـع ھـذا ا

  .3>>یـتـغـنـى بـھ الـرواة الـمـتــولـون عـبـر كـل الـقـرون،وتـحـت كل اآلفـاق 
عنھ عن طریق وإذا كانت الحكایة تقدم لحظات لنسیان الواقع الذي تغلب على مالمحھ القسوة وقلة ذات الید ، وتعبر

ھ و تجاوزه ، فھل الزالت الحاجة  إلى ھذا النوع من السرد و السرد والصورة و الرمز والتخییل، وتقدم حلوال لتقویم
التخییل ،و یظل ـ السؤال الذي نجده جدیرا بافتتاح ھذا الكتاب ھو ھل من راھنیة لحكایاتنا الشعبیة في من العولمة سواء 

  كانت راھنیة  اجتماعیة معرفیة أو تربویة ؟
أال یستحق أطفالنا بدورھم أن ینصتوا لصوت الحكمة و المتعة في ،قد ولى إلى غیر رجعة ھذا التراث الشفھي ھل زمن 

  4ھذه الحكایات التي ولت مع الزمن؟ـ 

                                                
.152ص دار غریب للطباعة ،،الحكایة الخرافیة  ، ترجمة نبیلة ابراھیم )  : ف(دیر الین -1
5،ص2001دفاعا عن الحكایة الشعبیة المغربیة، الطبعة األولى ،: محمد فخرالدین  2

1_ Reesink(P) : contes maghrébin, Naaman , Canada , p10
.13ص ، 2005موسوعة الحكایة الشعبیة المغربیة ، المطبعة الوطنیة ، الطبعة األولى ، : ـ  محمد فخرالدین4
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وتحریمات و الحكایة مرتبطة باللیل تنتھي بصیاح أول دیك وبخیط أول ضوء یتسلل عبر السواد، و ترتبط بفصول
وتحصر روایتھا  في نطاق الذریة شعرھا ، خوفا من بلوى غریبة قد تفقد طقوس خاصة فھي یمنع تداولھا نھارا و

  ... بحیث یمنع حكیھا للغرباء و القرابة األسرة 
  : یمكن تصنیفھا إلى  أنواع  حسب شكلھا و محتواھا وصیغتھا التخییلیة  مراكشوھذه الحكایات التي كانت متداولة في 

  ـ حكایات عجیبة  
  ـ حكایات  على لسان الحیوان 

  ت ساخرةیاـ حكا
  ـ حكایات األولیاء  

اھتمت منظمة الیونسكو بھ واعتبرتھ جزءا من قد و ،ات الشعبیة ھي جزء من التراث الثقافي المھدد بالضیاع یو الحكا
  :أن تدعواتفاقیة الثرات العالمي التي كما ورد في،ودعت الدول إلى صونھ والحفاظ علیھالتراث العالمي 

تفاقیة بكل الوسائل المناسبة خاصة بمناھج التربیة واإلعالم على تعزیز احترام و تعلق ـ تعمل الدول األطراف في ھذه اال
  5شعوبھا بالتراث الطبیعي و الثقافي ـ 

ھذا الكتاب یدخل ضمن إمداد التالمیذ واآلباء والمدرسین والباحثین بمادة خام قد فيمراكشبعض حكایات ولعل إصدار 
:تصلح لغایات یمكن ذكر بعضھا فھي

اختیار الجیران والدعوة إلى الصدق و فعل ،ـ مادة تربویة وأخالقیة تربي وجدانیا بعض القیم األخالقیة كاحترام الكبار 
  ...  الخیر

ـ مادة تعلیمیة یمكن أن یجد فیھا المدرس أمثلة لدرسھ أو معطیات   اجتماعیة وتاریخیة، یمكن أن توظف فیما یسمى 
  ..الكفایات المستعرضة اآلن في المقاربة التربویة ب

ـ مادة للبحث والمعرفة للجامعیین في مجاالت علمیة متعددة كاالنتربولوجیا، االثنوغرافیا، علم االجتماع وعلم النفس 
  ..االجتماعي وعلم التربیة واألدب الشعبي واللسانیات

  .ةـ مادة للتسلیة تجمع اآلباء بأطفالھم في جلسات حكي حمیمیة تقوي الروابط األسری
  .ـ مادة نفسیة قد تقي من القلق الذي یصیب األطفال نتیجة تقدیم مواد إعالمیة غریبة عن واقعھم

ـ مادة فنیة رمزیة وتخییلیة یمكن أن توفر للمنشطین والفنانین نصوصا یمكن أن تستثمر في المسرح أو السینما أو حتى 
  ..في الدعایة االشھاریة أو االنتخابیة
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  الشعبیة  الحكايةـ 3

  المغربي و ثقافة الطفل
  

وتعزز ، تقدم صورة عن الحیاة بخیرھا وشرھا في تقدیم ثقافة أصیلة للطفل المغربي ، فھي ھذه الحكایاتیمكن توظیف
وتدعو إلى االرتباط باألرض و الوطن ، وتنبذ الشراألنانیة والكذب و االحتیال  ،إلى اجتناب و الفضیلة وتدعوقیم الخیر

  ..التحلي باألخالق الحسنة التعاون و التسامح وإلىو
، العقل و تنمیة الخیالبتغذیةوذلك كلھ النفسیة واالجتماعیة، و ھي قصص متنوعة خیالیة وواقعیة تعكس الحیاة 

السرور في الغرق في عوالمھا السحریة و الخیالیة وھو متعة ه منو ما توفر، سمو الروح و تھذیب الوجدان لتحقیق
  ..أكثر من أي شیئ آخرما یحتاجھ الطفل

األطفال یحبون الحكایة ، یحبون التجنیح في عالم الخیال ، و ھم یطالبون بالحكایات التي ترضي حاجاتھم النفسیة  إن 
  ...لیموضعوا أنفسھم داخل عالم الكبار و لیفھموا العالم المحیط 

إنھم یتماھون مع أبطال ھذه الحكایات ویتخذونھم نموذجا لھم في الحیاة ، و نحن نعرف أن نجاعة  التربیة كلھا تقوم 
  ...على ضبط النموذج المقتدى بھ 

الطفل و تبعده عن كل المیوالت السلبیة كاألنانیة و الحسد من ھنا أھمیة الحكایات التي تعزز جانب الخیر في شخصیة
..حب التملك، وتدفعھ إلى حب العلم والمعرفة والحقد و

التعاون مع ى، علالطفل على المواطنة الصالحةكي نربيوالحكایات تعلق األطفال الشدید بالقصص یمكن توظیف 
ع فمالحكایة و القصة في تقدیم الزاد الثقافي للطفل،ال یمكن إغفال دور ف..اآلخرین ، على احترام البیئة و حقوق اإلنسان 

  ..للمحیطأنھا نوع أدبي فھي تحمل الثقافة والمعرفة ورؤیة العالم 
  6>>إن التربیة عن طریق األسلوب القصصي المشوق من أھم وسائل التربیة .....<<

  أنواع األطفال و نماذج الحكایات
وھم یطلبون منھم روایة حكایات لھم ، و ال یدرون أي الحكایات التي أطفالھممحرجین مع أنفسھماآلباءیجد بعض 

  ..وتستھوي میوالتھم الخاصة أطفالھمتناسب 
إن األطفال لیسوا متساوین في القدرات والحاجیات و المتطلبات ،  فالطفل غالبا ما یطلب ویلح على سماع أو قراءة 

تعبر عن قلقھ وتشخص مخاوفھ العمیقة ،و یستحسن أن تختار الحكایة التي ترضي طموحاتھ وتستجیب مع میوالتھ و
كما یشیر الكاتب ـ  دینس بویس ـ في الحكایة التي تناسب  أنواع نفسیة األطفال   و ما یھیمن على شخصیتھم من طباع،

  :كتابھ الترشید و الحكمة في الحكایات العجیبة   
  :ـ الطفل الغیر المتحكم 1

لعمالق الذي یحطم كل شيء في طریقھ بواسطة أطرافھ الطویلة، صحیح أنھ یعتمد الرؤیة لكنھ ال تتطابق شخصیتھ مع ا
  ..یجید اإلنصات

و ھذا الطفل یحب الضوضاء و تعجبھ رؤیة العمالق في الحكایة وھو یحدث الضجیج، وقراءة ھذا النوع من الحكایات 
  ..اإلنصات للغیریعلمھ بالتدریج التحكم في قواه وتنظیمھا و یلقنھ أھمیة

  :ـ الطفل الحالم 2
نموذجھ في الحكایة ھو  أصغر اإلخوة ،والتماھي بھذا البطل الصغیر یمكنھ من  الخروج من الحلم إلى الواقع ، حیث 
ینتصر   بفضل براءتھ على باقي إخوتھ الذین یفوقونھ سنا و ذكاء ، و ھنا تحتفل الحكایة باالنتصار للبراءة مقابل  الذكاء 

ن عقالھ الباطني إلى الحیاة الواقعیة لیسترجع ثقتھ في نفسھ و في قدراتھ ویحقق مما یفید الطفل الحالم و یجعلھ ینطلق م
  . بعض اإلنجازات التي قد یكون معتقدا أنھ ال یمكنھ بلوغھا

  :الطفل االنطوائي ـ 3
ة نتیجة تغلب علیھ العزلة و عدم المشاركة االجتماعیة وھو یفضل اللعب الفردي، ونموذجھ في الحكایة ھو األمیرة النائم

تجربة مؤلمة مع اآلخر ، فقط الحب و الحنان ھو الذي یمكنھ أن یخرجھ من عزلتھ ، ھذه الحكایات تساعد الطفل 
  ...العالم الخارجي عاالنطوائي  على الخروج من عزلتھ  وإعادة اللقاء م

  :الطفل العالم4
افات ، لكنھ قد ینعزل عن واقعھ ، و نموذجھ في یعیش وسط األفكار و الكلمات،یكون متفوقا في الریاضیات وفي االكتش  

الحكایة ھو الشیخ الذي یسقط مریضا إلى أن یأتي لھ احد أبنائھ بالدواء الشافي الذي یشفیھ من مرضھ و یصالحھ مع 
  ..واقعھ 
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  :ـ الطفل القلق 5
یفة التي تمكنھ في النھایة من یحب   الشعور بالخوف و الحدیث عن األشباح و السحر، ھذا الطفل یختار القصص المخ  

و تنتصر في الختام على االنتصار على مخاوفھ و قلقھ ، والشخصیة التي تؤثر فیھ ھي التي تكون نفسھا  ضحیة الخوف
  ..مخاوفھ

  
  الحكاية و تنمیةـ 4

  السلوك المدني
إن الحكایة الشعبیة  و التربیة على التراث یمكن أن یقوما بدور مھم في ترسیخ قیم السلوك المدني لدى ناشئتنا ، وفي 
جعل التلمیذ المغربي یعتز بھویتھ وانتمائھ لوطنھ ویستبطن قیم التسامح والتضامن والخصال الحمیدة، خاصة و أنھما 

  .      حضارة والتراث المغربي من قیم إنسانیة راقیةتستمدان حمولتھما القیمیة من ماتمیزت بھ ال
و الحكایة في معظمھا حامل تربوي زاخر  بھذه القیم الوطنیة واإلنسانیة من تعاون ، وتضامن ، احترام للقرابة ، تماسك 

الطفولة، ،  إنصاف المرأة  ، دعوة إلى االعتناء بةالخلیة األسریة ، االعتناء بكبار السن و ذوي الحاجات الخاص
  ..التضحیة بالنفس لصالح الجماعة، االھتمام بالبیئة والمحافظة علیھا، عدم التمییز بین الجنسین، والتسامح بین األدیان 

احترام داخل األسرة وو سواء قي مجال العدل و اإلنصاف و حقوق اإلنسان ،  أو الحفاظ على الروابط االجتماعیة 
قیم التعاون و التضامن و التكافل االجتماعي أو احترام البیئة وعدم االعتداء علیھا  ، الجوار،  وتنمیة حسن القرابة و

نجد حكایاتنا الشعبیة متیقظة للدفاع عن القیم لترسیخھا لدى الناشئة ، و ھذا لم یكن ترفا تربویا و لكن للحفاظ على لحمة 
  ..األسرة و المجتمع لما یتھدده وجوده من تحدیات 

و نقل المعرفة ، االجتماعیة ، التربویة وكقاعدة لتمریر القیم توظفاالجتماعیة للتنشئةربویة مھمة وسیلة تإنھا
تقویم االنحرافات الناتجة عن األنانیات الفردیة في سن مبكرة ، و تمكین أفراد المجتمع من تربیة جماعیة موحدة تضمن و

ة  مجربة عند كل الشعوب القدیمة و الحدیثة  في مجال التربیة وحدة الجماعة واالعتزاز باالنتماء مستقبال ، فھي وسیل
  .الجھویة و المحلیة والتعلیم والتنشئة ، وھي مخزن مھم للقیم اإلنسانیة والوطنیة ،

و ھي من جھة أخرى تمارس التربیة و التعلیم بأسلوب تربوي یجمع بین المتعة و الفائدة في نفس اآلن ألنھا قریبة من 
  ..ال و محبوبة لدیھم  نفسیة األطف

خزان ھيف، و ال عجب في ذلك و معارفھ ، یوظف قناة الحكایة في نشر قیمھالمجتمع المغربي أجیاال عدیدةو قد كان
الحفاظ على كرامة اإلنسان الدعوة إلى وقیم حقوقیة أولھا  رفض الظلم االجتماعيمنھا كثیر من القیم اإلیجابیة لل

  ..، ودعوة لفعل الخیر،و جزر للظالم نصاف المظلوم بإفأغلبھا مطالبة ومروءتھ، 
عدم االعتداء على البیئة ، و عدم تلویث مصادر المیاه ، و ھذا باإلضافة إلى اھتمامھا بالحفاظ على محیطھا الطبیعي 

م الحدیثة ضمن منظوماتھا القیمیة  و غیرھا من القیم التي تنادي بھا القی... والحفاظ على النظافة، و االھتمام باألغراس 
  . الكونیة 

  :الحكایة و مجاالت السلوك المدني 
و  تجسد نصوص الحكایة  المجاالت القیمیة للسلوك المدني كما ھي متعارف علیھا ، و  تمكن المربین الذین یتوسلون  

طلح علیھ حالیا  بالتربیة عل المواطنة و بھا من ترسیخ ھذه القیم التربویة النبیلة لدى التلمیذ والتي تتعالق مع ما یص
  ..التربیة على حقوق اإلنسان و التربیة البیئیة 

مارستھا بل و  ى معظم ھذه القیم دعت إلنجد ان الحكایة الشعبیة قدللسلوك المدني تجلیاتتمثل حكایاتنا و اذا ما تأملنا 
: التنشئة االجتماعیة دورھا المذكور في عبر العصور  من خالل 

ـ التي بدورھا ذات نصوص  الحكایةاننالحظترسیخ مبادئ وقیم المجتمع في انفتاحھا على القیم الكونیةففیما یتعلق بـ 
خاصة فیما یتعلق بالمطابة بحق العدل واإلنصاف تدعو إلى و بشكل مطلقالخیرةقیمرسیختتنبني على بعد كوني ـ 

، تلك القیم التي اعتمدتھا  وعززتھا  المواثیق الدولیة في  مجال حقوق المرأة والطفل من ذوي االحتیاجات الخاصة 
  ..اإلنسان و الطفل و المرأة 

نمیة روابط التضامن و تبقائھا،احترام الجماعة و رموز فإن الحكایة تدعو إلىترسیخ قیم المجتمع بو كذلك فیما یتعلقـ 
.. .الجشعومحاربة األنانیة الفردیة و   القرابة،و
معرفة المؤسسات والقوانین والمعاییر الوطنیة وااللتزام بقواعدھا؛ تدعو الحكایة إلى االلتزام بالقواعد و فیما یخص ـ 

الدولة ـ رغم  أن المؤسسات االجتماعیة القبیلة ـ ـإلى أعلى مستویاتھاـ األسرة ـ الفرد والجماعیة من ادني مستویاتھا 
تواجدة في زمنھا والتي تضمن ملم تكن على درجة  التنظیم كما ھي  الیوم ، ومع ذلك  دعت الحكایة الى احترام األنظمة ال

..استمراریة الجماعة 
الجماعیة؛ فالحكایة وفھم قواعد الحیاة المجتمعیة بمعناھا الواسع، واكتساب حس المسؤولیة الفردیة  و في مجال ـ 

  ..الجماعةاإلنسان مسئول أمام تؤكد كون تدعو إلى احترام القیم الجماعیة و
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حریة اآلخرین، الوعي بالحریة في التفكیر والتعبیر وفي ممارسة الحیاة العامة والخاصة مع احترامو في مجال ـ 
جماعیة، ألن الفرد كان منسجما مع الجماعة وكانت فالحریات الفردیة في عرف الحكایة ال تختلف كثیرا عن الحریات ال

..الجماعة تستجیب لجمیع حاجیات الفرد فالحریة الفردیة في عرف الحكایة یجب أن  تتماشى مع مصلحة الجماعة 
الواقع القائم تحاول تصویبنجده في كثیر من الحكایات التي فإعمال الفكر النقدي والدفاع عن الرأي اما فیما یخص ـ
الحیاة الجماعیة، كمثال على ذلك  الحكایات التي تنتقد الظلم و تدعو إلى اإلنصاف و تنتقد بعض السلوكات التي تقویمو

..المرأةوالرجلبین تسیئ إلى  األطفال أو تمیز 
عن تراكم خبرات الحیاة المشتركة بین األفراد، ألنھا تعبر عن الفكر الجمعي وـ و الحكایة  تؤسس المبادئ العامة النتظام

األجیال في الحیاة ،  و ھي تقبل اآلخر و تضمن لھ الحق في االختالف و لكن دون أن یؤدي ذلك إلى تھدید الروابط 
  ..جتماعیة و تدمیر لحمتھا ،  و عالقات التضامن و التعاون التي تجمع بین مكوناتھا  الا

نجدھا واضحة كل الوضوح في نصوص الحكایة وك المدني كما حددت في  السلوھذه التحدیدات و المجاالت القیمیة 
مباشرة عن و تدعو إلیھا بطریقة غیر بشكل مباشر، أما على شكل قیم أصیلة تتمسك بھا الحكایةإ.. الشعبیة المغربیة 

  ..طریق توظیف السرد و المتخیل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  المراة كراويةـ 5
  للحكاية الشعبیة

  
تلعب المرأة دورا مھما في روایة الحكایات الشعبیة و الحفاظ علیھا  و خاصة ما یصنف في إطار ما یسمى بین أجناس 
الحكایة الشعبیة  بالحكایات العجیبة    ، و ھي ال تختص بذلك وحده بل تتعدى ذلك إلى الحفاظ على عدد من الخبرات 

  ...   ..بي  مثل األحجیات و األلغاز و األمثال واألغنیات الشعبیة   التراثیة  و فنون القول الشع
وإذا كان البحث عن الرواة من الرجال صعبا فھو أصعب بالنسبة للراویات فالبحث عنھن سیكون مثل البحث عن إبرة 

ضمن تقالید وألنھن غالبا ما كن یمارسن الحكي ألبنائھن و أحفادھن في مجالس أسریة مغلقة... تحت كومة قش 
حكي عندھن من األطفال و النساء طقوس محددة ھي اآلن في حكم االنقراض ، و غالبا ما كانت تتكون مجالس الو
یمتنعن عن الحكي للغرباء ، و ألن عادة الحكي داخل األسرة بدأت تتقلص یوما بعد یوم  و حلت محلھا متابعة و

الرواة سوء كانوا نساء أو رجال یختطفھم الموت من بیننا قبل أن ننتبھ و ألن كبار السن من ..   المسلسالت و االنترنیت 
لما یحملوه في صدورھم من كنوز علینا واجب الحفاظ علیھا لألجیال المقبلة و دراستھا دراسة علمیة و توظیفھا في 

  ..أشكال فنیة معاصرة   
ى ھذا النوع من الروایة الشفھیة  و الحفاظ علیھ و االھتمام بالراویات الشعبیات و تكریمھن لمساھمتھن في الحفاظ عل

باعتباره مكونا  مھما من التراث الشعبي الالمادي  ، یمكن أن یقدم عدة خدمات ألطفالنا وشبابنا ، منھا أنھ یحمل مادة 
  .تابة أدب األطفالملیئة بالقیم و األخالق األصیلة التي یمكن أن توظف في عدة مجاالت منھا   مجال  ك

ط األسریة التي تجمع بین األم  یة المرأة كراویة للحكایة الشعبیة یتجلى في كونھا تحافظ بحكایاتھا تلك على الروابوأھم
ة و  قیم الخیر و العمل الصالح أطفالھا و التي تعتمد على  تمریر القیم إلى األطفال في سن مبكر و غرس مبادئ الھویو
  ...7تعاونین فیما بینھم ومتضامنین  إعدادھم لیكونوا فاعلین في مجتمعاتھم  مو

یقول ذ عبد العزیز المسلم في مقدمة كتابھ خراریف عن  تأثیر الراویات و دور خراریفھن في حمایة األطفال مستقبال من 
ـ  كانت ترسل لھا تطعیمات مؤلمة في الصغر تستقر في ..: مختلف  اآلفات االجتماعیة كالجشع و الغدر و الحقد و الظلم 

    8ى الذاكرة و تساعد على التحصن من االقتراب منھا ـ أقص
و غالبا ما تجمع الراویة الشعبیة بین  الحكایة و تربیة األطفال و تیسیر جلب النوم لھم ، فسرد الروایة ال تكون إال لیال 

بنائھا حكیا ینقلھم خوفا من مكروه یحصل للراوي و ذریتھ و ھو أمر متعارف علیھ عالمیا ، فغالبا ما تحكي الراویة أل
برفق في مدارج النوم تماما مثل تلك الترنیمات ، والھدھدات التي تنشد للرضیع لیستسلم للنوم قبل أن یتفھم معاني 
الكلمات ، ألن طقوس الحكي محددة سلفا و تكون بطلب و الحاج من المسرود لھم  و في عالقة مباشرة معھم دون 

بالمشاركة في السرد بل في توجیھھ و تصویبھ في بعض األحیان إذا ما نسیت وسائط بحیث تسمع الراویة للمتلقین
الراویة تفصیال من تفاصیل الحكي ، بل حتى في اختیار نوع الحكایة الن المتلقین قد یطلبون بعض الحكایات دون  غیرھا 

  ...  حسب حاجاتھم النفسیة 
تنقلھم  بسردھا العذب من بالد إلى بالد :   لم ساذج من األحالم وتتوجھ الراویة أساسا إلى عمق المخیلة لتنقلھم إلى عا

..فتتحكم في نبرات صوتھا الذي یتدرج بدوره لینقل المتلقي إلى فضاء بعید حیث ال حدود للحلم و التخییل .. إلى بالد
  روایة النساء و روایة  الرجال

فبینما انصرف الرجال إلى حكایات السیر والتاریخ و البطولة .. یتمیز  سرد النساء عن سرد الرجال شكال و مضمونا   
عن متخیلھا و حاجاتھا النفسیة كانت مجالس الحكي التي تضم النساء و األطفال ملیئة بالحكایات المرموزة  التي تعبر

  ..جتمع االجتماعیة و بحثھا عن مكانتھا  داخل  المو
لقد كانت المرأة والزالت   تمارس دور التنشئة االجتماعیة للطفل ابتداء من أغاني المھد التي تھدھد بھا   طفلھا حتى 
النوم المریح أو تلھیتھ عن جوعھ ، أو في تلك الحكایات الجمیلة التي تسلي و تمتع و تعلم و تقوي الروابط األسریة ، إلى 

  .. في الحیاة ، إلى األلغاز التي تلھب  ذكاء الطفل و تساعده على التفكیر المجرداألمثال الشعبیة التي توجھ
الناطقة باسم الحكمة الشعبیة احتفل األدب الشعبي  بالمرأة، بل یمكن القول أنھا احتفلت أكثر بنفسھا من خاللھ، ألنھا ھي

..لھا الخاصة و المعبرة بواسطتھ  عن ھمومھا و آماالممارسة للتربیة الجماعیة ، و
أن تكون ، أن یتم إنصافھا من كل ظلم ، ومن الحقوق في حكایاتھا تلك المرأة بمجموعةو في الحكایة الشعبیة  طالبت

فھي التي تعرض قصة امرأة متفوقة الذكاء، .. بنت التاجر الذكیةمساویة للرجل في ممارسة الشأن العام كما في حكایة
  :القائل غزوحدھا التي تستطیع حل الل

  " ؟ماذا یقول الماء في المرجل عندما یكون یغلي فوق نار من حطب"ـ  
و عن ، بیھا   أنھ ذھب یسقي الماء بالماءأعمل  ل عن أتسو تقدم صورة امرأة عالمة باألسرار و األلغاز ، فتجیب عندما 

  9..  الخسران سوق إلىھب ذو عن أخیھا تقول أنھ ..تقول أنھا ذھبت تخلص الروح من الروح أمھا
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..بین الخصومببراعةثم تظھر قدراتھا في الحكم و تفوقھا في مجال القضاء والفصل
لوال المرأة لما كما في حكایة  في نجاح الرجل ، من شأن المرأة و أفردت لھا جانبا مھما اكثیرالراویة الشعبیة لقد أعلت 

  ..  ..نجح الرجل 
ئھ في النھایة عندما یفقد مالھ یغضب  و یطلقھا ، لكنھ  یعترف بخطا الكالم ذھمسامع زوجھاتردد أمامفالمرأة عندما 

..  تكون ھي سببا في اغتناء رجل آخر  و
جرادة و عصفور حیث كان رأي  المرأة : و جعلتھا الحكایة  تتحكم في مصیر األحداث باإلیجاب أو بالسلب كما في حكایة 

  ..   سببا مباشرا  في غنى الزوج في العدید من الحكایات  
  :القدرات السردیة للراویة الشعبیة  

، و ھن لسن على نفس القدر من قوة الذاكرة وجودة تمتلك  راویات  الحكایة الشعبیة  قدرات خاصة في فن السرد   
األداء ، و العثور على راویات ال زلن یحتفظن على السرود القدیمة دون تغییر ومستعدات للحكي بعفویة  یعتبر فرصة ال 

  ..تعوض  بالنسبة للباحث 
بتداء من حرصھن على تقالید الحكي لكنھن في الغالب یتمكن من الحفاظ  على أصل الحكایة  و بنیتھا السردیة الخاصة ، ا

الصالة على الرسول صلى علیھ و سلم ، نمن  افتتاحیة الحكایة التي تجلب المتلقین و تھیؤھم لتلقي الحكي و تطلب منھ
و تمتلك الراویة قدرات .. و خاتمة للحكایة التي تجعل المتلقین ینفصلون عن عالم الخیال ویعودون  إلى عالم الواقع 

توظیف تقنیات الحكي بطریقة عفویة و تعتمد على تكرار الجمل السردیة مما یضمن استمرار الحكایة و خاصة على
  ..حفظھا وعلى التحكم في  طبقات صوتھا  حتى  تنساب معھ اللغة و  مواقف الشخصیات  بشكل تلقائي و عفوي  

و االنتقال الزماني و المكاني داخل ....دنیا أخرى كما تعتمد الراویة على التشویق في  تقدیم الفضاءات ـ وجد دارا أخرى و
من بالد إلى بالد ...ھنا ما ھنا : ركب على حصانھ و سار: الحكایة بنقل المتلقي و جعلھ  یتتبع الحدث و كأنھ مشارك فیھ 

ئر  فنزل وراءھا حتى نزلت إلى ب...إلى مغیب الشمس ...مثل الیوم مثل  الغذ   ..ظھرت لھ غزالة ظل یطاردھا یطاردھا  ...
 ....  

ـ قدرات تشخیصیة  في نقل مواقف الشخصیات الحكائیة من خالل  التحكم في قوة الصوت و تنویعھ  حسب المواقف 
  .. الدرامیة و نقل الحوار بین الشخصیات بأسلوب بسیط و مشوق تقلیدا  لكالم الشخصیة

مما  یعطل السرد ، و تقدم بعض األوصاف دون تطویل و ـ التنویع األسلوبي حیث تؤدي الراویة بعض المقاطع الغنائیة
  .. بھدف نمو األحداث و تحقق البرامج السردیة  

ـ استعمال تقنیة االسترجاع   فتسترجع الشخصیة من داخل الحكایة ، ما سردتھ الراویة  من األول  بأسلوب بدیع و ھي 
  تردد عبارة ـ أحكي لك ایھا القندیل ـ     

الناحیة السردیة فقد اھتمت  الراویة بالتحوالت التي تكون في الحیاة التحول من الفقر إلى الغنى و التحول من اما من 
  ..العقم إلى اإلنجاب و التحول من الظلم إلى اإلنصاف و جعلتھا موضوعا لسرودھا 

  :مضامین السرود عند الراویة الشعبیة
لف القضایا االجتماعیة أھمھا الدعوة إلى  الحفاظ على عالقات القرابة ومن جھة المحتویات قدمت الراویة تصورھا لمخت

لقد عبرت الراویة  بواسطة قناة ..  ـ االعتناء بالمرأة الیتیمة ـ االبتعاد عن الحسد و الغیرة ـ عدم التمییز بین األبناء 
القیم التي ترید ان توصلھا الى الحكایة  عن صوت المرأة  داخل المجتمع، و عبرت من خاللھا عن كل أحالمھا و كل 

أبنائھا و بناتھا ،  لقد مارست من خاللھا التربیة و التنشئة االجتماعیة ، فلم یكن الغرض من الروایة  ھو التسلیة فقط و 
احترام الكبار ـ اجتناب الظلم ـ...إنما تلقین و تمریر عدد من القیم األخالقیة و التربویة الضروریة لسالمة المجتمع   

حیث :  ـ   اإلنصاف ـ أھمیة البدء بالسالم و التحیة 11ـ احترام وصیة األب ـ اجتناب الكذب ـ الصبر   10حكایة بدیحة مثال 
... الساحرة تقول في الحكایة للفتاة لو ما سالمك سبق كالمك كلیت لحمك قبل عظامك 

المواضیع الخاصة التي تھمھا في مجتمع كان كما عبرت الراویة  من خالل نصوص  الحكایة الشعبیة عن مجموعة من   
  ..ال یقدم لھا كل ما تتطلع إلیھ ، فطالبت بإنصافھا مما تتعرض لھ 

  : و نجد موضوعین أساسین تعرضت لھما المرأة في حكایاتھا الخاصة  
عقم یشفى بواسطة طریقة عجیبة حیث جعلت ال: ـ موضوع اإلنجاب  فقد تناولتھ الراویة الشعبیة  في حكایتھا بطریقتین 

  ...عالج سحري ـ فاكھة الرمان التي تشفي من العقم في حكایة  بائع الرمان وزوجة المزارع 
ـ طریقة ساخرة بحیث جعلت الرجل الذي ال یعترف بما تتجشمھ من آالم في الحمل ـ خاصة مرحلة الوحم ـ   ینجب في 

  .. الحكایة  و یشعر باأللم الذي تشعر بھ 
ذي أكل رمانة زوجتھ الشافیة من العقم سینجب و یحس بألم الوضع و اإلنجاب، بل جعلتھ المرأة  یحس فان الرجل ال

  ..   بالخجل وینجب في جحر معزول  في الغابة 
و قد تقع المرأة في الحكایة  ضحیة لكید بنات جنسھا اللواتي یسئن إلیھا بدافع الغیرة والحسد   كما في حكایة الصوف 

یفھم ما حدث لزوجتھ و ال موقف أبنائھ ..رأة على األخرى بطریقة سحریة وال یستطیع الزوج أن یتدخل حیث تعتدي الم
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أو في حكایة البنت و عمتھا  .. الذین عوضتھم الحكایة فقدانھم و حرمانھم من األم بشجرة فیھا كل الفواكھ ..الصغار 
  .. بشجرة تخرج من قبر األم 

شتكت من الرجل الذي قد یستأثر بالطعام لنفسھ، حكایة الزوج الذي یأكل اللحم بمفرده ،   ـ   موضوع اقتسام الطعام حیث ا
  : حیث یعمد الزوج  إلى حیلة مجیئ الضیوف كل لیلة لینفرد باألكل لوحده ، وعندما تسأل األم الزوجة عن حالھا تقول   

  "ال ینقصني شیئ  ال اللحم لم أذقھ منذ جئت الى ھنا "ـ 
  .. الحكایة یقبل الرجل بعد تدخل من األم و الجدة أن یقتسم  اللحم مع زوجتھ و في نھایة

و قد تلجأ المرأة إلى الحیلة فتدعي أن القدر ھي التي أكلت اللحم ، في حكایة القدرـ  أو أن  القطة ھي الفاعلة في حكایة ـ 
  .  س ـ الرجل وزوجتھ  و األرنب الرجل و زوجتھ و القطة ـ  أو أن األرنب المطبوخة ھي التي أكلت البطاط

  جمایة التخییل عند الراویة الشعبیة
رمزیا تقدم الراویة الشعبیة  عالما من الفضاءات و الصور الجمیلة توضح غنى متخیلھا الرمزي وتعبیرھا عن ھذه 

  .. العوالم التي تأسر خیال المتلقي و توفر لھ البھجة و الدھشة معا 
تعطي الحیاة ، أو صورة الشجرة األم التي توفر الطعام أو توفر الحمایة و المأوى لألطفال   فتتخذ صورة  الشجرة التي 

و الشجرة التي تتحول الى ذھب و الحمامة التي تبیض جواھر  و الجمل الذي ال یبرح مكانھ و الساحرة التي .. 12الیتامى
  ..ن أمھا تطالب بالسالم قبل الكالم  و السمكة التي تعوض الفتاة الیتیمة ع

و قد  تظھر المرأة على صورة حمامة طائرة ترمز للجمال و الوفاء ،  تأتي كل مرة إلى بیتھا ـ القبة ـ الذي ھجرتھ 
  :مرغمة لتسأل عن زوجھا الغائب ـ كما نجد في حكایة رمان الحدأة  

فوق تأتي و تحط..رغ  المكانو ف، صارت تأتي كلما خیم اللیل، طارت  ...، طارتو حمامة صارت وـ تغیرت  حالتھا
  ..أیتھا القبة البیضاء ھل جاء سیدي أم ال زال  :بیتھا و تقول 

لقد أظھرت الراویة الشعبیة تحكمھا في البناء السردي لمرویاتھا و انفتحت في سرودھا على آفاق جدیدة من  السرد و   
  ..العوالم و الشخوص والفضاءات  و الكائنات  التي اختارتھا   كما أثبتت قدراتھا التخییلیة و الفنیة في تلك ...التخییل 

أظھرت عاقبة كل األعمال الشریرة و جسدتھا في شخصیات تواجھ الخیر الذي جعلتھ ینتصر في النھایة و جعلت نھایة 
ة نفس لیس حكایاتھا سعیدة یحصل من خاللھا بطل او بطلة الحكایة على ماترید و بذلك كانت الراویة تلعب دور حكیم

  ...للفرد فقط و إنما للجماعة تطھرھا من كل شر دفین و من كل قلق طارئ 
أجادت المرأة و بدلت جھودا كبیرة  في روایة القصص الشعبیة و الحفاظ علیھا أجیال كثیرة ، فھل ستترك وسائل اإلعالم 

  ؟...بلة الحدیثة  من ھذه الوظیفة التي كانت للجدات و األمھات شیئا لألجیال  المق
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  الفصل األول

  الواقع و األسطورة: ـ  مراكش1

ــ نوى التمر و واحة النخیل

المرابطون من الجنوب و حلوا بھذه ن نشأة واحة النخیل التي تحتضن مراكش بدأت عندما وصل الرحل إتقول األسطورة 
ھكذا  ..التي سقط عصفھا في الثقوب التي خلفتھا أوتاد خیامھم أو غارت تحت أخفاف  إبلھم  األرض ، مستھلكو التمور

  ..نشأت الواحة و نشأت حاضرة مراكش 
ابتداء بالمرابطین و مرورا لقد تركت مجموعة من األسر الحاكمة معالمھا فیھا فمراكش المدینة لم تنشا بین یوم ولیلة 

  ..بالموحدین و المرینیین و السعدیین و الوطاسیین و العلویین 
امش مسرعا  مر بسرعة أو بلغة المصامدة ھامعناعن صاحب االستقصاء أن ذ احمد التوفیق ذكریتھا و حول تسمی

معنى مراكش في أن : ب الیھ الكاتب ھو ھو المعنى الذي ذ،مراكس التي تعني المخباأاو ألن المكان كان غیر آمن ، 
  13...و حمى هللا اوالمكان الذي ترعى فیھ عھود هللا ھاصلھ على ھذا االساس 

  :ـ المرابطون
و ابن عمھ یوسف بن تاشفین درعة في القرن الحادي عشر سیخترق المرابطون أھل الرباط بقیادة أبي بكر اللمتوني 

  .  جلیزقرب ما یسمى بجبل م1062ـ1060یستقرون بسھل الحوز سنةسوس و األطلس و سو
ھایعتبر مؤسسالتيببناء مدینة مراكش )1107–1061(بكر إلى الصحراء سیتكلف یوسف بن تاشفین أبوو بینما یعود 

  م1070حوالي  الحقیقي
  .نظام السقي بواسطة شبكة الخطارات یقیم و ،ببناء مسجد كبیر قصر الحجربن تاشفین سیقوم یوسف

الغنیة بالذھب تجارة القوافلھكذا بدأ یتحول تجمع الخیام إلى مدینة حقیقیة شیئا فشیئا و التي ستحتل مكانا رئیسا في 
  ..العاج حیث تم صك أول نقود ذھبیةو

بتشیید مسجد بن یوسف لذي سیقومو ام 1144/ 1107یوسف بن تاشفین خلفھ ابنھ علي بن یوسف و عندما مات 
  .قبة البیاضینو

  :ـ الموحدون 
  .م 1147على مراكش في سنة الموحدون تحت قیادة ابن تومرت و عبد المومن بن علي استولى 

بغرس حدیقة قام كما بني مخازن كبیرة للماء و ، و شید مكانھ الكتبیة ،قصر الحجر،ال بتھدیم القصر المرابطي أوقامو 
  .المنارة 

  .و غرس حدائق أكدال مدینةبتوسیع ال  1184/ 1163و بعد موتھ سیقوم ابنھ أبو یعقوب یوسف
قصرا 12و یبني قصبة كبیرة تشمل مراكشالذي سیغیر معالم 1184/1199و سیخلفھ ابن عمھ یعقوب المنصور 

  ..المدینةمن تصدیر الجلد و تطویر عالقاتھ مع اسبانیا، و ستمكنھ حدائق و أروقة و مسجد و
  :ـ المرینیون 

على ید عبد الحق المریني الذي استقر فیھا سنتین قبل أن 1270ـ 1269سنة تقریبا المرینیون على مراكشاستولى 
  یحول العاصمة إلى فاس بحیث ستسقط مراكش في النسیان 

  :ـ السعدیون
  

استعادت مكانتھا كعاصمة للسعدیین في مراكشو تذكر بعض المصادر أن ،بعد مجیئھم من سوس و مغادرتھم لفاس
  .م 1551سنة 

قصر بناء بتجدید المدینة و م 1603ـ 1578حمد المنصور الذھبي أو فتح تامبكتو سیقوم الثالثةبعد معركة الملوك و
  ..مساجد و سقایات و مدارس كما قام ببناء  البدیع وقبور السعدیین 

تم تشیید بنایات ومنشآت جدیدة أھمھا قصر البدیع ومجمع المواسین ومدرسة ابن یوسف وقبور السعدیینفعلى عھد
  .السعدیین وعدد من السقایات

  :ـ العلویون
ستتم إعادة غرس 1869و 1828وبین ، مساجد و قصبات وقصورعدة إعادة إصالح ب1757/1790محمد الثالث قام 

ا بناء قصر مقبھ موالي الحسن و ابنھ موالي عبد العزیز الذي سیتم في عھدھو سیعحدائق أكدال و حدائق المنارة 
  ..الباھیة و دار سي سعید

  :ـ الحمایة
ءعرفت بنا، حیث1912ستفقد مراكش من جدید وضعھا كعاصمة مع مجيء الجنرال لیوطي و فرض نظام الحمایة 

  .1953سنة عصر الكالويفيیوطيو قد شیده لاألوربیون ،لسكنى ـ حي جلیز ـ المدینة الجدیدة 

                                                
1988مراكش من التاسیس الى اخر العصر الموحدي اشغال الملتقى االول   18ذ احمد التوفیق  حول معنى اسم مراكش ص 13



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  
  مراكشـ بعض المعالم التاريخیة ب2

  :أ ـ مآثر تاریخیة 
القبة المرابطیة

تمثل ملحقة لمسجد علي بن یوسف الذي ھدمھ و ،الشاھد الوحید الذي یبرز جمالیة الفن المعماري المرابطيإنھا 
  .الموحدون بعد استیالئھم على المدینة

یزین ، تحمل الواجھات الخارجیة للقبة نقوشا غنیة تمثل أقواسا وأشكاال تحاكي نجمة سباعیة و لھا شكل مستطیل، 
ومن جھتي الشمال والشرق قوسان ، مدخلھا من جھتي الشمال والجنوب قوسان مزدوجان على شكل حدوة فرس 

..مفصصان 
  
  

  قبور السعدیین
..أفراد العائلة الملكیة السعدیةم لدفن 17م وبدایة القرن 16بنیت في نھایة القرن 

والسالطین الثالثة دفن بھا جثمان أحمد المنصور(قاعة المحراب، قاعة االثنا عشر عمودا : تتكون من ثالث قاعاتو
..، قاعة الكوات الثالث)الذین تعاقبوا على الحكم من بعده

o
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قصر البدیع

  م 1578یعتبر قصر البدیع من منجزات الملك السعدي أحمد المنصور الذھبي سنة 

واألجانب حتى أن التاریخیة أن السلطان قد جلب لبنائھ وزخرفتھ أمھر الصناع والمھندسین المغاربةوتشیر المصادر
  .الدنیابعض المؤرخین والجغرافیین القدامى قد اعتبروه من عجائب

صھریج كبیر یتوسط ھذه اآلخیرة. العام للمعلمة بتوزیع متناسق للبنایات حول ساحة مستطیلة الشكل یتمیز التصمیم
  . حدائقمترا وأربعة صھاریج أخرى جانبیة تتخللھا أربع20مترا وعرضھ 90طولھ 

لھا لزخرفة المولى إسماعیل العناصر المزینةم حیث استعمل1696إال أن ھذه المعلمة البدیعة تعرضت للھدم سنة 
  .مكناسببنایات عاصمتھ الجدیدة 

  

  

  مدرسة بن یوسف
  

أعاد السلطان السعدي عبد هللا الغالب بناءھا بین سنتي وقدلفترة المرینیة،التأسیسھا إلىتعود النواة األولى
م 1564-1565

..یتوسطھا حوض وأروقة تعلوھا غرف تتوزع على الطابق العلوي ومتر مربع،1680مساحتھا 

  
  



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

مختلف العلوم، خاصة امتداد أربعة قرون، كانت المؤسسة معقال للعلماء ومقصدا للطلبة المتعطشین للمعرفة فيوعلى
  . كما أنھا تعكس روعة الفن السعدي. منھا الدینیة والفقھیة

  
  قصر الباھیة

  
..بناءه من طرف ابنھاستكمل ، وشید في القرن التاسع عشر من طرف باحماد  وزیر السلطان موالي الحسن

50تتألف مرافق القصر من ریاض صغیر وصحن صغیر وساحة شرفیة مساحتھا ویمتد القصر على مساحة ھكتارینو
..مرصفة بالرخام متر مربع 
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  مساجد مراكشب ـ 

  مسجد الكتبیین
عبد الخلیفة الموحديبني الجامع األول من طرف، و قد سوق لبیع الكتب یعتقد أنھ كان بالقرب منھیستمد اسمھ من

وقصر الحجر، كان..م 1158الثاني سنة بني الجامعوم على أنقاض قصر الحجر المرابطي 1147المومن بن علي سنة 
  حیث قبر یوسف بن تاشفین –كما یظن -موقعھ

  : ذكر األخبار المراكشیةموشیة فيو یقول صاحب الحلل ال

الذي كان في بناء المسجد الجامع، وھدم الجامعوشرعفبنى عبد المومن بدار الحجر مسجدا آخر، جمع فیھ الجمعة،" 
"...یوسفأسفل المدینة الذي بناه علي بن

  

17متر مربع وفیھ 5300استثنائیة، فھو یشغل مساحة إنھ ذو أبعاد. ویعتبر جامع الكتبیة من أھم جوامع المغرب
  .قبة مزدانة بالنقوش11جناًحا و

وقد صنع ھذا المنبر في قرطبة  .فھو مزّود بنظام آلي للحركة یعتبر من روائع فن النجارة اإلسالمیةالكتبیة أما منبر
تاشفین من أجل الجامع الذي انتھى من بنائھ علي بن یوسف بن في بدایة القرن الثاني عشر بطلب من األمیر المرابطي

  .م1150الكتبیة نحو سنة نقل المنبر إلى. في مراكش
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  مسجد باب دكالة

.ھـ 965م 1557حمد الوزكیتي أم المنصور الذھبي سنة أمن طرف مسعودة بنت بني، و قد یوجد بحي باب دكالة 

  
  

  مسجد بن یوسف
.یجاور زاویة لحضر وسوق البارودیین ومدرسة ابن یوسفو ھو 

..الجیر وخشب األرزمن لیز وجبني من أحجار جبل و قد بني من طرف یوسف ابن تاشفین 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  
  أسوار مراكشـ   4

  و أبوابھا
  

  ..الغرباء و فضول تحمیھا من نظرات أنتحیط األسوار بالمدینة القدیمة كما لو ترید 
بین ألوانھاو تتراوح حتى مترین ،سنتمترا طول ھذه األسوار من ثمان حتى عشرة أمتار ، و عرضھا من متر و أربعین 

  ..الوردي و األحمر 
.م 1127م و1126أغلب المؤرخین یرجحون بناء أسوار مدینة مراكش ما بین 

)تابیة- اللوح(كلھا مبنیة بالتراب المدكوك كلم 9یقدر الجغرافي اإلدریسي األسوار المرابطیة بحوالي 
.خالل الحقبة الموحدیة، عمل یعقوب المنصور على تقویة نسیج المدینة ببناء القصبة ودعمھا بعدة أبواب 

كلمترا  بنیت من طرف المرابطین ووسعت من طرف الموحدین و السعدیین 16والمساحة التي تمتد علیھا األسوار تبلغ 
...

  أبواب مراكشـ 
  

  : سوار مجموعة من األبواب  تخترق األ
  ـ باب الخمیس 1

حیث كان یقام ھناك سوق للماشیة خمیسیوم عرف بھذا االسم نسبة إلى السوق األسبوعي المجاور الذي كان ینعقد كل 
..ؤدي إلى طریق فاسیھعرف أیضا بباب فاس ألنیكان..

  
  



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  
ـ باب قشیش2
  

..یسیلإسمي باسم مالك الروض الذي كان بالقرب من الباب جانب وادي 

  
  
ـ باب الدباغ3
  

في األول اختار الحرفیون ھذا المكان لقربھ من واد  إسیل ، و ، 1147في كتب التاریخ منذ سنة ھتمت اإلشارة إلی
..لرائحة الجلد  ، وھذا الباب من أصل مرابطي تفادیا لبعده من السكان

یجب االلتفاف خمس مرات حیث ، ئھاألكثر تعقیدا من حیث بناوھ، و باب الدباغ ال زال الدباغون في نفس الحيو
  ..قبل الولوج إلى داخل المدینة

  

  
  
  
  ـ باب إیالن4

  
في محاولتھم   ویتخذ اسم قبیلة أمازیغیة ،و أمام ھذا الباب تمت ھزیمة الموحدین ، علي بن یوسفشید  من طرف

..ولى للسیطرة على المدینة ألا
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  ـ باب اغمات5
  

مكن ھذا الباب الموحدین من الدخول إلى المدینة بعد حصارھا ،  و تجویع أھلھا و یحمل اسم العاصمة   
..إلى أغمات عاصمة الحكم قبل بناء مراكش و یشیر اسمھ..وریكة أالمحلیة لسھل 

  
  ـ باب احمر6

  ..المشور إلىو اسمھ اآلخر باب المشور، شیده العلویون في العصر الثامن عشر،  یمكن الباب من الدخول 
بني مع حي ، یوجد جنوب المدینة، و و القصر الملكي شیده الموحدون ووسعھ السعدیون و أصلحھ العلویون

..بریمة لیسھل للسلطان الولوج إلى المصلى 
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  ـ باب إیغلي 7
  

..یعتبر اآلن المدخل الرئیسي في اتجاه القصر الملكي و یوجد شرق المدینة في اتجاه أوریكة 

  
  
  ـ باب أكناو8
  

جلیز ، بناه یعقوب المنصور في نفس تاریخ الكتبییة یؤدي جبل من صخور بني باب الجدي  ، باب موحدي أو 
..القصبة و إلى قبور السعدیین إلى

..ستعمل لعرض رؤوس الثوار والمتمردینیكانو یجاور حي القصبةباب رئیسي و ھو 

  
  ـ باب القصیبة9

..یبة ؤدي إلى حي القصیو باب المخزنأو 
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  ـ باب الرب10
  

  :بضم الراءباب الرب 
  ..مشید بشكل ھندسي أندلسي ، باب عصیر العنب الرب ھو

یدخل ھذا العصیر إال من ھذا الباب فسمي باسمھیعقوب المنصور كان أمر أن الالموحدیقال أن السلطان   
  .باب موحدي على أغلب الظنھو و

..1308في سنة ثو فیھ تم صلب رؤوس الثائرین الستمائة من طرف السلطان المریني أبو تاب
  

  
  

  ـ باب الجدید11
في اتجاه مباشر لحدائق المنارة یوجد غرب المدینة
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  ـ باب سیدي غریب12
  

..أحدث لتسھیل الولوج بین المدینة والحي الشتوي و قد یشیر االسم إلى الولي الذي دفن بجانب الباب

  
  

  ـ باب النقب13
  

)كلیز(الممر الرئیسي بین المدینة والحي اإلداري آنذاك 
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  ـ باب الراحا أو الرخا14
  

ریاضإلى حي یؤدي الباب مباشرة و أو باب العرایس أو العرایص القاضيالبن ” كتاب المنتقى“باب الراحة تم ذكر 
  ..العروس

  

  
  ـ باب دكالة 15

                                                                            
دكالة (في اتجاه منطقة دكالة التي كانت تشیر آنذاك حسب عدة مؤرخین إلى عدة مناطق وجد في الشمال الغربي للمدینةی

...من أصل مرابطي منفتح على مناطق دكالة ، و ھو ) الحالیة، احمر، الرحامنة، السراغنة، عبدة
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  ـ باب تاغزوت16
..یوجد حالیا داخل المدینة القدیمة و باب مجاور لزاویة سیدي بلعباس
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  و أسواقھامراكشحدائقـ 5

  
  : ـ حدائق المنارة1

خطارات، متر عرضا یمكن من سقي الحدائق بواسطة نظام متطور من ال200شجار الزیتون حول صھریج من أحدائق من 
أنشئت غالبا و في عصر سیدي محمد بن عبد هللا أقیمتنھ وضع لتعلیم جنود الموحدین السباحة مع مكان و شرفة أو یحكي 

م 1157و 1156بین 

  

  
  
  
  
  ـ حدائق ماجوریل2

من طرف الرسام و المصمم الفرنسي جاك في العشرینات من القرن الماضي ، تقع بین شارع اسفي و الجدیدة شیدت
    1962ـ1888ماجوریل 

و قد تحول ،بلدیة مراكشإلىصالحھ لیھبھ إاشتراه ییف سان لوران و قام بأنإلىھمال إلبعد موتھ صار المكان ضحیة ا
  .و تشمل الحدیقة مجموعة من النباتات العجیبة اإلسالمیةمتحف للفنون إلىالمرسم 

  
  :ـ حدائق اكدال3

كون من صھریجین یتم تزویدھما من تتو أنشئت في نفس تاریخ المنارةو،شجارألتوجد على یمین المشور من مختلف ا
حدائق مجاورة للقصر الملكي و ھي واد اوریكة 
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  :ـ النخیل 4

المساحة تسقى بقنوات ، وھكتار13000على مساحةكلمتر من النخیل22، وتتكون من تقع في طریق الدار البیضاء
  .  خطارات أو تحت أرضیة 

  
  أسواق مراكشـ 

  ـ سوق السمارین1
..خل الرئیسي لباقي األسواق األخرىدالموھو 

..وات دوابھم بالسمارینذكان المتسوقون یستغلون تواجدھم بالمدینة لتجدید ح
  

  
  سوق الزرابي

  
نواع لمختلف أمزاد و ھو عبارة عن یعرف رواجا مھما ابتداء من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساءا

.الزرابي
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  الحدادینـ سوق 2
  

...كراسي، إطارات للمرایا، أبواب : سوق لبیع مختلف المنتجات الحدیدیة
  

  
  
  ـ سوق الصباغین 3
  

  ..وفیھ تتم مزاولة أھم أنشطة الصناعة والصباغة بالنسبة لمادة الصوف
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  أولیاءـ 6

    مراكش
  

  
  

  :سبعة رجال
قبور أنھامراكش یقولون أھلقرب ضریح ابي العباس السبتي فیھا قبور سبعة مصطفة و إحداھماو في البلد مزارتان 

  بدفنھم ھناك فأمرولدوا من بطن واحد في مرة واحدة فرفعوا بطست إلى أمیر البلد إخوةو یقولون أنھم ،سبعة رجال
  ـ 32بلوغ اآلمال ص  ـ اعلم بحقیقتھم وكذا مزارة بحومة الموقف فیھا قبور سبعة یقال لھا قبور سبعة رجال و هللا ـ 

  . ھدم جزءا من مراكش أنزیارتھم بعد إسماعیلموالي السلطان شجع و قد 
  :حج مراكش 

سیدي یوسف بن علي ، و األربعاء القاضي عیاض ، الخمیس سیدي ضریح یوم الثالثاء بالزیارة  إلى السبعة رجال بدأ ت
انظر ترتیب الزیارة في ...ولي ،السبت سیدي عبد العزیز بن عبد الحق التباع بلعباس ، الجمعة سیدي بنسلیمان الجز

  30ـ 27بلوغ اآلمال ص 
  

  :ـ سیدي یوسف بن علي 1
  : ، یروى عنھ أن الشیخ أبي عصفور تلمیذ أبي یعزى الذي تتلمذ على الصنھاجي

ى ما أعطى ، و الرضى بما قضى ،  و ھي مقامات هللا حاله بھذه المقامات الثالث و ھي الصبر على البالء، و الشكر عل
  ..الیقین 

صبر على : أما الصبر فھو لغة حبس النفس و توطینھا على المكاره و المشاق، و ھو كما قال بعضھم أربعة أنواع 
صبر و ھو أساس الزھد ، والطاعة ، و صبر على المعصیة ، و ھما أساس طریق االستقامة ، و صبر على فضول الدنیا، 

شق أنواع األربعة على أعلى المصائب و المحن و ھو أساس الرضى ، و التسلیم  سبحانھ و تعالى و حسن الظن بھ 
  40بلوغ اآلمال ص ...النفس 
  بلوغ اآلمال 41ص...و المھاجر من ھاجر السوء ھواه،من جاھد الحدیث المجاھدو في 

  
  

  حكایة بالسیدي علي

یقري كغیر جبال دیال الرماد،  و كان في المكان ماكانش المشور كان ، خلى ولدو یوسف كان سیدي علي معتاكف و 
  .و صف دیال الجن اإلنسصف دیال جوج صفوف

  .و كان اللي عندو شي مظلمة تا یطلع للكدا و یجلس فوق الرماد
  :یھقاللسیدي یوسف و واحد الراجل شكى جاو في یوم من األیام ، 

  .لیا فلوسيىـ  ھاذ الراجل د
  :سیدي علي  للراجل اللي شكى بیھقال

  ...ـ رجع لیھ فلوسو  
  :قالیھ

  ..ما تدیتش لیھ الـ
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  :قالیھ
  ..األرضـ رجع لیھ فلوسو وال نخسف بیك 

  :قالیھ
  ..والو لیھ دیتما الـ 

  :قالیھ 
  األرضـ غا نخسف بیك 

  ..وفنصلدار بیھ الرماد تا و بالفعل 
  :قالیھ

  موالھم لـ  رد الفلوس 
  :قالیھ 

  ..دیتشـ ما
  :و ھو یقول، دار بیھ الرماد تا لعنقو 

  .غا نرجع لیھ فلوسوأسیدي علي ، ـ  صافي 
  :و قال لیھ من الخوف لتخسف بیھ االرض ، ي شافو الناس آش وقع ، للي تتسالو شي حاجة ردھا لموالھا لومل

  .سیدي علي بال...ـ ھاك فلوسك
  ..لخبار للسلطان و سیفط لیھ باش یعدمو ، ھو یطلع الجبل و بدا یقري تم و صالت ا

  . و جراو علیھم ا نحل و ھجموا على العسكر و ما خالھم یطلعولالطلبة اتحولوو مللي جا لیھ العسكر باش یشدو ، 
  12/06/2007مراكش يالخشونروایة شفویة  

  :ـ القاضي عیاض 2
  :عیان األبن خلكان في وفیات قال ا

مام وقتھ في إالفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن محمد بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي ، كان أبوالقاضي 
476ى غرناطة ، و لد بسبتھ عام الحدیث و علومھ و النحو و اللغة وكالم العرب و أیامھم ، و أنسابھم من سبتة إل

  57ـ56بلوغ اآلمال ص ...فن بباب أیالن داخل المدینة و د544سنة بمراكشتوفى و
  : ابو العباس السبتيـ 3

، ودفن 601ومات بمراكش عام 524ذو الكرامات الشھیرة والمناقب الكثیرة ولد بسبتة عام  ،نزیل مراكش و بھا توفى
  ...أھل عصره و شیخھ ابو عبد هللا الفخار ، اختلف فیھ ـ 72ـ بلوغ اآلمال ص بباب تاغزوت 

  :قال لسان الدین بن الخطیب السلیماني 
كان السبتي مقصودا في حیاتھ مستغاثا بھ في األزمات، و حالھ من أعظم اآلیات الخارقة للعادة و مبني على انفعال العالم 

  .... 66ص  بلوغ اآلمال ....بالجود ، و كونھ علة في تأثیر الوجود ، لھ في ذلك أخبار ذائعة و أمثال باھرة
  الولي الكریم الذي یأمن بھ الخائف و ینتصف الغریب  ـ و اشتھر بأنھ ھو 

  :حكایة 
سریت لیلة في قافلة في مفازة فعرجت دابتي فما شككت في قتلي و سلب مالي فجلست و بكیت و بیني و بین القافلة بعد 

  :وقلت 
  ....یا سیدي أبي العباس خاطرك   ـ

  
و هللا ما أتممت ھذا الكالم حتى أصاب القافلة سبب وقفوا بھ ، و ضربت دابتي و خف عرجھا تم زال ، واتصلت بالناس ـ 

  بلوغ اآلمال 68
  الخواص من الناس ـ إالـ ما أدرك أحوالھ و یقال أنھ 

  ..فالقبر یفیض و اللجین یسیل ، وذو الحاجات كالطیر تغدو خماصا و تروح بطانا ....
خرج عن بعض ما عندك من فضول الدنیا ألبناء الجنس لتكون من وقى شح أو: ... عنھ انھ قال للمن طلب دعاءه و

  69بلوغ اآلمال ص .. نفسھ
األول معرفة قدر العافیة ، الثانیة تمحیص بعض الذنوب ، الثالثة توقع : وقال في المرض فوائد ال ینبغي أن تجھل 

م من فضول األخالق ، والخامسة كثرة ذكر هللا و التضرع إلیھ ، السادسة حدوث الشفقة و الثواب ، الرابعة تنقیة الجس
  . 70ـ 69ـ بلوغ اآلمال ـ ص...الرقة ،  السابعة وھي العظمى الصدقة و الخروج عن رذیلة البخل  

  :أصول مذھبھ  
  ..ن تجوع فان جعت تذكرت الجانعأسر الصوم و كان یقول ـ 

التوحید توحید هللا تعالى دون أن تجعل معھ إالھا غیره من متاع الدنیا و كل من استولى على اإلنسان فھو إالھھـ و معنى 
  ـ73ـ بلوغ اآلمال  ص

  :قیل عنھ 
  ..ـ ھذا رجل مذھبھ أن الوجود  ینفعل بالجود 
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  :قیل لھ 
  .....یتك تمر في أوقات الصالة بالمساجد و ال تصلي فیھا أـ ر

بلوغ .. أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بما تستشفعون:ن النبي صلى هللا علیھ السالم قالإدت شفیعا أقدمھ للشفاعة فقال ما وج
  77اآلمال ص

  :ـ محمد بن سلیمان الجزولي4
قبیلة من البربر من سوس األقصى یمتد نسبھ إلى علي بن طالب الجزولي السماللي الحسني الشریف ، و جزولة 

  ...ن قبائل جزولة ، تخرج على یده مشایخ مشھورون سماللة قبیلة مو
لصالة على النبي صلى هللا علیھ طلب العلم بفاس ، كان فقیھا ألف في التصوف،و لھ كتاب دالئل الخیرات في افي رحل 

  ....رتحل إلى مراكش قبل  أن یلقیھ بدكالةأنھ قیل أمغار الذي عبد هللا وبھو أسلم ، شیخھ و
  
  عبد العزیز بن عبد الحق التباعـ 5

من موالید مراكش ذھب إلى فاس و درس بھا ثم عاد إلى مراكش و تتلمذ على الشیخ الجزولي و الصغیر السھیلي ، 
م و دفن بالمواسین بمراكش ـ  ـ عن الدكتور حسن جالب ـ 1508وبنى زاویتھ بحي القبابین ـ النجارین ـ  توفى في 

    44ـ43سبعة رجال ـ ص 
  ـ مول القصورعبد هللا بن أحمد الغزواني 6

كان ،من أعظم األئمة في تربیة المریدین، أصلھ من غزوان قبیلة من العرب بالمغربو ھو من أصحاب الشیخ التباع 
مراكش عند الشیخ إلىبالرحلة مره أفذھب الیھ و الزمھ الى ان یتعلم العلم بفاس فسمع بالشیخ علي بن صالح األندلسي

  188ـ 187بلوغ االمال ..فارس سیدي عبد العزیز التباع المعروف بالحرارأبي
عبد هللا محمد بن الشیخ أبا قبل علیھ الناس وداعت كراماتھ فسمع بھ السلطان أتوجھ إلى قبیلة بالھبط تسمى بني مزكار ف

السلطان عندما سمع بكراماتھ داخل السجن أطلق لكن فاس، إلىالمریني و خشي منھ على ملكھ ، فسجنھ و بعث بھ 
  ...سراحھ ، بني زاویتھ بداخل باب الفتوح بفاس

  189بلوغ اآلمال ص. ودفن بزاویتھا الكائنة بالقصور، ن توفى أمراكش و استقر بھا الى إلىتم ارتحل 
  عبد الرحمان السھیلي  او اإلمام السھیليـ 7

  .دعاه الخلیفة یوسف بن عبد المومن إلى مراكش ..، و كان ضریرا بھا سكن وـ لس ، ولد باألندنفألصاحب  الروض ا
و أھم كتبھ الروض األنف ،نتائج الفكر، كتاب الفرائض، و التعریف و األعالم ، و مجموعة من األمالي و المسائل 

  .ه 583توفى بمراكش سنھ و49الدكتور حسن جالب  سبعة رجال ص . المفردات و غیرھا 
  ھذا سبیلإلىت الناس عن خل وفي فقالوا ما ألس: یقول

  فرت بود حر فان الحر في الدنیا قلیلضن إتمسك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  
  ساحة  جامع الفناـ 7

  مجمع الفرجة
  

  
  

الفاء، أو رغم ما قیل عن الساحة و تاریخھا كفضاء یعدم فیھ المتمردون أو كفناء الجامع المھدم ،جامع الفناء بفتح 
  ....كسرھا ، أو جامع الھنا أو جامع الربح

حلقات الموسیقى و الرقص من أحواش وروایس : فھي منذ   بدایة القرن السابع عشر تقدم عروضھا وفرجتھا المتنوعة
  ..و من حلقات السرد الشعبي وحلقات البساط ... وحوزي وكناوة 

ع السلع حتى سلع الكالم وأنواع الفرجة ، ھي ساحة للتعدد اللغوي تمثل الساحة روح الجنوب فھي سوق بال أبواب لجمی
وتداخل الملفوظات ، ومكونات الساحة تجمع بین  فنون الفرجة الشعبیة المختلفة فرجة العین و اآلذن و البطن ، تعبق 

عة التقلیدیة  لتمتزج برائحة التاریخ و امتزاج الثقافات و اللغات،و تلك الرائحة المنبعثة من السقوف و أسواق الصنا
  ..برائحة المأكوالت الساخنة في فضاء الساحة

و الساحة رغم كل ما یقال عنھا و اختالف اآلراء حولھا ، بین رافض لھا و مولھ بھا أو متأسف على ما آلت إلیھ  تظل 
نوز البشریة الحیة ،سواء متحفا حیا للمتخیل البشري، جالبة للسیاح و الزائرین،شاھدة على ماضیھا الحافل ، زاخرة بالك

  ..كانت مسرحا حیا كما یقول البعض مفتوحا للجمیع دون تمییز أو تراثا شفویا لإلنسانیة 
أصحاب الثعابین بثعابینھم المتعددة حتى المصطنعة منھا ، آكلو األفاعي و حركاتھم ، أصحاب القردة بصنادیقھم 

العرافات و كالمھم المطمئن عن المصیر و السعد ،أصحاب الخضراء و الزي الذي یلبسونھ لقردتھم ،العرافون و 
الحكایات ،  مقدمي  الفكاھة و الموسیقیون  ،المخنثون بألبستھم النسویة ،أصحاب الحركات البھلوانیة ،بائعوا الماء 

بیة ، نقاشات بألبستھم المتمیزة الحمراء و نواقیسھم النحاسیة  ،راقصو كناوة بألوانھم الرمزیة  ، بائعو األعشاب الط
الحناء بجالبیھن الفاتحة و قاماتھن الرجولیة ، بائعو األدویة و قالعو األضراس ،  شوافات ال ینظرن أكثر من الكارتة 

  ...بائعوا اللیمون والفواكھ الجافة و السیدیات ..  التي یوزعونھا أمام طالبات السعد أو المتوجسین من حسد أوعین   
  الساحة كمركز ثقافي

التي یحصل علیھا القارئ بسھولة الساحة مكانا للتثقیف الذاتي بأقل كلفة ، ھناك كانت تعرض الكتب المستعملة كانت
بثمن بخس، اقتناء أو كراء أو استبداال، تقریبا صفین متقابلین من البراریك  الحاملة لمختلف أصناف الكتب منھا عدد ال و

  ..لم التنجیم و الروض العاطربأس بھ من الكتب الصفراء و تعبیر األحالم وع
وھناك اقتنى الكثیرون كتبھم المدرسیة أو استبدلوھا بكتب المستوى الالحق و تعرف الكثیرون على مجلة العربي 

  ..و زومبال  و روایات الفرنسیة ..وروایات نجیب محفوظ ، و طرزان و أرسیل لوبین 
و الفرجة ، و یقدم مختلف أنواع العروض من عروض الغناء و كانت أیضا مكانا یجمع كل فنون القول و فن المشافھة 

والرقص و الموسیقى  ،وعروض المسرح الھزلي ، وعروض الحكي الشفوي ،عروض الحیوان ،  الطب الشعبي و فنون 
  .. الوشم والنقش ،و الكتابة ، مركزا ثقافیا حقیقیا ،یجسد مكونات وروافد الثقافة المغربیة المتعددة 

ل مكانا یتمیز بخلیطھ االثني و اللغوي ،ھنا یظھر التعدد اللغوي بین الفصیح و األمازیغي و الدارج ، و فالساحة تشك
التعدد األدبي و الفني بین إیقاع مختلف المناطق  الزیاني و الحوزي و األمازیغي ، و الجمع بین الجد و الھزل ،الھزل بین 

  ...لنثر ، بین أجناس القول المتعددة  البادیة و المدینة  ، و المنافسة بین الشعر و ا
و مھارات القرداتیین و أصحاب الثعابین،  و فرق .. وتلتقي فیھ الحكایة و الموسیقى و الغناء حسب طلب المستمعین 

  ..كناوة  وقارئي الورق و الطالع  وكاتبي األحجبة أو التمائم ، والعشابین 
لمتعددة فتركیب الساحة یتكون من حلقات متعددة ، ھذه الحلقات ویسود شكل الحلقة كشكل للفرجة ذات المضامین ا

واألشكال الدائریة من الناس التي تدور حول الفنان كمركز و  منبع الفرجة حیث یمكن النظر إلى كل حلقة منھا على حدة 
ن حتى یحموا أو على شكل حزم من الحلقات منظمة و مرتبة بین فناني الحلقة حسب نظام معلوم في الزمان و المكا

.. حلقاتھم من المتطفلین والمنافسین و المبتدئین   
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  فن الحلقة جزء من التراث
  

التراث ھو ما تركھ السلف للخلف من فنون القول و الفعل و السلوك من بیئة و لباس و طعام وعمارة و معامالت و قیم 
..

بالبیئة أو المحیط ، و تراث ثقافي  یتمفصل بدوره إلى تراث و التراث ینقسم إلى تراث طبیعي قد یرادف ما یصطلح علیھ 
  ..مادي و تراث ثقافي  

ن یطلق علیھ ـ الخبیر و القصید و التراث الثقافي یشمل كل فنون القول و الفرجة من حكایات و أمثال وألغاز  أو ما كا
  .. الحجایات و

  ..و أشكال المعامالت..  یاد ووجبات تقلیدیة و أغاني و موسیقى شعبیة و عادات وتقالید و احتفاالت باألع
ففن الحلقة شكل و أسلوب أكثر منھ ..و فن الحلقة جزء من التراث الثقافي بل ھو وعاء و شكل للحفاظ علیھ و تخلیده

مضمون  و محتوى ونقصد بذلك أن فن الحلقة بغض النظر عن محتواه  ھو أساسا تجمع صغیر من أجل الفرجة ینشطھ 
موعة من األفراد مستعملین في ذلك أسالیب متعددة تغرف من الموروث الجماعي و المعیش لشد انتباه فرد أو مج

  ..الجمھور أطول فترة ممكنة و یكون في أماكن تجمع الناس مكانا و زمانا 
دعت إلى وو ھو من الفنون التراثیة العتیقة و األصیلة، وھو جزء من ھذا التراث الذي اھتمت بھ اإلنسانیة جمعاء 

  ..ضرورة احترامھ ألنھ یصون الھویة و یخلد التاریخ  
إن الحلقة ھي شكل دائري على شكل قرص توفر كل فرص الفرجة المختلفة للمشاھدین و المستمعین ، و فیھا یتم نقل  

حیح لكلمة الموروث الشعبي من خالل المرویات الشفویة و مختلف أشكال الثقافة و الحكمة الشعبیة و ھي المعنى الص
  ..فولكلور 

ظھرت الحلقة منذ القدیم بشكل عفوي و نتیجة حاجة الفئات الشعبیة الى الفرجة و التخییل و الخبر و متابعة و قد
الحدث و غمر فضاء المتخیل بمختلف أشكال الفرجة ، و حافظت على الثقافة المغربیة داخل الساحات العمومیة و في 

  ..األسواق األسبوعیة
قة جزء من ثقافتنا و حضارتنا التي انتشرت في ربوع المغرب بشكل عام في ساحات المدن و األسواق و قامت و الحل

  ..بنشر و تخلید الموروث الشعبي المغربي 
  ..للمدینة  و الحلقة في مراكش لم تخرج عن ھذا اإلطار فقد المست من خالل مضامینھا و أشكالھا التاریخ  الشعبي

أخرى تعمل على تمریر القیم األخالقیة والتربویة إلى أفراد المجتمع بطریقة غیر مباشرة، حیث كانت   و الحلقة من جھة
  .. تعمل على  تحقیق التنشئة االجتماعیة   ألفراده 

و من بین وظائفھا األساسیة عدا تقدیم خدمات ترفیھیة و التفریج عن نفسیة الجمھور في المدینة و البادیة ، تحقیق 
و خدمة اللحمة ..ن النفسي و االجتماعي  ووقایة المتخیل الجمعي  من األمراض  و األزمات كالیأس و القنوط   التواز

  . االجتماعیة و القضایا العامة 
و یقدم  فن الحلقة مختلف أنواع الفرجة سواء الضحك و الھزل لدرجة التخمة ـ شبعة دیال الضحك ، أوالحكایة والرقص 

  .و الزجل و الحكمة و الغناء الشعبي ، 
  : یقول أحد الباحثین في األنثروبولوجیا  في تعریف الحلقة

  ..الحلقة فن مغربي ضارٌب في القِدم، إنھا شكل من أشكال المسرح الشعبي المرتبط بالمبادرة والتلقائیة و العفویة 
الَحْكي وبراعة اإلیماء والتشخیص والسخریة ... و ھذا النشاط  الحلقي یؤدیھ فنانون شعبیون یجیدون فنونا مختلفة 

ل والدعاء واإلضحاك واإلبھار   . والتكسُّب بالتَّحاُمق الممتع والتوسُّ
رھا و انغماسھا في فنون و كل ھذه الفنون التراثیة ال ترتبط بالماضي فقط و لكن بالحاضر و المستقبل من خالل تطو

  ..جدیدة كالمسرح والتواصل 
والحلقة  لھا عالقة بالحفاظ على الوعي االجتماعي الموحد و على الروابط االجتماعیة ، و تحقیق التنمیة البشریة 

لف المستدامة  كما ھو ظاھر بوضوح في مجاالت الصناعة التقلیدیة و تشجیع السیاحة البیئیة و الثقافیة ، و في مخت
  ..األنشطة التي تتطلب مشاركة فعالة و نشیطة للسكان

  :فنان الحلقة 
ـ فنان الحلقة حامل لمعرفة مجتمعھ و خبیر بھا، یعرف كل شيء عن جمھوره ،ما یضحكھ  و ما یقلقھ  و ما یؤثر فیھ  1

  .مضمون فرجتھ ، یعرف كیف یجمع الناس حولھ و كیف یفرقھم و كیف یجعلھم یمضون ساعات و ھم یستھلكون 
لفنان الحلقة قدرات مسرحیة  فھو یعرف حاجات جمھوره كیف یجعلھم یقبلون على حلقتھ بإثارة انتباھھم بصراخھ أو 

  .ولكل  من فناني الحلقة أسلوبھ الخاص لبناء الفرجة.بحركاتھ الصاخبة أو بمظھره 
،و في الحفاظ على حلقتھ على التشویق واإلثارة و یعتمد فنان الحلقة على المباشرة والعفویة في التواصل مع جمھوره

  ..  و إبھار المتلقي و امتالك  حواسھ 
  ..ـ فنان الحلقة مبدع متعدد المواھب ،یتقن عددا من فنون القول و المرح و االرتجال 2
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و النكت، ھو مغن فھو مسرحي و شاعر و زجال و كومیدي و حكواتي یحفظ األمثال الشعبیة و األلغاز و الحكم و النوادر 
ینوع فرجتھ حتى یقضي على شعور .. وراقص و موسیقي ، و عراف و مقدم للوصفات السحریة و الطب الشعبي 

  ..جمھوره بالملل 
ـ یعتبر فنان الحلقة رجل مسرح بامتیاز فھو یشخص المواقف المختلفة و یقدم المشاھد الھزلیة واقعیة أو متخیلة ، 3

و تقدیم نماذج منھ ، و یقدم مشاھد حواریة جمیلة ، تمتع مشاھدین جاؤوا لیشاھدوا مسرحا في یعتمد على محاكاة الواقع
  ..الھواء الطلق ، مسرح اختیاري دون تذاكر 

ـ و فنان الحلقة یتقن فن التواصل مع جمھوره و یعمل على تحقیق حاجاتھ النفسیة ویختار لحلقتھ موقعا خاصا في 4
  .. جة ،و ھوال یكف عن تنظیم حلقتھ و توسیعھا و الحفاظ علیھا لساعات طویلة  القرب من متلقي متعطش للفر

ـ فنان الحلقة یمرر القیم إلى جمھوره ،ینتقد بعض العادات و المظاھر و یكرس أخرى ، یدعو اإلنسان إلى الكرم وتذكر 5
  ..التي یغلب علیھا الطابع االیجابيوعدد من القیم األخرى..ابني وعلي و سیر و خللي ..الموت  و إنفاق ما في الید 

ـ كما یسجل فنان الحلقة معطیات أحداث عصره و التحوالت االجتماعیة  بطریقتھ الخاصة،عن طریق عقد مقارنة بین 6
  ..الماضي والحاضر و بین البادیة و المدینة ، بطریقة فیھا الكثیر من الھزل والضحك 

ة و المدینة ،  رمضان في الماضي والحاضر ، المرضي و غیر المرضي، فیذكر بایجابیات الماضي و الحاضر،البادی
  . السیارة القدیمة و الجدیدة ، زواج بكري و دابا  

ـ و فنان الحلقة من خالل تكرار حلقتھ و االستجابة للجمھور یطعم  فرجتھ بمختلف أنواع التراث الشعبي المغربي من  7
  ..غناء و رقص و حكایات و أمثال و ألغاز 

  ..یحافظ على التراث و الثقافة االجتماعیة و یحمي الحیاة االجتماعیة من كثیر من االنحرافات والمشاكل النفسیة 
وظائف الحلقة   في المجتمع المراكشي

للحلقة وظیفة عامة وھي التنشیط و التسلیة و النقد االجتماعي و التربیة لكن إذا اقتصرنا على المجتمع المراكشي   یمكن
أن نجمل وظائف الحلقة رغم مظھرھا البسیط الذي تغلب علیھ الفرجة و التسلیة و تزجیة  الوقت بالنسبة للجمھور في ما 

  :یلي
  ..ـ  ھي أداة تربویة جماعیة للدرس و تمریر القیم بطریقة غیر مباشرة و ھي تقدم رؤیة للواقع االجتماعي 

  ..سلطویة و االستعماریة بطرق رمزیة مختلفة ـ ھي  أداة للنقد االجتماعي لبعض الممارسات ال
  ..ـ وسیلة للتطھیر النفسي الجماعي للمجتمع من بعض األمراض االجتماعیة كحب المال و الجشع و عصیان الوالدین 

ـ  وسیلة للترفیھ و التسلیة و إشاعة البھجة في النفوس و إنقاذ الجمھور من الملل الذي یشعر بھ في أحوالھ العادیة 
  .دیم فرجة ال تخلو من غرابة و عجائبیة بتق

  ..ـ وسیلة لتقدیم التخییل الذي یحتاج المتلقي و الذي ینقذه من رتابة الواقع سواء في حلقات السرد أو السحرة 
ـ و سیلة تنمیة الذوق الموسیقي و إحیاء ذاكرة  للجمھور من خالل المشاركة  الفرق الموسیقیة المتواجدة في الساحة و 

و تقدیم الطلبات و االستجابة لھا مایطلبھ ..تقدم مختلف أنواع الرقص و الغناء االمازیغي الحوزي ناس الغیوان التي 
  ..الجمھور

  باب الذاكرة
باب الذاكرة مفتوح تأتثھ مجموع كائنات تجمع ما بین الحقیقة و األسطورة لتخلق الفرجة و تؤثث الفضاء، صاحب  

الطلق على مشارف الساحة الملقب ـ ستودیو سربیني ـ و الذي یمنح الصورة في حینھا صندوق التصویر  في الھواء 
للمستعجل و یخرج الصورة و ھو یضع رأسھ في الصندوق و یقوم بحركات بھلوانیة بیدیھ ، الذي ینفث جرعات من 

نار من فیھ، أو الساحر البنزین في عصیھ المشتعلة  لیؤجج  نارا متصاعدة في الھواء وكأنھ تنین أسطوري یقذف بال
الذي یخرج كرات عدیدة من جوفھ بشكل ال نھائي ،أو ذلك الشیخ الذي یعرض أمامھ  سیارات بالستیكیة من لعب األطفال 

انت غا : بمختلف األوان و األشكال ، و یھبھا لمن یرید من الجمھور بأسلوب جدي كأنھ یمنحھ سیارة  حقیقیة مع القول 
  ..لق مواقف مضحكة فیھا المفارقة بین واقع الحال و المستقبل تركب في ھاذي  ، و یخ

في انفھ عن آخره ، و ذاك الذي یصب من آنیتھ ماء ال ینقطع ، أو 12وذاك الرجل الذي یضع مسمارا طویال  من عیار
ى األرض و یتقن الذي یشرب الماء الساخن من بقراج نحاس یعلو منھ بخار كثیف ،  و عالم التنجیم التي یخط األبراج عل

حل المعادالت الریاضیة و البرھنة علیھا ، أو صاحب الحمار الذي یحاور حماره، یقول لھ نم فینام، یطلب منھ التدخین 
فیدخن ، ثم یطلب منھ أن یخرج الدخان من منخریھ ، أو جلوق الذي عندما یتحرك تتحرك جوالقھ معھ والذي كان یمتع 

لد بفمھ مختلف األسلحة الناریة ، أو المداحة الذین یعلمون الدین الشعبي للجمھور و نفسھ بما شاء من النیاشین و یق
یتغنون بشمائل الرسول و سیرتھ مرافقة بالضرب على الدفوف المربعة التي تشبھ قطع ـ ھنریس ـ ، أو صاحب الدراجة 

انیة  ، سي عمر مول العود ، التي بدون حصارت یدور بھا وسط الحلقة كیف شاء و یقوم بعدد من الحركات البھلو
الشخصیة المثیرة بجمالھا الغیر المألوف و لباسھا األنیق و لباقتھا المتحضرة و أدائھا الفني الرائع ألغاني محمد عبد 

و فلیفلة الذي كل وسائلھ كرسي وكمنجة ، ال یعزف ...الوھاب و فرید األطرش و عبد الحلیم رفقة صاحبھ ـ الدرابكي ـ
اما  و یسترجل  كالما عفویا و تلقائیا ، نكت یخلقھا في حینھا في تفاعل و تواصل مع جمھور ه بحیث ینفذ علیھا إال لم

إلى مشاعره و مجاھل نفسیتھ حتى تجد جمیع األفواه مفتوحة و فاغرة ، ومرة مرة یجر جرات بالكمنجة و یستأنف النكت 
  ...یاك یا العروبي ... وھو یسخر من أحد الجمھور
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  ..و بقي منھا فقط ما علق بالذاكرة ...رون في الساحة وتكلم عنھم الكثیرون ووصفوا أحوالھم و عددوا صفاتھم نبغ كثی
  بعض رواد الساحة الكبار

..الحلقة و القسم الدراسي : طبیب الحشرات
ضور والغیاب، نضباط و یسجل الحتتخذ الحلقة عنده شكل قسم دراسي و یعتبر الجمھور ھم التالمیذ ، كل مرة یطلب اال

و بسؤال الجمھور یشبھ ما یسمى في الفكر التربوي المعاصر ...یطرح األسئلة ،  یبدأ بالنشید یا إخوتي جاء المطر و
  :بمدرسة االختیار

  ـ  اش بغیتو نقراو الیوم ؟
تعة ،  ھو یختلق یجیبونھ بسرعة فھم یعرفون المنھاج المقرر، و ھو قد حقق ھدفا وجدانیا أساسیا أن یقترن التعلیم بالم

ـ شالظة دیال المیلتیر في شریج المنارة ، والملح تأتي بھ طائرة : دائما مواضیع مختلفة فیھا من الغرابة و الھزل 
  ...مروحیة ـ ھیلیكوبتیر ـ  

ویستعمل رجل دجاج كمجسة لكشف ..ھو یتقمص دور طبیب یضع أمامھ أنواعا من الخضر ینصح المریض بتناولھا 
  ... ھ و تشخیصھا ، فیصیح بأحدھم أنت فیك بوصفیر  أمراض زبائن

عندما ال : عندما قال عن أحدھم1943ھذا الھزل الجمیل الذي تحدث عنھ أحد  أحد السیاح  الذین كتبوا عن الساحة سنة
  ...یفعل شیئا فأنت تبتسم ، و عندما یبتسم فأنت تضحك و عندما یضحك فأنت تقھقھ حتى تستلقي على قفاك من الضحك 

  : بقشیش و جمع الحلقة 
لكل صاحب حلقة أسلوب في جمع حلقتھ ، و بقشیش متمیز في ھذا المجال فكان عندما یرید أن یجمع حلقتھ یضرب 

ـ : بالبندیر بقوة و یصرخ بكل قوتھ صرخات تنبھ الجمیع ، و یعید نفس الحركات حتى یجتمع الناس و بعد ذلك یقول لھم
عوش ـ  ینوع ألوان شعره المصطنع  و یواضب على تحیة السائحات بتحیة خاصة جدا كون ما شفتونیش نغوث ما تجم

    ...ویأخذ صورة معھن  مقابل  مبلغ من النقود،  دون أن یكف عن غمز و لمز الحاضرین في حلقتھ و تذكیرھم بما فعل  
مل فیھ الضرب على الدف أو أما میخي فقد كان یقدم مجموعة من الكالم الشعبي المثیر للضحك بشكل إیقاعي یستع

  ...الطریر
  مول الحمام

كان یرتب في حلقتھ علبا مصفوفة ،و كان عنده عشر حمامات و لھ قصبة طویلة یھش بھا على كل حمامة فتقف فوق 
علبة ، یرتبھم و یعینھم في مواضعھم و یسمیھم بأسمائھم فینضبطون ألمره ، و بعد ذلك یھش أحدا منھم على رأسھ 

یطلب منھ باسمھ أن یأتیھ بالمال من بنك المغرب ، فیطیر أمام أنظار الجمھور المتتبعة حتى فوق بنایة بنك بلطف و 
المغرب و یمكث خمس دقائق ثم یعود ، و یرسل آخر بنفس الطریقة إلى بنایة البرید لیأتي لھ برسائل وھمیة فیطیر بدوره 

نده نقود من رواد الحلقة فیطیر خر و یطلب منھ أن یعین من عویحط فوق بنایة البرید ثم یرجع إلى مكانھ، ویرسل آ
یقف فوق رأس أحدھم ، فیطلب صاحبنا منھ العطاء بمرح ،  فیستجیب األخیر محرجا من ذلك الطائر أكثر من إحراج و

  ...مول الحمام  
  ..أصل الطیور 

ر الحمام ، یتحاوران حول أصول أنواع كان الشرقاوي  مالزما لرفیقھ بن فایدة ، حلقتھما مفروشة ،و ملیئة بطیو
  ..الحیوانات و الطیور الحشرات  و ارتباطھا بالقبائل و المدن المختلفة ، مع جو من الھزل و السخریة 

  العقربة منین؟...ـ الفار منین ؟ الكبش منین ؟  ـ  
  تعضك من ھاذ الجنب و األخر .....ـ البقة منین ؟ 

  طبیبط منین ؟ـ الجاوج منین ؟ قریقر منین ؟  
  : یردد الشرقاوي الحكم المختلفة و أقوال عبد الرحمن المجذوب 

  لما عنى بیك لوحو...... التدبیر التدبیر 
  ماشامت إال بروحو........ اللي مبدل النقرة بالقصدیر

  الصاروخ 
الجتماعیة ،غلب علیھ طابع الجد رجل قوي البنیة كان من حفظة القران یقول كالما عفویا تعبر عن  مواقف من الحیاة ا

التحدي و القوة، كان طویل القامة قوي البنیة أصلع الرأس لذلك لقبوه بالصاروخ ، یتحدى الجمھور بقوتھ  ـ یقبط ـ و
دخل یومھ من دراھم  و یضعھ في وسط الحلقة و یبدأ في عد رزقھ أمام الجمیع ،في حین لم یكن الحالیقیة اآلخرون 

كان یضع دراجتھ العسلیة من نوع موبیلیت وسط الحلقة و یحرص على نظافتھا تسر الناظرین كما ..یجرأون على  ذلك 
یحرص على نظافتھ و ھندامھ و كانت اسانانھ ناصعة البیاض تنم عن ابتسامة عریضة و كان یتباھى أن وزیرا حضر 

  .االف لایر 4لحلقتھ و اعطاه 
  ..فین وصلنا البارح ؟  :السیر الشعبیة    

یمكن اعتبار المكان المخصص للسرد قرب جامع  الكتبیة  بدایة للسرد و مدرسة تكوین خاصة برواة الساحة ، و قد 
  ..عرف خاصة بسرد القصص الطویلة أو السیر الشعبیة من أزلیة و ھاللیة و وھابیة و فیروزیة وذات الھمة 

السنة كمسلسل متتابع من الحلقات واألحداث  فقد یستمر حكیھا ما یزید علىوألن ھذه النصوص طویلة جدا ،
، نما  قد یشتغل أحد  بكرائھا لھم كل مساء بعد صالة العصر یتحلق المتفرجون على قطع كرتونیة تنوب عن مقاعد السی...
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كانت و حیث یتناولون الخیال البھیج  أمام أكواب الشاي الساخن ، بینما تنتشر بعض أنواع الدخان من جوانب المكان ، و 
  ..ھذه الحلقات شبھ محرمة على الصغار و تقام بعد صالة العصر 

یبدأ مقدم الحكي أو راوي السیرة سرده أمام انتباه الجمھور الكامل و مشاركتھم التامة ، فھوال یحب أن یفقد 
  البارح ؟فین وصلنا: لذلك یسأل دائما  زبناء سرده المدمنین على ھذا النوع من الخیال .. جمھوره خیط السرد 

بمراكش " ساحة جامع الفنا " وھؤالء الرواة وأعوان بامتیازاتھم یفتخرون بقدرتھم على السرد وقد عاینت ذلك في 
راویا شابا یفتخر على الجمھور بكونھ الوحید الذي یعرف ھذه الحكایات ویتحدى بذلك 1990في سنة عندما رأیت 

  .الجمھور 
ویؤكد أنھ الوحید الذي یلجأ إلیھ الناس من أجل سماع ھذه الحكایات وباإلضافة الى السرد ، كان یقوم بمجموعة من 

، باإلضافة الى تقطیع السرد ) تحرك مستمر في وسط الحلقة و صراخ -تصفیق(الحركات من أجل شد انتباه الجمھور 
لنقود قبل استئناف السرد ، والحظت أن ھذا الراوي یلجأ والتوقف عند مواقف حساسة من أجل جمع بعض القطع من ا

  الى مشروبات كحولیة قبل أن یقوم بالسرد ، وعندما طرحت علیھ السؤال ھل تعرف سیرة الملك سیف ؟ 
رد باإلیجاب وبدأ في سردھا ورغم أنھ كان یحكي نفس  غیر موجودة في النص، وكان یحكي طریقة توحي بأنھ یؤمن 

وكأنھ وقع فعال ، یصاحب ذلك فخره بمعرفتھ لسرد السیرة ، وللسرد بصفة عامة حتى أنھ یستطیع أن ما یحكیھبفعال 
  .یبدع  سرودا من صنع مخیلتھ 

ألنھا طویلة جدا ، وذلك فھو یكتفي " الساحة"ورغم ذلك فقد قال الراوي الشاب أنھ ال یقوم بحكي سیرة الملك سیف في 
لجمھور المتسرع، ولذلك فھو یكتفي بحكایات قصیرة یسردھا ویشد انتباه الجمھور بحكایات قصیرة حتى ال یطیل على ا

اللي فرم " بتعلیق نھایتھا وتصعید وتیرة الحكي ، وتصفیق بالید ، وبمختلف الحركات المیمیة واعتماد اإلثارة والدعاء 
  .مكتملة حولھ " الحلقة "والشتم حتى تبقى " …الحلقة 

إن الحكي " –سلطة الحكي التي یستمدھا من الماضي –إنھ یمتلك السلطة المطلقة " الحلقة" إن الراوي إذن ھو سید 
ألنھ الوسیط بین   …المنشد شاعرا ملھما ال تبعد كثیرا وظیفتھ عن الكاھن –كان أكثر ورودا في الماضي وكان الراوي 

  ).14"(المتعالي والجماعة اإلنسانیة التي علیھ التبلیغ إلیھا 
  .حیث یعتمد السرد على طقوس خاصة –خاصة قرب جامع الكتبیة في الماضي یتمركز السیرحكي كانو

  .الجمھور یتكون خاصة من الشیوخ والمتقاعدین الذین ینتمون الى فئة فقیرة وقلة من الشباب 
ت الراوي الشاب قبل بدایة السرد كانت ھناك مرحلة انتظار لمجيء الراوي الذي یأتي بعد صالة العصر، ودھشت لما وجد

  .ینتظر بدوره مجیئ الراوي "جامع الفنا "الذي تقابلت معھ في الصباح  یحكي في ساحة 
ھي مكان خاص ألحد –كارتون –وكل قطعة … متجمعة حول حجر كبیر –الكارتون –كانت ھناك مجموعة من قطع 

  .والحجر الكیر خاص بالراوي . الجمھور 
أخذ كل واحد من الجمھور مكانھ المعلوم وتفقد " مقدم"دما في السن والذي یسمى وعندما جاء الراوي الذي كان متق

  .الراوي بعض الغائبین وأخذ كل واحد من الحاضرین یتقدم من الراوي ویعطیھ نقودا بطریقة مستترة  ثم یعود الى مكانھ 
ن كتاب من الكتب الصفراء وسط اندماج ثم بدأ في السرد انطالقا م" هللا یجعل البركة " –مقدم السرد –وبعد ذلك قال 

  المتلقین وتعاطفھم مع البطل العربي المسلم الذي یحارب النصارى والكفار
مثل حكایة سیف وعالقتھ : إن راوي السیرة غالبا ما یتصرف في المتن الحكائي ، لكنھ یحتفظ ببعض العناصر األصلیة 

كقمریة وعاقصة، وعیروض وعفاشة ، لكننا نجد : اء المھمة بأمھ ، وحرب العرب مع الحبشة كما یحتفظ ببعض األسم
یتصرف في البدایة ویغیر الكثیر في النص األصلي فعندما یتحدث عن قمریة یقول أنھا كانت –غیر المحترف –الراوي 

  … حكیمة أي جنیة ، كما یھمل مجموعة من التفاصیل متعلقة باألب ذي یزن
لراوي الذي یعتمد على النقل الشفوي في نقل بعض األسماء ، فبدلة الست بلقیس ونالحظ أیضا الخلط الذي یقع فیھ ا

  ) 15" (اللي ما تفصل بمقص وما تخیط ببرا :" یصاحب ذلك تفسیر الراوي لالسم " قفطان بومقیص" تصیر 
ین من العلماء كما یقولوا السیف وقفطان بومقیص مرسول:" بشكل خاطئ فیقول " مرصود"كذلك عندما ینقل كلمة 

  "الجنة 
لما نقش علیھ " سیف آصف ن برخیا "بینما كلمة مرصود في السیرة تعني تلك القدرة السحریة الخارقة التي یحتویھا 

  .من أسماء سحریة 
فسمكة الجذع : الجنیة ویغیر بعض األسماء .. الحكیمة - الغول : كم أن راوي السیرة یخلط بین مجموعة من الكائنات 

  " .ببلسلس " یسمیھا مثال 
إن الجماعة في المجتمعات التقلیدیة كانت تعطي للراوي الشعبي مكانة مھمة ، فھو یتلقى دائما بالترحیب واالھتمام وكأنھ 
طفلھا المدلل الذي یحترمھ الجمیع ویبجلونھ ، وینتظرون حكایتھ ألنھ یمتلك سلطة السرد ، ویفرض الراوي سلطتھ على 

إن " لما یخضع األطفال لجدتھم وھي تحدد شروط التلفظ الخاصة بحكایة شعبیة مفادھا الجماعة التي تخضع لشروطھ مث
  " الحكایة ال یجب أن تحكى نھارا 

                                                
14 - THOMAS ( J ) : << structures de l imaginaire dans l eneide>>  ed les belles lettres 1980 ..p 14

  1990أخذت ھذه األقوال عن روایة حول الملك سیف رواھا لي السید نبیل شعیب في مدینة الجدیدة سنة 15
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للراوي إذن شروطھ لكي یبدأ أو یستمر في الحكي وأول ھذه الشروط أن یحظى بالتبجیل واالحترام والتقدیر من طرف 
  .كي فیھ حكایات وأن یتقدم الجمھور بطلبات تلح على االستماع المتلقي والشرط الثاني أن یختار الوقت الذي یح

إن الراوي الشعبي ال یستطیع أن یحدد بالتدقیق مصدر حكیھ، لقد أخذ ذلك عن القدماء أو األجداد في سھرة أو عندما كان 
صار كبیرا أو تلقى یرعى الغنم ، أو من األسواق األسبوعیة أو إحدى الساحات العمومیة وذلك إما في الصغر أو عندما

  .ھذه الحكایات طول حیاتھ 
وتبقى عملیة تخزین ھذه الحكایات عملیة فردیة  و ترجع الى رغبة األفراد ومواھبھم في ذھنھ جزءا أو كال حسب قدرتھ 

حكي على الحفظ والتذكر ، أو من خالل قراءتھ في الطبعات المتعددة للسیرة إذا كان یعرف القراءة، وعلى أي فإن فعل ال
لیس شغل الجمیع فقد نجد الكثیر من الناس یستطیعون سرد ملحمة أو حكایات قصیرة ولكن سرد حكایات أكثر تعقیدا 

یتطلب مھارات خاصة لذلك نجد قلة ھم الذین یمتلكون مھارة السرد السیري ویحظون من طرف ) مثل حكایات السیرة(
  .المتلقي بالتبجیل واالحترام 

السرد في الساحة
  :السرد و الموسیقى 

كان راوي القصص موالي احمد یقرن روایة القصة بالعزف الموسیقي  بین المقاطع السردیة ، یضرب الدف ویصاحبھ 
صاحب ـ الكنبري ـ ، ویحكي قصصا طویلة بأسلوب شعري جمیل یثیر انتباه الجمھور من القصص التي كان یحكي  

  ... قى  على عادة رواة الھاللیة  في الشرق قصص علقمة و عنترة مصاحبة باللحن و الموسی
و یمتلك الرواة مھارات خاصة على موسقة الحكایة ،و تغییر إیقاعھا كلما الحظوا بعض الملل یتسرب إلى الجمھور ، 
كانت لھم قدرة خاصة على تطویع الحكایة لتكون مناسبة ألیام األسبوع ،أدركوا ذلك بالحدس و المالحظة و التجربة و 

ر في عیون الجمھور و التجاوب معھ فالعالقة مباشرة ال وسطاء فیھا، وأدركوا فن السرد و اإللقاء و القدرة على النظ
میلود العصیص ،الكبیري ،الحاج عمارة، موالي احمد : و من أشھر الرواة .. الخطابة بالموھبة والتمرین الدائب 

  ...الجابري، باریز، كحل العیون ،عبد الرحیم األزلیة 
فھم یقرأون القصص و یحفظونھا ثم یعیدونھا أمام الجمھور، ذلك الجمھور المتعدد و المختلف الذي یمر كل یوم  ،   
لذلك قد یتم توزیع طبیعة السرود حسب نوعیة الجمھور الوافد على الساحة فیخصص  االثنین و الخمیس للقصص 

  ....الغرامیة ، و  السبت و األحد للقصص الكومیدیة
لرواة  یعرفون جیدا متى یعلقون نھایة السرد لیجمعوا ـ بركة ـ من المال ،قبل أن یستأنفوا السرد من اللحظة المناسبة و ا

فضمانا للتشویق الینبغي إنھاء السرد بسرعة ، ھذا السرد الذي  قد یدوم ساعة أو ساعتین .. التي تثیر انتباه الجمھور 
  ..عة الیوم و عین الراوي میزانھ حسب القصة و نوع الجمھور الوافد و طبی

  :حكایات الساحة
  : و من الحكایات التي تروى في الساحة 

  ـ ملك الزمان بن الملك شھرمان 
  ـ عالء الدین أبي الشامات 

  ـ جوھر بن التاجر 
  ـ عمر و إخوتھ 

  ـ أبا محمد الكسالن
  ـ  الحاكم أفالطون 

  ـ معروف االسكافي  
  ـ الحمال و البنات 

  ب كریم الدینـ حاس
  ـ ملكة الحیات

  ..السرد و الشاي 
كان السارد یحكي قصة الصیاد و العفریت  وھي من قصص ألف لیلة ولیلة ، كان متأنقا في 9/03/2005في یوم الجمعة 

  ..السرد یقترن بالمتعة لذلك   یرسل السارد من یأتي لھ بالشاي ..   ملبسھ 
ھ و یؤدي حركات میمیة ،یغیر نبرتھ الصوتیة حسب المشاھد السردیة یصفق السارد باستمرار، یغیر مالمح وجھ

  ..وطبیعة الشخوص  ،لشد انتباه جمھور جامح یبحث عن الدھشة والفرجة 
و كلما سنحت لھ الفرصة یرشف من كأس الشاي المركز لیتغلب على الجھد .. في بعض األحیان ینقل حتى وجھة نظره 

  ..الذي یبدلھ في الحكي 
سرده بالدعاء ألھل الخیر، و مرضیین الوالدین من الجمھور ،و یحثھم على العطاء فالدنیا فانیة، و ال یحمل منھا یقطع 

أحدھم في األخیر منھا شیئا ، أو یرصع دعواتھ بقراءة الفاتحة بشكل جماعي  و یقبل كفھ، قبل أن یجمع ما یجود علیھ 
ولیمرر بعض ..     ول بعض التعالیق التي لھا عالقة بما ھو معاصریقطع السارد سرده كل مرة لیق... بعض المستمعین 

  ..التعدیالت على الحكایة و مغربة بعض العبارات 
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و كان كل مرة یعود إلى تنظیم حلقتھ فیطلب من الصغار أن یجلسوا و من اآلخرین أن یوسعوا لھ المكان دون أن ینسى 
و بعد ذلك یعود ..ور لمدة طویلة من األمور الصعبة رغم مھارة السارد التذكیر بالفرجة اآلتیة ، فالمحافظة على الجمھ

  ..إلى رشف الشاي 
في الساعة التاسعة صباحا كان السارد بطاقیتھ الحمراء و لحیة دقیقة یتخللھا بعض 2007مارس 4في یوم السبت 

تقترب العاشرة و یبدأ جمھور و ما أن.الشیب یجلس مع مجموعة من رواد جامع الفنا  متحلقین حول صینیة شاي   
الحكایة یتواجد في المكان  ، سرعان ما ینھض من مكانھ و ھو یحمل قطعا من الكرتون لیبدأ الحكایة من جدید  ، یذرع 
الحلقة یسارا و یمنة ، یقوم بحركات من یده ، یصفق ،  ال یتوقف عن الحركة، وال یقف في مكانھ إال قلیال فآلة الحكي قد 

.. یمكن أن یصدھا أحد إال الزمان انطلقت وال
  ..نھایة السرد 

قطع السارد حكیھ ھذه المرة و غیر نبرتھ و على وجھھ عبوس ،  ھو یتحدث اآلن عن الساحة ،وعن الكنوز و رواد 
  ...ناھیك عن الرواة الذین غادروا الساحة مثل الحسین و موالي احمد ... الفرجة التي فقدتھم  مثل  فلیفلة و بقشیش 

لیؤكد أنھ لم یبق في الساحة إال ثالث رواة منھم الراوي نفسھ ، و أن الحكي لعدم االھتمام بھ  بما یكفي سینقرض من 
  ...الساحة بعد خمس سنوات 

و یستمر في استرجاع ماضي الساحة بحنین لیقول  أن الخلف لن یكون للقصة ألنھا تتطلب جھدا من الراوي وال تدر 
  ..خرى  دخال مثل الحلقات األ

كان الراوي یستغفر للذین رحلوا من رواد الساحة ،و یتأسف على مصیر الباقین ،  قبل أن  یستسلم للحكي من جدید و 
كأنما ألمت بھ نار الحكایة من جدید ، و یروي عن حاكم أدركھ مرض خطیر وأحضر علماء و حكماء و كل من لم یجد لھ 

و ھنا علق الراوي الحكایة لیجمع ....  ....ع أن یداویھ ، لكن لكل نعمة حسود دواءه یقتلھ لحینھ إلى أن جاء طبیب استطا
  ..ولیرشف بعضا من الشاي .بعض الدراھم 

وكیف ..اللي بغى المعقول یمشي للجامع : احد الصناع التقلیدیین تأسف على الحلقة و على ضحك بقشیش الذي كان یقول
و حكي القصة قد یختلط بمذاق الشاي المركز عندما یرتشفھ الراوي ..جامع الفنا كانت الحلقات متجددة ال یشبع منھا زائر 

  ..بعد سرد مقاطعھ السردیة 
  بالغة األكل في الساحة

  ..و أن تعثر على ما ترید  وارد جدا ..لألكل بالغتھ و نصوصھ و إقناعھ في الساحة، فعناوین األطعمة تتقابل و تتعدد 
و الرؤیا ابتداء من الحریرة و القطاني المختلفة مرورا بأنواع و أصناف األطعمة األخرى  ، العناوین تتلقفھا حاسة الشم

  ..توظف أسلوب إقناع ناجع  یستعمل الرائحة و اللون و الشكل و  نداء الباعة بكل لغات العالم 
و نداءات بمختلف اللغات عدد من األكالت الشعبیة تقدم رائحة وأشكاال و ألوانا ، و صحونا تتصاعد منھا األبخرة ،

  ...تستدعیك لتناول ما ترید ،و قد یوحي لك أحدھم  باختیار متمیز
صفوف من األكالت المتقابلة التي تعكس األضواء لیال ،و دخان متطایر في السماء ، أنواع من الطبخ بین أكالت ـ 

  .. الطنجیة وـ الكرعین ـالببوش ـ أو الحلزون و النقانق و الدجاج والسمك ورؤوس الغنم المبخرة و 
إن الدال الطعامي في جامع الفنا دائما متنوع و مختلف ولھ بالغتھ الخاصة،یقنع القارئ بالرغبة فیھ و بالحاجة إلى 
تنوعھ،إنھ یفرض حضوره و یخترق اھتمام المتلقي و یجذبھ إلیھ ، یختلط أمامھ الوعي بالالوعي الذي تفرضھ الرائحة 

...لذاكرة وتغمرھا بالرائحة و األشكال واأللوان والرؤیا التي تخترق ا
  ..الباولو 

و لعل أشھر المأكوالت في الساحة ھي باولو  ،و أول من أدخل ھذه األكلة ھو با محمد الشواي حسب ابنھ سعید ، قبل  
  ..باولو الذي سمیت األكلة باسمھ  و كانت في األول تصنع من ـ الجملي ـ  

ون من الكرداس و ھو ملفوف من الحوایا ، و لحم رأس البقر أو الغنم و الضرع ، قبل أن تقتصر كانت أكلة  الباولو تتك
و مع كل بالغة األكل في الساحة ...على لحم الرأس و الضرع ، تركیب یجعلھا متعددة األلوان و ألشكل و الطعم والرائحة  

  ...فإن زحف ثقافة البطن على ثقافة الذھن تطرح أكثر من تساؤل 
  الدور االجتماعي للساحة

بل حتى الطعام قد تغیر عن وجھتھ كما عرفتھ الساحة ألن الطعام في الماضي كان ال یبیت للغذ، فعندما ینتھي الباعة من 
عملھم و تفرغ الساحة ینادون على الجیاع و المشردین  لیأكلوا من ما تبقى من طعام ، فكل من قصد مراكش مدینة سبع 

یبیت جائعا  ، حتى أن بائع السمك  كان یترك صحنا كبیرا من السمك یأكل منھ جمیع ـ أوالد جامع الفنا رجال ال ینبغي أن 
  .. ـ مجانا

و كان با محمد الشواي  یجد الناس جالسین ینتظرون قدومھ ، و من بینھم فقراء و مساكین فیطعم أوال الفقراء ـ موجد 
  ...ناول زبناءه فالدرھم یمكن أن ینتظر الطویسة دیالھم ـ المحتاجین مجانا   قبل أن ی

فكرة إنشاء قسم التراث للمحافظة على الواحة و الساحة ،ألن تكون في ذلك لمدینة مراكشماذا لو طبق المجلس البلدي
  إضافة  بھجة على مدینة البھجة مراكش و دعوة إلى األسمنت أن یتراجع قلیال ، ألیس كذلك ؟
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  الفصل الثاني

  حكايات شعبیة من مراكش
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  تراثشعبیة من حكايات: أوال 

  جامع الفناساحة
  

  الصالة على النبي: الحكاية األولى
  

یخرج لیھ ھوو، بالغواث دیالو صدع واحد الجنيحتىما صور والو جلس كایبكي و یغوث دیال السمك ،واحد الصیاد
  :سولوو
  مالك مصدعني ؟یاك ما كاین باس ، ـ 

  : ھو یقول لیھ 
  ـ مالك ؟

  :قالیھ 
  ...ـ رزقي تقطع لیا من ھاذ المدینة 

  :قالیھ 
  ..و سیفط لیا نجي نرجعك لبالدك 16ـ غاندیك لواحد المدینة زوینة ،غیر ما تبیھا 

  :مول الخبزة لد الخبزة، قال واح17بالصالة على النبي ، ضرو الجوع با كیتشرى كلشي فیھا ، داه لواحد المدینة 
  ـ بشحال؟

  :قالیھ 
  ..النبي ىـ  بواحد صالة عل

  ..قال الصالة على النبي و خاذ  من عندو الخبزة 
  ..الدار ى ثمن بغى یسكن سول عل

  :قالوا لیھ 
  ..لنبي الى ـ الدار بألف دیال الصالة ع

  ..شرى الدار و كتبھا  بالعدول و القاضي
  ..میات الصالة على النبي دیالھا بالصداق ..لنبي لى الیھ المرا بمیات صالة عایتزوج قالوغىبـ با ـ 

  ..النبي  لى ولى ال باس علیھ بالصالة عـتزوج ،
  ..بالصالة على النبي والدار و المرادار الحانوت

  :لیھا، قالوفیھما بقاش كا یصلي جامع  ، شافوه الناس  واحد الكان دیما یصلي في و 
  ـ ما كاتصلیش؟

  :قال لیھم
  ..ـ كنصلي في الدار 

  :لیھ قالوا، مشاو بالقاضي و العدول 
  ـ فین كاتصلي ؟

  :قالیھم 
  ..ـ كانصلي ھنا  

  :رض ألسولوا ا
  ؟..ذ السید اـ واش كایصلي فیك ھ

  :االرضقالت لیھم 
  ..ـ ال

  ..خذاوا لیھ  كلشي للي عندو ، ما بقى عندو والو 
  ..لیھ قاع ذاكشي للي عندو، و سیفطوه بحالوخذاو  

  :ثاني ، قالیھ يخرج لیھ الجن..جراو علیھ  ، خرج لباب المدینة ، عند السور وھو تایبكي
  ..ـ ردني من جبتني 

  ..ھو  یردو  لمدینتو  
  

  رشید أعرضي  
  1986رواة الساحة سنة   إلیھا مناستمع  

                                                
..ال تریدھا 16
..ـ أراد 17
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  الحكاية الثانیة

  حكاية محمد البدوي
  ...علم أا نقول و انت قول  وأن

  .. نعس ذیك اللیلة تا یحلم العرش دیالو تیتزعزع كلوسلطانذاك ال
النھار االول النھار الثاني النھار الثالث  ، تا یحلم نفس الحلم،الحلم تیتعاود ، جمع الفقھاء دیال البالد   للي یفسرو 

  :االحالم  ، قالو لیھ 
  ..في القریبتزاد عندك بنت و غا تكون السباب دیال زوال الحكم دیالك  و غا تزاد تـ غا 

  :عیط على واحد المرا عریفة ، قال لیھا
  .ـ حضي لیا العیاالت اللي حاملة ، قولیھا لیا 

  ..ولدات ولد ، ت اـ حمالت األولى حضاتھا حتى ولد
  :وحدة دورت معاھا ،و قالت لیھا

  ..حاملة أنا بللي لسلطانلشا تقولیمـ  
  ..و لدات مخبیة وسط العیاالت ، ما عمرو شافھا حتى ولدات 

  :للقابلةقالت ،ا الوجع ولدات بنیة ھشد،ذیك القابلة بوحدھا للي فراسھا 
  ..البنیة و خبیھا على باھا و ربیھا اذـ خذي ھ

  .. و كانت كل سیمانة كتسیفط لیھا الفلوس 
  :را، تتقول لیھ كیسول على ذیك المسلطانال

  ..ھو یتھنى و اعتبر الحلم غیر كابوس ..ـ راه مریضة 
  ..سنة 18كبرات البنت تاوصالت ل 

  :للقابلة أمھا قالتار ھواحد الن
  ..ـ جیبي لیا بنتي نشوفھا

  :عاودات لیھا القصة البنت و مللي سوالتھا 
  ..في القصر ھا راه ھو الملك و امك راكباـ 

  ..عالش ما كاتشوفش باھا سوالتھا البنت 
  ..یكون على یدیھا االقصة بللي باھا حلم بأن عرشو كیتزعزع و أن السباب غھا و ھي تعاود لی

قالوسط الحریم دیالو ، ـ و كان عمرو ما شافھا ـ شافھا دخل على غفلة ،الملكو مللي داتھا للقصر باش تشوف أمھا ، 
  :لمرتو 

  ـ شكون ھاذ البنت ؟  
  :قالت لیھ
  ـ بنتك ؟

  .. ت اشاف النھایة دیالو قربغضب غضب شدید ، و سلطانال
  :قالیھ ..عایش غیر في الخال  تعیط على ولدو  ـ محمد البدوي ـ تسمى بذاك االسم حن

  ..ـ اختك اقتلھا و جیب لیا دمھا 
  : المدینة ، كیفاش یقتل ختو،قال ىتا غبر علمحمد البدوي مشى 

  ..انا نتیھ معاھا  ـ أنا ما نقدرش نقتلھا ، 
الداخل لیھ مفقود و الخارج منو  مولود ، یعاود رھذاك القص، لواحد القصر عالي ، قبل ما یوصلو احتى وصلوامشاو

  : قال لیھ..وثة ، خرج واحد الفارس غایدیر باه السبوع لیھ ، في الدخلة دیال القصر كا یسمعو
سبوع راه لي معاك ، و قول لباك یدیر لیك الي البنت اللحط السالح و حط العود  و خل..ھاذ الكالم ـ شوف یا غالم سمع 

  ...تولدتي من جدید 
  :محمد البدوي قالیھ 

  ..  ماعندك بین لي ـ 
  ..إال تالقاو بدات المعركة ،ھذا یضرب على الیمین و اآلخر یضرب على الشمال  ، بحال جوج جبال و ال جوج أسود 

  :، و قال لیھ و الماكلة ذاو الراحة، الفارس جاب لیھ حولي مشوي ، و جاب لیھ الحلیب خ
  .نكملوا القتال ـ  بات في آمان هللا ، غذا 

البنت كانت،و اربعتاشر، تیلقى بنت مثل القمر في اللثامھحید لیالحو     محمد البدوي زیر الفارس ، شدو من الحزام
  ..محمد البدوي عجبو الحال ،لیھا غادي  تتزوج بیھ ندرات بللي للي انتصر ع

  :في القصر محتفلین ، محمد البدوي قالیھا   ، دایرین العرسایام سبعة جلسو 
  .. ـ بالتي نوصل اختي لواحد البالصة و غادي نرجع 
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،العسلو قبة فیھا و قبة فیھا الدقیق  ،  احد القبة  دیال المال  ،وااولقیلقى واحد القصر كبیر  ما فیھ حتى واحد ، تا 
  .قبة ما كتشبھ  قبة 

  :یھا قال
  ..نعتبرو ھاذ القصر دیالنا ـ 

  ..عبد كحل فارس ھاز دبوس كبیر  وراكب على فیل خرج ،كیشم شي حاجة، محمد البدوي  واحد الغوثة ایسمعوو ھما 
  ..لیھ وامحمد البدوي و اختو خرج

  :قالیھ الفارس  
  .. قول لباك یعاود لیك السبوع   ،نسحابك خارج تقاتلني ساع جایب لیا ھدیةـ 

  : رد علیھ محمد البدوي و قال 
  ..ـ دیك الھدرة خلیھا لھیھ 

  ..یطیح العودان بالخرطوم دیالو ھو معلم  الفیل  دیالو 
  ...الخرطوم دیالولیھ شدو العود دیال محمد البدوي عض

  ..البدوي ضربة حطو االرضضربو ، العبد حس بالغلبة 
  : قالیھ 

  ـ مین جیت؟ 
  ..عاود لیھ محمد البدوي على ما جرى لیھ 

  :قال لیھ 
  ..تانا اعتبرني عبد دیالك  ..ھي للي علمتني فنون الحرب لةـ ھذیك ال
  :قال لیھ 

  .. ـ القصر غیر دیھ
  ..عندو ھ البنت نزالت یمن ذاكشي الرفیع طالت علواحد النھار جا واحد العطار

  :قال لیھا 
  من عایشة ؟ـ مع

  :قال لیھا 
  ..دیالھا مع خوھا و عاودات لیھ القصة ..ـ انا وخویا 

  :قالیھا 
  ...غا یدیك لشي بالصة و یقتلك .. الملك دیالو ؟ما غاینساش لقصة دیالو ، اـ وصدقتي 

  :قالت لیھ 
  ..ـ ال ما یمكنش خویا یدیر ھكا 

  :ھاقالی
  الملك دیالو ؟ـ شكون قالیك یخلي

  :ھاقال لی
  ـ شحال تعطي خوك ونكون السبب دیالو ؟

  :قالت لیھ 
  تدیر ؟اـ و كیفاش غ

  :ھاقالی
  ..ـ دخلیني للقصر و غانفكر لیك في شي حیلة للي تعذبو

قولي لیھ و قنینبات بنتسالو شویة ، ربطیھبامفرجدیال واحد اللعبةو نا  نلعبألي لیھ مللي  یجي في اللیل نتا ووق
  ..ھوم یقطع

  ..طع القنبة قربطاتو و و فعال ربطاتو بقنینبات ، 
  :قالیھا 

  ..ـ جیبي شي حاجة من غیر ھذي 
  :قالتھا لیھ ، قالیھا عطاررجعات عند ل

  ..ـ عطیني واحد الطرف من شعرك 
  :ھو یضفروا حتى ولى حبل صحیح ، قالیھا 

  ..و یقول لیھ یقطعوـ  ربطیھ 
  :قالیھاعیى ما یحاول یقطع الحبل ،، صح ما یتمكن ربطاتو بشعرھا 

  ..ـ فكیني 
  ..رماوه فواحد البیر  قدام القصر، ھزاتو ھي و ایاهلعطارعیطات ل
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  .. دى العولة دیالو و دى البنت العطار
  :قالیھا 
  ..سلطاندیك لواحد الھـ غا ن

  ..ة دیال التجار  ،جلسو فوق البیر ات قافلج،محمد البدوي قعد في البیر  السیمانة االولى و الثانیة 
  ،عیط على التجار عرى البیر عو كینینسجد ھو یسم،في اللیل العساس  بغى یصلي فوق ذیك البیر

  .. لقاوا لحمو ھاري ، السبیب مجرح لیھ یدیھ ھزوه في إیزار خرجوه من البیر ، 
  ..وه حتى برى محمد البدويداو

  :قالیھ 
  ـ اشنو قصتك ؟

  ..كاملھا وواش وقع لیھ مع ختوحكى لیھم قصتو 
  :قالوا لیھ 

  ـ دابا آش باغي تدیر ؟
  :یم قال

  ..ننتاقم منھا ،ـ غاذي نقلب علیھا
  ..سیف مرصود ھو بوحدو اللي كا یحلو عندوكان ھو مشاو حتى وصلو لقصر السلطان فین كاینة ، 

  ..السیف و الجاریة للملك عطارالھدى
  ..للي حلو یغنیھ : وطلق البراح في المدینة كاملھا في المشورالسیف علق.. السلطان یحلو ما بغاش یتحل  لیھبغى 

قاع الناس كا یجریوا باش یحلو السیف ، قاع المدینة بقات خاویة ، لقاھا خاویة ، مللي وصل محمد البدوي للمدینة 
  :مللي سمعو البراح یقول ،مشاوا یحلو السیفالناس 

  ..ـ  للي حل السیف یغنیھ الملك 
  :عرف بللي السیف دیالو ، قال لیھ ..مشور للطلع ، لقى الولیمة  

  ذاك السیف ؟وـ أر
  ..كیضحكوأ علیھ  

  ..بصبع واحد و لعب بھ وحلتقدم  ، شد السیف،  
  :یھ وا لقال

  ـ كیف درتي ؟
  :قال لیھم 

  ..دیاليھاذ السیف ـ راه
  :باألمر و قالوا لیھ خبرو السلطان 

  ..ـ ھذا ھو اللي حل السیف 
  ..جربو الملك ما بغاش یتحل لیھ 

  :قالیھ 
  ..ـ كیفاش قدرتي تحل السیف 

  :قال لیھ 
  ..یھ طول و عرض فندخل شجیالو ،با ما عمرني نتغلبـ ھذا السیف قادو لیا

  :ى و صل مللي قال لختو تحالقصة منذ البدایة ،لیھم حكيو
  ..نتیھو في االرض حتى نموتو أنا و یاھا ـ  

  .الحكایة كلھاو كیفاش رماوه في البیر  ، المھم  عاود لیھم عطار،تافقات مع  واحد لو بللي 
  ..على ختو شافھا عرفھاھعیطو لیـ

  : السلطان سولوعطار ،لعیطو على 
  ھاذ البنت و ھاذ السید؟قصتك مع ـ كیفاش 

  :عطارقال ل
  ..شریتھمـ 

  :السلطانقالیھ
  ھاذ المرا ؟و قالیھ ...ـ كانعرف

  :قالیھ 
  ..ـ إیھ 

و عاش محمد البدوي بخیر وعلى خیر من بعد ما رجع عند باه و حكم في المكان ...العطارقتل البنت و السلطان حكم ب
  ..دیالو 

    1986سنة  ى ھذه الحكایة  في الساحةنھ استمع الالراوي أیقول 
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  الثالثةحكایة ال
  رزق السما جا

  

  ..تیشوف راسوا خدام دایما مادار والو ،ھذا واحد الراجل خدام بناي

  :سمع الفقیھ كا یحدث و تیقول واحد النھار كان في الجامع ،  

  ..في السماء رزقكم ـ و 

  :الفقیھھو یقول مع راسو ، قال 

  ..الرزق تیجي من السما ـ 

  ..و في الصباح صلى الصبح و رجع نعس ..ى للدارشمتیفكر في ذیك الھدرة ، بقى 

  :ت لیھ، و قالتو المرا افیق

  ..ـ نوض تخدم

  : قالیھا 

  ..بغیت رزق السما ..ـ  انا ما عندي ما ندیر برزق االرض 

  :یھا لو عاود قال

  ؟ني رزق السما یـ ما خدامش تایج

  :قالت لیھ المرا ،على خاطروفاق  ، نعس كمل النعاس مع راسو

  ..االدراري بغاو ما یاكلوـ نوض تخدم راه 

  ..كي لیوم كي غدا مشات القضیة ھكاكینوض ،ما باش 

یھ ل،خالھا و زاد ، مشى للدار قالتلفلوس دیال واحد الصباح خرج یصلى الصبح ، ھو راجع من الجامع بانت لیھ صرة 
  :المرا

ـ اتعندنابقات ـ سیر تخدم ما    ..جةاحـ حت

  :قالیھا 

ـ ما   ما بیتھاش، عرفتى من كنت راجع من الجامع بانت لیا صرة الفلوس   ..ـ  شوفي رزق االرض ما عندي ما ندیر بیھ
  .. بغیتھاش ـ  

  :ھي تقول لیھ 

  ..نا للي بغیت رزق االرض أ..ـ فین بانت لیك نمشي لیھا 

  . مشات ما لقات والو، نعت لیھا 

  ..لخصومة االخصومة،بركت علیھ بالھدرة الھدرة، ت صاتفق

تیھبش في االرض ، ھو ،قعد تا یفكر، خرى ، مشى لواحد الغابة قعد تحت واحد الشجرة یبدل ساعة بامشى یجیب دورة 
  :، قال مع راسو یلقى قدرة جبدھا لقاھا عامرة ذھب 

  ..السما أنا بغیت رزق ، رض لألو لكن ھذا رزق االرض نردوا ـ 

  :رد علیھا التراب كي كانت ، مشى بحالو، قالت لیھ المرا رد الجرة لبالصتھا ،

  ـ واش خدمت ؟

  :قال لیھا 

  ..بغیت رزق السما یجي عندي،ـ راه ما عندي ما ندیر برزق االرض

  ..خاصمات علیھ شي شویة 

  :یھا لو ھو یقول
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  ..بالذھبمرة عاـ  عاد كنت في الغابة كنھبش لقیت واحد الجرة 

  :قالت لیھ 

  ـ و مالك ما جبتیھا ؟

  :قالھا 

  ..زق السما ـ انا بغیت ر

  :خوتھا سولوھا ، ھزت والدھا مشات لدارھم ،الدم المرا طلع لیھا ا

  ؟یاك ال باس ـ 

  :قالت لیھم

في الیوم كان،قالیك،الرضابغى رزق السما ما بغاش رزق ،الراجل ولى حمق قالیك ما بقى باغي یخدم و ال یردم  ـ 
  ..نا نجي عندكم أو جا خاوي و .. ذھب ردھا لبالصتھابالمرة اھبش تحت واحد الشجرة لقى جرة ع،واحد الغابة 

  ..جرة قلبھا لقاھا عامرة عقارب الھبش تحت الشجرة ھو یجبذ ،غابة لسمعھا خوھا مشى ل

  :یقول ھو و

  ..و ط الوالیدین لقى العقارب و تیقول لقى الذھب ـ  مسخ

  ..منا ھاذا بغى ینتاقم 

  ..  تا للیل و طلع فوق السطح دیال دار ختو و مشى ـ الجرةـ ھز لقلوشة  

ھو عند بالو تا یخوي ، و قعد تا یخوي علیھ الجرة ،حفر حفرة في السقف،مشى فوق بیت النعاس فین تینعس راجل ختو
  ...الذھبھعلیھو راه تا یخوي ، رب العقاعلیھ 

  :، و بد یغوث فاق شعل الضومن السقف ، بدا الذھب تیطیح لیھ على راسوحتى المعلم ناعس 

  .......ا جا وا رزق السم...رزق السما جا ا ـ  و
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  المعلم  الحدادرابعة الحكاية ال
  

واحد اللیلة السلطان ما جاھش النعاس ،جمع لوقفة ، لبس دربالتو عیط لجعفر كان حتى كان في قدیم الزمان ـ قالیك ـ ھذا
  :الوزیر دیالو و العساس دیالو قالیھم 

  ..ـ اخرجو نتفقدوا أحوال الرعیة 
  حوال الرعیةأمرھم یخرجوا معاه یتفقد أو 

  ..باھت الدار خارج منھا  ضوو ھما غادین في المدینة من زنقة لزنقة ومن درب و درب، السلطان تایشوف واحد 
  ..تیسمع نغمة العود  ،قرب لباب الدار
  :و العساسھو یقول للوزیر
  ..ندوزو اللیلة و نشوفو شكون موالھا و انتقصاو خبارو و خبار الناس بحالوغـ في ھاذ الدار 

  :،الخمر العبة بعقلو قال لیھم السلطان دق الباب، عاود دق الباب ، فتح الباب واحد الراجل في الثالثینات من عمرو
  ـ  شكون  اللي تا یدق علیا في ھاذ الساعة ؟

  :تلفت تایلقى ثالثة الرجال كبار البسین الدربالة ، لكن على وجوھھم كتظھر عالمة الخیر و الصحة و العافیة قالیھم 
  ـ  اشنو بغیتو ؟

  :تكلم السلطان و قال 
و حنا كانبحثو بان لینا ، لقینا جمیع الفنادق  غالقة بوابھا ..رض بغداد بللیل  أر و صلنا ـ حنا رجال علماء قدمنا من مص

النور خارج من باب دارك ، قلنا في ھاذ الدار نزاوكو و نطلبو ضیف هللا و نباتو تا یصبح الحال و نخرجو نسعاو في 
  ..رزقنا 

  :شاف فیھم المعلم و قالیھم 
  ..،غادي تباتو حتى للصباح و تمشیوا في حالكم ما عندي حتى حاجة،ـ بشرط ما عندي عشا

  :قالو لیھ
  ..ـ قبلنا 

و طبسیل فیھ ھبیرات مشویین شرابھو  شد بالصتو حدا میدة فوقھا قرعة ، دخلو فوسط الدار حدا البالصة فین قاعد 
  :قال لیھ السلطان  یشرب و مللي كمل،مللي یقطع النغمة تا یاكل ھبرة وشمیعات مضویین ،ھز العود قاعد ینغم  ،و و

  ـ  نسولك أنت فین خدام ؟ 
  :قالیھ 

  ..ـ خدام في بغداد في ھاذ لبالد 
  :قالیھ 

  ـ آش كتدیر؟
  :قالیھ 

  ..ـ معلم حداد 
  :قالیھ 

  نوت دیالك ؟اـ واش عندك الح
  :قالیھ 

  ..خدام مع معلم عندو حانوتو ال ، غیر ـ 
  :قالیھ 

  ـ شحال كتصور في النھار ؟
  :قالیھ 

  ..تانقاضیھا الشراب و اللیحمات و الشمیعات ودیناروبیھا كانشريعشرینـ  كنصور 
  :قالیھ السلطان 

  ـ و دویرات الزمان ما كا تخبي لیھا والو ؟
  :قالیھ 

  ..ـ انا الحمد  صحیح قاع ما كانمرض 
  :قالیھ السلطان 

  دیر؟ـ تصور السلطان دیال البالد قال الحدادة سدوا سیمانة اش  غادي ت
  :قالیھ 

  ..دیال السیمانة كاملة و ال ما بغیتوش غا نشبعكم عصا دیناراربعینغذي نشد من عندكم وـ غادي نقلب علیكم تا نلقاكم
  ..السلطان شاف في العساس تبسمو و ناضو ینعسو 

حاجب للقال ،دیالوقصر للالسلطان مشىودار المعلم الحداد المكانو العساس وزیرغادرالسلطان و المع المؤذن
  :دیالو
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  ..ـ قول البراحة یبرحو في المدینة و یقولو قاع الحدادة غادي یسدو سیمانة 
  ..طریقو للحانوت فین خدام شدبشویة علیھ المعلم الحداد، فاق على خاطرو ، فطر خرج للعمل دیالو و ،مع الصباح

  :قالیھ،و ھو یجي عندو العساس الحانوت ،و مللي وصل بغى یحل 
  . ـ راه الملك قال بللي الحدادة غاذي یسدو سیمانة 

  :تعجب و قال 
ـ ھاذ مالین الدرابل اللي بیت البارح تكلموا و قالوا ھادشي، بحال ال كان السلطان جالس معانا و سمع كلشي ، بحال ال 

  ..لبى لیھم ھاذشي للي قالوا ، غادي نقلب علیھم و ال لقیتھم غا یخلصو 
  ..خدام في الحمام ولقى واحد صاحبو

  :قالیھ 
  ؟المعلمآمالك مقلق ـ 

  :قالیھ 
  ..قالو لینا الحدادة سادین سیمانة مو مع الصباح  جینا نحلو الحانوت دجایین نخـ 

  :قالیھ
  ..سدو سیمانة یراه الملك قال للحدادة ـ

  :قالیھ صاحبو
  ؟فین ھو المشكلـ

  :قالیھ 
  ..راه لایر ما كاین ، راه عرفتي للي جاب النھار كیدیھ اللیل ـ 

  :قالیھ
  ..ادت دو خدمة الحمام ما فیھا تمارة بحال تح، كة ھ ، و غا یعطیك البریال جا شي حد حك لیإیا تخدم معایا في الحمام ـ 

  :لیھاوق، محكة و على كیس ، دبر لیھ على حمام للمشى معاه 
  ..ھا الدوزان دیالك ـ
  :تا قال لیھ صاحبوفي الحمام ، بارك بقىو
  ..الكلیان واحد ھا ـ

  ..یدیھ تا یحك لیھ غیر بـ یدیھ حرشینـحك لیھ الحداد
  :قال، مللي قلب البركة اللي عطاه ،الفلوسعطاه ، دور معاه ، يفي ظرف ثلث ساعة ولى السید ناض، مزیان قادو

  ...في یومین من تحدادت ـ ھذا اللي تنصور
ى بحالو شرى اللحیمة و الشریبة في العشیة مش، صور البركة ، النھار كلو دوزو مزیان ، الثالث والكلیان الثاني 

  ..حط القریعات ،شوى اللحیماتي  عاود ثان،مشى للدار شعل الشمیعات،اھا بالضوبلضكل حاجة تق، الشمیعات و
و لى مشھور قاع التجار قالھا ، نشط دیك اللیلة الصباح فاق مشى للحمام ،و كایشرب مع راسوتینغم و تایاكل اللحیمات

  ..حمام جدید یدیھ واعرة للواحد الكسال مزیان جا : تیقولو ...لواحد دواح
  .مزیان ھمقاد..مللي جا لقى الناس كیتسناو المعلم الكسال حك لیھم عاود ثاني واحد واحد 

فیخرات و القریعات حتى وصل ة الشمیعات و اللحیمات و الدى كیف القاعضمشى تق، بركة كثیرة في العشیة صور ال
  ..شعل الفاخر شوى اللحیمات حط الكیسان شعل الشمیعات ، للدار

  ..قعد تاینغم عاود ثاني 
  :تفكر الحداد في ھاذ اللیلة ذاك السلطان 

  ..18مانةسیاللحدادة یسدورزقو مللي قلنا المعلم الحداد اللي قطعنا لیھـ 
دورة في المدینة او قالیھم یستعدوا یجیبو،م یحضر الوزیر و العساس ھقالیحضروا  ،الخدم دیالو،كفعلى ضرب كف 

  ..یشوفو حال صاحبنا الحداد
  :قالیك

من ذاكشي الرفیع و العود تینغم ،اذ المرةھو كثیر ض، الملك تیشوف الضو خارج من االریدوروا زنقة زنقةأ خرجو
..  

  : لیھقال،لیھ المعلم الحدادیحلالسلطان ھو دق
  ؟شكونـ 

  :قال لیھ 
  ..ولیاء هللا اللي جاو عندك ذیك المرة أصحابك ـ 

  :قال 
  ؟ش بیتوآـ ..ھاذو عاود ثانيـ 

                                                
..أسبوع 18
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  :لیھ السلطان قال
  .الفنادق سدو و قلنا ندوزو عندك ھاذ اللیلةـ

  :قالیھم 
  ..دخلوـ 

  :قعدو قالیھ السلطاندخلوا ،
  ..الحدادة سدو سیمانة سمعت بللي.. قيكیفاش باـ 

  :قالیھ المعلم الحداد 
  ..لحدادة و ھو یسد ل،سمعك السلطانالإبحال كانت ، بودربالة للي قلتیھا آانت ـ

  :قالیھ السلطان 
  ؟اش درتي مللي سدو الحدادة سیمانة ـ 

  :قالیھ 
  ..كنت بیت نقلب علیكم و نخلي دار بوكم حتى تعطیوني المصروف دیالي ـ 

  :فالیھ السلطان 
  ؟شنو طرى أـ 

  :قالیھ المعلم 
  ..دم معاهنخو انا ، عرض علیا نخدم معاه في الحمام كسال ،لقیت واحد صاحبيـ 

  :ھو یقول لیھ السلطان
  ؟كي دایرة الخدمة في الحمام ـ
  ..معایا تدویرة واعرة وا و كا یدور، تدویزة ھمغیر ندوز علی،لحومھم رطبة ،و غي والد التجارتایجی، دمة نقیة خالـ 

  :قالیھ السلطان
  ؟شحال صورتي من الخدمة دیال الحمام في النھارـ

  :قالیھ
  ..دیناراربعینصورت ـ

  :قالیھ 
  ؟واشنو شریتي بیھاـ 

  :ھ قلی
  ..الشراب و اللحم و الشمع ـ

  :السلطان قالیھ 
  ؟بیتي لدوایر الزمانخواش ـ 

  :قالیھ
  ؟والو ـ

  :قالیھ
  ؟تدیرغش آو ال السلطان قال الحمامات یسدو سیمانة ـ 

  :قالیھ 
  ..نقلب علیكاغـ 

  ..بات السلطان و الوزیر و العساس حتى الصباح خرجو في حالھم
مع الصباح فاق المعلم و غادي الحمام كیف العادة ..مالین الحمام یسدو سیمانةباشالملك مع الصباح عطى االمر دیالو 

  :قالیھ،لقى صاحبو طالع لیھ الدم
  ؟مالكـ

  :قالیھ
  ..سیمانةتاھومھ و مالین الحمام سدو،دمت معاھم سدو سیمانةخةالحداد، انت مسخوط ـ 
  :مع راسو یقول ھوو
و ،حدادة غیسدو سیمانة سدوالقال بللي ،در معانا ھالسلطان كان یبحال ال،ال كان معانا إال و هللا ال ھاذ بودربالة بحـ 

  ..الحمام یسدو سیمانة سدومالین قال 
ر لیھ على قبضة و خرج یقلب على قاد لیھ واحد النصل و دب،لجوا صافياغي ، عندو واحد السیف عندودار مشى لل

  ..منھم شي یقضي بیھ دو با یشالین الدربالة با ینتاقم منھم م
  ..سوق كا تبان لیھ جوقة عباد هللا ھو یقول لیھ التاجر فك علیا ھاذ الجوقة من قدام حانوتي لاددخل لواح،ھو في الطریق 
،واحدلبیقات لرو لقى جوج معابزین شدھم عطاھم جوج تب، ھاكا ھاكا ،وسط الجوقة ، دار فرمة في ل خالمعلم الحداد د

  :یھ قال،دور معاه، عیط لیھم التاجر ،قة و جرى على الناس فرق الجو
  ..هللا یعطیك الصحةـ
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  .قلب التدویرة لقاھا كثیرة 
  :مشى للدار قال ،اللحیماتو تقدى الشمیعات ،وقفي ذیك التدویرة مشى المعلم للسعشرة دنانیرلقى 

  ..حمام الدمة خمعلم حداد وحسن من الحسن من ،أزن زوینة خدمة المخ، زني خو هللا خدمة المـ 
شعل الشمع شوى ذوك اللحیمات حط الكاس ،تا اللیلنعس،تغدى، طیب الغذا ..زیان مصبن شي سلھام و قادوناض 

جوج دقایق ضربة في..واعرة همخزنیت راقال و هللا یال تابات فرحان ،و ھز العود تا ینغم مع راسو،و القراعي دیالو
  ..النھار دیالنا بیھاصورنا

قعد شویة مع ،مشي لمشور دیال الملكیىتحرف بالسیف دیالو خرج بغ، في الصباح ھز ذیك الكسوة اللي صبن لبسھا 
  :ھ خرج الشاف دیال المخازنیة قالی،ازنیة خالم

  ؟اذ الفریق دیال الصباح ھانت ماشي مع ـ
  :وقالیھ 

  ..اذي تجي غتمشي للسوق عند المعلم الشفناج غاذي یعطیك الضریبة و اذيواخا ما علینا غـ 
  ..مواليأواخاـ 

  :قالیھ، قف على المعلم السفناج ومشى للسوق 
  ..ضریبةـ ارى واحد ال

  :قالیھ
  ؟زني یاك خانت مـ
  ..لیك باش تعطیني الضریبة ا وسیفطوـ 

  :قالیھ 
  ..ة ونعطیھا لیكشویة حتى ندخل شي حاججلس واحد ال، راه باقي ما صورنا والو ـ 

  :، حط لیھ اللوز، قالیھ تاي آجلس حداه سیفط لبراد دیال 
  ..طر بینما نوجد شي حاجة ـ ف

  :و عطاه شقیفات و عطاه حلیوات و قالیھ
  ..فطر بعد یا مخزني ـ

  :قالیھ ، الغذا ةوصالت وقیت
  ..باقي ما كمالت فلوس الضریبة ـ 

  ..طاجین و سیفط لیھ على 
  ..ىذى بعدا تغذو اتغـ 

حلیوات و ،  وجمع لیھ دور معاه بعشرة دینارالضریبة وعطاه فلوس، تا لعاصر ، و بقى معاه ضرب ذاك الطاجین
  :و قالیھ، قریشالت 

  ..اك یالمخزني باش تدخل على الدراري  و سمح لینا واخا عطلناكھـ
  ..و ھادشي مزیان ، شفنج للدار و تدویرة  عشرة دینار الحلوى ولافطر و تغذى و دى معاه، المعلم عجبو الحال 
  :یال المخازنیةدھو یقول لیھ الشاف ،فلوس الضریبة ھممشى للمشور عطا

  ..ني ثاسیر بحالك ترتاح تا لغذا عاودـ
طلق العنان شعل الشمیعات حط لكوویسات و، للدار شوى اللحیمات ىمش،تقدى الشمع و الشراب و اللحمقمشى للسو

  ..للنغیمات
  ..تیعیش مع راسو تا یاكل و كایشرب 

  :ینادي الوزیر و العساس قالیھم ھو و ،ھاذ اللیلة عاود ثاني طاح في راس السلطان
  ؟عدوا بینا نخرجو نشوفو اشنو جرى مع صاحبنا الحدادتاسـ 
السلطان الضو فللدار تایشواو صلو،الحدادحومة دیال لمعلم للحتى وصلو ،رجو من شارع لشارع من زنقة لزنقة خ

  ..ي من الدار مالیة للمكان كیف القاعیدة و نغمة العود خارجة حتى ھخارج منھا
  :یخرج المعلم قالھوو، السلطان  علیھ الباب دق

  ؟شكون ـ
  :قال

  ..ولیاء صحابكألحنا ذوك اـ
  :قالیھم

  ..تو عندي تا لصباح عاوتاني لقیتو الفنادق سادین و بیتو تباـ 
  :قالیھ السلطان

  ..یھـ إ
  :قالیھ

  ..طرى لیا الخیریفین ما جیتو عندي تا ،دخلو و هللا وجھكم فیھ الخیرـ 
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و شمیعات ، و طبسیل اللحم مشوي، تا یبان لیھم كیف القاعدة قریعات الشراب اقعدوا دخلو،درتوھالملك تعجب من 
  ..كبار شاعلین

  :السلطانقالیھ 
  ؟كیدایرة الخدمة في الحمام ـ

  :قالیھ 
سد الحمام سیمانة یتبا ،قلتي،طان اللي قلتیھا كیدیرھاللي كا تتكلم بحال إال تا یسمعك السلبو دربالة شتى انت مأودي ـ أ

  ..یسدو الحمام سیمانة سدوه غاقلتي ، سدوه 
  :قالیھ

  ؟سدو الحمام ه و عالـ 
  :قالیھ 

  ..الحماماتایھ سدو ـ 
  :قالیھ 

  ؟وفرتي شي حاجة ،كانشوف الطبلة عامرة كیف القاعیدة  ـ 
  :قالیھ

  ..نـ راني ولیت مخزني للسلطا
  ؟لیھا ارزني بال خباري و كي دخلى م، وو الملك تا یتعجب

  :السلطان قالیھ
  ؟انت عندك شي سالح..المخزني عندو السیفـ 

  :المعلم الحداد قالیھ
رجعت سیمانة شمشیت نخدم لقیت السلطان قال لموالین الحمام ما یخدمو،ذیك اللیلة اللي كنتو عندي فقت مع الصباحـ

  ..للدار غضبان
ھو مھرس صوبت ،صاوبت واحد القبضة ،ا لقیت الجوا دیالو ی،قلبت علیھ لقیتو،لقیت واحد السیف خاله لیا الوالید

  :و قلت،علیكم و خرجت نقلب،القبضة من الحدیدلیھ نصل من العود و درت لو 
  ..عندو باش نقضي م نخلي داربوه و نشد منكللي لقیتو فیـ
، ذاك كا یتفرجو على مدابزة قدام واحد الھري دیال واحد التاجرلواحد السوق لقیت الناس مزاحمین نا غاذي  دخلت أو

  :و قال لیا لمخزنيآالتاجر عیط لیا 
  ..حدا حانوتيمن الجوقة  فرق لیا ھاذ ـ

و في الصباح ، فیھا تزنیت و نا نولي مخزني جیت للدار نشطخعجبتني تم، فرقت لیھ الجوقة عطاني عشرة دینار 
  ..مین الشفناجةأمن عند خازنیة قال لیا نجیب لیھ الضریبة مشیت للمشور الشاف دیال الم

ف دیال ایعطیني الضریبة دیتھا للشوھو،ة دینارو دور معایا بعشرحلیوات في كاغطغذاني و جمع لیا و الشفناج فطرني 
  ..ھاذ اللیلة زنیة و بھاذوك الفلوس راني مقصر المخا

  :ھو یقول السلطان مع راسو
  ..حاولت نقطع لیھ رزقو و لكن هللا رزقو سبحان هللا ـ 

  :قالیھ 
عدام  واش غادي تدیر و انت عندك سیف دیال إلفیھ احد  مجرم تنفذوا  و قالیك..عیط علیك السلطانصور انت غذا توـ 

  ..العود 
  :قالیھ

  ..من تم لتم ربي تم ـ
  ..ادة و الحمامات یسمعك غي مللي یسدو الحد،اذي یسمعك السلطان فیھا غاذي ما ـ ھ

  ..مخازنیة یوقفوا حداه للالسلطان مع الصباح قال ، لصباح مشاو في حالھم اا ،باتو
  ..حداد و سطھم التا یبان لیھ المعلم سرح عینیھ 

  :عدام ھو یقول للمعلم حدادإلمین دیال السجن یجیب لیھ واحد محكوم علیھ بااالھو یامر 
  ..قتل ھذا ..لمخزني انت اـ 

  :ھو یقول المعلم حداد
من ظالم تیكون سیف مصنوع  السید لكان ذاك ،العدلتیفرق بین الظلم ،یاملك الزمان انا عندي واحد  السیف مرصودـ 

  ..مظلوم تایولي عود السید و ال كان ..تیطیر لیھ الرقبة في رمشة عین و، الھند 
  ..عوداهھو یجبد السیف دیالو  ھو یلق

  :ھو یقول لیھ 
  ..شفتي یاملك الزمان ھذا ما شي مجرم ھذا بریئـ 

  ..ھذاك للي بغى یتقتل و رفع المجلس ھو یطلق سراح،لو و الحیلة دیالو ادیءمن الذكاالسلطانتعجب
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  ..ھو و یاهرفع المجلس و بقى   
  :قالیھ 

  ...قرب یالمعلم الحداد ـ 
  :قالیھ

  ؟لسلطان كاتعرفني آعاله ـ 
  :ھیقال

  ..و خدمتي مخزني سیمانة ،دمتي في الحمام و مالین الحمام سدو سیمانة خیاك الحدادة سدو سیمانة و ـ
  :ھو یقول لیھ السلطان الحداد ،ھو یتبھض المعلم 

  ..ناأبودربالة ھو باللیل و كندعينجیـ أنا اللي كنت 
  ..ھو یطیح لیھ عند رجلیھالحداد یتعجب المعلم تا

  ...و بقى معاه في لقصر حتى مات ،ھو یقروا الملك شاف دیال المخازنیة
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  :خامسةالحكایة ال
  المعلم الكفایتي

  و السلطان
  

قالیك واحد النھار السلطان خرج مع العساس و الوزیر ، خرجو في وسط النھار تیدورو في المدینة غادیین من سوق 
لسوق ، تا وصلو لسوق الجزارة و ھما غاذین في الطریق ، شافوا واحد الجزار ھاز مقدة  یھرس واحد الراس ھو یقول 

  :بو لصاح
  ..السلطانـ كون كان ھذا راس 

  ..في الوزیر و العساس ، تقلق و لكن كمل طریقو سلطان،شاف الزادو تا یضحكو 
  :ھما غاذین تا یبان لیھم واحد مول الكفتة علیھ الزحام و لخرین ما علیھم زحام ، السلطان قال الوزیر و العساس 

  ..ـ نتغذاو ھنا عند ھذا مول الكفتة 
  ..نوبة مع الناس ، المعلم بانو لیھ ھاذ الناس بثالثة ،شافھم غالظ و مالح و زینین جاو شدوا ال

  :ھو یقول لیھم 
  ..كاین بالصة في الداخل اـ تفضلو

حط لیھم طبلة ،جاب لیھم الماكلة ، كالوا ،من حس بیھم كالوا ، جر واحد الحبل  ..عطاھم واحد بالصة مخبیة في الحانوت 
  ..ھو یطیح فیھا السلطان و العساس و الوزیر ،مغطي البیر  كانتجر واحد الغطا 

ھاذ المعلم الكفایتي فین ما جا  عندو شى كلیان غلیظ و مقاد ،كایقعدو في ذیك البالصة اللي مقعد فیھا السلطان ، و كا 
  :لیھ كیذبحو ،و كیطحنو كفتة و كیشویھ للعباد هللا دیطیحو في ذیك الحفرة ،الغ

  ..لو ـ ھاذا ھو حا
  :مللي ساال المعلم من السلعة اللي عندو ، سد الحانوت عرى على الحفرة ،ھو یقول

  ـ شكون فیكم االول ؟ 
  :قال لیھ السلطان 

  ـ اشنو غاذي تدیر ؟
  :قالیھ االول 

  .. بحو و غاذي نطحنو كفتة و غادي نبیعو و غادي یاكلوه عباد هللا ذغاذي نـ 
  :الیھ السلطان ق

    ..ة اللي كلنا ـ ھي ذیك الكفت
  :المعلم الكفایتي قالیھ 

  .. و لكن بحالكم ما عمرني ما صیدتو ..یھ دیال عباد هللا إـ 
  :الملك شاف في الوزیر و العساس 

  ؟.ـ شكون اللي با یتقدم االول 
العساس قرر یتقدم االول دار لیھم سلوم ھو طالع مللي قرب لیھ ،بان لیھ مخطاف في كتفو ضرب لیھ راسو بالسیف طلعو 

  ..حوایجو ھز الجنوي ،قعد یفصل اللحم عن العظم شمرعندو  میت ، تم 
  ..لیھدغاذي یشویھا الغنقومھا مزیان حطھا فیطحن اللیحمات 

  ..كیشوي لعباد هللا دشعل الفاخر و قعمع تسعود الصباح جا..دوش مشى لدارو بات تا الصباح 
  ..ھادشي عندك مقوم   ..لمعلمآالناس عجباتھم السلعة ماكاین غي هللا یعطیھ الصحة 

  :اللي كال طبسیل تیزید الخر ، المعلم فرح و قالیھ 
  ..ھاذا فیھ المدخول دیال یومین 

  .على الحفرة سد الحانوت جمع  الطبالي للي عندو ، ھو یعري
  اني یا وجاه الربح ؟ثـ شكون ال

  ..ول ، دار مخطاف و طلعو عندو ھو یطلع الوزیر  تا ھو  دارلیھ كي دار لأل
  :حید  لیھ حویجاتو  ،ھز الجنوي ، بدا یفصبل اللحم على العظم قال 

  ..ول  ألـ تبارك هللا ، ھذا كثر من ا
  ..دھا للغذ لیھ، دوش طلع بحالو نعس مع راسو ووجطحن ذیك الكفیتة عاود ثاني قومھا ـ یاك ـ

تغیب یومین ، و بانت لیھم ھاذي ماشي عادتو ، یتغیب قاع نص نھار م الملك ، الناس في الدیوان بان لیھقصرنرجعو لل
  ..لكن یومین ال 

  ..ال حظو أنھ تغیب ھو و العساس و الوزیر 
  ..طلقو العسة في البالد یتقصاو الخبار

صباح فاق المعلم عاودثاني مع العشرة ، كان موجود بدا تا یشوي لعباد هللا و الزحام على حانوتو  ، ساال قالیك ، في ال
  :و ھو یقول لیھ ..اني مشى للحفرة عرى علیھا ثدوجمع الطوابل عا..بكري 
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  ..ـ یا طلع انت كاتنبان لیا كثر منھم ، كاین  اللحم 
  :ھو یقول لیھ السلطان 

  اع دیال الفلوس ؟ـ شحال تاتربح ق
  :قالیھ 
  ..و لكن صحابك فیھم الفلوس  و انت كا تبان لي حسن منھم ..و رزقو نھارـ كال 
  :قالیھ 

  ..ـ  انا غاذي نفتي علیك واحد الري و سمعني مزیان 
  :قالیھ 

مللي غاذي یشوفو السلطان غاذي یشریھ من عندك بمیات ..ھاذ المجدول غادي تدیھ للقصر  ..ـ غاذي نقاد لیك مجدول 
  دینار، و كل نھار نصاوب لیك واحد آش قلتي ؟ 

  :قالیھ المعلم  
  ..ھاذ المبلغ ، قلیل فاش نصورو في النھار ..ـ في الحقیقة العرض زین عجبني 

  :قالیھ
قصر لدیھ ..حمر و االخضر و االزرق واالصفر و غذا تجي عندي تلقاه موجود یا الصوفة ،شویة من االـ غادي تجیب ل

  ..یعطیك میات دینار السلطان 
  :قالیھ 

  ..ـ ھادشي زین 
  .. مشى المعلم الكفایتي لسوق الغزل ، تقدى من كال لون نص كیلو

  :ینعس  مع الصباح جا المعلم قالیھجابھم للسلطان ، السلطان بات كیقاد في المجدول كملو ، ھو 
  ـ فینا ھو المجدول اللي قلتي لیا ؟

  :قالیھ
  ..ـ ھا ھو موجود 

  .. عطاه لیھ 
  :شاف فیھ عجبو ، قالیھ 

  ..ـ ھاني غاذي بیھ للقصر 
  :قالیھ

  ..ـ عرفتى إال كذبتي و ال ما عطاونیش ھاذاك الشي للي قلتي لیا غادي نرجع نذبحك 
  :قالیھ 

  ..و سیر ىـ غي تھن
  :الیك المعلم دى المجدول للقصر تعرضوا لیھ المخازنیة في المشور ،قالوالیھق

  ـ آش بیتي ؟
  :قال لیھم 
  ..ـ ھداي 

  ـ آش بیتي تھدي ؟
  ..ـ بغیت نھدي مجدول للسلطان 

  :قالیھ 
  ..ـ بالتي نشاورو 

  :دخل المخزني شاور الوزیر قالیھ
  ..ـ قول لیھ یدخل 

  :دخل قال لیھ 
  بیتي تھدي؟ـ آش 

  ..ـ بغیت نھدي ھاذ المجدول 
  :قالیھ

  .. ـ ارى نشوف 
  ..شاف المجدول ھو یعجبو 

  :في نفسو قالتأملو ھو ی
  ـ ھاذ المجدول ما یعرف یصاوب بحالو غیر السلطان ـ سبحان هللا ـ 

  ..عطاه میاة دینار و خرج بحالو المعلم ناشط فرحان
  ..لون نص كیلو  صوفة  اني من كل ثمشى لسوق الغزل نتقدى عاود

  ..ـ ھاك الصوفة عذا مع الصباح نلقى الخر موجود : الحفرة قال للسلطان ىمشى للحانوت عرى عل
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  :قالیھ 
  ..ـ  ذاكشي للي قلت لیك ھو للي كاین 

  :قال لیھ 
  ..ال والو تمارة ـ ذاكشي للي كاین ھاذ الحرفة حسن من الذبیح ما فیھا ال دم ال 

  :قالیھ 
  ..لقى ال خر موجودجي تالصباحـ 
  ...رى لیك الوزیر في القصر بات تا یقلب ذاك المجدول و تا یتأمل فیھ أ

  :تیقول 
  الطریق باش نعرفوه فین كاین ؟ھي ـ ھاذ الصنعة دیال السلطان ، و لكن ممكن ھاذي

  :قال للعسة  خرج الوزیر
  .بال ما تشاورو عاودثاني دخلوهرجعلودـ إال الراجل للي جا الیوم بھاذ المج

  ..قصر ،قالو لیھ المخازنیة دخل للالمعلم مشى الحانوت خذا المجدول دیال السلطان توجھ بیھ ،صبح الحال
  :دخل عند الوزیر قالیھ

  :ـ جبتي شي مجدول عاودثاني قالیھ
  رى نشوف؟أـ 

  : عطاه لیھ 
  :فیھا مكتوب مل فیھ الوزیر ،تا یبان لیھ السلطان كاتب فیھ رسالة أت
  ..نا سجین عند حامل ھاذ المجدولأـ 

  ؟.الوزیر قال لیھ شكون اللي صاوبو لیك 
  :قالیھ 

  ..ـ المرا عندي
  :قالیھ 

  ؟ـ المرا صاوباتو لیك و قالت لیك ھدیھ للسلطان
  :قالیھ الوزیر 

، و لكن قبل ما نفذو مواله خاصنا نغنیوه : ـ ھاذ الصنعة دیالت راجل ،و ھاذ الراجل تیوصي علیك ،قال في ھاذ المجدول 
  ..كالمو بغینا نشوفوه باش تا ھو یشد حقو 

  :قالیھ المعلم 
  ..ـ موجود أموالي 

  :ضرب كف بكف الوزیر، حضرو العسة ، قال الوزیر
  ..و جیبو  الراجل للي مصوب ھاذشي  بغینا نشوفوه نجازیوه ، ـ سیرو مع ھاذ الراجل 

  :لطان من الحفرة قالیھمشات العسة مع المعلم ، حل الحانوت طلع الس
  ..ـ  یا راه السلطان  بغي یشوفك و بغى یجازیك على الصنعة دیالك ، راه ذاك المجدول عجبو بزاف 

  :غمز العسة قالیھم سلطانال، مللي خارجین من باب الحانوت 
  ..ال ما تتعرفوني إـ دیرو بحال 

و المعلم تیشوف ..اس ید السلطانالقصر ، الوزیر ناض بمشاو كلھم للقصر ، المعلم فرحان كا یتسنى المال ،دخلو 
  ...كیتساءل شكون ھذا ؟ السلطان تیبوس ید ھذا و

  ..بدات العسة كتبندق لیھ و كا تبایعو ،قعد في بالصة السلطانھو في ھاذ الحالة كا یبان لیھ الراجل 
  ..ھو آمر العسة باش یشدو المعلم 

  : المعلم قالیھ 
  ..السلطان كون سبقتك انت االولـ كون عرفتك ھو

  ..ذاشي للي عطاك هللا ..صدر حكمو یتعدم المعلم الكفایتي و ذاكشي اللي طرى و تھنات المدینة من شروالسلطان
  

  سنة27أكثر مناستمع الیھا الراوي منذ 
  

  
  
  



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  سادسةالحكاية ال
  ولد السلطان و اختو

  
، و ھو یجي الرعد ، ھما یقلبو ابلخارجین في واحد اللیلة ، و كانوا  ال بسین الدریالو و الحارس دالسلطان و الوزیر 

  .. على واحد الدار ،   و طلبو ضیف هللا   قوعلى فین یتخباو ، ھما ید
  :دخلھم مول الدار و قال لمراتو 

  ..ـ صاوبي العشا لھاذ موالین الدرابل 
  :قال للرجلبنت العشا ،السلطان عجباتو البنت حطات لیھم ال

  ..ـ تعطیھا لیا نتزوج بیھا 
  :قالھا لیھا ، رجع الرجل عند مرتو 

  آش   غندیر معاه ؟،ـ ھاذ بودربالة راه طلب من عندي البنت
  :قالت لیھ المرا 

  ..البنت عنوة ذوـ راھم صحاح یقدرو یاخ
  :وخرجت لیھ یا قوتة و قالت لیھ 

  ..ـ قول لیھ صداق بنتي یا قوتة بحال ھاذي 
  :و قاللیھ ، عطاه عشرة الیاقوتات ،رجع عند بودربالة قالھا لیھ

  ـ ھا صداقھا 
  :قالیھ 

  ؟ـ و العدول 
  :قال لیھ 

  ..ـ  احنا فینا الشھود و العدول 
ولد للھكتبوا الكتاب تزوج بیھا ذیك اللیلة ،في الصباح عطاھا ورقة قالیھا تعطیھا الوالي دیال المدینة و عطاھا عقد تعطی

  ..لداتو ال و
  ..مع ضو الصباح مشاو بحالتھم 

  ..لى یعطیھا كل شھر ما یكفیھا من المال حال ، المرا دات الورقة للوالي والراجل و مراتو ما عجبھم 
داز الوقت و ذیك المرا و لدات ولد سماتو غریب ، و مللي كبر سولھا على باه ، خبراتو بالقصة و عطاتو العقد اللي 

  .. عطاه لیھا السلطان 
  :خرج غریب  یقلب على باه ، وصل لواحد المدینة لقى واحد الشفناج قالیھ 

  ـ نخدم عندك ؟
  :قالیھ المعلم الشفناج 

  ..و لكن یمكن تخدم عندي بنصیب من الرباح .. ـ أنا رزقي قلیل 
  ..خدمو الشفناج عندو 

  ..قاع الشفنج  ، شد فلوس كثیرة كلشي موجدو ، باع الري علیھ الزحام ، مع الصباح لقى الحانوت دیالو
  ..دار لیھ النص فذاك الرزق وھو فرحان 

  ..مع راسو ..و لى غریب جالس  قدام الحانوت تا ینغم بالعود دیالو 
  :رجعات عند بنت السلطان  و قالت لیھا..دازت الوصیفة دیال بنت السلطان بقات تشوف فیھ 
  ..سبحان الخالق ـ شفت واحد الشاب كیشبھ لیك بزاف  تقول خوك ،

  :جاوبتھا 
  ـ فین شفتیھ؟

  :قالت لیھا
  ..ـ كینغم قدام حانوت المعلم الشفناج 

و كان..و تجلس تتكلم معاهخرجات معاھا بنت السلطان ، شافتو ،و الت كل النھار تدوز من قدام حانوت الشفناج
  ..مقابل مع القصر دیال السلطان الحانوت 

  ..تدیر واحد الدھلیز  تحت االرض حتى لحانوت الشفناج و ھي تجیب البنایة ،و ھي 
وقت متأخر من اللیل ل  ىعند و  كل لیلة ، و یجلسو یسمعو الموسیقى ، و یسھروا حتاو ال ت ھي و بنت الوزیر كا یجیو

  ..و یرجعو لبالصتھم 
  ..إال حانوت المعلم الشفناج واحد اللیلة خرج الملك و الوزیر متنكرین ھما یشوفو قاع الحوانت طافي فیھم الضو، 

  :دقو علیھ خرج لیھم غریب دخلھم و قالیھ 
  ..ـ غا تجلسوا معانا بشرط تشطحو ، راه للي دخل عندنا كیشطح 

  :قالوا لیھ 
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  ..ـ قبلنا 
  ..جلسوا  ھما یشوفو بناتم بال ما یعرفوھم 

  ..بحاالتھم شطح الملك و الوزیر ، و مشاو
  ..ریب   و امر بالقتل دیالو في الصباح عیط الملك على غ

  ..یحكي لیھ الحكایة دیالو و عطاه العقد ھو یقول لیھ یسمعو
و عاشو .. و عرف غریب بأن ذیك البنت اختو ، تھلى فیھاھو یعرف السلطان بأنھ ولدو و عفا علیھ و عیط على مو و 

  ..بخیر و على خیر 
  

  رشید أعرضي 
  1986من ساحة جامع الفنا استمع إلیھا 
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  :ثانیا 
  ...من سرد نساء مراكشحكايات شعبیة

  
  ..حتى كان ، فیما مضى من الزمان ، حتى كان الحبق و السوسان في حجر النبي العدنان علیھ الصالة و السالم كان 

  ذيــــــاب. 1

ي ھو وولد خوه، العم وولد خوه، ھذاك عمو عندو بنت ھاللیة وھو ھذاك لولد ھاللي، بحال دھذا واحد الراجل غا
  : تایعلم، غادیین في الطریق وھو یقول لیھ

  .. عمي عطشت"-

  :قال لیھ

  ".اتسنى آولد خویا"ـ

  :دقو على واحد الدار، خرجات لیھم واحد المرا، قال لیھ

  ".آولد خویا نشرب*آرشي"ـ

  :قال لیھ

  " بلالتي أعمي عافاك راني عطشان"ـ

  .شرب ھو األول وعطى لعمو ھو ألخر

  : زادو ثاني قال لیھ

  "عمي ضرنا الجوع بغینا لبینة"ـ

  ".عطیونا لبینة: "دقو ثاني على ذوك الناس قال لیھم

  : خر، تمو غاذین وھو یقول لیھاألعطى لعمو شرب، ھو األول وھو شرب ھو 

  ..".عمي"ـ

  :یال لحصادة، قال لیھدازوا على جوج د

  ".لھعمي حصادة ھاذو واش من حصادة، كون مالو"

  :قال لیھ–دازوا على واحد ثالثة كایحصدوا ،زادوا

  "عمي حصادة ھاذو واش من حصادة كون ما لولھ"ـ

  .ومشى

  : ا للدار، وھو یقول لیھوصلوبنتو عندھا واحد الفلجة، 

  " احد الفرمةعمي دار واش من دار عندك كون ما فیھا و"ـ 

  :مشاو دخل قال لیھ–زعم علبنت اللي عندھا الفلجة –

  "عمي عرفتیني عالش جیت؟"ـ

  :قال لیھ

  "عالش جیتي؟"ـ

  :قال لیھ

  ".جیت نخطب في بنتكـ 

  : وھي تقول لیھ

                                                
.بمعنى اعطني- *
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  "غیر ذویب من ذویبات لخاللىوجوا بیا سیدي وسیدي ما تزھاك إیوا، ما ت"ـ 

  –ھو كنیتو ذیاب ـ

  :لیھقال 

  .."إیال بغیت تسرح علینا واحد عامین، ونشوفك آش من نتیجة عطیت"

  :قال لیھ

  ".واخا"

  : -قالھ –عندھم واحد الخروف رقط 

  "شوف آذیاب یال ھاذ لعام ولدات لغنم كاع ھاذ اللون دیال الخروف، النص لكثیر دیالك والنص لقلیل دیالي"ـ 

  : قالیھ

  ".واخا آعمي"ـ

، مشى لبس واحد جالبة مخططة، وخالوھم فللیل حتى عادوا ناعسین ذوك 19تضرارمللي بغات خلى حتى لغنم 
لغنم، وھو یمشي یجري فوسطھم، جرى ھكا فوسطھم، ذیك لغنم كلھا شرشت وذنیھا، كلھا كتوحم، كلھا جابت بحال ذاك 

  :لخروف لمخطط، نھار ولدو كلھم خرفان مخططین قالیھ

  ".أعمي آش قلنا؟"

: قالیھ-

  ".ستین دیالك وربعین دیالي"-

خرین، ھما ماشي ھاللیین غیر آھا ھو عاد عندو مع عمو ستین دیال لغنم، وھما یجیو یخطبوا فیھا بني ھالل 
  :إیوا قالت لھم. قالو، لیھم بني ھالل

  "واخا"ـ

والسمید ، زمان كانو لقصاع دیال لعود، دارت لقصیر موالي العود 20مشات كسكسات لكسكسو، ودارت لقصیر
  :، ومللي لحقات لیھم الخادم دیالھا قالت لیھم21ھللي درقاتو ببلبولة–لقصیر ھو نص تاع لحولي –فوقو 

  ".    موالي قصیعتنا وسمیدنا موالي ضلیعتنا وبلیبلتنا موالیة میھتنا22قصیرناكلوا آبني ھالل وعذرو الحال "ـ

  : بغات تشوف واش ھاللیین وال ما ھاللیینش، قالو لھا

  ".ھاذ شي باش مساومانا؟ ھزي ردي لھا"ـ

  : قالھا ولد عمھا

  ".ھاري القصریة لھاذ الجیھ، ذیك لقصعة لھاذ جیھ"ـ

–تا كمل كولشي –كال حتى شبع من ذاك القصیر والسمید –حیث ھو ھاللي –عرى لمكب، حید لبلبولة ومللي 
  : قالھا

  .."لھاالالك ویال ما شبعاتنیش لھال یربحك، دي لدي "ـ

  : قالت لھا

  ".اللة، ھاقالیك ذیاب وھا قالوا لخرین، بني ھالل، راه قالولك ما بغاوش"ـ

  : قالت لھا

  ".خیار"ـ

  اشنو ھو المعرض؟ –وھي تدي لھم المعرض، دات لیھم المعرض ھرساتو 

  : قالت لیھا–بحال التیمومة للي نتیممو علیھا مللي نبغیو نصلیو -

                                                
.تحبل- 19
ـ قطعة من اللحم20
.كسكس من الشعیر- 21
.الضلع من الظأن- 22
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  ".لي لھم یجبروا لیا ھاذ المعرضھاكي دي لبني ھالل قو"ـ

  "..زعما جایین، یخطبوا فیھا، ھما غیر تیكذبوا علیھا ماشي ھاللیین –شدوه ھاذوك لھاللیین 

  "كي غاندیرو لیھ؟"ھذا كندیرو لیھ، ھذا كیلبق من ھنا، ھذا كایصایب من ھنا ما بغى یلصقلھم 

  : قالوا لیھا

  ".ھاكي رجعیھ لالالك"ـ

  : قالیھا ھو ذیاب

  "أري ذاك المعرض ھنایا"ـ

  :شد الرملة قالھا

  )سوسدي ھو لغزیل نتاع الصوف" (باش نجبر لیھا المعرض23سوسديسیري قولي الالك تغزل لیا ھاذ الرملة "ـ

  :دابا ھي الحجرة للي تھرست مكتجبرش، والرملة مكتغزلش، ھویا حیث ھاللي عارف لیھا اللغة دیالتھا، قالیھا

  :وبني ھالل مشاو عرفو القضیة ماشي ھي، إیوا عرفاتو وقالت لیھ-

  ".انت ما تجبري لیا معرض ونا مانغزل لیك رملةقولیھ "

  :إیوا ھي ھاذیك، قالت لباھا

  ".با، مللي كان جاي معاك ذیاب آش كان یقولیك؟"-

  :قالیھا

  "ا شرب ھو األول وعطاني أنا ألخرأبنیتي لحقنا لواحد الدار وشدینا الما قالي أعمي بغیت نشرب وشدینا المـ

  :قالت لیھ

  ".ھو شرب الما الصافي ونتا عطاك التخت للي بقى فلما"ـ

  : قالھا

  "أبنیتي لحقنا لواحد الدار، قالي أعمي ضرني الجوع بغینا اللبن وسیكوك"ـ

  : مللي عطاونا اللبن وسیكوك قالي

  ".ھاك أعمي تفضل شرب نتا األول وخلي لي أنا ألخر"

  : قالت لیھ

  "ھو عطاك اللبن جاري شربتیھ من فوق وھو شرب لخاترـ 

  : قالھا

إیوا أبنیتي دزنا على الحصادة، جوج تیحصدو وقالي أعمي حصادة ھاذو آش من حصادة وكون ما لولھ، اشنو "ـ 
  ".؟ھي أبنیتي

  :قالت لیھ

  :قالھا" واحد مات وواحد ھرب24یحجزھمجوج ناضو یتضاربو، ما صابو، للي "ـ

  : ولقینا ثالثة ثاني قال لیا

  ".أعمي حصادة ھاذو آش من حصادة كون ما لولة، قالھا آبنیتي ما عرفتھاش؟"ـ

  :قالت لیھ

لو ذاك لوسطاني، وھما ھربو ذوك ثالثة حصادة جوج بداو یتخاصمو، وواحد جا وسطھم بغى یحجزھم قت"ـ
  .."بجوج

  : قالھا

  .."ھاكاك ما عرفتھاش"ـ 

  :قالیھا
                                                

.نسیج رقیق- 23
.یفرق بینھم أو یمنعھم من العراك- 24
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عمي، ھاذي دار آش من دار كون ما فیھا ترعة، ما عرفتھاش آبنیتي شنو : "لحقت ثاني قربت للدار قال لیا"ـ
  ".ھي؟

  :قالت لیھ

  : وھي تقول لیھ–حیث عندھا فلجة دیال سنانھا –25فلجتھاعندك بنت آش من بنت كون ما : قالك "ـ

  ".واخذاه على سنة هللا ورسول هللا، با، أنا ولد عمي ھاللي ونا ھاللیة"ـ
  .زغرتي یاالزغراتة یویو یویو یویو

  
  ).تزغرت الراویة في نھایة الحكایة(
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  الــرجــل العــاقـــر. 2

  

  :ھو یلحق علیھ الغول قالیھ. عاقر مسكین متیولدش، عندو شي عودات كیمشي یسرحھم فلغابةواحد الراجل كان

  :مالك آعمي الشیباني أنت شتك سارح بوحدك ما عندك والد؟ قالیھ"-

  "الال ما عطاني هللا والد-

  :قالیھ

  " وعاله للي ما تتجوج تجیب لعیاالت للي یولدو لك؟"-

  :قالیھ–الغابة وھو الغول ھذاك دیال –

أودي جبت سبعة دلعیاالت وكلھم باقیین عندي في الدار وللي جتھا ماكتولدش، ما عطاني هللا شي، آمنت "-
  "با

  :وھو یقولیھ

  "غادي نتشارك أنا ویاك فوالدك"-

  :قالیھ

  "بحاالش؟"-

  :قالیھ

ضرب بھم لعیاالت، ولیمونات یاكلوھم العیاالت، وراه غدي یولدو سبعة 26مزیلطاتغدي نجیب لك واحد شي "-
  " دلوالد

  :قالیھ

  :قالیھ" واخا، بشرط ما نتشاركش معاك فلوالد ما عمرھا تكون"-

  " لمغلوبة للي غالبینھا لعیاالت ھي للي غاتعطیني ولدھااتانا بشرط ذیك لمرا "-

  :قالیھ

  ".واخا"-

  :اول لعواد، وجاب لیھ لتشینات سبعة وذوك لمزالط سبعة، قالیھمشى جاب لیھ لمزیلطات دی

  " ھاكا دابا ضرب لعودات"-

  :وواحد لمزیلیط شالخو من النص، قالیھ

ھاذ العودة لمغلوبة للي غالبینھا الخیل ھي للي غتشحطھا بھاذ لمزیلط لمقروض، وھاذ لمزالط لخرین ضرب "-
ت یاكلوھم، وھاذ اللیمونة المنبوزة للي محید منھا شویة عطھا للمرا بھم العودات، وھاذ اللیمونات عطھم لعیاال

  "المغلوبة

  :قالیھ

  ".واخا"-

ما ولدتشي، –27المنبوزةذیك موالت اللیمونة –ھذاك شي للي دار، خرجو یولدو بسبعة ولدو ستة والسابعة 
  . وولدو لعودات بستة وذیك لعودة موالت لمزیلط للي مقروضة ما ولدتشي

–او دابا على ھاكاك، ھذیك لمرا حاملة وھذیك لعودة ضارة، ولوالد لخرین كبرو وعادو كیمشیو للجامع یقراو بق
ولدات ولد، ذیك العودة ما ولدتشي، –ذیك للي منبوزة لیھا تشینتھا –ھذاك النھار ولدات لمرا –بقدرة السمیع العلیم 

  : ذاك النھار وھو یلحق علیھ الغول، قالیھھ  –ال جھد إال جھد هللا ،28ضارةبقات ذیك العودة 
                                                

.عصي صغیرة- 26
.التي أكل منھا- 27
.حبلى- 28



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  "السالم علیكم، عرفتیني؟"-

  :قالیھ

لغول، وتعاھدت أنا ویاك ولولیدات عادو عندي ولكني ھذیك لعودة للي موالت لمزیلط اعرفتك، أنت عمي"-
  "لمنبوزة ولدات ولدالمشلوخ مازال ما ولدات، ولمرا موالت اللیمونة 

  :قالیھ

  "الولد؟وتعرف ھذاك "-

  :قالیھ

  –نقولو بحال شي زیتونة بحال شي أمارة عندو –إییھ، عندو شي أمارة ھنا فخدو "-

  :قالیھ

  "إیوا ھكاك، إیوا عطني ولدي وعطني لعودة"-

  :قالیھ

  "واخا، غدي ندوز سبع یام وال ثمن یام وغادي تصیبني أنا والدري ھنا وغادي نعطیك لعودة"-

  : قالیھ

  "واخا"

بولدو، وھو یھدم الخیمة، 29سخاشإیوا مشى لغول فحاالتو، جا ھو عز علیھ الدري وعزت علیھ لعودة وما 
.. ورفد رحیلو تم غادي ورفد اللوحة دیال ولد المحقورة، حط اللوحة دیالتو فاألرض، یدور ولد لمحقورة شویة یدور

ویحة یدیرھا في الرحیل، یغفلو تا یغفلو ویردھا لو یدور أحمد تایعیى ویعقب یھز ذیك الل–سمیتو أحمد –یدور أحمد 
  :لألرض باش غادي یجي الغول یصیب الدري بوحدو فالدار باش یدیھ، قالیھ

عطاه العودة –ولد لمحقورة –زید أنت أولدي ھاك ھاعودتك ركب علیھا، ھما بستة، ھذاك الدري السابع "-
  :الضارة ھاذیك ھي عودتو، قالیھ

  " أبا ثقیلة"-

  :الیھق

  ".تثقال وال تقعد دبر راسك، ھذیك ھي عودتك ركب علیھا وال قعد"-

إیوا صافي غفلو وخلى لیھ اللوحة، زادو في حاالتھم، لعمار هللا والخواي هللا، لحقو لقرن الغابة، بغاو یفوتو لغابة 
  :وھو یقولیھم

حیث ھو حاط لیھ اللوحة فالدار –كروھم آ الدراري، تفكرو اللواح دیالكم، اللوحات للي بغیتو تقراو فیھم تف"-
ستة دلمرات، غیر ولد المحقورة أحمد ما صابشي لوحتو بدا " ھا لوحتي أنا أبا"كاع قلبو اللواح –باش یردو للغول 

  :تایبكي، قالیھ

  "أبا لوحتي"-

  :قالیھ

  ".یال ما جبتیش اللوحة دیالك راه ما غدیش تقرا، رجع ركب على عودتك"-

  :ى مسكین ورجع لللوحة، ھذیك مو المغلوبة قالت لیھشاف تا عیی

  ".نرجع مع ولدي"-

  :قالھا

زیدي مع لعیاالت قاال ترجعي مع ولدك، ھاذ الشي ساھل؟ غدي یمشي بوحدو على عودتو، وغدي یتبعنا حنا ـ
  ...".غادیین مع الطریق، نتسناوه ھنا تایجي

                                                
.لم یستطع فراقھ- 29



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

رفدو الدري علعودة، ركب علیھا، زاد رجع مع الطریق، –نردو كالمنا إلى الصالة عالنبي–ركب الدري علعودة 
لحق صاب ذیك اللوحة، ھما یزیدو فحاالتھم، رفدھا وتم جاي راح علیھ اللیل، ما صابش باه، جا لجنب الغابة وھو ینزل 

  :علعودة وقعد قال

  .."نبقى تیصبح الحال"- 

قدو قدھا، ذاك الجدع عندو الحكمة فذاك المزالط دیالت الغول، ھذاك الجدع باغي 30جدعشویة والعودة تولد، ولدت 
  :بدا الدري تیبكي الجدع قعد راسو من عند مو، وھو یقولیھ. الغول یركب علیھ، ذاك لعود مبدل علخیل

  " مالك أحمد تاتبكي؟"-

  :قالیھ

حقلني ما نبكي، خوتي وبا مشاو علیا ونایا غادي نبقى ھنا، أمك ولداتك ونا ما سخیتش نخلیك وكي غندیر "-
  " لیك؟

  :قالیھ

یال سافر بینا هللا كلنا، دابا مي باغي یاكلھا الغول، ونتا –ال یاحمد، وهللا السمیع العلیم، أنا غادي نسافر بیك "-
  .."علیا، بعدا ھرس راس مي وعطني لمخ ناكلو وغدي یحضر هللاباغي یاكلك الغول، ونا باغي یركب 

فعال جاب مسكین لحجر وقعد یتعاقر مع ذیك لعودة تا ھرس لھا ذاك الراس وجبذ ذاك المخ، عطاه لجدع، غیر 
  :عطاه لو وھو یجمع راسو وناض، وقالیھ

  " جي فوق ظھري یا احمد"-

  :قالیھ

  "بحرا ولداتك مك ونركب علیك؟"-

  :ھقالی

  ".یاحمد غیر جي فوق ظھري وشد فالسبیب دیال عنقي، وما عندك سوق"-

ركب، زاد زاد زاد، العمار هللا والخواي هللا، شد لوحة فیدو وراكب على الجدع وغادي، حتى راح علیھم اللیل 
  :والغول تابعھم، كیف راح علیھم اللیل باتو قالیھ الجدع

  "نعاس قلھا لیا، أنا غادي نعس وانت رقد، راه الغول تابعنااحمد، عس نتا تا تعیى ومللي یجیك ال"-

  :قالیھ

الجدع تكى، داه النعاس، الولد داه النعاس، الغول " أنت أولیدي عیان، وكنتي مركبني یا أنا نعس ونتایا رقد"-
  :لحق علیھم، دار علیھم سبعة دلحیوط، سبعة دالسوار دایرین بھم، قالیھ

  .."ا یا أحمداحمد ال نتا ال أن"-

  :وددالیھ الغول اللوحة، قالیھ

نقدم النیة وغادي –نشاع هللا –لغول دى لیك اللوحة وفیھا الحكمة،باش ترجع عندو، ونا بأذن هللا غادي "-
  ".یعاوننا هللا

  :قالیھ–الدوم دیال لحلفا –الدوم كاین نایض 

، ودیر لیھ سبعة دیال لعقاد ودیر لیا سبعة 31لقامةغادي تقلع الدوم وتعقدو دیرو عقاد بحال ذوك لعقاد دیال "-
دیاول العقاد، ودیر لیا سرج دیال لعقاد وكولشي عقاد، *دلجامات دیال لعقاد، ودیر لیا سبعة دیال الذیول على قاشوشي

  ".نتا غیر عقد وتوكل على هللا وجي فوق ظھري

ذوك العقاد للي دار كیف یال –ة سیدي ربي كثیرة نی–تبارك وتعالى –قدمو النیة، دارو ذاك لعقیدات، جعل هللا 
دابا نقز بیھ الحیط األول، نقز بیھ الحیط الثاني، الثالث، الرابع، . ذوك لعقیدات عظمھم هللا–باذن هللا –ھما حدید 
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ى الخامس، السات، السابع، عفس عللوحة، عفس علغول، قرضو واللوحة طارت لحجر الدري، وزاد فحاالتو، والغول بق
  .تما مھرس حتى لنھار یموت وال علم هللا شنو وقع لو، بعدا ما تلى تبعھومش

، صبح الحال ركب ثاني تم غادي، عادو غادیین مع جنب البحر، واحد 32دشرةالدري، راح اللیل ثاني، باتو فشي 
قالھا الطیر یكتبھا الدري، الطیر دایز في السما تایقرا ھو شاد اللوحة فیدو، جبد ذاك الصمخ باش یكتب بیھ، الكلمة للي 

ھو حاضي الطیر آشنو غادي یقول حتى كمل ذاك الطیر ذیك لقرایة للي كیقرا، ذیك اللوحة عمرات بذیك الكتبة للي 
كیكتب، ولى لحق لمدینة، شد اللوحة تكاھا في الجامع، داخل المدرسة دیالت السلطان، غیر الطالب للي لحق یكفي 

  :مكایناش عندھم، ھما، الطالب للي قلب اللوحة، یقولاللوحة یصیب الكتبة دیالھا 

  :وھما یمشیوا یعلموا الملك، قالو لیھ" آش ھاذ الكتبة؟ أشنو ھاذ لفقیھ؟ أشنو ھذا؟ ھذي ماشي الكتبة دیالتنا"-

دخل عندو واحد الجدع جابو للروا، حطو مع الخیل وراه معانا فلمدرسة، وعندو واحد اللوحة 33لمحضارواحد "-
  "أتى بھا زمان، الكتبھ للي عندو ما عمرنا سطرناھا حنا الطلبةما 

  :قالھم

  "جیبو اللوحة"-

  :جابو اللوحة للمشور، قلبھا الملك قالھم

  "جیبو الطفل"-

  :جابوه، مشى عند الجدع قالیھ

  "والجدیع، أنا لملك سیفط لیا"-

  :قالیھ

غادي یقطع .. الطیر فوسط البحر فین غادي تصیبو؟ ولقرایة نتا ما قاریھاش.. غرقتیھا یا حمد ال أنا النتا"-
لحق عند لملك " وجي عندي رد علیا الخبار" آمن علیا دیر لیا تاجیل وغادي نقرا"یال قالیك قرا، قول لیھ .. راسك لملك

  :قالو34بندق لیھ

  "نسمعھاأولدي قرا ھاذ اللوحة قدامي "-

  :قالیھ

أمن علیا راني مریض، دیر لیا تاجیل ثلث یام وال ربع یام وال –كیما وصاه الجدع –أمن علیا شویة عیان "-
  :قالیھ" شھر علم هللا شحال

  ".واخا"-

  :ناض فحاالتو، الدري قالیھ الجدع

  "یا زید ركب على ظھري"-

  :حتى لحقو لبالصة فین كاین الطیر وقالیھركب على ظھرو وزاد بحاالتو، رجع الجدع تا لبحر،

إیوا ھا نتا، كتف لیا ھاذ الرجلین اللورانیین ودورني على عین قفایا، وراه الطیر غادي یسحابني فریسة، "-
وتایطلع في ذاك العسل والنمل، وھذاكشي ونا غاذي 35بوفرطوطغادي یجي یبدا ینقب، دھني بلعسل وغادي یجي ذاك 

  ".ذي یجي یبدا ینقب وغاذي نشد الطیرنصبرلو والطیر غا

وذاك بوفرطوطو، وذاك الطیر دیال البحر، دایز، *ھذاكشي للي دار، دھنو بالعسل، طلع ذاك النمل في ذاك الجدع
  :بان لو الجدع وذاكشي، قال

ذع فیھ الج36شبرالطیور عادوا كایحومو علیھ، إن ما بغى یبدا ینقب ذاكشي للي فوق الجذع، " ھاذي فریسة"-
  .برجلیھ القدامیین من الجناوح
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  :جا أحمد وشدو

  " ؟آشنو ذاك الطیر"

السكنى دیالتو واحد العود نایض في وسط البحر، كیقعد فوق ذاك العوید مللي كتحید الموجة كایھرب، كي اللیل 
  . كي النھار، ھاذیك ھي دارو وھاذیك ھي سكنتو

  .الطویر، النھار للي عام علیھ البحر بقى ھاذاك ھو میضعونھار كان البحر تا یھرب عششات مو وولدات ذاك 

  :داه لحقو للملك، قال لیھ–نردو كالمنا للصالة على النبي –إیوا 

  " آسیدي ھا الطیر اللي كتبت القرایا دیالتو"- 

  :- كان كلشي تایدوي –قالو الملك 

  "یا طیر آشنو سمیتك؟"-

  :قالیھ

  " وكانقول واش كاین شي حد وال نا... آودي آنا الطیر الصرصار كا نصرصر في اللیل والنھار"-

  .شدو الملك عندو، وربى ذاك الولد معاه، ورجع ملك من بعدو وبقى جدیعو معاه

  

  

لینا الحجایات، وحنا مي في اللیل وكاتبقى تعاود   كنا صغار وكا تجمعنا : "تعلیق الراویة                               
  ..."ھا ھنا كنعاودوھا عاود ثاني
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  سیــدي محمــد. 3

  الشـريــف

ھذا واحد –وهللا وعلم –كا یحكیوا لینا بحال ھكذا –على ما تایقولوا الناس –وهللا وعلم –قدیم الزمان ي ف
  ..یذبح علیھ واحد بني آدم فیھ واحد العالمة خاصةالفقیھ عندو واحد الكنز وبغى یجبدو، وھاذ الكنز خاصو 

ناض ذاك الفقیھ بدا تایقلب على ذاك المحضار اللي تكون فیھ ذیك العالمة، كایمشي لشي قبیلة كیشارط علیھم، 
كیجیو الدراري كا یقلبھم ما كا یلقاش ذیك العالمة –كیتسمى كایشارط علیھم –كیقري لیھم والدھم وكایصلي بیھم 

  .مشي بحالوكای

تا لواحد النھار مشى لواحد المدینة، وذیك المدینة فیھا واحد الملك طالب الرعیة دیالو باش یجي شي فقیھ یقري 
  .لیھ والدو

  :عطاو الخبار للملك، الملك سیفط لیھ قال لیھ–أھل البالد –ذاك الفقیھ مشى عرفوه الناس –عندو ولد وبنت -

  " ندي تقري لیا والديإیال كنت باغي تقري أجي ع"-

  :قال لیھ

  "واخا"-

للي یقولوا لو سیدي محمد الشریف، –الفقیھ مشى ما قدرش یخالف أمر السلطان، مشى للقصر، جا ھاذاك الولد 
باش .. بدا تا یقریھم لقى ذاك الولد ھو للي فیھ ذیك العالمة، ھو للي یخصو یذبحو على الكنز–وختو سمیتھا فاطمة 

  .ما خلى كي دار حتى حیلة ما نفعاتو–ولد السلطان –لكن الفقیھ كي غاذي یدیر باش یخرج ذاك الولد یتحل الكنز، و

  :قال للسلطان–خلى تا كمل الولد القرایة دیالو، ولى حتى ھو فقیھ 

  .."ولدك راه ولى فقیھ، بغیت تجربو جربو"-

  :قالیھ

  "إییھ، عیطو للفقھا دیال المدینة"-

  :لولد صابوه راه ولى فقیھ، حتى ھو ولى بخیر، قال الملك للفقیھختابروا ااجاوا 

  " طلب ذاكشي للي بغیت نعطیھ لیك"-

  :قال لیھ

حنت عشرین سنة ھاذي وانا تا نقرى لیك والدك، دابا ،قبل ما تعطیني ذاكشي بغیت نخرج للمدینة ندور"-
  ".خاصك تخلیني نخرج ندور وندي معایا المحضار دیالي ونمشیوا مخفیین

  :خرجوا ومشاو على الخیل دیالھم كا یدوروا في المدینة، الولد ما یقدرش یقول للفقیھ دیالو

  " آنا مانمشیش لھذا أو ما ندیرش ھاذا"-

فین ما قالو غاذي یمشي، خرج ھو ویاه من المدینة، مشاو جھة الكنز، حیث النیة دیال لفقیھ باش یذبح ذاك 
الولد، لوقت فاش نزل سیدي محمد الشریف من فوق العود دیالو بدا كایوجد ذاكشي للي خصو یوجدو للفقیھ دیالو، 

  :تح الكنز، ھو یعیط علیھ، قالیھعلیھ العود وھو یتجرح من رجلو، وھو یتحل الكنز، تف37عفسشویھ 

شوف أولیدي، غا تدخل لھاذ المغارة، وغا تلقى حسكة دیال النحاس، وغا تلقى واحد الخاتم جیبو وما تھز "-
  "حتى شي حاجة

  :الولد حتى ھو كبر وولى عارف، خذا الخاتم خبعو وخذا الحسیكة خبعھا، وخرج عندو قالیھ

  " آسیدي ما لقیت والو"

  :قالیھ

                                                
.وطأ- 37



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  "قلبتي مزیان"-

  :قال لیھ

  "قلبت مزیان"-

  :قال

  .ھاذ الشي للي نوى ھو" في ھاذ المدة دیال عشرین سنة جا شي فقیھ دى ھاذ المانة"-

  :قال لیھ

" دخل عمر لیا الذھب"-

عمرو وخرجو لو، ھز حتى ھو واحد الكمیشة خبعھا عندو، الفقیھ عاود ثاني عزم على االرض تسدات، عزم على 
  .اح ما عقل على راسوالولد ط

سافر الفقیھ وخلى الولد تما، داز علیھ ذاك النھار والنھار الخر، فاق ما عارف ال فین یمشي وال فین یجي، وال 
  ..فین كاین والدیھ، عا قبط الطریق ومشى

ب قراوا الحزب مشى ینعس، سیفط واحد من ذوك الطلبة، جا..مشى لواحد القبیلة وعرفوه باللي فقیھ، قصروا
لو الشمع، جاب لو الوقید، شعل شمعة وما لقاش فین یزكیھا، وھو یتفكر الحسیكة، للي عندو، الحسكة عندھا سبعة دیال 

  .القنادل، تا یشعلوا فیھا سبعة دیال الشمعات

  :حط الحسكة زكى فیھا الشمعة وھو یخرج لیھ عفریت دیال الجن ھاز كمنجة قال لیھ

  "ھاز طارة فیدوشعل الشمعة لخرى یخرج صاحبي "-

  :شعل الشمعة لخرى وھو یتخلع خاف، خرج عفریت ھاز الطارا، قال لیھ

  "شعل الشمعات لخرین"-

  :شعلھم خرجو ربعة دیال الشیخات، قالیھ

  "شعل السابعة یخرج الرایس دیالھم"-

المنكر تایلقى ذاكشي شعلھا خرج الرایس دیالھم، إیوا ھا ھو بدات العیوط في الجامع، في المدرسة، للي جا ینھى 
والوزیر، جاوا یجریوا صابوا حتى ھوما سلطان وھو یبقى قاعد تیشوف، حتى مشات لخبار لل38كیتبھضبحال ھكذا 

ذاكشي، تبھضوا، بقاو یتفرجو حتى كلشي نعس، تفكر ھو الخاتم جبدو، طفى الشمع مشاو لعفارت فحالھم، شعل شمعة 
  :قالوخرى زكاھا غیر في الرض جا عندو العفریت

  " سیدي محمد الشریف طلب آش بغیتي نقضیھ لك حتى مال الشرق والغرب نجیبو لك"-

  :قالیھ

  "ما بغیت ال مال الشرق وال مال الغرب، ھاذ الناس كل واحد دیھ ینعس ففراشو"-

  .نقلھم لعفریت مشاو

للي كایعاودو، إیوا ناض المھم ذاكشي.. مللي فاق السلطان الصباح، تایسحاب راسو واش تیحلم وال فین كان 
  :الملك جا عند لوزیر، قالو

  " آشنو كان لبارح؟"-

  :قالو

  "ھاشنو كان"-

  :قالیھ

  "كنسمعو بھاذ لقضیة دیالت الحسكة والشمعات، أشنو ندیرو لیھ؟: لقضیة كاینة فلحسكة عند ذاك لفقیھ"-

  :قالیھ

  " نقلعوھا لیھ"-

                                                
.یدھش- 38
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  :قال الملك للوزیر

  .."فة دیال لعشا وغاتقولیھ فرجنا، ذیك الساعة قلعھا لیھ ما بغاش دیھ للحبسغاتدیر لیھ الضیا"-

  :جا لوزیر عندو قالیھ

  "تتعشى معانا.. آودي غاتمشي"-

  :قالیھ

  :مشى عندو كاین الملك قدمو لیھ قالیھ–ما عرفوش واش وزیر –" إییھ"-

  .." ھذا راه ملك، ونا لوزیر، وبغیناك تفرجنا"-

  :قالیھ

  "إییھ، جیبو لیا الشمع"-

  .ولى تدرب، ولى عارف أشنو كیدیر

  :فصباح مللي بغى یمشي قالیھ

  "إما لحسكة وال العمر دیالك: شوف، اختار"-

  :قالیھ

  "بغیتو لحسكة خذوھا"-

  :قالیھ

  "هللا یھنیك قبط الطریق دیالك"-

  :قالیھ. غیر ھو خرج ودور الخاتم فیدو وعیط علعفریت وجا لعندو

  "سمعنا وطعنا بغیتي مال الشرق نجیبو لك وبغیتي مال الغرب نجیبو لیك"- 

  :قالیھ

ما بغیت ال مال الشرق ال مال الغرب، غتمشي عند لوزیر تجیب الحسكة، وتنتف لو لحیتو حتى زغبة ما "-
ھو ما فیھ تا ذاكشي للي دار، لوزیر غیر ناض الصباح شاف وج–ذیك الساعة كان تحسان اللحیة عیب –تخلیھا لھ 

داراللثام، عقد راسو، الملك غیر –حیث حتى ھما فقھا وعوالما –للحسكة، مالقاھاش، عرف القضیة شنو ھي زغبة مشى 
  :فاق جا یجري بغى یدي الحسكة من عند لوزیر، قالیھ

  " أمضرا؟"-

  :قالیھ

  :قالیھ" ذاك الولد عز علیا وما قدرتش نحیدھا لیھ، وراني مریض"-

  "نمشي ونحیدھا لیھ غیر بالتيأنا "-

  :قالیھ

  "ماشي نتا وزیر، ما عرفت ما تدیر ما كذا ما كذا؟"-

  :عیط لیھ الملك كیف ما دار لوزیر دار للملك، جا لوزیر قالیھ

  "درتیھا بیا، نتف لیك لحیتك"-

  :قالیھ

  :قالیھ" ال بحالیال جیت نقولك نتف لیا لحیتي غادي تنتاقم مني، تكمل علیا، اللھم ولینا بح"-

  "آش غدي ندیرو؟"-

  :لوزیر طاحت لیھ فكرة قالیھ

  "عندك بنت؟"-
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  :قالیھ

  " عندي"

  : قالیھ

غتجوجھا لیھ، والبنت ھي للي تعرف االسرار دیال راجلھا، معندوش غیر الحسكة، عندو شي حكمة خرى، ھاذ "
  :قالیھ" للي عندوالحكمة غدي یكون قاریھا ویال تجوج ببنتك غدي تجبد منو ھاذ العلم

  " واخا"-

  : عیطو علیھ، عرضو علیھ الزواج، قبل، تجوج بلبنت ھو تجوج بھا وعیط علعفریت قالیھ

  ".غاتبني لیا واحد لقصر فراس الجبل للي ما یقدر حد یوصل لیھ"-

  .مایوصلھا لھم لت*بنى لیھ قصر تما، طلع سكن فیھ واحد خمس سنین وال ستة، لعفریت تیدي لھم المونة

  :الملك ضاق بیھ األمر مشى عند واحد لفقیھ قالیھ ھا شنو كاین، قالیھ

  :عیط علیھ، قالیھ–ذیك الساعة تیخدمو لعفاریت، مع بنادم –أودي عندي واحد لعفریت حاكم علیھ "-

أودي منقدرش ندخل لذیك المنطقة للي فیھا ذاك لقصر، راھا مرصودة للي دخل فیھا كیتحرق، ولكن كاینة"-
  " واحد العفریتة ھي للي یمكن لیھا تدخل

  :قالیھ

  :مشى جابھا حكى لھا األمر، قالت لیھ" جیبھا"-

  ".*بریة: حاجة وحدة للي نقدر ندي"-

كتب الملك بریة لبنتو، داتھا ذیك العفریتة، البنت غاقرات ذیك لبریة دیال باھا وطلع لھا الدم، مشات ھزات الخاتم 
  :قالت لیھدوراتو جا عندھا لعفریت،

  "  ھودني عند با"-

مللي جاتھا الخبار دیال باھا قالت لیھ دیني، ماتفكرت كاع الراجل مسكین، وكون غیر كاین تما، خالتو حتى مشى 
لراس الجبل وسمحات فیھ، ھو بقى تما تاكمالت لو ذیك المونة بغى یموت بالجوع، العفریت حتى ھو مشى، داتو للملك 

  .لي بغىشد لخاتم ولى كیدیر ل

ھزو دارو فیدو، الدري باقي صغیر ما –ولد بنتو –ھو ذاك النھار مشى یتوضا حید لخاتم من یدو، جا الدري 
  " أبا، أبا، أبا"یعرف والو، دور الخاتم خرج عندو لعفریت تخلع تیعیط 

  :قالیھ

  "آش بغیتي؟"-

  :قالیھ

  "بغیت با"-

  :الدري خاف، خرج العفریت لحقو عند باه شاف ولدو، وھز الخاتم دارو فیدو دورو، جا عندو العفریت، قالیھ

  "آش بغیتي؟"-

  : قالیھ

  " دیر لیا ألف عفریت مجندة بلخیل وألف عفریت دیال صحاب النبل وألف عفریت ماشین على رجلیھم"

  :ار، قالدار لیھ كلشي، دار لحصار علمدینة، لملك جاتو الخب

  :شي ملك عظیم ھذا، طیح الرایة البیضة وستسلم، خرج عندو الملك، جاتو الخبار قالیھ"-

  :قالیھ" الغرض للي بغیتي، نكون أنا تحت الحكم دیالك إال بغیتي"-

                                                
.التموین- *
.رسالة*
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  :جاب لوزیر، جاب بنتو وحید اللثام، وھو یعرفو قالیھ" ما كاین كالم حتى تجیب لوزیر وتجیب بنتك"-

  "تتحكمو فلبالد دیالكم؟ باالعدام؟باش "-

  :قالیھ

  " نتحكمو بجمل عطشان وجمل جیعان"-

  :دار للوزیر ھكاك، دار للبنت ھكاك، دار الملك ھكاك، كاع كلھم، قالیھ

  "إیوا دابا عاد نتفكر با، نشوف شنو الحال بیھ"-

  :دور الخاتم، جا عندو العفریت قالو

  " آش بغیتي؟"-

  :قالیھ

  "الجیوش تمشي فحالھا، ودیني عند باطلبت ھاذ"-

ھزو داه عند باه، صابو كیتحارب مع واحد الدولة خرى، بغاو یحیدوه من الحكم نتاعو حیث حتى ھو كبر، حاربھم 
  .وخاذ الحكم دیال باه وعاش بخیر وعلى خیر، وهللا وعلم
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  زرقـــة مـــرقـــة. 4

ھذا واحد الراجل عندو سبعة دلبنات، ولبنت الصغیرة كانت حاذقة وذكیة، واحد النھار باھم بغى یمشي للحج 
. 39الساروتختار لبات لبنت الصغیرة فیھم وخلى لیھا اوغدي یبقاو وحدھم، 

اب ھو ینوض الفقیھ دیال الجامع دار براسو مي عجوز، وجا بغى یتعدى علیھم، وھي تعرفو وسدات علیھ الب
وھرسات لیھ رجلیھ ھو یحلفھا فیھا، وخلى حتى جا باھا وھو یخطبھا منو وعطاھا لیھ، وھو یوجد لھا واحد لعافیة كبیرة 

  :باش یرمیھا فیھا، وھي تبدل حوایجھا مع ختو، ھو یجي ھز ختو رماھا فلعافیة وتحرقات، وقالت لیھ

" أخویا راك حرقتني"-

  .وھربات زرقة مرقة

تتولد حیوناتھا، وللي ولد جوج یعطیھا واحد ویاخذ واحد، بقات ھاكذاك حتى جمعات كاع مشات للغابة بدات
  .وحوش الغابة

  .وج بھازتیصید وھو یشوفھا، عجباتو داھا للقصر تحاكمواحد النھار جا ال

د للي ناض لفقیھ تیقلب على زرقة مرقة باش ینتاقم منھا، دار راسو عطار غادي من بالد لبالد، حتى وصل للبال
  :كاینة فیھا سمعاتو لخادم دیالھا تیقول

  ".ھالكحل، ھالكحل"

  :وھي تخرج عندو قالت لیھ

  " عطني لكحل"

  :وقالت لیھ،وھو یعطیھا شویة

  ".ما یكفي حتى عین من عیون اللة زرقة مرقةھاذ الكحل هللا أسیدي شویة "-

  :وقالھا

"عاودي آش قلتي؟ زرقة مرقة؟ سیري عیطي لیھا"-

  : وھي تقول زرقة مرقة40فلموزیطمللي خرجات عندو جا بغى یخطفھا ویدیرھا 

  " واه واه"

  .جاو الوحوش دیالھا وكالوه، ومشات حجایتي مع لواد لواد وبقیت أنا مع والد لجواد
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  سمیـمــع النــدى5

  

تجوجات ودات خوھا كیسرح لیھا ھذا سیدي كان واحد لولد وختو، ماتت مھم وباھم وخالوھم بجوج، ختو 
كبر لھا ولدھا وھي تقول –كان تیسمع الندى للي تیطیح –" سمیمع الندى"ھي تولد واحد الولید سماتو . البھایم

  :لراجلھا

  " خصنا نقتلو ھاذ خویا"-

  :قالھا

  " واش غدي ندیرو لیھ"-

  :قالت لیھ

  :یجي من السرحة ویقول لیاغاتمشي تتلواي لیھ في الزیف نتاع الخبز، ولوقت للي "-

  "اختي بغیت لخبز"-

  :نقولیھ

  " انتا ذیك الساعة غاتضربیھ تقتلیھ" 41للزیفسیر "-

  :جا قالیھا

  " ختي بغیت لخبزآ"-

  :قالت لیھ

  "سیر للزیف"-

  :مشى للزیف یھز الخبز، مشى ولد ختو قالیھ

  ".ال أخالي أنا نمشي"-

  :مشى یجیب الخبز بغى یضربو باه قالیھ

  ".قعد لألرض، یال ضربتي أنا نضرب أنا سم ونت سم"-

  "دیال الما42آش تدیر لیھ؟ سیر للقلة: "كیعود حنش وھذاك كیعود حنش، ھز الخبز عطاه لخالو جاو، قالت لیھ

  :مشى للقلة وھو یصمت فیھا، جا قالھا

  :قالت لیھ" أختي بغیت نشرب"-

  "منھاما عدي ال غراف ال والو، سیر للقلة وشرب "-

  : قالیھ الدري

  "ال خالي أنا نجیب لك تشرب"

  :مشى قلب علغراف جبذ الما، بغى یضربو قالیھ

  "إال ضربتي نضرب، نتا سم ونا سم"-

  :جاب لخالو شرب، قالت لیھ

  "  غا یدیوھم یصبنوھم لیا في لعین43فلمانطإیوا شتي آش غدیري؟ عاتتلواي لیھ "

                                                
.قطعة قماش- 41
.الجرة- 42
.اللحاف- 43
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  :تم غادي بیھم قالیھ

  ".ویاكال أخالي أنا "

  :لحقو لتماك بغاو یحلوھم قالیھ

  "ما تحلھمش"

كبو علیھم الما وبقاو یخبطو بلعصي تایخبطو حتى قتلوه، الحو ذیك لقراضي نشروھم جاو بحاالتھم، غیر وصل 
  ..عند ختو وعرفاتھم بللي قتلوه طلعات كتجري، صابت ذوك لقراضي دیاولو لقطاتھم جابتھم

ھم فالشمش دقاتھم، دارت الطعام للغذا وھي تسقي الطعام، وھي تدیر لخوھا ذاك السم شدات لقراضي دیال راجلھا دارت
  :دارتو لیھ قدامو حطو بغاو یتغذاو، قالیھ ولدھا

  "نوضي حتى تجیبي الما، عاله لماكلة بال ما؟"

تم ناضت تجیب لما، دور لھا ولدھا لبالصة جات كالت ماتت، بقى ھو وخالو عاشو بخیر وعلى خیر وخلیتھم
  .وجیت
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  سكیـــن الھنــد. 6

  

ھاذي واحد لمرا ما كانش عندھا لوالد، كتعیش غیر وحدھا ما عندھا ال راجلھا ال والو، وھو یجي واحد العطار 
  :تیعیط

  "ھا تا حانوت.. ھا تا حانوت أاللة"-

ذاكشي، وھي خرجات لیھ دبزة دیال –والكحل السواك –وھي تخرج عندو وبدات تشري ذاك شي دیال العطریة 
  :یقول–العطار –للویز باش تشري وھي تطیح لھا واحد لویزة وھو 

  ".أم، سیحة ھمین"-

  :وھي تقول لیھ

  "ربي أسیدي شنو ھو ھمین؟"

  :قالھا

  "راه ھمین أاللة واعر علیا وعلیك"

  : قالت لیھ

  "ربي یا سیدي یال ما توریھ لیا شنو ھو؟"

  :قالھا

  "أالال راه ما تقدیش علیھ راه واعر"

  : قالت لیھ

  "عفاك أسیدي یال ما تجیبیھ لیا نربیھ"

  : قالھا

  "وشحال تعطیني؟"

  : قالت لیھ

  "جوج طبقات دیال اللویز"

  "واخا: "قالھا

نعجة تا مشى جابو لیھا قد الجرو بحرا تزاد، مازال كاع مغمض عینیھ، جابو لیھا، وبقات كاتعیش فیھ، كاتذبح لیھ 
یاكلھا في ربع ایام، حتى عاد یاكلھا في ثلث ایام، في یومین حتى عاد غول یاكل في الدوار، عاد یجري، بقات غیر ھي 

  .."ھم: "ویاه، كل مرة یدیر لیھا

  : تقول لیھ

  .." امك یالكافر"

  "ھم"وقت ما دار یقمز علیھا، یدیر لیھا 

  :تقول لیھ

  "امك یالكافر"

  :تقولبقات واحد النھار ھي

  "الال ھذا غاذي یدور فیا آش غاذي ندیر لیھ؟"

  : ناضت قالت
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  .."غاذي نمشي نسقي"

  ..وھي تھز القلة وھي تمشي تسقي، لبسات حوایجھا لواحد القلة، حزمتھا شمرتھا، وھي تمشي

  :ھو جا ما صابھاش، جالس

  "..وخا ما تقول امك.. ھا ھي كاینة وهللا تا ناكلھا الیوم واخا تقول امك"

  :وھو یصیب غیر القلة، قال–ھم –غیر لحق وھو یدیر لیھا 

  .بقى تیتسنى" كان نوعھا*ھذي لعبت بیا، وهللا تفوت تجي حتى ناكلھا كیما"- 

تاصابت واحد الركب دیال الخیل، مشات .. بقات غادیة، بقات غادیة.. ھي مسكینة زادت دلعات، مشات بقات غادیة
علیھا، دلع یقلب علیھا وھي تشوفو وھي تنوض عند ذوك الناس اللي كایقسموا معاه وھي تمشي وھو بقى كیقلب 

  :البرادع، قالت لیھم

  "ھالعار أسیدي دسوني"-

دسوھا، جا قلب تاعیى مالقاھاش، وھي تمشي عند واحد الساقیة وقعدت تاتبكي، مللي قعدات تاتبكي وھي تجي 
  :واحد الخادم تاع واحد الملك، وھي تقول لیھ

  " يسید"-

  :قال لیھا

  "نعام"

  : قالت لیھ

  "شي زین قاعدة تتبكي عند الساقیة مسكینة راه قاع ما عندك في الدار بحالھا"

  :قال لیھا

  "إیوا سیري جیبیھاّ "

  :مشات عندھا، وقالت لیھا

  "نوضي أالال تكلمي لسیدي"

  :جات، مشات وھي ویاھا لحقت سلمت علیھ، قال لیھا

  "الدارقعدي غا تعیشي عندي في "

قعدت عجباتو وھو یدیر بیھا العقد وھو یتزوجھا، تزوجھا بقات عندو مع عیاالتو، ذاك النھار بغى یسافر، مللي 
بغى یسافر كلھا واش تقول لیھ جیب لیا، كلھا منین یقول لیھ وھي مسكینة غیر جالسة ما قالت تا حاجة، وھو یخرج تا 

  :لبرا وھو یرجع قال لیھا

  "آشنو بغیت؟.. حتى لیك انتفالنة، كلشي وصاني"-

  :قالت لیھ

  ".أنا بغیت زرون تدرت یا سكین الھند"

زرون تدرت آسكین الھند –مشى تقدى لوالدو، تقدى لعیاالتو، تقدى ذاكشي للي بغى، و ھو بدا تایقلب على ذاك 
ھي عطاھا تاھي ذاكشي، یقلب تا صابو، مللي صابو جا، سلمو علیھ، تلقاو لیھ كلھا عطاه ذاكشي للي طلب جابولو،–

  .وھو یشوف آشنو بغات تدیر بالسكین

  :صمت لیھا، وھي شداتو حتى نعس كلشي في اللیل، وھي تشدو وھي قاعدة تاتمضي فیھ وتتقول

وجا واحد العطار یازرون تیدرت یاسكین الھند، وقال .. وانا كبرت ما عندي والد یازرون تدرت یاسكین الھند"-
یازرون تدرت یا سكین الھند، وخرجت عندو یازرون تیدرت یا سكین الھند، وخرجت لو طبیقة " تیاتاحانوت یاتاحانو"

یازرون تیدرت یاسكین الھند، وقلت " سیحة ھمین"دیال اللویز یازرون تیدرت یاسكین الھند، وطاحت لي واحدة قال 
یازرون تیدرت " قدي علیھ ال انت الناما ت"ربي آسیدي آشنو ھو ھمین یازرون تیدرت یا سكین الھند، وقال لي : "لیھ

                                                
.كیفما: كیما*
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وطلبتو حیث ما عندي والد، یازرون تیدرت یاسكین الھند، وجابوا لیا وكریتو بجوج طبیقات دیال اللویز . یاسكین الھند
ازرون تیدرت یا سكین الھند، وجابوا لیا قد لكلیب للي بحرا طرطق عینیھ یازرون تیدرت یاسكین الھند، وربیتو یازرون 

  ).تقوم المرأة باسترجاع حكایتھا من البدایة إلى النھایة..." (یاسكین الھندتیدرت

  :وھي بغات تخبط كرشھا تقتل راسھا على ذوك المحاین للي دازت علیھا، وھو یشوفھا شد لیھا یدیھا، قال لیھا

  ".هھذا للي دایر لك ھاذشي غاذي نصیدو قاع الحاللف نجیبوھم وغاذي توریھ لینا وغاذي نقتلو"-

  :مشى نوض الصیادة دیاولو جابوھم، ھي طلعھا لذاك المنزه الفوق، قال لیھا

  .."إیوا وریھ لینا"-

  .ھو شافھا طار لیھا على كرشھا، جبذ لیھا كبدتھا وكالھا" راه"ذیك الساعة مللي شافتو وھي قالت لیھم 
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  :مات وولى واحد الولد، ذاك الولد مللي كبر وھو یسولسلطانھذا واحد ال

" واش أنا عندي با؟"-

  :قالیھ

  "عندك باك راه كان ملك ومات وخلى المال"-

: إیوا مللي شاف ذاك الولد باه مات وخلى ذاك المال، قال لعمو

  " أنا عطني واحد لعود وعطني للي یكفیني بغیت نمشي ندلع"ـ 

، لحق، كاع سخط هللا غادي  ، یا ، یا عطاه للي یكفیھ من المال، عطاه العود مشى، غادي مع الطریق، یا
لھذیك لبالد للي غادي لھا، لقى واحد لحنشة وواحد الحنش جاري على ذیك الحنشة وھي غادیا كتترطى وكتجري، وھو 

  :قالت لیھ–باسم هللا الرحمان الرحیم –ة جنیة یقتل ذاك الحنش بالسیف، قتلو وھي تخرج لیھ ذیك الحنش

  .."نقذتني أولیدي راني غدي ننقذك، فین ما بغیتني غادي نعتقك"-

  :قالھا ھو

  " وباش بغیتي تعتقیني؟"-

  :دیال الشعر دیالھا عطاتھا لھ وقالت لھ44بندةمطات یدھا لراسھا جبذت 

  ".وراني نحضر عندكھا نتا وقت ما حتاجتیني حرق زغبة من ھاذ الزغب "-

، لحق دخل لواحد الدولة بدات تتبان لیھ واحد المدینة،  جمع ھو ھذاك الزغب، وزاد كمل على طریقو، یا یا
حیث –قرب لیھا وھو یلقى واحد السارح سارح لغنم دیالو، قالیھ ھذاك الولد یقرب لعندو شدو لبس لیھ الكسوة دیالتو 
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لبسھا للسارح ونصل لیھ حوایجو لبسھم ولد الملك، قال –في دیالھا دیال الذھب وكلشيالملك عندو الكسوة زینة، الصدا
  :لیھ

  " مد لیا واحد لخروف"-

  :وھو یقولیھ–بحال إال زعما قرع –مدو لیھ سلخو، ھز ذیك الكرشة لصقھا على راسو 

  "عالش أسیدي نتا درتي لیا ھاذشي؟"-

  :قالیھ

تشري زعما ھاذ لخروف للي ضیعت لكم عطاه ذاك المال، السارح ما قداتو ھاك حقك من ھاذ المال باش "-
فرحة، دى ذاكشي لوالدیھ، ھو ركب على ذاك العود كمل على طریقو، البس غیر نعالة وحوایج السارح ودایر كرشة على 

  :ھا، قالھالحق، وھو یدخل لذیك المدینة لقى واحد السودانیة قاعدة فم لباب دیال.. راسو، ولى بحال القرع

  " لةضیف هللا أال"-

  :قالت لیھ

  "مرحبا بضیف هللا"-

  :دخالتو كال وشرب وكولشي، وھو یقولیھا

  " بغیت واحد الشویة دیال الما نورد بھ العود دیالي"-

  :قالت لیھ

یقدنا عام، سكت، التذكریش لیا الما، الما عندنا كبحال الزیت، راه كاینة غیر واحد العین تنسقیو منھا للي "-
وكیطلق ) لذاك الجن(كیھدي لیھ كل عام بنت من بناتو سلطانوال–باسم هللا الرحمان الرحیم –وذیك العین ساكنھا جن 

  :قالھا" لینا الما ونسقیو والصالة علنبي وصافي یسد

نمشي نجیب لك أالال عطني للي عندك وللي بغیتي تعمري دیال الما، وعطني ھاذ البھایم ولحمارة دیالك وآري "-
  " الما

  :قالت لیھ

  ".ال، ال تقولي ھاذ لكالم راه غادي تمشي ویقتلك"-

  :قالھا

  "یا أري والصالة عنبي"-

، تالحق لھذیك العین، عمر لھا الما وجابو كیجري، والو ذاكشي  ، یا ركب على ذیك لحمارة غادي ویزید یا
ن، والت الباس علیھا دیما تیسقي لھا حتى شبعات ما، حتى تغنات واش بغى یخرج لعندو، عادت ھي كتبیع الما بالثم

  ..والت الباس علیھا

  :واحد النھار وھو یقولھا

  "، أنا غادي نمشي نسكن وحدي، ما باقیش غانسكن معاكلةعرفتي أال"-

  :قالت لیھ

  "وخا أولیدي"-

باقیة من المال دیالو، ومشى سكن فذاك عندو والینمال دیالو للي باقیحمشى، خلى لیھا ذاك العود، دى ذاك ال
  :، وھما یطلقو البراح قالابنتو لذاك الجن ویسقیوسلطانالبیت، إیوا واحد النھار جا واحد الوقت باش یھدي ال

  ".ال إلھ إال هللا، ما تسمعو غیر الخیر، راه العین بات تفتح غدا، وللي با یسقي الما للي یقدو"-

بناو الخزاین، دارو للجن الشوا، شواو لیھ حولي وحطو لیھ اویسمع فكولشي، مشاووھذاك النھار بقى عا قاعد 
قصعة دیال الكسكسو وتایدیو لیھ الخمر، ومللي یدیو لیھ البنت یحطوھا في ذیك لخزانة ویمشیو یسقیو تا تروح الشمس 

، تیجیو ھما تیلقاو لخزانة رایبة ھلي یجیو فحاالتھم، تایجي ذاك الجن تیاخذ البنت ویاكل الماكلة ویریب ذیك لخزانة
تیعرفو بللي صافي الما تسد علیھم، إیوا ناض ھو مشى تیتصنت لھم، ناضو مشاو داو ذاك العجل مشوي، داوه 
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واللعب والسقي والفرحة، داو البنت حطوھا في لخزانة، شادة ھي واحد لكتاب تقرا فیھ وتبكي، مع شافت 45بالفیشطة
  :بة من ذوك الزغبات حضرات لیھ ذیك الجنیة قالیھاھذاك الولد، مشى ھو حرق زغ

بغیتك تعطني لبسة خضرا، وعود خضر لبسة تكون عسكریة، بغیتك تكوني معایا نقضي على ذاك الجن راه "-
  ".مكیخلیش الناس یسقیو، وبا یتعدى على بنت الملك دیال ھاذ المدینة

د دیالو فم لخزانة، دخل، لقى ذیك البنت شادة لكتاب عطاتو العود، عطاتو السیف، عطاتو اللبسة، مشى ربط العو
  :وكتبكي، وھزت عینیھا تخلعات قالھا

  :ما تخافیش أنا راني عا إنسان بحالي بحالك، ونا للي جاي بغیت ننقذك من ھاذ الجن، قالت لیھ"-

  "ال راه ما تقدیش علیھ"-

  :قالھا

  " دابا غادي تشوفي"-

ي بغى ونعس دازت بیھ عینو، شویة ھا ھو جاي ذاك الجن بلعجاج دیالو، تسناه تسناه عیى، شرب ذاكشي لل
  : بالرعدة وبكلشي، جاي تیقول

  "شكون للي قدامي یحید راني ندیر لحمو في ضغمة ودمو في جغمة"-

ھي بات تنوضو خافت، ما تالت قدرت تقولیھ نوض وال شي حاجة، ما تالت عرفات باش تبالت، مع لعجاج 
  :بیھاوكلشي، وھي تطیح دمعة على خد ذاك الولد، وھو یقفز وقالھاوكلشي دایر 

  " مالكي؟ جا؟"-

  :قالیھ

  ..."أجي لعندي أجي"-

  .ھز السیف، شیر علیھ ضربو ضربة وحدة قتلو

  :قالیھ

  " جیتي أعدو هللا؟"-

  وھو یشیر علیھ بالسیف ما جابشي فیھ الروح

  :قالیھ

  " عاود لي"-

  :قالت لیھھضرت ذیك الجنیة فوذنو، 

  " ال تعاود لیھ، یال عاودت لیھ غادي یصحى ثاني من جدید ما باقیش تعاود"- 

شعالت فیھ النار، ذاك الجن ھرب، ھذاك الولد بقى معاھا حتى صبح الحال وبذیك التلفة دى فردة من السباطة دیالھا 
  .وفردة من دیالتو ومشى فحاالتو رجع لبیتو

ر على واحد الحداد كیسوط لیھ الكیر خدام عندو، كیلبس ذاك تشامیر دیال ذاك ھو مللي كان فذاك البیت كان مدب
ما كاین عا ھز القیرع حط القیرع، صافي " القیرع"السارح وذیك النعالة، وكیدیر ذیك الجلدة على راسو وكیقولو لیھ 

یھ یمشي یجیب لیھ خبار بنتو ھا لملك سیفط لوزیر دیالو قال: ھاذي ھي سمیتو، مشى ثاني للسوق تیسمع لخبار كتتعاود
وخبار لخزانة، مشى، لقى الما دایز للي بغى یسقي یسقي، لقى لخزانة واقفة ولبنت باقا حیة، وباقي ذیك الماكلة ھي ھي 
، جا عند  كیما مشات، ما عدا لخمر والعافیة راكبة وھو یعود غادي، دھش عاد غادي وكیقرب لذیك لخزانة یا یا

  :الملك قالیھ

  .."یا ملك، ذاك الجن راني قتلتو وسیرو جیبو بنتكم، وراه الما للي با یسقي وبنتك راه باقي كیما دیتھا"-

  :قالیھ

"قتلتیھ؟"
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  : قالیھ

  "قتلتو"-

سیفط الرجال دیالو مشاو كیما قالیھ ذاك لوزیر، جابو بنتو فرحو عاد الما موجود وذاكشي، عاد كلشي 
آرى لیا لبنت جات قالتھا لباھا، ما تتاكل ما تتشرب عادت رادا خاطرھا وتتفكر فذاك الولد للي قتل الجن، ما .مزیان

  :عرفاتو طار وال سمى، ما لقاتوش ناضو خبرو باھا قالو لیھ

  " بنتك ما تتاكل ما تتشرب"-

  :ھي بقى فیھا لولد للي قتل الجن، قالھا

  " مالك أبنیتي ما كتاكلي ما كتشربي؟"-

  :قالت لیھ

  :قالھا" ابا، أمن علیا ونقولیك"

  "علیك أمان هللا قولي لیا أشنو مقلقك؟"-

  :قالت لیھ

ى، دى دیالتي وخلى دیالتو، وماشي لوزیر ذاك للي قتل الجن ونقذني ھا لفردة دیال السباطة دیالو، راه نس"-
  ".للي نقذني ودروكا راني بغیت نشوفو

  :إیوا، لمھم كیبحث ما لقاش، واحد النھار وھو یبرح

ال إلھ إال هللا، ما تسمعو غیر الخیر، الملك راه بغى یجوج بناتو وللي بغاھم وقد علیھم یجي یخطبھم من "-
  ".عندو

للبنات مشاور، دار لیھم فیھم لیمونات كل لیمونة –باھم –البد منھم، عطاھم جاو لوزارا وزعما الناس للي و
دارھا وسط مشوار، وعقدھا فذوك المشاور للي عرفاتو وبغاتو كتضربو بذیك اللیمونة وذاك لمشوار، ھو لبس ذاك 

افتو وعرفاتو، ومشى حتى ھو معاھم تصاب مع ذوك الرجال وقف، ھي ش–كبحال القیرع –التشامیر وذیك اللبسة 
  :خواتاتھا للي بغات شي ضرباتو، ھي ضربات ذاك القیرع بداو تیضحكو علیھا، باھا ما رضاش قالھا

  " عالش ابنتي ختارتي القیرع؟"-

  :قالت لیھ

  " ھذاك ھو للي نقذني"-

  :قالھا

  " ما تقولیھاش"-

  .ومرض46تا واحد ما تیقھا وبقى باھا تفقص

  قالو لیھ،جابو لیھ الطبا، دوزو لیھ، 

  " خرجت فیك الفقصة"-

  :قالھم

  "واش للي یداویني؟"-

قالو لیھ خصھم یجیبو لك حلیب السبعة فجلد بنتھا، یسلخو ذاك السبع وال سبعة للي بحرا تزاد ویشدو الجلد دیالو 
  :قالیھ" ویحلبو فیھ السبعة، وتدھني بھ ھذاك ھو زعما الدوا للي یداویك

  " شكون للي یجیب لیا ھاذ شي؟"-

  :قالیھ

  "یال عندك شي نساب راھم یجیبوه لك"-

  :تجمعو ذوك النساب وطرقو القیرع فلحانوت دیالو عند ذاك الحداد كیسوط الكیر، وقالیھ
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تیمشو، " ھا حنا القیرع غادیین نجیبو للملك حلیب السبعة فجلد بنتھا، إیوا قعد نتایا دابا تشوف دیالتك ھي ألخرى- 
متیطیحو على والو متیقدو یلحقو سبع وال سبعة، یخلیھم ھو تا یتناصو في الطریق تیحرق ذیك الزغبة وتحضر لیھ ذیك الجنیة 

  :تیقولھا

  "بغیتك تجیبي لي حلیب السبعة فجلد بنتھا، وتعطیني عود زرق وكسوة زرقا والسیف وتردیني شاب"-

  :عا تاجاي معرض لھم فطریقرداتو شاب، عطاتو العود زرق ولكسوة زرقا،

  " سالم علیكم، فین غادیین، أسیدي؟-

  :قالیھ

ال تسولي واحد الملك راه ھا جاري لیھ ھا جاري، راه مسیفطنا نجیبو لیھ حلیب السبعة فجلد بنتھا، وحنا فین "-
  " بغینا نطیحو علیھ ما نقدروش نلحقوھا

  :قالھم

  "ي؟ھاذشي وكان، ویال جبتو لكم آش غا تعطیون"-

  :قالو لیھ

  "للي طلبتي اسیدي الشریف نعطیوه لك"-

  :قالھم

عطاوه لتشینات وذوك لمشاور وعطاھم " بغیت تعطیوني ذوك لتشینات، لعالمات باش خطبتو ھاذ بنات الملك"-
  :لحلیب، طرقو ثاني وقالو لیھ

  .."إیوا ھا حنا جبنا لحلیب دابا تشوفي، دیر لیھا آلقیرع فین تجیك"-

  :ني ما قضى لیھ ذاك الحلیب والو، جاو طبا خرین من بالد خرى، قالیھ ثاني ذاك الطبیبجاو ثا

خصك لدواك یجیبو لك، ماء ما بین جبلین، كاین واحد الجبل تیتفتح وتھزي منو الماء، ما تجي فین تھزیھ تا "-
  ".لكیتسد بحال یال كیتشق، وذوك للي كاتعرفي كیقضیو لك الغرض، ھوما للي غادي یجیبوه

، طرقو، صابو لقیرع فلحانوت تیضربوه لراسو وقالو لیھ ، یا   :مشى ثاني جمع نسابو وسیفطھم، مشاو یا

  "راه دیالتك ھي لخرى، غدا راه تجوجي بھا" مابین جبلین"ھا حنا غادیین نجیبو للملك "-

  :قالھم

  "عاسیرو"-

  : ویخلیھم تا یتناصو في الطریق ویجي ثاني لمحلو یقول للمعلم

  " راني غادي بغیت نتغذى؟"-

  :ویجي یحرق ثاني واحد الزغبة وتقولیھ ھذیك الجنیة

  " آش حب لخاطر؟"-

  :قالھا

  :إیوا ھو یمشي ثاني تا تالقى بھم" بغیتك تعطني عود بیض ولبسة بیضة وسیف وتردیني شیباني"-

  "علیكم أولیدالتي، فین غادیین فھاذ لخال؟سالم "-

  :قالیھ

  "التسولي آلشریف راه الملك ھاكي طاري لیھ وھاكي طاري، وقالنا تمشو تجیبو الما مابین جبلین"-

  :قالھم

  "ویال جبتو لیكم آش تعطیوني؟"-

  :قالیھ

  "للي طلبتي آالشریف نعطیوه لك"-
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  :قالھم

  "ل وذنیكمبغیت تعطیوني ھاذ الربایب دیا"-

  :قالو لیھ

  ".إیوا صافي عطیناھم لك غاجیبو لینا"-

كال قلع لیھ ربیبة وذنو جمعھم دارھم فواحد الحك، مشى مورا الجبل تدرق علیھم وحرق زغبة وجاتو الجنیة، 
  :قالھا

  " بغیت ما ما بین جبلین-

بحال العود وجابت لیھ واحد –باسم هللا الرحمان الرحیم–عیطت لذاك الجن وجابت لیھ عود، جابت لیھ جن 
  :نقولھا حنا الكنبورة، قالت لیھ–لبرادة 

لعود راه غایدیك لجبل تیتفتح وكیتسد ومللي توقفي فوق الجبل غادي لعود ینقز، ونتا حدر ذیك لكنبورة، جبد "-
  ".فیھا الما

ني لعند ذیك الجنیة ردات مشى ذاكشي للي دار، غطس لكنبورة، الجبل تسد لیھ على صبعو، قطعھو لیھ، رجع ثا
لحقو، لقاوه ھو قاعد تیسوط على لمعلم دیالو بذاك . لیھ العود أبیض كیما كان، رجع، عطاھم ذاك الما ورجع فحاالتو

  :الكیر، والبس ذیك اللبسة دیال القیرع، دازو علیھ، كال یعطیھ ضربة لراسو

  "ھا حنا جبنا لما للملك"-

  :جاو الطبا من بالد اخرى قالو لیھوالو، یجیب هللا ثاني ما براش،

مشى ثاني قالھا لنسابو، مشاو، " خصك یاملك تفاح الجازیة بنت المنصور القاطعة سبع بحور على ظھور النسور"- 
دازو ثاني على لقیرع فلحانوت وتكرفصو علیھ، خالھم ثاني تا مشاو، مشى حرق زغبة من ذوك الزغبات، حضرات الجنیة، 

  :قالھا

  :مشى تلقى لھم" تعطني لبسة خضرا وعود خضر، ودیریني بحال شي راجل وسطانيبغیتك "-

  " السالم علیكم، فین غادیین أسیادنا، یاك الباس؟"-

  :قالو لیھ

تفاح الجازیة بنت المنصور "التسولي آلشریف، الملك دیالنا ھا طاري لیھ وھا طاري، قالنا نمشیو نجیبو "-
  "، ولكن حنا أسیدي ما عرفنا منین"النسورلقاطعة سبع بحور على ظھر 

  :قالھم

  " ویال جبتو لكم آش تعطیوني"-

  :قالیھ

  " للي طلبتي "-

  :قالیھم

  " تعطیوني الصباع دیال یدیكم، ذاك الصغیر"-

  :قالیھ

  ".عطیناھم لك"-

یھ الجنیة ذاك الصغیر، ومشى ثاني تدرق علیھم وحرق زغبة، وھي تحضر ل–كال وقطع لیھ صبع من صباعو 
  :قالھا

بغاو تفاح الجازیة بنت المنصور –قالیك –بغیتك تشوفي ھاذوك للي كا یجیو دیما، یجیبو الدوا للملك، راه "-
  :قالت لیھ" وقولي لیا أنا كیف غادي ندیر لھاذشي؟

اكل غادي تمشي وتصمتي لیھ تحت العش دیالو، النسر غادي یجي ومللي یجي، غادي یسحابك واحد لحنش كی"-
  .."لیھ والدو، غادي تلقى واحد الحنش، ذاك الحنش شدو نتایا وقتلو، وقعد تماك تسناي حدا ذاك العش
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ھذاكشي للي دار، قتل الحنش بالسیف، وبقى قاعد، ھاھو النسر جاي، بدا یغوث النسر، ورى لیھ ذاك الحنش، 
  :قالیھ

  ". ھا ھو للي كیاكل لك والدك ھاني قتلتو"-

یا نسر راني بغیتك تدیني لعند : "كیبایع لذاك اإلنسان، قالیھ زعما للي بغیتیھا أنا نقضیھا لك، قالیھبدا ذاك النسر 
  "الجازیة بنت منصور للقصر دیالھا

  :قالیھ

  "ولكن راه كل بحر بضغمة وجغمة، زعما ما ناكل"-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عالبحر للي قطع األول عطاه ذیك الجغمة وذیك الضغمة، الثاني دار لیھ للي یكفیھ من الدم ومن اللحم كیقولو، وركبو داه، 
ھكاك حتى للسابع طاح لیھ ذاكشي، وھو یوقف لیھ ما تلى با یدوز، با یقطعھا من الذراع دیالو جمع لیھ الدم وقطع لیھ 

فیھ العسة، دیالھا اللحم دیالو وعطاه كال وھو یزید لحقو، حطو فم القصر دیال الجازیة، وھو ذاك القصر دیال الجازیة 
كلھا عاجنون بحال الطیور، نسور نیت، وذاك الجن الكبیر ھو بحال الطیر كاین فوق لبرج وھاز السوارت دیال ذاك لقصر 

  :كلھم فعنقو، ھو ذاك النسر قتل واحد من ذاك الجن، وجاب النبل دیالو وعطاه لذاك الولد، قالیھ

الطیر غاتغرق، ضرب الضربة األولى غرق تا لركابي، ضرب ضرب ذاك الطیر والضربة یال ما جاتش فذاك "-
الثانیة غرق تا لعند الصدر، ضرب الثالثة ضربو للعنق طاحو السوارت ھزھم، حل علیھا دخل، لقاھاناعسة، ھز ذاك تفاح 

  .للي بغى ھز لھا كلشي، ومشى فحاالتو رجع للعش دیال النسر

ثاني لعند ذوك الناس، عطاھم ذاك التفاح، رجع للحانوت دیالو ھما حرق ثاني زغبة حضرات عندو ذیك الجنیة، رداتو 
  :جابوه لقاوه تاني كیسوط على الكیر، غالحقو وھما یبداو ثاني یضربو فیھ

ھا حنا جبنا تفاح الجازیة بنت منصور ودیالتك ھي لخرى ألقیرع، بالتي علیك، تا یبرا الملك وغدا را غاتدي "-
  " بنتو
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  .داو للملك ذاك التفاح، ولى الباس علیھ، برا ما حدو تایاكل فذاك التفاح وھو كیتشافى

  :سیر أیوم جي یاخر، واحد النھار فاقت ذیك الجازیة بنت منصور قالت لھم

  ".شكون للي جا تكرفص علیا؟"-

  :ذوك الجنون دیالھا قالوا لھا

  ''ھا للي تكرفص علیك"-

  .."لي دى من عندك التفاح وھذا وھذالفالن لفالني لالسلطانولد 

  :وھي تسیفط برا قالت لیھ

  ".جیتي تكرفصتي علیا ھاني جایاك بلقوة دیالي، وغادي نخرب لیك الدولة دیالتك"-

، عادت عندو مشكلة من جھة ذیك الجازیة بنت منصور، حار ما تلى صاب كیدیر، وعاد سلطانمللي برا ال
  :تیقولھم

ذاك لولد –إیوا خالھم واحد النھار ھاھي جایا مشى حرق زغبة .." غادیش نقدر علیھاكي بغیت ندیر أنا ما"-
  :حضرت عندو الجنیة، قالھا–تیسمع كولشي 

  " ذیك زازا للي جبت من عدھا التفاح راھا جایا بغات تحارب الملك، بغیتك تنقذیھ وتكوني معایا للي طلبت منك"-

  :قالت لیھ

  "غاذا نعطیك سیف وفلوكة من لیاقوت وتمشي تتلقاي لھاكن ھاني من ذاكشي، ھانا"-

  :عطاتو ذاكشي، تلقى لیھا البس لبسة كلھا ذوھاب كي بحال شي ولد الملك قالھا

  " أنا ھو الملك"-

  :قالت لو

جا ھو ویاھا، ذاك الملك خرج ھو وذاك الجیش دیالو " إیوا نتحاربو بعضیاتنا وللي غلب الخر غادي یدیھ"-
وكلشي، شافو ذاكشي ھو ذاك السید قالت لیھ الجنیة خطط األرض، لبالصة للي خطھا كینوض فیھا الجیش، وكلھ ووالدو 

عا جن، وھو یتحارب ھو ویاھا إیوا وغلب ذاك الجیش زعما دیالھا، مللي غلبھا قالت لیھ زعما زكا نوقفو كاع من 
، لبس ثاني ذیك الكرشة وذاكشي قدامو سلطان لإیوا وھو یجي لعند ا" ذاكشي، وغادي نكون لك زوجة من جوجاتك

  :قالیھ
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  " أنتا؟"-

  :قالیھ

  "أنا"-

  :قالیھ

  "كنت غالط فیك ما عرفتكش"-

  :قالیھ

، وذوك النساب دیاولك للي كنتي كتسیفط یجیبو لك الدوا عیط لھم أنایا للي حاربت لك الجازیة بنت لمنصور"-
  "زعما یستقبلوني

  :مو قالیھمعیط لھم كلھم قعدو قدا

  "سبعة فجلد بنتھا؟النتوما جبتو حلیب "-

  : قالو لیھ

  "إییھ"

  :قالھم

  "وفین ھما لتشینات باش ضربوكم ولمشاور؟"-

  :بقاو عا كیحققو، جبدھم لیھم، قالیھم ثاني

ایب دیال نتوما للي جبتو لیھ الما مابین جبلین؟ نتوما للي جبتو لیھ تفاح الجازیة بنت المنصور؟ فین ھما ذوك رب"- 
  ...جبدھم لیھم" وذنیكم؟ وفین ھما صباع یدیكم؟

  "إیوا راه كلشي دارو ھاذ لقیرع"-: قال الملك

  .وصافي.." ، تاخذي الحكم دیالي ونا عاطیك بنتي، وانا لوزیر دیالكسلطان نتا ھو ال: "وھو یقولیھ
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  الفـاھمـة. 8

  

  :الما مللي تیغلي، وھو یقول للوزیر دیالوواحد السلطان بغى یعرف آش تیقول 

  ".سیر قلب لي على من یقول لي الحل"-

  :مشى لوزیر، تا یقلب، وھو یدق على واحد الدار ھي تحل لیھ واحد البنت زوینة بزاف، سولھا

  :قالت لیھ" فین باك؟"-

  :سولھا" مشى یكب الما على الما"-

  :قالت لیھ" فین خوك؟"-

  "لخسارةمشى لسوق "-

  :قالت لیھ" وفین أمك؟"-

  "مشات تجبد الروح من الروح"-

باھا : "الوزیر ما فھم والو، بقى تسنى باھا تاجا وعاود لیھ آش قالت بنتو، وھو یسولھا وھي تقول بللي قصدات
تیقول آش: "ھما یسولو البنت على" مھا قابلة مشات تولد شي مراار، وامشى یسقي الدالح، وخوھا مشى یلعب القم

  : ھي تقولیھم" الما مللي یكون یغلي؟

  .."راه تیقول العود للي سقیت منو تكویت"-

ھو الوزیر مشى عند السلطان، وتا واحد ما عرف الحل، ھو یقولیھ ذاكشي للي قالت البنت ھو یتجوجھا السلطان، 
  .وھي تشرط علیھ تجلس معاه مللي یكون یحكم على الناس

فقین، واحد عندو حمارة ضارة، وواحد عندو ناقة ضارة، ولدو فللیل وھو ینوض مول واحد النھار كانو جوج مرا
لحمارة تبعھا البكر، ومول اصباح الناقة تبعھا الدحش، وي الالحمارة روم البكر على لحمارة والدحش على الناقة، وف

  :لحمارة قالیھا

  ".للي تابعو شي حاجة دیالتو"-

، وھي تسمع الحكم وشافت مول 47البكرو یحكم لمول لحمارة باش یاخذ تخاصمو وھما یمشیو عند السلطان ھ
  :وھي تقولیھ،الناقة خارج تایبكي 

دخل " راه كنت غارس الشعیر فجنب لبحر ناض كالو لي الحوت"غادي ترجع عند السلطان وغاذي تقولیھ "-
  :قالیھ ذاكشي وھو یقولیھ السلطان

  "عاله الحوت تیاكل الشعیر؟"-

  "وعاله الحمارة كاتولد البعیر؟: "وھو یقولیھ

  :وھو یجي عندھا وقالھا. ھو یقولیھ السلطان شكون الي قال لیھ ذاك الشي، قالیھ بللي مراتو ھي للي قالت لیھ

  :وھي تقولیھ" خوذي للي بغیتي وسیري لدار باك"-

طان وتبنج، دارتو ناضت دارت فیھ سیكران، مللي شرب السل" وخا، ونشربو بعدا واحد لكاس دیال أتاي"-
  :فصندوق وداتو لدار باھا وحطاتو حدا لغنم، مللي فاق قالھا

  :قالت لیھ" آش ذاكشي درتي؟"-

                                                
.ولد الناقة- 47
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  "قلتي لیا  ھزي للي عزیز علیك، لقیت تا للي عزیز علیا"-

ومشات حجایتي من لواد لواد .."ھاذي ھي لبالصة دیالك: "قالت لیھ" وعالش درتیني حدا لغنم؟":وقالیھا
  أنا مع والد لجوادوبقیت

-  

  ولـــد السلطــان وخـتـــوـ 9

  

واج، وھاذ ولد السلطان كان زھذا واحد السلطان كان عندو بنت وولد، لولد كبر من لبنت، وكلھم واصلین لل
  .تایبغي الصید بزاف، ویال بغى یصید تیركب على عود ویمشي للغابة

واحد النھار مشى صید وجا، مشى جیھة العین بغى یورد لعود وھو یصیب واحد الزغبة طویلة وھو یحلف باش 
  .یتجوج موالت ھاذ الشعرة ولو ماعرت آش تكون

واج، بدا تیقیس وحدة تابعة وحدة، زشد الشعرة وحدد واحد النھار وجمع كاع الناس، كاع البنات للي واصلین لل
  :وحدة ما صابھا قیاسھا، بقات لیھ ختو قالوحدة تابعة وحدة حتى

  :لیھ الناساقالو" شكون بقى ما بقى؟"-

  " بقات ختك"-

  :وھو یجیبھا وھو یقیس علیھا الشعرة جات روام، قد قد صافي، قالھم

ذاك واج، وداخل زفعال ذاكشي للي دار، ناضو ھما كیوجدو لل" وج بھا باش ما كان، راني حلفت على راسيزغادي نت"- 
  "المجوط"لقصر كاین واحد السید مكنیین علیھ 

  :وھي تمشي عندو قالت لیھ–48قوالبي–محیليوكانن 

  "لمشكل؟اأودي ھا نتا تشوف بعینیك دابا كندیر نخرج من ھاذ "-

  :قالھا

"أنا ندیر فیك واحد المعروف، غادي ندیك نبعدك على خوك باش ما یسیقش لك الخبار، ومن تما شغلك ھذاك"-
صافي تافقو باش یدیھا فللیل، ناض ھزھا داھا بعدھا لواحد الغابة بعیدة، خالھا تما رجع ما صابو لھا الخبار ال والو، 

  :مشات بقات تما یوم على یوم، واحد النھار، وھو یشوفھا واحد الراجل قالھا

  :الھا، قالھاشافت تاعیات وھي تعاود لیھ لمشكل دی" كیفاش قصتك نتي؟ ومنیني جیتي؟ وكیفاش؟"-

ھي ھاذیك مشى خبرھم، بعد مشى، بقات كتطلب هللا  وھو " أنا دابا البد نمشي نخبر لھل دیالك راھم تیقلبو علیك"- 
ینزل لھا واحد الدلو، نزل، وھي تسمع واحد الصوت تیعیط لھا باش تطلع فذاك الدلو وتشد فذاك لجباد دیال الدلو، هللا نزل لھا 

  :وجا بنادم، وصلو صابو ذاك الدلو طالع لفوق غیر شافتھم كتقولھلھا جاو اذاك الدلو و

  :وكیطلع ذاك الجباد، غیر كیبعدو كتقولیھ" طلع كلك یا الجباد بیا"-

  ".ھبط ھبط یا جباد بیا، أنت خویا كنتي لبارح ولیوم بغیتي تولي عریسي، طلع طلع یا الجباد بیا"-

وعرفتي ذوك الشراف تا یتمیزو بلحیلة –وھي تقولیھم واحد الشارفة وبقاوا یتسناو فیھا ویطلبوھا تھبط، والو، 
  :قالت لیھم–وعارفین 

تا نا عندي الشروط دیاولي، غادي تجیبو : "عطاوھا للي طلبات، قالت لھم" شحال تعطیوني ونھبطھا لیكم؟"-
  .."لیا واحد ستة دناس صحاح، وتجیبو لیا شي تاللس وقیاطن صغار

وثالثة فتلیس، وھي شدات واحد لقیطون صغیر تحت لبالصة للي كیھبط ذاك الجباد، وكتشد دارت ثالثة فتلیس 
ذیك القصریة تقلبھا وتعجن فوقھا والخباز للي كاع فیھ لحموم كتخبز علیھ، وكتنزل ھاذیك دیما كتقرب لیھا وتشوف تا 

  :تعیى وتطلع، واحد النھار قالت

  "كتدیر؟آش49العاقصةوهللا تا نسولھا، نشوف ھاذ "-

                                                
.كثیر الحیل- 48
.العجوز الماكرة- 49
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  :قالت لھا

  :قالت لھا" أمیمتي آش كتدیري؟ راه لعجینة ما ھكاك ولخبیز ما ھكاك"-

  "أبنیتي ھاذشي للي عرفت ماماك راه كبرت وما صابت للي یوریھا"-

  :قالت

  :وھي كانت موصیة ذوك الرجال للي فتاللس قالت لھم" ھبط ھبط یاجباد بیا نشوف آش كتدیر ونوریھا"-

جات لخرى على نیتھا حدا لعاقصة " خرجو ألفیران ملغیران وجیو لقطوھا راه تصیبوھا حدایاغیر تسمعو"-
  ..غاسمعوھا وخرجو لقطوھا" خرجو یا لفیران ملغیران: "كتوریھا وھذیك كتقول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  

  

  

  شــارف و عـــارفـ10

  :خدامین ما والو، الولد قالیھ باهقالیك ھذا واحد السید كان ھو وولدو ومرتو، ما 

ماخصناش نبقاو قاعدین بال خدمة بال والو، خصني نخدم، قل لیا شي خدمة للي نخدم ونمشي نخدم، باش ذیك "ـ
  " بیھاالساعة یكون عندنا باش نقومو

  :قالیھ

  ''بعتني بیھ  عیش بیھ  دابا بعني وذاكشي للي"-

  :قالیھ ولدو -

  "شارف؟شكون غایدیك آبا ونتا "

  :قالیھ

  " ".شارف وعارف"مللي غادي تدیني للسوق بدا تبرح وتقول شكون للي یشري "-

  :ذاكشي للي دار الدري، نھار ما بقى عندھمش دى باه، وقال

  " شارف وعارف؟یشري شكون"-

  :قالیھحاكموھو یجي ال

  " شحال بغیتي فیھ؟"-

ر دیالو، ولى دیما راه  معاه، واحد النھار واحد لقبیلة فلوس، وشراه من عندو وداه للقصى الوھما یتفاھمو عل
:قالیھلشارف و عارف ووھو یعیط ـ واحد الباز ھدیة الحاكمجابت لذاك 

  " ھاذ الباز أشارف وعارف؟ي آش ظھر لك ف-

  :قالیھ

  ..بضم الدال "ھاذ الباز أصلو دجاجي"-

  :قالیھ

  " كیفاش؟"-

  :قالیھ

  .دجاجة قرقات علیھفرخاتو، ماش ھي للي فرخاتوو بیضاتي ھاذ الباز مو لل"-

  :وھو یرسل لھاذوك للي جابوه لیھ، قالیھم

  " ھاذ الباز كیفاش األصل دیالو؟"-

  :قالو لیھ

أودي حنا كنصیدو ولقینا جوج بیضات وحنایا نجیبوھم حطیناھم للدجاجة فرخات وحدة ووحدة ما "-
  " فرخاتھاش

  :ھو ھذاك، وھو یقولیھ

  "عرفتي ھاذ الباز بللي أصلو دجاجي؟باش "-

  :قالیھ

  "كیبقى یبحث فجنابو،زعما كنشوفو كینقب جنابو بحال الدجاج"-

  :لعود، وھو یعیط لھذاك ثاني، قالیھاجابو لیھ واحد " واحد القوم"دازت یام، وجاو ثاني عندو 
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  " آش ظھر لك فھاذ العود؟"-

  :قالیھ

  .ھاذ لعود خوه بغل ومرضعاه بقرة-

  :لیھا، سولھوم قالوصحابووھو یعیط ل

  ".لبقرة ھي للي رضعاتوا  ھاذ لعودة ولدات قبل من ھاذ العود بغل وماتت، وحنا نروموه على واحد"-

  ..كرمو الحاكم و دارو حداه 

  :، قالیھعلیھ جرى الحساد ، ھو یفعل بالحاكم و شارف وعارفاحد النھار جرات الخصومة بیناتو

  ''تخوي بالديغغاتموت و"-

  :ش مشى دار؟ مشى عند ولدو قالیھآوھو 

  ".غتبحث لیا على قبر وتخلي لي منین نتنفس وذاكشي، وعود جیب لیا لماكلة"-

  :، وقال50طلع لیھ الدمحاكم ذاكشي للي دار ولدو، واحد النھار ذاك ال

  " لعائلة خاصني نقتلھا كاملةاھاذ "-

  :قالیھ، على ولد شارف و عارفوھو یعیط 

  "  والنقطع راسك  51مسبطغاتجیني حفیان، وتجیني "-

  :قالیھ، وھو یمشي عند باه

  "، آش غاندیر دابا ھا قال لیا..أودي"-

  :قالیھ باه

تمشي تلبس لفوق دیال السباط ولقاع ما تلبسوش، مللي یقولیك جي مسبط قل لیھ ادیر؟ غتعرفتي آش غا"-
  "دیال السباط حفیان ھز رجلیك ووري لیھ لقاعھاني مسبط، مللي یقولیك جي 

  .و مشى عند الحاكم ذاكشي للي دار 

  :وھو یقولیھعیط علیھ ثاني ،

  "شتي آش غاتدیر؟ غاتجیني راكب وتجیني على رجلیك"-

  :، قالیھیھمشى ثاني عند باه وقالھا ل

وقت ما قالك جي راكب ھز رجلیك، وقت ما قالیك جي على ،غاتمشي عندو فوق واحد الدحیشة قصیرة"-
  "رجلیك حطھم في االرض وتم غادي

  ..قال لك ھاذ الراي و ال نقطع راسك غاتقول للي شكون للي: ذاكشي للي دار، وھو یقولیھ

  .ما كاین ما نخبي علیك راه شارف و عارف : قال لیھ 

  :وھو یمشي رسل لیھ جا، قالیھ

  "وخرج بالديیاك قلت لیك مت "

  : قالیھ

  ..وقال لیھ بللي كان في القبر خارج بالدو"راني كنت میت وخارج بالدك"

ودار شارف و عارف ، باش یعیش مع عائلتوالمالحاكم الھو یعقب عطاهتعجب الحاكم من الذكاء دیالو ، 
  .مستشار دیالو

  

                                                
.داغضب غضبا شدی- 50
.البس حذاء- 51



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  

  

  

  القـنـديــــلـ 11

كان خدام عندو، وصل لواحد لغابة وطاح علیه اللیل وما لقى غیر واحد لمرا واحد الراجل هرب من عند واحد السید

:عندها واحد لكوخ، قالیها

  ".بغیت نبات عندك"ـ 

:قالت لیه

  "بشرط باش تحطب لي غدا"ـ 

:فالغد مشى باش یحطب وما جا  تا غربات الشمس، وهو یقول لها

  ".بغیت نبات عندك غدا"

: قالت لیه

  "52الجردةا بشرط تصاوبي لی"

  :وفي الغد بقى خدام فجردة حتى قربات الشمس تروح، قالها

  ".غادي نبات عندك غذا"ـ 

:قالت لیه

  "بشرط تهبط لواحد لبیر باش تجبذ لیا واحد لقندیل"ـ 

  :فلغد نزالتو للبیر ولقى لقندیل، وقالت لیه

"عطني القندیل"ـ 

:قالها

  "تا تطلعیني"ـ 

  :اللیل كله هو یدوز واحد الراجل وهو یقولیهوهي تخلیه فلبیر بات فیه 

  "عطني وقیدة بغیت نشعل واحد لقندیل"ـ 

: وهو یلوح لیه وقیدة، شعل لقندیل وهو یخرج لیه واحد لقزم صغیر، قالیه

  "آش بغیتي؟"ـ

:قالیه

  ..خرجني من هاذ البیر "ـ 

                                                
.كلمة دخیلة تعني الحدیقة- 52
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  .خرجو

: قالیه

  "ـ بغیت ناكل

  .وفین ما احتاج شي حاجة تایشعل لقندیلوهو یعطیه بزاف دلفلوس، خرج لمدینة 

  :واحد النهار كان في العاصمة دیال لبالد قال للقزمي دیال القندیل

  .."بغیت نتزوج  بنت الحاكم   "-

  .وفللیل مشى لقزمي لقصر الحاكم  وخذا البنت وجابها للفندق ناعسة،  وطلب الولد من لقزمي یرجعها لقصر

  .لها باش تنعس وتعمر جیوبها بالفول وتتقبهموفي الصباح قالتها لباها ، وقا

  ..ومللي جا لقزمي ودى البنت للفندق بدا تیطیح من جیبها الفول فالطریق

  ..وفي صباح آمر الحاكم العسكر باش یقلبو فالمدینة كلها 

  ..فالفندق، مللي بحثو لقاوا السباط 53سباطهاوكانت البنت خالت 

  .وشدو الولد بغاو یقتلوه هو یشعل القندیل، وهو یجي القزمي وهرب بیهوداو مول الفندق والولد للمحكمة، 
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  لمغنــياالطیـــر ـ 12

  

وجني السلطان زإیال ت: "ھاذو ثالثة دیال لبنات قاعدات فواحد الجنان وكل وحدة فیھم قالت آش بغات، وحدة قالت
  "ندیر لو مخفیة

  : خرى قالتالا

  "جالبةندیر لیھ "ـ

  :والصغیرة فیھم قالت لیھم

  "یال تجوجني السلطان نولد لیھ دري عندو جوھرة بین سنیھ ویاقوتة بین عینیھ"

  : سمع لبنات آش قالو، سیفط لھم الھدیة وقال لباواتھم54كیتسارىكان السلطان 

  "وج بیھمزجیبوھم راني بغیت نت"-

: قالت تولد، بقات، نھار ولدات قالوا ذوك الضریرات للقابلةجابوھم، كل وحدة دارت ذاكشي للي قالت ماعدا للي 
  "ویال ولدات ولد حطي لھا جرو،جیبي معاك جرو وجروة، یال ولدات بنت حطي لھا جروة"

ولدات لمرا دري، حطات لیھا القابلة جرو، ودارو الدري فواحد الصنیدیق ودارو معاه حفنة دیالت الذھب ورماوه 
  .لوادي اف

  : ن جا، قالو لیھمللي السلطا

  "راه ولدات غاجرو"ـ 

  : قالیھم

  "یقدر حقاش قالت غادي تولد دري جوھرة بین سنیھ ویاقوتة بین عینیھ وھو یحاسبھا سیدي ربي"ـ

  :المرة الثانیة ولدات دري ورماوه فلواد وحطو لیھا جرو، خرجھا السلطان وعقب ردھا وقال

  "ھذي عطیة سیدي ربي"-

ي نت وحطو لھا جروة ورماو البنت، وھو یخرجھا تسرح الجمال ووالت تنعس معاھم فالمرة الثالثة ولدات ب
  .لكوريا

وھاذوك الدراري كانو دیما تایصیبھم واحد الحوات ساكن جنب قصر السلطان، وكانت مرتو ما كتولدش، كیاكل 
  :الذھب ویربي الدراري والناس كتتعجب

  "اتولد فالدراري على مازینھممرات السلطان كتولد فلجروان ومرات الحوات ك"-

لكرة، واحد العجوزة دایرة سكسو في الخیمة، وھو یضرب باكبروا الدراري، واحد النھار كانو قاعدین تایلعبو 
  :الكرة وھي تجي فلخدیمة وھي تتھرس، تشتت سكسو وھي تقولیھ ذیك العجوزة

  "سیر تا تعرف باك ومك، عاد لعب الكرة"-

  :ي مربیاھم وسولوھا، قالت لیھموھما یطلعو عند المرا لل

  "أنا مكم والحوات باكم"-

  :قالو لیھا

.."ال، راه العجوزة قالت لینا"ـ 

  :قعدات المرا كاتبكي، خرجو عند العجوزة وقالو لیھا
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  "ورینا شكون بانا وشكون منا"-

  : قالت لیھم

  "سیرو قلبو على الطیر المغني ھو للي غایوریكم مكم وباكم"ـ

الكبیر عند المرا للي مربیاه قالیھا بللي بغى یمشي یقلب على الطیر المغني، جمعات لیھ القوت بالبكا، جا الدري 
  :وسرجات لیھ العود بالبكا وسیفطاتو، والدري غرس لخوه وردة قالیھ

  "یال بقات خضرا راني بخیر، یال لوات راني مشدود، ویال یبسات راني میت"- 

  :ت لیھمشى داز على الكدیة الصفرا قال

  "آلدایز فین غادي؟"ـ

  :قالیھا

  ،"راني غادي نقلب على الطیر المغني باش یوریني مي وبویا"ـ

داز على الكدیة الزرقا والحمرا والخضرا، وصاوه وقالو لیھ باش ما یاكل، مایشرب وخصو یكون ذكي باش یشد 
  ".خویا مشدود: "ند المرا وقالیھاالطیر المغني، واحد النھار طلع الخو الصغیر ولقى الوردة لوات وجا ع

  :سرجات لیھ العود وعطاتو القوت و سار، داز على الكدیات وقالو لیھ

مللي شاف ذاكشي كال وشرب، وراه شدو الطیر المغني بین جنحیھ وخا وصیناه، ونتا راك 55تبھضراه خوك "ـ
ال تاكلیھا، " یا من یاكلني"ة تقول ال تشربیھ، وتصیب الماكلة محطوط" یا من یشربني" تصیب أتاي محطوط یقول

  :ال تتفرج، وسیر تلقى الطیر الكبیر اللي تیغني وشد فیھ وقولیھ" یامن یتفرج فینا"یلعبو ویقولو 56الشیاخوتصیب 

  " حط خویا كیما سرطیھ"ـ

  :قولیھ" نحطو زحاف؟: "ویقول لك

قى یغني والطیور لخرین كایردو علیھ ال، حتى یحطو كیما سرطو وشد فیھ مزیان وما تتطلق، وراه غادي یب"ـ
  "بجناوحھم

  :مشى، لقى ذاكشي كلو، مشى وشد فالطیر الكبیر وقالیھ

  "حط خویا كیما سرطتیھ"-

  :قالیھ

  "نحطو زحاف؟"ـ

  :قالیھ

  "نحطو عور؟: "قالیھ" حط خویا كیف سرطیھ"ـ

  : قالیھ

  "حطو كیف سرطیھ"

  .وھو یحطو

  :وقالو للطیر المغني

  "یا معانا"ـ

  "راه غادي نرجعوك منین جبناك: "وعاود لیھ كیفاش جاري، وقالو لیھ

مشى الطیر المغني معاھم وھو یطلع فوق دار السلطان للي كان یحتفل باش یتجوج والعروسة بنتو، ھو یجي 
  :الطیر ھو یقول

  "،...السلطان بغى یتجوج بنتو، السلطان بغى یتجوج بنتو"-

                                                
.دھش- 55
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  :رایرات بغاو یضربوه، وھو یقول لیھم السلطانوجاو لیھ ذوك الض

  "خلیوه نسمعو آش تیقول؟"ـ

  : ، والطیر المغني كیردد آش یقول، وھو یقول57الشلیةكان السلطان تیشرب القھوة وقاعد فوق 

و راه البنت للي بغیت تتجوج بیھا راھا بنتك، وراه عیاالتك والقابلة كانو متافقات باش یحطو الجروان، وكیاخذ"ـ
"الدراري ویرمیوھم فلواد، وعیط لیھم وقولھم واش ھاذشي كاین؟

  : عیط لھم وللقابلة، قالت لیھ

راه كانو یقولو لي جیبي معاك جرو وجروة باش یال ولدات ولد حطي لیھا جرو، ویال ولدات بنت حطي لھا "ـ
  "جروة وكا یعطیوني الفلوس وذوك الدراري راه والدك

وھا للحمام وتجوج بیھا وتھلى فیھا، وجاب والدو والحوات ومراتو باش یعیشو معاھم جابو المرا للي كتسرح ودا
  :فلقصر وقال لمراتو

  "آش بغیتي ندیرو لھاذو؟"ـ

  :قالت لیھ

  "دیر لیھم ناقة جیعانة وناقة عطشانة وربطھم"

واد لواد وبقیت أنا بقاو ھاكذاك حتى ماتو، وبقات المرا والسلطان عایشین بخیر وعلى خیر، ومضات حجایتي من 
  .مع لجواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.الكرسي- 57



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  

  

  

  حمــان بــن عمــرـ 13

قالیك واحد الملك ما كایولدش، واحد النھار طلب ربي باش یعطیھ بنیة    وال ولید، نعس فللیل وھو یجیھ واحد 
  :المالك وقالیھ

  "آش بغیتي؟ بنیة تكبر وتخلیك وال ولید یكبر حتى الصومة ویموت؟"-

  :قالیھ الملك

  "بغیت بنیة"-

جاج ما كایبان منو والو، وشد الخدامة للي تقابل البنت مللي زحمالت مرتو، ومشى بنى واحد القصر كلو 
، تولدات البنت وكانت األم غیر كترضعھا وتعطیھا للخدامة تا كبرات، وكانت ذیك الخدامة كا تعطیھا الخبز بال 58تزادت

النھار ماتت المرا الخدامة، مشى الملك جاب لیھا وحدة أخرى جدیدة، ھذیك الخدامة قشرة واللحم بال عظم، واحد 
كتعطیھا الخبز بلقشرة واللحم بلعظام، وذیك لبنت  شدات اللبابة واللحم وكالتھم، والقشرة والعظم جمعاتھم ورماتھم من 

  :الشرجم وھو یتھرس الجاج وعیطات للخدامة، قالت لھا

  "آش ھاذ شي؟"-

  :ھاقالت ل

  "ھذیك أبنیتي راھا الدنیا"-

  .وھي تتعجب البنت من ھذیك المناظر، وبقات دایما كتجي تطل من تم، وما قالتش لباھا بللي الجاج تھرس

  :ذاك النھار بانو لیھا شي دراري جنب البحر، وھي تقول لیھم

  "مذلة الشبان جالسین جنب البحر كیلقطو النوار الخضر"-

  :وھما یقولو لیھا

  "مذلة قصر كون غیر فیھ بعدا بین الساریة والساریة مشیة شھر"- 

  .نزالت عند باھا وقالت لیھ یدیر لیھا ما بین الساریة والساریة مشیة شھر، دار لیھا باھا ھذاكشي للي بغات

  :طالت علیھم الغذ لیھ قالت لیھم

  "تیلقطو النوار الخضرحدا البحرمذلة الشبان جالسین"-

  : لیھاا قالو

  "  مذلة قصر مذلة قصر بین الساریة والساریة مشیة شھر،كون غیر بعدا مزوق بطوبة نقرا وطوبة ذھب"-

جات عند باھا وقالت لیھ یدیر الزواق بطوبة نقرا وطوبة ذھب، دار لیھا ذاكشي للي بغات، طالت علیھم ثاني، 
  :وقالت لیھم

  "مذلة الشبان جالسین جنب البحر تیلقطو النوار الخضر"-

  :قالو لیھا

  ".كون بعدا غیر معتب بالجلمود الخضر، ومزوق باللوبان الذكر(..) مذلة قصر "-

ھاذي ما غادیش تفارق علینا، كاع للي قلناه لھا دارتو، "–مشات عند باھا دار لیھا ذاكشي، وھما یقولو الدراري 
: لیھااعلیھم وقالت لیھم تفس الھدرة، قالوطالت " ھاذ الخطرة نقولو لیھا شي حاجة ما تقدرش تدیرھا ونتھناو منھا

  "كون فیھ بعدا حمان بن عمر(..) مذلة قصر "

  :وھاذ حمان بن عمر ولد واحد الملك، نزالت عند باھا وقالت لیھ
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  :قالیھا" جیب لیا حمان بن عمر للقصر"-

ما " راني بغیتك لبنتيآجي "ما یمكنش لي أنا ملك بحالي بحالو، جات حشومة نمشیو عندو، ونقولو لیھ "-
  "تمكنش

  :وھي تقولیھ

  "واش تخلیني نمشي نقلب علیھ وحدي؟"-

  "سیري: "قالیھا

مشات سرجات العود لبسات حوایج عادیین ومشات، بقات كتسول شحال عاد وصالت لمدینة حمان بن عمر، 
  :وقالو لیھا

والشھر الثامن عاد تیجي لدراھم، راه ما كاینش، راه عندو سبعة دلخواتات كل وحدة تایجلس عندھا شھر،"-
  "وراه خواتاتو قباحات ویال مشیتي عدھم راه یضربوك ویجریو علیك ما عدا الصغیرة فیھم

  :مشات عند ختو الكبیرة طرشاتھا وشركات لیھا حوایجھا، وقالت لیھا

  "مالقى خویا مع من یھضر غیر معاك؟"-

  :وتھالت فیھا، وقالت لھا على كولشي، وھي تقولیھابستة دارو لیھا ھكاك حتى البنت السابعة دخالتھا 

راه خویا ما كایشوفش في البنات غادي نقولیك آش غاتدیري، دخلي لیھم یغسلو یدیھم، ورمي لیھ لبرا "-
  "فحجرو، وكملي علیھم الغسیل وخرجي

  :دارت ذاكشي، وقالت لیھا

  "غیر سیري راه یال كاین شي راه غایجي تالعندك"-

دین، وسیري احجایتي من لواد عیشھر، قرا لبرا وجا تایسول حتى وصل وتجوج بیھا، وعاشو سباقي ما كملش
  .لواد ونا بقیت مع لجواد
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  مــش غنیـــنـ 14

تیصید تا العشیة، تیجیب جوج حجالت والثالثة تیاكلوھم ھو ووالدو ومرتو، ،ھذا واحد السید عندو ثالثة الدراري
  :واحد النھار قالت لیھ مرتو

  " 59توضرھمآھیا، آھیا، ھاذ لوالد خصك "-

  .60ربایبھاحیث غیر –

  :قالیھا

  "واخا غادي نوضرھم"-

  :ناض الصباح قالیھم

  "راني غادي ندیكم للغابة"-

  : لحاذقة وواحد الھبیلة، الصباح طلعو للغابة قال لذاك الحاذقفیھم واحد الحاذق وواحد ا

  "أنا غادي نصاوب لیك المحراث باش تحرث، ونتي آلحاذقة نصاوب لیك فاش تدیري المنسج"ـ

  :قالو لیھ

  "واخا"

  : قالیھم

  " ریحو ھنا"ـ

  :مشى تیقطع فلعواد تا العشیة رجع للدار، وقال لمرتو

  "صافي راه وضرتھم"-

  :بقى شي ساعة وال ھككا، ناضت مرت باھم قالتشویة 

  " أمن صابك ابنتي تجیبي لباك یغسل وقت لعشا"-

  :ناض باھم قال

  "أمن صابك أولیدي تعطي العلف للبھایم"

  :شویة ھا ھما تیدقو فلباب، ناضت مرتو ضرباتو بلمغرف للراس، قالھا

  "زكاي غدا نشاع هللا غادي نوضرھم"-

و للغابة ناض الحاذق ھز معاه التمر، والحاذقة ھزات النخالة تیعلمو بیھا الطریق، وصلو ناض الصباح ثاني رجع
للغابة وتبعتھم الھبیلة كتسرط فالتمر، بقاو تا لعشیة فلغابة مللي رجع باھم توضر لیھم، مشاو تا لواحد الحجرة في اللیل 

  :وتایقولو

  " طلعي، طلعي یالحجرة، دموع لیتیم علیك"-

  :رة تا لسما وتیشوفو واحد الدوار تیبان، وتیقولووتطلع الحج

) الغار(مللي ھبطات مشاو جیھة الضو، مللي وصلوه لقاو توفري " ھبطي ھبطي یالحجرة، دموع لیتیم علیك"-
تما، الحاذق والحاذقة تیمشیو یخونو الخبز لھذیك موالت الدار، من فران مامة غولة كاینة تما، ومشات الھبیلة وعاقت 

، ھزات ذیك الحجرة وھي تغوث ،ھم الغولة وحطات فلفران حجرة سخونة جات ھاذیك الھبیلة خشات یدھا فلفران یب
  :قالت

  "آح، آماما غولة"-

                                                
.تجعلھم یضیعون في الغابة- 59
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  :قالت لھا

  "نتي تما؟ أجي أجيأیاه آبنیتي "-

  :قالت لیھا61للتوفريودخالتھا 

  "نتي ومن جیتي؟"-

  :قالت لھا

  "أنا وخویا وختي"-

  :قالت لھا

  "مرحبا بكم آبنیتي، سیري عیطي علیھم"-

مشات ھي دخالت للتوفري كتحلب لیھم الحلیب دیالھا، جابتو لیھم ھو والرماد، الحاذق والحاذقة مكیاكلوش والھبیلة 
  :مسكینة كتاكل وتشرب، مللي بغاو ینعسو سولوھا

  :قالت لھم" كیفاش كتنعسي؟"-

  " ما كننعس تا تیھرنطو الحمیر، وینبحو الكالب"-

  : وسوالتھا الحاذقة

  "وذوك الصرات للي علقتي لمن؟"ـ

  :قالت لھا

  ".وحدة دیال لبراوات، وحدة دلملحة، وحدة دلبحر، وحدة دلقصبة، وحدة دیال الضبابة"-

ناضت الغولة دارت ید الحاذقة في فمھا، وصدرھا تحت راس الھبیلة، إیوا بقاو حتى سمعو تھراط لحمیر ،إیوا نعسو
ونبیح الكالب ودارو لیھا حجرة تحت راسھا وعود في فمھا، وھزو ذوك الصرات والقصبة ومشاو مع الطریق، لھبیلة بقات، 

ة فاقت وھي تعض فذاك العود، تبعاتھم وكاین واحد الفرخ فوق ما قادراش تمشي بلحلیب دیال لغولة للي قر فیھا، واحد لوقیت
  :ذیك القصبة، وخطرة خطرة تیسولوه

  "شوف شوف أعمي الفرخ واش كتبان لیك الغولة؟"-

  :تیقولیھم

  "جریو جریو ھاھي تابعاكم"-

ھا بدیال كتقرب لھم، وتیضربوھا بدیال لبراوات، بقات كتجبد ذوك لبراوات، كیجریوا غادیین تیھربو، ضربو
  ...الملحة كتحرقھا شویة ثاني تبعاتھم، زید زید ضربوھا بدیال الضبابة صافي توضرات فالضبابة وكیجریو

سیر سیر شویة تحیدات الضبابة وتبعاتھم، زید زید وضربوھا بدیال البحر، ضربو البحر بلقصبة، وھما یقطعو 
  .."لتو ھاذ لمرةسیرو هللا یھنیكم، ف: "صافي وحصالت ھي وراھم وحلفات علیھم

  :، فرحات، قالتفالتوفريصافي رجعات ھي صابت الھبیلة 

  " الباس جاب هللا الزردة"-

  :قالت لھا

  "سیري عند خواالتك غوثي علیھم وجبي القرشال باش نصاوبو لیك الزربیة"- 

  .مشات غوثات علیھم كلشي، مللي جاو جابو القرشال بقاو كیجزرو حتى عرقوھا فیھا مزیان

لخال، شویة شافو دار فیھا الغنم ومش غنین عندو بزاف دیال الغنم مللي دخلو ي اذق والحاذقة تاھما فوالحا
  :تسناو السارح حتى ناض تیطیب كال، غیر تیقول

  ھبطات " ھبط ھبط البرمة"

  :  قال
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  طاب " طب طب أطعام"

  : قال

  نقزات" نقزي اللقمة لفمي''

  .بالزیت، تعشاو نعسولیھ ذیلو صافي مشى نعس، ناضو ھما دھنو

  :الصباح، قالیھ

ما بغات تتطیب، صافي " طیب طیب أدشیشة"ما بغاتشي تھبط " ھبط ھبط ألبرمة"ناض، " نوض نوض"-
  :صاب صحتو كاع فیھا الزیت شعل العافیة تینقزر، بغى یحرق جلدو، قالیھ

  "صافي راك كلیتي من ورایا"-

  :جابو جوج عواد بركو علیھ بلعافیة، تیقولیھم، یا تینقز للعافیة، شویة جاو الدراري بجوج 

  " أنا في عاركم خلیوني نوریكم فین كاین المال، سیر راه تحت الرحى"-

  .صافي حرقوه مات

–ش تخرج وخوھا ما كیخلیھا–بقات ذیك البنت تطیب والولد تیسرح، واحد النھار جاو جوج دصیادة تیصیدو 
  :جاو، كاینة ھي فوق السطح قالھا

  " ربي ألبنت یالما عطنا شویة دلما"-

  :قالت لھم

  "راه ما عندیش راه الباب مسدود"-

  .حیث تیسد علیھا خوھا-

  .. مدات لیھم السطل دیال الما بشعرھا

  

  

  ..ھما یشدوه قطعوه لیھا

  :لیھامشاو داو ذاك السطل للسلطان قالو

  :قالیھ" لشعر دیال واحد لبنت كاع ما كاین فدارك وال فعیالكسیدي ھا اأشوف "- 

  :قالو لیھ" إیوا خصكم تجیبوھا لیا"-

  ".حنا ما نقدروش"-

  :مشى واحد العطار تیقول

  "ھاالعطار، ھالعطار"-

  :قالت لیھ

  :قالھا" یالعطار ربي واش عندك شویة الدوا راه تیضرني ظھري؟"-
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  ":نعطیك الدوایال كنتي تھبطي راه غادي "-

  :ھایإیوا بقات تاخرجات ركبھا فوق لحمار، قال

ھي تتھز من الشواري ھو تیخیطھا معاه، مللي " ندور بیك ثلث مرات بالدار، إیوا ھزي لحاجة للي بغیتي"-
  ".راه ما توقفي تا لدار السلطان: "خیط ضرب لحمار قالیھ

  .مشى لحقات لبنت، تتبكي بقات

–والو ھا لباب سدوه تیضرب لباب والو ما بغاش یتحل، والو بقاو تیضربو لبھایم ھا خوھا فلعشیة جا مسكین
، یضرب، ضرب الدفة طیحھا، صاب ختو ما كایناش، تایبكي تا عمر واحد لحالب بالدموع، مشى رش ذوك  ، یا یا

  :فلوس، ذبح واحد لعتروس عطاه للنمل قالیھملبھایم والو كلشي مال، والو

  "زلقو لیا ھاذ لفلوس فھاذ الجلدة دیال ھاذ لعتروس"-

إیوا بقاو تیزلقو، خرج مسكین شرى واحد لعود، یا قلب ذاك الجلد رد لیھ ذوك لفلوس للداخل دار ذاك الجلد 
ما جاتشي عندكم : "لحق ذاك لبیر صاب السخارة دیال سلطان تتسقي قالیھا–یا یا –فوق راسو بحال یال مجوط 

  "واحد البنت؟

  "جات: "قالت لیھ

  :حید واحد لخاتم من یدو ودارو فذاك سطل، تتلوح سخارة لید باش تحیدو تیوحل لھا، مشات عند لبنت قالت لھا

  "راه أاللة تالقیت مع واحد الراجل، راه الح لي واحد لخاتم في السطل ما بغاتشي تجبذ لیا"-

  "أرایھ: "قالت لھا

  "خویا، سیري جیبیھدیال : "جبداتو قالت لھا

مللي جابتو لحقت صابت السلطان بغى یروح لبنت، صافي دار لعرس، الناس تیحركو، ھو ذاك اللیبرة دارھا في 
ركبة العود دیالو، إیوا ودار ذاك الجلد ردو الفوق صافي الناس تیتسابقو ھو بقى للور، السلطان عندو سبعة دلبنات، 

  :قالھم

  "بیھوجزصافي وحدة فیكم غادي تت"-

حتى وحدة ما بغاتو حیث قرع، ولعود دیالو تیعرج ھیا ھاذیك مشى المرة الثالثة قلب ذیك الجلدة، وحید ذیك 
اإلبرة، یا جا ھو األول كلشي ذوك لبنات والو بغاوه، صافي والت تجوجات بیھ وحدة، ولى عطاه النص فالدار، عطاه 

  .*لفلوس، ما تلى خصو تا خیر، وعاشو بخیر وعلى خیر
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  البنـتـ 15

  وخــوتـھا الطلبــة

كاینین جوج عیاالت عند واحد الراجل وحدة تتولد ووحدة ال، وخرجات امھم كتولد، ولدات سبعة لوالد كلھم 
  :، قال ذاك الدري لمرت باه62طلبة

  "أربي أاللة یال ولدات امي بنت شیري لینا بمغزلة، ویال ولدات ولد شیري لینا بلمغزل باش نزیدو"ـ

، بقات ذیك لبنت تاكبرات، نھار  ، یا ذیك لمرا ولدات بنت، شیرات لیھم بلمغزل، مشاو الدراري تیقراو یا
  : مع واحد لبنت وقالت لیھا63تداحساتكبرات 

  ".وضرو لیھا سبعة دلخوت كاع طلبةسیري سیري آذیك للي ت"-

  : جات لمھا قالت لھا

  " طیبي الدشیشة، وما تحیدیھا تا نجي"ـ

  :لیھا یدھا فذیك الدشیشة سخونة، قالت لھا64دحاتإیوا طیباتھا لحقات، 

  "أبنتي آش درت لیك؟"ـ

  

  

  : قالت لیھا

  "عندي سبعة دلخوت كاع طلبة وما وریتیھم كاع لیا؟"ـ

  :قالت لیھا

  "أبنیتي راه ما عرفت فین مشاو، راه توضرو، ھا ما طرى وھا ما طرى"ـ

  : قالت لیھا

  "تعطیني سخارة وعبد باش نمشي نبحث علیھم وصافياوالو غ"ـ

عطاتھا كلشي ومشات، یا یا مللي وصلو ذیك لبالد دازو بعدا من واحد لواد دیال لقطران، دوزاتھا ذیك 
  ..تكحال، وھي تولي بحالھاالسخارة من واد القطران باش 

  :مللي لحقات، سبقات السخارة قالت لھم

  "أنا ھي ختكم"ـ

وذیك ختھم داروھا سخارة، مشات تتسرح الجمال، ھي وتاتبكي والجمال تیدورو علیھا وتا یبكیوا تاھوما 
  ..وماتیاكلو ما تیشربو

  

                                                
.فقھاء- 62
.تشاجرت- 63
.دفعت- 64



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  

  

  

  :تا بقاو یسلخو فیھا تیقولو لیھا

  "ایم؟عاله ما تیشبعو ھاذ لبھ"ـ

  :والو، جا واحد الراجل قالھم

مشاو تیطلو علیھا واحد بواحد، تیصیبوھا " شتو ذیك سخارة نتاعتكم راه تظل تبكي والجمال ماتایاكلوش"ـ
  :تتقول

  "أنا ھي ختكم ولیت سخارة وھي والت ختكم"ـ

  .جابوھا وصلوھا للدار، عطاتھم الساروت جبدو لحوایج للي جابت لیھم قتلو ذیك السخارة

تحولو لواحد الدار اخرى خالو لیھا كلشي، الماكلة دیال عام، بقات في الدار مسكینة وحدھا، الدراري مشاو 
  .. لجوامع تایقراو

  : واحد النھار تتشطب صابت شي حاجة الحتھا في فمھا، قالت لھا الدجاجة

  "وریشي وریشي آش ھاذ شي؟"

  : قالت لھا

  "آش بغیتي هللا یشویك؟"ـ 

  :قالت لھا

  .."هللا یشویني؟ واخا"ـ 

بقات ذیك لبنت ما صابت باش تطیب، –ذیك الساعة ما كانش لوقید –ھا العافیة یمشات تمرغات فلما وطفات ل
  :تتعیطبدات ولدار الغول ، بقات تا لعشیة شافت شویة دلعافیة فواحد الجبل، مشات یا یا حتى لحقات 

  ."65عویفیةعطیوني ا..یا مالین الدار "ـ 

  :قالیھا

  "المقراج؟"ـ

  "عطیوني عویفیةاأوا "-

  "الرابوز؟"-

  .."عطیوني عویفیةا"-

  ".العافیة؟: "فواحد الزوبیة ، مللي سخنھا خرج قالھاواحد لحدیدة كیطیب –الغول –وھو 

  : قالت لیھ

  "إییھ"ـ

                                                
.قلیل من النار- 65
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  : قالھا

  "إیوا حطي رجلك على ھاذ لحدیدة"ـ

  :حطاتھا وتشوات والدم تیسیح، قالھا

  ".یا سیري ھاكي ھا لعافیة"

تبعھا واحد الفرخ تیغطي فذاك الدم، غیر بغى یعلم الطریق فین كاینة، تاوصالت شعالت لعافیة –قالیك –جابتھا 
  :، ثاني قالت لھا الدجاجة66سیمانةطیب، بقات شي تت

  "وریش وریش، اشنو ھذاكشي؟"-

  :قالت لھا

  "شویتني هللا یشویك"ـ

  :قالت لھا

  "هللا یشویني؟"ـ

  :مشات تتعري فذاك الدم حتى لباب دیال ذاك لغول ھا ھو جا

  "واش شتیني كندیر؟"-

  : قالت لیھ

  "خیرشتك تتاكلي لحولي والماكلة مزیانة وما خصك تا"ـ

  :قال

  "ھند ھند آراسي"ـ

احھا، ذیك مشى رجع بقات مسكینة تتبكي فالسطح، جات واحد لحمامة دارت لیھا ذیك لمشطة عصباتھا فجن
صابو ذیك المشطة للي ھا ،لحمامة مشات تا لواحد الجامع تتبحث على خوتھا تا صابتھم، طاحت لحمامة بیناتھم شدو

  :شراو لختھم، ھي ھاذیك، قالت لھم

  "ختكم راه طاري بھا شي حاجة"-

  :جاو، قالت لھم

  "غا جلسو شویة ھاھو.. واحد راه تیجي تیعذبني"-

  :جا قالھا، حماو الزوبیة وتایتسناو 

  "واش صتیني كندیر؟"-

  :قالت لیھ

  "فلكالب.. شتك تتاكلي فلحمیر"-

  :مللي جا، قالو لیھ

  "أسیدي مرحبا بك راه فرحنا"-

  :زاد تیبكي قالھم

  "راه غیر بقات فیا مسكینة وبقات وحدھا وتنطل علیھا"-

  .طاح فلمطمورة تحرق صافيھما حماو الزوبیة وفرشو الحصیرة فوقھا، حطوه

، واحد النھار مشات طالت فذیك المطمورة صابتو ھاھو ما تحرق،  خالو لھا ثاني الماكلة دیال عام ومشاو، یا یا
  :قالیھا،ضربھا بلحجرة ھرس لھا االضرسة

  "سیري أنا علمتك، وخا تمشي فین ما بغیتي"-

                                                
.كلمة دخیلة تعني أسبوع- 66
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  . مشات ھربات صابت واحد مول العود ھزھا مشات لبالد بعیدة بقات

، یا تالحق ذیك لبالد ولى تیبیع العطریة ـ  تتجي شي مرا ، فینك أذاك الراجل للي ضربھا مشى تبعھا یا
  :تیقولیھا

  .."ضحك"-

  :فلعشیة مشى قالھمعرفھا ، ضحك طاح لھا اللثام،توالو ت

:لیھ لعشا، الراجل دیالھا عرض علیھ شي واحد مشى وخالھا غیر ھي ویاه، قالھاضیف هللا دخلوه دارو "-

"ولیوم غادي نقتلك"-

"لیوم للي بغیتي دیریھ غیر خلیني نطلب هللا: "قالت لیھ-

.طلبات سیدي ربي، ترفع ھو ما بقى قدامھا، إیوا الصالة علنبي-

-  

  .ال تجید العربیة الراویة ناطقة باألمازیغیة: ملحوظة

  .جواداألالناسمن لواد لواد وبقیت أنا مع ناومشات حجایات
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  على سبیل الختم

و تحسیسهم بأهمیة هذا مع الناشئةالتعلیمي للتواصلالمدرسي و الجانبكتاب یغلب علیهكان المقصود منذ البدایة 

ى البحث في مجال التراث الثقافي كدلیل یساعدهم علو آمل أن یستفیدوا منه ...التراث و ضرورة الحفاظ علیه

  .یعرفهم بجوانیه و قضایاه و یوضح لهم ما فیه من قیم معرفیة و جمالیة  و 

و كنت أعلم أنني لست مؤهال للقیام بهذه المهمة الجسیمة بعد أن قضى كتاب عمرهم كله في االحاطة بجانب من 

ـ 2004بأكادیمیة مراكشذه المدینة و اشتغالي في التربیة على التراثجوانب ما ذكرناه من تراث مراكش ، لكن حب ه

  ..لتحسیس الناشئة بأهمیته ربما یشفع لي في هذا األمر ،2009

الطفولة في تي عرفتها المراكش شیئ آخر ، أكثر من أيو حب تراث الوطن المدینة علیه حب هذهكتاب یغلب

فقیها وٕاماما عاش  جدي الذي، في ریاض العروس حیث بیت جدي الحاج احمد و أخوالي  في درب المصوبراألولى

و أن أكون شاهد درس في جامعتها وأن اشتغل أن أالتي كتب لي هذه المدینة ..، معلما لصییانها حد مساجدهاأفي 

فالشكر موصول إلى مركز تنمیة تانسیفت الحوز ..على تحوالتها أیضا شاهداو على جمالهاو تراثها و عیش أهلها ، 

  ..و كل الجهات التي ساهمت في نشر هذا الكتاب 

  وردة بین النخیل إلى مراكش

  الحلم ساق ما تبقى من أشواق 

  و المسافر حط عمره 

  واللیل یحلم بالرحیل 

  و النخیل تدثر منه

  بضوء األصیل 

  و الفراشات ما برحت تغني 

  فوق أصداف الصروح 

  رحیقهل من

  أو صبوح 

  أو انكمشت على آهات الشوق

  أجنحة النخیل 

  لوال االسمنت

  لما سكت العصفور

  و كف الجواد عن الصهیل 

  و النكتة نسیت روحها 

  على صف المقهى الطویل 

  لوال االسمنت

  ما ركض الغبار 

  على جبین مدینتنا 



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  لواله ما بكى المغني 

  و الراقصة الشقراء 

  أتعبها العویل 

  كم أردف النخیل من ظالل 

  و كم سكب من غالل

  على الدرب الطویل 

  و كم شهدنا على 

  حافة الشوق نحال 

  یتعب من رحیل 

  فینیخ حمله على

  أجنحة النخیل 

  ألفتك:و كم رایتك حتى قلت

  و كنت أقول أنه مستحیل 

  في قفص الصدر النخل و طنته 

  العنق الهزیل و محیاك و

  احك لي : مراكش 

  ؟هل تهت أم أدركك العویل 

  و في الصباح كنت ترتعین 

  في بزة الشوق و األمل الطویل 

  لحظة شوق في هل كل ما جرى 

  استراحة ابن السبیل 

  هل ما جرى في لحظة 

  یستبیح هذا النخیل 

  هل نجمة فوق نخلة 

  تحمل حلما یسیر 

  النخل یدرف دمعه على االصیل

  النخالت السامقات تبحث عن بقایا العشق البخیلو

  الحصیر تل قومه الراقدین على جثأالنخل یس

  من یغسل الحمراء من علب االسمنت

  في افق االصیل

  اللیل یلف صلبها و العمارات تاكل منها النخیل 

  تكاد أسر النخیل تغرق في العویل 

  موسیقى تشبه صخرا یدق على الغدیر

  على الحصیرالنخل یذرف دمعه 
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  كلما جاء الرحیل حننت الى وطن النخیل 

  كالوردة الحمراء جنت في الضمیر

  و بقایا النخالت تلملم سعفها 

  و على الجید البخیل

  أقراطها تلمع على الخد االسیل 

  و الطرف الكحیل یلوح على الطرف الكحیل  

  و الساحة تقذف صوتها على 

...أحراش النخیل 

  

  2007اكش مر ..محمد فخرالدین 
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  :المراجع 
  

>>  بلوغ اآلمال في ذكر مناقب السادات سبعة رجال << : الفتح سیدي محمد بن عبد السالم بن احمد بوستةوأبـ 
المطبعة الوطنیة مراكش 

  م 2006الطبعة الرابعة >> سبعة رجال << :الدكتور حسن جالب ـ 
2002الطبعة االولى مراكشـ مدینة مراكشمعجم عراصي : دحسن جالبـ 
  2009الطبعةاألولى ـالجزء الثاني ـ ذاكرة مراكش: عبد الرحمن الملحوني ـ 
  2001الطبعة األولى ..حضارة مراكش واالشعاع الفكري لجامعة بن یوسف : ابراھیم الھاللي ـ 
  2002بعة األولى ـ  الطدفاعا عن الحكایة الشعبیة المغربیة : د محمد فخرالدین ـ 
  2005الطبعة األولى ـ موسوعة الحكایة الشعبیة:  د محمد فخرالدین ـ 
البنیة السردیة والمتخیل في سیرةالملك سیف بن ذي یزن ـ مخطوط ـ رسالة لنیل دبلوم الدراسات : د محمدفخرالدینـ 

  1994العلیا إشراف د محمد برادةـ  كلیةاالداب جامعة محمد الخامس الرباط 
أطروحة لنیل الدكتوراه لم ینشربعد ـكتاب البنیةالسردیة والمتخیل في الحكایة الشعبیةالمغربیة ـ : محمدفخرالدیندـ 

  ..2001جامعةالقاضي عیاضشراف د محمدالسرغیني كلیةمراكشإالدولة 

غال الملتقى االول مراكش من التاسیس الى اخر العصر الموحدي اش  18احمد التوفیق  حول معنى اسم مراكش ص ـ د
1988.  
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  ـ حكایات ولد السلطان و اختو6

  :ثانیا 
  ...من سرد نساء مراكشحكايات شعبیة

  
  ـ ذیاب1
  ـ الراجل العاقر2
  ـ سیدي محمد الشریف3
  ـ زرقة مرقة 4
  ـ سمیمع الندى5
  ـ سكین الھند6
  ازیة بن منصور ـ الج7
  ـ الفاھمة 8
  ـ ولد السلطان و ختو9

  ـ شارف و عارف 10
  ـ القندیل 11
  ـ الطیر المغني 12



معالم من التراث الثقافي لمدینة مراكش

  ـ حمان بن عمر 13
  ـ مش اغنین14
  ـ البنت و خوتھا الطلبة  15

  ـ على سبیل الختم
  

  
  
  
  
  
  
  
  



www.montada-forum.net  

Avec le soutien de




