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 ل نصرهاسماعي تصميم الغالف للفنان :

 

 
 الحقوق كافة 
ــوظـة  ــ ـف ــ  مـحـ

 الـكـتـّاب الــعـربالتـحــاد 
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حيف شممت الرائحة وسمعت الزعيؽ، كانت يداي معقودتيف خمؼ ظيري، 
وقدماي الشاردتاف حرتيف عمى ميؿ، وال تبصراف ما أماميما بوضوح وعيناي 
الزرقاويف غائرتيف، تجوالف في اآلفاؽ أو تكنساف الطريؽ، والدموع تميث فييما، 

 بينما تمتيب الشجوف في حمقي الجاؼ.
كاف الجو صافيًا، ىادئًا، وفي السماء التي كانت تطفو فوؽ الجباؿ واألشجار 
العالية، غيـو قطنية مبعثرة تسبح بكسؿ، وشمس الظييرة في ذروتيا. تميب 

 سياطيا الذىبية رأسي الحاسر وجسدي المتعب.
خنقني الدخاف الكريو وأيقظني الصراخ الداوي، مف شرودي رفعت بصري 

 صوت محرؾ سيارة ييدر في أذنّي!ألتبيف مصدرىما فبوغّت ب
ذعرت وساورني االضطراب وتمفّت، فإذا بباص المارسيدس عمى بعد خطوة 
مني، حتى ليكاد يبلمسني! رأيت فروة سمطاف الممتدة مف مقصورة القيادة. 

 وأبصرت يده البمياء تموح محيية، ثـ طالعني وجيو المستغرب:
 ما بؾ يا كاكاحمو؟-

فاجأني، فيززت يدي نافيًا وجودي شيء. وحركت رأسي معتذرًا عف عدـ 
 انتباىي.
 أنت تبكي!-

لـ أىتـ لما قالو. انحرفت عف مساري. ابتعدت عف وسط الطريؽ، فاسحًا 
المجاؿ لسيارة "عثماف المخرؼ" كي تتابع سيرىا وىممت أحث الخطى في الممر 

 الجبمي الضيؽ. رافضًا أي نوع مف المساعدة.
ؽ، ومساعده، ولـ أصغ لصيحات الركاب وتوسبلتيـ، لـ أباؿ بنداءات السائ

أو أستجيب لدعواتيـ لي بالصعود. لـ أعر أذنًا لكؿ ىمساتيـ وتعميقاتيـ وكدت 
تذكرتيا فراحت أنظاري تفتش بينيـ تجتاح “ابتعد عنيـ لوال "سمسمة األفكار 

ذا مسني اليأس  الكراسي بنيـ، تتطمع بميفة، بحثًا عف "السمماني" دوف غيره وا 
 ألـ يأتي عيسى؟-سألت سمطاف ألبعد شكوكو: 
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 ال... ماذا تريد منو؟ ىؿ وجدت لو وظيفة؟-
 لـ أكف راغبًا في محادثة أحد، ومع ذلؾ تحمست لسؤالو: 

 ألـ تمد زىرة؟-
ىذا أسبوعيا األخير، إف شاء اهلل. محمد وأمو يبلزمانيا كالظؿ. رد بصوت -

 : خشف يخالطو األمؿ. وصاح مع أكثر مف شخص
اركب تعاؿ اصعد... ال تعاند. الطريؽ طويؿ.. ماذا بؾ؟ ماذا يدور في -
 رأسؾ؟

لـ أرد، تابعت السير. لـ أكف مستعدًا لكشؼ أوراقي، وفضح ما آؿ وسيؤوؿ 
 إليو مصيري ومسقبمي.

صحيح، إنيا ريح عاتية ىذه التي تمر عمّي والتي حولت األحبلـ في نبضي 
إلى جناحيف، إال أنيا بالتأكيد ريح موسمية. ستتبلشى حتمًا بإرادتي، وبفضؿ الّمو 
القدير... فكؿ شيء جائز عنده... كؿ شيء.. لذا سأقؼ بوجييا كجدار صمب. 
وسأتجمد أماـ اآلخريف، ألظير بمظير القوي تمامًا، كجبؿ ال تيزه العواصؼ. فمقد 
تحسنت صحتي بعض الشيء، وبدأ شعري الذىبي ينمو... والفضؿ "ألزرؽ 

 ". برليف
وصحيح أيضًا، أنني خبرت الحياة، وآف لي أف أعرؼ الشجى وأترنـ بألحاف 
. فالصمود واجب مفروض. وكؿ جيد  األسى، لكني لف أفعؿ. لف أستسمـ، وسأقاـو

 ييوي مقابؿ ما سأعممو.
قاؿ الطبيب: اصبر، وابتعد عف اإلجياد والتوتر. كيؼ أصبر وقد تحدد 
مصيري؟! يا إليي، أضاع الشباب حقًا؟ أبدًا العد التنازلي؟ ثـ كيؼ ال أجيد نفسي 
وأعمالي القادمة لف ينجزىا إاّل الجيد والمثابرة؟ يا إليي، باألمس كنت فتيًا فمتى 
لحقت بي دودة اليـر بيذه الشراىة، فنزعت مني كؿ تفاؤالتي وأبقت لي أفكارًا 

 غائمة تتصارع في مخيمتي؟ ال أعرؼ كيؼ أميزىا، أو بأييا أبدأ...!
عمّي أف أسرع الخطى، ألصؿ سالمًا قبؿ أف تخور قواي وأقع. وقبؿ أف 
يعاودني الصداع، فيبلزمني طويبًل ويؤخرني.. أصؿ ألبدأ مف جديد.. لف أدع" ما 
حصؿ" يفسد طموحي وآمالي، وسأبذؿ كؿ ما لدّي مف طاقة لتنفيذ ما عزمت 
عميو. سأعمؿ، فبالعمؿ وحده أحقؽ إنسانيتي وأشعر بالراحة.. العمؿ سيخفؼ 
عذاباتي.. لوال أمي ما عدت. إنيا مصدر كؿ معاناتي. ما توقعت أبدًا أف أعود 
ىكذا خالي الوفاض، دوف نجاح يذكر. "فالعميد" ىرب إلى تركيا و"إلياـ" التي 
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كنت آمؿ أف يؤويني صدرىا بضعة أياـ، تزوجت! ما أشد الخيبة وما أقسى 
تي، حاؿ معرفتي بالنبأ... قصدتيا، واضعًا المرارة! خاب أممي بيا وتفاقمت مرار 

في خيالي أف التجئ عندىا إلى حيف نيؿ المراـ وتحقيؽ اليدؼ، باعتبارىا الممجأ 
الوحيد، الذي يمكف أف أحتمي بو وأستدفئ بظمو، وأرتوي بحنانو عمى مغالبة ما ألـّ 

 بي، بؿ وأصارع الدىر!
ظمت السيارة ولدقائؽ، تسير بمحاذاتي ببطء متناه، كسمحفاة عجوز، مما 
أزعجني وزاد مف انزعاجي إلحاح سمطاف والركاب! وعمى الرغـ مف أف عقمي كاف 
بعيدًا عنيـ، سارحًا في ممكوت السموات، ولـ انتبو بالضبط لما كانوا يقولونيف إاّل 
أني خمنتيـ يحثونني عمى مرافقتيـ، ربما عطفًا وشفقة. ظنًا منيـ بأني تعبت 

وكأنيـ ال يعرفوف مْف أنا! عجبًا، أتراىـ نسوا بطوالتي الرياضية؟ والسير أرىقني. 
أشرت إلييـ شاكرًا، وتصرفاتيـ العجيبة تثير دىشتي! تساءلت مع نفسي بألـ وأنا 
أشيد إصرارىـ: ما الذي يريدونو؟ ما الذي يتصورونو؟ أيعتقدونني جننت؟ ال.. 
وألؼ ال.. فأنا بكامؿ وعيي، وعقمي يزف عقوليـ مجتمعة.. أعرؼ جيدًا ما أفعمو 
وما سأفعمو... أمامي ثبلثة كيمومترات حتى أصؿ قريتي بعد أف قطعت خمسة 
بالتماـ. وما داـ اإلنياؾ لـ ييد مفاصمي بعد، فساواصؿ السير بعزيمة، ودونما 

 كمؿ... وعمى بركة الّمو. 
ر ليعتقدوا بما يشاؤوف، فما عادت تيمني كؿ أعتقاداتيـ. ماعاد ييمني أسا

الركب أـ ركب األمير... عدت إلييـ إنسانًا آخر ولينتظروا "فكاكاحمة عاد... 
عاد" صرخت في أعماقي وتابعت سيري. وحيف دب اليأس في أوصاليـ، ونخزىـ 
عجزىـ عف إقناعي بالصعود معيـ، تركوني. ومضت سيارتيـ في طريقيا، تتياوى 

 في سيرىا كحمار أرىقتو األحماؿ... بينما أخذني حممي بعيدًا وحّمؽ بي عاليًا. 
كاف حريًا "بالخبر الصاعؽ" أف يدفع بي إلى القبر، في الحاؿ. لكف "أوراؽ 
الجمولي" أعادت لي األمؿ، ووىبتني الحياة مف جديد ىا ىي عمى قمبي ممفوفة 
بكيس نايموف خشية مف العرؽ المتصبب مف جسدي... "أخ لو حصمت عمييا مف 

 قبؿ... أخ..."!
رة حرى. وعضضت أصابعي حسرة. فمو وقعت ىذه األوراؽ في أطمقت زف

يدي قبؿ اآلف، وفي ظروؼ أحسف، لكانت فائدتيا أكثر بالتاكيد. ومع ذلؾ 
سأستثمرىا سأبدأ "بالسمماني" لف أدعو يينأ بثروتو. فبعد أف "باع حصيمة الموسـ 
بربح وفير" وجب أف أستعيد حقي.. سأخرؽ موتى موتاه.. و"سعدو الخائف" لف 
يفمت مني. أخذ حصتو فميعطني حصتي... ما كنت أعرؼ أف األوراؽ تتكمـ! 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 8 - 

تنطؽ! إنما "الماؿ يتكمـ" فتمؾ حقيقة الغبار عمييا، كحقيقة أف الفقر وحش شرس، 
ال يقاـو وأنا سأجعؿ الدنانير بيف يدّي.. وتغني... فمينتظرا... لينتظر الجميع.. 

 فكاكاحمو عاد... عاد.
قصيرة الماضية انبثقت األفكار في داخمي! تدفقت بصورة طواؿ األياـ ال

غريبة، كشبلؿ بارد، فأطفأت نيراف القمب والروح المتأججة. كنت أعد مشاريعي، 
أرتبيا، أزيد عمييا وأنقص منيا، ثـ أقمع عنيا نيائيًا! كؿ ما أفكر بو في الميؿ 
يمحوه النيار ببساطة! وكؿ ما أخطط لو في الصباح، كنت أتخمى عنو في 
المساء... ولـ أستقر عمى رأي أبدًا، بسبب اضطرابي وتشوش ذىني... وألف ىدفي 
كاف التسمية فقط، وقضاء الوقت. فحسب ما قالو "مجيد": عمى اإلنساف أف يمؤل 
ذا لـ يفعؿ وباتت الروح خاوية، فالقمب سيجتر دمو بنيـ  روحو بشيء ما، وا 

، تغير كؿ شيء وما عاد ىن اؾ تسمية، وال حاجة لقضاء الوقت... شديد... واليـو
بت في موقع المسؤولية، وباتت أمامي مشاريع جديدة، محددة، ال زيادة فييا وال 
نقصاف، وال يمكف االقبلع عنيا ومحوىا مف الذاكرة... مسؤوليات ال يحؽ لي 

 التخمي عنيا.. أبدًا.. أبدًا.
كؿ شيء كاف واضحًا لنا، لكف الدليؿ.. تقديـ البرىاف أعجزنا... السمماني 
الكمب، لف يفمت ىذه المرة.. ال.. لف يفمت... نذالتو وخستو ىما وراء موت أبي... 
طمعو في أرضنا وتيديده لنا ورفضنا عرضو لبيعيا لو وتشبثنا بيا، دفعتو إلى 
حرؽ محاصيمنا. ولكثرة الديوف المترتبة عميو اضطر أبي لمعمؿ عند المخرؼ، 

لصغيرة، لكف األمر لـ يدـ سوى أشير. انقمبت في حادث أليـ سائقًا لسيارة األجرة ا
وطارت روحو إلى السماء وعندئذ برز لنا السمماني بأوراقو! إدعى أف أبي باعو 
األرض قبؿ مدة واستمـ المبمغ كامبًل عرض لنا ورقة البيع والشراء مميورة "ببصمة 
أبي" ومذيمة بشيادة حمودة األعور وسعدو وزوج خالتي المحامي! صدقنا 
مرغميف... غير أف الحيرة الزمتنا... الحيرة في النقود! فمتى أخذىا أبي وأيف 
صرفيا؟! أقسمت أمي بأنيا لـ تسمع عف البيع شيئًا ولـ تر فمسًا واحدًا! صدقنا 

 إدعاء السمماني، لجيمنا وسذاجتنا... لكف أوراؽ الجمولي كشفت لي الحقيقة...
تي حمت بنا. فراودني حمـ االنتقاـ القديـ مف تذكرت مصاب أبي والفاجعة ال

السمماني الذي أكؿ حقنا وطردنا مف األرض. وال شيء تكره نفسي في الدنيا كميا 
مثمو، لنذالتو، ومثؿ ىذا الطريؽ الطويؿ، المتعرج، بالتواءاتو القاتمة. التي ضيعت 

 العشرات وعمى رأسيـ المرحـو أبي...
كرىت الطريؽ ولطالما تمنيتو رجبًل ألقتمو. ولطالما فكرت في وسيمة أتفادى 
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 بيا المرور عبره، ولـ أجد. ووجدت اآلف الفرصة متاحة لمتفكير...
جالت في ذىني أفكار جديدة، فأتعبتني، وبمبمت حالي... وفجأة برزت واحدة 
منيا، كشعاع منير، انطمؽ محمقًا في األعالي. وحولو الحت نجـو خماسية 

اني. تجاىمت كؿ مشاريعي وسمسمة األفكار. واندفعت مضيئة! تسمّرت في مك
صوب مشروع جديد.. أىـّ وأكثر فائدة. طرأ عمى غير توقع! وألني أكثر الجميع 
معرفة بقريتي، أعرؼ كؿ شيء عف أحواليا، ناسيا وبيوتيا، أزقتيا وشوارعيا 
أعشابيا وأشجارىا، حصياتيا وصخورىا، أوديتيا ومنحدراتيا ومرتفعاتيا، عاينت 

 المكاف تفحصت األرجاء ثـ صعدت إلى أقرب تؿ.
مف قمتو ألقيت نظرة عمى الجبؿ والتبلؿ المجاورة وفكرت: لماذا ال نشرع في 
إكماؿ الطريؽ؟ منذ عشر سنوات ونحف ننتظر الحكومة! فإلى متى سنبقى في 
االنتظار؟ يكفييا إنيا قررت إقامتو وفتحت لنا النفؽ قبؿ أف توقؼ أعماليا بسبب 
القتاؿ... لو أزلنا ىذه التبلؿ وبترابيا ردمنا اليّوة، لغدا الطريؽ سيبًل وقصيرًا... 

 بالتأكيد...
طابت لي الفكرة واستسيمتيا وألني عدت ألعمؿ، نسيت تعبي. وبقيت أخطط 
وأرسـ أتخيؿ فأحضر، أحكـ فأردـ... حتى ضج دماغي وتشبع خيالي... فتابعت 
صرار عمى ضرورة التخطيط بعقؿ، كي ال أتسرع وال أندـ،  المسيرة وكمي عـز وا 
فالسرعة والندـ أخ وأخت ثـ أف واجب اإلنساف أف يفكر جيدًا قبؿ اإلقداـ عمى 
عمؿ ما... وعمّي أيضًا أف أستشير المختار والمبّل، فيناؾ دائمًا أصوات متعقمة 

 وسط الفوضى والضبلؿ...
مى حافة سيؿ أربيؿ بعد ثبلث ساعات وصمت قريتي. التي تتوضع بميابة ع

الجميؿ، الذي تختزف أعماقو أسرار وتفاصيؿ غريبة ال تصدؽ، وتشرؼ عمى 
أرضو الواسعة، المشيورة بطيب ىوائيا وبمياىيا الرقراقة العذبة، التي تنبع مف 
األعالي وتنحدر مع الصخور لتشكؿ جداوؿ ما أروعيا، وتطؿ عمى الطريؽ 

 العاـ...
الحت مئذنة المسجد شامخة. وبانت أغصاف األشجار المتعانقة. وظيرت البيوت 

 الحجرية العتيقة، متناثرة عمى امتداد المساحة الخضراء المترامية األطراؼ.
لفحتني وأنا أدخؿ أوؿ منعطؼ، عذوبة اليواء، ورطب وجيي بنسيـ ما بعد 
الظييرة العميؿ، فدمعت عيناي وانتعش قمبي بنسيمات الخريؼ، الناعمة، الرقيقة، 

 اردة. الب
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في بداية الشارع المؤدي إلى ساحة القرية والذي كاف مظمبًل بأشجار الموز 
 قبؿ حرقيا أياـ الحرب وجدت الصبي راضي بف سعدو يسرح بالبقرة عزيزة.

 دىش لرؤيتي سائرًا عمى قدمّي سمـ عمّي فمازحتو وسألتو:
 قؿ لي يا راضي، ىؿ السمماني في القرية؟-
ال.. منذ شير وىو في أربيؿ. وأبي ذىب إلى عمؾ ليقص شعره... ألمني -

 جوابو، وفّت في عضدي. ألف كؿ مشاريعي ستتأجؿ...
تركتو ومضيت، فألتقيت بعد قميؿ بموسى عائدًا مف جولتو اليومية، يقود 

 أىبًل كاكاحمو... أىبًل... الحمد لّمو عمى السبلمة.-قطيع الخراؼ والماعز 
 سـ، وحاجبيو المتصمبيف.بادرني مرحبًا بوجيو الطويؿ المبت

كاف يمسؾ بعصاه المعقوفة، ويشد وسطو بزنار جمدي ويستر رأسو بقطعة 
 قماش. رددت التحية وسألتو:

 ألـ يأت عيسى؟-
عيسى في بغداد... ماذا تريد منو؟ أصدر أمر تعيينو؟ تركتو ومضيت -

قدمًا، مخترقًا الساحة حيث كاف األطفاؿ يمعبوف كرة قدـ. اشتعمت الذاكرة فجأة 
فوقفت . تذكرت مبلعب طفولتي... األصدقاء... وبرز شبح أحمد ابف المختار 
برفقة عمتي بتوؿ وأخي رحيـ، فبكيت.. وأصبح طيؼ أحمد أكثر حضورًا وىو 

 يأخذ بيدي ويقودني....!
سرت بعد دقائؽ، فوجدت بانتظاري جمعًا حاشدًا يقؼ عند مشارؼ البيوت 

 ر، بحيث ازدحـ بيـ الممر الترابي الضيؽ.وعمى عتباتيا، وبقرب مقيى نصا
استقبمني بعضيـ بترحاب بالغ. وأمطرني آخروف بالقبؿ، وبأسئمتيـ المحوحة 

 المستغربة:
مضت خمسة أياـ عمى غيابؾ! أيف كنت؟ ماذا قاؿ لؾ الطبيب؟ لـ أنبس -

بحرؼ، مما زاد في استغرابيـ. اكتفيت بالتطمع إلى وجوىيـ الصفراء المرتعبة، 
 بحثًا عف وجو أمي. وحيف لـ أره بينيـ تقدمت متثاقبًل، فأفسحوا لي ألمضي بعيدًا.

تركتيـ في حيرة. ومررت عمى دكاف عمي حسف ألحمؽ رأسي. لكني لـ 
أدخؿ لرؤيتي سعدو جالسًا بيف يديو. سّممت وابتعدت قاصدًا دارنا. أحسست مف 

يعي، لـ يخامرني شؾ في خبلؿ نظراتو ونظرات زبونة القمقة أف ىناؾ أمرًا غير طب
 سبلمة عقمي، بؿ خفت عمى أمي وتمّبسني الذعر...

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 00 - 

عمى امتداد الدرب احتشد الصبياف يتفرجوف عمّي، بينما يتقافز الدجاج قربيـ 
 بحثًا عف طعاـ! مما زاد في ذعري، الذي سرعاف ما تبلشى.

فعمى العتبة العريضة وجدت أمي تفترش سجادة صبلتيا الصوفية تتربع، تسد 
الباب بجسدىا القصير النحيؼ. المغزؿ الرفيع يدور بيدىا وكيس الصوؼ ممقى 

 جنبيا كخروؼ صغير!
رأتني فنيضت، أخذتني باألحضاف وشرعت تبكي بدا وجييا الجميؿ يكتظ 
بالحزف واألسرار. تشع فيو عيناف ثابتتا النظرات، تقرأ فييما تأريخيًا طويبًل مف 

 المعاناة والشقاء.
 ح دموعيا المتقاطرة، وقفت أماميا كالصنـ، بانتظار أف تتزحزحبدؿ أف أمس

وتفسح لي المجاؿ ألدخؿ وأستريح، وأستبدؿ مبلبسي بعد أف بممني العرؽ إال أنيا 
لـ تفعؿ! حتى أنيا لـ تدعني أتفوه بكممة. كنت غاضبًا ومتوترًا وتمنيت لوانيا 
تتركني وشأني، وال تبدي كثير أىمية لعودتي، وتستمر في غزليا دوف أف توليني 
أي اىتماـ... ظير سرورىا برؤيتي واضحًا، فآلمتني... وذاب ما بي مف غضب 
وتوتر، وتبلشى. واستميمت الشجاعة مف عينييا المتيف تفحصتا في بروية وحناف، 
ـَ عدت ىكذا  واستفسرنا بيمع ومف خبلؿ الدموع عما حصؿ لي في أربيؿ، َول

 أمي... بخير... بسرعة ... فقمت: أنا بخير.يا
داخميا االطمئناف فاستبشرت أساريرىا. أنتشيت بدوري حالما رأيتيا تبسط 

 كفييا رافعة بصرىا إلى السماء تشكر الّمو.
 لـ أتأخر.. لـ أرغب في البقاء أكثر مف ىذا.-

 أظيرت استغرابيا. فأردفت.
 فكرت بؾ يا أمي... بوحدتؾ..-

أعياني التعب، وفترت قواي خفت أف أتياوى مجبورًا متيالكًا فسمعتيا تستفسر 
 بميفة:

 ىؿ وجدت عمبًل؟ ىؿ حصمت عمى ماؿ؟ أجمبت معؾ شيئًا مف خالتؾ؟-
 ال يوجد في جيبي فمس واحد.-

 غاظيا ردي. شعرت بخيبة حقيقية فعادت تستفسر: 
 عجيت! ولـ عدت إذف؟-
 جمبت معي ىذه األوراؽ.. عدت مف أجميا..-
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 ير أف الشفتيف اليابستيف ارتعشتا قميبًل وتساءلتا بمرح:تسمر فكيا عجبًا لمحظات. غ
 أوراؽ! أتطعمنا أوراقؾ ىذه؟-
 نعـ... وسأتزوج بيا...-

بيتت، تطمعت إلّي بعينيف ذاىمتيف. وتحركت شفتاىا مف جديد وانفرج بالتالي 
 ثغرىا، لتنطمؽ منيا ضحكة مدوية..

 قيقيت حتى ترقرؽ دمعيا! ثـ أعقبت بتوضيح ساخر: 
 تتزوج؟ مميحة الجرباء رفضت تزويجؾ ابنتيا!-

سكّت، فاستمرت بسخريتيا المريرة. تركتني وتمددت عمى السجادة داللة 
 الغيظ، وباغتتني بسؤاليا القاتؿ:

 فمف تقبؿ بإفبلسؾ وبسواد...؟-
 ىدىد.-

أجبتيا، فجنت! لـ تصدؽ. رأيتيا تقفز قاعدة وتيبد بيدىا فوؽ صدرىا. وفي 
 بقرؼ وضيؽ: غمره غيظيا تساءلت

 ىداية العمياء؟!-
ألمني ما سمعت ولـ أشأ الدخوؿ معيا في نقاش عميؽ، وعقيـ فيي أمي وأنا 

:  مرىؽ والكبلـ ال يسد جوعًا، قمت بحـز
 ىي بذاتيا... وسأتزوجيا بعد غد...-

أذىمتيا... حدقت فّي بعجب، راحت لثواف تنظر إلّي نظرات ممؤىا الوجؿ 
 والريبة. وحيف لحظت جديتي عادت لتتأكد: 

ىداية!! ىداية العمياء؟! بماذا ستنفعؾ. وتنفعنا؟ كدت أصرخ بوجييا "إف -
 ابنؾ مكره ال بطؿ" لكني عدلت:

استغفري ربؾ يا أمي... أنت تكفريف! ألـ تعمميني بوجوب شكر الخالؽ -
وتحذريني بأاّل نعيب عمى المنقوش. وحاشا لّمو أف نعيب عمى خمقتو، جمت 

المسكينة ىدىد، إذا فقدت بصرىا في ضربة حاقد؟ وكمنا  حكمتو! ما ذنب
 معرضوف ألف نصبح مثميا... تصوري موقفؾ، لو جاءت الضربة عمى رأسؾ؟ 

صفنت تستوعب المعنى، وألنيا تعرؼ مدى إصراري، وتشبثي بكممتي، 
 تراجعت عف سخريتيا وغيظيا، وأعمنت بصدؽ: 
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ال يا بني... ال... إنني أمزح... أنت سيد العقؿ، والماؿ ليس كؿ شيء في -
الحياة.. سأكمـ الحاج صالح بنفسي... فشذى لف تجد أفضؿ منؾ... وىي تنتظر 
موافقتؾ.. سأكمميا بعيدًا عف عمتؾ... رقص قمبي لذكرياتي مع شذى، كأنو معمؽ 

 عمى جناحي طائر.
ال تتعبي نفسؾ... فانا ال أريد شذى.. ال تكمميني عنيا ثانية... ثـ أنت -

فيف عمتي جيدًا، إنيا طامعة في بيتنا... وىي ال تحبنا لف ترتاح لي، ولف تعر 
 تتركني أرتاح... ىذا إذا وافقت..

صدقت... مميحة، لئيمة حقودة، وغيور... وعادة البدف ال يغيرىا إال -
 الكفف...

ف نطقت بكممة حؽ بسبب كراىيتيا لعمتي.  لـ تبدأ أمي كامؿ استسبلميا، وا 
حيف تركت المستشفى أيقنت أف ىدىد، ىي الفتاة الوحيدة القادرة عمى انتزاع 
زالة الغمامة السوداء مف نفسي، أو تخفيؼ وىجيا عمى  الكمد القاتؿ مف قمبي، وا 

 األقؿ.
 ماذا جرى يا بني؟! ماذا بؾ؟ أيف عقمؾ؟-
 تركتو عند أختؾ الكاذبة. وأخذت ىذه األوراؽ بدلو. -
 تكف عندىا؟ خالتؾ مريـ! ماذا حدث بينكما؟ ألـ-
لـ تبقني في بيتيا ساعة واحدة! سحبتني بأمر الجمولي الحرامي إلى -

 المستشفى... وتركتني ىناؾ وحيدًا ككمب أجرب!! 
 لماذا؟! ما الذي حصؿ؟-
 لماذا! كأنؾ ال تعرفيف أخبلؽ أختؾ وزجيا؟-

 ما أردت الذىاب معيا لوال عنادؾ. أنت سبب كؿ ما حصؿ لي...
صمتت يمفيا الندـ، كمف يسترجع الذكريات ويتحقؽ مف صحة 

 التي تمقاىا. المعمومات
 وكيؼ جئت إلى ىنا؟-
 جئت مشيًا.. سرت عمى قدمي، الطريؽ كمو...-
 ال بّد أنؾ ىربت... ماذا قاؿ لؾ الطبيب؟-

 أصمت منكسرًا... فتكمؿ بحناف وليفة:

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 04 - 

 اخبرني..-
 قاؿ لي: وسواس... تزوج يا كاكاحمو فتتخمص مف وساوسؾ...-
تتزوج! مف أيف؟ أتظف الزواج لعب أطفاؿ؟ وىا أنت تعود حافيًا "ال مف قداـ -

 وال مف ورا غير اليوا" ضحكت... وصفقت باستيزاء... فآمتعضت وأوضحت ليا: 
ال ياأمي... ال تقولي ىذا... ال تنسي حكمة أبي "مف عامود إلى عامود -

 يفرجيا الرب المعبود".
 آمنت بالّمو.. لكف..-
 جئت يا أمي آلخذ حقي... وستريف... كيؼ سآخذه.-

 أخبرتيا بثاني المشاريع ففغرت فميا مستغربة:
 إنو شرع ربنا، وال يمكنني التفريط بو، سأخذه فأطمئني.-
 تأخذه ممف كاف يعرؼ  الّمو ويخشاه... ال مف السمماني!-
 سأفقأ عينيو، ثـ أتزوج.-

 وكأنيا لـ تستسغ حديثي سارعت تسأؿ:
 ؿ لعبد الّمو المختار؟ كيؼ ستواجيو؟وماذا نقو -

 إنو يحبؾ يا بني...
 وما دخؿ المختار يا أمي؟! أنا لف أتزوج خطيبتو! -
 كف عاقبًل وأجؿ الموضوع. لـ تنتو أربعينية الحاجة..-

 وال أظنو سيوافؽ عمى زواجؾ..
يا أمي، مختارنا أعقؿ مما تتصورينو. أمو عجوز، ماتت بعد أوانيا -

 بخمسيف عامًا.
 عجوز!! أنت ال تحبيا. وربما ماتت بسببؾ أنت... لقد آذيتيا كثيرًا..-

ضحكت.. أدركت قصد أمي، غرضيا الواضح، سعييا لعرقمة زواجي. فيي 
 لـ تكف في يـو ما عمى وفاؽ مع العجوز المتوفاة.

تذكرت شعيرات شارب المرحومة. ولحيتيا الناتئة ببشاعة والتي كانت تغريني 
السبؿ. وتدفعني إلى اقتبلعيا بيدي نتفًا كنت أتسمؿ خفية إلى  عمى أذيتيا بكؿ

مطرحيا، أثناء غفوتيا. وانتزع الشعيرات انتزاعًا، غير مباؿ بصراخيا وباأللـ الذي 
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 أسببو ليا.. وآخرىا قبؿ ثبلثة أشير، حيف جئت في آخر إجازة عسكرية. 
قبؿ تسريحي مف الجيش... تذكرتيا وتذكرت جبلدة المختار... ومرقت 

 أمامي صورة أحمد، الذي ذبحو. ليحافظ عمى شرفو، وليبقي رأسو مرفوعًا...!
لـ أجد الرغبة في الخوض بما ال أحب. ولـ أكف مستعدًا لكشؼ أوراقي 
وفضح أسراري ألحد، حتى ألمي. انتيى كؿ شيء... انتيى حسب توقعاتي... 

الحمد لّمو الذي ال يحمد عمى انتيت أياـ النعيـ والشقاء، ولـ يبؽ إال مسؾ الختاـ، و 
 مكروه سواه. 

ثـ أف ما جرى لي يخصني وحدي، وحالتي ال تسمح لي بمزيد الكبلـ 
والتوضيح. فأنا متعب وجائع. مشيت مسافة طويمة ووجب أف أخمد إلى الراحة. 
أستريح وأىدأ، فمشواري القادـ أطوؿ... مشوار العمؿ والجيد.. عدت ألعمؿ ال 
ألتحدث وأضيع وقتي... أمي تريد قتؿ ساعاتيا الطواؿ في المغو والثرثرة. كأرامؿ 

 قريتنا الشابات، الجميبلت. وأنا ال وقت عندي.. ال وقت.
أزحتيا جانبًا ودخمت. اتجيت إلى غرفتي، فواجيتني لوحة الميداليات. القديفة 
الحمراء المزركشة المؤطرة. وتحتيا انتصب رؼ الكؤوس... كدليؿ ساطع عمى 

تي. وحوليا توزعت عشرات الصور التذكارية، صور المسابقات والميرجانات بطوال
الرياضية وفي الوسط عمقت صورتي الكبيرة في إطار مف خشب. حفرت في 
جانبيو أغصاف وورود ممونة.. بقايا ذكريات بادت وأياـ قضت. تحسرت عمى 

 الشباب... وندمت ألني لـ أحسف التصرؼ.
دسست الممؼ تحت الفراش، غطيتو جيدًا. وأبدلت مبلبسي ثـ استمقيت عمى 
سريري، أنفس عف كربي وأتنفس الصعداء. جالت عيناي في أرجاء الغرفة 
الصغيرة. لـ يكف ىناؾ ما ىو غريب خزانة مبلبسي، سريري، مشجب، منضدة 
وضع عمييا راديو أبي الكبير العاطؿ، وساعة دائرية ال تعمؿ. كاف ليا جرس 

ـ بضربة كؼ. وعمى األرض بساط صوفي حاكتو أمي قبؿ تنبيو أخرستو ذات يو 
 زفافيا، وتقويـ قديـ مموف.

لحقت بي أمي مع مغزليا. جمست عند رأسي تسأؿ وتستفسر. وتوقعت أف 
تستمر أسئمتيا. وخفت أف تستدرجني وتكشؼ ما بي. كما خفت أف يزؿ لساني 
دوف إرادة مني، فيبوح ليا بما يؤذييا ويجرح فؤادىا. وربما يزيد في آالمي.. وأنا 

 الذي أقسمت عمى الصمت ما داـ أحد لـ يعرؼ شيئًا بعد...
 استويت قاعدًا وخاطبتيا بميجة صريحة وقاطعة: 
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اسمعي يا أمي، اذىبي اآلف إلى الخانـ. أبمغييا سبلمي وخذي منيا ثوبيف -
صالحيف، لفييما بكيس. واذىبي إلى عـ مصطفى. اخطبي لي ىدىد. وأخبريو عف 

اني، بأني قررت أف أخصي لو ثور السمماني وأحفر البئر بنفسي. وسأزوره غدًا لس
 ألزؼ لو بشرى خاصة.

أأجننت؟ -لـ تفيـ ما عنيت. ضربت األرض بقدميا وصاحت موبخة: 
أتتصورني طفمة أتصرؼ بمشورتؾ. أتظف الذىاب إلى الخانـ أمرًا سيبًل. ثـ مف 

 قاؿ لؾ إف مصطفى سيقبؿ بؾ؟
سيقبؿ يا أمي، فإذا أطعمت الفـ تستحي العيف. قولي لو إف كاكاحمو يسمـ -

 عميؾ بسند الجمولي، وسيكسر رأسؾ!! إذا امتنعت...
 سند الجولي!! أي سند؟ ماذا تعني؟-
 ال يعنيؾ األمر يا أمي، أرجوؾ اذىبي... ىّيا..-

انتابيا الشؾ في سبلمتي. فيذا أمر لـ يكف في الحسباف اطبلقًا. مسكت 
 رة وقالت:رأسيا بحي
يا بني، العرس ال يتـ ىكذا... فبل تستيف بتقاليدنا. فاردمي، شعرت بنوع -

 غريب مف التمرد النفسي، فضربت وبشدة حافة السرير بقبضتي وصحت:
تقاليدنا!! تقاليدنا!! مالي وتقاليدكـ؟ كؿ ما أرغب فيو، أف يتـ زواجي -

بسرعة... بسرعة! ىؿ كفرت؟! أردت القوؿ "فبل وقت لدّي كي أضيعو" لكني 
سْكّت. بانت حيرتيا، وكنت حائرًا مثميا. ويعتريني شعور دفيف بالحزف عمييا أكثر 

 مف الحزف عمى شبابي.
فضمت التراجع عف غضبي كي ال أجعميا تغوص مثمي في أوحاؿ عذاب 

 مستديـ.
تنيدت ألروح مف غيظي. إذا إف واجبي يحتـ عمّي اليدوء وااللتزاـ بأبسط 

يب، قبؿ أف تعاودني الحالة مف جديد. فالصداع الذي استعمر رأسي نصائح الطب
ذا ما عاد فسيطرحني في الفراش ممزقًا،  ولـ يتركني منذ كأس العميد، ال يرحـ. وا 

 محطمًا ألياـ... ال يعمميا إاّل الّمو.
اذىبي يا أمي. أرجوؾ دعيني أرتاح قميبًل. وسأذىب إلى المبّل بعد أف -
 آكؿ..

 زفرت بحرقة وكشفت عما بيا مف مرارة:
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تأكؿ!! ماذا تأكؿ؟ ال يوجد في البيت شيء يؤكؿ. وال أممؾ درىمًا ألصرفو -
 عميؾ.

صعقت! أيعقؿ أف يفرغ بيتنا مف الطعاـ؟ وتفرغ جيوب أمي مف الماؿ؟ بيتنا 
الذي كانت عمتي تصفو بأنو أفضؿ مف دكاف زوجيا! وأمي التي وعيت عمى 

انير... وصدرىا يضج بممعاف القبلدتيف، وتحتشد الدنيا وجيوبيا مؤلى بالدن
 األساور والمعاضد الذىبية بمعصمييا!

التقت نظراتنا المستغربة الحزينة فأكممت ودمع غزير صامت ينساب 
 عمىخدييا.
 لـ أبع صوفي بعد. وأختؾ لـ تذكرني منذ يوميف!-
 ألـ تقصدي دكاف الحاج صالح؟-
 استحيت... كثرت ديوننا.-
 وعمي!! ألـ تذىبي إليو؟-
عمؾ حسف ليس أحسف منا. دكاف الحبلقة ال يدر ربحًا. ولوال المبّل -

 ليمؾ... ثـ إننا أثقمنا عميو..
دخت. أمسكت رأسي دىشة وقنوطًا. وقبؿ أف أقع في شر االضطراب 

 تماسكت وطالبتيا بيدوء:
 إذف اذىبي إلى مبّلعطا الّمو. اخبريو أننا جياع، ليزودنا بمؤونة الشير.-

وأعمميو بأني سآتيو بعد صبلة المغرب آلخذه إلى بيت عـ مصطفى لنكتب 
 الكتاب... فميكف مستعدًا، وليحّضر شاىديف... ىّيا توكمي عمى الّمو... 

 لحظت ترددىا، فمـ أتحرج. زفرت بعمؽ ورجوتيا: 
يا أمي، دخيؿ الّمو ال تؤخريني... أمامي عدة أعماؿ. ال بّد مف إنجازىا... -

 ال بّد توكمي عمى الّمو وانيضي..
تمعنت في وجيي بأندىاش صارخ، كأنما تراني ألوؿ مرة في حياتيا. حاولت 
أف تستوضح مني إاّل أف طبيعتيا اليادئة ألجمت اندفاعيما في التصريح عما 

 تحس بو.
قولي لو: إف كاكاحمو يعرؼ كؿ الحيؿ واآلالعيب جيدًا. لذا فيو ال يحب -

ذ رأي البنت وأميا" أو"دعونا نستشير ونأخذ خيرة" ال سماع "أعطونا ميمة نأخ
 يحب. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 08 - 

أدركت فشؿ محاوالتيا فتركت مغزليا عمى األرض، وابتعدت قميبًل.. ثـ فّرت 
مف أمامي كغزالة مذعورة. الجوع أشعرني بصداع! بداية صداع قد ييدني. وعمى 
غير ما تعودت، قررت التخمص منو بنسيانو. فبدؿ أف أدس رأسي بيف وسادتيف 
أرتجؼ وأبكي، رحت ألوب في أرجاء الدار. لـ أرد البقاء طريح الفراش، ال أقدر 
أف أرى نورًا أو أسمع ضجة لدقائؽ، بقيت أذرع فناء الدار جيئة وذىابًا. استرجع 
لحظات سوقي إلى الخدمة العسكرية كجندي مكمؼ. واختياري مف قبؿ "العريؼ 

لقوى وساعات التدريب الشاؽ وفوزي إسماعيؿ مونرو" لبلشتراؾ في ألعاب ا
 المتكرر، لسنتيف متتاليتيف بالمرتبة األولى في كؿ المسابقات.

ىدأت وخؼ األلـ. ولـ أجد مفرًا مف المضي إلى بيت المخرؼ، ألعاتب 
بشيرة وألستفسر عف عيسى، وألتناوؿ عندىـ ما يمسؾ رمقي. فأمي ستتأخر دوف 

 شؾ...
سرت بسرعة، لـ أباؿ بتحيات مف قابمني. ولـ أرد عمى سبلـ أحد منيـ. حتى 

 أني لـ أجب عمى أسئمتيـ...
كاف بيت المخرؼ في نياية الطريؽ الرئيسي، واسعًا، متميزًا بمونو األبيض. 
تحيطو حديقة عامرة مسّورة بأعمدة خشبية متينة، يمييا نبات اآلس ذو الرائحة 

. تحتيا مدت حباؿ غسيؿ  الطيبة. وتظمؿ بابو العريض عريشة عالية مف الكرـو
 نثرت عمييا مبلبس ممونة زاىية، وعمى خشب السور غسيؿ منشور بكثافة.

لفت نظري منظر الدجاجات وىي تنتشر بكثرة، تدور ىنا وىناؾ وعمى قرب 
كانت مجموعة مف عصافير الدوري تغمس مناقيرىا في الطشت النحاسي. فتمنيت 

 اقتناصيا وأخذىا إلى أمي لتشوييا في التنور.
استقبمني أطفاؿ بشيرة الثبلثة تسمقوا ظيري وكتفي كالقرود، فرحيف 
مستبشريف. وخرجت الكبرى حناف تحمؿ الرضيع سامر شبو عار. أردت توبيخيا 
بسبب برودة الجو، فبلحظت بقعًا حمراء عمى جمده. وىممت بسؤاليا عف سر ذلؾ 

 حموى يا خالي؟ ألـ تجمب لنا-فشاغمتني انيمكت في تفتيش جيوبي مستفسرة: 
 خالكـ المحتـر ال يممؾ سوى قبلقيمو.-

أجاب عني صوت ىازئ ناعـ التفّت مدىوشًا فشاىدت افتخار تطؿ مف 
الباب الداخي، وتقترب مني. سر قمبي لرؤيتيا وانتشت روحي. بدت نوعًا فريدًا مف 
النساء، لـ تألفو عيناي في القرية، أصمحت ىنداميا ورّجمت شعرىا فغدت أكثر 

 نضجًا وفتوة!
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 راقبتيا وىي تقؼ ضاحكة. تشد عمى يدي وتيمس مازحة 
 أىبًل بالغائب اليارب!-

 وكأنيا الحظت ضعؼ شييتي لمكبلـ، وقمة انتباىي.
 أشارت إلى أطفاؿ أختي باالنصراؼ ولكزتني بمرفقيا.

 تعاؿ، أنا في شوؽ إليؾ.-
 عّدت لمتحرش بي! أال تكفيف عف ذلؾ؟-

 وىمست بمحبة ودلع: ضحكت مف غمازتي خدييا
 الحب ليس حرامًا يا كاكاحمو!-

ما زالت ابنة المخرؼ تستحـ بمياه الذكرى، تتعمؽ بخيوط الشمس الواىية، 
وتحبني إلى درجة األحبلـ. لقد أحببتيا بدوري، وسأبقى. فيي لـ تزؿ كما كانت 
دائمًا تضج بأنوثة صارخة. كنت ولـ أزؿ أشتيييا. وحممت بالزواج منيا... لكف 

 الّمو غالب عمى أمره!
 قبؿ أف أعمؽ ىدر صوت المخرؼ األجش، يستفر بآزدراء 

 أىذا ابف خجة؟ ماذا جاء يفعؿ؟-
 جاء بتوكيؿ مف عزرائيؿ ليقبض روحؾ.-

 صاحت افتختار وىي تمد رأسيا صوب الداخؿ... سمعتو يسبيا، فسألتيا: 
 ألـ يمت بعد؟-
 أبي لف يموت إاّل بعد أف يقبرناكمنا.-
 ّمو يشفيو ويعافيو.ال-
 قؿ يقصؼ عمره ويأخذ أمانتو ادع يا كاكاحمو، دعاء الشريؼ مستجاب.-
 ىؿ رشرش الصالة؟-

 أخرجت حشرجة مف حمقيا ودمدمت.
 الصالة فقط! بولو غطى البيت كمو. ما عدت أطيقو، ما عدت -

استشعرت عذابيا فسألتيا وىي تسحب لي كرسيًا، مف الكراسي الستة القديمة، 
 المصنوعة مف خشب الجوز المصفوفة في الممر.

 أال تساعدؾ بشيرة؟-
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بشيرة!! الّمو يساعدىا ويعينيا عمى أطفاليا الخمسة بسببيـ ستجف. يكفييا -
 ىّميـ وىـّ أخي المحتـر يحيى، ثـ إنو أبي... وأنا أولى بالعناية بو.

 استأنست بحديثيا فقمت وأنا أجمس أماميا مباشرة.
 بارؾ الّمو بؾ.-
 تاحت لجوابي فقربت كرسييا مني وتساءلت بمكر:ار 
 أجئت مف أجؿ عيسى حقًا؟ قيؿ لي إنؾ سألت عنو.-

 ىؿ جمبت لو أمر التعييف كما وعد الجمولي؟
ىززت رأسي نافيًا وتمنيت أف أسمع منيا ما يفرحني ألبدأ مع أخييا بتحقيؽ 
األمؿ الذي راود خيالي وسكنو، منذ كممني مجيد عف الفائدة الكبرى، والذي فكرت 

 بو أكثر مف أي شيء آخر، وباىتماـ فاؽ تصوري.
ذىب إلى بغداد ليشتري كتبًا جديدة، ليتثقؼ! ألف شيادة دار المعمميف لـ -

 تكفو! أخذ حفنة دنانير مف أبي!
 ىؿ يطوؿ غيابو؟-
ال بالتأكيد... ستجده ىنا األسبوع القادـ، لكف، قؿ لي ماذا تريد منو -

تريد أف تفتح لو مدرسة ىنا، ليكف في عممؾ إذف... إنيـ ال بالضبط؟ إذا كنت 
 يسمحوف لؾ..

 أزعجتني بسخريتيا المريرة، فحاولت التيرب مف ذلؾ: 
 وأيف بشيرة ويحيى؟-
أختؾ في مممكتيا. والّمو، دخمت المطبخ منذ الصباح، ولـ تخرج بعد! -

سمعت بعودتؾ وأرادت المجيء إليكما فمـ تجد الوقت... وأخي خرج بعد الفطور 
 ولـ يعد بعد! 

؟ أنا جائع..-  ماذا طبختـ اليـو
 حاضر... عمى رأسي وعينّي االثنيف.-
 أريد شيئًا خفيفًا.-

 حركت حاجبييا دىشة وضحكت:
 أراؾ مستعجبًل!-

 لـ أحب المراوغة والكذب قمت:
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 سأخطب ىدىد الميمة.-
جد بدًا مف بيتت لحظة ثـ أفمتت ضحكة ىازئة، كأنيا ىجست "دعابتي" فمـ أ

 مصارحتيا دوف تردد:
 وسأتزوج غدًا.-

صعقت، تطمعت إلّي بعجب. قرأت تصميمي وتأكدت مف صحة كبلمي. 
فأربد وجييا وأسّود. والح لي أف حزنًا غريبًا يطؿ مف عينييا، حزف اإلحباط قبؿ 

 أف يتممكيا الغيظ وتصيح باستخفاؼ:
 ىداية؟! ىداية؟!-

 يبدو أنني تعجمت بنثر "قباحتي" أماميا وما عاد ىناؾ مف مفر. أجبتيا: 
 نعـ، ابنة عمي مصطفى.-

 أطمقت صفير استيجاف وسخرت:
 عمؾ!! عمى اليعميؾ..-

بعدئذ اختنؽ صوتيا وانطفأت الكممات فوؽ شفتييا وبينما لّفيا الذىوؿ 
والصمت رحت استعرض بدايات حبنا كيؼ صارحتيا بحبي واتفقنا عمى الزواج 

ىنا وىناؾ بناء عمى أمرىا ورغبتيا. تنسؿ قربي وتسحؽ  وتعاىدنا. كنا ننزوي
نيدىا البارز عمى كتفي وتروح تغمر وجيي بقببلتيا النارية.. وكنت دائمًا آستأذنيا 

 وأخذ شيئًا مف الحساب.
 فجأة، نطقت بصوت مخنوؽ:

 أتتكمـ مف عقمؾ؟-
 ال... مف بطني.. ألـ تسمعي جيدًا؟-

آستاءت مف سخريتي. لـ تستطع إخفاء نظرة حزف ىاربة مف حدقتييا، وىي 
 تمجأ لممبلذ األخير كحؿ، سعيًا منيا لمعرقمة، تمامًا كما فعمت أمي:

 والمختار!! ماذا تقوؿ لو؟-
 سأكممو.. وسآخذ موافقتو.-
 أال حرمة لمموتى لديؾ! إنيا جدتؾ!-
 أخت جدتي.-

تسامة اكفير وجييا بسبب الفشؿ. وكدت أصيح "ابتسمي أيتيا الحبيبة، فاألب
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 تزيد الوجو إشراقًا".
عادة عبلقة استمرت سنوات  تممكتني رغبة جامحة في معانقتيا، احتضانيا وا 
وانقطعت قبؿ أشير. إنيا حبيبة القمب األولى. أحببتيا مف صميـ قمبي وحمقت 
معيا قبؿ مرضي، عمى متف آماؿ عراض... وأمي تعرؼ ذلؾ، لكنيا خطبت لي 

 شذى بنت عمتي نكاية بالمخرؼ.
لقد سمنت افتخار! والمرأة تسمف ما دامت في البيت، وتسمف أكثر في 

 الشتاء. لكف ىؿ ستبقى عمى ما ىي عميو اآلف بعد الذي سمعتو؟ وبعد زواجي؟
ابتسمت ليا وانتظرت استجابتيا. ترقبتيا بأمؿ. وفيمت مرادي وبدؿ أف 

نييا. وحسبت تستجيب الحظت انفعاليا، أرتعاشة شفتييا اختبلج خدييا واصفرار ع
 إنيا ستيدأ سريعًا وتستكيف وتتخمص مف دوامة الصعقة. فإذا بيا تزمجر مغتاظة:

 أيف وعودؾ لي؟ سممتؾ نفسي يا كاكاحمو!-
 لـ يتعد ما بيننا القبؿ.-
أتظنيا ال تكفي لمذبح؟ لو عمـ إخوتي بيا لذبحوؾ قبمي ذات مرة، لمحنا -

يحيى ونحف نتبادؿ الحديث ىمسًا، تحت العريشة فغض الطرؼ عنا. الحظتو 
أنذاؾ، وىو يبتعد خفية حتى ال يشعرنا بوجوده، ويحرجنا... لكف يوسؼ القصاب 
لـ يسكت حيف رآنا. صارحني عبلنية "إنني أشعر بالقمؽ كمما لحظت النظرات 

 الغريبة التي تتبادالنيا. ولف أسمح لكما باالنفراد". 
ة. فمـ يكف أمامي إاّل أحسست بقمبي يغوص في صدري... فحدثتيا بصراح

 جرحيا بصورة مؤقتة بدؿ تحطيـ حياتيا. 
صحيح أنني اتفقت مع يحيى عمى الزواج منؾ، لكني فكرت فيما بعد، -

 فوجدت أف العقؿ والمنطؽ يمنعاف زواجنا... فأنت أكبر مني بخمس سنوات.
 أسقط في يدىا فشيقت:

 عجيب!-
 وبدؿ أف تنخرط في البكاء افتعمت نبرة ىزء في صوتيا ونيرتني: 

 اآلف عرفت يا شاطر! ألـ تعرؼ مف قبؿ؟-
ال أريد ظممؾ يا افتخار، فأنت شابة طموحة، ربما ال تحتمميف إفبلسي -

 ومرضي.
 كشرت عف أسناف لؤلوية وبسطت راحتييا راضية مستأنسة وأعمنت:
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أنا موافقة عمى كؿ ما بؾ يا كاكاحمو... موافقة...وأبصـ لؾ بالعشرة... -
 أنا...

 اختنقت لفظة )أحبؾ( في حنجرتيا.
 وأنا ال أممؾ كما تقوليف سوى قبلقيمي. وىدىد ال تحتاج إاّل ليما.-

استولت عمى روحيا قبضة خانقة فزفرت بحدة، ثـ فركت صدغييا بسبابتيا 
 والوسطى وتساءلت:

ـَ جعمتني انتظر كؿ ىذه المدة؟!-  ِل
سكّت فطفرت حبات الدموع مف عينييا المكحمتيف، وساؿ الدمع األسود فوؽ 
خدييا، راسمًا خطوطًا رفيعة، دروبًا طويمة كطرؽ مظممة، فآلمني منظرىا لكني لـ 
أظير ليونة، صحيح إنيا ستظف وتظف، ولكف سرعاف ما تتأكد مف بطبلف ظنونيا 

 لذا تابعت "وقاحتي" كي أدخميا في يأس تاـ.
 .أمي تقوؿ: إف مف يتزوج امرأة تكبره سنًا يموت قبميا-
كذب... لعنة الّمو عمى أمؾ. تزوج سيدنا محمد )ص( السيدة خديجة وىي -

 أكبر منو، وماتت قبمو! وخجة! كانت أكبر سنًا مف أبيؾ؟!
أردت ردعيا برد يفحميا. غير أني لـ أجد ضرورة لذلؾ تراجعت، وتبلفيت 

 زلة لساني. استطعت أف أسترد الكممات قبؿ انزالقيا.
 غمرتيا الكآبة والخيبة وىي تقوؿ:

 أنت تخشى أخوتي، فتتيرب مني..-
ـَ ىذه الخشية؟! لو أردتؾ يا افتخار ألدخمتؾ الغرفة اآلف.-  أعوذ بالّمو.. وِل

شع جبينيا بالفرح وفي أعماقيا صرخ صارخ يعمف رغبتيا في تحقيؽ ذلؾ، 
ف تظاىرت بالسخرية.  وا 

ني ولسانيا استيزأت مني بمساف متمعثـ. ووقفت مطوقة خصرىا وكأنيا تتحّدا
 يميج خفية "لو كنت رجبًل بحؽ فنفذ ما تقوؿ... افعمو ببل تردد..."

 أليس صحيحًا ما أقوؿ؟-
 سألتيا فرفعت رأسيا بكبرياء مشيرة بالنفي وزعقت: 

 أتظنني "ىبة الغجرية"؟!-
راحت تتكمـ وتتكمـ. ولـ أسمع كؿ ما قالتو. شعرت بالصداع وخفت أف 
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يعتريني الدوار الشديد. فمعدتي بدأت تعضني مف الجوع. حاولت إخفاء ارتعاشة 
شفتّي ويدّي بسبب وجيب القمب المتصاعد. إاّل أنيا فطنت لـ يغب عنيا شيء مف 

 ذلؾ.
ما بؾ؟ إنؾ ترتجؼ! وثّمة حمرة في عينيؾ... "ىذه مصيبتي يا افتخار... -

 أرجو أف تفيمي"
 خاطبتيا في سري وأجبتيا بمساني:

بعد الزواج سيعيد إلييما الصفاء، والنقاء تمعثمت ليكف، شيء مف الراحة -
 وسألت بخوؼ:

 ألـ يصؼ لؾ الطبيب دواًء؟-
 ابتسمت بمرارة وأجبتيا مستيدفًا قتؿ آخر طموحاتيا: 

 وصؼ لي الزواج! قاؿ: تزوج. وسأتزوج ىدىد.-
 مبروؾ مقدمًا..-

 ىمست رغمًا عنيا، فعبرت عف أمتناني بارتباؾ. 
 شكرًا..-
ذا لـ تفعؿ سأجعمؾ تندـ وحؽ الّمو... يا - يجب أف تدعوني إلى العرس... وا 

 عريس الغفمة...
لـ يتسّف ليا سماع جوابي. إذا جاءت بشيرة تحمؿ ىموميا. وشرعت حاؿ 

 جموسيا في تقديـ الشكوى. والحديث عف مشاكميا فتذرعت افتخار لتبتعد.
 سآتي لؾ بشيء تأكمو... وأعمؿ... كأس شاي...-

ى لمحظات أخرى، لكنيا راحت تتعثر بأذياؿ ثوبيا. وتعمؽ تمنيت أف تبق
بصري عمييا وىي تؤوب بانكسار، دوف أف تمتفت، حزنت لحزف افتخار، أدركت 
أنني آلمتيا، قسوت عمييا وما كاف أمامي حبًل آخر تسببت في أذيتيا رغمًا عني، 
ولصالحيا فأنا أحبيا وال أريد ليا أف تشقى وتتعذب مثمما أشقى وأتعذب... فسأرزح 

 تحت أثقاؿ مف اليمـو قبؿ أف أمضي خفيفًا مثؿ الحمـ.
 كممات بشيرة الكثيرة المتبلحقة، وحركاتيا المثيرة لمشفقة أيقظت شرودي.

ضجرت يا أخي، ضجرت وحؽ الّمو. ما عدت أحتمؿ أكثر. ىذه السنة -
يى: سنة الرابعة عشرة. وما زلت قابعة في ىذا الجحيـ خادمة، ذليمة.. قاؿ لي يح
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واحدة ونستقؿ في بيت، وحدنا! حناف، كبرت... صارت امرأة. جاءىا أكثر مف 
 خاطب... أنت أخي الوحيد فأنقذني... دبّر لي حبًل...
 ضحكت مف ىموستيا التي لـ تنقطع منذ زواجيا.

 وكالعادة، لـ أر غير المزاح، أخفؼ بو عنيا.
 يا بشيرة، جئت آلكؿ لقمة ولست حبلاًل لممشاكؿ.-
 أجئت مف أجؿ األكؿ؟-

 استفسرت بامتعاض. فأجبتيا:
ليس في بيتنا شيء يؤكؿ. فجئت لعتابؾ. منذ متى لـ تمري عمى أمي -

 وتتفقدييا؟
 فيمت ما أقصد فآنفعمت. أبدت تذمرىا دوف حياء: 

أمي!! أمي!! كأنؾ ال تعرفيا فصدقتيا. ماذا أفعؿ وىي ال تقبؿ أف تأكؿ في غير -
 تُمد ليا يد المساعدة وترفض أي شيء مف بيت عمي وعمتي؟! بيتيا! وال ترضى بأف

 بكت بحرقة وأسيبت في شرح مأساتيا:
 ىي وحدىا وأنا برأسي أحد عشر نفرًا..!-
 اطمئني... المخرؼ سيموت قريبًا... فأصبري.-

 استخفت نصيحتي وبربرت، ووجييا يحتقف غضبًا.
ىذه األسطوانة المشروخة سمعتيا آالؼ المرات، قبؿ اآلف. ولـ تتوقؼ منذ -

خمس عشرة سنة. وىا ىو عـ عثماف أمامؾ بحوؿ الحي الرزاؽ أقوى مف كاوا 
الحداد. ماتت عمتي أـ يحيى غمًا وكمدًا. ومات أبي بسببو. وبقي ىو مف أجؿ 
عذابي، ليس إاّل... قؿ لي ماذا أفعؿ؟ أخبرني، انصحني. أريد أخذ راحتي... 

 فكفى عذابًا... كفى...
 إلحاحيا فسألتيا:أزعجني 

 أيستطيع يحيى أف يفتح لؾ بيتًا مستقبًل؟-
 زاغ بصرىا إلى السماء وىتفت برجاء:

يا ريت، أقبؿ ولو غرفة واحدة... فكوخ يضحؾ خير مف قصر يبكي... ثـ -
 لوت عنقيا بقير كأنما تذكرت الحقيقة وأكممت:

 يحيى لـ يزؿ يأخذ مصروؼ جيبو مف عمي.-
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ذا استطاع، فبالتأكيد لف يتمكف مف توفير نصؼ ما يتوفر لؾ اآلف مف طعاـ.-  وا 
 ضربت كفًا بكؼ وشيقت:

أنا لـ أشتؾ مف قمة الطعاـ... فالخبز وفير والحمد لّمو، وعمي والشيادة لّمو -
 لـ يبخؿ عمينا بشيء، إنو يصرؼ دونما حساب. 

 جيد. أنت تمتد حيف الجانب الطيب منو. إذف فعميؾ التحمؿ...-
 إلى متى؟-
 ىؿ تمنع افتخار عنؾ الطعاـ؟-
 ال.. إنيا أخت وحبيبة..-
 أيؤذيؾ أحد؟ ىؿ أسمعوؾ ما ال يميؽ... ما يخدش الحياء؟-
 ال.-

بكت وىي ترد، عضني الجوع فأحسست بالضعؼ، ثـ بوجع القدميف، 
 وارتخاء في األعصاب، مثمما شعرت بالضيؽ مف حديثيا الممؿ.

 ىؿ يقصر معؾ زوجؾ بشيء؟-
 أخجميا سؤالي فركبيا الحياء وغمغمت:

 ال..-
إذف اخرسي. اقفمي فمؾ وال تكرري عمّي أقوالؾ التافية. وأحمدي الّمو، -

 وأشكريو عمى ىذه النعمة المباركة... وتأكدي أف عمؾ المخرؼ سيموت يومًا...
 البّد أف يموت وعندئذ سيرث زوجؾ ثروة طائمة...

ا أمامي عمى أحد قدمت حناف بصينية األكؿ. تناولتيا أميا ووضعتي
الكراسي، وىرعت الصبية إلى الداخؿ كالميرة. تناولت لقمتيف أو ثبلث. ثـ تركت 

 كؿ شيء ونيضت استغربت بشيرة:
 أنت لـ تأكؿ شيئًا!-
 أشبعني لغوؾ الفارغ.-

 عادت حناف تحمؿ الصغير سامر، وىو عاري الساقيف:
 أبؽ أشرب الشاي يا خالي. ستجمبو عمتي.-
 لتشربو أمؾ...-
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كنت مرىقًا وعمى يقيف أف عشرات مف كؤوس الشاي وفناجيف القيوة، لف تفمح 
 في إخراجي مف حالة اإلرىاؽ.

 أضجرت مني؟-
 لـ أجبيا، تطمعت إلى ساؽ الصبي وعجبت:

 ما ىذه البقع عمى جمد ابنؾ؟-
 تنيدت بشيرة بعمؽ وأجابت:

مف إنيا خير دليؿ عمى بؤسي وشقائي. ىذه مف أثر "الشوطة" رضعتو -
 صدري وأنا في قير وغضب.

 عميؾ بفوح الرز اغسميو لمدة أسبوع وسيزوؿ كميًا.-
 يا ما شاء الّمو... صرت طبيبًا!-

 سخرت وىي ترافقني إلى باب الحديقة.
 أرسمي دجاجة إلى البيت... نظفييا جيدًا..-
 حاضر... سأبعث اثنتيف...-
 ليمر عمّي يحيى غدًا صباحًا... أريد رؤيتو ألمر ىاـ.-
 عيسى أـ يحيى!-

 سمعتيا تصيح بدىشة وأنا أبتعد.
 خطر عمى بالي المبلـز عمي. فرددت الزمتو المحببة.

 "العصفور الـز يشؽ الريح"
 وعمّي أف أفعؿ ذلؾ..

في الطريؽ إلى البيت رأيت بقرة سعدو، ممددة وبجانبيا وقؼ ابنو راضي 
 يرمي كمب نصار بأحجار صغيرة ليبعده عنو.

سماء عمّي أرى الغيـ األسود. فيا ىي البقرة المتمددة تنذر تطمعت إلى ال
بسقوط المطر... تتنبأ بو... راقبت الصبي. أعجبني تصويبو، دقتو المتناىية! 
وراقبت الكمب. ابتعد قميبًل، رفع رجمو وباؿ.. ثـ ىروؿ باتجاه المقيى ففرت في 
تمؾ المحظة جوقة مف العصافير. تنسمت ىواًء عذبًا أنعش صدري. وتمنيت أف 

 التحؼ السماء وأناـ. غير أني أحسست فجأة بازدياد خفقات قمبي.
اتجيت إلى البيت مباشرة عدت صاحيًا، قمقًا، مرتجؼ اليديف قبؿ أف استسمـ 
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 لنوبة دوار مفاجئة.
استمقيت عمى سريري.... بانتظار أف تأتي أمي بأخبارىا لكنيا تأخرت أكثر 

 مف المعتاد.
لرياح موحشة. أرعبتني حقًا. ففي عتمة الظبلـ سمعت تمؾ الميمة بدت ا

عواءىا ونواحيا" لكني لـ أىتـ بيا طويبًل... التحمت أجفاني بعد أف سيطر الكرى 
 عمى عينّي.

بعد حادثة الغدر آمنت بأف الحياة جديرة ببذؿ الجيود في سبيؿ أدامتيا. 
أمنت بأنيا أكبر مف أف تكوف قبض ريح ال مغزى ليا. لذلؾ كاف عمّي إبعاد 
اليأس عني. ومف ثـ العمؿ ببل تواف العمؿ قبؿ أف تستولي عمّي تشاؤمية ال حدود 
ليا، تتساوى عندىا كؿ المعايير فأضيع... وأفقد األمؿ ويدب التخاذؿ في روحي 

 ويسيطر الجسد وشيواتو عمى عقمي...
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ولدعائيا،  استيقظت باكرًا عمى صوت أمي وىي تصمي، تنصّت لتمتماتيا

استعذت بالّمو ونيضت مف سريري. حيث نمت بعمؽ وارتياح، ألوؿ مرة منذ 
 أسبوع.

توضأت ولبست معطفي وخرجت قاصدًا األرض الشرقية. أرض جدي التي 
استولى عمييا السمماني بالحيمة إثر موت أبي. وأنا أشؽ طريقي إلى ما حممت بو 
طويبًل، لفحتني نسيمات الفجر الباردة ورطبت وجيي رطوبة الجو، وتناثرت فوؽ 

 رأسي حبات المطر القميمة، المختبئة عمى أوراؽ الشجر منذ ليمة أمس.
عمى التربة الصمدة صميت. ثـ شرعت في إلقاء نظرة شاممة، فاحصة عمييا. 
قررت أف أبدأ معيا. أفتتح مشاريعي بيا... خططت وحذفت، وسمعت ومحوت، 

ًا وحدودًا في اليواء، حفرت وطمرت ثـ نصبت أسبلكًا وأعمدة وأقمت أسوار 
استرحت، بقيت جالسًا حتى أشرقت الشمس، وبدأ الناس يتوافدوف جيئة وذىابًا. 
فقررت الذىاب إلى المختار. لكف ما إف ابتعدت عف األرض حتى قادتني خطاي 

 رغمًا عني إلى مقيى نصار!
وجدتيا مكتظة بالعاطميف، والعماؿ الباحثيف عف العمؿ، واألزواج الياربيف 

 مف ضغط الحياة، وثرثرة نسائيـ ومطالبيف. 
وبسبب الحرب كاف عدد الرجاؿ قميبًل. وبعد ىجرة الفبلحيف أصبح عددىـ 

 بعدد األصابع.
استقبمني األصحاب بالقبؿ واألسئمة الثقيمة عمى القمب. وحيف أدرت ليـ 

، ويدخنوف بشراىة ظيري راحوا يتابعوف ثرثرتيـ، ويمعبوف النرد والدومينو والورؽ
 ويتحدثوف عف موسـ الحصاد اليزيؿ وظمـ السمماني..

بقيت صامتًا لـ أتدخؿ أو أشارؾ في أي حديث. عيناي وحدىما كانتا 
 تتحركاف، ولوالىما لبدوت لمكثيريف أشبو بالصنـ.

وكاد صمتي يستمر لوال سعدو. تناىى اسمو إلى مسامعي فتنبيت. تنصّت 
إلى الحديث الدائر ففيمت أنو في مصيبة" أصغيت جيدًا فسمعتيـ يتحدثوف عف 
"ثعباف ولج حظيرة حيواناتو فقتؿ خروفًا ودجاجتيف. واستقر في مربض البقرة 
عزيزة، التي فرت ىاربة. ولوال زىرة زوجة سعدو وابنو لما استطاع أف يجد ليا 
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 أثرًا".
ي العيوف. ونظرًا لخبرتي الفائقة مع الكواسر، وشيرتي في الصيد فقد رمقتن

 كأنيا تترجاني أف أنيض لمساعدتو!
وكانت فرصتي... راجعت حساباتي، دورت األمر في عقمي مرات، ثـ وثبت 

 فرحًا.
 إلى أيف يا كاكاحمو؟ إلى أيف!-

ىتؼ أكثر مف شخص فمـ أجب. أشرت إلى نصار وأنا اقتحـ غرفتو الممحقة 
 بالمقيى، ليتبعني، ففعؿ مستغربًا: 

 أغمؽ الباب وراءؾ يا نصار.-
 أمرتو ففعؿ وىو أشد استغرابًا.

أخرجت رزمة األوراؽ مف جيب معطفي وسحبت منيا ما يخصو. دفعتيا 
 إليو، تناوليا وتمتـ.

 ما ىذا يا كاكاحمو؟-
 قمبيا بيديف مرتعشتيف. وفحصيا بعينيو الذاىمتيف وىمس بفرح طاغ:

 .. إنيا الصكوؾ وسندات الفائدة واألمانة... التي بذمتي لػ.-
 أطبؽ شفتيؾ... خذ الزناد وأحرقيا.-

 مددت يدي فاختفى. اصفر وجيو وتردد. فصحت بو: 
 ىّيا... ال تؤخرني... احرقيا...-

 انحنى عمى جبيتي، قبمني بحرارة وتناوؿ الزناد.
أحرؽ أصابع الجمولي التي كانت تتحكـ بو، تحكـ قبضتيا عمى رقبتو ونثر 

 رمادىا عمى األرض وداسيا بنعميو... بعدئذ تنفس الصعداء.
اآلف أصبحت حرًا يا نصار... ما عاد الجمولي يخيفؾ، وييددؾ بشيء، -

اّل  فانسى الموضوع برمتو، وال تأت عمى ذكر ما حصؿ ألحد: إياؾ... إياؾ... وا 
 سأذبحؾ بيدّي ىاتيف..

وأنا أمد يدي ميددًا باف "غدر الصقر بجبلء" فتذكرت قطعة المحـ التي 
 در بمنقاره، وازدردىا!اقتطعيا الغا

لمحت طيؼ ابتسامة عمى شفتي نصار، القوي الطويؿ، ابف االربعيف.. 
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والذي شغؿ القرية بشقاوتو ومشاكمو قبؿ أف ينتيي بو المطاؼ "أسير مقياة"... 
 ىادئًا مسالمًا!

 انحنى نصار ثانية وىـّ بتقبيؿ يدي فرفضت:
كاكاحمو، أييا العزيز، أنت لـ تفؾ رقبتي مف األسر فحسب، بؿ أعدت لي -

 الحياة مف جديد... إنني مديف لؾ بعمري... 
 السبلـ عميكـ..-

قاطعتو مودعًا، لـ أدعو يكيؿ لي المديح والثناء، تركتو وذىبت إلى المختار 
ثـ إلى الحاج صالح، كؿ عمى حّدة، وفعمت الشيء ذاتو معيما، حرؽ الصكوؾ 

تح أي منيما فمو. وأخيرًا وجدت نفسي وسندات األمانة وتيديدىما بالذبح إذا ما ف
حرًا، وكي ال يتسرب الضجر إلى روحي كاف عمّي أف أبدأ بتنفيذ خططي عمى 
الفور، وأشرع دوف تردد في استرجاع حقي. فما عاد أمامي مجاؿ لمتخاذؿ، 
فاألفكار التي تحتشد في رأسي حاف أواف إنجازىا، ألف الزمف ال ينتظر أحدًا... 
ومف تمر أيامو ال ترجع إليو أبدًا. لذا وجب استغبلؿ الفرصة واإلسراع في العمؿ. 
ف اقتضى األمر المجازفة... وليحصؿ ما يحصؿ... فمقد ضاعت مني  حتى وا 

 الميجة والبيجة فياف عمّي كؿ شيء.. كؿ شيء...
واتتني شجاعة مفاجئة، كدت أجاىر بيا وأتفاخر ليس أماـ نفسي فقط، بؿ 

دفعت إلى بيت سعدو وكمي إصرار عمى استرداد كؿ فمس أماـ الدنيا كميا. فان
 سرقو منا..

تحركت بيّمة وحماس، والخطى تيتؼ بي "ىّيا يا كاكاحمو، ال تتراجع إنيا 
تجربتؾ األولى فثبت قدمؾ... وال تمتحؼ بالعجز، عجز الواقع فمف يفيدؾ 
بشيء... ىّيا اكسب المعركة... إنو امتحانؾ األوؿ... لكف إياؾ أف تفاتح سعدو 

 االف بمسألة األرض وتنزوير الشيادات... إياؾ" 
مضيت قدمًا... ىادفًا طحف العتمة التي تريد أف تجرني إلييا... وأستنبت 
النور لؤلياـ القادمة، وأقير اليأس كي تتكسر النصاؿ الحاقدة تمو النصاؿ عمى 

 جسدي العميؿ..
حيط بيا، فعجبت! صادفت بغمة سعدو تسرح بعيدًا، وسحابة مف البرغش ت

ألنو يحرص عمى ربطيا في ساحة داره األمامية، لتكوف نصب عينيو وتسيؿ عميو 
بعاد األطفاؿ الذيف يحاولوف ركوبيا، أكثر مف خوفو مف "البكر".  مراقبتيا وا 

وعند عتبة الدار وجدت الصغير راضي، يفترش األرض. يتميى بآلة الجرش 
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الصخرية، كأنو يساعد أمو. وقفت أراقبو وىو يجرش الطحيف، ويّدور العتمة 
الخشبية بصعوبة. ثبّت عيني عمى الحنوب التي يرمييا، الحظت أف الحبة ميما 
فعمت لتنجو فبل خبلص ليا، تسقط بقمب الطاحونة في النياية! أدركت مصير 
اإلنساف. وحدست أف الّمو أوقفني ألشاىد الحقيقة. وألعرؼ أف ال سبيؿ لنيؿ الحؽ 

 اـ، ما داـ األمؿ معمقًا عمى سحائب مف خوؼ، ويرسـ شارات المصير...إاّل اإّلقد
اقتحمت الصالة. بوغّت بالخبيث سعدو يمطـ عمى رأسو، كثكمى فقدت 
عزيزىا الوحيد! وبجانبو جمست امرأتو تولوؿ أكثر منو، وعمى وجييا سيماء مف 

 حمت بيا فاجعة...
تجاوز ىذا المحتاؿ القصير القامة الخمسيف مف عمره ولـ يزؿ موضع الريبة 
ف تظاىر بالبراءة والطيبة استقبمني بوجيو العابس دومًا.  والشؾ مف الجميع وا 
رمقني بدىشة، بنظرة مرتابة، كأنو يتساءؿ عما جاء بي، وأزاح بصره عني حالما 
اقتربت منو، وحنى رأسو إلى األرض. بينما ظمت عينا الخالة زىرة معمقة بي... 

 عمى كتفو األيمف وخاطبتو: وقفت أمامو. ربتّ 
 ما ىي خسائرؾ يا سعدو؟-

غزا االضطراب وجيو كمف أخذ عمى حيف غرة. رفع رأسو الكبير... تأممني 
 في حذر وحنؽ، وقاؿ بميجة عتاب:

أجئت تشمعت بي! اذىب جزاؾ الّمو خيرًا... اذىب.. دفعني دفعًا، مسكت -
 يده. انحنيت فوقو وقمت:

 لـ آت ألجؿ الشماتة يا سعدو.-
 إذف لـ جئت؟-

 فكرت: أخيب ظنو وأفزعو بصورة غير متوقعة، فقمت:
جئت ألسألؾ عف عقوبة شاىد الزور، وآلخذ حقي. جف، انتفض كالممسوع -

 وصرخ آمرًا:
 حقؾ!! اذىب مف ىنا... اخرج... ىّيا... اخرج...-

لـ أتحرؾ مف مكاني ولـ أنفعؿ! ىو يعرؼ طبيعتي اليادئة. فأنا مسالـ "ال 
ذا غضبت فالكممات تخرج مف بيف شفتي قسرًا... ولوال ذلؾ أح ؿ رجؿ دجاجة" وا 

لما أخذ يدمدـ، يرعد ويزبد... وال أدري ماذا كاف سيفعؿ لو عمـ بما لدّي مف 
 أوراؽ!
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لـ أباؿ بصراخو تابعت وعينا زوجتو تكاداف تطفراف مف محجرييما وكممات 
 مجيد "باغت عدوؾ تنؿ مرامؾ" ترف في أذني. 

 أتريد المحاؽ بخروفؾ ودجاجتيؾ، أو تدفع فورًا"-
 ارتعش بدنو. ولحظت ارتجاؼ عينيو وىو يتأممني بغيظ: 

 أدفع ماذا؟!-
 حاوؿ التممص والمراوغة فأمسكتو مف كتفو:

 ديف أبي... كـ بذمتؾ لنا؟-
 ماذا!! ماذا!!-
 أبي، أظنؾ تذكر كـ استدنت منو... تذكر جيدًا..-
 خرج..أمجنوف أنت؟! اخرج... ا-

 أحكمت قبضتي عمى رقبتو وىددتو:
اّل فسأدفعؾ إلى حيث - سأميمؾ دقيقة واحدة فقط لتتذكر جيدًا، وترد الديف وا 
 الثعباف.

 ازداد جنونًا فصاح:
 اتركني... اتركني يا مجنوف.-

لطمتو عمى رأسو فيطمت دموعو.. وحاوؿ أف يقاـو فرفستو عمى خصيتيو 
 فجأر مف شدة األلـ.

 وىّبت زوجتو متوسمة بعد أف بانت ليا جديتي.
 ماذا بؾ يا كاكاحمو! اتركو... دعنا في مصيبتنا.-
 ال تتدخمي يا خالة زىرة.. أرجوؾ... أنت امرأة مؤمنة.-
 نيرتيا فسكتت عمى مضض... وعاد ىو لمصراخ والتيديد:  
سأشتكيؾ إلى اآلغا السمماني... سيدؽ عنقؾ. شددت ضغطي عمى رقبتو -

 وىمست:
 ؼ دقيقة.مضت نص-

لـ يبد تخاذاًل، أو يظير استسبلمًا مما أجبرني عمى سحبو بقوة نحو الداخؿ، 
ذ حدس عدـ جدوى ذلؾ،  إلى حيث المربض، وىو يجأر ويرفس األرض بقدميو. وا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 34 - 

 قاـ بحركة يائسة مف يده تدؿ عمى الخضوع.
أدخمتو المربض، فمحقت بنا الخالة زىرة، وفي عينييا فزع كبير. تتساءؿ 

 باستغراب:
 ماذا تريد منو يا بني؟ ماذا تريد؟!-
 أريد استرداد حقي... ديف أبي الذي أنكره سعدو...-
 أي ديف ىذا يا كاكاحمو؟ أي ديف؟!-
 خالة زىرة.. أرجوؾ ال تتدخمي... ىذا الخبيث يعرؼ كؿ شيء... -
 وأيف كنت طواؿ ىذه السنوات؟-
 ..كنت غبيًا، ال عقؿ لي. واآلف عقمت فجئت آخذ حقي.-
 ال شيء لؾ عندي.. ال شيء..-

 ىتؼ سعدو بعناد وقدماه لـ تتوقفا عف الرفس.
صحيح أنؾ بغمت يا سعدو وصرت بميدًا، لكنؾ لـ تنس ما بذمتؾ حتمًا... -

 ينسى الدائف وال ينسى المديف، أليس كذلؾ؟ 
خرس ولـ يحر جوابًا. تمنيت مف كؿ قمبي أف تجري األمور كما يجب، وقبؿ 
أف أدنس يدي وأتورط بعمؿ أندـ عميو... لكف سعدو لـ يتح لي مجااًل لمتفاىـ، 

 فاضطررت إلى سحبو.
 سأرميؾ وحؽ الّمو. لف أدعؾ تفمت مف بيف ناب الثعباف... -
 دخيمؾ يا كاكاحمو... دخيمؾ...-
 قؿ، كـ بذمتؾ ألبي؟ قؿ..-

امتنع عف الكبلـ. وبدأ المقاومة حاوؿ اإلفبلت إلنقاذ نفسو، وخشية أف 
ستقوي عمّي ويفمت مف بيف قبضتي ومياجمتي وعندىا أخسر سمعتي وتضيع ي

مني كؿ الفرص لتحقيؽ ما في ذىني مف المشاريع، لطمتو ثانية بقوة ودفعتو إلى 
 الداخؿ...

تياوى عمى قدمي مرعوبًا.. واعتقدت أنو سيستمـ فإذا بو ييّب واقفًا يرـو 
الخبلص، فأعدتو والمطمات تتوالى عمى رأسو أنذاؾ فقط أيقف أنني ال أمزح! فرفع 
يديو مستسممًا بصؽ دمًا، وحدجني بعجب وعض إصبعو وضغط عميو بما تبقى 

 لو مف قوة وأعمف بيأس:
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 مائة وخمسوف دينارًا.-
 والفائدة؟ فوائد أكثر مف خمسة عشرة سنة.-

لنقؿ إنيا أربعوف، خمسوف.. يصبح المجموع مائتا دينارًا زائدا عشرة دنانر 
 حبلؿ والحراـ...عف ال
 مائتاف وعشرة... مائتاف وعشروف... اتركني، سأدفعيا لؾ فيما بعد...-
 ال... ستدفعيا فورًا..-
 ال أممؾ فمسًا واحدًا..-

ال تكذب... قبؿ أسبوعيف سممؾ الجمولي ثبلثمائة وخمسوف دينارًا... حصتؾ 
 السنوية..

ارتعب، وتطمعت الخالة زىرة إلّي تستقرئ في مبلمحي حقيقة ما سمعتو، لقد 
 فاجأتيا حقًا وأدىشتيا، ظمت لثواف تنظر مستنطقة عينّي. ثـ تمتمت بذىوؿ. 

 ثبلثمائة وخمسوف دينارًا! مف أدراؾ بيا؟-
 أنسيت أف الجمولي زوج خالتي.-

 اكتفيت نحو سعدو يتممكيا الغضب وسألتو باحتقار:
ـَ أخفيتيا عني؟-  ِل
 أراد الزواج بيا.-
 لؾ.كذب... الصحة لذ-

اعترض سعدو فرفستو في خاصرتو. وجنت زوجتو حيف كشفت ليا المزيد 
 مف األسرار:

 ألـ تتوسؿ إلى كيرماف لتتوسط لؾ مع ابنة أخييا؟ -
مف ىي كيرماف...؟ تساءلت زوجتو بذعر. أسقط في يده فخاؼ -

 استطرادي، رمقني بنظرة ذعر وتوسؿ، بأال أزيد النيراف لييبًا.
 إنيا قصة طويمة، لف تنفعؾ، ميمتنا اآلف تنحصر في قص جناح ىذا الخبيث.-
 سأشعؿ موتى موتاه..-

صرخت وىّمت بمياجمتو، فانكمش وتراجع مذعورًا. حجزت بينيما. منعتيا 
 قائبًل:

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 36 - 

ىيا سممني المبمغ.. ال وقت لدّي... سممو بيد خالتي زىرة لتعطيو إلى -
 أمي... بيد أمي...

ا يصنع. وأصبح لصوتو رنة تضرع وىو يحدث بدا مرتبكًا حائرًا، ال يدري ماذ
 زوجتو، التي راحت تولوؿ وتندب حظيا.

 تقدمت منو وشددت الخناؽ.
ىيا.. ال تؤخرني... لف أتركؾ قبؿ أف تدليا عمى مخبأ نقودؾ سمميا -

 المفتاح أواًل... ىّيا..
أظير خنوعًا تامًا، حرؾ أصابعو المرتعشة باتجاه رقبتو الطويمة. انتزع منيا 

 خيطًا رفيعًا، تدلى المفتاح في نيايتو.
 تعالى... خذيو..-

ناديتيا فمـ تستجب. كانت ترتجؼ مف الغيظ. تود نيش لحـ سعدو المر... 
 أخذت المفتاح مف يده ورميتو إلييا.

ىّيا... ال تؤخريني... خذي مائتيف وعشريف دينارًا... سممييا ألمي... -
ذي الباقي... إنو حصتؾ أنت وابنؾ.. بيدىا... ولتأت إلى ىنا لتعممني.. وخ

 اشترى لؾ ثوبًا ولراضي كؿ ما يحتاجو... ىّيا.
كممتيا بانفعاؿ فتحرؾ الدـ في أوصاليا. واندفعت بجسدىا الطويؿ المكتنز 

 تمبي ماطمبتو. فبانت عجيزتيا تتراقص مف شدة الفرح.
 أخرجت سعدو مف الحظيرة وأجمستو قرب بابيا.

ال دفنتؾ.-  ابؽ ىادئًا... ال تتحرؾ وا 
أمرتو وأنا أتربع عمى بعد خطوات منو. لـ أسمح لو بكممة واحدة.. رحت في 
سبات اليقظة... خيؿ إلّي أف "النقيب خالد" يقؼ عمى رأسي يبسط كفو مرحبًا ويمد 

 ذراعو ليسحبني ففززت صحت بو: 
 اذىب.. اذىب.-
 حاضر... حاضر..-

سريعًا... تحمؿ رزمة سمعت صوت خالتي زىرة. وىي تستدير وتمضي 
الدنانير، ابتعدت زىرة عف عينّي لتحؿ محميا صورة الصغيرة "ميا" تنتظر أباىا. 
وبجانبيا أميا "سناء" منفوشة الشعر محمرة العينيف، تبكي بحرقة تفتت الصخر 
 آلمتني فمددت يدي ألواسييا فسبحت في اليواء! وحمت صورة أمي محؿ صورتيا!
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جمدت وانقطعت أنفاسي... لمحظات مبيورًا بزغ وجو أمي الضاحؾ وىي 
 تستفسر والدنانير تمؤل كفييا:

 ما ىذا يا بني؟ لمف ىذا المبمغ؟-
ال أدري كـ مف الدقائؽ مضت! لكني عرفت بنجاحي... بيرت وعادت 

 أنفاسي تنتظـ... لقد نجحت أولى مشاريعي..
. احفظيو ىذا ىو المبمغ الذي استدانو سعدو مف أبي" وأنكره بعد موتو..-

 عندؾ إلى حيف...
 أتذكر... كاف ذلؾ منذ زماف!-
خذي خالتي زىرة.. لتشتري ثيابًا وطعامًا ليا ولراضي.. حاولت أمي الكبلـ -

 مثمما حاوؿ سعدو فمنعتيما:
اسمع يا سعدو.. سأكافئؾ عمى الوفاء بدينؾ وحفظؾ لؤلمانة، كؿ ىذا -

 الوقت، بإخراج الثعباف مف بيتؾ... دىشت أمي فصاحت محذرة:
ال.. ال تفعؿ... إنو ثعباف ساـ... ليس صقرًا أو نسرًا أشرت إلييا لتخرج -

ففعمت مع المرأة الفرحة... وزحؼ سعدو مرعوبًا ال يكاد يصدؽ... لـ بنبس بحرؼ 
 وفر مف وجيي معتقدًا أنني أنقض عمى مصيري معصوب العينيف.

الصالة والحظيرة.  غدوت وحيدًا فتنبيت إلى محتويات الممر الفاصؿ بيف
خزانة خشبية كبيرة، ببل أبواب رصت عمى رفوقيا أكياس المؤونة، والعمب المعدنية 
المختمفة األحجاـ وكومة مف القضباف الحديدية وحاجات أخرى متنوعة. لـ أىتـ 

 بيا. خطوت نحو الحظيرة.
دفعت مصراعي الباب غير المحكـ فأنفتحا. دخمت فصدمتني رائحة مقززة. 

 رائحة روث البقر والخراؼ، مختمطة مع روائح البوؿ المخمر والرطوبة العفنة.
ولجت رغمًا عني. وراح بصري يفتش عف الثعباف بحذر باف لي دوف عناء. 

 يضطجع باسترخاء فوؽ الرؼ المقابؿ حيث عمبة السمف الحر!
لونو الرمادي المبرقع باألصفر أثار اشمئزازي. قدرت طولو بمتر ونصؼ 

 وتحفزت.
اد الصقر يذكرني بغدره. بالدـ الذي ساؿ مف يدي ومف عينيو. فالتيب ع

صدري بشعور لـ أعيده مف قبؿ. شعور يستعذب األلـ ويستييف بو. فمـ تمسني 
 الرىبة أو يتممكني الخوؼ.
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 تناولت عصا غميظة وتقدمت بقمب ميت.
أحس بي فرفع رأسو ورآني، انتصب، تماوج. وفح منذرًا متوعدًا، وىز ذيمو... 

 وتحرؾ.
فجأة، وكالسيـ شب عمّي، فابتعدت، ضربتو ضربة ماحقة إاّل أني أخطأتو، 
سقط قرب قدمي حاولت التخمص منو، فسبقني. كاف أسرع مني وأكثر خبرة في 

.  الغدر. وثب عمى ساقي، التّؼ حوليا بميارة وخفة، وأنبت نابو في لحمي بمـؤ
دًا مسمومًا يغمد في أحسست بألـ العضة فشيقت. شعرت كأف خنجرًا حا

قمبي. سرى في جسدي ألـ مبرح وأنا أمد يدي وأضغط عمى رقبتو بينما راح ذيمو 
 يمتؼ ويضغط كمف يريد شؿ ساقي.

انغرز نابو في عضمتي. فشددت قبضتي، بحيث غاصت أظافري ومف ثـ 
أصابعي في لحمو الطري. وانبثؽ دمو، مما دعاه ألف يخفؼ مف عضتو ويبعد 

 فكيو عني، فازددت إصرارًا عمى محقو مف الوجود.
سحبتو سحبًا، انتزعتو ورميتو أرضًا، وأبقيت رأسو في قبضتي، نطحتو 
بالجدار القذر مرة مرتيف، ثبلثًا حتى ىرستو تمامًا. وحيف أسمـ الروح نزعت حزامي 

 وربطت ساقي بإحكاـ.
وعيني تركتو وخرجت. لـ آبو لؤللـ ما دامت األياـ تمر تباعًا مف تحت أنفي 

 مرور الكراـ. لكني تساءلت:
 أيعجؿ ىذا في مصيري؟-

اتجيت إلى باحة الدار، فوجدت سعدو واقفًا يتمصص جمست وعيناه تراقباني 
بدىشة ممزوجة بالرعب. تنفست بعمؽ ومسحت العرؽ المتصبب مف جبيتي، ثـ 
أخرجت سكيني شرطت ساقي تشريطًا. ورحت أمص موضع العضة، وأعصر 
أمص وأعصر... وأبصؽ ما يأتي مف دـ وسـ إلى فمي عمى األرض. ولـ يحتمؿ 

 سعدو المنظر فأنفتؿ خارجًا، ممتاعًا يطمب النجدة!
جاءت أمي ومعيا زىرة، ولحؽ بيما بعض الرجاؿ وعمى رأسيـ نصار وبأمره 

 تناوبوا إلى مص السـ والدـ المموث وقذفو إلى الخارج.
جراء البلـز  أحسست بخدر ثـ توـر ساقي.. أرادوا تمديدي عمى ظيري وا 
 فرفضت. سمحت ليـ برش الخمر المعتؽ عمى الجرح.

وجاء عمي حسف يرتعش مف الرىبة. استفسر مف الموجوديف وحيف تأكد أنيـ 
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أدوا الواجب، أمرىـ بحممي إلى أرض الصبيرة. وىناؾ مددني وحقنني بإبرتيف. 
وأنيمؾ في قطع كمية ال بأس بيا مف الصبير الطري، قشرىا بسكيني وأمر نصار 
بدىف موضع العضة والجرح. ثـ موضع الخدر، والساؽ بكاممو... واتقاًء لكؿ 
المضاعفات تعريت أماـ الخمؽ وراح نصار يدىف الجسد بكاممو جاءت أمي 

 لتساعدنا وىي تبكي...
ال تخافي عميو. جسمو أقوى مف أف يؤثر بو سـ ثعباف عجوز مازح نصار -

 وىـ ينصرفوف تباعًا. أمي فضحكت وضحؾ الرجاؿ 
 وىذا ليس أواف موتي..-

 طمأنتيا فارتاحت.
 أضفت وأنا أرتدي مبلبسي الداخمية:

 ىؿ أعطتؾ الخانـ ما طمبتو؟-
 صفف عمي لرؤيتيا تتمعثـ وتجيب بعد ثواف:

 أعطتني... لكنيا استغربت.. ورجتني أال أخبر األغا إذا عاد.-
 وما دخؿ ىذا الكمب! أىي مبلبسو التي أخذناىا؟! -

 إنيا مبلبس نسائية ال يمبسيا ىو!
 ىؿ تحتاج لشيء يا بف أخي؟-

 استفسر عمي بحناف. فعدت لمتحقيؽ مع أمي:
 ومصطفى، ىؿ أعد مستمزمات العرس؟-

 سكتت برىة كمف تصقؿ كذبة، وتمفؽ أقوااًل عف لساف غيرىا لتريحني:
ف- أبدى  يابني، مستمزمات العرس ال تتـ في ساعة! مصطفى فرح حقًا وا 

 استغرابو. أنت فأجأتيـ بطمبؾ!
 يعني وافؽ.-
 بالطبع يوافؽ.-
 أتتزوج يا كاكاحمو دوف عممي؟!-

 تنيد عمي مدىوشًا فأجابتو أمي:
 إنيا خطبة.. أخذ رأي فقط.
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 عمى بركة الّمو.. عمى بركة الّمو..-
 ردد بطيبة تبادلت مع أمي النظر وسألتيا:

 والمبّل؟ ماذا قاؿ لؾ؟-
 لـ ترد. فيمت مف عينييا المحرجتيف موقفو.

 رفض أليس كذلؾ؟ حسنًا.. سأذىب إليو بنفسي.. وسأنتؼ لحيتو.-
 ال... يا بني ال... المبّل رجؿ يحبؾ، لكنو استغرب.-
 كميـ استغربوا!! استغربوا!! ألـ يتزوجوا قبمي؟-
 ماذا طمبت منو يا كاكاحمو؟ قؿ لي عّمي أستطيع تقديـ الواجب.-

 فتدخمت أمي.عرض عمي مساعدتو 
 إنو يريد الزواج مف...-

 أغضبتني أمي فقاطعتيا بحدة:
ياؾ ...إياؾ أف - اسمعي يا خجة، وليكف عمي شاىدًا. إنني سأتزوج ىدىد. وا 

 تمانعي... أوتسمعي مصطفى أو زوجتو كممة تسيء إلييما...
 ىداية بنت مصطفى! -

 تمتـ عمي بعجب فصارحتو:
 ىي يا عمي، ألديؾ اعتراض؟.-

 أخذتو الرجفة فأوضح: 
اختيار موفؽ يا كاكاحمو... بارؾ الّمو بؾ.. بارؾ الّمو. أفرحني رد عمي -

 فالتفّت ألمي:
أسمعت يا خجة... واآلف أعطي لعمي خمسيف دينارًا، واحتفظي بالباقي لؾ -

ياؾ أف تصرفي منيا فمسًا واحدًا عمى عرسي. إنيا أموالؾ الخاصة. فغر عمي  وا 
 عيناه بوميض الدىشة، بينما راحت أمي تعّد الدنانير: فاه فرحًا، والتمعت

 لـ أفيـ! مف أيف لكـ ىذا الماؿ... كؿ ىذه الدنانير؟-
 لـ أجب عمى سؤالو وأمرتو بمطؼ.

 اشتر ما يحتاجو البيت. وال تنسى الصوؼ لخالتي ىاجر، ستغزؿ مف جديد.-
 أىي ديف يا بني؟-
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 استفسر بحرج وأصابعو تتبلعب في اليواء دوف شعور.
 ال يا عمي.. إنيا ىدية مني إليؾ.-

 لـ يصدؽ. تناوؿ المبمغ مف يد أمي، يكاد يطير فرحًا..
 ومف أيف ستدبر نفقات العرس؟-
مف أيف؟! ال تشغمي بالؾ يا خجة... عدت ألسترداد كؿ حقوقنا.. ابتدأت بسعدو -

 ؟ىؿ أخذت الماؿ مف سعدو-وسيأتي دور السمماني... كفى سكوتًا يا أمي... 
 أستوضح عمي بحيرة. فيزت أمي رأسيا باإليجاب:

 ىذا ىو المبمغ الذي استدانو مف المرحـو لقضاء حاجة، ثـ أنكره. -
 أعرؼ ذلؾ.. أعرؼ... سألتو مرات أف يرده، يعيده إلينا فمـ يقبؿ.-
وكذلؾ لـ يرضخ لتوسبلتي، ولـ يأبو لمرارتنا وشظؼ حياتنا.. أكممت أمي -

 بمرارة فتنيدت قائبًل:
واليـو قبؿ ورضخ رغـ أنفو! وسيرضخ السمماني أيضًا، سيدفع ما أريد -

 ذعرت أمي، تحركت صوبي مستفسرة، وتبعيا عمي مستغربًا:
 ماذا ستفعؿ؟-
 كيؼ؟!-
 إنيا قصة طويمة.. قد ال تصدقانيا.. وأنا أنتظر السمماني ألباغتو بيا.-
 قصيا عمينا لنفيـ..-
 واحدًا... السمماني زّور الورقة...  أبي لـ يبع األرض ولـ يقبض فمساً -

البصمات التي عمييا ليست بصمات أبي... الجمولي زوج خالتي ساعد 
السمماني دلو عمى الطريقة وشاركو في الجريمة. قاؿ لو: سعد الّمو مات، فمف يقرأ 

.  ويكتب ويتحقؽ... وال أحد يعرؼ بصمات المرحـو
ال تستغربا.. وأرجو أف تحفظا السر حتى عودة السمماني، ال أريد أف يعرفو 
أحد غيركما. تطمعا إلّي باندىاش فرجوتيما بعينّي كي يصمتا. فيـ عمي وغيّر 

 الموضوع:
 ربما يتوـر جسمؾ كمو.. دعنا نذىب إلى أربيؿ..-
ال تيتـ يا عمي.. امض إلى بيتؾ.. سّمـ عمى خالة ىاجر وقّبؿ الصغير.. -

 وؼ.. ال تنس..اشتر ليما ما يحتاجاف. وال تنسى الص
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 وأنت؟ دعنا ننقمؾ إلى المستشفىف ربما لف تنفعؾ إبري.-
ال تيتـ.. سـ يأكؿ سـ.. المستشفى، لف تنفعني وما بقي مف سـ ربما يطيؿ -

 عمري.. وعمّي استغبلؿ الوقت.
 ال أفيـ.. ما بؾ؟! ماذا في رأسؾ؟-
يا عمي، تعممت في الجيش أف ما يؤخذ بالسيؼ لف يرده إاّل سيؼ أقوى. -

ذا احتجت إليؾ فسأناديؾ حمؽ فرحًا وذىب. تذكرت عمتي "  اذىب يا عمي. وا 
بتوؿ" واالشاعات التي راجت حوؿ إقدامو عمى ذبحيا، تغطية لفضيحة ىروبيا مع 
الحبيب! كاف عمي في الخمسيف مف عمره. شبييًا إلى حد كبير بأبي، مربوع 

أصفر الشعر، يتولى إدارة القامة عريض المنكبيف، طويؿ الوجو بارز العينيف، 
المسجد وتنظيفو، إضافة إلى محمو الصغير، فيتقاضى مف المبّل ما يكفيو لمسؾ 
رمقو. فقد أوالده األربعة تباعًا في الحروب المستمرة والقتاؿ العنيؼ، في السنوات 

 السابقة، ولـ يبؽ لو إاّل طفؿ في الخامسة..
 أتدريف أنني لـ أحس بنخزات شوؾ الصبار؟!-

 أخبرت أمي بعجب. وأضفت:
 لذلؾ سأنظؼ األرض الشرقية.-
 احذر يا بني احذر.. ماذا دىاؾ؟ إنيا ليست أرضنا ىتفت مذعورة، فزدت ذعرىا:-
 ستكوف. سأزيؿ أشواكيا وأقتمع صبارىا وأرفع صخورىا.-
يا بني، السـ ما يزاؿ في جسمؾ. ارتد مبلبسؾ، الدنيا باردة.. وربما -

 ستمطر بعد قميؿ..
انتبو لتغير الطقس مف قبؿ. تطمعت إلى السماء. دىشت وأنا أراىا تتمبد لـ 

 بالغيـو كأنما تريد أف تمطر حقًا كامرأة حبمى تيـّ بالوضع..
 أنت عمى حؽ يا خجة. امضي اجمبي لي شيئًا آكمو..-

جعت يا أمي.. جعت امضي واجمبي معؾ المنجؿ القديـ.. إنو عمى سطح 
 الدوالب..
أال ترافقني إلى البيت؟ تساءلت بحيرة وحيف لـ تسمع ردي مضت. راقبتيا -

وىي تبتعد. الحظت فرحتيا. تبدؿ حاليا وتغير مزاجيا سريعًا، والماؿ ال يبدؿ 
 األنفس فحسب، بؿ ينعش األرواح.

حاولت أف استنشؽ مدى األلـ الذي عانتو، منذ موت أبي، واستشياد أخي.. 
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 فمـ أقدر.
مف النسوة والصبايا، كف يتفرجف عمّي عف بعد. رأيتيا تقؼ، تتحدث مع عدد 

خمنت عبلـ دىشتيف وعبلـ ضحكيف! تمددت شبو عار ورحت أفكر في األرض 
الشرقية لقد أدرجتيا في أوؿ الجدوؿ.. جدوؿ "قراراتي المصيرية".. أثناء رقودي في 

ثر خروجي.  المستشفى، وا 
جعت وساورني القمؽ. سيطر عمى مشاعري! باألمس، قضيت إحدى عشرة 
ساعة في الطريؽ، سيرًا عمى األقداـ أو طمبًا لمراحة. نمت ست ساعات بالتماـ، 
وفكرت كثيرًا كثيرًا فدخت ومف الطبيعي أف أجوع.. لـ أفطر اليـو ولـ تدعني بشيرة 

 أمس أشبع.. جعت فمـ القمؽ؟!
رحت أفكر.. حتى عجزت.. لـ أعد قادرًا عمى تحديد سبب القمؽ الذي بدأ 

 عصابي.. لوال افتخار.يميب أ
 جاءت مع أوالد أختي. مازحتني حوؿ التعري:

 ما فعميا أحد قبمؾ في القرية!-
 ىؿ أعجبؾ منظري؟-

 لكزتني بمرفقيا وضحكت:
 بعدما "رأتؾ" كؿ بنات القرية، ما عدت راغبة فيؾ.. أضحكتني فأردفت بشماتة:-
 إنيا "حوبتي" أرأيت كيؼ أشّور"! حتى تتأكد إنني لـ ولف أسامحؾ إذا..-

 لـ أسمع بقية كبلميا. آنشغمت بأمي العائدة..
 جمبت لي خبز شعير وقطعة جبف التيمتيا بنيـ..

 وغفوت بجفوني المتثاقمة
 
 
 

 

-3 - 
حيف أفقت بعد ساعة وجدت أمي إلى جواري، جالسة تتممكيا الرىبة. وعمى 

ا إف بعد خطوات كاف عمي حسف يتبادؿ الحديث مع موسى ويحيى وبشيرة م
رفعت رأسي حتى أمطروني بأسئمتيـ. وانيمكوا يتحسسوف حرارتي ويجسوف نبضي 
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 ويعرضوف مساعدتيـ..
 اآلغا يطمبؾ.. جاء حمودة الذليؿ آلخذؾ.-

قالت لي أمي ويدىا تساعدني عمى ارتداء مبلبسي فممكني الفرح وىتفت في 
 داخمي "آف اآلواف يا حضرة اآلغا.. آف اآلواف".

 متى عاد.. السمماني..؟-
 قبؿ ساعة..-
 يا الّمو!! كـ أشتاؽ لرؤيتو؟-
 لمسمماني؟!-
 نعـ يا أمي.. لمسمماني دوف غيره..-
 منعت حمودة مف إيقاظؾ..-

 أوضح عمي. ضحؾ يحيى وأخبرني:
 رأى جسدؾ المتوـر ففزع!-
 ماذا يريد السمماني منؾ؟-

 سأؿ عمي مبديًا دىشتو. ولـ أجد جوابًا مقنعًا غير: 
 الطريؽ.. عجؿ في نيايتو. اختصر لي-

لفظة اآلغا وطمبو، أوقدا تحتي نار الحقد الكامف. وأججا التحدي والعنفواف 
في صدري. ال أدري ما الذي جرى لو فيتجرأ اآلف ويطمبني! فمنذ أف أمتمؾ 
الخوؼ قمبو بسببي، دأب عمى تحاشي االصطداـ بي.. ىو يعرؼ كراىيتي لو.. 
ففي أوؿ لحظة وعيت بيا عمى السمماني كرىتو، كراىيتي لمشيطاف! ثـ تحولت 
الكراىية إلى حقد فظيع حقدت عميو. وأضمرت لو العداوة والبغض.. وحيف 
اصطدمت معو استحكـ النفور بيننا إلى درجة عالية. صحيح أف قسوتو جففت 
الدمع في عيوف الكثيريف منا، لكف براكيف الغيظ ظمت تمور وتغمي.. وخبلؿ 

راكـ القير. فوؽ قير.. وآف اآلواف لوضع األمور في نصابيا. السنيف الماضية ت
ختـ الحكاية واسداؿ الستار، فيو لـ يتعظ كما يبدو مف اعترافاتي. ولـ يكتؼ 

 باألشير الستة.
 ىؿ جمبت المنجؿ؟-

 بدت أمي مستمبة، مدىوشة تجاه السمماني. بالرغـ مف كراىيتيا الشديدة لو. 
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 ىذا ىو، تحت قدميؾ.-
ذا ببشيرة تعمف مخاوفيا:  أشارت بكؼ ترتعش. فأنحنيت أللتقاطو وا 

 ما الذي ستفعمو؟-
 سأحش بو الرؤوس الزائدة.. العفنة..-
 ال تتيور يا كاكاحمو.. كف عاقبًل.-

نصحني يحيى وانيالت النصائح واإلرشادات. لـ أستمع ألحد.. مضيت 
 ومكبر الصوت يصدح بآذاف الظير. 

نو البارزة الحادة، شجعتني عمى المضي قّدمًا كاف المنجؿ قديمًا لكف أسنا
ألجني ثمار حصاد يائس.. لـ أخؼ، فالخوؼ بداية اليزيمة.. وكاكاحمو.. أنا.. 

...  ال يمكف أف أىـز
 في الطريؽ ألتقيت بمحمد بف سمطاف السائؽ أوقفني وأخذني باألحضاف.

 كيؼ حالؾ يا كاكاحمو؟ الحمد لّمو عمى سبلمتؾ.-
 ىؿ ولدت زوجتؾ؟-

 سألتو أمي فأحرجتو. ولـ ير بدًا مف الرد:
 أكمت شيرىا منذ يوميف. تعّسرت والدتيا.. وأنا في حيرة. -
ال تيتـ.. اذىب إلى الحاج صالح، وخذ منو صوؼ بعير. ضحؾ مف -

 وصفة أمي وأستفيـ منيا:
 صوؼ بعير!! ماذا أفعؿ بو؟-
 رًا.. لتريحيا..احرقو أماميا "ستمد حاؿ أستنشاقيا بخاره الحار. اذىب فو -
جئت لتوي يا خالة.. أوصيت أمي بنقميا إلى المستشفى إذا حصؿ طارئ.. -

 جئت عمى عجؿ مع اآلغا السمماني..
إذف لـ تترؾ أربيؿ وتجئ إلى ىنا عبثًا! ال بّد أف أمرًا ميما أجبرؾ عمى -
؟  القدـو

 حدثتو بميجة الواثؽ فأجابني:
 ىادي المخرؼ أرسؿ بطمبي... ليبيع أرضًا أو دارًا..-
 أما زلت موظفًا في البمدية..؟-
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 قسـ عقارات الطابو..-
أعرؼ.. أعرؼ.. بعثؾ اهلل في الوقت المناسب.. قؿ لي.. أمعؾ أوراؽ بيع -

 وشراء.. زائدة.
 ال.. ماذا تقصد؟-
 إذف أّجؿ طمب المخرؼ إلى يـو آخر.-
 ال أفيـ.-
إلى بيت المختار  أنا في حاجة لؤلوراؽ.. أريدىا اليـو بالذات.. اذىب-

وانتظرني ىناؾ.. سأرسؿ بطمبؾ بعد ساعة عمى األكثر. فأنت متعمـ وشورؾ في 
رأسؾ. وتعرؼ أف ال شيء في قريتنا اسمو الحكومة. لذا سينوب عنيا ىذا السيد 

 تركتو مذىواًل لرؤية المنجؿ المرفوع عاليًا.
قصدت دار السمماني والنيراف تشتعؿ في صدري، تضطـر كنيراف يـو 
القيادمة. وصمت الباب بعد قميؿ، ولحقتني أمي. وقفت بجانبي ترتجؼ، تبسمؿ 

 وتستعيذ مف شر الشيطاف الرجيـ. سمعتيا تقرأ صغار السور وتيتؼ بشفتييا:
 يا رب، يا مف إذا نشدوؾ وجدوؾ.-

طرقت المدقة النحاسية وانتظرت ثـ عاودت الطرؽ بالمنجؿ، بشدة. مما أزعج 
 .. وزاد غضبو حيف رأني.حساف، فخرج غاضباً 

كاف حساف االبف الوحيد لمسمماني، شبييًا بأبيو مف حيث التعالي والغطرسة 
والمـؤ وىضـ حقوؽ اآلخريف. ولوال "إلياـ" التي شاءت االنتقاـ مني، لما كسر أنفو 
وأنؼ أبيو، ومرغا بالتراب. لوالىا لبقيا ينيشاف لحومنا، ويتغذياف عمى دمائنا... 
منذ تمؾ الحادثة، التي زعزعت ىيبة "اآلغا" وقفت في عضده، وىدمت صروح ما 
بناه مف ظمـ وجور، وكشفت لمناس حقيقتو، وحساف ال يجرؤ عمى القياـ بما تعود 
السمماني الطاغي "إذ لـز الوكالة التي استمميا بعد إتياـ سعدو بالسرقة وطرده، 

، إاّل أنو لـ يترؾ ثوره معطيًا لحمودة مسؤولية رعاية البقرات العشر وتربيتيف
 المميز "البكر" 

 ألـ تر الجرس الكيربائي؟-
زعؽ بوجيي موبخًا. وعمى غير ما عرؼ عني "رضوخ وطاعة" لطمتو عمى 
كتفو بقوة، فترنح كسكير. وكاد يفقد توازنو. أزحتو جانبًا وشيرت سبلحي الوحيد. 
منجمي القديـ والحاد في وجيو. وفي وجو الخادـ حمودة األعور. وىو يصادفني 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 47 - 

في الممر ويعترضني! بيت لحظة وجمد شعرت وأنا أتابع سيري، بنظرات عينو 
 الصحيحة تنغرس في ظيري كالسياـ!

ف  منذ حادثة "نصار وىبة" فقد دار اآلغا منعتو، كما فقد سيده نفوذه الواسع وا 
ظّؿ يحمـ بأوىاـ العودة إلى أياـ مجده الضائع عمى يدي، وسطوتو المسموبة 

 تناسيًا أف ما فات قد مات.م
اقتحمت المضيؼ. دخمت كالصاعقة صفقت الباب بحدة أفزعت السمماني 

 وضيوفو. فيّب مف مقعده وتبعتني أمي مستمبة مدىوشة.
قرأت مقدار ذعره وارتباكو الحظت بياض شاربيو ومكر الذئاب المنبعث مف 
عينيو. وفي وجيو الحت معالـ الحقد والضغينة كاف قابعًا عمى فراش وثير. وعمى 
جانبيو وسائد عريضة ممونة، مختمفة األحجاـ. وجمس أمامو ثبلثة رجاؿ كبار، كما 

 يجمس الخدـ! وأحدىـ غريب وسميف!
ذىموا لرؤيتي ولجسارتي، وكأف الطاعوف اقتحـ ديارىـ فألتزموا الصمت 

 وانتظروا كبلمي.
بًل ولـ يتجاوز عمري إنيا المرة الثانية التي أدخؿ فييا، في األولى كنت معتق

الخامسة عشرة، وكاف ىو عميبًل لمسمطة آنذاؾ اثنتا عشرة سنة مرت. وبات 
واضحًا أف محاوالتو العقيمة لتشويو الحقائؽ لـ تؤد إلى توفير ما طمح إليو مف 

بؿ أدت إلى نفور وكراىية متبادلة -بعد فشمو الذريع في احتوائنا-استقرار وغنى 
بينو وبيننا جميعًا. مما ولد التوتر واالضطراب في قموب كؿ رجاؿ القرية. وزاد 
األمر سخونة عندما تبدلت األحواؿ، وانعكس الوضع وذابت السطوة. إثر انطمار 

 وزارة ودفف أخرى، وبقي ىو في أتوف الصراع! 
لـ أشأ الوقوع في شرؾ الحرج وشباؾ االرتباؾ ولف أمكنو مف خداعي واحتواء 

رؼ بسرعة فانتزع حجرًا مف وسط الجدار اآليؿ إلى الموقؼ.. لذا وجب التص
-السقوط بيف لحظة وأخرى كي أفمح. ألـ يقؿ لي مجيد "باغت عدوؾ تنؿ مرامؾ" 

 ماذا تريد يا سمماني؟
صحت فأرتبؾ وعاد لموقعو. نظر إلّي بعجب. رفع حاجبيو وكتـ غيظو. 

 وذىؿ الرجاؿ لسكوتو، فتطّوع السميف لردعي: 
 سمـ أواًل أييا الشاب!-

حممتني سيارة شرطة قديمة.  0963لـ أنس بعد مساء السبت األوؿ مف تموز 
واىف الجسد، محطـ النفس جروحي تنّز دمًا، وتتعرج في لحمي دروبًا زرقاء مف 
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آثار التعذيب الوحشي أدخموني مقّيد اليديف. فراح السمماني مع جماعة مف الحرس 
نكتوف مثمما بيرىـ منظري فتعمقت يسخروف مني. يضحكوف ويقيقيوف بفظاظة، وي

 عيونيـ المستغربة بي.
تتطمع وال تكاد تصدؽ! تراني منفوش الشعر، مفتوح الصدر يرتفع سروالي 
قميبًل ليكشؼ عف موضع المدغة وأثر جرح السكيف والوـر الذي بدأ يتفشى في 
كامؿ جسدي.. تراني.. تتعجب! كذلؾ بيرتني روعة المضيؼ، واألبية الممفتة 
لمنظر. فعمى األرض مدت السجادة القاشانية الحمراء، الفاخرة التي الكت األلسف 
عنيا الكثير، فغدت مثار اإلعجاب بألوانيا وثمنيا الخيالي.. والستائر المخممية 
الزاىية، المدالة بتناسؽ. والثريات الثبلث المتؤللئة في عز النيار! والمكتبة 

 ية العريضة! الخشبية، الفخمة التي غطت كامؿ الواج
 كيؼ تتجاسر وتدخؿ بمنجمؾ؟!-

زعؽ السمماني بوجيي كمف يريد استعادة الموقؼ، وأخذ زماـ األمور. وقبؿ 
أف أرد وزيادة في الصمؼ وكعادتو بازدراء اآلخريف أطمؽ سخريتو، وىو يسد 

بيامو:  منخريو بسبابتو وا 
 ما ىذه الرائحة؟-

تحكمت بأعصابي ريثما تحيف فرصة االنقضاض وتحركت أمي خطوة لتعمف 
 انزعاجيا:
 إنيا رائحة الصبير يا آغا. دىّنا جسده بالصبير الدبؽ.-
ال يا أمي.. ال.. إنيا رائحتو ىو، رائحة إبطيو.. وما مف رائحة أكره مف -

 رائحة السمماني...
فاجأتو ليجتي الجسورة. فنظر مستنطقًا عينّي عف مصدر قوتي. وتبادر إلى 

ذلؾ إلى عضة الثعباف، وأيقف أنيا منحتني قوة ال تقير، ذىني أنو أرجع سبب 
 فصمت مذىواًل.. وتابعت:

لو أمتمكت بندقية لحممتيا بدؿ المنجؿ. ولجئت أصطاد الفئراف في -
خراجيا مف جحورىا..  أحضانكـ.. وىذه رائحة الصبير وضعتيا إلثارتيا وا 

لى المنجؿ المرفوع عاليًا.  أثارىـ كبلمي، فغروا أفواىيـ دىشة، تطمعوا إلّي وا 
 لـ أرسمت بطمبي؟-

أعدت سؤالي بغضب فرؼ جفناه، دار بؤبؤ عينيو ىمعًا. ولكي يغطي عمى 
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حرجو رمقني بنظرة عابرة، مستخفة، عمى سبيؿ التيكـ. وبدؿ أف يجيب أشعؿ 
 لنفسو سيجارة ليتميّى بيا. عّب منيا نفسًا عميقًا وسألني متنّمرًا:

 بيذه السرعة؟ ألـ تذىب لمعبلج! فمـ عدت-
 استفزني. كدت أصيح عارضًا عممية النصب، لكني فضمت اليدوء:

 ما عدت بحاجة لمعبلج.. شفيت..-
 عجيب!!-
 عبلـ عجبؾ يا سمماني.. "إذا مرضت فيو يشفيف".-
 ماذا فعمت بسعدو؟-

 سؤالو المفاجئ طعنني في األعماؽ نبش في داخمي فثار بركاني: 
 وما عبلقتؾ أنت؟ أألنو شيد عمى شرائؾ ألرض أبي؟-

 اتسعت دىشتو، وزاد عجب الرجاؿ. قطب أحدىـ حاجبيو:
 عجيب أمرؾ يا كاكاحمو!! ىؿ جننت؟-

 زفر اآلغا. وذكرني حمودة وىو يمج المضيؼ مع ابف سيده: 
 أنت تتكمـ مع اآلغا السمماني!-
أعرؼ يا أعور.. يا شاىد الزور.. أتراني مثمؾ ال أميز الحمار مف -

 اإلنساف؟
 معثـ الذليؿ، انعقد لسانو. وصاح حساف بانكسار:ت
 ماذا تريد؟ لـ جئت؟-
 ألتفرج عمى قباحتكـ وأفضحكـ.-
 تأدب، احفظ لسانؾ.. ماذا جرى لؾ؟-
 ابني في غاية األدب. فالتـز الصمت أييا الغريب خير لؾ.-

ردت أمي الرجؿ السميف، الجالس عمى يميف السمماني، فخر. خصني 
السمماني بنظرات ذئب لعب الفأر في عبو مف كبلمي.. فنفض سيجارتو، بسبابتو 

 اليمنى، وقاؿ مبداًل ليجتو، مرتديًا مسوح الواعظ.
 جاء، سعدو يشكو منؾ، ويدعي..-

 لـ أدعو يكمؿ فمتى ما بدأ الثعمب بالنصح فقدت دجاجاتؾ.. 
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ال يصدؽ الثعمب إاّل الثعمب.. ثـ إنني لـ أبدأ معو بعد بشأف األرض -
أىتز بصورة ممحوظة. التقط إشارتي فأرتعشت يده وفضحت قسمات وجيو  أرتبؾ،

 عف مدى اضطرابو. وقبؿ أف يتكمـ أحد استطردت. 
أسمعتـ أحدًا يشكو مني؟ ىؿ -وعمري سيصؿ الثبلثيف-أسألكـ جميعاً -

تجاسرت أو اعتديت عمى أحد منكـ؟ لـ أسمع أحدًا كبلمًا سيئًا، جارحًا، طواؿ 
 عمري. 

عشت بينكـ بعيدًا عف المشاكؿ، لـ أمد يدي لماؿ أحد، أو أرفع بصري في 
 وجو نسائكـ أو بناتكـ.. لـ أخدش شرفكـ.. فماذا حصمت؟ ضاع حقي...

 ابني يشّرفكـ.. أشرؼ منكـ جميعًا..-
اآلف عدت ألطالب بحقوقي الضائعة.. كؿ حقوقي.. كاف بيني وبيف سعدو -

و أماـ الخالة زىرة وانتيينا منو. فمـ حساب قديـ، صفيناه بيدوء.. حساٌب اعترؼ ب
 تحشر أنفؾ وتتدخؿ؟

 ازدرد ريقو. راح يغالب أمره ليتمالؾ نفسو ويخفي اضطرابو.
وبينما راف السكوف وتوتر الجو. أخذ ينظر عبر الصمت المريب يحاوؿ أف 

 يستجمي حقيقة ما تراه حدقتاه.
 أال تعرؼ أف الظمـ ال يدـو ومرتعو وخيـ يا سمماني؟ -
 كفى.. عـّ.. تتكمـ؟-

 قاطعني بنبرة جافة، زعؽ ثانية ميددًا، مموحًا بقبضتو.
 مف تحسب نفسؾ يا مجنوف؟ لقد تماديت كثيرًا.. تعديت حدودؾ..-

لـ أسمع بقية الكبلـ، فالغمياف اندفع في أعماقي كالمراجؿ استفحؿ جنوني، 
 رجالو.واختمر الذؿ في داخمي حتى اشتعؿ ثورة ال تطفئيا حراب اآلغا و 

ومف جديد أدركت ضرورة اإلسراع. والتصرؼ دوف تردد.. كي ال أدعو ىو 
يتمادى.. فسكوتي يعني أستسبلمي، وضياع الفرصة التي تمنيتيا، وانتظرتيا 

 طويبًل.. وىا ىو السمماني يتيحيا لي.. يفرشيا أمامي كبساط.
اشيدوا يا رجاؿ، إف منير سبني أمامكـ دوف وجو حؽ. ويبدو أنو يريد أخذ -

ثأر األشير الستة... لكني لف أمكنو. لـ أكمؿ.. تعمدت مباغتتيـ جميعًا، 
واستغبلؿ عامؿ الوقت قفزت صوبو بخفة. وفي خبلؿ ثواف كنت أقؼ خمفو 
وقبضتي اليمنى التي تتحكـ بالمنجؿ عمى رقبتو، واليسرى تمسؾ خصمة مف شعره 
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 األسود الفاحـ.
، رفستو فخمد كخروؼ العيد. وتقافز حاوؿ الحركة واإلفبلت فضربتو بقدمي

الرجاؿ الثبلثة مبتعديف، كأرانب مذعورة. وتحرؾ حساف مصعوقًا وىدد. وشير 
 حمودة بندقية فحذرتيـ:

أبقوا في أمكنتكـ وال تخافوا.. لف يمسكـ مني أذى.. وأنت أييا األعور -
 الذليؿ، أحذر مف أف تخطئ اليدؼ فتصيب سيدؾ قبؿ أف أحز رقبتو.

راف الصمت مرة أخرى. ثـ راح السمماني الذي أخذتو المفاجأة يرتعش 
ويتوسؿ. كأنو فطف أخيرًا لمقدار تيوره، وأردؾ أنو أشعؿ النار في بيتو، فخاؼ مف 

 اإلنفجار المدمر، بعيد المدى، فقاؿ مراوغًا: 
ماذا تريد يا بني؟ وأنت يا حمودة ألؽ البندقية.. ألؽ.. كمماتو "الميذبة" -

 طباعًا بتخاذلو أعممتني بانيياره السريع غير المتوقع:أعطتني أن
 بكـ باعؾ أبي أرضو؟ بكـ اشتريتيا؟-
اّل..-  اتركو.. اترؾ أبي واخرج.. وا 

 ىدد حساف بإنفعاؿ وىو يخطو باتجاىنا فنيره:
 ارجع يا حساف.. ارجع وال تتيور.-

 توقؼ االبف ومف ثـ تراجع. وعاد السمماني يرواغني ورقبتو بيدي: 
 أبوؾ! الّمو يرحمو.. ال أفيـ!! قؿ ماذا تريد؟-

صدار األوامر وأنت في موقع القوة واالقتدار!"  "ما أسيؿ فرض الشروط وا 
ىكذا حدثت نفسي ظنًا مني بالنجاح.. لكني لمحت إشارة خفية مف حاجبي 

 السمماني، مرسمة إلى ابنو فعرضت مقدار غبائي، ألنني تأخرت كثيرًا..
لمرتعب، فخمنت دوف عناء إنيـ سيغدروف بي.. برزت تطمعت إلى حمودة ا

صورة العميد أمامي عمى حيف غرة! حمت ساخرة ىازئة مستخفة، فتوترت أعصابي 
 وتحركت أصابعي رغمًا عني فحركت المنجؿ ليحز لحـ الرقبة الغميظة!

انبثؽ الدـ كشبلؿ وجأر "اآلغا" ككبش ذبيح، وصرخت أمي محذرة، وصرخ 
 حساف متوسبًل:

كدت أجف. استسيمت حركة المنجؿ وىممت بذبحو لوال العقؿ! بقايا العقؿ 
 أشارت عمّي بأف أقتمع الفكرة مف نفسي المعذبة، وأستفيد مف الفرصة المتاحة.
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خرجت حشرجة مف حمؽ السمماني. وتحمب فمو لعابًا وكأنو شـ رائحة حميب 
 التاـ.أمو في فمو تحوؿ صراخو الغاضب إلى ىميمة الرضا واالستسبلـ 

 تسابؽ الرجاؿ بالفرار ووقؼ االبف مذىواًل حائرًا.
وأخذ حمودة يتحرؾ كمف في دبره دودة، ىمعًا ال يكاد يثؽ بماتراه عينو. 
وذعرت أمي لرؤية الدـ المنساب شيقت، توسمت أال أتيور وفرت ىي األخرى 

 مرعوبة.
ال تظنني ساذجًا.. أخبرتؾ بأني جئت ألخذ حقي فعميؾ االمتثاؿ والخنوع -

ألمري، بدؿ الغمز ألبنؾ.. الحؿ األمثؿ أمامؾ، الذي ينجيؾ مف الذبح ىو إعادة 
 الحؽ إلى نصابو.

 كممتو بحدة فمـ ينبس بحرؼ، أخذ يبكي كرضيع تاه ثغره عف ثدي أمو. 
 بكـ اشتريت األرض مف أبي يا سمماني؟-
 بألفيف..-
 ىؿ سممتيا لو حقًا؟ أـ تقاسمتيا مع شيود الزور؟-
-..... 
 مف زور بصماتو؟-

 سألتو وكفي يتراقص أماـ عينيو ممطخًا بدمو فمـ يجب.
ما عاد اإلنكار مفيدًا. أطمعني الجمولي عمى كؿ شيء، أعترؼ بتزوير -

 ورقة البيع، وشيادة األعور وسعدو الباطمة.
 الجمولي!!-
كافة األوراؽ والمستمسكات أصبحت في حوزتي. سممتيا بيد محاـ شريؼ. -

 نصحني بإقناعؾ أواًل قبؿ إثارة الموضوع ورفع الدعوى .
 مف ىو؟!-
 سأفضحؾ وحؽ اهلل.. إذا لعبت بذيمؾ.. -
 ماذا تريد يا بني؟ أنا طوع أمرؾ..-

 أبدى مرونة! تنازؿ عف جبروتو ومسح دموعو. 
 ال أريد سوى حقي.. تعيد لي األرض فورًا.-
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 استمر ببكائو. فموحت بكفي الممطخ بالدـ.
ما يترتب عميؾ جراء استغبلليا طواؿ ىذه السنيف.. لو حسبنا إضافة إلى -

 كؿ سنة بألؼ مثبًل..
 أنت تعرؼ أنيا أرض متروكة وأني..-
أتعتقد أنني أصدقؾ؟. وأنت الذي رأيت "ىبة المدفونة" تفر مف الحديقة -

 بحقيبتيا! 
 صعؽ. رفع رأسو ونظر إلّي بعينيو الباكيتيف وأقسـ:

 بشر في.. سأعيد األرض لكـ.. وسأدفع كؿ ما تطمبو..-
 ال أريد ابترزازؾ.. لقد حرمتنا مف أرضنا طواؿ ىذه السنيف.-
 قؿ كـ تريد؟-
 أتراني أستحؽ ألفي دينار..-
 تستحؽ.. سأدفعيا لؾ اآلف.. اآلف..-
إضافة إلى ىبة، ال تظنني غافبًل عف دار أربيؿ والعزيزة "كيرمانة" فقد -

شفتو العميا، وتراقصت شعيرات شاربو. بينما جمد انضباطو ووقاره تمامًا. ارتعشت 
 االبف والخادـ في مكانييما،

 يا كاكاحمو.. قؿ ماذا تريد بعد؟-
 ال شيء.. سوى األرض الشرقية.. أرض أبي، وما عمييا..-
 خذىا مجانًا.. وأغمؽ فمؾ..-
 ال أريد ىذه المكرمة.. سأشتري التجييزات بفموسي ال بسكوتي.-
 بعتيا لؾ بألؼ دينار.-
 وأنا اشتريتيا بخمسمائة دينار.-
مبروؾ عميؾ يا كاكاحمو.. مبروؾ.. إنيا لؾ بشرفي.. ىمس بصوت -

 خائؼ. فانبرى حساف معترضًا.
 ال يا أبي.. ال..-
 اسكت أنت.. اسكت.-

 صاح بابنو مما شجعني لمخاطبة حساف باحتقار:
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األعور اتعترض بعد كؿ ما سمعتو! أمامؾ السيد الوالد وشاىد الزور -
يمكنؾ التأكد منيما.. ىيا أسأليما.. ىّيا. سكت فازددت حماسًا بينما صمت األب 
وخادمو: أخبره بالحقيقة يا سمماني.. وأنت يا حمودة، أفي كبلمي مبالغة أو افتراء؟ 
ألـ تشيد زورًا مع سعدو في جريمة سيدؾ باالشتراؾ مع الجمولي واصبًل الصمت، 

 فاستطردت آمرًا حساف:
اذىب إلى بيت المختار. ليأت بسرعة ومعو محمد، كاتب البمدية. أبدى -

 امتناعًا فحثو األب المجروح، والدـ يسيؿ مف رقبتو عمى قميصو.
امض يا بني.. امض.. أنت يا حمودة أسرع فامض.. ىيا امض.. بسرعة -

 أمر خادمو حيف لحظ تردد ابنو، وتدخمت بدوري ميددًا: 
ياؾ أف تتيور. رقبة سيدؾ ستدوسيا قبؿ خروجؾ، ألؽ بندقيتؾ ج- انبًا.. وا 

قدمي قبؿ أف تقكر بشيء قذر.. وثؽ أنني سأفقأ عينؾ الثانية.. ثؽ، قبؿ تسميمؾ 
 لمشرطة بتيمة التزوير..

 نفذ ما يقولو لؾ كاكاحمو.. نفذ يا حموده..-
زمجر السمماني ويده تتحسس رقبتو. فانطمؽ األعور راكضًا ال يموي عمى 

 شيء.
 أحسنت يا آغا.. أحسنت.. بدأت تحكـ عقمؾ..-

 قمت لو قبؿ أف يدخؿ سمطاف متوسبًل:
دخميمؾ يا كاكاحمو.. خذلي حقي مف اآلغا.. خذ لي حقي.. امتعضت، -

:  بصقت عمى األرض. ورددت كمماتو التي قاليا لي ذات يـو
امشي يا سمطاف "حقؾ تأخذه بنفسؾ.. لست مسؤواًل عنؾ ... امش يا -

 جباف..."
أف يمتيف السياقة، كاف سمطاف تاجر الخضراوات والفواكو الوحيد، في قبؿ 

القرية، والمتعيد الرئيسي لنقؿ البضائع بيننا وبيف أربيؿ والقرى المجاورة. ولوال 
الطمع لغدا سيد القرية دوف منازع دفعو الشيطاف ليشارؾ السمماني بحجة تصدير 
محاصيمنا إلى الموصؿ وبغداد. لـ تدـ الشراكة سوى أشير غدر بو السمماني 

.. سمخ جمده وطرده. وأعطى الوكالة لسعدو قبؿ أف ينفرد بيا حساف ابنو..  بمـؤ
ارتبؾ سمطاف أحّس بالخذالف وتذكر ذلؾ اليـو الذي التجأت إليو أطمب 

 مساعدتو ليكمـ شريكو ويرد حقوقنا فنيرني.. وطردني..
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 أبعد السمماني يدي عف رقبتو. ومضى بمراوغتو. 
أحسنت يا كاكاحمو.... بارؾ اهلل بؾ... كؿ شيء حبلؿ عميؾ. أضاؼ -

 وىو يمسح الدـ بذيؿ قميصو:
 أنت رجؿ..... أثبت رجولتؾ...-
 المبمغ الباقي متى ستدفعو؟ ألؼ وخمسمائة دينارًا -
 غدًا... واهلل العظيـ.. نقودي في البنؾ...-
أعرؼ.. سممؾ الجمولي خمسة آالؼ.. لذا سأميمؾ حتى عصر الغد.. -

واحذر أنت والجمولي.. قؿ لو ستسمـ األوراؽ لمقضاء عند أوؿ بادرة سوء منو.. 
وليبتعد عني وال يريني وجيو ما داـ حيًا. قاطعني وىو يمقي بعنقو المدمى إلى 

 الخمؼ. مريحًا رأسو عمى الجدار. وىرع حساف يخفؼ عنو، ويساعده. 
 أعطيتؾ كممة.. ولف أتراجع عنيا..-
 حمو..يا كاكا-

 أراد سمطاف أف يتممقني فنيرتو دوف أف أبرح مكاني: 
األياـ تعيد نفسيا يا أبا محمد! قبؿ قميؿ قمت لمسمماني: "الظمـ مرتعو -

وخيـ.." وأقوؿ لؾ اآلف: أف مف أصمح سريرتو أصمح اهلل عبلنيتو.. فأخرس يا 
 سمطاف.. وأخرج. 

رفض سمطاف وتحرؾ محتجًا. فقفز حساف صوبو. يرـو إفراغ حقده، ضربو 
 بداًل عني. فمنعو والده:

قؼ يا حساف.. اىدأ واعقؿ.. اترؾ سمطاف ليخرج.. استجاب االبف وتوقؼ. -
 توقعت مثؿ سمطاف أف يبادر السمماني إلى ما يفرحو لكنو أمر حساف: 

اذىب إلى البيت. اجمب لي مف غرفتي، قنينة كولونيا. ألعقـ الجرح.. قد -
 سامحؾ اهلل ياكاكاحمو.. سامحؾ اهلل..يكوف المنجؿ مموثًا.. 

 استدار سمطاف ليغادر المضيؼ متموعًا مف الفشؿ فناداه السمماني:
 مر عمّي غدًا يا سمطاف.. مر عمّي غدًا.. غدًا..-
 حاضر.. سيدي اآلغا.. حاضر..-

 ىتؼ سمطاف بتممؽ.. وحمؽ طائرًا.. وتبعو حساف.
لماذا فعمت بي ىذا يا كاكاحمو؟ لماذا؟ أىنتني أماـ أصحابي.. أما كاف -
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 التفاىـ أفضؿ!
الخوؼ والجبف حوال "اآلغا الكبير" مف وحش كاسر إلى قّط مسالـ فراح 

 يسترضيني، وييدئ مف ثورتي. كأنو قرأ ما في أعماقي وأدرؾ جديتي..
 أنت البادئ، والبادئ أظمـ.

 عاد حساف بعد دقيقة بقنينة الكولونيا، ومنشفة نظيفة.
 ب وشرع يمسح الجرح النازؼ، ويرش المطير.تناوليما األ

 وبعد دقائؽ جاء عبد الّمو المختار، يرافقو محمد حامبًل حقيبتو الجمدية.
فزعا لرؤية الجرح، الدماء وزاد فزعًا لرؤية منجمي. ووضعية "اآلغا".. 

 المسالـ!
 ماذا جرى يا بني؟ ماذا جرى؟-
 سألني المختار فأجاب السمماني بداًل عني:-
ال شيء يا حضرة المختار، ال شيء.. حصؿ سوء تفاىـ، وانتيى بحمد -
 الّمو..

 لـ أىتـ لحديثيما.. تذكرت أمي وافتخار فسألتو: 
 يا مختار، ألديؾ مانع مف زواجي ىذا األسبوع، أي اعتراض؟-

بوغت حقًا، بدا األمر محيرًا بالنسبة إليو. فبل مزاح أو تياوف مع الموت، لكف 
رقيا فخمصت  رقبتو مف أسر الجمولي و" رقبة السمماني "الصكوؾ" التي أح

 المدماة" دفعتاه ليفعؿ المستحيؿ في سبيؿ إرضائي..
 ال.. ال يا بني.. ال.. ولـ المانع!-
 قيؿ لي: أنؾ ترفض.. تمانع بسبب المرحومة..-
كذب.. الموتى لف يعودوا.. مبروؾ لؾ يا بني.. مبروؾ عميؾ مقدمًا.. -

 وسأحضر بنفسي.. 
 وسأحضر.. أنا أيضًا..-

 أعمف السمماني..
لـ أكف مستعدًا لسماع المزيد. وبدا محمد عمى عجمة مف أمره. لذا استعجمتيـ 
فجرى البيع والشراء بيني وبيف منير السمماني بصورة قانونية، وبرضا الطرفيف. 

 وشيد المختار وحساف، يمفيما الذعر والرىبة، ويعترييما العجب والحيرة!
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نتيى كؿ شيء. أحسست بصداع خفيؼ يطرؽ قحؼ جمجمتي. وعندما ا
 فتركت المضيؼ وخرجت متجيًا إلى البيت.

وجدت أمي في سعادة. وىي تبلعب الدنانير المنثورة، عمى امتداد أرض 
 الصالة!

 لـ تنتبو لدخولي. سعمت ألشعرىا بمجبئي.
 التفتت فرأتني واقفًا قربيا. خجمت وراحت أصابعيا تمـّ األوراؽ النقدية.

 أخبرني سمطاف بأف اآلغا بخير فطمأنني..-
 قالت مسوغة عدـ عودتيا إلى المضيؼ واسترسمت: 

اليـو فقط احترمتو.. افتدى روحو بالماؿ مف شر مستطير.. كاف مف -
 الممكف أف يحرؽ األخضر واليابس.

 لـ أعمؽ.. فسألتني بمكر:
 أكنت جادًا في ذبحو.؟-
 ال أدري.. ربما..-

 غرفتي. فمحقتني. أجبت، ودخمت
 تمددت عمى سريري. أغمضت عيني فسمعتيا تيمس بخوؼ:

-!..  جسمؾ متوـر
 قاطعتيا بإشارة مف يدي.

 دعني أجمب لؾ الحكيمة..-
 ال داعي..-
 إنيا لدغة ثعباف!-
 دعني اآلف ألغفو قميبًل، إنيا ليست أوؿ لدغة!-
 ماذا تقصد؟ ربما يتسمـ جسمؾ كمو..-
ال تخافي.. جسمي متسمـ قبؿ الثعباف.. ولكني لف أموت اآلف.. لـ يحف -

 وقتي بعد.. لـ يحف..
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قبؿ صياح الديكة استيقظت شعرت وأنا أنيض بحيوية عجيبة، دفعتني 

 لمغادرة السرير.
زاؿ صداع أمس وبدوت في كامؿ نشاطي! فعجبت ودىمتني األسئمة. 

كذب األطباء؟ أيمارسوف تساءلت وألـ الذكرى يعتصر بكمتا راحتيو فؤادي، ىؿ ي
 إرىاب مرضاىـ؟ أـ أنيـ ال يجيدوف التشخيص؟

توضأت. تجرعت كوبًا مف المبف، وأكمت كسرة خبز. وىما بقايا ماجمبتو 
باألمس أمي التي لـ تزؿ نائمة عندما تركت البيت ومعي منجمي، معمقًا في 

 زناري.
شعرت بعذوبة النسيـ وبرودة اليواء، وأنا أواجو الساحة. وتسمؿ نسيـ الميؿ 

 إلى وجيي، وأنا أتجو إلى المسجد ناويًا الصبلة خمؼ مبل عطا اهلل.
بعد خطوات قميمة توقفت أستجمع أنفاسي وأمؤل صدري باليواء. لفحني النسيـ 
البارد فآنتعشت روحي ودمعت عيناي. ارتعشت بنشوة. وسرت وسط الضباب 

 المتجمع.
ج العشب، تعطر الجو الممتمئ كانت رائحة األرض الندية المفعمة بأري

بالضباب، وبوشوشة األعشاب وىسيس األشجار وطقطقة العيداف، وبصوت 
 اصطفاؽ باب حظيرة المختار الفارغة.

وجدت باب المسجد مغمقًا. فمضيت قدمًا إلى دار المبّل. طرقت الباب بيدوء، 
ثـ بشدة حيف لـ أسمع جوابًا. وبعد دقائؽ فتحت زوجتو رباب، بعد أف أضاءت 

 المصباح الخارجي.
 بدت عمييا الدىشة، لرؤيتي منتصبًا أماميا!

 كاكاحمو!! ماذا تريد؟-
 تمعنت في وجييا الممطخ بألواف الميؿ. وتبسمت:

 جئت لمصبلة. ذىبت إلى المسجد فوجدتو مغمقًا!-
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 بانت دىشتيا بوضوح مع األصباغ الباىتة:
 لـ يبرح فراشو بعد! ما زاؿ الوقت مبكرًا يا كاكاحمو! وعمؾ المبّل -

تناىى إلى سمعي صوت خرير ماء. فداخمني الشؾ في قوليا. وألني ما 
تعودت أف أسمع كذبًا مف خالتي رباب، صدقتيا. وكأنما أراد الّمو أف يبرئ ساحتيا 
"مما تدعيو عمتي" تعالى في تمؾ المحظة صياح ديؾ مف مكاف قريب! ثـ تسابقت 

 الديكة بالصياح. وكأنيا عمى اتفاؽ مسبؽ.
 المعنة، نامت الكبلب فاستيقظت الديكة.-
 ال يا كاكاحمو.. ال.. ال تسب الديؾ.. إنو يوقظ المسمميف لمصبلة.-

 نيرتني بأدب، فتراجعت عف لعنتي وقمت مؤكدًا:
 أعرؼ يا خالة رباب.. أعرؼ.. فإذا صاح الديؾ فميقؿ:-

 أحدكـ سبحاف ربي الممؾ القدوس.
 بزىو: ذكرتيا بما نسيتو فرددت

 سبحاف ربي الممؾ القدوس.-
 وأردفت معاتبة:

 إذ كنت عارفًا كؿ ىذا فمـ تتغافؿ!-
 لـ أوؿ اىتمامًا لما قالتو. خاطبتيا وأنا ابتعد عمى غير ىدى.

 سأتي بعد قميؿ.. لينيض المبّل.. سأذىب إليقاظ الرجاؿ. -
 ضحكت بيدوء.. والحقني صوتيا ىادرًا:

 تعاؿ افطر عندنا.. سننتظرؾ..-
 رفعت يدي شاكرًا ومضيت.

مررت عمى بيت جدي الميجور فتوقفت. جالت في ذىني الذكريات المريرة.. 
تخيمت جدي وىو يخرج حامبًل عصاه! ويروح يتوعدنا.. أنا وأخي "رحيـ" والح "دـ 
عمتي بتوؿ" وىو يغطي أرض الحماـ أكثر احمرارًا.. ونقاوة! فمـ أحتمؿ المنظر 

 البشع المحير..
ت سيري فسمعت صوتًا يناديني بعد عدة أمتار! التفّت فرأيت المختار استأنف

واقفًا في غرفة نومو، يسند كوعيو عمى قاعدة الشباؾ الغربي. يفرؾ عينيو لطرد 
-منذ وفاة زوجتو -النعاس. رثيت لحالو، فيو يعيش وحيدًا. يتعاوف عمى خدمتو
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 شباب القرية. يطبخوف لو وينظفوف داره ومكتبو.
 صباح الخير يا حضرة المختار.-
 صباح النور يا كاكاحمو.. إلى أيف؟-
 أريد الصبلة في المسجد..-
 المسجد صار خمفؾ يا كاكاحمو!-
 صحيح! سأرجع.-

 استدرت عائدًا فصاح مستغربًا، ساخرًا:
 تعاؿ ىنا.. ماالذي جرى لؾ؟ ماذا بؾ؟ تصرفاتؾ غريبة! -
 ال غريب إال الشيطاف يا حضرة المختار.-
 رية كميا تتحدث عنؾ.. ال حديث ليـ غيرؾ..الق-
ما دمت ال أممؾ أقفااًل، فستظؿ أفواىيـ مفتوحة. رددتو بسخط وحاولت -

 المضي بعيدًا عف وجيو فاستوقفني 
 اخبرني بالّمو عميؾ، مف أيف حصمت عمى الصكوؾ؟-

 أغضبني استفساره. تممكني النفور منو فصحت بو:
رجوتؾ يا مختار أال تذكرىا! واآلف أنذرؾ إياؾ.. إياؾ أف تفتح فمؾ ثانية.. -

 بصددىا.. انسيا..
 وحامد الجمولي..؟-
دسو بقدميؾ كحشرة قذرة. ما عاد لو عندؾ أي شيء حتى عود كبريت.. -

 فبل تخؼ منو..
 أتظنو يسكت.. سيشتكي عمينا؟-
ليمحس الببلط.. كفاه استغبلاًل لؾ.. مضت عشر سنوات عمى الحادث.. -

ذا ما اقترب منؾ. سأقتمو وحؽ الّمو. سأحز رقبتو وأنت لـ تزؿ  في خنوع مستمر! وا 
 وأحسب أف الّمو لـ يخمقو.

ذا بو يسألني:  ابتسـ برضا واقتناع. دعاني لمدخوؿ فرفضت، وا 
 لماذا نسيت أوراؽ األرض؟-
 أية أرض؟-
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 األرض الشرقية!-
 ما بيا؟-

 رازني بفزع وزفر بغيط:
 ال تجنني يا كاكاحمو! ألـ تشترىا أمس مف السمماني؟-
 نعـ.-
 إذف لـ تركت األوراؽ ومضيت دوف سبلـ؟!-
 أنا!!-
ال.. أمي! نعـ أنت.. تركتيا بيد السمماني وخرجت! تنيدت وصمت مفكرًا. -

 تذكرت كؿ ما حصؿ فدىشت. لكني لـ أشأ إظيار سذاجتي:
 أيقدر السمماني عمى المعب بذيمو؟-
 كأنؾ ال تعرفو!-
يا حضرة المختار! لو فعؿ فمنجمي ينتظره.. أيف ىي وأنت لـ تعرفني بعد -
 اآلف؟

 أخذتيا منو، أردت تسميميا لخجة، البارحة.-
جئت مع محمد... وجدناؾ نائمًا. فأخذىا محمد إلى كاتب عدؿ أربيؿ، ليوثؽ 
عممية البيع ويصدقيا بصورة رسمية ليسيؿ تسجيؿ األرض بالسجؿ العقاري، 

 لتحصؿ عمى سند التمميؾ.
 حسنًا فعمت يا مختار.. لكف.. كيؼ نسيتيا عندكـ؟-
 اسأؿ نفسؾ!-
 سأسأليا..-
 عجيب!!-

 ىتؼ ساخطًا.
 تطمعت إليو مستغربًا. فتابع غير عابئ بضجري.

ىؿ قصة البصمات صحيحة؟ أخبرتني خجة التزوير فمـ أصدؽ. زاد -
 ضجري ولـ تعد لي رغبة في متابعة الحديث.

 اختصرت الحديث في كممتيف:
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 يا مختار. دوختني-
 تركتو دوف وداع وعدت مف حيث أتيت.

ـَ  وجدت نفسي بعد عدة أمتار عند باب المبّل، فطرقتو رغمًا عني.. ال أدري ِل
لـ أحب ىذا الرجؿ مف كؿ قمبي، وال أثؽ بو أبدًا فتحت لي زوجتو. رحبت بي 
وأدخمتني. وأنسمت ىي إلى المطبخ رأيت المبّل يفترش أرض الصالة بجمبابو 
األبيض العريض ولحيتو الحمراء، المصبوغة "بحنة يزد" الميربة. يجفؼ شعر 
رأسو الكبير بمنشفة قطنية. مما دؿ عمى خروجو لمتو مف الحماـ! كاف المبّل في 
الستيف مف عمره، قصير، ممتمئًا، طويؿ الوجو، واسع العينيف كبير األذنيف. بينما 

قميمة، صحيح أف وجييا الممطخ  كانت الخالة رباب طويمة جميمة، تصغره بسنوات
 دومًا يخدع الناظر، لكف رقبتيا تفصح عف حقيقة عمرىا.

 احؾ لي قصة األرض يا كاكاحمو كيؼ اكتشفت التزوير بعد تمؾ السنيف؟-
 ستقصيا عميؾ أمي.-

 اخرستو. تمعثـ وقاؿ بعد قميؿ:
 جسمؾ متوـر يا بني!-
 إنيا لدغة ثعباف يا حضرة المبّل!-
 ألـ تتداو؟-
 نعـ دىنت جسدي بعصير الصبير، وحقنت بإبرتيف.-
 حسنًا فعمت.. ألـ يكف أفضؿ لو أخذت حقنة "األوس بوريف"!-
 األسبريف يا مبّل عطا الّمو.. اسمو األسبريف.-
 ماذا عممت أمس يا كاكاحمو؟-
 ال أذكر.-
 في بيت اآلغا، وقبمو مع سعدو؟-
 إنو أمر الّمو القدير -

طع. سكت لحظة وكاد يفتح موضوعًا جديدًا لوال أخرستو ثانية بردي القا
زوجتو، عادت تحمؿ صحنًا مميئًا بالفوؿ المغطى بطبقة مف البيض المحمر، 

 المقمي بالزبد.
 وضعتو أمامي، فسحبو ناحيتو قميبًل! ودعاني.
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 لـ أتردد، شاركتو الفطور، بشيية مفتوحة.
 ونحف نأكؿ عاد لؤلسئمة:

 غبت أسبوعًا عف البيت، فأيف كنت وماذا عممت؟-
ال يا مبّل، إنيا خمسة أياـ بالتماـ. ذىبت مع خالتي مريـ إلجراء الفحوص -
 الطبية.
 وماذا قالو لؾ؟ ماذا؟-
-.  كؿ خير.. وعميو قررت الزواج اليـو
 مبروؾ مقدمًا.. أخبرتني أمؾ حفظيا الّمو..-

 أحسنت االختيار يا بني، أحسنت وباركؾ اهلل.. 
نقذ ىذه المسكينة ىداية مف اليأس. "حيف ىوجمت قريتنا إنو ثواب كبير.. ست

ودوىمت البيوت، وعبث األوباش بشوؼ النساء.. وقتموا أخي الصغير رحيـ، وعبد  
الكريـ االبف البكر لعـ مصطفى مع اثنيف مف ولد المخرؼ وغيرىـ. فقدت ىدىد 

 بصرىا إثر ضربة ماحقة مف أخمص بندقية جندي أرعف، عمى يافوخيا.."
 يا لي مف غبي! نسيت!-
 نسيت ماذا يا بني؟-

 استفسر عجبًا إثر صراخي المفاجئ فأجبتو بيدوء: 
 مطالبة السمماني بمصاريؼ الزواج.-
ال تشغؿ بالؾ بيذا األمر.. سأطالبو أنا.. لكف، ىؿ فكرت بالمختار؟ -

 العجوز ماتت..
ضت ما الذي يجري؟ ماذا حدث؟ أمي، افتخار، المبّل! أمي مانعت، اعتر 

ألنيا تشتيي أف تكوف "شذى" زوجة لي. وافتخار حاولت العرقمة ألنيا تشتييني، 
وتتمنى أف تكوف زوجتي.. فما ىو غرض المبّل؟ ماذا يقصد ىذا العاقر..؟ لو 

 كانت لو بنت لقمت إنو يريدني زوجًا ليا. 
 عمي عبد الّمو لف يمانع.. كممتو بنفسي، بشيادة السمماني.-
 عمى بركة الّمو.-

رددىا مرتيف، ثـ ساد الصمت. رحت أمضغ الطعاـ بسكينة، وعيناي تجوباف 
الصالة، تتطمعاف إلى اآليات القرآنية المذىبة والفضية المنتشرة عمى مدار 
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الجدراف. اليدوء العجيب، المخيـ عمى بيت المبّل أثار دىشتي. وعجبي الكبيريف. 
بلبؿ والطيور الجميمة المختمفة تذكرت سنوات الطفولة والصبا والشباب. وأقفاص الب

األلواف واألنواع. تذكرت أعداد الدجاج والديكة الغفيرة، التي كانت تسرح ىنا، داخؿ 
 البيت وحواليو بكثرة. تذكرت موعظتو في المسجد.

كنت صبيًا ابف العاشرة أو الحادية عشرة، حيف صحبني أبي مع رحيـ إلى 
المسجد. وسمعنا المبّل يقوؿ "قاؿ الرسوؿ )ص(: كثروا مف الدواجف في بيوتكـ 
ليتشاغؿ بيا الشيطاف عف صبيانكـ" وأضاؼ شارحًا: إف المؤمنيف يحبوف أف يكوف 
في بيوتيـ شيء مف الدواجف، مثؿ الحماـ والدجاج. ليعبث بيا صبياف الجف وال 

 يعبثوف بصبيانيـ..
قوؿ وددت أف أسألو لماذا ترؾ عادتو، وأفرغ أقفاصو. لوال أنني تذكرت 

 نصار "عبث الشيطاف في خصيتيو فعقرىما".
 وماذا قررت أف تعمؿ بعد تسريحؾ مف الجيش؟-
 سأبني مدرسة. وأعيد بناء المسجد.-
 المسجد!! وماذا بو مسجدنا؟-

 ىتؼ فزعًا كمف أثيرت حفيظتو. فأوضحت:
. رأفة - سنيد ىذا البناء القديـ، ونبني ما يميؽ بؾ يا مبّل عطا الّمو المحتـر

بعمي حسف وخوفًا عمى المصميف. انتبو إلى جممتي األخيرة فحدجني بنظرة غضب 
 وسأؿ: 
 ممف تخاؼ؟-
 مف الرياح واألمطار.-

 ضحؾ مستخفًا وقاؿ:
 ال أفيـ.-
 وأنا في المستشفى رأيت حممًا. سقط السقؼ عمى رؤوس المصميف..!-
 أعوذ بالّمو مف حممؾ.. اسكت.. اسكت.-

 ة:ىتؼ محتجًا... فاستنكرت بحد
لـ تعجب يا عطا الّمو؟! السقؼ واقؼ عمى الصموات. إنو آيؿ لمسقوط. أما -

 تراه كذلؾ؟ 
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لـ يرد سكت احترامًا لشيبتو. إذ عادت زوجتو حاممة ابريؽ الشاي ولوازمو. 
 فتابعت بنبرة جازمة: 

 سأبدأ بعد أسبوع.. يـو السبت القادـ.. سأحفر لؾ األساس يا حضرة المبّل.-
خاؼ أف أسمعو كبلمًا خشنًا فسارع لمقوؿ وىو ينيض قبؿ االنتياء مف تناوؿ 

 فطوره.
بارؾ الّمو بؾ يا كاكاحمو. بارؾ الّمو.. ىّيا بنا إلى المسجد.. حاف وقت -
 الصبلة.

 ونيضت بدوري قائبًل:
ال.. يا مبّل. سأذىب إلى األرض الشرقية. فبل تنسى عقد القراف.. عصر -

ذا وجدت يحيى ابف ال .. وا  مخرؼ في المسجد أرسمو لي... قؿ لو كاكاحمو اليـو
 يريدؾ.

 بانت الدىشة عمى وجيو وىو يمسؾ كتفي:
 والصبلة! ألـ تأت لتصمي؟-
 سأؤجميا لممغرب..-
 ابؽ.. أكمؿ فطورؾ.. اشرب الشاي.. أنت لـ تأكؿ..-
 شبعت.. أكمت كفايتي.. فولكـ قديـ يا خالة لكف البيض طازج.. رائع!-
 باليناء والشفاء..-

 شكرتيا وخاطبت المبّل:
 سأتيؾ عند المغرب..-

 ودعتيما وخرجت.
ذىبت إلى األرض الشرقية، فتضوعت حاؿ وصولي رائحة أجساد أبي 
وأجدادي مع ذرات التراب. بيا تعبوا وعرقوا، زرعوا وحصدوا قبؿ أف يستحوذ عمييا 

 السمماني بحيمة خبيثة وغش فاضح مستغبًل جيمنا وعجزنا عف مواجيتو. 
مت رائحتيـ فأمتؤل قمبي نشوة. صميت عمى تربتيا وجمست أسترجع شم

الذكريات ورائحة األجساد تعشش في أنفي. تذكرت ما حدث أمس. وتحسست 
موضع المدغة تمعنت في الجرح وفحصت الوـر ولـ أباؿ أو أعجب بقدر عجبي: 

 كيؼ فاتني أخذ أوراؽ البيع معي بعد توقيع السمماني والشيود عمييا!
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 استرحت لدقائؽ. أخرجت منجمي ونيضت.
 وقفت أتفرج عمى األرض الحبيبة التي عادت لي.

لـ أر غير األعشاب والصبار والصخور. كاف عمّي أف أزيميا كميا، ألبدأ 
العمؿ الحقيقي. حرثيا وسقايتيا وبذرىا. احترت بـ أبدأ.. فكرت ثـ قطعت صبارة 

ـَ أىممي  ا السمماني؟ لـ تركيا دوف زرع!كبيرة. قشرتيا وتعريت. وأنا أتساءؿ ِل
نزعت مبلبسي بالكامؿ ورحت أدىف جسدي، بالسائؿ الصمغي الكريو 

 الرائحة..
 وبينما كنت منشغبًل تناىى لي صوت صفير عاؿ. أعقبو صراخ ساخر:

استحي عمى نفسؾ يا كاكاحمو، وارتد مبلبسؾ التفت فرأيت يحيى، يقؼ -
 عمى بعد مني، يضع اصبعيو بيف شفتيو ويطمؽ صفيرًا مدويًا..

 تعاؿ ساعدني.-
 ناديتو فاقترب وىو يصيح:

 استر نفسؾ.. استيقظ الناس..-
 تظاىرت بعدـ السمع واستقبمتو:

 ىؿ عاد عيسى؟-
 عجب لمبادرتي:

 لـ تسأؿ عنو؟! ماذا تريد منو؟-
 إنو أممي.-
أطوارؾ غريبة يا كاكاحمو! ألبس.. البس.. الجو بارد.. أمرني ويداه -

 بسي عمى كتفي. فمازحتو:تضعاف مبل
 ألـ تر عاريًا مف قبؿ؟ أـ إف ما لدّي أثار عجبؾ؟! -
 أمجنوف أنت! أجننت؟!-
 أتراؾ ال تممؾ مثمي! وبشيرة تستحي أف تقوؿ..-
عيب!! عيب ىذا الذي تقوؿ يا كاكاحمو.. صار عندي خمسة أطفاؿ! أـ -

 أنؾ تشكؾ بأختؾ...
 الّمو أعمـ.. كؿ شيء جائز..-
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 لعنة الّمو عميؾ.. لعنة الّمو..-
 بمعونتو رحت ألبس مبلبسي، وعيناه تتمعناف فّي بحذر وشفقة.

 كيؼ أنت اآلف؟ ىؿ تشعر بتحسف؟-
 ال شيء يؤلمني.. الشيء.. جرح السكيف ينخزني أحيانًا. -
 الوـر طبيعي فبل تيتـ.. لكف رائحتؾ كريية! يجب أف تغتسؿ.-
 قاليا السمماني فحززت رقبتو.-

 عاؿ وسأؿ: قيقو بصوت
 أكنت ترـو ذبحو حقًا؟!-

 حنيت رأسي باإليجاب وأضفت:
 افتدى روحو بالماؿ..-

 أبديت قناعتي بما حدث. واسترسمت بما أذىمو: 
 وأنت ماذا جئت تفعؿ ىنا؟-
 ألـ ترسؿ بطمبي.-
 أنا!! متى؟-
 أعوذ بالّمو.. أخبرني المبّل اآلف..-
 المبّل!! إنو كاذب..-
 استغفر الّمو.. ولـ يكذب؟ ألـ تكف عنده في..-
 قمت لؾ إنو إنساف كاذب.. كاذب.. فبل تجادلني..-

 زعقت بامتعاض.. ثـ سرعاف ما ىدأت.
 ما بؾ يا بف عمي..-
 ال شيء.. ال شيء.. أنا ال أحب المبّل وال أثؽ بو..-
 ثمة شيء غريب في عينيؾ.. قؿ لي، عمّي أستطيع مساعدتؾ.-
 دليؾ جسدي..ربما أرسمؾ المبّل لتساعدني في ت-

 نظر إلّي بارتياب وردد:
 حسنًا.. حسنًا.. قؿ لي أنت، ماذا تفعؿ ىنا في ىذا الوقت؟-
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 ماذا أفعؿ؟! يا لؾ مف ساذج! إنيا أرضي.. جئت ألنظفيا..-
 صحيح، سمعت أنؾ اشتريتيا بالمنجؿ.. مبروؾ.. مبروؾ -
 أتسخر يا يحيى..!-
 أعوذ بالّمو.. أعوذ بالّمو.. أردت القوؿ أنؾ..-
ال ييـ.. ال ييـ.. لقد جئت ألنظؼ أرضي. ألديؾ مانع؟ لـ يبد عميو أنو -

تأثر بصراخي المقاطع لحديثو ضاعت عيناه بيف الصخور المتناثرة واألعشاب. 
 وصاح:
 ىؿ ستزيؿ العاقوؿ بالمنجؿ؟-
 أتراه قاصرًا.. ىذا الذي أعاد األرض وحز رقبة اآلغا؟-

 أـ أنؾ تريد أف أحشو بيدي!
 يمكنؾ إحراقو، النار أسرع وأفضؿ.ال.. -
 أال يدمر ذلؾ األرض؟-

 استفيمت منو فقاؿ:
 العاقوؿ ال جذر لو.. ويمكنؾ كنس األرض قبؿ حرثيا..-
 إنيا عممية شاقة يا زوج أختي..-

 دعني أنجزىا.. لترى بعينيؾ..-رفض قولي: 
أخرج عمبة الكبريت مف جيبو. استدار يصد النسيـ، الريح اليابة ليمنع اليواء 

 عنو، كي يشعؿ عود الثقاب فمنعتو.
ال تفعؿ. ال يحرؽ بقايا المحاصيؿ إاّل الفبلح الجاىؿ.. فالنار ال تشعؿ في -

 األرض الزراعية.. ألف الحرارة تبدد البقايا العضوية.
 ىز يده مستخفًا واستيزأ..

 والّمو عاؿ!! أي محصوؿ ىذا؟-
 قاطعتو موبخًا:

 إذا بقيت حيًا.. سأصنع منؾ فبلحًا عظيمًا..-
ال أدري كيؼ انطمقت الكممات الثبلث مف فمي، أفمتيا لساني دوف فطنة! 

 مما أذىمو فاستوضح عمى عجؿ:
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 ماذا تقصد؟-
 سارعت ألتفادى ىفوتي. قمت:

 السمماني الكمب قد يغتالني ىو أو الجمولي.-
صحيح، الحذر واجب.. فيذا كمب ببل أسناف.. ال يستطيع حتى العض.. -

 ولكف الغدر طبيعتو..
 سكت لحظة وما لبث أف أبدى استغرابو:

حدثتني بشيرة عف اكتشافؾ لعممية التزوير! فما الحكاية؟ حدثتو بالتفصيؿ -
فدىش وحرضني عمى الشكوى ليناؿ "األوغاد" عقابيـ فرفضت، وسخر مف "المبمغ 

 التافو" الذي أخذتو كتعويض:
ني أوصيت المبّل. قبؿ قميؿ.. ال أريد اثارة المشاكؿ أرسمت بطمبؾ لتساعد-

ضحؾ مقاطعًا فسكّت.. شعرت بارتباؾ. ىززت رأسي الستعيد وعيي. وقمت 
 بحرج.
 صحيح.. نسيت.. كنت في بيت المبّل.. قبؿ الفجر! فتصور!!-
إذف طمبتني بمسانؾ..!! الحمد لّمو.. قؿ لي يا كاكاحمو، صارحني -

 بالحقيقة، ماذا بؾ بالضبط؟ ىؿ تشعر بشيء؟ 
-..... 
ماذا قمت ألختي.. افتخار؟ أخبرتني بشيرة، أنؾ آذيتيا! منذ أمس وىي -

قابعة في غرفتيا، واجمة محزونة. تقمب كفييا عمى نار.. افتخار تحبؾ يا 
 كاكاحمو.. أختي وأعرفيا جيدًا.. تحبؾ.. فبل تظمميا..

لـ يستطيع أف يخفي عني المرارة التي راحت تسيؿ مف عينيو وفي ليجتو، 
أوجب عمّي التوضيح. وأنا أغالب دموعي خشية ىطوليا، والعبرة قبؿ أف مما 

 تفضحني: 
 لي ظروفي الخاصة التي لف أستطيع الوقوؼ في مواجيتيا. -
 إذف دعني أساعدؾ.. أقؼ معؾ..-
 لف تستطيع.. لف تستطيع..-
 لماذا؟-

 استفسر بألـ فراوغت:
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 تستطيع مساعدتي ىنا.. ال تنسى أنني سأكرمؾ..-
 سأضع األرض تحت تصرفؾ..

 ال أفيـ..-
 ىتؼ بغبطة كأنو يستجدي المعمومات، فأخبرتو:

 سننظفيا ونحرثيا معًا.. ثـ تبذرىا أنت وتحصدىا.. ونتقاسـ الربح..-
 بوغت بالعرض المثير فقاؿ:

 وماذا نزرع؟-
ىذا يعتمد عميؾ.. ولف أتدخؿ في شؤونؾ.. الحت سعادة كبيرة في عينيو. -

 وجنتيو.الحظتيا تفيض مف 
 ولـ طمبتني أنا بالذات، دوف غيري؟!-
 إضافة إلى صمة الرحـ، يقاؿ: أعط خبزؾ لمخباز حتى لو أكؿ نصفو..ىؿ توافؽ؟-

 شبؾ أصابعو ونظر إلى األفؽ. ـز شفتيو، لحس لسانو شاربيو وقاؿ:
 إنو ألمر يستحؽ التفكير، ماداـ السمؾ في مائة..-
كفى.. ال تتفمسؼ.. إذا لـ توافؽ فأمامي الكثير مف الرجاؿ.. وأوليـ -

 سمطاف.. وىو عمى استعداد ليكوف خادمًا لي.. ال شريكًا..
 موافؽ.. موافؽ يا كاكاحمو..-
 عمى بركة الّمو.. ىّيا شمر عف ساعديؾ.. لنبدأ اآلف.-
أنت بحاجة لمراحة فبل تتعب نفسؾ .. ثـ إف العمؿ صعب وشاؽ.. لف -

 المساعدة.. نقدر عميو وحدنا.. يستحسف أف نطمب
 وجدت كبلمو مقنعًا فشئت الحركة:

سأطمبيا مف األصدقاء.. سأسأليـ إف كاف بمقدورىـ تقديـ يد العوف لنا.. -
 انتظر لف أتأخر..

 وقؼ بوجيي معترضًا وناصحًا:
 إلى أيف؟ دع الشمس تشرؽ أواًل.. وليفتح نصار مقياه..-

رف اسـ نصار في دماغي! تذكرت "ىبة" الزوجة التي خانتو فقتميا.. و"إلياـ" 
الغريبة التي وشت بو فسجنتو..! تساءلت مع نفسي: لماذا ال يعود إلى مينتو 
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 األصمية كبناء ليربح أكثر.
 صحيح!! ماذا دىاني؟-
 تمدد وارتح.. وسأتميى أنا..-

 قاؿ وىو يأخذ منجمي. وقبؿ أف يشرع في العمؿ طرح فكرة مدىشة:
.. حوافر الخراؼ والماعز ستحفر سأدع موسى يأتي بأغنامو ليرعى بيا-

..  األرض، وستترؾ مخمفاتيا العضوية كسماد الـز
رحنا نعمؿ بجد حتى الثامنة صباحًا. حيف قدمت أمي تحمؿ لنا طعاـ 

 الفطور:
ـَ تتعب نفسؾ يا بني؟-  ِل

 أبدت أمي مخاوفيا كأنيا تعاتب يحيى، الذي أجابيا:
 طمبت منو أف يعود إلى البيت فرفض..-
 ماذا جمبت يا أمي..؟-

أبدلت مسيرة الحديث بسبب إحساسي بالجوع. وفرحت حيف سمعتيا تعمف 
 بغبطة:
 وجدت بيضًا وحبلوة تركية في دكاف صالح.-
 أراؾ عدت لمشراء منو يا عمتي؟-

 مازحيا يحيى فردت.
 نقدتو دينارًا، فأشتريت نصؼ محمو!-
 ىؿ أعطيتو الديف يا أمي؟-
 .. لـ يكف يتوقع أف ندفع لو كامؿ الديف..بفضؿ الّمو.. لقد فرح كثيراً -
 ومف أيف جمبت ىذا الخبز؟-
 جمبتو بشيرة..-

 سكتت فجأة، تبادلت مع يحيى نظرات عتاب. واستمرت تكشؼ سرًا:
 جاءت زعبلنة.. قالت:-
اسكتي يا عمتي.. يرحـ والديؾ.. ابنتؾ ما عادت تطاؽ. عممت لنا ىوسة -

 قبؿ الصبلة..
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تبلسنا بيدوء.. عرض المشكمة مف وجية نظره وردتو أمي بأدب. ولـ أجد بدًا 
 مف التدخؿ ونحف نأكؿ:

 طمقيا.. وسأزوجؾ شذى.. ابنة عمتي..-
 نصحتو فعمقت أمي بامتعاض:

 كؿ.. كؿ.. بدأت تجف .. المرض أثر في عقمؾ!-
 ومتى كاف البنؾ عقؿ يا عمتي؟!-

الة رباب. ضحكنا. راقبت أمي وىي تمسح دموع فرحتيا، فتذكرت وجو الخ
 وحتى ال أنسى ما خطر عمى بالي قمت:

اسمعي يا خجة، يجب أف تربي الدجاج. ال يعقؿ أف يظؿ بيتنا مرتعًا ألوالد -
 الجف.. سأبني لؾ قفصًا.. في الساحة الخمفية..

ما كدت أنتيي حتى انفجرا في ضحكة متواصمة أخجمتني.. ولتبلفي سوء 
 الفيـ أفصح يحيى عف دىشتو: 

 يوجد عندكـ أربعة أقفاص! وىي فارغة منذ سنة! -
 إذف ال نحتاج إاّل لمدجاج.-
 دعنا نرى ىمتؾ يا كاكاحمو..-

حفزتني أمي ونيضت ترـو العودة إلى البيت. لكنيا أفادت بحماس قبيؿ 
 ذىابيا:
 باألمس، جمب لؾ المختار أوراؽ األرض..-

 لـ أدعيا تكمؿ... سألتيا:
 لماذا جاء محمد معو؟-

 تيا بضحكة:قرقرت حنجر 
 
 
جاء ليتأكد مف وصفة صوؼ البعير! ظنني أمزج أبقت الصينية وابتعدت -

 كمف يفر..
وبعد مضي دقائؽ جاءت افتخار بطعاـ ليحيى ما إف وقع بصرىا عمى 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 74 - 

 البيض والحبلوة، حتى دىشت:
 مف أشفؽ عميكما؟-
 اآلغا السمماني.-

 تيكـ يحيى وعمقت:
 بشيرة أختي، جمبت الفطور لزوجيا الحبيب!-
انكما تكذباف.. بشيرة خرجت زعبلنة دوف إفطاره واآلغا ال يتكـر بكسرة -

 خبز بعد ما حز المنجؿ رقبتو.. ضحكنا فعقبت..
 سمعت أنيـ نقموه أمس إلى أربيؿ، خشية التسمـ.-
 أراؾ ميتمة بو يا افتخار..!-
تخاؼ عميؾ.. فقد يتيور السمماني ويقدـ ببلغًا ضدؾ.. طرح يحيى -

 ـ أىتـ وعادت افتخار الستغرابيا.مخاوفو فم
 قؿ لي يا كاكاحمو، أمجنوف أنت! كيؼ قمت بذلؾ العمؿ البشع؟!-
 أتريديف أف أحز رقبتؾ لتعرفي كيؼ؟-
 الّمو يسامحؾ..-

جمسنا ثبلثتنا، نأكؿ وندردش. ولما انتيينا انصرؼ يحيى لجمب مف يعاونو. 
 وأفرحتو حيف دفعتو بحماس:

 أخبرىـ بأني سأدفع ليـ أجورًا..-
 مضى مسرعًا.. وتشاغمت افتخار بجمع األواني، وتنظيؼ المكاف:

 شكرًا عمى مجيئؾ.. وأسفًا عمى المشقة..-
-..... 
 قاؿ لي يحيى: إنؾ زعبلنة عمّي . فمماذا؟-

 حاولت النيوض فسمعتيا تتنيد:
 أما زلت مصرًا عمى ىداية؟-

 نخزني سؤاليا في القمب. فكررت تصميمي:
 مت لؾ ذلؾ..ولف أتراجع..سأتزوجيا.. ق-

 تأممتني بمحبة ممزوجة بحزف وخيبة:
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 الّمو ال يعطيؾ العافية يا كاكاحمو.. لقد خنتني بعد أف أودعتؾ أسراري..-
وأنا سأصوف السر.. أقطع عيدًا لؾ.. ىزت يدىا استيانة وميانة. -

فأحسست نحوىا برغبة العناؽ.. وكدت أفعؿ لوال شمس النيار.. بددت الضباب 
 وعرضتنا عمى المؤل.. فمنعتني..!

لماذا يا افتخار ال تباركيف زواجي.. ثقي أنني أحبؾ.. وأخاؼ عميؾ.. وأريد -
 لؾ السعادة..

 رفعت كفيا بوجيي ودمدمت:
 أنت مجنوف.. مجنوف!-

أجيشت باكية قبؿ أف تعود مكممة بالخيبة. راقبتيا وىي تبتعد. وحّز في قمبي 
 األلـ.

 شائش، وسبحت في بحار أحبلمي.أستمقيت عمى كومة الح
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 بعد الظير، جاءني حساف محمبًل بالماؿ. تمامًا كما وعد السمماني.

كنت في ساحة الدار األمامية. قابعًا عمى الحصيرة، أراقب أمي وىي تنظؼ 
 أحشاء دجاجة، بعد أف نتفت ريشيا، مستعينة بالماء الساخف.

دؽ الباب بعنؼ، رفسيا بقدمو. وحيف صاحت أمي عمف يكوف، دخؿ دوف 
 استئذاف! وانتصب أمامنا يزفر الغؿ والخنؽ.

أدركت سبب مجيئو وخمنت محتويات الكيس، الذي يناـ عمى صدره. 
 فداخمني الفرح، لكف تصرفو األرعف أليبني نارًا.

 ماذا تريد؟-
 سبقتني أمي بسؤالو، بكراىية وغضب. ولـ أحتمؿ، زعقت بوجيو:

 يا كمب!-
 وحاولت النيوض فارتد خائفًا:ارتبؾ 

 ما بؾ يا كاكاحمو؟! ماذا حدث؟!-
 تعمقت أمي بردني متوسمة:

 اجمس.. اجمس.-
 ثـ التفتت إلى حساف موبخة:

 أال تستحي! كيؼ تدخؿ عمى ىذه الصورة؟-
 ظيرت الدىشة في عينيو وىو يقسـ:

 والّمو العظيـ.. طرقت الباب..-
 سكت لحظة استرد بيا أنفاسو وخاطبني:

 جمبت لؾ المبمغ الذي وعدؾ بو أبي..-
 رؼ قمبي كعصفور طميؽ يسرح في غابة. تناسيت لسع النيراف وأعممتو:

 إنو حقي يا بف السمماني أحمد الّمو ألني لـ أقدـ شكوى.-
 كيؼ حاؿ اآلغا يا حساف؟-
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غيرت أمي ليجتيا متظاىرة بالشفقة والعطؼ. ولـ ال "والدينار يغري الضرير 
 رير"!والمقمط بالس

بخير يا خالة.. بخير.. أخذناه إلى المستشفى.. والحمد هلل.. الجرح -
 طفيؼ.. ادعي بأنو جرح نفسو بموس الحبلقة..

 اختصر بخبث. فزادت شفقة أمي قالت وبصرىا معمؽ بالكيس:
 الّمو يعطيو الصحة والعافية..-
شكرًا لؾ يا خالة.. شكرًا.. خذ يا كاكاحمو.. ىذه ألؼ وخمسمائة دينار.. -

كما طمبت.. تناولت المبمغ مف بيف يديو. ضغطت عميو بأصابعي، بفرح غامر.. 
 إنو أعمى بعشر مرات مف أكبر مبمغ حضنتو يدي.. طواؿ عمري..

فرحت بو حقًا.. ثـ ال أدري لـ امتعضت فجأة. وطفرت دمعتي.. لـ يسر 
 قمبي لمنظره.. لـ أبتيج بو.. لقد جاء بعد فوات الوقت.. بعد..

 تو في حضف أمي. وأوضحت لحساف:رمي
 إنو ديني.. ال فضؿ ألبيؾ عمّي.. ال فضؿ.. شيد دمعتي فقاؿ مراوغًا:-
 يمكنؾ عّده..-

 أجيشت بالبكاء فارتعش وتوسؿ إلّي:
 إذا أحببت سأعّده أمامؾ..-
 ال داعي.. ال داعي.. لف أتعب نفسي.. سيعده المبّل.-
 وما عبلقة المبّل باألمر؟-

استفسر عجبًا. وتطمعت أمي ناحيتي، تنتظر توضيحًا. مسحت دموعي 
 وطردتو:
 رح أنت.. رح اآلف، وتذكر أني لـ أبتزكـ أخذت أقؿ مف القميؿ.-
 حاضر.. السبلـ عميكـ..-

 قبؿ خروجو أوقفتو:
يا حساف، قؿ ألبيؾ عف لساني، ابتعد عف طريقي والتتحرش بي.. وتذكر -

سيئاتؾ، رد لمناس مظالميـ وأتؽ  أف الموت يطمبؾ.. سيأتيؾ حتمًا، فكفر عف
اّل..   الّمو.. وأنت يا حساف ال تفكر بالغدر والطعف بي، وا 

أنا!! ال وحؽ الّمو.. لست كما تظف.. بشيد الّمو أنني لـ أتدخؿ بينؾ وبيف -
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 أبي.. ىؿ صدر مني ما يشيف..؟ 
 ربما خشية مف المنجؿ.. لو تدخمت أو تفكر بالتدخؿ لقطعت لسانؾ..-
 يا كاكاحمو..-
خفؼ مف غموائؾ يا حساف.. ما عادت أساليب البطش تنفع في قريتنا.. -

تغير الزماف.. وما مف أحد ييابكـ اليـو كما كنتـ.. البيوت مؤلى بالسبلح.. 
 ورصاصة واحدة تكفي.

 السبلـ عميكـ..-
 ودعنا وخرج يتعثر بقدميو..

لدنانير في ضحكت رغمًا عني.. قرقرت ضاحكًا وأنا أشيد أمي تضع رزمة ا
 حضنيا كطفؿ بكر، بينما ذراعاىا يتقاطعاف فوؽ بطنيا حرصًا واعتزازًا..!

 عيب ىذا الذي تفعمو.. عيب، إنو اآلغا!-
 حدجتيا بمرح وذكرتيا:

أنا لـ أشتمو يا خجة. قدمت لو النصيحة، فاستفاد. وىا ىو ابنو أمامؾ، -
تأدب في ظرؼ دقيقة! جاء محاربًا فإذا بو يرمي سبلحو قبؿ أف يصؿ حمبة 

 الصراع! 
 يكفي إنو أعاد لنا..-
يا خجة، ىذا المبمغ كبير في عيوننا لكنو ال يساوي عند السمماني شيئًا -

يذكر.. إنو يصرؼ أضعافو في جمسة سمر واحدة.. ثـ ما ىذا التغير! ما سبب 
ىذه الشفقة المفاجئة! باألمس أردت ذبحو أماـ عينيؾ فمـ تقولي عيب!! فما الذي 

؟ ح  دث بيف األمس واليـو
 أتدري كـ عدد الذيف جاؤوا محذريف؟ إنو اآلغا! أنسيت؟-
 اسكتي يا خجة.. اسكتي.. إنو بشر مثمنا.. ال أكثر..-

 وىذه الدنانير كانت تقؼ حاجزًا بيننا.. واآلف تساوينا..
انت ستجنني .. سأقـو مف ىنا.. سأبتعد عنؾ.. سأطبخ.. ثـ أنظؼ -
 غرفتؾ..
 ولـ ياخجة؟!-
 قد تأتي بعروسؾ اليـو أو غدًا.. كما تريد..-
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ال تتعبي نفسؾ.. ىدىد ال ترى.. فبل حاجة.. منعتيا بببلىة وتيور، لـ -
 أفطف ليما إاّل بعد غضبيا. 
 استاءت وىتفت ميددة:

حراـ عميؾ يا بني.. إذا كنت تبغي معاممتيا ىكذا، فمف أسمح لؾ -
 ؾ شعرت بغمطتي فحاولت التوضيح:بتعذيبيا.. لف أدعؾ تتزوجيا.. ال لف أدع

 ال أريد إتعابؾ.. سأنظفيا بنفسي..-
 كشرت عف أسنانيا ودافعت عف وجية نظرىا:

 ستأتي أميا وخاالتيا.. وضيوؼ آخروف...-
 لف يدخؿ أحد دارؾ غيرىا..-

 بيتت، قطبت مف جديد.. مدت بوزىا مستفيمة:
 ال أظنؾ جادًا..-
سنقيـ الحفمة في بيت عـ مصطفى.. وبعدئذ سأجمب ىدىد وحدىا.. وال مف -

 شاؼ وال مف سمع.
 لـ تصدؽ. ظير ذلؾ في عينييا. قالت:

 أمجنوف أنت! ماذا بؾ؟ إنو عرسؾ وسأقيـ الدنيا..-
 ال أريد.. نظفي غرفتنا فقط.. وأفرشي لنا عمى األرض.. ونامي أنت في..-

يا رفعت يدي مشيرًا بإصبعي نحو الخارج.. ولـ أكمؿ ارتسمت عمى شفتي
 ابتسامة عتاب:

 أتريد طردي منذ اآلف؟! أىذا جزاء تربيتي!-
.. لميمة واحدة.. - ال....ال يا خجة.. ال تظمميني.. أريد أخذ راحتي ليـو

 استمتع بوقتي.. أليس الدخوؿ في النعيـ.. والتنعيـ في شير العسؿ مف حقي؟
 ضحكت أمي مف صميـ قمبيا ومازحتني:

 ىداية ال ترى ولكنيا تشـ..-
 يعني.. ماذا تقصديف؟-
 ال تدخؿ عمييا برائحتؾ النتنة ىذه.. -
 أتريديف أف أغتسؿ؟ وباألمس لدغني ثعباف!-
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إذف كيؼ ستتزوج!! كؿ الذيف سمعوا بنيتؾ.. استغربوا.. تساءلوا عف قدرتؾ -
 ومدى تحمؿ جسمؾ..

 ال تخافي.. إنو وـر بسيط.. سيزوؿ بعد يوميف.. -
الفتاة المسكينة.. ال تذليا. إنيا ال تستحؽ إاّل إذف أّجؿ الزواج.. ال تظمـ -

 كؿ خير..
الحؽ معؾ يا أمي.. سأجمب لؾ ثبلث تنكات ماء، لتغسميني بيديؾ. بعد -

 أف أمر عمى عمي حسف ليحمؽ رأسي ولحيتي.
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بعد صبلة المغرب، التفت المبّل نحوي، بينما كانت عيناي تسرحاف في رحاب 

 السماء، وسألني:
 أأنت خائؼ؟-
 أنا!! ممف؟-
 مف سقوط السقؼ؟-

شعرت بمذاعة السخرية وبنبرة االستيزاء الحادة فانزعجت. ودوف تردد أو 
 حياء صحت بو:

 أتسخر مف أحبلمي؟-
 ىجس غضبي فشاء حفظ ماء وجيو. قاؿ:

استغفر الّمو.. رأيتؾ ساىمًا فأحببت المزاح.. ومزاح المؤمف عبادة يا -
 كاكاحمو.

 ًا وميدئًا فأسكتني.تدخؿ عمي موضح
وتدريجيًا تبلشى غضبي واندمجت في الحديث مع يحيى، والرجاؿ الجالسيف 

 قربي. حتى باغتني المبّل باقتراحو: 
 ىّيا.. توكموا عمى الّمو.. لنذىب..-

 استغربت واستفيمت منو؟
؟-  إلى أيف ياحضرة المبّل المحتـر
 إلى بيت عمؾ مصطفى.. إنيـ ينتظروننا..-

 كدت أستفسر منو عما يقصده لوال عمي حسف سارع يقوؿ:
 حضرت البلـز وسأتي مع يحيى كشاىديف..-
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 أنذاؾ تذكرت ىدىد ومشروع زواجي فزحفت نحو المبّل متميفًا لتقديـ ىديتي:
قبؿ ذىابنا، خذ استمـ ىذا المبمغ. إنو مساىمة بسيطة مني في تجديد -

 المسجد..
يديو. فإذا بو يرتد مذعورًا! ويمقييا مددت رزمة الدنانير إليو، أرـو وضعيا ب

 أرضًا في حركة مستيجنة، تنـ عف رفض وتوبيخ! ويدمدـ بصوت مرتعش:
 أعوذ بالّمو.. إنو ماؿ حراـ.. مغتصب.-

إىانة بالغة غير متوقعة، صعقت ليا. ارتعشت وساورني الجنوف فصدرت 
 عني كممات سريعة، غاضبة. دلت عمى سخط وانزعاج..

وتحركت، كدت أطفر وأنشب أظافري في رقبة عطا الّمو، لوال أياد قوية 
شعرت بيا تشدني، تحكـ قبضاتيا عمى كتفي وذراعي. وتعيدني إلى موضعي. 

 وتمنعني مف تحقيؽ غايتي.. ولو لمحظات..
انفعمت ورحت أسبيـ وابتعد المبّل ىمعًا. وصاح أكثر مف شخص محذرًا 

 ف:ومتوسبًل: وىدر في أذني صوت خشف يخالطو حز 
كفى.. اجمس وال تتيور.. إنيا ليمة زفافؾ.. أدرت رأسي في غضب فألفيت -

المختار مبتسمًا كثعمب عجوز. ورأيت عمي متشبثًا بكتفي.. ثـ راح يربت عمى 
 كتفي في طيبة وحناف.

 فتر انفعالي. وبما تبقى منو صرخت دوف إرادة مني: 
لو لـ تكف في المسجد لمطمتؾ يا مبّل عطا الّمو عمى رأسؾ وكسرتو. منذ -

 ثبلثيف سنة والسمماني يغتصبنا بعممؾ، ولـ تحـر أموالو! 
ضج المسجد. عبل ىرج ومرح بعد أف أنييت كبلمي.. فوجئ المبّل فارتعش 
جسده. اكتسب وجيو الطويؿ اصفرار وىمع.وتمفت خجبًل إلى المصميف، حيث 

 شخصت إليو األنظار. وكأنو يستسمحيـ ويطمب عونيـ.
ييزوف رؤوسيـ استغرابًا، ويمطوف شفاىيـ استيجانًا، فازددت رأيتيـ، 

 ارتعاشًا..
 عيب، يا كاكاحمو، ىذا الذي تفعمو عيب..-

نيرني يوسؼ ابف المخرؼ. وكاف يجمس عمى بعد خطوات فرفست األرض 
 وصحت بو:

 اخرس يا حقير..-
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وبحركة سريعة، حممت رزمة الدنانير وقذفتيا في وجيو. فجأر وزمجر. 
 وسمعت يحيى يوبخو ثـ يزجره:

 اسكت.-
وبينما التـز الجميع الصمت، وراحت العيوف تتطمع إلّي، تحدؽ فّي بذىوؿ، 
تجمير أكثر مف عشرة رجاؿ فوؽ رأسي، خشية " تيوري " .مما أشعرني بتعاظـ 

 الجو العدائي . 
 فنيضت محاواًل الخروج، يتمبسني البغض . 
المبّل بساقي، ليسمع مني كممة  أفسح المتجميروف الطريؽ ألمّر، فأمسؾ

 اعتذار ترد لو ىيبتو . 
 ولـ أبخؿ . صحت بأعمى صوتي، ألعيد االعتبار لنفسي : 

الّمو مكنني مف استرداد حقي . السمماني بعث أبنو ليسممني المبمغ . وىا -
ىو بينكـ فأسألوه .. وجئت أتبرع بو لبناء المسجد ... ولـ أىبو لممؤل  ليتزوج امرأة 

 ثالثة . 
ارتفع المغط والصخب، وتعالت عبارات السخط واالستنكار . احمر وجو 

 المبل، وانتصبت لحيتو الحمراء . وعاد يتوسؿ : 
 انتظر .. سأتي معؾ ... -
ال ... ابؽ في محمؾ يا عطا الّمو ..مثمؾ ال يصح أف يكوف إمامًا .. أنت -

.. سأذىب بمفردي تتشكؾ حتى في نفسؾ .. وتوالي السمماني ورىطو دوف حؽ 
ياؾ أف تأتي بعدي .... إياؾ .. ولعممؾ، ألغيتؾ مف بالي تمامًا .   ... وا 

 ال .. يا بني .. ال .. أنت لـ ... -
لـ أسمع بقية كبلمو . خرجت وفي صدري يتأرجح لييب الغيظ، وفي رأسي  

 يدور صداع . 
 ابتعدت بضع خطى ثـ استدرت والرعشة تسري في دمي .  

 تذكرت أمرًا بالغ األىمية .. 
 صوبت العيوف أنظارىا إلّي، وأنا أقؼ عند الباب وأصرخ : 

اسمع يا عطا، قررت إلغاء مساىمتي . لف أتبرع بشيء، فالذي يعوزه البيت -
، صحف فوؿ وبيض . وسأرد لؾ  يحـر عمى المسجد . كما أني فطرت عندؾ اليـو
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 ثمنو .
اؿ ... أسرعت خارجًا، قيقو المختار، وتعالى الصخب والضحؾ . لـ أب

 فواجيني ظبلـ أوؿ الميؿ الباىت ولفحني نسيـ عميؿ، بارد ... 
اندفعت إلى بيت عـ مصطفى، تعصؼ بي حمى الرغبة، لمقاء ىدىد  

ورؤيتيا .. وفي ذىني تختمر الخطط ويتفاقـ ولعي الشديد بيا . ويزداد تصميمي 
عمى تنفيذ ما قررتو، أثناء رقادي عمى سرير المستشفى أو أثناء سيري الطويؿ في 

 طريؽ العودة، 
 استقبمني شقيقيا الصغير عرفاف بالصياح :

 كاكا حمو وصؿ ... وصؿ ... -
 انحنيت ألقّبمو فدفعني قائبًل : 

 رح " بوس " ىدىد .. رح .. -
 ضحكت .. وسمعت مف يوبخو .. 

 عرفاف !! أدخؿ .. -
ند الباب، وعمى شاىدت الخالة أمينة وبجوارىا عـ مصطفى، يقفاف ع

 وجيييما الح الذىوؿ . 
أخذ األب يدي بالرحاب . وأدخمني غرفة الضيوؼ الصغيرة . وتبعتنا زوجتو 

 .. 
جمسنا عمى األرض . حيث مدت ثبلثة فرش قطنية، وعدة مقاعد 
ومساند،عمى بساط صوفي مزركش جميؿ، فوؽ حصيرة نايموف . ومف السقؼ 
تدلى المصباح الزيتي معمقًا بنياية سمؾ معدني طويؿ . وشّرعت النافذة الوحيدة 
عمى مصراعييا رغـ النسيـ البارد . وأزيحت جانبًا الستارة السميكة، المطرزة 
حوافيا بدقة ! فبانت السماء صافية وظيرت النجـو المعة بوضوح كبير . 

 فأنشددت إلييا فرحًا مدىوشًا . 
 أىبًل أبني ... أىبًل .. -
 ع أمامي مباشرة . بينما جمس األب عمى يميني ... قالت أمينة وىي تترب 

 رأيت األحراج ينطبع عمى مبلمحو وىو يسألني .... 
 أيف المبّل والجماعة ؟ -
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كانت الرعشة ما تزاؿ متحكمة في مفاصمي، لذا كاف صعبًا عمّي أف اضبط 
 نفسي وأىدأ خاصة بعد سماعي اسـ المبّل . اكتفيت برد مقتضب : 

 لف يأتوا ... -
 لفو االستغراب وانقبض قمب األـ . اصفر وجييا بشكؿ مقيت .  

أدركت دوف عناء، أنيا فيمت مف ردي شيئًا خاطئًا، اليطاؽ . مما استوجب 
 تبديده دوف تمكؤ : 

 ىدىد ستصبح زوجتي الميمة، إف شاء الّمو . -
أشرقت مبلمحيا . باف عمى محياىا الفرح . وىتفت بعينييا السوداويف 

 يف . المكحمت
 خجة، أعممتنا بذلؾ . ونحف ننتظر قدـو المبل والرجاؿ ... -

تجاوزت أمينة األربعيف قبؿ خمس سنوات . لكف طوليا لـ يتجاوز المتريف، 
وكتمتيا المحمية تخطت الثمانيف كيمو غرامًا . ومع ذلؾ لـ تزؿ بنظر الجميع 
جميمة فاتنة، ساحرة . وربما أجمؿ نساء القرية عمى االطبلؽ ..وعمى العكس منيا 
كاف مصطفى . نحيفًا كعود القصب . ال شعر لو أمرد أممس، سوى لحية بيضاء 
تغطي ذقنو البارز . أظيرتو بشعًا إلى حد مقبوؿ في الرابعة والخمسيف . وعمى 
ىيئتو استنسخ المبلئكة بأمر الّمو ابنو غفراف ! بينما أخذت ىدىد صفات ومحاسف 

 أصابيا إثر جريمة الجنود لما سيؿ التمييز بينيما ... أميا . ولوال العمى الذي 
 لـ يأت المّمبل معؾ ! -

 عاد األب إلى إلحاحو . فأضجرني : 
 قمت لؾ : إنو لف يأتي . -

 ذىؿ، واتسعت عيناه دىشة وحياء . 
 وازداد ذىواًل واستغرابًا حيف استرسؿ لساني :

 رفضت أف يعقد قراني عمى ىدىد شخصًا مثمو . -
 لماذا ؟ ! -

 نطقت أمينة بحيرة وىمع . وكرر مصطفى سؤاليا . 
 رفضت المبل أماـ الجميع ... في المسجد .. الثقة لي بو ... الثقة .. -
وألنو يتعذر عمّي إيجاد البديؿ في ىذه الميمة، جئت اقترح عميكما أف -
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 تساعداني .. 
 بماذا يابني ؟ -

 خيـ السكوف انتظارًا لجوابي . 
ى أشبو بالخائؼ مني، وغير الواثؽ مف تصرفاتي . فضحكت بدا عـ مصطف

في سري .. مددت يدي إلى جيبي . تممست األوراؽ التي تخصو . داخمني األماف 
 لسبلمة عقمي، ومتانة موقفي ... 

تطمعت إلى وجو أمينة . فيالني رعبيا وتخوفيا المنتظر مما سأقولو . نقمت 
بصري صوب المصباح الزيتي، وأخيرًا نحو السماء . لمحت النجـو المنتشرة 

 وكأنيا قبلدة لؤلؤ عمى صدر زنجية ! 
حدقت في نجمة مضيئة، حسبتيا قمرًا صناعيًا . وبقربيا رأيت نجمة أخرى 
أكثر ضياًء . في كؿ منيما رأيت وجيًا مختمفًا .. شاىدت " سناء " باسمة 

 مغتبطة، وعمتي " بتوؿ "  ساىمة حزينة . 
ا " إلياـ " بقامتيا الرشيقة .. حركت ذراعي  ألمسكيا وفجأة برزت بينيم

فمنعني  " مجيد " ) وضع يده عمى رأسي وىمس : ال تتسرع .. تصرؼ بعقؿ 
 ..دوف تيور قمت لو : 

ألـ تنصحني بعدـ التردد ؟ ألـ تقؿ لي : إذا أردت فعؿ شيء يا كاكا حمو 
ذا عزمت فتوكؿ، إف الّمو يحب المتوكميف .. فضحؾ وقاؿ :  فبل تتردد .. وا 
صحيح، لكف ال تنس بقية الكبلـ .. ال تتردد عف فعؿ شيء جيد غضبت وصحت 

 موبخًا :
كؿ أعمالي جيدة .. وما عاد أمامي خيار ... ما عدت أميز بيف الصواب 
والخطأ ... فكمما مرت األياـ، كبرت آالمي، وكبرت معيا المرارة التي أحسيا في 

 قمبي .. ( 
 لميمة . وغدًا نكتب الكتاب . أريد أف أتزوج ا-
 تتزوج الميمة !! -
دمدمت أمينة ووضعت كفيا األيمف عمى فميا، داللة االرتباؾ والحياء .  

 وانتفض عـ مصطفى . وعيناه تبرزاف كعينّي نسر . وتساءؿ بغيظ : 
 بدوف عقد أو شيود !! -

 ىززت رأسي باإليجاب . فتابع بشيء مف الحدة : 
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 أأجننت !! أأنت في كامؿ قواؾ العقمية ؟ -
 نعـ .. وىذا دليمي ... -
أخرجت ما جمبتو مف األوراؽ . وضعتيا في كفيو، فبوغت .... تمعف فييا  

 بعجب وىميـ : 
 مف أيف حصمت عمييا ؟ كيؼ ؟! -
 ما ىذه ؟ -

 سألتو أمينة فحار . تطمع إلينا مبيورًا . وأجبتيا : 
.. جمبتيا لؾ يا عـ مصطفى إنو دليؿ عمى حسف تصرفي  وسبلمة نيتي .-

 لتمزقيا ... وتنيي تحكـ الجمولي فيؾ ... 
 ىؿ دفعت لو ... ؟ -

لـ أكف في حالة تسمح لي بالخضوع لتحقيؽ مطوؿ . سحبتيامف بيف 
 أصابعو المرتعشة، ومزقتيا أماـ عينيو المبيورتيف : 

 أنت برئ الذمة ..حر مف أي ديف ... -
 وتوقعت أف يميف فإذا بو يصيح : 

 ىذا ال يغير مف األمر شيئًا ... سنتكمـ عنيا فيما بعد .. -
 ىؿ توافؽ ؟-
لقد جننت حقًا ! والّمو سأذبحؾ وأذبح ابنتي قبؿ أف أدعكما تفعبلف ىذا -

 العمؿ المنكر .... 
عجبت، واعتراني الخجؿ واالضطراب . ثـ اإلحباط واالنكسار وأخيرًا الفزع 

 لغضبو العاـر . 
بجسمي كمو صوبو، ألواجيو وأطمب منو توضيحًا، سببًا  تحركت مستديراً 

 مقبواًل لرد فعمو المتشنج . 
 فسمعت الخالة أمينة تترجاني برقة متناىية : 

 يا بني، ال تشمت بنا الناس، وال تكسر خاطر المسكينة . -
أجيشت بالبكاء فتمزؽ فؤادي . أحسست بالخذالف واجتاحني شعور عاـر مف 

 التعاطؼ والمودة، واأللـ . 
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 وجعمت أنظر إلييا بعيف الرثاء واألسى . وناء قمبي بالحزف. 
 ىؿ أخطأت يا خالة ؟ ىؿ ارتكبت عمبًل مشينًا ...منكرًا ؟ -

 نبييني مف فضمؾ .. فما قصدت إاّل الخير ... والّمو شاىدي .
 كؿ الخطأ ... -
 صرخ مصطفى وأكمؿ بحسرة :  
 ؟  يا أسفي عميؾ .... أتدري ماذا يعني-

 قدح شكو القاتؿ في رأسي فقاطعتو باستياء : 
اسمع يا عـ مصطفى .. أنا ال أعني ما فيمتو .. وال أقصده ..قمت لؾ بأف -

نيتي شريفة ... وأنت خير مف يعرفني فبل تسيء بي الظف ... جئت خاطبًا ... 
 فبل تزد ىمومي ... فطف لحقيقة الوضع فيدأ واستفزني : 

 أتستطيع طمب ذلؾ مف شخص آخر غيري ؟  -
 عرفت مرامو فاستنكرتو وانبتو :  
ـَ تقمؿ مف شأنؾ ؟ تييف نفسؾ وتيينني معؾ ! في المعسكر، سمعت - ِل

بجماعة تتزوج أواًل ثـ تعقد القراف ... وسألت مجيدًا فأكد لي ذلؾ .. قاؿ : إف 
 البربر وأغمب سكاف شماؿ أفريقيا يفعموف ذلؾ أيضًا. 

 احتد وصاح : 
 قة لنا بيـ .. ال عبلقة ... ال عبل-
رغبت في الزواج مف ىدىد وسأتزوجيا .. وثؽ إنني لو رغبت في امرأة - 

أخرى .. في أية فتاة مف قريتنا ... لما ترددت أبدًا في الزواج منيا ... وفي 
خطفيا وكسر رأس أبييا إذا رفض، فزع مصطفى ... أحرجو كبلمي . عض 

 شفتيو كي ال ينجرؼ بتياري . تبادؿ مع أمينة نظرات قمقة قبؿ أف تتمتـ : 
 نحف لـ نرفض ... -
أعرؼ ذلؾ ..أعرؼ يا خالة .. اعتقد أنني تسرعت في طمبي ... أخطأت - 

فسامحوني .. اعذروني .. اقترحوا عمّي ما يجب أف أفعمو ...نبيوني .. 
 وانصحوني ... تبسـ عـ مصطفى  استرد عافيتو وأعمف : 

 مي مف أربيؿ ... غدًا نستدعي الشيخ ع-
 عمى بركة الّمو ... اتفقنا .. سآتي صباحًا . -
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اعتذرت مرة أخرى عما قمتو . ونيضت، فتوسبل إلبقائي عمى العشاء 
 فرفضت ....

لحؽ بي عـ مصطفى إلى خارج البيت يطمب إيضاحًا،عف الصكوؾ وسندات 
 الديف والفائدة : 

مف أيف حصمت عمييا ؟ كيؼ وصمت إليؾ ؟ الجمولي ، ماذا سأقوؿ لو ؟ -
 ىؿ أعطيتو حقو ؟ ىؿ ... 

اسمع يا عـ مصطفى، األوراؽ مزقت والجمولي المرابي ماعاد يخيفؾ أو -
ييددؾ .. فبل تذكرىا ثانية .. ال تأت عمى سيرتيا ألحد ميما كاف .. حتى لخالتي 

ذا سألؾ .. قؿ لو أنؾ سددت ما بذمتؾ كامبلً   أمينة ... إياؾ ...إياؾ .. وا 
 واقفا في منتصؼ الطريؽ . ومضيت إلى البيت مستاًء مقيورًا .  تسمر

المنيمكة في رص الحاجات التي اشترتيا عمى رفوؼ المطبخ -حدثت أمي 
بما جرى، فوبختني عمى سوء تصرفي، ورعونتي التي ال تقؿ عف رعونة مجنوف -

 !.. 
 لـ أناقشيا . لـ أكف في حالة تسمح لي بذلؾ . تركتيا وتوجيت إلى غرفتي 

وضعت رأسي عمى الوسادة .. حاولت أف أناـ فإذا بي أنيض عمى حيف غرة 
 ! ... 

ال -) برز لي مجيد . بوجيو العريض الضاحؾ وعينيو السوداويف قاؿ لي : 
 تنسى وصيتي .. "  النورة " ستعطيؾ مظيرًا جذابًا وتريحؾ . 

 ولكف ىدىد ببل عينيف ! -قمت : 
ه الدرجة يا كاكا حمو . أصابع األعمى ىي ال تكف غبيًا إلى ىذ-قاؿ : 

 عيونو . بنانيا تتحسس أفضؿ منؾ . ستشمئز وتنفر منؾ إذا بقيت بصوفؾ. 
 أنا لست خروفًا ! -غضبت وقمت : 
 استغفر الّمو يا كاكا حمو ... مف قاؿ ذلؾ ؟ -ضحؾ وقاؿ : 

 أتظنني أبمو ال أميز الخروؼ عف  الطمي ... ! 
 أتريد أف تكرر أالعيبؾ معي ؟ -تغاضيت عف سخرتيو وقمت : 

بسببؾ كاد عريفي إسماعيؿ يثكؿ نفسو مف الغيظ .. قيقو حتى دمعت عيناه 
 ثـ أقسـ قائبًل : 
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أتظنني أعاممؾ مثمما أعامؿ العريؼ مونرو ؟ ال .. يا كاكاحمة .. ال .. -
 ثؽ بالّمو العمي العظيـ أنني أعزؾ ... فأنت أخي الطيب وصديقي المفضؿ .. ثـ
أنني لـ أغدر بو ولـ أقصد أذيتو .. وعندما نصحتو بوضع البودرة لـ أكف أىدؼ 
إال الخير ... لكنو " جحش " لـ يستمع لمنصيحة جيدًا ... لذا احترؽ جمده .. 

 وضيع فرصة العمر ولقاء حبيبتو مارليف مونرو ..(
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-7 - 
عمى مائدة الفطور الزاخرة، الغنية بالبيض والزبدة والمربى والجبف والحميب، 

 قالت أمي دوف مقدمات : 
 أوصيت عمى عشريف دجاجة .... سأمؤل بيا األقفاص، بناء عمى رغبتؾ -
 حسنًا تفعميف ..وسأشتري لؾ ثبلث معزات . -

 دىشت، وعبرت عف ذلؾ بمساف خائؼ : 
 مف سيتولى رعايتيا وحمبيا ؟ -
 سيرعاىا موسى وتحمبيا ىدىد ..-

 اطمأنت وتحمست : 
 يفيدنا حميبيا .. سيغنينا عف شرائو .. وما سيفيض عندنا نبيعو .. س-
ال .. سنيبو إلى بيت عمي مصطفى، إلى حيف عودة بقراتو . لـ تجادؿ . -

 أبدت موافقتيا واقتناعيا : 
 كما تريد يا بني .. إنيا فكرة جيدة ..-
ىّيا بنا إلييـ ... عمينا تييئة كافة المستمزمات ... اعترضت بإشارة مف -

 يدىا؛ واحتجت : 
 دعني أكمؿ فطوري .. الوقت مازاؿ مبكرًا ... -
 أنت تثأريف مف جوع قديـ يا خجة ! تأكميف منذ ساعة ولـ تشبعي ! -

 مازحتيا فأبدت مخاوفيا : 
 وأنت لـ تمد يدؾ بعد ! -
 أنا أكمت وشعبت .. والحمد لّمو ... -
نت لست عمى ما يراـ .. أتظنني غافمة عنؾ .. راقبتؾ منذ يوميف .. وأ-

عمى غير عاداتؾ وطباعؾ ... وال تنكر .. فقمبي دليمي .... ربع ما كنت تأكمو 
 سابقًا ال يدخؿ معدتؾ ! وبشيرة أخبرتني بأنيا رأتؾ تتقيأ ما أكمتو عندىـ ! 

 أكمت البيض البارحة .. -
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 عند المبل ! أخبرتني رباب إنؾ أكمت نصؼ البيضة ! ولـ تذؽ الفوؿ ... -
مسني الندـ عمى ذىابي ومشاركتيما في الفطور استكرىت دناءه نفسي 

 واحتقرت رباب 
ما أدؽ أخبارىا ! وما أذليا ! مراقبة الّضيؼ والتدقيؽ فيما أكؿ وشرب، -

 عيب . ... عيب .. وعار .. 
 ال يا بني .. ال .. رباب بنت ناس . وطيبة النفس . -
بل بذلؾ ... ثـ أني آخذ كفايتي مف سأدفع ليما ثمف ما أكمت .. وعدت الم-

 األكؿ ... 
 أوضحت ليا ودخمت غرفتي .. 

وقفت أماـ المرآة . ألقيت نظرة شاممة عمى جسدي تطمعت إلى وجيي . 
 وعاينت موضع العضة . كاف الوـر يخؼ تدريجيًا ..

جمست عمى السرير أراجع ما نفذتو، وما يتحتـ عمّي تنفيذه . فوجدت أمامي 
قائمة طويمة مف المشاريع . وطرحت أفكارًا عديدة جديرة باالىتماـ .. سألت الّمو 

 أف يعينني عمى إنجازىا، وأنا اتجو إلى الحديقة . 
قمبت األرض تمييدًا لشتميا بالورود . وغسمت الحظيرة غسبًل . ثـ نظفت 
األقفاص وجددت شباكيا المعدنية .. وحيف انتييت كاف النيار قد انتصؼ، وارتفع 

 ف الظير ... آذا
أعدت رغبتي في الذىاب لكف أمي راوغت وماطمت، حتى العصر .. فما أف 

 حانت الرابعة حتى أبدت حماسًا ... ! 
قدتيا إلى بيت عـ مصطفى . فبوغّت بأف ىناؾ مف سبقني بالقدـو ! وجدت 
المبّل عطا الّمو، وعبد الّمو المختار وعمي حسف وزوج عمتي الحاج صالح، ويحيى 

 مع إخويو يوسؼ وموسى، ونصار ينتظرونني ! 
في الحاؿ ربطت بيف مماطمة أمي وتعمدىا التأخير، وبيف حضور ىؤالء 
وشممت رائحة اتفاؽ مسبؽ،جرى خمؼ ظيري ! لـ أباؿ وراحت عينياي تفتشاف 

 عبثًا عف عيسى .. بأمؿ رؤيتو  بينيـ ..  عّمو  عاد وحضر معيـ .. ! 
نعوني بإتماـ العقد عمى يد المبّل . بعد رحبوا بي، سألوني عف صحتي وأق

 اعتذاره لي عما بدر منو في الميمة الفائتة . 
 وقّبؿ رأسي بمحبة مما أشعرني بالخجؿ . فأعمنت موافقتي . 
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حسنًا يا حضرة المبل . ولكني أصر عمى سحب اقتراحي .. قررت أف -
 احتفظ بأموالي .. لمشاريع أخرى .... لف أمنحؾ فمسًا واحدًا ... 

 الدنانير عندي يا كاكا حمو وسأعيدىا إليؾ ..-
عندؾ !! ىؿ تمزح ؟ مف أتى بيا إليؾ ؟ إنيا في غرفتي ! نظر إلّي -

 الجميع مدىوشيف وضحؾ المبل قائبًل : 
 تركتيا أنت أمس في المسجد .. -
 أنا ! كيؼ ؟ ومتى ؟ -
 ألـ ترميا في وجيي قبؿ خروجؾ غاضبًا ؟! -

كؿ ماحصؿ  ! ضحكت فضحكوا . وبيف زغاريد  سخر مني يوسؼ فتذكرت
 النسوة وتكبير الرجاؿ، جمبوا ىدىد لتحضر عقد القراف . 

جاءت تتعثر مغمورة بنشوة عارمة، مصحوبة بأميا وأختي بشيرة . وخمفيف 
 تراءى لي وجو افتخار ! 

وعمى الرغـ مف ظيور فرحة ىدىد بوضوح، وسعادتيا، انتفض قمبي غمًا، 
 امتعضت بشدة . 

آلمني رؤيتيا مرتدية ثوب الخانـ القديـ . أحسست بسكاكيف حادة تمزؽ 
أحشائي . أشد فتكًا مف كأس العميد، وأكثر لؤمًا .. حز في نفسي منظرىا .. 

 آلمني جدًا فبكيت ... 
 سألوني والدىشة تعترييـ، عف السبب الذي دفعني إلى البكاء . 

 فأجبتيـ : إنيا دموع الفرح . 
وني، وخطر عمى بالي خاطر ! وصممت عمى تنفيذه بعد ضحكوا ومازح

 انتياء الحفؿ ... وازددت تصميمًا وأنا أتطمع إلييا مبيورًا متحسرًا . 
ركزت نظراتي فوؽ أنامميا وىي تحاوؿ تسوية الثوب العريض أنظر إلى 
وجييا المدور وأسأؿ الّمو أف يغفر لي ذنبي ىذا .. أحدؽ مدىوشًا في عينييا 
المغمقتيف فتمؤلني الغبطة، ويعتريني الندـ ويتمبسني تأنيب الضمير ... ! سحرتني 
إشراقة الخديف الحمراويف، المرصعيف بغمازتيف، كإشراقة تفاحتيف ناضجتيف . 
بيرتني بشرتيا البيضاء، وشعرىا األصفر المنسرح الطويؿ . وانشددت إلى 

تمنيت احتضانيا .. تقبيميا الحاجبيف الغميظيف والشفتيف القرمزيتيف، فاشتييتيا .. 
.. زرع ابني في أحشائيا اليـو قبؿ الغد .. فمنعني الخجؿ المرتسـ عمى وجنتييا 
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 .. والحياء الذي ركبيا ... 
بكيت مف جديد ، ليس مف فرحي، بؿ لنذالتي . ألني سأظمـ ىذه المسكينة 
 التي ال أستحؽ ظفرًا مف أظافرىا ... أظمميا متعمدًا ..عف قصد ... ودراية .... 

بيف ضحكات أمي ونكات بشيرة وتعميقات افتخار، وتمتمات المبل وتسبيحاتو، 
 وىمسات العجائز وصموات الخالة أمينة تـ العقد ... 

تـ العقد ووزع نصار شراب التوت والميموف، عمى المدعويف ... بكؤوس 
لعميد " زجاجية نظيفة جمبيا معو ... تناولت كأسي . قربتو مف شفتّي فبرز " ا

أمامي ! تمثؿ بشخصو يكركر ضاحكًا ! فركبني الذعر، تحركت لئلمساؾ بو فقفز 
ىاربًا ! حاولت المحاؽ بو ... كدت أنيض .. أقفز صوبو وأصرخ . لكف صوتي 
بّح فجأة وشددت بقوة إلى الكرسي .. وصحوت مف غفوتي عمى إثر سقوط الكأس 

 مف يدي ... ! 
 انكسر الشر انكسر الشر ... -

صاح أكثر مف شخص .. وأسرعت بشيرة تنظؼ المكاف . أصّر المختار 
 عمى دعوتنا جميعًا إلى العشاء في بيتو، فرفضت : 

 شكرًا لؾ ياحضرة المختار ...شكرًا .. أنت بحاجة لمف يعينؾ ... -
 ال تخش عمّي .. ستطبخ لنا افتخار وبقية البنات ... -
. غدًا .... إف شاء الّمو بوغتوا ليذا إذف أرجو تأجيؿ ذلؾ إلى يـو الزواج ..-

 التحوؿ " تأجيؿ الزواج " فشرحت ليـ : 
 زوجتي لف تقؿ شرفًا وكرامة عف أية عروس في قريتنا . -

والواجب يقتضي الحفاظ عمى عمو منزلتيا ورفعتيا . لذا ال يجوز التقميؿ مف 
 شأنيا وال يمكنني الموافقة عمى إكماؿ مراسيـ الزواج دوف تجييز كامؿ ... 

 ما األمر يا كاكا حمو ؟! -
 استفسر عـ مصطفى فأردفت : 

 أعدوا لمخانـ مبلبسيا وأشكروىا ... -
 لماذا ؟! ماذا جرى ؟ -

 ىتفت أمي بخوؼ فقمت بحـز : 
سننزؿ الساعة إلى المدينة، لنشتري كؿ ما يمـز ىدىد مف مبلبس -
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 ومصوغات وحاجات أخري .. جديدة .. 
كاكاحمو .. الّمو يفتح عميؾ ... صاح عمي حسف  بارؾ الّمو بؾ يا-

 مستحسنًا . وتمتو بشيرة ثـ تعالت كممات الثناء واإلعجاب والتقدير . 
 واعترض عـ مصطفى بطيبة : 

 ال تبذر مالؾ يا بني .. يكفينا ىذا .. -
 كدت أرد فتدخمت أمي بحدة :

ال يا مصطفى ... ىداية ابنتنا الحبيبة . وكاكا حمة عمى حؽ .. ولقد رزقو -
الّمو بسببيا .. سنشتري ليا كؿ ما ترغب وسنقيـ حفبًل لف ينسى .. أنو عرس أبني 

 الحبيب .
صحيح يا أمي . ىداية تستحؽ كؿ خير .. سنقيـ الحفمة غدًا ... حفمة -

 كبرى .. ياجماعة، سنقيميا غدًا .... 
 صدح صوت بشيرة المبتيج . وىتؼ نصار بفرح : 

 لساحة المقابمة ... سأزيف المقيى وا-
 بالرفاء والبنيف .. بالرفاء والبنيف .. -

ارتفعت الزغاريد بعد كبلـ عمي وتيانيو . وشّد الرجاؿ عمى يدي وىـ 
ينصرفوف تباعًا . ولحؽ بيـ عـ مصطفى . سمعتيـ يتيامسوف .. وحَدست أنيـ 
يتفقوف . وحيف ألححت عمى أمينة وأمي بضرورة التييؤ، لمنزوؿ إلى المدينة . 

 تكممت ىدىد ألوؿ مرة وىي تبتسـ بمؿء شدقييا.ويدىا تستعيف بحركة معبرة :
كاكاحمة، أرجوؾ .. اصرؼ النظر عف كؿ شيء ..ىذه األشياء التي تريد -

خبلصؾ ...   شراءىا ال تجمب السعادة . ال أريد شيئًا سوى محبتؾ لي وا 
أخذ يدىا و يمتمئ صدري بيجة وتدمع عيناي مف فرط السرور ... أىرع ب

 أصارحيا : 
يا حبيبتي، أصبحت زوجتي بشرع الّمو . سأىبؾ عمري فما قيمة ىذه -
 وباألمس رزقني الّمو مف أجمؾ، ببركاتو ..   األشياء 
ما قالتو ىداية عيف العقؿ يا كا كاحمو . جمب الرجاؿ ىداياىـ وسيجمبوف -

 المزيد، وىو ما يكفينا وزيادة ... أيدتيا أميا . فأعمنت بشيرة رفضي عمى لسانيا 
مشكوريف يا خالة أمينة ... اليدايا لف تحوؿ بيننا وبيف إداء الواجب ... -
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حؽ ىداية ال يجوز التفريط بو يا خالة أمينة .. وما سنشتريو لف يكمفنا بالتأكيد 
 أكثر مما تقدر الحبيبة ىداية ... زوجة أخي ... 

 ىداياي سنختارىا معًا... أنا وىدىد ... -
 قترحت فإذا بافتخار تحتج : ا
ال ... ياأخي .. ال .. لف نسمح  لكما ..لف ندعكما تنزالف أنت وىداية أبدًا -

 ... 
أدىشني اقتراحيا وقبؿ أف أبدي رأيًا، رأيتيا تغمز بعينييا لتضمف موافقتي . 

 واستطردت : 
أواًل، اليـو عرسكما ..والتعب مرفوض .. كما أف النزوؿ إلى المدينة ليس -

 سيبًل .. 
 كبلـ العقبلء .. -

 أفنت ىاجر زوجة عمي حسف وأكممت : 
 أمسح وجيؾ بالرحمف ودع األمر لغيرؾ يا كاكا حمو . -
 ماذا تقصديف ؟ -

 سألتيا فتطوعت بشيرة لمرد : 
غدًا صباحًا سأخذ أمي وخالتي أمينة وافتخار، وتنزؿ مع يحيى . لنشتري -

 كؿ ما تريده يا كاكاحمو . 
ف تظاىرت بالفرح والبلمباالة . فاشتعمت  رمقتني افتخار بعيف منكسرة، وا 

الذاكرة .. شعرت بمعاناتيا وعدت أسبر ىواجسي .. وصرخت في أعماقي .. يا 
 مخمؼ البنات، حامؿ اليـ لمممات . 

 وكؿ ما تطمبو ىداية وخالتي أمينة . -
 قمت معقبًا فيبت الخالة أمينة قائمة : 

 أنا ال أطمب شيئًا يا ابني .. ال أطمب شيئًا .. ىداية ابنتكـ .. خذوىا بثوبيا -
 وىمست ىدىد برقة ممزوجة بخجؿ : 

 وأنا ال أطمب شيئًا .... -
اقتنعت بخطة افتخار واقتراح بشيرة، فوافقت . وأنا عمى يقيف إف الماؿ ال 

 يتكمـ فحسب بؿ ييدر ... 
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سمت افتخار األمر لف نتأخر ..سنشتري ما يفيد وينفع، ونرجع بسرعة . ح-
 . واستسممت الخالة أمينة : 

 وعند المساء سنزفيا إليؾ بعوف الّمو .. -
   فكف مستعدًا ...-

 ضحكت النسوة لمزحة افتخار . وركب الحياء ىدىد . 
 حيف قاؿ لو مجيد مداعبًا : -) مثمما ركب عريفي إسماعيؿ 

أكيد أنؾ أكثرت مف تقميب النورة عند العمؿ فتسبب بحرؽ الجمد .. وفاتني -
أف أخبرؾ .. نسيت والّمو .. إف كثرة تقميب العجينة أثناء العمؿ، أو عند وضعيا 

 عمى الجمد، تزيد حرارتيا . ويشتد لييبيا .
 بماذا تنصحني ؟   والحؿ -
 ليس ىناؾ مف وصفة غير ما ذكرتيا لؾ يا عريفي.. -
 نسيتيا .. -
 عميؾ ثانية ..  خذ قممًا وورقة وأكتبيا، ألني لف أعيدىا-
 أمرؾ .. تكمـ بسرعة .. تكمـ .. -
 ياعريفي .. اكتب .. اكتب .... يؤخذ عدس مقشر .. -

يسحؽ ناعمًا ويداؼ بو ماء ورد خالص . ويطمى بو الموضع الذي أثرت فيو 
النورة .. ىذا كؿ شيء .. أمض بسرعة، أعمميا وتعاؿ .... فمدّي أخبار جديدة 

 مؤكدة عف فقيدة الفف وممكة اإلغراء األولى . 
 صحيح .. بالّمو عميؾ حدثني ... -
 رح اآلف .. رح .   أىذا وقتو -
 أعطني رؤوس أقبلـ .. أرجوؾ ... -
ثبت يا عريفي، وبالدليؿ القاطع إنيا اغتيمت عمى أيدي رجاؿ المخابرات -

 األمريكية .. ولـ تنتحر كما أشيع ... 
 مت .. حدثني بالمزيد .. مف أيف حص  صحيح ...-
 سأحدثؾ فيما بعد ... اآلف اىتـ بمصيبتؾ .. ( -

عدنا إلى البيت في حدود العاشرة ليبًل . فوجدنا مفاجأة مبيرة بانتظارنا . 
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 أذىمت أمي وأججت غضبيا. 
كانت أبواب البيت والغرؼ والدواليب مفتوحة عمى مصراعييا وحاجاتنا مبعثرة 

مما يدؿ عمى أف يدًا خبيثة فتشت كؿ شيء وفي كؿ   بصورة مخزية، وعبثية 
مكاف .. وأف الزائر الذي استغؿ خروجنا كاف مستعجبًل .. حزرت السبب فضحكت 

   في سري ورثيت لو ألنو خرج خائبًا دوف أف يجدما يبتغيو 
 ! مف فعؿ ىذا ؟! مف ؟!   ما الذي حصؿ ؟-
، أو أحد كبلبو بالتأكيد . -  ال تيتمي، زارنا زوج أختؾ المحتـر
 اذا فعؿ ىذا ؟ لماذا ؟ ولم-
ظف أنو سيجد أوراقو ... الغبي ... تصورني غبيًا مثمو ألخفييا ىنا .. -

نسي أنني كاكا حمو .. توقعت ىذه الزيارة منذ أخذت الممؼ ..فاتو أنني أخذتو 
معي إلى بيت عـ مصطفى .. وبينما خرجت أمي تعمف ما حصؿ، رحت أعيد 
ترتيب كؿ شيء مستعرضًا أثناء ذلؾ أسماء الذيف يحتمؿ أف يكمفيـ السمماني أو 

 الجمولي باقتحاـ بيتي الستعادة الممؼ، وأفكر بطريقة االنتقاـ .... 
 جاء الرجاؿ وعمى رأسيـ المختار .... أبدوا دىشتيـ واقتراحاتيـ . 

 سأقيـ القرية واقعدىا .. ىذه سابقة خطيرة . -
 أعدؾ. -بأف ىذا لف يتكرر ال حاجة يا مختار .. ال أريد مشاكؿ ... أعدؾ -
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بعد ظير اليـو الثاني، شعرت وأنا أغط في النـو بأف ىناؾ مف ينادي . في 

 الوقت الذي تضرب جزمتو قائمة السرير. 
 استيقظت فواجيني يحيى ساخرًا : 

 مساء الخير يا عريس -
 مساء الخير !! أتمزح ؟ 

 اسـ الّمو عميؾ ... الساعة اآلف الثانية والنصؼ ... - 
 ىؿ ... -
 نعـ . ذىبنا وعدنا وأنت في نـو العافية . لـ نشأ إزعاجؾ . -
 وأيف أمي ؟ -
في بيت العروس . أوصتني بإيقاظؾ لتفطر .. العفو لتتغذى جمبنا لؾ -

كباب  أربيؿ كي تتقوى .. ولتبدؿ ليا ىذه ... وضع عمى الفراش ثبلث عمب 
 كارتونية . فسألتو : 

 ما ىذه ؟ -
 أقفاؿ، أوصتني عمتي بشرائيا لمدوالب ولبابي غرفتيا والدار . -
 لماذا ؟ -
 لماذا ؟ ! -
أرعبيا حادث أمس وعزز مخاوفيا .. أصبحتـ أغنياء .. والماؿ السائب -

 يعمـ السرقة .. والحرامي سيعاود ىجومو بالتأكيد . 
 ابد ليا أنت .. وال تزعجني . -

لـ استمع لتخرصاتو ومزاحو . تركت السرير ورحت أغير مبلبسي واغتسؿ 
 وآكؿ .. ثـ أتميى مع الدجاج . إذ أفرحني منظر األقفاص المكتظة بيا . 

ال تدري كـ اتعبتني عمتي، غفر الّمو ليا ! ما أف رأت أقفاص الدجاج في -
أربيؿ  حتى طارت فرحًا ...  اشترت ثبلثيف دجاجة ! وحممتيا أنا مضطرًا .. 
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 وأجري عمى الّمو . 
 قاؿ يحيى بتذمر ومضى . 

جاءت أمي وبشيرة وبعدىما جمب سمطاف ما أوصيتو مف الورود. مما أوجب 
 ، عمّي زرعيا وتنظيميا .. وأخيرًا دخمت  الحماـ ألغتسؿ وأعطر جسدي المتوـر
المتسمـ وتمؾ الميمة ضجت القرية، بقرع الطبوؿ ونقر الدفوؼ وعزؼ المزامير، 
ودبكات الرجاؿ ورقص النسوة، وغناء الصبايا وفرح األطفاؿ . وتطايرت في الجو 

 أسراب الزغاريد . 
بقيت في البيت بانتظار مجيء الزفة، يتممكني الفرح وعذاب الضمير ، مترقبًا  

 أف تأتي ىدىد في موكب مييب . مصحوبة بأميا وخاالتيا . 
انتظرت حتى جزعت . وطاؿ انتظاري وكدت أعود إلى الحديقة التي أخذت 

 ثبلث ساعات بالتماـ .. لوال الضيوؼ ... مني 
) ال أدري كيؼ برز العريؼ مونرو أمامي فجأة كالحمـ، انتصب بشاربيو 

 المتيف ال مثيؿ ليما في معسكر الغزالني، وال في الموصؿ كميا .   وعينيو الكبيرتيف 
جاء عمى غير العادة . فسد بقامتو المديدة فتحة باب الميجع العريضة . 
فحجب أشعة شمس الظييرة . المتسممة إلى أسرتنا . وحؿ محميا ظمو العمبلؽ، 

 الممتد عمى طوؿ األرض اإلسمنتية . 
كنا عائديف توًا مف ساحة التدريب . مستمقيف عمى فرشنا، منيكيف . نثرثر 
ونمزح . نستمع لقفشات مجيد ولنكاتو، واصطياده البارع لسقطات الجنود، 

 اء التماريف، زالت ألسنتيـ . وأخطائيـ وعثراتيـ أثناء أد
كاف لسانو السميط، الطميؽ يروي دوف جزع، حيف بوغتنا بو يتمجمج .. 

 !   ويتوقؼ . ألف حركة عند الباب أوحت بدخوؿ أحد ..
رفعنا رؤوسنا لنتبيف ىويتو، ونحف نتساءؿ مف يأتينا في ىذا الوقت ؟ وقت 

 راحتنا .. 
التي تمؤل العيوف -لـ نميز العريؼ في البداية . ودفعنا التعب و الدموع 

إلى الظف، بأنو شخص أخر . لكف سرعاف ما تكشفت -بسبب سخرية مجيد 
الحقيقة . إذا تقدـ ببطء، وسبقو ظمو ميرواًل ! تحرؾ عمى عجؿ فتسمؽ الجدار 

 المقابؿ واعتمى جزءًا مف السقؼ الواطئ . 
اه فخفقت قموبنا، اقترب الجسد الطويؿ، الخشف منا، فتوضحت مبلمحو . رأين
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 وانتفضنا دفعة واحدة . قفزنا إثر صرخة طويمة مدوية أطمقيا مجيد :
 حضرة العر .. يػ ... ؼ .. إسمػ ... ا ... عيػ .. ؿ ..نيوض . -

 تساءلنا مف جديد وبحرقة " ماذا جاء يفعؿ ... ؟ " 
 وقؼ في وسط الميجع كأسد بابؿ شامخًا، مييبًا . 

 وألنو كاف دومًا سيفًا مصمتًا عمى رقابنا، ارتعشت أطرافنا . 
في البدء، راز مجيد بنظرة ماكرة، صارمة . بدا واثقًا أف ىذا المكمؼ 
المشاكس، يسخر منو . وما صرختو إاّل دليؿ ساطع . لكنو تحاشى االصطداـ 

 معو، خشية مف مكيدة أخرى ... يوقعو بيا ... وما أكثر مكائده ... ! 
سعتيف فأرىبنا . حبسنا أنفاسنا بانتظار أف يعمف سبب تطمع إلينا بعينيو الوا

 قدومو . وكما تعودنا فيو أمر ال يسر بأي حاؿ مف األحواؿ ... 
وتحت دىشة الجميع احتواني بنظراتو . أشعرني بأف ال يرى سواي في 
 الميجع، فأرىبني . وألنني أعرؼ فيو حمؽ الصمؼ والقساوة فزاد ارتعاش أطرافي . 
وعمى غير توقع مد كفو العريضة، وبسط راحتو باتجاىي . وأمرني بصوتو 

 الغميظ ! 
 احـز أمتعتؾ يا كاكاحمو، واتبعني . -

لوىمة، خيؿ إلّي أنو أخطأ التشخيص . أىتز بدني ىمعًا ثـ جمدت في مكاني 
 مذعورًا كمف يضبط بجـر ... 

سألو عما وألني الجندي الوحيد "العاقؿ " بيف األربعيف، لبثت صامتًا، ولـ أ
ف أمتؤلت نفسي باليواجس والظنوف . وتطمعت العيوف  يعينو، وماذا يريد مني . وا 

 صوب العريؼ ليقوؿ كممة أخرى يصحح بيا خطأه . 
ماذا فعؿ يا حضرة العريؼ المحتـر ؟ كاكا حمو إنساف طيب وجندي مثالي -

 !.. 
تطوع مجيد لبلستفسار نيابة عف الجميع . لـ يجبو العريؼ . استدار عائدًا 

 مف حيث أتى يتبعو ظمو . 
 

 وراحت جزمتو تدؽ بعنؼ عمى طبمتي أذنّي، وليس عمى األرض اإلسمنتية! 
 وتفاقـ ذعري حيف ىمس مجيد مداعبًا : 
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 جاءؾ الموت يا تارؾ الصبلة . -
ومف آخر القاعة جاءني كبلـ مبيـ وضحكة مريرة . وسمعت كممات تخدش 

 المشاعر والحياء ! 
 يا مجيد. أنا خائؼ -
 ىؿ ارتكبت شيئًا مف وراء ظيري، ولـ تخبرني بو ؟ -

 اعرفؾ، تتظاىر بالسذاجة لكنؾ مف نسؿ إبميس .. 
 ال .. والّمو .. -
خبلص .. صدقت ..إذف ال تخؼ .. توكؿ عمى الّمو وامض خمفو .. اجر -

 قبؿ أف يعود ويعاقبؾ ابف الحراـ .. بسبب التأخير .. 
 تعاؿ معي ... -
 سآتي ..  ألعرؼ السبب .. تشجع يا كاكا حمو .. تشجع -
 تشجعت ... -

 ساعدني مجيد في لـّ " يطغى "، وحـز أمتعتي القميمة . وحمميا معي . 
 لماذا طمبني ؟ أنا بالذات ! -

 سالتو بخوؼ فحثني : 
صحيح -راجع ما عممتو منذ استيقاظؾ صباحًا حتى عودتنا إلى الميجع -

ـَ  أنني لـ أفارقؾ لحظة ... لكف الشيطاف مازاؿ حيًا يرزؽ ... ومف يدري فربما أظم
 عينّي فمـ أره حيف قادؾ إلى وكره .. راجع .. راجع عقمؾ .. 

 سأراجع ... سأراجع .. -
راجعت عقمي طواؿ الطريؽ إلى مكتب العريؼ، فمـ أجد ما يستوجب غضبو 
مني . خاصة وىو يعرفني، يعرفني جيدًا ولطالما نصحني بأال أساير " ابف الكمب 

 مجيد ىذا " 
 أنا خائؼ يا مجيد .. -
ال أخفي عميؾ يا كاكا حمو . فأنا خائؼ مثمؾ .  لست مرتاحًا مف ىذه -

الدعوة المفاجئة . وقمبي ينغزني ألف التاسع عشر مف آب يـو نحس وشـؤ . فيو 
 ؟ أعدـ الشاعر لوركا . أجبروه عمى حفر قبره ليدفنوه فيو ! فعمى ماذا سيجبرونؾ

 ال أدري ... -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 013 - 

وصمنا المكتب . ألقينا حممنا، وكدت ألج فأوقفني مجيد. رتب قيافتي 
 وأوصاني : 

ال تنسى التحية ... إياؾ  .. يجب أف تؤدييا لعريفؾ أبو الحؽ .. لقد -
 حذرؾ .. ال تنسى ....

 لف أنسى . -
وعندئذ دفعني، أدخمني عنوة . وبقي ىو قرب أمتعتي واجيني العريؼ 
فارتبكت . لكني أديت التحية كما يجب ووفؽ تعاليـ االنضباط  العسكري . ثـ 
وقفت باالستعداد الكامؿ وحسب ما تقتضيو األعراؼ قدمت اسمي ورتبتي ووحدتي 

 . مما أفرح العريؼ فقاؿ : 
 أحسنت يا كاكا حمو .. لقد نجح مجيد في تعميمؾ . -
 لعسكرية . منذ شير وأنا أتدرب عمييا ... عمى إداء التحية ا-
عاؿ ...عاؿ ..واآلف اسمع ... أنت جندي جيد، وأخبلقؾ حميدة .. لذا -

 تقرر نقمؾ مف المعسكر. 
لى أيف سأذىب ؟ -  وا 
إلى بيت العقيد رأفت، في قمب الموصؿ . اختارؾ لتكوف مراسبًل لو . -

 سيأخذؾ السائؽ بعد قميؿ ... لقد زكيتؾ بنفسي . . 
لـ أتفوه بكممة، فاجأني الخبر. لـ أفرح كما اعتقد ولـ أشكره كما أراد ..زاغ 
بصري في أرجاء الغرفة بحثًا عف صور معبودتو ودىشت ألني لـ أر شيئًا مما 

 أخبرني بو الجنود ! 
 إنيا فرصتؾ .. فما رأيؾ ؟ -

 انتبيت لسؤالو فصارحتو : 
، فيو أعدـ الشاعر لوركا - لست مرتاحًا وقمبي ينغزني و ىذا يـو نحس وشـؤ

. .. 
 دىش العريؼ فوقؼ عمى قدميو مستفسرًا : 

 مف ىو ىذا " الموكا " ؟! -
 ال أعرؼ ... -
ال تعرؼ !! ىذا كبلـ أكبر مف رأسؾ ... ألـ أقؿ لؾ  ال تساير ابف الكمب -
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ىذا .. ىّيا اخرج ... سمـ حاجاتؾ لممخزف وانتظر السيارة .. ىّيا، قاؿ لوكا قاؿ 
 استدرت ألخرج فذكرني : 

 التحية .. أِد التحية يا كاكا حمو !! -
 نسيت مف جديد ! تبسمت لو معتذرًا وقمت : 

 السبلـ عميكـ .. -
 فإذا بو يزعؽ كالمجنوف : 

التحية !!أّد التحية العسكرية وأخرج ..ليأتني مجيد فورًا ... أديتيا عمى -
 عجؿ وخوؼ، وخرجت ... 

 استقبمني مجيد . نقمت لو رغبة العريؼ فزفر : 
ب إلى الجحيـ . إنو يريد سماع أخبار محبوبتو الراحمة . بشرني أنت، ليذى-

 طمئني، ماذا يريدوف منؾ ؟ أخبرتو فصاح عجبًا : 
العقيد رأفت !! احذر يا كاكا حمو . فيذا حمو المساف كافر القمب..     -

 قائؿ ... 
 وماذا سأفعؿ ؟ ىؿ أرفض ؟ -
ال .. اسمعني جيدًا يا كاكاحمو، إنيا حقًا فرصتؾ التأريخية كما قاؿ أبو -

 الحؽ العزيز ... 
 لـ افيـ .. -
عريفي مونرو ـل يخترؾ اعتباطًا . إنو يبعثؾ كرأس حربة . يريد أف ينتقـ بؾ مف -

العقيد . ال تستغرب، إنيا قاعدة معروفة ىنا ومثبتو . فمف يختاره الضابط بنفسو كمراسؿ، 
 بلمة استفياـ تثار حولو .... فبل غبار عميو . أما اختيار العريؼ فألؼ ع

ظؿ يمازحني بكممات بذيئة، ويحثني عمى ارتكاب المنكر . وأنا أسمـ لممخزف 
كؿ ما استممتو سابقًا، وبعد خروجنا، ولما وبختو أخذ يمح بخبث ويشرح لي . 
وتممصت منو بعد جيد .. ونحف نصؿ بوابة المعسكر حيث وجدت السيارة 

 بانتظاري 
والّمو غميت قمبي . فبل تنس أف تطمئننا . ابعث لي أخبارؾ بيف فترة -

 وأخرى، بيد السائؽ ... 
 ودعني ...فصعدت دوف كبلـ بجوار السائؽ . 
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 الذي استقبمني بغيظ، معاتبًا : 
 السبلـ لّمو يا حجي كاكا ! -

وحيف لـ أرد أسمعني كبلمًا خشنًا، لـ أسكت عنو . أخرستو بحدة فازداد 
 غيظًا وامتعاضًا . 

ما بؾ ؟ وجيؾ وجو إبميس ! ابتسـ لمدنيا يا حجي كاكا ... ابتسـ .. -
واضحؾ ليا تضحؾ لؾ .... أنت في الطريؽ إلى الجنة ... ذاىب أنت إلى بيت 
العقيد ... ال إلى غرفة اإلعداـ !! إنيـ لـ يختاروؾ عبثًا ... مبروؾ .. ستشبع " 

 حبلوة " وتتخـ " بالموز " .. مبروؾ لنا . سيتحسف نسؿ جيشنا المقداـ ! 
أغضبني فحاولت ردعو . وبخني مدعيًا المزاح ... ثـ راح يغني أغنية 

 فاحشة . وبقيت ساكنًا، ساىمًا . 
عند باب البيت العامر أنزلني، وراح يسبني . لـ يتح لي فرصة االنقضاض 

 عميو، وتمقينو الدرس الذي يستحؽ .. انطمؽ بسيارتو ىاربًا ..! 
الحديقة ببرود . وىو جندي مف الجنوب . ألتقيتو في استقبمني عامؿ 

المعسكر مرات عديدة . وفي الموصؿ مرة، حيف نزلت مع مجيد لشراء بعض 
 الكتب ... 

أخذ متاعي القميؿ وأدخمني إلى الصالوف . حيث كانت " إلياـ " تنتظر عمى 
 أحر مف الجمر ... 

اختض بدني بشدة . ارتعشت ثـ جمدت مذىواًل، مرتبكًا، وأنا أراىا ! شابة في 
الخامسة والثبلثيف . طويمة ممتمئة . وجو أسمر جميؿ وعيناف براقتاف، واسعتاف 

 تضجاف بالكحمة وشفتاف كحبتي الكرز ! 
 بيرتني روعتيا وأدىشني قميصيا المزركش المموف ! 

وصدرىا الصارخ . وتنورتيا القصيرة، السوداء . التي تكشؼ عف ساقيف 
قتني بنظرة متعالية فشعرت باالضطراب . وكأنيا قرأتني، فبلنت . ممتمئيف .. رم

وكما فعؿ العريؼ مونرو فعمت ىي . احتوتني بنظراتيا الغريبة، الفاحشة، فنفذت 
في  أحشائي .توغمت داخمي بعيدًا، فأحرجتني . أشعرتني إنيا ال ترى بشرًا، ولـ 

 تر مثمي مف قبؿ ! 
 ما اسمؾ ؟ -
 كاكا حمو سعد الّمو -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 016 - 

 وعمرؾ ؟ -
 بعد شير سأدخؿ في الخامسة والعشريف ... -

ضحكت، قيقيت بصوت عاؿ ... وراح ثدياىا يتبلعباف في صدر مكشوؼ 
 نصفو . 
 بعد شير !! -
 نعـ ...-
 ىؿ يخصؾ يوسؼ الصديؽ بقرابة ؟ -

 لـ أفيـ قصدىا فسّكت فواصمت ضحكيا . 
 والكتابة ؟  سمعت أنؾ في مدرسة محو األمية ! ىؿ تعممت القراءة-
 قميبًل .. أعرؼ كؿ األسماء واألرقاـ . -
 جيد ..ىذا يكفي لتصبح وزيرًا ... لماذا لـ تتعمـ في طفولتؾ ...؟ -
 ال يوجد مدرسة في قريتنا .. -
ـَ ؟ -  وِل
 السمماني ال يقبؿ ..إنو األغا منير . -
 وأيف تعممت السباحة والركض والمصارعة والوثب العالي والعريض ؟ ! -
 في معسكر الغزالني .. اختارني المبلـز عمي ودربني .. -
أعرؼ .. فزت بيا كميا ... وكنت األوؿ في جميع األلعاب .. لكف لـ -

 اعتزلت ؟ 
لـ أزؿ مبيورًا بما أراه . لـ أجامميا حتى بابتسامة اعتقدت أف حديثيا 

 وحركاتيا، ال يتناسباف مع وقارىا كزوجة ضابط .
 يف أبعدوني عف سباؽ الجميورية . اعتزلت !! ىـ الذ-

 قالوا : إف اسمي ... 
 كفى ... كفى ..فيمت  ..فيمت .. ال تدوخني . -

قرأت ممفؾ جيدًا .... أطمعت عمى كؿ التقارير المرفوعة عنؾ ... وكميا 
تشيد بأمانتؾ واخبلصؾ، وتفانيؾ في العمؿ ...فرضيت بؾ حالما عرضؾ عمّي 

 رأفت . 
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 فيجب أف تكوف عند حسف الظف بؾ .... 
خّفت بيرة الروعة وغدا الصدر  المكشوؼ كحائط أممس، ال حياة فيو، 
بالنسبة إلّي .! وصممت أف أجعمو أمرًا عاديًا كي ال أموت بذىولي . لكني تذكرت 

 قوؿ مجيد " انتظر سيصير العادي خارقًا  ويصبح المألوؼ مدىشًا " 
 فاستعذت بالّمو .

 أسمعني إّياه العريؼ إسماعيؿ . إنو الكبلـ ذاتو، الذي -
 ىو الذي رشحؾ لرأفت ..يبدو أنو يحبؾ ... -
 إنو ال يحب أحدًا ... -
 إاّل مارليف مونرو .. حدثني رأفت عف غرامو بيا... -

 قؿ لي  يا كاكا حمو : لماذا ال تؤدي التحية العسكرية ؟ 
 أحيانًا ..أنسى رفع يدي ! أتصورىـ إخوتي فأكتفي بمساني .. بالسبلـ فقط -
ولـ خرس لسانؾ عند الدخوؿ ... دخمت عمّي كاألبمو، دونما تحية أو سبلـ -

 ! أنا ال أحب ذلؾ ... فأرجو أال تخرس أمامي ثانية ... 
 ىؿ أؤدي التحية العسكرية ىنا ؟ -
 أنت لـ تؤدىا ىناؾ... فكيؼ بؾ ىنا ... ؟! -
 ىؿ أؤدييا، فيميني ؟ -
 .  أمامي ال .. أماـ رأفت نعـ-
 ومف ىو رأفت ؟ -
 عجيب أمرؾ ... إنو سيّدؾ العقيد ! -

صاحت بيزء . ورمقتني مف جديد بنظرة زىو . وبرقت مف عينييا إشارات 
 تحذير ونذير . ثـ نفخت نفسًا كاويًا وأمرت : 

اذىب اآلف إلى غرفتؾ .. إنيا ىناؾ في الحديقة . استرح بعض الوقت .. -
 وسأناديؾ ..وأرجو أال تتعبني . . 

 ىؿ أناـ مع اآلخر ؟ -
 ال ...ىذا الجحش سيترؾ لؾ الغرفة ... ويعود إلى الثكنة .. طردتو .. -

... 
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 استيقظت عمى أصوات الطبوؿ والمزامير . 
نيضت مستغربًا وسألت نفسي " ماذا يحدث ؟  وعبلـ ىذه الضجة وىذا 

 الصخب ؟" 
 حممت جسدي الذابؿ، المتسمـ . وتفرجت عبر النافذة . 

ذا بزفة ىائمة ! موكب عرس مثير، يخترؽ الشارع الرئيس ويتقدـ نحو دارنا  وا 
 . 

 ما األمر ؟! ماذا يحدث ؟-
 تساءلت مف جديد وعيناي تحدقاف بذىوؿ . 

وزاد مف استغرابي وذىولي، رؤية أمي وأختي ترقصاف في المقدمة ! تممكني 
 نوع خاص مف الغضب ! 

إنيا المرة األولى التي أراىما ترقصاف في حياتي . غضبت حقًا . وتأجج 
 عنفواف حميتي وكرامتي . 

 وىّممت بالخروج لتأديبيما لوال أف وقع بصري  عمى ىدىد مرتدية ثوب العرس . 
 )ودخؿ مجيد بجمباتو األبيض حامبًل كتابًا ومجمة . 

 مبروؾ .. مبروؾ يا كاكا حمو .. جئتؾ بخبر عممي يفيدؾ ...  -وىتؼ : 
 رع يقرأ : فتح المجمة وش

بعد سنوات مضنية مف الجيد والمثابرة، تـ اكتشاؼ الجيف  المسؤوؿ عف -
 اإلصابة بمرض فقد الذاكرة ... 

ضحكت عمى حالي، ولطمت جبيتي . ولبستني رغبة جامحة في اليجـو 
عمى ىدىد ... غير أني أسرعت، أغسؿ وجيي وأسرح شعري .. ووقفت أماـ 

 المرآة استقرئ صورتي لثواف ... ثـ انطمقت خارجًا الستقباؿ عروسي . 
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أحسست وأنا أترؾ السرير قبؿ الفجر، بنشوة االحتراؽ المقدس، وبنشاط 

 وحيوية فائقيف ! 
، متكورة عمى نفسيا كطفمة صغيرة، ويدىا تحت  كانت ىدىد تغط في النـو

حتى رأسيا كأنيا تحرس خرقة الدـ . التي " تضطجع " بأماف تحت الوسادة، 
مجيء الخالة أمينة لتأخذىا . كي تمررىا عمى عيوف صديقاتيا ومعارفيا، متباىية 

 بشرؼ ابنتيا المصوف ! 
قضينا ليمة رائعة . استمتعنا بحديث األماني والتمنيات . ولـ تنـ ىدىد إاّل 

 قبؿ ساعة فقط . بينما جفاني النـو وبقيت ساىرًا . دوف أف يغمض لي جفف .. 
 ىؿ أنت راضية، مستأنسة . -

 ىكذا سألتيا باألمس ونحف ننفرد في غرفتنا بعد العشاء ... 
 كؿ الرضا، وسأكوف خادمة مطيعة . -
اسمعي يا ىدىد، أنا ال أريد خادمة . أنا أريد طفبًل . تزوجتؾ مف أجؿ ذلؾ -

 .. فبل تخيبي ظني ... 
سأبذؿ جيدي، يابف عمي . وبفضمؾ ومعاونتؾ لف يعيقني شيء عف -
 دؾ، إف شاء الّمو .. إسعا

 استرجعت حديثنا األوؿ ونزلت إلى المرآة بخفة . 
حرصت عمى اليدوء والتصرؼ بما تبقى لي مف عقؿ، كي ال أزعجيا أو 
أثير مخاوفيا . فيي كأي أعمى، نافذة البصيرة متحفزة األعصاب، شديدة االنتباه 

 لكؿ ما يجري حوليا . 
وقفت استطمع بالمرآة ماطرأ عمّي وأستبيف بيا ماجّد وتغير، بيف أمس واليـو . 
الحظت ازدياد شحوب عينّي وأصفرار وجيي ! بينما بدأ الوـر الذي خمفو الثعباف، 
يخؼ ويتبلشى . فثارت ثائري، استدرت فواجيني الوجو الجميؿ .. اشتييتيا وكدت 

 أجف ... 
ًا في رأسي كانت عزائزي مثارة، ولـ تكف بحاجة لمف يثيرىا ... لكف ألمًا خفيف
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منعني مف ايقاظيا . وأقنعت نفسي بأف األياـ طويمة .. تكفي وتزيد .. ارتديت 
 مبلبسي وخرجت ... غادرت البيت دونما ىدؼ ! 

وجدت نفسي أقؼ وسط ساحة القرية، بعد ثواف فقط . احترت ماذا أفعؿ ! 
لى أيف أتوجو !   وا 

كنت ضجرًا والسماء كانت ناصعة، تتؤلأل نجوميا وتبرؽ بشكؿ مثير . مؤلت 
 صدري ىواء وتنفست بعمؽ. 

 سمعت نقيؽ الضفادع وىي تودع البشر، لتسبت . 
فتذكرت أمي، اشتقت ليا وترددت في الذىاب إلى بيت المخرؼ، حيث باتت 
أمس . تركت دارنا عمى الضد مف رغبتي . وذىبت لتناـ مع أختي بشيرة . لتتيح 

 نا األولى ..! لنا أكبر قدر مف  الحرية، في ليمة عرس
أنجزت أربعة أعماؿ ميمة منذ عودتي . وبقيت أمامي عشرة أوأكثر . وعمّي 

 إنجازىا قبؿ " الموعد " وقبؿ " انقضاء فترة اليدنة " 
باألمس، فكرت وأنا عمى الفراش وىدىد تمازحني، بالبئر ! وقررت البدء في 
حفره وسط األرض الشرقية ... وذلؾ بعد تنظيؼ بئر المختار، في أرضو المحاذية 
ألرضي .. قررت ثـ ارتأيت ضرورة تأجيؿ الحفر والتنظيؼ .. والشروع في تنفيذ 
وعدي لعـ مصطفى .. واقتنعت أف الوقت مازاؿ مبكرًا عمى البئر .. ويجب 

 االلتفات إلى ثور السمماني ... 
 فمقد تمادى في غيو كسيده تمامًا . وآف اآلواف لوضع حد الستيتاره . 

أف الواجب يدعوني أنا دوف غيري لتأديبو، كما أدبت سيده. فكفى ما  أدركت
عممو مف فضائح إلى حد اآلف ... كفى اتجيت إلى حظيرة المختار، الخالية مف 
الحيوانات منذ ما يقارب السنة . بعد بيع أغنامو السبعيف دفعة واحدة، إثر خبلفو 

 مع موسى، الذي كاف يتولى رعايتيا ... 
اضطررت وأنا أدخؿ عمى عجؿ لبلنحناء، كي ال يصطدـ رأسي بسقؼ 
الباب الواطئ . لكني لـ أتخمص مف الروائح الكريية . الروث وبقايا الخراؼ 

 والرطوبة واليواء الفاسد ... ولـ أجد مفرًا مف التقدـ بحثًا عما جئت مف أجمو .
ر أرضو التي كاف خـ الدجاج فارغًا . وتناثرت الصحوف واألواني الفخارية عمى مدا

تحتؿ جزءًا صغيرًا مف الحظيرة التتجاوز العشرة أمتار . وعمى أعمدتو الخشبية وقوائـ 
المرابط نسجت العناكب بكثافة غريبة، شباكيا الواىية، وكذلؾ فالزوايا والرفوؼ وظير 
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 النافذة الصغيرة المغمقة، ـل تنج مف دنس الشيطاف .. 
تقدمت فبرز لي خياؿ " أحمد " فجأة ! تمثؿ أمامي بوجيو الضاحؾ .. ثـ  

 برقبتو المدماة ... فزعت فبكيت .. بكيت بحرقة ! 
أحمد كاف صديقي . ولدنا في أسبوع واحد ونشأنا معًا . ىنا كنا نمعب، 
ننظؼ البقرات ونحمبيا . نمؤل السطوؿ ونتسابؽ في حمميا إلى  المطبخ الواسع . 

اجيا، تغمياف الحميب وتصنعاف الجبف حيث كانت أمو الراحمة وخالتي مريـ قبؿ زو 
 و " الروبة " والمبف المصفى، والزبدة بصورة أفضؿ مما تنتجو الخالة أمينة . 

بكيت أحمد، الذي غّرر بو الشيطاف، ووسوس لو بأف يتجاسر، وينتيؾ شرؼ 
أبيو . ويمبسو ثوب العار طواؿ عمره . أحمد الذي ماتت أمو بسببو، ولفظ جده 

 أنفاسو بعد شير وىو يميج باسمو . 
تذكرت الجد العجوز " أبو لحية التيس " والنظارة الطبية البيضاء . التي 

 داسيا الجنود بأحذيتيـ الثقيمة . 
وتذكرت جدتو التي ماتت قبؿ أسبوعيف أو أكثر . وتراءت لي عصاىا 

وىي تنياؿ عمى ظيورنا بسبب أو بدونو، -الموروثة عف زوجيا -الخيرزاف 
  فتمسعنا ..

 كاف بيتنا القديـ الميجور بسبب الجف لصؽ بيتيا . 
عمى التفنف بسرقة دجاجات العجوز -أنا وبشيرة -األمر الذي ظؿ يغرينا 

التي ولعت بتربيتيا . إضافة إلى االستحواذ يوميًا عمى حصتنا مف البيض الكثير، 
والمتراكـ .. كنا نبتكر مف أجؿ البيض ما اليستوعبو العقؿ ... نبتكر خططًا 
جينمية لنيميا ! نتسمؿ، نحفر، نتخفى، نخمع القفؿ والمزالج، نكسر الباب، نزيؿ 
عيداف السور وخشبو، نعمؿ فتحة، أو نثقب الصفائح الجدارية ! . وأخيرًا أىتدينا 

 إلى حؿ إثر الحصار الشديد والمراقبة الصارمة ... 
لسطح .. وننتظر كنا نربط حبة " قمح " كبيرة أو " ذرة " بخيط وندليو مف ا

أف تتكـر عمينا دجاجة غبية وتمتقطيا. مما يسيؿ عمينا سحبيا إلى األعمى 
 ..نصعدىا بسرعة عجيبة ونذبحيا بعيدًا عف عيني خجة البلمعتيف . 

كنت أحب الجد أكثر مف العجوز، أخت جدتي .. وزاد حبي لو حيف لقنني 
درسًا لف أنساه، بو ختمت فصوؿ السرقة . إذ لـ أمد يدي بعد ذلؾ إلى شيء 
اليخصني .. مازلت أذكر كؿ شيء بالتفصيؿ ... فذات صباح ماطر، تسممت 
كعادتي ألخذ البيض. بعد أف تأكدت تمامًا مف سبلمة موقفي .. فالكمب غدًا 
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صديقي ... يعرفني ويتشّمـ رائحتي عف بعد، وييز رأسو مرحبًا بقدومي .. ال 
العجوز قبؿ الجميع .. كما أف ىدأة الفجر  يمكف أف ينبح ويثير ضجة تتنبو إلييا

والخيط األسود، وسكينة الدجاج، كانت تساعدني إلى حد كبير، مع خفة الثعمب 
الماكر التي أتقنتيا . تسممت بيقظة وحذر ومؤلت جيوبي، تمامًا كما أفعؿ كؿ يـو 
. وىمّمت بالخروج، فإذا بي أباغت بعصا الخيرزاف تعترضني ! ثـ ظير الجد 
بمبلبس النـو وبشعره األبيض الحاسر وبوجيو الصاـر ....وبدا واضحًا أنو كاف 
 يراقبني منذ لحظة وصولي ... خفت أف يضربني أو يوبخني ... لكنو لـ يفعؿ ! 

حتى أنو لـ يسألني عما أفعؿ ىنا وكيؼ دخمت، ومف أجاز لي الدخوؿ . لـ 
 يبدر منو ما ينبئني معرفتو بالسرقة ..! 

-وأنا ابف االثني عشر ربيعًا -كاء ودوف أف يجرح شعوري بكؿ طيبة وذ
مازحني ليخفؼ مف رىبتي ... ثـ تعمد كسر البيض في جيوبي ! ففي غفمة مني 

 لطـ جيوبي الممتمئة براحة كفيو، بحركة سريعة قوية مباغتة . 
ومضى دوف كبلـ ! ابتعد عني ساخرًا في أعماقو وتركني  في موقؼ ال 
أحسد عميو . لقنني درسًا بميغًا لف أنساه ما حييت . وأكمؿ أبي الدرس . حيث 
 لقنني " فمقة  خالدة " بسبب مبلبسي المموثة بالبيض . والتي لـ أكف أممؾ غيرىا 

وأيقنت حيف عرتني أمي ودثرتني ببطانية سوداء، وتطوعت بشيرة لغسؿ 
ت أف الجد لـ القماش القديـ، الذي لـ يجؼ بسبب البرد إال بعد ثبلثة أياـ، أيقن

 يتركني عبثًا .. بؿ " كمؼ أبي " ووكمو بميمة الحساب، دوف أف يتدخؿ أو يفتح فاه .. 
ترحمت عمى روحو وروح الجدة " أـ شوارب السخمة " وعمى روح صديقي  

أحمد . ثـ فتشت عف الحباؿ والمسامير والمطرقة الخشبية الكبيرة، أخذتيا مع 
أربعة قضباف حديدية قصيرة . حممتيا صوب شجرة الجوز الضخمة . الواقعة عمى 

 يميف بيت السمماني .. 
اخترت المكاف المناسب . نظفت األرض جيدًا بحذائي وبيدي، وثّبت 
القضباف والمسامير، وجمست ألستريح فارتفعت في تمؾ المحظة زقزقة العصافير 

 وىي تكبر لئللو . ومف ثـ وىي تحـو بيف األغصاف والحشائش . 
 تعب وتقيأت . وعاودني الصداع فغفوت . ىدني ال

مّر أحمد وأمو وجدتو مع أختيا وأبي وأخي رحيـ، وىبة وخالد أماـ عينّي 
 مروا يضحكوف ويبكوف في آف واحد ..! 

عجبت . أردت سؤاؿ الباكيف عف سبب بكائيـ، والضاحكيف عما يضحكيـ 
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 فمـ أقدر . إذ نيضت عمى صوت ىادر رف في أذنّي : 
 ماذا تفعؿ ىنا ؟ ما بؾ ؟ -

فتحت عينّي بصعوبة، فألفيت أمي تقؼ عمى رأسي ىمعة مستمبة . قبؿ أف 
 تنحني عمّي متسائمة : 

 ما ىذا ! لماذا جئت إلى ىنا ؟ لماذا ؟ -
 صباح الخير يا  خجة .. -
 ما الذي حدث ؟ أتترؾ فراش العرس وتناـ  عمى األرض ! -
 جئت ألعمؿ ... -
ة عرسؾ ؟ ما فعميا أحد قبمؾ ! أمجنوف أنت ؟ تعمؿ !! أتعمؿ في صبحي-

 ىؿ جننت ؟ 
 ال يا أمي .. ال .... -
لماذا تركت البيت ؟ لماذا تركت عروسؾ وحدىا ؟ إنيا لـ تتعرؼ بيتنا بعد -

 ... 
 تركتيا نائمة .... فبل تخافي ....-
لـ أصدؽ حيف أخبرتني افتخار بأنيا رأتؾ تغادر البيت .. أنييت صبلتي -

 وجئتؾ...
 ىؿ حاف وقت الصبلة ..؟ -
 ألـ تسمع اآلذاف ؟ -
 ال .. لـ انتبو ! وأنت ... -

ضحكت قبؿ أف أنيي كبلمي، قيقيت عاليًا . وبدورىا ابتسمت كأنيا خمنت 
 ما يضحكني : 

أنت لـ تغادري البيت بسببي .. قولي : مالذي أخرجؾ في ىذا الوقت ؟ -
 كأنؾ لـ تنامي .... 

 ... مبروؾ ... مبروؾ عميؾ يا بني -
تيربت مف اإلجابة .. وانحنت عمى رأسي وقّبمتو . استويت جالسًا وأخذت 

 رأسيا، قّبمتو مرارًا وقّبمت يدييا . وداعبتيا : 
 المخرؼ أزعجؾ  .. أليس كذلؾ ؟ -
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 ابتسمت بحياء واعترفت : 
لـ يغمض لي جفف طواؿ الميؿ . لـ يدعني أناـ لحظة ... جف جنونو حيف -

 عمـ بوجودي ... 
 ألـ تتفقي مع بشيرة وافتخار بعدـ إخباره ! -
لـ يخبره أحد ولكنو شـ رائحتي، كما يقولوف ! تعارؾ مع يحيى وضرب -

افتخار التي كانت تجري خمفو، تمسح قطرات بولو ..... شرب قنينتا حميب، 
 وتعش ثبلث مرات ! 

 ىؿ أسمعؾ رغبتو السابقة ؟ وحبو العظيـ ! -
 مف يدي . ضحكت وىي تجرني 

 ىّيا ... انيض .... يجب أف ترجع إلى البيت .... -
 لـ تركت بيتنا يا أمي ؟ ألـ أسألؾ أال تفعمي ! -
 ىّيا .. تعاؿ .. عروسؾ بانتظارؾ ... -
 :يبؾ بانتظارؾ .. مازحتيا فرددت. واذىبي أنت .. خطدعيني أعمؿ يا أمي .-
 لعنة الّمو عميو .... تعاؿ .... تعاؿ ... -

حاولت عبثًا إعادتي معيا ... غير أنيا اقتنعت بعدـ جدوى محاولتيا ... 
أقنعتيا بعد جيد بالذىاب وحدىا ... فذىبت وىي تعمف استغرابيا، عميؽ دىشتيا 

 لتصرفاتي ... فأنا "  عريس " لـ تمر ساعات بعد عمى زواجي ... 
صالح زوج بقيت أتابع عممي .... وكدت أنيي المرحمة األولى لوال الحاج 

عمتي ... تناىى صوتو عبر مكبر الصوت يقرأ دعاء  الصباح . فأفسد خطتي .. 
ـَ تأجيميا .. أدركت أنيـ سيزعجونني ...ىو وبقية الرجاؿ .... سيتتابع  وحت
خروجيـ .. سيأتوف إلّي .. يسّمموف عمّي ويباركوف زواجي ويمضوف .. وربما 
سيستغربوف وجودي ىنا . ويعمنوف دىشتيـ .. كما فعمت أمي .... ولما كاف 
االختباء عف أعينيـ شبو مستحيؿ .. فضمت العودة إلى البيت ... إذ لـ أجد مبررًا 

 لبقائي... 
اضطررت لمعودة دوف تحقيؽ كامؿ العمؿ، الذي بدأتو . وجدت أمي في 
المطبخ . تحاوؿ إشعاؿ النار في الموقد . لتييئ لنفسيا إبريؽ الشاي، ولنا فطور " 

بحية " الذي يفترض أف تجمبو الخالة أمينة ... لكننا ذكرناىا برفضنا المسبؽ، الص
 لمعرفتنا " عسر الحاؿ" عندىـ .... 
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أبديت مساعدتي ألمي فأبت ذلؾ . دفعتني إلى غرفتي دفعًا .... ىامسة في 
 أذني بمحبة : 

 مكانؾ ىنا وليس في  المبطخ . -
أغمقت الباب وراءي بيدوء .. لـ تشعر ىدىد بدخولي كانت تسبح في 
أحبلميا ... تستغرؽ في نوميا بارتياح وىناء.... سألت الّمو وأنا أنزع مبلبسي أف 
يديـ عمينا اليناء ... دسست جسدي في الفراش . التصقت بيا فتنبيت . تقربت 
مني أكثر ومدت يدييا . راحت تجس بأصابعيا . تتممس ببنانيا أعضائي، كما 

 أنت إلى أف كؿ شيء في مكانو، احتضنتني بقوة . فعمت أمس ! ولما اطم
 ماذا تفعميف ؟ -
 أتأكد مف سبلمتؾ ... -
 لماذا ؟ -
ألنني أسعى ألف أبصر مف خبللؾ، ما عجزت عيناي عف إبصاره .. -

 أريدؾ أف تكوف سالمًا معافى دومًا .... 
 لـ أفيـ ... -
-. ... 
 قولي ماذا تقصديف ؟ -
 رأيت حممًا غريبًا ؟ -
 ياسائر .. يا الّمو .. إف شاء الّمو خير ... بماذا حممت يا ىدىد ؟ -
 سقط نابي الكبير العموي ..! -
اسكتي اسكتي ... ال تعيدي الحمـ ثانية .... وال تقصيو عمى أحد آخر ... -

 أيًا كاف .. 
 أمرؾ .. ابف عمي .... أمرؾ .... -

والتصقت بجسدي كأنيا  ىمست باستسبلـ .. والطفت يدي .. قّبمتيا بحرارة ..
 تود الذوباف فيو ! 
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تناولت الفطور مع أمي وىدىد، بحضور أميا وبشيرة وابنتيا . وتغديت قرب 
المسجد حيث مدت الُسفر داخمو بمبادرة مف المبل، الذي تطوع بإقامة وليمة كبرى 

 لؤلىالي احتفاءًا بزواجي ... 
حاؿ وصولي توافد الرجاؿ لمباركتي وتقديـ التياني .... لـ يكف عددىـ كبيرًا 
.. لكف ما أف حؿ الظير حتى جاءت القرية كميا ... جاؤوا قبؿ ساعة مف الوقت 

 المقرر لمغداء ....! 
ولدقائؽ راح يسمع ليـ -اتسع المسجد بضيقو لمرجاؿ القادميف مع أبنائيـ 

رثرة حاديف . لغط مكبوت كدوي النحؿ، سرعاف ما تعالى ىمسًا وتصاعد لغوًا وث
وعندما تأخر " األكؿ " بدأت عبلئـ فقداف الصبر تطفو عمى الوجوه ! وكادت 

 تتحوؿ إلى شيء كريو وتنطمؽ مف المساف . 
وحيف جمبت الصواني ابتدأت المعركة . وشرعت المبلعؽ تضرب حافات 
الصحوف، ومف ثـ قعورىا . وبدا رنينيا الرتيب أشبو برنيف السيوؼ الصدئة، وىي 
تصطدـ  بالدروع ... وطواؿ الوقت لـ تتوقؼ طقطقة الفكوؾ وىي تمضغ الطعاـ، 
بشراىة وتمذذ . وكثر التممظ ولعؽ الشفاه ومد األلسف، والتيمت األطباؽ ولعقت 

 الصحوف والكاسات، ومف ثـ ساؿ المعاب وارتفعت أصوات ارتشاؼ الشاي ... 
د بدًا مف أخذ لـ احتمؿ ذلؾ . حاولت أف أصبر نفسي فعجزت . ولـ أج

 صحني والجموس في الخارج ... 
بعد الوليمة، وبمساعدة عمي حسف، أقاـ المختار حفبلت ودبكات استمرت 

 طواؿ اليـو ... 
أبدي الجميع فرحتيـ بزواجي . فباإلضافة إلى تيانييـ وتبريكاتيـ، دعيت إلى 
حفمة أقاميا يحيى، إاّل أني لـ أطؽ صبرًا . لـ أحتمؿ دعابات موسى السخيفة 

 وكاد تنوري يفور بوجيو . فأماـ جمع األصدقاء المدعوييف الطفني :
أرجو أف توافؽ يا كاكا حمو عمى زواج أمؾ مف أبي ... وتسعى إلتماـ -

الفرح . فأبي ال يطيؽ البقاء عازبًا وخجة تسرح أمامو وتمرح ... باألمس جاءتو 
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 يا كؿ أمبلكو . متحدية فأليبتو نيرانًا حامية ... ثؽ بأنو سيكتب ل
 قبؿ أف يفكر المخرؼ بالزواج، ليوقؼ إدراره أواًل . -

 أفيمتو بمغة صريحة فخرس . 
وطاؿ الحديث وتشعب . ولـ أرغب في البقاء أكثر ... اعتذرت بالذىاب إلى 

 البيت .. 
 تسممت ىاربًا رغـ مما نعتيـ . 

ال أدري كيؼ خطر بيت جدي الميجور ببالي . قصدتو واألفكار تتضارب 
 في رأسي .. أفكار جديدة مع أخرى قديمة ! 

تخيمت وأنا في الطريؽ، الرعب الذي ركبنا طواؿ سنيف . حتى انتقمنا منو إلى 
 بيتنا الجديد، تاركيف كؿ شيء .. عمى حالو! 

)) عند الباب رأيت جدتي تدب بساقييا، مستندة عمى عكازتيا . وتنتصب 
عمقة عمى اإلطار الخشبي فوؽ الرأس مباشرة قرب العتبة . لـ تزؿ حدوة الحصاف م

 . خوفًا مف العيف الحسود وتجنبًا لمشرور ... 
 يدبرىا الّمو .. -

 ىمست ببلزمتيا المحببة، وىي تبتعد عف طريقي ... 
 سمعت طرقات عصاىا عمى األرض، حتى اختفت (( 

أىتز رأسي، دار بحثًا عنيا .. فمـ أجد إاّل طيفيا يحمؽ في أعالي السموات  
 ... كحمامة بريئة ..مسالمة ! 

 تشجعت .. بسممت ودخمت . 
أشعمت المصباح )) فبانت لي عمتي بتوؿ، منكفئة عمى التخت تضحؾ . 
سّممت  عمييا قمـ ترد ! ىرعت إلى الحماـ .. ودخمت فجريت، أسرعت خمفيا .. 
 ووقفت أراقبيا وىي تدلؾ قدميا بالحجر األسود . ووجييا " بقرص السبتاج

 األبيض (( 
استفقت مف غفوتي فاعتصرني األلـ . ترحمت عمى روح جدتي وعمتي ... 

 فمازالت ذكرى األياـ الماضية، راسخة بيف جوانحي، منتعشة حتى اليـو . 
دخمت الغرؼ وصعدت إلى السطح .. وحتى ال تبقى الخرافات تسيطر عمينا 
... كاف عمّي التخمص مف ىذا البيت ... لذا قررت ىدمو ... سأستفيد مف أحجاره 
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 بالتأكيد .. سأبنيبيا سور األرض الشرقية . 
قررت ووجب أف أحدد الوقت واتفؽ مع نصار ... واجيت سعدو عقب 
خروجي . صار أمامي وجيًا لوجو وىو يقود بغمتو .. ويحمؿ أكياسًا مؤلى 

 بحاجات متنوعة، توحي بأعباء كبيرة، وبمسؤوليات أكبر .... 
 ددًا، مقطبًا . فانتحيت بو جانبًا . أقبؿ نحوي متر 

 قّبمني رغمًا عنو وبارؾ لي زواجي وكاد يمضي بعيدًا . 
فأمسكت كتفو، فذعر . تطمع إلّي بعينيف مدىوشتيف، خائفتيف . فسألتو بميفة 

 ودوف مقدمات : 
 ابؽ معي ... -

ىالني ما شاىدت عمى وجيو مف معالـ األسى والحزف العميقيف فقمت 
 موضحًا ألخفؼ مف روعو : 

 أريد مساعدتؾ ... -
 سكت لحظة ثـ سألني ساىمًا : 

 بأي شيء ؟ -
 لـ أكف مستعدًا لمشرح واإلطالة : اكتفيت بالقوؿ : 

 تعاؿ وسترى. -
 ال ... ال أستطيع .. عندي عمؿ ميـ .... يمكنؾ تأجيؿ .... -

قدمي أعمف رفضو القاطع، فأزعجني . سحبتو بقوة فأختؿ توازنو وتكـو تحت 
 وتناثرت أكياسو عمى طوؿ األرض . 

اعترض بخبث . فتابعت غير عابئ بمعارضتو . نزعت سرج البغمة . رميتو 
 بعيدًا وصحت بو : 

أنت الذي ستؤجؿ أعمالؾ ... تعاؿ معي ... ىّيا ...  مددت يدي، أعاونو -
 لينيض فاستفسر ممتاعًا ... 

 إلى أيف يا كاكا حمو ؟ ماذا تريد ؟ -
سترى بأـ عينيؾ ... فبل تخؼ ... قمت لؾ أريد مساعدتؾ ... فأبؽ .. -

 احتاجؾ لتساعدني ... استغرب، وقاؿ ساخطًا : 
 أساعدؾ !! بماذا يا كاكا حمو ؟ -
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ال تستعجؿ .. اذىب اآلف ... احضر لي خيطًا سميكًا ومخيطًا كبيرًا ... -
 وال تنسى أف حريتؾ، حياتؾ بيدي . وسجنؾ رىف إشارتي ... 

 ت . دارت عيناه دىشة .. وتكمـ ونظره في نقطة غير محددة: بي
 ماذا ستفعؿ بيما ؟-

سعدو الخبيث، المتيـ بسرقة وكالة اآلغا، والذي أنكر ديف أبي كاف وسيبقى 
 أكثر أىؿ القرية موضع ريبتي وشكي ... 

ياؾ أف تتأخر .. - اجمبيما لي بسرعة ... وسترى نفعيما .. ىّيا اذىب وا 
 سأنتظرؾ  عند شجرة الجوز . 

ساعدتو في لـّ حاجاتو .. وتردد في الذىاب، فدفعتو ... حدجني بنظرة ذعر 
 ومضى .... 

مكانية  ال حقتو  بنظراتي، وأنا اتجو إلى الشجرة ... ورغـ معرفتي بخبثو وا 
 غدره إال أني كنت واثقًا مف عودتو .. 

االطمئناف  تفحصت القضباف والمسامير المحكمة اإلثبات . ولما داخمني
 توجيت إلى بيت السمماني ... 

غدا معروفًا لمجميع ولع الشاب المستيتر حساف، في دفع ثورة البكر لمتحرش 
-بقرة سعدو المدلمة -ببقرات القرية، بحجة إخصابيا . وألنو بدأ يتحرش بعزيزة 

وانتقامًا لما فعمو بعـ مصطفى، وخشية أف يكرر فعمتو بالبقرات الثبلث البلئي 
 سأشترييف لو، فكرت بحسـ األمر . 

أعجبتني شجاعة عـ مصطفى، حيف وقؼ بوجو حساف . صده بحـز وأىانو 
. تبلسف معو وكادت تنشب بينيما معركة حامية، لوال تدخؿ المختار .... فض 
النزاع حيف أيقف عدـ جدواه وبعدما  أدرؾ أف عـ مصطفى لـ يتردد في خوضيا 

االستيتار أكثر، وزاد مف غطرستو . فأخذ  دوف خوؼ ... مما شجع حساف عمى
يرسؿ ثوره، يقوده إلى حيث ترعى البقرات، مما ولّدليف جروحًا دامية، أثرت في 
مردود الحميب . وبالتالي وّلد لعـ مصطفى خسارة يومية . لـ يتخمص منيا إاّل 

 ببيع مصدر رزقو اتقاء لمشر وتفاديًا  لممواجية المحتممة .. مع حساف .. 
لـ يشؼ غميمي ذلؾ الجرح البسيط، الذي أحدثتو في رقبة السمماني . تمنيت 
معاودة اليجـو وحز رقبتو بالكامؿ، قطعيا .. ورمييا لمكبلب .. لف أنسى ما 
حييت ما فعمو بي، إباف سمطتو وعمالتو لنظاـ العصابات  التي نصبيا االنكميز 
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في كوخ صغير لمدة -سى أنا وأحمد ومو -انتقامًا مف شعبنا . بأمره تـ حجزنا 
 أسبوع بتيمة مساعدة األنصار . 

وكاف قد غطى أرضيتو بالماء بعمؽ متر. فتقززت رئتا أحمد . فأخذ يصرخ 
متألمًا، يبكي ويتوسؿ، فأخرجوه وساوموه . فرضخ ووقع عيدًا بالوفاء واإلخبلص 

 لمسمماني، وتعيدًا بخيانتنا . نفذه بعد شير  .. وكانت السبب في  ذبحو .. 
منذ يـو االحتجاز نبعت فكرة االنتقاـ في  صدري، وترسخت في ذىني ... 
واختمرت بمرور الوقت .. ورحت أترقب الفرصة المناسبة لمتنفيذ ..وىاىي تتاح لي 
.. اآلف ... أدبت السمماني أخذت حقي ... فجاء دور حساف ... لـ يطمئف قمبي 

 لو بعد ... 
مماني . كاف الوقت ظيرًا وحمودة مشيت بخفة وسرعة، إلى حظيرة الس

 كالعادة يتواجد في ىذا الوقت، مع حساف في الوكالة . 
عبر البوابة المشبكة رأيت البكر، مربوطًا . يدور في مكانو بانتظار مجئ  
حساف . كي يصطحبو في الجولة اليومية المقررة،  لغرض إشباع حاجاتو 

طفاء شيوتو المتأججة كالنيراف، في موسـ التزاوج ىذا ...   الجنسية، وا 
تقدمت، رفعت مزالج الباب . أبعدت الخشبتيف الحاجزتيف، والمتيف كانتا 
تعيقاف أية حركة يقـو بيا الثور لمخروج، فيما لو استطاع التخمص مف قيوده .... 
قطعت الحبؿ بسكيني . وقدت البكر بيدوء . بدا مطاوعًا وكأنو اعتقد أنني 

 ليعتمي مؤخرات البقر ...  سأفسحو بدؿ سيده ! وآخذه
أصعدتو إلى المكاف المطموب دوف االلتفات لصيحات سعدو المرعوب وىو 

 يقترب ىمعًا، ميرواًل : 
 ماذا تفعؿ يا كاكاحمو ؟! ماذا تفعؿ ؟ -
 تعاؿ ساعدني مف أجؿ عزيزة ... مف أجؿ سبلمتيا .. -
 ال.. ال قدرة لي ... ال أستطيع . -

 سممني الخيط والمخيط . وانصرؼ مذعورًا، وكأني أريد ذبحو ىو ..! 
 ضحكت منو وراقبتو . يفر، يسرج بغمتو، ويتوجو إلى بيتو . 

بيروبو توجب اإلسراع .  فمادمت وحيدًا، فعمّي إضافة إلى الحذر، بذؿ 
أقصى مالدّي مف قوة . فالبكر ليس سعدو أو السمماني . وخفت أف تخونني يداي 

ة، يتولد عنيا حركات تؤذيني، وال أستطيع صدىا أو . أو تبدر منو مقاومة عنيف
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 تبلفييا . أو يصدر عنو خوار غير متوقع ينبو اآلخريف . 
قربتو مف الشجرة . حشرت رأسو بيف ساعدي، مّسدت رقبتو . وانحنيت ألربط 

 قوائمو . 
 لـ يبد أية مقاومة، ولـ تظير منو ردود فعؿ مضادة . 

إاّل أف الصعوبة كمنت في طرحو أرضًا، ومف ثـ ربطو بالحباؿ وشده في 
 القضباف، والمسامير المثبتة منذ الصباح . 

ربطتو بإحكاـ، بعناء كبير .. وحسبتني نجحت  وسيتـ األمر بسيولة ... 
لكف ما أف نغزت خصيتو بالسكيف حتى أطمؽ  خوارًا، لـ أسمع مثمو طواؿ حياتي 

 ... حتى عند الذبح ! 
ني منظر الدـ . انبثؽ بغزارة أكثر مما انبثؽ مف أرىبني الصوت مثمما أرىب

رقبة السمماني، حيف حززتيا المنجؿ ... أخذ يتحرؾ، يحاوؿ االنتفاض، الرفس، 
وأنا منيمؾ في استئصاؿ فحولتو، دوف االىتماـ بمقاومتو الضارية التي أسفرت 

 عف انخبلع المسامير. 
إذ انخمع المسمار األوؿ جراء حركتو، وتبله الثاني والثالث . ثـ أفمت 
القضيب األوؿ ! دوف أف أولي ذلؾ أي اعتبار. لكف ما أف تراءى لي القضيب 

 الثاني ييتز، حتى خفت . 
تممكني الخوؼ مف نجاح البكر في اإلفبلت مف قبضتي، قبؿ االنتياء مف 

 عممي . 
انغمست يداي في  دمو األحمر . وتموثت مبلبسي، وتعبت ساؿ عرقي، 

 ي بغزارة ... تصبب عمى جبيت
 توقؼ .. توقؼ .. ماذا تعمؿ ؟ -

 ضجت الصرخة المتوترة في أذني، فتمفّت لمعرفة صاحبيا . 
لمحت حساف قادمًا والسخط يغمي في شراينيو . لـ أباؿ، تابعت عممي ... 
فقد كدت انتيي منو .. وبدأت في خياطة الجرح الذي أحدثتو . عمى الرغـ مف كؿ 

 الحركات المستميتة، والمقاومة الضارية التي أبداىا الثور المدلؿ ! 
، فراحت أصابعي تعمؿ  نفعني المخيط الحديدي والخيط الصوفي المبرـو

 بسرعة وميارة .... 
 ماذا فعمت يا مجنوف ؟ ! ماذا ؟ -
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صاح حساف وىو يقؼ عمى بعد خطوات مني . مدىوشًا مرعوبًا لرؤية دماء 
 عزيزه البكر، الثائر المقيد . 

 ا ؟ ما الذي حدث لعقمؾ ؟ لماذ-
 صرخ  مستغربًا . وعيناه تتقداف  جمرًا . 

 وخشية أف يباغتني باليجـو . شيرت سكيني بوجيو: 
 سأمزؽ صدرؾ ... -

ىددتو وكدت أتقدـ ناحيتو، لوال فطنتو . تجاىمني واتجو إلى البكر ! في 
 محاولة ذكية إلمرار الحادثة بسبلـ . انحنى عميو ليفؾ رباطو، ويطمؽ سراحو . 

 حذار .. حذار يا حساف ... التمد يدؾ ... إنو خطر ... خطر ... -
زعؽ نصار مف بعيد محذرًا . وآكمؿ آمرًا ميددًا حساف مف ارتكاب الخطأ 

 الجسيـ . وىو تخميص الثور مف الحباؿ، قبؿ اخماد مرجمو . 
مسحت يدي في التراب، ثـ في ساؽ الشجرة . ونظفت السكيف .. وغادرت 

 المكاف مبتيجًا . 
 اعترضني نصار في الطريؽ .وواجيني بعتابو : 

 لماذا فعمت ىذا يا كاكاحمو ؟ لماذا ؟ -
لـ أرد عميو . مضيت قدمًا إلى البيت . فصادفت جوقة الراقصيف، المتناثرة . 
توزع أفرادىا بيف ذاىؿ  واجـ، وقؼ يترقب وصولي، وبيف فضولي مرتاب،  ىرع 
 إلى حيف تمدد البكر مضرجًا بدماء خصيتيو . وبجواره وقؼ حساف ىمعًا، محتارًا . 

 ىات الرماد .. الرماد ... اجمبو مف التنور ... -
... 

 جاءني صوت نصار اآلمر. ومف ثـ مر حمودة مف جانبي ميرواًل ... 
في اليـو الثالث مف إقامتي، دعتني إلياـ إلى المطبخ . أرسمت ابنيا ميسر 

 رب . إلى غرفتي قبؿ المغ
 أمي تريدؾ .. بسرعة . -

 قاؿ لي كالببغاء . وذىب ليبلـز غرفتو حتى الصباح . 
حتى ذلؾ الوقت اقتصر عممي، عمى التسوؽ . شراء ما تحتاجو السيدة 
الفاضمة إلياـ، مف حاجات نسائية خاصة بيا . أما حاجات البيت الضرورية فيي 
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 ميمة العقيد رأفت . إذ يبعثيا يوميًا بسيارة عسكرية قبؿ العاشرة صباحًا . 
 عبرت الصالة الجميمة، ثـ ولجت المطبخ، فرأيتيا! 

فوجئت برؤيتيا كعروس في ليمة زفافيا ! أثار عجبي وجييا الممطخ ببيارج 
 األلواف ! وشعرىا المرتب، المزيف بوردة حمراء ! وصدرىا العاري ! 

 صدر عريض مكشوؼ يتباىى بالثدييف الصارخيف ! 
اف ! وثوب " مممؿ " وردي خفيؼ، يكشؼ البقية تاف المعتريوساقاف عا

 الباقية مف الجسد الرشيؽ، الممتيب . 
 " الّميـ اجعميا بقرة " -

 تمتمت وأنا أتمبلىا بإعجاب، ودىشة . 
 تعاؿ . -

نادتني بدلع فتقدمت . سحبت كرسيًا كما أشارت عمّي، وجمست أماميا بقمب 
 يخفؽ حياًء ... 

 تقابمنا وجيًا لوجو،  فأزداد خفقاف القمب ... وبدأت أعرؽ مف شدة الخجؿ .
 إنيا المرة األولى التي أجالس فييا أنثى، عمى ىذه الشاكمة .. وأية امرأة ..! 

لـ يكف يفصمنا سوى شبر واحد، حيث سمعت زفير أنفاسيا المتوتر . ولمحت 
 بريؽ عينييا البلمعتيف، المتيف أشعرتاني بالرىبة . 

 واستعذت مف شر الشيطاف الرجيـ .  استغفرت ربي
 الذي  حدست وجوده مستريحًا عمى رقبتي ! 

لدقائؽ بقينا صامتيف ! راحت تتأممني في شبؽ ووقاحة، وتأممتيا في حيرة 
 ودىشة . وتساءلت في سري " ماذا تريد ؟ " .

وعمى حيف غفمة لوت رجبًل عمى رجؿ . فبدا ما تحت الثوب !  فزعت، 
 أحسست بالكراىية ليا، والمقت واالحتقار، تجتاح كياني . 

استعذت بالّمو مف جديد وأبعدت الشيطاف عف رقبتي . وأزحت الكرسي قميبًل، 
 وأدرت رأسي عنيا حياًء وارتباكًا . 

صحيح أف مجيدًا كممني عف مغامراتو . وحدثني عف النساء العاريات، 
 .. لـ .. والّمو .. البلئي ناـ وسير معيّف . لكني لـ أر واحدة .. مف قبؿ 

 ماذا بؾ ؟ لـ أدرت وجيؾ ؟ -
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 قيقيت بعد سؤاليا المستغرب . 
التفّت مضطرًا وسرعاف ما ضجرت مف عينييا، المتيف راحتا تنزاف شظايا 
الرغبة الجامحة . وتفاقـ ضجري حيف أنامت عنقيا بغنج واضح عمى كفتيا األيمف 

 وسألت : 
 ىؿ تجيد الطبخ والنفخ ؟ -

صمّت، لـ أدر بـ أجيب ! إذ لـ أعرؼ قصدىا بالضبط . لـ أجد أية عبلقة 
 بيف الطبخ، وىذا الصدر المضطرب ! 

 طباختنا العجوز، تركت العمؿ عندنا .. اليـو ... -
 وتريديف أف أحتؿ محميا ... أقـو بمياميا ؟ -
 بالضبط .. أعندؾ مانع ؟ -
 أنا لـ أدخؿ مطبخًا مف ... -

 وأكممت :  أخرستني بإشارة مف يدىا
البيض .. أعرؼ كؿ ذلؾ  ىبخًا مف قبؿ .. وال تعرؼ كيؼ يقملـ تدخؿ مط-

 .. ال تيتـ .. ستتعمـ .. ال أحد  خرج مف بطف أمو  طباخًا .. ال أحد .. 
كانت عيناىا الواسعتاف مركزتيف في عينّي ، حيف ىمست بعد ثواف، بشفتيف 

 حمراوييف رقيقتيف : 
 سأعممؾ يا كاكاحمو .. ستتعمـ عمى يدي ..-
 أتوافقوف عمى أكؿ ما أطبخ ؟! -
 توافقوف !! مف تقصد ؟ رأفت ال يأكؿ في البيت . -

 فيو لف يأتي إاّل مساء الخميس ... أال تعرؼ أنو يبيت في المعسكر ... 
 فغرت فمي دىشة .. فواصمت : 

 ال يذىب عقمؾ بعيدًا ... ال زوجة ثانية وال عشيقة : -
 ستيزاء . وتنيدت : سكتت . حدقت بي با

 أتفيـ ما يعني عشيقة ؟ -
 ال ... ال أعرؼ ... -

ذ  استوت جالسة فاستترت . فغرت فميا ىي األخرى مستغربة جيمي التاـ . وا 
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 تأكدت مف صدقي عادت لمقيقية وبصوت عاؿ! ثـ استفسرت : 
 أال تعرؼ حقًا أـ أنؾ تمزج ؟-

 اضطربت .. شعرت بالحرج وأكدت : 
 قمت لؾ ال أعرؼ .. يعني ... ال أعرؼ ... -

قيقيت مف جديد، وراحت تنظر إلّي بنيـ وشبؽ ... فتممكني الخجؿ والحياء 
 قرأت في عينييا ما يدعو لمحيرة والدىشة . 

 ألـ تقرأ ذلؾ في كتاب ؟! في مجمة ! في  جريدة ؟! -
 أخبرتؾ أني لـ أعرؼ القراءة والكتابة إاّل مؤخرًا . -
 لسينما، في التمفزيوف ؟ ألـ تشاىد ذلؾ في ا-
 ال تمفزيوف في قريتنا وال سينما .. -
 أمرؾ أعجب مف العجيب، وأغرب ! قؿ لي : ألـ تسمع بامرأة " فاسدة "؟ -
 أنت تسأليف كثيرًا ... قولي : ماذا تريديف ؟ -
ماذا أريد !! لقد توسمت فيؾ خيرًا يا كاكاحمو . ومع ذلؾ سأبقيؾ .. -

سأدعؾ تنضج كالتفاحة ... سكّت استوعب كبلميا . خيؿ إلّي إنيا تستغفمني . 
 تريد سبر معموماتي . فمـ أشأ إظيار غبائي .. 

تذكرت  .. تذكرت " ىبة " زوجة نصار . كانت فاسدة فذبحيا ..  رأيتو -
بعيني .... لكنو أدعى بأنيا ىربت مف القرية . لـ تصدؽ . باف ذلؾ عمى 

 مبلمحيا، وظير عمى لسانيا: 
ب !! متى حدث ىذا ؟ متى ؟ ىؿ رأيتيا حقًا ؟ عاودني االضطراب عجي-

 شعرت باستحالة شرح األمر ليا : 
   نعـ .. . والسمماني شيد أنو رآىا تيرب -
 مف ىوالسمماني ؟ -
إنو اآلغامنير .. عميؿ السمطة .. كانت ىبة تعاشره سرًا ... لذلؾ ساـو -

 نصار .. 
عاؿ .. جدًا عاؿ .. قمت " تعاشره " . يعني زوجة نصار كانت " عشيقة " -

 السمماني .... 
 ولكنيـ قالوا عنيا : "زانية " .    عشيقة -
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 امتعضت .... الح االستياء عمى محياىا وىي تعترض : 
ال ..ىناؾ فرؽ شاسع يا كاكا حمو .. فرؽ شاسع ... العشيقة .. امرأة -

 دوف زواج ..  شريفة تحب رجبًل محترمًا، وتقيـ معو عبلقة جنسية ..
 أعوذ بالّمو ..   بالحراـ -

 ىتفت مستنكرًا فاستطردت توضح : 
 الميـ أنيما متفاىماف ... وال أحد يعرؼ سرىما ... ال أحد  سوى الّمو .-
 والشيطاف .. ألنو دفعيما لعمؿ المنكر . -
 وأنت، أال عشيقة لؾ ؟ -
 !! استغفر الّمو .  أنا -

 أىتؼ بفزع فتضحؾ ! 
تقرقر حنجرتيا بضحكة ماجنة . ويتراقص ثدياىا خمؼ قميصيا الوردي 

 الشفاؼ. 
 أصمت يمفني الذىوؿ. وبغتو، تستفسر بخبث : 

 ألـ تقترب مف امرأة، يمتحـ جسدؾ بجسدىا ... ؟ -
 تقيـ معيا عبلقة ؟ 

 صعقت لوقاحتيا فصحت متنرفزًا : 
 أنا لست فاسدًا ... وعندما أنيي العسكرية سأتزوج . -

 ضحكتيا ! ويترقرؽ الدمع في عينييا . تزداد 
 تصفؽ بيدييا ساخرة وتقوؿ باستيتار : 

 أنت " كاكاحمو " فعبًل ... بحؽ وحقيؽ ... -
 تصمت لحظة وتسأؿ، والضحكة البمياء تمؤل وجييا : 

 اتنتظر حتى ذلؾ الوقت ! -
 شعرت بأف االضطراب بمغ عندي شأوا يمنعني عف التفكير، ومجارتيا : 

 وقفت أىـّ باالنصراؼ، فاستوقفتني :
 إلى أيف ؟ -
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 وسألتيا بدوري وأنا أتحرؾ، ابتعد عنيا قميبًل : 
 ماذا سأطبخ اليـو ؟ -

 لوت شفتييا بامتعاض . تنيدت بعمؽ، وطردتني بإشارة مف سبابتيا : 
 ال تشغؿ بالؾ بالطبخ . عمّي أف أطبخؾ أنت أواًل يا شاطر ... "  -
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ثة منذ استيقاظنا، الحظت أصابع ىدىد تنسؿ خفية وعبلنية وتروح لممرة الثال

تجسني جسًا ! تتفحص وجيي، خدي األيمف ثـ األيسر، صدري وبطني و ... ! 
لـ اىتـ في المرتيف السابقتيف . لكنيا أثارت فضولي في المرة األخيرة . راقبتيا 
بعجب . فقرأت االستغراب عمى وجييا ! حاولت االستفياـ عما تنشده، فسبقني 

 سؤاليا . 
 طرحتو بحياء كمف يكمـ نفسو : 

 يا إليي، أتخدعني بناني ؟! -
 ما بؾ ؟ -
-. ... 

 لـ يتسف لي مطالبتيا بالتوضيح، إذ عادت تقوؿ بذعر : 
 رأيت الحمـ مف جديد! -
 أي حمـ ؟! -

 اصفر وجييا، انكمشت وتمتمت : 
 سقط نابي الكبير العموي ! -

 تقطت خصمة مف شعرىا، وسحبتيا بقوة، أفيمتيا : اشتعمت غضبًا، فال
 إذا زارؾ الحمـ مرة ثالثة فبل تخبريني بو . -
 حاضر يا بف عمي ... حاضر .. لكف .. مف ىو أزرؽ برليف ؟ -
 أزرؽ برليف !! كيؼ عرفت ؟ -
 سمعتؾ تقوؿ في المناـ .. الفضؿ ألزرؽ برليف ! -
صحيح ..الفضؿ لو .. فيو صديؽ .. أنقذني مف موت محتـ .... لفت -

ذراعييا حوؿ عنقي واحتضنتني . امتزجت روحي  المعذبة بروحيا، وذبنا في نشوة 
عارمة، قبؿ أف تتناىى إلى آذاننا زغرودة مدوية .... وأعقبتيا ىبلىؿ أمي 

 الصادحة، المعبرة . 
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 جاءنا ضيوؼ... -
راحت  ىمست في أذف ىدىد ... التي أذىمتني، لـ تأبو بكبلمي فحسب، بؿ

 تتحسس أعضائي مف جديد، وكأنيا تريد االطمئناف عمى شيء ما ! 
 وحيف أعدت اليمس تنيدت بضجر :

 مف يشرفنا في ىذا الصباح ؟-
 تنصّت فسمعت صوت أمي، وىي تحدث عمتي مميحة . 

حدست أف وراء قدوميا المبكر سببًا وجييًا، غير مباركتيا زواجي . تمنيت 
 معيا . -العطار المؤذف-أف يكوف الحاج صالح 

 ففي رأسي فكرة تنفعو، وفي جعبتي حديث طويؿ يخصو . 
بعكس ما كاف أبي  ىادئًا مسالمًا، كانت عمتي ثرثارة مشاكسة " تشتري 
المشاكؿ بالماؿ " ... معركتيا األخيرة مع الخالة رباب غدت حديث كؿ لساف، 

تافية ... عمى إثرىا  فبعد صداقة امتدت ألكثر مف ثبلثيف سنة، اختمقتا في أشياء
 شنت عمتي حممة شعواء ..نقمت افتخار لي بعضيا .. 

" ال يغرنكف وجييا الممطخ، انظرف إلى رقبتيا المجعدة ... إنيا ما تزاؿ تناـ 
 عارية بحضف المبّل حتى ال يطمقيا، كزوجتو األولى . 

رباب لـ تسمع ديؾ الفجر مرة وال تعرؼ صبلة الصبح ... لـ تؤدىا مرة 
واحدة ..تظؿ نائمة لمظير ... ويضطر المبّل إلى تسخيف الماء بنفسو والشطؼ 

 قبيؿ الفجر حتى يذىب إلى المسجد .. " 
 ارتدي مبلبسؾ . -

 قمت ليدىد وأنا أترؾ السرير . 
انذاؾ برز طيؼ عمتي الصغيرة " بتوؿ" . تذكرت يـو زواجيا وىو اليـو 

 األخير الذي وقعت عيوننا عمييا . 
ؿ خميس مف آذار . وقبؿ زفافيا إلى بيت المخرؼ ..  عروسة جميمة كاف أو 

قناع أبي ...   ليوسؼ . الذي عمؿ المستحيؿ لنيميا، وا 
كاف الوقت ظيرًا، حيف دخمت الحماـ ... في بيتنا القديـ .. فتأخرت ساعتيف 

 ..مما أثار الشؾ والريبة في نفوسنا ! 
ناديناىا .. طرقنا الباب فمـ تجب ... فاضطررنا إلى كسر القفؿ، واقتحاـ  
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بمنظر رىيب .. ال -أنا وأمي وعمتي مميحة وعمي حسف -الحماـ .. فبوغتنا 
ينسى ! لـ نجد إاّل شعرىا .. ضفائرىا الصفراء الطويمة، مبتورة ممقاة عمى األرض 

 .. تحيطيا بقع دـ .. طازجة! 
وبيف الذىوؿ والصخب والرىبة، استعاد الجميع ما روتو أمي 

ؽ
32323333343434353536363737383839393941414040424243
43444445454646474748314848494951515050525253535454
31303031313030303131303030313130303022222323242425
25262627272828292931313030303232333334343535363637
37383839394141404042424343444445454646474748484949
51515050525253535454313130303043131303030303030303

في303030303030303030ؿ030
30303032323232222223232424252525262627272828292931
31303030323232333334343535363637373838393941414040
42424343444445454646474748484949515150505052525332

5353545432 INIMAM       $V    �N ù�   مف يوسؼ
 ومحاولتيا اليرب مع .. الحبيب "! 

يف
30303032323232222223232424252525262627272828292931
31303030323232333334343535363637373838393941414040
42424343444445454646474748484949515150505052525332

5353545432 INIMAM       $V    �N ù�   مف يوسؼ
 ومحاولتيا اليرب مع .. الحبيب "! 

ساعدت ىدىد في تييئة حاليا وترتيب نفسيا، وخرجت الستقباؿ عمتي 
 مميحة . 

 رحبت بيا وشكرتيا عمى ىديتيا. 
 ألـ يأت الحاج صالح معؾ ؟ -

 استغربت سؤالي فردت ضاحكة : 
 إنو في جيبي ! -

 وأضافت حيف لـ تمحظ عمى وجيي ابتسامة مجاممة : 
 إذا أردتو فأذىب إلى البيت .. فيو لـ يخرج بعد ...-
 سأذىب .. -
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ال ليس اآلف ... ابؽ كاكاحمو ... جئت مف أجمؾ يا ابف أخي... ابؽ قميبًل -
 .. أريد أف أحدثؾ ... 

 بخصوص ؟ -
 إنيـ يتحدثوف عنؾ! ويقولوف .. -

 مف كممات أبي التي ال تنسى، تذكرت جممتو الشييرة . 
 بمساف أمي وظمت تكررىا بمناسبة أو بدونيا : التي تعمقت 

 " إذا ُفِتَح فـ مميحة فاستعيذوا بالّمو " ! 
 لذلؾ قاطعتيا بمزاح : 

ليأخذوا راحتيـ .. يا عمتي .. حراـ إف نمنعيـ... ليتحدثوا بما  يشاؤوف -
غادرت البيت، وفي داخمي عاصفة مف الضحؾ . بسبب الحرج الذي أوقعت 

 العدوتيف فيو ... معًا، متعمدًا .. 
بعد حادثة " الخنزير والقط األسود " التي حدثت قبؿ والدتي، نشبت عداوة 
بغيضة بيف المرأتيف. تحولت إلى كراىية بمرور الوقت .. لـ تكف أمي تحب 
عمتي، وبدورىا عمتي لـ تكف تطيؽ رؤيتنا جميعًا . خاصة بعد مبلسنتيا مع 

 لشديد خطبتي لشذى . بشيرة، إثر موقفيا المتعنت ورفضيا ا
رغـ موافقة الفتاة والحاج صالح، دوف شروط ... ما نعت وأصرت عمى 
تزويجيا " لمف يممؾ مااًل " ... حيف أخبرتني بشيرة بأنيا تشاجرت معيا، ذىبت 

لـ أغضب .. قمت ليا " إف اهلل -ألستقصي الحقيقة فطردتني عمتي شر طردة 
عزيز ذو انتقاـ " .. ومنذ تمؾ المحظة انقطعت عبلقتنا بيا، وانقطع رزؽ شذى .. 
فمـ يقدـ أحد عمى خطبتيا حتى يومنا ىذا .. نكاية بعمتي الطامعة ... وخوفًا مني 

 ... 
واجيت الصبي نصار بف سعدو، يقود البقرة عزيزة .فابتيجت، امتؤل قمبي 
سعادة ألني وفرت ليا األماف .. " كاكا حمو عاد... عاد ...عاد " صرخت في 

 ماقي ومضيت إلى بيت عمتي وشعار المبلـز عمي : أع
 " العصفور الـز يشؽ الريح " .. يدفعني لمواصمة العمؿ . 

فرغـ ما حصؿ لي، يجب أف أستعيد نشاطي . استرجع شبابي فإذا بقيت 
 خامبًل، سأفقد لياقتي وأغادر الدنيا قبؿ األواف . 

 وبالعمؿ وحده يمكنني تحقيؽ ذلؾ ... 
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وصمت الدار .. قبؿ دخولي درت حولو . تفقدت حالة البناء أمعنت النظر 
في موقع الدكاف، الذي شغؿ مساحة ضيقة مف الواجية األمامية، ال تتجاوز ثبلثة 

 أمتار ... 
لى  تطمعت مف خمؼ الساتر المعدني، المشبؾ، إلى الرفوؼ شبو الفارغة، وا 

، مما زادني عزمًا عمى الحاجات القميمة المبعثرة، ىنا وىناؾ . فتحققت مف ظنوني
فراغ جعبتي مف األحاديث رسمت في اليواء وخططت عمى  تنفيذ فكرتي .. وا 
األرض . وفي دماغي حفرت أسسًا وأقمت أعمدة، ونصبت جدرانًا، ومددت سقوفًا 

 .وحيف ضج " المكاف " ولـ يبؽ محؿ خالي، طرقت الباب . 
استقبمتني شذى، ابنة العشريف، الجميمة، الرشيقة . مينئة مباركة ببل رياء . 
عيناىا العسميتاف، وخصبلت شعرىا الذىبي المتدلية عمى جبيتيا ذكرتني بأياـ 

 الحب . 
 رقص قمبي لذكرياتي معيا . رقص فرحًا كأنو معمؽ عمى جناحي طائر .! 

 كانت تحمؿ بيدىا عصا رفيعة، طويمة . أثارت فضولي : 
 لمف ىذه ؟ -

 سألتيا فضحكت : 
نما لفأر قذر، في المطبخ .. ال تخؼ ..-  ليست لؾ ... وا 
 الفأر ال يقتؿ بعصا!...  تنفعؾ المقشة .... والمصيدة تنفعؾ أكثر ... -
 وأيف أجدىا ؟ -
رأيت واحدة في حظيرة المختار ... يمكنؾ استعارتيا.... حاولت الدخوؿ -

 فباغتتني بسؤاؿ قاتؿ : 
 لماذا وجيؾ أصفر يا كاكاحمو ؟ -

 ابتسمت مراوغًا وداعبتيا، تيربًا مف اإلحراج : 
 عندما أراؾ يصفر وجيي ! -
صحيح، ىذا ما يحدث لمشيطاف . فما أف يرى أحد المبلئكة حتى يصفر -

 وجيو ... 
 ضحكت لردىا السريع وأعجبت بذكائيا . 

أدخمتني إلى الصالة . وىناؾ وجدت الحاج صالح متربعًا، عمى فراش صوفي 
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 آيات الذكر الحكيـ . سميؾ، يتمو ما تيسر مف 
سّممت فحنى رأسو مرحبًا . وأشار إلّي ألجمس، ففعمت، واعتصمت بالصمت 

 حتى انتيى ... 
كاف الحاج في الخمسيف، قصير القامة، ىادئًا إلى درجة عجيبة قياسًا إلى 
عمتي . لحيتو البيضاء المدورة ذكرتني بما سمعتو مف مجيد، حوؿ الرجؿ الذي 
انخرط باكيًا في المسجد، حالما اعتمى الشيخ القارئ المنبر . سألوه : عبلـ تبكي 
ولـ يبدأ المجمس بعد ؟! ولـ يتفوه الشيخ بكممة ! فأجاب بعينيف دامعتيف : تذكرت 

 سخمتي المتوفاة .. لحية الشيخ تشبو لحيتيا ! 
 أىبًل بؾ يا كاكاحمو ؟ -

 لـ يكف لدي وقت أضيعو، لذلؾ بادرتو قائبًل : 
 أجؿ الدكاف ؟ جئتؾ مف -

 دىش، فرؾ ذقنو وسأؿ ببرود : 
 أي دكاف ؟ -

 ظننتو يسخر فأجبتو بحدة : 
 دكانؾ يا زوج عمتي . -

 ابتسـ باستخفاؼ وعاد يسأؿ: 
 وما بو ؟ ألديؾ اقتراح بشأنو ؟ -

 قبؿ أف احتد لحظت االىتماـ في عينيو، فأوضحت : 
 نعـ، يجب توسيعو . -
 توسيع المحؿ !! ىؿ تمزح ؟ -
ال .. سنضيؼ الجانب األيسر مف البيت إليو، لتوسيعو وتنشيط حركتو -

 التجارية . 
حدجني بنظرة طويمة، وابتسـ مف جديد . بدا مدىوشًا وكأنو ىجس " سخريتي 

 " 
شذى القيوة . عادت تحمؿ صينية معدنية، مستطيمة . عمييا  جمبت 

 دلة صغيرة مع ثبلثة فناجيف . 
ف راح الحاج يتطمع صوبي، متمنيًا تصديقي جمست قربي . صبت لنا في حي
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 . ثـ راح يحتسي قيوتو ... وأخيرًا استفسر كمف يجس النبض، ويتيقف: 
 عّف تتكمـ يا بني ؟ أال تعرؼ وضعنا ؟! -
أعرؼ .. جئتؾ مشاركًا . سأبني لؾ محبًل جديدًا .. تكتظ رفوفو بالبضائع، -

بكؿ ما تحتاجو القرية ... سأشاركؾ بثبلثمائة دينار، وأنت  بجيدؾ . وحتى ال 
 نختمؼ  فيما بعد .. سأخبرؾ بشرطي .. سآخذ ربع الربح ولؾ الباقي..

نظر إلّي بدىشة أكبر . واستفسر مف جديد، وىو يحتسي بقايا قيوتو، أو 
 باألحرى يشرقيا شرقًا : 

 أتتكمـ بجد ؟ -
 ما تعودت المزاح يا حاج ... ربع الربح ... -
 !  . مكرمة كبيرة إنيا مكرمة منؾ ..-
 إذف أنت موافؽ ؟ -
 بالطبع .. بالطبع ... -

 تدخمت شذى .. فشرحت ليا فكرتي فمـ يعترضا . 
وشاركت شذى في النقاش. أبدت مبلحظات ىامة، وأجرينا تعديبلت ميمة .. 

 واتفقنا .. 
، وغدًا ...سنبدأ بحفر أساسو مع أساس المسجد ... -  إذف أفرغ المحؿ اليـو
 لكف األرض الشرقية تأخذ كؿ وقتؾ .. ! -

 قالت شذى بتيكـ واضح، فسارعت لتفنيد ما تريد بثو : 
العمؿ في المحؿ اليستغرؽ أكثر مف يـو واحد . وأنت ال دخؿ لؾ في -

 الموضوع ... فبل تتدخمي... 
 بيتت، وضحؾ الحاج صالح . فواصمت حديثي : 

  .. ال تنسى موعدنا ... غدًا ...اآلف سأذىب إلى المبل-
عمى بركة الّمو .. صحبتؾ السبلمة يا بني ... صحبتؾ السبلمة  تركتو -

 يحمـ وال يصدؽ .. لحقت بي شذى ... 
 أوقفتني عند الباب وىمست :

 أتراؾ جادًا أـ أنؾ تسخر منا ؟ تريد االنتقاـ مف أمي بشخص أبي ! -
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 آلمتني ظنونيا .. دفعتيا وأنا أردد : 
 استغفر الّمو... استغفر الّمو .. لـ أفكر بيذا أبدًا ...-
 إذف عبلـ تفعؿ بنا كؿ ىذا ؟ ! -
ذا كنت تقصديف زواجي مف ىدىد فبل عبلقة لؾ - لـ أفعؿ إاّل الخير ... وا 

 بو ... ال عبلقة .. األمر بيننا انتيى منذ أف رفضتني عمتي .. 
رفضتؾ !! أنت لـ تطمبني بمسانؾ . وأمؾ لـ تأت كخاطبة بقدر ما جاءت -

 اخرة ميددة ..تريد فرض شروطيا .. ثـ ... إنيا لـ تعاود طمبيا ....! س
 شعرت بألـ ... بآالـ حادة ... ومع ذلؾ تحاممت وقمت : 

 أبعد ما قالتو عمتي ! أمؾ ىي التي فرضت شرو ... -
لـ أنو كبلمي . سكّت فسكتت أيضًا ... وىطمت دموعي فجأة تأثرًا، وألمًا . 

 نتيجة وخزة حادة في رأسي.
 ما بؾ يا كاكا حمو ؟! -
- ... 
 ألـ تشؼ مف مرضؾ ؟ -
 سأشفى بإذف الّمو . .. سأشفى . -
لـ ال تراجع الطبيب مف جديد ؟ اإلرىاؽ يرتسـ بوضوح تحت عينيؾ ... -

 سمعت بأنؾ منذ عدت تذبؿ كؿ يـو ...تذوي ..يصفر وجيؾ ويشحب ! 
ما انزلؽ عمى لساني  لـ أدعيا تكمؿ . حاولت إبعادىا عف الموضوع . فقمت

 في تمؾ المحظة دونما وعي : 
 ما رأيؾ  فيمف يعاونؾ بصيد الفئراف ؟ -

 فيمت القصد فتيربت بذكاء : 
أتقصد أبي ! إنو ال ييتـ بالفأر حتى لو دخؿ محمو ... وأمي تخاؼ مف -

 رؤيتو ... 
 موسى، كممني عنؾ ... -

 دىشت .. رفعت رأسيا تستبيف حقيقة ما سمعت . فاستطردت بكذبتي : 
 طمب مني أف أصارحؾ بحبو . وأخذ رأيؾ قبؿ فتح الموضوع مع أبويؾ...-
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 أحمّر وجيا خجبًل، فغطتو بكفييا . ثـ لـ تمبث أف فّرت مف أمامي. 
ىرعت إلى الداخؿ ... ميرولة تعمف فرحتيا وموافقتيا وعندئذ أدركت واأللـ 

 يعتريني ثانية، حجـ ورطتي ! 
ذا لـ أذىب إلى المبّل كما نويت سابقًا . توجب البحث تورطت دوف قصد ! ل

 عف موسى إلقناعو بالزواج مف ابنة عمتي ! 
بحثت خمؼ التؿ بأمؿ رؤيتو مع أغنامو فمـ أر لو اثرًا ! وتوجيت  إلى 

 المقيى فمـ أجده ! ولـ يعد أمامي إاّل بيت المخرؼ، فقصدتو دوف تردد . 
 فتحت لي بشيرة . قالت والدمع يترقرؽ في عينييا : 

 لـ يأت عيسى بعد . -
 لـ آت مف أجمو .. أريد موسى . 

 صحت بيا، فارتبكت . مسحت دموعيا وتمتمت : 
 مازاؿ نائمًا. -
 أيقظيو .. قولي لو أف كاكا حمو يريدؾ .. -

لـ تتطفؿ بشيرة فتسأؿ عما أريده مف موسى ولـ يدىشيا إلحاحي عمى إيقاظو 
 موعيا . وكذلؾ لـ أسأليا عف سبب د

 رفضت دعوتيا بالدخوؿ، وانتظرت تحت العريشة . 
 وما ىي إاّل ثواف حتى ضجت مسامعي بصراخ المخرؼ : 

ماذا يريد ؟ ماذا جاء يفعؿ ؟ ليدخؿ ... أريد رؤيتو ... اعتقدت أف بشيرة -
 أخبرتو بمجيئ . لكف حناف جاءت لتخبرني برغبتو، أقسمت بمساف أميا : 

 جدي .. شـ رائحتؾ ..أمي لـ تفتح فميا . -
 دخمت مرغمًا، فوجدتو يتمدد عمى األريكة . 

ما إف رآني حتى استوى جالسًا . خزرني بعينيو المتقدتيف وخاطبني بمقت 
 وكراىية : 

 ألـ  تسمع المثؿ " ال تكثر مف زيارة بيت أمؾ وأبوؾ حتى ال يكرىوؾ " ؟ -
 لـ أت ألكؿ .. فنـ وال تثرثر .. -
 مس بالبكر ؟ ما الذي فعمتو أ-
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 أتريد أف أفعؿ لؾ مثمو ؟ اقتمع فحولتؾ ؟  انفعؿ فتحدث بغيظ  : -
 قمبت القرية رأسًا عمى عقب ! ماالذي جرى لعقمؾ ؟ -

 ال حديث لمناس إاّل عنؾ ! 
الناس ! أالتيعرؼ أنيـ أىؿ ببلء، اليكفوف عف الثرثرة ! مثمؾ تمامًا ! ماذا -

 سمعت وأنت لـ تغادر حظيرتؾ ؟! 
 اجمس ألخبرؾ ... -
 ال وقت لدّي .. جئت مف أجؿ موسى ... سأنتظره في الخارج . -
 أتراؾ زعمت ! -
 ال أحد يزعؿ مف المخرؼ ... ال أحد .. -

 ازداد انفعااًل وصرخ : 
 يامجنوف .. جمدؾ يحكؾ ... أتيينني في بيتي ! -

 . لـ أسمع بقية شتائمو . اندفعت خارجًا نحو الحديقة فمحقتني افتخار 
 ما بو عريس الغفمة ؟ -

استكرىت الرد عمييا . التفّت صوبيا فأدىشني رؤية الحزف يقطر مف عينييا 
 المكحمتيف، الشبييتيف بعيني الخالة رباب ! 

 المخرؼ، أبو بولة .. -
 عيب يا كاكاحمو .. ال تظير الشماتة ألخيؾ قد يعافيو الّمو ويبتميؾ .. -

نيرتني مقاطعة فخرست .. لـ أشأ ردعيا ... فمازلت حزينًا لحزنيا .. 
صحيح أنني آلمتيا، قسوت عمييا . وما كاف أمامي حؿ آخر . تسببت في أذيتيا 
رغمًا عني، ولصالحيا . فأنا أحبيا وال أريد  ليا أف تشقى وتتعذب مثمما أشقى 

، قبؿ أف أمضي خفيفًا مثؿ الحمـ .   وأتعذب فسأرزح تحت أثقاؿ مف اليمـو
 ؾ يا حبيبي ؟ كيؼ ىي أيام-
 رائعة .. -
 أتمبي ىداية رغباتؾ الجامحة ؟ -
استحي يا افتخار ... عيب عميؾ، أف تكمميني ىكذا عيب أف تتحدث فتاة -

 مثمؾ بيذه األمور ... ضحكت .. وأثقمت عمّي العيار أكثر : 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 038 - 

ما دمت مرتاحًا لبنت مصطفى وماداـ ليداية َمَجاّس . فعسى الّمو يظممؾ -
 بالسعادة .. وألؼ مبروؾ... 

بدا جميًا أف افتخار لـ تزؿ تعيش قير إحباطيا القاصـ، إثر رفضي الزواج 
 منيا . وخشية أف تستمر حالتيا، وتتفاقـ أزمتيا بمرور األياـ، سألتيا : 

 أتقبميف بنصار زوجًا لؾ ؟ -
فوجئت بتساؤلي  الغريب، بعرضي المثير المباغت .وكما فعمت شذى فعمت 

 سيا تسبتيف صحة ما سمعتو . ىي . رفعت رأ
ساد سكوف حذر. تخممتو أنفاس منتظمة، ىادئة بدت في حيرة قتالة، في حالة 

 يصعب عمييا حسـ الموقؼ برأي قاطع . 
نحفت افتخار ! وأنا الذي اعتقدت أف المرأة تسمف ما دامت في بيتيا .. 

 وربما ستنحؼ أكثر بسببي ... لذا يجب أف تتزوج، يجب . 
 نصار !! -
نعـ ...نصار رجؿ طيب .. فكري جيدًا يا افتخار . فعمرؾ ما عاد يسمح -

ذا كاف قد ذبح بنت القرج، فالذبح أقؿ ما تستحقو العاىر .  باالنتظار أكثر .. وا 
 أرجو أف توافقي يا افتخار... 

احمر وجييا فغطتو بكفييا، ثـ فرت مف أمامي .. ومف جديد أدركت حجـ 
مّي أيضًا أف أكمـ نصار... ! أتحدث معو وأقنعو، ورطتي .. تورطت وتوجب ع

 ليتزوج مف أخت صيري .. ليتاح لي التخمص مف ورطتي الثانية ! 
 بعد ترقب ألكثر مف ربع ساعة، أطؿ موسى كالغراب . 

 بدا غاضبًا وىو يسألني : 
 ماذا تريد ؟ ما الذي جاء بؾ في ىذا الوقت ؟ -

 تمعنت في وجيو الطويؿ، في حاجبيو المتصميف . وأجبتو : 
 جئت أشكرؾ عمى حفمة أمس . أشكر مساىمتؾ الكبيرة مع يحيى ... -

 ابتسـ بخبث . رازني بعينيو الماكرتيف وقاؿ : 
 أتظنني غبيًا ؟ أنت قادـ لسبب آخر . قمو وال تؤخرني .. -
 أتتزوج شذى بنت عمتي ؟ -

 فتح عينيو مذىواًل وسخر : 
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 أمجنوف أنت ؟ ! -
 ميؾ المساعدة ؟! ألني عرضت ع-
 شذى كانت خطيبتؾ ! وأنت ... -

 لـ أدعو يكمؿ . قاطعتو بإشارة مف يدي موضحًا . 
 لـ تكف خطيبتي أبدًا ... وأنا متزوج اآلف ... -
 وأنا ال أريدىا . لـ أفكر بالزواج بالمرة ... يكفيني ما بي ... -
 شذى فتاة كاممة ... الينقصيا شيء .. -
 خذىا أنت .. تزوجيا عمى ىداية ... الشرع أجاز الزواج بأربع ... -

 دمدـ وشاء التيرب بقولو : 
 أتدري أنؾ أنقذتنا مف مصيبة كبرى . -

 الح عمى وجيي عدـ الفيـ فاستأنؼ : 
أرسؿ أبي عمى محمد بف سمطاف،  ليبيع بيت أربيؿ ألحد أصدقاء السمماني -

وراؽ البيع منيـ فأجيضت ! دوف عممنا ! ! وكاد كؿ شيء يتـ لوالؾ ... أخذت أ
 .. 

 لـ يعجبني كبلمو ... قاطعتو بحدة . 
 اسمع يا موسى، يجب أف تتزوج شذى بنت عمتي . -

 استاء فصاح متنرفزًا : 
يجب !! أنت مجنوف حقًا ... والّمو العظيـ مجنوف ... أحسست برجفة -

 الخوؼ مف فشؿ ميمتي . لـ أقبؿ باليزيمة . تممكتني روح التحدي فيددتو : 
 ال تدعني ألطمؾ عمى رأسؾ .. سأميمؾ أسبوعًا .. فكر باألمر ... -

 اتسـ رد فعمو بالفزع، فصمت 
 أمسكت كتفو وحذرتو : 

 أسبوعًا واحدًا ... تذكر ذلؾ ... -
 حاوؿ اإلفبلت مف قبضتي، لكنو عجز عف التحرؾ . 

 حدؽ في وجيي بعجب، وتساءؿ بنبرة التخمو مف الضيؽ : 
 ماذابؾ ؟! كاكاحمو !! -
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 أطمقتو ومضيت لمقابمة نصار . 
في الطريؽ، أدركت سوء تصرفي . شعرت بالخطأ الذي ارتكبتو وأوقعت 

 نفسي في المشاكؿ دوف تبصر . 
 تحدثت بألـ وخطواتي تتسع ! 

ما كاف عمّي التدخؿ في شؤوف اآلخريف . فمـ أقحمت حالي في موضوع -)) 
ذا ما تحتـ تدخمي فالواجب  ال يخصني ؟! لـ دسست أنفي في مشاكؿ اآلخريف ؟ وا 

 يقتضي التصرؼ بعقؿ وحكمو، كي ال أسمؾ سموؾ األطفاؿ (( . 
كالعادة، وجدت المقيى تكتظ بالزبائف العاطميف، مف الفبلحيف والعماؿ 
الباحثيف عف عمؿ . يمعبوف الدومينو والنرد أوالقمار . يتسامروف، يدخنوف بشراىة 

 .. ويحتسوف الشاي ويثرثروف .
رأيت حمودة ينفرد بطاولة في الوسط . فقصدتو متعمدًا سّممت وجمست قربو، 

 فارتعب . 
 كيؼ الحاؿ يا حضرة المبلـز عبد الحميد القندي ؟ -

 بادرتو ساخرًا فارتعشت أطرافو . 
ف  في بداية الستينيات جاء عبد الحميد إلى قريتنا مدعيًا أنو ضابط فار، وا 
عينو أصيبت في الحرب . ثـ اكتشؼ السمماني كذبتو وضمو إلى بطانتو، وزوجو 

 مف امرأة قريبة لنا . سرعاف ما تركتو وتزوجت آخر، أخذىا بعيدًا عف القرية . 
 منجمؾ ليس معؾ يا كاكاحمو ! -

 ليجتو الساخرة المفاجئة حرضتني عمى قطع لسانو : 
وجدت أف ىذه أفضؿ وأسرع في حز رقبة ثور، كرقبتؾ . وضعت السكيف -

 عمى المنضدة، فاضطرب . نيض بسرعة وغادر المقيى دوف كبلـ !  
 لـ أبؽ وحدي سوى دقيقة . إذ قدـ محمد بف سمطاف حامبًل البشرى . 
 عرض عمّي بعد جموسو، أرواؽ األرض الشرقية مصدقة، مختومة . 

 كؿ شيء تـ بصورة قانونية ... سجمتيا بالسجؿ العقاري فألؼ مبروؾ ... -
 حاولت أف أدفع لو ثمف الطوابع والمصاريؼ، فرفض مدعيًا .. 

 أعطاني المختار أكثر مف البلـز . قاؿ إنو سيأخذىا منؾ . -
 أتتزوج شذى بنت عمتي ؟ -
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 استغرب مف سؤالي المباغت فتبسـ وقاؿ : 
أنا متزوج يا كاكا حمو . وقبؿ أياـ صرت أبًا . رزقت ببنت جميمة ... -

 سميتيا جوىرة ... 
 محمد، مبروؾ . مبروؾ يا -

ولدقائؽ، راح يحدثني عف أوضاعو ومشاكمو مما حفزني عمى ابداء اقتراحي 
: 

 لـ ال تتاجر بالبسط والسجاد ؟ -
 فاجأتو، صفف مفكرًا ثـ طمب توضيحًا . ولـ أبخؿ : 

قبؿ الحرب، كانت قريتنا مشيورة بالنسيج وبحياكة البسط والسجاد . وما -
تزاؿ النوؿ وخشبات الحياكة تجثـ في الكثير مف بيوتنا . يمكنؾ إعادة الحياة ليا، 
بقميؿ مف الجيد .. ستستفيد كثيرًا . ويمكنني أف أمدؾ بمائة دينار كديف أو 
مشاركة . .. أمي تغزؿ الصوؼ وتبيعو فتربح ما يسد عوزىا، زوجة عمي  ىاجر 

فكر  بدأت تغزؿ .. والكثير مف نسائنا مستعدات لمعمؿ .. إنو مشروع مربح ...
 باألمر .. تحمس لممشروع ووعد بدراستو . ثـ شرب شايو ومضى . 
 بعد ذىابو ناديت عمى نصار، ليجمس قربي وحيف فعؿ بادرتو : 

 يا نصار، لماذا ال تعود إلى مزاولة مينة البناء فتربح كثيرًا ؟ -
ولـ أتعب نفسي في عمؿ مرىؽ والمقيى تكفيني -أدىشو سؤالي فضحؾ ورد 

 ! 
 إذف دعني أتسبب في اسعادؾ بعدما تسببت في سجنؾ . -
 ال أفيـ ! -
 أال تريد الزواج ؟ أال ترغب في االستقرار ؟ -
ومف اليرغب في ذلؾ يا كاكاحمو ؟! حياتي  غدت جحيمًا .. احتاج المرأة -

 تعينني .. 
 ألـ تفكر بواحدة معينة ؟ -
 مافائدة التفكير، وتأريخي أسود كالح ! -
ار فيما حصؿ، ال ذنب . إنيا إرادة الّمو . ثؽ بالّمو، لو ال ذنب لؾ يا نص-

 كانت عندي أخت ثانية لزوجتؾ إياىا .. 
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 ألؼ شكر لؾ أييا الحبيب .. أنت نعـ األخ والصديؽ .. -
ولف أنسى معروفؾ أبدًا ... خمصت رقبتي مف براثف الجمولي الكمب، وىو 

 فضؿ كبير لف ينسى ... ديف في رقبتي .. 
 ال تتكمـ بيذا الموضوع ثانية ... أخبرتؾ بأال تذكره ...  -
-. ... 
 ما رأيؾ بشذى، بنت عمتي ؟ -
ال .. يا كاكا حمو .. إنيا صغيرة بالنسبة إلّي ... وعمتؾ صعبة ... ال -

 تحتمميا أعصابي ... خانقة القط ! أعوذ بالّمو منيا ... 
 ما رأيؾ إذف بافتخار بنت المخرؼ ؟ -
 ..لكف إخوتيا ..  لف أجد أفضؿ منيا-
 سأقنعيـ إذا وافقت .. -
 أوافؽ ..أوافؽ ... -

 تركت المقيى . أبقيتو في دوامة السعادة، يحمـ ويحمـ . 
 توجيت لمقابمة مبل عطا الّمو في المسجد . 

وجدتو سابحًا في التمتمة وبحر العبادة . وألني لـ أكف طيورًا، انتظرت في 
 الخارج دوف أف أجسر عمى الدخوؿ. 

 انتبو عمي لوجودي بعد قميؿ . فناداني ألدخؿ، فأبيت . 
 كرر النداء ثـ فيـ وحده ! تحامؿ عمى ذاتو وجاء مستفسرًا فأخبرتو : 

 أريد المبل .. لي حديث معو ... -
 حاضر .. -

 ىتؼ بمحبو ومضى . وعمى األثر قدـ المبل ...
 ال طفني دوف مقدمات :

 مف سقوط السقؼ . أليس كذلؾ ؟  لـ تدخؿ المسجد ألنؾ لـ تزؿ خائفاً -
 تمعنت في لحيتو الحمراء التي يحرص عمى صبغيا " لمبركة " .

بحنة يزد الميربة مف إيراف . تأتيو أكياسيا عف طريؽ -تيمنًا باألوصياء 
 الميربيف مرة كؿ شير، مع احتياجات الخالة أرباب مف عمب " الماكياج " . 
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نعـ .  خوفي كبير يا حضرة المبل . لذا قررت أف أبدأ باليدـ ابتداًء مف -
 الغد .. 

دلت دىشتو، وحركة عينيو عمى أنو لـ يصدؽ ما سمع فاستطردت ألثبت 
 ركائزي في دماغو :

سنيدـ ىذا البناء القديـ . ثـ نشرع في حفر األساس ونبدأ بتشييد المسجد -
 الكبير ... 

 صفف، يستوعب المعنى ويتدبر األمر . وردد بعد ذلؾ: 
بورؾ إيمانؾ .. بورؾ ... لكف األمر ليس سيبًل كما تتصور يا بني .. -

 نحتاج لماؿ كثير وجيد كبير ... 
لف يكمفنا أكثر مما نستطيع .. والجيد موجود .... الرجاؿ عمى أىبة -

االستعداد لمعاونتنا .. وال أعتقد أف أحد  يرفض المساىمة في البناء تطوعًا أو 
تبرعًا بالماؿ .... أنت تحثيـ بعد صبلة الظير، وسأفعؿ ذلؾ في المقيى .. ولمعمـ 

 .. قررت المساىمة بالماؿ ... أيضًا ... 
 لـ يقتنع بفكرتي، أخذ يرواغني . 

كيؼ سنبنيو ؟ عمى أية صورة ؟ البد لنا مف مخطط.. رسـ ىندسي كي -
 نسير عميو ... 

. حفظتو  سنبنيو عمى غرار مسجد في الموصؿ . ورسـ البناء في ذاكرتي-
 لكثرة ما رأيتو .. 

 رحت أشرح لو وأرسـ عمى األرض، فتابع مراوغتو : 
لنؤجؿ ذلؾ كاكاحمو ..إلى وقت آخر ... فأربعينية جدتؾ أـ المختار -

ستحؿ بعد  أسبوع .. ويمكننا رسـ مخططؾ عمى الورؽ، ليتوضح أكثر لمبنائيف 
 .... اقتنعت . ولـ أشأ إحراجو . 

 قمت وأنا أودعو : 
 سأنتظر إشارتؾ يا حضرة المبل .. ال تتكاسؿ .. فأرواح المسمميف بيديؾ -
 أتدري مف كاف عندي ىنا .. قبؿ قميؿ ؟   -

أدركت محاولتو  التيرب مف موضوع بناء  المسجد، فمـ أجب . تابع ضاحكًا 
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 . 
سعدو، جاء يشكو زوجتو . تسمطيا عميو واحتقارىا لو . أدعى بأنؾ -

ج عف طاعتو . فأخذت تصرؼ الماؿ بسخاء، وتطاوؿ لسانيا شجعتيا عمى  الخرو 
 بصورة غريبة . 

 لقد أنقذت بيتيا مف الخراب . -
 أصحيح أنو أراد الزواج سرًا ؟ -
 صحيح ... -
 كيؼ عرفت ... ؟ -
 إنو أمر الّمو القدير ... -
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-12 - 
بعد يوميف مف  دخولي المطبخ، عرفت موقعي بالضبط. كما عرفت ما 
يتطمب مني عممو، وما يستوجب عمّي القياـ بو يوماف فقط وطار عقمي ! يوماف 

 رأيت فييما العجيب والغريب ! وشيدت خبلليما نجـو الظير ! 
مثمما انفردت بإلياـ .. ولـ -طواؿ حياتي  -حتى ذلؾ الوقت لـ أنفرد بامرأة 

عمى مر أضجر مف امرأة مثمما ضجرت منيا! كانت عيناىا الغجريتاف تترصدني 
الوقت. تستطمعاف كؿ حركة أو التفاتو تصدر عني ! ونظراتيا لـ تنفؾ تبلحقني 
بشغؼ ودلع . تحمؿ نشوة عارمة وسرور ال حدود لو . وتظؿ كالسياـ مسددة إلى 

 خاصرتي .. 
وحتى تمؾ المحظات ما كنت أعرؼ، أف الشيطاف امرأة ! وأية امرأة ! كنت 
عاجزا عف استيعاب أي شيء مف حركات إلياـ وأالعيبيا ! عاجزًا عف فيـ نياتيا 

إف أوتار الكماف تبقى صامتة حتى -ومقاصدىا ! لكف ما إف سمعتيا تقوؿ : 
 تبلمسيا أصابع رقيقة مدربة .

وفطنت إلى حقيقة إنيا لـ تأت -حتى فيمت، إنيا لـ تكف امرأة بؿ شيطاف 
تمييدًا -رائحة صدرىا  بي ألصبح طباخًا .. بؿ أرادتني أف أتفرج عمى نيدييا وأشـ

 لعمؿ المنكر...! 
 يوماف وجننت ! وقررت الرحيؿ ميما كمفني ذلؾ مف ثمف . 

كنت استيقظ في السابعة صباحًا . فتدعوني إلعداد مائدة الفطور لمطفميف " 
ميسر العاقؿ وصباح المشاكسة (( أبدأ بقمي البيض وعمؿ كأس حميب، محمى 
بممعقتي عسؿ لكؿ منيما . ثـ أشرع في تقطيع قالب الجبف وتحضير صحف. " 

 المخممة" ليا . وتييئة إبريؽ الشاي مع الحميب، وتسخيف خبزىا الخاص .. 
وعندما أتـ عممي تجمس مع طفمييا، ليمتيموا كؿ شيء . بينما أظؿ جاثمًا  
وحدي في المطبخ، حسب رغبتيا ! ألنيا " ال تحب أف تغدو فرجة ألحد . يتسمى 

 ء األكؿ " بمراقبتيا أثنا
وبعدما تنتيي مف وجبتيا، تناديني ألجالسيا . أحدثيا في الوقت الذي يختفي 

 ميسر وأختو في غرفتيما، يتسمياف بألعابيما الكثيرة، المتنوعة ... 
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قربيا . فترىبني بحدقتييا الحجريتيف، وىما تحدقاف فّي بنيـ  أجمس أماميا، أو
  وشبؽ . تحفزانني، تحثانني وتنقبلف إلّي ظمأ صاحبتيما، كظمأ أرض قاحمة 

تجذبني   وعطشيا، كعطش  صحراء! وجوعيا، كجوع ذئبة مراوغة، شرسة 
وبثدييا المطميف مف فتحة قميص النـو الشفاؼ، بتحد   بصدرىا المكشوؼ نصفو 

   وبوجييا المبيرج األلواف   صارخ 
جسور، وبحديثيا ال  وبساقييا البيضاوييف المكتنزيف، المنفرجيف بوقاحة 

   الصريح ... 
تأخذني الرىبة إلى  حد الجنوف . صحيح أف كؿ ما تفعمو كانت دالئؿ 
ـَ؟  أبسبب الخوؼ الذي  واضحة، تفصح حقيقة ما تريده وترغب . لكني وال أدري ِل

تفعمو إلياـ أمامي، ىو تصرؼ بريء، كاف يركبني ؟ أـ لتصوري الخاطئ، بأف 
إضافة إلى غبائي المنقطع النظير وقتذاؾ، وقمة إدراكي   عفوي غير مقصود 

لحقائؽ األمور، ولعدـ خبرتي في أخبلؽ النساء ومكائدىف، ولعدـ إجادتي الخوض 
ببحرىف العميؽ، وبسبب تربيتي القروية المحافظة .. أبعدتني عنيا، ومنعتني مف 

 القياـ بأي عمؿ قبيح .. منكر ... 
وستبقى ليمة اليـو السادس خالدة في ذاكرتي . ألف أثر الصفعة التي تمقيتيا، 
لـ تزؿ ساخنة وتدوي في أذني .. تنبئني بأف " ليس الغباء غير مستحب فحسب، 

 بؿ إف صاحبو ال يستحؽ أف يسمى إنسانًا "
مثمما بقيت كممات مجيد الموبخة ىذه، محفورة في صدري . منذ العصر 

 صخب البيت بأحاديث الضيوؼ وضحكاتيـ . 
 وضجت الحديقة بمرح األطفاؿ ولعبيـ .. 

بقيت أراقبيـ مف خبلؿ خصاص نافذة غرفتي . حيث أمرتني إلياـ بالبقاء 
ولـ تفعؿ إاّل بعد خروج الجميع ... مما أكد   فييا  ))ال أغادرىا حتى تناديني (( 

مر الذي أشعرني لي إنيا "تخمرني " وال تحب أف تراني عيف أحدىـ .. األ
بالغضب ... لـ احتمؿ، صارحتيا بيواجسي فأنكرت .. واتيمتني بالشؾ .. والظف 

 البلمعقوؿ . 
ولكي تثبت لي " صفاء سريرتيا ونقاء نيتيا، وألجؿ مراضاتي دعتني لتناوؿ 
العشاء معيـ، ومف ثـ لمبقاء في  الصالة وحدي، أتفرج عمى التمفزيوف بعد نـو 

 الطفميف ... 
انتظرت بجزع حتى عادت بثوب شفاؼ صارخ . لـ يكف يستر جسدىا بقدر 
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 ما يبرز مفاتنيا بشكؿ مثير، ويفضح عورتيا ! 
خفت منيا، ارتعشت وخجمت . أحسست بالعار والفزع ونظراتيا تسوطني 

 بضراوة ال ىوادة فييا ! 
مازحتني وأحضرت بنفسيا صحنًا مف الموالح المتنوعة، وسمة فواكو . ثـ 

نينة بيرة مثمجة . أجبرتني عمى تجرع كأس كامؿ منيا،عمى الرغـ مف فتحت ق
اشمئزازي مف الشراب المر، الذي خدعتني بقوليا " إنو شراب الصحة والعافية، 

 وىو خبلصة عصير الشعير الطازج " 
وبيف الجد والمزاح قادتني إلى غرفتيا . بحجة معاونتيا في إسداؿ الستائر 

 المستعصية، ونصب " الكّمة " بسبب كثرة الناموس . 
أمرتني بأف أسبقيا في الدخوؿ ألضيء المصباح . وىناؾ أظيرت سوء نيتيا 
وخباثة أصميا . وما تنطوي نفسيا عميو مف شرور .. فعمى حيف غرة إنيالت عمى 

 شفتي وخدي لثمًا ولحسًا ... ! 
ا ولما لـ تبد مني مقاومة أو رفضًا، تشجعت فتعرت!  نزعت كامؿ مبلبسي

... قطعة .... بعد أخرى ! وألقت نفسيا عمّي ! وراحت تغمر وجيي، عيني، 
 شفتي، رقبتي بقببلتيا المحمومة ! 

آنذاؾ تذكرت افتخار، ونزواتنا معًا . حيف كنا نذوب .. بعيدًا عف العيوف 
...بناء عمى رغباتيا وأوامراىا ... كنت أتمدد عمى األرض أو استمقي وتنسؿ ىي 
.. تناـ أو تستمقي، تسحؽ نيدىا عمى كتفي وتروح تغمر وجيي بقببلتيا النارية .. 

 !  لكف مف تكوف ىذه ؟  وكنت أخذ منيا شيئًا عمى الحساب     تمؾ كانت افتخار 
لقد وعدت افتخار بالزواج .... تواعدنا .... وتعاىدنا .. لذلؾ كنا نتجرأ 

تقدت أف األمر سينتيي فنسبؽ الزماف ... نستمؼ قبمة ... وال شيء آخر ... اع
 مع إلياـ إلى ىذا الحد ..... 

لكنيا لـ تتوقؼ عف طيشيا وتيورىا ... فجننت ... ثارت براكيني .. لعنت 
الشيطاف .. وقادتني غريزة عجيبة، استقيظت بداخمي فجأة إلى الجنوف ! وازداد 

فرفضت وجدتني -جنوني حيف راحت تطالبني، تّمح عمّي بأف أتعرى ! أفعؿ مثميا 
 أماـ إغراءات قوية، وتحت ضغط شيوات عارمة . فيتفت داخمي : 

" يجب أف أرفض الخنوع واالستسبلـ . فيذا تدريب وامتحاف إلرادتي وممكاتي 
... يجب أف أخرج مف ىذا المأزؽ بإرادة قوية ونفسية صمبة . أسيطر عمى نفسي 

 وأحافظ عمى شرفي أماـ الشيوة الحيوانية، الجامحة ...." 
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ذكرت نبي الّمو يوسؼ الصديؽ .... وتراءى لي المبل عطا الّمو وىو يشرح ت
قصتو مع " زليخا " زوجة عزيز مصر .. " أغرمت بجمالو وعشقتو . استقر 

 عشقو في قمبيا ... 
كاف البيت خاليًا مف أي مزاحـ . واألجواء مييأة، لتنفيذ خطة الشيطاف .. 
طمبت منو ممارسة الحراـ ...أغمقت األبواب حتى ال ييرب منيا .. ونادتو .. تعاؿ 
فأنا مستعدة لؾ .. قاؿ " معاذ الّمو . إنو ربي أحسف مثواي إنو ال يفمح الظالموف 

"...."... 
كاف صوت أنفاسي يعكر صفو المكاف ... وتوسبلتيا ترف في أذّني ... 

 إلحاحيا يفت في  كبدي ...  
ة ! يالمرارة العذاب ..! " ىكذا " آه .. آه ... يا إليي .. يا لقساوة الحيا

 صرخت في أعماقي .. وىي تسحبني .. إلى السرير ... 
ر فضت بإصرار فسحبتني بشدة ... دفعتني فوقو . فوؽ الفراش، ورمت 
نفسيا وكادت تفمح ... تتغمب عمّي .. ويفمح الشيطاف معيا .. ويتغمب ىواآلخر 
عمّي .. لكني أفقت . .ويوسؼ الصديؽ يتراءى أمامي ... دفعتيا بقوة ... ونفرت 

 منيا ... وابتعدت عف السرير ... 
 بصقت عمى عرييا .. عمى جسدىا العاري ولعنتيا ... 

 فجنت .. وراحت تيذي ... 
لعنتيا ثانية ولعنت الشيطاف .. فجنت أكثر ..! ووثبت نحوي .. كنمرة 

 جريحة ... 
 حاولت صدىا فصفعتني بشدة ...! 

 ..... ( صفعة لئيمة مفاجئة 
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اسيقظت مف نومي، عمى يد ىدىد، لحظت عجبيا فيدأت راقبتيا وىي 

 تتممسني باىتماـ، وعبلئـ الدىشة تبدو عمى وجنتييا بوضوح كبير. 
ابف عمي، أنت تتغير حقًا ! ىذه المرة لـ أخطئ .. رشقتني بمخاوفيا -

 فسألتيا : 
 بماذا يا ىدىد ؟ -
مف خبل ثبلثة أياـ تحسست ذبولؾ، وتيقنت مف ذلؾ اآلف .. قؿ لي -

 بصراحة ... سكتت لحظة ثـ غمغمت في ذاتيا بخجؿ: 
 بت أخاؼ عميؾ مف ... ؟ -

أدركت قصدىا، فضحكت، فضحكت، قيقيت عاليًا حتى امتؤلت أحداقي 
 بالدموع . بينما لفيا الذىوؿ واحمر وجييا حياًء : 

ى ما يراـ. يشعرني قمبي ما الذي يضحكؾ ! إنني متأكدة بأنؾ لست عم-
 وأحاسيسي بذلؾ ! أأكوف السبب ؟ 

أنا بخير يا ىدىد .. األمر طبيعي جدًا يا حبيبتي .. كاف جسمي متورمًا -
 مف لدغة الثعباف ... واآلف، كؿ شيء يعود لحجمو األصمي . 

 الحمد لّمو .. -
 تنيدت بارتياح . شرعت ترتدي مبلبسيا . 

بعد خروجنا، لـ أتوقؼ عمى الضحؾ،مما أثار فضوؿ أمي، فاستفيمت ونحف 
 عمى مائدة الفطور : 

- !  ما بؾ أراؾ سعيدًا اليـو
 لـ أقدر عمى مصارحتيا، كما ظنت ىدىد . 

 اعتقدت أنني سأكشؼ السر، لذا توسمت والحياء يصبغ خدييا بحمرة قانية : 
 كاكا حمو !! أرجوؾ . -

يدور . فاضطررت إلى  واجيتني أمي بوجييا المستغرب، تنشد معرفة ما
ممازحتيا، ألبعاد شكوكيا، وتجنب الخوض في حديث التستسيغو ىدىد ... وقد 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 051 - 

 يحرجيا.
 زوجتي حامؿ يا خجة ! -

 بيتت ىدىد ثـ قرقرت حنجرتيا بضحكة مكتومة 
 وشع الفرح في عينّي أمي .. ىتفت مف فرحتيا : 

 حامؿ !! صموات عمى  النبي المصطفى ... -
ال تصدقيو يا عمتي ... ال تصدقيو ... إنو يمزح  .. سارعت ىدىد -

 لمتكذيب . وفطنت أمي لبساطتيا . ضحكت مف نفسيا وسخرت : 
 صحيح لـ يمض أسبوع بعد ! -

 واردفت تجاممنا : 
 ستحمميف بإذف الّمو .. ستحمميف يا ىداية .. -

 فرحت ىدىد وتمتمت شاكرة . 
 وبعد حيف بوغتنا بيا تخاطب أمي متوسمة : 

يا عمتي، انتيى دالؿ العرس . األياـ الثبلثة األولى مرت بخير، والحمد -
الّمو . أنا فرحة حقًا ومسرورة، وسيزداد فرحي وسروري لوتتفضميف بإعطائي حؽ 

 العمؿ، وتعريفي بواجباتي البيتية . 
ابتيجت، كما ابتيجت أمي . أشارت إلّي خفية بعميؽ محبتيا ليدىد . 

 وتقديرىا ليذا العرض الحمو . 
 لكنيا أعمنت رفضيا القاطع : 

 ابؽ في غرفتؾ يا ىداية ... أنت زوجة ابني، وسأضعؾ في عيني وقمبي -
 ابتسمت ىدىد واحتجت : 

وأنت عمتي وأمي، وواجبي أف أخدمؾ .. ألؼ شكر لؾ يا عمتي ..ألؼ -
شكر.. أنت تعرفيف أف أمي لـ تدلمني كما تفعميف اآلف . وكنت أعمؿ كؿ شيء 

بيتنا .. لذلؾ سأكمؿ مشواري ىنا ... معؾ ... حتى ال أكوف عالة ..تنبؿ .. في 
 كالبييمة ..ىميا عمفيا  . .. " أكؿ ومرعى ببل صنعة " 

أعجبني كبلميا . وضحكت أمي فرحة . التفتت تستشيرني بعينييا ؟ وحيف 
 لـ تمحظ مني رد فعؿ، سارعت تأخذ رأيي 

 ماذا تقوؿ ؟ زوجتؾ يا كاكاحمو تريد أف تعمؿ في شير عسميا ! -
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)) قبؿ انتقاؿ خجة مف بيت أبييا إلى دار جدي القديـ . كعروس لوكيؿ 
اآلغا السمماني، المحتـر سعد الّمو . لـ يكف أحد مف السكاف يعتقد بأنو يضـ بيف 

 جنباتو أسرة خبيثة مف الجف ... 
ت كؿ شيء كاف طبيعيًا حتى وصمت العروس خجة، فثارت الزوابع وتأجج

النيراف . ففي ليمة الدخمة وعمى غير العادة، وبينما كانت الزغاريد تدوي في 
  األرجاء، واألغاني تصدح في الفضاء، ضج الدار بصراخ رىيب !

 فأخرست األفواه  وخففت القموب وعـ الصمت لمحظات . 
ثـ تراكض الجميع مذعوريف إلى غرفة العروسيف، حيث كانت تنتظرىـ 

 مفاجأة مدىشة . 
صعقوا برؤية سعد الّمو العريس واقفًا كالصنـ، بمبلبسو الداخمية . في حيف 
تكورت  خجة عمى نفسيا، تحت الشرشؼ األبيض، تيتز كسعفة في ميب الريح، 
باكية مولولة، تتوسؿ إلى القادميف ليبعدوا " الخنزير " عف وجييا، يخرجوه  مف 

لعريس المذىوؿ، حتى ىدأت الغرفة حااًل! وما أف استجابوا لطمبيا وأخرجوا ا
واستكانت . وبدؿ أف تشرح ليـ وتوضح سبب تصرفيا الغريب، طالبتيـ بالخروج 
أيضًا . وحيف فعموا أحكمت إغبلؽ باب غرفتيا . ورفضت ليـو كامؿ إدخاؿ أحد، 

بعد فشؿ محاوالت إقناعيا إلى التسمؿ مف -خاصة العريس !  مما دفع أميا 
الشباؾ لفيـ حقيقة ما يجري ... وتسمؿ بعدىا أىؿ الدار ... وراحوا يستدرجوف 
العروس  لتحكي ليـ عما رأتو، وتخبرىـ عف الدافع الرئيسي " لجنونيا " . فادعت 

-حيف يقترب منيا -وىي بيف الدىشة وعدـ التصديؽ " إف سعد الّمو يتمثؿ ليا 
 كخنزير متوحش ! برأسو وجسده " 

.. ولكي تقنعيـ أقسمت أماـ سخر منيا بعضيـ وكذبيا البعض اآلخر .
 عيونيـ المستغربة، بالقرآف عمى صحة ما تقوؿ ... 

وعندئذ قرقرت بطونيـ مف شدة الخوؼ،ولـ يجدوا أبدًا مف استدعاء األماـ 
ليحؿ ليـ ىذا المغز المحير، والمثير . وكاف الرجؿ -والد المبّل عطا اهلل -عبد الّمو 

معروفًا بقدرتو عمى فؾ طبلسـ السحر وعمؿ الحجاب والتمائـ، وتحضير األوراح 
 . 

وجاء اإلماـ مصحوبًا بالصموات ونقرات الدفوؼ، وعزؼ الزرنايات .. وجمس 
مع خجة عمى انفراد لوقت طويؿ سمع نحيبيا واستمع لقصتيا . وأعمف دوف تردد 
اقتناعو بيا..فطمأنيا وىدأ روعيا .. وخرج بعد ذلؾ باشًا فرحًا، يعمؿ بيف جوانحو 
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 ؿ الحاسـ . واجتمع بأىؿ العريس فقط . أطمعيـ عمى مجريات الحادث . الح
قاؿ ليـ بعد تبصّر وتفكر : " بالتأكيد، إف الجف وراء ما حصؿ . وأجـز أنيـ 
جراء المصالحة ...  غاضبوف عمى العريس لسبب ما . ويجب معرفتو بسرعة، وا 

 وألجؿ ذلؾ، ولفؾ عقدة المشكمة يجب إقامة وليمة غداء، فاخرة .. ليـ " 
فاجأىـ بطمبو ... لكنيـ لـ يمانعوا .... وأجبرىـ الخوؼ عمى سمعتيـ 
الموافقة عمى كؿ ما حدده عبد الّمو مف أصناؼ . ونفذوا ما أشار عمييـ وطبخوا 
ف كانت غالية الثمف ... وبناء عمى طمبو وتوجيياتو  عدة أنواع مف الطعاـ، وا 

في غرفيـ كيبل يسمعوا " حديثو مع  وضعوىا في السرداب، وصعدوا .. اختفوا
ومف خبلؿ زجاج نوافذىـ الحظوه يشمر عف ساعديو وينزؿ وحده ليتفاىـ   الجف " 

 !   مع " السادة الجف الكراـ " وذلؾ بعد أف قرأ أدعية خاصة وتوكؿ عمى الرحمف ...
بعد دقائؽ مف نزولو تعالت صرخات حادة، أعقبتيا أصوات مختمفة، مختمطة 
ببعضيا، ثـ صيحات غاضبة، مستيجنة .. وأخيرًا ضحكات ماجنة .. فرحة .. ثـ 

 ىدأ كؿ شيء ىدوء األموات ! 
وساد صمت القبور ألكثر مف ساعة . لـ تسكف القموب خبلليا عف الخفقاف 
لحظة واحدة . وتوقعوا حدوث المكروه . وحيف كاد اليأس يدب في أعماقيـ تراءى 

مف السرادب ! رأوه ممطخ الوجو بألواف عديدة، ليـ شبح عبد الّمو اإلماـ يخرج 
وعمى شفتيو ابتسامة واسعة ! .. وأذىميـ أنو وقؼ وسط الدار ضاحكًا بشوشًا 
أسرعوا ناحيتو يسألوف ويستفسروف عما جرى لو .. فقاؿ ليـ وىو يمّسد شاربيو 

 ويتجشأ : 
اطمئنوا ..انتيى كؿ شيء بسبب فصاحتي وموىبتي، وبفضؿ الّمو القدير .. لقد -

صحت توقعاتي .. فالسادة الكرـا كانوا وراء ذلؾ ... لكني أقنعتيـ بعد جيد .. سعد الّمو 
عمى -اعتدى عمى أحدىـ يـو أمس دوف مبرر .. فغضبوا عميو، حولوه بعيف زوجتو فقط 

ىيئة خنزير .. بشع ... استغرب الجميع، وكاف العريس أشدىـ استغرابًا . أقسـ أف ذلؾ ـل 
ذا حدث حقًا فيو دوف دراية، وليس مقصودًا .. أصر عمى كبلمو ورفض يحدث أب دًا . وا 

 حجج اإلماـ وطمبو الصفح والغفراف . 
وحيف استجوبوه جبرًا، طالبوه بأف يسترجع أحداث األمس ويتذكر ما اقترفتو 
يده .. وبعد جيد، اعترؼ مرغمًا بأنو رفس " القط األسود " الذي حاوؿ التياـ 
دجاجة صغيرة .... فاستبشر الجميع ألف عبد الّمو اإلماـ أصر عمى أف القط 

 األسود ىو الجف ذاتو ......! 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 053 - 

ىّيا -وبعد أف  قدـ سعد الّمو العريس اعتذاره وأعمف ندمو قاؿ لو اإلماـ " 
 توكؿ عمى الّمو وادخؿ اآلف عمى عروسؾ . 

خوا باب الدار وقؿ بسـ الّمو الرحمف الرحيـ ... وأنتـ ال تنسوا الحنة .. لط
والغرفة وأطراؼ أصابعكـ العشرة .. وانصاع العريس فرحًا واستجابت خجة . 

 وكنت أنا ) كاكاحمو ( ثمرة المقاء ... ! 
وبعد دخوؿ سعد الّمو العريس عمى عروسو، وخروج عبد الّمو اإلماـ مف الدار 
محاطًا بآيات التعظيـ والثناء، ترافقو نداءات التكبير والصموات، نزلت عمتي مميحة 

 وجدي مع بعض الرجاؿ إلى السرداب . فوجدوا األكؿ الذي عمموه قد طار! 
والصحوف التي أنزلوىا ممتمئة، خالية نظيفة ! آنذاؾ صدقوا بكؿ ما حدث 
وتحققوا مف ادعاء أمي وآمنوا بمعجزات اإلماـ .. وبعد أف تأكدوا مف أف الجف 

 ، أخذوا يتصرفوف برىبة وخشوع يسكف معيـ في الغرؼ ويناـ معيـ في الفرش
وبمرور األياـ اختمفت أمي مع عمتي مميحة ... وتحركت غرائز االنتقاـ 
فأشاعت العمة " خجة كاذبة، كانت تحب شخصًا آخر ... فتذرعت بحجة واىية 
... وعبد الّمو محتاؿ خبيث كاف مطمعًا عمى قصة حبيا .. لذا ىددىا بالتشيير 
والفضيحة .. ودبر حيمة الجف ليبعد شكوكنا، وليمتيـ الطعاـ الذي يحبو ... حيث 
وجد الفرصة المناسبة لسد شييتو المفتوحة دومًا، وليشبع مف زادنا إلى حد التخمة 
... " ولكي تثبت عمتي صحة ما تقوؿ، وتؤكد مؤامرة خجة واإلماـ خنقت القط 

 األسود في صباح اليـو التالي، أماـ أعيف الجميع ! 
مما حدث وتوقعوا الشر . ولـ يمض وقت طويؿ حتى اختفت  وتخوؼ الناس

عمتي الصغيرة بتوؿ .... خربطوا بيف الحادثتيف .. وكانت فرصة خجة الذىبية . 
فمـ تدعيا تفوت . استغمتيا لتنفث سميا وتشفي غميميا .  فدارت عمى أغمب بيوت 
القرية، وىمست في آذاف صاحباتيا المقربات " بتوؿ كانت عمى عبلقة مع شخص 
آخر غير يوسؼ، وىربت معو " .. وأشاع آخروف بأف الحبلؽ حسف ذبح أختو 
بتوؿ ودفنيا بمساعدة أبي . وذلؾ لسوء سمعتيا ! .. وعمى الفور اتيمت أمي 
بتسريب اإلشاعة ... ولكي تستر مميحة عمى نفسيا وحتى ال تنتشر الفضيحة، 

 عادت لتشير راية االستسبلـ البيضاء أماـ أمي . 
 وتعمف تأكيدىا عمى وجود الجف ....! (( 

 لتعمؿ يا أمي، لتعمؿ . أنت عممت في بيت جدي منذ اليـو الثالث ... -
 كنت مضطرة .. مجبرة .. لكف مف  ذا الذي يجبر الحبيبة ىداية ؟ -
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ال يا أمي، جمبت ىدىد لتعاونؾ ... فبل تكسري خاطرىا  ستعممينيا الغزؿ -
.. ومنذ الغد سأوصى موسى بزيادة كمية الصوؼ التي يجمبيا لؾ ... أريد 
لزوجتي أف تكوف امرأة منتجة، لتغدو قدوة لكؿ نساء القرية ... أشرقت مبلمح 

 ىدىد، تورد وجييا . فجذبت يدي اليمني وراحت تقّبميا بامتناف . 
 وأفادت بميجة ظافرة وبمزيد مف الغبطة . 

 جدًا . شكرًا لؾ يا بف عمي .. شكرًا .. أنا سعيدة -
 كما ترغباف...-

 رضخت أمي بطيبة .. أعمنت موافقتيا .. 
 تركتيما تتفقاف عمى توزيع المياـ، وخرجت ألبدأ العمؿ بتنظيؼ بئر المختار.
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- 14 - 
)) حتى التاسعة صباحًا بقيت ممددًا في فراشي . لـ أباؿ بصياح الصغيريف 
وتوسبلتيما . ولـ أمتثؿ أوامر إلياـ . ولـ أفتح ليا الباب رغـ طرقاتيا الصاخبة، 

 وضجيجيا المفتعؿ . 
وعندما عجزت عادت إلى الصالة، تسب وتشتـ . وعندئذ قررت ترؾ البيت . 
فممممت حاجاتي وارتديت مبلبسي العسكرية . وانتظرت وصوؿ السيارة، ألعود إلى 

 معسكر الغزالني .. 
البيت اليومية أسرعت  وحيف جاء السائؽ في موعده المحدد، جالبًا احتياجات

 وركبت إلى جواره . 
 إلى  أيف ؟! -

استفسرت إلياـ بعجب، وىي تطؿ مف باب الحديقة فمـ أجب . حتى أني لـ 
 أرما في عينييا مف غضب، إذ لـ ألتفت إلييا . 

خفت أف تأمر السائؽ بإنزالي، أو تمفؽ تيمة تستر بيا فضيحتيا . لكنيا بدت 
 أعقؿ مف ذلؾ . وسمعتيا تخبر الجندي بصوت مرتجؼ ساخط : 

 قؿ لسيدؾ العقيد، أف ىذا المكمؼ ىرب مف الخدمة . -
 لماذا ؟!! ماذا حدث ؟ -

 سألني السائؽ والسيارة تبتعد بنا . فمـ أرد . 
وأعاد العريؼ مونرو السؤاؿ ثانية، وبحدة . فمـ أرد أيضًا . مما جننو 

باالتصاؿ بأحد ... وظؿ واضطر إلى حجزي بعد وصولي مباشرة ولـ يسمح لي 
يتردد بيف وقت آلخر، يستجوبني ويود معرفة سبب عودتي . لكني لـ أتزحزح عف 
موقفي ولـ أفتح فمي ... ترى بماذا أجيب ؟ ىؿ أخبرىـ بما حصؿ فأفقد رأسي .. 
وىاىو الصديؽ يوسؼ أمامي خير شاىد ونذير " قد قميصو مف دبر فألقي بو في 

 السجف " ! 
 فضمت الصمت حتى استدعاني العقيد رأفت بعد الظير . 
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جاءني العريؼ إسماعيؿ مونرو فرحًا . وصاح شامتًا  وىو يخرجني مف 
 غرفة الحجز 

 أستعد، ستمثؿ أماـ العقيد رأفت -
قادني كاألسير فاشتعمت نيراني ... وكدت أتيور وأضربو لكني تجاىمتو 

شر الشيوة، وسألتو أف ورحت استرجع لحظات أمس وأشكر الّمو ألنو أنقذني مف 
 ينقذني مف الشر القادـ ... 

 يجب أف تؤدي التحية لمسيد العقيد ...-
 حاضر .. -
 ىؿ تعرؼ ماذا تقوؿ أـ نسيت ؟! -

يا إليي كـ كرىت العريؼ لحظتيا ! تساءلت مدىوشًا وىو يقودني : لـ يفعؿ 
 كؿ ىذا بي ؟ أىذا جزاء مف حافظ عمى شرفو ؟! وشرؼ البيت الذي يخدمو ؟! 

 يجب أف تؤدييا اآلف .. أمامي ألتأكد ... -
 استوقفي فجأة فزادت كراىيتي لو . ورددتو ببل  مباالة : 

 ال داعي ..ىيا امش ... -
 احتد وقاؿ مستيزئًا : 

 أعرؼ أنؾ غبي .. والمصيبة ستحط عمى رأسي . -
 أزحتو جانبًا .. فدىش ..حاوؿ إمساكي فدفعتو ومضيت قدمًا . 

 العقيد ودخمت وحدي . طرقت باب 
استقبمني كافر القمب بنظرة طويمة صارمة، متفحصة .. أديت التحية وقدمت 
أسمي ورتبتي ووحدتي . وانتصبت صنمًا في الوسط، تمامًا كما تقتضي األعراؼ 

 العسكرية . 
مف حسف الصدؼ وجدت لدى العقيد ضيفًا، برتبة نقيب طيار . زاغت 
 عيناي ناحيتو فالتقت بعينيو . لـ أره في المعسكر مف قبؿ ، فجذبني وجيو الباسـ.

 أتدري ما عقوبة الفرار مف الخدمة ؟ -
 زعؽ العقيد فانتبيت قبؿ أف أسرح بعيدًا . 

 أنا لـ أفر ...-
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 لـ تفر !! وماذا تسمي تركؾ البيت ؟ -
 لـ يعجبني العمؿ! -
 لـ يعجبؾ! وما الذي يعجبؾ ؟! -
. وال أريد .. ألني ال أجيد الطبخ .. رّف أنا لـ أعمؿ طباخًا مف قبؿ ..-

 جرس الياتؼ مع انتياء كبلمي .. 
 رفع العقيد السماعة، أصغى بانتباه . وتحدث : 

ىذا ىو السبع الفار أمامي ... ال .. لـ يقؿ شيئًا، سوى أنو ال يجيد الطبخ -
.. ولـ يشتغؿ طباخًا ... أطمئني، سأشد أذنيو ..حبلقة موسى وسجف خمسة 

 عشر يومًا ... 
 " لو نكحتيا يا سيادة العقيد فبماذا كنت تعاقبني ؟" 

 صحت في أعماقي . 
 بالتأكيد ..الذنب ذنب أمو ... لـ تعممو .. -

 قاؿ العقيد لمحدثتو وأغمؽ الخط ... 
تطمع إلّي باستخفاؼ وىـّ بطردي وتسميمي لكمبو مونرو، الذي خمنتو واقفًا 

 ح في تنفيذ أمر سيده ، لوال تدخؿ النقيب : قرب الباب يحّد أسنانو، كي يفم
اتركو لي سيدي العميد ... سامحو ىذه المرة .. سآخذه أنا إلى البيت .. -

 وسأتكفمو ... 
بأف العجب عمى محيا العقيد والرجاء في عينّي النقيب الذي التفت صوبي 

 وأكمؿ : 
 لف تتعب عندي .. زوجتي ال تحب األكؿ مف يد غيرىا .. -

كدت أصرخ رافضًا .. وامتنع عف تحقيؽ رغبتو .. وأعمف موافقتي عمى 
السجف وحبلقة الموسى .. مفضبًل إياىما عمى دفعي إلى أحضاف الشيطاف .... 

 لكف وجو النقيب الضاحؾ أخرس لساني ومؤل قمبي نشوة ! 
 تطمعت إلى العقيد بانتظار موافقتو . 

 قد يتعبؾ ويتعب سناء . -
 النقيب مدافعًا:  خاطبو محذرًا فانبرى

 ال أعتقد ... كاكا حمو جندي ممتاز ..... أرجو منحو فرصة جديدة -
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 لنمنحو الفرصة .. فماذا يضر ؟ -
 استسمـ العقيد . وىددني : 

النقيب خالد، زوج أختي . سأعفيؾ ىذه المرة مف العقاب، مف أجؿ خاطره -
ياؾ تكرار فعمتؾ مع سناء ..إنيا أختي الصغيرة ... المدهلل  .. إياؾ .. اذىب  ..وا 

 اآلف، وحضّر حالؾ .. سيأخذؾ غدًا صباحًا ... 
" يا إليي !! ماذا فعمت بنفسي ؟ كميا بيوت ضباط فمـ وافقت ؟ " كممت 

 حالي ىمسًا .... 
 أديب التحية وخرجت .. فاستقبمني مونرو : 

 ما العقوبة ؟ -
بصمؼ وحرؾ يده فح بوجيي كالثعباف . وحيف لحظ احتقاري لو، ىّز  رأسو 
 ميددًا . وأعاد سؤالو بكثير مف االعتداد بالنفس واالستيتار بي : 

ساورني االنفعاؿ ... وطمبت السجف ! اشتييتو في تمؾ المحظة، ألتخمص 
 مف ورطتي الجديدة .. 

 سأدفنؾ حيًا لو نطقت كممة أخرى ... -
ذىؿ لجسارتي . اصفر وجيو إلى درجة المقت . وارتعش شاربو مف شدة 
المفاجأة . فباإلضافة إلى أنو لـ يتعود رد الجنود عمى تخرصاتو، إذا لـ يكف 
االنضباط العسكري يسمح بذلؾ، أبدًا، فمـ يكف يتوقع اإلىانة مني بالذات . لذا 

 فوجئ بردي الوقح وجسارتي فجفؿ وخرس . 
ف كاف  تركتو واتجيت إلى الميجع، حامبًل " يطغي " فمحؽ بي متوسبًل، وا 

 ب يفوح مف حدقتيو : الغض
 ماذا قاؿ لؾ السيد العقيد ؟ -
 اسألو بنفسؾ ... -

صحت في  وجيو وتابعت سيري .. ولـ يكؼ أو يتوقؼ عف الجري خمفي .. 
 وعندئذ تذكرت الراحمة مارليف .. حبيبتو ومعبودتو ..فضحكت ..

 توقفت ضاحكًا ... 
 ما الذي يضحؾ ؟ -

لـ يكف العريؼ مونرو ميتمًا بكؿ أحداث العالـ، السياسية واالجتماعية . لـ 
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يتابعيا يومًا ويشغؿ فكره بيا . وعمى حد تعبير مجيد " أبو الحؽ، عريفنا المبجؿ 
اليعرؼ نظاـ دولتنا .. أىو ممكية دستورية أـ جميورية ديمقراطية شعبية ؟" أخبار 

ر اىتمامو الفف، وباألحرى أخبار الفنانات بالذات ىي التي كانت . تشغؿ بالو، وتثي
.. أكثر مف أي شيء آخر في الدنيا .. فيو يعرؼ مثبًل كؿ خفايا مارليف مونرو 
.. حياتيا بالكامؿ لحظة بمحظة .. أسرارىا وكؿ شيء عنيا  منذ والدتيا حتى 
وفاتيا .. أصدقاء طفولتيا، معارفيا في حيف لـ يعرؼ إلى حد اآلف اسـ أمو 

 الصحيح .. أىو زىرة أـ زىور ! 
 ألـ يعاقبؾ العقيد ؟ ال أصدؽ أنو تركؾ ..ىكذا لوجو الّمو ! -

 قاؿ لي وىو يسايرني، فسألتو وأنا أغص في الضحؾ : 
ماذا فعمت حتى يعاقبني ؟ تركت العمؿ في بيتو ألني رفضت أف تكوف -

 خدمتي العسكرية طباخًا عند زوجتو . 
ت متداخمة بحمؽ مذىواًل، ال يكاد يصدؽ ما يسمعو مني .. تمتـ بذعر كمما

 غير مفيومة وعاد راجعًا مف حيث أتى ... 
استقبمني مجيد وبقية الجنود بترحاب . أخذوني باألحضاف، سألوني 
واستفسروا طواؿ ساعة .. ثـ انفرد بي مجيد، وخمف سبب ىروبي الذي أثار الجدؿ 

 : 
 بما أف حضرتكـ " ىابة ال بشر وال دابة " فميس متسغربًا ىذا اليروب .. -
 ماذا تقصد ؟! -
 أقصد أنؾ حمار أربيمي كبير .... -
 لماذا ؟ -
 ألنؾ تركت النعيـ وجئت لتريني وجيؾ النحس .. -
 ال .. ليس نعيمًا .... إنو مكاف فاسد .... -
 !! تعاؿ ... تعاؿ .. حدثني ... فاسد -

 حدثتو بصراحة فجف . لطمني عمى جبيتي بشدة . دفعني إلى الوراء قائبًل : 
قمت لؾ حمار، وأزيد اآلف أنت ثور يا كاكا حمو .. أكبر ثور عمى وجو -

ذا أردت الحؽ فأنت لست  إاّل " رغؿ " ال سخؿ وال بغؿ ...   البسيطة .. وا 
 ما ىذا الكبلـ ؟ إذا كررتو سأزعؿ منؾ .. -
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 تزعؿ !! -
 ىتؼ ساخرًا وأضاؼ وىو يضرب بكفيو عمى خديو 

أنا أليث وراء طيؼ امرأة وأنت ترمي الثمرة الناضجة مف بيف شفتيؾ ! -
 وتريدني أف أسكت ... ! 

 لـ أتفوه بشيء . وكأنو تذكر شيئًا، لطـ جبيتو حسرة وندمًا وقاؿ : 
يقة الوضع مسبقًا.. فاتني ذلؾ .. إنو ذنبي .. نسيت أف أنبيؾ إلى حق-

حدث األمر بغتة ... لـ يتح لي العريؼ اسماعيؿ فرصة الشرح والتوضيح .. 
لكني سأشرح لؾ اآلف كؿ شيء كي ال تفوت الفرصة عميؾ ثانية ثؽ بأنني سأتفرغ 

 لؾ، ألجعؿ النساء تحـو حولؾ حـو البرغش حوؿ الشجرة .. 
 عريؼ اسماعيؿ يقوؿ : إنؾ ابف كمب .. -
 لماذا الخطأ يا كاكاحمو ؟ -
 ألنؾ تسبني وتيينني ... -
ال يا كاكا حمو .. ال أقصد أنؾ تسرعت ..آخ لو كنت مكانؾ .. آخ  وألؼ -

آخ .. تصور يا كاكاحمو، إف حظي السيء يرميني دائمًا عمى بيوت الضباط 
نت .. بؿ الشرفاء، فكمما أردت التحرش أو حاولت التقدـ، فالزوجة أو األخت أو الب

حتى الخادمة .. تصدني وتيينني ! .. ويكف السجف بانتظاري .. ضوعفت مدة 
خدمتي بسبب سوء الحظ ورفضيف لحبي .. آه لو يختارني ابف الكمب الحقيقي 

 اسماعيؿ مرة .. لو فعؿ لعدت ومعي مارليف مونرو .. بمحميا ودميا ... 
 بقينا نتناقش طواؿ النيار، بعد التدريب وأثناء الغداء، ونحف عمى األسرة: 

لو كانت السيدة إلياـ تجيد مثمؾ تربية الكواسر... وليا تخصصؾ في -
 تدريبيا لما حصؿ ىذا الذي حصؿ... 

 ما عبلقة الكواسر بإلياـ؟!-
أخطأت معؾ خطأ فادح... كاف عمييا تجويعؾ.... تجوعؾ لتكسر نفسيتؾ -

ر نفسيو الطير الجارح، بتجويعو القذرة، تمامًا كما يتطمب منؾ واجب التدريب تكسي
راح يحدثني ويحدثني، يوصيني ويوصيني... حتى جاء العريؼ إسماعيؿ ينفخ، 

 يزبد ويرعد: 
 لماذا لـ تخبرني عف النقيب خالد.؟-
 ومف أخبرؾ؟ يا أبا الحؽ...-
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 أنت وقح!-
 وأنت...-
 اسكت ياكاكاحمة... ىذا عريفنا المحتـر أبو الحؽ...-

 عمى الرأس والعيف...
 قاطعني مجيد محذرًا، وأمسؾ يد العريؼ مراوغًا: 

 اجمس يا أبا الحؽ... أال تحب سماع أخبار جديدة  عف زىور حسيف؟-
 ال...-
 تحية كاريوكا؟-
 ال ... لست مستعدًا لسماع شيء...-

 صاح بغضب.. فـز مجيد شفتيو وقاؿ بميجة مخادعة:
 كما تريد يا عريفي ... أردت أف أفيدؾ...-

 ضب العريؼ فجأة وىو يقوؿ دوف خجؿ فتر غ
إذا كاف لديؾ مايخص فقيدة الفف، قمو وال تدعني ألعف الساعة التي عرفتؾ -
 بيا..

 ضحؾ مجيد... ربت عمى كتؼ العريؼ، وأسيب في الشرح:
اجمس.. اجمس ياعريفي... معموماتي جديدة، مستقاة مف أرشيؼ المخابرات -

 األمريكية..
 ومف أيف حصمت عمييا.؟-

 ند السؤاؿ عف شفتيو بذىوؿ، فاستطرد مجيد مخادعًا: 
 مف عميؿ لممخابرات السوفيتية، كاف جارًا لصديؽ عـ ابف خالتي المتوفاة..-

ارتد العريؼ مأخوذًا، وألنو لـ يعتره يومًا أي شعور بالخجؿ، خاطب مجيد 
 بميفة، معمنًا في الوقت ذاتو الجموس قربنا. 

 رير؟ الخبلصة... ماذا يقوؿ التق-
إف فقيدة الشاشة، حبيبة الجماىير، كانت تقيـ عبلقة حميمة غير -

 مشروعة...
 انتفض العريؼ كمف نخز بحديدة، وصاح: 
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 اكمؿ.... أكمؿ.. ال تشنع بأعراض المسمميف ... حراـ عميؾ ..-
 إنيا ليست مف ديننا يا عريفي...!-
 اكمؿ... اكمؿ... كنت تقوؿ إنيا صديقة...-
كانت تقيـ عبلقة "صداقة" مع الرئيس األمريكي كنيدي، ومع شقيقو المدعي -

العاـ روبرت، الذي كاف يفضي إلييا بأسرار الدولة، وخوفًا مف تسرب المعمومات 
إلى قوى اليسار التي وثقت الفنانة عبلقتيا بيـ، بسبب زوجيا السابؽ "آرثر ميمر" 

 الكاتب المشيور...
 أكاف زواجيا شرعيًا؟-

 وكأنيا أختو أو خطيبتو، فرد مجيد بيدوء: أستفسر ىمعًا 
االستخبارات المركزية األمريكية خططت  CIAالّمو أعمـ.. الميـ أف -

 لمتخمص منيا ونحجت... قتمتيا...
 امتعض العريؼ ىز يده استخفافًا وزفر بحنؽ: 

 أىذا ىو كؿ شيء تعرفو؟ مسكيف أنت! -
 تظاىر مجيد بالعجب، تساءؿ وىو يقؼ عمى قدميو: 

ـَ يا عريفي؟ -  مسكيف!! ِل
استخبارات أمريكانية وعميؿ سوفياتي وعمة خالتؾ...وكبلـ فارغ ضيعت -

 وقتي فيو! ظنًا بأف لديؾ أشياء جديدة..
 تصنع مجيد الدىشة العارمة واحتج: 

 ال يا عريفي.. ال ... معموماتي دقيقة.. ويجب أف تثؽ بي وتصدقني...-
خفافًا، وشرع في عرض معموماتو، تيكـ العريؼ، مف جديد ىز يده است

 يسردىا بفخر، وعيناه ترصداني بحذر:
 لكنيا قديمة... أنا أعرفيا قبؿ عشر سنوات...-
مستحيؿ... إنيا أسرار طازجة.. ىؿ سمعت إنيـ حقنوىا بمادة مخدرة... -

 قاتمة...؟
سمعت.. سمعت.. حقنوىا وادعوا انتحارىا، لماعرؼ عنيا مف محاوالت -

 سابقة في االنتحار..
قسمًا بأني لف أخبرؾ بشيءآخر يخص فقيدة الفف... ممكة اإلغراء.. فأنت -
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تنكر فضمي دائمًا.. وتدعي معرفتؾ بكؿ شيء.. أقوؿ لؾ معموماتي جديدة 
 طازجة، فتعيدىا عشر سنوات.

 ضحكت فتنرفز العريؼ وسألني: 
 لـ تضحؾ؟ -

 لـ أعره أذنًا صاغية وواصمت ضحكي، مما أغضبو: 
 اىر بالببلىة؟ أتتظ-
ال ياحضرة العريؼ... كاكاحمة ال يتظاىر.. ىوأبمو فعبًل..ىو كذلؾ حقًا... -

 لـ يتغير منذ زلطتو أمو...
غمز لي بعينيو كعادتو ليضمف سكوتي، وليعزز ثقة العريؼ بو: وكما في 

 كؿ مرة سارع الحتواء الموقؼ 
 لماذا برأيؾ يا عريفي كانت معبودة القموب تريد االنتحار؟ -

سألو بنبرة ساخرة مغمفة بالجد، فضرب اآلخر األرض بجزمتو وصاح كطفؿ 
صبعو يشير إلّي:  أحمؽ وا 

 لف أجيب إاّل إذا أخبرني ىذا، لماذا كاف يضحؾ؟ -
 قبؿ أف أتفوه نغزني مجيد بقدمو وسألني:

 أكنت تضحؾ عمى عريفؾ "أبو الحؽ" ياكاكاحمة؟-
لحيرة وأنا ألحظ حركة حاجبي مجيد انتظر "أبو الحؽ" جوابي... وساورتني ا

السريعة، كأنو يشير عمّي حوؿ أمر ما سبؽ واتفقنا عميو!  حاولت أف أتذكر 
 ماىوبالضبط، فمـ أفمح... وعجبت حيف سمعتو يقوؿ بعد حيف: 

 البد أنؾ تذكرتمبل عطا الّمو فأضحكتؾ قصتو -
 مابو...؟! مالذي يضحكؾ فيو؟-

سألني العريؼ فأحرجني ... سكّت... وسارع مجيد يصوغ كذبة، ويخترع 
 حكاية طريفة، ليتجنب ردة فعؿ "أبو الحؽ":

قبؿ أف تشرفنا يا حضرة العريؼ، كاف كاكاحمة يحدثني عف المبل عطا -
 الّمو... إماـ المسجد...

اسمع يامجيد الزفت... التحاوؿ إبعادي عف الموضوع، فأنا أعرفؾ جيدًا،  -
 أعرؼ أالعيبؾ و...
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ي..ال.. لعف الّمو الشيطاف الرجيـ الذي يحرضؾ ضدي ىمس ال ياعريف-
 مجيد مقاطعًا محتجًا وأضاؼ موضحًا:

كاف مبّل عطا اهلل مولعًا في الطيور، يربي النادر منيا يقضي أغمب وقتو -
معيا، وبسبب اعتزازه بطير مموف نادر واىتمامو بتربيتو وتدريبو، كاف يتأخر عف 
صبلة الظير... ويبقى المصموف بانتظاره... عمى أحر مف الجمر... ذات يـو 
وأثناء انيماكو في تعميمو الطيراف برز "شاىيف"في السماء الرحبة، وانقض عمى 

 الطائر الجميؿ واختطفو في غمضة عيف! وأماـ عيني المبّل المذعورتيف.
 وماذا فعؿ؟ -

 استفسر العريؼ بميفة وشوؽ، فمضى مجيد بحكايتو: 
سحب بندقيتو وجرى خمؼ الشاىيف في شوارع القرية... جف المبل عطا اهلل -

 بمبلبسو الداخمية.... وراح يطمؽ عميو نيرانو .... حتى أصابو...
 والطير؟!-

عاد العريؼ يستفسر مف جديد بميفة وشوؽ كبيريف وبنبرة شقيو متخابثة أجابو 
 مجيد: 
ال تخؼ ياعريفي.المبّلراـ ماىر أصاب الشاىيف فقط وسقط الطير مف بيف -

 مخالبو سالمًا دوف أف يصاب بأذى.
 لقد فرح المبّل بعودة طائره...-

لـ أستطع تكممة حديثي... قرقرت ضاحكًا فغضب العريؼ خصني بنظرة 
 استياء، وألتؼ إلى مجيد موبخًا: 

وما عبلقة ىذا بذاؾ؟ والّمو أنت مسودف... نحف نتكمـ عف الفف وأنت تتكمـ -
 عف مبّل عبد العاطي! 

 عطا الّمو ياعريفي... مبلّ -
 صححت لو فتدخؿ مجيد يحثو: 

ىيا يا عريفي... أجب عف سؤالي.... لماذا حاولت مارليف... العفو السيدة -
 مارليف مونرو االنتحار، عدة مرات؟ 

 أبدى العريؼ امتعاضًا وقاؿ لمجيد: 
 لنسمع نياية الحكاية أواًل...-
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 ثـ استدار نحوي وسألني بغبلظة ليستر بيا رغبتو ىي معرفة ماجرى:
 كيؼ عاد مّمؾ العاطي إلى البيت؟-

 وكأنو حدس عجزي عف اإلجابة انطمؽ لساف مجيد قائبًل:
عندما وجدنفسو شبو عار، فطف لغمطتو وسوء فعمتو، وأنو كاف إماـ المسجد -

ومحترمًا استحى عمى نفسو وخجؿ مف منظره، فاختبأ خمؼ أقرب شجرة، وأرسؿ 
 بة والعمامة.صبيًا ليجمب لو الج

 ىؿ استرحت يا عريفي؟ -
 سألتو فمـ يجب ومازحو مجيد: 

 يبدو أنؾ ال تعرؼ... فتتيرب...-
 زـّ شفتيو بأسى وغمغـ بحزف:

ألنيا ولدت مف زواج غير شرعي، تنقمت بيف دور األيتاـ، وفي أحدىا -
تعرضت لبلغتصاب البشع، وىي في الثامنة مف عمرىا، مما وّلد لدييا حالة نفسية 
منيارة... وعندما تزوجت ألوؿ مرة في السادسة عشرة لـ يكتب ليا النجاح.... لـ 

 توفؽ في حياتيا الزوجية... اصطدمت بالفشؿ.
 قاليا بحرقة وأسؼ ثـ أطمؽ تنييدة اليأس وراح... فعمؽ مجيد: 

أبيذه النماذج سنيد الكوف...؟ عريؼ غبي عاشؽ فنانة راحمة، وجندي أبمو -
 ال يجيد القنص!
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- 15 - 
كنا  منيمكيف في ىدـ سقؼ الدكاف القديـ، عندما جاء نصار، سّمـ وعرض 
مساعدتو، فشكرناه، وتوقعنا انصرافو، ليتخمص مف الغبار المتطاير، إال أنو لـ 
يفعؿ!  وقؼ طالت وقفتو ثارت شكوكي وريبة عمتي، التي دفعتني نظراتيا إلى 

 سؤالة: 
 ماذا وراءؾ يا نصار؟ أجئت تساعدنا في البناء.-

 ابتسـ بخبث، حنى رأسو وىمس بحرج: 
 أراؾ نسيتني يا كاكاحمة؟ -
 ظننتو يمزح فزجرتو أماـ عمتي وزوجيا وابنتيا: -
 كيؼ!-
 وعدتني بخصوص...-

قطع كبلمو .... ففيمت في الحاؿ مايقصد وفكرت بإبعاده عنيـ حتى تمؾ 
! نسيت عيودي لشذى وافتخار المحظة لـ أنفذ شيئًا مف وعودي، بؿ نسيتيا تماماً 

 ونصار... ولوال كبلـ نصار لماتذكرت.
 ال... لـ أنس... ىؿ ستذىب إلى مجمس األربعيف؟ -

 أدرؾ قصدي فابتعد عف الحديث عما جاء مف أجمو وقاؿ: 
 إنو مختارنا يا كاكاحمة؟-
 إذف انتظرني ىناؾ... مع السبلمة...-

 ذىب نصار فاقتربت شذى مني مستغربة..
ـَ طردتو؟... ماذا بينكما؟... ماذا أراد منؾ؟ -  ِل
 لـ أطرده، نصار رجؿ طيب... ولو كنت تصمحيف لزوجتؾ لو...-
 إنو أكبر مف أبي! -

 ردت بسرعة وأضافت بدىاء ىمسًا: 
 ىؿ كممؾ عني ىو اآلخر؟ -
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 فطنت لمكرىا، وتذكرت ورطتي فاعتذرت: 
 لـ أر موسى بعد..-

 لمباشر: فنددت كذبتي بقوليا الجسور وا
 عجيب! أييما الكاذب أنت أو ابنة أختؾ حناف؟ -

جاءت إلى المحؿ عقب حديثؾ... قالت: إنؾ وعميا موسى تجمساف في 
 الحديقة...!

أحرجتني وزاد حرجي حيف نددت نظراتيا الصارمة بتصرفاتي... وأمعنت في 
 التنديد بي حيف أكممت:

 لماذا سكت؟-
 ألقيت مابيدي، ونظفت مبلبسي مف التراب، وتذرعت: 

 تعبت... سأذىب ألرتاح في البيت...-
 ومجمس الفاتحة؟-
 مازاؿ أمامي في ساعة...-

تركتيا في حاؿ ال تحسد عمييا، مف الخيبة وسوء الطالع، وتوجيت لمشاركة 
أمي ومساعدتيا في تعميـ ىدىد، غزؿ الصوؼ بالمغزؿ اليدوي البسيط... ثـ 

ع أقفاص الدجاج، وراقبت أمي وىي خرجت صوب الحديقة قضيت بقية الوقت م
تجمع البيض بفرح ال يوصؼ... رتبت زىوري... وجمست قرب ىدىد عمى 
الحصيرة، انتظر حموؿ المغرب، ليتسنى لي الذىاب إلى المسجد... ليس مف أجؿ 

وال مف أجؿ حديث المبّل فيو بالتأكيد سيدور -الذي ينتظره األىالي بشغؼ-العشاء
عف الراحمة وسيرة ابنيا المختار المبجؿ، وقصة حياتيما وتعداد مناقبيا ومناقب 
ذوييما... كؿ ذلؾ لـ يكف ييمني بشيء قدر اىتمامي بخاتمة المجمس، إذ تعود 

 أف يبيرنا بمعجزات السماء، وفضائؿ الرسوؿ المصطفى وآؿ بيتو الكراـ.
ارج قبؿ الوقت المحدد لبدء المجمس، توافد األىالي، تجميروا أعدادًا غفيرة خ

المسجد، بعدأف اكتظ اإليواف... بعد دقائؽ مف وصولي، أحسست بالغثياف... 
كدت اختنؽ لـ أحتمؿ البقاء... خرجت إلى الساحة، استنشؽ اليواء النقي... ولـ 
يحتمؿ المبّل أيضًا لكنو لـ يستطع الخروج... حرارة الجو المزدحـ والصخب الدائر 

 وكبر السف، اجتمعت معًا وأثرت عميو... ىاجمتو دفعة واحدة فتياوى....
فعمى غير توقع أخذ يرتجؼ، ارتعشت أطرافو واصطكت أسنانو... ثـ 
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تشنجت أعصابو فموى عنقو ومد لسانو وكما ينزلؽ الماء عمى المرآة انيار المبّل، 
 سقط أرضًا فاقد الوعي! 

وضج المسجد، اضطرب الحضور وىرع األقرب منيـ لنجدتو تعاونوا عمى 
ى الخارج ومددوه في الساحة، وىو مابيف الحياة والموت... وتكّوـ الخمؽ حممو إل

 حواليو يتصايحوف ىمعًا...!
فأخرج الرجاؿ، -بعد تأكده مف إلغاء المجمس-واستغؿ عمي حسف الفرصة 

غبلؽ الباب، والذىاب إلى بيت المختار إلكماؿ  ليتسنى لو تنظيؼ المسجد وا 
 المشوار وتناوؿ العشاء، حيث نصبت القدور ىناؾ...

وفي خبلؿ دقائؽ لـ يبؽ أحد في المسجد، إذ تحمس الجميع لفكرة تناوؿ 
العشاء في بيت المختار، بسبب الراحة الدؼء.. تدافعوا تباعًا، وكانت تمؾ معجزة 

 إليية لف تنسى...
فبصورة مفاجئة حّيرت عقولنا، ىوى سقؼ اإليواف، سقط كتمة واحدة دوف 

ائبًل صـ اآلذاف، وتكومت كتؿ الحجارة الضخمة في مقدمات! فأحدث دويًا ى
الداخؿ محتمة مكاف األىالي! وتناثرت القطع الصغيرة في كؿ  اتجاه، وتصاعد 
الغبار والتراب ليطرد الواقفيف.. واندفع الناس كتيار متماوج وسادت الفوضى وعـ 

 الصخب..!
 وسمعت صرخات استغاثات ورعب... ثـ ىدأ كؿ شيء....!

ومف بيف ذارت الغبار المتطايرة، تراءت لي وأنا في محمي وجوه الرجاؿ 
 صامتة مذىولة لماحدث...!

وراحت العيوف تدور في األرجاء تمسح المكاف، وتتفقد الوجوه، كؿ يبحث عف 
خوانو أو أبنائو... يمفيا الذىوؿ والرعب... وآثار الصدمة تنطبع عمى  أبيو وا 

 مبلمحيـ بوضوح...
 ماف ويطمئنوا..قبؿ أف يداخميـ األ

فبعد دقائؽ رىيبة مف الذعر والترقب، مف الصراخ والفزع، والصمت والخوؼ، 
 تعالت صيحات الفرح واالبتياج....!

لقد سمـ الجميع مف موت محقؽ، لـ يصب أحد بأذى، وذلؾ بمطؼ اهلل 
 القدير...
 الحمد هلل.... الحمد هلل...-
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سمعت ىتاؼ المبّل الخافت، وىويفتح عينيو ويستعيد صوابو، ويسترد 
 عافيتو.... 

كنت مصعوقًا مف شدة المفاجأة، وربما أكثر الجميع... لذا بقيت في مكاني 
 دوف حراؾ... لـ أنفعؿ مثميـ أوأبتيج.

 لقد صعقت... فالحمـ الذي راودني ذات ليمة، تحقؽ اآلف بحذافيره!
 حصؿ خير...حصؿ خير...-

وىـ مدىوشوف ال يكادوف صدح صوت المختار.... وأيده الكثيروف... 
 يفيموف حقيقة ماحدث...

 نادوا لي كاكاحمة.... نادوا لي كاكاحمة...-
 ميزت صوت المبل المتوسؿ، وأنا أتفرج عمى معجزة السماء، فمعنتو في سري.

جاءني أكثر مف شخص ناقبًل  لي رغبة المبّل فرفضت مما اضطره إلى 
 الزحؼ نحوي.

 أيف أنت يا بني.. أيف أنت ؟-
 نظرت إليو فوجدتو خائرًا، منيارًا، لـ تبارحو بعد حالة فقداف الوعي إال قميبًل.

 أرأيت ما فعمو الّمو بي؟ أرأيت عظـ ذنوبي يا كاكاحمة!-
 لـ أستمع إليؾ... منذ شير وأنت تمح عمّي! 

 فغر الرجاؿ أفواىيـ عجبًا واستطرد .... بندمو:
وغ.... ىذا جزاء ذنوبي.. منذ شير، وأنت تمح بإعادة البناء وأنا أرا-

معصيتي.... ليغفر الّمو لي.... ليغفر لي... لـ أصدؽ حممؾ يا بني... لـ 
 أصدؽ... ليغفر الّمو لي، ليغفر الّمو لي...
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عمى مدى أسبوع كامؿ ودوف انقطاع، وبيمة الرجاؿ وتآزرىـ أزيمت الكتؿ 
الحجرية المتساقطة، وأزيح التراب، وىدمت األسوار والجدراف، التي ظمت قائمة بعد 
الحادث، وما تبقى مف البناء القديـ... ثـ شرع في حفر أساس المسجد الكبير... 

 بعد أف تـ وضع المخطط الجديد، المعدؿ عف الرسـ الذي أحضرتو.
فبناء عمى رغبة المبّل وبموجب اقتراحاتو، واقتراحات المختار وآخريف، 

 حذؼ منو محؿ الوضوء والمرافؽ...أضيؼ إلى المخطط جناح خاص، و 
حضار  وبعد ذلؾ تعاوف الجميع عمى جمب الصخور واألحجار البلزمة، وا 

 أكياس اإلسمنت والجص... وتييئة كؿ مستمزمات البناء.
وانطبلقًا مف قوؿ الّمو القدير: "إنمايعمر مساجد الّمو مف آمف بالّمو واليـو 
اآلخر"، الذي رفعو المبل، إنيالت التبرعات مف كؿ حدب وصوب، كؿ البيوت 
ساىمت، وكؿ الرجاؿ شاركوا ولو بشكؿ بسيط، باستثناء عثماف المخرؼ! وحده 
الذي رفض التبرع، وتذرع بألؼ عذر وعذر! وألف الكؿ يعرؼ مزاجو الرديء 
المتقمب، وحرصو الشديد عمى مالو، لـ يناقشو أحد.... خاصة وأف أوالده الثبلثة 

 لماؿ والجيد....عوضوا عنو كثيرًا، با
وأرسمت القرى المجاورة مساعدات مالية، أعانت كثيرًا في إتماـ البناء بعد 

 عشرة أياـ أخرى...
ولمساتو -الذي تولى ميمة البناء الرئيسية-الجيود الكبيرة التي بذليا نصار 
 الفنية، أضفت عمى المسجد جمااًل ودقة.

كما أضفت االقتراحات والتعديبلت التي أجريت عمى المخطط رونقًا واتساعًا، 
يوانو الكبير، ومساحتو التي  فخرج البناء رائعًا، مريحًا شامخًا بمئذنتو الجديدة وا 

 تخطت األربع مائة متر...
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وبعد صبغو وفرشو بما توفر مف حصروبسط يدوية، تقرر إقامة حفؿ بسيط 
 الفتتاحو.

 فاقترحت عمى المبل: 
 ة... كي نصمي صبلة الجمعة.ليكف التدشيف صباح الجمعة  المبارك-
 بارؾ الّمو بؾ يا كاكاحمة... فمؾ الفضؿ األكبر..-
 الفضؿ لّمو يا موالنا..-

فرحت ورحت أدور في القرية أعمـ الرجاؿ والشباب، بضرورة الحضور، 
التواجد أثناء الصبلة، لغرض إشعار المبل بحبيـ لو، ومساندتيـ لعممو اإلنساني 

 الكبير....
وجاءت الجمعة وتـ االحتفاؿ، وأقيمت الصبلة، بحضور كؿ رجاؿ القرية 

 وشبابيا.... ماعداي!
لـ أحضر، ألني سيرت ليمة الخميس مع ىدىد، حتى ساعة متأخرة.. وبقيت 

 نائمًا حتى الثالثة ظيرًا.
 وحيف أفقت أخبرتني أمي ونحف نتناوؿ الغداء:

 جاؤوا عميؾ أكثر مف مرة! لكنني رفضت إيقاظؾ..-
 عمت..خيرًا ف-
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لممرة  الثانية نسيت وعودي تمامًا! نسيت ماوعدت شذى وافتخار ونصار، 

لما تذكرت أبدًا... -دوف غيره-بو! وكاد النسياف يستمر... ولوال إلحاح نصار 
فوجو شذى الذي ظؿ أمامي طواؿ أياـ، لـ يذكرني بشيء! ال أثناء العمؿ وال في 

وأسفت ألني -فترات الراحة.. لكف ماكاف جاء نصار حتى أدركت مقدار ورطتي 
سمنت وحصى،  لـ أستطع بعد مساعدة ىذا الطيب، فيماتبقى مف حديد وحجر وا 
ورمؿ، بنينا دكاف الحاج صالح، بمساحتو الجديدة التي تجاوزت الستة عشر مترًا، 
وعندما تـ نصب الرفوؼ الخشبية، جمبنا البضاعة التي ازدادت وتنوعت بزيادة 

ىمتي مائة دينار وذلؾ بعد أف أعاد لي المبّل ألؼ دينار، قاؿ : إنيا فاضت مسا
 لديو بسبب كثرة التبرعات! 

كنا منيمكيف في العمؿ، أنا والحاج نفرغ الصناديؽ مف محتوياتيا، وتطوعت 
 شذى وعمتي لمساعدتنا، في توزيعيا وتنظيميا لمعرض.

حيف جاء نصار عارضًا مساعدتو، وبعد أف شكرناه لـ يتردد في االقتراب 
 مني، والقوؿ بألـ: 

 مضى أكثر مف أسبوعيف عمى وعدؾ! ومازلت أنتظر...-
آلمني كبلمو بشدة فتذكرت افتخار. وعجبت لنسياني الوعد كؿ ىذه المدة! 
مثمما نسيت وعدي لبنت عمتي، التي كانت عيناىا تستفسراف عنو بنيـ، إال أني لـ 

 اآلف...!أفيـ سرىا واكشؼ خفاياىا إاّل 
 تطمعت إلّي العيوف مستوضحة، ففزعت، ولـ أجد بدًا مف إعطاء وعد جديد:

 جيز حالؾ ىذا األسبوع يا نصار....-
 كممة شرؼ..-
 كممة شرؼ..-
 أرجو أال تخيب ظني بؾ يا كاكاحمة.. أرجو-

 توسؿ إلي ومضى عائدًا إلى مقياه....
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 حاولت عمتي االستفسار عف طبيعة الوعد، فتجاىمتيا...
تغاضيت عف الرد وتابعت العمؿ بصمت، حيف فوجئت بشذى تسألني في 

 غفمة عف أميا: 
 قؿ لي ماذا يريد نصار بالضبط؟ -

 أحرجتني فصمّت ارتسـ االزدراء عمى جبينيا، وزمجرت: 
 أوعدتو بالزواج مني؟ -
 أعوذ باهلل... مف يتزوج ابنة خانقة القط!-

 فغرت فاىيا مدىوشة فتركتيا.
 ف الحاج ومضيت إلى بيت المخرؼ مباشرة.استأذنت م

 صادفت يوسؼ في الطريؽ فاستوقفني: 
 إلى أيف؟ -
 أريد مقابمة افتخار.-

 امتعض، باف ذلؾ في عينيو،و.نضح عمى لسانو: 
 افتخار!! ماذا تريد منيا؟ أنت اآلف متزوج...-
 اليذىب عقمؾ بعيدًا فتسيء الظف كاألثوؿ....افتخار أختي... -

 أفيمتو والغيظ يتممكني وسرت قبؿ أف أدعو يرد.
 فسمعتو يبربر عجبًا:

 باألمس محمد بف سمطاف واليـو كاكاحمة! أمر غريب!-
 لـ أفيـ مالذي عناه، ولـ أشغؿ فكري بتفسير مايقصده.

 تابعت سيري حتى باب الحديقة، التقيت بأطفاؿ بشيرة يمعبوف تحت العريشة.
و، فيرع كاألرنب فرحًا.... ولـ ناديت عمى أحدىـ وطمبت منو مناداة عمت

 تتأخر دقيقة:
 لـ يأت عيسى بعد.-

 بادرتني بتيكـ، فمـ أباؿ.
وقعت نظراتي عمى عينييا، الحظت الدمع المترقرؽ، ومبلمحيا الحزينة 
فتألمت.. وزاد ألمي حيف تذكرت أنني السبب..كاف األفوؿ يبدو عمييا بوضوح، 
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 إضافة إلى عدـ الحماس لمحياة، وشيء مف الممؿ...
 أعرؼ ذلؾ.. جئت مف أجمؾ يا افتخار...-

 حركت رأسيا استيانة وقالت بيزء، ثـ بخبث: 
مف أجمي!! ىؿ اشتقت لي فجئت تغازلني؟ ألـ تشبعؾ ىداية وتروي -

 عروقؾ..!
 اخرسي...-
ـَ جئت إذف؟ -  ِل
 نصار خطبؾ مني... فماذا تقوليف؟-

وبرؽ األمؿ في عينييا، تبدلت مبلمحيا بسرعة البرؽ، سرت فييا البيجة 
 وامتؤلت أوردتيا بالدماء.

لـ تباغت بعرضي المثير، ولـ يحمر وجييا خجبًل، ولـ تفر مف أمامي 
كمافعمت في المرة السابقة.. وكأنيا كانت تعيش عمى أعصابيا منذ أخبرتيا 

نيا انتظرت عمى جمر طواؿ تأخري عنيا....  بمشروع العمر، وا 
 منؾ !! وما دخمؾ أنت؟ -

صاحت مستغربة فأخرستني، اعتقدت أنيا بحاجة قصوى لتخمو إلى نفسيا 
فإذا بيا تباغتني كمف أدرؾ -فالمدة السابقة لـ تكفيا كما يبدو-وتتحدث إلييا 

تسرعو وسوء تصرفو... وتخوفو مف ضياع الفرصة المنتظرة، وحدست ماأصابني 
 مف ذىوؿ وحيرة، أضافت بغنج ودالؿ.. 

 ربعة أخوة ياكاكاحمة!ليكمـ أخوتي، لدّي أ-
 سأكمميـ أنا... أردت معرفة رأيؾ فقط...-
 ألـ تعرفو حقًا حيف كممتني...! أـ أف الغباء مازاؿ يسيطر عميؾ!-

 ابتسمت مداريًا فواصمت جسارتيا، لتضمف مستقبميا: 
ـَ أنت.؟ ليكمميـ ىو بالذات...-  ول

 ضحكت فرحًا ووافقتيا: 
 كما تريديف... كما تريديف... فيذه ىي األصوؿ..-

 استدرت ألذىب فتذكرت ما بربربو موسى، مما حفزني لسؤاليا:
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 ماذا أراد محمد منؾ باألمس؟-
أتغار عمّي! كف مطمئنًا إذف.. لـ يأت لخطبتي.. بؿ جاء يحثني عمى -

إعادة العمؿ في النوؿ! تمامًا مثؿ ما أراد مف كؿ نساء القرية، البلئي مر 
ؼ، تجييزنا بكؿ ما نحتاجو، وتعيد بشراء إنتاجنا... عمييف... ووعدنا بجمب الصو 

 بالكامؿ..
 سرني ماسمعتو، إذ بدأ محمد بتنفيذ اقتراحي... وتوقعت لو النجاح الباىر..

عدت لنصار وكممتو، ففرح بموافقتيا، واقتنع بأقواليا، وترجاني مرافقتو إلى 
 دار المختار ومف ثـ إلى دار المبّل عطا اهلل، ليتوّسطا لو...

 استقبمنا المختار بترحاب، وأعمف استعداده التاـ لمساعدة نصار: 
خطوة مباركة يا نصار... خطوة مباركة... سأكمميـ حتمًا...  اتفقا مع -

حضرة المبّل كي نذىب معًا... في أي وقت يرغب... ولـ يمانع المبّل، أبدى 
 ترحيبو الحار، وقاؿ: 

مى أكثر تقدير... لف يرفضوا طمبؾ يا اميموني وقتًا...يومًا... أو ثبلثة ع-
 نصار... فأنت رجؿ طيب وابف حبلؿ...

 أنا حاضر، مستعد لكؿ مايطمبوف... ولف أقصر بشيء... -
ىـ ليسوا بحاجة إلى الماؿ، أو ألي شيء مادي آخر، بقدر حاجتيـ لمف -

 يستر أختيـ ويصوف عرضيا...
وسأفعؿ يا حضرة المبّل... سأفعؿ... أحمؼ بالمصحؼ الشريؼ... -

 أحمؼ...
 خرجنا مف دار المبّل فرحيف: 

 قبؿ افتراقنا قاؿ لي نصار ضاحكًا: 
البارحة، أخبرني حساف عرضًا، بأنو سيدع البكر ينتقـ منؾ شر انتقاـ... -

 قريبًا... أقسـ عمى ذلؾ فكف حذرًا.
 حساف!! واهلل، سأخصيو ىو اآلخر.-
 ومف قاؿ لؾ،إنو ليس خصيًا!-

 ردؼ بجد: عمؽ ساخرًا وأ
 لوكاف رجبًل بحؽ مابقي عازبًا...-
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 لـ يعجبني تدخمو في الشؤوف الخاصة، فأتممت تيديدي:
إنو حر يانصار، ليفعؿ مايشاء... إذا رأيتو اليـو فأخبره عف لساني، البكر -

سيكوف ضحية لؤلرض الشرقية، بدمو وقرنيو سأسقي األرض وأسمدىا... وسأصنع 
 أحذيتي ومبلبسي مف جمده وفروه... بعد أف أىب المحـ لفقراء القرية...

 قيقو نصار وقاؿ: 
وسأخذ منؾ الرأس واألحشاء لكمبي... والشحـو لتزييت قناديمي... ستتنور -

 المقيى بفضمؾ...
 ويبقى الذيؿ لحساء خجة...-

 أكدت لو قبؿ انصرافي...
...  اتجيت إلى البيت... كنت مرىقًا وتمنيت النـو

... ألفيت بشيرة تبكي...  استقبمتني بدموعيا فطار النـو
لـ أسأؿ عما تفعمو عندنا في ىذا الوقت، وعبلـ ىذا السخاء في ماء العيوف 
الغزير... لـ أسأليا السبب، إذا خمنتو دونما عناء... وماكاف ذلؾ صعبًا عمّي في 

...  أي يـو
رحت أتابع بشغؼ حركة المغزؿ، وىو يدور برشاقة بيف يّدي ىدىد... 
ذا وقع بصري عمى الصغير سامر، قابعًا  مازحتيا وشجعتيا عمى االستمرار... وا 
في حضف جدتو يتطمع إلي بعينيو الثعمبيتيف، حممتو، داعبتو ورفعت مبلبسو 

 ألرى...
 التبحث عف "الشوطة" غسمتيا بالفوح كما نصحتني، فطارت...-

 أعممتني أختي بدموعيا، واستفيمت أمي بعينييا، فحدثتيا عف نصيحتي
 لبشيرة... ثـ أخبرتيف حوؿ خطبة نصار الفتخار.

 وبدؿ أف تحذو بشيرة حدوىا، إذ بيا تجف!’ باركت أمي واستبشرت ىدىد،
 لطمت عمى وجييا فجأة وناحت كبومة حزينة:

 ىذا ماكاف ينقصني! ماذا فعمت بي يا كاكاحمة؟! ماذا؟-
 أال تعرؼ أف المصايب ستقع عمى رأسي! مف ذا سيعتني بالمخرؼ بعدىا؟ مف؟!

تركتيا تفرغ شحنات غضبيا عمى صدر أمي... وذىبت إلى المطبخ، جيزت 
 لنفسي كأسًا مف الشاي. ارتشفتو عمى عجؿ، ودخمت غرفتي.
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 لحقت بي ىدىد، أخبرتني وىي تجمس قربي: 
 أختؾ، تشاجرت مع يحيى، وجاءت زعبلنة.-
ة، لكنيما لـ الشأف لنا بيما... إنيما يتشاجراف كؿ يـو منذ خمس عشرة سن-

 يفترقا يومًا...
 عمى السرير ينتيي خصاـ يـو كامؿ..

 أقسمت إنيا لف تعود إليو!-
سمعت قسميا لممرة األلؼ بعد المميوف.. وىي صادقة، فمف تعود قبؿ حموؿ -

د أف يأتي عمييا، ليصالحيا بنفسو... لكف... إذا  المغرب إال برفقة يحيى.... تعوَّ
تأخر لسبب ما... فتجف... وحالما تسمع صوت الحاج صالح ينعي النيار، 

! فبل   تيروؿ عائدة... لتشارؾ افتخار بمسح بوؿ المخرؼ... وتصالح زوجيا...
 تكترثي بقسميا....
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)بعد يوميف فقط مف عودتي إلى المعسكر، وقبؿ أف يأتي النقيب خالد 

 ..ليأخذني إلى بيتو... جاءت الشرطة العسكرية واعتقمتني.
استدرجوني مف ساحة التدريب إلى الميجع، تآمر العريؼ مونرو معيـ.... 
استدعاني بإشارة مف يده وقادني إلى حيث نصب لي الكميف... وبعيدًا عف 

 العيوف...
مف غير معرفة السبب، وببل أي توضيح ىاجموني، وكبموني! وقادوني 
مخفورًا كأي مجـر شاذ! مما أثار عجب الجنود وسخطيـ، وفي حيف بقيت مذىواًل، 

 صامتًا، لـ يطؽ مجيد صبرًا، صرخ في وجو أحدىـ: 
 ماذا فعؿ؟ مالذي يحدث؟!-
اّل...-  ارجع إلى ساحة التدريب وا 

 أمره العريؼ مونرو بحدة، وأضاؼ يشبع فضوؿ العيوف المستطمعة:
 تـ إلقاء القبض عميو بناء عمى طمب مف وزارة العدؿ...-

و شماتتو بي... وخمنت إنو افتعؿ ىذه كاف واضحًا، مف خبلؿ نظرت
المسرحية انتقامًا مني... إذا لـ يكف ىناؾ مسوغًا لكؿ ما فعموه... إاّل إذا ىمس 
مونرو في آذانيـ شيئًا محرضًا... أدخموني إلى غرفة المحقؽ العسكري، الذي 

 أمطرني بوابؿ مف األسئمة العامة، ثـ شرع في استجوابي!
 بدأ السؤاؿ عف اسمي وعمري ومينتي، بعدىا انتقؿ لما أذىمني:

 ماذا تعرؼ عف ىبة؟-
 ىبة!! مف ىي ىذه ؟-

سألتو مصعوقًا وقد تبخرت مف ذىني كافة المعمومات، التي يختزنيا منذ أمد، 
 فأجاب ببرود قاتؿ: 

 ىبة، زوجيا نصار، صاحب المقيى...-
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 صعقت صعقًا، فيتفت دوف وعي: 
 وما عبلقتي أنا!!-

 ب، وكاف برتبة مبلـز اوؿ قانوني.ضحؾ الضابط الشا
 قاؿ وىو يشير عمّي بالجموس أمامو، عمى كرسي جمدي:

 ماذا تعرؼ عنيا؟ -
 بدا المحقؽ واثقًا مف نفسو، ومع ذلؾ سعيت إلى خداعو: 

 ىربت مف القرية قبؿ سنتيف...-
 ابتسـ بعمؽ، نقر بإصبعو عمى سطح المكتب الخشبي الواسع: 

 وفاتحني ببساطة بعد أف تبادؿ النظر مع مساعديو االثنيف: 
 قيؿ إنيا ذبحت، وبالتأكيد أنت تعرؼ الذي ذبحيا...-

 ابتسامتو العميقة شجعتني عمى المضي في الخداع: 
 ومف أيف لي أف أعرؼ؟ -

تصورتو سيكتفي بما سمع مني وال يورطني في مشكمة أنا في غنى عنيا... 
ذا بو يكشؼ أسراري، ويدفعني لكشؼ المزيد:   وا 

قيؿ إنيا ذبحت، وأنت الوحيد الذي شيد ذبحيا... فحدثنا بكؿ شي... وال -
 تراوغ...
 كانت امرأة زانية...-
 نصار، يدعي أنيا ىربت..-
 ربما..-
 ربما!!.. أتحاوؿ التستر عمى القاتؿ؟-

تغيرت ليجتو، اختفت ابتسامتو وىمس في أذف رئيس العرفاء الكاتب، 
 الجالس عمى يمينو، بضع كممات، وأكمؿ: 

لدينا أدلة كافية إلدانتؾ باعتبارؾ شاىدًا رئيسيًا، لكنؾ تخفي المعمومات عنا -
 وتضمؿ العدالة...

 صعقت مف جديد فسألتو: 
؟ -  أية أدلة يا سيدي المبلـز
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 ىبة ذبحت عمى يد نصار، وأنت رأيت ذلؾ بعينيؾ...-
 شيدت الحادثة وحدؾ... أليس ىذا ىو اعترافؾ؟ 

 أنا!! متى؟-
الذيف نسألؾ... ونريد أف تخبرنا الحقيقة وتجيب عمى أسئمتنا بصراحة  نحف-

 ودوف لبس....
اّل فسنضطر إلى إدخالؾ "دورة تقوية عضبلت واسترجاع الذاكرة".-  وا 

أرىبني تيديد الشخص الثالث، وكاف أصمع يرتدي مبلبس مدنية، وعمى 
عينيو نظارات طبية، فحدستو ضابط أمف... جبلد..قدـ ألخذي إلى مديرية األمف 

أخبرتيا بسري -العامة، حيث سيسمخ جمدي... خفت كثيرًا.... وتذكرت )إلياـ( 
فباحت بو... قمت ليا أني رأيت نصارًا يذبح ىبة... فما عاد اإلنكار ممكنًا، وىو 

 لف يفيدني بشيء بالتأكيد، وليس أمامي سوى اإلقرار واالعتراؼ:
. رأيت كؿ شيء بعّيني ىاتيف... صحيح، تذكرت... شيدت الحادثة حقًا..-

 رأيت نصار وىو ييوي بخنجره عمييا!
يغمده في أحشائيا! كنت في طريقي إلى العيف في حدود الواحدة ليبًل 
ألشرب، إذ أحسست بالعطش ولـ أجد في البيت مايكفي إلروائي... في البدء 

 سمعت صرخة فزع! فتنبيت...
التفّت باحثًا... فممحت ىبة تندفع مف بيتيا مذعورة، باتجاه الساحة بمبلبس 
! حاسرة، حافية... عرفت أنيا تفر مف خطر داىـ فركزت بصري عمييا،  النـو
 وعمى الفور ظير نصار  يتبعيا حامبًل الخنجر! .... اختبأت خشية أف يراني....

ورحت أراقبو.... لحؽ بيا وأمسكيا وسط الساحة! حاّولت الصراخ فكمـ فميا 
ـ صوتيا، بينما راحت اليمنى تيوي بالخنجر عمى جسدىا... بيده اليسرى وكت

طعنيا أربع أو خمس طعنات! ولـ يدعيا تسقط... تمقاىا بكتفو، أسندىا وسحبيا 
نحو البيت. وعيناه تجوساف المكاف، تتمفتاف يمنة ويسرة، وتتفحصاف الطريؽ 
لتتأكدا مف أف أحدًا لـ يره... وفي الصباح اّدعى نصار بأنيا ىربت... وشيد 
السمماني "بأنو ورجالو رأوىا تيرب ... ترحؿ عف القرية حاممة حقيبة صغيرة"! 
وألنيا مف "القرج" لـ يشكؾ أحدنا بقصة نصار، سكت الجميع فسكّت بدوري، 

 اعتقادًا مني بيروبيا.
صدقت بأنياىربت فعبًل بعد رؤيتي ليا.. اعتقدت بأف إصاباتيا كانت جروحًا 
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كما خيؿ إلّي... وأقنعت نفسي "إني لـ أر جيدًا في الظبلـ" خفيفة، ليست قاتمة 
وبمرور األياـ نسيت كؿ شيء... ولـ أفتح فمي بكممة حوؿ الموضوع، حتى 

 استجوبتني إلياـ زوجة العقيد رأفت...
ىكذا تحدثت أماـ المحقؽ بصراحة، معترفًا بالحقيقة كاممة.... دونما خوؼ، 
ومف غير تعذيب وجمسات "استجواب ودورات تقوية الذاكرة"... وىكذا أعدت 

 االعتراؼ أماـ المحكمة ... بعد أسبوعيف....
فتحت التعذيب الذي ال يرحـ، أقّر نصار بجريمتو. اعترؼ بصحة مارويتو، 
وكذلؾ أجبر السمماني عمى االعتراؼ بكذبتو، ثـ الشيادة بما رآه... فحكـ عميو 

دة الزور، وتضميؿ العدالة، والتستر بسنتيف سجف مع األشغاؿ الشاقة، بتيمة شيا
عمى جريمة قتؿ، لكنو بفضؿ الجمولي، بمكره وقدرتو عمى قمب الحقائؽ، وبسطوة 

 الدنانير ورىبتيا استطاع الخروج مف السجف بعد ستة أشير فقط!
دفع السمماني أموااًل طائمة، لقاء حريتو، بينما حكـ عمى نصار بعشر 
سنوات، خفؼ إلى خمس ألسباب خاصة... وخرج بعد ثبلث سنوات، إثر مراحـ 

 كثيرة ..... شممتو كميا....
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بعد شيريف مف زواجي، تزوج نصار، زفت افتخار إلى بيت جديد، كاف 
ضمف شروط موسى، الذي أصر أف تسكف أختو في موضع بعيد، عف المكاف 

 الذي دفنت فيو ىبة، بعد قتميا!
واج أختو، بينما لـ يجد األب، وال يحيى بعد جيد ووقت وافؽ موسى عمى ز 

ويوسؼ، مانعًا يحوؿ دوف الزواج، فأعمنوا موافقتيـ دونما شروط، لـ يبد سببًا، 
ف تحجج بأف الواجب يقتضي انتظار عيسى وأخذ رأيو... لكف المختار  مقنعًا، وا 

 ألجمو وأجبره... مما حفزه لفرض شروطو....
تزوجت افتخار، وغدت بشيرة سيدة البيت دوف منازع، إال أنيا لـ تصبر، لـ 

 تصمد طويبًل، فشمت في االمتحاف.
 وحدث المتوقع بعد يوميف فقط... وحممت حاليا وجاءت شاكية متبرمة.

 سأموت ال أحتمؿ شغؿ البيت وحدي...-
ـَ ال تساعدؾ!-  وابنتؾ!! ألـ تقولي إنيا أصبحت عروسة فِم

 صحت بيا وتدخمت أمي معاتبة.
ء بسيطة... تّدرجي معيا... ىذه ىداية أمامؾ خير مثاؿ... كمفييا بأشيا-

إنيا في المطبخ منذ الصباح... وعندما تنيي عمميا ىناؾ... ستأتي لمغزليا 
 مباشرة..... لف تتركو حتى تيجع...

المشكمة ليس في الطبخ والمطبخ... بؿ مع عمي عثماف.. ال يريد أف -
 يقترب منو غيري... وأنا ال أطيؽ رائحتو... ال أطيؽ.... اشمأزت أمي وسألتيا: 

 أال يساعدؾ أحد أبنائو؟ زوجؾ!-
 يوسؼ فقط..-

أعمنت بشقاء وعادت تبكي بدموع التماسيح... وصمتت أمي... ورحت في 
 دوامة األفكار...

لـ أنتبو لما راحت تقولو وكدت أغوص في األعماؽ لوال فكرة طارئة قدحت 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 083 - 

 في رأسي فجأة، فطرحتيا:
 ال تزوجينو؟  يوسؼ! ِلـَ -

 استغربت بشيرة وردتني في الحاؿ: 
أزوجو! ومادخمي أنا؟ لست أمو وال أختو! األب يريد الزواج! أمس قاؿ لي: -

 لو تقبؿ خجة بي، سأىبيا كؿ أمبلكي....
 استاءت أمي، سبت المخرؼ، لعنت أجداده... ثـ أبدت ترحيبيا باقتراحي...

اسمعي يا بشيرة... ماقالو أخوؾ ىو عيف العقؿ... زواج يوسؼ أو موسى -
 ىو الحؿ... امرأة في البيت تساعدؾ وتسميؾ...

 وأيف أجد ىذه المرأة يا أمي...؟-
 قالت بعد اقتناع فاقترحت مف جديد، لمتخمص مف ورطني: 

 مارأيؾ بشذى بنت عمتي؟-
 امتؤل وجو أختي بالبشاشة، لكف خجة اعترضت.

 انتفضت كالممسوعة، وصاحت بي: 
 وسى أصغر منيا... ال يجوز أبدًا...ال... م-

 استغربنا ىذا الرفض الصريح، واحتجت بشيرة: 
 بستة أشير... ال ييـ يا أمي...-
 ال... اليمكف، مف تزوج امرأة أكبر منو يقصر عمره يا بشيرة...-
 خرافة يا أمي... ماتقولينو خرافة، اليصدقيا عقؿ...-

 أفيمتيا بيدوء وصرخت بشيرة: 
 التتدخمي ياخجة... ال تقطعي نصيب البنت... حراـ عميؾ... -
 أنا!!-
 سنخطبيا ليوسؼ.... مارأيؾ يابشيرة؟ -

صفنت بشيرة، أدخمت الفكرة في رأسيا.... دّورتيا لتختمر، وسرعاف ما 
 أخرجتيا طازجة، ناضجة... خرجت بنتيجة طيبة بعد تفكير، فأفتت: 

 ى...أتريد الحؽ... إنيما الئقاف ببعض... يوسؼ وشذ-
إذف توكمي عمى اهلل... ابذلي جيودؾ... عّميا تنجح فتضربيف أربعة -
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 عصافير بحجر...
 ىؿ ينسى عمتؾ بتوؿ؟ -
 يا أمي، الموتى ال يعودوف...-
 ال... بتوؿ لـ تمت... اختفت...-
اختفت، ىربت، ماتت، أكميا الجف، اختطفيا الجف.... كؿ ما تريديف قولو -

 نعرفو... فاسكتي... احترمي شيبتؾ وال تتدخمي... ودعي األمر يمر بسبلـ....
 خاطبتيا بشيرة برجاء ممزوج بحدة، وغادرت البيت يمفيا األمؿ....
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التقيت بسمطاف وأنا في طريقي إلى األرض الشرقية، كاف عجواًل عمى غير 

 عادتو،يحث الخطى باتجاه بيت المخرؼ!
مما ىيج فضولي، فبلحقتو بنظراتي،  سّمـ عمّي فمـ أرد، مضى يتعثر بقدميو

أدىشني انفراده بالمخرؼ... لكني لـ أىتـ كثيرًا... تابعت سيري وكمي تصميـ عمى 
إنجاز ماتبقى، مضت فترة عمى تركي إياىا... والبد مف مواصمة العمؿ...بعد أف 

 ضيعت يوميف في تنظيؼ بئر المختار...
مساحة أرضي التي تتجاوز الثبلثة آالؼ متر مربع، أغرتني بتنظيفيا مف 
األحجار والصخور المتراكمة، بعد حرؽ وانتزاع األشواؾ والصبّير، في المرة 

 األولى...
صراري دفعتني قدمًا إلى  رادتي، ِوا  لـ يكف األمر سيبًل... لكف عزيمتي وا 
صرارًا مجيء ىدىد لمعاونتي... باشرت بعد  رادة وا  العمؿ الجاد... وزادني عزيمة وا 

 وصوليا... عمى الرغـ مف ممانعتي!  دقائؽ مف
 لـ تتعبيف نفسؾ؟! عودي مف حيث جئت... عودي...-
إنيا أرضنا يا كاكاحمة؟ وتعبي فييا راحة لي، فبل تشعرني بالنقص... -

 دعني أساعدؾ... ببل إىانات...
 ماقصدت إىانتؾ يا ىدىد... أردت راحتؾ، ليثبت ابننا في بطنؾ..-
إذا لـ يخرج قويًا فبل خير بو... ال خير... ال أريد طفبًل يأتي بعد تسعة -

 أشير مف الراحة واالسترخاء... الأريد... فمف يفرح قمبي بالتأكيد...
وأليمني وجودىا إلى جنبي قوة ونشاط، لـ أعيدىما فّي مف قبؿ! وكاّف مثار 
اإلعجاب ودافعًا كبيرًا لتحريض األىالي... خاصة الرجاؿ، جاء حشد منيـ... 

 عوا مبديف استعدادىـ لمعمؿ.تداف
وتسابقوا في إظيار براعتيـ في اقتبلع جذور الحشائش، وانتزاع األحجار 
والحصى، والصخور النابتة، ومف ثـ جمعيا ورمييا عمى الحدود المتاخمة لمزرعة 
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السمماني، وأرض المختار... مكونيف سورًا بارتفاع قدميف عمى طوؿ األرض 
 وعرضيا.

 فاستغنيت بذلؾ عف أحجار بيت جدي القديـ، كما خططت سابقًا...
كنت أتوقع االنتياء مف العمؿ بعد أسبوعيف، إاّل أف أيدي الرجاؿ قمصت 

 الزمف إلى ثبلث ساعات فقط..
انتيينا! أمر اليصدؽ... فيكـ البركة يا رجاؿ... فيكـ البركة... كثر الّمو -

 أمثالكـ.. وألؼ شكر لكـ.. ألؼ شكر..
 لنا يا كاكاحمة! حتى وال كممة واحدة! ونحف، أال شكر-

فرحت شذى وىي تمسح جبيتيا، فأسرعت بشيرة الحتضانيا.. أخذتيا بيف 
 ذراعييا بمحبة وىمست قرب أذنيا..

أنا سأشكرؾ ... شكرؾ عندي مع بشرى خاصة... تعالي معي... -
 تعالي...

 سحبتيا بعيدًا عنا.. لحقت بيما ىدىد، قبؿ أف تقودىا أمي.. 
أرضؾ ىذه ال نفع منيا يا كاكاحمة... ال نفع وال جدوى مف كؿ الجيود -

 التي بذلناىا...
 صارحني يحيى وىو يتمدد قربي، عقب انصراؼ الرجاؿ... عجبت فوبختو:

 أنادـ أنت عمى مساعدتي يا يحيى؟!-
ال... لست نادمًا.. ولكف منذ أخبرتني بأنيا أصبحت لؾ، وأف السمماني -

 تنازؿ عنيا حتى..
 السمماني لـ يتنازؿ ... أعاد لي حقي...-
أعاد حقؾ.. ماأف سمعت بذلؾ حتى أدركت أف األمر ال يخمو مف -

طرافة... فاألرض ميتة وال حياة فييا.. لذا تنازؿ... أعادىا السمماني بطيبة 
 خاطر، وبثمف التراب... فيو ليس غبيًا، يعرؼ أنيا مرتفعة عف مجرى الماء...

 أزعجني كبلمو، منطقو الغريب. فأوضحت لو:
 سأحفر بئرًا.. وسأبدأ غدًا.. سأسحب الماء بمضخة خاصة..-
 والكيرباء مف أيف ستأخذه؟ -
 مف المسجد... إنو أقرب مكاف..-
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ضحؾ فازداد عجبي وانزعاجي... حاولت االستفسار عما يضحكو، فواجيني 
 بابتسامة ساخرة وقاؿ: 

كؿ شيء أمامؾ يسير أنت تتحدث بمساف طفؿ، ليس إاّل... وكأف -
 وسيؿ...!!

ذا كنت طفبًل كما وصفتني، فأنت أكبر األغنياء... - ـَ ال يكوف ذلؾ! وا  وِل
 رغؿ ال سخؿ وال بغؿ...

 بدأت تتجاسر ! أتصفني بالرغؿ!-
ذا كمفؾ - ألنؾ لـ تعرؼ بعد، أنني مف أختار األرض... أنا الذي اخترتيا وا 

حباط عزيمتي.. فامض إلييما، اخبرىما  السمماني أو ابنو بالسعي لتحطيـ إرادتي وا 
أنني سأبدأ الحفر غدًا... وستعينني  ىدىد عمى حمؿ التراب... وألنؾ ساعدتني 
في المرتيف السابقتيف سأمنحؾ أجرًا... فبل أريد منتؾ... وال أريد رؤية وجيؾ 

 ثانية... واعتبر ما بيننا مف اتفاؽ الغيًا.. بعد أف نقضتو أنت...
 حتى سالت دموعو.. قيقو عالياً 

أنت مجنوف حقًا يا كاكاحمة! لـ تتسرع في إصدار أحكامؾ! كنت أمزح -
معؾ... أمزح... أال تميز الجد مف اليزؿ؟ عقمؾ صغير أشبو بعقؿ طمي... منذ 
ساعتيف وأنا أعمؿ معؾ... ألـ تبلحظ ذلؾ...؟ قصدت أف ال جدوى مف حفر 

 البئر...فالتعب قد اليثمر عف نتيجة...
 لـ أفيـ!-
أنت مف نظؼ بئر المختار، ال غيرؾ، فماذا وجدت؟ الماء قميؿ ال يكفي -

 أرضنا... إال الّميـ إذا اكثرتو بدموعؾ ...
 وماذا تقترح يا زوج أختي؟ -
عمينا سحب الماء مف الجدوؿ، بمضخة جديدة.. ولو أف الماء وحده لف -

 يكفي.. األرض تحتاج لسماد كثير...
ذىب غدًا إلى المسمخ والوادي... سأجمع كؿ قروف لـ يفتني ذلؾ... سأ-

 البقر واألظبلؼ... وسنتولى أنا وسعدو تكسيرىا وطحنيا..
 سعدو!! إنو يود مص دمؾ!-
 الييمني مايشاع... سعدو خبير في طحف القروف...-

 وسأمنحو أجرًا... ومادامت رقبتو بيدي فمف يرفض لي طمبًا..
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يالؾ مف عفريت ياكاكاحمة.. عفريت بحؽ.. القروف أفضؿ األسمدة -
 الطبيعية... ولكنيا تحتاج لجيد في تفتييا ... لـ ال تجمب الدماء؟

ومف قاؿ إنني لف أجمبيا... أوصيت يوسؼ عمييا... وتعيد بجمب تنّكة دـ -
.... ... ونصحني بزراعة الكرـو  مف المسمخ كؿ يـو

 عاؿ... نصيحة قيمة....-
أفضؿ الطرؽ الزراعية،وعف أجود  أخذ يسرد عمّي خبراتو ويحدثني عف

 األنواع مف العنب، تمؾ التي تدر أرباحًا أكثر مف غيرىا...
 ماذا أراد سمطاف مف أبيؾ؟ -

 بوغت بسؤالي المفاجئ، رفع حاجبيو وىتؼ مستغربًا: 
 سمطاف!-
ألني أعرؼ أف عبلقتو بؾ مباشرة، وىو ال يسمـ إيراد السيارة إاّل لؾ... فقد -

 أثار شكي وىما يختمياف تحت العريشة ... راقبتيما... بقيا ساعة كاممة!
 متى حدث ذلؾ؟ -
... صباحًا؟-  اليـو
 اليـو ؟! لـ يخبرني أحد!-
 اسأؿ بشيرة ... تركتيما يتيامساف وجاءت لمعاونتي...-

 الحت نذر الشـؤ عمى جبينو... فصاح: 
ض ياساتر، أسترنا مف المخرؼ.. البد إنو يخطط لكسر رقابنا... ني-

 متنرفزًا... ونيراف الغضب، والشؾ تممع في حدقتيو.
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)بعد عشريف يومًا مف التحقيؽ والمحاكمة، برئت ساحتي وأطمؽ سراحي دوف 
اعتذار، أوتعويض مادي... عدت إلى معسكر الغزالني، فاستقبمني الجنود، 
األصدقاء والمعارؼ، مباركيف لي البراءة ومرحبيف بعودتي، وأمطروني بوابؿ 

 األسئمة، ولـ يتح لي مجيد فرصة الرد عمى كؿ استفساراتيـ الغريبة.
جرني مف وسطيـ وأخذني بعيدًا عف آذانيـ، وطالبني بشرح وتفسير 

 ماحصؿ، ولـ أكف أممؾ شرحًا وال تفسيرًا ومع ذلؾ عمؽ:
إلياـ ىي السبب بالتأكيد، خافت أف تضيع مف بيف يدييا وتتمقفؾ أحضاف -

، خافت أف تبوح لمجديدة بكؿ شيء... سارعت فدبرت لؾ ىذه أخت زوجيا
المكيدة... لـ تحسب أنيـ سيفرجوف عنؾ بيذه السرعة... واآلف وبعد الذي حصؿ 
لف تتركؾ بسبلـ، باعتبارؾ عممة نادرة... وبما أف عقمؾ عقؿ خروؼ  ال يشتغؿ 

في مسيس -إلياـ والجديدة-كما يجب، فما عميؾ إال تشغيؿ فحولتؾ... وىما.... 
الحاجة الييا... وعمّي تدريبؾ لوجو اهلل... لكف إياؾ أف تتكمـ بشيء ىنا أو في أي 
اّل سيدفنؾ حيًا... ثؽ بالّمو أف ىذا القاتؿ لف  مكاف آخر عف زوجة العقيد... وا 
يرحمؾ... فيذا إنساف كافر القمب... ال يعرؼ الرحمة... استغؿ وجودنا في 

المرغوب فييـ... بطرؽ فنية ... وىنا قتؿ العقيد  األردف فصفى كؿ الضباط غير
 حساـ ألنو نافسو في أمرة المعسكر.... كؿ الضباط يعرفوف ذلؾ لكنيـ يتستروف.

أنا لف أفتح فمي، لـ أفتحو إال لؾ... أنت موضع أسراري... قمت في خوؼ -
 ورجاء ... فطمأنني: 

بالنسبة لي.. اعتبر أسرارؾ في بئر... فأنت لست صديقًا لي فحسب، بؿ -
أخًا، والّمو شاىد... وال تدري كـ تألمت لما جرى لؾ... لذا صممت أف أنتقـ مف 

 ابف الكمب مونرو شر انتقاـ... مف أجمؾ فقط...
 عريفي إسماعيؿ!! لماذا؟-
! وأنو لف ينسى أحقاده بسرعة! أنت  لماذا !! أال تدري أنو حاقد كسيده العقيد-

فحتـ عميو "الواجب" أف يأخذ بثأره ... فكر باالنتقاـ منؾ أىنتو أمامي وأماـ الجنود 
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وحيف سنحت لو الفرصة دبر لؾ مكيدة خبيثة، وكاد ينجح بيا لوالي... أحبطتيا 
 بسرعة بفضؿ الّمو القدير...

 عف ماذا تتكمـ يا مجيد؟-
 استفسرت بعجب فاستطرد: 

استغؿ مجيء مفرزة الشرطة العسكرية العتقالؾ، فانفرد بالضابط المسؤوؿ -
وشوه سمعتؾ، أدعى أنؾ مصاب بمرض عقمي، ونصحو بمعاممتؾ، "بحذر" واقترح 
اتباع الحيمة والخداع ليتـ القبض عميؾ بيدوء... وكاد يفمح لوالي... ألتقيت بأحد 

فأخبرني بكؿ شيء...وألني أعرؼ خباثة -أفراد المفرزة عرضًا وكاف صديقًا لي 
صديقي بعدـ صحة ماسمعو، أقسمت لو  العريؼ "أبو الحؽ" ومكره، أفيمت

برجاحة عقمؾ وكذبت ادعاء مونرو وفندت أقوالو، وأقنعتو بوجوب توضيح ذلؾ 
 لمضابط ... قبؿ أف يدفعؾ لمستشفى األمراض العصبية ...

 المستشفى!! لكف لماذا؟-
أراد زجؾ في الشماعية، دار المجانيف... ىادفًا تحطيمؾ تمامًا... فيو -

يعرؼ أف فييا رجااًل ال يعرفوف الرحمة، قموبيـ قدت مف صخر... يعتقدوف برأي 
الغرب القديـ، بأف مرضى األعصاب لعنة سماوية تحؿ بصاحبيا أو شيطاف دخؿ 
في نفسو، فكاف المرضى يوضعوف في سجوف مظممة، وقد قيدت أيدييـ وأرجميـ، 

داء ال ويعزلوف عف العالـ وعف أىميـ أيضًا...ويسمـ أمرىـ إلى ممرضيف أش
 يعرفوف إاّل لغة الضرب والشتـ والتعذيب....

 ياساتر!! أىكذا خطط ابف الكمب؟ والّمو... -
 ال تقسـ ... دع األمر لي ... لف يقدر عميو غيري ...-

بقيت في المعسكر يوميف... منحت بعدىا إجازة أسبوع فذىبت إلى مدينة 
أربيؿ ومنيا أخذت سيارة أجرة أقمتني إلى القرية... وصمت بعد الظير، وكنت 
متعبًا... لكف حفاوة االستقباؿ بددت تعبي وأنستني ىمومي... نسيت معسكر 
الغزالني والعريؼ اسماعيؿ وجمسات التحقيؽ والمحاكمة... لكني دخت مف كثرة 

 األسئمة فابتعدت عف الناس، باستثاء افتخار..
، وبعد حصة التدريب، أحسست با إلعياء عدت إلى الموصؿ، وفي أوؿ يـو

واإلرىاؽ، لـ أحتمؿ حرارة الميجع البلىبة، وعرؽ األجساد المتصبب، ورائحة 
اآلباط المقززة، فيربت... رحت إلى رحاب السماء باحثًا عف رعشة ىواء في الجو 

 الخانؽ ...
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كنت مرتاحًا، مستمقيًا في الظؿ، أفكر بما حصؿ لنصار... وباإلىانة التي 
لحقت باآلغا، والتي أفرحت القرية بكامميا، عندما جاء العريؼ إسماعيؿ 

 كالطاعوف...
 انتصب قربي واقفًا، لـ أىتـ بو، ولـ أباؿ، لكف حيف طالت وقفتو، التفّت إليو: 

 ألقى عمّي نظرة ازدراء وأمر بجفاء: 
 حضر حالؾ، ستذىب مع النقيب خالد...-
 إلى أيف؟-
 إلى المشنقة... إلى ساحة اإلعداـ...-
 إف شاء اهلل.. ستسبقني إلييا-
 أنت محظوظ، ألنؾ ستيرب مف بيف يدي...-
 -وأنت أكثر حظًا يا إسماعيؿ، ألنيـ أبعدوؾ عف "مجنوف"-
 سنمتقي وستعرؼ مف ىوالعريؼ إسماعيؿ...-

 ىددني بقبضتيو، فصحت وأنا أقؼ أمامو: 
ـَ نؤجؿ المقاء؟ .. ىّيا، سأكسر رأسؾ لتعرؼ مف ىو كاكاحمة... - وِل

 المجنوف... ياكمب... يانذؿ يابف...
 ارتد مذعورًا... تراجع خطوات... تطمع إلي بعجب وأنذر: 

 لف أمررىا عميؾ ... وسترى-
 سأفقأ عينيؾ... أييا الخبيث... الكاذب...-
 لـ يتجاسر أحد عمّي طواؿ خدمتي في الجيش!-
 لو احترمت نفسؾ معي... الحترمتؾ... لكنؾ....-
 
انتظر قرب البوابة... صاح مقاطعًا كفى، كفى... ىّيا حّضر حالؾ، و -

 وابتعد مذىواًل....
انتظرت لمدة ساعة، ومجيد بجانبي، ينصحني ويرشدني، يسميني ويقوي 
عزيمتي، ويزيدني إصرارًا، ولـ أتخمص مف ثرثرتو حتى جاء العريؼ إسماعيؿ مرة 
ثانية فعجبت وزاد عجبي حيف لمحتو يشير خفية إلى مجيد ليقترب منو إال أف ىذا 
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لـ يفعؿ، فاضطر ىو لبلقتراب وتحفزت بدوري لمرد عميو، ظنًا مني بأنو 
 سيتشاجر....

ـَ تتيرب مني يا مجيد؟! -  ِل
 أذىمنا بسؤالو ... فمازحو مجيد: 

 أقسمت أال أحدثؾ... ماذا تريد...؟-
جئت أسألؾ... أريد معرفة: مف ىو الرئيس كندي؟ أىو منا؟ سمعتؾ تقوؿ: -

 بػ...إنو كاف عمى عبلقة 
 قاطعتو مجيد بيدوء: وىو يخصني بنظرة تحذيرية كيبل أتيور وأضحؾ: 

 رح ياعريفي، إلى مكتبؾ وسآتي ألشرح لؾ عف عبلقتو بمارليف...-
 بالسيدة مارليف مونرو...-

 صحح العريؼ وأضاؼ بحدة، وعيناه تراقباني: 
 اليجوز يا مجيد، لفظ األسماء، أسماء العظماء دوف ألقاب.. اليجوز...-

توقؼ لحظة، تنحنح كمف يستأذف ثـ حسـ أمره، ابتسـ ولوى رقبتو كالذليؿ، 
 فتقاقـ ذىولنا وكدت أسألو فسبقني مجيد: 

 ماذا تريد ياعريفي ؟ يبدو أنؾ جئت لسبب آخر...-
 أريد أف أطمب مف كاكاحمة أف يجمع لي...-
 فيمت يا عريفي ... فيمت...-

والتفت إلّي مخاطبًا بيزء واضح، أكمؿ مجيد حاؿ تمجمج لساف العريؼ... 
 دوف أف يغير نظرتو التحذيرية: 

كاكاحمة أييا العزيز، ال تنسى عريفنا المبجؿ، "أبو الحؽ" قّمب كؿ مايقع -
تحت يديؾ مف مجبلت في بيت النقيب... واقتطع منيا الصفحات الفنية فقط... 
خاصة الممونة... و"الستربتيز" بالذات... وأجمبيا عند عودتؾ، ليباركيا "أبو الحؽ" 

 ويمررىا عمى... 
 ىز العريؼ رأسو شاكرًا ومضى... فانفجرنا ضاحكيف....-
 عريفنا ليس مجنونًا فحسب بؿ خيرة المجانيف...-

راح مجيد يضحؾ وينكت، ولـ أتخمص مف ثرثرتو، وقفشاتو إالبعد مجيء 
 سيارة الجيب.
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 مد السائؽ الشاب رأسو وصاح: 
 يا محير عقوؿ العباد... اصعد يا كاكاحمة...-

 ودعت مجيد وصعدت: 
جمست في المقعد الخمفي... وبقينا لدقائؽ حتى جاءالنقيب الطيار خالد، 

خاء:   جمس بجواري وبادرني بوداعة وا 
 يا كاكاحمة، كيؼ األحواؿ؟ -
 بخير، سيدي النقيب بخير...-
 الحمّد هلل، الحمد هلل...-
 شكرًا سيدي النقيب... شكرًا...-
 سمعت أنيـ برؤوؾ.-
 ال دخؿ لي في الحكاية... إلياـ ورطتني...-
 إلياـ!! زوجة العقيد رأفت؟ -
 نعـ، حدثتيا ذات يـو عما حصؿ فأخبرت الشرطة...-
 ىؿ يعرؼ العقيد رأفت بذلؾ؟-
 ال أدري...-

 سكت فسكّت بدوري... حتى وصمنا البيت..
 تعاؿ، أحؾ لي الحكاية مف البداية...-

 قودني إلى غرفة الضيوؼصدح صوتو وىو ي
غرفة صغيرة، مرتبة ونظيفة، احتمت المكتبة، واجيتيا األمامية، بينما وزعت 
األرائؾ عمى مدارىا،  في سقفيا، عمقت ثريا بسيطة، وعمى نافذتيا ستائر جميمة، 

 طرزت عمييا باإلبرة ورود ممونة وطيور مختمفة...
أجمسني ونادى عمى "سناء" لتسمح الحكاية معو، استقبمتني زوجتو الشابة 
بأدب مؤل قمبي غبطة، أدىشتني حشمتيا المتناىية، ووقارىا وفي الحاؿ شعرت 

 بالطيبة تنبع مف وجييا الخالي مف المساحيؽ...
سّممت عمييا فردت مرحبة، أحسست باألخوة تشدني إلييا وبالحناف، وتطايرت 

مؾ المحظة، أف خطط مجيد الجينمية ووصاياه الشاذة مف دماغي، أدركت في ت
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 مجيدًا ليس مخطئًا فحسب، بؿ مجرمًا حيف مزج كؿ النسوة 
 في بوتقة واحدة...-نسوة الضباط عندنا -

وعمى الرغـ مف معرفتيا بأني المراسؿ الجديد، أشعرتني أنني في بيتي، مما 
 مؤلني غبطة مذىمة...

حدثتيما بما وقع فدىشا، حديثي البريء إللياـ ومف ثـ اعتقالي ومحاكمتي... 
وتمنيت أف أخبرىما بتمؾ المحاوالت العقيمة التي قامت بيا زوجة العقيد، 

 الستدراجي إلى جادة الرذيمة... وعمؿ المنكر... لكف لساني لـ يطاوعني...!
 قاؿ مجيد: إياؾ أف تفتح فمؾ فالعقيد لف يرحمؾ...
 إضافة إلى أف كتـ أسرار الناس واجب كؿ شريؼ...

 مامي، تحدثني بمحبة وتخبرني: تخيمت أختي بشيرة أ
 غرفتؾ في الحديقة، وفرنا لؾ ماتحتاجو، وأي شيء ينقصؾ أخبرنا عنو...-

 إلى الصمت: ‘واسترسمت حيف رأتني أىز رأسي شاكرًا وأجنح 
لف تضجر عندنا أبدًا... وال تشغؿ بالؾ باألكؿ... سيصمؾ يوميًا دوف أف -

تدخؿ المطبخ... ميمتؾ تنحصر في االعتناء بميا أثناء غيابي... أنا أذىب إلى 
الثانوية في السابعة والنصؼ صباحًا وأعود في الواحدة والنصؼ... فأرجو 
االىتماـ بيا في ىذه الفترة... أنا لـ أرتح لدور الحضانة... فبل عناية بيا كما أريد 

 ... وابنتي لـ تتعاَؼ منذ أدخمتيا، قبؿ أشير... 
مف السعادة، فشكرت الّمو عمى نعمتو... امتؤلت مف األعماؽ بنوع غريب 
 رحت أقارنيا بإلياـ فمـ أجد شيئًا مشابيًا.

 سأضع الصغيرة في عينّي... فاطمئنا...-
قؿ لي يا كاكاحمة ... وبصراحة... أسبؽ لؾ الخوض في ىذه الشغمة ... -

 شغمة تربية األطفاؿ؟ 
 ضحؾ النقيب وىو ينيي كبلمو...

 والطفتني زوجتو وىي تشيد ابتسامتي: 
 التخجؿ ... أجب...-
عاونت أختي بشيرة في تربية أطفاليا... ويشرفني معاونة أختي الثانية -

 بابنتيا...
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 سممت يا كاكاحمة... سممت يا أخي...-
 ىتفت بفرح كبير....
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- 22 - 
جاء المخرؼ إلى بيتنا بغتة، كنا نتناوؿ الفطور حيف سمعنا سعالو وىو يفتح 

 دفعًا... ويدلؼ دوف استئذاف، كمف يفر مف شخص يبلحقو... الباب، يدفعيا
  بدا مغتاظًا، مستاًء وىو في كامؿ ىيئتو، األمر الذي أثارعجب أمي:

؟-  منذ خمس سنوات لـ ترتد مبلبسؾ ىذه! فما الذي جرى اليـو
 لـ يجب جمس بحذائو الجمدي وشرع يدمدـ وحده..

 ىؿ عاد عيسى؟ -
 سألتو فرد باقتضاب:

 ال...-
عادت أمي لسؤالو واالمتعاض يطفح عمى وجييا بسبب جموسو مقابميا عمى 

 األرض: 
ـَ جئت؟ -  وِل
 جئت أبارؾ لكاكاحمة زواجو.-

 قرقرت أمي بضحكة طويمة، شامتة، واستخفت: 
 أبعد شيريف يا مخرؼ!! -
 لف أرد عميؾ اآلف يا خجة، أنا جائع... لـ أفطر بعد...-

 اـ بشيية.قاؿ وعيناه ترمقاف صحوف الطع
 األكؿ أمامؾ... مد يدؾ...-

 وبختو أمي فتشجع بسمؿ، رفع ردنو وبسط كفو... وبدأ يأكؿ بنيـ..
 أال تستحي عمى شيباتؾ؟ -

 توقؼ عف األكؿ لحظة مستوضحًا فأكممت أمي إىانتيا: 
 جئت تبارؾ بيد فاضية!-
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 أحمر وجيو، زفر بشدة وصرح بأسى كاذب:
 أردت جمب ىدية مناسبة تميؽ بكاكاحمة، قصدت دكاف صالح..-
 فوجدتو مغمقًا، لـ يفتح بعد...-

 قاطعتو أمي ساخرة: وأضفت مستيزئًا: 
 ىذه حيمة قديمة يتذرع بيا البخبلء..-

 تصنع الدىشة وصاح: 
 أال تصدقني!-
ال أحد يصدؽ كذبة واضحة.... كاف عميؾ أف تنتظر الحاج ليفتح محمو.. -

رج... أحرجتو أمي فتمعثـ وعندئذ تدخمت أو تطرؽ باب الدار.... تستحثو ليخ
 ىدىد بفطنة: 

 عمي عثماف لف ينسانا ... سيجمب ىدية زواجنا في مرة قادمة...-
 ضحكنا، أنا وأمي، فارتاح المخرؼ، وسأليا: 

 أيعجبؾ كبلـ خجة يا ىداية؟ -
 مجيئؾ شرؼ لنا ياعمي... فأىبًل وسيبًل بؾ وشكرًا..-
 أنت ابنة حبلؿ..-

 لـ تسمح لو أمي بتكممة حديثو، قاطعتو مف جديد: 
 إذف ستجمب ىديتؾ قريبًا...-
 سأجمبيا يا خجة... إذا وافقتـ...-

كبلمو الجاد الصريح، ىيج أمي، رشقتو بنظرة حادة وزجرتو بغضب وىي 
 تبمع ريقيا: 

 عمى ماذا؟-
 لحس شفتيو بمسانو، مسّد جبيتو وأجاب بميجة الواثؽ مف قدرتو: 

 أخطبؾ يا خجة مف ابنؾ كاكاحمة..جئتكـ خاطبًا.. -
 انفجرت في عاصفة مف الضحؾ، وامتعضت أمي بشدة .
 انقمبت سحنتيا غمًا، ونيرتو، بينما ظمت ىدىد صامتة: 

 ىّيا امسح صحونؾ وعد إلى بيتؾ قبؿ أف تبوؿ تحتؾ.-
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 اعتراه الخجؿ وردىا بانكسار: 
 إنو مرض ياخجة، أمر الّمو القدير، فبل تسخري مني.-
آمنا  بالّمو، إذا كنت مريضًا فمـ جئت؟! ىّيا أكمؿ فطورؾ وامِض مف -
 ىنا...
سأشفى قريبًا بإذف اهلل... ذىب عيسى إلى بغداد ليسأؿ لي عف أفضؿ -

 الحكماء:
عندما تشفى إف شاء اهلل وتتعافى تمامًا، أبحث عف واحدة تناسبؾ، تميؽ -

 بمقامؾ أييا المخرؼ.
 وأنت يا خجة؟ أترفضيف حقًا!-
عيب عميؾ يامخرؼ... زّوج أوالدؾ أواًل ... عندؾ ثبلثة شباب يستحقوف -

 الزواج... فكر بيـ...
 ألديؾ ماؿ يكفيؾ لمزواج؟-

 سألتو أنا بعد إىانة أمي فانتفض غاضبًا واعترؼ: 
أناأغنى مف في القرية... أموالي ضعؼ أمواؿ اآلغا... أراضّي المضمونة -

تدر ربحًا سنويًا كبيرًا يكفي القرية كميا، وسياراتي الثبلث كنز الينضب... 
 ورصيدي في البنؾ خير مف الّمو...

 اصطدتو بسيولة، وأىنتو دوف رحمة: 
ـَ لـ تتبرع لبناء المسجد؟! أنت الوحيد الذي رفض المساىمة حتى بفمس - وِل

 واحد! أدعيت أماـ الرجاؿ الذيف زاروؾ أنؾ ال تممؾ قوت يومؾ!
 ط غضبًا وحرجًا حيف أكممت بيدوء وفطنة: ارتعش مف الحرج، واستشا

قاؿ الّمو في قرآنو المجيد: "إنما يعمر مساجد الّمو مف آمف باهلل واليـو اآلخر -
وأقاـ الصبلة وآتى الزكاة ولـ يخش إاّل الّمو، وقاؿ: "ومف يعظـ شعائر الّمو فإنيا 

 مف تقوى القموب"..
 ارتبؾ مف شدة الحرج، وزادت أمي ارتباكو بقوليا: 

 لـ تستجب ألمر الّمو القدير، وتريد أف تتزوج أييا الكافر!-
 إف مف الرحمة في قمبو ال يستحؽ الرحمة.. أتريد أف تميتني جوعًا!

 لـ يحتمؿ أكثر ... زعؽ في وجييا: 
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 وىؿ ماتت بشيرة؟ أسألييا، أيوجد في القرية مف يأكؿ مثمنا؟ -
بمرور الوقت، وحرصؾ عمى ألنؾ دنيء النفس شره، يشتد اشتياؤؾ لمطعاـ -

 إحضار ماطاب لؾ ولذ! 
 كفى.... كفى..-
 ال تغضب يا عمي.. عمتي... تمزح معؾ.. تمزح..-

 تدخمت ىدىد عندما سمعتو يغمغـ وييميـ..
أشرت إلى أمي  بالسكوت... ففعمت... لكنو لـ ييدأ استمر بيذيانو حتى 

 طرؽ الباب...
نيضت أمي لتفتح بسبب قربيا مف المدخؿ.. فرفع عينيو فممحت فييما حزنًا 
دفينًا وخوفًا، وترقبًا.. ولـ يطؿ األمر... فمجيء يحيى ويوسؼ المفاجئ أذىمو، 

 جمده في مكانو.
 أنت ىنا! ونحف قمبنا القرية بحثًا عنؾ..-

 تنيد يوسؼ وزمجر يحيى بوجو أبيو المرعوب: 
 ماذا أنت فاعؿ؟ أتريد استغفالنا ياسيد عثماف!-

 .. لـ يقو عمى الكبلـ، فأردفت يحيى: سكت المخرؼ.
أتتفؽ مف وراء ظيورنا مع السمماني الكمب! أتظننا سذجًا ال نعرؼ أال -
 عيبؾ؟ 
 كذب... كذب... لـ أتفؽ مع أحد...-

 دمدـ ميتاجًا فأفحمو يوسؼ: 
لعممؾ يا أبي، كنا اآلف عنده... في البيت... لقناه درسًا لف ينساه، وطردنا -

مف كاف بانتظار تشريفؾ، ليأخذؾ إلى أربيؿ لتوقيع العقد، لماذا تفعؿ ىذا؟ أأنت 
 بحاجة إلى ماؿ؟ 

 صمت المخرؼ مأخوذًا بجرأة ابنيو، فبربرت خجة مغتاظة:
 لـ أفيـ  شيئًا!!-

 ابتسـ يحيى وأوضح: 
 أبونا المحتـر يريد بيع بيت أربيؿ، دوف إعبلمنا...!-
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ننا الّمو منو... في األولى أفشؿ ىذه ىي المرة الثانية يا عمتي... التي يمك
 كاكاحمة العممية دوف قصد حيف أخذ أوراؽ البيع... واليـو نصار...

 كذب... كذب...-
زعؽ بوجوىيـ وغادر البيت عمى عجؿ، دوف أف يترؾ أثرًا لبوؿ، ولحؽ بو 

 األخواف وىما في غاية الفرح...
ربما دثر نفسو، أو وضع دثارًا... عمى قبلقيمو... عمقت أمي ىازئة وىي -

 تدقؽ في مكانو...
تحدثنا عف محاولة السمماني الستدراج المخرؼ عف طريؽ سمطاف 
ووساطتو... واستنتجنا أف صفقة رابحة وراء ذلؾ، وىي التي أسالت لعاب المخرؼ 

 ودفعتو ليستعيد شبابو فيرتدي مبلبس الحفبلت ليمضي إلى أربيؿ...
رقية، وبدأت العمؿ في البئر، بعد بعد الفطور، أخذت ىدىد إلى األرض الش

 أف أكسبني بئر المختارخبرة كبيرة.
قبؿ يوميف حددت المنطقة التي سأحفر بيا، وأحضرت العدة البلزمة، فأس 

زميؿ...   ومسحاة وقفة وحبؿ وا 
رحت أحفر بيمة ونشاط، أمؤل القفة بالتراب، فتنقميا ىدىد إلى منطقة قريبة.. 
ترمييا وتعود... وسرعاف ماكبرت الحفرة ونزلت فييا... ولـ تتواف ىدىد لحظة.. 

 كانت تسحب القفة بوساطة الحبؿ، بنشاط وحيوية ودونما ضجر....
وجاءت أمي لمساعدتنا، أخذت تتميى بطحف ماجمبتو أمس مف القروف، 
تمييدًا لمجيء سعدو، الذي لـ يمانع في العمؿ معي، حالما كممو نصار، الذي 

 ساف"!حذرني منو "رأيتو مع ح
لـ أستمر بعممي طويبًل، إذ أصابني اإلرىاؽ وعاودني الصداع كما أف 

-الذي اعتقدت أنو بدأ ينمو في أحشائيا-خشيتي عمى ىدىد وعمى الجنيف 
 أجبرتني عمى التوقؼ طمبًا لمراحة.

 تمددت بجوار أمي، ورحت أسترجع ماحصؿ لي، وما سيحصؿ.
كاف الجو مشمسًا، وثمة نسيـ بارد عذب راح يمفح وجيي، أغمضت عيني 

 وكدت أغفو.
 سمعت صوت بشيرة تتساءؿ ضاحكة: 

 ماذا قمتـ لعمي ؟ ماذا؟ -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 210 - 

لعنة الّمو عميؾ وعمى عمؾ المخرؼ... تعالي ساعديني... استقبمتيا أمي -
 باستياء وأمر، فقيقت بشيرة عاليًا قبؿ أف تقوؿ: 

 جة! ىددني بالتجويع، إذا رفضتـ طمبو.عرضو السخي بخطبتؾ يا خ-
خطبو إبميس إف شاء اهلل، أتدريف إنو خرج صباحًا قاصدًا بيت اآلغا ولـ -

 يكف في نيتو المجيء إلى ىنا.؟!
أعرؼ ... أعرؼ، ظؿ يحيى يستجوبو طواؿ الميؿ حوؿ سبب مجيء -

سمطاف، فمـ يحصؿ منو عمى مايفيد وفوجئنا صباحًا بنصار يخبرنا بأف عمي في 
بيت السمماني! تسمؿ مف البيت دوف عممنا... وحيف شعر باكتشاؼ أمره فر ىاربًا 

 إليكـ... ليسوغ خروجو المبكر والسري... 
في تمؾ األثناء جاء مف يخبرنا بوصوؿ خالتي مريـ إلى دار السمماني، 

 فبعثت معو إلييا رسالة شفوية مستعجمة: 
أيتيا السافمة، إذا تخطت قدمؾ عتبة دارنا، سأدفنؾ حية... عودي إلى -
 ف زوجؾ الكمب.. وأنذرت أمي وبشيرة: أحضا
 سأكسر رأس مف تمتقي بيا، ألي سبب مف األسباب .-

 )) شعرت وأنا في بيت النقيب خالد، بأني أعيش في بيتي، بيت أخوتي!
كانت غرفة واسعة ومريحة، سرير نحاسي عريض، وشراشؼ بيضاء ناصعة، 

 مطرزة، وراديو صغير وتمفزيوف شدني إليو شدًا .
سررت بوجودي مع النقيب وزوجتو، وسعدت. وسّرا بي أكثر وسعدا، وتعمقت 

 الصغيرة ميا ابنة الثالثة بي، إلى درجة عجيبة.
كنت أفطر وأتغذى وأتعشى معيا كؿ يـو ماعدا الجمعة، إذ تصحو عمى 
يدّي، تستفيؽ مف نوميا في حدود التاسعة صباحًا، حيث يكوف والدىا في 

، أطعميا، أنظفيا، وأالعبيا، وأحكي ليا الحكايات، المعسكر، وأميا في الثانوية
تبقى معي حتى التاسعة ليبًل، تناـ عمى كتفي فيضطر النقيب ألخذىا برفؽ إلى 

 السرير..
سناء المؤدبة الخموقة، كانت امرأة بحؽ، تمتميء أعماقيا بحب الناس 
فإضافة إلى مينتيا كمدرسة رياضيات ناجحة، فيي ست بيت نشيطة، ال تكؿ عف 

 العمؿ أو تتعاجز.
فبيتيا يظؿ  -مف األقارب واألحباب والطالبات-وعمىالرغـ مف كثرة ضيوفيا 
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 عمى الدواـ نظيفًا مرتبًا.
وعمى مر الوقت كاف وجييا الذي لـ يشيد األصباغ، ضاحكًا مبتسمًا، 

طالبة -وبخاصة أماـ زوارىا، مما أثبت لي وأنا أقارنيا بإلياـ زوجة العقيد رأفت 
بأف العربة الفارغة أكثر ضجيجًا، والسنبمة الممتمئة تنحني -نوية الفاشمةالثا

 تواضعًا، وتبقى الخاوية منتصبة بزيؼ كاذب..
وكذلؾ كاف النقيب خالد، خموقًا ومؤدبًا، لـ أره قط منفعبًل أوغاضبًا وظؿ 
مبتعدًا عف األىواء واألضواء : ولوال المناسبات واالجتماعات لما ترؾ البيت" بعد 
عودتو في الثانية والنصؼ، أو أحيانًا في الرابعة، ومنذ اليـو األوؿ عرفت أنو 

 يتحاشى السير والخروج مساًء، ويتجنب االختبلط واستقباؿ الزوار!
فحاؿ وصولو يأخذ حمامًا وينيمؾ بعده في قراءة مايجمب مف الصحؼ 

... ثـ يجمس  لمتابعة برامج والمجبلت الجديدة، التي يحرص عمى اقتنائيا كؿ يـو
 التمفزيوف، قبؿ أف يتعشى في الثامنة، ويناـ في العاشرة...

كنت سعيدًا معيماوفرحًا، واستمرت سعادتي وفرحي لسنة ونصؼ، ثـ انتيى 
 كؿ شيء في غمضة عيف!

ففي يـو كالح وصبيحة لئيمة، انطفأت فجأة شعمة الحياة المتوىجة، ورحؿ 
 النقيب خالد إلى السماء، ليبلقي خالقو! 

تحطمت طائرتو أثناء التدريب، ولـ يسعؼ وقتئذ كما تقتضي التعميمات! مات 
فانتيى حمـ سناء، وتكالبت الشجوف فوؽ رأسيا دفعة واحدة! فمـ تمض ثبلثة أياـ 
عمى المصاب الجمؿ حتى قدـ أشقاء الراحؿ، يطالبوف بحصتيـ مف "الغنيمة" 

 انًا!ويدعوف بما ليس ليـ، وكأف الميت خروؼ وليس إنس
ساوموىا بنذالة يندى ليا الجبيف، بيف إبقاء طفمتيا معيا وبيف حصة زوجيا، 
مف ميراث أبيو،حصتو مف أمبلؾ عديدة وثروة طائمة، ماكاف الراحؿ يذكرىا في 

 حياتو...
أرادوا تحويؿ حياتيا إلى جحيـ فيددوىا إلجبارىا عمى الموافقة والتنازؿ عف 

 كامؿ حقوقيا، وكادت تفعؿ لوالي...
وعيت المعبة بكؿ أبعادىا، فوقفت في وجوىيـ بشجاعة وجرأة وطردتيـ حيف 
جاؤوا لسرقة محتويات الدار مستغميف عدـ وجودىا، إذا انتقمت إلى دار والدىا، 

 لتمتـز العدة الشرعية.. تشاجرت معـ وضربتيـ... تغمبت عمييـ رغـ كثرتيـ...
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حدي، أحافظ عمى طوؿ مدة تواجدىا مع أىميا، بقيت أحرس البيت و 
محتوياتو مف شر أحقر خمؽ الّمو وأقذرىـ وألني عشت معيـ عمى كفوؼ الراحة، 

 أدركت أف الواجب يحتـ عمّي االستماتة في الدفاع عف البيت...
واستفدت مف فرصة البقاء وحيدًا، فجمعت المجبلت القديمة، ورحت اقتطع 
 ... الصفحات الفنية،وأقص صور الفنانيف كيدية لعريفي إسماعيؿ مونرو المحتـر

 متناسيًا كؿ ماعممو ضدي...
وبقيت أنتظر عودتي إلى المعسكر التي أصبحت أمرًا مؤكدًا، بعد رحيؿ 

 النقيب...
وحيف انتيت عدتيا رجعت سناء إلى بيتيا، مع أختيا وابف أختيا الصغيرة، 

 عادت منيكة جزعة... تحمؿ في صدرىا قمبًا منكسرًا، حزينًا...
 عؿ يا كاكاحمة؟ قمبي يتوجس شرًا... مف ىؤالء األوغاد...ماذا أف-
قبؿ كؿ شيء أسرعي لتسجيؿ الدار باسـ "ميا" اليـو قبؿ الغد حتى ال -

 تندمي...
 لماذا؟ -
 ألـ تقولي إنيـ أوغاد... قد يدبروف لؾ مكيدة..-

 فيتقّولوا عميؾ ماال يصح... مايشيف سمعتؾ.
 كيؼ ؟ أنت تذىمني...-
قد يقولوف مثبًل: رأيناىا مع رجؿ غريب... وبذلؾ يمنعوف حضانتؾ لميا... -

 ويطردونؾ مف البيت...وعندئذ يتاح ليـ بيعو بسيولة...
 غدًا سأذىب إلى مديرية الطابو...-
األمر ليس سيبًل... سنذىب أواًل إلى محاـ صديؽ زوج خالتي ... -

 نستشيره...
 ولـ ال أسجمو باسمي؟!-
ـ، ويدخمونؾ في متاىات المحاكـ بتيـ التزوير ال... سيثير ذلؾ شكوكي-

 والتبلعب بأوراؽ رسمية... سجميو باسـ ميا كي ال يحؽ ليـ بيعو...
 أحسنت يا كاكاحمة... أحسنت... إنيا فكرة رائعة...-
وسأذىب إلى المعسكر لمقابمة العقيد رأفت يجب أف يتحرؾ ويمجـ -
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 األوغاد... فكفاه سكوتًا...
 أتصدؽ أنني لـ أره بعد الحادث، إاّل مرة واحدة! -
 أصدؽ..-
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 فشمت محاولة البئر وخاب مسعاي: 

فبعد خمسة عشر يومًا مف العمؿ الجاد، وعشرة أمتار مف الحفر صادفتني 
 طبقة صخرية، صمدة! 

أعممتني رنة أوؿ فأس عمى سطحيا، باستحالة تفتييا، ولـ تكتؼ، بؿ 
ف لمحت إصراري عمى متابعة العمؿ، وعدـ أسمعتني صرختيا المدوية، حي

 مباالتي بيا: 
 التتعب يا كاكاحمة... كفى، فبل جدوى مماتفعمو.-

ورددت جدراف البئر العاقر صدى الكممات العشر وأعادتيا أمي عمى 
مسامعي حالما ىجست نيتي! ومف بعدىا فعمت بشيرة، التي لـ تأت لمساعدتي بؿ 

 جاءت تشكو سوء حظيا وتندب حاليا، ولتعمف بدموعيا الساخنة: 
 إف خصامي مع يحيى ىذه المرة ىواألخير.-

 لـ أصدؽ، لـ أقتنع، فكذبتيا واضحة كشمس الظييرة.
وألني كنت منزعجًا بسبب البئر، تجادلت معيا بغضب وأرجعتيا إلى البيت 
حالما ارتفع صوت زوج عمتي، يؤذف لممغرب... لـ استسمـ لمفشؿ فمازالت أعيش 

 مؿ ونشوتو.لذة الع
لذة الروح وىي حالة مف النورانية واالنشراح في الصدر، فأعمنت تصميمي 
ف اقتضى األمر التسمؿ إلى ثكنة الجيش القريبة،  عمى مواصمة الحفر، حتى وا 
زاحتيا عف  لغرض الحصوؿ عمى أصابع ديناميت، لتفجير الصخور المعترضة، وا 

 طريؽ الماء المخزوف.
ثر  أعمنت ذلؾ لمجميع وكدت أمضي قدمًا لوال ىدىد ... فعمى السرير، وا 

 قالت مازحة : عجزي عف مجاراتيا في الحب وخيبتي 
 نضب بئرؾ يابف عمي، فبل تتعب نفسؾ.-

 ىجست امتعاضي فأردفت بسرعة: 
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رىاقًا لجسدؾ، وضياعًا لوقتؾ،اىتـ بصحتؾ وليذىب البئر إلى كفاؾ تعبًا و - ا 
 الجحيـ.
 األرض بحاجة لمماء ياىدىد!-
 يمكننا جمب الماء مف الجدوؿ...-
 ذلؾ أمر صعب... سيرىقنا...-
مف أجؿ سعادتؾ، أقدـ روحي رخيصة أمامؾ.. شكرتيا، وقررت التوقؼ -

عادة التراب إلييا....  عف الحفر، وطمر الحفرة التي أرىقتنا، وا 
ضاع جيدي المبذوؿ طواؿ أسبوعيف، وتطمبت عممية الردـ ساعات نيار يـو 
كامؿ، أحسست في نيايتو بارتجاؼ بسيط في جسمي، فأيقنت عمى الفور أنيا 
عبلمات االنييار، ثـ استسممت لنوبة الدوار المفاجئة... وأجبرت عمى االستراحة 

ت، وعمى السرير بالذات ودونما حراؾ...إذ ليوميف متتالييف قبعت خبلليما في البي
عاودني الصداع بشدة، وعاد ليعصؼ برأسي ثـ حمت الحمى بجسدي كمو، 
فاستمقيت عمى أساس أف النياية حانت، ورحت أتممس جسدي، تصورتو نحيبًل 

 ىزيبًل لـ يبؽ منو إال الجمد والعظاـ... ووجيي شاحبًا تعموه، صفرة الموت...
وألني رحت أىذي، توسمت أمي إلى المبّل أف يأتي لزيارتي ليقرأ بعض السور 
القرآنية، ويكتب لي تميمة تقيني شرورًا كثيرة، وتبعد الضرر عني وتجنبني عيوف 

 الحسد والحاسديف.
ولـ يتأخر جاءني واأللـ يكاد يمزؽ األحشاء، جمس قرب رأسي، لـ تكف 

ستعيذ ويبسمؿ، ويده صحتي تسمح لي بفيـ مايقولو ومتابعتو... لكني سمعتو ي
عمى جبيتي، راح بعدىا يؤذف ويقيـ في أذني، ثـ شرع يقرأ آية الكرسي، وفاتحة 

 الكتاب وسورًا أخرى قصيرة.. مما أشعرني بشيء مف النشوة..
 ففتحت عينّي ألشكره... فواجيني وجيو الباش وابتسامتو العميقة: 

 ربت عمى كتفي بحناف وقاؿ:
ابشر يا كاكاحمة فالرسوؿ )ص( يقوؿ: إف المؤمف إذا حـّ حّمى واحدة -

 تناثرت الذنوب عنو كورؽ الشجر.
فإف صار عمى فراشو فأنينو تسبيح وصياحو تيميؿ، وتقمبو عمى الفراش كمف 
يضرب بسيفو في سبيؿ اهلل وأف أقبؿ يعبد الّمو عز وجّؿ بيف أصحابو كاف مغفورًا 

حّب إلينا... وال تنسى يا كاكاحمة: لو، فطوبى لو إف مات وويمو إف عاد، والعافية أ
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إف صراع ليمة يحطَّ كؿ خطيئة إال الكبائر... وحمى ليمة كفارة سنة، ذلؾ ألف 
 ألميا يبقى في الجسد سنة، لذا فإف سير ليمة مف مرض أفضؿ مف عبادة سنة.

وتذكر يا بني إف المرض لممؤمف تطير ورحمة ولمكافر تعذيب ونقمة 
 ولعنة...

كرر أقوالو وأدعيتو وذىب بعد ساعة ... وتبعتو أمي فبقيت مع ىدىد 
 المرعوبة: 

 ماذا بؾ يابف عمي؟ -
 عضبلتي مشدودة، متوترة، وأشعر باإلنياؾ...-
 أعطني ظيرؾ ألدوسؾ... سأفرؾ عضبلتؾ... أمرغيا تمريغًا..-

 ضحكت عمى ألمي والطفتيا: 
 كـ ظيرًا داست يداؾ... حتى اآلف ياىدىد؟-

 ركبياالحياء وردت بمزاح: فطنت لسخريتي ف
 أنت الثاني يا بف عمي... الثاني...-

سكتت لتجس نبضي وتسمع ردة فعمي، فالتزمت الصمت وكتمت ضحكة 
 كادت تفمت مف شفتي...

 وحيف دىميا اليأس مف سماع جوابي أكممت واالبتسامة تشرؽ في وجييا: 
 أبي لـ يكف يرتاح إاّل ليدّي... كاف يخشى مف كفّي أمي الغميظتيف...-
 وأنت أال تحتاجيف لمف يفرؾ عضبلتؾ يا ىدىد؟-
ال تسخر ياكاكاحمة.. أنت تعرؼ أني ببل عضبلت... ثـ إف العمؿ معؾ -

 نشط جسدي ... أزاؿ خمولي، ومنحني قوة كبيرة....
 بارؾ اهلل بؾ ومتعؾ بالصحة والعافية...

 جنب: خاطبتيا بفرح وسألتيا بعد مشاىدتي صينية األكؿ موضوعة عمى
 ىؿ تناولت الفطور؟ -

 تمعثمت، ترددت في اإلجابة وقالت بعد حيف: 
نفسي ال تطاوعني... منذ سمعتؾ تتموى في الفراش عافت نفسي الطعاـ... -

كرىت الدنيا... إضافة إلى إحساسي بالغثياف... وبالدوار... عندما استيقظت 
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 صباحًا...
 ىدر حديثيا في دماغي وأفرح قمبي، فتحركت يدفعني السرور: 

 منذ متى؟. -
منذ يوميف! لكني خجمت مف مصارحة عمتي... لـ أحب إزعاجيا وىي -

 مشغولة بؾ... 
 ىدىد!!-

 ىتفت فرحًا واحتضنتيا، فبوغتت: 
 مالذي حدث! -

لـ أجبيا، حمقت في  السماء طرت مسرورًا مخمنًا وجود سبب إلحساس 
 ىدىد..

ؿ أمي التي خرجت في تحاممت عمى نفسي.. تركت السرير ومضيت أسأ
وداع المبّل، أسأليا وأستجوبيا: فتيميؿ وجييا وىرعت إلى الغرفة، تفحص ىدىد 

 بعيف خبيرة متمرسة، وأعمنت بعد دقائؽ وىي تطمؽ زغرودة: 
مبروؾ يا ىداية... مبروؾ ... أنت حامؿ ... ألؼ مبروؾ لؾ يا -

 كاكاحمة...
ارتعش جسدي، تممكني الحبور... وتطايرت الحمى... لـ أتمالؾ زماـ 
أمري... قبّمت رأس أمي وجبيتيا وقّبمت ىدىد، التي اعترتيا النشوة واالرتياح، 

 وراحت تتمتـ مف فرط الحياء والبيجة...
 صح اعتقادي كنت متأكدًا مف حمميا، فأنا كاكاحمة! 

لـ أشأ البقاء في البيت واالستسبلـ لممرض.. كنت أعرؼ أف الرجؿ قد 
... لذا خرجت أزؼ النبأ لمسماء وأشكرىا، لؤلشجار، يتحّطـ لكنو لف  ينيـز

لؤلرض... متناسيًا مرضي وصداعي... طرت مبتيجًا ... ففي بطف ىدىد جنيف 
 معجوف مف طيف جسدينا...

 
قادتني قدماي إلى األرض الشرقية... نمت وسطيا، وراحت عيناي تحدقاف 

 في السماء الرحبة...
كؿ شيء بدا عمى غير ماتعودت! الشمس وىي تغيب والقمر وىو يبزغ، 
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يتؤلأل بشدة عجيبة، وتتوىج نجـو درب التبانة بصورة غريبة، ال مثيؿ ليا، كأنيا 
تنير لي الطريؽ، ترشدني وتحفزني عمى السير قدمًا في مشاريعي فكرت في كؿ 
شيء.. في إلياـ والعقيد، وفي سناء والنقيب، في مجيد والعريؼ.. ثـ في 

ؿ مايمكف أف نزرع وأسيؿ... ووجدت اقتراح يوسؼ بزراعة األرض.. وفي أفض
الكرـو ىو مايناسبني حقًا... وتركز تفكيري في عنب محمي عمى شكؿ عرائش... 
ألنو "مشروع، نافع، ناجح" يسيؿ تسويقو... كؿ مانحتاجو لمستمزمات العمؿ ىو 

 الحصوؿ عمى جرار لقمب األرض وحراثتيا...
قررت أف أبدأ بشكؿ بسيط، حتى ال أضطر إلى االقتراض... فمف يقترض 

 اليـو يستجدي غدًا... خططت وقست.
 ونصبت ركائز العرائش وأعمدتيا...

وقررت أيضًا حث يحيى ليجمب شتبلت عنب "الخميمي" األكثرحبلوة، 
و"اآلشوري" الكبير الحجـ... كنت مستغرقًا في أحبلمي، حيف سمعت صوت بشيرة 

 تنادي مف بعيد...
ث خصاـ جديد، فمعنتيا في سري.. وتغاضيت عف ندائيا توقعت حدو 

 المتكرر.
 ماذا بؾ؟ ألـ تسمعني حقًا!-

 صاحت باستياء وىي تقؼ عمى رأسي: 
عودي مف حيث جئت.. لست متفرغًا لؾ... ىّيا، حّمي مشاكمؾ السخيفة -

مع زوجؾ... وفي بيتؾ ... ىّيا... وال عبلقة لي بالموضوع ... أيًا كاف... ىّيا 
 ... عودي...

-!  أنا لـ آت مف أجؿ ذلؾ يا أخي المحتـر
 ولـ جئت إذف؟-
 عيسى؟-
 مابو؟ -
 عاد قبؿ قميؿ...-

 لـ أدعيا تكمؿ... قفزت فرحًا، وىرعت لمقائو..
 في الطريؽ صادفت سعدو.
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 كيؼ أحوالؾ يا كاكاحمة؟ -
 أحسف منؾ..-

 كنت عمى عجمة مف أمري، ولـ أرغب في إضاعة الوقت مع ذلؾ وحتى ال
 أنسى وتفوت عمّي الفرصة قمت لو: 

 اسمع يا سعدو... ال ظّف أنؾ تستطيع خداعي بأالعيبؾ ...-
 خير إف شاء اهلل... ماذا بدر مني؟ -
 ىؿ سيزوجؾ حساف مف ابنة أخ كيرماف؟-
 أعوذ بالّمو.. تمؾ كانت نزوة حطمت أطرافي..-
 مالذي تخطط معو ضدي؟ -
 الشيء وحؽ المعبود... الشيء....-
 إذف اعمؿ معي بشرؼ وال تتيرب...-

 صحت بو ومضيت نحو بيت المخرؼ.
 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 200 - 

 
 
 

- 24 - 
بعد يـو واحد مف عودة سناء إلى بيتيا، مع أختيا سياـ، أبمغت بأمر الرجوع 

 إلى المعسكر! 
وجبت عودتي، فميمتي انتيت بمقتؿ النقيب خالد وماعاد وجودي ذا نفع، 

 خمت بسرعة وحـز وفمحت مساعييا.وكدت أنفذ األمر وأعود، لوال سياـ تد
ورجتو أف يؤجؿ عودتي أسبوعًا -الذي غدا عميداً -استأذنت مف أخييا رأفت، 

"بسبب حاجة سناء إلّي إلتماـ بعض األعماؿ" فوافؽ بشرط "عدـ بقائي معيما في 
 البيت...".

أسكنني في فندؽ قريب،بناء عمى نصيحة زوجتو إلياـ، التي توقّعنا إنيا وراء 
شروطو... وحدسنا إنيا وشوشت في أذنيو "إف بقاء رجؿ عازب مع امرأتيف شابتيف 

 إحداىما أرممة، يثير األقاويؿ ويجمب الشؾ".
ولقد صحت توقعاتنا بالكامؿ، إذا أخبرتني إلياـ فيما بعد "إنيا عممت كؿ 

 ذلؾ مف أجمي فقط".
طر عممنا المستحيؿ لوقؼ المآسي التي حمت بسناء، ونجحنا في درء الخ

 عنيا وعف ابنتيا الحبيبة.
وساعدنا كثيرًا تدخؿ العميد رأفت، لصالح أختو وقوفو إلى جانبيا،وتيديده 

 الصاـر إلخوة المرحـو خالد "بالموت إذا لـ يبتعدوا عف سناء..."!
في اليـو الخامس مف رقادي في الفندؽ، التقيت بإلياـ، حدث األمر مصادفة قرب 

، وربما كانت المصادفة أحسف بألؼ مرة مف الميعاد....   مدخؿ بيت المرحـو
نجاز مابدأناه مع المحامي في تسجيؿ  كنت قادمًا الستكماؿ المعاممة، وا 

 البيت باسـ الصغيرة ميا، وكانت ىي قادمة لمزيارة.
في حدود الثامنة صباحًا توقفت السيارة العسكرية أمامي فواجيتني وجيًا 

وجمدت في مكاني عمى الرصيؼ...  لوجو... دىشت، فقدت رشدي وأعصابي،
وجثمت  ىي في مقعدىا لثواف، نظرت إلّي بشيء مف االحتقار والغطرسة 

عجاب.  وتطمعت إلييا بدىشة وا 
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 لـ أرىا منذ ضربتني، وىاىي أمامي أكثر فتوة وشبابًا.
تذكرت ماحصؿ فأحرؽ العطش إلى االنتقاـ وأخذ الثأر حنجرتي، كدت اندفع 
نحوىا، ألقنيا درسًا بما فعمتو وتفعمو بي، لكني بذلت جيدًا كبيرًا كيبل أفضح 

 ىياجي... نظرت إلى وجييا فطالعني وجو شابة في العشريف! 
وال أدري كيؼ نسيت وتناسيت كؿ أحقادي! وابتسمت ليا، فابتسمت أقحوانة 

 العشؽ في أعماقي.. فأيقظت روح الحماسة داخمي!
 أنت!!-

زوليا، فركبني الشيطاف، لعب بعقمي، ىمست بعجب وىي تقترب مني، إثر ن
 وبرز مجيد أمامي ضاحكًا... حاثًا مشجعًا: 

"إنيا فرصتؾ يا كاكاحمة فبل تضيعيا بتيورؾ... إلياـ مازالت تنتظرؾ... 
ف مافعمتو آنذاؾ كنت مكرىًا  فأعمميا ولو مف طرؼ خفي أنؾ أخطأت بحقيا... وا 

 عميو... مرغمًا... واآلف عقمت ونضجت..."!
 ظؿ بصري مركزًا عمييا... سمنت وازدادت جمااًل وروعة: 

 كاكاحمة بنفسو، بمحمو ودمو ياإلياـ..-
 إلياـ!! -

 ىمست باستغراب ودلع أضافت وعيناىا ترصدانني بحذر: 
 ماذا تفعؿ ىنا؟ ألـ تذىب إلى المعسكر؟ -
 مازاؿ أمامي يوماف...-
 أتناـ ىنا؟ -
 أوامرؾ نقمتني إلى الفندؽ..-

 عت ريقيا واستفسرت بمكر: بوغتت، بم
ـَ جئَت اآلف؟ -  وِل

دفعني مجيد إلى األماـ، قرصني في خدي وىمس في أذني مف جديد حاثًا 
مشجعًا... فتممكتني الشجاعة، وأيقنت عندئذ ضرورة الرضوخ أحيانًا، االنحناء أماـ 
"العواصؼ".. إذا كاف عمّي أف أستسمـ أخيرًا، ألمر لـ أكف مقتنعًا بو... فتمبستني 

 الجرأة واعترتني شجاعة لـ أحس بيا مف قبؿ... شجاعة مف نوع غريب...
اضطرمت النار في جوانحي .... حمقت صقوري  في الفضاء تريد أخذ 
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الثأر! ىامت مجرحة تنوشيا آالـ الذكرى، وأثر الضربة، ويرف في آذانيا دوي تمؾ 
 الصفعة المفاجئة، ويدمييا أف يمر األمر دوف عقاب...

 ت مف أجمؾ.. مف أجمؾ فقط...جئ-
 افتّر ثغرىا عف ابتسامة رائعة، وىميمت: 

 مف أجمي!!-
 نعـ ... ألخبرؾ بأني تعممت الطبخ... أخذت فنونو كما تشتييف...-

رمقتني بنظرة شيطانية حادة، مدىوشة، وزمت شفتييا كمف يختار أفضؿ 
 الكممات، لينطقيا...

اإلحساس الغريب الذي حممتو عيناي، جعميا تتأكد مف جديتي... فيتفت 
 نظراتيا بفرح "سنرى"...

ابتسمت ثانية وبعمؽ، ثـ مالبثت أف دفعتني جانبًا. فتحركت قميبًل موسعًا ليا 
مجاؿ المرور، فمس كتفي كتفيا! مجرد احتكاؾ مبلبس ...... النار  شبت 

 داخمي! فسرى دبيب الشيوة فّي وارتعشت أطرافي لذة!
سيا، بيد مرتعشة، ودخمت تقدمت خطوة، والتفتت، فتحت باب الحديقة بنف

 خصتني بنظرة معبرة ومضت ىاربة! 
 استشعرت استعدادىا ألعطائي فرصة ثانية.

 فانتعش صدري بيجة،وانتظرت موعد االختبار بميفة وشوؽ.
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عاد عيسى فأليب جوارحي، أليبني وجوده في القرية، نيرانًا حامية، وأليبتو 

 باقتراحي حماسًا كبيرًا.
 فكرتؾ رائعة يا كاكاحمة، رائعة، ولكنيـ لف يسمحوا لنا...-
ال تيأس... لنحاوؿ، فالحاؿ تغيرت، وال تظنني جاىبًل، بذلؾ، كنت أعرؼ -

أننا سنصطدـ بالمعارضة... لذلؾ سعيت إلى إعادة بناء المسجد وتوسيعو ليكوف 
 البديؿ... بو نبني الروح والعقؿ معًا...

الوقت مناسب جدًا لفتح المدرسة، لكف أيف سنفتحيا إذا حصمنا عمى  جيد..-
 موافقتيـ؟ أيف؟! إنيا ليست غرفة واحدة..

 سنبنييا عمى أرضي...-
أرضؾ غير صالحة لبناء مدرسة.. إنيا مائمة ومرتفعة، الصعود إلييا ينيؾ -

 الصغار ..
 ماذا تقترح إذف؟ أيف نفتحيا؟ -
ال أدري لـ أفكر بيذا مف قبؿ... أنت فاجأتني حقًا ثـ  أف األمر ليس سيبًل -

 فمديرية التربية لف توافؽ بسيولة.. واآلغا سيمنعيا بأسنانو.
 سأدفنو إذا أبدى رفضًا... المختار والمبّل معنا..-
المدرسة حراب مسمومة، لف يسمحوا ليا باختراؽ أمعائيـ... لف ييضموىا -
 أبدًا.

 ؿ وحدىا، فمماذا نحـر نحف؟!ىناؾ ألؼ مدرسة ومدرسة في أربي-
ثؽ أنني سأبنييا ميماكمفني األمر مف ماؿ وجيد سأبنييا حتى لو اقتضى 
األمر قتاليـ... سأبنييا عمى أشبلئيـ... بشرفي... سأبنييا كما بنيت المسجد... 

 وستكوف أنت مديرىا... 
 أىدأ يا كاكاحمة... األمر ال يحؿ باالنفعاؿ...-
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 قاؿ ميدئًا وىو يرمقني بعيف العجب..
 وأضاؼ بعد فترى صمت وترقب: 

صحيح، عمينا استخداـ إيواف المسجد مؤقتًا، منذ الغد سرني اقتراحو -
 فيمست معمنًا موافقتي...

 فكرة جيدة... مدىشة.. المبّل لف يرفض..-
كنا نجمس في المقيى .. ننفرد في طاولة بعيدة عف صخب الرجاؿ 

ا بأقداح الشاي بالميموف... فرحًا بشقيؽ زوجتو وثرثرتيـ... ونصار يراقبنا ويمدن
 الذي جاء يبارؾ ويينئ الزواج الميموف

إنيا مجرد فكرة.. ربمانعثر عمى مكاف أفضؿ كي نحصؿ عمى إجازة التربية 
 بفتحيا... لتغدو نظامية.. 

 ىيا نذىب إلى المبّل ألخذ رأيو، واستشارتو..-
سحبت يده حيف لحظت تردده، خرجنا مف المقيى باتجاه المسجد، والحقنا 

 نصار بعينيو المستغربتيف لـ نجد المبّل ىناؾ فقصدنا البيت.
فتحت لنا الخالة رباب الباب، وأدخمتنا إلى الصالة.. حيث كاف المبّل يرتؿ 

 القرآف.
 رحب بنا، وبعيسى بالذات، مثمما رحب بالفكرة وأبدى مساعدتو:

 سأجبرالرجاؿ عمى جمب أطفاليـ..-
 لتعميـ اإللزامي يجبرىـ عمى ذلؾ..قانوف ا-

 ضحؾ المبّل مف قوؿ عيسى وقاؿ: 
 اليابني...ال... في قريتنا النطبؽ قوانيف الحكومة، وبخاصة ىذا القانوف...-

 احتد عيسى وأعمف احتجاجو بأدب: 
ياحضرة المبّل... ىذا القانوف بالذات أحسف القوانيف وىو أمضى سبلح بيدنا -

 ضد الجيؿ والمرض..
 بسط المبّل كفيو بانزعاج وقاؿ موضحًا:

البريطانيوف ىـ الذيف سنوا قوانيف المدارس عندنا وفتحوىا في بمدنا لتضييع -
 أقوات أطفالنا وضياعيـ..

 وتشتيت روابط األسرة.. ولحمتيا...
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 أراد عيسى االعتراض فمنعو المبّل وتابع: 
ركت مايقصد مبروؾ لؾ يا كاكاحمة.. انجب ولدًا أو ازرع شجرة.. أد-

 فأكدت لو: 
 وسأفعؿ ... سأحرث األرض وأزرعيا...-
اىتـ بصحتؾ يا بني... فيي أثمف مافي الوجود ... ال تدري ماذا حؿ -

 بخجة وىداية، حيف سقطت طريح الفراش؟ 
 الّمو الشافي.... "إذا مرضت فيو يشفيف...".

 أحسنت يا كاكاحمة ...أحسنت.-
 ردد بمساف ذرب، وسكت لحظات، قبؿ أف يسأؿ: 

 ماذا ستزرع في أرضؾ...؟-
 قررنا أنا ويحيى أف نزرع األرض عنبًا..-
 عاؿ ..والماء؟ سمعت بفشؿ مسعاؾ في البئر ...-
سنجمبو مف الجدوؿ...سأنزؿ غدًا إلى المدينة ألشتري المضخة واألنابيب -

 البلزمة...
 أنت مرىؽ وال داعي لمزيد مف اإلرىاؽ...-
أنزؿ بنفسي... وستأتي أنت معي... لتشتري ال ياعيسى... يجب أف -

 األقبلـ والدفاتر وكؿ مايمـز لممدرسة...
 رفع المبّل رأسو ليسمع جيدًا مايقولو عيسى: 

 مديرية التربية ستتعيد بكؿ مستمزمات المدرسة.-
 تبسـ المبّل ارتياحًا وأوضحت: 

 نحف نييئ ماقد يمنع عمينا... ماال توفره الوزارة...-
 اآلغا منير لف يسمح لؾ...-

 أفتى المبّل بما ينضح بو صدره فدىشت، صحت بو: 
 لف يسمح!! سأقطع ذراعو يا حضرة المبّل وذراع مف يسانده...-

 اصفر المبّل وحتى ال يياف تبسـ مرغمًا، فاستمر لساني مرددًا: 
 أتظنني خائفًا مف تيديداتو الفارغة، قسمًا أييا المبّل...-
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الميمة... قسمًا بأني سأحز رقبتو بالكامؿ وبالمنجؿ وأرجو أف يصمو كبلمي 
ذا مابدر منو أي عمؿ ضدي..، إنني أراقبو بحذر مراقبة دقيقة...وأتوقع أف  ذاتو، وا 

 يقـو بعممو غدر... لكنو لف يمحؽ...ال وحؽ الرب...
 ضحؾ عيسى ثـ أخبرني بسر بينما التـز المبّل الصمت التاـ:

سمعت أنو أبمغ زّواره بأف سكوتو عنؾ لف يستمر وأنو كمؼ حمودة بمراقبتؾ -
 عمى الدواـ... 

 بأي عيف؟ -
 استغرب المبّل وعنفني: 

ال تسخر يا كاكاحمة اآلغا غادر وحمودة لكمب ذليؿ... فخذ األمر بمحمؿ -
 الجد...
أعرؼ ذلؾ... أنت لـ تعرفني جيدًا بعد... لذا فمازلت تتصورني غافبًل وال -

مماني... يا مبّل، لقد حززت رقبتو بمنجمي وأخذت منو ديف أبي، مباليًا بمايفعمو الس
واسترجعت أرضي وخصيت ثورة، وتريد أف ينسى أويسكت عني...! ال يامبّل، 
ال... ال يجوز ذلؾ... حتى الّمو ال يقبؿ... صحيح إنو لـ يرسؿ شخصًا ثانيًا 

 ليفتش بيتي، لكنو قد يفعؿ  
 وماذا أعددت لو؟ -

 سألني عيسى بجد فأجبتو دوف تردد: 
مفاجأة مذىمة... قنبمة حارقة... سأفجرىا تحت مؤخرتو، إذا فكر في المعب -

بذيمو... وىو يعرؼ ذلؾ، وصمو تيديدي منذ زماف تكممت بعصبية فبلزمني 
الصداع،غطيت وجيي بكفّي ثـ رحت أمسّد جبيتي، وأفرؾ صدغي... ففزع 

 يدي: عيسى واستفسر بيمع وىو يكشؼ عف وجيي، يبعد 
 ماذ بؾ؟ -
 مازلت مجيدًا مف جراء الحفر...-
 أتحتاج لمساعدة...؟-
 ال...-
 إذف دعني آخذؾ إلى البيت لترتاح...-
 ال... دعو ىنا... تمدد يا كاكاحمة وارتاح...-
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 اعترض المبّل،... ولـ يسمح عيسى لي بمزيد الكبلـ، قاؿ: 
حسنًا... كماتشاء يا مبّل... سنتباحث في أمر المدرسة فيما بعد يا -

 كاكاحمة...
تركني ومضى إلى دار نصار ليبارؾ الفتخار زواجيا مف "رجؿ شريؼ، 

 مقتدر"، وأبقاني مع المبّل الذي ابتمي بي... 
انشغؿ مع الخالة رباب في تييئة أسباب الراحة واليدوء ..حتى جاءت أمي 

ظيع بعد ساعة عمى غير توقع. جاءت فزعة، ىمعة، خوفًا مف حصوؿ "شيء ف
 معي" لـ تفصح عنو بمسانيا لكف عينييا أوضحتا مخاوفيا...

تيامست مع رباب، وتكممت مع المبّل فاعترى الشحوب وجييا وارتعبت، 
جمست بجواري وراحت تفرؾ جبيتي وأصابعي... وتقرأ قصار السور وتنفخ في 

 اليواء...
لـ أحتمؿ البقاء، شعرت بعظيـ خوفيا، فرأيت مف الواجب أال أزيد عذابيا... 
تحاممت عمى نفسي وخرجت وحدي أبقيتيـ حيارى... ألقيتيـ في أتوف الشؾ، 

 ومضيت إلى األرض الشرقية تمددت في وسطيا وغفوت...
 بعد دقائؽ جاءني نصار، بوجو باش ضاحؾ...

 مرحبًا أييا الحبيب... مرحبًا...-
 ىتؼ محييًا كأنو لـ يرني منذ أسبوع...!

 ّي تفاصيؿ حياتو الجديدة.جمس بقربي وشرع يسرد عم
ويتحدث عف النعيـ الذي يعيشو، بعد دخوؿ افتحار بيتو... الذي تحوؿ إلى 

 كتمة نشاط.
باتت تشغؿ وقتيا الزائد بحياكة -إضافة إلى شغؿ البيت-منذ زواجنا  وىي -

البسط التي تجيدىا، لصالح محمد بف سمطاف، تعاونيا حناف بنت بشيرة...، التي 
 تولعت بالعمؿ مع عمتيا...

 سكت برىة ثـ استطرد قائبًل: 
 أتدري مف كاف في مقياي قبؿ مجيئي...؟-

 أدرؾ عدـ اىتمامي فتابع: 
 وعيسى... سعدو... وحمودة األعور وحساف... جاؤوا بعد  ذىابؾ ... أنت-
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 وماذا في األمر؟-
 جمسوا يتيامسوف... والتقطت أذناي اسمؾ... إنيـ يتكمموف عنؾ..-
ا نصار... وما المانع؟ القرية كميا تتحدث عني كما قاؿ لي ليتكمموا ي-

، أيًا كانت...  عيسى... لكف، وحؽ الّمو إذا بدرت مف أحدىـ نّية سوء أو بادرة لـؤ
 فسترى ما سأفعؿ... حاوؿ نصار أف يشرح لي ويبدي وجية نظره، فمنعتو: 

أتتصور يا نصار، أنيـ يخططوف في المقيى ألمر ىاـ! لماذا ولدييـ أكثر -
 مف مكاف!

 صحيح!! مالذي جرى لي...؟!-
 إنيـ ييدفوف بث الرعب فقط، لتخويفنا ليس إاّل... -
ومع ذلؾ، عميؾ بالحذر.. وال تركب رأسؾ فتتورط، تورط نفسؾ بالدخوؿ -

 في بحر الصراع معيـ...
 قاؿ ناصحًا فأزعجني... أفيمتو: 

 مف الغرؽ! أتتصورني جبانًا يا نصار؟! مف يركب البحرال يخشى-
 ال يا كاكاحمة ... ال والّمو...-

 أقسـ ... فاستفيمت منو: 
 أجئت مف أجؿ ىذا الخبر؟-
ال... أردت إخبارؾ بأف عيسى سيذىب إلى أربيؿ غدًا، في سبيؿ الحصوؿ -

 عمى إجازة  المدرسة....
 أعرؼ...-

 لـ يتح لي المجاؿ لتكممة الحديث... سارع يقوؿ: 
 وسأذىب معو لشراء المضخة لؾ، واألنابيب المطموبة...-

فاعطني المواصفات والماؿ... أنت تعب... سأساعدؾ في الشراء وأمر عمى 
 المحتـر الجمولي... أبمغو تحياتؾ.. وحبؾ الشديد لو...

 
تذكرت خالتي مريـ، وأردت معرفة ما حصؿ ليا في -مزح معي فأضحكني 

 زيارتا األخيرة.
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 تقيتيا؟ لـ تخبرني عف خالتي مريـ... ىؿ أل-
ال... فرت ىاربة إثر إنذارؾ ليا... حتى إنيا لـ تتناوؿ الغداء مع الخانـ -

كما تعودت! لـ تبؽ في القرية سوى ساعة، بعد رفضي الذىاب لمقابمتيا... مثمما 
 أرادت... وكذلؾ فعؿ المختار والحاج صالح... حيف أرسمت بطمبنا..

 سيأتيؾ الجمولي قريبًا... فماذا أعددت لو؟-
الأممؾ إاّل ردًا واحدًا... "سددت مابذمتي لؾ مف ديوف واسترجعت -

 المستندات... منذ زماف..."
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))كما توقعت تمامًا، وبعد يوميف فقط، قدمت صباحًا إلى الفندؽ سيارة الجيب 

 العسكرية.
كنت في طريقي لمخروج، عندما صعد الجندي السائؽ يسأؿ عني... جيء  

 ليخبرني: بو إلى غرفتي
العميد رأفت أرسمني. كمفني بنقمؾ إلى البيت، حّضر حقيبتؾ... وجيز -
 حالؾ...

وكنت حضرت حقيبتي وجيزت حالي منذ الفجر، وبقيت أنتظر رسوؿ 
إلياـ... التي حسبت شوقيا قد بمغ الذروة... ولكي أزيدىا شوقًا واشتياقًا، طمبت 
مف السائؽ التوجو إلى المعسكر لتسميـ حصة العريؼ، الذي كاد يطير فرحًا 
بالصور لكنو لـ يسمح لي االجتماع بمجيد، حتى وال السبلـ عميو! وأمرني 

 االلتحاؽ "بالعمؿ" فورًا.
لـ أتأخر سوى ساعتيف، كانت كافية لتأجيج نيراف إلياـ، ومثمما رسمت في 

 خيالي استقبمتني.
ماؽ روحي لـ أستطع نسيانؾ لحظة، أحببتؾ يا كاكاحمة، أحببتؾ مف أع-

وقمبي... وكنت مستعدة لعمؿ أي شيء في سبيؿ استردادؾ... لبلنتقاـ منؾ ومف 
كؿ الذيف يعارضوف عودتؾ إلى أحضاني... فأنت أجمؿ شاب رأتو عيناي... 

 سحرتني بكتفيؾ العريضيف،وبعينيؾ الزبرجديتيف تعاؿ ... تعاؿ...
سحبتني... قادتني إلى الحماـ، غسمتني بيدييا، أطعمتني بشفتييا، وسحبتني 
إلى غرفتيا... ال "لمعاونتيا في إسّداؿ الستائر المستعصية"، بؿ لمشاركتيا 

 الفراش...
معيا، وعمى السرير، اكتشفت أنني لست بحاجة لمذىاب إلى "الحرب" لكي 

 أعرؼ أسرارىا وفنونيا!
وأدركت أف الواجب يدعوني لبلستسبلـ بدؿ استشيادي لذا سممت نفسي أسيرًا 
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 يدييا في الساعة األولى... ودفنت ذقني وفمي في طيات شعرىا ونمت...بيف 
 أحسست بالمتعة الخالصة ببقائي معيا في الفراش..

وشعرت بحاجتي إلييا أكثر مف حاجتيا ىي، فتشبثت بأذياليا... بقدر تشبثيا 
 بي... وأكثر...

ستة أشير عشتيا في نعيـ ال يوصؼ، في ىناء ال حدود لو، وبدؿ أف أعيش 
كمراسؿ وخادـ، عشت كسيد مياب... كزوج لو كامؿ الحرية والحقوؽ... وكرب 

 لمبيت! 
لـ أكف أترؾ السرير إاّل ليمة الخميس... حيث يأتي العميد رأفت فيحتؿ "ابف 

 الحراـ مكاني"!
السيد العميد الذي رفض واحتج عمى بقائي، مع سناء بوجود أختيا! وافؽ 

كاف يقضي يومًا كامبًل مميئًا بالعراؾ، والصخب عمى بقائي وحيدًا مع زوجتو! 
والنقاش والضرب! وبوجوده يسود جو التوتر والرعب، ويخيـ البؤس والشقاء! ثـ 

 ينتيي كؿ شيء في عصر الجمعة.
ففي تماـ الخامسة تأتي السيارة العسكرية، لترجع بو إلى المعسكر حيث يقيـ 

 مرغمًا!
حياتيما المشتركة كانت خدعة كبيرة، ورباطيما الزوجي الواىي لـ يكف إاّل 

يما مف ينأكذوبة، يغطياف بيا عيوبيما، عف أعيف الناس، وستارًا يحجب حقيقة ماب
خبلؼ، وتبايف ومشاكؿ، وما يمارسانو مف أخطاء فاحشة أماـ الطفميف ... 
وينسياف أف مبيت العميد في المعسكر طواؿ األياـ الستة، يكفي وحده كشاىد عمى 

 سوء العبلقة بيف الزوجيف...مايقاؿ مف 
لـ يفمحا في تغطية سقـ حياتيما ومرارتيا، بأي برقع، لحظتو في عيوف 

 زوارىا، رأيتو بعينّي وسمعتو بأذّني.
وشيدت خبلؿ ىذه المدة نزاعات دامية، وصمت مرارًا إلى حد الضرب 

 واإلىانة والتيديد بالطبلؽ.... وبالقتؿ! 
كنت اقبع في غرفتي عند مجيئو، استمع مذىواًل لما يحدث...أظؿ أتفرج عمى 
مالدي مف مجبلت.... أقتطع منيا الصور الفاضحة وأخبار الفف والفنانات لصالح 

 عريفي "أبوالحؽ" مونرو.... متحاشيًا لقاء العميد أواالصطداـ بو.
ولـ أجسر عمى الدخوؿ إلى البيت، أو تخّطي عتبة الصالة، أثناء وجوده... 
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آنذاؾ في البقاء داخؿ غرفتي أو في الحديقة صيفًا وشتاًء، إذ تنحصر ميمتي 
ومبلعبة طفمييا الشقييف الثقيميف، النحسيف المضجريف، المذيف تولعت بيما رغـ 

 مف فروؽ...-المبلؾ السماوي-مابينيما وبيف ميا 
لـ أتدخؿ بيف الزوجيف، كي ال أعرض نفسي لمشؾ واالنتقاـ وابتعدت مرغمًا 
عف مشاكميما... وتصنعت الببلىة التامة أمامو، وتقمصت دور الساذج المسكيف، 

 الذي ال يثير الشؾ وال يحسب لو حساب.
أدركت عجرفتو وعصبيتو، ومدى بغضو ليا، ومحاولتو الجادة "لتدميرىا نفسيًا 
وجسديًا" مثمما أدركت مدى كراىيتيا لو... ومحاولتيا ألخذ الثأر واالنتقاـ منو 

نتيا لعيد الزوجية.... إذما يكاد يخرج حتى تحكـ إغبلؽ بشخصي.. مف خبلؿ خيا
 األبواب وتستدعيني إلى الصالة أو تقتحـ غرفتي وتتنيد: 

 اشتقت إليؾ... اشتقت!-
 ألـ تمؤل صورة العميد عينيؾ؟ -
ال... التقؿ ىذا يا حبيبي ... التقؿ... فوجود رأفت ىنا، ال يعني إاّل الشقاء -

 لروحي... إنني أجاممو، أتحاشى االحتكاؾ بو خوفًا ورىبة...
 لماذا يناـ في المعسكر؟ -
-..... 
 إنو ألمر غريب!  -
 إنيا قصة طويمة..-
 أحب سماعيا..-
ال... ليس اآلف... عندما يحيف وقتيا سأقصيا عميؾ اآلف... تعاؿ.... -
 تعاؿ...

 لـ يكف طفبلىا يعياف ماتفعمو... ولـ يشعرا بقبح عمميما وال بمجونيا...
انت تبقييما في الصالة يتفرجاف عمى أفبلـ الكارتوف، بالفيديو، وتروح سابحة في ك

 لذاتيا، تغوص في أحضاني وتغور، تنيؿ مف عطائي وتستزيد طواؿ العصر.
وفي الميؿ، كاف جنونيا يظير بشكؿ مثير لمدىشة.... وتصر عمى نومي 

 معيا، حتى الصباح.
وفي تماـ الساعة السابعة، تتسمؿ إلى غرفة الصغيريف و بعد أف يتركا 
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السرير تطعميما... ثـ تبعثيما إلى روضة األطفاؿ بسيارة خاصة تأتي في الثامنة 
 إال عشر دقائؽ بالضبط.

وحيف تتأكد مف ابتعاد السيارة، تغمؽ األبواب، تحكـ سدىا، وتعود لي عمى 
 جناح السرعة.

إحراؽ المزيد مف  إلياـ كانت شبقة، ممتيبة كالنيراف، ولـ يكف أماميا إالّ 
 الحطب لتبقى متأججة ...

 وكنت جائعًا وغبيًا، كػ "ىابة أو رغؿ"...
 ولـ أكف أممؾ إاّل الرضوخ... لمالكة قمبي!"
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- 27 - 
في حدود التاسعة وقبؿ دقائؽ مف تحرؾ الباص، جاءني يحيى، مسرعًا، 

 ليصحبني إلى أربيؿ، كما اتفقت مع نصار.
فاعتذرت، بسبب التعب، وأعطيتو النقود وخولتو شراء ماتحتاجو األرض... 

 ومايراه مفيدًا...
أوصمتو حتى باب الحديقة، حيث بوغّت بتغيرالطقس،  عماتميز بو الميؿ، 

 كاف اليواء يحمؿ رذاذ األمطار حينًا، ورطوبة الجو المنعش والنداوة حينًا آخر.
بالرغـ مف أني شعرت بالنشوة حقًا، وتساءلت متى ىطؿ المطر؟ لـ أحس بو 
 عدت في وقت متأخر.... وبقت أتقمب في فراشي لما بعد الفجر...

راقبت يحيى وىو يتجو إلى المقيى، وانتظرت خروجو مع نصار.... ولما 
طاؿ انتظاري... أغمقت الباب ورحت إلى األقفاص، أجمع البيض المتكاثر يومًا 

.  بعد يـو
 تمييدًا ألخذه إلى دكاف زوج عمتي، لبيعو حسب اقتراح ىدىد....

ماكدت أبدًا حتى اقتحمت الخالة زىرة بيتنا، وبوجو باؾ وفـ مولوؿ، يتبعيا 
 ابنيا راضي...

 سرقوا عزيزة يا كاكاحمة! سرقوىا....!-
 تسمموا إلى الحظيرة وكسروا الباب...-

 أكمؿ الصغير باستغراب: 
 متى حدث ىذا؟ -

 بخبث:  سألتيا أمي فزعة، فأجابت وعيناىا تنظراف إليّ 
 أمس ليبًل...-
 ىؿ يتيمونني أنا؟-
 ال يا كاكاحمة... جئت أسألؾ فقط...-
 حوؿ...؟!-

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 226 - 

 كنت البارحة ساىرًا في األرض الشرقية... فربما شاىدت...-
لـ أنصب مف قبؿ سعدو ناطورًا عمى حظائر القرية... زوجؾ البخيؿ لـ -

 يضع كمبًا لمحراسة.
 قتموا كمب نصار...-

 ىتؼ الصغير بمرارة... فأثار دىشتي، لكني لـ أباؿ، سألت زىرة باستياء:
 مف ذا الذي رآني؟ -
 حساف ... قاؿ ألبي...-

 نطؽ الصبي بعد تردد أمو، فتفاقمت دىشتي وصحت: 
 حساف !! أكاف يراقبني؟-

 تركت البيت ومضيت ىادفًا تأديب حساف.
، وجدت القرية مستنفرة وكأف يـو الحشر قرب! عجبت وسألت عمي حسف

 الذي كاف أوؿ مف صادفني وىو يتجو إلى محمو: 
 أىو ىجـو مف جيش الحكومة؟ -
 ال...-
 إذف مالذي يجري؟!-
 لـ يجب بؿ أجابني نصار بعد دخولي المقيى: -
 المختار أمر بتفتيش كؿ بيوت القرية....-
 لماذا؟! ثـ أنت... ألـ تذىب مع يحيى وعيسى؟-

 ىز رأسو بامتعاض ورد بحسرة:
لـ يذىبا... لـ نذىب بعد... المختار ضرب سمطاف... فزعؿ ىذا ولـز بيتو -

 رافضًا العودة إلى السيارة...
 قؿ لي ماذا حدث؟!-
الجمولي بعث سمطاف، كمفو بإخبارنا بضرورة النزوؿ إلى أربيؿ، لمقابمتو -

غدًا... ويبدو أف أبا محمد المحتـر نسي نفسو! أو فيـ األمر خطًا، فحاوؿ إجبارنا 
مرافقتو ... قاؿ لي كؿ ماطمبو الجمولي... نقؿ لي رغبة زوج خالتؾ عمى 

فرفضت... ورفض الحاج صالح... فأسمعنا كبلمًا سخيفًا، سكتنا عميو، لكف 
 المختار لـ يسكت... 
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دار رأسي... خفت أف يبلزمني الصداع، فأسقط طريح الفراش، حاولت 
 الرجوع إلى البيت واالبتعاد عف المشاكؿ، لكف لساني فمت عمى غير توقع: 

ـَ ال يأخذ يحيى السيارة؟ ال تدعو سمطاف يتحكـ فيكـ...-  وِل
 صحيح ... إجازتو مازالت صالحة... سنمقف ىذا الكمب درسًا...-

لـ أسمع بقية حديثو، تركتو يبحث عف يحيى بيف جموع المحتشديف قرب 
عمتي،  مقياه، وعند بيت المختار، وفي وسط الساحة، ورحت إلى دكاف زوج

 أفرحني تطور الشغؿ وكثرة األرباح واتساع ابتسامة "مميحة"! 
 وكأنيا لـ تخنؽ القط األسود في شبابيا!

لـ أنتبو لما قالتو بخصوص البضاعة، إذ لفتت شذى نظري، وىي تخرج مف 
 البيت حاممة مصيدة الفئراف المكتظة بػ "زوجيف" كبيريف!

 أرنا شطارتؾ يابف خالي، أقتميما....-
 مدت يدىا ترـو تسميمي المصيدة فنيرتيا: 

 أعطيا ألمؾ... إنيا تجيدالقتؿ...-
 قرقرت ضاحكة واستيزأت: 

 تخاؼ مف فأريف صغيريف، وانت كاكاحمة! -
تذكرت بشيرة وعيدىا بأف تسعى إلقناع يوسؼ، بالزواج مف ابنة عمتي 

بشيرة عنو  الجميمة... وعجبت حيف فطنت إلى أني لـ أتابع الموضوع! ولـ تكممني
 منذ اتفاقنا...!

حدست فشميا، رفض يوسؼ التاـ.... وقررت مفاتحة عيسى.... تناسيت 
حساف وتأديبو... وانشغؿ فكري بيا... تركتيا تتحدث وذىبت إلى محؿ عمي، 
الذي حدثني عف مشاكؿ سعدو مع زوجتو  فضجرت، استأذنت منو وعدت إلى 

 البيت، فوجدت افتخار بانتظاري.
سمنت حقًا وتوردت، ازدادت جمااًل وحبلوًة وأشرقت شمسيا بمايبير 

 األنظار... فثارت ثائرتي ولعنت العميد...
 جئت آخذ منؾ شتبلت ألزرعيا في حديقتي....-
ـَ مني بالذات؟ -  وِل

تحرشت بيا فأحرجتيا، ارتبكت ولـ تجب، خصتني بنظرة متميزة، تعممني أنيا 
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سمع ىدىد المرىؼ، ولكف لسانيا  ال تجسر عمى مشاكّستي أماـ أمي، وتحت
 انطمؽ عندما انفردنا في الحديقة.

 ورودؾ وحدىا التي تمؤل روحي زىوًاوغبطة!-
 احذري يا افتخار، أنت اآلف متزوجة، ونصار ال يعرؼ المزاح..-

 تبسمت ولكزتني بمرفقيا قائمة: 
 مبروؾ حمؿ ىداية... فعمتيا يابف سعد اهلل! وبأقصى سرعة....!-
ياؾ أف تيممي نفسؾ أو تؤجمي - حاف دورؾ اآلف.... أرينا شطارتؾ... وا 

 الحمؿ فعمرؾ ماعاد يسمح.... اغتاظت بشدة وقاطعتني:
عمرؾ!! عمرؾ!! أتظنني بعمر خجة؟ أبي سيذىب بعد أياـ إلى بغداد، -

 لغرض التداوي مف أجؿ أف يتزوج أمؾ، لتمد لو أبناء....
 المخّرؼ سيذىب إلى بغداد؟ -
خذه عيسى، قاؿ أخي: إنو سأؿ عف مرض أبي ىناؾ، فقيؿ لو: نعـ، سيأ-

 األمر بسيط وسيتعافى، ربما دوف عممية جراحية...
راحت أصابعي تختار ليا الشتبلت، بينما طار عقمي إلى بغداد... واتتني 
فكرة، أخذ ىدىد، أرتأيت عرضيا عمى األطباء بسرعة عّؿ الّمو يكتب ليا الشفاء 

 عمى أيدييـ... بوجودي....
بعد انصراؼ افتخار عدت إلى غرفتي، بقيت في الفراش حتى المغرب، حيف 
جاء مف يخبرني بعودة نصار ويحيى مف أربيؿ، ومعيما مضخة الديزؿ واألنابيب 

 البلزمة، وفي حيف فضؿ عيسى البقاء ىناؾ، لمتابعة قضية المدرسة.
شتريات... لـ أستطع ترؾ فراشي، وتمبية دعوتيما بالحضور لمشاىدة الم

 تدثرت باألغطية ونمت..
وفي صباح اليـو التالي تعاّوناعمى نصب المضخة، ومد األنابيب، وبدأنا أّنا 

 ويحيى وأمي وبعض الشباب 
في العمؿ، واستأجرنا جرارًا بو حرثنا األرض وبذرنا... -الذيف استأجرناىـ-

وشتمنا... بعد يوميف... إذ قررنا زرع ثبلثة أرباع األرض كرومًا، عالية المستوى، 
 جيدة المردود، ونبقى الربع الباقي لمخضروات الموسمية.

 ىاتوا جثة كمب نصار... وادفنوه ىنا... إنو أفضؿ سماد.-
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 قمت لمشباب ففعموا، وعمؽ يحيىساخرًا: 
رائع!! رائع جدًا فبعد عشرة آالؼ سنة، ستتحوؿ عظامو إلى نفط... وبيذا -

 مة...ستضمف مستقبؿ أطفالؾ يا كاكاح
نجحنا أنا ويحيى في إتماـ عممنا عمى أكمؿ وجو، وفشؿ عيسى في مسعاه 
فشبًل ذريعًا، ففي ظييرة اليـو الثالث، عاد خائبًا، خالي الوفاض، ميتًا مف الرعب، 

 بعد أف كادت تعصؼ بو الرياح العواتي: 
سبقونا وقدموا ببلغًا ضدنا، اتيمونا فيو، أننا نريد فتح المدرسة ألغراض -

حزبية، تضر الصالح العاـ، وتمّس سيادة الدولة رفضوا الطمب وىددوني بتحويؿ 
 القضية إلى دائرة األمف...إذا عاودت إلحاحي...!

 أبيذه السرعة ؟ ىؿ عرفتيـ...؟-
 ـز شفتيو بغضب، وكاد اليأس يفرخ في نفسو، يسممو لحالة مف الذىوؿ، فاقترحت: 

ؼ السمماني وعصابتو، سنشتري ىذا ما توقعناه، سنفتحيا رغمًا عف أن-
الكتب والدفاتر واألقبلـ... وسنفتح الصؼ األوؿ في المسجد،..... اذىب إلى 
المبّل وحدد لو أوقات الدراسة، واتفؽ معو حتى نبدأ قريبًا.... رحب بفكرتي لكنو 

 تردد وتخوؼ فدفعتو دفعًا..
 ذىب بعد توسبلتي لكنو أقبؿ بعد نصؼ ساعة، وىمـو الدنيا عمى رأسو!
 كاف وجيو مربدًا، مكفيرًا، وقرأت األزمة عمى جبينو قبؿ أف أسمعيا مف لسانو.

صراره  حاولت استنطاقو فسكت، وراح قمقو ينتقؿ إلّي رغـ كمماتو المطمئنة، وا 
 عمى أنو ليس في الجو مايعكر المزاج، لكني لـ أصدقو...

بقية الشباب ألححت عميو وأنا أنتحي بو جانبًا، بعيدًا عف آذاف يحيى و 
 فأخبرني: 
 رفض المبّل طمبنا... نكث بعيده لنا! -
 لماذا؟-
 يدعي بأنو سيفتح صفًا لمصغار، لتعمـ وحفظ القرآف!-
 ىذا رائع... ولكنو لف يتعارض مع المدرسة... -

، كمف يعتذر عف فشمو في ميمتو.  ىز رأسو مؤكدًا صحة ما أقولو، وتطمع إلّي بأـل
 يبدو أف ىناؾ مف حرض المبّل عطا الّمو ضدي...-
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 المبّل! ال أصدؽ... سأذىب إليو ألعرؼ السبب...-
 أردت الذىاب فاعترضني، ربت عمى كتفي قائبًل: 

ال... ال تدعو، يفرض شروطو عمينا... ىذا المسخ مف وعاظ السبلطيف... -
ياويمو مني وسواد ليمو... ثؽ أنني لف أسكت... أنيـ ييدفوف لبث اليأس في قموبنا 

 دب الرعب والخوؼ فييا، حتى يشعروننا بالضعؼ... و 
ىددوني فخفت! ودىمني اليأس عمى الفور! بينما المنطؽ يقوؿ: ال يأس مع 
الحياة... اليأس ممنوع... كؿ ما أطمبو منؾ يا كاكاحمة، أال تنيار مثمي... 

.  وتستسمـ ... فأنت أممنا وبؾ سننظـ أنفسنا ونبدأ عممية اليجـو
بدؿ أف نظؿ واقفيف، بيف دىش وىمع وغضب ومستنكر دوف أف نفعؿ 

 شيئًا...
 ماذا تقترح؟ -
وألف اليجـو أحسف وسيمة لمدفاع عف الذات... عمينا التفكير جيدًا وابتكار -

 أساليب مناسبة في التعبير عما نريد، لنحصؿ عمى كامؿ حقوقنا..
الصوت ادىشني كبلمو ! لـ أفيـ مايريده بالضبط ... ولـ يسمح لي مكبر 

بسؤالو، إذ جعجع أثناء حديثو، يعمف افتتاح دورة تعميـ القرآف، ويزّؼ البشرى 
 ألىالي القرية، ويدعوىـ لتسجيؿ أطفاليـ...

وحؽ الّمو سأبني المدرسة... لدينا مساحة كافية، قاؿ بتصميـ وسبابتو تشير -
 إلى البيوت الطينية الثبلثة... الواقعة خمؼ دارىـ....

 وأبوؾ؟ أتراه يوافؽ ؟ -
 سأقنعو بحوؿ الّمو...-
 إياؾ أف تأتي عمى ذكر اسمي أمامو..-

 ضحؾ لتحذيري وقاؿ: 
 أتخاؼ أف يشترط : خجة مقابؿ المدرسة...؟-
سيجدىا فرصتو الذىبية... فيعرقؿ مسعانا. بعد افتراقنا وجدت نفسي مندفعًا -

في صدري إلى بيت المبّل عمى الضد مف نصيحة عيسى وتحذيره، والغضب يغمي 
طرقت الباب عدة مرات، وأخيرًا فتحت رباب وىي تستر وجييا بنقاب....وبادرتني 

 بنبرة كاذبة: 
 المبّل نائـ....-
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 فيمت ... ولـ اشأ ازعاجو... تراجعت عف غضبي ...
لكني لـ أدع الفرصة تفوتني... أعدت عمى مسامعيا بعض ما سمعتو أنا 

 مف عيسى.
قولي لزوجؾ... ىذا المسخ مف وعاظ السبلطيف....أنا لـ آت لمعتاب فيو -

ال يستحقو... المبّل ال أخبلؽ لو وال يعرؼ شرؼ الكممة... وعندما تقتضي 
 مصمحتو "أف يتواجد" في أي منطقة تراه متربًع ىناؾ دوف حياء...

بترت كبلمي بسبب إحساسي بالتعب وعدت إلى البيت، تاركًا إياىا واقفة تـز 
 .شفتييا في دىشة وحيرة
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لـ يكف نجاحنا الكبير في األرض دوف ثمف، فبعد أف أثرنا العجب وأججنا 
 الحقد والحسد حدثت المشاكؿ.

مّر األسبوع األوؿ عمى مباشرتنا العمؿ بسبلـ،  وكذلؾ الثاني... لكف مع 
بداية األسبوع الثالث، أحسست باالنياؾ وشعرت بآالـ حادة فاضطررت إلى 
مبلزمة السرير دوف حركة، متذرعًا بػ "خشيتي عمى ىدىد الحامؿ، ووجوب البقاء 

 بقربيا".
وعمى مدار يوميف متتالييف بقيت بعيدًا عف الدنيا، ومشاغؿ القرية، ولـ أعمـ 

 بما كاف يدور، ولـ يتطوع أحد الخباري.
حتى ىدىد التي ظمت إلى جواري كؿ الوقت، لـ تفتح فميا بكممة... ربما 

 . أو خوفًا مف تيوري...خوفًا عمّي..
فباإلضافة إلى حيرة الجميع بسبب حادثة عزيزة، وانشغاليـ في البحث عنيا 

إذ مضت خمسة أياـ عمى اختفائيا ولـ يظير أي دليؿ يكشؼ ىوية -وعف سراقيا 
المصوص، عمى الرغـ مف حرص المختار عمى إجراء التحقيؽ بنفسو، وجديتو، 

فنصار لـ ييدأ لحظة... لـ يترؾ ثغرة إال ودس أنفو فييا -ومتابعتو المستمرة
ليعرؼ سر مقتؿ كمبو... وظمت افتخار تحثو عمى عدـ السكوت وتحرضو عمى 
المشاركة في التحقيؽ، لتبياف سبب اليجـو الفاشؿ عمى بيتيا... فأزاح اليدوء الذي 
تميز بو جانبًا وعاد لشراستو وشقاوتو... وبذلؾ لـ يدع لممختار أية فرصة 

 حة...لمرا
وفي خضـ حيرة الرجاؿ وبحثيـ ىطمت األمطار بغزارة شديدة محدثة سيواًل 
جارفة، تيدمت مف جرائيا عدة بيوت، وتضررت المزارع القريبة مف الجبؿ، 
المنخفضة منيا بالذات، وساىمت في إخراج األفاعي مف أوكارىا، لتياجـ 
المسالميف وتفزعيـ، وألنيا كانت في سباتيا السنوي لـ يكف خطرىا كبيرًا... مما 
سيؿ القضاء عمييا دوف عناء،واستغؿ السمماني الوقت فمد أصابعو الخبيثة لتعبث 

 في القرية.
سمعتيـ يتيامسوف سرًا  أمي وبشيرة وافتخار وعيسى ونصار، فثارت 

! وحاولوا إعادتي إلى   شكوكي، نيضت مرغمًا وسألتيـ عما يشغميـ فمـ يجبني أحد
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وفي تمؾ األثناء جاء موسى، سمعت صوتو فخرجت إلىالفناء  السرير فرفضت ...
 الخمفي رأيتو ممتفًا بعباءتو، منفعبًل : 

 ماذا بؾ؟ -
 إنو يبحث عف خروفيو...-

 سارعت أمي ترد، وأكمؿ عيسى كأنو حدس شكي في جواب خجة...
جرفت السيوؿ خرافة... استرجعناىا كميا ماعادا الخروفيف ... ضاعا دوف -

 أثر!
ثارت شكوكي، فتمعثمو وارتباكو لـ يكونا  نتيجة خسارة خروفيف، بؿ ألمر 

 آخر، أكبر وأىـ بالتأكيد...
 خرجت مف البيت ألتحقؽ مف ظنوني، رغـ ممانعة الجميع! 

فالتقاني المختار والحاج صالح وسط الساحة... كانا في وضع مرتبؾ، 
 وحاوال أيضًا إرجاعي إلى البيت! إدخالي عنوة فرفضت: 

 ماذا يحدث ؟ ليخبرني أحدكما عما جرى...-
 لحؽ بي عيسى وبشيرة فمـ أسمع تمتمة الحاج...

 وتنبيت البف المخرؼ وىو يقوؿ، ىادفًا إبعادي عف شيء كبير وىاـ:
رفض أبي منحنا األرض، ولـ يوافؽ عمى تيديـ البيوت الطينية المتداعية -

 لجعميا مدرسة... ثـ تبيف إنو باعيا لمسمماني سرًا!
 ضحكت، فأنبرت بشيرة توضح: 

 ال تضحؾ... المصيبة...-
 اسكتيا المختار بعصبية: 

 عودي إلى بيتؾ ىّيا...-
 والتفت نحوي ليبشرني:  
 قبضنا عمى سارؽ بقرة سعدو..-
 إنو أحد الرجاؿ الذيف أرسميـ السمماني....-
 اسكتي يا بشيرة.. اسكتي..كاكاحمة مريض.. فدعي األمور تجري بسبلـ...-

 صاح بيا المختار مقاطعًا فنيرتو: 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 234 - 

ال والّمو... لف أسكت يامختار... أيعتدوف عمى زوجي وتريدني أسكت؟! -
 سأىد الدنيا عمى رؤوسيـ...

 ضربوا يحيى ؟! مف ىـ؟ -
 سألتيا فأجابت بفزع:

أدموا وجيو... قطع السمماني الماء عف األرض، وخرب  المضخة وأتمؼ -
 األنابيب..
 متى حدث ىذا؟ متى؟-

 ىتفت والنار تتأجج في صدري.. فأعمنت: 
أمس، تسمؿ رجالو ليبًل... مستغميف شعورنا باألماف... ولوال كمب نصار -

 الجديد لما كشفنا جريمتيـ...
استيقظنا عمى نباحو، فرأيناىـ يفروف لحؽ بيـ نصار وأمسؾ أحدىـ... -

 وأماـ المختار اعترؼ وأقر... 
 البقرة...حمودة ىو الذي دفعو لسرقة -

تدخؿ عيسى بعد افتخار فأذىمني دار رأسي، حدقت في وجو بشيرة 
ومضيت... إلى األرض الشرقية فزاد ذىوّلي واستعرت النيراف داخمي أكثر شدة... 
كانت األنابيب كتبًل ميشمة، تنتشر بشكؿ فوضوي، والمضخة محطمة... لـ 
ـَ منعني  أحتمؿ المنظر، جننت .. غمى مرجمي... خّمنت كؿ ما حدث، وحزرت، ِل

 الجميع مف الخروج...
التقيت في الطريؽ بيوسؼ يمشي كالمجنوف، وافتخار تيروؿ خمفو مذعورة، 

 أوقفتو ألفيـ فصاح وذراعو تموح بيرواة ..
 ضربوا أخي وأدموه...-

 صمت لثواني، واستطرد:
 راح يتفاىـ معيـ فضربوه...-

سبلح ألصفي الحساب القديـ  اندفعت إلى دار السمماني، بقوة ال تقاـو وببل
 مف حساف وألنتقـ مما حصؿ أمس، ولحؽ بي يوسؼ ورجاؿ آخروف..

خرج حمودة األعور الستقبالي، بوجو يتقد نيرانًا، وببندقية انكميزية، سريعة 
 اإلطبلؽ، محشوة دائمًا..

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 235 - 

 قؼ وال تتقدـ..-
 زعؽ بي وشير سبلحو إلرىابي..

عينو البيضاء ذكرتني بعيف الصقر الذي اصطدتو ذاتي يـو وحاولت تدريبو 
 بتجويعو، فاقتطع لحمة مف يدي... ولـ يتركني إال بعد أف اقتمعت لو عينًا...

أسناف حمودة المزمجرة ذكرتني بالثعباف وىو يغرز نابو المسومة في ساقي، 
 ولـ يتركني إاّل وأصابعي تغوص في لحمو الطري...

 قمت لؾ قؼ... قؼ....-
 بو وتابعت تقدمي،كأني لـ أسمعو. نبح ثانية فمـ آبو

 خطوة واحدة وسأرديؾ قتيبًل..-
نبح ثالثة ورابعة وكدت أرضخ، أقؼ وأتراجع لوال "العميد رأفت" برز أمامي -

 فجأة وىو يسقيني الكأس...! فازداد جنوني... وانفجر مرجمي مف شدة الغيظ...
تقدمت فتراجع ىو.. تخاذؿ.. فتقدمت أسرع... رأيتو يتراجع خطوة... 

 خطوتيف... ىو يصرخ، ييدد، ينبح:
قمت لؾ قؼ.... سأقتمؾ... ال تدعني أقتمؾ... ال تقترب... احذر... -

 سأحشرؾ في المقبرة....
أعقؿ يا حمودة ... ال تركتب جريمة مف أجؿ السمماني... دوى تحذير -

 عمي حسف، وىدرت بعدىا صرخة نصار في أذني وأنا أتقدـ: 
 ًا  يا حمودة، إف أطمقت...سنمزقؾ إربًا إرب-

لـ يرتدع حمودة، وفي خطوة يائسة إلرىابي، دفعتو حماقتو ألف يرفع بندقيتو 
 ويطمؽ عمى السقؼ!

ىرب الرجاؿ وخيـ الرعب مف حصوؿ ماال يحتمؿ... حتى حمودة أفزعتو 
اإلطبلقة أكثر مف أي شخص آخر.. وبدؿ أف يدب الذعر في قمبي كما أعتقد 

صرارًا...  وبدؿ أف أىرب... ازددت تصميمًا وا 
وحيف تراءى لي "العميد" ثانية، يضحؾ مني ويسخر، ماعدت أرى شيئًا  

 ودوف اعتبار لمنتائج ىجمت... وىجـ نصار في الوقت ذاتو..
استطعنا معًا وبحركتنا السريعة، السيطرة عمى حمودة، انتزعت البندقية مف 

شبي عمى ظيره، فجأر مف بيف يديو، وبضربة واحدة ماحقة ىشمت أخمصيا الخ
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 شدة األلـ كما جأر البكر حيف خصيتو.
اكتفيت بالضربة، وتركتو ليوسؼ، وكاف عند حسف الظف. إذ لقف األعور 
درسًا لف ينسى.. ومما زاد األمر سوءًا عميو مجيء األخويف موسى وعيسى 

 حامميف سبلحيما!
 فتعاوف الثبلثة عمى نيش لحمو المر... فـم يصمد طويبًل... انيار كثور متعب...

لـ يتدخؿ أحد لفؾ االشتباؾ، أو لمساعدة حمودة إثر عودتيـ...! وقفوا 
يتفرجوف بإثارة وترقب عمى المسرحية... حتى الحاج صالح الرجؿ المؤمف، اكتفى 
بالتطمع، وكذلؾ فعؿ المختاروبقية الرجاؿ...وكأف األمر ال يعنييـ بالمرة... مما 

 مرىا األىالي لمسمماني ورجالو.دؿ عمى الكراىية التي يض
رأيت حمودة يتموى بيف أقداـ اإلخوة، يصرّح متوسبًل يصيح متألمًا، فرؽ قمبي 

 وخشيت موتو، أمرتيـ بالتوقؼ واالبتعاد عنو، ففعموا....
تكـو أرضًا كجثة ىامدة، تقدمت منو، قمبتو بقدمي عمى قفاه، فحدجني بعينيو 

 السالمة، يستعطفني فداخمني األماف...
 عزيزة... أيف عزيزة؟-

 صاحت الخالة زىرة وىي تدخؿ ىمعة، فزعة.
 فتصدي ليا المختار، قائبًل: 

... عرفنا مكانيا... أرسمنا بعض الشباب مع سعدو - ستعود لكما اليـو
 لجمبيا...
ذا لـ تعد؟-  وا 
 سندفع لؾ حقيا كامبًل ... اذىبي  اآلف....-

 قناع الشؾ... طردىا فاستجابت مرغمة.... وعمى وجييا
 راقبتيا وىي تبتعد ثـ التفّت إلى حمودة وخاطبتو: 

اسمع... ال أريد أف أطيؿ عميؾ... فأنا أعرؼ نذالتؾ... وكفى مارأيناه -
 منؾ... خذ حاجتؾ وارحؿ اآلف...

ا  ا ارحؿ فّم سكّت عمى شيادتؾ الزور، لكني لف أسكت اآلف ...ىّي
 بيننا.... عادلؾ وجود

 باف العجب عمى وجوه الجميع واحتج عمي عمى الفور:
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 إلى أيف يذىب؟ سيموت إذا غادر القرية...-
 سخر عيسى وأفتى: 

 صنؼ حمودة يموت مف الجوع أو برصاص البمدية..-
 لـ أباؿ بماسمعتو ركزت بصري عمى حمودة وىددتو: 

ذا وجدتؾ بعدىا ستندـ... ىّيا بدأ - أميمؾ ساعة واحدة، لتمـ مايخصؾ... وا 
 الوقت...
 ستبشر بقراري... استجمع قوتو وندت عنو كممة واحدة، وىو يزحؼ مبتعدًا:ا
 حاضر..-

فمـ ’ ارتفعت بعض األصوات مستنكرة رافضة، تطالب بتقديمو إلى المحاكمة،
 أعّمؽ أو أناقش السيما وقد تصدى المختار ليـ، موبخًا، وآمرًا، بالتزاـ الصمت...

 وافرحني تدخؿ عمي السريع، الذي حسـ األمر: 
 حمودة ىذا ليس إاّل خادمًا... ادخموا حاسبوا سيده...-
 ومف قاؿ لؾ إننا سنتركو يا عمي حسف؟ سترى بأـ عينيؾ...-

 رد يحيى كأنو يتحدث عف لساني: 
..  تطمعت إليو وىو يقترب مني بوجيو المتوـر

 حاوؿ أخذ البندقية مف يدي، فرأى أخمصيا المكسور.
مع أخوتو إلى بيت السمماني... اقتحموا ولـ يفت ذلؾ في عضده، اندفع 

 المضيؼ،وحيف لـ يجدوا أحدًا ولجوا الصالة والشر يممع في أحداقيـ...
 بقيت مع حشد األىالي ننتظر ماتسفر عنو الدقائؽ...

 سمعنا أصوات سقوط أشياء وتكسر حاجات وصراخ الخانـ!
 وماىي إاّل دقائؽ حتى خرج  يوسؼ ليعمف بأسى: 

 ىرب منير السمماني وابنو حساف...-
 وأضاؼ حيف شيد دىشتنا: 

 تسمبل خفية مف الباب الخمفي وىربا كالفئراف...-
 لـ نسمع صوت محرؾ سيارتّو !! فمتى ىربا؟! -

 تساءؿ نصار ورّد آخر: 
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 أنا سمعت...-
 لف ييرب طويبًل...-

أكد يحيى وىو يخرج غاضبًا، وتبعتو الخانـ بثوبيا الشتوي المزركش، 
 األسود المتيدؿ.ويشعرىا 

رأيناىا تطؿ مف مدخؿ الباب العريض، حاسرة، حافية تصرخ بانفعاؿ 
 وغضب شديديف.

 عيب ىذا الذي تفعمونو ... عيب...-
 إىانة بميغة وجيتيا لمجميع دوف استثناء.

 وبازدراء بالغ تحركت لردىا فسارع يحيى يوبجيا: 
 أال تعرفيف غير كممة العيب؟ -
 ألنيا مف أىؿ العيب...-

 أجبتو بصوت عاؿ فتنرفزت الخانـ، وضحؾ الرجاؿ: 
 انتبو لنفسؾ يا كاكاحمة... واخجؿ مف تصرفاتؾ ...-
 زوجؾ كاد يقتمني... جئت ألتفاىـ فغافموني... ضربوني...-

 أخبرىا يحيى فسخرت منو:
ـَ يقتمؾ إذا لـ تكف آذيتو...؟-  وِل

 واستدارت صوب المختار إلىانتو: 
ـَ تسكت ولـ تتدخؿ؟ وأنت ياعبد الّمو.-  .. يا مختارنا المحتـر ِل

 استاء المختار احتدَّ قائبًل: 
 ياخانـ، حاولت إنقاذ يحيى مف بيف أيدي المعتديف فمنعني اآلغا...-
 الكمب....-

 صحت معترضًا فتجاىمتني، واستمرت تييف المختار: 
 السمماني أكبر مف أف يفعؿ ىذا يا عبد اهلل...-
 الكبير إاّل اهلل يا خانـ...-

 صدح صوت عيسى في آذاننا وانفجر المختار مؤنبًا: 
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 أتكذبينني!
 ومف أنت!-

زعقت بوجيو باستيزاء فأخرستو. ولـ أحتمؿ، اغتظت لجوابيا وفكرت 
 بتعريتيا.. وضعيا أماـ األمر الواقع:

 أتعرفيف امرأة اسميا كيرماف؟-
 حماقة واقتضاب:بوغتت الخانـ، صفنت لثواف، تستعيف بذاكرتيا. ثـ ردت ب

ـَ تسأؿ؟!-  ال.. وِل
 إنيا امرأة فاسدة.. راقصة مميى.. ومع ذلؾ تزوجيا زوجؾ السمماني..-
 كذب.. كذب.. يا حقير..-

 تجاسرت بالصراخ في وجيي فانفعمت. بصقت عمى وجييا وصحت:
 اخرسي.. لعة الّمو عميؾ، لماذا لـ تتكممي عندما زور زوجؾ وابتمع أرضنا؟-

صعقت مف شدة المفاجأة.. أذىميا تصرفي المستغرب وزاد ذىوليا حيف 
حاولت التقدـ ناحيتيا، لشد أذنييا منعني الرجاؿ، ووقؼ المختار في طريقي.. 

 وصارحيا:
 -ما يقولو صحيح-كاكاحمو لـ يكذب في حياتو-

 تسممت إلى صوتيا بحة غريبة وىي تغمغـ:
 ال  أصدؽ.-
ألنو كاتـ أسراره، وابنؾ يعرؼ كؿ حمودة ما زاؿ في القرية.. يمكنؾ سؤالو -

 فضائح اآلغا وعمى اطبلع تاـ عمييا وربما كاف شريكًا بيا.
 دىشت فارتفع صوتيا ممزوجًا بنبرة أليمة:

 حساف!! سأفقأ عينيو إذا..-
ذا رغبت في معرفة المزيد، يمكنني افادتؾ- إنني أعرؼ مكاف البيت الذي -وا 

اشتراه ليا.. قبؿ ذلؾ.. ثقي أنني لف أسامحؾ. عمى جسارتؾ.. سأشد أذنيؾ وحؽ 
 الّمو..

 قمت ليا ما بقمبي وانصرفت..
ولـ تمص إال ثواف حتى استعادت القرية نبضيا. برد الجو كثيرًا، وأمطرت 
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السماء لعشريف ساعة متتالية، لـ أبرح الفراش خبلليا إال دقائؽ.. ىي أوقات 
أنا تحت الغطاء.. ولـ ذىابي إلى الحماـ. كنت آكؿ، أتناوؿ طعامي وشرابي و 

أنتبو إلى توقؼ المطر إاّل حيف تناىى ألذني صياح األطفاؿ المفرح، وىـ يمعبوف 
 كرة القدـ في الساحة.

تحاممت عمى نفسي ونيضت. كاف الوقت قبؿ الظير. فتحت  النافدة ورحت 
 أتطمع إلييـ بسرور كبير..

كانت ىبة مف ريح خفيفة تعبر، فتحرؾ األشجار بينما يعتـ الضباب الشفيؼ 
الطقس، ويمنع رؤية السماء، إاّل مف إشراقة بعيدة لشمس شباط.. تغيب خمؼ كتؿ 

 مف الغيـو المتدحرجة السريعة.
 ولـ يطؿ وقوفي، جاءني يحيي، أخذني إلى األرض. وىناؾ أعممني:

الخانـ تعيدت بتحمؿ كؿ الخسائر التي أحدثيا رجاؿ زوجيا بنا، ودفع -
، ورجتني أف أقـو مقاـ ابنيا حساف، في إدارة الوكالة مؤقتًا.. التعويضات المناسبة

 وكمفت سعدو الذي عاد ببقرتو سالمة، برعاية األبقار بمعاونو الخالة زىرة..
قبؿ الظير، ونحف نتعاوف عمى إعادة المياه إلى مجارييا السابقة، نزيؿ 

 األنابيب المحطمة، ونمد أخرى جديدة ونثبت الركائز. قالت ىدىد بصورة مباغتة:
 اسمع صوت محرؾ سيارة!-

توقفنا عف العمؿ. أصغينا، لنسمع جدًا وتمفتنا نتفحص الطريؽ، فمـ نر أو 
 نسمع شيئًا!.

 عادونا العمؿ ونحف نسخر منيا، فإذا بيا تضحؾ وتقوؿ: 
 ألـ تسمعوا حقًا؟! الصوت واضح!-

 تبادلنا نظرات العجب وتنصتنا مف جديد. فيمس يحيى بخجؿ:
 ح، ىناؾ صوت سيارة قادمة.صحي-

 سمعنا الصوت يأتي ىادرًا، مف خمؼ التبلؿ المحيطة بالقرية.
ذ خفقت قموبنا رىبة  انتظرنا عدة دقائؽ فبانت سيارة الشرطة الخضراء.. وا 

 لمنظرىا، قدحت الفكرة برأسي مرة أخرى.. النفؽ!!.
 ىتؼ بي ىاتؼ: أنسيت النفؽ يا كاكاحمة؟!

فأجبتو بتأكيد: ال.. لـ أنسو.. بؿ أجمتو.. بقينا في أماكننا، لـ نتزحزح. جمسنا 
 ننتظر معرفة سبب مجىء المعاوف مع أربعة عناصر مف الشرطة..!

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 240 - 

راقبنا السيارة وىي تتجو إلى دار المختار. وشاىدنا المعاوف ينزؿ عمى عجؿ، 
 ويمج كالفاتح.

 أخذت قموبنا تخفؽ بشدة، حيف جاءنا الصبي راضي بف سعدو. 
 ا:ليخبرن

 الشرطة جاءت مف أجؿ يحيى ويوسؼ.-
أبقانا في حيرة. وزادت حيرتنا حيف استدعيا بعد قميؿ إلى بيت المختار. 

وىناؾ اعتقبل بناء عمى أمر مف حاكـ. تحقيؽ أربيؿ، استنادًا عمى شكوى قدميا 
 السمماني ضدىما.

صرخت بشيرة حيف اقتادوا زوجيا، كأنيا فقدتو إلى األبد! مما حفز المخرؼ 
سكاتيا.  عمى إىانتيا وا 

 لـ يشتؾ عميؾ السمماني! أليس ىذا غريبًا!-
ىكذا فاتحني أكثر مف شخص، فمـ أجب. إاّل أني لـ أتردد في إخبار الخانـ. 
التي جاءتني معتذرة، طالبة العفو والسماح. بعد رفضي دعوتيا لي بالحضور إلى 

 بيتيا.
ظر خروجي مف الغرفة قدمت صباحًا، دخمت بيتنا ألوؿ مرة. وجمست تنت

 بصبر أيوب.
 لماذا لـ يفعؿ يا كاكاحمو؟-
السمماني ليس غبيًا. يخاؼ الفضيحة، ويخشى أف ينقمب السوء ضده.. -

 يتوقع إذا اشتكى عمّي فسأقوؿ كؿ شيء.. لذا فضؿ عدـ زج آسمي..
 مثبًل..-

استفسرت يمفيا االضطراب. كاف خوفيا مني واضحًا. وخوفيا مف سماع ما 
وأمي -يرىبيا أوضح..خوفيا مف انتقامي دفعيا إلى الحضور مبكرًا. حدست

إف يحيى وراء إقداميا الجرىء عمى الحضور.. ويبدو أنو -تخبرني بمجيئيا
 نصحيا باإلسراع في مصالحتي لتبلفي الخطر الدائـ.

 ألـ أكف السبب في كشؼ جريمة قتؿ ىبة. التي تسّتر ىو عمييا..-
 تسّتر!! لماذا؟-
.. وحيف اكتشؼ ألنيا ك- انت عشيقتو.. كانا يمتقياف سرًا في دارؾ.. كؿ يـو
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نصار ذلؾ قتميا أمامي.. وساومو السمماني، ونجح في إقناعو بطمر الجثة حتى 
ال يتحمؿ وزر قتميا. وشيد زورًا برؤيتيا تفر ىاربة، مثمما شيد زورًا مع سعدو 

 والجمولي عمى بيع وشراء األرض الشرقية.
 عف أي شيء تتكمـ؟ -

سألتني باستغراب فتابعت مدركًا عدـ معرفتيا بخفايا وأسرار زوجيا، جيميا 
 التاـ بكؿ ما دار ويدور.

عف خيانتو لؾ.. المحكمة كشفت زيؼ ما اّدعى.. فحكـ عميو بسنتيف -
سجف.. لكف شطارة محاميو زوج خالتي وسخاء يد حساف لمساعدة أبيو.. خفضا 

 الحكـ إلى ستة أشير..
حساف: بأف سبب االعتقاؿ، عدـ رضا الحكومة عنو.. ألنو رفض أخبرني -

 التعاوف معيا..!
 قرأت في قسمات وجييا كآبة عميقة. أحسست وىي تتكـم كأنيا تبكي، فـم أكتؼ:

وماذا تريديف أف يخبرؾ عف أبيو؟ أنت لـ تحضري المحاكمة.. فمف حقؾ -
 أال تعرفي..

 ومف ىي كيرماف؟-
قمت لؾ إنيا زوجتو.. امرأة ساقطة، كانت تمتيف الرقص في مميى النجـو -

بأربيؿ.. أوقعتو بشباكيا عف طريؽ الجمولي، وبمعرفتو.. وحساف يعرؼ ذلؾ 
 ويتستر.. سأعطيؾ عنواف البيت لتتأكدي بنفسؾ إذا رغبت..

ـَ خبأت كؿ ىذا عني؟ لماذا لـ تخبرني مف قبؿ؟ لماذا يا كاكاحمو؟-  وِل
 فكررت عمييا كبلمًا كنت قمتو إللياـ: بحة الحزف في صوتيا، آلمتني.

 كنت يا خانـ، أسعى لممحافظة عمى ديمومة الفرح في عينيؾ..-
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))ىذا الكبلـ ذاتو قمتو إللياـ، التي بوغتت بقرار إحالة العميد رأفت عمى  

 التقاعد..
 أخبرني السائؽ قبؿ أياـ فأذىمني. وفضمت الصمت.

 قاؿ لي وىو يسممني الحاجات اليومية:
 إنو اليـو األخير يا كاكاحمو..-

ذ لحظ دىشتي استرسؿ موضحًا:  وا 
 أحيؿ العميد رأفت عمى التقاعد..-

لـ أسألو عف السبب. فيو بالتأكيد ال يعرؼ اإلجابة. وال عبلقة لو 
 بالموضوع، ال مف قريب أو بعيد.

 مثمي.صعقت عند سماع الخبر. ولـ أشأ إخبار الياـ بالنبأ حتى ال تصعؽ 
وتمؾ الميمة، اختمقت عذرًا ألبتعد عف الخطر.. ونمت في غرفتي، خشية أف 

 يباغتنا العميد ونحف عرايا عمى فراشو.
وفي الصباح اختمقت عذرًا لعدـ مجيء السائؽ. وكررت العذر في اليـو 

الثاني. وخرجت أتبضع بنفسي ما تحتاجو مف سوؽ قريب.. وأنا أكثر حذرًا في 
 تصرفاتي معيا..

كانت رىبتي مف مجىء العميد عمى حيف غفمة، أكبر مما تحتممو روحي 
المعذبة.. ورحت أتوقع دخولو بيف لحظة وأخرى، لذلؾ حرصت عمى االبتعاد 
عنيا، وبدأت في اتخاذ أقصى درجات الحذر. فوقعت بيف ناريف. نار الخوؼ 

مثمما كاف مف  والرىبة مف دخوؿ العميد المفاجىء، ونار الشيوة الطافحة لدى إلياـ
المستحيؿ عمّي إسكات صوت الرغبة في أعماقي.. تعودت عمييا وتمذذت معيا.. 

 وال يمكف بتر صمتي بيا.. بسيولة.. ودوف تبياف السبب.. 
 ولـ يغب عف باليا ما آؿ إليو حالي.

كنا عمى مائدة الفطور حيف خزرتني بعيف ثاقبة. قالت بعدىا بميجة مزاح 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 244 - 

 مبطف بالتأنيب:
 كأنما سيرة البارحة تمخضت عف مشكمة!-

 وحيف صمّت، ثار عجبيا:
ما بؾ! بّت مترددًا حتى في الحديث معي! لـ تعد تناـ معي حتى الصباح! -

تنفتؿ خارجًا قبؿ أف تنستر! تتسمؿ إلى غرفتؾ، وتحرص عمى البقاء بعيدًا عف 
 الصالة طواؿ النيار! قؿ لي ماذا حدث؟

ا بصراحة أخبرتيا بما سمعتو، فصعقت كما استفسرت بتيكـ واىتماـ. فأجبتي
 توقعّت.

لمحظات، ارتعش بدنيا ثـ جمدت في مكانيا مذعورة. استغرقت في صمت 
 محّير..

 فاجأتيا بأمرغير متوقع. رفعت حاجبييا دىشة، ودار بؤبؤا عينييا رىبة:
ـَ؟ ماذا حصؿ؟-  وِل

 نظرت إلى عينّي بيمع مستنطقة إياىما، فقمت: 
 ال أعرؼ.. أخبرني السائؽ قبؿ أياـ..-
ـَ؟- ـَ أخفيت األمر عني؟ ِل  وِل

 سألتني وىي تداري حزنيا وتكتـ غيظيا. فأجبت:
 سعيت لممحافظة عمى ديمومة الفرح في عينيؾ..-

 برقت عيناىا ارتياحًا وىمست بفرح:
 اتحبني إلى ىذا الحد يا كاكاحمو؟-
 وأكثر..-
 يا حبيبي..-
 لكف.. مع األسؼ سينتيي كؿ شيء..-
 ماذا تقصد؟-
 سأعود إلى المعسكر حتمًا..-

 قمت ليا فجنت. أسوّدت الدنيا في ناظرييا، وىتفت بحرقة واختناؽ:
 مستحيؿ.. لف أدعيـ يأخذونؾ مني.. لف أدعيـ.. -
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ما عادت لمعميد سمطة تخولو الحؽ بإبقائي في بيتو. وما عاد باستطاعتنا -
 أخذ الحرية..

 لـ تصدؽ ما تسمع.. اتسعت حدقتاىا ىمعًا وتساءلت:
أيعود رأفت إلى ىنا حقًا؟! أيبقى في البيت..؟ أماـ عيني في الميؿ والنيار؟ -

ال.. ال.. لف أحتمؿ.. لف أحتمؿ.. سأنتحر.. سيجبرني عمى ذلؾ.. إذا لـ يقتمني 
 بيديو..
 ماذا تقوليف؟-
 ىذا القاتؿ لف يدعني أىنأ.. لقد قتؿ العقيد حساـ.. أخبرني بنفسو حيف ىـّ -
 بقتمي..
 بقتمؾ!!-
دس السـ لي.. أراد قتمي.. وحيف اكتشفت لعبتو القذرة ىددتو بالفضيحة.. -

وجرى االتفاؽ بينو وبيف أبي.. عمى مبيتو خارج البيت.. أخذوا منو تعيدًا.. أبي 
خوتي..   وا 

أسبمت جفنييا بخشوع.. ثـ أجيشت بالبكاء.. وتدريجيًا اشتد بكاؤىا.. فمـ 
 تقدر عمى أف تفصح أكثر..((.
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أفسدت الخانـ بجسارة وجرأة، خطة زوجيا الخبيثة التي شاء بيا تحطيمنا 
جميعًا. وأسقطت بفطنتيا وسرعة تحركيا حجتو باتياـ يحيى ويوسؼ، وباالعتداء 

 عميو ومحاولة قتمو.
ففي صباح اليـو الثاني، قادت جمعًا مف النسوة. وذىبت بيف إلى مديرية 

 بسيارة المخّرؼ الكبيرة. شرطة أربيؿ،
))ىناؾ أدليف بشيادتيّف المغايرة إلدعاء السمماني. اتيمنتو بأنو سبب 
المشاكؿ ومفتعميا، والمحّرض الوحيد عمى الفتف واالضطرابات التي حصمت في 
قريتنا.. وفندف تمفيقاتو بخصوص اإلدعاء بمسؤولية األخويف الموقوفييف. وشيدف 

 بحسف أخبلقيما وشيامتيا!
ولـ تكتؼ الخانـ بتكذيب زوجيا، والتأكيد عمى بطبلف حججو كافة وعدـ 
صحة أقوالو.. بؿ ذكرت لممحقؽ سرقة بقرة سعدو بأمره، واالعتداء عمى يحيى بعد 
تبلؼ األنابيب. لكنيا لـ تذكر قضية األرض الشرقية،  تحطيـ مضخة الماء وا 

ر "الكيرماني" وتأكدت مف بيعيا المزور.. وشراءىا.. وبعد أف اتجيت بيّف إلى دا
حقيقة ما سمعتو منؾ، ثارت ثائرتيا وىددت السمماني "إنو إذا لـ يطمقيا، ولـ 
يسحب دعواه عمى األخويف في خبلؿ يوميف، فستثير فضيحة ما بعدىا فضيحة! 
وستتقدـ شكوى ضده تتيمو بسرقة أمواليا، والتبلعب بدفاتر حسابات الوكالة".. 

إلى التدخؿ. -محاميو الخاص-وتأـز الموقؼ وتعقدت المشكمة فاضطر الجمولي
وأقنعيا بإنياء القضية عمى خير.. مثمما أقنعني بعد جيد بعدـ إقامة دعوى ضد 
المعتديف عمى زوجي وعمى أمبلكو، وعدـ إثارة قضية االستيبلء عمى أرض أبي 

 الشرقية بالتزوير.
أعاد يحيى ويوسؼ تصرؼ الخانـ الحاذؽ، الحاـز والسريع، أنيى المشكمة. و 

إلى القرية معززيف مكرميف. في حيف لـ يجسر السمماني عمى العودة. بقي بعيدًا 
عف بيئتو وأمبلكو، مما سيؿ لمطمقتو الخانـ السيطرة عمييا، ووضع يدىا عمى 

يحمؿ -إثر توسط المختار-كامؿ ثروتو. عمى الرغـ مف مجىء حساف بعد أسبوع
 توكيبًل عامًا بإدارتيا. لـ تأبو بو وأصرت عمى عدـ رؤيتو.

حساف وّسط المّمد ليصالحو مع يحيى، بعد أف أقسـ بأف اليد لو في كؿ ما 
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ف دوره اقتصر عمى حماية والده وتيريبو. لكنو لـ يفمح في ترضية أمو  حصؿ، وا 
ومصالحيا.. رفضت استقبالو ومنعت دخولو البيت، وأجبرتو عمى السكف في 

أجرب.. وأقسمت إنيا لف تغفر لو ولف تكممو طواؿ  الجناح الخارجي وحيدًا، ككمب
 عمرىا..((.

 استمعت لمقصة مف بشيرة التي ما إف أنيت حديثيا حتى باغتتيا بسؤالي:
أيف صارت قضية شذى؟ ىؿ وافؽ يوسؼ؟ دىشت، بانت الدىشة في -

 عينييا، فزجرتني:
 أـل تكؼ عف ىذا السؤاؿ؟ أضجرتني بو وحؽ الّمو. سألتني إياه عشر مرات!-
 عشر مرات؟! أنا؟-
 نعـ.. أنت.. قمت لؾ إنو رفض.. رفض.. -

 في تمؾ األثناء جاءت افتخار. سّممت، ونقمت لي رسالة نصار.
 أرسمني ألخبرؾ: بأف الجمولي في ديواف السمماني.. -

 ويريد رؤيتؾ..
آنذاؾ فقط تذكرت "الممؼ األحمر" ىرعت إلى غرفتي مميوفًا، قمبت الفراش 

 ىو، في المكاف ذاتو، الذي وضعتو فيو منذ أياـ. فوجدتو كما
تصفحت أوراقو فأنتشيت. وساورني الخوؼ مف فقدانو. فقررت حفظو في 

 مكاف أميف...
 خرجت مف الغرفة فسمعت افتخار تحدث بشيرة:

 جاء يحثني عمى العمؿ معو في المشغؿ.. فمماذا ال تعمميف أنت معو؟-
 أنا! ال وقت عندي ألحؾ بو رأسي.-
 أي مشغؿ؟-

 سألت افتخار فسخرت:
أنت الذي شجعتو عمى فتحو محمد يشكرؾ كثيرًا. ألنؾ فتحت لو باب رزؽ -

 لف يغمؽ.
اسمعي يا افتخار.. احفظي لي ىذا الكيس.. في مكاف ال يعرفو حتى -
 نصار..

 قمت ليا وأنا أسمميا أوراؽ الجمولي.
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 فاستفسرت بعجب، وعيوف أمي وبشيرة ترمقني بفضوؿ:
 ذا؟ما ى-
 أوراؽ ىامة احتفظي لي بيا لمدة أسبوع فقط..-

 تركتيا في حيرة وخرجت:
اتجيت مباشرة إلى مضيؼ السمماني، فوجدت زوج خالتي يجمس عمى نار، 

 وحده، فبادرتو:
 ماذا تريد يا جمولي؟-
 اجمس.. أريد أف أحدثؾ.-
 ىؿ أرسمؾ السمماني؟-
 ال.. جئت أسألؾ عف األوراؽ.-
 األوراؽ!! أّية أوراؽ منيا؟! إنيا كثيرة!-
 كميا، كؿ األوراؽ التي أخذتيا مف الخزانة..-
 أمجنوف أنت! عـ تتكمـ؟-

 جاء نصار.. دخؿ متنرفزًا. وتّدخؿ باحتقار:
ىؿ أسمعؾ قصتو العجيبة؟ األستاذ المحامي حامد الجمولي.. زوج خالتؾ -

 المحتـر جاء يطالبني بديف وىمي.. يحاوؿ ابتزازي!
 بخبث واستيزاء وقاؿ:ابتسـ الجمولي 

 يا نصار!! ال ينفعؾ النكراف..-
 قيقو نصار مما أغاظ الجمولي. وتفاقـ غيظو حيف استفزه.

 أعندؾ ما يثبت قولؾ؟-
 زفر الجمولي بحرقة وأعمف:

 الصكوؾ سرقت!-
 قيقو نصار مف جديد ثـ سخر:

 سرقت! أـ انتيى وقتيا؟-
 صفف زوج خالتي يستوعب السخرية. فأكمؿ نصار:

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 249 - 

 يا جمولي، أخذت حقؾ منذ أعواـ.. فكفاؾ ابتزازًا لنا واستغبللنا.-
 متى تشبع؟ اتؽ الّمو..-

 قمت لو فزعؽ في وجيي بألـ:
 فمـ يدخؿ بيتي سواؾ.-قبؿ أف تصمني تيديداتؾ-كنت متأكدًا بأنؾ السارؽ-
 كنت عاقبًل، فاستوعبت رسالتي، فمو عاد رجالؾ لتفتيش بيتي لورطت نفسؾ.-
نفسؾ؟ كيؼ تجاسرت وسرقتيا؟ سأميمؾ خمسة أياـ فقط  كيؼ سولت لؾ-
 لتعيدىا.
 خمسة!! لماذا ال تجعميا ستة؟!-
أتسخر! يا لؾ مف صمؼ! سأؤدبؾ وحؽ الّمو.. بعد اليـو الخامس سأتقدـ -

 بشكوى.. أتيمؾ بالسرقة.
 أطمقت صفيرًا وسألتو باستخفاؼ:

ما ىو دليمؾ يا جمولي؟ وأيف كنت طواؿ الشيور الماضية؟ ثـ كيؼ سولت -
لؾ نفسؾ أنت سرقة أرضنا؟ كيؼ تجاسرت وزورت الوثائؽ وانتحمت بصمة أبي؟! 
 لماذا وأنت زوج خالتي؟ اشتركت في جريمة قذرة ال يقدـ عمييا محاـ شريؼ أبدًا..!

 سكت مصعوقًا فتابعت:
 ثؽ باهلل إنني سأتقدـ بشكوى ليعاد التحقيؽ في كؿ قضايا الممؼ..-
 ماني أرضؾ؟ فماذا تريد بعد؟ألـ يعد لؾ السم-
ىؿ الحظت نقصًا في دنانيرؾ المكدسة؟ ىؿ سرؽ منيا شيء؟ ما أخذت -

فمسًا واحدًا.. ألنني ما تعودت السرقة في حياتي.. وأنت تعرفني جيدًا.. وأعترؼ 
أنني كنت غبيًا.. لقد عدت إلى القرية سيرًا عمى األقداـ.. ألف جيوبي كانت 
فارغة.. لـ أكف أممؾ مااًل.. كنت غبيًا فمـ آخذ درىمًا يكفيني.. ال تظنني أىتز 

 لتيديؾ الفارغ.. أو أخاؼ منؾ.
اصفر وجيو بشكؿ مقيت. وبرزت عيناه وىو يستمع لبقية كبلمي، متوقعًا أف 

 أفجر قنبمتي في رأسو:
 
إياؾ أف تمعب بذيمؾ.. سأسمـ الممؼ األحمر إلى الشرطة. ارتعش بدنو، -

 انتفض متوسبًل:
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 لي.. إنيا أسرار الناس! أعده-
 سأعيده بشرط.-

 ساومتو فرد موافقًا:
 ما ىو؟-
 تجمب لنا موافقة عمى فتح مدرسة.-

 فوجىء، لـ يصدؽ، أعتقد أنني أمزح. نظر إلّي بإمعاف وقاؿ:
 مدرسة!! أال توجد مدرسة ىنا؟-

 أدركت استسبلمو فأوضحت لو:
 ال.. السمماني أفشؿ كؿ محاوالت فتحيا..-

 نقر بإصبعو عمى فخذه وأعمف بعد ثواف:
 بسيطة.. أميمني أسبوعًا.. ولكف أيف ستفتحونيا؟-
 ال أدري! سندبر ليا المكاف المناسب، فيما بعد..-
ربما تأتي لجنة مف مديرية التربية لدراسة أحواؿ القرية، معرفة عدد األطفاؿ -

اف جاىز في الذيف تجاوزا السادسة واالطبلع عمى موقع المدرسة المقترح.. أال مك
 القرية..؟
 ال..-
ولـ ال تفتحونيا ىنا..؟ مضيؼ السمماني واسع.. اقترح ببساطة فأدخؿ -

 البيجة لقمبي. ىتفت مؤيدًا:
 إنو أفضؿ مكاف.-
 واآلف.. أعطني األوراؽ.. الممؼ..-
 ال. يا زوج خالتي. ال..سيبقى مصانًا، في مكانو األميف. حتى تنيي عممؾ..-
 أعدؾ بشرفي..-
 يقولوف: شرؼ المحامي في محفظتو..-

 سخر نصار فواصمت تيديدي:
ليكف في عممؾ بأنني لست مغفبًل ألضعو في بيتي، مثمما تتصور.. كف -

 عاقبًل.. فأي تيور سيقضي عميؾ..
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 سأسممو إلى النائب العاـ دوف تردد..
 حدس جدية التيديد فبلف، أظير ليونتو بقولو:

 دعنا نتفاىـ يا كاكاحمو..-
 مراوغتو.. وخداعو. قاطعتو بحدة وحسـ.خفت مف 

 انتيى التفاىـ.. يا زوج خالتي.. نفذ شرطنا وعد إلينا ثانية.. مع السبلمة..-
 انتفض غاضبًا وخرج دوف كبلـ.

حسنًا فعمت يا كاكاحمو.. أوقفتو عند حده.. جاءني ميددًا فأخرستو، مثمما -
 أخرسو المختار والحاج صالح..

 مكنني اهلل منو فقصمت ظيره.. آمنت بأف الخالؽ يميؿ وال ييمؿ.. آمنت..-
أفضيت بما في صدري.. وخرجت.. بينما بقي نصار لمتحدث مع الخانـ بناء 

 عمى رغبتيا!
 . عدت إلى البيت فوجدت عمتي مميحة بانتظاري! استقبمتني أمي بوجو صاـر

ي في وراحت تسأؿ وتستفسر بإلحاح، عما  تريده افتخار وعما جاء يفعمو الجمول
القرية! طمأنتيا.. شرحت ليا باختصار، وجمست أستمع لعمتي وىي تتحدث 
وتتحدث عف الجمولي "الحرامي"! الذي جاء يطالبيـ بديف "ال أساس لو"! وعف 

 السمماني، الذي ظير أنو متزوج مف "ممرضة شابة"!.
ظمت تعيد وتصقؿ مما دعاني لسؤاليا، وقد خمنت أف وراء قدوميا أمرًا آخر 

 غير الذي حدثتنا عنو "الحرامي والممرضة" 
 عما جئت مف أجمو..-دوف لؼ ودوراف-عمتي، ىؿ تتكرميف بإعبلمي-

 ارتبكت وتمتمت:
 أنا! ال.. لـ أِت إاّل لرؤيتكـ..-
 قولي يا مميحة.. وال تخجمي..-

ف ظمت  شجعتيا أمي. وبقيت ىدىد صامتة، منيمكة في مغزليا وصوفيا، وا 
 تصغي بأذنيف مرىفتيف.

 تمعثمت عمتي. نقمت عينييا في األرجاء. وتحركت شفتاىا لتنطؽ بكممتيف:
 ماذا بو، المحؿ الجديد يا مميحة؟!-المحؿ الجديد-

استحثتيا أمي بكراىية، فتوثّبت. التفتت نحوي وقالت بصراحة. ربما نكاية 
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 بزوجة أخييا الراحؿ:
عمؾ الحاج صالح يقوؿ: لو يمنحنا كاكاحمو مبمغًا آخر، يسعفنا بمائة، -

 مائتي دينار..
 استاءت أمي. أكفير وجييا لدرجة المقت فناكدت خانقة القط:

 طمعتـ بماؿ اليتيـ يا مميحة! لـ ال تبيعيف أساورؾ الذىبية؟-
جفمت عمتي، ارتعشت، تمعثمت، ومف جديد نقمت عينييا في األرجاء. ثـ 

 تمتمت:
 نحف نسعى لتوسيع المحؿ.. الحاج يريد..-

 قواؿ عمتي وعادت لمناكدتيا:سفيت أمي أ
 إنيا أفعالؾ أنت.. وال دخؿ لمحاج بيا..-

امتعضت عمتي مميحة. حدجت أمي بنظرة استرحاـ ثـ تطمعت إلّي بتوسؿ 
 شعرت بالعطؼ تجاىيا، فأمنتيا:

أميميني أسبوعًا يا عمتي.. سأراجع حساباتي مع الحاج.. وسأدفع ما أقدر -
عميو، إف شاء اهلل.. وأرجو أف يجير الحاج أوراؽ الشراكة، لتصديقيا عند كاتب 

 عدؿ أربيؿ..
ف نغزىا طمبي األخير.. إذ قيدتيا بحباؿ الحؽ  شكرتني وخرجت مسرورة. وا 

 والشرع.
شعشع "النفؽ" في مخيمتي حاؿ خروجيا! حاولت الذىاب إلى األرض.. 

 فأخبرتني أمي بيطوؿ المطر..
حسست فجأة بصداع حاد.. أردت التأكيد بنفسي. نيضت فدىمني الوجع.. أ

تذكرت نذالة الجمولي حيف طردني مف بيتو.. ودّوت "كممات الطبيب" وىو ييمس 
 بيا لمممرضة"، في أذني.. فجريت إلى سريري.. مذعورًا وكأف النياية حانت..

ولكي أخفؼ مف شدة الوجع، ومف كبر مصيبتي.. لـ أجد سوى الدموع، بعيدًا 
 عف عينّي وأذنّي ىدىد..

رحت أسترجع أيامي وذكرياتي الحموة. وبدوت كأألبمو، أو كمف أبيظو ثقؿ 
 الواقع ففاء إلى ظبلؿ الماضي، يستمؼ أرجيا وأريجيا..

وبعد مضي ساعة تقريبًا، طرأ بعض التحسف عمى حالتي، وخؼ الصداع. 
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وعاد النفؽ بوابة أحبلمي.. لـ أطؽ الصبر.. لـ أحتمؿ البقاء "فالعصفور الـز 
تمامًا، كما قاؿ المبلـز عمي، وىو يدربني في معسكر الغزالني تخيمت  يشؽ الريح"

الطريؽ الجديد وأنا منطرح عمى السرير: خططت في خيالي وانتظرت ساعات 
 حتى توقفت المطر.. فخرجت سرًا، ألتحقؽ مف صحة رسومي ودقة مشاريعي..

صعدت التؿ الكبير. تطمعت مبيورًا إلى سفح الجبؿ حيث متعت بصري 
بأشجار الفاكية والموزيات، المنتشرة بكثرة.. أوراقيا الخضراء المغسولة بماء السماء 
ىيجت مشاعري وأنعشت قمبي. وازداد انتعاشي إثر نزولي الوادي.. المكتظ 
باألشجار المتنوعة والخضار، المشيورة بطعميا المذيذ نتيجة الرتوائيا مف العيف.. 

ؿ البّمور.. رأيت صورتي عمى عيف صغيرة ماؤىا عذب، صاؼ، شفاؼ، مث
صفحتو المضاءة بنور النيار.. كنا نأتي أنا وأحمد نمعب ىنا ونميو.. أو أنا 

 وافتخار سرًا لنتبادؿ الغراـ..
قست المسافة، العمؽ.. قمت بالميمة وحدي. ثـ أعّدتيا في اليـو الثاني مع 

 ىدىد، ألتأكد. وألسعد زوجتي في الوقت نفسو
كؿ مف رآني سخر في أعماقو. كؿ مف استمع لشرحي استيزأ بعينيو إف لـ 

 يفو لسانو خوفًا..
صحيح أف األمر لـ يكف سيبًل.. لكنو ليس مستحيبًل.. يحتاج لجيد الرجاؿ 
وعضبلتيـ، تفانييـ وصبرىـ.. ارادتيـ الفذة.. ولو كنت قادرًا عمى إنجازه وحدي، 

 ًا كاف..لما طمبت مساعدة أحد.. وما احتجت إلى مشورة أحد.. أي
صممت عمى إنجاز الطريؽ ميما كمفني ذلؾ مف جيد.. سأنجزه ليكوف ذكرى 
خالدة في مخيمة األىالي، بعد رحيمي كذكرى المسجد والمدرسة، التي ستتحقؽ.. 

 حتمًا.. سيقولوف "ىذا طريؽ كاكاحمو" فأفرح حتى وأنا في قبري.. 
أعدت ىدىد إلى البيت. واتجيت إلى بيت المختار. أسألو عما جرى بينو 

 وبيف الجمولي، وألوضح لو طبيعة المشروع وفائدتو..
 في الطريؽ تراءى لي أحمد. رأيتو مسّجى بدمو. 

 فيتفت موبخًا مستنكرًا، متألمًا:
 لماذا يا أحمد؟. لماذا فعمت ذلؾ العمؿ المشيف؟!-

نكس رأسو حياء فممحت عمى ىامتو "أكميؿ شوؾ"! )حَؿ الضيوؼ عند 
ا شبابًا مف األنصار عرؼ أحمد أحدىـ، وكاف مطموبًا لقوات األمف. المختار، كانو 
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فتسمؿ يخبر السمماني الذي اتصؿ بجياز البلسمكي. فدوىـ بيت المختار بعد 
ساعة. واعتقؿ الشباب الخمسة رغمًا عنو. ورغـ معارضتو الشديدة وتوسبلتو، 
أعدموا أمامنا رميًا بالرصاص. ولوال فطنتو وسرعتو بإخفاء سبلحيـ، ألعدـ معيـ 
دوف ريب.. ومع ذلؾ شّوىت الحادثة سمعتو، وأزالت ىيبتو. وألبستو ثوب العار، 
ف أقسـ بالمصحؼ أماـ األىالي مرات ومرات، أف العبلقة لو بالموضوع.. ولكي  وا 
يثبت لمناس صحة ما يدعيو، وليسترد شرفو الذي ىو أغمى مف الماؿ والبنيف، 

وسط الساحة.. وترصد البنو الوحيد اليارب.. بصؽ في وجو السمماني وصفعو 
 وذبحو بيديو ذبحًا.. مف الوريد إلى الوريد..(

شرحت لممختار ما يدور في رأسي وبينت فائدتو لمقرية. فافتّر ثغره عف 
 ابتسامة صفراء، وراوغ: 

 إنيا فكرة مدىشة، لكنيا ليست سيمة كما تتصورىا.-
وليست صعبة يا مختار. بيّمتؾ وىّمة الرجاؿ يمكف إزالة الجباؿ وليس ىذا -

 التؿ الترابي..
 آمنا بالّمو..-
 ال تحبط عزيمتي وال تزرع اليأس في قموب الرجاؿ بموقفؾ المتخاذؿ ىذا..-

 أحس باإلىانة تطعنو فغير ليجتو عمى الفور:
أنا بكامؿ االستعداد.. قؿ لي ما الذي يتوّجب عمّي فعمو يا كاكاحمو؟ أنا -

 ؿ ما أقدر عميو.. وسأضع يدي في يدؾ بشرط..مستعد لتنفيذ ك
 شرط!! ماذا تريد يا مختار؟-
أف تذىب غدًا إلى أربيؿ لتعرض نفسؾ عمى طبيب.. باغتني بطمبو، -

فأرىبني.. وحتى ال أدخؿ في متاىة معو وأثير شكوكو أكثر، أبديت موافقتي دوف 
 تردد..
 أوافؽ.-
 سيأخذ والده إلى المستشفى لعرضو عمى طبيب خاص.. ستذىب مع عيسى غداً -
 نريد "سيارة شغؿ" تساعدنا في ىدـ التؿ وحمؿ التراب إلى الوادي.-
 أميمني بضعة أياـ..-إنو أمر سيؿ-
ال تقؿ: انتظروا الحكومة، لتكمؿ الطريؽ.. لف يأتي منيا سوى الخراب -
 والقتؿ..
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 طرحت وجية نظري وودعتو. أردت الخروج فأوقفني ىازئًا:
، جاءني مطالبًا بالديف، فطالبتو بالصكوؾ.. قمت لو: اجمبيا في الجمولي-

 المرة القادمة ألدفع لؾ مستحقاتؾ ونخمص.. إف كنت تطمبني حقًا..
لف ترى وجيو أبدًا.. لكف وجيي لف يغيب عف عينيؾ ىذا األسبوع تركت -

بيت المختار. وتوجيت إلى موقع "النفؽ" في البدء عممت وحدي. رفضت مساعدة 
ىدىد. التي جمبيا عرفاف مع مغزليا وصوفيا. وعاد يمعب مع أقرانو في الساحة. 
لـ أسمح ليا بمعاونتي، أجمستيا أمامي. أتمّمى في محاسنيا، وأتسمى بحديثيا وىي 

 تغزؿ بخفة ورشاقة.
كاف عميَّ التمييد لمجىء "الشفؿ" أصنع ممرًا ليدخؿ حتى التؿ، كي ييده 

مف ثـ يحمؿ ترابو إلى الوادي ليصنع منو ممرًا بمغارزه الحديدية الضخمة. و 
 عريضًا لمسيارات..

عمى غير المألوؼ، وبصورة مفاجئة جاءت الخانـ بحجة المشاركة. رحبت 
بيا وشكرتيا، وخمنت ىروبيا مف جمسة الصمح بيف حساف العائد نادمًا، وبيف أبناء 

 المخرؼ برعاية المختار والمبّل..
 قبؿ أف أساعدؾ اشرح لي ما تنوي عممو..-

انحنت عمّي لترى ما بيدي. فشممت رائحة طيبة. ُعطر أنفاسيا وشذى 
عطرىا مآلتا روحي نشوة.. شممتيا بعنؼ وأنا أرسـ ليا عمى األرض قوسًا كبيرة، 
يمثؿ الطريؽ الحالي الذي يؤدي إلى القرية. ثـ رسمت خطًا مستقيمًا قصيرًا يصؿ 

 بيف طرفيو:
الطويمة، والمتعرجة، الشاقة والخطرة، سيكوف ىذا  بدؿ ىذه الدورة الجبمية-

 ىو طريقنا الجديد بإذف اهلل.. بعد أف تدكو المداحؿ وتعبده المزافت..
 واهلل، إنيا فكرة رائعة. لـ تخطر عمى باؿ أحد، إكماؿ الطريؽ بأنفسنا.-
 صحيح أنيا ليست سيمة..-
ال.. ال تقؿ ىذا يا بني.. التبلؿ مف تراب، يتفتت بضربة فأس.. والوادي -

 ليس عميقًا.. يمكننا أف نمؤله بأحذيتنا..
 لسنا مجبريف عمى ممئو بالكامؿ.. ما ييمنا ىو الطريؽ.. -
 صحيح.. ما أسيؿ ذلؾ.. لنتوكؿ عمى الّمو..-

قالت بإصرار. فباركت ليا. وتمنيتيا زوجة لعبد الّمو المختار.. تعينو في 
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 وحدتو وتدفىء فراشو البارد.. 
ي تعمؿ بيّمة ونشاط، تكفيرًا لذنبيا بحقي طواؿ ساعتيف.. وكاف شرعت مع

 وجودىا حافزًا قويًا لمكثيريف.. إذ تدافعوا أفرادًا وجماعات يساعدوننا..
 بعد ذىابيا طرت إلى عيسى، إثر معرفتي أنو ـل يذىب إلى بيت المبّل. مع إخوتو..
أنيضتو مف نومو وشرحت لو اقتراح الجمولي، وخبلصة الفكرة التي برقت 

 في ذىني لتقسيـ الديواف وبناء الصفوؼ. 
 ماذا أراد الجمولي منؾ؟-

سألني بعد انتيائنا مف موضوع المدرسة. فأخبرتو بوجود الممؼ األحمر 
 وتيديدي لمجمولي. فحذرني بميجة ىادئة:

 زوج خالتؾ ليس ساذجًا.. قد يياجـ الدار بدورية أمف..-
 ليس بيتنا بالطبع، لقد جرب قبؿ اآلف.ال تخؼ.. أنيا في مكاف آمف.. -
 ال تعطو الممؼ قبؿ تصويره.. أعطني األوراؽ ألصورىا غدًا..-

 لنبؽ نسخة بيدنا وقت الحاجة.. كسبلح فعاؿ ضده.. 
 أتذىب غدًا إلى أربيؿ؟-
 سأخذ أبي.. أتحب مرافقتنا..؟-
 ال.. أرجو أف تسأؿ لي عف طبيب عيوف جيد.. ألعرض ىدىد..-
 ىدىد!! أحسنت يا كاكاحمو.. أحسنت.. -
 ىذا دينار.. اشتر لي قنينة عطور أو أكثر.. -
 عطر نسائي بالتأكيد..-
 طبعًا.. طبعًا..-
 يالؾ مف عفريت.. يا كاكاحمو.. بدأت تعرؼ أسرار النساء..-
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))ستر اهلل ولطؼ. وأنقذ برحمتو وعطفو القرية مف فاجعة كبرى، كادت  

 ف شخصًا..تودي بحياة أربعي
انفجرت عجمة السيارة الكبيرة، األمامية. أثناء عودتيا فانحرقت عف مسارىا. 
وبدؿ أف تيوي في الوادي اصطدمت بكتمة صخرية. حطمت واجيتيا الزجاجية، 

 وسمرتيا في مكانيا.. فحفظت أرواجًا بريئة مف الضياع قبؿ أوانيا.. 
لـ يمت أحد. ولـ تكف إصابات الركاب بميغة. ومع ذلؾ نقموا جميعًا وعمى 
رأسيـ المخرؼ، إلى مستشفى أربيؿ المركزي. بسيارة عسكرية، كانت تمر 

 آنذاؾ..((
أخبرني عيسى بكؿ ىذه التفاصيؿ. وىو يسممني الممؼ واألوراؽ المستنسخة، 
وقنينة العطر.. ويعممني بشأف طبيب العيوف.. ويعود إلى أربيؿ ثانية لؤلطمئناف 

 عمى أبيو.
ة وعـ الصخب، وتدافع األىالي لمنجدة بعد فوات الوقت.. إذ كاف ضجت القري

الجنود أسرع منيـ بنقؿ الجرحى دوف تمكؤ.. وبتكاتؼ  الرجاؿ تـّ سحب السيارة 
 إلى الساحة، إبعادىا عف الطريؽ الجبمي..

 كنت واقفًا أتفرج عندما جاءني المختار:
سأبذؿ كؿ جيدي في سبيؿ إتماـ الطريؽ الجديد.. حسب اقتراحؾ يا -

 كاكاحمو.. فكفى مصائب.. كفى ضحايا..
أفرحني موقفو.. وزاد فرحي بعد خطبة الجمعة، في اليـو التالي، إذ انبرى 
متحدثًا، كمماتو المؤثرة أثارت الحمية بالرجاؿ، فتوافدوا عقب الصبلة إلى موقع 

 .الطريؽ، يعمنوف مساىمتيـ، استعدادىـ لمعمؿ، كؿ بما يناسب عمره وصحتو.
رأيت حساف بيف الوافديف.. جاء عمى حياء، وربما رغمًا عنو.. وبدا واضحًا 
أثناء عممو بجد، إنو يتحاشى التقرب مني خبلؿ الساعات األولى.. ثـ بدأ يتقرب 
طراء، عمى  شيئًا فشيئًا ويحاوؿ االحتكاؾ بي، ليحادثني ويناؿ كممة إعجاب وا 

 تفانيو بالعمؿ..
كاف العمؿ يجري ببطء متناه وبيّمة، حتى جاء الشفؿ في اليـو الثالث. 
حكاـ.. وانقسـ الرجاؿ إلى حفاريف وحماليف، ومعبدي  فجرى بسرعة متواترة وا 

 طريؽ.. 
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 إنيا فكرة عظيمة يا كاكاحمو.. ما خطرت عمى باؿ أحد.. -
 قاؿ لي حساف. فجاممتو قائبًل:

 بالسواعد الخيرة سينجز العمؿ عمى أكمؿ وجو، ويتحقؽ أممنا..-
انتشى وازداف وجيو بابتسامة. وسكت كأنو يختار الكممات المناسبة. عيناه 
أفصحتا تردده في مصارحتي بما يريد.. عجزه عف إخباري بما جاء مف أجمو. ولـ 

 أحتمؿ عذابو سألتو:
 ماذا بؾ يا حساف؟ عقد لسانؾ كما أرى!-
نعـ..نعـ يا كاكاحمو.. فأنا خجؿ منؾ وال أعرؼ كيؼ أبدأ! كيؼ أفتح -

 الموضوع معؾ..
 شعرت بمعاناتو، حاولت التخفيؼ عنو. فمازحتو.

أنت لـ تأت لتصالحني فحسب، بؿ ألصالحؾ مع الخانـ فغرفاه مدىوشًا، -
 وغمغـ معترفًا:

 صحيح، والّمو صحيح..-
 ضحكت، فتشجع ليضيؼ:

ىذا ما سعيت لو. أمي غاضبة عمّي! ال تكممني وال تريد أف تسمعني.. -
 ى وجيي! وحرمت دخولي إلى البيت!أقسمت أال تر 

 وأنت تعيش وحدؾ في جناح منفرد.. ككمب أجرب. -
تمامًا.. آكؿ وأشرب وحدي.. أرجوؾ يا كاكاحمو أتوسؿ إليؾ.. كمميا، -

لتغفر لي وتصالحني.. سأتوب عمى يديؾ ويدييا.. أنا مستعد لكؿ طمباتيا.. سأنفذ 
 ما تريد. 
 اطمئف.. يا حساف.. سأكمميا بشرط..-
 أوافؽ عميو قبؿ سماعو..-
 المضيؼ.. الديواف الفارع..-
 مابو؟-
 نريده مدرسو لؤلطفاؿ..-
 مدرسة!!-
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سنقسمو إلى ستة صفوؼ دراسية، وغرفتيف إحداىما االدارة وأخرى -
 لممعمميف.. وفموس البناء عمّي..

ال.. وحؽ اهلل.. لف أدعؾ تدفع فمسًا واحدًا.. سيكوف البناء عمى حسابي.. -
 مني إلى القرية..ىدية 

 بارؾ الّمو بؾ.. ىذا ما توقعناه.. أنا وعيسى.. -
 عيسى..!!-
نعـ.. قبؿ أياـ أخذتو إلى الديواف.. أطمعنا عمى مساحتو قسناىا ورسمنا -

المخطط.. منذ شير ونحف نبحث عف مكاف مناسب.. لـ نجد أفضؿ مف ديوانكـ.. 
 الذي ما عاد بذي نفع.. لكـ..

 لو كنتـ أخبرتموني..-
 ألـ يحف الوقت لمتتزوج وتريح أمؾ؟-

بوغت بمقاطعتي السريعة وسؤالي المفاجىء.. ولـ أميمو يمتقط أنفاسو، أردفت 
 موضحًا ومشجعًا:

 المرأة التي ستدخؿ بيتكـ ستساعد الخانـ، وتسعدؾ.-
 أتزوج؟! أمر لـ يخطر عمى بالي أبدًا.. لـ أفكر بو..-

سب ليا. فبشيرة لـ تفعؿ شيئًا خطرت شذى في ذىني. وجدت الشخص المنا
إلى حّد اآلف.. فشمت مساعييا مع يوسؼ.. ربما لـ تكممو بشأف شذى.. وربما لـ 

 يوافؽ فعبًل..
 أحسست بصداع، وسرى خدر بسيط في ساقي وأنا أجيب:

لـ تفكر!! أتراؾ ناقصًا؟ يجب أف تتزوج لتبعد عنؾ األقاويؿ وتقطع ألسنة -
السوء، ولتستقر.. انتشى أكثر.. ابتسامة الرضا التي مؤلت وجيو، مسحت الخجؿ 

 الذي كاف يحس بو. وشجعتو عمى القوؿ:
 أترى ذلؾ ضروريًا يا كاكاحمو؟-
بؿ واجبًا.. ال تدرؾ قيمة الزواج إاّل بعد أف تخوض غماره.. ستجد فيو المذة -

 والسعادة والصحة..
 أنت تشجعني..-
 قؿ لي، ألديؾ واحدة تحت اإلبط؟-
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.. أتقترح عمّي واحدة.. ال.. وحؽ - اهلل.. ألني لـ أفكر بالزواج قبؿ اليـو
 شريفة وجميمة؟

كأنو أراد اختباري.. جس النبض.. ومعرفة السر في اقتراحي.. ومع ذلؾ 
 قمت ببل مباالة:

 قريتنا مؤلى بالبنات.. ما رأيؾ بابنة عمتي؟-
 شذى؟!-
 إنيا تناسبؾ.. عمرىا مناسب وأخبلقيا حسنة، وال ينقصيا الجماؿ..-

عرضت عميو شذى.. وكمي أمؿ بأف أتخمص مف ورطتيا. وأخمصيا ىي مف 
 النحس الذي يبلزميا.. 

مف جديد، أحسست بالخدر يتجاوز ساقي، ويسري في عروقي. وشعرت 
 بصداع مفاجىء. وضعت كفي عمى جبيتي.. فسمعتو يسأؿ:

 أيقبؿ الحاج صالح؟-
 إذا نو..يت فسأ..كمػ.. مو..-
 احمو..؟ وجيؾ أصفر!مابؾ يا كاك-
-..... 

 غمزني األلـ دفعة واحدة فعاود سؤالو.
 ىؿ تشعر بشيء؟ أتحتاج لمساعدة؟-
 اتركني وا..ذ..ىب..-
 مستحيؿ.. تعاؿ.. سأخذؾ إلى البيت..-

لـ يكمؿ.. تيالكت.. سقطت فجأة.. تمددت عمى األرض خائرًا.. وسمعتو 
 يصيح بأعمى صوتو قبؿ أف يغمى عمّي.

 يا رجاؿ.. يا..-
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 أخبرتني أمي حيف أفقت مف غيبوتي، بعد ساعتيف:

 الرجاؿ حمموؾ إلى ىنا، إثر سقوطؾ المفاجىء..-
كانت تجمس عند رأسي، عمى السرير فزعة مرعوبة. بيدىا كّمادة. وجييا 
أصفر وعيناىا ىمعتاف، وشفتاىا تبسمبلف، تتمتماف بقصار السور.. بينما جثمت 

 ، وىي أكثر فزعًا ورعبًا، تمّسد يدي وتبكي.ىدىد عمى األرض
زالة الفزع..  فطنت لما أصابيما بسببي. فوجب إدخاؿ األماف إلى قمبييما، وا 

 العبت ذقف ىدىد بأصابعي وطمأنتيا، وأنا أبتسـ ألمي:
 حبيبتي ىدىد.. أنا بخير.. بخير.. ال تشغمي بالؾ.-

 تحركت بغبطة، مررت راحة كفيا عمى جبيتي.
 وسألتني برقة وحناف:

 مـ تشكو با بف عمي؟-
 التعب.. أرىقت نفسي بالعمؿ..-

 زفرت أمي بحرقة وألـ، قالت ويدىا تضع الكّمادة:
 مف ذا يستحؽ أف ترىؽ نفسؾ ألجمو؟!-

 ابتسمت ليا. رفعت الكّمادة عف جبيتي. وضعتيا بيدىا.. وأبديت اعتراضي:
ما عممتو ليـ.. ال يا أمي.. ال.. كؿ شخص في القرية يستحؽ أكثر م-

 أتدريف يا أمي كـ سينفعنا الطريؽ الجديد، إذا تـ؟
 تيكمت.. حركت يدىا اليمنى باستيانة، وكشفت عما يجيش في صدرىا:

إذا تـ!! ما إف سقطت متيالكًا مف شدة التعب، حتى تفرؽ الجميع.. نقموؾ -
 إلى ىنا وانصرفوا ىـ إلى بيوتيـ..

آلمتني أمي بقوليا. شعرت بنغزة في القمب. وحتى ال يسري اإلحباط في دمي 
 قمت ليا:
 يا أمي، أنا لـ أجبر أحدًا.. جاؤوا متطوعيف لمعمؿ، مف تمقاء ذاتيـ..-
 كفاؾ تيورًا.. اشغؿ نفسؾ في األرض.-
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ازداد ألمي.. إاّل أني لـ أظير أماميا بموقؼ الضعيؼ. سكت.. تركت 
 السرير.. وتناولت ما أشبعني..
 يف في باص المخّرؼ. فتمنت أمي:واستفسرت عف المصاب

 لو يخمصنا الّمو مف المخّرؼ..-
 حراـ يا عمتي..! اْدعي لو بالشفاء..-

 تدخمت ىدىد بأدب.. وسارعت أمازح أمي:
 ربما يكوف النصيب.. يا خجة..-

 ضحكت ىدىد وامتعضت أمي.. ودمدمت.
موقع خرجت عمى الرغـ مف ممانعتيا، وتوسبلت ىدىد لمبقاء.. توجيت إلى 

 العمؿ.. ـل أجد أحدًا! حتى الشفؿ ـل يكوف في موضعو! فتفاقـ ألمي وغضبي..
وكّدت أتيور بذىابي إلى المختار وشتمو، بسبب تقاعسو، نكثو لموعد الذي 
قطعو لي.. إاّل أف العـ مصطفى، استسخؼ تصرفي. قاؿ ناصحًا وىو يجرني إلى 

 بيتو، مف الطريؽ:
لمغرب وحاف وقت الصبلة. ثـ إف الرجاؿ ما بؾ يا كاكاحمو؟! أواًل، حؿ ا-

ال يعمموف بأجر كي نبقييـ.. وال تنسى مصيبة الباص والجرحى الذيف في أربيؿ.. 
أفقدت الجميع صوابيـ.. فواجب زيارتيـ وتفقد احتياجاتيـ أمور شغمت العقوؿ.. 
ـَ ىذه العجمة؟ أتريد إنجاز النفؽ والطريؽ في يـو  أنست الناس حتى أنفسيـ.. وِل
واحد..! إف موسـ الشتاء سينتيي، وسيبدأ الربيع.. وأمامنا وقت طويؿ.. وسننتيي 
مف الطريؽ حتمًا قبؿ انقضاء الصيؼ.. نريده عمبًل متقنًا ال يتضعضع مف الريح، 

 وال ينيد مف ثقؿ السيارات وال ينجرؼ مع السيوؿ القادمة.
نويتو.. وفتر أدركت الخطأ، وسوء تقديري لؤلمور وعواقبيا. فتراجعت عما 

 غضبي..
 

كنا وصمنا الباب، فحاوؿ إدخالي لتناوؿ العشاء، فرفضت. اعتذرت بسبب 
 معرفتي لعسر الحاؿ عندىـ.

فكرت بيـ وأنا أتجو إلى المقيى. ورأيت وجوب مساعدتيـ. وتساءلت مع 
 نفسي بدىشة:

"كيؼ نسيتيـ كؿ ىذه المدة؟! يجب أف أكمؼ ىدىد باعطائيـ مبمغًا يعينيـ. 
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وبدؿ أف أعطي لعمتي المزيد مف الماؿ. ألزيد كرشيا ضخامة.. سألتفت إلى 
 خالتي الطيبة أمينة، لتشبع خبزًا.."

توجيت إلى مقيى نصار فوجدتو مغمقًا! وقصدت بيتو الجديد. فألفيتو يمعب 
 الدومينو مع يحيى!

الدنيا برد.. وال أحد يأتي في المساء.. فكيؼ في الميؿ! شرح لي وانبرى -
 يوضح موقفو بعد ترحيبيما:يحيى 
ال تظف بي الظنوف يا كاكاحمو.. لـ أزعؿ مف أختؾ.. جئت مع افتخار مف -

 أربيؿ.. لتوي.. قمت: ارتاح دقائؽ وارجع إلى البيت..
 كيؼ حاؿ عمي عثماف..؟-
 بخير.. تركنا عيسى برفقتو..-
 وأنت! كيؼ حالؾ؟-

تساءلت افتخار وىي تمج الصالة. بدت متعبة كأف الطريؽ ومصاب المخّرؼ 
 تعاونا عمييا:

 أخبرنا نصار بما حدث لؾ..-
 أضافت وىي تجمس أمامي فيونت عمييا:

رىاؽ بسبب العمؿ.. زاال بعد الراحة والحمد هلل..-  تعب وا 
 الحمد هلل..-
الجمولي زار أبي في المستشفى البارحة.. وعيسى أوصاني، توصيتؾ -

 بضرورة االحتفاظ بالممؼ..
 أي ممؼ؟-

 يا فارتسمت الدىشة عمى جبينيا.. وبادرني يحيى بعد فترة صمت:سألت
 أوصى حساف عمى خمسيف كيس إسمنت لممدرسة.-
 وأنت، ىي اشتريت ما يمـز األرض مف بذور؟-
لـ يحف الوقت بعد.. وبالنسبة لمعنب فالبذور ال تنفعنا بالتأكيد.. أوصيت -

عمى ألؼ شتمة وعود، مف عنب الخميمي واآلشوري وعنبنا الجيد.. وسأحصؿ عمييا 
 في وقتيا.. وغدًا بعد زيارة أبي سأشتري أنابيب إضافية..

 سأتي معؾ ألزور..-
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 ال.. ال يا كاكاحمو.. دع أبي بحالو.. ال يطيؽ رؤيتؾ دوف أف ترافقؾ عمتي..-
 اعترض يحيى ساخرًا.. فأبدلت دفة الحديث عمى الفور:

 ماذا فعمتـ بالبيوت الثبلثة؟-
 فر بألـ:فيـ قصدي فز 

والّمو يشفى السيد عثماف.. تعيد حساف بإعادتيا.. سنعطيو ثمنيا ليعيد -
 تسجيميا بإسمي..

ـَ اشتراىا السمماني؟ أال تكفيو بيوتو؟-  وِل
 استفسر نصار فأجابو:

 ليعمميا مخزنًا لمفواكو..!-
دّوت كمماتو في أذني، وظمت تدوي وأنا في الطريؽ إلى بيت عمتي، لمراجعة 

 حساباتنا..
 استقبمتني شذى بوجو باؾ، فسألتيا:

 ما بؾ؟-
 الفئراف! سأجف.. كؿ يـو فأر أو أكثر..-
 أىذا نصيبؾ يا بنت عمتي..!-

 امتعضت مف ردي.. وزدتيا امتعاضًا وأنا أدخؿ:
 ىنيئًا لؾ.. عرسانؾ..-

دخمت الصالة فوجدت عمتي منيمكة في الغزؿ! والحاج صالح يحتسي 
 كاف يئز أزيزًا.. الشاي قرب السماور، الذي

 جئت متأخرًا عف العشاء.. انتيينا لمتو..-
 أعممتني عمتي دوف مقدمات.. لـ أغضب ورددتيا:

 إذا فاتؾ الزاد قؿ ىنيئًا.. ىنيئًا مريئًا يا عمتي.. -
 ال يقاؿ لمضيؼ ىكذا.. يا مميحة..-

 وبخيا الحاج فسوغت:
 ابف أخي ليس ضيفًا..-
 لـ آت آلكؿ يا عمتي..-
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 كؿ واحد يأخذ نصيبو..-
 نغزتني شذى وىي تدخؿ.. وأكممت ضاحكة:

 خيره بغيره..-
 أدركت ما وراء كبلميا وقمت وحساف يخطر عمى بالي:

 الزىرة تولد أشواكًا يا شذى..-
 رشقتني بنظرة غاضبة وزمجرت:

 ماذا تقصد؟!-
 قيقو الحاج وصاحت عمتي فرحة:

 ال يقصد إاّل الخير.. أنت أصيؿ يا بف أخي..-
 تدارت نحو الحاج كأنيا تستحثو عمى المشاركة بالحديث:واس
 أسمعت يا صالح؟-

 تابع الحاج قيقيتو ثـ سأؿ ابنتو باستغراب:
 أال تفيميف حقًا؟-

 ىزت رأسيا استيانة وزعقت بوجيي:
 المعنى!!-
 واضح..-

 أجبتيا باقتضاب.. وحتى ال أضيع الوقت سألت الحاج.
 ىؿ حضرت أوراؽ الشراكة..؟-
 إنيا جاىزة.. متى ننزؿ لتصديقيا..-
 غدًا إف شاء اهلل.. سنزور المخّرؼ ونصدقيا.-
 كما تحب..-

 كدت أنيض لممغادرة فإذا بعمتي تستوقفني، مستفسرة بخبث:
 ماذا ستفعؿ إذا خسرت تجارتنا؟-

عجبت.. وقفت مدىوشًا.. تطمعت إلى المغزؿ وىو يدور في يدىا.. وانتظر 
 الجميع جوابي.. ولـ أتردد:
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ال خسارة في التجارة.. الميـ إال إذا كانت النية السيئة، نية الحراـ مبيتة.. -
نية السرقة والنيب واالستغبلؿ. وعمى فرض حدوث ذلؾ، فما  الذي يمكف لمحر 

 أف يفعؿ؟
قمت بانفعاؿ وغادرت البيت، دوف أف أتناوزؿ قدح شاي! أو أفتح موضوع 

 الحسابات التي جئت مف أجميا! مرددًا مع حالي وخبث عمتي يرف في أذنّي:
 نفسي التي تممؾ األشياء ذاىبة، فكيؼ أبكي عمى شيء إذا ذىبا..؟!-
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 ))في عصر اليـو الخامس، جاء العميد رأفت بزّي مدني.. يحمؿ حقائبو..!

 كنت في الحديقة أالعب الطفميف، حيف دؽ جرس الباب.
 فتحت لو بنفسي فرأيتو.

 اء عمى غير موعد.صّحت توقعاتي وج
تظاىرت بالببلىة وأديت التحية العسكرية. حدجني بنظرة باردة، وأزاحني 

 بقبضتو ودخؿ..
ىرولت صباح ناحيتو مسرورة، مبتيجة، ولحؽ بيا ميسر. فتمقاىما ببرود ال 

 يميؽ بأب..!
 بدا غاضبًا، متوترًا، وىو يقودىما ويشير إلّي بنقؿ حاجاتو.

حممتيا وعدت إلى الحديقة، أحمد الّمو ألف حذري غمب ظنونو.. فّضمت 
البقاء في مكاني، ألوب في األرجاء، بيف األشجار واألزىار.. دوف أف أعرؼ ما 
الذي يتحتـ عمّي فعمو.. فياىو يومي األخير ىنا.. ويجب أف أحسف التصرؼ وال 
أثير شكوكو.. فربما يفرغ شحنات الغضب في رأسي.. بقيت ساعة ثـ ما لبثت، 

 غرفتي وأوصدت الباب.دخمت 
بعد المغرب تصاعدت حّدة الكبلـ، وتعالى صراخ الزوجيف وزعيقيما! 

 وسمعت أصوات ضرب ومشادة، ثـ ىّزني نداء استغاثة مف قبؿ الياـ!
صدمت وساورتني مخاوؼ مزعجة، أرىبني صوتيا الباكي، وحّز في قمبي.. 

 وطواؿ 
دقائؽ ترددت في االستجابة، وتمبية النداء. ثـ اعتراني ىاجس الرأفة 
والعطؼ، فمـ أستطع السيطرة عمى أعصابي.. اندفعت لنجدتيا دوف مباالة 

 بشيء.. حتى بالعميد القاتؿ..!
ألفيت باب الصالة مغمقًا، والصخب يعـ مف ورائو. طرقتو مرة بيدوء وبشدة 
مرات.. وحيف لـ أحصؿ عمى نتيجة قررت الدخوؿ عنوة.. حاولت فتح الباب 
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ي.. بكؿ ما آوتيت مف قوة.. وكدت أكسره لواله فتح وأطّؿ برأسو، بدفعو بكتف
 وبعينيو القادحتيف!

 نظر إلّي بذىوؿ وفح في وجيي:
 ماذا تريد؟-

 وجدت الشجاعة ألنطؽ:
 سيدي العميد، ماذا يحدث عندكـ؟-
 ال شيء..-
 أتحتاجوف إلى مساعدة؟-
 امش.. امش.. ال تتدخؿ..-

 جننت وكدت أقتحـ الصالة، مسؾ كتفي بسرعة أبعدني وزعؽ آمرًا:
اّل دفنتؾ..-  ابؽ في مكانؾ وا 

 أخرسني، فتراجعت مذعورًا بينما تواصؿ صراخ إلياـ وبكاء الصغيريف.
خطوت إلى الوراء فارتشعت.. وندمت.. لخوفي.. لكف، وقبؿ أف يركبني 
الشيطاف ويدفعني قدمًا، حدثني عقمي بضرورة التروي والتحكـ بأعصابي.. وعدـ 

 ور.. فالعاطفة لف تنفع..التي
عدت إلى الحديقة، وظؿ الياجس يبلحقني.. ىاجس الرأفة، والعطؼ عمى 

 الحبيبة، فمضيت إلى غرفتي..
لزمت السرير حتى الصباح، لـ أنـ تمؾ الميمة. سيرت مع ما جمعتو ألبي 
الحؽ مف صور ومجبلت.. كنت خائفًا وجائعًا.. خائفًا عمى نفسي وعمى إلياـ.. 
وجائعًا ألني لـ أتناوؿ ما يمسؾ الرمؽ.. وأنا الذي تعودت أكؿ وجبتيف، والتياـ 

 كمية مف الفواكة والحمويات، حسب رغبة الياـ، ألكوف عند حسف ظنيا!
غفوت قميبًل لكني أفقت مذعورًا، وخيط مف المعاب يتدلى مف فمي.. تحمب 

غيظي..  لعابي مف شدة الجوع وامتؤلت غيظًا.. وزاد جو الغرفة الكئيب مف
وتدريجيًا بدأ السأـ يدب في أوصالي.. وأضناني الجوع والجو الخانؽ.. وكدت 

، ونسياف معاناتي..  أختنؽ وأنا أدفف رأسي في الوسادة محاواًل النـو
 

بعد الرابعة ىدأ البيت واستكاف.. ثـ عاد الصخب يمؤل أذنّي.. وتخيمت 
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أصوات صياح وبكاء.. وتنصّت فمـ أسمع أي شيء! انتظرت حتى العاشرة 
 صباحًا.. وحيف لـ يرسؿ أحدًا ما خمفي، فتحت باب الحديقة وتسممت خارجًا.

مضيت سريعًا أبحث عف أقرب بائع. تناولت عنده ما أشبعني.. وعدت الىثًا 
 أحمؿ خوفي ونيمي لمعرفة ما استجد. فألتقيت العميد خارجًا:

 أيف كنت؟!-
 فطرت ورجعت..-
 ا وارجع إلى المعسكر.. خذ حاجاتؾ.. كميا..خذ إلياـ. أوصميا إلى أىمي-

 راقبتو وىو يبتعد. يركب سيارة أجرة ويمضي.. 
ىرولت إلى الصالة فوجدت إلياـ في أسوأ حاؿ! كانت أعصابيا متوترة، 

 ووجييا متورمًا، مدمى وعيناىا الحموتاف حمراويف، دامعتيف!
 ما الذي حدث؟-

 سألتيا فردت باحتقار:
 كمب.. حقير.. انتقـ منا.. طردوه مف الجيش فأنزؿ حقارتو برؤوسنا..-

 أشارت إلى باب غرفتيا. تطمعت فثار استغرابي:
 ما ىذه الحقائب؟ إلى أيف ستذىبيف؟-
 طردنا الحقير.. ابف الحقير..-
ـَ توافقينو..! إنو بيتؾ أنت فبل تخرجي..-  وِل
ـ تكف إال كرىتو.. ال أحب البقاء فيو أكثر مما بقيت.. حياتنا المشتركة ل-

 فقاعة صابوف.. فرقعت في أوؿ ساعة..
 لماذا؟ ما الذي حدث؟-
دخؿ أمس فرآني أتكمـ بالياتؼ.. ادعى بأني لـ أكترث بدخولّو لـ -

أحترمو..! لـ أستقبمو كما يجب، إذا لـ أقطع حديثي عند مجيئو، وواصمت كنوع 
 مف التحدي! وجدىا حجة.. فانياؿ عمَي ضربًا..

 لكف إلى أيف.. ستذىبيف؟-
سأعيش عند أبي مؤقتًا.. ستأخذني اآلف إلى ىناؾ لتعرؼ المكاف.. فبلبد -

 أف نمتقي قريبًا.. البد.. 
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 كيؼ؟-
 ال أدري.. لكني سأتدبر األمر.. وسأخبرؾ حتمًا.. ستعرؼ العنواف وتأتي..-

 بكت فاحتضنتيا:
ـْ البارحة؟ ولو لـ أدخؿ غرفتي الرتكبت جريمة..-  أتعرفيف أنني لـ أن

 مسحت دموعيا وأخذت يدي بيف كفييا..
 حسنًا فعمت.. خفت عميؾ أكثر مما خفت عمى نفسي..-

 سمعت صوتؾ أمس وأنت تكممو، فخفت أف تتدخؿ فيحدث ما ال يسر..
 أحببتؾ يا إلياـ.. أحببتؾ..-
حبي لؾ أضعاؼ، أضعاؼ حبؾ لي.. فمعؾ شعرت بالمتعة والراحة -

واألماف.. أكثر بكثير مما شعرت بيامع ىذا الحيواف.. ستة أشير معؾ تعادؿ 
 عشرة أعواـ معو.. بؿ تعادؿ العمر كمو..

 بكت مف جديد.. واسيتيا وطمبت منيا اليدوء.
 خروجؾ مف البيت ال معنى لو..-
أي بيت يا حبيبي؟! ىذا بيت الحكومة، تابع لوزارة الدفاع.. وبالتأكيد -

ا اآلخر ممكي أنا.. أجبرتو سيخرجونو منو بعد شير.. ال تتصورني غبية.. بيتن
عمى تسجيمو باسمي حيف زواجنا.. سأنتقؿ إليو قريبًا سأدلؾ عميو حتمًا.. انتظر 

 إشارتي.. سآتي إلى المعسكر.. بسيارة أخي.. أو بؿ خضراء((.
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شعرت بتغير معاممة الجميع لي، بعد حادثة النفؽ، خاصة عيسى! أخذ 
يتصرؼ بكثير مف الحناف والعاطفة، والشفقة! فعمى الرغـ مف خروجو صفر اليديف 
مف مسألة المدرسة، التي كاف يأمؿ أف يكوف مديرىا، والتي انتيينا مف بنائيا 
حسب المخطط الذي جمبو الجمولي، مف مديرية التربية مع موافقتيا عمى فتح 

ؿ القادـ، مدرسة ابتدائية في قريتنا، وقررت مباشرة عمميا ابتداًء مف بداية أيمو 
بمبلؾ كامؿ مف المعمميف.. لـ ييتـ، أو يتأثر.. بؿ أعمف كامؿ سروره.. وأبدى 
استعداده لممساعدة في كؿ جيد مبذوؿ.. وظؿ األمؿ يراوده بالتعييف فييا بالذات.. 
وصمـ عمى االنتياء مف البناء في أقصر وقت، خشبة أف يتراجع "ابف السمماني" 

 عف قرار تنازلو عف المضيؼ..
وبمبادرة مشكورة منو، وبعد أف أقنعني بوجوب استغبلؿ فرصة وجود "طبيب 
زائر"، لعرض ىدىد عميو.. أخذىا بمرافقة بشيرة إلى أربيؿ.. وعادوا يحمموف 

 البشرى العظيمة:
بعد فحص دقيؽ استغرؽ ساعة كاممة أعمف الطبيب الروسي، إف مسألة -

بة الجندي الحاقد عمى يافوخيا لـ ىداية بسيطة لمغاية، فيي لـ تولد عمياء.. وضر 
ف األلياؼ الدقيقة ما زالت سميمة.. وتحتاج  تؤد إلى ضمور العصب البصري، وا 
إلى عممية جراحية في بغداد.. حدد موعدىا في بداية الشير القادـ.. أي بعد عشرة 
أياـ.. وال تيتـ يا كاكاحمو سأخذىا مع عـ مصطفى.. أعدؾ بذلؾ.. فكف 

 مطمئنًا.. إنيا فرصة ال تعوض..
 لـ أصدؽ.. كدت أطير فرحًا أكثر مف فرحة ىدىد نفسيا..

 أال تؤثر العممية عمى الجنيف؟-
 سألتو فأوضح:

 أخبرتو بشيرة بحمؿ ىداية.. فضحؾ الطبيب وقاؿ:-
 إنو سيخدرىا موضعيًا.. ألف البنج يضر بالجنيف..
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 أال يمكف تأجيميا إلى موعد آخر..؟-
إجراء العممية بعد عشرة  أياـ.. أو بعد الوالدة.. يمكف.. لقد خيرنا بيف -

وعميو يجب أف تقرر أنت كي أتابع األمر وأسافر إلى بغداد بعد يوميف لمقابمة 
 الطبيب العطائو موافقتنا وأخذ الموعد النيائي وتحديد وقت العممية..

أبقاني عيسى في حيرة وعاد إلى أربيؿ برفقة إخوانو الخراج أبييـ، وىو آخر 
 مف بقي في المستشفى مف المصابيف.

عرض عمّي المختار وحساف والمبل مساعداتيـ المالية، وتعيد يوسؼ بتحمؿ 
مصاريؼ العبلج، ميما كانت.. يوسؼ الذي أوكمت إليو ميمة تصميح السيارة، 

 أتيحت لي فرصة سؤالو عف أسباب رفضو الزواج مف شذى، أجابني بيدوء:
مر عمّي، بأني لـ أفكر بالزواج بعد رحيؿ لقد أخبرت بشيرة حيف عرضت األ-
 بتوؿ..

كانت فترة بناء المدرسة فرصة رائعة، لـ أشأ إضاعتيا. وحسب نصيحة 
نصار أجرت عمااًل لتيديـ الجدراف الداخمية لغرؼ ومرافؽ بيت جدي القديـ. 
وبمشورتو لـ أبؽ سوى السقؼ، الذي دعمتو بعوارض وأعمدة متينة.. وعندما 

 انتييت مف تمحيظو وصبغو اتجيت إلى حساف.
 سمعت أنؾ تبحث عف مخزف..-
 صحيح، ما عاد مبنى الوكالة يكفي..-
 عندي ما تحتاج.. سأوجره لؾ بسعر معقوؿ..-
 يا ريت.. ستنقذنا مف ورطة كبيرة وتخمصنا مف مشكمة التخزيف..-
إنو جاىز.. يمكنؾ اإلطبلع عميو اآلف.. بينما أكوف عند الخانـ.. جئت -

 بمتيا حسب ما وعدتؾ..لمقا
 سأنتظرؾ عند الباب..-
 تفرج عمى المخزف.. إنو بيت جدي القديـ..-
 ال.. لف أتحرؾ إال بعد خروجؾ، كي يداخمني األماف.. -

 سممتو مفتاح المخزف وذىبت إلى مقابمة أمو الخانـ. 
استقبمتني المرأة بتييب واستغراب. أصيبت باليمع حاؿ رؤيتيا لي..  أدخمتني 

 الصالة مضطرة وعيناىا تتساءالف عما دفعني ليذه الزيارة وسببيا..
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أدركت ما يدور في مخيمتيا فعذرتيا، كونيا تعيش وحيدة، وتخاؼ عمى 
سمعتيا والناس ال يرحموف.. كما أف خشيتيا مف تنفيذ تيديدي القديـ بضربيا.. بدا 

 واضحًا عمى جبينيا..
اف بعجب، لمحتويات الصالة. ال أدري ما الذي حؿ بي! راحت عيناي تتطمع

أدىشني مخمؿ الستائر الجميمة المزركشة، وساتاف األرائؾ الفخمة، وأبية الثريات 
 األربع وجماؿ السجادة ونقوشيا البديعة.

 لف آخذ مف وقتؾ الكثير.. اسمحي لي بكممتيف..-
 ماذا أتريد يا كاكاحمو؟ زيارتؾ غريبة!-

 قالت بوقار.. فبلطفتيا:
 أتخافيف مني وأنا ابنؾ الثاني وأخوؾ!-

انفرجت أساريرىا، غير أنيا بقيت عمى وقارىا، كصبية في العشريف ال امرأة 
 في الخمسيف:

حضورؾ في ىذاالوقت يسبب لكمينا إشكاالت، نحف في غنى عنيا.. ولو -
 جمبت ىداية معؾ لكاف أفضؿ لنا.

 إذف اطمئني.. حساف ينتظرني عند الباب..-
 دت لمسؤاؿ:استعادت عافيتيا وعا

 ماذا وراءؾ؟-
 جئت كوسيط، فاعؿ خير. وأسأؿ الّمو أف يمكنني مف مساعدتكما..-

 حاولت مقاطعتي فاسترسمت:
ذا أخطأ بحقؾ، فسبحاف الذي ال يخطىء.. أنت أمو - حساف ابنؾ الوحيد.. وا 

 وىو نادـ ويطمب منؾ السماح والعفو.. والعفو يا حضرة الخانـ مف شيـ الكراـ.. 
 بكت الخانـ فجأة! مما شجعني عمى االستمرار:

لقد نخره الندـ.. ويريد منحو فرصة، ليبدأ مف جديد.. يتعيد بعدـ تكرار ما -
 فعؿ.. ماذا تقوليف؟

 لـ تجب.. انخرطت في البكاء الخافت! متخمية عف وقارىا المعيود..
وكأنيا شعرت بالحرج، شاءت التراجع، البقاء عمى وقارىا واالحتفاظ بييبتيا، 
لكنيا لـ تستطع.. راحت تبكي بصمت.. فحدست أف ذلؾ، وسكوتيا إحجاميا عف 
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الرّد القاسي ىو رضى وموافقة.. فمـ أتأخر لحظة، كّورت يدي كبوؽ، وناديت مف 
 شدة فرحي عمى ابنيا، الذي خمنتو واقفًا يتنصت:

 حساف.. حساف..-
 عمى الفور انزاح الباب، واندفع الشاب كالريح إلى أحضاف أمو.

 أخذ يدييا، قّبميما. قّبؿ قدمييا بمحبة وندـ.. 
 أطمب عفوؾ يا أمي وأنشد رضاؾ.. رضاؾ فقط. -

 قاؿ ليا وىو يحتضنيا بحناف بالغ.
 مكافأة ألمؾ يا حساف. أنت مطالب بجمب خادمة ليا.-

تنبيت الخانـ، رفعت رأسيا تستبيف المقصود. واضطرت إلى إخفاء وجييا، 
 بالدموع.. لكف أذنييا راحتا تصغياف.. ألف عينييا كانتا تغصاف

 زوجة مخمصة تسعدكما معًا..-
استطردت موضحًا، فمـ تحتمؿ كبح تشوقيا لمعرفة مغزى كبلمي، كفكفت 

 دموعيا، استفسرت وفي صوتيا ما يزاؿ يرف الوتر الخائؼ:
 عمى ماذا تممح يا كاكاكمو؟-
 حساف بحاجة إلى زوجة تكوف أىبًل لثقتكما، وتناؿ رضاكما..-

بياميا األيمف يمّسد حاجبييا:  انتفضت الخانـ، تساءلت بمكر وا 
 ىؿ اتفقتما مف وراء ظيري كما اتفقتما عمى المدرسة؟-
 استغفر اهلل يا أمي.. استغفر الّمو..-

الحظت ارتباؾ الخانـ، رغـ أنيا لـ تقـ بأية حركة تشي بذلؾ.. وتأكدت حيف 
 األمر يعود إليؾ يا خانـ..-جاممتيا:
صرار: إذ  ردت بفزع وا 
 بالطبع.. يعود إلّي..-

عندئذ أدركت أف الوقت ال يسمح بطرح اسـ "شذى" بنت عمتي.. وأنو ما عاد 
 لبقائي معنى..

استأذنت منيما وخرجت...في الطريؽ، التقيت المختار كاف يحث الخطى 
 باتجاه داره. أوقفتو متسائبًل:
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 أيف الشفؿ يا مختار؟-
أواًل، الحمد هلل عمى سبلمتؾ يا كاكاحمو.. والشفؿ سيأتي األسبوع القادـ.. -

 وستأتي بعده المداحؿ والمزافت..
 ألـ يستطع البقاء أكثر؟-
 استأجرناه ثبلثة أياـ فقط..-
 نحتاجو لثبلثة أخرى..-

 ابتسـ، وقاؿ دوف أف يتكمؼ في حركاتو أو في نبرة صوتو:
 حاضر يا كاكاحمو.. عمى الرأس والعيف.-

 وعدت لسؤالو بقصد االطمئناف: أفرحني جوابو
 ىؿ كممت الخانـ بشأف المدرسة؟-

 استغرب ورد:
أخبرتيا كما طمبت مني وقتيا، ووافقت.. أعممت عيسى بكؿ شيء.. -

 لكف،.. لماذا تسألني..!
 جيد.. خفت أف يكوف األمر حصؿ دوف عمميا..-
 أعوذ بالّمو..-

 صمت لحظة وسأؿ بحيرة:
 مف ىو أزرؽ برليف يا كاكاحمو؟-

ذ لحظ دىشتي تابع موضحًا:  وا 
حيف نقمناؾ إلى البيت عقب سقوطؾ.. سمعتؾ تصرخ.. عمّي بأزرؽ -

 برليف.. أزرؽ برليف..!
نغزني في القمب دوف عمد. حاولت االبتعاد عف الموضوع.. فانحرفت 

 بالحديث متعمدًا:
أرجوؾ يا مختار، ال تنسى مديد العوف ألمي ولزوجتي. مساعدتيما بما -

 ر عميو.تقد
 أتزوجني خجة با كاكاحمو؟-

 باغتني بطمبو! دىشت. تمعثمت ليوؿ المفاجأة.. فاستطرد بأدب ورزانة:
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 اطمبيا منؾ بالحبلؿ با بني.. فكر بالموضوع وأخبرني..-
 ال..ال..-

 صحت بعصبية ودونما شعور.
تركتو يقؼ مشدوىًا وعيناه ذاىمتاف لجرأتي، وابتعدت عجبت لتيوري، 

 وتساءلت كيؼ خرجت الكممات مف فمي، دوف إرادتي!
اتجيت إلى محؿ عمي حسف، فوجدتو يدردش مع سعدو الذي أفزعو 

 حضوري. 
 رحب بي عمي وبادرني إثر جموسي، فيما انسؿ سعدو خارجًا..

كدت أرىف جمدي قبؿ أف تنقذني أنت، فالمحؿ كما ترى. والحياة غدت -
 صعبة..
عادت تشبعؾ خبزًا.. وعميؾ أف اسمع يا عمي.. اترؾ شغمتؾ ىذه.. فما -

 تمتيـ مينة أخرى تدر ربحًا وفيرًا. 
 مثبًل؛ ىاجر تريد أف تمتيف تطرير الشراشؼ!-
ذا ما نجحت يمكنؾ االستفادة مف بيت خالتي - جيد.. سنوفر ليا المكنة.. وا 

 مريـ الميجور.. فالمكاف الواسع.. وسأكمـ محمد ليشد أزرؾ..
 كثر اهلل خيرؾ.. كثر اهلل خيرؾ..-
 وأنت ماذا ستعمؿ.. يا بف أخي؟-
إضافة إلى عمؿ األرض، شاركت الحاج صالح، وأجرت بيتنا لحساف. لـ -

 أكمؿ، جاءني عرفاف:
 تعاؿ يا كاكاحمو.. ىداية عندنا.. وأمي تريدؾ..-
 وأيف أبوؾ؟-
 في البيت، أرسمني إلى المقيى فمـ أجدؾ.-
 ماذا كاف يفعؿ سعدو عندؾ؟-

 د باقتضاب:سألت عمي فجأة فر 
 مسكيف، أموره صعبة مع زىرة.-

 سكت ولـ أكف بحاجة لمزيد وعدت بزيارتو ليبًل واالتفاؽ معو، وودعتو.
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 مضيت إلى دار عـ مصطفى، يبلحقني عرفاف ككمب صغير..
وجدت ىدىد تتمدد قرب الخالة أمينة، المنيكمة في خياطة كيس صغير مف 
الكتاف.. بينما كاف العـ مصطفى يحمؽ ذقنو باىتماـ، كأنو يستعد لمقابمة شخص 

 ىاـ:
 ما ىذا يا أمي؟-

 سأليا عرفاف فردت بينما تيت في دوامة سيو:
 سيضع فيو أبوؾ نقوده..-

 لـ أفيـ.. ولـ أشأ سؤاليا عما تعنيو.. فأردفْت تشرح لي:
سينزؿ عمؾ غدًا إلى المدينة، ليشتري لنا ثبلث بقرات. وألف المدينة تغص -

 ياط واجب..بالسراؽ، فاالحت
 جيد.-

 قمت وأنا ساٍه، فاستدركت:
 إنيا فكرتي.. سيشده عمى بطنو بالحزاـ..-
 حسنًا تفعميف يا خالة أمينة.. حسنًا تفعميف.-

 وأنت يا عمي، ضع في بالؾ أف البقرات تحتاج لعناية مركزة وجيد كبير.
 ليذا فكرنا بيداية.-

أفصحت األـ عف نيتيا، وغمرت وجييا تعابير رجاء.. تنبيت إلى المعنى 
 فامتعضت. لـ أشأ التسرع، أحببت التأكد.

 ىدىد!!-
 سألتيا فأردفت بابتسامة حزينة:

 أردنا أف نسألؾ معروفًا.-
 أحسست أف يأسًا خفيفًا ييز كياني وانتظرت بقية حديثيا لمعرفة ما تريده بالضبط:

 اسمح ليا بأف تعيننا..-
 

بني، قمت بصوت يكاد يكوف لـ أدعيا تكمؿ. وكأف مسًا مف الجنوف أصا
 صراخًا:
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 مستحيؿ.. لف أسمح ليا بالتأكيد.. زوجتي حامؿ..-
 أال تعرفاف ذلؾ..؟

 إنيا ابنتنا.. ومف حقنا عمييا..-
 تدخؿ مصطفى ونيرتو والعجب يمفني:

 يا حيؼ عميؾ.. وألؼ حيؼ..-
 كبلـ غضبؾ!! ىداية ليست فتاة عادية..-

 إنيا خير مف تجيد الحمب.. وال ضرر عمييا أبدًا، أو خوؼ.
 ال.. يا عمي.. ال.. أماميا عممية قريبة.. ألـ تخبركـ بيا؟-

 استخؼ عمى غير العادة. ىز يديو وقاؿ:
 عبلـ.. مجرد كبلـ.. نحف بحاجتيا..-

لـ أصدؽ.. لـ أكف أنتظر مف عـ مصطفى ما سمعت، أفيمتو بحدة وعيناي 
 تراقباف أمينة وىي تمقي الكيس جانبًا، بانفعاؿ:

 انزعا ىذه الفكرة مف رأسيكما.. ابحثا عف شخص آخر..-
 عرفاف خير مف يقـو بالميمة..

شيقت ىدىد، وضعت كفيا عمى فميا، مخافة أف أسمع تنيدىا، وقامت أميا 
 بحركة تنـ عف الضجر. وشرعت ترفوا جوربًا:

 في حيف قاؿ مصطفى بخيبة أمؿ:
 يا كاكاحمو..-

 لـ أستطع السيطرة عمى القمؽ، الذي يعتريني، فقاطعتو متنرفزًا فاقدًا صبري:
 كفى.. ال تستغبل طيبتي..-

 خفت أف يعتريني الغضب فأتيور، لذا فضمت مغادرة البيت دوف كبلـ..
 لحقت بي ىدىد.. نادت عمّي فرجعت ألقودىا. 

 أتحبني إلى ىذه الدرجة يا بف عمي؟-
ت وتوردت بدت فرحتيا عارمة. تمعنت في وجييا. تغيرت مبلمحيا.. سمن

 لكف عينييا بقيتا مطفأتيف!
صممت عمى االتفاؽ مع عيسى.. ليتـ بإجراء العممية بأسرع وقت.. قبؿ أف 
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 يأخذ الّمو أمانتو!
 ىؿ فعمت ما أمرتؾ بو؟-
بالحرؼ.. أعطيت المبمغ ألبي.. قمت لو: إنيا األمواؿ التي جمعتيا.. ىدايا -

 العرس.. وكاكاحمو منحني حرية التصرؼ بيا..
 بارؾ اهلل بؾ..-

 قمت ليا وحدثت نفسي..
 "مجرد مبمغ بسيط أبدؿ مزاج مصطفى وزوجتو!"

 إلى أيف نحف ذاىباف؟ إلى أيف تأخذني؟ ليس ىذا طريؽ البيت!-
 تنبيت. أدركت فطنتيا فاعتذرت ليا. وعدت إلى الطريؽ الصحيح:

 اشتقت إلى عمتي.. تركتيا قبؿ الظير..!-
 تدعييا تميو مع الدجاج.. بعد اآلف..يا ىدىد، غدوت سموة أمي فبل -
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))بعد ظييرة اليـو الثاني والعشريف، مف عودتي إلى المعسكر نوديت لمخروج  

 إلى البوابة!
كنت مستغرقًا في تأمؿ السماء، خارج الميجع. تعبًا، مشدود األعصاب، 
منيؾ العضبلت، إثر حصة التدريب اليومية، القاسية، التي استحدثيا لي العريؼ 
إسماعيؿ، بشكؿ خاص، ابتداًء منذ اليـو األوؿ! "تعويضًا عمى األياـ السابقة. 
وأمرًا البدمنو الستعادة قواؾ ونشاطؾ بعد فترة الخموؿ التي عشتيا في النعيـ، أييا 

 الجندي المكمؼ"
 ىكذا تذرع لكنو لـ ينجح في إخفاء نيتو العدوانية. وال روح االنتقاـ التي تجمت
في عينيو لحظة إخباره بنسياني إياه عند تركي بيت العميد.. لقد جمعت لو 
المجبلت الفنية والصفحات الممونة، وعشرات الصور، لكني نسيتيا.. لـ أجمبيا 
بسبب سرعة األحداث، والمصيبة التي وقعت.. ثار غضبو، وأعتقد بأني أسخر 

 منو.. ثـ ىدأ حالمًا استمع لقصة الطابع التي حدثتو بيا..
انتزعني النداء مف تأمبلتي، فذىمت وزاد أحد الجنود مف ذىولي حيف جاءني 

 راكضًا وخيوط العرؽ تسيؿ عمى عنقو.. وقؼ أمامي متحضرًا وىمس ساخرًا:
 أمؾ يا كاكاحمو، جاءت عميؾ بسيارتيا!-

عقدت الدىشة لساني، وانتابني اليمع. أرعبتني نظرات الجنود، وبخاصة مف 
أرعبتني أكثر، سخرية مجيد الذي أنيضتي وقادني إلى الداخؿ، حمؿ الخبر. و 

 الستبدؿ مبلبسي وأستعد.
راح يثرثر، يحاوؿ اكتشاؼ السر، الذي كتمتو في صدري، ولـ أبح بو ألحد.. 

 حتى لو.. لكزني بمرفقي وسأؿ:
 قؿ لي: مف ىي ىذه.؟ أىي سناء أـ إلياـ، أـ واحدة أخرى؟-

 لـ أجب فعاد يقوؿ بميجة ماكرة:
أنت ـل تحدثني عنيا يا كاكاحمو؟ وأتمنى أف تكوف حذرًا فعندما ينقاد المرء ليذه -

 األمور فإنو ينتيي إلى الفضيحة والعار.. ويكوف طمعًا لؤلنياب الحاقدة..
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 ماذا تقصد يا مجيد؟-
 أقصد كف حذرًا تسمـ..-

 سرنا بعض الطريؽ صامتيف.
مف يأتيني غيرىا.. كنت لـ أشعر بسعادة حيف خطرت إلياـ عمى بالي! ف

إال -أتوقع انتياء العبلقة بيننا.. وتمنيت خبلؿ األسبوع األخير.. ومف كؿ قمبي
 أراىا ثانية، لشعور خفي ظؿ يراودني!

رانت عمى صدري كآبة غريبة! وسيطرت عمى نفسي ىواجس عدة، مثمما 
 أوغمت في عيني أحزاف عميقة. كاد يطفىء شعاعيما الكميؿ بوطأتيا الفادحة..

 وتابع مجيد ثرثرتو بقية الطريؽ:
 سألتيا ماذا تريديف؟ قالت: األخ كاكاحمو!-

وكاف يستمر بسخريتو حتى الحت لعينّي سيارة األوبؿ الخضراء.. فانتابني 
 اليمع مف جديد. عرفتيا دونما عناء رغـ إنيا كانت تغطي رأسيا، وتخفي وجييا.

 عد يا مجيد، ارجع إلى الميجع.-
 صوتي في الفضاء، دوى في أذنيو فاستفسر:أمرتو فصدح 

 أال تدعني أتعرؼ..-
 قمت لؾ.. ارجع، فارجع..-

 رحت أحث الخطى كأنني ماض في ميمة مستعجمة، مما أدىشو فردد في محبة:
حاضر يا كاكاحمة.. حاضر.. لكني سأنتظرؾ بنفاد صبر.. انتظر أخبارؾ -

يا دوف جواف الغزالني.. إذا تأخرت يمكنؾ المبيت عندىا.. ال تشغؿ بالؾ.. 
سأغطي عمى غيابؾ، فكف مطمئنًا.. وال تقمؽ مف ىذه الناحية..حظًا سعيدًا ونكاحًا 

 مباركًا.. سأتحمؿ خبث عريقي إكرامًا لؾ..
 ال تخبره بشيء..-
أخبره! أتظف الخبر لـ يصمو بعد.. ونصؼ الجنود جواسيس لديو..؟ منذ -

د عميو بطريقة انتقامية مبتكرة، واآلف عودتؾ وىو يطحف نفسو ويشحف عقمو، ليجو 
 سيتفاقـ طحنو عمينا معًا.

 لماذا؟-
أخطأت قبؿ شير حيف أخبرتو بأف "صوفيا لوريف" أجمؿ مف "مارليف -
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مونرو" استاء مني وغضب.. وبت أخافو وأتوقع انتقامو مني.. ومنؾ أيضًا.. 
الحظت تغير طباعو معؾ منذ أخبرتو بقصة الطابع ولـ تأت بالمجمة التي 

 نشرتيا.. الّمو السائر مف حقده..
قاؿ متنبئًا وانصرؼ بسرعة. توارى عف األنظار. حدست وأنا أقترب مف 

 السيارة، أف ىناؾ أكثر مف ألفي عيف تترصدني! فمـ أباؿ..
فتحت لي الباب األمامي فصعّدت، كانت تخفي عينييا بنظارة غامقة، 

بطة حريرية مزركشة، جميمة. وترتدي وتغطي شعرىا وجزءًا مف استدارة وجييا، بر 
قميصًا أبيض مخططًا بمربعات حمراء، وتنورة سوداء، ترتفع قميبًل لتكشؼ عف 

 ساقييا.
 سممت فردت بتيكـ.

 تطمعت إلّي لثواف وقالت بعتاب، والسيارة تنطمؽ:
 ما حسبتؾ قاسيًا إلى ىذه الدرجة؟!-

قبؿ أف أتساءؿ عما جرى، كشفت عف رأسيا نزعت الربطة، ألقتيا وراء 
ظيرىا.. ورفعت النظارة.. وضعتيا أماميا، فبانت "إلياـ الحبيبة" بوسامتيا السمراء 

 المحببة، وبعينيا العاتبتيف:
 عشروف يومًا مضت! عشروف يا كاكاحمو، ولـ تمر عمّي! لـ تسأؿ عني!-

أبدت استغرابيا وىي تفرؾ رموشيا بظاىر أصابع يدىا اليمنى. فممحت 
 ويمة تممع مف شدة الطبلء األحمر، الفاقع.أظافرىا الط

 عضت شفتييا، ابتسمت  ابتسامة غامضة وىي تسأؿ:
 الخوؼ!! ممف؟-
 خفت أف يراني العميد أو يسمع بي..-
 يراؾ! أو يسمع بؾ! وما دخؿ ىذا الحيواف بنا؟-

سكتت لحظة، حركت يدىا بتموع وراحت تتأمؿ أظافرىا. فخفؽ قمبي خوفًا، 
 كدت أصرخ بيا "انتبيي إلى الطريؽ" فسبقتني.. أعمنت بفرح:

 انفصمنا منذ أسبوع.. أرسؿ لي ورقة الطبلؽ.-
 إذف أصبحت حرة.. ألؼ مبروؾ..-
 لذا سأقودؾ.. سآخذؾ إلى بيتي..-
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 لماذا؟-
.. وأنت ألـ تفكر - ألنؾ حبيبي.. وخبلؿ مدة افتراقنا.. لـ تعرؼ جفوني النـو

 بي؟
 أضحكني سؤاليا. صارحتيا:

 لحظة واحدة. كنت خائفًا عميؾ، ومتألمًا لما أصابؾ. لـ أنـ-
 أتحبني يا كاكاحمو إلى ىذا الحد؟-
 وأكثر..-

 ىزت رأسيا بحركة دالؿ وتأوىت:
 يا حبيبي!!-

لـ أنتبو إلى معالـ الدرب بشكؿ واضح! وال أدري إلى أيف قادتني.. أخذتني! 
وال أعرؼ أي طريؽ سمكت! ومف أي شارع مرت! انتيبت إلى وقوؼ السيارة أماـ 

 قصر بطابقيف..
 وفي حدود الرابعة كنا في غرفتيا المعطرة.

جمست عمى حافة السرير، وراحت ىي تغير مبلبسيا.. أثار العطر الفواح 
جوًا مف النشاط في جسدي. وزاد نشاطي حيف قبمتني مف جبيني، وأنفي.. وىمست 

 في أذني بغنج:
 ليمكت.  شوه النذؿ حياتي وامتص نضارتي.. ولوالؾ-

أحسست بحرارة جسدىا وسمعت دقات قمبيا، حيف ارتمت جنبي وأنا لـ أزؿ 
 بمبلبسي! بقيت ببل حراؾ ونحف عمى عرض السرير.

 لـ أنس أف ليا جسدًا يمور عافية ورغبة. لذا لـ أدىش لنيرانيا المتأججة.
وبعد ساعتيف.. أحسست لممرة األولى منذ تعارفنا، براحة أداء الواجب المرأة 

 مستضعفة!
ذ الح المغرب نيضنا لنأكؿ. مما أعدتو بنفسيا مسبقًا. سندويشات بالمحـ  وا 

 المفرـو والبيض.
ونحف عمى المائدة رّف جرس الياتؼ.. لـ تشأ رفع السماعة.. لكني أجبرتيا 

 عمى الرد.
باف لي وىي تجمس قرب منضدة الياتؼ، دقة مبلمحيا وجماؿ وجييا.. 
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 الخيطييف، وابطييا الحميقيف.. ومكنني مف رؤية حاجبييا
كاف أخوىا عمى الطرؼ الثاني، يسأؿ عف سيارتو. فسألتو بدورىا عف 

 طفمييا. فأخبرىا بأنيما يتفرجاف عمىالتمفزيوف.. وأنيما لـ يسأال عنيا!
أقضي ساعات فراغي برؤية أفبلـ -أثناء غيابؾ عني-كنت أشغؿ نفسي-

 الفيديو.. وأنت؟
 كؿ وقتي قضيتو مع مجيد، إنني أعتبره معممي وأخي. -

 أكمنا وشبعنا وتحدثنا، ثـ عدنا إلى الفراش.
كنت أشبو بالحصاف الجامح ومع ذلؾ شعرت باالنياؾ! أحسست وأصابعي 
تتحرؾ عمى ظيرىا األممس، الناعـ، بالتعب واالرىاؽ.. وخيؿ إلي أنني أشبو 

، ركض مسافة شاسعة، دوف توقؼ!  بحصاف ىـر
دي وتمددت ألسترد عافيتي، واسترجع أنفاسي.. جففت عرقي وسترت جس

 فسخرت مني!
رأيتيا تسحب مف الدرج القريب عمبة سجائر، تستؿ منيا واحدة، تدعكيا بيف 

 راحتييا قبؿ أف تشعميا.
وراحت تتأمؿ ليب عود الثقاب.. ثـ أمالت رأسيا إلى الخمؼ، واستمرت 

 بتأمؿ حمقات الدخاف وىي تتصاعد برتابة وخفة..
 راقبتيا بتأف فأيقنت مدى معاناتيا.. وارتأيت تركيا تنفث ىموميا وترتاح.

 نزلت مف السرير فأخذت تضحؾ، تمازحني.. تسخر مني وعمّي..
العريض، ر يسعة، التي احتوت إضافة إلى السر رحت أتفرج عمى غرفتيا الوا

خزانة بأربعة أبواب، وميز تواليت رص سطحو بأنواع كثيرة ومختمفة مف قناني 
طور، وعمب الماكياج والزينة، بأحجاـ متنوعة.. ومشجب مبلبس مع دوالبيف الع

 صغيريف.
 لممرة الثانية يثيرني العطر الفواح ويشدني، لكني أتجاىمو وأمضي في جولتي.
تأممت فناء البيت مف خبلؿ خصاص النافذة المفتوحة قميبًل. فمـ أر سوى 

 أحجار وأخشاب مكدسة!
تجولت في األرجاء، كاف بيتًا جميبًل بست غرؼ وصالة رئيسية، احتوت 
عمى منضدة كبيرة وكراسي عديدة. وغطيت النوافذ بستائر ممونة، تدلت إلى 
األرض، التي ُفرش جزء منيا بسجادة قديمة وبوفيو خشبية، ضمت رفوفيا األربعة 
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أنواعًا مف الزجاجيات والفرفوري، والخزؼ الصيني الجميؿ، وأصنافًا مف الصحوف 
 وس والطاسات واألكواب، وتماثيؿ ممونة مف الجبس.والكؤ 

عدت إلى الغرفة.. فوجدت إلياـ تجمس محمولة الشعر، مكشوفة الصدر. 
تستند بمرفقييا إلى وسادة. وتركز بصرىا عمى السقؼ.. ثـ أخذت تراقبني بنظرة 

 وديعة، وأنا أدخؿ متثائبًا، أحمؿ ىمومي.
جمسنا نتحدث، ونسينا حساب الزمف! سرقنا الوقت بغباء! لـ ننتبو إال 
والساعة تعمف الثامنة! حؿ المساء دوف مقدمات مما أرعبني. إذ ال يسمح لنا 

ال تعرضنا لسجف أسبوع!  بدخوؿ المعسكر بعد ىذه الساعة، وا 
 أبديت خوفي إللياـ فضحكت وىي ممدة عمى سريرىا.. وأكدت:

 مشكمة بسيطة.. ال تيتـ.-
يده بالتستر عمى غيابي وداخمني الفرح. وعندئذ تذكرت صديقي مجيد، وتع

 وزاد فرحي ثقة إلياـ بنفسيا.
 انتيت إلى تبسيط الحؿ وىي تقرص أنفي:

ال تخشى.. سأوصمؾ إلى بوابة المعسكر قبؿ السادسة صباحًا.. وضعت -
 تأخرؾ في االعتبار.. فبل تشغؿ بالؾ. ىّيا.. أطفىء النور..

 استمر الحاؿ عشرة أياـ بالتماـ.
كانت تنتظرني عند البوابة في الثالثة ظيرًا، وتعيدني صباحًا، فأتسمؿ بخفة 
وحذر إلى الميجع، قبؿ نصؼ ساعة تقريبًا مف أمر النيوض الصباحي. 
وبمساعدة مجيد، الذي بات مطمعًا بالكامؿ عمى مغامراتي. إذ شرحت لو كؿ شيء 

 بعد اليـو األوؿ.. ولحظتيا انطمؽ في ضحكة مجمجمة وقاؿ:
ميمًا يا كاكاحمو، لذا وجبت مساعدتؾ وما دمت تقاتؿ الشيطاف  أصبحت-

وتنتقـ منو فأساندؾ وأحميؾ وأدافع عنؾ بأظافري وأسناني.. ىذا المئيـ وّرط أبانا 
 آدـ فأخرجنا مف الجنة.. وجعمنا نقابؿ عريفي "أبو الحؽ" خذ ثأرؾ وال تباؿ..

 ما أخبار عريفؾ مونرو؟-
كمب ابف مميوف كمب. بت أتحاشاه أتجنب شره.. فمثمو ال أماف لو.. أريد أف -

تنقضي الشيور الثبلثة المتبقية مف خدمتي بخير ودوف مشاكؿ.. ما عدت أطيؽ 
 البقاء ىنا.. ما عدت!

ظمت كممات مجيد تدوي في أذنّي.. حتى حؿ محميا سؤاؿ إلياـ. ونحف 
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 داخؿ السيارة في طريقنا إلى البيت.
 أتتزوجني يا كاكاحمو؟-

 بابتيجت: بوغتّ 
 يا ريت.. لكف، ألسنا زوجيف يا إلياـ؟! ماذا ينقصنا؟-

 تفحصتني باىتماـ جاد وردت حاؿ توقفيا المفاجىء:
 ال.. الفرؽ واضح وكبير.-

 ثـ تموت متأوىة، اعترفت وىي تغطي عينييا بيدييا خجبًل:
 نحف زناه.. الرعب يتممكنا..-
 صحيح.. كأننا نرتكب جريمة..-

 رفعت يدييا وسخرت:
كأننا!! أنت مضحؾ يا كاكاحمو.. وأنا أحبؾ مف كؿ قمبي.. أريد أف أعيش -

 معؾ طواؿ عمري في الحبلؿ..
 أنا طوع أمرؾ يا إلياـ..-
إنيا فرصتنا.. وأخشى أف تضيع مف بيف أيدينا.. باألمس جاءني خالي خاطبًا.. -

 .. يريد تزويجي البنو الخبيث، الميندس رشدي.. قدـ لي عرضًا ال مثيؿ لو
 يجب أف تعممي بأني ال أممؾ شيئًا أقدمو لؾ.. -

 سكتت تستوعب قولي. وقالت كمف عانت مف أزمة عابرة:
 ماذا كنت تعمؿ قبؿ الخدمة االلزامية؟-

 خمنت ما دار في رأسيا فدمدمت:
 فبلحًا مرة، وعاطبًل مرات.-
 أال تممؾ أرضًا، بيتًا؟-

 ىززت رأسي نافيًا. ثـ أضفت:
كانت.. غدر بنا األغا وزوج خالتي.. واآلف ال أممؾ شيئًا.. راتبي القميؿ -

 أقدمو ألمي األرممة..
 استمعت إلياـ إلى حديثي وىي حائرة. وتساءلت بعد لحظات مف التفكير:

 أالتجيد عمبًل ما؟ مينة تعتاش عمييا؟-
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كاف لصوتيا نبرة حيرى ورجاء وانتظرت عيناىا مني جوابًا مفرحًا: لكني 
 ابي المقتضب:خيبت ظنيا بجو 

 ال..-
 ضغطت عمى دواسة البنزيف. فاندفعت السيارة بسرعة:

 إنيا مشكمة بالنسبة إليؾ.. أليس كذلؾ؟-
 قمت لي: إنؾ تجيد تربية الكواسر..-

 استفسرت عمى حيف غرة.. أحسست باالنتعاش.
 فقمت:

 كانت ىواية قديمة.. كقدـ بطوالتي الرياضية..-
 يمكف أف نستفيد مف ذلؾ.. نفتح محبًل لبيع الطيور.. المحنطة..-

 تحمست القتراحيا، فاقترحت بدوري..
 أو محبًل لمزىور.-
 أو محبًل واحدًا ليما معًا.. كـ بقي لؾ في الخدمة؟-
 شيراف.. ألديؾ حبًل لي.. مستعد أنا ألي عمؿ..-
ال تيتـ. سندبر األمر.. صحيح أنو ليس يسيرًا لكف الموصؿ الحدباء لف -

 ؿ..تبخؿ عمينا بح
 فرحت جدَا وشعرت أف دمًا حارًا، بدأ يجري في شراييني..

كنت مرىقًا إلى الحد الذي فكرت -في تمؾ الميمة سيرنا حتى ساعة متأخرة
بأنو سيجعمني أنيار عمى السرير وأغفو في الحاؿ، لكف رشدي استطاع رغـ بعده 
أف يقض مضجعي.. خفت أف يؤثر بمالو ومينتو عمى إلياـ.. ثـ غمبني النعاس 
مما تسبب في تأخري عف الوصوؿ إلى المعسكر ألكثر مف ساعتيف.. وألني لـ 
.. وعندما نزلت مف  أجد متسعًا مف الوقت ألحمؽ ذقني، اعتبرت ذلؾ عبلمة شـؤ

 السيارة تولد لدّي انطباع بأف أمري افتضح. وبأف المشاكؿ بدأت..!
ثمة شيئًا كبيرًا وحدست، وأنا أقترب مف بوابة المعكسر، وبشكؿ مضطرب إف 

 وخطيرًا، سيحدث لي..!
لـ أواجو صعوبة في الدخوؿ مف البوابة الرئيسية، وال إلى الميجع.  الصعوبة 

 كمنت في كيفية التخمص مف الورطة!
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وجدت أخبارًا سيئة بانتظاري. لـ يتح لي الوقت الكافي لسماعيا كاممة مف 
أفواه الجنود.. أدركتيا مف نظراتيـ.. وقرأتيا في عيونيـ.. إذ استدعيت إلى غرفة 

 الضابط المناوب بعد دقائؽ مف وصولي قادني "أبو الحؽ" شامتًا فرحًا.
 أيف كنت؟-
 شيء ال ييمؾ..-
اّل سأجعمؾ تتكمـ بطريقتي..-  ستقر بالحسنى وا 
 إذا لمستني سأجعمؾ تندـ طواؿ عمرؾ.. -

ع في ورطة ىددتو فراح يرطف ويحاور نفسو بألفاظ مبيمة.. أدركت إنني واق
كبيرة.. لـ أعرؼ كيؼ أتخمص منيا تمنيت أف يمر كؿ شيء بسبلـ، يسير دوف 

 عقبات.. وفكرت بمجيد.. عّمو يجد لي الحؿ وينقذني..
 أيف مجيد؟-
 في جينـ الحمراء..-
ـَ يا عريفي! مجيد يحبؾ..-  ِل
 أحبتو حّية أـ رأسيف..-

ىتؼ ساخطًا وىو يدفعني دفعًا. أدركت فشمي في إيجاد الحؿ.. ورحت أتطمع 
إلى شاربي العريؼ وىو يسير بمحاذاتي.. كاف وقع جزمتو العسكرية المخصصة 
لمتدريب، يسمع بوضوح. وصرير أسنانو بنبىء بجوعو.. توقعت الشر.. فخفت 

 حقًا..
وعمى غير توقع، توقؼ.. ومد يده عمى صدري فأوقفني واستفيـ بمطؼ ال 

 يتناسب مع ىيئتو الغاضبة:
؟ في أية مجمة، إف صورة الراحمة مارليف مونروا حمميا أوؿ طابع أيف قرأت-

 أمريكي، لوجو شخصية غير سياسية..!
 ال أدري..-

أجبتو باقتضاب فأغتاظ.. وكأنو أدرؾ إف ال طائؿ مف محاولتو، زمجر 
 بوجيي كذئب جريح:

 أنت كمب مثؿ صاحبؾ.. لف تختمؼ عنو بشيء.. وحؽ السماوات..-
 ودفعني بقوة إلى األماـ..
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 وعندما وصمنا غرفة الضابط، وضع العريؼ يده عمى ظيري وفح:
 ادخؿ..-

 دخمت وأنا أرتعد فزعًا، خشية مف الفضيحة.. وليس مف العقاب..
حقؽ الضابط معي بشأف تغيبي الميمي، فأختمقت عذرًا مقبواًل.. فأمر بسجني 

 عشرة أياـ مع حمؽ شعر رأسي "نمرة صفر".
ذي سبقني إلى الدخوؿ ينتظرني بميفة! وجدتو يرقد في السجف كاف مجيد ال

منيكًا، بسروالو الخاكي وفانيمة قطنية ال لوف ليا، يضع منشفتو عمى كتفو كأنو 
يتدثر بيا. متكومًا في زاوية ضيقة عمى المصطبة اإلسمنتية، بوجو أصفر شوىو 

 األرؽ وبذقف غير حميقة!
!  كانت الكآبة تبدو عميو بوضوح، جفونو متورمة وعيناه حمراويف لعدـ النـو

شممت رائحة النتانة والعفونة تنبعث مف الزوايا! مع رائحة وخمة كثيفة، 
 إضافة إلى الرطوبة الخانقة، فذعرت..!

فتح عينيو ليتأمؿ القادـ. وحيف تأكد، فتح ذراعيو بوىف واستقبمني باألحضاف 
 وىو في مكانو:

 أستطيع النيوض.. أىبًل بؾ أييا الحبيب.. أىبًل.. اعذرني ال-
 ماذا بؾ؟-
.. ال يتحرؾ بي أي عضو..-  جسمي متوـر
 ماذا حدث؟ ما الذي جاء بؾ إلى ىنا..؟-

أدركت ما ألـ بو إذا لـ يكف قادرًا عمى التركيز. ومع ذلؾ عمؽ بمزاج رائؽ 
 ىو يفرؾ صمعتي ساخرًا:

بينما كنت أنت منيمكًا في تحسيف النسؿ، كنت أتمقى خيزراف المئيـ ابف -
 المئيـ.. عريفي "أبو الحؽ".. لقد وشى بنا وعذبني بيديو!

 سيطرت عمّي عبلئـ الدىشة. فسألتو:
 لماذا؟-
لماذا!! بسببؾ.. وشى بنا العريؼ النذؿ.. فقاـ الضابط بتفتيش ليمي -

مفاجىء.. داىموا الميجع بيجـو صاعؽ فكبسونا.. اكتشفوا غيابؾ.. برفع الوسائد 
جروني مف أذني جرًا، لتستري عمى فضائحؾ أييا الكاكا التي كانت تناـ محمؾ.. 
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 الحموي..
قدرت الجيد الذي بذلو في سبيؿ راحتي. فعبرت لو عف عميؽ أسفي وندمي. 

 فرفض بنكراف ذات أف يحممني المسؤولية كاممة.
القضية ال تتعمؽ بؾ بالذات.. استغؿ حادثتؾ لبلنتقاـ مني، ألني قمت لو -

"صوفيا لوريف" أجمؿ مع معبودتؾ.. أخطأت وما كاف عمّي أف أفعؿ ذلؾ.. ألني 
أعرفو حؽ المعرفة.. ىا ىو ينتقـ بتجويعي ولكني سأجتيد ألقير االحساس 
بالجوع.. وثؽ باهلل بأني سأرد لو الصاع صاعيف.. حتى وأف تأخرت خدمتي سنة 

 أخرى.. لف أسكت واهلل شاىد.. سأنتقـ مف ىذا النكرة اسماعيؿ شر انتقاـ..
 اذا ستفعؿ؟م-
لف أتعب في التفكير.. لف أكرس وقتي في البحث عف طريقة.. ليس أمامي -

 إال حرؽ قمبو.. وسترى..
ظؿ يتحدث ويتحدث متدثرًا بمنشفتو.. وبعدىا استكاف في غيبوبة يرافقيا أنيف 

 خافت..
عشرة أياـ عشتيا مع مجيد، كأحمى ما يمكف.. قّص عمّي قصصًا ال تصدؽ! 
وحكى عدة حكايات، أحداث غريبة ومغامرات عجيبة ال مثيؿ ليا! استمتعت بيا 
وحمقت معيا في األعالي.. وانقضى الوقت سريعًا. فنسيتيا بالمرة.. لكف مجيدًا لـ 
ينس شيئًا.. بقي األلـ ينخر قمبو.. وظؿ جزعًا وىائج األنفاس لـ ييدأ لحظة.. 

 وخفت عميو أكثر مف خوفي عمى العريؼ مونرو..
 .. ما أفعمو بأبي الحؽ..ولسوؼ ترى-

قاؿ لي ونحف نفترؽ، كؿ إلى ميجعو إذ فرقونا بعد إطبلؽ سراحنا.. وحرموا 
 عمينا االجازات، ومنعونا مف مغادرة المعسكر لمدة شير..((.
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))بعد الشير، جاءني العريؼ إسماعيؿ، كنت متمددًا عمى فراشي في الميجع 

 حيف دخؿ بشكؿ مفاجىء في الساعة الثالثة ظيرًا. ووقؼ قربي يزفر الغؿ..!
لـ يكترث بدىشتي.. تكمـ دوف أف يبدؿ تعابير وجيو الظاىرة. طرح دوف 

 مقدمات ىمومو ليتخمص مف "ثقؿ الميمة" الجاثمة عمى صدره.
 السيد العميد المتقاعد رأفت يطمبؾ. يريد رؤيتؾ غدًا الجمعة في بيتو..-
 غدًا..؟!-

 أكد ذلؾ بحركة مف رأسو وىو يتنفس بارتياح.سألتو باستغراب.. ف
 دىشت! اجتاحني طوفاف مف اليواجس والشكوؾ وسألتو مف جديد:

 ماذا يريد؟-
ىز منكبيو استيانة. أبدى عبلئـ الضيؽ وقاؿ باقتضاب وىو يكبح نبرة 

 مندفعة في صوتو:
 ال أعرؼ.-

استدار ليخرج، إال أنو تذكر شيئًا، فتباطأ، التفت ليذكرني وقد غّير مف نبرة 
 صوتو:
 سينتظرؾ في الخامسة مساًء.. ال تنس.. فاألمر ىاـ..-

لحظت ابتياجو ليمعي! إذ بحثت عف مغزى عبارتو األخيرة وىو ينتصب 
أمامي، ثـ وأنا أسمع وقع أقدامو مبتعدًا لـ أرتح ليذه الدعوة، احترت في أمرىا. 

أدركت بازدحاـ األفكار فكرت بجميع االحتماالت. وعجزت عف تفسيرىا.. وعندما 
 التي ال يتسع ليا عقمي، وخفت مف عواقب ذلؾ.. لـ أجد غير مجيد يساعدني.

 أرسمت بطمبو ألخذ مشورتو، واالستفادة مف خبرتو..
وتمؾ الميمة ركزت كؿ اىتمامي في الدعوة المفاجئة. دوف أف أتمكف مف 
السيطرة عمى شعور عابر باالنقباض. غمبني االرىاؽ وبقيت جالسًا في عتمة 

 الميجع، حتى ساعة متأخرة.
في العاشرة صباحًا قدـ مجيد. حكيت لو عف مخاوفي، فنصحني بعدـ 
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 الذىاب:
 أنت ليست مجبرًا عمى تمبية دعوة غريمؾ.. -
 كيؼ؟!-
 ما ىي صمتؾ بو! ما عاد لو الحؽ في استدعائؾ.. ثـ ىؿ أنت خائؼ..؟-
 خائؼ..! ألـ تقؿ إنو كافر القمب..-
 ، يحمؿ الجحيـ في دماغو..وقاتؿ-
 وماذا أفعؿ..؟-
 سأتأكد مف عريفؾ أواًل، عف سبب الدعوة.. ىّيا بنا إليو..-
 لف نجده اآلف..نزؿ كالعادة إلى المدينة.. ليتسوح في السرجخانة والدواسة..-
 صحيح.. اليـو جمعة..!-

 ىتؼ باستسبلـ ثـ أعمف بفرح:
 إنيا فرصتي.. لـ تتح لي غيرىا منذ شير..-
 ماذا تقصد؟-

لـ ينتبو لسؤالي. ولـ يأبو لتوسبلتي.. تركني ومضى حثيثًا إلى مجمع غرؼ 
ابط الصؼ. الواقع خمؼ ساحة التدريب.. بعيدًا عف العيوف.. فمحقت بالعرفاء، وض
 بو مضطرًا..

دار حوؿ المكاف، تفحص ما حواليو.. وحيف اطمأف أخذ بيدي وقادني داخمو 
 نا..بيدوء، لكي يبعد الشكوؾ ع

وبدؿ أف يدخمني مف الباب، لنجتاز الممر ونقطع الرواؽ الطويؿ، حيث تقع 
في نيايتو غرفة نـو العريؼ مونرو.. أجبرني مجيد عمى اعتبلء السور الحجري 

 القصير ومف ثـ عبور الحديقة..!
رحنا نقفز بخفة األرانب ونيروؿ كالثعالب. فتحنا أقرب شباؾ، وتسممنا عبره 

 كقرديف!
وقفنا أماـ باب الغرفة، وقبؿ ولوجيا تمفت مجيد، ليتأكد مف أف أحدًا لـ يره.. 
وحيف داخمو األماف كسر القفؿ بمفؾ أخرجو مف جيبو! ودخؿ عمى عجؿ، ودخمت 

 بعده يمفني الذىوؿ..
وتفاقـ ذىولي.. فوجئت حقًا! وجدت نفسي داخؿ غرفة "بشركة سينمائية"! في 
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 دؽ.. ظننت ولمحظات أني أحمـ!متحؼ لصور "فقيدة الشاشة"! فمـ أص
وقفت مستغربًا، مأخوذًا بما أرى.. فأمامي برزت "الفقيدة" بكؿ مراحؿ حياتيا! 
بعشرت الصور الكبيرة الممونة، ومئات أخرى صغيرة، تغطي الجدراف بشكؿ 

 عجيب، غير متناسؽ..! بأوضاع مثيرة، مذىمة، ولقطات إثارة، جنونية، فاحشة!.
وقفت مستغربًا وراحت عيناي تتطمعاف بذىوؿ. في حيف راح مجيد كالمجنوف 
يمزؽ كؿ شيء. لـ يتأخر لحظة منذ دخولو.. يصعد ىنا ويقفز ىناؾ ويتسمؽ، 

 ينحني، ينتصب.. حتى لـ تبؽ عمى كؿ الجدراف األربعة صورة واحدة صالحة!.
ولـ يكتؼ، خمع باب الدوالب الخشبي، بعصبية. وأخرج رزمة مف الصور 

ع يمزقيا وينثر قصاصاتيا عمى األرض والسرير، وفوؽ الكرسي الجنسية. وشر 
 والمنضدة. 

 وحيف انتيى تنفس الصعداء.. وخرج بسرعة كأف شيئًا لـ يحدث!
 ماذا فعمت؟-

 زفر بغيظ وقاؿ متحسرًا:
 لـ أشؼ غميمي بعد.. مف ابف العاىر..-
 واهلل السائر!-أتظنو سيسكت؟-

 قمت بخوؼ فرد بثقة وحماس:
 إلى الجحيـ.. ىو والذيف خمفوه..-

أخر كممات سمعتيا منو قبيؿ افترقنا.. عدت إلى الميجع.. حاولت أف 
أسيطر عمى أعصابي فمـ أستطع! لـ أعرؼ اليدوء لحظة! ولـ أعرؼ إلى أيف 

 أذىب ألدفف نفسي وأبعد الشر والشكوؾ عني..
 .وبعد ساعتيف اضطررت إلى مغادرة المعسكر، وتمبية طمب سيدي القديـ..((
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))استقبمني العميد المتقاعد رأفت ببشاشة، وترحاب. لـ أعيدىما منو! فانشرح 
صدري. واتسع انشراحي حيف لمحت ابتسامة عريضة، ترتسـ عمى شفتيو ألوؿ 

 مرة.. استبشرت وتقدمت بأمؿ سماع ما يفرح القمب..
أدخمني الصالة فشممت رائحة الياـ! ميزت عطرىا الفواح! ورأيت صورتيا 
في السقؼ، عمى الجدراف، وتراقص خياليا في كؿ مكاف! وسمعت صوتيا الداوي 
يرف في فضاء المكاف، وضحكاتيا الماجنة تتعالى ىنا وىناؾ! قبؿ أف يخيـ 

 الصمت وتنتابني أحاسيس الحيرة، تمؤل قمبي بشكؿ فظيع!
جمست حيث أشار.. تفصمنا منضدة دائرية صغيرة. نصبت عمييا قنينة 

.. وعمى خم .. السائؿ المحـر ر، وبجوارىا قنينة شراب أحمر، وكأس ممموء بالزقـو
 جنب رأيت جواز سفر أخضر!

 أىبًل بالمقاتؿ الفذ.. أىبًل..-
 ي..بادرني حاؿ جموس

شعرت بسخريتو فمـ أباؿ.. ظننتو يمازحني دوف قصد لئيـ أو نية سوء. ولـ 
ف حالتو تدؿ أنو قضى الميؿ ساىرًا، مفكرًا!  أدرؾ حقيقة ما يعني، السيما وا 

كاف يجمس مباعدًا ما بيف ساقيو، بوجو عابس محمر! ولمعت عيناه ببريؽ 
 عميؽ، حيف تابع بشفتيف مرتجفتيف:

 أردت رؤيتؾ منذ فترة، فقيؿ لي بأمر المنع..-
 أخبرني العريؼ إسماعيؿ بطمبؾ، فجئت حسب الموعد.-
 لمواطف الصالح.أىبًل.. أىبًل.. بالبطؿ المغوار.. أىبًل با-

 تجمت نبرة السخرية في حديثو بوضوح، فعرقت. 
 حسب عممي أنؾ لـ تعاقب طواؿ خدمتؾ معي.-

 لـ تسجف يومًا! فما الذي جرى لؾ.. مؤخرًا!
آنذاؾ تبينت خباثتو. ظيرت نيتو السوداء وأنا أحدؽ في عينيو المصوبتيف 
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. كعيني الصقر الذي اقتطع لحمة مف يدي واقتمعت لو عينًا..  إلّي، بمـؤ
فطنت لشكوكو، فيمعت، جفمت، وماتت الكممات عمى شفتي. فيا ىي نظراتو 
تدؽ أجراس الخطر، تنذر بعاصفة.. فندمت عمى مجيئي.. وشعرت باالختناؽ 
فككت أزرار عنقي الثبلثة، وفتحت أعمى قميصي ليفمت العرؽ المتصبب مف 

 صدري.. وراودتني فكرة الخروج..
 التزمت الصمت مرغمًا، فتابع دوف حياء: انتظر ردي إاّل إني

 كنت أتصورؾ ساذجًا مسكينًا، فإذا بؾ "أبو العناتر" شيطاف ماكر!-
ىمعت أكثر، وركبني الحياء. وتصبب العرؽ في جبيني. شعرت بخجؿ 

 وخوؼ. وخمنتو يتقصد إذاللي، وليتوثؽ مف معموماتو.. في الوقت ذاتو..
حدثتني نظراتو بأنو عمى إطبلع تاـ، ومعرفة جيدة بتفاصيؿ عبلقتي مع 

 إلياـ، زوجتو السابقة ومطمقتو الحالية.
 ترى ما سر تغيرؾ السريع يا كاكاحمو؟-

 استفسر بخبث متزايد، وأضاؼ:
أعتقد أف السبب يعود إلى المرأة. البد أف شيطانة خبيثة دخمت حياتؾ، -

 فسممت بدنؾ.. بمعنتيا..
 صمت، فانفجر ضاحكًا.. قيقو بصوت عاؿ:

 تجرع كأسو ورمقني بنظرة صارمة:
خفت أكثر.. وساورني اليمع مف فكرة طرأت ببالي. مفادىا، إنو يمـو نفسو.. 
فمقد وضع البنزيف قرب النار.. لذلؾ أرسؿ بطمبي لينتقـ.. فكرت ثانية بالخروج. 
لكني سخرت مف نفسي وأبديت استعدادي لمقياـ بكؿ ما يمـز "مقاومة عنيفة ودفاع 

 مستميت"
- ! يقولوف إف امرأة شابة، مستيترة، تأتيؾ بسيارتيا إلى المعسكر كؿ يـو

 مساء كؿ يـو وتعيدؾ في الصباح! أليس كذلؾ يا كاكاحمو؟
تمعثمت، لـ أحر جوابًا. تطمعت إليو ألستشؼ مف عينيو ما طمحت في 

 معرفتو..
تغصد العرؽ بغزارة فوؽ جبيني. وفاحت رائحة إلياـ وانتشر عطرىا، وتوزعت 

 صورىا بكثافة، امتؤلت بيا جدراف الصالة، اختمطت مع صور مارليف مونرو!
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 أتفضؿ كأسًا مف شراب الزبيب أـ مف البراندي المنعش، المذيذ؟-
 سألني فجأة، بجد ومرح. فيمست:

 الزبيب..-
 إذف خذ قدحًا نظيفًا مف الصينية، وصب لي كأسًا.. -

أشار إلي فتمفت، ظنًا أف الصينية موضوعة جانبًا، فانفجر ضاحكًا.. قيقو 
 عاليًا.. وىميـ:

 في المطبخ.. الصينية واألقداح في المطبخ.. يا كاكاحمو.. -
 حاولت النيوض فاستوقفني:

 أمؤل كأسي أواًل بشراب الزبيب.. وأجمب لؾ قدحًا نظيفًا..-
 مؤلت كأسو وتحركت ببطء.. يمفني الذعر ويعتريني الخوؼ األكبر منو..

برزت لي صورة إلياـ، وىي تمازحني ىنا.. وتقبمني ىناؾ.. دخمت المطبخ، ف
تنصحني بالخروج.. وتحذرني.! ثـ برز وجو العريؼ بشاربيو وعينيو الكبيرتيف.. 

 تخيمتو يدخؿ غرفتو.. يباغت بالفاجعة.. فيجف! 
بحثت عف قدح نظيؼ فمـ أجد. اضطررت إلى غسؿ قدح زجاجي، وجدتو 
في الحوض الممىء بالصحوف.. غسمتو جيدًا، خشية أف يكوف نجسًا، شرب بو 

 العميد خمرًا.. 
 عدت إلى الصالة بعد أكثر مف دقيقة..

رأيت العميد المتقاعد يخض قنينة شراب الزبيب خضًا! يرجيا بسرعة، 
 بحركات ممتوية، عنيفة..!

ىذا شراب أصمي.. مركز.. ركدت زبدتو تحت، في القاع.. ىات قدحؾ.. -
 ىات..

عش.. وضعت قدحي فمؤله لي حتى الحافة! لـ أجد جواز جمست، وأنا أرت
 السفر في مكانو! ولـ أىتـ الختفائو! 

 اشرب.. اشرب..-
 صاح وىو يرفع كأسو الممموء بشراب الزبيب..
 شربت.. تجرعت جرعة فحثني عمى إكمالو:

 اشرب.. اشرب..-
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 وحيف فعمت صّب لي، مؤل كأسي ثانية وسألني:
 أتعرؼ السياقة يا كاكاحمو؟ سياقة سيارة؟-
 ال..-

 تبدلت ليجتو فجأة وقاؿ بحـز وىو يتفحصني مف تحت حاجبيو بانتباه:
مع األسؼ.. تصورتؾ تعرؼ.. أحتاج لسائؽ.. وحيف قيؿ لي أنؾ ستسرح -

بعد أياـ.. فكرت بؾ.. إني آسؼ.. تصورتؾ تنفعني.. ىّيا اشرب كأسؾ.. 
 وامضي..

 رفع يده وطوح بيا في الفضاء محذرًا:
 ا.. ال أريد تأخيرؾ.. قد تعاقب بسببي..ىيّ -

 مع السبلمة..
بدا واضحًا أنو يطردني، وباحتقار! فعجبت. ومع العجب شعرت بثقؿ لساني 

 واجتاحني لثواف خدر موجع، وغبش كاد يعمي بصري..!
نظرت إليو برموشي المتغضنة. فرأيتو لمحظة يحمؽ في فضاء الغرفة، وكذلؾ 

 المنضدة التي تفصمنا، بمحتوياتيا..!
أحسست بشوكة ألـ في رأسي! وأردت التحرؾ فخانتني قواي! حاولت 

 االستراحة فمنعني بضراوة:
 أنا مرتبط بموعد ىاـ.. ىّيا اذىب بسرعة..-

 يغزوني.. ؽنيضت عمى ما بي مف ألـ، تحركت رغمًا عني.. والعر 
 مددت يدي ألصافحو فمـ يعرني بااًل! تشاغؿ برفع كأسو!

 سيدي العميد.. تبقى عمى خير-
 أغمؽ الباب وراءؾ..-

 خاطبني بجفاء. فضج الكوف في رأسي..
أحسست باالختناؽ.. بالضجر مف جو الصالة.. تحاممت عمى نفسي 

 وىرولت باتجاه الباب..
وحيف وجدت نفسي في الشارع تممكني الفرح.. لـ أصدؽ أنني خرجت دوف 
صعوبة.. تنفست الصعداء شعرت بالراحة التامة، ومضيت أتخّبط في الطريؽ 

 خبط عشواء..!
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وصخبت ضحكات العميد في أذني! رحت أسترجع ما حصؿ، أستذكر كؿ 
 كممة قاليا لي.. كؿ كممة سمعتيا منو.

لـ أصدؽ أف سبب دعوتو المستغربة ىو "حاجتو لسائؽ" وسؤالي عما إذا 
 كنت "أعرؼ السياقة أـ ال" .

ف لو السيارة؟! مف أيف؟ إنو لـ أصدؽ، فيو يعرؼ أني ال أجيدىا! ثـ مف أي
 يكذب.. وكذبتو لـ ولف تنطمي عمّي!

حدست أنو أرسؿ بطمبي لسبب آخر.. ربما ليفيمني بمعرفتو أسرار عبلقتي 
بإلياـ.. زوجتو السابقة، ومطمقتو الحالية.. ولينذرني مف انتقامو المتوقع.. 

 وليحذرني..((
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ذا  )) بعد ساعة كنت في المعسكر. رجعت دوف إرادة مني، بأمؿ الراحة وا 

 بالقيامة تميبني بنيرانيا المستعرة!
تمؾ الميمة، لـ أنـ لحظة واحدة.. ليس بسبب تأثري الكبير وحزني عمى مقتؿ 
صديقي مجيد. خنقًا بيدّي العريؼ إسماعيؿ، اليارب.. وليس بسبب الخوؼ مف 

 ما دس لي فيو!كممات العميد المتقاعد رأفت.. بؿ بسبب شراب الزبيب.. و 
في البدء أحسست بخدر يسري في عروقي. وتنممت أطرافي دفعة واحدة! ثـ 

 شعرت بمغص حاد وآالـ فظيعة، وبأف رأسي سينفجر مف األلـ..
وبدأت مرحمة اإلنييار. ترافقت أعراضي المعوية مع أعراض عصبية شديدة! 

 إذ دارت الدنيا في رأسي ودىمني صداع.. وتوترت أعصابي..!
رحت أتخبط، أصرخ! يساورني الغثياف ويمح عمّي القيء فورًا! أتقيأ وأتقيأ 
حتى خيؿ إلّي أف أمعائي سيتندلؽ! وأصابني االسياؿ، وأعتقدت أف مصاريني 

 ستنفجر!.
وجّؼ حمقي وبمعومي، وتيبست شفتاي! أخذت أبمع ريقي بصعوبة.. ونتيجة 

د.. أشرب وأشرب لمظمأ الشديد الذي حؿ بي لـ أكؼ عف شرب الماء البار 
 ألطفىء ألسنة الميب المتأججة في قمبي.. لكف دوف فائدة!.

فبدؿ أف أرتوي، وييدأ ما في داخمي، ازدادت آالمي وكثر صراخي! فازدحـ 
 الجنود عند رأسي، يبكوف مجيد القتيؿ، ويتفرجوف عمى حالي ويعجبوف!.

جاءني الضابط المناوب.. يسأؿ عف حالي ويستفسر عف سبب ما بي.. ولـ 
أقو عمى اإلجابة.. جحظت عيناي أمامو، وتجمدت أعضائي بوجوده.. ثـ 

 اضطربت أنفاسي.. وفقدت اإلحساس والشعور.. وغبت عف الوعي!.
نقموني وأنا بيف الحياة والموت. وحيف فتحت عينّي رحت أجوؿ بيما اآلفاؽ، 

 فبل يصطدـ بصري إال بجدار غرفة اإلنعاش في المستشفى العسكري..!
موا معدتي، وأفرغوا محتوياتيا.. ولشؾ قاتؿ راود الطبيب أجروا لي كشفًا غس

.. "ألنو  سريعًا، بأشعة أكس لمبطف.. فتأكد لو بصورة تامة بأني سقيت بالثاليـو
 مادة معتمة لؤلشعة"!.
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ولـ يتأخر الطبيب. شرع عمى الفور في المعالجة السريعة. "ىادفًا المحافظة 
عمى الوظائؼ الحيوية، ولتسييؿ إزالة السـ القاتؿ مف األنسجة، بالمساعدة عمى 

 إفرازه مع اإلدرار والبراز".
". "لوقؼ  وقبؿ كؿ شيء حقنوني "بأزرؽ بروسياف برليف" و"كموريد البوتاسيـو
التدىور الحاصؿ، وتبلفي حدوث االمساؾ وشمؿ األمعاء وسقوط الشعر، وجزر 

المعدة واالثنا عشري، وفقداف السيطرة في غدة البنكرياس والغدد المعابية، والتياب 
التامة، وبروز حركات ال شعورية وحاالت مف الكآبة والعصاب، وانخفاض ضغط 

 الدـ وعجز التنفس، وقبؿ أف يكوف تمؼ األعصاب حالة دائمة..".
ونصح الطبيب بحمؽ شعر رأسي قبؿ تساقطو. لمحفاظ عميو، ولتسريع نموه 

 مجددًا بصورة أكثر خصوبة، وأوفر ثمارًا.
خاممي حركة األمعاء، كنت  ىوألف أزرؽ برليف يكوف أقؿ تأثيرًا في المرض

أجبر عمى تناوؿ أغذية خاصة، والقياـ بتماريف حركية. كجزء مف العبلج 
الطبيعي، الضروري لمنع انقباض العضبلت وتسريع قوتيا.. مثمما أجبر عمى 

ضافة  إلى التوعية الصحية لتقوية تجرع "المانيتوؿ" لمنع حدوث شمؿ األمعاء.. وا 
إرادتي، وزيادة ثقتي باألطباء واإليماف بالشفاء عمى أيدييـ، لـ يتوقؼ الفحص 

 السريري اليومي والمختبري، طواؿ أسبوعيف..
كانت أظافري تفحص بدقة! ثـ تؤخذ عينات مف البوؿ والدـ "لفحص كمية 
اليوريا والشوارد، األيونات والكرياتنيف، وقياس التخثر ونسبة الثاليـو في الدـ. 

ة وجود البروتيف والدـ في ياوالتأكد مف وظائؼ الكبد بفحص الزالؿ والسكريف وخش
البوؿ.. وكذلؾ كاف يجري بصورة منتظمة، الفحص الدقيؽ بجياز تخطيط القمب 
باألمواج فوؽ الصوتية، وأشعة أكس لمصدر، وقياس ضربات القمب وضغط الدـ 

 عند الوقوؼ واالضطجاع".
وتولى أخصائيوف العناية بحالتي العصبية، بمساعدة مقياس "سعة النظر، 

 وجياز تخطيط العضبلت الكيربائي، وفحص السمع..".
 مبروؾ أييا العزيز.. ألؼ مبروؾ.. شفيت بفضؿ الّمو القدير..-
 وبجيودؾ العظيمة أييا الطبيب..-

 قمت لمطبيب بفرح وامتناف فربت عمى كتفي وقاؿ:
قوتؾ... قوة عضبلتؾ وجسدؾ الفتي، ساعدتنا كثيرًا.. ىّيا حضر حالؾ.. -

 ستخرج غدًا..
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 غدًا!!-
نعـ.. أخرتؾ ليوميف.. كنت أريد أف أغسؿ دمؾ. لكف الفحوصات دلت -

عمى عدـ وجود عجز كموي.. فانتفت الحاجة لمغسيؿ.. والحمد هلل وحده.. قاتمؾ 
" عديـ الموف والطعـ وا لرائحة.. وىو أحد المعادف مجـر ذكي.. استعمؿ "الثاليـو

السامة.. أمبلحو تستخدـ كأحد المكونات الفعالة لمكيمياويات القاتمة لمحشرات 
وبسبب تشابو -غراـ 0والقوارض "وممح الثاليـو سمفيت" قاتؿ لئلنساف بجرعة 

، يمكف أف يخترؽ غشاء الخبليا كبديؿ عنو. وبذا يعرقؿ  جزئياتو مع البوتاسيـو
عممية أكسدة الفسفور. وتتجمع أيوناتو القاتمة في األنسجة، التي تتواجد فييا 

، مثؿ األعصاب وعضبلت القمب واألنسجة..  كميات كبيرة مف البوتاسيـو
لـ أفيـ كممة مما قاؿ. فالسعادة بتحسف حالتي غمرتني. ودفعتني إلى 

 أحضاف أمي.
أشتقت لوجو أمي الصبوح، لحنانيا، لرغيؼ خبز التنور الساخف مف بيف 
يدييا، لرائحة األرض الندية، لضياء الشمس في قريتي، وبياء القمر ولوىج النجـو 
في ليميا وثراء السحب في نيارىا. لمركض في البراري أسرح مع خيوط المدى. 

 أصعد التبلؿ وأنزؿ الوادي..
صممت عمى الذىاب إلى القرية حاؿ خروجي. وأنعشت الفكرة قمبي. فأمي 

 وحدىا القادرة عمى أف تعيد لروحي تألقيا..
تحسنت حالتي بعض الشيء.. فأخرجوني بعد شير كامؿ. وحيف عدت إلى 
المعسكر وجدت أمامي، خبر ىروب العميد المتقاعد رأفت إلى تركيا.. وخبر إحالة 
"أبو الحؽ" إلى مستشفى الشماعية في بغداد.. بعد إلقاء القبض عميو وثبوت 

ة جاىزًا، وبو تسريحي مف الجيش النتياء جنونو! كما وجدت دفتر الخدمة العسكري
 مدتي القانونية..

آلمني ىروب العميد رأفت. لـ أصدؽ الخبر.. وكأسد ىائج جريح، قصدت 
 داره ألستجوبو وألنتقـ منو.. فمـ أجده..
 سألت الجيراف. فقاؿ لي أحدىـ:

 أخبرني أنو مسافر إلى الخميج، لمعمؿ ىناؾ!-
ذىبت إلى إلياـ ألحدثيا، وأنقؿ ليا ما جرى لي. "فربما تكوف قمقة عمّي" 
وألوذ بيا كآخر معقؿ كي تنقذني، وتجعؿ مني شيئًا ما.. فمـ أجدىا في البيت.. 
انتظرتيا طويبًل دوف جدوى.. ولـ يكف أمامي إاّل القرية.. بعد أف خاب آخر أمؿ 
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لي، آخر رجاء.. وسوغت ذلؾ، بوجوب ابتعادي عف الموصؿ. وعف إلياـ بالذات. 
 إلى متى سألقي أثقالي عمى كتفييا..ف

ـَ نسيت األخت سناء؟! لـ أفكر بيا وال بسياـ أختيا..!  ال أدري ِل
 عدت إلى القرية خائبًا، عميبًل.

بقيت أسبوعًا كامبًل، لـ يفارقني الصداع خبللو لحظة! كنت أشعر بغثياف. 
 وشفتاي ترتجفاف، وأحيانًا أبصؽ دمًا..!

حاولت إخفاء األمر.. فمـ أعمـ أحدًا بما حدث لي، ال بمحاولة العميد 
 الخبيثة، وال بدخولي المستشفى.. وكتمت السر في صدري..

لـ يأت لزيارتي سوى المختار ونصار وعـ مصطفى مع أسرتو.. والحاج 
 صالح وحده.. وأخيرًا جاءت خالتي مريـ. 

. وعندما قدمت إلى القرية، تتفقد بيتيا الميجور، ولتأخذ دينيا مف ىذا وذاؾ.
 سمعت بمرضي زارتنا..

صعب عمييا حالي، مريضًا وعاطبًل، مفمسًا وعميبًل، وبناء عمى رغبتيا 
وتعيدىا بأخذي إلى عيادة طبيب، صديؽ لزوجيا المحامي، ووعدىا بإيجاد عمؿ 
مناسب أعتاش مف ورائو، اضطررت إلى مرافقتيا صوب أربيؿ، وبعد إلحاح أمي 

 وتوسبلتيا..
خالتي مريـ شريفة لتحافظ عمى كممتيا ووعدىا وأمينة عمى عيدىا.  ولـ تكف

 أظيرت نذالتيا وتخمت عني بعد يـو واحد فقط..!
وصمنا أربيؿ في الساعة الخامسة عصرًا.. وحاؿ دخولنا بيتيا قابمني زوجيا 
المحامي حامد الجمولي، بوجو غاضب! فأبعدتني فورًا عف عينيو، وأدخمتني غرفة 

بابيا سمعتو يصرخ، يزعؽ، يضرب المنضدة بيده. يرغي ويزبد صغيرة.. ومف خمؼ 
 ويرفس الباب.. فذىمت.. وتساءلت مع نفسي ما الذي جرى؟!

كاف صيحاتو أسياخ نار في أحشائي.. وشعرت بالقرؼ والغثياف منو. 
وتمنيت لو غرزت أصابعي في عينيو.. كاف واضحًا أنو يريد اخراجي.. يأمر 

 خالتي بأخذي بعيدًا عف عينيو بأية صورة كانت.. وسريعًا..
ولـ تتأخر خالتي، عادت بعد قميؿ لتسحبني إلى المستشفى الجميوري.. 

 وتتركني ىناؾ.. ولـ أر وجييا ثانية!
لـ تكف المستشفى الحكومية في مستوى المستشفى العسكري.. ال عناية 
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الجديد خاصة، وال أطباء أكفاء.. وال تغذية جيدة أو رعاية.. لـ أحتمؿ الجو 
المزعج.. ولـ أطؽ وجو الممرضة الشابة، وانزعجت مف معاممتيا السيئة 
لممرضى.. فصحت بيا وكدت أضربيا. فراحت تشكوني إلى الطبيب.. الذي 

 سرعاف ما جاءني ميدئًا..
استمع إلّي دوف أف تبدو عميو أمارات فقداف الصبر. وعندما انتييت مف 
"ىموستي" ربت عمى كتفي بمحبة، وحثني عمى مواجية الصعاب بحكمة وعقؿ..! 
وبعد خروجو تحاممت عمى نفسي، لمذىاب إلى الحماـ. لكف قدمّي قادتني إللقاء 
نظرة مختمسة عمى غرفة الطبيب، فرأيتيما معًا.. ىو الممرضة.. اعترتني ارتعاشة 

 ضئيمة مبعثيا االستياء وتجرأت.. اقتربت مف باب الغرفة، فسمعتو يحدثيا:
منو.. فيذا إنساف مريض، محكـو عميو بالموت بعد ستة أشير  ال تتذمري-

عمى أكثر تقدير.. أخذ جرعة كبيرة مف سـ قاتؿ.. وال أمؿ في شفائو.. وال يمكف 
أف يتعافى إاّل بمعجزة إليية.. وليس ذلؾ عمى الّمو ببعيد.. وكؿ شيء عف الرحمف 

 جائز..
ارتعبت.. وأظمـ الكوف في عينّي ورأيت كؿ ما أمامي مف حاجات تطفو! 
فيرولت عائدًا إلى غرفتي.. وىناؾ، تراءت لي أشباح مترنحة وتموجات سوداء 

 عنيفة ال حدود ليا.. ونجـو ممونة.
رميت جسدي عمى السرير مستسممًا لميأس الكامؿ. وحاوؿ المرضى الثبلثة 
 الذيف يشاركوني المكاف معرفة ما بي. فمـ أفتح فمي بكممة.. وكدت أموت مف شدة

 الرعب ليس إال.. 
وتدريجيًا أيقنت بعدـ جدوى ما أفعمو.. فالموت حؽ والبد أف أتقبؿ األمر 

 برحابة صدر، وأواجو األياـ بالصمود. 
وأحسست بالتحسف عندما أطفئت األنوار، وغرقت في أحبلـ اليقظة. وعمى 
الرغـ مف أف عدة ىمسات مخنوقة وضحكات متقطعة خرقت السكوف المطبؽ عدة 

 مرات، إال أني توصمت إلى إغفاءة متعثرة..
ولثبلثة أياـ بقيت ممددًا عمى السرير، دوف حراؾ.. رافضًا تناوؿ الدواء.. بقيت لعدـ 
استطاعتي الخروج.. وانيمكت في رسـ المشاريع ووضع الخطط.. أخطط لما يجب فعمو 

 قبؿ أف يجرفني تيار الموت.. أفكر بما أستطيع تقديمو ألمي وقريتي..
فجر اليـو الرابع وجدت في نفسي القدرة عمى الحركة. فتركت في 

 المستشفى.. ىربت.. إلى الموصؿ!
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ذىبت إلى إلياـ كممجأ أخير استقوي بدفئيا وحنانيا، عمى مغالبة ما بي. إال 
 أف أباىا، الذي فتح لي الباب، طعنني بخنجر ساـ دوف أف يدري.. فزادني مقتبًل:

 قاؿ بفرح:
السيدة إلياـ سافرت أمس إلى البصرة، مع ابف خاليا الميندس رشدي، -

 لقضاء شير العسؿ..
سدت األبواب في وجيي.. وما كاف أمامي إال العودة إلى القرية.. ووصمت 
أربيؿ ولـ يكف في جيبي فمس واحد. لـ يبؽ لدّي ما يكفي ليوصمني إلى أمي.. 

 فارتأيت أف أقصد خالتي مريـ ألستديف منيا.
 ر.. تحجر عقمي لحظتيا ومضيت ألستديف منيا درىميف الغير!ـل أفكر بحؿ آخ

لـ أجد أحدًا في بيت خالتي.. طرقت الباب مرات.. وحيف لـ أسمع ردًا عبرت 
السور.. وكسرت النافدة المطمة عمى الصالة.. تمامًا كما فعمت مع.. المرحـو 

 مجيد.. 
تذكرت المجـر المجنوف إسماعيؿ.. قارنتو بالجمولي.. فوجدت تشابيًا كبيرًا، 

 دفعني القتحاـ غرفة زوج خالتي الخاصة.
خمعت باب دوالبو بحثًا عف درىميف، فوقعت مفاتيحو بيف يدي! مصادفة 
غريبة أفرحتني إلى درجة أنستني نفسي.. وحفزتني عمى اإلقداـ بما لـ يخطر عمى 

 بالي أبدًا.. مف قبؿ..!
بتو. وأخرجت األوراؽ استعنت بالمفاتيح عمى فتح خزانة الجمولي ومكت

اليامة.. أخذت منيا ما يفيد.. تمؾ التي تخص سعدو والسمماني، وصكوؾ 
ومستندات عمى المختار وأمي ونصار والحاج صالح فقط! ثـ أخذت الممؼ 
األحمر.. فقرأت بو عقد قراف السمماني.. عنوانو الجديد.. اسـ زوجتو وأسماء 

 الشيود.. وأوراقًا عديدة ومستندات.. لـ يتسف لي قراءتيا أنذاؾ..((.
 

 
 

- 31 - 
بعد الفجر بساعة، شعرت بأصابع خفية، ناعمة تممس جبيتي الساخنة، 
بحناف وشفقة فتطفىء لييبيا. ولـ تكتؼ، ىزت كتفي برقة متناىية، فأيقظتني مف 

 رقدتي القصيرة.
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في البدء تنبيت إلى صوت موسيقا عذبة، شجية. يسري مع ىسيس 
 ة العصافير..!األغصاف وزقزق

 فتحت عينّي، فبيرني ضياء نور المع! يشع في أرجاء الغرفة بشكؿ عجيب!
رفعت رأسي عف الوسادة، ألتبيف سره، فتراءت لي ىالة نورانية تحيط بمبلؾ 
جميؿ يسبح في الفضاء! دىشت، وزادت دىشتي حيف رأيتو ينحني لي باحتراـ! 
لى شفتيو  انشددت إلى مبلبسو البيضاء الناصعة. وانتبيت إلى ابتسامتو الحموة، وا 

:  الرقيقتيف وىما تيمساف بحـز
ف تأخر - حانت النياية يا كاكاحمو.. وآف أواف الرحيؿ..! انتظر مجيئو.. وا 

 أكثر مف "المقرر"..
ولـ أرتعب أو أىتز رىبة. تقبمت األمر برضى وسرور. وأبديت كامؿ 

واحدة فقط. كي يتسنى لي  استعدادي لمرافقتو. لكني ناشدتو برجاء، منحي ساعة
طبلع تاـ، ومعرفة بما  أف أشرح لزوجتي، ما لي وما عمّي.. لتكوف عمى بينة وا 
يجب أف تفعمو بعد رحيمي. فحياتي انتيت، وما عاد ىناؾ مف داع إلخفاء الحقيقة 
عنيا.. وكما قاؿ الطبيب "ما مف بصيص أمؿ" فمرضي عضاؿ شديد، يصعب 

 شفاؤه.. وعمييا تكممة المشوار..
 حنى رأسو موافقًا. وأعممني بمساف حمو خافت، قبؿ أف يختفي.

 تحققت أمانيؾ..-
أحسست بالسعادة الخالصة، والراحة وأنا أستوي جالسًا! فمقد تحققت أمنياتي 
حقًا.. انتيى الكابوس الذي عشتو منذ سبعة أشير.. تممكتني حالة عجيبة مف 

مف المأساة.. بعد أف عشتيا معذبًا..!  الفرح والبيجة العارمة، والزىو.. إذ تخمصت
و في كؿ لحظة. لكني لـ أقدر حجمو إاّل عشت في جحيـ حقيقي.. كنت أحس

 اآلف.. حيف تحققت األماني.. بشكؿ آخر.. وبرد جسدي..!
شعرت بأني أعبر ذرا الحزف الشاىقة. تمؾ التي كنت أصميا كؿ يـو مرات 
ومرات.. وأقيـ فوقيا مجبرًا.. أبكي عندىا بصمت.. أندب حظي.. وأتمنى أف 
يتبدؿ نحو األحسف.. عبرتيا اآلف في ثواف دونما دموع..! اآلف ما عدت أتمنى إال 
أف أرقد بسبلـ. فالنشاط بدأ يدب في أوصالي والحيوية أخذت تسري في جسدي 
وزاؿ األلـ وتبلشت األوجاع.. وتفتحت شييتي بصورة غريبة.. وأنا الذي تمنيت 

لماضية.. أف تتحسف صحتي ويخؼ األلـ الذي يكاد يمزؽ األحشاء.. طواؿ األياـ ا
وفي كؿ ليمة كنت أتمنى أف يطمع الصباح عمّي وقد زايمني الوجع تمامًا واستعدت 
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نشاطي.. لكف ذلؾ لـ يحدث قط.. إذ لـ يفارقني األلـ وفقدت شييتي إلى الطعاـ.. 
 وأخذ جسمي ييزؿ مف يـو إلى آخر.. وقواي تضعؼ ساعة بعد ساعة..

كانت ىدىد بجانبي، تغط في نوميا، وأمي ذىبت بعد الصبلة إلى بشيرة، 
 التي أسقطت أمس جنييا وىي في الشير الرابع..

تركت السرير.. فتحت النافدة. كانت شمس الصباح في بدايتيا، وخيوطيا 
الذىبية بدأت تممع بخفوت وراح سرب حماـ يأوي إلى الفناء. تاركًا أعشاشو ليمعب 

 في باحة الحديقة، ويفتش عما تعودت أمي وضعو لو..
فاحت رائحة الورد بشدة. وعبقت الغرفة بعطرىا مختمطًا برائحة العطر، الذي 

 اشتريتو ليدىد.. فانتشيت..
تمددت عمى األرض بمواجية القبمة الشريفة. رحت أتمو الشيادتيف.. وأسترجع 
ما حصؿ.. تذكرت كؿ شيء.. تداعت الصور القديمة أماـ عيني جمية واضحة، 

 وبدوف رتوش، مرقت أمامي بسرعة عجيبة وكأنيا تحدث توًا!
وفجأة انقطع الشريط.. وتفرؽ سرب الحماـ.. حمؽ فزعًا.. وظيرت صورة 

 أمي وبشيرة وىما ترقصاف تتصدراف مسيرة الفرح!.
منذ سبعة شيور وأنا أعيش في كابوس.. كابرت كثيرًا.. وكتمت سري 

 أؤذي أمي وأجرح قمبيا.. لكف إرادة اهلل.. ال مفر منيا.. كابرت خبلليا، حتى ال
وقاومت حتى ال يكوف مرضي حديث الجاد والساخر.. وحتى ال أصبح مجااًل 

 لمشفقة، تشؽ عمى الناس رؤيتي معذبًا..
أدركت الختاـ وعرفت مصيري.. فحمدت الّمو، فسأموت وأنا مرتاح.. أمنت 
مستقبؿ أمي وزوجتي.. وولدي القادـ.. سيدر عمييـ الدكاف ربحًا دائمًا إضافة إلى 

يراد األرض ما يكفييـ طواؿ العمر..  إيجار المخزف وا 
ىدىد.. حبيبتي.. ستفتح عينييا عمى الطريؽ الجديد.. سترى النور قريبًا.. 
كما أكد لي عيسى الذي تعيد بمتابعة عبلجيا.. وسيسافر مع عـ مصطفى إلى 

ية بعد عشرة أياـ فقط مف والدتيا.. بعد أف تـ تحديد بغداد ألجؿ إجراء العمم
 الموعد قبؿ أسبوع.

 ىدىد ستراني بعينييا ممثبًل بولدي الصغير.. وستتذكرني.. سيشبيني بالتأكيد..
 ابف عمي..!! ما بؾ؟-

 ىمست ىدىد بيمع وىي تنحني قربي.
خمنت إنيا أفاقت عمى ىذياني.. فحزنت.. ىطمت دموعي.. أدركت حبي ليا 
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وقسوتي.. وقدرت معاناة تأنيب الضمير.. فتألمت عمييا.. وندمت ألني لـ 
أكاشفيا.. وما دمت عاجزًا عف حمؿ سري إلى القبر.. فيجب مصارحتيا بكؿ 

 شيء.. وقبؿ انقضاء الوقت.. 
 تعالي يا ىدىد.. تعالي.. اجمسي واسمعيني.. قريبًا ستريف النور..-
 أنت نورعيني.-
 ت حياتي..يؿ..انتيأنا راحؿ عنؾ بعد قم-
 ال.. ال تقؿ ىذا.. التقؿ..-
 ىدىد.. يا حبيبتي.. اغفري لي..-
 عبلـ!! لـ أشيد منؾ إاّل المحبة والود..-
شيئاف أطمبيما منؾ قبؿ موتي.. أال تبكي عمّي.. ال تذرفي دمعة واحدة.. -

 ستؤذينني وأنا في قبري.. وستؤذيف عينيؾ وأنا أريد ليما النور.
 ف أحتاج لنور.لبعدؾ -
ال.. يا ىدىد.. مف أجؿ ولدي.. ولدنا القادـ..اغفري لي.. وعديني أال -

 تبكي.. وأف تعتني بأمي..
 إنيا أمي.. يا كاكاحمو.. أمي..-
ال تبكي.. ال أريد أف تبكي.. إنيا مشيئة الّمو. لقد صدؽ الطبيب في -

مضبوطة.. تشخيص حالتي.. وتوقع نيايتو.. لكف نبؤتو في تحديد الوقت لـ تكف 
وأربعة قاؿ لمممرضة "لف يبقى أكثر مف ستة أشير".. وىا أنا سرقت منو شيرًا 

 أياـ! نسي أنني كاكاحمو!.
 دمشق        

02-80-99 
 

 
 

 صدر المؤلف
 

 0990 دمشؽ قصص  ساعات القمؽ 0
 0992 دمشؽ رواية األياـ العشرة 2
 0993  قصص عف اتحاد الكتاب العرب يـو مف الذاكرة  3
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 0994  مسرحية الفرقد 4
 0995  رواية عف اتحاد الكتاب العرب نفؽ بوزاف 5
 0997 سويد  رواية  وطف األنفاؿ 6
 

 سيصدر قريبا  
   رواية  ضياع تحت المطر 0
   قصص العيد والجراد 2
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 الوطنية  -رقم االيداع في مكتبة األسد 

 

 ،الكتاب العرب ؽ اتحاددمش -فائؽ محمد حسيف  /رواية:  العصفور والريح
 .سـ 24 ؛318 -0998

 

 .ع ي س ح 8034119560 -2 ح س ي   803413 -0

 حسيف - 4   العنواف -3

 مكتبة األسد          012/9/91-ع 
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 هـذا الـكتاب
 

دراسة نقدية تاريخية جادة ترصد تطور حركة النقد المسرحي 
 في سورية. 

مف أبي خميؿ القباني حتى النكسة ترصدىا في تؤدة وأناة 
وتعالجيا بموضوعية وتعرض المؤثرات في النقد المسرحي مف 

بالدراسة والتحميؿ  -متغيرات الواقع والترجمات عف المسرح الغربي 
ونقد  -عارضة أشكاؿ النقد في ىذه المرحمة مف نقد تاريخي 

 واعتقادي ايديولوجي. -وفني  -اجتماعي 
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 هـذا الـكتاب

 
زوجية طار عبلقة خيانو في إو رواية فييا حكاية حب وكفاح 

مياء ىدىد بدأت بمشاعر الحب البطمة العطؿ الرواية و بيف ب
ت منو في رض التي انتزعوتحكي قصة تمسكو باألت بيا وانتي

 .بيو حياة أ
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