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اية هاذا املثل فرد چحضبة عدس گولون اليدري يدري واملايدري  گمثل ي

ب ذالك صار گواحد عنده زرع عدس هو ومرته جاعدين يشلعون بيه فع
ان الزوج فراح للماي يشرب واملاي جريب عليه فلّمن شرب ورد چهل

امبرته فلّمن شافه عنده سيف فشمط السيف چفشاف فرد رجال غريب يني
ام گال الغريب هذاك الرجال ملن شافه شامط سيفه وأجى عليه  وهد عالرج

اّله يا گگمن عاحلرمه وأخذ  
ضبة عدس من زرع هاذا گال يا أخويه أخذت  گض فكرجال ليش تر 

ين يكتلين من طرف العدس فآين گض وراي وهو مشط سيفه علّي واحلكالري 
ضييت يا أخويه فلّمن مسع هاذا الكالم رد على قض هاذي كض وهو ير كأر 

ض ورا رجال وتريد تكتله من طرف  كاّله عيب عليك تر گصاحب الزرع ف
ضبة عدس فرد گال صاحب الزرع اليدري يدري واملايدري  گضبة عدس فگ

ها الرجال الغريب فهاذا معىن هاملثلچعلى مرته فكتلها من سبب نا



-٢-
لزلگ معىن املثل يگولون فرد رجال چان عنده مره إله مثل كله كتبته بالورگ إال ا

زوجه وچان حاچم عليها من طرف خياف عليها مأحد ينيچها الچن إهلا فرد رفيج والرجل 
مال احلرمه كل وكت هو جييب مجيع الزوزوات بيده فبقى مده على هاحلال فيوم من األيام  

اهلا آين أروح وياچ گالتله روح وياي گالتله احلرمه مالته باچر آين أريد أروح للحمام فگال
فبعد ذالك دزت خط لرفيچها بأن باچر آين ورجلي نروح للحمام ونفوت من مي بابكم 

الچن إنت الزم ترش الباب مال حوشك وختليها عباره عن ماي وآين ورجلي أجي للباب 
الك وأزلگ وأگع وتتلوخ هدومي طني فبعد ذلك آخذ من عنده رخصه بأن احندر للحوش م

ماي فلمن اجى الرجل ارش الباب وخالهاويعطيين رخصه واحندر وياك فبعد ذالك رفيچه
هو ومرته زلگت احلرمه وانالخن هدومها طني وأخذت رخصه من عد رجلها بأن تغسل 

هدومها واحندرت لرفيچها وناچها وطلعت لرجلها بعد ذالك راحوا لبيتهم وگالت ليش ما 
أجوز گالت إنت حتاميين گال اهلا أحاميچ گالت إذا ما أريد جتوز من عندي گال اهلا ما 

أصري بنت أوادم ما تگدر علي گال أگدر گالت ال يا خمبل آين رحت لرفيچي وناچين وإنت 
جاعد بالباب فعاد آين أشور عليك جوز املا يسوگه حليبه ما جيي بالسوگ گال رجلها كله  

.كتبته بالورگ إال الزلگ



 
ك گول أكسر صندو گلآلخر واحد ايولگيااحد و ك اثنني أزالم حِ فد مثل مال ضِ 

ولون أكو فد واحد عنده فد مرة زوجه إله وهو كل وكت گول أكسر اسدانتك ايگواآلخر اي
ام گوايدّز هلله اللحم والزوزوات ويّا الصانع فرد يوم الصانع صار وجعان  گايشرتي البالسو 

الباب گگُ ب ما ُوصل َدّحق من شَ گُ لبيت ماله عَ هو ابنفسه وأخذ اللحم والزوزوات وراح ل
الباب  گّ الت حرمته ِمنُه اللي ايدُ گالباب فگب ما شافه د گشاف ويّا مرته فرد رجال ع

الت گچاللها ابكيفگالت له يا مسّخم وين أوديك  گاللها آين فالن اجت على رفيجها و گ
ن هو شافها ملن چوفكت الباب لرجلها الگوحطته بالصندو گتعال أضمك بالصندو 

إىلاللها آين گفأجيب عليها حرفهال اشلون گى نفسه  چفبعد ذالك حاگحطته بالصندو 
الت آين ما مسعتك  گف بالباب وأنت جاعده باحلوش ليش ما تفكني الباب  گُ ساعتني وا 

ال احلرمه اللي ما تاخذ شور الرجل گالتله ليش يا فالن تطّلقين  گاللها يا حرمه أنت طالق  گ
التله ما گإيل  گفرد الصندو چاللها مجيع ما باحلوش ِاِخذي إلگالتله ابكيفك  گم تتطّلق فالز 

ت والتّمت چاللها آخذه هاذا آين اشرتيته من فلوسي فبِ گيصري هاذا بيه غراضي ما أنطيه  
شنهو أنطيه اياه گاحلوش وما بيه الصندو چاَلو ما دام ِمْنطيگالناس عليهم وصاَحو عليها و 

وشاله على ضهره وراح گلرجال وطّلق احلرمه وجاب له فرد َحَبل وشده بالصندو وأخذه ا
وأجا لفرد حوش عايل وباب گبيه من بلد لبلد إلن ُوصل لفرد واليه وهو شايل الصندو 

الت له گعد ابوسط احلوش إجت عليه احلرمه و گو گاحلوش مفكوكه احندر هو والصندو 
ووه مرووه آين گاللها آين  گلت إحنا  ما نضّيف  اگاللها آين خطار  گشتسوي جاعد اهنا  

التله يا مسخم وين أوديك  گضايف شافت ما ايطلع دُرب من عنده راحت على رفيجها و 
لت تعال أضّمك بالسدانه وضّمته فبعد ذالك إجا صاحب البيت رجل گچاللها ابكيفگ

ما أضّيف اخلطار  ال له آينگال له آين خطار  گال له يا رجال شتسوي اهنا جاعد  گاحلرمه ف
مت وهللا گان إذا ما  چال له صاحب املگان  چآين ما أروح من هاملگال له أبو الصندو گ

آين هم أكسر اسدانتك فبعد ما مسع كالم أبو گال صاحب الصندو گك فگأكسر صندو 
ورفيج گال له رفيج مريت بالصندو گِصَتك  گَ ي يل  چال له أحگأبو احلوش ِسِكت و گالصندو 

ال آين أكتل رفيج مرتك وأنت إكتل رفيج مريت فكتلوهم فبعد گال والراي  گدانه  مرتك بالس



و اثنينهم وألبَسو هدوم دراويش وِمَشو بالبلدان اجيّدون كله من طرف الغريه گَ ذالك تراف
.اَلو هاملثلگوالشهامه العربيه فبعد ذالك  



 
الناس فبقى على فرد واحد ايسّوي شربت مال زبيب وكل يوم ايروح ايبيعه على 

هاحلاله مدة فرد يوم اجا ايبيعه الشربت وهو ايصيح شربت يا زبيب والنادب اهللا ما اخييب يا 
ال هاذا كل يوم ايصيح امينا گع بيها من جريب فرد واحد  گّ رت السوء الزم ما تِ گحافر ن

ذي تسكره ال له هاگارة حىت اميوت واْخنََلص من عنده فصاح له و چدّوخين أريد اسّويله فرد 
ال له ما خيالف فكتب بالتسكره حني وصول گان الفالين وتنطيها ألسطه فالن  چتروح للم

ه أخو گّ حامل التسكره لعندك حتطه ابوسط الكوره زعمه ايذبّه بالنار أخذ التسكره وراح فتل
ال له أخوك دّز وياي گال له ها يا عّمي على خري رايح  گاللي ايريد اميّوت أبو شربت و 

ال له گال له الولد آين أندلّه  أروح أوّديها  گال يل وديها لفالن وآين ما أندلّه  گكره و هالتس
راها شال الولد وذبّه ابوسط الكوره گِإِخذها فأخذها الولد وراح لإلسطه وأنطاه التسكره ملن  

وفه ما صار عليه فرد شي صاح عليه  يشال هاذا گام ايصيح  گورّد أبو شربت على شربته و 
اين أخوك وأخذها من گّ ال له رحت أوّديها وتلگأشوف ما رحت وّديت التسكره  ال له گ

ال اللي رأّد اميّوت أبو شربت اللي مع اهللا اهللا گال يل آين أوّديها ورّديت هسع فگعندي و 
.معاه



 
ال ملرته أنت إلچ رفيج وهي گول فرد واحد صار عنده معلوم بأْن مرته إهلا رفيج و گاي

التله ما خيالف گاللها آين أريد أحالفچ باجلّبل بأْن ما نايچچ أحد  گرفيج و ول ما عنديگات
التله باچر رجلي احيّلفين باجلّبل الچن الراي إنت ِإِخْذ ِإَلك گفصار املغرب فراحت لرفيجها و 

كفه  ونستيچري املطي من عندگفه  مال املچاريه واحنا باچر جني للو گْ فرد مطي وخالّيه بِياْلَو 
ك حىت ايصري اليمني ما ايضّرين ن املطي وأفَـْرَعط عليع روحي مگّ اتروح ويانا وآين أو وإنت 

.فـََعَمَلو  هاحلچي كله وحلَفو باجلّبل وما صار عليها فرد شي



 
فرد واحد عنده حرمه وهو فالح احلرمه عّدها صاحب كل يوم ملن ايروح رجلها 

رجل احلرمه نسى السچه مال الكراب رّد على للكراب اجيي صاحبها واينيچها يوم من اإليام 
ب ما گ

يه يعين حالوه گو گد امت وذحبت فرد ديچ دجاج وسّوتله مسسم ومتر حىت تصري مگفعل بيها  
اين فرد جيش گّ ا فالنه تلاللها يگالتله حرمته ها يا فالن  گساعه هو طلع من ورا الصريه  

ب ذالك گابكرت السمسم اللحمتيه لو ال ما سيفي بيدي چان خّلوين مثل الديچ اهللستيه ع
.



 
ال له گّواد  گال لآلخر ال يا  گفرد واحد تعارك هو وواحد ملن تعارَكو واحد منهم  

ال له تريد أشّوفك گال له فالنه ما تنيِّچ  گواده  گل له  عندك ا اگواده  گولك آين وعندي ا 
للها يا فالنه آين أريد أروح طارش گال له روح ملرتك و گال له أي وهللا يا أخوي  گابعينك  

ال له روح ويا املغرب هللك گسّويلي امتاع سّوتله  امتاع أخذ املتاع وطلع للرّجال اللي عّريها   
ليله ينطيچ گِ گنفسه و وضّم روحك راح هلله وضمّ 

ه چتاره واجت العبده وانطت گالتله وانطاها طا گه وجيي الساعه بالوحده راحت العبده و گطا 
الت للعبده روحي للمطّريچي وجييب من عنده طيور وخّلي اجيي گه للحرمه وبعد ذالك  گالطا 

الت للعبده روحي للكببچي وخّلي ينطيچ گبتهن للحرمه و الساعه باالثنني انطاها الطيور وجا
كباب وخلي جيي الساعه بالثالثه راحت العبده وجابت من عنده كباب وأنطته إهلا ورجلها 

اللها گالتله منهو  گالباب  گّ يتصنت عليها من أّول السالفه لتاليها ملن مسع احلچي طلع ود 
ة الچتاره گاين فرد سبع ضهره امشّطب مثل طا گّ اللها يا فالنه تلگالتله هاه يا فالن  گآين  

اللي على احلََبل الچن يا فالنه لو ال ما أصري أخّف من احلممات اللي على الرف واهللا چان 
.خالين مثل الكباب اللي جّوه السله



 
فرد واحد ميشي وعنده طور وعلى الطور ِعَدل بيه شعري وشايل بيده طري دجاج 

وفرد حرمه بينها وبني الرّجال فرد شّط وعند احلرمه اللي ابذاك وعلى راسه شايل جدر 
الصوب جربه مال موي اْترَِسْتها وطََلَعت من املوي وشافت الرّجال وصاحت حيل يا ميه 

الطور وِيْرُبط گهذاك الرّجال هّسع حيّط الطري الدجاج جوه اّجلدر ويرمي الِعَدل من فو 
عليها وشافها وحّط الديچ جوه اجلدر وُرمى الِعدل من گالطور بالعدل ويَعِرب علّي هو دحّ 

امت تسوي يا ميه اجاين يا ميه اجاين گالطور واربطه بالعدل وتسّلخ وَعَرب عليها واحلرمه  گفو 
وهي مبطوحه عاّجلربه ومچّتفه روحها بالسفيفه مال صوف وتسّوي يا ميه ملن اجا عليها 

.راَحو كّلمن على حمّلهناچها ورّد لغرضه وهو غريب وهي غريبه و 



 
فرد رياجيل اثنني ميشون بالدُرب فشاَفو فرد حرمه َحتَطِّب َحَطب َوَحْدها واحد من 

ال له گدر  گال له أگَدر  گْ ال له ما تِ گدر أنيچ هاحلرمه واآلخر  گال لرفيجه آين أگالرياجيل  
تراَضو اثنينهم وراح تعال تراهن وياي إذا نچتها أنطيين إختك وإذا ما نچتها أنطيك إخيت

وصاح عليها مثل ما ايْصَهل اُحلصان وهو امسّلخ در أنيچها ملن اجا لَِيّمها گال آين أگاللي  
التله وجع ووجع  راحم شارب اجلابك وصاح عليها النوب ورّدت عليه وجع گومَعْنَطر عريه و 

ت مثل ما التله  وجيعه وصاح عليها النوب وهي هم صاحگووجيعه وصاح عليها النوب و 
.وناچها ورّد لرفيجه وأخذ مّنه الرهنتصهل الفرس وهو فات عليها 



 
فرد واحد راْحيله فرد مطي وراح باُألاليات ايدوِّر عليه فرد يوم من األيام أجا لفرد 

أُاليه وضاف عند الشيخ مال اُألاليه تعشَّو وتعلََّلو للساعه بالثالثه وراَحو ينامون ومت اخلطّار 
يتعارسام گيف يريد ينام وحيّسب من طرف املطي ساعه وإذا املعّزب ماله شعل الّلّپه و باملض

ام املعزب ينيچ احبرمته وهو الضايع گام أبو املطي يََدحِّج على املعزب هو وحرمته  گويا حرمته  
ال ملرته اللي ينيچ بيها آين أشوف بلد اسطنبول وأشوف گاملطي يدّحج عليُهم املعزب  

ال يا عّمي خلاطر اهللا ما تشوفلي اللي گوأشوف مصر رّد عليه اللي ضايع املطي  اُألوندرا
.ال له حّلت الربكه ادّحج بَلَكن اشوفهگاملطي  گبا 



 
در اخّليك تفعل بيَي ورجلي گالت لرفيجها ا گفرد واحد عنده مره واملره عّدها رفيج  

الت لرجلها گاللها ما اخيالف  گِبستان  الت هليوم ِجتي للگدرين  گاللها ما تِ گايشوفك ابعينه  
الت لرجلها يا فالن أريد آين گاللها روحي ملن راَحو  گَروَّح نرُوح للبستان حنطِّب حطب  

التله يا فالن آين گاللها اصعدي ملن صعدت  گأصعد عالنحله وأحطب وإنت ِملّ من جواي  
اصعد إنت عالنحله گفإذا ما تصدّ گالت ِصدِ گگال ِصدِ گاشوفك فرد واحد ينيچ بيك  

الت لرفيجها يا فالن تعال ملن گاللها ما خيالف ملّن صعد  گهم تشوف فرد واحد اينيچ بيب  
التله ماكو أحد يا فالن  گاللها يا فالنه آين اشوف فرد واحد اينيچ بيچ  گام اينيچ بيها  گإجا  

اللها گالتله يا فالن مثل ما چنت اشوفك إنت هم تشوفينگال آين جاعد اشوفه ابعيين  گ
ول لرجلها يا گامت تگيا بنت عّمي ملن خّلص رفيجها من النيچ راح ملچانه وهي  گصد 

.گفالن اشلون هاملصيبه  



 
فرد واحد بّنا إستاد وجاعد يبين وعنده ِصّناع الچن عنده رفيجه صار عنده فرد راي 

السطح وعنده فرد صانع يندّل اهل احلرمه  گفو بأن يريد ايدّز فرد طارش على رفيجته وهو 
الولد مسع احچاية استاده ل لهگيته ال تگل له وإذا لگال اإلستاد للصانع يا فالن روح  گ

ال اجي إذا اجا وما اجاشگّتله و گرحت  ال له الصانع گال اإلستاد هاه  گوراح ساعه واجا  
الولد گچن آكو فرد صانع صديال الگال وامشا  گالچن على هالكالم الناس ما َعرَُفو اش

اللي روح گال له  گالك بيه اإلستاد  گال له يا اخويه ما تعّلمين معىن هاّجلواب اللي  گاللي دزّه  
التلي اجي الچن اذا اجا رجلي گّت اهلا و گللها خّليها ِجتي عندي رِحت للحرمه و گللحرمه و 
.ما اجي



 
ياكلونه أنطت لرجلها اشچم قرش أكو فرد رّجال وحرمته فرد يوم اشتَهو السمچ

ى القاضي والباشا واملفيت گگوراح للسو 
ال القاضي الللي شائل السمچه گگو 

ولك اشوف هاذي السمچه مّيته وصاَحو عليه ثالثتهم وجاز من 
اَلو هاذي السمچه ميّته گاين القاضي والباشا واملفيت و گّ اللها تلگالتله مرته وين السمچه  گو 

الت قشمروك يا بومه الچن عندي الراي آين رائحه اشرتي مسچه راحت گوذبّيتها واجيت  
مغّشيه اللها هاذي السمچه  ميته وهيگاها القاضي و گّ واشرتت مسچه واجت وتلگللسو 

التله مو مّيته يا قاضي الچن انت گوجهها ووّخرت الِغشوه من وجهها واْغِمَزت ابعينها و 
التله انت اليوم الساعه بالوحده معزوم گاللها أي وهللا يا بنت  گمّيت َعَرف َمرام حچيها و 

شا التله يا باگاللها يا حرمه هاذي السمچه ميته  گاها الباشا و گّ اللها على عيين وتلگعندي  
التله انت اليوم گاللها أي وهللا يا بنت  گالسمچه مو ميته الچن انت ميت عرف مرامها  

اَلو ربعه گاللها مثل ما  گاها املفيت و گّ اللها حّباً وِكراماً وتلگمعزوم عندي الساعه باالثنني  
اللها حبا وكراما گورّدت عليه مثل ما وعدت القاضي والباشا اكون جييها الساعه بالثالث و 

الت لرجلها يا فالن اللي انكَتو وياك آين ان شا اهللا أعِملها گلى ما آَمْرِت وراحت هللها و ع
الباب وانت هسع تروح گاىل الساعه باألربعه وتيجي تد گبيُهم الچن انت تروح بالسو 
هنّْ گه والثالث فو گوبيه ثالث صناديج واحد جوه واآلخر فو گللنجار وختليه يسوي صندو 

انيات واحد مزروف على اآلخر وجيبه وتعال گياهللا ياخذ زمله واالثنني الفو الچن كل واحد 
وجابه واجا وحطه باحلوش وصار املغرب وطلع رجل احلرمه مثل گراح الرجل وسوى الصندو 

التله گالباب وفكتله الباب و گّ عدته حرمته وصارت الساعه بيالواحده واجا القاضي ود او 
التله يا قاضي گدته عالّدومشه وجّر احلرمه يريد يفعل بيها و عّ گاهال بيك يا قاضي االسالم و 

اللها اعجلي العشا  گب ذلك اللي تريده اخذه  گُ الليل طويل وآين بيدك عاد احنا نتعشى وعَ 
ت گالعشا بالّچِذب صارت الساعه باالثنني وإذا اند يامت تصّب بگو حّلت الربكهالتله گ

وم اضّمك گالتله  گاللها اشلون  گاذا رجلي  التله هگاللها القاضي هاذا منهو  گالباب  
وحطت گوهو نازع مجيع هدومه وباقي عليه فرد ثوب ولِباس وفّكت الصندو گبالصندو 



ملن احندر وشافها اختّل ) h(فلتها عليه راحت وفكت الباب للباشا وحّدرته گالقاضي بيه و 
ْشَدعوه الليل طويل ارمي التله يا باشاگاللها تعايل  گعد و گّعدته عالدومشه  گله وجابته و گع

امت جتيب گااللها اعجلي العشگهدومك بالسله ونتعشى وبعد ذالك اللي تريده هو بيدك  
اللها وين گالت رجلي  گالباب  گّ اللها منهو اللي د گت  گّ العشا باحليله ساعه وإذا الباب اند 

فلتها عليه گْ وا وحطته باخلانه الثانيهگفاخذته وفكت الصندو گالتله بالصندو گ)i(تضّميين 
اللها يا حرمه گراحت لآلخر وسّوت بيه مثل ربعه وفكت اخلانه الثالثه عليه واحندر رجلها و 

الت لعاد اشلون يا فالن  گعندچ  گمن الصبح للمغرب وانت حاطّه صندو اجّديآين اروح 
لتله اگّيهثّتو الوم اكسره گاللها ا گالت ما انطيه  گابيعه  گاللها باچر انطيين الصندو گ

اَمو يزرّبون گگبالعصا هدوالك اللي بالصندو گام الرجل وَضَرب الصندو گ)k(اشحّدك
وبَقو على هاحلاله من الساعه باألربعه للُصبح ملن اصبح الصبح ويبولون واحد على اآلخر
اَمو يصيحون بيه ملن وصل مخسني قران بعوه گهرج و گلسو گجاب محال وشال الصندو 

ال له هذّين گ)l(ما له مفتاحگال اللي اخذ للباعه هالصندو گو على ابو مخسني قران
ال له ِشْنِه گاّجلواين َلّن ايشوف بيه القاضي وملّوخ باخلريان  گام يفك الصندو گمفاتيحه ملن  

گال له اسرت علّي اهللا يسرت عليك انطاه عباه و گهاذي يا قاضي االسالم  
گر كذالك واآلخر هم كذالك ملن هّزمهم ِكّلهم أخذ الصندو بل ما تشوفك الناس واآلخگ

الو هاذي احلرمه انكتت ويانا گبعد ذالك اجنمَعْو القاضي والباشا واملفيت  ) m(هلله وراح 
مال حراميه ونسطي عليهم ازويينالو احنا ِكّلَمْن يروح هلله ويلبس گالچن اشلون الراي  

راي وصارت الساعه باخلمسه من الليل وراحو على ونذحبهم املره ورجلها اّتفَقو على هال
وأحدر ) n(حسَّو بيهم وإلزمت املره فرد موس روهگاببيه اىل ان رگبامو يسّوون گحوشهم و 

اللهم  گّصته باملوس رّد لربعه و گملن طلع راسه ّمي احلرمه لزمت خشمه و رگالبراسه املفيت من 
ّصت اذانه اثنينِهّن گّم عندهم واحندر الباشا و يا ربعي هدوله مسوين عرس وْشِكَرت رحيه اشت

ال القاضي گ)o(چوالصرانيطبل الاللهم يا ربعي انسّدت اداين من حّس املزايق و گورد لربعه و 
آين احندر على رجلّي وأبقى بعرس هي نوبه ملن احندر لِيَيّم احزامه لزمت عريه وخصويه 

. احو هللهم والسالم هادي نكت النسوانور لطهورياللهم كل هالعرس گصتهن فرّد لربعه و گو 



 
)a (ام ميوت ووصى ابنه بأن گان أكو فرد واحد عنده ولد وبنت يوم من األيام  چ

ام يشرب گملن  گام يشرب الولد عر گاموايل الك واإلختك مات ملن مات ابو الولد والبنت  
ا ملن اصبح الصبح الچن اخته چثري حلوه يوم اجا سكران وفائت على اخته وفعل بيهگعر 

التله انت البارحه گاللها يا اخيت اليوم ليش امسّخمه  گشاف اخته مسّخمه بسخام اسود  
ام وأخذ سچينه وضرب نفسه گ)b(گالتله صد گگاللها صد گفعلت بيي وانت سكران  

رب ودفنته باحلوش وّمتت الليل والنهار تبچي فتمت گامت البنت احفرت ألخوها  گومات  
له يوم من األيام شافت نفسها وإذا صائره حبله عّدت اشهرها لتسعت اشهر مده على هاحلا
) c(رب اخوها گت بطن الولد وذبته على املزبله ومتت تبچي على  گّ امت اشگجابت فرد ولد  

الچن الولد ملن ذبته على املزبله اكو فرد حطاب كّل يوم يروح حيّطب حطب ويبيعه هذاك 
على املزبله وشاف فرد زعطوط گع لباب األاليه ودحّ اليوم چان يريد يروح للحطب وطل

ه راحو للحكيم وشافه گو گيبجي فشاله ورد هلله ملن رد هلله جابه حلرمته وشافو بطنه مش
امت حرمة احلطاب ترضعه ملن صار زمله الچن گاحلكيم وخيط بطنه وحطلها دوا وطيبه و 

ال للحطاب يا ابوي گوبلغ  ملن صار زمله) d(صار احلطاب چثري صاحب اموال على عينه
امو يدّورون له على مره ملن اجو على احلرمه گال له يا ولدي ما خيالف  گآين اريد يل مره  
الت ما خيالف فأخذوها اله ملن فات گالوهلا احنا عّدنا ولد ونريدچ اله مره  گاللي هي امه و 

ه گو گبطنه وإذا مشعليها وجتامع وياها ونام بالليل وهي جاعده وهو امسّلخ ونائم شافت 
اللها ليش گعد الولد  گ)e(لصبح يامت تبچي لگامت وتسّخمت و گعرُفته بأن هاذا ولدها  

التله بالسالفه من أوهلا لتاليها فأخذ السچينه گاللها ليش  گاهللا  كتبةالت ابچي على  گتبچني  
نهم امت تبچي على اثنيگرب ابوه ودفنته و گرب ّمي  گوضرب نفسه ومات ملن مات احفرت له  

مسع احلرمه تبچي فراح بالتبديليوم من األيام النيب احممد صلوات اهللا عليه بالليل طلع ميشي 
من گضيه من اوهلا لتاليها فحّرم النيب العر گعليها وانشدها من سبب بچيها وسولفت له ال

.هذاك اليوم وتعيش وتسلم والسالم



 
)a ( هاوي كّلمن جيي ينطيه گِعد بالگْ يِ ام گفرد واحد ملك احواله زينه وصار فقري و

هوه ويبيعها بأربعه گحصريه من الگشي يشرتي اما ُخَبز وإما يشرّبه چأي يبقى للمغرب ويبو 
التله هاليوم ال تروح گامت حرمته  گ) b(قروش ويشرتي حلرمته عشا بـََقى على هاحلاله مده 

حت للحمام واْلِبَست اهلدوم گلل
اللها الولد شي گمن التجار و قابلوفاتت من ّمي فرد ولد گوصارت حلوه وراحت للسو 

گ
تت اللها تفضلي يا حرمه ما ردت عليه وفاگام الولد و گوردت عليه ملن ردت عليه  ) c(اشويه 
تها حرمه ابدويه بنت شيخ الچن مصنعه بالذهب واهلدوم الفاخره من االبريسم گوال گبالسو 

التلها آين عندي هالولد وحطيت حايل ومايل وسويته تاجر گملن شافتها الزمتها من ايدها و 
فچ ومتعشق بيچ وخربان عاد اريد من اهللا ومن عندچ تروحني وياي عليه بلچن يهاآلن شا

باله هي والبنت گفت وياها ا گملن مسعت البنت هاحلچي راحت وياها وو ) d(ن يصري كيفه زي
التله آين حاطه حايل ومايل على هالبنت گبعد ذالك خلت البنت واجفه وراحت للولد و 

اشوف من شافتك صارت عاشقه بيك عاد الزم تروح وياي عليها بلچن تصري زينه ملن مسع 
ادت گفاخره وشال افلوس چثريه وحاط اجبيبه و ام ولبس مجيع هدومه الگالولد هاحلچي  

زوار وما نعرف احد نريد من عندك اطروشالتله احنا گاالثنني وراحت لباب دِّكان صّباغ و 
عدي گاللها الصّباغ يا اخيت هاذيچ احلجره روحي ا گعد آين وأوالدي بيه و گفرد امچني اللي ن

الت للبنت احلرمه ارمي گو باحلجره و بعد ذالك احندرو الثالثه وجعد) e(بيها انت وأوالدچ 
الت للولد هم ارمي هدومك وساعتك وفلوسك گهدومچ والصيغه حىت ال يتكّسرن و 

التله گت باب احلجره عليهم وأخدت مجيع غراضهم وراحت وانطت للصّباغ جميدي و گواغل
ه والباقي اخذها الك كروه من طرف احلجره وآين ايل الزم رائحگ

ضيه وأجي وراحت ومّرت عالدكان مال التاجر وأخذت مجيع ما گاسوي فرد شغل ا گللسو 
الطوايجمن الفلوس وفضه وذهب رهن عند التاجر وأخذت من گبالصندو 

التله استادك گل ماي و گُ ت صانع الصباغ يِنْ گوردت عالصباغ ول) f(لريجلها للحوش ماهلم 
وتفّلش الباب مال الدكان وردت تكّسر احلبوب مال النيلبأن ووصاينافرار عسكرطلع 



ى الصانع يفلش بالباب ويكّسر مجيع احلبوب مال النيل ملن گهللها ساعه اجا الصباغ ول
الت وصاين گال له اجت حرمه علّي و گال اللصانع ولك ليش  گام يلطم على راسه و گشافه  

ولني للصانع يكّسر احلبوب مال النيل گزم تال الگالعسكر و والزمنااستادك بأن هو افرار 
لبنت والولد اوبعد ذالك الصباغ احندر ع)g(ويفّلش الدكان وآين مبوجب امرك سويت 

ب ذالك گالو للصباغ هاذي ما هي اّمنا اخذت غراضنا وراحت عگاللهم وين أمكم  گو 
غراضهم احلرمه وراحو يدورون عاحلرمه اللي اخذت گجّرهم الصباغ اثنينهم وطّلعهم بالصو 

السطح وشافها الولد وشتمها وهي گجاعده وشافتهم ميشون اثنينهم احندرت عليهم من فو 
التله امشي گاللها عندچ  گالت ما عندي غراضك  گاللها وين غراضنا  گاحلرمه شتمته و 

وراحو للقاضي ملن اجو لبيته خلتهم واجفني بالباب واحندرت احلرمه لبيت ) h(للقاضي 
عند القاضي ُولد اثنني وانطت ألوالد القاضي كل واحد لريه وصعدو تگالقاضي ول

الو ألبوهم يابه هاذي عمتنا انطتنا فلوس مثن جناجيل وبعد گيركضون ألبوهم القاضي و 
ال له هاذي احلرمه تريد گالت للبواب آين اريد مواجهة القاضي راح البواب للقاضي و گذالك  

عندي ولد وبنت اريد ابيعهم كّلما ابيعهم على واحد الت گمواجهتك واجا القاضي للحرمه و 
وملن )i(ما يرمهون وياهم عاد آين جبتهم جلنابك إن چان تِرَهم وياي حىت ابيعهم عليك

من الباب وشافهم زينني وقابلهم من احلرمه وشال ستني لريه گتوايمسع القاضي هاحلچي 
الت للقاضي آين أمهم إگوانطى للحرمه مثن األوالد و 

ومايرضون جيون عندك الچن آمر عاحلرم جييبون هدوم من عندكم حىت أطلع وما يعرفوين 
الت گو )k(ودز العبده وياي جتيب هدوم مرتك أنطوها هدوم َمْرَة القاضي ودزو العبده وياها 

ذا تاجرنا مّرت عليه شافها هامعالنيتالتلها گللعبده تاجركم اللي تاخذون منه اهلدوم أياهو  
الفاخره واشرتت الطوائجّص هدوم من گالتله  گالبسه هدوم مرة القاضي عباله مرة القاضي  

الت للعبده روحي آين اجيب اهلدوم وأجي اجت العبده گمن عنده هدوم خبمسمية قران و 
ال گضل و فالن تفرجيگال للولد يا  گو ) l(حيدرهم راجيگعالهللها ملن شافها القاضي طلع 

ال له آين ابن گال له القاضي يابه أنت ابن من  گرجي يا چلب ابن الچلب  گله الولد منه ال
اللها گرجيه  گالت يا چلب ابن چلب منهي الگرجيه احندري  گال يا  گتاجر الفالين القاضي  

گللسو شاطلبه گة  گالت له آين بنت شيخَ مشَّر ملن مسع هاحلچي من ُحر گإنت بّت من و 



گال له القاضي آين هسع ما ِإِيل ُخلُ گالتاجرصاح عليهگمن فات بالسو صاراإلحتمن 
)m (ال له اهلك اليوم والعبده اخذو هدوم خبمسمية گّعده  گجابه و ّوهگُ بالال له تعال گ

إجت أَخَذت من عندك اهلدوم هالّليبقيهال له اَهلي ما اجو گقران وما رضا القاضي  
ال للقاضي انروح آين گضية من األول للتايل التاجر  گالهاذي سوت بيي نكته وحچاله ب
.عالقاضيگّ ع احلگوياك للِصَنف وراحو للصنف وو 



 
)a ( فرد واحد عنده فد چيس مال فلوس راد يروح يطرش لفرد مچان الچن حائر

ال له گال ابنفسه أروح أّمنهّن عند القاضي أخذهّن وراح للقاضي و گبالفلوس وين يضّمهّن  
اضي األسالم آين عندي أمانه وأريد أروح لفرد مچان فإذا ِمِتت الفلوس الك وإذا اجيت يا ق

ال القاضي ما خيالف يا ابين أنطى الفلوس للقاضي وراح للمچان الرييده گترّد الفلوس اّيل  
)b (ال له گال له أنطيين األمانه اللي عندك  گدار سنتني اجا للقاضي و گفلمن راح ضّل م

ال له روح يا منافق إنت شنهو وتنطيين گال له  آين أنطيتك اياها  گمنطيين  القاضي منهو 
ال جلريانه هاذا گأمانه ال إنت وال غريك أّمن عندي أمانه راد من عنده ما أنطاه راح هلله و 

التله گردت عليه حرمه و ) c(اياهن اشلون الراي ويا القاضي القاضي أكل فلوسي وما أنطاين
الوايل واندعي بينا بأن عندي نسوان ثالث يشهدن بأن أنطيته روح وذب عرضحال عند

ال گأمانه فراح وذب عرضحال للوايل فدز الوايل على القاضي وعلى صاحب الفلوس و 
للقاضي يا قاضي األسالم فرد واحد ما أّمن عندك أمانه وما منطيه اياها إنت وذب 

ماأحد ماأمن عندي رقابوايل األال القاضي يا گ) d(ول گعرضحال عليك عاد إنت شت
أمانه الچن إذا هو يندعي بأن منطي أمانه اّيل خليه جييب شهود صاح الوايل لصاحب 

ال له راعي الفلوس عندي گال له إذا إنت منطي فلوس للقاضي جيب شهودك  گالفلوس و 
ال روح جيبهّن راح جاب النسوان وصاحو لواحده من عندهّن گشهود نسوان عاقالت  

الت يا وايل األرقاب شفت ابعيين هاآلدمي أنطى گحرمه اشتشهدين على القاضي  الوهلا ياگو 
يطان ابريسم أمحر أمانه گه بگللقاضي چيس مال خام أبيض ومرتوس فلوس ومشدود حال

ال للوايل يا وايل ما دام هي اشهدت عاد آين أريد أَحچيها گفرّد القاضي و ) e(أنطاه للقاضي 
اللها القاضي يا گ

التله يا قاضي األسالم آين گليلي إنت أكرب لو ِكسِّچ أكرب  گحرمه أريد أنشدچ فرد سؤال  
التله هو إىل هاليوم ما صارن اسنون إله وآين صارن يل اسنون فضحكو گاللها امشعىن  گأكرب  

الوهلا گن أربعه شهود فصاحو لرفيجتها و الو روحي شهادتچ مقبوله عگعلى چالمها و 
الوهلا نريد ننشدچ فرد سؤال إنت أكرب لو  گاشتشهدين يا حرمه فشهدت مثل رفيجتها و 

التله ال يا قاضي األسالم مايل أكرب ألن وياه صرنا سوة آين طلعتلي اسنون گكسچ أكرب  



بعه وصاحو الو روحي يا حرمه شهادتچ مقبوله عن أر گوهو صار أدرد فضحكو كّلهم و 
اللها ريد ننشدچ فرد سؤال إنت أكرب لو كسچ گلإلخرى فشهدت مثل اشهدن رفائجها و 

الت ألن صرنا سوة الچن گالوهلا امشعىن يا حرمه  گالت كسي أكرب يا قاضي األسالم  گأكرب  
ال الوايل گالوهلا شهادتچ عن أربعه فراحت و گهو إله حليه وآين ما إيل حليه فضحكو كّلهم و 

ام القاضي وأنطى الچيس بعينه وراحو لكمن على گيا قاضي الزم تنطيه أمانته فللقاضي 
.حال سبيله والسالم



 
)a (  ال له يصري گال له على هالصفحه  گال لفرد شخص القبله وين  گفرد واحد

ال له على صفحة اللي ما بيها قبله راد يبول صاح عليه الشخص  گأبول على أي صفحه  
ال له هاذي هم گعلى غري مچان وراد يبول صاح و صدّ ال تبول عليها ال له هاذي قبله گ

ام ولزم عريه بيده ويفّرت ويبول الچن جاعدين گال حّري اهللا احلريونا  گ) b(قبله ال تبول عليها 
ام يفّرت ويبول عليهم ضحكو عليه گأوادم أشخاص ويا هذاك الشخص وهو واجف ابنّصهم و 

.عندك الصوچ من الذي جعد يعّلمك وراح هلله والسالمالوله الصوچ مو من گوأكرموه و 



 
)a (  بري من چّ ال للگام ميوت  گفرد واحد عنده ثلث أوالد من فرد أم يوم من األيام

رث ملن مات گامو اإلخوه يتعاركون  اأوالده فإذا آين متت اثنني يستارثون وواحد ما يست
گامو ومشو ) b(م روحو للعارفه كلمن يگول آين إيل حگ مبال أبوي بعد ذالك گالوهل

للعارفه اجو لفرد مچان باّجلزيره وبيه دود ومچان بيه ذبان واملچان بيه حشيش ومچان من 
احلشثش ماكول واحد من اإلخوه گال هاذا مچان بعري نائم بيه وعني البعري عورا وذيلها 

دهن وگرنه دبس مگصوص واآلخر گال فوگه محل واآلخر گال احلمل اللي فوگ البعري گرنه 
)c ( ومشو ساعه تلگاهم فرد ابدوي نشدهم گاللهم ما شفتو فرد بعري گال واحد منهم

بعريك اعور واآلخر گال له بعريك أبرت والثالث گال بعريك حممل گرنه دبس وگرنه دهن گاللهم 
بعد بعريي عندكم گالوله مو عّدنا گال آين أريده من عندكم گالوله احنا رائحني للعارفه 

گال العارفه آمرو وگال أبوالبعري آين هراحو للعارف) d(وإنت رواح ويانا گاللهم ما خيالف 
راحيلي بعري وهاألوادم أوصفوه إيل گالو صحيح يا عارفه وّصفناه الچن مو عّدنا گال العارفه 

ترّاد من عدّكم گال األويل آين لگيت منام بعري مبچان بيه دغل گال اشلون عرفتها گال 
ا من الباعرور ماهلا وعرفت عينها عورا ألن صفحة املاچول من الدغل عني السامله عرفته

وعني العورا هي ما ماچول من الدغل گال العارفه هاذا متام وگال العارفه إنت اشلون وصفت 
معفوسذيلها گال ألن الدغل اللي مي ذيلها ما 

ل لآلخر إنت اشلون عرفت احلمل گرنه دبس وگرنه دهن گال له ألن گرنة عرفتها برتا وگا
گال العارفه ) e(الدهن ملتّم عليه ذبان وگرنة الدبس ملتم عليه دود ومن هالطرف عرفته 

احلگ ابطرفكم البعري مو عدّكم روح يا أبو بعري دور بعريك فراح أبو بعري گاللهم العارفه إنتو 
ونا وصانا بأن اثنني منكم إهلم ورث واآلخر ما إله ورث عاد احنا ما اشرتدون گالوله احنا أب

) f(نعرف اللي ما ياكل من عّدنا گاللهم اسرتحيو هسع وأشوف اللي ما ياكل وياكم باملال 
راح مشوار وإجا وگال للجبري تعال ملن إجا گال له اللي ما ياكل عدّكم  إنت الچن تعال 

فالن إله حگ وياكم گال له إذا آين صحيح ما إيل ويا إخذ إختك مره إلك وآين أگللهم 
ملن إجا للثالث  ) g(أخويت مو الزم راد من عنده على أخذت إخته ما گبل واآلخر كذالك 

گال له ما خيالف آين آخذ إخيت گول ألخويت بأن فالن إله حگ وياكم إجا العارفه گاللهم 



ن گالوله اشلون عرفته گاللهم ما دام فرد يا خطّارنا اللي ما إله حگ وياكم أخوكم الزغري فال
.واحد يگبل يتزوج إخته فهو نغل گامو وراحو وجّسمو املال على اثنينهم واآلخر ما أنطوه



 
)a ( فرد واحد بصراوي مصادگ واحد بغدادي البصراوي جاب صوغه للبغدادي

مشى على والبغدادي جاب صوغه للبصراوي البصراوي مشى على البغدادي والبغدادي
البغدادي والبغدادي جيهالبصراوي لنّص الَدُرب اتالگو اثنينهم البصراوي انطى صوغته لصد

أنطى صوغته للبصراوي كلمن أخذ صوغته وراح هلله ملن وصل البصراوي هلله شاف الصوغه 
مالة رفيجه ناگصه فلسني رّد لبغداد البغدادي ملن إجا هلله شاف صوغة البصراوي زائده بيها 

گال هلله آين رايح أسوي نفسي ميت ملن جييكم البصراوي گلو له اليوم مات ) b(لسني ف
رفيجك إجا البصراوي حلوش البغدادي ودگ الباب گالو منهو اللي دگ الباب گال آين 

رفيج افالن گالو افالن مات ملن مسع بأن رفيجه ميت گام يِْلَطم على راسه ويصيح اويله يا 
َنه أخوي گاللهم ودوين عل يه ملن ودوه عليه گال هلله إمحويل ماي حار حىت أغّسله حىت أَِدفـْ

)c (
املاي الچن ليش ما تنطيين الفلسني حىت َأجُوز من عندك گال له ما أنطيك گال جيبويل 

له املاي گام يصب على راسه وجسده كّله إىل أن شؤاه شوي ماي جابوله املاي ملن جابو 
باملاي احلار وبعده جابوله چفن وچّفنه وحفر له گرب ونام هو وياه بالگرب وشعل فنوس فبگو 

) d(على هاحلاله من املغرب لنص الليل ساعه وإذا حراميه بائگني خزنه 
جريب اهلم ببگى عّدهم سيف زائد عليهم  

ملن امسعوهم امليت گال للبصراوي يا أخوي فّكين من الچفن گال له ماخيالف فّكه وطلع 
وينه احلراميه ملن مسعو لعاداللي سوى روحه ميت ملن إجا لعند احلراميه وگاللهم حّگنا 

عال يا أخويه إنت ِتْطلُْبين فلسني تعال 
سموه كلله طلعت جِ سمون ملن گامو جيِ ) e(نـُْقسم هاذا املال وبعد ذالك أنطيك الفلسني 

ويا الفلوس فرد عرقچني گال له يا أخوي هاذا العرقچني بدال الفلسني وكّلمن أخذ حگه 
.وراح هلله وتعيش وِتْسَلم




)a (ون جائي لبابل وشايف مي بابل فرد راعي مال غنم املغريب فرد واحد ُمغَريب يگول

صايح للراعي گايل له تعال آين أگرالك وخلي الگاع تنفّك هسع تشوف أموال چثري عني 
ذهب فإذا شفته إنت إصرب فرد مشوار ملن تشوف مجيع حيايا وعرابيد يطلعن علي إنت 

فإذا آين سلمت آين وياك شراكه تروح عاملال وتشيل من عنده اللي تگدر عليه وتطلعه بره
وإذا متت إنت إخذه گال له الراعي ما خيالف بعد ذالك طلعله فرد شيشه وگايل للراعي 

وگام يگرا ملن انفكت ) b(تعال ادهّين بيها مجيع جّثيت گال له ما خيالف دهن مجيع جثّته 
عاللي يگرا يدالگاع وشاف الذهب اللي ابوسط بابل ساعه وإذا طالعة عليه حيايا وعراب

وگامن يشتّمن بيه الراعي احندر عاملال وشاله شليل وطلع ساعه وإذا العرابيد واحليايه رّدن 
لبابل الگاع انطبگت ولگى رفيجه ميت شافه مجيع جسده مدهون إال ِعرج لسانه تام ما 

ن املغريب وأخذ اشتّمّنه احليايا ولگّنه ما بيه ِدَهن وألدغّنه بيه بعد ذالك الراعي دف) c(مدهون
. ان بالعربان حىت ما يسمعون بيه احلكومهچالذهب اللي أطلعه وراح لغري م



 
)a ( حرمه من أهل هيت ودز عليها مشيه فرد واحد من أهل احملّمره خطبله فرد

وگالت إذا هو يريدين يسويلي فرد شط من هيت للمحمره ويسوي عليه ِشَجر ويصري بيه يفَْ 
ه ملن آمرت هاجلنس گالوله اللي راحو مّشايه وگال حّبا وكراما أسوي الچن هو واحندر ابطُرّاد

) b(چثري عنده فلوس وآمر على العربان وأنطاهم فلوس وسووها بسنه واشتلو شجر عليها 

حتّرش بيها ومقصوده يشوفها ملن شافت نفسها متت سنه بقت عنده مدة سنه الچن ما
شاْگ له ما شاگ يل التشريج ُحّس ودزت عليه طارش وگالتله روح گول لرجلي تگول فالنه 

طارش گال له إجا هو عليها وگاللها خسران كّلمن يتضّمد راح ال
ي انطيتها َألَجل خاطرچ ودّزها هللها ودمي وَحسافه على التعب اللي تعبته واِْلفلوس اللبيچن
. سامل



 
)a ( فرد شايب ووياه ولد ترافگو وميشون بالدرب الولد الزغري گال للشايب عمي يا

شايب تعال لو تشيلين لو أشيلك الشايب ضرب الزغري گال له ليش تضربين گال له يا نغل 
) b(ف الشايب ما افتهم ِسَكت آين أگدر أشيلك الچن إنت وين تگدر تشيلين الولد شا

إجو ميشون شافو فرد زرع گال له يا عمي هالزرع أََهَله ماچلينه گال له يا ملعون الوالدين 
الزرع بعدهو ما احصدوه اشلون أكلوه سكت الولد ردو شافو فرد اجنازه گال له يا عمي 

بعد ) c(لولد وطرده هاجلنازه عدله لو ميته گال له يا ملعون ما هي ميته اشلون عدله ضرب ا
ذالك إجا سولف لبنته السالفه من أوهلا لتاليها گالتله بنته إال تروح جتيبه راح أبوها ودوره 

وجابه إهلا گالتله يا والدي آين أريده رجل ايل گاللها امشعىن تاخدين هاذا الزعطوط إنت مره 
الدي أول سؤاله من طرف گالتله يا و ) d(جبريه گالتله ألن هو يفتهم گال أبوها شنهو ِفَهم 

اتشيلين لو أشيلك ألن أسولفلك لو اتسولفلي گالتله وسؤاله من طرف الزرع ماچلينه لو ما 
ماچلينه زعم ماخذين عليه دين لو ما ماخذين والسؤال التايل من طرف امليت گالك زعم إله 

. ارتله مره والسالمأوالد لو ما إله گال أبوها ما دام عنده ِهيچ ِفهم هاذا تستهلينه أخذها وص



 
)a ( فرد واحد إجا خطار عند واحد أعريب وجابله خبز وخيار گامو ياكلون اثنينهم

واملعزب گام ينشد اخلطار ويگلله عدّكم اخيار مثل اخيارنا گال له ال وهللا بعد ذالك جابله 
يگلله خس وگال له خّسنا مثل خّسكم گال له خسنا أحسن من اخياركم يعين أول السؤال 

للخطار عدّكم أوادم كرميني خريين گال له ال ورّد انشده عن البخيلني گال له اخلسيس يعين 
. البخيل الذي عندنا أحسن من األخيار اللي عندكم وبعد ذالك كّلمن راح ملچانه والسالم



 
)a ( أكو فرد ساگه مالة بَعران وُمطايه راحيني لفرد مچان نّص الدُرب برك فرد بعري

ومطي من الُضُعف وْبرَِكْن مبچان خايل واهللا سوى ُمَطر چثري وصارت الگاع دغل چثري بيها 
وگامن ياكلن بالدغل ملن َعَدَلن الچن الدرب جريب الدرب عليهّن ُمگدار ساعه الچن 
املطي صار َمَعدَّل وكّل وكت يعنفص ويركض ويَضرُّط إجا البعري على املطي وگال له يا 

ْگِعد راحه ال اهللا يبزهلا بينا وأخافن يسمعون بينا اللي ميشون بالدرب گال أخوي ليش ما تِ 
ملن صاح إجو املچاريه ) b(املطي هاحلچي ما يصري إال أصيح صوت الضَّحه صاح 

وأخذوهم ملن أخذوهم عّدهم مطايه بارچات شالو امحوهلّن وذبوهّن على املطي والبعري الچن 
ضّرط گال له ما گّتلك ال تصيح گال له تسكت لو أبـَرِّچ املطي ملن حطو عليه احلمل گام ي

نفسي أَخلِّيهم حيطوين آين ومحلي فوگك گال البعري ولك ردت تسوي هاحلچايه آين هم 
أسوي بيك نكته وأخلي تنكسر ِارُْگْبَتك املطي بّرك نفسه گامو املچاريه حطو املطي واحلمل 

. ووگع احلمل واملطي وإذا مكسوره ارگبتهعلى البعري ملن حطوهم عليه گام يعنفص البعري



 
)a ( الرتكي َليَّ آكو فرد واحد امعيدي گال آين ما اگدر استقيم على هاملوجب بَـ

واملأمورين مال احلكومه كل يوم جيون علينا وما يعرفون عرايب الزم اتعّلم تركي فأخذ أربعه 
كي ملن طّب لسوگات بغداد شاف جواميس وباعهّن وأخذ فلوسهّن وراح لبغداد يشرتي الرت 

يا أخوي يا رّجال گال له شرتيد گال له أريد أنشدك وين يبيعون الرتكي  فرد واحد گال له 
بيشلوغمخسميت يسّويگال له آين اللي أبيع الرتكي اشكثر جايب وياك افلوس گال له 

أخذ من ) b(گال له اگليله گال له اجعلها يف سبيل اهللا گال ما خيالف ألجل خاطر اهللا
عنده الفلوس وگال له جيب مويه بالرتكي گال له آين عرفت هاذا چالمك گال جيب نار 
بالرتكي گال املعيدي أي واهللا َعَرفت الرتكي گال له جيب شي الفالين وفالن شي گال له 
واهللا يا أخويه آين عرفت الرتكي گال له اشو احچي َحَچى وگال جيب خبز جيب مويه 

ي يگول جيب شي الفالين بالرتكي واملعلم يگلله إنت تعلمت الرتكي گام جيب نار وكل ش
آين ُعْرفَيت الرتكي وگال ملرته جييب هويورد هلله وگال حلرمته جييب فراش بالرتكي گالت يا 
آين عرفيت الرتكي وهو گال حلرمته ياهويهخبز بالرتكي آين جوعان بالرتكي گالت واالحسني 

يوم من ) c(ت هات املويه بالرتكي گاللها إنت تعرفني الرتكي اشو احچي ملن حچت وگال
األيام اجو مأمورين على واحد من العرب الچن مأمورين ما يعرفون عرايب إال حيچون بالرتكي 

وگالو بعضهم بعض فالن راح لبغداد اشرتى الرتكي جيبوه حياچيهم فراح عليه واحد وجابه 
ن زايد بالرتكي واهللا بالرتكي أمّسخ أحوالكم بالرتكي وگاللهم اشرتدون بالرتكي أشوفكم حتچو 

) d(يا گواويد بالرتكي گومو بالرتكي وروحو بالرتكي ملچانكم بالرتكي تراين أبصطكم بالرتكي 
املأمورين شافوه حيچي وما يعرفون احلچيه گامو عليه تلث مأمورين وواحد منهم َگَعد على 

يبصط بيه وهو يصيح دخيل اهللا آين مو صاحب راسه واآلخر گعد على رجليه واآلخر گام 
التوبه إن 

.چان بعد أجي على فرد واحد عسكر صار متام



 
)a ( فرد شيخ مال عرب كرمي چثري مسّوي ّمي بيت العيال يصغ بأن ماحد يفوت من

راسه فرد يوم من ينخاذي تنبيه للعرب اليفوت من جدام البيت مال العيال مي احلرم وِمْنط
األيام أكو أزالم إثنني ميشون گال واحد منهم بأن آين اگدر أفوت من ِجدام البيت مال 

احلرم مال محد احلمود رفيجه گال له ما تگدر گال تعال انرتاهن آين وياك إذا ِفَتت تنطيين 
إخيت گال له ما خيالف تراضو اثنينهم واللي گال آين أگدر أفوت إختك وإذا ما فتت أنطيك 

محد احلمود چان جاعد بالعيال وشاف الرجال ) b(من جدام العيال فات من جريب للبيت 
فات من جدام العيال گال ابنفسه هاذا بلكن غريب وإما ما يدري بالتنبيه اللي صاير الرجال 

وگال يا محد احلمود يا محد احلمود يا محد صاح هوعارضهشاف ماحد صاح عليه وماحد 
رد ) c(عانك اهللا ونعلت والديك ونعلت صفحة أّمك وأبوكعونك گال الاحلمود گال له 

عليه محد احلمود وگال له ولك اجنون لو ارهون گال له ارهون گال له محد احلمود آين 
احلمود ولك علّي اّجلهاز اللي ما يتشارك بيه گال له محدشيشريچك رد عليه وگال له هاذا 

والطعام ورد والبيت مال شعروالبيت ومجيع ما تعتاز من الطعام أمرله باّجلهاز محد احلمود 
.على رفيجه وأخذ من عنده إخته



 
)a ( فرد شيخ وعنده ولد الولد كل وكت يروح للصيد والگنيص يتصيد غزال يوم من

هد عليها الطيور وحلگها ملن حلگها يريد يلزمها األيام راح للصيد والگنيص شاف فرد غزاله 
ما يگدرن عليها الطيور الچن صار مطراده للغزاله من الصبح للمغرب ملن گام ما يشوفها 
جاز منها شاف نفسه وإذا هو بگاع ما شايفها هو راچب فرس وعّده اسلوگيه وطري حّر 

لى مجيع الوجوه ما يندل وين وهو دّحگ ع) b(الطري والسلوگيه تيّـّهّن ما يدري وين صارن 
يروح گال لنفسه أريد أَِهّد اصروع الفرس وأخليها ابكيفها متشي خالها ابكيفها متشي ساعه 

وإذا جايه على فرد بيت چبري وبيه فرد بنت اطلعت البنت للولد وأخذت الفرس واربطتها 
َله افراش وگامت تسويله گهوه  تديرله يعين تنطيه  ملن سوت الگهوه گامت تريد ) c(وْفرَِشتـْ

ردت عليه وگالتله مرت ناگة اهلامتهت مرت عليچ نگهوه الچن هو چان هلچان گاللها يا ب
ُگب وجابت له مويه وجابت له غدا عَ يريد ما وگامتواستمرت ويا حّلت الربكه باللي 

) d(ذالك مت ُمْگدار تلث ايام ألجل القاعده عند العرب إىل تلث ايام ياهللا ينشدون اخلطار 
وبعد التلث إيام انشدوه وگاللهم آين ابن شيخ فالن ومسعت اببنتك واجيت آخذها من 

عندك وأشوفك شتگول گال له لعد املن أريد أنطيها أحسن منك الچن روح جيب تلث 
محول من ذهب ياهللا أنطيك إياها گال له ما خيالف وعگب ذالك گام يريد يروح هلله گال 

لبنت وجابتله الفرس وگاللها أهلچ ويرّاحو أشوف أصبحو ماكو  ماحد جييبلي الفرس گامت ا
گالتله راحو يسرحون حبالهلم وانشدها وگال شامسچ يا بنت گالتله گضبة سيفك وردت 

وكلمن عرف سؤال رفيجه وراح الولد ) e(انشدته وگالتله إنت شامسك گاللها وجنة خّدچ 
ا عنده حىت يطّيبونه ما طاب وگالت هلله وسوى روحه وجعان وما حياچي وجابو مجيع احلكم

حيچي وشّوفيه شرييد فرد خليهفرد عجوز إذا آين طّيبته اشتنطوين گالوهلا كلما تريدين ننطيچ 
العاشجنيومشا يريد وسبب وجعته ِشْنِه راحت عليه العجوز وگعدت مي راسه وگالتله يا ولد 

ريدها وآين أجيبها بعينها  الچن إنت گللي شو أياه اللي تعاشجكثره وإنت آين أعرفك 
جّدامه أُْنِطگفرد وإنتگاللها غري چذب گالتله ال واهللا مو چذب الچن هسع أبوك جيي 

گاللها ما خيالف )f(ولو على َچْتليوأُْحچي َوللي اتريده آين ِمتعّهده إلك جبميع اللي تريده 
بوه بالبنت اللي يريدها إجا أبوه وگام حيچي جدامه فأكرم أبوه العجوز إكرام زايد وگال أل



وگال له يا ولدي ليش ما ِگّتلي من األول گام أبوه ودّز وياه أوادم َمّشايه وأربعة محول ذهب 

فرد ُموِگد مال نار لدار شاف خاليه والدَُّرب بعيد گال الولد ورد اللي إجو وياه وهو مشى با
فرد طباتحاالولگى جوه طباتحوإجا للموگد ُوْحَفرَه ولگى بيه ُگْرَصه خبز وشاف فرد ا

بأن إحنا راحيني ) g(بيه جود مال موي وشاف كاغد مكتوب فقرا اخلط شافه مكتوب
للي نبات بيه لديرة واگ واگ وإذا الك راده بِيَي تعال ورانا على اِثَر الّضَعن وكل مچان ا

ُرَسه وراح على درب  أخليك گرصه باملوگد وجود موي هو ملن شاف اخلط وقراه ورَِكب افـْ
الطرش وكل يوم يلگى گرصه خبز وجود موي إىل أن وصل للعرب اللي مهه بيها وإجا على 

ما تـْرُحفرد عجوز ونزل وگالتله العجوز يا ولدي آين اشعندي أنطيك تاكل وجايي عندي 
يوخ مد ايده على جيبه وأُنطاها ُمگدار عشر لريات ملن أنطاها گالتله هله يابين على هالش

يا والده امسع ُحّس ُعرس گالتله أي وهللا ) h(ومشا تريد آمر واُفرشت له وگعد وگال للعجوز

ولد ابن شيخ
العجوز امسها فتنه گاللها يا والده ما بيچ توّدين حمبسي اهلا گالتله ما خيالف ملن ودت احملبس 

اهلا وشافته فتنه وگالت للعجوز روحي گلي له خليه يلبس اسالحه ويلبس اُهدوم نسوان 
هالولد من مسع هالكالم ) i(وجيي يِْلِبد بني ال

شد على فرسه وإجا للعرس ولبد مبچان اللي وصتله بيه ملن َفضَّت الناس وحدرو ابن عمها 
عليها گام يتمازح وياها ملن زعل وگاللها يا بوله يا أم العيوره امعلمچ حسن ابن شيخ أسعد 

د إنت أحسن من حسن گاللها لعد إنت تردينه گاللتله أريده گام على هاملزاح گالتله لع

وهي گالتله إرُكض على فرسك ) k(الوالدين طلع حسن ومشَُط السيف وهف راسه فمات
ه اهدوم زِِمل ومشو اثنينهم ملن إجو جيبها رَِكض جاب افرسه وإذا هي راچبه فرد فرس والبس

من حسن وگالو مات ملن شافو حسن سوو امآيسنيألهل الولد الچن أهل الولد چانو 
.عرس وكيف املچو البنت على حسن وأخذها وتعيش وِتْسَلم وِالسَّالم



 
)a ( فرد واحد مطوّع كل وكت يكتل احليايه إىل أن راحن لسليمان ابن داؤود يشتكن

عليه سليمان گال له يا ولد ليش ما جتوز من احليايه ال يكتلّنك گال له احليايه شنهو دز 
ويكتلّين گال له أشوفك احليايه گال له شوفين اياهن دز سليمان على مجيع احليايه وإجن 
مجيع ما آكو حيه وگام يسأهلن سليمان على شرب املوي وهنه واحده اتگول ايل شهر ما 

تگول ايل سنه واحده اتگول ايل عشره سنني اىل أن إجا على فرد حيه شفت املوي وواحده ا
وإنشدها عن املوي وگالتله بأن آين من صرت هلاليوم ما شربت موي ) b(طوهلا ابطول الذراع 

وما شفت موي وما مسعت باسم املوي گاللها سليمان يا حيه آين أحط لچ هاحلديد وإنيت 
ما شاربه املوي وإذا ما أحرگتيه إنيت شاربه گالتله ما خيالف انفحي عليه فإذا أحرگتيه إنيت متام

حط احلديد اهلا وانفحت عليه وإذا غاديته مثل الُرماد گال له تشوف يا ولد گال له شفت يا 
.سيدي اآلن التوبه على ايد اهللا وايدك والسالم



 
)a (ه أزيان ياخذ بزمان اسكندر ذو القرنني چان كل يوم يزينه فرد واحد ملن خيلص

راسه الچن ماحد يدري اله گرون فرد يوم شاف فرد مزين گال له تروح وياي زيين گال له 
ليش تاخذ راسي يا ) b(أروح راح وياه املزين ملن خلصه ازيان گام يريد ياخذ راسه گال له 

اسكندر گال له ألن إنت شفت گروين وأخاف اتگول للناس وگبلك كلمن يريّين أخذت 
راسه گال له آين يا خليفه صاحب أعيال وأطفال وما اهلم غري اهللا وآين اللي معيشهم گال له 

رنني جلعد اشلون گال االمزين آين أتعهد وياك إذا مسعت من هاألاليه بأن اسكندر اله 
أعرفها من عندي ودز علي واصلبين گال له ما خيالف هاذا املزين راح هلله ومت املزين حيوص 

يوم راح ) c(يريد يگول لفرد واحد الچن خياف ينخاذ راسه فتم مدة شهر وما گدر يصمخ 
الرب األاليه شاف فرد بري دّنگ بالبري وصاح صوتني اسكندر إله گرون اثنني اسكندر إله  

اح ساعه وإذا صايرات اگصبات اثنني من گدرة اهللا وگامن يصيحن اسكندر گرون اثنني ور 
إله أُگرون اثنني وشاعت باألاليه ملن مسع بيه اسكندر دز على املزين وگال له ليش اتگول  

گال له آين ما گلت گال له لعد منهو گال له آكو بري وبيه اگصبات اثنني يصيحن اسكندر 
گال له أي وهللا يا خليفه راح اسكندر للبري وشافهن ) d(إله أگرون اثنني گال له صدگ 

ابعينه ودز على املزين وگال له تعال احچيلي القضيه گال له آين إال تنطيين َحضَّك وخبتك 
ياهللا أحچيلك گال له إلك احلض والبخت ما يصري فرد شي ملن أنطاه األمان حچى له 

اللي ينّطگ اللذي ما له لسان وأكرم بالقضيه من أوهلا لتاليها وگال اسكندر سبحان اهللا
.على املزين إكرام زايد والسالم



 
)a (ال له يا ابين آين گيوم من األيام لقمان احلكيم صار چبري السّن وصاح ابنه و فرد

ضى عمري الچن آين أوصيك ال تسوي فرد ُشغل بكيف الناس إال ابكيفك ألن الناس گان
ول املثل لو ردت تسوي فرد شي شور األكرب گألبوه ليش ايال گما يرضون على واحد الولد  

منك واألزغر منك إذا صار رايك ورايهم ُسوَى اعمله وإذا ما صار ُسوى ال تعمله تعاندو 
راح الولد جاب ) b(نّا فرد زمال وآين أشوفك إال لقمان البنه روح جيبگاثنينهم ملن تعاندو  

وهم گّ شون واملطي ميشي خايل ماحد راچبه تليام حر مشو بالدرب وُهمَّ ميإزمال الچن ب
الو بعضهم بعض شوفو هذوله ميشون اثنينهم وما واحد يركب املطي والدنيه حاره  گأُطروش  

الو شوفو هالولد گوهم أُطروش  گّ ال له مسعت فركب الولد وتلگال له يا ولدي مسعت  گ
لولد وركب الشايب ال له مسعت نزل اگال له يا ولدي مسعت  گ) c(راچب والشايب ميشي 

الو شوفو هالشايب هو راچب والولد ميشي وهو جاهل ما له قابليه گوهم أُطروش و گّ وتل
الو گوهم أُطروش و گّ ال له مسعت ردو اركبو اثنينهم وتلگال له مسعت يا ولديگللمشي  

الگال له مسعت يا ولديگشوفو هاذوله ما خيافون من اهللا املطي اشكربه وراچبينه اثنينهم   
ال له امسع كالمي يا گال له ما شفت  گال له شفت فرد واحد رضى علينا  گ) d(له مسعت 

.ولدي وإمشي ابكيفك وال تسمع شور الناس والسالم



 
)a (يوم من اإليام صار جهاد ويا الكفار والنييب احممد گال لعلي يا علي فرد

له علي أريد عنرت ابن زبيبه وياي هاّجلهاد إذا ما رحت إنت وإال مجيع اللي يروح ينچتل گال 
ياهللا أروح گال له النيب يا علي روح للمگربه وصيح عنرت عنرت وهو يرد عليك وإحچيله 

بالقضيه وسويه مسلم وإخذه وياك راح علي للمگربه وصاح عنرت عنرت وإذا املگربه اكثرها ترد 
لي هاه ما عرفت أياه رد علي حملمد وگال له أشوف املگربه كلها ترد ع) b(على علي هاه

عنرت گال له احممد يا علي روح صيحله عنرت ابن زبيبه وهو يرد عليك راح على وصاحله مثل 
ىما گال له النيب ورد عليه وگال له اطلع علّي طلع عليه وگال عنرت أول ما طلع من الگرب بل

فرد عليه علي ) c(نا احلديد وال بلينا يعين احلديد أكلته الگاع احنا ما أكلتنا من كثر فراست
وحچى له بالسالفه وگال له تشاهد يا عنرت وصري مسلم گال له أشهد أن احلّگ بالسيف 

والعاجز يريد اشهود وگال له ولك گول أشهدو أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا  
مسلم گال له عنرت أشهد أن املرز عدال الگاع گال له علي يا عنرت ليش ما تتشاهد وتصري

)d ( گال له يا علي إذا ردت أتشاهد وأصري مسلم وأصري طيب بعد هم أموت گال له علي
.أي يا عنرت گال له خليين أرد على مچان أحسن يل من الدنيه ورده ملچانه وراح والسالم



 
)a ( قفشيه خلواجه نصر الدين فرد يوم إجا للديوان وگال سالم عليكم گالو وعليكم

السالم گالل
أعلم بيها راح ملچانه اخالف ما راح حتاچو الزمل بأن نص يگولون نعرفها ونص يگولون ما 

)b (  نص
گالو نعرفها ونص گ

.مو الزم أحچيها وراح هلله وخلصت احلچايه



 
)a ( ِفرد واحد إله صديگ مال گهوه ِكّل ما جيي للگهوه ي

سالم يوم من اإليام گالوله صدجيك صار وجعان گاللهم صدگ گالوله صدگ الچن هذيچ 
اإليام اخلليفة هارون الرشيد مامر مجيع اللي ميشي بالليل خيذون راسه گال لنفسه واهللا أريد 

وين زين أروح وأشوف صدجيي إذا ألزموين خلي خيذون راسي ألجل خاطر رفيجي وإذا ما ألزم
بعد ذالك گام وراح ساعه هو ) b(على زين الچن هو ما له عليه ُفَضل غري السالم بالگهوه 

ميشي وإذا اخلليفه والدوريه وإياه َلگوه صدر ابصدر الزموه وگالوله إنت ما مسعت التنبيه گال 
ه اهلم بلي مسعت گال له امشعىن متشي گاللهم إيل فرد صديج كل وِكت أجي أْگِعد بالگهو 

وهو يگعد وياي وما له ُفضل عليَّ وما إيل فضل عليه الچن ألجل خاطر السالم والونسه 
اللي نگعد ونستانس بيها وگال له اخلليفه آين أسّوي عليك فرد شي إذا رفيجك ِيْسوَى 

گال ) c(أْخذة راسك آين أعفو عنك وإذا ما يسوى آين آخذ روسكم اثنينكم گال له آمر 
ياك بالتبديل لصدجيك وإذا وصلته تگول لرفيجك اخلليفه راد ياخذ راسي اخلليفه آين أروح و 

وما فّكين إال بثلث أچياس عني لريه وعاد إذا أنطاك إياهم أعفي عنكم اثنينكم وإذا ما 
صخى بيك وما أنطى آخذ روسكم گال له حباً وكراماً گامو راحو هو واخلليفه ملن إجو 

گاللهم فكو الباب إله فكو الباب واحندر ) d(ن للباب دگو گالو منهو گاللهم آين فال
وسلمو عليه وتشافو له وگال له من طرف الثلث أچياس گال له سهله لو يطلب عشره 

أچياس أنطيهن ألجل خاطر السالم والگعده آمر على أهله بأن ينطو ثلث أچياس عني لريه 
اكم گالوله إنت وجعان وأنطوهن لصدجيي أنطو الثلث أچياس وگال له يا أخوي آين أروح وي

وما تگدر متشي ويانا گاللهم أخاف اخلليفه ما يرضى بثلث أچياس وإذا راد بعد أنطيه حواله 
ومرو عليه ) e(إجو لفرد مچان واملچان اهلم بيه الصديج الثالث وگالو الزم منر على صدجينا 

ليه أشوفه 
ولزموين يريدون خيذون راسي وبعد ذالك آمر علي ابثلث أچياس عني لريه وگاللي إذا أنطيت 

ثلث أچياس أعفو عنك وإذا ما أنطيتهن آخذ راسك ورحت لفالن الوجعان وحچيت له 
فرد واحد ١بالگضيه وإجينا آين وإياه نشوفك گاللهم هسع لوين اتروحون گالوله نروح إنَّا

إلينا<إلنا <إنّا : ة الدارجةجيف الله1



َله گال آين هم أروح وياكم گال له ما حنوجك گاللهم آين رايح أحتزم  م نروح نَ عدونا الز  ِكتـْ
راح احتزم وراح لبيت اخلليفه ولگى فرد شخص جاعد مي اخلزنه يريد يبوگها )f(گاهللا روح 

وبقى عندكم فات عليه وگص راسه وجابه لربعه گاهللا شنهو هاذا گاللهم هاذا راس اخلليفه 
ملن مسع اخلليفه گال له وين لگيته گال له باخلزنه مالة ون عليه عدوكماللي تريدون تروح

اخلليفه ملن دّحگ عليه اخلليفه َأْعرَُفه وگاللهم آين نعست إنتو روحو عل اللي امعاديكم  
راح ملچانه ومهه الثالثه راحو على عدوهم وكتلوه وإجو ملن صار الصبح دز ) g(گالوله روح

والصول وزير ومجعهم وگاللهم دزو على فالن وفالن وفالن ملن دزو اخلليفه على الصاغ وزير
عليهم گاللهم إحچويل گضيتكم اللي چنتو بيها البارحه حچوله سالفتهم من أوهلا لتاليها 

)h ( بعد ذالك گال اخلليفه للمجلس مسعتو هاحلچي گالو مسعنا گال هاألوادم
هيچ عملو ألجل خاطر الصداگه اللي ب

يا خليفه إحنا ما ِخنّاك گاللهم هاذا راس من گالوله هاذا راس الصاغ وزير گام وآمر عال 
حد صاغ ا

.وزير واآلخر صول وزير والثالث سدر أعضم



 
)a ( يوم من اإليام اخلليفه هارون الرشيد طلع يَسريِّ شاف فرد واحد چبري عمره صاير

شايب عالشط يغسل گطن إجا عليه اخلليفه وإنشده وگال له التسعه ما خلفن ثالثه رد عليه 
الشايب گال له يا معالين االثنني وثالثني ما خلن وراهن شي گال له اخلليفه ما هرفت گال 

له صار 
ملن اسأله اخلليفه ورد ) b(گال له صارن ثالثه گال له اتبيع هالگوس گال له جييك بغري مثن 

عليه اجلواب اخلليفه افتهم اشگال الشايب والشايب هم افتهم سؤال اخلليفه رد گال له 
گال له ال توصي حريص وخاله وراح اخلليفه هلله ولبس هدوم احلمر اخلليفه ال تبيع رخيص

زعمه صار زعالن ملن يلبس هدوم احلمر وسبب زعله على الربامكه ألن يريد منهم روح 
بعد ذالك إجا ودز على الربامكه وگاللهم أريد منكم ) c(هاحلچي حىت يغتين الشايب 

راين آخذ روسكم بعد ذالك كّلمن راح يَدوِّر هاحلچي إذا جبتوه زين على زين وإذا ما جبتو ت
ابفرد مچان إىل أن جاو عالشايب وأنطوه كل واحد ميئت ذهب ومجعهم كّلهم وسولفها 

أول سؤاله التسعة إشهر ما حطيت چيل ثلث إشهر حىت تگعد گال وآين ) d(إهلم وگاللهم 
گال يل اخلليفه ما رديت عليه االثنني وثالثني سن كلما حرزت أكلّنه وگاللهم واإلخرى

هرّفت گّت له اجين بنات وأخذن ارجوله وگاللي بعيدك اشلونه يعين شوفك اشلونه گّت له 

اهللا وگاللي اتبيع گوسك يعين ليش ضهرك أعوج گّتله جييك بغري مثن ألن هاذا ) e(عّكازه 
مسّويه ليش تعّيب وگاللي ال تبيع رخيص گّلله ال توّصي حريص يعين آين هسع أدز عليك 

أوادم على هالكالمات ال تگللهم بالبالش وآين گّتله ما خيالف وبعد ذالك هو راح وآين 
.متيت مبچاين والسالم



 
)a (مطلوب مت ع َكِسر وإذا هولني يوم من اإليام لنه طاگزنچان تاجر فرد واحد

مده وإذا عشا ما عنده گال حلرمته ما تگدرين جتيبني يل طري دجاج گالتله شلك بيه گاللها 

اشويه شويته مهه ما عدهم خبز راح للسوگ وأخذ بالدين أرغيفني خبز وحط طري دجاج 
واويس واجفني گالوله على قوراح للخليفه إجا للحوش شاف ال) b(وحطهن امبعون باخلبزات

خري گال أريد أروح للخليفه أوديله ريوگ گالوله فوت من فات گال له اخلليفه شاكو عندك 
يا ولد گال له عندي ريوگ الك يا خليفه گال له ايل وحدي وإال ايل واللي جاعدين وياي  

سم علينا فرش عباته وحط اخلبزات وطري قوياك گال له لعد اگال له الك واللي جاعدين
سم شال قملن گال له إ) c(الدجاج على عباته وگام يگسم الچن هو چان جوعان چثري 

الراس مال الدجاجه وحطه على وصلة خبز وأنطاه للخليفه وشال اجناح وحطه على وصلة 
يه حطه قه وأنطاه لصول وزير والبخبز وأنطاه لصاغ وزير وشال اجلناح اآلخر وحطه على خبز 

اخلليفه گال له يا ولدي اشلون سويت گال له يا خليفه إنت الراس مال ) d(وگام ياكل بيه 
مجيع الناس والوزير هو على چتفك األمين والوزير اآلخر على چتفك األيسر والبقيه ما بيها 

يفه خبمسميت ذهب والوزرا  مسمه هاذه ترّد ايل واآلن آين يا خليفه ميت من اجلوع آمر اخلل
وراح للسوگ واشرتى اطعام يعين حنطه ) e(كل واحد مخسميت ذهب اخذهن مكيف ملرته 

اعده  قومتن ودهن ومجيع أدارت البيت وجاب البنايه وحطهم باحلوش يبنون ملن كمله على ال
ى له هالفلوس بىن احلوش والبارحه بائت بغري عش٢گالو اجلريان هاذا چان مكسور امنيل

راحت فرد حرمه ملرته وگالتلها ياخيت امنني الكم هالفلوس وإنتو البارحه ضليتو بغري عشى  
گالتلها مرت التاجر ياخيت البارحه رجلي ودى غدا للخليفه طري دجاج وأكرم عليه هالفلوس 

)f( راحت احلرمه اللي اسألت مرت التاجر لرجلها وگالتلها تاجر الفالين البارحه بايت بغري
وراح ودى غدا طري دجاج للخليفه وأنطاه فلوس چثريه عاد إنت سوي غدا ووديه له عشى 

بلچن يكرمك گام واشرتى سبعه دجاجات وسواهن وسوى وياهن متن ومرگ وشيله 
گال له اخلليفه هاذا شنهو گال له هاذا غدا الك گال له ايل ) g(للحماميل ووداه للخليفه 
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م گال له اخلليفه احنا ما ناكل كلنا سوى اال كلمن وحدي أما انا كلنا گال له الكم كلك
وحده گام جيسم اهلم أنطى للخليفه ثلث دجاجات والوزرا كّل واحد اثنني گالوله اشلون 

جسمت گال للخليفه هاذا اللي أعرفه آمرو عليه كل واحد مخس ميت عصا ملن خلو طيزه 
دين گاللها روحي جييب يل احلكيم جيري دم راح حلرمته وگاللها حلگيت عليه يا ملعونة الوال

النسوان راحن للحمام وحرمة اللي يوم من اإليام) h(راحت وجابت له احلكيم وگام يداويه 
مچتول هم چانت باحلمام وحرمة اخلليفة سته الزبيده هم چانت باحلمام مرة املضروب  

امسعت سته گامت تدعي على اخلليفه وتگول يا ريب أعمي للخليفه وإما توجع عليه بليه
دعا احلرمه وحده ما اتعرف وحده صاحت للمره وگالتلها ليش تدعني على اخلليفه گالتلها 
فرد واحد ودى للخليفه طري دجاج وأكرم عليه ألف ومخسميت ذهب ورجلي ودى سبع 

دجاجات وفوگ السبع دجاجات آمر عليه وبسطوه ملن خلو طيزه جيري دم احنا چنا رائدين 
ملن امسعت سته چثري ) i(ندي مصارف للحكيم وهاذا سبب دعائي اإلكرام هسع گمنا

ازعلت والبست اهدومها وراحت للخليفه وگالتله امشعىن فرد واحد جييب لك طري دجاج 
وتكرمه ألف ومخسميت ذهب وواحد جييب لك سبع دجاجات ووياهن متن ودهن ومرگ 

احده هو چان يفتهم واللي تضربونه ألف ومخسميت عصا گاللها اخلليفه ألن أبو دجاجه و 
جاب سبع دجاجات هو ما يفتهم گالت امشعىن گاللها دزي عليهم اثنينهم وسوي فرد 

دزت عليهم وإجو گال اخلليفه للسته ) k(امتحان وشويف الصوچ من عندي لو من عندچ 
إنطي هالبيضات ألبو دجاجه سته صاحت ألبو دجاجه وگالتله هاك هالبيضات قسمهن 

ا وهنه مخس بيضات أخذ اخلمس بيضات وأنطى لسته الزبيده ثالث وأنطى علينا ثالثتن
للخليفه واحده وأنطى جلعفر واحده گال له اخلليفه اشلون جسمت هالبيضات گال يا 

خليفه أنطيت للسته ثلث بيضات ألن ما عدها وال بيضه وأنطيتك واحده ألن عندك اثنني 
ا سته گالتله احلّگ وياك آين أكرمته گاللها مسعت ي) l(وأنطيتك واحده صارن ثالث 

مخسميت ذهب واخلليفه هم أكرمه مخسميت وجعفر مخسميت ذهب وأخذهن وراح صاحو 
الللي اكتلوه باألّول وأنطوه البيضات أنطى للخليفه ثالث ولسته واحده وجلعفر واحده گال 

عصا اخلليفه للسته اتشوفني اشلون جسم هاذا گالتله شفته الچن من عندي مخسميت



وكلهم آمرو عليه كل واحد مخسميت عصا وضربوه ملن خلو طيزه أزيد من األول وراح هلله 
.يصيح ويبچي وتعيش وتسلم والسالم



 
)a ( فرد يوم من اإليام گالت حرمة هارون الرشيد سته الزبيده هلارون يا هارون

ا سته ولدچ ما يفتهم أشوفك ما تعّز ولدي أشوفك تعز ولد العبده أحسن من ولدي گاللها ي
مثل ابن العبده گالت امشعىن گاللها يا سته انت دحجي عليهم صاح هارون الرشيد أوالده 

ابن ) b(وگاللهم يا أوالدي روحو للسوگ وجيبويل كل واحد أربعني ثور معمم راحو اثنينهم 
ل خام وعمموش واشرتى أربعني ثور واشرتى أربعني طو السته راح للميدان اللي يبيعون فيه اهل

ام ينشد األوادم على حساب اإليام والسبوعات گو گالثريان بيهّن وابن العبده راح للسو 
والسنه والدين والديانه والصوم والصال أياهو اللي ما يعرف هالسؤال ياخذه ملن مجع أربعني 

ى ال له إنت دزيتين علگال هارون االبن السته يا ابين اشجبت  گو ) c(رّجال وداهم األبوه 
ال البن العبده يا ابين دزيتك گثريان معممات واشرتيتهن واشرتيت اهلّن عمامي وجبتهن الك و 

ال له يا والدي اللي ما يعرف أمور دينه وصومه گعلى ثريان معممات أشوفك جبت أوادم  
ال هارون گف) d(وصالته وحساب اإليام وحساب السبوعات وحساب السنه فهو الثور 

التله صار معلوم يا خليفه آين چنت ما أدري هاآلن صار گيا سته  لسته الزبيده تسمعني
. معلوم بعد ما أنشدك الصوچ من عندي وسكتو كلهم وكلمن راح على حال سبيله والسالم



 
)a ( فرد يوم تعاندت سته الزبيده وهارون الرشيد تگول ولدي يفتهم الچن انت يا

ما يفتهم گالت يفتهم گاللها احنا نسوي جتربه هارون ما تدير بال على ولدي گاللها ولدچ 
وإنيت تشوفني اليفتهم منهو گالتله سوي گاللها اليوم حطي جوه ابنچ ثلث دواشچ وجوه 

ه كاغد افرشو افراش ابن سته وخلو ثلث دواشچ وفرشو افراش ابن العبده قالعبد فرد طب
جو ونامو ابن سته الزبيده الليل وصار حمل النوم املن صار) b(ه كاغد ابفراشه قوحطو طب

اع متعليه وإما القصر نازل وإما گال يا والدي اليوم إما الگأول ما ذب روحه نام وإبن العبده  
ال هارون الرشيد البن العبده يا ولدي انت متوهم فبقى على هاحلال گافراشي جوه فرد شي  

مسعنا يا هارون الچن التگال هارون الرشيد لسته الزبيده تسمعني يا سته  گّلب للصبح و گيت
التله لوال ما گاللها ليش يا سته  گ) c(إنا هللا وإنا إليه راجعون الصوچ من عندي يا هارون 
اللها الصوچ من عندچ يا سته آين گاحصرك على جمامعة العبده چان ما صار هاحلچي  

.چنت عاتب عليچ عتبچ على نفسچ



 
)a (نده فرد واحد امسه أبو النواس فرد ولون چان يف زمان هارون الرشيد چان عگي

ال له اخلليفه هاليوم أربعة گك  گال له يا خليفه أشوفك ضيج خلگه  گيوم اخلليفه ضّيج خل
ال له يا گي ضيج  گإيام حرميت سته الزبيده عليها أمور النسا أشوفين چيما وجعتها صار خل

اجا هارون ) b(ا ال له زعمه تنيچ من ور گنهو املعادل  شال له گسيدي ليش ما تعادل  
للي أبو النواس گاللها يگالتله آين علي أمور النسا  گاللها آين أريد أنيچچ  گالرشيد عالسته  

التله واهللا اذا بقى أبو النواس اْببلد گاللها يعين نيچ من الطيز  گالتله شنهو عادل  گعادل  
زبيده دز خرب ألبو بغداد آين تراين طالقة من عندك وإما تاخذ راسه هارون الرشيد يعز سته ال

النواس بأن باچر من غبشه انت متشي لغري بلد ألن سته زعلت عليك الزم متشي انت 
دز له خرب بأن باچر آين أمشي فعند ذالك طلع من الصبح وجاب ) c(وأهلك من بغداد 

عن من گه وو گرنه وجاب اآلخر وحطه فو گمن الرحه وحّط ابگعاملطيه وشال طا العدل 
) d(عن گعاملطيه وبقى على هاحلال من الصبح إىل الضحى العايل وهو حيطهن عاملطيه وي

التله گاللها اشلون أعادل  گالتله يا أبو النواس عادل  گوسته الزبيده تشوفه وتضحك عليه  
.لنا هلارون الرشيد عادلگاللها احنا ُكَفْرنا من  گن العدل  رنه مگمن الرّحه ابگحط كل طا 



 
)a (  ال ألبو النواس أريد من عندك فرد شي عذره گفرد يوم من اإليام هارون الرشيد

ال له ما خيالف فمشى هارون لبيته وأبو النواس گأزيد من فعله إما تسويه وإما أخذ راسك  
ال له گ) b(ايده على طيز هارون وبعص اخلليفه ميشي وراه وطب لبيته وأبو النواس مد 
ال له اخلليفه گال له يا سيدي عبايل سته الزبيده  گهارون الرشيد يا أبو النواس اشسويت  

ال له جنابك تريد من عندي فرد شي عذره أزيد من فعله وهاذا گشنهو عبالك سته الزبيده  
.نواس إكرام زايدشي عذره أزيد من فعله وضحك هارون الرشيد وأكرم أبو ال



 
)a ( يوم من اإليام اخلليفه هارون الرشيد وأبو النواس راحو للقصر مال هارون فرد

ام ياكل فرد متره التفت عليه گه متر أبو النواس صار جوعان  گوأبو النواس ماخذ وياه ريو 
سوي  ال ما أگه و گب التمره من حلذال ألبو النواس اشجاعد تسوي أبو النواس گاخلليفه و 

ه ملن خلص التمرات گب التمره من حلذه يلتفت عليه وهو يگكلما حيط فرد واحده حبل
رجيه گوهو كلما حيط واحده يلتفت عليه إىل أن يصلو للقصر مال هارون واحندر اخلليفه لل

) b(رجيه گال أبو النواس ما دام ما خالين آكل متر اخلليفه آين أحّرمه من جمامعة الگمالته  
ال اخلليفه منهو  گها  گّ حندر وهو الزم اخليل وفك اخليل أبو النواس وراح للباب ود خاله ملن ا

ال آين گال له منهو  گالباب و گّ ال له آين أبو النواس وسكت وخاله فرد چارك ساعه ود گ
ال گرجيه مالته  گالباب إىل أن طلع اخلليفه وما جامع الگّ أبو النواس وبقى عاهلاحلال يد 

ال ألبو گهاذا مثل ما نكت وياي آين أنكت وياه ملن طلع اخلليفه  اخلليفه حياچي روحه
راح أبو النواس جييب الفرس وإجا اخلليفه وجاب فرد ) c(النواس روح جيب الفرس ماليت 

صوصات براطمها  گّص براطم الفرس مال أبو النواس أبو النواس شاف افرسه مگسچني و 
ديلها وركب افروسه أبو النواس ومشو هو صگال اخلليفه نكت وياي فراح لفرس اخلليفه و گ

ال له يا خليفه گال له أشوف افرسك امكشره  گواخلليفه التفت على أبو النواس اخلليفه و 
ال له يا أبو گصوص ذيلها  گتضحك على ذيل افرسك ملن التفت اخلليفه شاف افرسه م

أبو النواس ال له يا سيدي انت اش سويت فضحك هارون الرشيد وأكرم گالنواس اشسويت  
.إكرام زايد



 
)a ( ّگىفرد واحد شاف البهلول جاعد للچول وياكل ويتفل

ال له باألكل أدفن اچالئي وبالفلى أكتل أعدائي گجاعد للچول وتاكل وتتفّلى البهلول  
.وباخلرى أنفض بالئي



 
)a (  ام گراح البهلول للچول و ال للبهلول تعال صري قاضيگفرد يوم هارون الرشيد

الوله البهلول جاعد حاط خراه گام يبچي راحو للهارون الرشيد  گخيّري وحّط خراه جّدامه و 
ال له انت تريد تسويين مثل گال له اشجاعد تسوي  گجدامه ويبچي راح هارون للبهلول و 

چر ملن ال له ألن هاذا هاليوم تاكله اشلون أكل لطيف وباگال له ليش  گ) b(هاذا اخلرى 
وم خترّيه بيه جيفه فعاد انچان تريدين أصري بالقضا أحكم على حكم موسى ابن جعفر  گت

.ال له وآين ما أصريگال له هاذا شي ما يصري  گ



 
)a (  ام عليه اخلليفه وأمر گال لعمه هارون الرشيد أريد بنتك أنيچها  گفرد يوم البهلول

ا يريدها فرد واحد ما خيالّيه يوم من اإليام دز ام كلمگعليه يبصطونه ابصطوه وطردوه راح  
ام أخذها احندر عليها وچّتفها وخالها گال له تعال إخذ بنت عمك  گعلى البهلول اخلليفه  
الت اشلوين البارحه من املغرب گالت اشلونچ  گاجت أمها لبنتها  ) b(من املغرب للصبح 

ّرصها گچتف بنت عمك العبها  التله يا ابين ليش امگللصبح آين امچتفه اجت عالبهلول  
الت اهلا من املغرب گگام البهلول يگراحت  

ّتلك گالت  گ) c(اللها لعد اشلون گّرصها  گّتلك  گالت للبهلول آين  گرص يب  گللصبح ي
لها الگتلك سخمها  گالتله آين  گام عليها وسّخمها بالسخام أسود اجت عليه و گسّخمها  

التله آين  گام يلّطم بيها من املغرب للصبح اجت عليه  گّتلك لطمها  گالتله  گلعد اشلون  
التله هاذا البهلول مّوت بنتك گراحت أمها للخليفه و ) d(اللها آين ما أعرف گتلك لطمها  گ

ال له گگل له خليه ياخذ وجّها راح اخلليفه و گعاد روح عليه و 
ّتلك أريد بنتك أنيچها گال له لعد آين كفرت ملن  گال له اخلليفه اطرحها ونيچها  گرف  ما أع

.ام البهلول على بنت عمه وناچها وهاذا البهلول يفتهمگضحك اخلليفه و 



 
)a (  در يبات الليل امسلخ ابنّص الشّط عاجلزره  گال آكو فرد واحد يگفرد واحد

درت أنطيك إخيت وإذا ما  گال له إذا  گدر  گله أالگدر  گال له ما تگدر  گال له آين أگ
گدرت أنطيين إختك  گ

أو ) b(در تسلخ وعرب للجزره ومت باّجلزره امسلخ گال آين أگاملغرب اللي  
ال له تعال گضّل للصبح باجلزره ملن عرب  ول هسع ابين يتحّمى عالنار وهو گالنار وت٣وتشعن

ال له أمك إشعلت لك نار وإنت گال له ليش  گال له آين ما أنطيك إخيت  گأنطيين إختك  
ال له گگحتميت عليها  

ك نار ما لو ما تشعل ل٤مو من طرف وصول النار إلك الچن من طرف تصري لك جرعه
الللي خسران گول احلگالللي بات باجلزره وناس تگول احلگدرت تبات ناس تگچان  

الو اثنينهم ما خيالف راحو گ) c(الوهلم روحو للبهلول هو يشرعها الكم گرّدو أوادم عليهم  
ام وحط متن وحلم باجلدر واجلدر چبري گبل ما جيون عرف جيتهم عالويش  گللبهلول البهلول  

الوله گام يشعن النار جواه  گخنالت اثنني طويالت وشّد اجلدر ابراس النخالت و وشاف فرد 
الوله هاذا اشوكت تصل گاللهم هاذا أطبخ الكم بيه غدا  گ

الو ألن النار ما گاللهم امشعىن  گ) d(النار اله وشوكت ينطبخ ويصري مستوي وناكل من عّده 
الو ما يصري  گاشلون هو باجلزره والنار تصله  اللهم لعادگيستوي  تصل لعّد اجلدر حىت 

.اللهم أنطو احلرمه للي ضّل ابشط كل الليلگ

3 تشعل<تشعن 
4جرأة<جرعه 



 
)a (گُ اخلليفه هارون الرشيد جاب له  فرد يوم

خلليفه ايل رجيه أريد آخذها من اگال ابنفسه هالگرجيه شافها البهلول و گويشرب فرد يوم ال
رجيه گام وراح لفرد مچان اللي كل وكت تروح وجتي منه الگالچن أشوف أسوي يل حرفه  

ام وحّط طيزه بالرازونه وطوبز ّمت ساعه وإذا گواملچان بيه رازونه عالغريب جيي منها هوا لطيف  
گ) b(رجيه اجت شافت البهلول حاّط طيزه بالرازونه ومطوبز گال

التله آين هم أريد آخذ رؤايح الصيف  گاللها جاعد آخذ رؤايح الصيف  گجاعد تسوي  اش
اللها تعايل إجت للرازونه وفّكت طيزها بالرازونه وطوبزت مثل البهلول شافت ماكو فرد گ

اللها إنيت الچ ازروف اثنني وما تستلذين گگشي  
اللها آين أسّدلچ واحد گ) c(الت لعاد اشلون گما يصري اال بفرد زرف  لرؤايح الصيف ألن 

الت تعال سده اجا البهلول وحط عريه ابكس گواآلخر يبقى مفكوك ياخذ رؤايح الصيف  
اللها ماكو مثل لذة گالت للبهلول أثاري رؤايح الصيف بيهّن لذه  گام ينيچ بيها و گرجيه و گال

التله يا گاللها وين چنيت  گاخلليفه شافها بطت  ب ما خّلص من النيچگرؤايح الصيف ع
يت البهلول مطوبز وياخذ رؤايح الصيف من الرازونه وآين هم گخليفه رحت للحوش ول

اللي إنيت الچ ازروف گونشدت البهلول و ) d(طوبزت وردت آخذ رؤايح الصيف وما صار 
أسد لچ واحد واآلخر اللي آين گّتله لعاد اشلون  گدرين تاخذين رؤايح الصيف  گاثنني ما ت

ّتله ما خيالف وسّديل واحد من زرويف واآلخر أخذت بيه رؤايح گاخذي به رؤايح الصيف  
اللها اخلليفه قشمرچ البهلول وناچچ يا ملعونة الوالدين گ) e(الچن خوش رؤايح لذيذات 

لول رجيه بأن إذا ردت أشوف البهگالچن اخلليفه كثري يعّزها آمر اخلليفه على البهلول وال
امو وطردوهم من الواليه الچن البلهول عنده فلوس گرجيه بالواليه تراين آخذ روسهم  گوال
عد گام اجا لفرد إشان عايل وسوى بيه فرد سرداب طويل و گرجيه هم عندها فلوس كثريه  گوال

ه گرجيه من غري دري اخلليفه بالبو گرجيه بيه وكل يوم يروح للواليه جييب أچل اله والگهو وال
دار گدار ثلث ساعه بعد ذالك متو مگِبَعد السرداب من الواليه اللي بيها اخلليفه مالچن

)f(الو اشلون نسوي هاليوم ما عدنا فلوس گرجيه و گيشرتون بيه خبز حتاچى البهلول هو وال



ه آين تعّزين سته الزبيده وإنيت يعزّچ اخلليفه إنيت ملن يروح اخلليفه اللها البهلول يا فالنگ
ليلها يا سته البهلول مات وما عندي فلوس گللسراي مال احلكومه وروحي لسته الزبيده و 
يا گرجيه صد گاللها الگگالت اهلا سته صد گأسوي له چفن وال غسول وال كروه للحفار  

الت اهلا زين ادفنيه وغّسليه وچفنيه وسوي له گو دار حفنه لرياتگامت وانطتها مگسته  
التلها ما خيالف راحت للبهلول وأنطته اللريات الچن سته الزبيده كثري تعّز گ) g(ثواب 

ال له يا خليفه گام البهلول وراح للخليفه و گها على البهلول بعد ذالك  گخلگالبهلول وضا 
يا سيدي  گال صد گگله صد الگرجيه ماتت وما عندي فرد شي أسوي اهلا زهاب  گال
دار ثلث حفنات لريات الچن البهلول يبچي ويلطم على گام اخلليفه وأنطى للبهلول مگ

رجيه ألن يعّزها وبعد گه على الگخلگوجهه أخذ الفلوس البهلول وراح الچن كثري ضا 
رجيه مرته ملن گعد هو والگام البهلول واشرتى أچل وهدوم زينات كلش و گذالك  

اللها گ) h(ها عالبهلول گب اخلليفه راح هلله وشاف سته الزبيده كثري ضيج خلصار املغر 
التلي بأن البهلول مات گرجيه اجت علّي و گالتله الگچ  گاخلليفه يا سته أشوفچ ضيج خل

رجيه ماتت وأنطيته گاللي الگاللها هسع البهلول چان عندي و گي عليه  گوآين كثري ضيج خل
الت گاللها دزي عليهم  گالتله آين ما أصّدج بيك  گگصد اللهاگگالتله صد گفلوس وراح  

رجيه راحت للبيت مال اخلليفه هو گ
ال گ

گالوله وعليكم السالم يگ) i(لزمل سالم عليكم 
ال له يا خليفه گول اهلا متت  گرجيه تروح لسته الزبيده تگرجيه ماتت والگول الگاشلون ت

ي على اهلوا ما آكل فرد شي ضحك اخلليفه گإنت تاكل من مجيع األلوان وآين أفّك حل
.ال له تعال بالواليه أعفيت عّنكگوآمر له بإكرام زايد و 



 
)a (ول رزقكم يف السما وما توعدون گفرد يوم رياجيل اثنني متعاندين واحد ي
مشو يف مناكبها وكلو من رزقها وإىل اهللا النشور بينما هم متعاندين وإذا اول فگواآلخر ي

ال گال رزقكم يف السما وما توعدون نام واللي  گاخلليفه يتصّنت عليهم فبقو عاهلاحلاله اللي  
ام ميشي مداير البستان من اجلوع والزم گوكلو من رزقها وإىل اهللا النشور  فامشو يف مناكبها

ام وأمر اخلليفه بأن يسوون فرد قوزي وحيّشونه وحيّطو ابّطن گاآليه واخلليفه يتصنت عليهم  
وأمر العبيد حيّطهّن جدام اللي ميشي وجوعان ) b(القوزي صرة فلوس وويا القوزي برچة متّن 

عد عليها وأكل من القوزي الليه گها قوزي حمّشه  گذا يشوف الربچه وفو فُلّمن هو ميشي وإ
ِعد إكل افضاليت گال له اِ گومجيع اللحم الطيب وبعض من التمن ملن شبع فرّد للنامي وندهه و 

ام ياكل وشاف القوزي بطنه اخميطه ففّك بطن گعد و گاهّن األويل النامي  گالچن الفلوس ما ل
ام وخلو املاعون گلوس وأخذ الصره الفلوس وحّطها ابعّبه ملن شبع و القوزي وإذا بيها صرة الف

ام ميشي گام حيچي اللي  گو ) c(اللهم احچو يل سالفتكم گامبچانه ساعه ودّز عليهم اخلليفه و 
ال له آين قاري يف القرءان فامشو يف مناكبها وكلو من رزقها وإىل اهللا النشور گمن اجلوع و 

ها قوزي أكلت مجيع ما بيه حلم طيب والبقيه  گمالة التمن وفو ساعه وآين أمشي لن هالربچه
ال له گام ياكل بالعضام والفضاله من التمن فلمن مسع كالم الرّجال  گّعدت النامي و گ

ال له يا گام حيچي و گال له احچي يا رجال اآلخر احچي و گال له خلصت  گخّلصت  
ونامي ساعه وإذا ) d(وميّقن باآليه خليفه آين قاري يف القرءان رزقكم يف السما وما توعدون

عدت وإذا بقايه من القوزي وبقايه من التمن وشفت بطن گجيي علي رفيجي وندهين ملن  
القوزي خميطه وفّكيت بطن القوزي وإذا بيه صرة فلوس أخذت الفلوس وضّميتهّن ابعّيب 

ال گفوأكلت من ما رزق اهللا ملن شبعت ومحدت ريب وشكرته على ما قسم وإنت سامل
.ى الفلوس والسالمگاخلليفه الفخر للي ل



 
)a (  ه مالة آدمي ومكتوب گو گفرد واحد حكيم يوم هو ميشي مبچان شاف فرد

ه گو گال أريد آخذ هالگعليها بأن من بعد ممايت أكتل أربعني نفس ملن شافها احلكيم تبّهر  
ها گّ ذالك أخذها ود ب گها وأضّمها على ييدي وأشوف اشلون تكتل أربعني نفس عگّ وأد 

ف يوم من اإليام صار وكت اللي گملن صارت ناعمه كلش حّطها ابشيشه وضّمها بالس
ال لبنته آين رايح ملكه عاد مجيع الشياش اشتغلي بيهّن إال هاذه الشيشه گيروحون بيه للحج  

يع ام وراح اخالفه البنيه صارت وجعانه شربت من مجگالتله ما خيالف  گ) b(ال تلعبني بيها 
ه گو گه اللي مد گو گالدوايات ماالت أبوها ما صارت زينه وشربت من الشيشه اللي بيها ال

اها گصارت زينه يوم من اإليام شافت نفسها وإذا صايره حبله ملن إجا أبوها من احلج ل
التله يا والدي صرت وجعانه گاللها امنني حبلت  گجاعده تتولد جابت ولد نشد بنته  

لت هاذه الدوا اللي وصاين أبويا عليه اال هو زين گماالتك ما طّيبّين و وشربت مجيع الدوايات 
أبوها ملن حچتله ) c(مت وجبت منه باملوي وشربته أشوفه حّبلين هو گهاللي وصاين عليه  

ه حّطو الولد عند املرايب ملن گو گبالقضيه صار عنده معلوم من طرف الكتابه اللي على ال
لشط جاعد يتونس ساعه وإذا فرد سايس مال اخلليفه صار ابن مخصطاش سنه يوم هو عا

بيده فرد فرس جاعد يوردها السايس ضرب الفرس على بطنها ابشطبه الولد صاح عالسايس  
وصار اصوابك ابعني املهره اللي ابّطنها وصارت أعشرهال له ليش ضربت هالفرس وهي گ

ارت عوره السايس عوره وهي مهره صبحه حجله من األربعه خوش مهره الچن حسافه ص
يوم آكو فرد صياد ) d(ال گلبه ملن جابت الفرس شافها على حچي الولد مثل ما  گخالها اب

هالسمچه أريد الگمال مسچ صاد فرد مسچه من ذهب وملن يطلعها من املوي ما متوت  
من بداهلا راح وّداها للخليفه أنطاه مخسني ذهب أوّديها للخليفه هديه بلچن ينطيين فرد شي

السمچه ملن جيي اخلليفه امتگوذبّوها وسووهلا فرد حوض وحّطوها باحلوض ملن حطوها  
ي بنت جتيدّحج على احلوض تطلع السمچه وتضحك وترّد تغّط وهاذا شغلها الچن ملن 

لنفسه الگاخلليفه  ) e(رج عليها تتغشى من السمچه ألن تستحي من السمچه اخلليفه تتف
موين تعالو علّ اللهمگو هالسمچه ما تضحك اال عن سبب مجع مجيع كبار اللي بالواليه 

للخليفه آكو فرد ولد الگما نعرف مسع السايس باحلچي  الولهگه  سبب ضحچت السمچ



له ابن فالن آدمي دزو عليه واجا الگله هو ابن من  الگچثري يفتهم وسولفله سالفة الفرس  
ا ال اخلليفه يگ)f(السمچه ما تطلع وما تضحك امتگاخلليفه ابصفه ملن اجا الولد  ّعدهگو 

ال له أنطيين األمان والراي وأريد خلوه آمر گولدي احچيلي سبب ضحچت هالسمچه  
للي يا گال اخلليفه  گامو كّلهم وّمت هو والولد وبنت اخلليفه  گومون  گاخلليفه مجيع اجلاعدين ي

ول ليش بنتك تستحي من عندي وتتغّشى چان تتغّشى من گال له تضحك عليك وتگبين  
ال له جيب يل گ) g(ال له دلّيين بيهم گال له أندّهلم  گت تندّهلم  ال له انگاألربعني عبد  

جو على فرد صخره شاهلا اام هو واخلليفه و گسيف وآين أدليك بيهم أمر له على سيف و 
الولد وصارت جواها باب سرداب احندر الولد واخلليفه مت واجف على باب السرداب 

سول على هاألربعني نفس عاد السيف ال للخليفه آين مر گوذحبهم  كلهم األربعني عبد و 
هم نفط وشعلهم گ

.وتعيش وتسلم والسالم



 
)a ( آكو فرد ولد كل يوم يشوف باملنام لّنه بيده رّمانات اثنني ماالت ذهب يوم من

ال له أريد گاإليام اخلليفه آمر على واحد و 
) b(ال له اخلليفه مهموم مغموم گ

ال يا عمي گگال له أشوفك ما لك خلگال له الرجال هاه  گال له يا عمي  گاه الولد  گتل
ال له يريد گاحچي يل إياهن  ال له الولد گاخلليفه طلب علّي ثلث طلبات آين ما اعرفهّن  

ال له الولد گاع ويريد مين عدد النجم ويريد مين أيه العايل من الناصي  گمين اخلليفه وسط ال
هدوم قابالت وجيب يل ال له الولد روح جيب يل گال له إي واهللا يا عمي  گهاذي اهلاّمتك  

ال گ) c(فه وأنطيه جو رمح عجد من فضه وعجد من ذهب وفرد مطي وآين أروح للخلي
له ما خيالف راح جاب له مجيع اللي طلبهن من عنده وسّلمهّن ولبس اهلدوم الولد وحط 

ال له اخلليفه هاه يا ولد  گف جّدام اخلليفه  گالرمح على چتفه وركب املطي وراح للخليفه وو 
ال له الولد جنابك مامر على والدي ثلث طلبات وآين اجيت من بدال أبويه أنطي گ

وم من عالّتخت وتلزم املطي گللك اال اتگال له ما أگللي بيهن  گال له أي يا ابين  گ
ال للخليفه يا گام اخلليفه ونزل من عالتخت ولزم املطي والرمح بعد ذالك نزل الولد و گوالرمح  

ال له اخلليفه گاع  گبه وسط الگال الولد هالگاع  گال له أياهو وسط الگ) d(خليفه انشدين 
ال له يا ولد النجم گهاذا الرمح بيدك وروح اذرع  گال له إذا ما تصد گن يصري  يا ولد اشلو 

ال له يا ولد أيهو گاحسبه  گال له بيدك هالزمال النجم ابكثر شعره وإذا ما تصد گاشكثر  
عدت گال له هالتخت اللي چنت جاعد عليه شوف هساع آين ملن  گاألعلى من النصيص  

ال له مقبوله من گال له يا ولد أنطيك بنيت  گ) e(عليه اشلون صرت عايل وإنت نصيص 
ال گال له اخلليفه أنطاين بنته  گسعادة اخلليفه راح الللي چان طالب من عنده اطّلبه اخلليفه و 

ال له مقبوله بعد ذالك سوو له عرس على بنت اخلليفه وعلى بنت گله وآين أنطيك بنيت  
امي ميوت صاح گاإليام لن اخلليفه  اإلخرى بقى اشچم شهر هو نسيب الدوله ملن يوم من

ال له ما  خيالف وبعد ذالك مات اخلليفه گ)f(ال له إنت صري مبكاين خليفه  گلنسيبه و 
وصار هو خليفه وهاذا سبب احللم اللي احلمه وشاف الرّمانتني هّنه احلرمي اثنينهم وتعيش 

.وتسلم والسالم على من اتّبع اهلدى



 
)a (طالب آكو أوادم امسهم أهل اجلريبات جيون يزورون األئمه  شاره لعلي بن أيب

مركچيه ساّدين الباب مال گكّلهم فرد سنه اجو يزورون لعلي بن أيب طالب آكو أوادم  
ساعه وإذا جايي ) b(گّ امو يهّوسون متعّنني اجلسام احلگالواليه وما فعلو يفكون الباب اهلم  

ه مال الباب راحت ما گالباب مفكوكه وّطال خيال امليمون علي دحى الباب ابرجله وإذا
.ولون اهلم وما يسدون البابگيندرى وين راحت وبعد ذالك كل ما جيون أهل اجلريبات ما ي



 
)a (دار ممشى گفرد واحد رايح يزور اإلمام علي بن أيب طالب الچن أهله بعيدين م

زالم اثنني والزموه وأخذو مجيع رب للواليه مال أمري املومنني اجو عليه أگعشرة إيام ملن  
ول يا علي أريد خرجييت من عندك فبات گام يبچي ويگخرجيته وهّدوه الزاير راح لإلمام و 

هاذا الزاير مايل باچر من ) b(اللهم گليله عند على فراح عليهم علي عاللذي أخذو الفلوس و 
ح الصبح وإذا باللي الصبح إذا ما رديتو خرجيته اله وإال آين أعرف تكليفي واياكم فأصب

وه وأنطوه فلوسه وتابو من گامو يدورون عالزاير ملن لگأخذو اخلرجيه اثنني جايبني الفلوس و 
.مجيع احلرام ورّدو هللهم



 
)a ( شارة لعلي ابن أيب طالب فرد يوم من اإليام ملن چان علي بالدنيه عدل اجا فرد

وم گال له  گال له ألف دينار  گمطلوب  ال له علي اشكثرگال آين مديون  گواحد على علي و 
روح وياي لبلد الفالين الچن أهل هذاك البلد كفار ما يعرفون ال اهللا وال األنبيا وال األئمه 

ال له إذا صبغتين أصري گوم اصبغين أسود يعين عبد و گال علي للمطلوب  گفراحو هو وعلي و 
ملن جيي عليك أحد ) b(وصيح وين اليشرتي عبد النافع گآين عبد وانت اخذين للسو 

ول أريد بألف دينار بلچن فرد واحد جيي ياخذين وينطيك األلف گينشدك بايش اتريده  
ال له گوصاح بيه مثل ما  گدينار وانت أنطيين وأخذه للصباغ وصبغه أسود وأخذه للسو 

فدز عليه امللك مال األاليه واشرتاه باأللف دينار املطلوب أخذ الفلوس وعلي أخذه 
الو احنا ما تدري گال آين امسي غشمشم  گالو شامسك يا عبد  گان مال البلده  السلط

ال حبا گالو عندنا فرد زور وبيه فرد سبع نريدك تكتله  گ) c(ال ما أدري گعلويش أخذناك  
الو يابه روح جيب انّا حطب فراح گال ابكيفكم  گالو خناف ياكلك  گال دلوين عليه  گوكراما  

ال علي للسبع يا أبو امخيس تعال واجا گعالزور اللي بيه السبع و جييب اهلم حطب اهللا جابه 
فلمن امسعو أهل البلده سّدو ) d(السبع وعلي جاب حطب ومحل السبع وجابه للبلده  

ام يذبح بيهم اللي يستسلم گفه ذات الُفقار و ام علي ولزم سيگالقصور الفاخره وبعد ذالك  
جيوز من عنده واللي ما يستسلم يذحبه وهاذي من فعائل علي وشاراته ملن أسلمهم كلهم 

.وحط رئيس بيهم ومشى حملله وداره والسالم



 
)a (  بل چان اشقيا واحلكومه انطت عليه أمر گأكو فرد واحد امسه سيد جاسم

وياه سّتة ازالم تفافيج وكلهم ناميني بالبستان وسيد جاسم وياهم بالچتل وهو نامي ببستان
نامي وهو نامي ارى طيف يشوف نفسه وإذا هو ببستان والبستان بيه من مجيع األشجار وبيه 

) b(اع الوسطي مال االشجار امطّبقه من مرمر گِسِنْسله مال عنب امسّديّه على الُكْرتين وال
ملن اجا لفرد مچان وبيه فرد حوض مال موي ومطّبق مبرمر ام هو ميشي ابوسط األشجار گو 

ومي احلوض واجف فرد شخص سيد جاسم ملن شاف احلوض هو چان عطشان مد ايده 
عالشربه يريد يشرب موي من احلوض اللي واجف عاحلوض منع سيد جاسم عن الشرب ما 

ث اشخاص وه ثلگّ خاله يشرب وخاله وفات وراح ميشي ابوسط األشجار ساعه وإذا تل
ت على األشخاص وإذا النور بوجوههم وما اشوف وجوههم من  گملن بد ) c(ول گالچن ي

ال لسيد جاسم مرحبا ورّد على گكثرة النور فراح سيد جاسم لألويل وأخذ ايده وحّبها و 
ال لسيد جاسم مرحبا ورد على اآلخر اللي على ايده گاآلخر اللي بيمينه وأخذ ايده وحّبها و 

ال له يا سيدي گايده وحبها فلمن حبها ضحك الشخص بوجه سيد جاسم و اليسرى وأخذ 
ال له ليش تستحي من الضحكه باچر اذا متت وحطوك بالنار ما گاشوفك ضحكت  

شاف فرد أرض كّلها حصو ازغار ) d(تستحي فخالهم وراح ميشي إىل أن طلع من البستان 
الچن األرض كلها عباره عن وهاذيچ األرض كلها أوادم وجاعدين على أركبهم وايديهم 

أوادم وبوسط األرض فرد سدره الچن السدره چبريه فراح سيد جاسم للسدره وشاف بيها 
عد جوه السدره وجريب على سيد جاسم فرد واحد من اللي گفرد يف زين على القاعده ف

ال له يا گضيتكم  گال له سيد جاسم يا أخويه ما حتچي يل  گجاعدين على أركبهم وايديهم  
ال گال له باهللا عليك اال تسولف يل سالفتكم  گيد عسانا اّخبت جّدك ما جتوز من النشده  س

له يا سيد اللي باألرض هاذي كلهم حراميه واحنا هاذا حبسنا من هاليوم إىل يوم القيامه  
آين طبّيت ببستان بيه أشجار كثريه وشفت بيه فرد حوض وواجف ) e(ال له أريد انشدك گ

وردت آين أشرب موي وما خالين أشرب مّنه شنهو هاذا الرّجال عاحلوض فرد شخص 
ال له يا أخويه هاذا حوض الكوثر وعليه علي وكيل ملن يريد يروح علي بن گواحلوض شنهو  

ال له بعد ذالك گأيب طالب لفرد مچان حيط وكيل من طرفه على احلوض حبيب بن مضاهر  



اللي گواحد منهم حبّيت ايده و اجيت أمشي وإذا ثلث أشخاص ميشون ابوسط األشجار
اللي مرحبا واآلخر هم حبيت ايده وضحك ابوجهي گمرحبا واآلخر حبيت ايده وهم  

اللي يا سيد هاليوم الدنيه چبريه ويوم القيامه أزغر من َزُرف اإلبره گونشدته عن الضحكه  
وآين ال له سيد جاسم يا موالي منني آكل ومنني أشرب گ)f(عاد يا سيد ليش ما جتوز 

ال له انت جوز من احلرام وآين اخّلصك من مجيع شي من حكومه گمطلوب للحكومه  
ال له األويل هو گوغريها وآين يا أخويه الثالثه ما عرفتهم مهه وين چانو وأساميهم شامسهم  

علي واآلخر اللي على ايده اليمىن هو احلسن والثالث اللي انشدك هو االحسني فلمن مسع 
ال آكو فرد واحد جابوه يريدون حيطونه بالنار وصاح گال وين چانو  گم  سيد حاسم هالكال

بصوت عايل يا علي احضرين وأدركين هو علي مسع صوت الرجال وراح عليه وأخذه  من 
وطّلعه من النار وحطه جبنه وهاذا سبب رواحه والسالم ملن مسع سيد ) g(ايدين املالئكه 

ال ابنفسه ما دام االحسني هو گعه نائمني ميه و جاسم هاحلچي فز من النوم مرعوب وإذا رب
ون گعد ورمى اسالحه ساعه وإذا يد گام وراح هلله و گوم أروح هللي و گتعهد يل باخلالص أ

الو احنا نريد سيد جاسم الچن سيد جاسم جايي حيط تنب لفرسه گاللهم منهو  گالباب  
اللهم سيد گعشره ضبطيه  وإذا زابط ووياه) h(وفرسه مي الباب وواملهم سدر ابسدر شافهم 

الوله ما نقبل اطلع ولو ما گجاسم ارخدشيه ما جتوزون من عندي وانطيكم ثلث جميديات  
و الباب گ

ال له تعال گ
الباب عليه وضل سيد جاسم يسمع حچي گأضمك

الچن ) i(العسكر والناس حسباله اجو عليه الچن جيي عالباب جيّرها يريد يفكها ما تنفك 
البيت ما بيه غري رازونه والرازونه مسوين اهلا شباچ من خشب قوي جيي على الرازونه ما اله 

ال ابنفسه آين اللي جابين هو الزم يطلعين گما اله درب مت حاير درب يطلع يرّد عالباب هم 
م كيل غري اهللا ورمحتكم وآين على ايد إال علي يا حالل املشاكل ما گوصّد على علي بن ايب طالب و

ساعه وإذا الشباچ مال الرازونه ) k(يچام يبگريد من اهللا ومن عندك تسوي يل درب وأجزت عاد 
عد گهوه هي برا األاليه و گع من الرازونه وراح لبس اسالحه وراح لفرد  ام وطلگاع  گواجع بال

بيها ملن صار املغرب وراح لباشكاتب مال اآلدليه وطب عليه باحلوش وسلم عليه ورد عليه 
ال له آين هاليوم ما ايل غري اهللا وجنابك عاد هاذي الك لريتني وأريد من اهللا ومن گالسالم و 



كم وبعد ذالك ما أسوي فرد شي وتبت على ايد علي بن عندك تچالش يل من طرف احل
ال له ألجل خاطر جدك واخلاطر علي بن أيب طالب اللريتني مين الك وإن گ) l(أيب طالب 

شا اهللا ما عليك فرد شي فراح من الصبح ودز عاألوراق مال سيد جاسم اللي ينحكم بيهّن 
بأن ماحد يتعرض سيد جاسم وهّن ومجعو مجيع الضبطيه وأنطوهم خربگّ وسوى جملس وش

هوه ودز گملن أخربوه راح هلله ولبس هدومه وراح لل) m(العميدي ودزو عليه طارش وأخربوه 
.در يتعرضهم هاذا من فضايل أمري املومنني والسالمگعدو وياه وحمد يگعلى ربعه و 



 
)a (ويا حچاية على العباس آكو فرد واحد ماخذ فرد حرمه يوم من اإليام تعارك

احلرمه احلرمه راحت زعالنه عند أَهلها فبقت مدة سنه ونص يوم من اإليام احلرمه راحت 
الوهلا أهلها يا حرمه گب ذالك احلرمه صارت حبله  گللحطب وراح وراها رجلها وجامعها ع

ال آين ما شفتها وما أدري بيها منني احبلت گالت حبلين َرْجلي دزو ِلَرَجلها  گمنهو حّبلچ  
)b (الت اهلم احنا نروح للعباس آين وزوجي حنلف أما آين أحلف گامگ

وأما زوجي حيلف ملن راحو للعباس صار اليمني عالرجل حلف ملن حلف اصطره العباس وإذا 
ول آين امسي فالن ابن گهو ميت ابقدرة اهللا تعاىل ساعه وإذا الولد وهو ابّطن أّمه حيچي وي

.أمي للحطب وجامعها وآين ابقدرة اهللا صرت من هذاك اليوم صار متامگفالن أبويه حل



 
)a ( شارة للعباس بن علي بن أيب طالب فرد واحد اجا حملله وبات ويا النواطري مال

ال للنواطري انتو گالزرع وعنده سيف ملن أصبح الصبح لّن السيف ماكو صاحب السيف  
الو امشي اخذنا گل أريد أحلفكم بالعباس  اگنا سيفك  گالو ما بگتو السيف مايل  گب

ملن احلفو ووياهم راعي السيف ساعه ) b(ال امشو راحو للعباس واحلفو گبتك  گواخلطيه بر 
ّوموه على گوام و گوإذا العباس صطر صاحب السيف ملن ميشي على راسه ساعه التّمو ال

الضريح وبقى ساعه مالگالصندو گرجليه ورّد عليه العباس وشاله من ردن ثوبه وذبّه فو 
.تامه ياهللا فّكه وهو قّر بالسيف بأن هو ضاّمه وهاذه من شارات العباس والسالم



 
)a (ري وأخذوها للعمران بن علي بن أيب طالب ملن حلفوها چفچه گفرد حرمه باي

.اتزّرب جري هاذي من شارات األئمه


