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 . . .ذكرى علي غالب الشعالن لى إ

 ...أخي ومعلمي        

 في وقت مبكر  نھـفمسیرة ض المرض العقلي اجھلوال إ اً واعدكان تشكیلي فنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 )ویل دیورانت( ْن إمالِء الھوى!"م و"التاریُخ أغلبُھُ ظٌن وما تـَبـَّقـَى ھ

أواس��ط الق��رن (ِم��ن ت��اریخِ مدین��ِة بعقوب��ة  الروای��ِة تَس��جیٌل لحقب��ة نص��ف ق��رنھ��ذِه 
 ... أواسط سبعینیاتھ)  وحتىالعشرین 

 .. ن والس���ردَض���روراِت الف��� ات���ـُملیھِ  لحم���ةا تـَب���ـَّقَى وم���، التس���جیل ھاأح���داثُ ُس���دى 
ُش���خوُص الروای���ة ُكلُُھ���ُم تقریب���اً َحقیِقیِّ���ون ولك���ن بتركیب���ة س���یمائیة س���ردیة، بَعُض���ُھم 

أس��ماُؤُھم تأدّبَ��ا!  فَ��تْ ِّوآخ��روَن ظھ��روا وق��د ُح��ر . َظَھ��َر بِأْس��ِمِھ الَحقیق��ّي الص��ریح .
... وإذا وق���ع ح���افر عل���ى ح���افر ف���ي تس���میات ش���خوٍص الروای���ة وألق���ابھم بمثی���ل لھ���ا 

 !یالمن نسج الخو قد جاء عفواً ف المواضعفي بعض في الواقع 

ً  ق���رأتُ    ً  م���رة لناق���د یص���ف روائی���ا  . .ذاع ص���یتھ وح���از عل���ى ج���وائز معروف���ا
ً فیق��ول: " ویخش��ى م��ن مكاش��فة نفس��ھ ویھ��رب م��ن الواق��ع الم��ریض  ل��م یك��ن جریئ��ا

س���یاحة والذاكرة الثقافی���ة وال���عی���د تغلیف���ھ ب���أدوات براق���ة كالیومی���ات ویوالمج���روح 
خ���ط الوس���ط حی���ث  ف���وقوھ���ام ش���ریحة أ وتنتم���ي للعمال���ة الثقافی���ة أأنھ���ا أدوات وك

تي ردیوس����ھن����ا ف����ي ثالثیت����ي الس����ردیة ن����ا أو". . !تغل����ب األمنی����ات عل����ى الحقیق����ة
الحقیق����ة ال  . أج����دني خ����ارج ھ����ذا التعری����ف . األخ����رى "خماس����یة الس����خط . . ."

 !واآلیدیولوجیا یخفیھا غربال الثقافة

تناقض�����ات ش�����رائحھا اإلجتماعی�����ة تش�����كل الت�����ي كان�����ت  عقوب�����ة الجمیل�����ةوب
 ً ً  نس���یجا قب���ل أن تض���یعھا ظلم���ات الطائفی���ة القص���دیة  م���ن الناحی���ة التاریخی���ة تلقائی���ا

ء الق�����رون القادم�����ة خال�����دة ف�����ي أي ل�����ن یج�����دھا ق�����رافلربم�����ا  . . ھ�����واء القبلی�����ةوإ
ختھ����ا وإ" ھ����ذي . ع����دا س����ردیتيَّ الط����ویلتین "ثالثی����ة بعقوب����ة . وص أخ����رىنص����

 .".  .ط "خماسیة السخ

م���ا یَج���ِرَي ف���ي الس���ردیتین عل���ى  لیأخ���ذ الق���ارئ، الق���راءة ُمتعَ���ةُ علی���ھ تض���یع  ك���یالول
 !وَھَوىأنھ َظٌن 

 المؤلف        
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 ـيچون بــكـــر العربنــمـرھ.   . . ــــافــانــتــازی

جھ��ة الت��ي أت���ى منھ��ا ال���ى الس���ر ق��ط یوم��ا  م��ا أفش���ى ـ���يچالعربن��ـمرھ���ون بك��ر .  س��ألوه.مھم��ا 
وص���ل ال���ى المدین���ة ش���ابا ب���ان الح���رب العالمی���ة األول���ى. أعق���اب دخ���ول اإلنكلی���ز إلیھ���ا أبعقوب���ة 

ذه أیض���ا ل��م یس���مع أح���دٌ من���ھ وھ���، ُمجی���دا بسیاس���ة الخی��ل. ف���ي باص��رتھ الیمن���ى أع���وراً  عش��رینیا
، فأحب���ھ مس���افرینوالأی���ن تعل���م سیاس���تھا . . عث���ر ل���ھ عل���ى ش���غِل س���ائٍس ف���ي خان���ات العرب���این 

لھمت���ھ العالی���ة وإخالص���ھ ف���ي مھنت���ھ. وم���ن س���ائس س���یترقى فیم���ا بع���د ت���دریجیا  ـ���یةچالعربن���ـ
ـ���ي یش���تغل ب���أجرة یومی���ة عن���د مھ���دي الش���جر أح���ِد قل���ِة چخ���الل ث���الث س���نوات ال���ى عربان���ـ

مّالك���ي العرب���این الرب���ل ف���ي مدین���ة بعقوب���ة. وإلثبات���ھ مھ���ارة الفت���ة ف���ي سیاس���ة خی���ل العربان���ة 
 ن وإن كانتا متصلتین، أحبھ مھدي الشجر.ان منفصلتااألصل مھنتوقیادتھا، وھما ب

أوائ��ل ثالثینی��ات الق��رن العش��رین ف��رض مرھ��ون عل���ى نفس��ھ نظ��ام تقتی��ٍر ص��ارٍم س��یمكنھ بع���د 
بض����عة أع����وام وبتوس����الت م����ن النج����اح بإقن����اع الَم����ّالك مھ����دي الش����جر لیش����تري من����ھ إح����دى 

ن یظ���ل أ وعم���را، وبش���رط أیض���ا ھ���ض���ربة معل���م باع���ھ الش���جر أق���دم العرب���این وبعربانات���ھ، 
مرھ����ون لم����دة س����نة كامل����ة یس����وس خی����ل مھ����دي الش����جر للعرب����این األخ����رى دون مقاب����ل . . 
وسیرض���ى مرھ���ون بھ���ذه الش���روط القاس���یة لك���ي یك���ون بمق���دوره تحقی���ق حل���م سیاس���ِة خی���ِل 

 ائقھا ومالكھا.وسعربانٍة ھ

. .  ف���ي ك���ل الفص���ول القط���اراتبنق���ل مس���افرین  ھرـشت���ویص���بح مرھ���ون مال���ك عربان���ة . . فی
مس����اء، والوق����ت مواعی����د وص����ول القط����ارات، ش����تاًء ب����الغبِش أ ق����ادمین ال����ى مدین����ة بعقوب����ة

 ً  ل����یالً  المدین����ة ومغ����ادرین ،یقص����دونھا الت����ي بی����وتالل����ى إیأخ����ذھم عص����ر. والبالص����بح  وص����یفا
 یشاؤون.  مایقلھم حیثلل بالرلى إتحملھم عربانتھ  ،بإتجاه محطة القطار ھاراً ونأ

یس لھ���ا ول��� م���ن ش���جرة مات���ت مقط���وعٌ كأن���ھ  . .اوحی���دمن���ذ مجیئ���ھ ال���ى المدین���ة ظ���ل مرھ���ون 
ك����ل لیل����ة  ی����ة بخفارت����ھچالعربن����ـالوحی����د، م����ن ب����ین  إش����تھر أیض����ا بكون����ھو . . روعوفوإص����ن

ع���ود ویالمغ���ادرین المدین���ة غبش���ا ال���ى المحط���ة یأخ���ذ  .قط���ار م���ا بع���د منتص���ف اللی���لل اً إنتظ���ار
 وكون���ھ. بموج���ب تغیّ���ر مواعی���د وص���وول القط���ار ف���ي الفص���ولیال ول���ب���اآلتین إلیھ���ا عص���را أ

 .یسوس���ھما بنفس���ھ وحص���انین 1یش���غلھ ش���اغل س���وى عربانت���ھ الرب���لم م���ن ش���جرة، ل��� امقطوع���
مع��روف س��ابقا  خی��لخ��ان وھ��و الش��اھبندر، خ��ان ربانت��ھ ف��ي وعقریب��ا م��ن خیل��ھ  یس��كن وظ��ل

  ـیة.چالمطیرلمقھى عباس تیتي المعروفة بمقھى  امجاور بخان میرةٍ للجیش العثماني،

ب���ھ تراودھ���ا  وقت���اس���مح ل���نفس مرھ���ون یال  ش���اغالك���ان علقھم���ا وتبحص���انیھ   مرھ���ونتعل���قُ 
یح���اول  تعلیق���اتبت���أثیر  تنب���ثن���وع أح���الم . . أح���الم م���ن ن تش���طح بن���وع م���ن وإأ، أم���انٍ  بع���ضُ 

أثن���اء إرتی���اده لمقھ���ى عب���اس تیت���ي بع���د الغ���روب  بھ���ا دغدغ���ة مش���اعر مرھ���ون ال���بعض أحیان���ا
الدغ���دغات یطلقھ���ا رواد المقھ���ى م���ن یص���غي لتل���ك . .  ئھ البس���یط ج���دا ھن���اكعش���ا ن���اولوتوھ

 :قائالً واس خیل . . فیعقب وس یةچربنـوعـیة چمطیر

نعم����ة م����ن هللا . .  آن����ي عن����دي حص����انین وعربان����ة . . لغ����وة! . . ھ����ذي كلھ����ا لغ����وة! . .  -
 شسوي بالنسوان! ھا وعداھابعد

. .  وفائخ���ةٌ  محروق���ةٌ  ری���حٌ بع���د ك���ل ش���فطة دخ���ان منھ���ا ِلتَ���نمجَّ م���ن فم���ھ  یلت���ھگینك��ب عل���ى ن���ارو
  :تترىتعلیقات لل مصغیا ویظل

                                                            
 ھوإلحوذي يـچعربانة الربل: ھي التسمیة العراقیة للحنطور. والعربنـ 1
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ك���ل . . و ھ حص���انینلك���ن ھّم��� . . !اـ���ان إفتھمن���چ . . نثی���ة اح���د م���ن الحص���انینووي ھس���ھ لإ -
 حبل! عبالك ھ ـَّ بزِ حصان 

 ـ���ائر ورائح���ة ال���روث العالق���ة بمالب���سگس���ـوالـ���یالت گوت���روح القھقھ���ات لتمت���زج ب���دخان الن���ار
 . رواد المقھى

ـ���ي عالم���ة چن العربن���ـمرھ���وم���ن  زمنال���ر نس���یج ـُ یصیِّ���خاللھ���ا س . . نیس���نبض���عة تمض���ي 
تض���طرھم أعم���الھم  عن���د م���نالس���فر ل���دى أغل���ب أھ���الي بعقوب���ة، بخاص���ة  ف���ي دروبفارق���ة 

 . . نوعط�����ار . . تج�����ار . . جن�����ود . بالقط�����ار.ال�����ى الس�����فر  المذھبی�����ةقوس�����ھم وطزواتھم أون�����أ
فیع وش����بی����ب أوطم����ن م����رض عن����د حك����یم أ فاءٍ وش����طالب . . عتب����ات مقدس����ة زوارِ  . . نوبق����ال

ً بات���ت عی���ون أھ���ل بعقوب���ة . ودیس م���دفون ف���ي بریّ���ة م���ن الب���راريوق���م���ام أوإأ تع���رف  جمیع���ا
تل����ك  همی����زتبعین����ھ الواح����دة، و تل����ك الوج����وه یمی����ز م.یع����رف وج����وھھدوره وب����وھ ،مرھ����ون

وك��أنھم ص��اروا ال یتطلع��ون لس��وى  ،المتف��ردةبتل��ك الع��ین  ـ��یةچالوج��وه م��ن ب��ین جم��ع العربن��ـ
الواح���دة . . عین���ھ الواح���دة ص���ارت  مرھ���ون بعین���ھـ���یة لك���ي یمی���زوا م���ن بی���نھم چوج���وه العربن���ـ

 وص����ارقص����د.  ودونبتلقائی����ة  وع����المھمیض����ا غ����اص ف����ي شخص����یاتھم أ وقرین����ة إس����مھ . . ھ����
بأی��ام األعی��اد ن م��ن بل��دات وم��دن أخ��رى یآت��. یمی��زھم زوار بی��وت بعقوب��ةأس��ماء یع��رف حت��ى 

لی����د جدی����د أو خت����ان لص����بیان أو ووف����اة أوو. . مناس����بة زواج أ األس����ریة ح����داثواألعط����ل وال
  زیارة مریض. 

 . . یع���رف الكثی���ر ع���ن آم���ال المس���افرین وخیب���اتھمغوص���ھ ف���ي حی���اتھم . . ص���ار مرھ���ون وب
یس����تمع إل����ى أس����رار حكای����اتھم،  . . أس����رارھم وخبای����اھمع����ن  . . ت����راحھموإع����ن أف����راحھم 

ا، ربم���ا یحص���ل ھ���ذا بمی���ل الش���عوري ل���ئال عمیق���ص���دره ف���ي بئ���ر عن���ده فتغ���ور تل���ك األس���رار 
د ح���أس���رار أح���ٍد ألال یتح���دث ب یض���طر ال���ى إفش���اء س���ر الجھ���ة الت���ي أت���ى منھ���ا ال���ى بعقوب���ة . .

عل��ى  متع��ودین ،م مع��ھھُ ھم س��فرَ م ب��دورِ ف��وا ُھ��الوالن��اس مع��ھ،  فرَ وس��، لدرج��ة أن��ھ أِل��َف ھآخ��ر
تض���طرھم ظ����روفھم ال���ى تحم���ل وعث����اء رح���الت ذھ���اب وإی����اب  عن����د َم���نْ  وض���عھ، بخاص���ة

 أسرار! وتنكشفُ  طوى فیھ أسرارٌ ـُ كثیرة، بخاصة أثناء اللیل الذي ت

* * * * *  * * * * * 

أم����ارات س����وق مق����اھي ھ����ي وال. .  2مق����اھي بعقوب����ة ب����ارزة عل����ى ط����ول مج����رى الش����اخة
من����ذ أواخ����ر عش����رینیات الق����رن العش����رین تتقاس����م روادھ����ا  مق����اھي بعقوب����ةإبت����دأت بعقوب����ة. 

 ً می���ول جمیع���ا والمزج���ة واأل ةدفلِص���ا. مس���بقٍ  دون قص���دٍ لربم���ا تتقاس���مھم  . . وعش���وائیا تلقائی���ا
. .  مرك���ز إجتم���اعيولإص���طفافا تلقائی���ا لطبق���ة أ تل���ك المق���اھي لروادھ���ا تقاس���مِ  ف���ي ب���دورٍ قام���ت 

مر واألیب����د . وق����د.   رفھموح����أھ����نھم ومأ ال����رواد وظ����ائفك����أن یك����ون اإلص����طفاف بموج����ب 
، ء مھن����تھمھم، أو زم����الأق����رانِ  للق����اءِ  الرج����الِ  بس����بب می����لِ  وكأن����ھ ح����دث ص����دفة وبالت����دریج

تك����ون ولربم����ا ق����د . .  ھمظ����ائفِ وو، أعل����ى درب واح����دٍ  ھممص����الحِ ن تلتق����ي وم����ھم، أی����رانِ وجأ
ً الوجاھ���ة  الوجی����ھ  . . ف����ي ص���یاغة ھ���ذا اإلص����طفاف ف���ي إرتی����اد المق���اھي ت���دخلت ھ����ي أیض���ا

 . . دك���ان مثل���ھ ص���احبَ یج���الس دك���ان  و ص���احبُ . . ف���ي مقھ���ى واح���د  اً مثل���ھیج���الس وجیھ���
ال أح��د ی��دري كی��ف  . .ف��ي المقھ��ى نفس��ھ  وظیف��ة مثل��ھ زمی��لیل��تم عل��ى ف��ي دائ��رة م��ا  وموظ��فٌ 

                                                            
الشاخة" ھي التسمیة الشعبیة لنھیر إسمھ الرسمي ھو "خریسان" یخترق بعقوبة من شمالھا الى جنوبھا . . ویـُظن أن التسمیة " 2

 مأخوذة من كلمة "شاخ" بالفارسیة وإلكوردیة الفیلیة وتعني فرع . . إذن فـ"الشاخة"  تعني فرعا من فروع نھر دیالى
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ً  ىجتم���اعي ال���ذي ب���دت���ى ظھ���ر ھ���ذا الف���رز اإلوم ً بوص���فھا ف���ي المق���اھي  تلقائی���ا  قاءٍ ـ���ـِ لل أماكن���ا
س����عي م����ن حص����ل ھ����ذا بأك����ن ول! . . األخب����ارِ  ناق����لِ وت قص����ِص وال لحكای����اتِ ل ماعٍ وس���� س���ریةٍ وت

م����ن الزب����ائن  . . أم بمی����لٍ  لكارزم����ا معین����ة فی����ھ؟ م����ثال ھ����ىحب المقاص���� شخص����یة . .  ؟أح����د
ً ص���ل ح وأ عل���ى طریق���ة الطی���ور الت���ي تری���د أن تق���ع عل���ى أش���كالھا؟ . . أنفس���ھم بمح���ض  تلقائی���ا

 ة؟صدف

ص�����وب الص�����وب الغرب�����ي للش�����اخة المس�����مى ف�����ي الت�����ي مق�����اھي طابعھ�����ا الخ�����اص تل�����ك الوب
 ج���امع بعقوب���ة المس���قف ینتص���ب عل���ى رأس���ھ الغرب���يِ  البل���دةِ  س���وقِ  م���ن مطل���عِ  ، ممت���دةالس���راي

للمش����روبات الغازی����ة  معم����ل ھ����ادي الس����عید، ع����ابرة جن����وبوالنح 3المس����مى ج����امع الس����وق
ال���ى بنای���ة الس���راي مق���ر  الش���ارع الم���ؤديعن���د رك���ن رأس  لتنتھ���يزجاجی���ة المعب���أة ف���ي قن���اني 

مقھ���ى عب���ود . . تلیھ���ا  مالص���قة للج���امع لفت���ةمقھ���ى  . .دی���الى  4ي حكوم���ة ل���واءوھ��� المتص���رفیة
لس����راي  ي رك����ن الش����ارع الم����ؤديوف����المع����روف ب����رواده م����ن طبق����ة الم����وظفین . . ص����فاوي 

دراء وم���ـ���ة طبق���ة الم���وظفین ف���ي المدین���ة َّیرتادھ���ا عـۥلی���ـ ثم���ة مقھ���ى البغ���دادي . . المتص���رفیة
غرب س����وق والن ج����امع بعقوب����ة ینح����در نح����وم����. .  ج����یشوالالم����دارس و ض����باط الش����رطة 

 ً ـ���ي، چالقن���در ب���وريوج ـ���يچدك���اني عب���اس القن���در لب���اب الج���امع ض���یق إجتم���ع فی���ھ مالص���قا
ً وإأق���دم   وف���ي ف���ي البل���دة . . الھ��� ش���ھر ب���ائعّيِ أحذی���ة ف���ي بعقوب���ة قب���ل أن تف���تح ش���ركة بات���ا فرع���ا

الوجی���ھ  ،ب���ائع األس���لحة المرخص���ة الوحی���د ف���ي بعقوب���ةفی���ھ مح���ل كبی���ر الجھ���ة المقابل���ة یقابلھم���ا 
عم����ق الس����وق تنتث����ر ال����دكاكین الص����غیرة للص����اغة  وف����يالمع����روف عب����ود أس����طة عب����اس، 

ص���غار آخ���رین بع���ض ح���رفیین تتخللھ���ا مح���الت  ودك���اكینھم، م���ن الص���ابئة المن���دائیین وُجلُّھ���م
. إثن���ین ف���ي بعقوب���ة 5ینـَّ ـی���چتتن���ـ وأش���ھرأق���دم یتوس���طھم مح���ل كبی���ر لمجی���د الك���رادي، أح���د 

د أرزاق الموق���وفین ف���ي مرك���ز ش���رطة بعقوب���ة. گلقاس���م ع���ـ وخ���ان نتھ���ي الس���وق ویـ���الني م���َوّرِ
مقھ���ى  ش���ارع فی���ھ، لینف���تح الس���وق غرب���ا عل���ى بعقوب���ة لف���ونوتكن���ھ األیس���ر ب���دائرة بری���د ف���ي ر
ف���رع ش���ركة  وبجانبھ���ا مح���ل ص���الح الزھی���ري ص���احبمقاب���ل دائ���رة البری���د،  وردوال���أب ش���كر

قابلھ���ا بض���عة وم، ـ���دگراس الع���ـ بمحل���ةم���ارا  ش���ماالش���ارع مت���د الویالمش���ھورة عالمی���اً.  س���نجر
 ی���ؤديس���تمر الش���ارع ش���ماال لویالقدیم���ة، بنای���ة بلدی���ة بعقوب���ة  بی���وت لوجھ���اء م���ن بعقوب���ة تلیھ���ا
ً م���ن دائ���رة البری���د یتج���ھ الش���ارع و . . الوق���فنطق���ة ومال���ى قری���ة الھوی���در و خرناب���ات   جنوب���ا

دوائر الملحق���ة وال���دارة الل���واء إمرك���ز وفی���ھ نای���ة س���راي بعقوب���ة بب م���ارابإتج���اه محل���ة المنج���رة 
  .بھا

م���ن  ق���ومٍ  ـ���ةُ َّعـۥلی���ـ ص���فاوي وروادهمقھ���ى حس���ین ثم���ة  . . الش���اخة التكی���ة ش���رقي ف���ي ص���وب 
مجت���ازین خ���ان آل  جنوب���ا عن���ھیس���یرة  بمس���افةو .وتج���ار كب���ار وش���یوخ عش���ائر كب���ارمالك���ین 
ثم���ة جانبھ���ا مقھ���ى ص���غیر یلیھ���ا خ���ان عل���ي الحس���ون الب���دري ث���م دربون���ة وبع���دھا وبالبن���در 

ور مش���ھ 6قھ���ى ال���بلموم مقاب���ل مقھ���ى البغ���دادي الموج���ودة ف���ي ص���وب الس���راي . .بلم مقھ���ى ال���
. .  و  ال����دنیان م����ن الطبق����ة یم����وظفوالن یلمعلم����ل كون����ھ م����ـُرتدىً وب فع����ال ق����ارببش����كل یش����بھ ال

ى الش����مال م����ن مقھ����ى حس����ین ص����فاوي س����تظھر مقھ����ى غن����یم وال����خ����الل أوائ����ل الخمس����ینیات 
 السامرائي في بنایة جدیدة لألوقاف.

ومقاب��ل س��وق بعقوب��ة المس��قف ف��ي ص��وب الس��راي یمت��د ف��ي ص��وب التكی��ة إبت��داًء م��ن مقھ��ى 
حس���ین ص���فاوي ف���ي ص���وب س���وق مس���قف متج���ھ ش���رقا یبت���دأ ب���دكان لمحم���ود ش���فیق المج���اور 
لمقھ����ى حس����ین ص����فاوي، وتلی����ھ دك����اكین ص����غیرة لب����زازین وعط����ارین وب����ائعي خض����راوات، 

                                                            
 قیمت في مكانھ بنایة "العیادة الشعبیة" الحالیة.وإطلع سبعینیات القرن العشرین ھذا الجامع ھدم في م 3
 العشرین"اللواء" ھي التسمیة الشائعة آنذاك للوحدات اإلداریة الرئیسة الكبرى فیالعراق قبل أستبدلھا بتسمیة "محافظة" أوائل سبعینیات القرن  4
 ائع "التتن" و ھو "التبغ"وبـي" ھچ"التتنـ 5
 "قارب" كلمة شائعة بین العراقیین مرادفا لـالتسمیة ال"البلم" ھي  6
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 ص���وب الش���رق بإتج���اهات . . ومن���ھ فض���ي ال���ى ش���ارع الخان���ویلیخت���رق س���وق ع���الوي البل���دة 
حی���ث یبت���دئ ش���ارع الخان���ات . . ثم���ة ال���ى یم���ین  ف���ي نھای���ة الس���وق تقریب���ا . . محل���ة أم الن���وة

ر وتلیھ��ا ع��دد م��ن ال��دكاكین ال��ى جانبھ��ا وھ��ي جمیع��ا تش��كل ج��زء مقھ��ى محم��ود ج��ویالش��ارع 
اكین الص�����غیرة ص�����حاب ال�����دكج�����ویر تش�����كل ملتق�����ى أل أمامی�����ا م�����ن خ�����ان الس�����بنة. ومقھ�����ى

.  س����كافیین .واإلالخی����ل وص����انعي األحذی����ة  7مث����ل الس����راجین ونعلبندی����ة ن البس����طاءیح����رفیوال
 عب���اس مقھ���ى ع���ن ص���لھایف ال وھ���ذه طال���ب الھوی���دراوي، ف���ي ش���ارع الخان���ات مقھ���ىتقابلھ���ا و

رفھ���ا ف���ي بس���بب تط الس���وق. ومقھ���ى عب���اس تیت���ي قع���ر ف���يب���اب خ���ان العرب���این س���وى  تیت���ي
ـ�����یة چال یرتادھ�����ا س�����وى العربن�����ـ بات�����تجیرتھ�����ا لخان�����ات الخی�����ل، لالمك�����ان م�����ن الس�����وق، و

لیھ���ا خ���ان الش���اھبندر ال���ذي ك���ان خ���ان می���رة وی. عت���الینوالحّم���الین والكس���بة والـ���یة چمطی���روال
أوى ل����بعض عرب����این الرب����ل وم����ح����ول ال����ى مك����ان لمبی����ت زوار بل����دة بعقوب����ة وتللعثم����انیین 

لك����ون اب����دانھا الخش����بي تُص����نع  النج����ف. گراج����ا ل����بعض الباص����ات الخش����بیة المس����ماة . . دَ وك
 في النجف. 

 ً تع���ة لك���ل الطبق���ات، لك���ن ھ���ذه المتع���ة تش���ي بإنقس���ام ومھ إرتی���اد المق���اھي ف���ي بعقوب���ة عموم���ا
بعقوب����ة . . یجتم����ع فیھ����ا  العمیق����ة لمدین����ةمجتمع����ي غی����ر منظ����ور إال ف����ي البنی����ة المجتمعی����ة 

طاولي الوول�����دومینرئ لیقض�����وا وق�����تھم بس�����ماع الحكای�����ات ولع�����ب اوبالرج�����ال لس�����اعات لھ�����
ش����دید  وس����عالدون ری����ب إستنش����اق دخ����ان كثی����ر  ویتخللھ����اش����ائعات، والوتناق����ل األخب����ار 

بعض����ھ الثخ����ین عل����ى  ویلص����قبعض����ھ الخفی����ف یتط����ایر ف����ي ھ����واء المقھ����ى ش����تاًء،  وبص����اق
أدن���ى ش���ك تك��ون النس���اء ف���ي البی���وت حریم���ا  وب���الأرض��یة المقھ���ى فتمس���حھ األحذی���ة. أثناءھ��ا 

دم���ًى لرج���ال إبت���دأوا لھ���وا ف���ي المق���اھي لیكون���وا بلمس���تھ األخی���رة  یتب���رجن مھیئ���اٍت أنفس���ھن
 ضجیعي دمى حریٍم عند الوسادة!

 تعلیق���اتھ���دفا ألن���واع أول ك���ل لیل���ة یمس���ي مرھ���ون بك���ر فیھ���ا  وف���يف���ي مقھ���ى عب���اس تیت���ي 
ً  الرواد  :بسخریة القول وإحیانا یناكدونھ مزاحا

 تالیھھ ویاك مرھون!  -

 ؟وتتزوج. . شوكت راح تصیر آدمي مرھون  . .  -

م���اي  گوتض���والحمام���ة بی���دك  تل���زمو. . ی���ا مرھ���ون . .   ش���وكت راح یص���یرلك نص���یب -
 !8ـةگالتنـ

 :سوى بكلمة واحدةیرد  والبكر عینھ الواحدة ال تریم . .  رھون وم

 لغوة!  -

عفط��ة  رھ��ون ال غی��ره . .ومبھ��ا ف��ي المقھ��ى ھ إش��تھربعفط��ة طویل��ة ف��ي أحی��ان كثی��رة یتبعھ��ا 
ض���طرب لھ���ا وت، ـ���یالتگن���اروال مك���ان مل���ئ ب���دخان الس���جائرل أش���ھادٍ  تھت���ز لھ���ا رؤوس روادٍ 

ضوض����ائھم لث����واٍن ع����ن  توق����ف لھ����اویالمقھ����ى،  قع����رف����ي  طی����ور موض����وعة ف����ي أقف����اٍص 
ال و . الطاول����ة.قوة عل����ى س����طح وبأحج����ار ال����دومین لط����شعلى واعت����ادوإومینودالعب مص����عوقین

                                                            
 النعلبند ھو الحرفي الذي یغیر حافر الخیل ما یسھل عدوھا  7

لبل لسكب الماء نھ ما یشبھ االبریق فیھ بومان العراقیون یستعملونھ صیفا لتبرید میاه الشرب، وك ةالمصری ري برقبة، ویشبھ الى حد ما القلةـة" وعاء فخاگ"التنـ 8
 ـة"گرمز فیھ لالناث و ھو "التنـویبدون بلبل  نھاومرمز بھ في الشعائر الشعبیة الى الذكور، وی
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م����اھي  ص����دیقھ الحم����یم تعلی����ق بإنتظ����ارِ  یتلف����ت جمیعالینتھ����ي المش����ھد بعفط����ة مرھ����ون، ف����
 وس���رعان . .الخاتم���ة الیومی���ة لموق���ف المش���ھد المس���رحي كل���ھ بإعتب���اره الالزم���ة  ـ���يچالعربن���ـ

ً چما یـۥسمع صوت ماھي العربنـ  :ـي معلقا

 أخاف ما عنده زب! األعور . .  مرھونالھ. . ولكم  -

 .  ھواؤه.ضج المقھى بقھقھات تطغى على صوت أي شئ آخر في المقھى المختنق وت

  ! . .ھا ھا ھا ھا ھا -

 . .  !ھا ھا ھا ھا ھا ھا -

عل���ى تل���ك  دص���مود حص���ن عص���ي عل���ى الف���تح، ب���أال ی���ر وص���امدام���ا ی���زال مص���ّرا  ومرھ���ون
 :كلمة واحدةبشئ عدا  القھقھات

 لغوة! -

ال  . س���اخرین.والالمعلق���ین بھ���ا ل���یفحم م���ن األول���ى، ش���د وإعفط���ة ثانی���ة أط���ول لیھ���ا إنطالق���ة وت
مقھ���ى  یس ف���يل���ف ش���ئ بالش���ئ یُ���ذكر،وال تم���ر لیل���ة عل���ى مقھ���ى عب���اس تیت���ي دون ھ���ذا المش���ھد.

م���اھي  وص���دیقھس���وى زمیل���ھ الش���ھیرة، ت���ھ بعفط هب���زوی، أمرھ���ون عب���اس تیت���ي م���ن یج���اري
 ! بعفطة إستثائیة ـيچالعربنـ

* * * * *  * * * * * 

م���ع  أكث���ر الن���اس ألف���ةً  وعم���رانـ���یال، چعم���ران ال���ـ ینق���لعربانت���ھ مرھ���ون ف���ي  . .و ذات فج���ر 
منھ���ا م���رتین ف���ي األس���بوع عل���ى ع���ودة والال���ذھاب ال���ى بغ���داد  ه عمل���ھُ یض���طرُ  ت���اجرً . مرھ���ون

. .  ثقی���ل م���زاحٍ بم���ع مرھ���ون  الغ���امرةتب���یح ل���ھ  كانت���ھوم ران م���ع مرھ���ونعم��� ف���ةُ وال، األق���ل
 :مرة فقال لھ

وعوف��ك م��ن لغاوی��ك ھن��اك . .  !ـ��ھوة عب��اس تیت��يگب��ــ��ي الن��اس چح��ـع��وف ال مرھ��ون  . . -
. . وعوف��ك م��ن عف��اطكم إن��ت وم��اھي . . أری��د أع��رف إن��ت ل��یش م��ا یخط��ر عل��ى بال��ك ف��د 

 عد! افيك وم؟ . . تعوف الخانیوم 

آن���ي یش أع���وف الخ���ان؟ . . ول���وی���ن أروح! . .  ..طش���ر؟م وستقص���د أب��� أع���وف الخ���ان! . . -
  أعوف الخان معناه أعوف روحي! إذا

 فیقترح عمران:

ص����یر وی����اك وی! . . ألوادمس����كن ف����ي بی����ت مث����ل ب����اقي اوتل����ك تت����زوج . . و. . تت����زوج  -
 . . وتجیب منھا خلفة! ضنھا لما تناممة . . تحرس حُ ـَ فـَـن س . .ـَ فـَـبالبیت ن

 مف��ردة. ف��وراً  مرھ��ون ترد ال��ى ذھ��نس��س��یغلب الط��ـَبَع . .  ال��ذي التطب��ُع ھ��ووھن��ا وعل��ى ع��ادة 
 ولكن���ھ .ف���ي مقھ���ى عب���اس تیت���يم���ن یمازحون���ھ  مس���امععل���ى تكرارھ���ا إعت���اد الت���ي  . . !لغ���وة. 

أن تق���وده المف���ردة الش���عوریا،  وخش���یةـ���یال، چإحترام���ا لل���ـ حبس���ھا ف���ي الوق���ت المناس���بھن���ا 
ح��ین ت��ذكر ب��أن عم��ران ال��ذات وب إعت��اد ف��ي المقھ��ى، ال��ى عفط��ة ق��د تجف��ل منھ��ا الخی��ل. ومثلم��ا

عل���ى  ونیس م���ن ن���وع الخل���ق ال���ذین یت���رددول���، ھ مقام���ھول��� ن رواد مقھ���ى حس���ین ص���فاويومھ���
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م���ا م���ن ن���وع  اتخ���اطر وك���أن . . !حت���رام ھن���ا واج���بٌ اإل. .  عب���اس تیت���يمقھ���ى  مث���لمقھ���ى 
 :من عمران مضیفا المفاجأة وتأتیھ ،ال عمرانفي ب وماحصل بین ما خطر في بالھ 

وة عب���اس ھـ���گب���ــ���یة چعل���ى العربن���ـ رد بھ���االل���ي ت���ـ. . ! لم���ة لغ���وةچ راح مرھ���ون؟ . .ھ���ا  -
 ؟تیتي

ـ��ي یوص��ل چلون الح��ـش�� وش��وفدَّثَتْ��ھُ نفس��ھ . . وح ص��اعقة . .ن��زول  ن��زل علی��ھ تعلی��ق عم��ران
 ـ��یھم ھن��اكچزی��ن ل��یش ح��ـ . . ـ��ایة؟چح��ـ . . عفی��ھ والی��ھ م��ا تص��وم عل��ى ـ��ھوة! گـ��ھوة ل��ـگم��ن 

 :عمران یواصل قائالً  ویسمع . . ـھوة حسین صفاوي ما یوصلنا!گبـ

 على الناس! ھااللي ترد ب. . اللغوة مالتك الزم تبّطْل ھ مرھون . . إنتَ  -

 :مرانعلى ع ویردمرھون  ویتشجع

��ل؟ . . عین��ي أب��م وأب�� - خ��ر وإواح��د ش��ایل لحیت��ھ ـ��ول گالمث��ل ی��ـ طش��ر . .م وطش��ر ل��یش أبّطِ
 ول دا تنغزني! . . ھا ھا ھا ھا ھا! . .گیـ

 بحصانیھ: ویصرخ

 دیخ!.  الحصان.حصان إبن ك ولدیخ . .   -

 ً ً معیواصل عمران  من ویسمع. . خفیفا  ویضرب حصانیھ سوطا  :قبا

  !تجرب لیلة زواج. . حدة بس امرة و . . ةحدامرة وس ب وإنت لمرھون . . لك و -

 بت! . . شراح یصیر؟رّ عني إذا جی ونوش -

 !بیدك عصفورتلزم الولك اللي راح یصیر  شیصیر! . . -

 . ویـُغشـُِّم مرھون نفسھ معقبا:. آه! 

 طشر یا عصفور؟ م والعصفور! . . أب -

 ولك مرھون . . العصفور . . ھذا اللي بین زرور النسوان! -

ـ���ھوة عب���اس تیت���ي گیس���موه ب���ـب���ین زرور النس���وان الل���ي الل���ي لع���د ھ���ذا  . . ھ���ا! . . ھ���ا! -
  !عصفورتسمونھ ـھوة حسین صفاوي گـب وحمامة . . إنت

 ـیة!چــھوة مطیرگـب وناك تسموه حمامة ألن إنتھ وإي! . . إنتولك إي! . .  -

یھ . . ل وطش���ر . . حت���ى ل���م وعین���ي أب��� - زم���ت بی���دي الحمام���ة . . العص���فور . . ش���ترید َس���ّمِ
 یعني شراح یصیر؟ 

 نعمة!. . لمة چھذي مالتك بـ. .  لغوة. . ـلمة چت لِ ان بدَّ چاللي یصیر  . .شیصیر!  -

ً  ویردفیتعجب مرھون   :معلقا

 دیخ! ولك. .  !ھا ھا ھا ھاعصفور! . .  عجبة! . . وهللا. . حمامة! . . . -
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وال  ھف���ي بیت���قناعت���ھ ب���أن عم���ران ل���یس ، بس���بب ورط مرھ���ونس���یا وم���الش���عور بالض���عة ھن���ا ھ
ً لھ���ّن  یص���لح بنفس���ھ ـ���يچن���ـمرھ���ون العربـ یظ���ن م���امم���ن النس���اء  ف���ي نواحی���ھ  ح���الً . و .زوج���ا
وغری����ب  ـ����ي أع����ورچس����تقبل ال����زواج م����ن عربن����ـإلعتق����اده ب����أن م����ا م����ن إم����رأة للموق����ف، و

 وتج���رأغ���امر .  .من���ھر وع���ي بم���ا بغی���ور لح���اح عم���ران،إل ازم���ا عل���ى وض���ع ح���دٍ وع األص���ل.
 :قائالً 

.  وحم���ام وعص���افیرطی���ور ـ���د گوب���ھ ھال���ـ . . م���ةان ال���زواج نعچاذا  طش���ر . .م وأب���عین���ي  -
مثل���ي؟ . .  تت���زوج واح���دین النس���وان وح���دة ترض���ى وبك���وإھ ! . .طش���رم وأب��� ی���دكوإهللا . 

 عور! . . وغریب!وإـي! . . چعربنـ

نفس��ھ لعم��ران بتس��لیمھ فلت��ات اللس��ان ھ��ي الف��خ . . فكی��ف ك��ان یتس��نى لمرھ��ون أن ی��درك بأن��ھ 
ھ���ا و . . هعل���ى أم���رِ  بَ ـِ ل���ـُـ غ. ف���ي الف���خ دون أن ی���دريیوقع نفس���ھ وس���عل���ى ھ���ذا النحـ���یال چال���ـ
  !یالچالـعمران  في مصیدةأخیرا قع ی وھ

* * * * *   ** * * * 

س���وى بض���عة بك���ر ب���ین عم���ران ومرھ���ون  ح���دیثٌ ذاك الدار ب���ھ ال���ذي  فج���رالعل���ى ل���م یم���ض 
حل���ة أم م و، س���یؤخذ مرھ���ون مزفوف���ا بعص���بة م���ن رواد مقھ���ى عب���اس تیت���ي س���یرا نح���أس���ابیع

یت���ھ، ب وألول م���رة ف���ي حیات���ھ أن���ھ آت ال���ى بی���ت ھ���نفس���ھ مرھ���ون یجد س���الن���وة، وغی���ر مص���دق 
ك����اد یتعثرعن����د ویلیبی����ت فی����ھ لیلت����ھ األول����ى خ����ارج الخ����ان. والب����د لخطوات����ھ أن تض����طرب 

ل ش���ئ فی����ھ وك���روح���ھ وھواجس���ھ  . .تنتظ���ره إم���رأة رس وب���داخلھا أم���ام حج���رة ع���وص���ولھ 
إح���دى غ���رفتین ض���ائعتین ف���ي باح���ة كبی���رة تنتظ���ره ف���ي  ع���روسٌ . .  ی���أبى تص���دیق م���ا یج���ري 

 إستأجره في محلة أم النوة.  . . الطینب مبني دارل

 ص���وابھ معق���ود اللس���ان. یك���اد ن���رجس عروس���ھ تل���ك اللیل���ة أم���امَ ـ���ي چالعربن���ـمرھ���ون  ویمـث���ـُلُ 
خص��یا ال غی��ره، فم��ا ش وي حض��رة إم��رأة جالس��ة تنتظ��ره ھ��ف�� وفھ��ا ھ��م��ن رأس��ھ . .  أن یطی��ر

ذي ل���م یتح���دث ال���ى إم���رأة ق���ط من���ذ مجیئ���ھ ال���ى بعقوب���ة، ع���دا م���رات ال��� وال���ذي س���یقولھ لھ���ا ھ���
ذا أراد  وإن����ادرة تب����ادل بھ����ا بض����عة كلم����ات م����ع نس����اء م����ن زبائن����ھ ی����نقلھن ف����ي عربانت����ھ؟ . . 

ن أی���ن یب���دأ؟ . . أطل���ق أص���واتا مغمغم���ة وم���ی���ف س���یبدأ؟ . . وكالق���ول، فم���ا ال���ذي س���یقولھ؟ . . 
ج���رد ھ���ذر ن���اتج م���ن ردة فعل���ھ ومم���ن نوعم���ا أالما وس���م���ن ذھول���ھ، ق���د تُخ���ال لس���امعھا تحی���ة أ

ً قف���عقی���ب! . . واوتم یأت���ھ رد أول���. أطلقھ���ا  الموق���ف .عل���ى  ن وراء برق���ع وم���، أم���ام عروس���ھ ا
 نورھا یبز ضوء الفانوس الكابي! . . أّن ، وخـُیـَِّل إلیھ أبیض  تتألألُ بشرتـُھا نوراً 

رق���ع ع���ن وجھھ���ا المنی���ر ثلم���ا أوص���وه، دن���ى منھ���ا جالس���ة عل���ى س���ریر الجری���د لیرف���ع البوم
فكی����ف رغب����ة بتش����بیھھا . . الي س����ھا. أول إندھاش����ة طاغی����ة راودت نفس����ھ ھ����أض����عھ ف����وق روی

بل����ة لمقھ����ى عب����اس جب����ر المقا غ����نم م����ن دكان����ة ك����اظم ةإعت����اد أن یش����تري جبن����. . سیش����بھھا؟ 
رآھ����ا بعین����ھ الوحی����دة . .  الغ����نم! ةتش����بھ جبن����عب����ارة . .  م����ا تب����ادر ال����ى ذھن����ھول وإ تیت����ي.

 ل��ئالم��ن جبن��ة الغ��نم اإلقت��راب للیل��ة تل��ك ا ش��يلدرج��ة أن��ھ خفت��راءت ل��ھ جبن��ةً ش��دیدة البی��اض 
عل���ى ال���رغم م���ن یحص���ل ھ���ذا  .الت���ي إعت���ادت عل���ى ملم���س روث الخی���ل بیدی���ھ بیاض���ھا یل���وث

ً  أن���ھ ظ���ل م���ن  المت���زوجین ا بالش���حم، بنص���یحةم���غرقھویقب���ل لیل���ة دُخلَتِ���ِھ علیھ���ا یغس���لھما  أیام���ا
م قل����یالً ی����داه  نعمَ رواد مقھ����ى عب����اس تیت����ي، لك����ي تَ����  . . ف����داوم عل����ى تش����حیم ی����ده مثلم����ا یش����ّحِ

 :یقات رواد المقھىعلدوالیب العربانة مصغیا أثناءھا لت

 یدین الخشنة!اإلز من ـّ مرھون دیر بالك! . . تره الحمامة تف  -
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 خشنھ! لحاف وھيال وال تخلي إیدك ج. . مرتك ھ تنام وی لما.  مرھون.ك ول -

ھوس���ھ المف���اجئ ـ���یة چالعربن���ـ العدی���د م���ن زمالئ���ھ الح���ظ.  دخلت���ھ.خ���الل أس���بوعین س���بقا لیل���ة 
فی���ھ یومی���ا  داومین من���ھ ف���ي المقھ���ى بتنع���یم إض���افي نص���یحة الق���ریب اھ، و زاد علیھ���ی���بتنع���یم ید

ك���ل ھ���ذا التنع���یم ال���ى  فع���الً  األم���ر أس���یحتاجف���ي ذھن���ھ . . أثناءھ���ا دور وی���ب یدی���ھ، یھ���ذعل���ى ت
ً  بھاجس����ھ ھ����ذا ص����ار. .  !ي غ����رضوألسیس����تعملھما  مَ وب���� . .؟ لیدی����ھ  لتعلیق����ات جدی����دة ھ����دفا

 ظلت تربكھ في المقھى . . 

ً  لیھ���اإ تطل���عُ ی.  . حض���ور ن���رجسف���ي  ق���فٌ اووا ھوھ���  كفی���ھ أم���ام عین���ھ الوحی���دة، ینظ���رُ  رافع���ا
ف���ي  إحتقرَ ف���، ن���رجسعروس���ھ ا م���ن خ���الل نظرت���ھ للرھب���ة الت���ي أش���اعتھا ف���ي كیان���ھ ھال���ة لیھ���إ

ل���م یس���تطع أن یش���بھھا  ولكن���ھاللت���ین ستلمس���ان ھال���ة الن���ور الت���ي أمام���ھ  ھ���اتین داخل���ھ یدی���ھ
 !جبنة الغنمراوة وطعم وطیفوق جمال عنده بشئ 

 ،نس����وانوالالالمبالی����ة ف����ي أم����ور الرغب����ة  شخص����یتھ ال تتحمل����ھ لیلت����ھ تل����ك بم����ا ذ إنغم����رتوإ
فق��ال  . . لمس��ھاب تتج��اوز رغبت��ھروح��ھ  ة روح��ھ.ف��وق م��ا تتحمل��ھ طاق��ی م��ا ش��ئینتظ��ره فاللیل��ة 

أی���دیناتي ھ���ذني الل���ي تع���ودّن  ! . . ح���راملــــــــــــــــــــــ���ـھ ح���راموالح���رام! . . . .  هف���ي س���ر
  حرام!وهللاعلى روث الحصان یكسرن ھالجبنة البیضة . . 

ربم���ا كان���ت ولق���دھا الراب���ع، ع وج���اوزت للت��� ة وحی���دةأإم���ري األخ���رى ن���رجس ھ���تك���ون ن وإ
ال إ. .  ھ أص��الً عب��أ ب��ی وأ یھم��ھل��م یك��ن لھ��ذا كل��ھ ف . .كحال��ھ  ج��ذورمقطوع��ة  . . ب��أعوامتكب��ره 

عل���ى ض���وء  بعین���ھ الوحی���دة یتطل���ع إلیھ���اتنتظ���ره ھن���اك ف���ي الغرف���ة الطینی���ة، أن���ھ ح���ین رآھ���ا 
ع����ن  ھم یتح����دثونكأنھ����ا جنی����ة آتی����ة م����ن ب����الد حكای����ات الس����حر الت����ي س����مع الف����انوس الباھ����ت

ذ ل���م یتع���ود عقل���ھ عل���ى م���ران التعام���ل م���ع وإعب���اس تیت���ي . .  ھ���ىمقحكای���ات ف���ي  بعض���ھا ل���یالً 
   !شبھھا بجبنة الغنمف . . نبیھةمقارنات  ى عقلھعل تعزَّ النسوان، 

ً مرھ���ون ظل یس���بب خوف���ھ س���وب ع���وم ف���ي وال ال���دخول ف���ي ن���رجسفاق���دَ إرادةِ  ك���امالً  أس���بوعا
ثلم����ا ھ����ي الع����ادة دائم����ا ف����ي مث����ل ھ����ذه وم. عازف����ا ع����ن الع����وم فتملكت����ھ رھب����ة . . . بحرھ����ا 

یفض����حن  آه م����ن النس����اء. .   ال����ى الم����أل خ����رجخاذل����ھ توت ج����ـُبنھ أخب����ار ھ����ا ھ����يالمواق����ف، 
ط����ال إنتظ����ار الن����اس لظھ����ور  وق����دش����اع خب����ر مرھ����ون،  ذم����ة ن����رجس وعل����ى . . الرج����ال!

  .نرجس وعفةعلى عذریة  بین الناس، ودارجعتاد وممثلما ھ ،دلیلال

تنتش����ر مث����ل ن����ار ف����ي قاوی����ل واأل م����ا راح����ت اإلش����اعات وس����رعان.  ث����الث.یم����ر یوم����ان أو 
ـ���یال بن���رجس، بخاص���ة عن���د أولئ���ك ال���ذین چعم���ران ال���ـظن���ون الس���وء راح���ت ت���ربط  .ھش���یم

 ع��ن كوش��كال .ـ��یة ف��ي بغ��دادچا ف��ي محل��ة الصابون��ـالت��ي ی��رّوح عنھ�� ونزوات��ھیعرف��ون عم��ران 
لل���وك ك���الم كثی���ر ع���ن كان���ت م���دخال  لت���زویج مرھ���ون م���ن ن���رجس ومخططات���ھنوای���ا عم���ران 

ر عم��ران.  وق��عأق��د یك��ون عم��ران  دلی��ل العذری��ة بورط��ةٍ  ع��دم خ��روجِ  الظ��ُن عن��د الن��اس ص��وَّ
ل���م تزویج���ھ مرھ���ون م���ن ن���رجس أدار ف���ي مخیل���تھم نی���ة  ھ���وىوال دون أن ی���دري. ھ���افی نفس���ھ

ھ���م مإفس���اد ذمبل���ى ع���ادة الن���اس وع ! . .النی���ةس���المة  خالی���ة م���ن وال بریئ���ة والتك���ن ص���افیة 
ھم ج���اءت م���ن ن���وع م���ا أن���زل هللا بھ���ا م���ن أق���اویل.  األح���وال.مث���ل ھ���ذه ف���ي ھ���واٍء وإبظن���وٍن 

 :الھمسات في مقھى عباس تیتي وستسري سلطان . .

المس���خم الوج���ھ عم���ران  إحن���ھ غش���ماء! . . أخ���اف لون یع���رف! . .وش��� واح���دنا ش���مدّریھ  -
 !ایغطي علیھ یزوجھا لمرھون حتى وأراد.  ـة.گللتنـكاسرھھ 

 ویعقب آخر:
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 هللا للغافلین! . .  -

 ضیف آخر:وی

 رض السامعین!وعستر أعراضنا وی. . الشیطان حاضر . . هللا یسترنا  -

، فلع���ن ح���دیث الغبش���ة ذاك ف���ي ورط���ةعم���ران  .  . ون ك���ان آخ���ر م���ن یعل���مرھ���ومكل���ھ ھ���ذا 
 ع��ادة م��ا تلج��أ إلیھ��ا النس��اء . . خرافی��ةوظ��ف إمكانی��ات یال��ذي أوقع��ھ ف��ي ھ��ذا المقل��ب، ف��راح 

  . . 9دةگـم���ا یس���مونھ . . ف���ك العُ���فی ونھاس���تعملی . .  ةدعی���ة س���حریوإدوی���ة وإم���ائم وتتع���ازیم 
ق���د تلح���ق ة إھان���ب ، م���ذكرا إی���اهتج���اوز محنت���ھك���ي یمرھ���ون  لش���د ع���زما م���ا ق���ام ب���ھ ع���دھ���ذا 

ك��أن ك��الم عم��ران المش��جع ل��ھ . . و !بإقتح��ام ف��رج ن��رجس ل��م یق��م بمھمت��ھ كامل��ة رجولت��ھ إنب
 ف��ي مقھ��ى عب��اس تیت��ي فتلوك��ھ لوك��ا ـ��یةچالعربن��ـق��د یطلقھ��ا  األكب��ر م��ن أقاوی��لتھ خش��یأث��ار 
 حصانین! والعالقة شاذة بینھ غرام وعن 

ل����واف����أل  خ����اب فیھ����ا لیل����ةٌ أت����ت  خی����راوإ ح����ول عم����ران،  ش����كوكھاج����ت ور أولئ����ك ال����ذین تقوَّ
ً فیھ���ا خ���اب  الوا م���ا ق���الوا . . ووق���ت ذممھ���م دَ ُس���فَ  َم���نْ بخاص���ة  راج���ت فكاھ���اتھم  م���نف���أل  أیض���ا
مرھ���ون بـۥ���ـعید منتص���ف  وفط���ر.  بحص���انیھ.ھ���ون وعالقت���ھ ع���ن رخ���اوة رجول���ة مرونك���اتھم 

  !بجبنة الغنم ثامنة لیلة

مثلم���ا تخی���ل  م���ع ن���رجس عم���ران لیت���ورطق���د وات���ت أال تك���ون فرص���ة ا لس���وء الظ���ن! . . ف���وی���
عم���ل  ألنھ���ذا إم���رأة بوض���عیة ن���رجس،  وح���ولھمكثی���رین  ت���راود رج���اال ق���د فرص���ةال���بعض، 

ً العم��ران م��ا ك��ان لیق��یّض ل��ھ   یع��ود م��ن عمل��ھین وح�� .إلیھ��ا تواج��د ف��ي أوق��ات تت��یح ل��ھ مھرب��ا
إنتظ����اره زوج����ة تع����رف واجباتھ����ا أت����م العرف����ان! . . ل����ذا ظل����ت ن����رجس آن����ذاك بتك����ون  مس����اءً 
 بنخ���وة م���ن مال���ك ال���دار وحی���دة ف���ي بی���ت لص���ق بی���ت عم���ران ھایش���ععل���ى ال���رغم م���ن  بت���والً 

 أھل المحلة.من  وبحمایةوالد عمران، 

م����ن أی����ة  وخالی����ة تك����ون نی����ة عم����ران بتزویج����ھ مرھ����ون م����ن ن����رجس ص����افیة لوج����ھ هللا واال
.  عن����ھ المتقول����ون جمیع����ا .س����ھى  أخی����را للم����أل أم����رٌ ظھ����ر د وق����مص����لحة فھ����ذا ك����ان واردا. 

ھ، ك���ان أب���وه ق���د تب���رع بھ���ا متفض���ال إس���ترداده ل���دار ورثھ���ا ع���ن أبی���.  مص���لحیة.تحقی���ق غای���ة 
بإمكان����ھ اآلن  وب����اتبنتھ����ا ن����رجس . . وإس����كنا مجانی����ا ألرمل����ة عص����ملیة ال معی����ل لھ����ا ھ����ي 

 !تدر علیھ دخالً تأجیرھا ل

* * * * *  * * * * * 
. إثنین����اتھم  بق����ولھم.ع����ن أھلھم����ا كلیھم����ا س����ماع مرھ����ون لتعلیق����ات الن����اس ح����ول إنقطاعھم����ا 

 ی���زال ف���ي فم���ھ، أن یعق���ب الغ���نم م���اجبن���ة  وطع���مجعل���ھ م���رة، . .  ط���وعین م���ن ش���جرة!گم���ـ
 :قائال

 مبیّن . .  اھینوببیني بس الفرق . .  نبي تماموالم . .  تماوهللاإي وهللا تمام! . .   -

 ولك مرھون . . شلون مبیّن؟ -

                                                            
ا ی���زال، وم���دة ھ���ي التس���میة المس���تعملة ف���ي مث���ل ھ���ذه الح���االت ع���ن رج���ال یص���عب عل���یھم ال���دخول ف���ي زوج���اتھم لیل���ة الدخل���ة ك���ان االعتق���اد الش���عبي، گف���ك الع���ـ 9

 في لیلة الدخلة، لذا یجب صنع سحر یبطل ذاك السحر نوع ما للعریس لمنعھ من أداء مھمتھ فعل سحرا منیظن أن شخصا ما قد 
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 طوعة من شجرة رمان! گمـ يوھ ! . . گآني مكطوع من شجرة علّیـ . .  -

 ھا ھا ھا ھا ھا!وتضج الضحكات في مقھى عباس تیتي . . . . 

إستحس����انھ لفلت����ة لس����انھ التلقائی����ة بتش����بیھھا بالرمان����ة جع����ل تش����بیھھ الس����ابق لھ����ا بجبن����ة الغ����نم 
 ن على لسانھ . . ومینسحب تلقائیا من خاطره 

تورك���ت جندرم���ة الإبن���ة  . . م���ن آث���ار العثم���انیین أث���راً  كان���ت ـ���يچمرھ���ون بك���ر العربن���ـرمان���ة 
ب���الد األناض���ول ال���ى  ط���اووغ، واح���د م���ن قل���ة م���ن أف���راد الجندرم���ة أت���وا بۥأس���ِرھم معھ���م م���ن

ً ك���اتر ي الح���رب العالمی��ة األول���ىلی��ز ف���گـعل��ى ی���د اإلن���تورك���ت ـۥتل وق���بعقوب��ة،   زوجت���ھ وراءه ا
اك فیم���ا تفعل���ھ بع���د األرمل���ة حین���ذ مُّ األإحت���ارت وبرحیل���ھ ودفن���ھ ف���ي بعقوب���ة   .. بنت���ھ ن���رجس وإ

 ت زوجت���ھ لحظ���ة ع���ن اإلعتق���اد ب���أن زوجھ���ا م���ات ش���ھیداً ال���ذي م���ا كفّ��� رب األس���رة غی���اب
علقھ���ا بزوجھ���ا وتالش���دید ھ���ا س���بب ورعوبـ���لیز الكف���ار. گقات���ل اإلن���ـویوھجھ���اده ف���ي س���بیل هللا ب

ٙي الث��رى ف��ي ھ��رز، م��ا أرادت تل��ك وبالطری��ق ب��ین بعقوب��ة  عل��ى أب��ي إدری��س مقب��رة ال��ذي ۥور�
ك ھ����ذا ش����یمة ح����رَّ الش����ھید، ف زوجال����ألرض الت����ي ۥدفِ����ن فیھ����ا الم����رأة العص����ملیة أن تف����ارق ا

ً وإخ����وة أھ����ل المحل����ة، ال����ذین ش����اركوھا مص����ابھا ف����ي زوجھ����ا ون م����ع زوج����ة  عتب����روه تعاطف����ا
مال���ك  ـ���یالچأعف���ى وال���د عم���ران ال���ـ دافع م���ن ھ���ذاوب��� لی���ز . .گقتل���ھ الكف���ار اإلن���ـ ش���ھیدٍ  مس���لمٍ 

زوج���ة  تك���ریم وش���مل .اإلیج���ارط���اووغ م���ن دف���ع تورك���ت ال���دار ال���ذي كان���ت تس���كن فی���ھ أس���رة 
بم���ا تحتاج���ھ م���ن أس���باب الع���یش، لغای���ة أن إتخ���ذت  بإم���دادھاالمحل���ة اآلخ���رین،  أھ���لَ  الش���ھید

حاج���ة للن���اس، تس���اعدھا إبنتھ���ا الت���ي یمكنھ���ا م���ن الع���یش بأق���ل ق���در م���ن  م��ن ص���ناعة الخب���ز م���ا
یس���كن  نِ���ْث حی���ثگِرج���ال محل���ة ال���ـ وس���اعدھاأبوھ���ا.  لَ تِ ـُ كان���ت ش���ابة ف���ي عش���رینیاتھا ح���ین ق���

 محم���د ال���دیري حنھ���ا ف���ي مطحن���ةوطلھ���ا، عل���ى ش���راء الحنط���ة  ج���اراً وارث���ا ألبی���ھ و عم���ران
محم����د ال����دیري ص����احب المطحن����ة و. لج����یش العثم����انيا م����وینوتالقریب����ة مقاب����ل خ����ان می����رة 

الن���اس  م���ال رعان م���اوس���ای���ة خاص���ة ح���ین س���مع بمحنتھ���ا. األرمل���ة بعنخر ب���دوره ش���مل واآلھ���
ً . .  لك���ي یجنبونھ���ا ذل الس���ؤالھ���ا، نخ���وة م���نھم، ش���راء خبزال���ى   یش���ترون منھ���ا الخب���ز غالب���ا
 . ھذا عدا تعلمھا صنع الحاجیات من جرید النخیا وسعفھ. . م تكن لھم فیھ حاجةولحتى ل

   تورك���ت الش���ھیدب. . زوجھ���ا  تس���میة  حت���ى لحظ���ة واح���دةوالتورك���ت ط���اووغ ل���م ت���نَس  أرمل���ة
 ھ���ي وإبنتھ���ا ن���رجس إبنتھ���ا. ت���ذھب لجم���ع بمعی���ةوظل���ت مواظب���ة عل���ى زی���ارة قب���ره أی���ام ا . .

تنتح��ب لس��اعات ھن��اك ظ��ل وت .مقب��رةالت��ى وح ن��ثگمش��یا م��ن محل��ة ال��ـ مقب��رة أب��ي دری��سال��ى 
بع���د  فارق���ت الحی���اة ن ش���دة حزنھ���ا عل���ى زوجھ���اوم���بع���د ق���راءة س���ورة الفاتح���ة عل���ى قب���ره. 

 . . س����رة عل����ى م����ا آل����ت إلی����ھ أمورھ����ا وإبنتھ����اوح ، كم����داً ث����الث س����نوات م����ن رحی����ل زوجھ����ا
. البن���ت .  نھ���ا أھ���ل النخ���وة م���ن ن���اس المحل���ة ال���ى جان���ب زوجھ���ا ف���ي مقب���رة أب���ي أدری���سودف

ال���دتھا ك���ي ت���زور ووعل���ى س���ر أمھ���ا، ل���م تش���أ ن���رجس مفارق���ة األرض الت���ي دُف���ن فیھ���ا وال���داھا 
 ین.وحقبریھما بین حین 

. ح���ازت البن���ت ن���رجس عل���ى عط���ف مض���اعف م���ن أھ���ل المحل���ة . . متروك���ة ھك���ذا للوح���دة
یع����ھ للن����اس و ص����ناعة وبوارث����ة م����ن أمھ����ا ع����زة نفس����ھا، إس����تمرت بعج����ن الطح����ین و خب����زه 

جھا وی����أ أح����د أن یتزوجھ����ا بب����الِ  ل����م یخط����رُ  .. مھ����افیف م����ن خ����وص النخی����ل والالمكت����نس  ـُزّوِ
تزی���د ب���ات لیلھ���ا وحی���دة لم���دة وت، ة تك���دح ف���ي س���بیل لقمتھ���اوحی���دھ���ي األخ���رى ل���ت وظ، ألح���د
ً عل���ى  أض���فى علی���ھ ال���زمن آخ���اذ  جم���البحتفظ���ة ومل���ى عفتھ���ا ، محافظ���ة عس���بعة عش���ر عام���ا

ً ون إكتم���االً  أن الن���اس ل���م وك���، لك���ن تتفج���ر فت���وة بتق���ادم العم���ر. .  راح���ل العم���رومیتناس���ب  ض���جا
فك��رة  ـ��یالچف��ي رأس عم��ران ال��ـ إال ح��ین برق��تظھ��ر أق��اویلھم وتیت��ذكروا ن��رجس یك��ن لھ��م ل
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ورث���ھ م���ن أبی���ھ تس���كنھ ن���رجس مجان���ا، فس���عى لتزویجھ���ا ك���ي بی���ت تحری���ر نفعی���ة، الغای���ة منھ���ا 
 . ھمنیحرره ملكھ منھا كي یستفید 

، لدرج���ة قب���ل تزویجھ���ا م���ن مرھ���ون كان���ت طویل���ة ج���دا م���ن نص���یب الوح���دةمعان���اة ن���رجس 
أول نفس����ھا ص����دقت  اوم����ي ف����ي ذروة حرماناتھ����ا المتع����ددة . . وھ����آمن����ت بأنھ����ا  ق����د تم����وت 

ل��م تص��دق  خان��ات عرب��این الرب��ل . .نزی��ل  لمرھ��ون ح��ین أتتھ��ا زوج��ة عم��ران خاطب��ةً األم��ر 
ك���ي یع���وض علیھ���ا م���ا فاتھ���ا، حت���ى ج���اء لی���دق عل���ى بابھ���ا،  أن الح���ظ أخی���راً  ف���ي البدای���ة داً أب���
ع���ین وبص���ل وفیَ���ذكُر ل���ھ أص���ل أال ـ���ي چعربن���ـ. . مرھ���ون بن ك���ان الح���ظ س���یعوض علیھ���ا وإ

 :قائلةعلى عورة عین مرھون لقت زوجة عمران حین ع نھا إنكمشت حیاءوإ . .واحدة 

راح تش����وفین  عین����ي نرج����ي اح����دة . . لك����نن����ده ع����ین وع وص����حیح ھ����عین���ي ن����رجس . .   -
ى الل����ي یری����د ح����دة زای����دة عل����اع����ین و . . عی����ونھوای����ة  نرادل����ھال����زواج م����ا ی. .  چبعین����ـ

عی����ون! . .  ال����زواج ینرادل����ھـ����ول گـی���� و! . . من����والھ����ا ھ����ا ھ����ا ھ����ا! . . . . ھ����ا  یت����زوج!
 ھا ھا ھا ھا ھا!یندل دربھ! . . . الرّجال الزین

تس����رق النظ����ر إلی����ھ بض����وء  ل����توظ . . علیھ����امرھ����ون دخ����ل  ی����أسب مغل����فٍ  رٍ ط����ول إنتظ����اب
 ھعین���. . خطف��ت نظ���رة ال��ى  مثلم��ا قی��ل لھ���ا؟ ق���ا بع��ین واح���دةح وأھ��لتتأك���د . .  الف��انوس الك��ابي

تل���ك خ���رى مفتوح���ة ا ھ���ي ت���رى عین���ھ األوھ��� ف���ي وجھ���ة ب���الغ الس���مرة . . ملص���وقة الجف���نال
تنھ���ب تری���د أن  أن عین���ھ المفتوح���ة الوحی���دةوك���ث���ار رھبتھ���ا، فخـُی���ـِّل إلیھ���ا إ وعل���ى نح���اللیل���ة 

ف���ي مخیلتھ���ا  مس���تدعیة ع���ین! . . ظل���ت تح���اول أن تتص���وره مائ���ةت���راه ت���رى م���ا ال���دنیا نھب���ا ل
ً  خ���راآل ووظ���ل، ھ��� .ص���ورة أبیھ���ا ح���ق  یرمقھ���ا بعین���ھ الواح���دة الت���ي أرادت أن تع���وض أیض���ا

ظ���ل یش���ارك بھ���ا حص���انیھ طیل���ة أس���ابیع  المممزوج���ة ب���أح ھنظرات��� .رؤی���ةعین���ھ الملص���وقة بال
 . أعواممّرت كأنھا 

ھ، ف���نقم بالحض���ور الحقیق���ي لك���ل الجم���ال ال���ذي أمام��� نبھ���رإ ول م���ا وقع���ت علیھ���ا باص���رتھوإ
ع���ن إس���تزادتھ برؤی���ة دفق���ات  ھ���اعجزف���ي س���ره عل���ى  مھ���اوالالملص���وقة عل���ى عین���ھ األخ���رى 

ك����ي یس����توعب  ال����ذي أمام����ھ . . إحت����اج أس����بوعا ك����امالً األنث����وي الفتن����ة المنبعث����ة م����ن الكی����ان 
 ! . .یوم��ا ن��ھم ویص��حق��د  حل��مٌ یض��ا إ وھ�� والال خی��ال! . .  قیق��ةحی��ھ ف وأن ك��ل م��ا ھ��ص��دق وی

مس���ھ دي ھ���ذا كل���ھ مم���زوج بخش���یة من���ھ م���ن أن ی���ؤ ! . .بطل���وع النھ���ار ھ���م س���یتبددو وھ��� وال
م��ن أی��ن یبت��دأ . إحت��ار  . ھفی��غ��رق ویس��یتیھ النعیم ال��ذي ال��ى أذى م��ن ن��وع م��ا ب�� ھ��ذا الحض��ورل
ً ورب ف���ي اللیل���ة الثامن���ة عل���ى خش���یتھ ا أن تغلَّ���وم���ش���رب ك���أس النش���وة . . ب  ھبت���ھ، مض���طربا

 منتص���با ھ���ضونان���ت عش���وائیة، وك م���ن ك���أس الل���ذة فةأول رش��� إرتش���ف كام���ل اإلض���طراب
ً ون الف���راش ف���وق س���ریر الجری���دلقیة عل���ى مس���ت يوھ��� أمامھ���ا ، ل���ھ ص���ف جس���دھا ال���بض مكش���وفا

ث���ل ك���ائن وم رى ی���دھا تس���حب الغط���اء عل���ى جس���دھا حی���اًء . .ویوھ���فإستش���اطت روح���ھ رغبت���ھ 
 :في البریة . . صرخ بأعلى صوتھ

 أموت على العصملي!   -

ترك��ھ تائھ��ا ف��ي األباطی��ل م��ا ل��م تتبعھ��ا رش��فات س��كر وت الم��خ وتص��رعھرش��فة واح��دة تُ��دیخث 
نب�����ع ال�����ذي ال یتوق�����ف أمام�����ھ ش�����ارب إال عن�����د ح�����د إنطف�����اء العط�����ش . .  والبالل�����ذة . . ھ�����ذا ھ

فعت���ھ ود ة ثانی���ة تل���ك اللیل���ة م���ن ذات الك���أسش���رب رش���فحرم���ان الطوی���ل لوالـقوده الرغب���ة وت���
عق���ب الرش���فة األول���ى  م���ا قال���ھ مك���رراً . . خ ب���أعلى ص���وتھ اص���رال���ى ال جول���ة النش���وة الثانی���ة

 :داللةإضافة بوب

 لعصملي! ل ھربّ  على ربّ أموت   -
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* * * * *  * * * * * 

ش���غف . .  بعث���ا لكس���لم ورتخ���اء ف���ي تلبی���ة الرغب���ات ق���د یغ���دواإلإن أت���ى النع���یُم ی���أتي رخی���اً . . 
 تخ���لٍ د یل���وح ف���ي األف���ق ن���وع م���ن وق���یلھی���ھ، ب���ل أن ك���اد یمرھ���ون بش���رب ك���أس النع���یم مترع���ا 

س���لیمة ال ةفط���رال، لك���ن المحط���ةال���ى مس���افري اللی���ل غبش���ا آخ���ذا  بعربانت���ھالخ���روج ة ع���ن ع���اد
أل���م یج���ري ذي أوص���لھ ال���ى نع���یم ن���رجس . . ال��� والغبش���ة ھ���رزق ب���أن ت���ھ بالت���الي وذكرت���ھ ظأیق

ا دام وم���ذاك الح���دیث م���ع عم���ران غبش���ة ی���وم تح���دث إلی���ھ عم���ران ع���ن تزویج���ھ إیاھ���ا! . . 
لخ��روج قب��ل . . فح��رص عل��ى مداوم��ة ا یتق��اعس عن��ھ؟فل��م  ن��رجسولمص��در ف��رح ل��ھ ال��رزق 
. . ال���ذین یوص���ونھ ف���ي ی���وم س���ابق الم���رور بھ���م ف���ي من���ازلھم  لتلبی���ة طلب���ات زبائن���ھ الفج���ر

ث���م یع���ود ، خ���رجوی یت���رك الرمان���ة غافی���ةمرھ���ون أع���رف الن���اس بجغرافی���ة مدین���ة بعقوب���ة . . 
النھ���ار كل���ھ  یظ���ل د أع���دت فط���ورا لذی���ذا یتن���اواله س���ویة ث���م لیخ���رج م���ن جدی���د، ك���يوق���لیج���دھا 

أن یج���د  ھُ مادتُ��� یقظ���ةٍ  ف���ي حل���مِ غارق���اً قف���ات یج���د  نفس���ھ ن���د التووعیس���وق حص���اني عربانت���ھ، 
 . . ق���انٍ رم���اٍن ح���ب . . یل���تھم ھ خذی���وفط حبھ���ا ب���ین یدی���ھ و ذراعی���ھ د إنف���روق��� الرمان���ة مس���اءً 

. . بإنتظ���ار أن  ص���اغ س���لیم!لنفس���ھ . .  ص���ورھاتع���ود ف���ي لیل���ة تالی���ة رمان���ة مثلم���ا یج���دھا وی
الیھ���ھ وی���اك وتن���اجي نفس���ھ . . وی. .  ش���فاف ق���انيف���ي ك���أس رجولت���ھ بم���اء م���ن جدی���د تنف���رط 

تلف���ت ف���ي البی���ت، فی���رى فی���ھ وی.  .  العربان���ة م���ن یسوس���ھا؟ . . آه الخی���ل؟ مرھ���ون! . . و خی���لُ 
زی����ن ت����ى بالحص����انین لیس����كنا مع����ھ ال����دار . . وإ . . م����ربَط خی����لٍ تص����لح ج����دا فس����حة كبی����رة 

 قس���م م����نھم دای���ة چم العربن����ـوھ. . العربان����ة؟ . . ل���یش ھذول���ھ م��� !عربان���ة؟ . . ھ���اوال مرھ���ون
أتي العربان���ة لتس���تریح عجالتھ���ا الرب���ل ق���رب وت��� . .بالدربون���ة!  مھوتی���م بی���ب���اینھم عر ونیخل���

إنج���از بآخ���ر األم���ر تكل���ل ی إلتھ���ام ح���ب الرم���ان ال ب���د أن. .  مرھ���ون أس���یر رمانت���ھ ال���دار! . . 
بع���د ش���ھور  بإرتف���اع ت���دریجي ف���ي بط���ن الرمان���ة، لیك���ون لھ���ماء النج���اح وج���م���ن ن���وع م���ا! . . 

 :ویسألھا . . أول ولید

 یھ؟ـِّ ھذا الولد شراح نسم -

 !نبیاءاأل وعلى إسم أب -

 نبیاء؟األ وإسمھ أبش ووھ -

 إبراھیم! -

 :عقِّبوی

 . . ھا ھا ھا ھا ھا!العصملي یؤمر لیش ال! . . نسمیھ إبراھیم . . صار عیني . .   -

 :ةقبمعمن بین أنین نـِفاسھا . . قھقھ ھي معھ وت

 ! . . ھا ھا ھا ھا ھا!خاتونعصملي   -

 صار عیني . . عصملي خاتون! -

ة لرمان����بط����ن امض����ي ش����ھور فیتحس����س وت .ح����ب الرم����ان .  إلتھ����امی����نغمس بش����غف بون مرھ����
 ش���ق ص���مت فض���اء الغرف���ة الطینی���ة ول���دٌ وذات مس���اء  أخ���رى أش���ھر م���روت. .  جدی���د بإرتف���اع

 یستفسر مرھون من رمانتھ:ثل مرة سابقة . . وم  . .ثانٍ 

 یھ؟ـِّ ذا شراح نسموھ. .  خاتونعصملي عیني   -
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  !غایب . . نسمیھ غایب -

عص��ملي خ��اتون! . . ھ��ا ھ��ا ھ��ا ری��د ت. . مث��ل م��ا  !غای��ب  . . نس��میّھھ��اي ھ��يَّ غای��ب؟ . .  -
 ھا ھا ھا!

ً  الث���اني تس���میتھا إلبنھم���ا س���رَّ  ی���دركم یك���ن مرھ���ون لول���  ھ ن���رجسمن���طلب س���تال ح���ین إ غائب���ا
 ً . .  بھ���ا ی���وم جمع���ة ال���ى م���دفن وال���دیھا ی���ذھبول���د م���ا ی���زال عم���ره ش���ھرین، أن وال، یوم���ا

 :ناك خاطبت والدھا في قبرهوھ

 رگش���ـإ وب���س م���میتھ عل���ى إس���مك . . وس���إبن���ي یش���بھك . .  غای���ب . . ھ���ذاش���ھید  . . ی���ا ی���ا  -
  أفندم! أسمر مثل أبوه . . طالع !أفندم ممثلك

ً ل���ھ قل���ب ال ی���ریم . . ش���غفھ أض���حى  مرھ���ون علی���ھ ف���ي أول اللی���ل  تط���لُ  .بطع���م الرمان���ة تیم���ا
ن یراھم���ا المت���وح، ینث���دیلدان���ِة ال ةَ ندلق���مفرش���ة س���ریر جری���د النخ���ل، زرق���اوین ف���وق  نبعین���ی

غ����وص بتش����ممھما فتغ����وص ف����ي ویالطف����الن یتلقفھم����ا  ا أن یھج����عوم���� .تتمطی����ان بف����م الولی����د
 . .  لولده ما فیھما من خیر وفیر اقیمب، خیاشیمھ رائحة الحلیب

ش����ق وی . . أش����ھر أخ����رى ع����دھاوب، ترتف����ع بط����ن ن����رجس ثالث����ةً قب����ل أن  م����ر أش����ھر أخ����رىوت
ت بث���، إنج���دا ص��وت الولی���د ھ��ذه الم���رة ص���مت الفج��ر لی���ؤذن ل���والدة ف��ي عملی���ة وض���ع معس��رة

ف���ي عملی���ة ن���رجس م���ن   جھ���ادٍ الی���وم ال���ذي س���بق، یرافقھ���ا ص���راخُ  طلقاتھ���ا األول���ى من���ذ مس���اء
الص����راخ  . . قب����لل����ع ل����م یجربھم����ا م����ن وھ رع����ب مرھ����ون یص����یبھوض����ع ال تن����ذر بخی����ر . . 

  ص���رخات الولی���د س���مع أخی���راً سیلكن���ھ ح���ین  ھ مرھ���ون . .ألف���اللی���ل كل���ھ، ص���راخ ل���م یإس���تغرق 
 شؤم . .  رخةكأنھا صأتي صیحتھ وتمن عنده  صیحسی. . 

 سالمات! . .  -

ح����ین دخ����ل علیھ����ا ك����اد ینش����ج وی. بس����اتین النخ����ل المحیط����ة بال����دارص����مت  تھص����رخمخترق����ةً 
 :لھا یقولل

 ؟عصملي خاتون لولیدشراح نسمیھ ا. . عصملي خاتون!  السالمةالحمد � ع  -

یجاھ���د أن یخ���رج م���ن حنجرتھ���ا  بص���وت واھ���ن ھرد علی���. . ت��� وجعھ���اوت م���ن ب���ین نفث���ات أنینھ���ا
 :أنھ آت من بئر عمیق وك

 !عصمان . . أرید أسمیھ  -

. ومنھوب���ا ب���القلق . . س���ابقتینعق���ب والدت���ین إعت���اد عل���ى س���ماعھ  ال���ذيص���وتھا یس ھ���و ل���ھ���ذا 
 :بالمباالة . . عقبن وضعھا لم یطمئنھ وأل

 !یھ عصمانـِّ ! . . نسمھاوبكوش  -

 أن یضیف: خطر في بالھیدافع من سذاجة وجھل وب

  ھاھاھاھاھا! بالھا كلش یم العصملي! . .عصملي خاتون . . ھالمرة  -
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 ة الت���يلقابل���احت���ى ل���م تش���اركھ بھ���ا ھ���ذه الم���رة  . .دت س���مجة وب���ون ت���أثیر ب���ل ودة باھت��� ت���ھقھقھ
رتع���د قلب���ھ وإ. .  الولی���دج���ھ وون���رجس ج���ھ وو وجھ���ھ تتنق���ل متص���فحةً  تھ���ا الح���ائرةاظل���ت نظر

 :ةقابلقالت ال وأخیراً . .  من ھاجس ال یعرف كنھھ

 . .ص���عبة كل���ش  ان���تچ ھ���المرة ا . . ت���رى جیبوبتھ���االحم���د � عل���ى س���المتھ. . مرھ���ون  -
 . . هللا یستر! تأذت ھوایھ!

 قلقاً:مرھون  عقبیسلما أمره لألقدار . . وم

 یم هللا!  اخلیھ  -

 ادوح����ن����زف متواص����ل  عن����د هللا! . . هرھ����ن مرھ����ون أم����ور، عن����د الن����اس ائعوش����ثلم����ا ھوم
تحتم��ل م��ا ھ��ي فی��ھ أكث��ر م��ن  نول�� .ف��ي النھ��ار الت��الي األل��م عل��ى األمش��تد یوس ی��الزم ن��رجس.

 .  . یوم واحد

 !الروح ھاتفارق رجسون . .أقدار ربِّھ مرھون ب و خاب فألُ 

* * * * *  * * * * * 

ھ���ا جثمانُ  يروُ  . . عل���ى عربان���ة مرھ���ون محم���وال مقب���رة أب���ي أدری���سف���ي ودع جس���د الرمان���ة أُ 
تربی�����ة الولی�����د س�����تتعھد بحس�����نة مج�����ارة م�����رأة وإ. الث�����رى ف�����ي رم�����س ب�����ین رمس�����ي وال�����دیھا

أثن���اء أیض���ا ای���ب وغإب���راھیم  غیرھ���ا م���ن جی���راٍن س���یتعھدون بمراع���اةوالمنح���وس عص���مان 
ً  ھغیاب��� ح���دیث دار  وال ذك���رىول���وال أوالده الثالث���ة ال���ذین ت���ركتھم ل���ھ ن���رجس، ول��� لل���رزق. طلب���ا

م��ا حص��د م��ن وال ول��،  قب��ل ث��الث س��نینس��عدٍ  ع��ن ال��زواج ذات غبش��ةِ ـ��یال چال��ـبین��ھ وعم��ران 
فراقھ���ا المف���اجئ الص���اعق، م���ا ك���ان مرھ���ون  والول��� ،زواج���ھ م���ن ن���رجس ب���ھ نع���یم أغرق���ھ

 ً    لم تمھلھ األقدار لیستغرق فیھ!جداً  قصیراً  لیصدق قط بأن ذاك كلھ لم یكن حلما

ن العن���ا مرخی���اأثن���اء النھ���ار،  مرتقی���ا عربانت���ھح���ین یك���ون  إس���تغرقتھ ال���ذكریات وقت���ا ط���ویال . .
آن����ي . . رب����ي! حل����م الرمان����ة لحظ����ة فلحظ����ة . .  اس����تعیدم لحص����انیھ یس����یران عل����ى ھ����دیھما،

 زایدة علّي!  ھربي شفتھلیش  ـلبي مقبوض! . . لیش ربي لیش؟ . .گمحتصر و  دگشـ

 س���تعیداً وم، عن���ھ المربی���ة المحس���نة بعی���داً  تارك���ا الولی���د المنح���وس عن���د، بعودت���ھ ف���ي المس���اء
م���ا ش���مھما، فیس���تثار بوییض���مھما  .ولدی���ھ إب���راھیم وغای���ب م���ن الجی���ران یقض���ي اللی���ل معھم���ا

الب���س ن���رجس ع���د أن یھجع���ا، یخ���رج موب م���ن أری���ج جس���دھا الجن���ائني. ن���رجس فیھم���اتركت���ھ 
لغای���ة  لس���اعات طویل���ة نتح���بظ���ل یوی أش���یاءھا. وجھ���ھ ف���ي ممم���رغ الص���غیرم���ن الص���ندوق 

��� ق���ل . وإلس���اعة أ ھج���عُ ی تنش���ف عین���ھ الوحی���دة م���ن ال���دمعین وح���. عال���دمھ���ده ویجس���مھ  فَ أن یجُّ
 مق��دسأش��بھ بالال��ى قب��ر ن��رجس ف��ي طق��س زائ��را  ھب��اذھعل��ى مرھ��ون  داوم ي ك��ل جمع��ةوف��. 

ً  یبكیھا ھناك. .   .وجھھ بتربة رمسھا ممرغا

ات عل���ى وب���ة بالت���دریج، س���لیمبْت عین���ھ الـَ أن ك���ھ���ذا حال���ھ لغای���ة رھ���ون وم تمض���ي س���نتان . .
المطل���ق، إنفط���ر علی���ھ قل���ب  العم���ى بھیص���قب���ل أن ی . . باص���رتھ الوحی���دةوش���ك فق���دان كام���ل ل

مس�����عودة زوج�����ة بی�����ت ال�����ى  ، فأخ�����ذهاألوانوإن بع�����د ف�����وات  ـ�����يچم�����اھي العربن�����ـ ص�����دیقھ
الم����رأة ھ تفحص����. جأم ال����دجا م����ن دراب����ین محل����ة دربون����ة العی����ون ف����ي معروفة بط����بِ والش����لوم

إال ربم���ا  فائ���دة ترج���ى من���ھ واالأس���ود یحج���ب باص���رتھ،  م���اءٌ م���ا ن���زل ف���ي عین���ھ ھ أن ت���خبروإ
  !سیأخذه الى بغداد یا ترى ن ذاومفي بغداد . . رضھ على حكیم بع
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یش���تغل  ذ ل���م یج���د أح���داً وإ..أطب���ق العم���ى عل���ى ع���ین وحی���دة لمرھ���ون كان���ت نافذت���ھ عل���ى ال���دنیا
 ً ً بعربانت���ھ لی���أتي ل���ھ بم���ردود مھم���ا ك���ان بس���یطا ف���ي ت���وفیره  م���ا أفل���ح ، ب���دأ یق���رض ت���دریجیا

عل���ى بی���ع عربانت���ھ َّ ، ھ���منف���ذت تداوك���تناقص���ت ھ���ذه المؤون���ة ذ وإ ..ن���رجسبتقتی���ره م���ن ت���دبیر 
ح���ین خط���ر ببال���ھ  عل���ى الرمان���ة م���ن بكائ���ھ بقلی���لٍ م���رارة  أق���لَ  ص���انیھ الل���ذین بكاھم���ا بك���اءً وح

 نص���یحة م���ن زمیل���ھ م���اھي،وب م���ا إعت���اد علیھ���ا م���ن قب���ل، ، ن���ادراً فطن���ةٍ  لفت���ةِ وبكن���ھ ول. بیعھم���ا
ً ؤھذاوغ���ین الل���ذین تحت���اج رعایتھم���ا ب���اع الحص���ان عل���ى العربان���ة، ع���ّل إبن���ھ  مبقی���ا، ما مص���روفا
  !شتغل فیھاوی یوما إبراھیم یشبَّ 

ً الم����وت  . . ب����ین خی����ارینرھ����ون واج����دٌ نفس����ھ ومالخ����زین یك����اد كل����ھ أن ینض����ب،   وھ���� جوع����ا
 !أیادي المحسنین ستجداءِ إلیده  ن یجوب الطرقات ماداً و أأ ،ذریتھو

 

                              *** 
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 الـشـمـُس تـغـشـي قـامـةَ عـمـالقٍ 

ً .  . ف���ي ك���ل األزم���ان نیمھن���ة الش���حاذ. . مھن���ة مرھ���ون التالی���ة أمس���ت ذَرَع الطرق���ات   تارك���ا
ً عص���مان عل���ى مرتخی���ةً ی���ده الیمن���ى . .  كتفی���ھأح���د یرك���ب  الس���نتینال���ثالث  يذأبنائ���ھ  أص���غرَ  ا

ی���ده عل���ى أحیان���اً  ُّش���دوتء، عل���ى إس���م أب���ي األنبی���ان���رجس ھ تھ ال���ذي س���مأبنائ��� أكب���رِ  أیس���رِ  كت���فِ 
بحف��ر  متل��ئوتأترب��ة ب تع��جیق��وده عب��ر طرق��ات ح��ین تم��ر بخ��اطره ذك��رى ن��رجس، كت��ف إبن��ھ 

ج���ري خلفھ���م إبن���ھ األوس���ط غای���ب األس���مر ال���ذي یش���بھ العص���ملي وی . . آس���نةی���اه ومح���ول وو
ی���ا . .  ص���ارتزمت���ھ وال یج���وب الطرق���ات. مقب���رة أب���ي دری���ساألش���قر الم���دفون ف���ي الغائ���ب 

ً  ی���ا ن���رجس! . . آه ی���ا ن���رجس! . . ی���ا ویل���ي ی���ا ن���رجس! ! . .ویل���ي  . .  یتوقف���ون جمیع���ا أحیان���ا
 ووبع����د أن یأك����ل ھ���� . م����ـُعاف. وأعل����یھم بطع����ام بائ����ت  یتفض����ل أھل����ھف، من����زلأم����ام ب����اب أي 

حم���ل مع���ھ م���ا تج���ود ب���ھ البی���وت علی���ھ مم���ا وی. . ی���ا ویل���ي ن���رجس! . . ی���ا ویل���ي! .  والده.وأ
 حمل في صرة!یُ 

إثن����ان م����ن . .  م����ن علیائ����ھ أخی����راً ین����زل أبی����ھ  كت����فِ معتل����ُي الول����د الص����مان وع. .  ع����امیم����ر 
تح�����رر كت�����ف ا أن وم����� . . وراء مرھ�����ونف�����ي ال�����دروب  ی�����انیجراألبن�����اء ال واح�����دا ص�����ارا 
ن���ھ م���ن توس���یع خارط���ة َّس���رع، م���ا مك���ـوإت خطوات���ھ أس���لس أض���حمرھ���ون م���ن ھ���ذا الع���بء، 

 س���رعان م���ا تھ���دأ ك���الب نابح���ةفیھ���ا حی���اء متطرف���ة، تس���تقبلھم وإ ل ق���رى قریب���ةمھنت���ھ، لتش���م
ك���ن ن���زول عص���مان ع���ن كتف���ي ولذكر للم���ارین بھ���ا! . . بع���د ان تتأك���د بغریزتھ���ا أال ش���أن یُ���

 أش��دّ عل��ى كت��ف إبن��ھ البك��ر بق��وة احی��ة أخ��رى، م��ن الض��غط بی��ده الیمن��ىنن��ھ، م��ن َّمرھ��ون مك��ـ
عل����ى إنح����دار قلی����ل دائ����م  معت����اداجعل كت����ف الول����د س����یق����وده ف����ي خارط����ة الح����ارات، م����ا 

، طیل���ة حیات���ھ تص���یر ع���ادة ت���الزم إب���راھیموس، بت���أثیر م���ن ثق���ل ی���د األب علیھ���ا، س���فلواألنح
  !من قبضة أبیھ ون حراً حتى حین یك قولب علیھا كتفھ نازال الى األبدیتوس

ی����ام محط����ة وإخط����رت بب����ال مرھ����ون بك����ر محط����ة القط����ار  و ذات ی����وم. .  ی����ا لل����ذكریات!
 تخط���ر ببال���ھ ق���طم ول��� ھ نس���یھاألن��� اح یلومھ���اور، م���ن نفس���ھ اس���تغربَ ھ معقل���القط���ار، فط���ار 

ال���ى محط���ة القط���ار، س���رعان م���ا  ش���حاذتھ یومی���اإنطالق قافل���ة وب��� . .  س���احة لطل���ب ال���رزق!
 ل���دروبا رعِ امھن���ة ذم���ردود  ا بس���یطا ف���يإنتعاش���مرھ���ون  س���یلمس مال���ك البی���ت الس���اكن فی���ھ

 مرھون على إیجار للبیت: ةساومیجدھا فرصة لموس، في الشحاذة ھوسع مصالحوت

إیج����ار  ن����ص ت����دفعلي . . حرمت����ك وتبع����د م����. . الس����نین حم����ل ك����ل ھمتآن����ي  . . مرھ����ون -
. .   رای���ح ج���اي للقط���ارإن���ت زی���د؟ . . أ لك���ن آن���ي ش���نو ذنب���ي أتحم���ل. . ن���ي راض���ي! وإ
  زین!مورك ماشیة وإ

د إعت���اد لبض���عة وق��� لبی���تص���احب ال نف���س مرھ���ون المقت���رة دف���ع إیج���ار كام���لعل���ى  عزَّ یوس���
 رد على المالك:النصف . . فی سوىیدفع سنین على أال 

آن���ي . .   ؟البی���تبھ ل���ي آن���ي ش���باقيعین���ي حج���ي عص���فور . .  وی���اك ح���ق! . . لك���ن وهللا  -
  !ا أرجعلھ غیر باللیلومكلھ بره  النھار

 ؟شنو یعني -

   !للخان ن ھالبیت أرجعوم. .   لھالبیت َجیتإمن الخان یعني  -

* * * * *  * * * * * 
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حی��ث ك��ان  ،الجندرم��ة العثمانی��ةخ��ان می��رة  ف��ي مكان��ھ الس��ابقم��ن جدی��د  مرھ��ون متس��عٌ یس لل��
 فی���ھ اً ج���داو مقاب���ل حس���ینیة بعقوب���ة 10رط���انيگال���ـ خ���ان ف���ذھب ال���ى قب���ل زواج���ھ م���ن ن���رجس،

ً وموالده وألل���ھ  غرف���ة تص���لح من���زالً   ـ���ي زم���یالً چجد ف���ي م���اھي العربن���ـیوس���للعربان���ة . .  كان���ا
 ً اد وع���. .  ال���ى الخ���ان بحص���اني عربانت���ھ ن���ةعرباال س���حببإلی���ھ  م���اھيأحس���ن ندا. وس��� مخلص���ا

 ش���نفاومرئت���اه روائ���ح روث الخی���ل،  ف���ي فض���اءات الخ���ان ك���ي تتنش���ق مرھ���ون لین���دس أنف���ھ
نك���أ وت. علیق���اتھم ال���داعرةوت إلی���ھ ص���یاح الس���واس ی���ااھنمترابطھ���ا، تس���تمع لص���ھیلھا ف���ي مھ ی���أذن

 ي أول نھار لھ في الخان صرخ:وف. .  بمحنة لھمااللذین باعھما  جرحھ ذكرى حصانیھ

ی���د  ل���ك رجع���ت. . آن���ي مرھ���ون! . . جیت���ك  ذان���ك من���ي! . . ھ���ویوین���ك من���ي ی���ا خ���ان! . .  -
ل���ك  جع���تورن���دي ع���ین أش���وف بھ���ا وع! . . . طلع���ت من���ك غلب���ان د م���ن ج���دّاموی���م���ن ورا 

 أویلي نرجس!  ! . .عمى العینینوإ خسران

وق���ت یكم���ل فی���ھ إبن���ھ األكب���ر المس���مى عل���ى إس���م أب���ي األنبی���اء عام���ھ  عل���یھم یم���ر. .  ف��ي الخ���ان
 :ینصحھ ـي مرةچماھي العربنـ سمع منوی. .  الثامن

. . ـ���دیة ل���یش م���ا تخل���ي إب���راھیم ویان���ھ نعلم���ھ الش���غل؟ گمرھ���ون إن���ت م���ن تطل���ع لش���غلة ال���ـ -
 رد مرھون:ویخیل! . . سیاسة ال لنعلمھ على األق

ع�����ده زغی�����ر عل�����ى وب. رحم�����ة لوال�����دیك خوی�����ھ م�����اھي . . ب�����س ھ�����ذا م ص�����حیح. وهللاإي  -
 الشغل؟

ً  ماھي ردی  :معلقا

ا بعتھ���ھ؟ . وم���إن���ت ل���یش خلی���ت عربانت���ك لع���د  النخل���ة.طول���ھ ط���ول  . . !. . م���و زغیّ���ر ال  -
 ھ����ادي أخوی����ھ. .   الحص����ونة؟ یاس����ةوسد عل����ى ش����غل العرب����این وكت تری����ده یتع����ووش����. 

 مخل���ي عل���ىإن���ت م���ا . . ! زغ���ار موھ��� أوالده غَّلوش��� عیون���ھ مات���ت مثل���ك ھم���ین بش���ھربان
؟ . . أقص��د ھ��اب  ھس��ھالمص��لحة الجایف��ة الل��ي إن��تَ یج��ي ی��وم تری��د من��ھ یریّح��ك م��ن ھ بال��ك

 ـدیة!گالـ

 :مرھونیقول 

 . . . لع����د ل����یش م����ا أری����د ص!ون����  أری����دوهللاأي أری����د . .  هللا یوفق����ك خوی����ة م����اھي! . . -
 !أخلص من ھالشغلة الجایفة

العنای���ة بخی���ل م���اھي . . ش���روعھ یبرع ب���ھ وس���معاون���ا  ش���غل سیاس���ة الخی���لبإب���راھیم ش���رع وی
. .  !بسیاس���ة الخی���ل رأف���ة بأبی���ھ نوی���ة آخ���رچعربن���ـرت أش���ھر قب���ل أن یكلف���ھ وم���ج���اء أوال.  

غای���ب حط���ة القط���ار بعدئ���ٍذ؟ . . ومربان���ا یق���ود س���فینة الش���حاذة ف���ي دروب البل���دة  حلُّ ین س���وم���
یج���ري خلفھم���ا  ص���مانوع. یمس���ك وال���ده بكتف���ھ یخ���ب قریب���ا من���ھ أخی���ھِ  ن س���یحل مح���لَ ومھ���

ً أوأحیانا،   . .  إبراھیم یتركانھ في الخان برعایة أخیھ األكبر حیانا

ن���ازٍل ، لقط���ار ال یت���رك موع���داً . .  طل���ب ال���رزق أم���اكنقط���ار بات���ت لمرھ���ون أح���ب محط���ة ال
ً ودِّ م والً أـِ مستقب���، ھ���اراً ونل���یالً أ، أو ص���اعدٍ  بوج���وده ف���ي  مرھ���ون ذاك القط���ار س���بقویإال ، ع���ا

                                                            
ـرطاني" بني في مكانھ أواسط خمسینیات القرن العشرین سوق كبیر یتوسط سوق بعقوبة بمدخلین أحدھما مقابل حسینیة گـ"خان ال 10

 بعقوبة وإآلخر مقابل دربونة "أم الدجاج"
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ال����ذي یم����ر ف����ي  القط����اربس����اعة، س����وى عل����ى األق����ل  القط����ار وص����ول المحط����ة قب����ل موع����د
ف���ي ذل���ك واج���دا  ل���ى محط���ة القط���ار لم���دة س���نتینوال���ده اظ���ل غای���ب یق���ود وی . . منتص���ف اللی���ل

 اھیھا متعة.ضمتعة ال ت

* * * * *   * * * * * 

بن����اء مش����غولون ب ـیزل����گن����ـواإل . رزق����ھ.قوب����ة یس����تجدي مرھ����ون یج����وب طرق����ات بل����دة بع
دھا یش����ی بنای����ة س����امقة،یتجلى م����ا یش����یدونھ بوس����. 11محط����ة القط����ارل البنی����ة التحتی����ة تس����ھیالت

. .  واد بن�����اء أخ�����رى جلبوھ�����ا م�����ن خ�����ارج الع�����راقوم�����یرامیك وس�����عم�����الھم الھن�����ود ب�����آجر 
ً البنای���ة  إنتص���بترعان م���ا وس��� . س���تظل ھ عل���ى االط���الق ف���ي بل���دة بعقوب���ة. ال مثی���ل ل��� ص���رحا

قض��ي حاج��ة ف��ي ای��ب الطف��ل، بخاص��ة ح��ین ی��دخل لیمث��ار خی��االت جامح��ة ف��ي عق��ل غالبنای��ة 
األب����یض المرب����ع بالج����دران مغلف����ة م����ن أعالھ����ا ال����ى أدناھ����ا بالس����یرامیك  انبھ����رم، حماماتھ����ا

خان�����ھ ود بطول�����ھ و ص�����فیره ،خیال�����ھ بإمت�����داد رؤیت�����ھ للقط�����ار العجی�����ب ف�����رطویاألش�����كال . . 
لیتب���دد فوقھ���ا مختلط���ا ب���ھ بخ���ار  ،البخاری���ة المتص���اعد المس���حوب بفع���ل ال���ریح ف���وق الماكن���ة

وووووووت . . وت������ت وووووت . .وووووووت������ط������ویالً . . ت ص������فارة القط������ار ح������ین تص������فر
 اء، متبوع���ة بعرب���ات الش���حن الزرق���اءعرب���ات المس���افرین الخض���راء ذات البھ���تف���رج عل���ى وی

 وش���د م���ا ك���ان یأخ���ذ عقل���ھ ھ���وإ .معھ���ا عقل���ھ الص���غیرآخ���ذة ، مطی���رة ص���وابھ مس���رعة تن���دفع
 ی����ركض فوقھ����ا .زولھ����اونخصص����ة لص����عود عرب����ات الحم����ل نح����درات بنای����ة المحط����ة المم

درج���ات س���لم م���دخل البنای���ة  ..  الع���دو ھی���عیال ی ُھری���رٍ مث���ل  و ص���عوداً  مث���ل فھ���د ص���غیر ن���زوالً 
ً  ،عل���ى ط���ول م���دخل واجھ���ة البنای���ة مت���دت العریض���ة ج���داً  ص���عدھا وی ین���زل علیھ���ا غای���ب ركض���ا

 ً ً وإ .ركض���ا  القط���ار.نتظ���ار إوال���ده مرھ���ون بو والش���تاء یتشمس���ان، ھ��� ف���ي علیھ���ایجلس���ان  حیان���ا
 ووووووووووووت . .وت����. . تالص����افرة األول����ى یطلقھ����ا القط����ار م����ن بعی����د با أن یس����معا وم����. 

ال���ى فض���اء المحط���ة  ع���ن قدوم���ھ، یس���رعان لیتس���لقا الس���لم اإلس���منتي الع���ریض ص���عوداً  معلن���ا
 ء رحمتھم . . ستجداوصعودھم إلبإنتظار نزول الركاب 

 :روح مرھون یستعطف المغادرین متمنیا لھم سفرا میموناوی

ی�����الكم! . . ووعإنت بس�����فركمعل�����یكم یس�����تر هللا الس�����خي حبی�����ب هللا! . .  . .! الم�����ال م�����ال هللا -
 إرحموا الفقیر الضریر!

 ستعطافھم یھنئھم بسالمة الوصول قائال:وإحنینا للواصلین وت

 سخي حبیب هللا! . .والالواصل بالسالمة یرحم الضریر الفقیر! . . المال مال هللا  -

القدام���ة مت���ذكرین رواح���ھ ال���ى بی���وتھم ك���ي یقلھ���م ال���ى غل���ب م���ن یعط���ف علی���ھ ك���انوا زبائن���ھ وإ
 عیدھم منھ الى البیت.   ویقطار أ

توق���ف فی���ھ أمامھم���ا رج���ل ن���ازل م���ن  ذاك الص���باح ال���ذي غای���ب ق���ط ىل���ن ینس���غای���ة ممات���ھ ول
ب����دت لعق����ل مرھ����ون الطف����ل عالق����ة طویل����ة  ةقام����ب امھیوب���� الص����بي غای����بآه ور . القط����ار.

كأنھ���ا  وراء رأس���ھ ھال���ة، فبان���ت ل���ھ مالم���ح الرج���لد رس���م ق���رص الش���مس م���ن وق���بالس���ماء، 
 ف���يبھ���ا س ظ���ل الرج���ل یتف���رَّ الطریق���ة الت���ي أیض���ا یغی���ب ع���ن ذاكرت���ھ ن ول���رس���م ف���ي حل���م . . 

لیس���ت  عقل���ھ الص���غیرم���دة ب���دت ل رھ���ون س���اٍه بعم���اه عم���ا یج���ري،وم، وال���ده مرھ���ونمالم���ح 
                                                            

حطة القطار التي كانت معلما عمرانیا آنذاك وُھدمت أبان السبعینیات بسبب حماقات وجھل أدارات البلدیة مضحیة بمعالم بنایة م 11
 بارزة لمدینة بعقوبة بنیا أوائل وإواسط القرن العشرین.
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 یتأم���ل ھیئ���ة وال���دهالرج���ل اد وع��� فی���ھ . . لیتف���رسالش���اھق ، قب���ل أن تنتق���ل عین���ا الرج���ل قص���یرة
ً وس���مم���دودة ی���ده ر مبقی���ا م���ا ی���دوب يِ ی���درم یك���ن ھ���ذا ول��� حاس���تھ أن���ھ بوك، الزمت���ھ بتردی���د ارحا

 یردد:ل وظ. . قف أمامھ او السادسة كان یعلم أن ثمة أحد

ض�����ریر والفقیر الض�����ریر! . . إرحموالإرحم����� الس�����خي حبی�����ب هللا! . . ! . .الم�����ال م�����ال هللا -
 السخي حبیب هللا! . . !هللالمال مال  صاحب العیال! . .

ل���ھ الش���اھق یق���ول لوال���ده مرھ���ون بص���وت جھ���ور ع���ال  الرج���لِ ل���تقط مس���امع غای���ب ص���وَت وت
 :لھجة فیھا سلطة آمرةوبصدى 

ال ال ال ال ال! . .  ھ����ذا الل����ي وی����اك إبن����ك؟ . . ول����ك مرھ����ون! . . ول����ك أع����ور الع����ین! . . -
أش���وف عین���ك األخ���رى س أع���ور ألن دا وبمث���ل م���ا دا أش���وف . . إن���ت ھس���ھ م���آن���ي ب���س 

 !أعمى العینینك مرھون ولوسة! . . گفـومالطشة  ینھم

أن��ھ ظ��ل یتطل��ع ال��ى أبی��ھ غای��ة ممات��ھ ولغای��ب یت��ذكر فیم��ا تل��ى م��ن حیات��ھ م��ن أع��وام  یبقىوس��
تحرك����ان ف����ي بقل����ق بؤب����ؤّيِ عین����ي وال����ده ی متجلی����ة ،ھانات����ھوإتفاج����أ بكلم����ات الرج����ل  وق����د

 نأ إال، ھم���ا كان���توم عل���ى الرج���ل فع���ل م���ن أبی���ھإنتظ���ار ردة وھوب. محجریھم���ا دون ھ���وادة
ً وظ���ع���ن تردی���د الزمت���ھ متن���اع واإلبالس���كوت  ی���افتكم ل���م ی���رد أب���اه ت���ى أن وح، ب���ل ل قانط���ا

كتف��ھ، ب��ل ع��ن عن��ان ال ی��ةً رخموھن��ت فج��أة ق��د أبی��ھ مرھ��ون  ی��دِ طاق��ة غای��ب أح��س آن��ذاك أن 
یطی���ل النظ���ر تطل���ع ال���ى الرج���ل ویل ھوظ��� .. ع���ن كتف���ھ  أبی���ھ ی���د عن���ان ن���زلرعان م���ا وس���

ب����ل أن یتركھم����ا وق .حرمتھم����ا م����ن ق����در كبی����ر م����ن رزقھم����اف، بان����ت ل����ھ طویل����ة وال����ده م����دةب
 :جملتھ األخیرةلوالده  الرجل الشاھق قال . .  سیر بإتجاه مخرج المحطةویالرجل 

دا أش����وف بعین����ي ش����لون هللا عاقب����ك ن����ي وإ ! . .زی����ادة ـ����ولگش����أرید أول����ك مرھ����ون . .   -
 عینك األخرى! ـسلكگوفـ

أل غای����ب وال����ده یس����س . . تركھم����ا الرج����لیا أن وم����ف����ي طریق����ھ.  الرج����ل العم����الق مض����يوی
 مرھون:

 ؟ منك وشیرید نینووممنیابھ ھذا منو؟ . . ھذا الرّجال  -

أخوذا ب���الوجود الط���اغي للرج���ل العم���الق، س���یعاود وم���.  . ق���ط لك���ن أب���اه ل���م یجب���ھ ع���ن س���ؤالھ
ن یرش���ح ش���ئ م���ن مرھ���ون حت���ى ممات���ھ، م���ا س���یحول ول���غای���ب س���ؤال وال���ده ع���ن الرج���ل، 

ین وح���الرج���ل العم���الق ف���ي مخیل���ة مرھ���ون ال���ى أس���طورة ل���ن یتح���رر منھ���ا حت���ى ممات���ھ . . 
یظل یتس���اءل م���ع وس���یبل���غ س���ن الرش���د س���یظل یت���ذكر ق���ول الرج���ل بمعاقب���ة هللا لوال���ده بإعمائ���ھ 

  عاقبھ!وهللا. . لیش أبویھ شمسوي  علیش عاقب هللا أبویھ؟نفسھ . . 

أك����ان أب����وه ق����د تع����ّرف عل����ى الرج����ل م����ن تس����اؤالت كثی����رة ظل����ت ت����راود عقل����ھ الص����غیر . . 
ل م���ا وك��� ؟. .ْن ین���بس أب���وه یوم���ا ببن���ت ش���فة ع���ن الرج���لـَ ول���ْم ـَ ن یك���ون؟ . . ل���وم���ص���وتھ؟ . . 

 ق��ال ل��ھ بنب��رة ، عن��د إنص��راف الرج��ل عنھم��ا،أن أب��اهف��ي ق��ادم األی��ام تذكره ع��ن ذاك اللق��اء یس��
 الخذالن:تنضح ب

  !نرجع للخان. .  ولیدي یلال . .غایب  -

 الی��ومـ��دیا، ك��ان ذاك گعمل��ھ م��ـأی��ام  م��ن ب��ین طیل��ة . .  ال��ى الخ��انرجوع��ھ م��ن المحط��ة قب��ل 
 ـ��دیةگردد الزم��ة ال��ـویوھ��ب��دد جذل��ھ وت، بك��ر ال��ذي تعك��ر فی��ھ م��زاج مرھ��ون الوحی��د ی��وموالھ



26 

 

دورة إس���تجداء ف���ي البل���دة .  حت���ى دون أن یأخ���ذ ل���ھ مثلم���ا إعت���ادال���ى الخ���ان م ع���اد ذاك الی���و. . 
ً ب .  ،س����ببالس����أل أخ����اه ع����ن  رجوعھم����ا المبك����ر. عودتھم����ا للخ����ان رآھم����ا إب����راھیم مس����تغربا
 ب���دىكی���ف بس���یطة لم��ات بكأن یص���ف ألخی���ھ  ح��اوالمك��ى غای���ب ألخی���ھ إب��راھیم م���ا ج���رى، حف

ً وش���� بقامت����ھ ط����ویالً ل����ھ الرج����ل  ً وم بعل����وه اھقا ً وم م����راً وإبمنظ����ره بھ����راً ومبھیئت����ھ  ھیب����ا  خیف����ا
، الرج�����لِ  رأِس  موھتھ�����ا أش�����عة الش�����مس الت�����ي ب�����ان قرص�����ھا وراءَ الت�����ي  ھالمح�����ومبص�����وتھ 

ص��ف  ت��وھجإل��تقط  ، خ��ال أن��ھتعرف��اً ك��امالً  فض��یعت عل��ى غای��ب فرص��ة التع��رف عل��ى وجھ��ھ
 . . ح����اول غای����ب أن یص����ور ألخی����ھ ھببص����فرة ال����ذ متوھج����ة الرج����ل الس����فلیة تلم����عأس����نان 

كن���ھ أخف���ق حت���ى ح���ین أراد أن یختص���ر ول ا،ْخِش���یومس���لطة م���ن ذاك الرج���ل  ھكان��� مق���دار م���ا
 :األمر ألخیھ بوصف رجل المحطة قائالً 

. .  !ـ���ي ف���د ش���ي ع���الي كل���شچ. . ھی���ـ ـ���بیر كل���ش!چ . . ف���د ش���ي ف���د ش���ي. . ـ���ي چان ھی���ـچ -
 لشمس!با وطاخواصل للسما راسھ 

حص���ل تغیی���ر درام���اتیكي ف���ي مھن���ة ذرع الطرق���ات الت���ي ك���ان سی ط���ةحاللق���اء برج���ل الممن���ذ 
ً گـوم��ـ��یاً چبمحط��ة القط��ار عربـن��ـ الش��غوف غرام��ھن وإیمارس��ھا ھ��مرھ��ون  ك��ان ق��د ھف��َت  ـ��دیا
ً ك���فَّ م���ذ ذاك الی���وم  . وتالش���ى. ھم���ا س���یحاول وم. .  ع���ن الت���ردد عل���ى محط���ة القط���ار مس���تجدیا

م���ن مت���ع التواج���د ف���ي بنای���ة  ال���ذي حرم���ھالع���ودة ع���ن س���بب ھ���ذا التغیی���ر ھ س���ؤالغای���ب  ول���ده
لرج����ل ع����ن ٙم ع����زف بع����د لقائھم����ا ل����ذاك اول����عم����ن یك����ون الرج����ل ؤالھ وس����محط����ة القط����ار، 

 !یظل مرھون ساكتا ال یریم؟ . . سالذھاب الى محطة القطار

* * * * *  * * * * * 
 طوٍل في حقبة عمٍر یظھر فیھا فارعَ ولدُ والغدقامة إبراھیم سمّيِ أبي األنبیاء تنمو . . تمر سنتان فی

. .  مالمح، و صوت الولد أثناءھا یثخنوال خارطة الوجھ ارـّ غی، مـُ زغبٌ العلیا  لصبیانا ةشفعلى 
، مالمح أوضحوب طول مفرطب أضحى أنھ فجأةوك، یكبر إبراھیم الى أخیھدرج غایب على التطلع 

 على الرغم من ھدول كتف القطارمحطة في ذات یوم بذاك الرجل الشاھق الذي رآه  رهـِّ یذك فصار
ع أن وم. .  ب ثقل ید أبیھ یوم كان یقوده في جوالت إستجدائھاألیمن الذي إعتاد علیھ بسب أخیھ

 :ظل یقول ألخیھسی . .   وجھ ذاك الرجل الشاھقفي تطلعھ ل اهلغایب رؤیشوشت  كانت قد الشمس

. ل��ي  ولگا قب��ل أبوی��ھ ی��ـوم�� بوی��ھ بالمحط��ة . .وإالرّج��ال الل��ي ش��فناه آن��ي  تش��بھ ذاكإن��ت   -
 منھ! وشیصیرنین وومنومھ. 

ً  يس����تولوت  یعق����بف . . رة معرف����ة م����ن یك����ون ذاك الرج����لض����رو لوھل����ة عل����ى إب����راھیم أیض����ا
 أخیھ:على توصیف 

بن وإمن���ا ل���وعلدنا وج���یعن���ي یص���یر ھ���ذا الرج���ال ھ ھالح���د . .لإذا آن���ي أش���بھ ذاك الرّج���ال  -
  ـول!گیش ما یرید یـول. .  ول؟گیرید یـ ام نابووإ. .  عم أبونا

خ���ا أكب���ر ألب���یھم؟ . وإأ أك���ان الرج��ل ج���دھم فع���ال؟ . .تس��اؤالت الول���دین تت���رى م���ع بعض���ھما . . 
ً  عش��یرةیخ وش��أ ب��ن ع��م أو خ��ال؟ . .وإأ . ص��لھا، ألن��ھ ال وفع��ن أص��لھا  ل��م یح��دثھم أب��وھم یوم��ا

ً ولفھ�� . .یری��د أن یتح��دث ع��ن س��ره؟  رع��ھ، وفص��لھ وإا ھوم��ق��ط م��ن أی��ن ج��اء،  م یق��ل لھ��م یوم��ا
ً  ل��م یتح��دث لھ��م أن��ھ ت��ىوح ب��ل ت��ى ل��م یق��ل لھ��م م��ن أی��ة عش��یرة وحخ��وال، وإع��ن أعم��ام  أیض��ا

 وال. .  ای����ب وغھفق����ط  واح����د م����نھم ف����ي رأستظل ت����دور وس����األس����ئلة ت����دور ظل����ت  . ھ����و! . 
  .تدور في رأس أخویھ
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* * * * *  * * * * * 

بل���دة قع���ة ور. نض���جمراح���ل ال تكوین���ات ض فارع���ة لتدش���ن أول���ىونھ���قام���ة إب���راھیم مواص���ة ال
مس���افرون والة تنوس���ع بط���رق رئیس���ة جدی���دة تنف���رع ھ���ي األخ���رى ال���ى ط���رق ثانوی���ة، بعقوب���
 رِ ـُّ تدب��� ع���ن إمكانی���ةأب���اه  إب���راھیم یس���ألذات مس���اء سو  . .دی���داً وعع���دداً یھ���ا ی���زدادون والمنھ���ا 
 مستفسرا: . . تفاجأ مرھونی، فحصانینأمر 

 لیش إبني؟ -

  :ردوی

 !اشتغل علیھوإ ا . . ة حتى نجلي زنجارھعلى العربان ماأربطھ -

اھي وم�����وس�����طات كثی�����رة ج�����رت قب�����ل حص�����ول إب�����راھیم عل�����ى الحص�����انین . . وتترجی�����ات 
ثمنھم����ا تس����دید  كفالت����ھ س����یتعھد إب����راھیموبداینمو، وال����لول����ب والـ����ي م����رة أخ����رى ھچالعربن����ـ

 !ن لم یكن التقسیط مریحاوإ، أبیھوبتقسیط، رأفة بھ الب

إل���ى نین���ھ وحروح مرھ���ون ل���م تتح���رر م���ن ھ���اجس محط���ة القط���ار الت���ي أتت���ھ دروبھ���ا ب���النعم 
 یح����ث مرھ����ون بَك����َرهُ إب����راھیم عل����ى رب����ط و ذات فج����ر كایاتھ����ا ل����ن ینقط����ع . . وح أجوائھ����ا

حط���ة ومراح یدش���ن حص���انیھ یخب���ان نح م���ن أبی���ھوص���یة وب المنس���یة، عربان���ةالل���ى إالحص���انین 
المس����افرین بحك����م الس����نین،  ع����دد إزدی����ادوبق����وم العربان����ة ب����أولى ج����والت العم����ل. وتالقط����ار 

ب��راھیم وإ ص��دیق أبی��ھ ـ��ىچم��اھي العربن��ـم��ن س��بقھ ال��ى المحط��ة . .  ـ��ي الفت��يچس��یجد العربن��ـ
 ینضم إلیھم.وس. .  ـيچعیادة العربنـ

دف���ة قی���ادة العربان���ة أول  عل���ى إب���راھیمـ���ي الفت���ي چن���ذ ص���عود العربن���ـومتمض���ي أس���ابیع . . 
مح����ررا  مس����اء ال����ى الخ����ان ائ����داً ذاتوعم����رة ك����ان ش����عور ق����د الزم����ھ إلس����ترداد الكرام����ة. 

طلب إب��راھیم م��ن وال��ده ت��رك مھن��ة س��ی ثن��اء إجتم��اعھم عل��ى العش��اءوإحص��انیھ م��ن العربان��ة، 
 إبنھ:من مرھون ستفسر وی . . ذرع الطرقات

 ؟یعیشھماح ورمن . . بعدھم زغار خوتكوإ إبني . . -

یكفین���ا  هللا م���ن العربان���ةرزق الل���ي یقس���مھ وال���! . . خی���لتعلم���ون سیاس���ة الوین بالخ���ان یبق���و -
 للعیشة!

األكب����ر بإقتراح����ھ التكف����ل بع����یش  اإلب����نلك����ن ك����رم . .  إلقت����راح إبن����ھ البك����ر مرھ����ونُ ی����ذعن 
ل���ھ  ةً وازیومنمتس��� إذ، س���تمر ط���ویالً یـ���دیة أبی���ھ ف���ي الطرق���ات ل���ن گ ع���ارٍ لل���تخلص م���ن  األس���رة

 رُ ـِّ ب����ـَـعـُ سیع����د س����نین وب. .  بم���رور األی����ام تش����تدوس ف���ي نف����س إب����راھیمی����د حة وش���� خل���ة بخ����ل
م��ال قن��درة  ةابس مث��ل جل��دوی��بخی��ل إن��َت . . م��ا بوص��ف ق��ائال ل��ھ  ع��ن خلت��ھ ھ��ذه یوم��اأح��دھم 

   في سوق بعقوبة.ما دام حیا  سیعرف بھا ي الصفة التيوھ. .  ـة!گعتیـ

* * * * *  * * * * * 

، س���تعود بفض���ل الول���د الی���افع األكب���ر ل���ى ال���رغم م���ن ص���فة بخل���ھوع، روبض���عة ش���ھبمض���ي 
ع���ض ال���نعم وب.  الحی���اة.ع���ن  رحی���ل ن���رجسع���د بُح���ِرَم منھ���ا مرھ���ون ق���د  ن���ـِعٍم ك���انبع���ض 
إح���داھا مثلم���ا ك���ان یفع���ل قب���ل زواج���ھ م���ن . .  م���ن جدی���دمرھ���ون بك���ر لیس���تمتع بھ���ا ع���ادت 
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. ف��ي ھ��ذا الط��ور أعادھ��ا األق��ل م��رة ف��ي الش��ھرع��ادة ال��ذھاب إل��ى الحم��ام الع��ام عل��ى ن��رجس، 
 ً ً  مصطحبا  . دلّك بعضھم جسم بعضوی. یتحممون  مساء.عودة إبراھیم عند  أوالده جمیعا

عل���ى  ص���احب الحم���ام إب���راھیم ج���ویر ع���رضیالحم���ام، أن  ھممغ���ادرت أثن���اءیحص���ل م���رة، وس
ی���ـۥدخل للزب���ائن المتحمم���ین مناش���فھم  . . غای���ب لیعم���ل عن���ده ف���ي الحم���ام إبن���ھرك ت���مرھ���ون 

ف���ي أش���عة نش���ر المناش���ف المس���تعملة ویم، ق���دم لھ���م ش���راب الدارس���ین الس���اخن عن���د خ���روجھوی
رھ���ون یعل���م مث���ل غی���ره ب���أن عم���ل الص���بیان ف���ي الحم���ام ل���ھ وم . الطل���ق.الھ���واء  يوف��� لش���مسا

ً  محتمل����ةٍ  مخ����اطر ل����وال أن  ك����اد أن ی����رفض، فف����ي الس����معة عل����ى عف����تھم م����ا یس����بب إنحطاط����ا
َ ـّ طمإبراھیم جویر   :قائالً .  نھ.أ

دی���ر وإعلی���ھ . .  ل���ك آن���ي أح���افظھالول���د راح یص���یر أمان���ة عن���دي . . و . . مرھ���ونإس���مع  -
 إي؟ . . مرھ���ون ـ���ولگھ���ذا الول���د راح یص���یر ب���ذمتي . . شت���ـ ـ���ول؟ . .گ. شـت���ـ علی���ھ.ب���الي 

 ؟والل

 ف����ي م����رة قادم����ة الحم����امعن����د مجیئ����ھ ال����ى لكن����ھ  . . م����رة س����یتردد ع����ن الموافق����ة رھ����ونوم
 بنھ إبراھیم یحثھ على الموافقة بنبرة نفعیة واضحة:وإ، سیوافق

ل����یش م����ا تواف����ق! . . یعن����ي ش����راح یص����یر علی����ھ؟ . . عل����ى األق����ل حمامن����ا راح یطل����ع  -
 ببالش!

 

                            *** 
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 نـزھـان األحـمـدي 

. المتلف���ع بلقب���ھ األحم���دي مض���طرا ال بط���ال، أول م���ا ج���اء ال���ى بعقوب���ة حال���ھ  الجرب���ة.نزھ���ان 
معلوم��ٍة  ش��حیحُ  خرواآلھ�� األحم��ديُ إال قل��یال،  يـ��چبن��ـرالعل��م یختل��ف ع��ن ح��ال مرھ��ون بك��ر 

ك���ن م���ع ف���ارق بین���ھ ول. إال بح���دود حت���ى عل���ى أف���راد عترت���ھ ف���ي بیت���ھ وفص���لھع���ن أص���لھ 
ن مرھ���ون غ���الى ف���ي ش���حة معلومت���ھ ع���ن أص���لھ لدرج���ة أ وھ���ـ���ي چالعربن���ـرھ���ون بك���ر وم

 عدم التصریح حتى بإسم عشیرتھ. 

. س����یظل الن����اس لح����ین یتن����درون باأللق����اب الت����ي  مھ����اجراً.س����رتھ وإبمجیئ����ھ ال����ى بعقوب����ة 
خ����وه علی����ان. أھ����ل بعقوب����ة ال درای����ة لھ����م بأص����ل نزھ����ان وإلدی����ھ ووس����یظھر بھ����ا نزھ����ان 

عراق���ي. والبإنح���داره م���ن ربیع���ة الحدودی���ة م���وطن شـَمــَّ���ـر الجرب���ة عل���ى جانبیھ���ا الس���وري 
م���ره ل���م وعك���ان نزھ���ان ق���د غ���ادر مض���ارب دھ���ام الجرب���ة ف���ي الجان���ب الس���وري م���ن ربیع���ة 

ش���مر، عجی���ل یتج���اوز العش���رین عام���ا، ض���من عقابی���ل خ���الٍف عل���ى الریاس���ة ب���ین أمی���ري 
س���باب ظل���ت حت���ى ممات���ھ ال ینكش���ف م���ن لغزھ���ا س���وى ن���زر قلی���ل وألالی���اور ودھ���ام الی���اور. 

، ظ���ل س���بب ھج���ران نزھ���ان لمنطق���ة يـ���چالعربن���ـال���ھ ح���ال مرھ���ون بك���ر وحللمحیط���ین ب���ھ. 
ا أن ی���ـسألھ وم���م���ن األلغ���از.  جیئ���ھ ال���ى منطق���ة نھ���ر دی���الى ل���دى الكثی���رین لغ���زاً ومربیع���ة 

رد ب���أكثر م���ن قول���ھ أنھ���م ھن���اك ف���ي مض���ارب القبیل���ة أرادوه أن م���نھم، ال ی��� الن���اس فض���والً 
خر ال یـُ���ـفید واآل. أخ���وه الش���قیق األص���غر علی���ان ھ��� وأب���ى.یتجاب���ب م���ع إب���ن ع���م ل���ھ ف���رفض 

نم���ا ألن���ھ ربم���ا ال یت���ذكر وإع���ن أص���لھم بأی���ة معلوم���ة، ل���یس بس���بب رغب���ة من���ھ بش���حِة ق���وٍل، 
 یت���ذكر ع���ن حادث���ة والفھ���.  القبیل���ة.س���وى ص���ورة باھت���ة عم���ا ج���رى ھن���اك ف���ي مض���ارب 

ھج����ر أخی����ھ نزھ����ان لموطن����ھ س����وى أن����ھ س����مع ج����داال ح����ادا دار ف����ي مض����اربھم ب����ین أخی����ھ 
م یك���ن عم���ر علی���ان ول���األحم���د وال���دھما، ُس���مع أثن���اَءه ص���وت عی���ارات ناری���ة،  وذی���ابنزھ���ان 

ن���ھ وألین رأى علی���ان أخ���اه نزھ���ان یھج���ر مض���ارب القبیل���ة ف���ارا، وح���ق���د ج���اوز الخامس���ة. 
تعلق���ا بأخی���ھ الش���قیق الوحی���د نزھ���ان أش���د التعل���ق رك���ض وراء أخی���ھ الھث���ا، ومك���ان یت���یم أٍم 

خر لش���قیقھ الص���غیر ع���زَّ علی���ھ ترك���ھُ وراءه فإص���طحبھ مع���ھ واآلولمحب���ة نزھ���ان الحمیم���ة ھ���
 مغادرین القبیلة في لیل ألیل. 

رحل���ة إس���تغرقتھم أیام���ا أواس���ط عش���رینیات الق���رن العش���رین رس���ى بھم���ا الح���ال أول األم���ر وب
ظھران���ي أبن���اء عموم���ة لھ���م ف���ي منطق���ة القی���روان م���ن ربیع���ة العراقی���ة، فبقی���ا ھن���اك م���دة ب���ین 

جن����وب مستص����حبا أخ����اه، لیس����تقر بھم����ا الح����ال ف����ي والس����نتین. ث����م ق����رر نزھ����ان الھج����رة نح
ي ش����ھربان إنخ����رط نزھ����ان ف����ي وف����تحدی����دا . .  12وادي نھ����ر دی����الى، ف����ي منطق����ة ش����ھربان

مھنت�����ھ ش�����رطیا س�����یظل نزھ�����ان وبى. س�����لك الش�����رطة، لیقض�����ي فیھ�����ا س�����ني وظیفت�����ھ األول�����
 األحمدي یتنقل بأسرتھ حیثما تذھب بھ وظیفتھ . .

ش����ھربان أواخ����ر عش����رینیات الق����رن العش����رین . . ت����زوج نزھ����ان م����ن ص����افیة التمیمی����ة،  
ص���بیة ف���ي الرابع���ة عش���رة، تش���یَّع بس���ببھا قب���ل أن یوافق���وا عل���ى تزویجھ���ا إی���اه عل���ى الم���ذھب 

                                                            
 "شھربان" ھي التسمیة الشائعة محلیا عن  بلدة "المقدادیة" في دیالى  12
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ت عودھ�����ا الغ�����ض إم�����رأة و ع�����وام زواج ص�����افیة األوإالجعف�����ري . .  ول�����ى ھ�����ي الت�����ي س�����وَّ
تعتاد آخ���ر األم���ر عل���ى أال یع���یش لھ���ا ول���ٌد إال بع���د إخف���اق تعانی���ھ وس���صلـ���ـَّبتھ رغم���ا عنھ���ا، 

حیان���ا بع���د حم���ل فاش���ل ثال���ث، أم���ا بإجھ���اض ی���روح ض���حیتھ وإبحم���ٍل أوٍل فاش���ل أو ث���اٍن، ب���ل 
 سابیع جھال باألسباب.  وإموتھ بعد والدتھ بأیام أوبوالدتھ في األصل میتا، أوبالجنین، أ

زھ���ان م���ا ی���زال ف���ي ش���ھربان . . وھبت���ھ ص���افیة إبن���ھ ونالعش���رینیات توش���ك عل���ى اإلنتھ���اء 
م یك���ن ق���د بل���غ ھ���ذا ول���البك���ر، فس���ماه عب���د األمی���ر تماھی���ا من���ھ م���ع محیط���ھ الم���ذھبي الجدی���د. 

ن���اك وخش���یة وھالبك���ر الثانی���ة م���ن عم���ره، ن���ـُقل واج���ب نزھ���ان ال���ى مرك���ز ش���رطة خ���انقین. 
نزھ���ان ن ح��رص وم���أن یف���وت قط��ار المدرس���ة أخی��ھ علی���ان، أدخل��ھ المدرس���ة اإلبتدائی��ة. م��ن 

تم���اھي م���ع وظیفت���ھ ش���رطیا، والرغبت���ھ ب���التعلم ولخص���یا، وشلس���د نق���ص یع���اني من���ھ ھ الش���دید
عونت����ھ. یق����رأ م����ا ومخر ی����تلمس ف����ك الح����روف بمعی����ة أخی����ھ علی����ان واآلس����رعان م����ا راح ھ����

كت���ب م���ا یكتب���ھ، لغای���ة إجادت���ھ مس���توى ویرس���ة، یق���رأه أخ���وه الص���غیر علی���ان م���ن دروس المد
تاب��ة، م��ا س��یؤھلھ فیم��ا بع��د ك��ي یتق��دم ف��ي ترقیت��ھ م��ن ب��ین زمالئ��ھ أف��راد وكم��ن اللغ��ة ق��راءة 

 الشرطة لیصبح في غضون مدة قیاسیة ما یسمونھ . . رئیس عرفاء المركز . . 

س����قاط س����ني بق����ائھم ال����ثالث ف����ي خ����انقین عان����ت بط����ن ص����افیة خاللھ����ا عث����رات حم����والت، بإ
 ربعة من الحمل . . وإمتكرر للجنین بعد أشھر ثالثة أ

 خدمات نزھان الشرطیة الى الخالص. ونقلت

ذھبي یـُل����ـُِّم وم����الخ����الص أواس����ط الثالثینی����ات . . تماھی����ا م����ع م����ا س����یواجھھ نزھ����ان م����ن ج
بمحیط����ھ الجدی����د، سیس����اوره می����ل لتبدی����د آخ����ر م����ا ق����د یثی����ره لقب����ھ الجرب����ة م����ن ع����وارض 

ذھبی�����ة، إرت�����أى نزھ�����ان أن م�����ن األفض�����ل ل�����ھ التس�����میة بلق�����ب . . ومی�����ة ش�����كاالت إجتماعوإ
 األحمدي . . مشتقاً إیاه من إسم جده أحمد. 

تلد ص���افیة ل���ھ ت���وأمین، توأم���ة بنت���ا ھ���ي وس���ال���زمن ی���دخل أربعینی���ات الق���رن العش���رین  . . 
. . أمی���رة . . تناغم���ا م���ع إس���م إبن���ھ البك���ر عب���د األمی���ر،    وسیس���میھا نزھ���انالس���ابقة ب���دقائق 

رؤی���ة ھ���ذا الول���د الن���ور ف���ي بل���دة الخ���الص، س���یمیل ب���دًء ال���ى إط���الق إس���م  وبدا، ول���وأم���ا وت
ل��ى ال��رغم م��ن میل��ھ وعكن��ھ وللول��ده الث��اني ینط��وي عل��ى تم��اه أوث��ق م��ع محیط��ھ الم��ذھبي . . 

تناس���ى موطن���ا أت���ى وتى األب���د، وال���ھك���ذا  لإلیغ���ال بتماھی���ھ، ل���م یتس���َن لروح���ھ بع���ُد أن تھ���دأ،
قترباتھ����ا الداللی����ة العریض����ة جغرافی����ا وممعرفت����ھ بم����ا تحمل����ھ مف����ردة . . شـَمـَّ����ـر . . ولمن����ھ. 

وص���یفیة عمیق���ة األث���ر، س���یتخلى ع���ن فك���رة تعض���ید التم���اھي وتجتماعی���ا م���ن مع���ان قیمی���ة وإ
 . شمران . . إسٌم یذكــِّره بفضائل أھلھ!   وسیسمیھ.المذھبي، 

تظل أم���ھ تش���بھھ بس���لف ذك���ر إس���مھ ع���دنان رح���ل ع���ن ال���دنیا وس���مران أت���ى ال���ى ال���دنیا . . ش���
ن���د ص���افیة ك���ان بع���د والدت���ھ أط���وَل أوالدھ���ا المنطفئ���ةُ حی���اتھم عم���را وعم���ره ش���ھرین، وع

م م����ا یزال����ون ف����ي المھ����د . . م����ا أص����اب ص����افیةً ك����ان لوث����ةٌ . . بس����بب رؤیتھ����ا ألطف����ال وھ����
س����م فقی����دھا ع����دنان وإظل تخل����ط ب����ین إس����م ش����مران توس����إعت����ادت رؤی����تھم یول����دون أموات����ا. 

 اش معھا شھرین! وعأنھ شھید وكالمثكولة بھ 
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* * * * *  * * * * * 

. عم���ُر علی���ان المت���أخر لإللتح���اق بالمدرس���ة معج���وٌن بنض���جٍ مقارن���ة  ذوح���دین.العم���ُر س���الح 
ُع لعلی���ان ف���ي الخ���الص وف���ی���ر األق���ران، وغبزمالئ���ھ م���ن غی���ر األق���ران  ي الخ���الص سیس���ّرِ

خی�����ھ ذات لیل�����ة وإفوق�����ھ . . ال�����ذكریات المبھم�����ة لطفولت�����ھ ع�����ن حادث�����ة ھجران�����ھ وتعلم�����ھ ت
ال���ى منطق���ة القی���روان ك���ان لھ���ا ن���ذ س���نوات طویل���ة ومجوئھم���ا ولمض���ارب القبیل���ة م���ع أخی���ھ 

خطیط��ات وتت��أثیر عل��ى ص��یاغة عفوی��ة لذائقت��ھ. نم��ت عن��ده م��ن أعم��اق س��جیتھ ھوای��ةُ رس��م 
عل���ى ال���ورق لذكریات���ھ ع���ن أوِل من���زِل . . رس���ومات خی���ـٍَّم بس���یطة التك���وین . . تخطیط���ات 

وق����ا إال بس����یقانھا ونفج����ة ألش����كاِل حیوان����ات منطق����ة الجزی����رة . . جـِ����ـماال ال ت����ـُعرف بِعران����ا 
قباتھ����ا الطویل����ة المقع����رة . . خرف����ان ال تب����اُن خرفان����ا إال بال����دائرة الكبی����رة عن����د ورالطوی����ة 

اتھ���ا عل���ى أنھ���ا إلی���ة خ���روف عرب���ي . . م���اعز ال تع���رف أعن���ازا إال بخط���ین ط���ویلین مؤخر
أعل�����ى ال�����رأس أم�����ارة ق�����رنین . . ك�����الب تـُمی�����ـُِّز كالب�����ا بإنفت�����اح أش�����داقھا عالم�����ةَ نب�����احٍ . . 

ص�����رار علی�����ان عل�����ى إع�����ادة الرس�����مة ب�����التخطیط وإرس�����ومات أش�����یاء بس�����یطة أخ�����رى . . 
ال���ذات م���ا لف���ت وبش���وائیة م���ا ت���زال عش���وائیة ھس���تھالك ال���ورق لتحس���ین أدائ���ھ برس���ومات عوإ

 إنتباه معلم الرسم إلیھ. 

 ً كافی���ا لمعل���م علی���ان لی���وفر دفق���ة تش���جیع مص���یري ف���ي الرس���م إال  ل���م یك���ن ف���ي ك���ل ھ���ذا دافع���ا
ی���وم راح المعل���م یتف���رج عل���ى علی���ان، ف���ي الص���ف الراب���ع اإلبت���دائي، م���أخوذا بإنكب���اب علی���ان 

ذر ك���یال تنكس���ر نبولت���ھ. وح���للقل���م الرص���اص بعنای���ة مس���كة علی���ان وباإلس���تثنائي عل���ى الورق���ة 
أن���ھ یری���د أن یض���ع روح���ھ عل���ى ال���ورق . . وكی���راه یخط���ط الرس���مة فیت���راءى الول���د للمعل���م 

َل رس���مة ص���غیرة ج���دا وط���المعل���م یراق���ب بص���بر  ول أن���اة یتف���رج علی���ھ یرس���م خطوط���ا لیش���ّكِ
ف���ي الزاوی���ة الیس���رى قابلھ���ا ومف���ي أعل���ى الزاوی���ة الیمن���ى م���ن الورق���ة،  لرائي مث���ل نخل���ةولتب���د

لرائي َش���بَھَ خ���روٍف بحج���م كبی���ر لربم���ا ولم���ن أس���فل الورق���ة ش���ّكل تخطیط���ا ف���ي المنظ���ور یب���د
ف���وي للمنظ���ور . . المعل���م م���ا ی���زال واقف���ا ف���وق رأس وع. تص���ور س���اذج  بیعیاً.وطك���ي یب���د

ج��أة تحرك��ت ی��د المعل��م لیس��حب رأس علی��ان وفعلی��ان ال��ذي تك��اد ت��ذوب روح��ھ ف��ي الورق��ة. 
دان تغ��وران ف��ي ال��ورق م��ع الخط��وط الت��ي یرس��مھا، لیش��یر بأص��بعھ ال��ى الف��راغ ین��اه تك��اوع

وض���عھا ف���ي أعل���ى ومالشاس���ع الممت���د عل���ى الورق���ة ب���ین رس���مة النخل���ة المتض���ائلة بحجمھ���ا 
 سأل:ویوضعھ في أسفل الورقة . . ومكل الخروف المتكابر بحجمھ وشالصفحة 

بالورق��ة؟ . . ل��یش م��ا ترس��م ب��ھ ف��د  ـ��بیر كل��شچي ـ��چھ��ـعلی��ان . . ھ��الفراغ ل��یش عایف��ة   -
 شي مثال؟ . . بالرسم ما یصیر ینترك ھالمكان بالورقة كلھ فارغ!

 . قائال: قائال.سمعھ المعلم جوابھ وی

 بادیة! وال. ھذي اللفراغ على الورقة ھ إستاد. -

ت���ذكر أن المعل���م ظ���ل یتنق���ل بناظری���ھ وییظل علی���ان یت���ذكر ھ���ذه الحادث���ة م���ا ع���اش أب���دا، وس���
 . قبل أن یسألھ: إختباراً.أن المعلم أراد أن یجري وكجھھ وورقة بین الو
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ذي رس���متك ص���ورة مص���ورھا مص���ور بك���امیرا وھ���زی���ن علی���ان! . . ھس���ھ أری���د أس���الك ل -
 . . إنت شایف صور مال كامیرا؟

 نعم . . إستاد! -

 ل���ي ـ���ولگدر ت���ــ���گت���ـ.  ك���امیرا.ذي رس���متك ص���ورة م���ال وھ���زی���ن . . أعی���د س���ؤالي . .  ل -
 ف من أخذ الصورة؟گالمصور واـان چن وی.. 

ال����ى نقط����ة خ����ارج الورق����ة أس����فل رس����مة أن����ھ أش����ار بإلص����بعھ كی����ف  أیض����ا س����یظل یت����ذكر
 الخروف قائال:

 إستاد . . ھنا!  -

ذھاب بھ���ا إلی���ھ وال���بزی���ادة تخطیطات���ھ ب���القلم الرص���اص  معل���م الرس���مذ ذاك الوق���ت أوص���اه وم���
خ���ذاً بی���ده عل���ى ھ���ذا النح���و، راح المعل���م وإخ���ارج وق���ت درس الرس���م. ل���و حت���ى مت���ى م���ا یش���اء 

لم�����ھ أیض�����ا كیفی�����ة إس�����تعمال أق�����الم التل�����وین وعیوجھ�����ھ بكیفی�����ة تحس�����ین رس�����م األش�����كال، 
یحكي ھ���ذا وس���رعان م���ا أص���بح بع���ون المعل���م مش���روَع رس���ام ن���اجح . . وس���. .  رافی���كگـال���

 ستاذه:ائال أوسالبا في معھد الفنون الجمیلة . . وطكلھ في قابل أعوامھ ألستاذه حین یغد

 . أرید أعرف . . ھذا اللي إنتبھ لھ المعلم كان مكتوب لي باللوح المحفوظ؟ أستاذ.  -

 یرد جواد علیھ:وس

-   ً وای���ھ أطف���ال وھكثر م���ن ص���دفة! . . أكوإ. م��� بتق���دیري.. . ی���ا ل���وح ی���ا بط���یخ! . .  مطلق���ا
م����واھبھم ھ����در! . .  لھ����م وت����روحا أح����د ینتب����ھ وم����.  مواھب����ك.. یمتلك����ون  ھ����النوع .م���ن 

. الف���راغ عل���ى ال���ورق الل���ي س���میتھ إن���ت  ص���دفة.إنتب���اه المعل���م للف���راغ المت���روك برس���متك 
ن���ت جاوبت���ھ ج���واب وإألك وس���لي لف���ت إنتب���اه المعل���م والللمعل���م بادی���ة . . إحتم���ال ھ���ذا ھ���

لي خ���اله ینتب���ھ؟ . . ھ���ذا ص���عب تفس���یره . . والنوش���الف���ت . . ب���س ل���یش إنتب���ھ المعل���م؟ . . 
 طور قابلیاتك بالرسم! ویلي خاله ینتبھ لك والتیجة ھذا اإللتفات ھلكن بالن

س����اما ھ����ي ور. . دافعیت����ھ لیغدالمتوس����طة  مرحل����ة الدراس����ةأوائ����ل األربعینی����ات أكم����ل علی����ان 
ی����ا ت����رى سیتس����نى ل����ھ معھ����د الفن����ون الجمیل����ة . . فكی����ف لتح����اق بواإل أغرت����ھ بال����ذھابالت����ي 

 األس���رة؟ . یق���وى عل���ى غی���ر معیش���ة ش���رطة الالف���ي أخی���ھ نزھ���ان  ات���بورق بالمعھ���د التح���اإل
 أض����حى أم����را الزب����ا!       ف����ي بغ����دادراس����تھ ودمص����اریف إقامت����ھ بھ����ا یس����د . التفكی����ر بطریق����ة 

م��ا س��د ویالبح��ث ع��ن عم��ل ف��ي بغ��داد یس��د ب��ھ رمق��ھ ھ��ي  وج��دھا ض��روریةخط��وة أول��ى . . 
لم���دة غی���ر قص���یرة میاوم���ة ظ���ل ھن���اك یش���تغل م���ن متطلب���ات، ف تحتاج���ھ من���ھ ھوای���ة الرس���م

لإللتح�����اق بالدراس�����ة  من�����دھا تق�����دوعبوظیف�����ة س�����اعي بری�����د عن�����د الحكوم�����ة.  ھق�����اإلتحلغای�����ة 
اللجن���ة رس���وماتھ ي موع���د مقابل���ة القب���ول، مق���دما ال���ى وف���المس���ائیة لمعھ���د الفن���ون الجمیل���ة . . 

خطیط���ات القل���م وت ـ���رافیكگال���ـ أق���الم تل���وینع���ن نوع���ا التل���وین عل���ى مس���توى  رتق���يالت���ي ل���م ت
فأج���اب ب���ـ"ال!" . .  . .رافك ـ���گال���ـغی���ر أق���الم ب الرس���م بج���رَّ ق���د ك���ان  س���ألوه إن ،الرص���اص

 ھ.أمنیتحققت لھ وت وقبلوه
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* * * * *  * * * * * 

ان ش���مران ق���د س���مع بإھتم���ام معل���م الرس���م وك���ف���ي الخ���الص دخ���ل توأم���ا نزھ���ان اإلبتدائی���ة. 
.  الرس����م.ی����رة م����ن عم����ھ، أص����ابتھ ع����دوى الش����غف بھوای����ة وغبرس����ومات عم����ھ علی����ان. 

یظل الص���بي مقل���دا عم���ھ ف���ي ف���ي محاوالت���ھ بل���ورة نفس���ھ رس���اما مس���تفیدا م���ن معلوم���ات وس���
 عمھ بالرسم أثناء تردده على بیتھم أینما أرتحلت أسرة نزھان األحمدي. 

ان���ت وك. ش���غف عب���د األمی���ر بالرس���م یلھی���ھ ع���ن ھمت���ھ بال���درس،  الخ���الص.م���ا یزال���ون ف���ي 
ص����ف األول المتوس����ط ل����م یس����عفھ حت����ى والالنتیج����ة أال یجت����از ص����ف اإلبتدای����ة إال بس����نتین. 

ا أن بل���غ الثامن���ة عش���رة، س���یق ال���ى خدم���ة العل���م وم���ص���ل م���ن المدرس���ة. وفح���ظ الس���نتین فی���ھ 
  في معسكر منصوریة الجبل، بضعة كیلومترات عن شھربان.

                                   *** 
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  . غایب مرھون بكر ـازیـا.فـانـتظـالل 
عمل���ھ ف���ي حم���ام إب���راھیم مرھ���ون بكرغای���ب ل���م یكم���ل الثانی���ة عش���رة بع���د ح���ین ش���رع الص���بي 

 داخ����الً . .  ق����ادم م����ن ال����زمن تقرر مس����یرة حیات����ھ لعق����دش����غلھ ف����ي الحم����ام س����ت. حقب����ة  ج����ویر.
ً امھمإس����تحملنق����ل المناش����ف لم����ن أنھ����وا  مغس����ل الحم����ام من����ھ ب����الوزرات المبلول����ة  ، و خارج����ا

ف���ي داخل���ھ خاللھ���ا  تعتمل���إ ثی���را م���اوك خارج���ا م���ع المناش���ف ك���ي تج���ف . .نش���رھا وییغس���لھا 
أم���ھ یتص���ور بھ���ا ، خی���الوبحت���ى لى م���ن ن���وع م���ا، ذك���ر نتف���ة ع���نبٌش ف���ي رأس���ھ ون��� تس���اؤالتٌ 
م���ل ن ق���د أكم یك���ول���توفی���ت أم���ھ ق���د  . . كان���ت !ك���ن ھیھ���اتول. . و ص���غیر وھ���تحمم���ھ ن���رجس 

ً أیض���ا ش���غلھ وت. .  فم���ا ال���ذي س���یتذكره؟.  .العم���رس���نتین م���ن  داخل���ھ م���ن  عتم���ل ف���يتم���ا  أحیان���ا
نھ���ا وم  .س���تطالةاإلووالنمیك���ف ع���ن  الجس���مھ  أض���حى یحس���ھا ف���ي داخل���ھ. تغیی���رات س���ریعة

ً  اعت���ادتفض���یلھ الھ���دوء عل���ى الص���خب ال���ذي  راح���ت ح���دة طب���ع خفیف���ة . م���ع أن علی���ھ س���ابقا
الش���عیرات الت���ي یتطل���ع ال���ى .  .حیات���ھتالزم���ھ طیل���ة تظل وس���تتبل���ور ف���ي داخل���ھ ج���اھال أس���بابھا 

أخ���رى تنم���و ش���عیرات س���یالحظ حك���م عمل���ھ وب، وق ش���فتھ العلی���اوف���یراھ���ا ف���ي م���رآة الحم���ام تنم
  خجلة في عانتھ!

معروف���ا  ریص���یول ت���دلیك لزب���ائن معین���ینوالتحم���یم مھن���ة البمج���رى ع���امین أو ث���الث تعل���م یافع���ا 
كلف����ھ إب����راھیم ج����ویر ع����د أليٍ وب. .  لتحم����یمھمھ زب����ائن یطلبون����ھ شخص����یا ول����بھ����ذا الك����ار 

، بعائ��د إض��افي ف��ي األج��رتأتی��ھ  وظیف��ة الوقّ��اد .مواج��ب أیق��اد مرج��ل الحم��اوظیف��ة جدی��دة . . ب
 خ���ر الخ���ارجین من���ھوإن ال���ى الحم���ام أول ال���داخلی بالحم���ام، فیك���ون برب���اط آخ���رتلزمھ لكنھ���ا س���

ع ذل���ك جاءت���ھ الوظیف���ة الجدی���دة بفرص���ة التفكی���ر ف���ي ذات���ھ . . تحقی���ق ال���ذات ن���وع م���ن وم���. . 
ائ����دُھا وع. الوظیف����ة الجدی����دة  العم����ر.ول����ى أمارات����ھ تتجل����ى ف����ي حقب����ة الیف����ع م����ن وإرفاھی����ة 

العائ���د اإلض���افي س���را  ی���راكمظل یوس��� . ال���نفُس أول���ى . . بمب���دأِ.س���یمھدان عن���ده لم���ا ی���ـُعرف 
رج���ل ش���ئ ی���ذّكَره بتحقی���ق رغب���ة عزی���زة راس���خة لتجس���ید  غلھ ف���يھ لیس���تی���خووإھ ی���دون عل���م أب

الف���ك ف���ي ل���ھ ذھبی���ة  ت���راءتالت���ي الالمع���ة ص���ف األس���نان الص���فراء المحط���ة العم���الق، ھ���اجس 
مس���ى وإال���ذھب . . تغلی���ف األس���نان بموظ���ة س���أل ع���ن كل���ف ، فقش���اھرج���ل المحط���ة الاألس���فل ل

ف���ي ذھب ال���ى مرك���ب األس���نان س���لمان الجن���ابي ی���، ع���دٍد م���ن األس���نان ه كلف���ةعن���دم���ا أن تكتم���ل 
ل م��داوماعلى تغلی��ف وظ��بعض��ھا.  ل��ھغل��ف ی ك��يس��وق ص��وب الس��راي ب��ین دك��اكین الص��اغة 

ُك أس���ناٍن كام���ل مغل���ٌف بال���ذھب ال وف���.  بال���ذھب.تغلیفھ���ا كلھ���ا  م���لتكإ إس���نانھ الس���فلى لغای���ة أن
ِف ف��م ب��د أن یغ��ري شخص��ا مث��ل غای��ب مرھ��ون بتص��نع ض��حكة م��ن ن��وع م��ا تكش��ف ع��ن ت��ر

یُب��ان لف��تح ش��دقیھ م��ا إس��تطاع ال��ى ذل��ك س��بیال، ك��ي  عن��د الض��حكذاك م�� یعمدوس��ص��احبھا! . . 
    .كامال تلصف بھ أسنان تلمع بذھبیتھا سنان فكھ األسفلأصف 

ج���ل یمض���ي وس. .  یت���ھ ال���ذي یب���ات فی���ھوبھ الحم���امفح���واه أن  ال���ى ق���رارینتھ���ي مؤقت���ا غای���ب 
م��ا یج��ري خ��ارج  ی��رى فی��ھ متس��ع وق��ت یج��د وال، ف��ي الحم��ام تقریب��االعق��د الث��اني م��ن عم��ره 

الحم���ام س���وى ف���ي أش���ھر الص���یف الالھب���ة الت���ي تخ���ف فیھ���ا كثی���را حاج���ة الن���اس إلرتی���اد حم���ام 
وإس���تأجر  إب���راھیم ال���ذي ت���زوج مبك���را فس���حة ی���زور بھ���ا بی���ت أخی���ھفیھ���ا س���اخن، فیج���د غای���ب 
غای���ب ی���زورھم .  . الخ���ان نخ���اه األص���غر عص���مان م���وإأب���اه آخ���ذا مع���ھ  بیت���ا، تارك���ا الخ���ان،

إنتزعھ���ا ی���ف وكع���ن ن���رجس العص���ملیة  راھیمزوج���ة إب��� لكنـَّ���ـتھیحك���ي  ھ مرھ���ونبی���مص���غیا أل
 غای����ب . . عس����رة إلبنھم����ا عص����مانمتوالدة  بس����بب ن����زف الزمھ����ا ف����ي من����ھالظ����الم  ق����درال

ب���ألوان  الحكای���ة بتك���رارمرھ���ون  ھ���وسخی���ھ . . كلم���ا زار بی���ت أتتك���رر  تل���ك الحكای���ةیص���غي ل
م����وت أم����ھ ن����رجس مقرون����ا ب����والدة أخی����ھ  تص����ورالبس����یطة  ة غای����بمخیل����ل تمھ����د العاطف����ة،

ھ����ذا ظل یوس���� ،یتول����د ف����ي داخل����ھ ت����دریجیا إحس����اس ب����النفور م����ن أخی����ھ عص����مانفعص����مان، 
ا فت���ئ ھ���ذا وم���ص���مان. وعیتف���اقم ف���ي داخل���ھ كلم���ا س���مع روای���ات أبی���ھ ع���ن ن���رجس النف���ور 
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ال  نھ���ارا ذھ���ب لزی���ارة بی���ت أخی���ھإذا م���ا ی���ت أخی���ھ. وغالب���ا بالنف���ور یتزای���د بك���ّرِ أی���ام زیارات���ھ ل
غر مش���غوال بسیاس���ة الخی���ل ص���واألاألكب���ر مش���غوال بعربانت���ھ ، یج���د ف���ي البی���ت أی���ا م���ن أخوی���ھ

ال��ى زوجت��ھ مبك��را یق��ود إب��راھیم ل��یال بع��د إغ��الق الحم��ام، ی��رى أخ��اه م ذا زارھ��وإ .ف��ي الخ��ان
نف���وره م���ن أخی���ھ  . جلس���تھما.ین س���رعان م���ا یم���لُّ ص���مان، الل���ذوعم���ع أبی���ھ إی���اه  ارك���ات، من���ام

الف���ارق ب���ین  ن���د الن���اس س���یكونوع.  .خل���ھوبم���ن ش���حة أخی���ھ إب���راھیم  ص���حبھ نف���ورٌ عص���مان 
یتس��بب وسص��ل ب��ین شخص��یتیھما، الف إح��دى أم��ارات وغلّ��ة ی��د أخی��ھ أب��راھیم بس��طة ی��د غای��ب

 . جوة بینھما ال تردمھا األیاموفبجفوة 

ائ���را طارئ���ا عل���ى من���زل ف���ي داخ���ل غی���اب للش���عور بأن���ھ ب���ات زس���تتراكم ت���دریجیا  ل���دواعيا
خ���اه وإأمس���ى ال ی���رى أب���اه وھ���ن، فوإ أوھ���ن یرص���تھ���ذا البی���ت ع ش���ائجھ م���. راح���ت وأخی���ھ

ق���وم بتحم���یمھم ویا، حت���ى أخ���اه إب���راھیم، إال ح���ین ی���أتون ال���ى الحم���ام أحیان��� والعص���مان، ب���ل 
تعق��د م��ا أن وت ف��اقمتوتت��زداد إتس��اعا، ب��ل  إب��راھیمخی��ھ وإفج��وة الس��لوكیة بین��ھ والعل��ى حس��ابھ. 

س����تغالل وإبقص����د واض����ح ھ خی����ھوإدون أبی����ھ  ال����ى الحم����ام م����ن مجیئ����ھ ح إب����راھیم یكث����رُ وری����
 وجود أخیھ غایب في الحمام.

* * * * *  * * * * * 

. 13اإلجباری���ة ل���مغای���ب ال���ى خدم���ة الع اءس���تدع. . فیح���ین أ نتھ���اءاألربعینی���ات توش���ك عل���ى اإل
ھا ف���ي یقض���علی���ھ أن ی خدم���ةً ش���ھراً  ثمانی���ة عش���رَ  . . حی���اة غای���ب مرھ���ونمرحل���ة جدی���دة ف���ي 

 س���یتخللھا تمھی���ددة الخدم���ة ھ���ذه وم���. .  ش���مال ش���رق بل���دة المقدادی���ةالجب���ل منص���وریة معس���كر 
، حمی���د البعق���وبیین الجندی���ة يھن���اك تع���ّرف عل���ى زمیل���. .  إلنتقال���ة نوعی���ة ف���ي حیات���ھي ت���دریج

 م���ن قری���ة الھوی���در ـ���طمةگس���ین وحم���ن بعقوب���ة  ـ���ةچدع���ـو يالمع���روف بكنی���ة أب��� دن���داويواللع
ب���د األمی���ر نزھ���ان اآلت���ي م���ن الخ���الص، متج���اورین ف���ي ثكن���ة واح���دة . . وعو زمی���ل آخ���ر ھ

س���تمد قوتھ���ا م���ن تلبی���ة تس ـ���طمة ص���داقة ال ینف���رط عق���دھا،گس���ین وح غای���ب تتأس���س ب���ینوس
 .مشتركةإھتمام دنیویة متنامیة  تطلعات

ج���ازات س���ین، تتعل���ق بإوحمی���د وح، غای���ب ةثالث���الش���لة المجن���دین ترتیب���ات ملتوی���ة س���تحتاجھا 
 رئ�����یس عرف�����اء الوح�����دةس�����عون لتحقیقھ�����ا بمعرف�����ة وی، ال�����ى بعقوب�����ةیع�����ودون بھ�����ا متزامن�����ة 

م����نھم  تن����ازل ك����لٌ إتف����اٍق خالص����تھ أن یب یتعذََّر عل����یھم األم����ر إالوس����. رایت����ھ و ذمت����ھ الفالت����ةود
 ً ن����د إنقض����اء وع یوافقون.وس���� ،ل����رئیس العرف����اء ع����ن نص����ف المرت����ب ال����ذي یس����تلمونھ ش����ھریا

الم����دة المق����ررة للت����دریب، ك����ان م����ن المف����روض ت����وزیعھم عل����ى وح����دات أخ����رى للج����یش، 
ف���ي الل���واء،  مس���ؤولٍ  ض���ابطٍ ل���ھ  ـ���طمة ل���دى ص���دیقٍ گحس���ین لقری���ب مح���امي لھ���م توس���ط یوس

ع����ن  تن����ازلٍ  ك����ن ھ����ذه الم����رة مقاب����لَ ول، ة ذات����ھلمنص����وریإلبق����ائھم ھ����م الثالث����ة ف����ي معس����كر ا
غالب���اً م���ا  من���ھ ل���رئیس عرف���اء الوح���دة ةً نتف���للض���ابط المس���ؤول، ال���ذي یعط���ي  ك���امالً  رات���بال

  !ولب الفسادولیكون ھ

أغل���ب  اءقض��ة عل��ى بعقوب��� ال��ى أجازت��ھ الدوری��ةأی���ام ف��ي  د غای��بٍة . . س���یعتافطن��ب��بعض م��ن 
وك���ي ی���وفر رات���ب الجندی���ة  یفق���د وش���ائجھ بالمك���انك���یال  حم���امال بالعم���ل ف���ي أیامھ���ا نھ���ارات

بأفض�����ل م�����ا  ش�����عوریاٍ تش�����تغل الطرت�����ھ الطبیعی�����ة سوف أن حاس�����تھ السادس�����ةوك����� الش�����ھري.
فیھ���ا بی���ت  ی���زورُ  یس���رق خاللھ���ا م���ن وقت���ھ ف���ي إح���دى نھ���ارات إجازت���ھ س���اعةً  ! . .تس���تطیعھ

                                                            
سنة غزوإألمریكان  2003الجیش تطال كل عراقي بلغ الثامنة عشرة من العمر . . وظل ساریا لغایة ھونظام خدمة إجباریة في  13

 للعراق.
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ف��ي غرف��ة طم��ة گس��ین وحـ��ة چقض��ي لی��الي اإلج��ازة م��ع أب��ي دع��وویلی��رى أب��اه، إب��راھیم أخی��ھ 
 .المجاورة لمحطة القطار خانةمقابل محطة البانزین مقھى مناتية لـة مجاورچألبي دعو

نھ���ر المطل���ة عل���ى ـ���طمة نق���ل س���ھراتھم ال���ى بس���تان أبی���ھ گح���اول حس���ین یحص���ل م���رة أن وی
 ـ����بیناتچقاب����ل منطق����ة وم منطق����ة الوق����فق����رى ال����ى الم����ؤدي عل����ى یس����ار الطری����ق  دی����الى

بع����د ص����الة  ھم أب����وهؤفاجس����یراء وش����ایة، وج���� م����رة تالی����ة يوف���� . . نج����ح م����رة . .الس����وامرة 
 تح��ول البس��تانیمن��ع م��ن  نل�� م��ا حص��ل. لك��ن ھن��اكط��ردھم م��ن ی، فب��ائتین ف��ي البس��تان الفج��ر

 ھ����معومالمق����ربین،  ش����لتھحس����ین ھا ول، ی����دعدائ����مس����ھرات ال����ى مس����رح  بع����د بض����عة س����نین
قرب���ون من���ھ معھ الماغ���ب الس���امرلي ال���ذي سیس���ورس���اھرین آخ���رین، ھ���اني میرخ���ان القص���اب 

 ب!لیالي اللھی. . تسمیة  السھرات تلك یطلق على

* * * * *  * * * * * 

م���دة خدم���ة  إختت���امص���یلة وح . . ھ���ي مص���در تھ���ذیب!ف���ي الج���یش  اإلجباری���ة أن الخدم���ةقی���َل 
عب��ھ قب��ل إلتحاق��ھ ب��الجیش،  14ی��س الت��تنچـ��ة ك��ان ال یف��ارق چ. . أب��ي دع��و الثالث��ة ش��لةلالعل��م 

علب���ة بـ���طمة گحس���ین ـ���ائر . . گب���أال تف���ارق جیبیھم���ا عل���ب الس���ـ س���ین،وحفإنع���دى من���ھ غای���ب 
 حس���ین یح���ب ت���دخینھاـ���ائر وال���د گ، مارك���ة س���ـغ���ازيتھ���ا عل���ى إس���م مل���ك الع���راق دخ���ان مارك

،  فحس���بنكھ���ةٍ  ألن تبغھ���ا ثقی���لَ رج���ل أحبھ���ا ل���یس وال، لی���زگك المن���اوئ لإلن���ـتعلق���اً من���ھ بالمل���
غ����ازل الن����ازي ویوھ م����ات غیل����ة الش����ھید مث����ل كثی����رین غی����ره ب����أن المل����كنم����ا أیض����ا لظن����ھ وإ

مارك����ة م����ن  س����جائر علب����ةبای����ب وغ . .! لی����زيگـج����راء مقارعت����ھ للمس����تعمر اإلن���� األلم����اني
ً  . . ترك���ي  أحبھ���ا بإم���ارة رب���ع،وإث���الث عل���ب أ نكھ���ة تبغھ���ا أخ���ف قل���یال، یح���رق منھ���ا یومی���ا

ارة ـ���گـسی���ن تف���ارق الول���إس���مھا ترك���ي لم���ا ب���ھ م���ن وش���یجة بالعص���ملیین أج���داده ألم���ھ ن���رجس. 
م�����ارة ت�����دخین وإواح�����دة م�����ن أخ�����رى . .  یوق�����دحت�����ى ممات�����ھ،  فم�����ھ إطالق�����امارك�����ة ترك�����ي 

ف��ي س��وق  ـ��يچالتنت��ـ یش��تریھ م��ن مجی��د ك��راديثقی��ل النكھ��ة فی��ھ تب��غ  خ��اميٌ  ك��یسٌ  ـ��ةچع��وودأب
یل����ف  الك����یس یخ����رجمارك����ة ب����افرا  . . فت����ر ورق ل����ف س����جائر ص����غیر الحج����م ودالص����اغة 

ك���ي یع���ود بع���د رب���ع س���اعة ، لیم���ن دقیق���ة لحت���رق بأق���وتش���علھا وییض���عھا ب���ین ش���فتیھ واح���دة 
  !یلف غیرھا

أكث���ر  ادروھ���اوغ، قل���یالدوران إال وال���ف���ون ع���ن الل���ف ال یعرش���لة الثالث���ة دخل���ت ثكن���ة الج���یش 
یفقھ�����ون ع�����ن معاش�����رة الع�����اھرات . . جاؤھ�����ا ال  !دورانوال�����ل�����ف م�����ن الفطن�����ة بمراح�����ل 

ً  إالل���واط والغتص���اب واإل بمعرف���ة واس���عة بالطریق���ة الت���ي یج���ري بھ���ا  اخرج���وا منھ���وت، س���معا
ض���باط بی���دھم س���لطة ف���ي بض���عة م���ن ل���دن م���ن المجن���دین ح���دیثاً إس���تدراج الص���بیان األغ���رار 

ن ی����نٙس الثالث����ة ق����ط حكای����ة ذاك الجن����دي المكل����ف الغ����ّر األش����قر الل����دن ول����الج����یش ال تقھ����ر. 
نم����ا ص����ار أیض����ا فریس����ة للجن����ود وإغ����وي ل����یس م����ن ل����دن الض����باط فحس����ب، ۥالوس����یم ال����ذي أ

ج���رأة تمی���ز بھ���ا م���ن تل���ك الفخ���اخ س���وى  ،الثالث���ةش���لة  ،م ی���نجھم ھ���مول���ش���ركائھ ف���ي الثكن���ة. 
 م یتطل���ب األم���ر م���ن الثالث���ة جھ���داً ول��� ـ���طمة فإكتس���بھا غای���ب مرھ���ون.گس���ین وحـ���ة چع���وودأب

ا ي أنفس��ھم ش��ئ م��ن ذاك الول��ھ ال��ذي ل��ن یط��الوا من��ھ ش��یئوف��لك��ي یتخرج��وا م��ن الج��یش  كبی��راً 
 ً  لل���وطن.معھ���م م���ا یجعلھ���م یعتق���دون أن الج���یش س���ور  بالتأكی���د س���یحملونك���نھم ول.  عاش���وا. م���ا

ً وب���� . . یحمی����ھ أی����ام المح����ن .  أنھم ف����ي خ����دمتھم اإلجباری����ة ف����ي الج����یش أدوا واج����بھم حراس����ا
  لسور الوطن!

                                                            
ائر في كیس من ـگالسـ"التتن" ھي التسمیة الشعبیة العراقیة للـ"تبغ" . . وقد إعتاد أغلب عامة الناس بوضع التبغ مع دفتر للف  14

 القماش الخام.



37 

 

ً ن لش�����ربھا ال یعرف�����وخم�����رة وال . . س�����ور ال�����وطن الج�����یش وادخل����� ، س�����وى بالس�����ماع درب�����ا
تسمیة . . ب����ـ ةمعروف���� مرخص����ةغی����ر رخیص����ة أن����واع خرج����وا من����ھ یھرق����ون َعَرق����اً م����ن وت

 . . ع���رگ ھبھ���ب. . ش���ھور بإس���مھا وم ف���ي بس���اتین قری���ة ھبھ���ب مخم���ـَّرٌ  . . ـ���غچَالق���ـَ  گالعَ���رَ 
 ـ���غ مع���ھ ال���ى وحدت���ھچٙقنین���ة م���ن الع���رق الق���ٙـ  ـ���ة م���رة أخ���ذَ چع���وودحاول أبس���ی إتف���اق الثالث���ةوب

عن���د دناءة واٍش، وش���ي ب���ھ موت���ور وب���أم���ا بمخاف���ة م���ن هللا أ ا حص���ل ق���د حص���لوم���، العس���كریة
غرام���ة عش���رة قن���اني  إنف���رادي زائ���داً  س���جنٍ  أس���بوعَ  ت���ھعقوب تن���اوكرئ���یس عرف���اء الوح���دة، 

منھ���ا لض���ابط الس���ریة قن���اٍن  ثم���انس���تكون جلبھ���ا  ن���دوع. .  . . ی���ا للغرام���ة! م���ن ھ���ذا الع���رق
اس س����ور ال����وطن ف����ي حینھ����ا ح����رّ دفع ثمنھ����ا یوس���� . . ل����رئیس عرف����اء الوح����دةمنھ����ا ثنت����ان وإ

  !الثالثة

د خ��اب مس��عاھم للس��كر ف��ي مس��كن وق��ی��ف قض��ت ش��لة الثالث��ة بع��َض وق��ٍت مم��ٍل ف��ي الثكن��ة وك
ن إنتب���ھ لوج���ود زمی���ل لھ���م ف���ي الثكن���ة، عب���د األمی���ر ومـ���طمة ھ���گح���راس ال���وطن؟ . . حس���ین 

نزھ����ان األحم����دي، رس����ام ی����ـُلھي نفس����ھ بتخطیط����ات عل����ى ال����ورق یرس����م بھ����ا األش����خاص 
ا فیھ����ا، ط����رق إس����تلقاء الجن����ود ف����ي أفرش����تھم، وم����الموج����ودین ف����ي الثكن����ة، زوای����ا الثكن����ة 

عب����د ذي إلتف����ت لوج����ود وال����س����ین ھوح. وغیرھ����االس����یارات المتوقف����ة ف����ي س����احات الوح����دة، 
األمی���ر رس���اما و خطاط���ا ح���ین یس���تدعونھ أحیان���ا ال���ى مق���ر الوح���دة العس���كریة لیس���تفیدوا م���ن 

ي س����بیل اللھ����و، س����یقود حس����ین الش����لة لإللتف����اف ح����ول وف����ھوایت����ھ ف����ي مناس����بات رس����میة . . 
قالم����ا، وإالرس����ام یطالبون����ھ ف����ي الب����دء بعم����ل تخطیط����ات شخص����یة لھ����م، یجلب����ون ل����ھ ورق����ا 

 روحون یكایدونھ:ویم، وجوھھم، ھیئاتھم . . حثونھ على تخطیط رسومات لھوی

 ھذي ما تشبھني! . . إنت مو خوش رسام! -

 ـة! گـرگالعـ گـي مثل حلـگطلعني مثل حلـوم. . ھاي شن -

 ـة أحلى من غایب! چعوود. . لیش مطلع أب -

 غایب طالعة أكبرمن خشمھ  گـارة بحلـگجــوالأش -

 ـارة من خشم حسین عبالك طالعة من طیز سخل! گفخة الجـونھاي شنو؟ . .  أش -

طال���ب عب���د األمی���ر برس���م آم���ر ویـ���ة چأب���ي دع���و ج���أة یتفت���ق ذھ���نوفض���جون بالض���حك! . . وی
خ�����رین أعل�����ى م�����نھم رتب�����ة بأوض�����اع غریب�����ة . . وإعری�����ف والئ�����یس عرفائھ�����ا ورالوح�����دة 

ك���ن س���رعان م���ا یمزقونھ���ا خوف���ا م���ن وش���ایة كوش���ایة ول. .  روح���ون یموت���ون م���ن الض���حك!وی
 ـغ.چالعرق القـ

 ـطمة من عبد األمیر:گصدف مرة أن یستفسر حسین وی

 عیني أموري . . شغلة الرسم ھاذي ماشیة؟  -

 رد عبد األمیر بسؤال:وی

 شتقصد؟  -

. إن����ت شتش����تغل بالخ����الص؟ . . تش�����تغل رس����ام؟ . . أقص����د عن����دك دك����ان رس�����م  أقص����د. -
 بالخالص؟
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 عن����دي والابوني للجندی����ة! . . وج����ال . .  آن����ي م����ا أش����تغل كلش����ي . . رس����بت بالمدرس����ة  -
 دكان!

 ـنت ملتھي! . . شتشتغل؟چلعد بیش  -

 ـي . . لھو! چـاط البساتین مال الجیران بالخالص! . . ھیـگبلـ -

ف����تح دك����ان م����ال رس����م وتزی����ن . . إذا خلص����ت م����ن الجندی����ة . . ل����یش م����ا ت����روح تج����رب  -
 بالخالص؟ 

د! . . إن���ت الل���ي یس���معك عبال���ھ ش���غلة الرس���م - زور وال����ـ���ة گش���طھھ م���ر حس���ین! . . مع���وَّ
 ھا أحد یشتري رسم! . . تھیھي! یلیش ھیھ الخالص ب! . .  گخواشیـ

ـ���وبة تف���تح دك���ان م���ال رس���م و گزی���ن . . إذا خلص���ت م���ن الجندی���ة . . ل���یش م���ا تج���ي لبع���ـ -
ـ���وبة م���ا گالرس���م . . ألن آن���ي أدري بع���ـ بیھ���ا ش���غلةتمش���ي  ـ���وبة إحتم���الگبعـ���ـخ���ط؟ . . 

 ھا غیر خطاطین إثنین . . یروحولھم ناس من قریتنا الھویدر! یب

ف��راغ ل��ى عواھن��ھ لمج��رد إزج��اء وق��ت وعـ��طمة ق��د یك��ون قال��ھ مزاح��ا گم��ا تح��دث ب��ھ حس��ین 
كی��ف ك��ان لیتس��نى ل��ھ معرف��ة أن إقتراح��ھ ھ��ذا س��یكون ل��ھ دور مص��یري ف��ي رس��م مل��ل، ف م��ن

أس���رة نزھ���ان األحم���دي كلھ���ا  رس���م مس���تقبل ب���ل ف���يال مس���تقبل عب���د األمی���ر الرس���ام لوح���ده، 
 أیضا؟    

                                *** 
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 ابـقـاِرُق األلـفـم

ح عب���د األمی���ر األحم���دي م���ن الج���یش. وعائ���دأ ال���ى الخ���الص وج���د  الخمس���ینیات.أوائ���ل  . ُس���ّرِ
أب���اه نزھ���ان ق���د أح���ال نفس���ھ عل���ى التقاع���د م���ن س���لك الش���رطة. الوال���د عاط���ل ع���ن العم����ل 

بمعون����ة  یج����د ل����ھ ھن����اك عم����الً نتق����ال ال����ى ش����ھربان بل����دة زوجت����ھ فلربم����ا فیف����اجؤه بق����رار لإل
 أنسبائھ.

ض���ار م���ع وال���ده ف���ي س���وق ش���ھربان، ل���م مش���تغال ب���ائَع خض���راوات عل���ى رص���یف س���وق الخ
 م��ا ف��ي ثكن��ة المنص��وریة.ـ��طمة یوم��ا گیك��ن عب��د األمی��ر لینس��ى ق��ط م��ا إقترح��ھ علی��ھ حس��ین 

دفوعا وم���ھ���ذا الحل���م،  اش���ائع . الل���واء.الرحی���ل ال���ى بعقوب���ة لیف���تح ل���ھ دك���اَن رس���اٍم ف���ي مرك���ز 
ك��أن إقت��راح حس��ین ك��ان الش��رارة الت��ي س��تفجر  ،تقلی��د عم��ھ الراح��ل ال��ى بغ��دادال��ى باألس��اس 

ك���ان ق���د وف���ـّر ج���ل م���ا ك���ان یتقاض���اه م���ن روات���ب  ق���ة ش���ھربان بك���ل الوس���ائل.مس���عاه لمفار
اجس وھ���دفوعا بإحس���اس وم���. .  بض���عة أش���ھر م���ع أبی���ھ ھلاش���تغف���ر المزی���د أثن���اء إووالجندی���ة، 

یح���اول نزھ���ان فبق���راره، خبر وال���ده ھ ال���ى بعقوب���ة، س���یرحیل���وف وق���ت ق���رار أزیحثان���ھ عل���ى 
م ول��طل��ب إلی��ھ التری��ث لغای��ة التأك��د م��ن ف��رص مس��تقبلھ ف��ي بعقوب��ة قب��ل ذھاب��ھ إلیھ��ا، ویمنع��ھ أ

  . . یفوز باللذات الجسوُر! یفلح

كان���ت . . بعقوب���ة آن���ذاك مرك���ز الل���واء ال���ى بعقوب���ة  الوق���ت خری���ف عن���دما وص���ل عب���د األمی���ر
ض���رط إذا  علیھ���ا أح���د الظرف���اء . . علیھ���ا المث���ل ال���دارج ال���ذي أطلق���ھ ص���غرھا یص���حُّ  نْ بل���دة ِم���
ف���ي ط���رف م���ن ص���وب الس���راي یـُسم���ـَع لض���رطتھ ص���دًى ف���ي ك���ل أط���راف ص���وبي  أح���دھم

ي وف��� .ال عن���وان ل���ھ ف���وق مقھ���ى البغ���دادي فن���دق عل���ىدلُّ���وه  ف���ي بعقوب���ة . . تكی���ة!والالس���راي 
 إذ أفل����ح بض����عة لی����الٍ س����وى فی����ھ ، ل����م یب����ت إس����تأجر عب����د األمی����ر س����ریراالفن����دق المتواض����ع 

 رك���نٌ بطرف���ھ الش���مالي، دك���اٌن  ف���ي مبن���ى س���وق األوق���افال أح���د ل���ھ ب���ھ حاج���ة  دك���انٍ  جارإس���تئب
لمحل����ة أم ال����دجاج.  دربون����ةٍ عن����د م����دخل ، 15مج����اور لمرق����د الس����تمومنیة عل����ى الش����اخة یط����ل

عل���ى الش���اخة، ل���ى ج���انبي ال���دكان م���ن جھ���ة الش���ارع یس���ارا مقھ���ى غن���یم الس���امرلي المطل���ة وع
قرر المبی���ت ف���ي س���یي ی���وفر أج���ور الفن���دق وك���نیة. مالس���تمون جھ���ة الدربون���ة یمین���ا ب���اب وم���

.  .ل����یال  س����تغالل إح����دى قنف����ات المقھ����ى للن����وم علیھ����اإلال����دكان، مس����تأذنا غن����یم الس����امرلي 
ال یبع����د عن����ھ س����وى بض����عة عش����رات الخط����وات  16المس����مى ج����امع الس����وق وج����امع بعقوب����ة

  قضي بھ حاجتھ عند الضرورة.ویلیغتسل فیھ 

ي ص���باح ت���ال لیلت���ھ الثانی���ة، وف��� .ف���ي دكان���ھ الف���ارغلیلت���ان مض���تا عل���ى مبی���ت عب���د األمی���ر 
غن���یم المج���اور لدكان���ھ، ش���اھد ق���دمین ل���م  ف���ي مقھ���ىالٌس منك���ب عل���ى فط���وره البس���یط وج���وھ

بأبی���ھ نزھ���ان یفل���ح ذی���ال دشداش���ة ص���احبھما بإخف���اء البس���طال ال���ذي یلبس���ھ. رف���ع رأس���ھ فتفاج���أ 
                                                            

ان قد ھدم وكبنى سوق األوقاف المسقف بالشیلمان وم"الستمومنیة" ھي التسمیة الشائعة لمرقد إمرأة یسمونھا "السیدة المؤمنة" . .  15
لمعروفة بمحالت تأجیر متطلبات مجالس الفاتحة التابعة لألوقاف وإالحالیة  بنایةال في موقعھن وشیدت أبان سبعینیات القرن العشری

 ألفراح.وإ

مع المقص����ود ھن����ا . . ھوإلج����امع ال����ذي ك����ان عن����د رأس س����وق الص����یاغ ف����ي ص����وب الس����راي وك����ان ق����د ھ����دم مطل����ع الج����ا 16
 السبعینیات وشیدت في  مكانھ بنایة العیادة الشعبیة الحالیة. 
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. نھ����ض متطلع����ا بإس����تغراب ال����ى محی����ا وال����ده، ف����دعاه ال����ى الجل����وس لیتش����اركا یق����ف أمام����ھ
الت���ي تنق���ل المس���افرین ب���ین البل���دات عب���ر ل���واء  17ن���ذلك كان���ت الباص���ات الخش���بیةوإ. . الفط���ور 

ع��ود بع��د الظھ��ر م��ن حی��ث أت��ت . وتبل��ھ، وقدی��الى م��ن عادتھ��ا اإلق��الع المبك��ر، عن��د الش��روق أ
نزل����ھ وإدر ش����ھربان عن����د الش����روق، فوص����ل بعقوب����ة نزھ����ان ق����د غ����اأب����وه  إح����داھا ك����انوب. 

ن ھن���اك ظ���ل ی���دور وم���ا ی���زال الوق���ت أول النھ���ار. وم���الب���اص عن���د رأس ش���ارع العنافص���ة 
بالمق���اھي الممت���دة م���ن الجن���وب ال���ى الش���مال عل���ى ص���وبي الش���اخة واح���دة فواح���دة، ث���م م���رورا 

قھ���ى غن���یم س���ى ب���ھ المط���اف عن���د موربم���ا یت���وفر م���ن فن���ادق، س���ائال ع���ن إبن���ھ بع���د توص���یفھ. 
.  ابن��ھ.خر مقھ��ى ف��ي أقص��ى ط��رف الس��وق ش��ماال حی��ث ك��ان نص��یبھُ تن��اوَل فط��وِره م��ع وإوھ��

 نزھ���ان مفاجأت���ھأثن���اء تناولھم���ا اإلفط���ار، تس���اءل عب���د األمی���ر ع���ن س���بب مج���ئ وال���ده، فم���رر 
ف���ي بعقوب���ة . . ج���اء ع���دم تص���دیق عب���د األمی���ر لم���ا عرض���ھ  أنھ���م ق���رروا اللح���اق ب���ھ.  البن���ھ.

 والده ردة فعل أشبھ بالصرخة:

 ـوبة!گشنو؟ . . تجون لبعـ -

 إي! -

 كلكم؟ -

 إي . . ما لنا شي بشھربان إذا الشغل ھنا أحسن! -

لألس��رة لس��كن ذا فإس��تئجار بی��ت وب��طی��ر ص��واب عب��د األمی��ر فرح��ا طاغی��ا بھ��ذا الق��رار . . وی
  با.  الزأمرا صار 

* * * * *  * * * * * 

ـــُ����ـبة ف����ي ص����وب گح����ط رح����ال س����كن نزھ����ان األحم����دي ف����ي محل����ة أم ال����ـ . . 1954ع����ام 
ع���د وبالتكی��ة ف���ي من��زل بواجھ���ة عرض��ھا ثالث���ة أمت��ار تقریب���ا، بم��دخل مس���قف طول��ھ مت���رین، 

الم���دخل مس���احة أع���رض م���ن الواجھ���ة بكثی���ر، فیھ���ا ح���وش طوی���ل مكش���وف بع���رض ثلث���ة 
تس��ع یس��ارا حت��ى آخ��ر البی��ت حی��ث تص��طف ث��الث غ��رف ص��غیرة، أمامھ��ا طارم��ة ویأمت��ار 

م��ام وحي آخ��ر الح��وش عن��د نھای��ة الممش��ى مط��بخ ص��غیر وف��ال یزی��د عرض��ھا ع��ن مت��رین، 
ل����ى الیم����ین تط����ل م����ن بی����ت الجی����ران عل����ى الممش����ى ث����الث نواف����ذ وعراحیض. وم����ص����غیر 

ین الص���غیرتي الحج���م ھم���ا بیت فیم���ا بع���د أن إثنت���ین منھم���ا الع���الیتوالص���غیرة، س���یعرف س���اكن
وط���أ قل���یال م���ن األخ���ریتین ھ���ي لمط���بخ بی���ت وإثالث���ة الكبی���رة نس���بیا والراحیض، وم���لحم���ام 

 الجیران. 

مقارن���ة بمس���كنھم ف���ي ش���ھربان ال���ذي تكرم���ت ب���ھ عل���یھم جوی���دة المـُصلحی���ـِّة أم ص���افیة، ھ���ا 
بعقوب���ة . .  رة واح���دة بن���ـِعٍم عدی���دة وفرھ���ا لھ���م مس���كنوم���ھ���ي أس���رة األحم���دي تست���ـَْرفِھ ھن���ا 

ذه رفاھ��ة . . ھن��اك ك��ان وھ��مس��كن ھن��ا مش��ید بط��ابوق والل��بن والبی��ت جوی��دة مبن��ي ب��الطوف 

                                                            
 النجف" گ"الباص الخشبي" كانت تسمیتھ الشائعة ھي "دـ 17
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ل���ة ال والیغش���ي أعی���نھم ض���وٌء ك���اٍب باع���ٌث عل���ى الكآب���ة ی���أتیھم م���ن ف���انوس مسخ���ـَّم الزجاج���ة 
ذه وھ���ن���ا ف���ي البی���ت تی���ار كھرب���اء تنی���ر أض���ویتھ المن���زل، وھتختل���ف ع���ن الف���انوس بش���ئ، 

ذھب ص���افیة ھ���ي وت���ھن���اك ك���انوا یم���ألون أوعی���تھم م���ن حنفی���ة الجی���ران، .  رفاھ���ة.أیض���ا 
بنتھ���ا أمی���رة لغس���ل ص���حون المن���زل عن���د الس���اقیة الم���ارة م���ن أم���ام بس���اتین محل���ة الرمادی���ة، وإ
ذه وھ���حتھ���ا ح���وض تص���ریف للم���اء المس���تعمل، وتق���ي ونن���ا یس���تمتعون بم���اء حنفی���ة نظی���ف وھ

ن����اك مط����بخھم ل����م یك����ن س����وى رك����ن مكش����وف ف����ي ع����راء ح����وش المن����زل وھرفاھ����ة . . 
حراً، ل����ھ ب����اب یغلقون����ھ وجن ك����ان لیب����دوإن����ا المط����بخ حی����ز مس����تقل، وھبأرض����ییة ترابی����ة، 

ذه رفاھ����ة . . ھن����اك حم����امھم مج����رد طس����ت یعزلون����ھ بس����تارة وھ����فتحون����ھ مت����ى ش����اؤوا، وی
الطس���ت، قرفص���ون فی���ھ ف���ي أح���د أرك���ان ح���وش المن���زل، یض���رطون بم���اء ویعل���ى الحب���ل 

 یتحمم���ون ش���تاء إال ف���ي ی���وم تج���ود ب���ھ الش���مس عل���یھم بش���عاع داف���ئ والیبق���ق فیض���حكون، 
م����امھم ھن����ا مك����اٌن مع����زول ل����ھ ب����اٌب یحس����ون وراءه باألم����ان، ، وحیق����یھم ب����رودة ال����ریح، 

ن����اًء، یض����رطون ف����ي حی����زه وفیوق����دون تح����ت ق����دره ن����ارا بالخش����ب، فیس����خن الحم����ام م����اًء 
رض���یة من���زل جوی���دة ھن���اك مترب���ة وإرفاھ���ة . . ذه وھ���س���معون للض���رطة ص���دًى، ویالض���یق 

مرات���ھ مرص���وفا ب���اآلجر ومرف���ھ وغمن���زل ھن���ا بأرض���یتھ والتتح���ول ال���ى وح���ل أی���ام المط���ر، 
قف المن����زل ھن����اك حص����ران قص����ب وس����ذه رفاھ����ة! . . وھ����. .  فرش����ي گط����ابو.  المس����مى.

س��قف ھن��ا أش��یك بكثی��ر فھ��ي م��ن واألمفروش��ة عل��ى ش��رائح خش��نة ثخین��ة م��ن جری��د النخی��ل، 
ج���ذوع الصفص���اف األنیق���ة الملس���اء المس���تقیمة مص���فوفة تح���ت حص���ران م���ن خ���وص النخ���ل 

 ذه أیضا رفاھة!   وھیظلون لحین یتطلعون الى جمال السقف . . وس. . 

دوا فوقھ���ا أفرش���ةً أت���وا بھ���ا وم���خوص���یة،  غ���رف البی���ت الص���غیرة فرش���وا أرض���یاتھا حص���ائراً 
خیاط���ة  ةوماكین���ریم���ز پعھ���ا ال���ـومش���ئ غیرھ���ا، ع���دا أوان���ي الط���بخ  والمعھ���م م���ن ش���ھربان. 

إش���ترتھا ص���افیة أثن���اء وج���ودھم ف���ي خ���انقین م���ن ج���ارة لھ���ا ب���دینار  ـ���رگیدوی���ة مارك���ة سن���ـ
لمتھ����ا الج����ارة الكوردی����ة ھن����اك طریق����ة إس����تعمالھا. وعجمعت����ھ تقتی����راً م����ن رات����ب نزھ����ان، 

ش���تري ویبی���ا مطل���ب ص���افیة، مجی���ئھم ال���ى بعقوب���ة س���یزید نزھ���ان م���ن رفاھی���ة المط���بخ ملوب
حف���ظ ب���ھ وت. تض���ع فی���ھ بع���ض إحتیاج���ات المط���بخ  أبوالس���یم.لھ���ا دوالب���ا یس���مونھ . . دوالب 

م ی����نَس نزھ����ان نفس����ھ، فإش����ترى لنفس����ھ م����ذیاعاً كھربائی����ا ص����غیرا ول����األك����ل البائ����ت ش����تاء. 
أوص����ى ل����ھ ب����رٍف خش����بي عن����د حس����ن ك����اروك النج����ار، و ثبت����ھ عل����ى ج����داِر أول����ى غ����رف 

أخ����وال  م����نـ����ي چالعل����وش����ھربان ك����انوا ی����ذھبون ال����ى بی����ت حس����ین غف����ور المن����زل . . ف����ي 
ص��افیة ك��ي ینعم��وا باإلس��تماع ال��ى الرادی��و . . غرف��ة المن��زل األول��ى الت��ي لھ��ا ش��رف وج��ود 

س����تقبال وإلقربھ����ا م����ن الم����دخل، فرش����وھا بالـُبس����ـُط لیس����تعملوھا مكان����ا للمعیش����ة ولالرادی����و، 
س���تماع ال���ى الرادی���و. أثن���اء واإلجتم���ع فیھ���ا األس���رة لتن���اول الطع���ام وتالض���یوف عن���د الحاج���ة، 

 و تتحق���ق رفاھی���ة اإلس���تماع للرادی���والالنھ���ار غی���ر مس���موح ألح���د ف���ي البی���ت ف���تح الرادی���و، 
 بع���د تن���اول األس���رة مجتمع���ة لعش���ائھا، یفتح���ھ نزھ���ان بنفس���ھ لیص���غي أوال ألخب���ار إذاع���ة الإ

إذاع���ة بغ���داد لیس���تمعوا ألغ���اني حض���یري  ص���وت الع���رب المص���ریة، ث���م ینتق���ل بالمؤش���ر ال���ى
ل����ى جان����ب وعمنولوجس����ت عزی����ز عل����ي . . والزیز و زكی����ة ج����ورج و زھ����ور حس����ین وعأب����

بعی���د م���ن ب���اب غرف���ة المعیش���ة ھ���ذه ُركن���ت منام���ة للص���بیة أمی���رة ذات اإلثن���ي عش���ر عام���ا، 
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. وص���افیةتم���دھا عل���ى الحص���یر عن���د الن���وم . . الغرف���ة الت���ي تلیھ���ا خصص���ت لمن���ام نزھ���ان 
 مران.   وشفة األبعد للمنزل صارت مناما لألخوین اللدودین، عبد األمیر غروال

* * * * *  * * * * * 

اب الس���تمومنیة، یص���ل وب���زھ���ان ذات���ھ س���یجد ل���ھ فس���حة ب���ین ب���اب دك���ان إبن���ھ عب���د األمی���ر ون
عرض����ھا ال����ى ثالث����ة أمت����ار، لیس����تغلھا حانوت����ا عل����ى الرص����یف، یبی����ع فی����ھ الخض����راوات 

 . سلعة.إبنھ مخزنا عندما تبور عنده ستعمل دكان ویفواكھ وال

* * * * *   * * * * * 

إمی���رة المص���ابة بع���دوى أخیھ���ا عب���د األمی���ر بإعتیادھ���ا عل���ى أال تعب���ر الص���ف الدراس���ي إال 
د س����بقھا ش����مران توأمھ����ا ف����ي الص����ف الراب����ع وق����بس����نتین ھ����ي اآلن ف����ي الص����ف الث����اني، 

للبن��ین ف��ي ص��وب الس��راي غی��ر بعی��د ع��ن  18اإلبت��دائي ف��ي مدرس��ة بعقوب��ة اإلبتدائی��ة األول��ى
قابلھ�����ا مدرس�����ة بعقوب�����ة ومالس�����وق یجاورھ�����ا ص�����ف بی�����وت مطل�����ة عل�����ى ش�����ارع الش�����اخة، 

 مدرسة أمیرة . .  الشاخة وھيھرھا الى وظاإلبتدائیة األولى للبنات 

* * * * *  * * * * * 

ة. یجی���ؤھم الجریئ���ة ھ���ذه، س���یأتیھم علی���ان متخرج���ا م���ن معھ���د الفن���ون الجمیل��� ومغتبط���ا بنقل���تھم
ت����ى عل����ى وحمتبغ����ددا ال عل����ى أف����راد أس����رة أخی����ھ نزھ����ان فحس����ب، ب����ل عل����ى الجمی����ع، ب����ل 

بم��ا یغ��الي بحبت��ین أحیان��ا، عن��د زواج��ھ م��ن زمیل��ة وریزید م��ن تبغ��دده حب��ةً، وس��الجی��ران . . 
وم وی���ي أخ���ت ش���اعرةٍ معروف���ٍة بلق���ِب أس���رتھا اآلت���ي م���ن مملك���ة الج���ن . . وھ���ل���ھ ف���ي المعھ���د 

ركة ف����ي أول مع����رض للرس����م ف����ي بغ����داد بل����وحتین زیتیت����ین، س����یفاجُئ ی����نجح علی����ان بالمش����ا
أس����رة أخی����ھ بنس����خة م����ن جری����دة ال����بالد فیھ����ا مقال����ة ت����ذكر مش����اركتھ ب����المعرض الم����ذكور. 

.  الش���مران.. علی���ان  جدی���د .ظھ���رت مقال���ة الجری���دة إح���دى أم���ارات تبغ���دده، إس���مھ بلق���ب وإ
 أخیھ: سألھ أخوه نزھان مستغربا ھذا التغییر . . فیرد علىوی

ان����ت وكیرت . . م����ن لق����ب الجرب����ا ال����ى األحم����دي . . وغ. . الب����ادئ أظل����م! . . إن����ت م���� -
عن���دك أس���باب . .آن���ي ایض���ا عن���دي أس���باب! . . أھ���ل بغ���داد ن���اعمین ومتحض���رین مثقف���ین 

 قب من ألقاب البوادي! ولجیھم رسام من خاارجھا یفاجؤھم بإسم وی

. لیس���معھ یض���یف ب���أن لق���بھم القبل���ي الجرب���ا ص���ار عتیق���ا  ومـُـفح���ـَما.س���كت أخ���وه ص���اغرا وی
ذ وإق����ب یش����عان تناغم����ا م����ع وض����عھ الجدی����د، م����ع تبغ����دده. ولن����ھ ط����ل یبح����ث ع����ن إس����م وإ
ن وض���عھ الجدی���د وإاض بإس���مھ علی���ان مرغم���ا لك���ن تغیی���ر لقب���ھ عل���ى األق���ل ب���ات بی���ده، ورھ���

ن���ھ وج���د ھ���ذا وإ لق���بوالبوص���فھ فنان���ا یتطل���ب عنوان���ا شخص���یا فی���ھ تن���اغم مناس���ب ب���ین اإلس���م 
 التناغم متوفرا في تسمیة . . علیان الشمران! 

                                                            
 متوسطة مجاورة لعمارة ستار جسملة في صوب السراي مطلة على الشاخة . . في موقعھا حالیا مدرسة  18
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م���ھ م���ن ج���دال ح���ول األلق���اب، فت���دب الغی���رة م���ن وععب���د األمی���ر یص���غي لم���ا ی���دور ب���ین أبی���ھ 
ثن���اء م���ا ك���ان عم���ھ وإعم���ھ ف���ي قلب���ھ مج���ددا إلج���ل إخت���راع إس���م فن���ي ل���ھ حال���ھ ح���ال عم���ھ. 

ق���ب جدی���د یناس���بان ولن إس���م البح���ث ل���ھ ع���وبیتح���دث منش���غال بتس���ویق لقب���ھ الجدی���د، س���رح ھ
لق���ب، متخلی���ا ب���ھ أوال ع���ن والكون���ھ رس���اما، مزی���دا ب���ذلك أم���ر التغیی���ر حب���ة طال���ت اإلس���م 

. أمی���ر . . مح���ررا إی���اه م���ن العبودی���ة،  مخیلت���ھ .مف���ردة . . عب���د . . مبت���دى إس���مھ فس���واه ف���ي 
ھ ا أن س���معوم���س���تعیرا بع���دھا اللق���ب ال���ذي إس���تعملھ عم���ھ فص���ار . . أمی���ر الش���مران . . وم

 عمھ یعلن ذلك عزت علیھ مشاركة أحد آخر بلقبھ الشمران . . فكاید أمیر ساخرا:

 األسم المجعمر؟ . . یا إبن القیروان! وھشن -

وب��ذكر إب��ن أخی��ھ لمف��ردة قی��روان كی��ف ك��ان یتس��نى لعلی��ان أن یتوق��ع أن��ھ ب��ذكره لمف��ردة  . . 
قی��روان . . أن��ھ ببح��ران لحظ��ة دار ف��ي خل��ھ كی��ف ك��ان ق��د قی��ـََّض لفطن��ة ن��ادرا م��ا یتحل��ى بھ��ا 

أنھ���ا آتی���ة إلی���ھ م���ن س���حر ع���الم م���ا وراء الغی���وم، وكعب���د األمی���ر، فتجل���ت بتلقف���ھ ذكرالمف���ردة 
إس��م فن��ي س��یعیش عب��د األمی��ر أمنی��ة إنتش��اره ف��ي مدین��ة بعقوب��ة، فعق��ب عل��ى ك��ي ت��وحي ل��ھ ب

 سخریة عمھ قائال:

؟ . . زی���ن! . . لع���د إس���مي م���ن ھس���ھ راح مجعم���ر . . إس���مالش���مران  أمی���رول عل���ى . . ـ���گت���ـ -
 یصیر . . أمیر القیرواني! 

ألن مف���ردة  س���قط بی���د عم���ھ ال���ذي أخذت���ھ ف���ورا نغم���ة اإلس���م الجدی���د بموس���یقاھا، مؤنب���اً نفس���ھوی
قی���روان ل���م تخط���ر ببال���ھ ح���ین ص���اغ إس���مھ الفن���ي، الت���ي ق���د تأخ���ذ س���امعھا ال���ى م���دى بعی���د 
ع���ابر للق���ارات . . ال���ى قی���روان ت���ونس . . لم���ن ال یعل���م بوج���ود ناحی���ة ص���غیرة ف���ي ن���واحي 

خ���وه نزھ���ان قب���ل س���نین عن���د ھج���رانھم لمض���اري قبیل���تھم ووإالموص���ل تل���ك الت���ي لج���أ إلیھ���ا ھ
قب���ھ وق���ع ص���دى الف���ت! . . ولذا قی���د یك���ون إلس���مھ وب���القیروان���ي . .   ف���ي ربیع���ة . . علی���ان 

 قب. وللى مضض إعترف صاغرا إلبن أخیھ بالنغمة الجمیلة لما إختار من إسم وع

اھي رقع����ة مزین����ة الخ����ط ترف����ع لتـُعل����ـَّق عل����ى واجھ����ة دك����ان عب����د وھ����یمض����ي یوم����ان . . 
یوم����ا ـ����طمة گیروان����ي حس����ین یجد القوس����خط����اط أمی����ر القیروان����ي . . وال. الرس����ام  األمی����ر.

 ھنئا:وممتوقفا أمام دكانھ مستبشرا 

 ـوبة؟ گھا أموري! . . على الخیر . . شوكت جیت لبعـ -

 ما صار ھوایة! -

جی���ت . .  گاي إن���ت . . س���ویت الم���زاح ص���دوھ���ن���ت أتش���اقھ! . . چأمی���ر . . تران���ي د مع���وَّ  -
 موفقین! ویتھا واقع حال! . . یلالوستحت دكان مال رسم و خط وفـوبة گلبعـ

  !شكرا -
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 گـ����ة ف����اتح منقل����ة م����ال مع����الچع����وودت����راه أب. .  گـ����ولك . . إذا یعجب����ك تاك����ل معالی����ـگأ -
ـ����ي ت����راه بع����ده چذا غای����ب مرھ����ون العربن����ـوھ����ب����ال البانزینخان����ة . .  گبالمحط����ة ب����اب وك

 ـي بحمام إبراھیم جویر . . چیشتغل مدلكـ

   لي!  لتگمنك أشكرك حسین  . . زین  -

، فرقعت���ھ خ���طوالیظل أمی���ر القیروان���ي ینتظ���ر ش���ھرا تقریب���ا قب���ل أن یخی���ب فأل���ھ بالرس���م وس���
ل���راغبین بكتاب���ة رق���ع  حت���ى م���ن أي اوالم ت���أِت ل���ھ ب���أي زب���ون مھ���تم بالرس���م، المعلق���ة تل���ك ل���

دی���د ف���ي بل���دة فیھ���ا خطاط���ان وجوھفـَل���ـِم س���یأتیھ ھ���ؤالء  . . یرھ���اوغاإلع���الن ع���ن المھن���ة أ
طی���ف ش���كر ولدائ���رة البری���د  الخط���اط ق��ربالبل��دة ھم���ا ب���الل  مخض��رمان معروف���ان عن���د أھ���ل

 الفیلي في دربونة أم الدجاج؟ 

عت���راف ب���األمر الواق���ع، إذ ل���م تتحق���ق واإلض���طر القیروان���ي آخ���ر األم���ر ال���ى اإلستس���الم وی
فب���ات  ـ���طمة ف���ي ثكن���ة ف���ي منص���وریة الجب���ل،گأمنیت���ھ الت���ي بعثھ���ا ف���ي نفس���ھ یوم���ا م���ا حس���ین 

. 19ـ���یاچاإلش���تغال أوت���ـ عل���ى غی���رم یج���د نفس���ھ ق���ادرا ول���علی���ھ التفكی���ر بمھن���ة أخ���رى لدكان���ھ. 
ق���ل كلف���ة بالرأس���مال، فك���ل م���ا إحتاج���ھ م���ن رأس���مال للمھن���ة ال یتع���دى واألھ���ي المھن���ة األس���ھل 

بض���عة دن���انیر ثمن���أ لطاول���ة خش���بیة مناس���بة ص���نعھا ل���ھ حس���ن وھ���ابي النج���ار ف���ي س���وق آل 
ـ���لیزیة تش���تغل ب���الفحم إش���تراھا م���ن ص���الح الزھی���ري گثقیل���ة ص���ناعة إن���ـ ك���واة حدیدی���ةومبن���در 

نین����ة ب����انزین ط����ائرات وقمع����ھ م����ن البی����ت إلیق����اد المك����وى،  نف����ط یجلبھ����انین����ة وقتقس����یطا، 
 یستعملھ إلزالة البقع من على المالبس.

یس���ر بكثی���ر م���ن ترویجھ���ا فنان���ا یرس���م لوح���ات وإق���د تبد ـ���یاچن ی���روج الم���رء لمھنت���ھ أوت���ـوإ
ـ���یا بالطریق���ة الیس���یرة الت���ي تص���ورھا چقیرواني أوت���ـوالأم���َر أن یغ���د ، لك���نع���ن زب���ونتبح���ث 

قام��ا إجتماعی��ا م��ن رفاھی��ة ش��راء لوح��ة ومبھ��ا، ألن رفاھی��ة ك��ّيِ المالب��س ھ��ي أوس��ع إنتش��ارا 
ال���ى مھ���دي  عل���ى ال���ذھابعتی���اد عن���د البش���ر می���ل س���لوكي، فأھ���ل بعقوب���ة إعت���ادوا واإلفنی���ة . . 

یال وك����. .   فكی����ف سیتس����نى للقیروان����ي كس����ر ھ����ذا اإلعتی����اد؟ـ����ي لك����ي مالبس����ھم . . چاألوت����ـ
یخی��ب أم��ل القیروان��ي ف��ي مھنت��ھ المقترح��ة الجدی��دة منافس��ا ف��ي س��وق بعقوب��ة، مثلم��ا خ��اب ف��ي 

فم���ا علی���ھ ی���ا ت���رى أن یفع���ل إلنت���زاع بع���ض زب���ائٍن إعت���ادوا عل���ى . .  و الخ���طحرف���ة الرس���م 
عم����ھ . س����یجیئ ھن����ا دور  الص����اغة المس����قف؟ . ال����ذھاب ال����ى مك����ّوي مخض����رم ف����ي س����وق

م��ا ل��م یعت��د علی��ھ أن��اس بعقوب��ة وبعلی��ان، ینص��حھ بم��ا ال یخط��ر عل��ى ب��ال أح��د ق��ط،  المتبغ��دد
م����ن قب����ل . . تفت����ق ذھ����ن الع����م ع����ن طریق����ة للدعای����ة یض����حي بھ����ا القیروان����ي ب����بعض م����وارد 

تعلی����ق إع����الن مبك����رة لمھنت����ھ الجدی����دة لجل����ب الزب����ائن . . حیل����ة تس����ویقیة تش����جیعیة ت����تلخص ب
ا الم���انع أیض���ا وم���یعل���ن ب���ھ ك���يَّ مالب���س الزب���ائن مجان���ا لم���دة أس���بوع م���ن ت���اریخ اإلفتت���اح، ب���ل 

لك��ي یعل��ن ل��ھ ھ��ذا ع��ن  20ـ��وزاگف��ي أن ی��دس القیروان��ي رب��ع دین��ار ف��ي ی��د ال��دالل ن��اجي الن��ر

                                                            
ي المالبس بالمكواة الحدیدیة التي تسخن بالفحم.ـچاألوتـ" 19  ي" ھي التسمیة الشائعة عن مـُكــوَّ

في تلك اآلوانة ولغیاب وسائل اإلعالن كانت الدولة معتادة في المدن العراقیة على إستعمال أشخاص كداللین یقف أحدھم في سوق  20
  وزة صیت في ھذا المجال.گإعالنات الحكومة الى المواطنین . . وفي بعقوبة كان للدالل ناجي النرمدینتھ إلیصال 
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وزة أب���ى گھ���ذه المب���ادرة التش���جیعیة بوقف���ة م���ن أم���ام ج���امع الس���وق، ففع���ل القیروان���ي . . الن���ر
م یطل���ب أح���د م���ن األھ���الي من���ھ ول���األم���ر ألن���ھ معت���اد عل���ى إیص���ال إعالن���ات الحكوم���ة  أول

لحظ����ة نفعی����ة أدرك ب����أن قبول����ھ س����یتمخض وبس����ابقا اإلع����الن ع����ن مص����لحة أھلی����ة شخص����یة، 
زی���د م���ن م���وارده، فقب���ل بع���رض القیروان���ي . . وتع���ن س���ابقة ال مثی���ل لھ���ا ق���د تش���جع آخ���رین 

! . . ـی���ـّاچأوت���ـف���ي بعقوب���ة ع ص���یتھ ش���یویقیرواني یواتی���ھ الح���ظ، والا ھ���وھ���جح���ت الحیل���ة . . ون
ا لھ���ول ع���دد الزب���ائن الق���ادمین خ���الل أس���بوع المب���ادرة المجانی���ة! . . أت���اه أن���اس إعت���ادوا وی���

الت���الي ل���ن یحظ���ى القیروان���ي بزب���ائن دائمی���ین وبخ���رون ل���م یعت���ادوا . . وإعل���ى ك���ي مالبس���ھم 
البی���وت الممت���دة عل���ى ش���ارع الش���اخة  عم���ن ف���يغی���ر جی���ران دكان���ھ م���ن ش���باب أفندی���ة، فض���ال 

فایزی���ة لغای���ة والالقیص���ریة  التكی���ة، ومحل���ةالس���وامرة ف���ي غای���ة محل���ة ولم���ن دربون���ة أم ال���دجاج 
ك��ي ولمحل��ة البك��رة ف��ي ص��وب الس��راي ش��ماال، مم��ن سیفض��لون المج��ئ إلی��ھ لقرب��ھ م��نھم، ب��ل 

ل���ى دراجت���ھ الھوائی���ة یع���زز رواج���ھ، س���یقوم القیروان���ي بإیص���ال الخدم���ة ال���ى البی���ت بنفس���ھ ع
 للبیوت التي على طریقھ ذاھبا الى البیت. 

إس���مھ   نغم���ةش���یوعِ  حس���رةُ  ـ���يچاألوت���ـ نف���سـ���یا، س���تظل ف���ي چل���ى ال���رغم م���ن نجاح���ھ أوت���ـوع
ن����د غیاب����ھ ع����ن دكان����ھ وع.  وخطاط����ا.القیروان����ي ال����ذي إبتدع����ھ لنفس����ھ بوص����فھ رس����اما أمی����ر 

 :ألمر ما سیمتعض عند سماعھ أحد یسأل أباه

  ـي؟چ. . وین أموري األوتـعمي نزھان  -

 معقبا:غتاض القیرواني وی

قطعة الل����ي وال. . لع����د ھ����ذي ش����ن یاب����ھ. .  ـ����ي؟چأوت����ـھس����ھ أم����وري رض����ینھ بھ����ا! . .  -
ناس عمی���ان! . . قطع���ة ھالكبرھ���ا! . . الن���اس عمی���ان!  . والش���ن . .ال���دكان  گـ���ھ ف���وگمعل���ـ

خط���اط أمی���ر القیروان���ي والتاب���ة؟ . . مكت���وب بھ���ا الرس���ام وك. ل���یش م ا یعرف���ون قرای���ة 
 ـوادة!گـلل ـھا؟ . .گمعلــي! . . ھالقطعة آني لیش چبھا أموري األوتـ ما مكتوب

س���معھ وال���ده القری���ب، رامی���ا م���ا بی���ده ف���ي إح���دى س���الل الخض���راوات أمام���ھ، لك���ي یفط���س وی
 عقب ساخرا:ویمن الضحك، 

  دیر شرطة!ومي لـچأوتـسھ؟ . . وھلك إبني . . لعد إنت شن -

 خر ضاحكا.واآلنفجر زبون عند والده ھوی

ص����حیح أن القیروان����ي أس����یان عل����ى فن����ھ ال����ذي ال یق����دره أح����د، لك����ن أمل����ھ بفن����ھ ل����ن ینمح����ي 
یش���رع برس���م نس���خ م���ن لوح���ات لرس���امین ع���المیین یعلقھ���ا عل���ى وسبس���ھولة م���ن أعماق���ھ، 

قتن��ي ویلَّ أح��ٌد یلتف��ت إلیھ��ا وع��. رك��ن ب��اب دكان��ھ إعالن��ا مس��اندا لرقع��ة العن��وان ف��ي أع��اله . 
 أبخس ثمن!       وبولمنھا 

                                   *** 
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 ً   غـایـب مـرھـون طـلـیـقـا
عل���ى  م���ن الج���یشھ حیرس���تع���د ب مرھ���ون غای���بنم���ا ھ���ي الفط���رة الت���ي دل���ت وإلیس���ت فطن���ة 

عن��د ص��احب الحم��ام م��ا ت��وفر ھ بالجندی��ة ق��قب��ل إلتحا إیداع��ھنھ��ا أیض��ا وم .لع��ودة ال��ى الحم��اما
 ی���اكتفم ، ع���ادع���اد ال���ى الحم���امین وح���ف���ي الحم���ام . . طویل���ة ال ھس���ني عمل��� م���دخراتلدی���ھ م���ن 

ھُ أعانت����ھ ، مدعوم����ة بم����ا خب����ـَّرتھ ب����ھ الجندی����ة م����ن فطرت����. .  ـ����يچه الم����رة بش����غل المدلك����ـھ����ذ
أن عمل���ھ ف���ي الحم���ام ل���ن یفض���ي ب���ھ ال���ى ش���ئ أفض���ل مم���ا عل���ى إدراك حقیق���ة ھ���ي  دروس،

نقص! . . مث���ل حم���ار مرب���وط ال���ى ن���اعور، وی���ـ���ي ب���أجر معل���وم ال یزی���د أچمدلك���ـ. .  ی���ھلوعھ
ردود ال فض���اء ل���ھ، وموھ���رس���وم لھ���ا! . . ومال تحم���ل قفف���ھ ال���دوارة م���ن الم���اء أكث���ر مم���ا ھ

ً  ف���ي ش���غل الحم���ام أال ی���نغمس ھم���ا إرتف���ع ل���ن یتج���اوز س���قف الحم���ام، فق���رروم ً  إنغماس���ا  كلی���ا
الش��ئ الكثی��ر . اوي یك��اد الطائ��ل م��ن ورائ��ھ أن یظ��ل ال یس��ف��ي عم��ل ھ��درا ال یض��یع عم��ره ك��ی

فیتلقفھ���ا  ف���ي لحظ���ة م���ا، تأتيس��� ةفرص��� وق���عیتأن���ھ وكذي صی���ـََّرهُ وال���التوق���ع م���بطن باألم���ل ھ .
ی���داوم  أالي وھ���، بالحم���ام آص���رة أول���ى ل���ھ قط���عھ���د ل���ذلك بوم! . . ھ���ا م���ن خوانیقھ���اب امس���كم

ب���أن ی���دفع  ـ���ةچأب���ي دع���وإتف���ق م���ع  .مثلم���ا إعت���اد ف���ي الس���ابق ف���ي الحم���امبی���ت لیل���ھ عل���ى م
ھل علی���ھ یسَّ���ھن���اك م���ا ق���د م عل���ى المبی���ت اح ی���داوورص���ف أج���رة غرفت���ھ ك���ي یبی���ت مع���ھ. ونھ

ع أن ش��عورا داخلی��ا ظ��ل یالزم��ھ فح��واه أن��ھ وم�� . . تكلف��ةف��ض إش��تباكھ بالحم��ام بأق��ل  فیم��ا بع��د
 نـَظ����ـَرالبُع����د م���دین لص����احب الحم����ام إب����راھیم ج���ویر ال����ذي دل����ھ عل����ى طری���ق العم����ل، إال أن 

ـ�����ة، ص�����ار چمبیت�����ھ ف�����ي غرف�����ة أب�����ي دع�����ووب! . . ولى أم�����ارات التفكی�����ر الس�����تراتیجيوإھ�����
الس���ھر ش���اركھم وی غ���ادر ص���باحا،وی ف���ي تل���ك الغرف���ةس���كران وییس���ھران فی���ق جندیت���ھ وروھ

  .زیالونندیما  مرة في األسبوع على األقل ـطمةگحسین أحیانا 

 مضي سنة . . وت

 . .  ثم تمضي إثنتان 

م���ا أجم���ل الف���رص . .  ب���ور ش���غل الحم���امویج���ئ الص���یف ، یالنص���ِف م���ن س���نة ثالث���ةمض���يَّ وب
منتظ���را تحیــُّ���ـنِھا  الفرص���ة الت���ي كان���ت ھاجس���ا عن���د غای���ب . . ح���ین ت���أتي ف���ي أوق���ات مواتی���ة!

عل���ى غای���ب ع���رض  أح���د مع���ارف إب���راھیم ج���ویرحس���ین الجی���راوي ! . . ھ���ا ھ���ي عل���ى الب���اب
غای���ب ی���تلمس .  ب���األرزاق.الع���ام بتزوی���د مستش���فى بعقوب���ة  ف���ي تعھدات���ھ فرص���ة للعم���ل مع���ھ

أی���ام كس���اد  ف���ي م���ع الرج���ل س���تأذنا إب���راھیم ج���ویر إنخ���رط مش���تغالومطریق���ھ ال���ى الحری���ة، 
غ����ادره ویی����ذھب ال����ى الحم����ام ص����باحا ، ون تع����ارض م����ع ش����غلھ بالحم����امود ش����غل الحم����ام

ً مادی��� ل���ھ عائ���داً  أن العم���ل الجدی���د س���یوفرللعم���ل طالم���ا  ض���حًى، متحمس���ا ً  ا ھ���ذا ع���دا ، إض���افیا
 . .  من قبلعلیھا  یعتدلإلحتكاك بعوالم لم  ا تتوفرفرص ھفاكتشإ

حیان������ا وإ . . خادم������ات.  طباخ������ات .. .  ب������الجنس اآلخ������ر  یع������جُّ ع������الٌم  مط������بخ المستش������فى
خ�����ارج بعقوب�����ة  ب�����ل ربم�����ا كلھ�����ن م�����ن أغل�����بھن یتواج�����دن بالمك�����ان، تممرض�����ات جم�����یال

 طیل���ةَ  ج���اھالً نفس���ھ الت���ي أبقت���ھ م���ن  أن یس���تغرب  ب���د لغای���ب م���نوال. ش���وریاتوإأیانیات س���ر
حی���ث ال ی���رى بحك���م  ق���ط عل���ى بال���ھ النس���اء ت���رد م���ن عم���ره، حب���یَس الحم���ام ل���م الفائت���ةِ  الم���دةِ 

ن���ا یت���اح ل���ھ التف���رج عل���ى م���ا یخب���ؤه وھا ھوھ���ح���الیلھم . . وإعمل���ھ س���وى م���ؤخرات ال���ذكور 
غای����ب غی����ر عجب����ا! . . . .   !م����یص األنث����ى تحت����ھ م����ن أش����یاء مختلف����ة ع����ن ال����ذكوروقث����وب أ

ً مص����دق . . أھك����ذا ب����ات  دخل بخاص����ة ح����ین ی���� ؟ . .نث����ارویفین����ذھل  م����ن ج����نس اإلن����اث قریب����ا
وامھ����ا المعت����دل وقخط����ر م����ن جنب����ھ بلباس����ھا األب����یض وتأ و ثم����ة ممرض����ة تتغ����نج ط����بخالم

ً وق��� . . وجھھ���ا تلقائی���ابح���ر ف���ي تقاس���یم ی ف الرش���یق الجمی���ل إبتس���امة  د تك���ون مكافأت���ھ أحیان���ا
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ھن����اك بقائ����ھ  ةل����اطإ ویح����اول بالمك����ان اد تعلق����دای����زف س����اخنةً  الوثّاب����ةُ  مخیلت����ھ تجعلھ����اب����اردة 
 !بمعاذیر شتى

نقلھ���ا كلھ���ا م���رة واح���دة بعربان���ة رب���ل. ویاٍر أن یجم���ع األرزاق وج���ثلم���ا ھومإعت���اد أول األم���ر 
ـ���ي ھ���ي المرش���حة دائم���ا ال عربان���ة أخی���ھ الش���حیح إب���راھیم . . فكی���ف چعربان���ة م���اھي العربن���ـ

 ؟ . . ده عل���ى المستش���فى ف���ي الی���وم الواح���دع���دد م���رات ت���ردة دازی���س���یجد مب���ررات ل ی���ا ت���رى
اج����ة در ،س����لةوالیش����تري ل����ھ بایس����كل أبحس����ین الجی����راوي أن  إقت����رح غای����ب عل����ى المتعھ����د

ال  بنق���ل األرزاق نفس���ھوبھبھ���ا یق���وم ك���ي  . .ف���وق عجلتھ���ا األمامی���ة  م���زودة بس���لة نق���ل كبی���رة
إج����ور نق����ل  قت����راح س����یوفرواإل واف����ق المتعھ����دال����داعي أال یفم����ا  . . رب����لم����اھي العربان����ة بال

ت���ردده عل���ى تزی���د م���ن م���رات  س���یلةووھ���ا ق���د وف���ر غای���ب  . .  األرزاق؟ . . ال داع���ي طبع���ا!
تم���ادي ف���ي إخ���تالق ف���رص زی���ادة م���رات ذھاب���ھ ال���ى المستش���فى ك���ان واردا، وال .المستش���فى
ب��ذلك  تت��وفر ل��ھیرفض��ونھا، فك��ي جل��ب م��ادة مخالف��ة للش��روط  تعّم��دلج��أ أحیان��ا ال��ى  حت��ى أن��ھ

دت���ھ س���لیقتھ فیم���ا بع���د ال���ى اإلس���تغناء وھ. .  !مط���ابق للش���روط ب���دیلب ع���ودةوالال���ذھاب ذریع���ة 
 عن ھذا، مفضال الذھاب بمادة أقل بالمقدار، كي یزید عدد مرات ذھابھ الى ھناك. 

ً ض����تتقإالض����رورة   ، س����یتعلم ق����راءةالص����وریة ق����راءةالإظھ����ار ق����درة عل����ى تعل����م  ھ ت����دریجیا
دون معرف����ة ب����الحروف . . لح����م غ����نم . . دج����اج . . لح����م ص����ورة الكلم����ات فق����رات األرزاق، 

ق����ـیمر . . ل����بن . . بص����ل . .  . . حلی����ب . . ص����مون . . تف����اح . . برتق����ال . . طماط����ة . . بق����ر
. . ھ����ذه كلم����اٌت حف����ظ ص����ورھا  یرھ����اوغك����رفس . . رز . . دھ����ن . . مل����ح . . فاص����ولیا . .  

تالت دون إلتف�����ات لمعرف�����ة الح�����روف ف�����رادى . . اإللم�����ام بالك�����ل الكلی�����ة عل�����ى طریق�����ة الجش�����
المعنى وب����ع ذل����ك وم���� .ع����دادواألق����راءة األرق����ام  بش����طارة م����ع ثلھ����ا فع����لومھم! . . واألھ����

  !وقارئابین  . . أمیّا بین ظل المتعارف علیھ 

. . س����ینما دی����الى  ف����ي بعقوب����ة ف����الماأللع����رض  نادار ثم����ةف����ي حقب����ة األع����وام تل����ك . . ك����ان 
ان ع���ن أفالمھم���ا ال���دار عل���نی . .عل���ى إس���م الوص���ي عل���ى مل���ك الع���راق  ینما عب���د اإلل���ھوس���

 يرأس����ركن����ي موج����ودین عل����ى  تلف����ون عم����وديتي ع����رض خش����بیتین تعلق����ان عل����ى بل����وح
ن وم���الس���راي.  وقوس���التكی���ة  ، س���وقالمس���قفین بعقوب���ةس���وقي ص���وبي القنط���رة الموص���لة ب���ین 

ار بالس����وق، أن جل����ب وم����وھ، نھ����ارذات لع����الم الممرض����ات، حص����ل لغای����ب  ش����دة إنش����دادهِ 
م���رأة بمالب���س إنتباھ���ھ إع���الن لس���ینما دی���الى ع���ن ف���یلم إحتل���ت فی���ھ اإلع���الن ص���ورة كبی���رة إل

. یتأم���ل مالم���ح الممرض���ة ف���ي الص���ورةی���ب غاوق���ف  . . بإبتس���امةیش���رق جھھ���ا ووممرض���ة 
مات وج����وه الممرض����ات وس����یئ����ات وھمات وجھھ����ا وس����یط����ابق ب����ین ھیأتھ����ا راح ف����ي البدای����ة 

ن وم���ا ب���ین س���طور المطابق���ة ظھ���ر الش���عوریا، فج���أة وم��� یالق���یھن ف���ي المستش���فى . .الالت���ي 
ن ھن���ا ل���ن یتوق���ف وم���س . . ن���رج م���ھی���روح یتخیل���ھ أل حی���ث ال ی���دري، ش���بُح وج���ٍھ مش���وشٌ 

 .اجساوھغدویمسعاه أبدا لتخیل مالمح وجھ أمھ نرجس، بل 

مھن��ة ت��درُّ علی��ھ دخ��الً بـ��یاً بارع��اً چمدلك��ـ ان ص��یت غای��ب ق��د ذاعوك��. .  الش��تاء الت��الي ولحل��ب
بعی���د  الحم���امف���ي ف���ي عمل���ھ  هإس���تمرارالم���وازي س���یجعل  خ���راآل للع���المإكتش���افھ ، لك���ن مریح���ا

هُ داف��ع مكتس��ب جدی��د  ف��ي داخل��ھ ثم��ة . اإلحتم��ال. خ��ارج ع��الم الحم��ام، ب��ل إل��ى  ب��ال ھ��وادة یش��دّٙ
زدحم بأص����واتھم وم���� ،بال����ذكورفق����ط ع����اج س����أٌم م����ن التواج����د ف����ي مك����ان   أن یص����یبھك����ادُ وی

النف����ور  احور .س����منتیة الص����لبةطم ب����أحواض الم����اء األت����رترنین مغ����ارف الم����اء النحاس����یة وب����
ع���اف نفس���ھ حت���ى وتتغط���ي أس���فل أجس���ام الرج���ال، ال���وزرات یتس���لل ال���ى روح���ھ م���ن رؤیت���ھ 

كثی����ر م����ن وظ����ائف  . و ص����ار یح����س نب����واً ش����دیداً م����ن.  ش����راب الدارس����ین الس����اخنرائح����ة 
بس���ّره الس���اعة الت���ي  لعنَ س���یم یك���ن لیخف���ى عل���ى ص���احب الحم���ام، ال���ذي ولعل���ى نح��� الحم���ام 



48 

 

 یك���ادُ أن الرج���لُ عن���د حس���ین الجی���راوي . .  األرزاق نق���لِ  ةواف���ق بھ���ا عل���ى إلتح���اق غای���ب بش���غل
ل���م یتفاج���أ  یقین���ھ ھ���ذاوبى األب���د. وال���ال محال���ة غای���ب  س���رٌ ابأن���ھ ختقریب���ا عل���ى یق���ین  یك���ون

 .  یقبلّھ���ا.لیل���ة، فوق���ع غای���ب عل���ى ی���ده ائن ذات ص���احب الحم���ام، ح���ین خ���ال الحم���ام م���ن الزب���
 :متوسالً 

 . .أب���د م���ا راح أنس���اه عل���ّي ـ���بیر چإن���ت مث���ل أبوی���ھ و ص���احب فض���ل  عم���ي أب���و خلی���ل . . -
 عوض����كویهللا یوفق���ك . .  . . ف���ك ی���اختي !ـ���در أتحم���ل ش���غل الحم���ام بع���دگ م���ا أوهللاب���س 

 توافق! أعوف الحمام إذا إنت ماراح ني ما وإ. .   بواحد أحسن مني

.  ا .خص���الھإب���راھیم ج���ویر ف���ي أفض���ل طبیع���ة أن غای���ب س���یمسَّ وك��� ض���رعات . .وتتوس���الت 
 بی���ده لیفع���ل إذا ت���ركفم���ا  ! . .هط بی���دـَ ق���سـیـُ سدور ف���ي خل���د إب���راھیم جمی���ر أن���ھ وی���.  مروءت���ھ.

طریقت���ھ المھذب���ة بت���رك العم���ل َر لغای���ب قدِّ س���ی رعان م���اوس���! . . العم���ل دون إس���تئذانعامل���ھ 
لق���دره  الرج���ل تس���لمإس .ال یض���اھیھ أح���د ف���ي ش���غلھ خس���ر ع���امالً یك���اد ویوھ العم���لعن���ده. فم���ا 

ً  عن���ده الحم���امدخ���ل . .  ی���ذھب لحال���ھ الجدی���د ـ���يچمرھ���ون بك���ر العربن���ـغای���ب  وت���رك  ص���بیا
 ً ً  وخرج یافعا   ا!البنیة مملوًء أمانی قويَ  منھ شابا

* * * * *  * * * * * 

 كیفم����ا یش����اء، ت����ردد عل����ى المستش����فىالغای����ب مرھ����ون فـُك����ـَّت قی����وده . . و ص����ار مت����اٌح ل����ھ 
تطل���ب  إنالمس���اء  حت���ى عن���دحیان���ا وإ . . الظھ���رن���د وع ض���حىً ص���بحاً و  . . ھول���یحل قتم���اوو

.  ح����دة الطب����ع الت����ي  .حادی����ثواألل ل����ھ العالق����ات تھ����وِّ  مخیلت����ھ اعتئٍذ ت����روحوس����. . األم����ر 
ا وم���بت���ین أحیان���ا. وحالزمت���ھ أی���ام ك���ان یق���ود أبی���ھ ف���ي دروب اإلس���تجداء بات���ت أخ���ف حب���ة، أ

لمس���ة دعاب���ة تتعث���ر ف���ي ح ت���روف م���زاج؟ . . نبس���اطوإ م���رحٍ  الم���انُع أیض���ا م���ن تصن���ـُّع روح
ن كان����ت وإأی����ام خدمت����ھ اإلجباری����ة ف����ي الج����یش، وج����دت طریقھ����ا ال����ى روح����ھ  دوق����مزاج����ھ 
م����ا أن ی����دخل مط����بخ المستش����فى  . . جةً اس����میحس����ھا الس����امع تنض����ح  غال����ب األحی����ان دعابات����ھ
 فك����ھ األس����فل أس����نانِ  ص����فِ ت����ھ األثی����رة، لتكش����ف ع����ن مفخرتس����ع، وتتكث����ر  إبتس����اماتھت����روح 
ً یظل وس���. .  الذھبی���ة بأن���ھ  الظ���نزیَّ���ن ل���ھ ال���ذي  س���رُّ عل���ى اإلط���الق ذاك العن���د الن���اس  غامض���ا

ج���اءه م���ن رج���ل  أث���راً  إلس���نان الذھبی���ة، ع���دا كون���ھ. فص���ف اأحس���ن بتغلی���ف أس���نانھ بال���ذھب
رؤیتھ��ا تلم��ع كال��ذھب ف��ي ف��م الرج��ل، ل��م  ربم��ا ت��وھملي الت�� محط��ة القط��ار العم��الق المھی��وب

ـ��یلة، فخــُی��ـِّلت إلی��ھ بل��ون گجٍ ل��دخان ن��اروم��إال بت��أثیر إف��راط بت��دخیِن تب��غٍ أص��فراًء لربم��ا  تك��ن
ھ ھ���ذا ھن���ا ف���ي ن���وظ . . عل���ى عینی���ھال���ذھب بس���بب م���ا ألقت���ھ الش���مس ف���ي حینھ���ا م���ن غش���اوة 

لنس����اء الالت����ي یجع����ل إبتس����امتھ أكث����ر جاذبی����ة عن����د ا أن ال����ذھب المستش����فى یتع����اظم، متص����ورا
ن����د س����ماعھ لتعلی����ق إح����دى وعلتق����یھن بس����بب إنطباع����ة س����معھا ع����ن ح����ب النس����اء لل����ذھب. ی

 ت عندما كشر مبتسما في وجھھا معلقة:الممرضا

 سنونك! چفرِّ    -

تعلی���ق الممرض���ة لربم���ا ج���اء س���خریة مبطن���ة، غی���ر أن���ھ نبھ���ھ ألم���ر العنای���ة بأس���نانھ المذھب���ة 
م  ول���، ـ���ب األس���نانِّبي مرك���ـس���لمان الجن���اخ���ر و ذل���ك بجلیھ���ا لزی���ادة بریقھ���ا عن���د وإب���ین ح���ین 

رزق . . نفس�����ھ یومی�����ا وبھینص�����حھ مرك�����ب األس�����نان بش�����راء فرش�����اة أس�����نان ك�����ي یجلیھ�����ا 
 البزازین على المعثرات!

عالم�����ة عل�����ى ب�����دء نوب�����ات م�����زاح ال  دخول�����ھ ال�����ى مط�����بخ المستش�����فى ك�����ل ص�����باح أص�����بح
ً بریئ���ا  . . م���زولحیان���ا م���ن غم���ز وإیخل الطباخ���ة الرئیس���ة ف���ي  ن ب���ذاءة.ومحیان���ا ال یخل���وإ أحیان���ا

 :ذات یوم سائلةً ھ فاجأت. .  ھي صاحبة أكبر نصیب في المزاح الصباحية أم علیّ  المكان
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إن���ت إب���ن . . عرف���ت  ن���ي البارح���ةوإ. . إن���ت ك���ل ھالم���دة الطویل���ة ویان���ھ ت���دري غای���ب! . .  -
 !ـيچمرھون العربنـ

 ـي!چنـآني إبن مرھون العربـ. . م . . تما خالة أم علیّة وهللاأي  -

 !أمك نرجس. . هللا یرحمھا  -

ع���ن أم���ھ  بم���ن ی���ذكر س���یرةً  یحظ���ىخیرا وإ. . ھ���ا ھ��� تض���ّرج وج���ھ غای���ب األس���مر بال���دم ج���أةوف
عل����ى غی����ر توق����ع من����ھ، فتملكت����ھ حی����رة  أس����م أم����ھ ن����رجس ف����ي خ����اطره حض����ر ن����رجس! . .

 :بلھفة قبل أن یسألھا. .  ثوانٍ لفي وجھ أم علیّة  تطلعراح یضطراب. وإ وذھول

 ؟ا ألمي نرجستعرفیھخالة أم علیّة . . أنت  -

  !النوةبمنطقة أم  جیران . . اـنچ. .  شلون ما أعرفھا! -

ش���بع یغن���ي ع���ن ال ، زادأ ع���ن ن���رجس أم���ھ بض���عة كلم���ات ش���حیحةتلق���اه غای���ب م���ن أبی���ھ  م���ا
  والدتھ���ا ألخی���ھ األص���غر ع���ـُصمان غ���بَّ  عل���م أن والدت���ھ مات���تد وق���، بخاص���ة حاج���ة وإرض���اء

 : وسذاجة راءةوببعفویة . . فواصل سؤالھا 

 ؟تش���وفینيش . .  زی���ن ش���وفیني.  أم���ي؟ .ت���ذكرین وج���ھ  . . چلوالدی���ـ رحم���ةعلیّ���ة خال���ة أم  -
 ؟أشبھھا. . 

 ه المرأة بما لم یكن یتوقعھ:ؤفاجوت

ـ���ول إن���ت تش���بھ گت���ـ اھتمعس���ـ���م ش���ھر چن���ت عم���رك وإ. . ب���س  تش���بھك!م���ا ال! . . ال! . .  -
ش���ي ف���د ـ���انت چ ن���رجس. .  گأس���مر م���زورعل���ى إن���ت تش���بھھ لك���ن  . . ـ���رگاألش���ـ أبوھ���ا

  .هللا یرحمھا. .  !ـمرگفلعة  مثل

حس��ت أم علی���ة نادم��ة عل���ى قس���وتھا بتش��بیھ س���مرتھ بالزرق��ة، فمال���ت ال���ى التلطی��ف م���ن ش���دة وإ
 توصیفھا مضیفة بنبرة مصالحة: 

فلع���ة ـ���لت ل���ك . . گث���ل م���ا وم . . ـ���رةگـ���انت ش���ـچ. . لك���ن ھ���ي س���مارك وبص���حیح إن���ت حل -
 ـمر!گ

م��ع  ألی��ام ھحدیث�� م��ادةسیص��یر ـ��مر گفلع��ة بن��رجس  التوص��یف الحمیم��ي ألم��ھ. .  ـُم��ـَر!گفلع��ة 
ل����ى ال����رغم م����ن ك����ل التوص����یفات الت����ي س����معھا ع����ن جم����ال أم����ھ،  وع .خری����ات . وإأم علیّ����ة 

ً  كالظل أم���ھ ن���رجس ف���ي خیال���ھ ش���تس��� فلع���ة  . .  ماھی���ة ع تص���ورییس���تطیك���ن ل، ألن���ھ ل���م مبھم���ا
 . . م���رگفلع���ة ال���ـ. . محاول���ة تص���ور م���ن  إعی���اءٌ سیص���یبھ  . .! بالتحدی���دا ھ���ي وم���م���ر . . گال���ـ

تق���دم أن ییبقى م��ا وس��� تحول��ة.وم، رجراج��ة لھ���امح��ددة عن��ده كتل��ة ال مع���الم  س���تظل أم��ھس��یماء 
ی���روح یلع���ن ن���د إخفاق���ھ وع  یفل���ح.وال لھ���ا ف���ي ذھن���ھ تك���وین تراس���یم مح���ددةیح���اول  عم���رب���ھ ال

 س��بب موتھ��اھ��ي  ذا العص��مانأن والدتھ��ا لھ��ق��وي ب��ترس��خ ف��ي رأس��ھ یق��یٌن  دوق��أخ��اه عص��مان 
م���ن س���اذج  ف���ي داخل���ھ تدفع���ھ ال���ى ممارس���ة إس���قاط تج���اه أخی���ھ س���تظل ذه اللعن���ة وھ��� حیلھ���ا.ور

رى م����ا أن ی���� . . ی����راھن ك����ل ی����وم عض نس����اءب����ب تش����بیھھال تٍ مح����اوالب ح����ین یل����وذن����وع م����ا، 
أم���ھ ع���ن عجب���ھ جمالھ���ا، ی���روح یتخی���ل فیھ���ا م���ا یط���ابق تص���وراتھ ویبیض���اء البش���رة  إح���داھن

 ـ��مرگالت��ي س��معھا م��ن أم علی��ة. عب��ارة فلع��ة ال��ـ المبھم��ة. . ـ��مر گفلع��ة ال��ـفك��رة . . ممزوج��ة ب
، لدرج���ة زفیعج���ل���ھ وعی���ھ البس���یط ص���وره یف���ي ذاكرت���ھ ص���ورة لجم���ال مث���الي تنٙح���ۥت م���ا فت���أت 
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م���ا محاول���ة إیج���اد تب���ادر ال���ى ذھن���ھ ویإال دودة، ووى إم���رأة ش���ابة جمیل���ة أن���ھ ص���ار م���ا أن ی���ر
خیال���ھ یتنق���ل  ..  ـ���مرگل���ـم���ا تعنی���ھ فلع���ة ام���ع تص���وراتھ المشوش���ة ع جاذبیتھ���ام���ن ق���د یتط���ابق 
بل���غ عن���ده ھ���ذا الھ���وس یا أن وم���م���ھ. أل انس���اء عدی���دات یس���قط عل���یھن ش���بھأش���كال بھ���وس ب���ین 

بع���د أن . .  ب م���وازین القی���اسیقِل���لح س���یرویش���بھ البح���ث ع���ن مث���ال ال تص���ور ل���ھ عن���ھ،  ح���دّا
. . ص���ار م���ا أن  ؟أتش���بھ ھ���ذي أم���ي ن���رجسك���ان ح���ین ی���رى أم���رأة تعجب���ھ یق���ول ف���ي نفس���ھ . . 

أتش����بھ أم����ي ھ����ذي ق����ول ف����ي نفس����ھ . . وییقل����ب المعادل����ة ان����ت تعجب����ھ وكی����رى أم����رأة حت����ى ل
ث���م ـ���مر! . . گألن ھ���ذي م���ا تش���بھ فلع���ة ال���ـ اھ���ذي م���ا أعتق���د تش���بھھ. . ال! . . . . ال!  ؟الم���رأة

یع���رف ف���ي لل���ى ال���رغم م���ن أن���ھ لغای���ة تل���ك اللحظ���ة ل���م یك���ن وع. . ـ���مر! ُگي فلع���ة ال���ـوھنوش���
ً س���ی . . ـ���مرگفلع���ة ال���ـ. . الواق���ع م���ا ھ���ي  ح���ت تن���وع الجم���ال األنث���وي بس���لبیة ت ظل یت���رنح دائم���ا

 . . !   چتالیھ���ھ وی���ا ، فیب���رم بالوض���ع كل���ھ أحیان���ا فیق���ول . .م���ر أم���ام عینی���ھ ك���ل ی���ومال���ذي ی
 تبغ���يح���ین جن جنون���ھ س���ی ذات ض���حى و . . ی���ا أم���ي إن���ت وی���ن! ن���رجس! . .چ تالیھ���ھ وی���ا

ة ع����ن الم����اكرات الالت����ي ك����ن یس����تمعن َعَرَض����اً لحدیث����ھ م����ع أم علیّ���� إح����دى تل����ك الممرض����ات
 :بسؤالھا ھ إحداھنفاجأتف . . إذا كان غایب یعرف داللة أسم أمھتعرف لنرجس 

 عنى إسم نرجس؟ومبالمناسبة غایب . . إنت تعرف شن -

ً وی ت���ى ذل���ك الح���ین وحا،  یج���دھوال ف���راراً ال���ى معن���ى الن���رجس خیلت���ھ ومبعقل���ھ یف���رُّ  ظ���ل ص���امتا
! س��وى ك��ون كلم��ة ن��رجس إس��ما یطلق��ھ العص��ملیون عل��ى بن��اتھم الن��رجسمعن��ى یعل��م فع��ال م��ا 

س����رعان م����ا  و  . معن����اه؟ .ا وم����. . نرجس؟ والم����ا ھ����ف����أدرك أن لكلم����ة ن����رجس معن����ى . . ف . .
 ف:یضفت . .  یھتدي الى حلدرك الممرضة أنھ ال ت

. .  !أجم����ل زھ����ور الش����تاء . الن����رجس الن����رجس.أطی����ب عط����ر بالش����تاء نش����مھ م����ن  . . . -
 شكال!وإھناك قرب بیتنا بعینكاوة النرجس ألوان 

أن  یك���ادض���طرابھ وإ، یص���غي للممرض���ة ح���الوالجم���ال والل���ھ عالق���ة ب���الزھر  لح���دیث امعتس���م
ل���م  بنع���وت مف���ردات. .  أك���ل ھ���ذه الص���فات لھ���ا إرتب���اط بإس���م أم���ھ!. .  روَ ـُ ال یــُتص��� یبل���غ م���دىً 

أكلھ��ا لھ��ا ش��أن بإس��م أم��ھ ن��رجس؟ . .   یع��رف كنھھ��اوالیعھ��د التعام��ل بھ��ا م ول��ی��ألف س��ماعھا 
 ؟چنرجس! . . وینـ چ. . تالیھ ویا

 المحھ���ا سیس���تغرق من���ھ س���نینا.ومن���رجس ش���خص  نع��� إخ���تالق ذھن���ھ لص���ورة غای���بھ���وس 
، ا أص��لھوم��م��ن أی��ن أت��ى إال لمام��ا،  حت��ى أن یس��أل أب��اه ب��الغٌ  ج��لٌ وروھل��م ٙی��ۥدر ف��ي بال��ھ ق��ط، 

جف���وة ذات بی���ھ ألب اح���دثمتالرج���ل العم���الق  و ص���بيوھ���إال ح���ین طل���ع لھم���ا م���ن ب���اطن القط���ار 
أم���ھ جعلت���ھ وج���ھ لك���ن لھفت���ھ لمعرف���ة قس���مات  ! . .و ص���افرة القط���ار تنف���ث بخارھ���اص���باح 

ع أن��ھ وم��بالس��ؤال ع��ن ن��رجس،  م��ن أبی��ھم��ا یفی��ده  لس��تالنجح ف��ي إلعل��ھ ی�� ھیحس��ب ذات ی��وم أن��
ھ ی����بأل ھلؤاس����وب. ، إال أن����ھ ذھ����بأبی����ھ ف����ي بی����ت أخی����ھ إب����راھیمب ال����ى اذھك����ان ینف����ر م����ن ال����

خب����ره مرھ����ون إن أبحض����ور زوج����ة أخی����ھ عم����ن ق����د یفی����ده بمعلوم����ات ع����ن أم����ھ ن����رجس، 
ً ول رُ ـُ ث���ھ���ا بالتأكی���د كُ ءأقربا س���أم غای���ب م���ن تك���رار أبی���ھ یف���ي ب���الد العص���ملي، ف ك���نھم جمیع���ا

أم .  .اإس���مذاكرت���ھ التعب��ة م��ن  ل��ھ م���رردون ج���دوى . . لك��ن أب��اه آخ���ر األم��ر  عص��ملي مف��ردةل
غای���ب  ن���وىف ،ـ���یالچإم���رأة م���ن جی���ران أھ���ل ن���رجس تس���كن دربون���ة عم���ران ال���ـ.  .حم���نر
 . .  لذھاب الى بیت أم رحمنا

مض���ت نص���ف س���اعة م���ا أن  تحص���ل . . ةری���مفارق���ة كبھ���ا ھ���ي األق��دار لھ���ا حس���ابھا الخ���اص، ف
فاض���ت ه مرھ���ون وأب���. .  مغادرت���ھبع���د  خب���رج���اءه ال ،إب���راھیم بی���ت أخی���ھعل���ى مغ���ادرة غای���ب 

نمھ���ا لتش���یع ب���ین الجی���ران إن تغتلزوج���ة أخی���ھ إب���راھیم  ةأُتیح���ت مناس���ب ذاوب���.  هللا.روح���ھ ال���ى 
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ذكیره وت���� ع����ن أم����ھ بالس����ؤال علی����ھغای����ب م����ات كم����دا بس����بب إلح����اح إبن����ھ  مرھ����ون حماھ����ا
كنَّ���ة مرھ���ون س���یكون س���ببا لقطیع���ة نھائی���ة ب���ھ ا تفوھ���ت وم���. .  !فم���ات لوع���ة علیھ���ا ن���رجسب

 أخیھ. وزوجةأخیھ مع  لمرھون
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52 

 

  ـدروبوال ـشــاخـةوالبـعـقـوبـة 
الش���اخة مجت���ازا بعقوب���ة بع���ـُرض خمس���ة أمت���ار یس���تقي م���اءه م���ن ص���دور دی���الى ف���ي وادي 

ن ھن����اك یس����یر م����ن ش����ماِل ش����رق ال����ى جن����وِب غ����رٍب وم����منص����وریة جب����ل حم����رین . . 
ل����دات ش����رقي النھ����ر المعروف����ة وبرى وق����بم����وازات ح����وض نھ����ر دی����الى، مخترق����ا بس����اتین 

لغای����ة أن یص����ل بعقوب����ة لیش����قھا م����ن ش����مالھا ف����ي منطق����ة الس����وامرة ال����ى  21بمنطق����ة الوق����ف
 ش���رقاً.جنوبھ���ا عن���د محط���ة القط���ار ال���ى ص���وبین . . ص���وب الس���راي غرب���ا و ص���وب التكی���ة 

رع ص���غیرة تس���قي وت���خ���رج منھ���ا لیتف���رع بالت���دریج ال���ى غ���دران ویمض���ي م���ارا ببھ���رز وی .
 نعان قبل أن یضمحل ماؤه نھائیا في أرض براح.وكمزارع ما یسمى بزایز بھرز 

تت���راص مح���الت الس���كن عل���ى ص���وبي الش���اخة ب���درابین ض���یقة، ممت���دة عل���ى ح���وض مجراھ���ا   
م���ن البك���رة ش���ماال عن���د قنط���رة خلی���ل . . ف���ي ص���وب الس���راي تمت���د مح���الت بعقوب���ة الس���كنیة 

لیھ���ا ویـ���د، گحل���ة راس العـ���ـوملیھ���ا القیص���ریة، وتالفایزی���ة  22باش���ا بإتج���اه الجن���وب . . محل���ة
لی���ھ محل���ة وتل���ى رأس���ھ ج���امع بعقوب���ة، وعس���وق الس���راي المس���قف المع���روف بس���وق الص���اغة 

دا وع���لیھ���ا بی���وت تمت���د عل���ى الش���اخة و خلفھ���ا بس���اتین لغای���ة محط���ة القط���ار . . وتالمنج���رة، 
نتھ��ي وتش��ارع الش��اخة ال��ذي تط��ل علی��ھ فتح��ات دراب��ین مح��الت س��كنیة م��ن واجھ��ة الش��رق، 

س���تمر جنوب���ا محاذی���ا ویتل���ك ال���درابین منفتح���ة غرب���ا عل���ى ش���ارع یب���دأ م���ن تق���اطع الھوی���در 
ی���وت ث���م دائ���رة البری���د وبوائ���ر أخ���رى ودبعقوب���ة خط���ا لبس���اتین تقابلھ���ا بنای���ة رئاس���ة بلدی���ة 

نطق���ة ص���وب الس���راي المطل���ة وممتوجھ���ا ال���ى بنای���ة الس���راي العتی���دة مق���ر ل���واء دی���الى . . 
ل����ت دون تس����میة وظعل����ى الش����اخة بع����د محل����ة المنج����رة تمت����د لغای����ة محط����ة القط����ار جنوب����ا، 

ھرھ���ا وظدی���الى  . بنای���ة مدیری���ة تربی���ة مكانی���ة.یھ���ا دوائ���ر حكومی���ة مھم���ة تس���تعمل دالالت وف
نای���ة مدرس���ة البن���ات اإلبتدائی���ة األول���ى ھ���ي األخ���رى ظھرھ���ا ال���ى الش���اخة، وبال���ى الش���اخة، 

لیھ����ا دور ألعی����ان م����ن بعقوب����ة یھ����ودا وتقابلھ����ا بنای����ة مدرس����ة البن����ین اإلبتدائی����ة األول����ى، وت
 سلمین.  وم

اه . م����ن محل����ة الس����وامرة ش����ماال بإتج���� الس����كنیة.تمت����د دراب����ین المح����الت ف����ي ص����وب التكی����ة 
ـ����ـُّبة، ث����م محل����ة أم ال����دجاج ب����ثالث فتح����ات گلیھ����ا محل����ة أم ال����ـوت. محل����ة الدب����ـَّة،  الجن����وب.

خ���رى عن���د مرق���د واألدراب���ین، إثنت���ان منھم���ا عل���ى الش���اخة أح���داھما بجان���ب ج���امع الش���اھبندر 
. .   رطانيـ���گـال���الس���تمومنیة، أم���ا الثالث���ة فتنف���تح عل���ى س���وق الع���الوي مقاب���ل خ���ان مھ���دي 

ـ����نث بفتح����ة رئیس����ة جنوب����ا عل����ى ش����ارع الخان����ات گـ����بة تق����ع محل����ة ال����ـگال����ـراء محل����ة أم وو
لیھ���ا أبع���د قل���یال ش���رقا محل���ة أم الن���وة . . س���وق وت. بةـ���گـال���تح���ة ش���ماال تتص���ل بدربون���ة أم وف

ل����ي وتخان����ات یح����یط جنوب����ا وش����رقا بمحل����ة أم ال����دجاج، والص����وب التكی����ة بض����منھ الع����الوي 
اھا تنف���تح عل���ى الش���اخة غرب���ا ق���رب حم���ام الس���وق جنوب���ا محل���ة الس���ویدیة ب���ثالث فتح���ات إح���د

                                                            
"الوقف" ھي التسمیة الشائعة عن منطقة بساتین محیطة بحوض نھر دیالى ومقترباتھ وتمتد من قریة خرنابات ولغایة منطقة أبي  21

 صیدا ولربما الى ابعد. . وسمیت "الوقف" ألن أغلب أراضیھا موقوفة من قبل اصحابھا األصلیین ألعمال البر وإإلحسان.  

 یقابل "الحارة" المصریة . . وھي تتألف من مجموعة درابین ببیوتھا"محلة" ھي التسمیة العراقیة لما  22
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ثانی����ة تنف����تح ش����ماال عل����ى ش����ارع الخان����ات عن����د بنای����ة حس����ینیة بعقوب����ة، والإب����راھیم ج����ویر 
ثالث��ة تنف���تح ق���رب بنای���ة س���ینما عب���د اإلل��ھ المعروف���ة بس���ینما الزی���دي عل���ى الش���ارع الم���ؤدي وال

، بع���دھا منطق���ة ل���ي محل���ة الس���ویدیة جنوب���ا محل���ة العنافص���ةوتال���ى مستش���فى بعقوب���ة الع���ام. 
قط���ع ھ���ذا اإلمت���داد مبن���ى س���ینما دی���الى عالم���ة ب���ارزة ویمنطق���ة بس���اتین حت���ى محط���ة القط���ار، 

 ھرھا الى الشاخة.وظقابلھ بنایة مصرف الرافدین وتلعھد حدیث للبلدة 

ـ��بة ی��أتي إلیھ��ا م��ن أح��د م��دخلین، أح��دھما م��ن ش��ارع الش��اخة غرب��ا، گم��ن یقص��د محل��ة أم ال��ـ
ً گث��اني عب��ر محل��ة الـ��ـوال ـب��ـة م��ن طری��ق گ. . اآلت��ي م��ن الس��وق ال��ى محل��ة أم ال��ــِن��ـِث جنوب��ا

الش����اخة س����ینحدر ش����ماال م����ن رب����وة الس����وق عن����د الس����تمومنیة، مجت����ازا م����دخل دربون����ة أم 
س���تمومنیة، م���ارا ببی���ت حلم���ي حلم���ي، ث���م بی���ت ص���ھره والال���دجاج المج���اورة للس���وق المس���قف 

لی���ھ فتح���ة دربون���ة أخ���رى لمحل���ة وتعل���ي الحس���ون الملق���ب بـ���ـ"العجمي"، ث���م ج���امع الش���اھبندر 
لیھ���ا بی��وت ذات شناش���یل فارھ��ة لتج���ار ف���ي س��وق بعقوب���ة . . بی��ت عب���د الغن���ي وتأم ال��دجاج ، 

ن���د بی���ت یس���كنھ وعطاني. ـ���رگـ���ي مھ���دي ال���ـچی���ت العل���وَ وبی���ت أخ���وه المعل���م حمی���د، وبالب���زاز 
المعل�����م خلی�����ل ص�����لیبا المص�����الوي بشناش�����یلھ األكث�����ر ب�����روزا ألن�����ھ رك�����ن، ت�����أتي إنعطاف�����ة 

یمین لیس����تمر ص����ف بی����وت أخ����رى ذات شناش����یل . . بی����ت ع����ارف مف����وض ش����رطة والنح����
ـ���ي ال���ذي چـف���ـگـوال���ی���ت ك���ریم علوبی���ت نج���م القص���اب وبی���ت عل���ي حس���ون غای���ب وبالم���رور 

لی���ھ بی���ت ص���غیر یس���كنھ حس���ن ویلبی���ت نج���م القص���اب، نت���أ من���ھ دك���ان ص���غیر ج���دا مج���اور 
س���تمر البی���وت ش���ماال . . وتـ���بة . . گرك���ن ف���ي فوھ���ة دربون���ة محل���ة أم ال���ــ���يچف���ــگـ���والعل���

كري وش��ـ��اني چـ��َ چـ��ي محم��ود ال��ـچی��ت التنت��ـوبی��ت حس��ون غای��ب وبـ��ي چبی��ت ق��دوري الكباب��ـ
س���میتھا الرس���میة مدرس���ة فیص���ل وتل���ي ذل���ك خرائ���ب مدرس���ة الدب���ة وتـ���اني، چـ���َ چأفن���دي ال���ـ

الث��اني. ھ��ذه األخی��رة كلھ��ا تش��كل قوس��ا یط��ل عل��ى س��احة ترابی��ة كبی��رة، تفص��ل المنطق��ة ع��ن 
البتوس تتخللھ���ا ش���جیرات دفل���ى وك���ث���ل وإل���ح وطش���ارع الش���اخة، تتن���اثر فیھ���ا أش���جار س���نط 

افتھ�����ا الغربی�����ة بش�����ارع وحتص�����ل حافتھ�����ا الش�����مالیة بمحل�����ة الس�����وامرة وتن�����اك . . وھھن�����ا 
 ة.الشاخ

ـ���بة تواجھ���ھ أوال س���احة ترابی���ة كبی���رة نس���بیا، تش���بھ فلك���ة گال���داخل ال���ى دربون���ة محل���ة أم ال���ـ
یأوی���ھ ف���ي  يـ���چـف���ـگـ���والغی���ر نظامی���ة، دیس���ت أرض���ھا الترابی���ة بب���اص خش���بي لحم���د عل���

تف���رع منھ���ا دراب���ین . . یس���ارا دربون���ة تتف���رع ھ���ي األخ���رى ال���ى درب���ونتین . . وت. الدربون���ة
ح�����ومي ورإح�����داھما فیھ�����ا بی�����وت الش�����رطي الس�����جان عیس�����ى الخش�����ال الملق�����ب ب�����البرطلي 

ل��ي بی��ك الف��راش وعـ��ي چحیى العربن��ـویثانی��ة فیھ��ا بی��ت أب��والی��وت أخ��رى، وب ـ��يچف��ــگـوال��عل
یفص���ل بینھم���ا  تتف���رع دربونت���انیمین���ا ن الفلك���ة وم���ی���وت أخ���رى . . وبـ���ي چاھي العربن���ـوم���

بی���ت كبی���ر ظ���ل مغلق���ا، الدربون���ة األول���ى ال تنف���ذ و ض���یقة ج���دا فیھ���ا بی���وت أحم���د الخ���ربیط 
ی��ت ج��واد وبخت��ھ س��اھرة م��ن خرناب��ات وإی��ت محم��د الحك��یم وبنائ��ب ض��ابط م��ن ل��واء ال��دلیم 

ى وال���قابلھ���ا بی���ت موظ���ف حك���ومي ویی���ت الفراش���ة جھ���ادة وبالعام���ل ف���ي خ���ان عل���ي العجم���ي 
دربون����ة الثانی����ة أوس����ع والجانب����ھ بی����ت حلبوط����ة زوج����ة نص����یف س����كراب ب����ائع الخض����ر . . 

الش���ھیر بكنی���ة "أب���ي أس���عد"، ث���م بی���ت عل���ي ش���فیق  ـ���يچف���ــگـوال���تبت���دئ یمین���ا ببی���ت حم���د عل
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ن����اك تنعط����ف الدربون����ة وھ. 23ع����ده بی����ت خال����ة ماھی����ة أم رش����ووبالمعل����م، ث����م بی����ت س����ردح، 
ناش���یل یس���كنھ وشقاب���ل بی���ت أب���ي أس���عد ثم���ة بی���ت ذل���ى الیس���ار موع.  الش���رق.یس���ارا بإتج���اه 

لی���ھ بی���ت الم���ال ش���ھاب الكرخ���ي ال���ذي یلق���ن أوالد المحل���ة آی���ات ویرش���ید الع���اني ب���ائع الحب���ال، 
ع���ده بی���ت بس���یط س���كنتھ أس���رة نزھ���ان األحم���دي عن���د إنتق���الھم م���ن وب.  مجان���ا.ال���ذكر الحك���یم 

ط���ف الدربون���ة یس���ارا ن���ھ تنعوم.  ماھی���ة.. ث���م بی���ت لموظ���ف حك���ومي یقاب���ل بی���ت  ش���ھربان.
ل����ى الیس����ار بی����ت رئ����یس وععل����ى جانبھ����ا األیم����ن بس����تان ص����غیر وراءه خ����ان الش����اھبندر، 

واد ث���م وج���لی���ھ بی���ت الح���اج ك���اظم أبویعرف���اء الش���رطة حی���اوي الكرخ���ي قری���ب الم���ال ش���ھاب 
بس����تان س����عد حمی����د الحس����ن المع����روف ب����ـ"سعد األخ����رس"، حی����ث تنعط����ف الدربون����ة یمین����ا 

ـ���بة الترابی���ة تتف���رع مقاب���ل م���دخل گن فلك���ة أم ال���ـوم���.  ـ���نث.گال���ـة بإتج���اه الجن���وب لتب���دأ محل���
ناش���یل ب���ارزة مج���اور لبی���ت وشل���ى یمینھ���ا یق���ع بی���ت ذوع تنف���ذ . . والالمحل���ة دربون���ة تمت���د 

ـ��لوب چلی��ھ بی��ت وی.  الحق��اً.رش��ید الع��اني یس��كنھ أھل��ھ، س��تنتقل إلی��ھ أس��رة نزھ��ان األحم��دي 
ب���ایش الناص���ریة، ث���م بی���ت أم علی���ة چریم نائ���ب عری���ف طب���اخ ف���ي الج���یش م���ن ومالمزب���ان أب���

ي أخ���ت ماھی���ة أم رش���و، ث���م بی���ت عل���ي الش���رجي وھ���الزوج���ة الثانی���ة للح���اج ك���اظم الس���امرلي 
ى الیس�����ار مقاب�����ل البی�����ت رأس الدربون�����ة ثم�����ة بی�����ت خال�����ة وال�����.  الق�����الب.س�����ائق الل�����وري 

لی���ھ بی���ت تنتھ���ي ب���ھ الدربون���ة ویـ���نبر تض���عھ ف���ي ب���اب بیتھ���ا، چمرأة عمی���اء ص���احبة وإَمھ���
بن���ھ مھ���دي ش���رطي ف���ي مص���لحة التب���وغ العراقی���ة آت���ین وإتس���كنھ أس���رة ص���ویح اإلزیرج���اوي 

 من السماوة. 

مت���داد لس���وق الع���الوي منتوی���ا ال���ذھاب ال���ى محل���ة وإوھذا ك���ان الم���رء ف���ي ش���ارع الخان���ات وإ
فتحتھ��ا الرئیس��ة المج��اورة لب��اب  م��ننث ـ��گال��ـمحل��ة  ـ��نث، س��یدخلگال��ــ��بة عب��ر محل��ة گأم ال��ـ

نتش���ر عل���ى یم���ین ال���داخل ال���ى الدربون���ة بی���وت وت.  المی���رة.خ���ان الش���اھبندر المع���روف بخ���ان 
ی���ت وبی���ت میرخ���ان داداش الخی���اط وبی���ت أحم���د أب���ي ال���ورد وبأولھ���ا بی���ت جلیط���ة خ���اتون 

ـ���ي مش���غل مطحن���ة محم���د ال���دیري، چمكینـَ���ـوالی���ت علوبعب���اس أس���د الح���الق ص���ھر میرخ���ان 
ھ بس���تان ص���غیر للح���اج ك���اظم الس���امرلي ال���ذي بطرف���ھ تنعط���ف الدربون���ة یس���ارا عن���د لی���وی

 ثــن���گال���ـى یس���ار ال���داخل لمحل���ة وال���ـ���بة . . گبس���تان س���عد األخ���رس لتبت���دئ محل���ة أم ال���ـ
س���یجد بی���ت ص���بحي الك���رادي موظ���ف الحس���ابات ف���ي دی���وان ل���واء دی���الى، یلی���ھ ھ���ادي جب���ر، 
ث���م بی���ت ُحبین���ي ب���ائع أن���واع الح���الوات، ث���م بی���ت حمی���د ُربـَی���ـِّع الموظ���ف ف���ي مالی���ة بلدی���ة 

ی���ت حس���ن النج���ار الھوی���دراوي الملق���ب بحس���ن ك���اروك، ث���م بی���ت الحاج���ة نبیھ���ة وببعقوب���ة 
بی���ت ال���ذي س���تنتقل إلی���ھ أس���رة نزھ���ان والوھحمام���ا للنس���اء، الخرنابتلی���ة إعت���ادت عل���ى ت���أجیره 

لی����ھ بی����ت المعل����م حس����ن تحس����ین مقاب����ل بس����تان الح����اج ك����اظم ویاألحم����دي ف����ي حقب����ة م����ا . . 
س���كنھ حس���ین وینتھ���ي ص���ف البی���وت ببی���ت رك���ٌن ص���غیر ج���دا یقاب���ل بس���تان س���عد األخ���رس وی

ذه البی���وت وھ���ـ���بة . . گیس���ار تبت���دئ محل���ة أم ال���ـوالن���ھ بإنعطاف���ة نحومب���ائع الخض���ر، ال گالب���ـ
 التي على یسار الداخل الى الدربونة جمیعھا تظاھر خان الشاھبندر.

* * * * *   * * * * * 

                                                            
 "رشو" تصغیر تحبب إلسم إبنھا البكر رشید 23



55 

 

بعقوب����ةُ ال أس����ماء ش����ائعة الت����داول لش����وارعھا حت����ى وإن ت����وفرت أس����ماء رس����میة للش����وارع، 
ر وائ���ودس���ماء أبنی���ة أوإالب���ا م���ا یس���تعمل الن���اس القن���اطر أوغ.  للن���اس.فھ���ي لیس���ت معروف���ة 

. یقول����ون م����ثال  والمن����اطق.كان����ا لش����خص مع����ین إم����اراٍت للش����وارع ودقھ����ى أومحكومی����ة أ
ـ���ھوة گقول���ون . . ی���م ویقص���دون ب���ھ ش���ارعا تق���ع علی���ھ محط���ة القط���ار . . ویش���ارع المحط���ة 

. بش�����ارع الس�����راي . . عن�����دما یری�����دون  ویقول�����ون..  نفس�����ھ.ش�����ارع والوھ.  س�����باب.مجی�����د 
ش����ارع والوھقول����ون . . بش����ارع البلدی����ة . . ویاإلش����ارة ال����ى مك����ان قری����ب م����ن الس����راي . . 

. ی���م دائ���رة البری���د . .  یقول���ون. و. أ البلدی���ة.نفس���ھ إذا ك���ان المك���ان المقص���ود قریب���ا م���ن بنای���ة 
حی����ل ی����ل باش����ا . . ـ����نطرة خلگ. ی����م  مومنی����ة. . ی����م الس����ت ویقول����ون.ش����ارع نفس����ھ . . والوھ

قص����دون وی.  عص����فور.ـ����ھوة گ. . ی����م مكین����ة ال����ثلج . . ی����م  بعی����د ُكل����ش ی����م جس����ر دی����الى!
قص���دون ب���ھ الش���ارع ویب���التعریف األخی���ر ش���ارع محل���ة أم الن���وة . . ی���م مرك���ز الش���رطة . . 

تعری���ف الش���ارع نفس���ھ ق���د یقول���ون . . ی���م ن���ادي الم���وظفین . . ول.  دی���الى.الم���ؤدي ال���ى جس���ر 
قص���دون ب���ھ الطری���ق وی. .  ریس!ودحی���ل ش���یودیك لھن���اك ی���م أب���.  أو ..  تھ! .ش���فأو . . ی���م 

 لى بھرز.          إالذاھب 

                     

                              *** 
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 ـتـى  وف صـبـّيٍ  مـفـارقُ 
أمی����ر القیروان����ي ف����ي أواس����ط عش����رینیاتھ، متوس����ط ط����ول القام����ة، أص����ھب ش����قرة الش����عر، 

مارت��ھ الب��ارزة خ��یط وش��ٍم عل��ى یم��ین ش��فتھ العلی��ا، عملت��ھ ل��ھ جدت��ھ جوی��دة ی��وم ك��ان طف��ال وإ
. ھ��ذا م��ا ظنت��ھ أیض��ا أم��ھ ص��افیة األس��ود الت��ي ل��م تحص��ل عل��ى  الحاس��د.ك��ي تت��وه عن��ھ ع��ین 

ین یج���ئ وق���ُت عودت���ھ وح���.  فاش���الت.إبنھ���ا البك���ر ھ���ذا إال بمحاول���ة حم���ل رابع���ة بع���د ث���الث 
س���اء عن���د نھای���ة ی���وم عم���ل، إعت���اد القیروان���ي وما لتن���اول غدائ���ھ أم���ن دكان���ھ ال���ى البی���ت ظھ���ر

یس���وقھا محاذی���ا الش���اخة، منح���درا بھ���ا  عل���ى رك���وب دراجت���ھ م���ن دكان���ھ عن���د الس���تمومنیة،
 اعت���ادن���د م���روره بج���امع الش���اھبندر عل���ى یمین���ھ، وعش���ماال م���ن رب���وة نس���بیة یعتلیھ���ا الس���وق. 

طوانتھ، إذا ك����ان ق����د إنتھ����ى أن یس����مع حمی����د طرط����ر م����ؤذن ج����امع الش����اھبندار یك����رر إس����
ذا م���ا ی���زال بع���د واقف���ا عل���ى ب���اب الج���امع وھ���ن مھم���ة األذان، یس���لم القیروان���ي علی���ھ ومللت���

 حیث یقف لیؤدي األذان، فیرد طرطر التحیة شاكیا:

 شلونك قیرواني؟ . .  شلون ویھ أخوك الشیطان؟ . . ما راح یعوفني!  -

 ھالمرة إشسوالك؟لي  ـولگرسري! . . وس. . وكیح  جید شنسویلھ؟ومعیني أب -

ثن���اء م���ا ك���ان طرط���ر ی���روي وإة. مطلوب���ل���م یتح���لَّ حمی���د طرط���ر بأمان���ة  م���ا ج���رىروي ویوھ���
تأم���ل ھیئ���ة طرط���ر ویوھ، مث���ل ك���ل م���رة، ف���ي كب���ت رغبت���ھ بالض���حك ل���م یفل���ح أمیرالقیروان���ي

فت���ة ألي ن���اظر إلی���ھ م���ن الكب���ار فكی���ف إذن ی���ا ت���رى إن رأوھ���ا والض���حكة ومریب���ة وغالت���ي تبد
 . . صبیة صغار بعمر شمران! 

حل����ة القیص����ریة، وم ـ����بةگم����ن محل����ة أم ال����ـ لة أق����ران أش����قیاءوش����قیق����ة األم����ر أن ش����مران وح
س���الكین ط���ریقھم الی���ومي المعت���اد ب���المرور ، ح���والي منتص���ف النھ���ار عائ���دین م���ن المدرس���ة

إعت���ادوا أغل���ب األی���ام عل���ى الت���واني بالمس���یر عن���د خ���روجھم م���ن  . الص���بیة. م���ن أم���ام الج���امع 
ن����د م����رورھم م����ن أم����ام الج����امع یك����ون حمی����د طرط����ر ق����د وعالمدرس����ة منش����غلین بش����قاواتھم. 

إنتھ��ى م��ن آذان الظھ��ر . . أم��ا الی��وم فم��ن س��وء ح��ظ الم��ؤذن لربم��ا أنھ��م ل��م یتوان��وا ف��ي طری��ق 
ً واقف��ھن��اك طرط��ر  ك��ان حمی��د ثن��اء م��رورھم م��ن أم��ام الج��امعوإالع��ودة م��ن المدرس��ة،  عل��ى  ا

 . سمعوه یقول:أداء آذان الظھرب وشرع للت وقد 24باب الجامعالجدار العریض ل

 .  أكبر.هللا أكبر . . هللا   -

ض���حَك مش���ھٍد منھ���ا طراف���ة رفع���ھ وإیتفرج���ون عل���ى ھیئت���ھ الغریب���ة المض���حكة،  توق���ف الص���بیة
د ب���رز منھ���ا كرش���ھ وق���لیدی���ھ واض���عا كفی���ھ أم���ام أذنی���ھ . . قامت���ھ القص���یرة بدشداش���ة قص���یرة 

أس����ھ ورمث����ل ك����رة فرف����ع الط����رف األم����امي ل����ذیل الدشداش����ة أكث����ر م����ن األط����راف األخ����رى، 
 بالكام��ل.ـ��ین خ��امي أب��یض یك��اد أن یغط��ي عینی��ھ اللت��ین إختف��ى حاجباھم��ا چعرق��ـغ��ائص ف��ي 

ك����ررا ومم یس����معونھ یكررفاتح����ة األذان. وھ����أطل����َق الص����بیة ض����حكة بریئ����ة دون ض����جة، .  

                                                            
 لم یكن لجامع الشاھبندر منارة ولم تكن قد شاعت بعد عادة وضع مكبرات صوت تبث األذان من الجوامع 24
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فاتح�����ة األذان لمحھ�����م طرط�����ر مبتس�����مین یتطلع�����ون ال�����ى ھیئت�����ھ الفرج�����ة، ف�����رأى ف�����ي ذل�����ك 
ن���زال ذراعی���ھ ومن عل���وه ف���وق ج���دار الب���اب قاطع���ا األذان وم���إس���تفزازا فتوق���ف ع���ن األذان، 

رددا ال وم�����بكف�����ھ المرتج�����ف أن إذھب�����وا،  أمرھم بالمس�����یروی�����مش�����یرا بھم�����ا لیط�����رد الص�����بیة 
 بصوت خافت:

 إمشوا! . . إمشوا!  -

م���ن الم���ؤذن ال تح���راش ج���اء والآه! . . م���ن ینظ���ر ف���ي الھاوی���ة تتطل���ع إلی���ھ! . . إذن الح���رش 
تحم���ل ك���ون علی���ھ أس���عر الن���ار، فم���ا المنط���ق ی���ا ت���رى ف���ي أال ی  غی���ره م���نوالوھ���م���ن الص���بیة 

ك����ان ق����د أع����اد كفی����ھ ال����ى أذنی����ھ مواص����ال األذان ع����د إش����اراتھ بط����ردھم وبس����عیر ن����ارھم . . 
 صائحا:

 .  هللا.أشھد أال إلھ إال   -

ت ن أطل���ق الطلق���ة األول���ى، بح���دة الص���وم��� و. ك���ان ش���مران ھ��� الش���ھادة.ثن���اء تك���راره لعب���ارة وإ
 رغیبھم بھا، فصرخ بكلمة واحدة:وتلبضاعتھ  شراةً التي یعتمد علیھ بھا أبوه منادیا 

 طرطر!  -

ثن���اء م���ا ك���ان وإ.   طرط���ر.زم���ة الت���ي إعت���اد الص���بیة أن یُس���معوھا لحمی���د ك���ان ثم���ة تكمل���ة لال
. س���مع ص���بي آخ���ر م���ن محل���ة القیص���ریة یكم���ل الالزم���ة  الش���ھادة .ین���ادي بالقس���م الث���اني م���ن 

 بقذیفة ثانیة:

 ــبـَر!ْگطیزك منـ -

؟ . . س���ماعھ لعج���ز الزم���ة الص���بیان ھ���ذي الت���ي إجترحتھ���ا یدی���ھ وقاح���ةل س���یحتمل طرط���ر وھ���
ا أن أكم���ل تك���رار القس���م وم���أغنی���ة الص���بي رف���ع عن���ده م���ن درج���ة اإلس���تفزاز ال���ى أقص���اھا. 

ذراعی���ھ م���ن أذنی���ھ لیتوع���د بھم���ا الص���بیة ق���ائال  الث���اني م���ن الش���ھادة، أج���ـََّل إكم���ال األذان من���زالً 
 لھم بصوت خافت:

 !چمناویـ  -

اك ف����وق ب����اب الج����امع ال ن����وھفتحول����ت ض����حكات الص����بیة من����ھ ال����ى ص����رخات س����خریة. ھ
ا أنق���ذه م���نھم وم���.  بالَمنَع���ة.م تح���ت ف���ي الش���ارع أحس���وا وھ���یھ���ات! . . وھ.  قف���ز.یط���الھم إال إذا 

 حد المصلین القادمین من السوق الى الجامع ناھرا إیاھم:وإھ

 ! أوالد النغولة نغولة  -

  ر الصبیة متمادین بالسخریة.   وف

ك���ون طرط���ر وی.  وأخ���رى.ب���ین آون���ة  تتك���ررحكای���ة ش���كوى حمی���د طرط���ر للقیروان���ي ھ���ي 
قیرواني والالمغ����رب ن����ازال م����ن ف����وق ب����اب الج����امع، مھ����روال نح���� م����ن آذانفیھ����ا ق����د إنتھ����ى 
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ین روى للقیروان���ي الی���وم ش���كواه أس���قط منھ���ا تعدیات���ھ اللفظی���ة عل���ى الص���بیة وح���.  لیش���كولھ.
 ب القیرواني خاطره قائال:ـِّ طیویكلھا. 

. س����ید إب����راھیم  ھوای����ة.. . أص����بر م����ا ب����اقي  م����ا یك����ون خ����اطر إال طی����ب! . حمی����د . -
 لك منھ! نتقمالزعرتي راح یـ

 غلكم؟وشھلھ شنوإ. یبسطھ! . . لعد إنت .؟یعني شلون -

 ـصلك زبھ!گیـال! . . راح  -

ً وب رغب����ة بالض����حك م����ن كاریكاتیری����ة ھیئ����ة طرط����ر، یمض����ى القیروان����ي  الع����اً ریق����ھ مغالب����ا
ي وف����ـ����بة مجت����ازا بی����وت ذوات شناش����یل ممت����دة عل����ى الش����اخة. گكالع����ادة ال����ى محل����ة أم ال����ـ

ال����ركن عن����د بی����ت المعل����م خلی����ل ص����لیبا ال����ذي تحت����ل شناش����یلھ فض����اء اإلس����تدارة، ینعط����ف 
الع����ادة إذا ل����م یج����د الش����لة الت����ي وكـ����بة. گوھ����ة دربون����ة أم ال����ـوفبدارجت����ھ مواص����ال درب����ھ نح

وتھم، س���یجد أخ���اه ش���مران نص���رف أفرادھ���ا ال���ى بی���وإد إنفلـَّ���ـْت كلھ���ا وق���تض���م أخ���وه ش���مران 
الص���بي منش���غال م���ع الص���بیة م���ریم ذات الس���ت س���نوات، م���ا ل���م تك���ن ھ���ي األخ���رى ق���د نادتھ���ا 

 .  البیت.أمھا للدخول الى 

. م���ا ال���ذي جع���ل أمی���ر القیروان���ي  ش���دید.ق���رُّ وال. لـُبـ���ـَّة الش���تاء  الث���اني.ی���وم م���ن أی���ام ك���انون 
ـ��نث المج��اورة لخ��ان گر فتح��ة محل��ة الـ��ــ��بة عب��گع��ود مس��اء ال��ى أم ال��ـوییغی��ر مس��اره الی��وم، 

الش���اھبندر؟ . . رغب���ة ف���ي كس���ر الرتاب���ة لربم���ا! . . أمی���ر القیروان���ي می���ال لتجری���ب ط���رق 
كن����ھ یفتق����ر ال����ى األس����لوب! . . إنح����در م����ن رب����وة الس����وق عب����ر س����وق الع����الوي ولجدی����دة 

ن����د ب����اب خ����ان الش����اھبندر الكبی����ر إنعط����ف یس����ارا لیخت����رق دربون����ة وعفش����ارع الخان����ات. 
ـ���نث، وعن���د بس���تان س���عد األخ���رس إنعط���ف یس���ارا م���رة أخ���رى . . ھ���ذه المس���افة م���ن گـال���

ـ���نث أال ی���دخلوھا گی���ت ماھی���ة غرب���ا إعت���اد أھ���ل ال���ـوبالدربون���ة ب���ین بس���تان األخ���رس ش���رقا 
ـ��بة یع��دونھا ذی��ال لمحل��تھم بس��بب تماس��ھا م��ع محل��ة گھ��ل محل��ة أم ال��ـوإف��ي خارط��ة محل��تھم، 

بتف��وق  ـ��بھگفیھ��ا ن��ادر . . ھ��ذا ع��دا إحس��اس س��كان أم ال��ـم��رور والـ��نث . . منطق��ة حی��اد گال��ـ
ن���د بس���تان األخ���رس وعبمی���زة موق���ع محل���تھم األق���رب ال���ى الش���اخة . .  نثـ���گال���ـعل���ى س���كان 

راجت���ھ تتعث���ر بطری���ق الدربون���ة التراب���ي المناك���د المترعب���ل، الح���ت للقیروان���ي م���ن بعی���د ود
د نس���ي أن ی���ربط عل���ى بطن���ھ الخرق���ة الت���ي عملتھ���ا وق���قام���ة أخی���ھ الس���مین ش���مران بدشداش���تھ 

ل���ھ أم���ھ ص���افیة حزام���ا. الحظ���ھ واقف���ا ھن���اك یتح���دث م���ع أح���د عن���د ب���اب بی���ت رئ���یس عرف���اء 
ك������اد الدراج������ة أن وتس������رع بدراجت������ھ ویالش������رطة حی������اوي الكرخ������ي، فیتملك������ھ الفض������ول 

س���قطھ أرض���ا ل���وال مھارت���ھ ف���ي ركوبھ���ا . . ش���مران ل���یس أبع���د م���ن مت���ر عن���د الب���اب ووتتكب
عت����اد أھ����ل بی����وت أم ایتح����دث ال����ى إم����رأة أطل����ت بنص����ف قامتھ����ا العل����وي م����ن وراء س����تارة 

ـ���بة أن یعلقوھ���ا خل���ف ب���اب المن���زل مباش���رة ك���ي تق���ي م���ا ف���ي داخ���ل المن���زل م���ن أع���ین گال���ـ
 ا أن أحست المرأة بإقترابھ سمعھا تقول:ومالمتطفلین حین ینفتح الباب. 

 عیني شمیري . . روح كافي!  -
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قیروان�����ي یس�����مع ب�����اَب المن�����زل یـ�����ـُصفق، فن�����زل م�����ن والي الس�����تارة وارت الم�����رأة وراوت�����
 دراجتھ سائال شمران:

 ھاي شعندك ھنا؟ -

 مران إعتاد على مناكفة أخیھ الكبیر رادا:وش

 نت شعلیك؟ وإ -

م���ن  یطال���ھ ألن���ھ ف���ّر م���ن أمام���ھ ال���ى البی���ت . . والیرف���ع القروان���ي كف���ھ مح���اوال ص���فع أخی���ھ 
غلق���ت الب���اب ألن أمی���ر وإان���ت زوج���ة حی���اوي الكرخ���ي لم���ا إنص���رفت وك. . ل كان���ت الم���رأة؟

. إذن ل��م تك��ن تل��ك غی��ر س��لم ھ��ي علی��ھ مخاطب��ة إی��اه . . خوی��ھ أمی��ر . وتإعت��اد الس��الم علیھ��ا 
جت���ازا بی���ت آخ���ر ومركن ینعط���ف عن���ده والذ ل���م یتب���َق س���وى بی���ت واح���د ھ���وإ. .  أختھ���ا لیل���ى!

 كتفى بقیادتھا سائرا.وإجتھ یصل الى البیت، لم یعاود القیرواني ركوب درا

خا ال���ى حی���ث یركنھ���ا عن���د الحم���ام  القیروان���ي یس���حب دراجت���ھ عل���ى ط���ول ممش���ى البی���ت م���دوَّ
ف���ي آخ���ر الممش���ى . . ذكَّ���ره ص���وت نس���وي ص���ادر م���ن نواف���ذ الجی���ران الص���غیرة المطل���ة 

ھ���ي لیل���ى إذن م���ن كان���ت وراء الب���اب! عل���ى ممش���ى البی���ت بموق���ف أخی���ھ عن���د ب���اب لیل���ى . . 
م����ن  ال����ى البی����ت ی����أتي الغی����رة تك����اد أن  تقتل����ھ م����ن أخی����ھ الص����غیر! . . العم����ل؟ . . . . فم����ا 

د رآه م��ع وق��ا ھوهنث ـ��گال��ـم��ن جھ��ة الی��وم ت��ى وإی��رى ش��مران م��ع م��ریم! . . فناحی��ة الش��اخة 
حیان���ا ب���الزاي وإ. .  ویس���تعر غیض���ھ م���ن ش���مران الص���بي الس���مین الالث���غ بالس���ین ث���اءاً  لیل���ى!

ذاالً . . مص����عوقا بص����الفتھ . . یناك����ده ص����بیة المح����الت المج����اورة م����ن بعی����د یخاطبون����ھ . . 
ُدب��ھ حمیث��ھ م��ال أم��ك ھ��ذا الل��ي ـُكشرا أحیان��ا ی��رد عل��یھم . . وم��قـِحـ��ـٍَّة ب��ل وبُدبَّ��ھ حمیس��ھ . . 
ى ین یقولھ���ا لواح���د م���ن ابن���اء محلت���ھ ت���أتي أم���ھ لتعات���ب ص���افیة عل���وح���. .  ب���ین ذرورھ���ھ!

 صالفة إبنھا شمران فترد علیھن:

ش����نو؟       چب����ین زرور چذا الل����ي عن����دوھ����ن����ِت ل����یش زعالن����ھ؟ . . لع����د ھوإعین����ي . .  -
 بـَّھ حمیسھ!ود. . م

نف���رش وج���ھ ص���افیة أیض���ا بض���حكة ت���أتي م���ن وین طی���ات حیائھ���ا تبتس���م الم���رأة راض���یة، وم���
 . .  یا لشمران!أعماق قلبھا . . 

ن والدت����ھ المنح����ازة دائم����ا وم����یمی����ز غیض����ا م����ن أخی����ھ یم����ر بخ����اطر القیروان����ي ك����ل ھ����ذا، ف
عدة.گال����ـ. ب����زر  لھ����ا.س����اء الجی����رة تس����میھ ونلش����مران آخ����ر خلفتھ����ا  إذن أن یفك����ر  علی����ھ.  ـ����َ

. القیروان���ي ن���ادرا م���ا تع���وزه الط���رق لكن���ھ  الس���مین.بطریق���ة عبقری���ة ین���ال بھ���ا م���ن الص���بي 
 یفتقر الى األسلوب! 

* * * * *  * * * * * 

. جلوس���ا متحلق���ین عل���ى األرض ح���ول جم���رات منقل���ة الفح���م الت���ي یك���اد نزھ���ان  المس���اء.ذاك 
األحم���دي أن یحتض���نھا ُمدفـِّ���ـئا كفی���ھ عل���ى الجم���رات، ین���وي معرف���ة س���بب غ���یض أمی���ر م���ن 
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أخی���ھ ش���مران لدرج���ة محاول���ة ض���ربھ مثلم���ا یفع���ل ف���ي كثی���ر م���ن األحی���ان، فیس���أل نزھ���ان 
 أمیرا فیرد ھذا:

 سز!خالقوإھالولد صایر كلش أدبسز  -

 ستفسر نزھان:وی

 لیش؟ -

وانی���ھ عن���د ب���اب وتل���دى القیروان���ي س���بب ب���أال یص���رح بموض���وع وق���وف ش���مران م���ع م���ریم أ
لیل���ى، خ���یط س���ري ب���ین األخ���وین الل���دودین، إتف���اق غی���ر مكت���وب وغی���ر مص���رح ب���ھ، متف���ق 

ن الح����ظ وإش����ارات، مص����الح متبادل����ة خفی����ة. حص����ل لش����مران یوم����ا واإلعلی����ھ ب����النظرات 
اج����أ وفح لین����اجي إبن����ة الجی����ران مدیح����ة عب����ر فض����اء الح����وش، ص����عود القیروان����ي الىس����ط

القیروان���ي أیض���ا یوم���ا یتص���نت علیھ���ا تغن���ي ل���ھ عب���ر الناف���ذة الص���غیرة المطل���ة عل���ى حوش���ھم 
م���ا ش���بیھ  . غی���ب.وتت���ذكر أی���امي روح���ي ت���رف وإـ���ولن آه گأأغنی���ة زكی���ة ج���ورج . . آن���ھ م���ن 

م���ا یفعل���ھ القیروان���ي م���ع إبن���ة الجی���ران یطل���ق علی���ھ أح���د ظرف���اء بعقوب���ة تس���میة . . نَظ���ري! . . 
ن ش���كل عالق���ة ش���مران وألـ���خي! . . َچطل���ق عل���ى ش���بیھ م���ا یق���وم ب���ھ ش���مران تس���میة . . ش���ـَ وی

یس نظ��ري مث��ل ش��كل عالقت��ھ بإبن��ة ول��ـ��خي چھ م��ن ن��وع ش��ـول��ریم الص��بیة یبدوم��بلیل��ى الفتی��ة 
أس���یطول عم���ر الس���ر؟ . . ش���مران مص���طبر  ك���نول.  بغیرت���ھ.دیح���ة ی���زداد غیض���ا الجی���ران م

اآلن ع���ن فض���ح س���ر أخی���ھ، مرس���ال إلی���ھ نظ���رات ذات دالل���ة یفھمھ���ا القیروان���ي، ف���رآه ی���رد 
 عصبیة:وبعلى أبیھ مراوغا 

ألن من���ین م���ا أف���وت یش���تكون من���ھ! . . م���رة وی���ھ أحم���د طرط���ر م���ؤذن الج���امع . .  -
 رة ویھ ما أدري بعد منو!وم.  یانصیب.الطایق وبمرة ویھ رزوقي أب

حك���ي القیروان���ي لوال���ده م���ا فعلت���ھ ش���لة ش���مران برزوق���ي مثلم���ا رواھ���ا رزوق���ي ال���ذي ل���م وی
ش���لة بع���ودتھم والقیق���ة األم���ر أن ش���مران وحخر أمین���ا ف���ي روایت���ھ للقیروان���ي . . واآلیك���ن ھ���

م���ن المدرس���ة م���ن دوام المدرس���ة أح���د ای���ام أوائ���ل الخری���ف، إلتق���وا رزوق���ي عن���د القنط���رة 
رعت الش����لة تس����خرتالعبھ مالس����نة، وش����القیص����ریة،  حل����ةومبة ـ����گال����ـالت����ي ب����ین محل����ة أم 

مقل���دین ص���وتھ األخ���ن الثخ���ین عن���د منادات���ھ عل���ى بض���اعتھ م���ن أوراق الیانص���یب، فنھ���رھم 
 قائال:

 كم!إنتم ما أحد مربی -

 علق أحد الصبیة ردا علیھ مقلدا صوتھ األخن الثخین:

 ندري! -

 الرد جاء إستفزازیا دون ریب . . فصرخ رزوقي قائال: 

 !چمناویـ -
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 عقب صبي آخر قائال بصوت أخن:وی

 ندري!.  جدیدة. وھاذي م -

 فصرخ بھم: . . بدا لم یحتمل أكثروإطبع رزوقي الحاد النزق دائما 

 ـحـاب!گ. . إنتم أمھاتك كلھن  ـحاب!گولد الـ -

 رة ثالثة من صبي ثالث جاء التعقیب:وم

 ندري!.  جدیدة. و. . ھاذي ھمین م -

 ا:لم یعد في جعبة رزوقي للصبر منزع . . فصرخ بھم مستسلم عندھا

ل����ت لك����م گال! . . وب����ل����ت لك����م م����ا مرب����این م����ا درتگ. . لك����م!  ولگ. بع����د ش����أ ك����م.ول -
 حاب!ـگأمھاتكم وبـحاب إعترفتگلت على أمھاتكم گأھتمیتو! . .  والچ مناویــ

 أسھ من الخالص من شلة الصبیة یقوده الى قرار متھور الواع قائال:ویزعھ اللحظة وج

ل . . بعد ما وھ. .  -  !ـوبةگالیھھ یمكن أھج من بعـوت! . . أبیع بطایقا آھا  . .  راح أبّطِ

.  مائھ���ا.وق ف��� وف���ي الش���اخة لتطف���م���ى قطع���ة الف���ایبر الت���ي ص���فت علیھ���ا أوراق الیانص���یب ور
أح��د ل��م یك��ن رد م��ع رزوق��ي وال��ق��د إش��ترك م��ع الص��بیة باألخ��ذ  یك��ن أص��الع أن ش��مران ل��م وم��
 من أخذتھ الشفقة بحال رزوقي صائحا:من الشلة غیر

. .  !ـ����نا رای����دیھا توص����ل لھالح����دچھی����ب! . . إحن����ھ م����ا ووال! ال! ال! . . ال عم����ي أب -
 إحنھ دانتشاقھ ویاك!

الش���اخة لیلح���ق م���ورد  م���اء نفس���ھ ف���يبافض���ا كتب���ھ م���ن ی���ده عل���ى األرض، رم���ى ش���مران ون
 .  بالماء.رزق رزوقي قبل أن تبتل أوراق الیانصیب كلھا 

عجاب�����ا بش�����ھامة ول�����ده وإبتس�����امة تدغ�����دغ أحش�����ائھ رض�����ى وإنزھ�����ان ینص�����ت للقیروان�����ي 
ً وشھ وص���بیانیتھالول���د ش���مران یذكـ���ـِّر الوال���د نزھ���ان بطفولت���ھ .  الص���غیر. ا ال وم���وھ خص���یا

ال���ھ بھ���ذا ح���ال زوجت���ھ ص���افیة ص���الح ش���كر الت���ي ھ���ي وحی���ذكره بھ���ا القیروان���ي إبن���ھ البك���ر. 
ال���ذي لقب���وه  م���ع أن س���ماره یش���بھ س���مارھا الحنط���اوي األخ���رى ی���ذكرھا ش���مران بج���دھا ش���كر

كالط����اعون ألن����ھ قت����ل ثالث����ة أخ����وة م����رة واح����دة، و ص����ار س����ببا ف����ي  ش����بھوه أس����ودا أس����وداً 
ك���ي یذب���ذبوا ع���ن أھلھ���م لحم���ایتھم م���ن الث���أر ول. .  !رھم مال���ھ وال���ي. طش���ا أخوت���ھ.ص���یران 
ك����ل م����نھم بعش����یرة ف����ي منطق����ة بعی����دة ع����ن منطق����ة أم����ام عس����كر إح����دى ق����رى  25إس����تجار

 . . شھربان! 

                                                            
 ویتعارف على  ھذا شعبیا بتعبیر "ذّّب جـِرش" 25
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.  والقیروان����ي.ش����مران م����ا ی����زال محافظ����ا عل����ى إتف����اق الجنتلم����ان الحاص����ل بالتخ����اطر بین����ھ 
ل���ى س���یماء نزھ���ان ال���ذي ت���ألألت أط���راف تطلع���ان اوتمھ���ا تص���غیان للح���دیث وإالبن���ت أمی���رة 

معتا نزھ�����ان یس�����أل وس�����.  وجھیھم�����ا.إبتس�����امتھ الداخلی�����ة عل�����ى محی�����اه فإنعكس�����ت عل�����ى 
 القیرواني:

. الی���وم  أف���تھم.ھس���ھ أری���د  ـ���ات! . .گـ���یتھن ش���كاوي عتی���ـچ. . ھ���ذني كلھ���ن الل���ي ح���ـ -
 لك منھ؟ منو إشتكى

 26ـة!گدوم اللنـوھ. أب الفیلي.حیدر  -

 صتھ!وقھذا شن -

أن الش���لة قیق���ة األم���ر وح.  بأمان���ة.رة أخ���رى ی���روي القیروان���ي م���ا ل���م یروی���ھ حی���در الفیل���ي وم���
 الفیل���ي ب���ائععب���رون القنط���رة عن���د ج���امع الس���وق، ش���اھدوا حی���در عائ���دة م���ن المدرس���ة، وھ���م ی

بھ����ا . . الت����ي ی����رد  27المالب����س المس����تعملة المش����ھور بص����رخة . . . مزب����وووووووووووووت!
. .  س���عرا بعی���دا ج���دا عم���ا یطلب���ھ م���ن س���عر عل���ى بض���اعتھالزب���ون ح���ین یع���رض علی���ھ  عل���ى

 معوه یرد على زبونھ القروي:وس

 مزبووووووووت!   -

 فعلق أحد الصبیة قائال:

 لك! حسنوإعفط موت. ل حیدر.عمي  -

 فتفاجأ حیدر بفطنة الصبي معقبا:

 أفط!وتیب . . شنوإبابا . . م -

 ندھا علق شمران:وع

 ؟ھي موعفطةزبووووووت مالتك! . . وم. لعد ھي ھاذي شن حیدر.عمي  -

. . مكتف����ین بالض����حك    !. مزب����وووووووووت الزمت����ھ.الكب����ار یس����معون حی����در الفیل����ي یك����رر 
ص���رحون ب���ھ إكتش���فھ الص���بیة وی. م���ا ل���م یكتش���فھ الكب���ار  الفیل���ي.أس���قط بی���د فق���د الی���وم  أم���ا. . 

 بھ! وصارحوه

دھ���ى أنھ���ا ت���نعكس عل���ى وجھ���ي واألالقیروان���ي ی���رى البس���مة عل���ى وج���ھ نزھ���ان ت���زداد ل���ئالًء، 
.  غیض�����اً.قیروان�����ي ك�����ل ھ�����ذه الطرائ�����ف، فی�����زداد ال المنف�����رجین لس�����ماعھمابنتھ�����ا وإص�����افیة 

 باه: ضیف مخاطبا أوی

                                                            
 ة" أو "بالة"ـگلنـالمالبس المستعملة التي یسمیھا العراقیون "المقصود ھنا   26

 أي "مضبوط!" 27
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 م����رة یرج����ع والـ����ي تای����ھ بدشداش����تھ الل����ي چ. إن����ت ل����یش عایف����ھ ھی����ـ أبوی����ھ.. . ی����ا  -
 ـة؟گـوگذي الدشداشة ما مشـوھللبیت 

 صدك؟وقشن -

س���ھ وھـ���م ی���م حس���ن ك���اروك . . چـ���روخ الص���ـچاك! . . س���ویلھ عربان���ة أم وی���شغـ��ـِّلھ  -
ـ����ف گووی����.  وم����وز.. حطل����ھ بھ����ا تف����اح  س����وري.وز وم����وس����م تف����اح لبن����اني ومم

 حالوة . .ال وبیني أبوحفشافیش والالعالوي یم عرباین بلـّوز أب گبعربانتھ بسو

لفتی����ة لیل����ى ة ظ����ن القیروان����ي ب����أن إقتراح����ھ ھ����ذا س����یقلل بكتی����ر م����ن ف����رص لق����اء ش����مران با
 الصبیة مریم لكن الوالد قاطعھ قائال:

روح للمدرس����ة ویوھ���� ؟ . .گوكت یطل����ع بھالعربان����ة للس����ووش����! . . علی����ك أي ب����ا� -
م����ا یطل����ع م����ن المدرس����ة العص����ر ول.  للمدرس����ة.رج����ع ویج����ي یتغ����دى ویالص����بح 

ل! گالسو  معّزِ

.  النھ����ار. الجمع����ة ك����لوم وی����.  ص����باحي.خم����یس دوام المدرس����ة ب����س والاإلثن����ین  -
 حطل����ھوتل����ھ م����ن العل����وة  در تجی����بـ����گت����ـبن الع����رب وج����ن یج����ي وق����ت ل����بن وم����

. خصوص����ا  الج����امع.ـ����بال گ گـ����نطرة الس����وگالعص����ریات س����د ل����بن ع����رب ب����راس 
عص����ر تخلیل����ھ س����د الل����بن والـ����ف وی����اك گی����ام الص����یف الص����بح ی����ووإبرمض����ان! . . 

 ـنطرة!گبراس الـ

زھ���ان ون.  وق���ت. قب���لخطوطھ���ا ل���م تك���ن خط���ة القیروان���ي إبن���ة لحظتھ���ا فواض���ح أن���ھ وض���ع 
 . ثم قال: اإلقتراح.كل ینتظر ما سیؤول إلیھ والرجل قلیل الكالم فظل ساكتا 

 زین! . . -

 أن یكمل نزھان رده إعترض شمران معقبا: وقبل

 . إال إذا؟ زین.بس آني أشوف ھذا مو  -

 الوالد: ستفسروی

 إال إذا شنو؟ -

. بعض���ھم یس���معونھ م���ن أخ���وتھم األكب���ر،  الدربون���ة.ن رف���اق وم���یس���مع ش���مران م���ن أقران���ھ 
خ���رون م���ن أقران���ھ وإ. القیروان���ي  الس���ینما.ع���ض أولئ���ك األق���ران ك���ان ق���د ذھ���ب فع���ال ال���ى وب

ھص���رھا ویی���ذھبون ال���ى الس���ینما منتظ���رین بش���وق المش���ھد ال���ذي یب���وس فی���ھ البط���ل البطل���ة 
خة ص��دورھن مص��ل.  ع��نھن.ق��الوا لش��مران لتف��رج أیض��ا ف��ي الفل��م عل��ى نس��اء ولف��ي حض��نھ 

نھ���م ی���ذھبون لمش���اھدة الفل���م م���رة ثانی���ة مش���حونین بلحظ���ات وإ. . ب���ل  !و زرورھ���ن طالع���ة
 ناری���ة.رافقھ���ا بوس���ات وتالتوق���ع إذا ك���ان ف���ي الفل���م ع���ددا ھ���ائال م���ن ص���دور و زرور عاری���ة 

 أتي رد شمران: وی. 



64 

 

  . مرة باألسبوع! للسینما.إال إذا أمیر یقبل یاخذني ویاه  -

 قب القیرواني قائال:وع

 . . وإذا بطلت ما أروح للسینما! زین -

 ـدر ما تروح!گما تـ -

 . . فأضاف متحدیا القیرواني:

 ـلت؟گھا شـ -

 م���ا آخ���ذك! . . عی���ب . . عی���ب ت���روح تش���وف أف���الم م���ال كب���ار! . . ھ���ذا آخ���ر م���ا -
 عندي . . 

 عندك؟ آخر ما  -

 إي!  -

مف���رط اإلحتق���ان ب���اد عل���ى وج���ھ ش���مران ال بس���بب عن���اد أمی���ر فحس���ب ب���ل أیض���ا بس���بب دفٍء 
یل���ف الغرف���ة الص���غیرة تتوس���طھا منقل���ة الفح���م . . نزھ���ان یتف���رج علیھم���ا یتج���ادالن، بإنتظ���ار 

می���رة بنفس���ھا وإأنھم���ا أمی���ري ح���رب. وكعض���ھما وبم���ا س���یؤول إلی���ھ األم���ر إزاء عنادھم���ا نح
بیح���ون لھ���ا ھ���ي أیض���ا ال���ذھاب ال���ى الس���ینما فتك���اد أن تلتص���ق بأمھ���ا المقرفص���ة مقاب���ل ویل

 لقت صافیة:وع.  ار.الننزھان قرب منقلة 

ری����ب ھ����ذا المالط����ش بین����اتكم! . . وغـ����ان مچویس����یھ ورنتو؟ . . ھس����ھ لوإِول����ـْكم ش����ن -
 بس أنت وین . .

س��یان م��ا إكتنف��ھ م��ن ونم ف��ي الواق��ع رویس��یة عل��ى ال��رغم م��ن ف��ارق زمن��ي ب��ین عمریھم��ا وھ��
 مران مضیفة:وشأشارت نح.  فاشلة.محاوالت حمل 

 ذا وین! . .وھ -

   : فیقاطعھا والدتھ فاضحا أخاه عن شمرانبلغ السیل الزبة وی

عی��ب علی��ھ یاخ��ذ أخ��وه الزغی��ر  ش��ایفھاـ��ان إس��تحى عل��ى نفس��ھ . . چ وهللای��ا أم��ي . .  -
 إش���ارات لبن���تعی���ب علی���ھ یص���عد عل���ى الس���طح .. ی���دز  لك���ن م���ا ش���ایفھاللس���ینما . . 

 الجیران!

. وردة فع���ل أمی���ر  ببص���رھا.ك���ل أعی���نھم ح���دَّجت أمی���ر والعق���ال لس���ان ش���مران . . أفل���ت  !آه
 الفوریة جاءت:
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ـ��ف بالب��اب ی��م لیل��ى الل��ي أكب��ر گـ��اك واگـوال��ل گ. كلم��ا أرج��ع م��ن الس��و أن��ت.ول��یش  -
ـ��اك ع��ایف األوالد الل��ي بعم��رك ورای��ح تلع��ب وی��ھ م��ریم گـوال��. ل س��نین.من��ك بعش��ر 

 ھالزعطوطة اللي أزغر منك بخمس سنین!   

بإص����طفاف ض����مني م����ع ش����مران ردة فع����ل لی����ل ك����الم بطبع����ھ . . وقنزھ����ان ص����امت یتف����رج ھ
 صافیة جاءت مخاطبة أمیر:

. وی���ن راح ن���روح  الجی���ران.أش���ر لبن���ت وتـ���ان إس���تحیت! . . تص���عد للس���طح چ وهللا -
 ناس! وال ـي الجیرانچحـمن 

 ضامنا مع توأمھا شمران تُدني أمیرة شفتیھا من أُذن أمھا ھامسة:وت

.  تغنیل���ھ.مدیح���ة ھ���ي ھم���ین  الس���طوح . . جیران���ا گس أش���ارات م���ن ف���ووبیم���ھ . . م��� -
.   أی���امي .ت���ذكر وإـ���ولن آه گالمط���بخ الزغی���ر . . آن���ا م���ن أ چس���معتھھ تغنیل���ھ م���ن ش���با

 األغنیة مال ھاذي زكیة جورج . .

 لى نمیمة أمیرة جاءت ردة فعل صافیة معقبة:وع

ن���ي وإـ���اھھ . .  ھ���ي تغنیل���ة م���ن الرازون���ة . . واي واي! . . ك���ل ھ���ذا گـ���مالھ ف���وچو  -
 غافلة ما أدري! . . 

 ویغادر سمع صافیة تضیف:وھ.  غرفتھ.م یجد أمیر بدا من الفرار الى ول

 ـول للناس اللي شایفینھ بالسطح؟ گآني أبد ما أبقى بھالبیت! . . شراح نـ -

 تبدد صمت نزھان سائال بصرخة:وی

 ما تبقین بھالبیت! . . وین تودینھ أم عبد األمیر؟ -

عت����ادت عل����ى طعمھ����ا ترغ����ب وإت عدی����دة ف����ي بیتھ����ا البعق����وبي ص����افیة الت����ي ذاق����ت رفاھ����ا
یت یق���ع ب���رأس وببالمزی���د مم���ا ال یت���وفر ف���ي بیتھ���ا البعق���وبي األول، فھ���ي ق���د رأت بعینھ���ا س���اكن

قوفھ لیس����ت مفروش����ا وس����ناش����یل وشبی����ت بط����ابقین والخلون����ھ، ویال����دربوة المس����ماة دربون����ة مھ
دا ھ����ذا وع����. .  28ـ����ادةگع����ـگ. ط����ابو المس����ماة.خش����اب، ب����ل مس����قوف بالطریق����ة وإبحص����ران 

ن وإفض���ل مزای���اه ھ���وإتن���ور البی���ت مع���زول عل���ى الس���طح یق���ي المن���زل م���ن دخ���ان اإلختب���از، 
ن یمین��ھ عل��ى كام��ل دربون��ة وم��ـ��بة گش��بابیك شناش��یلھ تط��ل م��ن یس��اره عل��ى فلك��ة محل��ة أم ال��ـ

ي البی���ت المقاب���ل ع���ن إمكانی���ة وفان���ت ص���افیة ق���د س���ألت أم أس���عد زوج���ة حم���د عل���وكمھ���و. 
 . فأفادتھا. إستئجاره

                                                            
انت شائعة في وكتم العقد بینھا بالطابوق ویادة" ھي طریقة تسقیف تعتمد على وضع ألواح حدیدیة على مسافات معلومة ـگعـ"  28

 شیاش الحدید. وإالعراق قبل ظھورالتسقیف المسلح بالسمنت 
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ب��ل أن ت��رد ص��افیة عل��ى ص��رخة نزھ��ان، ص��حیح أنھ��ا مس��تاءة م��ن تص��رف إبنھ��ا أمی��ر إال وق
أنھ���ا قب���ل أن تجی���ب عل���ى زوجھ���ا ب���إقتراح مع���ین تطلع���ت ال���ى ول���دھا الش���قي ش���مران بنظ���رات 

. . ألن���ھ فض���ح  !. . عاش���ت إی���دیك أبی���َت اللع���ن ی���ا ول���ديأنھ���ا تق���ول ل���ھ . . وكعرف���ان بالجمی���ل 
ا ھ���ي ت���رد وھ���ت���اح لھ���ا إمكانی���ة التح���دث بنق���ل س���كنھم ال���ى بی���ت ذي شناش���یل . . وإس���ر أخی���ھ 

 على نزھان:

بی���ت أم أس���عد عل���ى ھ���ذا البی���ت ال���ركن   وومخل���ي بال���ك لم���ا تف���وت م���ن ی���م بی���ت مھ��� -
 شناشیل؟والأب

 عني؟ وینوشإي! . .  -

 نھ . . ومالبارحة شال -

 عني؟وینھ! . . إي وشنومشال -

 إحنھ نستأجره . .  -

ـ��د گـ��ادة . . ش��ـگـ��ف ع��ـگس��ـوالناش��یل وش. . ط��ابقین  مثل��ھوبی��ت إحن��ھ نس��تأجره! . .  -
 إیجاره؟

  ثالث دنانیر! -

ب��ل وقي تعل��م أن إیج��ار بی��ت الشناش��یل ھ��و ض��عف إیج��ار س��كنھم الح��الي، وھ��أطلقتھ��ا ص��افیة 
حاول����ة منھ����ا لقط����ع الطری����ق عل����ى رف����ض ومأن یُس����تفز زوجھ����ا ب����أمر اإلیج����ار المض����اعف 

 إلقتراحھا . . ورأت أن التضحیة منھا قد تسھل األمر فأضافت فورا:محتمل 

اح وریومی����ة م����التي . . آن����ي أجمعھ����ا  29اتنطیني درھ����مود. إن����ت م���� األمی����ر.ب����د وعأب -
 ص إیجار ھذا البیت! . . ون. خلیھا على الدینار  ونص.تصیر دینار 

. . واص���لت ط���رق  خ���ذ عبات���ھ!وإش���یِّم العُرب���ي .  طریق���ة.ك���ي تس���تنھض م���رؤة زوجھ���ا عل���ى ول
 الحدیدة ساخنة بقولھا:

 ي. آن���� ندبّرھ����ھ.ی����ب م����ا وعن����ي اش����وف الف����رق م����ا یس����وه . . موإب����د األمی����ر . . وعأب -
ن���ي وإـ���ال! . . گ. آن���ي ھس���ھ حرم���ة نزھ���ان الب���ـ الش���رطي.رم���ة نزھ���ان وحھس���ھ م

 ـول؟ گـي! . . ھا شـتـچھسھ أم أمیر األوتـ

م ول��ا ھ��ي المناس��بة أت��ت، وھ��ان��ت ح��ائرة بكیفی��ة طرحھ��ا . . وكخط��ة ذكی��ة م��ن ص��فیة أع��دتھا 
ھ���ي أش���بھ  یعق���ب بنب���رةس���معونھ وی.  لل���رفض.تب���ِق لنزھ���ان ذي ال���رأي األخی���ر حج���ة قوی���ة 

 بإستسالم: 

                                                            
 سمیة التي كانت شائعة لفئة النقد المعدنیة النحاسیة وقیمتھا عشرون فلسا."درھم" ھي الت 29
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دة .. یا  صافیة. -  . ما صارلنھ سنة بھذا البیت! معّوِ

     عد یومین إنتقلت عائلة نزھان األحمدي الى بیت ذي شناشیل . .  وب

یظل وس���واف���ق نزھ���ان زی���ادة بالكس���ب. ویلح القیروان���ي عل���ى أبی���ھ تش���غیل ش���مران مع���ھ یوس���
ت���ى ف���ي أی���ام ذھاب���ھ ال���ى الس���وق و ذھاب���ھ ال���ى وحالقیروان���ي یراق���ب ش���مران أخ���اه الل���دود، 

ع وم���ـ���بة، أگـ���یة الص���غیرة ف���ي فلك���ة أم ال���ـگالمدرس���ة، س���یراه واقف���ا أحیان���ا م���ع م���ریم الش���رو
رى وی���ـ���نث . . ی���رى م���ریم ھن���اك گـوال���ـ���بة گأم ال���ـ لیل���ى ف���ي األرض الح���رام ب���ین محلت���ي

لى الض���د م���ن أخی���ھ الل���دود ال وعل���ى ال���رغم م���ن ص���غره فھ���وعلیل���ى ھن���ا . . الفت���ى ش���مران 
ك���ن بس���ذاجة اقران���ھ م���ن الص���بیان! . . و ثالث���ة األث���افي س���یظل ول الوس���یلة والیع���دم األفك���ار 

راه ص���یفا یس���بح م���ع وی���، ـ���بة یلع���ب م���ع ش���لتھ ش���تاءً گالقیروان���ي ی���راه أیض���ا ف���ي فلك���ة أم ال���ـ
 الشلة في الشاخة عند القنطرة التي تربط محلتھم بمحلة القیصریة . . 

ن���د وعس���بب ك���ل تل���ك الش���كاوي علی���ھ الت���ي نقلھ���ا أمی���ر، من���ذ الی���وم الت���الي وبك���ن ش���مران، ول
خ����روجھم م����ن المدرس����ة س����یجد وازع����ا داخلی����ا یدفع����ھ لمفارق����ة الش����لة عن����د قنط����رة ج����امع 

ارع الخان���ات م���رورا وش���التكی���ة المس���قف، ث���م منطق���ة الع���الوي الس���وق، لینح���در عب���ر س���وق 
أول���یس ھ���ذا ال���درب .  البی���ت.ـ���نث طری���ق ع���ودة ال���ى گبخ���ان الش���اھبندر، لیتخ���ذ دربون���ة ال���ـ

    مار على بیت لیلى؟ . .  جئت یا لیلى بأسباب ملفقة! والھ

* * * * *  * * * * * * 

عفیف���ة زوج���ة حی���اوي الكرخ���ي م���ن ختھ���ا وإلیل���ى إم���رأة ش���ابة ل���م تتج���اوز العش���رین، ھ���ي 
ن��د وعـ��یالني، گأس��رة بغدادی��ة ش��ارك إبنھ��ا الوحی��د نائ��َب ض��ابٍط ف��ي حرك��ة رش��ید ع��الي الـ��ـ

ْن ومب��ُن ع��ٍم للكرخ��ي جی��ران ھ��ذه األس��رة ھ��وإم ی��ره أح��د بع��د ذل��ك. ول��فش��ل الحرك��ة إختف��ى 
ل��م ع أنھ��ا وم��س��عى لت��زویج عفیف��ة م��ن حی��اوي قب��ل ث��الث س��نوات زوج��ة ثانی��ة ف��ي بعقوب��ة. 

أن���ھ إرت���اح وكم یھ���تم حی���اوي ب���ذلك ألن���ھ یحس���بھا محظی���ة ش���رعیة، ب���ل ول���تخل���ف ل���ھ ول���دا، 
ل���ذلك طالم���ا كان���ت زوجت���ھ األول���ى إبن���ة ع���ٍم ف���ي ناحی���ة كنع���ان ت���زوده بخلف���ة غی���ر متناھی���ة 

ت���ى لعفیف���ة بعج���وز م���ن عج���ائز أھل���ھ الكرخی���ة ف���ي كنع���ان ك���ي تك���ون رفق���ة لعفیف���ة وإال���وفرة. 
بض��عة أش��ھر تبعھ��ا الوال��د وبة رحل��ت وال��دتھا ع��ن ھ��ذه ال��دنیا، ع��د زواج عفیف��وبعن��د غیاب��ھ. 

ا أن ج���اءت وم���.  عفیف���ة.ل���ت لیل���ى وحی���دة ال تج���د م���أوى لھ���ا س���وى بی���ت أختھ���ا وظراح���ال، 
جھ���ا الكرخ���ي بع���د أش���ھٍر لواح���د م���ن أبن���اء عمومت���ھ البعی���دین ف���ي  لیل���ى ال���ى بی���ت أختھ���ا زوَّ

ءت لیل���ى ذات ی���وم ف���ي م تمض���ي س���وى بض���عة أش���ھر عل���ى زواجھ���ا ج���اول���ناحی���ة كنع���ان. 
زیاراتھ��ا ألختھ��ا إعتص��مت ھن��ا عن��د أختھ��ا رافض��ة الع��ودة ال��ى بی��ت ال��زوج الریف��ي.  إح��دى

 .   طالقھا.لى الرغم من فشل محاوالت إعادتھا لزوجھا ظل ھذا متمسكا بھا یأبى وع

ـ����بة، ف����ي أول مجیئھ����ا، بس����حرھا المتم����اھي م����ع من����ابع گثلم����ا دوخ����ت عفیف����ة ن����اس أم ال����ـوم
بغ��ددتھا ف��ي وس��ط إجتم��اعي أق��ل بكثی��ر م��ن وس��ط العاص��مة بغ��داد، دوخ��ت أختھ��ا لیل��ى م��ن 

عرھا البن���ي وش���ببی���اض بش���رتھا الحلیبی���ة  ـ���نث،گـوال���بة ـ���گال���ـیراھ���ا م���ن ش���بان محلت���ي أم 
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حبت���ین بتلقائیتھ���ا  زادت دوخ���ة الش���باب بھ���اوإالمس���دول عل���ى كتف���ین لقام���ة متوس���طة ممتلئ���ة، 
 .  األخرى.لوكھا المتبغدد ھي وس

الطف�����ة لیل�����ى البریئ�����ة لش�����مران لربم�����ا ھ�����ي حص�����یلة الش�����عور بالوح�����دة . . أول معرف�����ة وم
ي خ��ارج المن��زل ترم��ي أزب��ال البی��ت ف��ي رك��ن الدربون��ة أم��ام وھ��لش��مران بھ��ا حص��لت م��رة 

بان���ة فوقھ���ا ك���یس ـ���نث یش���حط عرگتی���ا م���ن جھ���ة ال���ـوإان ھوك���ط���وف البس���تان المقاب���ل لبی���تھم 
دربون���ة خالی���ة والطح���ین أت���ى ب���ھ م���ن مطحن���ة محم���د ال���دیري المقابل���ة لخ���ان الش���اھبندر . . 

 غني:وییدفع العربانة المتعثرة بالطریق الترابي 

ـ���ول ل���ي . . بال���ك ت���دوث عل���ى گـ���ول ل���ي ال���ورد ب���یش گعم���ي ی���ا بی���اع ال���ورد . .  -
ـ���ول ل���ھ  . . گ شتـ���ـو�ـ���ر یثی���ر حث���اب یب���ھ . . چث���وي خل���ة . . خل���ة . . ب���اوتال���ورد 

!� 

منة غی�����ر مفرط�����ة یص�����طلح الن�����اس عل�����ى وس�����. لثغ�����ة  وإس�����توقفتھ.مس�����تمعة إلی�����ھ توقف�����ت 
تنض��اف إلیھم��ا وس. ق��د تكون��ان ھم��ا اللت��ان حبب��ا لھ��ا غن��اء ش��مران  مَدب��ُدب.توص��یفھا ق��ائلین 

 ألتھ:وستلقائیتھ في الحدیث 

 شإسمك؟ -

 شمران األحمدي. -

 م یم بیت عمي مال شھاب الكرخي؟. بیتك شھربان.ن وملي جیتوالإنت -

 أي.  -

ع���رق یتص���بب م���ن وجھ���ھ والل���ت تتأمل���ھ لث���وان طویل���ة وظك���ان الوق���ت ظھی���رة خری���ف . . 
َم����اً وبالمتق����د إحم����رارا، حافی����ا بدشداش����تھ المقلم����ة بخط����وط وردی����ة  یض����اء عریض����ة، محزَّ

 علیھا بخرقة زرقاء صنعت منھا صافیة لھ بماكنتھا الیدویة حزاما . .

 قائلة:املتھ وج

 زیز!وع. مثل صوت حضیري أب حلو.صوتك  -

 علیھا متباھیا: ورد

ثم���ع ھوای���ھ ون. . حن���ھ ك���ل ی���وم نثم���ع حض���یري! وإ.  رادی���و.بوی���ھ عن���ده وإإي . . م -
  غنا!

 ف!گ. أو حضیري.زین . . ما دامك تحب  -

راھ���ا ت���دخل البی���ت رفاع���ة الس���تارة، ف���یالحظ ال���ى یس���ار ب���اب ال���دار م���ا وراء المج���از ف���ي وی
راھ����ا ویح����وش البی����ت أس����فل ج����دار الجی����ران ص����فا م����ن ش����جیرات ورد بمختل����ف األل����وان، 

ا وم���م ی���دخل أتونھ��ا بع���د، ول���ي أعت���اب المراھق��ة وف. ھ�� إلی���ھ.أتي بھ���ا وت��تقط��ف وردة بیض���اء 
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غزیة ملتھب���ة تج���اه األنث���ى، فم���د ی���ده م���ذھوال لیس���تلم ی���زال بع���ُد غش���یما ال ت���ِرده خ���واطر ل���ـُ 
لق���ي ال���ورد م���ن أح���د ل���م یحت���ل جانب���ا وتزھ���ر أوال. إھ���داء ال���ورد  یجی���ب.ال���وردة محت���ارا ب���َم 

 لق:وع. نظر الى الوردة البیضاء  األحمدي.من ثقافة أسرة شمران 

 لیش ما جبتي لي وردة حمرة؟ -

رآھ���ا تطل���ق ض���حكة ف���رح م���ن تلقائیتھ���ا بمل���ئ ش���دقیھا، فتوھ���ت الص���بَي جن���ةُ وجھھ���ا اآلس���ر 
راھ���ا تخ���ف وی.  ص���افیة.. وج���د بھ���ا ش���بھ قلی���ل بأم���ھ  كنھ���ھ.فأص���ابھ إض���طراب ال ی���دري 

ص����تھ، فت����ذكر كوش����ة ش����عر أمی����رة أخت����ھ األش����قر وقرجلیھ����ا ال����ى ال����داخل، مت����أمال ش����عرھا 
ارن����ھ وقل����وش وردي یك����اد ال یص����ل الركب����ة، س����دھا یلف����ھ فس����تان كوج.  المجع����د.المنف����وش 

 .  صافیة.مرة أخرى بنفنوف أختھ أمیرة یكاد یصل األرض من خیاطة أمھ 

 دت لھ یدھا بالوردة قائلة:ومعودتھا لھ بوردة أخرى ھي التي صرفتھ عن مقارناتھ، 

 ذي ھمین وحدة حمرة!وھتدلل . .  -

یتأم���ل ال���وردتین، ف���ي ك���ل ی���د  ودخل���ت ال���ى البی���ت حت���ى دون أن تلتف���ت. ظ���ل واقف���ا للحظ���ات
ف��ي لقی��ا نظ��رة أخی��رة عل��ى ب��اب بی��ت لیل��ى غ��ادر ال��ى البی��ت . . وق��رب ب��اب البی��ت وموردة. 
. ن��زل بةـ��گال��ـخر عائ��دا ال��ى البی��ت م��ن جھ��ة فلك��ة أم واآلالح��ظ القیروان��ي م��ن بعی��د ھ�� حینھ��ا

 أخی���ھ.القیروان���ي م���ن دراجت���ھ منتبھ���ا ل���وردتین موض���وعتین ف���ي جی���ب أعل���ى ص���در دشداش���ة 
 . فلمزه معلقا:

 ھا! . . بمكینة الطحین صایرن ینطون ورد ویھ الطحین!  -

القیروان���ي  . فص���رخ ب���ھ ال���وردتین.أخب���ر أخ���اه ع���ن مص���در  راءة ال ل���ؤم فیھ���اوب���فط���ارة وب
 حاسدا وغیرانا:

 یلال خش! -

 ـدر أشیلھ وحدي!گ. ما أ عاوني.ـیل . . تعال گیس الطحین ثـچ -

 ستكرش وجھ القیرواني معقبا:وإ

 وحدك!  وخششھ.  إشحطھ. -

ع����ا وعن����ذ الی����وم الت����الي س����یغیر القیروان����ي خارط����ة مغادرت����ھ م����ن البی����ت وم ودت����ھ إلی����ھ، منّوِ
علــَّ��ـھ یحظ��ى ـ��نث، گرة م��ن جھ��ة محل��ة ال��ـوم��بة ـ��گال��ـطریق��ھ، یع��ود م��رة م��ن جھ��ة فلك��ة أم 

 بفرصة لقاء بلیلى. 

ش��مران عن��د ب��اب بی��ت م��راء ص��ارت لوحن��ذ ذاك الی��وم، ی��وم أھدت��ھ لیل��ى وردت��ین بیض��اء وم
 أص���ول لھ���ا، والحی���اوي الكرخ���ي عـَتـَبـَت���ـَھُ المقدس���ة، ی���ؤدي عن���دھا ص���التا ال یع���رف كنھھ���ا 

ھل��ھ بطبیع��ة المش��اعر الت��ي تكتنف��ھ عن��د م��رآه للیل��ى . . ص��الة وجش��عائرھا تنب��ع م��ن س��ذاجتھ 
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لیل���ى ال . عتب���ة  درب���اً. یج���د ال���ى تفس���یرھا والملیئ���ة بألغ���از ال یعرفھ���ا، یح���اول أن یكتش���فھا، 
 لیھ إذن أن یفكر بقرابین! . . وعتفتح بابھا للمصلي كل حین 

د ص��ار ص��احب عربان��ة ف��ي الس��وق وق��ع��د إنتق��الھم ال��ى بی��ت الشناش��یل، م��ا كان��ت قرابین��ھ وب
نقط����ة؟ . . یض����ع ف����ي جی����ب دشداش����تھ الج����انبي والوز س����وري أبوم����یبی����ع فی����ھ تف����اح لبن����اني 

ب بھم���ا وی���فاح���ة وتالطوی���ل م���وزة  لعتب���ة دار لیل���ى المقدس���ة ع���لَّ ب���اب س���ماء لیل���ى ذھب لیتق���رَّ
ك���ن بی���ت خال���ة ماھی���ة خش���یة أن ی���أتي وركن بس���تان األخ���رس أورینف���تح ص���دفة متلـَفـ���ـِّةً نح���

أح���د. و خش���یتھ األكب���ر كان���ت بال���ذات م���ن مج���يء القیروان���ي أخ���وه الل���دود م���ا ق���د یفس���د علی���ھ 
ین یس����مونھ األرض ع����ض أھ����ل المحلت����وب. ھ����ذا الج����زء م����ن الدربون����ة ن����ادر الس����ابلة  أم����ره.

ظ����ل ش����مران ینتظ����ر وی.  ل����یالً.راه أكث����ر نس����اء المحلت����ین مس����كونا ب����الجن وت����الح����رام ب����ل 
ین یعیی���ھ وح���.  المقاب���ل.ط���ول إنتظ���اره أحیان���ا ل���دقائق متكئ���ا عل���ى ط���وف البس���تان وینتظ���ر وی

تفاح����ة والعط����ي الم����وزة ویب����دأ ظلم����ة المس����اء باإلش����تداد یمض����ي ال����ى البی����ت وتاإلنتظ����ار 
ي واح���دة م���ن خیب���ات حج���ھ لعتب���ة وف���، فتف���رح ظان���ة أن���ھ یخص���ھا بمكرم���ة! . . لتوأمت���ھ أمی���رة

 أملھا من فوق لتحت . . معلقا:وتناول قربانھ التائھ ألختھ أمیرة، ویوھلیلى یحصل 

 النفنوف المخربط!وھالشعر المنفوش! . . شنوھأمیرة . . شن چولـ - 

ن���ذ الی���وم الت���الي س���تُرى وم.  م���ریح.ل���ت تتأمل���ھ ط���ویال و خامرھ���ا خ���اطر وظس���معتھ ص���افیة 
مج���ئ عی���د ق���ادم وب.  عطل���ة.مش���طھ حت���ى ف���ي ی���وم وتأمی���رة تـُب���ـِل ش���عرھا الجع���د المتكس���ر 

 ن كان من خیاطة أمھا صافیة. وإستتزیا أمیرة بنفنوٍف من طراز مختلف حتى 

* * * * *  * * * * * 

النص���ر ال���ذي ل���م یحقق���ھ ش���مران عل���ى القیروان���ي بمكس���ب ذھ���اب ال���ى الس���ینما س���یحققھ بمج���ئ 
د ذھ��ب ال��ى الس��ینما ألول م��رة ف��ي حیات��ھ لیل��ة وق��ا ھ��و ذا ب��األمس وھ�� لزیارت��ھ..عم��ھ علی��ان 

الزی����دي تع����رض فل����م . . عفریت����ة ھ����انم لفری����د  30. س����ینما عب����د اإلل����ھ جمع����ة.خم����یس عل����ى 
ء الی���وم الت���الي ظ���ل س���ابحا بم���ا رآه . . ص���الة الس���ینما . حت���ى مس���ا جم���ال.امیة وس���األط���رش 

بس��قفھا ال��ذي رآه أعل��ى بكثی��ر مم��ا یتص��وره عقل��ھ الغ��ض مك��ان ل��م ی��َر ل��ھ مث��یال م��ن قب��ل . . 
. عم���ھ المتبغ���دد أخ���ذه ال���ى الموق���ع األول الغ���الي مقع���ده  بنظ���ام.م���أخوذا بالمقاع���د المرص���وفة 

ن م����ن عل����ى س����لم ع����ریض ال����ى ذھول بالرج����ال ذوي األبھ����ة یص����عدووم����بس����بعین فلس����ا. ھ
ن س����افرات وكرش����ة س����یقان بعض����ھن ب����ارزة حت����ى ل����وكالموق����ع األول مستص����حبین نس����اءھم 

د ب�����ان فخ�����ذاھا و ص�����درھا وق�����. رق�����ص س�����امیة جم�����ال  البغدادی�����ة.تلفع�����ات بالعبای�����ة ومأ
.  لیل����ى.قص����ةُ ش����عِر س����امیة جم����ال ذكرت����ھ بقص����ة ش����عر  ..الخی����الش����ئ یف����وق  ..م����دلوعا ً

غم���زت س���نارة العاطف���ة ف���ي عقل���ھ بفوض���ویة تح���اكي فوض���ویة ب���دء الخیلق���ة بع���د اإلنفج���ار 
ض���عونھ ف���ي أوعی���ة ذكـ���ـَّره ب���وردتي ویا رآه ف���ي الفل���م م���ن ورد یقطفون���ھ وم���األول العظ���یم. 

قص���ي ح���ال ال���وردتین اللت���ین ح���رص علیھم���ا لغای���ة وتول ش���ئ فعل���ھ عن���د عودت���ھ ھوإ.  لیل���ى .

                                                            
تسمیة "سینما عبد اإللھ" في العھد الملكي تغیرت الى "سینما النصر" في العھد الجمھور مع أن تسمیتھا الشائعة ھي سینمل الزیدي  30

 على الرغم من أنھ كانت شراكة بین حسن الزیدي وإحمد الحسك. 
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دم ألن���ھ ل���م یض���عھما ون���ة غرفت���ھ الجدی���دة ف���ي بی���ت الشناش���یل، یبس���ھما ف���ي رازون���وتذبولھم���ا 
مثلم����ا رآه ف����ي فل����م عفریت����ة ھ����انم، عل����ـَّھما یحافظ����ا عل����ى  ،ف����ي ق����دح ممل����وء نص����فھ بالم����اء

 ممكن.نضارتیھما ألطول وقت 

تا عل���ى ش���مران بع���ض م���رات وم ث���ل أي ُزغل���ّيِ آخ���ر س���یزاغل القیروان���ي م���ا إس���تطاع مف���ـّوِ
ن���د مج���ئ وع.  لش���مران.علیّ���ان عم���ھ ال���ذي ف���تح درب الس���ینما ذھ���اب الس���ینما بالت���أثیر عل���ى 

ثن����اء العطل����ة الص����یفیة س����ینتزع ش����مران م����ن وال����ده ح����ق ال����ذھاب ال����ى الس����ینما وإالص����یف 
ك���ن ش���رط بط���الن ھ���ذا ولص���حبة م���ن أح���د ف���ي ع���رض ی���وم الجمع���ة الص���باحي،  مس���تقال دون

می����رة وإم ذ حص����ل إنت����زاع ھ����ذا الح����ق أم����ام ص����افیة األوإالح����ق عن����د مج����ئ دوام المدرس����ة. 
معھ، ك���ـشرَّ القیروان���ي بوجھ���ھ معقب���ا یتظ���اھر بح���رص وس���القیروان���ي  وأم���ام عین���يالص���بیة، 

 على أخیھ الصبي:

طری����ق ملی����ان والالبعی����دة بتلف����ات هللا . .  31ب����س ش����رط م����ا ت����روح لس����ینما الیھ����ودي -
. ت����روح ب����س لس����ینما الزی����دي . . ھ����ذي القریب����ة الل����ي ی����م  العنافص����ة.بأدبس����زیة 

 !  گالسو

فس����رھا ویائما مث����ل حك����یم ال یف����تح فم����ھ إال عن����د الحاج����ة، فیض����حك وداألحم����دي یب����دنزھ����ان 
خر ف�����ي س�����ره، فق�����د ھض�����م بع�����ض أالعی�����ب واآلض�����حك ش�����مران ھ�����ویش�����مران موافق�����ة، 

 فاجؤھم الصبیة أمیرة طالبةً حقاً:وتالقیرواني، 

ـ����ریبة . . ل����یش م����ا تخل����وني گأب����ي . . أم����ي . . إذا ش����مران ی����روح لھالس����ینما الـ����ـ -
 أروح ویاه!

 صرخ بھا صافیة:وت

 تروحین للسینما!! . . چعزى اللي عزا -

س، وتفتس���كت الفت���اة  ك���ن حلمھ���ا عن���د مج���ئ محق���ق األح���الم، علی���ان الش���مران عمھ���ا م���ن ولخ���رَّ
ل���ى الموق���ع األول ف���ي إمی���ر، وإمران وش���یتحقق بص���عوده بھ���م جمیع���ا، ھ���ي وس���بغ���داد بزی���ارة، 

ن����ور وإجی����ب الریح����اني ونفی����ھ لیل����ى م����راد و "غ����ـَْزُل البن����اتفل����م " دی����الى لیش����اھدواس����ینما 
عد لدرج����ة تحث����ھ عل����ى الغ����وص ف����ي وبن مش����اعره ل����م تس����توأل.   الوھ����اب.ب����د وعوج����دي 

 الش����فاه الداكن����ة وال الس����یقان العاری����ة والتفص����یالت جس����د الج����نس اآلخ����ر للص����دور الناھ����دة 
المدعوك����ة ب����أحمر الش����فاه، فھ����ذه الم����رة أیض����ا مث����ل م����رات س����ابقة، قص����ات ش����عر بع����ض 

الت��ي ذكرت���ھ بقص���ة ش��عر لیل���ى، فتاھ���ت  ..ھ���وزأبج��د  ..أغنی���ةت وراء لیل���ى م��راد ف���ي الراقص��ا
 منھ الشعوریا دمدمة:

 شعرھا مثل شعر لیلى! -

                                                            
"سینما الیھودي" ھي التسمیة التي إعتاد الناس إطالقھا على "سینما دیالى" ألن مؤسسیِّھا ھما األخوان الیھودیان ناجي ویھودا . .  31

 وإلمفارقة ھي أن الناس لم یعتادوا على تسمیة "سینما الزیدي" بـ"سینما المسلم" ألن صاحبھیا مسلمان ھما حسن الزیدي وإحمد حسك  
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 ستفسر:ویسمعھ عمھ الجالس الى جانبھ وی

 لیلى! . . یا لیلى؟ -

 دة بمحلتنا!وحـي! . . فد چ. ھـیـ ال. -   

ان جالس��ا ف��ي الط��رف اآلخ��ر ال��ى جان��ب أخت��ھ أمی��رة وك��المھ��م اال یك��ون القیروان��ي ق��د س��معھ 
 .   لبعقوبة.التي سیتوقف ذھابھا الى السینما بعدئٍذ فقط على زیارات عمھا علیان 

* * * * *    * * * * * 

ق أح����دٌ بتفس����یر ش����عور غ����امض یس����مونھ الح����ب؟ . . ت وأتوفَ����ق إم����رٌؤ أ ي وف����.  ال أح����د! .ف����وَّ
وا ف���ي الكھ���ف یتیھ���ون ف���ي تص���وراتھم، یحوم���ون تفس���یراتھم للح���ب ظ���ل الن���اس من���ذ أن ك���ان

تلون���ون بوص���ف ثمرھ���ا . . ویح���ول ش���جرة تتس���اقط عل���یھم ثمارھ���ا . . یأكلونھ���ا مس���تطیبینھا 
. ھ���ذا ع���ن أن���اس تكللھ���م ش���جرة الح���ب  حی���اةً . وذاباً . . موت���اً أع��� ول���واً . . نعیم���اً أح وم���ّراً أ

ا ی���زال وم���وھن ش���مران إعت���اد وألبظلھ���ا! . . فكی���ف بش���مران؟ . . لك���ن الح���ب یت���رك آث���ارا، 
. ص���یفا تـُت���ـَرك منامت���ھ ف���ي مكانھ���ا ف���س  األحی���ان.ف���ي ھ���ذه الس���ن یبل���ل فراش���ھ ل���یال ف���ي بع���ض 

ي الش���تاء وف��� یبردھ���ا أول ظ���الم اللی���ل . . والس���طح المن���زل كك���ي تص���لیھا الش���مس حت���ى تج���ف 
كل��ف أم��ـُھ أخـت��ـَھ أمی��رة بإخراجھ��ا لتنش��رھا عل��ى وتت��وفر ل��ھ ص��افیة من��امتین تس��تعمل مناوب��ة 

مض���ي بض���عة أس���ابیع عل���ى وتك���اد إال تج���ف تمام���ا حت���ى ف���ي ی���وم مش���مس . . وتحب���ل الغس���یل 
. وص���حیح  الممتلئ���ة.فس���ھ بإس���تیقاظھ ل���یال إلف���راغ مثانت���ھ ونتفاج���أ ھویتلق���ي ش���مران لل���وردتین 

رة عل���ى فخذی���ھ، إال أن���ھ أول األم���ر ب���ات یس���تیقظ م���ع ش���عوره بس���خونة أول ش���خة ب���ول قص���ی
مج���ئ وب. .  أھ���ذه ثم���رةٌ م���ن ثم���ار الح���ب؟.  ھ���ذا.أن���ھ ص���ار یس���تیقظ حت���ى قب���ل أن یحص���ل 

أھ���ذه ثم���رة أخ���رى م���ن ثم���رات الص���یف ستكتش���ف أخت���ھ أمی���رة أن أخاھ���ا م���ا ع���اد یلث���غ! . . 
ریم وم���. . مع���ذب ب���ین عذاب���ھ بلیل���ى الش���ابة الت���ي ال یج���د عتبتھ���ا مفتوح���ة إال ن���ادرا  الح���ب؟

یج���دھا متاح���ةً ف���ي أغل���ب روحات���ھ م���ن فلك���ة المحل���ة تخ���ط األرض تلع���ب الت���وكي  الطفل���ة الت���ي
قض���م نص���فھا وتـ���كلیتة إال چ. . إلن م���ریم ال تحص���ل عل���ى حل���وى أو  !ك���رٌم ط���اغ.  لوح���دھا.

ا جذب����ھ إلیھ����ا أول مجی����ئھم م����ن ش����ھربان، ب����ل وم����یس ھ����ذا ھول����.  بنص����ف.ح����تفظ لش����مران وت
. ظ���ل یتف���رج علیھ���ا  غن���اء.أنھ���ا وكعبیراتھ���ا أذن���ھ وتـ���یة السلس���ة ت���ریح كلماتھ���ا گلھجتھ���ا الش���رو

نتبھ���ت ل���ھ، وإت���رنم أثن���اء لعبھ���ا بأغنی���ة ل���م یفھ���م الكثی���ر م���ن كالمھ���ا، وتآن���ذاك یلع���ب الت���وكي 
نص���ف حلقوم���ة  مب���ادرة لتخ���رجوقف���ت ع���ن اللع���ب لتم���د ی���دھا ف���ي جیبھ���ا الص���غیر ف���ي أول���ى وت

 . فوضعھا في فمھ سائال: إیاھا.ناولتھ 

 ؟چشإسمـ -

 المزبان. ـالب چمریم  -

یس����تھویھ بعدئ����ذ أثن����اء مش����اھدتھ لفل����م أمریك����ي إس����م می����ري لتش����ابھ أص����وات حروف����ھ م����ع وس
فس���ھ م���ریم المت���داول ونلی���زي ھگون أن ی���دري ب���أن إس���م می���ري اإلن���ـود.  م���ریم.ح���روف إس���م 

 .  میري..  بـاسم.عندھم، سیشرع بخاطبتھا 
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وط��الوة ح��دیثھا بلھجتھ��ا ص��ل أن��ھ ف��ي إح��دى م��رات إنتظ��اره أم��ام عتب��ة لیل��ى ت��ذكر می��ري وح
ـ��یة، فأنب��ھ ض��میره أن��ھ ل��م یك��افئ ك��رم می��ري یوم��ا إلحتفاض��ھا ل��ھ دائم��ا بنص��یب م��ن گالش��رو

ت��ذكر أنھ��ا عاتبت��ھ م��رة ویحالوتھ��ا تنتظ��ر مجیئ��ھ ال تأكل��ھ إال بع��د ی��أٍس م��ن رؤیت��ھ ذاك الی��وم. 
 ضطرت الى أكلھ قبل النوم.وإألنھ لم یأت ألخذ نصیبھ 

لم��ة الغس��ق م��ا ت��زال بعی��دة غی��ر متمكن��ة. ل��م یج��د می��ري ھن��اك، وظحل��ة لك��ة الموف. . فس��ار نح 
ش��جع فط��رق عل��ى ب��ابھم. أمھ��ا بدع��ة كان��ت وتكان��ت م��ا ت��زال بائن��ة.  32كن��ھ خط��وط توكیھ��اول

 نفتح الباب فسأل:وإ.  لشمران.تدري بطفلتھا تحتفظ بنصف حلوھا 

 . وین میري؟ بدعة.خالة  -

 . وخابصتني بھ مریم؟ جایبھ.ـا ھاإلسم منِین چیمھ شمیري . .  -

 من السینما! -

 ـا إنت تروح للسینما!چ -

تلقف���ھ من���ھ ببش���ة عرف���ان . وتتفاح���ة، والظھ���ر م���ریم، وھ���ي وراء أمھ���ا ناولھ���ا قربان���ھ الم���وزة وت
 سألھ:وت. 

 ـا لـِیش ما أشوفك؟چشمیري ِوینـَك؟ . . إنت مامش! . .  -

ظ���رات األم بدع���ة ون.   تلقائیتھ���ا.ریحی���ة ال مثی���ل لھ���ا تنب���ع م���ن وإكلماتھ���ا تش���ع حمیمی���ة بریئ���ة 
 صبي األحمدي . . فتشكره قائلة:والبسلیقتھا تشع بعطف لخیط البراءة ما بین طفلتھا 

 یمھ شمیري . . لــِیش ھالزحمة! -

 ما یزال شمران غشیما بالرد:

 بتھن لمیري!وج. .   33گ یا خالة بدعة . . ھذني زادن عندي بالطـُبـَ وهللا -

 . وقربان وقربان!                  قربانین.ذ ذاك الیوم صار شمران رحالة بین وم.  شمران.كذب 

                               *** 

 

 

                                                            
 ي" المعروفة عند الصبایا وإلفتیاتلعبة "التوك 32

المقصود بھ طبق أوسلة كبیرة فلطاح مصنوعة من الخوص أومن أغصان األشجار الرفیعة یضع بھ بائعوا الخضر " گ"الطـُبـ 33
 سلعتھم.
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 ـيچبكر العربنـرحـیــل مـرھـون یوم 
ـ���ي وقل���ة م���ن چبك���ر العربن���ـت���وفي مرھ���ون  . .1956ع���ام أواخ���ر تش���رین األول  يی���وم خریف���

م���ن رفاق���ھ ، أغل���بھم علیھ���ا للص���الة الش���اھبندر ج���امع ال���ى عت جنازت���ھش���یَّ الن���اس ھ���ي الت���ي 
 ش��عب م��ع تض��امنا ،الی��وم ذات��ھ إنطلق��ت ف��يش��ییع الجن��ازة ت��زامن م��ع مظ��اھرة وت. ی��ةچعربن��ـال

 ال���ى الم���ؤدي الش���ارع رك��ن ف���ي الش���اخة ش��ارع عل���ى ةالمطل��� م���ن مقھ���ى مجی��د محس���نمص��ر، 
ن����د مقھ����ى البغ����دادي إلتحق����ت بھ����ا ع����ابرة وع ، س����ائرة بإتج����اه الس����وق.الزی����دي حس����ن س����ینما

 المظ����اھرة بإتج����اهارت وس����القنط����رة مظ����اھرة ص����غیرة منطلق����ة م����ن مقھ����ى عب����ود ص����فاوي. 
���ع آخ���ر  كبی���رة راح���تالمظ���اھرة . الم���ن مقھ���ى حس���ین ص���فاوي الس���وق حی���ث إلت���أم بھ���ا تجمُّ

. اذاة الش���اخة ف���ي ص���وب التكی���ةبمح��� ش���ارع بل���دة بعقوب���ة ال���رئیس ةجتاح���تھ���در بالھتاف���ات م
 . الس����راي.یر بمح����اذاة الش����اخة ف����ي ص����وب س����وتنط����رة خلی����ل باش����ا عب����رت تس����تدیر قد ن����وع

عل����ى مص����ر بس����بب س����رائیل وإرنس����ا وفبریطانی����ا ع����دوان ض����د  ةحتج����تنطل����ق م ش����عاراتال
ق�����رب الس�����وق أم�����ام مق�����اھي بعقوب�����ة  أخی����راً تجمع�����ت  الجم�����اھیر.  الس�����ویس.ة تأمیمھ����ا لقن�����ا

القنط����رة الموص����لة ب����ین س����وقي ن����د ج����امع بعقوب����ة ص����ارت وع. س����رايوالبص����وبیھا التكی����ة 
 الحماسیة.والھتافات منصة للخطابات المسقفین سراي والالتكیة 

أن بعقوب���ة ع���ن بك���رة أبیھ���ا وك���ال مثی���ل ل���ھ یع���مُّ البل���دة. الط���رق جمیعھ���ا مغلق���ة، إض���طراب 
جن�����ازة مرھ�����ون بك�����ر المش�����یُِّع ل الص�����غیر الراج�����ل موك�����بالض�����طر یوس.  .لتح�����تجخرج�����ت 

للوص���ول ال���ى ج���امع الش���اھبندر م���ن باب���ھ الخلف���ي  دربون���ة أم ال���دجاجأن یم���ر م���ن ـ���ي چالعربن���ـ
ً موك���ب د وعیوس��� .للص���الة عل���ى الجن���ازة عل���ى األق���دام  الجن���ازة مرفوع���ة عل���ى ال���رؤوس مش���یا

جن��ازة ال تض��عو. ال��ى حی��ث تنتظ��ر جمی��ع عرب��این الرب��ل ف��ي بعقوب��ة أم��ام مقھ��ى عب��اس تیت��ي
ـ���یة اآلخ���رون عربان���اتھم، أغلبھ���ا چق العربن���ـاوس���ـ���ي، چم���اھي العربن���ـ ص���دیقھ عل���ى عربان���ة

لمح���الت ص���وب  ض���یقةالدرابین یس���یر عب���ر ال���ف���ي موك���ب مھی���ب فری���د م���ن نوع���ھ فارغ���ة 
فٙلٙت موك���ب عرب���این الرب���ل یوس��� . بعقوب���ة.ْن یتك���رر ل���ھ مثی���ل ف���ي ول���ْم ـَ موك���ب ل��� . .التكی���ة 
لش����اخة عة لجن����ازة مرھ����ون م����ن طری����ق ش����ارع العنافص����ة التراب����ي، بإتج����اه ش����ارع االمش����یِّ 

قنط���رة اللیعب���ر  م���ن أم���ام مقھ���ى مجی���د محس���ن الخالی���ة تمام���اً، س���یر ش���ماالً م���اراً وی الم���بلط،
یس��لك ل ث��م یس��تدیر یس��اراً ف��ي ص��وب الس��راي، ،بتدائی��ة األول��ىم��ن مدرس��ة بعقوب��ة اإل ةب��یالقر

ً الطری���ق الم���بلط المح���اذي للش���اخة  ھ���ا بإتج���اه قری���ة مجت���ازا إیاالقط���ار،  بإتج���اه محط���ة جنوب���ا
.  مقب���رة أب���ي دری���س . عن���د.ھ���رز تقریب���ا وببھ���رز، لیتوق���ف ف���ي منتص���ف المس���افة ب���ین بعقوب���ة 

 اع���ھ رمس���ومس���ھا، رم���س زوجت���ھ ن���رجس، الت���ي ك���اد رم بجان���بدفن مرھ���ون ف���ي رم���س وی���. 
عل���ى س���ابقا كنھ���ا بس���بب مداومت���ھ امأإب���راھیم ب ول���دهوال���دیھا، أن تن���درس جمیع���ا ل���وال معرف���ة 

 بر نرجس كل بضعة شھور.أخذ أبیھ الى ق

رب���این رب���ل وع .داخ���ل بل���دة بعقوب���ةة دواس���طة التنق���ل الوحی���تك���اد أن تك���ون  عرب���این الرب���ل
 ً ي عل����ى ث����ي البریط����اني الفرنس����ي اإلس����رائیلظھ����ر ی����وم الع����دوان الثال ،بعقوب����ة كان����ت جمیع����ا

أزم���ة ذاك الی���وم حص���لت ف .ـ���يچاعات بمھم���ة دف���ن مرھ���ون العربن���ـمنش���غلة لم���دة س��� ،مص���ر
مرھ����ون بك����ر  حادث����ة تش����ییع جن����ازةھا . . طیل����ة غی����اب العرب����این ع����ن س����وقنق����ل ف����ي البل����دة 

بإنش����غال  ف����ي ت����اریخ المدین����ة م����ن نوعھ����ا فری����دةس����ابقة أول����ى  لربم����ا ترـ����ي ص����اچالعربن����ـ
. الفق���راء لھ���م . ف���ن فقی���ر م���ن فق���راء البل���دة ودوذییھ���ا ف���ي تش���ییع وحعرب���این البل���دة جمیعھ���ا 

 -ل���وگـالتظ���اھرات الت���ي إنطلق���ت ض���د الھج���وم الثالث���ي االن���إنفض���اض وبأیض���ا م���ا یمی���زھم! . . 
م����ا ت����زال  كان����ت عرب����اینوال .اج الن���اس للعرب����اینی����إحت ع����اد إس����رائیلي عل����ى مص����ر -فرنس���ي

ن إ ال����بعض ظنس����یذ ل����م یج����دوھا، وإ فن����ھ،ودـ����ي چمش����غولة بتش����ییع مرھ����ون بك����ر العربن����ـ
 ع��ن األنظ��ار فت��واروا ،الوض��عـ��یة م��ن چخ��وف العربن��ـ إختف��اء عرب��این البل��دة لربم��ا ن��اجم م��ن
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ي ألھ���م ر ح���الھم ح���ال االخ���رین ال ب���د أن یك���ونـ���یة چن���ـظن آخ���رون ب���أن العربـس���ی ربم���اول.  .
ی����ف س����یفطن وك . التظ����اھرة.ض����ربوا ع����ن العم����ل أثن����اء س����اعات أف ،ض����د الع����دوان الثالث����ي

 مش����ھدرؤی����ة تھم تد ف����اوق����، العرب����این م����ن ش����وارع البل����دة س����بب غی����ابال����ى  الن����اس ی����ا ت����رى
 ً تش���ییع جن���ازة مش���غوال بل فری���د م���ن نوع���ھ ف���ي ت���اریخ البل���دة ف���ي ط���ابور طوی��� العرب���این جمیع���ا
. للفق��راء  . ـ��ي، ف��ي موك��ب ل��ن یتك��رر ف��ي بعقوب��ة حت��ى ف��ي مواس��م أفراحھ��اچمرھ��ون العربن��ـ
 اءت في تشییع جنازة!وجأیضا ھیبة حتى ل

 بوج����ود ،الرج����الإس����تقبال قل����ة م����ن المع����زین م����ع أخوی����ھ ب غای����ب سینش����غل بم����وت أبی����ھ . .
، لم��دة ثالث��ة أی��ام كم��ا كنبت��ین وض��عتا ف��ي الدربون��ة أم��ام بی��ت أخی��ھ إب��راھیم ف��ي محل��ة أم الن��وة

غبت����ھ العارم����ة ورأمر واح����د ھب����س����وى  أثناءھ����ا ینش����غل ب����ال غای����بیك����ن لم ول���� .ھ����ي الع����ادة
بم���ا یغنی���ھ م���ن حتم���ال معرفتھ���ا وإره أب���وه عنھ���ا، الم���رأة الت���ي أخب���، أم رحم���ن ب���التعرف عل���ى

رأى رم��وس أھل��ھ تك��اد تن��درس ف��ي مقب��رة أب��ي  ذوإ. لك��ن غای��ب، أم��ھ ن��رجست ع��ن تفص��یال
بش���واھد ف���وق األرض  بنى تل���ك الرم���وس لتب���رز قب���وراً س���یكرام���ا ألم���ھ ن���رجس، وإدری���س، 

ع����ن  معلوم����ات شخص����یة ش����حیحةخ����وه إب����راھیم م����ن وإم����ا یعرف����ھ مكت����وب علیھ����ا  عالی����ة
 !أم رحمن تفرغ ألمرـیـَئـیـُن أمر وس.  .التراب الراقدین تحت

* * * * *  * * * * * 

ً ، مرك���ز الل���واء ل���ى ال���رغم م���ن كونھ���اوع بعقوب���ة  ، باإلمك���ان م���ا ت���زال بل���دة ص���غیرة نس���بیا
 مض��ى ی��وم . . ف��ي مح��الت ص��غیرة قلیل��ة الع��ددبإس��مائھم التع��رف بس��ھولة عل��ى بی��وت أھلھ��ا 

قی��ل ل��ھ أنھ��ا ی��ال مثلم��ا أخب��ره أب��وه، چم��ران ال��ـع��ن أم رحم��ن ف��ي دربون��ة ع س��ائالغای��ب فی��ھ 
ن ب���یص���ف بی���وت  ف���ي ھموقع���ل���ھ ا وص���فو بی���تأم ال���دجاج، ف���ي ف���ي محل���ة إنتقل���ت ال���ى دربون���ة 

 خّماس عیدة.  ىار مصطفودـي چدار جاسم الطرشـ

ش����ارع س����ینما  ماش����یاً ف����يعص����را،  ن تس����لیم أرزاق المستش����فىومد فّ����ِرَغ للت����وق���� ی����وم ت����الي ..
 ش���عوریاً ال وق���اده ـ���رطانيگال���ـخ���ان مھ���دي  ب ال���ىاذھفك���رة ال���ف���ي بال���ھ  دارَ م���ا ال���ذي ، الزی���دي

ً حس���بویوھعص���مان،  م���ر بأخی���ھلی لیس���مع مع���ھ ف���ي م���وت أم���ھ، لیأخ���ذه مع���ھ ألم رحم���ن  ھ س���ببا
نعطف��اً م��ن ش��ارع الس��ینما وم . . الت��ي قتلھ��ا مجی��ؤه ال��ى ھ��ذه ال��دنیا؟ع��ن أمھم��ا  م��ا تتح��دث ب��ھ

ً ابین المؤدی����ة ال����ى الس����وق، ال����ى ال����در حس����ینیة بعقوب����ة،  دربون����ة الس����ویدیة، مجت����ازاً  مخترق����ا
 ش���ارع بإتج���اه الش���رق ال���ى منطق���ة أم الن���وة، ویس���اراً یمین���اً ی���ذھب التفرع���ت أمام���ھ الط���رق . . 
 ً الش���ارع القص���یر الم���ؤدي ال���ى ممت���دا مام���ھ وإ. ال���ى ش���ارع الش���اخة ی���ذھب الش���ارع نفس���ھ غرب���ا

ة الغ����رب، تمت����د أواوی����ن ان����ت عل����ى یمین����ھ، بمواجھ����وكدربون����ة أم ال����دجاج . . دخ����ل الش����ارع 
 ً ل����ى وع، اواتص����غیرة لب����ائعي الخض����ر خارج����ة م����ن خ����ان رش����ید الع����اني، شـۥ����ـِغلْت دكاكین����ا

ص��ارت ا أواوی��ن ـ��رطاني مقاب��ل ب��اب الحس��ینیة بمواجھ��ة الش��رق، تلیھ��گیس��اره ب��اٌب لخ��ان ال��ـ
نتھ����ي بب����اب آخ����ر للخ����ان مقاب����ل وتع����دد، والائعي الحب����ال وب����س����كافیین واإلللس����راجین  دك����انینٌ 

. أی����دخل الخ����ان م����ن ھن����ا أم م����ن ھن����اك م����ن الب����اب المقاب����ل لمقھ����ى ى محم����ود ج����ویر . مقھ����
 ؟محمود جویر

ت���راءى ل���ھ لیدخل���ھ م���ن بوابت���ھ الجنوبی���ة مقاب���ل حس���ینیة بعقوب���ة . .  ق���دماه ال���ى الخ���ان ق���ودهوت
ً وم���ن بعی���د أخ��� م���ا یغ���ادر  ان ن���ادراً وك���عل���ى س���ندان یط���رق أنعل���ة الخی���ل،  ه عص���مان منكب���ا

بع���د م���وت األس���طة إب���راھیم النعالبن���د ال���ذي علّم���ھ  34يإحت���رف حرف���ة النعالبن���دخ���ان من���ذ أن ال
ھا األبن���اء أحف���ظ لمق���امھم م���ن حرف���ة حس���بَ  ح���رفٍ  ال���ىاألس���طة  ق أبن���اءالحرف���ة بس���بب تف���رُّ 

                                                            
 "النعالبندي" ھي حرفة إسكافي الخیول الذي یدق للخیل أنعلة حدیدیة تقي حوافرھا من التلف.  34
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زوج��ة أخی��ھ كثی��رة تلقاھ��ا م��ن بع��د مض��ایقات مس��كنا الخ��ان  عص��مانتخ��ذ وإ إس��كافي خی��ل . .
م���ن أخی���ھ  غای���ب. ح���ین دن���ى  الحی���اة.رھ���ون ك���ان م���ا ی���زال عل���ى قی���د ومحص���ل ھ���ذا  إب���راھیم،
تطل���ع ال���ى ث���ل األبل���ھ وم.  الق���ادم. رى م���نذا األخی���ر رأس���ھ ع���ن الس���ندان، لی���رف���ع ھ��� عص���مان

 :علیھ غایب مستفسرا إقترح، یھم علـِّ حتى أن یسل ودون. أخیھ، دون أن ینبس بكلمة

 تجي ویایھ؟ -

 وین؟ -

 لنا عن نرجس! ـيچتحـإنروح نسأل عن أم رحمن حتى  -

 نرجس؟ یا -

ً  إس���م أم���ھ ن���رجس غیّ���بق���د ك���ان فع���ال  ص���مانُ وع  م���وت بم���ن ذاكرت���ھ لكث���رة م���ا یلومون���ھ س���ببا
دون أي تعلی��ق ت��رك أخ��اه من��ھ.  تض��اعف نف��وره رد أخی��ھل�� س��ماع غای��بوبم��ن وھبت��ھ الحی��اة. 

بإتج���اه بواب���ة الخ���ان األخ���رى الش���مالیة المقابل���ة لمقھ���ى محم���ود  الخ���ان مغ���ادراً ار وس���إض���افي، 
ن���د إنعطاف���ة البواب���ة الكبی���رة للخ���ان إلتف���ت ال���ى الخل���ف، لی���رى ردة فع���ل أخی���ھ عل���ى وعج���ویر. 

ً وس��ترك��ھ إی��اه دون تعلی��ق أ  نف��وره م��ن أخی��ھ عص��مان م��ا جع��لعل��ى الس��ندان،  الم، ف��رآه منكب��ا
 :ق علیھ من بعیدصوبخیھ أل ه على بغٍض صدرُ  يثنون، فییزداد

ان���ت تل���ك التفل���ة الت���ي ط���ارت ف���ي الھ���واء آخ���ر رابط���ة لغای���ب بأخی���ھ وك. .      . . تف���و!  -
  لى قید الحیاة.وعوھ

ع���الوي بإتج���اه س���وق  یس���اراً  أن یمض���ي ف���ي طریق���ھ مس���تدیراً عل���ى ع���زم ، الخ���ان ةغ���ادربم
. . م����ن جان����ب،  ن����رجس؟ ی����ا ك����ن إض����طرابھ بس����بب س����ؤال أخی����ھ الص����اعق . .ول، الحب����وب

ناحی���ة م���ن یتح���دث ل���ھ ع���ن أم���ھ ن���رجس م���ن  ش���دّ ال���ذي تلبّس���ھ م���ن فك���رة أن���ھ س���یقابل أخی���راً وال
ً  جع����اله یح����سى آخ����ر بحاج����ة للتخفی����ف ع����ن نفس����ھ بش����رب إس����تكان م����ن ح����امض  الش����عوریا

  .الشارع، لیدخل مقھى محمود جویر خطى عابراً ، فالنومي بصرة الساخن

ـ��رطاني گش��ارع ب��ین خ��اني ال��ـ .یحت��ل موقع��ا ركن��ا یط��ل عل��ى ش��ارعین محم��ود ج��ویر مقھ��ى
ـ���یة چاھي العربن���ـط���ل علی���ھ مق���وتة، محل���ة أم الن���و ارع آخ���ر یمت���د ش���رقا بإتج���اهوش���ني، ع���اوال
ً  ةمقابل���ـ���یة الچمطی���روال ینتش���ر  لمقھ���ى محم���ود ج���ویر . . ك���ان ھ���ذا الش���ارع ف���ي الواق���ع س���وقا

ً  ممت����داً  بإتج����اه الغ����رب ض����یقوی، اواتع����ض ب����ائعي الخض����روبفی����ھ الح����دادون   لیك����ون س����وقا
مس����قف بی����ل إتص����الھ بش����ارع الش����اخة یتح����ول ال����ى س����وق وقب����ّزازین، واللع����الوي الحب����وب 

 للعطارین.

ـ���رطاني، گأح���داھما مقاب���ل ب���اب خ���ان ال���ـ .لمقھ���ى محم���ود ج���ویر، ثم���ة باب���ان موقع���ھ الركن���يب
قب��ل م��ا  وق��توال، م��ن ھ��ذا الب��اب دخ��ل المقھ��ى وغای��ب . الح��دادین.اب آخ��ر مقاب��ل أواوی��ن وب��

 ً ً فی ،العص��ر تقریب��ا جلب إنتباھ��ھ رج��ل أش��قر س��یجل��س یا أن وم��ع��دا قل��ة م��ن ال��رواد.  ج��ده خالی��ا
أس��فل الس��لم ص��بي أش��قر  يوف��بش��عر طوی��ل عل��ى س��لم بی��ده فرش��اة یخ��ربش بھ��ا عل��ى الج��دار، 

رش���اة. وفن ل���وواظ���ب عل���ى مناول���ة الرج���ل عل���ى الس���لم م���ا یحتاج���ھ م���ن یاد وك���أة ثامن���ن���اھز ال
ً  ـي بكاسة ماءچـایـچاءه الـج  بغایب: مرحبا

 هللا بالخیر. مساك -

 !هللا بالخیر -
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 امض؟وحـاي لچ -

 .حامض -

 بالكام����ل ك����ادت تتغط����ىتراح غای����ب یتطل����ع ال����ى ج����دران المقھ����ى، الت����ي ، مش����روبھ اً نتظ����رم
ً چعربن����ـ. . م����ا ھ����ذا؟ .  المواض����یع.برس����وم مختلف����ة   ـ����ي ف����وق منص����ة ص����در عربانت����ھ رافع����ا

 ـ����يچأن����ھ ق����د یك����ون م����اھي العربن����ـ لغای����بل ِّخـۥی����ـف ! . .ص����رخ عل����ى حص����انیھویوھص����وتھ 
الم����رأة المش����ھورة بجمالھ����ا اآلخ����اذ عن����د الطبق����ات ص����ورة . .  ا تل����ك؟وم���� . .  ص����دیق أبی����ھ

ب الع���ادة عل���ى دو النج���ارون المحلی���ون ھاعیض���، المعیدی���ةس���مونھا ویالمتواض���عة م���ن الن���اس 
 ذاك؟ اوم��� . م���ا.لظ���نھم أنھ���ا موحی���ة بحمیمی���ة م���ن ن���وع تنتھ���ا وفبكام���ل بھائھ���ا  سوالع���رجھ���از 

. .  ً یحل���ق رأس زب���ون ج���الس عل���ى  ح���ّالق، ث���م ـ���يچطرش���ـ، ث���م رس���م س���ّراج یخص���ف س���رجا
مقدم���ة ب���اص خش���بي یتك���ئ س���م لورم���و. وحفت���راءى لغای���ب أن���ھ ق���د یك���ون الح���الق أب ،تـَن���ـَكة

كایات���ھ وحمش���ھور ف���ي بعقوب���ة بتحشیش���ھ والإلی���ھ أن���ھ ق���د یك���ون حم���د علیُ���ـخیَّل ، فعلی���ھ س���ائقھ
 تب���توكب���ائع المالب���س المس���تعملة المش���ھور ف���ي بعقوب���ھ  فیل���يال و ص���ورة لحی���در. التحشیش���یة

ً وھمزب����وووووووووووت! . . . . تحتھ����ا الزمت����ھ الش����ھیرة  آه! . .  35م����ن األوج����اغ ن����اك قریب����ا
 الفت���ة بھیئ���ة ران عل���ى الص���ورة ق���رب األوج���اغ تص���ور رج���الس���مَّ تھ���ا ھ���ي عین���ا غای���ب ت . .

خ����یالء  مالم����ح الرج����ل ف����ي الص����ورة أخ����ذوتیم����ّص م����ن مبس����م نارجیل����ة موض����وعة أمام����ھ، 
 اً ال��ى ذھن��ھ ف��ور، یستحض��ر ت��ام ف��ي ذاكرت��ھش��بھ تط��ابق بإلی��ھ  ُخ��ـیِّلترعان م��ا وس��، ب��ل غای��ب

. القط��ار  ف��ي محط��ةال��ذي غش��یت الش��مس ل��ھ عل��ى ص��ورتھ یوم��ا م��ا مالم��ح الرج��ل الش��اھق 
م���ن وراء رأس���ھ آن���ذاك ش���عتھا وإج���ل محط���ة القط���ار ال���ذي جع���ل ق���رص الش���مس ورإذن ھ���ا ھ. 

ً  ت���ھف���ي مخیل ت���ذكر غای���ب أن���ھ مھم���ا ك���ان یس���أل ف���أبوه وی . .! ًض���ائعاك���ن ول س���راً وإ غ���امراً  ش���یئا
 !عن كینونة الرجل رهاخبمرھون كان یأبى إ

أن دخ����ان الن����ارجیالت ق����د ض����بب عل����ى غای����ب تعرف����ھ عل����ى الرس����ام األش����قر المش����غول وك����
ثكن��ة منص��وریة الجب��ل یوم��ا م��ا،  الرس��ام زمی��لبفرش��اتھ عل��ى الس��لم ناس��یا عب��د األمی��ر نزھ��ان 

م ت����ذكره ب����ھ إال جول����ة عینی����ھ بالرس����وم الموج����ودة عل����ى ج����دران المقھ����ى  . . فلع����ن ش����غل ول����
 ھض���عویبمش���روبھ ـ���ي چـای���ـچال���ـ ی���ھتأویالحم���ام ألن���ھ یحرم���ھ م���ن رؤی���ة البش���ر خارج���ھ! . .  

 سألھ غایب:یغرض التأكد . . ول  . . أمامھ على طبلة حدیدیة ضیقة

  . . بد األمیر نزھان وعالدرج م گاللي فو ھذااء! . . ـولي رجگما تـ -

 . .  ّسامورـي چأوتـ.  . تمام! -

 شوكت إنتقل من شھربان؟  -

. .  ودی���ر بال��ك غای��ب أب��د ال تس���میھ  !كان��ھ عل���ى الش��اخة ی��م الس��تمومنیةودم��ا أع��رف! . .  -
 وال.  یم���وت م���ن واح���د یص���یحلھ أم���وري!  . .  القیروان���ي.. إس���مھ ھس���ھ أمی���ر  أم���وري.

 ـي!چـي ألن یموت من أي واحد یسمي أوتـچتسمیھ أوتـ

 لیش؟ -

 ـي! . . دیر بالك!چوتـأ وما أدري! . . ما یسویلك اي شغل إذا تصیحلھ أموري أ -

                                                            
 یة العراقیین للركن الذي یعد فیھ الشاي لرواد المقھى."األوجاغ" ھي تسم 35
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 جلب���ت ال���ى ذاكرت���ھ ف���وراً ص���ورة  . .بالص���ورة  یك���ن ق���در إھتمام���ھ بالرّس���ام ل���مإھتم���ام غای���ب 
ف���ي  نُ معَّ توی���یرتش���ف مش���روبھ الح���امض، عل���ى مھ���ل ل، ف���راح ی���رج���ل المحط���ة الش���اھق الطو

یم���ّص م���ن مبس���م نارجیلت���ھ، لیحق���ق ف���ي مخیال���ھ أكب���ر  تف���رج علی���ھویتفس���یر مالم���ح الرج���ل 
 وال. یئ����ة لباس����ھ . وھالم����ح رج����ل المحط����ة ومیئ����ة لباس����ھ وھتط����ابق ممك����ن ب����ین مالمح����ھ 

 ً خاط���ب فك���ھ األس���فل المغلف���ة بال���ذھب فم���دّ غای���ب ی���ده لفم���ھ لیتحس���س ص���ف أس���نان  ش���عوریا
���اھ���ذا القیروان���ي ل���یش م���ا رس���م . . مس���تغربا س���ھ نف ال ض���احك حت���ى تب���ین س���نونھ ال���ذھب لرجَّ

 الصفرة!

 . .  م علیھـَّ لوسرسام والنح بل أن یغادر المقھى، توجھوقھ، من إرتشاف مشروب یانتھم

خط���اط أمی���ر القیروان���ي . . ل���م یص���دق القیروان���ي والبع���د س���نین م���ن تعلیق���ھ الفتت���ھ . . الرس���ام 
ـ���یا، چیس أوت���ـول���الت���الي ان أح���دا ف���ي بعقوب���ة إلتف���ت إلی���ھ فنان���ا وبأن الفتت���ھ ت���أتي أكلھ���ا اآلن 

ف����ي نفس����ھ، لدرج����ة أن  بالرس����وم لغای����ةح����ین دع����اه محم����ود ج����ویر لی����زین ج����دران مقھ����اه 
 القیرواني تنازل عن إستیفاء أي أجر عدا تكالیف األصباغ . . 

الزم���ان،  م���ن قع���رأنھ���ا آتی���ة وكي علیائ���ھ ف���وق الس���لم، ح���ین س���مع تحی���ة غای���ب حس���بھا وفھ���و
فرش��اة ف��ي ی��ده ھی��أ ل��ھ والفإنح��در بنظ��ره لی��رى ص��احب التحی��ة. وج��وده ف��وق ف��ي أعل��ى الس��لم 

كبری���اء رس���اما، م���ا جعل���ھ یت���أنى لث���وان متص���نعاً تأم���َل ص���احب والممارس���ة بع���ض التع���الي 
 :حیةالتحیة . . قبل أن یرد على الت

ـ���ي . . و ص���حیح آن���ي چای���ب إب���ن مرھ���ون العربن���ـوغـ���ول ل���ك . . إن���ت مگ. . أ ھل���ھ عین���ي! -
ـ����ي بحم����ام چي إن����ت مدلك����ـولـ����الگحم����ام إب����راھیم ج����ویر . . آن����ي ولأروح لحم����ام البلدی����ة م

 إبراھیم جویر؟ 

ـ������نھ ن������ایمین ب������نفس ثكن������ة چقص������ة أم������وري؟ . . العف������و أمی������ر . .  معقول������ة! . . والشن -
 سیتني!ونـطمة . . گسین وحـة چعوودبوإنت وإالمنصوریة سویة أشھر . . آني 

 ما معقولة . . ھسھ شترید؟    گ. صد وهللا.إي  -

 !سؤالعلیك إذا تجاوبني على  و زحمةومخعیني أمیر . .  -

 !تفضل -

 تعرف�����ھو؟ . . وھ�����ـ�����یلة . . منگالل�����ي بالص�����ورة ی�����م األوج�����اغ یش�����رب ن�����ر الرَج�����ال ھ�����ذا -
 ؟سمتھور

 !ورسمتھ ـھوةگواحد شفتھ ھنا بالـفد ال ما أعرفھ! . .  -

 صحیح ما تعرفھ؟ -

 ـول لك ما أعرفھ!گي طالبة . . دَ وھ. . شن ال! -

 یجي ھنا على طول؟زین . .  -

ع���دھا أب���د م���ا ش���فتھ ھن���ا . . یج���وز یج���ي وب س���متھ . .ورش���فتھ م���رة واح���دة  م���ا أدري! . . -
! . . ھم����ین م����ا أدري ا یج����يوم����. یج����ي ھن����ا عل����ى ط����ول ل ن����ا.ھ وبوق����ت الل����ي آن����ي م����

 سمھ؟ . . ما أدري!إما أدري! . . ش نین؟ . .ومھ
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  !ممنون عیني أمیر -

أن غای����ب ل����م ینتب���ھ إال أخی����را لوج����ود الفت���ى مس����اعد الرس����ام ال���ذي وق����ف ال����ى جانب����ھ . . وك���
 ائال:وسفتطلع إلیھ مبستما بوجھھ 

 گـ����ف بھ����ا ی����م عربان����ة حبین����ي بس����وگت����و تف����اح . . الل����يوالربان����ة الم����وز وعبوإإن����ت م -
 صانع ویھ أمیر؟ ودَاتشتغلفت العربانة وعالعالوي؟ . . شن

تكلم م���ع أمی���ر ویوھ���فت���ى ال���ذي ظ���ل یتف���رج عل���ى غای���ب من���ذ لحظ���ة إقتراب���ھ منھم���ا، ی���تماله وال
ف���ر من���ھ لس���بب یجھل���ھ، ف���رد ونمتص���نعا إب���راز ص���ف أس���نان فك���ھ األس���فل الذھبی���ة المجلی���ة، 

 بجفاء:      

ن����ي م����و ص����انع . . أمی����ر أخوی����ھ وإعربان����ة . . ال وب����إ و. آن����ي ھ���� مت����وھم .ال . . إن����ت م����ا  -
 یت أساعده بعد دوام المدرسة! وج

إذن ال مزی����د م����ن الجف����اء ال����ذي رد ب����ھ ش����مران ك����ان واض����حا لغای����ب تش����ي ب����ھ النب����رة . . 
 . كی���ف غ����اب ع���ن بال����ھ؟ .الص����ورةل معرف����ة ص���احب أم���ك���ن ھ����ذا ل���م یفق����ده ول. األس���ئلة! . 

. . فتوج����ھ ال����ى  ال����ذین یرت����ادون المقھ����ى! أدرى بالن����اسأو ص����احب المقھ����ى ـ����ي چـای����ـچال����ـ
عادت����ھ وك. ألھ ع����ن الرج����ل ف����ي الص����ورةوس����ص����احب المقھ����ى الج����الس عن����د الب����اب اآلخ����ر، 

 بھ محمود جویر:اج. . أ ـیلتھگمن نار مجُّ ویوھ

یج��ي بالض��حویات  ـ��م أس��بوع . .چیم��ر ھن��ا ك��ل  آن��ي م��ا أع��رف ع��ن ھ��ذا الرّج��ال ش��ي . . -
ـ��ھوة گا یرج��ع إال بع��د أس��ابیع . . یمك��ن م��ا ش��فتھ بال��ـوم��روح وی��ـ��بل الظھ��ر گبق��ى لح��د وی

م����ا  . .     س����مھ؟إم����ا أدري! . . ش نین؟ . .وم. . ھ���� ربع����ةإ وأ.  م����رات.أكث����ر م����ن ث����الث 
ـ��عد وی��اه أح��د . گا ی��ـوم��. . یج��ي وح��ده  ع��ن إس��مھ أب��داً ج��ا ف��ي ب��الي أس��الھ  وال أدري! . .

یرس���مھ  ىا إخت���ار غی���ره . . حت���وم���ل���یش أمی���ر القیروان���ي إخت���اره . . ت���ى م���ا أع���رف وح .
 صل! وفن أصل ومبین من شكلھ ھیبة وم. . بس ھ ھنا؟

غ���ادر ویض���ع غای���ب قطع���ة نق���د بأربع���ة فل���وس، ثم���ن مش���روبھ، ف���ي ص���ینیة محم���ود ج���ویر، ی
دربون�����ة أم  ودخ�����لس�����ار بإتج�����اه س�����وق ع�����الوي الحب�����وب. ، یس�����اروالنح. مس�����تدیراً المقھ�����ى

ك���ي یص���ل ال���ى بی���ت أم ولـ���رطاني م���ن جھ���ة الش���مال. گال���دجاج م���ن م���دخلھا مقاب���ل خ���ان ال���ـ
ً مثلم���ا وص���فوه ل���ھ، س���ار ف���ي تعرج���ات الدربون���ة، یس���اراً  رحم���ن ، ث���م ، ث���م یس���اراً ، ث���م یمین���ا

 ً ، ث���م ب���ائع الرق���يمین���ھ، یلی���ھ بی���ت ھ���ادي الوس���خ بی���ت عب���د الك���ریم الب���زاز عل���ى ی ، حی���ثیمین���ا
أم رحم���ن.  م���ا ظن���ھ، بحس���ب الوص���ف، أن���ھ بی���ت م���اموإا ھوھ���ـ���ي . . چـجاس���م الطرش���بی���ت 

 عب���ورهیس���تطیع  لدرج���ة أن الم���رء ال غ���ائر ف���ي األرض، ھس���فلوإنظ���ر ال���ى الب���اب ال���واطئ، ی
قَّ ثالث�����ة ودنتظ�����ر . . وإقَّ ثانی�����ة ود . . دون إض�����طرار إلنحن�����اءة قوی�����ة. . دَقَّ عل�����ى الب�����اب

لكن�����ھ س�����مع  . . !م ینف�����تح الب�����ابول����� نتظ�����ر . .وإدَقَّ للم�����رة الرابع�����ة إص�����راٍر وبنتظ�����ر . . وإ
س��معت طرقات��ھ كان��ت ق��د ربم��ا لص��وت إم��راة عل��ى یس��اره م��ن بی��ت مص��طفى خم��اس عی��دة، 

 على الباب، فخرجت لتقول لھ:المتكررة 

 ؟تریدوشمنو . .  إنتَ  -

 جاب:وإإلتفت 

 یت أم رحمن؟وبھذا م. .  رحمن أم أریدچ . . أختي . . اذا مو زحمة علیـ -
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  !ـاعده ھنا بالبابگ ھـاھگلـوتأم رحمن ھسھ نایمة . . ترجع قریب المغرب  -

* * * * *  * * * * * 

رج���ل م��ن ب���درة عل���ى ، ح���ین ُزِوَج��ت لاً عم��رل��م تك���ن أم رحم��ن الفتی���ة ق��د بلغ���ت الثانی��ة عش���رة 
ش����تغل ، لیأت����ى بھ����ا ال����ى بعقوب����ة أواخ����ر حقب����ة الح����رب العالمی����ة األول����ى.  اإلیرانی����ة.الح����دود 

ً  إس���تأجر لھم���ا البل���دة. ف���ي س���وق حم���االً   م���ن خرناب���ات، مقاب���لَ  رج���لٍ  ل���كَ ، مُ ج���داً  ص���غیراً  بیت���ا
 ع���د إجھاض���ات ال تحص���ىوبن���رجس الت���ي كان���ت أكب���ر م���ن أم رحم���ن بعش���ر س���نین.  أھ���لِ  بی���تِ 

إبنھ����ا  ، ل����م تخل����ف س����وى رحم����ندم إس����تواء أحش����ائھا للحم����ل بع����دوع����بس����بب ص����غر س����نھا 
ض���غط وبالثامن���ة عش���رة،  ھغ���وبلوب. أبی���ھ حم���االً ش���غل  ام���تھنفت���ًى الوحی���د، ال���ذي م���ا أن ص���ار 

، ذھ���ب للتط���وع ف���ي الج���یش، لم���ا یقدم���ھ ك���راءواللك���ي یخلص���ھ م���ن ش���غل الحمال���ة  م���ن أبی���ھ
ش���اء ح���ظ أم رحم���ن . بع���د أش���ھٍر مع���دودات سی ثاب���ت.خ���ل ودالتط���وع م���ن ض���مانات ع���یش 

 م یك���دول��� .ج���یش البریط���انيوالالع���اثر أن تفق���د إبنھ���ا ف���ي معرك���ة الحبانی���ة ب���ین الج���یش العراق���ي 
 ،عل���ى إبن���ھ الوحی���د حت���ى م���ات زوجھ���ا كم���داً  ،س���وى أق���ل م���ن س���نة افق���دانھا إلبنھ���عل���ى  یم���ر

وریط��ھ عل��ى التط��وع وت ائ��ھغروإ والول��د ذھ��ب ال��ى حتف��ھ بس��بب إلحاح��ھ ھ�� أن ذنبِ ب��لش��عوره 
ظ���ل أم رحم���ن وحی���دة، تعت���اش عل���ى م���ا یتك���رم ب���ھ الج���یش علیھ���ا م���ن فت���ات وت.  الج���یش.ف���ي 

حمن ورإبنھ��ا الوحی��د. أم��ا ِل��َم لَ��ْم تفك��ر أم رحم��ن ب��العودة م��ن حی��ث جلبھ��ا أب��النق��ود لق��اء حی��اة 
 ا وحیدة!لت ھكذوظ بعد موت أبنھا و زوجھا، الى بدرة، فھذا لم یعرفھ أحد قط . .

* * * * *  * * * * * 

 وج���دھا فع���ال ،جارتھ���ا الم���رأة ثلم���ا أخبرت���ھومال���ى بی���ت أم رحم���ن، د غای���ب وق���ت الش���فق ع���ا
 . . أم ال���دجاج م���ن أق���دم بی���وت دربون���ة بی���تٍ  ب���ابِ  مم���دة رجلیھ���ا ف���ي حی���زِ  ،بابھ���اعن���د  جالس���ة
م ـّ سل����. بح����والي درجت����ي س����لم .  مم����ر الدربون����ةوط����أ م����ن وإف����ي األرض،   نس����بیاغ����ائرٌ بی����ت 

إم����راة ف����ي مس����تھل عق����دھا الخ����امس  . . غای����ب علیھ����ا، فرفع����ت إلی����ھ بص����رھا لتتب����ین الق����ادم
 لناظر أكبر بكثیر مما ھي علیھ. ولكنھا تبدول

 :ي تقولوھشھقةً ھائلةً ت ـَ قـِ ھوشنھضت حین عّرفھا بنفسھ، 

تع���ال یم���ھ ی���ا عین���ي عل���ى ن���رجس! . . هللا یرحمھ���ا . . ـ���ول ن���رجس! . . گت���ـن���رجس! . . .  -
! . . م���ا ش���اء هللا! . . م���ا ش���اء هللا! . . زی���ن أش���وفك ى. . تع���ال یم���ي حت���یم���ي ھن���ا  ـ���عدگأ

 ن ولیدات نرجس؟إنت أي واحد م

ً  لسَ اج���متلقی���ا س���یال ل���م یعت���د علی���ھ م���ن العاطف���ة، ت عل���ى ح���رف الب���اب المقاب���ل لھ���ا،  متكئ���ا
 علیھا: راداً 

  !آني غایب -

! . . بع���د ك���ل ھالس���نین تجین���ي ریح���ة م���ن ـ���ة عی���ونيگمص���دف���دوة لطول���ك! . . آن���ي م���ا  -
 روایح نرجس!

ص����غ غی����ر وموھ ،ارتھمع����ن أم����ھ أی����ام كان����ت ن����رجس ج���� تتح����دث إلی����ھ ا ھ����ي أم رحم����نوھ����
ٍق . . . ، ألنھ�����ا مقطوع�����ة م�����ن األق�����اربھا أش�����یاء ال تعرفھ�����اماـّ مھ�����ا عل�����وإن�����رجس  مص�����دِّ

 بتعادھ���ا ال���ىوإ بع���د زواجھ���ا ل���ھ، ألن رؤیتھ���ا لن���رجس كان���ت ن���ادرة ج���داً أم رحم���ن عت���ذرت وإ
أم رحم����ن ت����روي ل����ھ بع����ض  س����تمع ال����ىوھویف����اه  ظ����ل غای����ب ف����اغراً وی. .  أم الن����وةمحل����ة 

حدثت��ھ ع��ن أن��ھ یس��تمع ال��ى قص��ة عجیب��ة . . وك ،العص��ملیة دت��ھوجذكریاتھ��ا ع��ن أم��ھ ن��رجس 
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ً  .ص��غوموھ، ھیب��ة جدت��ھن وع�� جم��ال أم��ھ ع��ن إس��م  إس��تغرب م��ن نفس��ھ أن��ھ ل��م یس��أل أب��اه یوم��ا
 ألھا:وسفقاطعھا باه أخبره عن إسمھا، وإ حتى ھوالجدتھ أم نرجس، 

 ؟اـان إسمھچشـخالة أم رحمن . . جدیتي أم أمي . .  -

 .ـان إسمھھ خاتونچخاتون . .  -

 خاتون! -

 !خاتونصدگ ـانت چھي ؟ . . گرید الصدوتإي . .  -

 عني خاتون؟وینوش -

 یبة . . یعني فد شي من نسوان الناس الكبار! وھـبیر چیعني فد شي  - 

م���ن أن أب���اه مرھ���ون ل���م یخب���ره حت����ى  م���رة أخ���رى اإلص���غاء ألم رحم���ن، إس���تغرب اع���اودم
ً مص���غ لوظ���. م إبی���ھبإس���م جدت���ھ أ . . ن���رجس و  دت���ھوجص���دى إس���م أم���ھ  ردد ف���ي داخل���ھت���ی یا

 یبة!   وھـبیر چشي فد  وخاتون. . ـمر گفلعة نرجس خاتون! . . نرجس و خاتون! . . 

 

                            *** 
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 شناشیل ال وذ البیتُ 
 بی��ت بمواص��فات. اإلنتق��ال م��ن بی��ت أمھ��ا الطین��ي ال��ى  إنج��از.ص��افیة مبھ��ورة بم��ا حققت��ھ م��ن 

أول بی���ت لھ���م ف���ي بعقوب���ھ ك���ان قف���رة تش���بھ الوثب���ة الت���ي یحققھ���ا ریاض���ي الطف���ر الع���الي، أم���ا 
ثب���ة تش���بھ م���ا یحقق���ھ الق���افز وونجاحھ���ا بإقن���اع نزھ���ان باإلنتق���ال ال���ى البی���ت ذي الشناش���یل فھ

تحقی����ق تل����ك الطف����رة كان����ت تنازلھ����ا زان����ة الت����ي إس����تعملتھا لوالبالزان����ة . . طف����رة ھائل����ة . . 
 الدرھم یومیتھا . . ب ضحیتھاوت

 بی���ت نقی���ب الش���رطة والـ���بة . . حت���ى گبی���ت الشناش���یل ال یدانی���ھ بی���ت ف���ي دراب���ین محل���ة أم ال���ـ
یس���ارا لرش���ید الع���اني ب���ائع الحب���ال. البیت���ان ل���ھ  بی���ت مالص���ق والعب���اس زی���دان المقاب���ل ل���ھ 

بوص���فھ  كف���ي أن أھ���ل المحل���ة ینظ���رون ال���ى البی���توویمحروم���ان م���ن واجھ���ة بالشناش���یل . . 
 .وریازةناء وبـبة، موقعا گتحفة درابین محلة أم الـ

طابق���ھ األرض���ي یس���تقبل ال���داخل بمج���از مس���قف مس���تطیل بع���رض یزی���د ع���ن مت���رین قل���یال، 
خ���رى عل���ى الح���وش، وإى یس���اره غرف���ة مع���دة إلس���تقبال الض���یوف، بب���اب عل���ى المج���از، وال���

ل���ى دربون���ة مھ���و. مس���احتھا ال تزی���د ع���ن خمس���ة عش���ر مت���را، ولھ���ا ناف���ذة متوس���طة تط���ل ع
یل����ي المج����از ح����وٌش مكش����وف مرب����ع، بمس����احة تزی����د ع����ن  ث����ل أغل����ب البی����وت الش����رقیة،وم

عش���رین مت���ر مرص���وف ب���آجر مرب���ع یس���مونھ الفرش���ي. عل���ى ط���ول یم���ین المج���از الج���دار 
ى الیس���ار لص���ق غرف���ة الض���یوف فتح���ة مس���قفة لس���لَّم وال���الخلف���ي لبی���ت الج���ار رش���ید الع���اني. 

ى وال���ى جانبھ���ا مط���بخ ص���غیر ال تتع���دى مس���احتھ س���تة أمت���ار وال���ی���ؤدي ال���ى الط���ابق الث���اني، 
نتھ����ي الجان����ب األیس����ر بب����اب غرف����ة دون نواف����ذ، مس����احتھا ال ویجانب����ھ حم����ام بأربع����ة أمت����ار، 

. و ثم���ة غرف���ة تحت���ل وص���افیةتكون غرف���ة ن���وم نزھ���ان وس���تزی���د عل���ى الخمس���ة عش���ر مت���را، 
واجھ���ة زجاجی���ة عل���ى وبكام���ل الط���رف المقاب���ل لمج���از البی���ت بخمس���ة عش���ر مت���را تقریب���ا، 

 صف تقریباونمامھا طارمة بعرض متر وإطولھا یسمونھا . . جامخانة . . 

إرتق��اء الس��لم ال��ى الط��ابق الث��اني ی��ؤدي ال��ى س��طح المن��زل، المس��ور بس��یاج م��ن خش��ب ح��ول 
ع��ن س��طوح الجی��ران .  قل��یالً تفص��لھق��ل ع��ن مت��رین ویس��تارة م��ن اآلج��ر بعلوبفتح��ة الح��وش، 

جانب��ھ وبعین��اه مباش��رة عل��ى تن��ور الخب��ز ف��ي ال��ركن المقاب��ل،  لم تق��عالس��خ��ارج م��ن فتح��ة وال. 
إمت���دت عل���ى ط���ول الس���تارة أغص���ان ش���جرة ت���وت ض���خمة س���امقة، أص���لھا ف���ي ح���وش بی���ت 

ب���ر س���تارة الس���طح وعرعھ���ا یغط���ي أغل���ب المنطق���ة المج���اورة للتن���ور. وفالم��ال ش���ھاب ظھی���را، 
، نائ���ب عری���ف طب���اخ ف���ي ریمومـ���لوب المزب���ان، أب���چبی���ت یس���ارا ثم���ة مطل���ة ب���الرأس عل���ى 

 وثم����انینیمین بمائ����ة والس����تدارة م����ن فتح����ة الس����لم نح����واإل. ب����ایش الناص����ریةچالج����یش م����ن 
درج���ة، تب���دأ بمم���ر عرض���ھ مت���ر ی���ؤدي ال���ى أم���ارة ھیب���ة البی���ت، غرفت���ي الشناش���یل المطلت���ین 

 على الشارع. 

ث���اث بس���یط وإمی���رة تنظی���ف البی���ت، یعینھم���ا ش���مران، ُمعقبین���ھ بنق���ل أفرش���تھم وإتول���ت ص���افیة 
م���ا تص���یبھم وكرف���ھ المتع���دد نوع���ا وغیك���اد ال ی���ذكر ال���ى المس���كن الجدی���د. فض���اءات المن���زل 

ذاك راح���ت األفك���ار تتن���اوبھم ف���ي وم���الحیرة ف���ي كیفی���ة تقاس���م ھ���ذه الرفاھ���ة . . وب���بال���ذھول 
عھم���ا ومبن���ھ القیروان���ي ظھ���را وإكیفی���ة تقاس���م تس���ھیالت البی���ت، بخاص���ة ح���ین ع���اد نزھ���ان 

لوه غ���داء ف���ي بی���ت الشناش���یل، و ذل���ك إلنش���غال ص���افیة ف���ي تنظی���ف البی���ت وجب���ة كب���اب لیتن���او
 قل مقتنیات األسرة . . ون

المن��زل.  ف��ي آخ��رالبی��ت س��یأویان ال��ى غرف��ة الن��وم األرض��یة  ورب��ةال ج��دال ب��أن رب األس��رة 
ك����روا بتزوی����د الجامخان����ة بأفرش����ة أرض����یة لتك����ون منام����ا ألمی����رة، أم����ا غرف����ة الض����یوف وف
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فس���تظل خالی���ة لح���ین تنفی���ذ القیروان���ي وع���ده ألم���ھ بع���د ش���ھر بجل���ب ثالث���ة قنف���ات م���ن الخش���ب 
تكون منام���ا لعلی���ان الش���مران ح���ین وس���اول���ة وس���طیة عالی���ة م���ن وھ���ابي النج���ار، وطالج���اوي 

ج����دال الس����اخن ب����دأ ھن����اك ف����ي األع����الي حی����ث غرفت����ي الشناش����یل ب����ین والی����أتیھم زائ����را . . 
مران عل���ى أی���ة م���ن الغ���رفتین س���یحظى ك���ل منھم���ا، أھ���ذه خ���وه الل���دود ش���وإالقیروان���ي أمی���ر 

ع���د األفض���ل، أم وتـ���بة گجانبی���ة عل���ى فلك���ة محل���ة أم ال���ـوالالت���ي تط���ل بك���ال شناش���یلھا األمامی���ة 
ع����د وبجانبی����ة عل����ى دربون����ة َمَھ����و؟ . . والتل����ك الت����ي تط����ل واجھتھ����ا األمامی����ة عل����ى الفلك����ة 

ة الت���ي تع���د األفض���ل ألنھ���ا ت���وفر ل���ھ  تقدیم���ھ حج���ة حاجت���ھ العملی���ة للغرف���ولإص���رار القیروان���ي، 
 وا یساعدانھ على ممارسة الرسم، قائال:وجفضاء 

خایسة شأس����وي بھ����ا؟       والربون����ة مـَھ����ـَ ودوھ����ذي الغرف����ة المطل����ة عل����ى بی����ت مھ چشبابی����ـ -
 ھاذي الغرفة اللي على الفلكة تشوفني ناس لما أرید أرسم!  چ. . شبابیـ

بإس���تحقاق القیروان���ي للغرف���ة األفض���ل المطل���ة م���ن ك���ل اءت الكلم���ة الفص���ل م���ن نزھ���ان، وج���
ن���د وعـ���بة، مكاف���أة ل���ھ ألن���ھ وع���د أم���ھ بأث���اث لغرف���ة الض���یوف . . گجوانبھ���ا عل���ى فلك���ة أم ال���ـ

عیعا من����ھ وش����منزل برائح����ة ال����رز العنب����ر والالمس����اء ِض����مَخة المن����زل ص����افیة ستض����مخ ج����
 ـبة لیشنف أنوف العابرین. گسیتسرب الى ھواء فلكة محلة أم الـ

ي ظھی���رة ی���وم تمح���ُض فی���ھ الش���مس وف���م ف���ي س���كن الشناش���یل . . وھ���یم���ر عل���یھم ش���ھر تقریب���ا 
. ـ���بة، القیروان���ي عائ���د ال���ى المن���زل عل���ى دراجت���ھ إلس���تراحة الغ���داءگش���عاعھا عل���ى فلك���ة أم ال���ـ

حل���ة ومـ���بة گبإمت���دادھا أم���ام محلت���ي أم ال���ـ عن���د الس���احة الكبی���رة الت���ي تظللھ���ا أش���جار مطل���ة
ازال ون���الس���احة.  الس���یاج ح���ولیش���بھ  إس���توقف القیروانیمش���ھد عم���ال یحف���رون م���االدب���ة ش���ماال، 

حفری��ات، ف��رد غی��ر بعی��د ع��ن مراق��ب العم��ل، فس��ألھ القیروان��ي عم��ا یج��ري م��ن  م��ن دراجت��ھ
ش���جار وإورود وال���الرج���ل ب���أن البلدی���ة ق���ررت أن تجع���ل م���ن الس���احة منتزھ���ا تزرع���ھ ب���الزھر 

. . س���ار س���احبا دراجت���ھ لی���دخل فلك���ة حل���و! معقب���ا . . مقاع���د . . فك���ان رد القیروان���ي والالزین���ة 
ا ی���زال ف���ي منتص���ف الفلك���ة تت���وزع نظرات���ھ ح���ول الفلك���ة مث���ل مجس���ات وم���وھـ���بة. گأم ال���ـ

إلتقط����ت نظرات����ھ كی����ان فت����اة بجس����مھا  جھ����ة دربون����ة عیس����ى البرطل����ي بص����ریة. و ص����وب
زل م��ن دراجت��ھ ك��ي ی��وفر ون��عب��اءة ل��م تحج��ب إم��تالء محبب��ا عن��د الرج��ال.  بإتق��اٍن ف��يملف��وف 

وقت���ا، قب���ل بلوغ���ھ المن���زل، یت���ابع ب���ھ وجھ���ة الفت���اة. المس���افة بینھم���ا ل���م ت���ـُضیِّع علی���ھ فرص���ة 
تن����ة عل����ى ال����رغم م����ن إنص����راف نظراتھ����ا وفمالحظ����ة خمری����ة بش����رة وج����ھ ممتل����ئ جم����اال 

. أھ���ي ذاھب���ة إلین���ا؟ . . .  م���ن تك���ون؟دمیھا. ُخ���ـیِّل إلی���ھ أنھ���ا متجھ���ة ص���وب بی���تھم . . وق���نح
. . ظ���ل یت���وانى ف���ي س���حبھ لدراجت���ھ مؤق���ـِّتا خطوات���ھ م���ع خطوھ���ا فیم���ا یتص���وره تالق���ي  اه!و

ادا أن یلتقی����ا ل����وال أنھ����ا، قب����ل أن تس����تدیر یس����ارا وك����بینھم����ا عن����د ب����اب بی����ت الشناش����یل  . . 
فع���ت نظراتھ���ا ع���ن األرض متوجھ���ة إلی���ھ بوج���ھ ب���اش. ك���اد ورمواص���لة الس���یر ف���ي دربون���ة َمھَ 

ل بش���تھا ال���ى إبتس���امة أش���اعت ركھ���ا تس���قط عل���ى األرض، م���ا ح���وّ أن یتعث���ر بدراجت���ھ الت���ي ت
م���ن ھ���ي؟ . . م���ن أی���ن أت���ت؟ . . خل���ةً درب���ون َمَھ���و . . اش���یعھا دویبوجھھ���ا حم���رة أخ���ذت بلب���ھ. 

. . رف����ع رأس����ھ متص����نعا نظ����رات  . . أس����ئلة راودت عقل����ھ بإلح����اح إل����ى أی����ن  ھ����ي ذھب����ة؟
دربون���ة لی���رى ف���ي والجانبی���ة نحكن���ھ دون ری���ب ظ���ل یس���رق نظ���رات ولناش���یل غرفت���ھ، وشنح

 ش����ریط بض����عةخی����را دخل����ت آخ����ر بی����ت ف����ي وإ. .  آه!أي محط����ة س����یتوقف قط����ار الفت����اة . . 
بی����ت ال����ذي یقابل����ھ بس����ور طین����ي والبی����وت عل����ى یس����ار الدربون����ة المس����دودة عن����د ذاك البی����ت 

 لبستان.

.  .تع���ود؟ م���ن ول. م���ن ھ���ي؟ . . ش���اغل القیروان���ي بھ���ا ص���ار ھاجس���ا یھم���س ل���ھ ل���یال نھ���ارا . 
ا س���ر تل���ك م���ا توھمھ���ا إبتس���امة حیی���ة وم���ظن���ون؟ . . والكی���ف سیس���أل دون أن یثی���ر التس���اؤالت 
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ل��ھ تض��رج بھ��ا وجھھ��ا الخم��ري ق��د ال تك��ون س��وى أم��ارة َخف��ـٍَر ربم��ا ألن عینیھ��ا وقع��ت علی��ھ 
ن رأى الس����مراء الخمری����ة ق����ط طیل����ة م����دة وإ! . . فص����حیح أن����ھ ل����م یحص����ل وع����ي منھ����ادون 

ك��ن ل��م تك��ون الس��مراء م��ن س��كنة ولالمحل��ة  ف��ي ن��واحيس��كنھم الت��ي إمت��دت ألكث��ر م��ن س��نتین 
خی���را فط���ن لحیل���ة یستفس���ر بھ���ا م���ن وإ. .  ال���دار ال���ذي دخل���ت إلی���ھ؟ . . م���ن ی���دري؟ . . ربم���ا!

س����تة بی����وت  تي ال تع����د أكث����ر م����نوالص����افیة والدت����ھ ع����ن جی����رانھم ف����ي بی����وت دربون����ة مـَھ����ـَ 
 صغیرة . . فسأل:

ـ��ول الج��ار قب��ل ال��دار . . آن��ي كلش��ي م��ا أع��رف گالن��اس ت��ـ. .  چی��ا أم��ي . . رحم��ة لوالدی��ـ -
 م مختاریة المحالت؟وھرجال موالعن جیرانھ بالدربونة . . 

 لعد منو؟ -

یل���ي عل���ى أھ���ل چال���درابین! . .  إح���ـ ال���درابین وإھ���لالنس���وان! . . ھ���ن أع���رف بس���والف  -
 ما أعرف عنھم! يكلشالدربونة . . 

 ع ذلك ردت على إستفساره معقبة:ومقد تكون راودتھا ظنونا،  وصافیة

 آیاباخ! . . كلشي ما تعرف عنھم؟ -

 إي . . أعرف بس شویھ! -

ـ��ولي م��ا تعرف��ھ! . گـ��ي م��ن الناص��ریة . . ال ت��ـگ. ش��رو أب��ومریم.ھذول��ھ الل��ي بس��دنھ بی��ت  -
ی���ت وبخ���ر بی���ت ھوإالس���امرلي . .  س���دھم بی���ت أم علی���ة . . زوج���ة ثانی���ة لحج���ي ك���اظموب. 

 ـولي ما تعرفھ!گـاري . . ال تـچعلي الشرجي المـ

 یت الجھة المقابلة . . فعقب:وبل ھذا یعرفھ، ما یھمھ ھوكلیس من جدید، 

 إي! -

 ـبالنة . . گھذا البیت اللي براس الدربونة  -

 راس الدربونھ! یتھاوبري ھذا بیت مھو . . بیتنا أد -

ی���ت الل���ي بس���دھم بی���ت أخ���ت وبی���ت رش���ید موظ���ف البلدی���ة . . وبل���ي بس���د بی���ت مھوال. .  -
 ماھیة أم رشو . . 

ا ھ���ي ص���افیة ت���أتي ال���ى البی���ت م���ربط الف���رس . . فإس���تعجلھا وھ��� یھم���ھ . . والك���ل ھ���ذا یعرف���ھ 
 صائحا:

 إي! -

ـ���بل م���ا نتح���ول بإس���بوع . . گـ���یة م���ن العم���ارة گھ جماع���ة ش���رووب���. نزل األخی���ر.بی���ت وال -
 .  سـُمـُر.ھدي . . ھذولھ اللي كلھم مأبو یسموھھم بیت 

ْل بالسو -    گشایفھم! . . أقصد شایف األب یحّمِ

ـ��ولون ق��اتلین زوجت��ھ گـوی��حم��د بالعم��ارة . . مش��یوخ ألب��و ـ��ولون ج��ایین ف��رار م��ن گ. . ی��ـ -
 ـولون إبنھ مھدي جندي إجباري . . لكن آني ما شایفتھ!گ. . یـ
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 ! آنيوال -

 ـدھم . . گشمران بـبنھ اآلخر كامل یلعب ویھ جماعة وإ -

 یجوز آني شایفھ! -

 . .  إسمھا مھدیة على إسم أخوھا ایفھ عندھم بنت  شویھ أكبر من أمیرة . .وش. .  -

ق���ول القائ���ل . . مف���اتیح  . . ق���د یك���ون ص���حیحا ربط الف���رس!وم���خی���را ھ���ا ھ���ي الف���رس وإآه! . . 
جی����وب الرج����ال، لك����ن النس����وان ھ����ن مخ����اتیر الح����ارات، إذ ل����م تـَف����ـُْت ص����افیھ النس����وان ف����ي 

َج وجھ إبنھا عند وصولھا لذكر إسم مھدیة!   مالحظة تضرُّ

* * * * *  * * * * * 

قناع����ھ بإس����تبدال وإ.  التفكی����ر بكیفی����ة مفاتح����ة ش����مران  كثی����راً.ل����م یمھ����ل القیروان����ي نفس����ھ 
ان ق����د إس����تقتل ك����ي یحص����ل عل����ى وك����وھغرفتیھم����ا م����ع بعض����ھما ص����ار مطلوب����ا، بخاص����ة 
ثمن ال���ذي یج���ب علی���ھ والا ھ���وم���.  فكی���ف؟ .الغرف���ة المطل���ة عل���ى الفلك���ة ال عل���ى الدربون���ة! . . 

دفع���ھ ك���ي یقن���ع ش���مران باإلس���تجابة لمطلب���ھ، مض���افا إلی���ھ ذریع���ة قوی���ة تقن���ع الب���اقین؟ . . إذن 
 .  إقتراحھ.بل تقدیم وقحاجة الى سیناریوبھ

، إرتق���ى الس���لم ص���اعدا ال���ى غرفت���ھ لیأخ���ذ مھل���ة ةجی���رة الدربون��� بع���د ح���دیث ص���افیة إلی���ھ ع���ن
تفكی����ر. م����ن الناف����ذة األمامی����ة لغرفت����ھ تطل����ع ال����ى س����احة فلك����ة الح����ارة، فوص����لتھ ضوض����اء 

. . غ���ادر غرفت���ھ  الحج���ة الدامغ���ة! ھ���ي اوھ���آه . .  36ـ���عابچالص���بیة یص���رخون ف���ي لعب���ة ال���ـ
ائ���دا ال���ى غرفت���ھ، ف���تح ناف���ذة وعمط���ال عل���ى ح���وش المن���زل ك���ي یتأك���د م���ن وج���ود أم���ھ ھن���اك. 

م ال وھ���ص���بیة الغ���ارقین ف���ي اللع���ب، والالشناش���یل الجانبی���ة عل���ى یس���اره مطلق���ا ص���رخات نح
 ً لت����دخل  ا جع����ل ص����افیة ترتق����ي الس����لم مندفع����ةوم����. . ص����راخھ ج����اء م����ن العلیعیرون����ھ إنتباھ����ا

 إمتعاض:غرفتھ متسائلة بنبرة 

 ھاي شبیك إبني!    -

 قائال:نافذة عقب والاحبا إیاھا نحوس

ـ����در گأ ـ����در أن����ام! . . م����اگأ ص����راخ . . م����اواللغ����وة والالھوس����ة  ش����وفي. .  چتع����الي ھ����ا -
 ـدر أركز على شغل!گأ والأرتاح! . . 

 تنھدت صافیة معقبة:

 ول لھم ال تلعبون!ـگشترید؟ . . نـ لعبون! . .وینسویلك إبني! . . صبیان وش -

 !وفي لي حلوش أعوفھھ للغرفةھالحالة راح وبلعد آني ما أتحمل كل ھاللغوة . .  -

تِ���وموإ؟ . . ھل���یش تعوفھ���ا - ِلت گالغرف���ة الل���ي  چت نفس���ك حت���ى ال تاخ���ذ ذی���ـن���ت الل���ي موَّ ـ���ِ
؟ . . إقن���ع گ تری���د الص���دوهللاعل���ى خیس���ة دربون���ة مـَھ���ـَو! . .  ةمفتوح��� ـ���ھاچأن���ت ع���ن ش���با

 خذ منھ الغرفة! . . وإشمران 

                                                            
 ظم المفصل لقوائم األبقار الخلفیة  . . . و ھي لعبة كانت شائعة بین الصبیة العراقیینوععاب" . . المقصود بھا الكعب  و ھـچالـ" 36
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فم���ا التن���ازالت . . ود س���تكون ش���اقة ج���داً القیروان���ي یعل���م أن مفاوض���اتھ م���ع ش���مران أخی���ھ الل���د
اح یراج���ع م���ا لدی���ھ منھ���ا، فوج���دھا كلھ���ا مختص���رة ور. .  مغری���ات الت���ي لدی���ھ ك���ي یق���دمھا؟وال

علم أن ش���مران إنت���زع م���ن أبی���ھ ویوھ���بح���افز ال���ذھاب ال���ى الس���ینما، فم���ا ال���ذي سیعرض���ھ زی���ادة 
می���زة ال���ذھاب ال���ى الس���ینما نھ���ارا ف���ي أی���ام الجمع���ة؟ . . ع���رض عل���ى ش���مران أن یاخ���ذه مع���ھ 
ال����ى الس����ینما م����رة ك����ل اس����بوعین، فتمس����ك ش����مران بم����رة ك����ل أس����بوع. وق����رر ش����مران أن 

فلس���ا ثم���ن تذكرت���ھ األس���بوعیة ألی���ام الجم���ع،  40طل���ب م���ن القیروان���ي أن ی���دفع ل���ھ وییتم���ادى 
. . فإش����ترط  الفرص����ة س����انحة!تم����ادي . .  الرر ش����مران أن یوغ����ل ف����ي وق����ق مرغم����ا. فواف����

ذكرة ف���ي ك���ل م���رة ال یرغ���ب بھ���ا ال���ذھاب مع���ھ ال���ى الس���ینما، ت���عل���ى أخی���ھ أن ی���دفع ل���ھ ثم���ن ال
قیروان���ي ال ی���دخل دار الع���رض ف���ي موقعھ���ا الث���اني ب���ل ف���ي موقعھ���ا األول، فواف���ق أن ی���دفع وال
الرغ����ام . . المفاوض����ات دارت مس����اء بحض����ور نزھ����ان و نف����ھ ف����ي وإفلس����ا ثم����ن الت����ذكرة  70

ظن����ھ أن المفاوض����ات وص����لت ال����ى خواتیم����ھ فعل����ق القیروان����ي مخاطب����ا ولمی����رة . . وإص����افیة 
 أخاه:

 من اإلتفاق؟ خلصنا -

أمی���رة توأم���ة ش���مران تتطل���ع ال���ى توأمھ���ا بعین���ین ذاھلت���ین م���ن ق���درة ش���مران عل���ى المن���اورة، 
 بمیزة الذھاب الى السینما، فرد على القیرواني: سترحاما لشمولھاوإفقرأھا ھذا تضرعا 

 !ال ما خلصنا -

 وصرخ القیرواني:

 اح تــریدني آخذك كل یوم للسینما!وروم! . . شترید بعد؟ . . خشكو -

 . ناخذ أمیرة ویانھ للسینما بالشھر مرة! األخیر.. مطلبي  ال. -

 تت صرخة صافیة:وإ

 یمھ! . . بنیتي تروح للسینما!بَ  -

 رخة القیرواني:مختلطة بھا ص

 ـلْت؟گولك شنو! . . شـ -

 رد شمران متحدیا: وی

نس���وان! . . لك���ن أخت���ك م���ا یص���یر  ھ���اوبكوإإن���ت یص���یر ت���روح للس���ینما ل���یش؟ . . یعن���ي  -
 تروح!

ظ����رات نص����غیا، فألف����اه یتطل����ع بومزھ����ان ملتزم����ا كعادت����ھ بالص����مت ونإلتف����ت القیروان����ي نح
 لھ القیرواني:أوسیر على إدارة دفة المفاوضات، مران إلعجابھ بقدرة ولده الصغوشنح

 ـول؟گھا یابھ! . . إنت شتـ -

 ھدوء:وبفرد نزھان على مھل 

ل���ك الموض���وع! . . إن���ت یص���یر ت���روح لمك���ان ب���ھ نس���وان  ختص���روإی���ا إبن���ي . . أخ���وك م -
 بس إنت شایف ما یصیر تاخذ نسوان بیتك لھالمكان! . . ھذا شتسمیھ؟
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أف���راد األس���رة كلھ���م أدرك���وا م���ا ینط���وي علی���ھ س���ؤال نزھ���ان األخی���ر م���ن إجاب���ة مفحم���ة عل���ى 
 ت�����ذھب ال�����ى واالس�����مح ألخت�����ك بال�����ذھاب أوتأم�����ا أن ت�����ذھب .  فح�����واه .س�����روا وفالقیروان�����ي 

 دلوھا قائلة:وب. . ما شجع أمیرة لتدلالسینما إطالقا

یعن����ي .  أمی����ر .خ����ذني م����رتین للس����ینما! . . ی����ا وإ! . . ل����یش عم����ي علی����ان مھاوب. . ش����ك -
 نت ما یصیر تاخذني؟   وإخذني للسینما عمي علیان یا یصیر

 اإلستسالم باٍد على محیاه . . رد القیرواني قائال:

 . راح نضیف أمیرة للقائمة! . . صار.زین  -

 اصل مخاطبا شمران:وو

 ؟ھا! . . خلصنا -

أن ش��مران حق��ق إنتص��ارا كبی��را بض��رب مجموع��ة م��ن عص��افیر وك��م��ور األ وص��حیح ق��د تب��د
؟ . . اث�����ار ش�����ھیتھ . خلص�����نا األخی�����ر.س�����ؤال القیروان�����ي  أنوك�����القیروان�����ي بحج�����ر واح�����د. 

 سقاط المزید من العصافیر من على شجرة القیرواني . . فرد ببرود شدید:وإبالتمادي 

 !خلصنا ال . .  ما -

 ً ب����ت ص����افیة ص����ارخة بوج����ھ عقّ  م، وإثناؤھ����االك����الع����ن  اجزاً وع����ب����ل  ھ����ب القیروان����ي واقف����ا
 شمران:

 اح یودیك للسینما! . . بعد شترید منھ؟ور.  السینما.ـِنِت كاتل نفسك على روحة چ -

 فرد شمران مخاطبا القیرواني:

. أعوفل����ك ھ����ذا س����ریر الجری����د الل����ي جابت����ھ أم����ي لغرفت����ي          لغرفت����ي.ن����ك راح تتح����ول وأل -
 روح تشتري غیرھا!وت.  مالتك.الحدید  37عوفلي القریولةوت. . 

وحی���د ال���ذي ل���م تتج���اوز ض���حكتھ اإلبتس���ام ال والك���ل إنفج���روا ض���احكین . . نزھ���ان كعادت���ھ ھ���
 ظراتھ إعجابا ال تسقط عن ولده الصغیر.   ون

یمائھ م����ا ی����دل عل����ى وس����ن یھ����ن یس����ھل الھ����وان علی����ھ! . . ل����یس ف����ي مظھ����ر القیروان����ي وم����
ن���ب ھ���ذه تج ریاإستس���المھ ألخی���ھ، ق���د یك���ون الش���عویال یرخ���ي زی���ادة حب���ل وك���الإلستس���الم. 

 ؟ . . فإستعاض عنھا بمفردة إستسالم قائال:كلمة . . خلصنا المرة قول

 صار! -

الی���وم الت���الي . . إنتق���ل القیروان���ي ال���ى غرف���ة شناش���یل دربون���ة مھ���و، جالب���ا ل���ھ قریول���ة حدی���د، 
ت الشناش����یل كلھ����ا ن����زل س����ریر الجری����د ال����ى الجامخان����ة لتن����ام علی����ھ أمی����رة . . ذری����ة بی����ووإ

ن ف����ي وم����عالل����ي الشناش����یل أي وفھ����إرتق����ت م����ن ع����ادة الن����وم عل����ى األرض، س����واء م����ن 
. . بم���رور ش����ھر تقریب����ا، س����یجرب  ن تبق����ى ی���ا ت����رى نائم����ا عل����ى األرض؟وم����الجامخان���ة . . 
عل��ى ف��راش جدی��د یرتف��ع ف��وق األرض عل��ى س��ریر حدی��دي أغرت��ھ ل��ھ لیل��ة أول نزھ��ان الن��وم 

                                                            
 "كارلیون""قریولة" بمعنى سریر. مأخوذة من الكلمة التركیة  37
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ل����ى بی����ت الص����باح س���یعید لھ����ا م����ا ض����حت ب����ھ م���ن أج����ل الحص����ول عي وف����ص���افیة بش����رائھ. 
 !38مضیفا إلیھ قران . یومیتھا درھم الشناشیل.

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
   .فلسا .  02من فئة ن" ھي تسمیة عامیة عراقیة لعملة نقد معدنیة "قرا 38
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 !بـدیـلـةأم وأخـیـراً...
ال���ى مقھ���ى غای���ب  لودخب��� . المس���اء.ذاك  نیم���أل المك���اأم كلث���وم تغن���ي س���ھران لوح���دي ص���وت 

عل���ى منقل���ة الواق���ف وراء  ـ���ةچكنب���ة قریب���ة م���ن أب���ي دع���و یج���تلسـ���طمة گحس���ین ، ك���ان من���اتي
، ـ��طمةگجن��ب حس��ین جلوس��ھ وب. .  ك��ة لح��موتب��اب وكـ��ا گیش��وي مع��المقھ��ى الالرص��یف أم��ام 

بم���ا م���ا یس���معھ م���ن أم كلث���وم ختلط عن���ده إم���ع كلم���ات أغنی���ة أم كلث���وم، ف���بفك���ره  غای���بس���رح 
، تحملھ���ا إلی���ھ ری���ح الش���مال گمع���الوالتك���ة والب���اب رائح���ة ش���واء الكوبج���رى ل���ھ ذاك النھ���ار 

م���ع دخ���ان المنقل���ة . . تشوش���ت عن���ده ص���ورة ذاك الرج���ل الش���اھق رج���ل محط���ة القط���ار الت���ي 
ن خ���اتون جدت���ھ. . وع���ا حدثت���ھ ب���ھ أم رحم���ن ع���ن ن���رجس وم���رآھ���ا ف���ي مقھ���ى محم���ود ج���ویر، 

 ش��قیقان وك��إل��ى ص��ومعتھم،  الثالث��ةآوى لش��واء، اـ��ة م��ن لح��وم چأب��ي دع��ووجب��ات  بع��د نف��اذ
ـ��غ چدن��داوي ق��د أت��ى لھ��م قبی��ل الغ��روب بزجاج��ة ع��رق ق��ـوالـ��ة، الص��بي برھ��وم علچأب��ي دع��و

ً  حس��ین انوك��. م��ن دروی��ش عب��د هللا مع��ھ نص��ف قنین��ة  جل��بق��د  ال��ذي ل��م یك��ن حض��وره متوقع��ا
 . تتوسطھا قناني العرق تلك اللیلة دأت جلسة الندامىوب .عرق

 یتم����ددون مم����ا أن یص����لوا ال����ى نھای����ة س����فِرھِ  إعت����ادوا نھ����موأل.  .س����فِرِھمأثن����اء  غای���ب س����ارحٌ 
ّم���دِّ عل���ى  أیض���ا إعت���ادوا بس���اط َخِل���قٍ  مم���دودة ح���ولأفرش���ة َخِلق���ة نیام���ا عل���ى  عل���ى األرض

. إس���تحال لونھ���ا ال���ى الس���مرة م���ن كث���رة الوس���خ ال���ذي عل���ق بھ���ا أفرش���ة . ھ.فوق���الن���دمان  س���فرة
ش��واء ال��ذي والأق��داح  وثالث��ةالع��رق  قنینت��ا.  المائ��دة.الم��رة بتھیئ��ة  ـ��ة لوح��ده ھ��ذهچع��وودق��ام أب

المعیدی��ة الت��ي  اس��ة ل��بن روب��ة إش��تراھا من��ذ الص��باح م��ن أم زی��ارةوكاس��ة لبلب��ي وكجلب��ھ مع��ھ 
  خمرتھم. یخففون بمائھاالتي ـة الماء گنـوتتبیع قیمرھا أمام قھوة مناتي، 

أن ندیم���ھ غای���ب  ال���ىـ���ة چع���وودأب ینتبھوس���. .  ھ���ذا الطق���س س���ویةب القی���امعل���ى  نھ���م معت���ادو
ً حس���ین دیم���ھ اآلخ���ر ونس���ارح ف���ي ش���ئ م���ا،  واج���ب وبق���ام ھف ! . .ش���ئم���ن ال ب���دى منزعج���ا

راح���ت األق���داح تعل���ن الع���رق بالم���اء،  زجُ وم���المائ���دة  تمل���تا أن أكوم���. الس���فرة لوح���ده إع���داد
 ـة الى غایب بسؤال:چعوودتوجھ أب . . 39عما فیھا من حلیب السباع

 بیك؟وشبیش سارح؟ . .  راك الیوم؟ . .و وشك. . ! سارح أشوفك -

 أجاب بعفویة: لم یصدق أن أحداً إنتبھ لسرحانھ . . أنھوك

 ألم رحمن! اـیتھگیوم لـوال؟ . . مونما تدر -

 ـة:چعوودفیعلـََّق أب

 . . زی���ن یل���ال أي! .؟ . ھ���اب ام���ن س���الفة أم رحم���ن الل���ي دوختن��� اخلص���نیعن���ي الحم���د �! . .  -
 لك عن أمك نرجس؟ ـتچشحـإلنا  يـچأحـ . .

 رد غایب:وی

 ام����ن س����الفة أم رحم����ن! . . لك����ن م����ا خلص����ن اـ����ة . . تم����ام خلص����نچع����وودم . . أبأي تم����ا -
  !بالتمام

 لیش؟ -

                                                            
 "حلیب السباع" ھي تسمیة العراقیین للعرق بعد مزجھ بالماء وتحول لونھ الى بیاض یشبھ لون الحلیب.  39
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 !ألن بقت شغلتین أرید أعرفھن -

 مخلي ببالك ھالمرة؟وشلخاطر هللا! . . شنو؟ . .  -

ش�����وف ھ�����ذا الرّج�����ال الطوی�����ل وإ.  كلھ.وش�����أری�����د أش�����وف ورد الن�����رجس ش�����لون لون�����ھ  -
 ر!ـھوة محمود جویگالمھیوب اللي شفت صورتھ بـ

م����ن ذك����ره لرج����ل كنھم����ا إس����تغربا ولأن ندیمی����ھ تناس����یا موض����وع زھ����ر الن����رجس، وك����
 معلقا: ألھ حسینوسمھیوب، 

 المرة!وھمن ذاوھرّجال طویل مھیوب! . .  -

ف���ي محط���ة  س���تجداءم اإلأی���ان وع���رغ���ب بالح���دیث ع���ن ماض���یھ م���ع أبی���ھ مرھ���ون  یغای���ب ال
دم����اً عل����ى س����ھوة اون.  تحص����ل.م����ا ك����ان یج����ب أن  زل����ة لس����ان ھ إرتك����بأن���� دركف����أالقط����ار، 

 وس���ھي یتالف���ى وك���یف���ا متواص���الً، لس���انھ، راح���ت عین���ھ الیمن���ى، دون ش���عور من���ھ، ت���رف رف
 :رد على ندیمھ مبرراً  . كالمھ.

محم����ود  ـ����ھوةگأمی����ر القیروان����ي عل����ى الح����ایط ب����ـراس����مھا  . . ف����د واح����د ش����فت ص����ورتھ  -
 رید أعرف صاحبھا! وإجبتني وعصورة حلوة  اجویر یم األوجاغ . . شفتھ

 شوفھ؟وتیش ترید تعرف صاحبھا ول -

 :ردا مناسبا غیر قولھلم یجد 

 !عجبني شكلھچ . . ھیـ -

 :علق حسین ساخراً وی

ری���د م���ن القیروان���ي یرس���مك مث���ل وتعن���ي ش���نو؟ . . ألن الص���ورة حل���وة و ص���احبھا حلوی -
 ـَُمر!گلعة وفنت موإ.  مثالً؟ .ـُمر گلعة وفحلطلعك ویما رسمھ 

مرگفلع����ة . .  تعبی����ریس����مع أن  الع����اثر غای����بیش����اء ح����ظ  تب����ادر ال����ى فوس����ط القھقھ����ات،  . . ـ����ُ
ـ���ة چع���وودبوإا ك���ان حس���ین ثن���اء م���وإ .م���ا ی���زال غائم���ا ف���ي رأس���ھ ىً ل ع���ن معن���ذھن���ھ الس���ؤا

 طرح سؤالھ: .. یقھقھان

 ـُمر؟گ. . فلعة  شنو یعني يولـولگما تـ -

 ـة:چعوودرد أبفی

 ـُمر!گیعني مثل الـ -

 عني شنو؟وی -

 :حسین موضحاً ضیف وی

مر عل���ى األش���یاء گیعن���ي تض���وي مث���ل ال���ـ  - ل���یش  ! . .! . . ول���ك غش���یمام���دایرھ ردای���الل���ي ـ���ُ
 !ـُمر یضويگإنت متعرف الـ

 ـة في لمزه لندیمھ:چعوودبأمعن وی . القھقھة.یواصالن ندیما غایب 
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ْلتگإن���ت م���ا  ب���س - یعن���ي إن���ت ! . . لح���د ھس���ھ س���الفة الرج���ل المھی���وب الل���ي بالص���ورة الن��� ـ���ِ
 من القیرواني یرسمك؟ راح تطلب

 ـة:چعلى سؤال أبي دعوحبطا علّق وم . كملھ.بأعلى تغییر الموضوع غایب عزم وی 

لى وعل��� . وی���ن یرس���مني عل���ى س���یاج المستش���فى! . .  آن���ي؟ . شیرس���م؟ . . یرس���مني. ال!.  -
لك ع����ن ھ����ذي المص����ریة الل����ي أأس���� لك����ن أری����د . .! عوفھ����اھالس����الفة ح����ایط ھالغرف����ة! . . 

 ـھوة مناتي؟گـوبـانت تغني بالرادیچ

 حسین: علقوی

ع���ن رّج���ال  ـ���يچتح���ـریب���ة . . م���رة وغالی���وم أس���ئلتك عجیب���ة الفتك؟ . . وس���شنغای���ب . .  -
غای���ب . .  ـ���انت تغن���ي! . .چھ���ذي الل���ي  نرة تس���أل ع���وم��� مھی���وب! . . ع���ریض طوی���ل

ـ����انت تغن����ي م����ن إذاع����ة ص����وت چو إن����ت م����ا س����امع ب����أم كلث����وم؟ . .  ! . .ھ����ذي أم كلث����وم
  !العرب أغنیة جدیدة . . سھران لوحدي

 . . سھران لوحدي . . آني ھمین سھران لوحدي! ـة!گداصي الوھ .  .وهللا أي -

حس����ین  عل����قوی . س����خریة. . . إنفج����ر ن����دیماه ض����احكین إنش����غاالت غای����ب الدفین����ةجھلھم����ا بول
 ً  :محتجا

 ! . .. . ول���ك بَ���ّالع اللبلب���ي ؟لع���د إحن���ھ ھن���ا ش���نوإذا إن���ت س���ھران لوح���دك  ل���ك غای���ب! . . -
 نا ویاك!وھلعد إحنھ شن

ن أی��ن ل��ھ وم��. ل��ھ عالق��ة ب��أم كلث��وم وط��اغتمل ف��ي داخ��ل غای��ب ش��عور ق��وي م��ذاك الوق��ت س��یع
لغای���ة  أیام���ھلق���ائي ف���ي تفص���یالت أح���داث وتعل���ى نح ب���أن ھ���ذا اإلنش���غال سیتجس���دأن ی���دري 

ب بعقوب���ة م���ن ش���ریحة م���ن نخ���ن أی���ن ل���ھ أن ی���دري بأن���ھ س���یكون أیض���ا ش���اغل وم���، ممات���ھ
ً وتتس���تمتع ، م���وظفینوالالتج���ار   م���ن مظ���اھر إنقس���ام إجتم���اعي نس���ّر ب���ھ لع���دد م���ن الس���نین ھرب���ا

 !سیمزق البلدة قادم

ـ����ة كأس����ھ محیِّی����اً ب����ھ غای����ب چع����وودرف����ع أب. ی الك����أس. رفیق����ة س����خریةوالتغد النش����وة بس����ورة
 :سینوح

ص���حة وب.  . ص���حة أم كلث���وم!وبـ���مر . . گلع���ة ال���ـوف.  .رحم���نأم ص���حة وببص���حتكم! . .  -
 ـي!چالقیرواني لغایب مرھون العربنـ الصورة اللي راح یرسمھا

رف���ع غای���ب وی .بش���اركھ حس���ین النخ���وی، م���رة واح���دة نص���فھ كأس���ھ م���ن ـ���ةچع���وودأبع���ّب یَ 
ـ���عب چ.  طریق���ة .م���رة واح���دة عل���ى  كل���ھ عادت���ھ، ع���ّب م���ا ف���ي الك���أسل���ى غی���ر وعكأس���ھ، 

 :خر بتصریحواآلھـة چعوود. أدلى اب كؤوسھم.فراغھم من عّبِ ما في وب. .  40أبیض

 !ـولھگآني ھم عندي خبر أ -

 حسین: قبعوی

  !. . لیلة أخبار العجیبة؟ اللیلةھ ویا ساتر! . . شن -

                                                            
 شیئا فیبان قعر القدح أبیضا.  یبق منھاوالـعب أبیض" تعبیر یستعملھ الخّمارة العراقیون عندما یعّب أحدھم كل ما في كأسھ من خمرة چ" 40
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. . رزال����ة م����ن ھ����ذي ! ـ����يچع����ال إس����مع الح����ـوت.  إس����تلموني.بوی����ھ وإالی����وم الظھ����ر أم����ي  -
 الناشفة تمام!

 على أیش؟ -

 یریدون یزوجوني!  -

 صرخ ندیماه مستنكرین:یف

 !ةلیش الرزال خلي یزوجوك . . بسیزوجوك؟ . .  -

بوی���ھ وإـ���ي الخ���ریط الل���ي س���امعینھ أم���ي چع���الوا إس���معوا الح���ـوت . . ةرزال��� ـ���انتچ. .  أي -
 نكم!وعمن الناس عني 

 مستغربا:عقب حسین وی

. .  گس إحن���ھ دَنش���رب ع���روب؟ . .  ھ���گـ���عدات الع���رگ. . ع���ن  ی���ا س���اتر! . . شس���امعین؟ -
 ! گص یشربون عرونالناس نص یروحون للجامع 

 !گلى العروعال ال ال . . م -

 سأل غایب:وی

 ؟لعد علیش -

  ـة:چعوودفیرد أب

مطلع���ین الن���اس . .  الغرف���ةس���طح  گف���وص���حیح إحن���ھ م���ا عدن���ھ طی���ور . .  آھ���وووووووو! -
 س����طح. تج����ي أش����وفك الطی����ور ب جماع����ة.ن م���� لّمتن����ة حن����ھإعلین����ھ دعای����ھ عل����ى أس����اس 

 !41البیت

 ش��ھق ب��ھوی س��ھ ك��امالً أال��ى ح��د جعلت��ھ یع��ّب م��ا بق��ي ف��ي ك حس��ین ض��حكة عالی��ةنف��رج ش��دقا وی
 یعلق:ل . .

روح وت���تج���ي  . وان.وال���. أش���كال  طی���ور.البس���تان ملی���ان عن���دي ني وإخ���.  أبوی���ھ.. . عین���ي  -
ھ تج���ون ویای��� . .عل���ّي! . . ولك���م بالع���ین اللبلب���ي ـ���ولون گآن���ي ش���راح ی���ـ لع���د.  بالمواس���م.

 أشوفكم طیور اللي بالبستان! فد یوم

ھَ لھ كال ندیمی  .ورة الخمرةفي س للغیابالثالثة  مضيوی. .  !ت مازحةھ لكمایوجَّ

* * * * *          * * * * * 

مش���یا أخ���ذوه  .ال���ى عروس���ھ ـ���ةچع���وودأب زف���ـَّة إنطلق���ت . الغ���روب.س���اعتین بع���د وبیم���ر  ش���ھر
دمان���ھ ون تح���ف ب���ھ زم���رة أخوت���ھ، 42ل���ى ن���ور اللوكس���اتوع، م���ن مقھ���ى من���اتي عل���ى األق���دام

                                                            
 .من الصبیة طرائدھم یین یستدرجون بھاللواطیور بسطح البیت" تعبیر شائع بین "تجي اشوفك الط 41

 "اللوكس" ھي التسمیة الشائعة لمصباح نفطي  یشع إضاءة بیضاء أقوى بكثیر من إضاءة الفانوس  4242
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ال��ى بی���ت ص��غیر م���ن غ��رفتین، قری���ب م���ن  ة م���ن ش��باب المحل���ة،ض��عوبالمقھ���ى  ع��ض روادوب
  .دنداوي، في دربونة ضیقة خلف مقھى مناتيوالبیت أبیھ عل

دفع وب���یقوم ھوس��� ندیم���ھ المت���زوج. غرف���ةف���ي  ی���داغای���ب وح ىبقس���ی، ـ���ةچزواج أب���ي دع���ـوب���
أم رحم����ن ف����ي  دخ����ولك����اد أن یتی����ھ، ل����وال الس����كر. س����ھرات دام����ة وإل إیج����ار الغرف����ة لمبیت����ھ

ذھاب����ھ إلیھ����ا  یص����یروس . األربعینی����ة.عل����ى الم����رأة زل����ت زیارات����ھ ألم رحم����ن نعم����ة ن. حیات����ھ
ً . منتظم���ا تقریب���ا بغ���داء مع���ھ م���ن كب���ة جمی���ل حج���ل ی���ذھب إلیھ���ا أم���ا ، م���رتین أو ث���الث أس���بوعیا

یجلس����ان ف����ي ب����اب بیتھ����ا، یس����تمتعان بتن����اول .  ـ����ي.چالكباب����ـعش����اء م����ن فاض����ل وبالش����ھیرة، أ
س��تمع إلیھ��ا تعی��د س��رد ویم��ارین ف��ي دربون��ة أم ال��دجاج، والالوجب��ة، عل��ى م��رأى م��ن جیرانھ��ا 

 لّ یَـم���ـِّ  والال یرت���وي منھ���ا،  وغای���ب كررھ���اوتتعی���دھا تظل وس��� ،ذكریاتھ���ا ع���ن ن���رجس أم���ھ
لربم���ا   ی���دري؟ن وم���. .  ب���ات حاج���ة قھری���ة تش���بع بش���ئ یع���ود ألم���ھ ن���رجس. فك���رة الالتك���رار

كب���ة الت���ي والحكای���ات ع���ن ن���رجس لك���ي ت���دیم قافل���ة الكب���اب بع���ض كان���ت أم رحم���ن تخت���رع 
 ً م���ن مص���در لس���عادة اإلنس���ان  . ی���ا ل���ھ .ل���وھما. .  ف���ي األس���بوع تس���تمتع بنعمتھ���ا م���رتین أو ثالث���ا

 وال ،تحق���ق مم���ا تروی���ھ أم رحم���نویأب���ھ أبس���اطة عقلیت���ھ، ل���م یك���ن یولن غای���ب لك��� خائ���ھ! . .ور
ً  ك���ان نإ یھم���ھ ً  حقیقی���ا ص���ل ف���ي واألز ب���ین اإلض���افة یمیِّ���ولأ اً یم���لَّ تك���رارلل���م یك���ن  .أم خیالی���ا

ربم���ا لعش���رات الم���رات. كان���ت أم رحم���ن بالنس���بة ل���ھ ولس���ردھا للوق���ائع نفس���ھا لم���رات عدی���دة، 
ن������رجس العص������ملیة . . حكای������ات خ������تص بالم أم ال������دجاجخون المق������یم ف������ي دربون������ة القص������
، ب���ل س���تنكار نس���اء الجی���رةإل ب���ادئ األم���ر مص���دراً  ، ك���انا، یتن���اوالن وجبتھم���امع��� ماجلوس���ھ

ً ون ً  ظن���ون غالب���ا م���ا ت���ذھبوال . . س���اء محل���ة أم ال���دجاج عموم���ا  ل���یس خالی���ا م���ن س���وء م���ذھبا
رة بالس���نة، ول���ومم���ا یحظ���ین،  ن���ادراً بخاص���ة م���ن نس���اء ، حس���داً ربم���ا  یحص���ل ھ���ذا النی���ة!  . .

الم����رأة الس����وداء ال����ذات وبـ����ي، چن كب����اب فاض����ل الكباب����ـوم����بوجب����ة م����ن كب����ة جمی����ل حج����ل أ
ـ���ري گـ���رگة ب���ائع ال���ــَّ عب���اس یك��� زوجھ���اویل���ة العریض���ة ف���ي البی���ت المقاب���ل الت���ي ال یب���دو الط

 غای���ب تح���ول مج���ئ بع���دالیس���ار. ف عل���ى ص���فرا س���وى جانبھ���احجم���ھ ب المش���ھور ف���ي بعقوب���ة
 ة وراء ب���اب بیتھ���اـَّ وض���عت زوج���ة عب���اس یك���بیتھ���ا ال���ى ع���ادة،  مقاب���ل رحم���ن أم م���ع لوس���ھوج

قٍ نھا م���ن ـِّ تمك��� ،س���تارة ٙخِلق���ة فیھ���ا ثق���وب م���ن ال���داخل كب���ة ب���نھم النظرال���ى جارتھ���ا تأك���ل  تس���رُّ
 الض����خمان ق����دماھا لس����وء حظھ����ا ك����انك����ن ول .نزل����ت علیھ����احس����دھا عل����ى نعم����ة ، فتاباب����وك

الن�����اس میّ�����الون للع�����ادة . .  كش�����فان تلصص�����ھاویالس�����تارة  تح�����ت م�����ن ھ�����رانیظ المش�����ققان
م وإنس���اء المحل���ة، بع���د ألي، عل���ى مش���ھد غای���ب  س���رعان م���ا إعت���ادتطبی���ع، فتس���تجیبون للوی

 .  أكالن.ویرحمن یتسامران 

 . . جمی����ل جلب����ھ الطع����ام لھ����ام بش����ئ لغای����ب ت����رد ب����ھ القی����اأن علیھ����ا یوم����ا ح����س أم رحم����ن وت
 ھ:تسألف

 غسلك ھدومك؟ویمنإنَت إبن العزیزة نرجس . . . . غایب عیني  -

 لیش؟ آني أغسلھن بالحمام مال إبراھیم جویر . . -

 نھا كانت ترید أن ترد لھ جمیل ما یفعلھ معھا، علقت:وأل

 ھدومك آني أغسلھا؟  ليجیب بالحمام! . .تغسلھن لیش  إبني . . -

                                         *** 
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 بـُ حـلأوٌل لاٌن ـربـق
كنھ��ا م��ا ول. نھ��ار نیس��اني بإمتی��از. الش��مس غ��ادرت الس��مت قبی��ل س��اعة تقریب��ا،  جمع��ة.الی��وم 

زال���ت مبھ���رة س���وق الع���الوي بن���وٍر تُ���بِخُّ حرارت���ھ نس���ائٌم ش���مالیة غربی���ة، تن���زل م���ن س���ماء 
رنف�����ال وك. نھ�����ار الجمع�����ة ف�����ي بعقوب�����ة ھ فتریحھ�����ا.موج�����ودات والالس�����وق، م�����ارةً بالبش�����ر 

لی���ھ ف���ي أي ی���وم آخ���ر م���ن وعبمجی���ئھم ی���زداد إكتض���اض الس���وق بض���عفین عم���ا ھالق���رویین. 
دنی��ة لتحقی��ق غ��ایتین، ش��راء والأی��ام األس��بوع. ی��أتي القروی��ون ال��ى البل��دة م��ن أریافھ��ا القص��یة 

یض���ا للتب���رك ب���أداء ص���الة الجمع���ة وإدد زراعی���ة، وع���الب���س ومكر وس���إحتیاج���اتھم م���ن ش���اي 
عض���ھم معھ���م وب.  الش���اھبندر.س���جد م وس���قف أف���ي أح���د مس���جدي بعقوب���ة، مس���جد الس���وق الم

ع����ض خلف����تھم. ی����أتون ب����بعض أھلھ����م لك����ي یت����ذوقوا طع����م كب����اب المدین����ة وببع����ض نس����ائھم 
ع��ودون ب��ھ بوق��ت معل��وم ویس��تمتعوا بأكل��ھ. ی��أتون ب��أي ب��اص خش��بي یم��ر قریب��ا م��ن ق��راھم وی

ع���ودون ویمی���ر، یتركونھ���ا ف���ي الخان���ات القریب���ة وحأتون عل���ى أف���راس وی���قبی���ل آذان العص���ر، أ
إلیھ��ا.  ودتھموع��م مش��اة مجیئ��ا م��ن بی��وتھم عض��ھم یركب��ون أرجلھ��وبإلیھ��ا تحملھ��م ال��ى ق��راھم. 

بعض���ھم م���ن ال یمی���ل لص���الة جماع���ة بمج���رد أن یلمل���م إحتیاجات���ھ ت���راھم جالس���ین عن���د مس���نایة 
ن یطم����ع بص����الة جماع����ة ف����ي المس����جد وم����الش����اخة یتن����اولون الكب����اب ك����ي یبك����روا ب����العودة. 

ا بع���د أدائ���ھ الص���الة تارك���ا أھل���ھ عن���د المس���نایة ق���رب الس���وق لغای���ة أن یؤج���ل أك���ل الكب���اب لم���
 یقضي صالتھ.

عرب���این  مس���تقیم ث���الث. تن���اثرت ف���ي وس���طھ بخ���ط  الجمع���ة.س���وق الع���الوي الی���وم كحال���ھ ی���وم 
طحینی���ة والرملی���ة والدبس���یة والن���ة حبین���ي ب���ائع الح���الوة الش���كریة ـ���م. أوالھ���ا عرباچأم الص���ـ

مس���افة تزی���د ع���ن عش���رة أمت���ار منھ���ا بإتج���اه الخان���ات وبس���قف، تق���ف قریب���ا م���ن ف���م الس���وق الم
الع���ادة یش���ع منھ���ا لمع���ان التف���اح اللبن���اني األحم���ر مارك���ة وكتق���ف عربان���ة ش���مران األحم���دي، 

مس���افة وبنقط���ة، والق م���وز س���وري یس���مونھ أبجانب���ھ ع���ذوبص���فر مارك���ة غول���دن واألس���تاركن 
ن وم���تواب���ل. والالمحموس���ة م���ع البص���ل  43كتل���ك تقریب���ا تق���ف عربان���ة بـَلـُّ���ـوز ب���ائع الفش���افیش

مران، أم��ا بل��ـّوز ف��ال یص��یح ألن��ھ وش��یھ��رج الس��وق ع��ادة بص��یاحھ عل��ى بض��اعتھ ھم��ا حبین��ي 
ةً  م���ا تحمل���ھ م���ن نكھ���ة التواب���ل المنبث���ة ف���ي فض���اء الس���وق وبیعتق���د ب���أن رائح���ة فشافیش���ھ ح���ارَّ

ا ألھ����ل ض����یق أحیان����ا س����ببیھ����ریج حبین����ي وش����مران وت.  علی����ھ.ج����دیرة ب����أن ت����دل الزب����ائن 
مح���الت، فأن���ذروھما بجل���ب زی���دان ش���عالن مف���تش البلدی���ة لیطردھم���ا م���ن المك���ان. والالع���الوي 

ل ص���یاحھ عل���ى وبك���ن حبین���ي ل���م یس���كت، ولس���كت ش���مران ع���ن تھریج���ھ طائع���ا،  حیل���ة ح���وَّ
! . لی���وم شـَك��ـَریة ب���ر ب��رم ب���رم بممم���میاب��ھ ا.  س���امعیھ.تثی���ر الض��حك عن���د بض��اعتھ ال���ى نغم��ة 

أھ���ل  گـ���ھ لحل���وگالی���ـ حینی���ةوطی���وم دبس���یة ب���رم ب���ر ب���رم ب���م ب���رم بممم���م! . . رملی���ة وال. 
 صرفون النظر عنھ!ویمستسلمین ضحكون . .  یسمعھا أھل المحالت ف !الدكاكین

الس����اعة ح����والي الثانی����ة بع����د الظھ����ر. . واض����ح أن الس����وق ب����دى أش����بھ بخ����اٍل م����ن المش����ترین 
أن  تل���ـّوز مقالت���ھ الكبی���رة ك���ادوبة الجمع���ة. متبض���عین. المح���الت أغلبھ���ا أقفل���ت قبی���ل ص���الوال

ینف��د م��ا فیھ��ا م��ن الفش��افیش عل��ى ال��رغم م��ن مض��اعفتھ لكمی��ة بض��اعتھ ألی��ام الجمع��ة، متھیئ��ا 
 الی��وم م یب��ق فیھ��اول�� لی��وم الجمع��ة نت��ھمران یض��اعف ل��ھ أب��وه بض��اعة س��لة عرباوش��للمغ��ادرة. 

 والإال بعودت���ھ بالس���لة فارغ���ة  نزھ���ان ال یعطی���ھ أج���ره درھم���ا ب���وهوإس���وى قل���ة م���ن بض���اعتھ، 
كن���ھ ف���ي كلت���ا الح���التین ولیعطی���ھ أكث���ر م���ن ق���ران إن ع���اد ببض���اعة ب���ائرة مھم���ا بل���غ حجمھ���ا، 

بِھ ال���ى لیل���ى، یوم���یف���وز م���ن وراء أبی���ھ بتف���احتین  ف���ي جی����ب  خب���ؤ القرب���انوزة قرب���ان تق����ـرُّ

                                                            
 مفردھا "فشة" و ھي التسمیة الشائعة عند العراقیین لرئة المواشي.  43
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وده ف���ي س���وق یض���ا بوج���وإرؤیت���ھ بل���ـّوزا یتھی���أ للمغ���ادرة، ب���رم ھوبدشداش���تھ الطوی���ل الج���انبي. 
ع��د وبھ��م ف��ي طری��ق مغ��ادرة المدین��ة،  وغی��رھمیك��اد أن یفتق��ر للم��ارة إال م��ا ن��در، ف��القرویون 

ان���ھ لعتب���ة لیل���ى ف���ي جیب���ھ ش���رع بس���حب عرانت���ھ بإتج���اه س���وق التكی���ة المس���قف بأن وض���ع قر
 ارا بعربانة حبیني علق ھذا قائال:ومحل والده. ومطریقھ نح

ت مثل�����ھ تری�����د تفل�����ت؟ . . راح تخل�����وني وح�����دي ن�����وإابھ! . . بل�����ـّوز فل�����ت . . ویھ�����ا ش�����ن -
م ب���م! . . ب���ر مب��� مرب���رم ب���م . . ب���رم ب���م ب���رم . . ب���عین���ي ھ���ذي دبس���یة . . ب���م . .   گبالس���و

 ؟ـك منھاگشمران ترید أضو

 . عمي حبیني . . آني میت من الجوع! . .  ال. -

 أنطیك تشبع! -

ال��ى قربان��ھ لعتب��ة لیل���ى ال ش��ئ ف��ي حیات��ھ ال ی��ذكره بلیل��ى، فخط��ر ببال��ھ ھ��ذا الی��وم أن یض��یف 
فل���م ال یض���یف ال���ى .  والح���ال.م بك���ل م���ا ل���ھ عالق���ة بالس���كر فس���ھ مغ���رونفق���رة س���كریة ألن���ھ ھ

 . فعقب على حبیني قائال:  الحالواء حالوة؟ .

. أم����ي الی����وم مس����ویھ ش����وربة ھرطم����ان! . . لك����ن بیعل����ي عم����ي  اش����بع.ال! . . م����ا أری����د  -
 . . 44. إنطیني حالوة دبسیة بعانة حبیني.

 ف���ي جی���ب دشداش���تھ الحل���وى م���ن حبین���ي ملفوف���ة بك���یس ورق أض���افھ ال���ى حل���واء الفاكھ���ة اخ���ذآ
 وغ���ادراقیروان���ي ق���د أغلق���ا والص���ولھ ال���ى الس���تمومنیة، ك���ان وال���ده ووإختراق���ھ الس���وق وب. . 

ركھ��ا بجان��ب وتغلقھ��ا بالقف��ل وإال��ى البی��ت. وض��ع م��ا تبق��ى عن��ده م��ن بض��اعة داخ��ل عربانت��ھ 
 دكان القیرواني.

یس���لكھ  طری���قیل���ى غیّ���ر م���ا إعت���اد علی���ھ م���ن الحص���ول عل���ى فرص���ة لرؤی���ة لإحتم���ال مج���رد ول
مج���رى الش���اخة  م���ن الس���یر م���ع ش���لة المدرس���ة ال���ى مح���اذین المدرس���ة وب���دالعن���د عودت���ھ م���ن 

وق الع����الوي ث����م ش����ارع الخان����ات وس����عب����ر الس����وق المس����قف بی����ت والنحبدل����ھ وحی����دا  لیس����لك
ش���كاوي ال���بعض من���ھ الت���ي  ررتھ���اوب ھنفس���ھ���ا لتـ���نث ألس���باب إخترعگتح���ة دربون���ة محل���ة ال���ـوف

 نقلھا القیرواني . . 

بخ�����ار م�����اعون ش�����وربة  ورائح�����ةدخ�����ل الدربون�����ة یش�����غلھ ھاجس�����ان، أولھم�����ا نكھ�����ة الی�����وم 
ث��اني أم��ل ب��إال یص��بح قربان��ھ الفكھ��اني نص��یب والن الكبی��ر ال��ذي ینتظ��ره ف��ي البی��ت، الھرطم��ا

ان ب���ق���دم لھ���ا قرویعن���د الب���اب ب���أن ی���رى لیل���ى  وذل���كـ���الب مث���ل أس���ابیع ثالث���ة مض���ت، چم���ریم 
ف���ي البدای���ة أن یخت���ار  اعت���اد وق���د. ش���تراھا م���ن حبین���يح���الوة الت���ي إوال وزةوم���حب���ھ، تفاحت���ان 

س���لتھ، موج���ود ف���ي  حم���راوتین م���ن ن���وع س���تاركن یختارھم���ا أفض���ل م���ا لھ���ا تف���احتین كلیھم���ا
قدم��ھ ذ آخ��ر قرب��ان ن��ومفض��ل م��وزة. لكن��ھ وإعھم��ا أكب��ر ومكث��ر إش��راقا بحمرتھم��ا واألاألكب��ر 

ن إنح���ازت س���تارة وإم یرھ���ا م���ن بع���د حت���ى اللحظ���ة، ص���ادف آن���ذاك ول���، أرب���ع س���ابیعلھ���ا قب���ل أ
م���ا أنھ���ا ق���د وبب���یض. وإردي ووص���فر وإالب���اب ف���رأى ش���تالت ال���ورد ق���د أزھ���رت بل���ون أحم���ر 

ال���ذي م���ا ی���زال الف���ج ھی���أ ل���ھ عقل���ھ عودت���ھ أن تقط���ف ل���ھ وردة م���ن بس���تانھا لق���اء ك���ل تفاح���ة، 
ا تقدم���ھ ھ���ي إلی���ھ، فق���رر من���ذ آخ���ر جمع���ة وم���ي ب���ین م���ا یقدم���ھ للیل���ى إیج���اد تن���اظر ل���ونطفولی���ا 

خ���رى ص���فراء، واألرآھ���ا فیھ���ا أن یخت���ار أیق���ونتي قرب���ان حب���ھ م���ن التف���اح إح���داھما حم���راء 
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التن���اظر ف���ي الح���ب .  ص���فراء.خ���رى واألأن تھب���ھ وردت���ین إح���داھما حم���راء  ویس���ألھا بالمقاب���ل
 .  مطلوب دائما! .

. ل���واله لكان���ت  دشداش���تھ.قربان���ھ ف���ي جی���ب  متحسس���ا أیقون���اتش���مران ف���ي الدربون���ة یمش���ي 
ب���واب دورھ���ا كلھ���ا موص���دة، ربم���ا إلنش���غال أھالیھ���ا وإالدربون���ة خالی���ة بالكام���ل م���ن الم���ارة، 

وص���ولھ ال���ى  وقب���ل.  متمی���زة.حتم���ا بتن���اول وجب���ة غ���داء ی���وم الجمع���ة الت���ي غالب���ا م���ا تك���ون 
بمالب��س ریفی��ة ی��راوح أم��ام ب��اب م��ا ملثإس��تدارة بس��تان س��عد األخ��رس، الح��ظ م��ن بعی��د رج��ال 

ظرات���ھ مرابط���ة عل���ى الرج���ل دون ونالبس���تان، فظن���ھ أح���د فالح���ي األخ���رس. یتق���دم بخط���وه، 
إنتب���ھ ال���ى أن الرج���ل بدشداش���ة داكن���ة یتح���زم  البس���تان،ی���ة مح���ددة. بوص���ولھ قل���ب إس���تدارة غا

 ك����اد یغط����ي نص����ف وجھ����ھویعلیھ����ا بخرق����ة، الف����ـَّاً رأس����ھ بیش����ماغ یغط����ي جبھت����ھ بالكام����ل 
وام���ھ عموم���ا وقت���ھ ة رأس الرج���ل ش���ئ س���وى عینی���ھ . . ھیأاألس���فل تقریب���ا. ال یب���ان م���ن ھیئ���

فالح����ي  الرج����ل أح����دی����دالن عل����ى ش����بابھ، فإنص����رفت م����ن ذھ����ن ش����مران فرض����یة أن یك����ون 
. أح���س أن ھ���ذا .  م یتخف���ى عل���ى ھ���ذا النح���و؟ول���ل���م؟ . . ال ی���دري! . . م���ن یك���ون  . األخ���رس.

ش����اعره كلھ����ا منص����رفة ومحاس����یھ وإظرات����ھ ونقلب����ھ ل����ب اإلس����تدارة، وقوھ ل����یس م����ن ش����أنھ.
. لتوانی���ھختل���ق أع���ذارا ویوراح یتباط���أ بمش���یھ اب لیل���ى. ھ���ي لیس���ت ھن���اك ف���ي الب���اب، وب���نح

مس���افة  ا تبق���ى م���نوم���ھ، ف���ي مش���ی كث���روإتوق���ف ل���دقیقتین أویل یمش���ي خط���وة أو خط���وتین وظ���
. .  بأس���باب ملفق���ة! ك���م جئ���ُت ی���ا لیل���ىار لیل���ى . . ودال تزی���د ع���ن ثالث���ین مت���را ب���ین البس���تان 
. .         یف���تح القیروان���ي مذیاع���ھ ل���یال الوھ���اب ح���ینھ���ذا م���ا س���معھ غن���اءا م���ن محم���د عب���د 

أن���ھ عل���ى وكاب لیل���ى ال ینف���تح، وب���نتیمتر یقطع���ھ، ح���س ب���أن ك���ل س���وییمش���ي الفت���ى ش���مران 
وش���ك أن تض���یع من���ھ الی���وم ایض���ا فرص���ة تق���دیم قربان���ھ عن���د عتب���ة بیتھ���ا . . مش���اعر مختلط���ة 

ج����أة لم����ح رفرف����ة وفالفت����ى المراھ����ق ش����مران . . تض����اربة ش����تى تأخ����ذ بعن����ق ومتداخل����ة وم
ط����رف س����تارة ب����اب لیل����ى تخ����رج م����ن الب����اب بت����أثیر ال����ریح الربیعی����ة الش����مالیة الغربی����ة، 

أن قلب���ھ یری���د أن یش���ق ص���دره وك���. . أح���س  أتك���ون ھ���ي؟رعان م���ا إختف���ت الس���تارة . . وس���
ان���ت ھ���ي ھن���اك. ش���اھدھا رافع���ة وكالب���اب . .  خط���اه لیص���لی���ار لیل���ى  . . إس���تعجل ودث���ب نحوی

ي داخل����ھ عل����ى یس����ار وف����نحنی����ة بی����دھا مكنس����ة خوس����یة تغس����ل بھ����ا مج����از البی����ت ومالس����تارة 
.  ووردي.ب����یض وإص����فر وإالح����وش أم����ام ج����دار الجی����ران إمت����دت ش����تالت ال����ورد . . أحم����ر 

 . ناداھا بأسمھا، متذكرا صرخة أختھا مرة بھ: أینادیھا؟ . . أجل! .

ـ��ف عل��ى جان��ب گ. أو تب��اوع.ظ��ل وتـ��ف گـ��بال الب��اب! . . عی��ب ت��وگـ��ف گال ت��وحب��اب . .  -
 !الباب

نب���ھ األیس����ر ال���ى ج����دار الجی����ران، وجینس���حب لیص����طف ال���ى جان����ب الب����اب لحظ����ة والا ھوھ���
ثن���اء م���ا ك���ان یخ���رج قربان���ھ الح���الوة وإین���ھ عل���ى الب���اب تتطل���ع لم���رأى لیل���ى عل���ى الب���اب. وع
. أخرج���ت لیل���ى  م���ا ھم���ھ! .ریف���ي یتق���دم بإتجاھ���ھ . . حل���واء  م���ن جیب���ھ ت���راءى ل���ھ الرج���ل الوال

ھرھ��ا ال��ى الدربون��ة، فم��د ی��ده ف��ي جیب��ھ مس��بال وظرأس��ھا الوض��اء الوض��اح ببس��مة م��ن الب��اب 
طلع���ت وتیس الح���الوة ال���ذي ترط���ب. وك���م���وزة والعینی���ھ مق���دما لھ���ا قرب���ان حب���ھ التف���احتین 

 معلقة:فاكھة بید الفاِكھ الفتي، فبشت بوجھھ واللیلى الحالوة 

؟ . . خلین�����ي أروح أجیبل�����ك ـ�����یسچھال�����ـبھالنوب�����ة إش�����جایبلي تالیھ�����ھ وی�����اك ش�����میران! . .  -
 وردتین!

 !وصفرةلیلى عیني . . أریدھن حمرة  -

 سمعھا ترد:
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 حمرة و صفرة . . شمیران یتدلل! تریھا صار . .  -

رى س���اھیا الرج���ل الریف���ي م���ا ی���زال یتق���دم ویوھ���و ذاب قل���ب ش���مران لس���ماعھا تلف���ظ إس���مھ، 
���ھ؟ . . ال! .  بإتجاھ���ھ.الدربون���ة فخال���ھ ش���مران یس���رع خط���وه  وس���ط . . الریف���ي ص���ار م���ا ھمَّ

ق���تحم ویمل���ك ش���مران ذھ���وٌل ص���اعق، ی���راه یج���رد خنج���را كبی���را م���ن عب���ھ وتعن���د الب���اب . . 
.  وأن����ین.ة الب����اب . . مض����ت ث����وان قب����ل أن یس����مع ش����ھقة عمیق����ة ث����م أتت����ھ ص����رخة مكتوم����

راً وم.  المن���زل.تص���ل مس���امعھ م���ن داخ���ل  ص���وات ص���راع ح���ادوإ ل���م ی���درك  ف���ي مكان���ھ، تس���ّمِ
ب���ھ ال���ذي كان���ت لیل���ى تغس���ل  الج���اري الم���اءش���مران م���ا ج���رى إال خ���الل ث���وان أمس���ى بھ���ا 

بث����انیتین ث����م  ،المج����از یس����یل خارج����ا م����ن مص����رف الس����اقیة الص����غیرة أس����فل الب����اب أحم����را
قیق���ة م ی���درك ش���مران م���ا ج���رى تمام���ا إال بع���د أق���ل م���ن دول���درك أن���ھ ل���ون ال���دم . . أخ���ریین أ

ً والبإن���دفاع الرج���ل الریف���ي خارج���ا  ن أن���دھا أدرك وع. . خنج���ر م���ا ی���زال ف���ي ی���ده یقط���ر دم���ا
عھم���ا وم. ھ���وى قربان���ھ م���ن ی���ده بت���دحرج التف���احتین عل���ى األرض  لیل���ى.م ودال���دم المس���فوك ھ���

ى الرج����ل یھ����رب ف����ارا لیختف����ي ف����ي إس����تدارة بس����تان ص����عوقا رأومم����وزة، والوة ك����یس الح����ال
 األخرس فارا.

نغلق���ت فوھتھ���ا الص���ائتة، قب���ل أن وإأن حنجرت���ھ مات���ت ك���ل أوتارھ���ا وك���بض���عة ث���وان أح���س وب
ـ����نث گحل����ة ال����ـوماإلتج����اھین نحب جرج����ت ھ����واء فض����اء الدربون����ة لتنتش����ریطل����ق ص����رخة ر

، و ص���راخھ وجھ���ھ نح���و البی���تـ���بة . . مواص���ال الص���راخ إنطل���ق ھائم���ا عل���ى گحل���ة أم ال���ـوم
ع���د ث���واٍن وبا أن یم���ر أم���ام ب���اب داٍر إال وم���.  الس���ماء.یش���ق فض���اء الدربون���ة لیص���ل ال���ى عن���ان 

ان���ت أول الخ���ارجین لیس���تطلعوا ك و. ماھی���ة أم رش��� األم���ر.یخ���رج أھل���ھ مرت���اعین یس���تطلعون 
 أمر الصراخ فسألتھ ملتاعة:

 صار؟وش و. شبیك تصرخ! . . ھاي شك شمران.ك ول -

 فد واحد ذبح لیلى! -

بالتواف���د مرع���وبین  جی���رةٍ  بی���وتِ  ع���ِض ب ا ھ���ي إال دقیق���ة أخ���رى تم���ر قب���ل أن یش���رع ن���اسُ وم���
زوج���ة  ىم���ن داخ���ل المن���زل ھ���و ص���راخ أخ���ت لیل��� یص���لھم ص���راخ متحش���رجم���ن ص���راخھ . . 

یس���یل م���ن س���اقیة مص���رف لیل���ى دم ب��� مص���طبغٍ  م���اءٍ  مرع���وبین م���ن رؤی���ة . الكرخ���ي.حی���اوي 
 تحت الباب.  الماء

 ـبة سافلھا.    گ. إنقلب عالي محلة أم الـ تلك.ما بعد ظھیرة الجمعة 

 ** * * *   * * * * * 

ق����وس الن����اس ف����ي محل����ة أم وط.  الف����ّواح.الربی����ع بنس����ماٍت الذع����ٍة محبب����ة یش����یع أری����ج زھ����ره 
لش���جر، ْرِق اووتف���تح زھ���ر الربی���ع وبالمتمی���ز ف���ي فص���ل تج���دد الحی���اة، ـ���بة لھ���ا طعمھ���ا گال���ـ

ل���م .  الربی���ع. أی���ام أربع���اءیحص���ل ف���ي  ذاھ��� ك���ل.  باألم���اني.نبس���ط لت���ورق ووتتتف���تح أمزج���ة 
.  یس����مونھ.. . یحتفل����ون ی����وم أربع����اء بم����ا  األربع����اء؟ . . ال أح����د س����أل وربم����ا ال أح����د ی����دري!

 45ـ�����تینگنیة دورة الس�����نة یض�����عون فیھ�����ا تُن�����ـْ . یع�����دون ص�����ینیة یس�����مونھا ص�����ی الس�����نة.دورة 
اني م���ن خ���رى دون بلب���ول رم���زا لألنث���ى محاط���ة ب���أووإص���غیرة واح���دة بلب���ول رم���زا لل���ذَكر 

إلحتف����االت عریق����ة ف����ي الق����دم مارس����ھا العراقی����ون بإنبع����اث  مكس����رات إمت����داداوالالحلوی����ات 
ص�����ینیة تش�����بھ ص�����ینیة دورة الس�����نة لھ�����ا ربع�����اء أخ�����رى یص�����نعون وإ.  الربی�����ع.الحی�����اة ف�����ي 
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.  یس���مونھ.یس���مونھا ص���ینیة بن���ت الص���یاد تتمی���ز بوض���ع خل���یط م���ن الحلوی���ات ف���ي إن���اء واح���د 
.  ق��دیس.یب��ث نج��واه عن��د مرق��د م��ن یتعنّ��ى فیھ��ا ذاھب��ا ل ربع��اء أخ��رى منھ��اوإ.  ـُ��ـشاة.گُمش��كل 

ربع���اء أخ���رى م���نھم م���ن یتق���رب للخض���ر الق���دیس الح���ي الخال���د بروح���ھ األثیری���ة العائم���ة وإ
 ماء قریب!    وال.  الماء.فوق 

و ذھ��ول. مش���ھد  وص��دمة. ش���مران م��ا ی��زال تتلبس��ھ آث���ار لوث��ة  بلیل��ى.لللغ��در األربع��اء الت��الي 
ي یص��طبغ ب���دمھا الق��اني، الطعن��ات الت��ي تلقتھ���ا ؤیت���ھ للم��اء الج��ارورإقتح��ام القات��ل لب��اب لیل��ى 

م وھ���قبتھ���ا ورؤیت���ھ لتل���ك الطعن���ات عل���ى نھ���دیھا وراح یتخیلھ���ا، ورلیل���ى م���ن ی���د القات���ل األث���یم 
 والتش��ظي.ع��ذاب والھبا للتی��ھ ونیغس��لون جس��دھا، ك��ل ذل��ك م��ا ی��زال یش��تت روح��ھ الفتی��ة فتغ��د

د إعت���اد ك���ل وق���جمع���ة القادم���ة بع���د الغ���د ھ���ي الف���خ . . فكی���ف سیتس���نى ل���ھ قض���اء نھ���اره وال. 
د أض���حت لیل���ى وق���جمع���ة عل���ى ممارس���ة طق���س تق���دیم قرب���ان تقرب���ھ للیل���ى فاكھ���ة م���ن س���لتھ، 

ت���ھ كل���ھ مطرق���ا وقي ت���رى ول���دھا األثی���ر وھ���ھ���ي نفس���ھا القرب���ان! . . أم���ھ ص���افیة یتفت���ت قلبھ���ا 
 ة ظھرا الحظت عینیھ المحمرتین، فسألتھ:ائد من المدرسوعوھ.  العذاب.من 

 ـنث! . . على درب لیلى هللا یرحمھا!گیدي . . ھمین رجعت على درب الـول -

 جیب بلوعة:ویوھعیناه  ودمعت

 إي! . . لعد منین أفوت! -

 ـیت یم باب لیلى؟چـوب -

 إي! -

مس��حت دمعھ��ا ي تعین��ھ عل��ى الب��راء م��ن أس��اه، وك��عین��ا ص��افیة مع��ھ،  ودمع��ت. .  ی��ا للع��ذاب!
 بفوطتھا قائلة:

! . . ی��� -   . . حض���رتالا ولی���دي . . هللا ین���تقم م���ن المج���رم الل���ي م���ا یخ���اف هللا . . یل���س���ودة عل���يَّ
تط���وفھن عل���ى م���ي  حت���ى الی���ومش���موع . .  لن���ا جی���ب گوح للس���وورل���ك الغ���داء . . تغ���دّى . . 

اح رت�����وتترت�����اح روح�����ك! . .  الش�����اخة یاخ�����ذھن خض�����ر إلی�����اس روح لیل�����ى! . . حت�����ى إن�����ت
 نحط علیھا الشموع!  گمال صنادیـ  تنسى تجیب لوحواللمرحومة . . روحھا ھي ا

ش���مس والم���ل منظ���ر ض���فتّي الش���اخة تأروب . . الغری���ب الزائ���ر لبعقوب���ة إن ت الغ���وق���مس���اًء 
والٍد وإطف����اٍل وإ ة نس����اءٍ لمغی����ب نھ����ارالخمیس، ال ب����د أن تأخ����ذه الدھش����ة بم����رأى جمھ����ر تأی����ل

تی��ان، الرج��ال ن��ادرا م��ا یس��اھمون، الك��ل منتش��ر عل��ى ض��فتي الش��اخة، ف��ي ص��وبیھا وففتی��ات 
ف������ون الش������موع یحم������ـِّلونھوالالس������راي  أمنی������اتھم . . لیأخ������ذھا الخض������ر الع������ائم  اتكی������ة، یطِوّ

 المتواریة روحھ فوق الماء، یتوسلونھ لیوصلھا الى قوى الكون الجلیلة. 

. ذَب���ُح لیل���ى بطعن���ات غ���ادرة م���ا ی���زال  یس.الخم���ـ���بة لھ���ا نص���یبھا الكبی���ر ھ���ذا گمحل���ة أم ال���ـ
ھ���ا ج���لُّ د أحبننوق���ى زوج بھیم���ي ال یس���تحقھا طری���ا ف���ي ال���ذاكرة، لیل���ى البغدادی���ة المتم���ردة عل���

ن����ات یس����تمتعون ب����إطالق وبعھ����ا رھطھ����ا م����ن بن����ین وم. رب����ات البی����وت ك����ٌل  المحل����ة.نس����اء 
نس���مة المس���اء ب���ھ تتالع���ب  ھ���ج نورھ���اووی���ل المحم���ل بالش���موع، رب النخوك���أط���واف الخش���ب 

. أم علی�����ة . . أم رش�����و . . أم  م�����ریم.. أم  ص�����باح .. أم  فض�����یلة.. . أم أس�����عد . . أم  الربیعی�����ة
نبث����ت ف����ي وإراخھ����ا معھ����ا . . الحی����اة إنخلق����ت ف����ي الم����اء وفزكی����ة . . أم  . . أم . . و . . ك����ٌل 

ئق���ھ الش���مع ل���روح الم���اء. الك���ون ل���ھ طران���ذور راخھن یع���دن مب���تھالت بوف���البس���یطة . . إنھ���ن 
 نزل في نفس الكائن الذي وعى بھ الكون نفسھ.ومالخفیة إلحیاء الحنین الى أ
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  ـم شمعة تستاھل لیلى؟چیدي . . إشعل! . . ول الشمران . . یل -

ت���ذكرا فق���رات قربان���ھ األخی���ر للیل���ى ومش���مران أخیھ���ا بإیق���اد الش���موع . .  أمی���رة منش���غلة تع���ین
 :شمران بسذاجةرد حالوة الذي حرم القاتل لیلى منھا، والموزة والالتفاحتین 

 ة!أربع -

 أمیرة:  تعلقجھلھا بسبب إختیار أخیھا لرقم أربعة . . وب

 !قلیلة . . سویھن ستة -

 عقب صافیة:وت

الم وس����ین . . ت����روح ب����رد إث����نعش ش����معة . . عل����ى ع����دد األئم����ة المعص����وم ھاول. . إش����عل -
 نة! من الج ارد لنا خبر عنھوت! . . على روحھا

 سمعون أم صباح تستفسر:وی

 الم على روح من؟وسعیني أم عبد األمیر . . إثنعش شمعة . . برد  -

 على روح لیلى! -

 ھم صافیة:إلیقاد الشموع توصی

 ـبیرة حتى تبیـِّن!چشمع كلھ على خشبة واحدة والخل -

 علق أمیرة:وت

. .  ھا!یش���یلـ���در الخض���ر گـ���ـیلة . .  أخ���اف م���ا ی���ـگ. . خش���بة واح���دة أخ���اف تص���یر ث���ـ أم���ي -
 ـول نخلي الشمع على خشبتین!گیف! . . آني أوطـولین ھگـوتإنِت م

 یعقب شمران كلمات تخرج من بین ثنایا أساه:

ـ���اھا گخض���ر ف���وواللي راح یش���یل الش���مع . . والاح یش���یلھن بأی���ده! . . الم���ي ھ���ورھ��� چـول��� -
 مشي!وت ینفخ علیھا

 ھمس مریم لشمران:وت

. . آن���ھ ھم���ین  لیل���ى! ش���معة َوی���اَكم . . أطوفھاھ���ھ ت���روح لي أح���ط خلین���ـ���ا م���ا تچش���میري . .  -
  أحبھا!

. . ل���یس بوس���ع القل���ب م���ریم طل���ب نھرھ���ا ش���مران موافق���ا عل���ى ویعت���رض، وتتس���معھا أمی���رة 
ك���ذا إش���تركت الص���بیة ف���ي ت���أبین لیل���ى، و ص���افیة تبتس���م بس���رھا لوس���ع وھ. .  أن یك���ون خالی���ا!

  قلب ولدھا شمران . .

����ل وف����الكبی����ر إكتم����َل. وض����ُع الش����موع عل����ى الل����وح  ؤاده مس����تھیٌم ن����زل ش����مران ب����اللوح المحمَّ
ف���وق الم���اء بمنظ���ر جلی���ل یع���انق أثیری���ة  ش���موع یس���بحن���ورا ال���ى حاف���ة الش���اخة لیطلق���ھ ط���وف 

 وصیھ أمھ:وت.  الخضر.طیف 
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 تروح للجنة! وروحك نفسكا بلھ . أنوي هللا.سّمي بسم  -

رخي ل���وح الش���مع م���ن ی���ده لت���نظم ش���موعھ بمھاب���ة ال���ى مئ���ات الش���موع ویوھ���. . س���ال دمع���ھ 
.   نھ���ا بش���معتین أو ث���الث ومرُب نخی���ل . . منھ���ا بش���معة، وك���مثیالتھ���ا تحمل���ـُھا أل���واُح خش���ب 

ا ی���زال لون���ھ طینی���ا. وم���یع���ي الرب م���اء الش���اخةنعكس ش���عاعاتھ ف���وق .  مش���ھد مھی���ب للن���ور ت���
ا . . وط���ل���وح ش���مران ك���ان األكب���ر حجم���ا  ائ���د ال���ى أعل���ى رأت���ھ م���ریم ُمس���یَل دم���عٍ، وعوھرَّ

ص���بیة والم���رأى ال���دمع یس���یل عل���ى خ���دود الفت���ى ش���مران وب.  األخ���رى.ھ���ي فخنقتھ���ا العب���رة 
الق���رابین ھ���ي فخ���اخ . . عب���ر دم���وع غزی���رة م���ریم، الوال���دتان إنش���اعت إبتس���امتاھما لبعض���ھما 

فكاكھ��ا م��ن ب��ذل دٌ إعت��ادت عل��ى ب��ذل القرب��ان م��ن أج��ل الح��ب ل��ن یك��ون یس��یرا وی��. . الح��ب! 
القرب����ان ال����ذي إعت����اد ش����مران عل����ى تقدیم����ھ ك����ل جمع����ة لعتب����ة ب����اب لیل����ى  وذاك. .  القرب����ان

 ألختھ أمیرة! عضاوبـلوب چیفكـِّـَھھا، سیكون نصیب منھ لمریم 

* * * * *   * * * * * 

 . القیرواني في دكانھ منكب على مكواتھ حین سمع أحدٌ ینادیھ: الظھر.الوقت قبیل 

 قیرواني! -

ان ھن���اك أمام���ھ ف���ي الش���ارع زی���دان ش���عالن وك���رف���ع القیروان���ي رأس���ھ ع���ن منض���دة الك���وي، 
ف����تش ج����وال ف����ي الس����وق یرص����د ومالمع����روف ف����ي س����وق بعقوب����ة بزی����دان بلدی����ة، مراق����ب 

القیروان���ي ی���راه  . ھ س���لطة ف���رض غرام���ات .ول���لیھ���ا، ب���ل ع نبّ���ھویألنظم���ة البلدی���ة المخالف���ات 
 :قائال وردیتوجس قلبھ خیفة واقفا أمام دكانھ أسفل الرصیف، ف

 بلي . . عمي أبو زھیر! -

نادات���ھ إلس���م ص���احب المح���ل بنب���رة ومحض���ور زی���دان بلدی���ة أم���ام أي مح���ل ف���ي س���وق بعقوب���ة 
ھ���ا، غالب���ا م���ا تثی���ر وجس���ا ف���ي القل���ب ق���د یص���ل ح���د الف���زع. الرج���ل مع���روف وبمع���روف ھ

 ل���ىوعع الع���ام بش���دتھ ف���ي تطبی���ق أنظم���ة البلدی���ة تج���اه تج���اوزات أھ���ل المح���الت عل���ى الش���ار
مع وس����. .  عرض لعقوب����ة أقلھ����ا دف����ع غرام����ةأرص����فتھ، م����ا یعن����ي أن ص����احب المح����ل س����یت

 القیرواني زیدان بلدیة یقول:

ـ���بل س���اعة . . گإس���مع قیروان���ي . . خلی���ل بی���ك الخش���الي م���دیر البلدی���ة یری���دك . . بل���ـَّغنا  -
 یم الستمومنیة! ـي الليچاألوتـي ھذا ولـال إبعثگ

الفیل���ي، فترك���ھ  م���ن حی���درزھ���ان المنش���غل غی���ر بعی���د بش���راء س���ترة ن���اھى ص���وت زی���دان لنوت
 قدم متوجھا نحو زیدان بلدیة سائال:وت

 لمودیش رئیس البلدیة یرید یشوف إبني؟ وع. دخیلك! . . شكو؟ . . علیش  زھیر.أبو  -

احص����ا وفارك����ا مكوات����ھ ف����ي ھ����ذه األثن����اء ك����ان القیروان����ي ق����د ن����زل م����ن دكان����ھ، متلفت����ا وت
س���تدار لیلق���ي نظ���رة عل���ى بض���اعة أبی���ھ المركون���ة وإالرص���یف الف���ارغ النظی���ف أم���ام دكان���ھ، 

 . فإستفسر: الست مومنیة.اب وبفي الدربونة أمام الجدار بین دكانھ 

 . أخاف علمود بضاعة أبویھ؟ زھیر.عمي أبو  -

 فرد زیدان:
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الدربون����ة عل����ى  . . إحن����ھ م����ا نحاس����بالع����ام الش����ارع وبال . . بض����اعة أب����وك بالدربون����ة م -
 ـطع رزق الناس!گـون

 قب نزھان:وع

 لعد لیش؟ -

 رد زیدان:وی

ـ�����بل م�����ا یخل�����ص گم�����ا أدري! . . قیروان�����ي . . روح ال تت�����أخر . . یری�����دك ھس�����ھ . . روح  -
 وقت الدوام؟

 معوا من ورائھم صوت حیدر الفیلي:وس

 مزبوووووووووووووووووووت!    -

یتمل����ى الفیل����ي  مراق����ب البلدی����ة أوتھریج����اً، وظ����لمزاح����ا  ال یتحم����لوق����ف موالألتفت����وا إلی����ھ، 
 علق قبل مغادرتھ:وی

 !  گبالسو اللي تدور بھ دكانك ـروخ رجلیك ھيچحیدر . . شسویلك؟ . .  -

 مع أباه یقول:وسبیھ في حیرة . . وإضى زیدان بلدیة تاركا القیرواني وم

�����ل س�����الفة! . . إن�����ت م�����ا مس�����وي ش�����ي وال. روح ش�����وف شن تت�����أخر.. ال  إبن�����ي.روح  - یزّعِ
 رئیس البلدیة!

قر بلدی���ة بعقوب���ة عن���د نھای���ة دربون���ة ومض���ى مش���یا نح���ومدة أبی���ھ ھ���ت���رك القیروان���ي دكان���ھ بع
 محلة الفایزیة مقابل البساتین.

عن���د وص���ولھ أخب���ر ف���راش البلدی���ة المعت���اد وقوف���ھ ف���ي ب���اب مكت���ب رئ���یس البلدی���ة، ف���دخل ھ���ذا 
عل����ى  امنكب����ئ����یس البلدی����ة للقیروان����ي دخ����ول المكت����ب. ك����ان ر وخ����رج لی����أذنال����ى المكت����ب 

إش���ارة رئ���یس وبواج���ف، لكن���ھ  لب���ھوقلی���ھ. رافع���ا رأس���ھ لی���رد عل���ى التحی���ة أوراق���ھ، فس���لم ع
ك���ان ولان ثم���ة خط���ب لم���ا أش���ار ل���ھ الرج���ل ب���الجلوس، وك���البلدی���ة ل���ھ ب���الجلوس، ھ���دأ قلب���ھ . . ل

 . . سمع رئیس البلدیة یقول لھ: فما األمر؟قف! . . ووإوھتحدث معھ 

 صبحك هللا بالخیر!  -

 صبحك هللا بالخیر بیك! -

. ش���فت ھ���ذني الص���ور الل���ي  ومق���ـاھیھا.بعقوب���ة  گب���ل ك���م ی���وم أثن���اء ج���ولتي بس���وگآن���ي  -
 ـھوة محمود جویر . . گإنت بـ رسمتھا

.  فن����ھ.رج����ل یحدث����ھ ع����ن وال عقوب����ة والأك����د القیروان����ي ف����ي ق����رارة نفس����ھ إال مش����كلة ثم����ة وت
 سمع خلیل بیك یضیف:ویوھ

 ـ���ھاگاللوح���ات الل���ي معل���ـ م���ن بعی���دبالس���یارة م���ن أم���ام محل���ك . . أیض���ا ش���فت  ن���ي م���اروإ -
ت���ذكر أیض���ا ش���فت تمث���ال ل���رأس الموس���یقار بتھ���وفن محط���وط عل���ى وإب���ركن ال���دكان . . 

 رف . . تمام؟
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 نسخ طبق األصل من لوحات عالمیة!سخ أصلیة لكن ھي ونتمام بیك . . اللوحات م -

 حلوة  ھالرسومات! -

 أشكرك بیك! -

 ـدر تنحت!گمثال بیتھوفن؟ . . ھذي یعني إنت تـوتزین  -

 مع خلیل بیك یسألھ:وسینحت؟ . . آه! . . اإلغراء كبیر! . . 

 ین بیتكم؟ووأنت -

 ـبة!گبیك . . بمحلة أم الـ -

 لسالفة!إذن إحنھ بالسیاق المطلوب ل -

 یا سالفة؟ بیك . . -

جار . . أش��� بھ���ا حل���تكم؟ . . اقص���د األرض  الل���يإن���ت حتم���ا ش���فت الل���ي دَتس���وي البلدی���ة بم -
 زه . .نتالعمال دَیشتغلون بسیاجھا . . البلدیة راح تقلبھا الى م

 نعم . . بیك! -

عل��ى   ـ��ول ح��والي عش��رة . . نوزعھ��اگس��ود . . خلین��ة ن��ـآن��ي ورد ف��ي ب��الي نح��ط تماثی��ل أُ  -
 على أركان الحدیقة!

 نعم . . بیك . . فكرة حلوة! -

ـ����در تت����ولى گ. أقص����د إن����ت ت����ــ����وبة؟ . گن����ت ھس����ھ فن����ان بع����ـوإـ����ول . . گفإن����ت شت����ـ -
 ھالمشروع؟

 سود؟ألتقصد أنحت تمتثیل  -

 نعم. -

قیروان���ي یقل���ب األم���ر ف���ي والالتمھ���ل ب���الرد مطل���وب . . ث���وان تم���ر م���ع أن اإلغ���راء كبی���ر لك���ن 
 ی���دري أص���ال إن كان���ت بعقوب���ة ق���د إعترف���ت ب���ھ رس���اما و خطاط���ا أم ال! . . والھ���. .  رأس���ھ

. . و  حت���ى اآلن بخ���ط قطع���ة! ق���ط ا أكلف���ھ أح���دٌ وم���. ح���د اللحظ���ة ل���م یب���ْع لوح���ة واح���دة! . ولفھ
كنھ����ا تفتق����ر ال����ى الحرفی����ة ب����رأي عم����ھ علی����ان ولص����حیح أن ل����ھ خربش����ات مقبول����ة بالرس����م 

س��تجاب وإن یك��ون محم��ود ج��ویر ق��د دع��اه وإالش��مران ال��ذي واجھ��ھ بالحقیق��ة أكث��ر م��ن م��رة. 
ثم��ارا، إال اللحظ��ة  للعم��ل دون م��ردود أم��ال ف��ي إنتش��ار ص��یتھ برس��وم المقھ��ى، فھ��ذا ل��م ی��ؤتِ 
نان بعقوب���ة دون وفب���دعوة رئ���یس البلدی���ة ل���ھ . . أسیبس���ط ل���ھ الح���ظ  طریق���ا بھ���ذه التجرب���ة ویغ���د

م یج���رب حظ���ھ  ف���ي النح���ت . . ولمن���ازع؟  . . الفرص���ة متاح���ة ل���ھ لك���ن حیرت���ھ كبی���رة! . . ھ���
  ال:ئقب قاوع. .  فتذكر قول القائل یفوز باللذة الجسور

 . ھذا یعني الزم نسوي قالب!عشرة تماثیل .  إذا تطلبون -

ي قالب . . من با -  ـر إذا ترید! . . من الیوم إذا ترید!چسّوِ
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فن���ان بعقوب���ة األول بأی���ة طریق���ة لك���ن األھ���واء ھ���ي الف���خ! . . ھ���وى القیروان���ي ف���ي أن یك���ون 
 . . فرد على رئیس البلدیة قائال: أنساه المتطلبات بالكامل خلیل بیك الخشاليحدیثھ مع 

 ك . . من الیوم! أمرك بی صار . . -

 أج���ر والأن ین���اقش تفاص���یل مص���اریف م���واد النح���ت  ھ���ض م���ن مقع���ده مغ���ادرا حت���ى دونون
 أن یتلقى كلمة تشجیع من رئیس البلدیة. تى دونوحعمل یدیھ، بل 

ن وألی���ره. وغف���ي الی���وم نفس���ھ . . راح القیروان���ي یجم���ع ش���تات متطلب���ات النح���ت م���ن الج���بس 
الب���س ت���رح، أنھ���ى القیروان���ي مھ���ام ك���وي المبع���د ف���ي المتن���زه المق اإلن���ارة الكافی���ة ل���م تت���وفر

تھم، متج��وال فی��ھ ل��ى موق��ع المتن��زه المقت��رح أم��ام محل��وج��ھ اوتأبك��ر بس��اعة عم��ا إعت��اد علی��ھ، 
ن���د المس���اء عل���ى مائ���دة العش���اء وعلی���تفحص المك���ان بإختی���ار مك���ان یق���یم علی���ھ نم���وذج القال���ب. 

 ستتلقى األسرة الخبر بتعلیق من صافیة:

 رزق جدید؟  -

 یعقب نزھان:وس

ش���غل والمث���ل ذاك الوق���ت . . ب���الش  لش���غلةھاي رای���ح تس���وإن���ت  . . أم���ك تستفس���ر من���ك -
 ـھوة محمود جویر؟گاللي ضیَّعتھ بـ

مف����روض أس����وي تمث����ال والا عل����ى كلش����ي آن����ي و خلی����ل بی����ك . . ن����تفاھم عین����ي أبوی����ھ . . -
 یصیر قالب!

ف���ي الی���وم الت���الي ض���حى . . س���یطلب القیروان���ي م���ن البلدی���ة ص���ب قاع���دة كونكریتی���ة إلقام���ة 
ن��د المس��اء إنتھ��ى الخب��ر ال��ى ش��مران عل��ى مائ��دة العش��اء بأن��ھ وعالنس��خة القال��ب م��ن التمث��ال. 

 :ن قصدومنبرة ال تخلوب سیكون المساعد في ھذه المھمة بتوضیح من القیرواني

 نسیك فكرة اإلنتقام من ذاك اللي ذبح لیلى!وت. . ھالشغلة راح تونسك  یلال -

م یعت���رض ول���بالتعام���ل م���ع ش���مران . .   األس���لوبوالھ���ذه الم���رة ل���م یع���دم القیروان���ي الوس���یلة 
یض����ا وإس����اوم، فق����د یك����ون أخ����وه محق����ا بخص����وص أس����اه عل����ى لیل����ى، ویأ خرواآلش����مران ھ����

 إلنصراف خیالھ الى أشكال اإلثارة القادمة أثناء العمل.    

                                 *** 
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  إذا أقبلْت كانْت تُقاُد بِشعَرٍة . .
ل . . بالقلی����ى ي الخف����اء بإتج���اه ال یش����یر إلی���ھ ظاھرھ����ا س���ووفی���اة غای����ب تنم���وح، األی���ام تم����ر

تف���اقم . . نس���اء وویص���ار إحساس���ھ ب���الجنس اآلخ���ر ینم ،م رحم���نوإبین���ھ  ترس���ختألف���ة ت���أثیر وب
��ُر الن��اظرول�� رابینھ��اودی��راھن ف��ي أزق��ة بعقوب��ة  جم��یالت الطل��ة  خری��اتوإ، یس بی��نھن م��ن تّسِ

ك���ّن عل���ى الس���واء ولئ���ك وإؤالء وھ��� .ی���راھن ك���ل ی���وم ف���ي المستش���فى ،ك���أنھن مالئك���ةنیق���ات وإ
  .دت صورة المرأة تثیر فضولھ حتى في الصوروغیثرن فضولھ . . بل 

ً وی دراجت����ھ الملیئ����ة س����لتھا بالفواك����ھ  س����احباغ����ادر غای����ب س����وق بعقوب����ة یأن  ص����ادف یوم����ا
قب���ل أن یعتل���ي الدراج���ة جلب���ت إنتباھ���ھ  متوجھ���ا بھ���ا ال���ى المستش���فى . . لح���وموالخض���ر أوالأ

ً أم��ن بعی��د ص��ورة إم��ر ف��ي لوح��ة إعالن��ات أف��الم س��ینما دی��الى، یعلقھ��ا  ة عاری��ة الص��در تقریب��ا
س���حب غای���ب . .  الش���اخةقنط���رة ل األق���رب اوی���ةزالبرھ���وم الدن���داوي عل���ى ع���امود التلف���ون ف���ي 

، ف���راح یتطل���ع ال���ى الص���ورة الكبی���رة ف���ي غ���ادر م یلح���ق برھ���وم ال���ذيول���دراجت���ھ ال���ى ھن���اك، 
جانب���ھ إم���رأة ناھ���دة الص���در المكش���وف ف���ي وبص���یرة وقإع���الن الف���یلم . . رج���ل ت���رك لحیت���ھ تنم

م تس���عفھ معرفت���ھ ول���ح���اول أن یق���رأ عن���وان الفل���م المكت���وب بالعربی���ة، . یق���ارب یص���ارع الم���وج
ل���م  فت���ى فوج���دباألش���كال القرائی���ة لفق���رات أرزاق المستش���فى بش���ئ، فإلتف���ت فج���أة ال���ى یس���اره 

ً واآلھینتبھ لمجیئھ، كان  ً  خر رافعا  یتطلع الى إعالن الفیلم، فسألھ غایب: بصره عالیا

 ھذا الفلم؟ سمھإش -

 !ـامبوگمو -

 عناھا؟ ومذي شنوھ -

اح���د وویمك���ن ف���د ش���ي بأفریقی���ا ألن أكم���ن الص���ورة واض���ح . . . . ب���س  ش���مدریني! ن���يوإ -
 أسود بالصورة!

 ذي أفریقیا شنو؟وھ -

  .بلد بعید . . أھلھا كلھم سود -

 !اة اللي بالصورة مبینة بیضُحرمبس ھاذي ال -

ینيوش -  السود!  ك. یجوز رایحة خطَّار یم ذوال! . الیش بیض مدَّرِ

 سود!وإمتى الرجـّال اللي حاضنھا وح -

یني! . . یجوز ھم ثنیناتھم رایحین خطار ألفریقیا! أدري! . .ما  -  ِشْمٙدّرِ

 صدورھن؟چ ھیـ متعلمات یطلعن اھنواكل نس ذي أفریقیا . .وھزین  -

 قصدك؟ -

 مسلخات من ثیابھن؟چ كلھن ھیـ -

ن����ت إذا تری����د تش����وف وإن����ي ش����مدریني!  . . آن����ي م����ا رای���ح ألفریقی����ا! . . وإم���ا أدري! . .  -
ف����رج! . . أخوی����ھ وتی����م دك����ان أخوی����ھ أمی����ر . . روح ھن����اك خات . . روح ـّ مسل���� واننس����

 یرسم صور نسوان مسلّخات!
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 أخوك منو؟ -

. .  تفحص وج����ھ الص����بي جی����داً ی����عل����ھ وجلم����ا خط����ر ببال����ھ غای����ب جبھت����ھ براح����ة ی����ده  لطمُ ف����ی
 :ضیفویوھ

 میر القیرواني؟وإخوإإنت مشلون راح من بالي! . . نسیت! . .وهللا -

ً وم. .  سخریة لفتىضحك ای  :علقا

 . . تمام! أي! -

���َل وس یس���تمر الص���بي یعط���ي ردوداً مقتض���بة تش���ف ع���ن نف���ور م���ن محدث���ھ، لك���ن غای���ب یفضَّ
 المواصلة سائالً:

 سمك؟إوش -

 .شمران نزھان األحمدي -

 قیرواني مثل أخوك!ال ویش مولاألحمدي؟ . .  -

 ردَّ الصبي بنفاذ صبر:

 لنفسھ! . . لیش؟ . . ما ندري!ھ ترعلي إخال وھ ھألن ھذا لقب القیرواني . . أخوی -

 أضاف ساخراً:شوش غایب . . فویبطریقة ما أن یسخر  أن الصبي أرادوك

 تدري؟. .  -

 شنو؟ -

 بصورة الفیلم یشبھك! ليالالرّجال ھذا  -

 یشبھني!  -

 !لحیتك . . شعرك ..إي -

تش���بیھ ش���مران األحم���دي عن���د س���ماعھ عتم���ل بداخل���ھ یفھ���م حقیق���ة م���ا بمحاول���ة غای���ب سینش���غل 
ـ���وزة، دالل گ. . فج���أة تن���اھى ال���ى س���مع غای���ب ص���وت ن���اجي الن���ر !یفل���ح والل���ھ ببط���ل الف���یلم،  

تف���ت غای���ب ال���ى وال، س���ینما دی���الىل الص���قومیعل���ن ع���ن مزای���دة ت���أجیر كازین 46بعقوب���ة الش���ھیر
إس���تدار ین إنتھ���ى ال���دالل وح���یمین���ھ یس���تمع ال���ى ال���دالل یعی���د ت���الوة اإلع���الن م���رتین أخ���ریین. 

 ..م یجد الصبيول، غایب یساراً 

حّرٙك���ھ دافع���ان لتغیی���ر  لوجب���ة المس��ائیة م���ن أرزاق المستش���فى،ھ لجمع���. . بع���د  ی���وم ت���الٍ  عص��ر
بط����رف  جعل����ھ م����ن الجان����ب الش����مالي م����ن الس����وق، م����روراً لیمس����ار خروج����ھ م����ن الس����وق، 

األول  الس����تمومنیة، لك����ي یك����ون ف����ي مق����دوره الم����رور م����ن أم����ام دك����ان أمی����ر القیروان����ي . .
                                                            

بل���دة  قراءتھ���ا ف���ي الص���حف أوس���ماعھا ف���ي الرادی���و، ك���ان ف���ي الغال���ب  ف���ي ك���لل���ى س���بب ع���دم اعتی���اد الن���اس عوبن���درتھا، ولبس���بب غی���اب وس���اائل االع���الم، أ 46
ال بحی���ث وع���وي وق���ك���ون ال���دالل ع���ادة ذا ص���وت جھ���وري ویی���ة جھ���ة معلت���ة، بتمریرھ���ا ال���ى الن���اس. وإدالل یق���رأ االعالن���ات الت���ي ترغ���ب الحكوم���ة، أ  دین���ةوم

ـ���وزة" إس���تمر وج���وده ودوره دالالً ف���ي بعقوب���ة لغای���ة أوائ���ل گو"ن���اجي الن���ر البل���دة. یق���رأ االعالن���ات ش���فاھا ف���ي أم���اكن ع���دة م���ن أبع���د م���دى ممك���ن ح���ینیص���ل ال���ى 
  الستینیات من القرن العشرین.
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ال یع���رف الرج���ل المھی���وب ال���ذي رس���مھ ف���ي مقھ���ى  رغبت���ھ بالتأك���د م���ن أن الرس���ام ك���ان فع���الً 
 ؤی���ة تل���ك األجس���اد العاری���ة الت���ي ذكرھ���ا ل���ھ ش���مران األحم���ديورث���اني ھوالمحم���ود ج���ویر، 

 .إنھا معروضة على باب الدكان

اه الص��غیر كن��ھ وج��د أخ��ول، ال��ى دك��ان أمی��ر القیروان��ي، ل��م یك��ن القیروان��ي ھن��اك عن��د وص��ولھ
جل��ھ عل��ى دك��ة ورش��مران متكئ��ا ف��وق الرص��یف عل��ى ظھ��ر قنف��ة م��ن قنف��ات المقھ��ى المج��اور 

ال���دكان العالی���ة ع���ن الرص���یف . . ظ���ل غای���ب یجی���ل نظ���ره كأن���ھ یبح���ث ف���وق ج���دران ال���دكان 
ً وبالعالی��ة ع��ن ش��ئ مفق��ود.  ب��ل أن یج��د غای��ب وق. ذاك الش��ئ المفق��ود م یج��دول��یتطل��ع  ق��ي واقف��ا

 :ساخراً  قوفھ أمام الدكان، تذّكر شمران ما قالھ لغایب باألمس، فعلقوولمجیئھ  عذراً 

 جیت تتفرج على لوحات النسوان المسلخات!ھا؟ . .  -

ج���د ف���ي ال���دافع اآلخ���ر لمجیئ���ھ آلی���ة دف���اع مناس���بة، لكن���ھ یض���طرب غای���ب لوقاح���ة الص���بي، وی
 :ال فوراً وق

       ـھوة محمود جویرگبـ ا. . جیت ألن أرید أسال أمیر القیرواني عن الصورة اللي رسمھ !ال -
 ـیلة!گ. . أقصد صورة الرّجال اللي یشرب نر

 :علقوی بما یشبھ السخریة . . ضحك الصبيی

ك����ل گْ ـ����َّ گـوش����ج����اء رج����ل أخ����رس  العص����ر . . البارح����ة! ل����ووححظ����ك م . . م����ع ذل����ك -
 !مرھن بالشاخةوشـة ھنا گلوحات أمیر القیرواني المعلـ

ب���ل أن یكم���ل ش���مران ب���اقي الحكای���ة، س���مع م���ن ورائ���ھ غن���یم الس���امرلي، ص���احب المقھ���ى وق
 :المجاور، یكمل الحكایة لغایب قائالً 

ا م���ا وی���ْخ . . . ـَّ فش���وترض���رْض وتم���ن ھ���ذي التم���ام  47نبس���ط أمی���ر القیروان���ي بس���طةوإ. .  -
ِھن بواجھ��ة ال��دكان! گـ��ینا وی��اه عل��ى ص��ور النس��وان المس��لّخات الل��ي یعل��ـچـح��وح��ذرناه  ـ��ْ

 ـع الفاس بالراس!گإلى أن و ـینا ما فاد . .چلكن حـ . .

 ضاف شمران:وإ

ل���ھ م���ن  أحس���ن ـ���ول بغ���دادگ. . ی���ـ ی���روح یش���تغل  ببغ���داد مك���نمعت من���ھ بالبی���ت یوس���. .   -
 أحد یقدر الفن! ھاي البلدة الجایفة اللي ما بذھا

 یظل فارغ؟راح دكان وال -

خی�����ار وطماط�����ة یبی�����ع . .  !. . یج�����وز أبوی�����ھ یتح�����ول م�����ن الدربون�����ة لل�����دكان م�����ا أدري -
 !وزومفاح وتامیة وبیتنجان وب

 لی���رى نزھ���ان متكئ���ا عل���ى دك���ة ب���اب الس���تمومنیة س���ارحا لتف���ت غای���ب برأس���ھ تج���اه الدربون���ةوی
 .جدا مامھ على األرض لم یتبَق من  بضاعتھ سوى القلیلوإ افیاوغأ

خض��ر الت��ي والف��ي ش��راء الفواك��ھ  فیتح��ول، م��ا ال��ذي س��یجعل غای��ب یتعل��ق بالمك��ان فیم��ا بع��د
 ھعاس���م. . ب ال���ى ش���رائھا م���ن نزھ���ان األحم���دي؟ ش���راءھا م���ن داوود ش���ناوة الس���امرلي إعت���اد

                                                            
 "بسطة" بالعراقیة العامیة تعني "علقة" 47
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ن بعی���د لفت���ت إنتباھ���ھ لوح���ة وم���، متلفت���ا رأس���ھ غای���ب رف���عم���ن ش���مران األحم���دي  ك���ل ذل���ك
ً ومم��ن أم��ام مقھ��ى غن��یم،  جن��وب م��اراً والنح یس��اراً  فس��ار مس��تدیراً إع��الن س��ینما دی��الى،   توقف��ا
 على فاضل: لیصیح من الشارعـي، چأمام دكان فاضل الكبابـ

ر م����ن البص����ل ـِّ ث����ـَ أری����د نف����رین كب����اب للعش����ا . . رحم����ة لوال����دیك، ك. . ب����ار وجعم����ي أب -
 أم رحمن تحبھن! . . طماطة المشویةوال

ً یس���وی، اع���داً ووـ���ي موافق���اً چل���ھ فاض���ل الكباب���ـ ئومِ ی��� دراجت���ھ بإتج���اه قنط���رة  ر غای���ب س���احبا
 ا ی���زال ف���ي الع���رضومـ���امبگحی���ث مانش���یت فل���م م���وعالن س���ینما دی���الى وإتوجھ���ا نح���الش���اخة، م

ب تطل����ع ال����ى ص����در الم����رأة الت����ي ف����ي اإلع����الن، س����مع م����ؤذن ج����امع بعقوب����ة القری����ویوھ . .
 هللا أكبر! غایب . . هللا أكبر داخلفي  صوت یصیح . . هللا أكبر . . فصرخ

 

                              *** 
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 اٍن ـث راقٍ ـف اةُ ـانـعـم
 الن���اسُ م���ا ش���ب علی���ھ ثلم���ا یج���ري الق���ول الش���ائع . . وم . . س���بت؟ . . ال أح���د ی���دري!ی���وم ِل���َم 

. . أس���بُُت الربی���ع لھ���ا طعمھ���ا الخ���اص عن���د أھ���ل بعقوب���ة . . إعت���ادت األس���ر ! یش���یبونس فعلی���ھ
عل����ى الخ����روج أول النھ����ار، مش����یا ف����ي س����بوت الربی����ع، ف����ي طق����س عم����اده ق����ـِْدٌر كبی����ٌر م����ن 

لتح���ق ویطف���اال وإجھ���تھم ھ���ي مرق���د ال���ولي أب���ي أدری���س، یخرج���ون نس���اء ووالدولم���ة، للتن���زه 
رض وإیس ف���ي بس���تان أول���قب���رة مرق���د ول���ي ل���م یتنزھ���ون ف���ي مبھ���م الرج���ال بع���د الظھ���ر . . 

أربم���ا إلس���تذكار موت���اھم ف���ي موس���م إنبع���اث . .  ربی���ع مفروش���ة بالعش���ب؟ . . ال أح���د ی���دري!
تض����یق یوم����ا م����ا المس����احة المتاح����ة ب����ین القب����ور لجل����وس وس. .  الحی����اة متج����ددة؟ . . ربم����ا!

ال وجھ���تھم الم���وظفین بخاص���ة ال���ى إس���تبدب���ادر أس���ر وتبم���ا ھ���م یض���یقون بھ���ا، ورالمتن���زھین أ
م����ا یش����بھ غاب����ة ص����غیرة خل����ف محط����ة س����كة القطار،ع����امرة م����ن مرق����د أب����ي دری����س ال����ى 
 شجار كازورینا سامقة و  لیوكالبتوس عمالقة. وإبشجیرات دفلى زھرھا وردي 

ش���مس ف���ي أول���ى خطواتھ���ا للص���عود ال���ى كب���د الس���ماء . . ص���افیة كان���ت ق���د والھ���ذا الس���بت 
لس���ة وجھ���ذه  48نزھ���ة الس���بتیةولوض���عت ق���در الدولم���ة الكبی���ر عل���ى الن���ار من���ذ غبش���ة الی���وم. 

ُس���فرةٍ مش���تركة لألس���رتین، كان���ت الجارت���ان الحمیمت���ان ق���د إتفقت���ا عل���ى أن یك���ون ق���در دولم���ة  
عب���د األمی���ر، ألن زوجھ���ا ب���ائع خض���راوات در أم وق���أم م���ریم ملف���وف ورق العن���ب ال���رخیص 

فَرةٍ جر حج���ي أحم���د، ك���ي تك���ون جلس���ة س���ـُ وش���اذنج���ان وبمقت���دٍر، س���یكون م���ن محش���ي بص���ل 
ترف���ع غط���اء الق���در لتتب���ین إس���تواء طھی���ھ، تناھ���ت إلیھ���ا  مش���تركة عن���د المرق���د . . و ص���افیة

ھ ا فی���وم���ـ���لوب زوجھ���ا، فترك���ت الق���در چص���رخات  جارتھ���ا بدع���ة أم م���ریم مختلط���ة بص���راخ 
 متناولة عباءتھا لتُھرع الى بیت الجیران. 

كتیكاتھ���ا المحبب���ة . .  وتھ���ا س���تراتیجیاتھا ولھ���ي معت���ادة عل���ى ف���ّضِ اإلش���تباك ب���ین ال���زوجین 
ـ����لوب چالع����ادة ل����م تتفاج����أ برؤی����ة وكفع����ت ب����اب الجی����ران الموارب����ة مندفع����ة ال����ى ال����داخل. ود

ا الص���بیة م���ریم واض���عة ي تس���تغیث محتمی���ة بإبنتھ���وھ���ممس���كا بعص���اه محاص���را زوجت���ھ بدع���ة 
أنھ���ا ق���ارب نج���اة إس���تغاثت بھ���ا وكا أن رأتھ���ا بدع���ة وم���.  درع بش���ري! .إیاھ���ا ب���ین فخ���ذیھا . . 

 ـیة:گبلھجتھا الشرو

 میر المومنین!أأم عبد األمیر! . . لخاطر  چِدخیلـ -

ي ت���رى عل���ى س���یماء م���ریم الص���یبة ع���دم وھ���ل���م تس���تطع ص���افیة بس���ھولة م���ن م���داراة إبتس���امة 
أنھ����ا تع����رف النتیج����ة المحتوم����ة وك مب����االة بم����ا یج����ري إلعتیادھ����ا عل����ى المش����ھد والإكت����راث 

 للموقف سلفا . . فإستفسرت صافیة:

 علیش عركتكم؟  شعدكم من غبشة هللا تتعاركون! ،یا بدعة . . ھالمرة شكو -

ل���ھ  ـ���لتگمی���ر الم���ومنین ِعل���ي ب���ن إب���ي طال���ب . . م���ا أاع���ة ود ی���ا أم عب���د اإلمی���ر . . وهللا -
ـ���لوب چـ���لتھ . . عین���ي گك���ل الل���ي أخوھ���ھ  وض���اح . . وبألن آن���ھ مش���غولة بم���ریم ش���ي! . . 

 ؟ . . گما لحـ گما تشوف جدر الطعام وین صار! . .  لحـ

 ـلوب قائال:چ قبوع

                                                            
لى إعتاد أھل بعقوبة أواسط القرن العشرین المبكرة على الخروج یوم السبت في نزھة  وجھتھم بھا الى مرقد أبي دریس الكائن ع 48

 الطریق بین بعقوبة وبھرز.
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ن��ھ ھ��ذي ھ��ي ش��غیلتي! . . وإـ��ا ھ��ذي ص��ایرة دای��رة؟ . . چ ی��ا أخیت��ي ی��ا أم عب��د اإلمی��ر . . -
 بآمریة الوحدة ما أدري علـِیش!  ينھ الیوم رایدینوإتأخرني عن واجبي . . 

 وتعقب أم مریم:

. .   غیلتھ ھن���اك بالمعس���كر!وش���نوشـ���ا ھچ! . . اھوب. . ی���ا أم عب���د اإلمی���ر . . ش���كی���ا عین���ي   -
 باخ بالِجیش؟وطموش ھ

ا ف���ي ذل���ك! . . تری���د ص���افیة أن تفط���س م���ن الض���حك وم���ب���اخ ف���ي الَج���یش! . . ط وفع���ال . . ھ���
 یعقب:ـلوب چي تسمع وھلكنھا تماسكت 

ـ����ا ھ����ذي ص����ایرة دای����رة! . . آن����ھ طب����اخ ھن����اك چی����ا أخیت����ي . . ی����ا أم عب����د اِإلمی����ر . .  -
 بالمعسكر موش بھالمھجوم! . . ھالحرمة تریدني أشتغل ھنا بالبِیت شغل نسوان!

 ضحك صافیة معقبة:وت

ل عصاك! ریم! . . یلالم وحاشاك أب -  . . ھالمرة ھمین لخاطري! . . نّزِ

ـ���لوب لنفس���ھ إن���ھ م���ا ی���زال رافع���ا عص���اه بحض���ور الج���ارة الت���ي یحترمھ���ا أكث���ر م���ن چنتب���ھ وإ
 ماھا معتذرا:وركل جارات المحلة . . فأنزل عصاه 

 جارتنا الِعزیزة!  چعفو -

بدع���ة جارتھ���ا ب���أن الص���لح ت���م، ن���ادت ص���افیة عل���ى م���ریم ت���دعوھا إلیھ���ا، فف���رت  إطمئن���انوب
 شتباك!إلیھا الصبیة من حضن أمھا لتحضنھا أمارة فض اإل

یام ربی���ع الس���نة، بأش���عة شمس���ھ تش���یع دفئ���ا وإذا النھ���ار ل���یس كك���ل م���ا ف���ات م���ن ص���فوھص���ف 
رد وب���س���میھا أھ���ل بعقوب���ة ب���رد ال���ورد أوییتس���لل م���ن ثنای���ا نس���مة ب���اردة ت���أتي ع���ادة ف���ي نیس���ان 

ـ���بة إعت���ادت الخ���روج ال���ى گرد البس���اتین . . أُس���ُر محل���ة أم ال���ـو ووھ���رد الج���وري وب���الجنب���د أ
نزھ���ة الس���بت بط���وابیر. ك���ل دربون���ة ف���ي المحل���ة لھ���ا طابورھ���ا، بم���ا ال یمن���ع الت���داخل ب���ین 

 الطوابیر في مسیرة الطریق الطویل الى مرقد أبودریس. 

می���رة وإل���داھا  ش���مران ووأس���رة نزھ���ان األحم���دي ص���افیة  ھمن��� ط���ابور دربون���ة َمـَھ���ـو خرج���ت
. .    لمحل����ة جلھ����م  یغی����ب ع����ن المدرس����ة ف����ي س����بت النزھ����ةب����ان ع����ن المدرس����ة . . أوالد ائغا

ن أس���رة عل���ي الش���رجي وم���بنتھ���ا الوحی���دة، وإن أس���رة حج���ي ك���اظم زوجت���ھ الثانی���ة أم علی���ة وم���
ق قل���ب زوج���ة الش���رجي ل���دعوة الش���ابة مھدی���ة جارتھ���ا المقابل���ة ألنھ���ا ورن���ت، وبل���دٌ ووت���ھ وجز

ي وف���ام���ل بعم���ر ش���مران تقریب���ا. لب���ت ھ���ذه معھ���ا أخوھ���ا كوجال أم لھ���ا ف���دعتھا لت���نظم إل���یھم، 
 سر درابین آخرى. ووإالطریق سسیكون ثمة تداخل بین أسر طابور دربونة مھ

 نْ ص����بایا . . م����نھن َم����والالنس����اء ف����ي س����بت أب����ي دری����س یخ����رجن ع����ادة بكام����ل زین����تھن ھ����ن 
نھن م���ن تس���تر رأس���ھا وم���تخ���رج حاس���رة ال���رأس تس���تر زینتھ���ا بالعب���اءة البغدادی���ة الجمیل���ة، 

ـ��بة گس��اء محل��ة أم ال��ـونوقھ��ا العب��اءة. وفنس��رح عل��ى الص��در وتبفوط��ة س��وداء تغط��ي ال��رأس 
م��ن القم��اش  49ح��ت عباءتھ��ا عمام��ة ك��یشوتالت��ي تخ��رج  ھ��ي لوح��دھا تك��اد ص��افیة م��ن بی��نھن

                                                            
"الكیش" ھوتسمیة عمامة نسائیة تربطھا النساء العراقیات فوق الفوطة من قماش أسود لماع  وبحافة من الكراكیش تعلق بھا نساء  49

 الطبقة الغنیة لیرات من الذھب وإلفضة. 
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ص���بایا كلھ���ن فارع���ات ال���رأس مجم���الت ش���عورھن باش���رطة عدی���دة والاللم���اع اس���ود الل���ون، 
ص�����بیان والبن�����ات ب�����ین ثنای�����اھن، والس�����یر النس�����اء متجمع�����ات، مثن�����ى و ث�����الث ت. .  األل�����وان

ص����بایا یجرج����رون خط����اھم والص����غر م����نھم یحیط����ون بالنس����اء واألالی����افعین س����بّاقون دائم����ا 
م م���ن بی���نھن ق���د إعت���ادت عل���ى إس���تحمال ی���افع م���ن أوالدھ���ا ق���در الدولم���ة عل���ى واألمت���وانین. 

یتف���رغن لحم���ل فھ���ن األمھ���ات ش���اي، أم���ا والل س���لة ع���دة المائ���دة بن���ات ینش���غلن بحم���والراس���ھ، 
 األفرشة على أكتافھن. 

ـ����بة مش����یا، ع����ابرا الش����اخة ال����ى ص����وب الس����راي م����ن قنط����رة گیغ����ادر ط����ابور محل����ة أم ال����ـ
ن���د م���رور موك���ب وعس���وق . . والالقیص���ریة، لیتخ���ذ ل���ھ مس���ارا ف���ي ش���ارع الش���اخة متجھ���ا نح

الط���ابور م���ن أم���ام مق���اھي الس���وق تس���تتر النس���اء ملتفع���ات بعب���اءاتھن س���احبات أطرافھ���ا عن���د 
 الرأس لتغطیة وجوھھن بحیث ال یُرى  منھا سوى األعین . . 

قھ����ى وممقھ����ى لفت����ة ث����م مقھ����ى عب����ود ص����فاوي إجت����از الط����ابور الس����وق م����ارا  م����ن  أم����ام 
ا أن إجت���از الط���ابور مدرس���ة بعقوب���ة وم���. البغ���دادي، م���ارا م���ن أم���ام مدیری���ة ص���حة الط���الب

رب��این،  وع تم��ر ب��ھ س��وى قل��ة م��ن س��یارات والاإلبتدائی��ة للبن��ین و ص��ار الش��ارع خالی��ا تقریب��ا 
ب���ان مقدم���ة قام���اتھن وتأفرج���ت أی���دي النس���اء ع���ن عب���اءاتھن لتنف���تح وج���وھھن ألش���عة الش���مس 

خة مكش����وفة رعان م����ا أختلط����ت ط����وابیر ال����درابین، حی����ث تص����بح مس����نایة الش����اوس����كامل����ة. 
در الدولم���ة عل���ى رأس���ھ، راح وق���وط���أ  منھ���ا بكثی���ر عم���ا ھ���ي علی���ھ ف���ي منطق���ة الس���وق، وإ

ف����ي مش����یتھ  اخطرف����ال یزی����د عرض����ھا ع����ن نص����ف مت����ر متالمس����نایة الت����ي لیرتق����ي ش����مران 
ا تقل���ده بغ���ض الب���ا م���وغحقت���ھ الص���بیة م���ریم  ك���ي تفع���ل مثل���ھ . . البن���ت متعلق���ة ب���ھ ولفوقھ���ا، 

ماعھا لص���افیة وس���ھا جعلھ���ا تحج���م ع���ن اللح���اق ب���ھ وم���ھم���ا . . لف���ارق ب���ین عمریالنظ���ر ع���ن ا
 تصرخ بھ:

 ـع جدر الدولمة من على راسك بالشاخة! گلك مخبل! . . ال یو -

بعض�����ھن  .النس�����اء الماش�����یات یض�����ج بض�����حكاتالش�����ارع الخ�����الي إال م�����ن بع�����ض الم�����ارة 
 :لقت أم صباحوعتلعب بأذیالھا النسمات . . تحت عباءاتھم الجمیلة  ختراتبمتم

ـ�����بیر چبالم�����اي . . ج�����درنا  چـ�����ع ج�����درگعین�����ي أم عب�����د األمی�����ر . . ال ت�����دیرین ب�����ال إذا و -
 یكـَّفي!

ص���بایا م���رة أخ���رى بالض���حك . . أثن���اء تعقی���ب الم���رأة الفارع���ة الط���ول أم والض���ج النس���اء وت
 أسعد:

ـ���بیر . . إحن���ھ ھم���ین ج���درنا چال���ـ چـ���د متباھی���ة بج���درگعین���ي أم ص���باح . . ش���دعوة ھال���ـ -
 زغیر! ـبیر موچ

ح����اول بع����ض األوالد وی تعقیب����ات م����ن الص����بایا فتزج����رھن األمھ����ات . .والت����والى التعلیق����ات وت
عض���ھن بص���فعة وباألص���غر س���نا تقلی���د ش���مران بالص���عود ال���ى المس���نایة، فتنھ���رھم األمھ���ات، 

 دعبة على الظھر، فیحجمون مرغمین.وبأ

ص���بایا والدیثھن ات أح���ال���ى ال���رغم م���ن مش���اركتھا النس���اء الماش���یوع. .  قل���ُب ص���افیة دلیل���ـُھا 
����ر عل����ى خطرفت����ھ ف����ي تھ����ریجھن، لك����ن  عیناھ����ا ل����م تغیب����ا لحظ����ة ع����ن ش����مران المعان����د المّصِ

مش���یتھ عل���ى المس����نایة الض���یقة، بخاص����ة ح���ین تعت���رض مش����یتھ بع���ُض أش����جاٍر مقاب���ل بنای����ة 
ی����ده وبینما دی����الى، فیض����طر ال����ى ال���دوران حولھ����ا ممس����كا الق����در بی����د وس����مص���رف الراف����دین 
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م تك���ن س���وى بض���عة أمت���ار ق���د تبق���ت ول���تعین���ھ بال���دوران حولھ���ا . . اإلخ���رى محتض���نا الش���جرة 
كان���ت  ض���اء الش���ارع یم���تأل بص���رخةوفا ھوھ���نط���رة محط���ة القط���ار، وقب���ین الحش���د الماش���ي 

 سلیم بالخسارة:وتمزیجا من إستغاثة 

 ! . . راح جدر الدولمة بالشط!یا شمران عزا اللي عزاك -

یكب���تن ض���حكاتھن الت���ي تعان���د س���نایة الش���اخة، ومفض���ول نحوبأنظ���ار النس���اء توجھ���ت ف���ورا 
وع م����ا تطی����رت من����ھ ص����افیة. المش����ھد عن����د وق����ی����ر مص����دقات وغب����ین مص����دقات للخ����روج، 

أوھ���ا ُملقی���ةً بق���ـِدِر الدولم���ة م���ن رأس���ھا عل���ى األرض، ورالمس���نایة ل���م تتب���ق فی���ھ غی���ر م���ریم 
. .  لش����اخة إبتلع����ھأن اوك����در الدولم����ة ووج����ھص����رخ بلوع����ة وراء ش����مران ال����ذي إختف����ى وت
أوه وروالد تتق������دمھم ص������افیة . . واألمس������نایة تراكض������ت النس������اء وراءھ������ن الص������بایا والحون

ھن���اك یغال���ب م���اء الش���اخة ال���داكن المطــی���ـَّن م���ن بقای���ا می���اه س���یول الربی���ع، ال تنفع���ھ دم���وع 
م��ریم المس��تغیثة ف��ي التغل��ب عل��ى ش��عور إنكس��ار ط��اغ أحدث��ھ وقوع��ھ ف��ي م��اء الش��اخة، یتلف��ت 

م ینقب���ع من���ھ غی���ر غط���اءه ول���لم���ة ال���ذي إختف���ى غائص���ا ف���ي قع���ر المی���اه بحث���ا ع���ن ق���در الدو
م یفل���ح ف��ي محاول���ة تجاھ��ل عش��رات العی���ون المتوجھ��ة نح���وه ول��المقل��وب عل��ى وج���ھ الم��اء . . 

الم����ة، فتطل����ع ال����ى الوج����وه المتطلع����ة نح����وه، ت����راءى ل����ھ بعض����ھا باس����ما ربم����ا ومإس����تغرابا 
عض���ھا وبلض���یاع تعبھ���ا،  ل���ى ص���افیةوع عض���ھا متعاطف���ا بش���فقة علی���ھوبلطراف���ة المش���ھد كل���ھ، 

لض���یاع ق���در دولم���ة حس���دا للم���رأة الس���اكنة ف���ي بی���ت الشناش���یل. ل���م یعب���أ ب���الوجوه  ربم���ا ش���امتا
غاض����بة والنم����ا إس����تقرت نظرات����ھ الش����عوریا تتنق����ل ب����ین وج����ھ أم����ھ بس����یماء الالئم����ة وإكلھ����ا، 

وره ش����عولن خیبت����ھ وم����س����ابح بال����دموع حزن����ا عل����ى م����ا أص����ابھ. ج����ھ م����ریم الووخاس����رة وال
فاوج���ا ف���وق الم���اء ومالتأنی���ب الجماعی���ة، ت���رك جس���مھ یطف لخ���الص م���ن نظ���راتولب���اإلفالس، 

مع وس���أم���ام م���رأى الجمی���ع ك���ي یغیِّ���َب نفس���ھ تح���ت القنط���رة العریض���ة ج���دا لمحط���ة القط���ار . . 
 أمھ من حرقة قلبھا تصرخ بھ:

الل����ي لھ����ن یس����معني . . ھالنس����وان وكی����وم إن����ت راح تظ����ل جوع����ان . . والروح! . . ودأش���� -
 أي وحدة منھن إذا تغدیك . . راح أزعل ویاھھ!  . . ویایھ

ص����راخ م����ریم وراءه خوف����ا علی����ھ ل����م ینقط����ع . . وقب����ل أن یغی����ب بالكام����ل تح����ت القنط����رة 
ع���وض خس���ارتھا ن���اھرةً م���ریم ع���ن بكائھ���ا وراءه وتالعریض���ة، س���مع أم���ھ ت���نفس ع���ن غیض���ھا 

 بقولھا:

لی���ھ! . .  ھ���ذا مث���ل ھ���ر ش���باط بس���بع علی���ھ! . . ال تخ���افین ع چإن���ِت شخبص���تي نفس���ـ چول���ـ -
ـ���نطرة . . راح یطل���ع ص���اغ س���لیم مث���ل گص���فحة ال���ـ چأرواح! . . روح���ي ش���وفیھ م���ن ذی���ـ

 ھر مبلل ذیلھ! . .   

الط����ابور ال����ذي ع����اود س����یره وس����ط تعلیق����ات  ، متقدم����ة ع����نع����ابرة الش����ارع وركض����ت م����ریم
یس���یل لتك���ون  معھ���ا م���ا ی���زالودراھ���ا تعب���ر ش���ارع المحط���ة وتمھ���ا تص���رخ وراءھ���ا وإھامس���ة، 

ھن���اك ف���ي الناحی���ة الثانی���ة م���ن القنط���رة بإنتظ���ار ظھ���ور ش���مران عل���ى س���طح م���اء الش���اخة . . 
ین وح���إنھ���ا نعم���ة كبی���رة أن یج���د ش���مران عل���ى الج���رف ھن���اك م���ن ینتظ���ره لیواس���یھ بال���دمع . . 

ع���ت نظرات��ھ علیھ��ا رآھ��ا م���ن ب��ین دموعھ��ا تش���ھق وقظھ��ر جس��مھ الط��افي م���ن تح��ت القنط��رة 
ن قرابین��ھ م��ن الم��وز والتف��اح وإي حینھ��ا ود م��ع نفس��ھ ل��وف��خوفھ��ا علی��ھ.  بإرتی��اح منفس��ة ع��ن
ا أن تس���لق ج���رف الش���اخة خارج���ا إلیھ���ا أم���ام م���رأى الجمی���ع، نافض���ا وم���كان���ت كلھ���ا لم���ریم. 

 البسھ من الماء . . قال لھا: ومجسمھ 

 !ـون بناگنركض شویھ . . حتى ما یلحـّـ میري . . تعالي -
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 دومك!وھـا چ -

 إشبیھن؟ -

 . . شراح ینشـّفھن؟  -

ـ���بل م���ا گـ���در أعص���ر ھ���دومي ھن���اك گ. . حت���ى أین وی���اي ش���ویھ ركض���ت  چلع���د ل���یش أری���د -
 ریس!ودنوصل أب

م���ا ی���زاالن ھ���دف أنظ���ار الط���ابور ی���روھم یركض���ان س���ویة متق���دمین بمس���افة لیس���ت طویل���ة  
ن��اك س��أل م��ریم أن تس��تدیر ك��ي ی��واري نفس��ھ عنھ��ا، منض��یا عن��ھ دشداش��تھ وھتوقف��ان. ویج��دا 

ع���اد لباس���ھما، أتبعھم���ا بس���حب لباس���ھ التحت���اني  لیفع���ل ب���ھ الش���ئ ووإص���رھما بق���وة وعانیلت���ھ وف
 ذاتھ . . ثم طلب من مریم أن تستدیر قبالتھ قائال:

ـ����بل م����ا نوص����ل گش����مس راح تیبس����ھن والھ����وا والمی����ري . . عص����رت ھ����دومي . .  یل����ال -
 ریس!ودأب

 شمیري . . إمشینا . . نعوفھم ورانھ!  یلال -

ش���اخة م���ن وال. . كان���ت م���ریم ُع���ذَر تغلب���ھ عل���ى المحن���ة . .  س���ریة عجیب���ة! الح���ظ ل���ھ دروب
أض���حت دون مس���نایة، ح���وض طوی���ل مكش���وف  ھ���ي نفس���ھا احی���ة بھ���رزونھن���اك متوجھ���ة نح

ف����یض عل���ى الج����انبین. مش����ى َح����ذاء الج����رف، ُمخطـِّ����ـیا وتی���اه الربی����ع تك����اد أن تطف����ح من����ھ وم
یوان���ات وحم���ریم بجانب���ھ، یتفرج���ان عل���ى م���ا ترك���ھ م���د می���اه س���یول الربی���ع م���ن بقای���ا الش���جر 

یرھ���ا طافی���ة عل���ى م���اء الش���اخة. حاول���ت م���ریم  أن تتخل���ف وراءه لتمش���ي خلف���ھ وغص���غیرة 
الم��اء الط��افح، لكن��ھ  لتع��یش تجرب��ة بل��ل ق��دمیھا ف��ي ح��ذائھا الص��یفي مثلم��ا یحص��ل لقدمی��ھ م��ن

 نھرھا قائال:

 یا میري ھاي وین تایھة ورایھ؟ -

 نھ ماشیة . . أریدن لرجلیناتي یلوحھن الماي!  وإ -

روحین بم���اي الش���اخة وت��� چرجلی���ـ گلع���د تع���الي . . ال تمش���ین ورای���ھ . . أخ���اف تزل���ـ چول���ـ -
 . . 

 ستفسرة:وممتھ راكضة تقدَّ 

ـ�����بل م�����ا یاخ�����ذني گـ�����ا م�����ا راح تطلعن�����ي چن�����ھ وراك . . وإـع�����ـَیت گذا ووإش�����میري . .  -
 الروج؟

 لماضة البنت بلھجتھا الساحرة ھي التي جعلتھ یستھویھا . . فرد علیھا بلھجة آمرة: 

 تعالي . . ال تمشین ورایھ!   چـلتلـگمیري . . یا میري . .  -

نده وعفذت����ھ س����یغدونإمتثل����ت م����ریم ألم����ره، فكی����ف سیتس����نى لھ����ا معرف����ة أن م����ا طلب����ھ منھ����ا 
ب���أال ی���دع أنث���ى تخص���ھ تمش���ي عالقت���ھ ب���األنثى أی���ة كان���ت . .  ھاجس���ا م���ن ھ���واجس الش���عوریا

. . ماش����یة أمام����ھ عل����ى الج����رف یتب����ع خطاھ����ا، تب����ادرت ال����ى ذھن����ھ محاول����ة المقارن����ة  وراءه!
یل���ى. المراھق���ون بعم���ره تغل���ب الفجاج���ة عل���ى إحساس���ھم ب���دوافعھم العاطفی���ة المبك���رة، ولبینھ���ا 

اجز حت���ى اللحظ���ة ع���ن وع���تمل���ي علی���ھ میول���ھ األول���ى. ھطرت���ھ ھ���ي الت���ي وفبیع���ة المراھ���ق وط



113 

 

بب میل���ھ الح���الي لم���ریم. قب���ل رحی���ل لیل���ى ل���م تكون���ا، وس���محاول���ة إدراك دواف���ع إنجذاب���ھ للیل���ى، 
 م����ریم، تفارق����ان إنطباعات����ھ األول����ى تجاھھم����ا . . ف����ي الظ����اھر یتص����رف عل����ى أن والال لیل����ى 

یض���طرم ش���ئ یص���عب علی���ھ ف���ي داخل���ھ ینھم���ا وبریم أخ���ٌت ص���غیرة، وم���لیل���ى أخ���ٌت كبی���رة 
ي روح��ھ ش��یئا مختلف��ا عش��یة مقت��ل وف��تحدی��ده . . أم��ھ ص��افیة كان��ت ھ��ي  م��ن أیق��ظ ف��ي داخل��ھ 

 لقائیة كي تواسیھ:وتلیلى حین قالت لھ بعفویة 

جـْت���ـَك لیل���ى . . س���ودة عل���ّي . . لع���د إن���ت چویھ أكب���ر وش��� ی���ا إبن���ي . . إن���ت لوهللا. .  - ـ���ان زوَّ
 ني ما أدري!   وإ ـي تحبھاچھیـ

شوش��ا. م��ریم تمش��ي أمام��ھ یراھ��ا ومض��طربا ومع ذل��ك م��ا ی��زال فھم��ھ لم��ا قالت��ھ أم��ھ فج��ا وم��
ش�����رتھا الس�����مراء وبس�����تانھا ال�����وردي البس�����یط  بكش�����كٍش عن�����د ال�����ركبتین وفبعودھ�����ا الرفی�����ع 

ي أعل���ى ش���عرھا العك���ش ف��� 50ریطیھا األحم���رین المرب���وطین عل���ى ش���كل قردیل���ةوش���الحنطی���ة 
ھ����ا أن تجع����ل ل����ھ كش����ة عل����ى الجبھ����ة، فیح����اول تفس����یر س����بب إلتص����اقھا ب����ھ ال����ذي حاول����ت أم

المح��ا الت��ي ل��م ومكائھ��ا علی��ھ عن��د س��قوطھ ف��ي م��اء الش��اخة، فذكرت��ھ بتفص��یالت ق��وام لیل��ى وب
یخط���ر ببال���ھ التفكی���ر فیھ���ا . . ك���ان ح���ین یج���دھا بالب���اب یأخ���ذھا كلھ���ا دفع���ة واح���دة دون نظ���ر 

تح���ت  یغس���لونھا للقب���ر س���طح دارھ���م م���ن أعل���ى بالتفص���یالت، لكن���ھ وعن���د وق���وع بص���ره علیھ���ا
 ي عل��ى قی��د الحی��اةوھ��ل الغ��وص فیم��ا ك��ان ال ی��راه ح��او ش��جرة الت��وت ف��ي بی��ت الم��ال ش��ھاب

ھھ����ا الم����دور، عینیھ����ا الواس����عتین وجي میت����ة . . قامتھ����ا المتوس����طة الط����ول، وھ����وب����ات ی����راه 
ین الس����مراوین، ك����اد ینفج����ر م����ن وراء ثوبھ����ا، س����اقیھا الممتلئ����ویالس����وداوین، ص����درھا الناھ����د 

ی����دھا الرقیق����ة الت����ي یتخیلھ����ا اآلن ناعم����ة ج����دا ح����ین تناول����ھ ال����وردتین اللت����ین تقطعھم����ا ل����ھ،  
ر إھتمامھ���ا ھ���ي ب���ھ، فیعج���ز ع���ن إیج���اد فھ���م وس���یح���اول أیض���ا تفس���یر س���بب إنجذاب���ھ للیل���ى 

رعان م���ا إنص���رف تفكی���ره بض���یاع ق���در الدولم���ة و خس���ارة أم���ھ ل���ھ. وس���واض���ح مح���دد . .  
اس���ي أم���ر كیفی���ة مواجھت���ھ ألم���ھ ف���ي ھ���ذا الموض���وع، یقف���ز ذھن���ھ المش���وش حاول���ة من���ھ لتنوم

 وال ذك��رول��ریم. لیل��ى كان��ت تكب��ره بعش��ر، وم��منش��غال م��رة أخ��رى ب��إجراء مقارن��ة ب��ین لیل��ى 
ریم تص���غره بخم���س س���نوات  . . وم���أم���ھ لھ���ذا الف���ارق لم���ا ك���ان ق���د ط���رأ عل���ى بال���ھ إطالق���ا، 

ابین تفكھ���ھ لعتب���ة لیل���ى كان���ت كلھ���ا ن ق���روإخط���ر ف���ي بال���ھ ل���ویث���ب تفكی���ره م���رة أخ���رى وی
 لم یفت اآلوان بعد! لمریم! . . 

ن���د وص���ولھما ال���ى مرق���د أب���ي دری���س وعزی���د، ویمش���یا متق���دمین عل���ى الجم���ع بعش���رین خط���وة أ
نص���رف  متواری���ا وإطل���ب منھ���ا إنتظ���ار الجم���ع ف���ي موق���ع عل���ى ج���رف الش���اخة الط���افح م���اًء، 

. . ذھ���ب ی���واري  !ھ���روب ال���ى اإلم���امیناھ���ا ال تفارق���ھ . . وعواھدھا العالی���ة وش���وراء القب���ور 
فش���لھ ف���ي الفض���اءات العش���وائیة المتروك���ة م���ا ب���ین ش���واھد القب���ور المنتش���رة عل���ى الحاف���ات 

 المكشوفة لبساتین قریة شفتة.

مرق���د أب���ي دری���س یس���ّمیھ العام���ة . . الم���ـُفّرع . . بمعن���ى المكش���وف فارع���ة البنای���ة دون س���قف 
 ب��ھ إلس��تنفاه رأس��ھ م��ن ثق��ل س��قف ف��ي أع��الهوحأن��ھ م��ن عص��بیتھ ب��ررین میقول��ون ال��بعض . . 

ون أنھ���م یبن���ون ل���ھ س���قفا لیق���وه م���ن ح���ر ض���یفویی���نفض م���ن ف���وق رأس���ھ اي س���قف یبنون���ھ! . . 
ع���د ح���ین یجدون���ھ ل���م وبیث���ھ، لك���نھم وغرودت���ھ وبن ق���ر الش���تاء وم���مس���ھ الالذع���ة وشالص���یف 

د وق����. .   أخ����رى مكش����وف الفارع����ةرة ومد رم����اه ف����ي لیل����ة ظلم����اء، لیغ����دوق����یحتم����ل الس����قف 
حلف����اء لتبن����ي لھ����ا أعشاش����ا أعل����ى ج����دران والافرع����ت اللق����الق  م����ن أغص����ان الش����جر الیابس����ة 

 یحتم���ل ش���یئا فوق���ھ والإذا ك���ان رأس���ھ ح���ارا ین یس���أل إم���رؤ  . . وح���المرق���د المرب���ع الش���كل . . 
                                                            

 "قردیلة" ھي التسمیة العراقیة الشائعة عن نوع ربطة الشریط في شعر الصبابا 50
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 . . ئلینی���ردون ق���اف ؟ . .فكی���ف یحتم���ل ك���ل ذاك الوس���خ ال���ذي تترك���ھ الق���الق ب���ذروقھا ال���وافر
 . .  ألنھ یحب لقلقة أبي ُخدیجٍ فوقھ!

م تتوق���ف إال عن���د ول���تقریب���ا ح���ول المرق���د بإتجاھ���ات ش���تى، تتن���اثر  م���ا فتئ���ت رم���وسوالالقب���ور 
ج���رى الش���اخة ال���وفیر العش���ب ومجھ���ة الطری���ق الم���ؤدي ال���ى بھ���رز ال���ذي یفص���ل ب���ین المرق���د 

 عند الجرف.

ف���راخھن ال���ى حاف���ة فض���اء المرق���د، عھ���ن ومـ���بة گعن���د وص���ول ط���وابیر نس���اء محل���ة أم ال���ـ
 سبقتھم بَدعة لتجر برفق أُذَن إبنتھا مریم قائلة:

ـ���ي عل���ى ش���مران چـ���یتي ھالب���ـچ؟ . . ب���ـچتس���ودنتي! . . إنت���ي شمال���ـ ـ���اچ چـول���بنیت���ي . .  -
 ـول علینا؟گكضتي ھالركض وراه . . الوادم شراح تـور

 ان رد البنت مفحما:وك

 فاح!  وتي یجیبلي موز لوالوھـا مچثل أخوي! . . ومومـا ھچ -

 ضج الجمیع بالضحك أثناء تعقیب إمرة تلماظة:وی

لك���م هللا! . . لع���د ش���مران طل���ع مش���بِّع ن���ص بن���ات المحل���ة یني؟ . . ی���ا غ���افلین  وعھ���اي ش���ن -
 نصیب! لنا حنا ماوإلكم هللا! . . ا ندري! . . یا غافلین حنھ موإوز . . ومتفاح 

 ستعالء:وإن فخر ومأتي تعقیب صافیة بنبرة ال تخلوی

 ؟ . . الجود من الموجود!ھاوبعیني أم فالن . . شك -

 ثم مخاطبة مریم تسألھا عن شمران:

 جھ المسخم وین راح؟وولي ھذا أب ـوليگتعالي عیني مریومة . .  -

 مدریني خالة . . شفتھ یمشي ھناك حدر البستان! وش -

الص���بیة ك���ذبت ألن عینیّھ���ا الالمعت���ین ظلت���ا معلقت���ین بش���مران، ت���راه یتی���ـِّھُ نفس���ھ ب���ین القب���ور 
ثن���اء م���ا كان���ت تتی���ھ بنظراتھ���ا وإالواقع���ة عل���ى حاف���ات البس���اتین . . ص���افیة تعل���م بج���رأة ول���دھا، 

تج����اه حاف�����ات البس�����اتین بحث�����ا ع�����ن ش�����مران ول����دھا األثی�����ر، كان�����ت أمی�����رة تش�����ارك النس�����اء 
ان����ت بع����ض ط����وابیر مح����الت وكت بحث����ا ع����ن أفض����ل األم����اكن المتبقی����ة، اآلخری����ات متلفت����ا

ثلم���ا ھ���ي الع���ادة ومتخ���ذت لھ���ا مواقع���ا ب���ین فض���اءات القب���ور . . وإاخ���رى ف���ي بعقوب���ة إس���تبقت 
ـ����بة أال تش����تت، گف����ي الحف����اظ عل����ى ال����روح الجماعی����ة حرص����ت أس����ر دراب����ین محل����ة أم ال����ـ

ن خف�����یَض أرٍض مفروش�����ة نخف�����ض الط�����ابور مخت�����ارا موقع�����ا قریب�����ا م�����ن حاف�����ات البس�����اتیوإ
حص���ران تنتش���ر ممت���دة ف���وق العش���ب الن���دي الط���ري والرعان م���ا راح���ت البُس���ط  وس���بالعش���ب. 

ي الوس����ط وض����عت ق����دور الدولم����ة وف����ـ����بة . . گعل����ى ش����كل دائ����رة تض����م أس����ر محل����ة أم ال����ـ
 مظھرھا جماعیة.وبدأ اإلعداد للسـُفَرة التي ستبدوبدة الشاي، وعواني واأل

م���ن عم���ل ف���رغ من���ھ عائ���د خ���ر وإم���ن وظیفت���ھ،  ائ���دوعم���ن ھم وص���ول أول الرج���ال، م���نھوب
رعان م���ا تض���وع فض���اء المك���ان وس���الی���وم مبك���را، ب���دأ قل���ب ق���دور الدولم���ة ف���ي الص���واني. 

ب���أبخرة الدولم���ة تخ���تلط روائ���ح توابلھ���ا م���ع بعض���ھا . . ص���افیة تنظ���ر ال���ى ص���ینیة أم م���ریم 
����رة عل����ى ص����ینیتھا الت����ي ظل����ت فار رعان م����ا وس����غ����ة، الص����غیرة، ث����م تتی����ھ نظراتھ����ا متحّسِ
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إحس���اس وبص���بان نص���فھ ف���ي ص���ینیتھا. كانت���ا ی���دا أم أس���عد، وتش���اھدت ی���دین تحم���الن ق���درا 
 بالذلة جاءت ردة فعلھا:

 عیني  أم أسعد . . ھاي شنو! . . ھذا جدر أم مریم یكفینا! -

 في أعماقھا صافیة تعلم إن قدر دولمة أم مریم ال یكفي، فجاءھا تعقیب أم أسعد:

 ـِلتي الجود من الموجود . . ھالجود من الموجود!گـبل شویھ مو گ يعیني . . إنت -

نغ���ـَّض فخ���ذھا ویبفت���ور، فبالھ���ا م���ا ی���زال مش���غوال بش���مران . . ص���افیة تتش���اغل بتن���اول الطع���ام 
 فجأة بلكزة من أمیرة الجالسة جنبھا، فأجفلت مستنكرة:

 ؟چشبیـإبنتي! . .  چشجاإ -

 أمیر! -

 اتین!وینھ؟ . . ذاك ھو . . رایح على البس -

أرادت أن تق����ول ألمھ����ا أیض����ا أن ش����ھقة رأتھ����ا تنطل����ق م����ن ص����در مھدی����ة نح����وه ح����ین رأت����ھ 
 علتھا تلتفت لتراه . .  فعقبت صافیة بحسن نیة:وجنبھتھا 

 متعوودین یروحون یبولون . . ھناك بختلة البستان! . . ھسھ یجي! بنتي الرجال -

ق���وم متوجھ���ة وتھا م���ن األك���ل ن أمی���رة الحظ���ت نھ���وض مھدی���ة الجالس���ة قبالتھ���ا، ت���نفض ی���دوأل
 :بنبرة ذات معنى بساتین . . فعقبت على أمھاوالنح

 إي لیش ال! . . یجوز یجي! -

ھ��ان لطع��ام، تلوك��ھ دون م��زاج. ل��م ی��أت نزع��ادت ص��افیة ال��ى التش��اغل بض��عة دق��ائق بتن��اول ا
اآلن ص��ار لھ��ا ول��دان داع��الن أم داغ��الن ف��ي بع��ض رج��ال األس��ر الت��ي حولھ��ا . . حال��ھ ح��ال 

. . نھض���ت فج���أة  تمش���ي ب���ین القب���ور ملتف���ة ح���ول حاف���ات البس���اتین؟ . . فم���ا قص���ة ول���دیھا؟ 
نحنی���ات ب���ین القب���ور و ومیناھ���ا معلقت���ان بم���ا أمامھ���ا م���ن مث���اني وعجلس���ات الس���ر المنتش���رة 

ء قب���ر ع���ال ال یب���ان رأتھ���ا شاخص���ة ھن���اك ورا ! . .ا ھ���ي الص���بیة م���ریموھ���. .  آه!خلفھ���ا . . 
عت لم����ریم وتقبر ب����دافع الفض����ول، والقبتھ����ا، فخف����ت برجلیھ����ا نح����ورمن����ھ غی����ر رأس����ھا  س����مَّ

 تخاطب أحدا وراء القبر قائلة:

 !    ـبل ما تشربھاگـة گنسى تشخـُلھا ِزین بالخاشووتـا مچاذي الشنینة . . وھ -

رول���ت ص���افیة لم����ا تبق���ى م���ن خط����وات لتط���ل عل����ى مش���ھد م���ا وراء القب����ر . . ل���م تتفاج����أ وھ
ى جانب���ھ وال���عل���ى ظھ���ره مس���تند عل���ى القب���ر وإبوج���ود ش���مران جالس���ا ھن���اك منس���رح الجس���م 

ص���حن ف���افون ملیئ���ا بدولم���ة ورق العن���ب. ك���ادت م���ریم أن تخ���ّرس لرؤیتھ���ا، و ص���افیة كان���ت 
 عتھا تبادر مبررة:موسماظتھا ولدائما معجبة بفطنة الصبیة 

میري جوع���ان! . . إنت���ي م���ا ترض���ین یظ���ل ع���وف ش���ونومـ���ا خچخال���ة أم عب���د اإلمی���ر . .  -
 جوعان!

ب���ھ اآلن  میري ال���ذي خاطبت���ھوش���حت���ار ص���افیة ب���ین ش���میران ال���ذي كان���ت تخاطب���ھ ب���ھ لیل���ى وت
ط���ف . . حنقھ���ا عل���ى ول���دھا األثی���ر ألن���ھ أض���اع منھ���ا ق���در وع م���ریم . . حیرتھ���ا ب���ین حن���ق
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ط���ف ھ���ذه الص���بیة الص���غیرة عل���ى وعرمھن، وك���ركھ���ا فریس���ة لش���فقة نس���اء الجی���رة توالدولم���ة 
 شمران . . فعقبت قائلة:

ـ����ومي گھ����ذا الھ����ر؟ . . می����ري! . . یل����ال  چالحل����وات! . . شیسمی����ـ چم����ریم ف����دوة لعیون����ـ -
 !چمـروحي أل

ظرات��ھ م��ا ت��زال تائھ��ة ال یج��رؤ عل��ى النظ��ر ف��ي ونأثناءھ��ا ك��ان ش��مران ق��د وق��ف عل��ى رجلی��ھ 
إلتفت���ت إلی���ھ  ء ول���دھا اآلخ���ر الكبی���ر. وأخی���راعین���ي والدت���ھ التائھ���ة الباص���رة تج���اه البس���اتین ورا

لتتأم��ل س��حنتھ . . فھ��ي ألول م��رة ھن��ا تنتب��ھ ال��ى زغ��ب عل��ى ش��فتھ العلی��ا  أظھرت��ھ للعل��ن بقای��ا 
ال���ت بنب���رة ھ���ي م���زیج م���ن ل���وم وقط���ین ناش���ف علق���ت بزغب���ھ م���ن م���اء الش���اخة الُمطی���ـَّن . . 

 مصالحة:بنبرة الت وقضجا . . ونرح ببلوغ ولدھا مرحلة ما ظنتھ رجولة فوستسالم وإ

ن���ت وإی���ـِّك ش���میري . . ریم تسموم���شس���ویلك؟ . . بع���د ش���ترید! . . لیل���ى سم���ـَّتك ش���میران  -
 لك شوارب . . لكن حركاتك لحد ھسھ مال زعاطیط!صحیح طالعة 

 م یعقب . . فأضافت سائلة:ولأدرك أنھا تصالحھ 

 ت أمیر فایت على البساتین . . إنَت شفتھ؟أختك أمیرة شاف -

موقع���ھ بجلس���تھ خل���ف القب���ر ك���ان ی���وفر لش���مران مش���ھدا بانورامی���ا للقب���ور المحـِف���ـَّة بط���رف 
اَف أخ��اه أمی��ر ینح��در وش��مكن��ھ م��ن رؤی��ة ك��ل م��ا ی��دور دون أن ی��راه أح��د. نع��م ھویالبس��اتین، 

َف ال���ى مھدی����ة بعدئ���ذ تتس����لل وراوتحاف���ة والنح القب���ر حی����ث رس���ت س����فینة ال����ى ناحی���ة ه ءش����وَّ
ب���ل  بض���عة وقالقیروان���ي . . یتمھ���ل باإلجاب���ة عل���ى س���ؤال أم���ھ المتلھف���ة لس���ماع اإلجاب���ة . . فھ

قض���ة أثن���اء م���روره م���ن أم���ام ب���اب غرف���ة أخی���ھ ویلی���ال مض���ت ذاھب���ا إلف���راغ مثانت���ھ ب���ین ن���وم 
َب ص����وت إم����رأة ش����ابة م����ن داخ����ل الغرف����ة، ص����وتھا یش����بھ ھ����دیل  ك����ان ق����د ُخ����ـیَِّل إلی����ھ تَس����رُّ

ض����منھ س����بب إخت����راع أمی����ر وب ،بی����ومین فھ����م األم����ر كل����ھ اع����دھوبالحم����ام، تح����ادث أخ����اه، 
. فھ���ل یش���ي س���تجابة القیروان���ي لك���ل مطالب���ھ . وإألكاذی���ب تمك���ـِّنھ م���ن تب���ادل غرفت���ي نومھم���ا 

 . ظل متمھلة باإلجابة لغایة نفاذ صبر صافیة فصاحت بھ: بأخیھ ألمھ بكل ھذا؟ .

 شبیك إبني؟ . . خرسـّیـَت!   إ -

 ـبور اللي بطارف البستان!گت! . . إي شفتھ . . راح ھناك وراء الـال  . . ما خرسیّ  -

 وحده؟ -

ف ب����أم عین����ھ ال����ى مھدی����ة تلح����ق ب����ھ! . . . . ل����م یك����ن أمی����ر لوح����ده ألن����ھ  إمتح����ان آخ����ر! تش����وَّ
ث���انیتین م���رت ببال���ھ ع���دد الم���رات الت���ي ك���ان یجتم���ع بھ���ا م���ع ش���لة األق���ران تح���ت شناش���یل وب

مرح���ون، و  ك���ان القیروان���ي أخ���اه یف���تح ش���باك شناش���یل غرفت���ھ لیص���یح ویبی���تھم یتص���ایحون 
بكام���ل ش���قیق مھدی���ة حص���را ال بغی���ره، طالب���ا من���ھ أن یقل���ل م���ن ص���یاحھ و ص���راخھ، فی���ذھب 

ط��ل علیھ��ا القیروان��ي م��ن ویل، ھ��ذا لیجل��ب أخت��ھ مھدی��ة، تص��یح عل��ى أمی��ر م��ن تح��ت الشناش��ی
 لسامع عتابا:ولة تبد، فتطلب منھ أال یصرخ على أخیھا قائلة بنبرأعالیھ

ـِیش ول��رج��ة . . وھن��ت رای��دھم یلعب��ون ب��ال ص��یاح وإـ��ا ش��لون یلعب��ون چبوی��ھ أم��وري . .  -
 س أخوي كامل اللي جاي یصیِّـح!وبھ
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ي ع���اله تج���اه ص���در مھدی���ة المفتوح���ة عن���ھ وفوھ���ان ی���رى كی���ف تتی���ھ نظ���رات القیروان���ي وك���
ع����د م����رات م����ن ھ����ذا المش����ھد الح����ظ أن القیروان����ي یص����یح عل����ى وبح����دثھا، ب����ل ویوھالعب����اءة 

لى وجھھ���ا وعظ���ل مراوح���ا وراء ش���باك شناش���یل غرفت���ھ لغای���ة مج���ئ  مھدی���ة الت���ي یب���دویكام���ل 
ش�����فرة! . . أم�����ھ تنتظ�����ر من�����ھ إجاب�����ة . . أیش�����ي بأخی�����ھ؟ . . ال للم�����رة الرض�����ا ال الزع�����ل . .  

 . . فرد قائال:ذب مضطرا للكرر أن یكون مقتصدا في كلماتھ وق.  الثانیة! .

 إي . . وحده. -

 بل أن تندفع الى حیث اشار شمران بیدیھ قالت صافیة نافذة الصبر:وق

 ـعد إنَت تغدا!گألعد . .  -

اح���ت تبح���ث وراء القب���ور المتن���اثرة ع���ن ول���دھا الكبی���ر قب���راً فقب���را . . م���رت بفس���حة یجتم���ع ور
بعیس����ى البرطل����ي  معت ع����یس الخش����الي الس����جلن الملق����بوس����ـ����بة گبھ����ا رج����ال محل����ة أم ال����ـ

س���بع دول عربی���ة! . . فتب���ادر ال���ى  گیتح���دث إل���یھم ق���ائال  تران���ي م���ن أص���یر عص���بي أح���ر
س���بع دول  گـ���در یض���بُّط  بنت���ھ زكی���ة یری���د یح���رگذھنھ���ا . . ھ���اي ھ���اي! البرطل���ي الل���ي م���ا ی���ـ

ع���ھ ومعربی��ة! . . خاطرتھ��ا ھ���ذه تخ��تلط بخش��یتھا الكبی���رة م��ن أن یك���ون أمی��ر ق��د ضی���ـَّع نفس��ھ 
حاف����ة أح����د البس����اتین . . آه! . . ھ����ا ھ����ي ق����دما القیروان����ي عرفتھم����ا م����ن فردت����ي مھدی����ة ف����ي 

الح��ذاء تب��رزان م��ن وراء حاف��ة قب��ر ب��ین قل��ة م��ن القب��ور عن��د حاف��ة البس��تان. تنفس��ت الص��عداء 
ض���ولھا أق���وى وفع ذل���ك فلھفتھ���ا وم���. . توقف���ت لتأخ���ذ نفس���ا عمیق���ا قب���ل أن تتق���دم عل���ى مھ���ل . . 

طل���ت عل���ى م���ا وراء القب���ر الس���تارة . . داھم���ت عیناھ���ا المش���ھد رعان م���ا أوس���م���ن التمھ���ل! . . 
د أرخ���ت عباءتھ���ا عل���ى كتفھ���ا وق���ھدی���ة جالس���ة قبالت���ھ ومقعت���ا عل���ى قف���ا إبنھ���ا الملتف���ت نحوو

لتش���ھر ص���درا بنھ���دین أس���مرین ن���افرین، فھب���ت مبھوت���ا بم���رأى أم أمی���ر تق���ف قبالتھ���ا فج���أة 
نھوض���ھا مض����طربة لتكش���ف ع����ن یناھ���ا تتطلع���ان ال����ى فتح���ة فس����تانھا الت���ي إتس���عت عن����د وع

ی���ر دار بأم���ھ الواقف���ة وغتفیھ���ا. وكي تح���اول لملم���ة العب���اءة عل���ى رأس���ھا وھ���نص���ف النھ���دین، 
، ملتفت���ا یواج���ھ واقف���ة تھ���ا المفاجئ���ةبّ وھخلف���ھ، إن���تفض أمی���ر م���ن مكان���ھ ردة فع���ل لبھت���ة مھدی���ة 

ی���ة ھدومأم���ھ الت���ي تاھ���ت عیناھ���ا بم���اعون دولم���ة ص���غیر عل���ى األرض، ث���م إرتف���ع ناظرھ���ا نح
تتأم����ل قوامھ����ا الممتل����ئ، م����رورا بش����عرھا الس����ارح بعض����ھ تح����ت فوطتھ����ا المس����ترخیة تح����ت 
عباءتھ����ا، وجھھ����ا ببش����رتھ الحنطی����ة و ص����ارت بل����ون دم داك����ن تحت����ل نص����فھ األعل����ى عین����ان 
بنیت���ان واس���عتان، رقبتھ���ا بس���مرة أف���تح م���ن س���مرة وجھھ���ا، ص���درھا الع���امر، بطنھ���ا الممتلئ���ة، 

 ن تح��دثت ال��ىوإم یك��ن ق��د حص��ل لص��افیة ول��اقیھا ب��ربلتین ممتلئت��ین ب��ان جان��ب منھم��ا . . وس��
طلع���ت ص���افیة ال���ى م���اعون الدولم���ة ذا التش���كیلة المتع���ددة م���ن وتمھدی���ة إال م���رات ن���ادرة . . 

 بنبرة إحتارت في تلوینھا: الخضر المحشاة و خاطبت مھدیة

 ؟چھذي الدولمة سوایتـ! . . چاشت إیدیـوع وهللا -

زاء نظ�����رات ص�����افیة الفاحص�����ة الناق�����دة، حاول�����ت مھدی�����ة لملم�����ة قامتھ�����ا لف�����ـَّا بعباءتھ�����ا وإ
 ظراتھا الى األرض . . ترد بصوت راجف مضطرب خائف:ون

 ال خالة . . ھذي دولمة أم ِعلي . . حرمة حسین الشرجي!  -

أل���م عرت ص���افیة فج���أة أنھ���ا إكتف���ت م���ن البن���ت ألن إبنھ���ا القیروان���ي ص���احب س���وابق . . وش���
ن  حرك���ة مش���ابھة من���ھ م���ع إبن���ة الجی���ران ھ���ي الت���ي كان���ت س���ببا ف���ي إنتقالھ���ا ال���ى بی���ت تك���

 ذه أخط����ر بكثی����ر! . . ھن����اك ق����د ال یك����ون ق����د تحق����ق لق����اء م����ن ھ����ذاوھ����الشناش����یل؟ . . ال! . . 
ل���ت وظ. .  بع���ث الخ���وف!ومن���ا ھوھ یظن���ھ إبنھ���ا متس���ترا ب���القبور ن���ا ھ���ذا اللق���اءوھالن���وع . . 
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نتق���ل تائھ���ة ف���ي األف���ق ث���م وتراوح علیھ���ا وتظرات���ھ ھ���ونلث���وان تتوج���ھ ال���ى القیروان���ي بنظراتھ���ا 
 مھدیة:. فأضافت مخاطبة  أتلوم البنت؟ . . ال! .تعود إلیھا . . 

 مھدیة . . روحي إنت! یلال -

 كاد أن تقع فإستندت على القبر منصرفة . . وتمضي البنت متعثرة بعباءتھا، بل وت

 مؤنبة:الت صافیة وق

ـ����بور! . . عبال����ك الن����اس م����ا گـ����ي عب����د األمی����ر . . تجی����ب البن����ت تختــّ����ـْل ورا ال����ـچھی����ـ -
 اش بھ���اخ���ا و اخ���ذھھك مـ���نت خایف���ة ب���س ال كون���چتش���وفكم! . . آن���ي لم���ا ج���اني خب���رك 

 للبستان! 

 نفرطت عقدة لسان أمیر معقبا: وإ

 للبستان! ذھاني مخبل؟ . . حتى آخوإیا أمي إشایفتني! . . شن -

حول���ت من���ھ بس���بب ص���عداتك للس���طح وتی���ا إبن���ي . . البی���ت الل���ي ی���م بی���ت م���ال ش���ھاب عفت���ھ  -
 ذا بیت الشناشیل ھمین أعوفھ بسببك!وھومتسوي إشارات لبنت الجیران . . یعني خ

 أنھ أراد أن یضع للحدیث نھایة بأیة ذریعة . . فقال:وك

 ! تزوجھاھالبنت آني أرید أ یش تعوفین بیت الشناشیل! . . یا أمي . .ول -

 ـبور؟گورا الـ خلق ھنا كلھا شافتك ختلت إنت ویاھاوالترید تتزوجھا . .  -

 ا تصلح زوجة!وملعد أشلون أعرف ھي تصلح ل -

من���ین م���ا إحن���ھ م���ا نع���رف ھ���ي  ـ���بیر . . یری���د یت���زوج بن���تچم���ا ش���اء هللا!  . .  إبن���ي ال���ـ -
أش���ھر . . ن أھلھ���ا؟ . . ھ���اجین م���ن العم���ارة ص���ارلھم وع��� من���ین! . . إن���ت ش���تعرف عنھ���ا

         ص����لھا؟ . . م����ا أح����د ی����دري!وفص����لھا وإك؟ . . م����ا أح����د ی����دري! . .شنناومعل����یش ھـَجـّ����ـ
ح���د ھس���ھ إحن���ھ ول. . راح ت���زوج بكیف���ھ لی���ك عل���ى عم���ك علی���ان الل���ي وعلك���ن العت���ب م. . 

تری���د ل���ك الب���اب  تحوف��� . . ص���لھاوف ن���دري بأص���لھا وال الل���ي تزوجھ���االبغدادی���ة م���ا ش���ایفین 
. . لك���ن إن���ت إبن���ي  جليورذاك أخ���ا ل���ي س���لطة علی���ھ . . وم���بني وإذل���ك م��� تت���زوج بكیف���ك!  

ـ���ول گ! . . ش���راح أم ی���ا خل���قس���معني زی���ن . . م���ا راح تت���زوج بكیف���ك! . . ب���ا� عل���یكوت. . 
الن���اس یس���موني أم  ھ���دي؟ . .ومن���ت  أبوبـ���بور إن���ت گال���ـ للن���اس الل���ي ش���افوك تن���دس ب���ین

 ـبیر! چبین أوالدي! . . إنت الـ م شمران! . . ألن إنت العینةوإعبد األمیر م

إلف��الت م��ن التأنی��ب . . القیروان��ي راودت��ھ نفُس��ھ للتعقی��ب عل��ى ك��الم أم��ھ بق��ول م��ن قبی���ل  . ول
لع���د إحن���ھ ب���اللي  . .ـ���وبة! گھل مھدی���ة ھ���اجین م���ن العم���ارة لبع���ـوإـ���انچعني حت���ى إذا وینوش���. 

ھ���م وف. . لكن���ھ أحج���م ـ���وبة؟ گثلھم . . ھ���اجین م���ن ربیع���ة لبع���ـومإفتھمت���ھ م���ن عم���ي علی���ان م���
ماش�����یا  ض�����ى مغ����ادرا المرق�����دومكلم����ات أم�����ھ أم����را باإلنص�����راف م����ن المك�����ان بالكام����ل . . 

 .مدینةوالنح

ى دكان���ھ تالزم���ھ خیب���ة قبی���ل غ���روب ذاك الس���بت . . والقیروان���ي ك���ان ق���د ع���اد م���ن المقب���رة ال���
مران م���ن خجل���ھ م���ن األذى وش���زھ���ان م���ا ی���زال ف���ي الس���وق، ونت���ھ للح���ب، م���ن إرض���اء حاج

ال���ذي س���ببھ ألم���ھ آوى ال���ى غرف���ة الشناش���یل مبك���را، و ص���افیة نفس���ھا م���ا ت���زال مش���غولة الب���ال 
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ا ت���اله ھن���اك آوت ال���ى غرف���ة الن���وم لتس���تلقي عل���ى وم���بم���ا حص���ل ف���ي الطری���ق ال���ى المقب���رة 
م ول��الس��ریر، طالب��ة م��ن أمی��رة التش��اغل ف��ي الح��وش بإرج��اع ع��دة الس��فرة ك��ل ال��ى مكان��ھ . . 

ح���د ین���دفع م����ن ب���اب المن����زل. وإم���ض س���وى نص����ف س���اعة قب���ل أن تجف����ل أمی���رة بص����راخ ت
 صرخ:وتفاجأت بمریم راكضة تتلفت وترفعت رأسھا 

 . . آنھ ما أریدن أروح للناصریة! رخالة أم عبد األمی -

لج���أ إلی���ھ، فلج���أت ال���ى وتأنھ���ا أرادت أي أح���د تحتم���ي ب���ھ وكذ ل���م تج���د الطفل���ة أم عب���د األمی���ر وإ
 تي ضمتھا مصدومة ال تدري بما یجري قائلة لھا:حضن أمیرة ال

 تعالي عیني! -

ان���ت ص���افیة ق���د ف���زت م���ن غفوتھ���ا و خرج���ت م���ن الغرف���ة مھرع���ة حاس���رة ال���رأس دون وك
 الى داخل الحوش تصرخ بإبنتھا: دفعت بھ بدعةفوطتھا في الوقت الذي إن

 تسودنتي!ـا چ؟ . . چجاوش چبنیتي تعالي . . شمالـ چولـ -

 ستفسرت صافیة:  وإ

 البنت؟ إشبیھابدعة . . ھاي شكو؟ . .  -

 رد بدعة:وت

الص���بح  يـ���لوب راج���ع م���ن المعس���كر . . وإنت���چـ���ینھ گی���ا أخیت���ي . . لم���ا رجعن���ا للبی���ت ل���ـ -
 !معتي منھ مودین علیھ بآمریة الوحدةوسم

 بلي! -

ـ���الي أحض���ر گالنق���ل لمعس���كر جری���ب م���ن الناص���ریة . . و وبلی���ھ حت���ى یبلغوعـ���نھم ودچو  -
الفرخة وی���ھ م���ا س���معت وھش���وإـ���ر الص���بح . . چودي غریض���اتنھ ب���اون���س���ي حت���ى ن���روح نف

 ! . . رت لبیتكموفناصریة! . . لت تصرخ . . آنھ ما أروحن للوظأبوه تسوِدنت . . 

ب���ل أن تعق���ب ص���افیة بش���ئ، م���ا ال���ذي جع���ل ص���افیة ترف���ع رأس���ھا الش���عوریا لتج���د ش���مران وق
لس���طح یتف���رج عل���ى م���ا عل���ى الس���یاج الخش���بي لام غرفت���ھ متكئ���ا بركبت���ھ ھن���اك ف���ي المم���ر أم���

 :بنبرة عطف طاغ مریمصافیة ت تسمع على ما یقال . . فخاطبویحوش یجري في ال

 . .  !تعالي عندي عیني -

 :الى حضن صافیة التي راحت تستفسر من األمإلتجأت البنت فورا رعان ما وس

 ـر للناصریة؟چایحین باورذا یعني إنتوھخیتي بدعة . .  -

می���ر الم���ومنین یع���رف وإل���دیرتنا للش���طرة . . هللا  ن ھن���اكوم���نش���ا� أخیت���ي . . للناص���ریة إ -
 !دیرتناھي ھناك ـا موش چ. .  یا أم أمیر . . بس یا أخیتي عزاز علیناوإـد إنتگشـ

. .  بإمتح����ان آخ����ر . . نھ����ار الس����بت ھ����ذا ك����ان لھ����ا نھ����ار اإلمتحان����ات ص����افیة تنتابھ����ا حی����رة
على . . ش����مران م����ا ی����زال ھن����اك واألفی����ف، تتطلع����ان  بعفوی����ة نح����عیناھ����ا ال تكف����ان ع����ن الر

فم���ا ال���ذي س���تقولھ للبن���ت الملتص���قة بحض���نھا دون فخال���ت أنھ���ا ت���رى عل���ى وجنتی���ھ دمع���ا . . 
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بدع���ة  اح���تورك���ش . . د فـُل���ـَّت قردیلتاھ���ا م���ن ش���عرھا العوق���. . قبلتھ���ا عل���ى رأس���ھا  فك���اك؟
 تخاطب إبنتھا:

. ن���دل دربھ���م ونعی���دین وبمأم عب���د اإلمی���ر  چبِی���ت خالت���ـنا ن���روح لبیتن���ا . . إبنیت���ي أمش���ی یل���ال -
 إعزاز! چم َھیـوھـا شلون چلھم من الشطرة . .  چ. شما تحنین أجیبـ

، فھ���ي تعل���م أنھ���ا ل���ن ت���أتي بإبنتھ���ا م���ن الش���طرة . . البن���ت تك���ذب جارتھ���اص��افیة تعل���م أن بَدع���ة 
م یك���ن أم���ام ص���افیة ول���م���ا ت���زال تش���د ب���ذراعیھا عل���ى خاص���رة ص���افیة الممتلئ���ة دون فك���اك . . 

لك��ي تحلح��ل الوض��ع إال ب��أن تج��اري جارتھ��ا أم م��ریم ف��ي ك��ذبتھا ب��أن تع��زز الكذب��ة بكذب��ة . . 
 ي تحاول أن تنزع مریم من حضنھا قالت لھا:وھ

! . . إحن���ھ نج���یكم لن���ا . . ھ���ا عین���ي چم���ا ج���ابو چب���ووإ چ. . إذا أم���ـ د من���ي ی���ا می���ريع���وو -
 مران . . وشمیرة وإ. . آني  للشطرة

ي ت���أتي عل���ى ذك���ر ش���مران . . و ص���حیح أن البن���ت ل���م تك���ن لتستس���لم بس���ھولة وھ���لس���عھا قلبھ���ا 
ن مراوش���لكنھ���ا راح���ت تنف���ك ببط���ئ م���ن حض���ن ص���افیة . . و ص���افیة عیناھ���ا ترف���ان بأس���ى نح

 فرأتھ یستدیر لیدخل غرفتھ . . ھذا فراق ثاني سینفطر لھ قلب شمران!

                                                *** 
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 وم ـثـلـك م أ وـنـازیـك
ھ م���ع أم رحم���ن، ذھ���ب غای���ب لیرت���اد ئعش���اھ تناول���بع���د  . . مس���اءً  1957الربی���ع المبك���ر لع���ام 

ف���ي ك���الالتي رآھ���ن  ورالص���د لیتف���رج عل���ى نس���اء ناھ���دات ول م���رة ف���ي حیات���ھللس���ینما أل داراً 
 ت���ذكرة ف���ي الموق���ع الث���اني األرض���ي ال���رخیص ! . . دف���ع أربع���ین فلس���اً ثم���نإع���الن الس���ینما

س��وى مش��اھد رج��ال یص��طادون  ھل��م یفھ��م من�� ، لكن��ھلمیج عل��ى الف��تف��رَّ  . . الص��الةل��ى إوج��ھ وت
بإنتھ����اء لم . . یالف���� ةمش����اھدأثن����اء ألھب����ت خیال����ھ  ص����درٍ  ناھ����د عھ����م إم����رأةوم م����وراً ون أس����وداً 

، س���تلھب خیال���ھ أكث���ر مش���اھد بع���ض نس���اء بعقوب���ة بمالبس���ھن الص���الةخ���روج م���ن والالع���رض 
ْن وإالعص����ریة، ین����زلن م����ن موق����ع الدرج����ة األول����ى ف����ي الط����ابق العل����وي م����ن دار الس����ینما، 

م����ا اً نوع����ك����ن بتن����ورات قص����یرة وللم، یالف����ا رآه ف����ي م���� وعل����ى نح����ة مكش����وفلـَس����ـَْن بص����دور 
  !ربالت سیقان جمیلة متنوعة األشكالعن  عند أذیالھاتنكشف 

ً مس����رع والالمك����تظ الموق����ع الث����اني  خ����رج م����ن ص����الة الع����رض م����ع جمھ����وری ك����یال  ،خروج����ا
ان ق���د رأى بعض���ھن وك���م���ن الرج���ال  م���ع أقرب���ائھن التف���رج عل���ى نس���اء ن���ازالتفرص���ة فوت���ھ ت

 ص��وت تن��اھى ال��ى س��معھ الس��ینما ح��ین ف��ي ص��الة م��ا ی��زال ك��ان.  .ی��رتقین الس��لم عن��د دخول��ھ 
ً ع����ال خال���� م����ن دار  خروج����ھوب . . ُھ����رع خارج����ا لی����رى . . أی����ن س����معھ؟ . . ن����اديی ھ مألوف����ا
بالنس����مة الھاب����ة م����ن المن����ادي ص����وت  عن����ده وق����ت ربی����ع، إخ����تلطوال ال����ى الفض����اءالع����رض 

وش���ماال  یمین���ا یتلف���ت  ھم���ا جعل��� ! . .ـ���وزةگن���اجي الن���رأه! . . إن���ھ . وظ���ل یتلف���ت . . الش���مال
 علیھ��ا . ح��ین ین��ادي، ن��اجي معت��اد عل��ى إختی��ار عل��وة م��ن ن��وع م��ا یق��فلی��رى أی��ن یق��ف ن��اجي

.  ف���أین ن���اجي؟ . . آه! .ص���ل ص���وتھ ال���ى أبع���د م���دى ممك���ن . . ویك���ي ی���راه ك���ل م���ن حول���ھ 
 ً  ة أم����ام دار الع����رض الص����یفیةعل����ى عل����وة وض����عوھا ل����ھ وس����ط س����احة ترابی���� وج����ده واقف����ا

ة طوق���ا وراءه م���ن أرض موم���ي الرص���یف غط���تُ  س���احة الترابی���ةوالالمج���اورة لل���دار الش���توي. 
ن���اھى ال���ى س���مع وت . . م���ن نص���ف مت���ر بس���ور م���ن الط���ابوق یك���اد أال یرتف���ع ال���ى أكث���ر قل���یالً 

 :ناجي یعید تالوة اإلعالن غایب صوت

  ینما دیالى . .س وستجري المزایدة العلنیة لتأجیر كازینیا أھالي بعقوبة الكرام . . . .  -

 تابع���ا إش���ارة ی���د ال���داللومذي راح یتلف���ت وی���ـُصغي مس���تمعا بی���ده للجمھ���ور ال���یلـَّ���ـِوُح ن���اجي 
ً مكان الذي ستجري فیھ المزایدة مالووكازینمقترح للموقع الاللى ا  :بأعلى صوتھ ضیفا

بالمك���ان ن���ا وھـ���ف آن���ي ب���ھ ھس���ھ . . گك���ان الك���ازینو . . ھ���ذا الل���ي واوم. . ھن���ا! . . ھ���ذا ھ -
مزای���دة راح تص���یر ی���وم اإلثن���ین وال . .عل���ى ت���أجیر الك���ازیو راح تج���ري المزای���دة نفس���ھ 

 ً  حاضر یبلغ الغایب!  وال. .  القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا

وق���ف ف���ي زاویتھ���ا القریب���ة  .ی���ب قطع���ة األرض المظنون���ة ك���ازینودخ���ل غاب���دافع الفض���ول، 
، لغای���ة أن ف���رغ الش���ارع ألكث���ر م���ن م���رة إلع���النلن���اجي یك���رر ا ص���غيویالش���ارع یتف���رج م���ن 
ع���ن خ����دمات  الدن����داوي المس���ؤول م یب����ق فی���ھ س���وىول���، تل����ك اللیل���ة رواد الس���ینماآخ���ر م���ن 

. ث���م جلب���ت إنتباھ���ھ ھ���اإقفالالع���رض قب���ل دار والده یتفق���دون مراف���ق ووإراس���تھا ھ���وحالس���ینما 
الث���اني ال���ذي  يفرع���ش���ارع العربان���ة رب���ل واقف���ة ف���ي الش���ارع م���ن جھ���ة الجن���وب ف���ي رأس ال

، بع����د أن خ����ال موق����ع الس����ینما م����ن عرب����انتین آخ����ریین حملت����ا المج����اور للس����ینما ش����ارعیل����ي ال
 غای��ب زل��ى ال��رغم م��ن كب��وة ن��ور الش��ارع، میَّ��وع. . بع��ض رواد الس��ینما ال��ى بی��وتھم البعی��دة 

 ع����د القی����ادةجالس����ا ف����ي مق ـ����يچم����اھي العربان����ـ ص����احب العربان����ة . . ص����عوبةوبم����ن بعی����د 
یخ����رج م����ن الف����رع  رج����الً  لم����حلحظ����ات  م����رور وب . ال ب����د أن����ھ ینتظ����ر أح����دا! . ..  بعربانت����ھ

ً العربان���ة  م���رورعن���د  ص���عد ال���ى العربان���ة . .وی  ل غای���ب وج���ھَ اخ���ـمن���ھ،  ف���ي الش���ارع قریب���ا
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أعانت���ھ فطنت���ھ عل���ى مغ���ادرة  . . الش���اھق المھی���وبالمحط���ة رج���ل وج���ھ  أن���ھوكالعربان���ة راك���ب 
 اح یصرخ وراء العربانة: ورمن فوق السیاج الواطئ،  موقعھ الى الشارع، قافزاً 

 عمي ماھي! . . عمي ماھي! . . عمي ماھي! -

 :صیح علیھماویسوط حصانیھ، ویوھ نداءهماھي  كن ھیھات أن یسمعول

 حصان إبن الحصان! دیییییییییییییییییخ! . .ك ول -

حوافرھم���ا المرتطم���ة رن���ین رتف���ع ص���وت ویم���ع ص���رخة م���اھي  ةً س���رعی���زدادان حص���انان وال
ك���ان برھ���وم الدن���داوي  ذوإ .نفس���ھ ألن���ھ ل���م ی���أت بدراجت���ھ مع���ھغای���ب بإس���فلت الش���ارع . . الم 

فواف��ق . . س��حب غای��ب الدراج��ة م��ن ص��الة  ،دراجت��ھ الھوائی��ةُھ��رع إلی��ھ لیس��تعیر من��ھ قریب��ا، 
 ً نطل����ق وإا أن أمس����ى ف����ي الش����ارع، ركبھ����ا وم����نطل����ق بھ����ا. وإ اإلس����تقبال ف����ي الس����ینما راكض����ا

ارع وش����س����رعة یس����تطیعھا . . الح ل����ھ ف����ي البعی����د خی����ال عربان����ة م����اھي تنعط����ف نح قص����ىأب
ي تجت�����از س�����احة وھ�����أدرك غای�����ب العربان�����ة، زی�����دا م�����ن س�����رعة دراجت�����ھ، وم. العنافص�����ة
 خانات، صرخ وراءھا:والنعطف في شارع فرعي نحوتالعنافصة، 

 عمي ماھي! . . عمي ماھي!  -

ً وق����ف غای����ب مقط����وع ال����نفس ال����ى جانبھ����ا، وتتوقف����ت عربان����ة م����اھي،  قدم����ھ الیمن����ى  واض����عا
. .  غای���بل ص���ادمةالمفاج���أة  . . ألق���ى نظ���رة ف���ي داخ���ل العرب���ة ،عل���ى دواس���ة العربان���ة الیس���رى

ً ف ،خالیة من الرّكاب العربانة  :نزل من الدراجة صارخا

 مي ماھي! . . وین الرّجال اللي صعد ویاك من یم السینما؟وعھاي شن -

نطرة ـ���ُ گال���ـ ی���م أنتظ���ره عل���ى أس���اس أودي لمنطق���ة الس���وامرة . . لك���ن ص���رناآن���ي ظلی���ت  -
  !زلونـال یرید یتمشى گ نطاني أجرتي ووإـّـفني گو اللي تعبر لمركز الشرطة

 ن راح؟وی -

ینيوی����ن راح؟ . .  . . - ـ����نطرة . . یعن����ي عب����ر ل����ذاك گ. . لك����ن ش����فتھ یتوج����ھ لل����ـ !ش����مدَّرِ
 صوب الشاخة!

فھ���ا ھ���ي فرص���ة أفلت���ت م���ن یدی���ھ، لكان���ت ربم���ا حقق���ت ل���ھ م���ا  ،غای���ب خیب���ة األم���ل قُ ص���عَ وت
 :خائبا سألیف . . یرید

 صعد ویاك من یم السینما؟ لمابیت اللي طلع منھ وال -

ن وص���لنا الس���ینما طل���ب وم���گ . . م���ا عرفت���ھ، ألن ھ���و ص���عد وی���اي م���ن الس���وھ���ذا ھم���ین  -
. .  !طل����عأي بی����ت  عرف����ت م����نا وم����ل����یش؟ . . م����ا أدري! . . أنتظ����ره ب����راس الش����ارع . . 

 . . شترید منھ؟ لیش تسأل عنھ؟ لي غایب! . . إنت ـولگ وین راح! . . وال

 ي!وشماكچ! . . عمي ماھي ھیـچ . . ال!. .ھیـ -

ركض وال����ـ����ة گالطرب����ـك����ل ھ لع����دول����ك حص����ان إب����ن الحص����ان ي! . . وش����ماكچ! . . ھی����ـ -
 ؟علیشـان چ . . كلھ ـطوعگسك المـفَ ـِ ون
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و خط��ر ت��وا ف��ي ب��ال غای��ب أن یعب��ر  ال��ى ص��وب الس��راي عل��ـَّھ یلح��ق الرج��ل المھی��وب قب��ل 
 عقب على إستفسار ماھي:  ویوھأن یتیھ منھ بالكامل مرة أخرى . . 

 ي! وشـلتلك عمي ماھي . . ماكگمو  -

القنط���رة الت���ي  ابراً وع���، ةع���اد ال���ى ش���ارع الش���اخ قھاووس���م���رة أخ���رى  اً عل���ى الدراج���ةب���ورك
 ً ً وم ف���ي رأس ش���ارع س���ینما عب���د اإلل���ھ، راح ف���ي ص���وب الس���راي یس���وق الدراج���ة متلفت���ا  تطلع���ا

ال أح���د ھن���اك عل���ى اإلط���الق ع���داه ال���ى أبع���د م���دى للرؤی���ة تتیح���ھ أض���ویة الش���ارع الكابی���ة . . 
. . ش�����عوره بالخیب�����ة ك�����ان كبی�����را،  رج�����ل المھی�����وب یتی�����ھ من�����ھ!والا ھوھ�����الدراج�����ة! . . ووھ

ن���د بنای���ة وع المس���قف. س���وق ص���وب الس���راي ش���طر فإس���تدار بتكاس���ل بالدراج���ة متوجھ���ا ش���ماال
ً الج���امع  المظلم���ة إس���تدار یس���ارا، مخترق���ا   لوحی���داالن���ور  . . س���وق الص���اغة ال���ذي ك���ان معتم���ا

خان األرمن����ي، ب����ائع وش����أب م����ن مح����ل یش����ع متألل����ئ ورون����ھ ی����بصُّ ف����ي المك����انال����ذي ك����ان 
جیب���ھ ویـ���ي ی���نفخ بص���فارتھ چـرخ���ـچالقرب من���ھ وق���ف وب���الخم���ور المرّخص���ة الغالی���ة ال���ثمن، 

ـ��ي یراق��ب غای��ب لغای��ة چـرخ��ـچظ��ل ال��ـ ..  ـ��ي آخ��ر ف��ي مك��ان م��ا بالس��وق بص��فارتھچـرخ��ـچ
ً وش���أن دخ���ل مح���ل أب مس���تكي، وض���عھا ف���ي  ی���ده زجاج���ة ع���رق عص���ریةوبمن���ھ  خان، و خارج���ا
ً ھا یس�����وق بدراجت�����ھ س�����تدارم خ�����رجو ع�����ب دشداش�����تھ   َع�����وداً .  . ال�����ى دار الس�����ینما رجوع�����ا

 يأب����أخی���ھ ال����ى ھا ، فأخ���ذالس���ینما مقف����الً دار  غای����ب جد، س���یبالدراج���ة ال����ى برھ���وم الدن����داوي
 . .  لیعیدھا إلیھ باكراً ـة چدعو

ـ���ة چع���وودى عن���ده. س���ألھ أبـ���ة م���ا ی���زال یق���ف وراء منقلت���ھ یش���وي آخ���ر م���ا تبق���چع���وودك���ان أب
ً إق��ال و ، فك��ذبعن��ده الدراج��ة س��بب وج��ودع��ن  ل��ب م��ن وط، ن��ھ طلبھ��ا م��ن أخی��ھ لیجل��ب عرق��ا

 كرفس. والبصل والـة أن یبقي لھ ما یصلح مزة من بقایا الطماطا چأبي دعو

ھیئ����ة المائ����دة. وم����ا أن رأى وتم غای����ب بواج����ب الض����یافة وق����وی، یلتقی����ان ف����ي ص����ومعة الس����كر
 :علق قائالً . .  ـة زجاجة العرق المستكيچعوودأب

 !صایرة أحوالغایب بن مرھون . . أحوالك ھاألیام  -

 شلون؟ إ -

ھ���ذا  . . 51عص���ریة مس���تكي ص���رمھر!گ ع���ر م���ال حكوم���ة! . .گ ص���ایر تش���رب ع���ر  -
 خان؟وشمنین؟ . . من أب

خان . . ت�����دري ل�����یش؟ . . ألن الس�����الفة الل�����ي ف�����ي ب�����الي تس�����تحق الواح�����د وش�����إي م�����ن أب -
 ـعد! گصرمھر. . أگ علمودھھ یشرب عر

ً  ـ���ة م���ا ی���زال ف���ي مكان���ھچعزوب���ة أب���ي دع���وك���ان فِ���راش  ، ل���م یأخ���ذه ص���احبھ ال���ى بی���ت وس���خا
 ورد ف�����ي ب�����ال األول�����ى الخم�����رة رش�����فع�����د أن دارت وبی�����ھ. الزوجی�����ة، فجل�����س ص�����احبھ عل

 :السؤال ـةچعوودأب

لتگم����ا  غای����ب  . . - یخس����ر علیھ����ھ فل����وس الس����الفة الل����ي تس����تحق الواح����د وھشن ل����ي! . . ـ����ِ
 . . خیر! شكو؟ . .؟مستكي صرمھر گشرب علمودھھ عروی

                                                            
 "صرمھر" ھوإلتعبیر الذي كان العراقیون یستعملونھ للتعبیر عن الشئ الجدید المغلف وغیر المستعمل. 51
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 ینما دیالى؟وستأجیر كازیناإلعالن مال بالتأكید خیر! . . إنت سمعت بسالفة  -

عن����ي ویرھ����ا . . یجتأمزای����دة عل����ى  ونیس����و وناجي یری����دون����خوإأي س����معت . . یھ����ودا  -
 شنو؟

 حتمال أروح للمزایدة!وإ. .  أفكر آني أستأجرھایجي في بالي  -

 :بما مستنكراً ورـة متفاجئاً چعوودصرخ أبوی

 ؟ . . إنَت!تستأجرھاشنو! . .  -

طیل����ة عالقتھم����ا ل����م یش����عر غای����ب بض����عة س����ببھا ندیم����ھ ھ����ذا . . تطل����ع لندیم����ھ ث����واٍن قب����ل أن 
 یجیب:

 ؟مانعوالنوش؟. .  أي! . . لیش ال -

ً ندیم��ھ  ـ��ة، لك��ن غای��ب ظ��ل ینتظ��ر م��نچع��وودل��م یعل��ق أب ظ��ال ص��امتین لغای��ة أن أكم��ل . رأی��ا
 فقال:. .  ثانیة كب فیھاوسـة كأسھ األولى چوعودأب

 إسمع غایب؟ -

 !بلي -

  !الناس مقاماتإنت الزم تعرف . .  -

 عني؟ . . ما إفتھمت!ی ونوشأي؟ . .  -

أص��حاب  م��نمق��ام أي ة نافس��یخول��ھ مـ��ة عل��ى قناع��ة تام��ة ب��أن مق��ام غای��ب ل��ن چع��وودأبك��أن 
المق����ام خص����وص لمزای����دة، فح����اول أن ی����داري ظن����ھ بال����ى ا ونمق����اھي بعقوب����ة ال����ذین س����یأت

د ال یظف���ر ق��� غای���ب فحواھ���ا أن���ھ اإلیح���اء س���یحاول إیص���ال رس���الة ال���ىوباإلجتم���اعي لندیم���ھ، 
ً ف . . بإستئجار تلك الكازینو  :قال معلقا

ـ���بیر یس���اعدك عل���ى چالك���ازینو . . ش���وفلك ف���د راس إذا تری���د تس���تأجر ھ . . !ش���وف غای���ب -
 !ھاإستئجار

ـ����در گي واح����د ی����ـوإ. . ھ����ي  مزای����دة  ـ����بیر؟چیش راس ول����ـ����بیر! . . شتقص����د؟ . . چراس  -
 زاید!وی لھا یروح

األس���طة مال���ك ! . . ل���یش م���ا تف���اتح ـ���بیرچعتم���د عل���ى راس وتل أحس���ن ل���كن���ي أش���وف وإ -
 دخل إنَت ویاه.وت. . أقصد حسین الجیراوي . .  متعھد األرزاق؟

 عل��ى إستص��غاراً س��افراً أن یص��در م یك��ن یتوق��ع ول��ل��ھ ندیم��ھ وقیف��ي داخل��ھ، إس��تنكر غای��ب م��ا 
 : فرد قائالً  . .  ن  ندیمھومالنحھذا 

 أحد! ھالي وحدي . . ما یشاركني بإ اـة! . . . آني أریدھچوعودأب یا لكن. .  -

 لك وحدك؟إشنو! . .  -

 مانع؟والشن -
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 !ـولك . . الناس مقاماتگ. . غایب إسمعني زین! . . مثل ما أ -

 یعلق سوى بكلمة: والھ یسكت تـة، جعلچعوودضخمھ كلمات أبت شعور غایب بالضعة

 أشوف! -

* * * * *  * * * * * 

من����ذ  إنتظ����ار س����اعة المزای����دةوب. .  ك����ان دار الس����ینما مقف����الً  العاش����رة ص����باحا لمزای����دةی����وم ا
الزاوی����ة القریب����ة م����ن ب����اب ي وفعل����ى س����ور الك����ازین متلھف����اغای����ب ، جل����س الس����اعة التاس����عة

یس ق����بال ی����راوده خ����اطر باألش����خاص ال����ذین ق����د ی����أتون ول����ي ھ����ذه اللحظ����ة فق����ط وف����. الس����ینما
للمزای���دة م���ن أص���حاب المق���اھي، فتخش���ى ف���ي داخل���ھ م���ن مجی���ئ مزای���دین م���ن ھ���ذا العی���ار . . 
م������ن؟ . . حس������ین ص������فاوي؟ . . عب������ود ص������فاوي؟ . . لفت������ة؟ . . عب������اس تیت������ي؟ . . غن������یم 

ھ الھ���ادل ف���وق حزام���ھ یتفق���د نق���وده الت���ي ف���ي . . ف���تلمس عبَّ��� الس���امرلي؟ . . محم���ود ج���ویر؟
ك��ي یتح���رر م��ن ض���غط م��ن ھ���ذا الن���وع، ول.  علّھ���ا تكف���ي! .ك��یس النق���ود الخ��امي  ف���ي عب��ھ . . 

كراس�����ي والكی�����ف س�����یزدحم بالقنف�����ات  تخیل�����ھ .تس�����رح بالمك�����انش�����عوریا المخیلت�����ھ  ت�����رك
 . .ـ���اي لعم���ك! چجی���ب . .  اص���ل ف���ي المق���اھي ع���ادةً وحا ھم���ك طبلی���ات، و ص���وتھ ی���دويوال

ي! . . . جی����ب ھن����ا م����اي! . . . ھن����اك بیبس����ي لعم����ك ودِّي . .  !ط����ل ببس����ي لعم����ك ھن����اكب ودِّ
إلتف���ت  .و ص���ّحاه م���ن س���رحانھ ئيالس���ینماالس���الید ل���دار الع���رض ب���اب الجفل���ھ ص���وت س���حب أو
لی���ذھب  فل���م المع���روضعھ���ا ل���وح إع���الن الومرأى برھ���وم الدن���داوي یخ���رج دراجت���ھ الھوائی���ة ف���

ً والھبھ الى السوق. لم یقل غایب شیئا، لكن برھوم   :ذي سأل مستغربا

 ؟من الغبشة . . شعندك ھنا !غایب -

 لم یكن في بالھ شئ یقولھ سوى:

 جیت للمزایدة.  -

 !جاي للمزایدة إنتیا مزایدة؟ مال السینما؟ . . للمزایدة؟ . .  -

ً وك . . السخریةلھا بمنتھى وقیبرھوم  ھ سمعلغایب أنكان واضحاً   :ان رد غایب متحدیا

 أي آني! . . لیش ال؟ -

ً وی ل���ى كثی���ر فطن���ة لتفس���یرھا، إم یح���تج غای���ب ول���ؤم���ا. ول بتس���م برھ���وم إبتس���امة تنض���ح خبث���ا
اد دزوی���� .منزلت����ھ حت����ى عن����د الن����اس ال����ذین یظ����نھم أص����حابھ ھ تعری����فكنھ����ا إختص����رت ل����ول

 :ساخرة بطریقة إستفزازیة د برھومردیشعور غایب بالضعة حین 

ب���ن مرھ���ون إ وحق���ك إن���ت م���ل���یش ال! . .  مث���ل م���ا تفض���لت . .! . . إي يوش���ماك چال ھی���ـ -
 !ـيچالعربنـ

ن أ وك���ن بف���ارق ھ���ولص���یرھا، وقبنی���ة ض���ئیل  . . دن���داويال ووال���ده عل���ال یختل���ف ع���ن  برھ���وم 
م���ن  عاب���ھ أكث���ر تن���اثراً ول، المش���ھور بظھ���ر مق���وس قام���ة الوال���د أكث���ر إنتص���ابا م���ن قام���ة الول���د

ً وم. .  فم����ھ ح����ین یتح����دث بس����رعة یراقب����ھ غای����ب راح بص����مت م����ن تعلی����ق برھ����وم،  غتاض����ا
ً  عتل���يی س���وق والنحمتوجھ���ا یس���وق دراجت���ھ  روحوی���ل���وح االع���الن عل���ى كتف���ھ  دراجت���ھ واض���عا

ً وم. .  ن���ذ وم. .  !ل���م ك���انوا یس���مونھ . . برھ���وم عریض���ي ن���ذ تل���ك اللحظ���ة فھ���م غای���ب تقریب���ا
 !سیقابل غایب بالمثلخر واآلك ھیحبھ، و ذان وللم یحبھ، تلك اللحظة 
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 ال���ذي جیش���تھ جھ���ات عدی���دة 1941ع���ام خ���وه ن���اجي ق���د أفلت���ا م���ن فرھ���ود بغ���داد وإك���ان یھ���ودا 
، تظ���افرت جھودھ���ا منظم���ات یھودی���ة ابض���منھ وى أجنبی���ة عدی���دةوق���ینی���ة ودومی���ة وقحكومی���ة 

 ً ً  مع���ا م���ن  أت���ى األخ���وان . . یھ���ود بغ���داد ان���ت الھجم���ة أش���د عل���ىوك، ض���د یھ���ود الع���راق عموم���ا
 بفع����الھم الت����يالغوغ����اء ال����ذین ك����انوا یفخ����رون صاه م����ن حش����د ـِّ بغ����داد بم����ا إس����تطاعا أن یخل����

بانزینخان����ة بعقوب����ة، بج����وار محط����ة القط����ار، أوال عت����دون، فأسس����ا س����ویة ویبھ����ا یس����رقون 
 ً ً  مش���روعا ع���دد ص���غیر م���ن  ایش���تغل بھ���ي أول محط���ة وق���ود ف���ي بعقوب���ة، وھ���، ص���غیراً  أھلی���ا
م���رور ش���ھرین تقریب���اً عل���ى وب . . دن���داويواللح اإلب���ن البك���ر لعـ���ِّم صـۥبی���ـبی���نھ م���نالعم���ال، 

ت��أثیر المخ��اوف الت��ي نش��أت ج��راء م��ا حص��ل أثن��اء فرھ��ود بغ��داد ض��د وب، ةإفتت��اح البانزینخان��
ُع���ِرَف بھ���ا الیھ���ود بس���بب النكب���ات الت���ي حل���ت بھ���م، فطن���ة وبالیھ���ود ف���ي األع���وام الس���ابقة، 

ً لیك���ون  ،ق���اء ال ش���ئ م���ن عن���دهول م���ن أعی���ان بعقوب���ة،، علیّ���انالالیھودی���ان حس���ان إخت���ار   ش���ریكا
. وبع���د .  رھ���دتھماوفض���د مح���اوالت إبتزازھم���ا لھم���ا  ظھی���راً ذا یمس���ي وب��� .ف���ي البانزینخان���ة

تأس����یس دار ع����رض س����ینما دی����الى، ف����أحرز إس����تثمارھما ال����ى  1949ع����ام ف����ي ب����ادرا  ذل����ك
 نجاحا باھرا. 

أن یك���ون ص���فرا ع���دا الحض���ور ال���ى موق���ع المزای���دة یك���اد قبی���ل العاش���رة موع���د المزای���دة . . 
ی����أتي  ـ����وزةگالن����ر ال����دالل ن����اجي رى اآلنویوھ����، بوق����ت طوی����ل حض����ور غای����ب ال����ى المك����ان

ل���م نھ���ا المقت���ھ األنیق���ة الالئق���ة المعروف���ة بزبومقترب���ا یس���حب جس���مھ الش���اھق الممتل���ئ تغطی���ھ بز
عل����ى جل����س ش����ارة تحی����ة، وإأ ون س����المود ی����ة بیض����اء.ن رأس����ھ تنس����رح عل����ى كتفی����ھ كوفوم����

. . مفترض����ة والالج����الس عل����ى الس����یاج ال����واطي لبقع����ة أرض الكازین غای����ب مس����افة مت����ر م����ن
دار الع���رض، یھ���رول وراءھم���ا  ایھ���ودا مالك���خ���وه وإوص���ل ن���اجي  ب���ل العاش���رة ب���دقیقتینوق
، ص���باح الخی���ر تحی���ةوه خ���وإألق���ى ن���اجي  .قام���ة مث���ل ك���ائن یس���یل ریال���ھدن���داوي، قص���یر والعل

ً گرف����نھض ن����اجي ن����ا ً ونرادا التحی����ة،  ـ����وزة محیی����ا  عل����ى س����المھما ھ����ض مع����ھ غای����ب مجیب����ا
 . بإقتصاد

بإنتظ����ار  الموج����ودین رجلینتلف����ت ن����اجي ص����احب دار الع����رض علّ����ھ یج����د أح����داً غی����ر ال����
 ینرجل��� كالھم���ا الس���ینما ص���احبا . ك���اناغیرھم��� ا م���ن أح���دوم��� ای���ب، وغـ���وزة گالن���ر المزای���دة،

ً  يط���ویل ینأربعینی��� أح���دھما ك���ان . .  ال���رأس يرف���وعومي القام���ة منتص���ب ان، یمش���یالقام���ة نس���بیا
بط��ة عن��ق، یتم��اھى لونھ��ا م��ع ورلن��اس إال ببدل��ة عص��ریة أنیق��ة ال��ى ا ق��د إعت��اد عل��ى أال یظھ��ر

نطل���ون مك���وي بعنای���ة . . وبف���ي ح���ین ك���ان اآلخ���ر بس���یط األناق���ة بقم���یص منّش���ى ل���ون البدل���ة، 
، س���تغناء ع���ن الن���اس فض���یلةق مب���دأِ اإلوف���لربم���ا عل���ى  الن���اس م���ال���ى ال���رغم م���ن إعتزالھوع

 انیثبت���ال���ى مك���ان م���ا  احض���ر إذا اكان��� م���ا، إال أنھم���ابس���بب یھودیتھ م���ابم���ا ع���زل الن���اس لھورأ
ً  حض���وراً  ر الیھودی���ة آخ���ر األَس���  د تك���ون أس���رتھما ھ���ي أح���دوق���. .  م���ن ن���واحي عدی���دة الفت���ا

. .  1948الت���ي فض���لت البق���اء ف���ي الع���راق عل���ى ال���ذھاب لدول���ة إس���رائیل عن���د تأسیس���ھا ع���ام 
ً  أخی���ھ ك���ان یھ���ودا أكب���ر م���ن ھن���دام  لَ َرُج���ك���ان ث���ل أخی���ھ ومقص���ر قام���ة بحب���ة، وإبقلی���ل،  س���نا

ناق���ة، م���ع ف���ارق ع���ن أخی���ھ ھ���و  أن���ھ ل���م یعت���د عل���ى وض���ع ربط���ة عن���ق مثلم���ا یفع���ل أخ���وه وإ
 یع����زُّ  ةأخالقی���� ةم����ونظموبان األخ����وان مع����روفین أیض����ا بحبھم����ا للثقاف����ة الواس����عة وك����ن����اجي. 

ي ص���فات ش���ائعة تنس���ب غالب���ا ألف���راد ك���ل وھ���.  . بعقوب���ة ن���اسقل���ة م���ن عن���د س���وى نظیرھ���ا 
 األقلیات.

 ـوزة: گإستفسر یھودا من نر

 ما جا أحد لحد ھسھ؟. .  ـوزةگسید نر -

 ـوزة:گرد ناجي نرفی
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 ال! -

 :متلعثماأن یغص بالكلمات قبل أن ینطق اد وكبلع غایب ریقھ 

 !أستأجر الكازینو أریدآني عمي ناجي  . . عمي یھودا . . آني ھنا . .  . .  -

 :ستصغراً وم ـوزة مستنكراً گقاطعھ ناجي نرفی

 إنٙت!  -

 رد غایب:وی

 زایدة!وم. . ھي م مانع؟وال. . شن ـوزة؟گني عمي نروإیش مولإي آني! . .  -

 ؟ـي بحمام إبراھیم جویرچـنت مدلكـچاللي  ؟ . .ـيچبن مرھون العربنـوإك إنت مول -

عني؟  . . یعن���ي إذا آن���ي إب���ن وینوش���! . . ـ���يچمدلك���ـ ـ���نتچ و ـ���يچأي إب���ن مرھ���ون العربن���ـ -
 ما یصیر أستأجر الكازینو!  ـيچمدلكـ ـنتچو ـي چمرھون العربانـ

 مسك غایب بعبـِّھ مضیفا:وی

 !جاي أستاجر الكازینوني وإ . .ھذي فلوسي بعبِّي . . -

ھ����ودا ویطن األخ����وان ن����اجي یفف����س����معون ال����دالل یقت����رح تأجی����ل المزای����دة لی����وم آخ����ر . . وی
ألقی��ا . . ھ��یٌن وملھم��ا ب��ل  واض��حٌ  تج��اه غای��ب ال��دّالل ف��ي س��لوك اإلستص��غار، فلمرم��ى ال��دالل

یغط���ى حزام���ھ عن���د  یك���اد أن ھ���دالً نبّ���ھ موعتفحص���ة عل���ى غای���ب، بدشداش���تھ ومھادئ���ة  نظ���رةً 
ربم����ا ببالھ����ة، ی����وحي بھ����ا ص����ف اإلس����نان  ین وج����ھ غای����ب المبتس����مٙـ كرش����ھ الص����غیر، متأمل����
ً . .  ھ األس���فلالمغلف���ة بال���ذھب ف���ي فك��� ِس���ِھما الطوی���ل نس���بیا بمظھ���ر غای���ب الخ���ارجي  بع���د تفرُّ

 نأ ومعل����ـٍِّم بإمتی����از . . المھ����م عن����دھما ھ����أعم����ال بمرتب����ة  األخ����وان ھم����ا رج����ال . . داخليوال����
س���احة المزای���دة خی���ٌر  ص���فور موج���ود ف���يوعي ف���ي بالھم���ا . . ذاإلیج���ار ال��� لیحص���ال عل���ى ب���د

 سألھ یھودا:فی من مائة عصفور موجود في سوق بعقوبة البعید عن دار السینما! . .

 سمك؟إش -

  !إسمي غایب مرھون بكرآني غایب . . عمي ناجي . .  -

 ھال!وسأھال  -

ً یضوی  ـوزة:گنرال ف یھودا بلباقة مخاطبا

ل���ة األمان���ة اھالحوبن حقن���ا نلغ���ي المزای���دة! . . م��� و. . م���للمزای���دة ح���د حاض���ر إ وأك���إذا ك���ان   -
 ن���روح نبح���ث ع���ن وال المزای���دة إج���راء لي یف���رض علین���ا والواج���ب األخالق���ي ھ���والبالعم���ل 

ذا وھ���. . .  !ـ���ان الحاض���ر واح���د ب���س! . . بس���یطةچأن ال نت���أخر ع���ن الموع���د حت���ى ل���و ع���ذر 
ذا وإ. .  المزای���دة علی���ھـ���ع گوب���األخیر ت���و لي یزی���دوالوھ���لي یف���تح ب���اب المزای���دة والالواح���د ھ���

 إقتنعنا بالسعر المعروض نوافق عل التأجیر!

ـ����وزة گالمك����ان . . ن����اجي ن����ر يم����الكأح����د م����ا ص����رح ب����ھ  والإثن����ان ل����م یعجبھم����ا الموق����ف 
ب���أن  اإلعتق��ادَ  حماق��ةِ والب��ل  ،م���ن غی��ر المعق��ول ق��د یك��ونف ،ھ��ذا األخی��ر أم��ادن��داوي . . واللوع
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 ق��د یك��ون ثلم��ا فع��ل إبن��ھومغای��ب ت��أجیر الك��ازینو،  ةـ��ة ل��م یك��ن ق��د حدث��ھ بنیِّ��چإبن��ھ أب��ا دع��ـو
ً س���خر م��� بم���ا قال���ھ إبن���ھ لغای���ب ع���ن المقام���ات الت���ي س���تأتي للمزای���دة عل���ى  ن نی���ة غای���ب، مقتنع���ا

ف��ي  ئخط��جعلت��ھ یُ  الدن��داوي ي ف��ي أعم��اقت��ع��ن  أن نفس��یة الت��ابع ال إس��تئجار الك��ازینو، فض��الً 
ً ولفھ�� ،ل��ذا. . ھ��ودا وین��اجي ق��راءة نفس��یة رب��ّي عمل��ھ  لم��ا س��معھ م��ن إبن��ھ، ب��ل  ْم یـۥ��ـِعْر  إھتمام��ا

مزای��دین م��ن ذوي  ـ��ة، لقناعت��ھ الراس��خة ب��أن حض��ورَ چم��ن ك��الم إبن��ھ أب��ي دع��و بم��ا س��خرَ ور
 ح لغایب فرصة إستئجار الكازینو.اتتلن مجیئھم وب، حاصل ال محالة الجاه

وزة س����وى أن ـ����گل����م یك����ن أم����ام الن����رثلم����ا یق����ال . . القاض����ي راض����ي الحاج����ب ش����علیھ! . . وم
نب����رة واص����ل فیھ����ا وبغای����ب بعص����بیة ظ����اھرة  خاط����بی، فالمك����ان لرغب����ة ص����احبي ینص����اع

 صلھ:وإبوقاحة إستصغار شأن غایب 

 ـي! چعربنـ إبن ـيچمدلكـ ! . .فـۥضـّْـنا یللھ -

مح���اوال ھ���ودا ویرس���الة ال���ى األخ���وین ن���اجي  وج���ھإص���رار أن یوبـ���وزة أراد ب���ذلك گأن الن���روك���
نك���رة م���ن ن���وع غای���ب ال یس���تأھل أن یس���تأجر منھم���ا الك���ازینو،  رج���الً ھم���ا فیھ���ا ال���ى أن إقناع

 رة عالیة:بشخص غایب سأل بنبإستھانتھ  واصالً وم

 . . فـُضنا! . . بیش تفتح باب أول المزایدة؟ ـديگالمـ ولك إبن مرھون -

غای����ب بم����ا س����یقولھ، ألن����ھ ل����م یك����ن یع����رف أص����ول  تملك����ت الحی����رةزف����ة،  ف����ي مث����ل أط����رٍش 
یبت����دأ للمزای����دة  ب����ابٌ ثم����ة  . . حت����ى قب����ل مجیئ����ھ لھ����ذه المزای����دة یس����أل عنھ����ام ول����المزای����دات، 

ً وإیطرح���ھ أول المزای���دین . . س���عر أول���ي ب ـ���وزة گأض���اف الن���ر، م���ن غای���ب ذ ل���م یتل���َق جواب���ا
 صرخة:وببعصبیة أوضح 

 ـد؟ گـول شـگ! . . . . یلال -

 ھ����ودا مباش����رةویخاط����ب األخ����وین ن����اجي یلمات����ھ المھین����ة لوك ـ����وزةگالن����رغای����ُب تجاھ����ل وی
 :بساطتھوب

زایدة! . . ومم���ا أع���رف ش���ن م���ي یھ���ودا . . آن���ي أص���الً وعهللا یخلی���ك إن���ت عم���ي ن���اجي . .  -
 أع������رف أوق������ع عل������ى ورق! . . وال كتاب������ة! . . وال قرای������ة وال  أع������رف عق������ود! . .وال

   !ني أدفعوإ . . ؟الكازینوـد تریدون مني إیجار بالشھر لھگـولولي . . شـگ

م��ن خ��رج لی ی��ده ف��ي عبّ��ھ اض��عغای��ب وض��ع نق��اط المزای��دة عل��ى حروفھ��ا واأن وك��بقول��ھ ھ��ذا 
لص���احبي  ریھ���اوی م���ن فئ���ة خمس���ة دن���انیرحم���راء الل���ون حزم���ة نق���ود ورقی���ة كیس���ھ الخ���امي 

 قولھ: مكررا الملك

 آني أدفع!  ـد تریدونگشـ -

 ال����ى ھ����وداوین ن����اجي یاألخ����وس����اطة حدیث����ھ المتناھی����ة المباش����رة ھ����ي الت����ي ش����دت وبعفویت����ھ 
 :علق یھودا قائالً یف . .یب غا صراحة

ا راح وم���الكازینن���ا . . وھ ھس���ھ الحاض���ر الوحی���د الُمس���تأجر أن���ت طالم���ا إطم���ئن غای���ب . . -
الم���ا ج���رت وط . .حت���ى إذا ھس���ھ ج���اء واح���د غی���رك یری���د یس���تأجر  ت���روح لواح���د غی���رك

ا وم���� . . األم����ور عل����ى ھ����المنوال . . إح����تفظ بفلوس����ك ھ����ذه الل����ي وی����اك لتجھی����ز الك����ازینو
! . . إذا بالش���ھر إیج���ار ین���ارد خمس���طعش دفعت���نری���د من���ك غی���ر إیج���ار ش���ھري . . راح  
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ـ��ي ت��نفّض چی��ـوھ ح . .ـ��ِّب��و صـۥبی��ـوإلعم��ك عل ك��ل ش��ھر عش��رة دن��انیر عن��دك إس��تعداد إدف��ع
  المسالة!

 ف أخوه ناجي قائال:یضوی

اح یك���ون ض���من اإلتف���اق وركرام���ا لكون���ك إن���ت الوحی���د الل���ي ج���اء یس���تأجر الك���ازینوإ. . .  -
 ً تفاقن����ا وإتبی����ع المش����روبات داخ����ل دار الس����ینما بص����الة األس����تقبال . .  مس����موح ل����ك أیض����ا

.  حن��ا م��ن عادتن��ا نأخ��ذ اإلیج��ار مق��دما . . ف��إذا م��ا عن��دك م��انعوإراح یمش��ي م��ن الی��وم . . 
ـ���وزة  أیض���ا إن���ت گج���ور الداللی���ة لعم���ك الن���روإ . . وسل���ـِّْم إیج���ار الش���ھر األول لعم���ك عل��� .

 !راح تدفعھا

 :غایب فوراً رد فی

 آني كلش ممنون!  حاضر عمي ناجي . . حاضر . . -

 :قلیال لیعلق قائالح امزالى ال ناجي سیمیلتحت، الى ھیئة غایب من فوق  اتفحصوم

ً والل����ك التوفی����ق ى أتمن���� . . إبن����ي غای����ب . . أوالً - أری����د أع����رف . .  نج����اح بش����غلك . . و ثانی����ا
مث����ل إن����ٙت راح تظ����ل الب����س ھالدشداش����ة ! . . م الس����ینماویراح تص����یر ص����احب ك����ازینن����ت وإم

 دنداوي؟ال وعمك عل

 عمي ناجي . . یعني شنو؟ -

 نطلون لما تفتح الكازینو!وبما راح تلبس قمیص  یعني . . ما راح تبدل ملبسك؟ . . -

ن ب���ین ص���ف أس���نانھ الذھبی���ة وم���إرتب���اك واض���ح وبی���ر مص���دق بالنج���اح ال���ذي أح���رزه . . وغ
 رد غایب:ی تلمع . .

 نطرون!وب. . ألبس قمیص حاضر عمي ناجي . . حاضر!  -

 اإلیج���ار ب���دلف، ض���ربة معل���مطن���ة الم���الكین وفر خمس���ة عش���ر دین���ارا حقق���ت خب���رة بب���دل إیج���ا
م���ا حص���ل ن غای���ب ف���إع���ن أم���ا  مقھ���ى بعی���دة ع���ن الس���وق! . .ل مبل���غ زھی���دبك���ن یل���م الم���دفوع 

اإلنفع��ال، س��حب م��ن ربط��ة النق��د الت��ي ف��ي ی��ده  ش��دة ی��د مرتجف��ة م��نوب .ك��ان ف��وق طاق��ة تحمل��ھ
 ھمادن���داوي، ال���ذي م���ا أن إس���تلموالللمھا لعوس���فئ���ة خمس���ة دن���انیر  ءنق���د حم���را ث���الث ورق���ات

األوراق دعس ب�����ھن�����اك غیض�����ھ  ف�����رغوی ،خل�����ف عجیزت�����ھ الض�����امرةس�����حب ی�����ده لیض�����عھا 
ً  الحم��راء خس��ارة ن وع��ب��ل  حس��ب،ع��ن غ��یض ف یمّزقھم��ا، ال تعبی��راً  أن ك��اد ف��ي راحت��ھ دعس��ا

ھ ن���اجي، ی���خوإعمل���ھ یھ���ودا  ّيِ لرب��� الغارق���ة بھ���ا نفس���ھ ة غی���ر متوقع���ة، إذ ل���م تك���ن تبعیت���ھكبی���ر
. .  تس���یر عل���ى المن���وال ال���ذي س���ارت علی���ھوستت���یح ل���ھ حت���ى التفكی���ر ب���أن أم���ور ت���أجیر الكازین

ـ��وزة، ال��ذي گم��رارة راح یراق��ب غای��ب یس��حب ورق��ة نق��د حم��راء ثالث��ة یس��لمھما لن��اجي ن��روب
 ً ً  أخ���رج كیس���ا ض���ع فی���ھ الورق���ة النقدی���ة ش���بیھاً ب���الكیس ال���ذي ف���ي ع���ّبِ غای���ب لی م���ن عبّ���ھ خامیّ���ا

 ده الى عبّھ. یعلیعقدة الكیس  شدُّ ویخر، واآلبعصبیة ھ

 طلب یھودا من الدنداوي:یحین  دیزبما یور ،بطةوغفََرحا  ذروتھسیصل إنفعال غایب 

یــ - ـٙ  غایب!ل وح . . سلّم مفاتیح غرفة الكازینـِّأبو صـُب
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 والدس���ھما ف���ي ی���د غای���ب عل���ى نح���لی نامفتاح���م���ن جیب���ھ خرج الدن���داوي ی���ـُ كرھ���ا ومطائع���ا 
 . . إلی����ھ أن یفتحھ����ا الب����اط ال����ى الغرف����ة قت����اد غای����ب س����حباً م����ن ی����دهوإ. س����دوح ن غ����لّ ومیخل����

برأس���ھ م���ن عل���ى الغرف���ة  ط���لأ دیره فینف���تح أمام���ھ.وی��� الب���ابالمفت���اح ف���ي قف���ل  غای���بض���ع وی
ً وفھ طویل���ة عینی���ل الغرف���ة  ظھ���رتالص���غیر، ف فتح���ة الب���اب كام���ل الض���لع  ارھ���ة تحت���ل تقریب���ا

 ھُ معَ وس����األم����امي ل����دار الع����رض الص����یفیة لس����ینما دی����الى المطل����ة عل����ى ش����ارع الش����اخة. . 
 مأخوذاً: الدنداوي یعلق

 ـد قاووش المستشفى!گ. . حیل! . . ھذي بـ -

  !یضاوغ یموت كمداً أن كاد الدنداوي یسمعھ حنقا، ی ووھ

م���ن  الغرف���ة، ن���زل برھ���وم عریض���ي م���ن دراجت���ھ عائ���داً ب���اب ثن���اء م���ا ك���ان غای���ب یغل���ق وإ
ض����ع مفاتیحھ����ا ف����ي جی����ب دشداش����تھ األیم����ن، ویا أن رأى غای����ب یغل����ق الغرف����ة، وم���� .الس����وق

م����ا عریض����ي برھ����وم ش����كرھما، أدرك ویھ����ودا ویذھب ال����ى حی����ث یق����ف األخ����وان ن����اجي وی����
لش���أن غای���ب قب���ل س���اعة بإطالق���ھ ط���ى عل���ى إستص���غاره وغخر واآلط ف���ي ی���ده ھ���ج���رى، فأس���قِ 

 .قطار زفرة كأنھا صفیر

سیس���میھ غای���ب . . ك���ان مـ���وبة ق���رب گم���ن می���اه ش���اخة بع���ـ كثی���رٌ یمر ن���ذ ذاك الض���حى س���وم
م����ن ف����م یھ����ودا ص����احب ون أن یفق����ھ معناھ����ا د و. . إل����تقط مف����ردة ك����ازین أم كلث����وم 52ك����ازینو

م���ن حی���ث ال ی���دري لیتش���كل ب���ارة أم كلث���وم س���تنزل علی���ھ وعم���ا قالھ���ا بعفوی���ة المل���ك ال���ذي لرب
المك��ان ش��ھد یوسھ��ا إس��م مقھ��ى س��یكون األش��ھر عل��ى اإلط��الق ف��ي ت��اریخ مدین��ة بعقوب��ة . . نم

 فولھ.أو ـيچبكر العربنـ غایب مرھوننجم  طلوعفصول الحكایة الدراماتیكیة ل

* * * * *   * * * * * 

ختلف�����ت . . ف�����ي مح�����یط دار الع�����رض وإم�����ا أنج�����زه غای�����ب تنوع�����ت  عل�����ى ردود األفع�����ال
  ي خارج محیط سینما دیالى.وفي حلقة اإلقربین لغایب وفالسینمائي 

 اءَ ن حس���د ینض���ح بخس���ارة ج���رّ م��� والخب���ر بفت���ور ظ���اھر ال یخل���ن���دیم غای���ب تلق���ى  ـ���ةچع���وودأب
ف���ي  داخل���ھ یظ���ل یعتم���ل  ،یض���مر م���یال لمحاول���ة إس���تالب المك���ان م���ن غای���بوستق���دیر، الس���وء 

عن���ھ بفلت���ات لس���ان  عَب���ـَّریُ وسم���ل الك���ازینو، وعع نموم���س���یظل ینم ش���عور بالحس���دال ن بطیئ���اً.وإ
 ایب قطیعة شبھ نھائیة. وغفي سھرات الندمان لغایة أن تحصل بینھ  تیھت

ً س���ی دن���داويوالعل ، ألن���ھ  من���ذ لحظ���ة تس���لیم غای���ب مف���اتیح غرف���ة الك���ازینوظل یتمی���ز غیض���ا
ھ����ودا، من����ذ مجیئھم����ا ال����ى بعقوب����ة ویل����ى ال����رغم م����ن مرافقت����ھ الطویل����ة لألخ����وین ن����اجي وع
ع���دھا تأس���یس وبح فیھ���ا، ـ���ِّش���غیل إبن���ھ الكبی���ر صـۥبی���ـوتأسیس���ھما لبانزینخان���ة بعقوب���ة األھلی���ة وت

ول�����ده  ووس�����ینما دی�����الى، وخدمت�����ھ الطویل�����ة لھم�����ا ف�����ي دار الع�����رض . . ینظ�����ف الس�����ینما، ھ�����
مات حرس���انھا، ع����دا م����ا یؤدیان���ھ م����ن خ����دویغس����الن مرافقھ����ا الص���حیة ك����ل ی����وم، ویبرھ���وم، 

ً اجيون���یھ���ودا أخ���رى ألس���رة األخ���وین  تص���ور إحتم���ال  ، ل���م یُھی���ئ ل���ھ عقل���ھ الص���غیر ق���ط یوم���ا
م��ن ن��وع ذاك ق��رار  . . ھ��ودا، س��یدیھ، لق��رار م��ن الن��وع ال��ذي ك��ان إب��ن لحظت��ھویإتخ��اذ ن��اجي 

                                                            
في  casinoالعراقیون على إستعمال مفردة "كازینو" لیشیروا بھا الى مقھى من نوع ما، ولیس بالمعنى المعروفة بھ مفردة  إعتاد 52

 الغرب و ھي مكان تدار بع ألعاب القمار وإلرولیت.
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، فف���ي داخل���ھ ك���ان ثم���ة واالغای���ب مرھ���ون، ولال���ذي إتخ���ذاه، ح���ین وافق���ا عل���ى ت���أجیر الكازین
ان یعل����م أن األم����ور ولوك����م����ن أوالده أح����ق م����ن غای����ب بالكازین ن واح����داً لك����ا . . وازع یق����ول

یض���ھ وغ الدن���داويدة فع���ل ور. . ص���وراتھ الذلیل���ة الوض���یعة وت ستس���یر بم���ا ل���م تش���تھیھ س���فنھ
ن حیات���ھ الماض���یة ظلَّ���ت قدرات���ھ وم���ف���ي الج���یش  م���ا تعلم���ھ غای���بم���ن غای���ب، عل���ى ال���رغم م

جس���ور والس���یظل غای���ب بنظ���ره ھ، ةس���ذاج ع���نف���ي لحظتھ���ا  تكش���ف أحیان���اً وتطة یبس��� العقلی���ة
یعبِّران ع���ن ھ���ذا وس���إبن���ھ برھ���وم عریض���ي،  ھ���ذا یش���اركھ ف���ي غیض���ھوس .ف���ائز بالل���ذاتذي ال���

، بتكس���یر الس���ینما بع���د إنھ���اء الع���رض عن���د تنظ���یفھم لص���الةمنھ���ا م���ثال ، بأش���كال ش���تى الغ���یض
ل غای���ب داخ���ل ام���أكب���ر ق���در ممك���ن م���ن القن���اني الفارغ���ة للمش���روبات الغازی���ة الت���ي س���یبیعھا ع

یحرص�����ان عل�����ى محاول�����ة وسلش�����ركات التجھی�����ز،  یدفع غای�����ب ثمنھ�����ا غرام�����ةً وس�����الص�����الة، 
 عنب����ةوالإص����ابة غای����ب بأقص����ى ض����رر ممك����ن، حس����بما س����ینقل لغای����ب فیم����ا بع����د إب����راھیم أب

 لده. ووأخبار غیض الدنداوي  مستأِجر حانوت السینما

 ھیم ج���ویر ص���احب الحم���امج���اءت ردة فعل���ھ أول األم���ر مث���ل ردة فع���ل إب���راحس���ین الجی���راوي 
ن غای��ب مفارق���ھ أب���أخی��را آم���ن ك���ن ھ��ذا الثعل��ب ول، العم��ل ف���ي غای���ب ب��الجیراوي إلتح��قح��ین 
ل���ى ال���رغم م���ن طمأن���ة غای���ب ل���ھ بأن���ھ سیس���تمر مع���ھ، وع، الجی���راوي ، ألنع���د غ���دٍ وبأ غ���داً 

یكون مس���اء . . لك���ن ھیھ���ات! . . فق���د آم���ن متعھ���د األرزاق وس���ن ش���غل الكازینمب���ررا  ذل���ك ب���أ
ً  ْفءـُ عامل���ھ الك���ل خاس���رٌ بأن���ھ   بق���رار غای���ب إس���تفرادك���ن ف���ي داخل���ھ راح ینظ���ر ال���ى ول . . قریب���ا

دور ل�����ھ فی�����ھ  ون أن ی�����دعود الكتم�����انوبدون إستش�����ارتھ  وح�����دهول نفس�����ھولالكازین إس�����تئجار
أن خب���ر  الجی���راوي عل���ى مرھ���ون أكث���را س���یؤلب وم��� ص���یب عل���ى أن���ھ جح���ود م���ن غای���ب.ونأ

 م كلث���وموإس���ماعھ بالدعای���ة ف���ي المدین���ة لك���ازین م یص���ل إلی���ھ أوال م���ن غای���ب ب���ل م���نولالك���ازین
اءه كثی���را أن یك���ون وس��� .ي غفل���ة ال ی���دري أن���ھ لعامل���ھ غای���بوفوھ��� ناقلھ���ا ب���ین أف���واه الن���اسوت

ور األی����ام م����روب. ام����ل عن����دهوعم كلث����وم و ص����احبھا ال����ذي ھوإآخ����ر م����ن یعل����م بقص����ة ك����ازین
قل���ب إب���راھیم ج���ویر ال���ذي س���مح  إن���ھ ل���یس ص���احب قل���ب رح���یم م���ن ن���وعبظھر الجی���راوي ـُ سی���

 أغ���دقھا الت���ي األمنی���ات م���ن ال���رغم ل���ىوع لغای���ب أن یمض���ي ف���ي س���بیلھ لینظ���ر ف���ي مس���تقبلھ.
 ع���دوبأ غ���داً  غای���ب إس���ترجاع عل���ى س���یعمل داخل���ھ ف���ي أن���ھ غی���ر ب���التوفیق ظ���اھرا، غای���ب عل���ى
  ناة.وإظل یتحین الفرص بصبر وییضمر شیئا ینطوي على غایة إنتقامیة، وسغٍد، 

ع��ن ي تأك��ل وھ��ھا ح��دثوی ،ة م��ن كب��ة جمی��ل حج��لكبی��ربوجب��ة س��یذھب غای��ب إلیھ��ا  أم رحم��ن
عل��ى رأس��ھ  ھُ ـَّ قبل��وتفعلھ��ا وتمھ��ا یقط��ر س��مناً م��ن كب��ة ِحج��ل وفتنھض وس��، ةاألم��ر كأنھ��ا وال��د

 لھ:قول وتألول مرة منذ لقائھما األول 

 !ھذي من بركات نرجس علیك . . هللا یرحمھا -

 رد علیھا:وی

 لى رحمن!وعحمن ر و. . رحمة على عمي أب !ھمینچ ومن بركاتـ -

س����یبكي ألول م����رة عل����ى  كن����ھول. .  رحم����ن؟ . . ق����ط�! وحم����ن ر ون رأى أب����وإأس����بق لغای����ب 
ً  نس����اء دربون����ة أم ال����دجاج م����رأى م����ن من����ھ بجمی����ل ت����رحمّھن عل����ى روح ن����رجس،  عرفان����ا

یض���ع أم وسب���ل . .  لھ���ن متع���ة مش���اركة أم رحم���ن وجبتھ���ا م���ن كب���ة جمی���ل حج���ل یتركُ وس���
، ف���ي الش���وفرلیھ تاكس���ي عب���د كولونی���ا، ال���ذي طل���ع منھ���ا رحم���ن ف���ي جمع���ة تالی���ة، بع���د ت���ردد

 أخ���ذھا ال���ى مقب���رة أب���ي دری���س لزی���ارة قب���ر أم���ھ ن���رجسویص���یتھ منافس���ا لعربان���ات الرب���ل، 
   دیھ العصملیین!وجالده مرھون وو
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لیبارك����ا ل����ھ بفت����ور بدای����ة عمل����ھ  أتی����انویس����یتلقیان الخب����ر  ص����مانوعإب����راھیم  غای����ب واأخ����
یخانة ص���غیرة مقاب���ل ـ���اچتح ل���ھ وف���خ���وه إب���راھیم، ال���ذي ت���رك ش���غل العرب���این الرب���ل وإ. الجدی���د

 :حسد مضمر سیعلق قائالوب حسینیة بعقوبة . .

دارس����ین . . ب����س ـ����ي الن����اس الل����ي یج����ون للحم����ام إس����تكانات گـ����نت تِس����ـچص����حیح إن����ت   -
ـ���ة گـط���ـگـوط���ـ���ھاوي بالس���ماور گـوال���ـ���ایخانات چغل ال���ـوش���ن وی��� س���الفة الدارس���ین يذھ���ا

  اإلستكانات وین! . .  

س���ین ح وھ��� حتض���نھ تبّرك���اویم���ن أعم���اق قلب���ھ  ھغبط���ویا لغای���ب ش���خص وحی���د س���یطیر فرح���
ل خب���ره غای���ب ب���أن مبیت���ھ س���ینتقویلیس���ھر مع���ھ ف���ي غرف���ة مقھ���ى من���اتي،  ال���ذي س���یأتي ـ���طمةگ

أن  حس���ین علی���ھ قترحیوس���. .  یری���ھ إیاھ���الیأخذه لھن���اك وس���ب���ل  بع���د أی���ام إل���ى غرف���ة الك���ازینو،
ً ِّی���ود ً وس��� .منام���ھ عل���ى األرض ع أیض���ا س���ریرین  یتفاجئ غای���ب ف���ي الی���وم الت���الي بحس���ین جالب���ا

تتحول الغرف���ة ال���ى وس���عھم���ا األفرش���ة المطلوب���ة، ومم���ن جری���د النخ���ل، ھدی���ة للمك���ان الجدی���د، 
فض��وال  ـ��ة أحیان��اچع��ود ولتح��ق بھم��ا أب��ویك��ان لس��ھرات س��كره م��ع حس��ین، وممس��كن لغای��ب 

 .ال محبة

* * * * *   * * * * 

ً ب ویب��د عل��ى م��اال��ذي  عقل��ھب  وق��درة عل��ى الش��روع بم��ا ھ��قب��ل غی��ره لنفس��ھ غای��ب ثبت س��ی ،س��یطا
لح���وم والاألحم���دي،  نزھ���انفواك���ھ م���ن والع���د ش���رائھ الخض���ر وبف���ي الی���وم الت���الي،  ..  دی���دج

عیش���ة القص���اب، جع���ل طریق���ھ بلف���ة م���ن أم���ام دك���ان أمی���ر القیروان���ي، لعل���ھ یج���د م���ن محم���د 
ً  ا.جدی���د ل���ى ال���رغم مم���ا س���معھ ع���ن العلق���ة وعكن���ھ ولا م���ن أح���د فی���ھ. وم���، ك���ان ال���دكان مفتوح���ا

ْب ع���ن تُ���الت���ي تلقاھ���ا أمی���ر القیروان���ي بس���بب رس���ومات النس���اء العاری���ات، فھ���ذا األخی���ر ل���م یَ 
ك�����ن بمالب�����س ولرة كبی�����رة نص�����فیة لس�����یدة، وج�����د غای�����ب ھن�����اك ص�����و. .  ع�����رض الص�����ور

ي أ وأ . . تع����الىوتصع����ـُِّر خ����دھا ت وص����یح، أت ومحتش����مة، مرفوع����ة األن����ف كأنھ����ا تغن����ي، أ
ن أذنیھ���ا یت���دلى قرط���ان وم���ش���عر ملف���وف خل���ف رأس���ھا، وب غای���ب . . ش���ئ آخ���ر خط���ر بب���ال

ل���ـَعِ الم���رأة ـْ . . ظ���ل ینظ���ر للحظ���ات لَمط ط���ویالن یك���ادان أن یالمس���ا كتفیھ���ا، فجذب���ھ وجھھ���ا
الت���ي ف���ي اللوح���ة، ث���م مض���ى ف���ي طریق���ھ.  وم���ا أن م���ر بلوح���ة إعالن���ات س���ینما دی���الى المعلق���ة 

رؤی���ة لعل���ى ع���امود قنط���رة ج���امع بعقوب���ة، إبتس���م ف���ي س���ره، ألن���ھ ش���عر بإنتف���اء حاجت���ھ بع���د 
أحج���ام أكب���ر تغط���ي واجھ���ة دار وبإعإلن���ات الس���ینما ف���ي الس���وق، ألنھ���ا س���تكون قریب���ة من���ھ، 

 العرض. 

. موعودوالال���ى الك���ازین و ذھ���ب ظھ���راً  رك���ب دراجت���ھ ،اغ���ھ م���ن تس���لیم أرزاق المستش���فىبفر
 م���ن ال���رغم ل���ىوعالدراج���ة ال���ى ال��داخل.  س��احبا تح بابھ���اوف���أس��ند دراجت���ھ عل���ى ح��ائط الغرف���ة 

ً  مفترض،والالك���ازین أرض خ���الء م���ن المنظ���ر ال���ذي  ف���ي فتح���ة الب���اب، مبھ���وراً  وق���ف س���اكنا
 الغربیة. الشمالیة ھا النسمات ـَ فـِّ لطوتآذار،  غشي عینیھ أشعة شمس، تُ  أمامھ

أمام���ھ عل���ى الجان���ب واجھ���ة بنای���ة المص���رف  ، تقابل���ھ م���ل المك���انأیتعقل���ھ البس���یط ح وروی���
ظھ���ر البنای���ة یالص���ق  . . ، بب���اب ح���دیقتھا الص���غیر المقاب���ل لب���اب الك���ازینواآلخ���ر م���ن الش���ارع

 یدخل���ھ م���ا ع���اش أب���داً  نول��� ،ق���طف���ي حیات���ھ مص���رف أي م یك���ن غای���ب ق���د دخ���ل ول���الش���اخة. 
، لكن���ھ الظاھری���ة یظل متمس���كا بأمیت���ھ المالی���ةوس���حب األم���وال، وس���تتعل���ق ب���دفع أ غ���راضأل

ال عالق�����ة لھ�����ا  ملی�����ةوعألس�����باب عاطفی�����ة  راتٍ ومالمقاب�����ل للك�����ازینس�����یدخل ھ�����ذا المص�����رف 
 . بالنقود
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یف����اء ھ وش����جار س����روإأش����جار ك����البتوس عمالق����ة م����م ق ون عالی����اً نح����اان تائھت����ترمس����عین����اه م
تمت����د عل����ى ط����ول الش����اخة ف����ي داخ����ل حدیق����ة المص����رف كاس����یا أوش����جار كازورین����ا وإ ةعالی����

ي ف��� ووھ��� المص���رف بنای���ة ف���وق ب���ان ل���ھ  قممھ���ا الس���امقة م���نوت، المطل���ة عل���ى الش���اخة الخلفی���ة
تمت����د أش����جار ن����ارنج و زیت����ون خل����ف الس����یاج  ، ف����ي ح����ینمكان����ھ عن����د ب����اب غرف����ة الك����ازینو

، تتخللھ���ا ش���جیرات زھ���ر جھنم���ي المطل���ة عل���ى الش���ارع األمامی���ة األم���امي لحدیق���ة المص���رف
 ج���اة ذّكّرت���ھُ وف. .  أم���ام بنای���ة المص���رفظل���ل الرص���یف وتى م���ن الس���یاج، بل���ون أحم���ر تت���دل

خص���لتان م���ن الزھ���ر الجھنم���ي األب���یض الملت���ز ببعض���ھ تت���دلیان بإس���تقامة بق���رطین أبیض���ین 
ط���ویلین مت���دلیین بإس���تقامة م���ن أذن���ي الم���رأة ف���ي اللوح���ة الت���ي رآھ���ا ض���حًى معلق���ة ف���ي دك���ان 

ـ���ي چمطع���م حس���ین اآلش���ـ ك���ان أق���رب مطع���م إلی���ھ. ر ب���الجوعوش���ع اھم���ھود . . أمی���ر القیروان���ي
اح  یمش���ي لك���ي یعط���ي وررع العنافص���ة. أقف���ل ب���اب الغرف���ة، ف���ي ال���ركن القری���ب م���ن رأس ش���ا

 ً  التسھیالت المطلوبة، فأعیاه التفكیر. وبللتفكیر من أین یبدأ بتجھیز الكازین نفسھ وقتا

طل���ب م���ن  ن���د الب���ابوع. ج���ده مزدحم���اط���ل برأس���ھ فووإ ،ـ���يچطعم اآلش���ـومنح���غای���ب  مش���ى
موض���وعة عل���ى الرص���یف جلس عل���ى كنب���ة یل���خ���رج رق بطاط���ا و وم���ـ���ي وجب���ة إرز چاآلش���ـ

 ،س���ارحا ببص���ره ف���ي الش���ارع ال���ذي أمام���ھ تن���اول وجبت���ھی ووھ��� ص���لھ طلب���ھ.. . و أم���ام المطع���م
رحم���ن أب���ي م���ن جھ���ة الش���اخة، حی���ث مقھ���ى  إنحص���ر بص���ره ف���ي ال���ركن المقاب���ل للمطع���م،

مقھى، فوج���ده خالی���ا س���وى م���ن والا أن إنتھ���ى م���ن تن���اول وجبت���ھ، عب���ر الش���ارع نح���وم���. ع���وف
ت���ى ل���ھ وإـ���ي. جل���س چای���ــچال���ـص���احب المقھ���ى ال���ذي یق���وم بنفس���ھ بوظیف���ة بض���عة أنف���ار و 

بنفس�����یة قلق�����ة، ث�����م راح ی�����تفحص  تائھ�����اربھ وش�����بإس�����تكان ش�����اي خاط�����ھ وف ص�����احب وع�����أب
الطریق������ة الت������ي ص������فت بھ������ا كنب������ات المقھ������ى، لتك������ون مجموع������ات أش������بھ بالمقص������ورات 

نھض لیق����یس ف���� راودت����ھ رغب����ة،ادة تقریب����ا ف����ي المق����اھي جمیع����ا. المتج����اورة، مثلم����ا ھ����ي الع����
ة. ینھم���ا طاول���ة كبی���روببخطوات���ھ مس���احة األرض الت���ي تحتاجھ���ا ك���ل مقص���ورة م���ن كنبت���ین، 

م���ھ وفلی���ھ غای���ب لی���دفع ثم���ن الش���اي إا أن ذھ���ب وم���ص���احب المقھ���ى. ل���م یالحظ���ھ أح���د س���وى 
 :علق قائال . . رج عن صف أسنانھ السفیلة الذھبیةمنف

 مخبل! -

آخ����ر س����ن مغل����ف حت����ى م���ن فك����ھ األس����فل  یظھ����رل ال����ى آخ����ره ھنف����رج فم����المقھ����ى إ اغ���ادروم
 .بالذھب

ل��ى وعم��ھ  المك��ان أماإمت��داد  تأم��لی ض��ى م��ن جدی��دوم تح ب��اب الغرف��ةف�� وعودت��ھ ال��ى الك��ازینب
دة إلع���داد وع���اوالت، وط��� راٍس وك���قاع���د وم أرائ���كإحتیاجات���ھ . .  اراجع���م ل���ى یس���ارهوعیمین���ھ 

ق�����داح، وص�����نادیق مغلف�����ة بالص�����فیح م�����ن ال�����داخل لتبری�����د المش�����روبات، وإالش�����اي كامل�����ة، 
ـ��ي  من��ذ س��نین، إلرتباطھ��ا نفس��یا عن��ده چك��ان أخ��وه إب��راھیم ق��د ت��رك مھن��ة العربن��ـ .یرھ��ا. وغ

س��تأجر مقھ��ى ص��غیرا ف��ي الس��وق، فخط��ر ف��ي بال��ھ أن وإض��عة، والبمرحل��ة حی��اة ملیئ��ة بال��ذل 
ه م����ن أخی����ھ ص����ارفا ع����ن ذھن����ھ فك����رة كن����ھ أحج����م، بس����بب نف����ورولی����ذھب إلی����ھ لیستش����یره، 

 محمود جویر.  علىطلب األستشارة ع إختیاره لوق خیراوإ. .  إستشارتھ

 * * * * *  * * * * * 

 . . یلت��ھگینف��ث م��ن فم��ھ م��ا یستنش��قھ م��ن ن��ار كعادت��ھ ف��ي م��دخل المقھ��ىج��الس  محم��ود ج��ویر
ً وش���التحی���ة  علی���ھ غای���ب ألق���ى ف���ي أواخ���ر عق���ده  محم���ود ج���ویر رج���لٌ . .  اركھ كنبت���ھ جالس���ا

ً وق���مرب���وع القام���ة، أب���یض البش���رة ثرث���ار، الراب���ع،  ص���غیرة متن���اثرة عل���ى  د ت���رك البھ���اق بقع���ا
ض����ع عل����ى رأس����ھ یش����ماغا وییتح����زم علیھ����ا، دشداش����ة، والباس����ھ ال����دائم ھول قبت����ھ،وروجھ����ھ 
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تخ���رج محم���ود ج���ویر ح���ین یتح���دث  . . وق���ھ عق���ال متوس���ط الثخان���ةوفب���یض، وإ أس���ودٍ بل���ونین 
ك��ان ق��د إكتس��بھا  ھ��ذه ی��ل أن طریقت��ھ ف��ي الح��دیثوق. رش��اشكلمات��ھ م��ن فم��ھ كأنھ��ا إطالق��ات 

كي یلح���ق، بأس���رع م���ا ول. . یطل���ق الكلم���ات عل���ى ھ���ذا النح��� یل���ةگمن���ذ أن تعل���م ت���دخین الن���ار
ً وك��یل��ة م��ن دخ��ان. گیمك��ن، س��حب م��ا ف��ي الن��ار عل��ى إدارت��ھ ألي محادث��ة  ان لھ��ذا ت��أثیره أیض��ا

م���ع  تفاع���ل ف���وراً وییلت���ھ، أال یجی���ب گتف���ث م���ن ن���ارویوھین. فق���د إعت���اد، خ���رواآلت���دور بین���ھ 
محدث���ھ، إال بع���د إنتظ���ار، لدرج���ة أن ال���بعض مم���ن ال یج���دون إس���تجابة فوری���ة عن���ده، ك���انوا 

 م یك���نن جانب���ھ ل���ومھ��� . أم���امض���ونوی، فیتركون���ھ ل���ة قیم���ةوق دم إعـ���ـتباروع���یحس���بونھا إھان���ة أ
ال یعت����ذر. أم����ا م����ن یعرفون����ھ ن ن����وع وموھ����خاص����ة وب، مض����يویح����ین یترك����ھ محدث����ھ  یھ����تمل

نتظ����رون ویینظ����رون ال����ى بع����ض خص����الھ الحمی����دة، فیص����برون ، فعرف����ون عادات����ھ جی����داً وی
  لغایة أن یحصلوا على غایتھم منھ.

ً خاطبھ غایب ی  :محییا

 شلونك عمي محمود؟ -

ً  ل����م یس����تلم غای����ب رداً  إنص����رفت عین����اه تت����أمالن الرج����ل الموج����ود ف����ي ، فعل����ى تحیت����ھ فوری����ا
 ً م���ن األوج���اغ. أراد أن یس���أل أول األم���ر ع���ن الرج���ل الموج���ود ھن���اك  اللوح���ة الجداری���ة قریب���ا

محم���ود، إستحض���ر وج���ھ الرج���ل م���ن  ردِ  إنتظ���ارِ وبكأن���ھ إل���ھ، بخاص���ة ف���ي عینی���ھ اآلم���رتین، 
وقت���ذاك قام���ة ت���راءت لغای���ب  جُ ذاكرت���ھ ح���ین رآه أول م���رة ف���ي محط���ة القط���ار . . وج���ھ یت���وِّ 

 ، م��اح��ول وجھ��ھ ش��ع م��ن وراء رأس��ھ، فتنش��ر ن��وراً وتص الش��مس ، تص��ل ال��ى ق��رمدی��دة ج��داً 
م یعل���ق بذھن���ھ م���ن مالم���ح الرج���ل ول��� .ت���رى ص���ورة الرج���ل بوض���وح الأب��� ھأغش���ى عل���ى عینی���

ذكر كلم���ات التعنی���ف الت���ي قالھ���ا وت���س���نانھ الس���فلى الت���ي بان���ت ل���ھ بل���ون ال���ذھب. أس���وى ص���ف 
زم غای���ب م���ذاك الی���وم ھ���اجس . وال. .  ول���ك مرھ���ون أع���ور الع���ین! الرج���ل لمرھ���ون أبی���ھ  . .

نف����ث م����ن فم����ھ ویوھ. فج����اءه ال����رد م����ن محم����ود،  القتھ بأبوی����ھ؟ .وعنووش����رب����ي ھ����ذا من ی����ا. 
 یلة، فینمج من حوالیھ:گدخان النار

 نت شلونك؟وإالحمد � إبني . .  -

ذا ھ���� وـ����بل ك����ل ش����ي . . من����گالحم����د � عم����ي محم����ود . . رحم����ة لوال����دیك ردت أس����ألك  -
 األوجاغ؟گ اللي فو الرّجال اللي بالصورة

ض���عھ عل���ى طاول���ة مربع���ة ص���غیرة أمام���ھ. ووـایـج���ـي بالش���اي چأت���اه ال���ـ . . الج���وابمنتظ���راً 
ترتی��ب  انقل��ب الس��كر ال��ذي ف��ي إس��تكان الش��اي، راح��ت عین��اه ھ��ذه الم��رة تتفحص��ی ویم��ا ھ��وف

 :بالرد محمود جویر فاجأهاد یجفل حین وكالمقاعد في المقھى، 

س���ألتني   الل���ي بالص���ورة . .الرّج���ال تس���ألني ع���ن ھ���ذا ش���وف . . ھ���اي ص���ار ث���اني م���رة  -
 ً  .آن���ي م���ا أعرف���ھ .  قتھ���ال���ك  بو ـ���لتگأمی���ر القیروان���ي! . . و  معتك تس���ألبع���د م���ا س��� طبع���ا

 یش ترید تعرفھ؟ولبس ھسھ آني أرید أعرف إنت شترید منھ؟ . . 

 ـرایبي!گجوز یطلع ویي! . . عاجبني شكلھ وش ماكوهللا. .  ـيچھیـ -

 رایبك!گ -

ولكن���ھ أح���س بإفتقارھ���ا  محم���ود ج���ویر،اض���ح ف���ي نب���رة ووس���تغراب مفض���وح واإل اإلس���تنكار
 :مالطفا فأضافالى اللیاقة، 



135 

 

الث ت��� ومك���ن ج���ا ھن���ا م���رتین ل���ی وھ���آن���ي م���ا أعرف���ھ! . .  ؟ . .گتری���د الص���دإبن���ي . .   -
ل ط���وَّ  المرات وح���دة م���ن ھ���وبالض���حى . . رتین وم���م���رة المغربی���ة  كث���ر . .أ وم���رات م���

. . رزقك���م ف���ي  إبن���ي!أم���ر هللا ش���وف س���مھ . . ب���س ورـ���فھ أمی���ر القیروان���ي گـول���ـ���عدتھ گ
 ا توعدون!  ومالسماء 

 عمي محمود؟ كشلون -

. . ب���س عل���ى الحیط���ان الرس���وم ك���ل ھ ليرس���محت���ى یالقیروان���ي آن���ي جب���ت ص���حیح . .  -
 لي صار!ال ونوش. .  فایدة؟ال ونوشعني! . . . ی وشن

ـ����ھوة گم����و ص����ارت أحل����ى م����ن ھس����ھ ـ����ھوتك گ فای����دة؟ . .ال وعم����ي محم����ود . . ل����یش ش����ن -
ـ���ول حت���ى گـ���ھوة عب���اس تیت���ي! . . خلین���ا ن���ـگ؟ . . ال!  . . ش���نو ـ���بالكگالل���ي  عب���اس تیت���ي

 !ـھوة حسین صفاوي اللي على الشاخةگأحلى من 

ج��ویر  محم��ودم��س ال��وتر الحس��اس عن��د مقھ��ى حس��ین ص��فاوي ق��د یك��ون غای��ب ذكره لوب��
 :بحسرة و خیبة الذي عقب قائالً 

ـ���م چـ���لت بلك���ي گ . . الرس���وماتجب���ت أمی���ر القیروان���ي یرس���م ك���ل ھ آن���ي. . بن���ي ش���وف إ -
ب���ود ص���فاوي و وعـ���ھاوي حس���ین ص���فاوي گـ���عدون ب���ـگبراس���ھ خی���ر م���ن الل���ي ی���ـ آدم���ي

ج���وون! . . یعج���بھم یش���وفون ویالص���ور ـ���ھوة البغ���دادي یوص���لھم خب���ر ھگو ـ���ھوة ال���بلم گ
الل����ي رس����مھا اللوح����ات لك����ن ش����وف ك����ل ھ ـ����عدون عن����دي! . .گتحول����ون ی����ـویھالص����ور 
 !ریش راحت حراماتوال صبغال فلوس. .  ـانت خسارةچالقیرواني 

 تما القیرواني ھمین أخذلھ فد ھبرة فلوس! . .وح -

ع ذل���ك وم��� . .ب���س رس���م ی یری���دـ���ان چ. . أمی���ر   أمی���ر م���ا أخ���ذ أج���وربإمان���ة هللا . .  ال! . . -
دور بعین�����ك عل�����ى  . . ش�����غلة فاش�����وش! . . الص�����ور!ھ ھجابت�����الل�����ي  إن�����ت ش�����وف بعین�����ك

ـ��عدون ھن��اك گـ��ات الل��ي ی��ـگبی��ـوالاألفندی��ة  یش��بھ واح��دھم ینوبـ��ھوة! . . أك��گـ��عدین بال��ـگال��ـ
ا ح���ال ظل���ت ھ���ي ھ���ي! . . الن���اس الل���ي ھن���ا كلھ���م مث���ل م���والال! . . . .  ؟ـ���ھاوي الش���اخةگب���ـ
 لي ھنا ظل ھنا!والھناك! . . .  تاللي ھناك ظلناس والتشوفھم . . دا 

 مجب���راً عل���ى س���ماع ك���ل ذل���ك بأقس���اط م���ن خ���اللال���ھ ح���ال أي مح���دث لمحم���ود ج���ویر، وح
م����ن فم����ھ، فیخ����رج ص����وت كلمات����ھ م����ن فم����ھ  ص����احب المقھ����ىنفث����ات ال����دخان الت����ي ینفثھ����ا 

 ً ب����نفس  ،دون ری����ب كلم����ات تنض����ح،وال، دخان القص����یر ال����نفسوال����ب����الرذاذ المتط����ایر  مض����مخا
كأنھ���ا ت���ـۥْنفَُث  ال���ى غای���ب كلم���اتالت حاس���دة ألص���حاب المق���اھي الكائن���ة عل���ى الش���اخة، فج���اء

 كالمھ سائالً:محمود نھ ال یكف عن الكالم حین یحدثھ أحد، واصل وألمن عادم ماكنة، 

ل��ي ل��یش تری��د تعرف��ھ! . . ث��م معقول��ة إن��ت ج��اي  ـ��لتگع ذل��ك . . إبن��ي إن��ت لھس��ھ م��ا وم��  -
 بس حتى تسأل عن ھذا الرّجال!

 !إنَت نسیان لك لكن ـلتگآني عمي محمود . .  -

ن���دم عل���ى أن���ھ وش���ي ب���بعِض مم���ا ف���ي نفس���ھ د أن یخب���ر محم���ود ج���ویر، رِ ن غای���ب ل���م یُ���وأل
س���ؤالھ ع���ن الرج���ل المرس���ومة ص���ورتھ عل���ى ج���دار ، عن���د ي أح���د آخ���ر ربم���اوألألمحم���ود، 

عط����اء وإرت����اح لفك����رة أن محم����ود ج����ویر ال یستس����لم للس����كوت وإى محم����ود ج����ویر . . مقھ����
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 ئجارهس����تبموض����وع إ خب����رهوإھ ق����اطع محم����ود ج����ویر كن����ولمحدث����ھ فرص����ة التواص����ل مع����ھ، 
  ھي طلب إستشارات عن نقطة اإلنطالق. الغایة األساسیة من مجیئھوبلكازینو، ل

 ٍّ:غایب سائال ئفاجـُ یفتفاجأ محمود بالخبر، ی

 ـي؟چبن مرھون العربنـوإك إبني . . إنت مل ـولگأ -

أن اإلس���اءة وك���ص���لھ، وإإستص���غار لشخص���ھ م���ن ب���ھ لم���ا س���ؤال محم���ود ج���ویر ل���م یك���ن بریئ���اً 
ای���ب یعل���م جی���دا أن محم���ود ج���ویر یع���رف وغف���واه بالس���لیقة . . بع���ض األص���ارت تخ���رج م���ن 

م���تعض م���ن الس���ؤال ال���ذي ینط���رح علی���ھ كلم���ا أراد أن یرتق���ي ع���ز المعرف���ة إب���ن م���ن ھ���و! . . ی
ذ وإأن محم���ود عل���ى درای���ة بأص���لھ، عرف ع���ز المعرف���ة ب���ویھ���فالحی���اة، ھ���ذه درج���ة ف���ي س���لم 

ن���ھ مص���مم عل���ى المض���ي وأل، ص���احب المقھ���ىق���د إعت���ادت عل���ى م���ا س���معھ م���ن كان���ت أذُنُ���ھ 
 ً  أجاب بثقة: غیر ملتفت للترھات . . قدما

 ـي!چإبن مرھون العربنـ. . بلي عمي محمود  . . آني  -

لي بتلف���ات هللا . . والل���ي . . إن���ت إس���تأجرت ھ���ذي الك���ازینل ـ���وگیعن���ي إن���ت ھس���ھ تری���د ت���ـ -
 53؟ھناك یم سینما الیھودي

 محمود!أي عمي  -

 ؟ . .ـم یوم بالسوگچـوزة یدلل علیھا گھذي اللي ظل ناجي نر -

 بلي عمي محمود!  -

 للمزایدة! گ واحد من السووالا راح وم. . .  -

 أي عمي محمود!  -

ً وروی��� قتراح���ات وإإرش���ادات  تخل���ل حلق���ات ال���دخان المنف���وثوت، ح محم���ود ج���ویر ینف���ث دخان���ا
باألم���اكن الت���ي تلب���ي حاجت���ھ م���ن أش���یاء غای���ب  عری���فوتلغای���ب ع���ن كیفی���ة إدارت���ھ لعمل���ھ، 

.  س���لم علیھم���اویدخل المقھ���ى ص���بي ف���ي ح���والي الرابع���ة عش���ر، ی���ي ھ���ذه األثن���اء وف���یحتاجھ���ا. 
 :لصبيمن ا محمود طلبوی. 

 !جیب ألخوك غایب طاسة ماي . . روح إبني . . دماري -

أص����حاب . إعت����اد  . ذا الص����بيھ����َر فیھ����ا م ی����ول����م����رات س����ابقة أت����ى بھ����ا غای����ب ال����ى المقھ����ى 
ً چـای����ـچثالث����ة عم����ال إلدارة المقھ����ى،  عل����ى توظی����فالمق����اھي اآلخ����رین  ع����ن  مس����ؤوالً  ـ����یا
 ً ً   س���تكانات الفارغ���ة، وع���امالً جم���ع اإلوی یس���قي الزب���ائن م���اءً  األوج���اغ، و ص���بیا إلع���داد  ثالث���ا

فس���ھ ونعام���ل واح���د یك���ون ھ. . أم���ا محم���ود ج���ویر، فك���ان مختلف���اً، یكتف���ي ب ـ���یلة للزب���ائنگالن���ار
ً چـای���ـچ ب���ل ش���ترط علی���ھ القی���ام بالواجب���ات األخ���رى لق���اء إض���افة بس���یطة ب���األجر، ویأس���طة  ـ���یا

ً وغ   .كان یجد من یقوم بالوظائف الثالثما  البا

و وھ����ف����ي المرحل����ة المتوس����طة مات����ت أم����ھ  تلمی����ذ . . محم����ودجی����رة ن ومھ����الص����بي ال����داخل 
 عن���د قریب���ةٍ  اح الول���د یس���كنور .وفي األب م���ؤخراً وت���م یت���زوج أب���وه لفق���ره الم���دقع، ول���ص���غیر، 

عش���ما محم���ود ج���ویر  ُس���ئِلن وإحص���ل ، فن أقرب���اءه م���ا أرادوا ل���ھ أن یت���رك المدرس���ةوألل���ھ، 
                                                            

 "سینما الیھودي" ھي التسمیة الشائعة آنذاك بین أھل بعقوبة لـ"سینما دیالى" التي نادرا ما كانوا یستعملونھا 53
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بع���د عودت���ھ م���ن  َل الول���د عن���ده ظھ���راً ـِّ بع���ض أھ���ل المع���روف م���ن األقرب���اء أن یَُشغ���ل���دن م���ن 
 كرھا ال بَطل!ممحمود بل وق بسیط . . یام العطل، لقاء أجرٍ وإالمدرسة 

محم����ود ج����ویر ل ھعماس����أثن����اء  یرتش����فغای����ب روح وی����الص����بي بكاس����ة الم����اء لغای����ب، أتي ی����
 یخاطبھ:

 . . غایب إبني -

 ب:یجوی . . كف غایب عن الشربی

 بلي عمي محمود! -

 :قائالً  ر محمود الى الصبيیشوی

  الدماري!ھذا  -

. بس���بب تعری���ف محم���ود ج���ویر ل���ھ بالص���بي غای���ب یتأم���ل الص���بي ال���ذي أمام���ھ ح���ائراً روح وی���
م���ع نفث���ة دخ���ان م���ن ف���م  لیس���مع ممس���كا بالكاس���ة الص���فریة ق���رب فم���ھ ال یش���رب منتظ���راً ل وظ���

بش���كل الص���بي  54يدمارال���بث���وان أن ی���ربط لق���ب  ح���اوالً وم ي ھ���ذا،دمارال��� م���ا حكای���ة محم���ود
رز فك��ھ ال��ى وب��خل��ف، والال��ذي إرت��د أعل��ى رأس��ھ ال��ى ال��وراء ف��ي زاوی��ة ح��ادة م��ا ب��ین الیم��ین 

ُص���بَّ أن���ھ وكیس���ار، ف���ي وض���ع ثاب���ت م���زمن ال یتغی���ر والاألم���ام بزاوی���ة ح���ادة م���ا ب���ین األم���ام 
.  جیئ��ھ ال��ى ھ��ذه ال��دنیا م��ن بط��ن أم��ھعل��ى ھ��ذه الوض��عیة من��ذ م امس��ّمرلَّ وظ�� وعل��ى ھ��ذا النح��

 :سمع غایب محمود یضیف قائالً وی. 

 و. . م����ن تحّض����ْر الك����ازین !ینفع����ك ـ����ي مس����تجد . .چـای����ـچھ����ذا الل����ي تش����وفھ . . ال����دماري  -
 !ك . . یفیدكعندھ ـَ لـِّ ویاك . . شغه ذَ خُ أالتمام للشغل . . ب

ً وم ً عقب وییوافق غایب  . . بكالم محمود  قتنعا  :تلقائیا

 ـة؟گاي لبووھسمھ دماري لوإسمھ؟ . . ھإلي ش ـلتگ. . لكن ما  !صار عمي محمود -

ن���ت  ش���ترید م���ن إس���مھ؟ . . وإـ���ـالولي ع���ن إس���مھ! . . گ إبن���ي نس���یت . . م���ا أدري ش���ـوهللا -
 و  یجیك ركض!وھلھ دماري  صیح

محم���ود ي میق���ات معل���وم تخل���ص وف���ض���ربة معل���م وبك���ذا وھغی���ر متوقع���ة! . . ح���ظ ال اتض���رب
ً يدماریكون ل���وس���.  .ي بض���ربة ح���ظ دم���ارم���ن ج���ویر  ف���ي  ص���غیرٌ  ، دورٌ ، بض���ربة ح���ظ أیض���ا

 .مرھون حیاة غایب

وقودھ���ا  كأن���ھ ق���اطرةف���اترا محم���ود ج���ویر م���ا ی���زال ینف���ث دخان���اً . .  نھض غای���ب لیغ���ادری���
 على وشك أن ینضب!

* * * * *  * * * * * 

ال���ى س���وق آل  ار ب���ین ع���الوي الحب���وب وص���والً وس���دخ���ل غای���ب س���وق بعقوب���ة م���ن ش���رقھ، 
 ً ً بن����در، المبن����ي ح����دیثا نف����ذان ال����ى الس����وق الش����رقي وی، ، بمم����رین یط����الن عل����ى الش����اخة غرب����ا

 ً حس��ن وھ��ابي النج��ار. ال��دكاكین  قاص��داً األق��رب إلی��ھ البن��در مم��ري س��وق  . . دخ��ل أح��د ش��رقا

                                                            
 صبي".وعونھا بمعنى أن "لدیھ تشنج عضلي ین یقولون عن أحد "الزمھ دمار" یقولوحمفردة "دمار" العامیة یستعملھا العراقیون مرادفا لمفردة "عصب"،  54
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مام���ھ ف���ي نھای���ة المم���ر ال���ى وإاع���ة حب���ال. وباع���ة أقمش���ة وبالت���ي م���ّر بھ���ا أغلبھ���ا لخی���اطین 
ون أم����ام ش����ركة بات����ا لألحذی����ة، فل����م یحف����ل حتش����دی ا م����ن قروی����ّيِ المظھ����رنف����ر الح����ظالیم����ین 
. .    المقاب����لدكان ال����واجھ����ة األیس����ر لال����ركن دت نظ����ره ص����ورة معلق����ة عل����ى وش���� ،بجمعھ����م

أخ���رى إعت���اد جاس���م بُ���دّي ص���احب ال���دكان  ب���ین مج���الت مص���ریھ الص���ورة عل���ى غ���الف مجل���ة
نفس����ھا الت����ي رآھ����ا قب����ل أی����ام أن تك����ون ك����اد الص����ورة وتال����دكان.  عل����ى تعلیقھ����ا عل����ى ركن����ي

.  ن���فاألبلوح���ة كبی���رة معلق���ة عل���ى واجھ���ة دك���ان أمی���ر القیروان���ي . . رأس مرف���وع مرس���ومة 
ذكَّ���راه بغص���ني الزھ���ر الجھنم���ي األب���یض عل���ى  نان مت���دلین ط���ویالاقرط���. .  وج���ھ ص���بوح . 

 سأل صاحب الدكان:صورة ال وشیراً بیده نحومقترب لینظر، فی. .  سیاج المصرف

 ھذي منو؟عمي جاسم . .  -

 ھذي أم كلثوم! -

 المغنیة المصریة؟ تقصد أم كلثوم . .  -

 إي! -

 تغني سھران لوحدي؟ي اللي ھ ومھذي . . عمي جاسم  -

ً ی  :رد جاسم بـۥدّي ضاحكا

غن���ي األول���ھ وت. .  !غن���ي . . یلل���ي ك���ان یش���جیك أنین���يوتنع���م! . . ھ���ي بعینھ���ا . .  أي! . . -
 أقصد المجلة؟ ؟ . .اتریدھبالغرام! . . 

ر ال���ى المح���ل ال���ذي یس���تدیع���ن الش���راء. ث���م  رد معت���ذراً وی���فیس���تحي ال یع���رف الق���راءة،  غای���ب
مظھ����رھم ب ،المحتش���د ینئ����ذ فق���ط عل���م أن الجم����عوحوراءه، حی���ث ف���رع ش����ركة بات���ا لألحذی���ة. 

نم���ا للتف���رج عل���ى جھ���از التلفزی���ون وإریف���ي، ل���م یكون���وا واقف���ین م���ن أج���ل ش���راء األحذی���ة، ال
أطاح���ت بعق���ل ال���ریفیین فانتازی���ة الموض���وع ف���ي الجان���ب البعی���د م���ن المح���ل وص���ار حكای���ة 

 . الى سوق بعقوبة للتبضعالذین یأتون 

لم���ع ف���ي رأس���ھ فك���رة، واقف���اً وراء ال���ریفیین المحتش���دین أم���ام مع���رض ش���ركة بات���ا، فت یتف���رج
المحیّ����ا، ال  لقُ ـَ ط���� دخل المح����ل. مقص����ود عب����د الجب����ار المقص����ود، مس����ؤول الف����رع، رج����لٌ وی����

 نم���ا بس���بب فھم���ھ الس���لیم ألخ���الق ت���اجر المف���رد، ف���بّش ف���وراً وإبس���بب تربیت���ھ األس���ریة فحس���ب، 
 ً  ألھ غایب:وس..  حین دخل في وجھ غایب مرحبا

 . . ھذا التلزیون -

ً  غایب، یقاطع الرجل مرحةال یتھبروح  :مصححا

 تلفزیون!ـول گلزیون . . وتم. .  -

ً  . .  الرجل المرحةفتریحھ روحیة   :فیقول معقبا

 یسموه! . .أرید أعرف منین جبتو؟ ي. . شیسموه خل! تفلزیون یابھ یلالتلفزیون؟ . .  -

 عن��دهلون ھاش��م الیاس��ین الھوی��دراوي ـ��وگف��ي الواق��ع . . إحن��ھ جبن��اه م��ن بغ��داد . . لك��ن ی��ـ -
 . .  !بیعھا باألقساطویتلفزیونات 
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 ذا ھاشم الیاسین وین دكانھ؟ وھ. .  -

. قری���ب ش���ویھ م���ن  . بعم���ارة أم حلم���ي أخ���ت عل���ي الحس���ون. .  مومنی���ة الس���ت قری���ب م���ن -
 محل أمیر القیرواني . . 

ھ���ذا  كام���ل تج���اه مقص���ود عب���د الجب���ار، ألنغ���ادر غای���ب بش���عور إرتی���اح یاكرا الرج���ل . . وش���
ح���ول ال���ركن ال���ذي مرھ���ون  دارَ . .  ل���م یتف���رس ف���ي ھیئت���ھ ول���م یلم���زه بأبی���ھ مرھ���ون الرج���ل

. بع���د ث���الث آل البن���در لس���وقدخل المم���ر الث���اني لی��� ةی���ربط مم���ري الس���وق م���ن جھ���ة الش���اخ
ت���د ف���ي الفس���حة الت���ي جانب���ھ مح���ل إموبْق���ة الح���الق، مح���الت عل���ى الیم���ین وج���د مح���ل حس���ین حُ 

س���مع ص���وت ف. . ظ���ل غای���ب یتف���رس ف���ي الت���ابوتین، ح���ل النج���اروما ھوھ��� . . أمام���ھ تابوت���ان
 من داخل المحل یقول:

ال تخ�����اف عین�����ي! . . إحن�����ا ھن�����ا ش�����غلتنھ باألس�����اس ننج�����ر توابی�����ت مارك�����ة ش�����وفرولیھ  -
ی���ة  می���ت م���نھم دز لن���ا برقوال . . ع ذل���كوم���ـ���بور . . گـ���اصین تك���ت لل���ـگللجماع���ة الل���ي 

 ! . . تعرف لیش؟ . . عدمشكر بعد الوصول الى أرض ال

 لیش؟ -

. .   !ب���س م���ال رواح ـ���عَّرج���ـھ���ن مُ ـ���ص لھ���ذي التوابی���ت . . م���ا بگـن���ألن التكت���ات الل���ي ت. .  -
   ھ ون َوي!نـلیزي یسموگباإلنـ

، فتفاجئ����ھ م����ن الس����اخرةاح غای����ب یتأم����ل طلت����ھ وریخ����رج حس����ن إلی����ھ لیق����ف ب����ین الت����ابوتین، 
، ف���ي أواس���ط نس���بیا قام���ة قص���یرَ  حس���ن وھ���ابي النج���ار رج���لُ . .  عالی���ة مجلجل���ةض���حكة  حس���ن

.  ھ��ي أكث��ر م��ا یش��دّ إنتب��اه الن��اظر إلی��ھ ف��ي ھیئت��ھ عموم��ا واربھ الطویل��ة ج��داً وش��عق��ده الثال��ث، 
ت حوا ،تغط���ي رب���ع وجھ���ھأن تك���اد  ش���وارب. .  ش���رة میّال���ة ال���ى الش���قرةوبوج���ھ ذ.  فھ���ا إص���فرَّ

س���فل بحی���ث تغط���ي فم���ھ ك���امال س���وى فرج���ة ص���غیرة واألت���دلى نحوتالس���فلى بت���أثیر ال���دخان، 
، س����اخراً  ، فتض����في عل����ى وجھ����ھ تعبی����راً تركتھ����ا الس����یجارة الت����ي ال تف����ارق فم����ھ إال ن����ادراً 

ك����تم أن یم����ا یس����تطیع  ا أن یط����الع الم����رء وج����ھ حس����ن، ن����ادراً وم����.  . بخاص����ة ح����ین یتح����دث
 :حسن وھابيعلق یف . . خبره بإحتیاجاتھوإتسم غایب لھ، بوإ. .  إبتسامة إرتیاح بمرآه

شتس����وي  ـ����بیر! . .چ ش����رین می����زوعحی����ل! . . أربع����ین قنف����ة و ثالث����ین طبلی����ة زغی����رة  -
 بیھن؟

 !ال سینما الیھوديومالكازینني إستأجرت وإمأحتاجھن . .  -

س���ینما  اس���ینما الیھ��ودي، ھ��ي إس��مھ ھوفقین! . . لك��ن ل��یش س��میتھوم���برك��ة والعل��ى الخی��ر  -
ھا مس����لم . . ل����یش م����ا ت����ـسموھا احبص����األخ����رى ھ����اي الس����ینما لع����د  دی����الى؟ . . زی����ن! . .

 سموھا سینما الزیدي!وتسینما المسلم؟ . . 

 رد:ویبتسم یف . . عقل غایب لتحلیلھا ھمما یحتملبكثیر المفارقة أكبر 

 ایح! ورسینما دیالى من ھسھ  ا! . . راح نسمیھیابھ یلال -

بع���د  ولھ���ا سیص���لھوإعل���ى دفع���ات غای���ب الطلب���ات ل متس���لیعل���ى  نتفقاس���ی . .قش���ة األس���عار مناب
ن م���ا مع���ھ م���ن وج���د أ األخ���رى، إلحتیاجات���ھمراجعت���ھ  ع���دوبھ���ذا غی���ر أن غای���ب  .أس���بوعین
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ً یال یكف���ي للتغطی���ة. ف م���ال  واف���ق حس���ن وھ���ابي عل���ى أن یؤج���ل نص���ف المبل���غ یس���دد أقس���اطا
 . أسبوعیة بعد التسلیم

اح���د ووغ���ادر مح���ل حس���ن وھ���ابي . . فھ���ا ھویوھموج���ة إرتی���اح أخ���رى تجت���اح  روح غای���ب  
ـ���ي، چص���لھ بت���ذكیره لمھن���ة ابی���ھ العربن���ـوفآخ���ر ال یتعام���ل مع���ھ دون أن یتط���رق ال���ى أص���لھ 

جع���ل  ال���ذي أعان���ھ عل���ىة بات���ا، ل���ذاك ال���ذي حمل���ھ تج���اه وكی���ل ش���رك مماث���لٌ  ش���عورفالزم���ھ 
حك���ى ل���ھ حكای���ة یل مقص���ود عب���د الجب���ارال���ى  رج���عوی. .  ھ���اجس التلفزی���ون ی���دور ف���ي رأس���ھ

لیھ����ا التلفزی����ون ف����ي إول مقھ����ى ی����دخل وإأن����ھ یری����د أن تك����ون الك����ازینوبإس����تئجاره الك����ازینو، 
أن�����ھ ال یع�����رف ھاش�����م الیاس�����ین الھوی�����دراوي لك�����ي یطل�����ب إلی�����ھ بیع�����ھ تلفزی�����ون وببعقوب�����ة، 

الس���وق  تج���ار اء . .عن���دما یری���د الش���ر ھاش���م الیاس���ین بتكفل���ھ عن���دوع���ده مقص���ود یباآلقس���اط، ف
 بعضاً! بعضھم یعرفون

عل���ى ال���رغم  غای���ب ال���ى تخی���ل إفتت���اح إحتف���الي للك���ازینو، س���تقودانعفوی���ة والالفط���رة الس���لیمة  
و زوج نع���ال  ،ھ���ادل عل���ى حزام���ھبّ���ھ وع ،دشداش���ةوب ،حاس���ر ھرأس���م���ن إحتفاظ���ھ بمظھ���ره، 

 والال ص���یفاً ك���ان زوج أحذی���ة م���ن أي ن���وع  قدمی���ھ ل���بسأن���ھ أ  ی���ذكروال، ھجل���دي ف���ي قدمی���
یس���افر سإال ح���ین  ن یلبس���ھما ح���ذاءً ول��� . . بس���طال الجندی���ة من���ذ أن ت���رك وراءه إنتع���ال ش���تاءً 

 الى مصر لحضور حفلة من حفالت أم كلثوم.

ً  ذاك المس���اء ً ھب���ا، و ذم���ن مح���ل أب���ي ش���خان نص���ف زجاج���ة ع���رق عص���ریة . . جالب���ا ال���ى  ا
د ص���ار ھ���ذا ال یلتف���ت وق���ة، ـ���چمقھ���ى من���اتي، جل���س كالع���ادة عل���ى كنب���ة قریب���ة م���ن أب���ي دع���ـو

لإلنس���حاب ال���ى الغرف���ة الص���ومعة،  آنتھی���ویـ���طمة، گحس���ین  جی���ئوی .إال قل���یالً  حدث���ھویإلی���ھ أ
عل���ق یم���ا یعب���ان الخم���رة وھ . . ف���ي الك���أس خمرتھم���اھن���اك  انس���كبی.  . ـ���ةچع���وودأب غیبتیوس���

 حسین:

 مستكي صرمھر! گ صایر ما تشرب اال عرگ إنت صد ولك ایب! . .وغھذا شن -

 خان أقرب لي من درویش عبد هللا!وشأب حسین . . عیني -

ھن��ا گ اظم . . ف��اتح یبی��ع ع��رون��ھ أبیص��یحولاح��د إس��مھ مت��ي س��لیمان ووأكـ��ولون گی��ـب��س  -
ـ���بال گم���ن خ���ان الخیال���ة م���ال طال���ب عل���ي . . ی���م ثانوی���ة بعقوب���ة ط���الع بالمحط���ة . . ب���دكان 

  !محطة القطار

ن وم�����م�����ن دروی�����ش عب�����د هللا  الن����� براح یص�����یر أق�����ر اظمون�����أب معن�����اهإي . . زی�����ن! . .  -
 !خانوشأب

بَ األوللكأس�����ھما  إحتس�����ائھما بع�����د ل�����م  . . الك�����ازینو خب�����ر حس�����ینلندیم�����ھ غای�����ب  ، سیس�����رَّ
ً  ندیم���ھ إلی���ھ أفض���ى ب���ھم���ا  الن���دیم أول األم���ریس���توعب  ً  إس���تیعابا ل���م یس���توعبھ  ربم���اول ب���ل ،تام���ا

طل���ب م���ن غای���ب ی، فف���ز م���ن مكان���ھ مس���تثاراً وقإال بع���د أن ج���رع كأس���ھ كل���ھ م���رة واح���دة،  جی���داً 
ألن مش���روعھ لق���ي غای���ب ف���ي روح  افرح���. طل���ب حس���ین ھ���ذا أش���اع ال���ذھاب لرؤی���ة المك���ان

 ً ً  تعاطفا ً وم قویا  . ینعاضدأول الم . . من قبل ندیمھ خلصا

ترك����ا ُس����فرة المنادم����ة و خرج����ا مت����وجھین ال����ى موق����ع الك����ازینو . . وص����اله أثن����اء م����ا ك����ان 
غ���بط حس���ین فی، منتظروالالك���ازین ف���تح ب���اب غرف���ةنوی لس���ینما.ایغ���ادر ص���الة ھن���اك  جمھ���ورال

ً  عل����ى ش����روعھ بھ����ذا العم����لص����دیقھ  دار نظ����ارة ش����ارع م����ن والن����د خلوعل����ھ التوفی����ق.  متمنی����ا
 عن���د ب���ابعریض���ي واقف��ین  ل��ده برھ���وموودن���داوي ال وث���ار إنتب��اه حس���ین وق���وف عل��أالع��رض، 
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ل���ده وولدن���داوي حت���ار حس���ین ف���ي تفس���یر طریق���ة مواص���لة تطل���ع اوإ. إلیھم���اان یتطلع���، الس���ینما
 مجتم����ع حس����ین ربی����ب، للن����اس یت����ھبس����اطة رؤخ����الف تربی����ة غای����ب بل����ى وع. . نحوھم����ا 
، ل���دهوومتطلع���ا الدن���داوي حس���ین  إلتف���تأن ا وم��� بجی���رانھم. الش���ك عل���ى معت���ادین م���زارعین

 تنفث����ھدرك بغریزت����ھ أن ش����یئا غی����ر م����ریح فی����نظ����راتھم، إس����تجالء م����ا ینض����ح م����ن  ح����اولی����ـ
دخل ھ���ذا ی���دن���داوي یش���یر ألبن���ھ برھ���وم، فوالعل ح���ین لم���ح حس���ینلبعی���دة، بخاص���ة نظراتھم���ا ا

م یب���ق س���وى ن���ور ول���رعان م���ا إنطف���أت ك���ل األن���وار الت���ي تض���وي واجھ���ة ال���دار، وس���ال���دار، 
الن��ور الكلی��ل المنبع��ث م��ن فتح��ة ع��ھ ومأم��ام بنای��ة المص��رف الش��ارع الخاف��ت ع��امود مص��باح 

 باب غرفة الكازینو.

، راح ن بإتج�����اه المحط�����ةییض�����امالس�����ینمائي دار الع�����رض ریض�����ي وعل آل الدن�����داوي اقف�����إب
 :قائالً  . . حسین یتفحص المكان

الزاغ����ور ـ���ھوة من���اتي گس����ھر ھن���اك بغرف���ة وتراح تظ���ل تن���ام إن���ت  بالمناس���بة غای���ب . . -
 . .  ؟ الجایف

 قصدك؟ -

 . . إن���ت م���ا عن���دك بی���ت . . إن���ت ص���ار عن���دك ھن���ا مك���ان أحس���ن من���ھ بمی���ة م���رة!قص���دي  -
ا تحت����اج وم���� ع����یش ھن����ا . .وتالمك����ان ھلي راح یص����یر بیت����ك . . ترت����ب والالمك����ان ھ����وھ

 تروح تنام بغرفة مناتي!

 ـان ببالي! چلي والذا ھوھـلبي . . گ ـلبك علىگ. .   صحیح!وهللا -

 اع؟گبس  . . آني أشوف أیضا إنت إذا جیت ھنا ما یصیر تظل تنام على الـ -

 وین أنام لعد؟  -

اح���د وو . . راش ھدی���ة من���ي . . واح���د ل���كوف���آن���ي راح أجی���ب س���ریرین جری���د م���ال نخ���ل  -
  .بات عندكوإأسھر  علیھ من أجيأنام لي 

 !حسیندایم . .  -

 .وای���اھمونق���د تش���رب فراس���ة معرف���ة الجی���ران ك���ان حس���ین ، الوس���ط ال���ذي یع���یش فی���ھبحك���م 
ل���م  الك���ازینو، إلس���تئجار العلن���ي الم���زاد ی���وم ج���رى م���ا بالتفص���یل غای���ب ل���ھ حك���يا أن وم���

والده وإدن���داوي والعلیك���ون أن س���تنتج إحتم���ال ، لك���ي یحس���ین م���ن عن���اءٍ  یتطل���ب األم���ر كثی���رَ 
 حس���ین یكم���لك���ي ولن أی���دیھم . . ومفرص���ة إس���تئجار الك���ازینإف���الت س���بب بق���د أس���قط بی���دھم، 
 :، علق قائالً تصوره عن المكان

بھالحال����ة الزم  . . یص����یر بیت����كن����ت الزم تع����رف زی����ن إذا راح ھ����ذا المك����ان وإغای����ب . .  -
والده راح یص����یرون  ل����ك وإدن����داوي ال وراحیض، ألن عل����وم����تبن����ي ھن����ا بالزاوی����ة حم����ام 

 لسینما علمودك إذا إحتاجیت حمام!اا راح یفتحون باب وم عداء . .وإخصوم 

ھ�����اذي  أع�����داءكلھ�����م ـ�����لت! . . لك�����ن م�����ال یص�����یرون گ تم�����ام حس�����ین . . مث�����ل م�����ا وهللا -
 ـة!چعـود و. . لیش یصیرون أعداء؟ . . یعني إنت تقصد حتى أب !محیرتني

 حسین:ردَّ وی
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 ن����ت ال یغ����ّرك بالن����اس الطریق����ة الل����ي إـ����ة! . . ش����وف غای����ب . . چع����ود وخصوص����ا أب���� -
غلة ش��� وھ���ذا الل���ي س���ویتھ إن���ت . . أقص���د إس���تئجار الك���ازینگ! . . وی���اك ع���ر ھ���ایش���ربون ب
گ ـ���الصات الع���رگـ���ة گم���ا لھ���ا عالق���ة ب���طـ���بیرة كل���ش . . چ. . ش���غلة ل���وس وفمص���الح 

.    ي آخ���رش��� و. . إس���مع ت���ذكرت! . . أك��� !نفس أم���ارة بالس���وء . . ھ���اوال���واح���د ب���اآلخر . . 
قفل���ھ . وتلوس���ك وفموجودات���ك  ھن ب���ِّوالب حدی���دي للغرف���ة حت���ى تأم���ـ. إن���ت الزم تش���تري د

الغرف����ة م����ن ب����اب حدی����د عل����ى ب����اب  ح����طت. . الزم لوج����ودك ھن����ا م����ن واآلحس����ن واأل. 
 !الخارج

 یردد:ف . . ھ حسینإقترحبال غایب مشغوال بما ظل وی

یص���یرون أع���داء  كلھ���مم���ال س���الفة الب���اب الحدی���د تم���ام . . ب���س  ول حس���ین . .گمث���ل م���ا ت���ـ -
 ـة؟ چعود و! . . حتى أبھذي ھي اللي مدوختني

لھم! . . أتمن����ى! . . ألن إن����ت م����ا ع����ایش ف����ي بس����تان حت����ى تع����رف م����وك وآن����ي أتمن����ى ل���� -
 ده تربیة عربان!  والأو وھ ولھم! . .ألن علوكم ولار السوء! . . أتمنى وجشن

بخص���وص الدن���داوي  م���ن ص���حة رأي حس���ینبع���د م���رة م���رة م���رور األی���ام س���یتثبت غای���ب وب
ً س����یكون م����نھم  واح����دٌ ع ذل����ك فوم����والده، وإ ً مخلص���� ص����دیقا  وكن����ھ ل����ن یك����ون أب����وللغای����ب،  ا
 . . بّر حس����ین بوع����دهس����یص����باح الی����وم الت����الي طل����وع وب.  .عریض����ي  برھ����وم والـ����ة چع����ود

عھم�����ا ومم�����ن الھوی�����در ھدیت�����ھ لغای�����ب، س�����ریرین مص�����نوعین م�����ن جری�����د النخ�����ل،  جل�����بوی
حتس���یا تل���ك اللیل���ة ف���ي غرف���ة الك���ازینو خمرتھم���ا وإط���انیتین، وبخ���دتین ومم���رتبتین م���ن القط���ن 

 التي جلباھا من أبي ناظم.
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 ب  ـُ حـاٍن للـاٌن ثـربـق
ً والقبی��ل الغ��روب م��ا الوق��ت  بق��رٍص خل��یِط لون��ھ  ش��مس م��ا زال��ت أعل��ى خ��ط األف��ق تمی��ل غرب��ا

ـ���راج گلی���ان الع���م وص���ل بعقوب���ة زائ���را لبی���ت أخی���ھ نزھ���ان، تحمل���ھ م���ن وعأص���فر محم���ر . . 
ً چبغ���داد عربان���ة م���اھي العربن���ـ وق���ت إقف���ال القیروان���ي إب���ن  ـ���ي. نظ���ر ف���ي س���اعتھ. ھ���ذا تقریب���ا

فض��ال الس��یر ال��ى البی��ت م��ع إب��ن أخی��ھ، طل��ب م��ن م��اھي ومع��ودة ال��ى المن��زل. والأخی��ھ لدكان��ھ 
ج���د قیروان���ي ل���یس فی���ھ، لكن���ھ وواللمح���ل مفت���وح ـ���ي أن ینزل���ھ عن���د مح���ل القیروان���ي. اچالعربن���ـ

 :عد التحیة سألوبه نزھان یتھیأ لوضع ما تبقى من بضاعتھ في محل ولده . . اأخ

 ن؟ویأمیر  إبنك نزھان . . لعد -

ـ���ابھا أش���وف گوإن���ي ش���لون م���ا أش���وفھا وإبالحدیق���ة م���ال المحل���ة . . ھال���ك نفس���ھ بش���غلة . .  -
طھ بھا!  ھذا البیك رئیس البلدیة ورَّ

 شغلة أیش؟ -

 . . تماثیل؟ بالحدیقة! باعوس دوس. . یسویلھم تماثیل أ -

 بلي! -

روح وی����رف����ة ولف����ة بالنح����ت والتماثی����ل حت����ى یع����وف ش����غلھ الل����ي یاك����ل من����ھ خب����ز وعوھ -
 یورط نفسھ بشغلة؟

 شمران ویاه!ھذا المسكین وّرط وممصیبة وال. .   شمدریني یا علیان!وهللا -

ً وإإب��ن أخی��ھ ل��م یحص��ل ل��ھ . .  !باعوس��تماثی��ل أس��ود  طع��ة ص��غیرة ب��المرة، ق وول�� ن أن��تج نحت��ا
علی���ان طالم���ا م���رر ولذي ینحت���ھ القیروان���ي للبلدی���ة . . فض���ول كبی���ر لرؤی���ة األس���د ال��� ھتملك���ف
ل���ى ال����رغم م����ن وعللقیروان����ي رأی���ھ بم����ا ینتج���ھ القیروان����ي م���ن ف����ن بالرس���م كون����ھ، فس���ھ ونھ

د راح إب���ن  أخی���ھ وق���فم���ا بال���ك الممارس���ة لس���نوات طویل���ة، یفتق���ر ف���ي الغال���ب ال���ى التقنی���ة . . 
ذي ل���م ال��� و. ھ��� أینح���ت أس���دا؟ .م���ر عواقب���ھ غی���ر معروف���ة! . . الغش���یم بالنح���ت لیت���ورط ف���ي أ

 یجرب النحت في حیاتھ!   

دیق����ة البلدی����ة . . ح����ین دخلھ����ا  م����ن بابھ����ا ح وش����ى بح����ذاء الش����اخة نح����ومت����رك أخ����اه نزھ����ان 
ثنی���ة الش���ارع قیص���ریة، ل���م ینتب���ھ لوج���ود ش���رطي ف���ي المطل���ة عل���ى الش���اخة مقاب���ل محل���ة ال

رص الش���مس ق��� واكس���ة نح���ألن���ھ ك���ان یتطل���ع ال���ى الجھ���ة المعـ���بة گالداخل���ة ال���ى محل���ة أم ال���ـ
ك����اد أن یالم����س خ����ط أف����ق بی����وت محل����ة القیص����ریة. ف����ي م����دخل الحدیق����ة ویزداد أحم����رارا ی����

ن َخلَ����ل ج����ذوع أش����جار وم����اھ����ت باص����رتھ ف����ي أنحائھ����ا بحث����ا ع����ن القیروان����ي. وتتوق����ف 
ط���رف الحدیق���ة كازورین���ا الس���امقة ف���وق ش���جیرات ال���دفلى، لم���ح القیروان���ي ف���ي  والالك���البتوس 

أذاك ال����ذي مع����ھ منكب����ا عل����ى كتل����ة م����ن الج����بس . .  م����ن محل����ة الدب����ة، خال����ھ القص����ي القری����ب
لك مم���رات الحدیق���ة الترابی���ة لیص���ل ھن���اك . . عن���د وص���ول الع���م وس���. .   فتى ش���مران؟والھ���

راح تحی���ة اإلق���اء  ال���ذي دون مران ع���ن العم���ل منش���غلین بالترحی���ب ب���العموش���توق���ف القیروان���ي 
قیروان���ي إزمیل���ھ مش���ھرا ف���ي وال، تل���ة الج���بس الض���خمةوكت���نقال بنظرات���ھ بینھم���ا م یتطل���ع إلیھم���ا

ثناءھ����ا س����معوا ص����وت س����یارة إس����عاف ت����دخل وإمران بی����دین مل����وثتتن ب����الجبس . . وش����ی����ده، 
ـ��بة، فعل��ق گال��ـ خ��الل اإلش��جار ت��دخل دربون��ة محل��ة أمـ��بة، ف��ألتفتوا ورأوھ��ا م��ن گمحل��ة أم ال��ـ

 القیرواني موضحا لعمھ:
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 آھوووووووووووو! . . حتما ھاإلسعاف مثل كل مرة جایھ علمود عیسى البرطلي!  -

 سألھ عمھ:وی

 ھ البرطلي؟إش ب -

خ . . ت���وخرون م���ن یم���ي لگـوی��� گح���روییص���یر عص���بي  -  گس���ھ وهللا أح���روھـ���وم یص���ّرِ
خابرول���ھ اإلس���عاف تج���ي تاخ���ذه . . ویـ���اع گـ���ع بال���ـگووی���خ���رب ویس���بع دول عربی���ة! . . 

 !یتمختر للبیت ع مشيعد ثالث ساعات یرجوب

ض���حك علی���ان أثن���اء م���ا كان���ت عین���اه تج���والن ف���ي  كتل���ة تمث���ال األس���د . . ث���م راح یستفس���ر، وی
مخاوف��ھ م��ن أن یق��وم رئ��یس البلدی��ة ب��رفض  ب��دیاومقیروان��ي خالص��ة لم��ا یق��وم، تلق��ى م��ن الوی

الت����ي م����ن م تغ����ادر عین����ا علی����ان كتل����ة الج����بس ول����النم����وذج ال����ذي یص����نعھ، فیض����یع جھ����ده. 
 مستغربا:سأل ویة أسد . . یتأمل الكتلة المفروض بھا أن تكون بھیأ

د؟ . .  حت����ى تص����ب علی����ھ عش����رة تماثی����ل م����ال أس����ود ینش����روھا م����ال أس���� تس����ویلھم قال����ب -
 بالحدیقة!

 بلي . . -

إن����ت متعام����ل وی����ھ النح����ت س����ابقا خربط����ة . . والي ھالش����غلة بمنتھ����ى الس����ذاجة ل���� ویب����د -
 یف؟التكالوبندك معرفة بكیفیة صبع قالب وع

 ھالصعوبة!ب و. .ال! . . لكن آني أشوف الشغلة م  -

 حكومة؟ . . والإنت شورطك بھالشغلة ویھ البلدیة  ھالصعوبة! . .ب وم -

ً . . رئیس البلدیة طلبني  -  !علمودھا خصیصا

مف�����روض ال واألص�����ول م�����وبخصیص�����ا؟ . . ل�����یش ھ خصیص�����ا! . . ل�����یش یطلب�����ك إن�����ت -
ل���ى مس���توى الع��راق . . عل���ى األق���ل عل���ى ع وبالبلدی��ة تس���وي إع���الن  ع���ن الش��غلة . . إذا م���

 مستوى بعقوبة!

ن����بح ویـ����وزة  ظ����ل أس����بوع یص����یح گدالل ن����اجي الن����روال����ع����الن . . إ وإي عم����ي . . س����وَ  -
 باإلعالن . .

ط���اءات تق���دمت م���ن فن���انین آخ���رین غی���رك . . م���ا وعـ���ان أكچذا یعن���ي الزم وھ���زی���ن . .  -
ل����ى األق����ل ع و. أ لھ����م  عط����اء إقت����راح . ح����د غی����رك ق����دمأ وك����أ ویعن����ي المف����روض إن����

ـ���ان الزم تق���دم مقت���رح عط���اء حت���ى یخت���اروك . . إن���ت ق���دمت مقت���رح؟ چالمف���روض إن���ت 
 عطاء یستوفي شروط اإلعالن! . .  صد سویت عطاء؟ . . أحد غیرك قدّم. . أق

 ا مقدم!م وحد غیري مقدم أأ وا أدري إذا كان أكوم. .  ال . . آني ما قدمت! -

ذا یفس����ر ل����یش وھ���� أح����د غی����رك مق����دم عط����اء . . وال إن����ت والذا یعن����ي إن����وھ����ش����فت؟ . .  -
 نت ما مقدم عطاء!وإك خصیصا رئیس البلدیة طلب

 ظل القیرواني ساكتا . . فقال عمھ الئماً:
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ص���ولیة أ ولة الل���ي س���ویتھھ م���؟ . . ھ���ذا یعن���ي ھالش���غالغب���ي المتھ���ور ش���فت ی���ا إب���ن أخ���ي -
ا یعن����ي راح وم����.  جری����دي! . ل����ـیز بھ����اگـ����ولون اإلن����ـگث����ل م����ا ی����ـم وواوي!  . . أھ����ا یوب

 تحقق مخاوفك من رفض البلدیة للنموذج.وتحقك! . .  یضیع بھا

اح علی���ان ی���دور ح���ول نم���وذج األس���د ال���ذي ص���نعھ القیروان���ي . . یتأمل���ھ مطلق���ا حس���رات ور
 مصحوبة بھزات رأس تعبر عن عدم رضى . . قبل أن یعلق قائال:

 یش��بھ أس���د باب��ل . . لك���نة الض��رورب وإحتم��ال م��� م���وذج األس��د الل��ي یریدون���ھن وص��حیح ھ�� -
   آن���ي معج���ب بجرأت���ك للتجری���ب عل���ى ال���رغم م���ن جھل���ك الت���ام تقریب���ا بأص���ول ف���ن النح���ت

 لھ��م ھ��ذا النم��وذج؟ . . یعن��ي . . لك��ن ی��ا أمی��ر . . آن��ي  أری��د أع��رف إن��ت ش��لون تری��د تق��دم
 یكاسو؟وبسر القواعد! . . على طریقة دالي وكعلى أساس التحدیث 

 ن متسائال:ال إجابة . . فیضیف علیا

 خلي بالك إحتمال یرفضون النموذج؟ومـولي . . إنت لیش خایف گ. . ثم  -

 ـان موجود!چشمران  ھنا . . ني مووإرئیس البلدیة  ـانچألن البارحة  -

موج����ود . . إن����ت  ـ����ان رئ����یس البلدی����ة ج����اي و إن����ت م����اچبب خوف����ك؟ . . حت����ى ل����و وس����شن -
 البلدیة؟امرت . . لیش خایف من مجئ رئیس وغقررت تغامر 

 فلتت إعصاب القیرواني أشبھ ما تكون بصرخة:وإ

 ـان ویھ رئیس البلدیة!چمصیبة ھي . . سعد األخرس ال ویا عمي علیان . . م -

ـ���ان س���عد األخ���رس وی���ھ چذا وإـ���نث . . ث���م گبس���تان الل���ي بالـ���ـوالتقص���د ھ���ذا األخ���رس أب -
 رئیس البلدیة!

 نمراوش���ـ���یھم . . چإف���تھم م���ن ح���ـمران كلش���ي م���ا وش���ـ���ون باإلش���ارات چألن ب���اقین یتح���ا -
 ـان مبین على سعد عصبي . . چـول گیـ

 خرس موظف بالبلدیة؟األ والقة األخرس بھالموضوع . . ھوعصدت أسأل شنآني ق -

 وظف . .م وال م -

 ن رئیس البلدیة؟م ونت لیش متخوف منھ بالذات موإزین  . .  -

الع���دوان ال���ذي تع���رض ل���ھ ان م���ا ی���زال تح���ت ض���غط وك���القیروان���ي ال ینط���ق . .  س���كت لث���وان 
 ش���عوریا راح���ت ی���ده ت���تلمس المواض���ع الت���ي تلق���ت ض���ربات األخ���رس والعل���ى ی���د األخ���رس، 

ج���أة أفل���ت عق���ال لس���ان ش���مران وف یس���معھا. واللی���ان ینتظ���ر إجاب���ة وعالش���دیدة عل���ى وجھ���ھ . . 
 الذي ظل ساكتا لیقول:

 . .  !ليال وذا األخرس ھھ وعمي علیان  . . م -

ظ كرامت����ھ أم����ام عم����ھ ھ����ي الت����ي ل����یحف لش����مران متوس����لة ب����ھالمغیض����ة ظ����رات القیروان����ي ون
لی��ان رج��ل نطن��اط مث��ل أخی��ھ وع. .  أوقف��ت ش��مران ع��ن إكم��ال معلومت��ھ ع��ن األخ��رس لعم��ھ 

 ومران ث����م یص����عد بھ����ا نح����ش���� ونزھ����ان، ف����أنزل نظارت����ھ عل����ى أرنب����ة أنف����ھ یتطل����ع أس����فل نح����
 قیرواني قبل أن یسأل:ال
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 ذا األخرس شنو؟وھ -

 على بالھ قائال: كذبة وردتع إفتقاره للوسیلة عموما، نجح القیرواني بإختراع وم

 بلدي!المجلس الب وعض ھاألخرسعمي . .  -

ح��زر وج���ود لغ���ز یُ���راد ق���د یك���ون أن علی���ان ف���ي داخل��ھ وك���ران الص��مت لم���دة ث���وان طویل��ة . . 
العتی���د،  س���دواألقیروان���ي والل���ت عین���اه تت���نقالن ب���ین ش���مران وظیظھ���ر ال���ى الوج���ود،  ل���ھ أال

رض لیرف����ع الف����أس األ وفوقع����ت عین����اه ص����دفة عل����ى ف����أس ملق����ى عل����ى األرض. إنحن����ى نح����
 قائال:

 قرنین؟ال واإلسكندر اللي یسموه ذ سامع بالعقدة الغوردیة اللي حلھا یا أمیر . . إنت -

 ال! -

 ون قرنین! ود. . مال األسد المجھول ـدة گآني علیان الشمران  . . راح أحل ھالعـ -

طریق���ة حل���ھ للعق���دة.  فض���ول منتظ���رین لیری���اول���دا أخی���ھ یتطلع���ان إلی���ھ ب. .  مقدمت���ھتل���ك كان���ت 
م تص���دق عیناھم���ا رؤیتھم���ا ل���ھ ینھ���ال عل���ى ول���، م���ن األرض ریان���ھ یرف���ع الف���أسی وا ھ���وھ���

رأس األس����د الجبس����ي العتی����د بض����ربة فلع����ت ال����رأس، موقع����ة نص����فھ یت����دحرج عل����ى األرض 
حص��ل بم��ا وفرت��ھ ل��ھ ض��ربة عم��ھ للتمث��ال م��ن أن ش��مران ل��م یك��ن لیص��دق م��ا وك��الترابی��ة . . 

یل���وخ جبس���ا بیدی���ھ ألس���ابیع  ،فرص���ة للتح���رر م���ن األش���غال الش���اقة الت���ي ألزم���ھ بھ���ا القیروان���ي
 أجر، فأمسك بید عمھ متوسال:ب وحتى ل

 عمي علیان . . هللا یخلیك! -

ن���ھ أح���س وأللع���ھ رأس التمث���ال، قالع���م ظ���ن ألول وھل���ة إن توس���الت ش���مران ب���ھ ھ���ي إس���تنكار ل
 ن���اوالا كامل���ة، فإس���تجاب لتوس���الت ش���مران مف���ذتھونض���ربتھ األول���ى أوص���لت الرس���الة  أنب���

اح ش����مران یكم����ل م����ا أباح����ھ عم����ھ ل����یفش ُخلـُق����ـَھ باألس����د العتی����د المھ����دور وره الف����أس . . إی����ا
دقائق تن���اثرت إش���الؤه عل���ى األرض الترابی���ة . . ك���ان القیروان���ي أثناءھ���ا ق���د خ���ر وب���جبس���ھ . . 

 . فقال لھ عمھ بنبرة آمرة:على ركبتیھ مقعیا . 

می���رة وإوم ن���روح للبی���ت نش���وف أم عب���د األمی���ر گـ���دة . . گـ���وم! . . خلص���تك م���ن ھالع���ـگ -
 بلیّ���ةأن���ھ وكل���ي ھ وفة ھ���األخرس . . س���عد الل���ي ص���ورتشمحّض���رات للعش���اء! . . أم���ا س���ال

عت����ذر من����ھ ع����ن وإـ����ر ل����رئیس البلدی����ة چوح ب����اور. .  بع����دین! . .  راح نفتھمھ����ا  س����وداء
 بعقد . . معھم إنت ما مرتبط  المشروع ألنإكمال 

مغ����ادرتھم ب����اب الحدیق����ة وبأن����ھ س����یذعن إلقت����راح عم����ھ علی����ان . . یش����ي بالقیروان����ي ص����مت 
مقاب����ل قنط����رة القیص����ریة كان����ت الش����مس ق����د ت����وارت بالكام����ل وراء أف����ق أس����طح البی����وت . . 

لموقف���ھ ھن���اك. و  نتب���ھ القیروان���ي لوج���ود الش���رطي ال���ذي ل���م ینتب���ھ لوج���وده عم���ھ، فإس���تغرب وإ
ـ���بة ت���راءى ل���ھ م���ن بعی���د ش���رطي آخ���ر یق���ف ف���ي  گربون���ة أم ال���ـد وبإس���تدارتھم مت���وجھین نح���

ت���ى م���ن القیص���ریة عب���ر وحب���ل  ف���دون م���ن محل���ة الدبَّ���ةاون���اس یتوالـ���بة گم���دخل دربون���ة أم ال���ـ
 فتمتم القیرواني: الشاخة، مارین بھ لیدخلوا الدربونة . .

 سعاف! وإ. . شرطة  یوم بدربونتھ؟ . . خیر!والي شكھا -
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م��ھ وعتآكلھم��ا الفض��ول خ��ف القیروان��ي ویدربون��ة. والأثن��اء م��ا ك��ان یق��ول ھ��ذا ف��رَّ ش��مران نح
ل���م یص���بر القیروان���ي فس���أل الش���رطي  أم���ام بی���تھم دربون���ةرجلیھم���ا لیلحق���ا ب���ھ . . ف���ي م���دخل 

 : ھناك الكھل الواقف

 مي؟وعھاي شك -

 وفو!ش و. . روح ـولون بنت مقتولة!گ. . یـ -

ھا وؤھزتھم���ا الص���دمة بس���یارة اإلس���عاف م���ا ت���زال واقف���ة ف���ي وس���ط س���احة المحل���ة و ض���فتلفت���ا 
ص���دمة كان���ت أش���د ح���ین إنتبھ���ا للجمھ���رة الموج���ودة ف���ي م���دخل والم���ا ی���زال ش���غاال، ال���ألالء 

ش����تیتھم م����ن أم����ام بی����ت وترطیان عل����ى الج����انبین یح����اوالن ص����رف الن����اس وش���� ودربون����ة مھ����
ن وراء الش���رطي الواق���ف ف���ي ب���اب دارھ���م، الح���ت للقیروان���ي أم���ھ واقف���ة ف���ي وم���الشناش���یل.  

 ناھى لسمع القیرواني صوت إمرأة تقول:وتمران . . وشن ورائھا أمیرة  ومباب الدار 

 وب���اب ـ���بورگش���وف الع���ین ش���لون تتخت���ـَّل ورا ال���ـس���اتر! . . رب���ي س���ترك! . . ش���فناھا  ی���ا -
 ا شایفینھ بالعین! وم أخوھا مھديریس! . . ما لھا أم تلزمھا؟ . . سامعین بد

م���ھ الت���ي أ وھ نح���س���رع یس���بق عم���وإأن ك���الم الم���رأة لس���ع قل���ب القیروان���ي بس���كین ح���ادة . . وك���
دخل ب����ھ ال����ى مج����از البی����ت موارب����ة الب����اب تارك����ة ش����مران وت����طف����ھ م����ا ص����دقت وص����ولھ لتخ

 اح القیرواني یسأل أمھ بھلع:ورمیرة خارجھ . . وإ

 الھوسھ واإلسعاف؟   ھ وأم عبد األمیر . . ھاي شك -

 ھزوم!وممھدیة . . جاي واحد ملثم ذابحھھ من الورید للورید  -

ل��ى ق��دمیھا، أثن��اء م��ا إرى أم��ھ ترتج��ف م��ن قم��ة رأس��ھا ی�� ووھ��أن ش��لال أص��اب القیروان��ي وك��
 سمع ذكر إسم مھدیة فیسأل إبن أخیھ بعفویة:ویكان علیان یدخل المجاز 

 فد مرة؟ ھایللي ع ـیتچھدیة اللي حـم وأمیر . . ھذي م -

 عقب صافیة مرتجفة:وت

ـ���یلي . . ھ���ذا چجل���ي . . تع���ال إح���ـر وبل���ي . . ھ���ذي مھدی���ة المص���یبة . . عین���ي علی���ان أخ��� -
 ـیلك على مھدیة المصیبة؟چشحاإبن أخوك!  . . 

خ���ر عل���ى مؤخرت���ھ ف���ي رك���ن المج���از مقاب���ل الب���اب . . رد ویأثن���اء م���ا ك���ان القیروان���ي ینھ���ار 
 علیان:

ذه س���الفة مھدی���ة لغ���ز آخ���ر ! . . یعن���ي ھ���ـ���الي كثی���ر عنھ���اچأمی���ر م���ا ح���ـأم عب���د األمی���ر . .  -
 القیرواني ویھ لغز سعد األخرس! من ألغاز

 ـان راید یتزوج مھدیة!چعلیان . . تدري؟ . . إبن أخوك ھذا  -

 !یتزوجھا -

 ریس!ودـبور أبگ ـان یتختل ویاھھ بینچالھ . . یوم گھذا اللي  -
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. . إنكش���ف المس���تور لعلی���ان، فم���ا حك���اه ل���ھ القیروان���ي ع���ن مھدی���ة یختل���ف كثی���را عم���ا ك���ان  آه!
ذكر م���ا حك���اه ل���ھ القیروان���ي وت���ق���د أفص���ح ب���ھ ألم���ھ م���ن تبری���ر بخص���وص عالقت���ھ بمھدی���ة . . 

ل البی���ت نی���ام ك���ي یجع���ل منھ���ا م���ودیال وك���م���رة یتب���اھى برس���مھ ع���ن إس���تدراجھ لمھدی���ة ل���یال 
س���مع إب���ن أخی���ھ یص���رح ل���ھ ب���ذلك ن���دم علی���ان ف���ي ویوھ! . . ش���بھ عاری���ة لواح���د م���ن رس���وماتھ

ن ش����جع القیروان����ي عل����ى إجت����راح ھ����ذا ومعر بال����ذنب ألن����ھ خش����ي أن یك����ون ھ����وش����حینھ����ا 
ة لس��ان من��ھ قب��ل أن یت��زوج حك��ى للقیروان��ي كی��ف إس��تدرج ف��ي س��كنھ ت��فلوبالص��نیع ألن��ھ م��رة 

ر بالن��دم عل��ى م��ا أفض��ى ف��ي بغ��داد بائع��ة القیم��ر غبش��ا لك��ي یجع��ل منھ��ا م��ودیال . .علی��ان یش��ع
ی���ة ورط���ة! . . بعقوب���ة لیس���ت بغ���داد الت���ي وإإذن  ف���إبن أخی���ھ ف���ي ورط���ة ب���ھ إلب���ن أخی���ھ . . 

د یك��ون ف��ي مص��یبة كبی��رة مثلم��ا عبّ��رت عن��ھ ص��افیة   . وق��یض��یع فیھ��ا الم��رء! . . ال! . . ب��ل 
ي بالتأكی�����د ال ت�����دري ب�����إغراء القیروان�����ي لمھدی�����ة تتس�����لل ال�����ى غرف�����ة الشناش�����یل . . وھ�����. 

.  .     ان��ت ص��افیة ف��د علم��ت بھ��ذا فكی��ف ی��ا ت��رى ستص��ف المحن��ة الت��ي وق��ع بھ��ا إبنھ��ا؟ولوك
����ُم مالم����ح إب����ن أخی����ھ المنھ����ار ف����ي زاوی����ة الج����دار ور د إس����تحالت حم����رة وق����اح علی����ان یترسَّ

 بشرتھ الى شحوب كامل یشي بصفرة الخوف . . قبل أن یسأل صافیة:

 ؟لي ذبحھاال ولي إتضح؟ . . لزمال وسھ شنوھ -

ـ��ول ھ��ي ش��افت واح��د مل��ثم گلزم��ھ؟ . . أم علی��ة ت��ـی وزم��وه! . . من��ل وعین��ي علی��ان . . ش��ن -
س���امعة واح���د یف���ر . .  ع���د دق���ایق إذنھ���اوبی���ت مھدی���ة . . افتھ یخ���ش لبوش���فای���ت بالدربون���ة 

خوھ���ا وإ الش���رطة ھن���اك دَ یحقق���ون وی���ھ أبوھ���ا س���ھوھ . . ط���الع ی���ركض م���ن الدربون���ة!
  ـد شمران . . گاللي بـ

 علیان مخاطبا إبن أخیھ:قب وع

 أخ إسمھ مھدي؟ الي عندھ ـلتگأمیر . . إنت مو  -

���اً م���ن الص���دمة  . .  داد بش���رتھ ش���حوبات���زلع���ھ وھن خوف���ھ وم���ل���م یج���ب أمی���ر م���ا ی���زال مخرسَّ
 بادرت صافیة مجیبة:

ل���ي ش���افھ لمھ���دي؟ . . خش���اف م���ا ینش���اف . . مح���د بھالمحل���ة ال ون���وموھعین���ي علی���ان . .  -
  من الریاجیل!والن النسوان شایفھ لمھدي . . ال م

 . .  !عجیب -

ول���ى ال���دمعات تنس���اب عل���ى خدی���ھ، فلطف���ت ص���افیة م���ن نبرتھ���ا وإإبنھ���ا البك���ر ینھ���ار أمامھ���ا 
 مخاطبة إیاه:

ْر . . إن����ت چی����ا أبن����ي الب����ـِ  - م����ا إن����ذبحت لیل����ى . . ولم����و زعط����وط . . ش����مران زعط����وط ـ����ِ
ع���رف ی ولیل���ى! . . ھس���ھ من���ـ���ان زوجت���ك چن���ت ش���ویھ أكب���ر إ ول���ھ . . ل��� ـ���لتگصب���ـَّرتھ و 

 یش إنذبحت؟ . . ما أحد یدري! ولشراح یصیر بذبح مھدیة! . . 

 معوا صوت نزھان یدخل علیھم سائال:وس

ذا الل���ي م���ا أح���د ی���دري ب���ھ؟ . . ث���م بالض���بط ھ���اي ھ��� وص���افیة . . ی���ا أم عب���د األمی���ر . . ش���ن -
 الدربونة؟   ب وشك
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قیرواني الم����نكمش ف����ي زاوی����ة والد راح����ت عین����اه نح����وق����أمس����كت ص����افیة زوجھ����ا م����ن ی����ده، 
تض���غط ص���افیة ن ش���دة ھلعھ���ا م���ا ت���زال وم���الج���دار بوجنتی���ھ الش���احبتین مخض���لتین بال���دمع، 

رعان م����ا س����معوا ضوض����اء خ�����ارج وس����عل����ى معص����مھ لتعطی����ھ خالص����ة لم����ا یج�����ري . . 
المن���زل، فخف���وا جمیع���ا للخ���روج. كان���ت جث���ة مھدی���ة ق���د خرج���وا بھ���ا م���ن البی���ت تتبعھ���ا ھیئ���ة 

رطیان. إتجھ�����وا جمیع�����ا ال�����ى س�����یارة وش�����رتب�����ة نقی�����ب وراءه مف�����وض الش�����رطة بض�����ابط ب
ادرت س�����احة المحل�����ة تتبعھ�����ا س�����یارة وغ�����اإلس�����عاف الت�����ي س�����رعان م�����ا ُشغ�����ـِّلت ص�����افرتھا 

  .الشرطة

ربم����ا ل وبع����ض نس����اء الجی����رة، أم����ن نح����وھم  ل����م تفل����ح ص����افیة ف����ي تجاھ����ل نظ����رات موجھ����ة
ة ق����ة إلبنھ����ا بالش����ابم����ا تعرف����ھ ع����ن عال توھم����ت ذل����ك بس����بب الض����غط ال����ذي تعانی����ھ بس����بب

 .الذبیحة، فطلبت من الجمیع الدخول الى المنزل

ب���دخولھم جمیع���ا ل���م یج���دوا القیروان���ي ھن���اك حی���ث إنكم���ش ف���ي زاوی���ة المج���از، ك���ان ق���د ف���رَّ 
دى وب���بدمع���ھ ال���ى غرق���ة الشناش���یل . . س���بقتھم أمی���رة لتغی���ب داخ���ل المن���زل یتبعھ���ا ش���مران 

ال��ى ح��وش البی��ت، ف��ي ح��ین توقف��ت ص��افیة مراوح��ا یتك��ئ عل��ى حاف��ة م��دخل المج��از الم��ؤدي 
 وسط المجاز مرعوبة لتخاطب زوجھا:

 نزھان شلون! . . وین أدیر وجھي؟  -

 عادتھ رد نزھان ببرود:وكخوه توقفا حولھا لیصغیا لھا . . وإنزھان 

 ـبرة!گمیر ویاھھ بالمـإ وذا الناس شافوإ؟ . . یعني چلیش خابصة نفسـ يإنت -

قل�����ب األم ال یخط�����ئ . . إبنھ�����ا ف�����ي ورط�����ة كبی�����رة . . إثن�����ان ف�����ي البی�����ت یق�����دران موقفھ�����ا 
ھ���و  ش���مران  ش���اركانھا رأیھ���ا ف���ي أن إبنھ���ا القیروان���ي ق���د یك���ون ف���ي ورط���ة كبی���رة . . األولوی

ً وك���ال���ذي راوح لیتنص���ت  أم حقیق���ة ظ���ن بھ���ا أن���ھ  ان ق���د أخذت���ھ خیلول���ةٌ ال ی���دري إن كان���ت حلم���ا
لی��ان ال��ذي ع وث��اني ھ��والم یخب��ر أح��دا  ب��ذلك ول��ل��ة ف��ي غرف��ة أخی��ھ س��مع ص��وت إم��رأة ذات لی

ن���ي نفس���ھ ی���درك أنھ���ا عل���ى ح���ق بقلقھ���ا عل���ى إبنھ���ا بس���بب معلوم���ات رش���حت ل���ھ م���ن القیروا
زھ���ان غاف���ل ع���ن ھ���ذا كل���ھ . . ونعالق���ة القیروان���ي بمھدی���ة . .  وص���افیة ال تعرفھ���ا ع���ن عم���ق

���ل وی حت���ار علی���ان . . أیعل���ن تض���امنا م���ع ص���افیة ف���ي قلقھ���ا م���ا ق���د یزی���د طینتھ���ا بل���ة؟ . . فضَّ
 صغیا لما یدور من حدیث . . وصافیة تقول:مالصمت 

إذا إبن����ك طل����ع م����ن ھالمص����یبة س����المات . . آن����ي م����ا أبق����ى بھالبی����ت ال����نحس! . . الن����اس  -
ین����ي بع����د ش����تریدین ـ����ولي . . عگـ����یھھ ت����ـگایلینھ . . ی����اھي م����ن النس����وان أالوش����حاطین����ھ 

 شناشیل!ال وـاعدة بأبگنتي وإعایزة . . وش

 فعلق نزھان: 

قق���وا وی���ھ الموج���ودین وحع���رف . . الش���رطة مأوـ���نت ش���رطي چی���ا أم عب���د األمی���ر . . آن���ي  -
 ـان وصلنھ الخبر!چ چایبین ذكر إلبنـج وانوجویاھھ بالبیت؟ . . ل

 مھا یفور:ودقبت صافیة وع

ـ���لبك الب���ارد ال���ثلج گھ! . . عفی���ھ عل���ى یج���وز بع���دین یطلبون���و ذك���ره! . . مدریك م���ا ج���ابوش��� -
! . . گی��ا نزھ��ان! . . حت��ى آن��ي إس��تغربت لم��ا أك��راد ش��رطة خ��انقین علم��وك تش��رب ع��ر
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ـ�����لت لنفس����ي . . نزھ�����ان گلم����ا طلعن����ھ م�����ن خ����انقین . . ألن آن����ي  گوزی����ن عفت����ھ للع�����ر
 ـلبھ مثل الثلج!گو وھ گشیسوي بالعر

ب���رود یك���اد یص���عق حت���ى وببھ إبتس���امة عل���ى وج���ھ نزھ���ان. ش���یع ش���وتالطب���ع یغل���ب التطب���ع . . 
 أخاه علیان . . عقب نزھان:

ـ���ي الل���ي گھ���ذا الش���رطي الش���رو. .  گم الل���ي علم���وني أش���رب الع���روھأوال . . األك���راد م��� -
س����ألني . . عین����ي ویبخ����انقین یتف����رج عل����ى الطی����ازة  گـ����نت آخ����ذه ویای����ھ لحم����ام الس����وچ
وی��ن ذی��ولتھم؟  ـ��اچنواص��ب! . . ِكلھ��م س��نة ـ��ا م��وش چب��د األمی��ر ھ��م ھ��ذول بخ��انقین وعأب

 !گلي أخذ رجلي لدرب العروالـي البھلوان ھگ. . ھذا الشرو

مران ال���ذي یتنص���ت وش���ن���ق وی���أس، وحض���ب وغص���افیة تتطل���ع لزوجھ���ا بخل���یط م���ن إس���تیاء 
ع���اطف، بینم���ا وتوحی���د ال���ذي س���یرث منھ���ا خص���الھا . . علی���ان یراقبھ���ا بم���زیج م���ن ش���فقة والھ

ـ���ي البھل���وان، أبطلتھ���ا ق���درة أخی���ھ نزھ���ان عل���ى خل���ط گأخی���ھ الش���روت���راوده ض���حكة ل���ذكر 
����ِرھا لمعرف����ة مص����یر إبنھ����ا والالتس����ویف  مس����اوفة أم����ام زوجت����ھ أم����ال ف����ي إخراجھ����ا م����ن تحسُّ
 سمعان نزھان یضیف سائال:ویالبكر . . 

 تحقیق؟وال. . إنِت شسمعتي عن الحادثة  -

كام��ل ب��ادي یص��ّرخ لم��ا ش��ایفھ  وھ��اأخولھ��م للبی��ت . .  ذا المل��ثم خ��اشھ�� وـ��ولون . . ھ��گی��ـ -
 ایح یھبش بمھدیة! . . ورـین چع السـیطلِّ 

 ؟بوھاأو -

أخ���ذوه  ن���ت ش���فت بعیون���ك ش���لونوإـ���ایل للش���رطة! . . گـوش��� ـ���ان أبوھ���اچدري وی���ن ی��� ومن��� -
خ����وك علی����ان حاض����ر . . وإل����ك ل ـ����وگوإبن����ھ الزغی����ر كام����ل . . وإ والش����رطة وی����اھم ھ����

 . شوفلنھ بیت حتى نتحول! شناشیل ما أبقى بھ .ال وـشر أبگھالبیت األ

ن��ھ أ ووھ��تواف��ق خ��اطرا م��ر بب��ال نزھ��ان أنھ��ا ج��اءت لوكنی��ة ص��افیة باإلنتق��ال ال��ى بی��ت آخ��ر 
فعل���ق ق���ائال  بیت���ا ف���ي رأس دربون���ة  أم ال���دجاج مقاب���ل بس���طیتھ یخلی���ھ س���اكنوه قب���ل ی���ومین رأى

 خلینھ نشوف! . .  :

تخفی�����ف  ك�����ة ظاھرھ�����احروبقی�����ت ھ�����وى ف�����ي نفس�����ھ. فك�����رة اإلنتق�����ال م�����ن بی�����ت الشناش�����یل ل
الض��غوطات الت��ي ترھ��ق كاھ��ل ص��افیة نق��ل نزھ��ان أس��رتھ بع��د ی��ومین ال��ى بی��ت آخ��ر موقع��ھ 

ذا ص���ار منزل���ھ  مقاب���ل مح���ل وب���، نیةمف���ي رك���ن م���ن رأس دربون���ة أم ال���دجاج  مقاب���ل الس���تمو
ادث مقت���ل ج���ري ذك���ر س���یرتھ ف���ي ح���وی. . ل���م یس���تدع خاللھم���ا القیروان���ي ال���ى التحقی���ق أعمل���ھ  

م��ن  اض��ربأن��ھ س��یكون تخوف��ت أم��ھ، م��ع أن عم��ھ علی��ان ركبت��ھ ظن��ون م��ن ن��وع  مھدی��ة مثلم��ا
ثن���اء الی���ومین كان���ت األخب���ار أوبتل���ك الس���ھولة . .  الخی���ال أن یفل���ت إب���ن أخی���ھ م���ن تل���ك المحن���ة

بة المذبوح����ة مھدی����ة . . مرك����ز ش����رطة بعقوب����ة ع����ن التحقی����ق ف����ي ح����ادث الش����ام����ن تتس����رب 
عم���ا رآه ق���د ُس���ئِل أخوھ���ا الص���بي كام���ل جھ���ود التحقی���ق ل���م یف���ِض ال���ى معرف���ة الج���اني . . ك���ان 

. . فأج���اب م���ن ب���ین  ھ���ل تعرف���ت عل���ى القات���ل؟الش���اھد الوحی���د عل���ى ذب���ح أخت���ھ . . ألن���ھ ك���ان 
! . . 55ف����ي الخ����الء. .   . أج����اب.  . . أی����ن ك����ان أب����وك عن����دما دخ����ل القات����ل؟ ال!دموع����ھ . . 

أخت���ك؟ . .  ال بع���د أن أكم���ل القات���ل ذب���حق���ول أن أب���اك ل���م یخ���رج م���ن الم���راحیض إوت . .ائلوس���
                                                            

 "الخالء" و "األدبخانة" ھي التعابیر التي كان العراقیون یستعملونھا بدل مفردة "مراحیض" 55
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 ك����ان ردھم����ا بكلم����ة واح����دة مھ����دي بن����ھ ع����ن وإھ����دي م وین س����ئل أب����وح����. بل����ي! .  . . أج����اب
 وا أی���ده بع���ض جی���رة أب���م��� ووھ���. .  . . ال!  . أجاب���اأتیكم بإج���ازة؟ . وی���. .  ئالوس���. .  ب���الجیش! 

. . ف��ي أي  ئالوس��ن إنھ��م ل��م ی��روا مھ��دي ق��ط ی��أتي لزی��ارة أھل��ھ . . م�� ودربون��ة مھ��ھ��دي ف��ي م
بن���ھ وإی���ل أن���ھ بع���د اإلف���راج ع���ن األب وق. .  !ن���دري . . ال . أجاب���ا؟ . ی���نوإ الجیشوب��� وح���دة ه

.   م��ا یق��الوكن��ھ أبو وھ��دي ق��د إختف��ى ھ��م وم��ن مرك��ز الش��رطة بع��د لیل��ة م��ن التحقی��ق، ك��ان أب��
ع���د ف���رار أب���ي مھ���دي دخل���ت ھیئ���ة الش���رطة م���رة أخ���رى ال���ى وب. .  ف���ص مل���ح و ذاب م���اكأنھ. 

ض���اف ال���ى التحقی���ق، ل���م یج���دوا س���وى خالئ���ق لیس���ت نبی���ت أب���ي مھ���دي علّھ���ا تج���د إم���ارة م���ا ت
ض��عة أواٍن م��ن الف��افون . وبفرش��ة كان��ت تع��ین أھ��ل ال��دار عل��ى الن��وم وإذات ب��ال م��ن مالب��ٍس 

خیھ����ا وإدي ال����ى بعقوب����ة بمھدی����ة . م����ا ھی����أ الوص����ول ال����ى إس����تنتاج مف����اده أن مج����ئ أب����ي مھ����
ع���ودة ال���ى دی���ار مجھول���ة! . . والالص���غیر كان���ت الغای���ة من���ھ تص���فیة مھدی���ة ف���ي أرض غریب���ة 

ھ ع��ن س��بب ھجرت��ھ ال��ى بعقوب��ة أج��اب أن��ھ أت��ى ف��رارا م��ن ظل��م ان قاض��ي التحقی��ق ق��د س��ألوك��
ب ان نص����یوك����. .    ف����أین س����یجدونھ؟ن����ھ اراد ألھل����ھ حی����اة جدی����دة . . وإالش����یخ س����ید األرض 

ة الغربی���ة لنھ���ر البلدی���ة ف���ي مقب���رة الش���ریف ف���ي بری���ة الض���ف اجس���د البن���ت المذبوح���ة أن ت���دفنھ
لك���ن إلس���نة بع���ض نس���اء محل���ة ع أن تحقیق���ات القض���اء ل���م تط���ل أمی���ر القیروان���ي، وم���دی���الى . . 

ن وك����ـ����بة ت����داولت إش����اعة ض����عیفة ع����ن زی����ارات یق����وم بھ����ا القیروان����ي لقب����ر مھدی����ة گأم ال����ـ
 ال أح����د ی����دري! . .. .  أھ����ي فری����ة أم حقیق����ة؟ال����ى أذن ص����افیة . .  یتعم����دن إیص����ال المعلوم����ة

 ـبة!      گد بات القیرواني ال یراه أحد في محلة أم الـوق

                                             *** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 !نـا كـامـدع مـان أبـكـاإلمـب

ب���ین  إلیھ���ا ذھبی��� . .أثن���اء تحض���یره لتجھی���زات الك���ازینو  غای���ب األول ذم���الأم رحم���ن س���تظل 
خط���وة . .  تق���دمل ی���وم یوك���. ، یتن���اول معھ���ا وجب���ة الغ���داء . تقریب���ا وق���ت الظھ���روم ف���ي وی���ی���وم 

بقف���ل  سیض���ع فی���ھ حدی���دي دوالب  حتیاج���ات . .ص���غار اإلجل���ب  بن���اء األوج���اغ . . الحم���ام . .
 نق����وده ف����ل ص����غیر یض����ع فی����ھوقص����غیر بم����زالج و ص����ندوق ص����فیحي  قتنیات����ھوممالبس����ھ 

ن ینس����ى جل����ب ول����. .  دیم����ھونـ����طمة ص����دیقھ گمثلم����ا إقت����رح علی����ھ حس����ین  ش����یاء أخ����رىوإ
الص���ندوق الخش���بي الص���غیر ال���داكن المزخ���رف ب���ألوان ال���ذھب ال���ذي ورث���ھ أب���وه م���ن زوجت���ھ 

ع����د وف����اة وب، إب����راھیم مرھ����ون ف����ي بی����ت إبن����ھد ترك����ھ وق���� ی����ھ فوطتھ����اوف العص����ملیة ن����رجس
افت���ھ نف���ورا م���ن حم���اة وعالص���ندوق لیص���دق أن زوج���ة أخی���ھ زھ���دت بغای���ب مرھ���ون ل���م یك���ن 

 ریم�����زات . .پال�����ـ . . لیح�����تفظ ب�����ھ ف�����ي ال�����دوالب الحدی�����ديغای�����ب جلب�����ھ  ل�����م ترھ�����ا ق�����ط! . .
ص�����نادیق تبری�����د قن�����اني  الش�����اي . . الس�����كر . . گ . .الم�����واعین . . الخواشی�����ـ اإلس�����تكانات . .

آخ����ذا بنص����یحة  خی����راً وإخ����زن ال����ثلج . . برامی����ل الوق����ود . . س����ینالكو . . ص����ندوق الوالالك����وال 
ع���د وبل���ھ ص���دیقا أمین���ا حت���ى آخ���ر ی���وم ف���ي حیات���ھ ب���ل یكون وس��� ـ���طمةگ حس���ین ندیم���ھ الص���دّیق

زجی��ةً لوق��ت وتعل��ى فتح��ة ب��اب الغرف��ة یُقفَ��ُل بقُف��ل كبی��ر. .  امتین�� احدی��دی انص��ب باب�� ممات��ھ . .
ظ��ل وییش��غل نفس��ھ،  یخ��رج خرط��وم المی��اه، ك��ي ولف��ائض حینم��ا یت��وفر ل��ھ ب��إقتراب المس��اء، 

ً ق����وده وت.  . ی����رش الش����ارع أم����ام الك����ازینو ال����ى توس����یع ال����رش  فك����رة رش الش����ارع ت����دریجیا
 ص���فَ موض���ع  س���رح خیال���ھ مت���أمالوی لیش���مل الرص���یف المقاب���ل الممت���د أم���ام بنای���ة المص���رف،

یجلس علیھ���ا ل��� س���یاج المص���رف لطوی���ل ال���ذي سیض���عھ عل���ى الرص���یف عل���ى ط���ولاقنف���ات ال
یَُمِكنَ���ھُ م���ن  ل���مَر خرط���وم المی���اه صَ . . لك���ن ق���ـِ  خری���فوالص���یف والال���رواد ف���ي مواس���م الربی���ع 

م���ن جھ���ة المحط���ة.  تص���لھاوسأن قنف���ات الكازین خ���ال ص���ول بم���اء ال���رش ال���ى أبع���د نقط���ةالو
 المص����رف ب����ابعل����ى كرس����ي أم����ام  الج����السالع����ون م����ن ح����ارس بنای����ة المص����رف  یجیئھوس����

عل���ى غای���ب أن ی���ربط ل���ھ خرط���وم المی���اه الرج���ل ع���رض . .  رشویوھ���عل���ى غای���ب یتف���رج 
ك���ذا إس���تطاع غای���ب وھقریب���ة م���ن الب���اب.  الموج���ودة ف���ي داخ���ل حدیق���ة المص���رف م���ن الحنفی���ة

 مع الحارس. ألفةٍ أن یتغلب على مشكلة الخرطوم القصیر بعقد 

ألس��بوع عن��ده م��رتین ف��ي ا ن��امویس��ھرا س��ویة لیإلی��ھ ی��أتي . .  الم��الذ الث��انيك��ان  طم��ةگحس��ین 
بمنظ��ر الش��جر یظل��ل  ،مقھ��ى من��اتي م��ا ك��ان علی��ھ ف��يمبكثی��ر المك��ان ھن��ا أب��دع  عل��ى األق��ل . .

خرج���ون منھ���ا م���ع أنغ���ام ألح���ان فری���د ویالفرج���ة عل���ى الن���اس ی���دخلون دار الس���ینما وب ،الش���ارع
و زكی���ة ج���ورج أس���مھان و ص���باح  غ���انيوإن���اظم الغزال���ي  غ���انيوإب���د الوھ���اب وعاألط���رش 

نب����ث م����ن وت المغ����رم بأغ����انیھن لی����ون األرمن����ي مش����غل ماكن����ة الس����ینما، ،لیمة م����راد باش����اوس����
 ـ���ة ثالثھم���ا ف���ي م���رات ن���ادرةچع���وودك���ون أبویم���ایكروفون دار الس���ینما . . یس���ھران س���ویة، 

ـ���ة، یروح���ان ف���ي چب���أمور عمل���ھ أم���ام أب���ي دع���و ذ نص���حھ حس���ین أال یتح���دث كثی���راً وإ. .  ج���داً 
  ویة.وسـة بمراجعة أمور الكازینچغیاب أبي دعو

ذي وال���ص���ار حض���ور ص���ورة أم���ھ الغ���ائم ف���ي ذھن���ھ ھف���ي الك���ازینو،  ن���ذ بدای���ة مبیت���ھ اللی���لوم
تناقض���ة ع���ن الج���نس اآلخ���ر. ی���رى ممرض���ات المستش���فى ومغریب���ة  اتص���ورتیغ���ذي مخیلت���ھ ب

ً فالمتبخت���رات القوی���ات  م���ا حك���اه ل���ھ أب���وه  كن���ھ م���ا أن یت���ذكرولال یقھ���ر،  یتص���ور الم���رأة كائن���ا
عن���د والدتھ���ا ألخی���ھ الُمْنِف���ِر عص���مان، یض���طرب  وتھ���اومم���ھ ن���رجس أل الس���ریع ھ���ارینع���ن اإل

عقل���ھ  یمی���ل الب���ا م���اوغعص���مان كون���ھ س���ببا لموتھ���ا . . م���ن عقل���ھ لھ���وان أم���ھ، فی���زداد نف���وره 
غیل����ة و ص����ارت ن����رجس س����ببھا أم����ھ ذھب����ت بأنھ����ا ھ����ي م����ا وكتص����ور والدة أخی����ھ لالبس����یط 
ظ���ل یش���مھا ع���ّل ویروح لیخ���رج م���ن الص���ندوق الص���غیر الم���ذھب فوط���ة أم���ھ وی���! . . ض���حیتھا



153 

 

ین ال تس���عفھ مدركات���ھ الش���میة ینش���ر الفوط���ة وح���حاس���ة الش���م تعین���ھ عل���ى تص���ور مالم���ح أم���ھ. 
  ول وجھھا!وحروح یتصور كیف كانت أمھ تلف الفوطة على رأسھا ویعلى ركبتیھ 

 المرأة معلقة: ئھجتفاأكل وجبتھ بعد الظھر مع أم رحمن، أن ویوھحصل مرة، وی

 ؟ـيچھیـ راح تبقى إنتَ غایب إبني . .  -

 ؟چصدوقشن یعني شنو خالة أم رحمن؟ . . ـيچ! . . ھیــيچھیـ -

 أقصد وحید! -

 تریدین أم رحمن؟وش -

 ؟لیش ما تتزوجإبني . .  -

م���ا أن���ھ بوغ���ت بوكأحس غای���ب ب���ات من���ذ زم���ن فك���رة إس���تحواذیة، ف���الجنس اآلخ���ر ھاجس���ھ ب���
تناقض���ة ع���ن ومفھ���و، م���ع إض���طرام داخل���ھ بمش���اعر مختلط���ة . . ت���راوده نفس���ھ ب���ھ م���ن أس���رار 

ج���ب ْم یُ ـَ ل���. .  ل���م؟ . . ال ی���دري!. .  تخط���ر ببال���ھن���ادرا م���ا نس اآلخ���ر، إال أن فك���رة ال���زواج الج���
ش���تى  ص���ورٌ  ھ العدی���دةِ كن���ھ تل���ك اللیل���ة إختلط���ت عن���ده ف���ي مناماتِ���ولأم رحم���ن، عل���ى س���ؤال 

لنس����اء مختلف����ات . . طباخ����ات . . خادم����ات . . ش����حاذات  . . رب����ات بی����وت . . نس����اء یلتق����یھن 
أم علیّ����ة طباخ����ة المستش����فى . . زوج����ة  أم رحم����ن . . ي المستش����فى . .وف����ع����ادة ف����ي الس����وق أ

ج����ارات أم رحم���ن . . ح����ین ك����ررت علی����ھ أم رحم���ن الس����ؤال ف����ي ظھی����رة  . .  أخی���ھ إب����راھیم
ف��ي رده عل��ى ھ مرھ��ون ی��أب دار ف��ي ب��ال م��ا أنوك�� ت��اریخ یعی��د نفس��ھ . .أن الوك��الی��وم الت��الي، 

ً وعی��ال ذات لیل��ة قب��ل ح��والي خمس��ة چعم��ران ال��ـ ً ش��رین عام��ا ، عل��ق  ق��د حض��ر ف��ي بال��ھ أیض��ا
 : قائالً 

 ـھ اللي ترضى بّي؟گني وین راح ألـوإ خالة أم رحمن . . -

ـ���تافاتك چو  ـ���ادودچرج���ـّال و ش���بیك؟ . . إ ل���یش إبن���ي؟ . . م���ا یْرَض���ْن ب���ك! . . مھ! . .ـُ بَی��� -
 !ھاعرضاتھھ

 ؟بي ىوین ھذي اللي ترض -

 !ـریبة . . ھنا بالمحلةگموجودة و  -

 وین؟ -

 إنت منین تجي لدربونة أم الدجاج؟  . . من أي جھة؟ -

 . . أمر من یم الستمومنیة! من جھة الشاخة! -

ـ���بال بی���ت گ. .  ب���راس الدربون���ة م���ن ص���فحة الیس���رة ول بی���ت . .وإذي البنیّ���ة بی���تھم ھ���وھ��� -
  ـم أسبوع!چالبیت بھذا البیت صارلھم وب. نزل . حمید حسن المھدي مدیر المدرسة

 ھلھا؟وإمن -

 .بنت نزھان األحمدي -

 دون وعي: صرخفی كبیرة . . ةالمفاجأ
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والد نزھ����ان وإیعن����ي آن����ي موع����ود بنزھ����ان األحم����دي  ھ����اي ش����نو خال����ة أم رحم����ن! . . -
 !األحمدي

 ؟ . . تعرفھ؟اإنت شایف أبوھ -

یص����ادف  . .. آن����ي ك����ل ی����وم أش����وفھ  !ش����ایف أبوھ����ام����ا  نولش����ـ����ي خال����ة! . . چال����ـوھشن -
 . .  ـي للمستشفى!گأشتري منھ مسوامرات 

علم���ك . . بن���ت األحم���دي ولـ���انت جای���ة لجیران���ھ فوزی���ة الحفاف���ة . . چم���رة  ا للبن���ت. . ش���فتھ -
 تشبھ نرجس!

. . یت����زوج إم����رأة تش����بھ  ج����ن جنون����ھوی، إدھاش����ا ص����واب غای����ب للمفاج����أة المزلزل����ةطی����ر وی
 :متسائالً  طلق صرخة أقوىیف نرجس؟ . .

 تشبھ نرجس! . . شلون؟ -

 ـة؟گشایف عیون أبوھا شلون زر -

 أي! -

بوھ���ا أث���ل ومـ���امة مگص���یرة گـ���رة مثل���ھ . . ب���س گـوش���ھ���ي عیونھ���ا مث���ل عی���ون أبوھ���ا . .  -
ي وھ��� .ربرب���ة مثلھ���ا . ومرة گـوش���گ زر نان���چ عیونھ���ارجس ھم���ین ون��� ـ���امة . .گطویل���ة 

 یمكن بعدھا بالمدرسة . . بس ما أدري بأي صف!

 ؟اسمھإش -

 .أمیرة -

 خوھا أمیر!وإي أمیرة . . وھ. . أمیرة  -

ھ خی���ال غای���ب یتی���. . و الوعد!وھس���مھھ أمی���رة! . . ش���نوإتش���بھ ن���رجس . . ف���ي داخل���ھ  اً رددم���
ھ أكث���ر ف���ي أن یج���د أخی���راً إم���رأة ی���تویي اإلس���م ال���ذي س���معھ. وف���ف���ي ك���الم أم رحم���ن،  ف���وراً 

ً  تجس����د م����ن ش����كل أم����ھ ن����رجس، فق����د ك����ان م����ا س����معھ یف����وق خیال����ھ  ل����ھ عل����ى األرض بعض����ا
س عن الكالم.  بمراحل، لدرجة أنھ إخّرٙ

 فردت: . . ان بإمكانھا السعي في ھذا الزواجسأل أم رحمن إن ك ئ الیوم التالي . .بمج

 إنشاء هللا! -

  بس! ـم شھرچ . . شویة تأجلین ھالموضوعچ رید منـألكن خالة أم رحمن . .  -

 لیش إبني؟ -

 داور أموري. ووإالى أن أفتح الكازین -

 !یم هللا إبني! . . هللا یوفقك ولیدي ھخلّیھ -

غُ وی ذي س���یكون  أب���دع وال��. . إفتت���اح الك���ازینو . .  بع���دھا ف��ي اإلع���داد لحدث���ھ الس��عید غای���ب تف��رَّ
 ما كان!
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ً  ك���لُ  م ـَّ سل���. توھ���ابيتي عن���د حس���ن والاج���ات الك���ازینتیحإ م���ا تبق���ى م���نع���دا  حض���ر ش���ئ تقریب���ا
وم اودبإنتظ����ار القنف����ات . .  لوظ����الص����غیرة بع����د أس����بوعین،  طبلی����اتوالغای����ب الط����اوالت 

ھ����راً بتن����اول غدائ����ھ م����ع أم رحم����ن وظص����باحاً بتزوی����د المستش����فى بأرزاقھ����ا  وقت����ھ ماض����یا
 .برش الشارع صراً وع

ً وی ح����ارس  ..  َرْب����َط خرط����وم الم����اء بحنفی����ة حدیق����ة المص����رفغای����ب  یبغ����يأن  حص����ل یوم����ا
ً  ذ ك���ان الب���ابُ وإ .الح���ھ غائ���ب لك���ن كرس���یھ موج���ود كالع���ادة عن���د الب���ابوفالمص���رف  ، مفتوح���ا

دخل حدیق���ة المص���رف، لی���ربط خرط���وم الم���اء بنفس���ھ. رب���ط الخرط���وم ال���ى وی���غامر غای���ب س���ی
الحنفی���ة الت���ي كان���ت عل���ى بع���د أمت���ار ال���ى یس���ار الم���دخل خل���ف مس���كبة زھ���ر وراء الس���یاج، 

س����مع الح����ارس فیدق����ائق تمض����ي   لیكم����ل رش الش����ارع. و خارج����ا ءهحب الخرط����وم وراوس����
 یصرخ من ورائھ:

 ت؟ــــــــــــــھاي شسویغایــــــــــــب! . . على بختك . . كاكھ   -

ً . . ی م���ا ال���ذي ج���رى؟یرتع���ب غای���ب لص���رخة الح���ارس . .  لی���رى الح���ارس  لتف���ت مض���طربا
 ال��ىرة وم��ت��اب واض��ح، وعنزع��اج إنظ��رة ب م��رة إلی��ھ ةتطلع��متتنق��ل  ین��اهوع ف��ي ب��اب الحدیق��ة

 .. ال���ى ش���ئ م���ا داخ���ل الحدیق���ة س���ف وإ إنزع���اجیتطل���ع بیمین���ھ،  عل���ىداخ���ل حدیق���ة المص���رف 
بقل����ب ح����ارس واله نحرج����ال خ����فُّ ت مس����تدیراِرَع وھ����رم����ى غای����ب الخرط����وم عل����ى األرض، 

 سأل:وییرى ل . . واجف

 ؟زادوإقصة أبوالخیر!  . . شن -

 العربیة: رد الحارس الذي تخالط نبرتھ الكوردیة لھجتھوی

م�����ن ترك�����ـُّْب الص�����وندة م�����ا  الزم انچ! . . زی�����ن ت�����دیر بال�����كان الزم چغای�����ب! . . ك�����اك  -
ـ����عب الس����یاج چب����ـ امّش����یھوتتنتب����ھ ان الزم چ . . س����ایبة ب����ین الزھ����ور ـ����يچھی����ـ ھتتركھ����

 !زھرسحبت الصوندة على الینات ال لماللباب . . تعال شوف شسویت  اھـّ وصلوت

 بالي!وب موهللاھاي شسویت آني؟ . .  . . !على بختك زادوإأب -

 ھذي شتالت النرجس ُكلھن تكّسرن!  ـان الزم تدیر بالك . . چ -

ال�����ى األرض،  خ�����رَّ یاد قلب�����ھ وك����� تَ ِھ�����وب غای�����ب عف�����زِ  مف�����ردة . .ال ھعاس�����م. . ب ن�����رجس! 
داة ال���بعض منھ���ا وس���دقات وم���كس���رة مس���جیة عل���ى األرض ننظر ال���ى ش���تالت الزھ���ر المویوھ���

ً  !ممرغ���ة ب���الطین طبع���ھ البس���یط أخف���ق ف���ي ولأق���وى م���ن الن���دم،  . . م���ا ش���عر ب���ھ ك���ان ش���یئا
أم����ھ . .  رَ ـَّ یلف����ظ مف����ردة  . . ن����رجس . . تذك���� آزادھ ح����ین س����مع أب����ا التعبی����ر عم����ا إجت����اح كیان����

أل الح���ارس بلھج����ة وس���. .  ـ���مالھ إس���مھن ن����رجس!چو  ! . .آن���ي َكس����ـَّرتِھنات���ب نفس���ھ . . وع
 ً ب����ا ب����الزھر المنكس����ر المم����رغ بت����راب الحدیق����ة وحوع����ة، ولض����وال وفس����ى وإ تف����یض ن����دما

 ینھا:وط

ھ���ذي ھ���ي ورود . .  زادوإلي خل���ـَّفني! . . عین���ي أب���والی���د أب���وإإنكس���رت إی���دي . .  زادوإأب��� -
 النرجس؟

الت���ي  بكأس���ھا األص���فربھیئ���ة الزھ���ور الب���یض  رض عل���ى ركبتی���ھ ی���تمعنواألنح���غای���ب خ���ّر وی
لحدیق�����ة، والحراس�����ة ش�����غل االح وفھ����� األص�����لبح�����ارس وال. أص�����ابھا الخ�����راب بفع�����ل یدی�����ھ
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عل���ى ركبتی���ھ، ف���راح یص���حح  و خ���ارٌّ وھ���س���ى ال���ذي إجت���اح غای���ب إض���افي، ل���م ینتب���ھ لح���ال األ
 لغایب:

ذاك الل�����ي وی�����ھ الس�����یاج  نس ورود . .وجغای�����ب! . . الن�����رجس ج�����نس زھ�����ور م�����ك�����اك  -
 !وردوالھ

ق��ط  ل��ھ تس��نَ ل��م یف��ي حیات��ھ ف . .زاد وإن��ذھل أب��إ ،ف��ي عین��ي غای��بأمام��ھ ال��دمع یترق��رق ی��رى 
فس���ھ ُرُؤَي یوم���ا یبك���ي عل���ى ون غای���ب ھوال. .  !رت س���وقھإنكس��� اً یبك���ي زھ���ر ش���خٍص رؤی���ة 

ُ  حیرةال الفالحأخذت فشئ إنكسر،   غایب ندما:فم للكلمات ترشح من  مصغیا

إیدی����ھ  ازھ����ور؟ . . ش����وف الجریم����ة الل����ي س����وتھرد؟  . . ش����نو وو. . ش����ن زادوإعین����ي أب���� -
 بنرجس!

 . . ھ لغای���بتأنیب���ن���دم عل���ى وی رج���لھل الین���ذف، الح���ارسعل���ى خدی���ھ أم���ام یس���یل دم���ع غای���ب 
 :متضرعا على ركبتیھ، قال غایب للحارسجاثیا ا یزال وم

 ـوللي شسوي حتى أصلح الوضع؟ گ. . ذاد وإأبعیني  -

  !. . النرجس لما ینكسر عوده یموت !ما ینصلح الوضع -

هللا ال یوفق���ھ لعص����مان الل���ي كس����ر ع���ود أم����ي!     خط����ر ف���ي بال����ھ . . ویت���ذكر غای����ب أم���ھ . . وی
فئ���ة ورق���ة نق���د  كیس���ھ الخ���امي، یفتح���ھ لیخط���ف من���ھج خرِ لت���ـُ  غای���ب ف���ي عبّ���ھی���د  سُ دَّ ن���وت. . 

 :حارس قائالً والنح ا راجفةنھض مدّ یدویوھ دینار.

ن���رجس  الن��� زرعوإ الن��� . . إش���تري ا دین���ارھ���ذرحم���ة لوال���دیك . .  زادوإھ���اك! . . عین���ي أب��� -
 . . هللا یخلیك! 

. ت زراعت���ھ وق��� س���ھوھم ل���ك الن���رجس ـ���لتگ. . م���و  بجیب���ك!خل���ي فلوس���ك . . غای���ب ك���اك  -
ص���یر ال���دنیا وتم���ایس  ع���یش ألواخ���رویلربی���ع ب���أول انع���نش ویم���ال خری���ف . ألن ھ���و زرع 

الم���رة . لك���ن  ال تخل���یھن ببال���ك ..  ھ���ذني زھ���رات الل���ي إنكس���رن . . م���وت ویح���ارة ی���ذوي 
 الصوندة!  بالك لما تحطاللي جایھ دیر 

زیز مش���وبة وعك���ي ی���ـُسكن م���ن روع غای���ب، ی���روح الرج���ل یغن���ي ل���ھ أغنی���ة حض���یري أب���ول
 بلكنة كوردیة خفیفة:

ل���ھ ال���ورد ل���ي . . بال���ك ت���دوس إِئْ  ـ���ولگل���ي ال���ورد ب���یش . .  ـ���ولگال���ورد  عم���ي ی���ا بیّ���اءْ  -
 ـولھ!گتــلھ . . گ شتوو�ـر یسیر حساب یبھ . . ڇسوي خلھ . . خلھ . . باوت

بال���ذنب تج���اه النرجس���ات الالت���ي  هك���ي یب���رئ ذمت���ھ م���ن ش���عورول زاد مش���غول بالغن���اء.وإأب���
 :ألھسوی یمطره قبالً  زادوإعلى أب غایب رآھن تجسیدا ألمھ، أقبل

 ر!ـدر آخذھن . . أقصد النرجس اللي إنكسگ. . أ زادوإعیني أب -

 لك!إِ جیبھن وإرتبھن شدّة وإغسلھن وإـطعھن گروح غایب . . آني أ -

رح وف����مم����ا إقترفت����ھ ی����داه تج����اه الزھ����ر  أس����ى. .  ش����عور خل����یط غ����ادرویوھغم����ر غای����ب م����ا 
 . مھ سمیتھوإ لمعرفة أتتھ من حیث ال یدري عن زھر النرجس ندھاشوإ
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ض����عھا ف����ي بوھ یوص����وی، ظیف����ةونغس����ولة ومكبی����رة ، بش����دة زھ����ر الن����رجسزاد وإھ أب����یأتیوس����
أتي وی����إن ك����ان س����یتذكر ف����ي الموس����م الق����ادم  ھس����ألویذرات س����كر. ع����ض وبوع����اء فی����ھ م����اء 

ً  زرعلی�� أن��ھ  لالرج��ع��ده یللك��ازینو، ف ئھ��ور الن��رجس عل��ى ط��ول الس��یاج ال��واطم��ن ز ل��ھ ص��فا
  .سیفعل

ً وش���، تل���ك اللیل���ة جدی���دة مطلی���ة خش���بیة م���ن س���ریره عل���ى طبلی���ة  دة الزھ���ر موض���وعة قریب���ا
م���ا س���معھ م���ن أم وبج���ھ أم���ھ ن���رجس ووأن ی���ربط ب���ین ش���كل الزھ���ر ح���اول ب���دھان أخض���ر، 

بق���ي  .رحم���ن ع���ن وج���ھ أمی���رة، ص���بیة نزھ���ان األحم���دي الت���ي س���مع إس���مھا م���ن أم رحم���ن . 
تالت الن���رجس البیض���اء ب���ج���ھ أمی���رة م���ن خ���الل ووحت���ى الفج���ر یح���اول أن یتص���ور وج���ھ أم���ھ 

ام لس����اعة قب����ل أن یس����تفیق ناھض����ا ون����داتھا البرتقالی����ة الل����ون، فأعی����اه البح����ث، وس����دقاتھا وم����
 لعملھ.

* * * * *  * * * * * 

ا ھن���اك وقف���ى قبی���ل الظھ���ر، قص���د غای���ب دك���ان القیروان���ي. متمنتھی���اً م���ن عمل���ھ ف���ي المستش���ف
م���ن س���لة الت���ي أخ���ذھا ش���دّة زھ���ر الن���رجس  ی���دهوب .كنھ���ا عل���ى الرص���یفور ن���زل م���ن دراجت���ھ

ع���دا ص���ورة أم كلث���وم،  ل���ى الص���ور المعلق���ة،یتف���رج عاح ور. الرص���یف عل���ى ص���عد دراجت���ھ
إلم����رأتین أخ����ریین، فتاھ����ت عین����اه ف����ي البدای����ة ف����ي الص����ور ص����ورتین جدی����دتین وج����د ثم����ة 

عل���ى ص���ورة أم كلث���وم الت���ي م���ا ی���زال القیروان���ي یعلقھ���ا  ت أخی���راً رَ ال���ثالث، لك���ن عین���ھ تس���مَّ 
می���رة أخ���ت القیروان���ي الت���ي ل���م یك���ن ق���د رآھ���ا وإي بال���ھ أم���ھ ن���رجس وف���عل���ى واجھ���ة ال���دكان، 

ل���ھ أم رحم���ن راح یتم���اھى م���ع خل���ط الص���ورتین ف���ي  اكن���ھ من���ذ اللحظ���ة الت���ي وص���فتھول ،بع���د
دوس بق����وة وی����وھای����ب وغرف����ع بص����ره نح القیروان����ي. .  م ی����َر أی����ة منھم����ا ق����طولوھ����ذھن����ھ، 

 ت���نقالً وم، مراقب���ا غای���ب .بمكوات���ھ الحدیدی���ة الثقیل���ة عل���ى س���روال منش���ور عل���ى طاول���ة الك���ي
، الت����ي بی����ده الن����رجس دة زھ����روش����بّ����ھ الھ����ادل وعببص����ره ب����ین مظھ����ر غای����ب بدشداش����تھ 

 القیروان����يح����س الرس����ام، یح����اول وب. ص����ورة أم كلث����ومش����غولة بم غای����ب م����ا ت����زال ظ����راتون
ص���ورة الت���ي یتف���رج علیھ���ا، فأعی���اه والالزھ���ر باق���ة حام���ل یئ���ة وھب���ین الزھ���ر  د إنس���جامٍ ایج���إ

المش���ھد  مف���رداتالبح���ث . . لك���ن غای���ب قط���ع علی���ھ نظ���رة الفن���ان المتفحص���ة ألي راب���ط ب���ین 
 . . ردة فع����ل م����ن ن����وع م����ا ش����اھد ال����ذي ی����تفحص لوحات����ھ منتظ����راً للمُ  ال����ذي أمام����ھ، بخاص����ة

 شلونك عیني قیرواني؟  خیراً قال غایب:وإ

 زین! -

ی����م جاس����م ب����دّي  انفس����ھ األن ِش����ِفتْھ. . أم كلث����وم  الل����ي بالص����ورة ھ����يآن����ي أع����رف ھ����ذي  -
 ؟نَّ وھي بالصورتین اللي یمھھ منلبالمجلة . . لعد ھذني ال

ھم����ین عراقی����ة  األخ����رى ص����ورة مغنی����ةچ وذی����ـ مغنی����ة عراقی����ة . . ج����ورج زكی����ةھ����ذي  -
 . . عفیفة إسكندرإسمھا 

 سائالً: . . صورة أم كلثوم إلىر غایب یشوی

 للبیع؟. . صورة أم كلثوم . . ھذي الصورة قیرواني أرید أسألك  زین! . . -

د م����ن تعقی����د المش����ھد أم����ام ی����زیالمط����روح عل����ى القیروان����ي م����ن أن غای����ب  ال ب����د إلستفس����ار
ً ی ووھ���� القیروان����ي! . . إلیج����اد إنس����جام ب����ین  تأم����ل غای����ب م����ن وراء طاول����ة المك����وى، س����اعیا

ً ل��� و، فھ���الت���ي إنض���افت إلیھ���ا مف���ردة ش���راء ص���ورة مف���ردات المش���ھد أن ی���أتي  م یتوق���ع مطلق���ا
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 ش��خص ل���ھ ھیئ���ة غای��ب ال���ذي أمام���ھ، لیس��أل إن كان���ت ص���ورة أم كلث��وم للبی���ع أم للفرج���ة فق���ط،
ف���ي ح���ین أي م���ن أولئ���ك المتنطع���ین بح���ب أغ���اني أم كلث���وم ل���م یأت���ھ یوم���ا لیط���رح س���ؤاال م���ن 

ً فیھذا الطراز! . .   :رد مندھشا

 أي للبیع! . . لیش؟ -

 ـد سعرھا؟گأشـ -

ل���ى األق���ل ع وھ���ذا س���ؤال  محی���ر آخ���ر ال یطرح���ھ إال م���ن یری���د الش���راء أ. .  ـ���د س���عرھا؟گإش���ـ
ألی���ام ف���ي محل���ھ لم���دة ثالث���ة أس���ابیع . . معروض���ة اللوح���ات الزیتی���ة معروض���ة یفك���ر ب���ھ! . . 

عل���ى واجھ���ة ال���دكان ب���دل ص���ور األش���كال العاری���ة الت���ي نقلھ���ا م���ن لوح���ات لرس���امین ع���المیین 
م���ن أھ���الي بعقوب���ة ق���د إھ���تم ق���ط م یك���ن أح���د ول���ان���ت س���ببا إلعت���داء س���افر علی���ھ، وكمش���ھورین 

ا ھ���و ذا بع���د ق���راره وھ���! . . والھ للبی���ع أرس���وماتإن كان���ت  فق���ط القیروان���يغرض س���ؤال ول���ول
ش���تري! . . م���ا ال���ذي یج���ري ف���ي ھ���ذه البل���دة؟   . . ویھج���ران المدین���ة ی���أتي أح���دٌ م���ا لیس���أل 

ی���ۥدْر  ان دار بخل���ده ُحل���ُم أن یجی���ئ أح���دٌ م���ا لش���راء لوح���ة م���ن لوحات���ھ، إال أن���ھ ل���موك���ت���ى لوح
 ً أن م����ن س����یأتي لس����ؤالھ آخ����ر األم����ر إنس����ان م����ن ن����وع غای����ب إب����ن مرھ����ون  بخل����ده مطلق����ا

بایس���كل  وق���ھ زی���ق مفت���وح . .وفع���بٌّ ھ���ادل  . . دشداش���ة . . الت���ي أمام���ھـ���ي، بھیئت���ھ چن���ـالعرب
ھ���ذه المف���ردات المتن���افرة مجتمع���ةً  س���لة . . باق���ة زھ���ر ن���رجس یراھ���ا ن���افرة ف���ي المش���ھد . .والأب

ی��دوس . .   !م یأت��ھ أح��د م��ن أفندی��ة المدین��ةول��ألم كلث��وم  لیس��ألھ ع��ن س��عر لوح��ةج��اء ص��احبھا 
ح���اوال وم .ین���اه ال تغیب���ان ع���ن غای���ب ف���اغرا ف���اه كاش���فا ع���ن ص���ف أس���نانھ المذھب���ةوعبمكوات���ھ 

ف����ي غض����ون ث����وان أن یفك����ر  ی����ھك����ان علب����ل أن یجی����ب عل����ى غای����ب، وق ،أن یت����أنى باإلجاب����ة
غای���ب  ش���اكلةم���ن ھ نق���دا زب���ون دفع���یم���ن الممك���ن أن مق���دار ال���ثمن ال���ذي م���ا مق���دار . . خم���ن وی

ً واللوح���ة ل���م یتوق���ف عن���دھا م���ن قب���ل . .  ؟ف���ي لوح���ة ألم كلث���وم م���ن عش���اق أم كلث���وم ف���ي   أیّ���ا
، تفرج����ون عل����ى اللوح����ةویكرفت����ات . . ی����أتون والالبس����ي الب����دالت  بل����دة بعقوب����ة م����ن اإلفندی����ة

 أم كلث���وم! . .ھ���ذي  یس���مع م���نھم س���وى . . هللا . . وال حیان���ا یمرق���ون ملتفت���ین تج���اه اللوح���ة،وإ
قیرواني یج����د نفس����ھ ف����ي قل����ب إمتح����ان یض����عھ عل����ى والا ھ����وھ����! . . عاش����ت أی����دیك قیروان����ي

و  ف���اه منتظ���راً  إلی���ھ ف���اغراً  م���ا ی���زال متطلع���اای���ب وغت���أنى باإلجاب���ة زبون���ھ . .  ووالمح���ك ھ���
وض���ع القیروان���ي المك���واة الت���ي یص���طلي . .  س���نانھ الذھبی���ة تزی���د م���ن المنظ���ر تعقی���داً أص���ف 

نخ���دع ب���المنظر ال���ذي ویھا وھ���حدی���دھا ب���الجمر الظ���اھر ف���ي داخلھ���ا، متطلع���اً ال���ى غای���ب . . 
تس���اءل بخس ح���ق غای���ب ف���ي الف���ن بمظھ���ره ال���ذي أمام���ھ . . وی���ق���رأه ق���راءة خاطئ���ة، وویأمام���ھ 

ك���م س���یكون المبل���غ  م���ن ن���وع . .س���ؤال بف���ي نفس���ھ  اً حیّ���رمم���رة  أخ���رى القیروان���ي ف���ي داخل���ھ 
  . . ی���أة غای���ب عل���ى إس���تعداد لدفع���ھ ف���ي لوح���ة زیتی���ة؟وھال���ذي یك���ون مش���تٍر م���ن ن���وع غای���ب 

 التقدیری���ة للزی���ت الموض���وع ةالكلف���م���ع نفس���ھ حس���ب ق���رر أخی���را أن یطل���ق ب���الوَن إختب���ار . . 
یرھ���ا، ف���دار ف���ي خل���د القیروان���ي أن یطل���ب أدن���ى وغط���ار واإلقم���اش وال اللوح���ةعل���ى خام���ة 

ل���یس  م���ن ن���وع غای���ب عل���ى إس���تعداد لیدفع���ھ، ف���رد عل���ى غای���ب رداً  س���عر ممك���ن یك���ون مش���ترٍ 
 ً  ردّا مبطنا بالسخریة: . . ع ماإستصغاٍر من نومشوبا ب بریئا

 ربع دینار! -

 سذاجة: وبمندھشا  خةرد غایب بما یشبھ الصروی

 یرواني؟ق وربع دینار! . .ھاي شن  -

ً ال���وج���د رب���ع  لربم���األول وھل���ة ظ���ن القیروان���ي بغای���ب یس���خر من���ھ ألن���ھ   دینار مبلغ���ا باھض���ا
 كنھ سمع غایب یضیف:ول . . یدفعھ في شخابیط رسم
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 بس ربع دینار! إنت متأكد؟ . . ریع دینار! . . بس!  . .   -

بخاص���ة  ا یع���ادل أج���راً یومی���اً لكثی���ر م���ن أص���ناف العم���الم��� وبلغ���ة الس���وق، الرب���ع دین���ار ھ���
 علق القیرواني غیر مصدٍق: كان ما یزال محتاراً في التفسیر . . نھوألعمال البناء، 

 لعد؟  -

 ! . .ب���ع دین���ار! . . الر وب���س م��� ن���ص دین��ار . . ـ���ول دین���ار . .گـ���نت متوق���ع ت��ـچأص��ال آن���ي  -
 ـول دینارین!گـنت متوقع یجوز تـچحتى علمك آني ول س ھاي! . .ب وم

الوحی���د ف���ي بعقوب���ة ال���ذي  زب���ونال ق���درالقیروان���ي الفن���ان ال���ذي بخ���س ی���د ف���ي ط ك���ذا . . أس���قِ وھ
 والقیروان��ي ھ��أول خ��اطر م��ر ب��رأس  . . ى األب��د، إذ أس��اء تق��دیر الزب��ونوال��م��رة واح��دة  أت��اه

الس���یف عاقب���ة نفس���ھ برف���ع المك���واة الحدی���دة الت���ي تص���طلي ن���ارا وض���رب نافوخ���ھ بھ���ا! . . م
عل��ى ی��د س��عد ا ت��زال طری��ة ف��ي ذھن��ھ اإلھان��ة الت��ي تلقاھ��ا وم��بخاص��ة ق��د س��بق الع��ذل! . . ك��ان 

س�����یزان  غوغ�����ان و  مث�����ل ف�����ي واقع�����ة تمزی�����ق اللوح�����ات الت�����ي قل�����دھا لرس�����امیناألخ�����رس 
بملبس���ھ األنی���ق، ح���ین  . .م���رة أخ���رى  س���عد األخ���رس ذاكرت���ھ ھیئ���ةرق���ت ف���ي وم م���ا.یرھوغ

ً وإج����اء  ً وع عت����دى علی����ھ ض����ربا للوح����ات، فإنعق����دت عن����ده ف����ي بح����ر لحظ����ة  ل����ى فن����ھ تمزیق����ا
ذي الذائق���ة الت���ي  ظھ���رِ مَ الط خ���ربَ ای���ب المُ وغ إب���ن األعی���ان المقارن���ة ب���ین س���عد األنی���ق األجل���ف

ض���عف تج���اه غای���ب، والن���ذ تل���ك اللحظ���ة س���یظل القیروان���ي یش���عر بال���ذنب وم. .  تق���در الف���ن
ع���اً یس���ألھ كن���ھ س���یظل ع���اجزاً طیل���ة عم���ره ع���ن تفس���یر مش���ھد غای���ب أم���ام دكان���ھ تفس���یرا مقنول

 بفتور: القیرواني غایب سألخذوالً بالتفسیر، ومعن سعر لوحة ألم كلثوم. 

 ؟انت ترید تشتریھوإ -

 وعرض���ھ غای���ب للوح���ة ل���ھ عالق���ة بفھ���م م���ن ن���وع مع���ین أل���م یك���ن التق���دیر ال���ذي ، ف���ي الواق���ع
ع ذل��ك، فق��د وج��د للوح��ة عن��ده قیم��ة تم��س حاج��ة وم��.  . ف��نوالق��دیر یص��در م��ن ذائق��ة للرس��م ت

ة م����ن ي حاج����ة ناجم����وھ����نفس����یة موج����ودة ف����ي داخل����ھ ال یمك����ن ألمی����ر القیروان����ي أن یراھ����ا، 
ای����ب أم����ام طف����ح عل����ى الس����طح بالطریق����ة الت����ي عرض����ھا غش����عور عق����د، ومش����عور مت����داخل 

ً وم��. یَّ��رت ھ��ذا األخی��روح القیروان��ي ً  ع ذل��ك، س��یكون لھ��ذا األم��ر وقع��ا ً  نفس��یا عن��د أمی��ر  إیجابی��ا
 :یرد غایب سمعی ووھ . . القیرواني تجاه غایب

س رس���ام ب��� ول���ي . . إن���ت م��� ـ���ولگإي . . آن���ي أری���دھا . . أش���تریھا من���ك . . لك���ن أول ش���ي  -
 مام؟ت ومأقصد تخط قطع مال محالت . .  . . ؟إنت خطاط ھمین

 تمام! -

 ـھا؟گـدر تخط لي فوگتـ -

 شأخط؟ -

 كلثوم؟ م إ وكازین إسم الكازینو . . -

 م كلثوم؟إ وكازین. . اح یصیر ر وتقصد أسم الكازین -

 إي! -
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د ری���ف . . ظ���ل من���ذھالوی القیروان���ير تحی���ـِّ  تص���در م���ن فطرت���ھ م���ن غای���بطلب���ات متواص���لة 
 :فوراً 

 ؟والیتناھنا ب ین؟ . .و و. . لكن ھذي الكازین !ـدرگطبعا أ. .  ـدرگإي أ -

ن����ي إس����تأجرت إ وم����قص����د ی����م س����ینما دی����الى . . أ والعف���� ی����م س����ینما الیھ����ودي . . إي . . -
 لي یم السینما.والالكازین

اد دزال���ذي ف���ي داخل���ھ، فی��� لتتح���دى ش���طحات الرس���امالقیروان���ي  ف���ي رأستعقی���دا  ت���زداد األم���ور
 ف:یضی ووھ. .  كشف آخرأتیھ من غایب ویوز طاقتھ . . یتجاب الى حد إنذھالھ بغای

مث���ل ھ���ذي الل���ي  قص���د زھ���ور ن���رجس . .أ وری���د ترس���م ل���ي دای���ر م���دایرھا ورود . . العف���وإ -
 بیدي! 

ً یف . . قدم ألمیر باقة الزھروی  :رد أمیر مندھشا

 ـدر! گإي . . أ -

. .  ؟الحس����ابیص����یر ـ����د راح گرس����م كل����ھ ش����ـوالھ الخ����ط ی����س����ھ قیروان����ي؟ . . ووھزی����ن  -
 تاخذ مني؟ ـد راح گاقصد شـ

ع����وض وییحس����ب الص����فقة عل����ى مھل����ھ ، لك����ي یفھ����م زبون����ھ جی����داً  للقیروان����ي الفرص����ة أت����ت
ع ذل���ك، خش���ي م���ن نفس���ھ أن یق���وم ھ���ذه وم��� راج���ع الحس���بة بس���رعة، الخس���ارة الت���ي فات���ت . .
م���دى  ع���ن عقل���ھرس���ب ف���ي ، بس���بب الخ���اطر ال���ذي الیس���ار ال���ى الیم���ینالم���رة بقف���زة قوی���ة م���ن 
 فقال: . . إستعداد غایب على الدفع

 ص. وندینار  -

 ص.ون. . من عیني ھذي أنطیك دینار  !زین . . ما عندي مانع -

 أن یقول: القیروانيخطر ببال  . . مع إنذھالھ بذائقة غایب ماھیاوت

لى إس����م أم كلث����وم المص����ریة وع. . إن����ت ل����یش س����میت الك����ازین ب����س آن����ي أری����د أع����رف! -
؟ . . لزكی���ة تغن���ي اس���امعھإن���ت . . م���ثال زكی���ة ج���ورج . .  ؟عراقی���ةلى إس���م مطرب���ة وعم���
ب . . أو زھ��ور غی��وتت��ذكر أی��امي روح��ي ت��رف وإـ��ولن آه گي الل��ي تغن��ي . . أن��ا م��ن أذھ��ا

 فیفة إسكندر؟ع و. .  أ  ؟حسین

 بإس���م عفیف���ة وال بإس���م زھ���ور حس���ین والق���د س���مع أص���ال بإس���م زكی���ة ج���ورج غای���ب ل���م یك���ن 
، رد عل�����ى ھندون أن یع�����رف بھ�����ن ان س�����معك����� وت�����ى ل�����وحإال ف�����ي ھ�����ذه اللحظ�����ة، إس�����كندر 

 ً  :القیرواني معلقا

 ال أمیر! . . آني أرید صورة ھذي اللي تغني سھران لوحدي . . أقصد أم كلثوم! -

س��ھران  س��وى تعلق��ھ بعب��ارة . . نفس��ھا كلث��ومأم ق��د فھ��م م��ن أغنی��ة حت��ى د ال یك��ون غای��ب وق�� 
ً  نفسھ شعوراً لوحدي . . التي تبعث في   سمع القیرواني یعلق:وی . . عبث بوجودهوت مبھما
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ذا إ وم��� لك���ن أم كلث���وم! . . تص���یرـ���ول أم كلث���وم؟ . . گت���ـ زی���ن . . ص���ار یاب���ھ! . .. . زی���ن  -
ش����غّل وت ول بالك����ازینِّالزم تخل����ي جھ����از مسج����ـ إس����م أم كلث����وم معن����اهب وس����میت الك����ازین

 ؟چیـھ وم مسمى . . سم علىإ وحتى یصیر الكازین أغاني أم كلثوم . .

فس��ھ ن وم یتوق��ع م��ا س��معھ، ألن��ھ فع��ال ھ��ول�� ل��م یك��ن لیخط��ر ف��ي ب��ال غای��ب أم��ر م��ن ھ��ذا القبی��ل،
 ً ً  ل���م یك���ن واض���حا س���وى تعلق���ھ  56لى إس���م أم كلث���وموعأراد أن یس���مي الك���ازین مَ ِل��� عن���ده تمام���ا

 ن���دامى . .والریح الس���كارى ی��� وبعب���ارة . . س���ھران لوح���دي . . الت���ي تطیلھ���ا أم كلث���وم عل���ى نح���
أم بس���بب . .  س���بب س���ماعھ ألم كلث���وم م���رة ف���ي مقھ���ى من���اتي تغن���ي  . . س���ھران لوح���دي؟ب وأھ���

الق���رطین الط����ویلین األبیض����ین المت����دلیین الل����ذین ص���ارا اآلن یب����دوان ل����ھ، و ص����ورة أم كلث����وم 
فم����اذا وق����د زاده القیروان����ي م����ن معلق����ة أمام����ھ، كأنھم����ا ملض����ومان م����ن زھ����ر الن����رجس؟ . . 

یج���ده غای���ب  ن مس���جل یش���غّل ب���ھ أغ���اني أم كلث���وموعللت��� القیروان���يم���ا قال���ھ .  الكم���ال حب���ة! .
جدی���دة یس���عى ال���ى تحقیقھ���ا م���ع نوعی���ة یكون المس���جل إض���افة وس��� . . إض���افة تس���تحق النظ���ر

  . .بل اإلفتتاح ق والذي قكر بوضعھ في الكازین وجود التلفزیون

م���ا ك���رد فع���ل عل���ى س���نانھ الذھبی���ة أن ص���ف اب���ویللفك���رة الجدی���دة  م���ن جدی���دف���اه غای���ب فغ���ر وی
فیزی����ده إزاء أمی����ر القیروان����ي  عاطفی����ا عتم����ل ف����ي داخل����ھج����د م����ا یاو ووھ���� ..  قال����ھ القیروان����ي

 ً ً ور . . بتزویجھ من أمیرة أخت ھذا الرسامفكرة أم رحمن   لتحقیقحماسا  :د مستدركا

أجی�����ب  ـ�����ول قیروان�����ي . . راح الزمگھ�����ا؟ . . إي!  . . بل�����ي! . . تم�����ام! . . مث�����ل م�����ا ت�����ـ -
 . . الزم أجیب مسجل! يروـول أمگمثل ما تـ ل! . .ِّمسجـ

. . آن���ي  جھ���از المس���جل إحتم���ال موج���ود ھن���ا عن���د ھاش���م الیاس���ین. . بال���ك ف���ي ب���س خل���ي  -
ل���ي علیھ���ا تس���جیالت أم كلث���وم م���ا راح واللك���ن أش���رطة المس���جل الفارغ���ة  ش���فتھ عن���ده . .

 !ال ببغداد بشارع الرشیدـاھن إگحتمال ما تلـوإـاھن ھنا بسوگ بعقوبة . . گتلـ

ل م��ن . .  ق��ط! م��ن قب��لف��ي حیات��ھ  بغ��داد ل رأى غای��بوھ�� فم��ن ال��ذي س��یأتیھ بأش��رطة الُمس��ّجِ
ف���ع للقیروان���ي ودالك���ازینو،  عل���ى الفت���ة س���رى اإلتف���اق بینھم���ا. . م ی���َر بغ���داد ق���ط؟ ولوھ���بغ���داد 

 ً س���مع غای���ب م���ن ورائ���ھ  ھمُّ عل���ى الع���ودة ال���ى موض���وع أش���رطة التس���جیل،ویوھ���. ال���ثمن مق���دما
 ً  یصیح: صوتا

 زرطون!ومخوش سترة . . یابھ ھازا یابھ ھازا  -

 ل����ھ ھ����وداوین����اجي األخ����وین  إقت����راح غای����ب . . تذك����ـّرزرت����ون ومس����ترة . . كلمت����ي  ھعاس����مب
، ب���ائع الفیل���ي لیج���د حی���درال���ى الخل���ف  س���تدارإ، فی���وم إفتت���اح الك���ازینو م���یصوقل���بس بنطل���ون ب

ً  . . الش����ھیر ف����ي بعقوب����ة ب����ـحیدر مزب����وتالمن����دالوي المالب����س المس����تعملة،   أم����اموراءه  واقف����ا
س����ألھ یف . . ال����ى مالب����س أفندی����ة حاج����ة غای����بب جنی����ة أخبرت����ھ أنوك����إلی����ھ،  تطل����عالرص����یف ی

 غایب:

 مضرطون؟والحیدر . . ھذي بیش السترة  -

                                                            
 في الواقع كان أسم الحفیفي للكازینوإلملحقة بسینما دیالى ھو "كازینوإلقاھرة" 56
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طاغی���ة  بلكنتھ���ا الفارس���یة الكوردی���ةبرت���ھ ونم���ا ت���زال لھجت���ھ  ،ي م���ن من���دليل���فیل حی���در ك���وردي
بنطل���ون ال���ذي یس���میھ والالس���ترة بی���د  . . عل���ى لفظ���ھ العرب���ي، فرف���ع البدل���ة المس���تعملة بیدی���ھ

 ُ  ال:وق . . رىبالید األخ مزرطونا

 ھش����وف بع����ده جدی����د م����ا ملب����وس! . . باب����ا . . ھمزرط����ون . . ش����وفوالباب����ا ھ����ازا الس����ترة  -
 بعینك!

 . . بأیش؟ ترید بیھن؟ ـدگلي شـ ـولگأي . . دا أشوف . . أدري مبین جدید! . . بس  -

 ـۥس.وندینار  -

 !بایسكل شتريص أونآني بدینار . .  !صوندینار ـول گتـ ابھ! . .ی وشنو! . . شن -

ال����بعض مم����ن ھ یش����بھ ر ب����ھ ف����ي س����وق بعقوب����ةتھش����أ س����اخربی����ر عتبكتس����ى وج����ھ حی����در وی
ھ���ا ش���يء س���وى ءق���د ال یك���ون ورا ؤهیماوس��� .الثخ���ین اربھ وش���س���تالین  بوج���ھیعرف���ون س���تالین 

ص���یغة  عل���ى غای���ب  بم���ا ك���ان یع���رف عن���ھ ف���ي بعقوب���ة عل���ى أن���ھحی���در رد ی��� . . الس���خریة
ً گأو زیـ عفطةً  مخففة لما یسمونھ  : ـا

 مزبوووووووووووووووووووت! . . .  -

أرب����اع دین����ار . .  ثالث����! . . راح أنطی����ك ض����راط وال عف����اط والمزب����وت ب����ال إس����مع . .  -
 ـول؟گشتـ

 راح نخس����ر . . ش����وفھ وهللاالت أرب����اع دین����ار! . . ت���� وش����ن. .  م����ا یس����یر!ب����س باب����ا . .  -
 ریده بتالت أرباع دینار!وت. .  ھزا كلھ جدید! . . ما ملبوس! . . ؟بعینك

 ـلت؟گ؟  . . شـا تبیعم ول أرباع ثالثتبیعھن ب یلال أدري جدید! . .إي  -

ذ خش����ي أال یك����ون وإ . . تفحص حی����در بنظرات����ھ غای����ب م����ن أع����اله ال����ى أس����فلھی���� 
��� بمظھ���ره م���ن الن���وع ال���ذي ی���تحمس كثی���راً غای���ب  طی���ل المس���اومة ل أال یلل���بس األفندی���ة، فضَّ

 فقال: . . صفقةوالعناد على السعر كیال یخسر زبونھ وال

ت أرب���اع . . ش���ایف ل���ك ب���تال قب���ل نبی���عون. . یاب���ھ! . . إحن���ھ راح نس���ویك م���ن األفندی���ة  یل���ال -
 !استاھلھومخیر 

 :حائرا غایب فبعوی

  ـول یصیٙرْن علّي!گـدرھن؟ . . من یـگأبس وین راح  -

قت���رح ی . . القیروان���ي ا م���نأن یأخ���ذ إذن���دون ت���ى وح الباع���ة األذكی���اء دائم���ا یج���دون الحل���ول . .
 :قائالً حیدر 

  قیرواني! ـدرھن بمحلگ. . خش ھنا  -

وارى وت��� .ال���ى مح���ل القیروان���ي غای���ب دخ���ل، لح���إذن ص���احب الم خرواآلھ��� ون أن یطل���بود
فوق����ھ  بسول����البنطل����ون لیجرب����ھ، داحس����ا ب����ھ دشداش����تھ كلھ����ا،  البس����اة المك����وى، طاول����وراء 

 السترة.
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بس���بب حج���م  ،قلب���ھلھ���ا  نفط���رأطل���ق ض���حكة لربم���ا إ بھیئت���ھ الجدی���دة، القیروان���يأمام���ھ ای���ب وغ
 ً ة ق���د نت���أ م���ن رف الدشداش���وط���شداش���ة غای���ب المعبعب���ة ف���ي البنطل���ون ود البدل���ة الكبی���ر نس���بیا
 فقال لغایب: . . فتحة أزرار البنطلون

 نطرون!پـُّْم الـگغایب . . بس ال تنسى تدَ  -

، ح�����ین س�����مع حی�����در یعل�����ق مروج�����ا عل�����ىوإ رت قھقھاتھ�����ا أعل�����ىیص�����تض�����حكة القیروان�����ي 
 لبضاعتھ:

عبال����ك ھ����ازا الس����ترة  مس����ل ك����اري ك����وبر . .إن����َت  تِل����ـَِعْت وهللاك����اري ك����وبر! . .  وهللا -
 ازا المزرطون مفسالت علیك تفسیل!وھ

ً حیدر توجھ وی  دعمھ: الى القیرواني طالبا

ل���ع وت. . مزب���وت؟ ومومقیروان���ي هللا علی���ك! . . إن���ت بعین���ك ش���وف!   . . ھ���ازا مزب���وت ل -
  ـر؟پمسل كاري كو

 رد:ی . . شاريوال أال یتدخل بین البائع مفضالتھ، القیرواني ما یزال غارقا في ضحك

 !یشوفھن زین بعینھایب دَ وغ مضبوط میھ بالمیھ!  . . -

 ستفسر:ویتذكر غایب ما غاب عنھ . . فمن غیر المعقول ان یلبس دشداشة مع البدلة، وی

 قمیص؟والزین  -

 رد حیدر:ی

ن وی����قم����یس! . . تری����د قم����یس؟ . . آن����ي أجیبل����ك عش����ر قمس����ان . . الواح����د بمی����ة فل����س . .  -
 ن تریدھن؟ . . ھنا یم القیرواني؟ویترید أجیبلك القمسان؟ . . 

اك ن����ص دین����ار . . جیبل����ي ب����س خم����س قمص����ان . . وھ���� ی����م القیروان����ي . . . . أي زی����ن -
 صار؟

 رد حیدر:یف

 مزبوووووووووووووت! -

* * * * *     * * * * * 

عمل یوس����، أم كلث����وم المعلق����ة ف����ي دكان����ھالقیروان����ي لوح����ة  ل، أغف����غای����بمش����اریع ب ن����ذھالم
 ً ي جانبھ���ا األیم���ن، وف. وض���ع إس���م الك���ازینلغای���ب لوح���ة جدی���دة مس���تطیلة، تص���لح للتعلی���ق أفقی���ا

ن���ھ إنج���ذب وأل ي األیس���ر ص���ورة أم كلث���وم محاط���ة بباق���ات ص���غیرة م���ن زھ���ر الن���رجس . .وف���
ً مال���ى ش���خص غای���ب، س���یذھب القیروان���ي  بغ���داد، لیس���اعده ف���ي ش���راء  م���ع غای���ب ال���ى تطوع���ا

بات���ا ش���ركة ف���ـّى مقص���ود عب���د الجب���ار المقص���ود ص���احب وو. أغ���اني أم كلث���وم تس���جیلأش���رطة 
ب عن�����د ھاش�����م الیاس�����ین، بش�����رائھ تلفزی�����ون مارك�����ة إمبری�����ال الم�����اني ف�����ل غای�����وكبوع�����ده، 

 لماني. أـروندك گعھ جھاز تسجیل ومباإلقساط، 

                                                        *** 
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 النزالءعلى  مةٌ محرّ  شناشیلٌ 
جاج ناش����یل إنتقل����ت إلی����ھ أس����رة نزھ����ان األحم����دي ف����ي م����دخل محل����ة أم ال����دش وبی����ت آخ����ر ذ

ألن��ھ مقاب���ل مك��ان عمل���ھ البی��ت   اھ���ذنتق��ال ال��ى زھ��ان فض���ل اإلونمومنی��ة.  القری��ب م��ن الس���ت
ف���ي محل���ة أم ذاك یص���دق ب���أن ص���افیة ق���د نف���رت م���ن بی���ت الشناش���یل  أال ادك���وی، ب���ل تقریب���ا

ف���ي مأس���اة مھدی���ة  إبنھ���ا أمی���رت���ورط  ك���الم الن���اس ع���ن ـ���بة بس���بب خوفھ���ا و خش���یتھا م���نگال���ـ
 . .  ھلھاوإبفرار قاتلھا فرق دمھا في المجھول وتالتي ذبحت 

الحم����الین م���ن عرب���این  نتعاون����ت عل���ى نقل���ھ عربانت���اأث���اث األس���رة ال���ذي م���ا ی���زال بس���یطا 
أمر وب���. . أخت���ھ أمی���رة ب���ذلك تعاون���ھ ش���مران م���ن  بإش���رافالس���كن األخی���ر  ح���لالخش���بیة ال���ى م

     ارم���ة مطل���ة علی���ھوط كل���ھ ف���ي ح���وش  ال���دار نش���روا األث���اث ،غای���ة ف���ي نفس���ھاول م���ن ص���افیة
لیھ���ا لتس���تطلع م���ا موج���ود م���ن عی���ون غ���رف اوحراح���ت ص���افیة تتلف���ت ین إكتم���ل نقل���ھ وح���.  .

لت����رى كیفی����ة توزی����ع الم����أوى ألف����راد أس����رتھا عل����ى عی����ون س���ھیالت ف����ي طابق����ھ األرض����ي وت
ی���ؤدي إلی���ھ مج���از ض���یق عن���د الم���دخل . . م���بلط ب���اآلجر الفرش���ي وش ض���یق . . ح���المن���زل 

 نواف���ذ والأرض���یاتھا م���ن اآلج���ر الفرش���ي الث غ���رف ص���غیرة المساحةح���وش ی���ؤدي ال���ى ث���وال
تط���ل عل���ى الح���وش  ال���ى جان���ب الب���اب لھ���ا تط���ل عل���ى خ���ارج المن���زل س���وى ناف���ذة ص���غیرة

نھم����ا م����ع أون نواف����ذ عل����ى الخ����ارج ودللمج����از الض����یق ن ان منھم����ا مجاورت����اإثنت���� الض����یق،
ثم���ة إمت���داد الح���وش ال���ى یم���ین ال���داخل وب. . أم ال���دجاج مج���اورتین لف���رعین م���ن دراب���ین محل���ة 

قاب���ل المج���از تق���ع الغرف���ة الثالث���ة وممس���قفة عل���ى ط���ول الض���لع الص���غیر للح���وش . . طارم���ة 
ثم��ة مط��بخ ال��داخل ال��ى الح��وش ض��لع القص��یر اآلخ��ر عل��ى یس��ار والى جانبھ��ا فتح��ة الس��لم وال��

ابق ف�����وق س�����لم ال�����ذاھب ال�����ى الط�����وال ى جانب�����ھ الم�����راحیض . .وال�����م�����ام ص�����غیر وحص�����غیر 
ع��ن س��ماء الح��وش س��یاج یفص��لھ  األرض��ي ی��ؤدي ال��ى س��طح ف��وق الج��زء الخلف��ي م��ن ال��دار،

ت���ا شناش���یل تط���الن عل���ى غرف ةثم��� ،وق الج���زء األم���امي م���ن المن���زلوف���واط���ئ م���ن الط���ابوق 
ال���ى  انتؤدی���تط���الن عل���ى درب��ونتین ب��واجھتین  إح���داھما ،أم ال���دجاج ف��رعین م���ن دراب���ین محل��ة

تط����ل عل����ى دربون����ة األخ����رى بواجھ����ة  رف����ة الشناش����یلوغ، ق دراب����ین محل����ة أم ال����دجاجاعم����أ
إثن���ین عل���ى ك���ل یھ���ا أربع���ة من���ازل وفي إمت���داد لم���دخل محل���ة أم ال���دجاج، وھ���مغلق���ة  قص���یرة

  . جانب

لدرج���ة خ���ـُیَِّل  ص���افیةالرطوب���ة الخانق���ة ف���ي الح���وش أخ���ذت بخن���اق م���ا قبی���ل الظھ���ر . .  الوق���ت
س���ماء وال، فرفع���ت رأس���ھا نحلھ���ا إنھ���ا ت���رى الربطوب���ة تنبع���ث م���ن آج���ر األرض���یة الفرش���ي

مفتوح���ة عل���ى الس���ماء . . فن���دت لض���یق ك���وة الح���وش ال ف���زاد م���ن ش���عورھا باإلختن���اق رؤیتھ���ا
 منھا ما یشبھ الصرخة:

 یقبض الروح! یا ناس  . . ھالبیت ـَبُر؟ . . گـنھ چالبیت اللي وھشن -

جلس���ا ذین ل���ال می���رةوإظراتھ���ا تتنق���ل ب���ین ش���مران ونحوالیھ���ا ح���ائرة م���ن جدی���د تتلف���ت اح���ت ور
ت طال��� ا أنوم���. . نق���ل األث���اث ب���دیا لھ���ا متعب���ین م���ن یتطلع���ان إلیھ���ا، ف عل���ى إح���دى القنف���ات

 إنھا تستطلع منھ رأیا . . فقال: ظن ھذا واھما ،على شمرانقلیال نظراتھا 

  أرید غرفة الشناشیل اللي بالركن . . آني. .  چـولـگأمي . . من ھسھ أ -

 قاطعة إیاه جاء رد صافیة بصرخة:وم

 أمیر! أخوك روح صیح ليـب! . . چإنت تنــب! . . چإنـ -
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تح����ة الس����لم ب����ادرت ص����فیة وفحش����یرة نوممی����ر مع����ھ . . وإخ����رج ش����مران لم����دة دق����ائق عائ����دا 
 بعصبیة: مصرحة

ا وم���خب���ز ب���التنور . . ونم���ا أح���د یص���عده إال م���ن نغس���ل ھ���دوم  . . ھ���ذا ال���درج !إس���مع أمی���ر -
 زین؟! . . گالشناشیل اللي فوأرید  اسمع أي واحد منكم یجیب ذكر غرف 

ستس��لم أمی��ر لش��عوره ب��أن نیت��ھ الرحی��ل ال��ى بغ��داد تكفی��ھ ش��ر القت��ال وإل��وى ش��مران رقبت��ھ . . 
 : من أجل غرفة في الطابق الثاني فرد على أمھ موافقا

         . . صار! !. . زین -

 ضافت صافیة:وإ

الل�����ي ی�����م المج�����از غ�����رفتین وال ب�����وك . .وإالغرف�����ة الل�����ي ی�����م ال�����درج راح نش�����غلھا آن�����ي  -
ذا م���ا م���وافقین وإمران . . حت���ى األخ���رى نس���ویھا للخط���اطیر! . . وش���اح���دة إن���ت ووإختار

 نطي الغرفة ألمیرة! وإي . . حتى أشمركم بالطارمة ولولگعلى إقتراحي 

لق����ت أمی����رة وعلغ����ة التھدی����د آت����ت أكلھ����ا ف����رد علیھ����ا ك����ال ول����دیھا بالموافق����ة بإیم����اءة رأس . . 
 معترضة: 

 !لطارمةي بیت نسكنھ یصیر نصیبي أنام بابي؟ . . أني شنو ذنوإ -

 : عقبت صافیة مع إبنتھا المنكسرة الحظمؤثر تعاطف أمومي نبرة وب

الزع����اطیط  چحت����ى ھذول����ھ أخوت����ـأص����بري . . موج����ود! . . وال؟ . . ھ����ذا ھشأس����وي بنت����ي -
 . .  اإلثنین ال یسببون لنا مشاكل وین ما نروح بسبب الشناشیل!

 :ربما لترضیتھا مخاطبة أمیر تسمع أمھا تضیف يوھإستسلمت البنت 

خ����وك وإأن����ت  گأمی����ر روح للس����وغ����راض . . واألترتی����ب األث����اث م����ا تخلص����ون ول. .  -
ـ���اع الرطب���ة بھالبی���ت الل���ي گش���تري ألخت���ك أمی���رة قریول���ة حدی���د حت���ى ال تن���ام عل���ى ھال���ـوإ

 !گیخنـ
 صار! -
 ـي!چغداء من فاضل كبابـ ویاكم ناولیبوج. .  -

                                                   *** 
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ً . . صوت أم كلثوم مدوّ  اإلفـتـتــاح الـكـبـیـر  یا
ً  ف��ي بعقوب��ة ع��ام ع��الن ع��ن إفتت��اح مك��اناإل . . مقھ��ى . . مح��ل ی��ؤدي . . مطع��م  ل��م یك��ن ش��ائعا

إع���الن ف���ي أم���اكن تعلی���ق الفت���ات ب وول��� حت���ى عل���ى األق���ل والش���ائعا خدم���ة معین���ة . . ل���م یك���ن 
عن���د وقف���ة ج���امع الس���وق م���ا یوم���ا  ـ���وزةگن���اجي الن���رن���ھ ت���ذكر أن���ھ س���مع ورأى وأل ب���ارزة . .

ال��ى حی��ث مق��ر ن��اجي ال��دالل ف��ي  ماش��یا ىـ��یا، تعنّ��چی��روج ب��إعالن ع��ن مھن��ة القیروان��ي أوت��ـ
.   م كلث��ومأ و. . ك��ازین إع��الن نش��ر خب��ر إفتت��اح مقھ��ى ال��بلم، لی��دس ف��ي ی��ده دین��ارا طالب��ا من��ھ

تھان ب���ھ ك���ي یض���حي بھ���ا ال���دالل ال���دینار مبل���غ ال یس��� . . س���وق بعقوب���ة . ف���ي أم���اكن ع���دة م���ن
ف���ي ی���د  ذاك ال���دیناردس فیھ���ا غای���ب  ك���ي یرفض���ھ، ن���اظرا ال���ى ال���دینار ف���ي ی���ده لث���وان من���ذ أن

تناس���ى أن���ھ یتعام���ل م���ع ویم یك���ن أم���ام ال���دالل إال أن یتغاف���ل ول���، منتظ���را ردة فعل���ھ ـ���وزةگالن���ر
ح اورـ���ي چإب���ن مرھ���ون العربن���ـ ا ف���ي حم���ام إب���راھیم ج���ویرـ���یچمدلك���ـیوم���ا  ال���ذي ك���انغای���ب 

.  . م كلث���وموإ. . غای���ب مرھ���ون ص���احب ك���ازینجدی���د  یض���في عل���ى إس���مھ نع���تمن���ذ اللحظ���ة 
 . .كل شئ لھ ثمن! 

 س���واقھاوإف���ي مقاھیھ���ا  نتش���روإف���ي بعقوب���ة  ذاع م كلث���وم ق���دأ وك���ازین إفتت���اح خب���رذا ك���ان وب���
ً بوس�����ائل ش�����تى.  ج�����ري وی، اإلس�����تعدادات إلفتتاحھ�����ا ینقلھ�����ا رواد دار ع�����رض األف�����الم یومی�����ا

 ً خ����ر المب����اٍل بس����بب بع����دھا ع����ن وإب����ین مرح����ب  ت����داولھا ب����ین رواد مق����اھي بعقوب����ة جمیع����ا
الك���ازینو، ة قطع��� قی���علعل���ى ت أمی���ر القیروان���ي داوم���ةومھ ھ���اخبر س���ریانمھ���د ا وم��� .الس���وق

، مھا ال���ى غای���بیس���لتقب���ل  ة ی���ومینلدكان���ھ لم���دعل���ى الج���دار المج���اور یھ���ا ص���ورة أم كلث���وم، وف
خب���رھم وییس���ألون القیروان���ي ع���ن مك���ان الك���ازینو، م���ارین، لل ةرج���ف وفأمس���ت قطع���ة الك���ازین

بعدئ���ٍذ تط���وع القیروان���ي خی���ر ف���ي بعقوب���ة، واألول واألعاطف���ا من���ھ م���ع زبون���ھ الوحی���د وت. ب���ھ
. فتت���احم���ن موع���د اإل ، قب���ل أس���بوعالك���ازینو واجھ���ةلى وعتثبی���ت الفت���ة إس���م الك���ازینبأیض���ا 

ی���ردان عل���ى تس���اؤالت الم���ارین كان���ا ، ـطم���ـة، ح���ین یك���ون حاض���راً گع���ھ حس���ین ومای���ب وغ
 الذي إلتحق بالعمل قبل اإلفتتاح بیومین. يدمارالعھم وماإلفتتاح،  عن یوم

بت���زامن م���ع بدای���ة  ـطم���ـة،گ حس���ین م���ن بنص���یحة ،ی���وم إفتت���اح الك���ازینو تـٙوقـَّ���یـتحص���ل أن وی
 . . أش����دّه ف����ياإلقب����ال عل����ى الفل����م ك����ون ویع����رض ف����یلم جدی����د ف����ي دار الع����رض الس����ینمائي، 

ع����رض الفل����م  اإلفتت����اح تزامن����ا م����ع اء ی����وموج����، بتغی����ر الحظ����وظ دفُص����الطالم����ا قام����ت ول
 . فنانة ناھدة الرماحوالبطولة الفنان خلیل شوقي " من المسؤول"العراقي 

ً ـ����طمة گحس����ین  ی����ئج. . ی 1957األس����بوع الثال����ث م����ن نیس����ان  ج����د غای����ب بھیئت����ھ وی یوم����ا
ً ب����دت الجدی����دة، بدل����ة كحلی����ة   . . حتھ����ا قم����یص أخض����ر بتقفیل����ة زرق����اء كبی����رةوت كبی����رة نس����بیا

  نق���وده الخ���امي ف���ي عبّ���ھ ك���یِس  القم���یص معبع���ب ف���وق بطن���ھ بس���بب تعل���ق غای���ب بعادت���ھ وض���عَ 
بن����زع  ع����د أن ی����تماله ینص����حھوب قلب����ھ، أعم����اق نابع����ةة كك����اد حس����ین أن یم����وت بض����حوی. . 

لغای���ب قس���م ویب���القمیص لوح���ده، فینزعھ���ا لی���تماله ثانی���ة بض���حكة،  كش���خأ والس���ترة ك���ي یب���د
ً سیشتري خر اآل وھبأنھ  ً وق بنطلونا  الى األبد! ترك الدشداشةوی میصا

 . . بك���ل م���ا ف���ي الكلم���ة م���ن معن���ى مش���ھد أم���ام س���ینما دی���الى إحتف���اليٌ والأمس���یة ذاك الی���وم . . 
عل����ى أعم����دة ان����ت ق����د أنی����رت وكنش����رات المص����ابیح الملون����ة المنتش����رة ح����ول س����یاج الكازین

أخض���ر . .  . . أص���فر . . أحم���ر . . . . م���ن مختل���ف األل���وان ترتف���ع ألكث���ر م���ن مت���رین قل���یال
 نیون�����ات الثلجی�����ة الب�����یض تغط�����ي بخ�����ط مس�����تقیم واجھ�����ةوالأزرق  . . حلیب�����ي . . وردي . . 

غای����ة ال����ركن األبع����د م����ن الض����لع األم����امي ولن رك����ن دار الع����رض الش����توي ومغرف����ة الك����ازین
ك�����ل مقص�����ورة . ل.  فیم�����ا یش�����بھ المقص�����وراتتش�����كلت قنف�����ات والل�����دار الع�����رض الص�����یفیة. 

ى جانبھ����ا طبلی����ة ص����غیرة وض����عت علیھ����ا أدوات لعبت����ي ل����إوبینھم����ا طاول����ة كبی����رة،  أریكت����ان
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ص���ف م���ن س���ت منھ���ا ف���ي األم���ام موازی���ة لس���یاج  المقص���ورات نتظم���توإدومینو. وال���الط���اولي 
م���ن س���ت  ص���فٌ  ث���الث عل���ى یس���اره. و ووث���الث عل���ى یم���ین م���دخل الك���ازین ،واطئوالالك���ازین

ي ال��ركن وف��. تقریب��اص��ف ونمت��ر  ع��رضبمم��ٌر بینھم��ا  تُ��ِركَ  مقص��ورات أخ��رى ف��ي الخلفی��ة،
البعی���د األیس���ر وض���عت طاول���ة عالی���ة بط���ابقین، عل���ى األعل���ى منھم���ا إنتص���ب جھ���از تلفزی���ون 

ل���ى شاش���تھ الص���غیرة  تظھ���ر مش���اھد م���ن ف���یلم ع���ن زی���ارة المل���ك وعلایر، پألم���اني مارك���ة إم���ـ
ي وف���س���عدیة أی���ام الفیض���ان ف���ي نیس���ان قب���ل س���نتین، والفیص���ل الث���اني ال���ى منطق���ة جل���والء 

أعلى وب����رون����دیك، یب����ث ف����ي الھ����واء گز تس����جیل ألم����اني مارك����ة طابق����ھ األس����فل وض����ع جھ����ا
فَْت غایب بأم كلثوم . . سھران لوحدي.        صوتھ أغنیة أم كلثوم التي عرَّ

س���ین حى جانب���ھ ال���و وواق���ٌف ف���ي ب���اب الك���ازینغای���ب  . .بإمتی���از  بیعی���ةٌ ور نیس���انیةٌ  مس���یةُ األ
ك���ل ش���رائح المجتم���ع البعق���وبي. ، م���ن یتواف���دون ن، یراقب���ان رواد الع���رض الس���ینمائيامبھ���ور

رھ���وم عریض���ي واقف���ان أم���ام دار الع���رض متكئ���ین عل���ى وبدن���داوي ال وغی���ر بعی���د منھم���ا عل���
، م����رة غی����رةوال حس����دوال، یتناوب����ان نظ����رات الحس����رة ل����دار الع����رض ب����اب الس����الید الحدی����ديال

ذاك الی�����وم یبی�����ع  منش�����غالً  يدمارال�����س�����ن ح ورة نح�����وم�����ص�����احبھا وص�����دیقھ، و وك�����ازینوالنح
 ل����ى جمھ����ور الس����ینما ال����ذيإرة وم����المش����روبات الغازی����ة ف����ي ص����الة إس����تقبال دار الع����رض، 

مفت���وح ف���ي ال وتوق���ف ھنیھ���ة، أم���ام الك���ازینو، لیتف���رج عل���ى واجھ���ة الك���ازینی ویتلف���ت، أ یجدون���ھ
محاط���ة ب���أنوار النی���ون، تحت���ل أكث���ر م���ن والتطل���ع بخاص���ة ال���ى یافط���ة الكازینویالھ���واء الطل���ق، 

ا ھ����م رواد وھ����مس����احتھا ص����ورة أم كلث����وم محاط����ة بھال����ة م����ن زھ����ر الن����رجس . . نص����ف 
ب����ل أن وق. إلض����افة الجذاب����ة لواجھ����ة دار الع����رضبھ����ذه ا تتش����بع عی����ونھم الس����ینما یترك����ون

م���ن باش���ا س���لیمة م���راد  المطرب���ة العراقی���ة ال���ى م���دخل دار الع���رض یس���تقبلھم ص���وت اینعطف���و
ا ھن����ا وھ����. .  !الریح����ان حن����ي عل����ى الولھ����انمكب����ر ص����وت دار الع����رض تغن����ي . . ی����ا نبع����ة 

یجل���ب إنتب���اه جمھ���ور ال���رواد ش���خص برھ���وم عریض���ي ال���ذي ت���رك أب���اه عن���د ب���اب الس���ینما 
ً وج��� بص���وت یش���بھ الص���راخ عل���ى تن���اثر أغطی���ة قن���اني المش���روبات   يدمارال���لیؤن���ب  اء زاعق���ا

الغازی���ة م���ن یدی���ھ عل���ى أرض���یة الص���الة، لك���ن جمھ���ور ال���رواد یفض���لون بع���د ھنیھ���ة قط���ع 
تس����لق بعض����ھم الس����اللم عل����ى ج����انبي ویت����ذاكر ال����دخول، ت����اركین برھ����وم عریض����ي یزع����ق، 

عض���ھم یمض���ي ال���ى آخ���ر وبالص���الة ال���ى الموق���ع األول الممت���از ف���ي الط���ابق ف���وق األرض���ي، 
 إبن����ھ والدن����داوي والم یحتم����ل علول����. .  ص����الة اإلس����تقبال حی����ث ب����اب موق����ع الدرج����ة الثانی����ة

ك����وال والك����ان ف����ي تن����اثر أغطی����ة قن����اني البیبس����ي  ، إذهبرھ����وم عریض����ي أكث����ر مم����ا تحم����ال
ً  مب����رراً  ،، ف����ي أمس����یة اإلفتت����احيدمارال����ن ی����دي ومس����ینالكوال قط����ة ونیؤش����ر الذریع����ة  كافی����ا

 .كل األسلحةوب، على غایب مرھون الحربالبدایة في إعالن آل الدنداوي 

الخب���رة القلیل���ة م���ع إس���تكانات الدارس���ین ف���ي حمام���ات الس���وق لروادھ���ا بع���د إس���تحمامھم آت���ت 
 ةمتع���فیج���د فیھ���ا  الك���ازینو، أمس���یة إفتت���اح ص���یر كبی���رة لتع���ین غای���ب ف���يوت وتنموس���أكـُل���ـَھا، 

ً ومأ س����قیھم م����اءً ویقالئ����ل، أوالرواد الكازینعن����د األوج����اغ یص����ب الش����اي ل���� ق����وفوال  ش����روبا
 ً درب غای���ب وت���الش���اي ،  57واريوق���ق���د أع���دّ ل���ھ س���ماور الم���اء المغل���ي  يدمارال���ان وك���. غازی���ا

، و ص����ب الش����اي س����ویةإس����تكانات الش����اي م����ن أیض����ا لم����دة ی����ومین عل����ى ط����رق حم����ل ع����دد 
  .شروب اللیمون الساخن في اإلستكاناتومأ

طالب���ا ، مبارك���ا اإلفتت���اح ح أكب���ر أبن���اء الدن���داويـِّ ه صـۥبی���ی���ؤجوی، غای���ب مش���غول عن���د األوج���اغ
قرب لواجھ����ة دار واألوض����ع منقل����ة عل����ى الرص����یف أم����ام رك����ن الك����ازینبح ل����ھ الس����ماإلی����ھ 
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 ً  ونح���� ش����عوریاً ال یلتف����تفباإلجاب����ة،  أنی����اتومحت����ار غای����ب وی. .  ك����ةوت الس����ینما، لیبی����ع كباب����ا
 :یضیف صـۥبیح انسمعوی . . بإتخاذ قرار اعونأنھ یطلب وك ـطمـةگسین ح

اجي یس���محون ل���ي أخل���ي منقل���ة ون���آن���ي بالحقیق���ة . . طلب���ت م���ن یھ���ودا . . غای���ب خوی���ھ  -
 بواجھ����ةإحتم����ال یخ����ربط الوض����ع ذا وھـ����الگ فض����و . .ورـ����دّام واجھ����ة الس����ینما گِكب����اب 

ا م�� ولك تواف��ق ل��س��أوإل��ك . .  قت��رح عل��ّي آج��يإل��ي ال وم��ي یھ��ودا بنفس��ھ ھ��وعالس��ینما . . 
 ـول؟گمن باب السینما . . شتـلى الرصیف بالركن القریب وعالكازین یم توافق أفتح

 رد غایب:یف . . موافقةموحیا بـطمة لغایب گحسین  ئوموی

 !ني موافقوإ -

م ول����ل����ن تنف����رط عراھ����ا. بینھم����ا عرب����ون ص����داقة  حض����نة س����تكونوال. .  تض����نان بعض����ھماحی
األخی���ر ف���ي مقھ���ى من���اتي ح���ین ینتھ���ي  ج���داً  قلیل���ةٍ  م���رات س���وى بص���ـبیح إلتق���ى ق���دیك���ن غای���ب 

ھم���س حس���ین ب���أذن یص���ـۥبیح،  مغ���ادرةوب. .  بانزینخان���ة بعقوب���ة مقاب���ل المقھ���ىم���ن عمل���ھ ف���ي 
 غایب:

  ب���و ص���ـۥبیحأ وزی���ن س���ویت! . . آن���ي أب���د م���ا أس���تبعد أن تك���ون ھ���ذي الحرك���ة مص���درھا عل��� -
ً  بس�����مار ھن�����ا . .گ إحتم�����ال یری�����د ی�����د . . أوالً  یعتبرھ�����ا تع�����ویض ع�����ن الفرص�����ة  وثانی�����ا

ألن عل����ى األق����ل  الض����ایعة! . . ب����س عفی����ھ علی����ك غای����ب! . زی����ن س����ویت م����ن وافق����ت . .
 یتحول صـۥبیح الى عدو! حتى ال

لی��ومي ل��رئیس عرف��اء ل��م یك��ن غریب��ا ق��ط ف��ي الش��ارع م��رأى التبخت��ر ا، ل إفتت��اح الك��ازینوی��قب
ك���ن ول .راءه ش���رطیانووس���اء، الس���ینما عن���د الم دار أم���ام إنض���باط الش���رطة ترك���ي الف���تالوي

، لك���نھم بھ���م رح���ب غای���ب . . یذي ك���ان جدی���داً وال���وھدخ���ول ثل���ة إنض���باط الش���رطة ال���ى الكازین
الغرف������ة، یتق������دمھم رئیس������ھم الف������تالوي، المع������روف بص������یتھ الش������ھیر  ندخلووی������تج������اھلوه ی

س�����ین،  وحت�����بعھم غای�����ب یب�����ول الرش�����وة . . وقس�����تفزاز واإلتع�����دي والوقاح�����ة والبالص�����الفة 
 سأل:وی . . أشیاء الغرفةیتفحص الفتالوي  لى تركيعیتفرجان 

 ارد . . تمام؟وببیعون بیھ حار ت ونا عندكم كازینوھنتبویھ . . إ -

 تمام! رد غایب:فی

 یھن؟ـِ لي ینام علال وھنوم. .  ـِـیش؟ول وشنھ سریرین جرید النخل يذنوھـا چ  -

 ً ً وإ، حس����ین أع����رف م����ن غای����ب بنفس����یة الش����رطة عموم����ا س����تبق غای����ب ی للمس����تقبل حتیاط����ا
 باإلجابة:

 ووھ���بالھوی���در  احن���ھ أص���حاب الك���ازینو . . آن���ي بیتن���ای���ب . . إوغآن���ي  . . نن���ام عل���یھن إحن���ھ -
 یتھ!ب وـوبة . . ھذا المكان ھگایب ما عنده بیت ببعـغ

 !یرهغ وم ومستأجر الكازینلي ایب الوغـول ھگمعلوماتنا تـ ھبس إحن -

 علق حسین مؤیداً:ی

 ھس����ھ  ن����ي ش����ریكھ بالب����اطن! . . عری����ف ترك����يوإإي تم����ام  رئ����یس عرف����اء ترك����ي . .  -
 ـاي؟چبارد لو . . شتشربون 
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ً حسین غایب  خاطبوی  :مضیفا

 !سي كوالـپـپجیب للجماعة . . رھون م وأب -

ھ���ا فتح. .  ك���والجل���ب ث���الث قن���اني ل ھ���رع غای���ب ال���ى ص���ندوق المش���روبات الغازی���ة القری���بوی
یكمل���ون  . .  ف���ي باح���ة الك���ازینو وھاش���ربلیوخرج���وا أخ���ذوھا . الش���رطةاولھ���ا لثل���ة إنض���باط ون

 ، ف���ي ح���ین ظ���ل غای���ب مس���حورا بكنی���ة . .نغ���ادروویبص���وت ع���ال منف���ر  نتجش���أوویش���ربھا 
ي وف���أمی���رة األحم���دي،  ف���ي خیال���ھ ف���وراً خط���ر وتمرھ���ون . . الت���ي أطلقھ���ا حس���ین علی���ھ،  يأب���

 مرھون!زوج سیسمي أول إبن لھ . . حین سیتأنھ قرر یاللحظة 

* * * * *  * * * * * 

لیس����ري ف����ي  یحم����ل مع����ھ ھ����ذا الص����یت ص����وت أم كلث����وم. . و م����رور األی����امب وش����غل الك����ازین
مض���ي ی ،جدی���د ف���ي حی���اة الك���ازینوی���وم  ك���ل ق���دما. حی���اة غای���ب يض���موتطرق���ات بعقوب���ة . . 

إرتی��اد مقھ��ى  . ح��دث ف��ي ك��ل األزم��ان أن یك��ون ف��ي. ض��في عل��ى جوھ��ا أبھ��ة م��ن ن��وع م��ا وی
أو  فینع���دي ب���ھ آخ���ر، ج���ارٌ یرت���اد أح���د م���ا مكان���ا ، ع���دوىم���ن  ش���یئاـ���ایخانة چو أ وازینك��� وأ

م���ن مش���ارب  أن���اسٌ . لس���ماع أغ���اني أم كلث���ومكلث���وم م وإال���ى ك���ازین ي ال���روادی���أت. .  ص���دیق
غالب���اً م���ا یك���ون  رواد دار الس���ینما عائ���دین ال���ى بی���وتھم اضنفض���وإ. . لترفی���ھ می���الون لمختلف���ة 

ً جرس��� ً ض���منی أ ً إنفضاض���فیب���دأ  ل���رواد الك���ازینو، ا . .  عائ���دین ال���ى بی���وتھمبع���د س���اعة  ھم ت���دریجیا
 د إنتصف اللیل أو زاد!وقنوارھا إال أ و تـُطفئ الكازینوال

* * * * *  * * * * *  

 ى م����اال���� م رحم����نألزی����ارة غای����ب تحول����ت ادات . . وع����ى إرس����اء طق����وس ال����البش����ر می����الون 
ـ���ي چی���ذھب إلیھ���ا بوجب���ة م���ن كب���اب فاض���ل كباب���ـ ..  یؤدی���ھ ف���ي الظھ���ائر  علی���ھ أنطق���ٍس  ھیش���ب

. رض����اء غای����ة داخلی����ة . اجت����ھ إلح وھ����تعلق����ا ب����أم رحم����ن  دهی����زا یوم����ب����ة جمی����ل حج����ل، ك وأ
دل غای���ب ف���ي تل���ك اآلون���ة عل���ى مداوم���ة عمل���ھ ف���ي أرزاق س���تفط���رة الس���لیمة ھ���ي الت���ي وال

ً  ىمتتن���اعوائ���د بم���ا یأتی���ھ م���ن المستش���فى،  د م���ا علی���ھ م���ن یس���دفتعین���ھ عل���ى تأس���بوع، ف أس���بوعا
متطلب����ات الفط����ور  الس����وق ث����م ال����ى المستش����فى ح����امالً  ال����ى لی����ذھب ایخ����رج فج����ر. .  دی����ون

ھریس���ة عن���د  . . ع���ود ال���ى الس���وق لیتن���اول فط���ورهویع���املین فیھ���ا، والللراق���دین ف���ي المستش���فى 
باب���ا عن���د وكأ ب���ة تم���ن مقلی���ة عن���د حس���ین كب���ةوكأ ع���الگ عن���د غل���وبيومأ ش���اكر المعظم���اوي

ـ���ایخانتھ چش���رب بع��د فط���وره ش��ایا م���ن ی��د حمی���د س��عیِّد الس���امرلي ف��ي وی . . ـ��يچكباب���ـفاض��ل 
ث���م یس���تغل بع���دھا وق���ت م���ا قب���ل . . الملق���ب ب���العجمي المج���اورة لخ���ان عل���ي الحس���ون الب���دري 

ي طری���ق وف���. .  حتیاج���ات غ���ذائھا لم���ا تبق���ى م���ن الی���وموإالظھی���رة بتس���ویق أرزاق المستش���فى 
تن���اول غ���داءه ف���ي مطع���م حس���ین یك���ن ذاھب���ا ال���ى أم رحم���ن، یعودت���ھ ال���ى الك���ازینو، إذا ل���م 

 :ن ودومالذي ال یخل بصوتھ الخشن األجش الذي یسألھ كل یوم ـيچآشـ

 ؟ـھوة الجدیدة مالتكگـشلون شغل ال -

 نعمة!صد الكازینو؟ . . عمي حسین تق :یرد غائبا محبوراً 

 لص���یت كاس���ح م���ن ھ���ذا الن���وع ب���د والوم���ا ف���ي بل���دة بعقوب���ة . .  ن���ذاع یوم���ا فیی وص���یت الك���ازین
أص����حاب مق����اھي بعقوب����ة المع����روفین، بخاص����ة تح عی����ون الحس����اد. أول الحس����اد ك����ان یف����أن 

ب���ود وعحس���ین الص���فاوي  المع���روفین . . اأولئ���ك المطل���ة مق���اھیھم عل���ى الش���اخة م���ن ص���وبیھ
م ی����رون تح����ول بع����ض وھ����ن����یم الس����امرلي . . وغمقھ����ى ال����بلم  ص����احبوفت����ة ولالص����فاوي 
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 رح الس����معة،وج����ب����دافع النكای����ة  راھموت����. كلث����ومم أ وك����ازینروادھ����م ال����دائمیین ال����ى إرتی����اد 
إب����ن مرھ����ون حقق����ھ م����نھم إلنج����از  إستص����غاراً  ،م����ن نج����اح غای����ب َالً ق����وّ تتن����درون ی نح����ووری

بۥق حس���د َس���س���ورة الد م���ن ی���زیا وم��� . . ـ���دیا بع���د م���وت زوجت���ھگم���ـ ص���ارـ���ي ال���ذي چالعربن���ـ
ع وم���ل، ِّھ���از مسج���ـوجتزوی���ده مقھ���اه الجدی���د بجھ���از تلفزی���ون ، بفط���رة غای���ب الس���لیمة لھ���م

عل���ـَّھم یح���افظون عل���ى تجھی���ز مق���اھیھم ب���أجھزة مماثل���ة، التقلی���د بس���ارعوا ال���ى راھم تُ��� ذل���ك
 وك��ازینلص��الح  م��ا خس��روه م��ن زب��ائنل��م یف��دھم ھ��ذا بش��ئ ف��ي إس��ترداد ، ع ذل��كوم��زب��ائنھم. 

  م كلثوم . .أ

حم�����ود ج�����ویر ومعب�����اس تیت�����ي ، المج�����اورة للخان�����اتس�����وق بعقوب�����ة داخ�����ل  أص�����حاب مق�����اهٍ 
راح��وا  ـ��یةچمطی��روالـ��یة چعھ��م أغل��ب روادھ��م م��ن العربَن��ـومكلھ��م ، ـ��ایخاناتچص��حاب ال��ـوإ

ب���ین ب���وخ روث الخان���ات  ـ���ي األع���ور ال���ذي خ���رج م���نچإلب���ن مرھ���ون العربن���ـ یتقول���ون حس���داً 
یلم���زون  نح���ووروی . . ي بعقوب���ةوفازینوك���ـ���دیة، لیص���یر ص���احب أش���ھر مقھ���ى گروب ال���ـود

ً  غای��ب ال��دائم رفی��ف ع��ین  غ��امزینـ��دیة ف��ي محط��ة القط��ار م��ع وال��ده، گبأی��ام ال��ـ بربط��ھ تعس��فا
 . . ع���ن ص���فوف أس���نانھم الس���فلیة س���خریة مكش���رین ص���ف أس���نانھ الذھبی���ة الس���فلى كلم���ا رأوه

ی��رد عل��ى تق��والت م��ن الوحی��د  ، ال��ذي ك��انيـ��چبی��نھم م��اھي العربن��ـن��ادرة م��نھم، م��ن ع��دا قل��ة 
ینازع���ھ فیھ���ا أح���د م���ن ب���ین  م یك���نـ���تھ الش���ھیرة الت���ي ل���گبعفطات���ھ و زی���ـا ـ���یة س���اخراً چالعربن���ـ

مرھ����ون زمیل����ھ الق����دیم س����وى  حیان����ا تلحین����ھوإل����وه وعرواد تل����ك المق����اھيٍ ف����ي ق����وة العف����اط 
ش�����روع ومراح ین�����افح ع�����ن غای�����ب  خرواآلھ����� می�����ر القیروان�����يوإ الغائ�����ب وال�����د غای�����ب . .

الم��ا ظ��ل غای��ب ف��ي بال��ھ بوص��فھ وطالك��ازینو، بم��ا تبق��ى ل��ھ م��ن م��دة قب��ل مغادرت��ھ ال��ى بغ��داد، 
التعلیق���ات ف���ي القیروان���ي یس���مع المح���ب الحقیق���ي الوحی���د للف���ن بش���رائھ لوح���ة أم كلث���وم من���ھ . . 

 :یصرخ بھمف . . ى غنیم السامرلي المجاورة لدكانھمقھ

 الحلقومایة بید الیتیم عجبة!. . ـال گاللي گْ دَ ِص . .  وهللاهللا أكبر یا ناس! . .   -

قھ����ى وممقھ����ى جب����ارة المعی����دي ف����ي العنافص����ة  رواد ك����ادم����ن ب����ین رواد مق����اھي بعقوب����ة، ی
م أ وروادھم����ا، موق����ف م����ن ك����ازینل ولھم����ا، أ مجی����د محس����ن ھم����ا الوحی����دتان اللت����ان ل����م یك����ن

 !ن صاحبھام وأكلثوم 

* * * * *    * * * * * 

 ویخل���لغای���ب ی���روح  . . بغض���ون أكث���ر م���ن س���نة م���ع ف���ائض م���ریحمتح���رراً م���ن مدیونیت���ھ 
ـطم���ـة، ال ینف���ك تفكی���ره یض���غط گ، حت���ى ف���ي جلس���ات الس���كر م���ع ندیم���ھ حس���ین ل���یالً  نفس���ھب

علی����ھ بإبن����ة نزھ����ان األحم����دي، بخاص����ة بع����د أن توص����ل ذات ظھی����رة مت����أخرة م����ن ش����ھر 
ً اص���بیة الخ . . أم رحم���ن، ال���ى رؤی���ة أمی���رة بمس���اعدةم���ایس،  عائ���دة م���ن  مس���ة عش���ر عام���ا

ش���رتھا الوردی���ة وبن���زة، قامتھ���ا القص���یرة المكتب الالف���ت كیانھ���اكیان���ھ بھ���ّز ینفیراھ���ا مدرس���تھا، 
أن���ھ س���وى م یك���ن غای���ب لی���رى ول���.  . زرق���اوین ینعین��� بیح���فُ  مفلف���ال اقص���یر اأش���قرعرھا وش���

ك���ن ول خ���ال ل���ون العی���ون القیروان���يبأخیھ���ا  ھش���ب ھ���ي أم رحم���ن،عل���ى ذم���ة بھ���ا،  ج���دٌ فع���ال وا
إس���قاطات وعی���ھ المش���وش م���ا أن رآھ���ا راح���ت  لدرج���ة أن���ھ ،ن���رجس أم���ھب واألكب���ر ھ���ش���بھھا 

مالم���ح أم���ھ ن���رجس الم���ـضطربة ف���ي ذھن���ھ . . ا یتخیل���ھ م���ن وم���ب���ین مالمحھ���ا  ف���وراً  خل���طت
حاول س����اعة یوس����. .  ق����ع عل����ى األرضوییتعث����ر  أن ادوك���� أض����طرب ح����ین رآھ����ا ألول م����رة

ً اری بن����ة وإللم����رة الثانی����ة، أن یكتش����ف ف����ي ذھن����ھ أي ت����رابط ب����ین زھ����رة الن����رجس  ھ����ا خطف����ا
ا أن ع���اد ال���ى وم���ھ���ا. مالمحع���ن  م���ھ ن���رجس الت���ي ال فك���رة لدی���ھ أص���الً وإنزھ���ان األحم���دي 

ج عل���ى حدیق���ة مص���رف الراف���دین، مقاب���ل الك���ازینو، بع���د تناول���ھ الغ���داء م���ع أم رحم���ن، ع���رَّ 
بحقھ��ا م��ا إجترح��ت، ك��ي  هلت��ي إجترح��ت ی��داالك��ازینو، علّ��ھ یج��د بقی��ة م��ن زھ��ور الن��رجس ا



171 

 

تف����رج عل����ى  . . عص����ي عل����ى ذھن����ھ لغ����زٍ أن تح����ل ل����ھ بعض����ا م����ن رؤیتھ����ا  ىس����وعیتأملھ����ا 
ف��ي الموس��م  الن��رجس زھ��ور م��ن م��ا یبتغی��ھ ق��در وع��ده بزراع��ة زادوإأب��دد ل��ھ وج��، الن��رجس

  .القادم

بع����د أن دارت الخم����رة ف����ي رأس����ھ دورة خفیف����ة، ق����ال  . . لیل����ة ص����یف ف����ي أواخ����ر حزی����ران
 قررت أتزوج! حسین . . ـطمة:گلندیمھ حسین 

ً  . . تفاج����أ ندیم����ھ ال����ذي یفض����ل العزوبی����ة عل����ى ال����زواج . .  !لك غای����بووش����ن :وص����رخ معلق����ا
  ؟تتزوج

 ؟مانعال ونوشإي أتزوج! . . لیش ما أتزوج  -

 ؟اذي اللي راح تتزوجھھ ونومانع! . . م وال ماك -

 !نزھان األحمدي . . أخت أمیر القیرواني بنت -

 ؟اللي یم الستمومنیة أخت ھذا الرسام -

 !إي -

* * * * *  * * * * * 

  !ھاتدیرخفیا  یداً أن وكتجري األمور أحیانا بطریقة سحریة، 

ح وروت����. ق����رارهعل���ى ھ����ا فأطلع غ����داءه م����ع أم رحم���ن،غای���ب یتن����اول ، ظھی���رة الی����وم الت���الي
تمھ����د لن طری����ق بع����ض نس����وة الجی����رة المعروف����ات، ع����وتتص����رف كأنھ����ا أم، ات����ت وبالم����رأة 

 س���یكون كافی���ا لل���رد ی���وم واح���د. .  الطری���ق عن���د زوج���ة نزھ���ان األحم���دي لخطب���ة إبنتھ���ا أمی���رة
ً یوس��� إبنت���ھ، م���ن ال���زواج غای���ب طل���ب عل���ى  للمش���اورة م���ع زوجت���ھ وإبن���ھ عقد األحم���دي مجلس���ا

ل���م یك���ن األحم���دي بحاج���ة للس���ؤال ع���ن . . حاض���راً  ول���ده الی���افع ش���مران یك���ونروان���ي، ویالق
و  .یش����تري من����ھ تجھی����زات مستش����فى بعقوب����ةغای����ب ال����ذي ك����ان یتعام����ل مع����ھ من����ذ ش����ھور، 

ن���ھ وألـ���ي، چبی���ھ مرھ���ون العربن���ـوإك���ان ق���د س���مع م���ا یكفی���ھ ع���ن ماض���ي غای���ب ص���حیح أن���ھ 
ك���ي یواف���ق وله، أمرالمش���كوك ب���ب���ائن، ال الماض���ي المس���تور والرى الحاض���ر رج���ل عمل���ي ی���

القیروان���ي . . الكبی���ر عل���ى زواج غای���ب م���ن إبنت���ھ، ك���ان ال یحت���اج ألكث���ر م���ن س���ماع رأي إبن���ھ 
م���أثرة وب، محب���ة للف���نالبس���یطة الت���ي یتص���ورھا  بشخص���یة غای���ب القیروان���ي م���ا ی���زال م���أخوذا

ً  ئھش��را ی��ھ اإلعت��داء عل حادث��ةتح��ت ت��أثیر  ا ی��زالوم��وھج��رت ي ص��فقة وھ�� لوحات��ھم��ن  رس��ما
عل���ى ص���فھا ف���ي  كب���رت كثی���راً ق���د ھ���ي أیض���ا  ی���ر ھ���ذا ف���أمیرة كان���توغ. .  بلی���دٍ أخ���رٍس م���ن 

ً انتملوال���ده إ ظھ���ر أمی���رل���م یُ النتیج���ة وب ،المدرس���ة بس���بب توانیھ���ا ف���ي الدراس���ة ت���زویج  ف���ي ع���ا
. أم���ا ش���مران األحم���دي أش���ھر مقھ���ى ف���ي بعقوب���ة، م كلث���ومأ وأخت���ھ أمی���رة، م���ن ص���احب ك���ازین

ً ولس���بب یفاعت���ھ، ل���م یس���ألھ أب���وه رأی���ھ، وب م���ن م���ن زواج أخت���ھ  كن���ھ بع���د ح���والي عش���رین عام���ا
 منتھى الصراحة:وب أمیرة عن زواج أبیھ من أمھسیقول لمرھون إبن غایب غایب 

غای���ب ك أب���وذاك الی���وم ع���ن رأی���ي ب���زواج  نيألوأمی���ر س��� يخ���وإـ���ان وال���دي چل���و  -
ص���غر س���ني  آن���ي م���ع ألن . . ال���زواج ـ���ان وافق���ت عل���ى ھ���ذاچم���ا الوحی���دة م���ن أمی���رة أخت���ي 

 يخ��وإ . . شخص��ھإ وـ��درت أمیّ��زه أگم��ا ل��ط . .  ش��ي وغـ��نت أش��وف بغای��ب ف��د ش��ي زائ��ف چ
ش���ي زائ���ف  داخل���ھب وـ���ان أك���چخر أیض���ا واآلألن ھ��� می���ر واف���ق عل���ى زواج غای���ب م���ن أمی���رةأ

ـ���در أمی���زه!  . . أمی���ر واف���ق عل���ى ال���زواج ألن غای���ب إش���ترى من���ھ لوح���ة گـ���نت أچا وم���ل���ط وغ
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 عل���ى ی���دلھ ّض���م���ا ی���زال تح���ت ت���أثیر اإلعت���داء الل���ي تعرَّ ـ���ان چ م���ا واف���قل ووھ���. . م���ن لوحات���ھ 
أخت����ي یواف����ق عل����ى زواج س����وغ حت����ى ومس����بب ك����افي  ھ����ذا ـ����انچل وھ���� . . ؟س����عد األخ����رس

تض����یع  النس����وان ی����ا إب����ن غای����ب مرھ����ون . . ش����لونش����وف ی����ا مرھ����ون  أمی����رة م����ن غای����ب؟
 لھن رأي! ألن ما حقوقھن

* * * * *  * * * * *  

س���ن وحاوود ش���ناوة ودبمعی���ة حس���ین الجی���راوي ای���ب غ وأخ���مرھ���ون إب���راھیم  . . بع���د ی���ومین
ی���زورون بی���ت األحم���دي لطل���ب ی���د إبنت���ھ أمی���رة ـ���طمة گی���رافقھم حس���ین ـ���ي چـف���ـگـال��� وعل���

 .لغایب مرھون

 ذھب���ي س���وار معص���م ھمع��� م���ن ذھ���ب خ���اتمالص���بیة أمی���رة األحم���دي  سُ بَ ، ستُ���ـلف���ي ی���وم ت���الٍ 
 ً  ال یعق���د لھ���ا زواج ف���ي محكم���ة حكومی���ة ن أمی���رة كان���ت قاص���راً وأللخطبتھ���ا . .  رفی���ع نیش���انا

، لیعق���د دخل الس���ید عب���د الك���ریم الم���دني إم���ام حس���ینیة بعقوب���ة بی���ت األحم���دي عص���راً . . س���ی
س���تدور أق���داح ب���ل مغ���ادرة الس���ید الم���دني ال���دار، وقق���ران إبنت���ھ أمی���رة عل���ى غای���ب مرھ���ون . . 

 أم وحی���د القص���یرة ھالھ���ل عھ���اوم. .  رحم���ن أم ف���م م���ن الزغاری���د ھ���اأثناء نطل���قوت، العص���یر
 الش����عر المفلفل����ة األحم����دي أمی����رة الص����بیّة أم الھ����لوھ ـ����ي،چالعربن����ـ م����اھي زوج����ة الش����قراء

 . الدجاج أممحلة  دربونة الى خرجوت األحمدي نزھان بیت لتھزّ 

ً تج��د مض��ي أی��ام مع���دودات، فوت م���ن ف��ي قع���ر دربون��ة  یس��تأجره غای���ب بغ���رفتین أم رحم���ن بیت��ا
ً دراب���ین  ���ل قس���راً ال و، ألن مالك���ھ ش���لومأم ال���دجاج، ظ���ل خالی���ا  م���ن الع���راق یھ���ودي، ح���ین ُرّحِ

���م���ع یھ���ود آخ���رین ً  ل، فضَّ من���ھ بالوف���اء للص���داقة بینھم���ا  أن یتن���ازل عن���ھ لص���دیق مس���لم عرفان���ا
ً وعب���دل أن تس���تولي علی���ھ الحكوم���ة.  ل م���ن المس���لم بجمی���ل ص���داقة الیھ���ودي ت���رك المن���ز رفان���ا

 ً ���ل  ك���ن بع���د ممات���ھول، خالی���ا ر نص���یب یص���ا ھ���ي ال���دار الص���غیرة توھ���، البی���ت أوالده ت���أجیرفضَّ
إح����دى غرفت����ي المن����زل بس����ریر حدی����دي ذي  زُ ـَّ ھ����جَ ستُ می����رة األحم����دي . . وإغای����ب مرھ����ون 

زود وی�����فرش�����ة، وإم�����رآة للزین�����ة، ب ووم�����دینوكوالب مالب�����س ب�����درفتین، ود، یةأعم�����دة ص�����فر
ـ���ولة أم عین���ین و چو  . . س���یمال وأب���م���ن ن���وع . .  خش���بي ب���دوالب مط���بخ البی���ت الص���غیر ج���داً 

إحتیاج����ات مطبخی����ة أخ����رى م����ن  إض����افة ال����ىعل����ى األرض، كلیھم����ا  نوض����عاسی 58ـ����ریمزپ
ب����ین  ائعٌ ش���� وس����بما ھ����وحأم رحم����ن الغرف����ة الثانی����ة ف����ي المن����زل . .  لُ ـَ غ����تَشوس، وانٍ وإق����دور 

وَم ی��� والع���راقیین ف���ي تحدی���د ی���وم دخل���ة الع���ریس عل���ى عروس���ھ أن یك���ون أم���ا ی���وَم خم���یس أ
 !ر یوم إثنین تال لیكون یوم دخلة غایب على أمیرةاختسیُ ، إثنین

                                                        *** 

 

 

 

 

                                                            
ولة" ـچالـموقد نفطي بعین واحدة یشتغل على ضغط الھواء في ضخ الوقود ما یزال یستعمل في بعض النواحي . . و "ریمز" پ" 58

 شئ مشابھ.
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 تـزامـٌن فـریـد بـمـفـارقـةٍ 
ای����ب غ وص����ح. . سی أمی����رة األحم����دي مرھ����ون ال����دخول عل����ىزف����ة غای����ب لاإلثن����ین الموع����ود 

وع���ده  ـ���طمةگحس���ین  ص���دیقھ ال���ودودو .لوح���ده . ب���ات.  غبش���ة م���ن نوم���ھ المض���طرب المتقط���ع
ً یقب��ل ی��ومین ب��المج علیھ��ا  ض��ىق وم��ن قنف��ات الك��ازین نھض م��ن عل��ى قنف��ة. ی��.  ئ إلی��ھ ص��باحا

ً  عل���ى ف���ي الع���راء حی���ث إعت���ادلیلت���ھ  دخل الم���راحیض . ی���.  ب���اب الغرف���ة، بق���رب الن���وم ص���یفا
ض���ع ف���ي بال���ھ أال ینس���ى ال���ذھاب یب���ل أن یركبھ���ا وقخ���رج دراجت���ھ أم الس���لة، یُ غس���ل وجھ���ھ. وی

ھ ال���ذي یت���رك زبون���ھ ف���ي قَ���حالَّ  یغی���رزم���ع ذاك الی���وم أن أو . . لق���ص ش���عره قب���ل عودت���ھ ظھ���راً 
 ً  ت���دارالح���الق ال���ذي نص���ب مروح���ة س���قفیة داوود ذھب ال���ى ن���اجي وی���، الص���یف یتص���بب عرق���ا

س���ین الجی���راوي ب���أن موع���د زواج���ھ ق���د أخب���ر ح ق���دك���ان . .  غ���ادرویرك���ب دراجت���ھ ی . . بالی���د
 .ف���ي ش���غل أرزاق المستش���فى آخ���ر ی���وم ل���ھ أن آخ���ر ی���وم ل���ھ ف���ي العزوبی���ة س���یكونوب���تق���رر، 

  قبـََّل الجیراوي على مضٍض خبر عزم غایب على تركھ.وت

 قرریوس���ف���ي الس���وق،  تن���اول فط���ورهعل���ى غای���ب  إعت���اد ، الس���وق قبی���ل الش���روق  ال���ىالً ووص���
 گمع���الم���ن عل���ى ص���فیحة س���من فارغ���ة عن���د غل���وبي لیتن���اول فط���وره  ھ���ذا الی���وم الجل���وس

ً وك���یع���رفھم  ذاك اإلثن���ین بوج���ود ك���ل الن���اس ال���ذین تفاج���أ غبش���ةَ ی وا ھ���وھ���. غ���نمال ل���ھ  انوا عون���ا
عب���د . .  م���ا ھ���ذه الص���دفة! . . م���ا ال���ذي جمعھ���م؟الس���ین عن���د غل���وبي . . ج وف���ي تجھی���ز الك���ازین
 ب����راھیم مھ����دونيوإالنج����ار  س����ن وھ����ابيوحض����امنھ عن����د ھاش����م الیاس����ین  الجب����ار المقص����ود

ال�����ذي بن�����ى ل�����ھ حم�����ام  خلی�����ل برھ�����ومي البن�����اء  وومؤس�����س كھربائی�����ات الك�����ازین الكھرب�����ائي
ك���ل ج���اء بال���ذي م���ا دفع عن���ھ ثم���ن فط���وره . . س���یص���ـۥبیح الدن���داوي ال���ذي و وج���اغ األووالكازین
؟ . . ب��ل م��ا ال��ذي أت��ى بص��ـۥبیح عن��د غل��وبي م ی��ره م��ن قب��لل�� وعل��ى نح��جتمع��وا الق��وم لی ھ��ؤالء

ً  ش��ويـ��ة أق��رب إلی��ھ یچع��وودخ��وه أبوإئ لیفط��ر ھن��ا ی��یجیوم��ا  ی��رهُ ل��م   بال��ذاتالدن��داوي   كباب��ا
ف���ي حی���اة  م���ن الم���رات الن���ادرة إنھ���ا؟ . . ھن���اك أم���ام مقھ���ى من���اتي قریب���ا م���ن عمل���ھـ���ا گع���الوم

ث���م ذھ���ب لیش���رب  تن���اول فط���وره م���ن ھ���ذا القبی���ل . . تس���اؤالتنفس���ھ  ھ���ا داخ���لتنث���ار فی غای���ب
 ً نش���غل بع���دھا بالحص���ول عل���ى یوسـ���ایخانة القریب���ة. چـ���ي ف���ي ال���ـچـای���ـچم���ن ی���د ك���اظم ال���ـ ش���ایا

 ن فرن الصمون.وم، یجمعھا من السوق في المستشفى عاملینوالمواد فطور المرضى 

ل���ى داخلھ���ا، ل���م تك���ن جتاز غای���ب حدیق���ة المستش���فى إذاھب���ا بم���ادة الفط���ور ال���ى المستش���فى، س���ی
الش���مس ق���د أش���رقت بع���د م���ن وراء ھیك���ل بنای���ة س���جن بعقوب���ة، المقاب���ل لمستش���فى بعقوب���ة إل���ى 

د إعت���اد، من���ذ أن ب���دأ عمل���ھ ف���ي أرزاق المستش���فى، عل���ى ص���وت الس���جناء ینبع���ث وق���الش���رق، 
ً  ھ���ادراً  ���وكیھ���ز س���كون الص���بح،  یومی���ا د للش���مس إنبع���اث أش���عاعاتھا النوری���ة أن���ھ یری���د أن یمّھِ

م یك����ن ول����! ض����ي ال����ى م����ا نری����دل����ى م����ن وراء بنای����ة الس����جن الض����خمة . . سنمض����ي سنماألو
ون م یغن���ول���ن ھ���م ھ���ؤالء الس���جناء وم���ھ���ذا ك���ل س���أل ق���ط ع���ن معن���ى ت���ى لیح ولیفق���ھ أغای���ب 

 والت ذائقت���ھ عل���ى ص���وت أم كلث���وم م���رة لس���بب ال یعرف���ھ ظك���ن م���ا أن إس���تیقولص���باحا! . . 
ك���ان ثم���ة م���ن س���ھران لوح���دي . . إستفس���ر م���رة عم���ا یغنی���ھ أولئ���ك الس���جناء، . .  یتع���دى معن���ى

  !ن یكونونومفكرة عن أولئك السجناء  عطیھویینوره 

  طباخ����ات . .فّراش����ات  . .ممرض����ات  . . الع����امالت ف����ي المستش����فى تب����دیھامش����اعر متناقض����ة 
من����ذ الی����وم الت����الي ع����ن  غای����ب نب����أ تخل����ي إزاء . . ّس����االت ص����حونوغغّس����االت مالب����س  . .

ص���حیح أنھ���ن  .. ذات���ھ  عمل���ھ ف���ي تزوی���د المستش���فى بأرزاقھ���ا، ألن���ھ س���یتزوج ف���ي مس���اء الی���وم
عل���ى زواج���ھ، لك���نھن عبّ���رن ع���ن ذل���ك بلھج���ة ال  ھنئ���اتومإس���تقبلن خب���ر زواج���ھ مستبش���رات 

 ذاجتھوس����س����اطتھ وبل����ى طیبت����ھ وعھ����ن إعت����دن علی����ھ فن إنزع����اج م����ن ترك����ھ عمل����ھ، ومتخل����
 یف سیكون!وك خلفھمن سین ال یدرین وھ، بخاصة فیھلى كل شئ وع
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م����ن وراء  ترتف����عالش����مس . .  للمجی����ئ یم����ا تبق����ى م����ن أرزاق ذاك  الی����ومالس����وق ع����ودةٌ ال����ى 
وق آل البن���در ف���ي ص���وب التكی���ة م���ن الش���رق، لتنش���ر إش���عاعاتھا وس���مقھ���ى حس���ین ص���فاوي 

 ً جن���وب. والنحمق���اھي المص���طفة ال���ى جانب���ھ والعل���ى ج���امع بعقوب���ة  ف���ي ص���وب الس���راي غرب���ا
الح���افظ مھ���دي ینبع���ث م���ن رادی���و مق���رئ الق���رآن عن���د دخول���ھ س���وق الس���تمومنیة، ك���ان ص���وت 

ص����غیر ف����ي دكان����ة ف����الح مط����ر ف����ي رأس الس����وق مقاب����ل دكان����ة داوود ش����ناوة، یج����ّود ق����راءة 
عل���ق ف���الح ی. . ف ال���ت ھی���ت ل���ك ق���ال مع���اذ هللا!وقدّت قمیص���ھ م���ن ق���ـُبٍُل ـَ وق���س���ورة یوس���ف . . 

 مطر:

 ذا من دُبٍُر!وإإذا من قـُبٍُل  فرقال ونش وإسمعوا! . . ھ! . . لالیدِ  - 

 سمع صوت ستار شناوة یعلق:وی

 اهت���ررق! . . ف��� وش���لون م���اك. .   !ف���الحال ال . .  ـ���الت ل���ھ ھی���ت ل���ك!. .گھ���م  ھ���ا یاب���ھ! . . -
 ألن ھو خوش ولد! ھا سواھومھ

دوري وق���ادي الوس���خ وھ���الح مط���ر وف���الس���وق قھقھ���ات س���تار ش���ناوة ق خت���رترعان م���ا وس���
ة الت���ي إذا إنطلق���ت یت���ردد ص���داھا عل���ى ط���ول المس���افة بقھقھت���ھ المجلجل���المش���ھور ـ���ي چالكباب���ـ

بش���یف رق���ي ك���ان یلتھم���ھ . . ق���دوري  غ���صَّ قھق���ھ ویوھ. .  ـ���اشاپنط���رة خلی���ل وقب���ین الس���وق 
زھ���ان األحم���دي ی���وم دخلت���ھ عل���ى ت���ردد غای���ب أول األم���ر، إس���تحیاًء، ف���ي ال���ذھاب ال���ى حم���اه ن

لش���راء إحتیاج���ات المستش���فى لی���وم اإلثن���ین ذاك، كون���ھ س���یدخل عل���ى أبنت���ھ ذاك  الرج���لة إبنت���
ش���ھور ومحاجت���ھ. . حس���ن عل من���ھ لیأخ���ذ ـ���يچـف���ـگـوال���المس���اء، فع���ّرج عل���ى دك���ان حس���ن عل

 :بإتاھة مستمعھ في التشبیھات التي یستعملھا، فیعلق

ا رای���ح الی���وم ی���م ھ���ذا حت���ى تش���تري ذاك! . . الی���وم م��� واب���ھ! . . أش���ی وھ���اي ش���نھ���ا! . .  -
ھ����ذا م����ا راح ت����روح تاخ����ذ ھ����ذا ولتس����تحي؟ . . ألن الی����وم راح تح����ط ھ����ذا عل����ى ذاك! . . 

 ؟اللي شسمھ حتى تودي لھناك

نیت���ھ، وب ش���اعرا یم���ر بغای���ب م���ن مأن قلب���ھ أعلم���ھ بم���وك���م���ن بعی���د،  غای���باألحم���دي لم���ح وی
ً لحم���اذھب وی��� ..  هافن���اد  وحس���ن عل���ب متبوع���ا ةداود ش���ناوة بقامت���ھ القص���یر لحق���ھی، ه مس���تحیا

 األحمدي مازحا: علقوی. .  عند األحمديل

 ومن��ي أگ تتس��والی��وم ج��ي ت إذا إن��ت؟ . . الی��وم ص��رت تس��تحي من��ي! . . ھ��اي ش��نو یاب��ھ  -
الي راح وت���موض���وع یطل���ع ی���ك حس���اب . . أن���ت أول وال. .  !ج���ي ھ���ذا م���ا یغیّ���ر ش���يتا م���

 وھ��اذي ھ��ي الل��ي م�� روح تش��تري م��ن غی��ريوت��بنت��ي  رك��بت لك��ن. . .  تس��وي الل��ي تری��ده
س���ن ح واوود ش���ناوة ل���د وـ���ع ل���ِّروح تنف���ـوت���بنت���ي  رك���بت ؟ . . ! . . ش���لون یص���یرعقول���ةم

 ك حساب! . . تمام؟ویـي تصیر السالفة مچھیـ إذا راح تسویھا علو . .

 داود شناوة: قبعوی . . غرق السامعون القریبون بالضحكی

ت! . . إنط���ي َّگهللا أكب���ر! . . إن���ت م���ا ص���د -  ھ���وا . .ش���ویة م یش���تَّ  ھخلی��� . . مفك���ة غای���بـ���ِ
 تتواله بالنھار!ـبل بنتك ترید گنت ھسھ وإك راح تتواله باللیل ـَ نتبِ 

 تجتاح السوق.لقھقھات جمع السوق القریب روح وت

ً وت . . ف���ي الك���الم ھ���ذا الق���در م���ن الش���فافیةل���م یك���ن غای���ب یتوق���ع م���ن حمی���ھ  م���ع قھقھ���ات  جاوب���ا
ن م����نھم ف����ي الس����وق . . منص����ور ب����ون القریوالمحیط���� ، راحس����ن عل����ووحناوة وش����األحم����دي 
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      فح���مال وب���أادي وھ��� ل الح���القِّمی���ـوجـ���ي چجاس���م الجبن���ـ یدوس���اجي الح���الق ون���ـ���ي چای���ـچال���ـ
حت�����ى دون أن یعرف�����وا الموض�����وع! . .  ن،ون قریب�����وض�����حك معھ�����م متبض�����عوی ،یض�����حكون

ً ی بإس����تحیاء منفرج���ةً أس���اریر غای����ب  ظ���لوت ، لم���ع م���ن ورائھ����ا ص���ف أس����نانھ الذھبی���ة جمیع����ا
  !ائراوحظل ساكتا وی

ق ص���وت الح���افظ مھ���دي م���ا ی���زال ینبع���ث م���ن رادی���و ص���غیر آخ���ر ف���ي دكان���ة جمیِّ���ل الح���ال
ل���ن حاش���ى � م���ا ھ���ذا وقـ���عن أی���دیھن َّقال���ت أدخ���ل ال���یھن، فقط���ـالمج���اور لدكان���ة األحم���دي . . 
.     هللا!. . ت بع���ض م���ن ف���ي الس���وق ی���رددون اص���وروح أوت��� . .بش���را إن ھ���ذا إال مل���ك ك���ریم 

أن���ھ قط���ع ف���ي ش���ریط وكنقط���ع ص���وت الح���افظ مھ���دي، یج���أة وفھ! . . ـــــــــــــــ���ـهللا! . . الل .
ي الس���وق مباش���رة ص���وٌت غی���ر ص���وت مق���رئ الق���رآن ف��� وم���ن الرادی���ف���ورا التس���جیل، لیھ���در 

 یقول:

ص���دق هللا العظ���یم . . ھن���ا إذاع���ة الجمھوری���ة العراقی���ة م���ن بغ���داد . . أیھ���ا الش���عب العراق���ي  -
 . .العظیم 

. . ظ����ن الن����اس أنھ����م  الجمھوری����ة العراقی����ة! . . م����ن بغ����داد!. . ینت����اب الن����اس ذھ����ول مف����اجئ 
ال���ذي ال تب���دده ،  كص���مت اللی���لوال الس���وق ص���متٌ  ودس���وی ص���دد س���ماع نكت���ة! . .ب وأ یحلم���ون

ً أن ب����اح الك����الب . . ص����مت یك����اد ونـ����یة چـرخ����ـچات ال����ـس����وى ص����فار ر   . .یك����ون تام����ا تس����ّمٙ
كنت عل���ى الشاش���ة آخ���ر وس���خالل���ھ الن���اس ف���ي أم���اكنھم مث���ل ش���ریط س���ینمائي توق���ف فج���أة 

 ً بھ���ا ال ی���دري أی���ن ی���ذھب بھ���ا .  ص���ورة من���ھ . . الممس���ك بخی���ارة یتخیرھ���ا للش���راء ظ���ل ممس���كا
ال منھ���ا س���ائل أحم���ر عل���ى مالبس���ھ وس���. الممس���ك بحب���ة طماط���ة ھص���رھا بی���ده دون أن ی���دري 

. .   یج�����رح نفس�����ھ بس�����بب إنذھال�����ھ ب�����الخبرص�����اب القخم�����اس  معت ص�����رخةوس�����القریب�����ة . . 
عن����د  ش����عوریالیتجمع����وا ال المتبض����عون روحوی����. . رعان م����ا إنف����ض الس����كون بحرك����ة وس����

! . . الص����وت الھ����ادر م����ا ی����زال یص����رخ . . ھن����ا إذاع����ة الجمھوری����ة رادی����وأق����رب دك����ان فی����ھ 
قلیل���ة ف���ي الس���وق . .  ال وذي س���حبھم للتجم���ع ق���رب أجھ���زة الرادی���ال��� والعراقی���ة م���ن بغ���داد . . ھ���

  .  . یا أبناء شعبنا

 .عل������ى الس������لطةیس������تولون العس������كر  . . 1958راب������ع عش������ر م������ن تم������وز والھذاك اإلثن������ین 
الم���زاج یتغی���ر! . . ف���راد . . وإع���ن بك���رة أبی���ھ ھیئ���ات یحدث تم���اٍه م���ع الح���دث م���ن الش���عب وس���
فی��ھ أكث��ر تش��ھد دنی��ا الع��راقیین تقلب��ات دراماتیكی��ة، تنف��تح فیھ��ا حی��اتھم عل��ى جدی��د مجھ��ول وس

  !ال حدود لھ حیموجشحیح من باب على نعیم 

* * * * *  * * * * * 

 :مصدوما علقویحلھ الصغیر . . م ویصغي لما یصدر من رادیجمیّل الحالق 

ش���وكت . . ل���ي ص���ار؟ ال ولكی���ة! . . ھ���اي شص���ار؟  . . ش���نم واب���ھ؟ . . إحن���ھ م���ی وش���ن ايھ��� -
والی����ة بط����یخ! . . لع����د المل����ك وی����ن يَّ ھ���� وش����ن ؟ . .باللی����ل س����ووھا ص����رنا جمھوری����ة؟ . .

 . . الملك یطلع تقاعد؟ راح یروح إذا صرنا جمھوریة!

 علق نزھان األحمدي:وی

 ك جمیِّـل . . ھذا إنقالب! ول -

أن ال����ذھول ش����مل حت����ى ك����الب وك����م����ن أقص����اه ال����ى أقص����اه  الس����وقالمف����اجئ یع����مُّ ص����مت ال
الس���وق الت���ي إعت���ادت إن تتلق���ف أی���ة عظم���ة یرمیھ���ا قص���اب ف���ي الس���وق حت���ى قب���ل أن تتط���أ 
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واح���د بات���ت ل���ھ الكلم���ة العلی���ا ف���ي ص���وت  . .رض ص���ارت تل���وك العظ���ام بص���مت عجی���ب األ
ال���ذي ستنكش���ف ھویت���ھ بع���د  یھ���در بإنفع���ال واض���ح،اإلذاع���ة  ص���وت رج���ل س���وق ھ���وال وج���

 یخ���رج س���اعات كون���ھ الرج���ل الث���اني ف���ي حرك���ة الج���یش ص���باح الراب���ع عش���ر م���ن تم���وز . .
أص���واتھا ال���ى منتھ���ى  رف���عال���ى ي الس���وق خ���ّف أص���حابھا وفم���ن ث���الث أجھ���زة رادی��� ص���وتھ

ي م���دخل الس���وق م���ن جھ���ة دك���ان ف���الح مط���ر ال���ذي إجتم���ع علی���ھ الن���اس ال���ذین ف��� ف���يأع���اله . . 
ً چـف���ـگـال��� وك���ان ك���ریم عل���ود . . الش���اخة حی���ث یتق���اطع س���وق  ـ���ي ف���ي وس���ط الس���وق تقریب���ا

كان����ة جمیّ����ل الح����الق ف����ي حل����ق الس����وق الم����ؤدي ال����ى ود . . الس����تمومنیة م����ع س����وق آل بن����در
  !دربونة أم الدجاج

یس���تمعون ال���ى الرج���ل یكم���ل بیان���ھ معلن���ا فی���ھ قی���ام الجمھوری���ة  . . عل���ى رؤس���ھم الطی���رالن���اس 
ف����وق كی����د . . هللا أكب����ر كب����ر أهللا نش����ید  . . ب ھ����دری والرادی���� ن����د إنتھائ����ھ راحوعالعراقی����ة . . 

معت ص���رخة أطلقھ���ا أح���د رعان م���ا ُس���وس���ط الس���كون، وس���. . یھ���در ف���ي الس���وق . .  المعت���دي
 ما:

 . عاش الشعب! . .عاش الجیش!كم ھذي ثورة! . . ثورة! . ولثورة! . .  -

. ذھول���ھ ال یش���بھ ذھ���ول اآلخ���رین ف���ي ال ی���دري م���ا یفع���ل ، غای���ب محت���ارٌ ف���ي مكان���ھ مس���ّمراً 
المق��رر  خ��اطر واح��د فق��ط ھ��و زفاف��ھ عل��ى أمی��رة األحم��ديس��وى ی��دور ف��ي بال��ھ  والالس��وق، 

 وش����نیتعط����ل بس����بب الح����دث ال����ذي إستعص����ى علی����ھ تفس����یره . . خش����یتھ م����ن أن  ، ومس����اءً 
. .  ذا جمھوری����ة ل����یش ده ی����روح المل����ك؟وإ مھوری����ة! . .ج ونق����الب! . . ش����نو ث����ورة! . . ش����نإ

ش���جعھ عل���ى ال���ذھاب ب���أول وجب���ة م���ن طلب���ات المستش���فى، یحم���اه نزھ���ان األحم���دي س���مع وی
  !كي یعود لیذھب بالثانیة

 ً إنف���تح  رعان م���اوس���بال���ذھاب،  غائ���ب ، ھ���مَّ خ���ارج الس���وقب���األرزاق دراجت���ھ الممتلئ���ة  س���احبا
ك����اد أن یك����ون خالی����ا م����ن الن����اس ال����ذین تجم����ع الش����ارع ی .أمام����ھ الش����ارع المح����اذي للش����اخة

. . ل����م یك����ن غای����ب  خ����اطر هللا!ل وھ����ذا ش����ن أغل����بھم عن����د المق����اھي لس����ماع أخب����ار الس����اعة . .
 !یدري ما یجري

.  ف����ي المستش����فى بعض����ھا  ،ح����ائرةٌ   یخ����یم ھن����اك، وج����وهٌ والھن����ا الوج����وم یخ����یم الج����و ض����بابيٌّ
یش فرحان����ھ بع����ض إب����ص����ي علی����ھ الفھ����م م����رة أخ����رى . . وععض����ھا مس����تنكرة. وبرة مستبش����
 لمودیش!وعیش بعض الناس زعالنة ول. .  یش؟ولالناس 

دھ���ات ورك���ان الجمی���ع مش���غولین بتجھی���ز الفط���ور الص���باحي لغ���رف ف���ي مط���بخ المستش���فى 
طباخ����ات والالفراش����ات س����مع یوسالمستش����فى. ھن����ا أیض����اً كان����ت الوج����وه مكتس����یة بال����ذھول. 

 :نعلقی

  بعد! افنما أدري هللا شراح یشوِّ هللا یستر! . .  -

 ملك؟ والعیني لعد . .  -

 وین یروح؟  ! . .ھـَّ خطی -

 ھذا حرام!  -

 عني جمھوریة؟ی وشنـولولي گعیني َمتـ حرام! . . وهللا -
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 ـول . . ھذا إنقالب!گـھوة لمدیر المستشفى سمعتھ یـگمن ودیت الـ -

 عني إنقالب؟ی ونوشخیِّھ . .  -

 ـلبون الحكومة!گیـ یعني -

 وـ���ول ھ���ذي ث���ورة م���گارق المض���مد ی���ـط��� ونق���الب! . . آن���ي س���معت أب���إ وش���ن. .  چول���ـ -
ج����وون یطلع����ون ھذول����ھ الل����ي ویارق . . ھس����ھ ف����د ش����ویة ط���� وـ����ول أب����گـوی����نق����الب! . . إ

 نسمعھم یغنون كل یوم الصبح بالسجن!

! . . ث����ورة! . . ھ����م الل����ي مس����ویِّھاجماع����ة ھذول����ھ الس����جناء  ش����مدرینھ . . یج����وز چول����ـ -
 ؟ . . إحنھ بالعیر بالنفیر! ما لنا بھا شيحنھ وإإنقالب! . . 

أي نفی����ر؟ . . ة نفی����ر ھ����ي الت����ي لفت����ت إنتب����اه غای����ب . . ـقال، كلم����وی����ص����غیاً لك����ل م����ا ی����دور مُ 
ان یس���معھ أی���ام وك���دعوھم للقی���ام بالواج���ب وی���أیقص���دون ب���ھ ذاك الب���وق ال���ذي یص���حي الجن���د 

 یص���مت نفی���ر عرس���ھ عن���د المس���اء ھ���ي الت���ي أمس���كت بتالبیب���ھ! . .الجندی���ة؟ . . خش���یتھ م���ن أن 
غادر المستش���فى م���ن بابھ���ا الخلف���ي القری���ب م���ن س���ینتھ���ى غای���ب م���ن تس���لیم األرزاق، یا أن وم���

 ً  عب���د اإلل���ھبس���ینما  الش���ارع ال���ذي ی���ؤدي مباش���رة ال���ى ش���ارع الش���اخة، م���اراً  المط���بخ، س���الكا
جت���از بنای���ة الس���ینما ویوھس���ینما النص���ر . . . الت���ي س���یكون لھ���ا بع���د أس���بوع أس���م آخ���ر ھ���و . 

ف��ي الض��غط بقدم��ھ عل��ى دواس��ة دراجت��ھ، الح��ت ل��ھ م��ن بعی��د تجمع��ات الن��اس أم��ام  جھ��داً  ب��اذالً 
جلب س����یأول م����ا  . . ل م����ن عل����ى دراجت����ھَّم����ن المقھ����ى ترج����ـ اقترب����وممقھ����ى مجی����د محس����ن. 

.  . ش���رطیانل���ى جانبی���ھ وعإنتباھ���ھ رئ���یس عرف���اء إنض���باط ش���رطة بعقوب���ة، ترك���ي الف���تالوي 
عن���د للمقھ���ى قنف���ات المقھ���ى المرص���وفة ف���ي الجھ���ة المقابل���ة  وقوف���عل ك���ان الثالث���ة یقف���ون عل���ى

ل��ى غای��ب یتف��رُج عح وروی��. . رؤی��ة أفض��ل لمش��ھد الش��ارع  ، ك��ي تتحق��ق لھ��ممس��نّایة الش��اخة
 ل���ىع ةغریب��� بعض���ھمج���وه وو .خ���رین ال یع���رفھموإأن���اس یع���رفھم . .  حش���د الن���اس المجتمع���ین

الن���اس ال���ذین تن���اول  م���رة أخ���رى كم���ا تفاج���أ م���ن قب���ل ص���باحا بوج���ودفاج���أ وتمدین���ة بعقوب���ة. 
 ص�����ـۥبیح الدن�����داويو  عب�����د الجب�����ار المقص�����ود . . گمعالوالعن�����د غل�����وبي أب����� فط�����وره معھ�����م

 یقف���ون أم���ام المقھ���ى معتل���ین بع���ض تخوتھ���ا الت���ي عل���ى الرص���یف، . .  ب���راھیم ش���ناوة البن���اءوإ
و معالگ والأب���غل���وبي  . . ھ���م حش���د متجم���ع أم���ام المقھ���ى بی���نھمن ھتاف���ات یرددھ���ا وراءیطلق���م

مص���ور والالوي الخش���الي الخی���اط وع��� جی���د محس���ن ص���احب المقھ���ىوم خلی���ل برھ���ومي البن���اء
رعان م���ا س���كت الجمی���ع، ح���ین وس���خ���رین  بالعش���رات م���ا فتئ���وا یتك��اثرون . . وإعل��ي مط���ر . . 

 ً ً ذیع وی���ال���ى الرادی اإلص���غاءل���یھم إ أش���ار لھ���م أح���د م���ا طالب���ا ً  بیان���ا غای���ب   یمی���لوال. جدی���داً  مھم���ا
واح��د  فیرونم��ا ك��ان یش��غل بال��ھ ھ��ف  حاج��ة ل��ھ لس��ماع خب��ر أي نفی��ر آخ��ر.الاإلس��تماع، ف��ال��ى 
مج���رد تبدی���د الوق���ت، س���حب دراجت���ھ ول. .  !عرس���ھ المع���ّرض للض���یاع ذاك الی���ومنفیر . . فق���ط

 ً ً  ماش���یا ً ال راكب���ا فن���دق راس���م آغ���ا المط���ل ب طریق���ھ ف���ي الش���ارع المح���اذي للش���اخة، م���اراً  ، س���الكا
رأس القنط���رة الواص���لة ب���ین ركن���ي المقھی���ین  عن���د وق���ف. عل���ى الش���اخة بإتج���اه مقھ���ى ال���بلم

ً ، عل���ى ج���انبي الش���اخة قھ���ى البغ���دادي ف���ي ص���وب وم مقھ���ى ال���بلم ف���ي ص���وب التكی���ة ش���رقا
 ً ً  نالمقھی���ال���ھ . . إنكش���ف  الس���راي غرب���ا فیھم���ا  ، لدرج���ة أن���ھ ل���م ی���رَ خ���الیین م���ن ال���رواد تمام���ا

طل��ع بإتج��اه الش��مال عل��ى مرم��ى البص��ر، ف��الح ل��ھ حش��د آخ��ر م��ن البش��ر، مث��ل وتلبش��ر.  أث��راً 
الحش��د ال��ذي رآه أم���ام مقھ��ى مجی���د محس��ن،  یتجم���ع أم��ام مقھ���ى حس��ین الص���فاوي ف��ي ص���وب 

ً . .  التكی���ة ا أن ص���ار ق���رب وم���دراجت���ھ بإتج���اه المقھ���ى بمح���اذاة مس���نّاة الش���اخة.  س���ار س���احبا
عارض����ة إعالن����ات س����ینما دی����الى عن����د رأس القنط����رة  ع����امود الكھرب����اء ال����ذي تعل����ق علی����ھ

تح����ت العارض����ة رئ����یس  ثم����ة . . ف����ي الجان����ب اآلخ����ر المس����قف المؤدی����ة ال����ى س����وق الس����راي
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ع���ھ ش���رطیان یقف���ان عل���ى ومالكرخ���ي  اآلخ���ر المن���اوب عثم���انعرف���اء إنض���باط ش���رطة بعقوب���ة 
 :صوت یصیح غایب نحولتفت وی .جانبیھ

 هللا أكبر!   . . هللا أكبر! . . هللا أكبر! . .  -

بقامت��ھ  بعقوب��ة ج��امع إم��ام ةف��ي الجان��ب اآلخ��ر م��ن القنط��ر واق��فٌ  الش��یخ ص��فاء ال��دینص��وت 
مقھ����ى  حش����دواف����د لإللتح����اق بحیت����ھ الكث����ة البیض����اء، یص����یح ف����ي الن����اس الت����ي تتولالقص����یرة 

 :صفاوي

ی����ا ن����اس  ی����ا ن����اس . .. . هللا أكب����ر . . هللا أكب����ر! . . هللا أكب����ر! . . ی����ا ن����اس ھ����ذا جح����ود!    -
إتق����وا هللا! . . ھ����ذا خ����روج ع����ن طاع����ة أول����ي األم����ر! . . ی����ا ن����اس لق����د أم����ر هللا بطاعت����ھ 

  ! یحاس���ب علی���ھوهللا ! . . ھ���ذا خ���روج ع���ن الطاع���ةم���نكم ول���ي األم���روإالرس���ول اع���ة وط
 هللا أكبر! . . . . هللا أكبر! 

لوح���دة ولھت���ف للث���ورة ویكثی���رة  الحش���د المجتم���ع أم���ام مقھ���ى حس���ین ص���فاوي یرف���ع ص���وراً 
ً وی. .  العربیة  من الحشد: سأل غایب أحد الواقفین قریبا

  ؟الجماع���ة ابالص���ورة الل���ي ش���ایلیھ ليوالل���ي ھ���ذا من��� ـ���ولگم���ا ت���ـلوال���دیك  رحم���ة . .عین���ي  -
 . . ھذي صورة من؟

الك ومـ���ازینگمس���مي ال���ـ. .  ؟. . واي واي . . ھی���ھ ھی���ھ . . لع���د إن���ت ش���تعرف؟م���ا تعرف���ھ -
 !مة العربیةواأل جمال عبد الناصر رئیس مصر ھذي صورةا تعرف ومأم كلثوم 

 حش���دأف���راد م���ن ال بض���عة م���ر ف���ي خ���اطر غای���ب ص���ورة أم كلث���وم . .، تمص���ربس���ماعھ إس���م 
یعتل��ون بع��ض تخ��وت المقھ��ى الت��ي عل��ى الرص��یف،  ،أیض��ا ن��امقھ��ى حس��ین ص��فاوي، ھ أم��ام

ف غای�����ب عل�����ى بع�����ض َّتعرس�����یرعان م�����ا وس�����. .  ص�����رخون بھتاف�����ات یرددھ�����ا الجمھ�����وروی
ابھا یجلس���ون عن���د دك���ان حه الواقف���ة عل���ى التخ���وت . . بع���ض الوج���وه ك���ان ی���رى أص���الوج���و
 عض����ھا یعرفھ���ا م����ن ش����غلھ ف����ي الحم����ام . .وب ،ھن����اكالقیروان����ي أحیان����ا ح����ین یم���ر م����ن أمی���ر 

ن ب���ین وم���. . ریم محكم���ة وك���حم���د خم���اس عی���دة وإب���د عل���ي جمی���ل الش���یعي وعحلم���ي حلم���ي 
ـ����ي ص����احب المكتب����ة چف عل����ى م����نعم العل����وَّعل����ى األرض تع����رم����رددي الھتاف����ات ال����واقفین 

 یرھم. وغ، اسم عبد الحسین الحبیبوج

تف����رج عل����ى الحش����د ل����وال أن����ھ رأى م����ن بعی����د قام����ة نزھ����ان ی ووھ���� یأخ����ذه أن الوق����ت یك����اد
ً . .  ـ���يچاألحم���دي تق���ف ف���ي رأس الس���وق أم���ام دك���ان حس���ن غای���ب التتن���ـ  فت���رك مكان���ھ س���احبا

ح ل��ھ ھ��ذه الم��رة م��ن بعی��د قام��ة أمی��ر القیروان��ي یق��ف عل��ى ول��فترف��ع رأس��ھ ثانی��ة، ویدراجت��ھ. 
ً  يمش���ویان���ھ عل���ى م���ا یج���ري. كالرص���یف مش���رأب العن���ق، یتف���رج م���ن أم���ام د الطری���ق  س���الكا

ً  نفس���ھ بمح���اذاة مس���نّاة الش���اخة، م���اراً  س���وى  بمقھ���ى غن���یم الس���امرلي الت���ي كان���ت خالی���ة تمام���ا
بأتج���اه  ألھ مش���یراً وس���قیروان���ي حیّ���اه م���ّر م���ن أم���ام دك���ان الی ووھ���ـ���ي الوحی���د. چـای���ـچم���ن ال���ـ

 مقھى الصفاوي:

 . . شبیھھ الناس؟ ؟ـوبة الیومگ؟ . . شبیھھ بعـیروانيق وھذي شن -

  ـولون ثورة!گـلوبة! . . یـگ. . الدنیا مـ مثل ما تشوف! -

 ف:یضفی . . فجأةیتذكر شیئا القیرواني أن وك
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 ؟ . .لِّاح تأج���ـر وتم���ام؟ . . ل��� ن���ت الی���وم راح تت���زوج . .إ نس���یت! . . غای���ب وهللاھ���ا! . .  -
 إنت دایخ بھذا اللي دیصیر!مبیِّن علیك ألن 

 :فعلق . . یجیببما غایب  دريی ال

ا م��� وآن���ي الی���وم راح أت���زوج ل��� الل���ي ش���اغلتني . . إي عی���وني أمی���ر . . ھ���ذي ھ���ي المش���كلة -
 ؟ . . آني نفسي ما أدري!راح أتزوج

مس���تمرین یجھ���زون الع���روس الجماع���ة بالبی���ت  عن���دنابش���ارة . .  س���مع من���يزی���ن . . لع���د إ -
 !را البیتب واكم وشكما یدرون حتمال أصال وإمن الصبح . . 

 ف القیرواني:یضوی . . یرتھ بیومھ ھذا، لم یعلق غایبوحمن فرط إنفعالھ 

 المدینة بعد ما ینعاش بھا!ھ -

 لیش قیرواني؟ -

. . ب���س م���ا أدري ش���وكت مغ���ادر ال���ى بغ���داد  ن���يوإم���ا ب���اقي ھن���ا ف���ي ك���ل األح���وال . . آن���ي  -
ـ��ینة راح تف��تح گم��ن أقرب��اء أم��ي بالكاظمی��ة زن��ـ ف��د حجیِّ��ة ش��تغل ھن��اك . .وإأع��یش ھن��اك 

 !شارع الرشیدب ولي ستودی

 !خیر ألف فایوشهللا یوفقك . .  -

 وصیك غایب بأختي أمیرة . . دیر بالك علیھا!وإ -

ف���ي رأس���ھ مالم���ح ر ودوت���نح���بس الكلم���ات ف���ي ف���م غای���ب، ت می���ر ی���ذكر إس���م أخت���ھ أمی���رة،وإ
ر القص���یر المفلف���ل ش���عوالالزرق���اوین  نعین���یوالقامتھ���ا القص���یرة ، ببھ���ا ل���یالً  الم���رأة الموع���ودُ 

 تمتم:یف . . سدھا الملتزوج

 عیني أمیر!   َھذَني اإلثنین عیوني علىأمیرة شلون لعد! . .  بعیني . . -

ال���ى حم���اه لیأخ���ذ ذاھب���ا نص���رف وإعنویات���ھ . . ومم���ا س���معھ م���ن القیروان���ي رف���ع م���ن ھمت���ھ 
 ذات���ھ الطری���ق الكاوس���. .  یخل���ي ذمت���ھ ك���ي س���لمھ ویبع���ض آخ���ر م���ا یربط���ھ بمستش���فى بعقوب���ة 

یتف��رج م��رة أخ��رى عل��ى الحش��د ال��ذي أم��ام مقھ��ى حس��ین راح  ال��ذي أت��ى ب��ھ م��ن المستش��فى، 
رك��ب دراجت��ھ بع��د أن إجت��از الحش��د، یقودھ��ا لغای��ة أن إقت��رب م��ن حش��د مقھ���ى  ث��مالص��فاوي. 
 اح یتفرج لغایة أن إجتاز الحشد.ور، الدراجة من لَ ترجَّ . مجید محسن

ن أی���ن وم��.   قودھ��ا ف���ي آخ��ر رحل���ة ل��ھ ال���ى مستش��فى بعقوب���ةوی دراجت��ھ ثانی���ة، یرك���بع��ود لوی
قطب��ین قھ��ى حس��ین الص��فاوي س��تكونان ومن ب��أن مقھ��ى مجی��د محس��ل��ھ ل��یعلم بترتی��ب األق��دار 

ب��ین اإلنقالبی��ین العس��كر أنفس���ھم خفی��ة ت���دور بم���وازاة ح��رب س��اخنة ف��ي بعقوب��ة لح��رب ب��اردة 
ستص����طف أغل����ب المق����اھي الموج����ودة ف����ي س����وق  اض����حووإنقس����ام ح����اد وب، تس����تمر س����نواتل

عھ����ا مقھ����ى من����اتي وموادھ����ا وراء مقھ����ى حس����ین ص����فاوي ور الش����اخة بعقوب����ة المطل����ة عل����ى
أم���ا . .  قھ���ى عص���فور ف���ي أم الن���وةومـ���د مقاب���ل دائ���رة البری���د گقھ���ى ش���كر ف���ي رأس الع���ـوم

فل����ن تص����طف  . . مقھ����ى الش����بیبة. . حس����ن، الت����ي ستس����مى من����ذ ذاك الی����وم مقھ����ى مجی����د م
عھم�����ا مقھ�����ى غن�����یم وموادھ�����ا ف�����ي العنافص�����ة، وروراءھ�����ا س�����وى مقھ�����ى جب�����ارة المعی�����دي 

الس����امرلي. أم����ا مق����اھي الخان����ات ف����ي س����وق بعقوب����ة ال����داخلي فل����ن تص����طف وراء أح����د ألن 
ن أی����ن ل����ھ أن وم����. .  ونألنھ����م ال یط����اعال طاع����ة لھ����م ألنھ����م ال رأي لھ����م  م����ن ن����وع روادھ����ا
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ذي س��یكون قاع��دة ال�� ورواد مق��اھي بعقوب��ة ھ�� ال��ذي س��یمر ب��ھ نقس��ام، ب��أن اإلی��دري ف��ي حینھ��ا
 أتیھ ذاك اإلنقس�����ام بنج�����اح غ�����امریوس����� . . لس�����نوات قلیل�����ة قادم�����ة م كلث�����ومأ وإزدھ�����ار ك�����ازین

 اسحٍ.وك

* * * * *  * * * * * 

ال الن����اس . .  س����ننوموق����ت یمض����ي مث����ل منش����ار ح����اد وال ،الس����اعات تم����ر س����ریعة ذاك الی����وم
  الماض���ي  بھ���اعُ طِ ـق���مس���ننات ین . . بإتج���اھین اتھ تعم���لی���درون إن منش���ار الوق���ت كان���ت مس���نن

ح����ین إنتھ����ى غای����ب م����ن ش����غل  قب����ل أن یج����ئ . .حت����ى المس����تقبل  بھ����اقط����ع نیربم����ا ول . .
متوجھ���ا المستش���فى، ت���ذكر فج���أة أن���ھ نس���ي أم���ر الح���الق، ف���ذھب ال���ى دك���ان ن���اجي الح���الق. 

ع����ادة بع����د م تك����ن ق����د ش����اعت ول����باب����ان مكش����وفان،  مح����لان للوك����ح����ل ن����اجي الح����الق، ومنح
ب���ل أن یص���عد عل���ى وق. م���ن أھ���ل المح���الت إال عن���د قل���ةللمح���الت وض���ع واجھ���ات زجاجی���ة 

دك���ة ال���دكان، تطلّ���ع ال���ى ال���داخل، ف���رأى ف���ي الزجاج���ة وج���ھ ش���مران األحم���دي نس���یبھ، یجل���س 
ج���الس  فت���ىً  ش���عرِ  بترتی���بِ ش���ط ومبمق���ص  ظھ���ره مش���غوالً  رً ادال���ذي أتح���ت ی���د ن���اجي الح���الق 

 یتل����ـُّھُ   بی����ده حب����ٌل مرب����وط بالس����قف راحص����بي ص����غیر ج����داً ثم����ة  و، عل����ى كرس����ي الح����الق
متدلی���ة م���ن الس���قف جیئ���ة قماش���یة تب���دو ثقیل���ة  59فتتح���رك عل���ى إث���ره مروح���ة، زوالً ون��� ص���عوداً 

ً یق����ى التحی����ة، فوالدك����ة ال����دكان غای����ب و ذھاب����ا. ص����عد  . جل����س لتف����ت ن����اجي الح����الق مرحب����ا
ش�����مران، ع�����ن المل�����ك الفت�����ى س�����یبھ ونث ی�����دور ب�����ین الح�����الق اح یس�����تمع لح�����دیورغای�����ب، 

نتھ����ى الح����الق م����ن ق����ص ش����عر وی. .  م یفھ����م غای����ب أغل����ب ح����دیثھمول����ث����ورة، والنق����الب واإل
 :شمران قائال

-  ً  . . شمران نعیما

 دنان!ع وعمي أب كأشكر -

 تدري؟  . . -

 دنان! ع ونعم عمي أب -

    ما شاء هللا!فإنت . . أما . .  !لي یجيال ویاھ ویھ أسولف یعجبني ما آني. . تر أریدك تعرف -
 !عجبني أسولف ویاكوی. .  ك كلش أكبر من عمركراس . .

غای���ب س���لوك  یعزيوس���. .  غ���ادر حت���ى دون أن یس���لم عل���ى غای���بوی الح���الق ش���مران  ش���كری
ع���ن الع���روس م���ن أھ���ل  ت���وارى ك���ل الرج���الوج���وب عرف���ا بوالوھنس���یبھ ھ���ذا للع���رف الش���ائع 

 ِل���َم ل���ـَمْ  ك���ن ی���ا ت���رى ول. .  یتح���دثون مع���ھ وال تل���ك اللیل���ة إبن���تھمالرج���ل ال���ذي س���ینكح عی���ون 
ً وج. .  یفع���ل أخ���وه القیروان���ي ذل���ك؟  ھقص���ومن���اجي تح���ت ی���د الح���الق، إش���تغل موس���ى  الس���ا

نھض غای���ب م���ن ی���، ةالحالق��� اءنتھ���إوب. .   حت���ى كلم���ة واح���دةوالدون أن یتب���ادل م���ع غای���ب 
 :سمع من ناجيوی، الحالق كرسي

                                                            
نھ����ا مھن����ة الحالق����ة، ظل����وا حت����ى نھای����ة خمس����ینیات الق����رن وماإلنتش����ار، إال أن أغل����ب أھ����ل المھ����ن، وبم����ع أن إس����تعمال الم����راوح الكھربائی����ة ك����ان ق����د إبت����دأ للت 59

ب���ارة ع���ن قطع���ة قم���اش س���میكة ف���ي أس���فلھا وعنھ���ا ال���ذي یعل���ق بالس���قف و ھومالعش���رین یس���تعملون م���راوح یدوی���ة، منھ���ا المروح���ة الخوص���یة الت���ي تس���مى "مھف���ة"، 
نھ��ا م��ا یش��بھ المروح��ة المنض��دیة المعروف��ة الت��ي ت��دار ومو ذھاب��ا.  ت��دلى منھ��ا حب��ل عن��د س��حبھ ال��ى األس��فل تتح��رك المروح��ة جیئ��ةویعل��ق ف��ي الس��قف، وتتثقال��ة 

 یدویا بمقبض في الخلف. 
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 ـبل ما تجي ھنا عندي؟گـنت تحلق راسك چنعیماً عّریس! . . وین  -

  ـھوة عباس تیتي!گـبال گ. .  نِّالمزیـ عباس أسد داداشیم  -

. .  60نق��د معدنی��ة م��ن فئ��ة  درھ��م ت��ينق��د الح��الق قطعویخرج غای��ب ك��یس نق��وده م��ن عبّ��ھ، یُ��ـ
 ق ناجي:یعلف

یس . . ھذا ھوایھ! . .  -  ؟ـدگھـلـ شدعوه! . . ھكلش ھواییا عّرِ

 رد غایب:وی

 !س ھذاوبومدنان . . الیوم یوم عرسي . . وععمي أب ھوایوھال م -

 لعد؟ -

 !شعري ـصگأ ألن آني راح أجي یمك على طول -

 غادر.     وی. . نقد غایب صبي المروحة قطعة نقد من فئة قران وی

ً  يدمارال�� ، فیج���دال���ى الك��ازینوقبی��ل الظھ��ر یع���ود غای��ب  ص��عوقا م���ن ومف��ي باح���ة الكازین واقف���ا
 م���ن م���وظفي المص���رف یقف���ون . ع���ددٌ الغرف���ة ـط���ـمة بإنتظ���اره ف���ي داخ���لگس���ین وحاألح���داث، 

یس���تمعون مبھ���ورین لھتاف���ات الحش���ود تص���ل أص���واتھم  عل���ى الرص���یف أم���ام ب���اب المص���رف
         یس�����معونھا كأنھ�����ا ھمھم�����ات بعی�����دة .ل�����ھ إل�����یھم ال�����ریح الش�����مالیة الغربی�����ةم�����ن بعی�����د، تحم

وب����ة ونالك���ل مص���اٌب بص���عقة  . .ن���ادراً ب���دى الی���وم ذاك  رب���این الرب���لوعرور المركب���ات وم���
م���ن ب���ین م���وظفي المص���رف سینس���لخ برھ���ان ال���ریس الموظ���ف  ،ذھ��ول ال س���بیل لھ���م بتفس���یرھا

 :غایب سأللیعبر الشارع ویالشاب 

ـ���طوعة . . نری���د نف���تھم شص���ایر بالوالی���ة! . . گغای���ب رحم���ة لوال���دیك . . التلفون���ات م���ـ  -
ش���بھ ویالمظ���اھرات م���ال الس���تة و خمس���ین . .  ھ���ذا الص���یاح الل���ي دا نس���معھ یش���بھ ص���وت

 سنمض���ي . .نش���ید . . سنمض���ي  الص���بح یق���رونم���ا س���جن بعقوب���ة ل م���ال الس���جناء ص���یاح
 وكوش���قص���ة طلع���وھم م���ن الس���جن؟ . . ال وم���ن الس���جن! . . ش���ن ةقریب���الت ووص���ل للبی���وی
 ؟گصار بالسولي والنش

 رد غایب:فی

ـھ���ـوة مجی���د محس���ن . . گـ���ھوة حس���ین ص���فاوي وگ ی���مـ���لوبة گـإس���تاد برھ���ان . . ال���دنیا م��� -
ـ���ولون م���ا بق���ت گـوی���ـ���فة تص���یّح . . گماع���ة واوجن���ا أكوھـ���فة تص���یّح . . گھن���اك جماع���ة وا

ھ����رز وبات ـ����وبة . . كلھ����ا راح����ت للھوی����در و خرناب����گبع����ـگ  عربان����ة بس����ووالال س����یارة 
ـ���ولون ص���ارت جمھوری���ة  گ. . ی���ـ حت���ى تجی���ب ن���اس للمظ���اھرات اب���و ص���یدوأللعبّ���ارة ول

   طردوه!ملك وال. . 

 عل���ى وجھ���ھ فحس���ب تب���دّىل���م یك���ن مجملھ���ا قل���ق كبی���ر  تھض���حكو  ،ض���حك برھ���ان ال���ریسی
م���ن قم���ة  موظ���ف المص���رفجت���اح كی���ان ی رتج���افبّ���رت أیض���ا ع���ن إوع، ب���ل لس���ماعھ الخب���ر

 تھإس���تداروبللع���ودة ال���ى المص���رف،  ھ���ّم برھ���ان ال���ریس مس���تدیراً وی. .  قدمی���ھأس���فل  ال���ىرأس��ھ 
 ً عرب���ات عس���كریة تم���ر متوجھ���ة عل���ى ف���ي ھ���ذه األثن���اء  لیتف���رجتوق���ف فج���أة یالش���ارع،  مواجھ���ا

                                                            
 خمسین فلسا" 50إسم "درھم" كان یطلق على قطعة النقد المعدنیة من فئة " 60
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للج���یش ف���ي  رى فیھ���ا إنتش���ارٌ ھ���ي الم���رة األول���ى الت���ي یُ���. .  ھ���ذه  بعقوب���ة ال���ى داخ���ل مدین���ة
ً یع����د أن وبالمدین����ة.  بنظ����ر  م����ّر ط����ابور طوی����ل غی����ر معت����اد م����ن العرب����ات العس����كریة مش����یعا

 إلى المصرف. الواقفین أمام الكازینو، عبر برھان الریس الشارع عائداً 

ً  ح��دثٍ  مج��ئُ  ال��ذي ھ��دده ح��ول مص��یر زفاف��ھ قل��ق غای��ب یتزای��د  بعل��ى عق�� قل��ب المدین��ة رأس��ا
وق����ھ دج����اجتین وففی����ھ رز  كبی����راً  ـ����طمة ق����د جل����ب مع����ھ م����ن الھوی����در ق����دراً گ. . ك����ان حس����ین 

ً  اطل���ب م���ن أم���ھ إع���دادھوجب���ة كبی���رة مقلیت���ین،   ةتك���ون ولیم���لل���زواج ص���دیقھ غای���ب،  إكرام���ا
س���ابھ ل���یطعم عل���ى ح ف���تح منقلت���ھ مس���اءً بتبّرع ص���ـۥبیح الدن���داوي یوس���. . ف���ي الك���ازینو  الغ���داء

ھم آخ����ذین بی����نبع����دھا ك����ون ویوجب����ة عش����اء جمھ����ور ص المش����اركین ف����ي زف����ة الع����ریس الخ����ا
 حی����ث تنتظ����ره عروس����ھ ف����يل����ى ض����وء اللوكس����ات، وع راجل����ةٍ ف����ي زف����ة عروس����ھ ل الع����ریس

 دربونة أم الدجاج.

 ت����ىوح يدماروال����ـ����طمة گحس����ین  بص����حبةبش����ھیة عائم����ة فس����حة ال����زمن ب����ین تناول����ھ الغ����داء 
یرتف���ع بھ���ا م���ن ناحی���ة إستحض���اره لوج���ود أمی���رة تل���وب. روح غای���ب  ، س���تظلش���فق الغ���روب

أمام��ھ ف��ي الش��ارع م��ن خ��واء  ج��ريط��یح بھ��ا م��ن ناحی��ة أخ��رى م��ا یویعروس��ھ ف��ي مخیلت��ھ، 
أن���ھ ط���رٌق عل���ى ب���اب المجھ���ول وك م���تالء متن���اوبین عن���د أن���اس أغل���بھم ال یعلم���ون م���ا یج���ريوإ
الع���ذر لعب���ور الش���ارع م���رات عدی���دة ال���ى ل���ھ  غای���ب وج���دت نف���س، فأب���داً  س���تقرَّ لیل���م یك���ن . . 

ص���ارت  مھم���ةوالرش الش���ارع، وی���ف���تح الص���نبور ویحدیق���ة المص���رف لی���ربط خرط���وم المی���اه 
، م���ع ی���اه دون أن ینتب���ھغرق الش���ارع بالمویھ���ا وھ���. .  الك���ازینوھ بق���اإلتح من���ذ يدمارواجب���ا لل���

راه وت����. .  ق����عتنالھ����ب كان����ت ال تت����یح للم����اء فرص����ة بق����اء عل����ى األرض لوالأن ح����رارة الج
ذھب م���رات عدی���دة بالتن���اوب م���ع م���رات رش الش���ارع، ال���ى داخ���ل ص���الة الع���رض لیتأك���د ی���

ي وإأي مس���اء م���ن إع���داد قن���اني المش���روبات الغازی���ة لجول���ة بی���ع المس���اء داخ���ل الص���الة . . 
ت���أخر مج���ئ ص���ـۥبیح الدن���داوي، ال���ذي إعت���اد ك���ل ی���وم عل���ى ول. .  جمھ���ور س���یأتي ھ���ذا المس���اء!

ق���د ال ی���أتي! . .  م���ن ی���دري؟ . . إلع���داد منقلت���ھ لجول���ة عم���ل المس���اء . .المج���ئ وق���ت العص���ر 
طل���ب ویا ھوھ���. .  مظ���اھرات!والآه مش���غوال بحم���اس ف���ي جورق���د ال ی���أتي ص���ـبیح ألن���ھ س���بق 

منش���غل ب���األمر، ج���اء ص���ـۥبیح  يدماروال���تحض���یرھا. لدتھا وع���إخ���راج المنقل���ة  يدمارال��� م���ن
طل���ب إلی���ھ وی يدمارال���ش���كر وی . العم���ل الزرق���اءا ی���زال ببدل���ة وم���الدن���داوي م���ن جھ���ة الس���وق 

 علق صـۥبیح:فینھ غایب، ومدنوی . .لیقوم بھ بنفسھ ترك الباقي لھ 

دلیل���ي . . ن���ا ده تس���معون أم كلث���وم تص���یّح وھنتوإـ���لوبة گاي غای���ب؟ . . ال���دنیا م���ـھ��� وش���ن -
 ـوا المسّجل لخاطر هللا! گغلـأحتار . . إ

��ھ عم��ا یحص��ل ھن��اك  د ال��ى ص��ـۥبیح متس��ائالً وع��یوقف��ھ، ث��م ویمس��ّجل والغای��ب بعجال��ة نح یتوجَّ
ً یف . . في السوق  :عجبوب علق صـۥبیح مجیبا

الظل���م راح ال���ى غی���ر رجع���ة . .  تع���رف یعن���ي ش���نو ث���ورة؟ . . . . غای���ب ھ���ذي ث���ورة! . . -
 .لي راح یجي . وال

بس���رعة خاطف���ة  م���ارٌ  ق���اطع الموق���ف ش���ابٌ یب���ل أن یسترس���ل الدن���داوي ف���ي تفس���یره لغای���ب، وق
 صرخ:ویوھ . . على دراجة ھوائیة

م����ات المل����ك! . . ش����وفوه ب����التلفزیون! . . م����ات المل����ك! . . س����حلوا الوص����ي عب����د اإلل����ھ  -
ش�����وفوه ب�����التلفزیون! . . یع�����یش جم�����ال عب�����د الناص�����ر قائ�����د األم�����ة  بش�����وارع بغ�����داد . .

 !العربیة
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 :ق صـۥبیح قائالً علَّ وی

 األخبار!. . ھذي ھي سمعت؟ ھاك غایب! . .  -

ـ���لب ال���دنیا گبھ���الیوم و  ت���ھَّوم��� ون���ومل���یش م���ات المل���ك لغای���ب ف���ي خ���اطره . . َّ ع���نیأول م���ا 
إعت���اد عل���ى تش���غیل . . طالم���ا  ؟مس���ویلھموش یش س���حلوا عب���د اإلل���ھ الوص���يول���؟ . . ـ���بةگھال���ـ

 والالرادی���و،  ف���تح عل���ى لیعت���اد یك���ن ل���م ،ش���ریط ألم كلث���وم عل���ى المس���جل من���ذ أوق���ات العص���ر
ل َّس���بب إنش���غالھ بقلق���ھ، ص���حیح أن���ھ  شغ���ـوب مس���اءذاك ال .. التلفزی���ون إال ف���ي أوق���ات متفرق���ة 

ً ولالمس��جل،  أم��راً ب��أن ق��ط یتص��ور ل، إذ ل��م یك��ن  ن��اقال لألخب��اركن��ھ نس��ي أم��ر التلفزی��ون تمام��ا
ف����تح ویوق����ف المس����جل لی راحق����د یع����رض ف����ي التلفزی����ون.  جل����الً م����ن الن����وع ال����ذي حص����ل

ھ���ر م���ذیع بمالب���س عس���كریة وظنتظ���ر لث���وان، فإنض���اءت الشاش���ة الص���غیرة، ی . . التلفزی���ون
 ً ھ التج����وال أثن����اء س����اعات اللی����ل ف����ي عم����وم بموجب���� لمجل����س قی����ادة الث����ورة ی����ـۥمنع یق����رأ بیان����ا

قف���وا حول���ھ یتفرج���ون، ل���م ینتب���ھ ووالع���راق. ل���م ینتب���ھ غای���ب لجم���ع األش���خاص ال���ذین تواف���دوا 
قوفھم���ا غی���ر بعی���د عن���ھ. ث���م راح الم���ذیع ووي ـ���طمة و ص���ـۥبیح الدن���داوگبخاص���ة لمج���ئ حس���ین 

ع���ض أعض���اء األس���رة وبوص���ي عب���د اإلل���ھ والبع���دھا یتح���دث ع���ن مقت���ل المل���ك فیص���ل الث���اني 
و الملكی���ة م���ن النس���اء، ث���م ع���ـۥرض ف���یلم قص���یر ع���ن س���حل جث���ة الوص���ي ف���ي ش���وارع بغ���داد، 

بص���وت یدم���دم حس���ین  س���معوی رت���اعٌ غای���ب م . . لقت���ل األس���رة المالك���ةال���واقفین ص���فق بع���ض 
 مسموع:

 ؟. . بس لیش قتلوه !ھذا الملك المسكین! . . طلّعوه من الوظیفة فھمناھا -

 علق غایب:وی

 تلھ؟ق ونومإي صدگ لیش قتلوه؟ . .  -

 :بھ بقوة قائالً  امسكم یجد صـۥبیحللتفت ویحس غایب بید تمسك بھ من زنده، ی

تل���ھ ق ون���ومھمناھ���ا! . . أم���ا ل���یش إنقت���ل المل���ك وفص���حیح ی���ا جماع���ة . . ھ���ذي ث���ورة!  . .  -
 فھذي ممكن نفھمھا بعدین!

ً  . . ـۥبیح من غایب أن یغلق التلفزیونطلب صوی  :مضیفا

 عشاء و زفة . . تعالوا یا جماعة! عندنااللیلة  م كلثوم . .وإإحنھ الیوم ھنا بكازین . . -

 اإلنفع���االت ح���ول مص���یر اتتناوبھ��� ة الت���يقلق���الروح غای���ب  شُ نعِ كلم���ات الدن���داوي األخی���رة س���تُ 
ھ راح���ة قلب��ش��یع ف���ي وتبعض���اً م��ن قلق���ھ ع���ن كاھل��ھ لت��زیح ت كلم��ات الدن���داوي . ج���اء. ھ عرس��

أن����ھ غ����ـۥمر فج����أة ف����ي س����طل م����اء ب����ارد. أغل����ق وكلدرج����ة أن����ھ أح����س  ،ك����ان بحاج����ة إلیھ����ا
ح�����ق غای�����ب ول. .  كن�����ھ ل�����م یعب�����أ بھ�����م، فإنفض�����واولط إحتج�����اج ال�����واقفین. وس�����التلفزی�����ون، 

 :سألیالدنداوي ب

 لوكسات؟ ال وحضرت -

 !إي . . حسین حّضرھن -

، بع���ث ص���ـۥبیح بأخی���ھ برھ���وم عریض���ي لجل���ب تتق���د كفای���ةً للش���ّيِ  جم���رات منقلت���ھل نتظ���اراً وإ
 رغماً ال بطالً.ومبرماً  خضار من داره القریب، فذھب برھوموالاللحم 
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، ال��ى المك��ان مج��ئ أح��د م یك��ن م��ن المعق��ول توق��عول��. .  اللیل��ةف��ي البل��د مس��تمٌر  ھیج��انال وج��
حض���را ال���ى دار ھ���ودا ق���د ویان ن���اجي وك���. .  واداً للك���ازینور وس���واء أك���ان جمھ���وراً للس���ینما أ

 وھداوش���بل���دة . . والم���ا یج���ري ف���ي البل���د ح���ول ربم���ا إلش���باع فض���ولھما  الع���رض الس���ینمائي
 ً ندام���ھ وھأم���ام واجھ���ة دار الع���رض . . ن���اجي بقامت���ھ المدی���دة  یتمش���یان متكتّف���ین، جیئ���ة و ذھاب���ا

فوالأن���ھ ھ���وك األنی���ق ج���داً  ھ���ودا بقام���ة أقص���ر بقلی���ل م���ن قام���ة أخی���ھ وی. .  عریس ال���ذي س���یُزَّ
أن����ھ یقل����د وكقلق����ة، یھ����رول بمش����یة  دن����داويال وی����ر بعی����د عنھم����ا عل����وغندام����ھ الالف����ت . . وھ

 سیدیھ. 

 رص����وفةومالكازین ط����اوالت م����ن ط����اوالت كبی����رة ، موض����وعا عل����ى أرب����عھزُ ـَّ ج����العش����اء یـُ 
ت ص���حون فیھ���ا س���لطات توزع���ولھ���ا وحأس���یاخ كب���اب مش���ویة بالعش���رات، بعض���ھا . .  جن���ب

 ألربع���ةتج���اوز طولھ���ا ایص���مون عل���ى مائ���دة والك���رفس والبص���ل والطماط���ة والم���ن الخی���ار 
 الح���ظـ���ي. چربان���ة رب���ل ن���زل منھ���ا م���اھي العربن���ـوعثن���اء ھ���ذا وقف���ت أم���ام الكازینوإ. .  أمت���ار

لیتف���رج عل���ى الزین���ة الت���ي إنعق���دت عل���ى  نحوھ���ا وج���ھوتلعربان���ة، مجی���ئ اص���ـۥبیح الدن���داوي 
 ح صـۥبیح:یصوی . . عض أشرطة القماش الملونة الطویلةرأسي حصاني ماھي، بب

 غایب . . تعال یابھ! . . تعال شوف عمك ماھي شمسوي! -

عل����ق یف . . ـطم����ـة لیتفرج����ا عل����ى حص����اني م����اھيگن ھ حس����یم����ن العربان����ة یتبع���� ایبوغی����دن
 حسین:

لزین����ة الل����ي عل����ى راس ھا. . ب����س  !اش����ت إی����دیكوع وهللا مي م����اھي؟  . . وعھ����اي ش����ن -
 عرس غایب؟ل وللإلنقالب . .  . . الحصان للثورة

ی����ا بط����یخ! . . ی����ا ش����جر حج����ي أحم����د! . . ی����ا ش����جر ی����ا إنق����الب! . . عم����ي ی����ا ث����ورة! . .  -
. .  مرت���ي ص���دیقة ش���غل ھ���ذني كلھ���ن لع���رس غای���ب . .ـ���ي! . . گ. . ی���ا ش���جر ع���راأس���كلھ! 

 !یدیھاا اشتوعـولگ. .  وحید أم أختكم

 صیح الجمع:وی

 ألم وحید! یدیھااعاشت  -

 فیضیف ماھي:

ي ش���دّھن عل���ى ل��� ـ���التگوتھن ش���رایط . . . و وس��� ـ���تِھنگـ���گِـ���ات ش���ـگـ���تین عتی���ـگخ���ر. .   -
 راس الحصونة للزفة. 

 .راء عربان���ة م���اھي ع���دد م���ن العرب���اینإص���طف و، ون أن ی���درونودغ���ارقون ف���ي قھقھ���اتھم 
ـ����ي  چادي العربن����ـوھ����ـ����ي چب����راھیم عی����ادة العربن����ـوإـ����ي چالعربن����ـچ زل منھ����ا ھ����وبي عل����ـون����
ـ���الز گحم���ود ومـ���ي چـ���الز العربن���ـگحم���د وإـ���ي چس���ماعیل العربن���ـوإـ���ي چحیى العربن���ـویب���وإ

ع��ھ ومـ��ي چق��دوري الطبل��ـم��ن عربان��ة أب��و زكی��ة زل ون��، ـ��يچب��و زكی��ة العربن��ـوإـ��ي چالعربن��ـ
  !الموسیقیةعلي األعمى زمـّار الفرقة 

ح یص���ویك���ازینو، والیتفرج���ون عل���ى ص���ف العرب���این ال���ذي تج���اوز طول���ھ واجھت���ي الس���ینما  
 ً  غایب: ُصـبیح الدنداوي مخاطبا
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.   ھ���ذي الزف���ة مالت���ك راح تص���یر بقط���ار م���ال عرب���این! . . تحی���ا الث���ورة! ك غای���ب! . .ول��� -
 عاش الشعب! . . عاش عرس غایب مرھون!  .

عن����د حص����اني م����اھي م����رة أخ����رى م الجم����ع ئلت����حك، لیض����والض����ج الحاض����رون بالتص����فیق ی
ً وی . . المزوقین  غایب: علق ماھي مخاطبا

ـمَّ ج���ایین ل���ك ُھ���ن ول���وگی���ة السرس���ریة إذا راح ی���ـچھذول���ھ العربن���ـت���راھم إس��مع غای���ب! . .   -
ال  یرحم�����ھ . . ـ�����ي هللاچمرھ�����ون العربن�����ـأب�����وك خ�����اطر ولـ�����ي لوج�����ھ هللا چھی�����ـیزف�����وك 

كب���اب  ھ���االس���الفة بمن���ي س���معون ی وم���وـ���ان یج���ون لچم���ا  ـ���ھم! . . ألن ھـۥ���ـمَّ أص���الً گّتص���د
  !دھین مال لحم غنم من إید صـۥبیح الدنداوي

   .ھقھاتھ الشارع مرة أخرىوقات الجمع ضحكغِرَق وت

 لف���ت الجمی���عوتن���ادى ص���ـۥبیح الدن���داوي الجمی���ع لتن���اول العش���اء.  . . ـ���ةچع���ود ووص���ول أب���ب
مة . . ـ����طگوى أنفس����ھم . . غای����ب  . . حس����ین وس����م ی����روا ثم����ة ف����ي الكازینول����، م����ن ح����ولھم

جدی�������د إلتح�������ق ـ�������ة  . . عام�������ل ص�������بي چع�������ـوود. . أب  يدم�������ارص�������ـۥبیح الدن�������داوي  . . 
 ع����ھومـ����ي چالعربن����ـعنب����ة . . م����اھي والبیع داخ����ل ص����الة الع����رض . . إب����راھیم أبلولبالك����ازین

  .طبّالوال. . الزّمار  تقریبا ـیة بعقوبةچعربنـ عجم

ً توجھ���م رھ���وم وبدن���داوي ال ول���وعھ���ودا ویاب دار الع���رض حی���ث ك���ان ن���اجي ب��� وبنظ���ره نح��� ا
ھ����ودا لتن����اول ویـ����طمة عل����ى غای����ب أن ی����ذھب ل����دعوة ن����اجي گقت����رح حس����ین ی . . عریض����ي

د ؤی���، فیل���ده برھ���وم الل���ذین كان���ا م���دعوین أص���الً وودن���داوي ال وعل��� اعھمومدعوی���عش���اء الع���رس 
ً  . . الفكرة بحماسصـۥبیح   :معلقا

بح����ق  لم����ة ثوری����ةع����رس  . . ھ����ذي راح تص����یر والبی����وم الث����ورة  فك����رة ممت����ازة! . . وهللا -
 !قیقيوح

 . یئونجویلبى الجمیع الدعوة وی . . لتوجیھ الدعوة اب السینماوبنح غایب یتوجھ

ً  ھ����ودا بھیبتھم����ا البرجوازی����ةویاجي وق���ف ن���� ، كأنھم����ا مل����ك عل���ى رأس المائ����دة الطویل����ة نس����بیا
وق���ف عل���ى رأس���ھا اآلخ���ر ص���ـۥبیح الدن���داوي ببدل���ة العم���ال  ، ف���ي ح���ینب���ین رعایاھم���ااج���ب وح

 على الجانبین.وقوفا ن واآلخر صطفوإالزرقاء، 

ا ت����زال ری����ح الش����مال تحم����ل إل����یھم ھتاف����ات وم���� س����ینما . .الو واللی����ل یح����یط بالك����ازین ص����مت
أن وك���تن���اول جم���ع الحاض���رین عش���اءھم، د بات���ت أكث���ر وض���وحاً . . وق���الجمھ���ور م���ن بعی���د 

 وازینوك��أن بعقوب��ة البل��دة ال مك��ان فیھ��ا س��وى س��ینما دی��الى وك��ب��ل بل��دة ال أح��د فیھ��ا غی��رھم، ال
ً  نش���ربویوس أح���د فیھ���ا س���وى الجم���ع المل���تم عل���ى عش���اء غای���ب مرھ���ون. والم كلث���وم، أ  ش���ایا

 . يدمارالمن ید 

.    ع��وة العش��اء الت��ي أع��دھا لی��وم زفت��ھص��ـۥبیح الدن��داوي عل��ى د أم��ام الجمی��ع ش��كر غای��بیوس
 علق صـۥبیح:یف .

 !س لعرسكب وعیني ھذا العشاء م -

 الدنداوي: ده والسألھ ی

 ؟بعد منول لعد! . . -
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 عرس الثورة! ولبحماس:  اإلبنرد فی

ً وإمستنكرا ھّز الدنداوي األب رأسھ ی  . إبنھ البكر یتفوه بھعلى ما  سفا

ن عائ���دین ال���ى دار اغ���ادرویش���كراه عل���ى دعوت���ھ لھم���ا، وی ھ���وداوین���اجي  تلق���ى غای���ب تھنئ���ةوی
یش�����اھدون م�����ا  ، مت�����وقفین عل�����ى الرص�����یفل�����ده برھ�����وموواألب ھم�����ا الدن�����داوي تبعی الس�����ینما
. . إنش���غل عام���ل الص���الة بإزال���ة بقای���ا المائ���دة، ف���ي ح���ین أخ���ذ  إع���داد لزف���ة غای���بم���ن یج���ري 

م����اھي ف����ي باح����ة ق����ي وب، يدم����ار حقھ����مولـ����طمة غای����ب لیع����دوه للزف����ة، گس����ین وحص����ـۥبیح 
  .فرقة الموسیقیةوالـیة چعھ باقي العربنـومخالیة والالكازین

* * * * *  * * * * * 

التخلي ع��ن ال��زي ب��إقن��اع غای��ب ع��ن  نزاجاع��مھم��ا ح��اوال قب��ل أی��ام  ـ��طمةگس��ین وحص��ـۥبیح 
 ً ل����بس وی أن یفع����ل ال����ذي إش����تراه م����ن حی����در مزب����وت ألن����ھ ال یلی����ق بع����ریس، ف����أبى إب����اء تام����ا

ـ���ي چتم���ن ق���دوري األوروال وس���بش���راء قم���یص  ی���ومینقب���ل حس���ین أقنع���ھ خی���را وإ. غی���ره
م���ن مع���رض ش���ركة بات���ا لتك���ون ھ���ذه قیافت���ھ ی���وم عرس���ھ. .  و زوج ح���ذاءف���ي س���وق المس���قف 

خ����رج ملبس����ھ الجدی����د، لید ال����ى الغرف����ة، وع����وی غس����ل بدن����ھلیحل����ق ویالحم����ام غای����ب دخل ی����
ً ومتعط���ر بعط���ر زیت���ي رخ���یص. ویتمنط���ق بحزام���ھ المعت���اد، وی ف���تح ی، ثلم���ا ك���ان یفع���ل س���ابقا

       ی���ده م���ن الك���یس خمطیف���حس���ین  راهوی���زرار قمیص���ھ لیض���ع ك���یس نق���وده الخ���امي ف���ي عبّ���ھ، 
 :معلقا . .

و . . الی���وم  الھـِّ ـ���یس الفل���وس بعبّ���ك! . . أج���چی���وم تح���ط والی���وم! . . مال وعی���وني غای���ب م��� -
 قفلھ!وإالب وـیس بالدچخلي الـ

 مستعدا لزفتھ.مسى ی، إلقتراح حسینغایب متثل وی

* * * * *  * * * * * 

َّ فَّیـۥ���ـز ،ف���ي بعقوب���ةم���ا ت���زال دارج���ة الع���ادة . . كان���ت  1958مس���اء الراب���ع عش���ر م���ن تم���وز 
عارف����ھ، عل����ى ض����وء ومص����دقائھ وإبع����د ص����الة العش����اء، م����ن قب����ل أقارب����ھ  م����أخوذاً  الع����ریس

 ً یص���احبھما  زم���ارٍ وم طب���لٍ  م���ن مقھ���ى قری���ب ال���ى بی���ت الع���رس عل���ى أنغ���امِ  اللوكس���ات، مش���یا
ض���حة. وقیة فاوس���بإش���ارات إباحی���ة  ینض���حُ غن���اء  ي الغال���بوفوھ��� غن���اء تؤدی���ھ ش���لة الع���ریس،

ب���ل أن ی���دخل الع���ریس عل���ى الع���روس، یـۥ���ـباح عن���د وقال���ى البی���ت،  ونا أن یوص���لھ الزفّ���افوم���
عل���ى  أنھ���ا لحظ���ة تودی���ع للعزوبی���ة، أن یش���بعونھوكب���اب بی���ت الع���رس ل���بعض الش���لة المق���ربین، 

 ً بجم���اع الك���ف عل���ى م���ؤخرة الع���ریس، م���ع  ك���زاً ولب���وس، أودب���إبرة أ خ���زاً وو، أَعِج���ِزِه تص���بیعا
 قرص�����ونھ قرص�����اً بل�����ّيٍ ویالح�����رص عل�����ى وض�����ع وس�����طى األص�����ابع ف�����ي نق�����ب الع�����ریس، أ

ً والوھ���، اإلص���بع ع���دھا ی���دخل عل���ى وببس���بب حراج���ة الموق���ف!. .  ، یس���تطیع ال���رد عل���یھم طبع���ا
لھ��ا عل���ى جبینھ��ا. ث��م یخ��رج لیش���كر م��ن س��ار مع���ھ قبِّ ویالع��روس، لیرف��ع ع��ن وجھھ���ا برقعھ��ا، 

 الى بیت العرس. 

ً أ وك��ازین ً  م كلث��وم ل��م تك��ن بحس��اب العام��ة مكان��ا ط��ول المس��افة ب��ین ول، م��ن بی��ت الع��رس قریب��ا
 . .م���دي ك���ازینو، وض���عت قب���ل ی���ومین خط���ة لزف���ة غای���ب مرھ���ون عل���ى أمی���رة األحوالالبی���ت 

م���ن ب���ین زمالئ���ھ م���ع عربانت���ھ أخ���رى ع���ھ عرب���این رب���ل ومـ���ي چیج���ئ م���اھي العربن���ـب���أن 
 الع����ریس خ����ويّ وإ ءص����دقااألم����ن  مش����اركین ف����ي الزف����ةوالالرب����ل، لتحم����ل موك����ب الع����ریس 

ى بی����ت والھم م����ن الك����ازینتأخ����ذذین ص����اروا م����ن مع����ارف غای����ب، وال����كازینالع����ض رواد وب
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ـ���ي چالطری���ق، یجل���س حامل���ھ م���ع  العربن���ـ یض���ئُ ل���وكس یرف���ع ع ك���ل عربان���ة وم��� . . الع���رس
العرب��این الرب��ل موك��ب الع��رس ال��ى فتح��ة دربون��ة أم ال��دجاج المقابل��ة  تأخ��ذعل��ى دك��ة القی��ادة. 

ً وم���لمرق���د الس���تمومنیة،  ال���ى بی���ت الع���رس . . بھ���ذا ف���ي الدربون���ة  ن ھن���اك ت���دخل الزف���ة مش���یا
ون ف���ي العرب���این الرب���ل ـ���طمة و ص���ـبیح الدن���داوي لزف���ة غای���ب مرھ���گالترتی���ب، أراد حس���ین 

ً چأن تك��ون س��ابقة ال مثی��ل لھ��ا ف��ي بعقوب��ة، مثلم��ا ك��ان تَش��ییُّع جن��ازة مرھ��ون العربن��ـ  ـ��ي ح��دثا
 في بعقوبة! ةسابقدون  فریداً 

! . . حس��اب الحق��ل قب��ل ی��ومینغی��ر  1958ی��وم اإلثن��ین الراب��ع عش��ر م��ن تم��وز  حس��اب بی��در
لزف��ة، ربم��ا لجبنھم��ا و خش��یتھما م��ن عاقب��ة م��ا حص��ل ف��ي ال��ى حف��ل ا غای��ب ل��م یحض��ر أخ��وا

ـۥ���ـتل مع���ھ خال���ھ وققـۥ���ـتل فی���ھ المل���ك فیص���ل الث���اني  م���ن ن���وعی���وم ح���دث درام���اتیكي تم���وزي 
دث ق���د یك���ون أص���اب أخ���وي غای���ب ح��� ووھ���، بغ���داد ـۥ���ـِحَل ف���ي ش���وارعوسالوص���ي عب���د اإلل���ھ 

لموك���ب الع���رس جمھ���رة م ی���أت أیض���ا أح���د لیك���ون ل��� ون رواد الك���ازینوم���.  .ھل���ع وال بالرع���ب
  !مع كثیروج

      بموك���ب فری���د م���ن نوع���ھ ف���ي ح���دث م���واز لح���دث فری���د م���ن نوع���ھ األمس���یة فری���دة م���ن نوعھ���ا
م����اھي تتك����ون م����ن  ع����رساللة موك����ب وش����. .  ز لل����ذھاب ال����ى عروس����ھـِ ـَّھ����ج. .  غای����ب مت

، يدماروال����ـ���طمة و ص����ـۥبیح الدن���داوي گس���ین وحالع����رس  ـ���ي رب����ان س���فینة موك���بچالعربن���ـ
رعای����ة ب وطبّ����ال، ت����اركین الك����ازینوالزّم����ار والـ����یة  اآلخ����رین چعربن����ـوالعنب����ة، والب����راھیم أبوإ

  .العریس زفـّافيعامل الصالة لغایة عودة 

ن عربانت����ھ ھ����ي كابین����ة وأل، ع����الن س����ینما دی����الى ف����ي بل����دة بعقوب����ةإل دیر الس����ائحم����م����اھي ال
لی���ھ الی���وم وعكابین���ة إع���الن زواج غای���ب، عربانت���ھ تكون س���، دی���الى س���ینماالمتجول���ة لدعای���ة ال

ر مزم���اوالالزف���ة بالطب���ل فل���م یعلن���ا ع���ن لزّم���ار والالطبّ���ال  مالاح���أن یفع���ل كم���ا یفع���ل ك���ل ی���وم 
بعقوب���ة كابین���ة ـ���الز المعروف���ة ف���ي گ عربان���ة محم���ود . تلیھ���ا. كون���ا إش���ارة الن���ور للع���رس وی

، االدن����داوي إش����بینص����ـۥبیح جانب����ھ وبالع����ریس لتك����ون مقص����ورة  إع����الن س����ینما عب����د اإلل����ھ
ً ل ال���ى جان���ب محم���ود یجل���س دماريوال��� ـ���طمة ف���ي العربان���ة گس���ین وح. منی���راً  یحم���ل لوكس���ا

ـ��ة چع��ـود وب��وإ ،منی��رٌ  ل��وكسٌ  ی��دهوبعل��ى مفع��د قی��ادة العربان��ة چ جان��ب ھ��وبي عل��ـال��ى الثالث��ة 
إب���راھیم  ي العربان���ة الخامس���ةوف���ع���ھ ل���وكٌس منی���ٌر. وم ـ���يچإس���ماعیل العربن���ـقی���ادة عل���ى دك���ة 

ً  حی���ىی وأب��� عنب���ة عل���ى دك���ة الح���وذيال وأب��� أب���و زكی���ھ  اتعربان��� تبعھ���اوتمنی���را.  یحم���ل لوكس���ا
   س الزفة!كومباربراھیم عیادة مكتفیة بأصحابھا وإـالز گحمد وإ

   ـ���الزگ محم���ودم���ن عربان���ة اھي م��� وی���دن، ص���در عربانت���ھ مقع���دبالص���عود ال���ى َّ یھ���مب���ل أن وق
  ؟یسلك عرِّ ل ـوگأ غایب:مخاطبا 

 ماھي!بلي عمي  -

لتگ. . تت��ذكر ش��ـ - إذا تت��ذكر ذاك الی��وم  . . ٙل��ْك ی��وم رحن��ا ن��دفن أب��وك مرھ��ون هللا یرحم��ھ ـ��ِ
س���موھھ ب���وري س���عید . . ویـ���لوبة عل���ى ھ���ذي الوالی���ة الل���ي بمص���ر گان���ت ال���دنیا م���ـچھم���ین 

 العربانة؟إنشاء هللا آني أزفك لعروسك بھٙلْك  ـِْلتگمو 

 ني أشكرك.وإ! . . عیوني . . عیوني عمي ماھي. . صحیح  وهللا -

لوبة ـ��گـ��انت ال��دنیا م��ـچـ��ي بوع��دي حت��ى ل��و ِّس��ھ ده تش��وف بعین��ك . . ھ��اي آن��ي دا أٙوف��ـوھ -
ـ��لوبة الی��وم! . . ال م��ن طی��زي ث��ورة! . . المل��ك ل��یش قتل��وه! گم��ـ دتش��وفھھبھالبل��د مث��ل م��ا 
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یْس وإ! . . الی���وم راح أودی���ك لدربون���ة أم ال���دجاج ھم���ا علین��� یل���ال. .   وأخ���ری���دك تص���یر ِع���ّرِ
 ! لـاگبنت نزھان البـلمن ھاذي التمام طحنة زینة طحنھا وتخیتھ إ

فائ����ھ لو ه كالھم����اش����كروی قھقھ����ة ثوری����ة . . ص����ـۥبیححماس����ة یطل����ق وب خج����الً غای����ب  یبتس����م
حص��انیھ برف���ق  مس ب��ھ ظھ��ررف���ع س��وطھ ل��ییتوج��ھ م��اھي ص��اعدا ال��ى عربانت��ھ . . وی بعھ��ده.

 صائحا علیھما:

حص���ان ك ول���. . ك دی���خ ول���ك دی���خ! . . ول���ـ���غ . . چـ���غ چـ���غ چـ���غ . . دی���خ! . . چـ���غ چـ���غ چ -
 لك  . . دیییییییییخ!ول ـگا أود. . م إبن الحصان!

 انص�����غیوی. .  !ك حص�����ان إب�����ن الحص�����انول�����. .   ل�����ك دی�����خ . . یق�����ول ناس�����معھ الحص�����انوی
ً  اع���دو ین یع���دواننطلق���نص���اعان موی فث���ات ونض���ربات الطب���ل  مس���یرتھما نطل���ق م���عوت، ھین���ا

ثلم���ا ینطل���ق ك���ل ی���وم ف���ي عربانت����ھ، ومالمزم���ار لتھ���ز ص���مت الش���ارع الك���ابي اإلض����اءة . . 
 س����ماء أبطال����ھ، إنطل����ق م����اھيوإل����یعلن ع����ن إس����م الفل����م المع����روض ف����ي دار س����ینما دی����الى 

، ل����یعلن طبلھ����ا ملتھ����بال 1958الراب����ع عش����ر م����ن تم����وز ف����ي أوِل لی����ٍل یل����ي نھ����ار  بعربانت����ھ
نطل���ق وت. .  أمی���رة نزھ���ان األحم���دي البن���تواج غای���ب مرھ���ون بك���ر م���ن زع���ن  ھ���ازماروم

لس���ینما ھج���ة المص���ریة لبال إعالمی���ا هدور ل���م ی���نسال���ذي ، ـ���الزگمحم���ود عربان���ة ف���ي إثرھ���ا 
خر یرخ����ي رس����ٙن الحص����انین، واآلح ھ����وروی����، الزی����ديعب����د اإلل����ھ المعروف����ة بإس����م س����ینما 

 ً ً  رباً ضبھ فوق ظھریھما  ضاربا ً  . . رحیما  نداؤه لحصانیھ: مطلقا

ش��وف دربون��ة اللیل��ة دي ھتك دی��خ!  . . ول��ـ��غ . . چـ��غ چـ��غ چـ��غ . . دی��خ! . . چـ��غ چـ��غ چ -
 ن����توبـ����ي گـغای����ب مرھ����ون العرب����ال����ود الحلی����وة  ـ����وازگأحل����ى فل����م . . گ اـ����گال����دأم 

  !نزھان األحمدي الخضري

بالتقلی���د  ادیُّ���تقربم���ا ل و، إإس���م الع���روس، أم���ا ألن���ھ ال یعرف���ھ أص���الً  ـ���الزگ محم���ود ل���م ی���ذكر
 !ألنھ تابو أمام المأل ذكر إسماء اإلناث بعدم الشائع

العربان���ة زم���ار وم طب���ل دق عل���ى ت���رقص أن أحص���نتھاوك���تنطل���ُق  ب���اقي العربان���ات ا ھ���يوھ���
اللحظ���ة! . ھ���ذه یس ف���ي اإلمك���ان أب���دع مم���ا یك���ون ول��� . . س���مفونیة الخی���ل الجمیل���ة!. . األول���ى 

ربم���ا ل���ن تش���ھد ولاألع���راس ل���م تش���ھد ل���ھ بعقوب���ة مث���یال م���ن قب���ل،  ف���ي زف���ات مھی���بٌ  موك���بٌ  .
م����ن بعی����د  ھُ شیـِّ����ـعُ ت ط����ار العربان����اتق وا ھ����وھ����. .  مث����یال ل����ھ م����ن بع����د ف����ي تاریخھ����ا الالح����ق

 ن منف���رجینوجھیب��� م���ا ی���زاالن واقف���ین أم���ام دار الع���رض یتفرج���ان، ھ���وداوینظ���رات ن���اجي 
ئ���یس وزراء م���ا ی���زال ورعھ���د س���ـۥحل  ل���يووع���ن إبتس���امة للمفارق���ة الحاص���لة . . مل���ك ق���ـۥتل 

 ً ً وم ھارب����ا ع����رس  لمنتس����ب م����ن منتس����بي مؤسس����تھما  ت����زامن م����ع الح����دث الع����اموی. .  ختفی����ا
اإلثن���ان یتفرج���ان  . . بعقوب���ةت���اریخ التجاری���ة ف���ي زف���ة تحملھ���ا عربان���ات الرب���ل ألول م���رة ف���ي 

واقف���ون  .ل���ده برھ���وموودن���داوي والعھم���ا علوممن���ذ الب���دء عل���ى ترتیب���ات زف���ة غای���ب مرھ���ون، 
الزف����ة العجیب����ة الغریب����ة الفری����دة م����ن نوعھ����ا ف����ي توقی����ت و زم����ن بنظ����راتھم یش����یعون  جمیع����ا

لی��ون غری��ب، ف��ي ح��ین ك��ان مكب��ر الص��وت ف��ي واجھ��ة دار الس��ینما ال��ذي وض��عھ تل��ك اللیل��ة 
مش���غل ماكن���ة الس���ینما عل���ى إذاع���ة بغ���داد ینق���ل مباش���رة ص���وت محم���د عب���د الوھ���اب،  األرمن���ي

ً یض��ج ب��ھ الش��ارع الخ��الي  نش��ري شمس��ك ف��ي ك��ل وإی��ا س��ماء الش��رق ط��وفي بالض��یاء  ،تقریب��ا
كان��ت  ور االنبی��اء . . ت��ا ت��ا ت��ا ت��ا ت��ا ر م . .ون��أذكری��ھ وأذك��ري أیام��ھ بھ��دى الح��ق الس��ماء . . 

ً ال����دنیا ظالم���� أرض����ھ ل����م  ي بخط����اه العابرین����ا . . ت����ارارا رم . .ھ����دی ووھ���� حول����ھ . . ت����ا رم . . ا
ت����ا ت����ا ت����ا ت����ا ت����ا ر م . . كی����ف .  خفض����ت إال لباریھ����ا الجبین����ا . والتع����رف القی����د . . ت����ا رم . . 
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ً  . . ت���ا رم . . یمش���ي ف���ي ثراھ���ا كی���ف ت���ا رم . . . . نین���ا وإنین���ا وإ غاص���ب یم���أل األف���ق جراح���ا
  . . تا رم! كالغرباء من جناتھا یجني المنى . . تا رم . . ونُرى في ظلھا كالغرباء

ً ك��یعربانت��ھ تتھ��ادى ف��ي س��یرھا یت��رك م��اھي    مثلم��ا تفع��ل ك��ل ی��ومال تقط��ع خیل��ھ الش��ارع نھب��ا
أن���ھ وكیت���أنى  ف���ي ج���والت اإلع���الن ع���ن أف���الم الس���ینما مخترق���ة دروب بع���ـقوبة الطویل���ة . .

مھل���ة م����ن ف���ي تل���ك اللحظ���ة   بعـق���ـوبة زم���انللقط���ار زف���ة غای���ب أن یقتط���ع  یری���د أن ی���ـُتیح
أن��ھ وكموك��ب الع��رس،  ن ورائ��ھوم��، الزف��ة قط��ار س��تطیعھیال��دھر الِض��بعان أط��ول م��ا زم��ان 

للفل��م المع��روض ف��ي س��ینما دی��الى  كبی��رٍ  البل��دة بمانش��یتٍ  ھف��اطوبیفع��ل م��ا یفعل��ھ ك��ل ی��وم  فع��الً 
لیل���ة والكن���ھ الی���وم ول، ع���ھ الطب���ل ال���ذي یلف���ت إنتب���اه الن���اس للمانش���یت ال���ذي تحمل���ھ العربان���ةوم

م���اھي ھ���ذه  . .نش���یت ك���ي یع���وض بص���وتھ غی���اب الما ك���ل ت���ؤدةٍ وبذل���ك دون مانش���یت یفعل���ھ 
أال  لن����اس فرص����ةَ لعل����ى ھ����دیھما، ك����ي یعط����ي یخب����ان حص����انیھ  تارك����ا اللیل����ة ل����یس مس����تعجالً 
. .  س����م الفل����م ال����ذي یعل����ن عن����ھاو دربون����ة أم ال����دجاج . . ،دار الع����رضیف����وتھم س����ماع إس����م 

لغای���ة أن وص���لت  أمی���رة نزھ���ان األحم���دي . . ـ���ي م���ن البن���تچزواج غای���ب مرھ���ون العربن���ـ
أن���ھ یظ���ن ب���أن المزیق���ة الت���ي تع���زف وكم���ع ش���ارع العنافص���ة.  لش���اخةاالعربان���ة تق���اطع ش���ارع 

الص���مت ال���ذي ك���ان علی���ھ م���اھي ل���م یحتم���ل  ،لإلع���الن ع���ن ال���زواج غی���ر كافی���ةٍ ف���ي عربانت���ھ 
ً وإ  المزیقة:الذي إعتاد على إختراق صوت بصوتھ  نطلق كعادتھ یومیا

 یاب���ھ . . الی���وم الی���وم . . الی���وم أحل���ى فل���م! . . ع���رس م���ن بطول���ة غای���ب مرھ���ون ص���احب  -
یش���وف فل���م ي یری���د الل�� ك دی���خ! . .ول���ال نزھ��ان األحم���دي . . گن���ت الب���ـوبم كلث���وم أ وك��ازین
 ـنا لدربونة أم الدجاج . . یابھ الیوم أحلى فلم!گخلي یلحـ. . الزفة 

ال��ذي ی��روج ل��ھ م��اھي الفل��م المفارق��ة الكبی��رة ف��ي إع��الن  عربانت��ھ، یس��مع الن��اس تم��رّ  یثم��اوح
أثن����اء النھ����ار أص����ابھم ر م����ن تم����وز، فی����زدادون ذھ����وال عل����ى ذھ����ول الراب����ع عش���� لی����لأول 

 م���اھي أول���یس. . یش���وبھ الح���ذر ض���حك ف���ي  تغ���رق تجمع���ات الن���اس الص���غیرة التم���وزي . .
وك���ب الع���رس م ودنوی���. .  بمھ���رج البھج���ة الس���ینمائیة! ، ال غی���رهمع���روف ف���ي البل���دةال وھ���

ا وم���كبی���راً ج���داً  الم���رحبین بالح���دث التم���وزي حش���د ص���ارم���ن مقھ���ى مجی���د محس���ن حی���ث 
سنمض���ي . . ذاك الی���وم ی���زال یھت���ف للح���دث ال���ذي ش���غل ب���ال ع���الم الك���رة األرض���یة برمت���ھ 

یش���ق  اھتاف���ی���ردد . . الحش���د المتجمھ���ر  عب س���عید!وش���سنمض���ي ال���ى م���ا نری���د . . وط���ن ح���ر 
 س����یرای ویغ����دق����د ال  إزاء ھ����ذا الح����ال ف����ي الش����ارع  . . اللی����لب����دد ظلم����ة ویعن����ان الس����ماء 
الحم���اس ال���ى ح���د بذ وأخكل���ھ م���ھن���ا الطری���ق حتل���ھ. حش���د وی یغط���ي الش���ارعإخت���راق حش���د 

تم���ام التم���اھي م���ع م���ا  ىتم���اھھت���ف بحری���ة لش���عار آم���ن ب���ھ الجمھ���ور، جمھ���وُر یویوھ الجن���ون
ین یس���كتون وح���. . عب س���عید! وش���سنمض���ي سنمض���ي ال���ى م���ا نری���د وط���ن ح���ر ھ . . ونینش���د

اخ����ل المقھ����ى لمجموع����ة منش����دین فیص����ل ال����ى ودیُس����مع ص����وت خاف����ت ینبع����ث م����ن الرادی
تبعھ����ا أم كلث����وم وت. .   ن قری����ب فتان����ة عن����د األف����قع���� ووھ����ذه بغ����داد تب����دالش����ارع خافت����ا . . 

ھا م���ا أعَط���َرْه و زرُعھ���ا م���ا أخَض���َرْه . . سنمض���ي سنمض���ي ال���ى ن���ـَسیمُ بص���وتھا ال���رخیم . . 
س���مع م���رة أخ���رى م���ن الرادی���و ص���وت أم كلث���وم  . وی. .  !عب س���عیدوش���ر م���ا نری���د وط���ن ح���

 بغ������������������������������������������داد ی������������������������������������������ا ذات القط������������������������������������������وف الدانی������������������������������������������ة. 
  دار الس��������������الم والنع��������������یم . .  ا ظ��������������ل األم��������������انوی��������������ی��������������ا جن��������������ة ال��������������دنیا 

  ومن��������������������������������������������������������������زل ال��������������������������������������������������������������روح الك��������������������������������������������������������������ریم
 . .  اؤھ���������������������ا م���������������������ا أعذب���������������������ھ!وم. .  ھ���������������������ا م���������������������ا أطیب���������������������ھ!ؤ. . ھوا 
راه وی���س���مع الحش���د ی ووھ���م���ن س���یر حص���انیھ، أكث���ر ض���طر م���اھي ال���ى أن یبط���ئ ن���ا سیوھ 

ً كأن��ھ یص��لي  أن إنتھ��ت أم كلث��وم م��ن نش��یدھا ا وم��. . ع��ن بغ��داد ال��ى أم كلث��وم تغن��ي  مس��تمعا
  عب سعید!وشن حر وطسنمضي سنمضي الى ما نرید صاح الحشد . . 



190 

 

 
 م یكن أمامھ إال أن یصرخ:ول أن ینفذ . .صبر ماھي ال بد ل انوك
بال����ك! . . بال����ك! . . بال����ك طرش����ان؟ . . . إن����تم ماداتس����معون؟ . . عم����ي  مك����ولبال����ك! . .  -

 حر! . . یا شعب سعید! . . عمي بالك! ! . . یاعمي! . . یا وطن

بت���أثیر ص���راخ شخص���یة  اإلنش���ادي م���ا م���ن حماس���ھاً نوع��� ئُ ھ���دّ یُ . . لالحش���د ص���غي بع���ض وی
ر یس����تدویالمزیق����ة المنبعث����ة م����ن داخ����ل العربان����ة،  ر، یرافق����ھ ت����أثیی����ة البارع����ةم����اھي اإلعالن

ربم���ا ظ���ن بع���ض ول الجمھ���ور أغلب���ھ لی���رى موك���ب العربان���ات كأن���ھ قط���ار تج���ره األحص���نة . .
یّرھا إحتف���اًء ب���الثورة القائم���ة، فس���كن وس���م���ا ق���د یك���ون أت���ى بالمزیق���ة  جمھ���ور الحش���د إن أح���داً 

النس���بي  س���تغل م���اھي الس���كونرای���ة م���دیر إع���الن إودفطن���ة وبعن���دھا .  . الحش���د ع���ن ھتاف���ھ
 یطلق إعالنھ:فرجة المفتوحة أمامھ . .لوال

یاب���ھ . . الی���وم الی���وم! . .الی���وم أحل���ى فل���م! . . ع���رس م���ن بطول���ة غای���ب مرھ���ون ص���احب  -
. . ل����ي یری����د یش����وف فل����م الزف����ة والال نزھ����ان األحم����دي . . گن����ت الب����ـوبم كلث����وم وإك����ازین

 ـنا لدربونة أم الدجاج!گیلحـ يَخلْ 

ً  ،تخلخ���ال كافی���ا تخلخ���ل ط���ارف الحش���د الكبی���رلحش���د لإلع���الن س���ماع اوب ینش���ق بعفوی���ة ل متھیئ���ا
 ً م���اھي غل���ب ص���وت یل عربان���ة م���اھي وس���طھ تس���یروس . . الطری���ق بحی���اء ال���ى ص���فین فاتح���ا

 :لوطنلصوت الحشد الصارخ 

ن����ت وبم كلث����وم  وإع����رس غای����ب مرھ����ون ص����احب ك����ازین یاب����ھ . . الی����وم أحل����ى فل����م! . . -
ك دی����خ! . . أحل����ى فل����م ول����. . أحل����ى فل����م! . .  !دی����خك ول����ال نزھ����ان األحم����دي . . گالب����ـ

ن����ت وبم كلث����وم وإـ����ي ص����احب ك����ازینچألحل����ى بطل����ین . . غای����ب ب����ن مرھ����ون العربن����ـ
 ـال نزھان األحمدي! گالبـ

الف����ت  موك����ب عربان����ات الرب����ل تتب����ع عربان����ة م����اھي . . ح����دثٌ یتفرج����ون عل����ى المحتش����دون 
وج���دوا ج���ـِدَّة ق���د یكون���وا وی���ة عفوب اب���ة موكب���ھ. بع���ض الحش���دغرلع���رس بنوع���ھ م���ن   ری���دٌ وف

المجلج���ل . . التم���وزي م���ع ِج���دَّةِ ح���دث الی���وم ال���ى ح���د كبی���ر تتم���اھى وكب���ھ ومح���دث الع���رس 
للمس����تقبل تخت����رق أنھ����ا قط����ار مس����افرین وكعل����ى ھ����ذا النح جمیع����ا مص����طفة عرب����این بعقوب����ة

عك���س مج��رى می��اه الش���اخة  ط��ول الش��اخة تس��یروبھ���ا ال��ى ش��مالھا عل���ى مدین��ة بعقوب��ة م��ن جن
م����رأى وب. .  رمزم����اوالع����ن فل����م اللیل����ة یرافق����ھ الطب����ل  علنویوھ����م����اھي  م����ر عربان����ةوت. . 

جانب���ھ رف���یقھم ص���ـبیح الدن���داوي وبیھ���ا غای���ب وفتم���ر  ـ���الزگ محم���ود الحش���د الكبی���ر لعربان���ة
حس���ین مط���ر ل���ي وعاألرض ب���ین الحش���د حس���ن وھ���ابي النج���ار ل���ى وع، جی���دا ال���ذي یعرفون���ھ

ـ����الز یعل����ن بلھج����ة مص����ریة مع����روف بھ����ا بإعالن����ھ لس����ینما گ حم����ودوما ھوھ����. .  المص����ور
 :الزیدي

 غای����ب مرھ����ونحلی����وة ال����ود ال . . سیع����رألحل����ى حل����ى فل����م . . إ وھتش����وف. .  ياللیل����ة دِ  -
نزھ���ان األحم���دي . . دی���خ! . . أحل���ى  خض���رين���ت الوبم كلث���وم أ وك���ازینـ���ي بت���اع گالعرب���ـ

 فلم!

 یطلق حسن وھابي بسیمائھ الساخرة إعالنھ صارخاً:ا أسرع أن وم

 ھأحل���ى فل���م! . . یاب���ھ الی���وم أحل���ى فل���م ألحل���ى ع���رس! . . أحل���ى ع���رس بھ���ذا الی���وم وی��� -
 الثورة! . . أحلى فلم ألحلى عرس!عرس 
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 یطلقان إھزوجة:گ  معالوالعھ غلوبي أبومالمحتشدون إلعالن حسن وھابي،  يصغوی

 ھا! ھا . . ھا . . ھا . . ھا رفاقي -

 الحشد كلھ: یرددف

 ھــــــــــــــــااااااااا! -

 س���تاھلھھ! . .ومش���ایف خی���ر  وی���ھ الث���ورة! . . عرس���ك ج���ا وی���ھ الث���ورة! . . عرس���ك ج���ا -
عرس����ك ج����ا وی����ھ الث����ورة! . . . . س����تاھلھھ! ومش����ایف خی����ر  س����تاھلھھ! . .وتوی����ھ الث����ورة 

 ستاھلھا!وتھ الثورة وی ستاھلھا! . .وتشایف خیر 

 :ھاتفا الحشد الواقف نضم إلیھماوی

 ستاھلھھ!وتویھ الثورة  ستاھلھھ! . .ومشایف خیر  . .  -

تخت���رق س���فینة الع���رس ا ھ���ي وھ���المنش���دة . .  جم���اھیرالنش���وة تش���یعھ  حروم���رج وھ���ھیج���ان 
ان����ات زف����ة غای����ب بالھوس����ات م����ن وس����ط بحش����د ی����ودع عروالم����وج الحش����د أم����ام المقھ����ى . . 

. .  س����تاھلھھ!وتا الث����ورة وی����س����تاھلھھ! . . وم. ش����ایف خی����ر الحش����د، تش����ق عن����ان الس����ماء . 
   سنمضي سنمضي الى ما نرید . .

بمح���اذاة ا م���ن خلفھ���تس���یر لعربان���ات  ربانت���ھ قائ���دةوعمودع���اً م���ن الحش���د  م���اھي یس���وق خیل���ھ
موك���ب  . . زمی���رات عل���ي الزّم���ار الح���ادةوتض���ربات طب���ل ق���دوري  معھ���اص���دح وتالش���اخة 

وس����ط إن����ارة الش����ارع الكابی����ة، بفع����ل أش����جار الك����البتوس الض����خمة الت����ي یم����ر ع����رس غای����ب 
أوراق  خل���ل لتض���یع أض���واؤھاأعم���دة إن���ارة الش���ارع ت���وارت ب���ین أغص���انھا أغل���ب مص���ابیح 

قنط���رة والإال عن���د وص���ول الموك���ب مقھ���ى ال���بلم  م تنف���تح إن���ارة الش���ارع قل���یالً ول���. .  الش���جر
اھي مقھ���ى حس���ین ص���فاوي الح���ت لم��� ن ھن���اكوم���. .  الذاھب���ة ال���ى س���راي متص���رفیة الل���واء

 أمامھا.  لمترجرجحشد اوال

 افل����ة العرب����ات . .م����ن مقھ����ى حس����ین ص����فاوي تج����ر وراءھ����ا ق ت����ھعربانخی����ل ب وم����اھي ی����دن
ً  ،ع���دُ بَ  نفضَّ ل���م ی���من���ذ الض���حى  د رآه غای���بوق��� جتم���ع ھن���اكلمالحش���د ا عل���ى عنفوان���ھ،  محافظ���ا

 الن����اس . .ج����ل آخ����رین ال یع����رفھم  ألش����خاصعب����د الناص����ر و ص����ور جم����ال ص����ور  ینرافع����
هللا موض���وع عل���ى الرص���یف أم���ام المقھ���ى ی���ردد نش���ید . . والرادیك���ان الص���وت المنبع���ث م���ن ال

أن����ا ب����الیقین  هللا للمظل����وم خی����ر مؤی����د . . هللا أكب����ر ف����وق كی����د المعت����دي . . أكب����ر هللا أكب����ر . .
ا مع���ي . . هللا هللا ور الح���ق یس���طع ف���ي ی���دي . . قول���وا مع���ي قول���وون���الس���الح س���أفتدي  . . وب

   هللا أكبر . . هللا فوق المعتدي!

 وھذول����ھ من����ل����یمن إعت����دى؟ . . وعی����ا معت����دي ھ����ذا؟ . . أول م����ا تب����ادر ال����ى ذھ����ن م����اھي . . 
ك���ان ال ب���د ھن���ا لص���وت المزیق���ة حت���ى یص���یّحون هللا ف���وق المعت���دي!  . .  نوی��� عت���دي عل���یھمم

ن یخلخ���ل ب���أ أن یفع���ل م���ا فع���ل م���ن قب���ل، مزم���ار ف���ي عربان���ة م���اھيوالالمنبع���ث م���ن الطب���ل 
كان���ت ف���ي ك���ل . مزیق���ة الف���رح طغ���ى عل���ى ص���وت النش���ید المنبع���ث م���ن الرادی���و . ویالوض���ع 
حت��ھ عل��ى إس��تعداد وقع ذل��ك ل��م یك��ن عن��اد الحش��د وم��. .  هللا أكب��ر!ص��یحة أق��وى م��ن األزم��ان 

ً  لیترك����ا مج����االً  الحش����د ن����اس بع����ض  ن الممك����ن أن تك����ون أذین����اتوم����. م����رللعربان����ة ت كافی����ا
ألول وھل���ة ب���أن الموك���ب ق���د  انینظ��� س���ھت ع���ن ص���وت المزیق���ة ل���ھ، ق���دوك، أالمتجم���ع ھن���ا
 ً ً  یك���ون تش���ییعا ال���ى ج���امع بعقوب���ة ف���ي ص���وب الش���اخة اآلخ���ر المقاب���ل  لجن���ازة أح���د م���ا متوجھ���ا
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تب���رع   ق���دأن أح���داً  مزم���اروالھم عن���د س���ماعھم الطب���ل بعض���ربم���ا ظ���ن ل ولمقھ���ى ص���فاوي، أ
 كن صراخ ماھي:ول . . بالثورة بجلب فرقة مزیقة شعبیة إحتفاء

بال���ك! . . بال���ك عم���ي! . . دی���ر بال���ك عم���ي! . . ش���ویھ طری���ق  بال���ك! . . عم���ي بال���ك! . . -
 عمي! 

ی����ر م����ا غ وراء عربان����ة م����اھي ھ����تبین للحش����د أن قط����ار العربان����ات الت����ي ورعان م����ا س����یوس����
 ماھي یطلق إعالنھ: ونسمعم یوھ، ظنوه

ن���ت وبم كلث���وم وإص���احب ك���ازین ع���رس غای���ب مرھ���ون . . یاب���ھ . . الی���وم أحل���ى فل���م! . . -
 یس ألحلى عروس!دیخ! . . أحلى فلم! . . أحلى ِعرِّ ك ولال نزھان األحمدي . . گالبـ

موك����ب والكافی����ة لم����رور عربان����ة م����اھي  ة الحاص����لة لیس����تخلخل����وال . . تخلخ����لب����دأ یالحش����د 
تكش���فھا بع���ض الوج���وه المزمج���رة عن���د  قح���ةٍ تح���ول ال���ى  دوق��� المجتمع���ینبع���ِض ن���اد بس���بب عِ 

خ���رج م���ن یھ���ا ءثناوإ . .محمحم���ة توق���ف الخی���ل وتس���ماعھم إلع���الن م���اھي ع���ن فل���م اللیل���ة، 
 ربم���ا أً رج���ل الث���اني ف���ي المقھ���ى، مس���تثاروالص���فاوي داخ���ل المقھ���ى مزھ���ر الكھی���ة، نس���یب 

آه! . . لعب����ة س����م ص����احبھا غای����ب مرھ����ون . . وإم كلث����وم وإب����إعالن م����اھي ذك����ر إس����م ك����ازین
فم���ا س���معھ الكھی���ة م���ن ذك���ر إلس���م  . . موازی���ة للعب���ة السیاس���ة! المص���الح طاف���ت ال���ى الس���طح

إلث����ارة الض����غینة ض����د موك����ب  ح����ده ك����افٍ و وم كلث����وم ھ����أ وس����م ك����ازینوإلغای����ب مرھ����ون 
نض���اف عن���د الكھی���ة س���بب ربم���ا یولرقل���ة مس���یره بتح���ریض م���ن مزھ���ر الكھی���ة . . وعالع���رس 

ك����ان  ذهوھ����، كلث����وم أم وص����احب ك����ازینھ����ي ل المحمول����ة بالعرب����این فرح����ةون الك���� وھ���� آخ����ر
م أ وم���ن یت���زوج ص���احب ك���ازینومب���ل . .  ص���یتھا ق���د طغ���ى عل���ى ص���یت مق���اھي بعقوب���ة كاف���ة

ش���اع خب���ر لوحات���ھ ع���ن النس���اء العاری���ات ال���ذي م���ن أخ���ت أمی���ر القیروان���ي كلث���وم؟ . . یت���زوج 
ھ���ى ن���زوح بع���ض مرت���ادي مقل داعی���اان���ت وكرض���ھا بواجھ���ة دكان���ھ ف���ي مق���اھي بعقوب���ة وع

مرم���ى عل���ى ك���ي یكون���وا  ال���ى مقھ���ى غن���یم الس���امرلي المالص���قة لدكان���ة القیروان���ي الص���فاوي
 وأن الكھی���ة ھ��� ظ���نت���ى أن ال���بعض لربم���ا وح. .  !لوح���ات النس���اء العاری���اتحج���ر م���ن فرج���ة 

علی�����ھ  ی�����ق لوحات�����ھ معت�����دیامزفع�����ھ لتودي، س�����عد األخ�����رس ض�����د القیروان�����لض ح�����رِّ ذي ال�����
  بالضرب!

 :یصیحل وظ. .   شق طریق لعربانتھ من بین الحشدة لحاولال یكف عن المماھي 

ش�����ویھ  هللا یخلی�����ك عین�����ي. .  بال�����ك أبوی�����ھ!ني! . . وي طری�����ق عین�����ي!  . . بال�����ك عی�����س�����وِّ   -
 ني!  وعیي! . . بالك عیني! . . سوي طریق أغاتحلى فلم أ! . . فلم اللیلة تلحلح

غی���ر ع���ابئ  بقامت���ھ الض���خمةت���ھ ام عربانأم���واقف���ا  ینتص���ب الكھی���ة مزھ���رَ ج���أ رأى م���اھي وف
ً  بحمحمة الخیل . .  :صارخا

ذا الل����ي وھ����ـ����ي! . . چعربن����ـگْ ن����ت َخلـَ����ـوإم����اھي! . . ھإن����ت ول����ك ـ����ْف ول����ْك! . . گأو -
س ص��احب الك��ازین ـ��ان چب��وه وإـ��ي چعربن��ـگْ لـَ��ـال ن��اجي الیھ��ودي مثل��ك إب��ن خَ م�� ومع��ّرِ

عل���ى ق���در الن���اس اه وی���إن���ت اي ھس���ھ تتج���اوز وج��� ـدي! . .ك���دي إب���ن مـكـم��� ووھ���دي كم���ـ
. . ی���ا     !. . ول���ك ی���ا ع���رس!ج���د العروب���ةوم الل���ي مجتمع���ین ھن���ا م���ن أج���ل وح���دة الع���رب

س����ھ وھفل����م! . . إن����ت م����ا دا تش����وف الن����اس ب����یش مخبوص����ة ھن����ا! . . إرج����ع! . . إرج����ع ل
كْ   عّریس!واللك رجلیك إنت  ركسِّ وإمن عربانتك  أتـِلــَّ

 :مستنكراً  علق. . لیفي بعقوبة  اإعالنینبرة ماھي المشھور بھا زاء ھذا تبلورت وإ 
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عن����ي؟ . . یعن����ي ی ونوش����ال تاكلن����ا حاص����ل فاص����ل! . . ! . . عین����ي ی����واشی����واش یاب����ھ! . .  -
ا یص���یر یف���وت م��� ول��� إذا الن���اس مخبوص���ة بوح���دة الع���رب م���ا یص���یر الواح���د یت���زوج! . .

ن وع���عن���ي  صگـ���ي الن���اچث���م موعی���ب ھالح���ـم���ن الش���ارع . . ھ���ذا الطری���ق م���ال هللا! . . 
ركای��ة بی��د الفقی��ر عجب��ة! . . چال ال��دنیا! . . ال��ـح�� و! . . لك��ن ھ��اي ھ��ّي . . ھ��ذا ھ��الع��ّریس

 ـلب! چعضھ الـویفقیر على ظھر البعیر وال

ً عل���ى ص���وت م���اھي الجھ���ور . .  ، ين���زل ص���ـبیح الدن���داویربان���ة عالف���ي  هالع���ریس لوح���د تارك���ا
ً یس����وی م����ن العربان����ة  ـ����طمةگن����زل وراءه حس����ین وی، رك الوض����عدلیس����ت م����ن الحش����د ر مقترب����ا

مع���ھ . .  خ���رینوإ وص���الفتھ مزھ���ر الكھی���ةوقاح���ة م���اھي م���ن  رد ب���ھ ، ف���ي وق���ت زاد التالی���ة
 :صارخا الكھیة فعقب

یعن���ي تقص���د ھ���ذا  . ـ���لب؟ .چی���ن ال���ـووك م���اھي أث���ول إب���ن األث���ول! . . وی���ن البعی���ر؟ . . ول��� -
 ھحن����وإ عل����ى ظھ����ر البعی����ر عربانت����ك . . ل����ي وی����اه ھ����مَّ والـ����ي چإب����ن مرھ����ون العرٙبن����ـ

 ـالب اللي تعض؟چالـ

ً  فیعقب  :ماھي صارخا

ھوة ـ���گف���وت م���ن ی���م وین حق���ھ یت���زوج م��� وـ���ي م���چـ���ان أب���وه مرھ���ون عربن���ـچیعن���ي إذا  -
ن وم���و ص���ار مثل���ك م��� وظل���م! . . ھس���ھ ھ���والقھ���ر ال وحس���ین ص���فاوي؟ . . ی���ا ن���اس ش���وف

 !ـوبةگـھاوي بعـگـھوة من گو صاحب م وصنفك؟ . . ھ

 ـ����ھاويگ م����ن ـ����ھوةگو ص����ار مثل����ك ص����احب م���� وھ����. .   تص����یب الص����میم كلم����ات م����اھي
بین����ھ حس����ب المس����اواة ی و، ھ����قرص����ت مزھ����ر الكھی����ة م����ن خاص����رتھأنھ����ا وك. . ! ـ����وبةگبع����ـ
ً وغ  رد صارخاً:یف . .  من شخصھ ایب إنتقاصا

 ك ماھي إنت لیش ما تستحي!ولـي! . . چـي یا إبن العربنـچیا عربنـ ! . . الال -

 للقی���ام بحرك���ةم���اھي  م���ا ق���د ی���دفع ھ���ا،فل���ت األم���ور م���ن عیاروتك أن یحت���دم عل���ى وش���الموق���ف 
كبی����رة م����ن إحتم����ال إحت����دام النق����اش بال����ذات الدن����داوي ص����ـبیح خاف����ة وم. .  اال تحم����د عقباھ����

ف���ط م���اھي بوج���ھ وعذا م���ا حص���ل وإ. .  گزی���ـوال العف���اط عن���د م���اھي ال���ى مرحل���ة ھلوص���وو
قطع����ت عل����یھم زف����ة غای����ب ھتاف����اتھم  دوق����یاج����ا وھمش����بَّعین قح����ةً خ����رین وإمزھ����ر الكھی����ة 

م���ا ق���د  ح���ول األم���ر ال���ى تح���ٍد لمش���اعر الجمھ���ور المحتش���د الھ���ائج،ق���د ی، الھیجانی���ة العروبی���ة
غی���ر محم���ود عل���ى ی���د أش���خاص تش���ي  األم���ر كل���ھ ال���ى إنق���البٍ  تط���وریف یفس���د زف���ة الع���رس،

ص���ـۥبیح الدن���داوي ، ش���رع ب���ل أن تص���ل المش���كلة ال���ى العف���اطوق. .  إلس���تثارةل بمی���لٍ وج���وھھم 
 :ماھي أوالً بمخاطبة الموقف الخواطر تھدئة ب

ـ���ھوة ص���فاوي خ���وش ن���اس . . گالجماع���ة ھن���ا ب���ـ عم���ي م���اھي ك���افي ی���رحم وال���دیك! . . -
 ! لوالدیك رحمة كافي مشي! . . عمي ماھيونھسھ یسوون لنا طریق 

دَ الموقف، فیتلقى من  بلھجة آمرة:صـبیح رجاء  ماھي على وشك أن یـُصعِّ

 كافي عمي ماھي!عمي ماھي . .  -

 الحشد القریبین منھ:معقبا بخطاب  تھدئة الموقفمحاوال  ـطمةگحسین لتحق بھ وی
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 ھوونوس���الكم ب��� و. . ھ���ذي زف���ة ع���رس . . طول��� ی���ا جماع���ة طول���وا ب���الكمی���ا� . .  ی���ا هللا! . . -
. .       رایح����ین ھحن����وإحن����ھ فرح����انین . . س����وونھ طری����ق وإرح����انین ف وإنت����طری����ق . . 

 !نعتذر إذا قاطعناكم ھحنوإ. . ھتفو إ ولوظ

ئَ�����ة التص�����الحیة ل لوض�����ع ل بتھ�����دئتھماالحش�����د  ةزعزع�����تت�����یح س�����ین وحص�����ـُبیح النب�����رة المھدِّ
ف���ي الوق���ت  غف���رَ ا أوم��� ،ع���ھ مزھ���ر الكھی���ةوم حتش���دالم الجمھ���ورم���ن غ���یض  قل���یالً  ھمانیس���كِّ وت

عربان����ة الع����ریس باللھج����ة  ـ����الز ف����يگ ھ����ي ص����یحة محم����ود م����اھي أیض����ا روعَ  نفس����ھ م����ن
 تجیُئ كأنھا قارب نجاة لألمر برمتھ:المصریة 

 یا!ـمال عبد الناصر! . . گیعیش الرئیس   -

 د الجمھور المحتشد بصرخة:ور

 !یعیش یعیش یعیش -

 ـیدة! . . گالعربیة المـ تعیش األمة -

 !تعیش تعیش تعیش -

 !الناصر عبد ـمالگ الرئیس المسامح كریم . . یعیشإیھ ده! . . یااه یا أخوانا . .  -

 !یعیش یعیش یعیش -

. . یع����یش ل یھت����ف وظ����م����ة العربی����ة ھ����دَّأَ م����ن روع الحش����د واأل الھت����اف بحی����اة عب����د الناص����ر
ل���م یمن���ع م���ا حص���ل .  . قافل���ة الع���رسلف���تح الطری���ق یل ص���ار ج���واز م���رور یع���یش یع���یش! . . و

ل��ده وق حم��ديم��ن إط��الق إعالن��ھ ع��ن فلم��ھ ب��زواج غای��ب م��ن إبن��ة األبإختراق��ھ للحش��د م��اھي 
ض���اعت م���ع ص���خب المزیق���ة الش���تیمة  م���ان ورائھوم���! . . ـ���ّالز بالھج���ة المص���ریةگمحم���ود 

 :التي أطلقھ مزھر الكھیة

 ـالب! چِد الــْ ِولیا  . . ـالبچ. . ال یا  -

 الحش��د المعان��د تج��اه ف��تح الطری��قخ��الل م��ن   م��اھي م��ا ت��زال تش��ق طریقھ��ا بص��عوبةعربان��ة 
ن�����دھا وع . . عربان�����ات األخ�����رىوالم�����ر وراءھ�����ا عربان�����ة الع�����ریس وت، بس�����بب قح�����ة الكھی�����ة

 :أحد الھاتفین یصرخ صوت ســمعیُ 

بلغن����ا ثأرن����ا م����ن و خال����ھ . . المل����ك  جم����اھیر العروب����ة إقتصاص����ھا م����ن تلغ����الی����وم ب . .   -
ً قصاص��� عب���د اإلل���ھ الی���وم  لق���ىوتالعائل���ة المالك���ة الھاش���میة غی���ر الش���ریفة . .  لغن���ا وب حق���ا ا

 . . ھم����ي س����عیدوف. . ی����ونس س����بعاوي . . ض����باط المرب����ع ال����ذھبي ش����ھداء ثأرن����ا ل����دماء 
 ش����ھداء العروب����ة جمیع����ا . . ءبلغن����ا ثأرن����ا ل����دماام����ل ش����بیب . . وك. . حم����ود س����لیمان وم

   . یعیش الرئیس جمال عبد الناصر. اإلستعمار! . . تعیش األمة العربیة! .یسقط 

الھتاف����ات ت����دوي . . یع����یش ال����رئیس جم����ال عب����د الناص����ر بط����ل الوح����دة العربی����ة . . یع����یش 
 الرفیق میشیل عفلق قائد البعث! 

 سأل غایب صـُبیح:وی
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ا ض����باط ھذول����ھ الل����ي وی����مربع ال����ذھبي؟ . . وال. . ھ����ذا ش����ن ل����يل ـ����وگم����ا ت����ـعد س���� وأب���� -
س���الفة عش����ایر و ث����ار عش����ایر؟ . .  ھ����انو ث����ار؟ . . ھی���ھ ھ����اي الث����ورة بوش����إنتقم���ولھم؟ . . 

 ذا میشیل عفلق؟ھ ونوم

 میش���یل عفل���ق ذاوھ���. .  رئ���یس مص���رجم���ال عب���د الناص���ر ش���وف . . عی���وني غای���ب . .  -
! . . إن�����ت ھس�����ھ خلی�����ك بزواج�����ك! . . بن�����ت نزھ�����ان األحم�����دي م�����ا أعرف�����ھ ھم�����ین آن�����ي

 ! بالدربونة بإنتظارك

 ل���وال تس���رب الن���ور إلیھ���ا م���ن دك���ان أمی���ر القیروان���ي . . عتب���ة دربون���ة أم ال���دجاجالظ���الم یع���مُّ 
عل���ى مس���مار ف���ي  معل���قٌ  ال���ذي یس���تعملھ أب���وه ف���ي أمس���یات رمض���ان القیروان���ي ل���وكس مح���ل

 ف���وق واق���ف ھن���اكالقیروان���ي . .  ش���ارع ال���ذي أمام���ھوالرك���ن ب���اب المح���ل، یض���ئ الرص���یف 
، حش���د المتجم���ع الھ���اتف أم���ام مقھ���ى الص���فاويوالعل���ى الش���ارع م���ن بعی���د یتف���رج  الرص���یف

م����ا ب����ین  باع����داً وممتخوص����راً  ..  وال ح����دث النھ����ار التم����وزي الالھ����ب لك����ان ق����د ت����وارىول����
ً  ، و ض���وء الل���وكس یعك���س ل���ھ ظ���الً ھس���اقی ربم���ا ك���ان ص���وت المزیق���ة ولعل���ى األرض،  عمالق���ا

جل����ب إنتباھ����ھ لقط����ار العربان����ات ال����ذي ت����رك  ذيوال����الش����عبیة المنبعث����ة م����ن عربان����ة قادم����ة ھ
ً وح���. .  مقھ���ى الص���فاوي وراءه زل���ت من���ھ جوق���ة ونم���ن محل���ھ  ین توقف���ت عربان���ة م���اھي قریب���ا

یحم����ل  الواص����لب����أن موك����ب العربان����ات آن����ذاك فق����ط أدرك القیروان����ي ، الموس����یقى الش����عبیة
الجم����ع متق����دما ن����ة این����زل م����ن العرب يدمارال���� برؤی����ة أك����د م����ن ذل����كوتع����ریس أخت����ھ أمی����رة، 

ً وال أن ی��دخل محل��ھ  . خط��ر بب��ال القیروان��ية الدربون��ةب��م��ن عتم��ة عت ل��وكس ف��ي ی��ده یب��دد ش��یئا
ً ىدیر ظھ���ره لم���ا ی���روی��� م عل���ى أخ���وة الع���روس التو ، تماش���یا اج���د ف���ي م���ع التقالی���د الت���ي تح���ّرِ

ف���ي ھ���ذه البقع���ة ك���ان تل���ك اللیل���ة . .  ون ن���اكح أخ���تھمال ی���رمح���یط إحتف���ال ع���رس األخ���ت ك���ی
ل واقف���ا، ربم���ا وظ���كن���ھ غیّ���ر رأی���ھ ول. . ف���ي ف���روج إن���اث بیت���ھ! ا ی���زال وم���ش���رف الرج���ل 

ً لدافعین،   .أختھ الوحیدة عریسزفة ، لكي یتفرج على موكب ضوالً وف  للعرفتحدیّا

ان���ت ق���د إجتازت���ھ وك س���باقةً  جوق���ة الموس���یقى الش���عبیة م���ن عربان���ة م���اھي القیروان���ي یتف���رج . .
ً وراءھ���ا زل المرافق���ون ون���، ل���دخول الدربون���ة ض���حك . .  ن���زلی ای���بغ و ھ���ا ھ���خی���راً وإ .جمیع���ا

ال����دجاج أم دخل الموك����ب دربون����ة وی����بنطل����ون . . والالقیروان����ي لم����رأى ص����ھره ف����ي القم����یص 
 ً ا أن وم����. ف����ي ال����ركن ببی����ت نزھ����ان األحم����دي مزم����ار، م����اراً والتتقدم����ھ فرق����ة  الطب����ل  مش����یا

فض����اء وس����ة الم����رافقین ت����رج وھالموك����ب البیت����ین الت����الیین أمس����ى ص����دى المزیق����ة  تج����اوز
ً تل، ھت���ز لھ���ا ج���دران البی���وتوت الض���یقة الدربون���ة  هل���ووع ت���ھم���ن قو ح���دث ف���ي المك���ان ص���خبا

 .الضیقة الدربونةعتیقة متھالكة في بیوت بعض سقط جدران یس أنھوك

 ستاھلھھ!  ومستاھلھ! . . شایف خیر ومشایف خیر   -

ً  وةخ���رج بع���ض نس���ل���ى ص���وت المزیق���ة . . توع  دربون���ة أم ال���دجاج، غی���ر مص���دقات أن عرس���ا
خال��ھ  تلـُ وق��ق��ـۥتل فی��ھ المل��ك  یج��ري ف��ي ی��وم تم��ّر فی��ھ ال��بالد بح��دث جل��ل یھّزھ��ا ھ��زا . . ی��ومٌ 

 ح فجأة:یصلی افة الصغیرَّھي أمام جمع الزفـما تقدمویـۥحل! . . وسالوصي 

 ھا ھا ھا أخوتي ھا! -

 وراءه: الصغیر ینافَّأنفار الزفـحشد صرخ وی

 ھااااااااااااااااا!-

 ماھي:إصغاًء لجمع عھم الوم  مزمار لحظةوالسكت الطبل وی
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! . . م���ا اـ���یھگا ملع���وب بس���رم��� ول���ك برن��� ! . . جبن���ااـ���یھگا ملع���وب بس���رم��� و. . برن��� و ـَ رن���ـَ ب -
 ـیھھ!گ! . . ما ملعوب بسراـیھگملعوب بسر

 :ارددمح الحشد الصغیر وراءه وروی

! . . ش���ایف اـ���یھگ!. . م���ا ملع���وب بس���راـ���یھگملع���وب بس���رم���ا . . ! س���تاھلھاوم خی���ر ش���ایف  -
 ملع���وب م���ا.  . !اس���تاھلھومش���ایف خی���ر  . .  ـ���یھاگ. . م���ا ملع���وب بس���ر اس���تاھلھومخی���ر 

 !ـیھاگبسر

إط����الق زغاری����د  ذاك الی����وم ال����دراماتیكي ینئ����ذ فق����ط إس����تحقت مفارق����ة الزف����ة ف����ي مس����اءوح
 .بی��ت الع��رس ال��ى لغای��ة وص��ولھ ت��زف الع��ریسدربون��ة أم ال��دجاج  وةـ��ة م��ن نس��َّھالھ��ل حیی��ـ

البی���ت دون مراس���یم تودی���ع العزوبی���ة المعت���ادة بزف���ات العرس���ان الش���عبیة، ح���ین غای���ب خ���ل ود
ن���د دخ���ول غای���ب ال���ى البی���ت كان���ت أم وع. .  بع���یص ف���ي مؤخرت���ھت وی���ودع الع���ریس بق���رص أ

ری���ق الس���لم ال���ذي یق���وده ط وعھ���ا أم الع���روس . . أش���ارت المرأت���ان ل���ھ نح���ومرحم���ن بإنتظ���اره 
ج���د عروس���ھ ھ���زوزاً لیوممض���طرباً . . ص���عد  ال���ى س���طح البی���ت حی���ث تنتظ���ر أمی���رة األحم���دي

تنتظ����ره جالس����ة عل����ى س����ریر تح����یط ب����ھ كل����ة م����ن قم����اش الملم����ل الخفی����ف األب����یض . . أزاح 
رف����ع برق����ع رض الس����طح المعتم����ة . . أ والكل����ة، فوج����د عروس����ھ مطرق����ة بإرخ����اء عینیھ����ا نح����

ركھ���ا مس���تدیرا وت، مثلم���ا أوص���يَ  ل���ى جبھتھ���اع الھ���قبّ  رتجف���اوم ،س ع���ن وج���ھ أمی���رةوالع���ر
ا جم��ع الزف��ة المنتظ��ر ب��القبالت كراش��الض��یق لیبل��غ ب��اب المن��زل زل الس��لم ن��ی ووھ�� یك��اد یتعث��ر

  !تمنین لھ لیلة ملیئة بالغرامومینھ ودعم حضان،واأل

ودة رجالھ����ا، غ����ادرت ص����افیة ھ����ي األخ����رى بی����ت ص����ھرھا وع����إنفض����اض ض����جة الزف����ة وب
 لوحدھا مع العریسین.غایب تاركة أم رحمن 

ماؤه الھب��ة . وس��أیض��اً . . أرض��ھ الھب��ة  ھُ ـَ یل��ول، ب��ل الھ��بٌ لوح��ده نھ��اره  ل��یسالی��وم التم��وزي 
م���ن جری���د النخ���ل  س���ریرٌ  مش���ھد أمام���ھ . .والن���د ع���ودة غای���ب  ال���ى س���طح منزل���ھ الص���غیر وع. 

 ةر تحجب���ھ ع���ن أس���طح الجی���وال، بیض���اءٌ  ـ���ةٌ َّعل���ى س���طح البی���ت الص���غیر، تغطی���ھ ُكل���ـم���ودٌَع 
ـ���ة َّتح���ت الُكل���ـھیبھ���ا، فولل���ى ال���رغم م���ن عتم���ة اللیل���ة وع. .  واطئ���ةطینی���ة المالص���قة إال س���تارة 

اف���ة طیل���ة م���ا بع���د ظھ���ر ذاك الی���وم َّھ���دُ فوزی���ة الحف���ـوجتنتظ���ر، ة الدحدوح���ة الفت���اكان���ت أمی���رة 
 غ���ـُِسلت م���نش���اخٌص عل���ى وج���ھ الع���روس الش���قراء العكش���ة الش���عر متلبدت���ھ . . بش���رة وردی���ة 

ین�����ان وعش�����فتان مكتنزت�����ان م�����دیرمتان، ِّ . . م�����ن كث�����رة الح�����ف ةحم�����رمالس�����یبداج ق�����الي، 
 ً ف����ین الكتمخرم����ةٌ عن����د ببدل����ة ع����رس  ص����غیرتان مكحلت����ان . . جس����م قص����یر دیب����وب نس����بیا

 صدر . . وال

* * * * *  * * * * * 

أم ال���دجاج ال���ى العربان���ات الت���ي  اب���ین محل���ةعب���ر در عائ���دة إس���تدارت جماع���ة زف���ة الع���ریس
نھ����ره ُص����بیح الدن����داوي عل����ى یالل����وكس، ف يدمارال���� ئُ طفـُ وی���� . . تُِرَك����ت عن����د رأس الدربون����ة

ربان���ة م���اھي ال���ذي وع. . س���اروا ف���ي الدربون���ة المعتم���ة، یتق���دمھم حس���ین و ص���ـۥبیح نح فعلت���ھ
بش����ریة قطع����ان ی����وم تم����وزي الھ����ب م����ن الح����ر ف����ي نھ����اره كان����ت  . . ال����ى عربانت����ھ س����بقھم

ف��ي لیل��ة ش��دیدة  تحقق��ت س��ابقة ال مثی��ل لھ��ا ف��ي بعقوب��ةي عتم��ة لیل��ھ وف��مش��غولة بھیجاناتھ��ا . . 
ف���ي موك���ب  فُّ زَ . . ك���ان غای���ب أول ع���ریس ف���ي بعقوب���ة یُ��� !بق���اءوالالحی���اة  . . عن���وانالب���أس ب

ح���دثت  ف���ي بعقوب���ة ال مثی���ل لھ���ا س���ابقةمثلھ���ا  ان���ت جن���ازة أبی���ھ مرھ���ونوك . .  عربان���ات رب���ل
 !ف���راقوالالم���وت . . مختل���ف عن���وان ك���ن بول، 1956ش���باطي م���نكمش م���ن الق���ّر ع���ام  ف���ي ی���وم

 بھیجان���ات مش���ابھة، مش���غولةأیض���ا قطع���ان المدین���ة ذاتھ���ا  م ذاك الف���راق  كان���تی���ونھ���اُر  . . 
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ً إجتمع���ت ف���ي وض���ح النھ���ار ف���ي ح���ین  ، تس���یر خالی���ة م���ن عربان���ات الرب���ل ف���ي بعقوب���ة جمیع���ا
ی���وم ان ذاك الوك���. . وال���د غای���ب ـ���ي چالعربن���ـجن���ازة مرھ���ون موك���ب مھی���ب لاب ف���ي ـّ الرك���

 .على المدینة البأس یدخر شدواآلھ

الت����ي إنحش����روا فیھ����ا  م����اھي عربان����ة العرب����این جمیع����ا ال����ى ح����الھم إال إنص����رف أص����حاب 
ال���ى أب���ي ن���اظم ـ���طمة گذھ���ب حس���ین ن ھن���اك وم���. .  ال���ى الك���ازینولتتكف���ل بإیص���الھم جمیع���ا 
 . . دیمھ الكأس ون وربعیة عرق یبیت معھا لیلتھ في الكازینعلى دراجة غایب لیجلب 

 . . أم��ام الك��ازینوتتوق��ف س��یارة أج��رة  ھإنتباھ��فتجل��ب  وش��ك أن یغ��ادر ال��ى بیت��ھعل��ى  ُص��ـبیح
، خب��ره الدن��داوي أن حس���ین عائ��د بع��د دق���ائقویـ���طمة، گس���أل ع��ن حس��ین لین��زل منھ��ا ش��اب وی

 خب���ره ھ���ذایل، قریب���ھ بوج���ود الش���ابیتفاج���أ حس���ین  . بعودت���ة. ع���ھ الس���یارة ومفینتظ���ر الش���اب 
لخب���ر المف���اجئ الص���اعق ف���ي ھ���ذه اللیل���ة المتخم���ة ینص���دم حس���ین م���ن ا .ب���أن أب���اه ف���ارق الحی���اة

 :عقب مستغرباویباألخبار . . 

بالبی����ت ص����اغ آن����ي تركت����ھ ـ����بل الظھ����ر گ. .  !ـ����ول غیرھ����ھگالخبر! . . وھش����نمع����ود! . .   -
 سلیم!

 رد الشاب:فی

احلین عب���د اإلل���ھ خ���ال وس���اتلین المل���ك ببغ���داد ق��� ولعش���ا . . س���مع ب���الرادیـ���بل ص���الة اگت���وفى  -
 ده رس����ول هللا . .وج����ھ����ذا المل����ك م����ن آل البی����ت  ـ����ال ش����لون یص����یر یقتل����وه . .گو . المل����ك . 

ن��ا! ش��راح یص��یر ب . . !ن��اش��راح یص��یر ب. . ك��م ی��ا خل��ق ولل یص��یح . . وظ��ش��لون یقتل��وه! . . 
 نا! یجرى علی. . شراح یصیر 

 عدین؟وب . .إي   -

 ات. ومـگ وطجأة لزم ۥأفاده وف. .  -

ً معاس����  ع����ودویزجاج����ة الع����رق ھن����اك.  یتركولغرف����ة الك����ازینحس����ین دخل ، ی����ھ����ذا التقری����ر ا
بع���د تلقی���ھ مواس���اة الموج���ودین  م���اتغ���ادر الس���یارة بھل لیص���عد التاكس���ي م���ع الش���اب المرس���ال

 بموت أبیھ.

                                          *** 
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 ناُرھا تـحـَت الرمـادلـیـلةُ تموزیة 

 ما أشبھ الیوم بالبارحة! 

ھ���ا عل���ى ل���م تبل���غ ث���ورة الطبیع���ة غایت الراب���ع عش���ر م���ن تم���وزح���دث تل���ك اللیل���ة لع���رس ف���ي  
ع���روس! . . ل���م م���ن ال ل���م یبل���غ من���اه. . الع���ریس س���طح البی���ت الص���غیر ف���ي دربون���ة أم ال���دجاج 

م یلع��ب ول��الش��ھیرة . . إدخ��ال المی��ل ف��ي المكحل��ة! . .  الُملح��ة م��ا تش��یر إلی��ھ تحق��ق تل��ك اللیل��ةی
س بھ���ا م���اھي . . ي ت���ال وـ���ي البرن���گرغای���ب بُس���  وٙم؟ . . ھ���! . . ِل���اـ���یھگم���ا ملع���وب بس���رھ���ـَوَّ

ً ن أبی��ھ مرھ��ون ِّ ْل الول��د عل��ى س��رَھ��ألمش��اعر متض��اربة . .  فس��ھ ال ی��دري س��وى أن��ھ ك��ان نھب��ا
.  الغ��نم؟ ةفأس��تكثر عل��ى نفس��ھ كس��ر قرص��ة جبن��ال��ذي خش��ي م��ن ت��دنیس الجم��ال ال��ذي أمام��ھ 

ً  غای����ب ة. ال أح����د ی����دري! . . أم ھ����ي خش����ی ن م���� وف����ي مھم����ة ال تخل���� م����ن أن یك����ون فّض����ا
فضاض���ة؟ . . ال أح���د ی���دري! . . أم ألن الص���بیة الت���ي أمام���ھ ظ���ل یعتق���د أن حض���ورھا أمام���ھ 

 ً أن  بخ���وف م���ن أن ی���دمر ھ���ذا الحض���ور، دون ل���م یك���ن س���وى حض���وٍر لن���رجس أم���ھ، مقرون���ا
. .  ق����ادم تعقب����ھ والدة م����دمرة، مثلم����ا حص����ل ألم����ھ ن����رجس؟ . . ال أح����د ی����دري! یع����ي، بحب����لٍ 

ً ول یغل���ي  ن رجولت���ھ ف���ي داخلھ���ا مرج���لٌ وإقین���ھ ثاب���ت فی���ھ، ھ���ویواح���د،  كن���ھ ك���ان ی���دري ش���یئا
بفع���ل ح���رارة اللیل���ة التموزی���ة ال���ى بخ���ار یتس���رب م���ن ك���ل فتح���ة م���ن  تل���ك اللیل���ة ل م���اؤهتح���وَّ 

 ظل ط���والَ یوس���تض���اربة . . ومض���طربة ومأحاس���یس مض���طرمة فتح���ات جس���مھ عل���ى ش���كل 
تقل����ب مع����ھ الص����بیة الع����روس ف����ي الط����رف اآلخ����ر م����ن وتالص����یف القص����یر یتقل����ب،  لی����لِ 

رش���ادات واإل. . ف���أین س���تذھب بالتوص���یات  كلم���اتبض���عة م یتب���ادل معھ���ا س���وى ول���الس���ریر، 
تص���رف الم���رأة ھ���ا إیاھ���ا ف���ي كیفی���ة نیلقنو ص���دیقة زوج���ة م���اھي م رحم���ن وإالت���ي ظل���ت أمھ���ا 

 في لیلة عرسھا!

، ع���ادة ی���أتي بھ���ا أھ���ل الع���روس . . بحیة الع���روسُص���. .  أت���وا بمائ���دة اإلفط���ار . . عن���د الص���باح
تن���اول غای���ب فط���وره بم���زاج ف���اتر ألول م���رة م���ع . .  ذریع���ة لتلق���ف أخب���ار لیل���ة الدخل���ةمج���رد 

ل ف����ي إم����رأة ن����ام معھ����ا عل����ى س����ریر واح����د طیل����ة اللی����ل، دون أن یج����رؤ عل����ى إدخ����ال المی����
خب���ر ھن���اك بوف���اة وال���د حس���ین وإى م���ن فط���وره، خ���رج ال���ى الك���ازینو، ا أن إنتھ���وم���المكحل���ة. 

م یع����د م����ن ھن����اك إال بع����د الظھ����ر، لیب����دأ بإع����داد ول����ـ����طمة، فغ����ادر ال����ى قری����ة الھوی����در، گ
 شغل المساء.   ولالكازین

مثلم�����ا ت�����نص التقالی�����د  نظلویوس�����أیام�����اً، بال�����ذات أھ�����ل الع�����روس . .  یط�����ول الن�����اس إنتظ�����ار
. .  یُص���ان بھ���ا ش���رف القطی���ع! بإنتظ���ار َمْعل���ـَم ُعذری���ة إبن���تھم . . خرق���ة مخض���لة ب���دم الۥدخل���ة

.   . . فأس���بوع یر مدش���نٍ وغـ���ي البرن���گظ���ل س���رویتم���ر . . ث���م ث���الث لی���ال . . ن اث���م لیلت��� . . لیل���ة
م أوت���آكلھم القل���ق، یالع���روس  أھ���لُ . ای���ب یھ���اب مقارب���ة الع���روسوغ. . م���ّرا  ناث���م أس���بوع. 

ل����ق وخیب����ة فق����د تص����بح موض����ع ل����وم إلتیانھ����ا بع����ریس ال وق تلبس����ھا حی����رة و ذھ����ولترحم����ن 
ن ی���دري وم���. الجمی���ع بإنتظ���ار م���ا ینف���رج عن���ھ الموق���ف. . یس���تطیع إدخ���ال المی���ل ف���ي المكحل���ة 

ً . فق���د تك���ون دارت ھمس���ات ، ب���ل تح���دیا لك���ن غای���ب وج���د آخ���ر األم���ر ف���ي الموق���ف إمتحان���ا
تغل����ب عل����ى ی و ھ����ا ھ����خی����راً وإ . . لث����ورة الطبیع����ة الت����ي یم����ور بھ����ا جس����ده ، تح����دیالفحولت����ھ

 ً . بفلت��ات لس��ان أبی��ھ مرھ��ون، بع��د م��وت أم��ھ ن��رجس اإلرتب��اك ال��ذي ع��انى من��ھ لی��إل، مس��تعینا
ذیان��ھ وھ. أثن��اء ھذیان��ھ لس��نین بع��د فراقھ��ا ع��ن الرمان��ة الت��ي ك��ان حبھ��ا ینف��رط ف��ي حض��نھ ل��یال

ق���ام  خی���راً أومیمی���ة . . وح كث���ر وداً أ وبیت���ھ، فتجعل���ھ یغ���دع���ن األش���یاء الت���ي تش���د الرج���ل إل���ى 
ً  . . !غای��ب بم��ا ال ب��د م��ن القی��ام ب��ھ مالم��ح ن��رجس الت��ي مات��ت ، علی��ھ ةس��یطرم ھ��واجس مغیب��ا

. . وآخ���ر   ـ���ي البرن���وگعل���ى اللع���ب بس���ر ھوط���د عزم���خی���را أو. .  خی���ھ عص���مانألالدتھ���ا بو
 !الجمیعالخبر یریح وس. .  المكحلة!یدخل   میلَ ال وھا ھاألمر 
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* * * * *  * * * * * 

أول���ى زخ���ات  اعھ���وم لس���عات الب���رد األول���ى. .  لخری���فئ امج���تح���ول ف���ي الطق���س حص���ل ب 
دار الع���رض عل���ى وض���ع ش���بكة حدیدی���ة ح���ول باح���ة  ّيِ المط���ر الخفیف���ة، فأس���تاذن غای���ب م���الك

تف���ي  مكش���وف ال���ى م���ا یش���بھ الص���الةال والك���ازینر فیتح���ول ـ���ادچطیھ���ا بال���ـولھ���ا، یغوح والك���ازین
ً ویب���رد، والم���ن المط���ر ال���رواد  ص���احب ھ���ذا كل���ھ الحاج���ة إلیھ���ا، و اءنتف���إ عن���د رفعھ���ا ص���یفا

 صورة أم كلثوم.یھا وف وة الكازینقطععھا ومإلنارة على الواجھة، لتوزیع  ةأعاد

* * * * *  * * * * * 

ل����دى أمی����رة  الھن����اة م رحم����ن تس����اعد عل����ى إدام����ة س����ورة نش����وأو . . تم����ر أش����ھر م����ن الھن����ا 
ً ینع���یم م���رة واح���دة، ح���ین ال وج���تزعزع س���یرعان م���ا وس���. . األحم���دي   لم���س غای���ب إنتفاخ���ا

 ً  في بطن أمیرة األحمدي: بسیطا

 ھذا شنو؟ -

ق���د زوجھ���ا منھ���ا  أن م���ا سیس���معھالت���ي م���ا ت���زال غش���یمة حس���بت أمی���رة . . بعقلھ���ا الطف���ولي 
 فردت حالمة: . . یطیر فرحایجعلھ 

 !آني حامل -

زاج���ھ وم، لك���ن حال���ھ یكون أب���اس��� ھإجتاح���ت كیان���ھ لث���وان مردھ���ا أن��� مفاجئ���ةنش���وة  . . حام���ل؟
ن���رجس المض���طربة لیل���ة والدتھ���ا عص���مان  ھم���إنقل���ب فج���أة. الخی���االت ت���راوده م���ن جدی���د . . أ

أط���ار ف���زع م��ن تك���رار مأس��اة أم���ھ ن��رجس، ھ عان م���ا تملك��روس��. .  حیلھ���ا ع��ن ال���دنیاورأخی��ھ 
ً تل��ك النش��وة، م��ا  در وق��. .  ف��ي داخل��ھ، كلم��ا المس��ت ی��ده بط��ن أمی��رة عف��واً  جعل��ھ ی��زداد رعب��ا

یتجن���ب  یغی���ب ع���ن البی���ت بع���ض لی���الٍ  حنص���یب . . راغای���ب لنفس���ھ أن تحظ���ى م���ن إس���مھ ب
فیھ��ا رؤی��ة الجن��ین ی��زداد حجم��ھ كلم��ا نظ��ر ال��ى بط��ن أمی��رة . . ف��ي ب��ادئ األم��ر راح ین��ام لیل��ة 

ظھ��ر بم��ا یحتاج��ھ البی��ت ث��م یغی��ب خ��رى خ��ارج البی��ت . . ی��أتي ال��ى البی��ت قب��ل الوإف��ي البی��ت 
یلت���ین خارج���ھ . . ث���م لیل���ة ف���ي البی���ت وث���الث لی���ال . . ولالت���دریج ث���م لیل���ة ف���ي البی���ت وبل���یالً . . 

إقتراب ظھ����ور أم����ارات وب���� .اإلس����تثنائي تن����وء بحملھ����ا الثقی����لمی����رة أو ش����ھور ةرت ثمانی����وم����
أض����حى یرس����ل  .دخل غای����ب م����ا یش����بھ الف����رار الكام����ل م����ن البی����ت . الوض����ع األول����ى، س����ی

لھ���ا عالق���ة  ی���ذھب ھن���اك مت���ذرعا بأع���ذار ش���تى والإحتیاج���ات البی���ت بی���د حّم���ال م���ن الس���وق 
ـ���طمة ف���ي البس���تان. گراح لیبی���ت خاللھ���ا، بع���ض لی���إل، عن���د حس���ین  بالعم���ل . . تل���ك الحقب���ة

ل َّدرة س���ھرھما ف���ي غرف���ة الك���ازینو، ق���د ح���وون���ع إنش���غال غای���ب بزواج���ھ، وم���ان حس���ین، وك���
ً  بع��د م���وت وال���ده یل���يل ولھ��� دار ال���ىالبس��تان  . . غی���ر بعی���د عل���ى المل��ك و خال���ھ الوص���ي  حزن���ا

ع��ن ب��اب البس��تان بن��ى بالط��ابوق غ��رفتین واس��عتین تط��الن عل��ى المم��ر الرئیس��ي ف��ي البس��تان 
ً  داً زوِ ص���قھما حم���ام، ُم���ول ـ���ھ بالم���اء الص���افي  بوس���ائل ِّبخ���زان م���اء كبی���ر یمون���ـ المك���ان أیض���ا

ةً  مبی���ت،والم���ا یل���زم للع���یش وبعدی���دة،  . . كلھ���ا م���ن  بلی���اتٍ وط رائ���كَ وإ . . مقاع���دَ  فرش���ةً وإ أس���ّرٙ
ك���ذا خل���ق حس���ین ل���ھ الجن���ة الت���ي حل���م وھع���ت ف���ي الغ���رفتین و خارجھم���ا . . ِّجری���د النخ���ل ۥوز

 حین كان حیَّاً.أبوه  منھا رمھوحبھا 

بش���تالت م���ن زھ���ور لغای���ب  ه آتی���اوع���دبف���الح المص���رف  زادآ وأب��� ذات���ھ، ب���رّ  ف���ي الخری���ف
 منش���غالغای���ب أثناءھ���ا فی���روح ن ال���داخل، م��� ول س���یاج الك���ازینعل���ى ط���و نش���رھایالن���رجس 

ا جّرٙب���ۥھ ف���ي م��� وش���غلھ أكث���ر ھ���سیم���ا ، فن���رجس تنم���و . . ل���م یكف���ھ ذل���كالب���التفرج عل���ى ش���تالت 
ناس����ب ھ����واه . . س����ھرات یلت����ئم معھم����ا فیھ����ا راغ����ب ت ةجدی����د نع����مـ����طمة م����ن گواح����ة حس����ین 
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ن����ادمھم أحیان����ا ھ����اني میرخ����ان ویبین����ات الس����وامرة، معل����م ف����ي خرناب����ات، چالس����امرلي، م����ن 
ھراتھم ف���ي البس���تان ھ���ي الت���ي س���تقود بع���د ح���ین وس���ـ���صاب ص���دیق راغ���ب الل���دود . . گال���ـ

، ال���ذین یقیم���ون مض���اربھم ف���ي 61اغ���ب ال���ى طری���ق الكاولی���ةورس���ین وحخط���ى الثالث���ة غای���ب 
تین ھن���اك عن���د ع���د س���ھروبد كولونی���ا بس���یارتھ . . منطق���ة بزای���ز بھ���رز، یأخ���ذھم ال���ى ھن���اك عب���

غن����ي أغنی����ة مس����عودة وتـ����رجیة الغجری����ة الت����ي ت����رقص گتعلق غای����ب ھن����اك ب����ـس����یالكاولی����ة، 
ـ���صیبة . . م���ن ذي ی���ا ت���رى الت���ي گـ���رة ال���ـگھ ش���ـوی���ھ عین���ھ ش���كبرھھ . . بوی���العم���ارتلي  . . ب

ْرنِھا األش�����قر وق�����راودت خی�����ال غای�����ب بعینھ�����ا الكبی�����رة  علت�����ھ یتعل�����ق بأغنی�����ة مس�����عودة وجـٙ
ھ  ح���ین تخیالت���العم���ارتلي؟  . . أھ���ي ص���ورة أم���ھ ن���رجس الھالمی���ة ف���ي خیال���ھ الت���ي الص���قت 

وص����فوھا ل����ھ ش����قراء مث����ل فلع����ة قم����ر أم أمی����رة األحم����دي الش����قراء الدحیدح����ة الت����ي ل����م تك����ن 
ال����ى بزای����ز  ش����ر ال����ذھاب ل����یالً  مُ یكف����یھُ  أن مج����أة خط����ر بب����ال أح����دھِ وف. .  عیناھ����ا كبی����رتین؟

ت���وزع تك���الیف وتقن���اع الكاولی���ة المج���يء ال���ى البس���تان ح���ین یس���مح الظ���رف إلوذل���ك  ،بھ���رز
 .الحاضرین، فوافقوا ىالسھرة عل

* * * * *  * * * * * 

، م����ن البس����تان ال����ى الك����ازینو ی����وم ربیع����ي ص����بیحة اً عائ����د غ����امر . .والاللھغای����ب مش����حوٌن ب
ً  ر م���ن رأس���ھی���طوت. .  ن���توبد ول���لت���وأٍم . .  ھن���اك خب���ر وض���ع أمی���رةٍ  ھس���تقبلسی نش���وة  رأس���ا

ي تل���د وھ���ش���دة إلتص���اق الی���وم األول لل���والدة ب���ذكرى مص���یبة أم���ھ ن���رجس ول لھ���و . .والالس���كر 
ً مت تأك��دأیام��ا ثالث��ة تم��ر، ك��ي یغای��ب ترك ، س��یأخ��اه عص��مان زوجت��ھ عل��ى  أمی��رة م��ن بق��اء ام��ا

 الول���د.  . خلفت���ھرى وی���لیمة وس���دھا حی���ة ج���، قب���ل أن ی���ذھب لیراھ���ا لیقی���د الحی���اة بع���د ال���والدة
  .بنتوال

ة ل����قبفی����روح لیطب����ع  خل����ي ل����ھ أمھ����ا ص����افیة المك����ان،وت، عل����ى أمی����رةدخل ی����قلب����ھ واج����ف . . 
  دون ری���ب . .ـ���رةٌ گـ���صیبتھا ش���ـگ ك���نولاللت���ین ل���م تكون���ا كبی���رتین  أمی���رة عین���يع���ابرة ب���ین 

 أمیرة: سألھوت . . ولیدةوال قبّل الولیدوی

 ؟مشراح نسمیھ غایب . . -

تكش���ف األی���ام ع���ن الرض���یعة بنت���اً ش���قراء كأمھ���ا وسغای���ب یتطل���ع ط���ویال ال���ى الولی���دین . . 
ً وج، ون تفكی���رودن الرض���یع ول���دا أس���مرا كأبی���ھ. وع��� ب���إطالق أس���م عل���ى الع���ادة المتبع���ة  ری���ا

 رد مت��ذكرا الكنی��ة الت��ي أطلقھ��ا علی��ھ حس��ین م��رة ف��ي ب��اب الك��ازینو . . أب الوال��د عل��ى الولی��د
 :على أمیرة

  مرھون . . على إسم أبویھ المرحوم . .نسمیھ الولد  -

 بنت؟وال -

 نرجس على إسم أمي! نرجس . . نسمیھا  -

 علق أمیرة:فت

 . . بنتوال. .  مرھون للخیرالولد یكون  . . ن شاء هللاوإ -

                                                            
ج���ذبون إلیھ���ا بع���ض س���كان الم���دن ویل���رقص، وإ"الكاولی���ة" ھ���ي التس���میة الت���ي یس���تعملھا العراقی���ون للغج���ر ال���ذین یجوب���ون الری���ف إلحی���اء لی���الي س���مر بالغن���اء  61

 وسري القرى المحیطة بھا.ومالقریبة 
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  یدعھا مرھون تكمل مقاطعاً: وال

 إنشاء هللا! -

م رحم����ن أو اأمھ���� اتس����اعدھ أمی����رة األحم����دي تطغ����ي عل����ى حی����اةبھج����ة والتم����ر،  أی����ام النف����اس
البع���اد ع���ن عل���ى ال���ى األب���د یعتاد وس���ك���ن غای���ب ك���ان ق���د إعت���اد ول عل���ى العنای���ة بالولی���دین . .

یبی���ت  دة م���ن درب المت���ع خ���ارج المن���زل . .س���ادرا ف���ي طری���ق الالع���و المبی���ت ف���ي بیت���ھ . .
ي ف��� ورتین عل���ى األق���ل ف���ي األس���بوع خ���ارج البی���ت، یقض���ي لیل���ھ أم���ا ف���ي الك���ازینو، أوم���م���رة أ
ً  ـ���طمة، یأخ���ذه إلیھ���ا تاكس���ي عب���د كولونی���اگحس���ین  بس���تان م���ن دار  المرابط���ة بس���یارتھ قریب���ا

 تح���وم كولونی���ا وم ال ی���ذھب غای���ب ال���ى البس���تان تظ���ل س���یارة عب���دوی��� . . یالولك���ازینوالالس���ینما 
 محطة القطار.محیطھا تجاوز یفي دائرة ال 

* * * * *  * * * * * 

ع���د تأك���دھا م���ن س���المة أمی���رة م���ن وبرحیل���ھ وبالقیروان���ي رح���ل آخ���ر األم���ر ال���ى بغ���داد . . 
 ،من���زل ذي الشناش���یلال وكی���ل اإلختن���اق ال���ذي تحس���ھ م���ن ج��� ف���اض بص���افیة ،عقابی���ل ال���والدة

ھ��ا مفارق��ة لھ��ذا فح��واه أن ھ��ذا البی��ت،م��ن ی��وم س��كنت األس��رة  ف��ي أعماقھ��ا امالزم��ظ��ل بش��عور 
من����زل غی����ر  إستش����ارة نزھ����ان راح����ت تس����أل بحث����ا ع����نوب. .  المن����زل م����ا أن تح����ین الفرص����ة

 ـنث . .  گمشغول، فدلوھا على بیت في محلة الـ

آتی���ة غی���ر متوقع���ة نس���مة  ، بفع���ل تی���ار ال���ریح الش���مالیة الغربی���ة،مج���از البی���ت داھمتھ���ا ولھادخب���
. ، فس��حبت ف��ورا نفس��ا عمیق��ا تخللت��ھ روائ��ح ش��جر آتی��ة م��ن ح��وش المن��زلم��ن ح��وش المن��زل

تحتھم����ا بقای����ا تم����ر  مقتینبنخلت����ین س����اواس����ع س����تقبلھا الح����وش الإجتیازھ����ا لمج����از البی����ت إوب
اح�����ت تتلف�����ت ورجرة ك�����البتوس تظل�����ل س�����طح المن�����زل . . وش����� متی�����بس م�����ن ن�����وع الزھ�����دي

كلھ���ا  ش���جرة،والع���دا فس���حة النخلت���ین  ،ح���وشوالمس���تطلعة عی���ون المن���زل . . أرض���یة المن���زل 
. .  یس�����میھ العراقی�����ون بالفرش�����ي یس�����تعمل لتبل�����یط األرض�����یات مرب�����ع الش�����كلجر آمبلط�����ة ب�����

 يوھ�����ال�����داخل ال�����ى المن�����زل یم�����ین عل�����ى كبی�����رة إح�����داھما  ،مج�����اورتین للمج�����از رفتینوغ�����
ب����اآلجر  معق����ودس����قف وب نواس����عینخش����بیین كین وحی����دة الت����ي تط����ل عل����ى الدربون����ة بش����باوال
نھ���ا حدیث���ة أللن���اظر ن ج���دتھا البائن���ة یتض���ح وم���، خ���الف غ���رف البی���ت األخ���رى ش���یلمانوال

ش���باك ص���غیر وبمامھ���ا إی���وان وإص���غر أعل���ى یس���ار المج���از، غرف���ة األخ���رى وال، نس���بیا البن���اء
ا م���ن س���قف قریب��� نس���بیا الٍ وع���یس���تعمل لمج���رد التھوی���ة مط���ل عل���ى الدربون���ة، ف���ي الغرف���ة 

ل���ى ج���انبي الح���وش، وعوقھ���ا حص���ران م���ن القص���ب . . وفھیك���ل م���ن أش���جار الح���ور معق���ود ب
ف����ي أس����فلھا  نخلت����ین، إح����داھما قریب����ة م����ن وس����ط الح����وشوالفس����حة ش����جرة الك����البتوس یمین����ا 

جانبھ����ا وببی����ت الجی����ران  نخل����ة األخ����رى تظل����ل بس����عفھاوالحنفی����ة، اإلس����منت ب ح����وض م����ن
 ف����ي موض����ع یتوس����ط المس����افة ب����ین النخلت����ین تظل����لجرة الك����البتوس وش���� م����راحیض المن����زل،

غرف���ة أخ���رى ال تختل���ف طارم���ة مس���قفة بثم���ة یس���ارا  إمت���داد الح���وشوب س���طح الغرف���ة الكبی���رة،
ض����لع والي األخ����رى أمامھ����ا إی����وان . . وھ����دون ناف����ذة ك����ن ولبش����ئ  الت����ي جنبھ����ا ع����ن مثیلتھ����ا

لتغیی���ر  لح���قومك���ان مخص���ص لموق���ده حم���ام كبی���ر نس���بیا بم مت���د عل���ى طول���ھمقاب���ل المج���از إ
 . .  ى جانبھ تقع فتحة السلموالالمالبس 

ل���م  ین إكتم���ل نق���ل األث���اث،وح���. .  إرتیاح���ا ف���ي نف���س ص���افیةأش���اع  ع���ن البی���ت اإلنطب���اع األول
الغ����رف عل����ى س����اكنیھ . . إس����تحوذ ش����مران عل����ى الغرف����ة كثی����را ف����ي توزی����ع ص����افیة تع����اني 

 الغرف�����ة األخ�����رى لنفس�����ھا خت�����ارت ھ�����يوإ المطل�����ة عل�����ى الدربون�����ة بناف�����ذتیھا الكبی�����رتین . .
ت���ي سیس���تغلھا نزھ���ان ح���ین وال خالی���ة رك���ت الغرف���ة األخ���رى بإیوانھ���اوتالمج���اورة للمج���از، 
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لھا مخزن���ا للبض���اعة الش���تویة المس���توردة الفائض���ة ع���ن اس���تعمض���اعتھ بإوبیوم���ا م���ا ح���ین تنم
 إستیعاب محلھ . . 

ثن���اء تن���اولھم العش���اء س���تقول ص���افیة وإال���ى س���كنھا الجدی���د . . نفس���ھ األس���رة  الإنتق���ي ی���وم وف���
 لتھا الكثیر من المعاني:لنزھان بنبرة حمّ 

حت���ى تش���د  . . خ���ر بی���ت إیج���ار أس���كن ب���ھ!آبعلم���ك ھ���ذا  إس���مع نزھ���ان . . خل���ي یص���یر -
 حیلك!

 ً  ؟چصدق وشن :فعقب مستغربا

رب���ع  ی���ومری���د من���ك تنطین���ي ك���ل وإ. .  !ص���ار رزق���ك زی���نإن���ت الحم���د � . . . .  قص���دي  -
 دینار . . 

 شتسوین بھ؟ -
 . . آن���ي ناوی���ة أن یص���یر لن���ارض نس���ویھا بی���ت ش���تري ب���المبلغ قطع���ة أون وف���رأت���ى ح. .  -

 . .  نا!ملك بیت

ً نزھان طائعفعقب                !تستاھلینصار . .   :ا

 

 لیھ الكتاب الثانيویإنتھى الكتاب األول من ثالثیة بعقوبة 

 "ثالثیة بعقوبة . . . بعقوبیون"
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 عن المؤلف  

 جامعة دیالى/لیزیةگماجستیر في التربیة/ طرائق تدریس اإلنـ

 دبلوم عالي (معادل للماجستیر) في الترجمة/ جامعة بغداد -

 دابھا/ جامعة بغدادوإ لیزیةگبكالوریوس في اللغة اإلنـ -

 :صدر لھ تباعا في التألیف •

 "جرذان ضباع قروش" -

 لحب قرابین" ولالكتاب األول من "  "ثالثیة بعقوبة . .  -

 یون"یة بعقوبة . . بعقوب"ثالث -

 صبایا"وال"ثالثیة بعقوبة . . لوعة الفتیان  -

 "خماسیة السخط . . قبلة الحصان الخشبي"  -

 صح قول الجدات!" وی"خماسیة الُسخط . .  -

 جاءت بالجرة!"  ـاندوراپ"خماسیة الُسخط . . و  -

 "خماسیة الُسخط . . حزن ال یغسلھ موج البحر -

 كن!"ول"خماسیة الُسخط . . خالف الوعد  -

 لمرجعة)" (قید اخضرالتباعا "الوجد عند مرقد  یصدر لھوس •

 "سارترشخانة" (في طور الكتابة) -

 ي الترجمة الى العربیة وف •

 لھ: صدر
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 "علم الجمال عند الفیلسوف كانت"  -

 صائد من الشعر اإلنكلیزي" وق"شعراء  -

 مثلھ للواقع"وتمحاكاة جدیدة: شـَـیكسبیر " -

  :لھ صدر ـیزیةگي الترجمة الى اإلنـوف •

 كوردیة قصیرة/ باإلشتراك مع المترجمة غیداء الفیصل)لیل" (روایة وال ولستانگ" -

 ة" قصیدة یخاطب بھا المرأ 133ذج من : نماـلیزیةگ"شعر السیاب باإلنـ -

 صدر لھ: تحریروالفي اإلعداد  •

- Appreciation of Poetry: Romantic and Victorian Poetry    كتاب
 2017منھجي/ دار نور للنشر/ ألمانیا/ 

- An Approach to English Literature Appreciation  

  2012دھوك/ -مطبعة ھوار -كتاب مدرسي لطلبة الجامعة/جامعة نوروز 
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