
 أبو داري   أخوآملالحباب قصة شعبية تراثية قصيرة يكتبها ويقدمها 
  وهي من سوالف جدتي

 
ن              .. المجالس مدارس : المثل يقول    أبو م ومواعظ ودروس ال ول ارة عن حك ا العربي األحوازي هو عب ل تراثن ر آ ذا نحن نعتب  وله

ا  ابنا من شيّ   مجالسنا العربية في األحواز  دواويننا وفي وهي تعلمناها  . وجميعها مدلوالت وأبداتفنى ولن يعتق لها ماضي    وعجائزن
 . له اول ما له تالي ا والذي م. الطيبين

  من هذه الحكم والمواعظ ، ونقص عليكم الليلة قصة – أغلبيته –على الجميع ان ثورتنا ونضالنا هو يستمد ونحن لم نخفيها 
 .)) جبيدة(( 

 .)أي الكبد  أو الكبدة ( .. اسم جبيدة مصغر للجبدة 
 فكان اسم الولد .وهم من البدو عائلة عندها ولد واحد وبنت واحدة ) حمولة ( آان يا ما آان ، آان في احد مضارب العرب 

ر الواحد           أهلهاوسموها )) جبيدة (( واسم البنت )) حمد  ((  ل من المت ا اق ان طوله ا آانت قزمة وآ دة لكونه ام اال وهي     جبي ن تن ول
ادة آانت               أهلها فكان عند    .وفي الكاروك ايضا    ) قماط  ( مكمطة   اعير وآالع ا من االب وتهم  الكثير من الطرش واغلبه ان   بي (  من الفلي

 .!!ويحصلون على ما تبقى منه بعض العظام والجلد فقط  فكل ليلة ويصبح واحد من الجمال ناقص .) الصهاوي السود 
ذي                      وان المفترس ال ذا الحي ذه المشكلة وآشف ه فقرروا ان آل ليلة يختص واحد من شباب الحمولة ينطر المضارب للتعرف على ه

وم     لن يفارج آرابة و لكن من شدة السهر وعذوبة نسيم ا      سيفه فينطر الشاب وهو     .!!آان آل ليلة يأآل له جمل        لصحراء فيأخذه الن
ى نفسه            . أيضا القوم بخسران جمل من الجمال       تفاجأيتوالي الليل وعند الصباح      د عل ام  فقال حمد و أخذ عه ع  وأقسم بمن     أم  الجمي

 .خضر العود ويبسه ان اليهدء له بال حتى  يصطاد هذا الحيوان المفترس ويريح الفريج منه 
وم          ح أيده)  آوي   -آوأ  (  ثم جوأ      سيفهفتحزم على    ه من الن ه وتمنع رة     !!. تى تبقى توجع ل في الظالم ، م د   يتمشى وخت رة يكع  وم

ه شيئا                          آعيونعلى جماميزه وعيونه     ن يبقى من ه و ل ل آل ات اللي ى ف ال حت ل والجم .  الشاهين ترصد آل صهوة وآل مربط من الخي
د  ( وفجأة ويشوف حمد آاروك     اروك بهداي        ) مه دة اخذ يتحرك ، فتقرب عن الك دة  ( جبي م      ) بهي ا ، ث دة تفك بكماطه ويشوف جبي

وره ومطلت       أحدعلى رقبت   ) صعدت  ( نزلت من آاروآها وانسابت بين مراح الجمال ثم شبت           ه بحني  الجمال وهو آان ضاوي وعظت
ا         . الجمل على األرض     ة        .فرآض حمد وصرخ فيها والسيف على رقبته دة الملعون ه  –,  فصرخت جبي ك      خوي د دخيل ك     – حم ا اخت  أن

 .يدة جب
وم           (( :وقال لها   ) الوتد  ( محكم ثم ربطها على الثبات      ) شد وثاقها   ( فأخذها وشبكها    ون الق ضلي يا ملعونة حتى يصير الصبح ويفت

 .))  وقومك بأهلك واهلك بريئين منك يا مفترسة ويا خائنة وأنابحقك ، 
د وأخذ    حمدالقضية ، ولكن أبو      والد حمد من النوم للصالة ، فأخبر حمد ابوه ب          أفاقفعند الصباح وحين      الآان يصدق ما يقوله له حم

وم   (  اذنيه ، وآأنه في حلم وليسته واعي     وأخرى عيونهتارة يفرح    ا       ) . فائق من الن ن تتصدق ، أن بنت قزمة طوله ألن السالفة ل
 .؟؟!!اقل من المتر الواحد وهي في مكمطة وفي الكاروك وآيف تأآل الجمل 

  جبيدة وهي مشبكة ومربوطة بالثبات اآلفةالدي  تعال وشوف بعينك ، شوف زردوم الجمل ثم شوف المفترسة  يا و:فقال له حمد 
 . وشافها ، نعم هي جبيدة القزمة الغيرها وتعترف بجريمتها أبو حمدفتقرب منها 

ان     ) الخادم ( بعد طلوع الشمس آمر أبو حمد على سعيد        ان في زم اون ، وآ رن اله اون هو     ان يدك األآهوة وي ين أن اله ا األول  اهلن
 . اآلنبمثابه بث خبر بواسطة محطة فضائية او اذاعة حكومية رسمية ألعالن وقعا ما في زمننا المنحط 

د            و حم ا          .فانجمعت العشيرة صغيرها وآبيرها في مضيف أب د ي و حم م أب ال له ا  ق ذا      : وعشيرتنا  أهلن ا وشكلنا ه دما ترافقن ا وعن  انن
ا                         أنفسنا الفريج قد اخذنا على    ان أم وان آ ل غازي وغدار ، حي ا من آ د     إنسان  عهدا لنكون امنا على العشيرة وننطره ا اري  واني م

ريج ، وأن          بوعده أوفى لكم أن ابنكم البار حمد قد        أقوله ل جمل من الف ة يأآ ل ليل ان آ ذي آ  وانه تمكن من صيد الحيوان المفترس ال
م . ذلك الحيوان اآلن مربوط في مراح الجمال         وان              ث ذلك الحي أتي ب د لي ى حم ه و          .  آمر عل ة الخائن دة الملعون د و جلب جبي راح حم ف

دة  ((  ابنتي  إال وما هو  هذا هو الحيوان     :حطها في وسط المجلس وقال لهم        نكم أن تتخذون       )) جبي ا واطلب م ا منه ا برئي  أقصى وأن
رأي                فأحتراما ألبوحمد فالبع   . األخرياتللجبيدات  العقاب بحقها لتكون عبرة      ذا ال ض أشار الى العفو عنها ، ولكن ابوحمد أحس ان ه

 . بمعاقبتها إال ، وما علينا أخرى أن العفو لمن يغدر بأهله وقومه فهي خيانة :هو بمثابه خيانة واهانة عليه وقال 
الموت    األفضل ال ذبح وال حرق ومن    (( : ولكن تقدم حمد وقال . لنحرقها  ,  قال   واآلخر من قال ، لنذبحها      المنهمف ا ب  ان نقتص منه

ارب         )) البطيء   ر العق اء وال آالء وال بشر ، غي اعي واني عازم أن اخذها الى الشلوة حيث اليوجد م ا وراءه  . والنمل  واألف  فأردفه
على ظهر الكحيلة ومشى يوم آامل حتى وصل لتلك الصحراء ثم رماها من على ظهر الكحيلة بين تلك المخلوقات الوحشية والسامة     

  .و آنه خليتهم واجيت… ورجع لمضاربهم ، وارتاحت العشيرة  بعد من آل غادر  مفترس وهم ينامون ليلهم مرتاحين 
 


