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 قصة حبيبو واخته إفطيمو
 

  )!!اآلداب تسقط األحباببين ( یقول مثلنا الشعبي األحوازي أن 
د یسهل   ل لق ذا المث اوه تح الطریق   علين ام ویف ارات او   أم ال استخدام بعض العب ي هي في   األمث اهر صورتها  الت الم ظ دو آ   او یب

ازي           ) حضاري   (مصطلح غير    اني ومغ ه مع اطن ل ا في الب ذا  أخرى ، بينم ذه القصة أ    ، وله ذا التجویز     أنني به ين  _ ستفاد من ه ب
 : هذه اصل المصطلح للقصة وهو ستخدم في قصتيألمن المستمع الكریم فأستأذن – اآلداب تسقط األحباب

 
  )) .الحرفين  للزآكيني هما بالكاف االعجمية( توازه  و أزك بوحدي   ألالوإ إفطيموقومي زّآكيني یا (( 

 
ة                         آنا ف  ا آانت جميل ى مستوصف ، ولكنه ي قریتنا الجميلة معما الآان فيها ال اضویة آهربائية وال شبكة للمياه وال مراحيض وال حت

 . الطيبين وخيراتها الطبيعية الفياضة بأهلهاولطيفة 
دا       ) الصيف  ( فكانت لياليها في الكيظ      ة ج ة لطيف ا الكمری تمكن    ولكن في فصل الشتاء تكون     . وخاصة في لياليه  ظلمة هندس والی

ا شيء بإسم     . االنسان من ان یشوف شيء حتى من فاصلة شبر عنه           ون وال آان یوجد في قریتن ذي     تلفزی و وال از رادی ثال جه  او م
 . وجداتنا واألمهات اآلباء الشعبية والتي یقصها علينا الكبار من السوالفوآانت التسليات هي ) رادیون (آنا نسميه 

اط       ( الم ، وهذا نصيبي ألنني  بي         من الظ  شىأخآنت   بعض     حال  حالي ) شمرة من الكم دما    . وخاصة من الطنطل       ,  ال ذا وعن ( وله
 الوهمية التي تتراوالي في الظالم   واألشباحبالليل اطلب من والدتي إن تخرج معي وتجلس قریب عني لتحمني من الطنطل         ) انحصر  

ندهت والدتي وآالعادة لتطلع    ) انحصرت  (  وعند ما    اللياليوفي ليلة من    . ا ، ، وهذه عمالتي المشينة آانت تزعج والدتي وتأذیها جد        
 .معي ألحد أآتار حوشنا ألقعد هناك 

ذآرني    ) ؟؟!! صرت جبير وبعدك تخاف من الطنطل  أنت ، خزیتنا ، یا خوّاف وبمصي ولك  یا  :  ( فقالت لي والدتي فانت سالفتك ت
ا  " بسالفة    وإفطيمو واخوه ا آنت   .   "  . حبيب ا ومع م دتي ان تسيلفي سالفة    ) محصور ( فان ى وال ذه إفطيمو –فاصریت عل  ه

 . عليك أقصها أما تنجب وتسكت وأما اذا سولفتها لك اشرط عليك شرطين بعدین –قالت لي والدتي  . -واخوها حبيبو 
ن    قالت لي ، ا   .. اهللا یرحم والدیج یا یمة انا اقبل شرطك بس سولفيها لي            : قلت لها    ى      أوالسمعني زی ك فكون عل م اذا سولفتها ل  وث

 .، قبول ؟؟ قلت لها قبول ) …تحصرك  ال ( یقين انني بعد هذه المرة لم اطلع ویاك بالليل عند ما 
ا   . قالت ، آانت فد عائلة عندهم ولد اسمه حبيبو وبنت اسمها إفطيمو        ه باخوه ى صار     وب حبيفافطيمو هذه آانت مبتلي  من زغره حت

 !!.وهي آذلك اتسبعه ) تمسح خشمه (  زلمه ولكنها هي الزم اتنخطه شاب صار
ك  البسة فذات یوم و فطيمو قد خطبوها ، وفي الليلة التي جاءت الناس والهالهل والهوسات قائمة و فطيمو                        الجز  ) الشيلة  (  بخن

دة سبعة        الخشن وآانت تلبسة        األبيضالجز ، هو آان نوع من القماش         ( األبيض وثوب الجز    األبيض ام العروس لم ى تخرج     أی  حت
ال              معما هو یشوف الزّ   هذا  وحبيبو  ) .  الكّلة   من وب الجز م ال ث فافة وفطيمو جاهزة لكي تروح لبيت الزوج ولكنه الزم فطيمو من ذی

و استحي انت صرت زلمه آبي            : قالت له اخته فطيمو       ) !!. یا فطيمو خذیني زّآكيني     : ( عرسها ویصيح بصوت عال      ، ر  ولك حبيب
د احد یاخذك              ثم انت تشوف انا بعد رایحة والني       رك      !!. ؟؟ ) یزآكك  (  یمك بعد هذا وانت ما زلت تری ك وات ى حيل وم عل استحي و ق
ك  وبي ، واّال ألرفسك ابطن ال ث ا . ذی ال له ا وق ه فطيمو من زیاقه زم اخت و ول ام حبيب م تجين معي  : ( فق ا إفطيمو ، اذا ل اسمعي ی

 !!!!) ه  و أزك بوحدي تزآكيني واهللا ألتواز
ك ان     . واهللا ال ؟؟زین  نيتسمعهل نعم هذه هي سالوفة فطيمو واخوها حبيبو ،      . … اني بعد اصبحت عجوزة وانت صرت شاب علي

ري     ى غي د     . تستحي وتكون ال تخاف من الظالم وال من الطنطل وان تدبر امورك بوحدك وال تتكل علي وعل ك بع ذا اوصي اطفال وهك
 !!.يك ان ال تخوفهم من الطنطل وال من االشباح الوهمية التي تتراوالك في الظالم ما تتزوج وتنجب اطفال فعل

 
 
 


