
▪ قا�ص وروائي �سعودي.

ال حي��اَة ف��ي الجباِل بعد رحيل��ه، المطُر لم ي��اأِت منذ فترة 

طويلة، غب�ٌص في ال�س��ور ب�س��بب الغبار العالق الذي ال يريد 

النزول وال ال�سعود، مت�سبٌِّث بالت�ساري�ص والهواء.

 ال تكاد ترى حياة هناك، ال طيوَر جارحة، ال رفرفَة حجل، 

ُد في �سدور  وال �سوَت الأبي معول، ال �سحكاِت وبارة تتردَّ

الجبال، وال نقيَق لل�سفادع في غدران ال�ِسعاب.

ال�سقيفُة مبقورٌة، باردٌة بال دفء، المكاُن ي�ستاق لمداعبات 

��ة ف��ي لحظات ال�سف��اء، الموقُد يفتقُد ح��رارة الجمر،  االأحبَّ

ورائح��ة الخبر، الوح�س��ُة هي ال�ساكُن هن��اك، ال�ساكن الذي 

يبغ�ص الحياة.

��ى من المواجه��ة بين ف��رٍد �سعيٍف،  ِف��ر« ه��و ما تبقَّ  »ال�سِ

ِفر« المبثوث القادم من نحا�ص  هٍة ال ت�سعر، »ال�سِ وقوٍة موجَّ

االأر���ص يرغ��ب ف��ي العودة اإل��ى قل��وب ال�سخور ب��داًل من 

روؤو�ص النا�ص، وقلوبهم.

ِف��ر« بع��د اأن تخلَّ�ص من روؤو�سه عب��ر حلوق البنادق،  »ال�سِ

بق��ي جثاًثا �سفراَء، ال حياَة له��ا �سوى البريق الذي يحدثه 

النج��ُم الكبيُر، البريق في ال�سدوع، والجباه، على ال�سخور، 

واأ�سفل جذوع ال�سجر.

ِف��ر« جثٌث اأخرى ف��ي المعارك، ف��راٌغ مرعٌب محروٌق  »ال�سِ

داخل��ه، بع��د اأن كان يحب���ص ال��دوّي واال�ستع��ال، والموت. 

الموُت ف��ي الطرف المقابل، م��وُت الب�سر، اأو م��وُت المعابر 

�سحاًل فوق ال�سخور، اأو برًدا في �سماء اهلل.
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 ال بجز  

، املطُر مل يأِت منذ فترة طويلة  ، ال حياَة يف اجلباِل بعد رحيله
غبٌش يف الصور بسبب الغبار العالق الةذ  ال يريةد النة ول وال    

 متشبٌِّث بالتضاريس واهلواء.، الصعود
، ال رفرفَ  حجة  ، ال طيوَر جارح ، ال تكاد ترى حياة هناك

وبةارة تتةرُدُد يف صةدور     ال ضحكاِت، معولبةي وال صوَت أل
 وال نقيَق للضفادع يف غدران الِشعاب.، اجلبال

املكاُن يشةتا  ملةداابات   ، باردٌة بال دفء، السقيفُ  مبقورٌة
، ورائح  اخلرب، املوقُد يفتقُد حرارة اجلمر، األحُب  يف حلظات الصفاء
 الساكن الذ  يبغض احلياة.، الوحشُ  هي الساكُن هناك

وقةوة   ، ما تبقَّى من املواجه  بني فةرد  ضةعي    هو  "الِصِفر"
رغةب يف  من حناس األرض ي الِصِفر املبثوث القادم، موُجه   ال تشعر

 وقلوهبم.، العودة إىل قلوب الصخور بداًل من رؤوس الناس
بقةي  ، بعد أن ختلَّص من رؤوسه ارب حلو  البنةاد   "الِصِفر"

، لذ  حيدثه الةنجُم الكةب ُ  ال حياَة هلا سوى الربيق ا، جثاًثا صفراَء
 وأسف  جذوع الشجر.، الى الصخور، واجلباه، الربيق يف الصدوع
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بعد ، فراٌغ مراٌب حمروٌ  داخله، جثٌث أخرى يف املعارك "الِصِفر"
، واملوت. املوُت يف الطرف املقابة  ، أن كان حيبس الدوّ  واالشتعال

 برًدا يف مساء اهلل. أو، أو موُت املعابر سحاًل فو  الصخور، موُت البشر
البشاُم دون حلاء؛ بسبب جوع الكائنات الة   ، األشجاُر يابسٌ 

وبقي بعضها حمتفًظا بفضل  خضراء ، والغدراُن نش  أغلبها، ال ُترى
 وشراغيفها.، ضاقت بالضفادع، آسن 

الِشعُب يفتقد خطى الصُياد الذ  ال ُيصِدر صةوًتا إالَّ نةداء    
الذ  ، الصُياد الذ  ينقذ الُنح  الغار ، اجلوعللصيد؛ كي يأيت لسد 

الصُياد الذ  يبخِّةر  ، يتأُم  العقاب اجلامث فو  القمم ينتظر الطرائد
 والشواء.، الشعب برائح  احلطب

ملوح  العناء واالنتظار ، الصخوُر احلاُدُة اشتاقت للعر  األصي 
 تفُتحةت بفعة    العرُ  الرطُب الذ  ين ُّ ارب املسام ال ، والترصُّد

، ومقابل  النجم مباشرة دون حائة  ، التسلُّق الدائم حنو شع  اجلبال
 وأجه ة التكيي .، ارقه احُلرُّ الذ  مل ختنقه مدن األمسنت

ُرحِّلةت  ، متَّت مصادرُة السالِح والذخ ِة من البيت والسقيف 
اس شريٌط مينع النُلُ  حيًّا حول البيت الذ  كان ، والعجوز واملاشي 
 من دخوله.

، أصبحت مةأوى للةدباب   ، البيوُت يف ِشعب آل فيوم مواٌت
، ويثةوِّر البنةاد  حنوهةا   ، غاب َمن كان يطاردها، وقرود البابون

هو بيت احلجةر  ، سقوف املنازل بدأت تنهار؛ بسبب النم  األبيض
 الذ  ال زال صامًدا يف وجه ال مان.

فغ هتا أشجار ، أمد  الواد  البالد ال  مل ُت رع منُذ رافالى أط
 .الشوك من سلم ومسر
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فال جيد ، أشجار السدر ال  ال زالت كرميً  تطرح النبق الناضج
تلة   ، وطيور الدور  ال  تتقاف  يف الِظالل، والدود، سوى النم 

 ال  مل حتف  بإنسان بعد املواجه  األخ ة.
ذو الشةعِر  ، بالوركوب اجل، الفىت النحيُ  األمسُر بفع  الشمس

، وجدوه مغمى اليه بعد أن ن ف،  واللحي  التائه، األسود األشعث
، ملةُون بةةي  مستوًرا جذاه مبصةّن  جنو ، ممُدًدا فو  الصخور

فأخذت تقةرض  ، فتاهت الُنظرات يف املكان، فاحن َّ اإلزاُر، فحملوه
والسماء العاج ة ان فع  شةيء  ، والبالد والقمم "الفاهق "، الشجر
 النظر ب رق  باردة. سوى

دم الفىت ، كان آخر شيء باشر األرض بعد الرصاص املسكوب
الةذاكرة الة    ، الذ  ن ف ذاكرته بكرٍم جنويبٍّ مشهود  يف الواد 

 فيعرف البحر قدر اجلبال.، الَّه جيرفها للبحر، تنتظر السي 
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 أطوار
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 العجطز

فقد أطلقه ، بالثغاءارب النافذة إىل اخلروف الذ  أزاجهم  ينظُر
الةذين  ، وجع  مهُم  ذحبه الى أبنائه، والده يف حوش الدار قب  أيام
ويرون أنَّ الوحيد الذ  ينبغي اليةه أن  ، أخذوا يتهُربون حبُج  العم 

 يقوم هبذه املهُم  اطُي  العاط .
.. 

اطُي  بائًعا متجوِّاًل يف املناسبات واألفراح يف قةرى   والُدكان 
لديه وأصبح ، واستقُر يف مدين  جُدة، ترك القري  قب  اقود، اجلنوب

 .اليه الرز    يدرُّدكان يف أحد األحياء الشعبُي
، وال زالت وحبٍّ ، تتعام  مع الناس بتواضٍعبسيطٌ  إنسانٌ  ُهأمُّ

جل اهنةا،   ً أو يف القري ، حمُباملدين ، ، سواء يف الهتا باجلميع وثيقً ِص
 وقراباهتا.

يعمالن مع والةداا  ، وآخُر أصغُر منه، لدى اطُي  أٌخ أكرُب منه
خبالف اطُي  الذ  يفكِّر خارج ، يشعران باستقرار وأمان، يف الدكان

 دائرة العائل  دائًما.
عطُية   ف، حول حاجتهم له يف العم  معه ثيتحُد والُده مل يعْد
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وهةذا األمةر   ، بذل  ويعتدُّ، د بآرائهوالتفرُّ، دع بنوع من التمرُّيتمُت
يف النهاي  لدى والده يقنٌي أُنةه  ، ه ال يظهر ذل أُن إالَّ، يعجب والده

 ويرضى بالعم  معه.، سوف يرضخ ذات يوم
.. 

تناول قلياًل من البيض اطُي  ي، تلتقي اائلتُ  صباًحا الى اإلفطار
يف ه وصُب، ه للفولأخذ بعض السمن الذ  جعلته أمُّ، هالذ  صنعته أمُّ
الت طبق  من السمن فو  وجةه احلليةب    اندما، كوب احلليب

، مسح السمن الةذ  الةق بشةاربه   ، بصوت  ااٍل اهلَل محَد، شربه
 وأخربهم أُنه سيذهب لديوان اخلدم  الَُّه جيُد وظيفً .

 قب  أن خيرَج ذكَّره والُده باخلروف.
 :ثقيلً  ً م ح أرسَ  أخوه الكبُ 

 تشتغ  يف املسلخ؟!، وظيف  روش رأي  بدل ما تدوِّ -
 اليه: نظر إليه اطُي  ورُد

 !من أحد  الصدقَ  وال أنتظُر، يف املسلخ أشتغُ  -
 ه:والُد رُد

 اين.ما ألحد فض  الى الثَّ، مالنا واحد -
  .وقصد ديوان اخلدم  املدنُي، ع اطُي  اائلتهوُد

.. 
زحام ، فلسطنينظًرا ل حام شارع ، وص أخذ وقًتا طوياًل حُتى 

فيقود السُيارة بطريق  ، وخيرجه ان طوره أحياًنا، جُدة جيلب له التوتر
 صبيانُي .

، الُ حاَم ُقييط  يعْدمل، من احلياة متضايٌق، يف البكاء برغب   يشعُر
يف ، ال حام يف ك  مكان، اراتيشاهد العدد اهلائ  للسُي، الضجيَجو
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،   يف الطريقأخال  الناس تظهر جلُي، الشوارع يف ك ِّ، مجيع األحياء
 ينتظةره حُتى اخلب  ، أحياًناجاًرا والتفاهات ال  قد جتلب ِش، السباب
 وامليةاهُ ، أصبح حلًمةا  والعقاُر، مضاافٌ  األسعاُر، بالساااتاخللق 
، الشةوارع بعض  تغرُ  ومياه الصرف الصحّي، ان األحياء تنقطُع
واإلطارات احملروق  خنقت الناس يف ، بروائح الكربون ٌثملُو واهلواُء
 دورها.
 

ينظةر يف   أخذ، ندما دخ  الديوانقطَع ك َّ هذه التصّوراِت ا
 حُتى جيَد طويلً  هؤالء حيتاجون سنوات ، آالف املنتظرين يف القوائم

مث بعد ذل  تنهبه اهلمةوم مبجةرد أن   ،  كي يتوظَّ أحدهم فرصً 
 .مث يغر  يف طني القروض، يعم 

 ال أم !
 يشةعر أن ، ِ املدنُي يده من الوظيفِ  وقد غسَ ، من املبىن خرَج

 جُدة ال  ااش فيها ك َّ حياته تريد أن تلفظه.
ألقى باخلروف الةى  ، ب سكاكينهقّر، قب  الظهر دخ  بيتهم

، أخةرج الكبةد  و، بقَر بطنةه ، وقام بسلخه، قهمث الَّ، ذحبه، جنبه
 منها إيداًما الى الغداء. ه لتصنَعمحلها ألمِّ، واحلواشي األخرى

 مث جلس بساطورة ، ًاا ورماها يف صحن كب اأرب م الذبيحَ قُس
ويكسةر  ، حةم ع اللَّيقطِّة أخذ ، جذع شجرة مقطوعأمام و، ثقيل  
ووضةعه يف  ،   توزيعةه وترك مهُم، مث مح  الصحن للمطبخ، العظم

 أكياس لوالدته.
 ذهب لالستحمام.أن أهدَر سخطه بعد 
.. 
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هلذا ، اجلنويبِّ تتسارع يف احلدِّ األحداُثيف ذل  الوقِت كانت 
سةالح   ً خاُصة ، تحت األبواب للتوظي  يف القطاع العسةكر ّ ُف

، بعد ثالث  أسابيع مةن البحةث  ، واجليش، واحلرس الوطينِّ، احلدود
م أوراقةه  قُد، برتب  وكي  رقيب يف احلرس الوطيّن وجد اطُي  وظيفً 

 ثالث  أشهر. دورًة مّدهتامث دخ  ، مباشرة
 حلظ . ه سوف يكون يف اجلبه  يف أ ِّالى يقني أُن اطُي  كان

 
.. 
 
.. 

الةى   كان اطُي ، من االنتهاء من دورته العسكرُي  شهوٍربعد 
، ر له اهلدوء  توّفرغم سعيه احلثيث من قب  الى وظيف  مدنُي، احلدود

 .وبعيًدا ان الدماء، بعيًدا ان الصرااات
أن يكون  بشرف -وهو يف الطريق للحدود-كان حيدِّث نفسه 
  أو التوّغة ، ط يف القت يتوُر سيحاوُل أن ال، مدافًعا ان أرض وطنه
، يقصةده  هجةومٍ  سيكون هناك داحًرا أل ِّ، يف أرض ليست أرضه

 .ويقصد وطنه
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  بُز الّدخجاِ 

الى الشريط  سدىؤه ميوتون زمال، ط يف حرٍب خائب  هو متورِّ
خل  خطةوط   يأمرهم بالن ول املظليِّ قائُدهم، مع اليمن دودّ احل

ى باقتناص يتسلَّ احلوثيُّ، خط  فاشل  اندثرت قب  نص  قرن، العدو
يف  ترتعش قلياًل، أجساد خيترقها الرصاص، األجساد املتناثرة من اٍ 

 إىل األرض. مث هتو  باردًة، اهلواء
ون دين حيتلُّة املتمةرِّ زمرة من ، خيوضها القوم تافه   حرٍب أّ 
   تفو  الوص .  ومالُيدون الدول  خسائر بشرُيويكبِّ، جباًل

ها دون ن ي  األرواح الذ  ال ُيستطاع حّل هو يرى أن املسألَ 
ما أرخص األرواح.. ما "،  دون أن تتساقط أوتاد الوطن الشاُب، يهدأ

 "!أرخص األرواح هنا
كةان جيلةس   ،  اخلند الذ  كان معه يف زميلهت  ُق قب  لياٍل

حُتى مسةع  ، اًسَفمل يكد يأخذ َن، ا يشع  سيجارتهكان واقًف، خلفه
 ا!دويًّ

يف تلة    هو يةدركُ ، مل يستواب املوق ، اليه اجلسُد سقَط
، مراةبٌ  أاقبةه صةمتٌ  ، اخترقته رصاص  االلحظ  أن هناك صمًت
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لقةد اخترقةت   ، هنظر يف وجه رفيق،  افأشع  الكُش، وجيٌب هائٌ 
، شةعر متنةاثر  ، مخ، دماء، يف اخلند  ر الضوَءمُر، ه رصاصٌ وجَه

 عد خطوة من اجلسد سيجارة يتيم  حتتر .والى ُب
خرقةت   يف اخلند  جنةد   ، أخرى رت حادثٌ تكُر بعد لياٍل

 وال زالت السيجارة يف فمه!، ه رصاصٌ جبهَت
  .من القائد بعدم التدخني يف اخلطوط األمامُي صدر أمٌر

   تقنص بدقَّ، اجلب  اطُي  من قنص تل  الشرذم  ال  حتت ُّجع ُف
الى  ه مل يقْ لكُن، بذل يشهد له اجلميع ، جيد الرماي هو ُي، نادرة 
 !ِ يف الظالم هبذه الدقَّ رماي  

 جييد القنص هبذه الطريق . واحٌد ه شخٌصأُن ال شُ 
 امي كثً ا.شغله هذا الُر

من فةىت     رصاص  حلظ  غفل  ضحُي ما أكون يفن يدر  رُب"َم
 !"القنَص صغ  حيسُن
 ها.ن أشعَلوَم، احلرَب يلعُن

م يف اخلط مع بقي  دوره ليستّل جاَء، من تل  احلادث  بعد أسبوٍع
اها الى رفاقه يف اخلةط  ووُز، ااتة مح  معه والَّهذه املُر، زمالئه
 !األمامّي

  حاّف عل  النار فوَ ش أخرَج، يده وقدح رفَع الليِ  بعد منتصِ 
 "قحصت" رصاصة ٌ  ةف، ا حبرارة الوالَّ شعَر، قلياًل انتظَر، اخلند 

 .ى ايار  يف ذيلها دُوفو  احلافَّ
.. 

 يف أوقات متفاوت .، مثله اأمر رفاقه أن يفعلو
 ا.والثالث أيًض، اين مثلهوالثَّ، ه يبعد انه بعض األمتاررفيُق
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اطُي  رفيقةه "إبةراهيم    من الطلق  األوىل أمَر ساا   بعد نصِ 
-" G3" ةته الة اطُي  بندقُي مُد، شعالاإل منه أمَر جمرشي" أن ينتظَر

أمةر   -ب اليها كثً ا حُتى ارف ِظنتهاوال  تدُر، هدة املالزم  لهالُع
مث مل يشغله الرصةاص  ، انظر يف اجلب  رأى وميًض، إبراهيم أن يشع 
 هو يبحث ان اني الوميض.، اخلائب بعد ذل 
 .أن يقدَح آخَر ل ميٍ  أشاَر بعد دقائَق

شعل  ، صوت القدح، حنو الوميض السابق هٌ اطُي  موُج ُ بندقُي
س يتنفَّ، اندهغلب  الظن ت يد ، رصاص  خائب  ثالث ، وميض، تتراقص
بعد دقائق يش  لرفيقه "الةي اليةامي"   ، ي داد وجيب قلبه، اسريًع

فتنطلق رصاص  من بطن  اوميًض، يشع  الي ، يكتم نفسه، باإلشعال
 يسود الصمت..، " بعد غلب  الظنG3" ةال

غ   وجلب  ،   الفراغ بنق  أصوات خان يتكفَّيف أالى جب  الّد
 معهودة!

، سيجارًة من اليٍّ يطلُب، عطي الوميض اآلف  ظهرهُي، يستديُر
، أشع  سةيجارة ، اواقًفانتصب ، وضعها يف فمه، ه ال يدخنرغم أُن
 !معطوب   ًسا بروٍحَفأخذ َن

 دون خوف ، الظالم يف قلِب قً متفرِّ أخذوا يطلقون ُشعاًل الرفاُ 
 .غادٍر من رصاٍص

، اجتمعوا حةول قةدر الضةغط   ، احتفلوا بانتصارهم الصغ 
 ويدخنون.، يضحكون

ه أُن ة يظنُّل مُرفهو ألُو، مكسور بداخله بشيٍء لكن اطُي  يشعُر
  روًحا.. أزهَق
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 دارِالّش
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 الم أودعُ 

 منةا  نا ُهلكُن، شعرنا باالنتصار، ن من أرضناواحلوثي "انسحَب
يف األرواح  سةائرَ يف هذه احلرب خدنا لقد تكُب، بطريق  أو بأخرى

د وهم يف النهاية  جمةرّ  ، اليهارفت بكث  من املليارات ال  ُص أهّم
دخلت أرضنا مةن  ، دين الى حكومتهمجمموا  من الصعالي  املتمرِّ

 !"األانِييف  الرماِد باب ذرِّ
 .بنياطُي  لبعض املقُر دُههذا ما يردِّ

؛ اطةي ترقية ً  مث ُأ اجلنويبِّ أشهر قضاها يف احلدِّ بعد ستِ  ااَد
، أشةهر مكافةأة    وراتب ثالث، إىل رقيٍب، من وكي  رقيب فترقَّى

 .واالوة يف الراتب
 لقد اةرف معةىن  ، يف حياته لن ينساها اظيم   بتجرب   اطُي  مُر
يف  معةه  ف الى أصدقاء يتقةاطعون التعرُّ، السهر الى احلدود، احلرب

االنتصةار الةى   ، واالنتصارات املتواضةع  ، واخلسائر، األج  واملص 
أالةن  ، انتهت احلرب، وذبح الوهن الى خطوط النار، والرغب ، النفس

بوا هةذَّ ، اطي احملاربون إجةازةً مث ُأ، اجلبالالعدو انسحابه من األرض و
 والدماء.، وارقهم، اوا املكان الذ  شهد رابهممث وُد، فيها حلاهم
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  استقالته! اطُي  مقُد بشهور بعد اودته
يكفي ، ال هتّمه مجل  "َشَرَد ِمن العسكرُيِ " ال  سوف يوَصم هبا

 ولكةنُ ، اي االنتصةار ال يُد، مقباًل غ  مدبٍر، ه رجع من احلدودأُن
 اجملازف . التجرب  ال  خاضها كانت تستحقُّ
حُتى  ؛ان مغريات كث ة تنازَل، اآلَن يشعُر بنوٍع من االنتصار

لقد رفض ارًضا اظيًمةا  ،   بعد االستقال هبذا القدر من احلرُي يشعَر
ًبا لقد ارض اليه أن يكون مةدرِّ ، انه املسؤوُل ارضه اليه الضابُط

ومح  شةهادة  ، يف الرماي  فقد برع كثً ا، للرماي  يف ميدان التدريب
وال  أظهةرت  ، وكذل  مواقفه الكث ة الى اجلبه ، تقدير يف ذل 

 ا!ه رفض هذا العرض أيًضلكُن، ومتيّ ه يف امليدان، بسالتهللجميع 
.. 
حُتى يشعر  ن اجلبهِ ِم مل يهرْب لكُنه" ِ من العسكرُي َدَر"َش نعم
اندما شةارك يف  ، هو قام مبا ميليه اليه الواجب جتاه وطنه، باخل  
ه الةى يقةني مةن    " طاملا أُنَدَره "َشالبعض بأُن ه نبَ ال يهّم، احلرب
 .وصدقه جتاه ما حيب، إخالصه
.. 

ويعم  مةع  ، جعلته يرضخ، أخً ا مجل  "الُشارد من العسكرُيِ "
وجمةُرد  ، ال فر  بني مسؤولرغم أُنه ، والده مسؤواًل ان املستودع

، وبعض الدكاكني الصغ ة اجملاورة، فهو ميدُّ دكاهنم بالبضائع، اام 
ويطلب البضائع واملواّد الغذائُي  من املستوداات الُكرَبى يف حال ُشحِّ 

أّمةا الةّي   ، بينما مجعان )شقيقه األصغر( يعم  يف الدكان، بعضها
والتواصة  مةع   ، الى العم )شقيقه األكرب( فهو يتولَّى اإلشراف 

 وهو املسؤول ان املعامالت املالُي .، املستوداات األخرى



29 

وله بوابٌ  كب ٌة تسمح ، مسقوٌف بال ن ، املستودُع مكاٌن كبٌ 
 ويف زاويته باٌب صغٌ  الستخدام األفراد.، بدخول شاحنات البضائع

يف داخِ  املستودِع ال يوجُد سوى بضائع مرصوصة  فةو    
بعد أن أك  ، ومكتب حديدّ  يدامه بعض الطوب، البعضبعضها 

اليةه  ، وهاتٌ  ثابٌت، الى املكتب دفتٌر كبٌ  أزرُ ، الصدأ قوائمه
يقاب  املكتب كرسي  يشبه إىل حدٍّ كب  كرسةُي  ، شعار االتِّصاالت

 املدرس .
والة  كانةت   ، ااَنى يف أّيامه األوىل من رائحِ  "قطم" األرز

وما ينطلق ، كانت "قطم" األرز تؤذيه بالرائح ، همرصوصً  ان يسار
فيتسةُرب  ، تظهر جلُي  يف اهلواء اندما يفتح الباب، منها من ألياف

هلذا ُيْمِضي اطُي  معظَم يومه وهو يةدفع  ، الضوء لداخ  املستودع
 اهلواء من منخريه كثوٍر هائٍج.

 ان ميينه كانت كراتني قد قاربت السق  لرقائق البطاطس.
ال يلتقي بأحد  سوى بعض العُمال الةذين  ، يٌد يف املستودِعوح

اهلات  الذ  أمامه ال يعرف اةربه  ، أو أخذها، يأتون إلن ال البضائع
 سوى صوِت مجعان احلاد.

.. 
أن يضَع ساًقا فةو   ، أاظُم نشاط  يقوم به هناك يف أوقات فراغه

عب جبُواله ويل، وميي  بالكرسّي ناحي  اجلدار، أخرى الى سطح املكتب
، ميي  جبذاه حنو الكةراتني ، وإذا أصابه امللُ  منها، "النوكيا" لعب  الثعبان

ويكون ، وبيده قلٌم خيربش اليها بعض املعلومات ال  بقيت أيام الدراس 
واةدد سةّكان   ، ان ااصم  جيبويت، ذل  الى هيئ  سؤال وجواب

 وفتح الرياض..، ومولد الشيخ حممد ابدالوهاب، مصر
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.. 
وبينما هو يعدُّ الكةراتني  ، بعد أياٍم قليل   من امله يف املستودع

فكان الصةوت احلةاّد يف الطةرف    ، رنَّ اهلاتُ ، دوَن حاج  لذل 
 اآلخر:
 اطُي  جيب يل كرتون فوط! -

 فوط؟ -

 حجم كب . -

 من مىت نبيع فوط؟، يا مجعان الفوط يف باب شري  -

 كرتون فوط نسائُي .جيب يل ، يا اطُي  أترك اخلبال -

 حفايض نسائُي  تقصد؟! -

 أيوه. -

صمَت متاًمةا  ، أحُس بالعمى لفترة، ُصدم اطُي  من طلب أخيه
، فهو مل يتصُور أُنه يف يوم من األيام سينق  كراتني الفوط النسةائُي  

 بعد أن كان حيم  صناديق الذخ ة الى احلدود.
 :كان مجعان يناد  اطُي  يف السُماا 

 اطُي  يا أخي وش ب ؟ -

 ما اندنا فوط. -

 يا أخي اند  يف اجلهاز أن فيه ثالث  كراتني يف املستودع. -

فتح ، مث قام ودفع كرسُي املدرس ، أغلَق اطُي  السُمااَ  بغضٍب
 كان اهلات  يرنُّ بال توّق .، الباب الصغ  وخرج



31 

 الدِّيَر ُ 

 ذلة  كةان   وجتربِ  املستودِع، احلرِب انتهاِء بعَد شعوٍر أمجُ 
كةان ال زال  ، إىل الديرةوهو يف طريقه ، اطُي  الشعور الذ  انتاَب
 الوانيت جه بسيارتهحُتى اُت، وظالم املستودع، حمتفًظا بواثاء احلرب

تالشت ، وسل  طريق الليث،  "الب  آب" إىل حي املنت هات الشرقُي
هناك مشاار ، والظالم ستياءع االوُد، م مع هبوب اهلواءمالمح التجّه

رم منذ أكثر من سن  ونص  ُحة ، أشوا  وسعادة تصاحبه يف السفر
، والفوط النسائُي ، ترك احلرَب، هو اآلن حر ، من هذه املتع  العظيم 
 وهو أمام مص  ثالث.

.. 
لكن الرؤية  كانةت   ، الساحِ  طريَق تنهُش ُ الرملُي العواصُ 

 تنظية ِ  الى متجر وابتةاع سةائ َ   يف إحدى احملطات مُر، دةجيِّ
ايف" ارة حُتةى ال يلتةهم "الّسة   م  السُيمث قام بطلي مقدِّ، الصحون
 ويتل  املصابيح.، في ي  الطالء، وجهها

ليس هناك من خطةر  ، امل دوج يف الطريِق الى مهلِه ُ كان يس
 مال السائب .واجِل، سوى الرم 
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بقةرة  ، هِتجلُد ان بقرة  ليبحَث، أسوا  املواشييف بعض  يتوقَُّ 
، مسينة  ، سةليم  ، اكن يف قريتهين الُدهكذا يقولون ان اللون الُب، محراء
 ال  ال متة ُّ  هي، ادائًم تُهرها جُدهذه هي املوصفات ال  تكرِّ، كحالء

، بعد أن تبيع بقرهتا يف سو  اخلميستترك الديرة فهي ، من تدوير حياهتا
، ة أخرى للةديرة لتذهب مُر، اجلدران نقهاختمث ، اتسكن املدين  شهوًرل

 أخرى لتكون صاحبتها يف املكان. محراَء ان بقرة  شهوًرا وتبحث
وقب  أن ، صاحبها َدَقَن، ِةمبواصفات اجلُد يف "الليث" وجد بقرًة

دفع فيةه  ف، أاجبه بعض "احلالل" املعروض للبيع، يص  إىل سيارته
ا للرج  بعد أن ضرب مواًد، القري جه إىل اُت مثَّ، كعربون ماله نص 

 آخر األسبوع أن يأيت ألخذ احلالل.
كةان  ، األمساك مبطااِم مشهورٌة  منطقٌ يف، للغداء ر أن يقَ قُر

  بعد أن بدأت فرمبا هتدأ العاصف  الرملُي، ا لالستراح  قلياًلًدوقت جّيال
 .حتتّد

كةأ  ايا اُتويف إحدى ال و، قارورة كوال مث طلَب، الغداَء تناوَل
 نشاط.بعض الاستعاد هبا  مث راح يف غفوة ، ومل يغس  يدهوبعد 

 اقاصًد، يساًرا حنو "الصهوة" احنرَف الساحِ  طريِق يف منتصِ 
جيتاحةه  ، يشاهد اجلبال من بعيد، حيث واديهم العتيق، هتام  زهران
له وخيلق ، ة يبهرهمُر مشهد اجلبال يف ك ِّ، ما رأى اجلبالاإلجالل كلَّ

ر انةدما رأى  يتذكَّ، السرمد ِّ واحلبِّ، والشو ، شعوًرا باالطمئنان
ر ذل  اندما ذهةب  مث تكُر، ى نفاض ُمحُب ة فأصيَبل مُرجباهلم أُو
 ة جلب  شدا.ذات مّر

رسوًخا  ال ي داد مع األيام إالَّ، مهيٌب يف روحه حضوٌر للجبِ 
بعةد أن شةاهد   ، ق ة معلََّرْمهلذا ال زالت يف انقه ُا، هًدا يف سرِّومتّد
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 فكي  يقومون مقام الربِّ، اصرًب فلم يطْق،  ون جبال مكَّالبشر يدكُّ
 !سِ الّن فعاد أدراجه دون إكماِل، اجلبال يف دكِّ

هةا  ألُن ؛حيب الربار ، اإىل الصحراء مع أصدقائه أحياًن يذهُب
ال ، البحرهو الشيء الوحيد الذ  مل ينسجم معه اطُي  ،   اجلبالمظّن

يعود منه ، وزحامه، ورطوبته، يكره زخنه، اغصًب البحر إالَّإىل يذهب 
، ضطر لسلوك طريق الكورنيشحُتى اندما ُي، الصدِر ًرا ضائَقمتكدِّ
ا يدرك اطُي  أن االقته باجلب  جعلته كائًن، ه ال يلتفت إليه مطلًقافإُن
 ا ال يرتضي غ ه.جبليًّ

رفع يده بالسالم ، إىل "مثلث احلجرة" وصَ ، من ساا   بعد أق ِّ
مث ذهب إىل أحد بااة  السةالح يف   ، من الذ  هناكالى رج  األ

، للمتةاجرة ، والةذخ ة ، واشترى منه بعض قطع السالح، احلجرة
 ا.واالستخدام أيًض

سأله اةن  ، ه رفضهلكُن، منظاًرا، السالح اليه صاحُب ارَض
 ه نةادرٌ فأخربه أُنة ، هدة العسكرمث  ُا، مسدس من نوع "جول "

 .فرفضه،  لكن لديه صناا  تركُي، وأسعاره مرتفع ، اجدًّ
 وأخربه أن لديه ما يكفي.، كالشنكوف اليه قطَع ارَض

مث ، َنَقَدُه مالةه ، لُ  الرجُ  السالَح والذخ َة بقطع من القماش
الى لمرور لضطر حُتى ال ُي، د معُب سل  طريًقا غَ و، خرج من انده

 التفتيش.نقط  
.. 

هو ، شيٍء ك َّ نيطاال واجلفاُف اليباُس، ٌةمكفهُر، مقفرٌة الديرُة
هلذا هي شةبه  ، الربيع الذ  ينتش  القري  من املوات الدائم طيل  العام

   تسكن بيوًتا يف األطراف.من قّل إالَّ، وامخالي  الى الّد
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املدين   ن ن ح إىليأيت بعض َم،  يف العطل  الصيفُي القريُ  تنتعُش
 قام بعض األاراس.ويف حاالت نادرة ُت، ل يارهتا

الطريق اجلديد بةه  ، يسلِّم اليهم، ااة يف الطريقبعض الّر يرى
بعد أن كانوا ، لاجعلته احلكوم  يف ارض اجلب فقد، منعطفات خطرة

وينقطةع   إالَّ اةامٌ اليه  الذ  ال ميرُّ، بطن الواد  طريق يعانون من
اًما حُتى تتدخ  البلدية   وينتظرون أُي، الناسفينقطع ، السي  بسبِب
اآلن ، ده الى حسابه اخلةاص فيمهِّ همع أحدأو يترُب، الطريق َدلتمهِّ

 .أصبح الطريق يف السفوح بعيًدا ان السي 
بيوت القري  الةى  ، صغ ٌة ع منه أوديٌ يتفّر، ضخٌم واد  الديرُة

 ويف الشعاب.، سفوح اجلبال املشرف  الى الواد 
  حُتى تلتقةي يف    واجلنوبُية يف جهتيه الشمالُياجلبال العالي  ممتُد

عب وهذا الِشة ، اند ملتقى اجلبال يقع ِشعب آل فيوم، جه  الشر 
، قة  ِشعب آل فيوم فيه اشرة بيوت متفرِّ، ومنتهاه، هو مبدأ الواد 

البيةت الوحيةد   ، والقلي  منها يف جه  الشمال، بعضها يف اجلنوب
ا بقي  البيوت فةال يةأيت   أُم، ُةحيث تكون اجلُد، هو بيتهماملسكون 
 أو أوقات املناسبات.، وحتديًدا أيام اإلجازات، أيام الربيع أهلها إالَّ
، فهي الى أطراف الواد ، وال  هي م ارع القوم "البالد"ا أُم

 جدراهنا "الُعر "، مرتفع  ان األرض بقامتني؛ حُتى ال تناهلا السيول
الشةوكُي    النباتةات  حتتلها، البالد غ  م روا ، حبجر املكان مبنّي 

 ن ي راها لتكون الًفا للماشي .َم جتدُّ قّل  من البالد قد، املتطفِّل 
، ال  ال زالت الى حاهلةا ، املهجورة احلجِر هناك بيوَت نَّإ مثَّ

 .م ومل يصلحه أحٌدوبعضها قد هتُد
.. 
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، وذخ ٌة، وسالٌح، يه اآلن غنٌملدف، باالنتشاِء شعُرييف الواد  
  .يكفيه لتحقيق أحالمه القروُي وماٌل

كانت اهلةدايا  ، ليسلِّم هلا بعض اهلدايا من أمِّهالى "صاحل "  مُر
، كةيس حنةاء  ، قطع  قماش، واضحً  يف الكيس الذ  يش ُّ انها

 ولوز حجاز .، وخبور
ه منّب استخدَم، بسيارته وقب  أن يدلَ ، الدار من حوِش اقترَب

 يلتقط الرز .الذ  بعض الدجاج  فتطاير، ارةالسُي
 صاحل : صاحْت

 يا خملو ؟ هنتإن َم -
 ولد حسن .، أنا اطُي  الفيومي -

 نا فدا من جا..أو اك اهلل..حُي -

بعد أن ن ل ، ز باأللوان ال اهي أقبلت صاحل  بثوهبا األسود املطُر
تني الى فمه كعةادهتم يف  ته مُرلوقُب، مت إليهتقُد، اطُي  من سيارته

 ومسحت الى رقبتها.، مث رأت البقرة، المالُس

 تبارَك اهلل.. تبارَك اهلل تيه البقرة للفيومُي ؟ -

 إيوا.. -

 ساخ الشيطان.. ساخ الشيطان.. -
 قُدم هلا اهلدُي .

 هذ  من أميه. -

ا وجةه اهلل  هّيكلَّفت الى نفسها حبيبتيه.. ، اهلل يصلحها -
 البيت.. هت ّل

 ، دوبةةين وصةةلت مةةن جةةُدةاهلل يعةة  وجةةه اهلل..  -

 وتعبان..
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يوم تقول للواحد ، وش مع الناس تيه األيام، هذكر اهلل الُي -
 للمقصل ! ه تعاَلتقول أن  تقّل،  تفّض

 ة ثاني .دخيل  مّر، هواهلل ما أكرهكم يا اُم -

 أمرته أن ينتظر.
وكةيس  ، ن بقةر  ومس، ي اس  سدربسطل أتتبعد دقائق 

 دخن.
 هذ  ألّم . -

 وقالت له:، أيًضا ما طلبته االنتظاروإُن، بذل  ومل تكتِ 

 وّرع! -
 مل يكم  الست  أشهر بعد! بني يديها خروًفا أبيَض أتت حتمُ 

 وش ذيه؟ -
 وسّلم يل اليها.، ذيه اخلروف للكهل ، وال كلم  واحدة -

ه امام  تلّم، والكاد الذ  تسكنه أورا  الرحيان ،   رأسهاقُب
 مثَّ، بعيًدا ان البقرة ربط اخلروفبعد ، اهاوُد،  محراء بفصوص فضُي

 إىل ِشعبهم.ك بسيارته حتُر
حتوطةه  ، كان بيُتهم شعبيًّا بسيًطا ُبين جبوار بيت احلجر القدمي

وشجر ، والبعيثران، والشار، الرحيان، "حيضان" ت ّينها أشجار اجلدة
 وتكسر حّدة احلرِّ.، "احليضان" ت ين البيت، يضاءوالذرة الب، اللوز

قةد  ، أو "الفيومُي " كما ينادوهنا يف القرية  ، يرى جُدتُه فاطم 
 جاال  يدها الُيمىن مظلَّ  تقيها الضوء القاسي.، خرجت تنظر

وأنُفها حاد  معكوف أرنبته ، ايناها صغ تان، اجلُدُة بيضاُء حنيلٌ 
وأقراُط فض  متدلُي  من أذنيها املخةرمتني  ، شفتان رقيقتان، لألسف 

تلبس ثوًبا جنوبيًّا ، تص  إىل مخس  خروم لألذن الواحدة، بعّدة خروم
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وخوامت الفضة   ، الى صدرها الفض ، واليه ك ُّ ألوان احلياة، أسوَد
 بعدد أصابع يديها.، العتيق 

   يقبِّ  رأس جُدتُه ال  مُدت يةدها النحيلة  ، ين ُل من السُيارة

تشّم جلدها لتتعُرف ، من بني قضبان شب  السيارة متسح رقب  البقرة
اطُي  ينتظر مجلة   ، اجلُدُة تدور ومتسح البقرة احلمراء، الى الرائح 
 التعميد.

 مث نطقت:
 تبارَك اهلل. -

 مث نظرت يف اخلروف يف زاوي  حوض السُيارة.
 وذيه اخلروف؟ -

 من صاحل . -

 اهلل يصلحها. -

، فأن هلةا ، وح َّ قيَد البقرة، ركَب حوض السُيارة، اطُي  ابتسَم
اجلُدُة أخةذت بعةض   ، مث قصدت املشرب، فأخذت تنظر يف املكان
 الربسيم وطرحته هلا.

... 
وطلب منه أن يقوم ، اء اليمين "قاسم"بالبُن اطُي  التقى بعد أياٍم

 .ه خصوًصابيت جُد، بترميم بيوت احلجر القدمي 
 ول لقاسم:اطُي  يق

 أن أرى اهلدم. ال أحبُّ، والبناء يا قاسم، العمارة أحبُّ -
 قاسم: رُد

 اهلل يعمر البالد باخل  والسالم. -
.. 
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 ما يريده. يس  وفَق شيٍء كان ك ُّ
 فقْد، ا اطُي أُم، كان قاسم قد شرع يف البناء، الباكِر يف الصباِح

كةان  ، أخذ معه بندقيتهه لكُن، مل يكن يرغب يف القنص، صعد اجلب 
 حنلهم.وكذل  ل ى خاليا ، د اجلب لتفّق يف شوٍ 

، مةأوى األنبيةاء   اجلبة ُ ، بشةغ    اطُي  اجلبَ  كان يصعُد
، ك يف قلب الِشةعب العظةيم  يتحُر، والسباع املنقرض ، والصعالي 

 واطُي  ال يسمع منه إالَّ، واحلج  متأل املكان، كانت أصوات الوبارة
 .وتلوح الى وجهه ابتسام  نصر حقيقّي، ف الشهيق وال 

 املاضةي  وكان الربيع، خاليا الُنح  اامرًة يف اجلب  كانت ك ُّ
وجلس الى جذع شةجرة  ، أخذ بعض األقراص، قد أثقلها بالعس 

 وينظر يف النعم  العظيم  ال  بني يديه.،   اجلب يتأُم
آن ، وقلبةه    احلالوة يف لسانهوأصبح يتذُو، العسَ  أخذ يلتهُم

 ومن احلدود.، ةله أن يرتاح اآلن من جُد
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 اجلذور
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 الييومي ةُ 

اطُي  يذهُب يف الصباح يتجةُول يف  ، األياُم متجدِّدٌة يف القري 
قمم ، "يدّرب " الى األمكن  مبنظاره، يتفقَُّد اجلباَل ال  حيبُّها، الِشعاب
 ومتنوِّا .و"أصاديرها" ال  ختبِّئ حيوات صغ ة ، اجلبال

، ضُحى اندما يلهُث ك ُّ شيٍء يعود منتشةًيا حبةب املكةان   
 ويتناول مع جُدته القهوة "الشدوُي ".

.. 
، اخلاليةا  دوتفقَّة ، ه اطمأن الى حياة اجلب أُن ُةاندما ارفت اجلُد

، واد  "األحسةب " بة  صديقتهازيارة ، والغدران طلبت منه، السقائ و
ر هلةا  فطلبت منه أن حيضِّة ، هبا إىل هناكوادها هناي  األسبوع أن يذف

ن ع الغطةاء  ، فقام من فوره إىل إحدى اخلاليا القريب ، من العس  سطاًل
 وأخذ يعصرها بكلتا يديةه ، الداكن  الشمع بعض أقراص واست َّ، اخللفّي

 شديَد احلرارة والوقع.، داكًنا "الّسُمرة" كان اس ، يف "يوف" القدر
.. 
، كان واد  األحسب  من األودي  العظيم ، أيامبعد  ل يارِةل اذهب

من  كانت، اند صديقتها القدمي  تُهأن ل جُد، دةوتسكنه قبائ  متعدِّ
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 .األشراف الذين ن لوا واديهم ذات زمن بعيد
اليةه   ورُد، م" اطُي "والَّ، ب بهورُح، م صاحُب الداراستقبله
مرور سةاا    بعد، شربوا القهوة والشا ، "الم" مثله ةالشري  ب

، اواجبةهم  االرج  أن يأخذ أصُر، معلنً  انتهاء ال يارة ُةخرجت اجلُد
 .يف الواد  اطُي  أخربه أن لديه ارتباًطا آخَر لكُن

 والشار من حوضها.، الرحيان من صديقتها بعَض طلبْت العجوُز
من اطُي  املرور الى القةرب   ُةطلبت اجلُد، يف طريق العودةواا 
 .هناكالوحيد 

ا اةن  بعيًد، ا ان البيوتبعيًد، كان قرًبا حتت "سدرة" ضخم 
الى أن  تدلُّ أو أمارٌة،   السدرة الكب  مل يكن حتته معلٌمِظ، الطريق

كانت مثار النبق الضةامرة  ، رفيع  يف الواد   له مكان اهناك شخًص
ب  جمرد صخرة مدّب، مل يكن للقرب أبعاد، بلون بين قامت األرضتكسو 

 موضوا  يف ذل  املكان.
معروفةا ألجةداده    ىالذ  يعرفه اطُي  أن صاحب القرب أسد

 .القرباندما زاروا ، ة املاضي انه املُر تُهه مل يسأل جُدلكُن، القدامى
كانةت  ، الى القربوالنباتات  ا من الرحيانبعًض تُهجُد وضعْت

  الصةد   يتأُم  اطُيكان ، القبل  حنوجه  يديها وهي مُت رافعً  ُةاجلُد
 .بيدها الى وجهها حته قب  أن متسيف قسمات وجه جُد

واا يف الطريق سأل ، ها إىل القري توُجمثَّ ، هلا السُيارة باب فتَح
 .ان صاحب القرب تُهاطُي  جُد

يف مدينة   ، يف مصر احلكايات والقصص تلُد أنَّ تُهجُد ذكرْت
هنةاك  ، الكربى للقصص واحلكايةات هناك الرحم ، ا"الفيوم" حتديًد

 ؛نيا أمج  القصةص للدُّ الفيوم تبعُث، مث تنتشر يف أحناء الكون، تولد
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" َنْحُن َنُقصُُّ َاَلْيَ  َأْحَسَن اْلَقَصةصِ "س  يف هلذا كانت اإلشارة املقُد
زينةب هةي    تُهتكن الغراب  ذات وقع اندما ارف أن موطن جُد مل

تةه غاصةب    وأن بذرة جُد، يوس  اليه السالمبةي نفس ديار الن
   كانت هناك!الفيومُي

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya3.html


 



45 

 هـ1230

، ن يريد احلةجُ َم ع مجيَعمثلما تودِّ حممودزينب و الفيوُمات وُد
وقدمت هلما بعةض األمةوال كمسةاادة يف    ، صنعوا طعاًما هلما

 .ا الوحيدة يف احلياةمرحلته
لت ويةد   ؛  قاصدة مينةاء القنفةدة  اختارا سفين  جتارُي بعد أياٍم
ده هذا مةا ردُ ، وستكون حمطتها الثاني  جُدة،   باملؤنالقوات العثمانُي

 البحارة يف امليناء. أحُد
،  اليه القوات العثمانُي قاصدين امليناء الذ  تسيطُر ركبوا املوَج

 .من أشهر املوانئ الى البحر األمحر يف تل  األيام دُّعوالذ  ُي
"طامي بن شعيب" جبيشه الصةغ  ينظةر   يف ذل  الوقت كان 
  له   أاُيترك ميناء القنفذة الذ  يشكِّ، ًراخلفه إىل "القنفذة" متحسِّ

جبيشه العظةيم مةن مصةر     "حممد الي باشا" قادٌم ةوللجنوبيني ف
القنفةذة   قاصةًدا ، دينالى املتمةرِّ  والقضاء، للسيطرة الى اجلنوب

 .مبينائها احليوّ 
كي  له ، ر يف سالم  رجاله الذين مل يبلغوا األل "طامي" يفّك

مليشةيات   باإلضةاف  إىل ، بآل  حرب اظيم  جيًشا جمُهً اأن يقاوم 
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وليس بلدة صغ ة مث  ، س  الى احتالل دول " متمرِّ  "مقدونُيحربُي
 "القنفذة".
 جه إىلهلذا اُت ؛يدفع برجاله ملعرك  غ  متكافئ  ي" أالَّر "طامقُر
 اس . دياره

.. 
  بدأ طامي جيهِّة ، بلدة القنفذةيف   القوات العثمانُي بعد استقراِر

، دربه خبروش بن اةالس بقبائلةه   إليه رفيُق وانضُم، ا لطردهمجيًش
 وتقابال جبيشهما يف أرض قريب  من "املظيل ".

فاجةأ  ، مقات  (اشرة آالف) ةالذ  جتاوز ال اجلنويبُّ اجليُش
 قوات األرناؤوط بالقرب من مصادر املاء يف وضح النهار!

واجلنةا   ، ال حيملون سوى السيوف، الصدوِر اجلنوبيون اراُة
 والقلي  من بناد  "املقمع".،  اليمانُي

يغيب بناد  "األرنةاؤوط"   النقُع، النجِم ضوَء تبعثُر الصحائُ 
 !(نيواخلمسمئ  ) ةال

 مثٍ   " ال  كانت مضرَبة ذات األصول "املقدونُيتقهقرت القّو
 والتنكي  باخلصوم.، يف البطش

 هربوا إىل داخ  البلدة!
حاولوا أن يسةيطروا  ، يف القنفذة شاهدوا ما جرى العثمانّيون

 منهم واحد  فأصبح ك ُّ، ةالف ع بعثر القّو لكّن، الى وضع جيشهم
 يبحث ان النجاة.

 البحر.. البحر" هكذا تصاحيوا يف بعضهم."
 َقن حِلة واحملظوظ َم، وأمر برفع األشرا ، قائدهم صعد السفين 

، قرب السةاح  السواد األاظم أدركهم القوم  لكُن، بسفين  وركبها
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صفائح القوم ال  أخذت  خفَ  مل جتاِر، بنادقهم ذات الطلق  الواحدة
، حُتى امت جةت دمةاؤهم برمةال السةاح      ؛تنال من أجسادهم

 املاء األجاج.ب وامت جت
، حازوا الغنائم، ة أخرىاجلنوبيون استعادوا "القنفذة" مُر اُرالثّو
 مث قامت العرض  احتفااًل بالنصر.، قرع ال ير
.. 

ال ، اهلارب  حنةو الغةروب   ان يف سفينتهماحممود وزينب ينظر
، ال زاد وال راحلة  ، افو  أجسادا نهما حيمال ن من امللبس إالَّاميلك

 للعودة رغم رمح  الشرط. اوال مال حيملهم
 والسلب.، حال  من الفوضى تعيُش البلدُة

إىل أن جيةدا  ، يبحث ان القوت ل وجه احلام ، حممود يذهب
 .اا لكربتهمفرًج

.. 
، للراح  وبينما حممود وزينب يبحثان ان الظ ِّ، يف اليوم التايل

، العتيقة   واجلنايّب، حني البناد  "العصمّلي"من الرجال متوشِّ مجٌع مُر
د حممود قبة  أن يسةتوق    ترُد، يبدو أن له حظوًة مهم رجٌ يتقّد

والى ، اكان جسيًم،   الرج توّق، له أن يسمَع الرج  ويسأله باهلل
وقد انقطعت ، ا للحجيأت اهموأخربه حممود أّن، غائٍر جرٍح ه أثُرهوج
ه لةو كةان   وذكر أُنة ، بسفينتهمن والعثمانّي بعد أن فُر، السب  اهبم

لكن بصحبته زوجته وهي ، ولذهب إىل غايته، لوحده ملا انتظر ساا 
 حام .

، الرج  وزوجته إىل اخلان أتبااه أن يأخَذ من أحِد الرجُ  طلَب
 .ن حتت ضيافتهاويكون
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فبعةد  ، ا بيت اهلل احلرامن كان قاصًديف املساء نادى املناد ؛ َم
 أمر هبا األم  "طامي بن شعيب".، الفجر ستس  قافل 

كانت زينب تبكي من الفةرح بعةد   ، حممود وزوجته استبشَر
  انوسةيمكث ، يف األراضةي املقدسة    انا سيكونفقريًب، مساع النداء

 وسينتظران مولوداا القادم جبةوار بيةت   ، هناك إىل ما بعد النس 

 اهلل.
فتح حممةود  ، ا بالبابمسعا طارًق، احلبورواا يف تل  احلال  من 

طلب منةه حممةود   ، اكان ذات الرج  الذ  أمر بضيافتهمف، الباب
 ًةوصُر، باملالبس مليئً  ًةالرج  ناول حممود صُر، ه رفضالدخول لكّن
 ااء قب  أن يغادر.وطلب منهما الّد، أخرى صغ ًة

اندما اكتشة  هةو   ، ا من اظيم الصنيعكان حممود مندهًش
الفرج كان يفةو   ، بالفض  ة األخرى كانت مملوءًةالصُر وزينب أنَّ
 كان قرينهما.، والفأل الطيب، وصفهما

 فقي  له: "خبروش، التايل سأل حممود ان الرج  اليوِم يف صباِح
 بن االس".
.. 

ا جعة   مُم ؛داهم املخاض زينب، من س  القافل  قليل   بعد أياٍم
جيد قابلة    ُهداى "املضحاة" الَُّت، قرى هتام حممود ين ل هبا لقري  من 

،  النساء يف تل  القرى يقمن بتل  املهُمة  مل يعلم أن ك َّ، ل وجته
 اووجةد أناًسة  ، ا يف من بيوهتا القليل وقصد بيًت، وجل حممود القري 
بعد يومني من املخاض ولةدت  ، ويكرمون الغريب، حيتفون بالضي 

 بتها أن تلد يف ذل  املكان القصةيّ ها غصوألُن، اوضعت بنًت، زينب
مبشعر مةن   اداوا موليكان أملها وزوجها أن يسّم !تها "غاصب "مُس
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، وها "مىن"ا مّسوإن كانت بنًت، وه "ارف "مّس، افإن كان ولًد، املشاار
 آخر. لكن "غاصب " كان هلا رأٌ 

م املال بينه وبني قّس، وطفلته، حممود الى زوجته َنأبعد أن اطم
ه سوف وأخربهم أُن، وابنته، ا ب وجتهخً  ااان آووأوصى َم، زوجته

حممود يد زينب وهةي تعةاين    ضّم، نسكه مباشرًة يأيت بعد أن يتُم
حُتى  ؛اصرف وجهه سريًع مثَّ،   جبني "غاصب "وقُب، لهاوقُب، الوهن

 ال ترى زينب دمواه.
... 

 ال وج! ومل يأِت، زينب من أيام النفاس انتهْت
ن يسةعفها  مل جتد َم لكْن، ن قدموا من احلجِّانه بعض َم سألت

 .جبواٍب
كةي   ؛حممود ألحةدهم هلا مث دفعت نص  املال الذ  أاطاها 

 !مل يق  له الى أثٍر اه أيًضلكُن،  يذهب ليبحث انه يف مكَّ
.. 

ا يف قيةادة  بدأ حممد الي باشا بالتفك  جةديًّ  يف ذل  الوقت
الثوار يف جنوب اجل يةرة   تإلهناء مشكال ؛  بنفسهالقوات العثمانُي

   اخلوارج.يهم بالوهابُيا الى ما يسمِّا وهنائيًّوللقضاء ُكليًّ،  العربُي
م بالتقةدّ ، بقيادته جنوده ويف آخر حمرم أمر حممد الي باشا ك َّ

 .بالقرب من الطائ  إىل منطق  "بس "
 راَءنك ه ه ميً ئويف واد  "بس " ذا  جيش "بن سعود" وحلفا

 قت مجواهم.وتفُر، الى يد حممد الي باشا
ار يف ة للقضاء الى بقايا الثّومث بدأ حممد الي باشا يف جتهي  العّد

  .جنوب اجل يرة العربُي



50 

هلةذا قةام   ، "حممد الي" سوف يلحق به ارف "خبروش" أنَّ
  وقام أيًضا بعم  بعض التشكيالت الدفااُي، بتحصني مواقعه يف قريته

 قومه. من أبناء
ت بقيادة "حمو ب " اسةتمرُ  شرسً  معركً  شهدت القريُ  وفعاًل
املدافع الى  ن ذل  القائد من نصبفقد متكَّ،  دون توّق ست لياٍل
،  هةا اخلارجُية  ئر بعض أج اودُم،   الى قلع  "خبروش"اجلبال املطلِّ

ا واستطااو، من أبناء قبيل  خبروش من قت  ادد  كبٍ  ن األتراُكفتمكَّ
 الى رأسهم خبروش!، ستهان بهال ُي أسر ادد  آخَر

.. 
، وقطةع رأسةه  ، فأمر بقتله، خبروش حملمد الي مأسوًرا وصَ 
ذف وُقة ، وا بواد  "األحسب " ُحفر جلسد خبروش حفرًةواندما مّر

 ا الرأس فبقي معهم!أُم، فيها
.. 

أح هنا ذلة   ، العون م هلمزينب مبقت  الرج  الذ  قُد مسعْت
يسةاادها يف   ُهة أخرى الَّة انه مّر رت أن تبحَثهنا فكَّإإذ ، كثً ا

 قطَع، رأسه قطُع لكْن، ن يبحث انهأو يرس  َم، البحث ان زوجها
 األخ . أملها

ا متل  خيةارً  فهي مل تعْد، ا من املكوث يف "املضحاة"دًُّب مل جتْد
 مل (حممةود )فهي الى يقني أن ، االنتظار املطلق املنه ، االنتظار إالَّ

 املكروه. مينعه إالَّ



51 

 ايوم آزِ  ِمع ُ 

 الدار الةى كةرمٍ   وصاحُب، مثواها الذ  آواها أحسَن البيُت
مةن   وحتاول أن تكون قريبً ، أن تسعى خلدمتهم وهي حتاوُل، وخلٍق

أو الثق  من حضورها الذ  ، حُتى ال تشعرها بالريب  ؛صاحب  البيت
 .ال تدر  إىل مىت سيكون

والنظةر الةدائم إىل   ، النتظار إالَّ ًئامتل  من أمرها شيزينب ال 
 من كوهنا أنثى! متضجرٌة من فمها مجٌ  زينب خترُج، الطفل 
الذ  أصبح  احلليَب وتدُر، غاصب  أن ترضَع ثدييها بعَد ُجِرْخُت

، ها يفيضان ان حاج  غاصةب  اثدي، مالبسها فيبلَ ، احيرجها مؤخًر
البيةت   صةاحب َ  لكةنُ ، ع يف البيتإحدى الرّض رضَعحاولت أن ُت

 إالَّ ومل يتوقْ ، احلليُب وساَل، وسحبت الطف  من حجرها، ارهَتَهَن
 بعد أن قامت بعصر ثدييها طوياًل.

، ناها ضامراوثدي، فهي حنيلٌ ، بت من موق  املرأة القاسيتعّج
  أن تعطيه مةن  ها تفضِّلكُن، هيف حليب أّم رغبً ا يبكي كثً  والطفُ 
 ا !اامل لنب

 مث ارفت بعد ذل  ملاذا هنرهتا.



52 

والذ  قد يكون له بعض اخلصال ال  قةد  ، الغريبِ  ه حليُبإُن
 ي !من هذه املرأة ال  أتت من النِّ يكتسبها الرضيع

.. 
ب غُي الشحُم، ممتلئٌ  بيضاُء فهي امرأٌة، من النظر زينب مل تسلْم
الذ  ، لصاحب البيت ومث ًة ً ها بدت شهُيلكُن، بعض أمارات مجاهلا

ه يف أمر  فذهب إىل أحد الفقهاء يستش، راتأخذ ين اج من التصّو
 ا.ر فيها كثً والذ  بدا يفكِّ، هذه املرأة املقطوا 

فةإذا مل  ، ان الرج  أربع حجج للبحِث أن يذهَب الفقيُه ُهفحثَّ
 جيده يفاحتها بالرغب .

اةن   بحَثحُتى ي ؛وهكذا أصبح ينتظر الرج  أواخر األاوام
 وانقطعت أخباره.، الذ  ذهب إىل احلُج، حممود الفيومي

مةن  وزوجته بدت تتضايق ، العناَء تستحقُّ يرى أن زينَب الي 
ورؤية   ، د مشيتها يف البيةت جمّر، حضور امرأة مث  زينب يف البيت

هذا ، فكي  هو احلال مع ال وج، هلا الصداع رهتا جيلُبرجرج  مؤخِّ
ان خطورة تل  املةرأة الةى    وحديثهُن، القري غ  وقاحات نساء 

ن إحداهن بلغت هبا الوقاحة  أن قالةت   أحُتى ، واستقرارها، حياهتا
 ل ينب:

 رها!ميكن يوم ُيمسِّ  يتصُو
 تنتظةر  ، تنتظر الة وج ، ب زينب الوحيدة ال  حتم  النوايا الطيِّ

 كة   ويف، وترضع غاصةب  ، ختدم البيت، تنتظر، ليأيت باألخبار االيًّ
لت ور قرب الرجة    ؛رجب تذهب إىل واد  "األحسب " هي والطفل 

وال ذريتةها مةن   ، ا اظيًما لن تنساه زينبمعروًف االذ  أسدى هلم
 بعدها.
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، واج منةها يف رغبته بالُ  زينَب وفاتح الي ، ت أربع حججمُر
 ر.وجعلها تفكِّ
 اأن تضةع حةدًّ   البةدُ ، أو املكوث، ا يف الرحي رت كثً فكَّ
 وطلبت زوجة ُ ، جها الفقيهوزُو، واج من اليٍّفقبلت الُ ، لالنتظار
ولة م  ، فل مها ذل  اللقب، آخر  " يف بيت "الفيومُي َنسِكأن ُي اليٍّ

 "غاصب " وذريتها.
  تعة ِّ ، ًنةا اد أحيتتنُه، وما آلت له األمور، زينب حاهلا ُ تتأُم
إىل هذا القرية   ، األرضلقت لتأيت إىل هذا املكان من ها ُخنفسها بأُن
 لتصبح زوج  رج  آخر.، يف هتام 
.. 
ج من أحد شةباب  فتت ُو،  ""غاصب  الفيومُي تكرُب، األاواُم مترُّ
عرف فيما بعد بشعب آل سُي، حد الشعابأفين و  معها يف ، القبيل 
 فيوم.
 
.. 

، قرنان من ال مان حتاول الفيومُي  أن تلُم أطراف احلديث فتعج 
رُبمةا  ، بعد ك  حدث حتكيه أُنها فُوتت تفاصي  أخةرى تكتش  

 ستأيت الى ذكرها الحًقا.
وهذا ما يعجب اطُي  ، ولن تنتهي حكاياهتا، ستموت الفيومُي 

 جُدته. يف
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 صقْن
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 الوبرِ 

شرب من غدير ، بصحب  كلبه "غُنام"، جلب يف اغنمه مع اطُي  
 .مث مكث يف سقيف  "الرااي"، "الفي "

، الغةدران ، عابالِش، اجلبال، حُتى اجلمادات هلا أمساء قريتهيف 
يات تصةبح اجلمةادات   "احملاجي" مع هذه املسُم، السقائ ، اجلباه

 لست وحدك.ت يف اجلب  أن، ترتعش ً حُي خملوقات 
وبر "مجةاد"  ، ا الى الوبر الذ  مل يصبه باألمسًرال زال متحسِّ

أو هارًبا مةن  ، باملنظار رى إالَُّيال ، يف منتهى الذكاء، ونههكذا يسّم
 ادين.بناد  الصُي

ا يف اختةار مكاًنة  ، كان يراه بوضوح، اندما صعد له باألمس
، كان الوبر يف جباه االي  حتت قم  اجلب ، وأخذ يرقبه، ارض اجلب 

وكان يف تل  اللحظة   ، اًلالوبر اختار إحدى الصخور مكاًنا مفُض
ك اطُية   حُر، ك من مكانهدون أن يتحُر، ينظر إىل ما يقوم به اطُي 

يعةرف "ظنة "   ، بهاتنكَّ، من نوع مازور البلجي "ترباس" بندقيته 
ه إذا اقترب أكثر فسةوف  ويعرف أُن، الكن الوبر بعيٌد جدًّ، بندقيته
  الةذ  يف  اندما ارف نُية ، الوبر ترك مكانه، عد  الُبففُض، يهرب
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يظهر ، ناك أخذ يظهر مث يغيبوه، ذهب إىل داخ  "ميباره"، األسف 
 ه يسخر من اطُي !وكأُن، مث يغيب

ه طال مكوثه وهو يرقب ذل  الكائن الغريب الذ  بدا وكأُنة 
ن حاول ب  مع مجيع َم، فقط هفات الوبر معمل تكن تصرُّ، يعبث معه

 .غريبً  فات وتصرُّ يذكرون له حياًل، قنصه
ابث الةوبر  ال زال يف مكانه ينظر يف ، كانت هذه حيل  أخرى

 معه!
 مث قُرر أن يرميه.

 دون أن  الصةخر  فنجرت الرصاصة  ، ظهر فأطلق اليه النار
 متسه.

 مث مل يظهر.
.. 

  يتأُمة ، ر تفاصي  األمس وهو مع غنمه بصحب  "غُنةام" يتذكَّ
 فاستحسنها. ةمث أتته فكر، يف السفوح اسارًح

ة من مكان ال الوبر هذه املّر ئجفقد ا م يف تل  اللحظ  أن يفا
ادين بعرض ى الصُيويتحُد، سالوبر الذ  يظهر ضحى ليتشُم، عهيتوّق

 نفسه هلم يف صدر "مجاد".
لن خيف  من مرارة اخلسارة الفادح   لكْن، اسٌ  صعٌب املكاُن
 األك  من كبد ذل  اللعني. إالَّ، باألمس

"برنةو"   ةإذا ذهب مع الغنم حيم  بندقيته ال -كعادته-اطُي  
 .قومرحي  يف التسلُّ، وهي تفي بالغرض، اخلفيف 
وأخةذ يقصةد ظهةر    ، مث ترك احلالل لغُنام، د ما حيتاجهتفقَّ
 اجلب . ظهر يواز  واديهم ليقصد آخَر هو حباج  لعبور واد ، "مجاد"
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يص  إىل فهو ال يريد أن ، كان اطُي  ين ل إىل الواد  الى مه 
س انةد    للتشمُّالوقت املفُض، وقت اشتداد مشس الضحى غرميه إالَّ
ومسع القطا ، وجد أمامه الكث  من احلج ، يف طريقه للجب ، الوبارة
 .آخَر ه بصدد أمٍرلكُن، بقربه

.. 
من بعيد كان ُيرى التماع ظهر اطُي  بسبب العر  أثناء صعوده 

 ق  يف األالى.ها الوحيدة للنسور احمللِّ  تنظر بعينكانت البندقُي، اجلب 
، واملتربصةني ، باألاداِء مليٌء واجلبُ ، اجدًّ ٌرحِذ حيواٌن الوبُر
 واألشد خطورة اإلنسان.، الثعابني، الوشق، الضباع، النسور

قب  أن يص  القم  أخذ اطُي  قسًطا من الراح  حتت شةجرة  
ا يف أغلبه هو صًفوالذ  ، عب اجلمي والِش، ينظر يف الواد ، "قف "

والذ  يفضحه حةال  ، اكنخبالف ِشعبهم الُد، ميي  قلياًل لالخضرار
 القنص.
، ا الى مواطئ قدمةه كان حريًص،  ك هبدوء شديد حنو القُمحتُر

 فتذهب اجلهود سدى.، ُتذهب صيًدا، فحرك  ُتسقط حجًرا
سةوى  ، ه مل جيد شيًئالكُن، أخرج رأسه ينظر يف مكان "امليبار"

أخذ ينظر يف واديهم يف اجله  املقابل  من ، وهنش الرصاص، البولأثر 
، حتت العةريش  تُهباملنظار يرى جُد، بيوت احلجر، البالد، ذل  العلّو

يه كثً ا يف هذا الةواد   ال  تسلِّ، يبتسم بإجالل لتل  املرأة العظيم 
 العريق.

وخيرج من احلة ام  ، جيلس خل  صخرة، ا يف اجلب خيتار مكاًن
فينفخ فيها ليصدر ، قطع  بالستي  يضعها بني يديه، حملشو بالذخ ةا

 ا لصوت الوبر.ا مشاهًبصوًت
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 ا.مل يشهد شيًئ، لع الى املكانمث أطَّ، انتظر قلياًل
، وظهةره ، بسياطها وجهه بدأت تلسُع الشمُس، ر االنتظارقُر
 اطُي  يعلم أن الصيد حيتاج إىل صمت وصرب. لكُن

مث ، ساخن  يف صخرة  ِهذكِر مسح رأَس، ان املكانا ل بعيًدتبُو
 ب.ااد يترقَّ

ومسةع  ، انتظر قلياًل، وبر قريب وال مسع اطُي  صوَتقبي  الُ 
 يبتسم اطُي :، يردُّ وبًرا آخَر
 اك اهلل.حُي -

فيشاهد ، ًةحذِر يأخذ نظرًة،  يضغط الى زر األمان يف البندقُي
 اوبًرا واحًد إالَّ هو ال يريُد، يعود ينظرمث ، ينخفض، من الوبارة أربعً 

 رفع رأسه فرآه.، ًدايعرفه جيِّ

مكانه الةدائم الةذ    ، عبكان الى ارشه املشرف الى الِش
 شةجرة  مةن  كانت الوبارة األخرى تأكة   ، ى منه اجلميعيتحُد
 بشام.

 منهم! ادين ليسخَريرى ظهر غرميه الذ  ينتظر الصُي
 و رأسه حتديًدا.  حنه اطُي  البندقُيوُج

، قطرة من العر  تنحدر من جبينه إىل خشب ال ان املصةقول 
 املغروس يف منكبه.

 هدوء.
، ا  ال نةاد ، أحيث الرصاص  تتهُي، بعني ثاقب  خل  بيت النار

 حتت ارشه الصخر . الوبر سقطف، فثارت البندقي 
، قف  اطُي  يف جبه  "مجاد" الشةه ة ، الذ بقي  الفصي  بالفرار

 ت الكث  من الرصاص اخلائب.وقصد الوبر حتت الصخرة ال  تلقَّ
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لعدم ، استغرب اطُي ، وجده قد سقط الى وجهه بني الصخور
رفعه ل ى موقع ، ِهأمس  برجِل، للدم اندما اقترب منه أثٍر وجود أ ِّ
 وانقض الى يده!، وفجأة انتفض الوبر، الرصاص 

الةى   مصر  الوبَر لكُن، ةبشُدأخذ ينفضه ، ِهاطُي  ممسًكا برجِل
فأخذ يلوح به بيةده  ، ْرمل يتأثَّ هلكُن، ضرب به الصخور، ِهذراِا اضِّ
اسةتغر   ، برجله الى رأسه ئووط، مث جعله الى األرض، سرىالُي

، سحب يد الةوبر ، هاَفَرُد، ق  يف احل اماملعلَّ هوقًتا حُتى أخرج سكين
 م  رأسه حتت قدمه.مقدِّوال ي ال ، مث ذحبه، د التسمي رُد

والة   ، جلس اطُي  ينظر يف أنياب الوبر، الدم اندما ن ف كّ 
 كان سيغرسها يف ذرااه قب  حلظات.

ها مشت ما بني فوجد أُن، أخذ اطُي  يبحث ان موضع الرصاص 
 هلذا أفقدته الواي.، أذنيه

، عبون ل اةرب الِشة  ، أخذ الوبر، بعد أن التقط اطُي  أنفاسه
 جه إىل الواد .واُت

ته وحيكي جلُد، وخيرج الشحم، وحتت العريش أخذ يسلخ الوبر
 تفاصي  صيده.
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 البنجدقِ  أع ُ 

 اجلميةعُ  يصةط ُّ ، شيخ القبيلة  ، يف ارس ابن الشيخ ايدان
بشم  واطُي  مولٌع، وإطال  الراود من أفواه البناد ، ميللعرض  والُر
 أفواه البناد .

ب أخةذ يقلِّة  ، إىل غرف  السالح ته ذهببعد أن أفطر مع جُد
فهةو  ، اكتفي بتعم ها خبمس رصاصةات ، بندقيته املازور الصغ ة

وجباه ، للذخ ة يف ضلوع اجلبال اوهدًر، ااء أن الرمي ليس ادِّ مؤمٌن
 ال متتةدُّ ،    بني التجارب والتحةدِّ يفّر امي احلقيقّيالُر، الصخور

 اليقني.ها لعني ب  ميدُّ، بندقيته لالحتماالت
د أحوال البيت قبة   يتفقَّ، مشاغه الى رأسه ويل ُّ، يلبس ثوبه

ر صةباحات  مجوع قبيلته الة  تقةدِّ  ، مث يقصد اجلموع، اخلروج
 األاراس.
مث ، فغس  وجهه من حوض صغ ، يف باح  الدارالى البئر  مُر

 مث غرسه بني شعره والعمام .، ره حتت أنفهمُر، قطع غصن رحيان
تنظةر بندقيتةه   ، بالينظر يف اجل، ينظر يف الطريق، ميشي هبدوٍء

 .للسماء
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 حيث شباب القبيل  ورجاالهتا.، يقصد مكان الدو ِّ
 ار الى اجلب .يبتسم اندما يرى الرهط يسكبون واباًل من الُن

 لي  القوم!بعد ِا دوره إالَّ واألدىن ال يأخُذ، هو األدىن
وينظر لرمةي  ، وبدأ يقضم غصن بشام، أخذ مكاًنا يف اخلل 

وأخةذوا يتبةادلون   ، سب واملكةان انقسموا فرًقا حسب الُن، القوم
 ه يف مؤخرة فالن!هدف يسقط أُن بعد ك ِّ، البذاءات

ونه "احلراج" أهدافهم كانةت  ون اليه يسمُّالذ  يتحدُّ اهلدُف
 من "املرو".

مث الةذ   ، األقرب الذ  يف أصول اجلبال، املرو كان يتساقط
 القمم.يعلو حنو 

ر ينظر يف رميهم ويتحُسة ، بقيت "مروة" وحيدة مل ينلها أحٌد
 الى الرصاص املهدور يف اجلباه!

، القلوَب وبدأ التعب يلُج، مع سياط مشس الضحى بدأ الصخُب
 ح ب له واليه. ك ُّ، وبعض حلو  البناد 

، ه مل يسةقط لكُن، ون الى احلجر األبيض لعًنا وناًراأخذوا يصبُّ
قوا بنادقهم لتستريح الى أغصان السةدرة الة    الَّ، بعضاستسلم ال
ويسرقون النظر للهدف الةذ   ، ثونمث جلسوا يتحُد، ون هبايستظلُّ
 بهم.خُي

يقلةب قطعة  املةازور    ، بندقُي  اطُي  النظر يف طلبأحدهم 
إذا  من النوع الذ ها ذكر أحدهم أُنف، كانت خفيف  وفاتن ، الصغ ة

 رصاصات خيتل  رميها!ة طلقت منها اّدُأ
 ثةالث هبا أكثر مةن   ه مل يرِماليه أُن ورُد، تهتناول اطُي  بندقُي

 ها مل ختذله قط.ألُن ؛طلقات متتالي 
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، ويطالبه بأن يرحيهم من احلجر األبةيض ، أخذ بعضهم يسخر
 لسانه للقوم! أن ميُد إالَّ الذ  مل يبَق

 ابتسم هلم.
مجع أكةرب   منهم حياوُل واحد   ُّك، ر"ِف"ِص ةجيمعون ال األطفاُل

ن فَمة ، لون حرارهتا بعد أن خترج من بطون البنةاد  يتحُم، منها ادد 
 منها. وحيسن توقيت استقبال النحاس يفوز بأكرب ادد ،   احلرارةيتحُم

يقرأ ،  ينظر يف مكان املروة العصُي، من "دربيله" ينظر يف اجلبال
 ومل ُيطلب منه.، للمشارك ع رغم أنه مل يتشُج، املكان

 سكبوا اليه واباًل، بعد االستراح  قصد اجلميع اهلدف الصامد
وال أمةر  وبعد الُ ، والحُتى الُ  بسوٍء ومل ميسسه أحٌد، من الرصاص

وسوف ، تناول الغداء ومن مثَّ، للصالة شيخ القبيل  أن يتوق  اجلميُع
 ا.ُيستأن  الرمي اصًر

  بعضهم فُضو، الة الى صحون "السليق"بعد الص ع الرجاُلترُب
حم والسةمن  وامل دان  بةاللَّ ، حاف املترا  بالعيشاجللوس الى الِص

 ا حلمة ُ أُمة ، رامحم لضيوفهم كعادة الِكأخذوا مي اون اللَّ، والعس 
 ة.ألقرهبم موُد الظهر فال تكون إالَّ

دوا ليتفقَّ ؛حمس اليها اللَّحيملون صحوًنا يتكُد القبيلِ  شيِخ أبناُء
وهكذا يفعلون حُتى ينتهي الضيوف من ، صحون القوم الذين قرموه

 الوليم .
، يذهب البعض إىل دورهم ل جعوا اصًرا السةتئناف الرمةي  

وبعضةهم يةأيت   ، بعضهم حيضر بعد املغرب حلضور طقوس العرس
، املسافات للعودة والذين ال يرغبون يف شقِّ، من أج  العرض  اشاء 

 ظالل الِسدر.فتؤويهم 
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ويسكب املاء للغنم القةادم مةن   ، اطُي  ذهب ل تاح يف من له
 اجلب .

مث ،   من مالبسةه وختفَّ، هبا ته ال  مل يرِمق بندقُييف البيت الَّ
 ن ل إىل املدور ليمأل املشرب باملاء.

اي  غلبةهم  وأن الرُم، ه مل يرِمأخربها أُن، ان الرماي  ُةسألته اجلُد
 دوه بعد العصر.  توُا"حراٌج" صغ

 تطلق آهتها: ُةاجلُد
وذحلني ، إيههها يا ولديه قدام كانوا يرمون الرزي ة مدفون  -

 احلراج كما الشمس ما يصيبونه أمصلح اهلل.
 القطيع  ميكن. -

 إال خط !بةي والن -

 !كثرهمأما  -

و"أوالد سعد " يرمةون الرزية ة يف   ، ة قام "بلحكم"مُر -
 -اهلل يرمحةه -أمحد بن قةدان   ألنَّ ؛الغداءفربد ، "اويرة"
، الى بعد اشرين خطوة  ه يرمي "الصفرة" مدفونق" أُن"طلَّ

 يوم قال: احلريّف ما ف  بينهم إالَّ، رماها وأصاهبا

 ..سوى فو  الرزي ة سوى..

 ويف حماجي برام .
 ة؟وش يقصد يا جُد -
 نرمي يف احلرب. يومو، نرمي يف السلم يومن ويمتسا يعين -

 وا؟املهم تغّد، اي  واهللونعم ببلحكم رُم -

 وا بعدما مسط الغداء!تغدُّ -
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 داوف  

 ؛  بدرابيلةهم العتيقة   القوم ينظرون إىل املروة العصةيُ ، ااصًر
 دوا من سالم  موقعها.ليتأكَّ
ال ، ه يف مكان سو ٍّاء يقسم أُنن غرسها يف تل  اجلبه  الصُمَم

 وال حجر.، ذ  يقصدها ضلعيعو  الرصاص ال
 !الرصاُص يندلُق، الرصاُص يستمرُّ
 .الغروِب حنَو تنس ُّ العصِر مشُس
بعد أن رأى اخليبة  يف وجةوه   ، ماةالقبيل  من الّر شيُخ يقترُب

 "درب " جيًدا الى املكان وحميطه.، أخذ املنظار، ضيوفه
يريدون أن يستأنسوا بتعليةق مةن   ، ينظرون إىل الشيخ ماُةالّر

، ا"درب " جيةدً ، يف املكان ً َالَّه جيد ِالَّ، شيخهم الى املروة ومكاهنا
له  وأردف بكالم اهتُ ، ه ال ايب فيهر أُنمث قُر، صمت الشيخ طوياًل

جه ابنته "غالي " بشةرط  ن يصبه سوف ي ّوَم حيث واد أنَّ، اجلمع
 الرضا!

،  وشرط الشيخ املنافس  لشاب ميل  بندقُية ، اشرأبت األاناُ 
 وله رمي  واحدة.
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وبعض كبار القبيلة  تةرك املكةان    ، ن كان يستع تراجع َم
 للشباب.

اطُي  ، وا حبسب القرا اصطفُّ، اقتراوا حرًصا الى الضوء اآلف 
 فُض  االنتظار.

، عناز"امل"رها من فو  ينتظر طلقته الوحيدة ال  ُيثوِّ واحد  ك ُّ
 يستجدون الشمس أن ُتبقي بعض الضوء.

ع مةع الصةبايا إىل   وأخذت تتطلَّ، "غالي " وصلها واد والدها
 الشبيب  الذين يعقدون آماهلم الى رصاص  واحدة!

ال ي ول أثرهةا مةن وجةه     تنحرف تعين خيبً  رصاص   ك ُّ
 فادح . -دون ش ٍّ-صاحبها حيًنا من الدهر؛ فاخلسارة 

يق  ُيهَدر األم  بطر، س الى وجوه الشبيب بدأت تتكُد اخليباُت
 رة.وضجيج البناد  يصاحبه صراخ القلوب املتحسِّ، رغتَفال ُت

ه يعلم الكةالم  لكُن، ليس خوًفا من الفش ،   االنتظاراطُي  فُض
 الذ  سوف يواكب رغبته وقت التصويب.

يف روحةه   القوم وجباههم ت يةدُ  أنوَف ال  تكتسُح اخليباُت
 األم .

 ر الى الصور.من خلفها بدأ يؤثِّ ه الشمُسالذ  جترُّ الغسُق
واآلخةر يسةحب   ، ن أحداا فش  اللحظ ابقي أمامه شخص

 ًدا للرمي.ليأخذ مكاًنا جيِّ "املعناز"؛مؤخرته جتاه 
 من أج  ايين "غالي ". ر اطُي  أن يرمَيقُر

والذ  أرهق انةق  ، امي الذ  يظنونه األخ الُر ينتظُر اجلميُع
مث ، ًداوأصبح االنتظار سةيِّ ، حُتى غاب اهلمُس، عناز"امل"ته فو  بندقُي
 فو  خيبات أخرى. خيبً  لً   مسجِّت البندقُيدُو
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 ته!ك "ترباس" بندقُياندما حُر، قطع لغط القوم، بقي اطُي 
وااترض بصخب "هُياس" ابةن  ، واللمُ  ع بدأ اهلمُ وكما توقَّ

 .الى مشارك  اطُي  الشيخ
 ما يرمي! الفيوميُّ -

 أو لةن حيضةر   ، ق أن اطُية  يرمةي  وطلَّة ، هنض "حنش"
 العرس!

، اظةيمٌ  حةدثٌ ، حنش ان الفرح فغياُب، شديٌد حدث لغٌط
م الشيخ تقُد، اندما يقول كالًما يفعله حنش، القبيل  حقيف  وكب ٌة

 د تسلي  ورماي .جمّر األمُرف، وطلب منه أن يهدأ، من حنش
   هُياس:تدُخ
 ما يرمي! الفيوميُّ -

 قاطعه الشيخ:
 ما تعترض لو أبيع البالد!، يرمي الفيوميُّ، يا ولد أصه -
 ما يرمون! ِ املصرُي أوالُد -
  !خابت أمُّ، يرمي قلُت -

الى ااتراضةه   خه البعُضووُب، الناس بتهدئ  "هُياس" قام بعُض
 عنةاز" امل"تةه الةى   ألبيه أمام املأل. وبدل أن يضع اطُي  انق بندقُي

 ف اد ضةح ُ ،   بثق ب البندقُيتنكَّ، وق  ووضع قدمه اليه، اجالًس
 تقصده! املقيتُ  وأصبحت السخريُ ، القوم ولغطهم
  تنظر من بعيةد لبندقُية  ، وخيفق قلبها، إىل املشهد غالي  تنظُر

ب  حنو البياض مصّو، سرى"اطُي " املمتدة كثعبان أغرب فو  ذرااه الُي
 .به الظالُمالصغ  الذ  بدأ يغيِّ

.. 
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صةويب يف تلة    بيده مقاليةد التّ ، اايًن يغمُض، أنفاسه يكتُم
،   تتالشى يف ظلم  الغسقه  البندقُياإلبرة املغروس  فو  فُو، اللحظ 

سارات القبيل  حنةو  ، يعلن قدوم العروس، فجأة ُسمع واب  رصاص
 ا بالعروس وأهلها.ترحيًب ؛الى الرصاص بالرصاص املوكب للردِّ
 يستقبلن العروس.، يضربن الدفوف النساُء
 

فقف ت ،  سحب "ترباس" البندقُي، يف املكانكان وحيًدا ، اطُي 
مث أخذ يلةوك غصةن   ، التقطها من األرض، الرصاص  من بيت النار

 وينظر يف الن ان الصاادة يف السماء.، البشام الصغ 
 



71 

  ج يّر  ِ 

ثغةاء  ، صةعوة" زق ق  "ال، يف القري  احلياُة يف الصباح تتثاءُب
ق ظهةور  ضوء الشةمس يتسةلَّ  ، رائح  حطب لصنع اخلب ، املاشي 
ثها ان رماي  حيدِّ، ته وهي تصنع قهوة القشرث مع جُديتحُد، اجلبال
فتخربه أن ما يؤملهم أكثر هو جتاهله ، وخيربها ان نب  القوم له، أمس
 هلم.

 سر جيله" يا ولديه. اهلل يهب ل  حظ "اليِّ -
 أمسع  تذكرينه ك َّ ؟سر جيله يا جُدة الّي   حظوش قّص -

 !حني

سةر    ؛ وال  بدأت بوفاة والد الّيحتكي القُص ُةوبدأت اجلُد
 جيله.

، اسأن جيالس الُنة  وال حيّب، وكان قذًرا، بناِءاأل أوسَط كان الي 
، فحرماه الةورث ، فتآمر اليه أخواه األكرب واألصغر، يعت ل البشر كثً ا

 .هامث طرد، سوى سي  قدمي ملفوف يف قطع  قماش بالي ه ياومل يعط
 ا يقصد املسةاجد ينةامُ  غريًب كان، ذهب الي  إىل بلدة أخرى

أمر  مل يشغ  الي ، احملسنني ببقايا طعام   اليه أحُدوقد يتصُد، فيها
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وال  ، ببعض الدمام  يف ساقيه كان مشغواًل، وال أمر اإلرث، هيخوأ
، ويف يوم من األيام، ى بقتلهافكان يتسلَّ، كانت جتمع الذباب حوله

 مصاب !ا وألًف، افوجد أنه قت  ألًف، أحصى الذباب الذ  فت  به
طلب منه أن يةنقش  ف، اوجد حداًد، وبينما هو يس  يف البلدة

نقش فة والباقي الى اهلل" ، ومستأسر أل ، الى السي  "قات  أل 
 .اُداحلُد

بة   وش  االجتياح مةن قِ الى البلدة  تيف تل  األثناء كان
، نائًما اند باب أحةد املسةاجد   اليًّافوجد أحدهم ، إحدى القبائ 

، وأخةربه ، فذهب حلاكم البلدة، وقرأ النقش املكتوب الى السي 
أمةر  ، ن هذا الرج  هو الذ  سيدفع األاداء ان البلةدة إ :وقال له

وألبسةوه لبةاس   ، امفأخذوه إىل احلُم، احلاكم جبلب الي سر جيله
ووضعوه فةو   ، مث ساقوه إىل أرض املعرك ، وهو ال يعارض، القادة
فربطةوه الةى   ، فقالوا لتواضةعه ، فرفض أن يقود اجليش، احلصان
انطلق جتةاه  فة ، الى مؤّخرته بسةوط  مث ضربوا احلصان، احلصان
، فرأى أمامه شجرة، لم يستطعمن نفسه ف خيلِّصحاول أن ، األاداء

استمُر احلصان منطلًقا جتةاه  ، من جذورهاها ق هبا فقلعحاول أن يتعلَّ
 دُب، اندما شاهده اجليش الغاز  مقباًل حنوهم بالشةجرة و، العدو
 ؟ فكي  بالبقُي، وقالوا: إذا كان هذا واحًدا منهم، يف قلوهبم اخلوُف
 !!الغ اُة فاهن َم

الي سر جيلةه مةن    ج احلاكُموزُو، صربالّن البلدِة احتف  أهُ 
 !  له املل  بعد وفاة احلاكممث انتق، ابنته

 ة.سر جيله يا جُد اليِّ اهلل يرزقنا حّظ -
 آمني يا فرخيه. -
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 تةه  حلني أن تنتهي جُد، مع بعض التمرات قهوة  فنجاَن يتناوُل
 ،  ربة  إىل ال، ين ل من الّي  بيت احلجةر ، من خب  أقراصها الرقيق 

ويقةوده إىل  ، ليخرج الغنم ويستقبله "غُنةام" ، ا قد صدئيفتح باًب
 .املراى

يقطعهةا مث  ، ى أقراص احلنط  ساخن  مرن ف ، تِهإىل جُد يعوُد
تطلب منه ، يكتفي بنص  رغي ، يغمسها بالعس  املخلوط بالسمن

سةيعود لةه    ه خيربها أْنلكُن، د قب  أن يذهب للرميته أن يت ُوجُد
من الى سح أثر السم، الى احلطب ُةيشرب شاًيا صنعته اجلُد، الحًقا
 ماي .مث قصد اجلماا  للّر، شفتيه

 .ه سبقهمفيخربهم أُن، يداونه لإلفطار، يراهم يتناولون إفطارهم
يرفع "حنش" ، قب  أن يشراوا، ماي أ اجلميع للّربعد اإلفطار يتهُي

، إذا كان الى واده بةاألمس ، فيخاطب شيخ القبيل ، يده يوقفهم
فنةهره  ، اًظالشيخ متحفِّ ابُن  تدُخ، ه الى وادهأخربهم الشيخ أُنف

 والده.
القبيل   شباَب لكُن، عناز"امل"  الى وضع البندقُي -هبدوء-اطُي  

 طريق  األمس.خذ طلبوا منه أن يُت
 ابتسم اطُي  وقال:

 أبشروا. -
حُتى أصبحت ركبته الةى  ، عناز"امل"وضع رجله الى ، وق 

، اكان كرمًي الضياُء . البندقُي مُد، كأ اليهاومبرفقه اُت، مستوى صدره
ال  ، من ثلم  النيشان إىل رأس اإلبرة، اكان واضًح، ينظر اطُي  فيه
فةذهبت الرصاصة  جب ئةه    ، أطلق اطُي  النار، اهلدف أخذت تشمُّ
 األالى!
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عتةد هبةذه   ه ال ُيُنة إوهنا وقع اجلدل "هُياس" ابن الشيخ قال 
ر رمي  أخرى وقُر،   "حنش"تدُخ، ها إصاب ُنإوقال بعضهم ، اإلصاب 
 من سحقه! والبُد، ه أصابهطاملا أُن
فرفعت "الدرابي " للنظر يف بقايا تل  النقط  ، تهاطُي  بندقُي مُد

 البيضاء الصغ ة.
 غبار أبيض بني "الصفيان".، مث غبار أبيض

 ن ابتسم.حنش َم هوحد، سيطر الى اجلميع ذهوٌل
... 

، وشةباهبم ، جتمع الشيخ بأايان قبيلتهحيث ا، يف ذل  املكان
 وقال:
أل  "مغسةل    نياملهر مخس، بشرط الرضا، تستاه  غالي  -

 اك اهلل.مىت ما مجعت مهرك حُي، مكفن "
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 ال  زُ 

، التةوتر  يذهب، يشعر بالراح ، ينشأ اطُي  خلًقا آخَر القري يف 
يستحم ، يأك  من صيده، يعر ، جسده يباشر الشمس، حُدته ت ول

 يف الديرة. اه حييُنإ، ة يف األسبوعيف الغدران مُر
 يقضةم أظةافره  قلًقةا  أصبح ، لكُنه اختل  بعد رميته األخ ة

 ينتظر رّد غالي  بعد أيام.، كعادته يف املدين 
وذهةب  ، ودربيله، ته الربنو اخلفيف أمام هذا التفك  أخذ بندقّي

عيةد  الوحيدة ال  ُت هو املمارس  القنُص، ًراكان الوقت مبكِّ، للجب 
يف حيةاة   اظةيمٌ  إجنةازٌ  القنُص، جتلو اهلُم، هتيئ  احلياة بعد فوضاها

والشةعور  ، والرضةا بالقسةم   ، ملفهوم الةرز   تكريٌس، القرو 
 باالكتفاء..
واالنتظار يف اجلب  ليس كاالنتظار ، ينتظر، عابيف أحد الِش جيلُس
كم اويتةر ، يفت  مبنابع االبتهاج مٍّكُس ب امللُ يف املدين  يتسُر، يف املدن

يف ، مسنةت فتكون الرغب  يف االحنشار يف زوايةا األ ، الى مفاص  احلياة
، خم ينظر اإلنسان إىل تفاصي  احليةاة الُضة  ، ااجلب  األمر خيتل  متاًم

، فت اج  القةرود بصةياحها  ، يف اجلب  ترغب يف الصمت، والصغ ة
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، م مةن احليوانةات  تتعلَّ، مع د وتشاهد العقاب يترُص، ب الصيدتترقَّ
مةن أجة     يف اجلب  ليس هناك ااتداٌء، والتضامن، التعايش، والطيور
، هتا اليوميتكتفي بقُو، الكائنات يف اجلب  ك ُّ،  وحب التمّل، الطغيان

 ووفق اختياراته.، يف فلكه كّ ، مث تدع احلياة تس 
، حالةب كان كدًرا بالط، بغدير عب مُروهو يف طريقه حنو الِش
 وبعض شراغي  الضفادع.

وهي حتةاول أن  ، يف املاء تكاد تغر  قب  أن يشرب شاهد حنلً 
، مث رفعهةا ، اطُي  سبابته مةن حتتةها   مُد، ص جناحيها من املاءختلِّ

 يهمس هلا:، ووضعها الى غصن شجرة "مظه" قريب 
 امحليين إذا تنكبت الى الصراط! -
.. 

سدرة ضخم  جلس ينتظر وحتت ، الى جبلني يشرُف عُبالِش
يضع مخس طلقةات يف  ، ثه الذباب األخضر امل اج  يلّوالتأُم، الرز 
تبقى يف بيت النار ،   رصاص يلقم البندقُي، يسحب "الترباس"، املخ ن
يعرب جبواره ، بمث الترقُّ، دفع زر األمان، حرك  منتظرة أل ِّ ااستعداًد

 "حلبوب" فيتجاهله.
.. 

ا لةه  ا مشةاهبً أصدر اطُي  صوًت، من املكانحجاًل قريًبا  يسمُع
مل ، عب املقابة  والِش، مسح مبنظاره اجلبلني، اكان قريًب، ليستدرجه

 .ًئاشي جيْد
فيصةيح ثعلةٌب   ، ميدُّ البندقُية  ، يقُع بالقرب منه بعُض احلج 

أخةذ  ، بعد نص  ساا  تكُرر نفس األمةر ، فيط  احلج ، باجلوار
كان يقابله يف اجله  األخرى مةن  ، امل اجاطُي  يبحث ان الثعلب 
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، لكُن الثعلب مل يتحُرْك من مكانه، أشار له بيده بأن يذهب، الِشعب
 مث توّق .، رماه باحلجارة فصعد إىل األالى

مل ، فأقب  زوج منها جتاهةه ، اطُي  أخذ حياكي صوت احلج 
  فصُوب قام اطُي، فطار احلج ، تباشر يده بندقُيته حُتى صاح الثعلب

فهةو  ، استغرب، فقف  الثعلب االًيا فوقع هامًدا، البندقي  حتته ليهرب
ذهب ، لكن رُبما الرصاص  ارتدت اليه، متأكِّد أُنه مل يقصد إصابته

اندما التفت اطُية  للعةودة   ، كان يابًسا، فأخذ حيّركه برجله، إليه
غمض اينه فوجد الثعلب قد أ، نظر إليه بلمح   خاطف  ، لنفس املكان

، ون ع منها غصًنا طريًّةا ، اقترب اطُي  من شجرة شوحط، بسرا 
وأخذ يضربه بك ِّ قّوته حُتةى  ، مث اقترب من الثعلب، قط  األور 

لكن بعد خطوات انتفض الثعلب من ، مث تركه، أيقن أُنه مات بالفع 
 مكانه فولَّى هارًبا!

 أخذ منه ذل  الثعلب وقًتا وجهًدا.
فةإذا  ، يف الِشعب املقاب  نظر بالدربي ، الوقت بعد مرور بعض

صةدر  وأخةذ يُ ، هوضع الدربي  جبوار، برأس احلج  بني الصخور
وهو ، ا حُتى اآلنريًّيا حتذومل يصدر صوًت، احلج  طالته احليل ، اصوًت

عب الذ  وأخذ يس  جتاه الِش، يظهر بدا احلجُ ، بذل  يشعر بأمان
إصدار الصوت حُتى ال يدرك احلج  مع    انتوقَّ، اديقبع فيه الصُي
،  اطُية  البندقُية   مُد، سكن حتت جذع "ادنه"،  فتَعه ُمالقرب أُن

الرصاصة  مل  ، سحب ال ناد إليه، وضعها فو  الصدر وحتت العنق
ن حُتى مةن الصةفق   لم يتمكَّف ،ت يف جوف الط استقُر، تنحرف
بعنقه حُتى وقةع رأسةه   مث مال ، ما فرداا الى األرضوإُن، جبناحيه

 كانت الرصاص  يف مقت .لقد ، الى صدره
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 جه حنو الصيد.مث اُت، د  يف مكان جّيوضع البندقُي
 مث محله إىل البيت.، أخذ صيده،   من بني أشجار املّظتسلَّ

مث وضع الطائر ، قام بغلي املاء، يف البيت ذهب للمطبخ الصغ 
قطةع  ، فرغ من نت  الطة  بعد أن ، النت  كان الريش سهَ ، فيه

بدت ، أخرج احلواشي، مث فتح الصدر، ص منهاوختلَّ، الرأس واألرج 
، بسبب موسم الت اوج ؛متنين بظهره متضخِّاالذكر امللتصقت اخصيت

فخةرج  ، قطع املعةدة ، ورمى الباقي، واملعدة، والكبد، ن ع القلب
مث ،   املعدة من الفرث األخضةر نظَّ، حت رائح  العشباف، الفرث

معدة دي  احلجة  بةني   ، ص منهالى املعدة وختلَّ أبيَض ن ع غشاء 
بعد ، غرس رأس السكني مث شواها الى النار،  يديه؛ اضل  محراء قوّي

 .أكلها أن استوت قلياًل
، وضةعها يف القةدر  ، قام بتقطيع ذكر احلج  إىل أربع  أج اء

در الةى  وترك الق، وقلياًل من الطحني، وأضاف اليه املاء والتواب 
 نار.

ثها ته حيدِّوذهب جلُد، واالنشراح، نشعر اطُي  بنوع من التحّس
مةن حكايةات    وهي كعادهتا سوف تسرد اليه فصواًل، ان الصيد

 أجدادها األوائ .
، كان الشيخ ايدان، يف تل  اللحظ  ال  كان حيدِّث فيها جُدته

 وابنه األكرب هُياس يتحُدثان يف شأن غالي  حبضورها.
وخبالفةه كةان   ، كاَن الشيُخ ايدان يتعامُ  مع األمور حبكم 

 هُياس الذ  يتحُدث حِبُدة  وراون  .
وهُياس حيوم يف جملس الرجال كأُنه ، غالي  تصبُّ القهوة لوالدها

 يف حلب  صراع.
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 ما بقي إالَّ ن ّوج الفيومّي من بنت الشيخ. -

 يا ولد  هذا األمر خيصُّ أخت . -

 الشيخ ما تروح إالَّ لبيت شياخ . ال.. بنت -

 أخت  إللي تقّرر.، تعُوذ من الشيطان -

 لكُنها يا يبه ما تعرف مصلحتها. -

 وُجه الشيُخ حديثه لغالي :

لكُنةه  ، الولُد مسعته طيِّب ، وأهله تعرفينهم، يا بن : الفيوميُّ -
وأاطيته كلمً  بني القبيل  أّني أزّوجه شرَط ، ترك العسكرّي 

 رضاِك.

 هُياس قطع حديث والده:
 وجُدهتم مصرُي !، إي  فيوم ُصُناع -

 رُدْت غالي :
 لكُنه يبيُع الرصاص! -

أطاحت هبُياس الذ  ، كان ردُّ غالي  ضربً  قاضيً  مبطَّنً  بالقبوِل
 ابتلع لسانه يف حال  غضب.

 رُد والدها هبدوء:
 الى برك  اهلل. -
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 غالية
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 اأجُ  األرانِ  

، اينان نااستان، البيضاُء كاحلليب، غالي  ذاُت القوام املمشو 
فٌم ُخلَق من أج  أن يكون مبتسةًما  ، أنٌ  صغٌ  مُتسٌق مع وجهها

 وسنن اهلرم.، لديها مسحٌ  طفولُيٌ  تقاوم الُتعاس ، الى الّدوام
واألمُّ ، فالشيُخ حنيةٌ  دمةيٌم أمسةر   ، احندرت من سالل  بشع 

لفحتها مشس هتام  حُتى أصبحت داكنً  أكثةر مُمةا   ضخمٌ  قبيحٌ  
هةي آيةٌ  كونُيةٌ  يف    ، بيضاُء خرجت من بني الفرث والدم، ينبغي
 القري !

من زوج   أخرى تسكُن يف ، غالي  أصغُر بنات الشيخ "ايدان"
، احلديث كةثً ا  غالي  حتب، والتوت، جبوار الورد والّرمان، الطائ 

كما أُنها مهووسةٌ   ، واجلارات، اءلديها خم وٌن هائٌ  من قصص النس
 بتربي  األرانب.

وهي تةدااب فةراء   ، أاظم متع  لديها أن تشاهد املسلسالت
تقطةع هلةا   ، كانت األرانب شغلها الشاغ ، األرانب أثناء املشاهدة

ال تغادر البيت ، تعاجل جروح اإلناث أّيام الت اوج، الفواكه واخلضار
 األرانب اآلبق .أو مالحق  ألحد ، إالَّ ملدرستها
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 فقد كانةت تنة ل جةُدة    ، اطُي  مل يَر غالي  إالَّ مُرات قليل 
بعد أن نصحها األطباُء بأن تغمس قدميها يف البحر؛ بسبب بعةض  

 فكانت تن ل يف هناي  ك ِّ أسةبوع  ، الدمام  ال  ظهرت يف قدميها
 يف بعةض  ، إىل جُدة من أج  أن تغمس قةدميها يف ميةاه البحةر   

 وكان يةرى غالية  تةأيت    ، ن كان الشيخ حي ُّ ضيًفا اليهماألحيا
 َمةن يةراُهُن مةن    ، وأخواهتا الاليت ُكُن خمتلفات  انةها ، مع أهلها

 بعيد ال يش ُّ يف أن ابتسةام  الصةغرى أكثةر إشةراًقا وحمبةً       
 للحياة.

، كان يتتّبع اطُي  أخبارها من هنا وهنةاك ، اندما كربت غالي 
أوهلما أُنها تركت الّدراس  بعد إخفاقات ، ُأاجب هبمايف غالي  أمران 

فعطُي  كان ميقةت البنةات املتوفقةات    ، متتالي  يف املرحل  املتوسط 
وغالي  اختارت البقاء مع األرانةب الةى   ، الالهثات خل  الدِّراس 

 الدراس .
فهي تلعب ، األمُر اآلخُر الذ  ُأاجب به هو غفلتها ال  تسحره

هي ال تةدرك أن مجاهلةا   ، غم أهنا بلغت مبلغ النساءر، من األطفال
وال تعرف سبب غضب "هُياس" البغيض حتديًدا انةدما  ، أصبح الفًتا
وتطلق شتائَم ولعنةات   ، كانت تضرب األرض برجلها، يراها تلعب

مل تصدر منها يف يوم مةن  ، مبهمً  مَلن يق  حائاًل بينها وبني املرح
كةان  ، ونقائهةا ، تقدح يف براءهتا أو مالحظ ، األيام حرك  مشين 

وكانت تستجيب دون أن ، بعض فتيان القبيل  يستدرجوهنا يف اللعب
 تعرف خبث نظراهتم.

مل تفهم ِلَم كّ  هةذه  ، تعب أهلها معها حُتى حجبت شعرها
 احملاوالت حلجبها ان احلياة واللعب؟
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أُنها ذات صي  محلت مجيع أرانبها معها ، أاظم مصيب  ااشتها
فلم متض ثالث  أيام حُتى ماتت مجيةع  ، لقضاء إجازة الصي ، ديرةلل

 األرانب بسبب احلرِّ!
قةُرر  ، وقد كانت أصغر البنات، بعد أن تركت غالي  الّدراس 

 وميكث فيها.، أن ينتق  للقري ، الشيخ
ومل يرها بعد ذل  إالَّ يف بيتةه  ، مث انقطعت أخبارها ان اطُي 

 اروًسا!
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 سنُم الّأ جم ِّ 

 اجلبةالُ ، تعُبلها الهتام  يظّل عاُبوِش أوديُ يف الصيِ  الطوي  
 أغلب شهور العام. يغشاها الغباربإكلي  من  قٌ مطُو

وأشجار ، وال معامل؛ سوى بعض اجُلدر، ال اخضرار هلا األرُض
 من مباهج الطبيع . وبيوت حجر متاهت مع مكان خيلو، السدر

بعةد  ، اميقة    ه  بئةرٍ من فُو غالي م قب  الغروب بساا  تتقُد
تسةحب  ، من قعر البئر فضل  من ماء تن ا، انقطاع املاء ان القري 

    الشمس ال  استراحت قلياًل فو  قّمتتأُم، وتنظر إىل اجلبال، احلب 
 جب  بعيد.

 ومشةق    مث محلته جبهد ، سكبت املاء يف برمي  آخر حُتى امتأل
فيتالشى سريًعا بعد أن متضي  ،لينسكب بعض املاء الى وجه األرض

 خطوة.
املكةان   وأمام العريش الذ  سيجلس حتته زوجها تقوم بةرشِّ 

 .ت الشا  والقهوةبعد أن أاُد، األجواَء َ لتلطِّ
ره رغم أن مجاهلا ال حيتةاج إىل أن تقةرّ  ، د زينتهاأخذت تتفقَّ

نثرته شالاًل خلفها؛ لتباشر أطرافه أالى ، حت شعرهاسُر، باألصباغ
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ال  إشعاٍع نبُع ها الرباينُّفبياُض، ضاتمبيِّ أُ  مل تضِ ، رةالفتن  املكُو
بعض الكح  الةى رموشةها الة      صغ ة  زحفت بريش  ، ينقضي

خرجت حلرم مث ، اا لذيًذخفيًف شفاه  وضعت أمحَر مثَّ، يسكنها الدفء
ومةن بعيةد   ، الدار الذ  تستره الطبيع  جبب  اظيم يسكنون أصله

حيمة   ، هااٍر صدُر، رافًعا إزاره إىل منتص  فخذيه شاهدت زوجها
 ف اليه!وبيده صيٌد مل تتعُر، ته الى ااتقهبندقُي

 دل  املكان.
 د:استقبلته بتوّد

 نا فدا من جا..أو -

، أخذت تنظر يف حجمةه ، " الذ  اصطاده"الوبرناوهلا ، هلتقُب
 ذهبت به إىل املطبخ.وأخذته  مث، ومكان إصابته

 اليه بعض النشاط. يردُّ اٍممالبسه ليهنأ حبُم ت جُه
، أخذها مبتسةًما ، ام استقبلته وبيدها املنشف اندما خرج من احلُم

 هبا ارّيه األدىن. لُ  مثَّ،   شعر صدرهنُش، فرك شعر رأسه
وهو ، انتظرته حتت العريش الذ  يبعد ان الدار بضع خطوات

م مةن  ي حُتى إذا سلَّيصّلتسمع صوته وهو ، أقرب إىل مدخ  البيت
 سكبت الشا  برضا..، صالته

اقدة  أخذت حت ُّ، ر باحلبقالشا  املعطَّ فاحت يف املكان رائحُ 
ال  يتناوهلةا بعةد    السمراُء فاخلب ُة، القماش ان بقي  خب ة الصباح

حيني وقةت  لسدِّ اجلوا  حُتى أو ، جيع  ما تبقى منها للجب ، الفجر
 حُتى ينضج. وقتحيتاج إىل  فالوبر، العشاء

، وحريص  الى ادم اإلخالل هبةا ، هي تعرف طقوس زوجها
، واشق يندر أن جتده، وان طيب نفس،   بطريق  ساحرةالتبعُّ جتيُد
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وهةو  ، ا  تقطر ودًّن حديثها بكلمات جنوبُيب  ت ّي، ال تكتفي بذل 
، ان التصريح يكابُر جنويبٍّ ه كأ ِّالى هذه املرأة؛ لكُن جُنيكاد أن ُي

منه  الذ  مل تَر، وهي تعلم مقدار الود العميق يف قلب زوجها الشاب
 جا.منذ أن ت ُو اسوء 

، وان أامال البيةت و"احلةالل"  ، ان تفاصي  الصباح تثرثُر
وأشةياء  ، وخصة  اجلةدة  ، وسقي نباتات البيت، ورضاا  البهم

علها تقةول  وجي، ه رغم ذل  ال يقاطعهالكُن، يسمعها ك  يوم تقريًبا
اجلمةال  و، احلةديث   وتأّمة ، شرب الشا بيكتفي هو و، ما تريد

 املسكوب أمامه.
  له الباردة ال  يتلُه الغدرانمياه ، هي بالنسب  له واح  املكان

 .هي "غالي " وهلا من امسها نصيٌب، اطشى القنص
 جها رغم ااتراض البعض أن تت وج ابنة  الشةيخ   "غالي " ت ُو

وهةذا  ، يسكن قلب غالية   هُنإ، مل يعْد يفّكر فيه اآلنك ُّ هذا ، منه
 .يكفي

، يف االقتران تفكٍ  دوَن، ٍعتوّق ال  مألت حياته دوَن هذه املرأُة
، تلى من أفواه شباب القبيل ان مجاهلا أساط  ُت ال  كان يسمُع الفتاُة

 ها هي اآلن بني يديه.
.. 

بشكٍ  الفةت بعةد أن   ينبُح ، قب  الغروب يعود "غُنام" بالغنم
خةرج  ، اطُي  يشعر بأن هناك شيًئا حيدث، يدخ  املاشي  إىل املدور

 ألقى نظرًة الى املكان مل جيْد شيًئا!، من البيت
ووجد أنَّ الشاة ال  الى وشة   ، ذهب إىل الغنم كي يتفقَّده

 مل تكن من بني الغنم!، الوضع
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الشةمس   كانت، و"كشاف " صغ ة، أخذ بندقّيته، دخ  البيت
 حينها قد غربت.

 "غُنام" كان دليله أثناء الصعود.
الظالُم جفةٌن  ، الِشعاب، السفوح، الظالُم يغشى بطوَن األوديِ 

فتةركن احليةاة إىل   ، يطال الكائنةات ، اظيٌم يغمُض الى الوجود
 السكون.

، الفخةاخ ، يفكِّر اطُي  يف العارض الذ  أملَّ بالشاة؛ الةذئاب 
 ورُبما أشياء أخرى.، حلم التردِّ  بسبب ثق  ا

وجذاه يباشةر  ، إزاره يغطي وسطه، ميشي متخفًِّفا من األردي 
 اهلواء.

يسة ان حتةت   ، يتبعه اطُي ، "غُنام" يصعد خبفَّ  ودون صوت
 يسة  بإحننةاءة  جةنني يف    ، فيخمش ظهةره ، أشجار الُسلم أحياًنا

االحتماالت مع كة ِّ  واطُي  يضع ، الغسُق ينذر بليٍ  هبيٍم، الِشعب
 خطوة.

 وتضاريس األرض.، تتواءم مع أحجار املكان، أاصاب قدميه
األمطاُر مل تتكُرم الى احليةاة منةذ   ، يتوقَّ  اند غديٍر ضحٍ 

، يقُ  قلياًل يلتقط أنفاسه، يدنو فيشرب منه، ي يح بكفِّه القذى، فترة
يدور ، لهثغُنام توقَّ  يف األالى ينتظره وهو ي، صدره يعلو ويهبط
 ويظهر اليه التوتر.
سةوى نقيةق   ، لكْن ال صوَت، الَّه يسمُع ثغاء ، ينصت للي 

 ورفرف  اخلفافيش.، الضفادع
فشعر أُنه اقتةرب مةن املكةان    ، سبقه غُنام، واص  صعوده

 جُه  البندقُي .، غُنام أخذ ينبح، املقصود
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َد اطُي  توقَّع أن جي، كان غُنام يق  حتت "مُسرة" ينظر إىل شيء
، واستنار وجهه، لكْن اندما اقترب زالت مالمح الريب ، شاته مبقورًة

الَّق البندقُية   ، كانت حبال   جّيدة ، اندما وجد أن الشاة قد وضعْت
فأخةذ  ، خاف اليهما من الةربد ، مح  اطُي  الصغ ين، الى ااتقه

، ينمثَّ وضةع الصةغ   ، ورفعه إىل أالى كأُنه ُخرٌج، أطراف إزاره
 وأحكم إزاره.

ويتوقَّ  ألنَّ الشاة تعاين الوهن بعةد  ، ينحدر هبدوٍء من اجلب 
 كان كلَّما توقَّ  تأيت الشاة وتشّم صغ يها من وراء اإلزار.، الوالدة

وغُنام يقوم حبماي  الظهر من سباع ، اطُي  يف املقدِّم  تتبعه الشاة
 غُنام حيمي احلياة اجلديدة.، اللي 

.. 
كانت ترقب املكان الةذ   ، غالي  يف انتظاره اندما جاءكانت 
 خافت اليه اندما تأّخر.، سوف يأيت منه

 خ ؟ -

 وضعت الشاة؟، ك ُّ خٍ  -

مثَّ قامةت  ، غسةلتهما ، أخذهتما، الصغ ينناوهلا ، فتح إزاره
 أخذت الشاة إىل مكان لتحبسها فيه حُتى تسترد اافيتها.، بتنشيفهما

مث تركةت  ، وبعَض اخلب  اجلةاف ، أخضَرطرحت هلا برسيًما 
 الصغ ين يرضعان.

واطُية  جلةس الةى سةريٍر     ، غُنام ذهب إىل مربضه املعتاد
 ينتظر مرق  الوبر الذ  الى النار.، حديد ٍّ
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 ال  وُد ي ودُ 

، فح َّ مكانةه "هُيةاس"  ، بعد ااٍم الى زواجهما ماَت الشيُخ
يتجُنب احلديث معه يف لقد كان ، الذ  مل يكن اطُي  الى وفا  معه

 فكي  سيكون احلال بعد ذل ؟!، حياة والده
، يتبُجح، "هُياس" كان الى اهد والده إنساًنا ثرثاًرا يف اجملالس

يعيش الى أم  أُنه َمةن سةيخل    ، مل يفلْح يف شيٍء، ويُداي كثً ا
يوهم النةاس أُنةه   ، يصاحب والده يف ك ِّ مكان، والده يف املشيخ 

لكُنه شخٌص ، والًما، إخوته يفوقونه ُخلًقا وتواضًعا، لشيخمسااد ا
 وأوهم الُناس بأُنه خليفُ  والده.، كثُ  الكالم، متعجرٌف

لكُن حادث  "السةراة" كانةت   ، اطُي  حياوُل أن يتحاشاه كثً ا
ففي إحدى املناسبات ال  كان الشيُخ مداوًّا هلا ، شرارة العداء الدائم

وكما ، وكان من بينهم اطُي ، ذهب جمموا  من القبيل يف "السراة" 
وال  غالًبةا  ، فبعد أخذ واجب الضياف ، هو معتاد يف أاراف القبيل 

 فإن منافس  القبيلتني الى الرِّماي  تكون اصًرا.، مىت تكون غداء 
كان هُياس يأخةذ  ، اصطفَّت القبيلتان للرِّماي  ببناد  البلجي 

يف ، والقبيل  متأخِّرة هبةدفني ، يفش  يف الرميوكان ، أدوار اآلخرين
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فسةحق  ، وكانت لةه ثةالث رميةات   ، النهاي  ُأاطي اطُي  دوًرا
، ففازت القبيل  يف املنافس ، بالرصاصات الثالث ثالث  أهداف  متتالي 

نطق "هُياس" خب   اظيٍم أحةرج بةه   ، وبينما القبيل  فرح  بفوزها
 وأحرج القبيل :، اطُي 

 من الطبيعي يصيَب!، مصرُي جُدته  -

ألُنه الةى  ، اليه اطي  رغم ذل  مل يردمدوي ، كانت صفعً  
مرير، وكان االنتصار مشوًبا بانكساٍر ، ابتلع غيظه، فراش قبيل  أخرى

 لكنه رد الصفع  ب واجه من غالي .
.. 

"الند  ةتوُجه بسُيارته ال، بعد أسبوع من توّلي "هُياس" املشيخ 
يس  بشحومه ال ائدة حنو املنة ل الةذ    ،  كروزر" إىل من ل اطُي

 .تسكنه أخته
 قرع الباب ونادى:

 يا أه  الدار. -

 استقبله اطُي :
 أرحب تفُض .، حُيا اهلل الشيخ -

 وتبادال ُقباًل باردًة.، تصافحا

اطُية  أن  شعر ، صنعت القهوة، قُبلت يَدُه، تقُدمت منه أخُته
 وأخةذ ، تعُوذ باهلل من الكائن الذ  أمامةه ، هناك أمًرا أقرب للشرِّ

 يغلِّ  ذل  بابتسام   مصطنع  ؛ اتِّقاء  لشرِِّه.
 تنةاول "هُيةاس"   ، ثانيً  قدميها حتتةها ، كانت غالي  جالسً 

 مث طلب من أخته أن تتركه مةع اطُية  يف حةديث     ، فنجان قهوة
 خاصٍّ.



95 

 فهي ال تةأمن مكةَر أخيهةا    ، قلُبها مضطرٌبو، هنضت غالي 
أخذت حتدِّث نفسها وهي تطةرُح للشةياِه بعةض    ، بعد وفاة أبيها

 العل .
 بادر هُياس قائاًل:

وبعض األمور كنُت ، أنا اآلن صرُت الشيخ، العلم سالمت  -
وهةذا ال  ، فيها قب  ال ميةوت  -اهلل يرمحه-أجار  الوالد 

املهم أنا ، سُواه الوالد يف حياتهيعين أُني رضيُت بك ِّ شيٍء 
، أنت ت ُوجت أخ  بغ  رضا ، ما أرغب يف طوي  العلم

ومسةتحي   ، واآلن أنا الشيخ، -اهلل يرمحه-والوالد مات 
 يستمر أمر بغ  رضا ..

 املطلوب؟! -

لكةن  ، وما مسعنا انَ  إالَّ ك َّ خ ، أنت طيِّب، سالمت  -
وجةدُّها  ، أبوها شةيخ  وأخ ، مانت بكفوا تت ُوج أخ 

وخاُصً  أُنها ما محلةت  ، شيخ.. وأبغي  تطلِّقها باحُلسىن
 منَ  حُتى هذا الوقت!

 قْ  والسالم. -

 والسالم. -

هُيةا  ، أنت شربت قهوتة  ، والى النيبِّ السالم، سلمت -
 توكَّ  الى اهلل.

 قام هُياس من اجمللس مضطرًبا.
 هبدوٍء. خ ِّ األمور تص ، امسع يا اطُي  -

 وال أشّم رحيت  يف ذيه املكان.، أقول توكَّ  الى اهلل -

 طّيب يا فيومي. -
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أتةت  ، أقبلت غالي  اندما مسعت جلب  مغادرة أخيها من املكان
، لكُن اطُية  ، حتاول أن حتيط مبا دار من حديث ، إىل اطُي  الغاضب
 خرَج من البيت.

حتاوُل كنَس خبِث ، ذرأ وبرأ خترُج من غرفتها تتعُوُذ مُما، اجلُدُة
 تطلُب من غالي  فنجاًنا من قهوة القشر.، اخلالف
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 آُز ُ رية  

، كان نومه مقطًَّعا؛ بسبب تكدير هُياس، مل ينْم اطُي  ليلته تل 
وي يح ان نفسه ما ، لذل  قُرر أن يذهب إىل "ناوان" ليشهد السو 

 الق هبا من كدٍر.
ومُح  األغنام ال  يرغةب يف  ،  "فجًرا قّرب سُيارته من "ال رب

باإلضةاف   ، مثَّ أخذ قدور العس  وجعلها معه الةى املرتبة   ، بيعها
السةالح  ، "خشايب" ملفوف  بالقماش لبناد  "اخلرازة" التشيكُي  ةل

 كان قد انتهى من صقلها قب  أيام.، األكثر انتشاًرا يف ديارهم
ذ منةها  وأخة ، قب  أن خيرَج من الواد  مضى الى "صاحل "

 الذ  ترغب أن يقوم اطُي  ببيعه يف السو .، سطوَل السمِن البقر ِّ
.. 

واخلراف ، يشاهد باا  الغنم الصبح، بدأت السو  بعد أن أسفر
، القُصابون املتنقِّلون يف األسوا  يبيعون اللَّحم الطازج، بعضهم جبوار

، خبة ة احلنطة  واخلمة    يرى ، اللَّحم احلنيذ خرج للتوِّ من التنور
، والوبةارة ، واحلجة  ، الدجاج، السم  القادم من الساح  بأنوااه

، باا  القطران، النباتات العطرُي ، احلبوب بأنوااها، الفواكه واخلضار
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، يدهشه رؤي  الةذئاب ، والبناد  القدمي ، يرى باا  السالح األبيض
 والضباع. والثعابني!

، يسةتمعون إىل حكايةات  ، ارشيُخ السوِ  يلت ُّ حوله ال ُو
 وقصائد األُولني.

غنمه األبيض السمني يدور يف صندو  ، اختار مكاًنا يف السو 
وارضها الى باب الصندو  بعد ، جلب السطول والقدور، السُيارة
"خشياب" الثالث وارضها جبوار قدور العس   ةجلب ال، أن أن له
 والسمن.

يأخذ ويعطةي حةول   ، هيأيت زُوار السو  ينظرون يف بضاات
أكثر ما لفت انتباه الة ُوار  ، إالَّ الغنم ال يرضى باملساوم  فيه، السعر

 واإلحنناءات.، والنقش، الصق ، مهارة اطُي  يف صنع خشب السالح
مث ، فقد كان جيًِّدا ورخيًصةا ، ِبيع مسُن صاحل  يف وقت مبكر
بهج  تتسةلَّ  إىل  شعر اطُي  بال، باع اطُي  قدوَر العس  بعده مباشرًة

فقد تنازع بعض الرجال حةول  ، اجلدُل حدث حول اخلشب، قلبه
، ريةال مقاب  "اخلشةيب "  1200إذ إن أحدهم أاطى اطُي  ، السعر

، مُما جع  شيخ السو  يقتةرب منةهم  ، فحدث لغط، ف اده أحدهم
وزاد ، ف اَد أحدهم مئ  الى املبلةغ ، فقُرر الشيخ أن ُيقام م اٌد اليها

املفاجأة أتت من شخص ثالث كان يراقب املشهد من ، اآلخر مئتني
مل ، بشرط أن حيوَز الى الثالث 1500فرفع املبلغ إىل ، بدايته بصمت 
 4500 ةَنَقةَدُه الرجةُ  بة   ، ناوله اطُي  "اخلشايب"، يعترض أحٌد
 ريةال.

قدم إليه أحدهم يسأل اةن  ، رفع اطُي  باب الصندو  حببور
 أن صرف النظر ان بيعه. فذكر له، الغنم
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 قال له السائ  مبتسًما:
 إللي يبيع "اخلشايب" يبيع الرصاص! -

 فارتاح ملنظره.، نظر إليه اطُي  متفرًِّسا
 كم الب ؟ -

 أبغي ثوب؟ -

- 2200 

 وش نواه؟ -

 مكسيكي. -

 مت. -

، وأخرج "ثوب" الرصةاص ، سحب اطُي  ظهر مقعد السُيارة
 واستلم املال من الرج .

.. 
استوقفته امرأة تبيع ، يتجُوُل اطُي  يف السو  الَُّه جيد ما يبتااه

، كما حيلو هلا أن تسةّميه ، تذكَّر أنَّ جُدته حتبُّ "احلوت"، السم 
وبعةض  ، مع أقراص من اخلمة  ، أخذ منها ما يكفيهم الى الغداء

 بالغنم، وذهب إىل سو  آخر.مثَّ توُجه إىل سُيارته احملُمل  ، احللب 
.. 

فقد كانت قلق  ، البيت كانت جُدته يف انتظاره اندما ااد إىل
قُربت منةه قةرَص   ، اقتربت منه، اليه بعد زيارة هُياس هلم باألمس

اجلةُدُة تتةرُنُم   ، أااد له بعض احلياة، وقدَح حليٍب بال جنبي ، اسٍ 
تةأيت بعتبة   متهيةًدا    ، احلكايات حتضِّرهو يعرفها اندما ، بقصيدة 
وهكذا هي ، ويف أ ِّ مناسب ، مىت تقّص ،تعرف مىت متس ، لقصصها

 اندما تؤثِّث لياليها.
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ومبا أُنه أتةى مةن   ، كانت اجلُدُة ُتسلِّي اطُي  ببعض احلكايات
فقد ذكرت قص  حدثت يف سو  "أم الروباء" أحد أسواقهم ، السو 
حيث إن أحد "الرفاق " ُيداى "الي القرزع" ذهب للسةو   ، القدمي 

فنة ل  ، يكْن له مصدُر رزٍ  إالَّ ما جينيه من أرضه ومل، يبيع َحبًّا له
، ومل يكن لدى الرج  ماٌل وقتةها ، السو  رج  "فهمي" يسأل َحبًّا

يريدون اختباره؛ ألُنه ال يبيةع إالَّ بةدراهم   ، فدلَّه بعضهم الى الي
فقال: بعد أن نصةدر  ، وطلب منه َحبًّا، فذهب إليه الرج ، حاضرة

وبالفعة  انةدما   ، وأاطي  ما تريد، تمن السو  نذهب إىل البي
فقال الرج : لكةن لةيس   ، وصال للبيت مأل له بعض اجلرابات َحبًّا

وأرسة  مةع   ، ومّحاله احَلُب، فجلب له مجاًل، لدُ  ما أمحلها اليه
، وانةدما وصةال  ، حُتى يوص  الرج  لدياره، الرج  ولده حسن
وااطةاه  ، ى "ُجري "وكانت ُتسُم، وزُوجه ابنته، الرجُ  أكرَم حسًنا

، ويف اليوم الثاين ااد حسن وزوجته "ُجري " إىل القري ، نص  غنمه
 واطلق الى البيت بيت "آل ُجري ".، وتباركت العائل 

 الَّقت بفخٍر:، بعد أن سردت اجلُدُة هذه القص 
أسةٌر كةث ٌة   ، يا ولد  ما هو ِنحن بس إللي ُنسبنا ملةرة  -

وبعض ، والشيمِ  ُينسبون لنساءمشهورٌة بالكرِم والشجااِ  
 النساء أشرف من قبيل  من الذكور!
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 ِما س ِز "الُدخاِ 

، اندما استيقظ فجةًرا ، كانت احلشراُت تصطدُم مبصباِح الغاز
مل يكن مةن  ، تسلَّ  إىل أذنيه صوُت جُدته وهي تتهُيأ لصالِة الفجر

ا باألر  فإُنه لكن الليايل ال  يشعر فيه، اادته أن ينام بعيًدا ان غالي 
 حتت العريش حُتى ال ي اجها.، يفضُِّ  النوم

، بدأت احلياُة يف املكةان ، خيتاُر مكاًنا للوضوء، حيمُ  إبريَق ماٍء
، يقترب منه شيٌء يف حجم القبض ، زق ق  العصاف ، أصوات الديك 

 فعطُية  لةه  ، ابتسم للقنفِذ، تقُدم منه فرُشُه باملاء فتكُور، كان داكًنا
حُتى احلُي  ال  تسةكن سةق    ، االق  مع دواب وحيوانات البيت

الوبارة ال  تأيت مةن  ، مينع أُ  أحد  يتعُرض هلا بسوٍء، إحدى الغرف
، ال ميدُّ حنوها بندقُية  ، اجلب  أوقات الصي  تبحث ان املاء والكأل

 وإن كان يرغب يف مرقتها أحياًنا.
 صدى "طه". واجلباُل تردُِّد، السماُء تتثاءُب

يتحُدث مع غالي  اةن  ، وبضُع مترات ، يشارُك جُدتُه فنجاَن قهوة 
 فأخربته أُنها بدأت تذهب للمراى من أيام.، الشاِة حديث  العهد بوالدة

.. 
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يتعُج  قب  أن ، مث أخذ حيرُث األرض، مأل بطن احلُراث  بالوقود
قبة  الة وال   فال تظهر هلةم إالَّ  ، تظهر الشمس ال  حيجبها اجلب 

وهو حيرث تأيت بعض الطيور ال  تقتةات بعةض الةدود    ، بساا 
 واحلشرات بعد تقليب الترب .

ينو  أن "يذراها" ُدخًنا هةذه  ، سوف يبذرها قب  هطول املطر
 هذه ُكني  الدُّخن يف ديارهم.، يقّدر "أبا الي" كثً ا، املُرة

ينظر ، تدرُّ بعض اللنبالَّها ، يشاهد جُدته حترِّك "ُمواّص" بقرهتا
، ال شيء يف السماء إالَّ أن الغبار قة َّ ، يف السماء بعد أن ميسح ارقه

 ويتحسن.أصبح اجلّو يصفو 
، اندما طلعت الشمس كان اطُي  قد انتهى من حراث  أرضةه 

هلذا خيصُّها ، وال  اشتراها مباله من أحد مجااته، وهي أرضه الوحيدة
كما أُنه يتعاهد أيًضا أراضةي والةده   ، غ هاوالعناي  دون ، بال راا 

نوٌع ، األرُض يف ذل  املكان ميثاٌ  اظيٌم باملكان، املوُزا  هنا وهناك
طيوٌر ودواب ، ألواٌن تنتشر، حياٌة تتجذَّر، من التواص  احليايت الفريد

 تقتات.
، يتعاهد "الُعر "، اجلنويبُّ يتعامُ  مع أرضه كإنسان  يعطيها امًسا

ويعةدها بةاخل    ، يعتذر منها، وإذا آذاها السيُ ، والطين ، لج"و"اخل
 وقت احلصاد.

وأشياء ملفوفة  يف قطعة    ، الشا  ومعها إبريق، تقترُب غالي 
ينظران يف الترب  احلمراء ال  بدأت ، جيلس معها الى صخرة، قماش
 تتنفَّس.
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 سن جم

، ُية  كان منظًرا مراًبا صباَح ذل  اليوم الذ  استيقظ فيه اط
 وشاهَد مجيَع أغنامه نافقً  داخ  احلظ ة!

، َحْوَقَلةتْ تقُدمت من باب "ال رب " ، نادى جُدتُه لترى املنظر
 الظه ة.وأمرته أن يتخلَّص منها قب  أن تتفُسخ من مشس 

رُبمةا  ، ان سبٍب هلذا املةوتِ ، أخَذ يبحُث بني اجلثِث اهلامدِة
، لكن لو كان هذا السبب لسمعت جلب ، أو داُبً  ساُمً ، يكون ثعباًنا

 لكُنه مل يسمع شيًئا البت !
وحتُدث مع صاحب شةيول ليحفةَر   ، ذهَب إىل أسف  الواد 

 حفرًة لدفِن القطيع.
، الذ  يرغب يف اللقاء بأمهاتةه ، ما حي ُن اطُي  هو ثغاُء البهم

سةتقوم  ، ستكون مهُم  غالي  صعبً  األيام املقبل ، والذهاب إىل اجلب 
 .بإرضاع ك ِّ الصغار بعد هذا الَفْقد الذ  كانت أماراتةه واضةح ً  
كان ينظر حب ن  اميٍق إىل العُمال الذين أخذوا يرمون جبثث الغةنم  

 داخ  تل  احلفرة.
.. 



104 

مل يعْد اطُية  يرغةب يف   ، احلفرةاندما ردم صاحب الشيول 
 البحث ان أسباب نفو  غنمه بتل  الطريق .

مل يةَر  ، كأُنما ُسكَب الى ظهره املاء البارد، فجأةلكُنه انتفض 
 "غُنام"!

 سأل "غالي " فأخربته أُنها مل تره!
 .وصعد اجلب ، أخذ بندقُيته
هو ليس مةن  ، الكالب الُضال  أن يذهب "غنام" مع من احملال

هناك كلب  أسف  الةواد  يقضةي   ، النوع الذ  يترك صاحبه لن وة 
 مث يعود سريًعا.، صوب وطره منها أُيام اخل

ينظةر يف   وقع احلجارة من حتت قدميه له صدى يف الشةعب، 
 أو هنشه سبٌع.، رُبما ترُدى اطي  حيدث نفسه:، املغارات والشقو 

ارتةاح  ، شرب بعض املاء، يف إحدى السقائِ  يف اجلب  توقَّ 
 قليال.

 اطُي  ميسُح املكان بالدربي .
، امث رأى الى إحدى الصخور ال  تشرُف الى املراى بياًضة 

 كان "غُنام" هنض اطُي  وناداه..
 .،.غناوووووم، غناوم، غُنام، غُنام -

، ضبط ادس  الدربي ، نظر اطُي  إليه، لكُنه مل يستجْب للنداء
، لكن حتت رأسه بدا وكأنَّ هناك شيًئا أسوَد متعرًِّجا، غُنام يبدو نائًما
أيكون لدغه ذلة   ، ن ل اطُي  مستغرًِّبا من هذه احلال ، يبدو كثعبان

 الثعبان؟
لقد كان الشيء ، جتلَّى ك ُّ شيٍء اندما اقترب اطُي  من املكان

، كان ميًتةا ، املتعرِّج حتت رأس غُنام دًما قد سال ويبس! صعد إليه
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كةان متوسِّةًدا   ، ومل يغيِّْر وضعه، ووجد رصاصً  قد اخترقت رأسه
 ينظر يف مراى احلالل..، يديه

 والسفوح.، لينظر إىل املرااي تركه الى حالته تل ؛
ال أحَد يسمع صرير أسةنانه إالَّ  ، اطُي  حيبس أمله حال الن ول

 ُهو.
 فأخربها أن غُنام قتلته الكالب!، سألته غالي ، اندما دخ  بيته

.. 
يعمُّ ، يذهُب اطُي  يغلُق مولِّد الكهرباء العتيق، يف املساِء احل يِن

صةريُر  ، حفيةُ  الشةجر  ، احلياةتتصااد موسيقى ، اهلدوء املكان
، ال  فقةدت أّمهاهتةا  ، تسُرب إىل أذن اطُي  ثغاُء الصغار، اجلنادب

يضع رأسةه الةى   ، يقترب من سدرة الدار، يشعر بضغط يف جوفه
ين لق حنو األرض ، يُتكُئ اليها بظهره، يفت  جسده، جذاها ويبكي

يده مث  يضرب األرض ب، ينحسر اإلزار إىل أن يص  ركبته، وينشج
 طف  حرمه والده ما حيب.
تعرف أنَّ زوجها ال حيبُّ أن يطَّلَع أحةٌد  ، غالي  تسمُع الصوَت

، تل ُّ أصابعها حول شب  الةدار ، تتطلَّع إليه يف الظلم ، الى ح نه
 ويل  حوهلا جدٌ  صغٌ .

.. 
لكُن رؤي  أّ  ماشي  تراى أمامه ، جتاوَز صدماِت األياِم املاضُي 

وهذه الصور قادرة الى أن تست َّ ، تذكِّره بالصور األليم يف السفوح 
 ه.أحياًنا دمعً  ساخنً  من اين

 مل يةذهب خالهلةا   ، مضى أكثر من أسبوع الةى احلادثة   
 للجب ..
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مل ينَس اطُي  موقَ  غالي  اندما ارضت اليه أن يأخذ ذهبها 
، الشهركان قد مضى الى احلادث قراب  ، ويشتر  غنًما آخَر، ويبيعه

ورأى أُنهما كانتا ااريتني مةن  ، مجع كفَّيها بني يديه، نظر إليها بودٍّ
وضع ظاهر كفَّيها الةى  ، قُب  كفَّيها، ورأى أّنهما بدتا أمج ، احللّي
وببعض دموع باشةرت ظةاهر   ، شعرت غالي  حبرارة أنفاسه، اينيه
 نظر إليها بعينني ذابلتني وقال:، كّفيها
 لكن بعض األمور ما يعوضها املال.،  أحس حبسرة يا غالي -

 غنم؟!الطيب، نقعد من غ   -

 ك ُّ مفقود  يهون طاملا أنِت قريب . -

- .. 

 لكن اآلن أبغى أنسى حاليل األول.، بنشتر  بعض احلالل -

واهلل ما تنسى يكون حبالل ثاين يشغل . وأنا وّد  أشترك  -
 ويكون يل حالل حُبرِّ مايل.، مع 

 حاليل حالل  يا غالي . -

 وبعه مايل حاج  به.، طّيب خْذ ذيه الذهب -

- .. 

نعم هو يشعُر أنَّ اإلنساَن يف دياره ال يعيش دون حالٍل وماشي   
إُنه يشعر خبصوب  احلياة اندما يسمع نبيةب  ، متأل املكان حياًة وثغاء 

اندما والبهج  ، يشعر بالشبع اندما تشبع، التيوس يف اجلب  والواد 
، ال يترُدد املرُء من داوة الغريب، احلالُل مصدُر اات اٍز وكرٍم، تتكاثر

 الفق  اندما يفقده.، هو الغين اندما حيوزه، وإكرام الضيوف
.. 

 بعد أن صلَّت اجلُدُة وْترها قالت:
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 يا مجاا  شفُت حلم البارح . -

 خ  إن شاء اهلل يا جُدة. -
مث ، املنام فرًسا بيضاَء محلتها إىل غيم فذكرت هلم أُنها رأت يف 

 تركتها!
 متتم هلا بصوت  منخفٍض:، تكُدر اطُي  مُما رأت اجلُدُة

 خ  إن شاء اهلل.. -
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 الن  ز

رّبمةا  ، قريبة ً ، طلقات  متتاليً  -وهو يف اجلب -يسمُع اطُي  
ر اطُي  يفكِّ، الطلقاُت املتتالي  ال تكون إالَّ ألمٍر جل ، تكون من من له

 وهو ينحدر كصخرة.
قب  ذل  مل تعلْم غالي  أنَّ أمًرا صادًما سوف يفاجئهم صةباح  

، فلم تتحُم  العجوز رؤي  األرض وهي مغمورة بالدي ل، ذل  اليوم
 مث أطلقت النار.، محلتها غالي  إىل البيت، فتهاوت

، ىل أقرب مركة  صةحيّ  إوذهبوا ، مح  اطُي  جُدتُه وزوجَتُه
 احملافظ . متَّ حتويلها إىل مستشفىوهناك 

اطُي  اندما اةرف  ، يف املستشفىقُرر الطبيُب أن متكث اجلُدُة 
 ارف أن غنمه قب  أسابيع نفق بفع  فاا !، خرب األرض
... 

فعندما وص  اطُي  إىل من لةه  ، مل تتوقَّْ  مفاجآُت ذل  اليوم
 ال  تعلو من له!وجد دخاًنا يتصااد من خلّي حنله ، اصًرا

ووجةد  ، حرقت ك  خاليا النح لقد ، ذهب إىل حيث الُنح 
 فذهب سريًعا ليحضر خلُيً  من البيت.، أُنه "َفَر " يف شجرة جماورة
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وهي تؤدِّ  حركتةها   املِلك من بني األغصان كان يبحث ان 
 شعر اطُي  بنوع من الع اء وهو يشةاهد الُنحلة    ، بعد دمار مملكتها

وضةع  ، ووضعها يف اخلوط، أخذها من بني الُنح ، الطقسيف ذل  
مث أغلق ، بعد أن غرس بداخلها قرًصا من الشمع، معها بعض الُنح 

 اخللُي .
وكثٌ  من الُنح  احملرو  ، اخلالياالدخاُن ما زال يف بقايا ايدان 

كان يرى مةن فةو    و، كان املكان هادًئا وح يًنا، واملخنو  حتتها
 أرضه ملوث .

.. 
وال يدر  ، وجُدته اآلن ترقد يف املستشفى، وحنله، أرضه، غنمه

 هو ال يدر  رمبا يفقةد غالية    ، ماذا سيحدث يف السااات املقبل 
 أيًضا.

 فقد كانت غالي  برفق  جُدته يف املستشفى.، وحده يف البيت
"ما حد كما حسني البس" يتذكَّر كالم جُدته اةن حسةني   

، هو يقدِّر أسةاط  جُدتةه  ، تتحُدث انه كمالكلقد كانت ، البس
ويف اليوم العاشةر  ، كان حسني يعم  تسع  أيام يف أرضه، ويصدِّقها

 ويعترب ذل  زكاَة بدن !، يعم  مع الغ 
 وال يأك  م ارع حسني!، اندما يأيت اجلراُد يأك  م ارع اخللق

ل  كّلهةا  لكُن القبي، رّبما ينسى الناس أشياء كث ة تتعلَّق حبسني
فترك الّناس الديار يبحثون اةن  ، ال تنسى اجملاا  ال  حلقت باجلميع

، وبعد شهر ن ل املطةر ، إالَّ حسني بقي يف القري  ينتظر املطر، العيش
، وبالد مجااته، ولكُنه مل جيد حبوًبا يذرأ هبا بالده، ذرأ حسني أرضه
 يعرفها!فرأى يف املنام مقربة ، فنام حسني مهموًما



111 

ذهب إىل املقربة فوجد مناًل حيم  احلُب ويكنة ه  ، ما أصبحاند
، فتح القرب ووجد احلُب الكايف ليذرأ بالد مجااته، داخ  أحد القبور

 وواد النم  أُنه سوف يردُّ احَلُب بعد احلصاد.
، كانت الةبالد خضةراء  ، رجعت القبيلُ  بعد ذهاِب املخمص 

، متسةح دمواهةا  ، القبيل كانت ، مع اهلواء، كانت السناب  تتماي 
 وكان حسني حيصد السناب  ل ُد احلُب للنم !
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   ي   مب  ر  

أن ، كان اطُي  حريًصا، خرجت اجلُدُة بعد أسبوع من املشفى
، "البوب كةات"  ةجرف الطين  امللُوث  ب، يعود ك ُّ شيٍء إىل اهده

، ووضع بعض خاليا الُنح  اجلديدة، وجلب أخرى من واد  فاطم 
 كأْن مْل حيدْث شيٌء.، جبوار اخللُي  الوحيدة العامرة

.. 
، خيشةى الةى األرض  ، مل يعْد خيرج بعيًدا ان حةرم بيتةه  

وأصبح خياف الى جُدته وزوجته من أن حيةدث هلمةا   ، والدواب
 مكروٌه يف حال غيابه.

لكّنها كانت أُياًما هادئ  تل  ال  أاقبت خروج اجلةُدة مةن   
ويصةغي  ، إالَّ أُنه أصبح قريًبا من أرضه، بشيءمل يشعر ، املستشفى

 كثً ا جلُدته.
رغم اوم األمس ال  ، فيص  مبهًجا، وغالي  متسُح وجَه الصبح
 زادت من اصفرار وجهها.
، أقراص مهروس  مع احلليةب الطةازج  ، جمتمعون الى "الفت "

 ، تطفو اليها بقع  ممتّدة من السمن البقرّ  الةذ  أهدتةه صةاحل    
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 س  وحده مل يكن حاضًرا.الع
هذا ما يردُِّده اطُي  يف ، ولكن أاظمها غالي "، "هدايا اهلل كث ٌة

 وهي ال تطلب إالَّ يف النادر.، احتياجاهتابةي يستميت ليل، نفسه
أضيُق اللحظاِت تكوُن؛ اندما تأيت من بيِت أهلها كةّ  هنايةِ    

 وهةي متةدثرة   فمنُذ رحي  والدها ال تأيت من اند أّمها إىل، أسبوع
وهو حياول قدر اإلمكةان أن ال  ، بكآب  ال ي ول أثرها إالَّ بعد لياٍل

 يعّكرها بسؤال.
، وحياول ادم اللقةاء بةه  ، هو يعلم أنَّ هُياًسا وراء هذا الكدر
 خيتار أوقات غيابه ليسّلم الى أم زوجته.

.. 
غالي  تقطع تصّورات اطُية  بكةوب   ، ذهبت اجلُدُة إىل الظِِّ 
 تسأله ان اجلب  وانقطااه.، حليب ساخن مبّهر بال جنبي 

 ل  فترة؟، وش مع  ما طلعت اجلب  -

 ماشي رغب .. -

 ختاف أحد يعقب  الى البالد. -

واهلل ، واملطر مةا حةط  ، غايب الوبارة ، احلافظ اهلل يا غالي  -
 جييب خ .

 طلعت أمس وشفت اخلاليا. -

 ال تعلمي جدتيه. -

 اهلل حيوث اليه..،  وجه من ابث هبااهلل جيعلها يف -

- .... 

 وذحني بين آدم!، والنيص، كنا خناُف من الورق  -

 لكن البشر فسدة.، تدور رزقها، ما أشره الى املعجمات -
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، رأت غالي  أن اطُي  ال يرغب يف االستغرا  يف هذا احلةديث 
 صُبت له فنجاًنا آخَر.

التفتت ورأت جةدًيا  ، ضف هتاأحُست أنَّ هناك خملوًقا يقضُم 
 رُبما يريد احلليب.، يعبُث بشعرها

تشعر بةبعض  ، متتلئ اينا غالي  دمًعا اندما ترى تقاف  الصغار
، مّر الى زواجها قراب  السن  والنص ، هي ترغب يف طف ، األموم 

 ومل تظهر اليها بوادر احلم .
.. 

 ترس  شطًرا لغالي :، تغّني ببعض القصائد، اجلُدُة يف أقصى الدار
 "فطيم  ما تفرغ حلّي من الناس

 يا اهلل هلا حوب أبوها.."
بعةد أن  ، مُتكئً  الى ركب  زوجهةا ، تقوُم غالي ، يبتسُم اطُي 

 فهمت الرسال  املوُجه  لتجلس مع العجوز.
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 م بجا  

صريٌر بطيٌء ملفاص  إحدى األبواب أيقظه من النوم؛ أخذ يتفقَّد 
محة   ، رمبا ُترك باب مفتوح يعبث به اهلةواء ، قليل أبواَب املن ل ال

"مشعابه" وخرج من البيت إىل حوش الدار ليقصد جملس الضةيوف  
وكان هناك ضوء يطيش ، كان الباب موارًبا، استتر بالظلم ، القصّي

فُض  ، اقترب هبدوٍء من الباب، كان يف الداخ  َمن يعبث، يف الظلم 
 ق.أن يعطي ظهره لشطر الباب املغل

.. 
نظر ، رغم المه أن اللُص أكثر خوًفا وُجبًنا، يشعُر بوجيِب قلبه

 رجع لوقفته املتحفِّ ة لالنقضاض.، اطمأن أُنه لوحده، من حتت الباب
، ك ُّ خوف اطُي  أن يكون السار  مسلًَّحا، يفكُِّر ماذا سيصنع

 لكن ماذا يريد أن يسر ؟!
ذات الصةرير  ، دوٍءيفتح الباب هبة ، يسمعه يتقُدم حنو الباب

لكن مشعاب اطُية  ال  ، خيرج رأسه ليتأكَّد من خلو املكان، البطيء
تتناثر األشياء الة  حةاول   ، فسقط داخ  اجمللس، يهمله أن يلتفت

 سرقتها.
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حياوُل أن ، أخَذ يقاوم، سحَب الشماَغ ان وجهه، ركَ  صدره
 يردِّد:، يتهاوى، ضربه باملشعاب، فسحبه اطُي ، يهرب
 دخيل . أنا يف وجه اهلل.. -

فقد أخرَج جاُم غضبه احملبوس كة  الفتةرة   ، مل يسمعه اطُي 
وسلَّط الى الرج  سياًل من الشتائم مل يكن من اادتةه أن  ، املاضي 

 يتلفَّظ هبا.
 دخيل .. دخيل . -

 كةان الةدم  ، إالَّ حني ُأجهد اطُية  ، "دخيل " مل تشفْع له
لقد كان مجعةان مرافةق   ،   اللثامفتح اطُي، يسي  من جبه  اللِّص

 هُياس!
، وحرقةَت اخللةيّ  ، أنت َمن صبيَت الدي ل يف الركيةب  -

 ومُسمت احلالل؟

 واهلل العظيم يا اطُي  مهو بأنا!! -

 هُياس أرسل ؟ -

- ... 

واّتصة  الةى   ، شوف وحياة ربيه ما أترك إالَّ بفضيح  -
خ  وال تنَس أنت وشي، ويكتبون في  يا خسيس، القسم

 حمسوبني الى الداخلُي .

 أنا يف وجه اهلل يا اطُي .. -

 ال جتيب س ة اهلل الى لسان  يا وسخ! -

 شوف إذا ما تتكّلم أنت خسران يا مجعان.. -

 استر الّيه اهلل يستر الي . -

 تكلَّم يا خسيس..، أرسل  هُياس -
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 يا أخي لو المت  يلحقين أكثر مُما حلقين من . -

شيٍء، حُتى الكالم، أصبح ال يسمع سوى األنفاس  توقَّ  ك ُّ
 املنهك .

 تعُوذ اطُي  من الشيطان الرجيم.
تروح من ، واهلِل ما يلحق  إالَّ العافي ، إذا أاطيتين الصد  -

 وال توقي ..، وال حماضر، دون فضايح

مل يكن أمام مجعان إالَّ االاتراف أُنه كان مدفوًاا مةن ِقبة    
 ولةن يتركةه إالَّ بعةد أن يطلِّةق     ، الرج  ناو  الُشروأنَّ ، هُياس
 غالي .

ومسع منةه  ، فقد ناله من اجل اء ما يكفي، مث تركه اطُي  يذهب
 ما أكَّد ظنونه.

، بندقُي  "مفت " قدمية  ، مجع اطُي  األشياء ال  كانت سُتسر 
محلها معه داخ  ، وجنبُي  مالكُي ، وسي  دمشقي، وأخرى "حمدش"

 .البيت
 يف الصباح اكتش  اطُي  أن مجعان قام بتم يق "شهبان"!

.. 
 كانت ترتش  قهوهتا القشر جبوار الرحى القدمي .

شعرت بأُنها هي من تلقَّى ، "شهبان" ةالمت اجلُدُة مبا جرى ل
تقترب منها غالي  وهي حتم  بعض متةرات  ، تل  الطعنات بداًل انه

ء املطُرزة أطرافهةا بفصةوص   تتعاهد غالي  امامتها احلمرا، الصفر 
 حتاول مجع خصالت شعرها املتمرِّدة.، الفّض 

أصةبحت  ، وتسةبيحها ، كانت العجوُز قد انتهْت من صالهتا
 تصدر "طقطقات " من حنكها تدلُّ الى التحّسر.
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 مثَّ أخربت غالي  بأُيام شهبان الصعب .
بيل  والق، طلب الشريُ  ال كاَة، "اجملاا  استمُرت ألربع سنوات

فأرس  جيًشا بقيادة "برقةوش" لقتةال   ، مل جتْد ما تطعم به أطفاهلا
وجةّد   ، فذهب جّد  خضةران ، الذين هم حنن اجلياع، املرتّدين

فقال: السةي  مةا   ، مشين إىل اند أحد أايان القبيل  يطلبانه البص ة
 يوقفه أحٌد!

إذ اا باجليش قد خرج اليهما من اند ، خرجا من اند الرجال
، فقام َجةدِّ  خضةران  ، كان اجليُش الى سبع  بيار ، "الصخ ة"

، ُقت  َجةدِّ  مشةين  ، وَجدِّ  مشين يوجِّهان البناد  حلاملي البيار 
فنة ل  ، ف ح  إىل "دب  املعمرة"، وُأصيب َجدِّ  خضران يف ركبته

، فحرقوا حصن "املشكول"، وأخذوا حيرقون احلصون، اجليش للواد 
، "شهبان" داخ  "املشكول" وقةد أخةذوه   وكان، وحصن "قريع "

فاات ى جّد  اثمان بن موسى وقال: وش نبغي بأرواحنا بعد زيرنا 
اندها ، فحم  أحدهم ال ير فقت ، فرمى أحدهم ناقع ال ير، "شهبان"

 شّق أحد أفراد اجليش ال ير "شهبان"!
"والصغائر قةد  ، وتذكَّر أُنه حدث أمر صغ ، هنا تتوّق  اجلُدُة

 ر املصائر"!تغّي
فقةام أحةد   ، انطلقت بقرٌة لشريف  بنت ايسى وسط املعرك 

فأطلقت شريف  الغطاري  لطلب النصرة مةن  ، القادة بضرهبا باجلنبُي 
فصةاح أمحةد   ، وارتب  اجلةيش ، فاشتُد ا م القبيل ، أه  الشيم 
 "اجلبال.. اجلبال" السربوت:

رقوش حُتى وأخذْت تطلُق الى جيش ب، فركبت القبيلُ  اجلباَل
 تفر "!



121 

 َمن الَّم  العلوم؟، ما شاء اهلل الي  يا َجُدة -

 وطاهر بن اثمان.، رواها يل سعيد املطش  -

 ما شفِت اطُي  اليوم؟ -

 راح الطائ  يصلح "شهبان". -
  



 



123 

 ال يزُ 

وزقاء البةوم  ، يت ُين بصرير اجلنادب، الصمُت الليليُّ يف القري 
 بفريس  منذ أيام.ال  تذكر أُنها مل حتَظ 

وغالي  مسندٌة ظهرها الةى  ، اطُي  مضطجٌع الى جنبه األمين
تطلق ، ميّرر أصابعه الى رقبتها، يداابها، كهالل يؤو  جنم ، جذا 

غالي  تعةاجُل  ، وتكش  ان فخذها لتريه أثر اللَّمس، ضحكً  صغ ًة
، يغرس أنفةه يف خاصةرهتا  ، قطعً  من القماش ببعض اخلرز األمحر

مث ينحةدُر  ، خيطُّ خطًّا بأصبعه الى ظهرها حنو األالى، ه حبنانتضرب
حتذِّرُه أن العجةوَز  ، تنفُر حلمُ  ثديها من خلِ  الثوِب، حنو صدرها

 قد تظهًر يف أ ِّ حلظ .
اندما ، مل تعْد هناك نسماٌت يف ارصاِت اللي ، األجواُء ساكنٌ 

، بةبعض اهلةواء  لينعما ، طلب اطُي  من غالي  أن يرتقيا سطح الدار
 خاُصً  بعد أن أغلَق مولِّد الكهرباء الصغ .، والصفاء

، يطلُب من غالي  أن ترقةى أوالً ، يضُع اطُي  السلم الى اجلدار
يعدها أالَّ ، هتدُِّده بالن ول، يه ُّ السلم لتخويفها، وحبرك  خفيف  تصعد

 يفع .
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 يصعُد من خلفها.
 ُيْدِخُ  رأَسُه داخَ  ثوهبا.

  طرِف الثوِب العطَر.يشمُّ يف
 واألرض.
 واملاشي .

 تضحُ  غالي .
يصةعُد  ، يلعُق ربل  السا ، هناك معراٌج بسبب دغدغ  الداخ 

مث ترقةى  ، تصعد خبف ، يضُع خُده الى مؤخِّرهتا، بلسانه إىل فخذها
 للسطح.

هناك بعُض النباتات الصغ ة ، أرُض السطِح ُردمت بترب   خشن  
 واألطراف.منتشرٌة يف املنتص  
كان منتصًبا؛ مُما ، ورماه حبرك  هبلوانُي  شبق ، ن ع اطُي  إزاره

جعلت العجوز يف غرفتها تفتح إحدى ، جعلها تطلُق ضحكً  مرتفعً 
 مث ما لبثت إالَّ أن أغلقتها.، اينيها

، تن ُع غالي  ثوهبا الذ  مل يكْن حتته ما حيجُب اجلماَل العميةقَ 
حترقه أنفةاس  ، يطارُد رائح  الطبيع ، اجلسدميرُّ بأنفه الى قسمات 

 يشمُّ حلم  صدرها النافرتني.، يلعُق جيَدها، غالي  املُتقدة
يواهةا أُنةه ضة َّ    ، قضيُبه املتوتُِّر يبحُث ان الدفِء واألمان

 تغمُض اينيها..، ينفذها، متدُّ يدها لتهّديه، الطريَق
، ن بني أكتافهينحدُر العر  م، يسكُن ك ُّ شيٍء بعض حلظات 

 يلعُق اجلبنَي املتفصِّد..، مترُِّر يدها الى ظهره
 استلقى جبوارها بعد أن سَقى ديارها.
 جُراء مباشرته التراب.، يشعُر بوخ ات  صغ ة  ولذيذة  يف ظهره
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 ينظران يف النجوم..
 تتوُسُد غالي  ذراَاُه..

 تغُفو..

 يغُفو..
.. 

، هديٌر يقتةرب ، صخوٌر تتدحرج، جذوٌع جافٌ  تتقُصُ  بشُدة 
تتساقُط مةن  ، جيلُس، يسحُب يده برفق من حتتها، يفتُح اطُي  اينيه

 يعُ  مسعه للصوت.، ظهره بعُض احلصواِت الصغ ة
، تسةأله ، تستيقُظ غالية  ، يبحُث ان إزاره، ينتفُض من مكانه

 يردُِّد:، يسأهلا ان اإلزار
 السي .. -

 أّ  سي ؟ -

 سي  منقول.. -

يكتفةي بسةتِر   ، يقفُ  اطُي  من فو  السطح إىل األرض اارًيا
 تصيُح فيه غالي :، اللي 

 تسُتر يا خملو ! -

، يقفةُ  فةو  الصةخور   ، يركُض اطُي  بك ِّ ما أويت من قّوة
كان ، يتخطَّى السي  قب  أن يصعَب اليه الوصول إىل الضفَّ  األخرى

الترب  اجمللوبة  مةن واد    يريُد أن يعرف جودة ، اطُي  ينتظُر السي 
 فاطم .

يشةاهُد املةاء   ، ليُتجه حنو أرضه، يقفُ  حنوها، جيُد ضفً  قريبً 
حُتى إذا امتألت ذهب إىل اخلليج كي يكسَر انها ، يتدفق حنو أرضه

 وجترف الطين .، السي ؛ حُتى ال تتضرر بتقطع الُعر 
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بعد أن طاله اُتجه إىل بيته ، اندما اطمأَن اطُي  من كسر اخلليج
 وناله بعض اخلدوش.، وطينه وورقه، بلونه، السي 

الى ااتقهةا إزار  ، كانت غالي  جبوار السياج الذ  يلّ  الدار
 صرخت اجلُدُة:، اندما بدا، وكانت جبوارها اجلُدُة، اطُي 

 اهلل ال يفضحنا.، تسُتر يا خملو  -

 وناولته اإلزار.، قف ت غالي  اندما رأته
بعد ذلة  انصةرفت العجةوُز    ، ُ  يشاهدون السي كان الثالث

 وظ َّ اطُي  ينتظر الصبح ل ى أثر الرمح .، لصالهتا
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  نش

انةدما خةرج   ، يف املساِء يسمُع اطُي  جلبَ  سُيارة أمام البيت
 ارف السُيارة.

، متوشًِّحا مسدسه، ترُجَ  حنش من سُيارته ذات الدفع الربااي
ال تستطيع قوة يف العامل ، ويف السفر، اإلقام هو الى الدوام حيمله يف 

، رغم أن التصريح الذ  حيمله تصريح حيةازة ، أن تن َع منه سالحه
 وليس مح .

ال يلبُس إالَّ الةداكن  ، هيئته ال تتغُير، داكُن اللوِن، ضخُم اجلثِ 
 يعتمةر اقةااًل حتتةه نباتةات     ، مشاُغه شديُد االمحراِر، من الثياب
 أنةٌ   ، شارُبه الكثُّ شةديُد العناية  بةه   ، الرحياُن سّيدها، اطرُي 
 لكثةرة ذهابةه   ، واينا صقٍر تترّصدان احلركات الصةغ ة ، ضخٌم
 للقنص.

 أقب  وهو يلوُك غصَن بشام غض.
ويف ، للصلِح وأخِذ احلقةو  ، حنش معروٌف يف جمالس القبائ 

الَّ ويكوُن ال يترُك مناسبً  لقبيلته ومجااته إ، والع اء، مناسباِت األفراح
 أُوَل احلاضرين.
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وحتته ، يعتمُر اقااًل "مقُصًبا"، يف ساحاِت العرضِ  يكوُن شاخًما
، "قبسون" الطويل  ةوبندقّيته ال، بثوبه "املفرج" الواسع، نباتات اجلب 

حنش يف "العرض " كأُنه ، وج مته ال  يتعاهد طالءها يف ك ِّ مناسب 
ُيغيِّب الذين يرقصةون  ، وإمياءاته ،أصيٌ  يف حركاته، قدم منذ قرون

ويرى الناظر من بعيد أن القوم يرقصةون  ، العرض  يف دخان بندقيته
 حلظ  فو  غيم !

 والسباع.، وصيُد الوبارة، مجَع بينهما حبُّ السالِح
واملكةوث  ، ظُن اطُي  أنَّ حنًشا لديه رغب  يف الذهاب للجبة  

يعةْد يقتنةع باحلجة     فهةو مل  ، ملالحق  السباع، هناك لبضع لياٍل
رُبما يتنةازل  ، والضباع، ب  أصبح ال يرضى بغ  الذئاب، والوبارة

 أُما غ  ذل  من صغار الصيد فال يلتفت له إطالًقا.، فيأك  النيص
 -اندما يرى إحلاحه لصيد السباع-دائًما ما يردِّد اطُي  حلنش 

 ":املقرىشطًرا من قصيدة "
 للحج  وأشكاله.. "قلت خلوكم معي يف ذا احلوايل

 وسباع اخلوف يكفينا ويكفيكم شرورها"..
 ف دُّ اليه حنش بالشطر اآلخر من القصيدة:
 ".. هذاا  هداك اهلل ما هي من صيودنا"!

 صاح اطُي  بالترحيب:
 حُياكم اهلل. اهلل حيّييكم. -

 اهلل يسلكم. -

 حُيا اهلل أبو اناد.، مرحًبا ألوف -

وقب  أن ينفت  كأجبدي  أوىل ، يا باألنوفوتبادال الّتحا، تصافحا
وأخةربه أنةه يريةد    ، قبض حنش الى سااد اطُي ، لقدوم ا ي  
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، مث هناك ما يريد أن خيربه إُياه بعد لقاء العجوز، السالم الى العجوز
اطُي  خيربه أُنه كان ، و"طّلق" أُنه لن يتناول انده سوى فنجان قهوة

 لكُن حنًشا أخربه بعجلته.، هينو  اللَّحم للبيت قب  جميئ
فتقوم غالي  مبةا  ، اطُي  يرفُع صوته بالترحيِب ليتنُبه أهُ  البيت

 وتتقُدم العجوُز إىل املكان املخصص لل ُوار املقُربني.، اليها أن تقوم
 ميازحها:، ويقبِّ  جبينها، يتقُدم منها، "الفيومُيُ " ترحُِّب حبنٍش

تعةوديَن يف  ، إالَّ أنِت يا فيومُي ، ربتك ُّ الناس هترم إذا ك -
 الصغرى.

 واهلل ما أفل  لكم حُتى أدفن آخركم. -

 مث يعاود امل اح:، يسأل ان الصح ، يضحُ  حنش
 طّيب وإذا اهلل قُدر ومتوتني قبلنا؟ -

 إذا متُّ أدفنوين كما "رمادان"! -

 ندفن  واقف ؟، اهلل أكرب -

 إيوه.. -

وإالَّ كمةا  ، جتاه القبلة  ، نلقي وجه وين تبغينا ، طّيب -
 األُولني جتاه املشر ؟

 يا قليلي اخلامت .، أصبِّحكم وأمسِّيكم، وجهي للواد  -

وحنش يعرف كية   ، يقهقُه حنش لرباا  العجوِز يف احلديث
هلذا طلب منها أن تقُص اليهم قصة  "رمةادان"   ، ينال حمُب  الكبار

سع  وتسعني من إىل قبيلته بعد أن قت  ت فذكرت أن "رمادان" ذهب
وقال هلم إذا متُّ ادفنوين واقًفا؛ ألّني أقسمُت ، القبيل  ال  قتلت أخاه

وبقي رأسه ظاهًرا ، واندما مات ُدفن جسده واقًفا، أن أقت  منهم مئ 
مُر أحُد رجال تل  القبيل  الة  خسةرت   ، بعد ذل ، فو  األرض
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هةو قةرب   فِقي  له: هةذا  ، تسع  وتسعني من رجاالهتا الى املكان
مث رك  مججمتةه  ، فاقترَب منه ولعنه، وتل  هي مججمته، "رمادان"

فكان ، مث مات متأثًرا بذل  اجلرح، فدخلت اظام اجلمجم  يف قدمه
 كان الرفاُت بال رأس.، وبعد زمن ُنق  رفاته إىل قرب آخر، متام املئ 

 مث الَّق حنش: حىت خبروش دفن بال رأس.
 يد أن يشم ريح اخلون !ردت العجوز: رأس خبروش ال ير

، واحلديث اةن األرض ، اندما انتهى حنش من شرب القهوة
وقب  أن ، مث صحبه اطُي  إىل سُيارته، وُدع العجوز، واملطر، وال رع

 يركبها قال لعطُي :
 وش رأي  نطلع السقاي ؟، الليل  الشهر كام  -

 قاله اهلل. -

 نتقاب  يف سقيف  الُرااي بعد العشاء. -

 جبيب معيه خب ة. -

 يف أمان اهلل.، أحسن -
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 يعوُد الم مِ 

أصةوات  ، يكسو اجلبال بلون مائ  لل رق ، البدُر مكتمٌ  متاًما
األشةجار يف  ، والشعور بالرهب ، خملوقات اللي  تكسر حّدة الوحدة

 اجلبال يف الليل  القمراء تظهر كأشباح ترغب يف الصعود.
أخذ جيمع األغصان اليابس ، أسند بندقُيته الى اتب  السقيف ، و

"املض"، والسلم، السمر، وبقايةا نباتةات    من أشجار متنوِّا ، كة
صغ ة، جيمعها بني احلطب، وخيرج والَّاته، ويشع  النار، ينظر إىل 

 النار، وحيرِّضها:
 "ذنب الذيب أطول من ذنب 
 ذنب الذيب أطول من ذنب 

 ذنب.."
يف طريقةه  ، إىل الغديرحيملها ، خيرج اُدة الشا  من السقيف 
خيرج سكينه يقطع بعض األغصان ، يص  الشجر والعشب إىل وسطه

الة   ، ال شيء خيشاه يف ذل  الدغ  سوى الثعابني، ال  تعيق طريقه
 قد تنهش دفاًاا ان نفسها.
، يغسُ  اإلبريق النحاسي، يرفُع إزاره امللُون، يقترُب من الغدير
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ه حنو القمر ليتأكَّد من سةالمته مةن   يرفع، ي يُ  من قعره أثَر الطني
بعد أن ينتهي ، ويبدأ يف غس  الفناجني، يضعه فو  الصخر، الثقوب

ميتلئ اإلبريق ، خترج الفقاقيع، ميأل اإلبريق من ماء الغدير غ  الصايف
لكّن النةار  ، وبراز احليوانات، باملاء الذ  فيه كدرٌة بسبب الطحالب

 األشياء.ستقوم مبهُمتها مع هذه 
سّد بةه  ف، يقترُب من شجرة "ادن " قطع بسكينه غصًنا طريًّا

 خرطوم اإلبريق حُتى ال خيرج منه املاء.
، الناُر تصدُر هسيًسا يضفي الى مسرح الكون موسيقى بديع 

، والشا ، مثَّ الطعم يف األك ، والدفء، والرائح ، واللون، الصوت
 يف الصحراء واجلب .ال  ال غىن انها  النار أم ة اللي 

لتقوم مبهّمتةها مةع كائنةات    ، جيعُ  اإلبريَق الى طرف النار
 الداخ .

ال صوت قريب ينبئ بقةدوم  ، والِشعب، يقلُِّب نظره يف اجلبال
، يشةبه اخلريةر  ، يسمع صوت املاء الذ  يباشر قعر اإلبريق، حنش

 جيعله جانًبا للي .، يكسر بعض احلطب
، والواد ، لسقيفُ  تط ُّ الى الِشعبا، يتوُسُد صخرًة ان ميينه
يسمع أصوات بعض موّلدات الكهربةاء  ، يرى أنوار القنادي  البعيدة

 الصغ ة.
بريةٌق يتحةُرك بشةكٍ     ، فجأًة يلمُح بريًقا يف أسف  الِشعب

 مث خيتفي!، اشوائيٍّ
، ف ى البخار يتصةااد ، يرفُع الغطاء، يضُع اإلبريَق الى اجلمر

أخةذ  ، ذهب لشجرة بشام قريب ، خرى بشك  أشديرى الربيق مُرة أ
مثَّ ااد ، قط  بعضها، ذات األورا  اليانع ، األغصان الطرُي  الصغ ة
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وضع السكر يف اإلبريق فهةدأ الغليةان   ، وقد وجد املاء يغلي بشُدة
 قلياًل.

والذ  بدا ، لفت انتباهه الربيق الغريب الذ  يف أسف  الِشعب
 وكأُنه يقترب منه!

الةذ  أخةذ   ، وأخذ يتسلَّى بإبريق الشا ، بندقُيته بقربهجع  
مثَّ ، والشا  اخلشةن ، فأضاف اليه أغصان البشام، يغلي مُرة أخرى

 كي ُيطبخ هبدوٍء.، وضعه يف طرف النار
وبقطعة   ، صفيحً  صخرُيً  من اجلبة   "صالة" سحَب اطُي 

، نفض الغبار من الى احلجةر ، القماش امللفوف  الى اخلب ة السمراء
 وقام بقطع اخلب ة بسكينه.، وضع الفناجني

وأدخة   ، رفعه مثَّ وضعه الى "الصالة"، فاَر الشا  الى الُنار
 أحد الفناجني يف خرطوم اإلبريق كي خيدر فترة.

فقد كان مصةدره شةحم   ، فاضًحا للسرِّ، الربيُق أقبَ  واضًحا
والذ  كان يعكس نةور  ، بندقي  حنش اقبالذئب امللفوف الى 

 .القمر
واهلل يا له ، يا أخي الشحم ذيع  أشغلنيه، حُيا اهلل أبو اناد -

 وأنت بعد يف أسف  الِشعب.، بريق شفته

 أحسن ما يف الذيب شحمه.، اهلل يسّلم  -

 دوبه رشق الشاهي.، هُيا تعاَل -

بقبةع هبةا ونشةرب    ، جبي  لكن يف ذميته أربع ركعات -
 جبت خب ت ؟، الشاهي

 اهلل.. اهلل.. -

 بينما حنش يصّلي.، اطُي  الشا  سكَب
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حيدِّث ، وهو ينظُر يف املكان، يشعُر مبتع  العيش يف تل  اللحظ 
مل يعْد ينقصةه يف ديرتةه سةوى أن    ، نفسه أُنه ضُيع امره يف جُدة

 يشارك الطيور مساء اهلل.
 أقبَ  حنش وهو يسأل:

 طاب احلال؟، ها كي  احلال -

 الكم؟ كي  العيال؟احلمد هلل يف أفض  حال. كي  ح -

 احلمد هلل رضا. -

لكْن حنش يتحدث ان ، اطُي  ينتظُر أن يبدأ حنش يف "ِالمه"
 وحكاي  الذئب الذ  قتله قب  أيام.، ان الصيد، أسعار الذخ ة

وش نسوِّ  يا اطُي  نلمةح يف بعضةنا   ، من غ  رصاص -
 بعض؟!

 وخنلِّي الرصاص للقنص.، نترُك الّرماي  -

 نترك الرماي !هّيا أملح  -

 ما ينخاف الي  يا بواناد اندك اخل . -

حالتهم حالة   ، لكن أفكِّر يف الناس املعسورين، احلمُد هلل -
 وإالَّ يشتر  العيش؟، الرصاصالواحد يشتر  

 املهم نبغي العلم؟، العيش -

أن واحد من اجلماا  ، من ثق ، وصلين خرب، العلم سالمت  -
يتةاجرون يف  ، القبيلة  أفراد بعض  وذكر أن، بلَّغ الداخلُي 

 وأنَّ هلم االق  باإلرهابيني؟، السالح

 وش ذيه العلم؟! -

واحتمةال  ، تعرف األوضاع هةذ  األيةام  ، امسع الكالم -
توقَّةع أُ   ، املهم كلمت  اشان حتتةاط ، الشكوى كيدُي 
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 وسالمت .، ومن خاف سلم، رفيق شيٍء وأنا 

 طّيب ارفته ذيه اخلسيس؟، سلمت -

 ته كان دّقيت خشمه.لو ارف -

 أاوذ باهلل.، ذوال الناس شر  -

 احلذر املهم احلذر.. -

ان األسةاط   ، ان احلكايات القدمي ، أخذ احلديث جمرى آخَر
وان رأس خبروش الذ  اةرب  ، ان اجلدة القدمي ، ال  تتناقلها الشفاه

ان احلكايات الصغ ة ال  مل ، الرب والبحر حىت ال يشم روائح اخلون 
 تلوثها الرغبات.

الكائنةات تنصةت هلةذا    ، أصبح الصوت يذوب يف الكون
 األشجار تتحُرك أغصاهنا حنو الصوت.، اجلبال تشرئب، احلديث
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 ال  ييُة وطا  

لديه من املعارف َمن يوص  له ك َّ صةغ ة  ف، اطُي  يثق حبنش
فهو ليس حباج  ملشةكالت مةع   ، أخذ بنصيحته، وكب ة ان الديرة

يريد أن يعةيش  ، جمّرد فالح جير  يف دمائه حبُّ املكان فهو، الدول 
 وال راا ..، والقنص، وميارس الرماي ، جبوار غالي ، يف وئام يف ِشعبه

.. 
من الغرف  ، وصناديق الذخائر، يف اليوم التايل بدأ خيرج سالحه

مةن  ، أخذ يفكِّر أيةن سةيذهب هبةا   ، ال  ُخصِّصت هلا كمخ ن
، فهناك األوضاع متأزِّم ، هذا السالح جلُدة أن ين ل بك ِّ، املستحي 

واحلال يف الواد  ، ونقاط التفتيش شديدة بعد مواجهات اإلرهابيني
 الذ  تقُدم به أحُد خبثاء القبيل .، متأزِّم أيًضا بعد البالغ

مل يتبَق من السالح إالَّ ، أخرَج مجيَع األسلحِ  والذخائر من املخ ن
بندقي  "شةوزن"  ، بندقُي  "مازور"، برنو" خفيف بندقُي  "، املرُخص فقط

وبعةض  ، ومسدسه الربع اإليطايل من نةوع بريتةا  ، من نوع "بيكال"
، واللةبس أوقةات األفةراح   ، البناد  القدمي  يف جملس الضيوف لل ين 

 وهي مُما ال مساءل  فيه يف الغالب.، وملحقاهتا، ومفت ، حمدش
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حُتةى ال  ، واحدة  الى حدة كّ  ، قاَم بل ِّ البناد  يف "خياش"
 مث لفَّها بالبالست  حُتى ال يصلها املاء.، تتعُرض للخدش

 هناك خياٌر واحٌد صعٌب.
.. 

رغةم  ، فال زالت هناك جتارُة احلمِ  قائم ، ذهَب إىل "اليب"
فَمن حيضر السو  هم ، حمدودُي  اإلقبال الى شرائها يف الوقت احلايل

وبعةض  ، يبتااوهنا من أجة  أكلةها   فئتان: اُمال من شر  آسيا
الفالحني الذين ال زلوا يستعينون هبذا احليوان النبي  يف قضاء بعةض  

 وخاُصً  َمن يسكنون يف مناطق وارة .، حوائجهم
سأل ، قصَ  القوائِم، كبَ  الظهِر، انتقى اطُي  محاًرا أسوَد قويًّا

 ه  له اسٌم من قب ؟ فقال: سويد.، البائع
  :رُدد اطُي

 سويد.. سويد.. مشينا يا سويد. -
.. 

بعد أياٍم اختاَر اطُي  إحدى السقائِ  القدمي  ال  هجرها الرااُة 
هي حمفورة يف اجلبة   ، هي األفض ، سقيف  الّرااي، مكاًنا للسالح

وجدارها الوحيد الذ  يقاب  الكةون ال زالةت أحجةاره    ، بعناي 
حيفظ املكةان مةن   ، االسقُ  ال زال متماسًك، متماسك  منذ قرون

 وأذى احليوانات.، والغبار، املطر
، الطلوُع األُول لسويد مح  فيه بعض أدوات البناء لتهيئ  املكان

فرًشةا مهترئة    ، شنط  "سّحاري " صدئ ، أخرج اطُي  من السقيف 
بعةض  ، جوالني ماء مل يعْد هبا شيء سوى أثةر الطحالةب  ، قدمي 

َمن ، وبدأ يف احلفر، مث أخذ املسحاة، قت  اقرًبا، الفناجني املكسورة
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فال خيرج منها ، يراه من بعيد يظنُّ أن خلًدا اظيًما حيفر بطن السقيف 
 سوى أكواًما هائل  من التراب.

 كاماًل. أخذ منه احلفر يوًما
وأخذت منه صناديق الذخ ة أربعة   ، مثَّ نق  السالح يف يومني

 حسًنا. وقد أبلى سويد يف تل  األيام بالء ، أيام
 تةُوج اطُية    ، بعد االنتهاء من املهُم  الصعبِ  يف ذل  املكان

 "زولية " وطنُية     ةامله العظيم ذاك بفةرش أرض السةقيف  بة   
 محراء.

فال ميرُّ أكثر من يةومني إالَّ  ، شعَر اطُي  بأنَّ املكاَن قريٌب منه
اهُد يشة ، الواد  بالدربي  يتأُم ، وميكُث فيه سااات  يشرُب الشا 

 البهم تطارد غالي  فيضح .
.. 

استغربت من إحلاح زوجها يف الذهاب معه إىل اجلب ؛ ملعرفة   
وتلحُّ اليهةا  ، كانت تعتذر غالي  باجلُدِة، املفاجأة ال  تنتظرها هناك

اندما كانوا يهجرون بطن ، اجلُدُة خبوض جترب  تشابه حياة األسالف
 ويعتصمون باجلب .، الواد  والسفوح

، قام اطُي  بذبح تيس صةغ  ، ما وافقت غالي  الى الصعوداند
فقد أخربها أُنهما قةد  ، مث أاطى الربع منه للجُدِة، سلخه يف حلظات 

 ال يعودان إالَّ يف اليوم التايل.
وضع اطُي  اللَّحَم يف "املذرا" املصنوِع من الطفي الةى ظهةر   

ذكةرت أهنةا    لكُنها، وطلب من غالي  أن تركَب إن أرادت، سويد
لكُنه أخربهةا  ، ذكَّرت اطُي  حبم  بعض املاء، ستركب حال التعب
 وأُنهما حباج  للمرخ فقط.، أنَّ ك َّ شيٍء جاهٌ 
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بعد ، ووضع هلما بعض املرخ، فأخربته أنَّ "حنًشا" مُر قب  أيام
 أن مُر يسلِّم الى العجوز.

 ال ديرة دون حنش. -
استمُر ، خفاًفا خفاًفا، كان الصعودمث ، محَ  اطُي  أغصاَن املرخ

 كانت غالي  قد ركبت سويد.، الصعوُد قراب  السااتني
كانةت  ، تلوك األغصةان ، يعطي زوجته، كان يقطُ  البشام

 فألُول مُرة بعد زواجهةا مةن اطُية  تتركهةا     ، تفكِّر يف العجوز
 إُنهةا كتةابٌ  ، كانت العجوز أنيس  هلا، إالَّ ل يارة أهلها، لوحدها
، تتحُدث شةعًرا أحياًنةا  ، تسرد اليها القصص واحلكايات، مفتوٌح

إُنهةا ركنةها   ، تق  معها إذا حدث خالف مع اطُي ، تلمح بألغاز
 الشديد.

إىل ظهةِر   -وهي الى ظهر احلمار حال صةعوده -تنظُر غالي  
تريد ، تريُد أن تضع ذقنها الدقيق الى رأسه، تتمُنى أن حيملها، اطُي 

 بأُنها حملِّق  كحمام .أن تشعر 
 اطُي . -

 لّبيِ . -

 تشتالنيه؟ -

 التفت إليها بتعجُّب:
 أتعبِ  ركوب احلمار؟ -

 ال.. كذيه بس. -

 محلها الى ظهره.، اقترب اطُي  من احلمار
فهو يعرُف الطريق ، كان اطُي  وغالي  قد تركا "سويد" خلفهما

 بعد أيام مضاها يف الصعود.، جيًِّدا
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 الشةجر وبةني  ، حمللُِّق يرصُد املشهد يف الِشعب الكب النسُر ا
يقفُ  الى الصخور خبّف  دوَن أن تت حة َح  ، يشاهُد رجاًل حيم  أنثى

 يراقُب النسُر منديلها األمحر وهو ينحسُر ان شعرها.، من فوقه
، حتُرك يديها كأُنها ترغُب يف الطة ان ، حُررت شعرها للنسيم

 حيرف جناحه حنو اجلبال.، املشهد العابث يقرُِّر النسُر أن يترَك
 

هناك ، السقيفُ  مفروشٌ ، اندهشت غالي  من املكاِن املهُيأ للحياة
 ويف اخلةارج مكةان  ، فانوس صةغ  و، وبطانُي  لشخصني، وسائد
 حفرة للحنيذ.و، موقد، للجلوس
.. 

كانت غالي  تفصة   ، وأشعَ  النار، رمى اطُي  حطًبا يف احلفرة
 وبعد أن انتهت أخذت تعجن.، ني "خوج "الذبيح  بسك

وتةرك زوجتةه حتضِّةر    ، أخذ اطُي  بندقُيته، بعد راح  قص ة
 الغداء.

رمت غالي  أغصاَن املرخ ، بعد أن أصبَح احلطُب مجًرا دوَن هلب
مثَّ غطَّته بطبق  أخرى مةن  ، مثَّ رمت بعض اللَّحم اليه، فو  اجلمر

مثَّ غطَّت احلفرة مبا تبقَّى مةن   ،ورمت دفع  أخرى من اللَّحم، املرخ
مث ، مث أغلقت احلفرة بصالة رقيق  ن اتها من بةني الصةخور  ، املرخ

مثَّ ردمتةها  ، وغطَّت الصحائ  الصخ ة، أخذت قطع  من القماش
 وبعد ذل  قامت برشِّ التراب باملاء.، بالتراب

 مثَّ ردمتها باجلمر.، بعد ساا   فردت العجينَ  الى صخرة 
تنظةُر إىل  ، واضعً  يديها الى خصرها، نظُر إىل الواد غالي  ت

 تتذكَُّر غُناًما.، بعض املاشي  من بعيد
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وضعْت بعض فرواها الصغ ة حتةت  ، جبوارها نبتت "مسي "
تبقةى رائحتةها   ، لكُنها ابقٌ ، منديلها األمحر؛ ف هوُر اجلباِل ضئيلٌ 

حُتةى انةد   ، وأماكن الراحة  ، تضعها النساء يف الوسائد، شهوًرا
 اخلالص تبقى الى وفائها.
 تسأله ساخرًة:، يعوُد اطُي  دوَن غنائم

 وين الذيب؟ -

 يظهر يف اللي .بةي ذي -

، تنظُر غالي  يف سةااتها الذهبُية  الصةغ ة   ، يسأُل ان الغداء
 فتطلُب منه أن يصرَب قلياًل.

.. 
 واحلرك .، تستحدُث العمَ ، غالي  ال تك ُّ ان احلرك 

 خلِّينا نسول  شوُي ؟!، يا مرة اجلسي -

، وبعدين الوم  حةوب اجلبة   ، ملحو  الى سواليف  -
من صةاحب    -واهلل-أارف ، والوبارة، والسالح، والصيد

 السوالي .

، تقلبها الى وجههةا ، تقوُم بإخراج خب ة احلنط  من حتت اجلمر
، يضعها الى الفراش، وتقذفها ساخن  الى اطُي ، متسكها حبرك  خفيف 

 ويقطعها الى شك  مثلثات.، يفردها، ُيْخِرج سكينه الصغ ة املطوُي 
 اهلل الى الشاهي ذحلني! -

 خ ِّ الشاهي قوم شوف اللَّحم. -

 حيبُّ اللَّحم!بةي ذئ -

يطو  القماَش حبذٍر؛ حُتى ال يسقط شيٌء مةن  ، ي يُح التراَب
رَخ الذ  تغُير أزال امل، يتصُعد البخار ال كّي، التراب من بني الشقو 
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مثَّ ، ووضعه يف الصةحن ، وبدأ يف إخراج اللَّحم، لونه بفع  احلرارة
 صُب اليه اسَ  سدرة اصره حديًثا.

يتمُدد الدهن الى وجهةه كلَّمةا   ، ينهُش اللَّحم بطريق  بدائُي 
يأخذ قطعً  من حلم ، تضح  من هذا الشره، التهم م يًدا من اللَّحم

 الكت  ويطعمها.
يضةع رجلةه فةو     ، يضطجعان، الغداء يذهبان للسقيف بعد 
ما يريده من ، يشمُّ شعرها الذ  تفوُح منه رائح  "املسي "، خاصرهتا

 احلياة أن تدوَم اللحظ  بكام  تفاصيلها.
 ينامان.

حتضِّةر  ، يصلِّيان العصر فةو  السةقيف   ، يف املساء يستيقظان
 يثرثران إىل أن تغيَب الشمُس.، والشا ، القهوة
.. 

فلْم ، تشعُر بنوع من اخلوف، تبدأ حياُة اجلب  األخرى، يف اللي 
هي تسمُع َجُداهتا اندما حيكنَي ان حيةاهتُن  ، تنْم يف اجلب  يف حياهتا

 يف املاضي.
نقيةق  ، اجلنادب، أصوات اهلوام، النجوُم كالنمِش يف خدِّ الليِ 

 هناك ومةيض يشةقُّ  ، ينظران يف السماء، حسيس النار، الضفادع
، وهي تقوُل: هو جمُرد قمر صنااّي، هو يقوُل: إُنه جنٌم سُياٌر، السماء

 يسأل بنوع من السذاج :
 تتوقَّعني يصوِّرنا؟ -

 واحليوانات.، واألودي ، يصوِّر ك َّ شيٍء: اجلبال -

 حُتى الذيب؟ -

 حُتى الذيب. -
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 بةي.لكْن أحتُداهم يصوِّرون ذي -

 إللي ما حْد قد شافه. ترى أزاجتنا بذيبَ  هَذا -

 تبغني تشوفينه. -

 وخوف !، نظرْت له بريب  
 فمُد يده جتاَه قضيبه!

، بدأ هةو يقتةربُ  ، ضربت ظاهر كفَّه، أطلقت ضحكً  االيً 
كانت حتذِّره من األقمةاِر الة    ، يواها بنهِش رقبتها، ضُمها بقوة
، ُددمتة ، خرج من مكانه املعهود، لكن الذئب استيقظ، متسح الكون

وال األقمةار الة    ، مل يكن يأبه للنجوم السُيارة، رفع رأسه للسماء
يشّد ظهَره يف ك ِّ ، يعو  بشُدة، يرفع رأسه، تصوِّره يف تل  اللحظِ 

، حُتةى إذا أزبةد  ، ميعُن يف العواء، وميعُن يف العواء، يعو  فيها مرة
 ارختى..

 تغُفو الذئبُ .، يغُفو الذئُب
.. 

مث طلَب منةها  ، فنوُم اجلبِ  اميٌق وقصٌ ، ساااتاستيقظا بعد 
ظُنت أُنه يريُد أن ينة ال  ، أن هناك تسليً  أخرى تنتظراا يف األسف 

طلةَب منةها أن   ، لكُنه أخربها أُنهما لن ين ال إالَّ الصبح، إىل البيت
 تن ل معه دون أسئل .

وانةد الغةدير نة َع    ، وبدآ يف الن وِل ألقرب شعيب منهما
يداابةها  ، تشعُر بربودة املاء تقرصها، ون ال املاَء، ومالبسها، مالبسه
تؤِثةث  ، تصعُد الضحكاُت بني الِشعاب، وهي حتاوُل إغراقه، يف املاء

، لتصعد الى ااتقه لتقف  يف املاء، تطلُب منه أن يقَ ، اللي  بالبهج 
 استمُر العبُث حُتى بدأ الليُ  ميتصُّ الدفَء.
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أخذ جيفُِّ  ، وجلسا يف طرف الغدير، من املاءبعد ذل  خرجا 
 يغطيها بك  مالبسه.، غالي  ترجتُ ، شعَر زوجته ببعض مالبسه
، تضُع غالي  ما تبقى من احلطب للدفِء، يصعدان حنو السقيف 

يهيُئ املكةاَن  ، يشعُ  الفانوَس، يسحُب اطُي  ال ولي  داخ  السقيف 
 للنوِم.

يغلُق السقيف  بصةفيح  مةن   ، بعد اجلفاف والشعور بالدفء
 احلجر؛ ملنِع الدواب واحليوانات من الدخول.

 يأكالن ما تبقَّى من اخلب ِة.
 ناَما بعد أن تغطَّيا ببطانُي   ثقيل  .
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  يد  و عيد  

رموُش الشمِس الذهبُي  تكنُس بقايا ، يف املوقد باردٌة الرمادُة ال 
 النوم من املوجودات.
تأمره بالنهوض ليعودا ، يف املكان توقظه حركاهتا، تستيقُظ قبله

خيربها أنَّ السةااات األوىل مةن   ، فقد تأُخرا الى العجوز، للبيت
 ولن ين ال إالَّ بعد اإلفطار.، الصباح غالي 

 أخب ؟ -

 اهلل يسعدك. -

أخةذ بندقُيتةه   ، غس  وجهةه ، مبجرد أن بدأت جتهِّ  اإلفطار
 يعود لإلفطار. مثَّ، وأخربها أْن سوف يأخذ جولً  قص ًة

.. 
 يبةدو  ، مسعت صوَت طلقة  ، بينما أخذت اخلب ة يف االستواء

حُتى اةاد حيمةُ    ، ما إن انتهت من جتهي  اإلفطار، أُنه وجَد صيًدا
 صيًدا.

 ليس كعادته!، اقترب مرتبًكا
 استغربت.
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، نادته أن يتركةه ويةأيت  ، انشغ  بسلخ الوبر، مل يأِت ليفطر
 أخربها أُنها أنثى.

 العادة ال تصيد اإلناث؟ -

 كانت بعيدة. -

 وبةدأ  ، ترُبةع مقابلةها  ، مث اّلقها يف شجرة جماورة، سلخها
 يفطر.

 مثَّ جتاهلته.، مسعت غالي  صوًتا
 اطُي ! -

 تسمع؟ -

 ال.. -

 بدأت األصواُت تعود!
 ز  صوت البساس!، اطُي  باهلل ما تسمع -

- .... 

 شوف ال مت ح معيه. -

 ما أمسع ِشي.، احلالليا بنت  -

 وكان قريًبا!، تكُرر الصوُت
 اطُي ! -

 فخرجت بوبرين حديثي الوالدة!، أدخَ  يده يف ثوبه
 ما ختاف اهلل. -

 ما ارفت إالَّ بعد ما رميتها.، يا بنت احلالل -

 طيِّب. -

 فتحُت بطنها وخّرجتهم.، لقيُت بطنها يتحُرك -

 إن هلل. -
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ومل ، مث قامةت ، وضعتهما يف صدرها، أخذت غالي  الصغ ين
 تدفْع لقمً  يف فمها. مث بدأت يف مح  األغراِض للن ول.

... 
، سويد مل يكن اليه محٌ  كبٌ ، الى اجلميع، كان الن وُل مرحًيا

وغالي  تتعاهُد الكةائنني الصةغ ين   ، اطُي  يدفعه ح نه بسبب قنصه
همةا  تضح  بعةد كة  حةني ألنُ   ، اللذين وضعتهما يف صدرها

 يدغدغاهنا.
 خترُب زوجها أُنها تشعُر باألموم .
 يطلُب منها أن ختتاَر هلما امسني.

كانةت جةاُدة يف   ، كان كلَّما توُصلت إىل اسم تستشُ  اطُي 
 اختياراهتا.

 وسعيد".، مث توُصلت إىل امسني قريبني "ايد
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 شة..وْح
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 اليرُس أطيرُ 

 أخذوا غالي !
الذ  مل يستطع أن يعم  شيًئا ، من اطُي كان ذل  الى مرأى 

لقد تواطأوا اليه ، أمام هذه القوى ال  تكالبت اليه من ك  اجلهات
 دون رمح .

، فقب  ثالث  أشهر فسَخ القاضي اقداا؛ بسبِب ادم التكةافؤ 
هذا ما كانت تطالُب به الصحيفُ  ال  قُدمها "هُيةاس" بعةد وفةاة    

 وأن نسبه دخي !، وهي بنت "شيوخ"، "صانع"حيث بُين أُنه ، والده
وأخربه القاضي أنَّ التكافؤ ، كان اطُي  قد حضر أوىل اجللسات

 إالَّ يف حال  رضا أقارب املرأة.، شرٌط
، حاول أن يبّين للقاضي أن اائلته متحدِّرة من أصةول رفيعة   

ه وأنَّ ما يقوم به من أامال يف ديرته دفعت، ويشهد بذل  أايان القبيل 
، فمن غ  املعقول أن يذهب للمدين  إلصالح حوائجةه ، له الضرورة
، والنجةارة لصةنع خاليةا الُنحة     ، كلحام احلديد، وشؤون بيته

 ،وأخرب القاضي أنَّ امله األساس هو بيع الغنم، و"خشايب" للبناد 
 وخيدم قومه فيما جييده دون مقاب  أحياًنا.، والعس 
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 ليكُ  ان داواه.، رهحثَّه القاضي أن يتصاحَل مع صه
، لكُنه مل جيد جتاوًبا من طرف "هُيةاس" ، تدُخ  حنش يف األمر

لعة َّ  ، وفُض  اطُي  أن يتجاهَ  مذكرات احملكم  ال  تل مه باحلضور
 أو جيد َمن يثنيه ان داواه.، هُياًسا يتراجع

.. 
 يف ظ ِّ غياِب اطُي  املستمر.، فسَخ القاضي اقَد زواجهما

طلبوا من اطُي  أن ، ومعها بعُض اجلنود، ام حضرْت جلنٌ بعد أي
 يركب سُيارة الشرط .

 دخ  البيت "هُياس"!، اندما ركَب السُيارة
بعد حلظات خرج ومعه ، ااترَض اطُي  أن يدخَ  دوَن استئذان 

 وحياوُل أن يدخلها سُيارته.، غالي  يسحبها بالقُوة
 زوج .يا مجاا  هذا الرج  يعتد  الى  -

 رُد اليه مندوُب احملكمِ  بربود :
 مل تعْد زوجتَ . -

 وش تقصد؟ -

هلذا ، يا اطُي  مل تستجْب جللسات القاضي الشهور املاضي  -
 القاضي فسَخ اقَد ال واِج.

- .. 
، الحَظ اطُي  أن جُدته حتاوُل أن متنع "هُياًسا" من أخذ غالية  

 فوقعْت الى األرض.، فما كان منه إالَّ أن دفَع العجوَز
 وأخذت تلعنه.، نفضت العجوُز التراَب الذ  الق بثياهبا
انةدما رأى هُياًسةا   ، اطُي  يصرُخ من خل  زجاج السُيارة

 ..سدىلكُن صوته ذهب ، يعتد  الى العجوز
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وأالَّ يقترَب من ، يف القسم أخذوا تعهًدا اليه أالَّ يتعُرَض للشيِخ
وذكَّةره  ، ض للعقوبِ  يف حال اإلخالل بذل وأُنه سوف يتعُر، بيته

، رجاِل الدول بةي الضابُط يف القسم أنَّ شيوَخ القبائ  هم من منسو
وإذا أراد أن يتظلََّم فهناك ، وأّ  ااتداٍء اليهم هو ااتداٌء الى الدول 

 جهاٌت يتقُدم هلا.
اطُي  صةامٌت  ، كان حنش ينتظره يف اخلارج، خرَج من القسم

 تل  اللحظ .مل تعْد يف حياته  فغالي ، مذهوٌل
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 أعبة  اوَق أعبة  

حُتى جُدتُه أصبح كالمها مدوًرا ، مل يعْد يرغُب يف مقابل  أحد 
 لساُنها أصبح سوًطا ينكأ جرًحا امسه غالي .، مملواًل

باع حالله ، بعد رحيلها أتته رغبٌ  ملُحٌ  يف التخّف  من األشياء
كسَر خلج األرض حُتى ، بقى حالَل العجوزوأ، الذ  اشتراه مؤُخًرا

خاُصً  وأنَّ الصناا  ، مل يعْد يصنع بعَض األشياء للجماا ، ال ي راها
مل يتةرك  ، كانت مأخًذا اليه يف قضي  التكافؤ ال  رفعها اليه هُياس

وإُنما ألنَّ هؤالء الذين خيدمهم يف مث  هةذه األشةياء   ، ذل  للعيب
 الصغ ة ال يستحّقون.

هو أاظُم ما يفعلةه يف  ، املكوُث يف اجلبِ  برفق  "ايد وسعيد"
السقيفُ  ال  تكنُ  السالح هي مكانه الذ  جيُد فيه الراح  ، وقته ذاك
مل يعْد يصةيد  ، والصفرد، يتسلَّى يف النهار بقنص احلج ، والسلوى

 الوبارة حُتى ال يؤذ  رفيقيه.
إالَّ صةوت  ، بالبشِرال يربطه شيٌء ، ميكُث الليايل ذوات العدد

 األذان الذ  يص  إليه يف ذل  املكان.
، شارُبه أخفى شفته الُعليا، اطُي  أاَ  نفسه؛ شعُره أشعُث دوًما
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حُتى جُدتةُه  ، مل يعْد يستحم إالَّ اند االحتالم، حليُته أصبحت معقَّدًة
 أصبحت تناديه "يابو حّقني" ألثر العر  الذ  يظهر الى رقبته!

.. 
يةدخالن  ، جيلُس للفطور مع جُدتِه يأتياه "ايد وسعيد" اندما
أحةداا ال  ، أصبحا مسينني جدًّا، وما بني قميصه املُتسخ، حتت إزاره

أصبحت هذه الكائنات تلفةت  ، بعد أن يقبِّله يستقرُّ إالَّ الى رأسه
 أنظار الناس.

.. 
لكةُن  ، "ايًدا وسعيًدا" وبعث هلا، بعَث اطُي  أغراَض "غالي "
 "ايًدا" ااد بعد أيام وحيًدا خائًفا!

مث الم اطُي  أُنه أتى هارًبا بعد أن جةُرب "هُياًسةا" بندقُية     
 ُارضت اليه يف "سعيد"!

اخلسيُس مل جيْد إالَّ ذلَ  احليوان املستأنس يف بيته؛ ليجرَِّب فيه 
 بندقُيته.

ر نضةِح  ارَف اطُي  أنَّ "سعيًدا" حلقه مكروٌه اندما رأى آثةا 
 الدم الى وجه "ايد".

 رُدد اطُي :
 ما شي إالَّ تْعب  فوَ  تعْب . -
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 البالد

ذهَب ليعرَف سةبَب  ، بعد أيام رأى بعَض الرجاِل قرَب أرضه
 جتّمعهم هناك!

 مسَع أحد اجلماا  يقول:، رُحَب به القوُم، اندما اقترَب
 هذا صاحُب األرِض. -

، وشرِّ مةا بعةده  ، شرِّ ذل  اليومتعُوَذ باهلل من ، شعَر بتوّجٍس
تأكَّد ، قب  أن يصافَح اطُي ، وكان بكام  أناقته، اقترَب منه أحدهم
صافحه وأخةربه أُنةه   ، كان بيده بعُض األورا ، من استقرار اقاله

ألنَّ بعض أفراد القبيلة   ، مراقُب البلدي  أتى ل ى الى الطبيع  املكان
الطريق الوحيد املغذِّ  للقري  يقطعةه  ألنَّ ، يطالبون بطريٍق آخَر هلم

 ومنها أرضه.، وأن الطريَق املقترَح ميرُّ ببعض األراضي، السي 
، أخرَب اطُي  املندوَب أنَّ من حقِّ الناس أن تطالَب بطريق آخةرَ 

 وقال له:، لكن دوَن إضراٍر بأحد
فما بال  بطريةق يف قرية    ، السيُ  يقطُع الطرَ  السريعَ  -

ومتةرُّ  ،  يستغر  فيه تسوي  الطريق إالَّ دقةائق وال، منسُي 
 سنوات أحياًنا دون أن يأيت السي .



160 

 رُد أحدهم:
 لكُن املصلحَ  العاُمَ  يا اطُي . -

 يا أخي اندك طريٌق رئيٌس. -

 ما يكفي. -

 يعين ما يقنعكم إالَّ التعدِّ  الى أراضي اخللق؟! -

 رُد العريف :
 للحكوم !هذه األرُض ملٌ   -

حِنُن نعةرُف أُنهةا   ، ال تستقو  الينا باحلكومِ  يا اريفتنا -
 حُتى بالدك وبيت .، للحكوم 

 أنا اند  ص   الى بالد . -

وهذ  هلةا  ، أغلُب القبيلِ  ما متلُ  إالَّ وثائَق وحجج قدميً  -
 ااتبارها.

، طلب اطُي  من املندوب أن يرى املعروَض املقُدم من اجلمااة  
أن ، وبالفع  كانوا يتقاطعون مجيًعا يف أمر واحةد ، يف املطالبني نظَر

 الطريق املقترح  ال مترُّ الى بالدهم.
 وسةُجَ  ااتراضةه يف   ، أخرَب اطُي  مندوَب البلدية  بةذل   

 احملضر.
.. 

بعدما ُأصيب بعارٍض صحيٍّ ، يف املساِء ذهَب إىل حنش ل يارته
الصفاُر ، ايناه صفراوان جدًّا، كان حنش ه ياًل، جعله طريَح الفراش

 طفَح الى جسده أيًضا!
كان مستلقًيا الةى سةريٍر   ، احلال تل ُفِجَع اندما رآه الى 

 وجَد انده بعض ال ُوار من بين هالل.و، حديد ٍّ
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، سبق أن ارف حنش موضوع الطريق الذ  طالب به الةبعضُ 
مود فشُدد حنش اليه بضرورة الصة ، والذ  سيمرُّ الى أرض اطُي 

فعدُم وجود األرض مبثاب  ، وال يرضخ مهما كانت الواود، أمام حقِّه
 اقترَب منه هامًسا:، إلغاِء لوجوده يف املكان

 َخُذوا املرة ال خيُذوَن الركيَب! -
 أقسم اطُي  حبياِة ربِّه أنَّ ذلَ  لْن حيدَث طاملةا رأُسةُه يشةمُّ    

 اهلواَء.
وأسةعار  ، والقنص، ماي مث توُحد احلديُث ان الر، ابتسَم حنش

 الذخ ة الذ  بدا يف ارتفاع بعد توتر األحداث يف اليمن.
، فجأًة طلَب حنش من ابنه أن جيلَب بندقُيته املةازور الطويلة   

ويضعوا الوسةائَد  ، وطلَب من اطُي  وال ُوار أْن جيلسوه الى السرير
حُدد اهلدَف الةذ  سةوف   ، حُتى إذا استوى يف جلسته، من خلفه
البقيُ  كانوا يرونه لكن ، أحدهم حيل  أُنه ال يراه إالَّ باملنظار، يرمونه
 بصعوب .

رموا ك  واحد ، طلب منهم كوهنم الضيوف أن يبدأوا بالرِّماي 
 كانوا متفاوتني يف رميهم.، بثالث طلقات

، وقًعا ااطي  دفَع بالطلقاِت الثالث يف صدِر اجلب  فلم جيدوا هل
كان ينظُر ارب النيشان إىل رأس ، فتنكَّب البندقُي ، مثَّ جاء دوُر حنش

ثاقبة   ، وبعني حاُدة، الذ  يذهب ويغيب، إىل اهلدِف الصغِ ، اإلبرة
يتتُبعةه الة ُواُر   ، فأصبَح اهلدُف طحيًنا، فدُوت البندقُيُ ، اَ  ال ناَد
اللحظ  مل يعْد يفكِّر يف تل  ، شعَر أُنه خب ، ابتسَم حنش، مبناظ هم

فقد آن له أن ميوت قبة  أن خيونةه البصةُر    ، بأ ِّ راٍب قد جيتاحه
 والرصاُص.
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ومل يتخلَّص بعُض أفراد ، بعد شهٍر من هذه ال يارة ماَت حنش
 من الُدين الذ  مُحله يف رقاب بنادقهم.، الديرة

لقد ُفقةد  ، يعْد له مُتكًأ يف القري  فبموته مل، اطُي  بكى حنًشا
كان حادًّا ، والِشعاب، لن تنساه األودي  واجلبال، أوتاِد القري وتٌد من 
كان حةنش أيقونةَ    ، "أحمَق" يف الّرماي ، مبهًجا يف الفرح، يف احلقِّ
 الوقِت.



163 

 ر وُ  ال بجزِ 

 تردُِّد اجلُدُة: الولُد "ركب اجلبال"!
، َمن مّسه جنون، ابارة ُتقال مَلن نفر جبلده من مصيب  أو طارئ

ال ميارس مةن مناشةط   ، هكذا أصبح بعد غالي ، به ه مي  أو حلَّت
 احلياة سوى ركوب اجلبال.

.. 
جيةد العشةاء   ، يذهب للجب  وال يعود إالَّ مع غروب الشمس

 وإذا أصبح "ركب اجلبال".، يأك  مثَّ ينام، أمامه
، خنافس صةغ ة الةى األشةجار   ، يف اجلبِ  يأنُس مبخلوقاته

احلجة  ينةاد  الةى    ، بذيوهلااليعاسيب تضرب صفح  الغدران 
السكون الةذ   ، العقاب يترُصد طوياًل يبحث ان فريس ، مجاااته

جيمده بفع  انفعاالته الداخلُي  جيع  الوبارة تظهةر رغةم حةذرها    
حُتى الدباب  ، تعلَّم من كائنات اجلب  مامل يتعلَّمه من البشر، الشديد

 يف حال  االاتداء.تعلَّم منها ادم التعدِّ  الى اآلخرين إالَّ 
، "الصليُق" طائر أبو معول أصبح يلتقيه كثً ا يف أُيامةه تلة   
، منقاره احل ين جدًّا ال مي ُّ من رفعه للسماء ليبحث ان قطرة فةرح 
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 أاّلوحةُرم  ، حُرم الن ول إليهةا ، منذ أن التصق جُده األّول باألرض
ذا القرب غة   ماذا يريد "الصليق" من ه، يشرب إالَّ من ماء السماء

فقةام  ، ذل  الطائر جع  اطُي  يفّكةر باملةاء  ، التضامن مع ح نه
وقام "املةاطور"  ، بتمديدات من الغدير الذ  يف الِشعب إىل السقيف 

بعملةه  ، الصغ  الذ  كان يعم  قب  أن تأيت شبك  املاء إىل القرية  
 كما ينبغي.

، يسةً ا وأصبح العيش ، قام بتمديد املاء لنفسه يف ذل  املكان
متُنى أن تكون غالي  بقرب  ، ذكرى غالي  حتضر وهو أمر ليس يف يده

ولةن  ، لكُنها اآلن يف مكان آخةر ، لتشهد امله العظيم الذ  قام به
ومةن  ، ييأس من رفع أمره اند والة األمر حُتى ينصفوه من "هُياس"

 القاضي الذ  حرمه زوجته.
دما يرى كوكًبةا سةُياًرا   يؤمله فقط ان، ال مي ُّ التأم  يف اللي 

قنفذ يبحةث اةن   ، يف سقيفته يأيت زُوار بني حني وآخر، فيتذكَّر
 وبعض الضباع أيًضا.، "نيص" يبحث ان ما يسد به جواه، جحر

ليس له االق  اآلن بأحةد سةوى   ، ماذا يريد من العامل املؤذ 
 وايد.، جُدته

، االتِّكاء يف ضلوع اجلبال، إالَّ البقاء معت اًلليس هناك ما يفعله 
، وتقبي  اجلباه الشاهق ، احتضان األصادير، االضطجاع يف الِشعاب

 التوّسد ببندقُي  بلجي  حتت ظ  شجرة.
 ح  يف ا لت  ال يداون  خب .، لكُن البشَر ال ُيؤمن شّرهم
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!   يد  ميبوح 

اندما ااَد اطُي  من اجلب  اشتكت جُدتُه من فقةداهنا لةبعض   
رغةَم  ، فهي ألربِع لياٍل الى التوايل تفقُد فيها أربًعا من البهم، لبهما

 أُنها متأكِّدٌة أنَّ الغنَم يعوُد كاماًل من اجلب !
ذهَب إىل ال رب ، كان يفحُص املكاَن، فلم جيْد أثًرا حليوان  مفترٍس، 

 ال ذئَب وال ضبَع، وال وشَق، كّ  هذه احليوانات يعرف آثارها.
وجعَله يط ُّ ، سحَب سريًرا حديديًّا من منتصِ  الداريف املساء 
وكانت تنام جبواره بندقُي  "شوزن" مةن نةوع   ، الى حظ ِة الغنم

كان قد وضع يف جوفها مخَس طلقات  مةن "املتوسةع"   ، "بيكال"
 املخُصص هلذه احليوانات اخلط ة.

يةد أن  لكُنه ال ير، يتساءل، كان يرقُب الغنَم، مل ينْم تلَ  الليل 
، ملاذا ال تكتفي ببقرهتا طاملا أُنها ال تسطيُع رااي  الغنم، يضايَق جُدتُه

 لو كان يريد رااي  الغنم ألبقى حالله.
.. 

، متلحًِّفا بطانُيةً  ثقيلة ً  ، وجبواره بندقُيته السوداء، يناُم مبكًِّرا
 فالذئب يعرف السالح أيًضا.
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 اللي .النوم املبكِّر جيعله يستيقظ بعد منتص  
 مُرت أكثُر من ليل  يترقَّب.

، رفَع البطانُيَ  ان وجهةه ، استيقَظ ذات ليل  بعد منتصِ  الليِ 
وهةي  ، يشاهُد يف طرف الدار سيقاَن الذرة البيضاء، نظَر يف النجوم

ينقلُب الى جنبه فتطعنةه الةذكرى مبجةُرد    ، تتمايُ  بفع  النسيم
 الصحو.

-كان فوَ  السور األمسنّ  ، ب ينظُر يف ال ر، انقلَب الى بطنه
مل يكةْن متأكِّةًدا   ، شيٌء أشهب -الذ  يصُ  آخره إىل أص  اجلب 

 وحتُرك بعُض الفراِء اخلفي .، حُتى هُب اهلواُء
 ويف بيت النار طلق  "ريو" شفَّاف .، كانت البندقُيُ  معُمرًة

ك الةذئُب يتحةرُ  ، اَ  مسماَر األماِن الذ  خل  ال ناد هبدوٍء
 يقصُد املكاَن الذ  ُخصِّص للبهم.، هبدوٍء الى اجلدار

مث أخرجْت رأسها من بةني  ، من حتِت البطانُي  تسلَّلت البندقُيُ 
كانت احلُب  املعدنُي  يف مقدِّمة   ، قضباِن السريِر كثعبان  جييُد الترّصد

ب قلبه كان اطُي  يشعُر بوجي، فغُيبها يف الفراء، سبطان  البندقُي  تلمُع
فثارت البندقُيُ  مطلقً  صةوًتا هةائاًل يف   ، سحَب ال ناَد، حتت الغطاء

 قفَ  الى إثرها احليوان.، املكان
قصَد ، وقفَ  للحظ ة، رمى الغطاَء الذ  كان فوقه، جفَ  الغنُم

 فلم جيْد له أثًرا.، نظر، الباَب
 خرجت جُدتُه تردُِّد:

 يا شفاا  اهلل.. وش مع ؟ -

 يا جُدُة.الذيُب  -

 ذحبته! -
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 أظن أُني كونته. -

.. 

كان ذل  الةذئُب  ، ذهَب اطُي  جيوُس يف املكان، اندما أسفَر
ذكيًّا؛ لدرج  أن اطُي  خشي اليه أن يكون أصابه؛ فقد كان يسةُ   

فيأخذ فريسته دون ، فو  صخور اجلب  حُتى يص  إىل جدار احلظ ة
 أن يترك أثًرا.

 "ايد".ذهَب اطُي  يتقّدمه 
 والى األورا !، أثناَء الصعوِد رأى دًما الى أغصاِن الشجر

، اندما وصَ  أحَد السدوِد الصغ ة يف الِشعب رأى دًما غ يةًرا 
 وأثَر زح  !

، اَ  الشوكَ  املعدنُي  فأدخَ  طلقً  يف بيت النةار ، جُه  بندقُيته
ه مل "يتكُبةد"  بعُض الدم كثٌ ؛ لدرج  أُن، كان يتتُبع الدم يف الِشعب

 وهذا دلي  أُنه حديث املرور الى ذل  املكان.، بعد
 !األكربمث َفَقَد أثر الدم اندما وص  السّد 

 جلَس ميسُح املكاَن حبًثا انه.
 ورُبما ماَت أيًضا.، الذئُب قريٌب

أخةذ يقفةُ    ، كان صوت ايد، فجأًة مسع صوَت صياٍح حادٍّ
ار املائل  جتاه األرض بفع  حتت إحدى األشجو، منحدًرا حنو الصوت

 -الذ  ال يعرف السباع-وكان رأس "ايد" ، شاهَد الذئب، السي 
لكُنه خيشى أن يصةيَب  ، يريد أن يطلَق اليه النار، حمشوًرا بني أنيابه

فلت الذئُب رأَس ، وقب  أن يضربه بأمخص البندقُيِ ، اقترب منه، ايًدا
 جسده.فأفرغ بقي  الطلقاِت األربع يف ، "ايد"

 كان الدخاُن يصعُد من جنب البندقُي .
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كان ال ، محَله من رجليه، أخرج اطُي  "ايًدا" من بني الصخور
مث ، َفَرُد سةكينه ، نظر إليه حب ن، والدُم يقطُر من أنفه، زال به حياٌة

 ذحبُه فوَ  صخرة  باردة .



169 

   ُم البنجدقِ 

كان "هُياس"  ،مبنظاره يرى ذات اللَّجن  ال  ظهرْت قب  أسابيع
يش  ، يقُ  حاماًل "بشته" األسود فو  سااده، واقًفا معهم هذه املُرة

 أن الطريَق سيكون من وسطها.، حنو أرض اطُي 
.. 

الشهيُق وال فُ  يتجاذبان قبة  كتمةان   ، هي تعرف مىت متتد
اكتفت بالضوء يف مسرح ، العنُي الُيسرى تسدُل اجلفَن لترتاح، القرار

نقط  فةو   ، وبقي  الُيمىن حاّدة جتاه البياض الكاذب، ملؤذي املَشاهد ا
، وطلب العطايةا ، اباءة االستجداء، العباءة السوداء املطُرزة بالذهب

 والوجوه املنهوش  بعد غياب العّف .
ابتسةامٌ  منافقةٌ    ، احلُبُ  يف رأِس الصاحبِ  تكاُد تغيُب يف اللؤم

 جبنٌي متغطرٌس..، خد  المٌع بفع  شفرة الصباح، تظهر
 شهيٌق..
 زفٌ ..

 أنفاٌس مكتومٌ ..
 وجيٌب متصااٌد.
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إالَّ أُنه ، أاضاُء اللجن  يتشاورون مع الشيِخ خبصوص املعارضني
يؤكِّد أنَّ أغلَب َمن يف الديرة يسعى هلذا الطريق؛ ألنَّ فيه مصةلحً   

ا أنَّ وهذا لن يؤثِّر يف األمر طاملة ، وأنَّ املعارَض شخٌص واحٌد، ااُمً 
 فهي أرُض الدول .، الرج  ليس لديه ص   شراي 

يكتُب أحُد أاضاِء اللجنِ  ، أاياُن القبيلِ  يوافقون هُياًسا يف رأيه
 يوقِّعون اليه.، التقريَر

وقب  ، يقرِّب إليه التقرير ليوّقعه، "هُياس" يشهر ابتسامً  ماكرًة
، مشةاُغ الشةيخ   طار، كان الدو ُّ هو الفص ، أن يضَع سُن القلم

 نضَخ الدُم الى أاضاِء اللجن !، واقاُله
كة    ، تفُر  أاضاُء اللجن ، أمضى اطُي  توقيَعُه األمحَر بطريقِتِه

 ومص ُيً .، لكُن الرصاصَ  كانت وحيدًة، يبحُث ان مكان حيميه
، كان الدُم قد غطَّى وجهه، "هُياس" اد؛ مل تصدْر منه حرك 

 رًِّجا كثعبان  خرج من جحره خائًفا.وسال متع، ومالبسه
.. 

وضةع  ، جعَ  املشهَد خل  ظهةره ، اطُي  انعطَ  يف جلسته
بعد أن قامت مبهُمتها كمةا  ، بندقُيته هي األخرى مُتكئ  الى صخرة

يردُِّد يف نفسه: "ملاذا مْل أفع  هذا ، شعر اطُي  براح   وسعادة ، ينبغي
 من قب "؟

فبعد تل  الرمية   ، أن ميوَت فيه، جلب اآلن يريد أن يعيَش يف ا
ومن تل  اللحظ  أصةبح  ، ال  خرجت من القلب شعر باحلياة تعود

أصةبح  ، مل يعْد له أ ُّ صل   مبن ُهم يف األسةف  ، من كائنات اجلب 
يتعاهةُد  ، يعبِّد طرَ  الراةاِة القدمية   ، يرّمُم السقائَ  ال  يف اجلب 

 وفو  جذوع الشجر.، بني الصدوعوينظُِّ  خاليا الُنح  املغروسِ  
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 نْاف

كان ، معدات  ثقيلً  حتاول متهيد مكان أسف  اجلب /جبله العظيم
وادد  من فر  الطوارئ ملواجه  اإلرهايّب ، مع املعدات سُيارات أمن

 املعتصم باجلب !
أخةرج رُشاشةي   ، ذهَب إىل السقيف  ال  دفن فيها السةالح 

 يقصد القُم .وأخذ ، مث قطع الِشعب، كالشنكوف
 كان القوُم مكشوفني مث  النم .

أخذ اطُي  ميأل املخازَن بالرصاِص ذ  الرؤوس املعلَّم  بةاللون  
والةى  ، اهنمر الرصاص الى اتاد القوم، ومن فو  الصخور، األمحر

 سُيارهتم ال  اُتخذوها متاريَس.
أتةى دور  ، كلَّما التهب أحةداا ، الرشاشان يتبادالن األدوار

واشتعلت الةن اُن  ، وهُشم زجاجها، خر  الرصاص سُيارهتم، خراآل
اجلنوُد أخذوا يطلقون الناَر الى اطُي  الةذ  مل يصةله   ، يف بعضها

وأخذت ، سوى رصاص  ضربت يف الصخر فارتدت يف رأسه، شيء
وثوبه بسةبب  ، كان بعض فتات الصخور الى شعره، شيًئا من أذنه

 الرصاص املتنكِّب.
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، وبقيت املعُداُت الثقيلُ ، فتراجَع العسكُر، اُص فجأًةتوقَّ  الرص
 والسياراُت احملترقُ .

كان يشعُر بصةداٍع  ، وربط رأسه النازف، قطع ج ء ا من إزاره
 فظيٍع.

 لْن يسمَح ألحد  باالقتراِب من جبله أبًدا.
 ُأغمي اليه.

.. 
 أيقظه صوُت "شهبان" لياًل!
 يقوُم مف وًاا من مكانه.

 "شهبان" لْن يأخذوا
 ماذا سيفع  حبياته بعد أن يأخذوا ال ير؟!

مل يتصُور يوًما أنَّ العدُو سوف يتسةلَّ  إىل  ، يرى أنواَر العدو
 ديرته!

 نادى رفاقه ليشاهدوا أنواَر العدوِّ!
مث يقةرع  ، طننٌي قو   يسكُن قلياًل، طننٌي حاد  هذا ما يشعُر به

 رأسه بقوة  فظيع  .
 أمامه )لن نسمح هلم بقت  رفاقنا(! يكلِّم الصخرة ال 
، واملاء، ينظر يف الطحني، يأخُذ "الشاخوفا"، يتسلَُّ  إىل السقيف 

 وآثار غالي .
 أين غالي ؟ وملاَذا هي قريب  من احلدود؟!

واحًدا ، سيقتلهم، وتوُجه ملكانه لينس  العدو، أخذ "الشاخوفا"
 .تلو آخر

 ال زال يسمع أحدهم يقرع "شهبان".
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 يسمُع "غطرف " غالي  تناديه لينقةَذ "شةهبان" مةن أيةد      
 األاداء!

الرصاُص األمحر أصةبح  ، البندقُيُ  الطويلُ  استيقظت يف املتراس
 من أالى اجلب  صوب فوانيس الواد .، يشقُّ الظالم

فوانيُس القريِ  ال  حتيي اللي  ، تسقُط الفوانيُس املعلَّق  منذ اقود 
 يار.دوَن خوف  من غ و الت

 دوّ ..، دوّ ، دوّ 
تسقُط الفوانيُس مةن بيةوت حُتةى إذا    ، امحراٌر يشقُّ الظالَم

بصوت  ااٍل نشوًة  صرخ، ومل يسمْع إالَّ جلب  أهلها، أظلمت القريُ 
 باالنتصار املوهوم.

 طلب من زمالئه أن يدخِّنوا بأمان!
يذهب يطلُق الناَر جذاًل، ي ادان الليُ  احلال  باملشاا  احلمراء، 

للسقيف  كي يبشِّر غالي  بأُنه ه م األاداء، أخذ يس  يف الظلمة  إىل  
سقيفته، حيث الوحش ، وبقايا السالح، وهناك سقط من اإلايةاء،  

 والن ي .
.. 

وبيده ، يصحو "خبروش" صباًحا يف قلعته الى صوت "شهبان"
 قلعته صامدة رغم مدافع الباشا.، "اصّملي" ةبندقُيتُه ال

، يسعُد بانضمام قبيلته لقلعتةه العتيةدة  ، مه ملثَّمنييشاهد قو
قومةه   لكْن هاله أّن، فيأمرهم باالنتشار يف أحناء القلع ، يقتربون منه

 ويرفعون اجلنا  يف وجهه!، يسدِّدون جتاهه البناد 
 سلَّموه للباشا مقاب  السّلم واألرض!، دفعوه خارج القلع 

.. 
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 أفا . كان حييط به ادٌد من اجلنود اندما
أن جيعلوا رأسةه مشةرئًبا   ، أخذ يوصي قبيلته أن يدفنوه واقًفا

حُتةى ال يقتةرب منةه    ، أن جيعلوا سيفه مغروًسا جبواره، لألاداء
 الذباب!
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 سيج   

، وقدميه، حياول أن حيّرك يديه، يشعر كأنَّ القرَب قد ضاَ  اليه
حُتةى  ، كان القرُب ال يسمح له بأ ِّ حرك   كان يضغط اليه بشةّدة 

 رقبته مل يستطع أن حيركها!
 يشةةعُر بثقةة  القيةةد   ، موّثةةٌق بةةاألغالِل الرُباقةة ِ  

 وبرودته.
 وأطباء.، جبواره اسكٌر

يسأله اجلند ُّ ، فيدنو منه أحُد اجلنود، يهّمهُم ببعض الكلمات
 ان احتياجه.

 كان اطُي  يسأل ان رأسه!
، مةذاورٍ وأخَذ يصةرُخ بصةوت    ، فجأًة انتفَض فوَ  السريِر
 يسأهلم أن يعيدوا له رأسه!

نادى أحُد األطباء ممّرضً  آسيوُيً  لك ِّ املريض ان التشةنُّج،  
 واحلرك .

كان يصرُخ ويتوّاُد اجلميع بأنَّ اللعنَ  ستح ُّ اليهم إذامل يعيدوا 
 رأسه.
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مث حتقنةه بواسةطِ    ، املمرضُ  متدُّ يدها ألقرب درج من السرير
 .كفهظهر يف رس أنبوب قد ُغ
 تشهُد الغياب.، تقُ 

 ينخفُض صوته تدرجييًّا.، خت ُّ وطأُة القيد، هتدأ حركته
أخذ رجاُل األمِن الذين كةانوا يرغبةون يف التحقيةق معةه     

 باالنسحاب من الغرف .
 بقي جند   للحراس .

.. 
اهلواء احملبوس ، روائح املعقِّمات متأل املكان، الغرفُ  مغلقٌ  باردٌة

يتفّصد ، أصوات األجه ة توهن أاصابه، ذ  يعرفهمل يكن هواء اهلل ال
 جبينه ارًقا..

املمرضُ ، تقوُم بضبط املغّذي ، تتساقُط القطراُت منحةدرًة إىل  
 اروقه..

 قطرًة..

 قطرًة..
أمسكت ذراَاه املتدلّي ، وضعتها الى السرير، مث غطَّته بالبياِض، 

من وهم الةرأس  بعد أن قاَم املخّدُر باجلريان يف جسده حُتى خيفَ  
 املفقود.
.. 

 يضةُع يديةه يف جيةوب بنطالةه     ، اجلند ُّ الةذ  حيرسةه  
 ، ينظةُر يف القطةرات املغذّية    ، يقترُب من األجهة ة ، "اخلاكي"

 "الشةاش" يف الرقبة  املثُبتة  بأسةياخ      ةيف رأس اطُي  امللفوف ب
 معدنُي .
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الة  مل  ، خيرج بعض الكلمات، يسمعه ُيصِدر صوًتا منخفًضا
 تطْع املخّدر أن يص  إىل منابعها داخ  اجلمجم  املثقوب .يس

 كان اجلند ُّ يسمعه بوضوٍح وهو يردُِّد:
 اجلبال..
 اجلبال..

 

 تمَّت
 جدَّة

 م2016مارس  9
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 المرا ن

  أ :

، ترمج : حممد آل زلفة  ، موريس تامي يه، رحل  يف بالد العرب -
 م1993

، بةن صةاحل السةلوك   الي ، السكان واملكان، غامد وزهران -
 م.2002

  أ  مخطوطة:

 -الوالةد رمحةه اهلل  -أمحد حممد ال هةراين  ، رجال من زهران -
 خمطوط.

-أمحد حممد ال هراين ، بني احلقيق  واألساط ، صدى األصادير -
 خمطوط. -الوالد رمحه اهلل

 م ال :

إبراهيم حممةد  ، "الرئاس  يف قبيل  زهران منذ القرن الثالث اشر -
 م.1993أغسطس  -58العدد ، جمل  "اامل الكتب، ال يد
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 م ر وأ دير

 أشكر مجيع األصدقاء الذين اهتموا هبذا العم  قب  نشره؛
 قراءة املسّودة األوىل. الى ،عبدالرمحن الشهري

 ؛ الى مالحظاته القّيم .مقبول العلوي

 وتواصلها مع الناشر.، ؛ الى مراجعتها النهائي شهال العجيلي
 ممنٌت لكم..
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 ل  جأ يدر 

 .م2007ب وت ، رياض الريس للكتب والنشر، "رواي " جاجني -
بة وت  ، رياض الريس للكتب والنشر، "رواي " أطفال السبيل -

 م.2013
بة وت  ، الدار العربي  للعلةوم ناشةرون  ، "رواي " امليكانيكي -

 م.2014
بة وت  بةةي،  مؤسس  االنتشار العر، "جمموا  قصصي " فْقد -

 م.2015
 

 

 

  



▪ قا�ص وروائي �سعودي.

ال حي��اَة ف��ي الجباِل بعد رحيل��ه، المطُر لم ي��اأِت منذ فترة 

طويلة، غب�ٌص في ال�س��ور ب�س��بب الغبار العالق الذي ال يريد 

النزول وال ال�سعود، مت�سبٌِّث بالت�ساري�ص والهواء.

 ال تكاد ترى حياة هناك، ال طيوَر جارحة، ال رفرفَة حجل، 

ُد في �سدور  وال �سوَت الأبي معول، ال �سحكاِت وبارة تتردَّ

الجبال، وال نقيَق لل�سفادع في غدران ال�ِسعاب.

ال�سقيفُة مبقورٌة، باردٌة بال دفء، المكاُن ي�ستاق لمداعبات 

��ة ف��ي لحظات ال�سف��اء، الموقُد يفتقُد ح��رارة الجمر،  االأحبَّ

ورائح��ة الخبر، الوح�س��ُة هي ال�ساكُن هن��اك، ال�ساكن الذي 

يبغ�ص الحياة.

��ى من المواجه��ة بين ف��رٍد �سعيٍف،  ِف��ر« ه��و ما تبقَّ  »ال�سِ

ِفر« المبثوث القادم من نحا�ص  هٍة ال ت�سعر، »ال�سِ وقوٍة موجَّ

االأر���ص يرغ��ب ف��ي العودة اإل��ى قل��وب ال�سخور ب��داًل من 

روؤو�ص النا�ص، وقلوبهم.

ِف��ر« بع��د اأن تخلَّ�ص من روؤو�سه عب��ر حلوق البنادق،  »ال�سِ

بق��ي جثاًثا �سفراَء، ال حياَة له��ا �سوى البريق الذي يحدثه 

النج��ُم الكبيُر، البريق في ال�سدوع، والجباه، على ال�سخور، 

واأ�سفل جذوع ال�سجر.

ِف��ر« جثٌث اأخرى ف��ي المعارك، ف��راٌغ مرعٌب محروٌق  »ال�سِ

داخل��ه، بع��د اأن كان يحب���ص ال��دوّي واال�ستع��ال، والموت. 

الموُت ف��ي الطرف المقابل، م��وُت الب�سر، اأو م��وُت المعابر 

�سحاًل فوق ال�سخور، اأو برًدا في �سماء اهلل.
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