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علی حوادث وقعت بالفعل يف  تيبعض القصص اليت حتتويها  هذه اموعة قد بن
وهنالك فرق . اة اإلنسانيه يدث يف احلحيجمتمعنا  األهوازي ، کما أن بعضها بنی علی ما

بني تصوير اتمع وتصوير احلياة ،فمصور اتمع البد أن يتقيد مبا شاهد وعرف ، إذا 
  .اراد أن يکون صادقا ، فالينبقي له التعرض لبيئة أو طبقة اليعرفها 

أما تصوير احلياة فأمر آخر ، .. حظة الواقع شرط من شروط التصوير االجتماعي مال
دخل يف نطاقها الواقع وغري الواقع ، ألن يفاحلياة اإلنسانية . ألن احلياة أمشل من الواقع 

.. التقف عند حد الوجود املادي  –علی خالف حياة النبات واحليوان  –حياة اإلنسان 
  .خمتلف نواحيه ، املنظورة وغري املنظورة ، املادية والروحية بل هي تشمل الوجود يف 

ما يب ان تتناول ذلك كله فجيوالقصة القصرية ، باعتبارها لونا من ألوان األدب ، 
ألا فن .ومهمتها يف ذلك عسريه . اته يتتناول من شئون اإلنسان يف جمتمعه وح

  .دة اقتضاب وترکيز ، شأا يف ذلک شأن املسرحية والقصي
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يف رأی بعض أهل األدب العاملي  –وهذا الترکيز هو الذي قد جيعل منها فن املستقبل 
وقاریء اليوم والغد تکاد تکفيه . أن أدب املستقبل لن يتحمل اإلسهاب ك ذل –اليوم 

  .اللمحة اخلاطفة إلدراك الصوره الکاملة ، وتکاد تغنيه اإلشارة عن اإلطناب يف العبارة 
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  الربيئه

  وليد آلبوناصر

تتصاعد صرخات ام جاسم . تصحو فوزية قبل صياح الديك ، تسرع إىل املطبخ وتعد زوادة هلا
  يتبعه صوت هرن السيارة اليت حتمل فوزية. »يا اهللا تأخرنا ما عدنه وقت«: لتضع حداً للهدوء  

  .ملصنع التمور کل يوم   وبنات القرية 

يا اهللا انگلعي خل اننام و گويل «:للنوم للتو بعد سهرته كالعادة يعلوه صوت أخيها الذي ذهب 
  ....ال اتصيح» ..اهلاي بنت الـ

مس يف . تتذکر فوزية معاکسة صاحب املصنع هلا يوم امس
فينفجر لساا .إذن امها عن ترددها للذهاب للمصنع 

ن ي للشغل تردنيها تتحججني حتی ال ترح«: كربكان
  .»اتقطعني خبزتنا

تسائل االخ وهو يتغلب حتت البطانية عن املشکلة فال جييبه ي
تذهب فوزية باکراه حملل عملها وتصحی القرية علی   .أحد

  .خربمعاکسة صاحب العمل هلا التی نقلته زميالا

ترجع فوزية من املصنع عصرا، تدخل الی احلمام و خيرج منه أخوها و رأسها امللطخ بالدماء يف 
  .يده 

  »ت العارغسل«: ميا -

  تبتسم امه مشجعة فعلته و اخلوف يسيطرعلی مالحمها،

  »هاي الزمل  ايي ميا« -
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 املرتل القدمي

  علي عبداحلسني

 

كان .على الساحل الشرقي لنهر كارون كان لنا مرتلٌ قدمي بنته أجدادي وتوارثناه خلفاً عن سلف
 فمده احلاكم باملالٍ ليبين مرتالً هوكان مقرباً من حاكم احملمرة " زايرعلي"أيب يقول يل أن جده 

بقصر يف يومه أشبه .وظل علماً عليه د الذي بناهولقد كانت العائلة تتفاخر به وبا 

لكن ما ذنيب أنا؟ لقد مضت االجداد وقبل 
 بضعة اعوام تويفَ أيب وبقينا ثالثة أخوة نتشارك

. وليت املرتلَ بقى مرتالً.. األرثَ مع أم عجوزٍ
ـُنيت بالطني واجلص والطابوق  تصور عمارة ب

فما يبقى منها لتدل ..واخلشب قبل تسعني سنة
 على أا دار صاحلة للسكن؟

 

باالمسِ كنت أفحصها وأبكي على حاهلا، فبدت أخشاب السقف واالعمدة قد خنرا األرضةُ ومل 
ـِي فصار وأم .يبق شئٌ من البورياِء فصار تراب السقف يتساقط على رؤوسنا ا الطابوق فقد بل

ذكرت شتاء العام املنصرم كيف مر عسريا عندما  .عبارة عن تراكمات ترابية على وشك أن بو
وذكرت كيف رياح الصيف والشتاء بدأت ..تسربت مياه االمطار علينا من كل ناحية وصوب

 ... ز أركانه فتكاد أن تتساقط علينا فتهلكنا
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واُمي وشرحت هلم وضع املرتل فطلبت منهم أن نقوم دمه وبناءه من جديد مساءاً مجعت إخويت 
مل أمت كالمي ...أو نبيعه فنتقاسم املال كي يتسىن لكل منا أن يعيش حتت سقف هو وأهله آمناً 

وأول الالغطني كانت امي فصرخت بوجهي مث إخويت ومن دون تريث ...حىت بدأ اللغطُ 
امساً، و حجتهم يف ذلك أن املرتل هو جمد أجدادنا وال نرضى أن متسه وترتيب فوخبوين توبيخاً ح

 ... يد التغيري والتبديل إىل آخر

ـُرى مبقدور جمد أجدادي أن يقي أطفايل من مطر  ـُعقت صعقاً حارقاً ، هل يا ت احلقيقة أين ص
تين أملك ماالً  ولي. وعاصفة؟ ليت جمد أجدادي كان بقوة ورشاقة وإستحكام البيوت ااورة لنا

 . فتركت جمد أجدادي وهربت بعيدا وليتداع على رؤوس من تشبثوا باملاضي اهلرمِ 
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  سهام

 علي عبداحلسني

ا يافة بفرح ونشوة لتفتح علب اهلدايقاا و اسرعت الی غرفة الضيمن خلف الباب ودعت صد
ة االولی التی  کان مکتوبا يفتح اهلد ة عملها ومل تکمليقاا مازالت فی بدايالتی تلقتها من صد

ته ورود مازلن يوکانت ملفوفة بالورق الوردي الفاتح وعلی ارض...شی مئة عام يسهام تع: ها يعل
عرفته کان املنادي بسام .. سهام..سهام : صرخ يواذا بصوت ضخم غاضب ...يف اول عهدهن

ع عمرها واليت اصفر وجهها يربعشر من   اخوها االکرب فدخل واقترب من البنت ذات السادسة
ملاذا : تهيستجوب رعي ريض الضاحک الی االصفر اخلافت  فخاطبها بسام کاميفصار من االب

ة و ين ان هذه السنة مل متت بصلة الی ثقافتنا االسالميالد لك ؟ اما تدريد ميقمت باقامة احتفال ع
وملا ... هام ومل تنبس ببنت شفةاطرقت الرأس س... هي يف بلدنا ترمز الی غزو ثقايف غريب

ها ير وتکاد ان تطلب الصفح لذنب مل ترتکبه ، خرج منتصرا تارکا ايل وتربيوجدها من دون تعل
ة املغلوبة علی امرها ، و دفعة واحدة تقاطرت العربات علی خدودها فانزلقت علی ريکاالمه االس
الدها يد ميل فرحتها حبفل عت کينس... صلح لبناء قصر ملوک الشام و االندلسيمرمر رخم 

ع يا و ماتت فی قلبها السماء احالم خضراء مثل اشجار االرز يف ربياملصغر و ابتعدت عن اهلدا
 .ف شارع الغرباءيمة يف رصيتيونامت کال...لبنان

ل فوق يم عليقظت مبکرا علی رنه الساعه فی السادسه کورده تفتحت برش الندی و هبه نسياست
رها املطرز ببدر يضت من سر...ه البارحه بافراحها و اتراحها ير ر ناستل فی حقل علی جوا

ل ، ي ماء سلسبنيتألأل فی عيل وذهبت الی املغسله فغسلت وجها، بدا هلا فی املرآه جنما يمج
 .ه  احلمدهللا يانميله انتهت بکلمه ايه مجيمکثت حلظه و شعرت بنرجس
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ضاء امتألت فرحا ملّا رأت الشمس تطلع علی يمحامه بقها الی املدرسه وهی ختتال مثل يفی طر
ان و ي وقع نظرها علی الصبنينه و احلدائق ترحب ا مبتسمه ضاحکه و ازدادت جتها حياملد

 . الی املدرسه کاسراب من السنونوات الذاهبه حنو البحرنيات ذاهبيالصب

ة تشبهين اکثر ام تشبه يالعرببا؟ هل اللغة ية طرحت سئواال غريفی الصف وحبصة اللغة العرب
 ة؟يلی العامريوردةالنعمان ام تشبه ل

 

لولة مألها انوثة و ياة انعست و وضعت وجهها علی املنضدة فامعنت يف قين و احليفی حصة الد
تلکأت ...دي ما قلته للتوياع... فی هذه احلصة املهمة نيوقظها ملاذا تناميلطافة واذا بصوت عال 

 .السئوال مرات و مل جتب علی 

ل فحل الی قراءة يو فی قلبها کان غل. ات واهلندسة کانت تشکو من صداعياضييف حصة الر
ا و انفجرت فی ريعطشت کث. دة ام کلثوم ية من السيشئ من اشعار نزار او االستماع الی اغن

 ذ للثمالة وانتشت و فلتت منيشرب النبي ريقراءه الفنجان ، فرددا کما سک: دة يداخلها قص
 .ا الی االخریياة الدنية من احليقة النغم و الکلمة، ومرت من ناحيعذاب االرقام الی حد

ال و ادارت يف ظهرا وکانت امها للتو ات صالا ، فکرت االم قلصکانت الساعة الواحدة والن
 نيا سهام ؟ اما بلغت سن الرشد؟ اما تؤمنيملاذا مل تصلی : ها سؤااليوجهها الی البنت موجهه ال

ة مکسرة يف جعبة من خجل و يواستحالت  سهام،الی سهام عاج... اما! باهللا؟ أ أنت کافرة؟
 الصارح رينتهي االمر الی التکفيب ما تعتقدة لکن تدري سوف يکان بودها ان جت...غضب

. ناها و شعرت بوخز الظلم يادمعت ع... مث الضرب والضرب ... الظامل فالنبذ والف مة 
ف تصلي العصفورة ؟ وسارت الی غرفة من املرتل بامل ي کنياماه هل تعرف: ا وقالت يف نفسه

 . امهنيبکي الی حنيبکی الی جواب شاف کطفل ياد السکوت والوحدة تارکة السؤال جيا
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ة من ينة آتيرها و نامت کحمامة حزيکن احد فی الغرفة فألغت سريتها ، مل يکاا نالت من
الك حتلق يف ازرقاق السماء ،اطبقت اجلفون واسالت عربة حری ل وکميغابات آمازون او ر الن

ف مألها االه و االمل، شعرت بزفرة جتتاح احشاها فتحرقها، وتسائلت هل هذا قدر يمة صيمن غ
 وم ؟ يوما بعد يام هذا امث اولی؟ ان اکون حماصرة من کل حدب و صوب ؟ ملاذا تتکسر جنحای

اخشی اخي و ...اخشی ايب.. جوف قليب ؟ اخشی امي  ملاذا اخلوف صار سلطانا جائرا فی
مث انتبهت لنفسها و شهقت شهقة حادة  لتقطع الدرب ...  اخشی  الفقرو اخشی املرض و و

 واالمر الذي ريئا طاملا کان عزاءها فی الصعاب کان االول و االخيعلی الدمع ، کأا تذکرت ش
 و االقتراب من السقوط ، نيهشاشة القدمها ينسيله جبال من الصمود ويضع فی روحها اجلمي

ال انا ال : ري و تنفست الصعداء فازاحت القلق و قالت يفسرعان ما تبسمت و انفتح الصدر احلر
ئا ، وانا لست کافرة ، واننی البد ان استمر حلوة مثمرة مثل الشجرةالتی تدوم دهرا ياخاف ش

اس ابدا من رمحة اهللا واغض الطرف من يال ارغمين ان ياين ميفی احلب و العطف و العطاء ، ان ا
أس و ييستسلم و ال يل الذی مل يق اجلميکل املخاوف و املخاطر و اطمح ان اکون طائر االغر

م اا تذکرت يئا من الذکر احلکيمث تذکرت ش... ستمر يف اخللود االخضر حتی بعد املوتي
فة ية النوم بطة لطريوغاصت يف حب" افروناس من روح اهللا اال القوم الکييانه ال "احلکمة الکربی 

  ...اتيدخلت فردوس االحالم البنات املالئک
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  ثاريعشق من اجل اال

  علي عبداحلسني
  

بني الورود و يسبح ويغسل األجنحة ..حيلق يف حديقة احلياة . كان طائريف مساء زرقاء بال حدود
  .وينتشي بالعطرو النسيم

اخلجول للغاية ال يشعر اال باحلرية و يعشق املتعة السليمة من حممود الشاب األهوازي األنيق 
  .احلياة

حىت بعضهم استغابه وقال ... يف احلارة و ما بني جوقه الشباب عرف باحلياء واحلياد و خفة الظل 
أنه ال يقيم الصالة ويتجاهر باإلميان  بسبب أنه حياط  بشباب املسجد و إال أنه ال يويل اهتماما 

  .يانهكبريا للد

ال يبايل . ذا ما يشهد عليه سعيد اخوه األصغر و يصدقه االهللكن حممودا كان مؤمنا للغاية ه
حممود بكالم القيل والقال إنه يعشق الالقيدية واحلرية و وفق رأيه الذي يرى فيه الكثري من 

حيترم رأي  إنه يفخر باحلريه و عدم التبعيه و يتوق اىل الصفاء الباطين ويف نفس الوقت: الصواب
  .اصدقاءه و حيبذ فيهم اإلميان و الصدق و اإلبتعاد عن اإلمث

  

ابين حممود لقد حان وقت زواجك : ار ملا رجع من العمل و جلس أمام املائدة خاطبته أمه ذات 
و جيب أن ختتار لنفسك شريكة حياة و من مث نتساعد انا و ابوك و اخوتك ونقيم لك حفل 
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واستطرد يف .. ال أكره الزواج ولكن مل اجد شريكة حياة بعد سكت حلظات فأجاب. زواج
  !وأين اجد النجيبة العفيفة يف هذا الزمان الفوضوي؟: نفسه قائال 

فرأت الوالده يف حمياه إمارات الرضا و ... مث أطرق رأسه قليال و ارتعد مرة واحدة كملسوع حية
هلذا تركته امهه يف حاله و ...بنة شفة الفرح ومهما سئلته عن سبب احلاله اجلديدة فلم ينبس ب
  .ذهبت حنو حجرا

ئل يف نفسه ترى من تكون تلك الفتاة اليت يراها كل صباح و هي راجعه من املسجد روتسافكّ
لكن اسئل من وأنا اشعر باخلجل الشديد فلسوف ...بعد اقامة صالة الفجر؟؟ البد أن اعرف 
على اي حال مل اجد مبقدوري السؤال ...ينوي سوءا  يقال عين أنه يتجسس عن بناة الناس او انه

إا جلديرة ...عن هوية هذة الفتاة املؤمنة اليت ترتاد املسجد و ترتدي احلجاب وال تغازل شابا 
  ...ألن تكون شريكة حيايت يف املستقبل

  

ذهب ايل فخطر على باله ان ي..كان يشعر بالصداع من شدة التسائالت اليت تضغط على دماغه
  .إقامة الصالة فجرا  فقفز بسرعة حنو الساعة املنبه فغري زمان رنينها وقدمه حوايل ساعه

استيقظ بواسطة الساعة يف اخلامسة فجرا و انطلق بسرعة حنو مالبسه فإرتدى امجلها و انظفها و 
كان حياول أن يركز حواسه على ...هرع حنو باب املرتل و من هناك دلف للمسجد فتوضأ وصلى

فقد ...ال عبثا حاول فلقد دوخته األسئله و الصور و.. حىت ينتفع ا شيئا من املعنوية صالته
مل مير وقت قصري حىت سقط حممود ارضا ..كامل تركيزه و استسلم للخيال و الوهم و الصداع 

فأسرع اليه بعض من قد امتم صالته وشرعوا باألسئله و ابداء احلريه حيت استعاد الشاب وعيه و 
فعرف القضيه ، بعد ان تنفس عميقا و قد ختلص .. اىل ان حشدا من املصلني حتدقوا حوله انتبه

  .من األمل طمئنهم إن حالته على ما يرام
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لكن مل ييأس و قرر ان يعيد الكرة مرة ...نجح حممود أن يرى الفتاة املصليه ييف ذلک الصباح مل 
  .أخرى

تنتصر عليه قواى احلب املتجسده باألسئله و احلرية و يف اليوم التايل متاسك نفسه و جنح ان ال 
صلى سريعا و ذهب ليقف أمام باب املسجد لريى ويعرف من هي تلك الفتاة ..اخلوف

وت يتا من بيقها حنو مرتهلا حتی دخلت بيخرجت الفتاة مع بعض النساء املسنات فأخذت طر...
  .إمياا و جنابتهااحلارة فعرف حممود من هي تلك الفتاة اليت أخذت قلبه ب

يه فلم يستطع أن ينام ليله فكان كله انتظار لوصول الفجر كان احلب يطغى على حممود و يؤذ
حيت يذهب للمسجد فريى الفتاة اليت سئل اخته عن امسها بكل حياء وحتمل املنة و الذلة حيت 

مسية و مرت ذهب إلقامة الصالة و من مث وقف يف باب املسجد حىت " . مسية"عرف إن امسها 
  .اختلس نظرات ملفوفة باحلياء و النجابة ومن بعيد

وعرف . تكرر نفس احلدث حملمود و مسية اليت قد عرفت أن هذا الشاب يكن هلا عشقا نظيفا
فكان يقوم مبمارسة عشقني واحدا اللهيا و آخر .حممود بني ابناء احلارة باملصلي واملرتاد للمسجد 

  ...هوى حارق و سهد و رغبة يف احلياة و الرباءة و التزكيةنسائيا ولكال احلبني متعة و 

مرت األيام والعشق يكرب يف قلب حممود فلم يعد يطيق البعد و ان احلب الذي احرق كل ادرانه 
ففعل ..فقرر ان يشمر عن ساعديه ..اصبح يقترب من هلم مهجته او ميكن يفضحه امام اخللق...

وكل هذا كان جيري امام اعني اهل حممود لكن .. للعيشو مجع من االثاث املرتلية ما يكفي 
كان يرد على اسئلتهم ..حممود مل يبح بسره و مل ينطق بإسم معشوقته اليت جعلت منه جمنونا عارفا

  .سوف تعرفون يوم اخلطبه : بـ

فنادى اهله ليقول هلم اين . قد استعد حممود بالكامل وقد فار تنور احلنني و الوصال للمحبوبة 
فلما اجتمع اهل الدار و الكل مليء بلهفة األستماع اىل ..جه وفد الدبلوماسيه خلطبة املعشوقة يت
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فرحوا مجيعا و ...بنت فالن الذي يسكن شارع كذا" مسية"فتبسم وقال إا ..هويتة حمبوبة حممود 
ا يف قراره غري اخيه منصور فلقد جتهم وجهه قليال و أخفى م.. ار و بالقرار فباركوهيرحبوا باالخت

  .اىل حني

  ...ملا انفض اجلمع دعى منصور حممود لينفرد به 

  اخي حممود أريد ان أخربك بشيء: منصور

  تفضل يا اخي: حممود 

  .يعتزم أن خيطب نفس الفتاة اليت حتبها" رسول"قبل بضعة ايام عرفت أن صديقك : منصور

  

كان طوال الليل يبكي ..الشديد هنا شعر حممود بدوار شديد و اسرع حنو غرفته جمهشا بالبكاء
  ؟؟؟..والف ملاذا..ملاذا..تري ملاذا حيدث هذا؟ ملاذا

لعله يزعج صديقه " مسية"ع ان يقوم خبطبة يا حملمود و مل و لن يستطيميقا محيکان رسول صد
هلذا احجم عن خطبة الفتاة و مهما أصر وأحل أهله مل يقبل بالزواج منها .. وتنهي الصداقة بينهما

  " ...مسية"أنه يعشق " رسول"فسعي أن ال يعرف ...على نفسه" رسول"ر صديقه و آث

  ...مسية و تزوج منها" رسول"بعده فترة وجيزة خطب 

تغذی من يذا وعطشا ويوظل حب حممود لسمية مقدسا يف طيات وجدانه يسعر هلبا باردا ولذ
  ...ابدا..ة و األخالص ابداي التضحينيشرا
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  أنا وعكازة جدي

  عبداحلسنيعلي 

  

اهللا يرمحه جدي احلاج حمسن فلقد كانت يل معه حكايات، فهو قد وصل لنا كأثر من زمن غابر 
هلذا کان یجد معنا أنا وأخويت عدم إنسجام فكري كبري فكان دائماً يثبت عدم إرتياحه لنا 

بإمطارنا بالشتائم املكشوفة النابعة من قلبٍ حمترق 
 .غاضبٍ منا

 اُحبه ويكرهين أكثر من سائر أخويت بناتا كنت
كان يستيقظ مبكراً فيصلي صالوات كثرية، ..وبنينا

حىت الآلن مل أستطع أن أعرف ماذا کان يصلي 
بعد الصالة ..فتطول صالة الصبح ساعة وأزيد

 .. يتناولُ فطوره ويبدأ يف التدخني والشاي والقهوة والكالم الفارغ حىت الظهر

ملا أراه جالساً يف ظل اجلدار ضحى أفرح فأجدها فرصة جيدة ألستمع حلكايات املاضي، أجلس 
جبواره وما علي إال األشارة إىل سنة ما أو عشرية ما أو حادثة ما حىت يسري قطار ثرثرته وصياحيه 

چن احنه ن اليريامهه چانوا کث...فه الـيه طايچ السنه تعاکنا ويذ...ا اعلوييأي ..."دون وقوف
" وإستطرد قائال ؛ ..." هم بالتفاگ واکتلنه منهم نفر او صوبنه مخسهينه عليهد... نيچنه امسلح

جدي مو "و قاطعته معترضاً؛ .." هم انعارکهمين ما انالگيوم واحنه عدوان ويمن ذاک الزمان لل
مل أشعر إال و " ش های العداوه؟يامهه مساليم او مثلنا ايصومون وايصلون او مثلنه عرب چا ل
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ايه :" ح يبيصيو" جدي چا آنه اشگلت؟...آخ...آخ :"..   بالعكازة تنبطح على رأسي وأصرخ
 ... " خل اعلمنه الـ...کضوا الی: "حيصيو...واهرب "...ه يک انت امرياخلنيث آنه أدری ب

الشاة  بعد فترة وجيز يسود السالم بيننا ويرضي جدي مين ملا أنفذ اوامره وجنلس معاً لكن جلوس
وأجئيه راكضاً راجفاً " ولك اعلوي تعال بلله اگلک:"و ذات مرة ناداين بعنف  ! مع الذئب

ک يولک اعلوی انته ما ب–.." ها جدي گول شنهو آنه حتت امرک"- ...وعيين على عكازته
ای ولک ما تشوفها تلعب "–" هيامشاهلا جدی سوت خارم:"واقاطعه " نبيعلی های اختک ز

ـّر ارل ه الفروخ ؟ياو :" ه يو رددت عل" حتی ال تطلع ولک هسه تشهرنا) هايرجل(هايولک کس
وتأتيين العكازة لتلتصق " اهم يها خل تلعب اويهال واوالد عمها وخاالا چا شنهو بيجدی امهه ا

ک يادری ب:"صرخ جدييو..." آخ جدی متت آخ بوی احلگ لی:"على قاميت وأصرخ واصيح
 … ..." انتهه يث انته امريانته خن

 

ـُقربين من نفسه وجنلس حتت ظل اجلدار امام  ومل مير زمن حىت نصطلح،اُمتثلُ ألمر من اوامره في
وازعبل هذا هو " ازعبل"اجلدول الساقي ملزرعتنا وبينما نتكلم تائهني يف مسارح الكالم خيطف 

رأه جدي بدراجة  وملا...الذي حصی علی مال ومكانة بشىت احليل) املختار(رئيس شورى القرية 
چا خل ابوک ...بس هذا زمله: "نارية مير من أمامنا كالريح،صفق اليمىن باليسرى قائالً 

جدی هذا ازعبل حرامی کلها الناس اتگول ازعبل حرامی، اشلون :" هيرددته عل  "...لحگهيا
دأ وب...ولو مل أقفز اىل اخللف إللتصقت عكازته على وجهي" .... مثله؟ريصيد ابوی اياتر

وهربت من عکازه البتار ومن شتائمه ......." انت وابوک خننث انتم مو زمل:"بالشتائم
  ...و...و
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  مخرة االحزان

 علي عبداحلسني

 .كنت خمتنقا من رقبيت طوال اسبوع

 .كنت اشعر اين اجف من كل ناحية من بدين...مل آكل و مل اشرب 

 .الی جانب و الشعور باحلزن الی جانب آخرهذا 

 .اا تذبل مثل شجره فی صحراء...ذبل من الداخل اشعر ان روحی تعصر و ت

ان العمل صبح يل كارثه ال مفر منها باي . يف العمل و خالل الثماين ساعات اجتزز وصلة وصلة 
يف البيت ميضي الوقت برقا يضربين و ميرق ..يف البيت متعب و كئيب للغاية . شكل من االشكال

نعم كل شئ .و اكاد اتالشى من الداخل . ن تكون احلياة جحيما ال يطاقتكاد ا. و يضحك مين
 .جيري يف الداخل املظلم

ان اخلنساء كانت  و الفرق بیننا. انا انعي احلياة باسرها ..لقد صبحت اخلنساء اليت تنعي صخرا 
 .رضتنعي واحدا و انا صبحت انعي اجلميع من نفسي ايل ابين اىل ايب اىل آخر انسان فوق اال

يب ...اخلري و الشر او الظالم و النور او احلزن و الفرح: يف ذات االنسان یولد شيئان توؤمان 
 فهل يا ترى اهلك؟؟؟..كرب جانب الشر و الظالم و احلزن

 .الكمال غاية ال يدركها اال قليال من الناس

مترائ و صما و بکما ظا و خبيثا و حمتاال وييراد مين ان اكون خشنا و غلذي انا فية يف املكان ال
 ..طائفيا و قبليا  و
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 .النه قانون الغاب الذي ال يرحم احدا. مل تتوفر عندي الصفات االعاله فيشطب وجودیاذا 

هوالء يتوقون للعدالة بينما ) شيزوفرنيا(عجيب من الناس هم مجيعا يعانون من فصام يف الشخصيه
 ...ن ايل الصدق و هم كذابونهم يظلمون و يتوقون لالخوة وهم يتخاصمون و يتوقو

واسكر .اشرب من مخري يف كل حني و ساعة. اشعر ان القلب صار مخرة عتيقة مألها احلزن 
ة انا ال اكره هذ. بالكآبة السوداء واسري يف شوارع حمشوة بالوحوش املتقنعه بوجوه البشر

ظهري اىل الوحوش بقدر ما اترحم و اعطف عليها لكن اجلواب هو الناب الذي يغرس يف 
 ...مزقنی اربا اربا ياحشائي ف

 .الناس) غدر (حب   انا شيطان مل يتب من

  .ان االنسان بال حزن ذکری انسان: واخريا صدق نزار قباين حني قال 
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 خياران

  علي عبداحلسني

منذ مدة وهي تشعر بوجود مشكل هلا،يف البارحة رأت يف املنام ان صيادا آدميا قاس اصطادها 
  .فأستعد للشواءها

  .استيغظت من نومتها مذعورة تنظر خبوف و وجل تتأكد من كون حلما مضى وختلصت منه

تنفست الصعداء بعد ما تيقنت انه كان حلما،بلعت ريقها لكن فمها كان يابسا وما تبقى من 
  .بزاق قد صار مرا مريرا

  ...ودا ما حتاصرين اشعر ان خطرا جالال يتهدد حيايت ، اشعر ان قي: قالت يف نفسها 

شعرت باجلوع وتاقت اىل النسيم الذي يراقصها وجيعل روحها خفيفة و لطيفة حىت تصري كتلة 
  .زيتية بيضاء تعرج حنو حبراالزرقاق

  اجلوع مجيل النه جيرين اىل املتعة الشهية-

  ..لكن احلرية امجل اا متتع روحي بأشهي االغذية الروحية-

،اصفر وجهها وحتملقا عيناها ،لعل نفس احلادث يقع جمددا فما  نوت التحليق ، لكنها خافت
  عساين فاعلة؟

شديدا قوة املوت من جانت و قوة احلياة من جانت آخر ،والي منهما تستسلم  ضغطت عليها
  أللخوف ام لغريزا؟
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  .صارعتها احلرية كثريا كذلك الرغبات حىت احلت عليها حاجة ال مفر منها اال و هي اجلوع

احست احلياة و ..ت جنحيها ورمت برأسها اىل االمام فأحبرت يف امواج اهلواء الطلق النقي اصفق
  ..احلب و النشوة و نست كل املخاطر

وجدت نفسها بني رمال حارقة ممرغة معفرة بالتراب مشلولة اجلنحني دائخة مرضرضة 
  ...االوصال

  ..مرارا و مرارا...نفس احلادثة

  ...شرعت بالبكاء وشعرت بتعاسة مطلقة منقطعة النظري...اخلطر الذت بشجريات دفعا للحر و 

  ...تبقى متشبثة باحلياة  تناولت اشياءا مل تشتهها من قبل واكلتها حىت

  ...مضت اياما و كان اجلرح يكرب 

  ..اصفادها تكرب

  ..آالمها تكرب

  ..و ودها للتحليق ينفجر

اء صارت اصواتا فخاطبتها بلهجة فوقية نابعة ملا غرقت يف هياج حبر احلرية مسعت اصداءا مث االصد
  :عن تكرب و تسلط 

  .ال جيوز لك التحليق يف ممكيت اال بشرط واحد و هو ان متنحيين بياضك بدل التحليق يف ممكيت

  ...اال بالتخلي عن ابيضاضها علمت اليقني ان ال مناص هلا

  ..وفعال ختلت

  ..واشتهت و اكلت و تلذذت لكن ...وحلقت و حلقت 
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  ..مل جتد اي حالوة ولذة يف املأكوالت 

  ..ومل جتد اي متعة يف احلرية

  ..مل تعد االشياء كما كانت يف السابق، لقد تغريت كثريا

  ...طأطأت برأسها واذا ا ترى السواد يكسوها من ساس حىت راس

  ..لقد عرفت..ا لقد عرفت السبب يفاندهشت و صرخت عال

  :وكان امامها خياران 

  ..!الظلماءاملوت ام 

  لكن مالفرق بينهما؟؟
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  یامسي ليل

  علي عبداحلسني

عزيزة و مدللة لكن بعد ما قتل ابوها يف اشتباك قبلي فقدت العزة و الكرامة متاما فلقد کانت 
 معا ال ذمة و ال ضمريا فشافت الذل و املهانة حيث هي رباها رجل من اقصى العشرية مل يراعِ

اليت تغسل ثياب اهل البيت و هي اليت تكنس وتطبخ و فوق هذا كلة تضرب بأقل سبب و ادين 
 .علة 

ني الكحيلتني تذکّر الرآئي بليلى جمنون ذات العينني السوداوتليلى 
لكن الفرق شاسع حيث تلك تتمتع بالعزة و هذة املسكينة مل تر يف 

 .احلياة اال الشقاء و الطرد والنبذ 

الرجل الذي ربى ليلى يعمل حارسا يف شركة النفط يف كان غضبان 
 االهواز

 وكان لدية رئيسا عجوزا فظا خشنا ال يعرف من االنسانية اال منافعه و مصاحله

 ".غودرز"فاين ما وجدا هاتني وجد هذا العجوز املسمى 

ان مرا منه اال غضبكان هذا العجوز يضغط على العمال ويستشكل كثريا فكل عامل جتده متذ
واما نقطة ضعف غودرز أنه ذا عائلة كبرية و ام هذة . فكان قد عرف نقطة ضعفه فأمن شره 

العائلة امرأة مسنة مصابة مبرض السل ال تستطيع ان تقوم بواجب االمومة جتاة اطفاهلا الصغار 
 .ورجلها العجوز

 .ه غودرزكان غضبان و يوميا يأيت بكيس من الطعام اىل العمل فيسلم الكيس اىل رئيس
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وم سئل غودرز غضبان عن صانع الطعام الذي يقدمه اليه فاجابه ان هذا الطعام تطبخه ابنتة يذات 
اما تزوجين من ليلى بنتك حىت تصبح عندي اكثر قربا و : ليلى فمكث غودرز قليال فقال لغضبان 

كرا و مقاما فاكرمك و اجلك اكثر من السابق؟ ملا مسع غضبان هذا الطلب اطرق الرأس مف
 مخسةمتسائال كيف اعطيه ليلى و هو يكربها 

لكن تبسم دفعة والحت ...عقود؟ مث ماذا يقول يل ابناء العشرية ام لسوف يغتاظون على فعلي
على وجهه امارت الرضا ، ملا تردد على باله انه لسوف يصبح قريبا و مبجال عند رئيسه غودرز 

 ... املباركة فتمت الصفقة وضحكا فتصافحا  فهز راسه و تفوه بكلمات القبول و الرضا و

عند مساعها اخلرب او باالحرى االمر بزواجها من عجوز يبلغ الستني سنه بكت ليلى و ندبت 
حظها العاثر كثريا لكن هذا القدر و املصري املكتوب و ال مفر منه باي شكل ،النه خطر على باهلا 

فرار فلم جتد ال ملجئاو ال معينا و يف كال احلالتني االنتحار فلم جترء على االقدام عليه و خطر ال
 .لسوف تبصم ببصمة العار و اخلزي فما كان هلا من قرار اال طاعة االوامر الصادره من غضبان

 .جهزوا العروس و ادخلوها حجرا اجلديدة فتمت املؤامره و جنحت

حني نادى غودرز امرأته مقترحا كانت ليلى يف املطبخ تعد طعاما لغودرز و امرأته و اوالده الستة 
فرحبت امرأته االوىل و صاروا يناوا " فريبا"اليها ان اسم ليلى ال يعجبه وانه حيبذ ان يكون امسها 

 .بامسها اجلديد

فهي ال تعرف معناه و ال تعرف ملاذا "فريبا "کانت لیلى تبدي استياءا شديدا حني تنادى بـ
ولكن يف كل .. فاحتجت...ر انه يشكل جزءا من كيااجيب ان يغري امسها فكانت حتبه و تشع

مرة ينهال عليها غودرز بالضراب املربح ، حىت حدود الغبيبوبة وملا تكرر االمر كادت ان تياس و 
 ...مل تر  فائدة يف االحتجاج
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مرت السنون و ليلى يف بيت غودرز الذي تقاعد و اصبح مدمنا للمخدرات فازداد خشونة و 
للخلق ، كانت تعمل و تقوم بواجبها لكن مازالت تعاين من نظرة الدونية و كأا  غالظة و سوءا

 .غريبة و خدامة و ليست زوجة و اُما بعد ما اجنبت طفلني مجيلني

 

فكانت ...ة بسبب االدمان فلم يعد يظهر يف العيان اال قليال قليال كان غودرز یشیخ بسرع
كان يرغمها ان تبتاع له املخدرات فتفعل ...حممودة  ليلى تقوم بكل االعمال وغري مشكورة وال

حىت سئمت احلياة يف بيت غودرز ...مكرهة و يرغمها ان تضيف من اصدقاءه املدمنني فتععل 
انا يف جنبهما و مل اقدر على : فكرت يف اهلرب فمنعاها طفالها الصغريان فقالت يف نفسها...كلية

فتردد و ! ابيهما صباح مساء فكيف و ان تركتهما؟ محايتهما من الضرب الذي يرتل عليهما من
لكن و ان رجلها العجوز ال يرضي بتطليقها فما ..تأملت فتفوهت بكلمة سحرية هي الطالق 

عساها بصانعه ، فهي ال ختاف انقطاع املؤونة الا كانت قوية و بامكاا اعالة طفليها باللجوء 
العيش مع زوج كغودرز الذي ال يرمحها و ال حيبها  اىل اخلياط او اخلدمة يف بيوت الناس مفضلة

 ...اال للفراش و الطبخ و الغسل

كانت تشعر ...لقد فار تنور صربها و مل تعد تشعر ال بوجودها كانسانة و ال ختاف اي عقاب
 ...اا تستحيل اىل حجارة يداس كياا و متوت روحها فتبقى طينة بال اي قيمة و

ضبان فكانت تفهم كالمهم على االقل و كانت تشعر بشئ من فكم حتسرت و متنت بيت غ
 ...الكينونة والوجود لكن اليوم 

مل يبق امامها طريق فكلما تطيع كلما يزود الضرب و الشتم و التحقري كلما تلطف كلما يزود 
 ...غودرز غالظة 
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مين فرد عليها هل انت نادم من زواجك : سئلته مرة ...بها بكل الصور يكان ساديا يسوق له تعذ
انت مل و لن تليقني زوجا مثلي و زواجي ...اكرهك ... ال انت نفعتين كثريا لكن: ضاحكا منها

 ...منك امر ال يتصوره احد و ال يرضاه اي جنيب و اصيل ابدا انت ال تستحقني اال الضرب

لى نوبة من امل يف ليلة من ليايل الشتاء الكئيب وملّا كان غودرز ميارس حقه الفراشي هامجت لي
اختلج ضمريها  فكفرت بالسماء و االرض و لعنت كل من عليهما ومرت حياا كسهم من نار 
على عينيها  فازاحت العجوز من عليها بكل ما حتمل من انزجار و غضب و قامت تبحث عن 

 ....آلة لتستأصله من على الوجود 

جيء بالشرطة فامسكت جمنونة بثياب  يف الصباح املبكر مسع الصراخ من بيت غودرز، وبعد ساعة
  ...ليلى..امسي ليلى امسي ليلى ليلى: وتصرخ " فريبا"رثة مصبوغة بالدم قيل امسها 
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  صديقي املقتول

 علي عبداحلسني

كم ذهبت ...كم سهرنا معاً يف ليايل الصيف والشتاء. روحي تتوق إليه شديدا وهو بقربِ روحي
فاذا طرقت الباب هرع ...الصفصافة القائمة على حوضٍ وسط فناء مرتل أبيهإليه فجلسنا حتت 

من ضربات يده مرحباً عارف الطارق من رائحته الة من ...إليه دارهم اُحاط كلما دخلت
حنني، أبوه الشيخ يقوم من مكانه ويصافحين مصافحة اليد باليد واخلد باخلد، وأمه املسنة متد 

دي والشيخ يقوم من مكانه ويصافحين مصافحة اليد باليد واخلد باخلد، وأمه يدها لتضعها بي
 ...املسنة متد يدها لتضعها بيدي فتر أين ذو والديين و والدتني

 

وجيلس رحيم ...جنلس على سرير حتت الصفصافة اليت أصبحت جزءاً من أعضاء تلك االسرة
مل ميضِ وقت حىت نسرح يف براري ...شاي والقهوةقباليت وإىل جنبه موقده املليئ بأواين إعداد ال

قارئني تارة ، سامعني تارة أخرى مازجني االدب والفكر ..الشعر واالدب واآلراء واحلكم
داخل "تصدح كانت تقراء النثر و" أم كلثوم"كان يقرأ الشعر و...واملوسيقى العربية االصيلة معاً

 ...كان وكنت ومر الزمان ومل يرجع...يغرد" حسن

 
لرحيم مقاولٌ كان قد علقـه من عمله عدة مرات وبشىت احليل واالمكار ليسلبه راتبه ويعكر 

لكن صرب رحيم .وهذا دیدن املقاولني يف زمننا وليس بأمر غريب...عيشة زوجه وأطفاهلم الثالثة
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لم متجسدا ويف املرة األخرية ملا شاهد املقاول عاقد العزم ليعلقه قفز عليه قفزة من رأى الظ...نفد
تشابكا املظلوم والظامل لكن الظامل ...أمامه بسيماء حيوان حقري يلعق بدماءه ضاحكاً منه مستفزا

ـُرع املظلوم قتيال  ...قوي جبالوزته فص

 
ـَرةٍ  جارية من نبع روحي ـْم صرخته .وحبثت عنه املنازل واملقابر ومل أجده. بكيته بدماٍء مح

وفتشت عنه القصائد والقصص  .صحراء روحي ومل جيبين بصوت مبحوح شجيٍ صادر من
مربتاً ...ويأست ففاجأين طيفه غاضباً ضاحكاً...فنعته روحي...والرويات والفلسفات ومل أره

على كتفي متفوهاً بكلمات كالشهبِ؛ ال تيأس من صديق فقدته أبدا فأنا جدولٌ جارية يف 
وأنا سعيد وعائليت خبري ألنين كرمي دافع ...شاعركسهول روحك وأنا صفصافة يانعة االمثار يف م

أنا لن ....أنا بقربك...عن حقه وأنا راجع إليك فإنتظرين يف ترقية وعزة مرة اخرى
  وغاب...أنتهي
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 خيبة االمل

 علي عبداحلسني

يغرد طيلة أسألُ نفسي؛ هل أنا أسعد أم ذلك البلبلُ الذي . لقد كنت بني السهلِ والنهر سعيدا
مث أسأهلا هل أنا أكثر نشوة أم تلك الفراشة اليت تسكر بشهد ! النهار وحيلق من شجرة اىل اُخرى؟

و حسوت االيام ! وأسأهلا هل أنا أمجلُ أم تلك الزهرة احلمراء الضاحكة يف وجه السماء؟! الورد؟
ـُسكرين فألقى نفسي متبحراً يف كل دقيقة وغليظة وعميقة من ال كون أمتتع برؤيتها شراباً ي

وألواا ورائحتها وحركاا وسكناا وأفتح ذايت للكون وتشبع غرائزي غري ضارة بأحد فتصبح 
 .منتفعةً نافعة

 سعيداً بشكليالفطري التلقائي، حىت مررت ذات يوم برجل مل اُصادفه من قبل فخلته هکذا كنت
وأجاب ..فألقيت التحية عليه...حيواناً غريباً وملا دنوت منه فاحصاً إياه عرفت أنه من بين نوعي

لكن  نعم رأيت: قال! فقلت مابك يا رجل، أما رأيت إنساناً قبلي؟...لكن بدهشة وتعجب 
فيه؟ قال. هکذا طبيعياً مل أر وما العيب النك بال ثياب وال سكن : قلت أنت ناقص

تلبس ثياباً : فقلت وما علي أن أفعله حىت أكتمل؟ قال. فتبقى إنساناً غري مكتمل..وال..وال
 ... وتسكن بيتا

علمين يا حسب  فقلت. يقالُ يل حسب: رغبت يف كالمه طمعاً بالكمال فسألته ما إمسك؟ قال
فمن النباتات و احليوانات والطني واحلجر إرتديت ثياباً . وعلمين...بوركت خريا...طريق الكمال

إن الثياب ليست بثياب ...ولألسف الشديد...لكن...مجيلة و بنيت مرتالً  كبرياً حمكماً و سكنته
غيوم تساقطت علي قطرات کذلك املرتل فإذا مطرت ال...فال تستر عوريت وال تقيين بردا وال حرا
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املاء من كل جانب واذا هبت الرياح عصفت يب وكأنْ مل يكن جدار أو سقف 
 ...والشمس تبعث بأشعتها احلرى يل صيفاً والربد يقرصين شتاءا...أمامها

ـَلنب طبيعيت وأمين  وحرتفي ثيابٍ ويف مرتل ال فائدة من وراءهن وقد أصبحن سجناً وثقالً  س
تعالَ .. أين قد ذهبت...أين أنت ...حـــ...يا..ت يا حسب يا حسبفصح!وسعاديت 

خلصين من هذه الباليا اليت أنزلتها علي، فإين ال اريد الكمالَ والسعادة اليت بشرتين ا ، وتنازلت 
ولكن ال خيط وال خط من ...عن مرامي ومطليب كلياً وندمت ،أين اُريد حاليت االوىل فقط

ـُرد من اجلنةوظللت كآدم ا. حسب   …أصفق الراح بالراح و أزفر ندما وحسرة...ذ ط
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  الرحلة اىل العراق

 علي عبداحلسني

يف ..شعر انه يتوق اىل زيارة مراقد االئمة توقا شديدا فقرر ان يشد الرحال اىل ارض الرافدين 
 .الصباح املبكر مجع حمسن بعض احلاجيات يف حقيبة صغرية و ودع اهله 

ذين جاؤوا ليدخلوا العراق فرافقهم  وصل احلدود بني ايران و العراق وجد مجعا من االيرانني الملا 
بعد ساعة من التوغل يف ارض العراق استوقفتهم سيارة فيها رجال منقبني و مسلحني .. الطريق

هل  فترجل واحد منهم و سئلهم اىل اين تذهبون فاجابوا انا زوار احلسني ايب عبداهللا فرد عليهم
يوجد فيكم اعجمي فسكتوا مجيعا وبدأوا ينظرون اىل شاب ، فاصفر وجه الشاب و اطرق راسه 

لكن حمسنا اسرع حنو الرجل املقنع فقال له بلهجة عربية اهوازية انه ال يوجد اي اعجمي معهم ..
تقهقر حمسن اىل الوراء و كانه .. هل يوجد فيكم اعجمي  : فسئل  الرجل نفس السئوال ..
س يف قلبه خشية مث شعرانه جيب عليه ان يفعل شيئا لرفيقه االعجمي فصرخ يف وجه العراقي اوج

ال باس : فاجاب الرجل . ال يوجد معنا اي اعجمي و ان شئت تعال و تكلم معنا مجيعا بالعربية :
م فدفع كل مخينيا ففتحوا هل. اذا ليس عليكم اال ان تدفعوا مخينيا واحدا للدخول يف ارض العراق 

 .الطريق 

كنتم مجيعا تنظرون ايل و ماذا كان يریدون تلك  ملاذا: بعد ما ابتعدوا قليال سئل رام حمسنا 
فشكره رام كثريا ملا قام به من . سرد حمسن كل االمر و اطلع رام على كل التفاصيل .الرجال 

 .عمل باسل خلصه من بطش تلك الرجال 

مث استأجروا غرفا ... ي احلسني بن علي و العباس اخيه بعد يومني وصلوا كربال فزاروا ضرحي
كان حمسن يتأمل كثريا ملا يراه من دمار و خراب و فوضى يف العراق و يعصره ...لالقامة يف فندق 

 ..احلزن و يكاد ان يبكي بصوت عال 
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ن ضريح احلسني مسعوا صوت االنفجار و رأوا الدخان و النرياذات ظهر حينما كانوا يصلون يف 
فامسك حمسن يد رام و ..لب حنوهم ، الزوار يهربون اىل كل االجتاهات مرعوبني مذعورين 

شروعوا بالفرار فتفجرت وراءهم سيارة مفخخ مث تلتها الثانية فكادت النار تلهبهم لو ال نزق 
احلياة هلثا كثريا و ملا وجدا نفسيهما على قيد ...الشباب الذي رماهم بعيدا عن مكان االنفجارين 

 ...وقفا ليلتقطا انفاسهما و حيمدان اهللا على جناما 

بعدما ختلصا من اخلطر اجتاحت حمسنا نوبة من الغصب العارمة فشتم و لعن االخضر و اليابس و 
كل من سبب هذه احلرب على بلد آمن مستقر كان يعيش مشاكال اقل من هذه املشاکل التی ال 

 ..تعد و ال حتصى 

فصلى كثريا فنسى املكان و الزمان و كأنه غرق يف ... حمسن وحيدا اىل الضريح يف املساء ذهب 
فلما وعى ان صالته قد شارفت على االنتهاء وكان مستقر النفس ...حبر يبعده عن كيانه 

فسمع كلمات فارسية تتناجى من قربه فادار وجهه فرأى رجلني جيلسان وامامهما تربتان و ..
ما امتما صالنعم : فقال واحد لآلخرضحاكا متفاخرا ومستهزءا..ما و شرعا يف الكالم يبدوا ا

ملا مسع حمسن هذه الكلمات صعق صعقا شديدا و مل يتمالك نفسه .. لقد كان العراق ملكا اليران
ال ان كالمك ال ميت اىل احلقيقة بصله ال من قريب و ال من بعيد لقد كان .. فصاح ما ال

لعراق و املسلمون طرودوا الساسانني من ارض الرافدين فلم تكن ايران اال ون قد احتلوا ايالساسان
هل انت ايراين ؟ اجاب حمسن : بقى فم الرجل الفارسي فاغرا فرد عليه ... حمتلة للعراق ليس اال 

واستطرد الفارسي فلماذا تغضب اما حتب ان يكون العراق اليران؟ فزاد حمسنا غضبا فوق . نعم : 
فرد ..انتم عنصريون و لستم مؤمنني : لضرب الفارسي فتراجع عن قراره ورد  غضب فرفع يده
فاجاب حمسن اهللا اعلم يب انا مل و لن اكره احدا ال ...لك انت تكره الفرس ذعليه الفارسي ك

فارسيا و ال غري فارسي لكن امنا انا انسان حر و ال اريد االحتالل الي شعب فوق االرض مث ان 
 .اخل...اخواننا يف االميان هؤالء العراقيني
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ام يلبسون كما ...شعر حمسن خالل االيام اليت قضاها يف العراق ان العراقني قريبني منه كثريا 
انه عشق العراقيني و ازداد ... يلبس الناس يف مدينته و يتكلمون كما يتكلومون عرب ايران 

 ...ا محاسا يف محاس هلم و كان يتعاطف معهم و يتفهم مآسام كثري

كان حمسن يبحث يف العراق عن املتنيب وعن البيايت والسياب و اجلواهري و النواب و عريان و 
ظل يبحث عن االدب و املوسيقي اللتني تشبع ما ... داخل حسن و وحيدة خليل ورياض امحد

اتورية طيلة السنني وظل يبحث عن بلد قتلته اآليدلوجيات االستعمارية و االيدي اخلائنة و الديكت
 ...املستبدة

على حدود العراق و ايران وبعد ايام التعب و اخلوف و الشوق و احلنني و االميان و 
ودع حمسن ارض العراق واهله باكيا عليهم و على العراق املذبوح على يد ..االخالص

كان ممتال بالكره و ...فقسم ان ال يعود اىل ارض العشق و الشعر و الفنت واملوت..االمريكان
ومل يكن سفرا بل كان موتا شهيا و والدة مرة يف آن ...احلنني مرة يشتاق و اخرى يكره 

 ....واحد
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 اية لعبة أزليه

  سامل الباوي

أدارالرجل قبضة الشباك ، تناهت إليه هبة ريح السموم مصحوبة بروائح النفايات النتنة عند 
. من إطار النافذة و ألقي نظرة إيل اخلارج  أطلّ برأسه. إنفصال مصراعي الشباك عن بعضها 

فكّر الرجل يف نفسه أنّ أضواء أعمدة الكهرباء قد جعلت من . كانت املرأة تذرع عرض الشارع 
  ....املرأة حورية 

ما إ ن مسعت املرأة صوت إنفتاح النافذة حيت أدارت برأسها و ألقت نظرة إيل األعلي ، وجدت 
... ز الشباك كأنه صورة فوتوغرافية بيضاء و سوداء مهترئة شكل الرجل وهو يطلّ من بروا

أطرق الرجل برأسه و حدق بأصابع . تالقت نظرات املرأة و الرجل و تشابكت ببعضها البعض
ـّةالشباك  ظنت املرأة أنّ الرجل حيدق إيل صرته أو لعلّه إيل ماحتتها . يديه املتشبثة حبافـ

لرياح الذي كان يشبه صوت بكاء الطفل ، فأجالت نظرها ايل أعادها ايل وعيها عويل ا....
 ......أطرافها و أحست أن الرياح سلبت منها األطفال ، فتنفست الصعداء و سالت دموعها 
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 جرمية يف العصر ما بعد احلداثة

 سامل باوي
حديدة ...جيب ان يقتل، اجلَّو بارد، أضع يدي علي معطفي حبثاً عن آلة قاتلة وماهي اآللة

املقتول الذي مل أقبض روحه  ...يف احلقيقة ال اتذکر ...مزجنرة،مسدس،عصا،هراوة،مدية،الأدري
ـّعذر علي رؤيته يف هذا الضوء اخلافت للغرفة و النواف...ربما ينظر...بعد، مل ينظر ايلّ ذ اليت تت
أهو رجل أم أمراة أم .... و األسوأ إنين نويت تنفيذ اخلطه يف الليل البهيم ... علق عليها التراب

يضع امامي ... وانا ايضاً  مل استطلع... مل حيددوه يل ... لست أدري ...! أم فتاة ... شاب 
ـّرة اخري  ... رارة الشرجييزعجين طقطقة املروحة السقفيه باالضافة ايل ح... فنجان الشاي م

وما ان اضع الفنجان الفارغ علي ... حتترق احشائي ... ارفع فنجان الشاي و احتسيه بسرعة
اغادر البيت ... مل استطع ان أسيطر علي نفسي ... االرض حيت يسرع املقتول وميأله ثانيه 
ـّول علي نفسي من کثرة ما اع...املقتول دون ان أودعه کاملرات السابقه طاين کدت ان اتب

دعين آدع خطه القتل لوقت اخر ... حان وقت الغداء ... انظر ايل ساعيت اليدويه ... الشاي 
  کاملرات السابقة
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 مقهي الالوجود

  سامل باوي

احلادي عشرمن سبتمرب، أسامه بن الدن، القاعده،أبراج مركز التجارة العاملي، جورج بوش، 
وكوياما،اية التاريخ، خارطة الطريق،الشرق االوسط حمافظون اجلدد، ف  افغانستان،غوانتانامو،

اجلديد، ياسر عرفات، مروان الربغوثي،ابومازن،امساعيل هنية،ايهود اوملرت ،بنيامني نتنياهو 
 ... ،قانا،خميم جنني، صدام حسني، العراق،ابوغريب،نوري املالكي،ايادعالوي،

ال اجلالسني يف مقهي الالوجودايل جيش املهدي، الزرقاوي،ويكيليس ،مل يتطرق أحد من الرج
ذكرهم علي لسانه، كان الدخان السجائر يغطي وجوه املتواجدين يف املقهي، كانوا يتفرجون 

علي أحدأغاين عمرو دياب اليت كانت تبثها قناة روتانا وكان يشكو فيها من جفاء 
  .......عشيقته
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 س سواهيوتون و لين

 سامل باوي
وم الداکنه ألمراة کانت قد اجربت طفلها علی النوم حتت ي الغنيبرومته من بمهسها .. »هيقظيأ«

ات لنوستراداموس والذی کان يفی بعدما قرأت کتاب املئويتها الريشجرة التفاح الواقعة وسط ب
کون ذلک يث سية علی رأس شخص نائم حتت شجرا حيه عن سقوط تفاحة سحريقد حتدث ف

خ ، منذ تلک اللحظة أجربت تلک يالشخص من أکرب عباقرة التارصبح ذلک يالسقوط سبباً بأن 
  .تهاي علی النوم حتت شجره التفاح الواقعه فی وسط بنياملرأة الطفل املسک

قاهلا مرة اخری برومته وهز السالسل امللتفة حوله بصخب وعنف ، تلک السالسل .. » هيقظيا«
عطي برومتة النار للبشر يدة و قبل أن ي بعنيقبل سن .التی کبله ا زئوس عقاباً له علی سرقة النار 

وم الذی سوف تسقط يزهم من الية لزوئوس مع آهلة قام زئوس بتحذيو فی أحدی اجللسات السر
رک حيوده و يرر العلم من قحيه تلک التفاحة علی راس النائم حتت الشجرة ، األمر الذی سوف يف

ة قائماً علی أساس فلسفة التطور و يخ البشريفی تار دية عهد جديعجالته بالهوادة معلناً عن بدا
 قام برومته بأفشاء النباء السري عندما مهس بأذن نوسترآداموس و الذی نيالتقدم ، بعد مضئ سن

  . قاظه من سباتهيضاً قام بدوره بکتابة نبأ ذلک السقوط فور إستيهو ا

 من الناس بالنوم حتت شجرة ريبعد ذلک وعند ذروة الشهرة لکتابات نوستراداموس قام الکث
 . کونوا هم رواد العامل و قادته الی االماميالتفاح کی 

من هو البشری الذی رأی مثرة شجرة التفاح بالشتاء « : قاهلا برومته للمرة الثالثة .. » هيقظيا «
  »القارس 
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 تلك الشجرة الساحرة

  سامل باوي

ـّي قفزت إيل ذهن املرأةكلّ شيء قد تغري ، كانت هذه الكلمات األويل  مل تأت ايل هذا . الت
يدها اليمين مسكت كف ابنتها األيسر و ما إن انطلقت رجال املرأة حنو . املكان منذ سنني عديدة 

ـّت البنت الصغرية خطاها مهرولة وراء أمها ، كانت املرأة تسرع يف اخلطو،  االمام ، حيت حث
سريعة و غري قابلة للفهم و التمعن كأغاين ميكل  خطواا السريعة كانت قد اخذت إيقاع أغان

  ...لعلّ رجال البنت الصغريتني قد التالمس األرض بعض األحيان ، لذلك . جكسون 

تزلّ و تتعثر بأقدامها و لو مل تكن األم قد أحكمت قبض يدها الصغرية لكان باالمكان أن تسقط 
ذا ما وقع بصرها علي وجه ابنتها بوجهها علي األرض و لعلّ أمها قد تتوقف عن املسري إ

 –الشاحب اللون وعينيها الغارقتني بالدموع ، أو لعـلها تكتفي بتقليل سرعة أقدامها املسرعة 
أخرياً  توقفت املرأة عند ما اقتربت لطابور من األشجار املصطفة علي شاطيء ر كارون  –لعلها 
انسحبت يد الطفلة حنو األرض وفقاً  .    أطلقت يد ابنتها الصغرية... و أخذت حتدق حنوها(1)

قامت البنت الصغرية مبسح دموعها ، كان هذا أول عمل تنجزه بعد حترر ... لقانون اجلاذبية 
أخذت املرأة تفكر مع . يدها من قبضة أمها و كان عملها الثاين أن جتيل النظر يف حميا األم 

حاجبها و استشرقت األفاق الشاسعة و  كل شيء قد تغري مث وضعت يدها اليمين فوق....نفسها
شجرة سامقة تراءت هلا و لفتت انتبها ، أنزلت يدها اليمين ، غزا ... ظلت تطيل النظر حنوها 

ايء ... بعد األنتهاء من احلصة الدراسية األخرية.... يف هذا املكان ... أمواج من الذكريات 
... الضحكات ... النظرات...بيده وردة محراء    ذاك الشاب املنتظر دائماً  حامال... ايل هنا

إرواء البتلة الصغرية لغرض التسلية إنتبهت إيل نفسها علي اثر مساع حفيف الغصون اليابسة 



 

 
۴٢ 

 

لألشجاراليت يداعبها الريح تذكرت املرة األخرية اليت أتت ايل هذا املكان ، حيث قاموا بتزوجيها 
ابن عمها هذا من قبل ابداً  و مل تشاهد حيت قرية عمها مل تري . قسراً علي ابن عمها القروي 

البنت جيب ان تزوج ألبن العم طبقا  -!!!أو هل كان هلا وجود خارجي ؟ –علي صفحة اخلارطة 
ماكان أغرما اليها يف تلك . مل يكن جيدي البكاء و العويل لدي الوالدين . ً ألعراف القبيلة 

موت زوجها كان األمل الوحيد الذي يراود نفسها هو روية  بعد. تنفست الصعداء... اللحظات 
مل تلق . مدت يدها اليمين ثانية و قبضت علي كف ابنتها األيسر مرة أخري . تلك البتلة الصغرية 

رمقت . اقتربت حنو الشجرة العالية  . انطلقت متشي. هذه املرة ايضاً  نظرة علي وجه الطفلة 
اطلقت يد . نظرت ايل أسفل الشجرة . حيث ميزق السحاب  بطرفها راس الشجرة الطويل ،
 ....وقع بصرها علي رجل كان يسقي تلك الشجرة . ابنتها بشكل غري إرادي 
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  الفراشة

  سامل باوي

کانت . ت بالفراشات عندما حتدثت أمی عن رجوع روح أبی املتوفی علی شکل فراشةيمألنا الب
کانت تراه فی کل . مل تستطع الکف عن التفکیر به للحظات  أمی مهووسة بأبی لدرجة أا

  .لولتها يت ، فی الزنقة ، کانت تراه حتی فی قيمکان ، فی الشارع ، فی الب

 نين کلما الحت فرصة لذلک کعاشقيداً عن اآلخرياوالن التسلل و اإلنفراد بعحيکانا دائماً ما 
 نيتطفئ بعضاً من جوی احلب املستعر ب سرقا منه حلظات لقاٍء علّهايسابقان الزمن لکي ي

ا املرتل او اهلروب الی أحدی ياوالن االختفاء يف إحدی زواحيکنا نشعر م عندما کانا .أضلعهما 
  ...داً عن انظارنا يقة بعيالغرف الفارغة او فی احلد

ن أبی د يف تلک املغازالت والدردشة والعتاب إما فلقد کايکانت أمی هي الناطق واملتکلم الوح
شاهد الکلمات التی کانت خترج من فم يرمبا کان (  ينينظرالی شفتی أمي املتحرکتيکاالصنام 

  )أمی 

اً يظهر جليا بأسرها تتجسد يف شخصه و کان ذلک ما ياة أمي کما لو أن الدنيکان أيب حمور ح
ة القلق و ريکث علهاجيه ، لقد کان کل عاملها و هذا ما کان ييف نظرا له و خوفها الالحمدود عل
ات أبی املرحوم مل يفی کل ح( رمها منه حيمل معه ما قد حيدائمة اخلوف من اهول الذي قد 

ان تتنبأ وتشتکی من إمور ممکن أن حتدث ياالح کانت بعض ) ترک أمی الّا فی ساعات الدوامي



 

 
۴۴ 

 

وهو مکبل ت أبی يع رويف تستطيک  .. ع حتمل فترة احلبس؟ يف تستطيفک.. اذا انسجن أبی .. 
  ؟... و 

کانت حبضور أبی تتمرن . ة يان تصرخ باعلی صوا وتقوم باعمال جنونيکانت فی بعض االح
  بةيا العصيدة فی هذه الدنيب و تنادي أبی وتعاتبه لترکها وحياللطم ، شق اجل

کان بعض زمالءه (  ريوم املشئوم عندما مسعت أمی خبربوفات أبی حبادث سيوفی ذلک ال
 ، إمناعمل انتحاری قام به أبی عندما وقف فی طریق سیر ريکن حادث سيعتقدون بأنه مل ي

کانت أمی تظن إن کل الناس ( نيتبسمت وظنت هذه من االعیب احلاسد) ج الوقوديصهار
ستطع أحد ي   الکن عندما قرأت نظرات النساء حوهلا بکت وبکت ومل) ن ولعها بأيب يحاسد

  .السکوت تها او اجبارها علی يتسل

ة کان يفی البدا. ان واهل البلدةريزعج اجليع و لشهور حتی اصبح صراخها يام وألسابيبکت أل
عندما عرفوا أن هذه األعمال مل . لها يسمعوا عويو لکي اليقوم الناس برفع صوت التلفاز و الرادي

  .جتدی مثراً إرتفعت أصوام باإلعتراض

عندما اتعبتنا الرحالت املتکررة .  شیءريتغين أال أنه مل يعوذنا أطباء البالد والسحرة و املشيإستدع
  .لة لردعها من هذا السلوک يو مل تبقی لنا ح..ادات و حتی اخلرائب مساکن اجلن يالی الع

تها للفراشة إنقطع صوت يعند رو. دارت حول أمی . ذات صباح دخلت فراشة فی غرفة أمی 
وقفت أمی مث حترکت حنو )  حنو الغرفة نينا مسرععندما إنقطع صوت البکاء توجه.( البکاء 

خرجت أمی بسرعة . نادت الفراشة باسم أبی .  الی املصباح الکهربائیريالفراشه التی کانت تط
و طبخت   ليأعدت الشای املمزوج باهل) حترکنا حنن من خلفها الی املطبخ(من الغرفة الی املطبخ 

الفراشة و طلبت منها اهلبوط و اجللوس بقرا لکی یشربا مث نادت . الطعام املفضل عند أبی 
الکن الفراشة کانت حتوم وجتول حول املصباح . ةيلة املاضيام اجلميا مثل تلک األيویاکال سو



 

 
۴۵ 

 

ح حتی ترتاح من تعب السفر يقامت أمی بااللتماس والتضرع هلا لکی بط و تستر. الکهربایی 
  .ليطو

لی أن اشرقت مشس الصباح ويف کل حلظة کانت تذهب الی کانت أمی واقفة حتت املصباح إ
  .ل الی شیء آخري وطبخ طعام آخر وهکذا من الشای املمزوج باهليرياملطبخ وتقوم بتغ

رمبا من ضوء املصباح ( ان ريتة من کثرة التعب والطيعند بزوق الشمس سقطت الفراشة م
  »   بوکم املرحومماتت روح أ«صرخت أمی مرة اخری باعلی صوا ) یيالکهربا

وعمل أمی التضرع   د الفراشاتيد الذهاب الی الصحراء و صي أصبح عملنا الوحنيمنذ ذلک احل
  .وااللتماس للفراشات لشرب الشای واکل الطعام املفضل عند أبی املرحوم 
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  ه املقدسهيالوص

  امحد عادل الصاکي
 

ب کاألسد يمه...صامد کجبل مشداخ...واألباءکامللک يف کامل الرفعة ...زارين يف املنام
بته وائه ييف کامل ه...فارغ الطول کقصب األهوار... ل األهوازيشامخ کشموخ خن...املغوار

ه مل ختترق يبعضها سطح...رغم اجلــروح والکدمات اجلامثه علی وجهه وصدره هنا وهناک 
والدماء کالشالل تنحدر حتی أمخص ...قه متوغله يف اجلسد حتی مابعد العظامياجللد وبعضها عم

 !!...هيقدم

 ... اولدييک ياوص: قال يل 

 ... صالتک أنا أتعهد ا...ديال تتعب نفسک فأنا اعلم ماتر: قاطعته فقلت 

 ...ی اولديک ياوص: اح يقال يل بوکعة وعدم ارت

لن اجلب لک ...سلف ري خلف خلريال تقلق سأکون إبنک البار وخ: ه فقلت يقاطعته للمرة الثان
 ...همريهم وکبريک صغياإل الرمحة واملغفره سأجعل الناس تترحم عل

 ...ا ولدييک ياوص: منکمش الوجه نينيقال يل وهو مغمض الع

د أن أقرأها علی يهل تر...مل انساها اطالقاُ...اکيمازلت احتفظ بوصا: قاطعته للمرة الثالثه   
 ا ؟د ان تکررهي؟؟ فلماذا تر...ظهر قليب

  : مرارة إستوقفتين عن مقاطعته...مبرارة تنضخ من وجهه ...قال يل حبماس ملتهب

أنا وهي روح ...هي روحي اخلالدة ...فهي صنوی...ک بامـــکيأوص...أمـــک
 !!...نيواحدةٌ يف جسد

  : ينينادي ني مسعت صوتاً متعباً ممزوجاً باألننيإنتفضت من نومي ح
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 !!...ا فارس دوايمي_

 !!......ا فارس آه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
۴٨ 

 

  

  عاجنة الصبح

  امحد حيدري

  .فجأة و بال سابق إنذار يدخلك الربد ، ياهلذه األرض اليت تفاجأنا كل شتاء 

الساعة السادسة صباحا لكن السماء تشري اىل الرابعة أو اخلامسة كحد أقصى للوقت ، الغيوم 
  .أربكت ساعة السماء ، قد متطر اليوم 

منذ رحيل صاحب املخبز و شوارعنا منشغلة بالبحث عن اخلبز ، كل املخابز يف املنطقة عاجة 
بالنساء و األطفال و القليل من الرجال ، ال يبعد املخبز املغلق عن بيتنا إال مخسني مترا ، إذ يقع يف 

اب اىل املخبز ، السادسة والربع الوقت مير ، علي الذه) ثالثة ( ، وحنن يف شارع ) أربعة(شارع 
ألحضر خبز الصباح ، الشوارع قاحلة و نسمات ما قبل الشتاء بلحظات ز الصدر ، زقزقة 

عصافري ناعسة وصوت خرير جماري املاء العارية وهي يتصاعد البخار منها ، يقطع نغمات خريره 
شمس ، و ركض جرذان تعلمت الركض قبل أيام ، السماء غائمة متنع ال  صراخ اجلرذان الكبرية

هذه املدينة ال حتب ترتيب الفصول حسب نظام مشسي أو أحست أا منسية فنسيت أرضيتها 
....  

  

هناك من يقبل حنوي حامال خبزه رافعا يده اليمىن ليقضم قطعة خبز ، إذن املخبز اآلخر يقدم 
رابع خبزه ، لكنه بعيد إذ يقع بقرب مدرسة إبنيت فألمتشى حنوه قبل أن تصحو ، من الشارع ال

سرت حنو الشارع اخلامس ، مث إجتهت اىل اليمني نفس الشارع الذي كنت آخذ إبنيت للروضة 
 .يوم كانت صغرية ، إجتهت اىل الشارع السادس وعلى الزاوية املخبز يعلن عن إغالقه 



 

 
۴٩ 

 

  من أين جاء ذلك الرجل باخلبز ؟

  هل املخبز خيبز ؟: كنت أريد أن أسلم عليه لكي أسأله مباشرة 

  .ليقول يل خمبز فالن خيبز : أي خمبز خيبز  رف أين أسأله عنسيع

  .لكين تراجعت عن سؤاله تربما 

هل هناك خمبز آخر مل أمسع به ؟ فقد علمتنا املدن أن أول ما نبحث عنه هو املخبز ، أو هكذا 
  .عملتنا الدنيا أول ما يبحث عنه هو رغيف اخلبز

، وقفت أمام املخبز املغلق و إذا برجل حيمل خبزا  لكن الرجل صادفين خارجا من الشارع الرابع
و يقضم قطعة خبز بيده اليسرى ، مازال الغيم حيجب الشمس لكن رائحة هذا اخلبز أقوى من 
ضوء الشمس ، جاء من شارع ستة فألدخل فيه ، البيوت مظلمة هناك من شغل مكفيات اهلواء 

اين مكيف اهلواء ، أظن أم ناموا قبل تغري أو هو مرتل واحد ذو طابقني شغل من يسكن الدور الث
  .اجلو من الصيف اىل بداية شتاء 

وصلت اىل وسط الشارع و منه إذا أكملت سأصل اىل الشارع الرئيسي و إذا إجتهت اىل اليسار 
سوف أدخل شارع مخسة أو أربعة و شارعنا وعلى اليسار زقاق املوتى ، أين املخبز من أين يأيت 

  اخلبز ؟

  .....طاخ 

على مييين زقاق ضيق ال ميكن لشخصني العبور منه مبحاذاة بعضهما ، على رأس الزقاق الفتة 
  أي نان هذا يف مثل هكذا زقاق ؟) نان ( صفراء كتب عليها باللون األبيض املعوج 

  .......طاخ 



 

 
۵٠ 

 

ت دخلت الزقاق ، وقف رجل بقميصه األبيض الصيفي وشعره املنفوش أمام طاولة حديدية إمتد
من باب صغري ، سلمت، عيناي تراقبان املرأة اليت ما أن وصلت أصدرت صوت الطاخ وهي ز 
التنور احلديدي ، رفعت يدها مرة أخرى تكور عجينة وتدورها ، مل أر وجهها ، لبست سوادا 

ياله افتحي ، بسرعة شيلي ، : غطت رأسها بفوطة ، صوا فقد أنوثته بعد كل طاخٍ تقول إلبنتها 
  .له اهو لعب يا

  هل حتمي نفسها من جنسنا بإقتباس لغتنا الذكورية و الوحشي منها يف هذا الليل الشبقي ؟

ال إنثناءات أنثوية يف هذا اجلسد ، صيغَ فاقدا ملالحمه أو من املمكن أنه قد نسيها وكيف ينسى 
  اجلسد تارخيه ؟

، لو  يقول فقدن رجلي  رأيت وجهها ، هذه املرأة فقدت زوجها ، و جه املرأة يعرف كيف
  .علمت البلدية م سيجرجروم يف حماكم العدالة ، أوال على اخلبز ثانيا إزعاج اجلريان 

هذا اخلبز اخلارج من التنور الصدئ رائحته ختتلف كلياً عن ذلك اخلبز اخلارج من أحدث أجهزة 
خبز حقيقي أكرب وأمسن اخلبز اليت ال تسمح لك بالوقوف أكثر من حلظات خمبأة عنك كل شيئ ، 

و أعرض ، هل تكون ذا الشكل ألنّ من محلته للنار إمرأة ، املرأة تعرف جيدا كيف تتعامل مع 
  .العجني بعكس الرجل يريد اإلنتهاء منه بسرعة ولن يهمه أأعجب من أخذه طعمه أو رائحته 

  .بينما هذا اجلسد الليلي يكور العجني كأنه سيقدمه لصغاره 

ج متأنيا من التنور ، السرعة هنا ال تعمل أو نسيت إنتظار إنتفاخ العجني مث تغري لونه اىل اخلبز خير
األصفر مث اىل الذهيب مث بقع سوداء أو أخف قليال أو أكثر من هذا الليل ، مث تيبس األطراف 

  ....للقرمشة مث جره من أذنه برفق و وضعه على طاولة يربد معلنا عن والدته ببخار كثيف مث 

إنضمت طفلة اىل أمها تراقبها و كأا ترى أمها تفعل ذلك ألول مرة ، محلت تلك النظرة اليت 
  .إعطين هذا العجني وسترى ما الذي سأفعله به : توحي بالتعلم أو التحدي 
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  .حملتين الطفلة القادمة للتو ، إبتسمت هلا و لتحديها هي األخرى إبتسمت و ركضت اىل الداخل 

م كم خبزة يريد ؟ اخلبز تكدس ملاذا ال جيمعه ويغادر ، جاء طفل على دراجة هذا الرجل الضخ
هوائية سأل من يقف يف آخر الصف و هل هناك غريي وغري هذا الضخم املستند للطاولة عالنا 

  .أولويته

عادت الطفلة وهي حتمل دفترا ، وقفت جبانب أمها مث حتركت حاشرة نفسها بني الطاولة والباب 
إقرأ يل  -: اق ، صرخت أمها ا لكن الطفلة مل تلتفت للصرخة ، قالت يل الطفلة لتخرج للزق

  .أيب 

  .دفتر رمادي أوراقه رأت فتحته من وسطه ، هناك أوراق نزعت وهناك أوراق كتب 

صرخت ا أمها ثانية ، وأطلت برأسها لترى طفلتها ، رأتين نظرت ايل من رأسي حىت قدمي مث 
 إختفت لتكمل تدوير العجني ، فتحت الصفحة األوىل ال مل تكن األوىل عادت اىل وجهي ، مث

ال فائدة مرجوة لن نستطيع أن نكمل سوف : ( ، كتب   أظن أن الصفحات األوىل نزعت
نسحق والرفاق راضون بالوضع ، غدا سوف أواجههم برأيي ، هل يعتقدون أن رئاسة الفرع من 

  .)حقهم فقط 
  .البقية نزعت 

طردوين ألين واجهتهم باحلقيقة و أنا من ثبتهم يف املنطقة ومحاهم ، أعرف اآلن :(  صفحة أخرى
  .)ما علي فعله سوف أوصل األمر اىل الرفاق يف العاصمة 

  .نصف الصفحة ممزق 

ال أستطيع الذهاب أو اإلعتراض عليهم اآلن ، سيصل بدر بعد أيام كما : ( يف صفحة أخرى 
و إعترضت قد يواجه بعض املشاكل فألحتمل اىل أن نرى ما علي فعله أخربين الرفاق يف البصرة ، ل

(.  



 

 
۵٢ 

 

بني اجلمل ترمجة لشعر !!! ، من لويس  صفحة من كتاب كتب يف أعلى الصفحة لويس عوض 
  من لويس ، و ورقة مرتوعة لشاعر موريتاين حممد بن الطلبة اليعقويب من هذا أيضا ؟

  كتب يف صفحة

:  

ذي حيصل هنا ؟ كنت أتوقع أن األمور لديكم أفضل و منظمة ، ملاذا ما هذا ال: قال بدر يل ( 
  )تسكتون على هكذا أمر ؟

حدثته عن احلقيقة املرة وكيف يتم التعامل مع الرفاق يف األطراف واملخالفني ، خاصة يف تأخري ( 
اإلجتماعات وهو بنفسه إلتقى كامبخش الرئيس وعرف بنفسه كيف يتم التعامل مع الال أو 

  .)كن ، ال أظن أن بدرا سيبقى سوف يرحل آخذا معه شعره إذ مل يبق أمامه غري الشعر الل

إستغرايب ، هو أيضا من الرفاق األوائل ، مث ماذا تفعل عائلته هنا يف إسالم آباد ؟   أثار أبوها 
  إسالم آباد وسط الطاخ وااري الطافحة والليل املهيمن ؟ أين هم الرفاق ؟

  مل تقرأ يل أيب وخبزك كم خبزة تريد ؟: ظت أا لبست حجابا ورديا قالت يل هزتين الطفلة الح

إنتبهت ليدي ، كم خبزة أريد ؟ تكرر السؤال على لسان األم ، مثان أرغفة ، اىل أن حضرت 
  .إنتزعت بعيين مجال سكب عليها املاء من الدفتر الرمادي 

ف أحوال الرفاق بات يكثر االسئلة عن شعر وبعد أن عر  يف األيام اليت قضاها بدر يف العاصمة ( 
  .)البند ، أقرأ له مناذج منها يفهم بعضها ويضيع عليه الباقي ، منر على املكتبات نقلب شعر البند 

حضرت أرغفيت ، بقي رغيف مل أستطع مشاهدة تلك البنت االخرى اليت تساعد أمها يف محل 
  .ياله شيلي : غطاء التنور كلما قالت هلا 

  .شيل : املطر ياحلظي العاثر ال متطر إال على خبزي ، قالت املرأة يل  تساقط
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  حتول الشيل يل ، ماذا أشيل ؟

  .لن يتبلل خبزك االن : رفعت الطاولة دون أن تنتظرين ورفعت من جانيب مث أضافت 

وصل الرغيف الثامن رفعتها جامعاً إياها ، أمسكت الطفلة يدي ودست فيها ورقة نظرت يل 
و سحبت الدفتر أو أبيها من يدي ، و ركضت حاشرة نفسها بني الطاولة والباب ودخلت برجاء 

البيت ، عدت وأنا أحاذر إندساس رجلي يف الوحل وااري املكشوفة ذات الرائحة الكريهة ، 
  .فتحت الورقة ، الصورة تشبهين كثريا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
۵۴ 

 

  للثلج رائحة

  امحد حيدري

، ونك كتلة بشرية متحركة ،الثانية ظهرا ، )) ونك((كرج يف دوار نزلت من السيارة اآلتية من 
  .ونك بركان أنوثة ثائر يلفه األسود

  .ثلج ينهمرعلى الرؤس وعلى األرصفة و الشجر النائم

جو يغري باملشي حتت مساء بيضاء وبني أعني تركض يف غواياا ، هواء مشبع بأنفاس ندف 
  .الثلج

جم ، العابرون واملغادرون واملاشون يتصاعد البخار من أنوفهم و ها أنا امشي من ونك اىل جام 
  .أفواههم و أنا يغادرين البخار يتلوى بدخان

  .إحتكاك الثلج يغرين باملشي حتته و خلفه

 

األنفاس اليت تؤخذ عند نزول الثلج هي أنفاس وحشية باحثة يف )) إكسري((وصلت لفندق 
 .متاهات هذه احلبات املتناثرة 

ررت من أمام فندق إكسري آخذ نفسا عميقا علّي أصادف بابه مفتوحا ألسرق ذبذبات كلما م
  .العطورالغالية

  .مغري هو الثلج يف سرق العطور، مغري هو الثلج لنهب نصف راتيب

  ها أنا أخفف الوطئ على أدمي بقايا الفتنة الآلتية من البوابة ، ما هو عطراليوم؟ و من أي دولة؟

  .الزهرية تفضحه ، جييز لك الثلج معرفة أصل الزهور املكونة ألساس العطر رغم أن خالصته 
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  ما هو حريق النفس اليوم؟

  .أقذف السيجارة النصف ألحضر نفسي ألنفاس أقحوانية بلورية

رائحة اليوم غريبة ليست تلك اليت منيت نفسي ا ، رائحة اليوم فيها من الصراخ ما يعكر إنزالق 
  .ة اىل الفانني فيهالقطن من حواف اآلهل

  

حتمله على صدرها وهو يبكي ، عمره ال يتجاوز السنة ، األم ثياا مجعت مجيع األلوان ، ممسكة 
  .بيدها قطعة قماش كانت بيضاء وهي تتوحد اآلن مع ثوا

  .املارة منشغلون باخلطو و باخلوف من السقوط و ضحكات فتايات يأكلن الكعك احلار

، يف يدها اليسرى الطفل و يف األخرى قطعة قماش والثلج يضرب العري  وقفت األم وسط القناة
  .الطفويل و يهمس للماء بأسرار الصراخ

  .ترفعه و ترتله اىل املاء اجلاري وهو يستغيث األرصفة

  .تقف ناظرة يف الوجوه املارة و الصراخ يناديها

فندق اكسري متص إامها  بالقرب منهما تقف طفلة يف السادسة تشبه أخيها املستغيث حتت سقف
  .و تراقب ما يقذف يف القناة 

  .عيناها بني العابرين و بني أمها و أخيها تسافران

  .رمحة السماء البيضاء و أم تغسل رضيعها و طفلة ترقب فتات بشر

  .مل ألعن أحدا ، مل ألعن شيئا، لعنت نفسي و أكملت دريب اىل العمل

  أي يوم عطرهذا ؟
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، فتاة ال يضيع الضوء رؤيتها )) بارك ملت((عما حويل ، أقترب اآلن من شغلين هشيم الصراخ 
حتمل مشسية وردية املانتو األسود يرتفع فوق الركبة ، و احلجاب بلوا ، متسك يد فتاها ، تودعه 

  .و أمام الثلج و املاشني حتته تطبع على الشفاه ضباب و يسريان مفترقني

  .محلتها الطفلة و هي متص إامها عيناها حتمل نفس تلك النظرة اليت
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 رسالة ضفدعة

  وليد آل ناصر

حتت أضواء القمر الساطعة على ضفاف النهر املنحدر جنب أوراق الشجر املتساقطة ضفدعة ذات 
ـّيتني ميتة  إا تقول بأنّ الضفدعة مل متت . لكن جسدها الزال حار و احلرارة تتكلم !! عينني بن

مل  من وقتٍ  طويل و برد الشتاء القارس الذي قضى على نصف أحياء األهواز يقول بأنّ الثواين
. متر من موا متساهلة حىت اآلن و إذا أمعنت النظر فيها لرأيت كتلة حلمٍ  تنبض يف ساقها األيسر 

ربما عبثاً  حتاول ، . حماوالت أخرية إلعادة احلياة على وضعها السابق أو على أفضل مما هي عليه 
رف احملاولة يكفيها أو ربما ربما حتاول ألنّ  ش!! هل سئلنا أنفسنا ملاذا حتاول ؟. ربما ستنهزم 

. رسالة إستغاثة ، رسالة نداء . تؤمن بأنّ اهلزمية فقدان األمل أو ربما حتاول لتوجه لنا رسالة 
لكنها عبثاً  تفعل ، عبثاً  . ربما لكل أبناء آدم و كل بنات حواء...ربما لكم ... ملن؟؟ ربما يل 

 .ب النداءيجيت قد ال يفلم... حتاول ،عبثاً  تنادي 
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ـَر  ربما مط

  وليد آل ناصر

  

إستيقظت من النوم نصف مغمضة و مائت موئة غري واضحة و كانت األحالم مازالت حتول بني 
ـُفتقد لذة النوم  فتحت . النافذة كان هناك نقرٌ  ب. فسمعت صوتا غريبا . أجفاا حىت ال تـ

بعالمة الرفض غري ) ال(عينيها و مائت بكلّ  وضوح ؛ كوضوحنا عندما ننطق كلمة الــ
لكنها عبثاً  . مهتمني باآلذان اليت تسمعها أو ستسمعها وحاولت أن تبكي إلضمحالل أحالمها 

رب فلجأت ألمها كما تلجأ اخلالئق لل. فالسحب لن متطر يف الصيف حىت إذا حاولت . تفعل 
  !من قد يكون ؟: عندما تعصف بوجهها الطبيعة و سألتها 

ال ختايف : فأخذا أمها لصدرها و وضعت أصابعها يف شعرها كأسنان املشط و مهست يف أذا 
ـّما مطر...    ...!ربـ
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  النملة وکسرة اخلبز

  وليد آل ناصر

بسهوله سوف أضع على إذا ما كنت ثقيله و حتركت : هكذا وجدت منلة تكلم كسرة خبز
 .وساماً فريداً يعطونه كل أربع سنوات ألقوى منله يف بالدي  عنقك

هكذا . أجلبيين حتت تلك الصخره مث دعيين. ال دعيين أقترح عليك شيئاً آخر: فقالت كسرة اخلبز
إذا رحبتها . سوف أربح أكرب جائزتاً تعطى يف بالدي ألكرب كسرة خبز قاومت جيش النمل

 .ي إياهاسوف أعطيك

حىت . فأخذت جتر كسرة اخلبز بعنف؛لكن كسرة اخلبز أبت بأن تتحرك. لكن النملة مل تقبل
  إنكسرت اىل نصفني و إحنرم كالمها من أى جائزه
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  احلب

  وليد آل ناصر

 ماذا هو احلب؟: األستاذ 

 .شئٌ  تافه: الطالب األول 

 .السخيف أكرب من ما يفكر به هذا... ال: الطالب الثاين 

 .الدليل الوحيد للرسوب: الطالب الثالث 

 .مسئلةٌ  غامضه: الطالب الرابع 

 .أوضح من الشمس ومع ذلك هنالك من ال يراه... ال: الطالب اخلامس 

 .أنت رومنسي أكثر من ما أنت واقعي: الطالب السادس 

 .مسعت والدي يقول بأنه سيموت بعد الزواج: الطالب السابع 

 .إنه يقول بأنّ الزواج بوابه احلب. جدي أعرف ذه املسائل... ال: ن الطالب الثام

 .وجوده وعدمه واحد: الطالب التاسع 

 .املسئله الوحيده اليت جتعل مصاعب احلياة سهله:الطالب العاشر

 .قد أصبح اليوم جزءاً  من التراث العاملي: الطالب احلادي عشر

إنه يتعلق بالعقد القدمي من الزمن ؛ حيث كان قيس . هو على حق... نعم:الطالب الثاىن عشر
 .وحيث كانت ليلى 
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 .اليوم أيضاً  توجد قصص حب ومالحم رومنسيه عفيفه. أنا ال أتفق معكم: الطالب الثالث عشر

 .قد قالوا كل الذي كنت أعرفه: الطالب الرابع عشر

ثروة أو ما شابه ذلك غري احلب الذي يبىن على اجلمال أو األناقة أو ال: الطالب اخلامس عشر
 .أو نصف يوم   حقيقي وسيزول بعد يوم

 إذا مل يكن هناك ال مجال وال أناقه فعلى ماذا يبىن احلب؟: الطالب السادس عشر

 .على الفكر و املعرفه و األخالق احلسنه: الطالب السابع عشر

ـّا على ما تقول، لكان لطبقةٍ  : الطالب الثامن عشر : خاصه من الناس؛أعينإذا كان احلب مبنيـ
 .ذوي العقول واألفكار و املهذبني

 .ال أحب إال بدايته: الطالب التاسع عشر 

 .إنه مجيلٌ  مع كل ما فيه من عذاب: الطالب العشرون 

  كلكم على حق. قد صدقتوا. أحسنتم: األستاذ 

  

  

  

  

  

  



 

 
۶٢ 

 

  انتصار حب

 وليد آل ناصر

فأخذ يسعل بشدة و راح . حتيطه بغبار كثيفمرت من أمامه شاحنة صغرية و مألت األجواء اليت 
  ميشي بسرعة

قبل أن يستعيد أنفاسه ، رجع ثانيةً  مللعب . ليخرج من الغبار لتجرب رئتاه اهلواء النقي مرة ثانية
  أفكاره اليت

إنه لن يريد بأن يفسخ العقد الذي دافع عنه حببٍ  و وفاء بعد أكثر من سبع . مل جيد هلا اية
  عسنوات أو يض

ـّاً بالنسبة إليه . عليه عالمة إستفهام ، حىت لو كانت صغرية  إنه لن . فاألمر أصبح مقضيـ
  حيتمل التفكري ذا

حسم األمر و أخذ جيوب شوارع األهواز املزدمحة بسرعةٍ  بالغة كي ال يفكر بشئ . املوضوع أبداً
  حىت إشعارٍ 

  .إنه أبوه . جه يف هذا األوان أخذ النقال يرتعش يف جيبه ، فأخر. آخر

  هله بويه إشلونك           -

بت نشميه أحسن من هاي ... شفتلك بت جرياننه . ترا هاذا حدي وياك ... شوف            -
  املابيهه خري و

  ...بعد التسويلي طالبه ... اسبوع الياي اخلطبه 

  بويه بس آنه أحب مريت           -
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بس ... آنه ما گتلک ال حتبهه ... اهل يإتگول ... حبهه من كون حبتك احليه            -
  دك تاخذ فوگ راسههيأر

  رفعون راسی او راسكيال ايحته إتييبلك إع... وحده ثانیه 

  إن شاء اهللا إيرفعون راسك. إخواين كل واحد عنده إثنني او ثالث            -

  .عله راسهه  سهه يعين تاخذگتلك تاخذ عله را           -

  ..إيصري خري إن شاء اهللا           -

  ....منني خري وراك           -

  .أغلق أبوه السماعة

  ...ألو...ألو           -

فالقرار قد حسم وسوف .إنه ليس مقتنعاً مبا قاله والده. وضع النقال يف جيبه و إستمر يف طريقه
  لن يتغري حيت

ـّر ألف سنة   :إا أمه.فتح النقال. النقال يهتز مرة ثانية أخذ. لو عم

 .ال إتسويلنه صيحه ويا أبوك... بعد چبدي ... ميا

 إخذ مره او فكنه...تيخو إتعرفه مثل الچرب           -

  .ميا آنه أحب مريت           -

 باچر إحتب ذيچ...هليوم حبيت هاي ... كلهن سوه... ميا النسوان ما يفرقن... یو           -
  خل   إخذ وحده ثانيه

  .انشوف أوالدك
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  اهللا كرمي           -

  .حيت إذا زعلتك وحده إتروح للثانيه...إي هيچ أحسن لك...ها يعين قبلت           -

  .نيميا اهللا اخيليچ إنيت وين و آنه و           -

  !ال إخترب حياتك... ميا إنت بعدك زغري           -

  !ماتامرين شي بعد؟َََ... زين ميه...زين           -

  .يف أمان اهللا . سالمتك ميه            -

  .يف أمان اهللا            -

وضع النقال يف جيبه و مسح إلبتسامة صغرية يف أن تطوي عرض شفتيه اليابستني و تربط خده 
  األمين

وى الشارع ط. إنه حيمل يف قلبه مأساةً حبجم طائفة الرجال و حباً  حبجم طائفة النساء. باأليسر
  كله و دخل

إشترى تذكرة للنقل الداخلي و صعد إىل أحد احلافالت اليت كانت تذهب إىل . حمطة احلافالت
 سعدي(حي. (  

ـّى الطرق حىت  إستكن على أحد املقاعد و أخذ يطالع الناس الذين كانوا يواكبون احلياة بشت
  إمتألت احلافلة من

إا الكتلة الوحيدة اليت تتحرك إىل األمام يف . البشري الناس فباتت كتلةً  متحركة من اجلنس 
  مدينةٍ 
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الذي ) كارون(صعدت احلافلة اجلسر اخلامس و أصبح بإمكانه أن يرى . ضوضائية مثل األهواز
  يشاطر أحالم

إرتفع بنظره قليالً  لريى اجلسر اهلاليلَّ الذي . السمار كما يشاطر النوارس اجلهاد من أجل البقاء 
  بالنسبةكان 

ـّف  طبـق شفتاه املرددتان و . إليه أكثر من هويه ، فوجده حماطاً  بذرات الغبار املكث
ـّــأ رأسه على املقعد و   وك

ـّه (أخذ يغازل عينا  فإما اجلغرافيتان الوحيدتان الصافيتان يف . السوداويتني يف نظره ) موليـ
  جغرافية األرض

. اليت دخلت قلبه و مألت صدره و إستكنت يف خاطره موليه كانت املرأة الوحيدة. املغربة
  بإختصارٍ  شديد إا

يف هذه األثناء و هو يرسم إبتسامة . أمجل موجودٍ  إستطاعت أن تراه عيناه يف هذا الكون املارد
  موليه بأقالم

ـّت احلافلة على ساحة اجلامعة و سلكت طريقها  خياله اخلشبيه على صفحة دماغه املشتتة ، إلتف
  ىل كرنيشإ

( كأنه . غمض عيناه اخلافتتني ليحفظ الذي رمسه من أي تفكريٍ  معاكس ) . الشهيد فهميده( 
  و) دافينتشي 

ـّةٍ  طويلة ) إبتسامة موناليزا ( إنتهى من رسم  لو كان رساماً  ... آه . بعد متاعب كثرية و مشق
  ألثبت للعامل أنّ
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كان يغطّ  يف خياله الواسع العريض ، كأنه . اليزا إبتسامة موليه أجدى و أمجل من إبتسامة مون
  زار معرضاً 

إبتسامة موليه ( كبرياً  أقيم لعرض إبداعٍ  فنيٍ  كبري ، صورةٍ  شاملة القواعد واسعة املعىن تسمى 
  كان) . 

ريية فإلتف ست. ينظر إىل الصورة بدهشةٍ  بالغة حيت تناولته يداً  كل ما فيها العظام ، من اخللف 
  لريى

  .فوجده عجوزاً  حيمل مالمح معلومة . صاحبها 

  ما ترتل ؟) سعدي(وصلنه إلـــ            -

  .شكراً  ... شكراً  ... ها            -

صافح العجوز و نزل احلافلة مسرعاً  إىل البيت ، غري عاملاً بالعاصفة اليت ستهب يف البيت ، بعد 
  أقلّ من

فوجد أمه عند الباب كأا تنتظر وقوع شيئٍ  . ول و دخل الثاين طوى الشارع األ. نصف ساعة
  أسرع إليها. ما 

ـّب التــي كانت حتتويها ـّصها من حالة التأه ـّل رأسها و . ليخلـ ـّم عليها و قبـ سلـ
  فأجابته و هي تقبل. سأل حاهلا 

ظهورها األولَ  لو ال خداه األمين و األيسر بشفتيها اليابستني اللتان تفقدان طعم القبلة منذ 
  العطف و احلنان

  .الساكن أحنائها

  ما طول إنتم زينني  آنه زينه           -
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  شنو السالفه ؟           -

  .ما كو شي بس إبوك إمعصب عله سالفتك            -

 دخل البيت بكلّ قوةٍ  و إطمئنان ؛ كحكومةٍ  تستعد. هز رأسه ليقول هلا أنه يدرك الوضع متاماً 
  إلمخاد ثورةٍ 

دخل غرفة أبيه فوجده حيتسي القهوة و . ستندلع نرياا بعد حلظةٍ  أو أخرى بطريقة أو بأخرى
  يتابع األخبار من

ـّم عليه و قبل يده و أخذ حيدثه حبذاقة . التلفاز بإمعانٍ  خاص    .سل

  إشلونك بويه ؟           -

  .أثرها قبل أن تصل ألذنٍ  تلتقطهافرد عليه بلهجة باردةٍ  كادت تتجمد الكلم على 

  احلمدهللا           -

  مسعت األخبار؟           -

  يا أخبار؟           -

  !!مسعت اجلنوبيني يردون اإلنفصال و اإلستفتاء بعد چم يوم . أخبار السودان            -

  .مسعت           -

  .أكرب دوله عربيه راح تتفكك. راح إتصري مشكله            -

  ؟!إحنه جليل عدنه مشاكل           -

  إن شاء اهللا ماكو مشاكل           -
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  .عرف بأنه ال يستطيع أن يغير شيئاً  من هلجة أبيه

  .بويه ما تامر شي            -

  .إا ال تبشر باخلري.أخذ يراقب عينا أبيه ليقرأ اإلجابة فيها

  !إشگلت؟           -

  عله شنو تتکلم؟           -

  عنی ما تدري؟ي           -

  !!!و اهللا ما أدري            -

  !!إي لو ال ؟. ما أدري شنو            -

  : من الشاي ، كأا كانت تسترق السمع خلف الباب نيفتحت أمه الباب و هي حتمل كوب

  ...إبوحممد يبتلك چای            -

  ...إا الفرصة الوحيدة للهروب 

  اهللا كرمي... اهللا كرمي بويه            -

ذهب . خرج من الغرفة كما خيرج السجني من السجن بكفالةٍ  مؤقتة ليعود إليها بعد فترة وجيزة
  إىل موليه كما

فتح الباب فرآها . يذهب الطفل الصغري إىل أمه حامالً  أحزانه ليلقيها يف أحضاا لتستبدل بأفراح 
  ترتدي

إا ليست سيندرال و ال بياض الثلج و . إلبتسامة هلامل تكن ا. إبتسامةً  عريضة مل يعرفها من قبل
  ال حىت
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إا تشبه ليلى العامريه أكثر من ما . إا إمرأةٌ  عادية ، بكل ما حتمل الكلمة من معىن. سندي بل 
  تشبه إمرأة

  .سأهلا بلهجةٍ  أكثر ما فيها الرأفة و اخلوف. أخرى 

  شنوصاير؟           -

  تتردد مشس شباط ؛ تسطع أو ال تسطعفأجابته مترددةً كما 

  و ال شي           -

  أحد گلچ شي؟           -

  !!إشلونك ؟... ال            -

  ري شنو صانيليش ما إتگول... احلمدهللا            -

أصالً  ألوتريد آنه أروح أخطب ... ترا آنه راضيه . ليش ما تتزوج ... أگلك محيد            -
  عمي شافلك. لك 

  .بلكت اهللا إختلّف منهه... حلوه او مو ناگصهه شي . خوش بت 

  :مثّ قال  أمسكها من زنديها و أحبر بعينيها 

  آنه ماااااااأريد مره.  نيإنت شتگول           -

ـُرق الباب بقوة    ...!!!ط

  محيد... محيد            -

  ها... ها بويه            -
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موليه و كأما قد إرتكبا جرميةً  كربى ، مثّ توجه حلميد و فتح أبوه الباب و أخذ يطالع محيد و 
  :قال 

  !!!لو ال   إي... ها إشگلت            -

معاشي كله كله ثلث ماليني او . عندي وحده او مو إمعيشهه. بويه آنه شلّي باملره            -
  إنته گاعد تصرف

  .علينه

إي لو ال ... صري زمله و إنطيين كلمه . عذار ال تطلع أ. مالك شغل باملصروف   إنت           -
  ؟

  :جائت أم حممد و قطعت كالمه 

آنه أقنعه ما . هاذه إبنك راكب راسه . إبوحممد صلّي على النيب و إتعوذ من إبليس            -
  .عليك

لو تاخذ مره لو تاخذ مرتك او . شوف هاذ آخر كالمي وياك ! إنت ال تتدخلني            -
  !!!بييت  متشي من

  إبو حممد إنطي فرصه خل إيفكر           -

عندما رآى محيد بأن الثورة قد إندلعت و نرياا لسعت األخضر و اليابس أكثر من وقودها 
  لتستعر أكثر فأكثر

  موليه ملّي الغراض... إن شاء اهللا العصر نطلع من البيت . ال ميه آنه تعبت من التفكري            -

  ...إنت ما عندك إبكان ... ين إتروح ميه و           -
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  إنشوفلنه فرد هيمه... اهللا كرمي            -

ـّا. آنه رايح أدور عله بيت            -   موليه العصر منشي منـ

ميا بعد ... تعال ال تركب راسك ... وين رايح ... عيين فدوه أروحلك ... ميا            -
  چبدي

خرج من البيت بإطمئنان يشبه اإلطمئنان . بيه مل يعد يصلح بيتاً  له فبيت أ. لكنه قرر أن يذهب 
  السائد على

  !أو ال شئ   حيكم على كل شئ. نفوس القادة يف الوطن العريب 

أخرج النقال و إتصل بأحد أصدقائه الذي كان مدير مكتبٍ  عقاري  

  السالم عليكم... ألو            -

  هله محيد إشلونك... و عليكم السالم            -

  احلمدهللا إنت إشلونك           -

  الچلب العضك كتلنا! وين ما وين ! إشعجب ... إخبري            -

  شوف نزار ردتلي بيت إجيار إبقيمه مناسبه ، وين ما يصري           -

  ...إتريد تستقل ... ها            -

  بس إبسرعه... إذا ما عندك مانع ... يعين            -

  إيفيدك ؟) ... كانتكس(عندي بيت إبــ            -

  إجياره إشگد؟           -
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  بس إلك بالش...الشهر مليون او ثلثميه            -

  بس ميته أ گدر أسكن بالبيت؟... كفو            -

  هسه تگدر تسكن يب... البيت خايل ... ميته ما حبيت            -

  لعد إتفقنه ؟           -

ـّفق ... إي            -   ميته تستلم البيت ؟... ليش ما نتـ

  آنه ما أندل كانتكس زين ؟. إنطيين العنوان . اليوم الظهر            -

ـِد املكتب و اروح هناك .ماكو مشكله            - تعال اية كانتكس . الساعه بالثنني أسـ
  عله اجلاده راح تلگانی

  يف أمان اهللا... بالثنني عندك ... إيدك  تسلم... شكراً  نزار            -

  يف أمان اهللا           -

رجع إىل البيت حمتفالً  ذا النصر الكبري مسرعاً  حنو أثاث غرفته الصغرية ليساعد رفيقة دربه يف 
  .مجعها 

تنفيذ   يف أقلّ  من ساعتني إنتهى من كل شئ و جلس على األرض كما جيلس الذي إنتهى من
  .مهمة كربى 

ـَن فيها السكينة و العزة يف وقتٍ  واحد ـُضم   :فسمع صوتاً  ما . مهمةٍ  تـ

آنه ما !! ليش ما تاخذ مره او ختلص من املشاكل ؟. إنت تدري شنو إتريد إتسوي            -
  ...!!!أزعل 

  ...إن شاء اهللا نبدي حياة جديده . بعد ما أريد أمسع هذا الكالم ... هم ردينه            -
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  إن شاء اهللا           -

  آنه الظهر أروح أستلم البيت او أخلّي الغراض او تايل أييي وراچ           -

  اكياهللا و           -

نظرت إلبنها . جائت أمه و معها الغداء و هي غري قادرةً  على حتريك ساكن أو إسكان متحرك 
  بلهفةٍ  غريبة

يف هذا البيت قبل مغيب وجه الشمس يف  كأمنا أدركت بأا سوف ترى مغيب وجه إبنها
  .األهواز

  ال ترحون يوعانني... هاذه غداكم ... ميه موليه            -

  نعم اهللا خاله           -

  چ عيينياهللا ينعم عل           -

أكل شيئاً  ما و ض كما ينهض األطفال من مائدة اإلفطار يف يوم العيد لريوا صداه يف الشوارع 
  ء وو األحيا

فحميد ض ألمرٍ  خيشى أن ال يكون مرداً له . لكن ليس بنفس الفرحة اليت جتتاح أرواح األطفال
  ذه. 

النهضه إنه سيفقد أباه و ربما أمه و هنالك إحتمالٌ  كبري يف أن يفقد إخوته الذين حيملون أريج 
  األب و األم معاً

  ]۱[كما قال الطائي

  آنه كون أروح           -
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  !بعده وكت           -

  لحگيال ما            -

إنتظر هناك حىت إتضحت معامل وجه . أخذ أثاث غرفته بسيارة تويوتا و ذهب ليصل يف املوعد 
  نزار بعد دقائق

هذا إذا قارنته بالبيوت يف هذا . رآى البيت و أدخل أثاث غرفةٍ  صغرية يف بيت كبري . قليلة 
  أعطى نزار. الوقت 

مثئة ألف ريال ؛ مثن إجيار البيت للشهر األول و شكره شكراً  كثرياً  معاهداً  بأن يرد مليوناً  و ثال
  له اجلميل

إنه اآلن أمري إمارة يستطيع أن يقول ا ما شاء و يقرر مصري شعبها مىت شاء و يبين . يوماً  ما 
  صرحه أينما

ـُعينه كي حيكم البالد بعدلٍ  و . شاء  و هكذا محيد توج أمرياً  . سالم ذهب ليأيت باألمرية لت
  إلمارةٍ  كانت حتتضن

 ولكن ليس من اجلنس اآلدمي الذي إعتدت أن تراه يف الشوارع و . إثنني من اجلنس اآلدمي
  إما. األزقه 

  .فهما متناغمان كأوتار العود متعاونان كأعمدة املعبد. خيتلفان 

بدئا شيئاً  . ضد بطش احلياة و صعاا  أخذا يرتبان البيت و يستعدان خلوض معركةٍ  جديدة
  فشيئاً  يدركان

فثمن . ال تغرك املاليني . فمن الصعب أن يدار بيتاً  بثالثة ماليني ريالٍ  إيراين . الوضع اجلديد
  اخلبزة الواحدة
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من النوع العادي ألف ريال إيراين و سعر الكيلو الواحد من األرز املتوسط احلال يتراوح مابني 
  ةاخلمس

فمراتٍ  يصل سعر الكيلو من اللحم . أما اللحوم فمبالغها خيالية . عشرة ألف و العشرين ألف 
  األمحر إىل مئة

و وقفته بكربالء ملا إسطاع الفقري أن يتذوق طعم ) ع(فلوال اإلمام احلسني . و مخسني ألف
  أضف. اللحوم أبدا

فال تستغرب إذا مل . إنقطع عنها الدعم احلكومي إىل كل هذا مبالغ املاء و الكهرباء و الغاز اليت 
  يكن للفقري

بدأت . هكذا محيد و موليه وجدا أنفسهما أمام حتدياً  كبريا. فالثقافة ال متلئ البطون . ثقافة 
  .عقوهلما بالتفكري

  فالفكر وليد احلاجة ؛

  محيد           -

  ها           -

  !شنو رايك إتبيع فالفل           -

  فالفل... ها            -

آنه . أوكات الفارغ بيع فالفل. إنت أربع ليايل بالسبوع تنطر بالشركه ... إي            -
  أجهزلك الفالفل بالبيت و

  !إشگلت؟... ها ... إنت جتلي و إتبيع 
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ـّر شنو إنريد. من باچر أييب الوسايل ... خوش فكره            -   !!بس كون إنفكـ

علي برد ، ... أگلک محيد راسي گام يويعين ... ه ، شعله ، بطل گاز ريوه چبتا           -
  إحساب كاضتين البارده

-           چ للدكتر؟يأود  

  بلكت أصري زينه... ال           -

ـّه قرص ما عدنه           -   حتـ

ـّه ما أشتهي... مايريد            -   القرص كلــ

  إرتفعتبدأ وجهها باإلمحرار و حرارا 

  محيد أحس بدين خدر           -

-           چ للدكتريگومي خل أود  

  أستراح بلكت أطيب... ال            -

  تچيال ال گومي لبسی عبا! ألو ما طبيت؟؟           -

  محيد ما أگدر أگوم داخيه           -

  ...ال تتحركني ... تچ يآنه هسه أييب عبا           -

يف املستشفى خضعت ) . سينـــاء(ساعدها لتستقم و أخذها ملستشفى ألبسها عبائتها و 
  لبعض التحليالت و

عندما كان الطبيب يقرأ التحاليل ذهب إليه . أخذت بعض احلقن و الدواء حىت إستقرت حالتها
  محيد و سأله عن
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  حالة موليه فأجاب الطبيب متسرعاً  بالفارسيه ؛

  كا ن هناك إرتفاعاً  يف ضغطها ...مستقرة ... مستقرة            -

  ملاذا يا دكتور؟           -

  شئ طبيعي           -

  كيف؟           -

  !!!الضغط يف كل النساء احلوامل بعد الشهر الثاين يرتفع            -

  ...حامل ... ماذا قلت ... حامل ... ماذا            -

  حامل... نعم            -

  !أنت متزح ... ال ال ... زوجيت حامل؟            -

  أنا أعين ما أقول... مابك يا رجل ؟ زوجتك حامل            -

  إنصرف الطبيب

  أرجوك... أعد ما قلته مرة ثانية ... حلظه ... حلظه ... يا دكتور            -

  زوجتك حاااااااامل           -

  أخذت مالمح وجهه تنفتح كما تتفتح الزهور راح يصيح بكل قوة

  بعد حمد يتشمت بينه... حامل ... موليه الدكتر إیگول إنيت حامل            -

  بس خاف الدكتر مشتبه... صدگ صدگ            -

  آنه سألته چم مره. ولچ إهوه دكتر إشلون يشتبه            -
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ـّه إيفرحون           - ـِل إخلالتی او عمي حتـ   گ

  بيهمهسه إتصل ... زين ... زين            -

  !لكنه مل يرد. أخذ النقال و إتصل بأبيه 

  إبوي ما إجياوب           -

  الساعه بيش؟... بلكت ناميني            -

ـّني إبسابع نومه ... بالوحده او نص ... أوو            - نزيل . باچر أروحلهم ... هسه داشـ
  فچيعله ک! إشوي إشوي ... من السرير خل إنروح 

  ؟...خايف علي لو عله الياهل ... يد ها مح           -

  چيعل...ال            -

ـّي إببطين ؟... خل أسئلك غري سؤال            -   !!إحتبين أكثر لو إلـ

  !أحبچ إنت أكثر إرتاحييت؟           -

  ...بردت گليب ... إي            -

وف اخلاشعني و محدا اهللا محد مل يناما تلك الليلة حىت فجرها و عندما مسعا األذان وقفا للصالة وق
  .الشاكرين 

خرج محيد و موليه قبل طلوع الشمس ليبشرا األهل . فحياما تغيرت يف أقلّ من ليلةٍ  و ضحٰيها 
  ذا اخلرب

ـُط . السعيد و يتناوال اإلفطار معهم ـَبس عندما وصال هناك كانت الشمس تنتظر الثواين لت
ـّيها يف مساء   كفـ
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  طرقا الباب بكل قوة ، حىت جائت أم حممد و فتحت الباب .األهواز الزرقاء

  ها ميه شنو صاير؟           -

  :تقدم محيد و قبل أمه على رأسها و قال هلا

  ميه عندي خرب وااااايد حلو           -

  إي ميه عيين... إتريد تاخذ مره ... شنو اخلرب ميه            -

ـّهال ميه عندي خرب أحسن            -   منـ

  ...ها خاليت إشلونچ            -

ـّ... احلمدهللا            - ـّی شنو اخلرب احللو؟يلچ إي إلرنيميه ما إتگلـ   گلـ

ـّه أگول... ال ميه            -   كون أگعد ميكم إنت او إبوي حتـ

  حياك... حياك ... زين ميه            -

  فجاء صراخ أبا حممد مثخناً  بالعصبيه

ـّي طلع من بييت ماله رجعه ... ال            -   !!إلـ

  محيد إیگول عنده خرب حلو. إبوحممد            -

  ال أريد اخلرب و ال أهله           -

  تقدمت موليه و تكلمت بصوتٍ  مرتعش

  عمي آنه حامل           -

  صدگ خاله گويل واهللا           -
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  آنه حاملالبارحه الدكتر گال . و اهللا خاله            -

  طلعوا بره           -

  بس ردنه إنگلکم بالبشاره. بويه إحنه مانريد نرجع للبيت            -

الياخذ حچی مرته مو ... آنه ربيت زمل . العصاين ال أعرفه و ال يعرفين . إطلع بره            -
  زمله

  فتدخلت أم حممد صارختاً 

  إبو حممد إنته مو ردت إعيال           -

شوف شنو من . إخذ مرتك او روح . إذا مو عاجبچ طلعي بره . إنت ما لچ غرض            -
  إطلع!! سحر إمسويتلك؟

خرج محيد و خرجت موليه و يف قلوما أحزان اخلنساء و يف عيوما دموعها و يف صدورمها 
  أشعارها

رجعا إىل البيت . شارع فلوال الناس و أنظارهم الناريه ألفرغا كل ما لديهما يف ال. املؤملة 
  مهمومین

عينا محيد كانت تلوح األمام كأا ال ترى . جلس كلٌ  منهما يف زاوية من البيت .  نيمغموم
  شئ أو ترى اجلسم

هي أمه ، هي . إنه اآلن ال يعرف إالّ موليه . أصبح يتيماً  ؛ بال أب وال أم . فتبحر يف جزيئاته 
  أبوه ، ربما

فقام و جلس أمامها و وضع عيناه بعينيها و جبهته على جبهتها . حبيبته  إخوته و يف نفس الوقت
  و أخذ يبكي
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 بإنتظار نيفبقيا إثن. كالسحب يف اجلزر اإلستوائية و موليه إحتوته كما حتتوي السماء السحب 
  الثالث يف هذا

ر دمعة و إبتسامة حىت و هكذا مر اليوم تلو اليوم و الشهر بعد اآلخ. العامل الذي متوج به الالأباليه 
  إنتهى

قال األطباء ملوليه إا ال تستطيع أن تنجب بشكلٍ  طبيعي و . الشهر التاسع على محل موليه 
  عليها أن ختضع

عندما مسع محيد ما قاله األطباء مل يوافق على إخضاع . للوالدة القيصرية ألن اجلنني قد إلتف 
  موليه للوالدة

  .وحيدته القيصرية خوفاً  على صحة 

إتگول أوالد اهللا ... شايلني إخشومهم بالسمه ... إمهه هذول الدكاتره إش يفتهمون            -
  شو گبل... 

أصالً  هذا يسوه . آنه أمي يابتنه مخستنه كلنه طبيعي... النسوان كلهن چانن إيينب طبيعي 
  إتشگین بطنچ عله شانه

  نسوان گبل قويات... ما يصري طبيعي بلكت صدگ ... محيد إحنه وين ندري            -

  .بلكت يبيت طبيعي... صربيلنه چم يوم... واهللا ما أدري شگلچ            -

  زين           -

  أخذ التوتر يزداد فيها. مضت بضعة أيام و لكنها مل تنجب

  آنه خايفه... محيد مانروح للمستشفى            -
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  هليوم إنروح... ال ختافني            -

عندما إنتهى . و خضعت موليه هناك لبعض التحاليل و الفحوصات ) رازي(با ملستشفى ذه
  الطبيب من الفحص

على الفور " . إجراء والدةٍ  قيصريةٍ  طارئة : " ، قرأ التحليالت مث كتب يف ورقةٍ  صغرية 
  أدخلت موليه غرفة

ـُرك محيد ينتظر يف اخلارج  فإنه املسئول . شيئاً فشيئاً  أخذ التوتر يزداد فيه . العمليات و تـ
  الوحيد على تأخري

فهو ال يستطيع . هل التأخري سيؤثر سلباً  على صحة موليه . أخذ يسئل نفسه . الوالدة القيصرية 
  أن يسمع خرباً

إا تتحرك بكل . أخذ ينظر إىل الساعة . إا كل ما لديه و أمجل ما لديه من احلياة . سيئاً  عنها 
  و إذا  بطئ 

مرةً  متر الساعة مر الدقيقة . مير عكس ما تريد . هذه طبيعة الزمان . ملا حتركت   ان األمر أمرهاك
  و مرةً 

ـُتح . على أي حال مرت ساعة بأكملها و تلتها العشرات من الدقائق. متر الدقيقة مر الساعة  فـ
  باب غرفة

إلدخال أحد ) ريكافري(بعد التخدير العمليات الذي كان يفتح على وحدة العنايات اخلاصة مبا
  املرضى ، فالحت

عيناه عينا موليه فرآها و رأته فأخذت الدموع تتساقط من عيونٍ  إشتاقت لبعضها من غري أن 
  كانت. يأذنوها 
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دفع الباب بقوة و ركض حنوها ليبدد األمتار . املسافة عدةُ  أمتار لكن الشوق ال حيتمل األمتار
  احلائلة بينهما و

  إمرت دموعه على دموعها كما ينهمر املطر علي الينبوع غري مهتمةً  باملولود الذي جاء ليكمل

ـّن من اإلجناب و الدموع تكلمت بكل رومنسيه .الفرحة أمجل من كلمات . فحبهم متك
  شكسبري ، بودلري ، نزار

الدنيا أما احلب فهو احلياة إا قالت بأن املال و البنون زينة احلياة . قباين و كل أعالم الرومنسيه
  .بأسرها 

  .وال بأيٍ  من مظاهرها   وكذلك قالت بأن احلب ال يربطه خيطاً  بالشهوة

  

  

 
  

 

 الشاعر الدكتور عباس العباسي الطائي الغين عن التعريف -۱
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  ديبرکات الع

  کرمي البندقيلي
قد التف علی نفسه اکثر من مرة الطابور ...ل من النساء والرجال يامام الصراف اآللی طابور طو

عادة . ابا ينه املقابل قص باملارة من الناس البعض ذهابا والبعض اآلخر ايکقر   ف املبلطيالرص. 
د مرة فی العام و الکل مهتم يد و العيع... ة هکذا ية من السنة الشمسريام األخيتکون هذه اال

هلا احلظ األوفر من هذه الضجة "  نيهفت س"واملائدة ... متام االهتمام بامللبس واملاکل و
ة ية بدايضمن لنفسه السعادة املرجوه لغايهز کل شیء عند دقة الساعة کی جيالکل   واالهتمام

  !! ...السنة املقبلة 

  

 مکتظة بالزبائن القدامی واجلدد... کات و متاجر األقمشة يحمالت السجاد و البوت

ة ومازال السوق متخما حبراک املارة و ريظهدا من وقت اليدا رويکانت الساعة تتقترب رو
اهللا ... اهللا اکرب ... ب نداء اآلذان يارتفع من مأذنة املسجد القر. مبرور الوقت ني آري غنياملتسوق

  اکرب

ة لنداء األذان واداء الصلوة يسدل باب متجره اللولبی تلبيصاحب املتجر احملاذی للمصرف أخذ 
  الطابور حنو واجهة املتجر املقلق تواتجه جزا من يففسح اال کی 

طال االنتظار بسبب نفاذ النقود التی قد شحن الصراف ا مسبقا فحسب ما علم الواقفون فان 
  ة الشحن املزمع اجرائها فورا قد تطول الکثر من عشرة دقائقيعمل

  !قد اکه طول االنتظار وکثرة الوقوف علی رجل ونصف رجل 
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منی املعطوبة ال تتحمل هکذا فترة يه فرجله اليلس علجيد ما جيسار عله يال فنيميادار وجهه حنو ال
  من الوقوف

منی يقارب شهرا فقدت رجله اليم و رغم مکوثه فی املستشفی ملايفبعد ذلک احلادث املروری أألل
رفع نظارته . تلکؤ من اثرها يرها عند املشی او جيتها وباتت شبه معطلة فصار يوينشاطها وح

سری يد اليالی عصاه وهی بقبضة ال  ال بعد ما التفت الی الوراء عندها اسند جسمهيقل کةيالسم
  !ث ي احلدميفجلس علی مصطبة واجهة املتجر املقلق ومالمح وجهه تشیء مبرارة امل رجله القد

ه تقبل هذا الوضع يرجل فی متوسط العمر مثله من الصعب عل. مد رجله املعطوبة الی االمام 
منی حنو الرجل املعطوبة واخذ يده اليمد . هة واخری ي هننيب ا يرج عفوخي نيان املومل دون

تحسس يده صوب اعلی دشداشته ليبعدها مد .فف االمل بعض الشیءخيتحسسها و کامنا اراد ان ي
  !ة يهذه املرة البطاقة املصرف

الطابور من ة الشحن فدبت احلرکة فی يعلی عتبة باب املصرف وقف املوظف معلنا امتام عمل
  :ة ض متمتمايبصعوبة بالغة بعد اسناد ثقله علی عصاه اخلشب... د يجد

وال چان     وزريما چان عدنه ن   ؟!وم يمشعنه اله هل ... ام اهللا سوه يکل ا... وز رين... وز رين -
احلساب .... تنه هل بلوه ي انيمن... شه حلوه ي او شنهو من عنيشي او چنه عانيعدنه هفت س

اشتاکلون   ؟!د واضلن يهن للعياط... ينيالعندی واملا عندی اربع مال...  ينيه اربع ماليبکله 
ابوچ ... ن يه الالزيوانتی االم امشالچ الزه او... چ يد هيچ او های اتريد هيريهذا ا... شتشربون 

   ؟نين هفت سيامچ امسو

  !جدام ... جدام ... حجی ... حجی -

أخرج البطاقة ... فدفع نفسه حتی وصل الی واجهة الصراف اآللی ذه الکلمات افاق من کراه 
لولة دون الوصول الی مبتغاه کضعف بصره ينها ان بعض العوائق تتدخل للحيبه فتذکر حيمن ج
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ابدی الشاب استعداده ...  بالشاب الواقف خلفه نيستعيفرای من االفضل ان ...وقلة جتربته 
  منه ذلک بلطفبعد ان طلب الرجل    السداء ای خدمة

ة کحرکات اخلفة التی يتقدم الشاب فصار عند واجهة الصراف فاخذ بطاقة الرجل فبحرکة خف
ة داخل فوهة ية ادخل بطاقته املصرفيقة ذکيوحبرکة اسرع وبطر  بهيتفنن ا البعض جعلها فی جي

ساطة افشی الرجل ذو الرجل املعطوبة الشفرة بب) . الشفرة(الصراف فطلب من الرجل الکود 
... عندما رفض الصراف التعامل بالبطاقة تلک ... ها ريولکن الشاب ادخل شفرة اخری غ

حة فکرر الرجل الشفرة يست صحيالشاب الشفرة مرة اخری معلنا للرجل ان الشفرة ل  طلب
  جتاوز ادخال الشفرة اخلاطئة احلد املسموح به... ها ريولکن الشاب ادخل متعمدا شفرة غ

فاخرب الشاب الرجل ذو الرجل املعطوبة حدوث املشکلة وان ... ی البطاقة فقبض الصراف عل
  !!س املصرفييه مراجعة ريالبطاقة قد صادرها الصراف وان عل

فدخل !!   قوم به من ازعاج الناسيبدا الرجل انزجاره من نظام الصرف اآللی وامتعاضه مما 
ده مزجمرا يالغاضب الساخط ملوحا ب ر رجله املعطوبة التی ال تتناسق و حرکة جسمهجياملصرف 

  !حيکاالسد اجلر

عة ادخل الشفرة التی يوحبرکة سر  عندها اخرج الشاب بطاقة الرجل وادخلها فی فوهة الصراف
  ..!کن سحبه من نقودميقد مسعها من صاحبها مرارا و سحب ما 

  

  

  

 الصندوق اخلشيب
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  حسني طريف عليوي

 
اللحظة الراهنة اليت رمست ابتسامة كئيبة على شفيت الرجل أصوات صاخبة تأيت من النافذة و توتر 

 :عقارب الزمن متشي على احلائط و تغمر وجهه باخلواطر. العجوز

تضع القوري على املنقلة و تلتقط املنقاش و تعدل _ بنت اجلار املرحوم احلاج خرياهللا _ شكرية 
جاعلة من اخلجل يفوح يف  املطال على شكل مقوس مبحاذاة القوري و تبارح املكان مسرعة

تدخل عليه أم حسن و ترد الباب فترحب به و    .ساحة البيت و هو يرقبها من داخل الديوانية
 :هي تلف الشيلة على رأسها و تعقفها بالچالب

ابوك اْشلونه زين هك اشلوو مرحبا ام هله 

 ـ اهللا خيليچ إنتمِ اْشلونكم شاْخبارِ اْحسوين

 عد چبديـ بعد عيين ب

ما اذا كان حيول بصره حنو باب الديوانية فريى ظل شكرية خيتفي من فرجة الباب فسأل أم حسن 
 :دوء

 ـ خاله وين احسوين؟

 :زمتت ام حسن شفتيها و تنهدت حبرارة طفقت قائلة و هي حترك يدها اليمىن

حة عمك ملّ الْعمام و راحِ ـ خاله شاْگولْ و شاْسولف إنت مو غريب علني مثْلِ اوليدي، البار
 ايةْ الْ لينِ البارحسوين و مخرييةْ الْح لَ مود ع حاچونهسوين اْياح عم وبِ الْ بيتالْذّاك الْص

 .الدْوبةْ متعطْلةْ ماْ اْيانا ال طارِش و ال علم
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اخلشيب العتيق املتكدس عقارب الزمن متشي بال هوادة و الرجل العجوز جيثو أمام صندوق والده 
رائحة أبيه ال تزال متأل الغرفة فيحس انه طفل يف العاشرة من  .بالغبار و املغطّى خبيوط العنكبوت

 .عمره يتلقى وصايا والده األبوية

مسح الصندوق باملنديل بعناية فائقة فطفرت دمعات ساخنة من عينيه فتناثرت على اخلشب مم 
ضل و الدوبة تنقل ذاك الصوب اىل هذا الصوب و القرية ساعدت يف مسح الصندوق بشكل أف

متتلئ بالضوضاء و الضجيج و يف احلديقة خنلة واحدة واقفة على جذوع النخل املتقطعة النصف 
حمروقة و هو يقاوم الذئاب مانعا اياها من الدخول اىل احلديقة فقفز ذئب شرس من على السياج 

ما كان عليها أن توافق بابن (البنيتني و طلعتها اجلميلة داخل غفوته فأيقضه و أيقض عيين شكرية 
نظر الرجل العجوز اىل النافذة و تذكر أنه هرع بفزع حنو غرفته منتحبا ) عمها املدمن الكلب

ما كان عليها ( بصمت قاتل عابرا شوارع احلميدية ساقطا من عمارة قدمية الطراز يف ر الكرخة 
أحس بيد ترفعه و أصوات ) دا عن الواقع املوجود يف خارجهأن توافق، سأعيش حتت املاء بعي

  )كانت تستحق إذ أعيش من أجلها حتت املاء.( أنفاس متقطعة و متداخلة ها ها ال ال احل احلياة

بعد انتهاءه من املسح فتح باب الصندوق فمألت أنفه رائحة البخور و اهليل و املسك و رأى يف 
و دلة قهوة مصنوعة يدويا و فنجاين قهوة بنقش ) چيةْ و چفيةْ بگْعةْدشداشة و خا( اجلانب األمين 

أمحر و أزرق و يف اجلانب اآلخر ثوبا نسائيا خيتص للمآمت و فستانا بنيا حيمل ورود قانية اللون و 
 .عصابة ملتفة بعناية و حلى مرصعة باخلرز األمحر و األزرق

احلزن ال يفارقه ، أراد أن يضع الصندوق على  من الغرفة و  أغلق العجوز باب و أخرجه بصعوبة
فتغضب حفيدته سها و تقلب الدنيا    طاولة الكمبيوتر لفترة قصرية لكنه خشي لو يوسخ الطاولة

حدر فوق. 

نعم حاليا عليه أن خيلي غرفة والده املرحوم أو باألحرى غرفته أللعاب وديكورات سها اليت تضم 
و سريرا و ديكور لألطفال، لكن أين يضع هذا الصندوق الذي ال والعاب كمبيوتر   پلي استيشن
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يتناسق و لون البيت، فكر أنه يتكلم مع ولده حسني فدخل عليه و رآه منهمكا يف كتابة قصة 
بالصندوق، لكن ولده رفض هذا املقترح و أن غرفته ال تسع أكثر   قصرية و أراد منه ان حيتفظ

يناقشه العجوز كثريا و قبل أن خيرج سأل حسني عن صديقه فلم   من مكتبة و طاولة و كرسيني
و سأل ) ال شك انه سيوافق بكل سرور و بال تردد(الذي أخرج فيلما حول الصندوق اخلشيب 

 :ايضا عن صديقه اآلخر الرسام، لكن فوجئ عندما مسع من ولده يقول

 ...وـ حنن سوف خنلد هذا الصندوق من خالل كتاباتنا و أفالمنا و رسومنا 

 : فقاطعه العجوز و رد عليه برتق

ـ هل هو اصبح مندثرا حىت انكم تريدون ختليده، هناك الكثري من الناس الذين اليزالون حيتفظون 
 .ذا الصندوق غري مستنكفني به

هز العجوز رأسه مرات عديدة عالمة األسف و دخل غرفته، العقارب اجتازت النافذة و العتمة 
هذا الصندوق رغما عليه جيب أن ( اح املكان، عيناه اغرورقت بالدمع راحت شيئا فشيئا جتت

أو يتبدل اىل متاثيل يف مراكز املدينة ، هل ام    يدخل بطون الكتب و اللوحات و األشرطة
 ...) يريدون إحياؤه أم

 :نظر العجوز قبيل رحيله بلحظات من النافذة اىل النوافذ األخرى

  ال تزال تقاوم املثقفني؟ ـ يا ترى كم من هذه الصناديق

  

 الشوارع البعيدة

  حسني طريف عليوي
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مضت زينب جبسدها امللتحم داخل   صوت الدعاء تناهى اىل مسمعها ليعلن عن دنو األذان،
غرفتها كسمكة عائمة، تسري حنو مكتبتها وهي تصب بصرها على عناوين الكتب املصطفة، نالت 

النظرات، لكن ما الفائدة إذ أا قد قرأت كل هذه الكتب و مل الروايات النصيب األوفر من تلك 
يبق لديها ما تضيع به ليلتها الطويلة، فالمت نفسها مل مل تنتبه هلذا األمر مبكرا لوصت صديقتها 

  .مسرية يف استعارة بعض الكتب حني زارا يوم أمس

...  

تبحث يف األدراج و الرفوف و حاصرا رغبة ملحة حنو القراءة فبدأت تتنقل من غرفة لغرفة 
الزوايا و قد فاجئها اإلرهاق بإظهار قطرات من العرق الساخن السائل على يدها اليسرى الباردة 

. 

احننت بصعوبة و نزلت تنظر من حتت السرير ما إذا كان كتاب بقي قابعا هناك على دفة اإلمهال 
.  

  :مين متسائلةدخلت عليها أمها و مة بالغة رفعتها من حتت إبطها األ

ماذا تفعلني؟ إنك سوف تقتلينين بأعمالك اجلنونية هذه، لكم حذرتك باال ترهقي نفسك _ 
  هكذا؟

  :طأطأت زينب رأسها خجلة من مث أجالت النظر اىل أمها و ندت عن آهة دلت على يأسها قائلة

  .أحبث عن كتاب القرأه الليلة_ 

  :ردت عليها والدا برتق

  يوم غد؟و هل لديك امتحان _ 
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ما كانت الوالدة مطمئنة من ردها و سرعان ما اتضح هلا من خالل امارات وجه زينب أا 
أخطأت، و ما كان عليها أن ختاطبها بصيغة حتكمية و هي اليت تعلم اىل أي مدى يصل دقة 
إحساس بنتها و حذرها، و الشك أن زينب سوف تشرد بذهنها اىل ذلك الزمن الذي منعها 

ذهاب اىل املدرسة اإلعدادية و تتذكر كيف بقيت رابضة يف البيت و شاءت األقدار أخوها من ال
  !أن حترمها من رؤية اخلارج

  :استطردت األم قائلة

على أي حال سأغضب إذ رأيتك مرة أخرى ترهقني نفسك بتلك الطريقة، أنا ساصنع لك _ 
  .كل ما ستحتاجينه

  :و تابعت

املسجد حىت الصباح لقضاء صالة القدر، سنتناول اإلفطار أبوك و أخوك يبقيان يف . على فكرة_ 
  .وحدنا الليلة

هل (دلفت األم حنو املطبخ لتهيئ كل ما حتتاجه مائدة رمضان و تركت زينب غارقة يف أفكارها 
هل ستقرأه الليلة بعد أن (الح ببصرها القرآن من على الطاولة ) تستسلم اىل هذه الليلة بال قراءة

  ).لبحفظته عن ظهر ق

فطنت حلظتها زينب بإدماا للقراءة ، إا راحت تشبه املدمن على املخدرات حيث مل جيد لديه 
اذا مل يكن هناك ما سيقرأ فهناك : (ما يبدد به ظلمة الليل، فتتداعت اجلمل و األفكار يف خميلتها

 طيات دماغها فجأة خطرت يف باهلا هذه الفكرة و انبعثت تتغلغل يف) الكثري حباجة اىل الكتابة
  .لتغسله بالكامل، و بدأت تنشط حركتها شيئا فشيئا و هي تغالب ابتسامة على شفتيها

) من اين تبدأ رحلتها بالكتابة(وضعت األوراق على الطاولة و التقطت القلم حمدقة ببياض الورق 
دلت فكرت يف أول وهلة اا تكتب عن العصبية و سلطة الذكور و التعصبات الواهية، لكن ع
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أخذت ) هل غادر جنيب حمفوظ من متردم يف هذا اال(عن هذه الفكرة قائلة يف قرارة نفسها
تقلب الصور يف ذهنها خاصة املشاهد اليت رغبت يف كتابتها، لكن وجدا متآكلة و غري واضحة 
ألن معظمها لن تشاهدها بأم عينيها بل مسعتها فقط، فتوقف ذهنها عند تلك العجوز الساكنة 

لف بيتهم يف كوخ طيين، كم رغبت يف الكتابة عن حياا املؤملة حني مسعت حكايتها من خ
والدا، لكن هل ميكن الكتابة عن موضوع مسعته فحسب و هل كتابتها تكون طبقا للواقع إذ اا 
لن تالمسه؟ أخريا وصلت اىل آخر حمطة إذ ختترق جدار الوهم متحدية إياه حىت تصل اىل غايتها 

  !جوةاملر

  :سارت حنو أمها و هي ترتب الكلمات يف ذهنها

هل تسمحني يل بأخذ بعض من التمر اىل العجوز الساكنة يف الكوخ ألن ثواب الليلة . أماه _ 
  .تعرفني أنه يساوي الف شهر

األم كانت تعلم برغبة بنتها يف هذه الزيارة و دائما كانت ترفض هذا الطلب من أجل سالمتها 
ل عليها و خوفا من زوجها اذ ال يود أن خترج ذه اهليئة لكن هذه املرة ال من اي مكروه حي

تدري كيف وافقت و وضعت التمر يف كيس و مسحت هلا بالذهاب اىل ذلك الكوخ وحيدة، 
  .لرمبا استسلمت لليلة القدر و ما حتمل هذه الليلة من طقوس دينية

مساعدة أحد من أسرا كانت تنظر  وجدت زينب نفسها يف الشارع تسري ببطء ألول مرة دون
رجل مع زوجته حيمالن أكياسا تدل على جميئهما للتو : اىل حركة الناس النشيطة املفعمة باحليوية

من سوق نادري ميران مسرعني من أمامها ليصال اىل البيت قبل األذان، خترج طفلة من أحد 
اكتشفت اين يتجه كل هؤالء، و احملالت بيدها صلصة الزالطة راكضة حنو البيت و و بسهولة 

  .هل هناك من يكتشف أمرها إذا نظر اليها ، ال شك انه سيخطأ يف تكهناته و سيخسر الرهان
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و تذكرت يوم كانت طفلة فتصب أم ) أم علي(تابعت سريها يف الشارع املمتد و الح طرفها حمل 
يرمحها لكم كانت انسانة اهللا  -) هاي االة(و تقول هلا ) احلمحم(علي يف كيسها كوبا من 

  .تقربت اىل احملل و نظرت يف داخله رأت شابا يبيع و قد تغري احملل بالكامل    -حنونه

مساء األهوازال شك أنه يغري القريب و البعيد فهو رائع يف كل املواسم و ال حيضى النهار ثلث 
هواز العامرة بالنسائم و هذا ما جعل من زينب تسري يف أحد أحياء األ. ما حيضاه املساء من روعة

  .اخلريفية اهلانئة، سعيدة حبريتها و انطالقها مما ساعدا هذه السعادة يف تناسي ما جاءت من أجله

عادت أدراجها و انعطفت صوب الكوخ و هي تنظر اىل الكيس القابع حتت يدها اليسرى اىل أن 
ستراه من أشياء  صار بوسعها مشاهدة الكوخ بكل وضوح، سارت حنوه بشوق متصورة ما

  .رخيصة تكهنتها قبل ايئ

العتمة تغطي ساحة الكوخ األمامية و واجهت زينب صعوبة باجتياز هذه الساحة الترابية املليئة 
سئمت كثريا إذ رأت نفسها عاجزة عن العبور و التقرب اىل هذا   .بالصخور و األغصان املتناثرة

ا صوت األذان حتركت مسرعة لكي ال تتأخر مثلما عندما أرهف أذ. الكوخ املاثل أمام عينيها
لكن بغتة هوت بقوة على األرض فتعفر وجهها بالتراب و القمامة و مع   أرادت منها األم

أحست بانكسار يف جنبها لكنها مل تزعق خوفا من . سقوطها غاب كيس التمر يف العتمة
ت يزجمر يف صدرها فشاهدت الفضيحة، رفعت رأسها مبحن و أجهشت بالبكاء الكامت الذي با

من خلف املياه شابني يركضان حنوها، فخفق قلبها و مسحت الدموع بسرعة و هي مذعورة 
  .فهمت من خالل حديثهما يريدان املساعدة   ظنت أما يتأبطان شرا، لكن سرعان ما

رسي عدل أحدمها الكرسي و اآلخر رفعها من حتت ابطها األيسر وساندها بروية لترمتي على الك
  :من مث قرب وجهه لوجهها و سأهلا بإشفاق

  اين تريدين الذهاب؟_ 
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رفعت زينب حبياء فائق رأسها و رأت عينني تربق بضوء الشوارع البعيدة، و ابتسامة خفيفة 
  :ترتسم على شفتيه فقالت بارتباك و هي تشري بيدها اليمىن باجتاه بيت أهلها

  .اىل ركن ذلك الشارع_

من اجلانبني و نقالها اىل الطريق املبلط أمام بيتها و مسعت صوتا دافئا يسأهلا رفع اإلثنان الكرسي 
  هل هناك خدمة ثانية حتتاج اليها؟

أحست بانعقاد لساا حني شكرما، فحركت عجلة الكرسي و سارت حنو البيت وهي ال 
  .تدري هل مسعا صوا أم ال

حلمام لتخلع ثياا و هي حتكي معها، رأت أمها كيف كانت تأخذها حنو ا. وصلت منهكة متاما
  .فما كان بامكاا أن تسمع ما تقوله األم  لكن زينب ال تزال غارقة يف الوجوم مل تفق بعد،

بكت زينب حتت الدش الدافئ حبرارة و لعنت حظها الذي قادها اىل الكتب حيث ال يتوافق مع 
هل هي عاجزة . ا اىل شبه ميتةاملتغطرس الذي عطل اجلانب األيسر من جسدها و حوهل  شللها

  !اىل هذه الدرجة؟ هل يصدق أا تعيش يف واقع ملموس؟

رفعت رأسها فرأت عينني تسافران و ابتسامة يبددها البخار، شعرت بدفئ يد ذلك الشاب على 
  .اجلانب األيسر من جسدها و كأنه جعل من احلياة تدب فيه

ست متحدية و ال أا طاحمة اىل شيئ بل عائدة اىل عادت اىل طاولتها من جديد، لكن هذه املرة لي
خياهلا اجلانح ، مادامت احلياة باتت تشبه اخلرافة، فسوف تكتب عن القصص اخليالية و اخلرافة و 

  .عن ماوراء الطبيعة
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 العريس گصمولة

 مرمي کعيب

 "ال تعطني ليلتك:" الواحدة كانت توصي االخرى 

متاشي العرائس اجلديدة مع    منتقدة  ترويأم قاطع ذكريات زمن زفافها بفخر ، هكذا كانت 
 ازواجهن يف ليلة الزفاف

  كلّنا كنا مدعوين يف حفل زفاف ليلى
  و ام قاطع مع باقي النساء يترقنب امتام الزفاف
  ليلة الزفاف مل تعد مثل ليلة زفاف ام قاطع بعد

 ...و هي تبدو اآلن يف سن يقارب التسعني 

 

 :استغربت حديثها فتقربت اليها سائلة

 ولكن كيف كننت تنفذن هذه الوصية؟

 :جتيب و هي ز يدها هازئة من رجال هذا الزمن

  }۱{گصمولة "يف زمننا كانت الرجال جتلب معها 

     الكلة"اىل 

و عندما تقاوم العروس تضرب و يبدأ الشجار و يطول اىل أن يفوز الرجل ، فيعطي العروس 
 دارا من النقود و هكذا يتم الزفافمق

) بكارة(عذرية الذي هو عالمة تؤكد(خيرج بطال من الغرفة ويعرض لالخرين وسام الشرف 
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  .ويستقبل باهلالهل و اطالق النار) البنت قبل الزفاف
 لكن ملاذا تقاومن؟ هل الزواج يكون عن جرب؟: استغربت كالمها وسألتها 

 :اء و تقولحبركة من يدها تدفعين اىل الور

  !يعين نعطي انفسنا بالش هلم ببساطة"
 "فسيطردوننا بعدها

  :اتذكر كالما لنيتشه 

  "يف يدك   ال تدخل على امراة اال السوط"
  .بني الشرق و الغرب لضرب املراة لالستيالء عليها وعلى جسدها و خييفين هذا التفاهم التقليدي 

 تناهز الثامن عشر من عمرها ،فهي هادئة و حنيلة أحول بصري حنو ليلى العروسة اجلميلة اليت ال 

  علي جسدها و ختيفين الصورة" الگصموله"اتصور سقوط ضربات 

  .سبعني سنة مضت من زواج ام قاطع و مل يعد العريس جيلب معه سوط اشكر ريب بان اكثر من 

لسنها و  القرية و اجلميع حيترموا" عجائز"ام قاطع جتلس يف ميني العروس ،هي تعترب من 
  يستمعون القواهلا

،و مل  بالعصابة  ،تلف رأسها)زامل هو اخو ليلى األصغر(يف االيسر جتلس ام ليلى،يعين أم زامل 
  ".محزنة"اخوها قد تويف اثر حادث قبل سنة و مازالت  }۲{ مكسورة "تبتسم ،انها 

زامل و ترتعني االسود ، احول ان شاءاهللا يعرس : تواسيها النساء ،الواحدة بعد االخرى قائلة هلا 
ال شي يفرح أم زامل يف عرس ليلى، ال احد يقترح عليها لتخلع االسود يف . بصري حنو ليلى

  .......عرس ابنتها ، لترقص ،لتضحك و



 

 
٩٨ 

 

زهرا و زينب اختا ليلى كانتا جالستني هادئتني قرب أمهما، هذه هي اسرة ليلى اليت حضرت 
  .عرسها

هكذا توضح يل ام قاطع ) فوق ما معطني بتهم حيضرون عرسها؟(بنتهم  الرجال مل حيضروا زواج
غالب و مغلوب، فاعل و مفعول ، مآخذ و : فلسفة الزواج اليت أراها صامدة عرب عقود مر عليها

  .مأخوذ ال شي فيها يشري اىل الشراكة

  "لو مآخذه ابن عمها لرقصوا اهلها حىت الصباح النه عرس ابنهم:" تتابع ام قاطع 

  "الشجرة لو بيها خري الكلتها ميال اهلها:" ختفض صوا و تقرصين قائلة

  ؟" بيش جبتوا البنكم امراة:" أم قاطع تسال إمراة اخرى يف غرفة العروس

  مهر  " }۴{ ريلة " ۱۰۰و " }۳{گي"ثالثني مليون ريال :" جتيب املراة 
  "مليون شنهي بعد ۳۰بنتكم  بالش اعطيتوا : "تلتفت أم قاطع حنو ام ليلى قائلة

  .بورصة مت اختيار هذه االسعار اكرر االسعار يف راسي و اكاد ان افهم فی ای 

  من منتصف اليل ، املدعوون اغلبهم رحلوا و بقي اهل العريس ،  ۱۲  الساعة تقترب ل

  خترج النساء من الغرفة و لهل لدخول العريس

ر كل اللحظات حني وقعت ابنتها على االرض ، ام ليلى حتاول ان تنام لكن ينتاا القلق ، تتذك
اللحظات اليت كانت ختاف على ابنتها وهي تلعب أيام الطفولة ،يا ترى هل هي التزال مصدومة؟ 

  .....تتذكر ابن عمها الذي رفض أن يتزوجها ،وهو الذي كان يالحقها بنظراته لفترة من الزمن،

و يشري المه و اخواته " املراة ماخوذه: "رخيكسر أوهامها صراخ العريس، يسد زراره و هو يص
  .ان خيرجنها من البيت
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ليأخذن الذهب و خيرجنها عارية من  تصرخ النساء و يدخلن على ليلى ميزقن فستاا االبيض 
  ، تبتعد اخواا منها و تثري امشئزازهن،"كسرت اهلكي: "البيت، امها تصرخ ايضا 

قالت  ربير لديها،بعد ثالث سنني كيف فطن العريس؟ تبكي ليلى فحسب و تتنهد بالهوادة ال ت
  !امها اا صغرية و بعد ما تكرب سيلتم اللحم

ام قاطع تستدعي خربا وتأخذ بيد ليلى و تشري المها وا خواا ان يتابعنها فتدخل بيت السيد و 
  .تطلب لليلى االمان

الثة رجال ملثمني بكوفيام ث: بعد نصف الساعة ينتشر اخلرب و حيضر اهل ليلى عرس ابنتهم 
يتوجهون حنو بيت السيد و يطلبون البنت منه؛ ابن عمها حيمل معه السالح و عيناه محراوتان 

متتلئ غرية، يوجه السالح صوب السيد و يريد ان يدخل بيته بعنف، يرتع السيد كوفيته اخلضراء 
  . يعلمو يقسم جبده انه ال يسلم هذه احلرمة هلم هذه الليلة و غدا اهللا

تنسحب الرجال بعد قسم السيد و يعودون ادراجهم اىل بيوم،راكبني سيارة نيسان يف األمام 
  .حياولون ان يتنقبون خجال من هذا العار الذي حلق م 

أم ليلى و بناا راكبات خلف السيارة تلحف وجوههن السموم الساخنة و نظرات اهل القرية 
  ولة اخلرب،الالذعة اليت أفاقت متمتعة مبدا

أم قاطع طمئنت النسوة اا ستبعث ليلى فجرا اىل مكان بعيد عن عيون أهلها، لكيال يتورطون 
  .بقتلها

أم قاطع تعرف شخصا خيرا يف السبعينيات من عمره ،فهو يستر على أهل البنات من جرمية القتل 
ون اهلها مرة أخرى مدى و سيتزوج ليلى يف مكان بعيد جدا من اهلها ، لكي ال تلتقي عيناها بعي

  .احلياة
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ألنّ القتل وحده الذي يغسل : يتكابدان األمل مترصدين الفرصة لتحني   بقي زامل و ابن عمه
  .العار

  

 

 صغري و منقشصوط   -۱

 مصطلح يشري ايل صاحبة العزاء -٢ 

  العريس بشكل مقدم  املال الذي يعطى الهل العروس من قبل اهل-برطيل -٣

  املؤخرمسكوكة ذهبيةوعادة تكون  - ٤
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  الزالت واقفة

  د نواصريسع

  ؟؟؟ر يناياالحد العاشر من 

نظر الی اوالده الصغار و هم ي... ة ير علی شرفة الباب کاملسکون بأشباح احلريقف الزاي
...  االوالد و النخلة ني و اآلخر ما بني احلني، فتتعثر نظراته ب) ۱(رکضون حول السعمرانة ي
ناه علی ية علی الباب و ثبت عريه الکبيستند بکفي

  .اوالده الصغار

ر تعال يف الغرفة يا زاي: ه يفتصرخ زوجته العجوز عل
 .فأر

عة الی الغرفة و خطف انظار يدخل الفأر باقدامه السر
رك ساكناً سوى انه حير مل يالعجوز حوله ، اما الزا

  .يقف على شرفة الباب 

قعته يف عتمة اهول فأصبح جسده اکثر خفة من کثر أو... اح الدهشة علی وجهه يهبت ر
  .ة الی اخریيرکض من زاوياما الفأر الزال ... وقوفه 

  ر ماتسمع ؟يا زاي: ة يفصرخت العجوز مرة ثان

ج يسمع سوی ضجيزال واقفاً و کأنه يف قمة االنصات لصرخاا الصامتة و مل ير اليلکن الزا
  .الغرفةالفأر املتصاعد يف کل احناء 
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تمسك بآخر يد ان يريدي کأنه يداه لتتشبث بباب الغرفة احلديأمتدت ... ر علی ظهره ياستند الزا
حىت بدا له كل شيء و كأنه ... امل يف النجاة و مبا ان اهلواء كان يضرب بعنف كل احناء املرتل 

  .سيخلع من جذوره 

مبا الستطالع اآلخرين ان هرعت حنو الشوارع والطرقات ،ر... كان عواء العجوز یستمر 
صرخت ... الفئران شنت هجوماً على بيتهم الصغري و رمبا تريد ان جتد حل ألزمة ثورة الفئران 

  .لكن مل يكن هناك ال جميب وال مغيث

... بعد ذلك بدأت تتضح هلا بعض األمور اليت كانت غايبة عنها يف حلظات من اخلوف و الفزع 
  .و الغرفة كي تقتل الفأرتشجعت و مسكت عصاها و هرولت حن

دخلت و نثرت كل اغراض الغرفة لعلها تستطيع امخاد ثورة اراد الفأر حتريكها يف بيتهم الصغري 
اما الزاير يقف و يشعر بصداع شديد يف رأسه كأنه يريد ان يطري ما بني السماء و االرض ، ... 

و اما بقية الفأران مل ...    السعمرانةوتتجه أنظاره اىل زوجته لبضع ثواين و منها يعاود النظر اىل 
  .تشارك مع ابن جنسهم يف ثورته ضد العجوز

لذلك ظلت األوضاع تتدهور اكثر و اكثر عندما كانت العجوز مصرة على قرارها بقتل الفأر و 
و يف تلك االثناء دهلا فأر آخر على خمبأ الفأر ، فبادرت بأغالق الطرق و ... التخلص منه 

... ال دخول ... تلتحق به بقية الفأران و ذا اصبحت الطرق مسدودة الشوارع حىت ال
  .الخروج

الوقت مير و البحث يستمر ، ... خرجت العجوز كأا نابضة باحلياة ، فتبحث عن الفأر الثائر 
  .فيتصاعد ضجيج الفأر اىل مسمع الزاير دون اهتمام 

يا زاير أمسكت به و : فأر عندها قالت و بعد فترة استطاعت العجوز امخاد الثورة و امساك ال
  .قتلته دون ان يرف يل حاجب
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أتت العجوز و وضعته امام أمر ... الزال الزاير يقف و ينظر اىل االوالد و هم يركضون يف البيت 
  .الواقع

احلمد هللا السعمرانة : الزاير ال يبايل بكالمها فقال ... و يف احلني اليت كانت العجوز تتكلم 
  .اقفةالزالت و

_______________________________________________  

  .ليالسعمرانه نوع من انواع النخ
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 لسلوانا

  ؟) ... ۱(ري کنيا يب نين ياتذکر

، استطعت بقدرتك الساحرة ان تسليب مين اهلدوء و ) ۲(عندما کنا نتمشی يف شوارع دورانتاش
اخلطوات حنو اخللود ، البقاء ، االستمرار و اما انا کنت  بعض نينها کنت ختطيح... السلوان 

و الزلت اتذكر تلك االيام اليت قضيناها بشوارع و ... جمرد متفرج علی مجال انوثتك الساحر 
اصغي اىل الكون لعله خيربين ... معابد دورانتاش و الزالت ذكراك توافيين يف احلني و اآلخر 
  .برجوع تلك االيام اجلميلة

تين استطيع يف ذلك الوقت اكتشف ما جيول يف خاطرك و من دواعي اغتباطي و سروري ان يا لي
يا ترى هل تفكرين يب ؟ و هل تعرفني حبيبك ... اعرف مبا تفكرين و كيف تفكرين 

  .انا ذلك الرجل الذي حتدى االحالم و االماين كي يصبح االب االكرب الجلك... ؟ )۳(هومبان

و اندفعت حنوك  أضاعك قليب و ملا وجدتك ؟ ... يوماً بدريب عرفتك اذرع ... أهذه انت
  .حمال انا ال احبك ... ال. و انت تقولني ال ! ال تذهبِ : اشواقنا تف عليك بالذهاب 

و هنا يبدأ االندفاع حنو االمام ، عندها تبدأ روحك الذاهلة و جسدك الشاحب بالتقدم اىل ان 
  .اآلهلة عند العيالمينيتصبحي اهلة السماء و ام 

كم احب ان اراك ... هنا اتذكرك و انت تتحركني امامي باندفاع و عفوية ساحرة وتضحكني 
فأمسك بيدي وعاء املاء ... و ها انا اجلس على الكرسي املرصع بالذهب و الفضة ... ضحوكة 

  .اسوارها الشاهقة و باليد االخرى رأس افعى و افكر بااليام اليت قضيناهايف شوارع دورانتاش ب
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  ؟... اتذكرين يا يب نني كري 

حينها تسلقت اجلدران خبفاء كي ال يراين احد ، ... ذلك اليوم عندما كنت جالسة مبعبدك 
 و انت تضحكني ... فوصلت اليك.  

أتقبلني ان نصبح اهلة السماء ... بطفولة و عفوية و استغراق ... إذن لنتزوج كما ننظر اىل القمر 
  .طلب ذلك دون جدوى ، فأنت ال حتبيين ؟ كنت ا

ال تقول هذا يا هومبان اين الزلت احبك ، لكنين اخشى الزمن ، الناس و اخشى ان          -
  .لكنك اذهلتين بكلماتك ، اين احبك يا هومبان ... نفقد ما بنيناه على مر االزمنة 

و رأسي و ها هي ترافقين هذه كلمات نطقيت ا يف تلك اللحظة ، فوقعت يف صندوق مغلق ه
و الزلت اتذكر يوم زواجنا عندما اجتمعت لنا كل اهلة و ملوك عيالم و احتفلنا بذلك اليوم ... 

  .مل انسى تلك االيام و لن انساها ... بانطالقة جديدة عمت مساء اململكة 

ا اروع قد انتهى ذلك الزمان و يا ريت ان يعود لعل قليب يرتعش من حنان و امسع صوتك و م
  .قويل و تكلمي و أضحكي فأين وجدت السلوان ... صوت البيان 

______________________________________________________  

  يب نني كري اهلة عيالميةب)۱(

  دور انتاش مدينة عيالمية بنيت حول جغازنبيل)۲(

  هومبان اله عيالمي)۳(

  

  

  



 

 
١٠۶ 

 

  

  مازال للنسر جناح

 سعيد نواصر

ضي علی لقائنا سوی ميانين عشت قصة حب ملتهبة خالل ساعة واحدة ، رغم انه مل ... ال انکر 
... ل علی عجل و مبا انين اخرج مسامل يخرجت من الصف و بادرت بالرح... ساعة واحدة 

  .اری وجهكِ  مل يفارقين منذ ان افترقنا و بقيت اتعجل الدقائق و الثواين للقائنا القادم ... هادئ 

  يا ترى هل اراك مرة يف العام القادم من القرن اجلاري ؟         -

  هل يتحقق يل أمنية غالية جتمعنا؟         -

  هل حتيطين مشاعر طفولية مجيلة عندما اراك ؟         -

  هل تشتاقي اىل يف العام القادم ؟         -

  هل حتبينين يف العام القادم ؟         -

الزلت افکر بالساعة الواحدة عندما کنت اقف جبوارك و ...  واآلخر نيأسئلة تلح علي يف احل
 استمع اىل صوتك.  

  رابعة و رمبا خامسة ؟... ثالثة ... أيثمر سكويت بأن اراك مرة ثانية          -

و مل خيطر ببايل انين سأقع هكذا دون مقدمات ... كنت متشني امامي على هواء قد مسه اجلنون 
و برغم اجلفاء و الربود احسست ان هناك شر ... ٍ ال يعرف الرمحة أو الشفقة  ، أسري حب طاغ

  .خفي يوحد مابني اقدارنا 



 

 
١٠٧ 

 

كنت انا اقوهلا بصدق ... و حينما كان اجلميع ينظر اليك مبثابة جمرد عابرة على رصيف اجلامعة 
  .خبجل... و اشتياق و اقف 

سلب ... ت رياحه يف حيايت الواهية ذلك الطاغي الذي مسك احالمي بغضب و هب... اخلجل 
سلب من جرئيت و شجاعيت ... حرييت ، حركيت او رمبا هو من تركين لوحدي حتت اقدام البشر 

  .فلم اتكلم سوى كلمات

ميسكين فال يدعين ... تشبث يب بيداه العاريتان عندما اردت ان امتشى على خطاك ... الغضب 
  .فقط... ارفع رجلي الخطي خطوة واحدة 

  .هجرين بلحظات من هذا العام و عندما ناديته ، عاملين بربود ... الفرح 

حينما كنت اراك ... يضمين هذا الكتاب الصغري من املشاعر و االحاسيس منذ ساعة واحدة 
  .تذهبني دون جدوى من امامي و ال تبالني هلذا الواقف مع قدره و اماله واحالمه الربيئة

رفيقا طريق ، او رمبا كنت امتىن ... رفيقا مصري ... عميق على اننا قد وجدت ذا الكتاب دليل 
  .ذلك يف حلظات مرت علي ببطئ 

تأملت و قبلت حتدي کل هذه احلواس الجل ان ... و عندما تذکرت ان الزال للنسر جناح 
  .احبك ... ة يتعريف کلمة واحدة ستکون البدا

  

  

  

  

  



 

 
١٠٨ 

 

  

  حب من اول نظرة

  سعيد نواصر
ألبشر .. امشي بسرعة بأجتاه باب اجلامعة ... دي ية بيتنا حامالً شهاديت اجلامعيمن اجلامعة الی ب کنت راجعاً

 .م يوالديت اليت ذاقت کل انواع املعاناة بعد وفاة والدي لترسل ابنائها للتعل

آه من مجاهلا ... طر علی احشائي ، اصتدمت بفتاة مسراء يو عندما کنت شارداً بفرحيت العارمة اليت کادت ان تس

 کلمايت الشاردة فلم اجد سوی کلمات نيحبثت ما ب... دور يف صدري يو شعرت بأحساس غریب ... الفتان 

  .ق جلماهلا العريب يال تل
ننا کي ال يترکت مسافة ب... مسکت شهاديت و رحلت من امامها و لکنين رجعت التبع خطواا خطوة خطوة 

تها يئة ورائها فلم انتبه حلايل حتی وجدت نفسي امام بيخبطوات بط تشعر بأنين احلقها خبجل و رحت امشي

  . ريالصغ
ن تذهب و لکن يفقدت اثرها ، فتحرکت بسرعة ألری الی ا... التفتت الی هنا و هناک و اختفت من امامي 

  .تفاجئت بکلماا 
  د ؟يت ؟ ماذا تريملا ات           -

  ..!!!بيت يآسف حب           -



 

 
١٠٩ 

 

ت بسري امامها و مبا أنين کنت اشعر قد احببتها من اول يات علی لساين و مل انتبه الی انين قد افشتبعثرت الکلم

  ...آسف لـــ : نظرة قلت 
  ... .ال تکمل اعرف ، ال تتبعين بعد االن حنن ال نصلح لبعض  اشعر مبا تشعر            -

  .ارنا جمرد حلم ال اکثر يت ان احلب يف ديقد نس
  ع ان حنب ؟يملا ال نستط           -
  ...قلت ال تتبعين و بس            -

  ملاذا ؟           -
  .أرحل من هنا ارجوك            -

ن اصبحوا يف سجالت قلوبنا و يوماً ما و للذين ذکرونا يف يصغره حجماً للذي و عشقاً ال ريکان لنا حب کب

  .ن ارتسم حبنا يف قلوم يللذ
  ...تفاجئين کلماا 

ة حکم علي رية اليت الزالت ترافقنا من هنا الی هناک و عندما کنت صغمينة عاداتنا القديانا سج           -

  .ک ان ترحل يفعل... اة علی ذمة ابن عمي الذي کان یکربين بعشرة اعوام يوالدي بسجن مدی احل
  .دک يک برين مصيترکک تقرريسأجرب حظي لعله : فقلت بدهشة 
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  .ها الفشل ريفأن مصد يفيال            -
لکن ترکت ثورة احلب اليت کانت تنطلق ... د ان تتحدث ، تصرخ و تصرح حببها يل يکنت اشعر اا کانت تر

  .ات بأجسادنا و رحلت ريمبس
ها ريکون مصيتنا مع ثورة حب بائت ان يو مسکت شهاديت مرة اخری و رجعت الی ب... لتترکين مندهشاً 

بيت و لکنين مل اندم على هذه التجربة و مبا انين کنت راجعاً يکلمايت اليت صرحت ا الی حبالفشل النين مل انظم 

  .سأحاول مرة اخری ... ت اصرخ يبق
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 علی ضفاف املوقد
  د نواصريسع

أنكمشت هذه املرة ، ليس من عادا أن تنكمش على ضفاف املوقد ، لقد تعودت أستنشاق الدخان و 

نار احلارق يف كل صباح ، لكنها مللمت نفسها و حتركت يف يد الرجل العجوز و هو حتمل امل هليب ال

ينظر إىل القهوة ، رائحة القهوة خمتلفة بعض الشيء يف هذا اليوم ، عطر اهليل يف كل مكان ، يقصف 

  .أنوف الضيوف املارين حنو املضيف 
قال هلا أبو نزار سريمحها . تعايل يا دليت املطرزه، سأرمحك هذه املرة و أبعدك قليالً عن النار           -

هذه املرة و هذه ايضاً ليست من عادته أن يفعلها و ها هي تنتقل من مكان آلخر بواسطة يده الكبرية و 

  .ستبتعد و لو ملرة واحدة عن النار 

لباسها األصفر و كأن شيء ما يربط بني الدلة و النخلة ، أيعقل أن تكون   النخلة حتتل جزٍء كبرياً من 

القهوة تربط هاتان الصديقتان احلميمتان ، صداقتهما جتاوزت آالف السنني ، و ها هن اليزالن واقفات 

 كتف لكتف و ترافقهن القهوة و النار إىل كل مكان ، و رمبا تكون النار هي اليت تربط بينهن و رمبا ال

  .هذه و ال تلك ، كل ما أعرفه أما من نفس احلضارة 
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و تقف كعادا تستمع إىل أبو نزار و هو يطحن القهوة   مل تعرف طوال حياا غري طعم القهوة املرة ،

ال ، ألكل يتحرك يف ... ال ... يف اهلاون ، يرقص الرجل طرباً مع أيقاع املدق ، و هي ايضاً تتحرك 

، و ألكل يتعاطف مع الدلة اليت بدأ لوا األصفر يتغري حنو السواد و يصبح    هلاونهذا اليوم مع حلن ا

  .لوا كالرماد 
أا الدلة ذاا اليت حتملت أمل أللهيب و جترعت كميات كبرية من الدخان ، ذات اللباس الربنزي تقع 

وية من زويا القرفة عاطلة عن يف هذا اليوم بعد مرور سنني على وقوفها شاخمةً على جوار املوقد ، يف زا

العمل و لعلها تشتاق هذا الصباح لطعم القهوة و هليب ألنار ، و ما يرافقها يف هذه العطلة الطويلة 

صديقتها القدمية النخلة ، فأن صداقتهما التنفك ذه السهولة و تستمر حيت أن متوت أحدامها يف يوماً 

  .من األيام يف زاوية القرفة
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  الغريبة

 سعيد نواصر
األفراح حتتل القرية بأكملها ، بدأً من شوارعها مروراً مبزارعها ، كل مكان فيها غامراً هذا املساء يف 

فرحة عارمة ، حىت األطفال مل يكونوا بعيدين عن هذا احلدث الكبري بل كان نصيبهما األوفر من ذلك 

  .، و هم من كان يرسم هذا املشهد امامي  
اعد من افواههم إىل هنا و هناك و كل ما يعربون عنه اليوم هو عادام و تقاليدهم أصوات األطفال تتص

أليت جائت اليهم مطرزة بألواا الزاهية ، يصرخون يف شوارع القرية شعارام الشهرية اليت كنا نسمعها 

 و وحداناً و يف رمضان و هذا العام ايضاً شاء القدر أن نسمعها ، األطفال تركض يف الشوارع زرافات

  :ينقسموا إىل جمموعتني ، اموعة األوىل ينادون قائلني 
  .لّي الرضعان خيعان اهللا ايعان و گرگيگرگ          -

  ...و األخرى جتيب 
  .هل السطوح تنطونا لو انروح يدکم ، يگرگيعان اببيتكم اهللا اخيلّي اول          -



 

 
١١۴ 

 

ا احللويات ، النساء امللتحفات بالسواد الواقفات  طرق األبواب ، األكياس اليت مسكوها حىت جيمعوا

على األبواب و ترحيبهن باألطفال ، كل شيء يف هذه القرية و كل هذه األفراح تذكرين يف األمل 

نعم اليوم فقط ... الذي نسيناه منذ زمن ، اليوم فقط عرفت معىن احلياة و تركت اليأس على جنب 

  . كان هنالك أمل بأنين سأرجع للوطن
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  عائداً اليك

 سعيد نواصر
، بكيت على نفسي ، بكيت   داً يف حمطات القطاريجلست وح... الدي الرابع و العشرون يد مييف ع

و بكيت ، و أستمر هذا الصراع حىت أحسست أن الدموع ال خترج من عيين و أن شالالا قد 

كم شخص يتحمل أمل الفراغ أوشكت على اجلفاف ، و فكرت كم شخص قد يبكي كما أبكي ، 

  .األبدي ، و كم شخص فقد أنسان عزيز عليه يف هذه الدنيا القاسية 
يف هذا اليوم بالذات مل أستطع أن أختيل صورة والدي ألنين تركت األمل يكرب يف داخلي و تركته يبسط 

ن ذكريايت ، و يتحول إىل وحش يأكل كل ما تبقى م  سلطانه على كياين املهمش من الغدر و احلرمان

و كل ما أقترب شبح والدي بضع خطوات حنوي كنت قد أرجع بسرعة للوراء بضع خطوات و كأنين 

للتراجع حىت أمام هؤالء الذين أحببتهم ، و أحياناً أخرى تضطر    كنت مضطر للتراجع ، أحياناً تضطر

اماً مثل الشمس عندما أن تلجاء اليهم ، ألنك حتتاج أليهم دائماً و لكن ال تستطيع أن تراهم ، مت

تركض حتت أضوائها تشعر بالدفء و أحياناً رب منها إىل الظل و لكن من الصعب أن تنظر إليها 

  .لتراها أوضح 
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تركت نفسي تتحكم يف مملكة حيايت و مل أفكر يف يوم ما أنين ... هذه حاليت يف هذا الصباح املشئوم 

يل أنين قد أجترب إىل حد و أنسى هذا الرجل العظيم الذي ال أستطيع أن اتذكر أقرب أنسان علي ، مل أخت

  .حاول شىت حماوالته ليكربين و ذاق أألمل بانواعه كلها 
جالساً على حمطات القطار ، أنتظر القطار الذي قد جيرين معه إىل حمطاته البعيدة يف ... و ها أنا ذا 

ا و كل ما كنت افعله هو ألشتم و ضوء ألنهار ، جلست و شتمت كل الذين كان هلم يد يف مأساتن

أمتىن أن يقفوا وجهاً لوجه مع املوت ، و صرخت بأعلى صويت أملوت لكم أيها اجلبناء ، املوت لكم 

  .أيها الظلمة ، موتوا كل صباح و كل مساء ، صرخت و صرخت ، حىت بح صويت و تقطعت عروقه 
كاألنتقال من  و قلت لنفسي أن املوت  و بعد كل ذلك تراجعت قليالً للوراء و فكرت يف حاليت هذه

حمطة إىل أخرى ، فكيف رحلت دون أن أودع والدي ألست من حق اآلباء أن تودعهم و أن كانوا يف 

قبورهم ، ألست من حقهم أن يسمعوا صوتنا للمرة األخرية ، ال أقول أتركوا كل شيء و أجلسوا 

  .أمامهم و لكن ما أقوله هو أم يستحقون حلظة وداع 
يف الناس الذين تركتهم ورائي ،  أفكر    ملاذا مل أودعه ؟ ملاذا تركته يف هذه املكان لوحده ؟ ملاذا مل

  والدي املرحوم ، أمي و أخويت ، هل أصبحت جباراً إىل هذا احلد ؟
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ألنين تركت نفسي تتجرب و تصبح ذلك الوحش الذي يرتكب كل اخلطاياء دون أن ... ساحمين يا اهللا 

  .ن ، كيف صرت هكذا رجل ال أخاف منك يا ريب ؟ أنا عبدك الذليل عائداً اليك يرف له جف
و رحلت على منت القطار ، كيف تركتهم و رحلت من   ألنين تركت الذين أحبوين... ساحمين يا اهللا 

  .مدينيت ، من أجل رفاه نفسي ذهبت و مل أفكر ما حيل م بعد ذهايب 
  .اهللا ، ها أنا ذا عائداً اليك يا ريب ساحمين يا ... ساحمين يا اهللا 
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  م يأم حچ

 سعيد نواصر
على أرصفة مبعثرة ، جتمعوا الفتيان واحد وراء اآلخر حىت أصبح عددهم يتعدى الستة عشر شخصاً ، 

نسمة هوا جافة بعض الشيء تزحف حنوهم من جهة الشرق و لكنهم مل يبينوا هلا أي اهتمام و كأم 

  . بقدومها من هذا األجتاه  على علم مسبق
وقف حسون بالقرب منهم وحيداً ، كان مرتبك قليالً ، أراد أن يطلب من هؤالء األطفال أن يلعب 

معهم و لكنه خاف أن يواجه رفضهم و غالباً ما كان حيدث ذلك و عندما وقف يتكلم مهساً مع نفسه 

  .حدود عيونه الزرقاء  ، أمتد محاسه غامراً مرايفء احلكمة ، منظر الفتيان يتعدى
صراخ الرؤساء شق طريقه حنوه بسرعة و حتركوا حنو األنقسام كفريقني متساوين ، بدأوا الرؤساء 

بأختيار أفراد الفريقني حسب القرعة ، كل واحداً منهم كان خيتار له أمساً رمزياً بأستثناء حسون ألنه مل 

لعب معهم ، رحلوا حنو رؤساء الفريقني ليبدأ أختيار يرى لذلك داعياً ما دام مل توجه له دعوة الفتيان ل

قول أحد ي» راب « وعندما يردد أحد الرؤساء كلمة  » أشحاب « الالعبني لكال الفريقني و يقوالن 

الالعبین ترید هذا األسم أم ذاك و عند أختيار أي من األمساء يكون صاحب األسم الرمزي قد صار 

يار كل الالعبني ، أما حسون وقف صامتاً و حمدقاً نظراته هنا وهناك عضواً يف فريقه ، و هكذا مت أخت



 

 
١١٩ 

 

لعله يرى أحداً ما يناديه و يطلب منه األنضمام هلم و لكنه مل يرى شيء من هذا القبيل ، وقف مع 

  .روحه اخلائفة على أطراف الرصيف 
األول اللعب و أختاروا أحد بالتوافق بدأت اللعبة ، حترك الفريقان حنو أختيار امللعب ، و بدأ الفريق 

  .» احملل « و على هذا الالعب أن يصل إىل نقطة معينة تسمى » العروس « افراد الفريق العباً يسمونه 
   ذهب للفتيان طالباً منهم أن يوافقوا على أنضمامه ألحد ألفريقني و أستمر  خلع حسون خوفه و

اجلولة الثانية ، حترك للخلف و الفرحة تغمره ، يطالب ذلك حىت وافقوا أن يدخل بدل أحد اللعابني يف 

كال الفريقني هكذا    ماسكاً رجله اليسرى بأنامل يده اليمىن رافعها إىل اخللف ، كما كان يفعل أفراد

قبل أن يدخلها ، وقف ينتظر انتهاء اجلولة األوىل حىت يدخل  » م يأم حچ« كان يتعاطف مع لعبة 

  .مهاراته امللعب و يظهر هلم قدراته و 
و أما الفريق » احملل « حىت يصل إلی » العروس « أستمرت أللعبة و أخذ أفراد الفريق أألول محاية 

بدأ مهمته و هي عرقلة حركته و عدم وصوله للمحل ، تصدى الفريق الثاين حلركة العروس ،   أآلخر

ال الفريقني سيخرج من حماولني أألطاحة به و أفراد فريقه ، لعلهم يسقطون و كل العب يسقط من ك

  .اللعبة و أنتهت اللعبة بأسقاطه و مل يستطع الوصول للمحل 



 

 
١٢٠ 

 

مل يدخل حسون ، الزال يقف على ضفاف امللعب كان يفكر بأنه دخل  تبادل الفريقان مكاما و 

م و اللعبة بدالً ألحد الالعبني و لعبوا مرة ثانية ، فوقع األختيار عليه أن يصبح العروس و مسكوا أرجله

بدأت أملعركة و مبا أنه كأن جييد اللعب جيداً ، و مبا أنه أصبح من أفراد الفريق أألقوى ، مل يستطيعوا 

و فاز الفريق بنهاية اللعبة ، و أفراد فريق اخلاسر محلوا فريق الرابح على » احملل « أيقافه و وصل إىل 

ترك الفتيان قبل أن يصل الدور له و ولكنه مل يشارك و . ظهورهم مسافة معينة متفق عليها مسبقاً 

  .ذهب مع ظله للبيت 

 
  


