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 موادمواد
 *حكاية شعبية

ذ** دادوة حضريةنبية 

ؽاقنذوحدذاؾدقدذؿتزوجذعـدوذرػؾةذورػلذبعدذؿدةذؿنذاؾزؿنذؿاتتذاطراذ

ـتاعوذبؼاذقػؽرذؽقػاشذدنقبذؿراذصاصةذؾيذتؼوؿؾوذباؾطػؾةذواؾطػلذوجدذالذ

بدذأـهذقتزوجذخباؾتفمذؼالذفيذؾيذتداعدـيذوفيذؾيذتربقفمذعوضذوالدفا،ذ

ذػؾوال ذخاؾتفم ذخضا ذؾوالدذذتزوج ذتؽره ذعادت ذضـات ذؾي ذـفار ذتعدفم ؽاـت

فاذوك،ذوؽاـوذؾوالدذؿنذؼبلذؽلذقومذقروحواذطفمذيفذاؾؼربذقبؽواذعؾقفاذوفؿاذ

ذعقونذعؾى ذزوج ذخرجوا ذؿرة ذاصاؾة، ذدفانذذدقك ذتاع ذوعني ذعدل ذتاع عني

ذقاؽؾوا ذؿا ذؿاعـدفم ذؾدار ذوقروحوا ذوقتؼـعوا ذقشبعوا ذقشربو ذؽي ذؿـفا ذ،قشربوا

خاؾتفمذجابتذرػؾةذصغرية،ذاؾطػؾةذؿنذـفارذؾيذجابتفا،ذذؿنذبعدذؿاذوؾدت

ذتشوػفمذ ذؿؾي ذعادت ذفذوك، ذواؾطػل ذاؾطػؾة ذتؽره ذعادت ذعورة جابتفا

زاوزفمذؿاذتعطقفؿشذقاؽؾوؿؾقح،ذؽلذقومذفؽذاكذقروحوذطفمذقاؽؾوذعـدفاذ

ذؽربتذ ذبعدؿا ذقادر، ذدبدؿفم ذوصارت ذتوؽؾفؿش ذؿا ذخاؾتفم ذخارر عؾى

ذدب ذوحد ذعـدفا ذصارت ذتبعقفمذبـتفا، ذعودي ذهلا ذؼاؾت ذدـني ذمثاـي ذوال ع

ذتاؽؾقشذاؾػضؾى،ذ ذاطاؽؾةذاطؾقحةذؿا ذقومذتاؽؾي وقنذرافمذقروحوا،ذاـتذؽل
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ذؽؿاذ ذؿعافم ذمتشى ذاؾطػؾة ذراحت ذخالص ذؿازدتقش ذوفاؽي ذخقار ذؽـز تاؽؾي

ـاضوذاؾصباحذؿشاواذوفيذتبعذػقفمذحاوؾوذقتفربواذؿـفاذؾؽنذؿاذؼدروشذدرؼواذ

ذورافم ذسري ذؼعدت ذطـاذذؿـفا ذمنشوا ذالزم ذجعـا ذحـا ذخالص ذؼاؾوا ذبعد ؿن

ذبعدذ ذؿن ذأؿفم ذعؾى ذقبؽوا ذبؼاو ذفي ذصؼتفم ذؿشاو ذؿا ذبعد ذـاؽؾوا، ذؿا ؽاش

ذحّب ذوطا ذفؿا ذذربوا ذعقون ذزوج ذهلم ذتشربذخرجت ذباش ذاؾطػؾة ذدقك ت

خرجتذهلاذعنيذؼطران،ذطاذخرجتذهلاذعنيذؼطرانذاؾطػؾةذذاؼتهذؾؼاتهذؿرذ

ذذي ذطفا ذحؽات ذرجعوا ذبعد ذفايذؿن ذصؽاقة ذفاي ذهلا ذؼاؾت ذذاػتو ذؾي ء

صؽاقة،ذراحتذاألمذداتذاصطبذوذعؾتذاؾـارذيفذاصطبذتاعذختفاذحتىذ

امنحىذاألثرذاـتاعوذخالصذوعادواذاالوالدذقروحواذطفمذقبؽو،ذقبؽوذوقرجعوذ

ذواحدذ ذؽل ذـعطقؽم ذاؾصوف ذتغدؾو ذاؾقوم ذتروحو ذؼاؾتؾفم ذاؾـفار ذوحد بالش

ذوقرجعوا ذقغدؾو ذاؾصوف ذؿن ذقـمذذـصقب ذحتى ذقوؾوش ذؿا ذقغدؾوش ذؿا وؾي

غدؾوا،ذعطاتذؾبـتفاذجزةذصوفذؿؾقحةذوعطاتذؾزوجذضرقنذزوجذزجاتذ

ؿاذيذؿالحذتظلذتغدلذػقفمذقظلذاؾؾونذـتاعفمذؽحلذؿاذقتحول،ذبـتفاذؿؾيذ

ذؿروحةذوضرقنذغدؾواذغدؾواذؿاذؽاـش،ذخالوذ غدؾتذغدؾتنيذثالثةذجات

ذقرجع ذحتى ذحبوش ذؿا ذؿروحني ذوجاوا ذفذي ذررققذاؾصوف ذحؽؿوا ذؾدار وا

وبؼاواذميشواذميشواذحتىذوقنذؾؼاواذيفذوحدذاؾواد،ذذاؾوادذفذاكذاؾيذقشربذ

ؿـهذقوؾيذغزال،ذاؾطػؾةذفيذاؽربذؿنذخوفاذوفيذاؾػاقؼةذعؾقه،ذؼاؾتذضوفاذ

ذؿـهذ ذتشرب ذباؾك ذرد ذبصح ذؿـا ذـعؼبوا ذرـا ذاؾواد ذفذاك ذؿن ذتشرب ذباؾك رد

حطذوحدذاصجابذؽيذذ اداؾطػلذفذاكذعطشذوؼالذؽانذـشربذؿنذذاكذاؾو

يتذراحذؾيذاصجابذـتاعيذؼاؾتذؾوذوقنذؼالذعادواذؿاذنيذؼالذضتهذفاذِخ

ذـروحذ ذخؾقين ذال ذؾؾفا ذؼال ذرقبوه، ذـرجعوا ذقاهلل ذا ذؼاؾتؾوا ذاؾواد ذحدى ؾؾفا
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رريذرقبوذبؾخف،ذؿالذراحذفوذراحذوفوذذربذؿنذاؾوادذجافاذقـططذؽقؿاذ

ذب ذػقك، ذخندعت ذخوقا ذقا ذؾو ذؼاؾت ذأ ذؿؾيذاؾغزال ذفذقك ذاؾطػؾة ذميشوا ؼاو

ذؾؼاوذوقنذقباتواذ ذؿا ذاؾؾقل ذؽقؿاذراح ذؿنذاؾصقاد خوفاذوالذغزالذخاػتذعؾقه

ذعؾىذ ذرطبو ذرول ذؼصدوفا ذعؾقفم ذبعقدة ذاؾـار ذػقفا ذصغرية ذاؾبقت ذوحد ذاػوا

اؾبابذدخؾواذؾؼاوذوحدذاطراذعشاتفمذوحؽاوهلاذباؾؼصةذـتاعفمذؽاؿؾة،ذؼاؾتذ

ذوال ذؾنب ذعـدي ذؿا ذوحقدة ذأـا ذؿدةذهلم ذبعد ذبؽم ذـتوـس ذعـدي ذرذنوا ذبـت

ذرػؾةذ ذؽاقن ذؼاؾوؾو ذقتزوج ذحوس ذاطؾك ذاؾزواج، ذدن ذيف ذوعادت ذاؾطػؾة ؽربت

ؿؾقحةذعـدذوحدذاؾعجوزذيفذوحدذاشبلذـروحواذخنطبوفاؾك،ذؼالذؾؾفمذاطؾكذ

صح،ذراحواذؼاؾوذؾؾعجوزذعطقـاذاؾطػؾة،ذؼاؾتذهلمذفذقكذؿافقشذبـيتذرافاذ

ؿعافمذـوـدواذبعضـا،ذؼاؾواذؾؾطػؾةذاطؾكذذنوسذذزؽمذيفذروحفاذراـيذعاقش

قتزوجذبقكذواـيتذخرييذؼاؾتذهلمذفيذعـديذذروطذإذاذؽانذقؼبلذاؾشروطذ

ذؽان ِِ ذؿا ذؼبؾش ذؿا ذوإذا ذصح ذؽانذذفاذي ذفاذا ذاؾصقاد ذعؾقه ذمتـع ذاؾغزال ؾه،

ذؿتدولذ ذوعاد ذؽرب ذفذاك ذبقفا ذؿدة ذبعد ذطان ذيف ذؿعاه ذوعاذت ذتزوجوا ذررفا

ذبال ذؿن ذذنوس ذحتىذميشي ذميشي ذميشي ذبؼا ذعؾقه ذقصدؼوا ذؿا ذؽاش ذؾبالد د

ذهلل،ذ ذؿعروف ذاؾطػؾةذبـته،ذحبابذربيذقاذحبابذربي ذػقفا صقذؾؾبالدذؾي

ذوؿشىذاؾشقخذ ذاؾذفب ذداتؾوذخبزةذودارتؾوذػقفا ذراحت ذبـتواذعرػاتو مسعاتوا

ذؿاذ ذفذي ذؾو ذؼاؾت ذاؾؾوقز، ذػقفا ذؾؼات ذاضبزة ذؿرتو ذػتحت ذؾؾدار ذرجع وفو

ذِمُفِزحدذؿاذقدقرفاؾكذالزمذتدقينذـروحذؾقفا،ذراحذاؾشقخذَفتؽونذغريذبـتكذوا

ذخاؾتفا،ذ ذوعؾى ذبقفا ذعؾى ذفي ذدؾؿت ذدخل ذعؾقفا ذرب ذرب ذوؿشى اؾؽل

ؼعدواذعـدفاذمياتذوطاذجاوذراذننيذعطاتذهلمذاطال،ذبصحذفذقكذاطراذـتاعذ

 بقفاذوراتذؾبـتفاذحقؾةذباشذتؼضيذعؾىذختفاذؾيذرافاذعاقشذيفذـعقم.ذذ
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زوجةذاألبذدارتذحقؾةذؾبـتفاذباشذتؼضيذعؾىذختفاذدقكذؾيذرافاذيفذ

ـعقمذؼاؾتذؾبـتفاذالزمذتؼضيذعؾقفاذبؽلذودقؾةذخالتفاذؿشاوفاذدوكذروحوذ

ذؾؼاتذ ذحتى ذتشوف ذاؾدار ذيف ذزوس ذؼعدت ذاؾدار، ذيف ذؿعافا ذختفا وبؼات

ذؽقػاشذ ذفذي ذاؾدار ذيف ذحرت ذراـي ذهلا ذؼاؾت ذرول ذؿغؾوق ذباب ذعـدو حوش

ؽلذعـدكذاطػاتقحذتاعفاذغريذفذاذؿاذعـدؽشذاطػتاحذـتاعوذاذؼاؾتذاؾبقبانذاؾ

ديذصاصةذـهلاذأـاذؿاذحنودشذعؾقفا،ذؿاذعـديذحتىذصاصةذبفاذؾوذؽانذع

بفاذؾوذؽانذراهذاعطاـيذاطػتاحذـتاعفا،ذؼاؾتذهلاذالزمذتطؾعيذؽنذراهذداقرذ

ذ ذفو ذضرى ذأؿا ذاؾدار ذفذقك ذيف ذدر ذداقر ذؿا ذؽاش ذداقر ذراه ذؽن ذمت، جاذؿرا

ذواطػتاحذ ذوحدو ذاصوش ذغقل ذراه ذؼاهلا ذاطػتاح ذتعطقين ذالزم ذؾو ذؼاؾت راجؾفا

ذمشقدةذ ذؽاقن ذفـا ذذويف ذخزري ذهلا ذؼاؾت ذاطػتاح ذعطافا ذػقه، ذفؿك واش

ذبري،ذ ذػقفا ذاضوش ذخريفدقك ذفـا ذتؼعدقش ذؿا ذعالش ذؿؾقح ذواهلوى وؽؾش

ريذوحدذاؾـفارذؼاؾتذهلاذرواحيذـروحوذـػؾقؾكذرادك،ذؼعدواذعـدذفذاكذاؾب

دارتذرادفاذعؾىذرؽبتقفاذوؼعدتذتػؾقؾفاذفذقكذؾورةذرؼدت،ذفيذرؼدتذ

ؼدذؼدذوفيذرؿاتفاذودطذاؾبريذودؽرتذاؾبابذؽقؿاذؽاـتذورجعت،ذفوذجاذ

اطؾكذداخلذؾؾدارذـتاعوذوفوذؾؼىذاطراذؿاذيذاطراذؾيذقعرػفا،ذؿاذفقاشذاطراذ

ذعالبا ذؿا ذوفو ذعـدفا ذؽاـت ذختفا ذقشوػفا ذؽاـش ذؿا ذفو ذقعرػفا ذبفاذؾي ؾوش

ذؼاهلاذ ذخزر ذخزر ذتشبفؾفاش ذؿا ذوفي ذوقروح ذوقرؼد ذقتعشى ذوال ذقتغدى دني

واشذبقكذؼاؾتؾوذؽقػاشذؿاذعرػتـقش،ذؼاهلاذواشذبقهذوجفكذخمربشذؼتؾوذ

بيذاؾغادولذتاعذبالدكذوؼاؾتؾوذضروكذاؾغزالذالزمذتذحبوذداخذوؼاهلاذؽقػاشذ

ؽلذاؾؽبدةذـذبحذاؾغزالذضروك،ذالزمذتذحبوذفيذعاودتذؾوذوأصرتذعؾقهذـا

ذضروكذ ذـتاعو، ذاؾؽبدة ذـاؽل ذباش ذذتقت ذاؾبارح، ذبفا ذحؾؿت ذراـي ـتاعو
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ذراقحذ ذوؼاؾوؾو ذاؾغزال ذعـد ذراحو ذـتاعو، ذاؾؽبدة ذـاؽل ذباش ذذحبو ؼاؾتؾو

ذدوراتذ ذدبع ذـدور ذالزم ذتذحبوـي ذؿا ذؼبل ذذرط ذػقؽم ذـشرط ذؼاؾؾفم ـذحبوك

ذ ذباؾبري ذقدور ذراح ذوفو ذفذقك ذطواس ذوجدو ذؿاراحو ذفو ذفذاك وقغينذباؾبري

ذراقحذ ذاؾغزال ذوخوك ذمحات ذواؾطـاجر ذؿضات ذؾـاس ذخيت ذؾورة ذا وقؼول

ذبوذدبعذ ذوؾدذاؾدؾطانذعؾىذرؽبةذواصـش ذتؼولذخويذقاذبنذؿا ميوتذوفي

ذمتذ ذوؽان ذرػل ذوجابت ذوؾدت ذاؾبري ذيف ذراحت ذؽؿا ذوفي ذرؽبة ذعؾى رؤوس

حـشذعادذدمياذحاؽمذاؾرؽبةذـتاعفاذالخرذفذاكذاطؾكذمسعذاؾؽالمذوػطنذبقهذ

ذروحذرا ذامسع ذاؾبري ذودط ذيف ذؾورة ذأـا ذؼاؾتؾو ذاـت ذذؽون ذوؼاؾؾفا ذدنري ح

أديذاخيتذيفذدارذودؽرذعؾقفاذباطػتاحذوجاذراجعذؼاهلاذضروكذؽقػاشذباشذ

اؾدبارذضروكذدبرذعؾيذذآخنرجكذؼاتؾوذؾورةذروحذؾدبار،ذراحذؾدبارذوؼالذؾو

ىذرؽبةذؽقػاشذراقحذخنرجذاطراذؿنذودطذاؾبريذوراهذاصـشذبودبعذرؤوسذعؾ

ذمسقـةذ ذتؽون ذـعجة ذجقب ذاطؾك ذأقفا ذقا ذامسع ذاؾدبار ذؼاؾو ذرؽبة، ذعؾى وبن

وؿؾقحةذوذحبفاذثمذحلذاؾبريذوبؼىذتشويذيفذاؾشحمذفذاكذاذفوذقشمذدنيذ

ذرنرجذ ذؾي ذاؾراس ذقشوي ذقشوي ذفذاك ذبؼا ذؼصو ذراؾع ذدني ذؾي ذاؾراس راؾع

اذقؼصوذحتىذؼصفمذؾدبعةذوؿنذبعدذخرجذاؾطػلذفذاكذوخرجذأمذوؼاؾتذفيذؿ

عؾقكذغريذتؼطعفاذررفذررفذودقرفاذعؾىذاصؿارذيفذذواريذتبعتفاذطفا،ذ

ؼطعوفاذوبعثوفاذطفاذؽاقنذعـدفاذوحدذاؾؼطذفذيذؿفاذؽيذوصلذاصؿارذؾقفمذ

ذتؼولذ ذوفي ذاؾتؾقس ذيف ذاؾعورة ذعني ذبقس ذبقس ذوقؼول ذميعوق ذبؼى ذاؾؼط فذاك

ورةذيفذاذفبذاؾعورةذيفذخريفاذومخريفاذوفوذقعاودذقؼولذبقسذبقسذعنيذاؾع

ذػتحتذ ذؾي ذحت ذومخريفا ذخريفا ذيف ذالالتك ذاؾعورة ذؽس ذتػول ذوفي اؾتؾقس

ذاؾشواريذوؾؼاتذػقفمذراسذبـتفا.
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ذاألؿثالذاؾشعبقة:

ذؾيذؿاذقداريذاؾعواػبذدمذعؾىذاؾعراؼبذ 

ذرذاطشوارآخػؿنذالذقؼدرذعواؼبذاألؿورذقتحؿلذؿاذقصقبهذيفذ

ذؾيذدبدؿوذرقعوذوؾيذترفـوذبقعو 

ذحضر ذيف ذاطثل ذفذا ذاطالبداتذقؼال ذبػعل ذاطواؼف ذأخذ ذيف ذقرتدد ذؿن ة

ذودبوػاذؿنذاؾـتائجذوتؼدقراذطاذميؽنذأنذذنصلذؿدتؼبال.

ذؾيذعضوذاصـشذقدتخاقلذاصبل 

ذأـفاذ ذؿتوفؿا ذاصبال ذؿن ذحتى ذرناف ذثعبان ذؾؾدغة ذتعرض ذػؿن صحقح

ذؾتجاربذ ذعرضة ذؽان ذؿن ذحال ذؿع ذقتطابق ذاؾشعيب ذاطثل ذفذا ذوؾعل ثعابني

ذػقؿنذقضلذخائػاذؿنذتؽرارذؿثلذفذهذاؾتجاربذاطؤطة.ؿػزعةذوقؼالذأقضاذ


