�أم الطناف�س
(ق�ص�ص ق�صرية)

1

�أم الطناف�س

الكتاب� :أم الطناف�س ـ (ق�ص�ص ق�صرية)
الكاتب :ممدوح حمادة

جميع احلقوق حمفوظة للكاتب
2014
النا�رش :دار �أبعاد

Website: www.abaadpress.com
Email: abaadpress@gmail.com
Telfax: 01 – 751541

لوحة الغالف للفنان  :هجار عي�سى
االخراج الغالف :عائده �سالمه
مكتب 4426588 :موبايل0933331402 :
Email: aydasalameh@yahoo.com

2

ممدوح حمادة

�أم الطناف�س

					

(ق�ص�ص ق�صيرة)

3

�أم الطناف�س

4

�إىل ذكرى الأ�صدقاء الذين رحلوا
❖ ن�ضال �سيجري
الذي ج�سد على ال�شا�شة الكثري من �شخ�صيات
هذه الق�ص�ص.
❖ �أديب خير
الذي كان له الف�ضل الكبري يف خروج الكثري
من هذه الق�ص�ص اىل ال�شا�شة.
❖ محمد ال�سعيد
الذي نالت منه اليد الآثمة والزال �صوته
ي�صدح ب�أن ام الطناف�س هي «الناج الوحيد».
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الأمانة
كما تتحول امل�ستحيالت �إىل �أحالم ،هكذا حتول التفاح يف حياة
�أ�سعد ،فقد �أ�صبح لديه �شك ب�أنه �سيتمكن ،بل يقني ب�أنه لن يتمكن،
من �إي�صال غرا�س التفاح التي ي�شرتيها كل عام �إىل �أر�ضه يف ظهر
اجلبل ،حيث تتمكن من �رضب جذورها يف الرتاب لكي تثمر له تلك
الفاكهة ال�شهية ،التي يبيع منها و ي�أكل وي�صنع املعقود ويقدمها
هدايا وبراطيل يف ال�سحاحري ،لكي ينفي عن نف�سه �صفة البخل
التي �أل�صقها به مغر�ضون ،ال يفرقون بني البخل واحلر�ص.
ا�شرتى �أ�سعد قطعة الأر�ض التي كان يحب هو وزوجته �أن يطلقا
عليها �صفة «الكرم» ،من جاره جودي ،الذي باعه �إياها بثمن باهظ
مقارنة مع �أ�سعار الأر�ض البور التي كانت حتيط بها ،وعندما وبخته
زوجته على فعلته هذه لوح بيديه قائال:
ا�ستحينا نقول ال.�أما جودي فيمكن القول �إنه باعه �إياها ب�سبب قناعته الرا�سخة
ب�أنها �أر�ض �صخرية غري قابلة لال�ست�صالح ،بعد �أن حاول ذلك �أكرث
من مئة مرة ،وميكن هنا �أن ن�ضع كلمة «حاول» بني قو�سني ،حيث
�أن كل ما كان يفعله جودي هو �أنه يحمل معوله ويتوجه �إىل الكرم،
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يجمع بع�ض احلطب وي�صنع لنف�سه ال�شاي ويجل�س على حجر ما
ي�رشب ال�شاي ويراقب احلجر الذي عليه اقتالعه ل�ساعتني �أو ثالث
�ساعات ،و�أحيانا �أكرث ،ثم يتو�صل �إىل قناعة را�سخة ب�أن اقتالع
احلجر �أمر غري ممكن ،فيحمل معوله ويغادر دون �أن يزعج احلجر
حتى ولو ب�رضبة واحدة من معوله ،وهذا ما كان يعتربه جودي
حماولة� ،أما �أ�سعد فقد كانت حماوالته مقرونة بالعرق وب�أمل الظهر
وت�شنج الع�ضالت وبالدم وتك�رس العظام �أحيانا ،لأنه �إن نظر �إىل
حجر �أعمل به معوله ،و�إن نظر �إىل �صخرة �أعمل بها خمله ،و�إن بد�أ
بالعمل ال يتوقف قبل �أن ينتهي منه ،ولذلك ف�إن جودي عندما �شاهد
م�ساحات الرتاب تت�سع على ح�ساب امل�ساحات املغطاة باحلجارة يف
القطعة التي �أ�صبحت لأ�سعد� ،أدرك �أن الأمر ممكن ،ولكن لي�س 
طلب منه
مبعزل عن م�ساعدة الآخرين ،ولهذا قام جودي دون �أن يُ َ
ذلك ،مب�ساعدة جاره �أ�سعد باقتالع حجرين �صغريين ونقلهما �إىل
الكومة التي كان �أ�سعد يجمع بها الأحجار ،ومل ين�س �أن يقول له :
اجلار للجار يا ا�سعد.الأمر الذي جعل ا�سعد مدينا له بامل�ساعدة عندما قرر جودي
ا�ست�صالح �أر�ضه ،وبطبيعة احلال ف�إن م�ساهمة جودي يف ا�ست�صالح
�أر�ضه مل تتعد تلك امل�ساهمة التي تربع بها لأ�سعد ،خال�صة القول �إن
الأر�ض قد مت ا�ست�صالحها ،ووجب غر�سها بالتفاح ،وهذا ما يبذل
�أ�سعد املحاوالت لفعله منذ عدة �سنوات.
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يف املرة الأوىل ا�شرتى �أ�سعد مئة من الغرا�س ،و�ضعها يف باحة
منزله لكي ينقلها يف ال�صباح �إىل الكرم ويقوم بغر�سها ،ونام تراوده
�أحالم �سعيدة يتدحرج حوله التفاح فيها من كل اجلهات ،تفاح
�أ�صفر و�أحمر و�أخ�رض ،و�أفرط يف احللم لدرجة �أنه �شاهد تفاحا
�أزرق وبنف�سجي وحتى �أ�سود ،ولوال �إحلاح احلاجة ملا ا�ستيقظ
�أ�سعد من حلمه ذلك حتى ال�صباح ،حاول االحتيال على حاجته
ومتابعة النوم ال�سرتجاع احللم ،ولكنها كانت قوية لدرجة جعلته
ينه�ض ليفعلها يف اليقظة يف املكان املخ�ص�ص لها بدال من فعلها
يف احللم يف مكان غري حمبذ ،خا�صة �أنه لي�س بحاجة ل�صفة جديدة
تل�صق به يف بلدة يحب �أهلها �إل�صاق ال�صفات التي يتحلون بها
بغريهم من الأ�شخا�ص ،ترك �أ�سعد �أطنان التفاح تتدحرج يف حلمه
وخرج �إىل باحة املنزل التي تقع يف ركنها حجرة ق�ضاء احلاجات،
ولكنه �رسعان ما ن�سي حاجته ،فقد كان ما ر�آه كفيال ب�أن يدفع كل
احلاجات مهما بلغت ذروتها� ،إىل املرتبة الثانية.
هول ال�صدمة عندما ر�أى �أ�سعد باحة منزله فارغة ،مل يكن �أقل
من الفرح الذي غمر نف�سه يف احللم املرتع بالتفاح ،فمن بني املئة
غر�سة التي كانت متلأ باحة منزله ،مل يتبق �إال غر�سة واحدة يبدو
�أن الل�صو�ص تركوها بعد �أن تعر�ضت للك�رس� ،إ�ضافة �إىل بع�ض 
كتل الرتاب التي �سقطت من حول جذور الغرا�س امل�رسوقة ،وبع�ض 
الأكيا�س ال�سوداء التي كانت تلف تلك اجلذور.
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�أول من خطر يف بال �أ�سعد لكي ي�شكي له همه كان جاره جودي،
فناداه ب�صوته املبحوح وبنربة املكلوم� ،أو فلنقل بنربة من ثكلت وحيدا،
فاملكلوم ال تعرب بدقة عن حالة ا�سعد يف تلك اللحظة ،ولكن نداءه مل
مل يلق ردا من جودي ،لأن جودي مل يكن موجودا فقد فتحت زوجته
النافذة املطلة على دار ا�سعد و�س�ألته:
خري يا جار؟�أين جودي؟جودي طلع �إىل الكرم لكي ين�صب التفاح.جل�س �أ�سعد على حجر يف باحة البيت ودفن وجهه براحتيه ومل
ي�سمح له الو�ضع الذي �آل �إليه ب�سماع بقية الأ�سئلة التي طرحتها
عليه زوجة جودي.
مل يخامر �أ�سعدا �شك ب�أن جودي هو من فعل ذلك ،ولكن �ضمريه
مل يكن ي�سمح له �أن يل�صق التهمة ب�أحد دون دليل قاطع ،ولذلك
فقد اكتفى ب�آالم ال�صدمة وفقدان ال�شهية وفقدان الرغبة بالكالم،
اللذين الزماه �أياما بعد فقدان الغرا�س ،وعندما �أخربه جودي الحقا
ب�أن الغرا�س التي غر�سها يف الكرم �أر�سلها له �شقيقه من ال�شام ،مل
يتوان �أ�سعد عن ت�صديقه والدعاء له بالتوفيق ،حتى �أنه �أعطاه
بع�ض  الن�صائح القيمة و�ساعده يف غر�س  بع�ض  الغرا�س  التي مل
ي�سعف الوقت جودي يف غر�سها.
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بعد �أ�سبوعني� ،أو رمبا ثالثة ن�سي �أ�سعد الآالم التي �سببتها
له �رسقة الغرا�س ،ال بل �أخذ يتذكرها بنوع من الدعابة ،عندما
يروي كيف حدثت الق�صة لزواره �أو من يلتقيهم ،والذين بدورهم مل
يق�رصوا يف �إطالق ال�ضحكات ب�سبب روح الدعابة التي كان ي�ضفيها
�أ�سعد على طريقة �رسده للأحداث.
وحتى حلول املو�سم التايل متكن �أ�سعد من جمع املبلغ الكايف
وا�شرتى دفعة جديدة من الغرا�س و�ضعها يف �أر�ض املنزل ونام لكي
ي�ستيقظ باكرا وينقلها �إىل ظهر اجلبل لكي يغر�سها هناك.
وكما يف املرة املا�ضية ،راودت �أحالم التفاح �أ�سعد يف هذه املرة،
و�إن كان بكميات �أقل و�ألوان �أكرث واقعية ،الفرق الوحيد هو �أن
الذي جعل �أ�سعد ي�ستفيق من منامه مل تكن احلاجة امللحة كما يف
املرة املا�ضية ،ولكن تلك ال�شاحنات التي كانت تهر�س تفاحه على
الإ�سفلت دون رحمة ،فقد تراءى له �أنه ينقل حم�صوله من التفاح
يف عربات كبرية لع�رشة جرارت زراعية متوجها بها �إىل �سوق الهال،
ولكنها يف الطريق وب�شكل ال يحدث �إال يف احللم انقلبت جميعها
و�أخذ التفاح يتدحرج منها على �أ�سفلت الطريق ،و�صادف يف الوقت
نف�سه مرور قافلة من القاطرات املحملة بدبابات وجرافات و�أ�شياء
�أخرى ال نراها �أي�ضا �إال يف احللم ،ف�إحدى القاطرات كانت تقل فيال
�ضخما �أكرب من تلك الفيلة املوجودة يف الطبيعة مبرتني �أو ثالث،
ورمبا بع�رش مرات ،وقف هو يف منت�صف الطريق و�أخذ ي�شري بيديه
وي�رصخ لكي تتوقف القاطرات فيتمكن من �إنقاذ حم�صوله ،ولكن
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القاطرات كانت متر كما لو �أنه غري موجود �أبدا ،وكانت عجالتها
ت�سحق تفاحة دون رحمة ،حمولة �إياها �إىل ع�صري �ضمخ الإ�سفلت
وروى جانبي الطريق ،ولكن هذا املنظر بالتحديد و�إن �سبب له �أملا
كاد يجعل قلبه يتوقف عن اخلفقان� ،إال �أنه مل يكن ال�سبب الذي
جعله ي�ستيقظ من كابو�سه بالكاد يلتقط �أنفا�سه ،فالذي بعث يف
قلبه الرعب وو�ضع النقطة يف �آخر �سطر الكابو�س الب�شع ذاك ،هو
ذلك الفيل الذي كانت تقله �إحدى القاطرات ،فقد رفع خرطومه
وك�شف عن فمه و�صاح به:
ابتعد عن الطريق يا حيوان.ب�سمل �أ�سعد بعد �أن نه�ض  من الكابو�س ،ثم تناول ك�أ�س  ماء
و�رشب لكي يتخل�ص من اجلفاف الذي �أ�صاب حلقه ب�سبب رعبة
الكابو�س ،ثم نه�ض وخرج لكي يتنف�س هواء نقيا باردا يجلعه ي�سرتد
بع�ض رباطة ج�أ�شه.
ويبدو �أنه مبوازاة الكابو�س  الذي كان يجري يف منام ا�سعد،
كان هناك كابو�س �آخر �أكرث واقعية يجري يف باحة منزله ،فقد
�أ�صيب �أ�سعد بالإحباط عندما خرج ومل يجد غر�سة واحدة يف باحة
املنزل ،وقد متت ال�رسقة يف هذه املرة بهدوء �أع�صاب �أكرث من ذي
قبل ،حيث مل ي�شاهد �أ�سعد الكثري من البقايا التي �شاهدها يف املرة
املا�ضية ،ومل يراود �أ�سعد ال�شك هذه املرة ب�أنه عندما ينادي جاره
جودي �ستطل زوجة الأخري من النافذة املطلة على داره وتقول له:
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جودي ذهب �إىل الكرم لكي يغر�س ال�شتالت التي �أر�سلها له�شقيقه من ال�شام.
ومع ذلك فقد قام ا�سعد مبناداة جاره جودي ،ولكن لي�س ليبث
له همه ،و�إمنا دفعه الف�ضول لكي يت�أكد مما فكر به ،وبالفعل �أطلت
زوجة جودي وقالت تلك اجلملة التي تخيلها ا�سعد ،وبرغم م�صيبته
فقد بعث ذلك يف نف�سه بع�ض االرتياح ،فقد �شعر �أنه قادر على
توقع الأمور قبل حدوثها ،وهذا من وجهة نظره دليل على �أنه ذكي
ودماغه يعمل.
يف هذه املرة مل ي�صب ا�سعد ب�أعرا�ض املرة ال�سابقة ،فقد تقبل
ال�صدمة ب�صرب وبجلد و�إن كان �شعوره باملرارة قد فاق �شعوره يف
املرة املا�ضية بنف�س تلك املرارة ،ويف هذه املرة �أي�ضا ،بعد ان�رصام
بع�ض  الوقت كان �أ�سعد يتذكر املو�ضوع بروح الدعابة ويحب ان
يختم روايته للق�صة قائال وهو ي�ضحك :
احلمار ما بيوقع باجلورة مرتني ..انا وقعت.جمع �أ�سعد املال ،بل قل وفره لي�شرتي الغرا�س يف املو�سم الالحق،
ويف هذه املرة مل يكتف ب�رشاء الغرا�س ،فقد ا�شرتى بارودة دك،
وح�شا �سبطانتها حتى الفوهة باخلردق والبارود ،وو�ضح لزوجته:
لكي ال يتمكن ذلك الكلب من �إطالق عط�سته الأخرية قبل�أن يفط�س.
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وكاد يقول« :جودي» بعد �أن نطق كلمة «الكلب» ولكن �ضمريه مل
يطاوعه ،فما �أدراك ،رمبا يكون بريئا ونحن نظن به الظنون ،ولكي
ال تغيب الغرا�س عن عينه قرر ا�سعد يف هذا العام الت�ضحية بحلم
التفاح فطلب من زوجته �أن ت�ضع له كر�سيا �أمام الباب لكي ي�سهر
حتى ال�صباح ،ثم جل�س على الكر�سي وو�ضع البارودة املح�شوة يف
ح�ضنه ،وبقي ل�ساعة �أو �ساعتني يتفادى حتى �أن ترم�ش له عني،
لكي ال تغيب الغرا�س ولو للحظة واحدة عنه ،وعندما كان يتعب كان
يغم�ض عينا يجعلها ترتاح قليال ،ويرتك الأخرى مفتوحة ،وكانت
الأمور كلها ت�سري على ما يرام� ،إىل �أن �أخذ الربد يق�ض م�ضجعه،
ف�أخذ يرجتف رجفات طويلة بني احلني والآخر ك�أنه يطرد الربد
من كتفيه ،ولكنه يف نهاية املطاف مل يجد بدا من �إيقاظ زوجته لكي
جتلب له غطاء ي�ساعده يف اتقاء الربد ،وبعد قليل كانت زوجته قد
لفته لفا حمكما بحرام �صويف كبري ودافئ ،ول�شدة ما �شعر بال�سعادة
ب�سبب الدفئ الذي انبعث يف �أو�صاله ،كاد ينه�ض  ويقبل زوجته
�شكرا لها ،بل هو بالفعل رفع نف�سه قليال وكان يزمع �أن يفعل ذلك
وقد ناداها م�ستوقفا لهذا الغر�ض ،ولكنه عاد وجل�س ،وقد تخيل
�أن جودي رمبا يكون مرابطا يف الظالم خلف نافذته ،مراقبا ما
يجري ،وهذا �أمر غري الئق يف القرية �أن يقبل الرجل زوجته على
امللأ ،لذلك وعندما �س�ألته زوجته عن �سبب مناداته لها قال:
بعدين ..بعدين ..جوا14

جتد �سيا�سته
بعد �أن �شعر �أ�سعد بالدفء� ،شعر بالنعا�س ،ومل ِ
بجعل عني تنام وعني ت�سهر ،فبعد �أن �أغلق عينه التي �أمرها �أن
تنام غافلته الأخرى ونامت قرب �شقيقتها� ،أما هو فلم ينتبه لذلك
ب�سبب مغادرته املكان �إىل حلم التفاح.
مل يكن يف احللم تفاح هذه املرة ،كانت فقط رائحة التفاح ،و�أجمل
�صبية يف الأر�ض وكان ا�سمها تفاحة ،قادت ا�سعد من يده �إىل مكان
مل ي�ستطع حتديد هويته ،ولكن ما الحظه �أن جميع الرغبات فيه
قد ا�ستيقظت ،وكانت تفاحة التي تتقن الأ�شياء وراء ذلك ،ف�رسعان
ما وجد نف�سه بني �أح�ضان تفاحة ،ورغم �شدة اجلاذبية التي كانت
ت�شده لاللت�صاق بج�سد تفاحة ،ورغم رغبته ال�شديدة التي كانت
ت�سيطر عليه يف امتالك تفاحة� ،إال �أن �إخال�صه لزوجته جعله
يدفع تفاحة بعيدا عنه ويجد نف�سه يف باحة املنزل يتنف�س ب�صعوبة
ويب�سمل ويتعوذ ،وقد تكون لديه انطباع ب�أن تفاحة تلك مل تكن �سوى
جنية خبيثة �أرادت �أن تدفعه خليانة زوجته ،والذي �أكد له ذلك هو
وجود الطاقة الكبرية يف ج�سده والرغبة ال�شبقة يف نف�سه حتى بعد
ا�ستيقاظه وبنف�س القوة التي كانت موجودة فيها يف املنام ،و للحظة
ندم على مغادرة عامل تفاحة ،ومتنى لو �أنه �أكمل املنام بني �أح�ضانها
�إىل خواتيمه ،الأمر الآخر الذي اكت�شفه هو �أن جنيا كان يعبث يف
باحة املنزل يف ذلك الوقت الذي ق�ضاه مع تفاحة ،والذي �أكد له
ذلك هو عدم وجود الغرا�س يف باحة املنزل ،والأنكى من ذلك عدم
وجود البارودة التي كانت يف ح�ضنه.
15

�أم الطناف�س

حتول ال�شعور بال�صدمة �إىل �شعور بالي�أ�س ،وكاد يقتلع فكرة
التفاح من ر�أ�سه نهائيا ،لكن زوجته التي �أ�رصت على ذلك جعله
يكرر العملية يف املو�سم الالحق ،ورغم كافة الإجراءات والتدابري
التي اتخذها فقد �رسقت الغرا�س يف املو�سم الالحق ويف املو�سم
الذي تاله ،مما جعله يتخذ قراره النهائي بعدم غر�س التفاح ،ولكن
جملة قالها جودي ذات مرة بعثت الأمل يف نف�سه ،ففي �سهرة من
ال�سهرات امل�شرتكة ويف حديث له �صلة ب�رسقة الغرا�س ،لوح جودي
طاردا الهواء بقفا يده متذمرا وقال:
يا �أخي �أنت علقت على التفاح ،يوجد فاكهة �أخرى غري التفاح.مل يلق �أ�سعد باال على تلك العبارة يف ال�سهرة ،ولكنه بعد �أن �ألقى
ر�أ�سه على الو�سادة ،ا�سرتجع عبارة جودي ،وتكررت تلك العبارة يف
ر�أ�سه عدة مرات ب�صوت جودي ،وكان يرافقها �صدى كما لو �أنه
�صادر من جوف معدين ،ما �أوحى لأ�سعد ب�أن النح�س رمبا يكون من
التفاح نف�سه ،ف�أيقظ زوجته و�أبلغها بالقرار اجلديد الذي اتخذه،
�سيزرع الكرز بدال من التفاح ،مل تعرت�ض زوجته على القرار فاملهم
بالن�سبة لها �أن يزرع �شيئا ما ،يرتكه للولد الذي ارت�سم يف رحمها
بحيث يجد �شيئا يقطفه ويبيعه عندما يكرب ،بدال من تلك الأر�ض 
اخلالية ،و�إمعانا يف امل�شاركة وجدت نف�سها بعد �أيام وقد راودها
الوحام على الكرز ،ما زاد �إ�رصارها على فكرته.
وا�شرتى �أ�سعد غرا�س  الكرز ،وراودته �أحالم الكرز بدال من
�أحالم التفاح ،ولكن امل�صيبة التي حدثت مع التفاح تكررت مع
16

الكرز ،فقد ا�ستيقظ باكرا ل�سبب ما و وجد باحة منزله خالية من
غرا�س الكرز.
ومن جديد �أطلت زوجة جودي من النافذة عندما ناداه �أ�سعد،
وقالت جملتها املعهودة:
جودي ذهب �إىل ظهر اجلبل لغر�س الكرز الذي ار�سله له�شقيقه من ال�شام.
هنا مل يتمكن �ضمري �أ�سعد من كبح جماح غ�ضبه ،ولكن ولكي ال
يرتكب جرمية بحق جاره ،يندم عليها فيما بعد فقد قرر اللجوء
�إىل القانون ،وتوجه �إىل خمفر ال�رشطة.
يف املخفر تثاءب امل�ساعد الذي ا�ستيقظ للتو و�س�أله:
هل لديك دليل على ذلك؟فنفى ا�سعد �أن يكون لديه دليل� ،أما ال�رشطي فقد تثاءب مرة
�أخرى وقال:
وما الذي �س�أفعله لك بدون دليل ..كل الغرا�س ت�شبه بع�ضها،هل �أذهب �إىل الغرا�س و�أ�س�ألهن ..يا حبيباتي �أ�أننت غرا�س ا�سعد �أم
غرا�س جودي؟ ..ما ر�أيك؟
هز �أ�سعد ر�أ�سه يف عالمة ال يفهم منها �شيئا ،ووافق امل�ساعد
على كالمه ،عندها �أ�شار له امل�ساعد �إىل جهة ما وطلب منه �أن
ي�ضع �إبريق ال�شاي على النار ويغ�سل الكا�سات ،ثم �أن يوقظه بعد
�أن ي�صبح ال�شاي جاهزا.
17
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اقتنع �أ�سعد ب�أن كل �شيء يقف �ضده� ،أو يف �أح�سن الأحوال ،ال
يقف معه ،حتى القانون ،ولذلك قرر التخلي عن الفكرة نهائيا،
ال تفاح وال كرز وال �إجا�ص وال دراق ،وال بطيخ مب�سمر ،كما �أنهى
عبارته التي �صاغ فيها قراره ،ولكن زوجته �أ�رست له بفكرة جهنمية
مل تقنعه ،ومل تبعث يف نف�سه الأمل على حتقيق احللم ،ومل يكن لديه
احلما�س لتنفيذها لو مل تقل له زوجته:
ما الذي تخ�رسه �إذا جربت� ،رسقت غرا�سنا كل هذه ال�سننيفلت�رسق مرة �أخرى.
وافق �أ�سعد على تنفيذ الفكرة �إر�ضاء لزوجته وقال م�ؤيدا:
ما�شي ..وكما يقول املثل ..يا م�صفاية ال يعيبك ثقب.ويف امل�ساء كان �أ�سعد يقف �أمام باب جودي ويعلن له:
يا جار حماتي مري�ضة ونحن م�ضطرون لكي نبيت عندها الليلة.�أثنى جودي على �شهامته وقال:
طبعا ..واجب ..الإن�سان حماته ك�أمه.ولكن ا�سعد الذي مل يكن يهمه كل هذا الهراء الآن ،تابع قائال:
و�أنت كما تعرف ،الغرا�س  ت�رسق كل عام ولذلك �أريد �أن�أتركها �أمانة يف عنقك �أثناء غيابي.
وعده جودي خريا وطم�أنه �إىل �أن الغرا�س» ب�إذن اهلل» لن ي�صيبها
مكروه ،ثم غادر �أ�سعد وزوجته �إىل منزل حماته ونام ملء جفنيه
ومل يحلم ب�شيء.
18

�أما جودي فقد و�ضع كافة لوازم ال�سهر يف اخلارج ومل يدع
زوجته تذوق طعم النوم ،فمرة يطلب �شايا ومرة قهوة ومرة طعاما
وهكذا دواليك ،حتى �أنه مل يتوا َن عن �إخراج البارودة التي �رسقها
من ا�سعد بعد �أن اطم�أن لعدم وجوده ،لكي ي�ستخدمها �إذا ا�ستدعت
ال�رضورة ذلك �أثناء نوبة احلرا�سة الطويلة هذه ،وميكن القول �إنه
�صان الأمانة بكل �إخال�ص ومل يغم�ض له جفن طوال الليل ومل ي�شعر
بالنعا�س ولو للحظة واحدة ب�سبب القلق الذي كان يراوده عندما
يتخيل �أن ا�سعد �سيعود ولن يجد الغرا�س.
ا�ستفاق ا�سعد يف بيت حماته ،وتناول الفطور معها ومع زوجته،
ثم توجه �إىل بيته ليجد جودي ينتظره على �أحر من اجلمر قائال:
كل �شيء كما تركته.�شكره �أ�سعد على �صونه للأمانة ،فا�ست�أذن منه جودي لكي يذهب
فينام بعد �أن �سهر الليل كله ،ف�أذن له ا�سعد.
غفا جودي حتى قبل �أن ي�صل ر�أ�سه �إىل الو�سادة� ،أما ا�سعد
فحمل الغرا�س يف جرار ا�ست�أجره لهذا الغر�ض ،ثم غر�سها يف الكرم
والفرح يغمر قلبه ،وبعد عدة �أعوام �أطلقت �أ�شجار الكرز براعمها
الأوىل وب�رشت باملوا�سم القادمة.
ولكن ومع الأ�سف ،ف�إن ا�سعد مل ي�ستفد من �أي مو�سم من تلك
املوا�سم ،فمن ي�رسق الغرا�س ،ال يعجز عن �رسقة الثمر.
19
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البقرة
من عادة �أ�سعد �أنه كلما �أ�ضاف ربع لرية �أو �أكرث �أو �أقل اىل
مدخراته التي يحتفظ بها يف علبة �سمنة معدنية فارغة ،يقوم بعد
املبلغ كامال ،وقد كان يفعل ذلك كل يوم مرتني �أو �أكرث ،ذلك �أن
القر�ش الداخل اىل جيب ا�سعد مفقود واخلارج منه مولود كما كان
اجلريان ي�شيعون ،ذلك �أن دورة ر�أ�س املال بالن�سبة لأي قطعة نقدية
كانت تنتهي عند و�صولها اىل جيب ا�سعد ،وقد كان �أ�سعد ي�شعر
بلذة بالغة عندما يعد النقود ،فكان عندما يعد القطع املعدنية
يرمي بها خ�صي�صيا يف علبة ال�سمنة لكي ي�صدر ارتطامها مبعدن
العلبة ذلك الرنني الذي يبعث يف نف�س ا�سعد لذة ال توازيها حتى
تلك التي يح�صل عليها الرجل عند حدوث ما ي�سمونها بالرع�شة
الكربى ،وعندما يعد القطع الورقية كان يح�صل على تلك اللذة
عندما يلح�س ابهامه الذي مل يكن يبخل عليه باللعاب.
�أما زوجته فكانت بكل حيادية وك�أن املو�ضوع مل يكن يخ�صها،
تعلق بجملة واحدة اعتادت على قولها كل يوم عدة مرات منذ ان
تزوجت ا�سعد:
اهلل يكرثهم بني يديك.21
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ولكنها اليوم ،وقد لفت نظرها حجم املبلغ الذي ملأت قطعه
النقدية �أكرث من ن�صف العلبة املعدنية وبلغت �سماكة رزمته الورقية
مقدارا جعل ال�شقوق حتدث يف زوايا املظروف الورقي الذي �أخذ
ي�ضيق عليها ،خطرت لها فكرة ،فهذا املبلغ لو مت ت�شغيله كما تفكر
لأنتج كل �شهر �ضعف ما هو موجود يف العلبة ،ولكن ال�صعوبة تكمن
يف �إقناع �أ�سعد بدفع تكلفة ر�أ�س املال ،ولذلك فقد قررت ان تبد�أ
حديثها بالإغراء:
يف �شهر واحد �سي�صبح لديك �ضعف هذا املبلغ اذا قمتبت�شغيله.
�أما ا�سعد الذي كان يفهم كلمة ت�شغيل ب�شكل واحد فقط هو
االقرا�ض بفائدة رد على الفور:
اوال الفائ�ض حرام ،ثانيا ثالثة ارباع الذين يتدينون يعجزونعن ال�سداد ،ل�ست احمقا لكي ا�ضيع مايل بهذه الطريقة ،ف�أنا مل
اجده على قارعة الطريق ،لقد دفعت لقاء كل قر�ش عرقا ودما.
ومن تكلم عن الفائ�ض؟ �أ�صال انا ال افهم يف هذا املو�ضوعمن ا�سا�سه.
وكيف ا�شغل نقودي اذا؟ اوظفها عند احلكومة على ا�سا�س بكالوريا
�س�أل ا�سعد وقهقه مداعبا يف نهاية جملته ،ولكن زوجته مل تلق
باال اىل دعابته وردت:
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بقرة ،اذا ا�شرتينا بقرة من حليبها ميكن �أن ننتج �ضعف هذااملبلغ كل �شهر.
�ضحك ا�سعد ،متق�صدا اظهار �سذاجة زوجته ،وكان يريد ان
يجعل من �سذاجتها مربرا لعدم انفاق نقوده ال على البقرة وال على
ا�شياء اخرى و�س�ألها:
يا امر�أة ،يف الر�أ�س يوجد �شيء ا�سمه املخ ،هل �سمعت بذلك؟طبعا.اجابت الزوجة م�ستغربة ف�أردف ا�سعد وقد �شعر بالتفوق:
وهذا املخ ما هي مهمته ،هل تعرفني؟طبعا ،التفكري.اجابت الزوجة ،فقهقه ا�سعد ونقر على ر�أ�سها قائال:
وهل يوجد عندك من هذه الب�ضاعة هنا؟ املبلغ الذي معناال ي�شرتي بقرة.
ي�شرتي .اجابت الزوجة وتابعت:
عبود مهنا �سلطان يبيع بقراته بن�صف ال�سعر لأنه ينوي ال�سفر.�صمت ا�سعد قليال وقلب ا�شياء يف را�سه ثم ت�ساءل:
لأنه ينوي ال�سفر� ،أم لأن البقر عنده مري�ض ؟23
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لأنه ينوي ال�سفر وقد باع معظم بقراته و مل يبق �سوى اثنتنياو ثالثة.
�صمت ا�سعد مرة اخرى مقلبا بع�ض الأمور يف ر�أ�سه ،ثم ت�ساءل:

-وهل انت واثقة ان البقرة �ستدر علينا املبالغ التي تتحدثني عنها؟

-اح�سب لتت�أكد بنف�سك.

تناول ا�سعد ورقة وقلما بينما اخذت زوجته متلي عليه اثمان
احلليب واللنب الرائب واجلنب وغري ذلك من م�شتقات احلليب فنتج
لديه مبالغ طائلة جعلته ال يكمل احل�ساب ،فقد رمى بالورقة جانبا
وتناول علبة ال�سمن وطلب من زوجته:
اعطني كي�سا �أو قطعة قما�ش  ا�رص  بها النقود ،من غريالالئق �أخذها لعبود مهنا �سلطان بعلبة ال�سمنة.

ناولته زوجته كي�سا قما�شيا �أفرغ فيه نقوده املعدنية وو�ضع
املظروف الذي فيه النقود الورقية يف جيبه ونه�ض ،ثم خرج من
املنزل ت�شيعه دعوات زوجته بالتوفيق وكان مق�صده منزل عبود
مهنا �سلطان.

ولكنه عندما �شاهد جاره جودي يف باحة منزله يك�رس اجلوز
ويرمي اللب يف فمه توقف للحظة وقلب الكثري من الأفكار ال�سوداء،
وقال خماطبا زوجته غيابيا:

ومن قال لك يا غبية ان جودي �سي�سمح لنا بحلب البقرة،�إنه �سيقوم بحلبها ليال و�سنت�سيقظ يف ال�صباح على �رضع جاف،
ومن غري امل�ستبعد ان توقظنا رائحة ال�شواء.
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ثم ان�رصف بعد ان تناول لب اجلوز من يد جودي الذي نوه له
ان اجلوز له فوائد كثرية يف جمال الن�سوان.
زوجة �أ�سعد تفهمت خماوفه و�شاركته اياها ولكنها مل ت�ست�سلم
لهذه املخاوف مثله:
لننب جدارا بني منزلنا ومنزله ،يف كافة الأحوال يجب انن�سور منزلنا.
وافقها �أ�سعد ومل مت�ض �ساعات حتى كان املعمرجي ا�سماعيل
ي�شيد جدارا من اخلفان يرتفع بني منزيل �أ�سعد وجودي.
جودي الذي احدث له ذلك نوعا من املفاج�أة التفت اىل زوجته وقال:
ا�سعد ينوي على �شيء.�شيء مثل ماذا؟ال �أدري ،ولكن �أ�سعد لي�س لديه ال�شجاعة لكي ينفق ثمناال�سمنت واخلفان وايجار املعمرجي �أذا مل يكن قد ح�سب اموره
وايقن ان ذلك �سيدر عليه اكرث مما انفق.
وملاذا ي�ضريك هذا؟ فليفعل ما ي�شاء ،منزله وهو حر فيه.ال ي�ضريين �أبدا ،وملاذا ي�ضريين ،هل يبني �سور ال�صنيالعظيم لكي ي�ضريين؟
ثم نه�ض جودي وبد�أ يجمع الأخ�شاب لكي يرمم �سلمه القدمي.
عند اكتمال بناء اجلدار حمل ا�سعد ما تبقى من نقوده وخرج
25
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من املنزل م�شيعا مرة �أخرى بدعوات زوجته بالتوفيق وكان مق�صده
منزل عبود مهنا �سلطان� ،صاحب البقرة ،وعندما خرج اىل ال�شارع
كان جودي وهو يدق امل�سامري مثبتا درجات ال�سلم هو اول �شيء
وقعت عليه عينا ا�سعد.
مل يراود ا�سعدا �أي �شك ب�أن هذا ال�سلم خم�ص�ص للجدار الذي
انتهى من بناءه قبل قليل:
هه وهل تقف جدران يف وجه جودي؟قال �أ�سعد يف داخله وهو يعود ادراجه اىل منزله ،ومرة �أخرى
اتفقت معه زوجته فيما يخ�ص نوايا جودي القذرة ولكنها مل تتفق
معه يف اال�ست�سالم:
حتى لو �صنع �سلما ف�سوف نت�صدى له ،فلرنكب الأ�سالكال�شائكة فوق اجلدار.
وهكذا كان ا�سماعيل املعمرجي يقوم برتكيب الأ�سالك ال�شائكة
فوق اجلدار الذي بناه ام�س بني منزيل ا�سعد وجودي ،وهذا ما
جعل �شكوك جودي ب�أن ا�سعد يخطط لأمر ما ،تت�أكد ،فطلب من
زوجته ان حت�رض له ال�رصة التي فيها النقود من الطاقة التي يف
الغرفة الغربية.
ومرة ثالثة يخرج �أ�سعد م�شيعا بدعوات زوجته بالتوفيق ،قا�صدا
منزل عبود مهنا �سلطان ،و�شعر ب�شيء من ال�رسور عندما جتاوز
منزل جودي دون ان يراه ولكن �رسوره مل ي�ستمر كثريا ،حيث �شاهد
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جودي قادما ويف يده مق�ص خم�ص�ص للمعادن ا�شرتاه جودي من
حمل الأدوات الزراعية.
ا�شرت له كلبا ميزقه اربا.قالت زوجة �أ�سعد وقد اغرورقت عيناها بالدموع نتيجة الي�أ�س 
الذي حل بها ،وهكذا فقد كان كلب احلرا�سة الذي ا�شرتاه �أ�سعد
يقعي ا�سفل اجلدار يف �صباح اليوم التايل وقد �شد بزرد �إىل وتد
دقه ا�سعد يف زاوية باحة املنزل ،وبعد �أن ت�أمله قليال �شعر بالراحة
يف داخله ثم فكه من الزرد حمررا �إياه وعندما �س�ألته زوجته ملا فعل
ذلك ،قال وابت�سامة على وجهه تدل على مدى ارتياحه :
لكي ال يكتفي بالنباح �إذا جاء جودي ،لكي يلحق به وميزقه �إربا,ثم قهقه وخرج م�شيعا بدعوات زوجته له بالتوفيق قا�صدا منزل
عبود مهنا �سلطان ،وكما يف املرات ال�سابقة مل يدم ارتياحه طويال،
ففي طريقه �شاهد جودي يحمل يف يده كي�سا من العظام ،مل يجد
ا�سعد �صعوبة كبرية لكي يدرك �أنها خم�ص�صة لكلب احلرا�سة.
هذه املرة انهمرت دموع زوجته بغزارة ،و�شعر هو بحقد �شديد
على جودي ثم خرج من املنزل غا�ضبا دون ،ان يجيب على �س�ؤال
زوجته التي ا�ستف�رست عن وجهته ،وبعد �ساعة عاد �إىل املنزل
و�أخرج من حتت ثيابه م�سد�سا عر�ضه على زوجته:
من البداية كان يجب ان ن�شرتي هذا ،مل يكن هناك داع الللجدار وال للكلب وال للأ�سالك ال�شائكة.
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�شعرت زوجته بالقلق بينما كان هو يفرغ الطلقات فوق الفرا�ش 
من علبة كرتوينة:
هل جننت؟مل اجن.قال �أ�سعد وهو يح�شو الطلقات يف خمزن م�سد�سه وتابع:
�إذا جتر�أ ودخل �إىل بقرتنا �س�أفرغ هذه الطلقات كلها يفر�أ�سه ،من هو مثل جودي ال تنفع معه �إال هذه ال�سيا�سة.
ارت�سمت معامل اخلوف على وجهها بينما وجه لها ا�سعد بنربة
ال تخلو من الفحولة بعد ان ا�صبح يف يده م�سد�س� ،أمرا ب�إح�ضار
كي�س النقود واملظروف لكي يتوجه �إىل منزل عبود مهنا �سلطان
ل�رشاء البقرة.
وماذا �ستعطي لعبود مهنا �سلطان مقابل البقرة ..الكي�س الفارع �أم املظروف الفارغ هو الآخر؟
اكت�شف ا�سعد انه انفق كل مدخراته لقاء كل ما �شيده من
حت�صينات وما قام به من اجراءات حلماية البقرة ،فنظر اىل
زوجته وقال لها:
كل عمري �سيا�ستي تعتمد على �شعار ع�صفور باليد خري منع�رشة على ال�شجرة� ،سمعت ر�أيك مرة واحدة فقط وكان ذلك كافيا
خلراب بيتي ،من الآن ف�صاعدا ،ال �أريد �أن ا�سمع ر�أيك يف �شيء،
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�إذا تفوهت بحرف واحد �س�أفرغ طلقات هذا امل�سد�س يف را�سك ،لن
انتظر زيارة جودي للبقرة.
ثم د�س امل�سد�س بني الفر�شات املطوية يف «الليوك» وكاد يبكي
بحرقة على نقوده التي �ضاعت هدرا وعلبته املعدنية الفارغة التي
مل يبق لديه �شيئا يرميه فيها ،وا�ستلقى.
�أما جودي فقد ظل يف حرية من امره لفرتة طويلة ،فما هي غاية
�أ�سعد من فعل كل هذه الأمور �إن مل يكن ق�صده حماية �شيء ما.
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30

احلمار الثامن
�أم�ضى �أبو كرم زهرة حياته �سائق دبابة يف اجلي�ش ،ولأن عائلته
كانت تتنقل معه حيث ي�ؤدي خدمته ف�إن زياراته �إىل القرية كانت
قليلة جدا ،وميكن القول �إنه مل يكن يح�رض �إال يف املنا�سبات التي
ال ي�ستطيع التخلف عنها كالأعرا�س واجلنازات ،وكان دائما يح�رض
بزيه الع�سكري وي�شعر يف نظرات اجلميع املوجهة �إليه ب�شي من
الهيبة التي ي�ضفيها عليه ذلك الزي ،وهذا ما كان يجعله ي�شعر
ب�شيء من التميز على �سكان القرية �أي�ضا ،وبلغت تلك الهيبة �أق�صى
درجاتها عندما ح�صل �أبو كرم على رتبة امل�ساعد حيث علقت له
على كتفيه لوحتان خ�رضاوان �أ�صبح يرى العامل من فوقهما وك�أنه
يقف على �رشفة مرتفعة.
ولكن بعد خروجه �إىل التقاعد وعودته للعي�ش يف قريته بد�أت
تلك الهيبة تتال�شى ب�شكل مت�سارع لدرجة �أنه يف غ�ضون �سنة مل
يعد لها وجود ،فقد اكت�شف �أبو كرم �أنه براتبه التقاعدي� ،أفقر
�سكان القرية على الإطالق ،ففي كل بيت يدخله كانت تواجهه
ال�سجادات الفاخرة املفرو�شة على الأر�ض ببذخ مل ي�صادف مثله،
ويف كل بيت كانت الأجهزة الكهربائية متوفرة بكرثة ،فال يخلو بيت
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من جهاز تلفزيون ب�شا�شة كبرية ،وجهاز فيديو ودي يف دي ،و�آلة
ت�سجيل حديثة ت�ستقبل �أ�رشطة كا�سيت و�أقرا�ص �سي دي ،عداك
عن الغ�ساالت الأوتوماتيكية والربادات ال�شاهقة واملكيفات وكل ما
يخطر يف بالك من و�سائل الرفاهية.
هذه الفوارق الطبقية بينه وبني الباقني ولدت يف نف�سه مع
الزمن �شعورا باحلزن واحل�سد ،ثم باالزدراء جتاه نف�سه ،وباخلجل
من زوجته التي كان يعتقد �أن جميع ن�ساء القرية يح�سدنها لأنها
زوجته� ،أما الأوالد ،فقد حمد اهلل و�شكره لأنهم بقوا يف البيت
الذي كان ي�ست�أجره يف حي الأكراد على �سفح جبل قا�سيون ،منهم
من يعمل ومنهم من يدر�س ،ومنهم من يك�ش الذباب كما كان يحلو
له التعبري للداللة على البطالة ،و�أكرث �س�ؤال كان يحريه ،هو من �أين
ي�أتي ه�ؤالء بكل هذه الأموال ليبذخوا كل هذا البذخ ،فلديه من
الأرا�ضي مثل ما لديهم ،ويبيع من املح�صول مثل الذي يبيعونه،
ولكنه بخالفهم ال يتبقى معه قر�ش واحد بعد الع�رش الأوائل من كل
�شهر ،وعندما �رشح �صدره لزوجته ،عرثت هذه على ال�سبب فورا
متهمة �إياه بالإ�رساف ،ولكنه ا�ستبعد كليا �أن يكون �إ�رسافه �سبب
فقره ،فاجلميع يف القرية ينفقون من الأموال يف كل �شهر ما يعادل
جمموع راتبه التقاعدي يف العام كله ،عندها عرثت له زوجته على
�سبب �آخر لفقره:
ــ  ال بد �أن اهلل يرزقهم وال يرزقك.
32

ــ  وملاذا يفعل ذلك ،يف حياتي مل ا�رسق ومل �أزن ومل �أتعاطى �أي نوع
مما حرمه اهلل ،حتى النميمة مل جتد لها طريقا �إىل ل�ساين.
ولأن كلمات زوجته بعثت يف نف�سه احلنق فقد قال ب�صوت
غا�ضب بعد �أن �صمت قليال
ــ  نوعا عن كل �سكان القرية� ،أنا الوحيد الذي ميكن �أن ينتمي
�إىل عباد اهلل ال�صاحلني ،فلماذا ال يرزقني؟
مل تعلق هي عندما ر�أت الغ�ضب قد ت�سلل �إىل ثنايا �صوته� ،أما
هو فقد خرج من املنزل �شاعرا بالإهانة مما قالته زوجته ،حيث
وجد فيه نوعا من الت�شكيك ب�سلوكه و�أخالقه ،ومل�س  �سوء النية
املبيت لديها.
ابن عمه موفق و�ضح له ال�صورة عندما �صارحه �أبو كرم مت�سائال
عن ال�رس ،فقال له:
ــ  التهريب يا ابن عمي ..التهريب ،من ال يعمل يف التهريب هنا
ميوت من اجلوع.
�صفن �أبو كرم وح�سدهم يف داخله على �شجاعتهم ،ثم ت�ساءل:
ــ  واجلمارك؟
ــ  اجلمارك؟ ...عندما تقب�ض اجلمارك على احلمري فلتحكم
عليها بال�سجن امل�ؤبد� ..أو حتى بالإعدام �إذا �أرادت� ..سنعو�ض ما
فقدناه يف التهريبة التالية.
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ــ  وما �ش�أن احلمري يف ذلك؟
و�رشح له موفق الطريقة ،مو�ضحا �أن املهربني يحملون قوافل
احلمري باملهربات ويرتكونها عند احلدود وهي بدورها تقوم ب�إي�صال
الب�ضاعة �أما نحن فنعرب احلدود ذهابا و�إيابا عند النقطة فنعود
لنجد احلمري يف معظم الأحيان وقد �سبقتنا �إىل بيوتنا.
ذهل �أبو كرم لل�سهولة التي يتم فيها املو�ضوع ،وقرر �أن يخو�ض 
غماره طاملا �أن امل�س�ؤولية كاملة تقع على احلمري ،ولكن امل�شكلة
الوحيدة التي وقفت عائقا يف طريقه هي را�س املال الذي يفرت�ض 
�أن يوفره لكي يبد�أ بن�شاطه يف هذا املجال ،ويف �صباح اليوم التايل
ركب البا�ص املتوجه �إىل املدينة وبد�أ بالبحث عن زمالئه الذين
تقاعد معهم.
عرث �أوال على زميل له وجد عمال ك�سائق تاك�سي يف املدينة،
ودار بينهما حديث عن �صعوبة احلياة بعد اخلروج على التقاعد
وا�ضطرارهم للعمل يف مهن منها يف بع�ض الأحيان ما هو و�ضيع،
والذل الذي يتعر�ضون له بينما هم يجب �أن مي�ضوا الوقت يف
الراحة واال�ستجمام بعد رحلتهم الطويلة مع الدبابات الفوالذية
الثقيلة وجنازيرها احلديدية ال�ضخمة ،ويف نهاية املطاف �رشح له
ق�صة احلمري وحدثه عن النتائج املادية املذهلة لهذا العمل ،ومل يكد
�أبو كرم ينهي كالمه حتى كان زميله ال�سائق قد اقلع باجتاه البيت
لكي يعطيه قر�شه الأبي�ض الذي ادخره لليوم الأ�سود ،وكان حجمه
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خم�سة ع�رش �ألف لرية ،عندها انتقل �أبو كرم �إىل زميل �آخر �رشح له
�أي�ضا ق�صة احلمري وح�صل منه على مبلغ ال ب�أ�س به ،و�إن مل يكن
بنف�س حجم املبلغ ال�سابق ،وحتى امل�ساء كان �أبو كرم قد اجتمع مع
حوايل الع�رشة من رفاق ال�سالح وحدثهم عن احلمري ومتكن من
جمع مبلغ يقدر مبئة �ألف لرية ،وهو مبلغ منا�سب جدا لبداية العمل
يف املهنة.
ومل ينتظر �أبو كرم طويال ،ففي �صباح اليوم التايل كان عند
النقطة احلدودية بني لبنان و�سوريا وتوجه فورا �إىل منطقة �شبعا
القريبة من قريته عند احلدود ،ويف طريقه ا�شرتى احلمري من
�سوق للطر�ش �س�أل عنه ودلوه عليه هناك ،وكان عددها �سبعة حمري،
ويف �شبعا التقى �أبو كرم بالرجل الذي دله عليه ابن عمه موفق
وهذا بدوره �أمن له الب�ضاعة فورا ،فقام بتحميل ثالثة من احلمري
باحلديد ،وحمل ثالثة �أخرى بكراتني الدخان من �ستة ماركات
�أجنبية خمتلفة� ،أما احلمار ال�سابع فحمله ب�أجهزة كهربائية خمتلفة،
ثم �صعد معه الرجل الذي من �شبعا �إىل ر�أ�س تلة هناك و�أ�شار له
�إىل املنطقة التي يجب عليه فيها �أن يطلق احلمري ،وهذا ما فعله
�أبو كرم ،حيث قاد احلمري �إىل هناك ثم �أطلقها وتوجه بدوره �إىل
النقطة احلدودية لكي يعود �إىل القرية.
عند عودته ،وقبل النقطة احلدودية بحوايل املئة مرت ،حيث
انت�رشت الدكاكني التي تبيع العابرين خمتلف �أنواع الب�ضائع مد �أبو
كرم يده �إىل جيب �رشواله و�أخرج النقود التي كانت هناك ،وعدها
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فاكت�شف �أن ب�إمكانه �أن ي�ستفيد بع�ض ال�شيء ،وا�شرتى ثالثة كروزات
دخان د�سها يف �أ�سفل �رشواله ودخل �إىل املركز احلدودي اللبناين
ووقع الأوراق املطلوبة ،ثم توجه �إىل املركز احلدودي ال�سوري ،ولكن
يف الطريق مال �أحد الكروزات الثالثة وا�ستقرت زاويته يف نقطة
ميتة من (حما�شم) �أبي كرم� ،إال �أن الوقت كان قد فات لإجراء �أي
تعديالت ،ف�إن مد يده �إىل �أ�سفل ال�رشوال رمبا يثري ال�شكوك لدى
رجال اجلمارك الذين تعج بهم نقطة احلدود ،عدا عن �أن �سلوكه
هذا غري الئق بح�ضور �أ�شخا�ص غرباء بينهم الكثري من الن�ساء،
والذين لن يف�رسوا ما تفعله يده يف �أ�سفل ال�رشوال �سوى تف�سريا
واحدا ال بد �أنه �سيثري م�شاعر الآخرين وي�سبب له توبيخا غري
الئق به يف �أح�سن الأحوال ،ولذلك فقد �أخذ �أبو كرم ي�سري وينف�ض 
رجله اليمنى جانبا ب�شكل حاد� ،آمال �أن تفلت زاوية كروز الدخان
احلادة من تلك النقطة التي تكاد تنغرز فيها ،ورغم �أن ذلك مل يجد
نفعا ،بل كان ي�ؤدي بع�ض الأحيان �إىل �أمل حاد يف تلك املنطقة� ،إال
�أن م�شية �أبي كرم مل تكن ال�سبب الذي �أثار �شكوك رجل اجلمارك
الذي مر �أمام عينيه على هذه النقطة احلدودية من هم �أكرث من
�أبي كرم غرابة ،الذي �أثار ال�شكوك وجعله يطلب من �أبي كرم �أن
يقف جانبا ،هو �شكل املكعب الذي اتخذه �أ�سفل �رشوال �أبي كرم،
وبطبيعة احلال فقد اقتيد �أبو كرم �إىل الداخل ومت تفتي�شه وعرث
على الكروزات الثالثة هناك ومت توقيفه للبت يف �أمره ،ومن ح�سن
حظه فقد �أ�شفق عليه املناوب وتركه يف حال �سبيله بعد �أن �صادر
الكروزات الثالث.
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و�صل �أبو كرم �إىل بيته قبيل الفجر بقليل ،و�أول ما فعله بعد �أن
�أيقظ زوجته هو ال�س�ؤال عن احلمري ،هل و�صلت �أم مل ت�صل بعد،
وعندما �أخربته زوجته ب�أن احلمري مل ت�صل بعد� ،شعر بقلق مل ي�شعر
به عند توقيفه يف النقطة احلدودية ،وخرج �إىل اخلارج� ،صعد �إىل
ال�سطح وبدا ير�صد املنطقة املحيطة باملكان لعله يلمح حمارا هنا
�أو هناك ،ولكن ال�سكون كان يخيم على كل �شيء.
وعندما �أ�رشقت ال�شم�س ور�صد �أبو كرم حركة و�أ�صوات يف منزل
ابن عمه موفق ،هرع �إليه ي�س�أله عن �سبب عدم و�صول احلمري حتى
هذه اللحظة كونه خبريا يف هذا الأمر� ،أما موفق فلم يكن لديه
�سوى تف�سري وحيد:
ــ  ال بد �أن دورية من اجلمارك قد �صادفت احلمري فا�ستولت
عليها.
ووعده بال�س�ؤال يف مركز اجلمارك عن ذلك ،وبعد الظهر �أخربه
�أن اجلمارك مل تلق القب�ض  على �أي حمار وطلب من �أبي كرم
�أن يروي له التفا�صيل لعله ي�ستطيع �أن يخمن �سبب عدم و�صول
احلمري.
وعند و�صول �أبي كرم �إىل النقطة املتعلقة ب�رشاء احلمري من
�سوق للدواب قرب �شبعا ،مل يتمالك موفق نف�سه وانفجر ب�ضحك
ه�ستريي �رشح خالله البن عمه ان احلمري تعود اىل بيوت ا�صحابها،
وبعد �أن كادت تتفتق خا�رصتيه من ال�ضحك انهمرت دموعه،
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وهكذا فعل بقية �سكان القرية الذين علموا باملو�ضوع ،اجلميع كانوا
ي�ضحكون ،ما عدا �شخ�ص واحد كان يحب�س دمعه وعويله عنوة لكي
يحافظ على بقايا هيبة كاد ين�ساها ،وكان يفكر بطريقة للح�صول
على قر�ض يعيد منه ما ا�ستدانه من زمالئه املتقاعدين ،وجتاهل
الت�سمية التي �أطلقها عليه البع�ض( ،احلمار الثامن) لقناعته ب�أن
فيها �شيء من ال�صحة.
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املاي�سرتو
�أغلقت العا�صمة �أبوابها �أمام املاي�سرتو منذ �أعوام كثرية ،متكن
هناك من اخرتاق الكازينوهات والعزف فيها ،وعزف كذلك يف
الأعرا�س ويف ال�سهرات ولكنه مل يتمكن من اخرتاق ح�صون الثقافة
التي تعذر عليه اقتحامها فلم ي�ستطع حتقيق حلمه بالوقوف �أمام
النوتة فوق املنرب والإ�شارة بع�صاه لفيلق من املو�سيقيني اجتمع �أمامه
على اخل�شبة.
عاد �إىل بلدته وافتتح دكانا �صغريا ا�ست�سلم فيه لقدره املحتوم
ون�سي املو�سيقى متاما ،ولكن يف يوم اخلمي�س الواقع يف العا�رش من
متوز جاءه �أبو طارق الذي يعمل يف البلدية وبعث احلياة يف حلمه
الذي كاد يلفظ �أنفا�سه الأخرية.
ــ  اليوم يومك يا «�سنباطي»
هكذا كان ي�سميه �أبو طارق الذي �أخربه والفرح يعلو وجهه� ،أن
وفدا رفيع امل�ستوى من العا�صمة �سيزور مركز الناحية ،و�أن البلدية
تكلفه بافتتاح احلفل الذي �ستنظمه ،و�أن احلفل �سينقل يف بث حي
ومبا�رش على جميع القنوات ،ومل ين�س �أبو طارق احلديث عن الدور
احلا�سم الذي لعبه يف دعم تر�شيح املاي�سرتو لهذه املهمة.
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مل يت�سع قلب املاي�سرتو للفرح الذي دب يف �أو�صاله ف�أ�صيب
ب�ضيق يف التنف�س  و�شعر �أن رجفة ت�رسي يف مفا�صله و�أن روحه
تو�شك �أن تفر من �أذنيه ولكنه متالك �أع�صابه و�أرغم نف�سه �أن تبقى
على قيد احلياة ،فقط حتى يحقق حلمه على الأقل.
�أغلق الدكان وتوجه �إىل البيت� ،أخرج بدلته ال�سوداء اخلا�صة
بقيادة الأورك�سرتا وع�صاه ،ونب�ش  نوتاته من بني الكتب املكد�سة
على الرفوف و�أخذ ينتقي منها ما يالئم احلفل املنتظر.
يف ال�صباح كان �أع�ضاء الفرقة املو�سيقية الذين جمعهم �أبو
طارق من مركز الناحية والبلدات املحيطة ،يتحلقون حول املاي�سرتو
على اخل�شبة ب�سالح امليدان املو�سيقي الكامل ،ورغم �أن عددا كبريا
من الآالت مل تكن موجودة يف تلك الفرقة �إال �أن املاي�سرتو قرر �أن
يخو�ض التجربة( :بغانيني عزف على الكمان بدون قو�س) ،فكر
املاي�سرتو يف نف�سه ورفع ع�صاه و�أعطى �إ�شارة البدء.
ال�صعوبة كانت كبرية يف البداية فعازف الإيقاع مل يكن يعرف
النوتة ولكن املاي�سرتو ا�ستطاع �أن يرو�ضه عرب جل�سات منفردة �أقنعه
يعرف عن نف�سه ب�أنه �ضابط �إيقاع ولي�س دقّيق
خاللها �أي�ضا �أن ّ
دربكة ،عازف العود ب�سبب عجزه عن االن�سجام مع الأورك�سرتا �أراد
�أن يعتذر عن امل�شاركة بحجة �أنه مبدع وال يقبل �أن ي�أمره �أحد،
ولكن �أبو طارق طبع قبلة على ذقنه وقال:
ــ  �شو بنا فريد  ..كرمال �أبو طارق هالمرة.
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عاد عازف العود �إكراما لأبي طارق ،وح�صلت م�شاكل كثرية مع
كثريين غريه ولكن ب�صرب املاي�سرتو و (مونة) �أبو طارق مت التخل�ص
من هذه امل�شاكل وتذليل كافة العقبات ،وبعد �شهر من التدريب
املتوا�صل كانت �أمام املاي�سرتو جمموعة ميكن ب�شكل ما� ،أن ن�سميها
�أورك�سرتا.
يف اليوم املوعود جاء الوفد من العا�صمة ،وعند و�صوله �إىل باب
املركز الثقايف كان املاي�سرتو يف مكتب املدير يتابع ات�صاالته بكل
�أقاربه ومعارفه الذين ميلكون �أجهزة فيديو لكي يولفوا التلفزيون
على القناة الأوىل والف�ضائية و ي�سجلوا له احلفل ،دخل �أبو طارق
ممتع�ضا و�شده من ذراعه قائال:
ــ  وينك يا �أخي الوفد �صار عالباب.
ثم �أخذ ال�سماعة من يد املاي�سرتو و�أقفل اخلط قبل �أن يكمل
حديثه ،رك�ض املاي�سرتو عرب الكوالي�س و �صعد �إىل اخل�شبة وخلفه
�أبو طارق الذي �أو�صاه:
ــ   ب�س  يبين عالباب بتعطي الإيعاز ..بدي كل �شي منظم
عالتكة.
ظهر الوفد بباب القاعة فحرك املاي�سرتو ع�صاه يف الهواء
وانطلقت ال�سمفونية� ،شعر املاي�سرتو �أن الأر�ض تتنف�س و�أن قلبها
الذي يخفق ب�شدة يقع متاما حتت املنرب الذي يقف عليه ،وكان
يح�س �أن عالمات املدرج املو�سيقي التي حتلق يف ف�ضاء امل�رسح
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هي الأك�سجني الذي كانت ت�ستن�شقه الأر�ض فتنبعث حتت �سطحها
احلياة ،وعندما �أم�سك �أبو طارق بذراعه و�شده �إىل اخللف ظن �أن
ذلك واحد من االنفعاالت التي كان ي�شعر بها ،ولكن �صوت �أبي
طارق الذي جاءه من اخللف :
ــ  لحظة ..وين وين وين ..على مهلك..
جعله ي�ستفيق من تخيالته ،التفت املاي�سرتو نحوه وتوقفت
املو�سيقى وكان الوفد ال يزال يوزع التحيات جلماهري امل�رسح التي
وقفت على جانبي املمر ،فقال له �أبو طارق م�شريا �إىل و�سط ال�صف
الأول:
ــ  بتعرف �إنه �سيادته رح يقعد هون؟
ــ  بعرف.
ــ  وطالما بتعرف لي�ش �أخذت هالو�ضعية؟
ـ  �أيا و�ضعية؟
ــ  لي�ش دايرله ظهرك ..هيك من�ستقبل ال�ضيوف نحنا؟
له:

ا�ستغرب املاي�سرتو هذه املالحظة من �أبي طارق وحاول �أن ي�رشح

ــ  يا �أبو طارق ..بكل العالم الماي�سترو بيكون وجهه للأورك�سترا
وظهره للجمهور ..عادي..
نف�ض �أبو طارق بقفا يده يف الهواء بغ�ضب:
42

ــ  �شو بدنا بالعالم نحنا ..مو كل �شي بيوردولنا اياه بدنا ناخذه
متل ما هوه ..العلم والتكنولوجيا على را�سي ..ب�س عاداتنا وتقاليدنا
لأ ..ما بي�صير ..هي �إ�سمها غزو ثقافي..
انفعل املاي�سرتو قليال ولكنه كتم انفعاله:
ــ  كيف يرى المو�سيقيون ا�شاراتي �إن ادرت لهم ظهري؟ ..ما
بتزبط يا �أبو طارق.
ــ  بتزبط� ..صرلهن �شهر عم يتمرنوا ..حفظوها ب�صم ..لي�سو
حميرا.
�أفلتت انفعاالت املاي�سرتو من عقالها وقال:
ــ  ما بي�صير يا �أبو طارق...
مل ي�ستمع �أبو طارق �إىل كالم املاي�سرتو وقاطعه قائال:
ــ  ال تعملي بي�صير وما بي�صير ..ق�سما باهلل العظيم يا بتدير
وجهك للوفد يا بقطع الكهربا وبلغيلك نمرتك كلها.
ثم حمل النوتة وو�ضعها يف اجلهة الأخرى وقال له:
ــ  بلِّ�ش ..الجماعة قعدوا..
وان�رصف مبتعدا.
ر�ضخ املاي�سرتو للأمر الواقع و�أخذ يعطي �إ�شاراته باجتاه اجلمهور
فانحنى رئي�س الوفد باجتاه مدير الناحية وهم�س �سائال:
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ــ  �شو ..فقرة كوميدية؟
ـ  لأ� ..سيمفونية..
ــ  لكان لي�ش هذا داير ظهره للفرقة؟
�أ�شار مدير الناحية لأبي طارق فرك�ض باجتاهه حانيا ظهره
لكي ال تلتقطه العد�سات وقرف�ص �أمام مدير الناحية:
ــ  خير �سيدي؟
ــ  مالقيتوا غير هالجح�ش تجيبوه يم�سك الأورك�سترا ..طالع
قله ي�ستعجل �شوي بال�سيمفونية تبعه ويفرقنا.
�صعد �أبو طارق �إىل امل�رسح ب�رسعة وتوجه �إىل املاي�سرتو وهم�س 
يف �أذنه:
ــ  خف رجلك �شوي وختوم منرتك� ..سودت وجهنا اهلل ي�سود
وجهك.
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اجلرمية
حمود ،مثله مثل بقية �سكان �أم الطناف�س ،ال بل مثل �سكان
املنطقة ،وقل مثل �سكان البلد برمته ،كان يخاف من ال�رشطة،
وخا�صة �أولئك الذين ال يرتدون الزي الر�سمي ،ومثله مثل معظم،
وال �أقول كل �أهل �أم الطناف�س ،كان يعتقد ب�أن احلكومة ،وهو اال�سم
الذي يطلقونه على ال�رشطة يف �أم الطناف�س ،تعلم الغيب.
بالن�سبة له كان يكفي �أن يرى ال�رشطة لكي ي�شعر بالوجل ،فما
بالك �إن كان ذلك ليال وكان يف يده تنكتان ثقيلتان يحملهما وي�سري
بهما ب�صعوبة بالغة.
عندما �سطعت �أ�ضواء �سيارة ال�رشطة يف وجهه ،و�ضع حمود
التنكتني على الأر�ض ورفع يديه �إىل الأعلى عالمة على ا�ست�سالمه،
وكان على قناعة تامة ب�أن ال�رشطة جاءت يف هذه اللحظة بالذات
لكي تلقي عليه القب�ض  باجلرم امل�شهود ،ولذلك وقبل �أن ي�س�أله
�أحد فقد اعرتف حمود بارتكابه للجرم� ،أما قائد الدورية فقد �شعر
بالفرح لأن اجلرمية انك�شفت من تلقاء ذاتها ،رغم �أنه عادة يرغب
بالتحقيق ولو لفرتة ق�صرية قبل �أن يكت�شف اجلرمية ،ذلك لإر�ضاء
غريزته البولي�سية و�إثبات مهنيته �أمام ر�ؤ�سائه وزمالئه ولكن هنا
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يف هذه اجلبال الوعرة ،مل يكن لذلك �أهمية على الإطالق ،ولذلك
فقد �أمر عنا�رصه ب�إلقاء القب�ض  على حمود فح�رشوه معهم يف
ال�سيارة واقتادوه �إىل املخفر.
يف املخفر فوجئ رئي�س املخفر ،امل�ساعد الذي اعتاد على الأمن
والطم�أنينة التي �سادت �أم الطناف�س منذ قدومه �إىل هذا املكان
لدرجة ن�سي فيها �أنه �رشطي ،فوجئ ب�أن جرمية قد ح�صلت� ،أما
ما بعث فيه الده�شة فوق املفاج�أة فهو �أن املجرم الذي ارتكب هذه
اجلرمية مل يكن �سوى ذلك احلمل الوديع حمود ،حمود الذي بالكاد
ت�سمع �صوته �أو تلحظ وجوده ،حمود الذي كان خادما متطوعا
للجميع ،ينقل الرمل مع هذا ويبني اخلفان مع ذاك ،ويحرث مع
�آخر ويدحل �سطح غريه �أثناء ال�شتاء ،حمود املالك ،وعندها مل يجد
امل�ساعد بدا من �أن يهز ر�أ�سه ويحدث نف�سه قائال:
فعال ..ياما حتت ال�سواهي دواهي.عندما طلب رئي�س الدورية من حمود �أن يروي تفا�صيل اجلرمية،
ت�ساءل حمود برباءة:
من البداية؟من البداية طبعا.�أمره رئي�س الدورية فو�ضح له حمود �أنه مل ي�شرتك فيها منذ
البداية ،و�أن الذي دفعه لال�شرتاك يف اجلرمية هو جاره يو�سف� ،أما
هو فقد كان نائما يف بيته ال يفكر بارتكاب �أي جرمية ،ولكن يو�سف
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قرع بابه يف حوايل العا�رشة ليال وقام بتحري�ضه على اال�شرتاك يف
اجلرمية.
�رس هذا االعرتاف رئي�س الدورية ،فهو قد اكت�شف �رشيكا �أ�سا�سيا
يف اجلرمية حتى قبل �أن يبد�أ التحقيق ،و�أمر رئي�س املخفر ب�أن
يح�رض له يو�سف.
فتح يو�سف الباب للم�ساعد فقام هذا بتوبيخه فورا لأنه ارتكب
جرمية دون �أن يخربه بذلك ،و�س�أله عن ماهية تلك اجلرمية
ف�أنكر يو�سف حدوث �أي جرمية ،ولكنه �أمام قائد الدورية� ،صارم
املالمح ثاقب العينني ،مل يجد بدا من االعرتاف ،وقال �إن �صالح
الدكنجي هو الذي حر�ضه وزين له ارتكاب تلك اجلرمية ،ف�أمر
رئي�س الدورية ب�إح�ضار �صالح موجودا ،وكما �أنكر يو�سف عندما
�س�أله امل�ساعد عن ماهية اجلرمية فقد �أنكر �صالح �أي�ضا ،ذلك �أن
�سكان �أم الطناف�س بعد �أن �ألفوا رئي�س املخفر ما عادوا ي�شعرون
منه باخل�شية التي ي�شعرون بها �أمام رجال ال�رشطة الآخرين ،ولكنه
فور دخوله �إىل املخفر ووقوفه �أمام رئي�س  الدورية اعرتف وبني
لرئي�س املخفر �أن من دفعه وزين له ارتكاب اجلرمية هو �شخ�ص
�آخر �سماه له ف�أح�رضوه هو الآخر ،وهذا بدوره �ألقى بالالئمة على
غريه وكرت ال�سبحة التي كان املختار �آخر حبة فيها ،فقد تبني �أنه
هو بالتحديد ،ال�شخ�ص امل�ؤمتن ،الذي ال تعرتف الدوائر الر�سمية
بح�سن �سلوك املواطنني دون �شهادته وختمه ،هو من بد�أ بارتكاب
تلك اجلرمية ،وهنا �شعر رئي�س الدورية باالرتياح بعد �أن كان امللل
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قد انبعث يف نف�سه ،وطلب من املختار �أن يروي له كيف بد�أت
اجلرمية وكيف انتهت.
بد�أ املختار كالمه بعبارته املعتادة ونربته الوقورة قائال:
يا�سيدي الكرمي ،بد�أت الأمور على ال�شكل التايل....ولكن مكاملة على جهاز الال�سلكي الذي مع رئي�س  الدورية
قطعت كالم املختار ،فمن املركز جاء ال�صوت غا�ضبا ويت�ساءل عن
�سبب عدم و�صول الدورية �إىل املكان املطلوب حتى اللحظة ،فو�ضح
رئي�س الدورية �أنه و�صل و�أنه يحقق مع الفاعلني و�أنه �ألقى القب�ض 
عليهم جميعا ،ويقوم ب�إجراء التحقيق ،ولكن ال�صوت الغا�ضب من
املركز ا�ستغرب و�س�أله :
من الذي يطلق النار �إذا يف قرية اخلربة ،ف�أجاب رئي�س الدورية �أن �أحدا ال يطلق النار.
وهنا مل يجد امل�ساعد رئي�س املخفر بدا من التدخل للتو�ضيح
فقال:
هنا لي�ست اخلربة يا �سيدي ..هنا �أم الطناف�س ..اخلربةهي القرية التالية.
ف�رضب رئي�س  الدورية بيده على الطاولة ووبخ امل�ساعد لأنه
مل يخربه ب�أن هذه القرية هي �أم الطناف�س ،وطلب منه �أن يكمل
التحقيق يف اجلرمية ثم ركب ال�سيارة مع عنا�رصه وانطلق م�رسعا
باجتاه اخلربة.
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املختار بدوره علم بعد هذه املكاملة �أن الدورية جاءت للتحقيق
يف جرمية �أخرى غري التي ارتكبوها ،ولذلك فقد رف�ض �أن يجيب
على �أ�سئلة امل�ساعد الذي �أراد ا�ستكمال التحقيق ونفى وقوع �أي
جرمية ،فغ�ضب امل�ساعد و�أمر بزجه مع بقية �سكان القرية يف
غرفة التوقيف التي تقع يف م�ؤخرة املخفر.
يف غرفة التوقيف كان جو م�شحون ي�سود املكان ،و�سكان القرية
كل منهم يلوم الآخر لأنه د�س عليه ،ولكن عند دخول املختار �ساد
بع�ض ال�صمت والرتقب ،ف�أكرب ر�أ�س يف القرية قد زج به �أي�ضا ،ما
يدل على جدية املو�ضوع� ،أما املختار فقد رفع يده طالبا ال�صمت
من بع�ض  الأ�شخا�ص الذين مل يتوقفوا و�أعلن ب�صوته اجلهوري
ونربته الوقورة:
يا �شباب ..ال داعي للخوف ..احلكومة ال تعرف بفعلتنا،احلكومة جاءت للتحقيق بجرمية �أخرى وقعت يف قرية اخلربة،
وما عليكم �سوى الإنكار.
مل يكن عادل خمربا باملعايري املتعارف عليها دوليا ،فهو كان فقط
يحب نقل الأخبار لرئي�س  املخفر �شفهيا ،وهذه الأخبار بدورها
كانت تافهة وقليلة القيمة لدرجة �أنها مل ترث ف�ضول رئي�س املخفر
ولو مرة واحدة ،و مع �أنه مل يوجه له ال�شكر �أبدا على �أخباره
التي كان ينقلها ،وكان ي�شعر جهته بنوع من اال�شمئزاز كونه ميار�س 
الد�س على �أبناء قريته ،فقد وجد نف�سه م�ضطرا للجوء �إليه يف
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هذه املرة ،ف�أح�رضوه له يف احلال وقام بزجه مع بقية �أهل القرية
يف غرفة التوقيف طالبا منه �أن يعرف منهم ما هي اجلرمية التي
ارتكبوها ويخربه بها.
�أما يف غرفة التوقيف فقد �ساد ال�صمت بعد دخول عادل ،ذلك
�أنهم يعرفون جميعا بحبه لنقل الأخبار ،ما جعل عادل ي�شعر ب�أنه
منبوذ بني �أهله ،ولكي يثبت �إخال�صه لهم فقد �رسد عليهم ما �أمره
به امل�ساعد وحذرهم من �أن التحقيق �سي�ستمر حتى يتم اكت�شاف
اجلرمية ،وهنا عاد القلق �إىل نفو�س املعتقلني وعاد كل منهم يلوم
الآخر لأنه د�س عليه ،ولكن املختار ،يف الوقت الذي كان اجلميع
يلومون بع�ضهم البع�ض ،كان قد �أعمل دماغه وتو�صل �إىل حل
للمو�ضوع.
لن يكت�شف �أحد �شيئا ،ال تخافوااحلكومة لي�ست عاجزة� ،سيكت�شفون اجلرمية �إن عاجال �أو �آجال.و�إذا مل يكن هناك جرمية من �أ�صله.ت�ساءل املختار بنظرة ماكرة ،فعلق �أحدهم
ولكن اجلرمية وقعت.�ألقى عليه املختار نظرة ال تخلو من التهكم وقال:
�إذا �أعدنا كل �شيء �إىل مكانه هل تكون اجلرمية قد وقعت؟ومل يكد املختار ينهي جملته حتى كانت الأيدي قد متكنت من
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خلع ال�شبك احلديدي الذي يغلق نافذة غرفة التوقيف ،ويف غ�ضون
دقائق كان اجلميع قد قفزوا �إىل اخلارج.
وميكن القول �إن العملية قد متت ب�رسعة فائقة ،ففي غ�ضون
�أقل من ن�صف �ساعة كان جميع �سكان القرية قد تقاطروا على
ال�صهريج الذي كان يقف معطال على جانب طريق القرية ،كل
يحمل يف يديه تنكتني من املازوت ويقوم ب�سكبها يف ال�صهريج.
وكما خرج جميع املعتقلني من نافذة غرفة التوقيف ،فقد عادوا
منها �أي�ضا و�أعادوا ال�شبك الذي اعتادوا خلعه دائما �إىل مكانه،
وقبل �أن يقرع الباب لكي يتم �إخراجه من هناك ،ت�ساءل عادل:
يا �شباب ..الكل رجعوا املازوت؟فطم�أنه اجلميع ،وعندها دق عادل على الباب احلديدي لغرفة
التوقيف فجاء عن�رص وفتح له و�أخرجه.
يف غرفة رئي�س املخفر فعل عادل ما مل يكن يفعله �سابقا ،فقد
جل�س على الكر�سي الذي كان �أمام مكتب ري�س املخفر ،وو�ضع رجال
على رجل ،و�أعلن للم�ساعد:
عرفت ما هي اجلرمية ..لقد �رسق �سكان القرية املازوتمن ال�صهريج الذي تعطل عند مدخل القرية.
ولكن عادل مل يكمل كالمه ،فقبل �أن ينهي جملته الأخرية كان
رئي�س املخفر قد وثب من خلف مكتبه وخرج من الغرفة و�سمع
�صوته يتحدث ب�شيء ما لعنا�رصه.
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وبعد دقائق وكان الفجر قد بد�أ ير�سل خيوطه الأوىل� ،شوهد
جميع عنا�رص  املخفر ويف مقدمتهم امل�ساعد ،يحمل كل منهم
تنكتني ثقيلتني ويرك�ضون ب�صعوبة يف طريق القرية ،ويتوقفون عند
ال�صهريج املعطل ثم ي�صعد �أحدهم �إىل ظهره ويناوله الباقون من
الأ�سفل تنكات املازوت ،فيقوم هو ب�سكبها داخل ال�صهريج.
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�شهادات وفاة
كان ال�شبان الثالثة متفقني على كل �شيء تقريبا ،ويف حال
تويف الوالد ف�إن �أي خالف على توزيع الإرث مل يكن لين�شب بينهم،
فكل يعرف ح�صته من �أمالك الوالد وكل را�ض بها ،ولكن امل�شكلة
�أن الوالد الذي يقيم يف منزل �شيده يف �أحد كرومه يف اجلبل و
يعي�ش مبعزل عن الب�رش ال يزور �أحدا وال �أحد يزوره منذ خم�سة
ع�رش عاما� ،أي منذ وفاة والدتهم ،كان كلما مر الزمن يزداد �صحة،
وبالتايل مل يكن هناك ما يوحي ب�أن االرث �سيتم توزيعه ب�شكل طبيعي
قريبا ،وللحقيقة ف�إن ال�شبان الثالثة مل يكونوا يتمنون لوالدهم غري
موفور ال�صحة والعافية ،ولكنهم يف الوقت نف�سه كانوا يتمنون لو
�أن والدهم يقوم بتوزيع الأمالك عليهم لكي يتمكن كل منهم من
ا�ستثمار الأر�ض �أو العقار بال�شكل الذي يالئمه وي�ساهم ب�شكل
جدي يف رفع م�ستوى معي�شته ،فقد كانت معظم �أمالكهم جممدة
ال ي�ستطيع �أن يت�رصف بها �أحد ،لأن الوالد كان ي�سيء الظن بهم
ويرف�ض  تخويل �أحدهم ب�أي �صالحية ،ف�إ�ضافة �إىل �أنه يرف�ض 
توزيع هذه الأمالك عليهم ،كان يرف�ض التوقيع على وكالة عامة
لأحدهم ت�سمح له بالت�رصف بها.
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مل يكن الأب مينع ابناءه من العمل بالأر�ض  واحل�صول على
مردودها من املحا�صيل املختلفة ،ولكن الطامة الكربى كانت يف عدم
جدوى ذلك ،فتكاليف زراعتها وح�صادها كانت تفوق مردودها،
وبالتايل ف�إن �أحدا مل يكن لديه الرغبة يف العمل فيها ،ولهذا فقد
تركت االر�ض دون �أن ي�ستثمرها �أحد ل�سنوات طويلة ،يف الوقت
الذي ميكن فيه حتويل قطعة منها �إىل مق�صف �صيفي ي�ؤمه ال�سياح
ويدر مردودا وافيا ،وقطعة �أخرى كان االبن الأ�صغر الذي يدر�س 
يف ال�سنة الأخرية يف كلية البيطرة ينوي حتويلها �إىل مزرعة �أو
مدجنة� ،أما الأو�سط فقد كان يريد بيع �أر�ضه وفتح حمل جتاري ال
تقارن به كل ارا�ضيهم املهملة� ،أما ح�صة �أخيهم منري الذي �سافر
منذ �أحد ع�رش عاما تقريبا �إىل بلد ما يف �أمريكا ف�سيرتكونها له
حتى يعود� ،أو ير�سل لهم ما الذي عليهم فعله بخ�صو�صها ،غري �أن
ذلك كان �رضبا من الأحالم ،فع�رشات املحاوالت التي بذلوها يف
�إقناع والدهم بتوزيع الأر�ض �أو كتابة وكالة عامة لهم ،كانت تنتهي
بعبارة �أبيهم املعهودة:
�أتريدون �أن ترثوين و�أنا حي يا�سفلة؟!!التي يختمها بحمام التف عليهم:
تفو عليكم يا كالب.ثم يندب حظه م�ستذكرا منري� ،أقرب �أوالده �إىل قلبه ،والذي ال
يعلم �إال اهلل يف �أي �أر�ض هو الآن من بقاع �أمريكا الف�سيحة:
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ملاذا �سافرت وتركتني لهذه الذئاب امل�سعورة يا منري ،ياليتك كنت موجودا لكي ترى ما الذي يفعله �أخوتك بي.
وعندما كان الأ�صغر ب�سبب انزعاجه من هذا التمييز ي�صارحه
ب�أن منري لو كان يتذكرك لأر�سل لك ر�سالة ،كان الأب يتهمهم ب�أنهم
يخفون ر�سائل منري عنه ،لكي ال يعلمه مبا يفعلون فياتي وي�ضع
لهم حدا.
�آخر مرة كان فيها الأبناء الثالثة عند والدهم يف اجلبل انتهت
بنف�س الطريقة كما يف كل املرات ال�سابقة ،وبعد عودتهم �ساد �صمت
طويل ف�ضله كل منهم على البوح ب�أفكار خمجلة كانت تدور يف
ر�أ�سه بخ�صو�ص الوالد ،ولكن االبن الأكرب كان الأقل �صمودا بينهم،
فقد عجز عن االحتفاظ مبا كان يفكر فيه داخل ر�أ�سه ،وقرر �أن
يبوح ل�شقيقيه مبا يفكر ،ولكنه كان عاجزا عن فعل ذلك دون �أن
يتلوى خجال ومييل بعنقه ذات اليمني وذات ال�شمال ،وي�ضيق عينيه
ومي�سح العرق الذي انبثق على حني غرة من م�سام جبهته:
�أنا �سمعت �أنه ميكن �إجراء عملية ح�رص الإرث دون �أن يكونال�شخ�ص متوف.
هكذا رمى االبن الأكرب فكرته ،كما يرمى الطعم للأ�سماك ،مما
اثار ف�ضول �أخويه اللذين �س�أاله:
كيف؟عاد االبن الأكرب يتلوى ومي�سح العرق عن جبهته من جديد وتابع:
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�سمعت �أنه ميكن توزيع �إرث ال�شخ�ص �إن مل يكن بكامل قواهالعقلية.
مل يكمل االبن الأكرب كالمه حتى انهال عليه التف والتوبيخ:
�أتريدنا �أن نودع �أبانا م�شفى الأمرا�ض العقلية يا تافه ..تفو عليكهذا ما قاله االبن الأ�صغر طالب ال�سنة الأخرية يف كلية البيطرة،
�أما االبن الأو�سط �صاحب دكان امل�ستقبل فقال معاتبا بنربة اقل
حدة:
انخ�رس �سمعتنا الطيبة بني النا�س من �أجل املال ،ال واهلل يا�أخي ..اف�ضل �أن �أموت جوعا على و�ضع والدنا يف م�شفى الأمرا�ض 
العقلية ..تفو عليك على هكذا فكرة ..فعال تفو عليك.
االبن الأكرب الذي �شعر بكمية االحتقار نحوه ،يف نظرات �أخويه
وكالمهم كادت الدموع تنفر من عينيه على الغنب الذي حلق به،
وو�ضح ب�صوت متهدج وهو على و�شك البكاء:
يا �أخي قبل التف والنف واتهام النا�س  مبا لي�س  فيهم،ا�س�ألوين ما الذي اق�صده �أوال ثم افعلوا ذلك ،من قال لكما �إنني
اريد و�ضع والدنا احلبيب يف م�شفى الأمرا�ض العقلية.
كيف �ستفعل ذلك �إذا؟جمرد ق�صا�صة ..ق�صا�صة من ورق مكتوب فيها �أن ال�سيدحم�سن �شال�شل لي�س بكامل قواه العقلية ،نقدمها للمحكمة ونقدم
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طلبا لإجراء ح�رص الإرث� ،أما الوالد �أطال اهلل عمره فيبقى كما
هو ،يعي�ش يف اجلبل ال يعلم ب�شيء ،هو يف كافة الأحوال ال يعلم
ب�شيء.
وكيف نح�صل على هذه الق�صا�صة؟هد�أ �شقيقاه بعد �أن راقت لهما الفكرة ف�أجابهما:
ندفع ر�شوة لطبيب ونح�صل على �شهادة تثبت ذلك.مل يجدوا �صعوبة يف العثور على الطبيب الذي و�ضع الر�شوة
يف جيبه وووقع لهم ال�شهادة وذيلها بختمه ال�شخ�صي يف غ�ضون
خم�س دقائق ،ولكن املحكمة مل تقبل بال�شهادة ال�صادرة عن الطبيب،
وطلبت �شهادة موقعة وخمتومة من قبل اللجنة الطبية املخت�صة
بهذه الأمور.
اللجنة حددت لهم موعدا وطلبت منهم �إح�ضار الوالد ،وعندما
اعلن الأوالد �أن والدهم عاجز عن احلركة طلبت اللجنة العنوان
ودفع تكاليف التنقل لكي يذهب اع�ضا�ؤها ملعاينة الوالد ،وبطبيعة
احلال مل يفعل الأبناء ذلك ،فقد خرجوا من امل�شفى الذي يقع فيه
مقر اللجنة وقد �أدركوا مدى �سخافة الفكرة التي خطرت لالبن
الأكرب.
وهكذا عادت احلياة �إىل طبيعتها من جديد ون�سي الأبناء
مو�ضوع والدهم و�أخذ كل ميار�س  حياته املعتادة� ،إىل ان �ضاقت
بهم الأمور من جديد فقرروا العودة �إليه جمددا لعل ر�أ�سه يكون
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قد الن خالل الفرتة املن�رصمة ،ولكن اللقاء انتهى كما كل اللقاءات
ال�سابقة ،طردهم الوالد �رش طردة بعد �أن وبخهم وتف عليهم وتذكر
ابنه منري التائه يف �أمريكا والمه لأنه تركه فري�سة لهذه الذئاب
الب�رشية.
يف املنزل �ساد ال�صمت من جديد ودارت الأفكار ال�سوداء التي
مل يجر�ؤ الأبناء على البوح بها ،من جديد �أي�ضا ،وكاد االبن الأكرب
يبوح مبا يفكر به ،ولكنه قرر الرتيث ،لكي ال يكون �أول املعلنني
عن �أمله يف لعبة ع�ض الأ�صابع هذه ،وبالفعل فبعد دقائق ا�ست�سلم
الأو�سط وت�ساءل يائ�سا:
وماذا بعد؟ماذا بعد؟ علينا �أن ننتظر حتى يتم كل �شيء ب�شكل طبيعي..بعد عمر طويل طبعا.
رد االبن الأكرب بنربة م�ست�سملة ،بينما نوه الأ�صغر:
وهذا يعني �أن ح�رص االرث رمبا لن يح�صل قبل �أن نزوج�أبناءنا ،ال داعي لكي اذكركم ب�أن جدنا عا�ش مئة وخم�سة ع�رش 
عاما ،وجد والدنا عا�ش مئة وع�رشين ،والولد �أدام اهلل �صحته ينوي
تكرار م�آثر اجداده يف �أغلب الظن.
هنا وجد االبن الأو�سط الفر�صة املنا�سبة لطرح فكرته كاملة
غري منقو�صة فقال:
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وهل من ال�رضوري �أن ننتظر حتى يجري كل �شيء ب�شكلطبيعي.
اكفهر وجهي �أخويه لهذه الفكرة ال�سوداء وب�صق طالب البيطرة
و�أخوه الأكرب يف وجهه معا:
تفو عليك يا كلب ..اتريد �أن نقتل والدنا.�أمل يبق بك ذرة �رشف يا تافه.م�سح الأو�سط وجهه مبحرمة ،لأن التف مل يكن معنويا هذه
املرة ،ففكرة القتل التي ظن �أخواه �أنه يفكر بها ،جعلتهما يفعالن
ذلك بكل ما �أوتيا من لعاب ،ثم قال معاتبا �إياهما:
�أال تخجالن من نف�سيكما� ،أنا عاجز عن ايذاء منلة ،فكيف�أفكر بقتل والدنا� ،ساحمكما اهلل.
ثم �أجه�ش بالبكاء مما دفع �أخويه لالعتذار منه وال�شعور نحوه
بال�شفقة و�س�ؤاله عن ق�صده ،فقال:
ورقة ،جمرد ورقة� ،شهادة وفاة ،من عند املختار نقدمهامل�صلحة العقار وجنري ح�رص الإرث ،بينما يبقى والدنا حي يرزق
يف اجلبل.
ثم دق على �صدره وتابع:
 و�أنا �س�أتكفل بخدمته ب�أهداب عيني �إن لزم الأمر.نظر االبن الأكرب �إىل االبن الأ�صغر الذي بدا عليه من تعابري
وجهه� ،أنه موافق ،ثم التفت �إىل الأو�سط وقال:
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واهلل ،طاملا املو�ضوع حرب على ورق ،ف�إنني ال �أرى مانعا.وكذلك قال طالب البيطرة ،ثم توكلوا على اهلل وذهبوا �إىل
املختار ،ولأنهم يعرفون �أن املختار على الأغلب لن يوافق ،فقد
قرروا مغافلته واحل�صول على �شهادة وفاة فارغة ،ثم غافلوه
وح�صلو على اخلتم الذي ذيلوا به ال�شهادة الفارغة� ،أما توقيعه فلم
يكن من ال�صعوبة تزويره على طالب كلية البيطرة الذي كانت لديه
مواهب فنية دفينة.
موظف دائرة النفو�س التي ذهبوا �إليها لتثبيت �شهادة الوفاة،
بعد �أن قلب ال�سجل ال�ضخم الذي بني يديه رفع ر�أ�سه �إىل الأوالد
الثالثة و�س�ألهم بنربة ال تخلو من التهكم:
مات مرة اخرى؟مل يفهم الأوالد ما الذي يق�صده املوظف الذي و�ضح لهم عندما
الحظ احلرية على وجوههم:
الرجل متوف منذ �أحد ع�رش عاما.مل يفهم الأوالد عما يدور احلديث ،وكانوا على ثقة ب�أن خط�أ
ما قد ح�صل ،ويف داخل كل منهم تولد �شعور باالرتياح لأن الأمر
مت دون �أن ي�ستخدموا الورقة املزورة التي ح�صلوا عليها ،وبذلك
يكونون ابرياء من هذه امل�ؤامرة ،ولكن ال�صدمة كانت على بعد
�ساعة ون�صف تقريبا ،فعندما ارادوا احل�صول على �إخراجات القيد
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لإرفاقها بطلب ح�رص الإرث الذي �سيقدمونه مل�صلحة العقار ،رفع
موظف النفو�س عينيه نحوهم بعد �أن قلب مرارا �صفحات �سجله
الكبري وقال بنربة ال تخلو من التهكم اي�ضا:
هل عادوا للحياة مرة �أخرى.مل يفهم الأبناء ق�صده فو�ضح لهم كعادته بعد �أن الحظ احلرية
على وجوههم:
هذه الأ�سماء مقيدة عندي يف خانة الأموات ،منذ �أحدع�رش عاما.
ولكننا �أمامك.وما الذي �أدراين �أن الذين �أمامي هم �أنف�سهم �أ�صحاببطاقات الهوية هذه ،انا عدم امل�ؤاخذة ال �أعرفكم ،ثم �أنني حتى لو
كنت �أعرفكم ،فلي�س ب�إمكاين �شطبكم من خانة الأموات و�إعادتكم
�إىل خانة الأحياء ،االمر يتطلب...
مل ينتظر الأخوة الذين �صدموا باملو�ضوع حتى ينهي املوظف
كلمته البريوقراطية ،وتوجهوا �إىل املختار الذي �صدرت �شهادات
الوفاة عنه ،ولكنهم مل يجدوه ،فاملختار عندما علم مبا جرى توجه من
فوره �إىل العا�صمة حيث يقيم �أخوهم منري الذي يعتقدون جميعهم
�أنه يف �أمريكا ،والذي �أ�صدر �شهادات الوفاة جميعها باالتفاق مع
املختار لكي يتمكن من بيع الأر�ض التي مل تعد منذ زمن بعيد ملكا
ال لهم وال لأبيهم.
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منري �ضحك هازئا من قلق املختار ،وطم�أنه قائال:
�أنت ال عالقة لك باملو�ضوع� ،أنا امل�س�ؤول� ،ألي�س لديك �شهودانني �أنا الذي �أخربتك بوفاة �أخوتي والوالد ،بعيد ال�رش  عنهم
جميعا؟
املختار لي�س لدي ولكن ميكن تدبري الأمر.دبره �إذا ،ملا �أنت خائف؟قال له منري بنربة تهكمية بينما كانت زوجته قد �أح�رضت
القهوة.
يف �أم الطناف�س  بعد دعوى غريبة من نوعها �أقامها الأخوة
الثالثة مت �إعادتهم مع �أبيهم �إىل خانة الأحياء مرة �أخرى ،ولكن
الدعوى �ضد الأخ الغائب منري الذي باع كل �أمالك �أبيه و�إخوته
(املتوفني) ما عدا املنزل الذي يقيمون فيه والكرم الذي يقيم فيه
والدهم يف اجلبل ،فقد �أغلقت دون الإقرار فيها بحكم ب�سبب وفاة
املدعى عليه منري �شال�شل منذ ع�رشة اعوام تقريبا.
�أما منري الذي قابله املختار يف العا�صمة فهو منذ ع�رش �سنوات
تقريبا مل يعد منري ،انه �سعيد جرباقة ،وهو لي�س من ام الطناف�س.
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�رصاع البقاء
منذ ان ورث الدكان عن �أبيه ،اعتاد �صالح ان يبيع كل الب�ضاعة
التي يعر�ضها وكذلك التي يخزنها ،فقد خرب على مدى ال�سنني
الطويلة التي عمل خاللها يف هذا الدكان كمية الب�ضاعة التي
ي�ستهلكها �سكان البلدة يوميا و�أ�سبوعيا و�شهريا ولهذا ال�سبب
بالذات فهو مل يكن يعاين من النق�ص يف ب�ضاعته ،كما مل يكن يعاين
من الك�ساد ،ولذلك ميكن القول �إنه كان يعي�ش  م�ستقرا مطمئنا
مرتاح البال.
ولكن �صالح يف الآونة الأخرية �أخذ ي�شعر ببع�ض التغري يطر أ�
على عمله ،فقد زاد لديه على ال�سقيفة علبتان من ال�سمن وع�رش 
علب جبنة وثالث زجاجات من الزيت و�أ�شياء �أخرى متفرقة ،الأمر
الذي اثار ا�ستغرابه وقلقه ،وهذا ما عرب عنه جلاره ح�سن الذي
يبيع اخل�رضاوات يف الدكان املال�صق لدكانه ،والذي ل�سبب ما �أدار
وجهه جانبا ،اثناء حديث �صالح ،متحا�شيا ان تلتقي عيناهما.
ح�سن مل يبد�أ العمل يف الدكان املجاور منذ وقت طويل ،فالبلدة
ال حتتمل دكانني يف ال�ساحة ،دكان ح�سن كانت يف ال�سابق حمال
ميار�س فيه ملحم الكندرجي مهنته يف ت�صليح الأحذية ،ولأن ملحم
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مل يورث مهنته لأحد من �أبنائه الذين علمهم يف اجلامعات ف�أ�صبح
م�ستواهم �أعلى من مهنته ،قام الأبناء بت�أجري الدكان حل�سن منذ عام
ون�صف ،وقد و�ضع �صالح عليه �رشطا لكي يوافق على فتح الدكان،
�أن تقت�رص  ب�ضاعته على الفواكه واخل�رضاوات ،لكي ال حت�صل
عملية م�ضاربة ،وبالفعل فقد التزم ح�سن باالتفاق املعقود بينه
وبني �صالح ملدة �سنة �أو �أكرث قليال ،فهو الع�سكري املتقاعد مل يكن
يدرك عندما وافق على ال�رشط �أن جمتمع القرية الذي كاد ين�ساه
خالل �سنوات خدمته الطويلة ،نادرا ما ي�شرتي الفواكه واخل�ضار
فجميعهم لديهم �أر�ض يزرعونها ،ولذلك فقد كانت مبيعاته تقت�رص 
على الفواكه التي ال تنبت يف حقول فالحي �أم الطناف�س ،وقد
كانت قليلة جدا� ،أما بقية الب�ضاعة فقد كانت تخم وتتعفن ،ولهذا
فقد بد�أ ي�شرتي ب�ضائع من تلك املتوفرة يف دكان �صالح ،و�أخذ ي�رس 
لبع�ض ا�صدقائه و�أقاربه مبا يفعل لكي ي�شرتوا منه ،ف�أخذوا يفعلون
ذلك بكل �رسور ،خا�صة �أن ح�سن لي�س تاجرا خبريا ،و يلتزم بت�سعرية
التموين �أي �أن ب�ضاعته كانت �أرخ�ص من ب�ضاعة �صالح مببلغ كبري،
ويوما بعد �آخر انتقلت الأخبار من �شخ�ص �إىل �آخر حتى علم كل
�سكان �أم الطناف�س ب�أن ح�سن يبيع ب�أرخ�ص من �صالح ،وهكذا فقد
و�صل الأمر ب�صالح يف نهاية املطاف �إىل ك�ساد كل ب�ضاعته فكاد
يجن جنونه ،خا�صة عندما علم �أن ح�سن هو وراء ذلك ،فتوجه اىل
دكان ح�سن فورا وذكره والعتب يفوح من �صوته وحركاته وحتى
م�سامات ج�سده:
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هذا لي�س اتفاقنا يا جار.تربم ح�سن وازدرد لعابه ولوى عنقه ميينا ثم �شماال و�شعر بكل
ما ي�شعر به اخلائن عندما ي�ضبط باجلرم امل�شهود ،وهذا ما الحظه
�صالح الذي تابع هجومه:
من الطبيعي ان ت�شعر باخلجل� ،أنا افهمك متاما ،فما قمتبه يبعث على اخلجل ،فقد اتفقنا على غري هذا الكالم.
�صفاقة �صالح التي ح�رشت ح�سن يف الزاوية مل ترتك له مهربا
من الرد فقال بنربة زاخرة بال�شكوى والأمل:
وما العمل يا جار؟ ال احد ي�شرتي اخل�ضار والفواكه هنا،اتكبد خ�سائر فادحة ب�سبب ذلك.
اعرف ولكننا اتفقنا.�صحيح اتفقنا ،ولكن يا جار الأوالد يف اجلامعة بحاجةلفت عملة.
هذه م�شكلتك ،نحن منذ البداية اتفققنا...مفردة « اتفقنا» التي �أخذ يكررها �صالح يف مطلع كل جملة
يقولها� ،أخذت تثري ح�سا�سية ح�سن وا�شمئزازه ف�صاح به غا�ضبا:
يا �أخي الدول تنق�ض العهود واالتفاقات ،فما بالك بالعبدالفقري ح�سن الذي ال يجد ما ينفقه على ا�رسته.
عند هذه النقطة وهذا الت�رصيح مل يعد هناك فائدة من
النقا�ش ،فقد �أدرك �صالح ان ح�سن ك�رس حاجز االحراج وحتول
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من اخل�رضاوات �إىل ال�سمانة� ،شاء من �شاء و�أبى من �أبى ،فعاد �إىل
دكانه مودعا �صالح بنظرة ثاقبة �شعر ح�سن انها خرجت من قفا
ر�أ�سه ،ولهذا ال�سبب بالذات حت�س�س قفا ر�أ�سه.
عندما فقد �صالح الأمل من ح�سن ،قرر ان ي�ضغط على الزبائن
ولذلك فقد دعى �أول �شخ�ص خرج من دكان �صالح �إىل ال�شاي
و�صارحه:
كنت �أتوقع من اجلميع ان يف�ضلوا ح�سن �إال �أنت ،ايعقل يارجل ان ت�شرتي من عند ح�سن ومتتنع عن ال�رشاء من عندي بعد
كل هذه ال�سنني.
�شعر الزبون باالحراج قليال ولكنه �صارح �صالح:
يا اخي �صالح �ضع نف�سك مكاين� ،إذا كان �أمامك علبةحالوة بثالثني لرية و�أخرى بخم�س وع�رشين لرية فايهما ت�شرتي؟
ا�شرتي املاركة الأف�ضل بغ�ض النظر عن ال�سعر.و�إن كانتا من نف�س املاركة؟اتريد القول �إن ح�سن يبيع نف�س املاركة بخم�س وع�رشين لرية.نعم و�إ�ضافة �إىل ذلك فهو ال يفتح علبة املحارم من خا�رصتهالكي يخرج منها الهدية.
هز �صالح ر�أ�سه وكادت عيناه تغرورقان بالدموع بعد �أن �شعر
مبا ي�شبه امل�ؤامرة فيما يحاك �ضده.
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خف�ض �صالح ا�سعاره لكي ي�سرتد زبائنه الذين �رسقهم ح�سن،
ولكن ح�سن فعل مثله على الفور ،ودارت بينهما معركة م�ضاربة مل
ت�شهد بور�صات نيويورك معارك بحدتها.
عندها مل يبق �أمام �صالح �سوى طعنة من اخللف يوجهها حل�سن
تق�صم له ظهره وجتعله يعجز عن فتح الدكان مرة �أخرى� ،صالح
بالطبع لي�س  قاتال ليوجه الطعنة النجالء بيده حل�سن ،هو كان
يق�صد ذلك باملعنى املجازي للكلمة عندما حتدث عن املو�ضوع
لزوجته ،فالذي �سيفعل هذا هي دورية التموين ،ولكي حت�رض دورية
التموين ال بد من طلب م�ساعدة ح�سان ابن قريتهم الذي يعمل يف
بلدية الناحية.
طم�أنه ح�سان ب�أنه ال م�شكلة يف ذلك ،ووعده ب�أن تكون دورية
التموين على باب دكان ح�سن �صباح غد ،ولكنه طلب منه مبلغا من
�أجل التك�سي الذي �ستح�رض فيه الدورية ذهابا و�إيابا ،لأن الدورية ال
تتنقل بو�سائط النقل العامة ،وطلب كذلك ر�شوة لرئي�س الديوان لكي
يوافق على كتابة امر املهمة ،دفع له �صالح املبلغ الذي يريده دون
تردد و�شعر باالطمئنان على م�ستقبله لأن �أحالم ح�سن �ستدمر متاما
�صباح غد ،ولكي يطمئن ب�شكل كامل فقد طلب �صالح من ح�سان ،ان
ي�سعى لكي يكون موظف التموين الذي �سري�سلونه على را�س الدورية
من �أولئك الذين ال يقب�ضون الر�شاوي ،ووعده ح�سان خريا رغم �أن
هذا رمبا يكون من �سابع امل�ستحيالت كما قال ح�سان ،وهكذا عاد
�صالح �إىل البيت ي�شعر ب�رسور من �أزاح عن �صدره جبال.
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عندما حان موعد نومه مل ي�شعر �صالح ب�صعوبة كبرية يف
اال�ست�سالم للنعا�س ،ولكنه بعد �أن غفا ب�ساعة تقريبا ،اخذ يتقلب
ويت�شنج بني فرتة و�أخرى ،ثم �أخذ يت�صبب منه العرق البارد و�ضاق
نف�سه ،وبعد ذلك قفز الهثا بالكاد يلتقط �أنفا�سه و�أخذ يتح�س�س 
رقبته ،قدمت له زوجته املاء على عجل فغب من الك�أ�س ما ا�ستطاع،
وعندما ت�ساءلت زوجته عما جرى �صارحها �صالح ب�أن �ضمريه ي�ؤنبه
لأن ما فعله �سيدمر ح�سن الذي مل يقدم على العمل بعد التقاعد
�إال لكي يعيل �أ�رسته ،ف�أيدته زوجته يف ذلك و�أعربت له ان ما فعله
ينايف ال�ضمري والأخالق ،و�أنها �أرادت �أن تقول له ذلك من البداية،
لكنها خ�شيت �أن تثري غ�ضبه ،وهكذا فقد ذهب �صالح يف اليوم
التايل �إىل دكانه يف وقت ابكر من املعتاد.
وبينما كان يفتح الدكان كان ح�سن قادم من بعيد ي�صيح به:
ال تفتح دكانك يا جار ..ال تفتح دكانك.نظر �إليه �صالح م�ستغربا و�س�أله عن ال�سبب ف�صارحه ح�سن
ب�أنه اتفق مع ح�سان �أن ير�سل التموين لكي يغلقوا له الدكان ،وبكى
واعتذر و�أكد ل�صالح انه لي�س من هذه النوعية ولكن حلظة �ضعف
ب�رشي �أملت به جعلته يفعل ذلك ،ثم �أخرج املفاتيح من جيبه يريد
�أن يفتح دكانه فطلب منه �صالح �أال يفعل وو�ضح له �أنه هو اي�ضا
قام بالفعل عينه و اتفق مع ح�سان و�أن �ضمريه حرمه النوم يف الليلة
الفائتة ،فتعانقا وبد�أت جولة من االعتذار الطويل قررا بعدها
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ان يتوجها �إىل البلدية ملقابلة ح�سان والطلب منه �أن يتدخل لعدم
ار�سال دورية التموين.
اخربهما ح�سان يف البلدية انه من امل�ستحيل �إلغاء الدورية،
و�أن ذلك يتطلب ر�شوة لرئي�س الديوان لكي يقوم بذلك ،فدفع كل
منهما املبلغ املطلوب وعادا ي�شعر كل منهما براحة �ضمري كان يق�ض 
م�ضجعه ليلة كاملة.
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�سعيد ابن عمي حمار
مل ينت�سب �سعيد �إىل احلزب ال�شيوعي نتيجة لت�أثره بالفل�سفة
املارك�سية ،فهو قبل انت�سابه للحزب مل يفتح كتابا له عالقة بهذه
الفل�سفة ،كما �أنه مل يفعل ذلك بعد انت�سابه للحزب ،ورغم �سماعه
للعديد من املحا�رضات املتعلقة بهذا املو�ضوع يف االجتماعات
احلزبية �إال �أنه مل يكن يفهم منها �شيئا ،فقد كان يف معظم الأحيان
ي�رشد ويفكر يف مو�ضوع �آخر ال عالقة له بال�سيا�سة بتاتا ،ولكنه
كان يحفظ العديد من عناوين الكتب وال�شعارات التي يرفعها
احلزب ،وكان هذا كافيا لي�صبح �سعيد من عداد املثقفني �ضمن
معايري القرية التي كان يعي�ش  فيها ،ولكن اعتباره مثقفا مل يكن
كافيا لرفعه �إىل م�صاف الوجهاء يف القرية ،ولهذا فهو مل ي�صبح
وجيها ب�سبب ثقافته ولكن ب�سبب �ضيوفه ،فبعد �أن انت�سب للحزب
ال�شيوعي اتخذت حياته منحى جديدا فقد �أ�صبح من بني زواره
معلمو مدر�سة وموظفون لهم قيمتهم و�أحيانا �أطباء ومهند�سون
كانوا جميعا �أع�ضاء يف احلزب ال�شيوعي وي�أتون �إىل القرية يف
مهمات حزبية ،ولذلك فقد ارتفعت هيبة �سعيد يف القرية ب�شكل
�شاقويل ،ففي غ�ضون �سنة حتول من �شخ�صية مغمورة �إىل �شخ�صية
يتباهى اجلميع مبعرفتها ،خا�صة و�أن �أحد املهند�سني الذين كانوا
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يزورون �سعيد كان يف العام املا�ضي م�رشفا على عملية تعبيد طريق
القرية وكانت كلمة من �سعيد تكفي ال�شخ�ص لكي يقبله املهند�س 
للعمل يف هذا امل�رشوع ،كما �أنه كان يعطي ق�صا�صات و�ساطة لدى
هذا الطبيب او املهند�س اواملوظف الذين بدورهم ي�ؤدون اخلدمات
له�ؤالء برحابة �صدر بعد اطالعهم على تو�صيات الرفيق �سعيد ،وقد
ارتفعت �شعبية �سعيد ب�شكل خا�ص بعد �أن قام نائب الربملان عن
احلزب ال�شيوعي بزيارته ،و احلقيقة �أن تلك مل تكن زيارة بكل معنى
الكلمة ،فالنائب جاء ليقود اجتماعا حزبيا لبع�ض الكوادر احلزبية
يف القرى املجاورة ،وكانت قرية �سعيد تتو�سط هذه القرى فاختري
بيت �سعيد مكانا لالجتماع كونه الرفيق الوحيد يف القرية.
ولأن مكانته احلزبية مل تكن تخوله بح�ضور االجتماع فقد
اقت�رصت م�شاركة �سعيد يف هذا االجتماع على واجبات ال�ضيافة،
حيث �أنه كان يقدم ال�شاي بني احلني والآخر و�إذا احتاج �أحدهم
ملنف�ضة �سكائر يقدمها له� ،إ�ضافة �إىل �إفراغ املناف�ض وغ�سلها كلما
امتلأت �أمام الرفاق ،كما �أنه ذبح خروفا ودعا بع�ض وجهاء القرية
�إىل الغداء على �رشف النائب بعد انتهاء االجتماع� ،أما النائب فقد
جاء وذهب ومل يعرف من هو �صاحب البيت ،ولكن هذا ال يهم و يكفي
اجتماع مثل هذا اجلمع الغفري من ال�شخ�صيات رفيعة امل�ستوى يف
بيته لي�صبح �سعيد �أهم �شخ�صية يف القرية ،حتى �أهم من املختار،
خا�صة و�أن �أهل القرية مل يكونوا مييزون بني الربملان واحلكومة
وبني النائب والوزير وكل هذه امل�ؤ�س�سات كانت متثل لهم ال�سلطة،
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ولذلك فقد �أخذ �سكان القرية يقدمون العرائ�ض ل�سعيد بدال من
املختار ،خا�صة �أن العرائ�ض التي كانت تقدم ل�سعيد كانت تُنَ ّفذ بعد
�أن يو�صلها �سعيد للرفيق النائب عن طريق احلزب� ،أما العرائ�ض 
التي كانت تقدم للمختار والذي كان بدوره يرفعها للمحافظ فقد
كانت تهمل ومل تنفذ �أي عري�ضة منها ،الأمر الذي ا�شعل احلقد يف
�صدر املختار وكاد ير�سل بع�ضا من ازالمه ليت�سللوا �إىل بيته ليال
لكي ي�أدبوا به القرود ويعلمونه ما هو جزاء �أولئك الذي يتطاولون
على مقام املختار ،ولكن زوجة املختار كانت �أكرث حكمة ونهته عن
فعل ذلك ،ولفتت نظره �إىل �أن قيمة �سعيد نابعة من انت�سابه للحزب
فلم ال ينت�سب هو �إىل احلزب وبذلك ي�ضع �سعيدا خلف ظهره،
وراقت الفكرة للمختار وتراجع عن فكرته الدموية التي كان قد
�أزمع القيام بها ،ولأنه ال يعرف �أحدا من اع�ضاء احلزب غري �سعيد
فقد توجه �إىل بيته وقرع بابه و�أف�صح له عن رغبته.
�سعيد مل ي�شعر بالفرح لأن عدد اع�ضاء احلزب �سيزداد واحدا يف
القرية ،فاملختار يف نظره وكما علمه احلزب يعترب رمزا من رموز
الأقطاع� ،إحدى الطبقات امل�ستغلة (بك�رس  الغني) ،ولكن وب�صفته
ابن قرية فقد كان من ال�صعب عليه رد املختار دون تلبية رغبته
فرحب به و�أدخله و�أملى عليه ديباجة طلب االنت�ساب للحزب وطلب
منه التوقيع عليها ،غري �أن املختار �إمعانا منه يف التملق قرر �أن
يب�صم وي�ضع ختم املخرتة على الطلب ،وعندما قدم �سعيد الطلب
ل�سكرتري فرقته احلزبية اعتذر عن اقدامه على هذا الفعل وحاول
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�أن يربر موقفه ولكن �سكرتري الفرقة طم�أنه وربت على كتفه و
�رشح له ظاهرة ما ي�سمى بـ «االن�سالخ الطبقي» وطلب منه �أن يبلغ
املختار �أن احلزب �سيدر�س طلبه ويرد عليه.
ولكن ل�سوء حظ �سعيد واملختار وكل �أع�ضاء احلزب فقد حدث
يف تلك الليلة بالذات انقالب ع�سكري وكان الرفيق النائب �أول
�شخ�ص مت جره من فرا�شه ليال بثياب النوم ليودع ال�سجن ،ونف�س 
الأمر حدث مع الكثريين من رفاق �سعيد.
�أزالم املختار زفوا اخلرب ملختارهم كما لو �أنهم يقدمون له هدية
ال تقدر بثمن ،و�أعلموه انهم �سيقومون بالو�شاية به �إىل ال�شعبة
الثانية ،ولكن ده�شتهم كانت كبرية عندما طلب منهم املختار عدم
فعل ذلك ،و�أخربهم انه طلب من �سعيد �أن ينظمه يف احلزب،
فطم�أنوه قائلني ان اجلميع يعرفون �أن املختار عدو لكل الأحزاب
ومن امل�ستحيل �أن يفعل ذلك ،ومل يجد املختار بدا من التو�ضيح ب�أن
طلب االنت�ساب مكتوب بخط اليد وممهور بب�صمته وختم املخرتة،
وعندها �رضب الأزالم كفا بكف ومل يخفوا تذمرهم من احلماقة
التي ارتكبها خمتارهم الذي قال مربرا( :هذا جزاء من ي�سمع كالم
الن�سوان).
يف الليل عندما �سمع �سعيد وقع اقدام يف باحة الدار ،ظن �أن
عنا�رص ال�شعبة الثانية جاءوا العتقاله ،ولذلك فقد حمل حقيبته التي
�أعدها م�سبقا لهذا الأمر وفتح لهم الباب ،لكنه فوجئ با�شخا�ص
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ملثمني يرتدون الزي الفالحي وينهالوون عليه �رضبا ثم يقيدونه بحبل
ويبد�أون تفتي�ش  البيت مبعرثين الأغرا�ض  كما لو �أنهم جمموعة من
الوحو�ش  تنب�ش  جوف فري�سة ،وبعد فرتة تركوه ملقيا على الأر�ض 
مقيدا باحلبال وان�رصفوا دون �أن يتمكن من معرفتهم� ،أما هم فقد
نزعوا اللثام يف بيت املختار واعلنوا له �أن طلب انت�سابه غري موجود
يف بيت �سعيد ،عندها مل يجد املختار بدا من الذهاب بنف�سه �إىل منزل
�سعيد من �أجل احل�صول على طلب االنت�ساب ،وما هي �إال ربع �ساعة
حتى كان يفك عن �سعيد احلبل ويلعن اوالد احلرام الذين قاموا بفعل
ذلك ،وارتاح كثريا عندما علم �أن �سعيد ال ي�شك ب�أحد معني ،ثم �أخرج
من جيبه ورقة بي�ضاء وطلب من �سعيد �أن يرد له طلب االنت�ساب
القدمي لكي يعيد كتابته على ورق �أبي�ض قي�رصي (كما كان املختار
ي�سمي الورق الأبي�ض امل�صقول) فالورق الذي كتب الطلب ال�سابق عليه
كان من الورق الأ�صفر وال يليق مبقام احلزب ،غري �أن �سعيد اعتذر منه
و�أخربه �أنه �سلم الطلب للرفاق لدرا�سته ثم طم�أنه ب�أنهم على الأغلب
�سيقبلون به يف احلزب و�رشح له ظاهرة «االن�سالخ الطبقي» كما علقت
يف ذهنه بعد �رشح الرفاق� ،أما املختار فظن �أن �سعيد يريد االحتفاظ
بالطلب لكي يبقى يف م�أمن من ناحية املختار و�أزالمه وت�صنع �أنه
ي�صغي �إليه ،ثم غادر املنزل خائبا.
باخت�صار ف�إن طلب انت�ساب املختار حتديدا هو من حمى �سعيد
من الو�شايات ،لأن املختار حظر على رجاله ان يذكروا �سعيدا يف
اي تقرير يرفعونه لل�شعبة الثانية.
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لكن الرياح ال جتري دائما كما ت�شتهي ال�سفن كما �سبق وقال
ال�شاعر ،فقد �أخذ �سعيد كل االحتياطات لكي ال يقع يف قب�ضة
الأمن ،فيما ي�سمى �ضمن امل�صطلحات احلزبية بـ «اليقظة الثورية»،
ولكنه ترك خا�رصته مك�شوفة للعدو� ،أما خا�رصته الرخوة هذه فهي
ابن عمه ح�سن.
كان ح�سن يعمل راعيا للغنم� ،أميا ال يعرف القراءة وال الكتابة،
وكان يحب �سعيدا ويعتربه مفخرة العائلة ولذلك فقد كان ما
يقوله �سعيد له مبثابة بديهيات ال حتتاج �إىل النقا�ش ،ولكن مبا
�أن ح�سن مي�ضي جميع �أوقاته تقريبا يف الربية ،فقد كان يجهل
جميع التغريات التي ح�صلت ،وهو مل يكن يهتم بها ا�صال ،ولذلك
فقد كان ال يزال يعي�ش على �أجماد زيارة نائب الربملان �إىل بيت ابن
عمه �سعيد ،وكان يعتقد �أن ال�شيوعيني يف ال�سلطة ،فنائب الربملان
هو �أق�صى �سلطة �سيا�سية ي�سمع بها ح�سن ومبا �أن النائب �شيوعي
ف�إن ال�سلطة �شيوعية ،ولهذا ف�إنه يف كل قرية يتوقف فيها كان
يتحدث عن احلزب ال�شيوعي مكررا العبارات التي �ألقاها �سعيد
على م�سمعه وكان يطنب يف املديح ظنا منه �أنه ميتدح ال�سلطة،
فكان يقول مثال (يا �أخي هاحلزب ال�شيوعي ال مثيل له) �أو (قل يل
ما هو احلزب الذي يعجبك �أقول لك احلزب ال�شيوعي وال حزب
غريه ،حزب العمال والفالحني) �أو (ال �أحد ي�ستطيع �أن يقف يف
وجه االمربيالية غري احلزب ال�شيوعي) وعندما �س�أله �أحدهم ماذا
تعني الإمربيالية؟ �صفن طويال قبل �أن يجيبه ثم قال منطلقا من
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كره �سعيد لها (�شغله و�سخه) ،ولكن جوابه مل يقنع ال�سائل ف�أردف
(�شويعني �شغلة و�سخة؟) مما �أوقعه يف م�أزق وجعله يتهم �سائله
بالغباء لأنه ال يعرف الإمربيالية.
وعندما كان ح�سن ينزعج من ظاهرة ما ،كان يعرب عن ذلك
قائال (لو كنت م�س�ؤوال يف احلزب ال�شيوعي لكنت �أعدمته ،هذا
لي�س ببني �آدم هذا ،لكن ما العمل ..ال ي�ستطيع احلزب �أن يعدم
اجلميع) ،وب�سبب كل ما يردده �سعيد عن احلزب ف�رسعان ما و�صل
تقرير �إىل ال�شعبة الثانية يف جهاز الأمن ي�ؤكد �أن ح�سنا �شيوعي.
قوبل التقرير يف ال�شعبة الثانية بال�سخرية ،لأنهم يعرفون
ح�سن جيدا فهو من يبيعهم احلليب واللحم واجلنب وغري ذلك من
املنتجات املرتبطة باملا�شية ،وكان بغبائه و�سذاجته حمط تندرهم
الدائم ،و�أن تقول �إن ح�سنا �شيوعي فك�أنك تقول �إن احلمار يتكلم
االنكليزية بطالقة ،ولكن الرقيب الذي قر�أ التقرير ف�ضل �أن يطلع
عليه ال�ضابط امل�س�ؤول قبل �أن يلقي به يف �سلة القمامة حت�سبا
مل�س�ؤولية قد تقع عليه ،وعندما �س�أله ال�ضابط عن �إمكانية �صحة
هذه املعلومات قال:
ـ  �أ�صدق �أنهم �صعدوا �إلى القمر ولكنني ال �أ�صدق �أن ح�سنا
يمكن �أن يكون �شيوعيا ،هذا ر�أ�س طر�ش ال يفهم بمثل هذه الأمور.
(وكان ال�صعود �إلى القمر في تلك الفترة �ضرب من الم�ستحيل،
حيث لم يكن هناك وجود لأبولو بعد)
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بعد ذلك مزق ال�ضابط التقرير و�ألقى به يف �سلة القمامة مرجعا
�سببه لث�أر �شخ�صي بني �صاحبه وح�سن.
ولكن التقارير التي و�صلتهم بعد ذلك والتي تتهم ح�سنا ب�أنه
�شيوعي جعلتهم يفكرون بالأمر وير�سلون دورية لتق�صي احلقيقة.
عندما توقفت �سيارة ال�رشطة �أمام منزل ح�سن كان اخلوف
هو الأمر الوحيد الذي مل ي�شعر به ح�سن ،و�إمنا اختلجت يف نف�سه
م�شاعر �أخرى هي مزيج من الفرح واالعتزاز وما �شابه ذلك من
الأحا�سي�س الإيجابية ،ف�سيارة احلكومة تتوقف �أمام منزله للمرة
الأوىل ،وعندما خرج ال�ستقبال الدورية حدث نف�سه قائال( :مت�سيح
اجلوخ جاب نتيجة) منوها �إىل �إطنابه يف مديح احلزب ال�شيوعي،
وتوقع يف دخيلته �أنه من غري امل�ستبعد �أن يزوره النائب يف الربملان
قريبا كما زار ابن عمه �سعيد من قبله.
�أدرك عنا�رص الدورية من اال�ستقبال احلميم الذي قابلهم به
ح�سن �أن لي�س لل�شيوعية رائحة يف منزله ،وتنا�سوا �أمر التقارير
وقرروا عدم �إجراء حتقيق يف الأمر بتاتا ،غري �أن �أحدهم قال
�ساخرا وهو يعيد فنجان القهوة املرة الذي احت�ساه:
ــ  �شو يا ح�سن ؟ �سمعنا �أنك �رصت �شيوعيا؟!!!!
فرد ح�سن متح�رسا ح�رسة من يحلم بنيل �رشف ال ي�ستحقه:
ـ  �أنا ال واهلل ،لكن �سعيد ابن عمي م�س�ؤول كبري يف احلزب
ال�شيوعي� ،سعادة النائب كان يزوره �شخ�صيا يف بيته.
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ومن �أجل منفعة �سعيد اردف ح�سن:
ــ  قيادة احلزب ت�شاوره يف كل �صغرية وكبرية ،كل االجتماعات
جتري يف بيته وال يع�صى عليه �س�ؤال ،ميكنه الإجابة على كل �شيء،
رجل مطلع ويفهم.
و�أطنب ح�سن يف �إطراء �سعيد وك�أمنا ما يتفوه به عن �سعيد
�سي�سهم يف تعيينه حمافظا �أو وزيرا ،وكان هذا الإطناب بطبيعة
احلال كافيا العتقال ح�سن و�سعيد معا ،وما هي �إال �ساعة من
الزمن حتى كان االثنان يتعر�ضان للتحقيق يف ال�شعبة الثانية.
عندما �س�أله املحقق �إن كان �شيوعيا غ�ص �سعيد بر�شفة القهوة
التي كان قد ر�شفها من الفنجان الذي قدموه له يف ال�شعبة الثانية،
حيث دخلت القهوة يف �شعبته الهوائية و�سعل �سعاال �شديدا واحمرت
عيناه ومل يكن قادرا على الإجابة مما دفع ابن عمه ح�سن للإجابة
م�ؤكدا ع�ضوية �سعيد يف احلزب مثبتا ذلك بالزيارة التي قام بها
نائب الربملان ملنزله قبل عام ،مما ا�ضطر �سعيد كبت �سعاله ومتالك
نف�سه لينفي كل ما قاله ح�سن ثم يتابع �سعاله احلاد ،غري �أن ح�سن
ظن الدافع لهذا الإنكار توا�ضع �سعيد الذي ي�ضيع كل الفر�ص
ب�سببه و�أخذ على عاتقه و�ضع ابن عمه �سعيد يف مكانه الطبيعي
و�أكد من جديد �أنه �شيوعي ،ومل تنفع جميع ت�أكيدات �سعيد بعد ذلك
يف �أنه غري �شيوعي.
79

�أم الطناف�س

دب الهلع يف القرية بعد اعتقال �سعيد وح�سن ،و�صار كل من
قال لهما مرحبا �أو زار �أحدهما يح�سب �ألف ح�ساب وح�ساب� ،أما
يف بيت ح�سن فقد جتمع الأقارب يوا�سون بع�ضهم بع�ضا وينتظرون
خربا مطمئنا عن م�صري ال�شخ�صني املعتقلني ،ويف امل�ساء عاد
ح�سن لوحده ف�أخذ اجلميع ي�س�ألونه عن �سعيد الذي مل يعد ف�أجاب
بقرف:
ــ  �سعيد ابن عمي حمار.
ا�ستغرب اجلميع ذلك و�س�أله �أحدهم بلهفة :
ــ  ما الذي جرى؟
فكرر ح�سن نف�س املقولة بطريقة �أخرى با�ستياء وقرف �أي�ضا:
ــ  كل �شئ كنت �أتوقعه �إال هذا الأمر ،كنت �أظنه يفهم ولكن تبني
�أنه حمار.
ــ  ما الذي ح�صل؟
كرر �أحدهم متلهفا ملعرفة �أخبار �سعيد التي اتخذت طابع
الت�شويق بفعل لهجة ح�سن الذي عاد و�أكد:
ــ  ما كنت �أتوقع �أبدا �أنه حمار لهذه الدرجة.
قفز �أحدهم و�أم�سك بخناق ح�سن وقد فقد �صربه :
ــ  قل ما الذي ح�صل قبل �أن اخنقك واق�ضي على م�ستقبلك،
العمى.
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�أبعد ح�سن يدي ال�شخ�ص بدون اكرتاث :
ــ  الآن عندما �أقول لك ما الذي حدث� ،ستق�ضي على م�ستقبل
�سعيد الحمار ،ولي�س على م�ستقبلي �أنا ،هذا اذا بقي له م�ستقبل
فقد �سمعت �صراخه من الداخل كما لو انهم يقومون بذبحه.
ــ  يا �أخي فهمنا ،يكفي ،قل ما الذي ح�صل وخل�صنا.
ــ  الذي ح�صل� ،أن الجماعة �أخذونا ،وبكل احترام ادخلونا لعند
رئي�س ال�شعبة ،و�ضيفونا قهوة ومن �أف�ضل ما يكون ،نقيب يا جماعة
نقيب �سقانا قهوة ،نقيب م�ش عريف وال ع�سكري.
ــ  المهم ،المهم.
ا�ستعجله �أحدهم ف�أردف:
ــ  رئي�س ال�شعبة �س�أل �سعيد �أنت �شيوعي؟ �سعيد قال ال ،يا بني
�آدم �أتخجل من ذلك ،قالوا له و�صلتنا معلومات �أنك �شيوعي ف�أنكر
وقال �إن الذي �أو�صل هذه المعلومات كذاب فلم �أتحمل نف�سي وقلت
له �أنت الكذاب كل �أهل البلد يعرفون �أنك �شيوعي ،لماذا تخجل؟
ــ  املهم ،املهم .
قال �أحدهم م�ستعجال �إياه فقال:
ــ  املهم �سعيد احلمار و�ضع ر�أ�سه باحلائط ومل يعرتف ،ف�أعطوا
لكل واحد منا ورقة كتب عليها �شئ ما وقالوا وقعوا� ،أنا �أمي ال
�أقر�أ وال �أكتب ،ب�صمت� ،سعيد احلمار رف�ض التوقيع ،وقع يا بني
�آدم (�شو توقيع وزير الدفاع؟!!!!).
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ــ  املهم ،املهم.
كرر �أحدهم م�ستعجال.
ــ  المهم ــ  قال ح�سن متنهدا ـ يجب �أن نبحث عن �شخ�ص يدخلنا
�إلى الحزب ال�شيوعي ،فكل �شخ�ص ينكر �أنه �شيوعي ي�ضعونه في
ال�سجن ،كما ح�صل مع �سعيد ،الحمار.
ثم �أقفل حديثه(لأ خيو من�صري مو �شيوعيني ،قرود من�صري،
املهم ماحدا يقرب �صوبنا).
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فروج برو�ستد
يف كل �سحب اىل الع�سكرية يتم طلب عدة �أ�شخا�ص من ام
الطناف�س  لاللتحاق بخدمة العلم التي ي�سميها املواطنون هنا
(الإجباري) ويف هذا ال�سحب مت طلب �شخ�صني من حملة البكالوريا
هما عاطف وجميل ،اللذان ركبا البا�ص من ام الطناف�س اىل دم�شق
ومنها اىل حلب حيث التحقا مبركز التجمع امل�سمى «ثكنة هنانو»
فحلقوا لهما على ال�صفر و�سحبو منهما بطاقتي هويتيهما املدنيتني
واعطوا كال منهما ق�صا�صة قالوا �إنها هوية م�ؤقتة ،وطلبوا منهما
املراجعة بعد �أ�سبوع ملعرفة القطعتني الع�سكريتني اللتني �سيتم
فرزهما �إليهما ،وهكذا فقد كانا بعد منت�صف ليل اليوم نف�سه قد
عادا كل �إىل منزله يف �أم الطناف�س.
�صباح اليوم التايل ذهبا �إىل عادل احلالق لكي ي�سوي لهما
�شعرهما بعد �أن قام حالق مركز التجمع بجزه بطريقة ميكن القول
�إن جز �صوف الغنم �أكرث �أناقة منها ،وبعد �أن قام عادل احلالق
بق�ص �شعرهما على ال�صفر راويا لهما للمرة االلف كيف �سقطت
دبابته عن اجل�رس يف وادي الرقاد �أثناء الهجوم الذي كانت تقوم
به ف�صيلته يف حرب ت�رشين ،و�أنه علق يف الدبابة مع بقية افراد
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الطاقم ومل يتمكنوا من االن�سحاب مع بقية افراد الكتيبة عندما قام
العدو بهجوم معاك�س ،الأمر الذي جعل م�ساعد الذاتية يف كتيبتهم
يرفع برقية با�ست�شهادهم ،وكيف تلقى �أهله اخلرب ،وكيف عاد هو
من اجلبهة وجنازته قائمة ،وهنا كانت تنهمر دمعة من عني عادل
وهو ي�صف كيف كانت امه و�أخواته يبكينه ،ويتوقف عن احلالقة
لثوان لكي مي�سح دمعته ،وبطبيعة احلال ف�إن �أحدا مل يكن يت�أثر
برواية عادل احلالق هذه ،لأن اجلميع كانوا يعرفون �أن عادل مل ي�ؤد
اخلدمة الع�سكرية ،و�أن الق�صة حدثت مع �سلمان جرب من �إحدى
القرى القريبة.
بعد احلالقة واال�ستحمام اجتمعا عند �صديقهما الثالث �سليم،
املتخلف عن �أداء اخلدمة فوجدا هناك �أخاه كمال الذي يدر�س يف
جامعة حلب والذي قدم من هناك للتو ،وعتب عليهما كثريا لأنهما
مل يقوما بزيارته ف�أو�ضحا له �أنهما ال يعرفان العنوان ،فتناول ورقة
وقلما و�أخذ ير�سم لهما اخلريطة التي تو�صلهما �إليه ،معلّما الطريق
من باب الكراجات حتى باب بيته ،ولكي ال يفقدا الطريق كان ي�ضع
نقاط العالم التي �سي�شاهدانها يف الطريق عند كل مفرق ،ومن بني
نقاط العالم هذه كان حمل فروج برو�ستد ،الذي مل يكمل كمال بعده
ال�رشح لأن عاطف قاطعه فيما ي�شبه ال�رصخة:
فروح برو�ستد؟نعم ،فروج برو�ستد.84

قال كمال فتناول عاطف الورقة من يده ومزقها �إربا وقال له:
بال ما توجعلنا را�سنا بال�رشح ،عرفت املكان ،ار�سم لنااخلريطة من عند فروج برو�ستد.
وعندما �س�أل جميل عاطفا �إن كان واثقا من �أنه يعرف� ،أكد له
�أنهما مرا من املكان.
وهكذا ر�سم كمال اخلريطة انطالقا من حمل فروج الربو�ستد،
وبعد �شهر وقبل �أن يتوجها �إىل مركز التجمع يف حلب ذهب عاطف
�إىل �أم كمال وابلغها ب�أنهما �سيزوران كمال و�سيبيتان عنده ،ف�إن
كانت تريد �إر�سال �شيء له فهما جاهزان ،ومل تكذب �أم كمال خربا،
فقامت بتحميلهما كل قطرميزات املكدو�س والزيتون واللبنة التي
رف�ض كمال حملها عندما غادر �إىل حلب ،كما لفت ورق العري�ش 
الذي كان يع�شقه وطبخت له حما�شي الكو�سا والباذجنان التي كان
يع�شقها اي�ضا ،علما �أن كمال كان يع�شق كل امل�أكوالت ،ثم و�ضعت
اليربق واملحا�شي يف دلو ،وخبزت له على ال�صاج ما يكفيه ل�شهر
ومل تن�س  فطائر اللبنة التي كان يع�شقها �أي�ضا ،وهكذا وبف�ضل
نخوة عاطف توجها �إىل حلب لي�س كع�سكريني ،بل كبعريين حمملني
مزملني.
وبطبيعة احلال فقد كان من غري املمكن �أن يذهبا بهذه احلمولة
�إىل مركز التجمع ،ولذلك فقد قررا الذهاب �إىل كمال ي�سهران
ويبيتان عنده ويف �صباح اليوم التايل يذهبان �إىل مركز التجمع
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(خفافا نظافا) ،هذا ما اقرتحه جميل على عاطف الذي كان يحمل
كرتونة على كتفه وكان واثقا �أنه �سيوافق ،لأنه ال يوجد خيار ثالث،
ولكن عاطف قال ب�شكل غري متوقع:
خيو ..ما ر�أيك �أن نذهب �إىل فندق.فندق؟!!! يارجل �إن �سمع كمال اننا ذهبنا �إىل فندق�سيخا�صمنا مدى احلياة.
قال جميل م�ستغربا كالمه فرد عاطف مبا ي�شبه اللغز:
�ألي�س املطلوب �أن جند كمال ِ �أوال؟مل افهم.قال جميل حمتارا فقام عاطف بتوجيه نقد الذع لأهل حلب:
يا �أخي ه�ؤالء احللبية ال تفهمهم وال تعرف كيف يفكرون.ازداد اللغز �رشا�سة مع كالم عاطف اجلديد ،وثار يف جميل
ف�ضول ملعرفة ما الذي يق�صده ف�س�أله:
ما هو املو�ضوع يا عاطف؟فقال:
منذ �أن دخل البا�ص �إىل حلب و�أنا �أنظر من النافذة..�شاهدت �أكرث من ع�رشين حمال يحملون نف�س اال�سم.
يا �أخي نحن مالنا وللحلبية ،فلي�سمو حمالتهم كما يريدون،86

�أخرج من جيبك اخلريطة ودعنا نبحث عن كمال.
وهنا �صمت عاطف وبدا على مالمح وجهه بع�ض  عالمات
ال�شعور بالذنب ،ثم �أنزل كرتونة القطرميزات عن كتفه وو�ضعها
على الأر�ض وقال:
معقول يا زملي ،بلد املتنبي ا�رضب واطرح ال يعرثون علىا�سماء للمحالت؟ كيفما �أدرت وجهك ،فروج برو�ستد ،فروج
برو�ستد..
هكذا �إذن ،تبني ان عاطف مل ي�سمع يف حياته مبا ي�سمى فروج
الربو�ستد الذي كان موجودا يف املدن الكبرية فقط �آنذاك ،واملحل
الذي كان يتحدث عنه عندما كانا مع كمال� ،شاهده قرب مركز
التجمع ،ولذلك فهو يقف عاجزا ال يعرف ما الذي يفعله الآن.
تولدت لدى جميل رغبة يف �صفع عاطف على كال وجنتيه معا
ثم على رقبته وان يختم بركلة على قفاه ،ومن غري املعروف �إن كان
�سريوي غليله بعد ذلك �أم ال ،ولكنه يف الوقت عينه مل يتمالك نف�سه
عن ال�ضحك ،حتى يف الفندق عندما �أعرب عاطف الذي كان
يلتهم يربق وحما�شي كمال ،عن تذمره من �سخرية جميل وطلب منه
ك�صديق وابن �صف وابن دورة عدم رواية الق�صة لأحد.
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قدر ولطف
كانت هدى تعرف متاما �أن زوجها �سيلقي باللوم عليها حني يعلم
�أن ابنتهما ر�شا ت�أخرت يف العودة �إىل البيت من املدر�سة الإعدادية،
ورمبا كانت عبارة (يلقي باللوم) ال تعرب عما �سيحدث ،فهو �سيوجه
لها اتهاما ب�سوء تربيتها لر�شا ،هذا يف بداية الأمر� ،أما �إذا حدث
مع ر�شا ما يعترب من غري املرغوب حدوثه للفتاة ،فمن غري امل�ستبعد
�أن يرمي عليها زوجها الطالق ويطلب منها �أن ت�ضب �أغرا�ضها
وتذهب �إىل بيت اهلها ،ولكن مع ذلك فهي م�ضطرة لأن تخربه �إن
ر�شا التي كان من املفرت�ض �أن تعود من املدر�سة قبل �ساعة ون�صف،
مل تعد بعد ،فكلما بكرت يف �إخباره كلما كانت ردة فعله �أقل حدة.
ماذا؟قال الزوج وقد كادت عيناه تخرج من حمجريهما ،ثم اردف وقد
لوى عنقه:
كيف؟هكذا ..كما �سمعت.قالت هدى فاركة كفا بكف.
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رمبا �شعر الزوج بدوار او بثقل يف الرا�س منع غ�ضبه من اخلروج،
ولكن نارا ا�شتعلت حتت الرماد ،فقد بد�أت ال�صور القبيحة التي
ت�صور له ر�شا يف مناظر تق�شعر لها الأبدان ،بالتوارد �إىل خميلته،
وراودته �أمنية ال ميكن لأب �أن يتمناها لفلذة كبده ،حيث متنى
لو ان ر�شا لفظت نف�سها الأخري بعد �أن تلقت نف�سها الأول عندما
خرجت من رحم امها ،ولكنه مع ذلك حتامل على نف�سه وو�ضع
احتماالت �أخرى ،ولو بن�سبة واحد باملئة ،وذهب لل�س�ؤال عنها عند
�صديقاتها يف املدر�سة.
جميع �صديقاتها �أكدن �أنها غادرت املدر�سة وتوجهت �إىل البيت،
(ولكنها مل ت�صل ،ف�إىل اين ذهبت �إذا؟) هذا هو ال�س�ؤال الأهم الآن
الذي كان يدور يف ر�أ�س والد ر�شا.
اجتمعت العائلة بدءا من اجلد الذي ب�صق يف وجه والدها لأنه
مل يح�سن تربيتها و�سمح لها بالذهاب �إىل املدر�سة مرورا بالأعمام
الذين بدورهم وبخوا �شقيقهم العاق لأنه �سمح لهذه املنحطة ر�شا
بالذهاب �إىل املدر�سة التي ال ت�ؤدي �إال ملثل هذه امل�صائب ،خمن كل
من ي�ستطيع التخمني عن ال�سبب الذي منع ر�شا من العودة ،فت�ساءل
�أحد الأعمام �إن كان �أبوها �أو �أمها قد �أزعجاها مما جعلها تف�ضل
الهرب من البيت؟ ولكن �أمها �أكدت �أنها خرجت يف ال�صباح مبزاج
عال مما دفع �إحدى عمات ر�شا �إىل ا�ستنتاج غريب:
رمبا كان مزاجها عال لأنها كانت تعرف �أنها �ستهرب من البيت؟90

وعندما ت�ساءل �أكرث من �شخ�ص من احلا�رضين عن ال�سبب الذي
يدفعها للهرب و�إىل اين؟ تذكرت عمة ثانية �أن �أمني ابن �سامل �سليقة
تقدم خلطبتها يف ال�صيف املا�ضي ومت رف�ض طلبه ،رمبا تكون قد
هربت معه.
ولكنها هي التي رف�ضته ،ونحن لبينا رغبتها فعلى �أي ا�سا�س تهرب معه.
رمبا يكون �أمني قد قام باختطافها عنوة.وهنا انتف�ض الأب ووقف وا�شهر م�سد�سه املخفي حتت ثيابه
وخرط�شه و�صاح:
�إذا كان لأمني �أدنى عالقة باختفاء ر�شا فلن يبقى احد من�آل �سليقة على قيد احلياة.
نهره اجلد وطلب منه الرتيث حتى معرفة احلقيقة ثم التفوه
مبثل هذه الكلمات ،ثم �شكل اجلد وفدا من الأعمام والأخوال
لزيارة بيت �سامل �سليقة وحماولة ا�ست�شفاف احلقيقة.
وقد كانت احلقيقة نا�صعة منذ الدقيقة الأوىل التي دخلوا فيها
منزل �سامل ،فقد تبني �أن ابنه امني يف الواليات املتحدة منذ �أكرث
من �سنة ،وقد ارتاحوا لهذا الأمر فهم لي�سوا راغبني ب�إثارة عداوة
بينهم وبني �آل �سليقة ،ولكن ال�صدمة الكربى كانت عندما �س�ألهم
�سامل �إن كانوا قد وجدوا ر�شا �أو عرفوا �إىل اين هربت ،مما دفعهم
خللع اغطية ر�ؤو�سهم او ما ي�سمى يف عرف �أم الطناف�س بـ «تنكي�س 
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العقال» فبعد �أن انت�رش  خرب ف�ضيحتهم مل يعد هناك جمال لكي
ي�سريوا بني النا�س بر�أ�س مرفوع قبل �أن ي�سيل دم تلك الكلبة التي
ا�سمها ر�شا يف �إحدى البواليع.
اجلد وبقية الذين ظلوا يف البيت نك�سو العقل �أي�ضا عندما
علموا ان ف�ضيحتهم �أ�صبحت على كل ل�سان ،ودب يف البيت حزن
واكتئاب و�ساد �صمت مر ،وكان اجلميع يف ما ي�شبه اجلوع لقتل تلك
الفاجرة التي جلبت لهم العار.
ومبا �أن اجللو�س  يف املكان ال يجلب نتيجة فقد نه�ض  الأب
وعدد من الأعمام للبحث وحماولة ا�ستق�صاء �أخبارها بعد �أن �شاع
اخلرب ومل يعد هناك ما يخ�شونه.
ذهب بع�ضهم �إىل �صديقاتها يف حماولة منهم ملعرفة ا�رسار ر�شا عن
طريقهن ،فلعل را�س اخليط الذي �سيقودهم �إليها يف �أحد هذه الأ�رسار،
غري �أن البنات جميعهن �أكدن عدم وجود �أي ا�رسار لدى ر�شا.
بع�ضهم الآخر ذهب ل�س�ؤال �أ�صحاب البيوت املننت�رشة حول
الطريق امل�ؤدي من املدر�سة �إىل البيت لعل �أحدهم ر�آها ،فتبني �أن
معظم ال�سكان مل ينتبهوا لها ،ما عدا امر�أة كانت تن�رش الغ�سيل قالت
لهم �إنها �شاهدت ر�شا تختفي خلف املنعطف ،ومل ترها بعد ذلك،
وقد كان هذا �أمرا طبيعيا ،فهذا طريقها �إىل البيت ،فعل اجلميع
كل ما ي�ستطيعون فعله ولكنهم مل ي�صلوا �إىل را�س اخليط ،فعادوا
�إىل منزل ر�شا حيث يجتمع افراد العائلة ،ولكن �أحد الأعمام مل يعد،
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ومل يخرب الباقني �إىل اين ذهب مما جعل اجلد يوجه له اللوم لأن
هذا لي�س وقت هذه الت�رصفات.
بعد ما يقارب ال�ساعة من عودة اجلميع ات�صل العم املفقود
وطلب منهم �أن يعيدوا العقل �إىل ر�ؤو�سهم ،فكل التخمينات التي
كانوا يتكهنون بها لي�ست يف حملها ور�شا �رشيفة.
�س�أله اجلد
كيف عرفت؟ �أخربنا ما الذي ح�صلالذي ح�صل �أن ر�شا بعد �أن جتاوزت املنعطف ده�ستها�سيارة �شاحنة ولذلك مل ت�صل �إىل البيت.
قال عمها ذلك ودموع الفرح تكاد تنهمر من عينيه وكذلك فرح
اجلد وطلب منه �أن يعطي الهاتف لر�شا لكي يكلمها ويطمئن عنها
حماوال االلتفاف على �ضمريه الذي �أخذ ي�ؤنبه لأنه ظن بها الظنون،
ولكن العم �أو�ضح له:
الرباد.

-ر�شا ال ت�ستطيع �أن تتكلم يا �أبي� ..أنا �أتكلم معك من

�صدم اجلد بع�ض ال�شيء وردد ب�صوتى خافت:
رحمة اهلل عليها.ثم و�ضع العقال على ر�أ�سه وطلب من الآخرين �أن يفعلوا مثله،
وبعد ذلك قبل الرجال جميعا �شوارب بع�ضهم البع�ض  وتعانقت
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الن�سوة و�أطلق بع�ضهن الزغاريد ،ثم خرج كل من معه �سالح �إىل
باحة املنزل و�أطلق كل ما يف خمزن م�سد�سه من طلقات يف الهواء
يف �إعالن منهم �إىل باقي �سكان القرية �أن ر�شا لي�ست كما كانوا
يعتقدون.
وبعد ذلك توجه اجلميع والفرح ميلأ قلوبهم ويرت�سم على
مالمح وجوههم� ،إىل امل�ست�شفى ال�ستالم اجلثة و�إمتام خطوات
اجلنازة ،وكانوا يف الطريق يتلقون التهاين من �سكان القرية لأن
الأمور انتهت على خري ،ثم �شيعت ر�شا �إىل مثواها الأخري كعرو�س.
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كل�سون اخلام الأملاين
عبود مهنا �سلطان يعترب من النا�س املي�سورين مبعايري القرية،
ولذلك فعندما �شاهد على حبل الغ�سيل ،كل�سون اخلام الأملاين
الذي �أ�صبح �ضيقا عليه بع�ض ال�شيء ،فكر بالت�صدق به على جنم
القا�ضي� ،أما جنم القا�ضي ورغم �أنه حمتاج وي�ستحق ال�صدقة
فعال ،ف�إن �شيئا وحيدا فقط كان ال يحتاج �إليه ،هو الكال�سني ،فقد
كان عنده وفرة منها ،لأن كل �أكيا�س الطحني كانت تتحول علي
يدي زوجته �إىل كال�سني ،ولكنه خجال قبل ال�صدقة التي جاء بها
عبود مهنا �سلطان يف كي�س لفه و�أعاده �إىل جيبه بعد �أن اخرج منه
الكل�سون وقدمه لنجم ،ونوه له بحركة تدل على قيمة الهدية:
خام �أملاين ،حتى لو قمت بحفه باحلجر فلن يهرتء.كرث اهلل خريك.�أجابه جنم دون اكرتاث وو�ضع الكل�سون جانبا ،وهذه اللحظة
بالذات كانت بداية مل�أ�ساة جنم التي �ست�سجل يف تاريخ القرية ،ففي
اليوم التايل حتديدا �شاهد عبود مهنا �سلطان جنم القا�ضي يف
ال�ساحة وقبل �أن يقول له �صباح اخلري بادره على م�سمع اجلميع
�سائال:
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كيف الكل�سون ..ارجو اال يكون �ضيقا؟ال� ..شكرا لك ..كل �شيء على ما يرام.�أجاب جنم القا�ضي مزدردا لعابه �إحراجا �أمام من لفت انتباههم
�س�ؤال عبود ،وتنف�س  ال�صعداء عندما عاد كل �إىل �أ�شغاله ،ولكن
عبود عاجله بال�س�ؤال الثاين:
هل دكة الكل�سون رخوة� ..أم ال زالت متينة؟ �إذا كنت ت�شعربها رخوة فعندي ذراع ون�صف من املطاط �أعطيك اياه تدكك به
الكل�سون.
ال احلمدهلل ،لي�ست رخوة ..متينة ..متينة جداوازدرد لعابة �إحراجا مرة �أخرى بعد �أن ازداد عدد املهتمني،
عندما و�صل احلديث �إىل دكة الكل�سون.
ممتاز  ..ممتاز – قال عبود ثم تابع – مل �أمن طوال الليلب�سبب التفكري ،خ�شيت �أن تكون الدكة قد ارتخت فقلت لنف�سي
�سيعتب علينا جنم ويقول � ..آها حت�سن علينا عبود بكل�سون دكته
رخوة.
�شعر جنم وك�أنه يف دوامة من الرمال املتحركة ،فتمنى �أن تبلعه
وتنهي معاناته� ،أو �أن تهب عا�صفة وتكن�س وجه الأر�ض من �آخر
حبة رمل ،و�أكتفى باجلواب جماملة:
كرث اهلل خريك ..مل تق�رص �أبدا.96

ــ  ما الذي تقوله يا رجل لم اقم ب�أكثر مما يمليه الواجب� ..إنه
مجرد كل�سون ،من ي�سمعك يظن �أن �أهديتك مر�سيد�س.
مل يرد جنم راجيا �أن يقطع حبل احلديث ب�صمته ،وكان م�صيبا
فيما فعل ،فقد �صافحه عبود مهنا �سلطان وتابع طريقه.
عاد جنم القا�ضي �إىل بيته معكر املزاج وا�ستمر معه ذلك حتى
غفا ليال بعد �رصاع طويل مع الأرق ،حيث راودته �أحالم وردية
جعلته ين�سى عبود مهنا �سلطان وكل�سونه اخلام الأملاين� ،إال �أن �سرية
الكل�سون اخلام الأملاين مل تقفل هنا ،ففي اليوم التايل عندما �صادفه
عبود يف ال�ساحة �صاح به وهو يحث اخلطى نحوه:
ــ  طمئني نجم ..كيف الكل�سون؟
ــ  الكل�سون بالف خير والحمد هلل.
�أجاب جنم ممتع�ضا بع�ض ال�شيء ،ولكن عبود مل يلحظ ذلك يف
نربته ،بل �شاهد فيها �آيات ال�شكر على هذا الكل�سون الذي اعتقد
انه احلدث الأهم يف حياة جنم ،ومد يده �إىل جيب اجلاكيت و�أخرج
من هناك �شيئا ما ،مده �إىل جنم قائال:
ــ  ام�سك ،لقد �أح�ضرت لك «المغيطة» من �أجل دكة الكل�سون
خ�شية �أن ترتخي �أو تنقطع و�أنا م�سافر.
و�ضع جنم املطاطة يف جيبه ومل ي�شكره حتى ،خ�شية �أن يطور
احلديث ،خا�صة و�أنه كان ي�شعر �أن اجلميع ي�شاهدون كل�سونه وهو
يتحدث مع عبود ،غري �أن عبود فاج�أه ب�س�ؤال مل يكن يف احل�سبان:
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لك؟

-هل تعرف كيف تدكك املطاطة يف دكة الكل�سون �أم ا�رشح

تلوى جنم ومتنى لو كان يف يده �سالحا ناريا ما لكي يفرغ كل
طلقاته يف قلب عبود ،ولكنه بالطبع �أبقى على هذه الأمنية حبي�سة
ر�أ�سه و�أجاب:
يا رجل ..ت�س�أل وك�أنني �س�أخرتع قنبلة ذرية� ،إنها جمردمطاطة.
هه ..قنبلة ذرية ..ت�سخر؟ ..الأملان كل �صناعاتهم معقدةولها طريقة خا�صة للتعامل معها ،حتى الكال�سني ،يا �سيدي هل تعلم
�أن تدكيك كل�سون املاين �أ�صعب من اخرتاع قنبلة ذرية يابانية.
ثم نظر �إىل حزام بنطال جنم وقال له:
ــ  انزل البنطال.
وهنا مل يجد جنم بدا من التذمر ،وقال:
ــ  ال يوجد م�شكلة يا �أخي� ..إذا قطعت دكة الكل�سون �أو ارتخت
ارفع الكل�سون ،لماذا خلق اهلل للإن�سان يدان؟ ..لكي يرفع كل�سونه
�إذا ارتخت الدكة.
الحظ عبود اخلجل يف مالمح جنم ف�سخر منه:
واخ�رض لأننا قلنا له �أنزل البنطال ..ما بك
وازرق
احمرَّ
َّ
َّ
مثل الن�ساء ،قلنا لك �أنزل البنطال ومل نقل لك اخلع� ،أنت رجل
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يا �أخي ..رجل ،ال داعي للخجل لن تخرب الدنيا �إذا وقعت عني
�أحدهم على دكة كل�سونك.
مل يجد جنم بدا من تلبية طلب عبود ،وندم لأنه اعرت�ض يف البداية،
فقد ازداد عدد املراقبني ثالثة �أو اربعة ا�شخا�ص ب�سبب ذلك ،ف�أنزل
البنطال و�رسعان ما �أم�سك عبود بالدكة و�أخذ ي�رشح له:
هنا يوجد فتحة ،تعلق املطاطة بدبو�س وتبد�أ بتدكيكها حتىتخرج من الطرف املقابل فرتبطها وانتهى الأمر ..ارفع البنطال.
رفع جنم البنطال فطلب منه عبود:
انظر �إىل الأعلى.نظر جنم �إىل الأعلى ظنا منه �أن عبود يريده ان يرى �شيئا
هناك ،ولكن عبود قال له بعد �أن نظر �إىل فوق:
�أنظر �إىل الأ�سفل.نظر جنم �إىل الأ�سفل ظانا الظن نف�سه ولكنه مل ير �شيئا ف�ألقى
نظرة ا�ستف�سار على عبود الذي كان ينتظر هذه النظرة فعاجله:
هل �أطبقت ال�سماء على الأر�ض لأنك �أنزلت البنطال؟ ملتطبق ،ال تزال يف الأعلى والأر�ض  مكانها يف الأ�سفل ،واحلياة
م�ستمرة كما ترى.
يف تلك الليلة مل ي�شاهد جنم �أحالما وردية ،يف تلك الليلة عا�ش 
كابو�سا ثقيال فيه الكثري من الكال�سني التي كانت حتا�رصه مك�رشة
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عن �أنيابها ،و�أكرث ما بعث الرعب يف نف�سه بينها ذلك الكل�سون
ال�ضخم الذي كان يحلق على ارتفاع منخف�ض وي�صليه ب�صواريخ
جو ار�ض ،ولأن كل �شيء مي�رس يف املنام فقد وجد جنم زوجته متد
له مدفعا م�ضادا للطائرات �أخذه منها على عجل و�سدد على كل�سون
(الإف  )16كما �سماه الحقا من باب الدعابة ،ولكن املدفع كما يف
كل الكوابي�س �أ�صيب با�ستع�صاء ومل يعمل ،بينما �أطلق الكل�سون على
جنم �صاروخا ال ميكن القول �إنه مزقه �إىل �أ�شالء ،فقد نرثه نرثا
وجعله يتطاير يف الهواء على �شكل رذاذ.
ا�ستيقظ جنم من الكابو�س وتلم�س جنبات ج�سده ،وعندما �أدرك
انه حي يرزق م�سح عرقه و�رشب املاء ومل ينم بعد ذلك تلك الليلة.
يف اليوم التايل ،كما يف الأيام التي �سبقته �شاهد عبود مهنا
�سلطان جنم القا�صي يف ال�ساحة التي ت�صب فيها دروب القرية
كلها ،وكالعادة اي�ضا �س�أله:
كيف الكل�سون؟ب�ألف خري ويف غاية ال�شوق �إليك.رد جنم ويف نف�سه رغبة بتوجيه لكمة �إىل ا�سنان عبود الأمامية
بحيث ي�شاهد بعدها الدم ي�شخب من لثته نوافري غزيرة تتحول
�إىل بحرية تبتلع عبود وكل�سونه اخلام الأملاين معا� ،أما عبود الذي
الحظ تغريا يف نربة جنم فقد ظن �أن جنم يداعبه فتابع:
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هاهاها� ..أنا ال ا�س�ألك عن الكل�سون عبثا ،فقد تذكرتليل �أم�س انني مل �أنبهك لكي ال تغ�سل الكل�سون يف غ�سالة� ،أغ�سله
باليد ،فهو يك�ش ،وهذا هو العيب الوحيد فيه ،مريح للج�سم ناعم
على اجللد ،ولكنه يك�ش ،كال�سني اخلام ال�صناعة املحلية ال تك�ش،
ولكنها باملقابل خ�شنة كاجلنفي�ص عندما تلب�سها ت�شعر مبحا�شمك
عدم امل�ؤاخذة وك�أنها على قطعة برداخ ..ما العمل هكذا هي الدنيا،
لكل �شيء كما قال �أبو العالء� ،إذا ما مت نق�صان.
يا ابن ال�ستني كلب ،هل تظنني الب�س كل�سونك اخلام مرةو�إىل الأبد؟ لقد غ�سلته ع�رشين مرة منذ �أن ابتليت به.
هكذا كان جنم يتمنى �أن يقول لعبود ،ولكنه مل يقله بل قال له:
احلمد هلل لي�س عندنا غ�سالة.ممتاز،ــ   قال عبود وتابع ـ اي�ضا اريد �أن انبهك لعدما�ستعمال م�ساحيق الغ�سيل ،لأن م�ساحيق الغ�سيل تتفاعل مع اخلام
ويبقى �أثرها فيه مما قد ي�ؤدي عدم امل�ؤاخذة �إىل حكة يف املحا�شم،
و�أنت تعرف كم ي�شعر املرء بحرج �أن ا�ضطر حلك حما�شمه يف
ال�شارع او يف جل�سة ما� ،سيالحظ النا�س ذلك ويعيبونه عليه.
زوجتي ال تعرف غري �صابون زهر الزيتور.قال جنم حماوال �أن ينهي املو�ضوع.
اف�ضل �شيء ،ال�صابون اف�ضل �شيء.101
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ومد يده م�صافحا جنم الذي تنف�س  ال�صعداء ظنا منه �أن
امل�صافحة هي نقطة النهاية للحديث ،كما هي العادة ،ولكن عبود
�أعاد يده فج�أة �إىل جيبه قبل �أن يجري امل�صافحة ،قائال:
حلظة ،حلظة ،جلبت لك الدبو�س.ثم مد له الدبو�س واردف:

ه�ؤالء الأملان �أوالد كلب ،دقيقون على ال�شعرة ،حتى يف دككالكال�سني ،يا رجل ..يخرتعون الكل�سون وك�أنهم يخرتعون ميغ �سبعة
ع�رش ..اجعل ذنب الدبو�س �إىل الأمام عندما تدكك املطاطة ،ور�أ�سه
�إىل اخللف ،حت�سبا فقد ينفتح فج�أة وي�صبح من ال�صعب دفعه.
-حا�رض �سيدي.

وجد جنم نف�سه يقول لعبود الذي قال عدة كلمات �أخرى مل
ي�سمعها جنم ،ثم ان�رصف.

ومل يتنف�س جنم ال�صعداء يف هذه املرة حتى �شاهده يختفي خلف
املنعطف.

مل ي�شاهد جنم كوابي�سا تلك الليلة لأنه مل يغم�ض له جفن ،ولكن
رغبات كثرية راودته ك�أحالم يقظة ،فمرة دخل �إىل ال�ساحة ومعه
ر�شا�ش دكرتيوف وافرغ �رشيطه كامال يف ج�سد عبود مهنا �سلطان،
ومرة �شاهد نف�سه يعلق الكل�سون على حبل الغ�سيل ويرميه ب�سهم
من قو�س الن�شاب وي�صيبه يف منطقة املحا�شم متاما ،لي�سبب له �أكرب
قدر من الأمل ،فقد بد�أ ي�شعر ان روحا �رشيرة ت�سكن كل�سون اخلام
الأملاين ذلك ،ويف �أحالم اخرى �سكب على الكل�سون بانزينا و�أحرقه،
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وفعل بالكل�سون وب�صاحبه الأ�سا�سي كل ما ميكن �أن يفعله �شخ�ص
حاقد ناقم مبن يرغب باالنتقام منه ،غري �أنه يف اللحظات التي كان
يثوب فيها �إىل ر�شده ،كان يفكر مبا يتوجب عليه فعله لكي يتخل�ص
من م�أ�ساة الكل�سون ،فلم يعرث على طريقة تخل�صه من هذا ،و�أكتفى
بالأمل �أن ميل عبود مهنا �سلطان يوما من ال�س�ؤال عن الكل�سون
وبذلك تكون م�شكلته قد حلت ،ولكن ذلك مل يح�صل ،ففي كل يوم كان
عبود �إ�ضافة ل�س�ؤاله عن الكل�سون ومديحه للمنتج الأملاين ،يقدم له
توجيهات جديدة فيما يخ�ص التعامل مع الكل�سون اخلام الأملاين.
ومبا �أن لكل وعاء طاقة على اال�ستيعاب ف�إنه ال بد لهذا الوعاء
يف نهاية املطاف من االنفجار ،وهذا ما حدث مع جنم القا�ضي،
ففي �أحد الأيام وكانت ال�ساحة مكتظة ،وبعد اول �س�ؤال من قبل
عبود مهنا �سلطان عن كل�سون اخلام ،وجد نف�سه ب�شكل �آيل يخلع
بنطاله ثم يخلع كل�سون اخلام ويناوله لعبود �شاكرا اياه:
ــ  ا�شكرك جزيل ال�شكر على كل�سون الخام الألماني ،ولكن خذه
وخل�صني منه لأنني ال اجيد التعامل مع ال�صناعة الألمانية.
ثم التفت �إىل اجلمع الذي �أخذ يحدق بع�ضه يف م�ؤخرته العارية
فاغراه فاه ،وبع�ضه الآخر يف مقدمته العارية فاغرا فاه اي�ضا،
وقال ب�صوت يتهي�أ لل�سامع معه �أن افعى تخرج من �صدره:
ــ   يا جماعة ال ت�ؤاخذوني� ..أق�سم لكم� ..أن يكون ال�شخ�ص
عاريا خير له من �أن ي�ستر عورته بكل�سون عبود مهنا �سلطان ،حتى
ولو كان «بوبلين» ولي�س خاما المانيا فقط.
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كلمة �أ�صدقاء الفقيد
مل يعد عادل يذكر عما كان يدور احلديث الذي كان ي�صغي �إليه
باهتمام عندما انحنى �أبو فار�س باجتاهه وهم�س يف �أذنه :
ــ  هل �أنت بارع في مجال الخطابات؟
ــ  ال �أدري ..في حياتي لم �ألق ولم �أكتب خطبة.
عندها عدل �أبو فار�س  �س�ؤاله ب�شكل يح�صل فيه على �إجابة
مر�ضيه:
ــ  كيف لغتك العربية؟
ــ  ال ب�أ�س.
�أجاب عادل ،وهذا ما كان يريد �أبو فار�س �سماعه فنه�ض ودخل
�إىل غرفة �أخرى ثم خرج منها وبيده جملة عتيقة مدها �إىل عادل بعد
�أن جل�س قربه وقد فتحها بحيث حجب غالفها الورقة التي يف داخلها
عن بقية ال�ساهرين ثم انحنى �إىل عادل وهم�س يف �أذنه مرة �أخرى:
ـ  �أعطني ر�أيك بهذا الخطاب.
�أم�سك عادل باملجلة و�أخذ يقر�أ:
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(�إنني لأ�شعر بال�شم�س تنك�سف والقمر ينخ�سف واجلو يرجتف
والأر�ض تنجرف لهول ال�صدمة ..ال�صدمة التي باغتتنا كما يباغت
الذئب قطيع الغنم فيقف ال حول له وال قوة  ..كيف ال ويف هذا
اليوم يغفو غفوته الأخرية �صاحب القلب الكبري نظيف اليد والقلب
والل�سان ،املكافح والكادح الذي تعب وربى �شلة من خرية �شباب هذا
الوطن من كد ميينه وعرق جبينه دون �أن يدخل جيبه قر�ش حرام،
الرجل الكرمي وال�شهم �أبو نزار �سليم ال�شـ).....
مل يكمل عادل قراءة الكنية وهب �شاهقا كمن �صعقه تيار
كهربائي :
ـ  �أبو نزار مات؟
ولكن �أبا فار�س �رسعان ما �أم�سك به من يده و�أجل�سه طالبا منه
ال�صمت:
ــ  ه�س ..ا�صمت ..ا�صمت ال تف�ضحني.
ثم طلب من احلا�رضين الذين توقفوا عن احلديث ووجهوا
نظرات مت�سائلة:
ـ  �أكملوا حديثكم �..أ كملوا حديثكم  ..لم يح�صل �شيء.
�إال �أن �أحد احلا�رضين �أ�رص على معرفة الأمر:
ــ  من الذي مات؟
ف�أجابه �أبو فار�س ب�ضيق:
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ــ  لم يمت �أحد ..ال تقلق
تابع ال�ساهرون حديثهم بينما التفت �أبو فار�س �إىل عادل الذي
ال يزال حتت ت�أثري ال�صدمة وقال عاتبا:
ـ  �أكان يجب �أن تقفز من مكانك ..كدت تف�ضحنا.
�أما عادل فلم يكرتث بعتاب �أبي فار�س و�أعاد �س�ؤاله هام�سا:
ـ  �أبو نزار مات؟
ــ  لم يمت  ..لكنه يو�شك �أن يموت� ..أوالده كانوا عند الطبيب
وقال لهم �أن �أيامه معدودة ...ابق هنا ..بعد �أن ين�صرف ال�ضيوف
نتحدث على راحتنا.
وبعد ان�رصاف ال�ضيوف �سكب �أبو فار�س  ك�أ�سني من النبيذ
و�أكمل عادل قراءة اخلطاب ،وعندما ر�شف �أبو فار�س �أول ر�شفة
من ك�أ�سه طلب من عادل:
ــ   تكلم ب�صراحة ..ال تخجل �أبدا� ..أعرف �أن لغتي العربية
تحت ال�صفر مثل برد �سيبريا ،ولهذا �أح�ضر الكلمة م�سبقا ،ف�أنا
�س�أكلف ب�إلقائها لأنني �صديقه الأقرب ،وال �أريد �أن �أقلب العزاء
�إلى مهزلة.
وقد لبى له عادل طلبه فبد�أ ب�إبداء مالحظاته بكل �رصاحة:
ـ  �أوال عبارة ال�شم�س تنك�سف والقمر ينخ�سف� ..إلى �آخره..
تقال لو �أن الميت رجل مهم ..و�أبو نزار عدم الم�ؤاخذة �شخ�ص
عادي جدا ..يعني هناك مبالغة
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ــ  �ضع تحتها خط ..عندما �أقوم بتبيي�ض الخطاب �أحذفها..
ثانيا ماذا؟
ــ   ثانيا مفردة �شلة مفردة عامية ت�ستخدم للتقليل من �ش�أن
مجموعة ما والحط من قدرها والأف�ضل ثلة بالثاء.
ــ  �ضع تحتها خط ..عندما �أقوم بتبيي�ض الخطاب �أحذفها..
ثالثا ماذا؟
ــ  ثالثا على حد علمي �أبو نزار من مواليد � ..1926صحيح؟
ــ  �صحيح � ..أنا و�إياه من مواليد نف�س ال�سنة.
ــ  ال داعي �إذا لإقحام الثورة ال�سورية ..فال عالقة له بها..
ــ  بيني وبينك هذه الجملة و�ضعها �أبو طالل في الخطاب ..
قلت له �أبو نزار ولد بعد الثورة فقال ال �أحد �سينتبه� ..ضع تحتها
خط ..عندما �أقوم بتبيي�ض الخطاب �أحذفها ..رابعا ماذا؟
ــ  رابعا بالن�سبة للوحدة ال�سورية الم�صرية ما دخل �أبو نزار
بها ..من يقر�أ ما كتبته يظنك تتحدث عن عبد النا�صر
ــ   هذه الجملة و�ضعها �أبو وليد ..قلت له ما دخل �أبو نزار
بالوحدة فقال �إن �أبا نزار كان م�ؤيدا لها.
ــ  لم يكن �ضد الوحدة �أحد.
ــ  �ضع تحتها خط ..عندما �أقوم بتبيي�ض الخطاب �أحذفها..
خام�سا؟
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ــ  خام�سا بالن�سبة للعلم  ..عدم الم�ؤاخذة  ..مع احترامي لأبي
نزار  ..لكن الرجل غير حا�صل على االبتدائية ..هنا ك�أنك تكتب
عن الفوزيه
ــ  من؟
ــ  الفوزيه ..عالم فيزياء.
يتذمر:
ــ   قلت لأبي ماجد ال داعي للكالم عن العلم فقال �إن �أبا
نزار يحب العلم� ..ضع تحتها خط ..عندما �أقوم بتبيي�ض الخطاب
�أحذفها� ..ساد�سا ماذا؟
وكانت هذه �أهم املالحظات التي �أبداها عادل ف�أيده �أبو فار�س 
ووعده بتعديل اخلطاب ،ثم ودعه �إىل الباب بعد �أن �رشبا زجاجة
النبيذ وعاد لتنقيح الكلمة.
بقي �أبو فار�س حتى ال�ساعة اخلام�سة �صباحا ي�شطب ويعيد
الكتابة لكي يتو�صل �إىل �صيغة نهائية لكلمة �أ�صدقاء الفقيد ،فحذف
(�شلة) وكتب (ثلة) كما ن�صحه عادل ،ثم حذف (ثلة) لأنها مل تعجبه
فقد بدا له �أنه يلثغ بال�شني حني يذكرها ،وكتب مكانها (كوكبة)،
وفيما يتعلق بالثورة �شطب الرقم  1925وكتب مكانه  1945على
اعتبار �أن �أبا نزار كان يف الع�رشين وقتها ,وفيما يتعلق بالعلم فقد
عاد وكتب( :وقد حمل راية العلم طول حياته وله يد طويلة) ثم
�شطب طويلة على �أ�سا�س �أن اليد الطويلة ت�ستخدم للتعبري عن
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الل�صو�صية ،وكتب مكانها كلمة ي�سمعها دائما (حيث �أن له باعا)
ثم �شطب باعا قبل �أن يكمل اجلملة ،فهو ال يجد متعة يف �سماع
هذه الكلمة وكتب بدال عنها (حيث �أن له ف�ضال كبريا على العلم
واملتعلمني..الخ) ،ويف ال�ساعة اخلام�سة قر�أ الكلمة يف �صيغتها
النهائية و�رضب بر�أ�س قلمه على الورقة وك�أنه ي�شك �أحدا بدبو�س 
قائال:
ــ  نقطة انتهى.
ويف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف كان يطرق باب عادل لأخذ ر�أيه
بال�صيغة النهائية للكلمة.
ومن جديد جاءت مالحظات عادل ب�رصاحة:
ــ  (كوكبة) ت�ستخدم للداللة على مجموعة متميزة من النا�س،
و�أوالد �أبي نزار مع احترامي لهم لي�سوا...
ومل يكمل عادل كلماته لأن املعنى وا�ضح ،ولكن �أبو فار�س تربم
من هذه املالحظة:
ــ  يا عزيزي  ..ماذا �سنخ�سر �إن كتبنا عنهم كالما جيدا� ،أال
يكفي �أن الحياة جارت عليهم ،فلي�سمعوا كلمة تبعث في نف�سهم
االرتياح ،التاريخ لن ينزعج �إذا قلنا �أنهم كوكبة.
ــ  كما تريد.
قال عادل وتابع قراءة الكلمة ثم ت�ساءل:
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ـ  �أي ثورة ح�صلت في عام .1945
ــ  لم يح�صل �أي ثورة في عام 1945
قال �أبو فار�س ثم تابع:
ــ  لكن يجب �أن نذكر م�أثرة ما قام بها �أبو نزار ،لكي ال يخرج
من التاريخ عاريا ،ولو �أن ثورة ح�صلت في عام  1945كان �أبو نزار
�سي�شارك فيها بكل ت�أكيد� ..أنا واثق من ذلك.
ــ   و�إذا �س�ألك �أحد عن هذه الثورة التي لم تحدث ..ماذا
�ستقول؟
ــ  لن ي�س�أل �أحد� ..أ�ؤكد لك �أن �أحدا ال يعرف هل ح�صلت ثورة
في ذلك العام �أم ال.
ــ  كما تريد.
قال عادل وتابع قراءة الكلمة ،ثم توقف عند ف�ضل �أبي نزار
على العلم:
ـ  �ألم تعدل الجملة حول موقف �أبو نزار من العلم.
امتع�ض �أبو فار�س من هذا ال�س�ؤال ،فقد كان ي�أمل �أن مير عادل
دون التوقف عندها ،و�أكد له �أن �أبا نزار كان من بني الذين �ساهموا
يف بناء املدر�سة يف يوم عمل طوعي وبالتايل ف�إن ف�ضله على العلم
واملتعلمني �أمر ملمو�س ولي�س خمتلقا ،ومل يجد عادل بدا من التوقف
عن الكالم ب�رصاحة والقول يف نهاية املطاف:
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ــ  الخطبة ممتازة.
عندها طوى �أبو فار�س الورقة ود�سها يف جيب �سرتته الداخلي
وبعد �أن �رشب ال�شاي �شكر عادل وم�ضى.
ويف الطريق �إىل بيته كان يتخيل نف�سه يلقي الكلمة عند جثمان
�أبي نزار وكان يتخيل ردود �أفعال احلا�رضين ومل تعجبه تلك االبت�سامة
ال�صفراء التي كان يخفيها �أبو �صالح خلف قناع حزنه املزيف،
و�أدرك �أن مبعث هذه ال�سخرية هو �ضعف الكلمة التي يلقيها ،ولكي
ال يدع جماال حلدوث هذا فقد قرر �أبو فار�س �أخذ ر�أي �أبي �صالح
وقطع الطريق عليه ،وعرج على بيته وطلب منه �إبداء املالحظات
على ذلك وب�رصاحة ،ومل ي�س�أله �أبو �صالح عن ثورة  1945فهو يف
التاريخ ال يعرف �شيئا ،ولكنه امتدح تلك الثورة ورجالها ال�شجعان،
فامتع�ض �أبو فار�س وقال:
ـ  �أ�ضف جملة واحدة على الأقل �إلى الخطبة� ..إنه �صديقك
كما هو �صديقي.
وكان هدف �أبي فار�س  توريط �أبي �صالح بامل�ساهمة يف كتابة
اخلطبة ال �أكرث ،و�أبو �صالح بدوره مل يتهرب من م�س�ؤوليته يف امل�ساهمة
و�أ�ضاف على الهام�ش (ومل يبخل املرحوم بدمه ،وال �أحد ين�سى عندما
هجم املرحوم على الدبابة الفرن�سية رغم الر�صا�ص الذي كان ينهمر
عليه كاملطر و�سد مدفعها بثيابه ولون تراب الوطن بدمه) ،وعندما
قر�أ �أبو فار�س هذه اجلملة مل يجد بدا من ال�س�ؤال:
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ــ  متى حدث ذلك؟
ــ  في ثورة 1945
�أجاب �أبو �صالح بتلقائية وك�أنه �شارك يف هذه الثورة والزال

يذكر �أحداثها كما لو �أنها جرت بالأم�س.

قرع �أبو فار�س يف ذلك اليوم �أبواب كل من ميكن �أن ي�سخر من

كلمته �أو يبدي عليها مالحظة ما ،فقد كان يريد لها �أن تكون كلمة

تاريخية ،وعند امل�ساء كانت الكلمة قد ت�ضخمت من �صفحتني �إىل
�سبع �صفحات بعد �أن ح�رش كل �شخ�ص فيها ما يريده ،وبعد �أن �أعاد

�أبو فار�س كتابتها على ورق �أبي�ض� ،رضب على جبهته و�أطلق �صفرة
عدم ارتياح ،فقد تذكر هايل ،البد �أنه �سينزعج عندما يعلم �أنه

�أخذ ر�أي اجلميع ومل ي�أخذ ر�أيه ،ولذلك فقد نه�ض وتوجه م�رسعا

باجتاه منزله .

�أبدى هايل ا�ستعداده التام لذلك و�أخذ الأمر على حممل اجلد

وهو ال�شهري بالتمحي�ص والتدقيق يف كل خطوة يخطوها وكل كلمة

يتفوه بها ،وطلب من �أبي فار�س �أن يبقي اخلطبة عنده حتى ال�صباح

لكي يتمعن فيها جيدا فاعرت�ض �أبو فار�س:

ــ  و�إذا مات �أبو نزار ليال ..كيف �س�أتدرب عليها؟
فوافقه هايل و�أعاد �إليه اخلطبة بعد �ساعتني .
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ويف فجر اليوم التايل ا�ستيقظ اجلريان على ال�رصاخ والعويل
املنطلق من بيت �أبي فار�س و�رسعان ما انت�رش اخلرب يف القرية (�أبو
فار�س �أ�سلم الروح لباريها) ،فاجتمع �أ�صدقاءه مبن فيهم املرحوم
املفرت�ض �أبو نزار ،وتباحثوا للبت با�سم ال�شخ�ص الذي �سيلقي كلمة
�أ�صدقاء الفقيد ،ومل يكن هناك مر�شحا �أف�ضل من �أبي نزار �أقرب
�أ�صدقاء �أبي فار�س ،ولكن �أبو نزار اعرت�ض  بحجة �أنه غري بارع
يف �إلقاء اخلطابات ،و�إذا فعل ذلك �سي�سخر اجلميع منه و�سيحول
جنازة �صديقه �إىل مهزلة ،وعند ذلك ارتفعت الأ�صوات:
ــ  الكلمة جاهزة ..الكلمة جاهزة.
وتوجهت نظرات اجلميع �إىل املجلة التي كان يخفي �أبو فار�س 
الكلمة فيها ،حيث كانت على حافة النافذة.
تناول عادل املجلة و�شطب ا�سم �أبي نزار م�ستبدال �إياه با�سم �أبي
فار�س يف كل فقرات الكلمة.
عندما كان املوكب ي�شيع جثمان الفقيد �إىل مثواه الأخري بعد �أن
�ألقيت جميع الكلمات ،كان �أبو نزار �شارد الذهن غارقا يف التفكري
ب�شيء ما ،وعندما �س�أله هايل عما ي�شغله �أجاب:
ـ  �أحاول �أن �أتذكر ..متى حدثت ثورة  ..1945املرحوم مل يذكر
يل �شيئا عنها.
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�أبو مزيد �سليم
�أو
(اليحن على العود غير ق�شره)
عملهم كان ب�سيطا للغاية حيث يقوم املتعهد �أبو طالل بعقد
�صفقة بني البلدية التي متده باملعدات وبني حقول االر�شاد الزراعي
التي ت�ستفيد من هذه (القاذورات) ك�سماد حلقولها الإر�شادية،
ولهذه الغاية يقوم �أبو طالل بجمع طواقم من تلك الفئات التي
ميكن �أن نطلق عليها دود الأر�ض  والتي ال ترتفع عن �أي عمل،
واعتقد �أنها هي مبتكرة املثل ال�شعبي القائل (ا�شتغل باخلاء لكي ال
حتتاج اخلاء) ،و�أبو مزيد �سليم الذي يدعوه �أبو طالل مع ثلة من
ا�صدقائه للعمل يف كل مو�سم ،كان ينتمي حتديدا �إىل هذه الفئات،
ولكنه ،ومع �أنه ال يرتفع هو و�أ�صدقا�ؤه عن العمل يف هذا احل�ضي�ض 
�إال �أنه يف كل مرة كان يوافق هو و�أ�صدقا�ؤه على م�ض�ض ،ولكي
ال يتعرف عليهم �أحد كانو يلفون ر�ؤو�سهم ب�شماخات تغطي كامل
الوجه وال تبقي �سوى على كوة �صغرية للعينني توفر الر�ؤية� ،أما
�أبو مزيد فكان ميعن يف التنكر فيغطي هذه الكوة بنظارة �سوداء
ا�شرتاها من �سوق احلميدية بلريتني ون�صف.
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وهكذا كانوا يف النهار ينظفون الزرائب ويف امل�ساء ي�سهرون
يف امل�ضافات مع علية القوم ويخو�ضون �أعمق النقا�شات يف �أكرث
املوا�ضيع ح�سا�سية على �صعيد ال�سيا�سة الدولية ويف حال عدم
وجود خمربين كانوا ي�سمحون لأنف�سهم بتوجيه انتقادات للحكومة
�أي�ضا ،ومل يكن �أحد يحد�س �أنهم هم �أولئك امللثمني الذين يقومون
بتنظيف الزرائب.
ولكن دوام احلال من املحال كما يقولون ،فمرة وعندما كان
�أبو مزيد �سليم يفرغ �أكيا�س الروث التي يتلقاها من رفاقه العاملني
داخل الزريبة ،يف مقطورة اجلرار الذي كان يقف على ال�شارع
القريب من الزريبة ،مر �صديقهم �سعيد ،وهو ال�صديق الوحيد
املي�سور والذي مل يكونوا يطلعوه على عملهم هذا ،وملا �شاهد �أبا
مزيد فوق اجلرار متكن رغم اللثام والنظارة ال�سوداء ،من التعرف
عليه فندهه �سائال:
ـ  �أبو مزيد �سليم؟
ولكن �أبا مزيد مل يبد �أي رد فعل ،مت�صنعا �أنه لي�س ال�شخ�ص
املق�صود� ،أما �سعيد الذي ظن �أن �صديقه مل ي�سمع فقد كرر
�س�ؤاله:
ـ  �أبو مزيد �سليم؟
ومرة �أخرى ت�صنع �أبو مزيد �أنه لي�س ال�شخ�ص املق�صود فما كان
من �سعيد �إال �أن ان�رصف معتقدا �أنه �أخط�أ فعال ،وما كان من �أبي
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مزيد الذي ارتاحت نف�سه الن�رصاف �سعيد �إال �أن تنف�س ال�صعداء،
ولكن �سعيدا الذي مل ي�صل �إىل قناعة تامة ب�أن ذلك الذي يقف فوق
اجلرار لي�س �أبا مزيد ،ولأن �سعيدا لي�س من تلك النوعية من الب�رش 
التي ت�ستطيع النوم ويف را�سها �س�ؤاال يحريها ،فقد عاد بعد �أن قطع
خم�سني مرتا ووقف �أ�سفل اجلرار و�س�أل من جديد:
ـ  �أبو مزيد �سليم؟
ومرة �أخرى ت�صنع �أبو مزيد �أنه ال ي�سمع وتابع عمله دون �أن
يبدي �أي ردة فعل ،فما كان من �سعيد �إال �أن �أم�سك بطرف بنطاله
من الأ�سفل و�شده منبها �إياه ،وعندما التفت �أبو مزيد باجتاه الأ�سفل
�س�أله �سعيد:
ـ  �أبو مزيد �سليم وال �أنا غلطان؟
فما كان من �أبي مزيد �إال �أن خلع اللثام والنظارة ال�سوداء
ورماهما يف الروث وقال غا�ضبا:
ـ  �أبو مزيد �سليم يا �أخي� ..أبو مزيد �سليم ..حنيت طي..ك الآن؟
وطبعا انف�ضح �أبا مزيد �سليم وف�ضح كل من معه ،و�صار اجلميع
ب�سبب ف�ضول �سعيد ،يعرفون من هم �أولئك امللثمني ،و�صار النا�س 
يف وجودهم ي�شمون رائحة يف بع�ض الأحيان.
وبعد �أن هد�أت النفو�س ون�سي �أبو مزيد حقده على �سعيد ،وجه
له ذات مرة عندما كان يحت�سي ال�شاي يف �ضيافته ،ذلك ال�س�ؤال
الذي ظل يحريه لفرتة طويلة:
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ــ  كيف تمكنت من معرفتي رغم �أنني كنت ملثما و�أ�ضع على
عيني نظارة �سوداء وقتها؟
خجل �سعيد �أن ي�صارحه ب�أن الرقعة ال�صفراء التي كانت على
م�ؤخرة بنطاله هي من ك�شفته له ،واكتفى بالقول:
ــ  ال يحن على العود غير ق�شره.
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الربواظ
كانت اجلدران يف غرف منزل جوهر تكتظ بالإطارات التي
يحتوي كل منها على �صورة من منا�سبة ما ،جتمعه مب�س�ؤولني من
م�ستويات خمتلفة ،ت�صل �إىل م�ستوى وزير �أحيانا ،وما كان مييز تلك
ال�صور جميعا هو �أن جوهر يف جميعها يطل بر�أ�سه من خلف �صف
امل�س�ؤولني ،وحتديدا يف النقطة التي يقف فيها �أرفع م�س�ؤول بينهم،
مرة ت�شاهده يطل بعينيه من خلف ر�أ�س امل�س�ؤول ،ومرة ت�شاهد ر�أ�سه
كامال ،ومرة ت�شاهده حتى كتفيه ،ذلك كان يتعلق بالدرجة الأوىل
بطول ذلك امل�س�ؤول ،وبارتفاع الأداة التي يت�سنى جلوهر الوقوف
عليها ،ومن هنا ميكن �أن نفهم احرتام وحب جوهر للم�س�ؤولني
ق�صار القامة� ،أكرث من �أولئك الذين كانوا يتمتعون بطولها� ،أما
�أعز �صورة على قلبه ،والتي كانت تتو�سط �صدر اجلدار املقابل
للباب يف غرفة ال�ضيوف ،فكانت تلك ال�صورة التي جتمعه يف
عناق حميم مع املحافظ� ،أما احلقيقة ف�إن ذلك مل يكن عناقا على
الإطالق ،ففي ذلك اليوم مل يجد جوهر ما ي�ضعه حتت قدميه لكي
يتمكن من الظهور يف ال�صورة خلف املحافظ� ،سوى تنكة قدمية
كان ي�ستخدمها عمال البناء لنقل الأ�سمنت ،ولكنها ،ما �إن �صعد
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�إليها حتى تهاوت حتته و�سقط فتلقفه املحافظ ووجه له �أقذع
ال�شتائم ،ولكن من ح�سن حظ جوهر �أن عد�سة الكامريا ال تلتقط
ال�شتائم.
يقف جوهر اليوم �أمام هذه ال�صور التي تباهى بها �سنني
طويلة ،ويفكر ما الذي �سيفعله بها ،فبعد ال�صورة التي �ستلتقط
له يف الأ�سبوع القادم �ست�صبح هذه ال�صور كلها بال �أدنى قيمة ،ال
ت�ساوي ق�رشة ب�صلة ،فقد دعي جوهر �صباح اليوم �إىل مركز الناحية
و�أبلغه �أمني الفرقة احلزبية ب�أنه �سيكون �ضمن جمموعة خمتارة
من �سكان قرى املنطقة ،ت�شكل الوفد الذي �سيكون �ضمن اللقاء
التاريخي امل�شهود ،الذي رمبا لن يتكرر يف حياته مرتني ،حيث
�سيزور الرئي�س املنطقة و�سيلتقي مع وفد من �سكان القرى.
فرحة الرفيق جوهر مل تكن باللقاء املنتظر مع الرئي�س بقدر
ما كانت بال�صورة التي �سيتم التقاطها يف نهاية اللقاء معه وهو
ي�صافح احل�ضور مودعا ،ومنذ �أن ابلغ بخرب اختياره كواحد من
النخبة املختارة حل�ضور هذا اللقاء التاريخي ،مل تكف خميلة جوهر
عن العمل ال يف اليقظة وال يف املنام ،كان يفكر مبا �سريتديه يف
اللقاء ،وكيف �سي�صافح الرئي�س ،هل يبت�سم معربا عن فرحته؟ �أم
يحتفظ برزانته ملنح ال�صورة هيبة �إ�ضافية؟ �أم يقف با�ستعداد؟ �أم
ي�ؤدي التحية يف �سلوك رمزي معناه اننا كلنا جنودك؟ والكثري من
الأ�شياء الأخرى ،ولكن �أكرث ما كان ي�ؤرقه هو �أن ال�صورة املوعودة
�ستفقد قيمتها بني جمموعة ال�صور الكثرية التي تزين جدران بيته،
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ورمبا لن ينتبه لها البع�ض �إذا مل يقم هو بتنبيهه ،وهذا ما ال
يريد فعله� ،إنه يريد لل�ضيف �أن يرى �صورته وهو ي�صافح الرئي�س 
مبجرد جتاوزه لعتبة املنزل ،من يكون املحافظ ،وحتى وزير الري
هذا املتعجرف الذي لعجرفته �شعر جوهر بوط�أته �أكرث مما �شعر
بوط�أة اجلفاف ،من يكون هذا الإمعة مقارنة مع الرئي�س؟ �إنهم
جميعا ال �شيء مقارنة به� ،صفر على ال�شمال ،هكذا كان يفكر
جوهر وك�أمنا يبحث عن املربرات لكي يفعل ما قرر فعله ،وبدون
تردد نه�ض جوهر يف �شبه انتفا�ضة من مكانه وبد�أ بنزع الإطارات
عن امل�سامري ،و�إلقاءها على «الد�شك» (الت�سمية التي كان يطلقها
جوهر على الأريكة العتيقة املتبقية من عهد الرا�صورات) ،ومل يكن
يخفي ازدراءه لهذه ال�شخ�صيات ،معربا عن ذلك االزدراء بزم �شفتيه
وتقلي�ص مالمح وجهه وك�أنه ي�شم رائحة كريهة ،غري �أنه خ�ص
�شخ�صيتني منهما بتعليق �إ�ضافه �إىل مالمح اال�شمئزاز ،ال�شخ�صية
الأوىل هي املحافظ الذي خاطبه جوهر وهو يرمي �صورته على
الد�شك قائال:
ـ   �إمعة.
رغم �أنه ال يعرف معنى هذه الكلمة ،غري �أنها على ما يبدو
كانت تعجبه ك�شتيمة ،وي�أتي حقده على املحافظ كما ذكرنا ب�سبب
ال�شتائم التي وجهها له يف ال�صورة التي كان يحت�ضنه فيها� ،أما
حقده على وزير الري فلم نتبني �سببه ،حيث �شيع جوهر �صورته
اي�ضا قائال:
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ــ    زبال يف البلدية كثري عليك ..لو �أعرف �أي حمار عينك
وزيرا؟
�أما بقية ال�صور فرماها مكتفيا مبالمح اال�شمئزاز دون ان
ي�ضيف �أي تعليقات.
ال�صورة يجب �أن تكون مبفردها على احلائط ،ال داعي لأي
ت�شوي�ش كان ،ولكنه بعد �أن نزع ال�صور وجل�س على الفرا�ش ،فكرا
قليال وبدت مالمح وجهه جدية كما مل تبد كذلك من قبل ،ثم نه�ض 
قائال:
ــ   ال تقل فوال قبل �أن ي�صبح يف العدول.
 �أعاد ال�صور �إىل مكانها مقررا تركها حتى ت�صبح تلك ال�صورة
املوعودة يف حوزته ،وقد فعل ذلك لأ�سباب �إ�ضافية �أخرى ،فهو ال
يحب اجلدران العارية ،ويف نف�س الوقت ال يحب �أن يرى �أ�شياء
تافهة معلقة عليها ،وهو �إن جرد هذه احليطان من �ساكنيها الذين
يف ال�صور �سيجد امل�سامري التي كانت معلقة عليها ،يف غ�ضون
�ساعة ورمبا اقل ،وقد علقت فوقها املنا�شف وقطع الثياب املختلفة،
فقرر �أال يرتك لزوجته مثل هذه الفر�صة الذهبية ،وجل�س  ميلأ
اال�ستمارة التي طلب منه �أبو طارق �أمني الفرقة �أن ميلأها لكي
ترفع للجهات امل�س�ؤولة من �أجل درا�سة املر�شحني لتلك املقابلة،
وبعد �أن انتهى من اال�ستمارة �سحب درج الطاولة و�أخرج من هناك
د�ستة من ال�صور ال�شخ�صية التي فا�ضت عن حاجة الوثائق التي
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التقطها من �أجلها �سابقا ،ولأنه وجد �صعوبة يف انتقاء ال�صورتني
اللتني �سريفقهما بتلك اال�ستمارة ،فقد ا�ضطر لطلب امل�شورة من
زوجته التي �أ�شارت �إىل �أول �صورتني وقعتا حتت �سبابتها ،ولكن
ال�صورتني مل تعجبانه ،كما �أنه مل يعرث على �صورتني �أخريني فقرر �أن
مير �صباحا �إىل حمل الت�صوير ويلتقط �صورة جديدة تليق باملنا�سبة
ويف الوقت نف�سه ي�س�أل �أبا اني�س امل�صور �إىل �أي حجم ميكن تكبري
ال�صورة ،فهو يريدها �أن متلأ اجلدار� ،إن كان ذلك ممكنا.
يف اليوم التايل عندما �سلم جوهر اال�ستمارة وال�صورتني للرفيق
�أبو طارق ،كان يغمره الفرح لأن �أبو �أني�س امل�صور �أبلغه ب�أن ال�صورة
ميكن تكبريها �إىل احلجم الذي يريده ،ولكي تتم الفرحة فقد �س�أل
جوهر �أبا طارق من باب التح�سب ،هل ي�سمح له ب�أن يتحدث عن
هذا اللقاء مع الرفاق (املناظلني) وبقية اجلماهري �أم �أنه يف�ضل
ال�صمت لدواعي �أمنية؟ ف�أجابه �أبو طارق ،ب�أنه ال يوجد م�شكلة يف
املو�ضوع وكما يف كل مرة نبهه �أن ينطق ال�ضاد ب�شكل �صحيح منبها
�إياه �إىل �أن ال�ضاد هو احلرف الذي مييز العربية ،ف�أعرب جوهر
عن علمه باملو�ضوع وقال:
ـ   �أعرف� ..أعرف ..ل�سان (الظاد) يجمعنا بغ�سان وعدنان ..مفهوم.
بعد �أن ح�صل جوهر على ال�ضوء الأخ�رض ،ا�ستقل احلافلة
املتوجهة �إىل قريته فور خروجه من عند �أبي طارق ،ويف الطريق الذي
ال ي�ستغرق �أكرث من ربع �ساعة ،وجد ما يكفي من الوقت للحديث عن
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هذا اللقاء مع كل من ركب احلافلة ،وعندما ترجل مل يذهب �إىل بيته
مبا�رشة ،بل توجه �إىل دكان القرية وا�شرتى كيلوغراما من احللوى،
التي ال ي�شرتيها عادة ،وقد فعل ذلك بناء على املخطط الذي كان قد
ر�سمه يف الطريق ،والذي يقت�ضي �أن يدخل جوهر �إىل دكان عبودي
ويطلب منه �أن يعطيه كيلوغراما من الهري�سة ،في�ستغرب عبودي
بدوره طلب جوهر الذي ال ي�شرتي الهري�سة عادة وي�س�أله:
ــ  خري يا جوهر ..لي�س من عادتك �رشاء الهري�سة؟
فريد عليه جوهر بنوع من الالمباالة يظهر وكان الأمر عادي
بالن�سبة له
ـ  �أنت على حق ،ولكن هناك منا�سبة ت�ستحق �أن نقدم احللوى
لأجلها.
فيثري بهذا الكالم ف�ضول عبودي الذي �سيقوم ب�س�ؤاله
ــ  و ما هي؟
فيبد�أ �ساعتها جوهر وبكل رزانة ب�رسد ما يريد �رسده قائال
(بح�سب املخطط اي�ضا)
ــ  لقد دعيت �إىل لقاء تاريخي مع ال�سيد الرئي�س يف اخلام�س 
ع�رش من ال�شهر احلايل ،و�أنا الوحيد الذي دعي من قريتنا.
فتجحظ عينا عبودي ملا ي�سمعه وال ي�صدق ما يقوله جوهر،
وي�شعر بح�سد كبري نحوه.
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ولكن الأمور جاءت مغايرة متاما ملا ت�صوره جوهر يف خمططه،
حيث �أن عبودي مل يفعل كما ر�سم له جوهر يف خميلته ،و�إمنا قام
بوزن الهري�سة وقدمها جلوهر وتابع عمله دون �أن يوجه له �أي
�س�ؤال عن �سبب �رشائه احللوى ،مما جعل جوهر ي�صاب باخليبة،
وي�س�أله بنربة ال تخلو من العتب:
ــ  مل ت�سلني عن �سبب �رشائي للهري�سة؟
ــ  وملا �أ�س�ألك ،هل تريدين �أن �أقوم بال�س�ؤال عن ال�سبب كلما قام
�شخ�ص ب�رشاء قطعة هري�سة؟
ــ  عليك �أن ت�س�ألني.
قال جوهر بنربة �صارمة مقررا اخت�صار الطريق على عناد
عبودي ف�س�أله هذا عن ال�سبب ،وقام جوهر برواية الق�صة له
م�ضفيا على نربته ما يليق باملنا�سبات التاريخية من تلوينات �صوتية
حتى تظنه يف بع�ض الأماكن من حديثه يقر�أ �شعرا ،ولكن عبودي
رغم ا�ستماتة جوهر ،مل يب ُد عليه �أي ت�أثر ،واكتفى بالقول :
ــ  يا �سيدي مربوك.
فعل ذلك وهو يتناول قطرميز البزر عن �أحد الرفوف ،ومل
يكلف نف�سه حتى بااللتفات �إىل جوهر مما ت�سبب جلوهر باخليبة
وولد يف نف�سه بع�ض احلقد على عبودي يف تلك اللحظة ،ومتنى
لو انه يرفعه �إىل فوق را�سه ويرمي به على الأر�ض ،ولكنه �أخذ
الهري�سة وان�رصف.
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و�ضع جوهر ن�صية الهري�سة على الطاولة يف غرفة ال�ضيوف
ثم تناول بطانية وعلقها على اجلدار فاكت�شف �أن حجمها مالئم
جدا ،فقام ب�أخذ قيا�ساتها مو�ضحا لزوجته �أنه �سيكرب ال�صورة �إىل
هذا احلجم.
يف امل�ساء غادر جوهر القرية وقد و�ضع يف جيبه كل مدخراته
النقدية وحطم ح�صالة ابنه التي كان فيها بع�ض القطع النقدية ،ومل
يرتك زوجته قبل �أن تخرج من عبها ما كانت قد دفنته هناك كثمن
للجوز حل�شوة املكدو�س ،وعاد يف حوايل العا�رشة ليال ويف يده كي�س 
كبري تتدىل داخله بدلة ر�سمية مقلمة زرقاء اللون ،معها قمي�ص
وربطة عنق انتقاهما له �صاحب املحل بعد �أن روى له �سبب �رشاءه
للبدلة ،ويف اليد الأخرى كانت هناك علبة فيها حذاء ا�سود المع،
وعندما و�صل �إىل البيت خلع �رشواله وثيابه الأخرى وا�ستبدلها
بالثياب اجلديدة التي ا�شرتاها للتو ،ومل يخف �إعجابه بنف�سه عندما
وقف �أمام املر�آة� ،أما زوجته فقد و�ضعت يدها على فمها لتخفي
ابت�سامتها التي خرجت �إىل �شفتيها عنوة عندما �شاهدت جوهر
لأول مرة يف حياتها يف البدلة ونعتته بنربة ن�صفها �سخرية ون�صفها
�إعجاب:
ــ   خواجا.
ولكن �أمني الفرقة احلزبية مل يبت�سم عندما ظهر جوهر يف
بابه �صباح اليوم التايل بتلك البدلة الزرقاء ،فقد غ�ضب ووبخه
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وطلب منه �أن يذهب على الفور ويخلع هذه البدلة ،و�أو�ضح له �أنه
اختري للقاء ب�سبب �رشواله ،لأن اللقاء مع الفالحني ،وبالتايل ف�إن
الأ�شخا�ص الذين يفرت�ض  ان تعر�ضهم ن�رشات الأخبار يجب �أن
يكونوا �إما يف �رشوال او يف قمباز ،ومع �أن جوهر امتع�ض للنربة
التي كان يتحدث بها �أمني الفرقة معه� ،إال �أنه بلع الإهانة التي
ال ت�ستحق �أن يتوقف املرء عندها مقارنة بال�رشف الذي �سيح�صل
عليه بعد تلك املقابلة املجيدة وبرت�شيح �أمني الفرقة بالذات ،والذي
�أكرمه اليوم وكلفه ب�أن يدون مطالب الفالحني لكي يتم تقدميها يف
اللقاء لل�سيد الرئي�س ،وهذا �رشف ال يح�صل عليه حتى واحد باملئة
من املنا�ضلني ،ال�سيد الرئي�س �سيم�سك بني يديه الورقة التي كانت
بني يدي جوهر ،يا �إلهي� ،أمر ال ي�صدق ،و�سيقر�أ ما كتبه جوهر
بخط يده ،هذا كثري ،كثري حقا ،يجب االنتباه للأخطاء الإمالئية،
ولكن اين امل�شكلة ،ميكن تنقيحها مب�ساعدة الأ�ستاذ.
ولكي ال يتهم جوهر ب�أنه عائلي الهوى وهذا ما يتناق�ض مع
مبادئ احلزب ،ال �سمح اهلل فقد توجه بداية �إىل عائلة اخل�صوم يف
قريته ،الذين كانوا بدورهم يف حالة امتعا�ض لأن اخليار وقع على
جوهر ،ولكنهم مل يكونوا يظهرون ذلك.
دون جوهر املطالب وكان على و�شك الوقوف عندما �سقطت
به الكر�سي التي ك�رست �إحدى �أرجلها ،ثم �سارت الأمور ب�رسعة مل
ينتبه فيها جوهر لنف�سه �إال يف امل�ستو�صف حث كان الطبيب يلف له
اجلب�س على يده ،من حتت الكتف بقليل وحتى املع�صم ويعلمه
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ــ  ثالثة ك�سور م�ضاعفة.
مما جعل جوهر يحتج
ـ  �أف يا دكتور ثالثة ك�سور؟  ..لقد �سقطت عن الكر�سي ولي�س 
من الطابق العا�رش.
ـ  لأنك ثقيل.
قال له الدكتور وتابع لف اجلب�س على يده.
يف البيت كان عدد كبري من �سكان القرية متحلقني حول فرا�ش 
جوهر لالطمئنان عن �صحته ،عندما �أطلق جهاز الهاتف اخللوي
نغمة مميزة جعلت جوهر يعلن للحا�رضين بنربة ارتياح:
ــ  الرفيق �أبو طارق ..ال بد �أنه �سمع مبا جرى معي ولذلك
يت�صل ليطمئن.
وبالفعل ف�إن مالمح االرتياح التي تعمقت على وجه جوهر
كانت توحي ب�أن كلمات �أبي طارق التي مل تكن م�سموعة للح�ضور
تعرب عن االهتمام الذي تبديه قيادة الفرقة ب�صحة الرفيق جوهر،
ولكن �شيئا ما قيل على الطرف الآخر للخط جعل جوهر يقفز من
الفرا�ش �صارخا:
ــ  هذا لي�س كالما ..بعد �أن و�صلت اللقمة للفم؟
مل يتمكن �أحد من �سماع اجلواب على ال�س�ؤال الذي اطلقوه
جميعا:
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ــ  ما الذي ح�صل؟
لأن الرفيق جوهر كان قد غادر الغرفة قبل �أن يتناهى �إىل
�سمعه �س�ؤالهم ،ومل يكن هذا يقلقه ا�صال.
يف الفرقة احلزبية كان الرفيق �أبو طارق يجل�س خلف طاولته
حني دفع جوهر الباب برجله ودخل �صارخ:
ــ  ما هذا يا رفيق �أبو طارق ..اال ي�ستطيع املواطن �أن يك�رس يده
يف هذا البلد ..فورا تقوم احلكومة بحرمانه من حقوقه املدنية،
ما هذا؟!!
ــ  ال حت�رش احلكومة يف املو�ضوع.
قال �أبو طارق بنربة ال تخلو من التهديد ثم اردف:
ــ   احلكومة ال عالقة لها باملو�ضوع ،قيادة الفرقة اتخذت
القرار.
امتع�ض جوهر �أكرث
ـ  �أنتم ..احلزب الذي افنيت عمري و�أنا �أنا�ضل يف �صفوفه..
وملاذا يا رفيق �أبو طارق ..ما الذي فعلته حتى يعاقبني حزبي ..هل
هناك يف النظام الداخلي ما مينع املنا�ضل من ك�رس يده
ــ  ال تتفوه بهذا الكالم الفارغ يا رفيق جوهر ..الفرقة مل تقرر
ذلك هكذا ..الفرقة ا�ست�شارت جهات خمت�صة ..مت �شطب ا�سمك
ل�رضورات �أمنية.
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مل يفهم جوهر هذا التلميح القذر ،كما و�صفه يف داخله،
وت�ساءل:
ـ  �أنا؟ ..لدوافع امنية ..ما هذا الكالم يا رفيق �أبو طارق؟..
�إذا كان ميكن اال�شتباه باحلجر لدواع �أمنية ف�إنه ال ميكن اال�شتباه
بي.
متلمل �أبو طارق يف مكانه وبدا على و�شك االنفجار ثم نفث من
�صدره هواء حبي�سا وطلب من جوهر الهدوء ،و�أو�ضح له �أن الرفاق
يف فروع الأمن ي�شتبهون ب�أنف�سهم وال ي�شتبهون بجوهر ،الأمر الذي
اثلج �صدر جوهر وجعله يهدا قليال ،بعدها بني له �أبو طارق �أن
اجلهات املخت�صة التي �شطبت ا�سمه من القائمة هي جهات �أعلى
مما يت�صور ،وهم�س له من تكون ففغر جوهر فاه وجحظت عيناه
قليال وت�ساءل:
ــ  و�صل الأمر �إىل هناك؟
ــ  نعم يا رفيق جوهر ..ماذا تظن �إذا ..امل�ساعد عبدو اللي
�شطب �إ�سمك؟ ..امل�ساعد عبدو ال ميون على م�ؤخرته يف هذه
املو�ضوعات ،هذه �أمور المزاح فيها ،ما ادراهم �أن حتت اجلب�صني
مواد نا�سفة �أو �سالح ما..
كاد جوهر يقفز �إىل الوراء وا�ستغرب:
ــ  انا؟
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ــ   يا �أخي �أنا �أعرفك ..ولكن ه�ؤالء ال يعرفونك ،وحتى لو
عرفوك ،فهذا �أمر ال جماملة فيه.
ــ  ال م�شكلة ،اح�رض معي �صورة ا�شعة تثبت �أنه ال يوجد حتت
اجلب�س �شيء..نحن يف ع�رص العلم والتقنيات.
ــ  وما �أدراهم ان هذه ال�صورة ليدك ولي�ست ليد �شخ�ص �آخر؟
�شغل خمك يا رفيق جوهر.
ـ  �أح�رض لهم تقريرا من الطبيب يثبت �أن ال�صورة ليدي.
عندها انفجر �أبو طارق ومل يعد يحتمل:
ـ  �أخي ،ما لك لقاء مع ال�سيد الرئي�س ،و�أعلى ما يف خيلك
اركبه ،العمى ،ما هذا يا؟!
ت�أمل جوهر �أبا طارق طويال وكله يرجتف و�شفتاه ترتاق�صان
على و�شك ان تنطقا �شيئا مهما ،ولكنه ف�ضل عدم الكالم واكتفى
بحركة من يده تدل على مدى �ضيقه وانزعاجه وا�ستدار من�رصفا.
يف الطريق كان جوهر ينتحب ولكن دون �أن يذرف دمعا ،رمبا
من الأ�صح القول �إنه روحه كانت تنتحب ،وكان قد ا�ست�سلم للأمر
الواقع وادرك �أنه ال جمال للقاء الرئي�س ،ولكن �أبو اني�س  الذي
ندهه من اخللف �أيقظه من نحيب روحه ،و�أيقظ له جروحه حني
�أعلمه ان الإطار جاهز ،ولكن ورغم احل�رسة التي �سيطرت عليه
عندما �شاهد الإطار يف حمل �أبو اني�س امل�صور ،فقد تفتق ذهنه عن
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فكرة رمبا حتل له مو�ضوعه ،فطلب من �أبو �أني�س احلفاظ على
االطار عنده يف املحل ريثما يعود.
كما اقتحم جوهر مكتب �أبي طارق يف قيادة الفرقة ،قام باقتحام
مكتب الطبيب مدير امل�ستو�صف ،الذي قام بتجبري يده ،مما جعل
الطبيب يجفل بادئ الأمر ،وكان ينوي �أن يوبخ جوهر على طريقته
يف الدخول عندما يلتقط �أنفا�سه ،ولكن جوهر مل يف�سح له املجال
�أبدا ،فقد طلب منه فور دخوله ان ينزع له اجلب�س ،مربرا طلبه بان
اليد يده وهو حر فيها ،ولكن الطبيب تعامل مع طلبه كما يتعامل
مع �شخ�ص خمتل عقليا ،وحاول �أن ي�رشح له امل�ضاعفات التي رمبا
حت�صل �إذا فك اجلب�س ،غري �أن جوهر مل يدعه يكمل� ،إذا �أخرج
من جيبه حفنة من النقود الورقية واملعدنية ود�سها يف جيب مريول
الطبيب قائال:
ــ  حالل زالل عليك دكتور..فك يل اجلب�س.
فما كان من الطبيب �إال �أن طرده ورمى له النقود يف �إثره ،فقام
جوهر بجمعها بيد واحدة موجها عدة تهم للطبيب� ،أهمها انه ال يقوم
بخدمة املواطنني اال بالوا�سطة ،وهذا جعله يفكر مبو�ضوع الوا�سطة
فات�صل ب�أحد اقاربه الذي على عالقة جيدة بالطبيب وطلب منه
�أن يقوم بوا�سطة اخلري ،فجاء قريبه وطلب من الطبيب �أن ي�ساعد
جوهر ،ولكن القريب عندما علم ما هو املو�ضوع الذي يتو�سط فيه
�شعر بخجل كبري وطرد جوهر بدوره كما يطرد ولدا مذنبا.
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خرج جوهر ممتع�ضا وقد بد�أت ت�سيطر عليه فكرة امل�ؤامرة،
ومل يخرج من باب امل�ستو�صف حتى كانت قد ات�ضحت خيوط هذه
امل�ؤامرة:
ــ   ال�سفلة� ،أنا �أهتم مبطالبهم واذهب �إليهم لت�سجيلها وهم
يطعنونني يف الظهر ويجل�سونني على كر�سي مك�سور.
وهكذا فقد تبني �أن �أفراد العائلة املناف�سة وراء املو�ضوع ،و�أن
الطبيب منخرط معهم يف امل�ؤامرة ،وما ق�صة الك�سور الثالثة
امل�ضاعفة �إال �أ�سطورة من ن�سج خياله من اجل تعقيد املو�ضوع،
ايعقل �أن ي�صاب �شخ�ص �سقط عن كر�سي بثالثة ك�سور م�ضاعفة؟
هذا هراء.
مل يتمالك �أبو طارق نف�سه وانفجر �ضاحكا حني �سمع بفر�ضية
امل�ؤامرة مما حدا بجوهر التهامه باال�شرتاك بامل�ؤامرة ،وبالإ�ساءة
لأهداف احلزب يف العدالة وامل�ساواة ،وانهم مييزون بني املواطنني،
ومل يتوان عن القيام بنقد الذع تداعى �إىل ذهنه مع تيار التداعيات
التي كانت تن�ساب يف را�سه ،فاتهمه بالتملق وب�أنه انتهازي ،وقد
حرم جوهر من امل�شاركة لي�س ب�سبب الدواعي الأمنية كما ادعى،
و�إمنا لأن جوهر ال ي�ستطيع الت�صفيق بيد واحدة ،ولكي يدح�ض 
له �أبو طارق اقواله ذكره ب�أن ع�صام بيد واحدة و�أن ا�سمه يف را�س 
القائمة ،ومبا �أن كل كلمة يف هذه ال�ساعات الع�صيبة على جوهر
كانت توحي له مبخرج جديد من الأزمة ،فقد خطر له �أن يتخل�ص
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من يده ،وتوجه فورا �إىل امل�ستو�صف ليطلب من الطبيب قطعها
بحجة �إ�صابتها بالغنغرينا ،ولكنه يف الطريق هد�أ قليال و�سخر
من نف�سه على هذه الفكرة ال�سخيفة ،وغري طريقه متوجها باجتاه
موقف البا�ص الذي يتوجه �إىل قريتهم ،وا�ست�سلم مرة �أخرى للأمر
الواقع وعادت روحة تنتحب من جديد.
ولكن وكما كانت تقول امه (ال �شدة على خملوق دامت) فقد
�سخر له القدر �شخ�صا من معارفه القدماء قادم �إىل القرية يف
زيارة لأهله� ،س�أله عن �أحواله و�سبب هذا احلزن الذي يتدفق من
عينيه ،ما دفع جوهر لأن يتنهد بح�رسة ويقول:
ـ  �إييه ..وظلم ذوي القربى ا�شد (مظاظة) على النف�س..
ثم �رشح له حجم امل�ؤامرة املحاكة �ضده وما جرى من �أمر اللقاء،
فن�صحه ال�صديق ب�أال ي�ستمع �إىل كل ه�ؤالء ويتوجه �إىل امل�ساعد
ا�سماعيل وهو يحل له كل امل�شاكل.
ولأن الغريق يتعلق بق�شة فقد نزل جوهر من البا�ص فورا وركب
يف البا�ص املعاك�س وتوجه �إىل امل�ساعد ا�سماعيل يف �أحد الفروع
الأمنية ،امل�ساعد ا�سماعيل امللقب ب�أبي �صبحي مل يرتكه يكمل كالمه
ورفع �سماعة الهاتف قبل �أن يفهم ما يجري وو�ضع الهاتف على
ال�سماعة اخلارجية ،حيث �سمع جوهر �صوت الرفيق �أبي طارق
على الطرف املقابل يقول :
ـ   �آلو..
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ثم دار احلوار الذي �سمعه جوهر كله وقام فيه امل�ساعد ا�سماعيل
بتوبيخ �أبي طارق كما لو �أنه يوبخ ولدا �صغريا ،وبنف�س  الوقت
كان �أبو طارق يتحمل الإهانات �صاغرا ،وعلم جوهر ان الت�ضحية
به متت ال ب�سبب الدواعي الأمنية كما قال �أبو طارق وال ب�سبب
اجلب�س ،و�أن ذلك جرى فقط لأن املتنفذين يف الناحية يريدون
ت�سجيل معارفهم واقاربهم ،وكاد جوهر يجن جنونه عندما علم
بوجود ا�سم �أحد �أولئك الذين ي�سمهم جوهر باملعار�ضة فقال لأبي
طارق موبخا عندما التقاه:
ـ   �أال تخجل من نف�سك؟ ت�شطب من القائمة ا�سم (املناظل)
وت�ضع ا�سم (املعارظ)؟
وهكذا عادت الأمور �إىل جماريها وعاد جوهر ي�سجل املطالب
و�أخذ الإطار من حمل �أبي �أني�س ودفع ثمنه وجل�س ينتظر اللقاء
املن�شود يعد حتى الدقائق يف انتظاره.
و�أخريا جاء املوعد ووجد جوهر نف�سه يقف يف �آخر طابور
م�ؤلف من ثالثني �شخ�صا يخ�ضع الواقفون فيه لعملية تفتي�ش 
دقيقة قبل �أن ي�سمح لهم بالدخول ،وعندما و�صل الدور �إىل جوهر
مت تفتي�شه وبطبيعة احلال مل يعرث على ما يثري ال�شبهات وكاد احللم
يتحقق لو ان جوهر مل ين�س بطاقة هويته يف البيت ،عندما طلبوها
منه يف البداية مد يده بثقة �إىل جيب جاكته الداخلي ولكنه مل يجد
�شيئا ثم �إىل جيب �رشواله ،فلم يجد هناك �شيئا اي�ضا ،عندها اخذ
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ينقب كاملجنون يف جيوبه التي مل يعرث فيها على ما يثبت �شخ�صيته
فطلب منه احلرا�س ان يغادر املكان ،وعبثا كان يحاول �أن ي�ستدعي
لهم �شهودا يثبتون �أنه جوهر امل�سجل ا�سمه يف الالئحة ،حيث حمله
�شخ�ص و و�ضعه عند ال�سور اخلارجي وطلب من احلرا�س  عدم
ال�سماح له بالدخول.
يف هذه املرة وعندما كان جال�سا يف البا�ص العائد �إىل القرية مل
تكن روح جوهر فقط التي تنتحب ،كان كل �شيء فيه ينتحب كانت
دموعه تنهمر ب�صمت وكان يتنهنه بني احلني والآخر ،ومل يتحر�ش به
احد �سائال عن ال�سبب ،فاجلميع كانوا يعرفون ال�سبب.
عانى جوهر من االكتئاب الكرث من �شهر ثم حمل الإطار و�أخذه
�إىل دكان عبودي الذي نظر �إىل جوهر الواقف داخل ا�ضالع الإطار
مم�سكا به من طرفيه بكلتا يديه و�س�أله عندما اقرتح عليه جوهر �أن
يعر�ضه يف دكانه فرمبا ي�شرتيه احد ابناء البلد فال ي�ضطر حللمه
مرة اخرى �إىل حمل امل�صور �أبي �أني�س ليبيعه له بن�صف ثمنه ،فقبل
عبودي العر�ض و�س�أله عن �سبب كرب حجم االطار الذي كان جوهر
قد تركه مفاجاة لأهل القرية ومل يخرب به احد ،فقال جوهر:
ــ  هذا �إطار ال�صورة.
ـ  �أي �صورة؟
�س�أل عبودي م�ستو�ضحا ،ف�أجابه جوهر:
ــ  ال�صورة التي مل ات�صورها.
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يهوذا الأ�سخريوطي
ينتمي جميل قعقور ،منذ ما يقارب الثالثني عاما� ،إىل حزب
ي�ساري كان حمظورا لفرتة طويلة من الزمن ،معظم �أع�ضاء هذا
احلزب مت اعتقالهم وق�ضوا يف ال�سجون فرتات خمتلفة ك ٌل تبعا
ملكانته يف التنظيم ،وميكن القول �إن جميل هو واحد من قلة قليلة
من الرفاق الذين مل يجر اعتقالهم� ،أو حتى ا�ستدعاءهم للتحقيق،
وهذا �إن دل ،ف�إمنا يدل على �أنه مل يكن مو�ضع �شك لدى �أجهزة الأمن،
وهذا بدوره �إن دل� ،إمنا يدل �أن جميع رفاقه الذين مت اعتقالهم
كانوا خمل�صني فلم يبح �أحدهم با�سمه �أثناء عمليات التحقيق ،ومن
جهة �أخرى ف�إنه يدل �أي�ضا على م�ستوى حر�صه وحيطته ،التي
كانت ت�سمى مب�صطلحات حزبهم بـ «اليقظة الثورية».
منذ �أقل من �شهر �شاءت الظروف التي �ساءت يف املدينة كثريا
�أن يعود جميل �إىل قريته لكي يعمل يف الأر�ض التي �أ�صبحت �أكرث
جدوى من عمله ك�سائق تاك�سي يف املدينة ،ومل يكن وحده الذي عاد،
فقد كان واحدا من جمموعة كبرية ممن طردتهم املدينة �إىل حيث
�أتوا قبل ثالثني عاما ،ومن بني ه�ؤالء كان رفيق دربه ملحم ماحلة
الذي ينتمي لنف�س احلزب �أي�ضا ،ولكنه بخالف جميل اعتقل عدة
مرات وتعر�ض للكثري من التعذيب.
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يف القرية ،كان جميل وملحم اللذان عمد الن�ضال �صداقتهما
حالة �شاذة عن باقي �سكان القرية التي كانت تنق�سم �إىل ن�صفني،
ن�صفها ينتمي �إىل �آل قعقور ،ون�صفها الثاين �إىل �آل ماحلة وكانت
العائلتان يف تناف�س  �شديد ،كل يود �إثبات �أحقيته بالأف�ضلية
والتفوق ،وال ترتكان فر�صة واحدة ت�سنح لذلك �إال ويتم ا�ستخدامها
على �أمت وجه لهذا الغر�ض ،ف�إن ع�ض كلب �أحدا من �آل ماحلة،
كان ذلك حديثا �شيقا ل�سهرات �آل قعقور ،و�إن تزحلق �أحد �أفراد �آل
قعقور كان ذلك منا�سبة للتندر لآل ماحلة ،و�إن جنح ولد يف ال�صف
الأول من �آل ماحلة كان ذلك منا�سبة حلملة دعائية حتري�ضية
تثبت تفوقهم على �آل قعقور فما بالك �إن تخرج طبيب �أو مهند�س 
�أو ما �شابه ،وب�سبب هذا التناف�س  فقد كانت ال�صداقة املتينة
بني جميل وملحم �أمرا غري م�ألوف لدى �سكان القرية ،فالتاريخ
ال يذكر ،فيما يذكر� ،أن �صداقة ن�ش�أت بني �شخ�صني من هاتني
العائلتني ،رغم �أنهم جميعا يقومون بواجبهم على �أكمل وجه يف
املنا�سبات االجتماعية كالأعرا�س  وامل�آمت وما �شابه ذلك ،يقومون
بواجبهم لدرجة تظن �أن عري�س �آل قعقور هو عري�س �آل ماحلة،
ولكن هذا مل يكن �سببه حب �أولئك له�ؤالء �أو ه�ؤالء لأولئك ،و�إمنا
كان لإثبات عدم تق�صريهم يف القيام مبا يتطلبه الواجب ،الذي كان
يف �أغلب الظن ال�سبب الرئي�سي يف املبالغة ،بالفرح يف منا�سبات
الفرح وباحلزن يف منا�سبات احلزن ،الكرم وال�شهامة والنخوة وكل
ما يتغنى به �سكان �أم الطناف�س منذ غابر الزمان ،كلها كانت جماال
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حيويا للتناف�س القائم بينهما ،ف�إن ذبح �آل قعقور كب�شا يف منا�سبة
ما ،عليك �أن تعرف �أن �آل ماحلة �سينحرون كب�شني اثنني يف املرة
القادمة ،وبعد ذلك �سيقوم �آل قعقور بالإطاحة بثالثة ر�ؤو�س منها،
وهذا يف �أغلب الظن هو �سبب الق�ضاء على الرثوة احليوانية يف
تلك القرية.
جميل وملحم �شعرا بنف�س  الدرجة من القرف جتاه هذه
املظاهر التي �أرجعاها �إىل بقايا العهد الإقطاعي و�أخالقياته
املتعفنة ،وهذه كلمة كان ي�ستخدمها ملحم دائما يف و�صف �أعدائه
الإيديولوجيني� ،أما جميل فكان ي�ستخدم كلمة �أخرى بذيئة� ،أو
بالأحرى عدة مفردات �أخرى بذيئة لو�صف ه�ؤالء الأعداء ،ولهذا
ال�سبب فقد خطر لهما الن�أي بنف�سيهما عن هذا املجتمع واالنعزال
عن هذه الأجواء امل�سمومة بالكراهية والتخلف ،ولكن هذا مل يكن
يتفق مع فكر و�سيا�سة احلزب الذي يفر�ض على الع�ضو �أن يكون
مرتبطا بعالقة وثيقة ول�صيقة باجلماهري ،عليه تقدمي تقرير عنها
يف كل اجتماع �ضمن بند من البنود التي تدرج يف جدول الأعمال
ب�شكل �آيل ،وهو بند «الن�شاط اجلماهريي» ،ولهذا فقد كان االثنان
ي�شاركان كل يف ن�شاط عائلته ،ويحاول كلما �سنحت له الفر�صة �أن
يد�س فكرة ما من �أفكار احلزب يف احلديث بحيث ت�شكل مع الزمن
تراكما رمبا يكون ذا فائدة ،بح�سب قانون حتول الكم �إىل نوع ،وكان
للأفكار التي تثري العداء �ضد الإمربيالية الن�صيب الأكرب ،خا�صة
من قبل جميل الذي تكاد الإمربيالية تكون عدوه الوحيد يف هذا
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الكون ،لدرجة �أن �أي حديث مهما كان نوعه ،كان يف ح�ضور جميل
�رسعان ما ينعطف نحو الإمربيالية� ،أما ملحم فقد كانت الربجوازية
حديثه املف�ضل ،وخا�صة الطفيلية منها ،والتي كان يتق�صد ت�سميتها
بـ « الكمربادور» �إمعانا يف �إظهار ثقافته ملع�رش الفالحني.
املنا�سبة الأخرية التي �سبقت م�صيبة جميل ،كانت زيارة قام بها
�آل ماحلة لآل قعقور تعاطفا معهم بعد �أن اعتقل �أحد مغرتبيهم
�أثناء عودته يف املطار ب�سبب قيامه بتزوير التاريخ يف جواز �سفره
الذي انتهت �صالحيته ،وقد وجد كبري �آل ماحلة يف هذه املنا�سبة
ثغرة ي�ستطيع عربها �إثبات تفوق عائلته على �آل قعقور ،حيث �أن
�أحد �أفراد �أ�رسته يعمل عن�رصا يف �أحد الفروع الأمنية ،فعر�ض 
على كبري �آل قعقور �أن يقوم هذا العن�رص بطلب امل�ساعدة من رئي�س 
الفرع الذي يعمل فيه لكي ي�ضع ذلك يده يف املو�ضوع ويتو�سط يف
�إخالء �سبيل املغرتب املوقوف ،ولكن هذه احليلة مل تكن لتنطلي
على كبري �آل ماحلة فهو يعرف خلفيات هذا العر�ض معرفة تامة،
ولذلك فقد �شكر غرميه بكل �أدب وقال:
ــ  احلقيقة لي�س عندنا �شك بنواياكم احل�سنة ،وال مبدى �سلطة
الرجل ،وال �أقول هذا الكالم للتقليل من قيمته ،ولكن لدينا وا�سطة
�أثقل منه ،وقد حتدثنا معهم يف هذا ال�ش�أن.
�أعرب كبري �آل ماحلة عن اطمئنانه ومتنى لهم التوفيق ،ولكنه
ت�ساءل من باب الف�ضول:
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ــ  ومن هو وا�سطتكم؟
نظر كبري �آل قعقور �إىل �صهره توفيق وكاد ي�ستخدم ا�سمه يف
ال�صيغة التي كان قد فربكها بينه وبني نف�سه ،ولكنه بعد ت�أمل �رسيع
فكر( :توفيق حتت �أنظار �آل ماحلة لن ي�صدق �أحد ،خا�صة و�أنه ال
يغادر القرية �إال نادرا) ،ثم نقل ناظريه �إىل فيا�ض ،ولكنه مل يتوقف
عليه طويال بعد �أن قال لنف�سه( :من �سيقيم وزنا لهذا البغل ،لكي
يجعله �صديقا له� ،إن �صداقة فيا�ض وقلة القيمة رديفان) ،ثم نقل
نظره �إىل الأ�ستاذ �صياح وفكر( :هذا �أي�ضا كتاب مفتوح ،اجلميع
يعرفون عنه كل �شي) ثم توقف بعينيه على جميل وان�رشح �صدره:
(هذا غائب منذ ثالثني �سنة وال �أحد يعرف عنه �شيئا ،رمبا لن
ي�صدقوا ما �أقوله ولكن لن ي�ستطيعوا تكذيبه) ،و�أردف وقد وجد
�ضالته ،ردا على �س�ؤال خ�صمه:
ــ  يف احلقيقة جميل �أو�صاين �أن ال �أتكلم ،ولكنكم ل�ستم غرباء،
جميل لديه �أربعة �أو خم�سة �أ�صدقاء ر�ؤ�ساء فروع �أمنية ،و�أثقل
بكثري من الفرع الذي يعمل فيه ولدكم.
جحظت عينا جميل ،وا�رشئب عنق ملحم ،وقام وغادر املجل�س 
فورا ،ويف احلال حلق به جميل� ،أما الباقون فلم يلحظوا خروج
االثنني لأنهم جميعا كانوا ي�ستمعون لكبري �آل قعقور الذي يتحدث
عن متانة العالقات التي تربط بني جميل ور�ؤ�ساء تلك الفروع.
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يف اخلارج كان ملحم يحث ال�سري وجميل خلفه يتو�سله التوقف
ل�رشح املو�ضوع ،ولكن هيهات �أن يتوقف ملحم� ،أو �أن ير�ضى بالكالم
معه ،بعد �أن �أ�صبح على قناعة تامة ب�أن الذي و�شى به يف جميع
املرات التي اعتقل فيها هو جميل حتديدا ،وعندما متكن جميل
من اللحاق به وو�ضع يده على كتفه ،ا�ستدار ملحم نحوه بعنف
و�رضب يده مبعدا �إياها عن كتفه ،وب�صق يف وجهه �صارخا:
ــ  تفو ...يهوذا الأ�سخريوطي..
مل يكن هناك جمال لكالم �آخر ،هذا ما فهمه جميل وهو مي�سح
وجهه بحزن ،وتابع ملحم �سريه بينما عاد هو على �أعقابه ،ويف
منت�صف الطريق �إىل بيته مل يتمكن من حب�س دموعه التي انهمرت
بغزارة بعد �أن انتابه ن�شيج مل يكن قادرا على ال�سيطرة عليه.
مل تفهم زوجته �سبب بكائه عندما فتح بوابة الدار ودخل،
وعندما �س�ألته م�ستف�رسة ،دفعها ودخل �إىل غرفة �أغلق على نف�سه
الباب فيها ،وبكى حتى جفت دموعه ،ثم دخل حالة اكتئاب مريعة،
و�شعر مبرارة يف احللق ،وجفاف يف احلنجرة ،و�صداع قاتل يف
الر�أ�س ،وت�رسع يف القلب ،وكان يتمنى لو ينتهي كل هذا مبوت
�رسيع يخل�صه من هذا العذاب ،فمن �سيقنع الرفاق الآن ب�أنه لي�س 
يهوذا الأ�سخريوطي كما نعته ملحم ،ال بد �أنهم �سيل�صقون به تهمة
الو�شاية بكل الذين اعتقلوا ومل يعرف الوا�شي بهم منذ ع�رشين عاما
و�إىل الآن ،تخيلهم يف االجتماعات احلزبية يتحدثون عنه بازدراء
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ويب�صقون ويقولون �أ�شياء كثرية كان قد �سمعها �سابقا بحق �أ�شخا�ص
اتهموا بالو�شاية ،وهنا كانت غدده قد ملأت نف�سها بالدموع من
جديد فعاد للبكاء والن�شيج.
زوجته هي الأخرى كانت تبكي �أمام الباب الذي دقته مرارا
طالبة من جميل �أن يفتح ،ولكن دون جدوى ،لقد كانت عاجزة
متاما عن فعل �أي �شيء ،ولذلك ا�ست�سلمت للو�ضع وتكومت هي
الأخرى يف ركن مظلم يف غرفة �أخرى دون �أن يغم�ض لها جفن حتى
ال�صباح ،ويف ال�صباح ومع ا�ستمرار �إ�رضاب جميل مل يعد �أمامها بد
من طلب م�ساعدة العائلة ،وبطبيعة احلال ف�إن خري من تلج�أ له يف
هذه احلالة هو كبري العائلة.
كبري العائلة بدوره ا�ستغرب عندما �سمع ق�صة جميل ،وتوجه �إىل
هناك فورا يف حماولة حلل هذا اللغز ،وعندما دق باب الغرفة التي
يتح�صن فيها جميل وناداه طالبا منه �أن يفتح الباب ،ف�إن جميل
وبعك�س ردة فعله على زوجته ،تفاعل فورا مع كبري العائلة ،فوثب
�إىل الباب وفتحه وانهال على العجوز باالتهامات قبل �أن يفتح ذلك
فمه:
ـ  �أنت ال�سبب� ..أنت الذي مرغ تاريخي الن�ضايل بالوحل..
من الذي دفعك لتقول ذلك ..منذ متى �أنا يل عالقات بفروع
الأمن؟..
ا�ستغرب العجوز هذا الغ�ضب الذي مل ير له مربرا وقال:
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ــ  مل يدفعني �أحد ..فقط �أردت �أن �أجعل لك قيمة بعيون �أهل

القرية ..وكما يقولون� ..صيت غنى وال �صيت فقر.

ــ  من طلب منك �أن جتعل يل قيمة ..لقد حطمتني ..لقد دمرت

ما�ضي وم�ستقبلي� ..أنت �أ�سو�أ من الإمربيالية العاملية مبليون مرة.
َ
عليك اللعنة.

(مالحظة :جميل طبعا مل يقل عليك اللعنة ومل ي�ستخدم هذا

التعبري ولو ملرة واحدة يف حياته ،ولكنه قال كالما بذيئا تناول �أم

العجوز و�أم �آل قعقور ف�ضلنا ترجمته على هذا ال�شكل حر�صا على

الذوق العام)

�شعر العجوز ب�إهانة كبرية ،وكان على ثقة ب�أنه كان ليطلق النار

على جميل لو كان بحوزته قطعة �سالح ،ورغم �أنه فكر بلطم جميل
على �أ�سنانه ب�رضبة جتعلها ت�سقط من فمه� ،إال �أنه ف�ضل االن�رصاف

منعا حلدوث م�شكلة ي�صل �صداها �إىل �آل ماحلة فيجدونها فر�صة
للتهكم� ،أما جميل فعاد �إىل غرفته و�أغلق على نف�سه الباب من

جديد ،ولكن حدة امل�صيبة كانت قد خفت قليال وبدال من البكاء
الذي ا�ستمر الليل كله� ،أخذ يفكر بطريقة يو�ضح فيها الأمور

للرفاق ،وقرر الذهاب ملحاولة �إقناع ملحم مرة �أخرى ولكن خجله

وهو اخلائن يف عيون الآخرين منعه من اخلروج نهارا ،وانتظر

حتى حلول الظالم لكي يخرج.
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توجه ملحم لفتح الباب ظنا منه �أن �أحدا من �أقاربه جاء لزيارته،
ولكنه عندما فتحه و وجد جميل يف الباب مل يتمالك نف�سه وعاجله
قبل �أن يفتح فمه ليقول ما جاء من �أجله:
ــ  تفو ...يهوذا الأ�سخريوطي.
�أقفل ملحم الباب حتى قبل �أن ينتهي جميل من م�سح وجهه،
ف�أدرك هذا �أنه من امل�ستحيل �رشح الأمر مللحم وعاد �أدراجه ،ويف
الطريق انهمرت دموعه مرة �أخرى وانتابه الن�شيج ،ويف البيت �أغلق
على نف�سه الباب وعاد �إىل احلالة ال�سوداوية ال�سابقة ،ف�إذا كان
ملحم الذي عجنه وخبزه كما يقولون ،ملحم الذي جتمعه معه
حياة و�صداقة متتد �إىل �أكرث من ثالثني عاما ،ملحم الذي قا�سمه
�أفراحه و�أحزانه ورعى له عائلته �أثناء �سجنه� ،إذا كان ملحم يفكر
بهذه الطريقة فكيف �سيكون موقف الآخرين ،الذين يعترب ملحم
مقارنة معهم واحدا من احلمائم� ،إن جاز هذا التعبري( ،م�ستحيل..
لن ي�صدقني �أحد ).فكر جميل و�أخذ يبحث عن طريقة يثبت بها
براءته ،ويف حوايل الرابعة �أو الرابعة والن�صف �صباحا عرث على
�ضالته ،كما عرث نيوتن على اجلاذبية.
االعتقال .االعتقال هو الطريقة الوحيدة التي تثبت للجميع
براءته ،ولذلك فقد انتظر �رشوق ال�شم�س على �أحر من ال�شم�س 
نف�سها ،وعندما فعلت ال�شم�س ذلك بعد �أن عذبته ل�ساعات طويلة
وم�ضنية من االنتظار ،توجه فورا �إىل دكان القرية حيث يتواجد
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ب�شكل دائم �أربعة �أو خم�سة �أ�شخا�ص يتبدلون �أثناء النهار بح�سب ما
تق�ضيه حاجة كل منهم ،فكر جميل ،ب�أنه �إذا جل�س لثالث �أو �أربع
�ساعات ف�سيكون اجلميع قد �سمع ما �سيقوله.
ويف الدكان انطلق ل�سان جميل فكان يقول كل ما منعته يقظته
الثورية من قوله �سابقا ،وهو الآن يف ال�ساعة الرابعة م�ساء �أ�صبح
على يقني ب�أنه مل يبق �أحد من �سكان القرية مل ي�سمع ما قاله ،مل
يكن يهمه �أنهم كانوا ينه�ضون ويعتذرون بحجج خمتلفة من �أجل
االن�رصاف ،فجميعهم علم مبا �أراد قوله ،حتى و�إن مل ي�سمع حتى
النهاية ،وبحثهم عن مربرات لالن�رصاف هو �أكرب دليل على ذلك،
ولهذا فقد كان على يقني ب�أنه بعد منت�صف الليل ،رمبا يف الواحدة
ورمبا يف الثانية ورمبا بعد ذلك بقليل ،هذا التف�صيل مل يكن مهما
بالن�سبة ،املهم �أنه بعد منت�صف الليل �ست�أتي دورية وتطوق البيت
وتقتاده �إىل جهة جمهولة حيث تنتظره غياهب ال�سجون والزنازين
التي �أ�صبح على �أحر من اجلمر �شوقا لها الآن ،ولذلك فعندما
كان عائدا �إىل البيت كان وجهه م�رشقا وينتابه �شعور من تخل�ص
من مر�ض خطري �آمله طويال ،ويف البيت طلب من زوجته �أن ت�ضع
الطعام و�أكل ب�شهية مل تعهدها فيه زوجته حتى عندما يكون يف
�أح�سن حاالته املزاجية ،و�أثناء الطعام �رصح لها تغمره الغبطة ب�أال
تخاف ليال عندما ي�أتون لأخذه ،وعندما �شعرت بالقلق زجرها
وو�ضح لها �أن هذه �رضيبة على كل منا�ضل �أن يدفعها ،وقد �آن
الأوان لكي يدفعها هو ،وحدثها بهرطقات كثرية مثل �أن �سياط
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اجلالدين هي �أو�سمة على ظهر املنا�ضل و�أن الزنازين هي بيته
الثاين �إذا كان منا�ضال حقيقيا ،و�أ�شياء من هذا القبيل ،وبطبيعة
احلال ف�إن جميل مل يخلد للنوم ،وزوجته كذلك مل تنم ،جهزت له
عدة بدالت داخلية ،وجوارب �صوفية حت�سبا للربد يف الأقبية التي
تخيلتها ت�شبه الربادات كما و�صفها لها ،و و�ضعت له لوحني من
ال�صابون وكروز دخان كان هو قد ا�شرتاه من الدكان لهذا الغر�ض 
�أي�ضا ،و�أ�شياء �أخرى مما يو�ضع للم�سافر يف حقيبته كي يتدبر �أمره
يف بداية �إقامته ،م�ضت ال�ساعة الواحدة ،وحلقت بها الثانية ،ثم
الثالثة ،ونزف الليل �ساعاته واحدة تلو �أخرى ،وجميل ينتظر ،ولكن
عندما الح الفجر واكت�ست ال�سماء بلون ر�صا�صي باهت� ،أخذ جميل
ي�شعر بالقلق ،وعندما بد�أت ال�شم�س تطل بر�أ�سها من خلف قمة
اجلبل التي كانت تواجه منزل جميل يف ال�رشق �شعر باحلزن لأن
�أحدا مل ي� ِأت ،وعندما �أ�صبحت ال�شم�س يف نقطة مرتفعة يف الأفق
حتول احلزن �إىل ي�أ�س من �أن �أحدا لن ي�أتي.
الذي كان يجهله جميل هو �أن رفيق دربه ملحم كان يتعذب لي�س 
ب�أقل منه ،فهو الآخر كما جميل ،مل يذق طعم النوم تلك الليلة وال
التي قبلها ،كانت ذاكرته ت�سرتجع العذاب وال�سياط ووجوه جميع
اجلالدين ،الذين ر�أى فيهم جميعا وجه جميل ،ومل ت�رشق ال�شم�س �إال
وكان قلبه قد امتلأ باحلقد ،وعندما قرعت بوابة جميل يف حوايل
ال�ساعة الثامنة �صباحا تهلل وجهه وحمل الكي�س الذي �أعدته له
زوجته وتوجه نحو البوابة منتظرا �أن يفتح البوابة في�شاهد �أفراد
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الدورية امل�سلحة �أمام الباب ،ولكنه عندما فتحه فوجئ مبلحم
يب�صق يف وجهه:
ــ  تفو ..يهوذا الأ�سخريوطي.
ثم ان�رصف ملحم بينما عاد جميل �إىل نقطة البداية من الي�أ�س 
والإحباط ،وتولد لديه �شعور باحلقد على جميع �سكان القرية لأن
�أحدا مل يبلغ.
�أما يف واقع الأمر ،فقد بلغ مبا قاله جميل عدة �أ�شخا�ص ،منهم
من دون ذلك خطيا ومنهم من اكتفى بال�شفاهية ،ولكن م�شكلة
جميل لي�س يف هذه النقطة ،م�شكلته �أنه مل يفهم بعد �أن ال�شعارات
تغريت وما كان خطريا مل يعد خطريا و�صار يقال يف ال�صحف
وحتى على �أل�سنة بع�ض  الوزراء يف اللقاءات ال�صحفية ،جميل
وحده الذي ال يزال يعتقد ب�أن ما يتفوه به يعد �رضبا من ال�شجاعة
واجلر�أة الزائدة عن اللزوم� ،أما اجلهات التي كان يظن �أنها �سرت�سل
الدوريات العتقاله فقد كانت ت�شعر باالرتياح ملا يقوله جميل ،بعد
�أن كان يحريها �صمته.
لعن جميل �أهل قريته لأنه ،كما ظن ،ال يوجد بينهم خمرب
واحد ،وقرر ت�صعيد الن�ضال بطريقة ال ميكن �أال ت�صل �إىل اجلهات
املطلوبة.
ويف امل�ساء �شوهد يحمل �سطل دهان وفر�شاة ويدور يف �شوارع
القرية يكتب على اجلدران تلك ال�شعارات التي كان يظن �أنها كفيلة
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بزجه( ،هكذا ا�ضمن ـ قال جميل لنف�سه مطمئنا ـ حتى �إن مل يبلغ
�أحد فال بد �أن دورية �ستمر و�سـت�س�أل :من الذي كتب على اجلدران،
وال بد �أن �أحدا �سيقول لهم :جميل) ثم تابع كتابة ال�شعارات مبا
تبقى لديه من طالء ،وبعد �أن انتهى رمى الدلو وعاد �إىل البيت
وجل�س يف انتظار دورية ت�أتي بعد منت�صف الليل ،يف الواحدة �أو
الثانية �أو الثالثة �أو غريها من ال�ساعات ،ولكن ال�شم�س خيبت �أمله
مرة �أخرى ،و�أ�رشقت من خلف اجلبل املقابل لبيته من جهة ال�رشق،
وعندما خرجت بكامل قر�صها وارتفعت يف ال�سماء قليال التفت
جميل نحو زوجته التي كانت تناوب قربه متثائبة ،وبث يف �رصخة
واحدة كل ما يكنه من حقد على �سكان القرية:
ــ  ملاذا ال يبلغون ..الكالب..
مل تعرف زوجته مبا جتيبه ،وهو مل يكن ينتظر جوابا ،فقد كان
قد قرر ت�صعيد العملية الن�ضالية �أكرث ،وخرج �إىل ال�شارع و�أخذ
يهتف بنف�س تلك ال�شعارات التي كتبها على اجلدران ،ومل يعد �إال
قبيل املغيب ،وقد بحت حنجرته وما زال فيها الكثري من الكالم
الذي مل يقله ،ولكنه كان واثقا ب�أن ما قاله هذه املرة ،كان كافيا لكي
ت�أتي الدورية� ،إال �أن الدورية مل ت�أت ،و�أ�رشقت ال�شم�س من جديد،
ولذلك قرر تو�سيع رقعة الن�ضال فا�صبح يتجول بني القرى ويهتف،
وعندما مل تنفعه القرى املجاورة توجه بهتافاته نحو املدينة ،و�أ�صبح
يتوقف �أمام امل�ؤ�س�سات الر�سمية خ�صي�صا ،وكان يطيل التوقف �أمام
امل�ؤ�س�سات التي يرى حرا�سا على �أبوابها ،فهذا ي�شري �إىل هويتها
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بهذا ال�شكل �أو ذاك ،و�أكرث ما كان يزعجه هي تلك االبت�سامات
التي كانت ترت�سم على وجوه الأ�شخا�ص الذين كانوا يفتحون
النوافذ ويتابعون ما يلقيه من خطب ،وعلى وجوه احلرا�س الذين
يقفون عند مداخل تلك الأماكن ،والذين كانوا يجدون فيه ت�سلية
تخفف وط�أة امللل التي تبعثها نوبات احلرا�سة ،خا�صة عندما ي�أتي
بالبيجاما� ،أو عندما ي�أتي وقد ن�سي �أن يرتديها.
ا�ستمر جميل ب�إطالق الهتافات لأربع �سنوات وقليل ،ومل يعد
�أمام �آل قعقور �إال طريقة واحدة لوقف هذه املهزلة التي مرغت
�أنفهم بالوحل �أمام �آل ماحلة ولذلك مت نقله �إىل امل�ست�شفى ،حيث
تابع �إطالق ال�شعارات هناك.
�أما ملحم فعلق على ذلك قائال:
ــ  ي�ستحق كل ما يجري له ...يهوذا الأ�سخريوطي هذا.
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�أعط اخلبز خلبازه ولو �أكل ن�صفه
�أعط اخلبز خلبازه حتى ولو �أكل ن�صفه ،عبارة كان يرددها �أبو
علي قبل �أن يرتكب كل حماقة من حماقاته ،وقد كان ي�ساعده يف
ذلك تاريخه الطويل املجهول متاما لأهل القرية ،ففي بيت �صديقه
هاين الدكنجي وبينما كان ير�شف �أول ر�شفة من ك�أ�س ال�شاي �ألقى
نظرة باجتاه التلفزيون وطلب من هاين:
ــ  �شغل التلفزيون لكي ن�شاهد الأخبار.
ــ  التلفزيون معطل.
�أجابه هاين ،فما كان من �أبي علي �إال �أن وقف ودار حول جهاز
التلفزيون مت�أمال �شيئا ما ثم و�ضع يديه على خا�رصتيه وقال:
ــ  عندما تتعطل الآلة ي�صلحونها ،لماذا لم ت�صلحه حتى هذه
اللحظة؟
ــ  عر�ضناه على �صابر الم�صلح فقال يلزمه تغيير قطع ،خذوه
�إلى المدينة.
ــ  ومنذ متى ا�صبح �صابر معلما؟
قال �أبو علي بنربة ال تخلو من ال�سخرية وجل�س  القرف�صاء
قبالة جهاز التلفزيون و�أخذ يت�أمل �شيئا ال �أحد يعلم ما هو �إاله ،ثم
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�أ�ضاف جملته الثانية التي يقولها دائما للتعبري عن جهل ال�شخ�ص
مو�ضوع احلديث:
ــ  �شو بيفهم الحمير ب�أكل الجنزبيل؟!
ومد يده �إىل اخللف :
ـ  �أعطني مفكا.
�شعر هاين بالقلق عندما طلب �أبو علي املفك و�س�أله:
ـ  �أبو علي ..انت تفهم في التلفزيونات؟
ـ  �أنا لوال �ضعف حا�سة الب�صر التي ابتليت بها بعد داء ال�سكري
لكنت ا�شهر م�صلح للتلفزيونات في ال�شرق الأو�سط� ،أنا كان عندي
�أكبر ور�شة ت�صليح تلفزيونات في �ساحة الدبا�س في بيروت ،كانوا
يح�ضرون لي �أجهزة التلفلزيون من جميع مدن وقرى لبنان..
و�أحيانا كانوا يجلبون لي الأجهزة من المهجر ..عندما يعجز عن
ت�صليحها الأجانب.
كان �أبو علي يتحدث بثقة ال ترتك لل�ضحية جماال لل�شك ولو
بن�سبة واحد باملئة ،واحلقيقة ان �أبا علي عمل بالفعل ملدة �سنتني
يف �ساحة الدبا�س  يف بريوت ،ولوال اندالع احلرب الأهلية لبقي
هناك حتى الآن ،ولكنه بطبيعة احلال مل يكن ميلك ور�شة ت�صليح
تلفزيونات ،و�إمنا كان �آذنا يف فندق يدعى نزل �سيف الدولة وكانت
مهمته تنظيف الغرف واملنافع.
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ناوله هاين املفك فبد�أ �أبو علي مبحاولة فك الغطاء اخللفي
للجهاز ،ولكنه مل يفلح فعلق:
ــ  البراغي بايظة.
ثم و�ضع املفك بني الغطاء واجلهاز و�أخذ يحركه ذات اليمني
وذات ال�شمال بحذر لكي يخلع الغطاء دون ك�رسه ،غري �أن احلذر
مل ينفع ،فقد انك�رس ن�صف الغطاء البال�ستيكي و�سقط على الأر�ض 
بينما بقي الن�صف الآخر معلقا باجلهاز� ،أما هاين فقفز من مكانه
رغم �أنه مل يكن يجل�س ،و�صاح:
ــ  ماذا فعلت يا �أبا علي.
فاجابه �أبو علي بربودة بالغة:
ــ  ال تقلب لي حاجبيك ،لم يح�صل �إال الخير ..بعد �أن ا�صلح لك
التلفزيون �أقوم بلحمه ،هذه �أ�سهل قطعة في التلفزيون.
اطم�أن هاين قليال و�شعر بعد كالم �أبي علي ب�أنه جاهل،
وللحقيقة والتاريخ ولكي نكون اكرث دقة ف�إن هاين مل ي�شعر بنف�سه
جاهال ،وامنا �شعر �أنه حمار وتولد يف داخله �إعجاب خفي ب�أبي
علي الذي يتحدث بثقة بالغة يف النف�س ،و�صمت بعدها مكتفيا
مبراقبة ما يفلعه �أبو علي ،الذي كان بعد كل حماولة لفك �شيء ما
يعلق:
ــ  البراغي بايظة.
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ثم يدك املفك بني القطعة والهيكل وال يلبث ان يف�صلها بعد �أن
يكون قد ك�رس جزءا منها.
باخت�صار بعد ما يقارب الن�صف �ساعة كانت جميع قطع
التلفزيون قد جتمعت �أمام �أبي علي وقد انك�رس جزء من كل منها،
وعندما مل يبق �شيء قابل للفك وقف �أبو علي الذي كان ال يزال
يجل�س القرف�صاء وت�ساءل:
ــ  �صناعة �أين هذا التلفزيون؟
ــ  المانيا.
�أجاب هاين وا�ضاف:
ــ  جلبه الولد معه عندما ذهب في الدورة التي ار�سله �إليها
معمل ال�سجاد.
فما كان من �أبي علي �إال ان لوى عنقه ،وهي حركة كان يقوم
بها كلما قرر �أن يعرب عن ا�ستغرابه من �أمر ما:
ــ  ومنذ متى ا�صبح الألمان يفهمون بالتلفزيونات؟! التلفزيونات
خلقت لليابانيين ..فلي�صنع الألمان ال�سيارات ،لماذا يعتدون على
كار اليابانيين والأميركان..
ــ  ماذا نفهم من هذا الكالم؟
قال هاين وقد ت�رسب �إىل نف�سه القلق ،فجل�س �أبو علي وتناول
ك�أ�س ال�شاي الذي برد وقال:
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ــ  لو قلت لي منذ البداية �أن التلفزيون �شغل المانيا لقلت لك
ارمه في القمامه� ،أنا ال امد يدي �إلى تلفزيون �صناعة المانية..
الألمان ال يفقهون بالتلفزيونات� ..إرمه في القمامة ،فمكانه
الطبيعي هناك.
من الطبيعي �أن هاين ،يف تلك اللحظة بالذات كان يتمنى �أن
ي�سقط على �أبي علي �صاروخ ي�سحقه وال يبقي منه �أثرا ،ولكنه مل
يكن ليفعل ذلك ب�ضيفه ب�شكل �شخ�صي ،لأن ذلك غري الئق بح�سب
الأعراف ال�سائدة فاكتفى بالقول:
ــ  لعنة اهلل على ه�ؤالء الألمان ما �أغباهم.
وغني عن القول �إن �أبا علي ت�صنع �أنه لي�س هو املق�صود يف هذا
الكالم ،وودع هاين نا�صحا اياه ب�رشاء تلفزيون ياباين.
�أمام بيت �آل �رشميان الحظ �أبو علي هرجا ومرجا فهرع �إىل
هناك ليجد اجلريان والأهل جمتمعني حول ابنهم اليافع ح�سام،
الذي �سقط وي�شعر بامل يف رجله:
ــ  ما الذي ح�صل بال�ضبط؟
التفت اجلميع باجتاه ال�صوت فوجدوا �أبا علي يقف وقد و�ضع
يديه على خا�رصتيه ثم اجابه الأب:
ــ  �سقط عن ال�سطح وربما ا�صيبت رجله بك�سر.
ــ  وهل �سيلتئم الك�سر �إن اجتمعتم حوله� ،أم �ستتركونه يتالم
حتى يلفظ �أنفا�سه.
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ــ  طلبنا الإ�سعاف.
قال الوالد الذي كان ي�سند را�س ابنه امل�صاب على ركبته ،فما
كان من �أبي علي �إال �أن لوى عنقه معربا عن ازدرائه:
ــ   ومنذ متى ننتظر اال�سعاف ..حتى ت�سعفنا ..من ي�سمعكم
تتحدثون عن اال�سعاف يظنكم من �سكان باري�س ،ال من �سكان ام
الطناف�س.
ــ   ثم توجه �إلى �سحارة في داخلها بع�ض  الأغرا�ض  فقلب
الأغرا�ض على الأر�ض وك�سر ال�سحارة ثم ا�ستخل�ص منها لوحين
واتجه �إلى الم�صاب:
ــ  ابتعدوا من حوله ..اف�سحوا لي المجال لكي ا�ساعده.
جحظت عينا الوالد فت�ساءل:
ــ  وهل تفقه في هذا الأمر؟
ــ  طبعا.
�أجاب �أبو علي بثقة بالغة بالنف�س و�أردف وهو ي�شق قطعة قما�ش 
معلقة على حبل الغ�سيل �إىل ن�صفني:
ـ اربع �سنوات ون�صف في طرابل�س  الغرب مجبر عربي،
الم�شفى الحكومي كانت تبعد مئة متر عن منزلي ،ومع ذلك كان
المكا�سير ياتون �إلي لكي اعالجهم ،رغم �أن الأطباء في الم�شفى
كانوا �أجانب ..الأطباء نف�سهم كانوا ير�سلون لي المر�ضى الذين
156

يعجزون عن عالجهم ..من �شمال �أفريقيا كلها كانوا يق�صدونني
لكي �أجبر لهم ك�سورهم.
كما يف كل مرة قال �أبو علي ن�صف احلقيقـة فهو كان فعال يف
طرابل�س الغرب ،وكان هناك م�شفى قريب من بيته ،ولكنه مل يكن
جمربا عربيا ،وامنا كان يعمل يف البناء.
ـ  �آ�آ�آ�آ�آخ.
�رصخ امل�صاب عندما رفع �أبو علي رجله لكي ي�ضع �أحد اللوحني
اللذين انتزعهما من ال�سحارة حتتها ،فما كان من �أبي علي �إال �أن
وجه له �صفعة اطارت له ال�رشر من عينيه وجعلت عيون اجلميع
جتحظ وتتبادل النظرات امل�ستف�رسة عن �سبب هذا ال�سلوك ،وقد
الحظ �أبو علي ذلك فت�أبط الوالد واخذه جانبا و�أ�رس له:
ــ  بهذه الطريقة ن�شغل المري�ض عن �ألمه ،يمكنك القول طب
نف�سي تقريبا ،ال تقلق.
هز الوالد ر�أ�سه مقتنعا بكالم �أبي علي الذي عاد �إىل امل�صاب
وتابع عالجه ،موجها له ال�صفعات التي كانت ت�شتد مع كل �آخ
يطلقها امل�صاب ،ومل ينته �أبو علي من لف القما�ش  حول لوحي
اخل�شب اللذين حا�رص بهما رجل املري�ض حتى كان ال�شاب ي�شعر
بامل يف حنكيه يفوق الأمل الذي ي�شعر به يف رجله ،ب�سبب ال�صفعات
ال�شديدة التي كان يوجهها له �أبو علي ،ويف اللحظة التي ربط فيها
�أبو علي ال�ضماد على رجل املري�ض ح�رضت �سيارة اال�سعاف ودخل
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الطبيب واملمر�ض الذي يحمل يف يده حقيبة وتوجها �إىل امل�صاب
فورا ،وت�ساءل الطبيب:
ــ  من �ضمد رجل الم�صاب؟
ف�أجابه الأب
ـ  �أبو علي ،مجبر عربي..
ــ  حرك �أ�صابع رجلك.
طلب الطبيب من امل�صاب ففعل ذلك ب�سهولة واخذ الطبيب
يفك له �ضماد �أبي علي عن رجله قائال:
ــ  ال يوجد �أي ك�سر في رجل ال�صبي ...مجرد ر�ض ال �أكثر..
فلي�أت �أحد معنا لأننا لن نجعله يبيت في الم�شفى� ،سنخرجه
اليوم.
تلفت اجلميع باحثني ب�أعينهم عن �أبي علي لكي يروا ردة فعله
على ما قاله الطبيب ،ولكن �أبا علي كان قد اختفى.
الأ�ستاذ �أمل ،معلم املدر�سة يف �أم الطناف�س ،اختلف منذ عدة
ايام مع عديله وكاد اخلالف يتطور �إىل �شجار بالقب�ضات ،لوال
تواجد �أهل اخلري يف املكان ،والذين حالوا دون ذلك ،فقد باع
الرجالن قطعتي ار�ض وم�صاغ زوجتيهما الأختني ،وقطعا الطعام
عن افواه �أطفالهما لكي يتمكنا من �رشاء �سيارة من نوع (ايج) رو�سية
ال�صنع ،وهي ارخ�ص �سيارة ميكن �رشاءها يف �سوق ال�سيارات ،لكي
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يعمل االثنان عليها ،الأ�ستاذ �أمل م�ساءا بعد انتهاء الدوام الر�سمي،
وعديله يف ال�صباح ،وكان من املتوقع �أن ت�ساعد ال�سيارة الأ�رستني
يف حت�سني احلالة املادية لهما لوال ظهور �أبي علي يف طريقهما،
ففي �أول يوم للأ�ستاذ �أمل خلف املقود ،وبينما كان عائدا �إىل القرية
�صادف �أبا علي الذي كان عائدا من مكان ما �سريا على الأقدام
فتوقف ودعاه لل�صعود ،وهذا ما فعله �أبو علي ب�رسور.
ويف القرية توقفت ال�سيارة عند منعطف �ضيق مل يعرف الأ�ستاذ �أمل
كيف يخرج منه ،فنظر �إليه �أبو علي وعلى وجهه ابت�سامة العارف:
ــ  جديد بالم�صلحة؟
ــ   �صدقت ..يمكن القول �إنني اليوم اول مرة خلف المقود
بمفردي.
ا�شار له �أبو علي بقفا يده بحركة فيها من االزدراء ماكان يكفي
لإثارة غ�ضب الأ�ستاذ �أمل ،لو �أنه ال يعرف �أن خلف من قام بها
نوايا طيبة ،و�أنه ال يق�صد �إهانته.
ــ  ترجل.
وبينما كانا يتبادالن الأمكنه قال �أبو علي جملته املعهودة:
ــ  ماذا يقول المثل؟ �أعط الخبز لخبازه حتى لو �أكل ن�صفه.
ثم حرك ذراع علبة ال�رسعة و�أخذ ي�رشح للأ�ستاذ �أمل نظريا كيف
يت�رصف يف مثل هذه املواقف ،بعد ذلك ركز نظره على املنعطف
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وطلب من الأ�ستاذ �أمل �أن يفعل مثله ،ولكنه عندما رفع رجله عن
الدبرياج قفزت ال�سيارة قفزا �إىل اخللف وارتطمت بجلمود �صخر
كان خلفها مما �أحدث فجوة يف ال�صندوق جعلت ال�سيارة عاجزة
عن احلركة الحقا فا�ضطر الأ�ستاذ �أمل لقطرها مب�ساعدة �سيارة
�أخرى.
�أبو علي نظر حينها �إىل اخللف وقد ا�ستغرب ما حدث وت�ساءل
بعد �أن ثاب �إىل ر�شده:
ــ   كل ال�سيارات في العالم الأنرييل فيها على اليمين و�إلى
الأمام ،لماذا عندك بالعك�س� ..صناعة اين هذه ال�سيارة؟
ــ  رو�سيا.
�أجاب الأ�ستاذ �أمل ويف نف�سه قنوط من هذه احلياة ،فرد �أبو
علي منفعال:
ــ   يا اخي منذ متى �أ�صبح الرو�س  يفهمون في ال�سيارات،
ال�سيارات خلقت للألمان ..والألمان فقط ،الرو�س دعهم ل�صناعة
الدبابات وال�صواريخ ،لماذا يعتدون على كار الألمان.
وجتبنا لالطالة ميكن القول �إن �أبا علي مل يرتك بيتا يف القرية مل

يت�سبب فيه بخراب ما ،ومع ذلك فقد احتفظ بقدرته على االقناع
قبل كل حماقة يقدم عليها ،ومل تتوقف حماقاته �إال بعد ذلك اللغم

الذي عرث عليه احد الفالحني �صدفة يف ار�ضه ،والذي حاول
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�أبو علي فكه �أمام اجلميع مدعيا �أنه كان �أثناء خدمته الع�سكرية

مهند�س الغام ،وهو بالفعل كان يف كتيبة لهند�سة الألغام ،ولكنه كان

حاجبا عند �أحد �ضباط الكتيبة.

كان ي�سود �صمت عميق عندما كان �أبو علي يحاول فك ال�صاعق
من اللغم ،وهي عملية �شاهدها اثناء خدمته الع�سكرية ،وكان يت�صبب
منه عرق بارد وهو يفعل ذلك ،وكان احل�ضور جميعا يختفون خلف
تبة ترابية حتا�شيا لال�صابة يف حال انفجار اللغم وهو ما طلبه �أبو
علي منهم قبل �أن يبد�أ ،وكان �أبو علي على و�شك االنتهاء من فك
ال�صاعق من فم اللغم عندما دوى �صوت قوي ت�سبب به انفجار �إطار
�سيارة كانت متر على الطريق قريبا من املكان ،مما جعل �أبو علي
يفقد وعيه لهول املفاج�أة ،وعندما ا�ستيقظ من غيبوبته كان قد
ا�صيب بلوثة يف عقله حرمته الحقا قدرته على االقناع حني كانت
تتولد لديه الرغبة بارتكاب حماقة ما من حماقاته املعتادة ،فمنذ
ذلك االنفجار امل�ش�ؤوم و�أبو علي ال يتوقف عن التلفت حوله بنظرات
خائفة ،وعند �سماع �أي �صوت خلفه تراه يجفل واحيانا يقفز ،ما
كان يوحي ملحدثه مب�شكلة ما يف الو�ضع العقلي لأبي علي.
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الإمربيالية �أعلى مراحل الرا�سمالية
مل يكن دروي�ش  فعليا ينتمي �إىل طبقة «االنتلجنت�سيا»( )1التي
يوحي بها مظهره اخلارجي ،القبعة الأوربية فوق ال�شعر الطويل
ن�سبيا ،وذقنه التي كان ي�ضمخها ال�شيب ،والبدلة البنية التي يرتديها
بالتناوب مع البدلة الرمادية وفوق ذلك كله نظارته ال�سميكة ذات
الإطار البني ،وكذلك طريقة كالمه ومعظم املو�ضوعات التي
يطرقها وامل�صطلحات التي ي�ستخدمها يف �أحاديثه ،والكتاب الذي
كان يحمله دائما يف جيب اجلاكيت �أو حتت �إبطه� ،إ�ضافة �إىل الكتب
املبعرث ة يف جميع زوايا بيته ،كل ذلك كان يقدم �صورة مزيفة عنه،
�أما الطبقة احلقيقية التي كان ينتمي �إليها دروي�ش فهي (حثالة
الربوليتاريا) التي كان هو يف�ضل �أن يطلق عليها (الربولتاريا الرثة)
ظنا منه �أن (الرثة) ارفع منزلة و�أخف وط�أة من (حثالة).
كان دروي�ش يدرك هذه احلقيقة ،وميكن القول �إنه كان يخو�ض 
حربا ال هوادة فيها مع الكتب يف حماولة منه لاللتحاق بركب
االنتلجنت�سيا ،كل كلمة كان يحاول �أن يفهمها ،فمن اجل �أن يتمكن
من حتليل م�صطلح  :مر�ض  الي�سارية الطفويل ،قر�أ كما مل يقر�أ
رفيق من قبل ،وماكان يحز يف قلبه �أنه من كل ما قر�أه و�أعاد
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قراءته مل يكن يفهم �شيء ،فكانت دمعة ترتقرق يف عينيه ويرمي
الكتاب جانبا ويقول يائ�سا وحزينا:
ــ  ال نفع من هذا الكالم� ..أنا حمار معبا ببنطلون ..مهما قر�أت
فلن افهم.
م�صطلحات �أخرى كثرية حاول �أن يفهما ،ولكن م�صريها كان
مثل م�صري مر�ض الي�سارية الطفويل فلم يكن ي�ستخدمها ،ولكن �أكرث
م�صطلح ارتاح له هو (االمربيالية) وهي �أكرث كلمة كانت ترتدد يف
االجتماعات احلزبية ،لهذا فمعظم نقا�شاته يف القرية كانت تدور
حولها ،كان لديه ا�ستعداد لكي يتحدث �ساعة كاملة عن االمربيالية،
ولكن كل ما كان يقوله كان يتلخ�ص بكلمتني ( االمربيالية حقرية)،
وقد كان دائما يتولد لديه �شعور ب�أن ما قاله مل يكن ي�صل �إىل
حمدثه ،ولذلك ي�س�أل:
ــ  خيو ب�إخت�صار� ،شو �أحقر �شي عندك؟
ـ  �أحقر �شي عندي حماتي.
�أجابه حمدثه يف �إحدى املرات مداعبا فقال له دروي�ش فورا:
ــ  االمبريالية �أحقر من حماتك.
وهكذا فقد كانت االمربيالية مرة �أحقر من احل�صاد ،ومرة �أحقر
من �ضيف �آخر الليل ،ومرة �أحقر من �شخ�ص مل يرد دينا عليه ،مل يبق �أمر
حقري مل يذكر �أمام دروي�ش ،ودائما كانت االمربيالية �أحقر منه دائما.
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�شاب لديه الرغبة يف ال�سفر �إىل اخلارج من �أجل الدرا�سة ولكن
لي�س لديه املال ،ن�صحه �أحدهم ب�أن يتودد �إىل دروي�ش كون حزبهم
ير�سل الطالب للدرا�سة يف اوربا ال�رشقية ،وهكذا ذهب ال�شاب
�إىل دروي�ش و�أعرب عن رغبته يف االنت�ساب للحزب ،فما كان من
دروي�ش �إال ان �ضحك مقهقها ببطء وقال:
ـ  �أتظن �أن االنت�ساب للحزب هكذا ،فق�سنا بي�ضيتين وقليناهما؟
ع�ضو الحزب يجب �أن يكون �صلبا ومثقفا مثله مثل الطبل ال�صيني
�أنّى �ضربته يرن(.)2
فوافق ال�شاب �أن يكون مثل الطبل ال�صيني ،بالرغم من عدم
تقبله داخليا لت�شبيهه بالطبل ،وبناء على موافقته �أخذ دروي�ش على
عاتقه واجب تثقيفه حتى ي�صل �إىل مرحلة الطبل ال�صيني وميكن
اعتباره �ساعتها من االنتلجنت�سيا.
ــ  ما هي االنتلجنت�سيا؟
ت�ساءل ال�شاب فرد دروي�ش  بنربة توحي بثقة مطلقة بالنف�س 
وابت�سامة تولدها عادة الثقة بالنف�س:
ــ  ال تقلق ..ن�صف �شعبك ال يعرف ما معنى هذه الكلمة ..بل قل
ثالثة ارباعه ..االنتلجنت�سيا عمي تعني المثقف الثوري.
وال نبالغ �إن قلنا �إن ال�شاب اعجب مب�ستوى دروي�ش  الثقايف
ومتنى �أن ي�صبح مثله ذات يوم ،بغ�ض النظر عن جناحه يف احل�صول
على املنحة اخلارجية للدرا�سة �أم ال.
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بطبيعة احلال مل يكن احلديث يف اللقاء الأول بني ال�شاب ودروي�ش 
لينتهي دون التطرق مل�س�ألة االمربيالية التي �رشح له دروي�ش حولها
مطوال ثم �س�أله يف اخلتام:
ــ  ما هو �أحقر �شيء بالن�سبة لك؟
ف�أجابه ال�شاب �ضاحكا:
ــ  عندما �أكون في المدينة و�أ�صاب بالإ�سهال فال �أجد مكانا
�أق�ضي الحاجة فيه.
ــ  الإمبريالية �أحقر من ذلك.
�أجابه دروي�ش ب�شكل �آيل ومبنتهى اجلدية ثم ا�ستل من جيب
اجلاكيت كتاب (الإمربيالية �أعلى مراحل الرا�سمالية) وقدمه له
قائال:
ــ  خذ ..هذا الكتاب يعطيك فكرة كاملة عن االمبريالية.
�أخذ ال�شاب الكتاب وقر�أه بحما�سة تعادل رغبته باحل�صول على
املنحة الدرا�سية ومل تكد �شم�س اليوم التايل ت�رشق حتى كان ال�شاب
امام بوابة دروي�ش يطرقها والكتاب يف يده.
�رشب دروي�ش  قهوة ال�صباح برفقته وطلب منه �أن يطرح
ا�ستف�ساراته �إن كان لديه ا�ستف�سارات ف�س�أله ال�شاب عن الر�أ�سمالية،
وانطلق دروي�ش يو�ضح له مقدار حقارتها هي الأخرى ،فما كان من
ال�شاب يف نهاية احلديث �إال �أن ت�ساءل:
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ـ  �أي �أنها مثل االمبريالية.
ــ   ال ال ال ..لي�س  الأمر كذلك تماما ..هناك فرق بدرجة
الحقارة ..ماذا قلت لي �أن احقر �شيء بالن�سبة لك؟
حين ا�صاب باال�سهال في المدينة وال �أجد مكانا لق�ضاء
الحاجة.
كرر ال�شاب ما قاله بالأم�س فطلب منه دروي�ش:
ــ  اعطني �شيئا �أحقر من ذلك.
ــ  عندما ا�صاب بالإ�سهال و�أجد مكانا ،ولكن �أحدا ي�شلغه في
الداخل.
ــ  الرا�سمالية هي الأولى ..والإمبريالية هي الثانية ..هل عرفت
الفرق الآن؟
ــ  نعم فهمت.
قال ال�شاب و�س�أل دروي�ش عن كلمة �أخرى كان يود �رشحها له:
وما هي اال�شتراكية؟
فوجي دروي�ش  بال�س�ؤال الذي مل يتعر�ض  له طوال تاريخيه
الن�ضايل�ُ ،سئل عن الدي�سبلني و�أجاب على ال�س�ؤال�ُ ،سئل عن
الربجوازية الطفيلية والكمربادور والكثري من امل�صطلحات املبهمة
الأخرى ،ولكن �أحدا مل ي�س�أله يوما عن اال�شرتاكية ،وهو بدوره كان
يظن �أن معنى هذه الكلمة بديهة ال حتتاج �إىل ال�رشح ،ولذلك متلمل
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يف مكانه و�شعر للحظة �أنه عاجز عن االجابة على هذا ال�س�ؤال
املباغت ،ولكن بديهته �رسعان ما �أنقذته فقال بثقة بالنف�س:
ــ  اال�شتراكية هي عندما ت�صاب بالإ�سهال في المدينة وتجد
ال�ش�شمة �أمامك على الفور ،وال يكون داخلها �أحد.
ثم ر�شف من فنجان قهوته وعلى وجهه مالمح االرتياح ونظر
�إىل �ساعته ملمحا لل�شاب �أن موعد عمله اقرتب ،خ�شية �أن يتذكر
ذلك امرا �آخر ي�س�أله عنه.

مالحظات:
( )1ـ دروي�ش هو الوحيد بني رفاقة الذي ي�ستخدم هذه املفردة
(انتلجنت�سيا) ،فجميع رفاقه ي�ستخدمون م�صطلح املثقفني الثوريني
بدال من االنتلجنت�سيا ولكن دروي�ش  �شعر ب�سعادة غامرة عندما
اكت�شف هذه الكلمة� ،إ�ضافة ملا متنحه اياه من الرماد الذي يذره يف
العيون خللق ال�صورة املزيفة عنه.
( )2ـ (مثله مثل الطبل ال�صيني �أنى �رضبته يرن) عبارة قر�أها
دروي�ش يف �أحد الكتب التي مل يفهم حمتواها.
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حتاليل
يف ال�سابعة �صباحا ،عندما كان البا�ص ي�سري يف الطريق املنحدر
من اعلى اجلبل باجتاه املدينة ،كان فيا�ض يجل�س يف املقعد الأخري
متوجها �إىل طبيب التنا�سلية يف املدينة ،لكي يقوم بفح�صه ملعرفة
�إن كان هو �سبب امل�شكلة يف عدم االجناب �أم زوجته التي م�ضى على
زواجه منها �سبع �سنوات ،وكان على ثقة كاملة ب�أن الدكتور �سينظر
يف عينيه ويعطيه النتيجة مبا�رشة ،وكان يتمنى بطبيعة احلال �أن
تكون زوجته هيي �سبب عدم االجناب ،لي�س من �أجل الزواج ب�أخرى
لكي ينجب ،فهو لن يفعل ذلك يف كافة الأحوال ،ولكن لأن عدم
االجناب من قبل الرجل يعترب مبثابة العار يف �أم الطناف�س ،وهو
يف احلقيقة كان قد اتخذ قرارا ب�أال يعود �إىل القرية يف حال تبني
�أنه غري قادر على االجناب ،وتخيري زوجته بالبقاء معه �أو تركه
كما تراه هي منا�سبا ،الكثري من الأخما�س �رضبها فيا�ض ب�أ�سدا�سه
قبل �أن ي�صل �إىل عيادة الدكتور الذي ا�ستقبله بعد �أن و�صل �إليه
الدور يف حوايل الثانية ع�رشة ظهرا ،وبعد �أن �رشح م�شكلته للطبيب
طلب منه الطبيب �أن يقوم ب�إجراء التحاليل قبل �أي �شيء ،واعطاه
حتويال �إىل خمرب قريب يحول �إليه كل زبائنه.
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ــ   جنري التحاليل.
قال فيا�ض وتابع بروح الدعابة:
ــ   لي�ست اول مرة جنري فيها حتليال ..نحن قوم ال تخيفنا
التحاليل �أبدا.
وقهقه فيا�ض لكي يفهم الدكتور �أنه ي�ضفي على املو�ضوع روح
دعابته ،ولكن الطبيب ناوله الورقة وطلب منه �أن يح�رضها يف
اليوم التايل لكي يطلع على النتائج ،دون �أن تتحرك ع�ضلة واحدة
يف وجهه ،ما دفع فيا�ض بدوره لإعادة املالمح اجلدية لع�ضالت
وجهه ومل ي�ستطع �أال يقول يف نف�سه بحنق:
ــ  (تبا لك وللذي جاء اليك ..قبحك اهلل من بني االطباء).
يف املخرب �أعطى املمر�ض حنجورا زجاجيا لفيا�ض و�أ�شار له �إىل
باب هناك طالبا منه �أن يجلب له عينه من �أجل التحليل.
مل يجد فيا�ض �أي �صعوبة يف املو�ضوع ،فدخل �إىل الغرفة ال�صغرية
تلك و�أغلق خلفه الباب وما هي �إال دقيقتني حتى عاد �إىل املمر�ض 
بحنجور مليء وقال:
ـ   �إن كان هذا قليال �أملأ لك حنجورا �آخر ..لي�س هناك �أي
م�شكلة.
ولكي يظهر للممر�ض روح دعابته اردف:
ــ  �رشبت اربعني ك�أ�سا من ال�شاي اليوم ..واخلري كثري..
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و قهقه فيا�ض غري �أن املمر�ض فاج�أه:
ــ   لي�س املطلوب حتليل بول.
ــ   حتليل ماذا اذا يا دكتور؟
تنحنح املمر�ض  وقرب فمه من �أذن فيا�ض  وهم�س  له ب�شيء
ما ،فتلبدت مالمح فيا�ض ،ونظر �إىل اجلال�سني واجلال�سات على
كرا�سي االنتظار حول الباب امل�ؤدي �إىل تلك الغرفة وامتقع لونه،
ولكنه �أخذ احلنجورين وتوجه �صاغرا �إىل الغرفة تلك ،تخل�ص من
احلنجور الأول ثم عاد فورا �إىل املمر�ض قائال:
ــ  دكتور هل ميكن يل �أن �آخذ معي احلنجور و�آتيك بالعينة ؟
فوافق املمر�ض ولكنه �أو�ضح �أن ذلك ممكن فقط يف حال كان
فيا�ض ي�ستطيع فعل ذلك يف غ�ضون ع�رش دقائق ،لأن العينة تف�سد
�إن مر عليها اكرث من ع�رش دقائق ،وبطبيعة احلال ف�إن ذلك كان
م�ستحيال بالن�سبة لفيا�ض ،مما دفعه للعودة �إىل الغرفة امل�ش�ؤومة
مت�أمال يف طريقه وجوه الأ�شخا�ص اجلال�سني على مقاعد االنتظار،
و�أكرث ما �أزعجه ابت�سامة �صفراء كانت ترت�سم على وجه �أحدهم.
بد�أ فيا�ض  مبحاولة ا�ستخراج العينة �شاعرا باحلرج ،وك�أن
جدران تلك الغرفة تراقبه ،وبدال من التخيالت املثرية التي كان
يحاول ا�ستح�ضارها مل�ساعدته يف ا�ستخراج العينة ،مل تكن حت�رض �إىل
خميلته �سوى تلك االبت�سامة ال�صفراء التي كانت ترت�سم على وجه
ذلك الوغد ،و�شيئا ف�شيئا مل تعد تخيالته تكتفي بتلك االبت�سامة،
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فهو فج�أة تذكر النظرة التي ال تخلو من االزدراء كما تهي�أ له ،والتي
وجهتها �إليه امر�أة كانت جتل�س على كر�سي قرب الباب ،وح�رضت
وجوه جميع الذين يف اخلارج فت�شنجت مالحمه وقال يف نف�سه:
ــ  كيف امتكن من ذلك وجميع الذين يف اخلارج يعرفون ما
الذي افعله هنا.
ولهذا ال�سبب فقد ف�شل يف احل�صول على �أي نتيجة ،فقرر �أن
يتوقف قليال ويحاول التخل�ص من هذه التهي�ؤات ،ومتكن �أخريا
من ا�ستح�ضار م�شهد حار من فلم �شاهده ذات يوم ا�سمه «احلب
واحلرب» ،ففيا�ض مل ي�شاهد افالم �إباحية يف حياته ،ولكن هذا
امل�شهد كان كافيا لبعث احلياة يف اخلاليا النائمة ،خا�صة و�أن
فيا�ض �أخذ يطوره يف خميلته بح�سب ما يتطلبه املوقف ،ولكن
�صدفة وقعت عني فيا�ض  على الباب فانتبه �أن الباب من النوع
القدمي الذي فيه ثقب كبري للمفتاح ميكن التل�ص�ص منه ،ف�أوقف
العملية التي كان يقوم بها وخلع عن رقبته ال�شال وعلقه على مقب�ض 
الباب بحيث ي�سد الثقب الذي فيه ،ثم عاد وا�ستح�رض امل�شهد
املذكور �سابقا بعد �أن ا�صبح لديه خربة يف هذه املو�ضوع ،و�شعر
فيا�ض انه على و�شك احل�صول على العينة املطلوبة عندما ام�سك
�أحدهم من اخلارج مبقب�ض الباب حماوال فتحه ،ورغم �أن الباب
مغلق من الداخل بدقر� ،إال ان فيا�ض قفز و�ضب�ضب نف�سه ب�رسعة
و�سقط احلنجور من يده على الأر�ض و�أ�صدر �صوتا جعل جميع
من يف اخلارج يوجهون �أنظارهم باجتاه الباب ،ولكن احلنجور مل
ينك�رس ،وهذا ما �شكر فيا�ض اهلل عليه.
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التقط فيا�ض  احلنجور وعاد �إىل حماولة ا�ستح�ضار العينة
بالطريقة التي حاول فيها قبل دقائق ،لكن �صعوبة بالغة واجهته هذه
املرة يف ا�ستح�ضار امل�شهد املثري ،ورغم ا�ستخدامه لكافة الو�سائل
التي يعرفها يف حماولة ا�ستنها�ض خالياه �إال انه ف�شل فعاد لالتكاء
على احلائط من جديد يف حماولة لتمالك نف�سه ،ثم عندما �شعر
ب�أنه جاهز جلولة جديدة عاد ال�ستح�ضار امل�شهد املذكور الذي ال
يوجد غريه يف جعبة فيا�ض ،وميكن القول �إنه جنح يف االنتقال �إىل
املرحلة الالحقة من العملية و�إن ب�صعوبة ،و�سارت العملية ب�أف�ضل
مما يتوقعها فيا�ض وكان على و�شك اختتام املهمة التي كلفه املمر�ض 
بها عندما �سمع قرعا على الباب و�صوتا �أج�ش ي�ستحثه:
ـ  مطول �أبو ال�شباب؟
ـ
ّ

قطعت �سل�سلة ال�صور التي كانت متوهجة يف خميلة فيا�ض 
وحتولت كلها �إىل �رشيط ا�سود قامت ،وخمدت خالياه ك�أن �أحدا
اطلق عليها النار ،و�ضغط على نف�سه لكي ال يخرج ويحطم انف
ذلك الذي قرع الباب ،ولكنه جتاهل املو�ضوع وحاول العودة �إىل فلم
«احلب واحلرب» الذي �أخذ منه فيا�ض ذلك امل�شهد ون�سج عليه
�سيناريو جديدا كليا ،مبقيا على بطلة الفلم وطاردا البطل الذي
�أخذ فيا�ض مكانه ،ولكن كل حماوالته اجلديدة ف�شلت خا�صة �أنه
�سمع قهقهة يف اخلارج كان على ثقة تامة ب�أنه �سببها ،ما جعله
يتو�صل �إىل قناعة تامة ب�أن احل�صول على العينة يف هذه الظروف
ال�صعبة �أمر م�ستحيل.
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رتب فيا�ض هندامه وخرج باحلنجور الفارغ من تلك الغرفة،
التي �رسعان ما دلف �إليها رجل كان ينتظر عند الباب ويف يده
حنجور زجاجي ي�شبه ذلك الذي كان مع فيا�ض.
و�ضع فيا�ض احلنجور على طاولة املمر�ض وقال بنربة حاقدة:
ــ  ال اريد اطفاال..
ثم ان�رصف دون ان ينتظر رد املمر�ض ،ويف حماولة لالنتقام،
مل ين�س فيا�ض �أن يعبث مبقب�ض باب تلك الغرفة وي�رصخ باجتاه
الداخل:
ــ  مطول �أبو ال�شباب؟
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داهــود
داهود يف بداية حياته كان بعثيا ،لأنه مل يكن هناك �شبيبة ثورة
ايامه ،وقد كان بعثيا متحم�سا ولي�س ايا كان ،لكنك �إذا �س�ألته  :من
هو مي�شيل عفلق و�أكرم احلوراين يقول لك من باب املداعبة:
ـ  �إحكي معنا عربي خيو ..نحنا ما نفهم انلكيزي.
داهود بكل ب�ساطة كان بعثيا لأن ابن عمه هايل كان ع�ضو قيادة
فرقة بالقرية.
بعد ذلك التحق هايل بخدمة العلم ،والتقى هناك برفيق �سالح
ا�سمه من�صور �أعطاه كتابا عنوانه « البق�سماط الأ�سود» هايل بعد
�أن قر�أ الكتاب �صار �شيوعيا ،باملخت�رص  دخل اخلدمة االجبارية
بعثيا ودخل اخلدمة االحتياطية �شيوعيا ،ولأن الفرقة احلزبية
التي كان هايل ع�ضو قيادتها يف القرية التي كل �سكانها �إما �أعمامه
و�إما �أخواله ،فقد اكتفى الرفاق بالب�صق يف �شوارب هايل وف�صلوه
من احلزب بعد ما لفقوا له باالتفاق معه تهمة �رسقة خم�سمية لرية
من دكان «الغجري» ،لكي ال تتهمه املخابرات بازدواجية التنظيم
بعد �أن يعلموا �أنه �صار �شيوعيا ،وهي تهمة مدمرة ملن توجه �إليه
يجمعها �شبه كبري بتهمة اخليانة العظمى ،داهود الذي ي�سري على
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خطى هايل يف كل �شيء ،اي�ضا بُ�صق يف �شاربيه و ُف�صل من احلزب
بعد تلفيق تهمة م�شابهة ،و�صار �شيوعيا ،مع �أنه �إذا �س�ألته من يكون
لينني �أو من يكون مارك�س يقول لك:
ـ  �إحكي معنا عربي خيو ..هل تظنني املانيا؟
نقا�شات حامية الوطي�س  دارت بني هايل وجمموعة طالب
جامعة كانوا ي�ست�أجرون غرفة يف املنزل الذي �سكن فيه يف الطبالة
عندما عمل يف دم�شق ،كلها كانت حول انتهازية احلزب ال�شيوعي،
بعد هذه النقا�شات علم هايل بوجود منظمة ا�سمها رابطة العمل،
هي اي�ضا �شيوعية ولكن �أكرث من احلزب ،ومل يلبث ان ا�صبح واحدا
من �أع�ضائها ،وعندما اعتقل الطالب ذات فجر وكانت ال�شكوك
ال تزال بعيدة عنه عاد �إىل القرية خمتفيا عن الأنظار وما هي اال
ع�رصية حتى �صار داهود من الرابطة ،ثم �سجن االثنان حوايل ع�رش 
�سنني تقريبا ،داهود خرج بعدها من ال�سجن وهو ال يزال منتميا
للرابطة� ،أما هايل فقد خرج من هناك وقد ا�صبح من الإخوان ،لأن
مهجعه كله كان من الإخوان ،داهود الذي كان قد افرج عنه قبل
ايام من االفراج عن هايل ذهب ليبارك لرفيقه هايل باحلرية� ،رشب
عنده ال�شاي وبارك له وخرج من عنده وقد �أ�صبح من الإخوان ،مع
انه اذا �س�ألته من يكون البنا يقول لك:
ـ  �إحكي معنا عربي خيو ..هل تظنني اعلم الغيب؟
بعد �ستة �أ�شهر تقريبا �سمع داهود ان هايل عاد من �سفرته
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الأخرية �سلفيا فتوجه �إىل منزله فورا وعيونه تقدح �رشرا وبعد ما
�رشب ك�أ�س ال�شاي قال له:
ــ  الك وال للديب ابن عمي؟
ــ  خ�سا الديب..
قال هايل وا�ضاف بالف�صحى حت�سبا
ــ  ان �شاء اهلل ..وقدرنا على ذلك.
فقال داهود
ــ  داخل على عر�ضك ..ر�سالك على بر يا ابن عمي.
وانفجرت الدموع من عينيه وتابع وهو مي�سح تلك الدموع:
ــ  خلينا نعرف على ايا خمدة بدنا نحط را�سنا يا ابن عمي.
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براءة ذمة
لوال املطر املت�ساقط بغزارة ،ولوال زهمة الهواء البارد التي كانت
تنبعث يف ال�شارع ،لتمدد �سليم ،العائد بعد منت�صف الليل من �سهرة
«طرنيب» عند ابن عمه غطا�س ،قرب �أي جدار من جدران منازل
القرية وغفا ل�شدة نعا�سه ،ولكن ذلك كان م�ستحيال يف هذا الظرف
اجلوي القا�سي ،ولكي ينام كان ال بد له من الو�صول �إىل املنزل،
ولذلك فقد حتايل على النعا�س  تارة بالتثا�ؤب وتارة بالت�صفري،
وب�سبب ان�شغاله بذلك ف�إن �سليم مل ينتبه �إىل �أن املاء مل يت�رسب �إىل
داخل حذائه وهو يخو�ض يف نقع املاء التي مل يرها ب�سبب العتمة،
وهذا �أمر غري م�ألوف بالن�سبة له ،فقد جرت العادة �أن ينبج�س املاء
�إىل قدم �سليم من نعل حذائه كلما دا�س يف نقعة ماء ،كما ينبج�س 
النفط من انبوب احلفر فوق رمال ال�صحراء ،ولكنه �رسعان ما
انتبه �إىل ذلك عندما كان يف عتبة منزله ،يدو�س برجله اليمنى على
احلافة اخللفية لفردة حذائه الي�رسى لكي يخلعها من رجله ،فقد
�س�ألته زوجته وهو يفعل ذلك م�شرية بيدها �إىل احلذاء:
ــ  من �أين لك هذا؟
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نظر �سليم �إىل الأ�سفل بتثاقل ليعرف ما هو الـ (هذا) الذي (من
اين له) ،ومل يتمالك نف�سه عندما �شاهد يف قدميه فردتي حذاء
جديد كليا ،فطار النعا�س من عينيه فورا ودفعة واحدة ،و�رضب
على ر�أ�سه �صارخا ب�أمل:
ــ  هذا الذي مل يكن يف احل�سبان ..غدا �سي�صبح لقبي (�سليم
�رساق ال�صبابيط).
ثم و�ضح لزوجته التي ت�ساءلت كيف ح�صل ذلك فقال:
ــ  يبدو �أنني يف الظلمة ح�رشت رجلي يف حذاء غريب ..غدا
يقولون �سليم �رسق احلذاء.
ــ  ومن �أين لهم �أن يعرفوا �أنك انت� ،أمل يكن يف ال�سهرة غريك؟
ــ  كان هناك غريي ،ولكن حذائي هو الوحيد الذي �سيبقى ،وهو
ا�شهر من �شامي كابور� ،سيعرفون �أنني �أنا� ،سيقولون� :سليم ال ذمة
وال وجدان ..و�صلت به دناءة النف�س �إىل �رسقة احلذاء.
يخلع احلذاء من رجله ب�رسعة ويلب�س (�شحاطة) ويهم باخلروج،
فت�س�أله زوجته:
ـ  �إىل �أين؟
ــ  �سابحث عن �صاحب احلذاء و�أرده له.
ــ  انتظر حتى ال�صباح وافعل ذلك ..ال�سقعة يف اخلارج تق�ص
امل�سمار.
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ــ  حتى لو ق�صت ر�أ�سي  ..احلذاء يجب �أن يعود �إىل �صاحبه
الليلة ،يف ال�صباح �س�أكون قد ا�صبحت (�رساق ال�صبابيط) الإ�شاعات
ت�رسي كالنار يف اله�شيم� ..أنت تعرفني �شعبنا ..يف القيل والقال ال
ي�شق له غبار.
تفهمت زوجته ذلك ومل ت�رص عليه بالبقاء لأنها تعرف �أنه لن
ي�ستمع لها ،بينما علق هو فردتي احلذاء الغريب ب�سبابة وو�سطى
يده اليمنى وخرج باحثا عن مالكه احلقيقي.
�أول �شخ�ص قرر ان يتوجه �إليه �سليم كان ابن عمه غطا�س الذي
كانت ال�سهرة يف بيته ،والذي فتح الباب والقلق ي�سيطر عليه ،وعلى
وجهه ال تزال عالمات الغي�ض التي ت�سببت بها هزميته النكراء يف
«الطرنيب»:
ــ  خري ان�شاهلل؟ هل حدث لأحدهم مكروه؟
�س�أل غطا�س �سليما فرفع �سليم فردتي احلذاء يف وجهه و�س�أله
دون مقدمات:
ــ  ملن هذا احلذاء؟
ــ   �سحقا لك ولهذا احلذاء ..اتوقظني بعد منت�صف الليل
لت�س�ألني ملن هذا احلذاء؟
ــ  نعم  ..فهو لي�س يل ..وقد لب�سته عن طريق اخلط�أ..
ــ  يا �أخي �أين امل�شكلة ..انتظر حتى ي�رشق ال�صباح وابحث عن
�صاحبه ..لي�س الأمر مهما �إىل هذه الدرجة.
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ــ  بالن�سبة لك لي�س مهما ،ولكن بالن�سبة يل هو �أمر يف غاية
الأهمية ،لأن ال�صبح �إذا �أ�صبح واحلذاء مل يعد �إىل مالكه الأ�صلي
�ستنت�رش  ال�شائعات� ..سي�ضيف النا�س �إىل ا�سمي لقب (�رساق
ال�صبابيط) ،انت تعرف �شعبنا ،ال ي�شق له غبار يف النميمة والرثثرة
التي بطعم وبال طعم.
ــ   لن يقول �أحد ذلك ..عد �إىل بيتك ومن قرير العني ويف
ال�صباح تبحث عن �صاحب احلذاء.
ــ  رمبا لن يقولوا ذلك ..ولكنهم بالت�أكيد �سيقولون �أن دناءتي
بلغت حد �رسقة حذاء� ،شعبنا ال يرحم يا غطا�س ..ال يرحم.
مل يجبه غطا�س ب�شيء لأنه �شعر �أن ال فائدة من ذلك ،واكتفى
بالقول �إنه ال يعرف من هو �صاحب احلذاء فاعتذر منه �سليم
على االزعاج وتابع طريقه للبحث عن �صاحب احلذاء� ،أما غطا�س 
ف�أغلق الباب يف �إثره و�أطلق يف نف�سه �شتيمة طالت �أبا �سليم يف
قربه ،مل ي�سمعها �أحد بطبيعة احلال.
بيت برجا�س  كان اقرب بيت �إىل منزل غطا�س ،ولذلك قرر
�سليم �أن يتوجه �إليه �أوال لل�س�ؤال �إن كان هو �صاحب احلذاء ،رغم
ثقته ب�أن برجا�س لي�س من �أولئك الذين يغامرون بلب�س حذاء جديد
يف هذا الطق�س املاطر ،فتوقف �أمام الباب وقرع ب�شدة لكي ي�سمع
برجا�س الذي ا�شتهر بنومه الثقيل طرقاته ،ولكن ما مل يعلمه �سليم
�أن برجا�س مل يكن نائما ،بل كان منهمكا يف جل�سة زوجية حميمية
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مل يكن ،ب�سبب ال�سن ،قادرا على القيام بها كل يوم وي�ستغل الفر�ص
املنا�سبة لذلك ،ولهذا ال�سبب فقد جتاهل الطرق ال�شديد على
بابه حماوال االحتفاظ باحلد الأدنى من القوة ملتابعة مو�ضوعه،
�إال �أن �سليم بعد ان قوبل بعدم الرد ظن �أن برجا�س مل ي�سمع دقاته
فعاود الطرق بقوة �أكرب ،وهنا خمدت ع�ضالت برجا�س التي حاول
احلفاظ عليها �سابقا ،ونه�ض من �أح�ضان زوجته ويف داخله حقد
يكفي الرتكاب جرمية قتل عن �سبق اال�رصار والت�صميم ،ولو مل
تنبهه زوجته لَ َفتح الباب للطارق دون �أن ينتبه الرتداء مالب�سه،
فعاد وارتدى ما تي�سري ل�سرت نف�سه ورمى على كتفيه بطانية غطت
ج�سمه بالكامل وتوجه لفتح الباب وقد هد�أت �أع�صابه قليال،
ومبجرد انفتاح الباب ارتفعت يف وجه برجا�س فردتي حذاء وبدا
من خلفهما وجه �سليم ي�س�أل:
ـ هذا احلذاء لك؟
مل يعرف برجا�س مباذا يرد ،واكتفى بالتحديق بحنق يف وجه
�سليم الذي تابع مو�ضحا:
ــ  لب�سته عن طريق اخلط�أ عندما انتهت ال�سهرة يف بيت غطا�س..
و�أخ�شى �أن يظن �صاحبه �أنني �رسقته ..انت تعرف �شعبنا ..ال يرحم..
وال ي�شق له يف القيل والقال غبار� ..إن مل يرجع احلذاء �إىل �صاحبه
قبل �رشوق ال�شم�س �سي�صبح ا�سمي �سليم (�رساق ال�صبابيط) ..انت
تعرف كيف جتري الأمور.
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ــ  انقلع.
قالها برجا�س بهدوء مبالغ فيه يخفي خلفه حقدا يكفي لتفجري
قنبلة نيرتونية ثم �أغلق الباب دون �أن ينتظر رد �سليم الذي �أدرك
�أنه ارتكب حماقة ما ،وقد �ساعدته مالمح االمتعا�ض على وجه
برجا�س والبطانية التي كان يتلفع بها ويبدو من فتحة فيها �صدره
العاري ،على ادراك كنه تلك احلماقة ،ولذلك ابتلع االهانة مقدرا
و�ضع برجا�س ال�صعب يف هذا امل�ضمار ،والذي كان مطلعا عليه،
وان�رصف متابعا البحث عن �صاحب احلذاء.
�أبو ع�صام الذي ا�شتهر بربودة �أع�صابه ،فتح الباب دون �أي
انزعاج ،وتفهم و�ضع �سليم ،وقال له �إنه لي�س  �صاحب احلذاء،
وعندما �س�أله �سليم �إن كان يعرف �صاحب احلذاء ،رد عليه �أبو
ع�صام بربودته املعهودة:
ـ ال واهلل يا �أخي �سليم ،ف�أنا �أتعرف على النا�س بوجوهها ال
ب�أحذيتها.
اكتفى �سليم بهذا واعتذر من �أبي ع�صام الذي قال مودعا اياه:
ــ  عد �إىل بيتك يا رجل ..لن يخرب الكون �إن انتظرت حتى
ال�صباح وبحثت عن �صاحب احلذاء.
وهنا عاد �سليم لكي يو�ضح له املوقف و�أدرك �أبو ع�صام ب�أنه مل
يفعل خريا بفتح باب للحديث.
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ــ  لي�ست لدي رغبة بالنزهة يف هذا اجلو العا�صف ..ولكنك
تعرف �شعبنا يا �أخي �أبو ع�صام ،يحب اللقلقة ..و�إن مل يعد احلذاء
�إىل �صاحبه قبل فجر اليوم �سيكون ا�سمي يف ال�صباح� ،سليم (�رساق
ال�صبابيط)� ،شعبنا يا �أبا ع�صام ال يرحم ..ال يرحم� ،سيقولون ان
الدناءة بلغت بنف�سي حد �رسقة حذاء من العتبة.
ظل �أبو ع�صام يهز بر�أ�سه متحا�شيا �أن ينب�س  ببنت �شفة قد
تكون مقدمة لتطوير احلديث ،وعندما ان�رصف �سليم بعد �أن قال
كل ما لديه ،رك�ض باجتاه اقرب فرا�ش ود�س نف�سه حتت حلاف
�صويف مرددا وهو يرتع�ش من الربد هناك:
ــ  هذا �سليم �أخوث.
�أما �سليم فتابع �إقالق راحة القرية دون نتيجة ،ومل يتمكن من
معرفة �صاحب احلذاء �إال بعد �أن قرع الباب ال�سابع الذي فتحه
نا�صيف ،والذي �أ�شهر �سليم احلذاء يف وجهه كما فعل مع جميع
من �سبقه و�س�أل:
ــ  هل تعرف ملن هذا احلذاء؟
وبعد �أن فرك نا�صيف عينيه قال:
ــ  هذا حذاء �أبي غ�صن ..ما الذي يفعله عندك.
وبالقدر الذي فرح فيه �سليم ملعرفته �صاحب احلذاء فقد �شعر
بالهم والغم ف�أبو غ�صن الذي كان �رشيكا لغطا�س يف «الطرنيب»،
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من قرية (التخرمية) املجاورة ،وهذا يعني �أن عليه �أن يتوجه �إىل
هناك ،وعندما فغر نا�صيف فاه لهذا القرار قائال:
ــ  هل جننت يا رجل ..انتظر حتى ال�صباح وخذ له احلذاء..
�ست�أكلك ال�ضباع قبل �أن ت�صل �إىل التخرمية.
رد عليه:
ـ فلت�أكلني ال�ضباع خري يل من �أن يقال �إن �سليم (�رساق
�صبابيط).
ثم قدم �سليم كل �أعذاره التي �سبق ذكرها بالتف�صيل وتوجه �إىل
التخرمية.
يف الطريق �شعر �سليم بق�شعريرة يف بدنه وب�شعر ج�سده ينت�صب
وتهي�أ له �أنه ي�سمع خلفه طقطقة مفا�صل ،وهو �صوت ت�شتهر به
ال�ضباع عند �سريها بح�سب روايات �أهل القرية الذين �سبق لهم
االحتكاك مع ال�ضباع ،ولكنه قرر �أال ينظر �إىل اخللف للت�أكد مما
�سمعه لكي ال يكت�شف ال�ضبع خوفه ،يف حال كان هناك �ضبع طبعا،
لأن ال�ضبع ي�ستغل خوف فري�سته لالنق�ضا�ض عليها ،واكتفى �سليم
بحث اخلطى ب�أكرب �رسعة ممكنة ،وعندما �أفلتت من رجله فردة
ال�شحاطة مل يعرها �أي اهتمام ،لأن �أي توقف �سيجعل امل�سافة بينه
وبني ال�ضبع الذي خلفه تق�رص ،مما قد ي�ؤدي �إىل ما ال حتمد
عقباه ،ولأنه كان ي�سري برجل حافية ورجل غري حافية فقد طر�أ
�شيء من العرج على �سري �سليم ما جعله يتخل�ص من الفردة الثانية
لكي يكون حرا فال يدركه ال�ضبع ،ورمبا ال�ضباع.
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و�صل �سليم �إىل التخرمية وتوجه فورا �إىل بيت �أبي غ�صن وو�ضع
احلذاء �أمام الباب ،وفكر �أن يبقى يف مكان ما حتى ال�صباح ،و�أخذ
يبحث عن مكان مالئم ،ولكنه يف اللحظة الأخرية عدل عن ذلك،
فماذا �سيقول عنه �أهل التخرمية �إن علموا بالأمر؟ وهم حتما
�سيعلمون� ،سيقولون (خاف من ال�ضبع) والف�ضيحة عندها لن تكون
له وحده بل لقريته كلها ،ولذلك ف�ضل العودة �إىل �أم الطناف�س ،فلم
يعد يهمه بعد �أن بر�أ ذمته ما قد يحدث له.
عند بزوغ الفجر دخل �سليم �إىل منزله ال يعي �شيئا فقد كانت
تعرتيه حمى �شديدة وج�سمه كله يرجتف ،وعندما �س�ألته زوجته عن
حذائه رد قائال:
ــ  مل �أعرث عليه ،يبدو �أن �أحدهم �رسقه ،يا له من زمن بلغت به
دناوة نف�س بع�ضهم حد �رسقة حذائي املثقوب .. .ب�رش بال ذمة وال
وجدان..
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املحقق
ادهم ح�شمة الهارب �إىل دم�شق من بط�ش والده الغا�ضب بعد
ان �سقط يف امتحانات الكفاءة ،مل يدخل �إىل �سينما ال�سفراء حبا
بال�سينما وال بحثا عن لقطة �سك�س يف الفلم كما يفعل املراهقون
عادة عند دخولهم �إىل ال�سينما ،هو حتى مل ينظر �إىل ا�سم الفلم
عندما ا�شرتى البطاقة ،ادهم دخل �إىل ال�سينما لكي ي�سرتخي ويغفو
قليال بعد ان انهكه التعب الذي �سببه له ال�سفر وال�سري طوال
النهار على غري هدى يف �شوارع املدينة التي ال يعرفها جيدا ،ومل
يكن يح�سب ح�سابا �أبدا ان �أحداث الفلم �ستجعله م�شدودا كقطعة
حديد �إىل مغناطي�س  �شديد الفاعلية ،فمنذ اللحظة الأوىل عند
�سقوط القتيل الأول وجد �أدهم نف�سه ينتظر النتيجة التي �سيتو�صل
�إليها املحقق الذي وجد �أدهم نف�سه ي�شاركه هذه التحقيقات وي�ضع
الفر�ضيات املختلفة ويوجه �أ�صابع االتهام ل�شخ�صيات الفلم بن�شاط
فاق ن�شاط املحقق نف�سه ،ومع ذلك فقد تغلب التعب على ادهم
وغفا قبل نهاية الفلم ومل ي�ستيقظ اال عندما �سمع اجللبة التي
اخذت حتدثها اقدام اجلمهور املغادر ،وبالتايل مل يت�سن له معرفة
القاتل ،نظر �إىل �ساعته اجلوفيال واحد وع�رشون حجرا التي
ا�شرتاها له والده ذات يوم معتقدا ان ابنه �سي�صبح رجال معتربا،
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ووجدها ت�شري �إىل اخلام�سة والن�صف فتوجه �إىل �شباك التذاكر
ووقف يف الطابور وا�شرتى بطاقة ثانية لي�شاهد عر�ض الفلم يف
الوردية الثانية التي متتد من ال�ساد�سة �إىل التا�سعة م�ساء ،ثم ا�شرتى
اوقية من بذور البطيخ اململحة وانتظر حتى فتحت الأبواب لدخول
اجلمهور فدخل وتابع احداث الفلم مرة ثانية ،ومع انه يف املرة
الثانية عرف القاتل الذي كان واحدا من �ضمن دائرة توقعاته،
اال انه بعد نهاية الفلم عاد وا�شرتى تذكرة مل�شاهدة العر�ض  يف
الوردية الثالثة من التا�سعة �إىل الثانية ع�رشة ليال ،وا�شرتى اوقية
بذور بطيخ مملحة ثانية و�شاهد العر�ض الذي ا�ستمر حتى الثانية
ع�رشة ليال ثم �صاع يف املدينة مرة �أخرى ويف �آخر الليل ذهب �إىل
الكراجات و�أم�ضى ليلته هناك.
يف اليوم التايل عد �أدهم نقوده فوجد ان ما تبقى بحوزته ال
يكفيه ل�رشاء بطاقة فتوجه �إىل مكان عند مدخل الكراجات يتجمع
فيه باعة خمتلفون وعر�ض هناك �ساعة اجلوفيال التي باعها باقل
من ن�صف ثمنها كما اكت�شف الحقا ،وتوجه �إىل �سينما ال�سفراء
و�شاهد العر�ض ثالث مرات �أخرى.
وباخت�صار فقد �شاهد �أدهم الفلم بعد ذلك ع�رشات املرات
يف دور �سينما خمتلفة وهو حتى الآن وبعد م�ضي �أكرث من ع�رشين
عاما على ذلك اليوم م�ستعد مل�شاهدة الفلم بكل �رسور ،لأن ادهم
بب�ساطة �شاهد يف املحقق الذي يف الفلم نف�سه ،فقد اكت�شف يف
داخله �أثناء م�شاهدة الفلم حمققا وكان على ثقة ب�أن لديه القدرة
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الكافية حلل لغز �أي جرمية مهما بلغت درجة تعقيده ،وهذا الفلم
حتديدا وبطله الذي يجهل ادهم ا�سم املمثل الذي لعبه حتى الآن
هما امل�س�ؤوالن الأ�سا�سيان عن القرار الذي اتخذه ادهم باالن�ضمام
�إىل �سلك ال�رشطة ،فهو مل يفعل ذلك خ�شية كرباج �أبيه او خيزرانته،
لقد تعود عليهما فقد �سبق له و�سقط يف ال�صف الرابع وال�صف
ال�ساد�س ..ويف ال�صف الثامن اي�ضا فعلها ،وهذه لي�ست املرة الأوىل
التي يفعلها يف ال�صف التا�سع ،فهو ي�سقط للمرة الثانية ،باخت�صار
اراد �أدهم �أن مينح �أباه املجد الذي يطمح �إليه عربه ،عن طريق
�سلك ال�رشطة ،وهكذا وجد نف�سه يف دورة الأغرار (�أح تنني) و
(وراء در امام �رس) و (عندما تكون جاهز نار) ،ثم يف دورة ا�ستمرت
�ستة ا�شهر در�س خاللها الكثري من املواد التي مل يفهم منها �شيئا ،يف
مادة املخرب اجلنائي كان امل�ساعد يبت�سم هازئا كلما قر�أ بندا من
حما�رضته التي يلقيها رمبا للمرة الألف ..ويقول لهم:
ــ  هذا كله كال م فارغ ..ال �شيء ي�ساعد على اكت�شاف الجريمة
مثل الفلقة.
وغالبا ما كان يفتح احاديث عن ذكرياته عندما كان �رشطيا
عامال ،وكيف �ساعدته الفلقة يف اكت�شاف الكثري من اجلرائم املعقدة،
ولكن ادهم رغم الهيبة التي كانت للم�ساعد املذكور يف نف�سه اال
انه مل يكن ينوي ان يكت�شف اجلرائم عرب الفلقة عندما يتخرج من
الدورة ،كان لديه رغبة عارمة يف ت�شغيل عقله ،وميكن القول �إن
�أدهم يف هذه الدورة التي ا�ستمرت عدة ا�شهر مل يتعلم �سوى الرمي
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بالبارودة الرو�سية كال�شينكوف ،وامل�سد�س الرو�سي اي�ضا مكاروف،
�إ�ضافة �إىل النظام املنظم الذي اخذه �أدهم على حممل اجلد فكانت
خطواته على وقع طبول الفرقة املو�سيقية الع�سكرية تكاد تفجر
حتتها البرتول من باطن الأر�ض ،وهكذا علق ادهم على ذراعه
رتبة العريف وا�ستلم فرزه الذي احزنه وقتها ،فهو مل يفرز �إىل مقر
للتحقيق اجلنائي كما كان يحلم ،وامنا كتب يف برقية الفرز خمفر(ام
الطناف�س) التي مل ي�سمع بها يف حياته وال يعرف اين تقع ،وعندما
ذهب �إىل ادارة املدر�سة واعرب عن رغبته يف العمل يف اخطر
مكان تراه القيادة ،اعلموه ب�أن غالبية اخلريجني اجلدد يخدمون
يف الريف ثم بعد عام او عامني يجري نقلهم ،وهذا ما �سيحدث
معه ،ولهذا ال�سبب فعندما توجه �أدهم �إىل �أم الطناف�س ،كان يظن
ان �إقامته هناك م�ؤقتة ،ا�ستقبله ال�سكان بحذر ،فقد تعودوا ان كل
رئي�س خمفر عند قدومه اول ما ي�سعى �إليه هو اثبات �شخ�صيته
القوية ،وكلهم بدون ا�ستثناء جل�أوا من �أجل �إثبات �شخ�صياتهم �إىل
الفلقة ،حتى �أن رئي�س املخفر الذي قبله مل يتوا َن عن رفع املختار
فلقة على امللأ ،ولكن ول�شدة ا�ستغرابهم فقد م�ضى اكرث من �شهر
على تعيني العريف �أدهم يف رئا�سة املخفر ومل يوجه لأي من �أهل
�أم الطناف�س �صفعة ،حتى �أن اجلندي الأول الذي كان يخدم هناك
وا�شتهر بعنفه وفجاجته والذي مل يكن يتوانى عن توجيه اقذع
ال�شتائم حتى يف ح�ضور الن�ساء ،توقف عن ذلك بعد ان ب�صق ادهم
يف وجهه ذات مرة حني قام بهذا ،ومل مي�ض عام على عمل ادهم يف
�أم الطناف�س حتى �أ�صبح ال�شخ�ص املحبب لقلوب اهل القرية ،الذين
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غمروه بدورهم مكاف�أة له على �سلوكه الطيب ،بكل ما لذ وطاب ويف
كل اجازة كانوا يحملونه ما يعجز عن حمله ،ويف غ�ضون �سنة او
اكرث بقليل ا�صبح ادهم كما لو انه ينتمي �إىل هذه القرية ،ومرت اربع
�سنوات دون ان ينتبه �إىل ان قرار نقله من القرية مل يتخذ بعد ،ثم مر
بعدها خم�سة ع�رش عاما ،وها هو يحمل رتبة م�ساعد �أول ويح�سب
ال�سنني التي تبقت حتى خروجه �إىل التقاعد ومل يفكر يوما بالهدف
الذي و�ضعه لنف�سه قبل ما يقرب من الربع قرن يف �سينما ال�سفراء
عندما �شاهد ذلك الفلم الذي دفعه لكي يكون (ابن �سلك) كما كان
يحلو لأدهم �أن ي�صف نف�سه.
منذ فرتة قب�ض �أدهم على حمار من حمري املهربني الذي كان
حممال هذه املرة بثالثة اجهزة تلفزيون ،ومبا �أن ادهم يعرف جميع
املهربني يف القرية ف�إنه ار�سل يف طلب �صاحب احلمار وطلب منه �أن
ي�أخذ ب�ضاعته ،ف�شكره الرجل وفعل كما يفعل الآخرون عندما يعيد
لهم ادهم مهرباتهم فقدم له جهاز التلفزيون هدية لكي ي�ستمتع
يف امل�ساءات الكئيبة مب�شاهدة الأغاين وامل�سل�سالت ،ف�شكره �أدهم
وبعد ن�صف �ساعة كان يقلب املحطات التي توقف عند احداها
وقد التمع يف عينيه بريق وخفق قلبه ،وارتخى حنكه الأ�سفل مما
جعل م�ساعده ي�س�أله عما ح�صل ،فاجابه �أدهم:
ــ  هذا هو الفلم الذي حدثتك عنه كثيرا.
�شاهد �أدهم الفلم برفقة م�ساعده الذي مل ي�أبه له كثريا� ،أما هو
فلم يغم�ض له جفن تلك الليلة ،فقد ا�ستيقظت �أحالمه القدمية
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وحتولت القرية الهادئة �إىل م�ستنقع �صمت كئيب رهيب ال حياة
فيه ،فهو منذ و�صوله �إىل هذا املكان مل يح�صل فيه جرمية واحدة
جتعله ي�شعر انه (ابن �سلك) ال يوجد هنا �شيء غري التهريب وهذا
يف عرف املنطقة هنا ال يعترب جرمية ،فعدا عن ان جميع ال�سكان
ال يتقنون �سوى هذه املهنة ،كان جميع م�ساعديه الذين تعاقبوا على
هذا املخفر يعملون فيها اي�ضا ،حتى الهجانة الذين كانت مهمتهم
الأ�سا�سية مكافحة التهريب كانو يعملون يف هذه املهنة ،وقبل بزوغ
الفجر بقليل نه�ض من فرا�شه وجل�س خلف مكتبه وخط طلبا على
�شكل ر�سالة م�ؤثرة مل يرتك فيها وترا دون ان يعزف عليه كما يقال،
عزف على الوتر الوطني فتحدث عن واجبه الوطني الذي يدفعه
ليكون يف مقدمة رجال ال�سلك يف الت�صدي للجرمية واملجرمني،
ثم حتدث عن واجبه ك�أب يفرت�ض  به ان يكون قريبا من ا�رسته
لال�رشاف على تربية اوالده تربية تليق بجند جديرين ب�رشف الدفاع
عن حيا�ض  هذا الوطن ،وحتدث عن امل�شاكل ال�صحية لزوجته،
وامعانا يف العزف حتدث عن حاجة والديه �إليه ،و�أنه كـ (ابن �سلك)
ال يقبل ان يكون ولدا عاقا ،ومل ينتبه �إىل انه عند احلديث عن �أمه
كتب ب�شكل �آيل (رحمها اهلل) وعند احلديث عن �أبيه كتب (رحمه
اهلل) ،وعزف على الوتر الديني فذكر بع�ض  الأحاديث والآيات،
وحت�سبا لكافة االحتماالت فقد ا�ستعان مبقاطع من االجنيل ،فرمبا
يكون ال�ضابط الذي �سيقر�أ ر�سالته م�سيحيا ،وختم ر�سالته بعبارة
معهودة (ودمتم ذخرا لهذه الأمة).
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يف ال�صباح عندما �سلم املظروف مل�ساعده وطلب منه ان ميتطي
دراجته النارية ويتوجه باملظروف �إىل مركز ال�رشطة ،ت�ساءل م�ساعده
عن حمتوى املظروف ف�أعلمه انه طلب نقله من هذا املكان ،و�رشح
له دوافعه احلقيقية فحاول م�ساعده الذي يت�سم بالواقعية ان يثنيه
عن قراره و�أن ي�رشح له ان (ابناء ال�سلك) قيادة وقاعدة لي�سو بهذه
الطهارة التي يظنها هو ،وان ن�صف ما يجري يف عامل اجلرمية
يف املدن الكربى هو من تنظيمهم ،وان الكثريين منهم ي�رشفون
على مافيات تعمل بامرتهم وان جتارة احل�شي�ش واملخدرات كلها
بايدي رجال من ال�سلك ،ومل يرتك اثما مل ين�سبه ل�ضباط ال�سلك يف
العا�صمة لكي ينفر �أدهم منهم ويجعله يغري قراره ،ولكن �أدهم مل
يت�أثر قيد �شعرة بكالمه ،فقد كان م�ساعده هذا ممثال فا�شال يكفي
النظر يف مالمح وجهه لكي تكت�شف انه ي�ؤلف كل هذه الق�ص�ص
على الهواء مبا�رشة.
ــ  حتى ر�أ�س الماعز هذا يعرف انك كذاب.
ا�شار ادهم �إىل ر�أ�س  ماعز كان يعرب قريبا من املخفر بينما
�صمت م�ساعده مدركا �أن اخلطة التي ر�سمها ف�شلت يف املهد،
فركب دراجته النارية وانطلق.
ومبا انه مل يكن هناك ا�رسار يف القرية فان م�ساعده اخرب �صاحب
الدكان الذي دعاه لتناول ك�أ�س من ال�شاي مع فطرية بطاطا �ساخنة
اعدتها زوجته للتو على ال�صاج ،و�صاحب الدكان اخرب �شخ�صا
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ا�شرتى من عنده علبة �رسدين ،وهذا بدوره اخرب �شخ�صا �آخر،
وهكذا كان اخلرب قد �شاع يف القرية كلها قبل ان يبلع م�ساعده �آخر
لقمة من فطرية البطاطا.
منعه اهل القرية من متابعة الطريق ومزقو طلب ادهم و�شكلوا
وفدا من وجهاء القرية لكي يذهب ويقنعه بالعدول عن ر�أيه،
ولكن ذلك كان دون جدوى ،فقد اعرب لهم ادهم عن مدى حاجته
جلرمية يقوم بك�شفها وذكرهم بانه ابن �سلك وان ابن ال�سلك بدون
جرمية يت�صدى لها مثله مثل ال�سماء بال قمر وال جنوم ومثل البحر
بال �سمك و�شخاتري ،وانه ي�شعر باحلزن لفراقهم ولكنه ال ي�ستطيع
اال ان يكون يف مكانه الطبيعي كـ (ابن �سلك) ،وكان وا�ضحا انه
من العبث متابعة النقا�ش يف هذا املو�ضوع فان�رصف وجهاء القرية
واحلزن باد على وجوههم وجل�س هو لكي يعيد كتابة الطلب من
جديد ودمعة تنبثق من ريف عينه ،مت�أثرا باملحبة التي يكنها اهل
القرية له.
وجهاء القرية كانوا يرغبون ببقاء ادهم لي�س  فقط بدافع
املحبة ،وامنا لكي ال ي�أتيهم رئي�س خمفر جديد (ابن �سلك) حقيقي
ويعكر عليهم حياتهم التي ا�ستمرت هانئة لع�رشين عام متوا�صلة
فقط بف�ضل ادهم ،انتقال ادهم بالن�سبة لهم كان خ�سارة ال تعو�ض،
ولذلك فقد تو�صلوا �إىل قرار غريب بع�ض ال�شيء ،فقد اتفقوا ان
يرتكبوا اجلرائم بني فرتة و�أخرى لكي ال ي�شعر ادهم بامللل ،فيقوم
ادهم بالتحقيق واكت�شاف الفاعل ثم يتدخل (اهل اخلري) ويتو�سطون
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للفاعل الذي يعلن توبته ويتعهد لأدهم بعدم تكرار فعلته فيقوم هو
بالعفو عنه ،وهكذا يكون اجلميع را�ضني.
وبالفعل ،فقد �رسقت يف تلك الليلة دكان القرية يف �سيناريو
حمكم ،ولأن ادهم اثناء �رشحه عن اجلرائم كان يعري اهمية كبرية
ملو�ضوع الب�صمات ،فقد جعلوا الل�ص يب�صم على القطرميزات
املر�صوفة فوق الرفوف اخل�شبية يف الدكان ،بعد ان غط�س 
ابهامهيه بـالـ (�ستومبا) التي يحملها املختار دائما يف جيبه ،وهكذا
فقد جاء ادهم �إىل الدكان والب�صمات التي يريدها جاهزة ،ولكنه
مع ذلك ا�ستخدم م�سحوقا ح�صل عليه من زميل له فرز للعمل
يف املخرب اجلنائي ،ي�ساعد يف رفع الب�صمات ،وا�ستخدم ل�صاقات
�شفافة وفر�شاة كانت مع امل�سحوق الذي ح�صل عليه ،وكان اثناء رفع
الب�صمات يفعل ذلك مقلدا املحقق الذي يف الفلم ومل يكن قادرا
على اخفاء الفرح الذي ي�سيطر عليه ،وهكذا مت ار�سال الب�صمات
�إىل املعمل اجلنائي ،و�رصح ادهم لأهل القرية ان بامكانهم النوم
قريري العيون لأن النتائج �ست�أتي من املعمل اجلنائي بعد يومني
على اكرث تقدير ،وان الل�ص �سيكون يف قب�ضة العدالة.
بعد يومني عاد م�ساعد ادهم على دراجته النارية التي ما ان
�سمع ادهم �صوتها حتى خرج م�ستقبال يدفعه ال�شوق ملعرفة النتائج
التي تو�صل �إليها املعمل اجلنائي ،ولكنه بدال من احل�صول على
النتائج ح�صل على توبيخ �شفهي نقله له م�ساعده عن ل�سان ال�ضابط
امل�رشف على املعمل اجلنائي لأنه �أف�سد الب�صمات بالطريقة التي
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رفعها فيها ،فادرك ادهم ان رفع الب�صمات ال يحدث متاما كما يف
الفلم الذي �شاهده ،و�أن هناك اجراءات �أخرى على ما يبدو لكي
تتم العملية.
اهل القرية جميعهم علموا حرفيا بالتوبيخ ال�شفهي الذي
نقل لأدهم ولذلك فانهم يف جرمية ال�رسقة الثانية قرروا بح�سب
ال�سيناريو الذي و�ضعه املختار ،ان يرتك الفاعل خلفه اثرا يقود
املحقق �إىل باب بيته فتم ر�ش  ما يعادل ثالث كيلوغرامات من
ال�سكر على �شكل خط ي�صيل بني باب الدكان وبيت الفاعل ،ومت
التبليغ يف املخفر عن �رسقة �شوال �سكر من الدكان ،ولكن ادهم
الذي �شاهد خط ال�سكر الذي يفرت�ض ان يو�صله �إىل الفاعل بح�سب
ال�سيناريو لفت نظر م�ساعده:
ــ   يبدو انه كي�س  �سكر مفزور على ظهر حمار لم ينتبه له
�صاحبه.
ــ  تهريب.
وافق م�ساعده ،ومل ي�أت �أحد على ذكر ذلك اخلط بعد ذلك ،مما
دعا بع�ض وجهاء القرية لتنبيهه فطلب منهم عدم التدخل يف عمله
وكلف م�ساعده باخالء املكان حفاظا على �رسية التحقيق ،فقام
م�ساعده بابعاد النا�س بينما جل�س هو يف الدكان عاجزا ال يعرف
ما يفعله ،وبعد فرتة خرج من الدكان واعلن للذين عادوا �إىل موقع
اجلرمية ان الل�ص حمرتف ،مل يرتك خلفه �أي اثر ي�شري �إليه ،ما دفع
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املختار لكي ي�ضيف تعديال جوهريا �إىل اجلرمية الثالثة ،فجعل
الفاعل يرتك يف موقع اجلرمية فردة حذائه الذي يعرفه لي�س فقط
�سكان ام الطناف�س ،وامنا �سكان القرى املجاورة اي�ضا ،وعندما جاء
ادهم دفع بر�أ�س قدمه فردة احلذاء التي طارت خارجة من باب
الدكان وت�ساءل:
ــ  ما الذي تفعله فردة حذاء عمران هنا؟
فاجابه املختار ملمحا:
ــ  ربما تكون فردة حذاء الل�ص؟
ــ  ال �إنها فردة حذاء عمران� ..أيعقل �أنك ال تعرف فردة حذاء
عمران يا مختار؟
ـ  �أعرفها.
قال املختار ونعت ادهم يف داخله باحلمار ،ويف املرة الرابعة
طلب املختار من عمران ان يرتك بطاقة هويته على الطاولة فاذا
تكرر ا�سم عمران مرة ثانية ال بد ان ادهم �سيالحظ ،ولكن ادهم
عندما جاء �إىل الدكان و�ضع دفرت التحقيق فوق بطاقة الهوية ومل
ينتبه لها اطالقا ،وعندما نبهه املختار �إىل وجود �شيء ما حتت
الدفرت �سحب ادهم الهوية ونظر فيها ثم �صفقها يف وجه عمران
الذي كان يقف قريبا وقال:
ــ  انتبه لبطاقة هويتك يا بهيم ..اال تعرف عقوبة من يفقد
بطاقة الهوية؟
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ترك املختار ادهم ميار�س حتقيقاته التي ال طائل منها وغادر
املكان �شاعرا بالي�أ�س ،ويف الطريق �س�أله احد الوجهاء عن الدليل
الذي �سيرتكونه يف ال�سيناريو القادم للجرمية ،فاعلن املختار انه لن
يكون هناك �سيناريو �آخر واردف:
ــ  ليذهب �إلى الجحيم.
اما ادهم فقد قال مل�ساعده الذي �س�أله ان كان ما يزال م�رصا
على طلب نقله:
ــ  دعها في القلب تجرح ..اذا كنت قد عجزت عن ك�شف ل�ص
ام الطناف�س ..فهل �ساتمكن من مقارعة ل�صو�ص العا�صمة ..ان�سى
المو�ضوع.
ثم طلب منه ان يقيد اجلرمية يف حم�رض التحقيق (�ضد
جمهول)
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املر�أة الأوتوماتيكية
عندما جيء به من القرية لين�ضم �إىل الفريق الذي يقوم بكل
املهام يف مكتب احلزب ،بدءا من احلرا�سة وانتهاء بتنظيف املراحي�ض 
مرورا ب�صنع ال�شاي والقهوة للرفاق يف القيادة و�ضيوفهم من خمتلف
حركات التحرر وغري ذلك من املهام التي ال ميكن ح�رصها ،احتار
�أبو فرا�س يف ادراك طبيعة مهنته بال�ضبط ومباذا يجيب �إن �س�ؤل عن
ذلك ،وقد انقذه من حريته الرفيق �أبو �سعيد ع�ضو اللجنة املركزية
الذي قال له �إن الرفيق لينني كان يطلق على امثاله �صفة «الثوريني
املحرتفني» ،وهي �صفة ت�شمل جميع الرفاق املتفرغني للعمل احلزبي
والذين يح�صلون لقاء عملهم الثوري على راتب ي�سدون به حاجاتهم
وحاجات ا�رسهم املعي�شية ،بدءا من الأمني العام وانتهاء ب�أ�صغر
حار�س  يف مكتب احلزب ،وهكذا ف�إن �أبا فرا�س  منذ ذلك احلني
يعرف عن نف�سه حني احلديث عن مهنته ب�أنه «ثوري حمرتف» ،وملن
ال يفهم يكرر مف�رسا ما قاله الرفيق �أبو �سعيد نقال عن ل�سان الرفيق
لينني ،ي�ستثنى من ذلك بطبيعة احلال افرع املخابرات التي كان يقول
فيها �إنه موظف حيادي يف جريدة احلزب ،حني ي�س�أل عن العمل
الذي ميار�سه ،فهو بعد خدمة ا�ستمرت �سنوات يف طاقم احلرا�سة
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واخلدمات ا�صبح �سائقا لإحدى �سيارات احلزب ثم بعد ذلك ارتقى
درجة �أخرية وا�صبح ي�ستلم ر�سائل الرفاق املوجهة للجريدة من خمتلف
املحافظات ،فيجيب على الأ�سئلة التي يعرفها �ضمن زاوية بريد القراء
التي كان يطلع عليها الرفاق بطبيعة احلال ،ويحيل باقي الر�سائل كل
ر�سالة �إىل اجلهة �صاحبة االخت�صا�ص ،فر�سائل النقابيني للرفيق �أبي
بكري ،والر�سائل ذات الطابع االقت�صادي للرفيق �أبي جالل ،وهكذا
دواليك ،ال�شيء الوحيد الذي تغري يف �شخ�صية �أبي فرا�س منذ ان
ا�صبح ثوريا مكتبيا حمرتفا هو انه فقد رومان�سيته الثورية التي كان
يتمتع بها �سابقا اثناء جتوله امام مكتب احلزب خمفيا حتت �سرتته
م�سد�سا على اهبة اال�ستعداد ل�صد �أي اعتداء على املكتب الذي �أطلق
عليه الرفيق الأمني العام �صفة «�رشف احلزب» ،فقد ا�صبح يرتدي
بدال من بنطال اجلينز الأزرق واحلذاء الذي ال مييزه عن الب�سطار
الع�سكري اال لونه البني ،ا�صبح يرتدي طقم �سفاري مكون من بنطال
رمادي اللون و�سرتة بكمني ق�صريين هي الأخرى رمادية اللون ،وبدال
من احلذاء البني اخذ يرتدي حذاء ا�سودا ،وميكن القول �إنه ا�صبح
موظفا بكل معنى الكلمة ،ال�شيء الوحيد الذي بقي يربطه مبا�ضيه
الثوري الرومان�سي هي ق�ص�صه التي كان يرويها للرفاق ال�شباب من
«الثوريني املحرتفني» عن املهام التي كان يكلف بها من قيادة احلزب
يف نقل املطبوعات والر�سائل �إىل املحافظات ،وكيف اكل ذات مرة
ر�سالة موجهة من الرفيق الأمني العام �إىل الرفيق �سكرتري منظمة
عفرين عندما القت املخابرات القب�ض عليه عند حاجز يف مدخل
202

حلب ب�سبب املطبوعات التي كان يحملها يف كرتونة حتت كر�سيه
يف البا�ص ،وكيف ان الر�سالة علقت يف زلعومه وكاد يختنق لو ان
احدهم مل يناوله زجاجة بب�سي كان قد �رشب ن�صفها ،و�أكرث ق�صة كان
يت�أثر بها �أثناء روايتها هي حني حا�رص ثالثمئة عن�رص من ال�رشطة
مكتب احلزب عندما اطلق الرفيق �أبو امني النار حمتفيا بعر�س كان
مير موكبه على ال�شارع وكيف متو�ضع الرفاق على خمتلف النقاط
وخرط�شوا بواريدهم واجربوا دورية ال�رشطة على �إطالق الرفيق
�أبو امني فقامت الدورية بطلب امل�ساندة التي جاءت و كان قوامها
ثالثمئة �رشطي ،ويطنب يف احلديث الذي كانت تدخل عليه تفا�صيل
جديدة يف كل مرة وتخرج منه تفا�صيل �أخرى ،وبطبيعة احلال ف�إن
�أبا فرا�س ككل ق�صا�ص يروي احيانا ق�ص�صا خمتلقة مل حتدث قط،
وخا�صة من تلك التي حدثت يف زمان لي�س  منه يف املكتب اليوم
�شهود ،وميكن هنا التنويه ب�شكل خا�ص �إىل الق�ص�ص التي تتحدث
عن حواراته مع الرفيق الأمني العام الذي مل يكن يبخل بن�صائحه
على �أبي فرا�س �أبدا� ،أما الرفاق ال�شباب حديثي العهد يف احلرفة
الثورية فقد كان معظمهم ي�صدق كل ما يقوله �أبو فرا�س ما عدا
بع�ض التفا�صيل التي كان خبثاء بينهم ي�شككون يف امكانية حدوثها
ولكنهم يفعلون ذلك ب�صوت منخف�ض.
ميكن القول �إن �أبا فرا�س الذي جاء قبل اكرث من ع�رشين عاما
�إىل املكتب مل يعد هو نف�سه �أبو فرا�س الذي نراه يف هذه اللحظة
فقد تغري كثريا ،مل تعد جيوبه مثال حم�شوة ببذور البطيخ وعباد
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ال�شم�س التي ال يتوقف عن اكل البابها وتفل ق�شورها بغ�ض النظر
عن املكان الذي هو موجود فيه ،وعندما ينفث الدخان من �سيجارته
اخذ يدير وجهه جانبا ،كما �أنه ا�صبح ينف�ض الرماد ويطفئ العقب
يف املنف�ضة ومل يعد يفعل ذلك على الأر�ض ،ولكن بع�ض  عاداته
بقيت كما هي ،وبالتحديد �ساعة اليد التي مل يكن يطيق حملها،
حتى ال�ساعة التي اهداه اياها الرفيق �أبو حممد ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي بعد عودته من مو�سكو والتي ر�سم على مينائها الأبي�ض 
�صورة جتمع لينني ومارك�س واجنلز ،مل ي�ستطع حملها يف يده اكرث
من �ساعتني تخل�ص منها بعدهما كما تتخل�ص طبقة الفالحني من
نري االقطاع البغي�ض ،ولكن يف نف�س الوقت وك�أي موظف فقد كان
دائما يف حالة �شوق النتهاء الدوام ،اوال لأنه اخذ ي�شعر بامللل وثانيا
لكي يلحق البا�ص �إىل القرية ،وب�سبب ذلك فقد كان كل ربع �ساعة
يتململ يف مكانه ثم ينفث من �صدره هواء ثقيال ويخرج من مكتبه
�إىل ال�صالون حيث يجل�س �إىل طاولة خلف الباب الرفيق �أبو جورج
الذي ال يزال يف الطور الأول يف مهنة املحرتف الثوري ،في�س�أله:
ــ  قدي�ش �صارت هال�ساعة معك بو جريج؟
فيجيبه �أبو جورج وال تخلو حركته من تذمر ال يالحظه �أبو
فرا�س لكونه ال يعاين من ح�سا�سية مفرطة ،وبعد ربع �ساعة يعود
لي�س�أله من جديد:
ــ  قدي�ش �صارت هال�ساعة معك بو جريج؟
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فيذكره �أبو جورج:
ــ  من ربع �ساعة �س�ألت� ..شو ق�صتك انت وال�ساعة �أبو فرا�س؟
ــ  توق للم�ستقبل يا رفيق.
يجيب �أبو فرا�س مداعبا فيقرتح عليه �أبو جورج:
ــ  طالما عندك كل هذا التوق للم�ستقبل ا�شتريلك �ساعة وحطها
بايدك.
ــ  لي�س من باب البخل بو جريج ..انا عندي �ساعة ت�ساوي ثقلها
ذهبا ..اهداني اياها الرفيق الأمين العام ..لكن يا اخي ما العمل..
ال احب القيود في مع�صمي..
(�أبو فرا�س مل يذكر يوما ان الرفيق �أبو حممد هو الذي اهداه
ال�ساعة ،كان يقول دائما انها من الرفيق الأمني العام)
ذات يوم وبينما كان �أبو جورج منهمكا بقراءة ق�صة «كيف �سقينا
الفوالذ» اخرتق �صوت �أبي فرا�س احلاد اذنيه كن�صل:
ــ  قدي�ش �صارت هال�ساعة معك بو جريج؟
رفع �أبو جورج ر�أ�سه ونظر �إىل �أبي فرا�س وكاد يقول له (عليك
وعلى ال�ساعة) ولكن احرتامه لن�ضال �أبي فرا�س  جعله ي�صمت
وي�شري �إىل الهاتف ويقول
ــ  ات�صل بال�ساعة الناطقة يبلغونك بالوقت ب�أدق تفا�صيله.
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مط �أبو فرا�س �شفتيه و�شقل حاجبيه وهز ر�أ�سه ومالحمه توحي
بانه يفكر يف امر ما و�س�أل:
ــ  لي�ش فيه هيك �شي؟
ــ  طبعا.
رد �أبو جورج وتناول الهاتف ثم مد لأبي فرا�س ال�سماعة وطلب
منه ان يدير القر�ص برقم ال�ساعة الناطقة ،ومل يكد القر�ص ي�ستقر
يف مكانه حتى بد�أت ال�ساعة الناطقة بالكالم ب�صوت ن�سائي
�صاف:
ــ  عند اال�شارة تكون ال�ساعة العا�شرة وخم�س وع�شرون دقيقة
وثالثون ثانية.
ــ  �شكرا لك.
رد �أبو فرا�س ولكن ال�ساعة ا�ستمرت باحلديث معلنة عن الزمن
التايل فكرر �أبو فرا�س:
ــ  �شكرا يا اختي �شكرا..
وتتابعت العملية ،املر�أة تعلن عن الوقت و�أبو فرا�س ي�شكر ويزداد
ع�صبية:
ــ  �شكرا يا اختي �شكرا� ..شكرا يا عيني �شكرا ..ممنون ف�ضلك انا
�شكرا ..ولك يا اختي واهلل معنا بكالوريا ومنفهم من اول مرة ..واهلل
من�سمع ل�سنا طر�شانا ..ال حول وال قوة اال باهلل ..قلنا �شكرا..
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�إىل ان طب�ش  ال�سماعة �أخري يف وجهها و�صاح مو�ضحا لأبي
جورج:
ــ   العمى ..ما بتفهم ..اكيد زوجة �شي م�س�ؤول عينوها في
المق�سم تنفيعة..
ثم ا�شعل �سيجارة واردف وهو ينفث اول نف�س منها:
ــ  ايمتا بدنا نخل�ص من المح�سوبيات يا اخي؟
بعد ان هد�أ �أبو فرا�س قليال �رشح له �أبو جورج ان املر�أة ال ت�سمعه
وان الرد اومتاتيكي طاملا ال�سماعة مرفوعة �ستبقى تتحدث� ،صفن
�أبو فرا�س و�شعر قليال باخلجل جلهله بهذه التفا�صيل ،ويف نف�س 
ذلك امل�ساء كان يتحدث لأهل ام الطناف�س عن �آخر ما تو�صل �إليه
العلم ،اال وهو املر�أة الأوتوماتيكية التي ي�ضعونها يف املق�سم للرد
على ات�صاالت امل�ستف�رسين عن ال�ساعة ،الأمر الذي ا�ستنكره الرفيق
ملحم �أحد قدامى املنا�ضلني واعتربه خطوة تروجها االمربيالية
لال�ستغناء عن الطبقة العاملة برجال �آليني ،ال ي�أكلون وال ي�رشبون
وال يطالبون بحقوقهم.
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حط �إيدك
ا�شتهر �أبو حمود يف القرية �إ�ضافة �إىل بدلة الدرك الفرن�سي
ببنطالها املنفوخ من اجلانبني والتي مل ي�شاهد يف لبا�س غريها ،و
�إىل �شاربيه الكثني الأ�صفرين ،ا�شتهر بق�ص�صه املختلقة لدرجة تدل
على ان عقل �أبي حمود ال يفر�ض �أي رقابة على ل�سانه فهو تارة
طبيب تخرج من ال�سوربون ،م�ستغال معرفته باللغة الفرن�سية التي
ال يعرف احد من �أين ح�صل عليها ،وتارة طبيب امللوك والر�ؤ�ساء،
وتارة قائد الفرق احلديدية يف الثورة وتارة م�سقط الطائرات بدقة
تفوق �سام  ،6وال يخلو الأمر من بع�ض  الق�ص�ص التي اختلقها
ال�سكان ون�سبوها �إليه ،ولكنه مع ذلك يف بع�ض الأحيان يكون يف
جتل ويروي ق�ص�صا يف منتهى الواقعية ،و�إن حاول احدهم
حالة ٍ
حتري�ضه لرواية ق�صة ما من ق�ص�صه اخليالية يرميه بنظرة ثاقبة
مفعمة باالزدراء جتعل ال�شخ�ص ي�صمت طوال ال�سهرة ،ولكن هذه
احلاالت كانت نادرة جدا� ،أما اليوم فهو يف حالة يراه فيها اجلميع
للمرة الأوىل ،فبعد ما يقارب ال�شهر من التحاقه باخلدمة الع�سكرية
عاد �صايف يف اجازة يح�صل عليها اجلنود عند نهاية دورة الأغرار،
ومبا ان �صايف قد فرز للخدمة يف �صفوف ال�رشطة الع�سكرية فقد
كان اكرث ما يلفت النظر فيه هو تلك القبعة البرييه احلمراء التي
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كانت متيل فوق ر�أ�سه ،وكما يح�صل مع �شخ�ص يعود بعد غياب،
يح�رض عدد من �سكان القرية ممن يجمعه بهم عالقة ما ،لل�سالم
عليه وتبادل الأحاديث ،وقد كان �أبو حمود من بني الذين جاءوا
لل�سالم على �صايف هذه الليلة ،ولكنه بقي �صامتا منذ بداية ال�سهرة
وحتى �آخرها ،ومل يتفوه بكلمة واحدة رغم حماوالت البع�ض  بث
الروح يف ال�سهرة عرب حتري�ضه ،ولكنه بعد كل حماولة كان يلقي
نظرة االزدراء تلك في�صمت ال�شخ�ص الذي حاول ذلك� ،إىل �أن كف
اجلميع عن التحر�ش ب�أبي حمود الذي كان يبدو عليه �أنه يفكر يف
�أمر ما� ،رشب �أبو حمود ك�ؤو�س ال�شاي التي قدمت له بدون حما�س 
وبقي حتى ان�رصف اجلميع ثم نه�ض وطلب من �صايف:
ــ  �شرف عمي �صافي احتاجك في امر.
ــ  تف�ضل يا عم �أبو حمود ،قل ما تريد.
نظر �أبو حمود فيما حوله ثم اردف :
ــ  للحيطان �آذان ..فلنخرج �إلى الطريق.
لب�س �صايف �شحاطة بال�ستيك كانت يف العتبة وخرج يف اثر �أبي
حمود وقد اعرتته حالة من الف�ضول ملعرفة ال�شيء الذي ال يريد
�أبو حمود للحيطان ان ت�سمعه.
يف ال�شارع ت�أبط �أبو حمود ذراع �صايف و�سارا حوايل ع�رشة امتار
دون ان ينطق �أبو حمود بحرف ،ثم توقف ونظر �إىل �صايف وقال له
بنربة يف قمة اجلدية:
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ــ  انب�سطتلك كثير لأنهم �أخذوك �إلى ال�شرطة الع�سكرية.
ــ  �شكرا عم �أبو حمود.
ومل ير فيما قاله �أبو حمود ما ي�شكل مادة د�سمة لآذان احليطان،
عداك عن ان اخلدمة يف ال�رشطة الع�سكرية مل تكن بذلك الأمر
الذي يبعث على ال�رسور ،ثم تابعا ال�سري وتابع �أبو حمود حديثه دون
ان يلتفت �إىل �صايف:
ــ   انت �شب �آدمي و�أهلك �أوادم ..بيتكم بيت ال�شهامة
والنخوة....
و�أطنب �أبو حمود يف املديح لدرجة جعلت �صايف الذي بد�أ ي�شعر
بالنعا�س ،يت�ساءل:
ـ  �ألأجل هذا �أخرجتني من المنزل يا عم �أبو حمود؟
ــ  ال.
قال �أبو حمود باخت�صار وتابع:
ــ  ابن ن�صار ..وجيه.
ــ  ما به؟
ـ  تخ في ال�سجون ..يكفيه ..اثنا ع�شر عاما.
ـ ّ

ــ  معك حق .

قال �صايف ومل يتمكن من ا�ست�شفاف منا�سبة احلديث عن وجيه
ن�صار الذي اقتاده الأمن عندما كان عمر �صايف اقل من ثماين
�سنوات بقليل ،بينما تابع �أبو حمود:
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ــ   غلط الرجل خيو ..لكن جل من اليخطئ يا اخي ..قال
كلمتين بحق الحكومة ..والحكومة من حقها تعاقبه لأنه قال هاتين
الكلمتين  ..لكي يتربى هو وغيره وال يجيبو �سيرة الحكومة بالعاطل
كل عمرهن ..فلتنتف له الحكومة �شاربيه يا اخي  ..فلترفعه فلقة
وتجمع اهل البلد يبزقوا بوجهه في ال�ساحة ..فلتحب�سه  ..لكن يا
اخي م�ش اتنع�شر �سنة ..فليحب�سوه �سنتين على كل كلمة يا اخي..
ثالث �سنوات ..يكفي ..لو على كل حرف �سنة فان اتنع�شر �سنة
تكفيه ..يا اخي هذا ان�سان ..متى �سيتزوج وينجب  ..ام ان الحكومة
تريده ان يبقى بال ذرية؟
ــ  معك حق.
كرر �صايف باقت�ضاب حماوال عدم التورط بكالم اكرث يف مو�ضوع
وجيه ن�صار الذي يدرك خطورته و يلعن يف داخله �أبا حمود الذي
فتحه ومتنى ان يكون �أبو حمود قد انتهى ،ولكن �أبا حمود انطلق
متابعا:
ــ  ابن �صالح الدين قتل قتيل ..انحب�س وطلع ..ابن هالل �سرق
خزينة الدولة انحب�س �سنة وطلع بالعفو ..اعتبرو وجيه ن�صار قاتل
قتيل او �سارق خزينة الدولة خيو� ..آن له ان يخرج..
وهنا قرر �صايف ان ي�ضع حدا لهذا احلديث الذي اخذ يكرب
ككرة الثلج و�س�أل �أبا حمود:
ــ  ولماذا تقول هذا الكالم لي؟
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ـ  لأني احبك وال اريد لأحد ان يتحدث عنك بالعاطل.
ــ  وما عالقتي انا لكي يتحدث عني النا�س بالعاطل؟
ــ  غدا يقولون هه ..عندما �صار  ..تخلى عن �أهله وجيرانه.
ــ  وما هو المطلوب مني لكي ال يتحدث النا�س عني بالعاطل
يا عم �أبو حمود.
ــ  حط ايدك بالمو�ضوع لعلهم يفكون ا�سر الولد ..بدنا ن�شربك
اياها بالمعلقة يعني؟!
افلت �صايف ذراعه من يد �أبي حمود ونظر �إىل مالمح وجهه
التي مل تكن قط جدية كما هي الآن ،ومل يتمالك نف�سه ،افلتت منه
�ضحكة ،ما لبثت ان حتولت �إىل قهقهة وت�صاعدت لت�أخذ �شكال
ه�سترييا.
حدق فيه �أبو حمود م�ستغربا وكان يحاول تف�سري ما يقوم به
�صاف� ،أهو �ضحك ام بكاء ،ولكن ومع ذلك ف�إن �شعورا بالإ�شفاق
على �صاف ت�شكل عند �أبي حمود.
�أما �صايف الذي كان منخرطا بال�ضحك والبكاء معا فلم ي�شعر
باالزدراء لأحد كما ي�شعر باالزدراء لنف�سه الآن.
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يف الليلة الظلماء يفتقد البدر
يحدث ان يُ�ستدعى �شخ�ص ما من �سكان القرية �إىل املخفر
من اجل توجيه بع�ض الأ�سئلة له ،احيانا لرغبة رئي�س املخفر يف
معرفة �أمر ما ،و �أحيانا بعد تقرير من عادل الذي ا�شتهر يف القرية
(الف�ساد) يف غيابه و (�أبو زمور) يف ح�ضوره حيث كان عادل
بلقب
ّ
مولعا باطالق زمور جراره مبنا�سبة وبدون منا�سبة وكان يقول �إن
�صوت هذا الزمور احب �إليه من �صوت ام كلثوم ،ولكن للحقيقة
والتاريخ ف�إن تقارير عادل ال تتعدى درجة النميمة التي ال يطمح
رئي�س املخفر ملعرفة اكرث منها ،والعملية كلها �سواء اال�ستدعاءات
او التقارير التي يرفعها عادل مل تكن تتعدى كونها تقليدا ال بد منه
يف مكان ينتمي قاطنوه �إىل ما ي�سمى �سلك ال�رشطة ،وعلى الرغم
من االزدراء الذي كان اهل القرية يكنونه لعادل �إال انهم كانوا قد
تعودوا عليه كما يتعود مري�ض  الروماتيزم على �أمل املفا�صل ،ومل
يكن احد منهم يعتربه خطرا عليه ،لأنه وبكل ب�ساطة ي�صمت يف
ح�ضور عادل �أو يرمي عدة كلمات يف مديح اجلهات التي ي�ستح�سن
مديحها ،ويف بع�ض  الأحيان كان �إذا �أخط�أ احدهم بكالم امام
يحمل �صاحبه م�س�ؤولية ما ،يقوم عادل
عادل رمبا يكون خطريا �أو ّ
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بتنبيهه لعدم تكرار ذلك لأن هذا الكالم قد ي�ؤذيه ،وهكذا ت�آلفت
القرية مع عادل ت�آلفها مع النم�س الذي ي�رسق الدجاجات ليال.
ولكن ما حدث اليوم كان من اجللل بحيث ميكن القول �إنه �شكل
منعطفا يف تاريخ القرية ،فقبيل الفجر ودون علم رئي�س املخفر،
ح�رضت دورية من غري املعروف لأي جهة �أمنية تنتمي و�سحبت
ر�شيد �سالمة من اح�ضان زوجته بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،
فقد �صادفت رغبة ج�سده التي كان على و�شك تلبيتها مع انهمار
امل�سلحني من �شباك غرفة النوم التي كان ر�شيد فيها مع زوجته،
حيث مت تكبيله ورميه �إىل اخلارج من النافذة ليتلقفه رجال �آخرون
هناك ويرمون به يف �صندوق ال�سيارة يف ملح الب�رص  تقريبا ،اما
زوجته فقد ربط ل�سانها ،والأنكى من ذلك �أن �أحد عنا�رص الدورية
الذي رمبا يكون قائدها ن�صح زوجة ر�شيد ب�أن تن�سى �أن لديها زوج
ا�سمه ر�شيد ،و�أن ترفع عليه دعوى طالق وتبحث عن زوج �آخر،
الأمر الذي ي�شري �إىل خطورة التهمة التي اعتقل ب�سببها.
�أما ثاين �شخ�ص ا�صيب بالرعب بعد زوجة ر�شيد فهو عادل،
�إذ كيف يقنع �أهل القرية الآن ب�أنه ال عالقة له مبا ح�صل ،اجلميع
�سيتهمونه بانه من و�شى بر�شيد ،خا�صة وان زوجة ر�شيد كانت قد
رف�ضته عري�سا قبل ان تتزوج من ر�شيد ،ومل يكن هناك مبالغة يف
خماوف عادل ف�رسعان ما طرق بابه ليفتحه ويجد امامه رئي�س 
املخفر الذي ب�صق يف وجهه اوال لأنه جتاوزه �إىل جهات �أخرى ثم
ب�صق مرة �أخرى ب�سبب افرتاءه على ر�شيد الذي انخرب بيته ب�سبب
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عادل ،كما �أكد رئي�س املخفر ،لأن الذي ي�أخذه ه�ؤالء الذين اخذوا
ر�شيد قبيل الفجر ،عادة ما ال تعرف �أخباره الحقا ،وكان لدى رئي�س 
املخفر رغبة عارمة ب�صفع عادل على وجنته ،ال بل توجيه لكمة
له حتطم واجهة ا�سنانه ،لكنه تراجع عن الفكرة خ�شية من اجلهة
التي يعمل معها عادل الآن ،وان�رصف تاركا عادل يف حال ال يح�سد
عليها ،وعبثا حاول عادل �رشح موقفه وتربءة �ساحته �أمام �أهل
القرية فالبالغني يب�صقون يف وجهه والن�سوة ير�شقنه بال�رصامي،
والأوالد يقرعون له على التنك ويغنون له اغاين بذيئة اليعلم اال
اهلل اين تعملوها ،حتى كالب القرية �أخذت تنبح عليه ،كما لو انها
تدرك ما ح�صل.
عند الظهرية كان عادل قد حتول �إىل �شخ�ص منبوذ ال يحظى
بتعاطف �أي �إن�سان يف القرية ،وقبيل امل�ساء مل يجد �أمامه بدا من
حتميل بع�ض فر�ش منزله يف �صندوق اجلرار والرحيل �إىل منطقة
جمهولة ،وميكن القول �إن القرية برحيل عادل قد تنف�ست ال�صعداء،
رغم �أن ال�سكان بعد ما يقارب الأ�سبوعني �شعروا بت�أنيب ال�ضمري
ب�سبب موقفهم منه ،ذلك ان ر�شيد �سالمة عاد من االعتقال واخرب
اجلميع �أن املو�ضوع برمته مل يكن �سوى ت�شابه ا�سماء ،و�أن التهمة
ل�سميه خطرية لدرجة �أنها ال تنطبق على ر�شيد باي �شكل
املوجهة
ّ
من الأ�شكال ،كون ر�شيد رجل �شبه امي ال يفقه �شيئا ،ور�شيد الآخر
ع�ضو قيادي يف حزب معار�ض حمظور ،باخت�صار فقد ثبتت براءة
عادل من التهمة التي ن�سبت �إليه ،ومع ذلك فكر البع�ض بانه رب
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�ضارة نافعة ،فقد كانت منا�سبة للتخل�ص من عادل.
غري ان غياب عادل ما لبث ان حتول �إىل عبء على القرية،
ذلك ان رئي�س املخفر الذي تعود ان يح�صل على كل معلوماته عن
القرية عن طريق عادل �أ�صبح �أ�شبه بالأعمى ،ال يدري ما يجري
حوله ويحتاج �إىل عيون تنقل له ما يجري هنا وهناك ،لكي يدرج
ذلك يف التقارير التي يرفعها ملديرية الناحية على الأقل ،وهكذا
بد�أ ي�ستدعي الرجال واحدا �إثر �آخر ،وبعد ان يكرم ال�شخ�ص
بك�أ�س  من ال�شاي و قطعتني من الب�سكويت والراحة ،يلقي عليه
حما�رضة رثة يف الوطنية من تلك التي ا�ستهلكت مفرداتها ومل تعد
تثري اال ال�سخرية لدى من ي�سمعها ،ولكن رئي�س املخفر مل يكن ميلك
غريها ،وبعد املحا�رضة يقوم باقرتاح التعاون بني املخفر واملواطن
الذي يجل�س �أمامه ،ولأن احدا مل يكن لديه الرغبة يف احل�صول
على هذا ال�رشف العظيم فقد كان الرف�ض يتم بدون مواربة ،فورا
وب�شكل قاطع ،ولكن ورغم ان اجلميع رف�ضوا فقد تولد لدى �أهل
القرية �شعور ب�أن �شخ�صا ما ،خجال او خوفا ،رمبا وافق على
هذا العمل ،وكانت كل الأحاديث بني اهل القرية ترمي �إىل حماولة
معرفة ال�شخ�ص الذي وافق على هذا العمل ،لكي يتم �أخذ احلذر
منه ،ولأن هذا ال�شخ�ص ميكن �أن يكون �أي واحد من بينهم فقد
ا�صبح كل منهم يخ�شى ان يتطرق �إىل �أي مو�ضوع ميكن ان ي�شكل
مادة لتقرير ،خا�صة بعد ما ح�صل لر�شيد ،رغم �أنه تبني �أن ذلك
كان جمرد �سوء تفاهم ،فافالم الرعب التي رواها لهم ر�شيد عما
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جرى معه و�شاهده يف الداخل كانت تكفي كدافع قوي لعدم الوقوع
�ضحية مثل �سوء التفاهم هذا ،ولذلك كرثت الأحاديث عن الطق�س 
والقمر والنجوم ،وال�صيد والفالحة ،وهذا ما �شكل حالة اكتئاب
لدى �سكان القرية ب�سبب كبت م�شاعرهم ازاء احلكومة ،التي كانوا
يبوحون بها �رصاحة كل يوم يف ال�سابق ،فقد كان يكفي غياب عادل
لكي يتولد يف املكان �شعور بالأمان.
طم�أنهم قليال عودة رئي�س  املخفر ال�ستدعائهم لنف�س  ال�سبب
مرة �أخرى ،م�ستخدما الرتهيب هذه املرة ،مما يدل على �أن احدا
مل يوافق على هذا العمل يف اجلولة ال�سابقة ،وهنا وجد املختار ان
من واجبه هو �أن يعرث على خمرج من هذا امل�أزق فدعا لالجتماع
جمموعة من �أعيان القرية ،وبعد جدل و�أخذ ورد تو�صلوا �إىل اتفاق
يق�ضي بت�شكيل وفد رفيع امل�ستوى يتق�صى مكان وجود عادل ويتوجه
�إليه ليعتذر منه ويرد له اعتباره ،وريثما يتم العثور على عادل اقرتح
املختار ان يتم تعيني جدول مناوبة يتم تعليقه يف املخفر ويقوم
خالله واحد من رجال القرية كل يوم مبمار�سة عمل الف�ساد.
ــ   من جهة نكف بالء رئي�س المخفر عنا فيتوقف عن اال�ستدعاءات
و�إزعاج النا�س ،ومن جهة �أخرى نعرف �أمام من ن�صمت و�أمام من
نتكلم.
او�ضح املختار الغاية من اقرتاحه فوافق الأعيان على االقرتاح،
ثم وافق رئي�س املخفر ،وبد�أت املناوبات التي كان املخرب املناوب
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خاللها ينبه الآخرين �إىل �أنه مناوب اليوم فيغريون احلديث.
عرث الأعيان على عادل يف قرية قريبة فتوجه �إليه وفد على
ر�أ�سه املختار ،رد له اعتباره وقام اجلميع بتقبيل ال�شاربني اللذين
ب�صقوا عليهما قبل �أ�شهر� ،أما عادل الذي انهمرت دموعه ت�أثرا ملا
يجري ،فلم يجد بدا من املوافقة والعودة �إىل م�سقط ر�أ�سه خلدمة
�أهله واحبته من جديد.
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اجلب�صني
عندما دك ا�سعد بارودته مل يكن يف وارده حتى ا�صابة ذلك
الذئب الذي يجوح من مكان ما هناك بني الرجوم الكثرية املنت�رشة
يف تلك الكروم ،ولذلك فهو مع البارود مل ي�ضع يف �سبطانة بارودته
الدك اكرث من ربع قمع من اخلردق ،ال تقتل حتى حرذونا ،كل ما
يف الأمر انه اراد ان يخيف ذلك الذئب فيويل �أدباره مف�سحا لزوجة
ا�سعد املجال لكي تغم�ض اجفانها وتنام ،فهي عند عواء �أي حيوان،
واو ،ت�صاب بحالة من الرهاب ال ت�سطيع
حتى لو كان ذلك جمرد ٍ
ال�سيطرة عليها ،وعادة ما يرافقها ق�شعريرة ناجتة عن تخيالتها
املرعبة ل�صوت عظامها بني فكي ذلك الوح�ش ،توقع ا�سعد ان
يهرب ذلك الذئب ،هذا �إن مل يكن كلبا ،او ان يتوقف عن العواء على
اقل تقدير ،ولكن ال�شيء الوحيد الذي مل يكن يتوقع ح�صوله هو ان
ي�سمع �رصاخ جودي من بني تلك ال�صخور التي اطلق باجتاهها ثم
ي�سمع اتهامه اليائ�س ال�رصيح:
ــ  قتلتني يا ا�سعد.
ومن نافل القول �إن ا�سعد الذي مل تطاوعه نف�سه ومل يفكر بقتل
الذئب مل يكن ليقدم على قتل جاره جودي ،ولذلك رمى بالبارودة
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جانبا ورك�ض كمن ا�صابته لوثة باجتاه ال�صوت ليعرث على جودي
مرميا على الأر�ض  مي�سك بكلتا يديه بطة رجله اليمنى ويتلوى
�أملا كذئب ا�صيب يف خا�رصته� ،أما ا�سعد ف�إنه ل�شدة هلعه ،مل ي�شعر
بثقل جودي �أبدا وهو يحمله ويلقي به على ظهر احلمار ،الذي
اجربته ع�صا ا�سعد �أن يتحول �إىل ح�صان حتى و�صل �إىل م�ستو�صف
الناحية الذي يناوب فيه دائما طبيب وممر�ض.
انتظر ا�سعد يف اخلارج مطلقا ابتهاالته �إىل ال�سماء لكي ال
تكون �إ�صابة جودي قاتلة ،لأنه لن ي�سامح نف�سه �أبدا على ذلك،
ووجد نف�سه وهو يبتهل يبكي اكرث من مرة ،و ي�رضب بيده على
احلائط اخلارجي للم�ستو�صف وهو يتكئ بجبهته عليه حماوال كبت
نحيبه لكي ال ي�سمعه احد ،اما جودي فقد انتزع الطبيب من رجله
مبلقط ي�شبه ملقط نتف ال�شعر ،حبة خردق كانت عالقة يف اجللد
ثم م�سح مكانها بقطعة قطن مبللة بالكحول وو�ضع له قطعة ال�صق
طبي وطلب منه ان يعود �إىل بيته ،غري ان جودي كان اثناء ان�شغال
الطبيب بعمله يفكر بامر ما ،ولغاية يف نف�سه تو�صل �إليها بعد هذا
التفكري طلب من الطبيب ان يتكرم عليه ويلف له رجله باجلب�س،
فما كان من الطبيب الذي مل يعتد ان يبدي �أي احرتام لفالحي
املنطقة اال ان قال له بكل ب�ساطة:
ــ  انقلع.
وهكذا اخذ جودي يرتدي جواربه وحذاءه ا�ستعدادا لكي
(ينقلع) كما طلب منه الطبيب ،ولكنه تعمد االبطاء يف ذلك امال يف
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ان�رصاف الطبيب الذي كان يتثاءب طوال الوقت مما يدل على �شدة
نعا�سه ،فينفرد باملمر�ض  ويطلب منه نف�س  الطلب� ،أما املمر�ض 
الذي د�س يف جيبه خم�س لريات اعطاه اياها جودي فلم يجد بعد
ان�رصاف الطبيب مانعا من تلبية رغبة امل�صاب ،وان كانت غريبة
بع�ض ال�شيء و�أغدق عليه باجلب�س فلف له رجله من ا�سفل الورك
بقليل حتى باطن القدم.
�شكر ا�سعد اهلل على جناة جودي ،وعانقه طويال و�ضمه �إىل
�صدره ،ومل ين�س ان يعتذر منه ويو�ضح له رمبا للمرة املئة �أنه مل يكن
يعرف ان جودي يف املكان ،ولو فكر ا�سعد قليال حول �سبب تواجد
جاره يف ذلك املكان لأدرك بدون عناء ان ذلك العواء مل يكن �سوى
عواء جودي نف�سه ،الذي كان يطلقه من اجل �إخافة ا�سعد ك�رضب
من الت�سلية ال اكرث وال اقل ،ولكن ا�سعد لي�س من اولئك القوم الذين
ميكن ان يتعبوا ادمغتهم باي نوع من انواع الن�شاط العقلي.
نام جودي تلك الليلة قرير العني بينما جل�س ا�سعد الذي قرر ان
يبقى مناوبا قربه حت�سبا لأي طارئ ،فوق كنبة قدمية و �رسعان ما
غط هو الآخر يف نوم عميق ،ويف ال�صباح وبينما هو يتناول �صحن
البي�ض املقلي الذي جهزته زوجته العائدة برفقة زوجة ا�سعد من
الكروم ،اطلق جودي ح�رسته الأوىل:
ــ  كل م�شاريعنا ان�ضربت لهذا العام ،لن ا�ستطيع ان افعل �شيئا
وانا مكبل بالجب�س.
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ـ  �أي م�شاريع؟
ت�ساءل ا�سعد الذي �شعر بالذنب فرد عليه جودي فورا وك�أنه
يعرف ال�سيناريو م�سبقا:
ــ  ما �سبب وجودي في الكرم تلك الليلة الم�ش�ؤومة؟
ــ  ال ادري.
ــ   انا ادري ..انا كنت هناك من اجل قطاف المح�صول ،ال
يوجد �أي �سبب �آخر ي�أخذني �إلى هناك غير هذا.
نظر �إليه ا�سعد نظرة تحمل في ثنياها عتبا عميقا ثم وجه له اللوم:
ــ  اال تخجل من نف�سك يا جار؟ اال تخجل من نف�سك؟ من قال
لك انك حين تكون مكبال بالجب�س لن ت�ستطيع فعل ذلك؟
جحظت عينا جودي العتقاده بان ا�سعد لديه طريقة تجلعه
يتغلب على الجب�س ،ولكن ا�سعد دق بقب�ضته على �صدره واردف:
ــ  ما فائدة وجودي اذا؟ مح�صولك كله �سيكون في ال�سحاحير
قبل ان تغيب �شم�س هذا اليوم.
ثم نه�ض ا�سعد وا�صطحب زوجته وتوجها على الفور �إىل كرم
جودي ،وبالفعل ف�إن �شم�س  ذلك النهار مل تغب اال وكل حم�صول
جودي من الثمار قد رتب بكل اناقة يف ال�سحاحري اخل�شبية التي
كانت موجودة هناك ،وهذا ما اخربه ا�سعد جلودي عندما عاد
منهكا قبيل منت�صف الليل بقليل.
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ــ  وما الفائدة يا جار؟
قال جودي بنبرة تقطع نياط القلب ،ثم اردف:
ــ  ما الفائدة من جنيه �إذا كان �سيتعفن في ال�سحاحير ،فكيف
�أبيعه في ال�سوق وانا مكبل بهذا الجب�س اللعين؟
ــ  عيب عليك يا جار.
قال ا�سعد متثائبا ثم اردف بعد ان غبت رئتيه الأوك�سجين
غبا:
ــ  ما الذي افعله �أنا �إذا؟ �أم �أنك ال تعتبرني �صديقا؟
ــ  ال �صديق لي غيرك ،لكنني ال اريد ان اتعبك.
ــ  ال اريدك ان ت�شفق علي ..يكفي انك تتحمل الألم ب�سببي..
بعد ظهر غد �سيكون ثمن المح�صول في جيبك.
وبالفعل فقد كان جودي ظهر اليوم التايل يلح�س ابهامه بني
فرتة واخرى وهو يعد املبلغ كامال مل يخ�صم منه ا�سعد حتى تكاليف
النقل التي اخذها على عاتقه ،وب�سبب الفرح الذي ا�صابه فقد
ن�سي رجله املكبلة باجلب�س ونه�ض وعانق ا�سعد وطبع على �شاربيه
قبلة حرارتها تدل على �صدقها ،ولو ان ا�سعد مل ينبهه �إىل رجله
امل�صابة ويطلب منه احلذر ،لرق�ص جودي من الفرح ،فاكرث �شيء
يكرهه يف هذه احلياة هو جمع املح�صول ونقل ال�سحاحري �إىل
ال�سوق لبيعه�( ،ساحاول توقيت اال�صابة يف املرة القادمة اثناء مو�سم
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احلراثة) فكرة كانت تدور يف ر�أ�س جودي وهو يلقي مب�ؤخرته فوق
فرا�ش املر�ض بعد �أن عانق ا�سعد �شاكرا ،فهو يكره احلراثة اكرث من
كرهه جلني املح�صول ونقله للبيع يف ال�سوق.
ــ  ارجو ان تكون كل م�شاريعك قد تحققت الآن يا جار.
قال ا�سعد مداعبا ومنتظرا ان ي�شكره جودي في�رشب برفقته
ك�أ�س ال�شاي الذي اعدته زوجته ثم ين�رصف لكي ينام بكل ما اوتي
من نعا�س ،فهو يف حالة من االنهاك مل ي�شعر بها من قبل ،ولكن
جودي �أطلق �أنينا وقال:
ــ  ال  ..ما زال عندي بع�ض الم�شاريع ..ولكنها تافهة ال ت�ستحق
الذكر.
مل يعقب ا�سعد خ�شية ان يتورط ،وهذا ما مل يكن يف �سيناريو
جودي الذي تابع حماوال ا�ستدراج ا�سعد:
ــ  رغم انها مثل الملح على ظهري والحق يقال.
وك�أمنا ا�سعد �أدرك غاية جودي فتحا�شى فخه بال�صمت الذي
يوحي بالتجاهل ،مما جعل جودي يتابع الهجوم على �ضمري ووجدان
ا�سعد ومنوها للجب�صني لكي يربط عجزه بفعل ا�سعد:
ــ  ال م�شكلة ..نتحمل البرد والدلف �سنة اخرى اي�ضا ..فمن
الم�ستحيل �صب ال�سقف وانا مكبل بهذا الجب�س اللعين.
ـ  �أي �سقف؟
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ت�ساءل ا�سعد وهذه كانت غلطته القاتلة ،فاجابه جودي:
ــ  �سقف المطبخ ،كنت انتظر بيع المح�صول لأنفق ثمنه في
ت�سقيف المطبخ ،بدال من انفاق النقود على البرازق والمعمول،
فيذهب تعبنا كله �إلى ال�ش�شمة اعز اهلل �شانك.
خططت له تماما.
ــ  ال تقلق يا جار ،فكل �شيء �سيجري كما
َ
و�رضب على �صدره وتابع:
ــ  بوجود ا�سعد.
�صب ا�سعد �سقف املطبخ ،وزرع م�ساكب النعناع والبقدون�س وغري
ذلك يف حاكورة جودي ،وا�شياء كثرية اخرى جعلته يتمنى لو ان نار
بارودته ا�صاب جودي يف قلبه متاما وارداه قتيال ،فمن الأ�سهل على
االن�سان دفع الدية وق�ضاء احلق العام على تنفيذ م�شاريع جودي
التي ال تنتهي ،ولذلك ففي املو�سم الذي تال هذا ،ظل جودي يعوي
حتى ال�صباح تقريبا لكي يخرج ا�سعد ويطلق النار ،وكان قد خد�ش 
رجله �سلفا لكي تدوي �رصخته املعهودة عندما يطلق ا�سعد النار
ويكرر:
ــ  قتلتني يا ا�سعد.
ولكن ا�سعد هذه املرة جتاهل العواء متاما ،ومل يعر �أي اهتمام
لرهاب زوجته التي ح�ضته عدة مرات على اخلروج و�إخافة الذئب،
ثم ا�ست�سلمت اخريا للنوم ،اما جودي بعد �أن �شعر بالي�أ�س فقد عاد
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�إىل عرزاله حيث زوجته التي ال جتر�ؤ على النوم قبل ان ت�سمع
�شخريه يتعاىل يف اركان العرزال وقال بنربة مفعمة باحلقد:
ــ  جبان ،لم يجر�ؤ على الخروج من عرزاله.
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