
 

 من تراثنا الشعبي
  فيواإلعالمالقسم الثقافي 

 "ميعاد  "  المكتب السياسي لمنظمة تحرير األحواز  
 

   من سوالف جدتي
 " داري  أبو" يكتبها 

 
ان وسالف العصر      . يا ماجان جان   ك       ، واألوان جان في قديم الزم رة اللكال رة يسمونها جزي رد جزي (  جانت ف

ه السالم                . ) اللقالق   ن داود علي وسط البحر العظيم إو        إب .وهاي الجزيرة جانت إبزمن سيدنا النبي سليمان اب
البحر يصعد ماي البحر         .ر حيواناته    ولهذا البحر ملك موآل بأم     .بيها من الخرايب جثير      ه  ب  وعدما إيحط ريل

ام  وفي يوم من ..  وعدما إيشيلها إيصير الجزر     .وايصير منه الَمد     ه السالم       األي ا غزأ النبي سليمان علي  ولّم
" واسمه   . احدى جزر هذا البحر والذي جان يحكمها ملك ساحر تخدمه آل الجن وتعمل له العجايب والغرايب                 

ه واستراح            أهلها فخربها سليمان الحكيم وقتل اآثر       "صيدون   ة ورّوح الناس من م رآب البحر       ، وأسر البقي  ث
ى النجوم           . ورجع   م  من        ،وبعد مسيرة حوالي يومين وهو يمشي عل ة وصار السمأ اظل  هبت عاصفة عظيم

ر   الغيم األسود وصارت األمواج تلعب     ر الكت د   والسفينة تمش  ابسفينة سليمان تكطفها من آت ام ي وبع ة  أي  طويل
م          ي بس اهللا يعل ك الل رة متروسة باللكال وصلت السفينة وشلهت هي ومن بيها من جنود واسرى شلهت ابجزي

ار               ى األشجار الكب ى الخرايب وعل ا أتطم عين              . . ابعددها وهي اتعشعش عل ى آثره ك عل ر اللكال دما تطي وعن
ا مضى             فوآف س .  التنوص   اناالذ ايناحاتها اتكوم    صيحةالشمس ومن    ل م ذآر آ ر ويت ام ايفك يم وآ ليمان الحك

فطلب نديمه وآاتبه وهو اسمه . أسرارهامن التاريخ القديم والحوادث ولكن ما عرف اسم هذه الجزيرة والعن 
 واستنطق اللكالك واهل الخبرة ومنهم من       ، عرش بلقيس    أحضراه هو الذي    فيما بعد الذي ايكولون   " آصف  " 

التنجيم ولك   ب ب فون الغي ية  يكش رف القض د ع رت  .ن مّح اموم ى    أي ل ال ا وص ليمان م هور  وس ت ش  وراح
ا  . وآف الهدهد على باب خيمة سليمان وطلب الدخول عليه   األياموعندما خلص صبره وفد يوم من       .نتيجة  فلم

 وآنه شنهو شغلي   :آال له سليمان  .. األسرىيانبي اهللا اني علمت ان بنت  صيدون بين : اذن له قال الهدهد  
 ياسيدي انها من اجمل نساء الزمان :آال له الهدهد  !.  ابوها جان ساحر وهدمت عرشه وذللت شعبه ؟،يها ب
د تضحك وتمزح        :  آال له النبي سليمان      .. وهي تعرف سر هذه الجزيرة     . هل  . . سوف انتف ريشك     ،اذا تري

ه سليمان      .  نعم ياموالي    : قال الهدهد    .!سمعتني ؟  ى        اذن إذهب وجيب   :قال ل ي ببنت صيدون  الساحر حت ل
ول       .  طار الهدهد  بسرعة وهو يرجف خايف من النبي سليمان              . أسمع حكايتها    رابط الخي ى م ى وصل ال حت

واطير       .النهار والليل حتى الصبح   على طول   .   مع الخيل   رجليهمواالسرى وهم مربوطين من      ان ن  األسرى وآ
م جماعة من   ده و األبالسة ه أوامر سليمان وح أتمرون ب ذين ي رهم اسمه   ال ط – جان جبي ان – االمل ل وآ  أآ

ى     ..  لألسرىام الذي يفضل يعطونه    ع هو باجي الط   األسرى ارك وتمن ط فب ى االمل لسليمان   لما وصل الهدهد ال
ات        ولهذا استغرب االملط على أن إشلون سليمان يطلب         بسرّية  بشيء  وقال لالملط    ل البن ين آ وز من ب مرة عي

 واخذ الهدهد العيوز الى سليمان ولكن في الطريج وصلوا الى .المهم سلم االملط العيوز للهدهد . ! ؟الجميالت 
 انزعي عنك القناع  الساحرايتها الجميلة يا ابنة صيدون :  قال لها ، هي   أنهاشجرة وحكى وياها وعند ما تأآد       

ر والجواهر واعطرج          . وشفتك حين جنتي تسبحين بقدير الماي        أتعرفك  ألني ، انزعي حتى البسج ثياب الحري
د مني سليمان ؟      :فقالت له العجوز   . بأحسن الروايح وأخذج الى سليمان الحكيم      د   .  ايش يري ال الهده  ان :ق

ذا السر       .سر جزيرة اللكالك شاغل بال سليمان ويريد يعرفه          ل افشي ه . ؟ قالت له ومنهو الذي آل لك اني اقب
اء قومك              :قال الها    ى مصير ابن د           اني خايف عل م في الغالل واصبحوا عبي ك  واني    ،وه يس  اجيت  من اجل     ل

ين من سليمان فك          . ولكن  من اجل مساعدتهم       خدمت سليمان    رة ان تطلب ل افشاء سر الجزي ين مقاب وتتمكن
ي                .اذا رفض ؟    قالت له و  .. ابناء قومك    زواج اقبل  قال الها اذا رفض اعطيه مفاتيح آنوز ابوك واذا راد منك ال

رق       وألن آل شيء يا صديقتي       .  ة وال ل خالص قومك من العبودي ا  ،بي افين     إن آنتي حق دبرة وتخ  حكيمة وم
ى        يرسلك ألن اذا رفضتي سوف      ، واياك وترفضين    .على مصير قومك     اء قومك ال ناآب   آهف الع – انتي وابن

رة و تلف      وفيه االف – سبأ –وهو قريب من مملكة     )  يبل عين العقاب     ( في  يبل اسمه      – من العناآب الخطي
قالت له ولمن انت تحزن لي وانت عبد لسليمان ؟ قال لها اني ال احبه . حول االنسان الخيوط المتينة  ثم تأآله 

م الجن            م هو يحك ور  واإلنس ولكن خوفا منه ث ه ل   والطي اجر   الت ل اذا الته د عن سليمان ؟   م ا   .  وتبتع ال اله ق



واهللا وأعلم !  مه قليل  وآلمته متفرقة؟ اال تدرين أن شعبي جاهل وفه ،سامحك اهللا يا بنت صيدون      : ((الهدهد  
ولهذا انا لن اجرب الهروب  ! ؟عي ويدرك فيه قومي ما سيصل بهم هذا الوضع  يأتي ذلك اليوم الذي يومتى و 

ائن حي                 ألني ..مرة اخرى    دة  الوجود ألي آ ة بعي ى غاب اي  ال رة  وحملت افراخي مع ا  هربت م   ولكن  فيه
ه عاصفة     علي جبير مردته  فصنع     أرسلومرتزقة سليمان اوشوا عليه عنده ثم         الجواسيس   خربت   في الغاب

ا رجفت وخفت وهلس              األشجاروحطمت  آل شي    ر م ل آث اري طوي   فتهدم عشي  وماتت افراخي و صار منك
ى سليمان   مال خيزرانفحطني عريان في آفص. ي وصار جسمي ضعيف مثل ما تشوف      ريش ا   واخذني ال  وان

ي سليمان    ،فعالجني الطبيب الخاص لسليمان حتى شفيت      . حالي تعبان    ال ل ة      :  ثم ق د تعيش في الغاب هل تري
 ))أن البراري والغابات لم تعد تحمي الضعفاء بعد األن ! اية غابة هاذي يا موالي ؟(( : مرة اخرى ؟ فقلت له 

ت !!.  د وبن ل الهده ا و    فوص ب بجماله ليمان وتعج ى س يدون ال جرة     ص ت ش وا تح ذها جلس دها واخ زم اي ل
ر      . من الهدهد ان تجهز وليمة عرس        وطلب   –حبل المساآين    شجرة   –يسمونها   فقال الهدهد الى ملك الزرازي

ر وهو يحدث         .. تذبح الفا من بني جنسك الزرازير عشأ لموالنا سليمان وعروسة         عليك ان   :   قال ملك الزرازي
ح    اشتري حريتي واحفظ     مهما تكون القضية فعلي أن     ( :نفسه     و اذب (  من بني جنسي    ألف  ألف منصبي  ول

ن عن            ) ،لموالي  ) الزرازير   فلما دخل سليمان على عروسة سألها عن لمن رضت تكون اسيرة ولكن التعل
ك شئيًا وجانت                 ،مان العظيم   ايها الملك سلي  : قالت له   !. نفسها؟ م نمل ا وابي ل دهر ان  لقد مر علينا زمن من ال
ا حالو            ،مرة وجاسية   حياتنا   دين ذقن ه وبع ة العيش  ولكن    حتى ملك ابي  بسحره وسخر االنس والجن  لخدمت

ة ذهب    ف قطع وهرة  وال ف ج ه ال ي خزانت رك ف وي فت يفك رأس اب ز س د ان ج راط بع ف قي ا ال ل منه وزن آ
ة  ألف  فتاة بكر ألف  وتزوج  قصرألف عام  وملك    ألف قد عاش  وجان   .وعشرة امثالها من الفضه آذلك        أرمل

والي  . ومن اجل مطامعه بنى منارة من رؤوس اعدائه بلغ ارتفاعها  الف آامة     . عانس ألف  ساقونا  وطالي الت
ا             أن ان ذل والهوان و آ نم وشفنا ال ر  اآف اآلنعساآرك مكبلين مشدودين يسوآون بينا مثلما الراعي يسوك الغ

اموالي  . بهم دولة ووطن  طأ في حق شعبه واستعبده حين آانت      عن ذنوب ابي  الذي اخ       ثم آالت له سأخبرك ي
ا      …عن سر جزيرة اللكالك ولكن على شرط         ال له ا هو    ق ومي وتفك              . . شرطج ؟     م ه أن تعفي عن ق  قالت ل

انوا                ا آ ة ومثلم رة ابي ليعيشوا احرار مستقلين ثاني ا   .قيودهم واستعبادهم وان ترجعهم الى جزي ال له  (( : ق
ت شرطج  ج )) قبل ي وه. واقسم ل اهد عل د ش ر  .. ذا الهده ك الزرازي ال لمل د وق د : ((( فتبسم الهده م يج ل

ى  من مستعبدينهم             ترى متى آان     ،سليمان اقوى مني شاهدا      دما تطمنت    ) . !!))؟؟العبيد شهود حق عل وعن
ه   ت ل ليمان فقال ول س ى ق ت صيدون عل ا ا((  :بن ليمان ايه ك س رة ،لمل ذي الجزي ت ه ان  جان ديم الزم ي ق ف

يم _ نها يسمو رة النع ا يعيشون _ جزي انوا اهله ي ارا احرألن ج انف ر وأم عادة وخي ا اس ت فيه شجار  وجان
ذة             . وجان   ،والخوخ والرمان   ونخيل وانهار عذبة وبساتين العنب       رة ينعمون بل ام واهل الجزي ومرت ايام واي

يال      برة لم تشه   حتى حلت بهم الكارثة  واحالتها الى مق        ،وطعم السالم واسياد انفسهم     الهدوء   د لها العصور  مث
وفير مستلزمات العيشة  ومن              وراح الكثير   من الناس ضحية الجوع  وفتك االمراض من قلت الرعاية وعدم ت

دهر       وآعهدنا بال،تبقى منهم  قبع في داره لم يحرك ساآنا ينتظر رحمة السماء            ا ال ا وآأنم سماء طالت رحمته
ديها         وهجرت الط  .االنتقام من اهلها    يريد   ة ي ان عن آخر لقم يور الجزيرة فتبعها االبوام  ومسحت ترتيلة الزم

 .وطال صبر ها لسنين واصبحت يتيمة الدهر 
اثر         ايها الملك العظيم    نعم   رة التي تك ا    تهذه هي قصة الجزي ا من                 فيه ل من فيه د ان أودى القط بك ك بع اللكال
 .. الناس


