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نبية دادوة حضرية** ذ
ؽاقنذوحدذاؾدقدذؿتزوجذعـدوذرػؾةذورػلذبعدذؿدةذؿنذاؾزؿنذؿاتتذاطراذ
ـتاعوذبؼاذقػؽرذؽقػاشذدنقبذؿراذصاصةذؾيذتؼوؿؾوذباؾطػؾةذواؾطػلذوجدذالذ
بدذأـهذقتزوجذخباؾتفمذؼالذفيذؾيذتداعدـيذوفيذؾيذتربقفمذعوضذوالدفا،ذ
تزوج ذخضا ذخاؾتفم ذػؾوال ذؽاـت ذتعدفم ذـفار ذؾي ذضـات ذعادت ذتؽره ذؾوالدذ
فاذوك،ذوؽاـوذؾوالدذؿنذؼبلذؽلذقومذقروحواذطفمذيفذاؾؼربذقبؽواذعؾقفاذوفؿاذ
عؾى ذدقكذاصاؾة،ذؿرةذخرجواذزوجذعقون ذعنيذتاعذعدلذوعنيذتاعذدفانذ
قشربواذؿـفاذؽيذقشربوذقشبعواذوقتؼـعواذوقروحواذؾدارذؿاعـدفمذؿاذقاؽؾوا،ذ
ؿنذبعدذؿاذوؾدتذخاؾتفمذجابتذرػؾةذصغرية،ذاؾطػؾةذؿنذـفارذؾيذجابتفا،ذ
جابتفا ذعورة ذعادت ذتؽره ذاؾطػؾة ذواؾطػل ذفذوك ،ذعادت ذؿؾي ذتشوػفمذ
زاوزفمذؿاذتعطقفؿشذقاؽؾوؿؾقح،ذؽلذقومذفؽذاكذقروحوذطفمذقاؽؾوذعـدفاذ
عؾى ذخارر ذخاؾتفم ذؿا ذتوؽؾفؿش ذوصارت ذدبدؿفم ذقادر ،ذبعدؿا ذؽربتذ
بـتفا،ذصارتذعـدفاذوحدذدبعذوالذمثاـيذدـنيذؼاؾتذهلاذعوديذتبعقفمذ
وقنذرافمذقروحوا،ذاـتذؽلذقومذتاؽؾيذاطاؽؾةذاطؾقحةذؿاذتاؽؾقشذاؾػضؾى،ذ
* ؼؿتذبتدجقلذفذهذاصؽاقةذاؾشعبقةذؿنذخاللذحصة"ذتراثقات"،ذواؾيتذؽاـتذُتبثذؿداءذاؾدبتذ
باؾؼـاةذاألوزن
** ذباحثةذباطرؽزذاؾورينذؾؾبحثذيفذاألـثروبوؾوجقاذاالجتؿاعقةذواؾثؼاػقة
دػاترذاطرؽز ، 15ذتراثذرؼمذ،0226-6ذص ص16-15.
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تاؽؾيذؽـزذخقارذوفاؽيذؿازدتقشذخالصذراحت ذاؾطػؾةذمتشىذؿعافمذؽؿاذ
ـاضوذاؾصباحذؿشاواذوفيذتبعذػقفمذحاوؾوذقتفربواذؿـفاذؾؽنذؿاذؼدروشذدرؼواذ
ؿـفاذؼعدت ذسريذورافم ذؿنذبعدذؼاؾواذخالصذحـاذجعـاذالزمذمنشواذطـاذ
ؽاش ذؿا ذـاؽؾوا ،ذبعد ذؿا ذؿشاو ذصؼتفم ذفي ذبؼاو ذقبؽوا ذعؾى ذأؿفم ذؿن ذبعدذ
خرجت ذهلم ذزوج ذعقون ذذربوا ذفؿا ذوطا ذحبّت ذدقك ذاؾطػؾة ذباش ذتشربذ
خرجتذهلاذعنيذؼطران،ذطاذخرجتذهلاذعنيذؼطرانذاؾطػؾةذذاؼتهذؾؼاتهذؿرذ
ؿن ذبعد ذرجعوا ذحؽات ذطفا ذذيء ذؾي ذذاػتو ذؼاؾت ذهلا ذفاي ذصؽاقة ذفايذ
صؽاقة،ذراحتذاألمذداتذاصطبذوذعؾتذاؾـارذيفذاصطبذتاعذختفاذحتىذ
امنحىذاألثرذاـتاعوذخالصذوعادواذاالوالدذقروحواذطفمذقبؽو،ذقبؽوذوقرجعوذ
بالش ذوحد ذاؾـفار ذؼاؾتؾفم ذتروحو ذاؾقوم ذتغدؾو ذاؾصوف ذـعطقؽم ذؽل ذواحدذ
ـصقب ذؿن ذاؾصوف ذقغدؾو ذوقرجعوا ذوؾي ذؿا ذقغدؾوش ذؿا ذقوؾوش ذحتى ذقـمذ
غدؾوا،ذعطاتذؾبـتفاذجزةذصوفذؿؾقحةذوعطاتذؾزوجذضرقنذزوجذزجاتذ
ؿاذيذؿالحذتظلذتغدلذػقفمذقظلذاؾؾونذـتاعفمذؽحلذؿاذقتحول،ذبـتفاذؿؾيذ
غدؾتذغدؾتنيذثالثةذجاتذؿروحةذوضرقنذغدؾواذغدؾواذؿاذؽاـش،ذخالوذ
اؾصوف ذفذي ذوجاوا ذؿروحني ذؿا ذحبوش ذحتى ذقرجعوا ذؾدار ذحؽؿوا ذررققذ
وبؼاواذميشواذميشواذحتىذوقنذؾؼاواذيفذوحدذاؾواد،ذذاؾوادذفذاكذاؾيذقشربذ
ؿـهذقوؾيذغزال،ذاؾطػؾةذفيذاؽربذؿنذخوفاذوفيذاؾػاقؼةذعؾقه،ذؼاؾتذضوفاذ
رد ذباؾك ذتشرب ذؿن ذفذاك ذاؾواد ذرـا ذـعؼبوا ذؿـا ذبصح ذرد ذباؾك ذتشرب ذؿـهذ
اؾطػلذفذاكذعطشذوؼالذؽانذـشربذؿنذذاكذاؾواد ذحطذوحدذاصجابذؽيذ
عادواذؿاذنيذؼالذضتهذفاذخِيتذراحذؾيذاصجابذـتاعيذؼاؾتذؾوذوقنذؼالذ
ؾؾفاذحدىذاؾواد ذؼاؾتؾواذاذقاهللذـرجعواذرقبوه،ذؼالذؾؾفاذالذخؾقين ذـروحذ
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رريذرقبوذبؾخف،ذؿالذراحذفوذراحذوفوذذربذؿنذاؾوادذجافاذقـططذؽقؿاذ
اؾغزال ذأ ذؼاؾت ذؾو ذقا ذخوقا ذخندعت ذػقك ،ذبؼاو ذميشوا ذاؾطػؾة ذفذقك ذؿؾيذ
خوفاذوالذغزالذخاػتذعؾقهذؿنذاؾصقادذؽقؿاذراحذاؾؾقلذؿاذؾؼاوذوقنذقباتواذ
ذاػواذوحدذاؾبقتذصغريةذػقفاذاؾـارذبعقدةذعؾقفمذؼصدوفاذرولذرطبوذعؾىذ
اؾبابذدخؾواذؾؼاوذوحدذاطراذعشاتفمذوحؽاوهلاذباؾؼصةذـتاعفمذؽاؿؾة،ذؼاؾتذ
هلم ذأـا ذوحقدة ذؿا ذعـدي ذؾنب ذوال ذبـت ذرذنوا ذعـدي ذـتوـس ذبؽم ذبعد ذؿدةذ
ؽربتذاؾطػؾةذوعادتذيفذدنذاؾزواج،ذاطؾكذحوسذقتزوجذؼاؾوؾوذؽاقنذرػؾةذ
ؿؾقحةذعـدذوحدذاؾعجوزذيفذوحدذاشبلذـروحواذخنطبوفاؾك،ذؼالذؾؾفمذاطؾكذ
صح،ذراحواذؼاؾوذؾؾعجوزذعطقـاذاؾطػؾة،ذؼاؾتذهلمذفذقكذؿافقشذبـيتذرافاذ
زؽمذيفذروحفاذراـيذعاقشذؿعافمذـوـدواذبعضـا،ذؼاؾواذؾؾطػؾةذاطؾكذذنوسذ
قتزوجذبقكذواـيتذخرييذؼاؾتذهلمذفيذعـديذذروطذإذاذؽانذقؼبلذاؾشروطذ
فاذيذصحذوإذاذؿاذؼبؾش ذؿا ذؽانِِ ذؾه،ذاؾغزالذمتـعذعؾقهذاؾصقادذفاذاذؽانذ
ذررفاذتزوجواذوعاذتذؿعاهذيفذطانذبعدذؿدةذبقفاذفذاكذؽربذوعادذؿتدولذ
ميشيذذنوسذؿنذبالدذؾبالدذؽاشذؿاذقصدؼواذعؾقهذبؼاذميشيذميشيذحتىذ
صقذؾؾبالدذؾيذػقفاذاؾطػؾةذبـته،ذحبابذربيذقاذحبابذربيذؿعروفذهلل،ذ
مسعاتواذبـتواذعرػاتوذراحتذداتؾوذخبزةذودارتؾوذػقفاذاؾذفبذوؿشىذاؾشقخذ
وفو ذرجع ذؾؾدار ذػتحت ذؿرتو ذاضبزة ذؾؼات ذػقفا ذاؾؾوقز ،ذؼاؾت ذؾو ذفذيذؿاذ
تؽونذغريذبـتكذواحدذؿاذقدقرفاؾكذالزمذتدقينذـروحذؾقفا،ذراحذاؾشقخذفَزِ ُفمِذ
اؾؽل ذوؿشى ذرب ذرب ذعؾقفا ذدخل ذدؾؿت ذفي ذعؾى ذبقفا ذوعؾى ذخاؾتفا،ذ
ؼعدواذعـدفاذمياتذوطاذجاوذراذننيذعطاتذهلمذاطال،ذبصحذفذقكذاطراذـتاعذ
بقفاذوراتذؾبـتفاذحقؾةذباشذتؼضيذعؾىذختفاذؾيذرافاذعاقشذيفذـعقم.ذذ
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زوجةذاألبذدارتذحقؾةذؾبـتفاذباشذتؼضيذعؾىذختفاذدقكذؾيذرافاذيفذ
ـعقمذؼاؾتذؾبـتفاذالزمذتؼضيذعؾقفاذبؽلذودقؾةذخالتفاذؿشاوفاذدوكذروحوذ
وبؼات ذختفا ذؿعافا ذيف ذاؾدار ،ذؼعدت ذزوس ذيف ذاؾدار ذتشوف ذحتى ذؾؼاتذ
حوشذعـدوذبابذؿغؾوقذرولذؼاؾتذهلاذراـيذحرتذيفذاؾدارذفذيذؽقػاشذ
اؾبقبانذاؾؽلذعـدكذاطػاتقحذتاعفاذغريذفذاذؿاذعـدؽشذاطػتاحذـتاعوذاذؼاؾتذ
هلاذأـاذؿاذحنودشذعؾقفا،ذؿاذعـديذحتىذصاصةذبفاذؾوذؽانذعـديذصاصةذ
بفاذؾوذؽانذراهذاعطاـيذاطػتاحذـتاعفا،ذؼاؾتذهلاذالزمذتطؾعيذؽنذراهذداقرذ
ؿرا ذمت ،ذؽن ذراه ذداقر ذؽاش ذؿا ذداقر ذدر ذيف ذفذقك ذاؾدار ذأؿا ذضرى ذفو ذجاذ
راجؾفاذؼاؾتذؾوذالزمذتعطقينذاطػتاحذؼاهلاذراهذغقلذاصوشذوحدوذواطػتاحذ
واش ذفؿك ذػقه ،ذعطافا ذاطػتاح ذؼاؾت ذهلا ذخزري ذذويف ذفـا ذؽاقن ذمشقدةذ
وؽؾش ذواهلوى ذؿؾقح ذعالش ذؿا ذتؼعدقش ذفـا ذخريفدقك ذاضوش ذػقفا ذبري،ذ
وحدذاؾـفارذؼاؾتذهلاذرواحيذـروحوذـػؾقؾكذرادك،ذؼعدواذعـدذفذاكذاؾبريذ
دارتذرادفاذعؾىذرؽبتقفاذوؼعدتذتػؾقؾفاذفذقكذؾورةذرؼدت،ذفيذرؼدتذ
ؼدذؼدذوفيذرؿاتفاذودطذاؾبريذودؽرتذاؾبابذؽقؿاذؽاـتذورجعت،ذفوذجاذ
اطؾكذداخلذؾؾدارذـتاعوذوفوذؾؼىذاطراذؿاذيذاطراذؾيذقعرػفا،ذؿاذفقاشذاطراذ
ؾيذقعرػفاذفوذؿاذؽاـشذقشوػفاذختفاذؽاـتذعـدفاذوفوذؿاذعالباؾوشذبفاذ
دنيذقتغدىذوالذقتعشىذوقرؼدذوقروحذوفيذؿاذتشبفؾفاشذخزرذخزرذؼاهلاذ
واشذبقكذؼاؾتؾوذؽقػاشذؿاذعرػتـقش،ذؼاهلاذواشذبقهذوجفكذخمربشذؼتؾوذ
بيذاؾغادولذتاعذبالدكذوؼاؾتؾوذضروكذاؾغزالذالزمذتذحبوذداخذوؼاهلاذؽقػاشذ
ـذبحذاؾغزالذضروك،ذالزمذتذحبوذفيذعاودتذؾوذوأصرتذعؾقهذـاؽلذاؾؽبدةذ
ـتاعو ذراـي ذحؾؿت ذبفا ذاؾبارح ،ذذتقت ذباش ذـاؽل ذاؾؽبدة ذـتاعو ،ذضروكذ
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ؼاؾتؾو ذذحبو ذباش ذـاؽل ذاؾؽبدة ذـتاعو ،ذراحو ذعـد ذاؾغزال ذوؼاؾوؾو ذراقحذ
ـذحبوكذؼاؾؾفمذـشرطذػقؽمذذرطذؼبلذؿاذتذحبوـيذالزمذـدورذدبعذدوراتذ
باؾبري ذفذاك ذفو ذؿاراحو ذوجدو ذطواس ذفذقك ذوفو ذراح ذقدور ذباؾبري ذوقغينذ
وقؼول ذا ذؾورة ذخيت ذؾـاس ذؿضات ذواؾطـاجر ذمحات ذوخوك ذاؾغزال ذراقحذ
ميوتذوفيذتؼولذخويذقاذبنذؿاذوؾدذاؾدؾطانذعؾىذرؽبةذواصـشذبوذدبعذ
رؤوس ذعؾى ذرؽبة ذوفي ذؽؿا ذراحت ذيف ذاؾبري ذوؾدت ذوجابت ذرػل ذوؽان ذمتذ
حـشذعادذدمياذحاؽمذاؾرؽبةذـتاعفاذالخرذفذاكذاطؾكذمسعذاؾؽالمذوػطنذبقهذ
را ح ذدنري ذوؼاؾؾفا ذذؽون ذاـت ذؼاؾتؾو ذأـا ذؾورة ذيف ذودط ذاؾبري ذامسع ذروحذ
أديذاخيتذيفذدارذودؽرذعؾقفاذباطػتاحذوجاذراجعذؼاهلاذضروكذؽقػاشذباشذ
خنرجكذؼاتؾوذؾورةذروحذؾدبار،ذراحذؾدبارذوؼالذؾوآذاؾدبارذضروكذدبرذعؾيذ
ؽقػاشذراقحذخنرجذاطراذؿنذودطذاؾبريذوراهذاصـشذبودبعذرؤوسذعؾىذرؽبةذ
وبنذعؾىذرؽبة،ذؼاؾوذاؾدبارذامسعذقاذأقفاذاطؾكذجقبذـعجةذتؽونذمسقـةذ
وؿؾقحةذوذحبفاذثمذحلذاؾبريذوبؼىذتشويذيفذاؾشحمذفذاكذاذفوذقشمذدنيذ
راؾعذاؾراسذؾيذدنيذراؾعذؼصوذبؼاذفذاكذقشويذقشويذاؾراسذؾيذرنرجذ
قؼصوذحتىذؼصفمذؾدبعةذوؿنذبعدذخرجذاؾطػلذفذاكذوخرجذأمذوؼاؾتذفيذؿاذ
عؾقكذغريذتؼطعفاذررفذررفذودقرفاذعؾىذاصؿارذيفذذواريذتبعتفاذطفا،ذ
ؼطعوفاذوبعثوفاذطفاذؽاقنذعـدفاذوحدذاؾؼطذفذيذؿفاذؽيذوصلذاصؿارذؾقفمذ
فذاكذاؾؼطذبؼىذميعوقذوقؼولذبقسذبقسذعنيذاؾعورةذيفذاؾتؾقسذوفيذتؼولذ
اذفبذاؾعورةذيفذخريفاذومخريفاذوفوذقعاودذقؼولذبقسذبقسذعنيذاؾعورةذيفذ
اؾتؾقسذوفيذتػولذؽسذاؾعورةذالالتكذيفذخريفاذومخريفاذحتذؾيذػتحتذ
اؾشواريذوؾؼاتذػقفمذراسذبـتفا.ذ
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األؿثالذاؾشعبقة:ذ
ؾيذؿاذقداريذاؾعواػبذدمذعؾىذاؾعراؼبذذ
ػؿنذالذقؼدرذعواؼبذاألؿورذقتحؿلذؿاذقصقبهذيفذآخرذاطشوارذ
ؾيذدبدؿوذرقعوذوؾيذترفـوذبقعوذ
قؼال ذفذا ذاطثل ذيف ذحضرة ذؿن ذقرتدد ذيف ذأخذ ذاطواؼف ذبػعل ذاطالبداتذ
ودبوػاذؿنذاؾـتائجذوتؼدقراذطاذميؽنذأنذذنصلذؿدتؼبال.ذ
ؾيذعضوذاصـشذقدتخاقلذاصبلذ
صحقح ذػؿن ذتعرض ذؾؾدغة ذثعبان ذرناف ذحتى ذؿن ذاصبال ذؿتوفؿا ذأـفاذ
ثعابني ذوؾعل ذفذا ذاطثل ذاؾشعيب ذقتطابق ذؿع ذحال ذؿن ذؽان ذعرضة ذؾتجاربذ
ؿػزعةذوقؼالذأقضاذػقؿنذقضلذخائػاذؿنذتؽرارذؿثلذفذهذاؾتجاربذاطؤطة.ذ
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