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 من تراثنا الشعبي األحوازي
 حجايات أهلنه باألمس من عدهه نتعلم درس

 )بس ال تنسون الكاف األعجمية ( ونقص عليكم الليلة ، قصة االسكندر أبو الكرنين 
أمر           . منّاك ما مّناك ، من ذاك اهوه الملك االسكندر         وجان االسكندر هذا آلما ايزينه إمزّين ويخلص من الزيان ي

زين          االسكندر الجالد يأخذ رأس المزي  ى ال يفشي  الم زينين هو حت ن المسكين ، والسبب في قطع رؤوس الم
كندر   د االس وفه عن ذي يش يء ال اس بالش زينين    . للن لفاهم للم لف س ن س كندر لع وام و االس نين وع رة س وم

 !!.حتى ظل بالبلد فرد مزّين واحد . وآطعهم آطيعة 
أمور حذر           وفرد يوم من األيام وّده االسكندر احد من مواميره على المز           ين المسكين ، وجك بك إبساع راح الم

رأس                      . له المزين    تحلم إبكص ال درب ي ى طول ال ، وجان المزين يرعش من جعبه الى هامتة من الخوف وعل
ره               ه إال نص عم أمر االسكندر أن                . وعندما وصل لالسكندر ما ظل من دين االسكندر ، ف ين أي دما حضر ب وعن

ال تخاف و آنه ما آخذ رأسك بشرط ان تحفظ             (( ، وبعدين آل للمزين     . اه  يطلع المأمور ويبقى بس المزين وي     
ه سمعا       .) سري وال تفشيه يم الخلفوك       ال ل المزين فرح حتى دار الدم إبوجهه ودنك باس رجلين االسكندر وآ

ه من  ثم طلع المزين من القصر واهدومه ماهن ماخذات   .وبعدين َعرَين االسكندر رأسه وزّيناه المزين       . وطاعة  
ك يسكت وينطيهم إذن الطرشة ،                      . الفرح   ا آص رأسه االسكندر ، جان ل وعندما ينشدونه الناس ، اشلون م
 .-خالك ما يسمع -وآأنه 

ولهذا فرد يوم من األيام غافل النواطير ، , ولكن اشجندوب يصبر ، خو بطنه ماهي من صخر حتى ما تنطر 
بالنهار اينام وبالليل يمشي ، يمشي ، يمشي ، .  والهيمة ولم اهدومه و شرد من البلد هج آلب وجهه للبر

حتى صار بعيد جدا عن البلد مّناه لمن وصل له الفرد بير يابس بعدين اتمدد على بطنه و حط رأسه بالبير 
فتبين أن االسكندر هذا جان )) . االسكندر اآرع مكرعك اله بالرأس قرنين (( وآام لك يصيح ، يصرخ حيل 

 اله اآرون اثنين برأسه ، ولهذا السبب هو جان يصلب آل امزين قبل ال يخرج من القصر وايعلم هم اآرع وهم
 !!!..عليه

 .ظل صاحبنا ايصيح ويستريح حتى انبطت بطنه ومات ابصف البير
اتعجبوا أهل                                 زين ، ف ذي مات ابصفه الم ر ال م البي ر ظعن من ي ام م فراحت أيام و اجت أيام حتى يوم من األي

فكاموا االطفال يبجون على أهلهم    .  نهم شافوا امخضر اببطن البير آصب اهواية ،فنّوخوا لالستراحة          الظعن ال 
ا مواصيل                    . يردون آصب ايسوون منه مواصيل       م ضّبة من الكصب وسوولهم منه م و آصوا له فكاموا اهله

ي          ذه المواص لون به ال ايموص اموا األطف ن آ ار الظع دما س دين وعن غارهم ، وبع ا لص ذه  واطوه أة ه ل وفج
رنين         (( المواصيل آامت اتصيح       الرأس آ ه ب ع ال وا واستغربوا     )) . االسكندر اآرع مكرآ فاهل الضعن اتعجب

ر لالسكندر                وآام الواحد ينشد الثاني عن هذه القضية ، ومهما رادوا ايسكتون االطفال خوفا من ال يوصل الخب
 .، ولكن ماآدروا على الصغار 

ك االسكندر نفسه   ما فاتت أيام حتى شاع ال   ه جان         . خبر ووصل للمل ه ، الن دنيا إبعين ا سمع اسودت ال د م وعن
 .خزي وشهيرة 

ه               د اروح للكنص ، فشدوا ل ى فرسي اري ي عل م  شدوا ل ل له فلما صك الظالم ، آمر االسكندر على عبيده ، آ
ن                       ا وي ن م دري وي ه  .على الفرس واخذ وياه جليل من المتاع وآلب ويهه وشرد محد ي تهم و اييت      و آن .   خلي

ذا  وبقى . )) اللي ابعبه صخل حتما ايمعمع (( وعند ما ارتاحت الناس منه ، فكام ابو المثل وصاغ المثل هذا     ه
  المثل الى يومنا هذا

****** 


