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إهداء
�ى��تي إل��ة ابن��بي مهج��رب قل��ى والق��بي إل��غيرتي قل��ا" ص��تي"رن��ا  وال��ا أدعوه�دوم

�بيب "رون��دي ح��ا" أه��تي باب��ك رواي��د تل��مت وق��ن رس��ا م��ة ملمحه��ا وخف�ظله
�درك تعرف أن تلك روايتي وتقرأ تكبر حين .. أرجو بثينة شخصية��ا وت��ي يقين�أنن

بنيتي! يا أحببتك .. لكم أحببتها ما قدر قط أحدا أحببت ما
 بابا

*  *  *
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الحرية ثمن 
ثانية؟ الصدمة يتحمل .. فهل ابنته اختفت حتى صغيره عاد أن * ما

بخيرخ ؟ فتجدها .. «ستعود العرافة قالته ما سيتحقق * هل
حريته؟ يمتلك ل عبدا  أصبح وقد يعود كيف ولكن* 
ابنته؟ ويسترد حياته فيستعيد ويعود حريته ثمن يدفع أن يستطيع هلو* 
بالضبط؟ حدث ماذا  ترى* 

*  *  *

www.riwaya.ml
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�فق تل�ون حي�ث الغ�روب، وق�ت في بالبصرة الغناء الرياض أجمل إحدي في�الش
�ون���ر بل���ب أحم���ف محب���يف وق���دين س���ب ال���روب يراق���وان الغ���فق وأل���تي الش��ال

�ة بألوانها والرياحين الزهور كانت..  رويدا رويدا  تخبو راحت��ا البديع��اك هن�وهن
�ور .. ورائحة جمال بعده ما جمال  اللوحة تلك علي تضفي�بالحي�اة تم�دها الزه

�ذا ولكن الجنة من بقعة في يقف الرجل وكأن ..  بدا والخيال�ح�ال يك�ون أهك
؟ الجنة في يقف من
�نع تسيل الدمع من قطرات ها ؟ عينيه في الحزن هذا وما ؟ الشرود هذا ما�تص

وجنتيه. علي ا ا مجر لها
؟ الرجل عيني في الدنيا حزن تجمع لماذا تري

�دا ؟ الشرود هذا كل ولماذا��ل ل وك�أنه ب��أي يحف��يء ب��ا ش��وله فيم��ن ح��ال م�جم
�ا��ل ل وكأنم��اة يحف��ها بالحي��راه نفس��د أت��د ق��ا؟ زه��رباتأ فيه��ية ض��الته قاس��ا ن�منه
�رف علن�ا الش�ارد الزاهد ذلك من لنقترب فيها؟ أزهدته��ل م�ا نع��ه ح�أص�ابه وم�ا ب

�دري ل قرب عن نظره من حطاما  فتركه أصابه ماذا .. ترى الزمان ضروب من�ي
�ا��ان إذا م��ا  ك��ا أم يقظ��ن غائب��وعي ع��ا.. ال��و  ه��ن ه��رب ع��ه ق��ل ان��ي رج��د ف�العق

�ع��ن الراب��ره م��ن عم��ن آث�ار ولك��ي الزم��ه عل��وحي وجه��د ب�أنه ت��دي ق��ين تع�الخمس
�ب يقف بمراحل��ة منتص��ب القام��روب يرق��ن الغ��ب ك�ان ه�ل ولك��روب يرق�أم الغ

؟ الحزينة نفسه داخل شيئا  يرقب
�ه حل ماذا ولكن الزمان مصائب من به حل ما في شارد وانه لبد��ا ؟ب��ذي وم�ال

الحالة؟ تلك إلي به وصل
البداية؟ كانت .. كيف ترى
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�ه للس�ؤال ق�ادم أص�دقاءه أح�د هو ها��ا .. عن��ان أتراهم��ديث إل�ي يتطرق�عم�ا الح
�ا يحكي من خير إنه ؟ لسانه علي الرجل قصة فنسمع مضي��دث م��ه ح��ا.. ل� ه

..  يقترب الخادم هو
- سيدي!

؟ ورائك - ماذا
بالباب الدين نصر - السيد

الفور على بالدخول فليتفضل ؟رجل يا ينتظر تركته .. لم ويحك- 
سيدي يا تأمر كما- 

قائل : يغادر أن قبل به فهتف مسرعا  الخادم انطلق
- انتظر

يقول: بينما إليه أدراجه عادو نحوه الخادم التفت
سيدي يا - امرك

بنفسي  سأستقبله.. انتظر- 
�ه علي بالحزن الفرحة تمتزج مسرعا  الدين سيف انطلق��و وجه��ة نح��ه حديق�منزل

�دره إلي يضمه وراح ذراعيه فاتحا فرحا  نحوه ركض حتى صديقه رأي ان وما�ص
:الخير يقول بينما وشوق لهفة في ظهره علي ويربت
�ا فإذ الفرحة أخذتني حتى شيخنا يا بعودتك سمعت أن - ما��ي به��ك تحملن�إلي

جوادي يتحملها سرعة بأقصي بغداد من
العزيز شيخنا يا بك - مرحبا 
التقينا منذ عامان .. مضي إليك اشتقت - لكم
المشئومة رحلتي في خرجت منذ صديقي يا - نعم

بالنجاح رحلتك كللت فقد لا نحمد  ولكن-
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قائل : استطرد بينما الحديقة في يلعبان طفلين إلي وأشار
 الصغيرين بقرب تنعم أنت - وها

: يتمتم بينما الدين سيف عيني في الدموع ترقرقت
ل - الحمد

قائل: الدنيا حزن يشوبها بلكنة استطرد ثم برهة وصمت    
�ي����دت -  ولكن����تي فق����ن أدري ول زوج����ي اي����د..  الن ه����ت لق����ا بحث���بل عنه

نمكا كل في جدوى
�تعود-��إذن  س��ا ال ب��ل ي��ا رج��م فكم��ك ال انع��ودة علي��اءك بع��يتم أبن��ه س�نعمت

إليك ويعيدها
؟ السرعة تلك بمثل بعودتي علمت كيف - ولكن

�ق في لنك - علمت��ك طري��ررت عودت��داد م��ع ببغ��ي وم��بأ أنن��دم علي�ك عت�لع
�رورك��ي م��تي أن إل بمنزل��ك غبط��تني بعودت��بي أنس��ا غض��ي وم��ي بق��وقي إل ب�ش
إليك.

�باح عدت فقد شيخنا يا - اعذرني��وم ص��ط الي��ي فق��رة إل��د البص��ت وق��ا  كن�متعب
�ن أنن�ي ث�م أولدي علي لهفة بي يفتك الشوق وكاد التعب، أشد�التع�ب ش�دة م
الساعة إل استيقظ ولم وصولي منذ النوم في سقطت فقد

شيخنا يا مقبول - عذرك
�ر��يف وأم��دين س��د ال��دوا العبي��دة فأع��س المائ��يخان وجل��اولن الش��ا يتن�طعامهم

�ن��ل ويطمئ��ا ك��ي منهم��وال إل��ر أح��ا الخ��اله وم��ن ن��روب م��ان ض��ي الزم��ترة ف�الف
�ار يعرف أن يود منهما وكل أوجه في بينهما الشوق كان..  الماضية��ر أخب�الخ

�غلهما واحدة دفعة��ديث فش��ن الح��دثا الطع�ام ع��ثيرا  فتح�أن ح�تى قليل  وأكل ك
.. صديقه على ذلك أنكر الدين سيف

6

6



؟ طعامنا أعجبك أما ؟ صديقي يا أكلت - ما
�ا وال- ���ت .. م���ل ذق���ذا كمث���ام ه���ي الطع���ذته ف���ا ل���ديقي ي���ن ص���دتي ولك��مع

آخرها عن امتلت
صديقي! يا - زد

ل حمدا..  الدين سيف يا عزك ال - أدام
�ر���يف وأم���دين س���ز ال���د فجه���دم العبي���ل والخ���رة أفض���ي حج���زل ف���يف المن��للض

�م����او الكري���ه م���د إل ترك���دا أن بع����يا أن تواع���ا يقض���الي يومهم���ا الت���دثان مع��يتح
الوارفة البصرة رياض في ويتنزهان ويتسامران

*  *  *

بكاء لصوت سماعه إثر علي الحديقة نحو منزله عبر يعدو الدين سيف اندفع
الحديقة ارض على من ينتزعها وأسرع صياحا  الدنيا ملت التي بثينة صغيرته
.. وتنشج تبكي تزال ما هيو ظهرها علي ويربت قوته بكل ويحتضنها انتزاعا

صغيرتي؟ يا بك ألم - ماذا
أبي يا الدين نور - إنه

حبيبتي يا بك فعل - ماذا
عنوة حصاني أخذ - لقد

�ه- ��ان ولكن��بي حص��ق ل خش��أميرتي يلي��غيرة ب��ر الص��ك .. سأحض��انا  ل�حص
بك يليق حقيقيا 

�غيرتين كفيه�ا وض�عت��ي الص��امة وظه�رت نحيبه�ا وه�دأ وجن�تيه عل�عل�ي ابتس
تقول: واندفعت وفتنتها الصغيرة جمال من زادت دموعها خلف من وجهها
بوعدك تفي لن انك جيدا وأفهم صغيرة أعد لم إنني بي تلهو أنت - أبي
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�اذا��ا - فلم��غيرتي ي��ثير ؟ ص��ك أك��ت علي��ز - وأن��ا اع��ك م��ديك - أنأمل�أه
حقيقيا ؟ حصانا

امتطاؤه أستطيع ول صغيرة - ولكنني
صغيرة؟ تعودي لم انك برهة منذ تقولي ! ألم - عجبا
�ت��غيرة أحس��الحرج الص��ت ب��م قليل فتلعثم��رعت ث��حح أس��ا تص��ت م��ه وقع�ب

: خطأ من
�ت���غيرة - لس���ي ص���ت ولكنن���بيرة لس���ا ك���ي بم���اء يكف���ان لمتط��.. أل حص

؟ظهره عن اسقط ان يحتمل
�ا - إذن��ك فم��ي رأي��ان ف��ير حص��وينى يس��ابي اله��احبته ويح��قطها فل ص�يس

فوقه؟ تهتز يدعها ول
أبي؟ يا الحصان كاذ - وأين
يسير وأخذ كالحصان فامتطته ظهره علي الصغيرة ورفع الدين سيف انحني

�غيرة ضحكات وصوت ،شديد بهدوء بها��ي يجلج�ل الص��د أذني�ه ف�عل�ي فيزي
.. و سعادة سعادته

الرائع؟ الحصان هذا في رأيك - ما
�ا  بثينة عمر مثل في الطلعة بهي طفل عليهما أقبل ردها يتلقي أن وقبل�تقريب
�ر���انا يج���بيا حص���ي خش���ب عل���ر العش���د الخض���رج وق���ن خ���بئه م���د مخ��مابع

�ة علي حصلت قد بثينة أن إلي اطمئن��ة لعب��ت بديل��ن وكف��ياح ع��ا الص�أن وم
�ه��غيرة رأت��تى الص��يت ح��انها نس��ي حص��ا الدم��ق تمام��رها وتعل��ان بص�بالحص

�بي���تأنفت الخش���ا واس���راخها بكائه���ب وص���يف وانتص���دين س���ا ال���د واقف��وق
�ن يه�دئ ان يح�اول إياه�ا محتضنا ذراعيه بين بثينة بصغيرته امسك�روعه�ا م
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وسعه وما صياحا  إل تزداد فما تارة دموعها ويمسح تارة ظهرها علي فيربت
:تمثيلية لهجة في يقول ان إل

�ي��غيرة - أميرت��ذا الص��دونا ه��ور ع��دين ن��د ال��تولي ق��ي اس��ان عل��رة حص�المي
�ذهب��ي لن��زل إل��ر المن��تعيد س�يفا فنحض��ان ونس��ا حص��ة أميرتن�إذاو..  الجميل

�ق الض�حك إلي البكاء من تنقلب بالصغيرة��ن ض�حكاتها تنطل��ن م��ا بي�دموعه
وغبطه سعادة وتذيده قلبه نبضات وتزيد أبيها قلب فتطرب تجلجل
للحرب لنستعد وزيري يا بنا هيا - إذن
أميرتي يا - هيا
�ع��يف ويرف��دين س��غيرة ال��ن الص��ديه بي��تى ي��دخل ح��ا ي��ي به��زل إل��ض المن�ويرك

�انه تارك�ا  بهم�ا اللحاق محاول خلفهما الدين نور��ي الخش�بي حص��ة ف�الحديق
�ه��ا خلف��دفع أن وم��اب ي��زل ب��م المن��دخول ويه��تى بال��اجئه ح��يف يف��دين س�ال
�د��ه وق��ن حمل��ه بي��ذ ذراعي��ه وأخ��غير يقبل��ل والص��ديه يرس��ه ي��ي ورجلي��ل ف�ك

الرجل ذراعي من ليتخلص اتجاه
المير أيها أسرتك قد - ها

عماه يا - اتركني
�ا - وال���تطيع م���ا أس���غيري ي���د ص���ي لق���رة أمرتن���ة المي���ة الجميل���القبض بثين��ب
�ا جراء وأسرك عليك��ه م��ا فعلت��انها به��د وه�ا وبحص��رك آل ق��ري أم��ا.. لن�إليه

عليك به تحكم ما
�ا انحنى ثم بثينة الصغيرة نحو ونظر��اءة أمامه��ة ولء انحن��ة بحرك��ا تمثيلي�بينم

يقول:
؟ جوادها سرق الذي المارق المير هذا علي أميرتي حكم هو ما - والن
عنه صفحت فقد أبي يا - اتركه
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: يقول بينما متعجبا نحوها الدين سيف نظر
..  الميرة أيتها - ولكن
المقدرة عند فالعفو أبي يا - أتركه

: دهشة في قال
 أميرتي يا ترين - كما

: قائل رأسه فهز فجأة شيئا تذكر
�آخذ أتنازل فلن أنا أما الجميلة أميرتي حقك عن تنازلت وقد - ولكنك�وس

 قبلة .. عشرين كامل منه حقي

�غير واحتضن��وة الص��ه بق��ذ ذراعي��ل وأخ��تيه يقب��بينه وجن��غير وج��حك والص�يض
�تى حكمه تنفيذ من الدين سيف انتهي أن وما المكان ضحكاته وتجلجل�ح

�ة ص�دره إلي الصغير ضم��د ثاني��ق وتنه��رد ث�م بعم��دا ش��رق بعي��اته ف�ي وغ�ذكري
�ذكر��ه .. ت��و أخي��يه وه��ي يوص��ابنه عل��ور ب��دين ن��ا ال��ان بينم��تلقيا ك��ى مس�عل

.. الموت سكرات يعاني فراشه
 بثينة ابنتك مع ولتربيه به فلتعن أخي يا ابنك الدين - نور

قائل: أستطرد ثم قليل وتنهد
بذلك! عدني أرجوك- 

يقول: وهو بالدموع عيناه ترقرقت 
.. الطبيب أخبرني لقد اخي يا وستربيه - ستعيش

قائل: قاطعه
�دنيا هذه في يهمني ول يداهمني بالموت اشعر إنني الطبيب من - دعك�ال

�ي إل��د أنن��ت ق��ا ترك��قيا  طفل  فيه��قى ش��ائبها يش��م بمص��رك ول��ه أت��ا ل��ه م�يعين
�ي��اة عل��ت الحي��م وأن��ا تعل��ي ي��والي أن أخ��د ام��ت ق��دا ذهب��ا س��د بينم�أجاه
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�تى يوما المرض تركها ماو ولدته فمذ الطباء لدى بوالدته��ا ح��د ال توفاه�وق
�ت��ا انفق��ل عليه��ا ك��ك م��ا امل��دنيا وه��وجه ال��غير ت��ة للص��رى لطم��ه أخ�فتجعل

فارغة بيد الدنيا يكافح الم كما الب يتيم
ال بإذن شيئا  أعوزه فلن حيا دمت فما أخي يا بال ولتهدأ فلتطمئن- 
أخي؟ يا هذا وعد- أ

�د أخي يا علي حقك - هذا�.. أب�ي م�وت بع�د طعام�ك وأطمعتن�ي ربيتن�ي وق
بعمري لك مدين إنني

�ن ..  حق علي حقك وإنما أخي يا بدين هذا - ليس��دى الب��ه ل��د أبي�.. لق
ابني سوى يوما  تكن ولم ابني كنت

�ن��ك أري - ول��وى ابن��ي س��دأ ابن��ال فاه��ترحاو ب��د قليل س��ا فق��بيب امرن�الط
...

�ك��ن - دع��بيب م��ت فل الط��ذ وق��ره لتنفي��ذا  إن.. أوام��ل ه��قي الطف��ذ ش�من
�ده��ا مول��ث فم��ي لب��ي يقض��اة ف��امه الحي��تى الول ع��رم ح��ان ُح��رم الم حن�وح
�ا��د معه��ش رغ��ا العي��ام وه��ه الي��ا أدري ول الب تحرم��دخر م��ه ت��ا  ل��ن أيض�م

�ائبها��ي.. مص��عر  إنن��ي اش��د إنن��ت ق��ه جني��م علي��رك فل��ه أت��ا ل��لح ميراث��ه يتس�ب
الزمان ضد

�ان .. إنه ال إرادة هي وإنما قصرت ما فوال أخي يا نفسك تلم - ل�امتح
الطيب معدنك ليظهر ال من
أخي يا حقه في مجرم وأنني أشعر ولكنني- 
�ا- ��ك ورث أن كف�اه أم��معتك عن��ة س��ا الطيب��ي ي��ثيرا  أخ��ن وك��ر م��ذي الخي�ال

كبيرها؟ قبل صغيرها البصرة أهل لك به يدين
حدث مهما الصبي عن تتخلي أل وعدني أخي يا - أرحني
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بال وتهدأ ولتطمئن أخي يا - أعدك
.. يا مطمئنا أموت - الن

سيف عيني من الدموع .. وتدفقت بارئها الي روحه وانطلقت يداه وارتخت
وأسي: بلوعة يصرخ بينما كالمطر تنهمر الدين

- أخي! أخي!
.. و أخيه عينا يسبل يده مدو جأشه رباط استعاد أن لبث ماو

�اق��يف أف��دين س��ن ال��روده م��ي ش��رخة عل��ن ص��ة م��ر بثين��ا ونظ��ن إليه��ن م�بي
�ة مختطفا  يجري الدين بنور فإذا المنهمرة دموعه��غيرة دمي��انت ص��ك ك�تمس

�ي تنفجر بها وإذ بها��ث البك�اء ف��رخاتها وتبع��ي بص��ل ف��اه ك��ه إذو تج��ول ب�يق
لها:

الجميلة الميرة أيتها عدونا سلبه ما كل وسنسترد وراءه - نحن
بين الدين سيف فيختطفها مجلجلة ضحكة تنطلق الصغيرة دموع بين ومن

 .. العدو خلف عدوا  بها وينطلق ذراعيه
الدين نور

                                  *  *  *

�رقت���مس أش���باح ش���ألقت الص���يائها ف���ي بض���ة عل���زل حديق���يف من���دين س��ال
�ة��ا الوارف��ال فزادته��ى جم��ا عل��ةو جماله��ي روع��ا عل��ت روعته��ور وانطلق�الطي

�تقبل��وع تس��با طل��دها حالص��افت بتغري��ي فأض��هد إل��ة المش��اة بهج��ي وحي�وف
�ط��ك وس��ة تل��ة الطبيع��س الخلب��يف جل��دين س��دث ال��ي يتح��ديقه إل��ر ص�نص
.. و للخر مقابل مقعد إلى كلهما جلسا وقد الدين

صديقي يا حالك - كيف
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ل والحمد - بخير
أمس؟ ليلة جيدا نمت - هل
�عرت حتى الفراش علي استلقيت ان - ما��باح وان ش��د الص��بح ق��أنني أص�وك

أكلت ما الزمن من أكلت غيبوبة في
جيدا  نمت فقد - إذن
صديقي يا التعب - إنه

�ق لعلى انك- ��ديقي ي�ا ح��عر ل فالنس�ان ص��ة يش��د إل بالراح��ذوق أن بع�يت
يظهر بنقيضه فالشيء التعب طعم

ليلتك؟ كانت كيفو شيخنا يا - أصبت
جيدا  نمت فقد..  ل - الحمد

�ترب��ا اق��ور منهم��دين ن��ه ال��ة وخلف��ا بثين��وان بينم��ت يله��ر فعل��يخ ثغ��ر الش�نص
:يقول بينما سريعة ابتسامة الدين

؟ الولد حال - وكيف
ل والحمد - بخير

�م���ض ل���ات تم���تى لحظ���دأ ح���د ب���فون العبي���اق يص���ام أطب���ي الطع���دة عل��منض
�غيرة��ا ص��دأ أمامهم��ديقان وب��اولن الص��ا يتن��ا إفطارهم��ا أن وم��ه انتهي��تى من�ح
�كرا��ي ال ش��ه عل��ا نعمت��دأ عليهم��د وب��ي العبي��ف ف��دة تنظي��ع المنض��ا ورف�بقاي
قائل : صاحبه فبادر صبرا الدين نصر الشيخ يطق ولم الطعام

�ن- ��ل أل��ديثك تكم��يق ح��ا الش��ديقي ي��ن؟ ص��برني أل��ن تخ��ت أي��ف ؟ غب�وكي
؟ عدت

 شيء .. كل شيخنا يا شيء كل سأخبرك

*  *  *
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ما على يحسدونهما كانوا ناءأقربا أن حتى جما حبا زوجته يحب أخي كان
�ا��ه كان��ن علي��عادة م��اء س��ا وهن��د أن وم��ا ول��ور لهم��دين ن��ا ال��م أن وم��امه أت�ع

�تى الول��وفيت ح��دته ت��رض وال��ال بم��ار عض��ه ح��اء في��س الطب��اه وأفل��ن أب�م
�راء��ا ج��ض ول�م لتج�ارته وإهم�اله علجه��هر ع�دة تم�أيض�ا أب�اه ت�وفي ح�تى أش
�د��اني أن بع��ه أوص��را ب��ن خي��الته ولك��رت خ��ى أص��ه عل��ديها تربيت��ا ل��ان ولم�ك

�ه أن أش�أ فل�م به�ا متعلق�ا الطف�ل��ن والم الب حرم�ان فكف�اه منه�ا أحرم�ولك
�اع زوجها توفي حتى منزلها الطفل دخل أن ما��ل أن وش��ؤم الطف��ي ش��ل عل�ك

�ن��ره بيت�ه دخ�ل م��حني اله�ل جمي�ع وأنك�آخ�ذه ب�أل والص�دقاء اله�ل ونص
�دي��ازلت عن��ادلهم وم��ادلونني أج��دون ويج��ي يري��ي من��ن التخل��بي ع��ه الص�لن

�د العمار أن أقنعتهم حتى شؤم��ه ال بي��رد وأن��ل مج��م بريء طف��اهأ نإ .. ث�ب
�ي��ل أخ��ي و ب��د .. أب��اني لق��ذ رب��وفي من��ي ت��و أب��ذي وه��ع ال��دمي وض��ي ق�عل
�إبنه أعنى أن وعدته وقد نعمتي سبب .. هو التجارة طريق��بره ب��ي وأعت�.. ابن
�اديه من الدنيا هذه في وعيت وما جميله وأنكر أجحده أن بي وكيف��ي أن�أب

�انت���ة فك���ي كلم���ي أخ���ي تعن���ديق والب الخ ل���انت والص���حر ك���ي كالس��ف
�ي���ا فم���ت م���ا كن���تى انطقه���ده ح���د أج���دأ ق���ل حل وج���اكلي لك���ابي مش��وأتع

�لني��ن وانتش��ل م��واتي ك��قطاتيو هف��ا س��ت فم��م عرف��وة طع��ا الب��ت كم�عرف
�ي تعني كانت التي الخوة معني��يء ك�ل ل��إذا ش��ي ف��ي ب��ل أرم��ا بك��ون م�يقول
وأحمله حب بكل الصغير وأحتضن الحائط عرض به وأضرب ظهري خلف

.. ولكن منزلي إلي
صديقي؟ يا ماذا - ولكن

.. حتى الدار باب من به دخلت أن - ما 
: يستطرد بينما عينيه من الدموع وانحدرت
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�وفيت- ��تي ت��ا زوج��ة وافته��ي وإذا المني��ر ب��ي انظ��ل إل��أنه الطف��ل وك��تي قات�زوج
�ه انظر .. ظللت ابنتي وشقاء شقائي وسبب��ق إلي��ي وأحمل��ه ف��ا وجه��ور بينم�يص

�ي أحمل�قو ش�يطان وك�أنه ل�ي الطفل الشيطان��غير بغ�در وجه�ه ف��م والص�ل�ي يبتس
�ي أداعبه أنني بوداعته ظن وقد��ه وإذا بنظرات��ي يق�ترب ب��ي أدري وم�ا من�إل بنفس
صارخا : وجهه على أصفعه وأنا
 الشؤم بوجهك .. ابتعد عني ابتعد-

حجر من قلبي صار قد بينما إليه انظر وأنا ويصرخ يبكي بينما الطفل ابتعد
�ق ل نفسي أجد بي وإذا لن ماو للمسكين رق فما��ر أطي��ي النظ��ه ف�.. وجه

�ي عن يبعدوه أن والعبيد الخدم من طلبت��د وجه��ت فق��ه خف��ن علي��ي م�نفس
�ت���ي أراه أن خف���ة ف���ن لحظ���ب م���ي أدري فل غض���د إل بنفس���ه وق��.. قتلت
طويلة شهورا  ذلك علي ظللت

صديقي؟ يا الطفل ذنب ما - ولكن
�د وكأنم�ا ك�ان قل�بي ولك�ن مرارا  بذلك نفسي إقناع حاولت - لقد��ن ق�د ق�م
�ى حن وما لن فما صخر��غير عل��ى ول الص��ولته عل��قية طف��تى الش��ا أنن�ي ح�م

�ت��ا كره��ت مثلم��ذا كره��ل ه��كين الطف��تى المس��ل أن ح��ه الطف��ا نفس��ان م�ك
�ي��رخ إل يران��ي ويص��ضو ويبك��ي يرك��اه أي ف��دا  اتج��ي مبتع��د عن��م .. لق�تعل
 الحب يتعلم أن قبل الكره .. تعلم مني الكره

قائل: أكمل ثم خللها تنحنح برهة صمت
�اء أحلم من حلم في أمامي وأخي إل أذكر وما هكذا الحال بنا ظلت�.. المس
�ن البياض ناصع ابيضا ثوبا يرتدي كان��زن ولك��دنيا ح��ا ال��ان كله��د ك��ي يتجس�ف

يقول: بينما عينيه
أخي؟ يا وعدك - أهذا
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يستطرد: بينما وحزن أسى في رأسه وهز
للسف!! يا-  

أجيبه: بينما بالرتياع شعرت
حدث ما تدري ل إنك أخي يا - أعذرني

شيء .. كل شيء بكل دراية على إنني - بل
: يستطرد بينما وجهه على الدنيا غضب ارتسم ثم برهة وصمت
يوما؟ يؤذك لم طفل  تكره ان لنفسك سمحت - كيف

: قائل به اصرخ بينما دموعي سالت
ابنتي ويتم زوجتي قتل .. لقد لقد تدري ل - أنت

يفعل؟ أن مثله لطفل كيف نفسك؟ من تخجل - أما
الجميع منه حذرني .. لقد شؤما كان - لقد
الدجل؟ هذا مثل تصدق - أو

ومرات؟ مرات يؤكده ما حدث وقد أصدقه ل - ولما
�ا���ار - إنه���ار أعم���د والعم���ا ال بي���دو وم���ك تع���وى تل���داث س���د أح���ا ق��رتبه

..و قلبك في الحقد ليبث الشيطان
.. أخي يا - ولكن
: قائل قاطعني

�يت أحببتك؟ ما قدر أنسيت ماذا؟ - لكن��ت أن�ك أنس��ؤما كن��ي ش��ديك عل�وال
�دتها علي شؤما كانت ابنتك أن تقيس؟.. أنسيت التي المقاييس تلك بمثل�وال
�ا��ت فم��ا أتم��تى الول عامه��ا ح��ة وافته��ا المني��يت ؟ أيض��ار أن .. أنس��د العم�بي
كل نسيت وإذا ؟ ابنك سيكون ابني بأن وعدك أنسيت ؟ المخلوق بيد ل ال
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�ك��ا ذل��ذكر أم��م ت��ك ك��يت ؟ احببت��م .. أنس��هرت ك��ك س��ي علي��ك؟.. ف�مرض
؟ مرضك في أطببك بينما عيناي دمعت كم أنسيت
: قائل يستطرد بينما وجهه على كفيه ووضع

�رتاه����يبتاه - واحس����ذاب .. إن .. وامص����ي ع����بب روح����ك بس����اهيه ل أفعال���يض
عذاب

 مخطئ شك ول .. إنني أسفي تقبل - أخي

: قائل أسى في نحوي ونظر وجهه عن كفيه رفع
�ن وتال..  كبدي؟ فلذة في النار تشعل بينما لي - أتعتذر��ي ل��ك ارض��تى عن�ح

كفاني ما عام مائة عليك غضبت ولو صغيري يرضي
: مرددا ينوح وراح

.. وامصيبتاه وامصيبتاه-  
: به أهتف بينما عيني من الدموع انطلقتو

�ي���ي - أخ���ادم إنن���فح ن���ي فلتص���وك عن���ذهب ل .. أرج���ذهب .. ل ت���ل ت��أن قب
.. أرجوك!.. أرجوك!  عني تصفح

:  لساني يردد بينما نومي من واستيقظت
 عني تصفح أن قبل تذهب .. ل - أرجوك.. أرجوك

�ي وإذا��س ب��تي أتحس��إذا وجن��ا ف��د بهم��لهما ق��دمع غس��ل ال��ه وأكم��ل طريق�فغس
�تى أك�ف وم�ا البك�اء عن أكف ل بي وإذا وفراشي وسادتي��رط ح��ي انخ�بك�اء ف

�ن��د م��رت جدي��اعة وم��ا س��عرت وم��ا ش��ن به��ان م��م الزم��ه ول��د إل أنتب��دتني وق�وج
�ث كالمجنون المنزل في أعدو��ن ابح��بي ع��ي الص��ل ف��ان ك��ت مك��ي بحث��ل ف�ك

�ي الصبي وجدت فما..  مكانة من ينخلع بقلبي وإذا الحجرات��ان أي ف�.. مك
�ت��دو رح��المجنون أع��ش ك��ة أفت��ش الحديق��ل وأنب��بر ك��ا ش��ت فيه��الثور .. كن�ك
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�د .. استدعيت  الهائج�جميع�ا  أه�ددهم وان�ا إل بنفس�ي أدري وم�ا والخ�دم العبي
�رون بهم .. وإذا الصبي حياة مقابل فحياتهم..  ��ي ينظ��رى إل��ونهمو حي��ى عي�ملئ

�ن .. ألم الشديد والعجب بالخوف��المس تك��تي ب��دة أمني��ددا أراه أل الوحي�مج
؟تغير .. فماذا ؟

�وا���دوهين وقف���ك .. وإزاء مش���ة تل���ت الوقف���دماء غل���ي ال���ي ف���اختطفت عروق��ف
�ا الحائط علي معلقا  كان وقد سوطي��ي أدري وم��د إل بنفس��ت وق��ورهم ألهب�ظه

�ولت���ي .. تح���ك ف���ة تل���ي اللحظ���ي إل���ر وحش���رخت كاس���م .. ص���ددا  به��إذا مه
العذاب. كل .. والعذاب  لهم فالموت الصبي دون من عادوا

                                   *  *  *

�انت عام من أطول يوم كان .. مر كيف أدري وما اليوم مر��ار ك��تعل الن��ي تش�ف
انبش مكان كل في أبحث البصرة شوارع في أهرول وخرجت تنطفئ ولم قلبي
�بي عن سألتو أمامي باب كل وأطرق الرض من شبر كل��ي الص��ل ف��ان ك�مك
�ا���د فم���ر أج���ارات غي���ف عب���رات الس���ى ونظ���فقة، الس���ت والش���تعدا  كن��أن مس

�ازل��ن أتن��ل ع��ا ك��ك م��ن أمل��دلني لم��ي ي��ان عل��غير مك��م الص��ن .. ل��م أك�أن أعل
�ي أرغب أعد .. لم الصغير الشقي لهذا قلبي في الحب هذا كل��ك ف��دنيا تل�ال
�ر��مه أراه ان غي��ي وأض��ب ص�دري إل��ه وأطل��امحني أن من��رت يس��وعي .. انهم�دم

�ارا ��ت انه��ي وفاض��ابي عل��تى ثي��لتها ح��ا غس��ا.. ال .. ي��عر  أم��ة نش��ا بقيم��ن م�بي
�دينا��د إل أي��يع أن بع��ذا..  ؟ يض��و أهك��ان ه��عادته النس��ن س��ديه بي��ا؟ ول ي�يراه

�ة؟ من فيه كان وما يديه بين كان بما أحس سعادته أسباب ضاعت ما فإذا�نعم
�دأت����وم .. ب����ي أل����د نفس����وم أش����ا الل����د وأوبخه����خ أش����تعيد التوبي����ات وأس���ذكري
�تي��بي كراهي��ا للص��د فم��ي أج��ا  إل نفس��ا مجرم��أزداد آثم��ا  ف��ي تعنيف��م لنفس�.. ل
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�ي ولم أنام بأل علي فحكم ضميري يرحمني��ام ترحمن��ا الي��ر فم��وم م��أنه إل ي�وك
�ام��ت ع��ن .. كن��رور أن أظ��ام م��يني الي��ا تنس��دث م��ا ح��تني فم��نين أنس��ل الس�ب

�ام أو بنوم الحين ذاك مذ أهنأ .. لم شقائي من زادت��ذة أو طع��ي ل��اة ف�.. الحي
�ا بميت أنا فما الموت وأتمنى بحي أنا فما أعيش كنت��فق فم��ي أش��وت عل�الم

و..  أجابني ماو
�ده عن الدين نصر الشيخ نهض��ت وراح مقع��ي يرب��ر عل��ديقه ظه��دئ ص��ن ويه�م
.. و دموعه في غارقا كان وقد روعه

�دموع؟ تلك لما..  أخي يا - اهدأ��ا..  ال��د أم��اد وق��بي إلي�ك ع��و أم�ا..  ؟الص�ه
معافى؟ سليما بيتك في هو .. أما ؟عزك في يعيش الن معك

: قائل وحزن أسى في رأسه الدين سيف هز
و.. انتظرت؟ السنين من .. كم عانيت؟ كم تدري ل .. ولكنك عاد - لقد

عاد صديقي يا عاد .. لقد عاد النهاية في ولكنه-
�ض��يف ونه��دين س��ا ال��ن واقف��ده ع��تدعي وراح مقع��بي يس��ذي الص��ض ال��ه رك�إلي
�رعا ���ه مس��ن فحمل��ه بي���ذ ذراعي��ل وأخ��تيه يقب��بينه وجن��ا وج��حك بينم��بي يض�الص

�دم ضيفه فدعا أُعد قد الغذاء طعام أن يبلغونه الخدم أقبل..  جذل�لتن�اول ليتق
:قائل فجأة انتفض أن لبث ما ولكنه غذائه

 بثينة؟ صغيرتي أين- 

في والجواري العبيد وانتشر والمرج الهرج ساد أن السؤال هذا جراء من كانو
�ل���ان ك���ون مك���ن يبحث���بية ع���ي الص���رعت ان إل���ة أس���وه جاري���ث نح���ا تح��الخط

.. وتطمئنه
�ا���ة - إنه���ي نائم���ا ف���ا حجرته���يدي ي���د س���ت .. لق���ن تعب���ب م���امت اللع���ي ون��ف

فراشها في ووضعتها حجرتها إلى فحملتها الحديقة

19

1
9



�ر��اح ظه��ى الرتي��وه عل��ع وج��د الجمي��يف وتنه��دين س��م ال��بي وض��ور الص��دين ن�ال
بنهم ..  يتناولنه سويا الطعام ليتناول الكريم ضيفه مع ومضي صدره إلي

*  *  *

�س��ديقان جل��اولن الص��ا يتن��ا طعامهم��اول بينم��يف ح��دين س��دا  ال��الي ان جاه�يغ
�ي���رام ف���يفه إك���م.. ض���ق  ول���يف يط���ارا  الض���د انتظ���ده وق���ا ش���دث م���احبه ح��لص

�ده��هيته فأفق��ح ش��ي فأل��احبه عل��م ان ص��ديثه يت��ا ح��اولن بينم��ام يتن��ان الطع�.. ك
�دين س�يف م�ن ك�ان وم�ا أع�ادة؟ وم�ن الص�بي؟ ع�اد كي�ف يعرف أن إلى يتوق�ال

..  روايته يكمل فراح صديقه رغبة علي ينزل أن إل
�را الصغير اختفاء علي عامان مر- ��م ع�ام أل�ف وكأنهم�ا .. م��ن يغ�ب ل�ذهن�ي ع

�ت الذي الجرم ول الصغير صورة خللهما��د ارتكب��ت وق��ي حمل��ئولية نفس�المس
�ذيبي في ضميري وتفنن كاملة��تى تع��ا حي�اتي أص�بحت ح��م يط�اق ل جحيم�.. ل

�ه أوحى ما أو ليإ خيل ما وهذا ينسيني الخمر غير أجد��رت ش�يطاني إل�ى ب�فص
�د لجرع إل الخمر من أفيق ل��دلت المزي��اعي .. تب��بحت طب��ب فأص��ا اغض�مم
�ب ل��ور يغض��ا وأث��ثير ل مم��تخدم ي��وط واس��ع الس��د م��ثر العبي��ا أك��تخدم مم�اس

..لساني
: قائل يستطرد بينما صديقه عيني أمام كفيه رفعو

�املهم أعزهم كنت أن بعد وهوانها الدنيا ذل هاتين يدي علي ذاقوا�معامل�ة وأع
�ديق يوم�ا .. ج�اءني البن�اء��ز ص��يخ ه�وو عزي��دين ع�ز الش��ه وإذا ال��دني ب�وإذ يج

�م مني بال يستعيذ بالشيخ .. وإذا مسخا صرت قد وإنما بأنا لست أنا بي�ويه
�ل���ي بالرحي���ي وإذا عن���ارق ب���ي غ���وعي ف���محه دم���يه أستس���ص واسترض���ه وأق��علي

�بب��ر س��الي تغي��يبتي ح��ي ومص��دأ وبلئ��يخ .. ه��ن الش��ي م��ب روع��ي وطل�أن من
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�ي استمر��ل بك�ائي ف��ر ال ع��بي يغف��ي ذن��ز ال أن وأفهمن��ل ع��د وج��ب ل عني�يح
�اد��اذا العن��ت .. فم��ي؟ فعل��د ه�ل بنفس��تعذت ؟ ال أعان��ن ب�ال .. اس��يطاني م�ش

�ي الخمر انسي أجدني الولى وللمرة وجهي وغسلت��ي ف��ي ليل��ي اللي�ل واقض�ف
�لة�����ارة ص�����ارعه ح�����ب ض�����ن اطل�����رة ال م�����وه المغف�����رد أن وأرج�����ي ي�����غيري ل����ص

�امحني��ي ويس��م عل��اليأ عظي��النوم وإذا فع��زو ب��ي يغ��ت عين��ك فنم��ة تل��ئ الليل�مل
�وم هذا طعم نسيت .. لقد ال .. يا جفوني��ق الن��ذ العمي��نوات .. من��مو س��م ل�ان

�ت الليلة ذلك في نمت مثلما��ا .. أدرك��عادة أن ليلته��ت الس��ي إل ليس��اء ف�إرض
نحوي اقبل قد أخي أن النائم يري فيما ليلتها .. رأيت الضمير وإرضاء الخالق
�وب ذات يرتدي��ع الث��اض ناص��أنه البي��ع وك��ورا يش��د ن��ي وق��وادا  امتط��ا  ج�ل ابيض
أمامي بجواده توقف ولما ذراعيه بين الصبي يحمل كان لقدو قط شائبة تشوبه

�ظ��ق ولح��ي تعل��بي عيني��د بالص��ده م��اولني ي��اه ين��ن اي��ن م��ه بي��تين ذراعي��م القوي�ول
: يزد ولم كلمتين سوى يقل

 .. المانة المانة-

�أخرت إن اخشى وكأنني ذراعيه بين من الصبي أختطف أسرعت��ات ت�للحظ
�ه فيحرمني الصبي ويستعيد هبته عن يتراجع أن��ة من��ل ورح�ت ثاني�وجن�تي أقب

�بي��مه الص��ي وأض��دري إل��ي وإذا ص��تيقظ ب��د اس��ادتي فأج��د وس��ا وق�احتويته
�ن���ي بي���ا ذراع���مها أقبله���دري وأض���ا لص���عني فم���ش أن إل وس���اء أجه��بالبك

�رع واص�لي أصلي نومي من ونهضت��امه وأذرف ال إل�ى وأتض��ي ج�ل أم�دمع
�د فوجئت حتى صلتي من انتهيت أن وما��د بأح��دفعا  العبي��رول من��م مه�يقتح

�تي��م غرف��رق .. ل��اب يط��م الب��تأذن ول��م يس��ه آذن ول��ا ل��عر فم��ي أش�إل بنفس
�ر رآن�ي أن وم�ا الح�ائط علي المعلق بسوطي نلقتاعا وعيني�الس�وط إل�ي انظ
�تى��م ح��ب ارتس��ي الرع��ه ف��دا عيني��ا وب��ي جلي��ه عل��رع وجه��ذر وأس��ذر يعت�ويعت
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خارج يخطو أن وقبل أمامي من ليفر يستأذن أسرع حتى وجهي لن أن وما
:  غضب في به أهتف وجدتني الغرفة

 - انتظر

�دماء تجمدت��ي ال��روق ف��كين ع��وي فأس�رع المس��ل نح��د يقب��ي يي��ي ورجل�ف
�وف��ر خ��ا وذع��ت وم��ه زل��دئ ب��ن أه��ه م��ه روع��د ب�أنني وأطمئن��فحت ق��ه ص�عن

: أفاجأه بي اوإذ المسكين وجه أبشر حتى عقابا  مني يناله ولن
؟رجل يا تريد كنت - ماذا

�دا���ة ب���كين أن لوهل���د المس���د ق���ه فق���ا ذاكرت���دا تمام���ذهول فب���ى ال���ه عل��وجه
�رب��بينه وض��دى ج��تيه بإح��م راح��ا ث��ث م��ذكر أن لب��أة ت��ان فج��د وك��اه ق�أنس

:  شديد بفرح يقول أسرعو وجهه فأبشر أجله من جاء ما الذعر
 سيدي يا ى.. البشر الدين نور سيدي عاد - لقد

�ت م�ا إذا أدري ل مشدوها مكاني فوقفت نفسي أصدق لم�أم مس�تيقظا  كن
�ي��ا أنن��ت م��م زل��ن أحل��د .. ولك��ي لب��م وأنن��م .. ذاك أحل��بر الحل��ن أك�أن م

فل�م إنس�ان حط�ام وتركتن�ي يأسا  يأسي علي زادت قد اليام .. كانت يتحقق
بي مازال والعبد مقلتي من دموعي وسالت وجهي على الذهول وبدا أصدق

�اول����ي أن يح����ه يقنعن����س ان����ا لي����ا حلم����ي وم����ديقه أمكنن����رت تص����ه .. نظ���إلي
�ي ف�ي الدنيا وبلهة مشدوها��كين .. ويح�اول عين��اعي المس��ة إقن�ب�ي وإذ ثاني

�ت .. قوتي بكل فركضت فجأة غفوة من استيقظ وكأنني��ت وركض�.. وركض
عيني أصدق ل بي وإذ .. الصبي رأيت..  الدين نور رأيت .. نعم ورأيته.. 

�ا ثم لثانية أغمضتهما..  فأغمضهما��هد وإذا فتحتهم��ي م�او ث�ابت المش�اختف
�ن أملك ما بكل .. وأركض حلما وليس حقيقة فهو .. إذن أمامي من�ق�وة م

�دري إلى الصبي لختطف ذراعي كل فاتحا��بي ك�ان..  ص��ف الص��امي يق�أم
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�ن الثالث العقد في تبدو فتاة بيد متشبثا المنزل ردهة في��ا م��ا عمره�رأي�ت م
�ل��ا مث��ن جماله��ال م��ي ول جم��د أظنن��ا أرى ق��ة وخلفهم���ن مجموع��د م�العبي

�ل مطمئنا جوارها إلى يقف الصبي كان .. والجواري��ان ك��نو الطمئن��ا لك�م
�ر حتى نحوه أركض رآني أن��ق باكي�ا ص�ارخا انفج��ر وطف��ي ينظ��وب ك�ل ف�ص
�ث اتجاهو��ن يبح��رب ع��ي مه��ث من��ن .. يبح��رب ع��ن مه��ني م��رب حض�.. مه

�ن���ي م���دودتين ذراع���تين المم���انه الل���ل تنادي���ة بك���دنيا لهف���ن ال���اذا .. ولك��لم
 ؟أجني ما الثمتين بيدي أزرع .. ألم العجب؟

�ة وكأن شعرت��ن قطع��دي م��ت جس��ة تفل��ي هارب��بي .. أفل�ت من��ده الص��ن ي�ع
�د��اة ي��ري وراح الفت��اول يج��رب يح��ي اله��د وإذا من��واري بالعبي��اردون والج�يط

�بي��كون الص��ه ويمس��ا ب��عهو فم��اول أن إل س��ص يح��م التمل��ا منه��ي بينم�يبك
�رخ���اولون ويص���ة ويح���ن التهدئ���ه م���دوى دون روع���ت ج���رول وانطلق���و أه��نح
�راخه ازداد منه اقتربت وكلما الصغير��ترب ق�د وحش�ا  وك�أن وع�ويله ص�من�ه اق
�ه��ا ليلتهم��ي .. تب��م ل��ل .. ل��ذا ك��ب ه��م العج���ي المرتس��ي؟ عل��ت وجه�أكن

�ع��ن أتوق��غير م��ري أن الص��ا يج��ه فاتح��ا ذراعي��ه ملقي��ي بنفس��دري ف�متقبل  ص
!العجب كل العجب هو  . . بل!لي .. عجبا فرحا ؟ ضاحكا قبلتي

*  *  *

 "صديقي؟ يا وبعد" 
حديثه في قدما المضي على صديقه يستحث العبارة بتلك الدين نصر نطق
�د��ان فق��وق ك��وقا يت��ام ش��ة لتم��ر ليعرفالرواي��ك س��ة تل��تي الجميل��انت ال�ك

�ف��ي تق��وار إل��غير ج��ان الص��وق ك��ى يت��ة إل��ر معرف��اء س��غير اختف��د الص�أن بع
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�د��ه أجه��ي عقل��ة ف��ن محاول��ا لتخمي��دث م��ا ح��عفه فم��اله أس��ا خي�إل زاده وم
: روايته ويستكمل يسرد الدين سيف فتئ وما للمعرفة ا توقا 
�ا- ��تربت أن م��ن اق��ل م��تى الطف��كت ح��ه أمس��ا ب��دي بكلت��بي ي��دثني وقل�يح

�أنني��ا ب��ت م��م زل��رعان أحل��ا وس��ي م��غير يختف��د الص��ي فأج��د نفس��ت وق�أطبق
�دي��ي بي��واء عل��دم أو اله��ذدت الع��ن ف��م م��ي ض��ي ذراع��غير عل��ا الص�زاده فم
�ا  مني خوفا  إل ذلك��غير .. ض�ممت ا وفزع��ي وه�و ص�دري إل�ي الص�ذه�ول ف

�ة في مشدوها وقف كل والعبيد يحدث ما يصدق ل أمره من��ن زاوي��ا م�زواي
�زل���أن المن���ر وك���ي الطي���هم عل���وا رؤوس���ون وقف���دمع يراقب���يل وال���ن يس���ل م��ك
�ون�����غير زدتو العي�����ما الص�����ا ض�����ي بينم�����ج ابك�����ل وأنش�����ديه وأقب�����تيه ي����ووجن

�المجنون��ا ك��فح طالب��ماح الص��ه والس��ا من��ث وم��غير لب��ت أن الص��ه لن�ملمح
.. يضمني البياض ناصع وقلب الطفال ببراءة يداه فمد

- عماه! 
: قائل  دموعي بين من به هتفت
 الحين منذ بعمك فلست أبي قل - بل

�ت دقائق ومرت��وع ك�ل فيه�ا أفرغ��بي وم�ايزال عين�ي دم��ني ف�ي الص�وم�ا حض
�ت���ي إل أفق���وت عل���ا ص���معت م���ه أرق س���زب ول من���اة وإذا أع���ب بالفت��تطل

�م تركتها كيف نفسي من مفزوعا  فأفقت تغادر أن قبل إلي الحديث��ه ول�انتب
�وم لها أعتذر  .. شرعت!ويلي..  حتى؟ للجلوس أدعها ولم إليها��ي وأل�نفس
�ا بأجمل تبسمت أن إل منها كان فما��ت م��ن رأي��امة م��ت ابتس��اطري وطيب�خ

�ي��ا وأفهمتن��در أنه��ف تق��روف الموق��ن أن .. أرادت والظ��ي تطمئ��غير عل�الص
�ن واستفسرت وتغادر تذهب أن قبل��بب ع��ه س��ي رعب��ا من��ا فأخبرته��ة أنه�قص

�ة��ا طويل��س أن ودعوته��ي تجل��ي قليل  مع��ة ف��ها الحديق��ا لقص��ن عليه�فيطمئ
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�ا��د قلبه��ا أن وبع��ت أكرمته��ا وأجزل��د العطاي��واري للعبي��ذين والج��ا ال�يرافقونه
�معت��تي وس��معت قص��تها وس��ن قص��ا اطمئ��تني باله��بي وأوص��را  بالص��م خي�ث
�تأذنت��رف أن اس��ا تنص��ادت وم��ل أن ك��ي تص��اب إل��ة ب��تى الحديق��ت ح�رأي

�بي���د الص���ض وق���ا رك���ل إليه���وته بك���ا ق���ه فاتح���التفتت ذراعي���ه ف���تو إلي��انحن
:  بهلع يهتف والصغير صدرها إلي وتضمه ذراعيها بين وتحمله تلتقطه

أمي! يا  ارجوكي..  !أمي يا تتركيني ل - أرجوك
�دموعها وإذا��ر ب��ر تنهم��وعي إثره�ا عل�ي وتنهم��ج يبك�ي والطف�ل دم�وك�ل وينش
�ن المشهد رأى من��د م��ج يبك�ي العبي��ي ومازلن�ا وينش��ا ف��تى وذهولن�ا دموعن�ح

�ت��ى أفق��وت عل��اة ص��ب الفت��ي تطل��ان الذن من��ا ب��ي تزورن��د ف��د الغ��د وبع�غ
�ن���ي لتطمئ��غير عل���ألف الص��د وت��ه البع���ألف عن��د وي���ا البع��حت عنه�أن وأوض
�دها تزعجني تعود فلن يومين بعد البصرة عن سترحل سفينتها��ت بع��ا وأذن�له

بذاك حل ماذا .. تري باليجاب لها أوميء بينما فرحا  يرقص قلبي كان بل
�ب��قي القل��ه الش��ص فجعل��ا ؟ يرق��و.. فرح��ب؟ أه��و.. الح��ب  أه��ن الح�أول م

�اه قل�ب أن واضحا بدا..  ؟نظرة��د الفت��لب ق��م الرج�ل ل�ب س��ي ول��د يكتف�فق
.. تماما قلبه وأسر هأسر..  أسره

*  *  *

�ت���ي كن���ك ف���ة تل���ي الليل���عادتي أوج ف���تى س���ي ح���م أنن���م ل���تى أن���باح ح��الص
�ني ف�ارق ما والطفل��د حض��وال ن�ام وق��ت وم�ا اللي�ل ط��ة كفف��ن لحظ��ر ع�النظ

�تو إليه��غيرا  ملك�ا  أري ك�أنني كن��م ص��براءة تترس��ل ال��ى ص�ورها بك��ه عل�وجه
�ت��ي ورأي��ه ف��ة براءت��تي فداح��ري.. جريم��ف  ت��تطعت كي��ن أن اس��ه أك��ل ل�ك

�اء تلك��ة؟و البغض��ت الكراهي��ي أل�وم .. ظلل��ي نفس��ي عل��بي ظلم��ت للص�وظل
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�ار��ي الفك��تى تتلقفن��لت ح��ري وص��ي بتفكي��ك إل��ة تل��تي الحوري��طحبته ال�اص
�بي يحرك الذي الناعس الناعم والصوت الرباني الجمال وذلك��عه فل قل�يس

�ي يرقص أن إل��امه عل��ة انغ��ت العذب��اهرا  وظلل��وال س��ل ط��ا اللي��اني أن وم�واف
�ك وكان استيقظت فلما منامي في بها لحلم إل فجرا  النوم��ت ذل��ر وق�الظه

�ي خيلت هكذا أو الحلم استكمل حتى بسرعة عيني أغمض رحت��ي ل�نفس
�ا��ار ولم��م ط��ت الحل��ن وتيقن��ك م��ت ذل��ي أغمض��ة عيني��ت ثاني��تكمله ورح�اس

�اته وانس�ج بنفسي��ب خ�اطر ل�ي خط�ر فج�أة ولك�ن بخي�الي الخي�رة لمس�غري
�در���ي ك���وي عل���ي له���ان .. ويل���ل .. أك���ا ك���دث م���ا ح���ت ؟ حلم���دي حرك��ي

.. مفزوعا  الفراش من .. نهضت بجواري الصغير أجد فلم فراشي أتحسس
�ع وكأنه شيء كل رأيت ! لقدمستحيل لكنو..  ا ؟حقا  حلما ذلك أكان�واق

�ي المنزل أرجاء في وأفتش أبحث .. ركضت حلما ؟ يكون فكيف كدمؤ�علن
�د��ارة أو دليل  أج��ان إش��ا أك��ان م��ا ك��ة أم حلم��اد ؟ حقيق��ن .. أك��ن أج�.. أم

�ن����ون أن الممك����ل يك����ا ك����ت م����غاث رأي����ن أحلم؟ أض����ذه ولك����كينة ه���الس
�ة��ي والطمأنين��بي ف��ل قل��ن ه��ن م��ون ان الممك��ن تك��راء م��ن ؟ الحلم ج�ولك

�ومي��ق ن��ه العمي��ل نفس��ي دلي��ا أن عل��دث م��ان ح��ا  ك��ان .. وإن واقع��ك ك�ذل
؟ الصغير فأين واقعا 
!ال - يا

�دت��اح تنه��رت بارتي��ل وزف��واء ك��تي ه��ة رئي��دة دفع��دما واح��ت عن��ي خرج�إل
�ة��دت الحديق��بي فوج��بية الص��ان والص��ا يلعب��ا ال .. ي��ت .. م��ة رأي��ل بثين�بمث

�عادة تل�ك��ذ الس��بي غ�اب م��معت م�ا الص��حك ه�ذا س��ن الن�ابع الض�القل�ب م
�ا��عادة ملت وم��ا الس��وي منزلن��ت الن س��ذاك .. أحسس��ي آن��د أنن��رت ق�ص

�ي طفل��رة ف��ن العاش��ري م��ت عم��ا فركض��ب ألعبهم��ا وألع��ا معهم�وأداعبهم
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�نهما��ري وأحتض��ا وأج��ا منهم��ان حين��ي ويجري��ا من��بئ..  حين��ا اخت��ا منهم�حين
�اجئنني مخبئيهما في فأفاجئهما حينا مني ويختبئان��ا ويف��ال فم��ا أن��ر منهم�غي
�حك����ل الض����ة المجلج����امرة والفرح����ك فل الغ����ي أتمال����نهما إل نفس���وأحتض
�مهما����ي وأض����دري إل����تطعت ص����ي واس����وم ذات ف����ي أن الي����ل ذاك أنس���الطف

�ي أسأت ما كل الشقي��ي ح�تى حق�ه ف��ه أنن�ي نس�هب�اأ نن�يإ إل ي�ذكر وم�ا عم
- سلمي المس فتاة فأنظر وجهي أرفع بي إذو ونمرح نلعب كنا .. وبينما
�ف��اب - تق��ر بالب��ا تنظ��ي إلين��ا ف��عها فل لهون��م أن يس��ا تكت��عادتها بهجته�وس

�ي��ا فعل��مت وجهه��امة ارتس��ا ابتس��ت م��ا رأي��ي وم��أري أظنن��ا س��ا مثله�أن .. م
�دين ن�ور رآه�ا��يني ح�تى ال��ي تمام�ا نس��ة ونس��ي ب�ل بثين��يء ك�ل نس��دفع ش�وان

:هاتفا نحوها
 .. أمي - أمي

�غير تلتقط انحنت ثم زراعيها الفتاه فتحت��هو الص��نها إل�ي تحمل�م�او..  حض
عليها اسلم .. أسرعت نفسي ونسيت كلها الدنيا نسيت حتى أنا رأيتها أن

�ا��ت أن وم��دها لمس��تى ي��رت ح��عريرة س��ي قش��دي ف��وتني جس��ن احت��ي م�رأس
:  للدخول ودعوتها سريعا  نفسي .. تمالكت قدمي أخمص إلي

 - مرحبا 

ورقص..  .. رقص قلبي ورقص
*  *  *

�ا��دين ن�ور ولك�ن ف�أبت معن�ا الي�وم لقض�اء دعوته��دعوها به�ا زال م�ا ال�ويل�ح ي
.. عليها

أرجوك!  تتركيني ل..  تتركيني ل - أمي
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أنني حتى عمري أيام أجمل من كان يوما  وقضينا قرارها عن تراجعت حتى 
�رت��ي أنك��ن عل��ي أن الزم��ت يمض��ف أن وتمني��د يق��ة عن��دم ل اللحظ�ول يتق

�ا حجتنا الصبية نأخذ كنا كالطفال نلعب ومضينا يتأخر��د فنلعبهم��ا وق�كن
�يت عمري نسيت نلعب من نحن��ا ونس��م عمره��ذكر ول��ة إل ن��رت اللحظ�وس
�ن الح�ب وأّلف اللفة بيننا��م قلوبن�ا بي��ي فل��ي إل الفت�اة تمض�باللق�اء وع�د عل
�تى باكرا التالي اليوم في تحضر أن منها طلبت وقد��ي ح��وم نقض��ن الي��ه م�اول
�م���م ول���ك أن���ة تل���ت الليل���ر كن���ي أفك���ل ف���ة ك���ا كلم���ي لفظته���ل ف���ة ك��همس

�ا عيني صورتها تترك لم لفتاتها حركاتها أتذكر كنت همستها��ت وم��ي غف�عين
�دتها حتى الصباح قرب��ي وج��ي ف��ان حلم��ا  ك��د حلم��ي يجس��ي ف��ا داخل�حلم
�ن كحورية بدت وقد البيض الزفاف فستان ارتدت وقد رأيتها فقد��ة م�الجن
�تانها زاده�ا وقد الدنيا جمال كل بها��ض فس��ال  البي��ي جم��ا عل��ة جماله�وفتن

�تين يديها تضع وكانت فتنتها علي��ن الرقيق��تي بي��هما أك�اد فم�ا راح��ن المس�م
�دي إل بنفسي أشعر .. لم راحتي بين ذابا أنهما إلي خيل حتى رقتيهما�وإح

�واري��وقظني الج��ا ت��دثها بينم��ف أح��ائم نص��ب ن��ا وأطل��د أن منه��تركني تبتع�وت
.. حيرى أمري من وهي

سيدي؟ يا لها اعتذر - فهل
!وجهي عن - اغربي

.. لهاو - سأعتذر
الفجر؟ في يزورنا السماء بحق من- 

سيدي ياساعات منذ أشرقت الشمس - ولكن
!الن فلتنصرفي لك - سحقا
سلمى لسيدتي سأعتذر - حسنا
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�ت��ن نهض��ي ع��ى فراش��ر عل��ماعي إث��م س��لمى لس��أو س��ا نك��د ثعبان��دغني ق�ل
�د���ي وق���وم ول���ن الن���ي م���اط ودب عين���ي النش���ل ف���دي كام���ا جس���ف بينم��اهت

: عيني من تقفز تكاد والفرحة
 قبل من ذلك تقولي لم .. لماذا - سلمي؟

: الجارية غمغمت
 سيدي يا وتكرارا مرارا قلت - لقد

�دفعت��ى ان��ل إل��وب ك��اهو ص��م اتج��ن ول��ا أدري أك��ابني م��اذا أدري ول أص�م
�ة ارتباكي من أفعل��ر والجاري��ي تنظ��دوهة إل��ي مش��ا وعل��رة وجه��رب نظ��ي أق�إل

: بها فصرخت البلهة
ملبسي أبدل أن إلى لضيفتنا شيئا  فلتقدمي هكذا؟ تقفين -  لماذا
�ت���ة خرج���رعة الجاري���رعت مس���ي وأس���ابي إل���ي ثي���لها أنتق���ا!.. أفض��.. عجب

�ي انظر وكانني��رة ثي�ابي إل��ي للم��يأ فم�ا الول��داها منه�ا عجبن�أرض�اني وم�ا إح
�ي م�ع مهمل  .. أكن�ت��ي ولكنه�ا ؟ نفس��رة ثي�اب وأجم�ل أغل�ل فلم�اذا البص

�ي����ا أرض����ي ول به����مت ؟ تعجبن����ري .. حس����ديت أم����داها وارت����رعت إح���وأس
�ي أقرب بخطوات��دو إل��ب الع��يفتي لرح��دتها بض��د فوج��ت وق��بي أجلس�الص
�ت ركبتيها علي والصبية��داعبهما وراح��ا ت��ا وتلعبهم��مع فم��حكات إل أس�ض

�رات��ش وكرك��بي تنع��ه قل��رورا  وتبث��ة س��ا وبهج��ي أن وم��تى رأتن��م ح��ن أنزلته�ع
�ت ركبتيه�ا��لم ونهض��ّي تس��د عل��ت وق��ا عل��امة وجهه��ي ابتس��ا خجل��ول بينم�تق

: صوتها في الدنيا رقةو
نومك من فأقلقتك مبكرا الموعد حسب جئت .. لقد سيدي يا - آسفة

أكبر سعادة إلي سعادة من نقلتني - بل
: تقول بينما جمالها من زادت رائعة ابتسامة ابتسمت
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سيدي؟ يا ذلك - وكيف
�ن أك�بر س�عادة - ف�أي��م أن م��ح ب�ك أحل��ي عين�ي فأفت��ن أك�بر س�عادة عل�حي
فأراك الحلم يتجسد

�مت��ا ابتس��ا احمربينم��ت خجل وجهه��ا فخفض��رب عينيه��ن ته��ي م��ي عين�إل
:  تقول بينما تداعبهما الصغيرين

سيدي يا حديثك لطف لك أشكر- 
�ت مثلم�ا ق�ط الس�عادة عشت  ما! ..صدقيني- �رأي�ت وم�ا مع�ك الي�وم عش
 الولي للمرة الدنيا أري وكأنني عينيك في رأيت مثلما الدنيا جمال من

�ة وطفن�ا معن�ا الولد وأخ�ذنا معا خرجنا��ا بالمدين��ي وتنزهن��ها ف�وامتطين�ا رياض
�اد���أة الجي��أة..  و.. وفج��ب فج��ا انقل���ا لهون���ا حزن��ول وغم���ا وتح��ى فرحن�أس
�ة��ا ولوع��ر بينم��ي ننظ��غيرة إل��ة الص��د بثين��قطت وق��ن س��واد ع��ي الج��ة ف�الحديق
�ى سقطت أنها ورغم��ة عل��ن كوم��اب م��ت العش��ثيرا خفف��ن ك��ر م��قطة أث�الس

�ا إل��ت أنه��ي راح��رخ تبك��طو وتص��ن خي��دماء م��يل ال��ن يس��د م��ا أح�ذراعيه
�يل���ه فتس���ا مع���دو دموعن���دنيا أن .. يب���ا ل ال���عادة تهبن���افية الس���د ص��أن فلب

�ا هما يومنا انقلب شيئا ، صفوها يعكر��رعت وغم��ل وأس��بية أحم��ض الص�وارك
�ا��ي به��بيب إل��ذي الط��ر ال��ا طه��مده جرحه��غيرة وض��ي والص��رخة عل��دة ص�واح

�ألت���بيب وس���ي أن الط���أنني يطمئنن���رح فطم���ي وش���ا ل���ي حالته���ا وافهمن��أنه
�د��اني ل ل والحم��ن تع��ر أي م��ن كس��قطتها ولك��رب س��ذع ق��جرة ج��ي ش�ملق

الي�ام مع وسيشفي غائرا  جرحا  ذراعها في ترك قد العشب بين الرض علي
�وعي وسالت الصغيرة علي أشفقتو طفيفا  أثرا  يترك قد ولكنه�اجله�ا م�ن دم

 .. ليتني بروحي فتديهاأ ليتني منها بدل  كنت لو ال علي وتمنيت

:  يقول بينما ظهري علي الطبيب ربت
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 بسيط فالجرح سيدي يا - اطمئن

�ت��غيرة حمل��ني ف�ي الص��وال وأهده�دها ألطفه�ا حض��ق ط�ه�دأت ح�تى الطري
�دت��ا وع��ي به��زل إل��ت المن��د وكن��ت ق��ي أوكل��د إل��د اح��د أن العبي��لمي يعي�س

�لمي راحت حتى وصلت أن فما المنزل إلي الدين ونور��دو س��ا تع��د نحون�وق
�ا��ق قتله��ى القل��بية عل��ت الص��ها ولعب��ون برأس��ا الظن��ا فطمأنته��أنت أن وم�اطم
�تى��ود اس�تأذنت ح��ي لتع��فينة إل��ا م�ازلتو الس��ن اثنيه�ا ان أح�اول به��ا ع�عزمه
�تقلع السفينة لن .. اعتذرت جدوى دون ولكن��ع س��ر م��د الفج��ا ولب�ان له

�ت تغ�ادر ان قب�ل قليل  هي تستريح��بي ج�بين تقب�ل وطفق��ت ان وم�ا الص�انته
�ي تس�يل ودموعها الصبية تقبل بدأت حتى منه�يبكي�ان والطفلن وجنتيه�ا عل

:
 !أمي يا تتركينا ل ارجوك .. !تتركينا  .. ل!أمي- 
�ا��ي وم��د إل آران��ت وق��اي غرق��ي عين��ا ف��ا دموعهم��رو أيض��ي انظ��ال إل�الطف

�ارا دموعي فتزداد��ر انهم��ا وانظ��ي إليه��ا وإل��ض دموعه��وعي فتفي��ارا دم�وم�ا أنه
�ر ح�تى بمنديلي أجففها ان��ة تنهم��ت أن وم�ا..  ثاني��ن س�لمي انته�الطف�ال م

�ن من إلي نظرت حتى��ا بي��رت دموعه��بر اليه�ا ونظ��وعي ع��ودعت دم�عيناه�ا ف
قليل نفس�ها .. تم�الكت الوداع آلم كليهما يعتصر معا قلبانا وخفق عيناي

: حزن في تقول وراحت
اصعبها فما الوداع لحظة تأتي ان اتمني كنت - ما

نهاية من لبد شيء - لكل
تنتهي حتى تبدأ أن تلبث ما السعادة - ولكن

أشكرك ولكني - ربما
؟ - علم
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عمري ايام باجمل لك مدين فانا سعادتي - علي
�ا��كرك - وان��ا  أش��ي أيض��ك عل��عادة تل��تي الس��ي، ال��ن منحتن��ي ولك��دك ل�عن
طلب

 خاطر طيب عن لك فأهديها حياتي - أطلبي

�مت���ن ابتس���ن م���ا بي���إذ دموعه���ي ف���د ب���دي أم���أجفف ي���ا ف���ديلي دموعه��بمن
: تقول بينما خجل في فأطرقت

بكثير أقل هو ما أريد - بل
رقبتي علي نافذ أمرك-  

�دني - إذن��ي ان فع���ن ترع��ا الطفلي��مح وان وتحبهم���ي تس��ا ل��ا بزيارتهم�كلم
بالبصرة مررت
�ا مطمئنة فكوني كبدي من فلذات فهما الطفلين عن - أما��ن وأم��ك ع�زيارت

يمينك ملك وصاحبه فالمنزل
؟ الفجر مع السفينة تقلع ان قبل ليودعاني ستحضرهما - فهل

جميعا  هناك سنكون - بالطبع
؟ وعدا  هذا اعتبر - فهل

 بوداعك لنا تسمحي ان إليك منا رجاء هو - بل

�اب إلي وصلت حتى مبتعدة وانطلقت جديد من بالدموع عيناها اغرورقت�ب
�ا بالسلم يديها بإحدي وأشارت الخلف الي فالتفتت الحديقة��ت ان وم�فعل

�تى���ت ح���ديهما الطفلن أفل���ن اي���دي م���د ي���ت وق���ك كن���ا امس���ا بهم��وركض
�رى تلو واحدا ذراعيها بين فاختطفتهما حضنها الي ويتسابقان يهرولن�الخ
�ن اختزنوا ما كل ويزرفون يبكون والطفال هذه وتقبل هذا تحتضن��ن للزم�م
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�وع��ي دم��ي وان�ا تبك�ي وه��د أبك��رون والعبي��هد ال�ي ينظ��إذا المش��م ف�يبك�ون به
:  تردد لخرىوا يقول أحدهما دموعهما وسط من بالصغار وإذا أيضا ،

 !أرجوك .. أمي  .. أمي!أمي يا ترحلي  .. ل!تتركينا ل - أرجوك
�ي وإذا��ف أدري ول ب��ترأت كي��رت اج��د فأش��انتزعوا للعبي��ن ف��ن الطفلي��ن م�بي

�ديها��ا ي��رخان بينم��ارت يص��لمي وأش��دي س��ا بإح��لم راحتيه��رة بالس��ري م�أخ
�ت���وات وانطلق���رب بخط���ي أق���دو ال���ا الع���اف وكانه���ذبها تبطىء ان تخ��فتج

إلينا فتعيدها خفية خيوط
�ن وأهدهدهما ..ألطفهما ذراعي بين الطفلين حملت حتى مضت ان وما�م

�دوى دون��را ج��رت وأخي��ض أس��ات ببع��ي كلم��ا ف��رت اذنيهم��اوجو فابش�ههم
�ذا����ا يهللن وأخ����ا وم����ن تركتهم����ن م����دي بي����تى ي����ا ح����ان راح����ان يلعب���ويجري

�ابقان��دنيا يملنو ويتس��خبا ال��ا و ص��ان مرح��ي ويفيض��بي ف��ا  قل��ا  فرح�.. فرح
وسعادة

*  *  *

�ا علي بدا وقد السفينة متن علي سلمي وقفت��زن وجهه��أس الح��ق والي�والقل
�ارا  يمينا  تنظر وهي��ي ويس��وه ف��ودعين وج��ري فل الم��يف ت��دين س��ري ول ال�ت

�ن��ت الطفلي��دموع وانزلق��ي ال��ا عل��د وجنتيه��ن تزي��ا م��ا حزنه��م حزن��ي وترس�عل
�ا���ورة وجهه��رة ص���ن م���ة م���وم الكآب���رت والوج���دقائق وم���ل ال���ن تأك��وأزف الزم
�ا جدوي ول للرحيل الوقت��ر فم��يف ظه��دين س��ر ول ال��ن ظه��ق الطفلي�وانطل

�يطان��م الش��ا يرس��يف له��دين س��ب ذا رجل  ال��ن قل��ر م��ن حج��ا .. أيض�عليه
أخيرة؟ بنظرة
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�ا��ة أيحرمه��ن رؤي��د الطفلي��ق وق��ا تعل��ا؟ بهم��د قلبه��ل أبع��ذا ك��ب ه��ذي الح�ال
�ه في تبينته��ا عيني��ة يحرمه��رة؟ وداع لحظ��انت أخي��ة .. أك��ك واهم��ة لتل�الدرج
�ا���بينت؟ فيم���د ت���ا .. لب���ة وانه���ن واهم���دع ان .. أيمك���ي تنخ���ل ف���ا رج��مثلم

�دعت؟��ا انخ��د .. ه��ت ق��درس وع��م ال��ال .. نع��ا  فالرج��ض جميع��وبهم تفي�قل
�وة���علون .. أل قس���ا  يش���عواءا  حرب���باب ش���ة لس���ا ؟ تافه���تعلت أم���رب اش��ح

�رات��نين لعش��ن الس��ل م��ة؟ أج��ال ناق��ا .. ي��ال! .. تب��م الرج��ا  له��ن جميع�.. ل
�رور .. وهذا الن بعد بأحدهم انخدع��دين س�يف المغ�لم�ا زاحف�ا  أت�اني ل�و ال

�فحت��ه ص��ن.. عن��بي  ولك��وقي قل��ن ..  ش��اد للطفلي��ي يك��رت يقتلن�.. انهم
�ا��ا .. رأت دموعه��ف أبيه��ي يق��ا ال��ارتمت جواره��ي ف��نه ف��ة حض��دموعها تارك�ل

علي اثارها تاركة طريقها فتشق البحر في تمخر السفينة انطلقت وقد العنان
تزول ما سرعان والتي مياهه

: واضح أسى في ابيها قال
بنيتي؟ يا بك ماذا - خبريني

: تقول بينما أبيها كتف علي فتسيل تنهمر ودموعها بكائها في اندفعت
يحضر .. لم أبي يا يحضر - لم
؟ بنيتي يا تقصدين - من

الد... .. سيف أبي يا الدين - سيف
:  تصحح فاسرعت خجل وجهها احمر

أبي يا لودعهم الطفال يحضر لم انه - اقصد
احببته؟ .. هل الحقيقة لبيك قولي ابنتي يا نفسك تخدعي - ل

! لتعاستي فيا للطفلين شوقي من يمنع ل ذلك ولكن أبي يا - للسف
؟ بنيتي يا التعاسة - ولم
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وداع لحظة من أكثر في طمعت .. ما أبي يا وداع بلحظة علي ضن - لقد
يقول: بينما ظهرها علي يربت وراح وأكثر أكثر صدره الي ضمها

�عادتك عن تبحثين  لماذا-��دا س��تي ي�ا بعي��ل أل بني��ون ان يحتم�س�عادتك تك
ترينها ول قدميك تحت

أس�باب ك�ل ذهب�ت لق�د أب�ي ي�ا الن بع�د ب�ال أهنأ أو اسعد ان لي - وكيف
أجله من أعيش ما الدنيا في لي يعد ولم سعادتي

�د علي ربت��ا أح��ا كتفيه��ن ودفعه��نه ع��دى وأش�ار حض��تيه بإح��يء إل�ي راح�ش
: يقول بينما خلفها ما

 يعجبك فقد المشهد ذاك انظري - إذن

�رت��ا نظ��رأت خلفه��ن  ف��ن م��ا بي��هدا دموعه��م مش��بينه ل��دا  تت��ا أو جي��م لعله�ل
و.. ثانية ونظرت دموعها تجفف يداها فمدت عيناها رات ما تصدق
تماما..  الوعي عن وغابت الرض علي فسقطت ودارت الدينا بها ومادت

*  *  *

�ذ���يخ أخ���ر الش���دين نص���تحث ال���ديقه يس���ي ص���ي عل���ي المض���ديثه ف���دما ح��ق
�دم الدين سيف على وأنكر وعيها فأفقدها سلمي رأت عما منه ويستفسر�ع

�ره��ف ذك��ي كي��بي؟ اختف��ف الص��اد؟ وكي��ا ع��ته؟ وم��اذا قص��اب ولم��امين غ�لع
؟ كاملين

�ه فضوله من الدين سيف فهدأ��ه وأفهم��يقص أن��ه س��ل علي��ك، ك��ه ذل�ل ولكن
�تطيع��روي أن يس��أه ي��ة ظم��دة دفع��بر واح��بر..  فالص��م الص��ق .. فل��يفه يط�ض
�ديثه يكم�ل أن الكريم مضيفه يستحث وانطلق ذرعا  بالصبر�ق�ائل  فأكم�ل ح

 :
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�ا صدقت فما والدها يشير ما الي سلمي - التفتت��ري م��بر ت��ا ع��ا دموعه�وم
�ت ان��ا جفف��تى دموعه��هد رأت ح��حا  المش��ا واض��يف ..  رأت جلي��دين س�ال

�ف��كا يق��الطفلين ممس��ي ب��طح عل��فينة س��ادت الس��ا فم��دنيا به��ن ال��ا م�فرحته
�ها وجدت حتى عينيها فتحت أن وما ودارت��تلقية نفس��ي مس��ها ف��د فراش�وق

�م .. إذن حولها من الجميع التف��ن ل��ا  ذاك يك��و .. ه�ا حلم��دين س�يف ه�ال
�بي ه�و وها��دين ن�ور الص��ة الفاتن�ة الص�بية ه�ي وه�ا ال�يق�ف ابيه�ا ه�و وه�ا بثين
�ي��انبهم ال��د ج��وا وق��ن التف��ا م��ترقبون حوله��ح ان ي��ا تفت��ا عينيه��ت ان وم�فتح

�م يقبلنها وراحا عليها الطفلن ارتمى حتى عينيها��ا وتقبله��ي وم��انهما عل�لس
:  إل

أمي يا سلمتك علي ل .. حمدا  .. أمي - أمي
�القرب وجلس منها الدين سيف اقترب��ن ب��ها م��ك فراش��دي وأمس��ديها بإح�ي

:  قائله فابتدرته راحتيه بين
بي؟ تفعل - أهكذا
فاتنتي؟ يا احببتك قد انني غير فعلت - وماذا
احببتني؟ - أوقد

عيني؟ في الحب هذا كل قرأت .. أما تسألينني؟ - أو
نفسي أصدق لست لكننيو - قرأت

- أتتزوجينني؟
:تقول بينما عينيها واغمضت جمال جمالها فوق فزاد خجل وجها احمر

أحد حلمي من يوقظني أن أريد .. وما أحلم - كأنني
تستيقظين؟ حتى انتظر ام الحلم خلل ردك - أوأنتظر

عيني؟ في الرد قرأت .. أما تسألني؟ -  أو
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نفسي أصدق ولست - قرأت
:وقالت واحدة دفعة فرحتها فزالت فجاة رأسها على هاجس طرأ

البحر؟ عرض في نحن بينما سنتزوج - وكيف
�رت - لم��يخ احض��ز الش��دين ع��افر ال��ا ليس��ي معن��ن عل��فينة مت��ي الس�رأي�ك ف
؟إذن
؟معك المأذون أوأحضرت- 

أمرتي إن الدنيا لك - وأحضر
.. أبي - ولكن

:يقول بينما ابتسامة ثغره علت وقد الب تنحنح
�ذا له أسمح - أوكنت��ديث به��ا الح��م م��ب ل��ي ي�دك يطل��أوافق من��ا  ف�ي�ا مرحب

؟بنيتي
�ت��حكات وعل��ع ض��تى الجمي��غار ح��انوا الص��حكون ك��ا يض��درون وم��َم ي�َمل

يضحكون
؟ شيخنا يا بالفعل تزوجتم - وهل

البحر في السفينة سطح على عسل شهر أجمل - وقضينا
وبعد؟- 
وقبل؟ بل- 

قبل؟-  
�د - أل���رف ان تري���ف تع��اب كي���بي؟ غ���ف الص��اد وكي��ه ع���ل ومع��ة أجم��هدي

�دمها اليام؟ لي قدمتها��ي ق��ذا ل��بي ه��قي الص��ذي الش��ه ال��ل اتهمت��تي بقت�زوج
وأطيب وأرق اجمل باخري يعوضني وكأنه
شيخنا يا حديثك من فزدني أريد - بل
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*   *  *

�ان هائجا ثائرا  المنزل الي عدت الليالي إحدي في��ي وك��ذاك طبع��د ان��ر ق�تغي
�تي وف�اة بعد��ي زوج��ت الول��م فكن��وطي اتكل��س بس��د فك�ان بلس�اني ولي�العبي

�ر في يناقشني ان احدهم يجرؤ وما امامي يقفوا ان يتحاشون��ي ال ام�ويمض
�ه ن�ال م�ا من�ي ن�ال وقد��ق م�ا س�وطي م�ن ولحق��ن دخل�ت ان وم�ا لح�الب�اب م
�ده الطفل تشبث وقد العبيد احد جواره وإلي امامي بالصبي فوجئت حتى�بي

�ا ���ا .. ووقف���دوهين كلهم���دريان ل مش���ي ي���اه أي ف���ان اتج���د يهرب���ا فق��فوجئ
:كالسد أزأر وانا ويشويه يلهبه العبد ظهر علي ينزل بالسوط وإذا بدخولي

�ا��ت - أم��م قل��ي لك��د ل أنن��ه أري ان أري��ذا وج��ل ه��ؤم الطف��امي؟ المش�.. أم
؟ اتغيظونني

في العبيد فيفر به اطوح ويمينا شمال  بالسوط اضرب غضبي ثورة في كنت
�ثر وهذا يسقط هذا واتجاه صوب كل��ابت يتع��دي واص��ربات اح��وط ض�الس

�ره علي اثرها وتركت الصغير��غير فبك�ي ظه��ر قب�ل م�ن يب�ك ل�م كم�ا الص�ونظ
�ي���ي ف���ا عين���انت بينم���اه ك��ان عين��ا ممتلئت��ي عتاب��انت ل��اه .. ك��انني عين��تتهم

�ن ل بانني صراحة��ه اك�ون ان يمك��ي والتق�ت ش�يطان ان�ا وانم�ا عم�بعين�ي عين
�غير��ابتني الص��ة فانت��ن لحظ��فقة م��رعان الش��ا س��ت م��بي وراء خب��ر قل�المتحج
�ززت���ي فه���ض رأس���ا انف���ك عنه���فقة تل���ة الش���ت المؤقت���ي وانطلق���ي ال��حجرت
�غيرتان قدماه تسعفه ما وبقدر يستطيع ما باقصي يركض الصغير وانطلق�الص
�ض��ا  يرك��ن خارج��زل م��ا المن��وي ل تائه��ي يل��يء عل��ا ش��ه وم��ه انتب��د ل��ن اح�م
�د��د العبي��ان وق��ل ك��م ك��ذاك همه��وني ان آن��ون يتحاش��وطي ويتحاش��ا س�وكم
�ي���ا انن���ت م���غير رحم���ذا الص���ا ك���ه م���ة رحمت���ا الطبيع���ا ايض���رج أن فم���ن خ��م
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�زل��ر ال المن��رق والمط��ه يغ��قطه والرض طريق��ي تس��ا ف��آلف اوحاله��برق وت�ال
�د��ي والرع��زف ف��ي الع��ار عل��وفه أوت��تى خ��ال ح��دنيا خ��د ال��ا  امتلت وق�وحوش

�باحا ���ذ وأش���رخ وأخ���رخ يص���تى ويص���لمي رأي ح���ي س���ا عل���ا جواده��وبجواره
�ة����د جاري����ت ق����وادا امتط����ر ج����ي آخ����ف وال����ا الخل����ان منهم����ن اثن����د م���العبي

�تهما��لمي وك�انت لحراس��ه س��اجر ابن��ن ت��براء م��ر ك��دعي مص��يخ ي��م الش�ابراهي
�ري����د المص����ان وق����ل ك����ائع يحم����ن البض����ر م����ر مص����ا فيم����ي به����واني عل���الم
�طآن���ا والش���تري فيبيعه���ا ويش���تى غيره���ه ح���م زار ان���دان معظ���الم بل�خلل الع

�ه��ا رحلت��ود ان وم��ه يع��ي برحلت��ر ال��تى مص��ز ح��ة يجه��ري لرحل��ي اخ��ذه وف�ه
�رحلت��ان ال��ا  ك��ا دائم��طحب م��ه يص��لمي ابنت��ق ول س��ا يطي��دا  عنه��ا بع�ولم

�ل��ي وص��رة ال��اع البص��ا فب��اع م��تري ب��ا واش��تري م��ت اش��لمي ألح��ه س�ان علي
�أذن��ا ي��ان له��زه ب��ي قليل  تتن��ة ف��مح المدين��ا فس��د له��ا وعه��ي به��ن ال��ن اثني�م

�د���ا العبي���ت لحمايته���بية وخرج���طحبة الص���ا مص���دين جاريته���ي والعب���ا ف��نزهته
�اء حل ولما سرورها من وزادت جدا  المدينة فأعجبتها��رت المس��وال وتغي�اح

�دات الطقس��ماء وب��ر الس��برق تمط��د وت��ررت وترع��ودة ق��ورا الع��ا وإذ ف��ي به�ف
�ق��ودة طري��ع الع��حبتها م��بر ص��دي ع��اض اح��ة الري��إذ الوارف��ا ف��د به�طفل  تج

�رخ��د يص��ي وق�ف وق��ق ف��د جواده�ا طري��انت وق��دي ك��وداء عب�اءة ترت��وق س�ف
�ها��ذا ملبس��ا وك��وفه بالطف�ل واذا جاريته��د وخ��ورهم ق��ه ص��ة وك�انهم ل�مجموع

�ن��وش م��د الوح��تربوا ق��ونه اق��ل ليلتهم��غير وظ��رخ الص��رخ يص��زل ويص��ن فتن�ع
�ا��اول جواده��دئ ان وتح��ن ته��ه م��ل روع��ا والطف��رخ زال م��رخ يص��تى ويص�ح

.. تماما . الوعي فقد وقد ألفته
*  *  *
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�ت��لمي راح��ش س��ي تفت��وبه ف��ا جي��ل عله��ي تص��ا ال��دها م��ي يرش��ه ال��ا اهل�فم
�ا��ار رأت ان إل هاله��وط أث��ا س��ان م��تخدمه ك��ش إل يس��ذا أو وح��ل هك�خي
�ا فانهمرت اليها��ت دموعه��ا واغرق��آلت وجنتيه��ن وتس��ك ع��وحش ذل��ذي ال�ال

�وف ول قلبه في رحمة ل��ن خ��رؤ وكي�ف ال م��ي ج��ذا عل��غير؟ الملك ه�الص
�ف��اوعته وكي��داه ط��ك ل ؟ي��ن ان ش��وب بي��ر قل��وب البش��د قل��وة اش��ن قس�م

: قائله دموعها بين من تمتمت  ، الوحوش
ياصغيري ال - لك

�دت���غير وعه���ي بالص���د ال���وه العبي���م فحمل���يإ معه���فينة ل���ذت الس���ه واخ��تطبب
�داويه��د وت��ان وق��ي ك��ا ف��أل ان نيته��ن تس��ه ع��ي اهل��باح ف��ا الص��ا وم�ال هاله
�دها��رول وال��ي يه��طح عل��فينة س��رخ الس��ارة ويص��تعدوا ان بالبح��روا يس�وينش
�وا القلع��رعة ويرفع��ل الش��ورا الن فالرحي��ي ف��ال وف��ي الح��ع وف��رعت هل�اس
�ان بما .. اخبرته الصباح حتى تستمهله ابيها نحو تهرول��ن ك��بي م��ه الص�وان

�ن السؤال من لها ولبد الن حوزتها في�النتظ�ار رف�ض الب ولك�ن اهل�ه ع
�ا��انهم وطمانه��دون ب��ي عائ��رة ال��ا  البص��ث قريب��ون حي��امهم يك��ع ام��ن متس�م

�باح حتى بقوا اذا وأما الصبي أهل عن للبحث الوقت��الهلك الص��يبهم ف�نص
�ا��ت .. وم��ه زال��تعطفه ب��ي تس��بي عل��ح الص��ه وتل��ح علي��تى وتل��ذ ح��بره نف�ص

�اط��با  واستش��م غض��عر ول��ه يش��داه ال بنفس��دفعان وي��بية ت��قط الص��ي فتس�عل
: صوته بأعلي صائحا  يصرخ بينما السفينة سطح

 ؟ تفهمين .. أل ممكن غير ذلك ان لك -  قلت
�رت��ي نظ��ا إل��ي أباه��ول ف��ا ذه��راه وكانه��رة ت��ي للم��ي الول��ا ف��م حياته��ن ل�تك
�ل ..  أيمكن كابوس انه بل مريع حلم في وكانها بل فعل ما تصدق��م لرج�ل

�ر���ه ت���وى من���ب س���ان الح���ارف والحن���ل ان الج���ا يفع���ا به���ل م���م ؟ فع���ن ل��تك
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�دق��ا تص��دث م��انفجرت ح��ا ف��رق دموعه��ا تغ��ل وجهه��ت الجمي��ي وانخرط�ف
�اء���ر بك���انت مري���عر ك���رارة تش���ي بم���ا ف���ت  حلقه���ز .. راح���ها ته���ا رأس��وكانه
�ن هاربة تعدو وانطلقت سقطتها من نهضت ثم حدث ما عنه تنفض��امه م�أم
تطاردها الدنيا شياطين وكان
: أسي في يتمتم وهو صعوبة في لعابه الدين نصر الشيخ ابتلع

؟ الجزاء هذا تنال حتى فعلت ! .. ماذا - مسكينة
�ا - وال��ت م��يئا  فعل��ا ش��يخنا ي��ن ش��ة ولك��ية الحال��يئة النفس��تي الس��ان ال�ك
صوابه أفقدته فيها والدها

شيخنا يا بعد - وماذا
؟ يعجبك ل انه ام شرابك تتم ال ولكن صديقي يا آت - الحديث

�يخنا يا شراب و طعام كل من فاخذني حديثك اعجبني لقد - وال��ع ش�وم
 الشراب هو فها ذلك

واحدة دفعة جرعه..  باكمله وجرعه الشراب بكوب يمسك يده ومد
*  *  *

�ج تبك�ي فوجدها ابنته من ابراهيم الشيخ اقترب��ذرف وتنش��دمع م�ن وت�م�ا ال
�ا قوة في لصدره وضمها احتضنها ثم ظهرها علي فربت عيناها اختزنت�بينم

: يقول
لك حبي مدي تعلمين .. انت بنيتي يا - اعذريني

أبي يا قط المعاملة تلك مثل منك اعهد - لم
مشاعرك أؤذي أو أجرحك ان قصدت فما بنيتي يا - أسف
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�تمرت���ي اس���ا ف���أخرج بكائه���ديله ف���ف من���ا يجف���م دموعه���ت ث���ي رب���د عل��اح
: قائل  حنان في كتفيها
�غيرتي ي�ا عرفت - لو��ه ان�ا م�ا ص��ذرتني ح�دث وم�ا في��فحت لع��ي وص�فم�ا عن

عليك خوفي شدة من كان فعلت
 ؟ أبي يا  علي تخاف - مم

بنيتي يا - الكثير
:  قلق في قالت

؟ أبي يا بالضبط حدث - ماذا
�ا ��يخ رمقه���م الش���ي إبرهي��ي ف��ص وراح أس��ا يق��ا عليه��دث م��ي ح��ب وه��ترق

�ديثه��د ح��ر وق��ي ظه��ا عل��وف وجهه��زع الخ��ا والف��ي فم��ن الب انته��ديثه م�ح
له وتعتذر وجنتيه تقبل طفقت حتى

حدث ما اعرف كنت فما أبي يا - سامحني
بنيتي يا السماح منك أطلب الذي - انا
أبي يا منك اغضب ان يمكنني ل - انا
: قائل  يتمتم وهو بمنديله دموعها مسح

بنيتي يا قلبي فتفرحين جميلة ابتسامتك فلتريني - إذن
�مت��ن ابتس��ا بي�ن م��مها وجنتيه�ا يقب�ل وراح أباه�ا فاحتض�نها دموعه�ال�ي ويض

.. وأكثر أكثر صدره
*  *  *

�ن����اذا - ولك����دث م���ع ح����يخ م����م الش����ادر إبراهي���رة فيغ����ذه البص����رعة به���الس
الهل؟ عن والبعد بالغربة الصغير علي ويحكم
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لسؤالك جواب حديثي بقية ففي الدين نصر شيخنا يا - رويدك
�ف��يف توق��دين س��ة ال��رى لبره��ر لي��ديثه اث��ي ح��ي ف��ديقة عين��تمتع وك�انه ص�يس

الى للعودة اضطره مما يستحثه ظل الخير ولكن الرجل عيني في بالفضول
: روايته

�اء ��يخ - ج��م الش��ي ابراهي��رة ال��فينته البص��د بس��ا وق��القطن حمله��ري ب�المص
�ودة ذي���ة الج���ا العالي���ل ان وم���ي وص���رة ال���تى البص���افت ح���ه ته���ار علي��التج

ثمنها وصل حتى بها ليفوز عليه يزيد وهذا سعرا  يعرض فهذا بضاعته لشراء
�ا البغدادي الدين حسام الشيخ عليه عرض ما وهذا الضعف الي��ي واتفق�عل

�فقة��ا وك�ل الص��ي منهم��ي مرض��ه يمن��ح نفس��وفير بالرب��ذ ال��يخ واخ��م الش�ابراهي
�تريها ال�ي بض�اعته وس�لم م�اله��رف مش��م الش�يخ أم�ا كلهم�ا وانص��د ابراهي�فق

�حن في وابتدأ الرافدين بلد تمور اجود من تمرا  ماله بكل اشتري��فينته ش�س
�التمر���ذي ب��تراه ال���م اش���ي ول���ان يمض���س إل يوم���فن وخم���د س���ت ق���ي رس��عل

�ار رأي ان وما المصري بالقطن محملة وكلها الشاطئ��ذا التج��م ه��ذي الك�ال
�و��ي يرس��واطئ عل��م ش��تى بلده��رض ح��ع أع��ن الجمي��راء ع��ية الش��راق خش�اغ

�ا السواق��وا فم��وى يجن��طر الخس�ارة س��ن اص�حاب فاض��ي القط��ه ال��ل بيع�باق
�ري ب�القطن السواق وغرقت ثمنه نصف من��ن وبنص�ف المص��د م�او الثم�وج
�ن���تريه م���يخ واذا يش���ام بالش���دين حس���دادي ال���يط البغ���با يستش���ول غض��ويص

�م الشيخ ان منه ظنا ويجول��ري ابراهي��د المص��بق ق��ة س��فن بقي��ن الس��د ع�عم
�عف بضاعته ويبيعه ليخدعه��ا بض��ه ف�إذا ثمنه��دده ب��ده يته��م إذا ويتوع��ذ ل�يأخ
�يخ وك�ان م�اله له ويرد بضاعته��ام الش��دين حس��طوة ذا ال��بيرة س��ي ك��راق ف�الع

�ه إذ��ن ان��ة م��ال ذات عائل��اه م��ان وج��ن وك��اء م��ومته أبن��وزير عم��ي ال�والقاض
�اف التجار وكبار الدولة رجال وكبار��يخ فخ��م الش��اقم ان ابراهي��كلة تتف�المش
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�ذ��دئ فأخ��ن يه��يخ روع م��ام الش��دين حس��ادنه ال��رح ويه��ه ويش��ه ل��م ان��ن ل�يك
�ري بالسفن علم علي��دم وانم�ا الخ��ده ق��ة وح��دث وم�ا ولحال��م ح��ن ل�إل يك
�ن��ل م��دفة قبي��ل الص��دقه ل والرج��د ول يص��دقه ان يري��د يص��ه ويس��ن أذني�ع

�م ال�تي اليم�ان أغلظ��يخ به�ا أقس��م الش��براءته اثبات�ا ابراهي��م ل��ن .. ل�ام�ام يك
�يخ��ام الش��دين حس��ذب ان إل ال��احبه يك��س لإو ص��ا أفل��ان فم��ن ك��ل م�أم

�ب قلبه كان وان برأيه فتمسك ماله يسترد ان إل أمامه��ميره الطي��ظ وض�اليق
�ر���ه ينك���ا علي���ل م���ور يفع���ه وص���يطان ل���ه الش���دافع ان���ن ي���ه ع���ه نفس���ن وبيت��م

�ه وأغلق الحق رؤية عن عينيه فأعمي الخراب��ن أذني��ماع ع��دق س��ده الص�وأي
�الح اص�حاب��ه ف�ي المص��ه غي��إزداد وبغي��ى وبغي�ا عن�اده عل�ى عن�ادا  ف�بغي�ه عل

�يخ زال وما والكبراء الوزراء من بأقاربه ابراهيم الشيخ مهددا ��م الش��ه ابراهي�ب
�ادله��اول يج��اعه ويح��تى اقن��لم ح��ه استس��ا  لظلم��ن خوف��ه م��ن بطش��ف ولك�كي
تمرا ؟ به اشتري وقد المال لعادة السبيل
�رض��ه ع��ادله ان علي��ن يب��التمر القط��ذي ب��تري ال��ا اش��ه فم��احبه وافق��ر ص�وأص

نقله ثمن يساوي ل أصبح كثرته مع العراق في فالتمر نقدا  ماله تسلم علي
�ه فطلب رأيه حسب��احبه الي��ه ان ص��تى يمهل��بيع ح��ر ي��ود التم��ه فيع��ه إلي�بثمن
�اج��اج فه��د وم��اير وأزب��رر وتط��ن الش��ه م��ا عيني��اه متهم��انه اي��اول ب��رب يح�اله

�اة���ه والنج���ددا  بفعلت���اه مه���ه إي���يطاله ان���و س���ب ول���ي ذه���ر ال���اع آخ���دنيا بق��ال
�أنه���يخ فطم���م الش���تمهله ابراهي���ي واس���باح ال���تى الص���دبر ح���ه ي���ال ل��وراح الم
�د��ل يقص��ن ك��رف م��ن يع��ار م��رض التج��م يع��ر عليه��ا التم��وا فلم��اجته علم�بح
�برا  ازدادوا للم�ال��وا علي�ه تج��ن وأعرض��راء ع��وا ث�م الش��ن رب�ع علي�ه عرض�الثم
�ذي��تري ال��ه، اش��ب ب��ي وذه��ض إل��دقاءه بع��ترض أص��م ليق��ض منه��ال بع�الم
�ن يخرج حتى��روا أزمت�ه م��ه فتنك��وا ل��ن وأعرض��اعدته ع��ج وك�ل مس�ب�ان يتحج
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�ا�����ديه م�����ن ل�����ال م�����د م�����تثمره ق�����تري اس�����ه واش�����اعة ب�����س بض�����ديه ولي�����ال ل����م
:  عليه يعرضونها للبضاعة حاجته بعدم ولعلمهمسائل

 أزمتك بها وفك - خذها

�ه تكاد حلقه في وغصة بمرارة شعر ان إل منه كان فما��م تخنق��ه وتكت�انفاس
�اد ل الطريق في فسار��ه س�اقاه تك��ي تحملن��ثر حين�ا فيمش��ر حين�ا ويتع�وتنهم

�ديق تظهر الزمات .. ان حينا دموعه��ا الص��م رب�اه .. في��ي ! أل��ي تهبن��ذه ف�ه
�دنيا��ديق ال��د ص��ت واح��ي يرب��ري عل��ي ظه��ن ويخرجن��تي م��ذني ورط��ن وينق�م
�ن ابنتتي أربي حتى حرام مال كل أرفض ألم..  كربتي؟ ويفرج أزمتي��ال م�م
�وبه ل حلل���ائبة تش���اذا ؟ ش���دث فلم���ك؟ يح���اذا ذل���يع لم���الي يض���ب م��وتع

�نين���ا الس��م ؟ ظلم���د أل���ثيرين انج���ا وال ؟ الك��دا رددت م���ل أح���ي أقب��إل عل
�د ينجدني ل فلماذا الخاطر مجبور ورددته انجدتهو��اذا ؟همأح��ر لم��ي يتنك�ل

�ع؟���ون الجمي���ك اتك���ة تل���ة النهاي����ايتي المفجع���ي نه���ة فأقض���اتي بقي���ي حي��ف
�جن��د الس��يع ان بع��الي؟ يض��رك م��تي أوأت��واجه ابن��ائب ت��ان مص��ر الزم�م�ال بغي

�كينة جن�ت م�اذا ؟ رفي�ق أو�ب�رئ انن�ي ال ؟.. يعل�م ان�ا جني�ت وم�اذا ؟ المس
�دعت .. م�ا��دا  خ��ذ أح��يخ .. وأخ��ي يتح�دث الش��ه ال��وال نفس��ق ط�ال�ي الطري

�فينة���ا الس���ى ان وم���ر اعتل���فينته ظه���تى س���رع ح���ف اس���ده يهت���دوا ان بعبي��يع
�وا القلع���رعة ويرفع���ل الش���ل الن فالرحي��ال والتأجي���ت مح���فينة وانطلق��الس

المواج بين وتمخر طريقها تشق
شيخ يا ابراهيم الشيخ هرب فقد - إذن

شيخنا؟ يا الهرب في يفكر ومبادئه اخلقه في - أوشيخ
مصيبته؟ يواجه لمو رحل فلماذا - إذن

 مكانه كنت لو .. ماذا ؟ شيخنا يا مكانه كنت لو - وماذا
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*  *  *

�م��ن ل��ام يك��يخ أم��م الش��ة ابراهي��ل بارق��رج أو أم��ر مخ��ا غي��ل م��طرته فع�فاض
�دا  ام�ره يتدبر حتى يهرب ان الظروف��ي الني�ة عاق��ة بي�ع عل��ن س�فينته حمول�م

القطن يبيع ان عزم وقد بقطنه ليبادله البصرة الي ارتد بالمال فاز فاذا التمر
�ل رأي ما غير مصيبته من الخروج في أمل بارقة يجد ولم آخر بلد في�فإتك

�اه عليه وقعت ميناء كل في وتوقف طريقه في ومضي ال علي��م عين��أ ول�تش
ففكر رواجا  بضاعته تلق فلم الحظ سوء فلزمه حلقاتها عنه تفك ان الدنيا
�ي إل يبيعه�ا أل وصمم وتدبر��ر ف��ة مص��ن وأبح�ر المحروس�مين�اء ال�ي مين�اء م
�تى��ل ح��ي وص��ر إل��ان مص��رج فك��ا الف��لها فيه��ل فوص��ة قب��هر بداي��ان ش�رمض
بضاعته ويتخطفون ثمنه أضعاف عليه يعرضون تمره علي التجار فأقبل بأيام
�ه ال�ي طلبو الخاطر مجبور منزله الي فعاد��ز أن ابنت��ها تجه��فر نفس��ي للس�ف
�دين حسام للشيخ ليرد البصرة الي الغد��اله ال��ت م��لمي وفرح��ا س�ال�ي بعودته

�ر��ان مص��ور وك��دين ن��ا ال��زال م��ا ي��ت معه��ه فتعلق��ق ب��ا وتعل��انت به��ه وك�تلعب
�داعبه��ا وت��ان فم��ن ك��غير م��دعوها ان إل الص��ي ي��ل أم��ب ان قب��ه تطل��ا من�فم

�ي م�ا ك�ل ب�ات ح�تى فرحته�ا أشد كان��ثر أل ال�دنيا م�ن تتمن��ي ل�ه تع�أه�ل عل
كفاه اهله عن فتبعده الصغير تظلم ان عليها أبي ضميرها ولكن معها فيظل
�تة���هر س���د اش���ت ق���ا خلل مض���ع رحلته���دها م���ن وال���رة م���تة البص���هر وس��اش

�ري��د اخ��ر ق��تى تم��ودا ح��د يع��دت لق��غير ابع��ن الص��ه ع��ا  اهل��رفها عام�.. بتص
�انت ولكن ويعيده اهله عن ليبحث البصرة في سبيل عابر مع تركته ليتها�أك
�اع زمن في احد مع الصبي على تأمن��ه يب��ان في��تري النس��دواب ويش�أل كال

�ن��ه ان يمك��ه او يبع��ذبه أو يقتل��ذكرت يع��ذاك وت��ار حين��وط آث��ي الس��ر عل�ظه
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�بي��مته الص��ي فض��درها ال��ثر ص��ثر أك��غير وأك��و والص��ا يله��ب حين��ا ويلع�حين
ومرحا  ضحكا  فيزداد وتداعبه له فتبتسم حينا ويضحك

�ا��ذه ال - ي��حكة ه��ة الض��ي الخلب��ق تجعلن��ه أتعل��ثر ب��ثر اك��ي واك�ل .. ليتن
! أهل  له جدأ

المكركرة ضحكاته بموسيقي فتستمتع جديد من وتداعبه الصغير وتحتضن
�م��عه ث��ا تض��ي بجواره��راش ال��ده الف��ا تهده��ي حين��ه وتحك��ات ل��ا الحكاي�حين

�تى��ه ح��وم يغلب��ب الن��ا ويغل��ا عينيه��تلقي أيض��ي فتس��واره ال��ن ج��دة م��ب ش�التع
�م��ا وتحل��ل انه��بي تحم��ن الص��ا بي��رق ذراعيه��ل وتط��ا ك��ا م��ن يقابله��واب م�اب
�بي يعرف عمن وتسأل��أة الص��ح وفج��ا ينفت��د أمامه��واب اح��ر الب��ه ويظه�خلف
�خ��ي مس��ى آدم��ورة عل��ش ص��دو وح��ه تب��ة علي��د الشراس��ده يم��ا ي��د نحوه�يري

�ف���بي خط���ن الص���ن م���ديها بي���رخ اي���ري فتص���بي وتج���وحش بالص���ا وال��خلفه
�ا���ي يطاره���رار ف���اول اص���ه الفلت وتح���ا من���زداد فم���ادا  ال ي���ة عن���ي ورغب��ف

�ا الصغير وخطف بها المساك��ت منه��ري وراح��ل تج��ة داخ��ن غاب��جار م�الش
�ا���مع وم���ا تس���ر داخله���ف غي���جار حفي���ري الش���ري وتج���ا وتج���ا وم��إل يهاله

�وحش��ا وال��د امامه��ا يس��ق عليه��ادا  الطري��ه م��ب ذراعي��غير يطل��ا الص��ان فم�ك
: وتصرخ تصرخ ان ال منها

 ااااا -  ل

�ن م�ن الوحش يختطفه��زال فم�ا ي�ديها بي��دمي تمس�ك ت��غير بق�تفلتهم�ا ل الص
: لوعة في تصرخ وهي تتركه ان فتأبي يسحلها الغابة ارضيه عبر فيجرها

.. و.. ابني..  ابني..  ابني- 
:  تصرخ تزال ما نفسها فتجد فزعة نومها من وتستيقط

.. ابني - ابني
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: فتهدؤها الحجرة الي مهرولة تعدو بالجارية وإذا 
  فإهدئي سيدتي يا حلم -  لعله

�ن كوب�ا وتناوله�ا��اء م��ف الم��ه فترتش��فة من��م رش��ر ث��ي تنظ��بي ال��ي الص��ان ف�حن
: فتتمتم جوارها إلى مطمئنا  نائما  فتجده

ل حمدا..  ل حمدا -
*  *  *

�ا��ر لح ان م��ي الفج��ق ف��تى الف��رج ح��يخ خ��م الش��ن ابراهي��ه م��دا  منزل�قاص
�دين حسام الشيخ إلي أول  به وعد ما يسدد ان ينوي كان الراسية سفينته�ال

�ترد��اعته ويس��د بض��ن ليبع��ه ع��ك نفس��ي الش��ه ويتق��اعتلي ظلم��فينته ف��ه س�ومع
�د ك�ان فم�ا أهله عن للبحث اصطحباه الذان الدين ونور ابنته��ن يري�رحلت�ه م
�م ف�إذا الخي�ر س�وى تل�ك��رف أراد م�ا أت��ارته ال�ي انص��ي ان وم�ا تج�ظه�ر اعتل

�فينته��تى س��اط ح��ه اح��د ب��ن الجن��ل م��وب ك��اه ص��س واتج��رطة ورئي��ول الش�يق
: تهكم في

؟ الدين سيف يا ثانية تهرب ان - أتريد
؟ فعلت فماذا ؟ سيدي يا أهرب - ولماذا

؟رجل يا نفسك - سل
؟ سيدي يا - ولكن

!واحدة كلمة أريد - ل
- ولكن..

�ن��اذا - ولك��ت ؟ م��ك .. قل��م أل ل��ام إل تتكل��ي ام��اهرة القاض��ا بالق�فبلدن
..  حقك وستأخذ العدل بلد
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: قائل سخرية في استطرد ثم برهة وصمت
حق لك كان ان - هذا
.. ياسيدي - لكن

:  آمرة بلهجة قائل الجند الى حديثه الشرطة رئيسوجه
رجال يا بالحديد مكبل  - خذوه

يبكي والصغير وتولول تصرخ وسلمي ويصطحبونه بالصفاد الحرس ويكبله
وينشج.

معه خذوني .. أرجوكم .. أبي - أبي
 وسأعود الحق فسيظهر بنيتي يا المنزل في نتظرينيا- 

 .. أبي - أبي

�رق���ا وتغ���دموعها  وجنتيه���طحب ب���د ويص���ل الجن���م الرج���دا معه���رخ بعي��وتص
.. مطلقا مجيب من ما ولكن وتصرخ

*  *  *

شيخنا؟ يا عليه قبضوا لماذا - ولكن
شيخنا يا الغد في شيء كل - سأخبرك

رجل يا الن بل -
.. و تأخر قد الوقت  ولكن-

 شيخنا يا الن .. ستخبرني - ولو

.. تريد كما  حسنا-
: عبيده في يصرخ وهو وألم دهشة في فاه الدين حسام الشيخ فغر

سفينته؟ وتراقبون تراقبونه ان أوصيتكم ..  أما ؟ منكم هرب - كيف
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�ا وجدناه فما الشاطئ الي نصل كدنا ما سيدي يا - لكن��دنا وم��فينته وج�س
أوامرك لقاءا في تأخرت .. لقد
مني .. ويلكم أبلها أبدو جعلتموني .. لقد الغبياء - ايها

 ؟ ياسيدي ذنبنا ما - ولكن
: هادر غضب في بهم صرخ

.. اغبياء اغبياء- 
سيدي يا أهملنا ما - ولكننا

..  المهمل فانا - إذن
�ك����وطه وأمس����ب بس����ورهم وأله����ا ظه����م همدواجس����ثرون وه����ون يتع���ويتخبط
�زداد فم�ا اتجاهو صوب كل في ويركضون��م ي��وة إل عليه��م قس�يص�رخون وه

 :
 سيدي يا - ارحمنا

:  يصرخ هو بينما
�ف�����م - كي�����م أرحمك�����وني؟ ول�����ا ترحم�����د .. ه�����ت ق�����بب أفلس�����ائكم بس����غب

�تباعون���ا  وس���ي جميع���وق ف���ق س���دادا  الرقي���ديوني س���ن ل���ل .. ولك���ك قب��ذل
وكؤسا كؤسا  العذاب من سأذيقكم

:  هادر غضب في هاتفا يستطرد ثم قليل ويهدأ
مني له .. ويل وخانني خدعني .. لقد مني المصري ينال .. لن ل - ولكن
الويل كل له .. الويل

�ض��د نه��د أح��ا  العبي��ن ا واقف��قطته م��اول س��لل وح��دا التس��ن مبتع��ام ولك�حس
: قائل نحوه بسبابته يشير بينما دعاه الدين

.. - انت
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: قائل نفسه إلى الرجل أشار
؟ سيدي يا - انا

�م��ا - نع��بي أيه��ت الغ��ز أن��ائب .. فلتجه��ذهاب الرك��ي لل��ن ال��ي اب��ر عم�وزي
بغداد

�زت����ائب وجه���ق الرك���يخ وانطل����ام الش���دين حس����ي ال����ب ف���وزير طل���ذي ال��ال
�اض وإجلل حف�اوة بكل استقبله��ي وأف��ه ف��مع إكرام��ه وس��رف من�حك�ايته وع

�م لب�ن يح�دث ان واس�تنكر وم�اج هاج ان بعد طمانه ثم��وزير ع�ح�دث م�ا ال
�ل لشانه وتحقيرا  لشخصه إهانة ذلك واعتبر��ي فأرس��ال ف��الة الح��ة برس�عاجل

�رض ما له يشرح مصر وزير صديقه إلي��ه تع��ن ل��ه اب��ن عم��ة م��در الخديع�والغ
�م ويس�أله��داقة باس��ه يث�أر ان الص��ن ل��ه ولب��ل عم��ول ووص��ر الرس��د مص�أن بع

�ورا البصرة إلى بالرحيل وهم بضاعته ابراهيم الشيخ باع��رد ف��ل لي��انته للرج�أم
�او��ى ان م��طح اعتل��فينته س��تى س��وه ح��اول ظن��رب يح��واو اله��تهم احكم�قبض

والغلل بالحديد مكبل القاهرة الي واصطحبوه عليه
  *  **

�ك��ي انهم��ي القاض��فح ف��ا تص��امه م��ن أم��كوك أوراق م��م وص��ر ث��ي زف��يق ف�ض
: قائل تمتمو والرهاق التعب عليه وبدا   
الوراق كل مللت  لقد.. إلهي - يا
: يقول بينما نحوه فنظر بابه علي طرقا  سمع

 ادخل- 
: قال ثم منه وأقترب الغرفة داخل الي الجنود أحد دلف

بالغلل مكبل هو وها الدين سيف علي قبضنا لقد - سيدي
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: واضح اهتمام في قال
 خطير مجرم فهو حذر علي وكونوا فورا  - أحضروه

�اد الرجل خرج��ه وع��ة وخلف��ن مجموع��ود م��ون الجن��يف يحيط��دين بس��د ال�وق
�طك بينما بصعوبة يمشي يكاد حتى بالغلل ورجله يداه كبلت��وده تص�قي

.. و مزعجة قرقعة فتصدر ببعضها
الدين؟ سيف فانت - إذن
سيدي يا - نعم

التعس؟ أيها فعلت - فماذا
سيدي يا مظلوم فانا أحدا  يسوء أو مني يسؤك شيئا  فعلت ما - وال
الظالمون؟ فنحن - إذن

جليه واضحة براءتي لتتبين حكايتي اسمع سيدي يا - اسمعني
؟ أعلم ول انا .. أصديقك ؟ حكايتك سماع في وقتي أضيع - أوتظنني

غضب: في قائل يستطرد وهو امامه الصكوك من كم إلى واشار
؟ أمامي القضايا كم تري - أما

؟ حكايتي تسمع لم ما بعدلك علي تحكم كيف سيدي يا - ولكن
.. سيد سيد.. يا يا - اسمع

سيدي يا .. ابراهيم - إبراهيم
�م ياسيد كنت ما أيا - إسمع��ك إبراهي��ن .. ان��د ل��دل  تج��ي ع��ل ف�الرض ك

�ا��د كم��ا تج��اتنا هن��م فقض��دل ه��د الع��د وق��ي تجس��ي يمش��ة الرض عل�وخاص
تعلم كما العصور أزهي وهو هذا عصرنا في

براءتي وأثبت نفسي عن لدافع حكايتي لتسمع ولكن سيدي، يا - أعلم
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�م سيد يا - اسمع��ترد إبراهي��ال فل��ذي الم��رقته ال��ن س��يد م��ام الس��دين حس�ال
عنك الحكم نخفف حتى

: خبث في قائل استطرد ثم
تفاصيلها؟ بأدق بحكايتك دراية على انني الن علمت - هل

شيئا  سرقت ما سيدي يا - وال
�ت .. م�ا - آه��د دم��مت ق��يد ي�ا أقس��م س�وجه�ك .. ان أص�دقك فان�ا إبراهي
�دعي لماذا ولكن والصدق بالبراءة يوحي فعل ��ك ي��يخ علي��ام الش��دين حس�ال

دينار؟ ألف خمسين بسرقة
.. سيدي يا - وال

صدقك من يقين علي الن فانا ثانية اقسمت قد - آه.. ها
�وت يكتب ما يردد بينما عليها ويكتب امامه الوراق بإحدي يمسك ثم�بص

: عال
�دين حس�ام الس�يد ال�ي دين�ار ألف مائة بدفع - يلزم��ويض ال�أص�ابه عم�ا كتع

 امره في نبت ان الي بالسجن إبراهيم السيد ويلقي أذي من

: قائل الجنود إلى اشار ثم
.. خذوه به - إذهبوا

: قائل  فصرخ الجنود به أحاط 
مظلوم لبا أقسم..  سيدي يا - مظلوم

المجنون هذا خذوا..  امامي من .. خذوه ثالثة مرة أقسمت قد - ها
*  *  *

53

5
3



�افل  استقبال  ويستقبله بضيفه يرحب الوزير نهض��د ح��ده وم��ه ي��ا  إلي��م مرحب�ث
: يقول وهو قوة في صافحه

الهمام قضاتنا بقاضي - مرحبا
سيدي يا الرقيقة المجاملة لهذه - شكرا 
الدين فخر سيد يا مجاملت الموضوع في - ليس
..؟ تعني - هل
رسميا  القضاه قاضي صبحتفأ اليوم صباح المر مولنا أصدر لقد - نعم
: يقول بينما الفرحة تغمره الوزير يد يقبل الرجل انطلق

حييت ما فضلك انسي .. لن ياسيدي - اشكرك
تلك؟ قضيتنا في فعلت - فماذا

بعدلك انت حكمت وكما ياسيدي أردت ما - كل
القضاه قاضي يا منا الشكر فلك - إذن
؟ الحكم صك أين ولكن

: يقول بينما بالصك اليه يده مد
.. سيدي يا هو - ها

�ي الص�ك منه يتسلم يديه الوزير مد��ة ف��م عجل��ه ث��ي مزق��غيرة قط�ع ال�وه�و ص
: يقول
هناك تكون ان ينبغي وما السجين ذاك عن شيئا  احدا  يعرف ان ينبغي - ل
عليه تدل أوراقا 

سيدي يا - أمرك
�ن���د - ولك���ون ان أري���ميري يك���ا ض���د مطمئن���ام أن أري���اح أن���مير مرت��.. الض

كيف؟ ولكن
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:قائل استطرد أن ومالبث للحظات التفكير عليه بدا
تماما  انساه ان أريد ثانية عنه اسمع أل  أريد- 

سيدي يا - أمرك
الضمير مرتاح انام ان يمكنني - الن

شيخنا؟ يا هكذا الضمير منزوعي مصر قضاة كل هل- و
صديقي؟ يا السؤال هذا تسأل - كيف

؟ المعرفة الي نفسي في ما كل اشبع أل ؟ أسأل ل - ولماذا
�ا���يخنا - ي���ا ش���دري كم���ل ت���ة فك���ن فئ���اس م���ا الن���الح به���ح الص���ا والطال��وبه

�بيث��ب الخ��ر والطي��ا ومص��د به��ثير العدي��ن والك��اه م��ذين القض��وا ال��ا أعل�فيه
�ا وحدها مصر في هذا وليس رشوة ول ظلما  رضوا وما الحق كلمة��ي وانم�ف

العالم كل
الشيطان فهو - إذن
�ا شيخنا يا النسان هو قل - بل��د فم��ر وج��د إل البش��ر ووج��د كم�ا الش�وج
�ر��م .. أي الخي��و نع��يطان ه��وس الش��ي يوس��دور ف��اس، ص��ن الن��س ولك��ه لي�ل

ال إل يطيع ان يأبي من ومنهم ويطيع يسمع من فمنهم عليهم سلطان
شيخنا يا فأحسنت - أوجزت

العزيز شيخنا يا - والن
ماذا؟ - الن

 ؟شيخنا يا نوما  تبتغي - أل
لتنام تركتك وما نمت ما عليك أشق ان أخشي اني لول - وال
صديقي يا بقية ولحديثنا النوم فإلي - إذن

شيخنا يا واحد سؤال لي - ولكن
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قريب لناظره غدا  ..  فان عزيزي يا - غدا 
*  *  *

�دم مع الدين نور لصبيا فتركت سلمي يقتل القلق كاد��د الخ��ت والعبي�وراح
�ث���ن تبح���ا ع���ي أبيه���ل ف���ان ك���ا مك���ا فم���د دله���ا أح���ا روي وم���ة ظماه��لمعرف

�ة��ن  الحقيق��د م��أل ودارت أح��ي تس��ل ف��ر ك��رطة مخف��ا للش��دت فم��ن وج�م
�ب���ل مجي���لها ك���ر يرس���ذا لخ���ل وه���ذاك يرس���تى ل���لت ح���ي وص���اهرة إل��الق
�ت��ي وانته��اء دار إل��ا القض��ت وهن��ار انقطع��ا الخب��ثرت وم��ا ع��ي لبيه��ر عل�أث

�ا��ت وم��ان ان عرف��ا ك��ا  أم حي��ان ان ميت��جينا ك��ا  أم س��ن طليق��ي فم��ا ان�ان له
تعرف؟

�ة أحدهم وجد وما��ل حكم�ا أو ورق��ة يحم��برا  أو معلوم�دياره�ا ال�ي فع�ادت خ
�ه فكانت الصغير واحتضنت امرها ال الي سلمت ان بعد��ل ل��يء ك�الم، ش

�ا نسي انه حتى بها تعلقا الصغير فزاد الحنان كل أعطتهو والب��ت انه�ليس
�تماتت بجنون الطفل واحبها الحنون الم انها ال يذكر وما امه��ي فاس��ه ف�حب

�رت والدها غياب به نسيت حتى��ام وم��ي الي��ب وه��ع تلع��غير م��داعبه الص�وت
�ا فتشفي ضحكاته وتتسمع��ائبها وتنس�يها جراحه��ري مص��امته وت��عد ابتس�فيس

�ا��ا قلبه��انت .. ولكنه��ي ك��رف ان تتمن��ن تع��دها اي��و وال��ت ول��ن وهب��دلها لم�ي
�ل��ا ك��ك م��انت تمل��ة لك��ية قانع��انت راض��م ك��بر أي تتنس��ه خ��ا عن��لها فم�وص
�قت قد الرض وكان خبرا  أخباره من��ه انش��رت وابتلعت��ام وم��ة الي��ة بطيئ�متاني

�ام مر حتى شهر يتبعه شهر .. مر تمر ان تريد ل وكانها��أكمله ع�.. وذات ب
�وم��ت ي��لمى رفع��يخ وإذا عينيه�ا س��م بالش��ا ابراهي��ن مقب�ل أبيه��د م��ا وإذ بعي�به

56

5
6



�ي��ا تلق��ي م��ديها ف��ري ي��ة وتج��ي متهلل��ي ترتم��نه ف��ل حض��تيه وتقب��ل وجن�وتبل
.. و بدموعه وجهها ويبلل وجهه بدموعها

ثانية؟ أراك انني أصدق .. ل - أبي
العذاب أيام مرت .. لقد بنيتي يا ل - الحمد

أبي يا بعدك في تعذبت كم تدري - ل
: يقول وهو وجنتيها يقبل

بنيتي يا - سامحيني
؟ بيدك المر أوكان أبي يا أسامحك - علم

بنيتي يا عليك قلقي غير سجين وانا يعذبني يكن - لم
أبي يا عني لبعدك كان عذابي - وانما
واحدة دفعة عذابي زال حتى رأيتك فما بنيتي يا بخير أنك ل - حمدا
�أعد جائع وانك .. لبد أبي يا سلمتك علي ل - حمدا ��ك س��دي ل��ل بي�ك

أبي يا طعام من تحب ما
النوم إلي جائع فانا بنيتي يا - أشكرك

الطعام لك أجهز حتى تستيقظ ان وما أبي يا قليل  فلتسترح - إذن
*  *  *

�يخ خروج علي يومان مر أن ما��م الش��ن إبراهي��جن م��تى الس��بر ح��ه اخ�ان ابنت
امانته ويرد تجارته ليستانف ايام خلل معه للرحيل تستعد
؟ أبي يا تقصد أمانة - ايه

؟ عندنا أمانة ليس أو بنيتي يا - الصبي
: حزن في وقالت جميل حلم من فجأة افاقت قد وكانها وجهها تغير
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أبي يا أمانة هو - بل
بنيتي يا أهله عن وإبعاده معنا بإحضاره للصبي أسانا - لكم

أبي يا بأيدينا ليس المر - ولكن
�و��اه - ل��ن تركن��ث لم��ن يبح��ه ع��ا أهل��دث لم��ا ح��دث م��ا ح��د وم��ن بع��ه ع�أهل
البصرة الي نصل حتى يمر كم أعلم وال العام ونصف عاما

أبي يا بالنيات العمال - وانما
�ري كل ان أذكر كلما بنيتي يا - ولكن��با  ك�ان تفكي��ي منص��روب عل��ن اله�م

لنفسي احتقارا ال ازداد ما الصغير هذا مأساة رأيت فما قدري
أبي يا الواقع لخترنا الغيب أدركنا - ولو

بنيتي يا ال إرادة هي تلك تكون .. قد حقا- 
أبي يا ا حقا  ال إرادة - هي

بنيتي يا بال - ونعم
�ل��ا وقب��او جبينه��ق تركه��دبر وانطل��وره ليت��ارته أم��ل وتج��فينته ويحم��ائعه س�ببض

�ة م�رت ان وم�ا��فينة ك�انت ح�تى أي�ام خمس��ر الس��ا تحف��ط طريقه��واج وس�الم
�ل����ط وتتماي����اح وس����ده الري����امرة ال بلد قاص����دين .. بلد الع���.. بلد الراف

السفينة ووصلت الحاضر وازدهار التاريخ عبق حيث الحضارة، مهد العراق
�وج مع الجهاد من كاملة اشهر ستة بعد البصرة الي��ر م��وب البح��اح وهب�الري

�ف�����ف والعواص�����ي والتوق�����ذا ف�����اء ه�����ادل وذاك المين�����ائع وتب�����ح البض����والرب
�رة ش�اطئ عل�ي استقرت أن وما والخسارة��ق ح�تى البص�ال�ي منه�ا العبي�د انطل

�ل���اء ك���ة انح���ون المدين���ن يبحث���دلهم عم���ن ي���ل ع���ل أه���د لطف���ي ق���ذ اختف��من
�امين���م ع���دوا ول���عوبة يج���ي ص���ك ف���ذ ذل���امين فمن���ا ع���رك وم���يف ت���دين س��ال
�ده��ي دارا  وعبي��ة ف��ا إل المدين��ألوا طرقوه��ن وس��ل ع��ا الطف��تى به��اع ح��بر ش�خ
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�ل��فق الطف��ع واش��ي الجمي��يف عل��دين س��ا ال��دث لم��ه ح��ن ل��دل م��ال تب�الح
�ول���ر وتح���داخله الخي���بح ب���ع فاص���ل جمي���ة اه���ون المدين���ه يبحث���ون مع��ويتمن

�ن أحدا  سألوا ما ابراهيم الشيخ عبيد ان حتى الطفل عودة��ل ع��ائه طف��ذ ت�من
:  جوابه كان حتى عامين

الدين سيف الشيخ طفل - لعله
سلمي اصطحبت اليوم ذات وفي سواه المدينة في غائب طفل من ما وكأن

�ل��ا الطف��ت معه��أل وذهب��ن تس��زل ع��يخ من��يف الش��دين، س��رى ال��ر وت��ة أث�رؤي
�ل��ه الطف��ا علي��د رآه ان فم��ع العبي��اة م��تى الفت��وا ح��رح ركض��ذغرد والف��ي ي�ف

�وههم��رون وج��يدهم يبش��ان س��ا فك��ان م��ن ك��داث م��تي الح��ت ال��اة انته�بالفت
�ا وإذ��روس به��ل ع��ون م�ا كأجم��روس تك��ن لف�ارس الع��ز م�ه�ي وه�ا الرج�ال أع

�ي��ه تقض��هر مع��ل ش��ي العس��فينة عل��دها س��ا وال��ة وبقلبه��دانيها ل فرح��ة ت�فرح
�وال الس�عادة طع�م من ذاقت ما شهرا  وعاشت سعادة هيهاتضا ل وسعادة�ط
خلله. ذاقت مثلما  حياتها

�ن��ا - ولك��يخنا ي��ف ش��رر كي��ا تح��ن أبيه��جنه م��د س��ا وق��وزير مح��ل ال��ا ك�م
محاكمته أوراق حتى يخصه
شيخنا يا الن به سأحدثك ما - ذاك

                                *  *  *

�م الشيخ علي القاضي حكم ان ما��ه إبراهي��ب حكم��ذي الرهي��تمده ال��ن اس�م
�ة���وزير عدال���مير ذو ال���ظ الض���تى اليق���طحبه ح���رس اص���افروا الح���ه وس���ي ب��ال
�ال اخذوا ان وما السفينة في اخفاه قد وكان المال ليحضر الميناء��تى الم�ح
�و في سجن حيث القاهرة، الي به عادوا��جن قب��ب س��دخله ل رهي��مس ت�الش
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�دا ��وح أب��ه تف��ة من��ه رائح��ه عطن��يئه عفن��يص يض��افت بص��ن خ��وء م��لل الض�يتس
�ذبا ��ن متذب��عل م��د المش��ود الوحي��ي الموج��ة ف��ية الرده��اد فم�ا الرئيس��رء يك�الم

الهواجس انتابته حتى زنزانته عليه اغلقوا ان وما زنزانته داخل نفسه يري ان
�ه��ون وغزت��ل الظن��ر فظ��ي يفك��ه ف��ري ابنت��اذا .. ت��تفعل م��ن س��ه م�.. أو ؟ دون

بخير؟ أهي .. تري ؟ بمفردها الحياة تواجه ان تستطيع
؟ ل ام به حل ما .. اتعرف مكان كل في عنه تبحث وانها لبد

�ه انسته وما اليام ومرت��يبته حل  اوج�دت وم�ا ابنت��م لمص��ن ل��رف يك�ليل  يع
�ب ول نهار من��ا يحس��ر م��ه م��ن ب��ه وزاده الي�ام م��ي حزن�ا  يأس��ه عل�ظ�لو حزن
�ر .. لم يأتيه فما ال فرج ينتظر زنزانته ظلم في��انا ي��ترة خلل انس��جنه ف�س
�ط رآه ما سجانه حتى قط��ذ ق��ق م��ه أغل��ع ك�ان ب�ابه علي��ه يض��ة ل�وحي�دة وجب
بحل تأتيه لعلها القدام وقع يتسمع .. كان الباب باسفل فتحة من يوم كل

�يبته���إذا لمص��ه ف���ل ب��ائس نزي��د ي���ل جدي��دي يح��ازين بإح��ا الزن��مع فم��لإ يس
�ي يأسا  يزيده يمر يوم كل وكان القفال صوت��ه عل��تى يأس��ر ح��أس ع�ام م�في

�دأ حياته من��ر وب��ي يفك��اء ف��اته انه��ده حي��م بي��ا ث��ث م��تعيذ ان يلب��ال يس��م ب�ث
�اجمه��رة ته��ن الفك��د م��م جدي��ذكر ث��ه يت��راوده ابنت��ل في��ن الم��د م��ذ جدي�فينب
�داخله يدور الصراع واستمر ثانية بال ويستعيذ الفكرة��ارة ب��د فت��ار يؤي�النتح

�أس قمة إلي وصل ان وما بال يستعيذ وتارة��زم الي��ره وع��ي أم��اء عل��اته انه�حي
�ح زنزانته بباب وإذا بيده��ق يفت��ه فيغل��ي عيني��دة ف��ي ش��وء ليتحاش��عل ض�المش

: صرامة في يقول وهو اليه نظر الذي الحارس يحمله الذي المفاجئ
السجين أيها - معي
أين؟ - إلي

: متهكما قال 
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رؤياك الي تاق قد القاضي يكون قد أو اعدامك قرروا ربما أدري - ل
:  يتمتم بينما الحارس يتبع مكانه من نهض

.. ذبحها بعد سلخها الشاة يضير - ماذا
�ق��يخ انطل��م الش��ه ابراهي��ارس ومع��ذي الح��تأذن ال��ن اس��ي م��م القاض��ه ث�ادخل

�ي��ة إل��م الغرف��ن ل��ي يك��رده القاض��اك بمف��ان هن��ه ك��يخ مع��ور ش��م وق��بين ل�يت
�دى يمسك بالشيخ وإذا ، جيدا ملمحه��دي بإح��يخ ي��م الش��ا أبراهي��زال وم�ي

.. و عنه يصفح ان إليه متضرعا بدموعه ويغرقها يقبلها بها
سيدي؟ يا انت - من

ابراهيم شيخ يا ظلمك من - أونسيت
عرفتك مع فوال كثيرا  تغيرت  لقد.. الدين؟ حسام الشيخ - أوانت

عني وتصفح تسامحني نأ المهم..  سيدي يا تجاهك ذنبي - انه
�ك��ده وأمس��ا بي��ة يقبله��ا ثاني��ة ويغرقه��ي بدموع��ي وانحن��ل الرض ال��دماه يقب�ق
:يقول بينما الرض عن ويرفعه بيده يأخذ ابراهيم الشيخ فانحني
�ا - وال��بت م��ك غض��ط علي��ا ق��ديقي، ي��د ص��ت لق��ك تفهم��د موقف��ان فق�ك

عذرك لك
وأرحني سامحني - إذن
شيخنا يا اسامحك - انني
:يقول بينما وجنتيه ويقبل يحتضنه عليه الشيخ ارتمي

كريم أصل ذي كريم من المتوقع - ذاك
�ن��م - ولك��ا لتعل��يدي ي��ي س��ا انن��ت م��ا هرب��ة اردت وانم��دبر فرص��ال لت�الم

إليك وأرده
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�ي- ��د إنن��ا متأك��يخ ي��م ش��ي..  ابراهي��رم إنن��د المج��اني وق��بي اعم��ا غض�فم
مني لك انتقم قد ال ولكن مصلحتى في ما إل رأيت

شيخنا يا ذلك تقل ل ال - استغفر
: يقول بينما المال من بصرتين اليه يده مد

حقك في اقترفت عما تعويض ومثله دينار الف مائة عندي مالك - هاك
سيدي يا حقي غير أخذ - لن

عني عفا وما ال سامحني ما المال تأخذ لم لو - وال
�رد الدين حسام الشيخ شكرو المال يتسلم يده ابراهيم الشيخ مد�قليل وش
�ر ال�تي الع�ذاب أيام في��م بينم�ا به�ا م�ينس�ي ل ال�ذي الع�ادل ال يش�كر يتمت

�ا ��اق مظلوم��ن وأف��روده م��أة ش��ي فج��د عل��ي ي��اه قاض��د القض��عها وق��ي وض�عل
 :يقول بينما كتفيه أحد

�و��ذرني ان - ارج��ا تع��يد ي��م س��ل ابراهي��في وتتقب��ت.. اس��م  ان��ية ان تعل�القض
�د��دخل ق��ا ت��وزراء فيه��بحت ال��ية فاص��دخل سياس��ي ت��ات ف��دول علق��ا ال�فم

الوامر تنفيذ ال يسعني كان
.. العادل القاضي ولكن سيدي يا عليك - ل

: صرامة في الرجل قاطعه
�ك - ل���ا علي���يد ي���م س����ان اذا إل ابراهي���جننا ك���د س���ك ق���ي اعجب��ان وتبغ

.. و منه تستزيد
عانيت ما  كفاني.. سيدي يا - ل

 الن تذهب ان - يمكنك

�ان وهما خارجين الشيخان وانطلق��ا يتعاتب��امران حين��ا حين�ا ويتس��يخ ودع�الش
�م��ه ابراهي��افر ان رفيق��ه يس��ه حي�ث المين�اء ال�ي مع��يفه منزل��دة ط�وال ليستض�م
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�امته���ي اق���ر، ف���ن مص���يخ ولك���ام الش���دين حس���ذر ال���ه اعت���ض ل���اغله ببع��مش
�د السفينة عند يلتقيا ان وتواعدا ��رة ال�ي ليس�افرا أي�ام ع�دة بع�وترك�ه مع�ا  البص
�يخ���م الش���ق إبراهي���و وانطل���اء، نح���ث المين���رك حي���ه ت���دي قلب���ه ل���دفعه ابنت��ي
اليها والشوق الحنين
شيخنا؟ يا الرجل قلب في الغريب التحول هذا احدث الذي فما - إذن

 ساخنا  مشروبا  معا  نشرب ان بعد الدين نصر شيخنا يا - سأجيبك

.. و الخدم يستدعي الدين سيف وشرع 
شيخنا يا بكرمك تعذبني - لكم

                                *  *  *

�ا���ل ان م���د نق���بر العبي���روب خ���يخ ه���م الش���ن ابراهي���اء م���فينته المين���تى بس��ح
�اط��يخ استش��ام الش��دين حس��با  ال��اير غض��رر وتط��ن الش��ه م��ان عيني��ه وك��ا من�م

�ي وانطلق إفلسه مسئولية وتحميلهم بسوطه ظهورهم شي من كان��داد ال�بغ
�ا منه فكان الوزير عمه ابن قابل حيث��ان م��ا ك��اد ان وم��ي ع��رة إل��تى البص�ح
�ابته��ار انت��واجس الفك��ذ واله��ر وأخ��ي يفك��اله ف��ا ح��ل وم��ه ح��ن ب��راب م�الخ
�ميره ولكن النتقام فكرة عليه تسيطر كانت��ان ض��ه ك��وحي يبكت��ه وي��ان الي�ب
�ل��وم الرج��رت مظل��ه وم���ام علي��يق الي���ن تض���ا م��وله حلقاته���ا ح��زداد فم��إل ي
�ي وحقدا بغضا ��يخ عل��م الش��د وفرج�ت ال حلقاته�ا ض�اقت .. وم�ا ابراهي�فبع
العز بعد طعاما  بيته في يجد فما الفلس علي أوشك وبينما الزمن من فترة

�ن بالوزير واذا والوفرة��ه اب��تدعيه عم��دئ يس��ن ويه��ه م��ه روع��ل ويفرح��ن بالني�م
�ن ب�دل  دينار ألف مائة ويسلمه عدوه��ين م��ه كتع�ويض دفعه�ا خمس�ارس�لها ل

بالفرحة فاذا ابراهيم الشيخ دفعها التي الغرامة قيمة وهي مصر وزير صديقه
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�م���ه تع���ود قلب���ي ويع���ه ال���ر وجه���ام البش���ا والبتس���ي وم���ام ال ه��تى اي���ي ح��نس
�يخ���م الش���ي ابراهي���ام ونس���ه اي���غل بؤس���ي وانش���ارته ف���اعفت تج���واله فتض��ام

�انت السفن من ثلثا  ان خبرا  يسمع به واذا اليام ومرت مخازنه وفاضت�ك
�ة����القطن محمل���ة ب����ي وقادم���رة ال����اج البص���ا ه���ر عليه����اثرت البح���ا وتك��عليه
�د تجارها أو بحارتها من نجا وما حطاما  إل تركتها وما المواج��د أح��ان وق�ك

وبحث القطن، شح حتى قلئل ايام تمض ولم للقطن تجار اكبر متنها علي
�ة مخازنه يتذكر بالشيخ وإذا ثمن بأي البصرة تجار عنه��القطن المليئ��ذي ب�ال

وها نسيه يشتريه من وجد وما سعره انخفض فلما ابراهيم الشيخ من اشتراه
�ي يتحول هو��ب إل��ب ذه��ض .. ذه��م أبي��و .. نع��ذهب ه��ا ال��ح فم��ازنه فت�مخ

�تى��افت ح��ه ته��ار علي��ن التج��ل م��وب ك��اه ص��رض ذاك واتج��عرا  يع��ر س�وآخ
�د��تى يزي��اعه ح��عاف ب��ا باض��تري م��ا اش��ذ ان وم��ال اخ��عه الم��ي ووض��ه ف�خزائن

�ه ال�ي وذهب��تريح فراش��تيقظ ح�تى ليس��ميره اس��ا ض��ه فم��ة أو للن�وم ترك�الراح
�و بريئا  انسانا  به فظلم شر انه فكر ما هو القطن هذا  أوليس..��ي ه��م عل�عل

�ن��ن اليقي��ه م��ه؟ براءت��ا ونزاهت��د .. ه��وره ق��را  تص��إذ ش��ه ف��را ب��م خي��ه يع�.. علي
�ان��در ك��ه أج��كر ان ب��ل يش��بب ان ل الرج��ي يتس��جنه ف��م س��ور .. لك�يتص

�ا ان يكتشف به فإذ عليه وبال يحدث ما ان النسان��دث م��ره ك�ان يح�لخي
�ان لهذا .. يا��ه النس��ر ل ان��ت إل ينظ��دميه تح��ق ول ق��ي يث��يئة ف�الخ�الق مش
وقدرته؟ بال اليمان فأين
�وم طعما الدين حسام الشيخ يذق لم اليوم ذلك منذ��ة أو للن��ا الراح��ه وم�ترك

�راش أسير وأقعده المرض فانتابه خبز بكسرة يهنأ ضميره��تطيع ل الف��ن يس�م
�رض شدة��ا  الم��تى حراك��ل ح��ده ذب��رت جس��ام وظه��تيه عظ��ول  واذداد وجن�نح

�ول��ار ونح�وح �اء   ��ي الطب��ه ف��دون ل مرض��ه يج��ا أو دواءا  ل��تبد ترياق��ه واس�ب
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تعالجه زوجته وراحت اليه الناس اقرب يعرفه فلم ملمحه غير حتى المرض
�ديث تدفعه ان وتحاول خاطره وتطيب وتطببه��تطيع فل للح��د يس��اب وق�اص
�كين فيجيبه�ا لس�انه الش�لل لسانه��دموع المس��رة ب��ر غزي��را الي�ام م�ع تحف�مج

�دموعه ك�ان .. وم�ا سببا  لدموعه المسكينة تدري فل وجهه علي ا لها �س�ببا ل
�وى��وت س��ميره ص��داخله ض��ان ب��ر ك��ه ينك��ا علي��ل م��و فع��ل وه��ي الرج�التق
�ه��به أيعمي��ي غض��ذا ال��د؟ ه��ده الح��ده أيفق��بب رش��ي فيتس��جن ف��ديق س��ه ص�ل
�ن كثير في انجده ما وكثيرا  كربته وفرج جانبه الي وقف ما كثيرا ��ن؟ م�المح
�ترض ان احتاج يوم .. تذكر الخاطر مجبور ورده ال طلبا  منه طلب .. ما�يق

�م مال منه��يخ يك�ن ول��م الش��ه ابراهي��د لن�ه م�ال مع��ه اش�تري ق�ك�ان بض�اعة ب
�اذا بها يرحل ان وشك علي��ه ف��ل ب��فره يؤج��دور س��ي وي��دقاءه عل��ترض اص�يق
بضاعته باع ان إل منه كان ما الصدقاء خزله ولما اياه ليقرضه المال منهم

�ك انسان مع افعل .. أهكذا لبؤسي .. يا أزمته ويفك لينجده بالخسارة�يمل
�ل ذكره ضميره يرحمه .. لم ؟ والنبل الشهامة تلك كل��ف بك��ل موق��ام نبي�ق

�يخ به��م الش��ه ابراهي��زرف  مع��ن ف��دمع م��ا ك�ل ال��تزنت م��اه اخ��ى عين��دى عل�م
�دة لحظ�ة المرض فيها تركه ما كاملة اشهر��رك وم�ا واح��ا ت��دعاء خلله��ي ال�ف
�ره���ي س���فح ان ال ال���ه يص���ه عن���ن ويخلص���ه م���س مرض���ن لي���ه م���و اجل��ل فه

�تحق��ة يس��ا الرحم��ن وانم��ل م��ذا اج��كين ه��ي المس��ي الملق��جن ف��ا الس�ان وم
�ل دب��ن قلي��ة م��ي العافي��ده ف��تى جس��ام ح��لي ق��كر يص��ق ال ويش��ن وانطل�م
�ن الي فوره��ه اب��وزير عم��ه ال��ا يبث��ه م��ه يملي��ميره علي��ص ض��ه ويق��ا علي��دث م�ح
�ن سيرسل انه له وأسر الوزير فطمانه كان وما��وره م��ي ف��ر ال��ر وزي��الة مص�برس

�ره ويف�ك سجنه من المسكين ليطلق��يخ فأص�ر الح�ال ف�ي أس��ل ان الش�يحم
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�الة��ه الرس��رع بنفس��ا ليس��مح به��ل وليستس��ه الرج��فح عل��ه يص��ي عن�ال فيرض
عنه

�ر��يخ ال وذك��م الش��ي ابراهي��جنه ف��ب س��دته ورت��ل لنج��ا ب��اه م��ط ال نس�.. ق
ينسانا ل .. قط ينسانا ل فال رضيعها الم نسيت ان حقا 

                              *  *  *

�يخ تركنا��دين س�يف الش��ي ال��عادته ف��ع س��لمي زوجت�ه م��تي س��ه ارس�لها ال�ال ل
�ك��ة كمل��د للرحم��ه لتعي��غيره الي��د ص��ه وتعي��عادته الي��ه س��ا وتهب��ي حياته�فقض

�ر علي معها��فينة ظه��ره اي�ام أجم�ل الس��ن وج�رع عم��عادة م��ا  الس�وكؤس�ا  كؤس
�افر سعادته وتنفض الحلم ينتهي ان يخشي وبات يحلم انه ظن انه حتى�وس

�را ما كل في اياما  وقضيا الزوجان��ه م��وانئ م�ن ب�رص�يدا  لهم�ا ترك�ت الع�الم م
�را ���ن واف���ذكريات م���ة ال���تى الجميل���ل ح���يإ وص���ر ل���يا مص���ا فقض���هرين به��ش

�تمتعان����ا يس����ا بنيله����اهدان واهرامه����ا ويش����ة اثاره����اهر القديم����ارتها ومظ���حض
�ا واخيرا  مرورها يلحظان ماو اليام ومرت الحالية��دين انطلق��ي عائ��ا ال�منزلهم
�وقا  ترابها يقبل انحني حتى البصرة الي الدين سيف وصل ان وما بالبصرة�ش
�ه ما له ويشكر يصلي ال الي ضرع حتى منزله الي وصل ان وما وحنينا �وهب

�ن��عادة م��در واه�داه وتج�ارته حي�اته واس�تانف الس��ارته ف�اذدهرت حظ�ا  الق�تج
�خمت��ه وتض��اشو ثروت��ي ع��دنيا ف��ل ال��ا ينه��ل منه��ا ك��ري م��ه ي��عادته ب�.. س

�ت وما المحال من الحال دوام ولكن��دنيا اعط��يئا ال��ذت إل ش��در واخ��ا بق�م
�ت��إذا اعط��ه ف��وم ذات ب��ود ي��ن يع��ه م��ارته عمل��اءا  وتج��د مس��ي فيج��ه ف�منزل
�ا ���ا  هرج���الجميع وإذا ومرج���ون ب���ن يبحث���غيرة ع���ة الص���دونها فل بثين���ل يج��فظ
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�ة ذلك احتمل .. لن .. رباه مكان كل في كالمجنون يجري��ا ثاني��اني أم�كف
؟ كاملين لعامين الدين نور الصبي غياب

�تي���اذا يالتعاس���ا ! لم���ذات؟ ان���اذا بال���ربني لم���دنيا تض���ي ال���ع ذات ف��الموض
�ن���م ؟مرتي���د .. ل���ل أع���رت احتم���وعه وانهم���و دم���ي وه���ج يبك���ادي وينش��وين

�ة المنزل من شبر كل عليها وينبش الصغيرة��د م�ا ف�اذا والحديق��ن ورق�ة وج�م
�جر اوراق��اه الش��ي ملق��ة ف��ا الحديق��ث رفعه��ا وبح��اه تحته��اذا .. رب��ل م�؟ افع

�ة  إل..  ��ا بثين��ي ي��ة .. إل إله��تي بثين��تي ابن��ن..  حبيب��ل ان ايمك�ذاك احتم
؟ ثانية العذاب

�اه كل في يبحثون الجميع ظل.. ��ن اتج��ة ع��ل بثين��يف وارس��دين س��د ال�العبي
�ل من حدث ما يكرر بنفسه خرج بل يكتفي ولم المدينة كل في للبحث�قب
�رق��ل ويط��اب ك��ابله ب��اس يق��ي والن��ب ف��تنكرون عج��ا يس��دث م��ه ح��رة ل�للم
�ة��فقون الثاني��ي ويش��ك عل��يخ ذل��ائس الش��ذي الب��نته ال��اة احتض��ا الحي�بنقمته

�ه اب�ن بعودة يهنأ كاد فما��ه اختف�ت ح�تى اخي��ع وض�رب ابنت��ي كف�ا  الجمي�عل
�دور كان وما كف��ي ي��هم ف��ؤال إل رؤس��د س��ن واح��رر ان ايمك��زة تتك�المعج

؟ الصغيرة فتعود
.. يدري؟ من

ربما 
                                *  *  *

�د إل يعود ول صباحا  يخرج الدين سيف الشيخ ظل��ف بع��و اللي�ل منتص�وه
�ول��ي يج��وارع ف��وعه الش��رق ودم��تيهو تغ��ضو جن��ي تفي��ه عل��ل ملبس��ش ظ�ينب

�ل���بر ك���ي ش���ة ف���ع المدين���ا ويرف���ث حجارته���ا ويبح���تى تحته���فق ح���ه اش��علي
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�ع��وا الجمي��ه وظن��د ان��اله ق��ا ن��اله م��ن ن��ون م��ة الجن��م خاص��انوا وانه��ه ك�يرون
�اء في فيشتد ويبكي حينا نفسه الي ويتحدث حينا يهذي��ا البك��ل حين�ويتخي

�غيرة��امه الص��ا  ام��م احيان��حك فيبتس��ل ويض��ه ويخي��ه الي��مع ان��حكاتها يس�ض
�ق��ا فيطب��مها عليه��ي ليض��دره ال��ب ص��ا ويلع��داعبها معه��ادته وي��اذا كع��ديه ف�بي

�ان���ي يطبق����يء ل عل����إذا ش���ه ف����ش ب����اء يجه���ب بالبك����د والنحي����حك بع���الض
�ول في ينظرونه والعامة والتبسم��ربون ذه��م ويض��ي كف�ا أكفه��ر ك�ف عل�ويظه

�وههم عل�ي السي��ي..  ب�ال إل ق�وة ول ح�ول و.. ول وج��ي الش�يخ ويمش�ف
�ي غرق وهو الطفلة عن يبحث حوله بمن يأبه ول يدري ل ذاهل  الشوارع�ف
�روده��تى ش��ا ح��و انه��انت ل��امه ك��ا ام��ا م��ط رآه��انت ق��اه ك��تين عين��ا مفتوح�وم

�رى��ا ي��امه م��ان أم��ه ك��ي عقل��ان ف��ر مك��ع آخ��بية م��ا الص��ب يحمله��ا ويلع�معه
�و��ا ويله��ا معه��مع وم��ر يس��حك غي��رة الض��ازال والكرك��د وم��ه العبي��اولون ب�يح
�اعه��انهم اقن��ا ب��وا م��را  ترك��ي حج��ر عل��تى حج��وه ح��وا نقض��ن وبحث��بية ع�الص

بل�غ وم�ا زاد فيه�ا ذاق م�ا أيام ثلثة حاله علي وظل بكلمهم يقنع فما تحته
�د ولم المرض وأقعده جسمه نحل حتى ماء قطره جوفه��دماه تع��تطيعان ق�تس
�ه فإذا حمله��ي ب��ي ملق��ريره عل��اني س��ن يع��ه م��ع ويه�ذي مرض��ه ارتف�اع م�حرارت

�ا  ويصحو بثينة غير لسانه علي وما��م مفزوع��ود ث��ي يع��وبته إل��لمي غيب��ي وس�إل
�اتر بماء تبللها القماش من بقطع امسكت وقد جواره��عها ف��ي وتض��بينه عل�ج

�ا��يل ودموعه��ر تس��ا فتغم��قط وجنتيه��ي وتس��ع عل��اش قط��د القم��ا ان بع�بللته
�ي لم يدري وما صارخا باكيا جوارها الي يقف الدين نور والصغير بالماء�يبك

�ذا��و .. أه��زل ه��ذي المن��ان ال��ذ ك��عة من��ام بض��مع ل أي��ه يس��حك إل ب�الض
�عادة إل به يري ول والكركرة��ا والهن�اء؟ الس��ي فه��لمى ه��ب ك�انت س��ع تلع�م
�دين س�يف ه�و وها هذه من وتجري هذا تطارد معهم وتلهو الطفال�يع�ود ال
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�م اليه يركض حتى بالباب يقف يكاد فما اعماله من��اتحين ثلثته��م ف�اذرعته
�ون���ي يرتم���نه ف���ا حض���عه فم���م ان إل يس���مهم يقبله���ي ويض���دره ال���ا ص��ان وم
�ون يتضاحكون حتى يتركهم��ا ويركض��اك هن��ا وهن��ون فم��ه يك��ض ان إل من�يرك
وتقبيل ضمما منه نال بأحدهم أمسك ما فإذا خلفهم
شيخنا يا المحال من الحال - دوام

يتغير ول يغير الدوام له من - سبحان
                                  *  *  *

�تمرت���لمي اس���لي س���لي تص���ي وتص���رارة ف���وع ح���ب وخش���ن وتتطل��ان ال م
�في��ا يش��ن زوجه��ه م��د وان مرض��ا يعي��بية اليه��ت الص��ب .. ظل��ي تتطل�ال ال
�زرف��ا وت��ارا  دموعه��ارا  انه��تى وانه��ا ح��ض ال اجابه��اادعو بع��دأ ته��ا وابت�زوجه
�افي���دا  يتع���دا  روي���د روي���ي ان بع���هرا  قض���امل ش���ي ك���ي ف���ه حم���ذي جعلت��يه
�م بثين�ة وينادي��ة ال�ي يع�ود ث��رق غيبوب��ه ح�تى فيه�ا غ��يلة وزوجت�ه اذني�م�ا الص

�دا ما طعما  للنوم تتذوق ل بجواره زالت��وة ع��ا غف��ن لعينيه��ن بي��ر الحي�والخ
�ا��ث وم��و ان تلب��تى تغف��تيقظ ح��ة تس��ارة مفزوع��ي ت��وت عل��ا ص��ذي زوجه�يه

�ا بجوار اليه جلست مقعد فوق من سقطتها إثر علي وتارة��ا زوجه��ا فم�فارقه
�ارقته وما��ه لتن�اوله الم�اء لحض�ار ال ف��دواء بع�ض ب��كينة ف�ارقت وم�ا ال�المس

�ا��ة دموعه��تى لحظ��ا اثن�اء ح��إذا غفواته��ت ف��ق للحظ�ات غف��د تفي��دموع لتج�ال
�د��ت وق��ا اغرق��ا وجنتيه��ادت وكانم��ا اعت��رف ان دموعه��ا تع��ا طريقه��ر فم�تنتظ

�كينة���تى المس���ق ح���ن تفي���ا م���ا غفوته���اق ان وم���ا اف���ح زوجه���ه وفت���تى عيني��ح
�ت��ه ارتم��م علي��تيه تلث��ل وجن��ديه وتقب��رة ولول ي��عر م��دموع تش��م ذات ب�طع
بالفرحة. السي فيها يختلط دموع مختلف
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حبيبتي يا كثيرا  اتعبتك - لقد
سيدي يا هذا تقل - ل

الزمان؟ ذلك في ندرا ووفاء أصالة إل منك رأيت وما أقول فماذا- 
سيدي يا فداؤك  روحي- 

مصائبي تنسيني بك سعادتي ان - وال
 أبدا  عبيده عن يتخلي ل ال هو - كريم

..  بال - ونعم
:قائل  حديثه يستأنف أن قبل مصيبته تذكر إذ بالدموع عيناه واغرورقت

؟ بالذات انا لماذا - ولكن
سيدي يا بال فلتثق- 

بال - ونعم
�ا��تئت وم��ه ف��دئ تطمئن��ن وته��ه م��ذكره وروع��ة وت��ه ال برحم��تي وارادت��ي ال�ه

�وق��ل ف��ن ارادة ك��ه فيطمئ��هو قلب��ا لكن��ث م��قط ان يلب��ي يس��روده ف��رى ش�وي
�ري الصغيرة��وه تج��د نح��ت وق��ا فتح��ري ذراعيه��وه تج��ا بك�ل نح�ان فم�ا قوته
�ي���ا ينحن���تى له���وق ح���ه تط���ديها عنق���غيرتين بي���ا الص���نها فيحمله���ي ويحتض��ف
�ا تقبيل عن يكف وما صدره��ا وجنتيه��غيرة وجبينه��حك والص��ر تض��ا وتكرك�وم
:  تبادره حتى ضحكاتها من تنتهي ان تلبث

؟ أبي يا لي احضرت ماذا - والن
كفيه بإحدي جبينه ويضرب بالنسيان يتظاهر 

  الصغيرة لحبيبتي الحلوي احضر ان نسيت - لقد

: تقول ان تلبث ما ثم الصبية ابتسامة تخفت
؟ القبلت تلك كل مني تأخذ فلماذا نسيتني قد دمت - ما
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حبيبتي - لنك
 إذن؟ نسيتني - فلما

:مازحة تقول بينما فاه من وجنتيها بإحدى وتقترب
إذن قبلت من أخذت ما لي فلترد- 

:يقول أن قبل عديدة قبلت وجنتيها كلتا يقبل
إذن - خذيهم
:تقول أن قبل وتكركر تكركر والصغيرة
مجانا ؟ قبلتي ان - أوتظن

ضاحكا: يقول بينما حلوي من يده في ما يظهر
الحلوي؟ تلك احضرت فلمن مجانا  كانت - فإذا

�ا الصبية تختطف��ي م��د ف��ا أبيه�ا ي��ى فينزله��تركض الرض عل��ظ ف��بي فتغي�الص
باكيه إليه ترتد ان تلبث ما ولكنها بها الدين نور

.. و روعها من فيهدئ الحلوي كل الدين نور مني اخذ لقد .. أبي - أبي
 أميرتي يا القتال فإلي العدو منا سلب ما - فلتسترد

�ا��زال وم��ان ي��غير يلحق��و الص��حك وه��ر يض��تى ويكرك��وزان ح��ه يف��ة من�بقطع
معهما الرجل قلب ويكركر الدين نور ويكركر فتكركر الصبية تأخذها صغيرة

                                 *  *  *

�ا��رض زال ان م��ن الم��يف ع��دين س��اط ودب ال��ي النش��ده ف��تى قليل جس�ح
�رر��ل ق��ث الرحي��ن والبح��ه ع��ا ابنت��ود ان فإم��ا يع��ه أو به��ن أن��ود ل��ا  يع�.. مطلق

�وع ذلك عن أثناه وما الرحيل علي صمم��ه دم��ا زوجت��تطاعت وم��ه ان اس�تقنع
�طحبها ان���ه يص���د مع���ي فق���ا خش���ي عليه���ور وعل���دين ن���ن ال���وال م���فر أه��الس
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�ا��ل ان فاقنعه��ع تظ��ور م��دين ن��ي ال��زل ف��ن المن��دري؟ وم��د ي��ود فق��بية تع�الص
�ا ؟��د أفل يوم��دا  تج��المنزل؟ أح��ا ب��ا زال وم��تى به��ا ح��دها اقنعه��ه ووع��ن ان�ل
�ب��ثيرا  يغي��إذن ك��لمت ال ب��ا فس��اعت ل أمره��ا واط��ه زوجه��افرا  وودعت��مس

�رق بغداد صوب الدين سيف .. وانطلق يغيب أل واستحلفته��ا وط�وراح بابه
�ر مك�ان كل في يسأل��ن ويستفس��ن انس�ان ك�ل م��ي وظ�ل الص�بية ع�ه�ذه عل

�ال��تى الح��ا ح��رك م��ا ت��هو إل باب��ل..  طرق��رج ظ��ن يخ��دينه م��دخل م��ري لي�اخ
�ث��ث يبح��ث ويبح��غيرة ع�ثر فم�ا ويبح��ى للص��دن ج�ل انه�ي ان وم�ا أث�ر عل�م
�راق���ا الع���تى بحث���ر ح���ي فك���ل ف���ري بلد إل الرحي���ث أخ���ا يبح���ل فيه��ال ع
�ده���ي يرش��ه ال���ا ابنت��ت ان وم���رة انته��فر فك���ي الس��ه ال���تى عقل��د ح��افله وج�ق
�تعبر���ي س��ام بلد إل��ا الش��ي ومنه��ر إل���ر مص���ي ففك���طحابها ف��ي اص��ام ال�الش
�ة قائ�د له وسمح��رت القافل��ر الي�ام وم��دين وس�يف الي�ام تج��ه ه�م ل ال�إل ل

�ث���ث البح���وم وذات والبح���ا ي���ة وبينم���ي تتهادىالقافل���ا ف���فة إذاو طريقه��بعاص
�ا الرض م�ن والجمال الرجال تقتلع تكاد رملية��وقهم وتمل اقتلع��ة حل�بغص

�ال من��ع ك�اد ح�تى الرم��ق ان الجمي��ة بقائ�د واذا يختن��أمرهم القافل��اه ي�بالتج
�رول العاصفة من للحتماء قريب تل خلف ما الي��ع ويه��ل الجمي��حب ك�يس

�د���ال اح���ة الجم���ائع المحمل���ائس بالبض���ي والنف���ا ال���ف م���ل خل���م وإذ الت��به
و... داخلها يحتمون لمغارة مدخل علي يعثرون

�بب الي�وم خرجنا ما سيدي يا ل حمدا- ��فة بس��ل العاص��رزق لن�ا ال فأرس�ال
بابنا حتى

أحدا  منكم يفلت ول إذن بالجميع - أحيطوا
                                    *  *  *
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�م���ن ل���ك تك���ارة تل���ا إل المغ���ة مكمن���ن لمجموع���وص م���اع اللص���رق وقط��الط
�بون يقتلون من اصحابها من ويقتلون فينهبونها بالقوافل يتربصون الذين�ويس

�م يس�بون من��ي يس�تطيعوا ول��وا ان الي�وم ذل�ك ف��ابئهم م�ن يخروج�بس�بب مخ
�ة وكادت الشديدة العاصفة��ر ان القافل��ه ان دون تم��ا ينتب��م اللص�وص إليه�وك

�ن��ياء م��ا أش��رء يراه��را  الم��ا إذو ش��م به��ن ل��ره إل تك��ر لخي��ع .. نظ��ي الجمي�ال
�ي بقافلتهم ووصلوا لعبروا قليل  احتملوا ولو عظيم شر نهاكأو العاصفة��ر ال�ب

�ؤه ما دائما  النسان ولكن المان��جر يمل��خط الض��ن والس��ه م��ور اتف�ول الم
الجميع ضجو .. ل أم خيره في ذاك كان إذ يعي فل قدميه تحت ال ينظر

ف�إذا عليه�ا ويتزمرون يحدث ما منها يستنكرون السماء نحو ونظروا واستاؤا
�م ليعلموا لمصيرهم وتتركهم عنهم تتخلي بالسماء��انت ك��ة ك��م رحيم��ي به�ف

�فها���وص وإذا عواص���ون باللص���الجميع يحيط���هرين ب���يوفهم مش���لم س��واستس
�ن لقدرهم البعض��م وم��لم ل��م يستس��لم منه��وتاو للي�أس استس��د لم��ة بع�معرك
�يرة��ر قص��ة غي��وص وإذا متكافئ��د باللص��ازوا ق��ة ف��ا بالغلب��وا فم��ارا  ترك�ول دين

�وا��انا  ترك��اع انس��ع إل يب��يخ وإذا وبي��يف بالش��دين س��د ال��ه يج��أة نفس��ي فج�ف
�وق��ق س��اع الرقي��تري يب��ه وإذا ويش��ذوق ب��م يت��ذل طع��ة ال��د والعبودي��ز بع�الع

من فيريحه يتوفاه ان إل ال من يطلب ل واصبح نفسه عليه فهانت والجاه
�ذاب��دنيا ع��ا ال��ا وذله��و وه��د ه��ترين أح��ه المش��ا  يقلب��ارا  يمين��ه ويس��ن ويعري�م
بقرا أو غنما يشتري وكانما أسنانه يتفحص هو وها جسده متفحصا ملبسه
�اذا��ب؟ ولم��م العج��ن أل��ذا يك��ا ه��ل م��و يفع��تري وه��ده يش��ا عبي��س م��م أح�طع

�ك في شعر مثلما ثمن للحرية بأن شعر وما الذل��ة تل��ي اللحظ��و وتمن��ر ل�فك
�د الن ولكنه الرض، عبيد كل وحرر مضي فيما��رر عب��د وليتح��ن لب��ن م�ثم
�ه ويا��ن ل��رد م��ن! .. ش��ره ثم��اجمته ببص��ذكريات وه��ا وت�ذكر ال�.. الن فع�ل م
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�ل ما يري��وح فع��ري بوض��ة .. ي��تي الجريم��ب ال��ل ارتك��م ال لع��ه حك��ا علي�بم
�ة حكم��ك نتيج��ة تل��نعاء الفعل��ه الش��ا .. ولكن��ا م��نعاء رآه��م الن إل ش�.. لك
�ا تندر ما وكثيرا  وقهقه ضحك ان إل منه كان فما حدث ما تذكر��دث بم�ح
�ي��ه ف��ع مجالس��دقاءه م��اد أص��الزمن .. ع��ي ب��وراء إل��رأي ال��اته ف��ة ذكري�متمثل

�امه���ا أم���ا وكانم���امه يراه���ن رؤى أم���ه رأى العي���ي زوجت���مية الول���د س���ط وق��رب
�ب���ن الح���ا بي���اآر..  قلبيهم���ري ه���ي تج���اطيء عل���ي الش���رح ف���حكاتها م��وض

�اقط��ا تتس��ا منه��اك هن��و وهن��ري وه��ا يج��د وراءه��اق يري��ا اللح��وز به��ا فيف�منه
�ق ان وما وجنتيها علي يطبعها بقبلة��ا يلح��تى به��الي ح��حكاتهما تتع��وز ض�ويف

�ايته���ا بغ���ا وه���مان هم���عادة يقتس���دنيا س���ا ال���ان وم���ن يكتفي���دنيا م���ل إل ال��بك
�ر الي�ام تمر..  مباهجها��هور وتم��ر الش��نين وتم��إذا الس��دنيا ف��رج بال��ا تخ�لهم

�ا  الحياة في وتعطيهما لسانها��ق انطف�أ ح�تى اس�توعباه ان م�ا درس��ا بري�عينيهم
�ت��عادتهما وخفت��ت س��دا  وتلش��دا  روي��ان روي��دنيا درس ك��ا ال��ه لهم��ا ان��ن م�م
�ان����وز انس����ي يف����دنيا ف����ل ال����يء بك����ا ش����د وه����ا ق����ب اعطتهم����عادة الح���والس

�ا��اء فلتحرمهم��انت البن��م ك��كلة اعظ��ا مش��ا تؤرقهم��ا وم��آن كان��ة يهن�إل بفرح
�ذكرا��يبتهما وت��ي بالفرح�ة ف�اذا مص��انت.. العي�ون م�ن تتلش�ان م�ا عيونهم�ا  ك

�ع����ي تق����ل عل����غير طف����طحب ص����واها يص����تى ب����ا ح����غير يحملق����أكله بالص���وي
�ا��ا بعيونهم��ون ان وتمني��ا يك��ن أو ابنهم��ا ال يم��ه عليهم��ذا بمثل��ليان واخ�يص

�ي��رعان ال ال��ان ويتض��ا ويتطلب��معت فم��لواتهما س��ا ص��ت وم��ا اجيب�تطلباتهم
�ة كسيرة بقلوب سنوات وعاشا��ان محطم��ن يتمني��و بنت�ا أو ابن�ا ال م��ذ ول�اخ
�ا سمية يحب الدين سيف وكان يملكان ما كل منهما��ب أيم��ان ح��م فك�يكت

�ف عنها يرفه ان ويحاول ولوعة لهفة من نفسه في ما��ا ويخف��ا عنه��ا م��ن به�م
�م����ان أل����طحبها فك����يإ يص����دائق ل����ات الح����وان والمتنزه����ا يله����ال مع���كالطف
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�ابقها��ا فيس��ابقه حين��اأحيا وتس��ا ن��ا ويطارده��ارده حين��ا وتط��ا أحيان��ل ان وم�يص
�ي��ة ال��عادتهما قم��ي س��ا ف��اذا لهوهم��ذ ف��ان كريب��د حرم��اجم الول��يهما ته�رأس

�ط���أة فتهب���عادتهما فج���ن بس���ا م���ي اوجه���فر ال���وم وذات الص���ا ي���ض وبينم��يرك
..  فيتضاحكان بقبلته يفوز به وإذ بها لحق ان وما خلفها
تيقبل وجنتيك من قطفت وقد حبيبتي يا أخيرا  بك لحقت قد - ها

؟ الدين سيف يا - اتحبني
؟ عيني في ما قرأت .. أما تسألينني؟ - أو

�ي- ���د ل انن���راءة أجي���ون ق���د العي���رف .. ق���ن أع���ك م���كت كف���اه وأمس��بيمن
:   قائلة بجذل وضحكت خطوطها الي ونظرت كفه فتحت ثم تقبلها

الحب؟ خط ذهب  .. أين!ياللهول -
�ا��ان وم��ن ينتهي��ا م��معان إل لهوهم��وت ويس��ة ص��ادي عراف��ي تن��اعتها عل�بض

: جذل في سمية فهتفت الودع تضرب انها وتعلن
 ل؟ أم تحبني كنت ان لنري العرافة هي  .. ها!يال-  

�م���ن ل���يف يك���دين س���ن ال���وع ذاك م���ن الن���ال م��ذي الرج���ؤمن ال���ات ي��بالخراف
.. عزمها عن زوجته أثناء وحاول والمنجمين والعرافات

حبيبتي يا صدقوا ولو المنجمون - كذب
لي حبك وعدم حقيقتك اكتشاف من تخشى  بل- 

ياحبيبتي؟ تقولين - ماذا
..  اللهو سبيل علي ذلك -  لنفعل

أرجوك
                                *  *  *
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�ة انزلت��ا العراف��ل م��ن تحم��ها ع��كت رأس��لمته ب�الودع وامس��ان ال�ي فس�الزوج
مليئة قفه فوق به والقت لحظات بعد منهما وأخذته يتمنيان بما له ليهمهما

�دين س�يف على ناظريها ثبتت ثم بالرمل��ت وق�د ال��ديدة دهش�ة وجهه�ا عل�ش
�م��ا ث��ت م��الكت أن لبث��ها تم��الت نفس��ا وق��به فيم��ذهول يش��ا":  ال��ذر ان  م�تن

�ر قدم تهل حتى وعيك دون من نذرك��ود الخي��ن وتع��فرك م��ر فتج�دها س�بخي
"أيام ثلثة بعد سعدك ويتم

كلمك فسري الشيخة .. أيتها شيئا  أفهم ل - انا
 رأيت ماو عندي ما أخبرتك لقد تفسير عندي - ما

يطاردها شبح من تهرب وكأنها مبتعدة وانطلقت قفتها العرافة وحملت
شيختنا يا - انتظري
كلم من مزيد لك عندي وما شيخنا يا انتهى - وقتك

زوجتي كف قرأتي فما - انتظري
:متعجبا يقول ومضى يمناه في زوجته بيد فأمسك التفاتا العرافة تعره لم

شيئا ؟ منها فهمت - هل
الخير قدم فالبنت بنتا سيهبنا ال ان تقصد - ربما

�ي��دق ل - ولكنن��ن كلم أص��ن ول المنجمي��ه أؤم��ي ب��م فه��ا  تتكل��ا  كلم�عام
رغبته حسب يفسره كلو الناس كل علي ينطبق

النجاب؟ في نفكر اننا أدركت كيف - ولكن
�س..  نلهو ترانا فهي بسيط - هذا��ن معن�ا ولي��ال م��ت اطف��ا فلعب��م باحلمن�ث

�ا��م أنه��ل ل��ك تق��راحة ذل��ن.. ص��ا  ولك��ي م��اقي معن��ديثها ب��ود..  ح��ن «تع�م
�ذا؟ سفر بخيرخ أي تجدها سفرك��و ه��ا .. أول��ا انجبن��ي بنت��ن اتران��ن م�الممك

حييت ما افارقها لن انني واتركها؟ اسافر ان
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لهونا الي ولنعد منها - دعك
؟ بكلمها ذهني شغلت وقد نلهو - وكيف

.. الخير قدمها في يكون بنتا سيهبه ال وان صادقة تكون ان يمكن  أل-
:يتمتم بينما بعيدا أفكاره في شرد

�ن إله�ي ي�ا طفل�ة وهبتن�ي م�ا .. ف�إذا امني�تي ه�ي - تل�ك��ة رق�اب لعتق�خمس
 العبيد من

وعيك دون من انت بينما نذرا  تنذر وانت يتحقق كلمها هو ها - حبيبي
:قائل ابتسم

؟ إذن البنت أينو -
اتهذي؟ - حبيبي

 لماذا؟-
؟ أشهر تسعة تنتظر  أل-

�رت���ام وم��ام أي��ي وأي���ان ونس���ديث الزوج���ة ح���ل العراف��يا ب��ة نس���ها العراف��نفس
�ي نغمث�اوا��ا ف��راض ب�دت وفج�أة ت�ارة ويغتم�ان ت�ارة يله�وان حياتهم�الحم�ل اع

�ق ول تأكل ما تقيء فكانت واضحة سلمي علي��ة تطي��ثير نف�اذة رائح��ن وك�م
�اء التي العراض��ا النس��بيرة به��م خ��ا .. إل أعل��م انه��دق ل��ها تص��ت نفس�وظن

�د به وإذ فيفرح زوجها تخبر ان ارادت فما يداعبها الوهم انه��ام بع��دم اي�يص
�ت���رها فكتم���رت س���تى وانتظ���تيقن ح���ن ت���ا م���انت خبره���دق ل ك���ها تص��نفس

�ن��م زوجه�ا ان البس�اطة تل�ك بمث�ل مش�كلتها تح�ل ان ايمك�إل طبيب�ا  ي�ترك ل
�اء من وليا يترك ولم اليه صطحبهاوا��الحين ال اولي��ذها لإ الص��ه واخ��ا الي�وم

�رك��ان ت��ة الزوج��ا إل فرص��ن وتطلب��ل ان ال م��كلتهما يح��ا مش��ت فم��ا حل�وه
�أس��د الي��رب ق��ا تس��تى اليهم��ا ح��رع نم��يهما ومل وترع��اض نفس��تى واف��م ح�ل
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�ن تمام�ا  المل وفقدا تطلباتهما عن وانقطعا أمل اي لهما يعد�ك�ل بع�د أيمك
�رج يأتي ان اليأس هذا��ي الف��د عل��ة؟ ي��ن عراف��دري؟ م��ل أل ي��ون أن يحتم�يك

�د كاذب�ا ؟ حمل��ون .. وق��وهم يك��ب ال��ا فخي�ل بخياله�ا لع��رض إليه��دتها م�مع
�دها وتعب��ا  جس��ن للحم�ل اعراض��ن م�اذا ولك��مو.. ع��ن هن�اك نع��راض م�الع

�ن تخيب ول تكذب ل النساء تعلمها التي��ر ولك��تى لتنتظ��د ح��رت تتأك�.. م
�ر الي�ام تجر اليام��هر وم��هر ش��هر وش��و ببطنه�ا ف�إذا وش��عر تنم�ب�الجنين وتش

�ي��ا ف��رك بطنه��ا يتح��و وه��ها ه��دميه يرفس��ا بق��عر انه��ه تش��انه ب��ن وك��ديها بي�اي
�عر بانها تقسم تكاد��ه بنبض�ات تش��ن خلج�ة وك�ل قلب��عر خلج�اته م�بك�ل وتش
�م تكاد انها بل احشائها في بها يقوم حركة��ا تقس��مع انه��وته تس��ن ص��دة م�ش

�ا���ا فرحته���ل ان .. وم���ا اقب���تى زوجه���ت ح���ه ركض���ره الي���الخبر تبش���عيد ب��الس
فل وجهه الي تنظر  كانت.. الفرحة من عقله فطار العهد ولي قدوم وبقرب
�دري����ان ت����حك أك����ي أم يض����ان وان ؟ يبك����ذا ك����و ه����حك ه����ر الض���والبش

�رف التي الدموع تلك فما والسعادة��ه؟ تغ��ا وجه��وع ألعله��رح؟ دم��د الف�.. لب
�دق يكن .. لم الفرح دموع وأنها��ه يص��ن .. ك�ان أذني��ه يظ��م ن�ائم ان�راح يحل

�د جسده يتحسس��ن ليتأك��ه م��ظ ان��م يق��انت لك��عادته ك��تى حين�ذاك س��ه ح�ان
�ان���ود ك���ن ان ي���دنيا يحتض���رها ال���ك باس���ي وامس���ه يكتف���ندها زوجت���ي يس��عل

�ور ول�و تش�اء ما منه تطلب وان تتحرك ول تستريح ان منها ويطلب ذراعيه�ن
عينيه.

�عيد الخبر ذاك علي يشكرها كيف يدري يكن لم��ود ك�ان الس�يس�تطيع ل�و ي
�ا .. ولكن عليها خوفا  جفونه بين عينيه في يضعها ان��د ه��ق ق��ه ال حق�امنيت

�م��ر ول��اطره يكس��و بخ��تحق فه��كر يس��ل الش��كر.. ول ك��ال الش��أخير مج�لت
�كره���ام ش���لي فق���ي يص��كره ال ال���ي ويش���لته ف���دموع ص���رق وال���تيه تغ��ل وجن
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�ه ح�تى السجود فيطيل ل يسجد واخذ يشكره كيف يدري��وم داهم�فن�ام الن
�نوات خمس منذ توفي الذي بأباه وإذا النائم يري فيما رأيو الرض علي�س
�ة بيضاء ملبس مرتديا جاءه��اكأو لمع��ع نه��ور تش��تربوا ا ن��ه ق��ة ين�اوله من�طفل

:يقول بينما فاتنة الجمال رائعة رضيعة
بنورالدين تيكل وسأذهب بثينة .. هاك ياولدي فيها لك - مبارك

:يقول بينما صدره إلى وضمها زراعيه بين الطفلة التقط
أبي؟ يا الدين نور - ومن

عليها .. فحافظ ولدي يا - المانة
أبي؟ يا مانةال خنت ومتى- 

ولدي يا تفعل ل - ليتك
�الب وإذا��وليه ب��ره ي��أة ظه��ا فج��ة تارك��ن الطفل��ديه بي��ي ي��اديه ويمض��يف فين�س

: الدين
أبي يا - انتظر

: يقول وهو اليه ينظر
أذهب نوأ - لبد
أبي؟ يا أين - إلى

ولدي يا المانة .. ساحضر المانة  سأحضر-
                                  *  *  *

"سيدي؟ ياالرض علي نمت هل" 
�عر��يف ش��دين س��ه ال��زه بزوجت��ة ته��ا برق��ق بينم��ك تنط��ارة بتل��م العب��ه ث�ان رجت
�ض فراشه إلى ينتقل��ن فنه��تلقيو الرض ع��ي اس��ريره عل��ام س��م كم�ا ون��م ل�ين
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�ن��ل م��ه قب��ا وراودت��عيدة احلم��ا س��تيقظ ان فم��باحا  اس��تى ص��د ح��ه وج�زوجت
.. ويوقظها برفق يهزها فاخذ جواره ليإ مستلقية نائمة

.. استيقظي حبيبتي- 
أرجوك أنام اتركني- 

حبيبتي يا ارجوك - استيقظي
:قائلة كسل في تغمغم بينما بصعوبة عيناها فتحت
حبيبي؟ يا حدث - ماذا
!حلما حلمت وقد - أما

تقول: بينما الهتمام عليها وبدا أفاقت
؟العزيز زوجي يا بالضبط حلمت - ماذا

�د- ��ت لق��ي واذ حلم��د ب��ن عائ��ي م��دك عمل��د فأج��ل وق��ك تهل�وملت وجه
.. نكأ..  بأنك تبشرينني بك وإذ عليك تبدو الدنيا وسعادة عيناك الفرحة

: جذل في اكملت
؟ كذلك .. أليس - حامل

؟ الحلم نفس رأيت - هل
:ضاحكة تقول بينما  جذل في وجنتيه تقبل أخذت

حبيبي يا حلما يكن - لم
؟ تقولين - ماذا

الواقع هو .. بل حبيبي يا حلما يكن - لم
تعنين...؟ - هل
بالفعل .. حامل حامل .. انني ياحبيبي - نعم

                                *  *  *
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�ان الزوجان كان فما المولود انتظار في متثاقلة بطيئة اليام مرت��برا  يطيق�ص
�ا��ا وكان��ذكران احيان��ة يت��ان العراف��ائلن فيتعجب��ا ويتس��ي ه��د ه��دقت ق��ي ص�ف
�اد فما وعيه غير في وهو نذرا  ينذر هو فها كلمها من جزء��ه واذا يك�بزوجت

�ذرك تنذر ان ذهنه: ما في كلمها وتردد حامل��ن ن��ك دون م��تى وعي��ل ح�ته
�ة كلمه�ا أذكر انا الخير، قدم��م ته�ل ق�الت بدق�بن�ت فه�ي إذن يه�ل تق�ل ول
�ي هو وها��أتيني اب��ي ي��ام ف��اذا المن��ه ف��ميها ب��ة يس��م بثين��ب لك��ذا يح��م ه�الس
�ه��ذكره ان��ه ي��ذكره الول بحب��اول ي��اة ب��ا دق فت��ه له��رد قلب��اله وش��ذكر بخي�وت

�ن���ان حي���غيرا  ك���ي ص���ة ف���رة الخامس���ن عش���ره م���ف عم���ثينه رأي وكي���د ب��وق
�جت��أة نض��د فج��انت ان بع��رد ك��ة مج��م طفل��ا ك��ا لعب��م مع��ا وك��ا مرح��ا مع�وه

�ار بنت وكانت بجمالها لبه خلبت ناضجة تفاح ثمرة إلى تتحول هي��م ج�له
�ا امام الساعات يقضي كان كيف تذكر��تى منزله��ا اذا ح��ت م��از خرج��ا ف�منه
�ا من حياته يخال ل حتى قلبه في حبها وينمو ابتسامة او بنظرة��ذكر دونه�وت
�ف��ف كي��ام وق��ده ام��مع وال��وم يس��خ الل��تنكار والتوبي��د والس��ف والوعي�فكي
�د اب�وه كان - كما مثله لطفل��ر -  ان يعتق��زواج ف�ي يفك��م ال�ب�ه يج�در أل ث

�ر ان���ل يفك���تى أول بالعم���تطيع ح���اق يس���ي النف���رة عل���تي الس���ي ال��ان يبغ
�ا��ه يكونه��الحمق أب�اه ويتهم��دفاع ب��ق وم�ا والن��ن يفي��وته م��ي إل غف��وت عل�ص

�د����ماء الرض تمل الزغاري����ن والس����اته زواج تعل����ه فت����د الول حب����اء لح���اثري
�أس دب وكيف الدنيا به ضاقت كيف يومها تذكر البصرة��ي الي��م والس�والل

�ي��ه ف��س قلب��ه .. اح��م قلب��ه يتحط��دمي وجرح��م.. ي��دق  ل��ه يص��ان أذني�.. ك
ويعيد الزواج يوقف ما فيحدث السماء تتدخل ان دفين أمل وبداخله ينتظر

�ه اشتراها قد ملكه انها يظن كان حبه اليه��ا فكي�ف بحب��دهم؟ من�ه ينتزعه�اح
�ل وتهدم السماء عدالة تتدخل ل وكيف��زواج حف��ى ال��هم عل��ن رؤس��ه؟ م�اجل
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�ر��ب .. انتظ��ب يرق��ن ويراق��ف ولك��ا للس��دث م��يئ ح��ر ش��فو يعك��زواج ص�ال
�اء���أذون وج���ب الم���اب وكت��ل الكت��ه .. خي���ل ان الي���ب الرج���فحة يكت���ن ص��م

�ى تصل الزعاريد تعالت حتى انتهي ان وما عذابه صفحات��ه إل��يف أذني�فتض
انتهت قد حياته ان وتخيل الدامي المطعون قلبه الي جديدة طعنة منها كل
�دري ل الزمن من فترة وعاش بدأ قد عذابه وان��ان اذا ي��ا ك��ا ام حي��ا ميت�يحي
�ي النظر يطيق كان ما ايام عليه ومرت روح بل قلب بل��ه ف��ه وج��و أبي�- وه

�ن تعاسته سبب��ب الي�ام - ولك��راح تطي��في الج��ي لمال وتش��ع وتنس�الفواج
�ام��ا العظ��ت فم��ه زال��تى ب��ته ح��ل أنس��يء ك��ته ش��ه وعوض��ي بحب��ميه الحقيق�س

�ا��ي وه��تهبه ه��ا  س��ر حب��ة..  آخ��ه بثين��أين ابنت��ت .. ف��ا ان��غيرتي ي��تي ؟ ص�.. م
..  حبيبتي؟ يا .. متي ابيك؟ وجه عن السي تمحين

متى؟
                                     *  *  *

"عزك في .. فليتربى أخي يا مبارك" 
الول بمولوده ويهنئه أخيه يد على يشد وهو العبارة بهذه الدين سيف نطق

عينيه من الفرحة تفيض بينما بشدة احتضنه ثم
�دو��يتم ال ان - يب��عادتنا س��ا س��ا مع��ي ي��ا أخ��ك فه��ي زوجت��ك عل��ولدة وش�ال

ايضا
الصغير؟ ستسمي بم .. ولكن أخي يا ثلث شهور بقي- 

الدين - نور
؟ بالذات السم هذا لماذا ؟ الدين - نور
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�ا أدري - ل��ي ي��ن أخ��ا  ولك��داخلي هاتف��دعوني ب��ميه ان ي��ور أس��دين ن��م ال�ث
الدين نور أيضا  تقول بها فإذا لبنها تختار اسم أي والدته سألت انني

آخرا اسما فلتتخذ أخي يا - أرجوك
السم؟ يعجبك .. أل جميل اسم انه ؟ - لماذا

يقول: بينما تلعثم
.. ولكن - يعجبني
أخي يا ال اختاره فيما - الخيرة

�ت��يف رب��دين س��ي ال��ف عل��ه كت��نو اخي��ت لك��ه اعتل��ة وجه��ة كآب��رد غريب�وش
بأنه ووعده بالحلم جاءه الذي وأباه بصادق ليس فحلمه .. اذن افكاره في

�ر��ه سيحض��ور ل��دين ن��ة ال��د امان��ةمجرد بع��غاث بثين��ان  أحلم أض��ه .. ك�قلب
�م��د يحل��ان وان بالول��كر ك��ل ال يش��ه ويقب��دول كف��ا  مع��اه إذ مقلوب��ا اعط�بنت
�دق ان نفسه يمني كان ولكنه��ه تص��ب احلم��ة فينج��ا بثين��ور ويتبعه��دين بن�ال
�ه في اخيه يقصد أباه أكان��ن حلم��ال حي��ه ق��يأتيه ان��ة؟ س��ن بالمان��اذا ولك�لم

�ائني��ا ج��م ان��ذهب ول��ي ي��ي ال��رة اخ��ل ؟ مباش��ون ان أيعق��م يك��ادقا الحل�ص
�دين نور ويسميه ابنا فينجب��ن..  ؟ايض�ا ال��ه يك�ون كي�ف ولك��دين ن�ور ابن�ال

�ن��ه واب��ور أخي��دين ن��ا ال��ن ؟ أيض��ا .. ولك��ب م��ي العج��ك؟ ف��ن ذل�ارادة فلتك
�د عن شيئا  تذكر لم .. انها العرافة ولكن..  !ال��يف ي�ا ب�ك ..  م�اذا الول�س

�دين؟��راك ال��ت؟ ات��راك جنن��د ات��ب وق��ك ذه��دق عقل��ات تص��غاث العراف�واض
�ك  الحلم؟���د لعل���ت ق���ا .. ان فعل  جنن���دث م���دو ل ح���رد يع���دفة، مج��ص

�ن���ف ولك���د كي���ق وق���ف تحق���ا نص���الت م���ة؟ ق���م العراف���ا ..  ث���ي م���ة معن��بقي
�فر ان�وي ل  انن�ي" بخي�ر فتج�دها سفرك من وترجع" حديثها�ل�نو مطلق�ا الس

�ط لسفربا مغرما ولست البصرة تركأ��ا ق��د .. عله��يحفظها ال ان تقص��ي س�ل
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�ا ؟���اذا .. ربم���غل .. لم���الي اش���ل ب���ك بمث���زعبلت تل���دع ؟الخ���ام .. فلن��الي
تساؤلتي على لتجيب

الدين نور في ال لك بارك..  أخي يا النصراف في - استأذنك
ال شاء نإ سعدك فيتم قريبا  زوجتك .. ستلد أخي يا - تفضل

..  ثانية شروده إلى الوقت ذات في مبتعداومضى الدين سيف مضى
�تخدم لم�اذا .. "سعدك يتم"��د.. العب�ارة نف�س أخ�ي اس��ي  لق�ق�الت بم�ا ذكرن

�ة��د" العراف��ة وبع��ام ثلث��م أي��عدك يت��اذا"س��د؟كانت  فم��ا تقص��د وه��ر ق��ت م�س
�هور��ة ل ش��ام ثلث��اذا أي��انت فم��د ك��ذا تقص��راء؟ به��ن وال اله��غلن ل��الي اش�ب
�ذا��راء به��ة اله��مت ثاني��ي وارتس��ه عل��امة وجه��ق ابتس��ي وانطل��ه ف��د طريق�يقص
.. أحشائها في حياته وأمل سمية حبيبته وحيث حياته حيث منزله
بثينة

                                  *  *  *

�ي��يف انحن��دين س��ام ال��ه ام��ق زوجت��ه يلص��ي اذني��ا عل��مع بطنه��ات ويتس�حرك
:عينيه في الدنيا وسعادة إليها ويتحدث قلبها ونبض الطفلة

بثينة - حبيبتي
:  تجيبه وخالها
 أبي يا - نعم

:حديثه فاستانف
ابيك؟ قلب واسعاد المجئ في تتعجلين - ال
:تقول بينما بالغ حنان في شعره علىراحتيها بإحدى سمية مرت

 بنت؟ انها - أوأيقنت
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 :يقول بينما يقبلهما زوجته بيدي مسكأ 
بثينة وتكون سيصدقان العرافةو أبي بأن يحدثني - قلبي
أيضا بذلك يحدثني - قلبي

عزيزتي يا ال ارادة - فلتكن
�ي يق�ول بينم�ا به�ا الدين سيف فامسك قوية صرخة سمية صرخت وفجأة �ف

:فزع
 ؟ حبيبتي يا بك - ماذا
الولدة آلم انها - يبدو
؟إذن القابلة استدعي - فهل

لملا اتحمل فلست - لتسرع
�رعأ��دو س��ا  يع��ارا  يمين��تدعي ويس��دم ويس��د الخ��واري والعبي��ثر والج��ي ويتع�ف

�رأو وهناك هنا ارتباكه��ة باحض�ار م��وافته القابل��ي ف��رة فأدخله�ا الح�ال ف�الحج
�ورا زوجت�ه إل�ى��مع أن وم�ا ف��ر ص�رخة بك�ل واذ زوجت�ه ص�رخات س�قلب�ه تعتص

.. وفجأة شديد قلق في الحجرة باب امام ويغدو يروح أخذ حتى
- واء.. واء

�ا��ذا ال ي��ل ه��ا اجم��مع م��وال س��اته ط��م.. حي��ق  ل��ار يط��م النتظ��ام وه�باقتح
:يقول بينما بكتفه يمسك لمؤآزرته لتوه اتي الذي بأخيه فإذا الحجرة
ال شاء نإ فيه لك ال .. بارك اخي يا - إهدأ

المولود رؤية علي صبرا اطيق ما..  أخي يا - اشكرك
:تقول بينما وتزغرد تزغرد خارجة القابلة اندفعت

!سيدي يا - البشارة
بخير؟ الم - هل
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ياسيدي بخير والطفلة - الم
�رج��ل أخ��ا ك��ه م��ن مع��ود م��اه نق��ة واعط��ا للقابل��ان بينم��ه ك��رد قلب���ا  يزغ�فرح

�ماو��رة قتح��ه وإذ الحج��اد بقلب��ز يك��ن يقف��ه م��ا وإذا فرحت��ي ملب��ي وه��ة ف�قم
�ذ تتألم تكن لم وكانها سعادتها��ل من��تن قلي��غيرة تحض��ي الص��ب ف��ا ح�وتلقمه
�درها���د ص���ده م���ط ي���غيرة يلتق���د الص���ت وق���ة لف���ر بالغطي���ي ونظ���ا ف��ل وجهه
: قائل  فغمغم جمالها من يري ما يصدق

حبيبتي يا ورقتك جمالك عنك ورثت قد - ها
ياحبيبي فيها لك ال - بارك
:بالغ حنان في يقول بينما راحتيه بين يديها بإحدى امسك

حبيبتي يا سلمتك علي - حمدال
؟العزيز زوجي يا - اسعيد

منك قطعة انها .. يكفيني حبيبتي يا بك سعادتي بقدر ليس- 
ولد ل بنت لنها متكدرا  - ألست
�ات��الزهور - البن��ي ك��زل ف��ي المن��د .. انن��يهبنا ال ان متأك��د س��م واذا الول�ل

 الجوهرة تلك فكفانا يهبنا

�م��غيرة وض��ي الص��دره إل��ا ص��ا زال وم��ا به��ا يقبله��نها حين��ا ويحتض��ه حين�وقلب
�ي طربا  يرقص��وت عل��مع وك�انه بكائه�ا ص��ن ال�ي يتس��ن لح��ان م��ة ألح�و الجن

..
؟صغيرتي يا بالبكاء حبيبك ابيك تستقبلين - اهكذا

واء..  - واء
..  وجبينها وجنتيها يقبل وانطلق

 .. وجبينها وجنتيها يقبل
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يشبع فل
                                    *  *  *

؟ الن الصغيرة حال - كيف
لها أفعل ماذا أدري ول للغاية مرتفعة - حرارتها

حالها تتحسن ولم اسبوع فمنذ للغاية عليها قلق - انني
بها حل ماذا أدري - ل

�ة أطب�اء ك�ل لها احضرت - لقد��دة ول المدين��اقط فائ��دمع وتس��ن ال��ه م�عيني
�و����ط وه����غيرة يلتق����نها الص����ا فيحتض����ر بينم����و ينظ����ماء نح����دعو الس���ان ال ي

�ا��ه يحفظه��ه وأل ل��ن يحرم��ة م��ن نعم��ا م��ه به��د علي��بحت لق��ل اص��اته ك�.. حي
�ذ��اتي فلتأخ��ا حي��اه ي��ظ رب��غيرة ولتحف��ي نإ..  الص��داء روح��ا ف��ا.. له��ي  وه�ه

.. و البكاء من عليها قلبها انفطر وقد أمها
الحال؟ بهذه وانت سترضعينها .. كيف  عليها خطر - هذا

كثيرا  معها حاولت .. لقد تماما  الرضاعة ترفض نهاإ- 
الطبيب لحضار - سأذهب

�دهم ي�ذهب أن  فم�ا معن�ا يقيمون الطباء - وكأن�حض�ارل ت�ذهب ح�تى اح
آخر

: أسى في يقول بينما دموعه انفجرت
أناملي؟ بين من وتتسرب تضيع حياتي اري وانا افعل - فماذا

بعدها؟ الحياة معني فما - صدقت
�ترد ان .. أتريد عليها تعتب وكانها السماء الي ونظرت��ا؟ تس��دمت وديعته�ان

هبتها؟ علي
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�ا���ي ي���تركني .. ل اله���ف ت���غيرتي .. اش���اكون ص���ك ف���ة خادمت���وال المطيع��ط
�دتها علي ملتاعة أم طلب ترد ول مسكينة أمة قلب ترد .. ل عمري��ا وحي�ي

 ضعفي في قوتك اظهر رب

:  أسي في بلا الي وينظر شفتاه يمصمص وهو وينصرف الطبيب ويجئ
الصغيرة لمرض سببا  أري -  ل

؟ الطبيب ايها إذن بها - فماذا
شيء كل من قويأ ال ارادة ولكن أقول ما أدري - ل

�ل - ارجوك��يئا  افع��ا ش��بيب ايه��ل الط��يء أي .. افع��ب ش��ا واطل��ئت م��و ش�ول
ملكأ ما كل

بيدي ل ال بيد الشفاء ولكن ولدي يا الدواء اعطيتها - لقد
.. عينيه الحزن يمل بينما الطبيب صافح

الطبيب أيها - اشكرك 
�ن خ�رج ان وم�ا الط�بيب وانصرف��دين س�يف ذه�ب ح�تى الب�اب م�ليص�لي ال
�ب��ي ويتطل��ة ال ال��فق عل��ي يش��ه عل��اع قلب��ال الملت��ي واط��لته ف��ائه ص�ودع

�ض ثم قلبه في غريب باطمئنان وأحس سجوده في واطال��ى واس�تلقى نه�عل
�ه���هو فراش���وم غلب��ام الن���أبيه واذا فن���ي ب���اب ذات ف��اء الثي���ة البيض���تي اللمع��ال

: ويقول منه يقترب نورا تشع تكاد
بني يا - اطمئن
الموت شفا علي وابنتي اطمئن - وكيف
يوما بزواجها ستفرحو وتعيش ستحيا فابنتك - اطمئن

:يقول بينما وجهه على البتسامة وظهرت وجهه تهلل
أبي يا وعدتني التي امانتك ينأ- و
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اوان شيء فلكل ابني يا المور تتعجل ل-
: حزن في استطرد ثم برهة وصمت

ولدي؟ يا نذرت الذي نذرك - أين 
أبي؟ يا نذر - أي

�ذرك - أوف��ا بن��دي ي��ا ول��ه فم��ك ب��ن ابنت��رب م��ببك ك��ا فبس��دي ي��ر ول�فخي
تفي ول تنذر ان من تنذر ال لك

أبي؟ يا نذر اي لي - قل
بيده الهواء إل يمسك فما يده الدين سيف ومد فجأة الب - واختفي

 :وينشج يبكي وهو فصرخ
أبي؟ يا نذر  فأي-

�تيقظ��يف واس��دين س��ي ال��ر عل��زات اث��ة ه��ن خفيف��ه م��ي زوجت��وه وه�ان ترج
عينيه في الدمع ولحظت نومه في يهذي سمعته فقد ينهض
غال الرجال فدمع حبيبي يا تبكي - ل
الدمع ان لو فوال التراب من رخصأ دمعي يجعل ابنتي مع حدث ما - ان

�فيها��ا يش��وقفت م��ن ت��اء ع��ة البك��ن لحظ��ا .. ولك��ت أم��ي زال���ف الحم�تعص
؟ بالصغيرة

صرختها فارقتها وما واحدة لحظة تزايلها - لم
- واصغيرتي

مفاجئة بابتسامة وجهه فأبشر نذره وتذكر حلمه وتذكر
عزيزي يا حدث - ماذا
..  العلج عرفت انني - أظن
الصغيرة علج
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                                   *  *  *

�ة وق�ف��ن خمس��ن م��د م��دا ص�فا العبي��ب ال�ي جنب�ا واح��دين س�يف ام�ام جن�ال
�س صكوك خمس وأمامه منضدة الي جلس الذي��اس وخم��ة اكي��ال مليئ�بالم

�ون ثابتون وهم نحوهم وتقدم مقعده عن .. نهض��ون ل منتبه��فو يتحرك�توق
.. و مباشرة امامهم

�م���ا  - انك���درون ل طبع���اذا ت���تدعيتكم لم���م اس���ذات انت���د..  بال���م لق��جمعتك
�ي��ن لنن��ن اردت حي��ي ان ال م��ذرت طفل  يهبن��ذرا  ن��ق ان ن��ة اعت��ن خمس�م
.. و العبيد
:منهم كل وتمتم جوههمو على الفرحة بدت

سيدي يا لك - شكرا
�ترتكم - لقد��م اخ��ذات انت��رو بال��د عم��اد وهلل وخال��ارس وزي��يل وف�اري نن
�م��تحقون انك��ة تس��د الحري��دمتموني فق��إخلص خ��م ب��ي وكنت��أولدي ل�ول ك

�م��الوا ان يغرنك��ة تن��ا  الحري��ة مجان��ن فللحري��ن..  ثم��اهظ وثم��ن ب��بر .. ثم�أك
تخالوه ان من

: سعادة في عمرو قال
منها؟ حرم من مثل سيدي يا ويقدرها الحرية ثمن يعرف - ومن

�افظوا إذن- ��ي فلتح��م عل��وا حريتك��م ان واعلم��ت حريتك��ة ليس��ي مطلق�فه
�دأ حيث تنتهي��ة تب��ن حري��وا الخري��ي واعلم��د انن��م ق��املتكم احببتك��س وع�لي
كأبنائي وانما عندي كعبيد

:يقول بينما جبينه علي دمعة وانحدرت
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�ث ننيكأو فراقكم علي يعز كم ال - ويعلم��زءا  أجت��ن ج��دي م��وه جس�وادع
عني بعيدا  للنطلق

�دأ��نهم وابت��م يحتض��وعه ويقبله��يل ودم��ط تس��دموعهم فتختل��م ب��دأ ث�قليل  ه
: قائل  حديثه واستانف دموعه وجفف

�ي مصلحتكم ان اعلم - ولكني��ل ف��م ني��ان وإن حريتك��ز ك��ي يع��م عل�فراقك
�ش حياته ليبدأ دينار مائة منكم كل وهبت وقد��را  ويعي��رف ح��لم بش�ك�ل وس

�م���ك منه���س الص���ن وكي���ود م���ايرت النق���ة فتط���ن الفرح���ونهم م���ان وان عي��ك
الفراق ألم من والتأثر السي بعض يشوبها

�دعوا ان إل أولدي يا منكم ارجو ل - والن��ي ال ت��ن مع��ي ليم��م عل�اختك
 بالشفاء بثينة

�دأ��ودعهم وب��دا  ي��و واح��ر تل��ل الخ��م وك��ده منه��ي يعاه��ولء عل��ه ال��ونه ل�ويبلغ
�م��عرون انه��ه يش��م فعل  ان��ه وان ابيه��م ابنت��ا اخته��ا ويوم��د م��تطيعون ق�رد يس

�ه��ه جميل��م ولكن��ه أفهمه��ر ل أن��م ينتظ��ا منه��ل ردا  أو ثمن��د ال وان للجمي�ق
�ع��م دف��ن عنه��انت الثم��م فك��ة اخته��ي بثين��ن ه��م ثم��ق حريته��ع وانطل�الجمي

الفراق بألم تمتزج فرحة تغمرهم
؟ شيخنا يا الفتاة شفيت - وهل
�ا - أول��ب تراه���و تلع���ع وتله���ور م��دين ن���ك ال��ا امام��يخنا ي��تأذنك ؟ش��.. اس

للحظات
شيخنا يا - تفضل

�رع���يف أس���دين س���و ال���ن نح���ا الطفلي���ا بينم���وان كان���ي يله���ة ف��وراح الحديق
ضحكاتها نغمات على قلبه فيرقص ويقبلهما يداعبهما

                                 *  *  *
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�ي وتركتها الصغيرة تعافت حتى بنذره الدين سيف اوفي ان ما��ادت الحم�وع
�حكاتها اليها��ة وع�ادت ض��رف البهج��ي ترف��زل عل��ب المن��ة الكئي��ا ثاني�وحمله

�يف��دين س��ن ال��ه بي��اد ذراعي��ص يك��ا يرق��ن به��عادة م��د الس��اد وق��ا ع��ورد اليه�ت
�تي الساحرة وابتسامتها وجهها��د ال��ن تزي��ا م��ذ جماله��دها فاخ��داعبها يهده�وي

ابيها سعادة قدر من فتعلي عال بصوت تضحك والصغيرة
صغيرتي يا - اخيرا 

.. بب .. بب - بب
وقلوبنا ارواحنا الينا ورد ال عافاك - اخيرا 

.. بب .. بب - بب
ابيك علي - حبيبتي.. ردي

.. بب .. ها - ها
ويحضتنها ويقبلها
الصغيرة ستعتصر الدين سيف يا - كفي

سعادة توازيها ل اليوم سعادتي - ان
حبيبي يا سعادتك ال - ادام
�ط���دي التق���دي اح���مية ي���مها س���ي وض���ده ف���ا ي���ا بينم���ل اليزم���غيرة يحم��الص

: يقول وهو بالخري
قليل  فلتستريحي حبيبتي يا كثيرا  - تعبت

تعب من بي ما كل زال حتى وابتسامتك بثينة ابتسامة رأيت ان - ما
�ا���ه وم���دينا امهلت���تى ال���ل ح���ا ينه���عادة منه���ي س���عادته عل���ا س���فيت ان فم��ش

�غيرة��تى الص��قطت ح��ي الم س��رض ف��بب الم��ا بس��انته م��ع ع��غيرتها م��م ص�فل
�ذق���م ت���وم طع���ام الن���يت لي���ها ونس���م نفس���ذق فل���ذاد ت���ام ال���ا لي���ادت وم��ك
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�م حتى للشفاء تتماثل الصغيرة��د ل��دها يع��ل جس��قطت يحتم��ي فس��رض ف�الم
�وم بعد سيزولو التعب بسبب مرضها ان الدين سيف وظن��ن وأ ي��ن اثني�ولك

�ائب هي وها مرضها فطال آخر رأيا له كان القدر��رادي ت�أتي ل المص��ا ف�فه
�د أخيه زوجة هي��وفيت ق��ا ت��ث وم��ا  اخ�اه لب��ق نأ ايض��ا لح��د به��اه ان بع�اوص

�ور��دين بن��ا اذن ال��ه فه��ق حلم��أتيه يتحق��ور وي��دين ن��ةأ ال��ن مان��ه م��ا اخي�لطالم
�ار��ي ح��ير ف��ه تفس��ام واذا حلم��ره بالي��ي تفس��ه وتلق��ل ل��ائب بالح�..  ياللمص

�ة���د المتوالي���ت لق��ك جعل��ائب تل���ه المص��انا من��ا انس��ا  حزين��د يائس��بح لق�اص
�رض إله�ي ي�ا كف�اني م�اأ الرض علي يمشي نفسه الحزن هو جسده�ابن�تي م

�ا��ادت فم��في ان ك��تى تش��ت ح��تي مرض��ا زوج��ادأ وم��قأ ك��ن في��ذا م�وذاك ه
�ة واذا��ي بزوج��ا اخ��ق ال يتوفاه��ي ويلح��ا اخ��د به��ام بع��ذا اي��ثيرا ه��ا ك��ي ي�إله
�دني إلهي يا انجدني إلهي يا سأجن التحمل يستطيع فمن��وك .. انج�.. أرج

�دين نور الصغير وجود .. ولكن تنفجر أن تكاد رأسي��يخفف ال��ن س��ه م�الم
�م��ره .. نع��ه فليحض��ي ويربي��ه ف��ره بيت��ن فليحض��د م��الته عن��ا خ��ن دام .. فم�اب

�ي���ي اخ���اخي ح���ي ف���م ح���ت ل���و..  يم���ي ه���ي ح���ه ف���ب ابن���ن .. وذه���وره م��ف
�حك والصغير الطريق في يداعبه وأخذ الصغير ليحضر��ر يض��ف ويكرك�فيخف
�ي��ه الس��اد عن��ص .. ك��ن يرق��رح م��ذا الف��ه فه��ن ل ابن��ه اب��يربيه اخي��ي س�عل

..  و ابنا منه وسيتخذ والخلق الفضيلة
�مع حتى منزله باب إلي بالصبي يصل كاد وما��ل س��ب العوي��راخ والنحي�والص

�ذ��ري فأخ��امل  يج��غير ح��ي الص��ه عل��ل و ذراعي��ري ظ��ري يج��تى ويج��اد ح�يك
�ه ف�إذ الرك�ض ش�ده م�ن قلبه دقات يسمع��د يج�د ب�يص�رخون والج�واري العبي

�ون��ون ويولول��ه ينع��اة ل��يدة وف��مية الس��رك س��د وت��ا الول��ض أرض��ي ورك��ل ال�داخ
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�دموع الحجرة��ه تمل وال��ض عيني��ل وتفي��ي ويقب��ه عل��اه زوجت��ل المتوف��ا يقب�كلت
..  بدموعه ويغرقها وجنتيها
�عادتنا؟ علي�ك أه�انت حبيب�تي؟ ي�ا تركتني - لماذا��ن س�ولم�اذا تركتن�ي؟ .. لم

 سواك؟ سيربيها .. من بثينة؟ ابنتنا تركتي .. لمن معك؟ تأخذيني لم

.. قوته بكل ويهزها
�وك- ���وك !أرج���بيني !أرج���تركيني  .. ل!أجي���ا!ت���ك  .. ه���د ابنت���فيت ق��.. ش

�وك���وك .. !أرج���ومي!أرج���ا  .. ق���تي ي���ولي!حبيب���ي  ..  ق���ك ل���ن ان���تركيني ل��ت
سعادتي؟ كل وانت بدونك كلها الدنيا قيمة  .. وما!الدنيا هذه في وحدي

 ويقبلهما يداها ويمسك 

 !بدونك .. ويلي !ويلي- 
�دأ��ي ويب��يج ف��اء التش��وت والبك��ال بص��رب ع��دره ويض��ا ص��ذي حين��ا ويه�حين

�رب��ه ويض��ه وجه��ا بكفي��ك حين��ه ويتمال��ف نفس��ي ويق��دميه عل��رج ق��ن ويخ�م
�إذ يبكي الرض علي جلس وقد الطفل يجد به وإذا الحجرة��ه ف��ر ب��ه ينظ�إلي

:  قائل  ويصرخ صوابه ويطيش شذرا 
  ابنتي ويتم زوجتي قتل من هو النحس الطفل - هذا

�زل ك�ل علي شؤم الطفل هذا بان الكثيرين حذره لقد��ه من��ا دخل��دقهم فم�ص
�انوا أنه�م الق�در يثب�ت والن�قليل�ة أيام�ا خ�الته تأخ�ذه  أل�م.. ص�واب عل�ي ك

�ه إلي به يدخل هو وها زوجها؟ تفقد بها فإذ أبيه موت بعد��د بيت��ه فيفق�زوجت
 :بالخدم يصرخ به وإذ

ثاني أمامي آراه ان أريد .. ل عني المشؤم الطفل هذا - ابعدوا
�ون والعبيد الخدم وأسرع��ل يحمل��رون الطف��ه وينظ��ي إلي��فقه ف��م ش��م فيتبس�له

�غير��ونه الص��داعبونه فيلعب��ون وي��ه ويله��رت مع��ام وم��ام أي��م وأي��ق ول��يف يط�س
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�راه ان الدين��ت فم�ا ي��ه وقع��دفة عين�اه علي��تى ص��اج ه�اج ح��ب وم��ور وأله�ظه
�ديل  الس�وط فاص�بح الرج�ل احوال وتغيرت بسوطه العبيد��ن ب�فم�ا اللس�ان ع
.. عذابا  عبيده يقليذ الفرص يتحين وكان العجاب العجب يعجبه كان

عذابهم على عذابا
                                *  *  *

�ييء طبعه علي الدين سيف وبينما يوم وذات��ر الس��ه وتغي��ادئه أخلق��ا ومب�وم
: يقول العبيد أحد جاءه حتى يزيد أو شهرا  إل زوجته وفاة علي مضي

سيدي يا لقاؤك يريد فارس - السيد
هذا فارس السيد أعرف ل - انا
سيدي يا حررتهم الذين الخمسة عبيدك أحد - انه

؟ تساوت قد الرؤوس ان ظن حررته - ألنني
سيدي يا أبلغه - بما
؟ الغبي هذا يريد ماذا لنري .. انتظر .. انتظر موجودا  لست انني له - قل

الردهة في إليه وذهب
عنه وأبعده ببرود قابله ولكنه سيده، احتضان يبغي يداه فارس مد

تريد؟  ماذا.. وقت لدي فليس - أوجز
�كين يكن ولم وتلعثم فارس ارتبك��ا ي�دري المس��دث ال�ذي  م��يده ح�وم�ا لس
النقيض إلي النقيض من حاله غير الذي

�د��ي - لق��م اطمعن��ا كرمك��يدي ي��د س��وتني وق��ك دع��ت ابن��ب فجئ��ك أطل�من
خائبا  تردني ان وأخشي طلبا 

تريد؟ - ماذا
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�يدي ي�ا حبيبه - أريد��ة .. جاريت�ك س��ت..  حبيب��م ان��دي تعل��ا م��نا تعلقن�بعض
... و إياها تزوجني ان مرة ذات وعدتني وقد الطاهر وحبنا ببعض

: قائل وصرخ وماج وهاج الدين سيف ثار   
؟ ثمن بل الحرية ان تظن مجانا حريتك منحتك ألنني هذا يا - أجننت

:  ارتباك في قال
بمالي منك .. سأشتريها ؟ سيدي يا ثمن بل انها قال - ومن

؟ تريد ما تشتري ان فيمكنك المال بعض ملكت انك ظننت - أو
.. سيدي يا - ولكن
�ف اتعجب .. إنني ؟ أبيعها ان أريد انني قال من ؟ ماذا - ولكن��ك كي�واتت

؟ مني الطلب هذا تطلب ان الجرأة
.. ان سيدي يا أقصد لم - انا

لك تركتها ما ذهبا وزنها قدر لي وزنت لو فوال تقصد ل أو - تقصد
.. - ولكن
�ك العبيد لجعلن وجهي عن تغرب لم ان فوال لكن من - ليس��ي يربطون�ف
�دي����جار اح����ة اش����ك الحديق����ذاب ولذيقن����ا الع����ي ألوان����ارس ومض����ا  ف���خارج
�ر��ال يجرج��ة أذي��ض الخيب��ه ويفي��اقط حزن��ن فيتس��دميه بي��ادا فل ق�رجله تك

تحملنه.
: مجلجل بصوت يصرخ الدين بسيف وإذا
�ر في الجارية تقابل نكأ أعلم ل انني تظن  .. ل!رجل يا انتظر- �دون الس

أليما عذابا ذيقنهاأو ذيقنكل منك ذلك تكرر لو فوال علمي
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�تمر��ارس اس��ي ف��ه ف��ا طريق��دماه بينم��ان ق��د تتخبط��ه امتل وق��ا  قلب��اذا رعب�.. م
�يده؟ حدث��س نهك�أو لس��خص .. وك�انه ه�و لي��ر ش��د نهك�أو .. ب�ل آخ�ص�ار ق
شيطانا صار .. قد

                                 *  *  *

�ن شاردتان وعيناه واقف وهو الدين سيف برأس الذكريات تلك كل مرت�بي
�اعته على ينادي الدلل يدي��ه بض��ا ويعرض��رض فيم��بيع يع��ي لل��ام بلد ف�الش

�ن فرق قد ها له يحدث ما يستحق نهإ نكراء جريمته .. ورأي�حب�اأ قل�بين بي
�هما���ا بعض���اهرا  حب���ا ط���ن نقي���ديه بي���ه ي���اركته وبعلم���ل ومب���ه وجع���ن حجت��«ثم

�ةخ إذن��ر الحري��ي فليفك��ن ف��ه ثم��و حريت��ا ه��ف بينم��د يق��ل كعب��ن ذلي��دي بي�ي
�نانه يتفحص فمه يفتح وذاك يتفحصه فذاك المشترين��تري وك�انه اس��ة يش�ناق

�ة أو��أي بهيم��ن فب��تري ثم��ه سيش��ر حريت��ري لينتظ��ن وي��ه ثم��ان حريت��ري .. ك�ي
�م مهل  ولكن فعل، ما كل في مجرما  نفسه��ت .. أل��ه الي�ام تثب��ي ك�ان ان�عل

�م فارس اللئيم العبد هذا وان تلك فعلته في صواب��ن ل��تحق يك��ه نأ يس�يهب
�د فيما به يمسك ألم ؟مجانا إياه وهبها التي حريته��ا بع��رقته؟ متلبس��ذا بس�أه

�ري مرة الدين سيف وشرد سيدا ؟ وجعله اعتقه ان بعد للجميل رده��ا اخ�تارك
�دلل���ة لل���ه مهم���ا بيع���اد بينم���ذكرياته ع���رت ل���داث .. م���ريعة الح���ة س��متعاقب
�انت��ام وك��ابهة الي��ة متش��ا ممل��ذكر وم��يف ي��دين س���ا ال��ه إل منه��بير حب�الك

�ه وي�داعبها يدللها بثينة لبنته��ديد وبغض��ه لب�ن الش��دين ن�ور اخي�يطي�ق فل ال
�اه���تى رؤي���ه ح���غير كره���د الص���ن وابتع���ه ع���ا  وجه���رت تمام���ام وم���ري الي��تج

�هور���ا والش���هور تتبعه���ر الش���ام وم���دها ع���ام وبع���دثت ع���يبة وح���بري المص��الك
�ي��غير واختف��اط الص��يف واستش��دين س��با  ال��دم غض��ي ون��ه عل��ل كراهيت�للطف
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�ان الذل فيهما ذاق اخران عامان ومر مكان كل في عنه وبحث��ن والحرم�م
�د البن��س ان بع��دي أح��ه بم��غير حب��را  للص��اد وأخي��ل ع��ه الطف��ن مل�ك ومع�م

�ا هو وها رقيقة جميلة السماء��م يتزوجه��بيبته ه�ي .. نع��لمي ح��تي س��تهأ ال�نس
�ل��ا ك��ن ذاق م��نوف م��ذاب ص��ا الع��و وه��افر ه��ا يس��ى معه��فينة عل��دها س�وال

�تى��ل ح��ي يص��ر ال��ود مص��عادة ويع��رف والس��ي ترف��ه عل��ا قلب��ي وم��ترة تمض�ف
�ة الجميلة صغيرته واختفاء الكبري الفجيعة تداهمه حتى قصيرة��ا بثين��و وه�ه

�م قد يكن ولم اختفائها يوم ذات في��ي إل باختفائه�ا عل��ود الت�الي الي�وم ف�يع
�ه إلي��اء  منزل��د مس��ب بع��ل تع��ا العم��م وبينم��دخول يه��ه ب��ه وإذ حجرت��مع ب�يس

�إذ المجاورة الحجرة من خافتا  صوتا ��ه ف��تدعي ب��د يس��ر العبي��رة ويحاص�الحج
�ا��إذا ويقتحمه��د ف��كون بالعبي��ارس يمس��ون بف��ديه يكبل��ديهم ي��د بأي��ل وق�حم

: صارخا الدين سيف وصاح بسرقته متلبسا به فأمسكوا المال من كيسا
السوء؟ عبد يا منك جزائي - أهذا

سيدي يا اسمعني - أرجوك
الوغد أيها بكلمة تنطق - ل

أردت ان اقتلني ثم اسمعني - فقط
�اذا��د - م��ول؟ ان تري��ذا تق��ي أه��ك جزائ��د من��ك ان بع��ك؟ وهبت��ن حريت�ولك

وببيتي؟ بي .. أواستهنت الدين؟ سيف هو من لرينك وال
الفرصة تفوت ان قبل ارجوك - اسمعني

اللعين؟ اللص أيها فرصة - إية
:  قائل بعبيده وهتف

�ي ش�جرة إل�ي اربط�وهو اللعي�ن ذل�ك ص�وت س�ماع اطي�ق فلست كمموه- �ف
�ة����وه الحديق����واو فكمم����ه خلع���ه عن����ا إل ملبس���تر م����ورته يس����وه ع���ي وربط��إل
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�جرة��دوا الش��داه وش��ول ي��جرة ح��كأو الش��يف مس��دين س��وطه ال��ق بس�وانطل
�رغ���ه يف���ل ب���به ك���ه غض���م وغل���ترك فل���زءا  ي���ن  ج���ده م���ا جس���واه م���وطه ش��بس

�ن يس�يل الدم صبحأو��ده م��تى جس��كين ش�ارف ح��ي المس��وت عل��انه الم�ولس
�زوم��ن ي��ت م��امته تح��د كم��ول أن يري��يئا يق��محوا فل ش��ه س��ديث ل��او بالح�م
�اذا .. ترى سماعه عن آذانهم جميعا وسدوا صاغية ذانا آ منهم وجد��ان م�ك
�ة يبرر ان مثله لوغد يمكن .. كيف يقول؟ ان يريد��د كتل�ك جريم�م�ا ك�ل بع

�ت���ن فعل���ه؟ م���ه اجل���د .. إن���ك ول وغ���رأ..  ش���د م���وا ان العبي���ه يلق���ارج ب��خ
�ي يبكي والمسكين جراحه تلعق به تحيط بالكلب واذا فألقوه المنزل�ويبك

و.. الكلب إبعاد علي يقوي وما
بين يقف وهو البصر لمح في الدين سيف ذهن في ذلك كل .. مر وماذا؟

�اعته تجميل الرجل أكمل ان وما الدلل يدي��تى بض��دأ ح��زاد ب��ون الم�خمس
�ار��ة دين��ة ..  مائ��ون .. مائ��او..   وخمس��ه ي��ن ل��ن م��س ثم��ن بخ��س .. ثم�بخ

للحرية!
                                   *  *  *

�دين س�يف ع�اش��د ثي�اب ف�ي ال��د العبي��دعي اش�تراه ال�ذي س�يده عن�الس�يد وي
�ة اقصي الي الخلق سيء وكان رابح��أذاقه درج��رع ألون�ا الع�ذاب ف��ذل وتج�ال

�ا ��و كأس��رى تل��ده وذاق الخ��م جس��ياط آلم طع��م الس��ن ول��وعه يك�ان بموس
�ي���يده يرض���ا س���ل مهم���ان فع���يد وك���ح الس���ن راب���د ان يظ���م ذاق ذاإ العب��طع
�ة فرصة عبيده من أي يعط فلم إليها ركن الراحة،��اذا للراح��ا ف��ام م��دهم ق�اح

�ام فراشه الي وركن التعب وانهكه قيام خير بعمله��وم وإذا لين��ا الن��ث م�ان يلب
�ل تأخر ما واذا يطلبه سيده ان يبلغه من يجد حتى جفونه الي يصل��ه فالوي�ل
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�ل��ل ك��تى الوي��يف ان ح��دين س��ا ال��ان م��ي ك��ي يتمن��اته ف��ك حي��وت إل تل�الم
الدين سيف فكر ما .. كثيرا  يدركها؟ ان له أين راحة إنه الموت؟ أين ولكن

�ي نابتا زال ما بال اليمان من بصيص إل ردعه وما بنفسه حياته انهاء في�ف
.. السياط آثار من ملتهب به فإذ جسده في موضع أي يتحسس كان قلبه
�اه��اذا رب��ت م���ي فعل��ل لجن��ك؟ ك��م ذل���ه .. ابتس���ي لنفس��خرية ف���اذا س�.. م

�يت ال�دين؟ س�يف يا بسياطك بعبيدك فعلت ما انسيت فعلت؟�ن�كأ .. انس
�ا��ت م��م كن��انك تتكل��در بلس��ا ق��وي م��ورهم تش��وطك؟ ظه��يت بس��ل انس�ك

�ك��ا ذل��ل ي��ن ؟رج��ك .. ولك��ان ذل��ترة ك��زة لف��ن وجي��دت حي��تي فق��ن زوج�واب
�ت ما انني حتى بنائيكأ اعاملهم كنت ذلك قبل  خيأ��اعرهم أؤذي كن�مش

�ترة إذن ان�ت .. ذق ؟رج�ل يا قصيرة فترة طويلة سنوات .. اتسمي��يرة ف�قص
�ن��ذاب م��ك الع��ا بمقايس��ل فكم��ال تكي��ك يك��ا ل��دين وكم��رت ت��دان! .. م�ت

�ام��ي الي��يف عل��دين س��ة ال��ة طويل��ة متثاقل��ية ممل��ان قاس��وم ك��ة الي��ام بمثاب�الع
�انت����اته ك����ا حي����ط الن .. جحيم����م فق����ن عل����ة ثم����ا الحري����س وقيمته���وأح

�م شعر وآلمهم العبيد بأحاسيس��دنيا بظل��ا ال��عر ب�ل وبغيه��م ش��ر بظل�.. البش
�هم يستعبدون الذين البشر��ا بعض��م بعض��ن أول��و يك��د ه��ؤلء أح��المين؟ ه�الظ

�ون الدنيا يري  كان.. ظالم نهأ يوما  شعر ما عزه ايام ففي عجبا  .. ولكن�بعي
�را  وأكثرهم سيادلا أطيب نفسه فيري السياد��ده ب��ي بعبي�لن .. وال .. ويل
�ة هذه من ال حررني��ررن الغم��ن ك�ل لح��ن ي�دي تح�ت م��د م�.. أرج�وك عبي

�ا����ي ي����ر إله����ي .. انظ����ذلتي إل����ي م����وك وأجبن����ا .. أرج����ي ي����وك إله���..  .. أرج
..  تنحدرو وجنتيه علي تترقرق الدموع عينيه من وتنحدر
وتنحدر

                                  *  *  *
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�ل���يف ظ���دين س���ي ال���ذا ف���ذاب ه���امين الع���املين ع���تى ك���ل ح���ي وص��ذروة ال
�رت هجسد ونحل والسي اليأس��ه وتغي��رت هيئت��ام وظه��تيه عظ��ارزه وجن��ي ب�ف
�ر رابح بسيده وإذا يوم كان ان ليإ وجهه��ي يحض��زل ال��حبته المن��اجر وبص�ت
�ر���ه تظه���اهر علي���ز مظ���ثراء الع���يده وإذا وال���أمره بس���ز ي���ام بتجهي���يفه الطع��لض

�اق الدين سيف يصف وبينما الكريم��ام أطب��ي الطع��دة عل��إذا المائ��يف ف�بالض
النظر؟ الي يطيل .. ولماذا الرجل؟ هذا من .. ترى النظر ويطيل اليه ينظر

�ن علي؟ بغريب ليس وجهه نأ أشعر .. ربما؟ أيعرفني؟��ن ولك��ه؟ أي�ل..  رأيت
�ي انستني قد وقسوتها اليام ظلم نإ..  أدري��تني نفس��ن ك�ل وانس��رف م�أع

�تي غير أذكر أعد ولم��كينة ابن��تي المس��ت ال��ا أدري ول فج�أة اختف�أص�اب م
�بية��درت الص��دموع وانح��رق ال��تيه تغ��ا وجن��ى أن وم��دا مض��يف وإذا مبتع�بالض
: قائل يستدعيه ثم رابح السيد يستأذن

!هذا يا - اسمع
الرض نحو برأسه مطرقا بذله جبينه يخفض وهو اقترب

سيدي يا - أمرك
؟ انت - من
سيدي يا الدين سيف - انا
: الدين سيف قال شروده طال فلما قليل  الضيف شرد

سيدي؟ يا بالنصراف لي تأذن - هل
: وقال شروده من أفاقو فجأة انتفض
؟ البصرة من انت  .. فهل!انتظر - بل

سيدي يا - نعم
!إذن - فلتنصرف
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�رف��يف انص��دين س��اره ال��ب وأفك��ه تلع��ف برأس��رف كي��يأ ع��ن نن��رة م�؟ البص
�كوكي إذن��ي فش��ا ف��هإ محله��ي ولش�ك ن��ر .. وان�ا يعرفن��ي أذك��ت انن��ذا رأي�ه

�وجه���ن ال���ي ولك���ا ذاكرت���ادت م���عفني ع���ا تس���س ان .. م���يف جل���اول الض��يتن
: قائل   الخير ابتدره حتى رابح السيد مع طعامه
؟ سيدي يا كاملة الصفقة ستعطيني - هل

�ن��ا - ولك��يد ي��ح س��دقائي راب��ي اص��وق ف��ثيرون الس��ل ك��ع وك��ي يطم��زء ف�ج
منها

�ي الصداقة من - دعك��ل ف��م العم��ي المه��لحة ه��عف .. س�أعطيك المص�ض
عرضوا ما

رابح سيد يا مالك ستخسر بذلك - ولكنك
زياد سيد يا افكر فيما تدري ل - انت

؟ رابح سيد يا تفكر  فيما-
زياد سيد يا الحتكار - انه

- الحتكار؟
انا اريده الذي بالسعر ابيعه حتى السكر سوق احتكر ان فما - نعم

؟ بذلك الوالي لك سيسمح - وهل
ليميني ملك فهو الوالي من - دعك
؟ ذلك - وكيف
سأفعل ما وستري .. وافقني صديقي يا المال - سحر
.. رابح سيد يا ضميري - ولكن

ساكنا يتحرك فلن ضميرك مواجهة في اعطيك الذي المال - فلتضع
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�انزل���ن - س���ميري ع���ذه ض���رة ه���امحني الم���ن ال وليس���ي لن ولك���دك ل��عن
آخر طلب

زياد سيدي يا أوامر - طلباتك
هذا الدين سيف عبدك منك اشتري ان - أريد
�ا - وال���ت م���ه كن���و أبيع���ة ول���ا بوزن���و ذهب���ل فه���د أفض���دي عب���ي ل��ل ولكن
الصفقة اتمام بعد لك مني هدية .. إنه طلبا لك ارفض ان استطيع

: قائل قوة في يده على وشد صديقه مصافحا زياد السيد نهض
رجل يا اتفقنا. .  اتفقنا فقد - إذن

                               *  *  *

�ر���ان م���ت يوم���ا تم���فقة خللهم���ة الص���اء كامل���د وج���ديم موع���ة تق���د الهدي��فم
: قائل زياد السيد ليإ بالصك يده رابح السيد   

بالضبط وعدتك كما زياد سيد يا هديتي - وهاك
:بامتنان يقول بينما رابح السيد يد من الصك يأخذ زياد السيد مد

رابح سيد يا - اشكرك
زياد سيد يا بيننا مثمر تعاون بداية - لعلها

يؤرقني يزال ما فضميري رابح سيد يا حدث ما سأكرر انني تظن - ل
�ب ان متأكد - انا��ريع المكس��يعيدك الس��ّي س��ا إل��يد ي��اد س��بير فان�ا زي��ي خ�ف
 المور تلك

�ي من�ا من لتثبت لليام ذلك - لندع��ديقي ي�ا ص�واب عل��تدع .. والن ص�اس
راحل فإني الدين سيف لي

؟ صديقي يا الضيافة واجب منا تنال حتى أياما  معنا تمكث - أل
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أمري من عجلة في لنني - اعذرني
�ت ينطوي ان ويأمره الدين سيف يستدعي رابح السيد أسرع��رة تح��يده ام�س

�د��يد الجدي��اد الس��رح زي��يف .. ف��دين س��ا ال��رح أيم��دما ف��رف عن��يده ان ع�س
�ح���د راب���اعه ق���ر ب���انت وان لخ���ة ك���ي العبودي���ة ه���واء العبودي���انت س���د ك��عن

�يد��ح الس��يد أو راب��اد الس��ها إل زي��ان ن��ر ك��ي يفك��ه ف��د ان��ص ق��ن تخل��وء م�س
�ا ذلك بعد وليكن يديه على وعذابه القديم سيده أخلق��ون م��ن يك��يده م�س

�د��ا الجدي��غ فهم��ه بل��ر ب��ن الم��دي فل��وه يتع��يده قس��ديم س��امتل الق��يف ف�س
�يف يا هذا .. ما جديد من قلبه المل ومل بالبهجة الدين��دين؟ س��ل ال�أوص

�د سيد الي سيد من تنتقل ان لديك المل ذروة يصبح أن إلى الحال بك�بع
�ت نأ��تأ كن��يد ن��ذي ال .. س�بحان المط�اع؟ الس��ر ال��ر ول يغي�س�بحانه يتغي

حساب بغير يشاء من ويرزق يشاء من ويذل يشاء من يعز
؟ شيخنا يا بك بارا الجديد السيد كان - وهل

الدين نصر شيخ يا الصباح في ذلك عليك - سأقص
؟ شيخنا يا الن تكمل ل - ولماذا

النوم فإلي الن ماأ..  شيخنا يا التعب منا ونال انتصف قد ليلنا - لن
النوم .. إلى شيخنا يا إذن النوم - إلي

                                    *  *  *

�افر��يد س��اد الس��دا  زي��ي عائ��ر ال��افلته مص��تي بق��ا ال��ن افرغه��كر م��ل الس�وأح
�ر في ليبيعها الشام بضائع أجود محلها��م مص��ل يكل�ف ول��يف الرج��دين س�ال
�دين سيف ان حتى شيء بأي عليه أثقل وما عمل بأي الرحلة خلل��عر ال�ش

�د من عليه سترضي الدنيا نأ��يده نأو جدي��د س��ان الجدي��ب انس��يرتاح طي�وس
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�ثيرا ��ه ك��رت مع��ذهنه وم��امال ب��الفه ي��ربات الس��ياط وض��تي الس��اد ال��ا اعت�عليه
�ده��ن جس��ة ولك��واتيه الفرص��اذا م��رب ل فلم��ن يه��يده؟ م��و  س��س فه��د لي�بعب

�تطاع واذا���رب اس���ودة اله���ي والع���ه بلده إل���ود ان امكن���ي يع���ره ال���زه قص��وع
�اهه��د وج��ه نأو لب��لمي زوجت��ة س��ث الجميل��ه تبح��ي عن��ل ف��ان ك�.. الن مك

�ري���ف ت��ا؟ كي��ا حاله��ت أم��ذكره زال��تها ام ت��ام انس��نون الي��اه؟ والس��م إي�لك
�ذكره؟ بخير؟ هوأ .. تري الدين نور صغيره والي اليها اشتاق��أل أي��ه؟ أيس�عن
�ن���دري؟ .. م���ا ي���ا .. ربم���ه ان .. م���رة واتت���رب فك���تى اله���عها ح���ع وض��موض
�ذ��م  التنفي��ن .. ل��ؤرقه يك��وى ي��يده س��د س��ب الجدي��ب طي��ذي القل��ق ال��ه وث�ب
�ه��ذهب وترك��دو ويجيء ي��روح ويغ��ب وي��واه حس��ا ه��ب فم��ل ذن��ذا ؟الرج�أهك

من لي ما أترك حتى ناأ ذنبي ما ولكن معه؟ وإحسانه قلبه طيبة علي يجازيه
�ة وعز ومال جاه��رك وكرام��تي وات��يع ابن��ي لتض��د ال��رك الب��ن وأت��ي اب��ذي أخ�ال
�رك بنيأ هو��تي وأت��ي زوج��ة ف��ند بل الحي�اة مواجه��ق أو س��ر..  ؟رفي�ال فليغف
�ي��ا ل��در م��ي يص��ي من��ق ف��ذا ح��يد ه��ب الس��إذا الطي��ا ف��وانيت م��ل ت��ا ووص�بن

�ب���يإ الرك���ر ل���ث مص���م حي���يد يقي���اد الس���ذاك زي���بح حين���اك ل يص���ن فك��م
عني فسيبحث هنا أما الصفر الي الهرب في نجاحي نسبة وتنحدر العبودية

�م قليل ��ا رحلت�ه ويس�تانف ي�تركني ث��ود بينم��ي ان�ا أع��راق اتج�اه ف��ن الع�.. ولك
�ف���ي كي���ر ان ل���ال أدب���فري اللزم الم���ودتي لس���ي وع���اري؟ ال���ل دي��..  الح

�د���د أن الوحي���ة اج���ة قافل���يإ راحل���اك ل���طحبها هن���د فاص���دأ ان بع���دها ع��قائ
�يدبر دياري إلي أوصلني ما إذا مجزية بمكافئة��ر ال .. س�اض�طرت ول�و الم

�اجد مامأ التسول الي��يء  ك�ل.. المس��ون ش��ي يه��بيل ف��ودة س��ي الع��اتي إل�حي
�لة��ثي ومواص��ن بح��تي ع��ذ..  ابن��ك من��ة تل��كو اللحظ��وم ذل��عت الي��ة وض�خط

�ي��د هروب��ذ قي��انت التنفي��ة وك��ص الخط��ي تتلخ��ي ف��أ انن��أأو تمارضس��ي تباط�ف
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�ة مع السير��بحأ ح�تى القافل��ي س�ائرا  ص��ر ف��ف آخ��ع يعت�اد ان وم�ا الص�الجمي
�ن حتى ذلك وضعي علي��ة اتحي��ي فرص��ا ينحن��ق فيه��ة طري��ف القافل��ل خل�جب

�ع يكتشف ان وما أحدهم يلحظني نأ دون خلفها أختبئ حتى تبة أو�الجمي
�ابي��د غي��وم بع��ومين أو ي��ب ي��ا حس��واتيني م��در ي��ن الق��ظ م��يكونون ح��د س�ق
�واطا قطعوا��ي اش��ام ال��و الم��اهرة نح��أو الق��ا كونس��د أن��ت ق��واطا  قطع��ي اش�ال

�ف���و الخل���رة نح���دت البص���ي وب���ة ل���ة الخط���ت متقن���ي وتريث���ذها ف���تى تنفي��ح
�ة خل�ف القافلة وانحنت الفرصة واتتني��ة تب��ي مرتفع��ي ب�ي ف�إذ طريقه�ا ف�انحن
�ف��خرة خل��ب ص��ة أرق��ترة القافل��م لف��ت ث��تترا  ركض��ف مس��ة خل��رت التب�وانتظ
�بي كان..  التجاه عكس الرحيل في وبدات القافلة ابتعدت حتى��ض قل�ينب

�ض��تى وينب��ل ح��ي خي��ي ال��مع انن��اته اس��أذني نبض��ت ب��م كن��ا اعل��تي  انه�فرص
�دة��د الوحي��ون وق��رة تك��ودة الخي��ي للع��تعادة بلدي إل��اتي واس��ال ول حي�مج
�ل��ي فالفش�ل للفش��وت يعن��يء ول الم��ر ش��و ه�ذا الم�وت، غي��د ق�انون ه�العبي

�اتهم وهذه��ن فم�ا حي��ن م��د لحي�اة ثم��م عب��وت وحك��ن الم��م م��هل س�يده ف�اس
�ن���م م���ل الحك���رة بقت���تى حش���و وح���ان ل���يده ك���ا  س���فق طيب���ه ويش��ان لإ علي

�يعميه به أمسك ما اذا عليه الغضب��ألة .. انه�ا س��ة مس��ا يته�اون ل كرام�فيه
�ك مثل في يتهاون نأ عبد منه هرب لو نفسه هو كان وما سيادلا��رلا ذل�م

�د به واستهان السياد بين اضحوكة لصار لوإ��ت العبي��ي .. التف��ا خلف�ان وم
�ن قلبي سقط حتى وجهي رفعت��دمي بي��يد .. ك�ان  ق��ف  زي�اد الس�أم�امي يق
: ساخرا يقول بينما العبيد من خمسة وخلفه   

ايضا؟ غبيا  انني فخلت طيبا  - وجدتني
.. سيدي يا - وال

 أصدقك فلست تقسم - ل
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:صرامة في قائل العبيد إلى واشار
 به - امسكوا

: أحدهم يقول بينما حركتي ويكبلون بي يمسكون العبيد اسرع
سيدي؟ يا نقتله - هل
جميعا لقتلتكم رأسه من شعره أحدكم مس - لو

�روا ���ي نظ���هم ال���ا بعض���دوهين بعض���د مش���دت وق���ة ب���حة البله���ي واض��عل
بأقل دهشتي كانت وما يتوقعون كانوا ما آخر كان الجواب فهذا وجوههم

�ن���تهم م���د دهش���ت وق���ع ل كن���وى اتوق���وت س���اه الم���ذا .. رب���ل .. أه��الرج
انا؟ لعرفهوهل..  ؟حقا يعرفني

علي بغريب ليس وجهه كان وان أذكره ل انني
؟ شيخنا يا بالخطة زياد السيد عرف فكيف - إذن
�يد كان - لقد��د ال�ذكاء خ�ارق ذكي�ا زي�اد الس��ة ف�ي ك�ان وق��دا  حي�اته بداي�عب
�ث ان وم�ا العبيد العيب يدرك فكان��رة عن�ي بح��ري ث�م م��م اخ�بت�أخري وعل
الخطة فهم حتى القافلة خلف

�ي بأول القافلة مرت ان وما��ذ يص�لح منحن��د ح�تى الخط�ة تل�ك لتنفي�إل�ي عه
�د��ده أح��تي عبي��عر نأ دون بمراقب��ا أش��أه ولم��دء أنب��ذ بب��تي تنفي��ع دار خط�م

الخلف من يفاجئونني بهم وإذا التبه حول عبيده
شيخنا يا العاثر للحظ ! ..  يا العاثر لحظك - يا

                               *  *  *

عق�اب دون م�ر ح�دث م�ا نل ك�ثرأ وتعجب�ت خط�تي لفش�ل ك�ثيرا اغتممت
�م بالموت عاقبني .. ليته��د فل��ي تع��ي ل��ن الحي�اة ف��ع م��د مطم��ت لق�ك�ل كره
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�يء��ل ش��يء .. ك��تى..  ش��اتي  ح��ها حي��د نفس��ا ق��د كرهته��ولت .. لق��ي تح�ال
�م��ر ل�دي أم�ل آخ�ر وه�ا جحي��واء ف�ي يتبخ��يد ه�و وه�ا اله��د زي�اد الس�ب�ي يعه

�اهرة الي القافلة تصل حتى كظلي يلزمني خرآ عبد ليإ��رق الق��ي وب��أة ل�فج
�ل���د أم���ذكرت جدي���ا .. ت���تي أب���ي زوج���ر ف���ي مص���تطيع علن���ول اس���ه الوص��الي

�ي ويعيدني سيدي من فيشتريني��ألت..  بلدي ال��ض س��د بع��اقي العبي��ه رف�عن
�وي عرفوه أو عنه سمعوا قد كانوا نإ المصري ابراهيم .. الشيخ��بي .. ه�قل

: يجيبني واحدهم املي وانهار قدميي بين
�يد م�ن فم�ا الطي�ب؟ الش�يخ ه�ذا يعرف ل - ومن��د أو س��ي عب��ة ف�إل المدين

جنازته في وسار
الرجل؟ توفي - فهل

.. سالته: داخلي في بهما احسست اللتين عةللووا سيلا بكل قلتها 
؟ بمصر أقاربه من أحد من أما ؟ إذن وقصوره وامواله ثروته ذهبت - وأين
�س��ه - لي��ه إل ل��د ابنت��رت وق��ذ حض��ترة من��اعت ف��ل وب��يء ك��دا ش��فينة ع�س

الغائب زوجها عن تبحث ميناء كل تزور بها وسارت يملكها كان
؟ الحين ذلك منذ تعد - أولم

الحين ذلك منذ أحد يرها - لم
؟ طفلة أو طفل  معها يكن ألم

؟نفيا رأسه يهز والرجل اخري مرة قدميي بين قلبي وسقط
قط أحد من معها يكن - لم

 *  *  *
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�ة وص�لت ان ما��اهرة ال�ي القافل��تقر الق��دين س�يف واس��ه ال��ي الح�ال ب��زل ف�من
�ي ارس�ل ح�تى زياد سيده��ه ف��وي طلب��ه فه��ن قلب��دميه بي��ه ق�ه�ا الفك�ار وراودت

�و��ر ل ه��ولنا ينتظ��تى وص��اقبني ح��ي يع��ي عل��ي هروب��م ويل��د .. ل��دي يع�جس
�ل��م يتحم��ذاب الل��ه والع��ي .. ليت��ي يقتلن���ن ويريحن��اتي م��ق حي��ي .. انطل�ال

.. و سيده غرفة
سيدي؟ يا طلبتني - هل
الدين؟ سيف سيدي يا الن حتى تتذكرني - ألم
�يدي يناديه سيده يسمع وهو وجهه والعجب الدهشة ملت��يف س��دين س�ال

�ي متأكد انا ولكن منه يسخر .. لعله��ه انن��وجهه اعرف��س ف��ب لي��ي بغري�.. عل
�ش راح��ه ف�ي يفت��ب اجه�ده فلم�ا ذاكرت��ث ف�ي التع��ه داخ�ل البح��م ذاكرت�غمغ
: استحياء في

سيدي يا - اعذرني
�ل - ل��يدي تق��ك س��ت .. إن��يدي ان��ا س��ا .. ام��دك ان��اد فعب��تأ..  زي��ن ن�م

أملك ما وبكل بحياتي لك مدين .. انا ابنك ودعوتني حررتني
�ض��اد ورك��وه زي��ا نح��اه فاتح��ي ذراع��ن يرتم��انه بي��ل احض��تيه ويقب��ط وجن�ويخل
�وعه���دموع دم���ل ب���يف الرج���دين وس���دق ل ال���اه يص���اهأ أو عين���دماهو ذن��ل ق

الفرحة من تحملنه دانتكا
عيناي أصدق ل ؟ زياد ابني - انت

سيدي؟ يا  أتذكرتني-
سيدي الن  ..  فانت!سيدي تقل - ل
بذلك لنفسي سمحت وما سيدي يا سيدك أبدا  أكن - لم
رابح؟ السيد من تبتعني - ألم
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�ا - وال��محت م���ه س��ك أن ل��اي يبيع��ا إي��ت وانم��ه طلب��ب ان من��كا يكت�ص
 بحريتك

 الصك هو ها - انظر

وجهه والفرحة الدهشةوملت أبشر حتى قرأه ان وما ففضه الصك وناوله
ابني يا سنوات منذ فعلت الذي الخير اثمر فقد - إذن

أبي يا تتصور مما -  بأكثر
كيف؟- 

حوالكأعلي تطمئنني ان بعد سيدي يا شيء كل عليك - سأقص
سيدي يا - اشكرك
أخري مرة تلك سيدي"" تنطق ل - أرجوك
"ابني يا" دائما تعودت كما ولتنادني

: يقول بينما واسعة ابتسامة الدين سيف ابتسم
ابني يا جميلك أرد كيف أدري ما - وال

�ا وكل تيحياو برقبتي لك مدين .. انا بالجميل؟ سبقت وقد ترد ولماذا- �م
حريتي بثمن اكثر إليك مدينو..  وجاه عز من فيه انا

ابني يا حريتك ثمن من بكثير اكبر بثمن رقبتي طوقت - لقد
؟أبي يا حريتي ثمن كان ماذا تذكر  أل- 

�ر - ل��يئا  أذك��ا ش��دي ي��وة ول��ام فقس��د الي��ت ق��اتي مح��تى ذكري��اد ل ح�أك
اسمي أذكر

بثينة اختي حريتي ثمن كانت - لقد
:اسى في قال

مني الصبية ضاعت .. لقد أبني؟ يا بثينة هي - وأين
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يقول؛ بينما كتفه على ربت
بخير .. إنها سيدي يا - اطمئن

: واضحة لهفة في قال   
 ارجوك؟ .. تكلم هي؟ أين تعرف  وهل-

أبي يا بيتك في - انها
:يردد بينما بالغة دهشة في فاه فغر
 بيتي؟ في -

أبي يا مكرمة معززة منزلك إلى بنفسي أعدتها لقد
ذهول؟ في يردد بينما الرجل وجه على الفرحة بدت

أعدتها؟  أنت-
�ا فارس ابنك الن ومعها- ��ها يحميه��ا ويحرس��ع ويرعاه��بي م��دين ن�ور الص�ال

سلمى السيدة وتعود ال بسلمة اليهم تعود حتى
فارس؟ الخائن اللص ذلك أتقصد -

.. صدقني أبي يا لص ول بخائن .. ليس لص ول بخائن ليس - فارس
                              *  *  *

�ا��رر ان م��يف ح��دين س��ده ال��ة عبي��رو الخمس��د عم�وف�ارس وزي�اد وهلل وخال
�ن الدنيا تسعهم ل الجميع انطلق حتى��ة م��ار الفرح��ل وس��م ك��ي منه��اه ف�اتج
�ي��عة ال بلد ال��ارس ال الواس��د ف��رك فق��ه ت��ي قلب��ت ف��يده بي��ع س��ة م�الجاري

�ناء��ة"" الحس��انحبيب��ه  فك��ه قلب��ة يربط��زل بالمدين��م والمن��تطع فل��د أن يس�يج
�ه��ا  لقلب��ل فكاك��ل وظ��بيبته يقاب��را  ح��ا س��ه ويبثه��اهر حب��وز الط��ن ويف��ا م�عينيه
�ر��امة أو ةبنظ��بر ابتس��ه تص��تى قلب��تئم ح��ملهما يل��د ش��ترة وبع��ن ف��ن م��م الزم�ل
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�ذهب صبرا  بعدها علي يطق��ي ف��ه يطلبه�ا س�يده ال��ه ظن�ا  من��يده ان من��د س�وق
�ه��ه وهب��ه حريت��وته ومنح��ن بن��ن فل��ه يض��ا علي��ن به��وء ولك��م حظ�ه لس�ق�در وليت

�يف سيده على سوادا وأحلكها وقاتال أصعب من وقتا اختار ال��دين س�ال
�ه اعماه وقد��ن حب��ر أو ال�تروي ع��ائب ف�ي التفك�س�يده فيه�ا ي�رزح ال�تي المص
�ا���ان فم���ن ك���يده م���رده نأ لإ س���ن ط���ه م���ر بيت���ه وكس���رج قلب���ن فخ���ه م��منزل

�ن حدث ما يصدق ل وجهه من تتساقط والكآبة��يده م��ه س��ذره ك�ان ولكن�يع
�وم��ه ويل��ي نفس��وأل اختي�اره عل��ا وك�ان الوق�ات س��ي م��ه ف��و قلب��ن س�يده نح�م
�ي عيشه وطوال نعمته ولي فهو قتله ولو ينفذ ل حب��ه ف��تثناء منزل��ك باس�تل

قط طاقته فوق يحمله ولم له بنكإ لإ يعامله لم بها مر التي العصيبة الفترة
�نو��ذر حي��ذره ن��ان ن��ارس ك��و ف��ن أول ه��ار م��ه اخت��ذكر.. ليعتق��وم  ي��ه ي�اعتق

�ف��ي وكي��دموعه بك��ا ب��ي حزن��ة عل��ف فراق��نه وكي��ديق احتض��ف كص��ه وكي�وهب
�ه م�ن ي�زول ان لحبه يمكن ذلك كل أبعد بنوته��يد ه�ذا نح�و قلب��ب الس�الطي

؟ الحنون
�ي��ارس مض��ه ف��م ولكن��تطع ل��ذ ان يس��يده كلم ينف��د س��ن ويبتع��ة ع��د حبيب�فق

ويبثها سرا  يقابلها وظل سلطان من قلبه علي له وليس اليها يشده قلبه كان
�ه����انه حب����ة وذات وحن����د ليل����اوز وق����وقت تج����ف ال����ل منتص���ع اللي����ن وجمب���م

�المنزل���ام ب���ا ني���ان وبينم���ي يتهامس���ة ف���ة وإذ الحديق���ن بمجموع���وص م��اللص
�ى يتسللون الملثمين��زل إل��م المن��ة وته��راخ حبيب��ع بالص��ارس فيض��ده ف��ي ي�عل

�ا����س فمه����ا ويهم����دأ نأ له����ا وإل ته����وه قتلوه����ر وقتل����ة ش����ا قتل����أنه وأقنعه���ب
�يراقبهم��تى س��رف ح��انهم يع��دل مك��يده وي��م س��ض عليه��م فتقب��رطة عليه�الش
�ين�����م متلبس�����ل بجريمته�����ارس وظ�����م ف�����عروا ان دون يراقبه�����ه يش�����تولي ب����واس
�ي ينصرفوا أن وكادوا المال علي اللصوص��ر وينقض��غيرة وإذا الم��ة بالص�بثين
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�تيقظ���ن تس���ا م���أة نومه���معو فج���ة تس���ي جلب���زل ف���تركض المن���ة ف���ن خارج��م
.. حضر قد ابيها نأ منها ظنا حجرتها

 .. أبي - أبي

�ا��غيرة رأت ان وم��وص الص��تى اللص��ت ح��راخ هم��رع بالص��دهم فاس��ع اح�يض
�ن كيس الرجل من وسقط امرهم افتضاح خشية فيها على كفه��ود م��ي النق�ف
�تى عنها كفه ازال ان وما إليه ينتبه ولم ارتباكه ذروة��ت ح��راخ هم��ة بالص�ثاني
�م��د فل��دا  يج��ن ب��ذها م��ه أخ��ا مع��م ان وم��ارس رأه��ون ف��غيرة يحمل��م الص�معه

�تى��ي ح��ال نس��ا الم��ا تمام��ر وم��ي إل فك��ه ف��ة اخت��ر بثين��اجمهم نأ .. فك�يه
�م ولكنه��ن ل��رة يستحس��م الفك��لحون فه��د مس��ونه وق��ل يقتل��ه ان قب��م ينتب�اليه
�د��يع اح��غيرة وتض��ل الص��م فظ���ن يراقبه��عه م��م موض��ه ول يراه��وا يرون�وانطلق

�ال��غيرة بالم��ن والص��ديهم بي��دهمبأ وإذا اي��أ ح��ر مري��ذهب نب�أ الخ��بية ي�بالص
�يإ��اس ل��ي نخ��ة ف��ة مدين��ا قريب��ه فيبيعه��وا ل��ا ليتخلص��دوا منه��ا ويفي��م بثمنه�ث

�إذ وكرهم في بالباقين يلحق��ه ف��د ب��ه يج��ب اللص�وص يتجاه�ل نفس��ن ويراق�م
�ل��اة يحم��ط الفت��ل وإذا فق��دخل بالرج��ي ي��ت ال��اس بي��طحبا النخ��بية مص�الص

�ة ممس�كا بدونها ويخرج��ن بحفن��م ول�م نيرناال�د م�الل�ص يتب�ع ب�ان ف�ارس يهت
�ا���ي وانم���ن خش���ياع م���بية ض���ترك الص���ص ف���ذهب الل���ب ي���رق وذه���اب يط��ب

.. النخاس
هذا؟ يا تريد - ماذا
كذلك؟ أليس صغيرة صبية الن أحدهم باعك - لقد
رجل؟ يا تراقبني هل شأنك؟ - وما

؟ اشتريتها فبكم سيدي يا الصبية شراء ريدأ- 
: قائل خبث في الرجل ابتسم
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عزيزي يا هكذا السؤال يكون ان ينبغي - ل
إذن؟ يكون - كيف

بيعها؟ تريد بكم نماإو اشتريتها؟ بكم يكون - ل
تريد؟ .. كم سيدي يا - فليكن

�اني وقد ل الجمال  فائقة الصبية- ��ثيرين اوص��ن الك��م مم��م ل��اءا  ال يرزقه�ابن
.. نأ

تريد؟ فكم سيدي يا  أعلم-
لشرائها متلهف انك - يبدو
.. و سيدي يا اختي - انها

كثيرا  سمعتها فقد الحكايات تلك من - دعك
تريد؟ فكم - إذن

دينار مائة - خمس
... و صغيرة طفلة - إنها
بضاعته في حر - كل
�ي الباب يطرق ظل ولكنه فارس وجه في الباب الرجل وأغلق��رار ف��تى اص�ح

ثانية النخاس له فتح
المال أدبر حتى مهلنيأ ولكن المبلغ علي اوافق ننيإ سيدي يا - اسمع

وعدي من حل في نافأ المال تحضر لم فإن الفجر مطلع حتى - سامهلك
ال شاء نإ الفجر قبل .. سأعودسيدي يا - اشكرك

�ده فلم عنه وسأل سيده منزل الي الزمن يسابق فارس وأسرع��ا يج��أخر ولم�ت
�س قلبه خفق كثيرا��وقت ان واح��داهمه ال��س ت�ذكر وفج�أة ي�ال�ذي النق�ود كي

�قط���ن س��د م���وص أح��ي اللص��اكه ذروة ف���رو ارتب���ي فك��لل ف��ى التس��ل إل�داخ
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�زل��ار المن��س واحض��ود كي��يعود النق��ي وس��باح ف��ع الص��ثينه م��د ب��وف ومؤك�س
�م حي�ن س�يده يسامحه��د ن�هأ يعل��ه انق�ذ ق��د ابنت��ه يك�افئه وق��ن ويزوج�ح�بيبته م

�ه ف�ي طرأت ان وما��رة تل�ك ذهن��ه خ�ال ح�تى الفك�البح�ار يع�بر س�ندبادا  نفس
�بعة��ل الس��ي ليص��وبته ال��ق محب��ذ وانط��ه ينف��ن فكرت��فن ولك��أتي الس��ا ت�ل بم
�ه وب�ال خطته انقلبتو الساحر على السحر وانقلب العين تشتهي�وإذا علي
�يده على يقص ان يهم به وإذ النقود كيس وبيده عليه يقبضون بالعبيد��ا س�م
�م الدين سيف ولكن ابنته ينجد نأ منه ويطلب حدث��ه ل��ة يعط�للكلم فرص
..  تماما أذنيه .. سد سماعه عن أذنيه وسد

حدث؟ ما حدث لما له سمعت لو انني تعني - فهل
:قال ثم لبرهة وصمت زياد تنهد

�ي ُسطر ما يتم حتى كان ما كان - لقد��واح عل��در أل��دم فل الق��ا تن��يدي ي�س
حدث ما علي
: قائل اسى في راسه الدين سيف هز
الفاصلة لحظاتا في خاصة النسان حياة يغير ما كثيرا التروي ولكن- 

أبدا..  قدر بغير أن لحذر كان وما سيدي يا القدر - إنه
                                  *  *  *

�ان��ا ك��ان م��ن ك��يف م��دين س��امه ال��ارس واته��ي لف��ده وش��ياط جس��د بالس�بع
�ه��هو تكميم��ي ربط��جرة ف��ا ش��اول وكلم��كين ح��زووم ان المس��ه ازداد ي��دا  ب�جل

�ن يدافع وأ فعلته يبرر وأ فاه يفتح نأ فرصة اعطاه فما��ه ع��اد نفس��ارس وك�ف
وقد خارجا  فيلقونه عبيده يأمر الدين بسيف وإذا الموت حافة ليإ يصل أن

�وديته زميل خالد صديقه وإذا لساعات عميقة غيبوبة في سقط��د عب��ل ق�وص
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�رة��المس البص��ث ب��ن وبح��ارس ع��م ف��ده فل��ات يج��ه فب��دى ليلت��ديق ل��ه ص�ل
�ض���ن ونه���ومه م���باحا ن���لي ص���ر وص���ه الفج���ن وغلب���ذكريات الحني���ولته ل��طف

الرض علي ملقى بصديقه وإذ رأي ما فهاله القديم سيده منزل من قتربفا
�ق والكلب�����ه تلع�����التقط جراح�����را ف�����ن حج�����اف الرض م�����ا أخ����الكلب به

:  لهفه في يقول بينما الرض عن راسه يرفع منه اقترب ثم عنه وأبعدها
صديقي؟ يا حدث - ماذا
.. فأزالها فمه على الكمامة لحظ

دينار؟ خمسمائة تملك هل واخبرني حدث مما - دعك
؟ لماذا .. ولكن - نعم
للشرح وقت .. ل بنا - هيا
أين؟ - إلي

 الطريق في حدث ما عليك - سأقص

�ان وما آلمه كل متناسيا نفسه علي المسكين وتحامل��ذكر ك��ه ان إل ي�اخت
�ر كان حتى النخاس بيت ليإ صديقه مع يصل كاد وما خطر في بثينه�الفج
�د��بقهم ق��ه س��اعات الي��رج بس��اس فخ��يإ النخ��وق ل��رض الس��اعته ليع��د بض�وق
�ن بحث�ا و مكانه عن فسأل يعود ولن خدعه قد فارس ان ظن��عه ع�وم�ا موض

�دا فما بضاعته الي نظرا ان ما ولكن الصعداء، فتنفسا وجداه حتى هدأا�وج
.. اقدامهما بين قلبيهما وسقط امالهما انهارات حتى معه الصغيرة

الصبية؟ اين سيدي يا - ارجوك
:يقول بينما ملبسه بين من النقود من صرة خالد وأخرج

هو .. ها المال احضرنا  لقد-
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الصبية بيعت فلقد سيدي يا كثيرا  تأخرتما - لقد
بعتها؟  .. فلمن!ويلك- 
غريب لتاجر -

؟ يسكن .. أين هو من تعرف - أل
قبل من أره لم فانا - للسف

أرجوك سيدي يا - تذكر
... وهذا يبيع هذا يوميا الرجال من الكثير اقابل - انني

: يقول بينما النقود من بكيس الرجل نحو يده خالد مد
شيء .. أي ارجوك سيدي يا يفيدنا قد ما لتتذكر هذا - خذ

�د- ��ذكرت لق��د.. ت��معته  لق��ول س��ده يق��بقوني لعبي��بية اس��ي بالص��فينة ال�الس
للرحيل واستعدوا
ذلك؟ كان - ومتي
تقريبا  ساعة - منذ

 .. ويتسابقان الريح يسابقان الشابان ركض اتفاق دونما و
الميناء إلى يتسابقان

                                   *  *  *

�يإ الشابان وصل ان ما��اء ل��تى المين��ا ح��فينتان فوجئ��يتان بالس��حبان الراس�تس
�ي����ي المراس����وقت ذات ف����انو ال����ل تهم����الرجلين واذا بالرحي����ران ب����ي ينظ���ال
�هما��ض بعض��ه البع��ا كل ويتج��يإ منهم��دي ل��فينتين اح��ا الس��اق دونم�ذاإو اتف

�فينتين���ان بالس���ل تقلع���ا كل تق���يإ منهم���اه ل���اكس اتج���ا وكل مع���ل منهم��يقت
ما كل زفر ثم عمق في فتنهد فارس وجدها ان الي الصبية عن بحثا  سفينته
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�ي��ه ف��ن رئيت��واء م��ة ه��دة دفع��اح واح��اله وارت��س ب��عداء وتنف��أة الص��ذكر وفج�ت
�يئا ��ا ش��ذ مهم��س فأخ��ه يتحس��ي ملبس��ق ف��الغ قل��م ب��رب ث��دميه الرض ض�بق
�ي��أ ف��اللحظ سي��اثر .. ي��د الع��يت لق��ذآ ان نس��ال خ��ن الم��د م��ي خال�ذروة ف

�م .. كيف دينارا  عشرين إل أملك ل انا وها وقلقي ارتباكي��ا اقنعه��ي ببيعه�ل
�س؟ الثمن بهذا��ي..  البخ��د ويل��بية أض�عت لق��د الص��دت لق��ور تعق��ثر الم�أك

�انحة الفرصة تزال ما  ولكن..  وأكثر��وقت س��امي وال��ثفل ام��ن بح��ل ع�عم
�ا وأعود اختي استعيد حتى نهار ليل ..  سأعمل السفينة ظهر علي��ر به�فأس
�ارس يا منه نالك ما كل .. أبعد أبي��دعوه ف� ..!يارج�ل .. ويل�ك  ؟اب�ي"" وت

�ي ولو بحياتي له مدين وانا حريتي سبب هو بيأ .. هو ل ولكن��يظل قتلن�س
�ي��اتي أب��ه وحي��ث..  ملك��ن بح��ل ع��ى عم��طح عل��فينة س��دوى دون الس�.. ج

�ل��ى وص��د إل��أس ح��م.. الي��د  ل��امه يع��ف ان لإ أم��بية يختط��ميره الص�.. ض
�ديل ما ولكن الفكرة تلك علي يؤنبه��رورات الب��ح .. الض��ورات تبي�.. المحظ

�و بينما يختطفها كيف .. ولكن السبيل هذا سوى ليسلكه امامه سبيل ل�ه
�ي��فينة عل��دودة؟ س��ن مح��رب أي��ا؟ يه��ن به��ا وأي��ا.. يخبؤه��ل ان  م��ه يفع�فعلت
�تى��وم ح��دينا تق��د ول ال��م تقع��غيرة ان ث��ع الص��ه م��ان زوج��يط..  الرب�سيستش
�فينة وسيفتش غضبا الربان��برا  الس��برا  ش��ن ش��دأ ول��ه يه��تى ب�ال ل��ثر ح��ي يع�عل
�ه يحكم وقد اختطفها ومن الفتاة��الموت علي��ي ب��ن فيلق��ر م��فينة ظه��د الس�وق
�ي رح�ى حجر علق��ه ف��يع رقبت��غيرة وتض��ي الص��د إل��م..  الب��ن ل��ر يك��ي يفك�ف

�ير في بل مصيره��بية مص��اإ الص��ه نه��ل  اخت��م..  بالفع��ب لك��ا لع��ا معه�؟ولعبه
�م���ا؟ لك���م..  داعبه���مع لك���حكاتها تس���م ؟ ض���عد لك���اماتها س���ان بابتس��.. ك

�ه هي .. نعم نفسه من أكثر الصغيرة يحب��بب اخت��عادته وس��ن س��ه وثم�حريت
�رر افكاره في .. تروي��ه وق��د ان��ر وان لب��ي ينتظ��و ان ال��فينة ترس��ي الس�اي ف
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�ه والن خطته سينفذ وحينئذ ميناء��ب ان علي��ه يراق��غيرة الرب�ان زوج��ي والص�ف
�ا اذا حتى بالصبية بصلته أحدا يعلم لأو صمت��ذ م��ه نف��وم ل فعلت��وله تح�ح

�بهاتا���كوك لش���دأ والش���ي وب���ه ف���ب وراح خطت���بية يراق���اذرا الص���راه أن مح��ت
مين�اء إل�ي مين�اء من تنتقل والسفينة اليام ومرت به صلتها فتظهر له فتبتسم
�رغ�����ائع وتف�����حن بض�����ائع وتش�����ارس بض�����د ل وف�����ة يج�����ذ الفرص�����ه لتنفي����خطت

�اف��غيرة واختط��د الص��ت فلق��ة أحب��ان زوج��بية الرب��ذتها الص��ا واتخ��م ابنته�ول
�ن���ا تك���ب تتركه���ن لتغي���اناظر ع���ات يه���انت لحظ���ة .. ك���ان زوج���اقرا الرب��ل ع

�ة زوجها لها احضرها ان فما تنجب��ه حي�ث كهدي�ح�تى الص�بية جم�ال أعجب
�ذتها��ة اتخ��ا ابن��ت له��ا واعجب��ا بجماله��ة وبراءته��حكاتها ورق��اماتها ض�وابتس
�ت��ا فتعلق��ا  به��ديدا  تعلق��ازالت ش��ال وم��ي الح��ذا عل��وال ه��تى المن��لت ح�وص
�فينة��ي الس��ر ال��طحب مص��ان واص��ه الرب��ه زوجت��تي وابنت��ا ال��ي تبناه��اهرة ال�الق
�م خلفهم وفارس��دعهم ول يراقبه��ن يغيب�ون ي��اظريه ع��زل ح�تى ن��د الرب�ان ن�عن

�ه��ه عل�ي لثام�ا  فوض�ع الظلم ح�ل نأ ال�ي ف�ارس ف�انتظر ةهرالق�ا ف�ي اخي�وجه
كانت بينما خارجا  بالطفلة ينسل و الضيوف حجرة الي يتسلل ان واستطاع

�ة���ا نائم���ل ان وم���ي وص���ارع ال���تى الش���س ح���عداء تنف���ذا الص���دو واخ���ا يع��به
�ر بينم�ا ق�وة من يستطيع ما بأقصي��ن والن يفك�ي�بزغ ان فم�ا به�ا؟ ي�ذهب اي
�ر��تى الفج��د ح��رطة يج��د الش��رت وق��ي انتش��ل ف��ان ك��ث مك��ن تبح��بية ع�الص

�تطيع فل��ي ان يس��ا يمش��وة به��دة خط��ار نأ دون واح��وله تث��بهات ح�.. الش
�ذني��ا انق��ي ي��ي إله��ة وإلهمن��رف الحيل��ديد والتص��اذا!الس��ل  .. م��ا أفع��ي ي�إله
�أة��زت وفج��ي قف��ه ال��رة ذهن��ذها راح فك��د ينف��ذكر .. لق��ديقه ت��اد ص��ذي زي�ال
�اءه��د ج��ا ان بع��ا  اعتق��ب مع��ه وطل��ه ان من��ي يرافق��اهرة ال��ا ليعمل الق��ي مع�ف

�ترك ان يوافق فلم التجارة��را ي��بب ةلبص��بيبته بس��تي ح��ىأ ال��ى نأ ب��ا يتخل�عنه
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�جد مقاب�ل حانوت�ا يملك صديقا له ان اخبره نهأ يذكر .. ولكنه��يدة لمس�الس
�أل اخذ حتى تذكر ان وما عمل عن ويسأله سيقصده وانه بالقاهرة زينب�يس

�ة���تى العام���لوه ح���ي اوص���جد ال���طر المس���ي واض���ار ال���وار النتظ���جد بج��مس
�تى زينب السيدة��زوغ ح��ر ب��ث الفج��دأت حي��وانيت ابت��ح الح��ا تفت��ر ابوابه�فم

: احدهم أجابه حتى زياد عن شيئا  يعرف عمن يسأل حانوتا حانوتا عليها
؟ابني يا منه تريد - وماذا

سيدي يا الن حاله .. كيف عليه تدلني نأ ارجو قديم صديق - انه
�و��ر - ه��د.. بخي��ار  لق��ن ص��ي م��ار اغن��اهرة تج��ه الق��وافله ول��تي ق��يرها ال�يس
ابني يا بنفسي إليه .. ساصحبك اليه .. ساصطحبك بنفسه

                                    *  *  *

"عيناي أصدق لست"
في صدره الي ويضمه صديقه يحتضن بينما فرح في العبارة بتلك زياد نطق
: قائل ستطردا ثم قوة

؟الصغيرة ومن ؟ هنا الي وصلت - كيف
�وة من فنجان إلي تحتاج طويلة قصة فهي وصلت كيف - اما��س القه�لجل

تعرفها؟ أفل الصغيرة عن .. وأما عليك واقصها
: صائحا قال ثم دهشة في الصبية الي زياد نظر

..؟ - أهي
 بثينة حريتنا وثمن اختنا هي - نعم

�درت��وعه انح��ك دم��غيرة وامس��نها بالص��داعبها ويقبله�ا يحتض��م وي�اش�تاق لك
:يقول بينما عيناه .. دمعت الدين سيف سيده ليإو ليهاإ
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الدين؟ سيف سيدي - اين
صديقي؟ يا القهوة فأين حكايتي ستتضمنه ما - هذا

.. و طعامنا ولنتنا ان بعد - القهوة
�رع��أمر وأس��دم ي��د الخ��دفأ والعبي��ام ع��ا الطع��ا ان وم��ن انتهي��اول م��ا تن�طعامهم

وص�ديقه ك�ان وم�ا ح�دث م�ا علي�ه يق�ص ف�ارس جل�س ح�تى الصغيرة طعامإو
�ابه نجاحه عن صديقه سال ثم قصته من انتهي حتى ودهشة عجب في�فأج

:
صديقي يا اليام مع طويل كفاح نهإ- 

�ر���دم وأم��دوا الخ���ه فأع��م ل���رة أفخ���ي حج��زا ف���ام للمن��ا  فن��ا  نوم��ا عميق�وكأنم
�وض���ا يع���اته م���ن ف���ومه م���اته خلل ن���ابأ حي���د كمله���اد وعه���غيرة زي���ي بالص��ال

�ديإ���واريه ح���اعالتر ج���ذت ه���داعب فاخ���غيرة ت���ا الص���لب وتلعبه���ا وتس��منه
�حكاتها��ا ض��تيقظ ان .. وم��ارس اس��تى ف��س ح��ي جل��وار إل��ديقه ج��مع ص�يس

�تى قصته من انتهي ان وما وجاهه ثروته سر و نجاحه وسر حكايته��رض ح�ع
�ه��ل ان علي��ه يظ��ي مع��ر ف��لمه مص��ل فيس��اله ك��هل اعم��ق ن��ه يث��ة ب��اء ثق�عمي

�ض��أدب فرف��ده ب��ر نأ ووع��ي يفك��ك ف��ر ذل��د الم��ن ان بع��ي يطمئ��ول عل�وص
�ن ال�ي وعودتها البصرة إلي الصبية��ر أبيه�ا حض��ة ق�افلته مس�ار زي�اد وغي�التالي

�ه اص�طحابهما عل�ي وأص�ر الش�ام م�ن بدل  العراق الي�ل�يإ يش�تاق لن�ه بنفس
�يده��يف س��دين س��ا ال��ل ان وم��ي وص��رة ال��تى البص��رعا ح��ي أس��زل ال��يف من�س
�دين���طحبان ال���غيرة يص���تي الص���ا ال���ا أن م���د رآه���تى العبي���رعوا ح���ا اس��نحوه
�اب إل الرجلين هال ماو يداعبها وهذا يلعبها هذا مهللين فرحين��يف غي�س
�دين���دو ال���افر ق���ث س���ن ليبح���بية ع���اوأ الص���لمي م���ه س���د زوجت���اب نأ فبع��غ
�ا��ويل  زوجه��ت ط��فينة وورث��ن الس��ا ع��ت ابيه��ث خرج��ن لتبح��ا ع��ن زوجه�وع
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�غيرة��ة الص��د بثين��ت ان بع��ور ترك��دين ن��ي ال��زل ف��دت المن��ه وعه��واري ب�للج
�ه اشفاقا والخدم��اق م�ن علي��فر مش��زل يغ�ادر أل ف�ارس وأص�ر الس�وع�اد المن
�إرادته��يإ ب��ة ل��ل العبودي��ي فظ��زل ف��دم المن��ائر يخ��د كس��دم العبي��ي والخ�ويرع
�ن نهأ وأقسم وابنته وابنه منزله فيسلمه يعود حتى سيده مصالح��رر ل��ن يتح�م

�ة��تى العبودي��م ح��ه يت��ك ل��درت..  ذل��دموع انح��رق ال��تي تغ��يف وجن��دين س�ال
:اسى في قال ثم زياد من القصة تلك يسمع بينما

 خائنا حقيرا  لصا ظننتهو بائنا  ظلما  المسكين ظلمت لقد - ويحي

تعلم تك فلم أبي يا طاقتها فوق نفسك تحمل  ل-
الحق سماع عن أذني سددت غبيا  مغرورا  كنت - لقد

�ث يذهب نأ ويستأذنه زياد يودع الدين سيف ونهض ��ن للبح��ه ع��د زوجت�بع
�ن ان��ودة اطمئ��ه لع��ا ابنت��ه أذن فم��د إل ل��ه ان بع��ا أكرم��ا إكرام��دهأو مفرط�م

�ه سفره علي تعينه التي والمؤن الوفير بالمال��ن وبحث��ه ع��اف زوجت��ل وط�الرج
�لونه ح�تى مين�اء إل�ى يص�ل أن وم�ا ق�دماه تط�أه مين�اء كل في عنها يسأل�يرس

�م عاد صغاره لرؤية الشوق وغلبه والتعب اليأس منه نال ولما آخر إلى��ليراه
.. و البحث يعاود ثم يامل ويستريح عليهم ويطمئن
و.. الدين نصر شيخنا يا عدت قد أنذا - وها

.. و الزمن اجعبفو وذكرتك فأزعجتك ناأ وجئتك- 
زوجتي غياب عن وعزيتني شيخنا يا بمجيئك شرفتني لقدو- 

�الت ما .. اتذكر العرافة به تفوهت ما كل تحقق وقد ها - ولكن��ة ق��ا بدق�ي
؟شيخنا
�م��الت - نع��ا ق��ذر ان : م��ذرك تن��ن ن��ك دون م��تى وعي��ك ح��دم تأتي��ر ق�الخي
..و بخير هافتجد سفرك من وتعود
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؟ - وماذا
.. نهاإ قالت ما جيدا  اذكر - انني
ماذا؟ - انها

�ام ثلثة مضي قد وها سعدك يتم يامأ ثلثة وبعد قالت لقد- ��ذ أي��دت من�ع
.. و

.. و نحوهما مندفعا يركض العبيد حدبأ وإذا
سلمي سيدتي عادت .. لقد عادت لقد سيدي يا - البشري

                                  *  *  *

�م��دق ل��يف يص��دين س��اه ال��ن أذن��مع حي��بر س��ودة خ��ه ع��لمى زوجت��د.. س� لب
�هأو��م ن��ن يحل��ل .. ولك��ا ك��وله م��د ح��ه يؤك��ا ل��ة انه��دفعت الحقيق��ة .. ان�فرح

�ه���ة قلب���دة دفع���و واح���ه نح���بر وجه���ن تع���ها ع���ه وإذا نفس���ل ب���غيرا كالطف��لص
�ض��ا  يرك��ه فاتح��و ذراعي��ه نح��ة ام��ه تمل والفرح��وع قلب��رح ودم��رق الف��ا تغ�كلت
�اه��ا..  عين��ه أن وم��لمى لمحت��تى س��ت ح��ا اغرورق��ا عيناه��ت أيض��ل وركض�بك
�ا��وه قوته��نها.. نح��ا  احتض��ن .. رفعه��ل الرض ع��وان بك��وته عنف��ا دارو ق�به
�ا��مها بينم��ى يض��دره إل��ل ص��وته بك��ص ق��ا .. رق��ا قلباهم��ل فرح��ا .. قب�وجنتيه

�ي��م ولهف�ة ش�وق ف��ي يلثمه�ا ي�ديها إح�دي التق�ط ث�نهحن�ا ك�ل ويبثه�ا حن�ان ف
: قائل  اذنيها في همس وشوقه وحبه

حبيبتي يا جديد من نلتقي - أخيرا 
عيناي أصدق - ل

حبيبتي يا جديد من يجمعنا ان قلبينا ربط الذي للحب - لبد
 حبيبي يا عنك فيها وسألت إل قرية ول مدينة تركت - ما
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:يقول بينما جارف بحب  عينيها في نظر
حبيبتي يا عنك وسالتها إل هواء نسمة تركت - وما

.. و عينيها في القلق فظهر فجأة الصبية تذكرت
 بثينة؟ عن - ماذا

يرام ما علي شيء فكل عزيزتي يا - اطمئني
كثيرا  اليهما اشتقت .. لقد الدين؟ نور وأين عادت؟ هل هي؟ فأين - إذن

�ا��ت ان م��ؤالها انه��تى س��دفع ح��ور ان��دين ن��ا ال��ن خارج��زل م��ض المن��ل يرك�بك
: يهتفان بينما حضانهاأ الي يتسابقان بثينه وخلفه نحوها قوته

.. .. أمي - أمي
�ت����ة انحن����ا فاتح����ن ذراعيه����غيرين تحتض����ل الص����ب بك����ان ح����ا وحن���وتقبلهم

: بالدموع عيناه امتلت وقد يصرخ الدين ونور صدرها ليإ وتضمهما
أمي يا ثانية تتركيني .. ل - ارجوك

:تقول بينما واكثر اكثر صدرها الي ضمنته
..  اليوم بعد نفترق فلن صغيري يا اطمئن- 

 بداأ

                                   *  *  *

�ف��د وق��يف عبي��دين س��ا ال��فا جميع��دا  ص��ي واح��ة تعتل��وههم الدهش��ا وج�بينم
�س��يف جل��دين س��ي ال��دة ال��امهأ منض��ت م��كوكبا اكتظ��رر لص��ود وص�.. النق
:يقول بينما مجلسه من الدين سيف نهض

�م��ون لعلك��يل مندهش��م نن��د الن جمعتك��م .. لق��ول جمعتك��م لق��مأ لك�نك
أحرارا  الن منذ
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�ة الدهشة علت��ة المختلط��وههم بالفرح��ا  وج��م جميع��دقون ل وه��م يص�آذانه
: أحدهم فقال

كثيرا  أشكرك.. سيدي يا شكركأ- 
�ي���ر ل - انن���م انتظ���كرا  منك���ا أو ش���ل عرفان���ت بالجمي���البكم ولس���ن أط��بثم

�م��د لحريتك��ي فلق��م ال حررن��تري قبلك��تي واش��م بحري��ن حريتك��ل ولك�ان قب
.. ارجوكم العتق صكوك عليكم اوزع

: يستطرد بينما عينيه من غزيرة الدموع وانهمرت
�يإ..  بكم فعلت ما علي تسامحوني ان - أرجوكم��بركم نن��ا  اعت��ائي جميع�أبن

�ز كم ال ويعلم��ي يع��م عل��ل فراقك��م نأ .. قب��كوك اعطيك��ول ان أود الص�أق
�م��ن ان لك��د م��ل يري��دي العم��م ل��ا منك��ه فمرحب��يعمل ب��دي وس��ل ل��زة بك��ع

�دا  وسيكون وكرامة��ن ل�ي ن��دكم ان�ادي ول� ف�انتم"ابن�ي ي�ا" س�وى الن من�ذ أح
�م وال نال��ز اعل��ي اع��ن عل��ائي م��ا أبن��د وه��ررت ق��ع ح��واري جمي��ي الج�ف

�زل���ي المن���تبقيتهم ولكنن���دي اس���اتي عن���تى كبن���ن ح���ن يخطب���م أراد وم��منك
 جميعا  أباهن نافأ مني فليخطبها زوجه احداهن

�تى حديثه الدين سيف انهي نأ وما��دأ ح��تدعي ابت��هإ يس��دا  لي��و واح��ر تل�الخ
�لمه���ك فيس���ه ص���ا حريت���ن وكيس���ود م���م النق���نه ث���مه يحتض���ي ويض���دره ال��ص
�ق���ن وتنطل���ون م���ع عي���وع الجمي���ط دم���ا تختل���ة فيه���ألم الفرح���راق ب���تى الف��ح
�ه يجد به وإذ اقهملفر حزينا الغرفة من فخرج جميعهم انصرفوا��لمي زوجت�س

: تقول بينما وجهها تعلو والبسمة نحوه تنظر
حبيبي؟ يا فعلت ما علي تندم - ألن
�ر استثمر .. إنني حبيبتي يا قط فعلته خير علي اندم - لم��دى الخي��ا ال ل�ي

؟ حبيبتي يا قبل من زرعت ما اثمر ما ترين ماأ..  عزيزتي
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؟ اعتقتهم الذين الخمسة - أتقصد
- نعم

الجمل ردوا من فقط منهم ثلثة - ولكن
�ت- ��ل ليس��ة ارض ك��ا طيب��ي ي��س عزيزت��ل ولي��ا ك��زرع م��ي ن��د نجن��ي فق�يجن

�اء��ا البن��اء زرع م��م الب��ن .. ث��اقين ان ادراك م��ن الب��ردوا ل��ل ي��ا إذا الجمي�م
؟ الفرصة لهم اتيحت

العزيز زوجي يا - صدقت
�درين- ���ا أت���ي؟ ي���ي إ.. عزيزت���ر ل نن���ن انتظ���دهم م���ل ردا  أح���ا  او للجمي��ثمن

..  بثمن تقدر ل الحرية نأ عزيزتي يا الحياة علمتني فما لحريته
بثمن تقدر ل

                                    *  *  *

�ت��د انطلق��ل الزغاري��ان تجلج��ر المك��ة وتنش��ي الفرح��ل ف��ان ك��ي مك��زل ف�من
�يخ��يف الش��دين س��ف ال��د ووق��دثون عوينالم��احكون يتح��د ويتض��ك وق�امس

�ل��م ك��وب منه��ن بك��راب م��ذ الش��ا اللذي��ر ان وم��أذون حض��تى الم��ت ح�عل
�ة علي العروس وجلست كثرأو كثرأ الزغاريد��ي اريك��ة ف��ا الحديق��س بينم�جل
�أذون يتوسطهما الريكة نفس إلي العريس��ل الم��ترا يحم��بيرا دف��رعان ك�م�ا س

: قائل  يتمتم وراح الشراب من كوبا تناول نأ بعد فتحه
العروس وكيل فمن .. إذن ال علي - توكلنا
:تقول بينما عينيها من تشع والفرحة الرض نحو خجل في حبيبة اطرقت
الدين؟ سيف سيدي سوى - ومن
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�د الدين سيف وقف��س ك�ان وق��ى يجل��ة إل��اورة أريك��ع مج��وته ورف��ا ص�مقاطع
العروس تكون ما كأجمل بدت التي العروس
�ون للنهاية تركته عتقك فصك سيدك اعد فلم عزيزتي يا - مهل��ديتي ليك�ه

فارس ابني من زواجك حفل في إليك
�ن فاخ�ذته بالص�ك ليه�اإ يده ومد��ت بينم�ا اي�ديها بي��دموع ترقرق�عينيه�ا ف�ي ال

�دفعت����ة وان����ا تمل الفرح����ده وجهه����ال  تزي����ي جم����اله عل����ا جم����ت وم���ان لبث
: قائلة نفسها تمالكت
..  هو فوكيلي حدث مع ضوء - علي

: يقول الدين بسيف وإذا ترقب في ليهاإ الجميع نظر
تشائين من فلتختاري بنيتي يا حرة الن - انت
: تقول وهي طاغية محبة في اليه نظرت

الدين سيف عمي غير اختار ان يمكنني - ومن
: قائل صدره الي فضمها نحوها وانطلق   

 صغيرتي يا عمك فلست الدين سيف بيأ قولي - بل

: قائل فارس ليإ حديثه وجه ثم يلثمها يديها احدي وامسك
�بت ن�كأ يوم�ا  اس�مع ان أريد فل ولدي يا انت - أما�واذا حبيب�ة ابن�تي اغض

منك سينال من فانا ذلك حدث ما
 أبي يا - إطمئن

: يقول بينما يلثمها الدين سيف بيد وأمسك
أبي يا جميلك أرد كيف أدري - ل

: يقول بينما وأكثر اكثر صدره الي وضمه حنان في الدين سيف احتضنه
ولدي يا بالجميل سبقت - لقد
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بيأ يا حييت ما رقبتي سيطوق أنت جميلك نإ - بل
؟ابني يا وبيتك عروسك علي لتنفق عمل  وجدت - هل

أبي يا معه العمل زياد علي عرض  لقد-
مصر؟ الي ستسافر - إذن
أبي يا - نعم

ابني يا بجواري إليك احتاج ولكنني- 
ابي يا كؤفدا - روحي

اعمالي بكل إليك ساعهد..  معي ستعمل- 
:يقول بينما ولثمها بيمناه فارس امسك

أبي يا اجلي صنعت ما علي  كثير- 
: يقول بينما صكا يناوله يده مد

زواجك هدية هي - وها
: يقول بينما تسعه ل لفرحةبا فإذا به ما وقرأ الصك فض

أبي يا كثير كثير - هذا
�د ابن�ي ي�ا علي�ك بكثير - ليس��تريت لق��زل ل�ك اش��ا  لتظ�ل المج�اور المن�قريب

لنفسي اصنعه جميل فهذا مني
:يقول بينما كتفه علي الدين سيف ربت بينما ثانية يمناه يقبل فارس انحنى
متعجل؟ غير انك ام زواجك لتتم ولدي يا - هيا
: يقول بينما فارس ابتسم
أبي يا صبرا  أطيق ل - بل

الزوجية؟ سجن الي متلهف فانت - إذن
أبي يا سجن من اجمله .. ما سجن من اجمله - فما
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                                *  *  *

 مؤخرة                                

�ي الرواية تلك شخصيات مرت أن ما أنني ال يعلم��الي ف��تى خي��بحت ح�أص
�ا ���ا  واقع���ي ملموس���ي ف���رك عقل���ها تتح���رف شخوص���ى وتتص���ش وتحي���ي وتعي��ف
خط�وب م�ن اص�ابهم لم�ا واحزن لفرحهم افرح كنت ننيأ حتى وقلبي عقلي
�ا يعيشون التي الوراق وتغرق حينا دموعي فتنسال الزمان��ا به��ث احيان�وتنبع

�امتي���ا ابتس���ارك حين���عادتهم تب���م س���أو وفرحه���ش ننيك���م اعي���يأو معه���ي حي��ف
�المهم��ن ع��غيرتي احتض��ة ص��ع بثين��يف م��دين س��ا ال��ا فرح��م بعودته��ور واض�ن

�دين��ي ال��دري ال��ي ص��عادة ف��امرة س��ت غ��ل ليس��ن باق��عادة م��يف س��دين س�ال
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الي بعنف فيعيدني يصدمني بالواقع وإذا الدين سيف نفسي خلت ما وكثيرا
حياتي

نظير . اميلد
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