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 ــلـــــدخـم
 

 

يقضوف أربع ساعات يوميًا في و يذىب الطبلب الصغار إلى المدرسة المتواضعة 
دوف إلى منازليـ لتناوؿ وجبة يعو  ،وبعد انتيائيـ مف الدراسة الفصوؿ الدراسية.

ب. باسؿ طفؿ والمع ، ومف ثـ ينتشروف مجموعات صغيرة في بقاع القرية لميواءالغد
األصدقاء الثبلثة  .سعاديو تامر و كباقي األطفاؿ، يمعب ويزىو ويمرح مع صديق

بفوارؽ زمنية  منيـ نحو استكماؿ السنة السابعة بأعمارىـ المتقاربة يخطو كؿ واحد
مثمو مثؿ  ،ألسرة فقيرة تامر ينتميًا أو شيريف ما بيف متقدـ ومتأخر. ير ال تتعدى ش

لمعنى الحقيقي لمبراءة والمساواة. ولكف الطفولة تجسد ا .سعاد، عمى عكس باسؿ
عمره، تكبره أختو لبنى بخمس الده وىو في الشير األوؿ مف و  توفي تامر طفؿ يتيـ

. حساف عمى صناعة الجبف وبيعو في سوؽ القريةإ السيدةيما أمتعتمد  سنوات،
مف يصنع مف أفضؿ  بيا ألنيا عيش حياة ال بأساليا عمى يساعدىا ىي وابنما

عالة  لمجاورة.شيرة ممحوظة في القرية ا الجبف، وقد اكتسبت كغيرىا ولعؿ الترمؿ وا 
فوالده فبلح  ،ىذه الصنعة. أما باسؿكاف وراء إتقانيا ، اليتـ ماكتب عميي طفميف

يدافع عف  ياً في المستقبؿ محاميحمـ بأف يصبح و بسيط يكافح مف أجؿ تعميـ ابنو 
 المظموميف وينتصؼ ليـ.

وىي محممة بالمحـ الممفوؼ  سعادتنطمؽ  ،الظييرة استراحةاء وأخذ دد وجبة الغبع
إلى ضفة ويمضي كبلىما  .بقطع الخبز لمبلقاة تامر الذي بدوره يحضر الجبف

عادة ما يتوجب عمييما . و النير بانتظار باسؿ الذي يحضر معو البيض المسموؽ
 .اقع عمى الجية الشرقية لمقريةد منزلو الو انتظار باسؿ عمى ذات الموعد بسبب بعُ 

 وسط القرية. ، فمنزالىما متجاورافسعادأما تامر و 
يمعب األصدقاء لعبة التخفي عند النير، وأحيانا يمعبوف لعبة رمي األحجار إلى 

يتناولوف وجبتيـ عمى إحدى الصخور وىـ حتى وما أف يشعروف بالجوع  .النير
الكبار مبررة والتي ال يجد ليا الغير  ليةلنظرات المرحة والضحكات الطفو يتبادلوف ا
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ب واألحجار ينتيوف مف تناوؿ وجبتيـ ومف ثـ يعودوف لمعب وجمع الترا .أدنى سبب
ٌُ بيوتا صغيرة يصنعوف منيا. الصغيرة ُُ يجادؿ أف منزلو أجمؿ ما بني  منيـْ  ، وكُؿ

 . قضي ىكذا ي .وقد اتسخت مبلبسيـيعودوف إلى منازليـ  ،وعند المغيبليذا اليـو
األصدقاء الثبلثة وقتيـ الغامر بالبراءة والتصورات البسيطة بسذاجتيا الرائعة لكؿ ما 

ؼ تامر متسائبل مف أيف تحضر يحيط بيـ مف ظواىر طبيعية أو اجتماعية. يق
 يوميا كؿ ىذا المحـ، سأؿ أمو ذات يوـ: سعاد

 أمي... -  
 نعـ يا بني. -  
 ! ؟تحضر المحـ كؿ يوـ سعادماذا ول! ؟نأكؿ المحـ كؿ يوـلماذا ال  -  
لذلؾ نكتفي  .دخمنا محدود وال يمكننا أكؿ المحـ طواؿ األسبوع! نحف يا بني -  

عف طرح مثؿ ىذه األسئمة وتتركني أقـو  تكؼأال  ثـ .بأكمو يوما واحدا كؿ أسبوع
 .بعممي وغسؿ مبلبسؾ المتسخة باستمرار

ا ال يمكننا أكؿ المحـ طواؿ األسبوع لماذ .قولي لي فقط! ؾال..ال أمي أرجو   -   
 !؟سعادمثؿ 

 مسحت عمى شعره وقالت:
 عيشةنممؾ الماؿ الكافي لنعيش ونحف ال  .رجؿ غني ولديو الماؿ سعادوالد  -  

 األغنياء.
 لديؾ الماؿ أيضا؟ !وأنت يا أمي -  
 .نعـ لدي بعض الماؿ ولكف ليس كافياً  -  
 !لسنا مثميـ؟ولماذا ىـ لدييـ كؿ الماؿ ونحف  -  
 مازلت صغيرا عمى مثؿ ىذه التسِاؤالت.  ا تكبر ستعرؼ لماذا.عندم -  
في يـو غد، فيبل تشتري لنا المحـ  أني مف سيحضر المحـ سعادقد قمت لل !أمي -  

قبمة طويمة  اً عقاليا بصوت طفولي عذب مطوقا عنقيا بيديو الصغيرتيف وطاب"غدا. 
 نيا وقالت:ضحكت األـ وقبمت اب عمى جبينيا"

سأعد لكـ يوـ غد دجاجة  .ما لدي في ىذه الدنيا كؿ وأختؾ فأنت !ال عميؾ -  
 عيا ألحد مف قبؿ.صنأقراص مف الجبف لـ أ ةلكـ ثبلث عصنكاممة، وسأ

 وكذلؾ باسؿ. سعاد حتما ستفرح -  
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مو مف طعاـ سمفًا أعدتو أمحمبل بما  ساعة العصر تامر انطمؽفي اليـو التالي، 
 . بعد مجيئو،إلى ضفة النير بانتظار باسؿ أماـ منزليا وذىبا سعادمقاء ل وتوجو

يأكموف وىـ يضحكوف ولكف ىاجسا كاف  واوبدأعوا بالمعب حتى شعروا بالجوع شر 
 قائبل:    ضحكوُ حتى أنو قطع  اً يراود تامر 

 ؾ الماؿ؟، مف أيف يحضر أبو سعاد -  
 قالت وىي تأكؿ:

 مف المحفظة. -  
 المحفظة؟بو ومف أيف ل -  

 نظرت في وجو باسؿ وكأنيا تبحث عف إجابة ثـ استدارت نحو تامر وقالت:
 ال أدري. -  

 قاؿ باسؿ:
 حضر والدتؾ النقود؟ت وأنت يا تامر مف أيف -  
ا أكبر سأعرؼ. وماذا وعندمولكنيا قالت أني مازلت صغيرا  ،باألمس ياسألت -  

 حضر والدؾ النقود؟يمف أيف  باسؿعنؾ يا
 مف جيبو. -  

 مستغربة: سعادقالت 
 ! ؟صحيح... مف أيف يحضر الناس النقود -  

 قاؿ باسؿ مفسرا:
 .الموز الزيتوف أوربما الماؿ شجرة تثمر مثميا مثؿ أشجار  -  

 قاؿ تامر:
لماذا ال نزرعيا ونسقييا  .عممة معدنية قطعة أنا أممؾ ،إذا كاف األمر كذلؾ -  

  !كبار؟حتى تنبت ونجني الماؿ مثؿ ال
 قاؿ باسؿ:

 فكرة جيدة. -  
مة المعدنية العم قطعة أخرج، دس يده في جيبو، كاف بيده ترؾ تامر الطعاـ الذي

في  وساعداه عمى الحفر وطمر قطعة سعادتبعو باسؿ و  .الموزوركض نحو شجرة 
 التراب ومف ثـ إحضار الماء لسقييا.
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العممة المعدنية قطعة قوف دأب األطفاؿ الثبلثة يس ماكرة،دنيا ـ بريء في حموك
 نموىا. أمبًل فيالمطمورة في التراب كؿ يـو 

                            ***************** 
 

شعر بقمبو ينبض  ،بتسارع نبضات القمب أصيب الفبلح نبيؿ والد باسؿ ،ذات يـو
ج الخرو  أرادورغـ ذلؾ ، بقوة، ولد لو ىذا األمر حالة مف التعب وضيؽ في النفس

ىديؿ بمبلمحيا الحسناء الطيبة  وقفت في وجيو زوجتو السيدة. مف المنزؿ لمعمؿ
تترجاه أف ال يذىب لمعمؿ في ىذا اليـو حتى تتحسف صحتو،  ،الجادة في آف واحدو 

 :وقاؿ بصوت مبحوح ياع لرجائيارفض االنص
 يجب عمي الذىاب لمعمؿ. -  
 :وىي تقوؿ مسكت بيده وراحت تمسح عميياأ
منيا يوما أو  اقتطعت ناد أبدا، فالحياة لف تتوقؼ إذاتكؼ عف ىذا العلف  -  

 يوميف حتى تستعيد عافيتؾ.
أريد أف أجمع الماؿ تعرفيف أني  .ال أريد أف أضيع ساعة واحدة ال أعمؿ فييا -  

في وجو الظمـ  يقؼ ياينة ليكمؿ تعميمو ويصبح محامإلى المد لكي أرسؿ باسبلً 
 ف ال يعاني ما عانيتو أنا.وينتصؼ لممظموميف، وأ

إف الوقت مازاؿ مبكرا عمى مثؿ ىذه الحسابات ! ؟وىؿ تفكر مف اآلف بدراستو -  
 المستقبمية.

لو  ..(بحسرة ...)تنيد. آهصغيرا حؽ التعميـ مثمما حرمت منو أف يحـر ال أريد -  
لحمد ا لكف .كـ كانت أحبلمي كبيرة. لما أصبحت فبلحا أبدا ،ـكاف لي فرصة لمتعم

 كؿ حاؿ. ىهلل عم
 فقالت بميجة مداعبة: ،أرادت تبديد الحزف الذي بدأ يخيـ عمى تقاسيـ وجيو

ف كنت قد ،لكف -   مف أجمؿ  فمقد ظفرت بالزواج ،حرمت التعميـ ال تنس أنو وا 
 جميبلت ىذه الناحية.

تو إلى رضا وطمأنينة ال محدودة. شجونو وتحيؿ حيا تبديدتجيد دائما  ،ىكذا ىي
بيا مبتسما ىذه المرة، ولقد كانت جديرة بالضغط عميو بحسنيا حتى أنيا لو قدر جاو 

 ليا أف تختار ما بينو وبيف كنوز األرض جميعا الختارتو ىو:
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ندىش كيؼ لقمبي أف يحمؿ كؿ ىذا الحب الذي أيا حموتي الغالية، و  حبؾِ أ -  
 يضاىي الجباؿ بثقميا والسماء باتساعيا.

سأعد لؾ شراب في ىذا اإلعياء والتعب، قا، ال تخرج وأنت إذا كنت تحبني ح -  
 ىو مفيد في مثؿ حالتؾ.. الزعرور البري وزىور الزيزفوف

 قاؿ مازحا:
ذا قمت لؾ أني أرفض مطمبؾ. -    وا 
 حينيا أعاقبؾ بالبكاء. -  
 ! ؟وىؿ يخيؿ لؾ أني أرضى بزعمؾ  -  

 ابتسمت وقالت:
 أعرؼ أني ال أىوف عميؾ. -  

 :يثيما باسؿقطع حد
  !! أمي -  

 :ردت عميو
 لحميب يا بني؟اىؿ شربت  -  
 نعـ. -  
 ىؿ أخذت معؾ الكتب والدفاتر؟ -  
 نعـ. -  

 :رج قطعة نقود ومدىا البنودس األب يده في جيبو وأخ
 ىذه لؾ اشتري بيا حموى. -  
 أبي سأشتري ثبلث قطع حموى. -  
  ! ؟أال تكفيؾ قطعة واحدة -  
 ي وحدي.ليست ل -  
 !!!إذا لمف؟ -  
 ، وتامر.سعادلي، ول -  
 ولـ يبخؿ األب باحتضاف ابنو وتقبيمو قائبل: األبويفضحؾ   
 أبيو. صنوالولد  -  
. وىا ىو يشبيؾ خُمقا وخْمقا، لـ "ىذا الشبؿ مف ذاؾ األسد" :وقديما قالوا .نعـ -  

 يذكر. يأخذ مني شيئاً 
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 ."قاليا مازحا"! ؟مثبلذا كنت تريديف أف يأخذ منؾ وما -  
 جمالي الذي كنت تشيد بو قبؿ لحظات. -  

ف مف النقود وأخرج قطعتي قيقو ضاحكا ووضع ابنو ودس يده في جيبو مجددا
 وسمميما لباسؿ وقاؿ لو:

 .لصديقيؾاشتري ما تريد لؾ و  -  
                              ***************** 

 
أي تمؾ الصراعات التي ال يخمو منيا ، وال تزاؿ، تشيداألياـ والقرية  عمييـ توالت

الصراع  يتفرع مف أصؿ ،ؿ في صراع اإلراداتوىو ىنا يختز  كاف. مجتمع بشري
يقؼ عمى طرفي الصراع السيد نذير الرجؿ الذي تسكنو  .األزلي بيف الخير والشر

ورغد  سعةفي  وُ أطماعو وأحقاده دائما ويضـ إلى ذلؾ أراضي زراعية شاسعة تجعم
إليو كما بريؽ الحاؿ وينجذب بمف العيش يقؼ إلى جانبو دائما عمدة القرية المأسور 

انب اآلخر نجد نبيؿ الرجؿ وفي الج الماء. ينجذب كمب الىث عطشا لمْرأى
عمى اإلقطاع ف يمارساف المذي األخيريفأماـ الشريؼ الذي يقؼ صمبًا وعائقًا 

  الفبلحيف المقيوريف.
 ىي ابنة سعاد. ما يدور مف عداوات بيف اآلباءععيدوف كؿ البعد ب، فأما األطفاؿ
ال عبلقة ليما  نبيؿ، لكفاإلقطاع مناىض السيد نذير، وباسؿ ابف  اإلقطاعي

امر أوقات فيما يقضياف مع ت ،لممحبة رمز الوادعةبالعداء والصراع فيـ كالحمائـ 
فة النير في آخر ف ضالمبلئكية، وكما ىو معتاد يغادرو  نورانية تضيئيا قموبيـ

 يائسة: تساءلت سعادالعممة المعدنية. حتى أف  النيار حتى يسقوا تربة قطعة
 ! ؟لـ تنبت العممة لماذا -  

 قاؿ باسؿ:
 طمرناىا بشكؿ أعمؽ. لو -  

 قاؿ تامر:
 لتنمو شجرة العممة. اً أظف أف المكاف ليس مناسب -  

 :سعادقالت 
 لنصبر عمييا. -  

 قاؿ تامر:
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 قطعة ونزرعيا ىنا إلى جانب الزيتوفشجرة رأيكما أف نحضر أغصاف  ما -  
 كثيرة. قطع عممة الزيتوفالعممة النقدية فتثمر بدال عف 

 قاؿ باسؿ:
 . الزيتوففكرة جيدة. سأنزؿ إلى الوادي وأحضر أغصاف أشجار  -  

 :سعادقالت 
 في حديقتنا، سأذىب وأحضر منيا. الزيتوفتوجد أشجار  -  
 ر:قاؿ تام 
 لنذىب جميعا معؾ ونساعدؾ عمى حمؿ األغصاف. -  

جاىديف سمخ أغصاف فمـ يستطيعوا  وحاولوا سعاددقاء إلى حديقة منزؿ ذىب األص
إلى والدتيا وطمبت منيا المساعدة فقالت ليا  سعادبسبب ارتفاع األشجار. دخمت 

 األـ:
 ماذا تصنعيف باألغصاف؟ -  
 ير.الن نريدىا كي نزرعيا عمى ضفة -  
 ولماذا تزرعونيا؟ -  
 يا أمي وسأخبرؾ الحقا لماذا.غصاف أتني باأل -  

ت المنجؿ ضحكت األـ وخرجت إلى حديقة المنزؿ وقبمت باسؿ وتامر ومف ثـ تناول
 وقالت: اً غصاف وسممت لكؿ واحد منيـ غصنوسمخت األ

 خذوا حذركـ مف النير، إياكـ أف تقتربوا مف الماء. -  
 :سعادقالت 

 ماء النير يا أمي. نحف نمعب بعيدا عف -  
 استدارت نحو باسؿ ومف ثـ تامر وقالت:

 .ذا الكبلـ صحيحىؿ ى -  
 االثناف بصوت واحد: قاؿ
 النير. ضفةنعـ... نعـ.. نحف نمعب بعيدا عف  -  

يا وىـ يخرجوف مف ة وىي تراقب فرحة ابنتيا مع صديقيابتسمت وظمت مبتسم
 ، وسقوىا بالماء ثـ عادوا إلى منازليـ. تي غرسوىاال الحديقة وبيدىـ األغصاف

                               ***************** 
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وبعد انتيائيـ مف آداء اختبار  ت عجمة السنيف واألطفاؿ ينموف شيئًا فشيئًا.دار 
بصحبة باسؿ وتامر في  سعادالمرحمة السادسة واألخيرة في مدرسة القرية، خرجت 

كاف السيد نذير قد اتخذ قرار إرساؿ ابنتو إلى  ،وفي ذلؾ اليـو .النيرطريقيـ إلى 
د المنزؿ إلخبار زوجتو بقراره بع أتى .المدينة إلكماؿ تعميميا اإلعدادي والثانوي

. طمب مف زوجتو أف االختباراتنجحت في  سعادسماعو مف مدير المدرسة أف 
 سعادأف  ا إلى المدينة. قالت لوار إرسالينجاحيا وقر  بالنبأيفليخبرىا  سعادتنادي 

وخرج عمى عجمة متوجيا نحو النير،  َتَنفَّطَ خرجت برفقة باسؿ وتامر إلى النير، 
بصوت مرتفع  سعادنادى  .وعندما وصؿ فوجئ األصدقاء بقدومو عمى غير عادة
ا حديثو لباسؿ وتامر بوجو وما إف تقدمت نحوه شدىا مف يدىا بقوة وقاؿ موجي

 :عابس
 ؟ابعد اآلف... ىؿ فيمتم ابنتيف مع ا تمعباأريد أف أركمال  -  

 قاؿ تامر: 
 ! ؟ولماذا أنت غاضب ىكذا! ؟لماذا يا عماه -  
 يغضبني. ابنتيوجودكما مع  -  
 "ىكذا سألو باسؿ" ولماذا يغضبؾ يا عمي؟ -  

بأذنو وشدىا  وأمسؾ مف باسؿ ىيجاف السيد نذير، حيث اقترب بخطوات ىنا ازداد
 متألما وقاؿ: تى صرخنحوه ح

 .....ػػيا ابف الػ ابنتيال أريد أف أراؾ مع  -  
صب ، إلى منزلو. شعر باسؿ بالقير والغضب ابنتوواصطحب  ثـ ترؾ باسبلً 
بقذؼ األحجار إلى النير وتامر يراقبو عف قرب وال يدري ماذا  يغضبو الطفول

عامميما  لماذاو  ،غضباً  نذير اسشتاطةثناف يتساءالف عف سبب لو. عاد االؿ يقو 
بأنو ال  أجابو صديقو ،حدهلو  عف سبب شد أذنو تساءؿ بقساوة حتى أف باسبلً 

يما يبا إلى منزلو كاظميف غيضيما في قممنيم عاد كؿُ يستطيع تفسير ما حدث و 
 .دوف جدوى أف تعرؼ سبب تغير وجو باسؿ ولكف حتى أف السيدة ىديؿ حاولت

ـ أكبر مف أف يفصح بما حدث مكتفيا كاف القير وضعؼ طفؿ أماـ جبروت ظال
 واإلجابة عف أسئمة أبويو بإشارة مف رأسو رافضا الكبلـ معيما. باالنعزاؿ

                             ***************** 
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 ىديؿ وأدخمتو إلى حجرةر إلى منزؿ باسؿ، رحبت بو ىرع تام ،عند الصباح
 :االستقباؿ المتواضعة وقالت لو

ظو أو تدخؿ أنت إلى قعمى غير عادتو، ىؿ تريدني أف أو  ازاؿ نائماباسؿ م -  
 ؟غرفتو وتوقظو

 سأدخؿ أنا عميو. -  
الغطاء مف غطية غاطا في نـو عميؽ، سحب مندسا تحت األ ووجد باسبلً دخؿ   

 وىو يقوؿ: ابتعثوسمو حتى وحرؾ كتفو وىو يناديو با وأسعمى ر 
 .استيقظ يا باسؿ ... ىيا بسرعة... -  

 مر بخموؿ:فتح نصؼ عينيو ورد عمى تا
 ! ماذا ىناؾ؟! ماذا؟ -  
 ستسافر في الغد إلى المدينة. سعاد -  
 ! فييا إلى المدينة؟ تسافروىؿ ىذه أوؿ مرة  -  
 ىذه المرة ليست ككؿ مرة. -  

 :ثار باسؿ مف فراشو مستغربا
 !ماذا تقصد؟ -  
  المدينة إلكماؿ دراستيا. لىستنتقؿ إ سعادبأف  معتنيا سقالت لي أمي إ -  

 وستعيش ىناؾ في كنؼ خالتيا.
 :باف عميو أثر الصدمة فقاؿ

 ! تترؾ القرية وترحؿ إلى المدينة؟ سعادماذا قمت؟  -  
 ستغادر إلى المدينة إلكماؿ دراستيا. ،نعـ -  
 !أنت متأكد مف ىذا؟أ -  
 قمت لؾ أف الخالة كريمة قد أخبرت أمي بذلؾ. -  

 ، ونظراتو مستمر عمى وجو تامر ثـ تمتـ قائبل كمف يحدث نفسو:واجماً بدا باسؿ 
 ! ؟سعاديا اهلل... كيؼ سنعيش بدوف  -  
 ىذا الخبر.لسماعي  لو تعرؼ كـ أنا حزيف -  
 متى سترحؿ؟ -  
  في الغد. -  
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في حجرة االستقباؿ حتى  انتظارهظؿ األخير ب ،بعو تامريتغرفتو خرج باسؿ مف  
كانت السيدة ىديؿ مشغولة بتحضير وجبة اإلفطار البنيا  ؿ وجيو.مف غس انتيى

 ولكنو خرج مف المنزؿ بصحبة صديقو دوف إخبارىا.
خرجت  ،ونادت ابنتيا سعادوطرقا الباب، رحبت بيما أـ  سعادتوجيا إلى منزؿ 

عمى صديقييا بوجو حزيف يدؿ عمى عدـ الرضى عف قرار والدىا، جمس الثبلثة في 
 يا.ت األـ لتجييز طعاـ البنتيا وضيفيباؿ بينما ذىبحجرة االستق

ا أنيا عف حزنيا وقالت ليم سعادعبرت  ظؿ األصدقاء يناقشوف قرار الرحيؿ.
قاؿ  .لكنو صرخ في وجييا ،حاولت إقناع والدىا بأنيا ال تريد االنتقاؿ إلى المدينة

ابت بأف والدىا أج دينة ال تبدأ إال بعد ثبلثة أشير.ليا باسؿ أف الدراسة في الم
 أصر عمى أف تمتحؽ بمعيد صيفي خاص بتدريس الرياضيات والكيمياء بغرض

ثبلثتيـ عمى مستوى واحد مف الحزف والرفض  تأىيؿ الطبلب قبؿ الدراسة. كاف
الذي اتخذه  كؿ حاؿ لف يؤثر عمى قرار الرحيؿ ىذا عمىأف القرية و  سعادلمغادرة 

صرار.    السيد نذير بكؿ حدة وا 
 نيا عمى مائدة واحدة.و وكانت ىذه آخر وجبة يتناول ،الجميع وجبة اإلفطار تناوؿ

قائبل بصوت منخفض كي ال  ىمس تامر في أذف صديقو ،بعد أف انتيوا مف الطعاـ
 :سعادتسمع 

 ويغضب عمينا.نذير  لنغادر قبؿ أف يأتي -  
 اىتز باسؿ ثـ وقؼ وتبعو تامر وقاؿ:

 .سعاداستودعؾ اهلل يا  -  
 امر:قاؿ ت

 .كاف اهلل في عونؾ -  
 :وىي تودعيما رارةوقفت، شعرت بم بدموع حزينة

 وداعا، سنمتقي دائما عند نياية العاـ الدراسي. -  
 قاؿ باسؿ:   
 سنحضر غدا لوداعؾ أيضا. -  

 :قالت
 وأنا أنتظركما. -  
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وىو يمد يده  فقاؿ باسؿ ،بغرض استعجالو عمى الخروج صديقوشد تامر عمى يد 
 :افحتيالمص
 .   سعادوداعا  -  

وما إف وصبل إلى  .سعادنحو جو مف الباب ووجيو مف يده وأخر  سحب تامر باسبلً 
عادا ير واقفا عف بعد يتحدث مع العمدة. وجدا السيد نذ ،باب الحديقة وىّما بالخروج

المنزؿ ومف ثـ ركضا مسرعيف نحو  حتى دخؿ بيف األشجار إلى البستاف واختبآ
ى منيما إل الف النظرات حتى وقت المغيب وعاد كؿُ طواؿ النيار يتبادظبل  .النير

ثناف عمى مدخؿ إلا حتى وقؼ انبمج الصبحإف وما  منزلو ليقاسما فراشييما حزنيما.
فوجدا السيد نذير يمشي  ،الضحىأديـ انتظراىا حتى  .سعادالقرية بانتظار مرور 

مفت يمينا تت سعاد، كانت  يراىماالطريؽ حتى ال ومعو ابنتو وقفا وابتعدا قميبل عف
. اقتربت برفقة والدىا مف نياية الطريؽ المؤدي إلى القرية ويسارا عميا تممحيما

تتيمؿ  نيماو عيو  فعبل. أخذ كبلىما في الركض حتيما ولوحت ليما بيدىا وكذلؾفمم
وكأنيما أرادا اليروب مف الحزف وقسوة الفراؽ. وصبل إلى ضفة النير  بالدموع

مجيوؿ محاوليف ينظراف نحو الرشا العشب األخضر تفا ،س متثاقمة ومتقطعةبأنفا
 تجاىؿ ألـ شديد يكاد يمزؽ قمبييما مف شدة ألـ الفراؽ.

                             ***************** 
 

أما باسؿ فقد كاف  أمو عمى بيع الجبف في سوؽ القرية.بدأ تامر يساعد  ،مع األياـ
رفض أف  وولكن تو،أراد مساعد ،ى والده في الحقؿ الذي يعمؿ فيويوصؿ الطعاـ إل

: اً فبلحيعمؿ ابنو   فقاؿ لو ذات يـو
أصبر عمّي بضعة أشير حتى  أريدؾ أف تصبح محاميا ال فبلحا. ،يا بني -  

 لكي أرسمؾ إلى المدينة. مف الماؿ أحاوؿ جمع ما أستطيع
 ال تجيد نفسؾ، أريد حمؿ العناء عنؾ.! بتيا -  
أنت طفؿ موىوب في الرسـ، طور موىبتؾ لعؿ اهلل ! مازلت صغيرا يا بني -  

 خر بو.تيجعؿ منؾ إنسانا عظيما أف
 تدخمت األـ قائمة لزوجيا:
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فمف األفضؿ تعميمو حرفة تعينو عمى  .ا ال أوافقؾ يا عزيزي عمى ىذا األمرنأ -  
المدينة إلكماؿ دراستو،  الدىر بدال مف مكوثو في دار تراوده أحبلـ السفر إلى نوائب

حباط أال تعمـ أي   إذا لـ تتوفؽ في تحقيؽ ىذا الحمـ. سُتصيبانوخيبة أمؿ وا 
ومع ذلؾ إذا لـ أستطع إرسالو إلى المدينة  ال أنكر بأنؾ محقة إلى حد كبير. -  

ه رساما بارعا أو أستاذا لمرسـ، أراه أي شيء آخر غير أف يكوف فبلحا افيكفي أف أر 
، تمؾ الرسومات لديوسحرية ثـ أال تريف أي أنامؿ  ،اد حماسو وىو يقوؿ(مثمي )يزد

 التي يبدعيا وتكاد مف روعتيا أف تنبض واقعية. الرائعة
 .يلكف الرسـ ال يسد رمؽ جائع يا عزيز  -  
)يوجو ناظريو نحو ابنو مقترحا( ما رأيؾ أف تطور  .أنت مخطئة ىذه المرة -  

.موىبتؾ بالرسـ وأنا سأشتري ل  ؾ كؿ ما يمـز
 أنا تحت أمرؾ أبي. -  

 البنيا:   قالت األـ
 كـ تسعدني عندما تطيع والدؾ.! بارؾ اهلل فيؾ يا بني -  

مف صديقو تامر الذي  الرسـ ، لـ تأخذه موىبةتتطور يوما بعد يوـ موىبتو كانت
 كاف يمقاه مف حيف آلخر الستحضار ذكريات الماضي. 

                              ***************** 
 

والده إلى المنزؿ ، وذات يـو رجع وبضعة أشير ةعشر  الثانية تجاوزكاف باسؿ قد 
أراد مف خبلليا كسر  ،نذيرمشاجرة مع العمدة وابف عمو وىو منيمؾ القوى بعد 

 الخمسةحقد قديـ يقارب عمره ، ىو السيد نذيرو  ،فع أحدىـاد. سطوتو وصبلبتو
ولكف  ،نفعيتو بانحيازه إلى الطرؼ األقوى ماديا دائمااألخر افع دبينما  عشر عاما

نما  ىو ذلؾ االلتفاؼ مف قبؿ  ،ه إلى حدة الصدمةأفاج ماىذا ما كاف يفاجئو، وا 
ما مضى مف عمره في مساندتيـ واالنتصار لحقوقيـ ضد  ف قضىالفبلحيف الذي

عمى  اأنيمويرى بىالو ما رأى منيـ ما بيف مؤيد لنذير والعمدة  .الجشع واإلقطاع
 حؽ وما بيف الئـ لو وبأنو قد أخطأ في حؽ ابف عمو نذير والعمدة.

 غير أنو ظؿ صمبا كعيده، يرمقيـ بنظرات مشمئزة قائبل بثبات وىدوء:
را وال الرجاؿ، ثـ بصؽ عمى األرض وانصرؼ مغاد ،رجاؿ، كمكـ يا أشباه أؼ -  

 المكاف.
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أتى راكضا  طفؿسيدة ىديؿ عف طريؽ كانت أنباء الشجار تواردت إلى مسامع ال
 يخبرىا بذلؾ.

 .             "تساءلت"ىؿ كاف باسؿ ىناؾ يا بني؟ ىؿ رأيتو؟  -  
  !لـ أره .ال -  

حوؿ باسؿ،  إالال تعمـ لماذا مخاوفيا ال تحوـ  ىذا ما قالو وركض بعدىا مغادرا.
ذاء شعرة في جسد نبيؿ، ربما ألنيا عمى ثقة تامة بأف ال نذير وثبلثة منيـ يمكنيـ إي

وف عناء صرع ذلؾ المعيف كما يقصـ المنجؿ عود الذرة اليابسة د مقدورهوبأنو في 
المنزؿ، استقبمتو عمى عجؿ نبيؿ قادما إلى  ظير ،المغادرة يذكر. وبينما كانت تعتـز

 سس بيدىا عمى صدره قائمة:وىي تتح
 ينالوا منؾ. ما الذي حدث؟ كنت متأكدة بأنيـ أضعؼ وأجبف مف أف -  
 يذه السرعة وصمتؾ أنباء ذلؾ الشجار.أب -  
 ؟الشجار سببنعـ. الميـ قؿ لي ما  -  

لـ يجيبيا ومضى نحو عتبة الدار التي اتخذىا مجمسا مرسبل نظرات بعيدة نحو 
وتكاد  نبو، قائمة وىي تمسح جبينو ورأسواألفؽ... جمست ىي األخرى إلى جا

 :ؽ وىي تراه منكسرا عمى ىذا النحوتجيش بالبكاء ويعتصرىا اإلشفا
 بؾ ونالوا منؾ؟ غدرواىؿ ! ؟ماذا -  
 مف أف ينالوا مني حتى غدرا. أجبفىـ  -  
كاء بالفعؿ )مردفة بصوت دأت تجيش في البتيا وقد بقال" إذا قؿ لي ما بؾ؟ -  

 ىؤالء األوغاد قد نالوا منؾ بطريقة ما.. ؾ منكسرا ىكذا أبدالـ أر  "متثاقؿ(
عـ، ىذا ما حدث يا ىديؿ، أخيرا ناؿ ىؤالء الجبناء مني، واثخنوا روحي ن -  

 بالجراح. قاليا وىو يمضي مردفا:
 أريد أخذ قسطا مف الراحة. -  
 لؾ ذلؾ يا عزيزي. -  

 ىؿ رآه ولكنيا انصرفت عف ىذا األمر حتى ال تثقؿ .ىمت أف تسألو عف باسؿ
 .ض بحدة وعنؼ باتجاه المنزؿوىو يرك عميو. أطمت مف النافذة، رأت باسبلً 

 أنفاسو بادرىا بالسؤاؿ: يمتقطقبؿ أف  .خرجت تستقبمو .وبخوؼ األميات المعيود
 أيف أبي؟ -  
 أبوؾ في الداخؿ نائـ. -  
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 ىـ بالدخوؿ فاستوقفتو قائمة: 
 أبوؾ يريد أف يناـ. !اىدأ -  
 أرجوؾ دعيني أدخؿ ألراه فقط ولف أثير أي ضجة.! أمي -  
 ت إذا بالشجار.ممع لقد -  
 وأريد أف أرى أبي وأطمئف عميو.                !نعـ -  
 .أدنى خدش ىو بخير، وال يوجد في جسده !اطمئف -  

 قالت وىي تمسح رأسو مداعبة:  ثـ وىي تأخذ بيده وتسحبو إلى الداخؿ. ،قالتيا
 تحب أباؾ إلى ىذه الدرجة، ربما أكثر مني؟ ؾلـ أكف أعمـ أن -  
لماذا أبي نائـ وىو ال يناـ في  ،ثنيف. ولكف قولي ليإلأنا أحبكما أنتما ا !أمي -  

 !مثؿ ىذا الوقت؟
 دخؿ لتتأكد بنفسؾ بأنو بخير.أأنا أعرفؾ عنيدا،  -  
 بحاجة لبلقتراب أكثر مف ىوكانت مظممة بعض الشيء، تح باب الغرفة بيدوء، ف

اقترب الحناف دعاه لبلقتراب منو،  وبنبرات ،والده الممدد عمى الفراش، شعر بو األب
 :وجمس جانبا عمى طرؼ السرير

 أنت بخير؟أبي  -  
 أنا بخير ماذا كنت تتوقع؟ !نعـ يا بني -  
 ال شيء أبي، ولكني كنت خائفا أف يكوف أولئؾ األشرار قد أصابوؾ بشرىـ. -  

 عمى صدره وقاؿ: األب يد ابنو كمف يصافحو ووضعيا ىنا أخذ
  تحفظ ما سأقولو جيدا، وأف تعدني أف تتذكره دائما.أريد منؾ أف  -
 أعدؾ أبي... -

فميكف الخير  ،ف تعاضدت الشرور عميؾا  و  النياية. الخير ينتصر دائما في -  
ذا كالنحمة فإنيا تأكؿ طيبًا، وتضع طيبًا، و  يابني، كف !!!طريقؾ ميما حدث وقفت ا 

  خبلص وضمير.إتعمؿ ب ذا عممتا  ، وعمى زىرة ال تخدشيا، و هال تكسر  عمى عودٍ 
قبؿ باسؿ رأس  عمى جبيتو، ةمبرأس ابنو وجذبو إليو وطبع ق مسح عمىقاليا ثـ 

 كفو، وانصرؼ وادعا بعد أف تأكد بأف الشر لـ يطؿ والده. أبيو وظير
... جيزت األـ طعاـ أضيئت المصابيح حيف زحفت عتمة الغسؽ وىبط الظبلـ

 نيا:وقدمتو عمى المائدة، وقالت الب العشاء
 والدؾ. إليقاظاترؾ الرسـ اآلف واغسؿ يديؾ لتتناوؿ العشاء وأنا سأذىب  -  
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 مؼ المكاف، أشعمت المصباح الغازيكاف صمت موحش ي ،دخمت األـ الغرفة
 اقتربت منادية:و 
 ىيا قـ لتناوؿ العشاء يا عزيزي. !!نبيؿ  !!نبيؿ -  

عنفا وىي تيزه عمى حركتيا وضعت يدىا عمى صدره تحركو كي يستيقظ، ازدادت 
وعي منيا، وقمبيا منقبض، بدأت تتحسس جبيتو فبدت ليا باردة كزجاج غير ال

 نافذة في صباح يوـ شتوي، بدأ صوتيا يعمو وأوصاليا ترتجؼ:
 ...، نبيؿ ... نبيؿ.نبيؿ... نبيؿ... استيقظ -  

في أذف باسؿ حتى ىذه  يجمجؿصداىا  شقت المكاف بصرخة مدوية، ظؿ وىنا
 ء األسرة الصغيرة بعد وفاة والده.ة التي تحمؿ فييا عبالمحظ

مف الحزف في قمبو، أجيض حمـ والده الذي لطالما حمـ أف  اً أثر  ترؾ موت والده 
في مرحمة مبكرة كفبلح  لعوز أجبره عمى إعالة أمو والعمؿألف ا ،محاـيرى ابنو 

 بسيط يبحث عف توفير أبسط األشياء لو وأمو.
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في قرية ريفية حبمى بكثير مف المفاجآت، وفي فصؿ الربيع الذي ألبست السماء فيو 
بألوانيا الزاىية عمى األغصاف تشرؽ ور األرض المعطؼ األخضر، بدأت الزى

صباح، مرسمة أشعتيا عمى الجباؿ والودياف  كؿ الشمس مف نومياالعارية. تستيقظ 
فتكسوىا حمة رائعة مف الحسف والجماؿ. قرية جميمة تناـ عمى نغمات مختمفة بيف 
أحضاف الجبؿ، والوادي والنير. يسمع فييا لحف طنيف النحؿ، وىو مكب عمى 

، وصييؿ الخيوؿ، وتغريد الطيور، وطرب خرير الماء مف شبلالت الجبؿ، أزىاره
أوراؽ األشجار الناتجة عف  وخشخشة ، وجبلجؿ الدوابلمراعيااألبقار في  واروخ

مداعبة العصافير، واألناشيد الشعبية التي يرددىا الفبلحوف في الحقوؿ بقصد 
تطؿ عمى النير الغزير،  "بلياالتو "، وقتؿ الوقت، ونسياف التعب. قرية التْسمية

جداوليا تمتد إلى جميع القرى المجاورة والبعيدة. خيراتيا ال تنقطع طواؿ العاـ 
الفقراء  إال أفبفضؿ النير الذي تسقى منو الحقوؿ والبساتيف. ورغـ كثرة خيراتيا 

وما ينجر عنو مف مظاىر اجتماعية اإلقطاع  بعد يـو بسبب اً ميو والبؤساء يزدادوف 
كالقير الطبقي، وتحكـ أسياد القرية وأغنيائيا باقتصادىا وعيثيـ فييا فسادا سيئة 

فالفقراء يعمموف فبلحيف وعمااًل لدييـ. ىذه القرية ، األراضي غمبأ ألنيـ مبلؾ
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 ذات نياإلمياه، وباالبعيدة عف مواكبة التقدـ لكوف منازليا غير موصولة بالكيرباء 
مف أبرز عادات السكاف أف يبنوا مساكنيـ عمى ف .طابع معماري فريد، ليس لو مثيؿ

 الكثيروف. يعتقد الخصبة احترامًا ليا ولعطائيا وليس عمى التربة الصخريةالمواقع 
أف البناء عمى التربة الخصبة يغضب األرض وتحؿ لعنة العجاؼ عمى كؿ 
 مخالؼ. ليذا، نادرًا ما تتقارب البيوت، حتى أف القرية أصبحت تأخذ مساحة كبيرة

 الحاؿ بدأ ميسورو ةفي السنوات األخير ، وكأنيا عقد متناثرة درره عمى بساط أخضر
بؿ عمى ظيور الحمير، يبنوف بيوتيـ مف أحجار البناء مف الج تنقؿ .بكسر القاعدة

ىذا الطيف واألحجار السوداء التي يتـ تربيعيا مف قبؿ عماؿ متخصصيف في 
لمخموط بالقش لتصبح حجار بالطيف ااأل الفراغات بيف تمؤل مف الداخؿ المجاؿ.

مسقوفة ف األسطح ماألتسمؿ الحشرات.  اً متسربات المائية ومانعل مادة متماسكة عازالً 
بطريقة حرفية،  مف فوقيا خشب مربع يرص بعضيا بجانب بعض األشجاربجذوع 

المخموط ورقيقة مف الطيف  أخيرةطيف الصافي وبعد جفافو توضع طبقة الثـ تصب ب
ببساتيف مزروعة بأشجار  طوابؽ محاطة ثبلثةبأعمى البيوت  .مطارألايقاـو ل شبالق

يمتمكيا األثرياء  ، إضافة إلى األعشاب العطرية،الزيتوفالفاكية المختمفة وأبرزىا 
الذيف يتباىوف بتزييف البيوت مف الداخؿ باألواني الفخارية القديمة والحديثة والمرايا 

درة، والطيور المحنطة. يحرصوف دومًا عمى تعميؽ والتحؼ، وجمود الحيوانات النا
السيوؼ واألسمحة القديمة عمى جدراف مجالس االستقباؿ. أما الفقراء، فبل يممكوف 

، األغنياء أو ُقفّ  بداخمو برج لمحماـ طابؽ واحد يحيط بو سياج خشبيسوى 
 إىانة ذلؾ بيذا الموروث القروي معتبريف فوال ييتمو يعتبروف التدجيف أعانة لمفقراء 

روث  ةرائحالعطرية في بساتينيـ عمى  األزىارالجتماعي مفضميف زراعة المستواىـ 
جر معيف مما تجود بو لقاء أفمواشييـ تربى عند الفقراء مقابؿ  .المواشي الدجاج أو

ومدرسة صغيرة لمتعميـ االبتدائي فقط، ألف  ،عمى مدخؿ القرية مسجد االعتناء بيا.
واألغنياء ال يكمموف تعميميـ، ويكتفوف باكتساب القدرة عمى  راءكبًل مف أبناء الفق

القراءة والكتابة. أبناء الفقراء يعمموف لمساعدة أسرىـ بعد إكماؿ االبتدائية، وأبناء 
عف األغنياء يجبروف عمى مزاولة عمؿ آبائيـ ليحافظوا عمى ىذا النشاط الموروث 

تكتفي القيادة العامة لؤلمف بتنصيب إذ  مركز لمشرطة.وال  األجداد. ال مركز صحي
كؿ أمر فييا، جمع الضرائب، وحؿ  العمدة مسؤوؿ عفعمدة عمى كؿ قرية. 

ذا استعصت قضية، يتـ إرساليا   إلى القيادة العامة في المدينة. مشاكؿ الناس. وا 
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وجبة الفطور الخاصة  اليتناولو  الجميع في الصباح الباكر مف كؿ يوـ، يستيقظ
. إثرىا، يتوجيوف إلى وبيضاً  جبناً وحميبًا و خبزًا بأبناء الريؼ، والتي غالبًا ما تكوف 

ف كاف  الذي أعماليـ أفواجا وكأنيـ ذاىبوف إلى يـو الحشر. ومف بيف ىؤالء باسؿ وا 
تجده جاورة، سيف في القرية الميحظى بحب الجميع تقريبا، يعمؿ في حقؿ الحاج ح

أكسبتو األياـ طبيعة الحياة التي كاف يعيشيا عمى  .لمعمؿ اً متقن اً ىادئ الطباع، رزين
مبلبسو الممزقة والمدعكة في  .كؿ جزيئات رقبتوعمى التعب  يبدو ،نحو ىستيري

 الثانيةأكثر مف مكاف تذكر بعماؿ مناجـ الفحـ. تربى يتيمًا بعد وفاة والده، وىو في 
. لـ تستطع التجاعيد و يعيؿ أمو التي تجاوزت األربعيفلؾ الحيف وىومنذ ذ .عشرة

مف حسف وبياء. الصبر والصبلبة  كانت تتسـ بو ماالبارزة عمى جبينيا أف تخفي 
مف أبرز سماتيا، ىذه المرأة التي كانت في يوـ ما حمـ جميع شباب القرية، الكؿ 

تمتفت سوى لشخص واحد . وما كانت ل.يخطب ودىا ويتوه في لفتة صغيرة منيا.
و بيمو إال أن .عشر ربيعا الثانية بمغىو مف تركيا وحيدة مع ىذا الصبي الذي  .فقط

أو ىكذا ما  ،أكبر مف سنو الحاليوف بدا السن عركتيـ الذيفوعـز الرجاؿ الناضجيف 
مف ذوي األعماؿ  َمْرُءوِسيوِ كاف يكمؿ بثقة  ،مف يراه أو يتعامؿ معو. ولذا يقولو

   لقرية.خارج ا الخاصة
خمت كؿ أىمو في ىذه الدنيا التي  ىييعوؿ أمو التي ىو مف و  ةالثامنة عشر تجاوز 
 لرؤيةكؿ مساء  يربطُو بو ليعبرهمف الود  جسر الذي ال يزاؿ ف صديقو تامرسوى م

 ما عمؿمديي. فبث أف يغادر في الثمث األوؿ مف الميؿموال ي عميو باسؿ واالطمئناف
 باح.عند الص امىينتظر 
العذبة التي كانت  يانا استحضار لتمؾ الصور الطفوليةأح في بعض أحاديثيـ كاف

كبرت اآلف وتقؼ ىي األخرى عمى تكوف التي البد أف  سعادو  محور ثبلثي ىما
ىذا ما قالو باسؿ  .لجميمة المعمقة عمى جدراف الماضيظبلؿ تمؾ الصورة الدافئة ا

اف لباسؿ أسبابُو التي تجعمو يحجـ وك ةليالحديث حوؿ مراتع الطفو  دارحيف  لتامر
حاظرا  ذكرىما ىذا األمر الذي كافوفي أثناء  ....عف الخوض في ىذا الموضوع

نة لممكوث في القرية وبشكؿ مف المدي سعادلى عودة إالحديث، أشار تامر  في
 مف البلمباالة:تساءؿ باسؿ بنوع  مستمر.
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 ! أأنت متأكد مما تقوؿ؟ -  
 .سعاددثت بو أمي نقبًل عف أـ ىذا ما تح -  

 د أنيا لف تكمؿ دراستيا الجامعية؟أتقص -  

 نما ىذا ما يتحدثوف بو.إدري تحديدًا، أال  -  
 :اكتراثرفع باسؿ كتفيو بعدـ 

عمنا  ،وليكف. الميـ ىؿ يمكنؾ التفرغ غدًا لقضاء وقت ممتع عند ضفاؼ النير -  
 ؟نستعيد بعضًا مف تمؾ الذكريات األثيرة

 ليس لديؾ عمؿ غدًا؟أ -  

نظير ليـو واحد جر مدفوعة األ في الحقيقة نعـ، منحني الحاج حسيف أجازة -  
 المجيود الذي بذلتو أثناء الحصاد.

كثيرًا  أشتاؽ إليولى ذلؾ المكاف الذي إب معؾ استطيع الذىألو كنت  آه... -  
 العودة منو.لى السوؽ وعند إّمر بو كؿ صباح ومساء عند الذىاب أرغـ أني 

 ! ال تستطيع؟ لـَ  -  

بإحضار  "الشيب" قريةقطعتو لزبوف مف  ف ىناؾ التزاـإي الحقيقة يا صديق -  
ىذا حصؿ عمى مثؿ أربما ألوؿ مرة  .مف الشاي لي فييا عائد كبير كمية كبيرة

 ىاأر لبنى، لـ  أختيزور أسمـ كمية الشاي و أ اذىب إلى ىناؾ ولعميا فرصة .العائد
 يا.منذ عرس

 !؟اآلفلـ تزرىا حتى أ -  

ر بعد انقضاء شيريف مف عم إاليجوز زيارة العروس  صديقي، ال العرؼ يا -  
 !!العرس، وكأف العرؼ أصبح مقدساً 

 بدا باسؿ مستيجننا:
 .. لبنى تزوجت قبؿ أكثر مف شيريف.ولكف.. !!!عادات بالية -  
 نياية الشيريف.اليـو  -  
 متأكد؟ -  
 المدة، ىي أدرى مني بيذه الحسابات المضجرة.أمي حسبت  -  

                            ***************** 
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ليستمتع بالمناظر الخبلبة، يمشي وينظر إلى طرؼ النير تارة  َبَكَر باسؿ مف َبْيِتو
لى الضوء المنبثؽ مف خمؼ الجبؿ تارة أخرى. تفاجأ بفتاة في مقتبؿ العمر،  وا 

لجبؿ ونحو النير. نظر إلييا بدىشة. مسح عينيو مرارا غير تمشي وتمتفت نحو ا
ىذه الفتاة مف بني ليست "مصدؽ ما تراىما. بسذاجة، كذب عينيو وقاؿ في نفسو: 

   ة زارت األرض لتبارؾ أياـ الربيع".حوريالبشر، بؿ 
عف الفتاة التي  ال يحيد بنظره اووقؼ بعيدا عني وبدوف أف يشعر، تبعيا إلى النير

جمست عمى صخرة مطمة عمى ضفة  ريشة في ميب الريح.ُو ، وجعمتو نفسوأنست
الصراع القائـ بيف زرقة السماء وخضرة األشجار التي أظيرت و  هُ صفاءالنير تراقب 

 الموف البلزوردي.
 لى مقصدىا.إمف الزمف حتى وقفت وتييأت لمذىاب يراقبيا عف بعد لفترة  ظؿ

سناء وقع أقداـ، استدارت لترى مف ذا الذي استأنؼ المحاؽ بيا. سمعت الفتاة الح
مقصودة مف الراجمة في الصباح  طريؽيطاردىا أو يتبع خطاىا مع عمميا بأف ال

وىو يراقب وقت المناسب حتى ال تراه استطاع أف يخفي نفسو في ال الباكر.
 خطواتيا وحركاتيا.

مشييا إلى ومف ثـ عادت لتستأنؼ  .وقفت لمحظات وكأنيا نخمة تقبؿ وجو السماء
  .سميافإأف وصمت إلى منزؿ السيدة 

وغرفة استقباؿ  المكوف مف طابؽ بو غرفتاف لمنـو، لى منزلو المتواضععاد باسؿ إ
عمييا سجاد ممزؽ أكمو القدـ، والدىشة تغمر وجيو كما يغمر سواد الغيـو السماء 

 .ةومحاورة الريشة والموح ـليقضي باقي يومو بالرس
                             ***************** 

 
في اليـو التالي، تناوؿ فطوره وخرج إلى عممو. جاؿ في خاطره ىاجس، لعمو يرى 

التقاىا الفتاة لممرة الثانية، فوجد نفسو، ومف دوف أي وعي، يسمؾ ذات الطريؽ التي 
. كانت نظراتو حينيا تمشط المكاف لعمو يممح فيو شبلؿ الحسف وربيع االنبيار فيو
ضرب لذي سكف عينيو، كانت األقدار وقتيا قد حنت عميو، لمح الفتاة عف بعد. ا

، كاف يسمع إيقاع قمبو ووقعو عمى األرض، وكأنو تحوؿ في تمؾ باسؿ في األرض
المحظة إلى مجرد قمب فحسب. صوب ناظريو إلى شعرىا األسود المسترسؿ مف 

عت دقات قمبو وكأنو تحت غطاء رأسيا. أسرع الخطى كي تتضح لو الرؤية. تسار 
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والتحدث  التجرؤفوىة بركاف عمى وشؾ قذؼ حممو. في تمؾ المحظة، أقسـ عمى 
ت شابا إلييا. اقترب منيا فسمعت الفتاة أثرًا لحركة بشر يطاردىا. استدارت فرأ

 ، ابتسمت، دنا منيا. ظؿ صامتا وىو يحدؽ في مبلمح وجييا.يتبعيا
 ا بتمتمات أقرب إلى اليمس:حدقت ىي األخرى بو مميا، تحركت شفتاى

    !!باسؿ! -  
 !!!سعادمف؟  -  

 :ت لوالعميقة، فقال ةنظرت باستحياء، لـ تعد ترمقو بتمؾ النظرات الطفولي
 لتقينا بيا.اأتذكر آخر لحظة  ..لـ أرؾ منذ فترة طويمة. -  
وىؿ يخيؿ لؾ أني أنسى أباؾ الذي نيرني وصرخ في وجيي عندما كنا نمعب  -  

 !التخفي؟ لعبة
 كاف ذلؾ قبؿ زمف بعيد. -  
 أكثر مف ست سنوات. -  
 "تسألت" أيف كنت طيمة ىذه الفترة؟ -  
عمقت في عجمة الظروؼ المعيشية التي ال ترحـ الفقراء أمثالي ودرت معيا كؿ  -  

 ىذه السنيف، وىي ظروؼ ال تعرفينيا عمى كؿ حاؿ. ولكف ماذا عنِؾ أنِت؟
 كؿ ىذه السنيف كما تعمـ.سمبت مني الدراسة  -  
إذا كانت الدراسة قد سمبت منؾ كؿ ىذه السنيف فقد وىبتؾ ىذه السنوف ذاتيا  -  

 !سحرًا، فكـ أنا ممتف ليا بذلؾو حسنا 
 ،وبخطوات متسارعة مرتبكة ،ابتسمت باستحياء شديد وقد كسى وجييا حمرة الخجؿ

 بتعاد. استوقفيا قائبل:الحاولت ا
 رى؟مرة أخ ىؿ أراؾِ  -  

 ستحياء:مف اال بشيء رضردت عميو وىي مطرقة إلى األ
 دع ىذا لؤلياـ واسأليا فستجيبؾ إف كنت أستطيع أـ ال. -  

. عاد باسؿ إلى منزلو دوف أف أمؿ ىتبادال االبتسامة، وودع كؿ منيما اآلخر عم
الحقيقة أف  دعى أنو منيؾ القوى، ويحتاج إلى قسط مف الراحة.ا يذىب إلى عممو.

بداية الميوؿ في  وفي ىذا السف جعم سعادي الطفولة كاف حاضرا ولكف جماؿ ماض
جماليا وقواميا. استغربت األـ تصرفات ابنيا. فمـ يسبؽ لو إلى العشؽ واإلعجاب ب

 أف عاد مف عممو في الصباح. 
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و، وقد ارتدى أجمؿ ما يممؾ مف المبلبس، وخرج مف غرفت َبَكرَ وفي اليـو التالي، 
. سألتو أمو عما إذا كاف ىناؾ شيء ما ب إلى عرس وليس إلى عممووكأنو ذاى

يشغمو عف عممو، فأجابيا بأنو يحاوؿ االستمتاع بالدنيا ألنيا ىدية اهلل لمبشر. توجو 
وكأنو يعمؿ في ضفة النير وليس في  ،بعممو حينو لـ يفكر نحو ضفة النير.

الصخور المطمة عمى ضفاؼ النير ينظر إلى أشعة قؿ. جمس عمى إحدى الح
 . مف بيف السحب البيضاء المتناثرةالشمس المنبعثة مف ستائر السماء 

النسمات قيع الجو يقابمو دؼء قمبو، زخات قمبو تسير بو إلى ما وراء تفكيره، ص
وراف المحظات يتنفس ما ال يدري مف د تطوؼ بو حوؿ نفسو عمى بساط ثمج الربيع،

أىو ثمج يذوب تحت تأثير  .ييتز عمى وقع السكوف !؟مف ىو حوؿ المحظات،
ني قمرية، االثمج؟ يقبض اليواء بيديو ترقبا لمعبودة العيوف، يحتضف الكوف بأغ

يتدحرج خمؼ  ،الجذؿيحمؽ في سماء عينيو بأجنحة  ،رياح الُمقاحيتفجر ينابيع مف 
ىو  طريقا، يسمؾ يقؼ في درب ىو فيو سائر .اً نتظار معبرة، يموت ويحيا ا نظرات

سو مف الشوؽ بشوؽ، يسمع نف، يرفؽ عمى اً وسبلم اً ويصؿ برد اً نار  ييبّ  .فيو واقؼ
مؾ الميفة إلى ما وراء ضفاؼ مُ ب ، قمبو معمؽينشد الوجود ويتغنى الحياة حديث نفسو
     فكمو عيوف مرتقبة وُقبؿ حياة ألرض ميتة.، ىذة المحظة

 ض شظايا مف اإلحباط، وترتحؿ عيناهُ السماؾ عمى األر  لتنضحور بفاجعة، تبدد الن
 عندما المعمقتاف في مشجب األفؽ مع الموكب المياجر مف أمواج ضباب الصباح

  ..تمشي برفقة والدىا. اً رأى سعاد
عمى غير  عاد إلى المنزؿ مبكرا، سألتو أمو عف سر رجوعو في مثؿ ىذا الوقت

 ونظاـ حياتو. جمس إلى جانبيا في غرفة الجموسمزاجو  وعف سبب تغير عادتو،
مف كنس فتات التراب الذي تساقط مف سقؼ المنزؿ  ولمتأمو  انتيت ،عمى حصيرة

الشمس بغرض  أشعةلنشر أوراؽ وسيقاف الذرة لتيبس تحت  إليوبعد صعودىا 
، قص عمييا قصتو ،لمحظات وترددهالحطب. بعد تمعثمو  إشعاؿفي  استخداميا

 لت لو:فقا
يا بني، ولكني أخاؼ عميؾ مف غدر الزماف،  أتمنى أف تكوف فرحتنا األولى -  

وكما تعمـ، ليس لدينا  أفضؿ مف حالنا بكثير. مف أسرة حاليا سعادنحف فقراء بينما 
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ذا بقيت عمى ىذهأنت لـ تعمؿ منذ يوميف،  .سوى قوت اليـو وربما الغد  ،الحاؿ وا 
  .حتما سنعاني كثيرا

 :أسو وقد احمر وجيوأطرؽ بر 
أفضؿ مف األياـ  وسأعمؿ في الغد،سأذىب إلى عممي أنا آسؼ يا أمي،  -  

 الماضية. 
                              *****************  

 
وىو يحدث نفسو عما إذا كاف سيأتي يـو  إلى عممو باكرا وذىب ظستيقأ ،لمعتاداك

بالنسبة لو،  سلحقؿ الذي أصبح كالكابو يعيش فيو غنيا، وال يذىب إلى العمؿ في ا
قطع ولكنو عمى كؿ حاؿ يبقى المصدر الوحيد الذي يحصؿ منو عمى رزقو. 

تفاجأ بشخص  ووصؿ إلى الحقؿ، عمت الدىشة وجيو، إذ ب عندمابطئ و المسافة ب
الحاج  . بادرهفيورتباؾ الا دبعوضو في عممو. حرؾ رأسو قميبَل نحو مالؾ الحقؿ، 

 :ةحقؿ فاردا معصميمالؾ ال حسيف
 !!!ىاىو السيد باسؿ قد أتى -  

 أطرؽ باسؿ بوجيو إلى األرض معتذرا:
 في نفسي.... تغيبت ألمر -  

 قاطعو:
يوميف  تغّيبتو مدفوعة األجر، لكنؾ سخرت مني  إجازةيوما واحدا  أعطيتؾ -  

أعزؼ  ىؿ استقبمؾ بالورود أـ !تظف أني فاعُؿ؟ ، فماذاجازةاالمتتالييف إلى جانب 
لقد  !ىؿ تريدني أف أوقؼ العمؿ في الحقؿ مف أجمؾ؟ !لؾ عزؼ الوصوؿ؟

 .عنؾ ت إلى أف أستدعي عامبَل آخر بدالً اضطرر 
 لمزاولة عممي؟ىؿ أستطيع أف أعود  -  

 رأسو يمينا، وقاؿ:  الحاج حسيفحرؾ 
 (ر إلى العامؿيوىو يش) فيذا العامؿ الجديد ،مكاف ىناليس لؾ  !آسؼ -  

 .أقؿ منؾ أجراً يتقاضى 
 : جسمو الحرارة تْغزو بجنوف كؿّ بدأت حمر وجيو و ا
 أنا عمى استعداد لمعمؿ وتقاضي األجر الذي تريده أنت يا سيدي. -  

 أسد متخـ وقاؿ:  ةابتسام الحاج حسيفابتسـ 
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 يعمؿ معي باستمرار، إمض في سبيمؾال أستطيع. لقد وعدت ىذا العامؿ أف  -  
 آخر.  وابحث عف مكاف يا بني

 قاؿ محتجًا:
 أنا أعمؿ معؾ منذ بداية الموسـ. -
 ولكنؾ سخرت مني في نيايتو. -

 ليس عداًل أف..... -

 :بانفعاؿقاطعو 
مف العدؿ أف يبقى المحصوؿ في الحقؿ معرضًا لمسرقة وأنت العدؿ برأيؾ؟ أما  -  

 !؟نزىةفي 
 قاؿ معتذرًا:

 أسؼ سيدي، لقد كنت..... -  

 :قاطعو
 ال تضيع وقتؾ معي.    مف األفضؿ أف -  

يارب، أنت خمقتني، وخمقت ": يبتيؿ إلى اهللثـ مضى في سبيمو ييذي  نحط باسؿ
 إخراج)تنيد وكأنو عمى وشؾ ..آه رزقي كما خمقتني، فاجعؿ لي مف لدنؾ رحمة،

 "!؟نعاني... لماذا ثـ تابع...( فتات كبده،
                               ***************** 

 
الكممات قبؿ أف تغادر مف  طوى اهلل . وقدووْجُيُو ْمحمرُ مو س باسؿ إلى جانب أجم

 مخارج الحروؼ، حاولت أمو أف تيوف عميو:
قرأت ذلؾ مف  ...لقد عرفت ما حدث لؾ في الحقؿ، نعـ !ف يا بني ال تحز -  

 ، أليس كذلؾ؟ تعينيؾ. طرد
 :    فبادرتولـ يستطع أف يرد عمييا.  
مف ألـ، وأنا أعرؼ  ونا لست غاضبة منؾ، ألني أحس بما تحس بيا بني، أ -  

أنت بشر وليس ىناؾ شيء أجمؿ حب. سبب طردؾ مف عممؾ، ومف حقؾ أف ت
مف الحب في ىذه الدنيا. الحب ىو القمب النابض في الروح ومحرؾ األحاسيس 

. ولكف نحف الفقراء مع األغنياء ووالشعور. ىو األمر الوحيد الذي نتساوى ب
في الوقت الراىف ريثما  سعادلظروؼ التي تمر بيا صعبة جدًا وعميؾ أف تنسى ا
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خيرًا في جعبة القدر. غدًا  ؾتجد عمبًل أفضؿ مف عمؿ الحقؿ، ولعؿ اهلل يخفي ل
واغسؿ وجيؾ وتحؿ بالصبر، فمكؿ يـو  أذىب ..يجب عميؾ أف تبحث عف عمؿ.

 شمس وريح.
تنجمي السحب السوداء عف السماء  ابتسـ وانجمى عنو الحزف مف كبلـ أمو كما

 : زرقاء. احتضف أمو وقبمياال
صحيح أني فقير لـ أستطع أف أوفر لؾ قوت أكثر مف  !كـ أنت رائعة يا أمي -  

 ، طواؿ حياتي، فأنت تعاممينني واحترامي  حبي أستطيع أف أوفر لؾ يولكنيـو
 . ير مثمي في ىذه الدنيا لفقأجمؿ ىدية مف اهلل بمطؼ وحب دائميف. أنتِ 

 : األيمف ابتسامة حتى كادت الشمس أف تشرؽ عمى خدىا. ربتت عمى كتفو ابتسمت
  ، ترتاحما أف إاغسؿ وجيؾ، ولؾ حرية االختيار،  !بارؾ اهلل فيؾ يا بني -  
 .حث عف عمؿتخرج لمب أف ماوا  

 : ة الطاعة واالحتراـإلى وجو أمو المبتسـ نظر  نظر
 سأذىب لمبحث عف عمؿ. -  

عمى  يجرؤ أحدوجيو ثـ انطمؽ لمبحث عف عمؿ. طرؽ كؿ األبواب ولـ غسؿ 
، ذىب إلى كؿ حقوؿ القرية لكف دوف جدوى. في آخر النيار كانت استخدامو
عادت إلى مخدعيا، والطيور آوت إلى أعشاشيا والحيوانات عادت إلى قد الشمس 

قمبو يغطي مستقرىا، وخمت الطرؽ مف المارة. مضى لسبيمو نحو المنزؿ والبؤس 
ىِـّ يثقؿ عاتقو وكأنو يحمؿ  .اً وضعيف اً الشجاع خائفًا و البطؿ جبانفالحاجة تجعؿ 

عمى ظيره الجباؿ. ضرب جبيتو بيده ومف ثـ اختمجت يده وأنشأ يقوؿ بصوت 
 خافت: 

 الصبر فاكية الفقراء، بؿ لواله  لما عاش فقير وال مظمـو في األرض.  -  

وصاحبو صريؼ مزعج عند  لثقموب بقوة شديدة زؿ المثخف بالحطندفع باب الم
 األسىبنيا لدى سماعيا الصريؼ، حاوؿ أخفاء االفتح والغمؽ، توجيت األـ لمبلقاة 

ولـ يجد وسيمة لتعبير س عمى الحصيرة الداخؿ، جم إلىالذي اعتراه وشؽ طريقو 
 : وتخفؼ مف حزن أف تحاوؿ راحتجمست بجانبو و  بو سوى الصمت. عما يشعر

، ولعػػػؿ الرحمػػػة تفػػػتح إف الغػػػد يػػػأتي بمػػػا فيػػػو، وسػػػيكوف جمػػػيبل ،يػػػا بنػػػي  تقمػػػؽال -  
 فتظممنا مف أي لفيح.جناحييا 
 :  بإحباط رد عمييا
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إف ما يعذبني يا أمي ىو أني تعس الحظ مػع أنػي أحػاوؿ أف أركػض وراءُه دوف  -  
 أف أدركو عكس بعض الناس يركض وراءىـ بكؿ خيراتو.  

هلل. إف اهلل ال يخمػػؽ مخموقػػًا وينسػػاه، وال يقػػدر لػػو رزقػػو. يػػا ال تيػػأس مػػف رحمػػة ا -  
 بني ال أريد أف أراؾ يائسا، فأنا ال أشعر بالجوع عندما أراؾ متفائبًل، فكف كذلؾ.

أعدؾ أف أكوف كما تريديف، ولف أقؼ عنػد ىػذه النقطػة، سػأحاوؿ مميػوف مػرة إف  -  
 األمر قبؿ أف أسمـ نفسي ألسوأ مصير.   لـز 

 كذا أريدؾ أف تكوف وأنا بدوري سأحضر لؾ قميبًل مف الطعاـ.ى -   

والبػػرد  ،اليػػواجس ، سػػامرتوالميػػؿ جػػثـحػػاوؿ النػػـو مبكػػرًا. لػػـ يغمػػض لػػو جفػػف حتػػى 
   ويبدو أنيا زيارة مؤقتة لعدة أياـ فقط. ،اليالؾ لمبدف الذي جاء في غير موسمو

                               ***************** 
 

لػػـ يػػدع بابػػًا إال وطرقػػو مجػػددُا، وال حقػػبًل باسػػؿ،  خػػرج، األرض الشػػمس تبيػػرأف قبػؿ 
ألجػر. لػـ يجػد مػف يمػد لػو دوف أف يسأؿ عما إف كاف ىناؾ عمؿ حتى ولو بنصػؼ ا

. غيرت الشمس وجييا الثالث وعاد إلى منزلػو وىػو ميػزـو هويوفر لو مبتغا يد العوف
إلى مخػدعيا. دخػؿ عمػى عودة الشمس وقد دب اليأس في قمبو كما يدب الظبلـ بعد 

تمػوح  كانػت السػعادة رقػع مبلبسػو،تُ  أمو فوجدىا جالسة في إحدى زوايا غرفة الجموس
ىػػػذة ىػػػي ىػػػديؿ، باىيػػػة الوجػػػة فػػػي  .مػػػف عينييػػػا واالبتسػػػامة مرسػػػومة عمػػػى محياىػػػا

، النػػػور يشػػػع بياضػػػًا مػػػف صػػػفحات وجييػػػا، بيػػػذا النػػػور تسػػػتقوي عمػػػى  األمػػػس واليػػػـو
 .ىػػػػي ال تخشػػػػاه الفقػػػػر، .لقسػػػػاوة الظػػػػروؼ ستسػػػػبلـالعمييػػػػا رافضػػػػة اتكالػػػػب الزمػػػػاف 

بعد وفاة زوجيا لػـ تعػد . فالمعيشية القاتمو لف تكسر ظيرىا .تتحداه بصبرىا المرض،
ف ا  مزمػاف حتػى و ل ابتسػاماتيا تحػد .اـىتمػادنى أتكترث ليكذا ظروؼ وال تعير الظبلـ 

 .ليامياإلبقى مصدرًا مانيا بواجد الوجود يإيكانت مف وراء قمبيا، لكف 
 فأجابتو:   ،عف سر ابتسامتيا وابتياجيا بنياا سأليا 
أف ابتسػػػـ مػػػاداـ اهلل ىػػػو الػػػذي خمقنػػػي ولػػػـ يسػػػبؽ لػػػرب العػػػالميف أف  يجػػػب عمػػػيّ  -  

 .اهلل ، فمف ينساناخمؽ مخموقًا ونسيو
فػػػػي لحظػػػػات األلػػػػـ  عتػػػػزازاو  فخػػػػروقػػػػاؿ بكػػػػؿ حػػػػدؽ فػػػػي سػػػػقؼ المنػػػػزؿ المتصػػػػدع 

  :واإلنكسار
 كـ أنت عظيمة يا أمي ولكني حزيف مادمت دوف عشاء.  -   
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، وال تحمػػػؿ ىمػػػي. لقػػػد جائعػػػاالحػػػزف واليػػػأس ال يشػػػبعاف ال تحػػػزف يػػػا بنػػػي. فػػػإف  -  
 فوؽ طاولتؾ.     ؾعشاء ووضعت ،الزبدةمع خبز ال تناولت

 عمبُل مناسبًا إف شاء اهلل.   أعدؾ بأف أجدْسَممي مف كؿ شر، فػػمتَ  -   
  لعؿ في طردؾ مف العمؿ في الحقؿ خيرًا. ال عميؾ،  -   

                            ***************** 
 

ف عبػػد السػػتار ورحػػيـ السػػميمي عمػػى قبػػؿ تسػػع سػػنوات وأكثػػر بأشػػير، اختمػػؼ األخػػوا
الشػػراكة بينيمػػا، أحصػػػى ىػػو األخ األكبػػر. احتكمػػا إلػػى العمػػدة لفػػض  رحػػيـ  .التركة

نطػػؽ  ،خػػبلؿ أيػػاـحقمػػيف والمنػػزؿ المكػػوف مػػف طػػابقيف. العمػػدة ثروتيمػػا المتمثمػػة فػػي 
وقعيف وقبػؿ عبدالسػتار أف ف عمى تقاسـ األرض مناصفة في المػبالحكـ ووافؽ األخوا

أنجػػز العمػػدة وثػػائؽ الفصػػؿ  ،ه فػػي الطػػابؽ الثػػاني. بسػػرعة غيػػر معيػػودةيسػػكف أخػػو 
 إنػػػػو وثػػػػائؽ منيػػػػا ماقػػػػاؿ العمػػػػدةالف عمػػػػى مجمػػػػؿ والممكيػػػػات الجديػػػػدة وبصػػػػـ األخػػػػوا

سػمـ لممجمػس البمػدي  لمتصديؽ في المحكمة ومايبقى ُُ يحفظ في أرشيفيا، ومنيا ما ُي
بسبلسػػة  واألمػػور تسػػير ،ذلػػؾ الحػػيف ذومْنػػ كضػػماف لمممكيػػة حسػػب مػػا ادعػػى العمػػدة.

ؿ ممػا يتوقعػة سطح الحياة حتى تػوفي رحػيـ. نفػس العمػدة أطػو  وال مشكمة تطفو عمى
رحػيـ بأسػبوعيف أرسػؿ العمػدة  ة، فبعػد وفػاةبشر، سنوات وىػو فػي انتظػار ىػذه المحظػ

جػػػنح الظػػػبلـ حتػػػى فػػػارؽ الحيػػػاة. ودعػػػت القريػػػة مػػػف يكػػػتـ نفػػػس عبػػػد السػػػتار تحػػػت 
جتمػع العمػدة بالورثػة األخويف وال اعتراض عمى قدر اهلل. بعد أربعينيػة عبػد السػتار، ا

 وأبمغيـ بما صدميـ ومزقيـ حيرة قبؿ األلـ.
الوثػػػائؽ ومػػػف  شػػػراكة بػػػيف األخػػػويف بصػػػما عمػػػىعنػػػدما فػػػض العمػػػدة ال ،فػػػي الحقيقػػػة

عمػدة فػي تػاريخ ذلػؾ اليػـو ووثيقتػي تػأجير لػؤلرض مػف مضمنيا وثيقتاف بيػع قطعتػي ل
حيػػػػؾ ضػػػػدىما جريف منػػػػو دوف أف يعممػػػػا ماالعمػػػػدة الػػػػذي أصػػػػبح المالػػػػؾ وىمػػػػا مسػػػػتأ
 .  اً تمنفترض فيو أف يكوف مؤ ألميتيما وجيميما والثقة المفرطة بمف يُ 

ـْ إدة لمو ما قالو العمػ ُه اف األخػويف جػاءرثػة مختمػؼ تمامػا عػف خطتػو السػابقة. قػاؿ ليػ
مػػا  مػُو منيمػػا أنيمػا ذاىبػاف إلػػى قريػةقبػؿ وفػاة رحػػيـ بأسػبوع وباعػا لػػو األرض ومػا في

ستفسػػار عػػػف حػػؽ االلػػيس لػػو أف لشػػراء حقػػؿ واسػػع يجعميمػػا فػػي سػػعة مػػف العػػيش و 
ومف الموكد أف مػا  الوفاة بأسبوع.البيع في تاريخ ما قبؿ  التفاصيؿ. أظير ليـ وثائؽ
 .كما ادعى مف المحكمةًا عميو أظيره كاف مزورا ومصدق
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لػو حػدث ذلػؾ ألظيػر  حبؾ العمدة القصة ووضع في الْحسباف لجوء الورثػة لمقضػاء.
نيـ كػانوا يعممػوف لمقاضي وثائؽ البيع والشراء بتاريخ مػا قبػؿ تسػع سػنوات وسػيقوؿ بػأ

ذا صدؽ رض فػي يف أيدييـ يكوف قد كسب عناء كشػؼ شػرائو لػؤلالورثة ما ب لديو، وا 
الماضػػي وعمػػؿ األخػػويف تحػػت إمرتػػو ولػػف يسػػتطيع أحػػد تكػػذيب وثػػائؽ حقيقيػػة حتػػى 

 كانت قد حررت بممعوب وُعمدت بطريقة ممتوية مقابؿ الرشوة. فا  و 
 ىػػااوطو  ائؽ المػػزورةالوثػػا قػػدـ ليػػـ العمػػدة مػػف إثبػػات، أخػػذ مػػنيـ مػػبعػػد تصػػفح الورثػػة 

تشػػػرد أسػػػرتيف وراح يمعػػػب دور األب الحنػػػوف الحػػػريص عمػػػى عػػػدـ  ي جيبػػػوودسػػػيا فػػػ
 قاؿ ليـ:رؤوفًا بيـ، كتفى باألرض معتبرا نفسو عادال ألنو لـ ينيب المنزؿ. فقد ا

تػػػي بالمسػػػؤوليف أعػػػدكـ بالبحػػػث عػػػف أمبلككػػػـ، وسػػػأعمؿ جاىػػػد مػػػف خػػػبلؿ عبلق -  
فأنػػا فػػي مقػػاـ أبػػويكـ  ،ومػػا دمػػت حيػػا عمػػى معرفػػة موقػػع األرض التػػي ذىبػػا لشػػرائيا.

عمػػػى مػػػا  ابنػػػي عمػػػاد بشػػػراء بقػػػرتيف لتعيشػػػو رحميمػػػا اهلل. لػػػف أتخمػػػى عػػػنكـ، سػػػآمر إ
ذا إذا فػػتح اهلل عمػػيكـ فػػثف بػػو، وا  تجػػودا حتجػػتـ ألي مف البقػػرتيف أمانػػة فػػي أعنػػاقكـ. وا 
   ..بطمبو مني. ، ال تترددواشيء

                            ***************** 
 

رت جحػػيتوقػؼ لحظػػة عػػف المشػي حتػػى  عػف عمػػؿ. لػػـ مػف منزلػػو لمبحػػث باسػػؿخػرج 
يػو وىػو راجػع مػف عممػو إلػى تػامر. شػاءت األقػدار أف يمتق، فقػرر المجػوء إلػى الشمس
 قاؿ تامر مقترحًا: فقص عميو قصتو. منزلو، 

المربحػة. ولكػف  بالتجػارة تأنيا ليسػوالشاي؟ صحيح  البفما رأيؾ أف تبيع معي  -  
 ؿ في سوؽ القرية.عمييما إقبا

 فرح باسؿ وأخذ نفسًا عميقا كناج مف الغرؽ، وقاؿ: 
 .أنا موافؽ يا صديقي -   

بنصػػؼ سػػاعة، سػػأكوف فػػي انتظػػارؾ عنػػد المػػدخؿ  وبعػػد صػػبلة الفجػػرإذا، غػػدا  -  
 األمامي لمسوؽ لتباشر العمؿ.

 سأكوف ىناؾ في الوقت المحدد.   -   
     .إذا، اتفقنا -   

، ؿ وقمبػو يػرقص طربػًا وفرحػًا. وبعػد أف طػرؽ، فتحػت أمػو البػابعاد باسؿ إلػى المنػز 
   :محيا ابنيا ينبئ بشيء مف البيجة وفرحة الفرج. احتضنيا وقبميا

 لقد وجدت عمبًل يا أمي. -   
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  ىذا خبر يشرح القمب يا بني.  -   

 عانينا بما فيو الكفاية. -   

 ال ييـ  يا بني. األىـ مف ذلؾ أنؾ وجدت عمبًل. -   

 تامر.والشاي مع  البفسأبيع  -   

 عمؿ جيد. أشكر اهلل عمى ذلؾ. -   

. جبػػػت القريػػػة والحقػػػوؿ : أعػػػرؼ أنػػػؾ تعبػػػتوىػػػي تقػػػوؿ(مسػػػحت عمػػػى رأس ابنيػػػا )
والوادي باحثًا عف عمؿ. واآلف، آف لػؾ أف تنػاـ نومػًا ىنيئػا، إجمػس وتنػاوؿ مػا سػمقت 

.  لؾ مف البيض الذي جادت بو الدجاج  اليـو
فػي الحقيقػة الشػرود ، دخؿ إلػى مخدعػو واسػتمقى عمػى ظيػره. الخفيفةبة بعد ىذه الوج

لحظػات حتػى  إالىػي  زاد مف حدتو أكثر فػأكثر، ومػا لمتو طواؿ. ألياـ حاضرامازاؿ 
واقفة أمامو تحاوره قائمة:  طارت بو أجنحة أفكاره محمقة في سماء مخيمتو ليجد سعاد

 ىؿ يجوع المقاتؿ في المعركة؟
 !تؿ بشرًا؟أليس المقا -   
 ببل، ولكنو يتحمؿ كؿ صعب بما في ذلؾ الجوع.  -   

 يصارع  كؿ شيء مف حولو كي ينجو... جسور، ىا أنا مثؿ لرجؿ صبور، -   

 قالت )مقاطعة(: 
 ال تكمؿ  إني أعرؼ ذلؾ. -   

 وكيؼ عرفت؟  -   

ومػػف معطفػػؾ الػػذي مزقػػو القػػدـ، وقػػدميؾ  ،مػػف مبلبسػػؾ المدعكػػة فػػي كػػؿ مكػػاف -  
 ختيف المتيف تذكراني بأقداـ االستوائييف. المنتف

 رد عمييا بنبرة ممؤىا العناد:

..... ال...... أنػػػا غنػػػي بخيػػػؿ ...أنػػػا لسػػػت كػػػذلؾ، أنػػػت تقصػػػديف أنػػػي فقيػػػر أو -  
ىػذا ىػو ىؿ الفقر جريمة أحاسب عمييا؟ لست أنا السػبب فػي فقػر حػالي.  النفس،...

 .قدري
 :  وتابعت قيقيت عاليا

 فقرؾ، وتعاستؾ ومعاناتؾ، وآالمؾ وأحزانؾ. ولكني أحبؾ ب -   

 تنفس الصعداء وابتسـ ابتسامة مصحوبة باألمؿ وقاؿ: 
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عمى النقػيض ممػا توقعػت. كنػت أظػف أنػؾ سػتكرىينني وال تػرغبيف بالحػديث إلػى  -  
 .  معدـ فقير

 ثقؿ لسانيا واقتربت منو قميبًل:  
 فقرؾ أطير مف الماؿ الحراـ. -   

ذا بػػو يصػػطدـ بالجػػدار. عػػاد إلػػى فراشػػو مػػدركا أنػػػو وقػػؼ وحػػاوؿ أف يمسػػؾ يػػ دىا وا 
 يحاور الخياؿ.يتوىـ و 

                               ***************** 
 

الديكػة وقػد ظػف أنػو تػأخر عػف موعػده مػع تػامر، فخػرج  مسػرعًا  صػياحاستيقظ عمػى 
مػؿ لقد تأخرت عف الع !ىؿ ىناؾ شخص أحمؽ مثمي؟"نحو السوؽ وىو يكمـ نفسو: 

 .  "في أوؿ يـو
بتػامر يناديػو. اقتػرب  فػإذا سػمع صػوتًا مػف خمفػو ينػادي باسػمو. اسػتدار نحػو الخمػؼ،

منو وتصافحا ودخبل إلى السوؽ معًا، شرعا يبيعاف البف والشػاي. كػاف صػوتو يضػيع 
منتجػػػاتيـ. يتواجػػػد فػػػي ىػػػذا المكػػػاف  بػػػيف أصػػػوات الباعػػػة، الػػػذيف يروجػػػوف لسػػػمعيـ أو

وا مكاتػب خاصػة بيػـ لبلسػتيراد. ىػذا السػوؽ لػيس ليػذه القريػة أنشػأ المدينػةتجػار مػف 
فحسب، بؿ لكؿ القرى المجاورة، فيو سػوؽ تجػاري كبيػر بػو جميػع طبقػات المجتمػع. 

 تسّوؽ فيو جميع المنتجات الزراعية والحيوانية وأحيانا المصنعة.
قفػػػًا يصػػػيح بصػػػوت عػػػاؿ: الشػػػاي..... او  وصػػػمت الشػػػمس إلػػػى كبػػػد السػػػماء وباسػػػبل 
   ....بفال

عمػى رأسػو يـ الرعد يسػقط وكأف ىز  الحروؼ في مخارج أة تسمر وماتت الكمماتوفج
رأتػو ولكنيػا تظػاىرت بعكػس ذلػؾ، تشتري بعض األشياء. كانػت قػد  سعادعندما رأى 

 ب مف جبينو مف شدة الخجؿ...دنت منو لشراء الشاي، بدأ العرؽ يتصب
باسؿ أف يممسو بيده ليعممو بقػدـو  تامر واقفًا بعيدا عف صديقو يروج بضاعتو، حاوؿ

سػػعاد وىػػو مػػازاؿ ينظػػر إلييػػا ولكػػف يػػده لػػـ تصػػؿ إليػػو بسػػبب تحركػػو المسػػتمر نحػػو 
 الزبائف.

اقتربت منيما وقد كست االبتسامة محياىا، وضعت المشتريات عمػى األرض، وبػرغـ 
 يا بادرت باسؿ قائمو:إال أن، ياإف تامر مازاؿ مشغوال بالبيع ولـ يدرؾ قدوم

 بكـ الشاي يا سيدي؟ -  
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 ابتمع ريقو ورد عمييا قائبًل:
 ال أدري ماذا تقصديف؟ أتريديف شراء الشاي أـ انؾ تسخريف مني؟ -  
ولماذا؟ فأنا ال أرى أمامي سوى شاب نبيؿ يكسب قوتو ! فالسخرية... مم -  

 بشرؼ وىو فوؽ ىذا صديؽ طفولة.

 انتزع شبو ابتسامو وقاؿ:
 دىشت لرؤيتؾ. -  
 أنت شاب عظيـ وتستحؽ االحتراـ. -  

 منيا وحياىا. بواقتر  ترؾ البيعفإلى باسؿ تتحدث  اً سعادأدرؾ تامر أف 
 "عبرت عف ارتياحيا"  جميؿ أف أراكما معا. -  

 "رد عمييا باسؿ" لقد جمعنا العمؿ. -  

 قالت مازحو:
 أنا مف ىي الدخيمة عميكما. -  

 قاؿ تامر:
 دائما في قموبنا.حاضرة  عمى العكس، أنتِ  -  
 ..ولكني مازلت أعتب عمى تامر. -  

 يعمـ اهلل أني لـ أخطئ في حقؾ يوما.  !!تعتبيف عميّ  -  
ولـ أرؾ وأنت جاري.  يفىنا في القرية منُذ أسبوع عميؾ. أواًل، أنا عتبأنعـ  -  

 أقضيو فيعدد ليا لباسؿ في كؿ صيؼ  ال والثانية، بعثت معؾ رسائؿ كبلمية
فحوى تمؾ ( و وىي تشير بسبابتو نحو باسؿأني قد نسيتو )حتى ال يظف القرية. 

 أـ ال؟يا لؾ تامر دري ما إذا أوصمأولست لرسائؿ أني أريد أف أراؾ ا

 قاؿ باسؿ:
 خبرني بكؿ شئ.أ -  
 "معاتبة ياقالت" ؟نداءاتي ولماذا لـ تمب -  
في  ىناؾت أبي اوغالبأعمؿ في القرى المجاورة ألني ال أتواجد في القرية،  -  

 .الحراسة بغرضالحقوؿ  عرازيؿ

 قاؿ تامر مقاطعًا:
وىو يقوؿ( منذ  سعاد)صوب ناظريو نحو  تتحدثاف وأنا لـ أدافع عف نفسي -  

أسأؿ عنؾ أف  انويأسبوع وأنا مشغوؿ بالتزامات نحو زبوف ىاـ وكنت أكثر مف 



 

 

33 

. ، لكنو كاف تقولينو لي بكؿ ما أبمغ باسبلً فقد كنت  ،أما بشأف عتابؾ الثاني اليـو
 المساء حيف يعود مف عممو. عندحيانا أأال مشغواًل حتى أني ال أراه 

 فمـ يعد لدي عتب عميؾ. أذا كاف األمر كذلؾ، -  

عف  صديقييا شغمتأنيا  سعادوشعرت  عتقدـ زبوف لشراء، انشغؿ تامر بالبي
 فقالت لباسؿ: رتيما،تجا
 أعطني مف فضمؾ كيمو مف الشاي . -  
 !رور تفضميبكؿ س -  

 المرة القادمة. البفسأعود لشراء  -  

 .كؿ قوؿتبادال االبتسامات ذات مغزى تغني عف 
اشترى بعض الطعاـ لو وألمو. ببيجة ممؤىا  .إلى عمميما وبعد نفاد الكمية رجعا

آف لمعذاب أف "السماء واألرض ال يدري إذا كانت ستستمر إلى األبد، قاؿ لنفسو: 
 . "ف كنت مف ىذا كمو؟. أيوجدت القمب الذي سينبض في جسديقد ، ليرحؿ

بعد أف طرؽ الباب وفتحتو ادة. واصؿ مشيو وىو يسرع الخطى ليشاطر أمو السع
  :فبادرتو، شع مف وجيوالِبْشر يكاف 
 لـ يسبؽ لي وأف رأيتؾ عمى ىذه الحاؿ.  !أكؿ ىذه السعادة مف أجؿ العمؿ؟ -  

 مثؿ الجوىرة الثمينة وقاؿ:  أخذ يد أمو وخبأىا بيف يديو
 أنا اليـو أسعد مخموؽ عمى ظير األرض يا أمي.  -  
 !وما سر ىذه السعادة؟ -  
صدفة في السوؽ بينما كنت أبيع الشاي. واألىـ مف ذلؾ أنيا  سعادالتقيت  -  

ابتسمت وعبرت لي عف سعادتيا مادمت أكسب قوتي بعرؽ جبيني دوف خجؿ. 
أحس بأني شخص مميز وكأنني دخمت إلى قمبيا كما يدخؿ  تبادلنا الحديث، وبدأت

 السيؼ الغمد.

 أكمؿ اهلل فرحتؾ يا بني، ولكف كف حذرًا ألف والدىا كما تعمـ...... -  
 قطع كبلميا قائبًل:

 .متحديلأنا مستعد ، أعرؼ كؿ شيءال تكممي يا أمي،  -  
بنيا ااتيا عمى الذعر في حي بثزوجيا  فموت، نزلت دموع الخوؼ مف مقمتييا 

 : الوحيد، فقالت بحزف
 كؿ أممي يا بني أف ال أخسرؾ، ألنؾ كؿ ما تبقى لي في ىذه الدنيا بعد والدؾ. -  
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 ال تخافي. أنا اآلف رجؿ أعرؼ ما أصنع. -  
)تمسح دموعيا بطرؼ  وفرحتي الحقيقية ىي أنؾ رجؿ ال مثيؿ لُو في القرية. -  

 راحة يدىا(
  قاؿ: قبؿ يدىا و 

لى األبد. -    جعمؾ اهلل موطني األوؿ واألخير وا 

                              ***************** 
  

عنػػػد الغػػػروب ُيعيػػػد الرعػػػاة البيػػػائـ إلػػػى مسػػػتقرىا، وتشػػػرع النسػػػاء واألطفػػػاؿ بمبلحقػػػة 
الدجاج واعادتيا إلى أقنانيا، كؿ أسرة تربي الدواجف تحرص عمى عدىا كما تحرص 

فقدانيا أثر الػديؾ،  زوجيا تعممو "صيفية"ا في محيط قنيا. جاءت عمى متابعة بيضي
عاتبيا لعػدـ اىتماميػا بالػدجاج. فيػذة المػرة الثانيػة التػي تخفػؽ فػي لػـ الدجاجػة خػبلؿ 
شػػير، بحػػث عنػػو فػػي بقػػاع تواجػػد الػػدجاج فػػي منػػاطؽ عػػدة مػػف القريػػة، سػػأؿ جيرانػػو 

تصػػؼ الميػػؿ سػػمع صػػياح عنػػو، تحػػدث يقينػػا أف ديكػػو ُسػػرؽ متوعػػدا الفاعػػؿ. فػػي من
 ت، أخذ عصاه وخرج في عتمة الظػبلـديكو، إنو صوت مميز، ىو يعرؼ ىذا الصو 

ليتبع شكو حوؿ مصدر الصوت، تفحص المنطقة وأكد جازما أف رفيع ىو مػف سػرؽ 
ديكػػو. كشػػؼ امػػرؾ يػػارفيع، سأفضػػحؾ. "ماقالػػو رضػػا وىػػو يمضػػي فػػي طريقػػة نحػػو 

 منزؿ العمدة".
ديػدة، ايقػظ عمػاد، ظيػر مػف النافػذة، تسػاءؿ مػف الطػارؽ طرؽ باب العمدة طرقات ع

 والناس نياـ؟
 سيدي عماد، أريد التحدث إلى العمدة. -

 ىؿ مف طامة حدثت حتى تأتي في مثؿ ىذا الوقت؟ -

 اكتشفت سارقا. -

 أىو مف أىؿ القرية، أو دخيؿ؟ -

 بؿ مف أىؿ القرية؟ -

 !ية الميمييف؟أو تذىب إلى حراس القر  !يا أحمؽ، لما لـ تنتظر حتى الصباح؟ -

 أخشى ضياع الدليؿ. -

 نافذة أخرى بعد سماعو الحديث الدائر بينيما: مفيصؿ األجش صوت العمدة 
 مف ىو السارؽ؟ -  
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 .يا سيدي أنو رفيع -  
 وماذا سرؽ؟ -  
 سرؽ ديكي. -  
 وكيؼ عرفت أنو السارؽ؟ -  
 سمعت صياح الديؾ مف منزلو. - 
 متى سمعت صياح الديؾ؟ -  
 قميؿ.قبؿ  -  

 نظر العمدة إلى القمر وعاد يرد عمى رضا:
 !ويحؾ أييا الحمار، أتوقظ سيدؾ في منتصؼ الميؿ مف أجؿ كمب؟ -
 أنو ديؾ ياسيدي وليس كمبًا. -

فػػػي منتصػػػؼ الميػػػؿ ولػػػيس الػػػديؾ، فكيػػػؼ أصػػػبح  نحػػػف نعػػػرؼ أف الكمػػػب ينػػػبح  -  
 ديكؾ كمبًا؟

 أنا سمعتو ياسيدي. -

 أناداؾ بأسمؾ؟ -

 !ياسيدي؟ يأتسخر من -

 بغضب وصوت مرتفع رد عميو العمدة:

 أال لعنة اهلل عمى وجيؾ أييا البغؿ. إذىب وتعاؿ إلي في الصباح. -

عػػض قمبػػي وال تعػػض رغيفػػي، ىػػػذا مبػػدأ رضػػا. لػػذا قضػػػى بػػاقي الميػػؿ يراقػػب منػػػزؿ 
حظػات رفيع. جاء الصباح، خرج رفيع، ألقى رضا عميو القبض بعد مشاجرة بسيطة ل

مػػدة. المقػػر مػػازاؿ مغمقػػًا وعنيػػد واقػػؼ بانتظػػار سػػيده، بػػادر ، أخػػذه إلػػى مقػػر العوتوثيقػػ
عنيػػد رضػػا بسػػؤلو عػػف سػػبب تكبيػػؿ رفيػػع، أجابػػو بأنػػو سػػارؽ، دافػػع رفيػػع عػػف نفسػػو 
وكػػاؿ الشػػتائـ لرضػػا. ومػػف أمػػرؾ بتكبيمػػو؟ سػػؤاؿ طرحػػو عنيػػد عمػػى رضػػا، فأجابػػو أف 

 العمده أمره بذلؾ.
رتدى معطفو، تعمـ. نقط فطوره. ا متأخرا، وكالعادة تناوؿ ستيقظ العمدة مف نوموا

صابعو ومف ثـ أخذ عصاه وخرج. ابو ويديو، ثـ تخمؿ شاربو. فرقع أالعطر عمى ثي
، بالغة، يرد عمييـ بيده. بمغ المقر قي عميو الناس تحية الصباح بحفاوةفي طريقو يم

 طراب:اضتساءؿ ب
 مف وثؽ رفيع؟ -  
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 رد رضا مفتخرا:
 إنو السارؽ؟ -
 قمت، مف وثقو؟ -

 ا.أن -

 ومف أمرؾ بذلؾ؟ -

 أنت. -

سػػخـ اهلل وجػػو أبيػػؾ، أمرتػػؾ بػػا الحضػػور إلػػى مقػػري ألعاقبػػؾ عمػػى إيقػػاظ سػػيدؾ  -  
 في منتصؼ الميؿ. فؾ وثاقو.

 فعؿ ما أُمر، فتح عنيد المقر، استمع العمدة لرضا، ثـ وجو سؤالو لرفيع:
 ىؿ ديؾ ىذا البغؿ معؾ؟ -
نػي بالسػرقة، لقػد أخطػأ رضػا فػي ياسيدي أنا لسػت سػارقًا، ولػـ يسػبؽ ألحػد واتيم -  

حقي، ولـ يجعؿ حرمة لمجار. مف اآلف ىذا الرجؿ ليس جاري وال أتشػرؼ بجيػرة مػف 
 يشكؾ بكرامتي.

 ما قولؾ يا رضا؟   -

 أقترح يا سيدي بأف أذىب لتفتيش قف رفيع. "ىكذا اقحـ عنيد نفسو" -

 ضرب العمدة عمى طاولتو بغضب موجيا كبلمو لعنيد:
 مف يقرر أييا األرعف.أنا العمدة، وأنا  -
 آسؼ سيدي. -

 ىؿ الدجاج مازاؿ في القف؟ "وجو العمدة سؤالو لرفيع" -

 لقد أخرجتيا زوجتي لتقتات. -

مػػف أجػػؿ ديػػؾ العمػػدة يقتػػؿ نفسػػو ىمػػًا. "قاليػػا العمػػدة بغضػػب، ثػػـ أمػػر عنيػػد..."  -  
 إذىب إلى مكاف تواجد دجاج رفيع وفتش عف الديؾ.

 تػحت أمرؾ سيدي. -

 اف ىنا.رضا ورفيع يبقي -
 وكيؼ سأعرؼ مكاف تواجد دجاج رفيع؟ "ىكذا تساءؿ عنيد" -

 ضربو العمدة عمى قفاه وىو يصرخ:
لوكػػاف مسػػاعدي حمػػارًا لػػذىب إلػػى زوجػػة رفيػػع وحقػػؽ معيػػا وعػػرؼ مكػػاف تواجػػد  -  

 دجاجيا.
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 بعد ساعة مف الزمف جاء عنيد وبيديو الديؾ، صاح رضا مجددا اتيامو: 
 !يا سيدي إف رفيع ىو السارؽ؟ىذا ديكي، ألـ أقؿ لؾ  -  

 رد رفيع مبرئًا نفسو: 
واهلل لـ اسػرؽ الػديؾ، ربمػا دخػؿ مػع دجػاجي إلػى القػف دوف معرفتػي، ومثػؿ ىػذا  -  

 يحدث دائما، خطأ غير مقصود.
 ولماذ لـ تقؿ منذ البداية أف الديؾ في قنؾ؟   -

لػػب سػػيدي اسػػمؿ إلػػى قػػف دجػػاجي، إنػػي اطة وتومػػا أدرانػػي أف ديكػػو ارتكػػب حماقػػ -  
العمػػدة بمعاقبػػة رضػػا ألف ديكػػو انتيػػؾ حرمػػة دجػػاجي ودخػػؿ دوف اسػػتأذاف إلػػى فنػػاء 

 منزلي.

 أنت مدافع فاشؿ، كيؼ أسمط عميو العقاب بسبب ديؾ ال عقؿ لو.   -  

السارؽ لذبحت الديؾ وماجعمتػو يصػيح وُيعمػـ الجميػع أنػو بػيف دجػاجي،  لو كنتُ  -  
 ديؾ؟ ت الد( أيف وجيوجو سؤالو لعنيد...)

 أجاب عنيد:
 بيف دجاجؾ في ساحة القرية. -
عنيػػد لػػـ يجػػد الػػديؾ فػػي فنػػائي، وىػػذا يعنػػي اف الػػديؾ بػػات فػػي مكػػاف مػػا وعنػػد  -  

 الصباح التحؽ بموكب دجاجي.

ىمػػػػـ... أفػػػػاض اهلل روحػػػػؾ، كنػػػػت سػػػػأبرئؾ ولكنػػػػؾ  !!!أصػػػػبح لػػػػدجاجؾ موكػػػػب -  
 جنيت عمى نفسؾ "بموكب" مف المعف.  

العمدة واستبلمو الديؾ الذي مازاؿ في عيدة عنيد، أمرىما  رضا صامت منتظر حكـ
 العمدة بالبقاء خارج المقر حتى يصدر حكمو. دقائؽ ونادىما وشرع بأصدار حكمو:

ألنػػو سػػبب ىػػذة الضػػجة، )قاطعػػو  عمػػى الػػديؾ باألعػػداـ ورميػػو لمجػػوارح حكمػػتُ  -  
قاطعػػت سػػيدؾ  رضػػا بانػػدفاع...( ومػػا دخػػؿ الػػديؾ؟ )صػػاح العمػػدة فػػي وجيػػو...( إذا

 .ألسبوع، ثـ أودعؾ سجف القرية جميعاً مرة ثانية سآمر عنيد بجمدؾ أماـ الناس 
 أسؼ سيدي.  -  
 (  أكمؿ العمدة...)
 ؽ المؤدية إلى القرية.يوحكمت عمى رضى ورفيع بمسح الطر  -  

ات يديػو ليشػرعا فػي تػرميـ فػي وجيييمػا وأخرجيمػا بػدفععنيػد ىما بػاألعتراض، كشػر 
 ؤدية إلى مخازف العمدة التي يجمع فييا منتوجاتو الزراعية.الطريؽ الم
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                              *****************  
 

نحو عممو. وما ىي إال سويعات مف بدء البيع،  باسؿ بعد الفطور الريفي، انطمؽ
دخمت قابمْتُو في وجيو  َلمَّا. سعادوما أف غيرت الشمس وجييا الثاني، حتى أتت 

أسنانيا، مت واجما. ابتسمت حتى ظيرت يا زىرة تعانؽ الشمس. استقاـ ثـ صوكأن
يراقب نظراتيما  وتامر لحظاتصامتيف بل ، ظاألرض الَشْيباء وكأنو البرد قد غطى

ريقو بصعوبة وأحس  عابتم. الذي شغؿ بالوُ  الياجس ،حينيا ،تأكد لو المتبادلة.
سحب قميبًل ليفسح المجاؿ لصديقو ، انابني العمومةبيف  انُو يقؼ عائقأ ،حينيا

  :ؤىا العذوبة والرقةبعبارات مم سعاد، نطقت همباركًا إياه باختيار 
 صباح الخير يا سيدي... أو أقوؿ يا باسؿ؟ -  
 ، ناديني كما أناديؾ. سعادصباح الخير يا  -  

 نظرت إلى عينيو وقالت: 

 لؾ ذلؾ.  -  

ويتصفح ما جذبو مف مبلمح  اآلخرلزما الصمت مجددًا وكبلىما يحدؽ في وجو 
 مف بيف حنايا الروح ليدمج الروح بالروح، يتسمؿ خمسةً عجاب إ .الحسف والوسامة
بصرييما مف أعينيما مف ىواء تسحب  المقدسة، أيادسواقي الماـ أرغبة بالوقوؼ 

. ثواف س الذاكرةمف رغبة مستبدة تخمرت لسنيف في كؤو كياف  وتوحد النظر باتجاه
نطؽ ببعض الكممات ي ،مف الصمت مسافة تذكرت نفسيا بأنيا محيطعبر معدودة ت
  :عبارة غزلية تشكيؿمحاواًل  المتقطعة

ات تتعثر وأنا أنظر إلى إ...إ...إف...إف الكممات تػ...تػ...تتعثر، إف الكمم -  
 مف بني البشر. .....شمسإشراقة 
 : تقوؿوىي نفيا أراحة يدىا اليمنى عمى فميا و و  ءباستحيا تضحؾ

 !؟زؿ بي في السوؽ... ما ىذه الجرأةأتتغ -  
 بدا عميو االرتباؾ والتمعثـ، وقاؿ بصوت ىادئ: 

 .عذرا.. - 
 قالت وىي تمعب بخاتميا: 

عندما تتحدث بجرأة يخالطيا الخجؿ. لف كما تشاء... فأنت رائع حقا، تجرأ  -  
 أطيؿ عميؾ، أراؾ الحقًا. 
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 شأ يقوؿ بصوت خافت: فأن ،إشارة خضراءبدا لو كبلميا 

  ؟قبؿ عصر اليـو ىؿ أراؾ -

، إحراجيا خشيةشيء مف األسؼ  محياه عفبيذه الكممات حتى نبا  وما أف نطؽ
 اً مع فتاة يعد جريمة في نظر المجتمع حتى ولو كاف متسم واالنفرادفيي اليـو بالغة 

 الشمس. أشعةاأللسف كالمطاط تطوؿ تحت . يكفي فيذا ال ،بالعفة والنبؿ
 يقيت بيدوء وقالت: ق
 ال مانع مف ذلؾ، ولكف أيف؟ -  

   فقاؿ مقترحًا المكاف: ،متواصؿ معيالأف المجاؿ مفتوح  أدرؾ
 مف الشبلؿ. القريب الجبؿأو في قمة عند ضفة النير،  -  

 .  الجبؿفي نمتقي  -  

إلى محؿ بيع األعشاب الطبية باسؿ الوداع عمى تامر، نظر أنساىا التغزؿ ألقاء 
جعمو يريد يبداخؿ شريانو  يجوؿما  ئاً شعور غريب وكأف شيلقابع أمامو، وانتابو ا

وكأنو أصبح مجرد صوت  خ بصوت عاؿامغادرة المكاف إلى مدخؿ السوؽ والصر 
التفكير حتى أنو  مففوضى  وأحدثت فيو ذىنوغزت اليواجس  .وبيجة خمقت لمتو

لـ  .حتى يحيف موعد المقاءىناؾ  واالنتظار الجبؿإلى قمة وقؼ وأراد أف يذىب 
منعُو وحثو عمى تحمؿ الوقت المتبقي  ،ف تيقف شؾ تامرأالوقت. بعد  يتحمؿ فارؽ
مف الحب أو اإلعجاب  بالبيع. شرد ذىف تامر وكأنو بدأ يتحسس شيئاً  واالنشغاؿ

ينفذ خططو لئليقاع بيف بداء  العشؽ شيطاف. وكأف سعادفي صدره تجاه 
ُو إال أن ،حتى ىذه ألحظة سعادرغـ مف إعجاب تامر بب ،ىييات الصديقيف، ولكف

آلخر. شعر جؿ صديقو لحظة تأكده مف ميوؿ كمييما نحو اأتخمى عف طموحو مف 
جبلال لمصداقة تقديساً في نفسو ليما  ةكنو استبدلو بالمباركبنوع مف اإلحباط ول  ،وا 

ما فأنتما أجمؿ مف اجميما. أني أبارؾ لك ؤة واإلخبلصمجسدًا المعنى الحقيقي لممرو 
ف أمف السعادة ومف دواعي سروري  لزكيتكما.ستطيع أوأغمى مف نفسي ولو كنت 

ف يستدير نحو أرض الواقع، ىذا ما كاف يحدث بو نفسو قبؿ أتتوج فرحتكما عمى 
 لُو: ليسأباسؿ الذي شرع بالبيع 

 أأحببتيا؟ -
 بصراحة... نعـ. -

 وماذا عنيا؟ -
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 نفس الشعور؟ أف لدييا يبدو لي -

 أرؽ فتاة، وأبارؾ ليا بفارس القرية.ب !ؾ لؾ يا صديقيأبار  -

 ىذا ما كنت أتوقعو منؾ يا تامر. -

كما  ،فيو .عميؾ مف بطش السيد نذير خشىأي إال أن ،ني أبارؾ لؾرغـ أ  -
 حاد الطباع. ،تعمـ

 .عمومةبني اخاصة ونحف مف  .لى رشده ذات يوـإربما يعود  -
                                ***************** 

 
بسعادة بالغة تكاد تمكنو مف الطيراف فيو عاجز  الجبؿ، انطمؽ إلى قمة بعد الظير

مبمغ وىو يصعد المرتفع وكأنو  أقصىعف تفسير سبب تموج جسده وبموغ نشوتو 
ًُ حذاء نفاثينتعؿ  وىي تميث مف  ث إال لحظات حتى وصمت، وما لبياوصؿ قبم .َا

  :مرحبة لو وقالتا شدة التعب، وقؼ يحيييا، مدت يدى
 باسؿ.مرحبًا  -  
 .مرحبًا.. -  
  !يبدو أنؾ دقيؽ في مواعيدؾ  -  
 .أنت الممتقى دقيؽ ما دمتِ   -  

واقفاف يحدؽ كبل منيما في وجو اآلخر، اندلعت ثورة العشؽ وىما  عمى نحو مفاجئ
 العذب. يضد الحب الطفول قمبييما في

ت األرض ابتسػػػامات بعػػػد بحػػػور مػػػف تػػػوردت المحظػػػات بعػػػد عمػػػر مػػػف شػػػتاء، وأشػػػرق
نفاسػػػو تنػػػاجي المسػػػافة بينيمػػػا بنجػػػاء ة الحػػػزف لتطيػػػر سػػػعادة، أجنحػػػ، تريشػػػت أتجيّػػػـ

مػف . ذىب مْف السعادة إلى أْبَعد مذاىبو حتػى نػاؿ ؼ النيارايختصر آناء الميؿ وأْطر 
ـَ البؤس والحزف؟ إنوُ   ..في لحظة سكرت بكأس مف نشوة الشقاء، فم

يا وأشرقت عمى أغصان ،بالسيد وتورقت بجنوف الغمرات تعشبت صحراء قمبيا
يا، لمسات اليواء فراغ يوثؽ عيْني .فاكية الود في موسـ العشؽ الشجوف وأينعتْ 

يا طربا، وتضيء . تغمض عينيُمختصر دىر، تبتسـ بلً حنينا ويوشحيا ليْ يشدوىا 
إلى   تنظرتيا السماء، تتصفح أنجـ وجيو، وكأف مرآمف شيب.  بسيؿٍ عينيو ى جَ دُ 

جواء نيا سحابة مف سعادة تعبر أحسنيا، كأوجييا، وحسٍف بييج كوجٍو جميٍؿ ك
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حزاف ًا عمى أ. ىاىي تتمرد فرحسماء حزف في صيؼ حرارتو تذيب كواكب الوجود
 .وتحوؿ الوجود إلى أناشيد حياة
)تعود أنفاسيا الطبيعية تدريجيًا،  ،تعيدىا مف قبؿراح الحياء يثير فييا فتنة لـ 

إلى أيف أنِت  تصير حبيبتو. صديقيا وىا ىي اليـو باألمس كاف تراخت مفاصميا(
ىذا ما قالتو ليا نفسيا وربما "نفسؾ إلى صدر رجؿ بيذه السيولة؟  فأتنفي !ذاىبة؟

مضى  مرذكراه طيمة عُ  إال أف، لـ تستطع التفريؽ بينيما، "الحياء مف قاؿ ذلؾ
ميد القمب وكأف ما يحيط بيا حرارة كممات زادت مف ذوباف ج ت أسرع بقذؼكان

قبؿ ىذه  وىـ في الماضي وصاحبيا الى ماكاف كالوليست كممات عشؽ أو حب، 
 المحظة. 

 هشعر باندفاع نحوه، مف يدفعني مف خمفي باتجا، أصنع؟ األمر ليس بيديأماذا "
ا(، اصمدي أو تراجعي )قالت ليا ي)قالت لنفس ومف رائحت اً ءشعر بأني جز أ !قمبو؟

نفسيا وجدت  "ا جازمة(.فسيا(، لكني أكف لو ماال أكنو ألحد. )ردت عمى نفسين
تخرج مف دىاليزىا بصوت باسؿ طالبا أييا الجموس عمى نفس الصخرة التي كاف 
جالسا عمييا، جمست وكذلؾ ىو، أصبحت لديو طاقة مف الشجاعة لكسر باقي 

اؿ ليا مبادرا بأف الماضي فق. التقرب إليولجميدي حيف الحظ عدـ ممانعتيا الحاجز ا
مغى ؿ "ماذا سيزيدىا المستقبؿ؟ وىؿ سيُ خذ منو قمبو، وراح يتساءأزادىا جماال و 

( التعجبمف الخجؿ و  ءبشي الفمؾ وتكوف ىي البديؿ؟ )ردت عميوالقمر مف قائمة 
بما حرث في  تعجبياأخذت السنوف قمبؾ منؾ، ماذا تبقى لرفيقة طفولتؾ؟ )رد عمى 

في جداولو( تبقى لِؾ باقي ُه ذاب جميد دميا لتسمع خرير حقوؿ قمبيا وأ
في جسدىا، لترد عميو  وَتَكمََّؿ الشجر بالزىرلحظات وبدا الموسـ األخضر "عمري.

تنتظره المخموقات عقب  بربيع مبير خاطؼ لؤلبصار وبأرض تحمؿ في رحميا ما
 بعث فييا الروح بعد جفاؼ عمرىا:  غيثٍ 
  ي أحس أمامو بأني حرة طميقة.أنت الشخص الوحيد الذ -  

 تناولت يده وشدتيا بميفة دوف وعي شاخصة البصر وىو يرد عمييا:
 !وأنا ال أعرؼ ما الذي يشدني نحوؾ، أىو القدر، أـ الجنوف؟ -  

نيمرت عمى خدييا متؤللئة دموع وغطت عينييا، فا بسرعة سحبت يدىا مف يده
في وجنتييا وىي  افأسود جدوليفؽ التي سرقت الكحؿ مف عينييا لتشالحب األولى 

 تقوؿ:
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يؾ... و... أخشى أف يخوننا الزمف وأخاؼ التعمؽ بؾ. لقد بدأت التعود عم -  
 . إنيا ال ترحـ مف غدر المشاعر،وأخاؼ 

دموعيا  بو مسح مف الغطاء وتناولو ثـ بت الريح غطاء شعرىا، وقؼ، دناوقفت، سم
فرش فتالميؿ والمتعالي بكبرياء وشموخ،  بسواد يتعبث بشعرىا المكتس وراحت الريح

لـ تتوقؼ الريح عند ىذا الحد  تبقى. ما اقتبلع خصمة عمى وجييا، وتحاوؿ جاىدة
لحاف أالشجر و  أوراؽبؿ مضت ترقص مع طيات فستانيا عمى عزؼ خشخشة 

ى رياض وجييا مقاصدىا. جمع باسؿ خصمة الشعر الذي غط إلىالطيور العابرة 
عت حمميا عمى وكأنو سحابة عابرة وض البديع الوجوصفو ذلؾ لي أذنياودسو خمؼ 

يا عمى سائر تقبم وترسؿتباىي بحسنيا أرض ربيعية وغادرت لتقـو الشمس 
أماـ  وقؼ عاجزاتدفقًا، إْذ  دـ باسؿ دمروح زالىذا المنظر الشادي  .المخموقات

 : يداه وجنتييا وراح يطمئنيا احتضنتفممكوت حسنيا، 
ني أعيش ، جعممؤخراً  ،لقائي بؾما أقوؿ.  مشاعري، وأعي تماماً أنا صادؽ ب -  

 ولـ أفؽ مف نشوتي حتى اآلف. ،في حالة سكر
 ، وقالت: نظرت في عينيو

كانت نظراتؾ سحرا، وعاصفة أخذتني إلى مكاف مجيوؿ، وىذا ما كنت أخشى  -  
 وىا قد حدث وىا أنا واقعة في شباكؾ. !أف يحدث في يـو مف األياـ

 بدأ يمسحيا، عساىا تشعر باألماف، وقاؿ معترفًا: يدىا و  تناوؿ
أنؾ مكمؿ  شعربؿ أنا مف وقع في شباكؾ، أحُس أنؾ خمقت كي تكوني لي، وأ -  

لصورتي التي كنت أحس دومًا بأنيا ناقصة. فبل تخافي، لف أتخمى عنؾ حتى لو 
 تخمت السماء عف الشمس.

بعد رجوعي مف المدينة. لقد غادرت  ؾلقْيتنفس اإلحساس الذي غزا قمبي عندما  - 
 المكاف، وأنا أردد عبارات الخوؼ مف الوقوع في مصيدة الحب، وىا أنا ذا أحب.

عاد ليجمس عمى إحدى الصخور فجمست بجانبو، ثـ رفع رأسو وىو يستعرض تارة  
 وقاؿ:  الجبؿذرى الجباؿ السامقة وتارة األعشاب الطبية التي تنمو في 

 دقة تجعمني أكثر تشددًا نحوؾ. مشاعرؾ الصا -  
 وفجأة، تنتبو وترتعد وتقوؿ: 

 . ويجب عمي أف أرحؿيا إليي، إف الوقت قد سرقنا،  -  
 .في عجمة. نيض معيا وحاوؿ تطمينيا بأف الوقت مازاؿ مبكراً نيضت  
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 .بييا إلى المنزؿ وىي في الخارج. أراد لقاءىا غداً عبرت عف خشيتيا مف عودة أ
بعد الغد حيث يكوف في زيارة عائمية مقترحة منتصؼ نيار  ا ستكوفقالت لو بأني

قالت لو بأف ضفة النير  .بادرىا بأف يكوف المقاء في ىذا المكاف .والدىا في المدينة
 يكوف لدييما متسع مف الوقت لمحديث.أقرب مف قمة الجبؿ، استحسف الفكرة ل

  ، ومضى كؿ منيما في سبيمو. الجبؿ َبَرحا
، أمو بكؿ ما حدث معو طوؿ اليوـ ابتداء مف السوؽ وانتياء بالمقاء باسؿ حدث

حدود  النصائح التي البمسامعيا يجري وراحت تقذؼ  مخاوفيا حياؿ ما األـجددت 
فيي حريصة كؿ الحرص  ،ىكذا لقاء في مجتمع يحـر االختبلء خطورةليا مدركة 

 مف بني عـ ابنيا. اةبفت امتعمق األمركاف  إذاكانت فكيؼ  أياً عمى سمعة فتاة 
  .حدث اليـو تدرؾ ما امرأةمف قمب  نابعومعارضتيا 

                                  ***************** 
 

بأميا، وبعد أف جمست إلى جانب والدتيا السيدة كريمة الكريمة  سعاد اختمت
 بمشاعرىا وعطاء قمبيا الطيب مف حب لآلخريف وعطؼ عمى الضعفاء، قالت: 

، انُو عند الحاجةنُو شيـ وشاب عظيـ يعوؿ عميو إ باسبلً لقد التقيت يا أمي  - 
جميؿ ولطيؼ وشاعري أيضًا، التقيت بو أوؿ مرة عمى ضفة النير، ولـ يتسمؿ إلى 

، حقًا إنو مكافح ورائع البفقمبي غيره، والتقيت بو مرة أخرى في السوؽ، كاف يبيع 
 . ْتني لقياهأيضًا، وكـ أسعد الجبؿليـو في وال أخفيؾ يا أمي. لقد التقيت بو ا

 وقفت األـ وأنشأت تقوؿ بصوت خافت: 

وىو مف بني عمِؾ.  .، باسؿ لو سمعة طيبة في القريةابنتياسمعيني جيدًا يا  - 
لقد سمعت كثيرا نساء القرية يمدحنُو. لكف ينبغي عميؾ توخي الحذر حتى تكشؼ 

األمر وتخفيو عف يجب أف تكتمي بما حدث لؾ.  أحداً لنا األياـ النوايا، وال تخبري 
شاب معنى اختبلئؾ ب وعميؾ أف تدركي والدؾ كي ال يغضب عميؾ ويعاقبؾ،

 جينـ .ترحـال وألسنة الناس  اً فيو يظؿ غريب ،ف كاف مف بني عمؾا  حتى و  .غريب
)وراحت  ،ؾ في حالة ما إذا تقدـ لؾِ سيكوف لنا حديث مع أبيو . األلسفىي  األرض
 االحتراـبنتيا بشغؼ وكأنيا راضية عف ىكذا لقاء مع باسؿ الذي تكف لو تسأؿ أ

منو مع  ا تشعر بما تشعر بو ابنتيا مف حب حرمتوالتقدير ألخبلقو العالية، أو أني
 ؟قاؿ لؾ أنو يحبؾِ  ىؿ شريؾ حياتيا ذلؾ الرجؿ الجاؼ الحاد الطباع السيد نذير(
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 لت: مميًا وأحمر وجييا خجبًل ثـ، قا سعادصمتت 
 ىذا واضح مف طريقة كبلمو، تواعدنا بالمقاء بعد غد عند ضفة النير. -  

 أردفت األـ: 
عميؾ توخي الحذر، الزماف يغدر أحيانًا، فنحف ممؾ الظروؼ وليس العكس.  -  

كاف مف ف إنت سعيدة الحظ . أشاب رائع وقد تربى معنا ىو ،وحسب عممي
، باإلكراهوليس  يمع مف تحب بالتراض )تقوؿ ىذا حبا بضماف حياة ابنتيا نصيبؾ.

ليا...(  نصحياولكنيا تخرج عف السياؽ لتحذرىا أكثر مف مرة مف العواقب وتتابع 
 .المئـ دموائفريسة عمى  أريدؾكوني حذرة ال 

ابتسامة عريضة عمى محياىا وكأف شفتييا غابة كراز يانعة في موسـ  سعادرسمت 
 النضج، وقالت: 

 . أميسمعًا وطاعة يا  -  
                               ***************** 

 
المنزؿ إلى  َبِرحَ في صباح اليـو الموالي، استيقظ باسؿ وتناوؿ وجبة اإلفطار، وثـ 

أف كثيرًا مف الشباب العاطميف عف العمؿ  تامرو ممو وبدأ البيع كعادتو. الحظ ىو ع
زبائف تامر ي زبوف نحوىما حتى والشاي ولـ يتقدـ أ البفبيع شرعوا في في القرية 

تتضح ليما ًا بدأ وكأف في األمر سر  .التجاري المتواضع همشوار األوفياء طيمة 
يضة، رفع حاجبيو برأسو الجاثـ عمى رقبتو العر  عندما وقؼ أماميما العمدةمعالمو 

عمى  ، ضرب عصاهُ محمرتيفحادة منبثقة مف عينيف  المتصميف ليرمقيما بنظرات
، تابع مشيو إلى مف فمو الواسع وىو يرسؿ إلييما ابتسامات خبيثة األرض وتحرؾ

مسح عمى كرشو المتوـر شحما، وألقى التحية بصوتو  محؿ أبو حميد القصاب.
 األجش المعيود، ثـ قاؿ:

 خمسة كيمو مف المحـ. -  
ظيار العظـ والشحـ وىو يقوؿ إارتبؾ القصاب وحاوؿ  خفاء بعض المحـ الصافي وا 

 بتوتر:
 !خمسة كيمو، أليس بالكثير يا عمدة؟ -  
!؟أف تحاسبني عمى كؿ ما اشتريتريد  -  
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وى خروؼ واحد ػ.. سلـ اذبح اليوـ س ،ما عاذ اهلل، ولكف... ولكف كما تعمـ -  
 سؼ يا عمدة.آخػ....خػ....خػ....خمسة كيمو...  ومف المستحيؿ تمبية طمبؾ،

رفع العمدة صوتو قائبًل:

 ( رب أذنو نحو فـ القصاب بأسموب ىزلييق؟ )أعد ما قمت مت؟ماذا ق !ماذا؟ -  
 شحـ، كؿ يوـ تشتري مني ثبلثة كيمو مف المحـ الصافي مف دوف عظـ أو -  

لبي طمبؾ.أوعظمو س ف أردت المحـ بشحموإ ..بنفس السعر، وىذا فوؽ طاقتي.

!أتقوؿ ىذا الكبلـ لعمدة القرية؟ -  

وف... مثمو مثؿ غيره مف الزبائف.أقوؿ ىذا الكبلـ لزب ..ال. -  

 سو:وىو ييز رأ يـ...ىم
العمدة أصبح في رأيؾ مجرد زبوف ال أكثر...شيء جميؿ. -  

 بحدة ودودة:
أني واهلل لوال  آكؿ الفوؿ مع أوالدي. أنامني المحـ و  تأخذأنت  !سيدي العمدة -  

سب الكثير، أنا ال اك ،ًا بدال مف قصابلعممت فبلح ،مصاب في العمود الفقري
لدي عامؿ ىنا يساعدني عمى ذبح خروؼ واحد  )يشير نحو معاونو(أنظر 

، وكأنو يعمؿ طواؿ اليـو برغـ مف عممو مني راتبا معتبرًا لقاء يومو، نعـويتقاضى 
 معي مف الصباح حتى الظييرة....  

 العمدة الذي رد عميو موضحًا نواياه أطبلؿوتابع أبو أحمد القصاب تباكيا عمى 
 لمسبقة:ا
حمي أىالي القرية.أأنا أحميؾ و  -  

وقاؿ بصراحة غير  واالستجداءخرج القصاب عف طبيعتو المعيودة بالتودد  ىنا 
   متوقعة مف شخص مثمو:

ذا قمت لؾ ب -   ،واهلل) ..توفيرىا لنا.ي غنى عف ىذه الحماية التي تزعـ ني فأوا 
ىذا ما قالو القصاب في " (!الضاري لمحماية منؾ أييا الذئبال إنحف ال نحتاج 

 ".سره
أنت ال تستحؽ الحماية أييا الوقح. -  

 اندفع بقوةىنا ترؾ باسؿ كؿ ما في يده و  سو.أرفع عصاه وضرب القصاب عمى ر 
 رؾ رجالودـ مع رجاؿ العمدة الثبلثة، انسحب العمدة وتطمدفاع عف القصاب، اصل

بدأت في السوؽ،  مبةُ جت نشبتوقؼ عمى أثرىا البيع والشراء و  .معركةاللخوض 
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 ةف كاف تامر قد وضع نفسو في أىبا  و  كبيرة حوؿ المتعاركيف. ةدائري تتشكؿ حمقة
ف صديقو يتمتع بقوة بأعمى ثقة  و لـ يتدخؿ ألنوإال أن ،زرة باسؿااالستعداد لمؤ 

 اً مبرح اً سحؽ رجاؿ العمدة حتى لو كانوا أكثر منو عددا. ضربيـ ضرب مف تمكنو
ف يكتموا فرحتيـ وقد سرىـ وىـ يروف بأـ أعينيـ شوكة العمدة أىالي فمـ يستطع األ

فعؿ باسؿ ما يود كؿ واحد منيـ  .وىي تنكسر أجزاء صغيرة في ساحة السوؽ
و بدأت أنا لـ أتدخؿ ألني واثؽ مف قدراتؾ، ولصنعو. احتضنو تامر وقاؿ لو: 

 . تضعؼ لوجدتني أقاتؿ معؾ
 ليجمعا ما المَّمَّةبيف  لو تامر، وشقا طريقيما مفأجابو بأنو عمى ثقة مف ذلؾ. بارؾ 

 مف البضائع مقرريف عدـ العودة لمعمؿ في السوؽ والبحث عف عمؿ آخر.  تبقى
لى إ ؿباس . وقبؿ وصوؿكانت أخبار المعركة قد انتشرت في جميع أرجاء القرية

مبحث السوؽ ل هتمشي دوف وعي باتجا ،مو وقد استبد بيا القمؽ عميووجد أ ،منزلو
 فيو مازاؿ صغيرا بناظرييا ميما كبر، أمسكت بيده وىي تقوؿ لو: .عنو
 ماذا حدث؟ ىؿ أصابؾ مكروه؟ -  

نو أمؤكدا ليا  ،ف مكروىا لـ يصبوأوراحت تتحسس يديو ووجيو وىو يطمئنيا 
ما زاؿ  يا شعرت بأف نبيبلً إال أن ،رغـ مف خوفيا الشديد عميوالب .سحقيـ جميعا

لى المنزؿ وىو إنو ىو". أرجعيا إكأنو نبيؿ، بؿ " فقالت في سرىا: عمى قيد الحياة،
يحكي ليا تفاصيؿ المعركة، ظمت تسمعو حتى النياية فعبرت لو عف قمقيا عميو، 

ة برجولتو ورددت عبارة قالتيا ذات يـو لزوجيا لتزيد مف شجاعتو بؿ ىي عمى ثق
  منؾ". اينالو جبف مف أف أمتأكدة بأنيـ أضعؼ و وقوتو عمى قير الظمـ "

                             ***************** 
 

الكبرياء، يالو مف رجؿ شديد  لسيد نذير بخطوات متثاقمة ممؤىاوكالعادة يمشي ا
 ؤوس الناسمحسوبة، رأسو مأخوذ إلى مافوؽ ر  حتى في حركاتو التي تكاد تكوف

 .لوقار لمف ال يعرفوالمتناسؽ مع جسده، شعره األبيض يزيده جاذبية امف طولو 
مبلبسو . جميمةال ومبلمحب حسف طمعتويزيد مف  شح بالسواديؼ أبيض متشاربو الخف

في  في القرية أو ما حولياالسيد نذير ال أحد يظاىي ، األنيقة تدؿ عمى سعة الحاؿ
 أناقتو وعطوره.
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عف سبب  سألو يوبخ رجالو، دخؿ عمى العمدة الجالس بتوتر في مقر عممو وىو
، آخرنو يرى ميبلد نبيؿ و عف تضامنو معو. قاؿ لو العمدة إوعبر ل اجرةالمش

خر ينغص آدب الخوؼ مف ظيور نبيؿ  .نذيرعيني مف  ضب شرراً تطاير الغ
الكريو وتبادؿ  ـتيما. غاص العمدة في مستنقع التفكير العفف باالنتقااعمييما حي

وساط األىالي، بارؾ في أاألفكار مع نذير حتى استقر عمى كيفية تكريس الخوؼ 
غادر القرية متوجيا نحو قرية خذ العمدة معو رجميف شديديف و أفكرتو. لو نذير 

ًا يميؽ بعمدة وصديؽ وحميؼ. الذي رحب بو ترحيب "الحراب"قابؿ عمدة  .الحراب""
 "الحراب"ف يفعؿ؟ رحب عمدة أ، وقاؿ لو ماذا يريد "التواليب"قص لو قصة قرية 
 ي جميع األحواؿ مصمحتيما الشخصية وقاؿ:بالفكرة كونيا تخدـ ف

مف خبلليا نستطيع السيطرة        ىالي فكرة جينمية.تكريس الخوؼ في نفوس األ -  
 تريد التنفيذ؟متى غمب عمى أصحاب العقوؿ المتنورة، عمى األوضاع ونت

 اليـو عند المساء. -  
جالؾ يكونوف في ، ور عند العشاء "التواليب"جيد، رجالي سيكونوف في قرية  -  

 في نفس الوقت. قريتي بعد غد
 اتفقنا. -  
حراؽ جزء كبير مف المحبلت ويخوضوا رجالي بعد إ اف يياجمو أخبر رجالؾ أ -  

ء بعد لحظات مف بد اف ينسحبو أوسأنبو رجالي  معركة معيـ لفترة وجيزة فقط.
 المعركة.

 .بعد التنفيذحسنا، أراؾ  -  
داعيا إياه لتناوؿ وجبة  "الحراب"عمدة  أستوقفو ،رةالمغادب "بالتوالي"عمدة  ىـ

 مرة القادمة.ال في أف يكوف ضيفوالغداء، لكنو رفض ووعده 
                               ***************** 

 
مدفاع ليـ البعض مناديف بعض "التواليب"أصوات أىالي قرية  لت، تعاعند المساء

يركضوف نحو  خرج األىالي .ساء واألطفاؿب في قموب النعف قريتيـ، دب الرع
ر شارؾ رجاؿ خآل، واإخمادىاالبعض عمى  انصب اىتماـ نار، السوؽ المتأجج
حتماؿ األصابة اىالييف سالميف، فأف بأدعية لعودت النساء يتمتم العمدة المعركة.

شيقات ، اختمطت األدعية بلذا .ةظوارد في أي لح لكبل الطرفيف أمرأو القتؿ 
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ورعشات حوؿ  اً طفاؿ مصعوقيف بكاء ورعبأثر عمى أىذا  .المجيوؿ القادـوسكرات 
جمجمة المعركة والمعمعة التي يطمقيا المعاركيف بقصد زيادة اليمة القتالية  .كؿ أـ

 أسوأطفاؿ إلى ما وراء ألابتذىب و  ورعب العدو تخترؽ شقوؽ نوافذ المنازؿ القريبة
 .مذىب
ف وظير العمدة ونذير وبيدييما العصي وقد دو فر المعت األشتباؾ،دقائؽ مف بعد 

لقرية. أنو بطؿ... رجؿ يعتمد عميو... دافع رجالو عنا لحامي اأصبح العمدة رمزا 
يردده األىالي بعد فرار ىذا ما كاف "ببسالة... حامي الديار... صايف العرض.... 

 ."لحاؽ اليزيمة بيـالغزاة وا  
بيذا االنتصار عمى  اواحتفمو  ،حفبلتمد األىالي النيراف في ساحة مخصصة لأوق

شرؼ بطميـ العمدة ورجالو. عاد باسؿ وتامر بعد المعركة التي شاركوا فييا 
مف العمدة المعروؼ بتاريخو اإلجرامي  اغاضبيف مف حماقة األىالي الذيف جعمو 

 سربمو الُجبف حتى أذنيو.ًا ال مجرد خبيث يُ بطبل ورمز 
 ؿ ذلؾ النصاب الغاصب لؤلرض ورجالوميو  صشخاأعدة لالتالي، تأكد  اليـوفي 

ف إ العمدة ادعى .عدواف مستقبمي أيحيف فرض رسـو حماية عمى األىالي ضد 
ىذه الرسـو مجرد معاشات لمرجاؿ الذيف يدافعوف عف ممتمكات األىالي. رحب 

وكاف أوليـ أبو حميد القصاب الذي  ،تكرار ما حدثمف  الجميع بيذا األمر خوفا
 ووىبيا ىدية لو ولرجالو.و أماـ مقر عمم ةلمعمدة وذبح شا قدـ اعتذاره

                              ***************** 
 

قضا ، لوقت مف الزمفذىب باسؿ إلى ضفة النير وانتظر ، ؼ النيارفي منتص
مامو ال شيء، أعصار إل. انبضات، واندفاعات ارتجاليةالوقت في محيط قمب مف 

ىا ىو عمى حافة درب األمس المتوشح  ،نحو المعموـؿ عودة ر مف المجيو الفرا
ُجف  بالغد. نفسة تبحر عمى مركب مف ريح، وشاطىء الفردوس بيف عينيو ورموشو.

، يعدو الزماف بو مف شوقو، ركض اختياره لموقت إلى الوقت، وظمو يتبع ظمو طيفو
تو، تظير سعاد بتسامال حدود ال وكاألضواء، لتصبح ىي سيدة الوقت، نحو عينْييا
 .ربيع سحر المحظات يقربيا إليو

 : وقؼ يحيييا
 عزيزتي. طاب يومؾ  -  
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 : لبرىة حتى استرجعت أنفاسيا، وردت عميوظمت صامتة 

 !طاب يومؾ أييا البطؿ -  

 "وكأنو يتباىى أماـ مممكة أنِت" بتمؾ المعركة؟ىؿ عممت  -  

 نؾ ىزمت رجاؿ العمدة.أعممُت  -  

"يزداد طوال وعرضا وكأنو فارس  !شؾ في ذلؾ؟ ؾِ يي، ىؿ عندىذا شئ بدي -  
 مف ريح".

 . دأنا عمى ثقة بأنؾ ليـ بالمرصا -  

فرشت وشاحيا عمى األرض وجمست قربو وأرجميما تتدلى في الماء وقد خيـ عمييما 
لطبيعة التى تعد في ناظرييما مرآة لوجيييما، تبصر ليموتا ىياما با الصمت لدقائؽ

في  اً مر رياضالع ًا بالسكوف، ويبصر وجيو في مرآةمخدر  اً الحياة نير  مرآةوجييا في 
إلى النير المنساب بسكينة  تارة حيييما تحديؽحالة تتداخؿ مع نيرىا. الصمت يُ 

وىدوء، وتتدلى نحو الماء أعشاش العصافير التي تنسجيا مف األعشاب الخضراء 
جرت مف بيف طيات معطفو تفالجبؿ الذي تارة إلى و  ،عمى األغصاف المعمقة

بعضيا فوؽ بعض لتفصؿ الجبؿ مف  لمتساقطالعذبة ا هاألخضر عيوف مف الميا
 توقؼ عف التحديؽ ،. فجأةالنصؼ بشبلؿ تذىب مياىو إلى ما وراء سمسمة الجباؿ

، مف بعضييما في عينيإلى دنيا اليياـ، ويحطا  ليرحبلييما منيما، اوغارت نفس
، ثورة عشؽ عارمة عمى العشؽ، روح تخرج النار بنار بتسامات تمرد عمىوراء اال

توحيدىما، ارتجؼ ردة ليدنو نحو ماء  عمى . أوشؾ اليواءاً حامع كؿ نفس وتعود ارو 
ماء، ال عاف ما كاف يتبلشى فتمحوه صفحةولكف سر  ،سعادكتب بالسبابة اسـ  النير،
 حيا عمى حدوث ذلؾ، أراد بقاء اسميا، فيو ال يريد مبلمح الحزف وجيوكست 

 : صفحة النير

 أخاؼ أف يغدر بحبنا الزماف ويحرمنا مف بعضنا.  -  
 مسحت عمى رأسو وقالت بنبرة فييا الكثير مف الجدية:

ف وقؼ أماـ حبنا لنقبت فيو طريقا لمقياؾ.  -   أترى ذاؾ الجبؿ يا باسؿ؟ حتى وا 
نستمد قوتنا منو، ، و لنا يد العوف مادمنا مخمصيف توأـ الروح بأف القدر سيمديا تأكد

نتذكر دائمًا أف  أف (..تتفاعؿ في كبلميا) والوفاء، واإلخبلص أيضًا. يجب عمينا
الكوف مبني عمى أسس ال يمكف تغييرىا ومف ضمنيا الحب، فموالُه ما عاش بشر 

 عمى ظير األرض.
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 رفع عينيو إلى السماء وتمتـ: 
في أوؿ ابتسامة أشرقت  ىيىذه الفتاة قدري األوؿ واألخير، "يا رب، اجعؿ  -  

 سماء ظمماتي".
 :ثـ التفت إلييا مبتسماً 

  !لـ تقولي لي يا وردتي، منذ متى كانت الورود تعمؿ في نقب الجباؿ؟ -  

 بادلتو االبتسامة قائمة: 

    ..منذ أف رأيتؾ أييا الجبؿ. -  
جرة التيف عمى يمينو وىو يتأمؿ عصافير صمت لمحظات، وجو ناظريو إلى ش

ت عمى الثمار، ثـ أزاح ناظريو قميبل ليرى طيور الطناف تمتص الرحيؽ تقتا
 وقاؿ: األنبوبية، أدار وجيو إلى وجييابمناقيرىا الطويمة مف عمى األزىار 

ي خمقت لتكوني أجمؿ ما ف سبحاف اهلل، إف لؾ وجيًا ال مثيؿ لو، وكأنؾِ  -  
  حياتي.

 خصمة منوُ  ، وأخذبًا واعجاباً ح شاخصةً  مد يده نحو شعرىا، وىي تحدؽ في عينيو
 : وبدأ يداعبيا، فقالت بصوت خافت

معاني عف  يجمعنا الحب الفطري وال نعرؼ شيئا مس كنا أطفاالاألسبحاف اهلل، ب -
 الحب سوى أننا نشعر بو دوف معرفتو.

 الطفولة. د لبراءةحبنا امتدا -

وضع خصمة ) أف نكوف حبيبيف ومف ثـ عشيقيف عمْيناىو القدر أيضا، كتب  -
والدليؿ إني أحب تامر كأخ  (شؽ وجييا األيمف، وىي تتابع ...شعرىا عمى 

 ونحف كنا عمى مركب واحد، و......وصديؽ وأكف لو االحتراـ 
 :ليْسألياجعمو يقاطعيا  اكبلمي

ـَ فضمت ،أذا -  وكنا جميعا رفقاء طفولة؟    ينل
... ولو عدت بلً أرى كؿ شيء فيؾ جميدري، وجت نفسي بيف يديؾ، و أال  -

 لصغري وعرفت معنى العشؽ لقمت لؾ مف يوميا "أني أعشقؾ".

 ذا كانت تسمع ما يسمع؟إابتسـ في وجييا وبدا مقتنعا بما قالت وسأليا عما 
. استدار كؿ منيما يمنة ويسرة لكنيما لـ يجدا "تسمع ىديؿ الحماـ"أجابتو بأنيا 

مامة عمى غصف متدؿ نحو مرة أخرى بيدوء حتى رأت ح سعادشيئا. استدارت 
  :أنثوية مطمقة ببراءة النير في الجية اليسرى، فقالت
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 يا ترى ماذا تقوؿ؟   يا إليي إنيا حمامة جميمة تغني، -   
 ابتسـ:

 إنيا تغني لنا.   -  
 إنيا تشيد عمى حبنا وعمى......،   -  

 :  مفسرًا بأسموب غزلي قاطعيا

 إنيا تقوؿ شعرًا، في عينيؾ؟ -  
 رت الحمامة نحو السماء الزرقاء الصافية وغابت مع خيوط الشمس، فقالت: طا
 لقد فزعت منا. -  
 أف فأتدريبؾ،  إعجابيال، لـ تفزع منا، بؿ ذىبت لتخبر أصدقاءىا عنؾ وعف  -  

 في كؿ لحظة. لذكراؾِ قمبي يحفو 
 ، وقالت: قيقيت

   !أليذه الدرجة أنت معجب بي؟ -  
 : يةبجد أغمض عينيو، وقاؿ

  سأبيع نفسي لشرائؾ، ولف أتخمى عف ىدية السماء ما دمت أنت ىديتي.  -  
ني أحمـ بيوـ لقائنا  -   يزداد حبي لؾ كؿ لحظة ولف أستطيع العيش بدونؾ، وا 

 األبدي في بيت واحد، فبل رقيب عمينا وال خوؼ مف أحد. 
 طمأنيا: 

نتبادؿ حتى اآلف عطر ال تخافي ما دمت معؾ. اسمعي، ىؿ تعمميف بأننا لـ  -  
   !الحب؟

 قالت باستغراب:
 !؟ماذا تقصد -
 كممة "أحبؾ". -
 وماذا تنتظر إذف؟ -

استشعر أنو حماسة،  يغمض عينيو ويزداد .حاوؿ تعطير مسامعيا بكممات مف سََّدـ
...... يصمت ستطاعاأسمعيا ما  ال يدري مف أيف اندفعت إلى فمو.زود بطاقة 

أ...  ....ا يقدر عمى جمعو ثـ يستأنؼ... يرتبؾ ويتمكألبرىة مف الزمف، يجمع م
تشرؽ في منتصؼ ليمي، ويا ربيعا يدفئ زميرير شتائي، أنا  أحػ... أحبِؾ يا شمساً 
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أنِت... أنِت، يا شاطئ  بحر مف الحب سكف ببحر، وسحب تعيش بداخؿ سحبي،
 رياض الزماف لحف يناجي روحي. ...وياويا...العمر، 

، فوجد سعاد تضع يدىا عمى خدىا وكأف بدأهُ جزه عف مواصمة ما فتح عينيو بعد ع 
 :رجيا مف ذلؾ العالـبادرىا ليخ ى عالـ غير معموـ، لتبتسـ إعجابا.إل قولُو رفعيا

 متعبير عف حبي لؾ.لحاولت أف أكوف شاعرا  - 
 .. أنت كذلؾ..أنت كذلؾ. - 

 أىذه مجاممة؟ - 

 .لي ةكبل. كبلمؾ العادي معزوفة بالنسب - 

 ستطيع نظمو.أحبي أجبرني عمى االجتياد، وىذا ما  أجيد نظـ الشعر، لكفال  - 

 تقوؿ ىذا؟ لقد قمت لي ما أذاب حنايا قمبي. لـَ  -  

 ضحؾ وراح يبرر عجزه، لكنو وجد نفسو يضحؾ بصورة جدية:
بأقبلميـ،  لقذفوني (يسرؼ بالضحؾالشعراء...)عمى مسامع شعري لو القي  -  

 ".عمي لقب "أفشؿ شاعر عمى اإلطبلؽيطمقوف وربما 

 ما قاؿ:تريد بيا إصبلح قابمتو بابتسامة 
 ، فأنت أعظـ عاشؽ عمى اإلطبلؽ.فشؿ شاعرأإذا كنت  -  

 فخر بكوني أعظـ عاشؽ ألعظـ فتاة.أصدقت،  -  

نو فاشؿ، ماذا تقوؿ عني لو عممت أني أتخيؿ أيا سيدي الشاعر الذي ادعى  -  
الحب مشاعر  ،يا باسؿ أحاوؿ نظـ كبلـ يميؽ بحبي لؾ واخفؽ.ارنا طيمة الميؿ و حو 

ىو عاشؽ فاشؿ ألنو يكتب  شاعرية منظومة، فكـ مف شاعر متمكف وليس كممات
 لغيره وال يأخذ الحكمة مف شعره.

 ف في كبلمؾ لحكمة.إوهلل أنِت محقة،  -  

 تابعت:
جمي، ماذا أف سمى أنا، وكمماتؾ الجميمة متخرج كمماتؾ مف صميـ قمبؾ با -  

 أصنع بشاعر كتب لعامة الناس وليس لي وحدي...
، كالمعزوفة، حتى عممي الشاؽ أصبح حولي جميبلً  جعمتني أرى كؿ شيء مف -  
في  إنشاء الجمؿ ثـ يتابع( طاقة، استمتع بكؿ ما حولي...)يرتبؾ في الناي ىصدك

غير عادي نشاط بدري ما ىي؟ ال، بؿ رغبة جامحة أو دفع يمدني أجسدي، ال 
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واألخرى وأشرؽ عمى نشوة تأخذني مع ىبات  ةويقطع عني التنفس بيف المحظ
 النسيـ. 

مايتمتع بو إف كاف الحب قد صنع بؾ كؿ ىذا، فماذا عني أنا التي ال تممؾ  -  
  .عمى التعبير غيرىا مف قدرة

ف  - كنت بعد حبؾ أحس ال أممؾ أي شيء ولست سوى فبلح فقير يعيؿ أمو، وا 
الحب أْنساني مأساتي ومعاناتي، ىذه أوؿ مرة أذوؽ فييا السعادة الغني بؾ. بأنني 
وماذا عنؾ ىؿ توافقينني  الحب عممني أنو ال فرؽ بيف غني وفقير، ة ألفالحقيقي
 الرأي؟

 بكؿ تأكيد أنت محؽ، ولكف ىناؾ مشكمة أظف أني بدأت أعاني منيا؟ - 
 عًا أصفر:قاؿ بدىشة، وقد تغير لوف وجيو، وكأنو لبس قنا

 "توقع شرًا ما" !ما ىي؟ - 
المشكمة تكمف في كبلمؾ الجميؿ الذي زرع في صدري شجرة الصمت. إف  - 

ىناؾ ما مى الكبلـ، كبلمؾ ىذا يجعمني أمتنع عف الكبلـ، أو باألصح ال أقدر ع
يمنعني عف الحديث ويأمرني باالستماع، فميس ىناؾ أروع مف صمتي واستماعي 

 إليؾ.
 ، وقاؿ وىو منشرح الصدر: اءصعدتنفس ال

ولكنؾ لـ  .حموأنا أحب سماع صوتؾ العذب، إنؾ تطربيف قمبي بكبلمؾ ال -  
تجيبيني عمى سؤالي، ىؿ تشعريف بأف الحب قد غير مشاعرؾ، مشاعر امرأة ىي 

 بنة أغنى رجؿ في القرية؟ وىؿ سبؽ لؾ وأف فكرت في فارؽ المادي بيف الناس؟ا
ذلؾ، لقد أصبحت أكثر ىدوءا، وأكثر حنانًا مف األياـ لسُت أنا مف يفكر ب -  

السابقة، أصبحت أحب كؿ شيء أمامي وكؿ شيء مف حولي. تحولت إلى امرأة 
بتغزؿ  ؿ خاص أمي. ىؿ تتصور أني أحدثيامتعاطفة مع كؿ مف حولي، وبشك

ىناؾ شيء ما بداخؿ قمبي ال أستطيع أف أقولو أو أعبر  وأقبؿ يدْييا كمما رأيتيا.
نو. إنو إحساس غريب لـ يسبؽ لي وأف شعرت بو، وكؿ ما أفكر فيو ىو كيؼ ع

)صمتت ولـ تكمؿ لمحظة أرضيؾ وأحافظ عميؾ، وكيؼ أمد يد العوف لؾ. فأنت....
 وال ييوف عمي أف أراؾ في أزمة وال أساعدؾ. ثـ تابعت...(

العوف، رد عمى  تمنى أف تعرض عميوكاف ي وما باسؿ أزعجعرض مساعدتيا 
  ضيا بعتاب المحب:عر 
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؟ ثـ ما كنت ألستحؽ الحياة، وما كنت أستحقؾ لو ...أنا ماذا !لماذا لـ تكممي؟ -
عزت نفسي ىي العوف عند الحاجة، اذا فقدتيا ماذا ، لِؾ أو لغيرؾِ مددت يدي 

  األعالي عند التباىي؟ إلىتي ألرفع ىامتبقى لي ي
 شعرىا بيدييا ليستقر عمى ظيرىا وقالت:  أرسمت

 ىوف عميؾ، فكؿ ما أردتو ىو محاولة إسعادؾ، ال إغضابؾ، لـ أقصد..... -  
 قاؿ مقاطعًا: 

الحديث الذي ليجنبيا )قاؿ ذلؾ  انسي ىذا الكبلـ، وحدثيني عما تحمميف بو. -  
 يجرح مشاعره ويخدش عزتو(

 ما أغضبو وأجابتو: وأسندت ذراعيا عمى كتفو لعميا تمح 
ع و جذلنير ونبني لنا بيتا متواضعا مف عمى ضفة اأعيش معؾ في ىذا المكاف  - 

 األشجار.
 ذات؟ ىناؾ أماكف أكثر جماال.الىذا المكاف ب لـَ  -

 جمس ىنا أرى نفسي في سف السادسة.أكمما  .لنا ىنا ذكريات طفولية عذبة -

 "يأس دخيؿب"قاؿ ذلؾ  حممؾ.كما ابتسـ لي القدر بؾ سيبتسـ لي بتحقيؽ  -
 و وكميا تفاؤؿ:سحبت ذراعيا وقالت ل

أنت شيـ ومكافح ولف تظمـ في الحياة، تركض وراء رزقؾ باذال جيدا جبارا   - 
نعـ، أنت مكافح في  .اً واهلل يصطفي ىذا النوع مف البشر، أنت لست شابا اتكالي

الحياة والمكافح في مرتبة المجاىد. "اعمؿ" أمرنا اهلل أف نعمؿ ووعدنا بتحقيؽ 
 !اهلل؟ بوعد اً اليدؼ، الست مؤمن

مستواُه ف يتحسعرتو بقيمتو ووضعتو في مستوى عاؿ. ىذا زاد مف تفاؤلو في أش
 توُ عزيم دي الذي نزؿ إلى ما دوف الصفر مرات عديدة. بكبلميا ىذا تشحفالما

تنير لو دربو لعمو  وأف يسعى سعيا دؤوبًا وراء بقعة ضوءكبر أ اً وأرادتو أف يبذؿ جيد
 حياتو.يجد ضالتو في زاوية مف زوايا 

 وبنظرات نحو السماء وكأنو يناجي ربو: ،فتح كؿ شريانو اً عميق اً حذ نفسأ
إال ى أف ينفعوؾ بشيء لف ينفعوؾ نو الحؽ، "لو اجتمع العالـ عمإونعـ باهلل،   -  

 يارب ال تردني فارغ اليديف مف خزائف ممكؾ. بشيء قد كتبو اهلل لؾ"
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شدة  مف أطمؽ ِلْعبرتِو سبيميا، لسماءامشطاف وجو تا تصمت باسؿ وعيناه مازال
بيذا الخشوع  بلً الخشوع في ذكر ربو. ىذه ىي المرة األولى التي ترى فييا باس

   .بالدموع افتتوقوعيناه 
"، عاشت طفولتيا معو ىكذا قالت لنفسيا" !!!باسؿاجتاح فكرىا دىشة عابرة، دموع 

ذلؾ الصمب المقداـ  تعيش العشؽ السرمدي بنظرىا ولكنيا لـ تتوقع أف ترى واآلف
ب لكنو كتوـ نو رقيؽ القمأتعرؼ المعروؼ برباطة جأشو عند كؿ طامة يدمع، 

ترى فيو صفات اه منكسرا ىكذا وكأنو شخص عادي، د أف تر وكاظـ الغيظ، لـ تعت
حتى في صغره  بؿ يقاـو وال يضعؼ. قوي الذي ال يتأثر بمؤثرات دنيوية،الرجؿ ال

سعاد في حالة  إال أفآلف ال يؤثر عمى عبلقتيما كاف يبغض البكاء، ما يحدث ا
ما طرحتو فيي ال تريد أف تراه مكسور الظير بسبب الفقر، وبالفعؿ ىذا  .استغراب
 عميو:

 متكأتخذ مف الفقر أريدؾ أف ت !!!بسبب الفقر مكسور الظير رأيتؾ أحبال   -  
 صؿ إلى نياية الطريؽ.لت

عمييا بصوت  ورد مف دمع مقمتيو مف أسبؿوجو ناظريو نحوىا وىو يمسح ما 
 ىادئ:

 ال تسيئي الظف بدموعي... -  
نؾ بكيت يوما، يحمر أذكر ألـ أرى لؾ دمعة قط، حتى عندما كنت صغيرا، ال  -  

وجيؾ عند الشدة وتكتـ ىمؾ في قمبؾ وكنت ومازلت أقوؿ "مسكيف ذلؾ القمب كـ 
 يتحمؿ مف عناء".

 أنؾ لـ تري لي دمعةصبر، صحيح أـو و ضعؼ يوما، بؿ أقاأأنت محقة، لـ  -  
ذكر أني بكيت أإلى المدينة،  عت بكاء عمري ألبكيِؾ عندما رحمتِ قط، ولكني جم

ذكر أعندما  ابكي دائمأحتى شعرت أف جسدي قد جؼ، وبكيت عندما مات أبي، و 
 ؟باكياال يجب عمى اإلنساف أف يقؼ أماـ ممكوت ربو أربي بخشوع، 

 اس جميعا يعرفوف حقيقتؾ ويدركوف حسؾ.ببل واهلل، ليت الن -  

 يكفيني إدراكِؾ أنت. -  

 ذلؾ. عيد وأنا فخورة ألني أوؿ مف أدرؾأدركت ذلؾ منذ زمف ب -  

 ابتسـ وأفصح معترفا:



 

 

56 

أتدريف أني أوشكت عمى الضعؼ أماـ قسوة الظروؼ، وأنت جددتي العزيمة  -  
 ا لؾ عزيزتي.شكر الشيطاف شيئا فشيئا. فتمكف منيا  بعدمافي قمبي 

 األياـ. قسوةتضعؼ أماـ  بأالالميـ أف تعدني  -  

 أعدؾ. -  

 وكمما شعرت باليواف تذكر أف الجرح ال يمتئـ إال بعد األلـ. -  

 .اً مدائ سأتذكر ذلؾ -  
أمسؾ بيده كمتا يْدييا، قالت َلمَّا و لفترة مف الزمف،  عف مواضيع عدة أستمر حديثيما

 بحسرة:
 باَقتِ ، وقد آف أواف الرحيؿ، ولو كاف األمر بيدي لما الشمس نزعت !يا إليي -

 .يعود أبي الشمس إلى األبد. سأعود إلى المنزؿ، أخاؼ أف
سأليا، متى سيمقاىا. ردت عميو، في الغد أو بعد الغد حسب الظروؼ. طمب منيا 

 منيما. في ورقة ووضعيا تحت الحجر القريبكتابة الموعد 
وشاحيا مف عمى األرض ونفضت الغبار ووضعتو  سعادذت وقفا وتييئا لمعودة. أخ

بصمت أمسكت بيديو ورجعت إلى الخمؼ خطوة تتبعيا خطوة وسحبت . عمى رقبتيا
يدييا ببطء وكأنيا إرادة التوحد معو. وكذلؾ ىو، عاد إلى الخمؼ خطوة وخيؿ لو 

 كما يتبلشى الدخاف في ميب الريح. تتبلشىأنيا 
                           ***************** 

 
حقػػػؿ سػػػعد.... يحػػػدُه مػػػف الغػػػرب حقػػػؿ محمػػػود...، حػػػدود الحقػػػوؿ مرسػػػمة بعبلمػػػات 

 حجرية فوؽ سطح التربة كي ال يتجاوز أحد حدود اآلخر أثناء الحرث والحصاد.
ف مكانيػػػا بسػػػبب تمػػػدد التربػػػة يػػػؼ، تيػػػاوت العبلمػػػات الحجريػػػة لتحيػػػد عػػػقبػػػؿ عػػػاـ ون

دعػى سػعد أف أرض محمػود تمػددت بػأكثر نوعػا مػا. إطينية ألف حقػؿ سػعد منحػدر ال
كػػػدا أف التربػػػة فقػػػدت تماسػػػكيا بفعػػػؿ ف ذراع إلػػػى أرضػػػو، رفػػػض محمػػػود أدعػػػاُه مؤ مػػػ

مػػػـ ف ،أمػػػا األرض وؿ األحجػػػار الحدوديػػػة ممػػػا أدى إلػػػى تياوييػػػا.التجمػػػع المػػػائي حػػػ
فػي أرض  اً تتمدد. أحضر سعد عامميف وقاـ بترسيـ حػدود حقمػو كمػا يػرى، تقػدـ ذراعػ

األمػػور ا ليػػذا االنتيػػاؾ وخػػاض معركػػة مػػع سػػعد. ولػػـ تْنتػػو جػػاره، جػػف محمػػود غضػػب
 .ُو لتطاؿ زوجتييما فتعاركتاعند ىذا الحد، بؿ تعدت
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كػؿ واحػد منيمػا يريػد الفتػؾ  ، تحوؿ الجاراف الحميػداف إلػى عػدويف لػدوديف.في لحظة
ُُ رية بػػػػيف الحػػػػؽ والشػػػػر والنفػػػػاؽ، كػػػػشػػػػخر. وكالعػػػػادة، تقػػػػؼ الغريػػػػزة الببػػػػاآل حسػػػػب  ُؿ

الحػػؽ فػػي الترسػػيـ مػػف . مػػنيـ مػػف رأى أف لسػػعد الضػػيؽ لمحيػػاةعميػػو فيمػػو  ومايمميػػ
رع الحقمػػيف وحسػػب الوثػػائؽ ينػػاؿ كػػؿ ذي نييػػار، ومػػنيـ مػػف يػػرى أف يػػذُ بدايػػة أثػػر اال

 ف يؤيد كؿ طرؼ عند لقياه عمى حدة.حقو. ومنيـ م حؽ
سبب معركػة الػزوجتيف رامة مالية بمر بغ، حيث أرا مف بعد المعركةكاف العمدة حاض

توقيع عمػى وثيقػة تيجانا منو تدخميما. عايف الموقع واجتمع بالخصميف وأمرىما بػالسا
يػا، ومػف ثػـ ُيصػادؽ طػبلع عمػى وثائقليصدر حكمو بعد دراسة القضػية واالالتفويض 

. وقعػػػػا عمػػػػى وثيقػػػػة اُ نافػػػػذ اً قضػػػػائي اً الحكػػػػـ فػػػػي محكمػػػػة المدينػػػػة ليصػػػػبح حكمػػػػ عمػػػػى
 التفويض.
إليػو لعمػُو يؤيػد مػا قػاـ  ذىب سػعد إلػى منػزؿ العمػدة وأىػداُه عنػزة ليتقػرب ،ءعند المسا
 فقد أىدى العمدة كبشًا لنفس الغرض. ،محمود فعؿ لؾبو، وكذ

مػػف المناوشػػات بينيمػػا والعمػػدة يّحػػرر الحكػػـ. وكممػػا أشػػتدت حػػدة مػػّرت أيػػاـ ال تخمػػو 
يػػػدايا، مػػػرة بػػػيض لػػػو ال المواجيػػػة يػػػذىب كػػػؿ منيمػػػا عمػػػى انفػػػراد إلػػػى العمػػػدة ويقػػػدـ

 خرى لحـ أو عسؿ.رة لبف وسمف، وأودجاجة، م
الحػاؿ تمػّر األسػابيع وىمػا يػزاوالف عممييمػا فػي الحقمػيف ماعػدا ثمانيػة أذرع  عمى ىػذه

أو زراعػة تمػؾ البقعػة  منوُ  قترابحددىا العمدة كخط تماس ممنوع اال مف كبل الحقميف
 التي تفصؿ بينيما.

الحكػػػـ لػػػدى أف  لػػػوُ  نتيجػػػة الحكػػػـ، يقػػػوؿ ستيضػػػاحكممػػػا ذىػػػب أحػػػدىما إلػػػى العمػػػدة ال
نتظػار ف دورىمػا لػـ يحػف بعػد وعمييمػا االحتػى السػاعة أل المحكمة ولػـ تصػادؽ عميػو
 حتى يقـو القاضي بعممو.

نتظػػار، ال يعرفػػاف الحكػػـ لصػػالح مػػف، منطقػػة حدوديػػة بينيمػػا ال ضػػاقا ذرعػػا مػػف اال
بينيمػا  والمكػابرةالتوقعػات  تْ فاقػ تزرع، ىبات لمعمدة ال تنقطػع، تكػاليؼ ىػذا الخصػاـ

 اف مػػػػؿ الخصػػػػم ة، شػػػػيرا بعػػػػد شػػػػير وال حػػػػؿ لقضػػػػيتيما.دخميمػػػػا فػػػػي دوامػػػػة العمػػػػدأ
بحػؽ الجػار عمػى  حمػود إلػى أمػاـ المسػجد الػذي ذكػرهم الذىاب إلى مقر العمػدة. لجػأ

، لحػؿ الخػبلؼ بينيمػا نة الصمح والتسامح في الديف، وصار األمػاـ وسػيطاً جاره ومكا
ُو أسػػػتاذ المدرسػػػة ليكػػػوف شػػػاىدا ومسػػػاعدا لترتيػػػب صػػػمح بعػػػد معػػػارؾ صػػػطحب معػػػا

 ومناوشات وكره مقيت توغؿ في قمبيف متجاوريف.
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منيمػػا يسػػمؾ طريقػػا ال يسػػمكو اآلخػػر كػػي ال  الصػػراع وصػػؿ إلػػى ذروتػػو، فكػػؿ واحػػد
ط التمػاس لتقػاتبل عمػػى خػ ال الغرامػػة المفروضػة عمػى مػف يتعػػدىولػو  يػا ويتعاركػا.يتبلق

ُُ أرض النزاع األمػور  خػر. ىػذهفػي صػمت دوف حػديث مػع اآليعمؿ فػي أرضػو  . كُؿ
لػػف يتنػػازؿ عػػف مطمبػػو لمػػا ُعػػرؼ مػػف تطػػرؼ طباعػػو.  اً مػػاـ يعتقػػد أف سػػعدجعمػػت اإل

ًا مقػببًل الديف واألخبلؽ وجػدا سػعدمحاظرة في  عندما ذىب إليو بصحبة األستاذ وبعد
ىػػذا مػػا  تػػى السػػاعة.العمػػدة الػػذي لػػـ يولػػد ح حكػػـفقػػد مػػؿ ىػػو اآلخػػر  عمػػى الصػػمح.

 إلى مجارييا. ىو أيضًا بالصمح وعودة المياه كشؼ عنو بعد معرفتو أف عدوه يرغب
 ماـ واألستاذ مع الخصميف فػي المسػجد بعػد صػبلة العشػاء،جتمع اإل، ابترتيب مسبؽ

سػػػتاذ وكػػػرر مػػا قالػػو ليمػػا سػػابقا وجػػاء دور األ القػػى اإلمػػاـ عمػػى مسػػامعيما موعظػػة
التسػامح وسػرد ليمػا  مػف روح بػو بناء المنطقة وما يتسموفصيمة ألليذكرىما بالقيـ األ

لػػو قػػببل أنيمػػا ذرع، و سػػارتيما التػػي فاقػػت ثمػػف الثمانيػػة أمػػا حػػدث وخ معانتيمػػا جػػراء
 بالحؿ الوسط منذ البداية وتسامحا لما خسرا الكثير.

نػػو مسػػػتعد بػػالقبوؿ بمػػا أراد جػػػاره عمييمػػا ونطػػػؽ محمػػود بمػػا سػػػر غريمػػو إبػػاف النػػدـ 
وترسػػيـ األرض فػػي أرضػػو بػػذراع كمػػا أراد سػػعد فػػي البدايػػة. رد عميػػو سػػعد "مػػا دمػػت 

 كريما فمف تكوف أكـر مني، أنا مف يتنازؿ عف الذراع".
ُُ منيمػا صدر حكمػو بػأدعا ليما اإلماـ وأ ف ُيقسػـ الػذراع بينيمػا حيػث ال يتضػرر أُي

ُُ حدىما باوجو الميز وال يظير أ لمطػرفيف، مرضٍي  ـو أو المسموب اماـ األىالي. حكـُ
 تصافحا ولعنا الشيطاف رأس الفتنة. 

العمػػػدة غضػػػبا  جميعػػػا إلػػػى مقػػػر العمػػػدة ليبمغػػػوه بالصػػػمح. تفجػػػر اذىبػػػو  ،فػػػي الصػػػباح
ؿ بقػػػوؿ كممػػػة ف الحكػػػـ فػػػي المحكمػػػة وىػػػي الطػػػرؼ المخػػػو وسػػػب الخصػػػميف، وقػػػاؿ إ

قػػبلؽ مضػػجعو. فػػي نيايػػة حديثػػو قػػاؿ "لػػف  الفصػػؿ، ثػػـ أتيميمػػا بإحػػداث الفوضػػى وا 
 ال حكـ المحكمة وتصالحكما لف يغير مف الحكـ حرفا واحدا".يطبؽ إ

سػػػػماعُو مػػػػف  عترضػػػا، صػػػػرخ فػػػي وجييييمػػػػا، تػػػدخؿ اإلمػػػػاـ، نػػػػاؿ مػػػالـ يحػػػػب أحػػػدا
 ،وفػػي سػػره .نصػػراؼ مػػف المقػػرسػػتاذ، ثػػـ أمرىمػػا بعػػدـ التػػدخؿ واالالعمػػدة، وكػػذلؾ األ

 توعد األستاذ واإلماـ.
كيمػػا وشػػأنيما ويمغػػي ثمػػف بقػػرة لمعمػػدة ليتر  ، اتفػػؽ سػػعد ومحمػػود عمػػى دفػػعيػػاـبعػػد أ

جتيػدا فػي جمػع المبمػغ وذىبػا إلػى العمػدة، لذي يعد مصدر ابتزاز ألمواليما. إالحكـ ا
 ضػػي محكمػػة المدينػػة المفتػػرض مقابػػؿ إلغػػاء الحكػػـ.قػػدما لػػو المبمػػغ عمػػى أنػػو ىبػػة لقا
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 أف القاضػي الاألمر ليس بيده ولوكػاف كػذلؾ لمػا أخػذ منيمػا المػاؿ، إقاؿ العمدة بأف 
 ال بمقابؿ، فمو تجربة مسبقة في التعامؿ معو....إ لف يمغي الحكـ

                              ***************** 
 
الجبؿ لجمع الحطب  تامر أف يذىبا إلى ب باسؿ لمبحث عف عمؿ فاقترح عميوذى

ذا لـز األمر يسوقو  .بيوت القريةوتسويقو إلى  صؿ حيث ال ي لى القرية المجاورةإوا 
نحو الجبؿ بعد أف اشتريا فأسيف وحبميف. عمؿ  مباشرةنفوذ نذير، فوافؽ. انطمقا 

الصديقاف طواؿ اليـو في قطع الحطب، وجمعو وحممو إلى القرية وترويجو أماـ كؿ 
لى القرية المجاورة إ بونطمقا محمميف الحطب منيما فاعمى شراء  حدأ لـ يجرؤبيت، 

مغيب الشمس ذىب باسؿ إلى ضفة النير لمتأكد مف الموعد  ، وقبؿاوباعا ما لدييم
في منتصؼ  افالمحدد سمفًا. أزاح الحجر فوجد ورقة كتب عمييا موعد المقاء، وك

 .الخميسنيار 
عاد إلى المنزؿ، فوجد أمو قد أصيبت بحمى شديدة أوصمتيا إلى اليذياف، 

يبعد عف القرية بضع  نقميا إلى المركز الصحي الذيوأصبحت ال تشعر بما حوليا، 
عشرة كيمومترات. وظؿ ىناؾ معيا حتى زالت عنيا الحمى وعادت إلى صوابيا، 

 الشمس. بزوؽوغادرىا ىذياف المحموـ، قفؿ بيا راجعا إلى المنزؿ عند 
                              ***************** 

 
ة، كػػػؿ زوجػػػة تأخػػػذ الرجػػػاؿ فػػػي األعمػػػاؿ الفبلحيػػػ لمكثيػػػر مػػػف النسػػػاء دور فػػػي مػػػآزرة

بػؿ يسػاعدف  الطعاـ إلى مكاف عمػؿ زوجيػا عنػد الغػداء، وال يقتصػر األمػر عنػد ذلػؾ
بعػض جنػي الرجاؿ في بداية الموسـ الزراعي عند الحرث، ونقػؿ أوراؽ سػيقاف الػذرة و 

 ثناء الحصاد.أ المحاصيؿ الخفيفة
ءًا مػف رجعت رومية مف حقؿ زوجيا، دخمت فناء منزليا فوجػدت بقػرة قػد حطمػت جػز 

السػػػػػور الخشػػػػػبي وراحػػػػػت ترعػػػػػى مػػػػػف زرع الفنػػػػػاء. فػػػػػار دـ روميػػػػػة، فيػػػػػذة تعػػػػػد مػػػػػف 
المحظػػػػورات ويجػػػػب عمػػػػى اآلخػػػػريف مراقبػػػػة المواشػػػػي والبقػػػػر ومنعيػػػػا مػػػػف أكػػػػؿ زرع 
األىػػػػالي، تناولػػػػت قطعػػػػة خشػػػػبة مػػػػف الجػػػػزء الميػػػػدـ لمسػػػػور وراحػػػػت تضػػػػرب البقػػػػرة، 

ر وراحػت تقػذفيا. إبنػة صػفاء ركضت البقرة، تبعتيا إلى خارج الفنػاء، تناولػت األحجػا
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شػػيدت ضػػرب بقػػرة أميػػا، ىرعػػت إلػػى أميػػا وأخبرتيػػا بمػػا رأت، غضػػبت األـ وذىبػػت 
 إلى منزؿ رومية لتحتج:

 لـَ ضربت البقرة؟ -
ىػػػدمت سػػػور الفنػػػاء، وأكمػػػت الػػػزرع. "قالػػػت ىػػػذا وىػػػي تشػػػير بيػػػدىا إلػػػى السػػػور  -

 والزرع"
 !أتضعيف عقمؾ بعقؿ بييمة؟ -
 و اقتيادىا إلى المرعى.كاف يجب عميؾ ربط بقرتؾ، أ -

 كاف يجب عميؾ أخراجيا ال ضربيا. -

 ظننتؾ أتيت لتري حجـ الضرر. -

تطور النقاش بينيما إلى مبلسنة ورفػع الصػوت، تييأتػا لخػوض معركػة، برمشػة عػيف 
 !!!أنقضػػت صػػفاء عمػػى روميػػة، منظػػر مقػػرؼ ومثيػػر لبلشػػمئزاز، امرأتػػاف تتعاركػػاف

نوع مف المعارؾ. فمف العيب في المجتمػع حدث ىذا قبؿ زمف واستيجف الناس ىكذا 
الريفي أف تتعارؾ النساء، طولة المساف أمر طبيعػي، إثػارة الفػتف ممكػف، القيػؿ والقػاؿ 

 فرض واجب عمى أغمبيف، أما أف تتعارؾ النسوة فيذا فعؿ مستيجف.
، أسػػرعت إلػػى المكػػػاف، روميػػةخرجػػت السػػيدة إحسػػاف مػػػف منزليػػا القريػػب مػػف منػػػزؿ 

اىتمػاـ. ينظػر  كاف، صرخت في وجيييما لتكفا عف العراؾ، لػـ تعيراىػاوجدتيما يتعار 
إلػػى السػػيدة إحسػػاف بعػػيف األحتػػراـ والتقػػدير مػػف جميػػع النسػػاء. لػػذا، اضػػطرت لتنػػاوؿ 
عصا سقطت مػف يػد صػفاء خػبلؿ المعركػة وراحػت تظربيمػا حتػى أنفصػمتا، رمقتيمػا 

إلػى منزليػا قبػؿ حضػور  بنظرات قد تكوف اسػتحياء ممػا بػدر منيمػا، أمرتيمػا بػادخوؿ
الجمع. وفي المنزؿ وبختيمػا وعاتبتيمػا، وامرتيمػا باحتضػاف بعضػيما وأف تقبػؿ وكػؿ 
واحػػدة األخػػرى، ثػػـ طمبػػت منيمػػا الخػػروج مبتسػػمتيف وىمػػا تتحػػدثاف أمػػاـ الممػػة التػػػى 
توافػػدت عمػػى المكػػاف كػػي تمػػوت اشػػاعة نشػػوب معركػػة بػػيف امػػراتييف، وحػػذرتيما أف 

لـ تدفف الفتنة. بعػد العتػاب والمػـو أدركتػا أنيػف ارتكبتػا خطػأ ال  العيب سيطاردىما إذا
 يسمح بو زوجيما فما بالؾ األىالي.

خرجتػػػػا وىمػػػػا تتحػػػػدثاف، الجميػػػػع يرمقيمػػػػا بنظػػػػرات اسػػػػتغراب. تقػػػػدمت عميمػػػػة منيمػػػػا 
 وطرحت سؤاال حاضرًا لدى الحضور:

 ىؿ تعاركتا؟ -  
 ردت صفاء وقد وزعت ابتسامات جما:
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 ومف قاؿ لكي ذلؾ؟ولما نتعارؾ،  -
 األطفاؿ. -

 ردت رومية باستغراب مصطنع: 
وىػؿ يعقػؿ أف نتعػارؾ  !إذا ناقشنا أمر دخوؿ البقرة إلى فنائي نكػوف قػد تعاركنػا؟ -  

 !عمى خطأ بقرة؟
 شقتا طريقيما باتجاه الحقوؿ وتركتا الجمع خمفيف بيف شؾ المعركة واليقيف.

                              *****************       
 

انطمؽ مسرعا في ثـ  إلى ما قبؿ منتصؼ النيار بساعة، لساعاتزاوؿ باسؿ عممو 
. وبينما كاف ماًرا مف أماـ بستاف الورود القريب مف النير، سعاداتجاه النير لمقاء 

وردة كي ييدييا يتسمؿ إلى البستاف خمسة ويقطؼ  بأف بائسة فكرةخطرت لو 
دخاؿ إسعادىافية جؿ ىمو سعاد وكيلمحبيبة.  لـ يفكر  إلى قمبيا.البيجة والسرور  وا 

نو شاب مشيود لو بالنبؿ إ، ؿالبلمسؤو أف الوسيمة غمط، لـ يعد يعي تصرفو ىذا 
في العمؿ،  ومرؤوسيغيره، أنو مؤتمف مف قبؿ  أمبلؾ إلىف تسمؿ أولـ يسبؽ لو و 

دخؿ إلى  عميو، بعواقب ما ىو مقدـ مباؿغير  الشرعي يتسمؽ السور وكأنو المالؾ
طرؼ البستاف فوجد كثيرًا مف الورود مختمفة األلواف. لـ يستقر عمى رأي، أيًا مف 

 الورود يقطؼ؟ وأيًا مف األلواف يختار؟
توغؿ في البستاف وبمغ قمبو، وىو يبحث عف أجمؿ وردة يقطفيا. قطؼ وردة حمراء 

طمؽ لمخروج، وما كانت بضعة فراشات تحـو حوليا. استدار نحو السور األمامي وان
 أف تييأ لمتسمؽ حتى سمع صوتًا يناديو:   

ياؾ أف تموذ بالفرار، لقد عرفتؾ. -    انتظر أييا السارؽ، وا 
فإذا بالبستاني وابنو يرفعاف  الصوت وقد تجمد الدـ في عروقو. استدار إلتفت باتجاه

مر مف جبينو واح العرؽعصْييف في وجيو. خفؽ قمبو وارتعدت فرائصو، وتصبب 
 وجيو، ولـ يستطع الكبلـ، وكأف الكممات احترقت في جحيـ لسانو.

 عمى البستاني وابنو: بدت مبلمح الدىشة
شاب في ىذه  مف كنت أعتقده أشرؼتسمقت السور أـ دخمت مف باب البستاف يا  -

 القرية؟ وقد خاب ظني فيؾ. 
 انطمؽ السؤاؿ مثؿ صرخة وكأنو ىزيـ الرعد.
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ـ الصمت، ابتمع ر  ٍُ ٍُ بدا عميو  "يا ويمي ماذا صنعت؟"يقو، قائبل في سره: لِز
 رتباؾ والتمعثـ.اال
أيعقؿ أف يكوف الفقر قد دفعؾ لمثؿ ىذا التصرؼ المشيف، يا مف كاف مشيود لو  -

؟    ! بأنبؿ الخبلؿ لصفات والكـر
 وعيناه شاخصتاف إلى وجيييما متعمبًل بأوىى األسباب: أجاب باسؿ 

)يصمت ولـ يعد لديو شيء أف أىدييا وردة ولـ أكف....أمي مريضة وقد أردت  -  
 .ليقولو(

 ولماذا لـ تطمبيا مني إذا كاف ىذا بالفعؿ ما قصدتو؟ -  
 ثـ أردؼ البستاني قائبل: 

يمكنني اآلف أف أحضر حببل وأربطؾ ثـ أسممؾ إلى العمدة، ولكف لف أفعؿ  -  
 إكراما لذكرى أبيؾ الطيب. 

كسار، وراح يمضغ عمى نحو ناالبأقسى مشاعر  شعر باسؿ في تمؾ المحظات
مشاعر ممؤىا الذؿ ويبكي كرامة اندثرت عمى أرضية ذلؾ البستاف ومازاؿ  اضطراري

 الكبلـ لصاحب البستاف قائبل:
يمكنؾ اآلف مغادرة البستاف، وىذه المرة مف الباب، دوف أف تتكبد عناء تسمؽ  -  

والدتؾ التي اعتمت لغياب الورد عف  السور. وال تنس أف تطمئنني الحقا عمى صحة
 ناظرييا.  

المكاف وىو يتحسس ما بقي لو مف كرامة. بدا لو بأنو قد فقدىا مف المحظة  َبِرحَ 
 التي وّد فييا تسمؽ السور ومضى مثخف الجرح ينزؼ ندما وأسى.

جالسة عمى وشاحيا تنتظره، باردة األطراؼ تحرؾ  سعادعمى ضفة النير كانت 
زاد  ليميف وذات الشماؿ عساه يظير بعد أف فقدت األمؿ في مجيئو.رأسيا ذات ا

شعورىا بالقمؽ والتوتر. وقفت وأخذت وشاحيا مف عمى الصخرة وبدأت تنفض 
 الغبار عنو متييئة لمعودة مف حيث أتت، وىي تحدث نفسيا:

لماذا لـ يأت حتى اآلف؟ مع أف الورقة قد أخذت مف تحت الحجر، وىذا يدؿ  - 
...ال...ال أظف ذلؾ... !عمى عمـ بالموعد. ىؿ يعقؿ أنو قد نسي موعدنا ؟ عمى أنوُ 

 يبدو أنو تأخر في عممو. يجب عمي أف أعذره إف كاف تأخره ألمر كاف مقضيا.
استدارت إلى الخمؼ، فإذا بيا ترى شخصًا مقببًل، لـ تستطع أف تتعرؼ عميو لبعد 

لي القرية قادـ نحو النير، بدا المسافة بينيما. فزعت وظنت أف شخصًا ما مف أىا
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رفع  محاوالً  بصوت مضطربعمييا االرتباؾ، اقترب باسؿ منيا فاطمأف قمبيا، وقاؿ 
 :أةطأسو المطأر 
 عمى تأخري. أعتذر لؾ  -
ال تيتـ الميـ أنؾ حضرت، وأنت اآلف معي، ولكف اشعر بأف ىناؾ ما ينغص  -

 !عميؾ حالؾ؟
 أنا بخير، ال تقمقي بشأني. -

 الوردة مف جيبو وسمميا إّياىا:أخرج  

 تفضمي، خذي ىذه الوردة. -

 قالت بغضب:

ىذا كؿ ما ييمؾ. أف تيديني وردة، وأنا أرى كؿ بؤس العالـ يرتسـ عمى وجيؾ.  -
 أرجوؾ ال تخؼ عمّي، ألـ نتعاىد عمى تقاسـ األسى قبؿ األفراح. ؟ما الذي حدث

 :معترفاً  ربانكساتنيد 
 آه ... إنو البستاني. -

 سوداء، سألت: ال ةكالغماموجييا  عمت بدىشة

  !وما شأنؾ والبستاني؟ -

سمعت بؿ أف أتسمؽ السور تسممت خمسة إلى البستاف ألقطؼ لؾ ىذه الوردة، وق -
ثـ  ،مغروزصوتًا يناديني بأف ال ألوذ بالفرار. تسمرت في مكاني، وكأنني وتد 

 خفؽ(يُ وؿ بمع ريقو لكنو )يحا سمعت وقع خطوات مع نداء أحدىـ بأنو قد عرفني،
صابني في عمؽ ثـ أنو ناداني باسمي، فاستدرت إلى الخمؼ فإذا بيما أمامي. قد أ

أوج في  ثـ يتابع...( تقطع أوصالو انكسارزفرة  يبعث) نت تغمرنياالعزة التي ك
 عوزي وفقري وكانت سبلحي الذي ألوذ بو مف قير الظروؼ وتعاقب الشدائد.  

 قالت بغضب: 
 !؟أحب أف أراؾ بائسا مقابؿ وردة ف قاؿ لؾ أنيوم -  
 أجاب بندـ:  

 أردت أف أىديؾ وردة ألثبت لكي حبي. -  

 : وىي تقوؿأرسمت دموع الحزف مف محاجرىا 
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أليذه الدرجة تحب المغامرة بنفسؾ مف أجمي، وما كنت ألتمنى أف تجرح كرامتؾ  -
بيا كي تذكرني بيذا مف أجؿ الحصوؿ عمى ىذه الوردة. عمى أي حاؿ، سأحتفظ 

 .المشؤـواليـو 

 رفع يده يمسح بأكمامو دموعيا التي كانت تذرفيا عيناىا. 

 قالت بحزف شديد:

عميؾ أف تعدني قبؿ أف تجؼ دموعي بأف ال تعرض نفسؾ لمثؿ ىذه المواقؼ  -
 الحرجة مف أجمي. ال أريد أف يحدث لؾ مكروه.

 :مصطنعة قاؿ بعد أف رسـ ابتسامة 

. أخبريني ىؿ لديؾ الوقت الكافي لنتنزه حوؿ أفعؿ أي شيء إلرضائؾأعدؾ بأف  -
 النير؟  

، لقد أتيت إليؾ خمسة ألراؾ وأرحؿ، ولكف الوقت قد سرقني وأخشى أف يكوف ال -
 أبي قد عاد إلى المنزؿ فيعاقبني.  

 ىؿ سنمتقي غدًا؟   -

 إذا سمحت الظروؼ سأكتب لؾ.   -

 غدًا.   قيتنمآمؿ أف  -

 يجب أف أرحؿ اآلف.  لؾ أيضًا.آمؿ ذ -

 استدار وصوب نظره إلى وجييا البديع قائبل:

اهلل كـ أحبؾ ولو خيروني لمت  . يعمـظالتي بؾ أنا سعيد الحظ ألني وجدت -  
 في الحاؿ مف أجمؾ.

برقة اليماـ، ورأفة العصافير، وىدوء الرذاذ، وسكوف الميؿ، وبراءة الرّضع، وضعت 
 يدييا عمى خديو وقالت:

 ما كنت ألتمنى أف تموت مف أجمي، وأبقى وحيدة أكابد ما يخفيو القدر. -  

 قاؿ بانشراح: 

 سأعيش لؾ يا قمري. ىيا عودي إلى دارؾ، فإني أخشى أف توبخي. -  

سحبت يدييا مف عمى خده، ورجعت خطوات إلى الخمؼ، وناظراىا في عيني 
يصيح فإذا بالكممات  يحبيبيا، تعثرت بحجارة فوقعت عمى ظيرىا. فتح فمو لك

. قفز مف مكانو وكأنو ريح تنتقؿ إلى أرض أخرى. جثا عمى ركبتيو وقعت معيا
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. ولكف األلـ في ظيرىا ورأسيا أكبر مف ورفع رأسيا وىي تتظاىر بأنيا بخير
 أغمضت عينييا حتى تقّضب جبينيا. لعميا تخفي وجعيا،كتمانيا. تبسمت 

ساكنة عمى بحر صيفي  أمواجوكأنيا  لـاألمف شدة  لزبدياجعدات عمى وجييا ت
ا، ال يحبذ رؤيتيا عمى شؿ حركة جسده تدريجي أوشؾلذلؾ  إدراكويداعب نفسو، 
مرة وكأف بيف يديو  ألوؿ أحضانوف كانت بيف ا  حتى و  األليمة عمى ىذه الحاؿ

 رأتما  أجمؿلـ السقوط لكف ذلؾ أمممكة فردوسية عاجزًا عف عمؿ شيء، لوال 
 رسـ.بموحة  األشبوتمؾ الوضعية عيناه فييا ب
 أبناءكاف مف  أييؿ عمى سْ ب، موقؼ ليس أحضانوعمى ركبتيو وىي بيف  ىو جاثٍ 

التي يتسنى لو حضف فتاتو  األولىىي المرة  .رجؿ أحضافذلؾ المجتمع، فتاة بيف 
فحتى و  األولى كاف ذلؾ مف باب الصدفة، حتمًا الموقؼ صعب عميو، صحيح  ا 

 ،لذا ًا لصدمة.غريبا ومثير  األمرعرؼ عنيا، ولكف يبقى  التيىو لـ يخف مبادئو 
، مثؿ الكبلـ والتفكير مسمما نفسو لما وظائفيا الحيوية أعضائوفقدت الكثير مف 

اثنتيف،  أصبحتعمييا ىي، نفس الشعور والذىوؿ، لقد  أيضابؽ طبداخمو، ىذا ين
، وما ينطبؽ عميو ومندىشة كاندىاش واألخرىفتاة تتألـ وتتوجع بفعؿ السقوط، 

 أحضانوبأف تكوف بيف  األمور إلى ىذا الحد بشكؿ مفاجىء لـ تصؿينطبؽ عمييا. 
لمصافحة ا عمى تجرأتىي  وحسي ليكذا حدث، فكري ترتيب أو إنذاردوف سابؽ 

يعتبراف مف مرة، وضعت ساعدىا عمى كتفو.  أكثروكذلؾ ىو فعؿ، مسح دموعيا 
العرؼ  إال أفمف بني العـ  أنيماوؿ بو، صحيح قد تجاوزا حد العرؼ المعم نفسييما

استسمما لموقت  ،لذا .يذكر قؿ ماأؿ عائقا بينيما والمصافحة شيء مكروه وىي ظي
 أو الكبلـ أو التحرؾ ؼبالوقو ألعضائيما الحيوية  أوامرهيصدر  وليس ىناؾ ما
 فلشؤو المسيراف الفعمياف  ىما البطينافىما ط عقبلفق يسرة. أوالبسيط يمنة 

مف داخؿ جسدييما وال عبلقة بيف باسؿ  فالعناف لشخصيف يتحاورا أطمقا جسدييما.
 اإلحساسىو  رابط الوحيد والمتصؿ بينيماوسعاد وما يحدث في وجدانييما وال

معمومة عف  أدنىالعقؿ الباطف فيما بينيما، ىما ال يعرفاف  رنو حواإوتبلقي الذات، 
 ا يتحدثاف،قمبييم أوحدث، فوجدا عقمييما  اىذا م إال أفيكوف؟  العقؿ الباطف وما

حركة  أدنىحدث ما بداخؿ سعاد دوف بداخؿ باسؿ يُ  ما يحددا، أفلـ يستطيعا 
 لشفتييما:

 .ليت وجعيا بداخؿ قمبي -  
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 :تابع حديث نفسو يو كديباج دمشقي،بيف ذراعيو وشعرىا بيف يد مازاؿ رأسيا
 حمدا هلل عمى سبلمتؾ. -   

عمى  األصابعتحرؾ بشكؿ محدود ووضع الليده اليسرى ب أمراف اصدر عقمو الباط
 :بيف نفسو ونفسياشفتييا وقد ثار فيو فضوؿ التغزؿ 

أنت لست كباقي النساء، تقبميف الشمس في النيار وتعانقيف القمر عند  -   
نيزاـ. أنت قمر يضيء الالمساء. أنت ثورة وكفاح وجياد ونضاؿ في زمف العجز وا

 يفية وطوؽ عمى جيد السماء.سماء أمسية ص
لكنيا  ،لـ تخرج مف فمو ىّزتياث وأصدر كممات يريقو ألوؿ مرة منذ بداية الحدابتمع 

 :التواصؿ بيف العقميف والقمبيف معاً ضمنت 
 وعيوني وخيالي وذاكرتي إلى األبد. أنا معؾ حيثما ذىبت، فستظميف في قمبي -   

 :ابداخمي شعرت بما يقولو ولساف حاليا يقوؿ
رب اجعؿ أوجاع األرض في جسدي وليس بجسد مف أحببت، ال تتألـ يا روح يا -  

 عمري. اآلف أصبحت عمى ما يراـ.
اف الماء، وتابعت عينيو وشفتاىا تموجاف وترتعشاف وكأنيما ترتشف نظراتيا في

 :حديثيا الداخمي

 أنت لست كباقي الرجاؿ في ىذا الزماف، ال أريد أف أعتاد عمى البعد -  
وأبكي  ،ة، وأشرب وحيدة، وآكؿ وحيدةوالحرماف، وأعيش كطيور الزينة فأعيش وحيد

، أريدؾ أف تكوف كؿ عالمي، عالـٌ أنت فيو السمطاف، يا توأـ عمى فنف مف حديد
 الروح لو كنت أدري بما ستقولو لي لوقعت عمى األرض مف أوؿ نظرة رأيتؾ فييا.

قدرتو الحسية تعش ليستعيد بعض وير  زيتليف جسده جرؼ شطئا مد دموي مفاجئ
 مرة بصوت خافت أقرب إلى اليمس:  ، وألوؿليقوؿبالعالـ المحيط 

ال أريدؾ أف تقعي مرة ثانية كي أقوؿ لؾ مثؿ ىذا الكبلـ وأتوجع وأنا أراؾ  -  
 أمامي تتوجعيف.

أمسؾ بذراعييا بعد أكثر مف دقيقتيف مف الشمؿ الحركي الذي صدميا بما حدث، 
مف قدرتيا التي تمكنيا  ظؿ ممسكًا بيا ريثما استعادت جزءاً و  مى قدميياوأوقفيا ع

رافقيا إلى منتصؼ الطريؽ. طمب منيا أف تواصؿ مشييا وىو ينظر مف الوقوؼ، 
ذلؾ برحا  . وافقتو بإشارة مف رأسيا وودعتو عمى أمؿ لقاء قريب.ييا عف بعدإل

 ا زمنًا طويبًل.اإلحساس الغريب الذي ربما سيبلزميم فالمكاف مصطحبي
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ىما يعرؼ ما ينتظره. عندما كانا جالسيف . لـ يكف أحدعاد كؿ منيما إلى منزلو
مثؿ غيره  سعادب القرية. ىو معجب عمدةيتحدثاف عند النير، رآىما عماد ابف 

ات التي يتمقاىا مف المصالح والتوجيي بيا شبو محدود وتتغمب عميو إعجابوويبقى 
 معًا وال يختمؼ رغباتو الداخمية والمادية إشباعىو شاب يبحث عف  والده العمدة.

 أكسبتوالفرؽ بينيما السنوف التي  االتجاهفي نفس  كثيرًا عف والده. كبلىما يتجو
في رأس  وأفكارهوىا ىو اليـو يصب جؿ خبراتو  األب خبرة في القانوف الشيطاني.

عند السيد نذير،  بيا يحظيافبالتقرب مف حميفو مستغبل المكانة التي  إياه ابنو آمرا
تعرؼ بأف  لـ تكف الفتاة .صاىرة ومزج دـ األسرتيفعمى الم ا وأف اتفقاوسبؽ ليم

المنتوجات ، ليذا انطمؽ ميروال إلى متجر وابنو العمدة أباىا قد وافؽ عمى طمب
 وحدثو بما رأت عيناه بميجة احتجاج. سعادالذي يمتمكو والد  الزراعية

ـَ والدىا فتؾ ، وكاد يفقد صوابو. ركض نحو المنزؿ وكأنو برؽ خاطؼ جاء ليَتَأجَّ
 .بكؿ مف صادفو. دخؿ المنزؿ والشرر يتطاير مف عينيو المتيف ال يعرؼ ليما لوف

دفعة قوية حتى سقطت  ياعف سبب تغّير لونو. دفع زوجتو وسألت ،في تمؾ المحظة
 لسوط. دنا منيا، وقفتوكأنيا شاة ىيئت لمذبح. ركؿ باب مخدع ابنتو، وبيده ا

يرىا، ورجمييا، السوط، عمى كتفييا، وظ تحييو في ذعر، فرد عمييا التحية بجمدات
 وتقوؿ:  عانقت السجاد تئف
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 !ماذا.....ماذا صنعت يا أبي حتى تجمدني؟ -  
 وجو سؤالو كنعيؽ الغراب:

 مف ذلؾ الشاب الذي كاف يجمس بجانبؾ عمى ضفة النير؟ -  
 قالت:ة بثقو وقفت منتصبة ىنا 
 (أنينيارة عمى ألميا وكتـ )تحاوؿ السيط أبي، لقد عودتني عمى قوؿ الصدؽ -  

)تصمت لمحظة، بصعوبة  شيئا. كنت أريد أف أحدثؾ باألمر وأنا ال أخفي عنؾ
عبر شفتييا، تمسؾ بنفسيا لتزيد مف ثبات  المتسممةريقيا الممزوج بدموعيا  ابتمعت

 .و فيوتقيتُ الأوؿ يـو منذ ولكني لـ أجد فرصة لمحديث معؾ  قدمييا ثـ تستأنؼ....(
 بالسوط:  ؿ عميياايينوىو شديد قاؿ بغضب 

 ومف ىذا الشاب الذي تجرأ وجمس معؾ؟ ىيا تكممي. -  
 الضربات تزداد حدة، ردت عميو بكممات متقطعة وىي تغطي وجييا بيدييا:

 نُو باسؿ.إنو....إنػ....إ -  
 !تجمسيف مع باسؿ بائع حطب؟ -  

  بحروؼ متقطعة كأنيا تعتصر، ترد عميو:
... إني إ .... إ .... إني . .(...وتتحسس مواقع قصؼ السوط...)تصمت أبي -  

 . أحبو
 صرخ كالوحش الكاسر: 

 بأنؾ تحبينو؟ تجمسيف معو، وتقوليفالحقير بائع حطب، و تمتقيف  -

ليستأنؼ جمدىا، حاولت االحتماء مف جنوف سياط العذاب، وكأف  أرضا أسقطيا
كتيا المصاحبة لمجمد. وبما مع حر  اىرة تسخر، تطايرت دموعيا الكثيفةجروحيا الط

زاد مف شدة  وىذا ما .مبلبس منزلية عادية ارتدتنيا ، فإدافئىذا اليـو أف جو 
 .باأللـ اإلحساس

 ! كرامتي؟ الناس وقد أىرقتكيؼ سأواجو  !!!يالمعار - 
جاثية عمى ركبتييا أماـ أبييا، ال حيمة ليا  .جسدىاىنا بدأت السياط تمشط جميع  

   العنؼ:لتوسؿ والدموع التي ال تجدي أماـ جبروت القسوة وتوحش وال سبلح سوى ا
 أبي أتوسؿ إليؾ أف ترحمني. - 

 عينيو احمرارًا: بصوت مشحوف بالغضب الذي فجر مقمتي
 بو مجددًا. ال تمتقي - 
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 تدافع عنو:

ؿ وّ إنو شاب لطيؼ، وطيب القمب، عزيز النفس، فيو شموخ الرجولة التي يع - 
ما تراه وتتابع مدافعة ع أنفاسيا...)تصمت لجمع زمف حيفعمييا مف غدر ال

  الضرع.ييبس الزرع ويجؼ  صوابًا...( حيف 

تمسؾ بقدميو، وبثوبو مرة، وأخرى تحاوؿ فييا أف تغطي بيدييا الناعمتيف وجييا مف 
 :مجددا لطمات وركبلت األب الباطشة، متوسمة

 !أال ترحمني يا أبي؟ - 
 جيود الجمد:ىو يميث مف ف الثمؿ و يرد عمييا بيذيا

  في ساحات القرية مع ذلؾ الحطاب. عندما أىرقت كرامتيتني وىؿ رحم - 
لعميا الغرفة، لحؽ بيا، استنجدت بالوسادة بنجحت في الوقوؼ واليروب نحو زاوية 

َـّ تحمييا مما   عف باسؿ: مدافعةبيا وىي تقوؿ  َأَل
 نُو مف بني عمومتنا.إ -   
 مثؿ أبيو.لكنُو تافو مثمو  -  

 ألماتعاني  ، األرضمضطيدة ومقموعة، اليـو دفعيا بقوة الرجؿ الخشف عمى  األـ
متعود عمى  تدخميا تأخر نوعًا ما، السيد نذير ،، لذامف ىوؿ الدفعة المفاجئة شديدا

خاف رجولتو واستقوى عمى أف  فكـ مف مرة سبؽ لو .العنؼ ضد زوجتو استخداـ
خيانة واضحة لمعادات  النساءاالعتداء عمى  رية.الق ىذهال أىؿ ليا في  امرأة

أما السيد نذير الذي خرؽ المحظور  .فميس برجؿ مف يمد يده عمى زوجتو والتقاليد.
ربما خفؼ يعتمد عمييـ لمسيدة كريمة أىؿ  كاف أف الناس جميعًا عبيدًا، ولو ورأى

 يستيجنوفوجيو، أىالي القرية  ، ألنو سيجد مف يقؼ فيبيا االستخفاؼذلؾ مف 
فيما بينيـ ألنيـ بحاجة الى مف  اإلشارةيـ يكتفوف بمغة إال أن ،ىكذا تصرؼ مشيف

   .في الوقت الحالي ـينتصر لي
بذعر والعرؽ المتصبب  وقالتالتي تمسؾ السوط  تدخمت األـ بإمساؾ يد زوجيا

محاولة  وعمى نفسيا مف جبينو يمتزج بدموع عينييا مف الخوؼ عمى ابنتيا
 ضبو:امتصاص غ

برفؽ عزيزي، أرجوؾ أف تتفيـ الوضع. ىذه ابنتؾ الوحيدة وعميؾ أف تعامميا  -  
 مف ثورانو( تحسف انتقاء العبارات التي تيدئ )يبدو أنيا لـ ونصح.

 قاؿ بصوت عاؿ دوى في أرجاء المنزؿ: 
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  !قد أخطأت خطأ ال يغتفر؟كيؼ أعامميا بالحسنى و  -
 لي. األمردع  ما تريد، إاللف يكوف  .يا عزيزي ىدأإ -

مني عذاب  فسينالؾ أوامري خالفتِ ف ا  ال لقاء بعد اليـو بو، و  .اسمعيني جيداً  -  
 "ىكذا ىّددىا"؟ شديد، ىؿ فيمتِ 

 بنبرة تحد:  ردت عميو
 أبي... ال أستطيع أف أقطع عبلقتي بو، فيي بريئة ال تنغص عيش أي كاف، -  

لـ تباؿ  يااد تفيـ وتصمت، لكن)تشير ليا أميا، تضع راحة يدىا عمى فميا لعؿ سع
وال تخدش شرؼ أي منا، إنيا مبنية عمى الطير، وال  ت...(أبد وراحت تكمؿ ما

في سرىا وىي تشير  األـىكذا قالت "أنيا الطامة، اصمتي" ) ينبغي سواه. فأنا أحبو،
لؾ وألمي لما يتسـ بو مف  كحبي بنتيا لتصمت، وما زاؿ الكبلـ لسعاد...(البيدىا 
 لخمؽ والمروءة.حسف ا

صفعيا وقد اغتاظ أكثر حتى كادت شحمة أذنيو أف تنفجر لما في نفسو مف غيض 
 وحقد موبخًا: 

أنا السيد نذير الذي ال يجرؤ أحد في ىذه القرية أف يقوؿ لُو  !أتعصيف أوامري؟ -  
 !ال، تقولينيا أنت؟

تممؾ مف لـ يثف ذلؾ مف عزيمتيا عمى طرح وجية نظرىا والدفاع عنيا بكؿ ما 
جيد رغـ أنوثتيا التي ال تسمح ليا في ىذا الوسط المتعصب بإبداء الرأي، فما بالؾ 

 :اً ئالدموع وجسدىا ينتصب شيًا فاشي افىا تممممويدا بالقرار، قالت بكؿ شجاعة
أقوليا يا أبي ألف لي أحاسيسًا وشعورا. لقد أحببتو وىو كذلؾ يحبني، وسيتقدـ  -  

 لخطبتي منؾ. 
 ىريات وشرع يكسرىا تعبيرا عف ىيجانو ويقوؿ: رفع المز 

 ...نعـ أنت وقحة...ابنتيأيتيا الوقحة....أنت لست  -   
نحو  األرض، ثـ اقترب منيا كالوحش وأنشب أظافره في خدييا وركميا، فيوت عمى

 :قدميو
لف أتوسؿ حتى ال تضربني كالمرة السابقة، بؿ أتوسؿ إليؾ بأف تتركني أركض  -  

 "قالت سعاد" وما رسمتو لحياتي.خمؼ  خمؼ قدري،
لتضع حدا لعذاب ابنتيا. انصرؼ األب  تبكي لبعميا وىيمجددًا توسمت األـ 

 .وتوجو إلى المتجرالغاضب 
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                              *****************                                            
 

مف جيبو سيجارتو ثـ أشعميا وأخرج  وقد أنساه غضبو كؿ شيءجمس السيد نذير 
غير شاعر إطبلقا بمف حولو، وقد نزلت سحابة سوداء عميو يدخف في صمت  أوبد

غضبا لحالو وأضحى يسبح في بحر لجي ال قدرة لو عمى تخطي أمواجو. وحيف 
 أسنانو: يطقطؽوىو لعماد قاؿ  تنفد،أف  ىأوشكت سيجارتو عم

ولكف ليس أنا  ،ابنتي ىمعلقد سيطر  !تصور باسؿ.يجب أف نتخمص مف  -   
وألنني  ،الكؿ ىنا يكرىني ألني مف أكبر أغنياء القرية دنيئة.مف يقع في مؤامرة 

 أف ىوالكؿ يتمن ة،يـ حسدمك ،ال أحد ىنا يحب لي الخير ،سبللة كريمة ىأعود إل
 ،ال.... لف يحدث ىذا مف ذىب. طبؽمف ىنا وىناؾ عمى خباري أسوأ أتصؿ إليو 

 .كي يكوف عبرة ألىالي القرية جميعا سألحقو بأبيوأني قسـ أ
 :قائبلً  مسؾ بو عمادأ .راح يشحذ خنجره ،حنة متوعدةشب

وأنا بدوري  ،عميؾ بإقناعو بالعدوؿ عنيا يا سيدي .دع األمر لي ،ال تقتمو أنت -   
وف ونك ،خذ إجباريا لمواجب الوطنيؤ لزامية وسيسأبمغ الجيش بأنو لـ يتقدـ لمخدمة اإل

 .ولو مؤقتا حتى ننيي ما بدأنا بو منو نابيذا قد تخمص
 مستْحسنًا: وقاؿ، ختبلءالا أنب منذ سماعوابتسـ أوؿ ابتسامة 

باألمر كي يرسؿ برقية لمجيش بشأف  خبرهأو  ،أبيؾ ىب إلذىإ .فكرة ىائمة -  
قناعو بالعدوؿ واالبتعاد وأنا ،األحمؽ بائع الحطب ، ابنتيعف  سأذىب لمتفاىـ وا 
 جدًا لكي يعمـ أف األمر ليس لعب أطفاؿ. وتمقينو درسًا بسيطاً 

 بعجمة قاؿ عماد:

 أنا ذاىب إلى أبي، وسأعود إليؾ بعد أف أبعث البرقية. إلى المقاء. -  
                             *****************  

 
في  لـ يجده، فقرر أف يبحث عنوباحثًا عف باسؿ. فتش عنو و خرج السيد نذير 

منزلو. ىروؿ نحوه كمف يريد أف يستبؽ األحداث أو يسبؽ الزمف، ولـ يتمكف مف 
كبح جماح نفسو والتحكـ في غيظو، أو أف يتريث ريثما يقبؿ الصباح، لـ يعط ال 

ا بمغو، بدؿ أف َلمَّ  لمزماف حرمتو وال لممكاف. كاف يريد أف يصمو في لمح البصر. و
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أو يطرؽ عميو الباب، ركمو أكثر مف مرة وىو  ينادي عمى أىمو كما يقتضيو العرؼ
 يصيح كالناقة عند ذبحيا: 

 أخرج أييا الصعموؾ.... أخرج وواجيني إف كنت رجبًل. -  

وكأف عاصفة تعصؼ بكؿ شيء لحظة ركمو الباب  بفزعت األـ، وشعرت بالرع 
 :باؾ دخمت إلى مخدع ابنيا وسألتومف حوليا، وبارت

يبدو لي أنؾ لـ تخبرني بالحقيقة ! ب بكؿ وحشية؟مف ذا الذي يطرؽ البا -  
 تاختمق، لقد الكاممة عف سبب ىذا البؤس الذي يغزو مبلمح وجيؾ وحالؾ المتغير

لي قصة سرقة الوردة، واألمر أعظـ مف ذلؾ بكثير. ماذا صنعت اليـو يا ولدي؟ 
عميؾ  ؟ إني أخاؼىيا أخبرني، ىؿ رآؾ أحد ما عمى ضفة النير؟ لماذا ال ترد عميّ 

 مف بطش السيد نذير. 

 عض عمى شفتيو بشيء مف اإلحراج مف أمو وقاؿ:

قد أخبرت أباىا ألنيا تأخرت عندما كنا معًا عند  سعادأظف أف  أمي،ال يا  -  
 ضفة النير. 

 .يزداد عنؼ الركبلت عمى الباب، وكأنو يحاوؿ كسرىا
 !بيت لو حرمتو؟، بأي حؽ يتيجـ عمى نو نذير، سأخرج ليذا الجبافإ، إذا -  
 "األـىكذا قالت "

 :غضبًا مف تصرفات حمقاء وقؼ باسؿ وىو يشتط
لجعمتو  أبيلو لـ يكف ابف عـ  فواهلل أمي، أنا مف سيواجيو.جي لو يا ال تخر  -  

 لمف ال يضحؾ. أضحوكة
 أخبلؽف كاف سفييًا، فأنت ذو ا  و  أبيؾتيرؽ كرامة رجؿ في سف  أف إياؾ -  

 "ىكذا حذرتو" رفيعة.

 كنت ستخرجيف لو؟ إذا، لـَ  -

   جرح بالعتاب وليس بمد اليد.أبعقبلنية و  أتصرؼعرؼ كيؼ أأنا  -

 انطمؽ لفتح الباب:
 بكؿ ىذا العنؼ؟ الطارؽمف  -  

فتح الباب، فوجد أمامو وحشًا ىائجًا وجو لو صفعة وأمسؾ برقبتو وكاد أف يقضي 
 عميو فقاؿ:

 !أال تعرؼ مف أنا؟ -
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 نؽ: حمف شدة ال حو وقاؿ بصوت مبحو ظكظـ غي
 ببل، أعرؼ مف أنت جيدا. -  
 بتكشيرة قاؿ: 

ذا كنت تعرؼ -   أف أقتمؾ؟ أييا  في أترغب ؟ابنتيلماذا ال تبتعد عف  ،وا 
 ؟ابنتي بإغراء نؾ تنتقـ منيأىؿ تظف  الصعموؾ المتشرد كأبيو.

متواضعة  ى استخداـ قوةنفسو سو  وجد باسؿ نفسو بيف يدي نذير وال حؿ لتخميص
قوة تكاد تخشخش  أفمسؾ بمعصمي نذير وشدىما، شعر نذير أ يد خانقو. زاحةإل

باسؿ ذلؾ وخفؼ مف قبضتو، استدرؾ نذير موقؼ  أدرؾ، أشدهبمغ  األلـمعصميو، 
أزاح يديو  نو ىو(إ)كأنو نبيؿ، بؿ  فقاؿ بسره ،وحش أماـنو يقؼ أ لشعورهاليزيمة 

 :أحجيتوثـ وضع  مف رقبة باسؿ،

 !، وتمعب بمشاعرىا؟ابنتيتقابؿ كيؼ تجرؤ و  -  

 إقناعو: محاوالً وىو يكح  رد عميو

 ، وكنت عمى وشؾ طمب يدىا منؾ. عرنا صادقةلـ ألعب بمشاعرىا. إف مشا -  

 بغضب وليجة توعد:

  !وتقوليا في وجيي؟ -  

 ىز باسؿ رأسو وقاؿ:

 ىذه ىي الحقيقة.  -

 عض األب عمى شفتو قائبًل:

 ابنتيبالؾ يوما، وأحذرؾ إذا حاولت مرة أخرى لقاء سأريؾ ما لـ يخطر عمى  -  
 أو الحديث إلييا فسيكوف حسابؾ عسيرًا، عميؾ نسيانيا واالبتعاد عف طريقيا.

 قاؿ بنبرة تحد:

 لف يفرؽ بيننا أي شيء سوى الموت.  -

 استدار األب إلى الخمؼ وىو يقوؿ:

 يبدو لي  بأنؾ لست ممف يستمع لمنصيحة، سأريؾ إذف. -

 مسامع السيد نذير مف الداخؿ: صوت اخترؽ
 مف تتيمو بقتؿ زوجيا" جواتو  السيدة ىديؿ أنيا"نذير؟  يا بنيابماذا ستصنع  -

 تمعثـ ووجد صعوبة بالرد وىو يحدؽ في عينييا، ثـ تابعت:
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 !والنسب بالتيجـ عمى بيت ابف عمؾ؟ يا ابف الحسب األخبلؽ أىذه ىي -  
 !ىذا المستوى؟ إلىأوصمت 

 قولو" ىذا ما استطاع" دى عمى شرفي.ابنؾ تع ،ىديؿ -

ف كاف لؾ ا  مخالفة الشريعة. و لو  أرضىحرص عمى ابنتؾ مف نفسو وال أابني  -  
 عميؾ طرؽ الباب بما يقتضيو العرؼ. ،مطمب

تذكر ساب ظيورىا ومحاججتو، شرياف قمبو، لـ يحسب ح أوتارعمى  إيقاعصوتيا 
ليا مف  )يا .أماميا اْستصغر نفسوُ ، كاف يريد تذكرىا في مثؿ ىذا الظرؼ ما اً أحداث
؟ ،يا اليي !وعرة امرأة ىو الوراء و  إلىقاؿ ىذا سرًا ثـ عاد خطوات  (!كيؼ تيـز

 يقوؿ ليا جيرًا:
 الموت عمى أف تمسح كرامتي با لتراب. فصؿأ -
 .ابنتي وف، ابنتؾصائن نحف لعرضؾ -

سده جراء ما قالتو بحرارة تجتاح جثـ انسحب  )ليتيا كانت،...قاليا نذير في سره،..(
 شؽ طريقو نحو متجره. وترؾ باسؿ في حيرة مما حدث: ىديؿ.

 :أموجعمو يمتفت نحو  ؤلوتسا 
 !ماذا حدث؟ -

 :اوكأف ىديؿ أرادت التممص مف تساؤؿ ابني
 أسئؿ نفسؾ، كـ قمت لؾ بأف ال تقع في موقؼ محرج.  -

 !أفيـ شيئاً لـ  أنا -

 حاولت التممص بجدية:
 !أتصطنع الغباء؟ -
حمؿ وديع، ما السر في  إلىنذير يشتط غضبًا، وعندما واجيتو تحوؿ اف ك -  

 !؟أميذلؾ يا 

 ثـ ردت عميو: فوم دخوؿالب أمرتو
صوتو، ىو ال يريد  يخفضحتمًا  !يفعؿ؟ أف تريده، ماذا امرأة أماـرجؿ يقؼ  -  
بصورة صايف العرض  يظير أف، يريد امرأةجباف تيجـ عمى  عنوُ يقوؿ الناس  أف

 بف عمو. أفيمت؟األني زوجة  بىأشاء أـ  االحتراـيجب أف يكف لي العكس، وليس 
 فيمت. اآلف -
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 بحزفوجيت ناظرييا إلى وجيو المصفر تارة والمحمر تارة أخرى، ونصحتُو ثـ  
 :و، فيي تعرؼ ماال يعرفمدركة معنى خوفيا وقمقيا عميو

 بتعد عنيا، فميس لي في ىذه الدنيا سواؾ.ا !أرجوؾ يا بني -

  !والمتشرد مثؿ أبي، ماذا يقصد بذلؾ؟ ؾلقد نعتني بالصعمو  -  

 حد أسباب الحقد الدفيف.  أذات يـو ربما تكوف  حدثتسأحكي لؾ واقعة  -

جمس عمى األرض في منتصؼ الحجرة تحت المصباح الزيتي المدلى مف السقؼ 
يعيا ، وكانت عيناىا قد تدفقت يناباثـ ابتمع ريقو. جمست أمو أمامو وأغمضت عينيي

دمعًا حبستو لسنيف فانيمر كوابؿ ال طاقة ألحد عمى توقيفو، وراحت تحكي لو 
 خر:آلعنو البعض ا وتخفيبعض الحقائؽ 

بف ابينو وبيف نذير  الصراع حدت تبعد أف خطبني أباؾ بشير واحد، اشتد - 
في  جؿ مصمحتو الخاصة المتمثمةأعمو الذي تحالؼ معُو العمدة شقاقًا ونفاقًا مف 

 لى األبد. إلعمودية وبقائو عمدة عمى القرية اندة نذير لُو بمسا
 وراحت تتخيؿ الحدث وىي تسرد: ابتمعت ريقيا

 ذروتو، وأدى ذلؾ إلى شجار لمتراكـ والصراع المتواصؿ قد وصؿكاف الحقد ا -  
حضر معو أونذير الذي المقداـ البطؿ ؾ بيف أبيمعركة حامية الوطيس  ونشبت
استظير  ،معوُ تو وخوض المعركة مستأجريف مف المدينة لمساندرجاؿ أشداء  ثبلثة
وقد كنت  فاريف كالقطط. اجميعًا وجعميـ مدرجيف بدماء حتى ركضو  عمييـ أبيؾ

ستطع التحكـ بفرحتي أ لـني ااؿ البطولية وأفخر بيا حتى فعحينيا أشاىد األ
ًا مف أف لـ يتدخؿ العمدة خوف ،عمى الظالـ. في ذلؾ اليـو هت النتصار غردوز 

آال المكاف الذي  أال تطإوما تزاؿ قدمو  ،كانت .يضرب وتداس كرامتو ويفقد ىيبتوُ 
 .لبقائو في منصبو... اً أو تأييد ةيعرؼ أف فيو مصمح

 قاطعيا مستفسرًا:
 سبب ذلؾ الصراع؟ما  -  

 وقد جرىا الحديث إلى الماضي: ،وىي مغمضة العينييف ،أجابتو
 لى تنامي األحقاد.صراع شخصي بينيما أدى إ -  
 ؟ما نوع الصراع -  

   فتحت عينييا وقالت:
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ىذا أمر ال يفيدؾ (  ارتبكت..) ممارسة األقطاع، ثـ... ال أدري كيؼ ... -  
مصراع ( يعد السبب الرئيسي لبعجز )محاولة تموييو ،عيداً بشيء، أريدؾ أف تبقى ب

تتصادـ مع أمثاؿ  فال أريدؾ أإلى جانب المستضعفيف.  ،رحمة اهلل ؾوقوؼ أبي
 ىؤالء، أنيـ مجرموف ينالوف مف اآلخريف غدرًا.

 ف شاء اهلل. لف يقدر عمّي أحد إ -  

 بفخر واعتزاز دعت لُو ونصحتو:

ىداؾ اهلل إلى الصراط المستقيـ، فموال أني أخشى أف أخسرؾ، وأعيش بيذه  -  
ا تريد. األرض وحيدة، لشجعتؾ، ولطمبت منؾ أف تمضي قدما لصنع مستقبمؾ كم

 فاألـ المقيورة تريد أف ترى ابنيا سيفا يشير في وجو الطغاة.

 سأكوف كما تحمميف.. -

                             ***************** 

 
صرار  وىزيج الكبلبخيـ الظبلـ بأجنحتو عمى الكوف، وعـ اليدوء إال مف نباح 

دخؿ عميو عماد فبادره  ،متجره متواجد فينذير الذئاب أحيانا، كاف  ، وعواءؿالمي
 : ببمج

أبشرؾ، لقد بعث أبي برقية إلى مندوب الخدمة العسكرية في المدينة، ووافاه  -  
بأمر إرساؿ مجموعة مف  مف الضابط المناوب وصمنا الرد ممة، بعدىابالمعمومات كا

 الجنود ألخذ ىذا الوغد بالقوة ألداء الخدمة العسكرية اإلجبارية.

 سرور غامر:قاؿ السيد نذير ب

إذا، لقد قربت ساعتو، ىؿ أخبرىـ أبوؾ بأنو متمرد، ورافض االنضماـ إلى  -  
 المعسكر؟

 أجاب عماد مقيقيا:

تشيد ترحيمو. ونكوف بذلؾ تخمصنا وقريبا نعـ، لقد ذكر كؿ ذلؾ في البرقية،  -  
 مف بائع الحطب بكؿ سيولة.

 :قرد الذي بو مسقو كالوضرب بيده عمى الطاولة وىو يقينذير عمى كرسيو جمس 

 لقد كفيتني عناء االنتقاـ. -  

: ًُ  قاؿ مجامبًل

 مف أجمؾ أفعؿ المستحيؿ.  -
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 :وىو يقوؿرجبل عمى رجؿ وأشعؿ سيجارة، وضرب الطاولة بقداحتو،  نذيروضع 

لف يكوف إال ما أريد. اآلف تستطيع أف تعود إلى منزلؾ يا عماد ونـ قرير العيف  -  
.غْ ا وَ فمف ينغص عمينا حياتن  د بعد اليـو

                                  ***************** 
  

ىاىو الغد قد أتى، واستيقظت فيو الشمس، وخيوط أشعتيا تنسج قميصا مف 
 الخضراء، فيشتد لمعاف بريقيا بفعؿ الندى.الماسية الضوء، تمبسو الطبيعة 

جالسا وبيده  العمدةدخؿ عنيد عمى العمدة، وىو أحد رجالو المخمصيف. كاف 
ذاعة المحمية، كاف يريُد ضبطو عمى موجة اإلالمذياع الذي يعمؿ عمى البطاريات، 

رسـو الحماية سوى باسؿ الذي  اف جميع األىالي دفعو أ بمغوأ، هسيدتحدث إلى 
ىز  .العمدة وامرأعصياف إليو، وأمر تامر بب مف ذىب يضر  أفمس ألاأوشؾ ب
  وقاؿ بيدوء:  ى الطاولو،ووضع عمامتو عمسو رأ العمدة

    معو. نفعا يجدت والشدة ال ،ألنو شديد ،باؿ ةطول إلىبحاجة الذات ب إف باسبلً  -  
في  هلعمدة، أمر العمدة أتباعو بانتظار الى جانب إدخؿ نذير ممقيا التحية وجمس 
 الخارج، بادره  نذير وىو متوتر:

 ماذا عف باسؿ؟ -  
لـ يبمغؾ ابني عماد؟أ -  

بمى. -  

ؾ؟اءأذا ما ور  -  

أنا قمؽ بعض الشيء. -  

ال شيء يدعو لمقمؽ. -  

مف  أف باسبلً مف المدينة تبمغيـ فييا ألى مديرية إتبعث بمذكرة  ارأيؾ في أفم -  
جماعة المخربيف.

لى المعسكر أفضؿ مف حجة انتمائو الى جماعة المخربيف.إإرسالو  -  

لماذا؟ -  

نو الوحيد الذي أشعر أ ه عميو.وي وال يمكف تمرير كذبة كيذباسؿ شاب ذكي وق -  
يعمـ أمرنا، ويدرؾ كؿ شيء مف حولو.
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ضب لى منزلو وأنا غاإكـ أنا أحمؽ... ذىبت ي وقوي، ىمـ، كباسؿ شاب ذ -  
 مسؾ بمعصمي بقوة،أنو أسوى  ة مقاومةأي وأوشكت عمى ضربو ولكنو لـ يبد

تسحؽ، امي ظينيا سمعت خشخشة وكأف ع...( حيتابع قولو)تحسس معصميو وىو 
لـ وصرير طيمة الميؿ حتى أيا عمدة لقد الزمني  أخفيؾ...)تنيد غيضًا( ال آه

أحمؽ، ماذا لو  أنا ،ي كمادات الُحمبةراب مخمب الشيطاف، ولففُت حوؿ يدشتناولت 
؟ ما كاف ينبغي عمّي الذىاب لمواجيتو.ضدي قوة مفرطةاستخدـ 

مواجيتؾ. عمى يجرؤباسؿ ال  -  

ماذا تقصد؟ -  

أنت الوحيد الذي يخشاه، ألنؾ مف بني عمو، وألنو  .أنت تعرؼ قصدي جيدا -  
يخشى غضب ابنتؾ منو.

"سو مقتنعا بما طرحو العمدةأييز ر " .محؽأنت  -  
ىذه نقطة يجب عمينا استغبلليا. -  

 !كيؼ ذلؾ؟ -  

أما أنا  .بينكمامة القرابة بيو وتستغؿ فرصة احترامو لبنتؾ وصأنت مف يجا -  
.الستائرمف خمؼ  التصرؼعمّي ف
كما تريد. -  

تشيد ىذا الحدث بأـ عينيؾ.لى المعسكر، سإنحف عمى اتفاقنا بإرسالو  ،اذا -  

 :وقؼ العمدة وتييأ لمخروج
ىؿ لى السوؽ لتفقد أحواؿ الناس ىناؾ واشتري بعض األشياء، إأنا ذاىب  -  

 معي؟ تجيء
.لكثير مف األعماؿلدي ا -  
أراؾ الحقا. -  

                             ***************** 
 

دة، ة وىمجيتو المعيو تخرج العمدة وتبعو رجالو حامميف السبلح، دخؿ السوؽ بعنجيي
بؿ ترؾ الزبائف وىرع  ،المحـ عف العمدة مّر مف أماـ أبو حميد القصاب. لـ يخؼ

 حـ قائبل:لى المإلترحيب بو وىو يشير 
الخروؼ بأكممو تحت أمرؾ. -  
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عنيد ستة كيمو مف المحـ الصافي. أعط -  

تحت أمرؾ. -  

واصؿ العمدة مشيو بضع خطوات وتوقؼ أماـ الحاج توفيؽ الخضري، ألقى نظرة 
 عمى الخضار وقاؿ بتسمط:

 ىؿ كؿ ما لديؾ طازج؟ -  
 قاؿ مرحبا:لـ يرد عمى سألو، بؿ 

 .يا سيد القرية أمرؾأنا والمحؿ تحت  -  
.ةكالعادة وزد عمييا الفراول -  
أنت تأمر يا حامي الديار. -  

 فدخؿ محؿ عتيؽ الحبلؽ. ،أما ىو أحد أتباعو ألخذ الخضار والفواكو.تقدـ وأمر 
ف يترجؿ مف كرسي أحد زبائنو أوأمر  ةوكباقي أصحاب المحبلت رحب بالعمد

أنو لـ ينتو مف حبلقة العمدة برغـ طمب  حتى ينتيي مف تمبية الحبلقة واالنتظار
خرج أعمى كرسي الحبلقة، وضع عمامتو عمى الطاولة،  جمس العمدة رأس زبونو.

ع في مصنو وبأنو  بوف ذلؾ المقص خاص أقسـ لمعمدة أالحبلؽ مقصو الخاص و 
 وقاؿ في سره سو مستحسنا. ىز العمدة رأجؿ نيؿ رضا العمدةأ، ىذا مف الياباف

...ما أجمؿ العمودية عمى أناس أغبياء وجبناء يؤليوف مف يدوسيـ منافقوف، آه)
بنعميو وينقمبوف عمى مف يحب ليـ الخير، كمكـ عبيد، لو ضعفت أمامكـ قميبًل 

 !!جمي في اليابافأ..مقص صنع مف عمى الجيؼ، ىمـ. لكواسرلنيشتـ لحمي كا
الحبلؽ بعممو  شرع (!!!منافؽ... شكرا لؾ وكؿ مف ىو مثمؾ، نفاقؾ يبقيني سيدؾ

وكسب  ومتاعإوىو يتودد لو بقصص ومغامرات حتى ولو لـ تكف حقيقية بقصد 
 رضاه ومودتو.

                             ***************** 
  
تطاولت األلسنة، وضخمت األشياء، عندما رأْت امرأة سػعادًا تمشػي بصػحبة باسػؿ،  

نت امرأة عمى الخبر مضيفة البيػارات استودعت الخبر عند صديقتيا، واألخيرة استأم
.  عميو، تطورت اإلشاعات إلى حد الحديث عف االختبلء والنـو

ليس مستغربا في ذلؾ المجتمع مثمػو مثػؿ غيػره، سػوى فػي قريػة أخػرى، أو فػي المػدف 
تطػػوير اإلشػػاعات ووضػػع المسػػاحيؽ التشػػكيمية. حتػػى أف ىنػػاؾ قصػػة خرافيػػة قريبػػة 
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منػػذ القػػػدـ. قصػػة تتوارثيػػا األجيػػاؿ كحكايػػات لؤلطفػػػاؿ.  مػػف الواقػػع يتػػداوليا األىػػالي
اصػػػبحت مػػػثبل يضػػػرب عنػػػدما تتوسػػػع دائػػػرة إشػػػاعة مػػػا. "يقػػػاؿ إف واليػػػًا، أراد اختبػػػار 
لساف زوجتو. بعد تفكير معمؽ، اىتدى إلى فكرة البيضة. قبؿ أف تصحو زوجتػو مػف 

عػاد إلػى  نوميا، تسمؿ خمسػًة إلػى خػارج الغرفػة وطمػب مػف مستشػاره إحضػار بيضػة،
غرفتو وتظػاىر بأنػو نػائـ. عنػدما صػحت زوجتػو، أفػاؽ مندىشػا وقػد ادعػى أنػو بػاض 
بيضػػػػة. شػػػػككت، لكنػػػػو أكػػػػد ليػػػػا ذلػػػػؾ. فػػػػي نفػػػػس اليػػػػـو جمسػػػػت زوجتػػػػو إلػػػػى زوجػػػػة 
المستشار وأكدت ليػا أف الػوالي بػاض بيضػتيف. بعػد أيػاـ جػاء المستشػار يعمػـ الػوالي 

يضػاح، فقػاؿ المستشػار "النػاس يقولػوف بأف اإلشاعة تجػاوزت حػدىا. طمػب الػوالي اإل
بػػأف الػػوالي بػػاض سػػت مائػػة واربعػػة وتسػػعيف بيضػػة"، ىػػز الػػوالي رأسػػو متعجبػػا: قمػػت 
لزوجتػػػػي بػػػػأني بضػػػػت بيضػػػػة واحػػػػدة، فكيػػػػؼ تطػػػػورت إلػػػػى ىػػػػذا العػػػػدد الكبيػػػػر مػػػػف 

 "!!!البيض؟
ىػػػا ىػػػي الخرافػػػة تعيػػػد نفسػػػيا. سػػػعاد اختمػػػت ووقعػػػت فريسػػػة مػػػف يفتػػػرض أنػػػو سػػػورىا 

قرابػة األسػرية بينيمػا. ىػذة اإلشػاعة المطػورة وليػدة السػاعة فػي منػزؿ عميمػة، المنيع لم
 فردت جورية مدافعة عف سعاد بميجة حادة عمى جميستييا، عميمة وغادة:

أيػػف سػتذىبيف مػف اهلل؟ وكيػػؼ سػتواجييف ضػػميرؾ  !إخجمػي يػا عميمػػة مػف نفسػؾ -  
 !بعد خدشؾ شرؼ فتاة عرفت بالعفة والطيارة؟

 افعة عف نفسيا:ردت عميمة مد
 ىذا ما سمعتو يا جورية. -
 كذبت، أنت وراء كبلـ نجس ال يرضاه اهلل. -

ـَ تتيمينني، ىذا مايقاؿ، إسألي غادة. -  ل

 ردت غادة مؤكدة:
 سعاد أخطأت ووضعت نفسيا في فوىت البركاف. -

 أنتفضت جورية في وجة عميمة:
سػػػعاد مارسػػػت أقسػػػـ عميػػػؾ بػػػرأس ابنػػػؾ زيػػػد، أف تقػػػولي الحقيقػػػة، مػػػف قالػػػت إف  -  

 الرذيمة؟
طأطػػأت رأسػػيا، انقضػػت عمييػػا وكػػررت قسػػميا عمييػػا، وبعػػد محاولػػة عميمػػة بػػالتيرب 

 نطقت:
 ىذا واضح مف طريقة عبلقتيما. -
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 إذا، ال أحد قاؿ ىذا غيرِؾ. -
 كبلميا القاسي: جوريةظمت صامتة، فتابعت 

ف زعمػػػت منػػػػي، لسػػػانؾ سػػػػبب طبلقػػػؾ، أبػػػو زيػػػػد لػػػـ يطػػػػؽ ىػػػذا المسػػػػاف  -   حتػػػى وا 
 لمعيف.ا

 أنت تيينيني في منزلي.  -

ثػـ توجػو كبلميػا بؤس منزلؾ، وبؤست الصداقة مع أمراة ال تخجػؿ مػف نفسػيا، ) -  
( وأنػػت، ىػػؿ نسػػيت عنػػدما أغمػػى عميػػؾ قبػػؿ الغػػروب فػػي الػػوادي، وأفقػػت مػػف لغػػادة..

الغيبوبة بعد حموؿ الظػبلـ؟ مػاذا قػاؿ عنػؾ األىػالي؟ ألػـ يتيمػوؾ بمػا جعمػؾ تفضػميف 
وال العطػػار، لكنػػت فػػي عػػداد المػػوتى، إْذ أكػػد لمجميػػع بأنػػؾ كنػػت فػػي حالػػة المػػوت؟ ولػػ

 أغماء بسبب مرض ألـ بؾ.

 ردت غادة بغضب: -

ـَ أنت حادة الطباع؟ -  ىكذا أنت تنبشيف في الماضي دومًا. !ل

 ماذا لو أطمقت إشاعة بأنؾ كنت حينيا عمى عبلقة مع العطار الذي برأؾ؟ -

 ثارت مف مكانيا رعبا:
 جورية، لـ أقصد ما فيمت، ال تقتميني بكبلمؾ ىذا. اتؽ اهلل يا -
مػػف مػػنكف ال تتمنػػى أف يحبيػػا رجػػؿ حتػػى المػػوت )تزيػػد مػػف انفعاليػػا فػػي الكػػبلـ  -  

فػػي لحظػػات صػػمت..( أنػػتف تحسػػدف سػػعاد ألنيػػا وجػػدت مػػف أحبيػػا وبػػاح بحبػػو أمػػاـ 
الجميػع  المؤل. وما مف رجؿ يتجرأ ويجير بحبو في ىذة القريػة الجافػة المشػاعر. لػذا،

مسػػتغربوف، أتػػدريف لمػػاذا؟ ألف المػػرأة تعامػػؿ وكأنيػػا مخمػػوؽ إلنتػػاج األجيػػاؿ فقػػط. ال 
ُتعامؿ عمى أنيا مخموؽ حساس لو مشاعر، والنساء ال ْيتستحقيف اال جفػاؼ القمػوب. 
باسؿ مف أنبؿ الرجاؿ. واهلل ما مف امرأة إال وتتمنى لو كاف يحبيا، وما مػف امػرأة إال 

يا زوجيا المشاعر كمػا يبػادؿ باسػؿ سػعاد. ليػت الجميػع يػتعمـ منيمػا وتتمنى أف يبادل
 المعاني الحقيقية لئلنسانية.

 ىمت جورية بالخروج وىي تقوؿ:
ال أتشػػرؼ بصػػداقة مػػف ال تصػػوف عػػرض فتػػاة. غػػدا سػػتقع أحػػداكف فػػي حفػػػرة.  -  

 حينيا، لف يرحميا أحد.
                               ***************** 
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ما دىى ىذا "االنتظار طاؿ وطاؿ:  إال أفبلحتطاب لانتظار تامر  باسؿ فيا ىو ى
كاف يتمتـ بو بنزؽ ثـ خرج يجوؿ في  . ىذا ما"الشقي. أمازاؿ نائما كؿ ىذا الوقت

يابا و  ضحى تميؿ صوب وسط السماء، مؿ ىذا الالدار وخطوات عصبية ذىابا وا 
يقتضي العمؿ أف يمر  لعادة إذالوضع وقرر أف يذىب إلى منزؿ تامر عمى غير ا

ويمضياف سويا لبلحتطاب. وفي ىذه المحظة عادت األـ بعد مشوار إلى  تامر عميو
 سوؽ القرية، سألت باستغراب عف سبب تأخره عف الذىاب إلى العمؿ كعادتو: 

. ع عميّ إنو تامر مف أضا -    ىذا اليـو
قت عصيب قد مّر عميؾ راحة، فكـ مف و بني. فيذه فرصة لتأخذ  لعمو خير يا -  

 ىذه األياـ.
، فأنا أخشى أف يكوف قد أصابو مكروه يمنعو عميو أستأذنؾ بالذىاب لبلطمئناف -  

 مف العمؿ ىذا اليوـ.       
خبط عمى الباب. إنو دؽ غير عادي، فتح وما أف تييأ لمخروج، طرؽ أذنيو دوي  

 صاح أحدىـ بصوت خشف: ،ففوجئ بجنود ،الباب بسرعة
 نت باسؿ نبيؿ؟ أ -  

 :أجاب وتساءؿ مستغرباً 

 !نعـ أنا ىو. ماذا تريدوف؟ -

 رد عميو أحدىـ: 

 بالخدمة العسكرية، ىيا تعاؿ معنا. ؽلدينا أمر بأخذؾ إجباريًا لرفضؾ االلتحا -

 قاؿ باستغراب: 

 لخدمة العسكرية. مف حقي اإلعفاء مف اولكني وحيد أمي، و  -  

 .المعسكرؾ قولُو في ىذا الكبلـ ال ينفعؾ في شيء ويمكن -

، تذكر أمو وراحت صورتيا تجوؿ في خمده ،ارتجفت شفتاه، وتسارعت نبضات قمبو
 جبينو عرقا، مسحو وقاؿ:  فار الدـ في عروقو وتصبب

 أال يمكف السماح أسبوعًا حتى أحضر نفسي؟ -  

 قاؿ أحد الجنود بعناد:

ذا لـ تأت معناوال لحظة واحدة. كما قمت األم - سيتـ أخذؾ  طوعًا. ر إجباري وا 
 كرىًا. 

 ابتمع ريقو بعسر وقاؿ بصوت ال يكاد يسمع: 
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  توديع أمي؟ىؿ تسمحوف لي ب -  

 قاؿ أحدىـ: 

 .ةلؾ ذلؾ، وبسرع -

وظؿ صامتا يفكر ويحدؽ في وجييا، )كيؼ يتسنى لو شكرىـ وعاد إلى أمو 
تتسمع  كانتفقد  .( ىكذا تساءؿ سرًا. بادرتو ىي!ومف يعوليا مف بعده؟ !تركيا؟

 جارفًا:مف وراء ستار والدمع يسيؿ  حديث الدائرلم

 . ع الثمفألـ أقؿ لؾ أنؾ ستدف -
 :  وىي تقوؿحشرجت بكؿ انكسار  ثـ
 الرحمة يارب، ىؿ أرادت األقدار أف أفقد ابني بعد أف خسرت زوجي. -  
 لئلعفاء إف شاء اهلل.  لى الجيش وسأجد طريقة ال تخافي سأذىب إأرجوؾ أمي،  -  

 أردؼ قائبل:  ثـ

 لديؾ ما يكفي مف ماؿ ألسبوع حتى أعود. -

 قالت وىي تكفكؼ دمعا: 

ويحفظؾ كما حفظ موسى بالتابوت. سأدعو لؾ دائما  !ليكف اهلل معؾ يا ولدي -  
 وىؿ أممؾ شيئًا غير التضرع بالدعاء.

ة أبمغيا بقرار رحيمي اإلجباري مف إدارة الخدم ،سعادكممات لناوؿ ورقة وقمما وخط ت
 أو تقـو ىي بذلؾ.  سعادتامر ليسمميا إلى وأوصى أمو بأف توصميا إلى  العسكرية

لمذيف  أمو التي كانت حينيا تدعو لُو اهلل أف يحميو مف كؿ سوء، وخرجودع 
 ينتظرونو.

 وقؼ أماـ الجنود قائبل: 

 حتى أوصيو بأمي خيرا.سمحوف لي أيضا بزيارة صديقي أت -  

 قاؿ أحد الجنود:

 الطمب األخير، فبل مانع مف ذلؾ.   إذا كاف -

 أعد بذلؾ. -

أوصاه بأمو وأخبره بما تركو مشغواًل بضيوفو،  فوجده، تامرذىب برفقة الجنود إلى 
ف أىنا اطم بالقياـ بالواجب وأنو لف يتردد أماـ أي سؤاؿ. تامر هُ وعد عندىا. سعادل

ويعتبره أخا ر ظيره ربما ألنو يثؽ بتامر سمف اليـ الذي ك بعضعمييا وأزيح 
، فكيؼ سعاديحمؿ في صدره ىميف، أمو وىـ  وىورحؿ مع الجنود  وصديقًا.
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تراوده طيمة فترة  ةمسئأ بعده؟ لسعادستواجو أمو أياميا؟ وماذا سيستجد مف أحداث 
  المسير.

كاف طبعو الودود كفيبل بأف ينجذب إليو مف اصطحبو مف جند ويألفو، حتى أف 
 الودودة ألحد زمبلئو: أحدىـ أفصح عف ىذه المشاعر

 لو كاف األمر بيدي ألطمقت سراحو.  -  

 فقاؿ زميمو مؤيدا:
 .إنو شاب طيب -  

مني نفسو ويسبح بخيالو في مضوا جميعًا إلى المعسكر. في تمؾ األثناء كاف يُ 
تسمب و  ،أحبلـ وردية بأنو ال ينتمي إلى ىذا الوسط المتعفف الذي تقتؿ فيو المشاعر

مقدوره أخذ فرصة لمدة أسبوع. بؿ أكثر مف ذلؾ إعفاؤه مف  الحقوؽ وكأف في
لماذا تداىمني أحبلـ اليقظة؟ ! الخدمة العسكرية، لكونو وحيد أمو: ماذا يحدث لي؟

 "ال حوؿ وال قوة إال باهلل".
                              ***************** 

 
ت مف الخروج، ربما سنحت ، ألنيا منعمى سعاد ولـ تر باسبلً أياـ مرت كأعواـ ع

 صاباتعف ذلؾ بسبب وجييا المسموؽ كدمات وا  نيا تعزؼ أال إسرًا يا الفرصة ل
ضربات سوط األب. وقؼ أماميا تامر يتصفح وجييا المنكوب، عرؼ  ناجمة عف

خبرىا سؿ، أخبار باأؿ عف وىي تسأ اأنيا عذبت، بصمت سمـ ليا الرسالة، تناولتي
في مكاف عزيز وعادت إلى  الرسالة . خبأتيا المأساويما حدث وغادر متألما لحال

وبقمب  .، وشرعت تقرأىاياغرفتيا مسرعة لتتعرؼ عمى ما تحممو في طياتيا، فتحت
جمدتيا األمطار وأرعبيا  يمامةركضت وارتمت في حضف أميا وكأنيا  ،يعتصر دما

 قصؼ الرعد وىي تكفكؼ دمعا ال تقوى عمى حبسو وراحت تشكو ليا حاليا:
 ؟ تظنيف أف ألبي يدا في ترحيمو ماذا جنيت؟ ىؿ !يخونني الحظ دوما يا أمي -  

 أجابتيا: 
بحسب عممي، والدؾ لو القدرة عمى عمؿ أي شيء، إنو ال يرحـ، قاسي القمب،  -  

ىذا إذا كاف لو قمب. لؾ اهلل مف بعده، تضرعي لمرحمف أف يعيده سالما ألمو 
مف بعد رحيؿ زوجيا حتى تراه اليـو رجبل  المسكينة، فمطالما كابدت األىواؿ
.  المشؤ يعوضيا بعض ما حرميا منو قدرىا   ـو
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 إذا سأسأؿ أبي عف ىذا األمر.   -  

لسنا بحاجة إلى المزيد مف المشاكؿ. إنو طاغية،  !ابنتيإياؾ أف تفعمي ذلؾ يا  -  
 وال يقدر عميو إال اهلل. 

 ولكني أريد أف أعرؼ الحقيقة.   -  

الذي تعرفيف فيو حقيقة ما  كشفيا لنا األياـ، فبل تتعجمي سوؼ يأتيؾ اليـوست -  
فتحي لو او يبدو أنو طرؽ أبيؾ، إذىبي  ،(طرؽ عمى الباب قطع حديثيف...) حدث،
 الباب.

ذا بأبييا أماميا يصطنع ليا شبو ابتسامة. اندفع إلى صالة  نيضت وفتحت الباب وا 
تجاىمو نصيحة والدتيا، فيمت بالكبلـ الجموس، جمس وابنتو تنظر إلى وجيو م

 قائمة:
  !أبي -  

 قاطعيا بخشونة: 

 ماذا تريديف؟  -  

 ىؿ لي أف أسألؾ سؤاال، وتجيب عميو بصراحة دوف أف تغضب؟   -

 ىذا يعتمد عمى نوع السؤاؿ.   -

 ىؿ لؾ يد في ترحيؿ باسؿ؟   -

  !وكيؼ وصمتؾ األخبار بأنو قد تـ ترحيمو؟ -

 مسامعي. إلىالخبر انتشر ووصؿ  -

 وضع ساقا عمى ساؽ وبفخر المنتصر أجاب:

 نعـ أنا مف أمر بترحيمو. -

 :صاحت في وجيو
الرحمة يا أبتي وال  !أال تخاؼ اهلل؟! كيؼ تفعؿ ىذا وأنت تعرؼ أنو وحيد أمو؟ -  

 تنس أف اهلل رحيـ يحب الرحماء.

 العاؿ: و ورد بيدوء عمى صوت ابنوتمالؾ نفس

 مجددا وىذا كؿ ما أردتو. الميـ أنؾ لف تمتقي بو -  

 ولكف، ىؿ في مقدورؾ أف تنتزع حبو مف بيف جوانحي. -  

اح التمرد عمى مولـ يعد بمقدوره كبح جبثورة حادة مف الغيض  ىنا انتفض األب
 :الصبر
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 ،)أخذ كوب الماء ورماه عمى الحائط ؼ تتحدثيف معي بمثؿ ىذه الوقاحة.كي -  
( ستكوف نياية حياتؾ عمى يدي إذا ...وىو يتوعد ابنتو وأخذ قداحتو وقذفيا في وجو

 !لـز األمر. أتفيميف ما أقوؿ أـ أنؾ تدعيف الغباء؟
 األـ فقالت مقاطعة: تصرخة األب أفزع

، وبيف ليا األمر عسى أف تعود إلى يا عزيزي، تحدث مع ابنتؾ برفؽ وحكمة -  
 يئة، وقصدىا شريؼ.رشدىا، ىي متيمة بو، وال تجربة ليا في الحياة، تصرفاتيا بر 

، والكبلـبأدعية في سرىا بأف ينج افشفتا األـ تموج لؤلب  ييما شر ىذا اليـو
   مخاطبًا زوجتو:

تحب ابف الصعموؾ  ابنتيإنيا تثير غضبي وتدفعني إلى الجنوف، أيعقؿ أف  -  
الفقير الذي ال يقوى عمى مؿء بطنو  إلى ذلؾأيعقؿ أف  !أراحنا منو الموت؟الذي 
 تحب فقيرا معدما و.........   !تصوري !الموائد؟بفتات 

راحتييا عمى أذنييا كي ال تسمع أباىا وىو يردد كممات تنبئ عف  وضعت سعاد
حقد دفيف ينبذ غيره مف بني جمدتو. غادرت صالة الجموس إلى فراشيا ليحضنيا 
ف برفؽ وتبكي دوف أف يؤنبيا، وتسرح بخياليا في رحابو، وتطمؽ لو العناف دوف أ

 يوقفيا أو يضع ليا قيودا. 
 قالت المرأة لبعميا محاولة تيدئتو: 

 سنعالج األمر بالتفاىـ واإلقناع. أساليب القوة والعنؼ لف تجدي نفعا.  -

 .الحقيرإذىبي إلييا وحذرييا بأني سأقطع لسانيا الذي يردد اسـ ذلؾ  -

فؼ مف )تمسح عمى كتفو لتخ حسنا، ال تقمؽ. سأفعؿ وليكف اهلل في عوني -  
 أنيا وحيدتنا ومف أجؿ إسعادىا نشقى. ال تنس  .ىيجانو(

دخمت األـ عمى ابنتيا، جمست إلى جانبيا وىي مستمقية عمى بطنيا، مسحت عمى 
 ظيرىا فنيضت مطالبة بشيء مف حنانيا:

 ، أريد اإلحساس باألماف، بعد أف ىجرني خوفا مف قسوة أبي.  ما أحوجني إليؾ -  

 !ىنا، ال تبكي. أيعقؿ أف أجمؿ الجميبلت تذرؼ دموعا غزيرة؟أنا  !ال تخافي -  
 ماذا لو عمـ باسؿ بأنؾ تبكيف، حتما سيغضب ويحزف، أتريديف أف يحزف لحزنؾ؟  

 يكفيو ما ىو فيو، ليساعده اهلل.   ال يا أمي، -

أخشى أف يكوف عنيفا معؾ، ال أريد أف تتطور األمور إلى ال تناقشي أباؾ،  -  
 ...لتحكـ فييامرحمة يصعب ا
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                                 ***************** 
 

مني نفسو لو أف السيدة ىديؿ تستسمحو وتطمب منو العفو يمشي السيد نذير وىو يُ 
ف تخضع. أصمب مف أعند و ألكنيا  تعداد لرفع الحظر عنيا وعف ابنيا.وىو عمى اس

نيف سقيتيا المر والعمقـ ولكنيا لـ تشعر تمؾ المرأة بالضعؼ يومًا، كـ عانت مف س
عمى الماضي لعفوت  لو تأتي إلي وتقوؿ أنيا نادمة ...آه ،شماخةظمت 

جعمتو طيمة السنوات  نو، لماأاترؾ ابني وشتقوؿ لي  جاءتنيعنيا...ال...ال...لو 
ولكنيا مف جنت عمى  عاناة...ألماضيو يعمؿ خارج القرية ويتكبد المسافة والم

ىذا ما كاف " .ينيا سأشعر بمتعة الحياةح ،لى رشدىاإيا تعود ليت ...آه نفسيا.
 ."لى متجرهإيحدث بو نفسو حتى وصؿ 
                                ***************** 

  
سػػػاعد شػػػاب متمػػػرد عمػػػى األخػػػبلؽ، يعتبػػػر مػػػف أسػػػوأ شػػػباب القريػػػة، مػػػاكر، لعيػػػنف  

لسػػػانو، يجتمػػػع بشػػػباب خػػػائف، كػػػؿ مػػػاىو سػػػيىء يطمػػػؽ عميػػػو، الكػػػؿ يخػػػاؼ لسػػػعات 
القريػػة عمػػى مػػدخميا، يطمػػؽ النكػػات عمػػى الػػذاىب والعائػػد، ومػػع ذلػػؾ، مػػف لػػيس لديػػو 

 عمؿ بسبب رفض استخدامو في األعماؿ الزراعية لقمة أمانتو، يجمس مع ساعد.
، ورائع، وعظيـ" كممات مشيورة يقوليا ساعد لكػؿ مػف يمقػاه. ومػف خمفػو،  "أنت محتـر

مصػعوؽ، مثمػو  قػردكرأيو: "اقصػر مػف الضػفدعة، يمشػي  يغير وأماـ العاطميف أمثالو
مثػؿ حشػػرة تحمػػؿ مػػا يحمػػؿ الحمػػار". ىػػذا ىػػو سػػاعد ال يتحمػػى بشػػيء مػػف األخػػبلؽ، 

 وال مف الوسامة شيء، كمو قبح، حسد وكره لما حولو.
اتخػػذ مكانػػو المعيػػود، وراح يتحػػدث لمػػف حولػػو بأسػػموب ىزلػػي ال ُيضػػحؾ إال أمثالػػو: 

جمػػؿ فتػػاة، كػػـ تمنيػػت لػػو أنػػي مػػف سػػمقيا، ظننػػت سػػعاد عفيفػػة، لػػو "نػػاؿ باسػػؿ مػػف أ
 عرفت لكنت الفاعؿ وليس ذلؾ المريض بالصمت".

تسػػػتعر، ضػػػحؾ مػػػف حولػػػو متخػػػذيف مػػػف  المََّظػػػىكممػػػات قاتمػػػة، لػػػيس ليػػػا قػػػرار سػػػوى 
 كبلمو السخيؼ وحركاتو مصدرًا لمكوميديا.

اف حينيػا ىنػاؾ، لػـ ما قالػو سػاعد وصػؿ إلػى مسػامع تػامر عػف طريػؽ ىػاني الػذي كػ
يكػػف األخيػػر يقصػػد إثػػارة غبػػار حػػوؿ صػػديقو سػػاعد. لكػػف الفضػػوؿ كػػاف وراء خػػروج 
الكممػػػات مػػػف فمػػػو، التقػػػى تػػػامر فػػػي الطريػػػؽ وسػػػألو عػػػف صػػػحة خبػػػر اخػػػتبلء باسػػػؿ 



 

 

88 

بسعاد. وجو لو تامر سؤااًل "مف اخبرؾ بذلؾ؟" تيرب مف األجابة بالمراوغػة وتحريػؼ 
، جذبيا إليػو بوحشػية ولفيػا نحػو األعمػى، وبرمشػة المقصود. انقض عمى سبابة ىاني

 عيف لؼ ذراعو حوؿ عنؽ ىاني حتى كاد يفصميا:
 إف... انو... ساعد. "وىو شاخص البصر مف فرط األلـ" -
ذا سػمعت أحػدا يتطػاوؿ  -   لو أخبرت أحػدا بأنػؾ مػف قػاؿ لػي ذلػؾ سأكسػر يػدؾ، وا 

ء بحػؽ باسػؿ وسػأريؾ عمى باسؿ ولـ تبمغني سأكسػر ظيػرؾ، وأف كنػت رجػبًل أخطػى
 ظبلـ الميؿ.

 دفعو إلى األماـ، ىرب دوف أف يرد عمى تامر.
اليبوط التػػدريجي عمػػى مػػدرج الػػدنيا وتػػامر يمشػػي باتجػػاه منػػزؿ سػػاعد مػػف بػػدأ الميػػؿ بػػ

الخمػػؼ حيػػث يعػػود مػػف ذلػػؾ الطريػػؽ المػػؤدي إلػػى مػػدخؿ القريػػة، ظػػؿ واقفػػا عػػف بعػػد 
 ينتظره.

اء، تامر يعرؼ ذلػؾ إال أف نػار الغضػب جعمتػو يعود ساعد إلى منزلو قبؿ أذاف العش
 يستبؽ الوقت. اقترب ساعد، استوقفو تامر:

 ساعد. -  
 نعـ. -

 وكاألسد، ألصقو عمى حائط منزؿ قريب مف منزلو، لؼ يده إلى خمفو:
 تحرؾ بصمت واإل كسرتيا. "قاؿ لو تامر وىو يجره" -  

 رد ساعد باضطراب وتودد:
 أحترمؾ، وأقدرؾ، لؾ مكاف مقدس في قمبي.ماذا صنعت يا تامر، أنا  -  

كممات يرددىػا عنػدما ييػاف ويسػتمطؼ مػف يقػدـ عمػى ضػربو ليخػرج سػالما. شػد تػامر 
 عمى معصمو، تأوه، وتامر يقوؿ لو:

 سأكسرىا لو تفوىت بكممة. -
اقتػػػاده إلػػػى أبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ المكػػػاف حيػػػث ال تصػػػؿ اسػػػتغاثتو، أرقػػػده أرضػػػا، وجػػػو لػػػو 

 دمو، يصرخ مستغيثا، قبض تامر عمى رقبتو وسألو: لكمات في األنؼ حتى ساؿ
 ماذا قمت عف باسؿ وسعاد؟ -
 لـ... لـ أقؿ شئًا. "بصوت مبحوح" -

 ماذا قمت عنيما؟ "بعد أف وجو لو لكمة أخرى" -
 عفوؾ. أخطأت وأنت سموح. -
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وقػػؼ تػػامر واوقفػػو بقػػوة يديػػو، ومػػا إف تماسػػؾ سػػاعد حتػػى باغتػػو تػػامر بعػػدة ضػػربات 
 ترنح أرضا يتضرع ألما.في بطنو عمى أثرىا 

( سػأخبر باسػؿ بمػا ىػـ بالمغػادرة وىػو يقػوؿ..في المرة القادمػة سػأقطع لسػانؾ. ) -  
 بدر منؾ.

ساعد يعرؼ مدى فتؾ باسؿ بمػف يقػؼ فػي وجيػو فمػا بالػو بالحػديث عنػو بمػا يخجػؿ 
 الروح ويدمي القمب. أنتفظ ساعد ينادي تامر متوسبل:

ذا، افصػػػػؿ راسػػػػي عػػػػف جسػػػػدي. أنػػػػا سػػػػافؿ ال تخبػػػػر باسػػػػؿ. إذا عػػػػدت لمثػػػػؿ ىػػػػ -  
 ومنحط،  ونمت جزائي ولف أعود لمثؿ ىذا أبدا.

 اقترب تامر منو وأمره:
غػػػدا تصػػػحح مػػػا قمػػػت عنيمػػػا، وال تسػػػمح ألحػػػد بأىانتيمػػػا، أو التحػػػدث عنيمػػػا.  -  

 أفيمت؟
 فيمت. -

 أخبارؾ تصمني، فواهلل ألختطفؾ واعذبؾ العمر بأكممو. -

 أعدؾ بالتوقؼ عف ىذا. -

ؿ تنقطػػػع عػػػف أصػػػدقاء السػػػواء، وتبحػػػث عػػػف عمػػػؿ. إذا رأيتػػػؾ تجمػػػس معيػػػـ بػػػ -   
 سأبمغ باسبل.

 لف أجمس معيـ منذ المحظة. -

 ال. بؿ بعدما تصحح ما قمت في باسؿ.  -

                            *************** 
 

ؽ شاُو ألن اً يتطمب رفيق اً حطابفالعمؿ  ،أخذ تامر لنفسو إجازة مف العمؿ لفترة وجيزة
 تصاعدالحقيقة أنو مستاء مما حدث لباسؿ، غضبو ، ليس ىذا بعذر .لبعد المسافة

مف شدة الغضب راح يشكو ألما شديدا في رأسو وىذه  فروة شعره.حتى وصؿ إلى 
يعرؼ ب صديقو. ىي المرة األولى التي يشعر بيا أنو عاجز عف الوقوؼ إلى جان

عف قرار اتخذه كمياجمة مرة  يت في ليؿ، لذا تراجع أكثر مفأف ىذا األمر بُ 
 ،عدؿ عف ذلؾ خشية مف األذى الذي سيمحؽ أمو إذا ما حصؿ لو مكروه العمدة،

 وييدئ مف روعو. ، يتذكر أمو يشتد غضبو في لحظة ما وينتفض مف مكانو
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أفكار عدة جالت  اتخذ قرار إقبلؽ مضجع العمدة وزرع الرعب في قمبو، ،ذات نيار
اليبلؿ يرسؿ وميضا مف طرؼ ىا حتى الساعة، حدأعمى  في خاطره لـ يرس
 مقر العمدة ويتبعو ظمو.  باتجاهالسماء وتامر يمشي 

زرع الرعب في قموب األىالي وكيؼ أشعمو  العمدة ال تحطميا إال صخرة، الصخرة"
تامر قبؿ تغيير  يتساءؿىكذا " ولكف كيؼ؟ ،رعبا؟ وجب مواجية الفعؿ بنفس الفعؿ

وراء بو إلى ما عمى منحدر نحو مياه النير، تفكيره يذىب  وجد نفسو جالساً  ،"وجيتو
االحتماالت في عيف االعتبار،  ، يتخيؿ النتائج ويأخذ أسوأتخطر في بالوكؿ فكرة 

، عيناه ال اعاً تناوؿ حصى، يقذفيا في النير تبويده تعقمو يعمؿ بشكؿ مكثؼ 
 و الحصى عمى سطح الماء مف دوائر.ما تحدث افتدرك

 عمضجنقيؽ الضفادع يقمؽ ؿ عمى مقربة منو وبعيدا عنو، الميرار ىزيج ص
السكوف، الخفافيش تثير قشعريرة أوراؽ األشجار، صدى عواء الذئاب يعبر 

الميؿ، الحياة تدب في أوصاؿ المسافات ربما مف الوادي أو مف جية النير، 
آة تعكسو مر  ة مف ىبلؿ معمقة عمى صدر النيرقبلداألرض، مصابيح السماء تطأ 

فجأة ليولج شيئا مف روحو بجوؼ  المياه وكأف الصبح زارتو الكوابيس ففتح عينو
 رية مسروقة مف الزىور الميمية.طبنسيـ محمؿ براحة ع المتوشح الميؿ

عمى  أقسـ فؼ غضب تامر الذيخكؿ ىذا الجماؿ الرباني في المحيط الجميؿ ال ي
 يد فكرهترة تكوف كفيمة بشد الخناؽ حوؿ عنؽ العمدة بحبؿ مف بمباؿ يصاحبو لف

 الضاؿ.
أفكاره  ،زاؿ في ذلؾ المكاف، أحدث فوضى في خمدهيساعة تتبعيا ساعة وىو ما 
أساليب عدة لنيؿ مف  قترح عميو، عقمو يتدريجياً  ينيارفي حالة استنفار قصوى، 

 عدوه.
عمى أي حاؿ اليبلؿ عبر  ًا ال يدري كـ مضى منو.الحاؿ وقت استمر عمى ىذه

ذا بو يقبض العشمركز الس غدا سأشفي ب الطري ويقتمعو وىو يقوؿ ببمج "ماء، وا 
 غميمي منؾ..." خاطب نفسو وقفؿ عائدا إلى داره مخترقا سداؿ الميؿ الوىاج.  

                                     ***************** 
 

لوحيد ىو نيارا كامبل، مقصده ا عمرهأخذ تامر ما يحتاج لرحمة شاقة قد تأخذ مف 
ط الترابية، التق الجحوريريد، استخدـ معولو لتوسعة  عماالدغؿ، تعمؽ وراح يبحث 
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ودسو في كيس مصنوع لمقمح، استأنؼ باحثا عف كؿ حشرة ضارة ىو عقرب 
بحاجة إلييا لتنفيذ خططتو المقصودة بزرع الذعر والخوؼ في قمب العمدة، تحوؿ 

وعمى  الحجـ. اؾ بحية سامة متوسطةإلى كتمة مف السعادة عندما نجح في اإلمس
وضعيا في يجمع أكبر عدد مف الضفادع،  أواخرهىذا النحو أكمؿ نياره وقضى 

المرحمة األولى مف نيا إ ع الحشرات في كيؼ قريب مف القرية.كيس ثـ أخفاىا مال
التساؤالت التي شفرة حؿ ، استطمع الموقع المراد ،وقبؿ العودة إلى منزلو .الخطة

 موعد التنفيذ. لقبيؿ مقررا بأف يكوف ليؿ الغدرأسو مف ىذا اتجوؿ في 
مف المطبخ، وقضت  اً سكينامر في حالة استنفار، فقد سرؽ النيار التالي قضاه ت

إلى  لجأت، ختفاء المفاجئليذا اال اً ولـ تجد تفسير  أمو وقتا تبحث عف ضالتيا
  لتستعير سكينا. أسمياف

السمـ ارتقت األـ  ، أخبر تامر أمو بأنو جائع،فّ القُ عود الدجاج إلى ، يقبؿ الغروب
 عفمنفصؿ  في مكاف في سطوح المنازؿ أو يبنى عادةمتوجية إلى المطبخ الذي 
لُقّف ويخرج دجاجة، امريح ليفتح لأطمؽ تامر رجميو  الفناء بسبب سخـ الحطب.

وضع رقبتيا في وعاء ليصب الدـ، ثـ أدخؿ الدجاجة زاوية الفناء، ذبحيا خمؼ 
، دسيا في جيبو كاف قدالمذبوحة إلى كيس ووضعو في ذلؾ المكاف، أخرج ورقة 

بحجـ القمـ، غمسو بالدـ قبؿ أف يتجمط لكتابة حروؼ ورسـ عشوائي  اً تناوؿ عود
عمى الورؽ، تركيا عمى األرض لتجؼ وكرر العممية في ورقة أخرى، عاد إلى 

إعداد الطعاـ، و في غرفتو وأخفى الورؽ وصعد إلى المطبخ بحجة مساعدة أم
سمح لمماء فجوة ت لغسميا وتوجيت نحو حوض فيو ةصحفانتظر حتى أخذت 

حوض مصنوع مف الطيف وممبس  مف الماء ؼتسمؿ إلى خارج المنزؿ وراحت تغر الب
روؾ بطريقة قروية قديمة، بحيث ال يتسرب لممياه، فيو عنصر فبجمد جاموس م

أف جمبو يبقى ميمة شبو يومية،  إال مف ثراء المنطقة بالمياهثميف عمى الرغـ 
بإمكاف الجميع شراء أوعية  ،تخترؽ البيوت ببعض البدائؿ لمموروثاالحضارة ا

 ببلستيكية لحفظ المياه وجمبيا عمى ظيور الحمير.
وتامر يراقبيا بطرؼ عينو وىو يغرؼ  السيدة إحساف منيمكة في جمي الصحفة

منو حمؿ طاس  خمفو، نادتو أمو، طمبتيده  ىخف، أبقبضة يده، ىـ بالخروج اً رماد
وضع الحساء في حجرة الطعاـ ودخؿ إلى مخدعو ، الحساء معو، فعؿ ما أمر

 لوضع قبضة الرماد في ورقة ثـ طواىا.
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بإمكانو  أف ، فوجددـ الدجاج، تفحصو معو وعاءخرج تامر، أخذ الميؿ،  اكفير
انتظر حتى عـ  .اؾجو إلى الكيؼ وأخذ ما وضع ىنوأف تجمط، اتاستخدامو حتى 

العمدة سبيبل  لمقر، اتخذ مف الطريؽ الخمفي تقّنعثـ تسمؿ إلييا خمسة وقد ، السكوف
يمشي عمى  في ذلؾ السبيؿ بحيث ال يراه أحد. ف والمنازؿو يكاد ينعدـ الراجم .لو

ذا رواده الشؾالطريؽ عمى شجار التي تنمو في شيء ما تسمؿ إلى أحضاف األ . وا 
ثـ أدخؿ جميع الحشرات ، المقرالوصوؿ إلى ىي  خطوة األولىال قارعة الطريؽ.

ىي دس الورقة  ،الخطوة الثانية التيوية الخمفية لممقر. فجوةوالضفادع والحية مف 
ليجدىا بسيولة ويبمغ  يجمس عميو مساعدهبيف حجرتيف عمى مقربة مف الحجر التي 

 اً فقد مسح بو حجر  ،الدـأما  القميؿ مف الرماد في جوانب الباب.رش و العمدة بذلؾ، 
 المكاف. َبِرحَ عمى زاوية المقر و 

التوجو نحو منزؿ العمدة ىي الخطوة األخيرة، دس الورقة الثانية في عتبة المنزؿ 
يراه  مى مقربة مف المنزؿ حيثسكب الدـ المتجمط ععمى الباب، ثـ  الرماد رشو 

 ، وقفؿ عائدًا إلى منزلو.العمدة لدى خروجو في الصباح
تصرؼ أثار التي ذبحيا باألمس. ة دجاجالسمخ  ،استيقظ قبؿ أمو ،الصبح بموجعند 

أنؾ تريدىا وأنا  يتقملـ  منذ متى تذبح دجاجي، ولـَ ، فقالت لو مستفسرة "فضوؿ األـ
 فقد رآىا في ،عمؿ ذلؾ بأنو شؾ أف الدجاجة عمى وشؾ الموت" !؟مف سيذبحيا

فيذا ال يعني أنيا مريضة شمس نت تتاإذا كخموؿ تاـ، ضحكت األـ وقالت لو "
 ،بعد وعف ئًا ما.يمشي في القرية لعمو يسمع أو يرى شي اعتذر ليا وخرجوستموت". 

ما رجالو عرؼ أنو حقؽ  مف حولوو  جالسا إلى جانبو العطار،ممددا  العمدة وجد
 .يريد

                                ***************** 
 

سوى اتياـ ابف  ًا لذلؾيجد تفسير  وأدرؾ بقع الدـ لكنو لـ كاف العمدة قد خرج مف بيتو
باب عنيد ، فتح واصموا طريقيـ رجالو،التقى  ، شؽ طريقو نحو مقر عممو،آوى
، ورتيـ وتوجيو أوامره ليذا اليـوامى كرسيو، وكالعادة بدأ بمحع العمدة جمس، المقر

ُُ أمرىـ باالنصراؼ واالنتظار بالخارج ُُ ُُ ُُ كانو المعيود، وضع م منيـ ، اتخذ كُؿ
العمدة عمامتو عمى الطاولة، سمع نقيؽ الضفادع مف بيف معدات قديمة وأكياس 

ر الصوت مصاد و بمثابة مخزف لكؿ ما ىب ودب.بو ألف المقر ىاحصاد وما ش
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ذا بو يرفع رجمو بقوة وينتفض لدى  مف أماكف عدة، تجاىؿ األمر وراح يحؾ رأسو وا 
، ـ شديد وراح يصرخ، ركض إلى الخارجشعر بألوصوؿ ماس كيربائي إلى دماغو، 

أتوني بالعطار " عمى بعد مف المقر يصيح العمدة استغرب رجالو تصرؼ سيدىـ.
إلى األرض وىرب عندما وجد عقربا يخرج مف  المقر، نظر إلىحااًل"، دخؿ عنيد 

َـّ ما  ادركو أتحت طاولة العمدة،   دقائؽ والعمدة لمعطار،بسيدىـ، ذىب أحدىـ  َأَل
وبخ العمدة رجالو لعدـ اىتماميـ بتنظيؼ المقر وأمرىـ بتنظيفو  ،ـالبلز  يتمقى العبلج

خراج الضفدع والعقرب حسب م وبعد وقت  ،عاد إلى منزلو برفقة العطار ا أدرؾ.وا 
، فيذه استغرب ما وجدوا مف حشرات قاتمة في مقره.إلى منزلو وأبمغو ب عنيد جاءه

بالكبلـ وىو عنيد  أمكتمدة تفسيراتو وتكيناتو حتى ولـ يكمؿ الع سابقة لـ يعيدىا،
 ما، عند عراؼ ألنو أدرؾ أنيا شعوذة كتبْ ، لـ يفسرىا تصفحيايمد لو الورقة، 

 أيف عنيد ؿأسبذلؾ،  الخوؼ أليمانوتحسس صدره، مسح وجيو إلزالة عرؽ 
فقد استشعر أنو  ،جف جنونو ،أماـ بيتوالعمدة بقع الدـ  تذكرأخبره،  وجدىا،

مف ىو  ،يحيرهُ دري ماذا يضع؟ والسؤاؿ الذي دارت نفسو بداخمو ولـ يعد ي ،سحورم
، جاءه نذير عمى بيتو فيطمب السيد نذير ليزوره  !؟بو اإليقاععدوه ومف يريد 

 : التفسيرفي طمئف عمى صحتو، ثـ شرع إ، وجد العمدة مضمد القدـعجؿ ف
الشعوذة،  ورقةمع  تزامناً  عمدة، فقد وجدتمف الجف ياأجـز أف الحشرات ىي  -  
ال كاف األمر كارث ،الورقة بشكؿ جيد ؿ، ألنو لـ يخؼحمد اهلل أف الفاعؿ مغفأ  . اً يوا 
 الفاعؿ يا نذير أحضر حتى رماد الجف وذره أماـ المقر وأماـ منزلي. -  
 إذا ىناؾ شعوذة أيضا في منزلؾ يا عمدة. !!!ماذا -  

أف يفتش  وأمره صاح في وجو ابنو المجنوف.مف يرى العمدة في ىذه الحاؿ يصفو ب
 حوؿ المنزؿ جيدا، وعاد ليحدث السيد نذير:

 !مف الفاعؿ؟ ،ما الحؿ؟ أنا مسحور ،يا نذير أرجوؾ -  

 بل أدري.فأما الفاعؿ  إستعف بمشعوذ. -  

 نيا ىي.ظأ -  

 "تسائؿ نذير" مف ىي؟ -  

 إنيا السيدة ىديؿ. -  

 لسحرتني أنا قبمؾ. ،الفاعمة كانتولو  .وىا األكبرىذا محاؿ ياعمدة، أنا عد -  

 إذا باسؿ. -  
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 إنو في المعسكر. -  

 دفع عمري وأعرؼ مف الفاعؿ.أ -  

 المشعوذ ىو مف سيوضح األمر. -  

ا عماد فقد عاد لؤلب أم .تبخر المنزؿ لطرد الجف، سس جسدىاالعمدة تتح زوجة
 بما ال يسره:

 د عتبة باب المنزؿ.وجدت ىذه الورقة يا أبي عن -  
 صرخ العمدة:

 يا عماد إلى ذىبإ (يوجو أوامره ألبنو...) يا نذير،األمر مدروس ومبيت  -  
 ني بو في الحاؿ.لقرية وآتعراؼ ا

ومف ثـ  تجره ونبش كؿ ما حولوإلى م ىرع مسرعاً . الشؾ غزى أفكار السيد نذير
نذير إلى ، عاد ازاؿ قائماً يثير الشبية ولكف الخوؼ م منزلو والفناء، لـ يجد شيئاً 

أصيب بمصيبة  أف العمدةفقد أكد  ثو،منزؿ العمدة ليجد المشعوذ في نصؼ حدي
 ونصروفحوى الورقتيف إصابة العمدة بالذؿ واليواف  بأنو تحت سيطرة اآلخرو 

 اً سيد نذير الذي طمب توضيحمكرر المشعوذ ما قالو ل عميو بمساعدة الجف. ائودألعْ 
في فيمكف  ،أما الحؿ .ف ىذه مف أسرار الجفإفقاؿ ليما  ،اعؿعف الف سألومنو، 

ؽ عميو بماء يبصينقع  ، ثـجفغسؿ الورقتيف المكتوبتيف بدـ دلفيف مف أحد بحور ال
جني ويذبح أربعة خراؼ في أركاف المنزؿ وكذلؾ المقر وصب الدـ في مدخؿ 

وتابع  جوارح.الحيوانات المفترسة وال نصيب مفالقرية شريطة أف تكوف الذبائح 
 بتنفيذؽ عميو الجني، أمر العمدة ابنو صالذي يب ءبالمااالغتساؿ المشعوذ بوجوب 
أراد أشعاؿ ت ضد العمدة. أحيك المشعوذ أف ىناؾ مؤامرة عرؼ) طمب المشعوذ.
مف الواقعة  دث مستفيداً حمف الخوؼ، وراح ييوؿ مف الغراقو في بحر ا  العمدة رعبا و 

، ، خاصةً شأف عند العمدة ذا لناس جميعا وليصبح شخصاً لتأكيد نفوذ الجف أماـ ا
أرباحو مقابؿ ممارسة مينتو لزامو بدفع جزء مف وأف يد العمدة بدأت تطوؿ مينتو بإ

 .(القرى المجاورة التي بدأت تكسب شيرة ويتوسع نطاقيا إلى
فقد رسـ لما أقدـ عميو  .أف مشعوذ القرية ليس سوى محتاؿ تامر يعرؼ حؽ المعرفة

  حمؿ العواقب إف قدر لو وكشؼ أمره.ع استعداده لتم
قضى العمدة  رية وىناؾ مف تشفى واآلخر استرحـ العمدة.الخبر في أرجاء الق طبؽ

فو عيناه الميؿ مف شدة الرعب مف الجف الذيف ال تغوال  عـ شيئاً أياما عصيبة ال يط
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نزلو، وآخر أماـ مذئاب، وربط واحدا أماـ ملأمر رجالو بنصب الكمائف  ،يرضوف عنو
عند الميمات  حد رجالوأيصطحبو ذا أمكف وضع ذئب تحت تصرفو ا  ه، و مقر 

   .المعقدة

                                 ***************** 
 

أـ لثبلثة أطفاؿ، وىي زوجة أستاذ المدرسة. وكأي مجتمع، اليخمو مف تجار  جورية
خبيث، والصراع قائـ بينيما إلى أبد الخير، وتجار الشر. ىناؾ الحميد، وىناؾ ال

 األبديف.
وألسباب دينية وأخبلقية دأبت جورية وزوجيا عمى وأد اإلشاعة والتصدي ليا. 
يختمؼ األسموب بيف الزوجة وزوجيا، تعتمد عمى األسموب الحاد والبلذع، وىو 

 يعتمد عمى الطريقة التربوية.
طفي، فيي تشعر بسعاد، لذا وبما أنيا تعيش مع زوجيا في وئاـ تاـ وتناغـ عا

اصطحبتيا مف سعاد الجموس معيا عمى انفراد، وجدت قدمييا تأخذانيا إلييا، طمبت 
 إلى غرفتيا.

ئتؾ وكمي محبة لِؾ، عزيزتي، ال أريد أف يعمـ أحد بما سيدور بيننا، عديني ج -  
 بذلؾ.
 أعدِؾ. -

 أتحبيف باسؿ؟ -

 نعـ. -

 كسحابة صيؼ؟ -

 بؿ كأرض معطاءة.  -

 نياية؟أتعرفيف ال -

 نعـ. -

 مستعدة لتحمؿ العواقب المؤدية لميبلؾ؟ -

 الموت مثبًل؟ "تساءلت سعاد بعدـ اكتراث" -

 مثبًل. -

 الموت ميبلد لمقمب الصادؽ. -

 وماذا عنو؟ -
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 ال يختمؼ عني. -

 واذا خاف وعده يوما؟   -

 ال يفعميا، عيدتو صادقًا. "قالتيا سعاد جازمة" -

 لمخمص...لنفترض جداًل، أنو شاب يتقف تقمص دور المحب ا -

 فكرت سعاد مميًا، ثـ قالت:
 ..فميعاقبو اهلل. -  

 قبضت عمى يدىا وقالت بود:
 يالؾ مف فتاة طيبة القمب. أطمئنؾ، باسؿ معروؼ بنبؿ األخبلؽ، أنو شماخ. -
 لوال معرفتي بو، ما غامرت بسمعتي. -

 أتدريف؟ بعض النساء تموؾ ألسنتيف ما يمميو عمييف الشيطاف؟ -

 .ال أُعيرىف اىتمامي -

أنتمػػا أخترقتمػػا المحظػػور، والحػػب جريمػػة فػػي ىكػػذا مجتمػػع يعتريػػو التخمػػؼ، ال  -   
ألنيػػػـ يكرىونػػػو، بػػػؿ يتمنونػػػو وال ينالونػػػو. كػػػـ مػػػف فتػػػاة خدشػػػت وجيػػػؾ بكػػػبلـ ُمعيػػػب 
تتمنػػى أف تكػػوف مثمػػؾ حتػػى ولػػو مػػع زوجيػػا وال تسػػتطيع. ىنػػاؾ مػػف تتيمػػؾ بالرذيمػػة 

ة لمحسػػػػد. وىنػػػػاؾ مػػػػف ترثػػػػي لحالػػػػؾ وتسػػػػوؽ ليػػػػا ألنػػػػو تحسػػػػدؾ. وىػػػػذا نتيجػػػػة طبيعيػػػػ
وتمومػػػػؾ ألنػػػػؾ فرطػػػػت بسػػػػمعتؾ. ومثػػػػؿ ىػػػػذه تخػػػػاؼ عميػػػػؾ مػػػػف السػػػػقوط فػػػػي وحػػػػؿ 
األلسػػػػنة. ألنيػػػػا تخشػػػػى مػػػػا سػػػػيحدث لػػػػؾ. ومػػػػنيف مػػػػف تؤيػػػػدؾ ألف قصػػػػدؾ عفيػػػػؼ 
وبػػػالمنطؽ ال يخػػػػدش الحيػػػػاء أذا تػػػوفرت النيػػػػة الصػػػػافية النقيػػػة، وأعتقػػػػد أنيػػػػف يخفػػػػف 

 عميؾ.

 لبني باالستمرار.إذا، ىناؾ مف تؤيدني وتتطا -

 ربما القمة. -

 لو كانت واحدة في ىذا الزماف سأمضي قدما. -

أعػػرؼ أنػػؾ طػػاىرة، ولكنػػي أردت التأكػػد مػػف نوايػػاؾ، وأردت إعبلمػػؾ بمػػا يقػػػاؿ  -  
عنؾ لتأخػذي حػذرؾ، ولسػت.... ولسػت أدري بمػا أنصػحؾ. حبػي لػؾ وألمػؾ جعمنػي 

 أجمس بيف يديؾ عاجزة عف طرح رؤيتي.

 دري.لقد قمت مايثمج ص -

 (تصمتبالنسبة لؾ. أما أنا، فمازلت مشتتة الذىف وال أستطيع.... ) -   
 أكممي... -
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بصػػػػراحة، سػػػػتفوزيف إذا حققػػػػت ىػػػػدفؾ، وسػػػػتدفنيف حيػػػػة فػػػػي قبػػػػر مػػػػف عػػػػار إذا  -  
 أخفقت.

جوريػػة أشػػتعمت حرقػػة عمػػى سػػمعة سػػعاد. لػػذا، تحػػدثت إلييػػا بارتجػػاؿ، لعميػػا تخفػػؼ 
خػرى. مػا تسػمعو ال يمكػف لسػعاد وأميػا سػماعو، وطأة ألـ ما تسمعو بػيف المحظػة واأل

ألف النفػػاؽ موجػػود. فمػػف تخمػػت عػػف أدب الكػػبلـ مػػف المؤكػػد أف تكػػوف منافقػػة، أمػػاـ 
 سعاد ابتسامات وخمفيا سكاكيف تشحذ.

                            ***************** 
 

فقمػيبًل مػا كػاف بيف زمبلئو الجدد بالشارد الفكػر والتائػو عمػف حولػو. باسؿ يعرؼ  بات
، وال يفارقػػو القمػػؽ والتػػوتر  يتحػػدث إلػػى أحػػدىـ. وصػػارت معاناتػػو تزيػػد يومػػًا بعػػد يػػـو

 محظة واحدة، اليواية الوحيدة التي يجيدىا ىي كتابة الرسائؿ واحدة تمو األخرى. ل

خبرىا بأنو فػي صػحة جيػده وال ينقصػو سػوى وجودىػا أ ،سعاد، األولى لرسالتيفأرسؿ 
ى وشؾ العػودة قريبػًا. والثانيػة إلػى تػامر يشػكو لػو حالػو فػي المعسػكر وأكد ليا انو عم

ذا لػػػػـز األمػػػػر حػػػػوؿ تطػػػػورات إ وطمػػػػب منػػػػو أف يراسػػػػمو سػػػػعادويوصػػػػيو بأمػػػػو وكػػػػذلؾ 
 األحداث.

                               ***************** 
 

صػميا إلػى وصمت الرسالتاف إلى تامر. قرأ الرسالة الخاصػة بػو وسػمـ الثانيػة ألمػو لتو 
واقفة إلى النافذة تنظر إلى الجبؿ، فسمعت طػرؽ البػاب، أخرجػت  سعاد. كانت سعاد

رأسػػيا لعميػػػا تعػػػرؼ مػػػف الطػػػارؽ، فػػػإذا بيػػػا تػػػرى أـ تػػػامر واقفػػػة عمػػػى البػػػاب. ىرعػػػت 
لفتحو وسػممت عمػى ضػيفتيا، نظػرت أـ تػامر يمينػا وشػماال لمتأكػد بػأف ال أحػد يراىػا، 

لبشػر، سػممتيا الرسػالة عمػى عجػؿ وأردفػت قائمػة وىػي اطمأف قمبيا لخمو المكاف مف ا
 ال تزاؿ تْمتفت:

بػدا لػي مناسػب  وإف كنت حضرت في مثؿ ىذا الوقت الباكر، ولكن! ابنتيعذرا يا  -
    .لكي ألتقيؾ دوف أف يمفت حضوري انتباه المارة. ألسممؾ رسالة مف باسؿ

 بابتسامة ودودة قالت:
ولػػف أنسػػى لػػؾ ىػػذا المعػػروؼ أبػػدا. ىػػبل  شػػكرا لػػؾ عمػػى تجشػػمؾ عنػػاء الحضػػور، -

 تفضمت لنشرب الشاي معا.
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    ا في عجمة مف أمري.أن، ابنتييا  شكرا لؾ -
 ثـ أعقبت وىي تبتسـ: 

 الرسالة.أتي فيو ألخذ الرد عمى نشرب الشاي معا صباح الغد الذي سس -
خضػػر المحػػاط بػػالزعفراف وزىػػر لمقػػراءة، جمسػػت عمػػى العشػػب األ الػػواديىرعػػت إلػػى 

 . فرغػػػت مػػػف القػػػراءة،بتميػػػؼ وقرأتيػػػا فتحػػػت الرسػػػالة ،ليثيػػػا المسػػػتمرورغػػػـ العسػػػؿ، 
ثػػـ اسػػتمقت عمػػى ظيرىػػا، ووضػػعت الرسػػالة عمػػى  ىادئػػة عاديػػةأعػػادة قرأتيػػا بأنفػػاس 

أردفػػت تقػػوؿ وكأنيػػا مصػػدرة أنغامػػا وألحانػػا رائعػػة.  صػػدرىا تراقػػب الطيػػور وىػػي تحػػـو
األرض جميمػة بكػؿ مػا فييػا " الطيػور: تيػاعزفعمى إيقاع األلحػاف التػي  تحاوؿ الغناء

و فػػي جمالػػ ويبقػػىمػػف طيػػور، تػػدىش النػػاظريف وأقمػػار تنيػػر السػػاىريف. يغيػػب القمػػر 
خيرىػػا حتػػى تعػػود. النيػػار يسػػمب منػػا سػػحر يظػػؿ و  الخيػػاؿ ال يغيػػب، ترحػػؿ الشػػمس

، ولكننا نتداوى بجماليا المتناثر في أديـ   "مف مرض المساء. الميؿالنجـو
سػػيا نحػػو اليمػػيف لتػػرى طيػػور النػػورس وىػػي تغػػادر أعشاشػػيا فػػي فجػػوات اسػػتدارت برأ

 لتيبط بكؿ شموخ وكبرياء ىبػوط الكػراـ فػي الجػداوؿ المعانقة لمواديالصخور العالية 

، الجيػػػػة األخػػػػرىلتسػػػتحـ وتغسػػػػؿ ريشػػػيا وتجعػػػػؿ النسػػػيـ يجففيػػػػا. ثػػػـ اسػػػػتدارت إلػػػى 
تسػتطيع إلطعػاـ صػغارىا التيف تقتات وتأخذ معيا مػا  فوجدت العصافير فوؽ أشجار
 التي تزقزؽ براءة في أعشاشيا.

حتػػى  الورقػػة عمػػى، لتقتمػػع أوراؽ األعشػػاب حتػػى تمػػؤل راحتييػػا وتفرغيمػػا سػػحبت يػػدىا
بمػػػا فييػػػا، ونيضػػػت بيػػػدوء، ثػػػـ يا أخػػػذتتغمػػػب المػػػوف األخضػػػر عمػػػى لونيػػػا األبػػػيض. 

يف مػػف نتشػر عمػى جسػد الػػوادي عمػى شػكؿ شػرايالمأفرغتيػا لتنتشػر فػوؽ سػطح المػػاء 
ـ المػاء القػاد أديػـوترسؿ بريقًا مػف شػدة  ،المياه تعبر مف فوؽ صخور صغيره متؤللئة

برقػػػة مػػػف فػػػوؽ الصػػػخور ينسػػػكب و  ،س الػػػواديمػػػف الشػػػبلؿ الجبمػػػي الجػػػاثـ عمػػػى رأ
ح حريػػر يسػػقط بسبلسػػة المتػػدحرج وشػػا وكػػأف المػػاء ةبرومانسػػيوالمتجػػاورة  المرصػػوفة

 إيقاعػػػاتيعػػػزؼ عمػػػى  األصػػػيؿطػػػرب مػػػزيج مػػػف الذلػػػؾ الخريػػػر  مػػػف كتػػػؼ حسػػػناء.
 أتقنػػتفرقػػة موسػػيقية وكػػأف تمػػؾ الصػػخور  الطيػػور المختمفػػة متنوعػػة مػػع صػػدى شػػدى

 .زاىيػة ومختمفػة أضػواءمسرح مػف زجػاج مػف تحتػو زىػور ربيعيػة تتخمميػا  عمميا عمى
رحمػة ليػا وعادت أدراجيا لتحط رحاليا عمى فراشيا الذي يعتبر  ،واخفتياثنت الورقة 

 .زمافوة القسمف 
                             ***************** 
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، رحبت كريمة حساف لزيارة أىؿ بيت نذيرإجاءت السيدة  ،في صباح ربيعي مشمس

مع لى غرفة االستقباؿ، وطمبت مف ابنتيا تقديـ قيوة الصباح إبالضيفة وأدخمتيا 
تحمو  ةع عدتبادلنا أطراؼ الحديث عف مواضيبعض الشطائر المسكرة، وراحتا ت

بنت السعدي وافقت عمى الزواج مف القصاب الذي "وردة  :يامنساء الخوض في مثمل
ىذا ما قالتو كريمة،  .وىي ما زالت في سف التاسعة عشرة" ،يكبرىا بعشريف عاما
 فردت عمييا ساخرة:

ليا أف تعيش مع رجؿ تفوح مف مبلبسو رائحة أوؿ ذبيحة ذبحيا  ىكيؼ يتسن -  
 !في حياتو؟

 فيو دوما السبب الذي يقؼ وراء مثؿ ىذه الزيجات. !آه، تبا لمفقر -  

ف يظفر أ في لى كؿ أرامؿ القرية طمعاإف ذلؾ األحمؽ قد ذىب أأتدريف  -  
 بواحدة ولكنيف رفضف ومنيف مف طردتو.

 ال أرى عيبا بمسألة زواجو مف أرممة. -  

 حساف معارضة:إقالت 
المسكينة وردة ىي ، ؿومشيور بالبخنو مزواج إ .فنو مجنو أرى أأنا أرى عيبا، و  -  

 .مراتيفاف طمؽ أالزوجة الرابعة، فقد سبؽ و 
 لى صديقتيا:إحساف ىامسة إواقتربت 

 طمبني لمزواج.أف ذلؾ الحيواف  !ال أخفيؾ يا كريمة -  
 ضحكت كريمة وقالت:

 أطمبؾ مف نفسؾ أو مف تامر؟ -  
 لو عمـ تامر لكانت الكارثة. -  

 ذا قمت لو؟ما -  

ال إف بعد السنييف التي كابدت فييا عناء ال يعمـ بو أطردتو طبعًا، ىؿ تظنيف  -  
 !؟مف القصاب !؟فىذا ىراء، ومم .اهلل، أتزوج

بدخوليا وىي تحمؿ صينية الشاي، صبت الشاي لمضيفة ثـ  سعادقطعت الحديث 
ا انتاب يحين ث عف السيدة ىديؿ.حدإحساف تت ، وراحتأميا وجمست. تغير الحديث

 .عرضت عمى ضيفتيا فكرة زيارتيا، كريمة شعور باأللـ تجاىيا جراء غياب ابنيا
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بيدوء  سعاد، رحبت امعين سعادأخذ  تحساف واقترحإفي تمؾ المحظة، وافقت 
 .وأعربت عف سعادتيا ليذه الزيارة النبيمة

ة اف عمى السيدحسإع ف مبنتيا نفسييما لمخروج وحمتا ضيفتيحضرت كريمة وا
عمميا بصفاء قمب كريمة المرأة المتحمية لىديؿ بالسعادة ليذه الزيارة ىديؿ. شعرت 

 باألخبلؽ الرفيعة.
ف في تفاصيؿ عديدة عف رة، خضظمت كريمة وبنتيا في بيت ىديؿ حتى الظيي

وجدت زوجيا  ،لى منزلياإوالنوادر. عند عودة كريمة  ؼالقرية وعف بعض الطرائ
كانت في زيارة  ابتو أنياأج "أيف كنت؟"ال يخفي اىتمامو: في انتظارىا، سأليا وىو 
أحست كريمة بتيرب  لخروج عف الموضوع بقولو إنو جائع.ليديؿ، تنحنح وحاوؿ ا

أمامو نبيؿ أو باسؿ،  إذا ذكريشتط غضبا  وأدركت أنو زوجيا مف موضوع الزيارة 
 ويختمؼ األمر عف ىديؿ.  
                          ***************** 

 
الذي أصبح خاليا مف الحشرات ومف أي شؾ  إلى مقر عمؿ العمدةجاء عنيد بمراد 

إال أف الخوؼ مازاؿ قائمًا مف  ،لمجف فديةخاصة بعد ذبح العمدة الخراؼ يذكر 
 ،ما أو زاره كابوس أخفؽ في عمؿٍ كمما ، الحادثة تكاد ال تفارقو، تكرار ما حدث

الحرز الذي أعطاه المشعوذ ال يفارقو ، وؿيرمي المـو عمى عاتؽ عدوه المجي
بالجموس أماـ مكتبو، فعؿ ما أمر وىو  أمرهُ تصفح العمدة وجو مراد و . لحظة
أمسكت يد عنيد الخشنة التي ضغط عف  س رقبتو الشديدة االحمرار الناتجيتحس

 برقبتو طوؿ المسافة، الخوؼ في عينيو، سرعات دقات القمب متسارعة وىو يقوؿ:
 يغضبؾ يا عمدة، أنا طواؿ عمري تحت أمرؾ. أصنع شيئاً أني لـ  قسـأ -  
 ثبت ذلؾ.أ -  

 !كيؼ؟ -  

 قبؿ الخوض في أي حديث، ىؿ ضايقؾ عنيد؟ - 

 وقاؿ بيمع: الذي يثير الرعب القبيح نظر في وجو عنيد
 حد؟أنو لطيؼ جدا. ىؿ اشتكى مني إ -  
 حد.أمنؾ  اآلف، ال. لـ يشتؾلى إ -  

 !صنعت؟ذا ماذا إ -  
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 ولكني أريدؾ أف تعمؿ معي. أنت لـ تصنع شيئاً  - 

 عمؿ فيو؟أعمؿ معؾ، كيؼ وأنا لدي مقيى أأنا  !ماذا؟ - 

 ومف قاؿ لؾ بأنؾ ستترؾ مقياؾ؟ -  
 دفع المبمغ.إلى  أنا دائما سباؽ ،الحماية ـرسو إذا كاف األمر متعمؽ ب -  

ف تنقؿ لي كؿ ألو، أريدؾ فيـ ما أقو اجيدا و  اسمعني !أنت عجوؿ ىكذا؟ لـَ  -  
كممة يقوليا رواد المقيى مف األىالي، مقابؿ نقؿ الكبلـ رسـو حماية، بمعنى آخر 

 حد رجالي.أال رسـو حماية عميؾ فأنت ستكوف 

 لكف ىذا مف األمور التي تسخط الرب سبحانو وتعالى. -  

 :رخ عنيد في وجيو حتى زاد مف رعبوص
أنت ىنا إلطاعة كبلـ يحة والوعظ أييا األبمو. لتقدـ النصلى ىنا إلـ تحضر  -  

 سيدؾ العمدة.
 قاؿ العمدة وىو يصطنع التأثر:

وما  حفظ األمف واالستقرار في القرية. جؿأأف ىذا مف  !ف تفيـ يا بنيأيجب  -  
حرقوا المحبلت ليسوا مف أبناء ىذه البمدة، ىؿ أف الجماعة الممثميف الذيف أأدراؾ 

 ـ؟تعرؼ أحدا عمى وجوىي
 ال.  -  

 .القريةمف خبللؾ سنعرؼ مف ىؤالء الذيف عاثوا فسادًا في ىذه  ،ذاً إ -  

 أنيـ مف خارج القرية. -  

 مف أيف أتاؾ ىذا االستنتاج؟ -  

 لى خارج القرية.إألنيـ فروا مف رجالؾ  -  

إلى خارجيا عمى أف يعود إلييا جاني مف أىالي البمدة الف يفر أوما المانع مف  -  
 حقًا؟ال

   !!! احتماؿ -  

 أذا عميؾ التعاوف معي. -  

 حسنًا سيدي العمدة. -  

أتفيـ، سر قد يكمفؾ  األمر سرًا ال يعممو سوى مف يحضر.ف يظؿ ىذا أعمى  -  
 ف يمكنؾ االنصراؼ.أسؾ مثبًل. واآلالبوح بو ثمنًا باىظًا يساوي ر 

                               ***************** 
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ر عمى باسؿ قرابة الشير منذ دخولو إلى المعسكر، وكؿ يوـ يضيؽ حالو أكثر مّ 

وف لمغداء. ركض نحو عندما يتوجو المجند مف اليوـ الذي مضى، فقرر اليروب
ذا بالجنود يشيروف أسمحتيـ نحوه عف بعد. لـ يسعفو السور محاوال  تخطيو، وا 

لفرار. ألقي عميو القبض وزج الوقت. كاف يحتاج إلى عدة دقائؽ حتى ينجح ويموذ با
بو في زنزانة تابعة لممعسكر حتى يتـ تحويمو إلى المحكمة العسكرية، قضى وقتا 

 .تو ال يمّيُز بيف الميؿ والنيارعصيبا في زنزان
وبعد يوميف، كاف المعسكر يتأىب الستقباؿ لجنة مف دائرة الخدمة اإللزامية في 

تماس لدييـ حصؿ ة عمى سير التجنيد، تقدـ بالوزارة الدفاع والتجنيد لئلشراؼ والرقاب
خرج في طريؽ و ستمزمات العسكرية التي منحت لو، لمدفع ا إثرىا عمى إعفاء.

كاف يعتقد إعفاءه مف الخدمة اإللزامية انتصارا  دة إلى قريتو والفرحة تمؤل قمبو،العو 
 ضده. عمى المتآمريف 

باحة الدار، بدأ ينادي  أف يبمغ وقبؿ ،منزلو دخؿ مف أوؿ مدخؿ لمقرية متجيًا إلى
مأواه، وقرع مسمع أمو، فارتجت،  أمو فمؤل صوتو األرجاء، واخترؽ شقوؽ ومنافذ

الستقباؿ فمذة يا وجرت نحو الخارج في ليفة لمممت أطراف، رمت ما كاف بيدىا
 كبدىا رافعة يدييا لضمو إلى صدرىا حتى تقر عينيا مرددة:

 إليؾ يا نور عيني. ابني وأغمى ما عندي، اشتقت -  
احتضنتو وىي تشبع شوقيا إليو تقبيبل تارة ونظرًا إليو تارة أخرى، ووابؿ الدمع 

 ينيمر.
 :لحار قبؿ يدييا، ومسح دموعياالعناؽ اوبعد 

 .دتؾ بأف أعود، ىا أنا قد عدتوع -  
كانت أياما صعبة، لـ استطع أف أصدؽ أنؾ بعيد عني، كاف صوتؾ دائما  -  
 ي ليبل ونيارا.  في أذن جوؿي

 النظر إلى وجو أمي وسماع صوتيا. وأنا كذلؾ، أحسست أني مذبوح بدوف -

 ، ومف ثـ ستخبرني بما حدث معؾ. رح قميبل وسأحضر لؾ الطعاـأدخؿ واست-  
                              ***************** 
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و الذي . فسمع خبر عودة صديقالسوؽ، وتامر عائد مف السماء الشمس تكبدت
إلى سالما  بير فيرع لمقائو وتينئتو بالعودةانتشر بيف الناس وتناقمو الصغير والك
سؿ عمى وشؾ ، صفر لو وناداه. كاف باباسؿأحضاف مف يحبونو. عند بموغو دار 

مد يديو الحتضانو، و فتح الباب، ، تامرسمع صوت  الغداء،الشروع في تناوؿ 
 النتصار:طالت لحظة العناؽ والضحؾ تعبيرا عف ا

   "قاؿ تامر" .ف حياتي ال قيمة لياألوؿ مرة تغيب عني وأشعر أ -  
اليد  ، صحيح أف الصديؽ الوفي ىوزىـعأىا أنا قد عدت ألشبع ناظري بمف  -

إف حدث شيء في غيابي ال تخفو عني، فأنا  !كسر. أرجوؾ يا صديقيالتي ال ت
 يابي.متأكد بأف أمي لف تخبرني أبدا عف معاناتيا أثناء غ

 ال شيء يستحؽ أف يذكر.  -

عميو أف يشاركو الطعاـ والحديث معو في  اصر م تامر إلدخالو إلى بيتو أمسؾ بيد
 دخؿ معو إلى غرفة االستقباؿ.لمعسكر منتصرا. الداخؿ عف كيفية خروجو مف ا

ناء الطعاـ الحصيرة جمس الصديقاف عمى  ما، كانا يأكبلف ويتبادالف يتوسطيوا 
كؿ واحد منيما يعرؼ ما يترتب  فعؿ في غيابو. ما مر صديقوأخبر تا، الحديث
لطريقة التي يراىا األخر باوليات تجاه صديقو، كبل يحمي اآلخر مف مسؤ عمى 

الحدث وما حدث  ترؽ جدراف المكاف وىو يتخيؿضحكات باسؿ كانت تخ مناسبة.
 ألغمب أف الخرافات ىي الحاكمة الفعمية إالمف خوؼ ورعب ليس بيد البشر 

 القروييف... 
 ؿ باسؿ باندىاش""تساء !!ربط ذئب أماـ منزلو واآلخر أماـ مقره؟ ولـَ  -
 .ْفتراسيا، وىو القادر عمى أف الذئب ىو الحيواف الوحيد الذي تخشاه الجفإقاؿ  -  

 !!الذئب يأكؿ الجف مف عالـ الخرافات؟ ءُ أـ جزُ  أيعقؿ... أىذه حقيقة -

 ىذا ما قالو العمدة.  -
تعرؼ السيدة ىديؿ  أف يريداففيما ال  فجأة.ض في ىذا الموضوع توقفا عف الخو 

كانت األـ، حينيا، لـ تستمع إلى القصة  أحيانا. ةذعالبل مف نصائحيا خشيةباألمر 
كاممة بسبب مجيء تامر الذي قطع حبؿ الحديث. في ليفة، أرادت أف تستمع إلى 

شباع رغبتيا بالنظر إليوحديث ابن عمى تحمؿ مغادرة تامر. . فمـ تعد قادرة يا وا 
جمست أماـ أسكتيما،  عمييماالطعاـ والحديث. دخوليا المفاجأ ا قررت مشاركتيم

 المرؽابنيا بعد أف طمبت مف تامر أف ينزاح قميبل. أخذت قطعة خبز وغمستيا في 
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وقؼ باسؿ عف ووضعتيا في فميا وىي تستمع لكبلـ ابنيا وتحدؽ في وجيو. ت
 تامر طعواواصؿ حديثو، ق ،المقمة ف تأكؿ، ابتمعتْ أ الحديث فجأة وطمب منيا

 بتوجيو سؤاؿ:
 ىؿ حصمت عمى وثيقة تفيد إعفائؾ مف تمؾ الخدمة؟  -  

 :أجاب

 سممت لي وثيقة رسمية بإعفائي.  نعـ، -

 لو عمـ السيد نذير أنؾ قد عدت لجف جنونو. -  

 ضحؾ، وقاؿ: 

 فميكف ذلؾ. -

  ناصحة:األـ قالت 

ىذا الرجؿ. الغشـو الجائر، فبعد عودتؾ أخشى أف يحاوؿ  حذر يا بني مفإ -  
 الكيد بؾ مجددا ولكف بطريقة أخرى ال نعرفيا.  

 ال تخافي يا أمي، أصبحت رجبل ال يخاؼ عميو. -

 بدأت األـ بصب النصائح عمى مسامع ابنيا خوفا عميو. 
                                ***************** 

 
بجانب منزليا وبيدىا عصا صغيرة التراب  قد افترشت سعادكانت في ىذه األثناء، 

إسمياف ، مرت مف أماميا السيدة مفيومة غريبة، وغير ترسـ بيا عمى التراب أشكاال
 ، نظرت في وجييا ثـ وقفت تحيييا:  أميا جارتيا وصديقة

 سمياف.  إمرحبا بالسيدة  -  
 ... ىؿ أمؾ في الداخؿ؟  سعادمرحبا  -

 نتظرؾ ألكثر مف ساعة.نعـ، وىي ت -

أعرؼ بأنني قد تأخرت عف موعدي معيا لمذىاب إلى السوؽ كما اتفقنا. ولكف  -  
 وقد شغمتني بالحديث عف إعفاء باسؿ.  حساف إحدث أف قابمت في طريقي السيدة 

 قالت بميفة تدؿ عمى االرتباؾ:

 ،ارؾ الميفة)في محاولة لتدأنت متأكدة مف ىذا الكبلـ؟ أ !باسؿ عاد؟ !ماذا؟ -  
مف أقصد أنو خبر سار. فالسيدة ىديؿ، كما نعرؼ جميعا، ال تممؾ  راحت تبرر...(
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، أرجو أف ى ال أأخرؾ أنا األخرى في الحديثوىو مف يرعاىا وحتالدنيا سوى ولدىا 
 انتظارؾ.إلى الداخؿ. فوالدتي ب تتفضمي

مسكت العصا أرضًا. أ رمت، انتظرت لحظات حتى دلفت جارتيا إلى المنزؿ
فستانيا بيدييا، رفعتو قميبل كي تتمكف مف الركض، وىرعت كالطفؿ الذي يركض 

. لـ تباؿ بأحد، ال باسؿخمؼ قصاصة ورقة سمبيا منو الريح متوجية إلى منزؿ 
. وبعد وصوليا خص يراىا وىي تركض، وكؿ ىميا لقائوبأبييا، ال أميا، وال بأي ش

حظة واحدة لتجمع أنفاسيا. طرقت وىي تميث وتكح مف شدة التعب، لـ تنتظر ل
صدار بعض الكممات الباب، لـ تستطع أف تنادي بصوت عاؿ واكتفت ب ػالكحة وا 

باسؿ" بصوت غير مسموع ويدىا الُيمنى عمى صدرىا واليسرى مثبتة بالمزالج. مثؿ "
شعرت األـ وتامر بتغير أنفاسو ، وقؼ باسؿ ووضع قطعة الخبز عمى األرض

 : زماجا ورجفة يديو، فقاؿ
 ... نعـ  ىي التي تطرؽ الباب.سعادإنيا ىي،  -  

 أسرع لفتح الباب، فتبعو تامر وقاؿ لو:

وسنمتقي  وأترككما لتأخذا راحتكما في الحديث ، أنا سأذىبسعادإذا كانت ىذه  -  
 .في وقت الحؽ

أمامو. وقؼ أماميا  يابالباب، فتحو، فإذا ب نشغاؿ بالواللـ يسمع ما قالو صديقو 
إال عمى مد يديو، مدت يدييا، لـ  ىعاجزا عف الكبلـ ولـ يقو  ،شوقا البصرص شاخ

تستطع بمع ريقيا، أمسؾ كبلىما اآلخر، دارت بو، دار بيا. شعر االثناف بدوراف 
 يتناثر سيا،أسقط غطاء ر  كؿ شيء مف حوليما مف كثرة دورانيما حوؿ نفسييما.

الدوراف، سقطا عمى األرض حولو وتسحبو معيا كمما دارت، توقفا عف  شعرىا
منيما واستشعرا حينيا أف األرض مف فوقيما والسماء مف تحتيما. لـ يسحب أحد 

  يديو.
د طفولة بح ،نو الحبإ !؟ألطفاؿاك وؿ نفسييمايدوراف حأيعقؿ أف الحب جعميما 

فيو ، فمف الرقة والتعامؿ معو يعد دنيا .قمب طفؿذاتو. لذا، يقولوف الحب بريء ك
 .حو تعب مريح لجسد الر  .سكينةب مفعمة، فيو روح مف تعب بياء اىيوزو سبلء 

  ،الصدحات ،النغمات، األلواف، الصوت ؛المستحيؿ مسكو يطفو بالجسد فوؽ سطح
رنات أحزاف عيدانو معزوفات  .الضوء رجفاتو ثبات النفس فوؽ خيط. شدو النايات

 ..وتار القمب.عمى أ
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لـ تجرؤ. أراد ىو احتضانيا أيضا ولكنو لـ  لضمو إلى حضنيا، مجنونتو تيـ
 يجرؤ. أغمضت عينييا وقالت:

 كنت أريد أف....  -
 قاؿ مقاطعا:

 أف أضمؾ إلى صدري.   -  

     !وكيؼ عرفت؟ -  

 مادمنا روحًا واحدة فرقيا المولد.  -  

 نعـ واغتاؿ الفرحة منيا مولدىا في غير الموعد. -  

 ! ، كيؼ أف العشؽ قد أحالنا إلى شاعريف؟ىؿ تبلحظيف، يا توأـ الروح -  

في فتحت عينييا ولـ تستطع التحكـ بالدموع فانيمرت عمى خدييا وارتمى كؿ منيما 
 حضف اآلخر. 

 البابفقد اتخذت مف  ،أما األـ .لحظات التبلقي ةشؽ تامر طريقو بعد مشاىد
دت أماـ إجبلال لحالة الحب النقية التي ب دمعت، ما يحدث منوُ  تراقبمبصرا 
ذاانفصؿ الحبيباف  ناظرييا. بباسؿ يقمع دموعو رافضًا السماح ليا باالنسكاب  وا 

االبتسامات ال أُه المقاء يكوف ببموج الصدر وبمبد. مقمتيو عمىممارسًا الدكتاتورية 
وبينيما مسافة، حدؽ في عينييا وقاؿ ليا معبرًا عف  ، ضؿ ماسكا بسعادعبالدمو 

 مشاعره:
 ، وأنا بعيد عنؾ.  َلَظىأيامي كانت  اشتقت إليؾ، -  
 وىؿ أنت لوحدؾ مف كاف يشعر بيذا الشعور؟   -

 أحبؾ... وأحب ىذه الشعور الذي وحدنا. -

 :تحت عتبة البابوفجأة، أتاىا صوت باسـ مف 

أـ دعوتو لتناوؿ الطعاـ  ىؿ مف كـر الضيافة الحديث مع الضيؼ أماـ الباب -  
  !؟القيوةحتساء او 

 وقاؿ: لبابااستدار نحو 
 كـر الضيافة. ا أمي، لقد تمخبطت أفكاري، ونسيتأنا آسؼ ي -

 وقاؿ: سعادوجو بصره نحو 

 الغداء.لتناوؿ  عزيزتيتفضمي بالدخوؿ يا  -

 : ابتسمت
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 لقد شبعت برؤيتؾ.   -  

 حتساء القيوة.اإذا  -

 رفضت بإشارة مف رأسيا وقالت:

 لقد احتسيت القيوة مف كأس عودتؾ سالما. -

 : بلميا لسعادك األـوجيت 

أف مف عاداتنا وتقاليدنا عدـ السماح لزائرنا أف يغادر دوف  أنت تعرفيف يا بنيتي -  
 أف يناؿ كـر الضيافة.  

أف أغادر اآلف فأمي  ميؾ ضيفة ذات يوما أنت وباسؿ. عميّ أعدؾ أف أحؿ ع -  
  ..ؿيا باس أراؾ تقوؿ لو...(ىي باسؿ و  إلى)أعادت ناظرييا  ذىبت،ال تعمـ أيف 

 : ىامسة ومن اقتربتثـ 

 عند ضفة النير.   الغداءبعد غدا أراؾ ...  -  

. عاد إلى صوب استدارت عائدة أدراجيا، لـ يستطع الرد عمييا سوى بإشارة مف يده
 أمو التي بادرتو:

 ما رأيتو اليوـ يزيد مف قمقي وخوفي عميؾ. -  

   !ىؿ أخطأت يا أمي؟ -  

ليا أف تحتضنيا، فيي كابنتي  ور وال أرضىظؽ المحالطريقة أنت تختر بيذه  -  
امرأة، والمرأة ال وأخشى عمييا مف القيؿ والقاؿ أكثر منؾ فأنت رجؿ وىي تبقى 

 .بما ال يخدش الحياء حقؾ أف تحب ولكف ، مفعمى أي حاؿ ترحميا األلسف.

 عف العمر بأكممو.   يفرحتي أف أراىا أمامي. فنظرة واحدة لعينييا تغنين -

   .جعميا اهلل فرحتؾ األبدية -  
                           ***************** 

 
إلى بيتيا، وكانت أميا قد عدلت عف فكرة الذىاب لمتسوؽ، فبادرتيا  سعادوصمت 
 متسائمة:

 أيف كنت؟  -  
 ، فقالت ليا معاتبة:فأخبرتيا بكؿ شيء
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مـ أبوؾ بيذا حتما ولو عما كاف يجدر بؾ يا بنيتي أف تعانقيو. ىذه غمطة،  -  
ظف  في ي يتفننوفواألىال ،كما السوءظف بحد سيأ كماآر سيغضب ويعاقبؾ، ولو 

 ء عمى الخير.السو 
 وقالت: ىاَبضَّت عينا

 إنو حبيبي، ومف حقي أف أرحب بو وأعبر عف شعوري نحوه.   -

ال أريد أف تبكي عندما أنصحؾ، فأنا لست معارضة لمترحيب بمف تحبيف  -  
( كما ال أنوي وع ابنتياوأردفت وىي تمسح دم)ال تمحؽ فيؾ األذى،  قة التيبالطري

ف تراعي العادات والتقاليد. إني أقوؿ لؾ ىذا الكبلـ ألني أنما يجب إ، ماكالتفرقة بين
أشعر بمعنى الحب الذي لـ أره طيمة حياتي، ال مف أبيؾ وال مف عمي الذي رباني 

أبينا، خيرا كثيرا عف أننا ورثنا بالرغـ  والدناوفاة  بعد مع أختي مريـ صغيرةوأنا 
، أمبلكناوالمسؤوؿ عف إدارة  عميناوتنعـ بو عمي كيفما يحمو لو ألنُو كاف الوصي 

   شعر بالسموى عندما أراؾ تنعميف بسعادة الحب.أوال أخفيؾ بأني 

    سأمتثؿ ألوامرؾ يا أمي. -  

 وقمدتوحيد الذي يذكرىا بيا، نزعت عقدىا الذي ورثتو عف أميا وىو الشيء الو 
  ابنتيا وقالت:

اقبمي مني ىذا العقد، إنو ثميف بالنسبة لي ويذكرني بأمي ولكف ليس أثمف  -  
 منؾ. 

  تتحسس العقد بفرح وىي تقوؿ:

 حفظؾ اهلل ورعاؾ يا أحف أـ في ىذه الدنيا. -

 ما زلت غاضبة مني يا بنيتي؟أ -  

 ابتسمت وقالت:
 ف اغضب منؾ.  أؼ لي مي فكيأفديتؾ يا  -  

                             ***************** 
 

نتقدوف سياستو المدعومة مف وي يتذمروف او أداألىالي وبشد العمدة الخناؽ عمى 
 المعمدة ذكرىـ بكبلب الميؿ الضالة الذيف زرعو  . وكمما ظيرت معارضةيرنذ

راد بأوؿ عف طرؽ م وؿأسرار األىالي وأحاديثيـ تصؿ أ .الرعب في القموب
والترىيب  اً منيـ لو وتخمص منيـ بالترغيب أحيانعرؼ العمدة المعارضيف  وغيره.
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لى إيود الذىاب  اً ىذا القرار جعؿ نذير  معظـ األحياف، فرض عمييـ إتاوات. في
مقر عمؿ العمدة ليستوضح األمر ويبدي قمقو ومخاوفو مف وصوؿ أخبار القرية 

في متجره،  ليوإلكف العمدة استبؽ زيارة نذير لو وذىب  إلى السمطات في المدينة.
 :اً فقاؿ لو العمدة مطمئن

 ال بمباركة مف السمطات.إ أفعؿ شيئا، أنا ال ال تخؼ -  
 !حتما أنت تمزح -  

جمعيا تذىب في أدراج الرياح؟ أف األمواؿ التي أف أنا جاد بما أقوؿ. ىؿ تظ -  
 في المدينة. ات قياديةأدفع جزاء منيا لمشخصيأنت واىـ، أنا 

 أقترب مف العمدة وعبر عف عدـ تصديقو:

 !أأنت جاد؟ -  

 خضر مف السمطات؟كيؼ يتسنى لي صنع كؿ ىذا دوف ضوء أو  -  

  قاؿ  "ىكذا نؾ بمثؿ ىذا الذكاء.أعرؼ ألـ أكف  !أي داىية أنت يا رجؿ؟ -  
 مستغربا"

 :ضحؾ العمدة وقد خالطو الزىو
 بذكائي. اائمذف البد أف تثؽ دإ -  
 ماذا تعني؟ -  

 لى جانبي.إصنع ما أريد وأنت واقؼ أف تدعني أعني أ -  

 ف باسبًل قد عاد إلى القرية.وأبمغيما أ عنيددخؿ عمييما  

 بغضب: نذير وقاؿ ماتجمد الدـ في عروقي
 ! ماذا؟ -  

 ىز العمدة رأسو وىو يقوؿ:

 .إنو شبيو بابيو، عنيد... -  

 رب الرجاؿ إليو:قاطع عنيد كبلمو أق
 أنا ىنا سيدي العمدة. -  
وجو ناظريو إلى نذير ليقوؿ ) ، أنا أقصد باسبًل... إنو عنيد.أسكت أييا األحمؽ -  

. ولكنو ليس أعند مني. لقد السيولةبيذه  المََّظىلو( لـ أكف أتوقع أنو سيفمت مف 
 أغضبتني عودتو.            

 قتمتو بيدي. يجب عمينا أف نتصرؼ وبسرعة، وأال -
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 ربت عمى يد نذير وقاؿ:
 دع ىذا األمر لي. - 

                              ***************** 
 

لموعد  وتقمب غير مرة، وقد سرؽ شوقمستمقي عمى فراشو، الميؿ وباسؿ  اندىش
وتقدـ نحو  نيض شيئا،قصؼ السماء لؤلرض يزداد شيئا ف، الغد النـو مف عينيو

ذا مف راجميو ومف  الخالي. راقب الشارع الكئيب تندؼ المطر ندفاً  ءبالسما النافدة، وا 
األحياء. أْصَبَح المْصَباَح ىزيج الحشرات الميمية. ليس ما يدؿ عمى أنو مف بيف 

الغازي، فتح صندوؽ مبلبسو الخشبي وأخرج أوراقا وما يممؾ مف عدة الرسـ 
ألف ييا الكثير مف الفجوات وعم ولتو الخشبية القديمة،طا المتواضعة وعاد إلى

 حتى اقتحـ النعاس أسوار عينيو، يسقط ىمو عمى الورؽوبدأ  أت تتفكؾ،ألواحيا بد

 . فناـ طاولته َعلَى َيَدْيهِ  َبْين  ةَمْنُشور أوراؽ َعَمى ِبَوْجِيوِ  َأُكبَّ 
                            ***************** 

 
وفي  مخمخؿ المفاصؿض اح الديكة، نيمع ظيور أوؿ خيوط الفجر، أيقظو صي

التقى  .الطعاـ جرابمعو حامبًل  لبلحتطابالمنزؿ غادر ، عينيو شيء مف النعاس
مر وأخذا يمشياف ببطء محاوالف تجنب الفجوات الطينية المستحدثة ومنحنيات ات

 وقبؿ أف تَتَكبَّدَ  ،الحطب وجمعاوصبل الجبؿ  الطريؽ المغمورة بمياه جود السماء.
باسؿ طمب ، بو إلى القرية المجاورة اوذىب حمبل ما جمعاهكانا قد ، مس السماءالش

 فوجدىا بنتظاره.  ،بالبيع، وأسرع ميروال نحو النير التكفؿمف تامر 
 . "ىكذا بادرتو"جدداحمدا هلل عمى سبلمتؾ م -  

ا فمدت يدىا، مد يده، تعانقت يداىما ودارا حوليما حتى سيطر عمييما الدوار. توق
عف الدوراف وسحب كُؿ منيما يده بمطؼ وتبادال النظرات بصمت. شدىا مف يدىا 

توقؼ باسؿ عف  لبرىو،وجمسا وأرجميما تتدلى إلى الماء، سيطر عمييما الصمت 
يده  ، تزحزح حتى تبلصقا، مدإليياالتحديؽ إلى النير واستدار برأسو ليصوب نظره 

 وقاؿ: إلى ذقنيا فأدار وجييا إليو،
 تزداديف جمااًل يومًا بعد يوـ.  أنت -  
 تقع عمْيو.كؿ ما  تدخؿ الحسف عمىليست سوى عيونؾ الجميمة التي  -  
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 أتصور، أنت..... أنت أروع مما -  
واليـو مازاال عدة. وكأف األمس  أمورفي  وخاضاواصبل حديثيما لفترة مف الزمف 

ف يفعبلف ال كما كاىما ببناء منزلو وتجادصغيرة وشرع كبل أحجاراف جمعا صغيري
ادال ليتب فالحقيقييعادا لعمرييما  يالطفولقضيا الوقت  أفوبعد  في الماضي.
يمارساف الطفولة، خمعا نعمييما وتجردا مف عقمييما  اكان ،. قبؿ قميؿعبارات العشؽ

 أدرؾما، وىاىما يجمساف بجانب بعضييما، الراشديف ولعبا لعبة التخفي، نسيا نعميي
عف الحديث وأغطس رجميو المنتفختيف المتيف  فتوقؼ حو مفاجئى نباسؿ ذلؾ عم

كي ال تراىما. عجز عف العثور عمى جورب غير مثقوبة لتغطيتيما في الماء 
 وقالت: ما فعؿ، ربتت عمى يده أدركت

 ال تخؼ قدميؾ المنتفختيف عني، فأنا أحببتؾ لرقتؾ وطيبتؾ ولفقرؾ وبؤسؾ. -  
مف شطائر التفاح، تحممو وأخرجت قطعتيف يدىا في الكيس الذي كانت  دست

جاثما كاف الصمت  األكؿعطتو واحدة، أكبل وتبادال النظر. وبعد أف انتييا مف أ
االتصاؿ الداخمي يقطع ىاىو و ، وىما مستمقياف عمى بساط مف عشب عمييما

اإلحساس بما حوليما ليصبحا جسديف فقدا التواصؿ الخارجي ويمسؾ بزماـ األمور، 
 ف وجدانييما قائـ مف ىذه المحظة:والحوار بي مف جميد،

شجيرات الحب في دمي وأصبحت في لحظات مثمرة ألني  آه... لقد زرعتِ  -  
ف رحؿ وحؿ الصيؼ ضيفا فالحب  أدركت أف الربيع موجود طواؿ العاـ حتى وا 

ف زارني ظبلـ الميؿ يوما، فشمس الصباح قد تشرؽ بيف عيوف حبيبتي باؽ . حتى وا 
  ولف تغيب.
 :حاليا يقوؿوبدورىا، 

ليتني كنت يمامة أعيش باقي عمري سجينة في معتقؿ عينيو، آه... كـ أىوى  -  
. زرع األزىار قمبيجدراف . أحرؼ اسمو قد كتبت عمى إنو قدري !ىذا الشاب

 ، الممونة في حقوؿ يدي فمف أىدييا لغيره. اآلف أدركت أف النيار موجود طواؿ اليـو
ف  لو خانتني عيناي  ، حتىيبقى خالداً ميؿ ضيفا، فالحب رحؿ وحؿ الحتى وا 

 .دربيوأصبح يومي مظمما، فقناديؿ عينيو تضيء لي 
 ، حركتأحست بيا فأفاقت مما كانت عميو، سعادشفتي فجأة، حطت فراشة عمى 

ذا بو  باسؿرأسيا. فزعت الفراشة فطارت، نظرت في وجو  عينيو وطفا  أغمضقد وا 
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أحس بيا ففتح  . مسحت عمى خده األيمف،كوفمف الس جسده عمى سطح بحر
 عينيو وقاؿ:

 فجأة؟   لماذا صمتِ  -  
 فقدت الشعور بالوجود وبدأت أخاطب ذاتي. يلست أدري لماذا، ولكن -  

 .لقد حصؿ لي ما حصؿ لؾِ  -  

 حدث نفسؾ.  إذا أخبرني بما كنت ت -  

 إبدئي أنت وأنا سأرد عميؾ.  -  
 النسيـ الذي أتنفسو واليواء مف حولي الذي يغطيني. أنت لقد قمت في نفسي: -  
 في غابات عيوني. العيش يشدوطائر  أنتِ  -  

 أنا ثمار حبؾ. -  

 أزىار روحي. وأنتِ  -  

 أنت ربيعي لؤلبد. -  

 نياري لؤلبد. وأنتِ  -  

 إف زارني الظبلـ يوما، فأنت الشمس التي تبدده. -  

 .ف خبلؿ عينيؾِ إذا سمب نظري مني، فأنا أبصر م -  
تغير لوف السماء األزرؽ إلى التمبد شادية حتى غاصا في حياة عامرة بروح 

معطفو ولمتو انتابيما شعور بالبرودة، وقؼ وخمع  ،، اشتدت سرعة الرياحبالسحب
  العودة. مقررةً  وىي تبسط راحتييا لمرذاذ رّدت رْغبتوُ  ارتداءه، ياوطمب من

                             ***************** 
  

حسػاف  طرؽ عمى باب السيدة ىديؿ، إنيا كريمة، اقتحمت الجمسة الودية بيف ىديؿ وا 
والغريػػب الػػذي لفػػت يجػػتمعف ويقضػػيف أوقػػات نسػػائية بحتػػة. واْنضػػمْت ألييمػػا. دائمػػا 
" أجابتيػا كريمػة إنيػا حضور سعاد عمى غير عادة، "تساءلتانتباه السيدة ىديؿ عدـ 

 إلى ىنا العذر يبدو مقنعا.برفقة والدىا، 
قبؿ الغروب يعود تامر إلى المنزؿ، لذا ودعت إحساف جميستييا وذىبت لشأف ابنيػا، 
ىنػػا بػػدت الفرصػػة سػػانحة لكريمػػة لػػتجمس إلػػى جانػػب قمػػب ىػػو بمثابػػة حضػػف ليػػا مػػف 

بػػاف ليػػديؿ سػػبب  .نفػػي الزمػػاف. بػػدوف مقػػدمات، شػػرعت تشػػكو حاليػػا وضػػيقيا ذرعػػا
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األـ تعمدت الحضور بمفردىػا لتبػوح بمػا بقمبيػا لعميػا تخفػؼ  تغيب سعاد، وعرفت أف
 مف ىزاتو المؤلمة:

ضاقت بي الدنيا )توجو ضربات إلى صدرىا( كرىت الحياة. "ىػذا مػا بػادرت بػو  -  
 كريمة".

 أستيدي باهلل )وىي تمسؾ بيدييا(. -

ـَ تػػػؤخرني ألتعػػػذب،  -   كرىػػػت كػػػؿ شػػػئ )راحػػػت تػػػدعو ربيػػػا( خػػػذ روحػػػي يػػػارب، لػػػ
 رحمة.جوارؾ 

 اليجوز تمني الموت ىروبا مف مشاكؿ الدنيا. -   
 يضربني وكأنني جارية. -
 ىداه اهلل. -

 أنو ظالـ، )تذرؼ زخات مف الدموع(... أنو ظالـ. -

 إصبري. -

 !إلى متى؟ -

 إلى أف ييديو اهلل. -

 طيمة عمره وىو ييينني، كـ تمنيت أف يقتمني عمى أف يرخصني أماـ ابنتي. -

 بروف عميو، فاصبري.كمنا نعرؼ طباعو، وكمنا صا -

جْئػػت إليػػؾ وقػػد كنػػت عمػػى مشػػارؼ القريػػة راحمػػة إلػػى المدينػػة ألعػػيش مػػع أختػػي  -  
 مريـ وزوجيا، حتمًا سيرحب بي ويحترمني.

 اليروب ليس بالحؿ ياكريمة. -

 وما الحؿ؟ -

 أنت األقرب إلى زوجؾ، إبحثي عف السبب، ربما يريد الزواج، مف يدري؟ -

 منو، عمى األقؿ يخفؼ الضغط عّمي.لو أراد لفعؿ، وسبؽ لي وطمبت  -

 اجابؾ؟ وبـَ  -

 بالسكوت. -

 ياكريمة، أنت تعرفيف سبب تغير زوجؾ منذ أكثر مف خمسة وعشريف عامًا. -   

 وىؿ كنت السبب؟ -

 زوجؾ مّر بمرحمة مريرة بعد موت ابنو صابر. -
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كانػت ىنا أمسكت ىديؿ عمى الجرح وراحت تكشؼ جانبًا مف المػزاج المتغيػر لنػذير. 
ال تحػػب إحػػراج كريمػػة طيمػػة السػػنوات الماضػػية وتػػذكرىا أف مػػوت صػػابر حرقػػًا ىػػديؿ 

بسبب إىماؿ األـ التي وضعت المصباح قريبًا منو وىو فػي عامػو الثػاني. كػاف سػببًا 
نػػذير وكرىػػو المسػػتمر لمػػا ىػػو جميػػؿ مػػف حولػػو. عمػػى أي كافػػًا لزيػػادة حػػدة عدوانيػػة 

وربمػػػا ثالػػػث. كريمػػػة تعػػػرؼ ذلػػػؾ حػػاؿ، ذكرتيػػػا بػػػذلؾ، والحقيقػػػة أف ىنػػػاؾ سػػػبب ثػػاف 
 جيدا، وتعرؼ أف ىديؿ خيط قريب مف المتغيرات، أُقحمت عمى غير رغبة منيا...

 أمازاؿ يحب زوجتو األولى؟ "بسذاجة تساءلت كريمة" -
ىػػداؾ اهلل يػػا كريمػػة، مػػات ابنػػو حرقػػا، وعاقػػب زوجتػػو األولػػى وطمقيػػا، فكيػػؼ لػػو  -  

 ا.بؿ أف ذكراىا تمزؽ قمبو غضب !أف يحبيا؟

شػػادية زوجػػػة نػػذير األولػػػى، كانػػت مػػػف إحػػدى القػػػرى المجػػاورة، بعػػػد طبلقيػػا بخمسػػػة 
أعػػواـ تزوجػػػت ونتقمػػػت مػػع زوجيػػػا لمسػػػكف فػػي المدينػػػة. بعػػػد ذلػػؾ إنقطعػػػت اخبارىػػػا. 
نساء القرية الراشدات ال يعرفف شيأ عف حياتيػا، وىػؿ مازالػت عمػى قيػد الحيػاة أـ ال. 

ابنيػػػا، القريػػػة حزنػػػا عمييػػػا، ابتػػػداء بمػػػوت  كانػػػت امػػػراة طيبػػػة وودودة، وىػػػذا مػػػا فجػػػر
أخػػػرج بيػػػا زوجتػػػو وضػػػربيا، وطمقيػػػا أمػػػاـ النػػػاس  نتيػػػاء بتمػػػؾ الميمػػػة السػػػوداء التػػػياو 

 جميعػػا. حينيػػػا، قضػػػت الميػػػؿ بمنػػػزؿ "وىػػػب" والػػد تػػػامر، وعنػػػد الصػػػباح أخػػػذىا برفقػػػة
 . والحديث مازاؿ مستمرا بينيف والكبلـ لكريمة:زوجتو إحساف إلى أىميا

 راه البنو.إذا ذك -
ىػػا أنػػت أدركػػِت جػػزءًا مػػف السػػبب، وأنػػا أعتػػب عميػػِؾ ألنػػؾ لػػـ تأتيػػو بالولػػد الػػذي  -  

 كاف سيغير طباعو الحادة.

 .تكفيو سعاد، ال يستحقيا، فواهلل لو عرفت... ما أنجبتيا -

 أنا بمقاـ أختؾ. !صارحيني -

 بماذا؟ -

 ىؿ كنت السبب بانقطاع الحمؿ؟ -

 نعـ. (تتردد.. ثـ تتابعبصراحة.. ) -  
ـَ فعمت ذلؾ؟تعاتبياويحؾ... ) - ـَ لـ تخبريني مف قبؿ؟ !( ل  ول
 لـ أشأ يرزؽ بالولد كي ال يعذبو، فمازلت أشفؽ عمى سعاد. -

 أنت مخطئة. -

 أتناوؿ عشبا تعطيني إياه الداية، و.... وأوىمتو أنو السبب. -
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 ال يتوافؽ ىذا مع طباعؾ الحميدة. -

 أنيا الداية، نصحتني بذلؾ. -

 .جينـاىا اهلل في تبًا ليا، ورم -

 إذا، أنا سبب مايحدث لي يا ىديؿ. "تسألت بحيرة" -

 لو جأتو بالولد لخفت طباعو الحادة. -

 خطأ أرتكبتُو، ولست قادرة عمى معالجتو. -

 ببل... -

 مة، أجابتيا، فقالت ليا ىديؿ بأمؿ:اقتربت ىديؿ منيا وطرحت عمييا أسئ
 الداية، أنيا شريرة.يمكنؾ اإلنجاب، توقفي عف تناوؿ العشب وال تتصمي ب -
 "تسألت بستغراب" !أبعد ىذا العمر؟ -

 ال، "نظمية" أنجبت وىي أكبر منؾ سننا. ولـَ  -

 !أىذا معقوؿ؟ -

 طبع، مازلت في منتصؼ العمر.الب -

 أنا كذلؾ، زوجي جعمني أبدو أكبر مف سني الحقيقي. -

                           ***************** 
 

يؿ قد شكؾ بشرعية بقائو في منصبو وسخر منو سماعأبمغ مراد العمدة أف أبو إ
 يد ووجب تربيتو ليكوف عبره لغيره.عدوه الجدالعمدة عرؼ  ."بالمسحور" إياهواصفًا 

نحو مفاجئ . وىذا ما يغضبو عمى الساعةمـ يعرفو حتى ف ،أما عدوه الذي أثقمو ىماً 
 لسحر ضده.ا ممارسعمى  لعجزىـ عف التعرؼ وبخ رجالو بصفة دوريةي يْجعموُ 

مف سحرتني، البد أف  مف مكانو وقاؿ في سره: "سخـ اهلل وجيؾ يا غضبب نتفضا
سأسقيؾ شراب ف ،إسماعيؿ أنت يا أبوأما  ثمف فعمتؾ، رأسؾوحينيا  .تقع في يدي

بأنو مف جماعة المخربيف، اقنع  إسماعيؿخرج العمدة لؤلىالي واتيـ أبو  .الزنجبيؿ"
صنع بمف عاث في القرية أماذا " مدة في الحضور:صاح الع الحضور بيذه التيمة،

ومنيـ  ياعمدة"...ُو "حطم ارتفعت األصوات: ونيب حقوقكـ وزعزع أمنكـ"...فسادًا 
أنت  "توؿ :أصر"... ومنيـ مف فعمتوجزاء مف يقترح: "سممو لسمطات المدينة ليناؿ 

الجائرة دوف  حكاـاأل إصدارياعمدة ولقنو درسًا ال ينساه"... وىكذا دواليؾ مف  األمر
 األرضصب ناىب مغت . فقد وجدمف ناؿ منيـ الجيؿ حاؿ عمـ أو معرفة. ىذه
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قبحكـ اهلل ": سرهالحضور وقاؿ في  ؽ يدًا لمعدالة. تصفح العمدة أوجوكؿ الحآو 
الحضور نطؽ  وأماـ الحكـ عميو اتخذ مسبقًا.. "جميعا وعميكـ سخطي دوف استثناء

باقتبلع أشجار الزيتوف مف البستاف الذي يمتمكو أبو أمر أتباعو و  العمدة بالحكـ
 .حراس القرية الميمييف عمى عمى أف توزع ةمالي ةغرامإسماعيؿ، ثـ فرض عميو 

الرًا ضحينيا لـ يكف باسؿ حا ، كاف جالسا مع سعاد، بريءما نفذ ىكذا حكـ عمى  وا 
، طمب ط غضباً ، اشتبمغو بما حدثأمر الذي جاءه باحثا عنو، اوعند عودتو قابمو ت

بحيث يكوف سندا  إليو األنظارمر انتظاره عف بعد وعدـ التدخؿ كي ال يمفت مف تا
ذىب إلى  عمى القياـ بالميمة.فباسؿ لديو القدرة  ،أما اليـو .الحاجةعندما تقتضي 

وكالعادة مقر عمؿ العمدة، اقتحـ المقر، وبينما كاف يتصادـ مع رجاؿ العمدة، 
 وتداس كرامتو. يح خوفًا مف أف يضربجميو لر أطمؽ العمدة ر 

                             ***************** 
 

نذير أف نبيؿ حيًا لـ  ، أدرؾبموضوع باسؿفي نذير ليشاوره إلى السيد  العمدة ذىب
 يمت، فقاؿ لمعمدة:

 عمينا التخمص منو. -  
الحراب" سأرسؿ ابني في طمب أربعة رجاؿ أشداء مف رجاؿ عمدة قرية " -  

لمتخمص منو بطريقة ال تمفت األنظار. يترصدونو حتى يتمكنوا منو عمى ضفة 
عمى ذلؾ المكاف ويضربونو ضربا مبرحا حتى الموت، أو  االنير ألنو يتردد دائم

. ولف يعرؼ أحد مف ب، ثـ يرمونو في النير كالكمريوجيوف لو طعنات بالخناج
ا نحف، فسنكوف، لحظتيا، في المدينة المسؤوؿ، ثـ يعود الرجاؿ مف حيث أتوا. أم

في االجتماع السنوي ألعضاء المجمس البمدي لمدينتنا والذي يستمر انعقاده لمدة 
 يوميف وسأصطحبؾ معي مرافقًا لي.

لى ذلؾ الحيف سأناـ قرير العيف. القادـ، األسبوعمطمع ليكف إذف،  -    وا 
                           ***************** 

 
ىبت الميؿ الممطر بعواصفو عمى العشيقيف بكؿ ألمو مرسبًل كوابيسو وسيره،  دخؿ

ُُ مصحوبوِّ بدوي مرعب مع ىزيـ الرعد،  أجيضتالعاصفة  عاصفة رعدية قوية جدًا
ما  وأخذتأوراقيا مف  األشجار جردتسمر، مالتحركات الميمة لممخموقات العاشقة ل
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طقة، ليمة عصيبة، السماء تقصؼ المن أوجووبعثرتو في  األرضمف  أخذهتستطيع 
البرد تكوف حسب ذنوب  ضرباتشدة  أفعند القروييف  االعتقاد السائدبردًا " األرض
، عباالرتفامياه ال، بدا منسوب ترى الناس يسبحوف ويستغفروف اهلل" ،لذا الناس.
ببلوعي نحو  المندفعة بالمياهمزوجة معيا أطناف مف التربة الطينية المأخذت 
 عدة حسب مقدورىا، زادت خيوط الوميض الخارجة مف كبة صوؼ السماء اتجاىات

غرفة باسؿ بعنؼ. كاف نافذة اصطفقْت مصاريع  وراحت تدخؿ مف كؿ نافذة،
عمى وجيو، لـ يغؼ حتى لدقيقة واحدة. أزاؿ الغطاء مف مستمقيا عمى الفراش، 

، فمـ سعادما . أعاد إلى فراشو ليغط في نـو عميؽ. أغمقيا ،وتقدـ نحو النافذة
، كانت قد ألفت أذناىا قصؼ الرعود وىي تغزؿ وشاحًا مف يختمؼ معيا األمر كثيرا

واندست تحت األغطية.  لة النـوذحتى ارتدت بالصوؼ، وما إف انتيت مف عمميا، 
لتعيش معيا جزءا ، ولكف أحبلـ اليقظة زارتيا ـمرات، لـ يزر عيناىا النو تقمبت لعدة 

 كبيرا مف الميؿ.
                            ***************** 
 
اإلقباؿ  ،لذا .الماطرةرد فييا الجو بفعؿ الميالي يبيخترؽ الربيع فترة  حالة نادرة في

كمية ال فدنْ تة فبل تأتي فترة الظييرة إال و عمى الحطب يكوف أكثر مف األياـ العادي
لذا  بل،يكاد يكوف ممييما أماـ روتيف يومي نفس التي يحضرونيا، وجد الصديقاف

 ة بعد الظييرة:متسميلكسره باحثيف عف وسيمة  أرادا
 "ىذا ما قالو باسؿ" النيار. لدينا وقت طويؿ آلخر مازاؿ -  
 متنزه؟لضيو؟ ما رأيؾ بالذىاب إلى الوادي نقوكيؼ س  -  
 مممت الذىاب إلى ىناؾ. -  
 ف لديؾ مكانا ما تريد قصده.إحدسي يقوؿ  -  
 يد األرانب أو ... )يصمت لتفكير(.ذىب لصن ما أفإ -  
  !أو ماذا؟ -  
 مغامرة. -  
  "وكأنو اندىش" !ماذا؟ مغامرة -  
، ؿ القريةابؿ الخمفي لجبجمل الدغؿ في ونتوغؿ سؿّ نعـ، نأخذ طعامنا وحبؿ وَ  -  

 سأنزؿ مف المنحدر الشاىؽ ألخرج العسؿ مف فجوات الصخور.
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  !!!ىذا جنوف -  
 غامرة.إنيا م -  
 بأس المغامرة التي تؤدي إلى اليبلؾ. ما أنا بمغامر. -  
 !؟ا أفزعؾم -  
لو يسقط  !بحبؿ مف منحدر شاىؽ يخطؼ األبصار؟عمى النزوؿ عاقؿ تجرأ يأ -  
 .متناثرة اً قطعمف ذلؾ العمو سيصؿ إلى األسفؿ  أحد
  .ال تكف جبانا -  
تفزني بوصفي جبانا ألمضي بما أنت دائما تس !ال تنعتني بالجباف يا صديقي -  

 تغدو إليو.
  .إذا اتفقنا -  
ددا، )يوجو انتقاده لصديقو بطريقتو ال تنعتني بيذه الصفة الكريية مج أرجوؾ -  

 .بومستحيؿ تقوؿ لي ما أكره ألقـو ال المعيودة( عندما تريد
 ضحؾ باسؿ: 

 ما وفقتني الرأي. بيذا لو لـ أنعتؾ -  
 طا:قاؿ تامر مازحا ومشتر 

 تعدني أف تيتـ بأمي وتزور قبري كؿ أسبوع. ،إذا حدث لي مكروه -  
 كور باسؿ يده وضرب تامر عمى كتفو مازحا: 

وما عميؾ إال  أنا مف سيزؿ بالحبؿ مف المنحدر.أنا مف يجب قوؿ ذلؾ، ألني  -  
سأذىب إلى منزلي  اإلمساؾ بالحبؿ ومساعدتي عمى التقاط ما جمع مف عسؿ.

 تاج لممغامرة.ألحضر ما نح
 !ماذا عف عدة االحتطاب؟ -  
 ثـ قاؿ:  ،مت باسؿ لوىمة ليفكرص
 ربما نحتاجيا، لنأخذىا معنا. -  

لو أمو  تضعانتظر قميبل ريثما ما يحتاج و تامر، أخذ  بصبة ذىب باسؿ إلى منزلو
 إلى مقصدىما.ا بعض الطعاـ في الجراب، ثـ انطمق
يف األشجار المعتكرة والمتداخمة بأغصانيا متجاوز  استغرقا وقتا طويبل حتى وصبل

العشب ألخذ قسط مف الراحة بعد مشقة الصعود  ى، جمسا عمتمتطييا القرودلتي ا
المضنية، تناوؿ باسؿ قربة الماء المصنوعة مف الجمد ومدىا لتامر ليشرب، ثـ 
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بضربة عمى يده  ، ففوجئشرب ىو حتى ارتوى، مد يده نحو الجراب إلخراج الطعاـ
 يا لو تامر وىو يقوؿ: وجي
 .ما أتينا مف أجموإنجازنا ة بعد ال يا صديقي، لنجعؿ الطعاـ مكافأ -

 وقاؿ: الفكرة  اً ىز رأسو مستحسن
 ليكف ذلؾ. -

دار باسؿ برأسو مف حولو وكأنو يبحث عف شيء، نظر إلى الشجرة الشاىقة التي 
ىا وتمعف أعبل نظر المنحدر، وقؼ واقترب منيا وراح يتفحصيا، ثـ بقربنمت 

 بالنظر وقاؿ:
 غنيمتيف.الغنيمة أصبحت  -

 : وقؼ تامر واقترب منو
 !وكيؼ ذلؾ؟ -
 ىناؾ خمية نحؿ في أعمى الشجرة. -
 عادة تامر في الحديث قاؿ: وك
عمى تسمؽ شجرة قريبة مف المنحدر، وتبدو غير  يْجرؤمف ذا الذي  !!!أجننت -

يتابع قولو....( )يصمت ثـ ...مقيا حتما سيقع باتجاه المنحدر ومثبتة، ومف يتس
    .اهلل رحموي

 ضحؾ باسؿ وقاؿ: 
صؼ الشجرة ومف ثـ تلدي فكرة، نربط طرؼ الحبؿ بحجر، ونقذفو إلى من -

ذا قدر ليا وفقدت القدرة عمى التماسؾ  نربطيا إلى الشجرة المقابمة، وأتسمقيا وا 
 إف شاء اهلل.بالتربة ستسقط باتجاه الشجرة التي تقابميا وليس المنحدر وأنجو 

 أأنت واثؽ مف ذلؾ. -

  .لنجرب -

ما حصؿ عميو فاؽ توقعو، ىناؾ الكثير ممف يتربصوف وراء خبليا  نجحت خطتو،
مرعب  ط، والمنحدرمسقو لالنحؿ، إال ىذا المكاف لكونو مخيؼ ألف ىذه الشجرة آيمة 

 عات النحؿ وىو يقوؿ: سثـ راح باسؿ يتحسس ل تأمر فرحاً . تعانؽ مع لمجرد النظر
 .لممغامرة ثمف -

اآلف جاء دور المرحمة الثانية واألخطر، وضع باسؿ خطة محكمة، ربط الحبؿ عمى 
خصره بجمد خاص لحمايتو مف أضرار  لؼو  راتتعدة م الشجرة األولى التي تبعد
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عمى  اَلسؿّ ، عمؽ خصره عمى الجمد الممفوؼ حوؿالحبؿ ثـ لؼ  شد الحبؿ حولو،
حبؿ بشكؿ تدريجي، تسأؿ تامر "كيؼ سيرافقو إلى مف تامر إنزالو بال ظيره وطمب

وال يمكف لمغامرة كيذه أف رفعو، شكؾ تامر بقدرتو،  عميو بأفأجابو " !األعمى؟
ذىف أوشؾ األمر أف يكوف معقدا، وال حبل ليذه النقطة في  ،يكتب ليا النجاح

 نطؽ تامر بصوت مندفع:  ،وبعد صمت وتأمؿ باسؿ.
 صديقي. يا ياسنعود بالعسؿ، وجدت -
 !إلي بيا -
ىو بنفس طوؿ المنحدر؟ ىؿ  ،، نقيس الحبؿاألوؿ بالثاني بلف نوصؿلدينا حب -

أوصمؾ إلى أسفؿ المنحدر،  ،وال داعي لرفعؾ العسؿإذا كاف كذلؾ، أنزلؾ ألخذ 
   الوادي، تنتظرني ىناؾ حتى ألقاؾ.مف  اً حينيا ستكوف تحت المنحدر قريب

ى الفجوة وكرر ما قاـ بو في أعمى الشجرة وأخرج وصؿ باسؿ إل ،التنفيذشرعا في 
الكثير مف أقراص العسؿ، اقترب مف فجوة أخرى بواسطة الفأس الذي أخذه معو 

تصدع  عمى ضرب بالفأس عمى حافة الفجوة واقترب بتحريؾ رجميو تحسبا،
فوجد  ،وبالكاد انتيى .كأنو يمشي حتى اقترب، أنجز ميمتو بمشقة تامة ،صخري

أوشؾ  .كاف وتكرر ىذا الفعؿيذا الملؽ الوفير ولكنو بحاجة إلى العودة ىناؾ الرز 
إلى وصوؿ تامر  استغرؽ بنجاح إلى أسفؿ المنحدر.، أنزلو تامر اَلسؿّ  عمى مؿء

 فمضمض، مؿ باسؿ االنتظار ًا ومعقداً طريقا ممتوي سمؾ ،أسفؿ المنحدر وقتا طويبل
النيار  لمنيؾ مف سفر طويؿ.ا صديقوعمى صوت ولـ يفؽ إال  في عينيو النعاس

الذي  ثـ عادا تحت درع القمر ،في األكؿ نوربدأ في التبلشي، استثمرا ما تبقى مف 
االحتفاظ ليما  معأف يتولى تامر ميمة بيع العسؿ  اتفقاإلى القرية وقد  َبَيَر النُّجوـَ 

 يما.يما يكفب
                             ***************** 

 
 َبِرحَ  .بداًل مف الشمساألرض  َتَيدََّب الضباب معانقاً  ،طمع األسبوعمفي صباح 

. افترؽ عند الظييرة نفدت الكمية تامر، رفقةبنحو الجبؿ لبلحتطاب المنزؿ باسؿ 
قد  سعادمسرعًا نحو النير لمتأكد إذا ما كانت ضرب باسؿ في األرض  ،الصديقاف

 ـ يجد ورقة تحت الحجر،لمقاء، وصؿ إلى المكاف المقصود ول حددت موعدا
ويبدو أف الظروؼ خانتيا وال يمكنيا مغادرة المنزؿ  .أنيا ستكتب لوأكدت  سباألم
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، كاف الرذاذ يداعب وجيو برفؽ. وبينما كاف عمى وشؾ الخروج مف حدود لسبب ما
النير، ظير أمامو فجأة أربعة مف الرجاؿ األشداء الذيف لـ يسبؽ لو أف رأى أحدا 

إلى المساعدة، وعمى  موا الطريؽ ويحتاجوفضأوقفوه، فظف أنيـ قد منيـ مف قبؿ. 
االستظيار عجؿ انقضوا عميو كالوحوش بالمكـ والركؿ، دافع عف نفسو وأوشؾ عمى 

لتأخذه عمى حيف سو رأ بحجر خمؼ حيث ضربو أف أحدىـ ناؿ منُو غدرالوال عمييـ 
  ، قاؿ أحدىـ:وسقط األماـ إلىغره تمامًا، ماؿ 

 .عميو او أقض -  
 الدماء تسيؿ بغزارة مف فتحة في رأسو.ى عميو و غميركموف جسده، م اثـ راحو 

 قاؿ أحد المعتديف: 

 ىؿ نرميو في النير؟ -  

 أجابو اآلخر:

 مف األفضؿ أف نجيز عميو ىنا قبؿ أف يرانا أحد. -  

استأنفوا الركبلت عمى رأسو ووجيو حتى ساؿ خطاف مف الدـ مف أنفو وفمو. 
 فقاؿ أغمظيـ:  ،الدماء بماء المطرامتزجت 

 في النير. وأظف أنو قد فارؽ الحياة، إنو ال يتحرؾ، لقد أجيزنا عميو، فمنرم -  
 قاطع أحد رفقائو قائبًل: 

ماداـ قد مات، فبل داعي لرميو في النير كي نعود إلى قريتنا وأثوابنا غير  -  
 تركو ىنا ونرحؿ.ممطخة بالدماء، فقط نغسؿ أحذيتنا الممطخة، ىيا، لن

 المكاف بقصد مغادرة القرية.  اوافقوه الرأي وغادرو 
                               ***************** 

 
. اطباؽ الماء وجو األرض كاف الطريؽ المؤدي إلى النير يخمو مف الراجمة بسبب

 المطر أكثر اعتكرممقى عمى ظيره مغمى عميو،  وىومضت فترة طويمة مف الوقت 
حتى قصؼ الرعد قمب النير، كاف ىزيـ الرعد قويًا حتى أنو أضاء سماء القرية 

يتألـ ويتوجع ويئف أنيف جمجمة الرعد أفقتو مف غيبوبتو، والنير والجبؿ المحيط بيما. 
، حاوؿ أف يقؼ فمـ يستطع. الشيء الوحيد الذي استطاع فعمو بصعوبة وبصبر حار

وىو الشيخ الّراعي. نادى الرجؿ  نعيـالعـ  وحتى قيض اهلل لعمى األلـ ىو الزحؼ 
. طمب باسؿ و، أخذاه إلى منزليما واستدعيا عطار القرية لمداواتفقاما بواجبيماابنو 
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تامر. وما أف حضر صعؽ كما صعؽ منقذاه لما رأتو  مف منقذيو أف يستدعيا
 أعينيما.

، ألقت ديؿ، ففتحت ىبشكرىما وحمؿ صديقو وعاد بو إلى منزلو. طرؽ تامر البا
 اابنيا، صرخت حتى خيؿ لتامر أف سكاف المساكف المجاورة قد سمعو بنظرىا عمى 

 :صراخيا وىي تولوؿ
قتموؾ يا بني بعد أبيؾ، قتموؾ وقتموني معؾ، يا ويمي، يا أىؿ، القرية قتموا  -  

  ...ابني.
 الكممات مف فميا وىي تصفع خدييا وتضرب عمى صدرىا.تخرج 

 : أجيد نفسو ليطمئنيا

أنا بخير يا أمي، اخفضي مف صوتؾ كي ال يسمعؾ الجيراف ال أريد أف يعمـ  -  
 أحد ما حدث لي. 

ا عمى فخذييا حممت ابنيا مع تامر إلى غرفة نومو وجمست تبكي وتضرب بيدى
 . ثـ توجيت إلى تامر وأمسكت بو مف كتفيو وسألتو: بدوف عويؿ

لف يتركوه  ونذير وأتباعؼ أف ذا حدث البني؟ كنت أعر اخبرني بصراحة، ما -  
 دوف عقاب.

 :نحو باسؿناظريو وسبابتو منقذيو، ثـ حرؾ رأسو وصوب أخبرىا بما سمعُو مف 
بأنؾ ستواجو شياطيف ألـ أخبرؾ  !؟ألـ أقؿ لؾ أنؾ في طريؽ ليس بالسيؿ -  

   !؟اإلنس، وبأنؾ تقؼ في وجو أناس جردوا مف األخبلؽ واإلنسانية
 نـ عف الضعؼ، قالت: بدموع وصوت حزيف  ي

ابتعد يا بني عف طريقيـ، ىذه المرة نجوت منيـ، وال أظف أنؾ ستنجو المرة  -  
 القادمة. وافقني عمى الرحيؿ مف ىذه القرية ونبحث عف مكاف آخر نقيـ فيو.

 قاؿ بنبرة عناء:

 .ياة، والموت القادـ مف القريب منيةالموت القادـ مف العدو حجبانا، لست  -  

 الحد مف اندفاعو: حاولت

 كف عاقبل يا بني. عنادؾ ال يزيد األمر إال تعقيدا. -  

 كشر وقاؿ:

 .ولف أغادر القرية ،لف أركع -  

 قاؿ تامر: 
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، فارحؿ إلى ما وراء البحار، لعمؾ تعمؿ وتعود االبتعادإذا كنت ترفض أف  -  
 ولديؾ ماؿ تستطيع بو مواجية الجميع.

 قاؿ باستغراب: 

   !؟وكيؼ !؟إلى أيف -  

 ، وأنا بدوريإلى ببلد االنجميز، فيناؾ يتوفر العمؿ ودخؿ الفرد مرتفع جداً  -  
أستأذف أمي أف تقرضؾ قبلدتيا الذىبية، فيي ثمينة تستطيع بثمنيا أف تصؿ إلى 

 ىناؾ.

 بابتسامة ممزوجة باألمؿ اْستحسف االقتراح:

 سآخذ بنصيحتؾ ىذه المرة شريطة أف توافؽ أمي. -  

 ت وقالت:فرح

إني أوافؽ صديقؾ الرأي، أرحؿ وستجد ىناؾ الخير إف شاء اهلل، وستعود وأنت  -  
مرفوع الرأس ولف يستطيع أحد الوقوؼ في وجيؾ وأنت تمتمؾ الماؿ، غيابؾ عامًا 

 أو عاميف سيكفؿ لؾ حياة كريمة لفترة طويمة مف العمر.  

 سأرحؿ غدًا. -  

 قالت ناصحة:

 د أف تسترد عافيتؾ.  ليس غدًا ولكف بع -  

 قاؿ تامر: 

تنفيذؾ ليذا القرار سيغير مجرى حياتؾ، وأنا عمى أتـ االستعداد لبلىتماـ  -  
 بأمؾ. ىي أمي في نفس الوقت.

 ؟ سعادوماذا عف  -  

 قاؿ تامر:

 أْنبأتيا بذلؾ. سعادأخبرتني أمي أف أـ بلؿ ىذه الفترة. لف تستطيع أف تقابمؾ خ -  

 وىو يقوؿ: ؼفزع وحاوؿ الوقو 

 لماذا؟  -  

 أكتب ليا عف سبب رحيمؾ. سجنيا في إحدى غرؼ المنزؿ.  ألف أباىا -  

 تنيد وقاؿ: 

 كيؼ أرحؿ دوف أف أراىا، وقد وعدتيا بأف أحاوؿ إقناع والدىا. -  
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الوقت ليس مناسبًا، ستزيد األمور تعقيدًا. ستعود وأنت تممؾ الكثير مف الماؿ  -  
 .صبح مرغوباً ، وتفيتغير كؿ شيء

 ورقة وقممًا ثـ قاؿ: طمب مف أمو
سػػمميا الرسػػالة بػػأي طريقػػة بعػػد يػػـو أو إلػػى منزلػػؾ، و  سػػأكتب ليػػا قبػػؿ أف تعػػود -  

 رؤيتيا يذبحني.يؿ بدوف مع أف الرح (صمت قميبًل ثـ أردؼ...) .يوميف مف رحيمي
رس المطبخ لي إلىىديؿ مف الغرفة متوجية تأمر لبضع الوقت حتى خرجت أنتظر 

فبادر  ،الوقت مناسب لمحديث أف، وجد الصديقاف ابنيالبالعسؿ لتقدمو  الثـو وخمطو
 :ومتوعدا مر معبرا عف غضبوتا

 ما دمت حيًا. شبالعي، ولف ينعما بثأرؾ سآخذقسـ أني أ -
 كراما لسعاد.إنذير لقد عفوت عف  -

 سأناؿ مف العمدة.  إذا -

 جانبؾ؟ إلى أكوفراحؿ ولف  وأناوكيؼ ذالؾ  -

 ما. اً طريقسأجد  -

 بنوع مف اليزيمة: شعورهضحؾ باسؿ رغـ 
 بالسحر مجددًا؟ أتوىمو -
ف األمر لي وكترؾ انو خرافة بحد ذاتو، إ تصور أنو مازاؿ يعاني حتى الساعة، -  

 .اً مطمئن

 !؟وأمؾ أميعف  الً عميؾ. ال تتورط، ستكوف مسؤو  أخشى إني -  

 :المواجية التخمي عف إلىمما دعاه  ،نقطة ضعؼبىنا شعر تأمر 
 أني وراء ما سيحدث لو. حدأالحيمة دوف أف يدرؾ  إلى سألجأ -
 .خذ حذرؾ !أرجوؾ صديقي -

عاد و ، وىذا ما دعاىما لتغيير الحديث. توغؿ الميؿ في قمب الدنيا إلييما األـرجعت 
 واستأذف أمو في أمر القبلدة لباسؿ فوافقت. إلى منزلو تامر

                        ***************** 
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                                    3    

                  
 
  

، تصبب العرؽ مف بعمـ السيد نذير والعمدة بأف باسؿ لـ يمت. شعرا بالغض
، تطور غضبيما إلى مبلسنة. كؿ منيما يحمؿ مف ردود فعؿ باسؿ خشية اوجيييم

اآلخر المسؤولية. في جو مشحوف بالغضب، وبعد توجيو المـو لعماد ألنو لـ يشرؼ 
 . المحاولةعمى القتؿ وأوكؿ الميمة لمقتمة المستأجريف، قررا تكرار 

ليا بما يحدث في  إحدى غرؼ المنزؿ ال عمـ ، فقد كانت سجينة أبييا فيسعادأما 
المنزؿ في منتصؼ النيار وعند والدىا إلى  القرية. يقدـ ليا الطعاـ عند عودة

و األب بابنتو وال فقد ظمت مكتوفة اليديف إزاء ما يفعم ،لـ تنفع شفاعة األـ المساء،
 . قدرة ليا إال عمى التعبد والتضرع

                            ***************** 
 

في نياية ، وعقد العـز عمى السفر بعد عدة أياـ باسؿ جزاء مف عافيتو استعاد
حسرة قبؿ ظيور أوؿ خيط لمفجر، ودع أمو بقمب تعصره الاألسبوع. َتَأتَّى السفر، و 
يسرع  وكأنو ذاىب لمثواه األخير. خرج مف القرية، كاف  واأللـ وعيف تذرؼ دما

 عمى مشارؼ القرية لتوديعو، هر مر بانتظاتافوجد خطاه كي ال يتراجع عف قراره 
    .نظرة الوداع عمييا ، استدار وألقىتمة تطؿ عمى القريةباسؿ بمغ  دعا،اتعانقا وتو 

واصؿ طريقو حتى بمغ المدينة. استأجر غرفة صغيرة في استراحة ليخفؼ عناء 
ثمنيا  توجو نحو أحد متاجر الذىب لبيع القبلدة، أخذؽ. وعند الصباح، سفر شا

 ضير وثائؽ السفر. وشرع بتح
                          ***************** 

 
نذير، فرحا فرحًا حتى وصؿ إلى مسامع العمدة و انتشر خبر سفره كالوباء في القرية 

 شديدا وكأف جببًل أزيح عف طريقيما. 
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الذي والدىا سراحيا ألف الشخص  أما سعاد، فقد وصميا مكتوب باسؿ بعد أف أطمؽ
خاوفو قد غادر ولف يعود. قرأت المكتوب حتى تعربد الحزف في قمبيا، كاف يثير م

وضاقت الدنيا بيا، استأذنت والدتيا لمتنزه عند النير. أذنت ليا، فخرجت إلى 
دوف أف تفكر أو يخطر عمى باليا شيء، و  وؽ، ابتاعت باقة مف الورد المموف،الس

ا ورجبلىا تداعباف ، جمست كما كانت تجمس مع حبيبيووجدت نفسيا عمى ضفاف
الماء بمطؼ، راحت تنزع أوراؽ الورود وترمييا في النير حتى انتشرت عمى سطح 

: "خسرتؾ، يا لجنوف وطيش الزماف". بحسرة الماء ومع رمي آخر ورقة قالت
 أخرجت ورقة وقمما مف ثنايا صدرىا وكتبت مكتوبًا "إلى القدر": 

يرًا طار، فمف أجمو أحيا، ومف أجمو أستحمفؾ باهلل، أف تعيد لي ط !" أييا القدر
 أموت".

ىذا ما استطاعت كتابتو، مزجت الكممات بندى مقمتييا، طوت الرسالة ووضعتيا 
النير كأنيا ستأخذ طريقيا إلى مبتغاىا. تمممـ بقايا أمؿ  بداخؿ منديميا ورمتيا في

 متناثر تحممو مع  حزنيا إلى مخدعيا.
                             ***************** 

 
رحمتو حتى بمغ الميناء. ركب الباخرة التي تنقؿ باسؿ واصؿ بعد أياـ قبلئؿ 

عمى سطح السفينة ينظر إلى البحر وراح يحدث  ؼالمسافريف إلى بمد اإلنجميز. وق
 نفسو: 

أكاف الرحيؿ ىو الحؿ؟ ليتني تريثت قميبًل وحاولت ربما كنت سأنجح. ليت ىذا "
آه... يا نذير لو ي غرفتي وكؿ شيء عمى مايراـ. نفسي ف ستيقظ ألجدأكابوس و 

شروع  معوكأنو يتوعد، غادرتو الوساوس  كنت شخصا آخر ولـ تكف ابف عـ أبي".
  متجية إلى مستقرىا. الميناءالسفينة بالتحرؾ تأىبًا بمغادرة 

                            ***************** 
 

، فالحقوؿ مثؿ اإلنساف ليا "الجماف"حقؿ يدعى  شراء "الحراب"أراد عمدة قرية 
 أسماء عند القروييف، ىذا الحقؿ يقع عمى طرؼ الوادي، موقعو يعتبر بوابة لعبور

األمس عندما عرؼ أف  ينشب توتر شديد بيف حميف المنتجات الزراعية، عربات
 "الحراب"حاؿ دوف إتماـ صفقة البيع ألنو يخشى سيطرة عمدة  "التواليب"عمدة 
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وحقؿ وفرضو رسـو عبور المنتجات التي يرى أف لو الحؽ في ذلؾ ألف ىذه قريتو، 
الظروؼ القاىرة  بيعو، اآلف ؾقد دخؿ نفسو منذ زمف بعيد ورفض المال "الجماف"

الحقؿ، ب "التواليب"وفعبل ظفر عمدة  .في البيع مى إعبلف رغبتوأجبرت المالؾ ع
 مؾ المنطقة إلى السوؽ.التي تعبر ت المنتجاتعمى  مسيطرالوأصبح 
في  ااستغبلؿ الخبلؼ بيف الظالميف ليقع حاوؿ، تامر بيذا األمر وفكر ممياعرؼ 

رسا عمى فكرة حرؽ مخزف  .الوطيس لعمو يأخذ جزءا مف ثأره صديقو معركة حامية
حدث ف الخبلؼ أل "باالحر "الحبوب الذي يممكو عمدة قريتو ليمصؽ التيمة بعمدة 

 الميؿ منتصؼ نجح في إحراؽ المخزف ىذه الميمة ليؤكد التيمة، اليـو ووجب التنفيذ
نزع ، و ضربة خاطفة لحارسيا أسقطتو عمى إثرىاي، اضطر لتوجة الجازبواسط

 المحصوؿ ويضـر فيو النار.الجاز عمى  بواسطة المعزقة ليرش المزالج مف جذوره
ؽ التيديدات عمى أطمو  سبؽ لو الذي "الحراب"وبالفعؿ اتيـ عمدة  ،جف جنوف العمدة

أنو مف كاف بمثأر مف عدوه متيما إياه لكثير مف األىالي  مسامع الجميع، جيش
، "الحراب"قرية باغتوا و  رجؼ القـو وراء االعتداءات المتكررة عمى ممتمكات القرية،

اف كتامر  العصي والقضباف الحديدية. اونشبت معركة حامية الوطيس، استخدمو 
عنو أية شبية، خاض المعركة ببسالة كاممة، لـ ييـز يبعد  قريتو كي قـو وسط

ضحايا في األرواح  يسجؿلـ ، رجاؿ العمدة ولـ ينتصروا وكانت المعركة متكافئة
 إلى ديارىـ. بيا عادوا، عمى اإلصابات واقتصرت

ىذه المعركة لفتت انتباه العمدة نحو تامر الذي وجده يقاتؿ ببسالة غير معيودة 
عاه وقدـ لو شكره لموقفو الرجولي حسب تعبيره ومنحو القميؿ منو، أعجب بو واستد

مف الماؿ طالبا منو أف ال يتردد عف أي سؤاؿ ثـ عرض عميو العمؿ معو، ليصبح 
مؤكدا لو أنو  اً حطاببانشغالو بأمو وحبو لعممو السبب  أحد رجالو، رفض تامر معمبلً 

عميو العمدة فقد وجده  لـ يضغط .تعداد عند الحاجة وىذا ىو األىـعمى أتـ االس
 بحاجة لو في يوما ما. قد يكوفشابا مطيعا 

ف كاف جزئيا فقد حقؽ جزءا مف ىدفو  .شعر تامر بأنو انتصر عمى العمدة حتى وا 
 ـإال الحجر، المحتاؿ ال تيد هُ كسر يوكرر جممة يقوليا دائما بؿ يؤمف بيا "الحجر ال 

 حيمو إال الحيمة"    
                           ***************** 
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توقفت الباخرة في الميناء وسمح لممسافريف باليبوط. دخؿ باسؿ مدينة لندف متوجيًا 
يعرؼ فييا أحدا وال يستطيع التحدث بمغة  وجد نفسو في مدينة ال نحو المجيوؿ.

وحالة وىو ال يعرؼ مستقره أىميا. أمضى يوما مف التخبط في شوارعيا الواسعة 
يحاوؿ محاورة بعض المارة والسؤاؿ عف  األخرى،تمو  نطاقيا لحظةالتوتر يتوسع 

أنو متسوؿ  امكاف لممبيت. لـ يفيمو أحد حتى ولو بمغة اإلشارة. كثيرًا منيـ ظنو 
 حتى أنيـ أعطوه بعض النقود، وكاف يرفض قبوليا، فيستغربوف. 

تغراب مف شدة التعب، جمس عمى رصيؼ أحد الشوارع والحيرة ال تفارقو. قاؿ باس
يبدو أف لعنة  !وأي طريؽ أسمؾ؟ !وماذا أصنع؟ !يا إليي، أيف أنا؟"محدثا نفسو: 

الضياع بدأت تطاردني في ىذا البمد الذي شددت إليو رحالي عمى غير ىدى. يبدو 
  ."أنني وقعت في فخ حقيقي ىذه المرة

فجأة توقفت سيارة أماـ الرصيؼ، نزؿ السائؽ ودخؿ المحؿ التجاري المجاور، 
تحدثت لكثير مف المارة ىنا ولـ يفيمني أحد ىؿ أظؿ أتحدث لكؿ " وحدث نفسو:

 "مف يمر مف ىنا؟
ممات وأدرؾ أنو عربي أنتظر حتى خرج مالؾ السيارة، تحدث إليو، فيـ بعض الك

أدرؾ الرجؿ أف ىذا الشاب قد تاه وضؿ جاره سعيد.  لمغةمشابية  ويتحدث بمغة
ذه ب السيارة كي يصعد. صعد ظنًا منو أنو سيأخيده وفتح لو با أخذه مفالطريؽ، 
بة طواؿ المسافة. توقفت ابالغر  عمى وقع الموسيقى الغربية، شعر لممبيت.إلى مكاف 

ف يظؿ في مكانو السيارة أماـ عمارة سكنية، فشعر ىنا بالحيرة. أشار عميو الرجؿ بأ
جؿ لمقاء سعيد، طرؽ باب شقتو وأخبره باألمر، خرج سعيد مع الر وىرع ينادي 

يمد لو  إال أفالشاب. تبادال التحية وأطراؼ الحديث. ابتسـ سعيد وأبت عميو النخوة 
يد العوف. دعاه إلى البيت بعد أف شكر جاره اإلنجميزي. روى باسؿ عمى سعيد 

بأف ال يتخمى عنو وبأنو سيقؼ إلى جانبو في محنتو عارضًا عميو  فواعدهمأساتو، 
د الغذائية الذي يمتمكو في طرؼ المدينة كعامؿ في أف يعمؿ معو في مركز الموا

العمؿ حتى يتعمـ قميبل مف لغة القـو ويتعمـ أيضا أسموب يعينو بداية األمر بأجر 
 والتعامؿ. أجابو بالموافقة، وشكرة عمى موقفو النيؿ.

. أخمد لمنـو اآلف، فكـ مف ليمة قد ذقت أرقيا وغدًا ستبدأ مزاولة ىذا واجبي -  
بيتؾ في منزؿ مستأجر لكؿ عماؿ المركز، وال تنس أف تكتب ألمؾ عممؾ وم

 .ألرسمياوسممني الرسالة في الصباح ؾ عمى ما يراـ. تخبرىا بوصولؾ سالما وأن
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 بتحريؾ رأسو.  نزؿ باسؿ عمى إرادة سعيد
                          ***************** 

 
ىديؿ، اعتاد أف يطرؽ بابيا كؿ يـو  لـ يتردد تامر يومًا حياؿ تنفيذ مطالب السيدة

لبلطمئناف عمييا وتسميميا بعض المشتريات. وعند نياية كؿ أسبوع، يزورىا 
ويسمميا مبمغًا مف الماؿ قسمُو بينيا وبيف أمو، لـ تشعر ىديؿ بالحرج مف مروءة 
تامر. بؿ كانت عمى يقيف أف ابنيا سيعوضو عمى ما يفعؿ مف واجب تجاىيا. لـ 

مر عمى تامر، فسعاد كانت تزورىا دائمًا لبلطمئناف عمييا وتعويضيا يقتصر األ
 عف الشعور بغياب ابنيا.             

                         ***************** 
 

نية االنتقاـ مازالت قائمة، نفس تامر طويؿ جدا. فبعد أشير قرر القياـ بعممية ضد 
ي معركة ضد عمدة قرية "الحراب". ىذه المرة، العمدة الذي يكف لو االحتراـ لوقوفو ف

أراد أف يضر العمدة بشخصو فألـ باسؿ وأوجاعو تنخر قمبو، ظمت الفكرة تراوده 
مشاكسًا طيمة األشير الماضية، فقد سبؽ لو وأف استخدميا في صغره. كاف طفبل 

، يراقب المَّمَّةالمعارؾ، فكـ مف معركة خاضيا نبيؿ كاف مف بيف  يحبذ حضور
ظيوره عمى اعدائو ويشعر برغبة تقميد مثمو األعمى. وليذا السبب كاف يتعارؾ مع 
باسؿ متخذيف مف معاركيما لعبة ومتعة ألف الصور البطولية لنبيؿ عششت في 
خمدييما. والفرؽ بينيما، سعة حيمة تامر عمى عكس باسؿ. فعمة األمس أراد تكرارىا 

، في سف الثامنة، أراد امتطاء حمار كاف يرعى في مرعى الجبؿ مع قطيع مف  اليـو
توجع، فكر باالنتقاـ، أحضر الفمفؿ  ،برجمو الحمار لبطوحينيا، األبقار واألغناـ. 

الحار وسحقو ثـ مسح بو عيف عدوه، ىاج الحمار وركض وذىب في غير مذىب، 
لـ ييمو ماحصؿ لمحمار، الميـ أنو انتقـ لنفسو وأخذ بثأره، اندىش األىالي ليكذا 

مة ولـ يتعرفوا عمى الجاني، أراد االستعانة ببرأة الطفولة لتحقيؽ مكسب وأشفاء فع
 غميمو لعمو يناـ قرير العيف.

اشترى خمسة كيمو غراـ مف الفمفؿ الحار الصيفي شديد التركيز، سحقو ووضعو في 
إناء وعند الثمث األوؿ مف الميؿ كاف عمى سطح مخزف العمدة، فيو يعرؼ أف 

تجرىا حيانا عمى إفراغ حمولة عربات نقؿ المنتجات الزراعية التي العمدة يشرؼ أ
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في اليـو األوؿ لـ يحضر العمدة فعاد يجر أذياؿ الخيبة، كرر المحاولة في  .لثيرافا
اليـو التالي، ولحسف حظو جاء العمدة مع أربعة مف رجالو، شاىدىـ مف سطح 

در مف الببلستيؾ، انتظر المخزف، كاف قد خمط الفمفؿ الحار بالماء ووضعو في ق
حتى اقترب العمدة وىـ بالدخوؿ إلى المخزف، صب محتوى اإلناء عمى رأسو ىو 
ورجالو، ثـ َبِرَح المكاف عمى عجمة تاركا اإلناء عمى السطح، حاؿ العمدة ورجالو ال 
يقؿ عف حاؿ الحمار الذي انتقـ منو تامر في صغره، تمؾ كانت ضربة قاسية عمى 

وأحيانا يستدعى في منتصؼ  ،طريح الفراش والعطار تحت خدمتوالعمدة فقد ظؿ 
الميؿ لعمو يخفؼ مف آالـ عينيو وأنفو، نصحو العطار بوضع مسحوؽ البابونج 
المخموط بالشاي األخضر عمى عينيو في أوقات الميؿ وعدـ تعرضو لمغبار وأشعة 

 الشمس، وراح العمدة يشكو مف التياب مستمر.
                               ***************** 

 
 العالية.باحتراـ الجميع ألخبلقو  ، وىاىو يحظىالشيورتحسف أداء باسؿ مع مرور 

. ضافيةإفي أوقات  مرتبو الشيري شيرا بعد شير بسبب نشاطو وعممو الدؤوب زدادا
 إلى القرية قبؿ أف تتحسف أوضاعو،يشأ بعث أي مكتوب تفصيمي عف حياتو  لـ

مى نسياف كؿ مف ييمو شأنو حتى يجمع مبمغا مف الماؿ ال بأس بو أجبر نفسو ع
  ويحولو إلى أمو ويكوف بذلؾ قد أسعد مف تفانى في إسعاده.

                              *****************    
 

إلى مقره  ذىب ،فترة طويمة مف الحادثةبعد  مف عافيتوجزءا العمدة استعاد 
تحمى بالثبات وذىب إلى العمدة ، أف أمره ربما قد كشؼ واستدعى تامر، ظف تامر

مستعدا لما يواجيو سوى كشؼ أمره أو ال، طمب منو العمدة الجموس أمامو بعد أف 
َـّ رحب بو، وراح يشكوه ما  شكر تامر عمى زيارتو المتواصمة عندما كاف ، بو َأَل
 طريح الفراش وأفصح لتامر: 

 ."الحراب"عمدة ىي فعؿ  يا بني أنا واثؽ أف تمؾ المكيدة -
 ىؿ لديؾ دليؿ تبني عميو احتمالؾ؟ -
      .إنو ماكر ومخادع -
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تعاوف مع عدوه عمى قتؿ أشخاص وكبل ، فقد سبؽ لو و واثؽ مف تكيناتوالعمدة 
 والكبلـ مازاؿ لمعمدة:  ،ثقةمنيما لديو أحجية ضد اآلخر وأزمة 

يا والتفاوض معو عمى نقاط لمقاء عمدت "الحراب"أريدؾ أف تذىب معي إلى قرية  -
ذا حدث مكروه ال ق  د وشجاع.جمم در اهلل تكوف إلى جانبي فأنت شابصمح، وا 

 "قاليا وىو يضرب قفاه" .عمدةيارأسي فداؾ  -

 .لنذىب اآلفبورؾ فيؾ يابني،  -

فالعمدة عمد إلى أخذ تامر دوف رجالو، لمعرفتو بشجاعتو التي اتسـ بيا  ذىبا معاً 
رسالة  وخذ جميع رجالأذا مف ناحية، ومف الناحية األخرى، ى .خراؤ م شتير بيااو 

 في غنى عنيا، وقدـو عمدة مع رجؿاستفزازية وقد يؤدي ذلؾ لنشوب معركة ىو 
 بيا. الً دؿ عمى الرغبة بالتفاوض وىذا يعتبر نصًا عرفيًا معمو يفقط 

ومعو  خؿ قريتيـد "التواليب"يناديو في مقره بأف عمدة  "الحراب"جاء مساعد عمدة 
 ، حتىوما أف جاء وجمس معو .ي الشرأف حميفو القديـ ال ينو  مرافقو، عرؼ العمدة

عف غضبو منو، ولـ يكمؿ حديثو حتى قاطعو العمدة  "الحراب"عبر لو عمدة 
 متوددا: 

بيف أحضاني وأعتذر عما بدر  آلخذؾ، جئت الماضي لنستعرض أنا لـ آت -
اىـ والرجاؿ تختمؼ لكنيا ال تنسى تف سوءأنت صديقي ورفيقي، وما حدث ، مني

 المودة.
 لكنؾ اعتديت عمى قريتي أكثر مف مرة. -  
 فعؿ طبيعية بعد إحراقؾ متجري. ةرد -  
 .أنا لـ أفعؿ ذلؾ، وليست مف طباعي الحيمة بؿ المواجية -  
ىذا ما قالو  ."كـ أنت كاذب أييا الوغد، أي مواجية وأنت تقتات عمى الحيمة" 

 ثـ تحدث جيرًا: في سره. "يبالتوال"عمدة 
 ظننتؾ أنت الفاعؿ بعد فشمؾ بتفاوض مع مالؾ الحقؿ. -  
 !؟إذا رفض البيع لي فمماذا أحاربؾ أنت ،ذلؾ شأنو -  
 .. ىذا كبلـ عمدة التواليب في سره مجدداً األياـ بيننا" ىمـ... "مازاؿ ينكر، 
 نا أجدر مف الخصاـ وأنتفتحالف يا عمدة لقد عانيت مف الصراع القائـ بيننا، -  

.  ."ىكذا قاؿ عمدة التواليب" تعمـ ما حدث لي األسبوع المنصـر
 : "الحراب"تساءؿ عمدة  ،باستغراب
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  !ماذا حدث لؾ؟ -  
 !؟ألـ تعمـ -  
 !؟ومف أيف لي أف أعمـ -  
يقوليا في  ىذه شكوؾ عمدة التواليب" !؟وأنت مف فعؿ ذلؾ رفةطنع عدـ المعس"أت
 .وهأصابو مف مكر ما  "الحراب"يشكو عمدة "، وراح قمبو
 عمدة "الحراب" عمى شكوى جميسو". "ردّ  .القمب غضباً ىذا خبر يفجر  - 

حد رجالو وطمب منو ذبح شاة عمى شرؼ عمدة أمناديا  "رابحال"صاح عمدة 
 ، أوقفو عمد التواليب قائبل: "التواليب"
 ونا.لف أكوف ضيفؾ إال إذا نسينا الماضي وتصالحنا وتعا -
منذ وصولؾ في الوىمة األولى إلى ىنا نسيت حقدي وىذه  .أنت حميفي يا عمدة -

  .عادتنا
 .أصبحت جمية واآلفىذا الحدث جعؿ تامر يتعرؼ عمى أساليب كانت خفية عنو 

 متعضإ، ىذا الصمح أفاده معرفة بيذا االتجاه، فيـ ما يرتبو المجرموف في الكواليس
فمبدأ  .مجددا وىذا ما لـ يحبذهُ  اعدـ اصطداميم نييع الصمح ،بينيما الوئاـ مف

 ."واجب "ضرب المجـر بالمجـر
                             ***************** 

  
اقتحػػػاـ غيػػػر متوقػػػع لمتجػػػر السػػػيد نػػػذير مػػػف قبػػػؿ امػػػرأة  مخفيػػػة الوجػػػة بنقػػػاب. عمػػػى 

ف ينصرؼ باشارة إثرىا، وقؼ أماـ حدث لـ يفيمو، أحد عمالو كاف وأقفا امامو قبؿ أ
مف سيده، الحدث أوقؼ نذير متسائبل. حاؿ المػرأة مرعػب، بكػاء، رعشػات، اىتػزازات 

"تسػائؿ  !؟ةيػاامرأصوتية، وربما عرؽ مف تحػت المبلبػس المدعكػة بػالتراب. مػاوراءؾ 
نذير مقتربا منيػا". نػذير رجػؿ مسػتعبد لآلخػريف، يحػب أشػياء معػدودة، ويكػره الكثيػر، 

ب أخطػػػػاء دمويػػػػة، والنقطػػػػة الجميمػػػػة فػػػػي صػػػػفحاتو المأسػػػػاوية طباعػػػػو جممديػػػػة، ارتكػػػػ
اندفاعو نحو الحؽ بشكؿ نادر إذا أراد أو دفع إليو بطريقة يكػوف فييػا سػيدا لمموقػؼ. 
كػػاف ومػػازاؿ يقػػؼ إلػػى جانػػب الشػػر ولػػو بعػػض اعتقػػاد إنػػو مخطػػىء. فيػػو مػػف النػػوع 

ف كانتػػػا فػػػي اتجػػػاه معػػػاكس لقػػػوان ييف البشػػػرية، لػػػذا، الػػػذي يعشػػػؽ المقػػػامرة والمكػػػابرة وا 
يخفؽ دائما في ثوراتو العصبية، إنو مسير أكثر ممػا يكػوف مخيػرًا. نػذير مػازاؿ بحالػة 

 !ف البكاء وقولي ما وراءؾ؟اندىاش مف منظر قؿ ما يحدث: كفي ع
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وكػػػػػأف مديػػػػػة أقامػػػػػت كياننػػػػػا فػػػػػي باحػػػػػة لسػػػػػانيا، أ.. أ.. أر.. أريػػػػػػػػػد... حقػػػػػػػػي.. "مػػػػػا 
 استطاعة قولو حتى المحظة"

 مف نيب حقؾ؟ !يخمج يديو. ياهلل... أمعقودة المساف؟
 ...أنت.

ًُ  !مجنونة أنت؟ ومف أنت؟ ما سبؽ لي ونيبت امراة. "دىشتو تتعػالى، يريػد توضػيحًا
 وال يحصؿ عميو". تنفجر في وجيو صوتا ىز جانبي رأسو:"أنت...أنتػػ. السبب".

افصػػػػحت، إىػػػػدئي يػػػػرد بجنػػػػوف مطمؽ:"ويحػػػػؾ أيتيػػػػا المجنونػػػػة، ومػػػػا دخمػػػػي بػػػػؾ، أال 
 واجمسي،)يقرب ليا مقعدًا(.

يطؿ برأسو مف عتبة المتجر آمرا أحد عمالو بإحضػار مػاء، يعػود إلييػا ليقػؼ أماميػا 
يحػػدؽ فػػي عينييػػا عػػف ارتفػػاع لجموسػػيا محػػاوال التعػػرؼ عمييػػا. لػػـ اذىػػب اليػػـو ألي 
مكػػػاف حتػػػى أفعػػػؿ شػػػيئًا وأنسػػػػى أنػػػي الفاعػػػؿ، "نػػػذير يحػػػػدث نفسػػػو". قػػػدـ ليػػػا المػػػػاء 

 لتشرب. 
مجنونة، أقسـ أنيا كذلؾ... يحدث يديو المستغربتيف وعيناه تتصفحانيا وىػي تسػتدير 
إلػػػى الحػػػائط تاركتػػػة لػػػو ظيرىػػػا، راحػػػت تشػػػرب المػػػاء بشػػػغؼ يثيػػػر الشػػػفقة مػػػف تحػػػت 
النقػػاب كػػي ال يػػرى وجييػػا، أشػػار نػػذير لعاممػػو بػػالخروج. عػػادت لتقابمػػو وراحػػت تيػػدأ 

 "ردت عميو". اء؟ "سأليا". ال يا سيدي،تدريجيا. أتريديف المزيد مف الم
واهلل مػػا أحتػػرت فػػػي حيػػاتي قػػػط، أسػػكرت رأسػػػي الحيػػرة، قػػػولي مػػا وراءؾ؟ ومػػػف  -  

 أنت؟
 أتنصفني مف نفسؾ؟ -

بػػػػاهلل عميػػػػؾ، كيػػػػؼ أنصػػػػفؾ مػػػػف نفسػػػػي وأنػػػػا ال أعرفػػػػؾ، أنزعػػػػي غطػػػػاء وجيػػػػؾ  -  
ا روح الصػفات ألعرفؾ، وسأعيد لؾ مظممتؾ إف أنا.... ،)يمد يده لنزع غطاءىا فاقد

 بسبب الحيرة(..ظممتؾ..

 "!!!"حتى أنت تصرخ في وجيو وىي تدفع يديو بقوة:
ماذا أفعؿ إذا أفقدتني عقمي، إما أنػا المجنػوف أو أنػت...،)بتوتر يتػابع..( أردتػي  -  

 !إذىاب عقمي؟

 أعطني حقي.... -

 !وما ىو حقؾ؟ -

 رأس ساعد؟ -
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رب كفػا قاليػا وىػو يضػ" !!!ارة سػاعديا حسرة مف ىذة الدنيا، تارة أنا ظممتػؾ، وتػ -  
 بكؼ"

أنػػت مػػف سػػكت عػػف الحػػؽ. وجعػػؿ السػػفياء يعبثػػوف بنػػا. مظممتػػي عنػػدؾ، أريػػد  -  
 رأس ساعد بيف يدي.

 قولي ماذا فعؿ وسأنتصر لؾ. -

 تجيش بكاء وحرقة تزلزؿ قدـ نذير وىي تقوؿ بألـ يمزؽ مسود القموب:
 ىتؾ عرضي. -
 صدؽ ما يسمع مكذبا أذنيو"لـ أسمع، أعيدي ما قمت بوضوح. "غير م -

 أغتصبني. "تظير يدييا الممزقتيف باظافر ساعد مف تحت لثاـ"  -

قتؿ ساعد ابف الكمب... قتؿ ساعد. سأذىب لمعمدة. "يردد ىذا وىو يتمفػت يمنػة  -  
 ويسرة"

 أريد حقي منؾ ألنؾ ابف تراب القرية. !ومنذ متى يأبو العمدة لكرامة النساء؟ -  

القػػػدمييف فػػػوؽ مػػػوج الغضػػػب، يصػػػرخ مناديػػػا عمالػػػو كمجنػػػوف  خرجػػػت وتركتػػػو مثبػػػت
مسػػػحور "أحضػػػػروا سػػػػاعد فػػػػي الحػػػػاؿ، كبمػػػػوه وضػػػػربوه". خػػػػرج مػػػػف المتجػػػػر يضػػػػرب 
األرض بجنػػوف متوجيػػا إلػػى وسػػط القريػػة وكأنػػو يريػػد فعػػؿ شػػيء، يقػػؼ أمامػػو عنيػػد. 
حضػػػاره قطعػػػا ممزقػػػة، يػػػرفض عنيػػػد التحػػػرؾ دوف أمػػػر  يػػػأمره بالبحػػػث عػػػف سػػػاعد وا 

يصػفعو عمػى وجيػو وىػو يمعنػو ويمعػف سػيده، ذىػب عنيػد ليخبػر العمػدة. عػاد  العمدة،
نذير إلى متجره بانتظار عمالو. دقائؽ وجاءه العمدة يتبعو رجالػو. مػاذا حػدث يانػذير 

 !حتى تمعنني؟

مػػراة.... ثػػـ إنػػي لعنػػت عنيػػد لرفضػػو أمػػري ولعنػػت سػػيده الػػذي اسػػاعد اغتصػػب  -  
 استخدـ أحمؽ مثمو.

مف سوء أخبلؽ بعض الشباب العاطؿ عػف العمػؿ. فيػو يػؤمف بالفسػاد  العمدة يستفيد
األىػػػػػالي عػػػػػف قضػػػػػاياىـ األساسػػػػػية. ويػػػػػراىف عمػػػػػييـ عنػػػػػد الحاجػػػػػة ألنيػػػػػـ لينشػػػػػغؿ 

رسػػػاء العػػػدؿ. لػػػذا، ىػػػـ مػػػف سػػػيدافعوف عػػػف الفسػػػاد  الحػػػؽ اؽحقػػػإالمتضػػػرروف مػػػف  وا 
 بشتى أوجيو ولف يثنييـ عنو شيء.

 إىدْأ وسأعالج القضية. -
 يا عمدة؟ ماذا ستفعؿ -

 .لمرأةسأزوجو ا -
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   !!!أىذا حكـ عاقؿ -

 مف ىي المغتصبة؟ -

 أتريد أف تقتؿ بذنب غيرىا؟ -

 ىمـ..... -

أمػػر رجالػػو بإحضػػار سػػاعد. لػػـ يكمػػؿ كبلمػػو حتػػى تعالػػت أصػػوات عمػػاؿ نػػذير وىػػـ 
يجروف ساعد، رموه أمػاـ المتجػر، ظػؿ مترنحػًا عمػى جانبػو األيسػر وىػو مكبػؿ، توافػد 

ير بػػا الخػػروج إليػػو، اسػػتوقفو العمػػدة بسػػاعديو: سػػآمر بزواجػػو األىػػالي مسػػتمر، ىػػـ نػػذ
 مف المغتصبة.

 يجب أف يناؿ جزاءه العادؿ. !!ظننتؾ تمزح -  
خػػرج العمػػدة ليقػػؼ أمػػاـ سػػاعد ويرمقػػو بنظػػرات ال يفيميػػا إال ىػػو. نػػذير تػػأخر ثػػواني 
ة معدودة تناوؿ بيػا خنجػره، اختػرؽ الممػة، أقتػرب مػف سػاعد، ووجػو لػو طعنػات مفاجػأ

أوقفت قموب الحاضرييف الجاىميف السػبب، توزعػت طعنػات فػي بطنػو وظيػره، أمسػؾ 
العمػػدة ورجالػػو نػػذير الفاقػػد أعصػػابو. صػػدـ النػػاس وزعػػوا صػػرخات ورجفػػات حركػػت 
السكوف. بدا العمدة في موقؼ حرج مف غيرة نذير وثأره لشػرؼ امػرأة. ومػف بػدأ يفيػـ 

لعمػدة إال اسػتدراؾ الوضػع وضػمو إلػى السبب راح يؤيد قتؿ ذلؾ المعيف، وليس أماـ ا
 رصيده ليستفيد بمكره:

ىذا جزاء مف يناؿ مف شرؼ امرأة،،)قاليا بصوت مجمجؿ مسػمعا الحضػور، ثػـ  -  
يوجػػو أوامػػره لرجالػػو(. إسػػحموه وارمػػوه خػػارج القريػػة. "قاليػػا بغمػػزات عينػػو لعنيػػد الػػذي 

 لمشفى".فيـ المراد. يسحمو اماـ الجميع، وخارج القرية ينقؿ إلى ا
سػػر األىػػالي مػػف معاقبػػة سػػاعد ونسػػبت الوقفػػة لمعمػػدة ال لنػػذير الػػذي تحػػدث لؤلخيػػر 

 بعد إدخالو إلى متجرة وقاؿ لو:
األىػػالي يػػديؾ ممطخػػة بالػػدماء، ألنػػي أحػػرص عمػػى عػػدـ  كنػػت أحبػػذ أف يػػرىمػػا  -  

إظيػػار مػػدى دمويتنػػا، لقػػد نسػػبت مػػا فعمػػت لنفسػػي وقمػػت إنػػي مػػف أمػػرؾ كػػي أكػػوف 
اـ األىػػالي، وسػػأتولى كتابػػة التقريػػر لؤلمػػف بػػأف األىػػالي ىػػـ مػػف غػػاروا المسػػؤؤؿ أمػػ

عميػو حرصػا عميػؾ مػف أي مسػاءلة قانونيػة. ال أريػد لػؾ الػدخوؿ فػي متاىػات متعبػة، 
 فأنت صديؽ ورفيؽ عمر.

 "شكره وىو مشتت الذىف يمسح بقايا الدماء مف يديو".
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بػػو دوف غيػػره ممتمسػػًا ليػػا  غيػػرة نػػذير جػػاءت نتػػاج عػػامميف، األوؿ اسػػتنجاد المغتصػػبة
عػػػذر إخفػػػاء وجييػػػا خوفػػػا مػػػف العػػػار الػػػذي سػػػيعترييا إذا كشػػػفت مػػػف ىػػػي. والثػػػاني، 
خشيتو مف تكرار الجريمة واضعا فػي اعتبػاره أف االغتصػاب قػد يطػاؿ أي امػرأة دوف 

 تفضيؿ لمكانة أىميا في المجتمع، فقد تكوف لو قدر اهلل أحد أىمو.
جميعا، الذيف عميت قمػوبيـ عػف معرفػة الضػحية التػي الحادثة زعزعت كياف األىالي 

سرىا وكانت بيف النسػاء متسػائمة عمػف تكػوف  رفت بوعي إلخفائيا وجييا وكتمافتص
 الضحية.

                              ***************** 
 

، خصص بعضًا مف وقتو ليشرع في الكتابة إلى كؿ التاسعراتب الشير  تسمـ باسؿ
وصديقو. لـ يخؿ ذلؾ مف الشعور، وألوؿ مرة، بالفرح واالرتياح ألف  ادوسعمف أمو 

شرح  .لصديقو لـ تخؿ مف المدح لوفائو رسالتوُ الحظ بدأ يبتسـ لو بعد تجيـ طويؿ. 
 طمب منو .الذي سيبعثُو إليو الماؿسرد لو تفاصيؿ لو كيؼ تجري أمور حياتو و 

فقد أما ما تبقى  يف خالتو ىديؿ.ف المبمغ بينو وبشراء قبلدة ألمو وتقاسـ جزء م
رض تطؿ أاالحتفاظ بو حتى يبعث لُو المزيد ليتمكف مف شراء قطعة  طمب منوُ 

 عمى النير. 
فكانت متنفسُو لمحديث عف جزئيات الحياة  ،سعادأما الرسالة التي تخص أمو و 

 أف يبرر ليما ا، ولـ ينسملييإلواعجو وحنينو ليومية في لندف ومساحة يبث فييا ا
فرغ مف الكتابة، طمب مف زميؿ لُو في العمؿ أف  َلمَّاالمراسمة.  سبب انقطاعو عف

يوصؿ الرسائؿ إلى مكتب البريد وطمب منو أيضًا تحويؿ النقود باسـ تامر عف 
 تخصص في تحويؿ األمواؿ إلى بمده. سمسار طريؽ

                               ***************** 
 

و مف لندف، وىرع إلى السيدة ىديؿ فسمميا الظرؼ في عجمة، تسمـ تامر ما وصم
والفرحة منو ال تكاد تسع المكاف فأخذتو وفتحتو محاولة قراءة صائبة مع أنيا ال 
تستطيع نطؽ حرؼ واحد، تنظر إلى السطور وكأف ابنيا سيطمع مف بيف الكممات، 

ابني، ماذا تحمؿ  إنيا رائحة"تمسح الورقة براحة يدىا ثـ تشتـ رائحتيا وتقوؿ: 
 ."بطياتيا؟ ماذا قاؿ باسؿ؟ خذىا واقرأىا لي
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قرأىا عمييا وىي رافعة يدييا إلى السماء تدعو اهلل أف يوفؽ وحيدىا. بدموع الشوؽ 
 لفمذة كبدىا، أخذت الورقة مف يد تامر، ودخمت لتكمؿ بكاءىا في غرفة ابنيا. 

 ىاطيور عندما كانت تطعـ  بيا التقى، ادر تامر المكاف متوجيا نحو منزؿ سعادغ
الزيارة أمرا لشعورىا بأف مف وراء ىذه  ء المنزؿ، رمت ما كاف بيدىا مف َحبَّ في فنا

استدارت نحو  غادر تامر بعجمة، ،أخذت ما وصميا مف لندفسارا، تبادال التحية، 
  .ا تحمؿ في جعبتيا الرسالةبرج الحماـ لترى م
بؿ  ،ليذا المرساؿلرسالة. لـ تسعد األـ وأخبرت أميا بمضموف ا دخمت إلى المنزؿ

لما حدثيا في  كانت أكثر تشاؤما مف األشير الماضية ألنيا عمى عمـ بنوايا زوجيا
بعد أف أراحو اهلل وأزاح ىمًا كاف يصاحبو ليؿ نيار برحيؿ باسؿ  الميمة الماضية

بما يدور خمؼ الكواليس مف خبلؿ استقباؿ مسامع  سعادحسب قولو. شعرت 
تيا األخبار القادمة مف لندف. لـ تظير ما فيمت في نفس المحظة ولكنيا والد

عمى توجيت إلى مخدعيا لتفكر بحؿ يخرجيا مف كيد والدىا ومف معو، جمست 
، ويدىا عمى خدىا لفترة طويمة حتى استقرت عمى فكرة رأت أنيا ستكوف الكرسي

 مف سفره.  باسؿناجعة لمخروج مف ىذا المأزؽ إلى أْف يعود 
                             ***************** 

 
عندما دخؿ عمى ابنتو وىي تتعبد، جمس ينتظرىا  لنذيرجاء المساء بمفاجأة مثيرة 

 فرغت مف صبلتيا. ىميـ وقاؿ:. عمى مطرحيا
 أف أخوض معؾ في حديث يخص حياتؾ. أريد !ابنتي يا -  

 صمت قميبل ثـ استأنؼ الكبلـ قائبل:

رحؿ دوف أف يبمغؾ. وىذا دليؿ  ولف يعود، باسؿ الذي لوث عقمؾؿ لقد رح -  
ظف أنو ، عمى بؤسو وعدـ إصراره عمى ما يريد. لقد كاف يريد التقرب منؾ إلذاللي

 . ت لؾ ابف العمدةسينجو مف الفقر. ليذه األسباب، اختر 
 قالت:عف الكبلـ، ف ، توقؼ فجأةةالمبتسم ابنتو وحادة إلى وجبنظرات 

 !ؿ يا أبيأكم -  

 ىز رأسو واستغرب البتسامات ابنتو المتكررة، وقاؿ:

 لقد قررت أف يكوف عماد زوجا لؾ. -  

 ضحكت وقالت: 
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 ىؿ أنا جميمة يا أبي أـ ال؟ -  

 استغرب مجددا مزاج ابنتو وقاؿ:

 أنت أجمؿ فتاة. ليس بنظري أنا كوني أباؾ، بؿ بشيادة كؿ مف رآؾ. -  

 ألجمؿ فتاة؟ وكـ سيدفع عماد ميراً  -  
 ىز رأسو عدة مرات، وبسرعة تدؿ عمى عدـ تصديؽ ما تسمعو أذناه وقاؿ: 

 مف حقؾ أف تطمبي ما تريديف.  -  

انتصبت أماـ المرآة، وبدأت بتصفيؼ شعرىا ثـ استدارت فجأة نحو أبييا الجالس 
 عمى سريرىا وقد أعمت عينيو الدىشة، وراحت تممي شروطيا:

 ، وعقد مف المؤلؤ."الجماف"النير، وحقؿ  منزؿ فاخر يطؿ عمى -  
 وىو يقوؿ: ضحؾ حتى انقطعت أنفاسو،

باهلل عميؾ مف أيف سيحضر عقد  ....)وىو يضحؾ( تقوليف ىذا الكبلـ، أنت -  
 !ال أنا وال غيري سبؽ لو وأف رأى لؤلؤة واحدة ما بالؾ بعقد؟ !؟ؤالمؤل

 ردْت بحنؽ:

 طمب الؤلؤ"ىذا بعد أف أدركت مبالغتيا ب " قالت !؟أو تظف أف ىذا كثير عميّ  -  

 قاؿ مستمطفًا: 

تستحقيف أكثر مف ىذا بكثير، ولكف كيؼ يمكف لعماد وأبيو دفع ما تطمبينو  -  
 قد المؤلؤ ال يقدر عمى شرائو أحد؟ىؿ تعمميف أف ع !ميرا لؾ؟

 وقؼ واقترب منيا وأمسؾ بيدىا وقاؿ وىو يضحؾ:
  ! منذ متى ىذا؟ !اؿ؟أرى بأنؾ أصبحت تفكريف بالم -  
 منذ اآلف، وسأقبؿ بالزواج مف عماد إذا نفذ طمبي. -  

  أىذا كؿ ما عندؾ؟ -  

لتنفيذ مطمبي. بما سمعت، وسأمنحو فرصة  نعـ ىذا كؿ ما عندي، أخبر عماداً  -  
ذا لبى مطالبي سأكوف لو  مطيعة.   ةزوج وا 

 تنفيذ مطالبؾ؟ماذا لو لـ يستطع  -  

 ـ لي شخص مقتدر يستطيع إسعادي، ومنحي ما أريد.حينيا سيتقد -  

 سأخبر العمدة بكؿ ما سمعتو منؾ. -  

 استأنؼ الضحؾ وخرج وىو يقوؿ: 

 تعرؼ أف لكؿ شيء ثمنا.أصبحت  ابنتي -  



 

 

139 

 ردت عميو بسرىا: 

ف كاف يستطيع أعرؼ أف"  تمؾ أسرة تحب ،، فمف يفعؿعمادًا ال يقدر عمى ذلؾ. وا 
 .سواىا" يا الل أف يكوف الماؿ

                           ***************** 
 

وفي طريقو لمح السيدة ىديؿ قادمة  .إلى عمموخرج السيد نذير مف منزلو متوجيا 
وكأنو وجدىا صدفة نُو تفاجأ لرؤيتيا، أمف السوؽ، تعمد أف يقترب منيا وتظاىر 

المتجيـ والناضح اصطنع االرتباؾ والتمعثـ، وضع ناظريو في وجييا  في طريقو.
 ، فبادرىا:تجاىوبالكراىية 

 !!!ىديؿ -  
 ، فتابع كبلمو:آلخر بحيث ال ترى وجيو وظمت صامتةسيا نحو االتجاه اأدارت رأ

 أنا تحت أمرِؾ. إذا كنت تحتاجيف إلى أي خدمة -  
 ستأنؼ حديثو مجددًا:تحرؾ قميبًل نحو اليميف ليقابميا، استدارت نحو الشماؿ، ا

قولي لي. ماذا  !في حقؾ؟ ماذا أذنبت !تتعمديف أىانتي دائمًا؟ ـَ ل!!! ىديؿ -  
 !أذنبت؟

 قالت بتيكـ:
نؾ تسببت بموت الرجؿ الذي لـ ولف أحب سواه وحاولت أسوى  لؾال ذنب  -  

وتتساءؿ عف أي ذنب اقترفتو، ثـ ال  !أبعد ىذا تصطنع البراءة؟قتؿ فمذة كبدي... 
 !وؿ بينيا وبيف الطريؽ؟أة وتحتشعر بالخزي وأنت تقؼ أماـ امر 

 تعد عمى الدواـ لتمبية أي طمب لؾمس أناقطع الطريؽ عميؾ أبدا... و أأنا ال  -  
 ميما كاف وأنت تعرفيف ذلؾ جيدًا.

 أتسخر مني يا ىذا؟ -  

 ما عاذ اهلل يا ىػػ..... -  

 قاطعتو بغضب:
قرى لمبحث عف بيف البعد أف شردت ابني وفرضت عميو حظرًا وجعمتو يتنقؿ  -  

 !عمؿ؟
 .لو طمبت مني أف أساعده لفعمت ذلؾ مف أجمؾِ  -  
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ىذا لـ يحدث ولف يحدث لو دفعت  ألتمس الرجاء منؾ يومًا.وىؿ تظف أني  -  
 .مف يقتمو لكنُت قتمتؾ أماـ المؤل ثمف ذلؾ دـ ابني، لو قتؿ ابني عندما أرسمت

لزائدة، الشيء الذي ال ينسجـ مع ىكذا أنت دائمًا ال تتغيريف بعدوانيتؾ وحدتؾ ا -  
 ما وىبؾ اهلل مف حسف وبياء.

حاولُت أف أبرى نفسي أماميا، ليتني طمبت منيا ". ىتركتو واقفا وأسرعت بالخط
وابنيا أراد أف ينتقـ  ،نسياف الماضي... ولكف زوجيا ىو مف ظممني وليس العكس

ربما لـ أكف موفقًا  نعـ! ... ىؿ كبلمي كاف قاسيًا عمييا؟ابنتيألبيو عف طريؽ 
ىذا ما كاف يحدث بو نفسو بعد  ."....ذاً إالكممات، ولكنيا شتمتني، سأرييا  ءبانتقا

قداحتو في جيوبو حتى . ارتبؾ وقضى لحظات وىو يبحث عف مغادرة ىديؿ لممكاف
مطمب ب ألببلغ لى العمدةإوجدىا وأشعؿ سيجارتو ودخنيا وىو واقؼ ومف ثـ ذىب 

  .ابنتو
                          ***************** 

 
مرت خمسة أشير، استطاع فييا العمدة أف يبني بيتًا مقبوؿ نوعًا ما يطؿ عمى 

يسعو الوقت لئليفاء بوعوده،  النير مف جية وعمى الوادي مف الجية األخرى، ولـ
مما دعاه  صديقوالسيد نذير متعاطفا مع  لشيء ما في نفسو. أو ربما أنو ال يريد

محاولة إقناع ابنتو بالعدوؿ عف قرارىا، ولكنيا كانت تجيد فف المراوغة حتى  إلى
 يعود مف رحؿ وأخذ معو قمبيا. 

                         ***************** 
 

واسعة فراسمو يخبره بأنو أشترى لو أرضًا  باسؿاستطاع تامر أف ينفذ ما طمب منو 
نُو عمى أمو مخفيًا عنو بعض ؿ، وطمأير بسبعيف مترًا بسعر معقو تطؿ عمى الن

 أحداث القرية التي قد تؤثر عميو سمبًا.
 سعادرغـ مف ضيقو لعدـ استبلمو رسالة مف الوصمتو الرسالة تحمؿ لو البشرى، ب

وشكر الخالؽ عز وجؿ. فاألخبار التي وصمت مف القرية زادت مف  ال ألنُو فرحإ
لنفسو حياة  واصمة عممو حتى يضمف. قرر مألـ الشوؽ والحنيف عزيمتو وخففت عنو

 لظنو أف الماؿ ىو سبب حرمانو منيا. سعادمثمى في المنطقة ويسعد 
                           ***************** 
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لتصرفاتيا،  اً التعجيزية وطمب تفسير ابنتو  مطالبجاء السيد نذير متضايقا مف 
ذا باألب يسمع ليا ويأخذ فقد  ،ما تقولو في عيف االعتبار حاولت تبرير نواياىا، وا 

 أجادت فف الحيمة.
 أرى إنؾ تضعيف شروط صعبة. "قاؿ األب"   -  
؟ يجب أيف ذىبت أنت يا أبي .فييا ال أريد العمدة سيد ىذه القرية وأغنى رجؿٍ  -  

وهلل لو أصبح أغنى منؾ لناؿ منؾ بطريقة ما، وما أف تكوف األغنى وليس ىو، ف
لتمؾ العائمة،  سائغةال تجعمني سمعة رخيصة ولقمة  ،أرجوؾ .لؾ احتراما قط أبدى
. وميري في نظرىـ سواء قبؿ الزواج أو بعده ذات شأفلي قدرا ألصبح  إجعؿبؿ 

ألف الماؿ ىو  ،مف ثروتؾ، وجؿ ىمي ىو بقاء عائمتي األقوى ماديا الثميف جزء
   .القوة والبقاء في ىذا العنصر البشريمصدر 

 اؿ: ىز رأسو مقتنعا وق
       آه، منؾ يازماف..  ليتؾ كنت ولدا، ...ىذا مايجب أف يكوف، آه ياسعاد -  

أدىى وأفضؿ مف عشرة  عمى أي حاؿ أنتِ  (أبنو الذي مات حرقا.. تنيد بألـ )تذكر
 أوالد في نظري.

ىذا عكس مبدأىا، لكف الحاجة  تقرب منو.الضحكت وقد ودت أف تسيطر عميو ب
مسألة حتمية لممماطمة، وجدت بوادر أمؿ في  تْ ؼ باتإلى الكيد في ىذا الظر 

أمرًا. الحصوؿ عمى ما تريد، وجؿ ما تريد ىو الوقت الطويؿ وبعدىا سيقضي اهلل 
 استغمت أمنية والدىا "لو كانت ولدا"، دنت مف أذنيو وقالت لو:  ،لذا

 اذا أرت عروسا لتأتيؾ بالولد، فأبمغني.  -

 : مساىا مف أذنيا وقاؿ ليا ضحؾ ودنا
 ومف التي اخترتيا لتكوف جديرة بنيؿ استحساف السيد نذير. -  
 خذ رأييا.آلف أقوؿ لؾ اآلف، حتى  -  
 وماذا عف أمؾ؟  -  
 ىذا شأنؾ، أنا إلى صفؾ أبي الحبيب.   -  

 فقالت مستغربة:  ،ت ىمسات بيف زوجيا وابنتوداقتحمت قدما األـ الغرفة فوج
  !!أركما منسجميف -  

 :وىو يرد عمى زوجتوى شعر ابنتو مسح عم
 . "غادر الغرفةقاليا و "اآلف عرفت أف سعاد ىي عكازي عند العجز.  -  
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، سعاد تكتـ ضحكيا "األـ في حيرة مف أمرىا اءلتتس" !؟ماذا دىا ىذا الرجؿ
ؼ باب المنزؿ، ظر حتى سمعت صريتوتغطي فميا براحة يدىا، تشير ألميا بأف تن

حرجا مف والدتيا بإخبارىا بما مازحت أباىا، سعاد  تجد لـ ليا،اؤ األـ تسجددت 
 ضحكت األـ وقبمت ابنتيا وىي تقوؿ: 

 أترضيف بضرة لي؟ -  
 واهلل ما قصدت إضعافؾ، ولكنيا مزحة وحيمة. -  
خذ كؿ شيء في ىذه الحياة عمى محمؿ الجد. ثـ أني أشفؽ آال عميؾ، فأنا ال  -  

مأساوية وأنت  حياة معورجؿ صعب والؾ . أبو عمى مف تعيش معو إلى جانبي
 تعرفيف ذلؾ، تحممت منو ما ال يطاؽ.

 ، أبي يفكر في الزواج. إذا -  
 مستحيؿ أف يفعميا أنا أعرفو جيدا. -  
 "تسألت سعاد" !؟ولـَ  -  

 واكتفت األـ بالقوؿ: 
ر بيا في شبابو. لكف الحظ لـ إال عمى وتر امرأة كاف يود الظف قمبو ال يرؽ -  
 ربما لمعرفتيا بطباعو الحادة أو أحبت غيره.، لفويحا

 تداركت فضوؿ ابنتيا فقطعت عمييا حبؿ التساؤؿ: 
  بؿ أف تولدي.غادرت القرية ق أنت ال تعرفينيا ألنيا -  
 معرفة المزيد" أرادت سعاد"  ألـ تكف زوجتة األولى؟  -  
 .وكفي عف التساؤؿ لست متأكدة.  -  

                            ***************** 
 

العاـ والنصؼ. وبمساعدة سعيد، حصؿ عمى إقامة مؤقتة  تجاوزت فترة إقامة باسؿ
.  وأخذت حياتو تتحسف يوما بعد يـو

كانت السعادة قد بدأت تشؽ الطريؽ إلى قمبو حينما بدأ يحقؽ بعضًا مما لـ يكف 
ف يعمؿ ، وبينما كاـرتو إلى األشياء. وذات يو يخطر عمى بالو ويكسو التفاؤؿ نظ

بتسـ فتقرب منو، م ر بجانبو مالكو، وشاىده وىو، مّ المتجرعمى ترتيب الطمبات في 
 : وخاطبو

 أيمكف لي أف أعرؼ ما سر ىذه االبتسامة الجميمة؟ -  
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 إني أبتسـ دائمًا عندما أعمؿ.  -  
 !أال تبتسـ طواؿ الوقت؟ !ولماذا بالذات عندما تعمؿ؟ -  
 .ة عند العمؿ تجعمني أستمتع بوإف االبتسام -  
غريب! وما أدىشني أف لؾ أكثر مف عاـ ونصؼ العاـ وأنت تعمؿ معي، ولـ  -  

 تأخذ يومًا واحدًا لمراحة. لماذا ال تفعؿ كما يفعؿ زمبلؤؾ؟
أنو الطريؽ الوحيد لتحقيؽ أحبلمي. ولوال متعتي الحقيقية، العمؿ بالنسبة لي  -  

ا استطعت أف أنطمؽ وأحقؽ اليدؼ الذي أتيت مف أجمو العمؿ المتواصؿ المتقف، م
ًا عمؿ أكثر أتقاضى أجرا أكثر وىذا ما يساعدني ويجعمني معجبأإلى ىنا. وكمما 

 البمد. بيذا
ىؿ تريد أف تأخذ يوميف أو ثبلثة أياـ كاستراحة مف العمؿ، كي تزداد نشاطًا  -  

 وحيوية؟ إف العمؿ المتواصؿ ينيؾ الجسـ.
 قًا:أجابو مواف

 أليس ىذا محرجًا بالنسبة لؾ سيدي؟ -  
 ضحؾ وقاؿ: 

 عمى العكس إني مسرور منؾ. وليذا قررت زيادة راتبؾ الشيري. -  

 انشرح صدره فقاؿ:

 ولكف ىذا كثير يا سيدي.  -  

 ربت عمى كتفو وقاؿ:

وحبؾ لعممؾ. ولؾ أف تذىب اآلف  وأمانتؾ األكثر مف ذلؾ إخبلصؾ -  
ه لتتعرؼ عمى المدينة إف أردت وخذ ىذا "الكارت" فيو العناويف لبلستراحة، ولمتنز 

الخاصة بالمركز إذا ضممت الطريؽ، عميؾ بتقديمو إلى سائؽ سيارة األجرة 
 وسيوصمؾ إلى ىنا.

ستدرؾ باسؿ مف عتبة ابالخروج وسعيد يتصفح وجيو، وكأنو يفكر، ىـ شكره و 
 المتجر. حاؽ بو إلى زاويةأمره بالم، المتجر

 ة، وقؿ ما يوجد شخص فيفي مثؿ ىذه الببلد األميف كنز، والتعامؿ معو ثرو  -  
وليذه الصفات أردت أف أعرض عميؾ مشروعًا، ومناي أف  نزاىتؾ وأمانتؾ

 .. "ىكذا قاؿ سعيد"توافؽ...
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، أنت مف صادر عنؾأوافؽ قبؿ أف تقوؿ ما ىو، ال يمكنني رفض أمر   -  
 أنقذني وأعانني.

 خترت الرجؿ المناسب.اى ذلؾ ألني ولـ أندـ عم  -  
 أنا تحت خدمتؾ، أتسمح لي بالذىاب؟  "باسؿ قاؿ ىذا وىـ بالخروج"  -  

 استوقفو سعيد:
 ما ىو المشروع؟ أال تريد أف تعرؼ  -  
 كما وثقت بي، أثؽ بؾ.  -  
 فقط مف أجؿ أف تفرح. "قاليا سعيد مبتسمًا"  -  
 يتؾ أوؿ مرة.أفرحت عندما ر   -  
 "بدا سعيد متعجبًا" !أمرؾ غريب  -  
 !وما الغريب في ذلؾ؟  -  
 ! ؾ أف نتجادؿ حتى الصباح؟يأما ر   -  

 اً راد أطبلع باسؿ عمى المشروع الذي سيدر عمييما أرباحإقاؿ ذلؾ ممازحًا، فقد 
ب المخمصيف ستقطااف القدامى عمى جرو امرضية. ففي البمداف الغربية يعمد المي

في مشاريعيـ التجارية لزيادة المدخوؿ المالي مقابؿ دفع شركاء لمعمؿ معيـ ك
   .لية بأمانةو ويتقاضى نصؼ األرباح لقاء تحمؿ المسؤ ، ايسير  تقطب جزءاً المس

 والكبلـ ما زاؿ لسعيد:
عمى مقربة مف في متجر متوسط الحجـ، وسيكوف  خترتؾ لتكوف شريكيإ  -  

 مدخؿ المدينة.
 ني.كرمؾ أغرقّي، ىذا كثيرا عم  -  
ىذا عمؿ، وعرؼ عاـ لدى الجميع، لو لـ  !ىداؾ اهلل، أي كـر تتحدث عنو؟  -  

لؾ أف  جرات،العمى أي حاؿ غدا سنشرع با أشاركؾ، ألصبحت شريكا لغيري.
  تذىب اآلف.

كاف الظبلـ قد بدأ يسدؿ جناحيو عمى لندف  ، لمنزىةبانشراح، خرج باسؿ مف المركز
كف الجو ية وبالشوارع سيرًا عمى األقداـ، لـ ير بالمحبلت التجار وضواحييا، مّ 

بيف األضواء الساحرة، وكأنيا ألماس  كاف رائعا يريح نفس الزائرضبابيا كعادتو، 
عميو خيوط لمضوء ترسؿ بريقا يحتضف المدينة ويسحر أنظار زوارىا ومقيمييا. بدا 

تطعت أف ، اسبفضؿ فكرتؾ يا تامر !يا لجماؿ ىذه المدينة"مندىشا وىو يتمتـ: 



 

 

145 

المتعب في ميناء  أفرح. غدا سيرسو شراعيآف لي أف  ،أجمع الكثير مف الماؿ
ًُ أني أستحؽ أف أعيش حيا ًُ ًُ َُ . ة كريمة تغمرىا السعادة والبيجةالحقيقة. حقيقَة

 ."وكؿ مف وقؼ إلى جانبي وسعادسأسعد أمي 
قؿ توقؼ عف المشي لحظة وصولو إلى محطة قطار األنفاؽ )االندر غراوند(، است

القطار الذي توقؼ في محطة سانت جيمس بارؾ، نزؿ مف القطار وواصؿ مشيو 
التي تعد واحدة مف أجمؿ حدائؽ لندف، الواقعة "حتى مشارؼ حديقة سانت جيمس، 

. دخؿ الحديقة، تابع سيره لييا"إ، وىذا ما جعؿ باسؿ يتجو بجانب قصر بكنجياـ
حد المقاعد المخصصة لبلستراحة متخطيا البحيرة التي تتوسطيا، حتى استقر عمى أ

ة حينيا تعج ويمكف لثبلثة أو أربعة أشخاص أف يجمسوا عميو. جمس وكانت الحديق
ستقر نظره عمى عشيقيف يتداعباف ويضحكاف، وكؿ واحد منيما ا بالزائريف الميمييف.

ألـ يطعـ اآلخر البطاطا المقمية. استشعر، حينيا، فراغ القمب وتخبط األفكار و 
وضع يده اليمنى عمى قمبو . عزاء جحافؿ مف األلـ والموعة، الوحدة والبعدالشوؽ و 

شعر بمدية تقطع  ال يدري ما يحدث لو، وضغط الدـ يزداد لحظة تمو األخرى،
، أغمض عينيو وسحب يده مف عمى قمبو لـ بمفاصموأروابطو الداخمية، صرير 
ع ركبتيو ووضع ساعديو وانحنى بظيره إلى األماـ قميبل، جموكور يديو ونكس رأسو 

ر مف . مّ ره ورأسو حتى تبلصقت جبيتو بيديوعمى فخذيو، أطبؽ بيديو، انحنى بظي
أمامو حكيـ، وىو واحد مف أقدـ عماؿ المركز التجاري الذي يعمؿ بو، عرؼ بأف 

منو وتأكد، ناداه باسمو فرفع رأسو  دناجالس عمى الكرسي ىو باسؿ. الشاب ال
 العمؿ وقاؿ:ونظر إلى وجو زميمو في 

 !أنت ىنا؟ -  
 قاؿ حكيـ:

     !وىؿ يزعجؾ وجودي؟ -  

 ال، لندف ممؾ مف فييا، لؾ الحؽ بالتواجد في أي مكاف. -  

 جمس إلى جانبو، وقاؿ:

 في عينْيؾ؟ ىؿ حصؿ لؾ مكروه؟   الكآبةلماذا أرى  -  

 .  أىمي إلى ىزني الشوؽ -  

ىؿ تود التنزه معي في ضواحي  ؾ.سيأتي اليـو الذي ترى بو أىم !ال تحزف -  
 الحديقة؟
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 .والتأمؿتفكير ملى وقت لإأسؼ، أنا بحاجة  -  

مف ىياـ النسيـ مع السكوف وعشقية رغـ الاف بًا في ذلؾ المكر لـ يستطع باسؿ صب
ر األنفاؽ ااستقؿ قط غادر الحديقة، ،تجاذب األنوار مع كؿ ما ىو جميؿ مف حوليا

انضـ إلى جسر برج لندف و واصؿ مشيو ، ترجؿ و "بيفالبيغ "توقؼ بقرب برج الذي 
لوجود الكثير مف البشر لى السياح والمندنييف المتواجديف ىناؾ، شعر بالطمأنينة إ

السكاف والسياح وال ىذه لندف مدينة السكوف تعج ب"قاؿ في سره: دوف ضوضاء. 
 اآلخر.اؿ ، كؿ منيـ في عممو وال شأف لُو بأحو الجميع ىنا يستمتع أصوات تتعالى.

كؿ شيء يمشي ىنا  وقت التنزه مقدس أيضًا.سبة ليـ و نالمقدس ب أوقات العمؿ
ىنا  يعيش الناس معي اآلف لترى كيؼ سعادتنيد( ليت )،..آهالصحيح. وباتجاى

تشعر بأنيـ بعيدوف تمامًا عف المشاكؿ وقريبوف مف المتعة والبحث عف مستقبؿ ل
 ."أفضؿ

الذيف يأخذوف الحياة بعفوية تامة ويتعامموف معيا  الغربييف تا يراقب ىؤالءقضى وق
الميؿ وىو مازاؿ واقفًا عمى جسر  جثـوكأنيا ساحة لمعمؿ ولمراحة، لتأمؿ والحب. 

إلى حبيبة لندف ال يزيح ناظريو عف نير التايمز، لبس معطؼ النسيـ الدافئ وحف 
القسوة والتوحش... لحناف في زمف :" أيف أنِت يا عالمي المتخـ بايةالقمب وقاؿ بعفو 

سكنني الشوؽ، يستبيح كؿ تضاريس شجوني، ينتشمني مف نفسي فأجدني عمى ي
متشقؽ الفؤاد عطشًا، تحترؽ أشجار اصطباري عمى مراسي  أمشارؼ مممكة الضم

  .المطر)يصرخ بأعمى صوتو( أيف أنِت اآلف؟"
بيف غر مست هجميعًا نحو مصدر  افستدارو  ،المتواجديفضجيج صوتو لفت انتباه 
 يحدث النير بيدوء:وىو مازاؿ ، في النير ومتسائميف عما إذا سقط أحد

حينما يحتمني  المخموع بردا في قمب الشمس،أيف أنِت حينما يموت العصفور "
الصقيع في األمسيات الصيفية المندنية، حينما يرىقني حمؿ وجيي في زحاـ 

 ".؟األرصفة الضبابية
.... أيف ؟.... أيف أنِت ؟ة وىو يردد: أيف أنِت المحط إلىترؾ مكانو ومشى متوجيًا 

 ...؟أنتِ 
تجاوز المحطة وقد سمبت منو المحظات الشاعرية وعيو وجعمتو يدخؿ الشارع 

 الخمفي وىو يقوؿ بيدوء:
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يا أوؿ مف قالت ليا الشمس صباح الخير، وأوؿ مف تغنت الطيور باسميا  أيف أنتِ "
عيد ىو آخر ماتستطيع قدمي أف ؟...إلى ذلؾ المكاف البالمطر عمى سنفونية

تحممني، أجد جسدي ممقيا عمى شاطئ الجوى أستجدي اليوى، ونفسي العميمة تقاـو 
 رائحة الموت وتتمسؾ بالحياة عف الردى.

في حدائؽ القمب، ويصطاؼ الحرماف في شواطئ  حينما يرتاض الشوؽأيف أنِت 
بات الشتوي، حينما يبحث العيوف؟ أيف أنِت حينما تصارع العيوف األرؽ في قمب الس

الوطف عف وطف، حينما تجمد اليتيـ قطرات المطر وتحتضنو الريح والبرؽ، والصر 
 واإلعصار في اليباب؟

أيف أنِت حينما يرتحؿ النيار عمى متف السفف، وتتبلشى الشمس لتصبح ذكرى 
شمس في أصيٍؿ مظمـ، ويفترش الميؿ خد القمر، وتنساب النجـو نحو أعماؽ 

 وكأنما ىو المقمر؟ ليبقى وجيؾِ  السماء،
ويصبح الوصؿ مستحيبًل ويموت الكبلـ الجميؿ  أيف أنِت عندما تطوؿ مسافات البعد

 ".  !؟وتتعطؿ لغة الناي وينشُز المحف األصيؿ؟ أيف أنِت....أيف أنِت؟...
وطمب مف  ةنو قد دخؿ شارعا مقفرا، استوقؼ سيارة أجر أتعب مف المشي وأحس 

إلى مخدعو وكتب رسالة لى شارع ىاي ستريت حيث يقيـ. دخؿ إو السائؽ أف يوصم
يطمب منُو شراء  لصديقويشرح فييا أحوالو التي تحسنت، وكتب أيضًا  سعادلى إ

 ،حقؿ، وتزويده بأدؽ التفاصيؿ عف أحداث القرية وعف صحة أمو. وفي الصباح
 ما جمعُو مف الماؿ.جزاء مأرسؿ الرسالتيف وقاـ بتحويؿ 

                            ***************** 
 

ابنيا كسار بدأت بالظيور عمى وجو السيدة ىديؿ التي كمما تذكرت عبلمات االن
ذا كانت تأكؿ تركت طعاميا وانغمست ذىبت إلى التعبد والتضرع  لعودتو سالما، وا 

إلى  في البكاء يعترييا األرؽ أغمب الميالي. سمـ ليا تامر رسالة ابنيا، ومف ثـ ذىب
األـ إلى مقصدىا،  خاص بسعاد، ذىبتوطمب منيا إيصاؿ المظروؼ الأمو 

وأخفتو وىي تنادي أميا بأف ىناؾ ضيفة عزيزة  سعاد المظروؼ، أخذتو وسممت
طالبة منيا استقباليا، ومف ثـ أطمقت رجمييا لمريح نحو الجبؿ لتجمس عمى صخرة 

المظروؼ وىي مطبيعة، فتحت يمكنيا مف خبلليا رؤية المشاىد الخبلبة الساحرة ل
تؤلألت عيناىا  !في معرفة ما تحممو مف أخبار، كـ تمنت أف تصميا تشرعتميث، 
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سعادة وظيرت عمى وجييا ابتسامة عريضة تدؿ عمى البيجة. وما إف انتيت مف 
قراءتيا حتى وقفت وأىدت لمريح وشاحيا الذي ظمت ليالي تغزلو مف الصوؼ وىي 

 تقوؿ:
 ."أيتيا الريح أف تأخذي وشاحي إليو ،أستحمفؾ باهلل" 

ظمت تراقب بعض الطيور الجارحة مثؿ صقور العسؿ، والنسور، وىي تمتطي 
 ألفت أذناىا أصواتيا جميعا فاستدارت نحو رات اليواء الدافئة لتبقى محمقة،تيا

أغصانيا التي تعيش عمييا طيور مختمفة مثؿ طائر  تحت األشجار الكثيفة لتجمس
باني العش وكذلؾ البمبؿ األسود الرأس  ،يبني عشو بيف أشجار القاؼالتراب الذي 

بيف  عشاشياأ عمؽالتي تالقمير  عميو طيور نتباىيا حركة غصفا. لفت مستديرال
عمى أطراؼ األغصاف كقناديؿ الضوء، تدلى تتجعميا و  أغصاف األشجار الداخمية

 ليتني أتمتع بالحرية"وقالت: "
توجيت نحو األزىار ، فضت الغبار مف عمى فستانياىذا المكاف، وقفت ونضجرت 

جريس وبرسيو وألبية وجنطيانا "الجبمية التي تغطي المكاف بمختمؼ األلواف مثؿ 
وبدأت بقطفيا وفرد أوراقيا ومف ثـ خمطيا لتصبح مزيجا مف األلواف  "وبخور مريـ

أميا  اعدةالرائعة. سئمت المكوث في الجبؿ لوحدىا مقررة العودة مف حيث أتت لمس
 أخبرتيا بما وصميا. الى أميا، و لعميا تتمّيى وتنسى ألـ الشوؽ. تحدثت 

بسرعة  ياتنفس، زاد سعادضاقت حاؿ كممات قالتيا األـ عما يدور في خمد األب، 
كبيرة جدا حتى أصبح شييقيا وزفيُرىا يصدر صوتا مصحوبا بحشرجة واضحة، 

األغطية وتفجرت عيناىا  ركضت نحو مخدعيا ولحقت األـ بيا، اندست تحت
ينابيع مف الدموع مصحوبة ببكاء وكأنيا طفؿ سمبت منُو دميتو الوحيدة، جمست األـ 

مسحت عمى شعرىا محاولة التيدئة مف روعيا غطاء، إلى جانبيا ونزعت عنيا ال
 .اهلل الى جانبياوتطمينيا مؤكدة بأف 

                              ***************** 
 
حداث في باسؿ في رسالتو األخيرة إلى معرفة ما يجري مف أ عمى رغبة ءناابن

بتعرض منزؿ أستاذ مدرسة القرية لمسرقة في أخبره  ،وصمو مكتوب تامر القرية،
العمدة وتسبب بمقتؿ ابنتو الصغرى... منزؿ البرؽ فيو  قصؼنفس األسبوع الذي 

لدى رجؿ يعتمد عميو بسبب  بعد أف اختطفو وحجزه في قرية "السبوع" "ىاني"مصير 
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وأكد لباسؿ  إنشائو معصرة خمر بدعـ مف العمدة بقصد إلياء وضياع شباب القرية،
بعد أف يبدي ندمُو. وفي نفس الرسالة، شرح لُو كيؼ انتصؼ  بأنو سيطمؽ سراحو

 تؾ عرضيا وجـز أنيا مف خارج القرية. نذير المرأة ىُ 
ارؾ ابػػف منقػػذ مػػع ابػػف حمػػراف وغمبػػو، تعػػ لصػػديقو ماحػػدث بعػػدما وفػػي األخيػػر، روى

غضػػب حمػػراف وذىػػب لبلنتقػػاـ البنػػو بضػػرب ابػػف منقػػذ ألف األخيػػر يكبػػر ابنػػو بعػػاـ، 
نشػػبت معركػػة بػػيف األبػػويف. إثرىػػا تمقػػى منقػػذ طعنػػات وجييػػا لػػو حمػػراف أردتػػو قتػػيبل، 

 والقاتؿ في حالة فرار...
                            ***************** 

 
بكاء، وىا ىي تبكي نفسيا  روحيا تد مستمر، فكمما اختمت بنفسيا تمزقحزف سعا

 ، نيضت لتغسؿ وجييا،نو والدىا جاء لتناوؿ وجبة الغداءالباب يقرع، إ .النفسي
 سعادجمس في صالة االستقباؿ وناداىا بصوت عاؿ. جففت ، يسأؿ عنيادخؿ 

ى جانبو وسأليا عف الماء مف عمى وجييا ولبت نداء أبييا. طمب منيا الجموس إل
ثـ ابتسـ بغرض  ،أجابتو بأنيا كانت تقطع البصؿ، ىميـ، سبب احمرار وجييا
 كسب ودىا، وقاؿ:

، وطمب جيدوقاؿ إنو قد انتيى مف بناء بيت  ،العمدةيا بنيتي لقد تحدث لي  -  
مني أف أبمغؾ بذلؾ، وأف أبمغؾ أيضا بأف طمبؾ شبو مستحيؿ، فكيؼ يستطيع شراء 

لقد صدؽ العمدة بكبلمو حيف قاؿ: ال أنا وال ىو وال أغنياء  !، يا بنيتي؟مؤلؤلعقد 
أنا قاؿ "حيف  القرية جميعا يستطيعوف تمبية طمبؾ، حتى أني انفجرت مف الضحؾ

"، فيبل عدلت عف بعض المطالب اً أو إمبراطور  اً لست سوى عمدة ولست ممك
 المستحيمة؟

  نذيربراح يتبلعب  أصمو ودناءة بنو ولمكرهالت يفي الحقيقة العمدة بنى الب
المصاىرة ألف قوتو ة مف تأخر ح، فيو يرى مصمءباستحياويتحدث عف سعاد 

 إلىمؤخرا ارتقى  .حوليا القرية ومايجعبله األقوى في  أف اأوشكت ونفوذه المالي
الحاجة لنذير تتبلشى تدريجيًا وتصبح  بدأتمنصب سياسي في مجمس المدينة وىنا 

قد  نذيرة بعض المصالح والمطامع مف ؿ لمعمداوماز  .نو النيرافىشيمًا نالت م
فيو ال يرى فيو  .وحينيا سيبحث عف طريقة لوضعو تحت مجيره ،يوما ما تنتيي
في الظرؼ الراىف ىو  .كميـ عمى حد سواء في نظرهمف أي فرد في القرية،  أكثر
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عاد في بخجؿ عمى حميفو التاريخي، ومف يدري لو وافقت س ضغوطاتويمارس 
ورقة ضغط منذ  المصاىرة .ليماطؿ األعذارالحاؿ عمى طمبو لتحجج ووضع 

العمدة  أفوالسر في ذلؾ  .صاىريُ  المصالح صار نذير ال انقطعت إذاالبداية، 
 أفإلى يتطمع  ا،ولذ .األـعمو في قريتو  نفسو ممف خمؽ ليكوف سيدًا ىو وبنو يعتبر

 .خير المناطؽ المحيطة "التواليب"في قرية  يشاركوه الحياةقريتيـ القاحمة و  ييجروا
 بصوت خفيؼ وبنبرة توتر:جاء رد سعاد عمى أبييا 

ذا كاف ال يستطيع تمبية مطالبي فميغرب عف  الذي يريدني -   فميدفع ما أطمب، وا 
 وجيي حتى يأتي مف يستطيع فعؿ ذلؾ...

 أنت محقة ولكف ىذا مستحيؿ. -  
  !وىؿ ثمني زىيد؟ -  
خذ الكرة األرضية مسيجة بالماس مقابؿ ميرؾ آة لي، لو أستطيع بالنسب -  

 لفعمت.
 إذا، سأتنازؿ عف بعض المطالب مف أجمؾ أنت يا أبي. -   
 ابتسـ وقاؿ:   
 وما ىي مطالبؾ الجديدة؟  -  
 كؿ ما يممؾ العمدة حتى المنزؿ الذي يعيش فيو. -  
   طريقة تدؿ عمى نفاد الصبر:ب

ني أردت أكنت أظنؾ تمزحييف بمطالبؾ حتى  غبيف بعماد.قولي أنؾ ال تر  -  
   .مشاركة العمدة بمزاحؾ

  - .  ليس ما فيمت، فمو دفع ميري والده لتزوجتو اليـو

  ".ثـ قالت ليا نفسيا: "أصمدي بالمراوغة حتى وأف كشؼ أمرؾ
 صمت األب، فنظرت في وجيو، وقالت:

 . ميمة أخرى لمتفكير سأعطي العمدة وابنو -  

 ىز رأسو وقاؿ:
  سأنقؿ إليو مطالبؾ. -

 ."تظف أنيا تراوغني بمطالبيا الساذجة، إذا حاف الوقت ال لؤلؤ وال  خبزًا ممفوفًا"
 قاليا في نفسو.

                            ***************** 
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لى مقر عممو عف إوقؼ العمدة يتحدث مع رجالو عمى مشارؼ الطريؽ المؤدي 

قؿ أيجب عمييـ القياـ بو، مّرت مف أماميـ فتاة حسناء عمرىا  بعض األمور التي
النظر  اربو وىو ما زاؿ شاخص البصر محدجشتخمؿ العمدة مف العشريف عاما، 

لى إوقد ماؿ  عف الكبلـ ويستأنؼ عمى نحو مفاجئف يتوقؼ لحظة أقبؿ  لى الفتاةإ
 حد رجالو ىامسا:أ
 مف ىذه الحسناء؟ إبنة -  

 لى عنيد عساه يؤيد إجابتو:إظر قاؿ سالـ وىو ين
 !أظنيا أبنت تيسير الحمواني -  

 أيده عنيد:
 نيا ابنتو، اسميا سميرة.إنعـ  -  

 تمتـ العمدة بجذؿ:
 !ف تجد لدى الحمواني غير الحموى؟أإذف ماذا تتوقع  !ابنة الحمواني -  

ف الباب لذي بدا طريفا مافي مثؿ ىذا الموقؼ  الو أنفسيـ عف الضحؾلـ يتمالؾ رج
سو شيبا، وىو ما قابمو اضرا في لحظة غاوية لرجؿ اشتعؿ رأالذي تجد نفسؾ ح

لى إعماد  ابنوُ  يحضرف أعف الضحؾ وطمب مف سالـ  ابالصراخ في وجوىيـ ليكفو 
 مقر عممو.

                              ***************** 
 

 شارد الذىف حتى دخؿ عميو ابنو فقاؿ لو:العمدة جمس 
ميمة جدا بنسبة لبقائنا في ىذه  أود الخوض معؾ في قضية جمس يا عماد.إ -  

 القرية.

 ماذا تقصد؟ -  

 في الخارج وعاد ليستأنؼ الحديث مع ابنو قائبل: أف ينتظروه مف رجالوطمب العمدة 
 حياتنا؟ ذكرت لؾ ذات يـو كيؼ كانت رحمة -  
 وىؿ تظف أني أنسى ما قمتو لي؟ -  

يجب عمينا القياـ بأمور  ،جؿ بقائناأولكف مف  ال تنسى، ولف تنسى.أنؾ عرؼ أ -  
 باتت ضرورية في ىذه المرحمة بالتحديد.
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 مثؿ ماذا؟ -  

بني أننا نمتمؾ الماؿ التي دخؿ عمينا عف طريؽ الحيمة ولوال الحيمة اتعمـ ي -  
 احدة.عشنا في ىذه القرية التي أصبحت قريتنا يوما واحدا، بؿ لحظة و نا ماؤ وذكا

 طالما معنا الماؿ، فبل ينقصنا شيء. -  

 رد عميو بحدة ودودة:  
ف أجد الوقت الذي ستجيد فيو االستماع وال تكثر مف مقاطعة أكـ أود  ،اهلل -  

 محدثؾ؟
 الذي يدور في خمدؾ.عرؼ ما أف أسؼ عمى مقاطعتؾ...ولكني أحب آ -  

اطعني مجددًا، فأف ما ينقصني وحتى ال تق ا أنت تقاطعني ثانية أييا األرعف.ى -  
 ىو الرجاؿ.

 فيـ ماذا تعني؟ألـ  -  

 ف أتزوج.أفمذلؾ قررت  عني النسؿ، األبناء، أ -  

 !!! ؟ماذا -  

سمعت ما قمت، فقد حاف الوقت ليكوف لي الكثير مف األبناء، وىذا ما لف يأتني  -  
 ال بالزواج بأكثر مف واحدة.إ
 ؾ؟وماذا عف أمي؟ ىؿ ترضى بذل -  

اجي ليس الغرض مف زو  ماداـلذي يجعميا تعارض اما شأف أمؾ بيذا؟ ما  -  
ف أ، ذريتي كميا بنات... آه كـ تمنيت ولدي الوحيدأنت  المتعة بؿ إنجاب األوالد.

 البنات األربع. ذكور بدال عفيكوف لي أربعة 

 افعؿ ما تراه مناسبا يا أبي. -  

 بأكثر مف واحدة. جبالزواحتى أنت يا بني، ستكوف لؾ الفرصة  -  

استدعاء ب امرهو  عنيد بصوت عاؿ، ى مساعدهُ ف ينصرؼ ونادأطمب مف ابنو 
  .الحمواني

                             ***************** 
 

 ، تحدث معوموسوفي صحبتو الحمواني، طمب العمدة مف الحمواني الجعنيد رجع 
أمضياه في  كاف الوقت الذي شديديف. ـالقرية بمطؼ واحترا فعف بعض شؤو 

زاؿ التوجس والحيرة مف ال ي لكف .بالقضاء عمى توتر الحمواني الحديث المتنوع كفيبلً 
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بالحديث عف  ونستؤا، فما كاف العمدة يستدعيو لماالستدعاء يخالطوأسباب ىذا 
الطقس وأحواؿ الموسـ وكيفية عمؿ الحموى، ومكونات العسؿ، غبلء بعض السمع، 

ف أباح أبعد  ،أنو ما ارتاح مف وطأة ىواجسوالموعودة ليذه البمدة. غير اريع والمش
 ،ربقدر ما ارتعد، وشعر باالنييا ،لو العمدة أخيرا بأنو يرغب الزواج مف ابنتو سميرة

خذ آتفكير و مللى وقت إ بحاجة أنا .التممص والتيرب مف ىذا المطمبحاوؿ جاىد 
  رد عمى طمب العمدة" "ىكذا.ابنتيرأي 
                            *****************     
 

بأجواء  زوجتو مريـ باألمر، أبدت معارضتيا الشديدة. وبعد ليؿ الحمواني أخبر
مشحونة بالتوتر والخوؼ، رسى الزوج عمى شاطئ االستسبلـ وأمر زوجتو بتولي 

ذا إلقرية قناع ابنتو والدمع في عينيو خوفا مف العمدة الذي سيرمييـ خارج اإأمر 
وسمطاف. يجب  إليو وليس لمعمدة فيو سطوة وفيمجؤ وما مف مكاف  مطمبو ارفضو 

منيـ  يجعؿ الطاغية تجبرو فأفراد األسرة مقابؿ اآلخريف،  عمييـ التضحية بأحد
وشعرت  اً أبمغت األـ ابنتيا باألمر، بكت بكاء شديد ا يخافوف المواجية.قوم

مف التسمط  ا في بحر لجي تعموه أمواجبحت زبدأحبلميا تبددت وأص. باالنكسار
ا عمى تمؾ أفراد أسرتي أجؿ بقاءواالستبداد، وليس أماميا خيار سوى القبوؿ مف 

 .أجميابدوا استعدادا تاـ لمتضحية مف أو  اىاألرض التي عشقيا أبناؤ 
                             ***************** 

 
وفعبًل  حضير لزفاؼ لـ يحدث مف قبؿ لغيره.لتمغ العمدة بالموافقة، أمر أتباعو بابُ أ

حدث ما كاف يتمناه، تزوج سميرة واحتفؿ الجميع بيذه المناسبة، كؿ بيت في القرية 
منيا وصنعوىا في يـو   اكاف حاضرا في الحفؿ مف حيث األطعمة التي حرمو 

 . زفافو
                             ***************** 

 
بستاف  ليعممُو بخبر شرائوشرع في الكتابة لصديقو و سؿ ألمو، تحية با نقؿ تامر

 الورد ويذكره ببعض ذكريات الماضي.
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، فيو اآلف مف اً جديد اً إنسان وُ األخبار التي وصمت مف القرية أسعدت باسؿ وجعمت
ده التي ال ذكرى وفاة والإأغنياء القرية، بدأت ذكريات الماضي األليمة بالتبلشي 

 .و غني، قوي، عزيزفكـ تمنى لو أف أباه حيًا ليراه وى ى الساعة.مازالت حاضرة حت
                            ***************** 

 
في أخر مرة تحدث فييا نذير والعمدة عف سعاد، أطمؽ نذير وعده بأنو سيجبرىا إذا 

ة ربما يكوف وسواس بنسب .ولكف معالمو لـ تتضح اً لـز األمر، ىذا المقاء أثار شك
لحاحًا مف ذي قبؿإ فوضع لو عذرا بمشاغمو  ،ليو عندما وجد العمدة أقؿ اىتماما وا 

نذير في نفسو شيء  .ىذا الموضوع فيحتى الساعة لـ يخوضا  .وشؤوف األىالي
 .مكنو مفاتحة العمدةمف الكبرياء فبل ي

 غير مناسب لو ومف مصمحتو التأخر فقد تجاىؿ األمر ألنو وجد الوقت ،أما العمدة
 واستخدـ اإلستراتيجية االفتراضية.وىذا نتاج جمسة لمعمدة مع نفسو تعمؽ  .وقتا ما

ىو ال يعرؼ ىذا المصطمح ولكف فطرة الدىاء والحيمة أوصمتو إلى ىذا التفكير وقاـ 
 .الحالي بتعديؿ قرارات اتخذىا سابقا لعدـ مبلئمتيا ليومو

فأخباره شحيحة لدى  .مفاجئإذا عاد باسؿ عمى نحو  آراءهُ مف المؤكد أنو سيغير 
وقد أمرىـ تامر بالتزاـ  .امسره عند تامر وسعاد ومف حولي ،جميع أبناء القرية

لدى األىالي أنو ىاجر  المتداولة الصمت حياؿ باسؿ وسرية مكاف تواجده، المعمومة
 إلى مكاف غير معموـ.

فمثؿ  .يعباسؿ مازاؿ حيا وىو في مكاف ما ولو مات لوصؿ النبأ إلى مسامع الجم
استنتاجو بعد  وبنى "ىكذا تكيف العمدة" بسرعة وال يمكف كتمانو. يفيضخبر ىذا ال

توجب عمى العمدة إبقاء  ،لذا .باسؿأثر لمضي أكثر مف عاميف عمى فقداف آخر 
وثقتو  األخيرمستغبل سذاجة  حتى تتضح لو الرؤية، جسر المودة بينو وبيف نذير

فيو  .يو أف يمح عمى طمب يد سعاد البنوعم ،إف صحت تكيناتو .بو المفرطة
لو  ير وأظيرذن واجوذو أىمية ولو  ، لذا كسب ود حميفو أمرلورقة ضغطبحاجة 
تحالؼ مؤكد بينو وبيف باسؿ إذا ما عاد وحينيا لقبيح ربما ينتج عف ذلؾ الوجو ا

، وضع أمرًا حتمياً  وىنا سيكوف زواؿ العمدة ذو الوجييف والقمبيف .ستحؿ الكارثة
يطفو  يكوف حاضرا في الساحة ومنتصرا، الحؿفتراضية لالا لؤلحداث لنفسو حموالً 
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حدسو حينيا يتبع  ،عمى باؿليس إذا حدث شيء  ،عمى سطح رأسو عند الحدث
 والتودد.  لتمسكفاو وخبرتو في إتقاف فف الحيمة 

                             ***************** 
  

ياـ، دخمو اليومي يكفي بشؽ األنفػس أسػرة مكونػة مػف سػتة راشد فبلح يكابد قساوة األ
أوالد وبنػػات، ضػػاؽ بيػػـ األب ذرعػػا، فمػػـ يعػػد يواكػػب التوسػػع األسػػري مػػع بمػػوغ بناتػػو. 
لػػذا، يعمػػؿ مػػع ابنيػػو وىمػػا مػػازاال قاصػػريف، جػػؿ ىمػػو بنػػاء غرفػػة ليفصػػؿ بنينػػو عػػف 

ة أحجػار ويبنييػا بناتو. يجمع القميؿ مف الماؿ، ومػا بػيف الحػيف واآلخػر يحضػر بضػع
في الفناء الصغير. حمـ يػراوده ليػؿ نيػار، وىػو أكبػر أحػبلـ ىػذا األب،   يحتػاج إلػى 

. ىي األصغر ومازالت فػي ربيعيػا ءبعض الوقت ليكتمؿ، خصة بعد مرض ابنتو فدا
الرابع، أصيبت بألـ في بطنيا، وبدال مف أخذىا إلى العطار أخذتيا أميا إلى مشػعوذ 

 القرية.
يمانيـ بالسحر والشعوذة جعمتيـ سػخرية وأضػحوكة مػْف وعػى مػنيـ. جيؿ القرو  ييف وا 

ليسػػت ىنػػا نقطػػة التعجػػب، ألننػػا نمػػتمس ليػػـ عػػذرًا، إنػػو الجيػػؿ، ذلػػؾ القاتػػؿ الصػػامت 
المتسػػػػمؿ بػػػػيف األنسػػػػجة، وىػػػػو العامػػػػؿ األساسػػػػي المتمػػػػؼ لخبليػػػػا المػػػػخ. االسػػػػتغراب 

ف األعصػػاب، ىػػو الحضػػور المػػذىؿ لحنايػػا التفكيػػر التػػي تػػذىب بكػػؿ نػػاظر إلػػى جنػػو 
غيػػر العػػادي ألنػػاس مػػف المدينػػة لتمقػػي العػػبلج عنػػد المشػػعوذ. توسػػع أفػػؽ المدينػػة لػػـ 
يػػػزدىـ رقيػػػًا وتطػػػورًا، بػػػؿ إنيػػػـ أرادو منافسػػػة القػػػروييف وتقاسػػػـ الجيػػػؿ المقيػػػت. كيػػػؼ 
اكتسػػػب مشػػػعوذ القريػػػة ىػػػذة الشػػػيرة؟ ولمػػػاذا ىػػػو بػػػذات مػػػف بػػػيف مشػػػعوذيف بالجممػػػة 

ربمػػػا جميػػػع المشػػػعوذييف ليػػػـ نفػػػس الصػػػيت وذلػػػؾ حسػػػب  !رى؟يوجػػػدوف فػػػي جػػػؿ القػػػ
 الخبرة والقدـ في ىذا المجاؿ.

األغػػرب فػػي ىػػذة النقطػػة، جػػرأة المشػػعوذ. فقػػد وصػػمت بػػو الوقاحػػة إلػػى تعميػػؽ الفتػػة 
أمػػاـ منزلػػو كتػػب عمييػػا "عيػػادة قُميػػر". وعمػػؽ الفتػػات عنػػد مػػدخؿ القريػػة لتػػدؿ الزائػػر   

 ممو.    عمى الطريؽ المؤدي الى مكاف ع
المشػػعوذ قُميػػر، مثمػػو مثػػؿ غيػػره مػػف النصػػابيف والمحتػػاليف، ولكػػؿ واحػػد مػػنيـ مجػػاؿ 
معيف يناسب شخصيتو. فكـ مف أسرة انيارت بسببو، وكـ مف عاقؿ فقد عقمػو بسػبب 
وىمو وارعبو مف الجف. شيرتو تحققت بامتياف العػبلج بآيػات الػذكر، والكػي، وعػبلج 

ض المساحيؽ الغريبة التػي يحضػرىا بسػرية تامػة. األمراض المستعصية بالبخور وبع



 

 

156 

الغريػػب فػػي كػػؿ ذلػػؾ، أف العامػػؿ النفسػػي وراء تماثػػؿ الػػبعض لمشػػفاء، والػػبعض القػػى 
مصػػيرا مأسػػاويا مثػػؿ فػػداء. فقػػد كواىػػا فػػي بطنيػػا، اآللػػة الحػػادة الوميضػػة نػػارا أحػػدثت 

ينػػزؼ فجػػوة فػػي بطنيػػا. تقيحػػت وتطػػور االلتيػػاب وراح يتوسػػع ليصػػبح جرحػػا عميقػػًا 
 قيحا ودما.

أخػػذىا والػػدىا إلػػى العطػػار، نصػػحو بعرضػػيا عمػػى جػػراح فػػي المدينػػة، عمػػؿ بنصػػيحة 
العطػػػار. حوليػػػا الجػػػراح إلػػػى قسػػػـ األطفػػػاؿ وعمػػػؽ ليػػػا المصػػػؿ ووضػػػع ليػػػا برنامجػػػا 
لتزويػػػدىا بالػػػدـ، أدخميػػػا فػػػي قائمػػػة العمميػػػات الجراحيػػػة إلػػػى حػػػيف يػػػأتي دورىػػػا. ذلػػػؾ 

اوه مػػػف الصػػػيدليات لعػػػدـ تػػػوفره فػػػي المستشػػػفيات المستشػػػفى عػػػاـ، والػػػدواء يجػػػب شػػػر 
العامػػػة. ىنػػػا بػػػدأت مأسػػػاة األب. وكػػػأي قػػػروي، ال يػػػدرؾ أف ىنػػػاؾ فرقػػػًا بػػػيف القػػػرى 
والمػػػدف. أىػػػؿ المدينػػػة يسػػػتفيد الػػػبعض مػػػنيـ مػػػف برنػػػامج الضػػػماف االجتمػػػاعي وذلػػػؾ 
 حسػػػب ذكػػػاء المسػػػتفيد وفيمػػػو لمسػػػبؿ المؤديػػػة لبطاقػػػة االتمػػػاف. أمػػػا القػػػروي، فيػػػو كػػػا
ألعمػػػػى يمشػػػػي فػػػػوؽ شػػػػوؾ، وكأنػػػػو مخمػػػػوؽ مػػػػف فصػػػػيمة أخػػػػرى، حتػػػػى أف القػػػػروييف 

مدنػة عرقػا، لوا يعامموف كقطيع في أزقػة المػدف، يسػتيزأ مػف مبلبسػيـ المحروقػة شمسػا
جػػـو الصػػنة يقتربػػوف مػػنيـ بحػػذر وأيػػدييـ تكػػاد تكػػوف قريبػػة مػػف أنػػوفيـ تحسػػبا مػػف ى

أطيػػػر وأزكػػػى مػػػف آكمػػػي  ـروثيػػػصػػػنتيـ و رائحػػػة الػػػروث عمػػػييـ، غيػػػر مػػػدركيف أف و 
 الحقوؽ خمؼ المساحات الخشبية.

يبقى القروي رمزا لمجيؿ والغباء في نظر بعػض المتمػدنيف. التمييػز يبػدأ مػف سػيارات 
األجػػرة وينتيػػي بالمستشػػفيات والػػدوائر الرسػػمية. ىػػذا ىػػو حػػاؿ القػػروييف الفقػػراء أمثػػاؿ 

ـ  الخارجيػػة حتػػى وأف راشػػد، عمػػى عكػػس القػػروييف األغنيػػاء الػػذيف ييتمػػوف بمظػػاىرى
حػػاظرًا عنػػد التعامػػؿ مػػع بالفعػػؿ كػػاف التمييػػز   .كانػػت بطريقػػة ال تشػػبة سػػكاف المدينػػة

حػػذاؤه مغطػػى بطبقػػة ، عمييػػا طػػيف الِزب راشػػد فػػي المستشػػفى. مبلبسػػو باليػػة مرقعػػة
طينيػػة. فمثػػؿ راشػػد ال يعػػرؼ دىػػاف األحذيػػة والمنظفػػات الخاصػػة باألقمشػػة البيضػػاء. 

ئحػػػة العطػػػر عنػػػد مػػػرور العمػػػدة أو نػػػذير أو أي ميسػػػور الحػػػاؿ. يعػػػرؼ، بػػػؿ يميػػػز را
ولكف، ىؿ اشترى يومػا قػارورة عطػر؟ أو أىػداه أحػدا؟ ال أحػد يػدري، ربمػا حػدث ىػذا 

 يوما ما، وربما ال.
، عمى مف؟  ال يمـو والة األمر ألنو ال يعػرؼ مػف  حاؿ غريب، ثورة ألـ، وسخط ولـو

خمقػوا ليكونػوف ىنػاؾ دوف غيػرىـ، وىػو  سبب لوجػودىـ، سػوى أنيػـ فػي ذلػؾ المكػاف،
حػػيف البسػػطاء، واف كػػاف يوجػػو انتقادتػػو بلخمػػؽ ليكػػوف فبلحػػًا مثمػػو مثػػؿ غيػػره مػػف الف
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ولومػػو، فمػػيس أمامػػو سػػوى القػػدر. مسػػكيف القػػدر، أصػػابع االتيػػاـ دومػػا موجيػػة نحػػوه، 
ألف بػػػيف سػػػطوره شػػػقاء وعنػػػاء وألػػػـ. كممػػػا حمػػػت طامػػػة عمػػػى رأس قػػػروي قػػػاؿ: "ىػػػذا 

 "!قدري
ىػػؿ يػػدرؾ راشػػد أف ىنػػاؾ مػػف ىػػو تسػػبب فػػي الوضػػع؟ خمقػػو اهلل مثمػػو مثػػؿ الجػػالس 
عمػػى.....، فممػػاذا ىػػو الطػػرؼ األضػػعؼ وقػػد خمقػػو اهلل مثمػػو مثػػؿ غيػػره مػػف......،؟ 
ولمػػػاذا يخػػػرج مػػػف المستشػػػفى بيػػػـ تنػػػوء بػػػو الجبػػػاؿ؟ ابنتػػػو عمػػػى وشػػػؾ المػػػوت تعفػػػف، 

ف كنػػػت ويقابػػػؿ المصػػػيبة بػػػػػػ"أدخؿ اسػػػـ ابنتػػػو قائمػػػة االن تظػػػار حتػػػى يػػػأتي دورىػػػا، وا 
مستعجبل انقميا إلى مستشفى خاص" ىذا كبلـ الطبيب. فأمثاؿ راشد مػازالوا يعيشػوف 

 في جميورية الطابور.
خرج مف المستشفى ببل قدمييف، فميس لديو حؿ سوى تركيا في عيػدة األمانػة الطبيػة 

كحد أدنى والوقػوؼ أمػاـ المخمصة هلل والمواطف والعودة إلى القرية لتدبير ثمف الدواء 
 الطابور الطبي.

قضػػى ليمػػة مشػػحونة بػػروائح الػػدماء، ليمػػة تػػدثرت بكفػػف أسػػود سػػواد القمػػوب. قػػّرر بيػػع 
منزلو الصغير، حصيمة سنوات طويمة مف النضاؿ، ولو بنصؼ الثمف عمى أف يبقػى 
 فيػو مقابػؿ دفػع االيجػار، وىػذا نظػاـ متبػع منػذ عقػود وربمػا قػروف. ىػؿ يبيعػو لمعمػػدة؟
ال. ىػػػو يعػػػرؼ أف العمػػػدة يػػػبخس النػػػاس أشػػػياءىـ، بػػػؿ يبخسػػػيـ آدميػػػتيـ. إذا، قػػػرر 
ف كػاف ظالمػا، فالظػالموف  الذىاب إلى نذير، فيو فػي نظػره أعػدؿ مػف العمػدة حتػى وا 
درجات. انتظر مساء اليـو التػالي الػذي قضػاه مرتعبػًا مػف سػواد األيػاـ القادمػة. وعنػد 

توجاتػو الزراعيػة، كػاف واقفػا أمامػو. اختػار ىػذا المساء، وبعد انتياء نذير مف خػزف من
الوقػػت ليكػػوف بعيػػدا عػػف األنظػػار، فػػإذا أىػػيف، لػػـ يسػػمع باألىانػػة سػػواه، فميمػػا دكػػت 

 الحاجة عضامو يبقى بكرامة تحممو عند السقوط:
 سيدي، جئتؾ وكمي ألـ وأنا أرى ابنتي تموت أماـ عيني..... -  

و مػف عػرض، المنػزؿ بنصػؼ الػثمف مقابػؿ حدث السيد نذير بكؿ ىمومو وما يقدمو ل
 بقائو فيو باإليجار.

 ثار السيد نذير غضبا:
 صبلؾ اهلل بالمظى أييا المعيف، كيؼ تسمح لمشعوذ بأف يكْوي ابنتؾ؟ -
 أنيا زوجتي، سامحيا اهلل. -

 !وكيؼ ييوف عميكما أييا األغبياء ألـ طفؿ وىو يصرخ مف ألـ النار؟ -
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 ـ.ىذا ما وقع، واآلف يعتريني األل -

لثػػػػواف معػػػػدودة سػػػػافر بيػػػػا نػػػػذير إلػػػػى الماضػػػػي، تػػػػذكر بيػػػػا مػػػػا مػػػػزؽ ىمػػػػـ... ) -
 (...سأعطيؾ ماتريد.وىو يفتح درج خزانتو (..اسمع أييا األحمؽ..)قمبو..

أظيػػر راشػػد وثيقػػة منزلػػو واسػػتعد لمػػدىا لسػػيد نػػذير، سػػمـ لػػو المػػاؿ، مػػد راشػػد الوثيقػػة، 
 رفض أخذىا:

 خذ الماؿ وال تريني وجيؾ. -
 راشد:بدىشة قاؿ 

 سأعطيؾ كؿ شير جزاء مف المبمغ. -
 قمت لؾ خذ الماؿ وارحؿ قبؿ أف أغضب عميؾ. -

 ىـ راشد بالخروج وعاد ليقوؿ لنذير:
 كنت دائما أراىف أف االنسانية ليا منزال في قمبؾ سيدي. -
المػاؿ  ال تخبر أحدًا أني مف أعطاؾ الماؿ، حتى زوجتؾ، واإل سأصادر منزلؾ. -  

، اذا احتجػػت لممزيػػد اطمػػب منػػي، وال تػػأتي لشػػكري. ىيػػا إذىػػب لػػؾ وال تعيػػد لػػي شػػيئا
 البنتؾ. "قاليا بحدة"

 تبقى أصيبًل ياسيدي، استودعؾ اهلل. -

مخمػوؽ أعػز  عنػد فقدانػوخرج وترؾ أثر األلـ لمسػيد نػذير يتػذكر أسػوأ لحظػات حياتػو 
 لديو "ابنو صابر":

 .  مت معو"آه... أشعر بما تشعر بو ياراشد، )يتنيد بألـ...( حسنا فع
                          ***************** 

 
قبؿ ىذا اليـو قرر العودة إلى  في لندف الثبلث سنوات.باسؿ  تجاوزت فترة وجود

عممو ليستأذنو ببلده، ظؿ في المتجر الذي يعمؿ بو يترقب لحظات لقائو برب 
البريد  اعيعمى كرسي المحاسبة يزاوؿ عممو، دخؿ المتجر س بالسفر. ىاىو جالُس 

انشغالو بمحاسبة الزبائف، فقد وسممو رسالة، تصفح الظرؼ، إنيا مف تامر. برغـ 
قباؿ قبؿ إ وفراغ لحظاتفتح الظرؼ وراح يقرأُه بسرعة مستغبل  .واانتظر حتى قم

. في طيات الرسالة، السبلـ مف أحبائو، وبعض األحداث مثؿ؛ ف عميوالمتسوقي
روح بالغة الخطورة في واقعة مجيولة، واألشاعة أصابة "مردود" العاؽ لوالديو بج

تُفيد بأف "مردود" كاف بميمة مع رجاؿ العمدة تحت إمرة عمدة "الحراب" لتنفيذ عممية 
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فكر ببناء مستوصؼ قريبا تخريبية في "الحراب" أثرىا أصيب....يُقاؿ بأف الحكومة ت
بنة تيسير عمى أف يتوسط القرى المجاورة....زواج العمدة مف ا مف القرية

الحمواني.... السيوؿ جرفت حقوؿ سادة األقطاع واصبحت أرضا واحدة، وألكثر مف 
وفاة الشيخ ....أما الخبر الذي مزؽ قمب باسؿ، شير وىـ يتجادلوف ألعادة ترسيميا

 الراعي، فقد كاف يُكف لو الحب واالحتراـ.          
                            ***************** 

 
 ضروريات العمؿ. فوجئليتحدث إليو عف بعض د المساء جاء سعيد إلى باسؿ عن

في عبر سعيد عف استيائو مف العودة  ،لى بمدهإ توعود عندما أبمغو باسؿ بقرار
، قطع باسؿ فيو معو شريؾفي المشروع الذي ىو  الوقت الراىف بسبب مسؤليتو

لى ذلؾ الحيف .مو في أقرب وقتوعدا بالعودة الى عم ة بمف يدير ستعاناليمكف ا ،وا 
، شكره باسؿ عمى موقفو النبيؿ ربالسف سعيد أذف لو بعد الوعد .ف المتجرشؤو 

رابط يوحد ما ىناؾ أكثر مف  إال أفنفس البمد، مف  ا ليساأنيممف رغـ الوالرجولي ب
فيناؾ العقيدة واألرض والتاريخ في ببلد الغرب وجعؿ كؿ واحد يعطؼ عمى  .ابينيم

الذي  "نايتس بردج"متسوؽ عبر شارع ليـ أخوه. قبؿ مغادرتو لندف ذىب خر وكأنآلا
يضـ أشير المحبلت التجارية كا ىارودز وىارفي نيكمز وغيرىا لشراء اليدايا، وقاـ 

مف ييمو أمره بقرار رجوعو حتى تكوف م لمسفر جوًا. لـ يبمغ أحدابتحضير نفسو 
، "ستانستيد"لى مطار إء ىناؾ رافقو رب عممو وبعض األصدقا ،مفاجأة. يـو سفره
 لى بمده.إ احيث قفؿ عائد

                            ***************** 
 

أنيا أتقنت دور المرأة بما  .التي تراجعت في اآلوف األخيرة رغبة والدىا سعادراوغة 
أنو أعجب بيا وبما  ، حتىبمساف معسوؿ التغمب عمى إرادتو ، فقد استطاعتالعادية
بيا". كاف قد نسي ىذه الفتاة مثؿ أبييا. أنا فخور " وكاف يردد عبارةبو لسانيا  ينطؽ

طالت فترة  ظف يقينًا أنو لف يعود، فقدذي غادر ولـ تصمو أخباره بعد، اسـ باسؿ ال
 غيابو ولـ يتوقع أنو سيعود يوما، أو يطرؽ اسمو مسمعو أو ىكذا كاف يقنع نفسو.

                             ***************** 
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نصؼ القمر" بالعاصمة لمراحة والنـو حتى "، دخؿ فندؽ إلى بمده باسؿ لمّا وصؿ
 الصباح. 
لى القرية في منتصؼ النيار وبينما كاف يمشي في الطريؽ متجيًا نحو إوصؿ 
. في خر يرحب بوواآل، إليو نظرات استغرابأىؿ القرية ينظروف بعض كاف  ،منزلو

 ىذه الوىمة، خالج صدره خوؼ لـ يستطع فيمو. واصؿ طريقو إلى المنعطؼ
المقابؿ لمنزلو، دخؿ حدودُه، وقؼ فجأة، شاخصًا بعينيو إلى األعمى، استوطف 

. وما أف كبر حاوؿ نسر لـ يعرؼ الطيراف طيمة حياتو الداجنةالخوؼ قمبو وكأنو 
فغر فمو، . الطيراف فسقط ولـ يستطع حمؿ جناحيو أو لـ يستطع جناحاه حممو

مسح عمييما أكثر مف مرة كأنو  أف يصدؽ عينيو، حاوؿ ،ات قمبونبض واضطربت
لـ تخنو عيناه، بؿ أبصرتا ما تبصره عيوف  .في حمـ أو وىـ أو أف مسًا قد أصابو

أغمض عينيو ى ركبتيو وىو ينظر إلى األرض، جميعًا. سقط مكبًا عم األىالي
لمحظات مف الزمف، لـ يستطع قوؿ شيء في سره أو عمنو. فتح عينيو مجددًا، رفع 
رأسو فرأى ما رآه، منزلو ليس موجودًا، ولـ يجد سوى مجموعة مف العماؿ يعمموف 

 نحو العماؿ وسأليـ:  اندفع  أمي... ايا أحجار المنزؿ. صرخ:عمى إزالة بق
 ماذا حدث؟ أيف أمي؟  -  

كرر  الكؿ واقفوف ينظروف إلى وجيو المْصفّر الممزوج بالحمرة. مما زاد قمقو وخوفو.
  حدث.  ماب أعممنافيو سؤالو بصوت عاؿ، رد عميو أحد العماؿ: إذىب إلى تامر 
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وبيده كيس مف الفواكو، يمشي  تامر، وفي الطريؽ وجدهركض متوجيًا نحو منزؿ 
نقض عميو كاألسد المنقض عمى الفريسة، أمسؾ بثيابو صارخًا في ، ااندفع نحوهُ 

 وجيو: 
 أيف أمي... قؿ لي أيف أمي...؟ -  
 !أمؾ بخير... ولكف دعني أسمـ عميؾ، حمدا هلل عمى سبلمتؾ -  

 :بتيكـقاؿ 
 أيف منزلي؟... ماذا حدث؟ ىيا تكمـ؟   !أخبرني -  
أقسـ لؾ بخير وىي في منزلي. يا إن !أزح يديؾ عف ثيابي، وسآخذؾ إلى أمؾ -  

 أف أمؾ في صحة جيدة. ىيا أزح يديؾ عف ثيابي.
. ترؾ صديقو، وطاؿ العناؽ و بخير، عانؽأف أم تيقفأزاح يده عف ثيابو بعد أف 

 كؿ واحد منيما صدر اآلخر وشبكا يدييما وراحا يمشياف.
 : مقترحا قاؿ تامر

بأـ عينؾ ما تممؾ، وألحدثؾ بكؿ ما رأيؾ أف نذىب إلى بستاف الورود لترى  -  
ف أردت أف تراىا  ماحدث طوؿ فترة غيابؾ ومف ثـ تعود لترى أمؾ في منزلي، وا 
أواًل فمؾ ذلؾ. ولكني أفضؿ أف نجمس لفترة مف الزمف نتبادؿ األحاديث قبؿ لقائؾ 

 بأمؾ وىذا لمصمحتؾ.  
 إذا كنت ترى ذلؾ خيرًا، فمنذىب إلى البستاف. -

كبل منيما يريد أف يعرؼ عف اآلخر، تبادال الحديث  البستاف،نحو  وجيتيماحوال 
جمس تامر أمامو ووضع يديو . دنا باسؿ مف السور وجمس، حتى وصبل باختصار

 عمى ركبتي باسؿ وقاؿ:
 ال تتيور بعد أف أقوؿ لؾ ماذا حدث لمنزلؾ.  كوف ىادئًا وأف عدني بأف ت -  
 أعدؾ.   -  

نذير والعمدة شخصًا إلى أمؾ يحمؿ وثيقة،  أرسؿ بعد مغادرتؾ القرية بعاـ ونصؼ
وادعى أنيا مف طرفؾ، فقاؿ ألمؾ :" لقد أرسؿ لؾ ابنؾ مبمغًا مف الماؿ، ولكني ال 

رسمية لئلثبات. تبصمي عمى ىذه الورقة الع تسميمو لؾ إال بعد أف توقعي و أستطي
 ".عامؿ عف طريؽ الوثائؽ فيما بينناتونحف نىو شريكي 

 طعًا:قاؿ باسؿ مقا

 عمى الوثيقة؟  ىؿ بصمت و  -  
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نذير مستغميف أمية أمؾ. العمدة باسـ  الوثيقة عقد بيع وشراء حّررهُ  كانتو نعـ،  -  
مؾ ألى شخص مف خارج القرية وىو مف طمب مف إوبعد ذلؾ، باع نذير المنزؿ 

 مغادرة البيت. رفضت المغادرة، فقدـ الوثيقة إلى المحكمة واستدعت المحكمة العمدة
والشيود الذيف كانوا مف رجاؿ عمدة القرية المجاورة، ومف ثـ حكمت المحكمة حكمًا 

ف مع يقضي بإخبلء البيت، فتـ إخراجيا منو بحكـ قضائي، فأخذتيا إلى بيتي لتسك
والغرض مف ذلؾ ىو  وقاموا بإنشاء مبنى جديد. وكما رأيت، دمروا المنزؿ أمي

سوى محاربة  بيدي أي شيء لصنعو إذاللؾ. ىذه ىي القصة الكاممة. لـ يكف
 ألنؾ طمبت مني أال أتصادـ معو. أوامرؾوأما نذير فأنا منتظر  ،العمدة بالحيمة

  دى رسائمؾ بأنؾ تمقنو كؿ يـو درس.ماذا عف العمدة؟ قمت لي بإح -
فمنذ زمف  ،حدث باسؿ بما فعمو بالعمدة وما حؿ بو، ضحكات باسؿ تخترؽ المكاف

 ، ر لما قاـ بو صديقو بعد أف برر لو إتباع الحيمة عند سُ لـ يضحؾ كما اليـو
 أمثاؿ العمدة. لمغاصبيفالحاجة لدفع الضرر عف اآلخريف ووجوبيا 

  "تساءؿ باسؿ" !؟أكؿ ىذا قمت بو ولـ ينكشؼ أمرؾ -  
 !ىؿ عندؾ شؾ في قدراتي؟ -  
  .بؿ مستغرب -  
ذئب  مف قصة السحر،كؿ يـو  نو مازاؿ يعيش الكوابيسإ !تصور يا صديقي  -  

ماذا لو عمـ  مربوط أماـ منزلو وآخر أماـ مقر عممو، مبررا ذلؾ بأنيا تأكؿ الجف،
 سحرا بؿ مكيدة. يكف لـ ذلؾأف 
 شؼ أنو أحمؽ وأضحوكة.تكحتما سي -  
 أخمص رجالو. نيإنو يعتبر  -  
 ربما مكيدة منو. -  
مو، ولوال تقربي منو ال يا صديقي، بؿ ثقة عمياء، استطعت الوصوؿ إلى عق -  
 يسيؿ عمينا اإلطاحة بو. ا،لذ .عرفت الكثير عف أعمالو الشيطانية الم
 لـ تحف ساعتو بعد، سننظر في أمره فيما بعد. -  
    .(....... )يصمت ويتمكأتحت أمرؾ، لقد -  
  !ماذا تريد أف تقوؿ؟ -  

  مني. تغضبوال  ئاً أقوؿ لؾ شي -  
 .قؿ ما عندؾ يا رجؿ -  
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أبو استطعت أف أكوف مجموعة مف الرجاؿ في داخؿ القرية وخارجيا بمساعدة  -  
 اتجاهي السيوؿ بقمنا بتحويؿ مجار  إسماعيؿ الذي جرؼ العمدة أشجار زيتونو.

لتصبح حقبل  رفت الحقوؿ وسويتعندما ىطؿ مطر غزير، جُ مجرى الحقوؿ، و 
صدر رزؽ لمفبلحيف، وم سود عمى األقطاعييف.أبيد المحصوؿ، أنو عاـ أواحدا، 

 .ألنيـ استخدمو ألعادة ما دمر
 قمت بعمؿ رائع. !؟مف ذلؾ أغضبولماذا  -  
 ختمؼ بو معؾ.  أو عممت بما يخالؼ اتجاىؾ  بؿ -  
 !ماذا صنعت؟ -  
إسماعيؿ وأربعة لمحصوؿ العمدة، أنا وأبو  اً األسبوع المنصـر نصبت كمين -  

لمحصوؿ وىو في طريقو إلى مخزنو، الكميف استولينا عمى ا "وعرجاؿ مف قرية "السب
المحصوؿ حيث ا أخذن ثـ ،وثقنا رجالو وأشبعناىـ ضرب ،كاف في أطراؼ الوادي

بصراحة...)يتمكأ وىو يكمؿ...( ليست  بيعو لتاجر في المدينة.تكفؿ أبو إسماعيؿ ب
 ذه المرة األولى، بؿ الرابعة.ى

 انتفض باسؿ:
  .ولسنا قطاع طرؽأحرار  ، نحفحبذهُ أ ال ماىذا  -  
 .عمى ميمؾ عميّ  -  
  .أنت أخطأت -  
وسأرضى بحكمؾ فأنت أخ  ،سمع ما صنعت ومف ثـ أحكـ عميّ ااجمس و  -  

 .وصديؽ
 جمس باسؿ وراح يسمع:

و عمى نوزعالماؿ و  أخذن .ثـ إلى المدينة "وعقؿ المحصوؿ إلى قرية "السبنن -  
 نيب العمدة ممتمكاتيا.ياألسر المعدمة التي 

بار العمدة باألمر، أنت تعرؼ أف ف تمؾ األسر ليست عمى استعداد إلخأتظف أ -  
 غضاب العمدة عمييـ.إ، وىميـ عدـ أغمبيـ سذج

نيا صدقة مف ليـ إ ويقوؿ ،الماؿ ليـ يسمـرجبل  نرسؿلـ يعرفوا ما حدث،  -  
 تاجر ما في المدينة.

 .ذ الحؽ بالقوةبؿ يأخ ،يقطع الطريؽ لسنا بمف ناولكن ،قصدؾ نبيؿ -  
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 ،عض األىالي ليس لدييـ ما يقتاتوفبقمت بيذا العمؿ عندما عممت أف  -  
 .لتـز الصمت حياؿ قضية أخبلقيةأأتريدني أف 

 ؟لـ تعطيـ مف أموالي لـَ  -  

 .التصرؼ بيا إال بطريقة تجارية كما اتفقنا لي وال يحؽ ،أموالؾ أمانة -  

 .أرجو أف ال تفعؿ ىذا مجددا -  
مواجية مبدئي، كنت ىنا فال مادمت لف أفعؿ، أتدري لماذا؟ ألنؾ معي، -  

، بؿ ال أخشى الموت وأنت تعرؼ ذلؾخوفا مف كميف يطيح بي، أنا أتجنبيـ 
عمى استعداد ألموت  اأنف ،أما اآلف .أخشاه إذا جاءني وأنا وحيد أمي وأمؾ

 .بأمي وتعامميا بالحسنى ألنؾ ستيتـ ،مطمئناً 
 "ىكذا قاؿ باسؿ معتذرا" عميؾ يا صديقي.ي إذا رفعت صوتي عذرناسؼ، آ -  

 ابتسـ تامر وقاؿ:
 .ال أسؼ، أنت أخي حتى ولو مددت يدؾ عميّ  -  
  .اهلل يا أخي اذعما  -  

ح لو وبدأ تامر يشر  .تابعا حديثيما وخاضا في مواضيع عدة وميمة بالنسبة لباسؿ
 خبلؿ فترة غيابو. ماذا فعؿ بالماؿ الذي أرسمو

، قمت ببناء ىذا المنزؿ الصغير بداخؿ البستاف. عندما وصمني منؾ الماؿ -  
وباقي المبمغ جمعتو مع عائدات البستاف وقطعة األرض وقمت، الشير الماضي، 

القرية وبو ثبلثة خيوؿ والحصاف األبيض الذي بشراء إسطبؿ الخيوؿ الواقع شماؿ 
 .  كنت تتمنى امتبلكو

وأنت  وؼ، إسمعني جيدا يا صديقي، لقد جمعت الماؿ،أشكرؾ عمى ىذا المعر  -  
 ..، ستصبح شريكي في كؿ ما أممؾ.ما لـ يكف في الحسباف. لذاقمت بشراء 

 قاؿ مقاطعا: 

 ال. لف أقبؿ أي شيء منؾ، فقد كنت أريد إسعادؾ، ال أخذ أموالؾ بالباطؿ.  -  

لؾ ووفاًء  عندما تشاركني في كؿ ما أممؾ، ليس كما تقوؿ، بؿ حبا مني -  
 وعرفانا.

 عزة نفسي تمنعني عف ذلؾ. -  

أقسـ لؾ مف ىذه المحظة، أنت شريكي بكؿ ما أممؾ. أنا وفرت الماؿ وأنت  -  
 العقؿ.  
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 ال، ال أريد منؾ شيئا.  -  

 لقد أقسمت أف تكوف شريكي. -  

 . ولكف ىذا كثير عميّ  -  

 ابتسـ وقاؿ:

 ني. ىيا لنذىب لرؤية أمي.  ىذا يعني أنؾ جزء مأنت يدي ىنا، و  -  

حتى نجد طريقة  أكمؿ يومؾوسأصطحبيا إلى ىنا، و خذ قسطًا مف الراحة  -  
 .استخداـ القوة كي ال تجرح مشاعر سعاد دوفيد منزلؾ، بطريقة ذكية لنستع

 تنيد وقاؿ:

 ع منزلي مف أجميا. قؿ لي كيؼ حاليا؟ اشتقت لرؤيتيا.  استرج... لف سعاد ،آه -  

 ا بخير وتنتظر لحظات عودتؾ.  إني -  

 وىؿ تعمـ ما صنع أبوىا بأمي؟  -  

أنيا عممت باألمر مف إحدى نساء القرية. وكما  مؤكدال ومف ،لـ أشأ أف أخبرىا -  
تعمـ ىي تعارض أباىا ولـ تتفؽ معو عمى أي شيء صنعو مف قبؿ. المسكينة ليس 

سمعة تباع وتشترى. ما  ال يرى في ابنتو سوىيدىا حيمة. لست أدري كيؼ ألب ب
    !ىذا حرًص عمى الماؿ؟ َأُكؿ !أظممو

 لكؿ ظالـ يـو أسود.   -  

دعؾ مف ىذا الحديث اآلف، وانظر إلى البستاف واألرض المجاورة، أليس ىذا  -  
 ما كنت تحمـ بو؟  

 قؿ لي، ىؿ يعمـ مالؾ ىذا البستاف أني مف اشتراه؟   تمكو.نعـ، كـ حممت أف أم -  

، وبعد عممية بإسـ صيري تـ أخبر أحدًا باألمر، ال تنس أف الوثيقة كانل -  
قمت بتحويميا باسمؾ، ولـ يعمـ أحد بيذا األمر سوى أمؾ. لقد الشراء بشير 

 أخبرتيا بعد خروجيا مف البيت، وكنت أقصد بذلؾ التخفيؼ مف حزنيا.  

 ؟ ىؿ تعمـ شيئا عف ذلؾ؟  سعادحسنًا صنعت. وماذا عف  -  

 .  لـ أخبرىا باألمر -  

 سأذىب لرؤية أمي.   -  

 ىؿ تريد أف أرافقؾ؟   -  

ف لـز ييز المنزؿ الجديد لنسكفال... سأعود إلى ىنا الحقًا، وعميؾ تج -   . وا 
 األمر تستطيع إحضار مف يساعدؾ.  
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 سأستعيف بعماؿ لتجييز كؿ شيء. -  

                            ***************** 
 
 تامروصؿ إلى منزؿ  .وال تسع ىذه الدنيا قمبوتمؤل فرحة الو لرؤية أمو،  باسؿ بذى
ؿ عف اوالسؤ  لقيُو مف أىؿ القريةبسبب الترحيب الذي  ـفترة أطوؿ مف المزو  بعد

أفصح لمف يسألو أنو كاف في ببلد االنجميز. وبعدىا يودوف أف  ،أحوالو وأيف اختفى
معرفة الكثير عمف يسافر إلى خارج  يحبوفس فالنا .ىناؾكيؼ كانت حياتو يعرفوا 

 ، سمعت صوتو وصرخت: طرؽ الباب مناديًا أمو .البمد وىذا مف باب حب المعرفة
 باسؿ... إنو صوت ابني. -  

رمت كوب الماء الذي كاف بيدىا وىرعت نحو الباب. فتحتو، فإذا بو أماميا، 
وجيو وىي تمسح عمى  بؿتقاحتضنتو بدموع الفرح، بكى وىو يقبؿ يدييا ورأسيا، 

 رأسو وتقوؿ:
 !أخيرا، عدت بعد أف أحرقني الشوؽ يا صغيري -  

 : ، فأماـ أمو ىو بحر مف الدموعرد عمييا وىو يكفكؼ دمعا لـ يقو عمى حبسو

 لقد تركتؾ لموحوش. !سامحيني يا أمي -  

 قالت: 
يكفيني أف دعؾ مف ىذا الكبلـ اآلف. إني مشتاقة لرؤيتؾ و  !ال عميؾ يا بني -  

عمى  لـ يجرؤ ىؿ عممت بما حدث لي؟ ذلؾ الجباف أراؾ أمامي يا طفمي الحبيب.
مف أف  مقابمتي خوفا   كمما يمقاني يسرع في الخطى خشيتًا مف لعنتي. .أدغموًُ

 ىيا، لنذىب إلىي، ولكني لف أىـز بيذه السيولة. لقد عممت بكؿ شيء يا أم -  
ا أنت، ال تأخذي معؾ شيئا، سأشتري كؿ أخرجي معي كم البستاف، سنعيش ىناؾ.

 مقتنياتؾ الشخصية. شيء حتى

انو الشديد ، سمـ عمييا وعبر ليا عف امتنبقدومو اف وتفاجأتنادت أمو السيدة إحس
نصراؼ إال أنيا أبت حتى يتناوؿ ستأذنيا لبلا تجاه أمو.لما قامت بو مف واجب 

 د أصرت عميو.فق ،وجبة الغداء. لـ يجد سبيبًل لمتممص مف دعواىا
                            *****************    
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 جمس غادر تامر مفسحا المجاؿ لباسؿ وأمو. .أدخميا المنزؿأخذ أمو إلى البستاف، 
 ..وراح يحكي ليا تفاصيؿ حياتو في لندف. إلى جانب أمو باسؿ

 سعاد. قالت األـ: ليذىب لرؤية ضبعد ذلؾ ني  
، فيو لؾ لترتاحغدا يمكنؾ رؤيتي -   بعد عناء السفر.   ا. أما اليـو

أمي، اتركيني أركض وراء ىواي.  ارجوؾ  -  

 !!إصنع ما تشاء -  

عيناىا، . لـ تصدؽ ما رأت ٍ سعاد، طرؽ الباب، ففتحتو يامسرعا نحو منزلىرع 
يا عبير، أما ىي فقد أجيشت سماء عينيتعانقا، وميض إنساف عينو يغني عف الت

سائبًل عف  األب ابنتو . نادىالدموع تركت أثرىا عمى وجيو عند العناؽواببًل مف 
. نزؿ مف الطابؽ العموي. صعؽ وتكيرب وتواثبت أحشاؤه مف الطارؽ، فمـ ترد عميو

. لـ يستطع أف يتحكـ روحييما تمازجو في حالة توحد متعانقيف  اىوؿ المنظر. كان
بقوتو حتى شعر أنو ُفئد مف  في أعصابو، أخذ يده التي تجمد الدـ بيا وسحبيا

. تدخؿ باسؿ لمنعو باسؿإلى ابنتو بعد أف سحبيا مف حضف  صفعةثقميا، ووجو 
 يقوؿ: واألبمف إكماؿ ضربيا بتوجيو وجيو لتمقى الضربات 

  ؟.....أنت مجددًا أييا -  

، حاوؿ نذير تحرير معصميو فمـ وقد بدأ صبره ينفدمعصميو  مفأمسؾ بو باسؿ 
لـ يكف باسؿ ينوي ألحاؽ  .أنياب أسد انغرست في معصميوف أحينيا  شعر يستطع

باليدوء  إقناعو، ط عمى معصميو غير مدرؾ أنو يتألـأالذا بو، خفؼ مف الضغ
 جدؿ، لـ يستطع أخفاء نوبة األلـدوف  العرضنذير المنزؿ. قبؿ والتفاىـ بعيدًا عف 

 .سؼ عماهآلو معتذرًا:  فقاؿ هُ انو آذأفراح يتحسس معصميو، حينيا عرؼ باسؿ 
 : وبدأ الحديث في ىدوء. محاواًل التخمص منو قاؿ ضفة النيرانطمؽ االثناف إلى 

 وشأنيا وسأدفع لؾ ثمف المنزؿ وكؿ ما تريد مف الماؿ مقابؿ ذلؾ. ابنتيأترؾ  -  
رد عميو باعتزاز: 

 ء لقائنا.لـ أقبؿ عميؾ بشأف المنزؿ وال لمقاء ابنتؾ، ولكف الصدفة كانت ورا -  
أف واضحًا فيما بيننا، أرجوؾ،  ، ولكي يكوف الكبلـئؾ ولمتحدث معؾأتيت لطمب لقا

تستمع لي وال تقاطعني. 

كشر وقاؿ:

أسمعؾ... تفضؿ بالحديث.   -  
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ىي  كـ عانيت مف جراء حبي ليا، وكـ عانتتعمـ كـ أحب ابنتؾ، وتعمـ  -  
غيو ميرًا ليا، تبتوسأدفع مانزؿ ، ولف أطالب بثمف المسيدي، أطمب يدىاأيضًا. 

والبستاف المجاور  رض(أللى قطعة اإ بسبابتو)وىو يشير وسأكتب ىذه األرض 
سطبؿ الخيوؿ الواقع شماؿ  ، وضع ا بيتًا رائعاً وسأبني لي دت.باسمؾ إف أر  ةالقريوا 

 شروط التي تراىا مناسبة.ال
ألرض، ولكف أنت تطمب ال أخفيؾ أنؾ فاجأتني بامتبلؾ ىذه اإسمعني جيدًا... -  

والسبب واضح. الخبلؼ بيننا ليس عمى الماؿ. أصبحت غنيًا اآلف،  ،المستحيؿ
    أبوؾ كاف مف ألد أعدائي، فكيؼ لي أف أصاىر عدوي؟

كبلمؾ مردود عميؾ... أوال: لقد تحسنت أحوالي المادية وأنا اآلف أستطيع أف  -  
ية معيار التمييز األىـ في مفيـو ىذا أوفر ليا حياة كريمة إذا كانت الحالة الماد

المجتمع. ثانيًا: لقد مات أبي ودفف ومف غير المنطقي أف يظؿ حقدؾ عميو حيا بعد 
  !مماتو يا ابف عـ أبي

.ما ُدمت حياأبيؾ  ىسيبقى حقدي عم -  
ىذا بالنسبة لؾ. أما بالنسبة لي، فبل مكاف لمحقد في حياتي. -  

ف لي باليراء الذي تقولو. ال أىتـ برأيؾ، وال شأ -  

، فمو كاف الحقد حيًا في قمبي لطالبت بالقصاص منؾ أنت والعمدة، ليس ىراء -  
 ألف لكما يدًا في موت أبي، وأنت تعمـ ذلؾ جيدًا.  

ولكف ليس األمر كما تقوؿ، وال تممؾ أي دليؿ تثبت بو تورطنا. أبوؾ لـ يمت  -  
 مقتواًل.  

عمؿ في القرى أبي جيدًا، وما صنعت بي وجعمتني أنت تعمـ ما صنعت بأ -  
     المجاورة، وما صنعتو بأمي في غيابي، ىؿ نسيت كؿ ىذا؟

مف قتؿ أباؾ بطريقة غير مف تعتقد بأنو  مصاىرة.. وتريد لماذا ال تحقد عميّ  -  
!مباشرة أـ أف ىذا األمر طريقؾ لبلنتقاـ مني؟

مثميا في  ىح كروح ابنتؾ التي لـ أر وأممؾ روح التسام ألني لست حقودًا، -  
 ....حياتي.
  قاطعو:

.  لف أتراجع قيد أنممة عف قراري -  

 أرجوؾ، وكؿ مطالبؾ مجابة.   حاوؿ إسعاد ابنتؾ. -
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ال مطالب لدي. المطمب الوحيد ىو أف تغرب عف وجيي وتنسى ىذا اليراء،  -  
نت اآلف غني والكؿ يرغب وحاوؿ إقناع نفسؾ بأنؾ تحمـ. القرية مميئة بالنساء، وأ

 في مصاىرتؾ.
بميجة يمؤلىا العطؼ وكأنو عابر سبيؿ بحاجة إلى سد رمقو قاؿ: 

كما تعمـ أني لـ ألتمس شيئا مف بشر عمى اإلطبلؽ مف قبؿ، وىا أنا  عماه، -  
ألتمس الرحمة منؾ.  

مستحيؿ القبوؿ بؾ، وال أستطيع أف أتصورؾ متزوجا بابنتي. -  

ؿ يمسح عميو بيديو وىو يقوؿ:أمسؾ بيده وظ

ال تجيض أحبلمنا، فمف يطيب لنا العيش بعيدًا عف بعضنا البعض. أرجوؾ -  

:سحب يده بعنؼ
قمت لؾ ال... وألؼ ال... إذا لـ تبتعد عنيا سترى ما ال تحمد عقباه، وما ال  -  

تحب أف تمقاه. 

طرؼ برمشو بنحو عصبي يائس وقاؿ:

ىذا كؿ ما عندؾ؟أ -  

خرج مف جيبو سيجارتو وقداحة، أشعميا ثـ أخذ نفسًا عميقًا ونفخ الدخاف في وجو أ
باسؿ وقاؿ:

نعـ، ىذا كؿ ما عندي، ابتعد عف طريقي، وأتمنى أال أراؾ ثانية. -  

 ....سار في طريقو وباسؿ يناديو
حجر. وقؼ باسؿ وىو محتار ال يدري طريقو بتمواصبًل  وبمناداتلـ يمتفت ولـ يأبو 

عمى ضفة يصنع. ىؿ يعود إلى أمو وىو يحمؿ معو أذياؿ اليأس أو يظؿ جالسًا  ما
مبل كتمة ثـ عاد إلى أمو حا، جمس لفترة مف الزمفالنير حتى يستطيع لمممة أفكاره. 

 نفخ في وجوحتى صار في تمؾ المحظة مجرد نفس الىث يُ  مف اليـ، تعتريو الحيرة
  الريح.

يا مف أخبرىا بكؿ شيء. عبرت عف استيائ ،ا حدثمّ تحدثت إليو أمو بشغؼ ع
عّماعف ما لمعدوؿ  اتموقؼ تجاوز حدود العقد. لذا، بدأت تمارس عميو ضغوط

 مف األذى العرفي. عميو وباألخص عمى سعاد جاء مف أجمو خشيةً 
                              ***************** 
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 دوف التواصؿ مع العمدة:نذير يمارس ضغوطاتو عمى ابنتو  ىذه الميمة بدأ

وابف العمدة.  سعادزفاؼ يميؽ بسنبدأ بتحضير حفؿ  -  

 قالت صارخة:
ال يمكف... ال يمكف... أرجوؾ أبي. ال تْنِو حياتي.   -  

. اليـو كشؼ أمرؾ أيتيا إنؾ جوىرة ثمينة وتريديف ثمنيا ، وتقوليفتمثميف عميّ  -  
 .   أو كرىاً  عد أسبوعيف مف اآلف طوعاً الماكرة الكاذبة. ستتزوجيف ابف العمدة ب

 . يا أبي...أتوسؿ إليؾ  -  
 قالت األـ مجازفة: 

، فيي في األخير ابنتؾ، وليا الحؽ أف تختار مف تراه مناسبًا. ال دعيا تختار -  
. ىو كالثمج يذوب مع ح رارة الشمس تجبرىا كارىة، ألف االقتراف بدوف محبة ال يدـو

   األولى.
رّد بغضب: 

أخرسا. لست مف يقوؿ كممة ويتراجع عنيا.   -  

:سعادقالت 
ال أستطيع العيش مع شخص أكرىو وال أطيقو.   -  

ستثمر شجرة الحب.   أنت تقوليف ذلؾ اآلف. بعد الزواج -  

شجرة الحب مف طرؼ واحد لف تثمر إال شوكًا.  -  

وقؼ وتوّعد:

  ػػ.... إذا لـ تطيعي أوامري، س ـ المطيؼ معؾ ال ينفع.يبدو لي أف الكبل -  
قالت األـ: 

.  ، ووجيؾ متغيرلماذا تتحدث بيذا الموضوع -  

وتجرأ وطمب يدىا اليوـ.  ،باسؿ تحدث إلي -  

وبماذا أجبتو؟   -  

بالرفض طبعًا. -  

بانفعاؿ: سعادقالت 

 ال تدع الكبر يعمي قمبؾ. اذا يا أبي؟ لم -  
    بيذه الطريقة؟ منذ متى تتحدثيف معي -  
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. أنو مف بني عمومتنا.صراحة، ال أستطيع االستغناء عنو... منذ اليوـ -  

قاؿ ميّددًا:

لو عدت لمثؿ ىذا الكبلـ، ستريف ما ال يسرؾ.   -  

ف أردت أف تقتمني، فافعؿ. لف أرضخ لضغوطاتؾ  -   وا 

استدار نحو زوجتو وبصوت عاؿ دوى في أرجاء المنزؿ:

  ؟ت ما تقوؿ ابنتؾىؿ سمع -  
العرؼ:اف ذلؾ مخالفًا لقواعد ف كا  وكأنيا بدأت تعبر عف رأييا حتى و نظرت إليو 

إنيا تعبر عف مشاعرىا، وال أرى عيبًا يذكر في باسؿ. -  

 اشتد غضبو وقاؿ:
 حتى أنت توافقينيا الرأي. يبدو أنكما متفقتاف عميّ  -  

 ف:طفح كيميا وخرجت عف نطاؽ الرضوخ واإلذعا
 إنيا تعبر عف أحاسيسيا وليس عف أحاسيسؾ. -  

 بعدىا، وجو إصبعو إلييما وقاؿ: 
ال ما تريداف، الميـ كبلـ أي طرؼ منا سيمضي ومف سيبقى محض قوؿ قو  -  

ساذج.

مسرعة إلى مخدعيا واندست تحت األغطية ال يسمع ليا سوى شييؽ  سعاددخمت 
 بكاء شديد.  يصاحبووزفير 

                             ***************** 
 

 أف وأدرؾمف عودة باسؿ، توقع ذلؾ  واصبح مكبؿ خوفا ،رعب ىز وجداف العمدة
"أحسنت لتامر وعاممتو بالحسنى وخاض معارؾ  لقوتيف باسؿ وتامر، اً ىناؾ تحالف

مني" ىكذا حمؿ العمدة ماسيحدث،  إليوقرب أجمي، والمنطؽ يقوؿ أف باسؿ أمف 
وجب التحرؾ والبحث عف حميؼ لمعمدة بات  ،لذا .لحظة أيفي  مراتسينقمب عميو 

 صار العمدة مصرا عمى المصاىرة اآلف .الصراعحمبة  ىي سعاد إذا، حتمياً  أمرا
ذاوقت مضى.  أيمف  أكثر  آخراخفؽ في توجيو وجب عمية البحث عف وسيمة  وا 

لعمدة القوي ىذا ىو ا كفة.ومصير البقاء في  كفةفكؿ شيء في  .لترجيح الكفة
يطرؽ باب العمدة ىا ىو  .والمواجية والمكر والماؿ، والضعيؼ بالنسب ةبالحيم
 .في الفناء ف، وراحا يتحدثانذير
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 "ىذا ما قالو العمدة" ا.ميجب عمينا أف نسرع بحسـ األمر وتزويجي -  
  .العرس سيكوف بعد أسبوعيف -  

حد ليذا الوغد؟  ىذا جيد... ولكف ماذا يمكننا أف نفعؿ لوضع  -  

التخمص منو.   يجب -  

كيؼ ذلؾ يا نذير؟  و  -  

.  يوجو لو عدة طعناتؿ مف كما تعودنا أف نصنع بمف يقؼ في طريقنا. نرس -  

. إذا قتؿ، فأصابع االتياـ ستوجو لؾ ولي.  يحب أبنتؾالكؿ يعمـ أنو   -  

وىذه المرة سنحضرىـ ء األشداال عميؾ، سنرسؿ ثبلثة مف القتمة المستأجريف  -  
، التدخؿعمى ولف يجرؤ أحد معو، ثـ يقتمونو،  يختمقوف حجة لمتعارؾمف المدينة، 

نرتكب الجريمة بأيدينا والكؿ يعمـ ذلؾ وال دليؿ  لف عمييـ. وىذا يعني أننا لف يتعرفوا
لبلتفاؽ معو عمى تنفيذ ىذا  المستأجريف، إذىب اليـولدييـ. سأعطيؾ عنواف أحد 

 عمى أف يكوف في أقرب فرصة سانحة. األمر،
نو يأمر العمدة بالذىاب إحوؿ فحواىا،  اً نقاش أو اً أوامر نذير اليـو ال تمقى اعتراض

ييـ مادامت الظروؼ  ىذا ال" .في القرية األوؿالمدينة والتنفيذ وكأنو الرجؿ  إلى
 أّخرَ اسؿ ؾ طويبًل، أنت محظوظ يانذير، بؤ ىذا المستوى، لف يدـو بقا إلىأوصمتني 
 . أما السيد نذير،لتنفيذ جريمتو تمتمات العمدة وىو يذىب آخر ىذه ."ؾَ نبأ وفاتَ 

إلى منزلو ولـ يجرؤ عمى الخروج خوفًا مف حديث أىؿ القرية عمى ابنتو  دلؼ
وؿ طعاميا، ولـ تخرج مف رفضت أف تتنا سعادخبرتو زوجتو بأف أوعشيقيا. 

 سمع أبوىا ىذا الكبلـ قاؿ:  كانت طواؿ الميؿ تبكي. عندما غرفتيا،
اإلنساف يتصرؼ ىكذا في بداية األمر ثـ ينصاع لؤلوامر، ويتقبؿ الوضع  -  

 الجديد، عندما تجوع ويشتد جوعيا ستأكؿ حتمًا.
                             ***************** 

 
ر مّ  يزداد الوضع تعقيدًا مع مرور الوقت، سكاف القرية يدركوف خطورة الموقؼ،

مازالت ترفض الحديث مع والدييا. بدأت  سعاد، يوماف عمى العشيقيف ولـ يمتقيا
فقد  ،أما جسميا مصفرًا.أعراض المرض تظير عمى وجييا، أصبح وجييا جافًا و 

يابًا وال  يابدا اليزاؿ يغزوه. حاؿ باسؿ ال تقؿ عف حال سوءا. يجوب القرية ذىابًا وا 
عمى وشؾ اإلفبلت مف بيف  أنياعمى األوضاع،  يدري ماذا يصنع، لـ يعد مسيطراً 
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ظف الجميع أنو قد يديو. طيمة فترة مشيو، يرفع يديو ويضرب بيما عمى رأسو حتى 
فقد عقمو. واصؿ طريقو حتى دخؿ سوؽ القرية وغاب في الزحاـ، كاف الرجاؿ 
المأجوروف يتعقبونو حتى أفمت منيـ دوف أف يشعر. وبعد لحظات، وجدوه في 

 "!!خيرا أمسكت بؾ أييا السارؽوأ"، أعترضو أحدىـ: لزحاـمنتصؼ ا
 "!تتحدث؟ وعـَ  !:" مف أنت؟سؿ يعموىا موج مف الدىشة المباشرةردة فعؿ با

أمسػػؾ أحػػد المسػػتأجريف كتفيػػو، لػػؼ باسػػؿ رقبتػػو، أداره نصػػؼ دائػػر ليسػػقطو أرضػػًا، 
المسػتأجر   مات باسؿ تندؼ جسد المعتدي ندفًا. كاف يقؼ بػيف الجمػع رفيقػاكوبدأت ل

نتظػػرا قمػػيبل ريثمػػا ينيمػػؾ باسػػؿ فػػي ضػػرب مسػػكاف خنجرييمػػا مػػف تحػػت ثوبييمػػا. اي
 فػي حيػرة. ىنػا،ربو، واألىػالي دي مترنح أرضػًا، وباسػؿ منيمػؾ فػي ضػرفيقيما. المعت

الو، بيجـو مزدوج مف الجيتيف، عػف يمينػو وعػف شػمه غدرًا أخذاف فجأة، اخر اآلتدخؿ 
 .عميو بالطعنات المتمكنيف، نيالبل بعد أف سحبا خنجرييما بحرفية

تدخؿ بعض الرجاؿ في السوؽ، وأمسكوا بخنجر  ،سقط عمى جانبو األيمفترنح و 
أحد المجرميف، ولـ يجدوا سبيبًل أماميـ سوى الفرار مع أف العمدة قد قاؿ ليـ أف 

خاب ظنو ىذه المرة، لتدخؿ خوفًا عمى حياتيـ. يجرؤوف عمى اأىؿ القرية ال 
  واعد المعبة.اختمفت قو 

ظنوا أنو قد فاقد الوعي.لمممة جراحو وىو  بعضالحاوؿ  أْشَعَمِت الّطْعَنات دـ باسؿ،
فارؽ الحياة. شحبت األصوات حينيا، وتواثبت األحشاء واصفرت األوجو وتجمد 
الدـ في عروؽ الحاضريف. الجميع يضرب كفًا بكؼ متحسرا باندىاش. قاؿ أحدىـ، 

 عمو يعيش، ىذا إذا لـ يكف قد فارؽ الحياة.  سنأخذه إلى المستشفى ل
                            ***************** 

 
بيف الناس في القرية كالوباء القاتؿ حتى وصؿ إلى مسامع أمو. جمست  طار الخبر

 عمى األرض متذكرة لحظة وفاة زوجيا، مع رجفة شفتييا، قالت بيدوء:
ولمف أعيش مف بعدىما؟  قتؿ ابني، خسرت زوجي وابني،  -  

صمتت لمحظات ثـ صرخت:

.. يا ويبله،  قتموؾ ياولدي.... -  

يا خوىي تواصؿ صرا وىي تضرب بيدييا عمى وجييا تارة وتشد شعرىا تارة أخرى.
 .قتموا ابني... !يػػػارب :امناجيتًا ربي
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عمييا  وقفت فجأة، وكأنيا تعتـز فعؿ كؿ شيء. كانت فكرة األخذ بالثأر قد استولت
فتحت  فوضى لكؿ شيء يقابؿ طريقيا، محدثة . حيث دخمت إلى مخدعيااً كمي

أخرجت بندقية قديمة كاف زوجيا قد ، مفاصمو تصندوؽ مبلبسيا بعنؼ حتى تراخ
متوجية نحو منزؿ نذير  ببلوعي ركضابتاعيا قبؿ وفاتو بسبعة أشير، خرجت ت

 ، كانت تصيح: بثأرىالتأخذ 
.. سأقتمؾ...سأقتمؾ. .سأقتمؾ.. -  

لحؽ بيا بعض أبناء القرية محاوليف إيقافيا، صوبت البندقية نحو صدورىـ ميددة 
بقتؿ مف يحاوؿ االقتراب منيا، عمموا جاىديف عمى إقناعيا بالعدوؿ عف قرارىا، 

 المَّمَّة،وتسميميـ البندقية بحجة أف العدالة ستأخذ مجراىا، رفضت وصرخت في وجو 
 قائمة: 

 إتركوني وشأني... قتؿ ابني.إف الذي  -  
، بدا مصعوقًا ورافضًا تصديؽ مقتمو، تامر قد سمع الخبرفي ىذه األثناء، كاف 

وفي طريقو أخبره طفؿ أف السيدة ىديؿ  ليتأكد مف صحة الخبر،ركض نحو البستاف 
طريقو راكضًا حتى  غّيرىنا بدا لو الخبر يقينًا، قد اتجيت نحو منزؿ نذير لقتمو. 

ناه جمعًا مف الناس، فعرؼ حينيا أنيا ىناؾ. اقترب حتى وصؿ أبصرت عي
مقصده، صرخ في وجو الجميع طالبًا منيـ مغادرة المكاف فورا وأنو سيتولى أمرىا. 

لمتأكد ما إذا كاف قد فارؽ الحياة  ينة،اقترب منيا وأقنعيا بالتوجو إلى مستشفى المد
 فعبل، قالت بدموع وىي تنتحب:

  !ولمف أعيش مف بعده؟ !ماذا أصنع؟إذا مات ابني  -  
أمسؾ بيدىا وقاؿ: 

ف -   أردت أنت قتميما فمؾ ذلؾ.  حينيا، أنا مف يقتؿ نذير والعمدة وسآخذ بثأره، وا 
   .لنذىب إلى المستشفى
                              ***************** 

 
ه، خرج ووقؼ أماـ نذير في بيتو منتظرا خبر وفاة عدوه. جاءه العمدة وناداكاف 

 العمدة وقاؿ:
 ال تقؿ لي إنو نجا ىذه المرة أيضًا. -  
 .عمى ما يراـ إطمئف، كؿ شيء -  
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كانت سعاد حينيا، تقؼ مواجية النافذة، تطالع شيئًا غير محدد، فسمعت كممة 
 .باسؿخرجت مف فـ أبييا قائبل: "وأخيرا قتؿ ىذا الوغد". عرفت أنيـ يتحدثوف عف 

 ةت أعصابيا وسقطت أرضا لتضرب خمؼ رأسو عمى األرض فاقدانيار ، صعقت
 لموعي. 

، فوجدتيا ممقاة صحة ابنتيامجددا عمى  لفترة وجيزة مف الزمف دخمت األـ لبلطمئناف
عمى األرض، صرخت طالبة المساعدة. دخؿ األب عندما سمع الصراخ، فوجد 

 خصة بالدمع.ابنتو بحاؿ ال تبشر بخير، فاقدة الوعي بوجو مصفر وعيوف شا
عمى وجييا لـ تفؽ مف غيبوبتيا، فاستدعى عطار القرية، الذي  ورغـ صب الماء

 أكد أنو بذؿ ما بوسعو وعمييـ نقميا إلى مستشفى المدينة.
                             ***************** 

 
 مستشفى المدينة، وتـ إدخاؿ باسؿ إلىبمغوا  قد األىاليكاف بعد مسافة طويمة، 

  .ت إلجراء عممية جراحيةغرفة العمميا
  وقبؿ وصوؿ نذير، كاف قد سبقاه تامر وىديؿ، وىما األف في صالة األنتظار.

أف جثماف باسؿ في  . عرؼ حينياعمى مقربة مف البوابة أناسا مف القرية نذير وجد
، ليبعد الشبية عنو سأؿ أحد المتواجديف عف سبب تواجدىـ في ىذا المكافالداخؿ، 

  ف أجؿ باسؿ وىو األف في غرفة العمميات.ُخبر بأنيـ متواجدوف مأ
إلى  أطمؽ الشتائـ في سره عمى العمدة، وقرر عدـ إدخاؿ ابنتو، نذير تيدلت شفةُ 

 وغير اتجاىو نحو مستشفى آخر. عدوهمكاف يتواجد فيو 
 ،كمامة األكسجيف عمى أنفيا وفميا بوضعوقاموا  سعادبعد وصولو أخذ األطباء 

حددوا مرضيا وقاموا بإعطائيا أدوية وحقنا لمصدمة  وعمقو ليا المصؿ، ،صوىافح
 ..العصبية.

أف أنتيا األطباء مف أجراء العممية الجراحية لباسؿ، خرج أحدىـ إلى ىديؿ  بعد
 وتامر ليخبرىما عف استقرار حالة باسؿ.

 
                             ***************** 

 



 

 

176 

وأىؿ القرية ينتظروف سماع التطورات، عمموا بأنو خرج مف حادثة يوميف عمى المّر 
حمدت السعيد.  النبأ حالة الغيبوبة وبدأ قمبو ينبض بشكؿ طبيعي. فرح الجميع ليذا

النبيؿ ثـ عمى موقفيـ  الحضور ابنيا، شكرت المتبقيف مف ذعمى إنقا األـ ربيا
أي تحسف في  أمـ يطر ف ،سعادأما  .لمزاولة أعماليـ إلى القرية طمبت منيـ العودة

 صحتيا، فقد أعمـ الطبيب والدىا بأف فترة العبلج قد تطوؿ.
                             *****************   

 
. مستمقية عمى السرير وكمامة سعاد وال تحسف طرأ عمى عمى الحادث شيرمّر 

األخرى. نفد صبر و  ، يسمع ليا أنيف ما بيف المحظةفميا وأنفيا تغطياألوكسجيف 
 عنو: ة، وراحت تعاتبو وتعممو بما تعرؼالغرف مفاألـ، طمبت مف زوجيا الخروج 

منيما عمى الحضور إلى ىنا؟ لقد مكرا  أحد ولـ يجرؤ شيرأيف العمدة وابنو،  -  
 بؾ. ىؿ ىما خائفاف؟  

ال. ليس كذلؾ، ولكني طمبت منيما أف يبقيا بعيدًا.   -  

إلى رشدؾ؟   ف تعودوىؿ حاف الوقت أل -  

 .ةصوني لسانؾ يا امرأ -  
 .  تمبي رغبتياإذا أردت أف تشفى ابنتؾ، عاىد ربؾ بأف  -  
 .ال تناؿ ما تريدأعاىد ربي بأف  -  
وما ىو الحؿ برأيؾ؟   -  

:فتابعت قائمة ،التـز الصمت
ؿ أليس مف العطؼ واإلنسانية أف تزور باسؿ، لعؿ ذنبؾ يغفر، ويعفو عف ك -  

ما صنعتو بو.  

 لف أفعؿ.  -  
أعرفؾ تمامًا يا نذير أنا  !فيما يدور في خمدؾ؟ ظنني بمياء ال أفقو شيئاأت -  

 بنو.البف عمؾ نبيؿ وكرىؾ الالسبب الحقيقي وراء عدائؾ  وأعرؼ
 .يمسح جبيتو أوبد قد اجتاحو كؿ أوصالو، اً بارد اً شعر بأف تيار وقؼ نذير متجمدًا و 

 لزوجتو:ومازاؿ الكبلـ 
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فمتعمـ  !حقيقة األمر، ال... ال يا نذير أجيؿ مازلت أني فظبعد ىذه السنييف تأ - 
 وطأةأخفؼ مف ، كنت منذ زمف طويؿ، وتحممت مرارتياأف ىذه الحقيقة أدركتيا 

 متخمقة بالحمـ. ماؿ واألمنياتآلاغصتيا ب
 رد عمييا بميجة متخاذلة:

 حقيقة تتحدثيف؟ عف أية -  
ؾ ليديؿ التي أردت أف تتزوجيا.  قيقة حبح -  

 :ىادئصوت قاطعيا قائبًل ب
 لمعتاب. اً الوقت ليس مناسب -  
ف تتزوجيا أت دىديؿ وأر نؾ كنت تحب أعرؼ أالوقت مناسب ألقوؿ لؾ أني  -  

نؾ لؤلسؼ لـ تقنع بأقدارؾ، أغير  .وفضمت عميؾ ابف عمؾ نبيؿ ،ولكنيا رفضتؾ
لكراىية لمف اعتقدت بأنو وقؼ حائبل ما بينؾ ورفضت واقعؾ بمزيد مف األحقاد وا

ولـ تجد مف  ةإليو بصم كؿ مف يمتسيؿ الكراىية المقيت ليجرؼ  َتَبعَّجَ وبينيا، وقد 
ابنو باسؿ.إال قرب مف نبيؿ أىو 

 ديثيا يزداد حده وىي تقوؿ:أ حوىنا بد
أف ب رجؿ وأنت تصد كؿ األبواب أماـ مف تقتضي صمة الرحـ آال تخاؼ اهلل يا -  

بو وأخرجيا وما تشتيي سيجارة، دس يده في جي فوجد نفسو)أرتبؾ ! بنؾ؟اتعاممو ك
رماىا أرضًا  فورًا، إطفائيامنو  ًا حتى منعتو ممرضة طالبةنفسف أشعميا وأخذ إ

وضعت حظرًا عميو  ،فبداية (ات انتقادىا...دغوداسيا بقدمو، وزوجتو تزيد مف ل
الجميع مف شراء الشاي  تخفأف يعمؿ فبلحًا، وتوعدت مف يوفر لو عمبًل عندما كا

لى محاولة التخمص منو في آخر إ، مرورًا بإرىاب مف اشترى منو حطبًا، البفمنو و 
ييا بريؽ أموالؾ ألف امرأة لـ يستيو  !لماذا كؿ ىذا؟مطاؼ الحقد والبغضاء، 

ورفضت الزواج بؾ وفضمت عميؾ مف خفؽ لو قمبيا بالحب. ثـ ال تخجؿ مف نفسؾ 
أف تولييا لى إ ة بحاجةرب ألسر  مبًل بمثؿ ىذه األحقاد وقد أصبحتدما تجدؾ محعن

نا عمى يقيف لو أف ىديؿ طمبت منؾ تزويجيما لمبيت طمبيا الرعاية والحناف. أ
 ، لقدفما بالؾ بمصاىرتؾ .ليؾ وتطمب منؾ قطرة ماءإف تأتي أكبر مف أولكنيا 

، ماذا تظف اً أنجبت رجبًل مقدامىي تعرؼ أنيا  .اعتمدت عمى ابنيا بحؿ مشاكمو
لو  نؾ مف بني عمو لسحقؾ منذ البداية.لوال أنُو أصيؿ ويحترمؾ أل !؟نفسؾ أماموُ 

 .خر لما تحمؿ خشونة رأسؾ.آكنت شخصًا 
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لى إمسح بكمو العرؽ المتصبب وحاوؿ االنسحاب مف المكاف وقد شعر بأنو بحاجة 
ف تعرفو يومًا ما. عادت األـ أيريد ذكرتُو زوجتو بما ال  عمييا بعد أف ؤتوكمعصا ل

 إلى الغرفة وتجدد أنيف ابنتيما واستأنفت األـ البكاء. 
                             ***************** 

 
. فبعد شعوره بنور الحياة كاف يشغمو وبدأت جراحو بااللتئاـباسؿ تحسنت حالتو 

قد عممت بكؿ ما حصؿ لو  سعادالتفكير فيما يصنع، ويسأؿ تامر عما إذا كانت 
فيجيبو بالنفي، ويسأؿ عف معمومات أخرى، فبل يرد عميو. نفد صبره وأثارت اىتمامو 

الحديث عنيا. ظف بذلؾ أف  عف الخوض فينقطة لـ يفيميا مف طريقة تيرب تامر 
مرارًا  تامر بالحقيقة. حاوؿ يخبرهصرخ في وجيو بأف ، مضت في سبيؿ أبييا سعاد

بأف الخوض في مثؿ ىذا الحديث ال يساعده عمى استعادة عافيتو.  وتكرارًا إقناعو
 بما حدث. خوفًا مف تيوره، أخبره سيمزؽ جراحو إذا لـ يخبره بأنوأصر وألح ميددًا 

 تامر خذىاالى جانب ابنيا، إفبعد سير طويؿ  لـ تكف موجودة. األـألف بالحقيقة 
 غرفة في الفندؽ. ال إلى

يؽ في بطنو وأزاح غطاءه باليد األخرى محاواًل عمى جرحو العم باسؿ أمسؾ
. سعادلبلطمئناف عمى  ذاىبأجابو بأنو  الوقوؼ، سألو صديقو إلى أيف يذىب،

، استدعى الطبيب لعمو يقنعو، الجدوى أيضًا. وقؼ عمى ىال جدو حاوؿ منعو، 
نحو الباب المفتوح وخرج. يا قدميو وطمب منو أف يرافقو لمعرفتو العنواف وتوج

 مرات، أشار إلى أماـ غرفتيا . وصبلامبتغياىمإلى  ماسيارة أجرة لتأخذى قبلاست
، وقبؿ أف يمقي السبلـ بادره األبباسؿ مف  ، دنابقى واقفًا عف بعديبأنو س لصديقو

 :نذير
 ابنتيفاترؾ  لقد دمرت حياتي، وأرقت ماء وجيي أماـ المجتمع، !؟أنت مجدداً  - 

 وشأنيا. 

 .رمساء الخي - 
 :نذيريو رد عم

 ؟  مف أيف سيأتي الخيرو  - 
ال تظممني مجددًا. !ؾأرجو  - 
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أنت سبب ما حدث  الحاؿ، )وىو يوجو سبابتو نحو باسؿ(إذا ارحؿ مف ىنا في  - 
البنتي.

سأرحؿ بعد أف أطمئف عمييا.   - 

وأنا ىنا لف أسمح لؾ بذلؾ.   - 

حدة.  ولكني ألتمس منؾ زيارتيا ورؤية وجييا ولو لدقيقة وا - 

مستحيؿ أف أسمح لؾ بذلؾ.    - 

 ىؿ خرجت مف غيبوبتيا؟ - 
لـ يحدث ذلؾ بعد.   - 

 .  عي... امنحني ىذه الفرصة أرجوؾلعميا بعد سماع صوتي يعود إلييا الو  - 
قمت لؾ ارحؿ قبؿ أف أسمع صوتي  (ينفعؿ...)مف أنت حتى تقوؿ ىذا الكبلـ؟  - 

 كؿ مف في المستشفى. 
لـ تجد األـ مف  بتطور ما. افالباب بقوة وشيقات تنبئ فْتح، ديثيماحتحـ حـر اقُ 

 غاضباً تناديو سوى األب، ىو في خارج الغرفة إلى جانب الباب، يقضي وقتو 
االنكسار رغما عف عمى تعود م ىو الستسبلـ وكأف المسألة ىي المكابرة.رافضا ا

صوت المتسمؿ مف أنفو وليس بمحض إرادتو، طريقة تعامؿ األـ مع الباب، وال
ف مف الزمف تساءؿ أخذ ثانيتي !مفاصؿ وفجوات الباب أنبأت عف شيء ما، ما ىو؟

األب  .أو ربما أكثر ليعرؼ المتجاذبيف بالحديث ما بيف شد وجذب، ما خطبيا
ميما قست مشاعره واستخدـ  اً أب يظؿفيو  .سماع األنباء السيئة يحبالوعر ال 

 الحاؿ، أما حمدا وشخصيتو بعد شير مف ىذه تونة إلخفاء نقاط ضعؼ رجولالخشو 
جو مشحوف بالمطر واإلعصار، أو جو متؤللئ  هلل عمى سبلمتيا، أو رحميا اهلل.

 ،متفكيرأربكت وجدانو ولـ تترؾ لو فرصة ل ببريؽ الشمس، قوة فتح الباب التي
والفاصؿ بينو وبيف بقائو  ،قمبو مدا دمويا في مفاصؿ باسؿ وتوقؼ نبض أحدثت

باب وسقوط أرضا ىي تمؾ الكممة التي نطقتيا السيدة كريمة فور فتحيا ال اً وافق
جاء نتاجا لما لؤلب،  البشارةروح  اكممة خرجت مف فـ األـ يممؤى ،"أفاقت" :بعنؼ
مفروغ منو حتى  ؼ االندفاع بقوة دوف عقبلنية أمرومثؿ ىذه الظرو  ،سرورا ااندىش
ف أفُ   اقتحمت"أفاقت"  ما قد حدث، كممةشيئا ، جؿ ما أدرؾ أف المتمقيزع وا 
وقوة التعامؿ مع فتح  ،ؿممفيـو المتسالغير امع بعد الفزع الشديد مف الصوت المس
مر، حتى بعد اندفاعيـ اتوكذا  ،األب وباسؿ اب، إلى ىذه المحظة والرعشة تسكفالب
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دراكيـ أف األمر خيرالغرفة بس ودخوليـ وسعاد لتوىا قد فتحت  ،رعة خاطفة وا 
وتتساءؿ أيف ىي مستغربة وجودىا في  ،حوليا وىا ىي تستشعر ،ياييننصؼ ع

 .ف خيرايوجييا مستبشر  أماـ سريرىا يتصفحوف أنفسيـ عو، وجدواف لـ تتوقمكا
مف جية يقابميا باسؿ الذي سبقيا وتناوؿ يدىا وراح يمسح  ،األـ تمسؾ بيد ابنتيا

 و تنطؽ الكممات األولى: الصمت وابنت وقتمف ،أما األب .بيده األخرى عمى وجييا
  ؟. أيف.......... أيف أنا؟؟... أيف أمي
 وىو يقوؿ: غير مباؿ بأحدقبؿ يدىا 

ندفاع ال)ينفعؿ األب، يحاوؿ ا حمدًا هلل... حمدًا هلل... حمدًا هلل عمى سبلمتؾ. -  
لمنع باسؿ مف تقبيؿ يد ابنتو، شعر بغصة منعتو مف التعبير عف انفعالو 

 وغضبو...(
 لجميع يرددوف:ا
 ...الحمد هلل عمى سبلمتيا..... إنيا بخير.الحمد هلل -  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       وىي تبكي وتطمئنيا:    األـ تقبؿ يد أبنتيا تارة ووجييا تارة أخرى
 ... ال تخافي نحف جميعا معؾ... ىؿ أنت بخير؟ابنتيأنا ىنا يا  -  

 قاؿ الطبيب: 
)يدفع  أخرجوا جميعًا. !أرجو منكـ الخروج مف أجؿ صحتيا... ىيا... أرجوكـ -  

 الجميع بمعصميو ويجبرىـ عمى الخروج(
قاؿ باسؿ: 

 طبيب بالبقاء. أسمح لي أييا ال -  
، ويمكنكـ جميعًا التحدث إلييا بعد انتيائي مف بعض إنيا بحاجة إلى الراحة -  

   .األمور الطبية التي يجب أف أقـو بيا حاال
                             ***************** 

 
راىية التي انبثقت مف ساعات ال تخمو مف نظرات الحقد والبغضاء والك انقضات
النتقادات التي وجييا لُو األب في اذير، حاوؿ باسؿ امتصاص النظرات و نجبيف 
 .صمت
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خرج الطبيب مبشرًا الجميع أنيا في تحسف مستمر، ويمكنيـ الدخوؿ إلييا. دخموا 
إلى الغرفة، وكاف أوليـ باسؿ، فمد يده وأمسؾ بيدىا وىما يبتسماف لبعضيما 

 ، يقوؿ ليا باسؿ بصوت يدثره اليدوء:البعض
 حمدًا هلل عمى سبلمتؾ. -  

. تمؾ النظرات تحولت في لحظة عيناىا صمتاً  تتكمم بنظرات العجز عف الكبلـ،
سوار صمت ًا بداخؿ الوجود،. كممات ىي أتتناثر وجود إلى عالـ مف المفردات

 .يا معبرة، وشفرات وجييا مفسرةرات تشؽ البصر، وعبارات عينيظالمساف، ون
"قالت األـ وىي تغمر وجو ابنتيا بقببلت" .بنتياحمدًا هلل عمى سبلمتؾ يا  -

بنظرات حادة تغني عما يدور في خمده،  يد ابنتو باسبًل يحضفُ كمما رمؽ نذير 
تصرؼ أحمؽ مف شئنو يعكر  أي عبمعصميو وغمز لو بعينو لعمو يمن مراتأمسؾ 

ذا بو يجي ،طويبًل، ويخفؽ في مقاومة التيور ءهصفو مزاج ابنتو، لـ يدـ ىدو  ض وا 
مقاطعا:  صمتو

تحتاج قسطًا مف الراحة. سعادأظف أف  -  

ردت األـ بغضب: 

خرجوا مف ىناقميا بصراحة... أ -  

رد عمييا:

لنخرج مف ىنا، ىيا دعوىا ترتاح. -

شعر الطبيب بنشوب توتر، أمرىـ بالخروج. 

                             ***************** 
 

ذىب باسؿ، لمحديث مع األب، فرفض الخوض و  خرج الجميع، كاف الميؿ قد ِاْخَضرَّ 
، لـ يصغ إليو، خرج إلى فناء المستشفى وافترش العشب هاترجمعو في أي كبلـ. 

. دوف تفكير، وفي صمت، استمقى مف الميؿ خيراأل جإلى نجـو اليزيوجمس ينظر 
خبط، ويعيد عمى ظيره ويداه مشبكتاف تحت رأسو يتأمؿ ُبعد النجـو ويعدىا حتى يتم

 موحشاالعد مرة تمو األخرى حتى ماؿ القمر إلى خمؼ الجبؿ وأصبح وجو السماء 
. ظير الصباح ونزع معطؼ الظبلـ واستبدلو بالنور،  دوف قمر يزيف عقد النجـو

عكرت عميو الشمس النظر إلى ا الذىبية مف الشرؽ. وبدأت الشمس ترسؿ أشعتي
 مى األرض، حرؾ رأسو إلى الجية األخرى.ذلؾ المكاف، وألوؿ مرة منذ استمقائو ع
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سمبت منو الشمس الندى الذي تركو الفجر عمى جسده ووجيو، وراحت تزيد  بعد أف
أيقظ يديو مف نوميما وسحبيما بصعوبة . مف جنونيا وىذيانيا بإرساؿ أشعة حارقة

مف تحت رأسو وكأف الحياة قد فارقتيما، فبل عرؽ فييما ينبض ولـ يصميما الدـ 
نيض مف مكانو وجمس ومد يديو نحو  الوىمة األولى الفتراشو العشب واستمقائو. منذ

ثـ انتصب  ،يجري الدـ بعروقيما حتى بعث بيما الروح مجددااألرض بعناء شديد 
إلى  ال يقوى عمى تحريؾ لسانو مف شدة العطش. أىدى األرض أوؿ خطوة متوجيا

حاوؿ التظاىر أماميا  لمستشفى،تفاجأت بخروجو مف ا أمو في الفندؽ برفقة تامر،
سعاد  ةر تعافي، وطمب منيا العودة إلى القرية برفقة تامر، رفضت ألنيا أرادت زياالب

بينيما،  نذير خشية نشوب مشادةوالبقاء إلى جانبو، قاؿ ليا بأنو ال يريد أف تمتقي ب
 نذير. ولف يصبر عمىلوحدث ذلؾ سيخرج عف طوع نفسو أنُو  ليا مؤكدا

                             ***************** 
 

والعودة إلى أدراجيا، اقتربت بدأت الشمس تْسترد الضوء الذي أحضرتو عند مجيئيا 
وأعطتو قطعة خبز وكوبا مف الحميب، رفض تناوؿ الخبز مكتفيا  مف باسؿ سعادأـ 

َـّ عنو ما  مخففةبشرب الحميب. أمسكت عمى كتفو وقالت   :بو  َأَل
في المحظة  بينؾ وبيف سعاد لجمعتلو كاف األمر بيدي  !ميؾ يا بنيىوف ع -  

، وأحب أف أرى ضحكتيا مشرقة ولكف ابنتياألولى مف لقائكما، ألني أحب 
، ويزيد حبي لكما ابنتيالجبروت حاؿ دوف ذلؾ، أقسـ لؾ إني أحببتؾ كما أحب 

ز أف لي ابنة بيذا الشديديف، ولي الفخر واالعتزايوما بعد يـو إلخبلصكما ووفائكما
 أتخمى ،فمسعادتيا. نت تستحقياالوفاء، وما ىمي اآلف إف خسرتيا مف أجمؾ فأ

 عنيا. خذىا واىربا معا إلى عالـ آخر يقدس حبكما، وليمت أبوىا بحسرتو وحقده
 .وكراىيتو

 وقاؿ: و ابتسامةانتزع مف قمب
  ني عمي....ال أريد أف ألحؽ بيا العار فيي مف ب ،ال....لف أىرب معيا -  

 ، ال أرضى ليا ذلؾ.  اليروبال تستحؽ  سعاد ...ولسنا مجرميف حتى نفر
السماء "فيؾ مف الشيامة ما في  ابنتيبارؾ اهلل فيؾ. أنت رائع حقا كما قالت  -  

..... "مف نجـو
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قطع األب حديثيما بصوت عاؿ نوعا ما مصحوب بنبرات الغضب، معاتبا زوجتو 
ليفترش العشب ويستمقي عمى المكاف وخرج إلى الفناء  باسؿ لحديثيا مع باسؿ. ترؾ

 النجوـ. مارسة ىوايتو الجديدة مراقبة ظيره، لم
                             ***************** 

 
بالمغادرة ناصحًا  سعادبمفاجأة جديدة كما عود البشر، وأذف الطبيب ل الغدجاء 

مذكرا إياه أنيا حساسة جدا والعنؼ معيا  وعدـ إغضابيا،معيا برفؽ  األب بالتعامؿ
 . في الوقت الحالي قد ُيْنكسيا. التـز األب بنصائح الطبيب
العقبة.  يريدوف التحدث إليو لرفع ىذه األىاليعند وصولو إلى القرية، جاءه بعض 

 رد عمييـ:
  فتيات، فمماذا ال تزوجونو إحدى بناتكـ؟منكـ  الكثير ولدى ،ابنتي سعاد -  
:عميو أحدىـ رد
. فمماذا ولكنو أحبيا وىي أحبتو، اىف، فميس لدينا مانعلو كاف قد أحب إحد -  

الموافقة.ف ىنا نمتمس الرجاء منؾ بنح تجيض حبيما؟

قاؿ السيد نذير:

ف. و ال يمكنني التراجعالعمدة و لقد وعدت  -   لـز األمر، سأغادر القرية وأتركيا  ا 
لكـ جميعا.

 :استاذ المدرسةقاؿ 
، يمابيناؾ طالبيف الجمع ما كنا لنأتي إلى ىنا ونطالبؾ بمغادرة القرية، بؿ أتين -  

. فمماذا الكثيرفي قريتنا. تعممنا منيما  د إخبلصا ووفاءوىذا فخر وشرؼ لنا أف نج
 تقتؿ حمما أصبح حممنا جميعا؟

 صوت أبو إسماعيؿ مف بيف الحضور:أنطمؽ 
وليس ىناؾ ما  ةعفيفننا أدركنا أف عبلقتيما ألألوؿ مرة ال نتقيد بالعرؼ  -  

 نبغضو، لو بنيت عبلقتيما عمى باطؿ لوجدتنا ساخريف منتقديف.
 تعمؿ بأوىى األسباب:

بأال تفكر بو، وأظف أف ىذا شأف يخص بيتي وال يخص  ابنتيسأحاوؿ إقناع  -  
 .بيوتكـ.
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ب مف اهلل أف يقاؿ، وفجأة وجدت نفسيا في مخدعيا تطم تستمع لما كانت سعاد
  يساعدىا. 

واحد منيـ في وجوىيـ وكؿ  فناء نذير وىـ مكسورو الخاطر، والحسرةالحضور  َبِرحَ 
 ؼ.يضرب كفا بك

 متيكما: أحدىـقاؿ ف
.... ولكف ال حياة لمف تنادي.لو ناديت حيا لقد أسمعت -

فرد اآلخر:

ال يمكف لمحجر أف ينبض. -

  :استاذ المدرسةقاؿ 
 د اإلحساس.ال إحساس لفاق -   

 جاوبو العطار مف الناحية األخرى:
 ".قموب القساةمف الصخر إال ال يوجد أكثر صبلبة صدؽ مف قاؿ " -

 قاؿ إماـ جامع القرية:
مف ال يرحـ ال ُيرحـ. -

 تقؼ تحت عتبةحيانًا عندما أ صفات سمبية ذاتصحيح أف المجتمعات المنغمقة 
ىناؾ جفاؼ لممشاعر  رة.م وألوؿ ئراً زا جاءىـاالستثناء  أف إالخر، آلالعبلقة مع ا

بسبب الجيؿ ال  ء.باني المحيط الموىوب ليـ مف السمار ال والطقسعكس الطبيعة 
سابقة  تعتبرالحادثة  ىذه أف إال، الباطؿ إلىوانحيازىـ  ألسنتيـيستطيعوف قمع تمرد 

ة ينالوف شرفيا بحجية التي يتمنونيا وال معنى المواج امجتمعيـ، منيا تعممو  في
حبيبيف  داأنفر  فإذا، اً دائم ألف الشؾ سيد الموقؼ .لواىيةاالعرؼ والعادات والتقاليد 
 اً كما فعمو و  ،دميتيما خاصة الفتاةآلاعتبار دوف أدنى  بادرىما الناس بسوء الظف

أف جريمة العشؽ  واكتشفوا نيفالس حتى دارة عجمة األمر بادئباسؿ في بسعاد و 
والتضحية في سبيؿ  اإلخبلصعالـ مف  إلىمف بنسبة ليـ تحولت مع مرور الز 

 التوحد.
                            ***************** 

 
، وىؿ  باسؿ في البستاف جمس أماـ الورود وىو يتساءؿ عما يصنع بعد حدث اليـو

وبدأ بجمع الورود مف البستاف.  أغمقت كؿ األبواب في وجيو. خطرت ببالو فكرة
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يناديو. أجاب وطمب منو المساعدة في جمع الورود، كما  تامرسمع صوت حينيا، 
طمب منو أيضًا أف يصمت وال يسأؿ عف سبب ذلؾ أو الغاية منو. وبعد أف انتييا 

 قاؿ تامر: ،مف عمميما
 الفضوؿ يحرضني عمى سؤالؾ عف سبب جمع ىذه الورود.   -  
سآخذىا إلى منزؿ نذير.   -  

؟ألـ تسمع ما قالو  ؟ىؿ جننت -       اليـو

بؿ خطرت ببالي فكرة قد تكوف جسر المحبة بيني وبينو.   -  

  ؟وما فكرتؾ ىذه المرة -  

ننشرىا أماـ الباب، وحوؿ المنزؿ، وعمى رفوؼ خذ الورود إلى أماـ منزلو، و سنآ -  
النوافذ، وفي كؿ مكاف نستطيع وضعيا فيو. وبيذه الطريقة، يمكف لمورد أف يمعب 

بيني وبينو.    دور الوسيط 

!؟أي ورد يجدي مع رجؿ بمثؿ ىذه القسوة والعنؼ.. كيؼ تفكر يا صديؽ -  
أرجوؾ ساعدني فقط. -  

، رلى كؿ ىذه الورود، أخبرىا تامر باألمإفسألتيما عف حاجتيما  ،ظيرت األـ فجأة
اآلف  صنع ما تشاء فأنتإ"حتى أنيا قالت:  اً كاف عنيد ، ولكف باسبلً الفكرة عارضت

 ."رجؿ
حمؿ الصديقاف الورود إلى مقصدىا، ووزعاىا عمى كؿ ركف مف أركاف المنزؿ، 

عمى كؿ النوافذ. وبعد أف انتييا مف  منياونثرا كمية كبيرة منيا في الممرات وعمقا 
ذلؾ، ذىب كؿ منيما في اتجاه مف القرية لجمع أكبر عدد ممكف مف أىميا، 

أىؿ القرية إلى الممر المؤدي إلى لمحاولة إحراجو. وبعد حضور عدد كبير مف 
المنزؿ، طرؽ باسؿ الباب مناديا إياه وعمى النقيض مما توقع، خرج والتفت يمينًا 

 وشمااًل وىو يبتسـ قائبل: 
  ؟ ىذا لطؼ منكـ. بمناسبة خطبتيا البف العمدة سعادل اىؿ أتيتـ لتباركو  -  

قاؿ تامر:  

 ا.تكمـ بدال عنددا وأحضرنا الورود لتمجليس كذلؾ... ولكننا أتينا إلى ىنا  -  
وضعيا في زاوية مف فمو تيتز كمما وقداحتو مف جيبو وأشعميا و  وأخرج سيجارت

 حرؾ شفتيو ثـ نظر إلييـ شزرًا وقاؿ: 
 فات األواف. -  
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قاؿ باسؿ بيمع:

 !؟سعادوىؿ وافقت  -  
وبعض  قاؿ بنبرة ممؤىا الكبرياء بعد أف بعث مف فمو الدخاف في وجو باسؿ

الحضور:

نعـ... لقد وافقت وال تريدؾ.   -  

أريد أف أسمع رأييا.  -

 كأنو بعير متخـ:طقطؽ رقبتو و 
مف وتتركنا وشأننا أو سنرحؿ  لف ينفعؾ عنادؾ، ومف األفضؿ لؾ أف ترحؿ -  

 ىذه القرية، ونتركيا لكـ جميعًا. 
يا  وسأنظر في أمرؾ لو حصؿ ىذا سأقتؿ عمادا والعمدةقاؿ باسؿ لنفسو متوعدا: "

 باسؿ يرمؽ كؿ مف حولو شرعمتمرد عمى األخبلؽ..."لسفا آسأضطر  ابف عـ أبي.
نسانا غير طبيعي يريد فعؿ شيء بنظرات مريبة لـ يعيدىا منو أحد. فقد أصبح إ

 خياره األخير، ولكف كيؼ؟ ال أحد نتقاـ، االتْختمرُ  عدائوفكرة النيؿ مف أبداْت  ما.
ضع حدا لحياة عماد والعمدة، وبطريقة ما يعذب نذير. وربما يعمف ه. ربما يايعمـ سو 

عداءه متعة الحياة، فيو قادر عمى ذلؾ. يطؿ ده ويعيث في القرية فسادا ليمنع أتمر 
سأناؿ مف العمدة وابنو، ال...عصار الغضب ليقوؿ لنفسو:"ف طيات إبرأسو مف بي

 األىالي.ى تجاذب نذير و ". يعود ليركز عمأشكوؾ هللف ،أما أنت يا ابف عـ أبي
 ُُ  لنذير مف إماـ الجامع: والكبلـ موجُو

اهلل يا أخي، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ........ تؽأ -

قاطعو السيد نذير بغضب وىو يوجو أصبعو نحو وجيو:

لتقوؿ فيو ما شئت  المسجدعندؾ  يال تتدخؿ في شؤون !أنت بالذات يا إماـ -  
مف مواعظؾ. 

رارؾ النيائي؟  ىؿ ىذا ق -

، وال جدوى مف المحاولة.نعـ -

 وقاؿ: استدار إماـ الجامع نحو باسؿ
ونحف جميعا نعمـ إنو ال يريدؾ، وبصراحة ىذا الرجؿ يكرىؾ،  !يا بنياسمعني  - 

مطمعوف عمى ىذه القصة منذ فترة طويمة، وقد أدركنا أنو ال جدوى مف ذلؾ. فنحف 
ال  ا وأمامؾ. ىذا الشخص نسأؿ لو اليدايةالمحاولة، وأف الطريؽ مسدود أمامن
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يعرؼ معنى الرحمة والتسامح. ولذلؾ، نفضؿ أف تبحث يا بني عف طريؽ آخر، 
عف امرأة أخرى، وسنسيؿ لؾ األمر اآلف. ما عميؾ سوى االختيار، ونحف سنجيبؾ 

 بالموافقة.  
 جع. امتر لمازلت عند رأيي وال مجاؿ  -
؟  ىذا ما عندؾأ -

.  نعـ -

منؾ اإلجابة.  ريورا... فكر باألمر، ونحف ننتظال تكف مت -

قاؿ العطار: 

 فكر باألمر جيدا يا باسؿ. لقد قاؿ ما أردنا جميعًا قولو.  -  
 قاؿ إماـ الجامع:

. وسأزورؾ بعد عودتي مف العمرة ألسمع منؾ اإلجابة. ؼعمينا باالنصرا -  
 .ودعتؾ اهلل

 تامر: رد عميو
  في ىذا االقتراح. ىيا يا باسؿ لنرحؿ وسننظر صديقو(ثـ إلى )...في أماف اهلل -  
 أنت مف البداية قدمت لي كثيرًا  لنبتعد عف ىذا المكاف قميبًل... صديقي -  

 ومازلت ال أستطيع االستغناء عنؾ.  
أني مخمص لؾ وسأظؿ مخمصًا لماذا تقوؿ مثؿ ىذا الكبلـ، وأنت تعمـ جيدًا  -  

 األبد.   لؾ إلى
. فكما تعمـ، ال أستطيع رؤيتيا... سعادمع  ءلكني أريد أف تدّبر لي لقاأعمـ، و  -  

 .  ا ألتحقؽ مف صحة ما قالو أبوىاأرجوؾ، افعؿ شيئا، أريد أف أراى
 ىدأ... وسأفعؿ ما بوسعي لمتحقؽ مف األمر.  إىدأ قميبًل ... إ -  
 ؟  ييرةالظ ا غدًا في قمة الجبؿ قبؿىؿ تستطيع أف تقوؿ ليا إني أنتظرى -  
. سأخبر أمي باألمر وأطمب منيا الذىاب  -   عند  سعاد إلىسأفعؿ ذلؾ اليـو

رىا بما تريد.الصباح الباكر وتخب

                             ***************** 
 

مازاؿ العمدة متواريا عف األنظار حتى الساعة ألمر ما في نفسو ال يعرفو إال ىو، 
إخفاؽ القرية، فمنذ  ياـ بالواجب مثمو مثؿ أقؿ شخص فيلـ يذىب إلى المدينة لمق



 

 

188 

 .وَتَأبَّؽرة مف النار في كومة ىشيـ عؿ شرانذير، اشيمتقي  لـ محاولة قتؿ باسؿ
لو نذير عذرا عندما كاف في المستشفى "غياب العمدة ضروري كي ال  التمس

 قريتو"  يتعرض لمساءلة قانونية عف الشروع في جريمة قتؿ كونو عمدة ومسؤوؿ عف
أما وقد عاد نذير إلى القرية فأقؿ واجب زيارة حتى ولو لمرة واحدة ولكف ىذا ما لـ 

الذي  يحدث، وليس لدى نذير عذر سوى خشية العمدة مف ردة فعؿ باسؿ وتامر
يخاؼ مف مباغتتو  فيو .بقدرتو العالية عمى القتاؿ في السنوات األخيرةعرؼ 

 يْنساؽنذير رجؿ  .دعاه إلى تقميص تحركاتوواليجـو عميو بشكؿ مفاجئ وىذا ما 
 ينظر إلى الحدث مف زاوية تيمو وراء فكرة ما وال يتعمؽ بيا، ىو ذو عقؿ محدود

عقمو المحدود لـ يوصمو يوما  .الحدث ليستطمع جوانبو وانعكاساتوحوؿ  وال يدور
اتية المصمحة الذ ىواالختبلؼ بيف المتحالفيف عمى الشر أال و بنقطة  التفكير إلى

وال إخبلص لمف اعتصموا بحبؿ الشيطاف  ،التحالؼ في نياية المطاؼ التي تخوف
ما فيـ ، ومف يدري لو أف السيد نذير تعمؽ و ىذا عكس تفكير العمدة واختمفوا عميو.

المحتاؿ الماكر وعرؼ أف  و لمف أخمص مف أجمو،يدور في خمد كؿ محتاؿ وما يبيت
 ،خرهآال يعرؼ أوؿ الطريؽ مف  مغفبلً  ،اً ساذجيعتبر مف يقؼ إلى جانبو عند الشدة 

ش في ىذه الدنيا باسـ يربما لكاف شخصا أخر وليس أداة بيد محتاؿ جباف يع
 الشيطاف ويقتات مف لييب جينـ.

                             ***************** 
 

تحاوؿ  جمس باسؿ باقي الميؿ متأمبًل القمر تارة وظبلؿ األشجار تارة أخرى، وأمو
قناعو بما اقترحو إماـ الجامع. قاطع كبلميا، وطمب منيا  تشجيعو عمى الصبر وا 
الجموس معو ونسياف األمر ليتذكر السنيف الماضية، وراح يذكرىا بأياـ الصراع مع 
الجوع وبالصبر الذي صبرتو عندما كاف يعمؿ في الحقؿ لتوفير لقمة العيش. وبينما 

، فقد ىيالنعاس تحت ضوء القمر. أما  َبَرعوُ  كاف يتحدث مع أمو عف الماضي،
وضعت إحداىما تحت رأس ابنيا واحتفظت باألخرى ليا ونامت  فأحضرت وسادتي

 بجانبو. 
الشمس، فمدت يدىا إليقاظو مف نومو العميؽ، فتح عينيو  وبزَقتِ أقبؿ الصباح 

قظ أمو فوجد أمو إلى جانبو، والندى يكسو أوراؽ الورد والفراش يدور حوليا. أي
لو. يمشي في طريقو وىو يفكر ماذا سيقوؿ أذنت . لمذىاب إلى الجبؿ اواستأذني
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قطع حبؿ  أـ ال. بالموعد ياببلغإحساف إالسيدة استطاعت ذا اويتساءؿ عما  ،لسعاد
وطالبوه اإلقطاع ليو عف مظالميـ نتيجة إ اأفكاره مجموعة مف شباب القرية، تحدثو 

لحالي الذي تولى ىذا المنصب بالوراثة عف والده، العمودية مف العمدة ا عبانتزا
شتى الظروؼ  رجالو األشداء المخمصيف لو في الو أنيـ عمى استعداد ليكونو  اوأكدو 

و ألنو الوحيد الذي يستطيع الوقوؼ في وجو الطغاة لشدة بأس ،ومختمؼ األحواؿ
ير التغي ثاحدإف أولكف ليس في الوقت الراىف مؤكدا  ،. وعدىـ بالتفكيروصبلبتو

     لى األبد. إلى حبكة ذكية تؤدي إلى نياية اإلقطاعييف إ في القرية بحاجة
                             ***************** 

 
الشمس تزيد لفترة طويمة،  الجبمية شجرة الزيتوفإلى الجبؿ وجمس تحت  باسؿ وصؿ

وشؾ انتياؾ حرمة الصيؼ عمى  يا وتيورىا وكأنيا في حالة ثمالة، ألفمف جنون
الربيع، جمع كومة مف األحجار الصغيرة وبنى بيتا صغيرا بحجـ اليد، وجمع أيضًا 

وما أف انتيى حتى ركمو بقدمو،  ُو عمى سقؼ البيت الصغير.وضعبعض القش 
 تقوؿ: سعادوقؼ يضرب بيده الشجرة، فسمع صوت و 
 !ىؿ تنتقـ مف الشجرة؟ !ماذا تفعؿ أييا المجنوف؟ -  

، باستغراب بمصافحتيايدىا اليمنى واكتفى  تناوؿبعفوية ونظر إلى وجييا. استدار 
 قالت:

   لماذا لـ تعانقني ىذه المرة؟ -  
 تجاىؿ السؤاؿ قائبل:

  !سمعت أنؾ أجبت طالب يدؾ بالموافقة، ىؿ ىذا صحيح؟ -  
قيقيت عاليًا ونزعت ما كانت تغطي بو شعرىا وحركت رأسيا بسرعة خاطفة نحو 

 قالت: و وكتفييا  ظيرىا ئمُو عمىف واليسار حتى تناثرت جدااليمي
  !أىو أبي؟ !مف قاؿ لؾ ىذا الكبلـ السخيؼ؟ -  

 أجاب بإشارة مف رأسو. ففّندت: 
   !وىؿ صدؽ يومًا في أمرنا؟ !غير صحيح، وىؿ تصدؽ كبلـ أبي؟ -  
ف  ليس ىذا ما أزعجني. ما أربكني ذلؾ العيد الذي قطعناه معا بأف ال -   نفترؽ وا 

 كمفنا األمر حياتنا.  
 وعدي لؾ.و وأنا عمى عيدي  -  
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 جمس وطمب منيا أف تجمس بجانبو، قطب وقاؿ:
ىؿ تعمميف أني أحسد بعض العشاؽ الذيف وفؽ اهلل بينيـ، وأتساءؿ ألمًا لماذا  -  

ينفصؿ العاشقاف بعد اجتماعيما، ىؿ وجدت فرصة كيذه ولـ أمسؾ بيا؟ بعض 
وف بقيمة الشيء وقداستو، فبمجرد ما يحصموف عمى شيء صعب الناس ال يشعر 

 المناؿ، يفرطوف فيو بسيولة.  
 ىذه طبيعة البشر، اإلنساف ال يشعر بقيمة الشيء الذي يأتيو بسيولة.   -  
 "تساءؿ بألـ"  !انتيزىا؟لي فرص ولـ  ىؿ سنحتْ  -  
 قدرنا أف نعيش معذبيف. ىذه مشيئة اهلل.  -  

 الشتاء يجوؿ بداخؿ معدتو بكؿ حرية. سأليا:  وكأف زميرير  عالجو منو تمكف 
 ىؿ أنت جائعة؟ -  

 ابتسمت وجمعت شعرىا لتربطو وىي تقوؿ: 
 إذا كنت أنت جائعًا، فسأكوف كذلؾ.   -  
 ىيا، لننزؿ إلى طرؼ الوادي، ىناؾ سنجد أشجار التفاح. -  

وىي تقوؿ بكممات انفجرت ضحكًا واىتزت حتى حبست أنفاسيا مف شدة الضحؾ 
 كررتيا أكثر مف مرة: 

    ؟ةوىؿ ستسرؽ التفاح كما سرقت الورد -  
 :ضحؾ معيا وقاؿ

؟ إنو أسو  -   ليست ىذه المرة ال تخافي، يـو في حياتي...  أىؿ تذكريف ذلؾ اليـو
 ، ألف كؿ شيء في ىذه الدنيا ممؾ لنا. سرقة

 توقفت عف الضحؾ وقالت: 
 ثنا مشيًا. ىيا لنذىب ونكمؿ حدي -  

 وقفا وىو يقوؿ: 
  مف وقتنا.دعينا نستمتع بكؿ ثانية عدـ الحديث عف مصيرنا اآلف، افضؿ  -  

 ومحعمى وجيو مف تصحر لمبل بدتخراجو مف مطحنة اليواء التي إأرادت 
ه، فكمو ىـ ذابؿ الحاجبيف، أغبر الشفا ،ومرىؼ الوج فقد بدا .متيازية العاديةالا

حاليا ال يختمؼ عنو، فشفرات الحسف في وجييا تبددت  .وازنوت خبليابوحيرة تفتؾ 
ومازاؿ الكبلـ ليا بشوؽ  ف مف رعب وخوؼ،اويمف ظبلـ تعموه عن أصبحت حمبلً و 
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منذ زمف طويؿ وأنا أحمـ بأف ألقاؾ وأتحدث " :معزوؿ عف الوجود ار في عتمة ليؿنوّ 
 .  "إليؾ
 وىا نحف التقينا.  -  

 ومواج شعرىا بريح محترقة تخرج مف ضواء عينيأيمشط حنايا وجييا، ويحرؾ 
نفاسة ألترسـ خارطة لعالميا الجميؿ المدثر بنسيـ مف حزف، تقترب منو قميبل، 

ماـ ممكوت أنييار الىا ىي تشعر با بيف شفتييا،أوجدت غابة مف ثمج الدافئة 
وجمباب مف  ،احتراؽ الحب في مدخنة الروح، تبادلو األنفاس بتاريخ مف عشؽ

 ،يسمميا دنيا مف النظرات ونوبات مف الحياة تدب بداخؿ ذكرى وطف مفقود رة.حضا
  : هفتدمغ تفكير  تذر في عينييو رماد الذىب،

 !؟قاء األخيرملاأىو  -  
 يركض لسانو خمؼ الصمت وبقمفردات تعمميا تناثرت بيف الخياؿ وبيف اليقيف، 

وجيو تمتيـ األحياء، ولـ الموج الرممي في صحراء  .في ذكرى المستحيؿ اً ىو شارد
أو نحو  !لفردوس عينيو؟ المََّظىيف ىو مسافر، أنحو فتاة ىاربة مف يعد يعرؼ إلى أ

روحًا مف  ومف دـ سكف بداخم أو نحو بحر !خفى بيف طياتو الوىـ والشقى؟أوجود 
 ىـ؟
يفصؿ الدىر بينيما؟ شدتو ببكاء حتى كادت يعقؿ أف بعد ساعات أصدره، يا بمزج

لحظات ممح الدموع يوثؽ  عنفواف،غسمت سماءه ب، أمسؾ قمبيا، ضموعوأف تكسر 
 احاف مف سعادة وأمؿ بعد حزف ويأس:نبت ليما جنأشفؽ عمييما الوقت و أ األلـ.

عزؿ نفسو قبلعو إ "ماقالو باسؿ قبؿ !نبكي غرائب الزماف؟مافائدة لقيانا ونحف   -  
 عف نفسيا"

  بعد البكاء يأتي الفرح. -

. ما قْمِتوِ يمتأـ الجرح، ىذا وبعد األلـ  -   لي ذات يـو
"قالت سعاد" البكاء وخمقت السعادة. أغتمتُ  -

بتسمي.إذا، إ -

ثر أولـ تستتطع ابتسامتيا محو  ،وىي تمسح وجييا بعد زلزاؿ عينييابتسمت ا
بقاء نفسيا إعمى وجنتييا، ولكنيا تحاوؿ  السومريةعادت تكويف الحروؼ أالدمار، و 

   ؽ صدر الشتاء.فو  اً جاثم اً ربيع
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جميعيا نزال مف عمى الجبؿ وىما يتبادالف أطراؼ الحديث. عيناىما وشفتاىما تموج 
انزلقت مف  . فجأة،سوار العشؽأبعد لحظات مف الموت عمى  في ذروة سعادة غامرة

عمى الصخرة وُخدشت جمد رجميا اليمنى واتسخ فستانيا، تألمت وحاولت أف تزيؿ 
لـ يغير مف شكمو المتسخ شيئًا. أمسؾ بيا ثـ حمميا اتساخو بيدىا، لكف ىذا 

ووضعيا في مكاف مستو، كشفت عف ساقيا لترى الجرح، مسح بيده عمى جرحيا، 
ثـ وقفا ليستأنفا رحمتيما إلى الوادي، اضطرت لمتوكؤ عمى  الجرحكمو وربط  َبجَّ 
صؼ ا وتنثر نالريح تمازحيم، ، تستنشؽ اليواء العميؿ وتفرغو عمى وجيووكتف

 باغتتو نوبة مف السرور ال يعرؼ كـ ستدوـ. ه، حينيا، عمى ظير شعرىا 
يتبادالف الحديث الصمت أسمى وأغمى أمانييما. كانا اصبح وصبل الوادي و 

 بالنظرات التي ال تخمو مف معاني جمة، دنيا مف شجرة التفاح بادرتو قائمة: 
   كـ تمنيت أف تطوؿ المسافة -  

تد ممال  افترشت عشب األرض الطري ، برفؽو ىجرتو  كتفو،رفعت رأسيا مف عمى 
كبساط مف إستبرؽ عميو قبضة مف المؤلؤ. جمست وارتدت معطؼ ظبلؿ شجرة 

 احمرارًا.  األشد التفاحة جنى بجذع الشجرة وتسمقيا، باسؿالتفاح. أمسؾ 
 : عميو خائفة نادتو
.. ستقع احترس.... أنت مجنوف... حترس مف أف تقع... كـ أنت متيورإ -  

 عمى األرض.  
 ، مدي يدؾ اللتقاط التفاح.ال تخافي -  

بسطت كفييا مقرونيف وبدأت تستقبؿ حبات التفاح. نزؿ بحذر وأخذ تفاحات وطمب 
تراقص المياة فوؽ صخور السواقي، منيا أف تظؿ في مكانيا، ركض نحو منبع 

ى حضنيا فاغترؼ حفنة ووضعيا بيف يدييا، ضمتيا إل ، غسؿ التفاحلكنيا تبعتوُ 
وأدنت شفتييا، ارتشفت وىو يراقب حركتيما،  ببراءةماء وراح يسقييا. مالت برأسيا 

 حتى ارتوت واكتفت.    
 جمس إلى جانبيا وأخذ يقضـ تفاحتو ويمدىا ليا لتقضميا بجانب قضمتو.      

 "ىكذا قاؿ".  ما أروعؾ وأنت تأكميف؟ -  
    وأنا آكؿ فقط؟ -  
 الزماف وبديعة الوقت. ىؿ شبعت أـ تريديف المزيد؟   ... أنت رائعةكبل -  
 ىذا يكفي.  -  
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صوات الخفيفة الصادرة عف وما أف ألفت آذانيما الصفير المجيوؿ لموادي، واأل
، وطرب خرير الماء، وخشخشة أوراؽ األشجار، ولحف طائر الطناف وىو الحشرات

يمارس ىوايتو المفضمة عمى الشجرة يحمؽ فوؽ رئسييما وصوت نقار الخشب وىو 
المائمة قبالتيما، حتى ظير حصاف أبيض يركض نحوىما، وقفت، دنا منيما 

 فأمسكت برقبتو ومسحت عميو وقالت:
 يا ترى لمف ىذا؟   !يا لو مف حصاف جميؿ -  
 ىذا لي، لقد اشتريت اإلسطبؿ مع الخيوؿ، أىديو لؾ.   -  

تاركًا وراءه الماثمة قبالتو وركض وحدؽ في الفتاة ثـ أدار الحصاف رأسو إلى الجباؿ 
وصدى الصييؿ. عادت لتجمس بجانبو، فعدؿ عف المكاف الذي يجمس فيو  الريح

 :الساحر بكؿ حرية.. ثـ أردؼ سماء وجيؾ إلى حيث تقابمو قائبل: ىكذا أحمؽ في
 الجو جميؿ اليوـ، أليس كذلؾ؟   -
  بيوائو النقي.نا ائنا... لذلؾ استضافعمى عمـ بمقيبدو أنو  -
ىؿ تريديف أف أنجـ لؾ؟ -

  قالت بشغؼ وىي تمد لو راحة يدىا:

صحيح... ىؿ تقرأ الفنجاف أو الكؼ؟ -

كبل... بؿ أقرأ العيوف.   -

لكتفو لكمة أنثوية مطمقة" تكور يدىا وتوجووىي "؟  تمزحأ -

 يدييا وىو يقوؿ: يداه احتضنت
. ثانيًا: سعادؾ... أواًل: اسمؾ كبل... أنظري في عيني... ال تغمضي عيني -  

 . ثالثًا: واألىـ... أنت ىدية السماء لمتيور اسمو باسؿ. القمبطيبة 
قالت مازحة:

كؿ ىذا واضح. ىؿ مف جديد؟   -

الجديد ىو أني محتار ولست أدري ماذا أصنع.   -

تقصد أنؾ نادـ؟  أ -

لقد نسيت  ..حيحص )يتذكر...( !وىؿ يندـ القتيؿ إذا دبت في أوصالو الحياة؟ -  
.ض المجاورة لمبستافلقد اشتريت قطعة األر إخبارؾ بالمفاجأة

  ؟تمؾ األمواؿلقد سمعت ىذا مف أبي، ولكف مف أيف لؾ  -
   ومازاؿ لي ىناؾ رزقا وفير، شاركني رب عممي بمتجر. في لندف.جمعتُو  -
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  كثيرًا. عانيتأنت تستحؽ الخير، لقد  -  
وألبسيا ثـ طمب خرج مف جيبو قبلدة ألبت طمبو،  يا،طمب منيا أف تغمض عيني

 يا، فرحت وقالت:منيا أف تفتح عيني
 لي؟ ىي، ىؿ ةجميم أنيا -  
لؾ مف لندف. انعـ، أحظرتي -  

رفيع. ؾذوق -  

لـ أتمتع بذوؽ رفيع لما اخترتؾ أنِت بذات. لوْ  -  

ثـ غير موضوع الحديث: صمت لحظة،

  ذه الدنيا.كؿ الناس في ىكنت أريد أف يعمـ بقصتنا  -  
بأنيـ يخدشوف قيمنا  أتوقعكنت  وعكس ما الكؿ في القرية متعاطفوف معنا. -  

مسامعي عنيـ ليست سوى  إلىوعرضنا، أحس أنيـ طيبوف، وما كاف يتردد 
  واىية.  اّدعاءات

جميعًا.   إني فخور بيـ -

ف األمر يزداد تعقيدًا يومًا أ. ولكف أال تظف بلء حسناً أنا أيضًا... لقد أبموا بو  -  
 بعد يوـ؟  

ال نحسد عميو. ولست أدري أي طريؽ أسمؾ، لقد أغمقت في  نحف في موقؼ -  
وجيي كؿ األبواب، وأنا اآلف أجيؿ المصير، وأسأؿ نفسي أحيانًا عف الخطوات 

     .وماذا أصنع بعد أف ُسدْت أمامي السبؿ، وال أجد مخرجاً  ،التالية
  أمر يستحيؿ تصديقو كوف أبي حقودًا إلى ىذه الدرجة؟أيعقؿ أف ي -  

ا حدث بينيما، لي. ماذ وكرىحقده عمى أبي و عرؼ السبب وراء كؿ أليتني  -  
ف معركة نشبت بينيما إلت أمي عف السبب تقوؿ أكمما سسبب الصراع غامض، 

  ِؾ.التفاىـ مع أبيكيفية جيؿ تماًما ألى ىذا العداء. الحقيقة أني إأدت 
     لكف كيؼ ننتصر عميو وال حوؿ وال قوة لنا؟ -  
 )يصمت...(....لو لـ يكف ابف عـ ابي -  
 ال تكمؿ؟ لـَ  -  
 صراحة، لما تحممت ما فعؿ بي مف قبؿ عودتؾ مف المدينة، مزقني جراح -  

 )يكشؼ ليا مواضع الطعنات في جسده...( ناىيؾ عف جراح القمب.
 الخناجر: ف طعناتتتحسس بيدىا جراحو الناتجة ع
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 "قدمت اعتذارىا وراحت تبكي أللمو وجروحو" عنو. اعتذر لؾ نيابةً  -  
ألني سامحتو لحظة شعوري بألـ الخناجر. لست بحاجة إلى اعتذار -  

 وكـ عذبني.إف ما صنعو أبي مؤلـ حقًا. لقد جرح مشاعري،  -  
لكف القدر لـ يبتسـ ؾ جيدًا. و لقد بذلت قصارى جيدي إلسعادؾ وأنت تعمميف ذل - 

فأنياب الحقد تطاردني ليؿ نيار. ماذا أصنع، قولي لي ما الحؿ؟ كيؼ أستطيع لي، 
 أف أنتزعؾ مف بيف أنيابيـ؟ 

:وىي تمممـ دموعيا صمتت لتفكر ثـ قالت
.  رب مف القرية ولنعش بعيداً لنيوجدت الحؿ....  -

ال  قد يطاردنا أيضًا، وأناال أوافقؾ الرأي. أخاؼ أف يطارد أباؾ وأمؾ العار، و  -  
ذلؾ.أرضى ب

  !في جحيـ؟ وىؿ ترضى لي أف أعيش -

ولكف اليروب جريمة. -

الجريمة أف نحـر مف حقوقنا. -

!وىؿ يجدر بنا أف نناؿ حقوقنا باليروب؟ -

؟مف حقنا البقاء بعيديف عف بعضنا البعضتظف أف أو  -
لقد رفضت فكرة اليروب يوما ما. -

."ة االستغراب عمى جبينياىنا عمت عبلم" !ماذا تقصد؟ -
إلى مكاف يقدس حبنا بعيدا والدتؾ وقالت أف بإمكاني الرحيؿ معؾ  يتحدثت إل -  

الوسط المتعفف الذي ال مكاف فيو لممشاعر الجميمة النقية. عف ىذا

متى حدث ىذا؟ وبماذا أجبتيا؟ -

في المستشفى، وأجبتو بالرفض ألني ال أرضى لؾ العار. عندما كنِت  -

!أليس العار ىو البقاء تحت رحمة الظمـ؟ !أمي موافقة فما المانع؟ مادامت -

عبلقة لو بما سنتو نى أف أعيش معؾ في عالـ متحضر ال بالنسبة لي، أتم -  
البشري إلى اليبلؾ. فالبشرية  مف خروقات تقود الكائ

!أو تّدعي أف ما يطاردني ىو الذي يمنعؾ مف اليروب مف القرية؟ -

 بيدىا وقاؿ:فكر مميا وأمسؾ 
 تفضميف أف ترحمي؟لو وافقت عمى الرحيؿ، إلى أيف  -  



 

 

196 

الذي يمولنا ويأخذ بيدنا  )تتفاعؿ...(إلى أي بمد آخر تختاره أنت، لديؾ الماؿ -  
 حتى نستقر.

 أتوديف الرحيؿ إلى لندف؟ -  
 تؤلألت عيناىا فرحة وقالت:

 عمى الرحيؿ؟ يعني أنؾ موافؽىذا  -  
شدة وطبعت قبمة سريعة عمى ارتبكت برأسو مصحوبة بابتسامة، أجابيا بإشارة مف 

 وجنتيو وقالت بانفعاؿ وسرور:
 متى تود أف نرحؿ؟ -  
 لندف؟ لـ تجيبي عمى سؤالي، ىؿ تريديف الذىاب إلى -  
 !وىؿ توجد مدينة أجمؿ منيا؟ -  
 إذا، لنرحؿ مطمع األسبوع  القادـ. -  
 جددًا؟ىؿ يسمح لؾ بدخوؿ تمؾ الببلد م -  

ذا ما كاف ليتو. سألتو إو مكانو اصطحابيا معو وتحت مسؤ أخبرىا بأنو يممؾ إقامة وبإ
طاحة اإلقطاع و . أكد ليا بأنو سيعود لمحاربة اإلي المستقبؿينوي العودة إلى القرية ف

 نيا بأنو سيوصي. عبرت عف اْنشغاليا بحاؿ أميا وأمو بعد رحيميما. طمأبالعمدة
فعمييا توديعيا ألنيا ال تعارض  ،أما والدتيا لف تطوؿ. يماغيابة بأمو ألف فتر  اً تامر 

وبأنو سيكوف في  يممي عمييا كيؼ ستجري الترتيبات ما سيقدماف عميو. وراح
ستصدار بالمدينة حيث سيأخذىا ال نتظارىا يوـ السبت في فندؽ "لؤلؤة الشرؽ"ا

 ..جواز سفرىا.
طيؿ العمر وتّمد البشر بطاقة وتفاؤؿ ت فإنياطعـ مف أراد، طالما أف الحب ثمرة تُ 
وقد لبسا وجيا جديدا مف السعادة  ا إلى منزلييماعادلذا،  وقدرة عمى التواصؿ،

ة وخالدة دوف والترقب المتفائؿ لؤلياـ المقبمة التي ربما تحمؿ في طياتيا سعادة أبدي
  تيما.اتنغيص لحي

ر مف قيود القير والعجز حقف الحبيباف بحقنة السعادة وراحا يشعراف بروعة التحر 
 وكأف القيود ُتصمب في تمؾ المحظة عمى معصمييما.

ذاب النـو في بحر الشوؽ الذي سيبحراف مف خبللو إلى عالـ لطالما حمما أف يعيشا 
 .الميؿ بأكممو في ترقب وتخيؿ وتفكيراعتكار فيو سعيديف، قضيا 

                             ***************** 
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 جانبا مف نواياه: ، كشؼلتقاها َلمَّا. و وذىب باسؿ إلى تامر، لصباحجاء ا

 وقد تطوؿ فترة الغياب.لقد عزمت عمى الرحيؿ   -  
 كـ شعر تامر وقتيا باألسى وتمفظ بعفوية قائبل:

 !آه، أييا البائس المنكوب والمغموب عمى أمره  -  
 سأكوف عمى ما يراـ.! ال تيتـ يا صديقي  -  
 نجميز؟الإلى ببلد ا !ف تذىب ىذه المرة؟أيإلى  -  
ويا حبذا لو أسكنت أمي مع أمؾ حتى أرسؿ في  .القرية في الغد سأغادر، نعـ -  

 طمبيا لتمتحؽ بي.
 .ىذا ما سيكوف -  
 كما يحمو لؾ فأنت شريكي. باألمبلؾتصرؼ  -  
 ىؿ تممؾ الماؿ الكافي لرحمتؾ؟  -  
 لدي ما يكفي. -  
 آخر؟ىؿ توصي بشيء  -  
 .ةوبعد عودتي ستكوف نيايتيما المؤكد العمدة وابنو. إياؾ أف ينعما بالحياة. -  
أصبح لي رجاؿ أشداء ويمكنني المواجية.  أعرؼ كيؼ أبكييما دما. اآلف -  

 الميـ أف ترسؿ لي عنوانؾ الجديد.
 عنواني كما ىو. -  

                             ***************** 
 

أف يظؿ باقي يومو مع أمو التي رحبت بسفره مع بعض التحفظ عمى ؿ باسقضاء 
 . قالت لو وقد غمرت قمبيا السعادة:يعاني في القرية

ىذا قرار صائب مع إني أفضؿ أف أرحؿ معؾ إلى المدينة بدال مف رحيمؾ إلى  -  
 بمد آخر.

 قاؿ مطمئنا ليزيد مف فرحتيا:
 سأرسؿ في طمبؾ لتقيمي معي ىناؾ. -  
لى أيف ستسافر؟ -    وا 
 إلى ببلد اإلنجميز. -  
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 ليوفقؾ اهلل.... -  

                             ***************** 
 
وظؿ يميث، سألو العمدة عف  وُ جاء عنيد يركض إلى مكتب العمدة، وقؼ أمام 

سمع بعض رواد خبره أنو أسبب ارتباكو، لـ يستطع الحديث حتى استعاد أنفاسو ثـ 
، وأف الكثير مف األىالي العمودية ذخأوعد أىالي القرية ب يقولوف إف باسبلً  المقيى

نتشار في أرجاء القرية الباأعوانو  أمرالعمدة غضبا  اشتط. ةقد بايعوه ليصبح عمد
مكاف عممو  إلى رجوعوأمر عنيد بال ا عمى أىب االستعداد ألي طارئ.ف يكونو أو 

أسماء المتمرديف عف مف المعمومات و المزيد  ويعود إليو عند المساء وقد جمع
 طاعتو.

يابا وىو يفكر مخرج العمدة ليمشط القرية ذ اذا يفعؿ وكيؼ يحافظ عمى ىابًا وا 
صبح عمدة وال أسو ىو عمى يقيف أف باسبًل أذا وضع فكرة العمودية في رأمنصبو. 

ف وأكثر م المراس وشديد البنية وحاد الذكاء.أحد يستطيع الوقوؼ أماـ شاب صعب 
مما  عمى تشغيؿ اليد العاممة بأجر مغركرما ألبيو وقدرتو إذلؾ حب األىالي لُو 

نقبلب ضده. اىتدى العمدة لفكرة، ضرب عمى راحة يده وىو يقوؿ: إلى ايؤدي 
حمؿ بيف أسناني أمف قبؿ، فأنا  "سأناؿ منؾ يا باسؿ بطريقة لـ ييتدي ليا أحد

 .قريتي أييا الوغد" ىذه ،لف تستطيع نزع ىذا المنصب منيا و سكين
   :ىروؿ نحو منزؿ باسؿ، طرؽ الباب

و مف التساؤالت عف سبب الزيارة فتح باسؿ الباب وألقى نظره في وجو العمدة ال تخم
 مرحبًا:فقاؿ  غير المألوفة،

 أىبل وسيبًل بؾ. -  
 كيؼ حالؾ يا بني؟ -  

 بصحة جيدة. تفضؿ إلى الداخؿ. -  

 رحيب الحار برغـ مف العبلقة المتوترة بيني وبينؾ.أشكرؾ يابني عمى ىذا الت -  

 .حقد عمى ضيوفيأ الفأنا  ،داري ت تحت عتبةمادم نت عمى الرحب والسعة.أ -  

 ني أريد التحدث إليؾ بأمر ىاـ.أبني  الميـ يا !ىذه صفة النببلء يابني -  

 !خير أف شاء اهلل؟ -  

 الحديث معؾ. أدري كيؼ أبدأ ال أنا ... )يصطنع التمعثـ(أنا... ًا،عطبخير  -  
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 قؿ ما تريد. -  

 الخجؿ وكأنو يأسؼ لما بدر منو فقاؿ:اصطنع 
أنت يا باسؿ في مقاـ ابني عماد، وأنا ظممتؾ وحاولت سمب حياتؾ بخطؼ  -  

طويبًل وعرفت أني فكرت  ،ألبني وأنت األقرب إلييا مف أي شخص آخر سعاد
ولف أقؼ أنا وابني حائبل  بيار ؽ لتظفحقؾ وقررت أف أفسح لؾ الطريأخطأت في 

عدؾ بالوقوؼ إلى جانبؾ ولف يتجرأ نذير أف يفتح فمو مادمت أنا أبيف عشيقيف، و 
 .صفؾإلى  اً واقف

 مصطنعو وقد أدرؾ أف في األمر مكيدة وقاؿ مستفسرًا: ابتسـ باسؿ ابتسامة
 !!!ما المقابؿ؟ -  

 ال مقابؿ في البداية. -  
 .أف ىناؾ مقاببلً "البداية"، ىذا يعني  مادمت ذكرت كممة -  
أماـ شاب  سنووكبر  ضعفوراح العمدة يكشؼ جانبًا مما يريد معتمدًا عمى  ،ىنا

 :مف يكبره ِسنا ـاحتر او ُعرؼ بعفوه وأصالة جذوره 

لى إوىو يرفع يده ) وأنا في مقاـ والدؾ رحمو اهلل اً أنت مازلت شاب !يا بني -  
فقد كاف بطبًل يشيد لو الجميع، ومادمُت  نو فسيح جناتو.أسكو  (السماء ليترحـ عميو

العمودية ت أخذ دأر  ، فأنت التريد لي األىانة أماـ األىالي،في سف والدؾ رحمو اهلل
 ،ذا لـز األمرإوالحماية  سعادعرض عميؾ أولكنؾ ال ترضى لي أف أىاف. أنا  .مني

أحفظ لي ماء  طمب.ف كاف لؾ مإ التي ال تعصاؾ ومطالبؾ مجابة ؾعصاوسأكوف 
خمؿ شاربو ويغمض نصؼ عينيو لناس واحتـر شاربي األبيض )وىو يوجيي أماـ ا

وكأنو أفعى تصطنع النـو حتى تقترب الفريسة وبممح البصر تجد نفسيا في 
 .(جوفيا

 ليس لدي مطمب، ومادمت قد قدمت إلى منزلي فأنا لف أخذ العمودية منؾ. -  

أقؼ إلى جانبؾ عند نذير وسأحمي ممتمكاتؾ مف شيامتؾ. وس اً كنت واثق -  
 وكأني وكيؿ لؾ.

 قاؿ باسؿ مراوغًا:
 ذا اتفقنا.إ -  

مف نذير في أسرع وقت ممكف، إلى  ةبالموافق ؾتيإني سآعدؾ أأشكرؾ يابني، و  -
 المقاء.
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وما إف اختفى حتى دخؿ  .نذيرو يغادر المكاف مسرعًا نحو رمقو باسؿ بنظرات وى
فميكف، لقد اتخذت قراري، أنو مخادع "الباب وىو يقوؿ في سره:  ـأبيباسؿ البستاف و 

 .     "اً صدؽ تمساحأولـ يصدؽ يومًا، فكيؼ لي أف 
                             ***************** 

 
موس أمامو، طمب منو الج حتى وما إف حضر نذير إلى مكتبو.دعى العمدة است

واستدعاه عف  جرؤالذي لـ يسبؽ لو واف ىكذا تصرؼ مف العمدة  األخيراستغرب 
وكأنو تحت وطأة  ال بصحتوإ سيدىـ مقرالعودة إلى  امعاونيو الذيف رفضو  طريؽ
ىذا ما قالو نذير عندما  "ًا بطريقة ىمجيةالعمدة نذير  ىمنذ متى يستدع". القانوف

 قائبًل: ةحضره رجاؿ العمدة. بادره العمدأ
 نو في مقاـ ابنؾ.أنؾ أسرفت في حؽ مف يفترض أأرى  -  
  !؟ماذا تقصد -  

 قصد باسؿ.أ -  

)بدا مستغربًا مصعوقًا وراح يفرؾ عينيو وكأنو  !أجننت يا عمدة؟ !باسؿ !ماذا -  
 .يسمع بيما(

 بما فيو الكفاية. لقد ظممت باسبلً  -  
 ازاؿ غير واعيًا وال مصدقًا وكأفالشكوؾ قط أف العمدة سينقمب عميو وم تراودهلـ 

 :مزحة األمر

 !!حتمًا أنت تمزح !؟أأنت تقوؿ ىذا الكبلـ -  

بحكاية خرافية، يكمؿ...(  اءة الطفؿ متأثر)يقؼ العمدة ويصطنع بر نعـ،  -  
 الحقيقة إني راجعت نفسي وعرفت أني مخطئ في حؽ باسؿ.

 :اً مخبوؿ مندىشأسو كالوجد نذير نفسو عاجزًا عف انتقاء الكممات وراح يمد ر 

 يؾ؟أالمطموب بر  ما... وما ىو -  

ذا وقفت في إنيما عشيقاف. وأنت إاهلل ووفؽ بيف ابنتؾ وباسؿ ف يا نذير اتؽ -  
 ف بالحب واألمؿ.يحاوؿ تمزيؽ قمبيف صغيريف مفعمي فمغير ىذا الموقؼ ستبدو ك

 !األلسف يافكيؼ لي أف أزوج ابني مف فتاة تعشؽ غيره والكت

 وقاؿ بغضب:ؼ وق أف مكيدة ما تحاؾ ضده، نذيرعرؼ  لمتو
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عمى  اً ال أرى فيؾ أال قاتبًل أو محرض انأا يا عمدة و ظعامنذ متى أصبحت و  -  
 القتؿ.

ًُ  إلى الشيطاني، استشاط يغير قناع وجيو مف الطفول  وقاؿ وىو يصرخ: غضبًا
ف وكيؿ ألعماؿ باسؿ وأحذرؾ مف دعني مف ىراؾ ىذا، أنا اآلإسمع يا نذير،  -  
 .تصادـ بينؾ وبينو أي أف

 :العمدةيتوعده 

 أنؾ ستدفع الثمف. و...قسـ أ -  
 مد العمدة يده نحو الباب وصرخ في وجيو:

ال يحمد اال سترى ما  و  مقريال تدخؿ  !خرج مف ىذا المكافأ !أنت مطرود -  
 عقباه.
 استوقفو العمدة ساخرًا: ،ىـ بالخروج، والقير ذؿلبأقصى أنواع انذير شعر 

أريد أف أبمغؾ أني عينُت عضوًا في المجمس  ،رقبؿ أف تخرج يا نذير الش -  
حدىـ ألبطمب  سوؼ أتقدـ وليف،ؤ المسواسعة مع االستشاري لممدينة، ولي عبلقات 

لي  ألف مسموعة لدى المسؤوليف، كممتي بتعييني رئيسًا ليذا المجمس. وكما تعمـ
 وال أظف أف منصب رئيس المجمس االستشاري ،في خدمة الوطف اً معروف اً تاريخ

 ، أليس كذلؾ يا....كثير عميّ 
 جراء ىذه الخيانة ـال تخمو مف التوعد والرغبة باالنتقا ةنذير في وجيو نظر نظر 

إال أف العقؿ الخشف الذي ال يتراجع يعجز  .ثار لياآالغير متوقعة برغـ مف ظيور 
رجميو لريح ال يدري كيؼ يرجع كرامتو ويمقف العمدة  أطمؽ ،فخ فوىأعف إدراؾ 

يابا وىو يدخف سيجارة درسًا  تمو األخرى، فكر الواحدة ال ينساه، مشط القرية ذىابًا وا 
ال يستحؽ الموت حتى ال "عف ىذه ألفكره حينما قاؿ في سره:  وتراجعبقتؿ العمدة 

وتداس كرامتو تحت أقداـ  الحياةيرتاح إلى األبد مف العقاب، يجب أف يتعذب مدى 
القرية  أبناءمف   يقدر عمى العمدة، فرجالوأنو ال ، يقوؿ ىذا وىو مدرؾ"األىالي
ليس  .وبببلدة تامة عمدتيـ وولي نعمتيـ دوف تفكير أمرىـجمدتيـ اذا  أبناءييتكوف 

 أو بيف صغير وطاعف. منيـ مف يفرؽ بيف الحؽ والباطؿ،
تجمس عمييا مع  كانت ابنتو، حيث النير ضفةيدري وجد نفسو جالسًا عمى دوف أف 

ندما كاف عف بعد ع اً حاضر  فييا ر. راح يتذكر مواقؼ كافصديقييا في الصغ
 أو يأكموف في ذلؾ المكاف. ببراءةاألصدقاء يمعبوف 
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بنتو الصغيرة عف الماضي وىو يعض أصبع ادىميز القير وكأنو يخاطب سقط في 
 الندـ:

كريمة،  ابنوكنؾ لليتؾ كنت ابنة ىديؿ، تمؾ المرأة التي أسرت قمبي، و  سعاد -  
جمي، أ، تحممت سوء طباعي وعاشت مف إال ىذه لمحظةشعر بقيمتيا أ التي لـ

، أتدريف لماذا؟ ألنيا كانت تحبني بحبي العميؽ ليديؿ ولكنيا تناست كانت تعمـ
 في حياتي خبلليما كسر ظيري. ثبلث مراتتعرضت لمقير  !آهبقمبيا السموح. 

عندما رفضتني  ،األولى رتفع منسوب الدموع في عينيو ويعجز عف البمع...(ي)
عندما أىانني  عندما مات ابني حرقا. والثالثة، ىديؿ وتزوجت نبيؿ. والثانية،

الحقير الخائف باعني، فعبًل أنا  السَّّكير (...أشعؿ سيجارتو وتابع الحديث) العمدة.
صراع مع ابف عمي نبيؿ، كاف مف المفترض أف ، دخمت في (...)يعاتب نفسو غبي

ديؿ، أليس عمى المحب أف يسعد لسعادة الحبيب، كاف يجب أبارؾ لُو بزواجو مف ى
ماذا  مني نفسو...()وىا ىو يُ  فرح ألف مف أحببت سعيدة ولو مع غيري.أأف  عميّ 

أليس مف  ؟مع ابف عمي الذي كاف يحمؿ عمى عاتقو ىـ المجتمع تلو تحالف
عمي بسبب الصراع بيني وبيف ابف  ف مف يحكـ ىذه المنطقة،إلثنيالمنطؽ أننا ا

أف يسيطر عمى القرية بشكؿ تاـ مف خبلؿ  اِلعْربيداستطاع  ُت كؿ شيء.خسر 
، عمؿ جاىداً طيمة خمسة واستغمني لتنفيذ مخططو الشيطاني عمي بفالكرىي 
وىو )نُو وغد وأنا مغفؿ، آه...إ مى اإليقاع بيني وبيف بني عمومتي.ف عامًا عوعشري
آه يا بنتي، ىؿ  .(...دًا لشعور بالوجو فاقد وقد بداحشرجتو  أذنيوحتى سمعت يتنيد 

قبؿ ستيف سنة  نو ليس مف ىنا،إف العمدة ليس مف أبناء ىذه القرية؟ نعـ أتعمميف 
ىاربًا مف صراع بيف قبيمتيف في قريتُو ادعى أنو  ،جاء والدُه إلى ىنا طالبًا المجوء

عا بخيرات جاء إلى ىنا طام .تمؾ الجباؿفي  (وىو يشير بيده نحو الجبؿ) الواقعة
قبؿ مكوثو  أحد ذىب والده إلى جميع القرى طالبًا المجوء وما مف ىذه القرية بعد أف

بينيـ لمعرفتيـ بجذوره الحقيرة، ماعدا ىذه القرية التي أطمؽ عمييا قبؿ قروف مف 
القرية دوف ع في ىذه تعني مجموعة مف الورود التي تزر الزمف اسـ "التواليب"، و 

يتمتع بالقدرة عمى القراءة والكتابة عمى عكس  كاءلده حاد الذكاف وا .غيرىا بسخاء
وينفث الدخاف في  يشعؿ سيجارة أخرى) في بحر الجيؿ اأىالي القرية الذيف غرقو 

منو إلى وجيو ودخؿ إلى عينيو، فرؾ عينيو وعاد  اً أعادت الرياح جزء، اليواء
الذي سيطر عمييـ  ؼضيبال اودودوف، رحبو لكنيـ يا بنتي طيبو القموب، و  (...ليقوؿ
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حتى أصبح  "فرؽ تسد"بأسموبو الشيطاني وأصبح عمدة وىو دخيؿ عمينا، واتبع مبدأ 
بنو أسموبو الحقير الذي ورث عنو العمودية المف مبلؾ األراضي الزراعية، ثـ ورث 

 األىالي.ينغص عيش  اً أيضًا وتوسع حتى أصبح إخطبوط
سعاد مف ذلؾ  ليي لقد حذرتنيإيا : ره ينابيع مف التحذيرات(ا)فجأة تفجرت أفك

 ...(:مف الذاكرة مع ابنتو حوارهػ....قػػالت.. قالت لي يومًا )التمس الوغد... قػ
 ىذا ما قالو ليا.أرى إنؾ تضعيف شروط صعبة.   -
 تذكر اندفاعيا وتفاعميا حيف قالت:ي
نت يا العمدة سيد ىذه القرية وأغنى رجبل فييا، أيف ذىبت أ أف يكوف ال أريد -

هلل لو أصبح أغنى منؾ لناؿ منؾ او ػيجب أف تكوف األغنى وليس ىو، فػ !؟أبي
ال تجعمني سمعة رخيصة ولقمة  ،أرجوؾ .لؾ احتراما قط أبدىبطريقة ما، وما 

لي قدرا ألصبح ذو قيمة في نظرىـ سواء قبؿ الزواج  اجعؿبؿ  .لتمؾ العائمة سائغة
ىو بقاء عائمتي األقوى ماديا  وجؿ ىميجزءا مف ثروتؾ،  ي الثميفومير  .أو بعده

 وة والبقاء في ىذا العنصر البشري.ألف الماؿ ىو مصدر إلياـ الق
 ويتذكر أيضًا قولو ليا:

يجػػػب أف يكػػػوف، آه يػػػا سػػػعاد ليتػػػؾ كنػػػت ولػػػدا، عمػػػى أي حػػػاؿ أنػػػت أدىػػػى مػػػا ىػػػذا 
 مف عشرة أوالد في نظري.وأفضؿ 

وقؼ ) ،ضرب بيده عمى جبيتو دخؿ عالـ الحاضر،ف بيف طيات الذاكرة و مخرج 
الكابوس أف يزاؿ مف حياتي، أعدؾ آف ليذا  (ما عمى فعؿ شيء وكأنو عاـز
قؼ إلى جانب باسؿ الذي أرى فيو أأف أعيد ليديؿ منزليا وألبي رغبتِؾ و  صغيرتي

ي ينتظرُه الذالمحرر نُو إىذه المحظة بطبًل ليذه القرية والقرى المجاورة، نعـ...
ىو الذي سيعيد لي كرامتي التي سمبيا وأىانيا العمدة )يقوؿ  .زمفالضعفاء منذ 

فالعمدة كالثعباف الذي يخرج مف  .لنفسو االنتصارذلؾ لمعرفتو بأنو بات عاجزًا عف 
 يمدغ بقصد القتؿ(. حتى ضة وىو ضعيؼ يكسوه الوىف وما أف يكبريالب

في انتشار الفساد تسببت  ًا فييا.حجـ الكارثة التي كنت سبب !اآلف أدركت يا بنتي
ال سبيؿ لمقضاء عمى العمدة  بعد وفات نبيؿ رحمو اهلل.والفوضى في القرية خاصة 

 اتحادي مع بني عمي.بوأمثالو سوى 
، رمى السيد ندير ماتبقى مف سيجارتُو في النير وعاد واعتكر ستارتوأسدؿ الميؿ 

د. دخؿ إلى والصمت عنوانو الجدي ،صفرمإلى منزلو تحت جناح الظبلـ بوجيو ال
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ييا، صعد إلى سطح المنزؿ سألتو زوجتُو عف سبب تغير لوف وجيو، لـ يرد عم
. تصرفو الغريب، لـ يتفوه بكممة واحدة سبب ولت أف تستوضحا، حالمنزؿ، تبعتو

أف تستوضح منُو  لقمؽ وىرعت لتنادي ابنتيا التي بدورىا حاولتاشعرت زوجتو ب
نظر إلى وجو ابنتو ثـ يستدير ليوجو ي يود مف قبؿ.معالغير سبب تصرفو ىذا 

أمسكت  بيده بأف تنصرفا. إلييماأشار  الذنب واألسى.وجيو نحو الجبؿ شاعرًا ب
. فمـ يسبؽ سبب حسرتو وىما تخمئناف تيا وسحبتيا لتتبعيا. احتارتانبازوجتو يد 

مف ف .الوقوؼ إلى جانبو تتياونا فيوذابؿ الوجو مف قبؿ. لـ  اً منكسر  اهف رأيأو  ليما
اف عميو العشاء أو النزوؿ لمنـو لكنو يرد عرضاف إلى السطح تصعدآلخر توقت 
وكأنو يريد أف يعتذر أو  ،بصمت مصحوب بدخاف كثيؼ مف سيجارتو عمييما

ـ مف رسائؿ رغالولكف ما تبقى مف الكبر يمنعو مف ذلؾ ب .يعترؼ بشيء ما
 .االعتذار التي لـ تخفيا عيناه

                             ***************** 
 

ال يخرج مف منزلو إال لشراء السجائر والعودة إليو،  عمى حالو نذيرثة أياـ و ثبلمرت 
 ،حينيا ،شعر إنُو غادر القرية.قيؿ لُو ذىابو لمبحث عف باسؿ ف عذابو، وما زاد مف

قتؿ المجوء إلى كرامتو الميدورة سوى  عمف طريقة السترجا ماأدرؾ أف و  .باليزيمة
مف االحتراـ الذي زاد  شيئاً  مر الذي مازاؿ يكف لواتعاوف مع تالغدرًا ب العمدة

 انتظار عودة باسؿ. ، أوتليصبح متكامبًل بعد معرفتو ماحيؾ ضده مف مؤامرا
                             ***************** 

 
تقسـ وىي  هفصعدت إلى سطح المنزؿ وأمسكت بيد  ،عمى والدىا سعادأشتد قمؽ 

أفصح ليا جانبًا مما ينغص  رح مكانيا حتى يقوؿ ليا ماذا حدث.عميو بأنيا لف تب
. نو حزيف لرحيؿ باسؿ مف القرية بسببوأنو أذنب في حقيا و إعميو حياتو فقاؿ ليا 

تمقائية  أ يتحدث بطريقةبد أبييا المفاجئ. تغيرصامتة غير مصدقة  سعادظمت 
احتضانو ولكف  سعاد أرادت .وميضاً تؤلأل وىو ييتز وعيناه تباسؿ  وراح يمدح

: لو أف باسبًل لـ يرحؿ الدىشة أعمت بصيرتيا في ىذه المحظة، وما إف قاؿ األب
ىدائوألنو يرغب بمصافحتو  ،مف القرية  يد ابنتو، سألتو ابنتو محاولة االستيضاح: وا 

 !أبي؟ اأأنت جاد فيما تقوؿ ي -  
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 عض عمى شفتو مف شدة الندـ وقاؿ:
ف قررت قتؿ اإلنسا ،بعد تفكير طويؿ .إعفي عني يا بنتيشعر بالذنب، أ -  

 وبالحؽ فضيمة. ءراؼ بالخطاتعالوا الحبنا دوف المتكبر الذي اتخذ مف قمبي مسك
 لقبمُت زواجؾ منُو. اً لو كاف باسؿ موجود

 ال عدد ليا وىي تقوؿ: احتضنتو وقبمتو قببلً 

 قرب وقت.أسيعود في  نوأحتمًا سيعود يا أبي، أنا متأكدة  -  

 :يا وىي تقوؿأبي غادرت حضف
 يأبي عما قريب. بو ؾأتيس -  

تتأكد ستغربت األـ وذىبت إلى زوجيا لاركضت مسرعو لتخبر أميا بما قاؿ والدىا، 
  بنفسيا.

                             ***************** 
 

مؾ طريقيا إلى المدينة لتسما يكفي لرحمتيا وخرجت مف المنزؿ مسرعة  سعادأخذت 
 بموافقة والدىا.       لتبشر باسبلً 

وصمت إلى المدينة بعد معاناة طويمة مف السفر، استقمت سيارة أجرة وطمبت مف 
إلى المكاف المقصود، ترجمت مف  أوصميا فندؽ "لؤلؤة الشرؽ".السائؽ إيصاليا إلى 

 ".بازاؿ العذسيارة األجرة ونظرت إلى الفندؽ الكبير وقالت في سرىا: "
 :االستقباؿ الذي بادرىا مرحباً  موظؼ دخمت إلى الفندؽ ووقفت أماـ

 !تحت أمرؾ آنستي -  
 قالت مستفسرة:

 مشكورا باستدعائو؟ يقيـ ىنا شاب اسمو باسؿ نبيؿ، أال تفضمت -  
 !تحت أمرؾ آنستي -  

اؾ فتاة في غرفتو وأبمغو أف ىن ائمة، أخذ سماعة الياتؼ وطمب باسبلً بحث في الق
سماعة الياتؼ وركض  رمىبتوتر يحف بعد، لـ  سعادموعد وصوؿ طمب مقابمتو. ت

استشعر خطبا ما وراء  وقد دب الخوؼ في قمبو، ،سرعة خاطفةمتجاوزا السبللـ ب
 مجيئيا قبؿ الموعد المحدد.

 اقترب مرشد سياحي مف الموظؼ اآلخر وقدـ لو ورقة حجز في الفندؽ وقاؿ:
 خاصة بالفوج السياحي األسباني. ىذه ورقة حجز -  
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 ؟كـ عددىـ -  
 ثمانية عشر سائح. -  
أطمب منيـ الجموس حتى أكمؿ اإلجراءات وجمع منيـ جوازات سفرىـ ألطمع  -  

 عمييا وأدوف المعمومات المطموبة.
 حسنًا. -  

اقترب مف طاولة االستقباؿ متجاوزا مجموعة مف  ،وصؿ باسؿ إلى الطابؽ األرضي
األجانب باحثا عنيا، وجدىا، أمسؾ بيدىا مف الخمؼ وأدارىا نحوه بيدوء السياح 

 وقاؿ باستغراب:
 !!!سعاد -  
 باسؿ، أبي.......... -  
 .""في ىذه المحظة حدث انفجار ميوؿ""

عمت سحب الدخاف، ألسنة النيراف تمتيـ المكاف  ،تطايرت األشبلء، اىتزت المدينة
مادًا، ىبلكًا، دمارًا، ال أحد مف األحياء بنيـ مخيؼ ومرعب، كؿ شيء أصبح ر 

يعرؼ لو قرار. ىرعت سيارات اإلسعاؼ والحماية المدنية والشرطة إلى مكاف 
 االنفجار، طوؽ المكاف، أفواج مف البشر تحت األنقاض، ومف فوقيـ ألسنة النيراف.

ع طفاء جاىديف عمى إخماد النيراف، وبدأ الدفااإلعمت الفوضى المكاف، عمؿ رجاؿ 
نيار االمدني بالبحث عف ناجيف مف تحت ركاـ الفندؽ المكوف مف سبعة طوابؽ 

 بأكممو.
 منحني الظير، متوكئ عمى عصاه، أربى عمى السبعيف، مّر مف أماـ الركاـ شيخ

 الذت ِعْبراتِو بالفرار مف معتقؿ مقمتيوالركاـ،  إلى نظارتونظر مف خبلؿ فجوة تعمو 
فوجد عمى قارعة الطريؽ أشبلء ال باهلل". مشط المكاف ة إ: "ال حوؿ وال قو ىو يقوؿو 

مف بقايا  ممزقة وردة أبصرجثث ممزقة ومحروقة، استأنؼ النظر إلى الركاـ، 
 ".!مزىريات الفندؽ، تحّسر: "ىذه حاؿ الدنيا

، يتساءؿ عف سبب انحبلؿ البشر قمبو مفعـ حسرة وألما، المكاف َبِرحَ كفؼ دمعو و 
حؽ تزىؽ  وبأي .الجريمة لعبة الحياةولماذا أصبحت وعف سبب قسوة القموب، 

وكيؼ يحكـ إنساف عمى  !سمب الضحايا حقًا منحيـ اهلل أال وىو الحياة؟األرواح ويُ 
 !ومف المسؤوؿ عف غسؿ العقوؿ؟ ودوف غطاء شرعي.ر بالموت دوف ذنب آخ
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 وكيؼ السبيؿ إلى الرقي بالكائف البشري إلى درجة النضج والتخمي عف الجريمة
  !الكريمة؟ واالنتساب الزائؼ إلى السبلالت

ال عبلقة لو بنواميس الطبيعة أو  ىو عمى يقيف بأف كؿ ما يتحكـ في حياة األبرياء
 شريعة السماء.

كمما دخؿ الشيخ شارعًا حتى خرج منو ودخؿ آخر، مّر مف أماـ األحياء الشعبية 
رة يمعب بيا طفبلف إلى والبيوت القديمة. أماـ أحد البيوت القصديرية، تدحرجت ك

قدميو، فتناوليا وأعطاىا إلييما، أمسؾ بالطفؿ األوؿ وقبمو ومف ثـ الطفؿ الثاني 
وعاد ليستأنؼ مشيو. وبدأ يُمني نفسو لو أنو يستطيع أف يوصؿ صوتو إلى العالـ 

لكراىية ويقوؿ: "لنكؼ عف قتؿ األبرياء، لنكؼ عف األحقاد و االمحاط بسياج مف 
 ".عالمنا الجميؿ ولنعش بسبلـإلحاؽ الضرر ب

 توقؼ عف المشي ونظر إلى السماء ومف ثـ إلى األرض وكأنو يريد أف يقوؿ:
ال، البد أف تنقشع سحب  البد مف نفض الغبار، "البد لمحياة أف تستمر... ال،

 ، البد مف بناء جديد ....."الدخاف
 


