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الرداء 
 

 

ُب بلد صغَت يقع ُب كسط الصحراء كاف يعيش أُناس فقراء ككاف من بُت ىؤالء 
 رجل يدعى أبو الفداء

كذات يـو كاف كبار البلد رلتمعُت يتحدثوف ُب الوضع احملزف الذم كصلوا إليو 
: فقاؿ أبو الفداء

يا قـو إف بقينا على حالنا ىذا فسنموت كلنا قريبا فاألرض قد صارت قاحلة »
 «إيل مىت سنظل ىكذا ؟...كاآلبار اقًتبت من اجلفاؼ كضلن ال ضلرؾ ساكنا

: فنظر إليو احدىم كسالو كىو عابس الوجو اكثر من عبوس كجوه اجلميع
« كماذا علينا أف نفعل؟»

علينا اف نذىب كنبحث ىنا كىناؾ عن مكاف آخر فهذه »: فأجاب أبو الفداء
 «األرض مل تعد صاحلة للعيش

 : كبنربة غاضبةفرد آخر مستنكرا
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فإف كنا ...ما ىذا الكالـ الذم تقولو أتريد أف نتشرد كظلوت ُب ارض غريبة»
كال ظلوت مثل ...كبُت ديارنا كأىلنا...على ارضنا...سنموت فلنموت ىنا 

 «الكالب الضالة

 : فرد عليو أبو الفداء كىو متعجب

 فنحن سنذىب كنبحث َب ارض اهلل الواسعة !,كمن قاؿ لكم أننا سنموت»
 فعلى أم شيئ زبافوف حىت ,فكما تركف العيش ىنا صار قاسيا... عن احلياة

 «تقولوا ىذا الكالـ؟

فردكا عليو مجيعا كىم مستنكركف كالمو كقد ازدادت كجهوىم عبوسا حىت 
 «ىذا كالـ غَت مقبوؿ فنحن لن نًتؾ ارضنا كظلوت غرباء»: كادت تتشقق

حسنا ابقوا كما انتم كنالوا ما »: كقاـ من اجمللس كىو يقوؿفتحسر أبو الفداء 
ٍب انصرؼ كتركهم كىو مهمـو كحزين كحُت كصل إىل بيتو قاؿ .. «كتب لكم

  :لزكجتو

إف مسعت كالمهم كبقيت ىنا فسنموت من اجلوع أك العطش غلب علينا أف »
 «نفعل شيئ ننقذ بو انفسنا كننقذ البلد بأكملو من ذلك ادلصَت ادلذؿ

 «كماذا ؽلكن أف نفعل يا ترل؟» :فسالتو الزكجة

سوؼ اذىب كاحبث عن ...أنا سوؼ افعل»: ا بثقة كجراءة شديدةفأجابو
ال أف اىلك كأنا جالس ىكذا ...ىلُك بشرؼأ , فعلى األقل إف ىلكتُ ,احلياة

 «أبكي حىت يأكلنا اجلوع كالعطش ببطٍء كذؿ
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 «كلكن ستذىب كتًتكنا دلن؟»: َب حَتة كقلقفسالتو الزكجة 

 «أترككم ُب رعاية اهلل فهو خَت حافظا»: فقاؿ

: فأخذت الزكجة تنظر إليو كىى تشعر باخلوؼ ٍب قالت بعد صمت قليل
 كلكٌت أرجوؾ أف ربافظ على نفسك كاف تعدين بأف تعود إلينا ,كنعم باهلل»

 «سادلان 

أعدؾ أنٍت سأبذؿ قصارل جهدم حىت أعود بالفرح على ىذا البلد »: فقاؿ
 «كلو كعلى اهلل التوفيق

حقق اهلل لك ما تتمٌت كحفظك دبا ػلفظ بو عباده »: فقالت الزكجة
 «الصاحلُت

 قاذلا ابو الفداء كىو يشعر باخلوؼ الشديد شلا ىو مقدـ ....«اللهم آمُت»
فهو سيمشى على , عليو فاالمر ليس اقل من مغامرة ؽلكن اف تكوف انتحارية

كلكن , قدمو َب صحراء كاسعة اىل ىدفا ليس لو ال دليل من دالئل الوجود
شيء ما بداخلو كاف ؼلربه انو يتجو ضلو ما يريد بل اكثر بكثَت شلا يريد كلذلك 
مل يًتاجع مهما رأل من رعٍب َب عينا زكجتِو كمهما حاكؿ اخلوؼ اف يسيطر 

 على قلبو 

كبالفعل جهز نفسو كمحل أغراضو كانطلق َب كقت طلوع الشمس اىل طريق ال 
 يعرفو كال يعرؼ مداه
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كظل ؽلشى ُب الصحراء الشاسعة ذات احلرارة ادلتوىجة متوكال على مواله حىت 
اهنكو التعب فجلس يتناكؿ بعض الطعاـ الذم أخذه معو من منزلو قبل أف 

 .كبعد أف انتهى اكمل السَت ُب طريقو اجملهوؿ بأملو البعيد...يغادر

كظل ؽلشى ىكذا حىت حل ادلساء كازدادت بركدة اجلو فأكقد النار ُب بعض 
 عميق حىت سباتاحلطب الذم جلبُو معو أيضا كمكث يتدفأ بو ٍب دخل ُب 

 اقًتب فجر اليـو اجلديد

كَب اليـو اجلديد استمر ُب ادلشي كالبحث عن أم شيئ يوحي باحلياة كلكنو مل 
 غلد سول األرض اخلاكية

فقد كاف يريد إػلاد آبار أك ارض خصبة أك هنر أك حبَتة أك حبر أك أم قرية هبا 
 بشر كلكنو مل غلد كلو عالمة كاحدة تدؿ على ما كاف يريد

ربعة أياـ كقد نفد الطعاـ كالشراب كاحلطب ألكبعد أف استمر على حالِو ىذا 
 : شعر باليأس كقاؿ َب حزف

فقد قطعت مسافة ردبا لن اقدر ... يبدك أف هناييت ستكوف كما قاؿ أىل البلد»
كجلس على األرض كبدأ يتأمل كيفكر  «على قطعها من جديد كأنا بدكف زاد

 .كىو ال يعرؼ ماذا سيفعل

ناحية تلمح  من  بعيناه ينظر ؽلينا كيسار اذاكبينما ىو جالس على األرض  
فوقف على الفور كاكمل ....  من بعيد ككأنو مرتفع من الصخوريئااليمُت ش

 السَت حىت بدا الشيء كاضحا لعيناه 
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ككاف ذلك الشيء عبارة عن بيت صغَت مبٌت من الصخور فأخذ يقًتب منو  
 ببطء كحذر حىت كصل إىل بابو 

 : ككاف ُب ىذا الوقت الغركب قد حل كامال فقاؿ لنفسو

محدا هلل أنٍت كجدت ما أبات فيو ليليت فقد شبعت من النـو َب »
 كبدأ ينظر حولو ليتفقد كبالفعل انار مصباحو الصغَت ٍب دخلو ...«العراء

 فقد كجد فراشا عليو , جعلو يتعجبطبيعتو فلم غلد فيو ال اثاث سول شيء
:  غطاء ككأف أحدا كاف يرقد فيو فأخذ يتساءؿ قائال

 يفكر قليال استمرٍب  «يا ترل دلن ىذا الفراش ؟ ىل ىناؾ احد يسكن ىنا ؟»
: كقاؿ بعدىا

كإف أتى احد فردبا نساعد بعضنا ُب ...  ىنا سأناـ,كلكن ماذا يعنيٍت من ىذا»
 «إغلاد ما ينفعنا

كبالفعل استلقى على الفراش ادلكوف من اخلوص كغطى جسده بالغطاء الذم 
  عميق من شدة التعبسباتكاف عليو كدخل ُب 

كَب منتصف الليل تقريبا اشتد الربد عليو كلذلك استيقظ من نومو كجلس كىو 
: حزين كحَتاف كأخذ يقوؿ

يا ليتٍت أجد حطب حىت ُاحد من ىذا الربد الذم سيقتلٍت قبل موتى جوعا »
ٍب بدأ ينهض كىو يبعد الغطاء من على جسده فإذا بيده تصدـ شيئ  «كظمئا

 كتوقعو 
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فلما مسع ىذا الصوت اشعل ادلصباح على الفور كأخذ ينظر فإذا بو يتفاجأ بأنو 
: حطب ككأنو كاف مًتاصا جبانبِو كيده صدمتو فأكقعتو فتعجب كأخذ يتساءؿ

ما ىذا؟ من أين أٌب ىذا احلطب يا ترل؟ ىل كاف موجودا ك مل أراه حُت »
ٍب أخذ ينظر كىو متعجب ... «دخلت أكؿ مرة؟ أـ أف احد جلبو إىل ىنا؟

كظل يفكر لبعض الوقت كيبحث َب ذاكرتو كلكنو مل يتذكر شيئ فابتسم 
 :كقاؿ

ٍب أخذ ػلمل احلطب ...  «ادلهم أنٍت كجدت ما كنت احبث عنو كاحلمد هلل»
 اىل النـو من كيعودستلقى على الفراش يل فيو النار اشعل جيدا كبعدىاكيرصو 

 جديد حىت مطلع الفجر

كبعد أف استيقظ صَل الفجر كمكث يدعو اهلل حىت طلوع الشمس كبعدىا قاؿ 
: َب نفسو

... يبدك أف ال احد سيأٌب إىل ىنا فلو كاف ىناؾ إنساف دلا مل يأٌب حىت اآلف»
ٍب قاـ  ..«ياال احلسرة...فردبا كاف ىناؾ احد كىلك أك رحل إىل مكاف آخر

كقبل أف ؼلرج الحظ كجود رداء ملقى بأحد جوانب ادلنزؿ مل يالحظو من قبل 
:  فمد يده كامسك بو كقاؿ,حُت دخل ادلنزؿ ُب الظالـ

ىذا الرداء جيد كمصنوع من جلد مسيك فارتداه كىو يقوؿ سآخذه ردبا »
 «أحتاج اليو حُت يشتد الربد
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كبعد أف مشى ...ٍب خرج من ادلنزؿ كاكمل السَت باحثا عن احلياة اليت يريدىا 
قرابة الساعة شعر انو سيموت من العطش فهو مل يشرب منذ يومُت فتسائل 

يا ترل ىل سأجد ادلنقذ من ىذا اجلحيم أـ »: كىو َب حَتة كحزف كعجز
فأنا ...كيف سأكمل بدكف ادلاء؟...كلكن ادلاء...فاألكل مقدكر عليو..ماذا؟ 

 «بدكنو أريد ادلاء كحسب فلن اقدر على السَت اكثر

كحُت دقق  على مقربة من عيناه كبينما ىو يتحدث اىل نفسو اذا بشيئ يظهر
 :  ككأنو نبع مياه فقاؿ لنفسوفيو بدا

 ببطء ناحيتوكأخذ يقًتب .. « ىل ىذه ىلوسة أـ حقيقة,ما ىذا الذم أراه»
كىو ػلدؽ بعيناه بشدة حىت كصل إليو كمد يده لَتل ىل ىو حقيقة أـ 

كحُت دلسو كانت ادلفاجئة اليت أذىلت عقلو فقد كاف ...سراب
:  فأنشرح صدره كقاؿ كىو يكاد يطَت من الفرح...حقيقيا 

كبدأ يشرب كاجلمل ... «احلمد هلل يارب انو مل يكن سراب....انو حقا ماء »
: كبعدىا اكمل السَت كىو يقوؿ العطشاف حىت ارتول

 «غلب أال ُأضيع مكاف النبع كادلنزؿ فردبا احتاج للعودة إليهما من جديد»

كبعد أف مشى قرابة نصف ساعة أخرل رأل أرنبا بريا مليئا باللحم فقاؿ كىو 
: يبتسم

... فها أنا كجدت الطعاـ أيضا...يبدك أف فرج اهلل قد أتى من كل ناحية»
كبدأ .. « فأنا احتاج إىل شيئ كي أصيده بو,كلكن يا ترل كيف سأمسك بو
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 كلبا يظهر جبانبو كيركض مسرعا كجد فقد ,يفكر كلكنو مل يأخذ فرصة للتفكَت
 أبو الفداء مذىوال فمكث...ناحية األرنب حىت امسك بو كعاد إليو من جديد

 : كأخذ يتساءؿ بعجب شديد

يا ترل كيف حدث ... ىل أنا ُب كاقع أـ مازلت نائما؟ ,؟ما ىذا الذم رأيتو»
يا ترل ....فأنا ُب حَتة منذ أف كجدت احلطب ٍب كجدت النبع بعدىا...ىذا؟ 

ىل ادلنزؿ فيو بركة كالليلة اليت ظلتها فيو جعلت ما أسبناه .. ماذا ػلدث؟
 :ٍب أحذ يتأمل قليال ك قاؿ كىو مبتسم.. «يتحقق؟

ٍب استدار باذباه ادلنزؿ كبعد أف مشى .. «كدلا ُأحَت نفسى فعلي أف ُاجرب»
: عدة خطوات تذكر ادلعطف اجللد الذم اخذه من ىناؾ كارتداه كتساءؿ

:  ٍب ابتسم كاكمل قائال « الذم أخذتو من ىناؾ؟الرداءأـ أف السر ُب »

يا ليتو حقا ...ردبا يكوف رداء األحالـ الذم كنا نقرأ عنو َب ركايات الطفولة»
كلكن ما الداعي للحَتة فسأجرب الرداء أكال ك إف مل ينفع سوؼ اذىب ...ىو

: كقاـ خبلع الرداء كقاؿ «إىل ادلنزؿ

فاردتاه من  , شيئاكانتظر قليال فلم ػلدث...«أسبٌت جواد أصيل كقول اآلف»
  :جديد كسبٌت قائال

 كجد جواد اسود قوم كَب اقل من حلظة... «أريد جواد أصيل كقول اآلف»
: كجذاب يقف أمامو فقاؿ كىو يشعر انو سيطَت من الفرح
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سوؼ اذىب اآلف ... احلمد هلل... احلمد هلل, انو رداء األحالـ,إذا ىو الرداء»
 أخَتا سنحيا احلياة اليت مل ,إىل أىل البلد كابشرىم كاحقق ذلم كل أحالمهم

أخَتا ...نتذكؽ طعمها من قبل كسَتل الكل أحالمو صارت كاقعا ملموسا
 احلمد هلل على ىذه النعمة ,سنودع الفقر كستكوف أمانينا رلرد كلمة نقوذلا

 «الغالية

 « ذلم كما ىي أحالمهم؟؟كلكن يا ترل ماذا سأقدـ»:  يفكر كيتساءؿبدأٍب 
: كبعد التفكَت لدقائق

 بيت مجيل كحديقة  منهمسوؼ اجعل لكل كاحد... نعم ىذه ىي بالتأكيد»
 : ٍب تراجع...«فيها من كل الثمرات كبئر خاص بو

إذا سأعطى كل منهم ... كلكن إف أراد احدىم قصر فلما ال اعطيو قصر»
: ٍب شعر باحلَتة من جديد... «قصرا بدؿ البيت

إذا ...كلكن إف كاف احدىم ال يريد قصر فهناؾ من ال ػلب البيت الواسع»
ٍب أخذ يفكر من جديد  «سأترؾ ذلم اخليار كليقولوا يل أمانيهم كأنا احققها ذلم

: كقاؿ بعدىا

كلكن ىذا األمر لن ينفع فهل سأبقى استمع لبحور األماين اليت ستنهاؿ علي »
: كامسك برأسو كىو يقوؿكشعر باحلَتة ادلمزكجة بارتباؾ ك نشوة الفرح  «كقتها

 «ما ىذه احلَتة.. ما ىذه احلَتة يا رىب» 
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كاستمر ُب التفكَت فيما ؽلكن أف يفعلو ذلم فقد كاف يريد أف يعطى لكل كاحد 
منهم ما يريده كلكنو مل يكن يريد أف يشعرىم بادلنة كانو صاحب الفضل عليهم 

: كلذلك بعد التفكَت الطويل قاؿ مبتسما

ٍب ركب احلصاف حبسن نيتو ... «فأين كاف غائبا عٌت... اذا ىذا ىو احلل» 
فكاف يكفى أف يتمٌت العودة ... كانطلق بو ناسيا انو مل يكن حباجة إىل ركوبو

 إىل بلده حىت تتحقق أمنيتو

..  يركض حىت قطع ادلسافة كعاد إىل البلد ُب كقت العصر السريعكظل اجلواد
: تساءلواكحُت رآه بعض من أىل البلد 

؟ كما ىذا الرداء العجيب  كمن أين أتيت هبذا اجلواد؟أين كنت يا أبو الفداء»
: فقاؿ ذلم كىو مبتسما كفرحا فرحة ادلنتصر العائد باخلَت «..الذل ترتديو؟

لقد من اهلل علينا أخَتا دبا سيحقق ما نتمناه كغلعلنا ضليا حياة مل نكن ضللم »
 «هبا

ربدث يا , كيف ىذا؟ قل لنا ماذا تعٌت هبذا الكالـ»: فسألوه ُب عجب
 «رجل

 فهيا اذىبوا كنادكا ,علينا أكال أف صلتمع ألقوؿ ما أريد قولو أماـ اجلميع»: فقاؿ
 ىيا ,على الناس ليخرجوا مجيعا كصلتمع عند التلة ألحكى لكم ما حدث معي

 «اسرعوا فاألمر ال ػلتمل االنتظار

« حسنا كما تريد» :ُب شغف فقاؿ الناس
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كبالفعل ...  كانتشركا ليخربكا كل أىل البلد دبا حدث كدبا يريده أبو الفداء
: ذبمع الكل عند التلة اليت اعتالىا أبو الفداء كأخذ يقوؿ

أخَتا يا إخواين قد ارسل اهلل لنا ما سيبدؿ حياتنا لألحسن كيعتقنا شلا كنا فيو »
 «كما ىو ىذا الشيء؟»: فسالو احد الرجاؿ..... «من فقر

فلما مسع الناس .. «إنو رداء األحالـ الذم ػلقق ال شيئ يتمناه اإلنساف»
 :كالمو اخذكا يضحكوف كقاؿ احدىم كىو غاضب

 ىذا من منك فلم نعهد , ما الذم حدث لك,ىل مجعتنا لتسخر منا يا رجل»
 «قبل

أنا ال اسخر من احد كمل »: كىو يهز برأسو ؽلينا كيسارا أبو الفداء فتحدث
أمجعكم للمزاح فقد عثرت على ىذا الرداء الذم ارتديو كىو ػلقق ما يتمناه 

ىيا فليتمٌت احد منكم أم ...  كسأريكم اآلف أنٍت صادؽ ُب كالمي,ادلرء
 «شيئ

 «أسبٌت ناقة بدال من ناقيت اليت ماتت»: احدىم فقاؿ

 «أين ىي؟ مل أرل شيئ؟»: فأخذ الناس ينظركف ؽلُت كيسار كتسائل الرجل

 كلذلك البد الرداء فاألمنية رُبقق دلن يرتدل ,صربا باهلل»: فأجاب أبو الفداء
أسبٌت ناقة افضل من ناقتو اليت  ...قاؿ الرجلأف أسبٌت أنا كلذا سأقوؿ مثلما 

:  كقالوا ُب ذىوؿفتفاجئوا فظهرت الناقة على الفور اماـ اعُت الكل «ماتت
 «إنو سحر! ما ىذا؟»
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فتعالوا كانظركا ...  انو حقيقة,ىذا ليس سحرا...ال ال»: فرد أبو الفداء قائال
 « ىيا اقًتبواإليها كتفحصوىا جيدا فتسجدكا أهنا حقيقة

فأخذ الناس يصعدكف التلة كاحدا بعد األخر كيتفحصوف الناقة كأبو الفداء 
: كأثناء تفحصهم للناقة قاؿ كىو يبتسم...ينظر اليهم كىو مسركر

 أف هبا جرح كاحىت لو نظرًب إليها ستجد... صدقوين إهنا حقيقة كليس سحرا »
 فبالطبع الرداء ال يقدر أف ؼللق ركح فهذه , كىذا يعٌت أهنا حقيقية,بسيط

كمؤكد أف ىذه الناقة كانت ُب إحدل الغابات ...أشياء يفعلها اهلل كحده
فلما مسع الناس ىذا الكالـ عقلوه جيدا كقاؿ ...«كالرداء أتى هبا كحسب
 :احدىم بعجلة شديدة

كأنا أيضا »: خرآكقاؿ  ..«إذا أنا أريد منزال جديدا كحديقة هبا كل الثمار»
كل كظل  « مثلهمكأنا أيضا»: كقاؿ الثالث «أريد مثلو كأريد إسطبال للخيوؿ

:  يقوؿ ما يريده فقاطعهم أبو الفداء قائال كىو مبتسمكاحدٍ 

 كلكٌت قبل أف آتى , فكل ما تريدكه سيتحقق بإذف اهلل,يا إخواين اصربكا باهلل»
إىل ىنا فكرت ُب شيء ػلقق بو كل إنساف ما يتمناه دكف طلب مٌت حىت 

 «يكوف األمر سهال للجميع

 «كيف ىذا؟»: فسألوه

 حىت سأسبٌت أف ؽللك كل كاحد منكم رداءا مثلو كػلقق بو ما يتمناه كما يريد»
 «اعطى احلرية لكل منكم ليتمٌت ما يشاء ىو كاسرتو دكف احلاجة ايل
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 «كىل ىذا سينفع؟»:  احدىمفسالو

كلذلك أسبٌت أف ؽللك كل منزؿ َب ىذا ...بالتأكيد طادلا انو ػلقق كل األماين»
 نفسو يرتدل الرداء رجل كجد كل كَب حلظة...« ػلقق بو ما يتمناهان البلد رداء

لقد ...لقد ربققت األمنية»: ففرحوا فرحا عارما كظلوا يقولوف... بالفعل
 «أخَتا سنعيش حياتنا بعد حياة الفقر كاجلوع... ربققت األمنية

 بصوت عايل زلاكال ذباكز اصوات االفراح الىت علت فأبتسم أبو الفداء كقاؿ
:  كصارت ترج ادلكاف

 فهيا اذىبوا كبشركا أسركم كحققوا ذلم ما يتمنوه ...نعم كىذا من فضل اهلل»
 «كأنا أيضا سأذىب لبييت كي ابشرىم

فأخذ اجلميع يصعدكف التلة كيقبلوف كػلتضنوف أبو الفداء كيشكركه حىت 
 إىل منازذلم كىم ُب قمة كىم ايضا اسرعوا...استأذهنم كمشى متجها إيل بيتو

السعادة كالفرح كعندما كصل كاستقبلتو زكجتو كأبناءه كانوا فرحُت بو كظلوا 
 :يقولوف

ىل سنصبح أغنياء يا أيب كنأكل اللحـو كنركب اخليل كيكوف لدينا بيت »
 «مجيل كحدائق هبا كل أنواع الفاكهة؟

نعم إف شاء اهلل سيكوف لدينا كل »: هبم بوجو مشرؽ كشمس الظهَتةفأجا
فأخذكا يغنوف كيرقصوف من الفرح أما أبو الفداء فدخل غرفتو ليسًتيح .. « ىذا
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من التعب الذم كاف يشعر بو بعد رحلتو الطويلة كغلبو النـو حىت جاءت 
 :زكجتو توقظو كتقوؿ لو

 «ىيا استيقظ كانظر ماذا جرل.... يا أبو الفداء استيقظ»

 «ماذا جرل؟»: ففتح عيناه كساذلا كىو مًتقب

 « فهو شيئ ليس سيئ,ال تقلق»: فابتسمت كقالت

 «إذا تكلمي قويل ما الذم حدث»: بشغف فقاؿ ذلا

تعاىل معى كانت  »فامسكت يده اليمٌت كجعلتو ينهض كيسَت معها كىى تقوؿ
 «ترل بنفسك

 كجد الشيء الذم فتحتو كحُت  حىت كصال اىل الباب معهافمشى
 فالبيوت تبدلت كاحلدائق ,نو بلد آخرأفقد كجد البلد ربوؿ كؾ...اذىلو

 حىت ...النطاؽ الذل كانوا يعيشوف عليوكالبساتُت قد أُنشأت كامتدت خارج 
كأصوات الطيور كاحليوانات اليت بداخل ادلزارع  ...انو مل يعد يرل الرماؿ بعينو

صارت تعلو بعد أف كانت أصوات الكالب كالذباب ال يعلو عليها شيئ 
حىت أف الشمس قد ُحجبت عنو , كصار بيت ابو الفداء بُت  البيوت ال يُرل

من ظالؿ االبنية العالية الىت قد بُنيت لتجعلُو مثل الزىرة الذابلة َب بستاف 
 :ال يكاد يصدؽ عيناهفقاؿ كىو , النخيل العاىل

 « مىت حدث كل ىذا؟ساعات أـ شهور؟ؿما ىذا؟ ىل ظلت »
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 «الناس كانت ُب ضيق شديد»: فابتسمت الزكجة كقالت

كاالف جاء ..نعم : » كىو مازاؿ يشعر انو ػللم من اثر ما يراه على قلبوفقاؿ
 «كقت الفرج الشديد

 امل ػلن الوقت ألحالمنا أف ؟نعم عدا ضلن فلم يبقى سوانا مازلنا على حالنا»
 «تتحقق أـ ماذا

 ىيا بنا صللس سويا ككل منا ,بالطبع قد حاف»: فأبتسم أبو الفداء كرد قائال
ٍب دخال البيت  «حسنا»: فقالت...«يقوؿ ما يتمناه حىت ػلدث توافق بيننا

ىيا قل انت »: كجلسا كجبانبهما ابنهما كبنتهما كقاؿ ابو الفداء كىو ينظر ألبنو
:  فأجاب قائال..«يا حسن ماذا تريد؟

أريد بيت كبَت كيكوف بو حديقة كبَتة أذلو فيها كيكوف لدينا إسطبال للخيل »
 «حىت اركبو كاجرم بو ُب احلدائق الواسعة

 ..«كانت يا زينب ماذا تتمٍت؟»..  «حسنا كما تشاء»: فأبتسم كقاؿ

 «أريد حديقة ملئية بالطيور اجلميلة ذات األصوات العالية »

فأجابت الزكجة ..«كانت ماذا تريدم يا ترل؟»: فقاؿ كىو يوجو السؤاؿ لزكجتو
:  كىى مبتسمة
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أريد أف يكوف لدينا مزرعة نأكل من زرعها اخلضركات كالفواكو الطازجة »
فقاؿ أبو الفداء .. «كبالطبع أخرل للماشية..كأيضا مزرعة للطيور ألكل حلومها

 «حسنا كما تريدم»: كىو مازاؿ مبتسما

 «كانت ألن تطلب شيئ؟»: فسألتو الزكجة

 «بعد الذم قلتموه ماذا سأطلب أنا يا ترل»

كلكنك ردبا ذبد انك زلتاج لشيئ »: اكملتٍب  «معك حق»: فقالت الزكجة
 «َب ادلستقبل كلكنو ال ػلضرؾ اآلف

كبالفعل سبٌت أبو الفداء ...«ادلهم أف نبدأ كحسب.. معك حق .. نعم نعم  »
كصارت البلد بأكملها ىكذا بلد كل ...كل ما قالوه كصار لديهم َب حينو

كاستمر الوضع على ... كالبؤس الشديدبعد اجلوع كاحلرماف أىلها منعمُت باخلَت
ىذا احلاؿ قرابة شهر فيو عاش الناس ُب كئاـ تاـ كسعادة بالغة حىت جاء يـو 
: كاف أبو الفداء جالسا َب غرفتو يقرأ احد الكتب فأتت إليو زكجتو كقالت لو

 «ىناؾ ضيفا قد أتى كيبدك أف ىناؾ شيئ حدث لو.. أبو الفداء »

 «من ىو؟ كماذا حدث لو؟»: فساذلا كىو منتبو كمًتقب

 «ال اعرفو كلكنو يقوؿ أف األمر ىاـ للغاية كيريدؾ فورا »

كذىب لَتل ماذا يريد الضيف كحُت دخل  «حسنا أنا قادـ»: فقاـ كىو يقوؿ
الغرفة اجلالس فيها كنظر ُب كجهو عرفو ككاف يدعى نعماف كىو احد التجار 
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الذين كاف يشًتل منهم البضائع من قبل ككاف بينهما معرفة قوية تقًتب من 
 فرحب بو ٍب سالو ما بو حيث كاف احلزف كاخلوؼ بادياف على كجهوالصداقة 

اصلدين يا أبو الفداء فابٍت » : األسى كاحلزف الشديدبنربةفأجاب نعماف 
دلا تقوؿ ىذا؟ »:  كتسائل كىو متعجب حاجبيو أبو الفداءفعقد..«سيموت؟
 « الذم حدث؟اخربىن ما

لقد أصيب دبرض غريب كحرارتو ظلت ترتفع باستمرار كحالتو تسوء يوما بعد »
فقد سبنيت أف أجد الدكاء لو كبالفعل كجدت .. يـو كال نعرؼ ماذا نفعل
 كلكٌت حُت أعطيتو منها مل يتحسن كلو بشكل ,زجاجة الدكاء ُب احلاؿ

 «دلاذا مل ينفع الدكاء,  كلذلك أتيت إليك ألسألك دلا حدث ىذا,طفيف

َب احلقيقة ال » :فصمت أبو الفداء كأخذ يفكر قليال ٍب قاؿ كىو ُب حَتة
اعرؼ ماذا أقوؿ لك كلكن دلاذا مل تستدعى طبيبا؟ دلاذا تتمٌت الدكاء من الرداء 

 «قبل الطبيب؟

 :كىو منفعل بعض الشيءفرد نعماف 

 فطادلا الدكاء الذم أتى منو ,يا أخي ماذا سيفعل امهر األطباء أماـ قوة الرداء»
 «مل ينفع فهل سينفع الطبيب

فهز أبو الفداء رأسو ؽلينا كيسارا ٍب نظر إىل األسفل كبعدىا نظر إليو كىو مازاؿ 
 «حسنا ىيا بنا سأذىب معك ألراه بنفسى»: زلتارا كقاؿ لو
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ٍب ذىب االثناف إىل منزؿ نعماف كحُت كصال  «حسنا ىيا بنا»: فقاؿ نعماف
كيف حالك يا » :كدخال غرفة الصيب نظر إليو أبو الفداء كاشفق عليو كسالو

 «ُبٌت؟

فنظر إليو الصيب ادلريض كمل يقل شيئ ككاف أبو الفداء يسمع صوت بكاء امو 
اعطٍت زجاجة الدكاء الذم ربدثت »: كقلبو يتمزؽ فقاؿ كىو ػلدث نعماف

 «عنها

 كأعطاىا ألبو الفداء الذم  كمعو زجاجة الدكاء عادفذىب نعماف مسرعا ٍب
 ُب احد ادلالعق ٍب رفع رأس الصيب من على الوسادة منوأخذىا ككضع القليل 

كبالفعل شرب .. «ىيا يا بٌت اشرب الدكاء بسم اهلل»: كجعلو يشربو كىو يقوؿ
 الصيب الدكاء ٍب كضع رأسو على الوسادة من جديد

 كقل ألمو أف هتدأ ,ال تقلق»: كبعد ذلك قاؿ أبو الفداء كىو ػلدث نعماف
 «ف شاء اهلل سيكوف خبَتإفهذا فأؿ سيئ عليو ك

 فأنت تعرؼ انو ابٍت الوحيد ,أسبٌت ىذا»: فرد نعماف ذك القلب ادلفطور قائال
فلو ,  فال تتخيل كم طلاؼ عليو أنا كامو,كالذم أتى بعد سنوات من االنتظار
 «حدث لو ال مكركه قد ظلوت معو

اهلل إف شاء » :فأخذ أبو الفداء يطمئنو كىو يطبطب بيده على كتفو كيقوؿ
ستطمأف عليو قريبا كاآلف سأستأذف أنا كأريدؾ أف تبلغٍت حبالتو كتطمئنٍت عليو 

 «ُب اقرب كقت
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 دلا ترحل ىكذا  يا رجلكلكن.. بالطبع سافعل ادلهم اف يتعاَب من مرضو»
 «سريعا امكث معى فأنا منذ زمن مل أراؾ

اعذرين يا أخي كلنًتكها » :فأبتسم أبو الفداء ابتسامة خفيفة مليئة باالمل كقاؿ
 «يكوف فيو الظرؼ افضل من ذلكحُت دلرة أخرل 

  «حسنا كما تريد»: فرد نعماف

كمر الوقت ...ٍب ذىب معو كأكصلو إىل الباب فخرج كمشى متجها إىل منزلو
كفات يوماف على ذلك اليـو كَب اليـو الثالث كَب كقت العصر تقريبا كجد ابو 
الفداء احد يطرؽ باب منزلو فذىب لَتل من بالباب كحُت فتحو كجد الرجل 

أيها الرجل »: الذم يدعى نعماف يرسبي على يده كيريد أف يقبلها كىو يقوؿ
« الطاىر الفاضل

ماذا »: سالو كىو مبتسم كمندىش َب نفس الوقتك شلا ػلدث فشعر باحلرج
 «حدث يا أخي؟

انظر ىناؾ كانت تعرؼ ماذا » :فأجاب نعماف الذم يكاد يطَت من الفرحة
 «حدث

 ادلكاف الذم أشار إليو نعماف فإذا بو غلد ابنو الذم كاف مريضا يقف اىلفنظر 
 :لو كىو يشعر بالسركركيبدك عليو انو تعافا فقاؿ 

 ىيا اجعلو يأٌب , ىيا اجعلو يأٌب دلا يقف ىناؾ ىكذا,محدا هلل على سالمتو»
 «حىت ُأضايفكما



22 
 

 فهيا من فضلك كال تتعذر بأم شيئ فزكجيت ,فهذا الواجب علينا ضلن...ال »
تنتظركم ىيا قل لزكجتك كأبناءؾ كىيا فنحن سنحتفل بسالمتو كلن يكوف 

 «ىناؾ احتفاؿ بدكنك فأنت من انقذ حياتو ككاف على يدؾ الشفاء

: فقاؿ نعماف..«ال تقل ىذا فالشفاء بيد اهلل كحده»: فرد أبو الفداء قائال
 :ٍب سالو متعجبا «نعم صدقت»

 ىل ىذا مرتبط بأنك من ؟كلكن دلا يا ترل مل ينفع الدكاء إال عندما أتيت»
؟ اؽلكن اف تكوف قوة الشفاء ال ذبدل نفعا اال مع من حصل على الرداء
 «!حصل عليو اكال

األمر متعلق بأف ...بالطبع ال»: كىو يهز رأسو بالرفضفأجاب أبو الفداء 
 فهو يصنع دكاء نعم كلكن ,الرداء مهما كانت قوتو فهو ليس لو صفات اإللو

أًب اهلل شفاء كلدؾ كمؤكد أف الدكاء مل ..  كأنا عندما قلت بسم اهلل,ال يشفى
 «غلدل نفعا من قبل ألنك كنت تعتمد عليو ناسيا قدرة اهلل

معك حق كَب احلقيقة كلما »: فأخذ نعماف يتأمل كالمو كابتسم خجال كقاؿ
مسعت كالمك اشعر انك كنت األحق باحلصوؿ على ذلك الرداء من بيننا 

 يا ليت ابٍت يصَت مثلك عندما ,فأنت احكم من فينا كاألكثر ىدل كتقى
 «يكرب

 «إف شاء اهلل سيكوف افضل مٌت»
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كاآلف سوؼ اذىب كلكننا ننتظرؾ انت كأسرتك فال تتأخر كإف ..إف شاء اهلل»
 «مل تأتى سنلغى االحتفاؿ

 «ال زبف سوؼ نأٌب إف شاء اهلل»: فأبتسم أبو الفداء كقاؿ

 ٍب استأذف كذىب إىل منزلو كاغلق أبو الفداء الباب «حسنا»: فقاؿ نعماف

كبالفعل ذىب أبو الفداء كأسرتو إىل بيت نعماف كاحتفلوا مجيعا بسالمة ابنو 
 الصغَت ككاف يـو مبهجا للجميع

كمر الوقت حىت فات اسبوعا آخر من السعادة الغامرة كمن الوئاـ كاالنسجاـ 
التاـ حىت أتى يـو كاف فيو احد الرجاؿ الذين يسكنوف البلد كىو يدعى سامل 

 فقاؿ أخوه كىو عابس الوجو  َب حديقة قصر ساملجالسا ىو كأخوه الصغَت
: ككاف  يدعى شاىُت

 «االمر مل يعد ػُلتمل, ما ىذا الوضع السيئ الذم نعيشو ُب ىذا البلد»

 ىل سبزح أـ تتكلم !الوضع السيئ»: فتفاجأ سامل كقاؿ لو باستغراب شديد
:  جبديةفأجاب شاىُت ..«بصدؽ؟

 «أنا أتكلم بصدؽ...ال امزح...ال»

  :ىذا الكالـفقاؿ سامل كىو مازاؿ مستغربا كال يفهم دلا يقوؿ أخوه 

 إف كاف ىذا سيئا إذا ,أبعد كل ما ضلن فيو من نعيم تقوؿ أف الوضع سيئ»
 «كيف كاف من قبل؟



24 
 

 يا أخي أنا ال اربدت عن متع احلياة أنا أربدث عما ال يراه »: فرد شاىُت
« الناس كىو األمر الذم سيعرفوف خطورتو فيما بعد

 فأنا ال افهم ,كضح كالمك اكثر»: سامل كقد بلغ عجبو درجتو القصول فقاؿ
 «ماذا تقصد

أنا أربدث عن ىذا البلد الذم  : » كىو يشَت بيده ناحية اخلارجفقاؿ شاىُت
غلب أف نوحد الناس ... ال ػلكمو احد ككل إنساف منفصل ككأف بيتو ىو بلده

 « ابداربت إمرة رجل كاحد فهذا العبث الذم ضلن فيو ال ينفع

 دلا , فنحن نعيش ىنا كأخوة,كما فائدة ىذا» :فأخذ سامل يفكر قليال ٍب سألو
 « انا ارل اف ىذا افضل بكثَتنضع فوؽ رؤكسنا من يتحكم فينا؟

كلكن ىذا الوضع خطَت يا أخي فلو أف غزاة جاءكا كىامجونا فسيقضى علينا »
 البد من التوحد ربت رأل قائد يقودنا كيدير ,ما دمنا مشتتُت ككل منا لو رأيو

 «شؤكننا

كمن سيقدر على ىزؽلتنا ككل بيت معو ...غزاة »: فابتسم سامل كقاؿ ساخرا
 «رداء األحالـ الذم إف سبٌت قضى بو على ال عدك

:  فقاؿ شاىُت كىو يشَت بأصبعو ناحية أخيو

 «ىنا تكمن اخلطورة يا أخي»

 «ماذا تقصد بكالمك؟...ال افهم»: فنظر إليو سامل بعجب ٍب قاؿ
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 بدكف شك ,زبيل معي لو استطاع غريب أخذ رداءا كاحدا من أم بيت»
يقضى على ال رداء آخر كيصبح ىو كحده من ؽللكو كيقضى علينا س

فنحن لدينا الرداء كلكن مل نصبح آذلة كاعيننا تغفل كالناس ىنا يبدك ...مجيعا
 «أف النعيم قد أخذ عقوذلم كال يفكركف ُب أمر خطَت كهذا

 :فلما مسع سامل كالـ أخوه أخذ يفكر فيو بعمق ٍب قاؿ بعد التعمق كالتخيل
 «ىذا صحيح فاألمر يبدك خطَتا»

أرأيت كلذلك غلب فعل شيئ ػلمى ىذا البلد من العبث »: فقاؿ شاىُت
 «كضلافظ بو على أمالكنا

 «كما ىو ىذا الشيء من كجهة نظرؾ الذم ؽلكن أف نفعلو؟»: فسالو سامل

فتحدث شاىُت حبذر كىو يتلفت ؽلينا كيسارا ككأنو ؼلشى اف يسمعو الزرع 
:  الذل كاف ػليط بو

غلب أف ترتدل الرداء كتتمٌت أف ؼلتفى أم رداء آخر حىت ربافظ على ىذا »
الكنز من العابثُت كبعدىا غلب أف تكوف حاكما على ىذا البلد فأنت األكرب 

 « كهبذا سنحافظ على الرداء كعلى البلد باكملوسنا كاألعلى مقاما

كلكن إف علم الناس أنٍت من فعل ىذا »: فقاؿ سامل الذم بدأ يشعر بالقلق
 «فماذا سيكوف ردىم
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 فأنت بعد أف تتمٌت ستختفى األردية !,كمن سيخربىم» :فأبتسم شاىُت كقاؿ
طادلا اختفى من عند ...كسيظن اجلميع أف مدتو انتهت أك أم شيئ آخر

 «الكل

كلكن دلا ضلـر الناس من شيئ ػلقق ذلم » :فتسائل سامل كىو زلتار
 «أحالمهم؟  أليس ىذا ظلما ذلم ؟

  :فرد شاىُت قائال بنربة االستغراب الشديد

 فكل منهم صار لديو اكثر شلا كاف يراه ُب أحالمو ,يا أخي انظر حولك»
فماذا ...فهو اصبح عدًن الفائدة بالنسبة ذلم.... كمؤكد اهنم لن يفتقدكه

سيفعلوف اكثر شلا فعلوه؟ أمل ترل أف كل منهم صار كادللك ادلتوج كصار لديو 
كاآلف ... من البساتُت كادلزارع كالطيور كاحليوانات كاآلبار ما يكفيو دلائة عاـ 

كبعد كل ىذا سيصبح مبعث للشر كغلب ربجيمو حىت ال يتم استخدامو 
 «بصورة خاطئة

 «كماذا عن ابو الفداء:»فتحدث سامل كقاؿ

 « ما بو»:فسالو شاىُت باستغراب

 «غلب اف نضع ذلك الرجل َب احلسباف ردبا يكشف امرنا»

نعم ما ...  ابو الفداء رجال طيب يفكر بعواطفو»:فابتسم شاىُت كقاؿ هبدكء
فعلو حُت اعطى رداءا لكل بيت كاف شيئا حسنا كلكنو مل يفكر َب ادلستقبل 
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فال تضعو َب بالك كال زبشى منو فهو مثلو مثل , كمل يتخيل خطورة ما حدث
 «ال انساف ػليا ىنا سيسمع اخلرب كيسلم باالمر الواقع كحسب

نعم معك » :فأخذ سامل يفكر من جديد حىت شعر أف الكالـ أعجبو فرد قائال
 «حق كلكن مىت سنقـو هبذا العمل

ُب الليل كالناس نياـ حىت يقوموا من نومهم فال غلدكه فيظنوا انو اختفى كما »
 «جاء بالتماـ

« حسنا كما ترل»: فهز سامل رأسو كىو يقوؿ

كبالفعل ارتدل سامل الرداء ُب كقت متأخر من الليل كسبٌت أال يبقى احد ؽللك 
كَب الصباح كجد الناس احد يصيح ..الرداء سواه فتحققت أمنيتو على الفور

لقد ....أيها الناس لقد سرؽ ردائي...كيقوؿ بصوت عاىل كىو حزين كمفجوع
فأتى كاحد آخر بنفس احلالة يقوؿ كأنا أيضا مل أجد ردائي ... سرؽ ردائي

فلما رأل الناس ىذا ذىبوا مجيعا ...كانضم اليهم ثالث قائال كأنا أيضا مل أجده
ليطمأنوا على الرداء كلكنهم ذىبوا كعادكا باحلسرة كأخذ الكل يقوؿ لقد 

 :اختفى الرداء حىت عم خرب اختفاء األردية على كل بيوت البلد فقاؿ احدىم

كبالفعل ذىبوا مجيعا  «ىيا نذىب لنرل أبو الفداء كنأخذ رأيو فيما حدث»
لقد اختفت مجيع » :مجيعاقالوا كصاركا كاقفوف عند باب بيتو كحُت كصلوا 

 «أرديتنا كنريدؾ أف تعيدىا لنا

 «مع األسف لقد اختفى ردائي أنا أيضا»: فقاؿ أبو الفداء َب حزف
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 «كيف ىذا؟ أين ذىبت مجيع األردية ُب كقت كاحد؟»: فتسائلوا مجيعا

 «ردبا كاف لو مدة كانتهت...َب احلقيقة ال اعرؼ»: فرد أبو الفداء ُب حَتة

 سامل كالذم كاف يقف مع الناس كيدعى أف ردائو قد اختفى ىو فتحدث
:  أيضا

 «يا إخواين ما حدث ىذا ػلتم علينا تغيَت طريقة حياتنا»

 «ماذا تعٌت بكالمك ىذا؟»:  كىم عابسوففنظر الكل اليو كسالوه

  :بثقة ككأنو إماـ ؼلطب أماـ الناسفأجاب سامل 

ُب ادلاضي مل نكن طلاؼ من األعداء كاللصوص ألننا كنا فقراء كمل يكن لدينا »
أما اآلف فقد صار لدينا ما طلشى عليو كليس لدينا رداء ؽلكن ...ما طلاؼ عليو

أف نستخدمو للحماية كصد العدكاف كلذلك كجب علينا توحيد بلدنا ليكوف 
 «على كلمة رجل كاحد حىت ال نتشتت كُنضَّيع كل ما لدينا كنعود كماف كنا

 «ككيف سنفعل ىذا؟»: فقالوا لو

غلب أف يكوف لدينا حاكم يدير أمر ىذا البلد كيكوف لديو الكلمة احلسم »
كصلعل منا فرساف شجعاف يقوموف حبماية البلد من ادلعتدين كػلافظوا ...ُب أموره

 «على أمالكنا اليت إف ذىبت لن تعود من جديد

فساؿ أبو الفداء الذم تعجب اشد العجب من رد فعل سامل كتفكَته السريع 
  :ُب أمر كهذا كمازاؿ الكل يعيش فاجعة فقده لرداء األحالـ
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 «كمن سيكوف ىذا الرجل الذم تريده أف يتوىل أمر ىذا البلد؟»

 «سنجد طريقة هبا نعرؼ من األحق كلكن ادلهم أف نتفق»: فأجاب سامل

:  فقاؿ احد الرجاؿ

كقاؿ أخر ....« غلب أف صلد أكال حال ألمر الرداء,يا أخي ىذا ليس كقتو»
كصدؽ اجلميع على كالمهما قائلُت  « ال داعى ذلذا الكالـ اآلف,نعم»مثلو 

: فشعر سامل باخليبة كقاؿ.... «نعم ال نريد أف نتحدث َب ىذا األمر اآلف»
 « معكم حق يا إخواين,حسنا»

كبعد أف ظل اجلميع يتشاكركف عادكا باحلزف إىل بيوهتم بعد أف فقدكا األمل َب 
 كىو أما سامل فقد عاد كحُت قابل أخاه قاؿ لو....إغلاد الرداء من جديد

  :مهمـو كحَتاف

يبدك اف االمر لن يكوف , ماذا سنفعل؟ الناس ال هتتم بأمر احلاكم ىذا»
 «ماذا سنفعل االف؟ ىيا اخربىن, بالسهولة الىت توقعناىا

فقاؿ شاىُت الذم مل يعجبو ما فعلو سامل ككيف انو أبدل رأيو بشكل يثَت 
  :الريبة

ما كاف غلب عليك أف تقوؿ ذلك ...يا أخي لقد تسرعت فيما فعلتو اليـو»
 «الكالـ َب ذلك الوقت
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كما العمل اذا؟ ىل سنًتاجع عن خطتنا كنعيد » : كتسائلفشعر سامل بالقلق
 «األردية ذلم؟

... بالطبع ال» :فأبتسم أخوه شاىُت الذم كاف كجهو يشع باخلبث ٍب قاؿ
 «ليس ذلذه الدرجة

 «إذان ماذا سنفعل؟»

 فأنا سأجعلهم يهركلوف إليك كىم موافقوف على كالمك كيريدكف ,ال تقلق»
 «تنفيذ ما قلتو ذلم

 «كيف سنفعل ىذا؟ ىل لديك خطة؟»: فسالو سامل مرة ثالثة

فبعد ثالثة أياـ سيأٌب .. بالتأكيد لدل خطة»:فأجاب شاىُت بكل ثقة 
رلموعة من اللصوص كيهامجوف بعض الناس ىنا كيسرقوهنم كحُت يرل اجلميع 

 «ىذا سًتل ما سيحدث بعدىا

 دلا ال يكوف َب , كلكن دلا بعد ثالثة أياـ,ىذه فكرة جيدة»: فأبتسم سامل كقاؿ
 «الغد

يا أخي ال تكن متهورا حىت ال ينكشف أمرؾ غلب »: فقاؿ شاىُت كىو يبتسم
فأنا كنت أريد أف ػلدث ىذا أكال ٍب تقًتح ...أف صلعل األمر يبدك طبيعيا 

كاآلف ... كلكنك سبقت كأخرجت ما بداخلك سريعا,عليهم اقًتاح احلاكم
 غلب أف نكوف اكثر ,تريد أف ػلدث ىذا ُب الغد حىت تثَت الشكوؾ اكثر

 «ىدكءا كحذرا
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كلكنك أيها الداىية »: ٍب ابتسم كقاؿ «نعم معك حق»: فهز سامل رأسو كقاؿ
فكم مرة سألتك عن سبب كثرة اجلنود الذين ...كنت زبطط لذلك من قبل
 «للتأمُت كاحلماية... استدعيتهم كانت تقوؿ يل

فلو كنا انتظرنا ما ...حىت تعرؼ كم احبك كاخطط لك التخطيط السليم »
حدث لكاف الناس شعركا بالريبة كلكانت  الشكوؾ الحقتنا كالهتمونا بأننا من 

كلكن حُت يتم اذلجـو عليهم ىم .. زلونا أردية أحالمهم  لنسيطر على البلد 
 كضلن االجدر من أل احد من سَتكضوف كرائنا فنحن لدينا اجلند كالعتاد

 «منهم

 «نعم نعم كىذا ىو ادلطلوب»: فأبتسم سامل كىز رأسو قائال

كمر الوقت حىت فاتت الثالثة أياـ كَب اليـو الرابع سبٌت سامل أف يهاجم البلد 
رلموعة من اللصوص كيسرقوف بعض ادلنازؿ كبعد أف حدث األمر ظل 

ادلسركقوف يبكوف كالناس كاقفوف ينظركف اليهم كيواسوىم كأبو الفداء الريبة تزداد 
 باالخص حُت علم اف االشياء الىت بداخلو اكثر من ناحية سامل كأخوه شاىُت

ًب سرقتها كاف بعضها مواشى كبَتة احلجم كشواالت تزف اطنانا من احملاصيل 
 كالىت يصعب على ال لصوص سرقتها هبذه السهولة كَب ليلة كاحدة

:  األثناء قاؿ سامل الذم كاف احد الواقفُتتلككَب 

 ىا ,امل اقل لكم غلب أف نوحد قوتنا كي ضلافظ على أمالكنا من األعداء»
ضلن اآلف كقعنا فيما كنت أخشاه كإف بقينا على حالنا ىذا سيضيع كل مالنا 

 «كنعود من جديد دلا كنا عليو من فقر كجوع كذؿ
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كماذا تريدنا »:  كىو ينظر اىل عيناه زلاكال قراءة ما يدكر هبمافسالو أبو الفداء
 «أف نفعل يا ترل؟

كما قلت لكم من قبل غلب أف نوىل »:  الذل غليد سبثيل دكرهفأجاب سامل
كيكوف لنا من ػلافظ ... علينا من ػلكمنا كيكوف لو الكلمة ُب أمر ىذا البلد 

 «على امننا من األعداء

 «كمن ترشح أف يتوىل ىذا األمر؟»

,  صاحل,غلب أف طلتاره بإمجاع األغلبية من اكرب الرجاؿ فينا كىم أبو ىشاـ»
 «بكر كأنا

 «؟ككيف سنعرؼ من سيصلح منكم»: فقاؿ أبو الفداء

فلنجعل كل رجل يكتب من يريده ُب »: فقاؿ رأيو كالذل ابلغو بو اخاه شاىُت
كرقة كيأٌب كيُلقها على الطاكلة كانت تقـو بفتح األكراؽ كمن سيأخذ أغلبية 

 «اآلراء يتوىل أمر البالد

فلما رأل أبو الفداء ىذا ...«نعم الرأم ىذا كاهلل»: فلما مسع الناس كالمو قالوا
حسنا كما »: ادلشهد مل يعرؼ ماذا يقوؿ فأستسلم كقاؿ ذلم كىو حزين

كًب أخبار الكل باألمر كًب االتفاؽ على أف يأٌب كل كاحد كمعو .. «تريدكا
كَب الوقت ادلتفق عليو ...الورقة اليت ربمل اسم من اختاره بعد العصر بساعة

أتى اجلميع ككضعوا األكراؽ على الطاكلة ككاف عددىم الف كرقة كىم بعدد 
ٍب بدأ أبو الفداء بفتح األكراؽ لَتل من ....الرجاؿ الذين يتولوف مسؤكلية ُأسرة 
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كحُت فتح الورقة اليت زبصو كاليت علمها بعالمة شليزة ...سيكوف الرجل ادلختار
حىت يعرفها من بُت األكراؽ كجد الشيء الذم قطع شكو كجعلو يتيقن أف 

فقد كجد الورقة اليت كتب فيها اسم من يريده ... سامل ىو من دبر كل ىذا
مكتوب فيها اسم سامل فعرؼ أف سامل مازاؿ لديو الرداء كىو من جعل 

كبالفعل حُت فتح كل األكراؽ حصل سامل على ...األسامي تتبدؿ لصاحلو
 أغلبية اآلراء كتوىل حكم البلد 

كيـو بعد يـو صار سامل متحكما ُب كل شيئ ُب البلد بسلطتو كجنوده بصورة 
سريعة للغاية كأبو الفداء مازاؿ يفكر كىو مهمـو كيف سيعيد الرداء ادلسركؽ 

كَب احد األياـ كاف جالسا ُب منزلو فسمع احد ...على فعلتوِ  سامل كيعاقب
 فسألو يكاد اف يبكىيطرؽ الباب فقاـ ليفتحو كحُت فتحو كجد احد الرجاؿ 

 «ما بك يا رجل؟» : كمنزعجامتعجبا

 «اصلدين يا أبو الفداء فقد استوىل سامل على اغلب ما املك» :فرد الرجل قائال

 «كدلا فعل ىذا؟»:  كسالو من جديد اكثرفتعجب أبو الفداء

فهو يأخذ األمواؿ غصبا من الناس كيقوؿ إهنا ...كاهلل ال اعرؼ...ال اعرؼ »
 «ضريبة غلب على الكل دفعها حىت ينفقها على اخلدمة العامة

كمنذ »: كسالو من جديدحىت شعر بقليل من الدكار فأزداد عجب أبو الفداء 
 «؟مىت كىو يفعل ىذا
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كىل انت مل يأٌب إليك مبعوثو ليأخذ »: ٍب سالو... «منذ شهر»:فرد الرجل
 «منك الضرائب؟

 « احد كمل امسع حىت عن ذلك االمرمل يأٌب.. ال»

 «؟كدلاذا»: فتسائل الرجل متعجبا

كلكٌت سوؼ اذىب إليو بنفسى كاسألو حىت .. ال اعرؼ »: فقاؿ أبو الفداء
 «اعرؼ ما الذم غلرل بالضبط

 كأرجوؾ أف تقوؿ لو أف يعيد إيل مايل ...حسنا»: فقاؿ الرجل متوسال
 فانا ال اريد اف اعود فقَتا فمكانتك ليس كمكانة احد كردبا يصغى لكالمك

 «فحياتى كحياة ابنائى تعتمد عليك...كما كنت ارجوؾ

اريدؾ اف هتدأ »:  كقاؿفاخذ ابو الفداء ينظر اليو كىو َب قمة االسى كاحلزف
كاف تطمأف صدقٌت سوؼ اذىب اليو كاربدث معو كاف شاء اهلل ساعيد لك 

 «مالك

  ٍب انصرؼفشكره الرجل

ككاف السبب ُب عدـ علم أبو الفداء دبا غلرل ُب البلد انو كاف ال ؼلتلط بالناس 
كلذلك كاف مهموما ...كثَتا ككاف اغلب كقتو يقضيو مع أسرتو كَب رعاية مالو

كحزينا ألنو مل يعرؼ ما حدث سول بعد شهر كذلذا ذىب مسرعا كحُت كصل 
 :لقصر سامل رحب بو كادخلو كبعد أف جلس أمامو قاؿ سامل كىو مبتسم

 «كيف أخدمك يا أخي؟»
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ما دمت » :فقاؿ ابو الفداء كىو ينظر اىل عيناه نظرات ثاقبة توحى بالكره
 «تدعوين باألخ ردبا ىذا يسهل ما جئت إليك فيو

بالطبع فأنا لن انسى انك كنت سببا فيما ضلن فيو اآلف كمكانتك »: سامل فقاؿ
 «عندم ليست كمكانة أم فرد آخر

 كلكن أريدؾ أف تشرح يل ما الذم ػلدث  على ال حاؿ شكرا لك...حسنا»
 « تفرض ضرائب على الناس؟ذادلا...بالضبط

 «كىل ىذا ما يغضبك ىكذا؟» :فرد سامل الذم مازاؿ مبتسما

فقاؿ أبو الفداء الذم كاف يشعر بالغيظ منو ألنو يعرؼ احلقيقة كيعرؼ انو 
 :ؼلفى رداء األحالـ كال يعرؼ دلا يستويل على ماؿ الناس رغم ما لديو

 ألنك أخذت مالو على كشك البكاء أتى إيل احد أىل البلد ككاف اليـو»
 «أؽلكن أف تشرح يل دلا تفعل ىذا

:  فأجاب سامل هبدكء

كل ما افعلو لصاحل الناس كحىت .. يا رجل كىل تصدؽ تلك االدعاءات»
فاألمواؿ اليت آخذىا انفق منها على احلرس كتقوية .. ضلافظ على ىذا البلد

الفرساف فأنا اجلب من البلداف األخرل الكثَت من األسلحة كىذا مكلف جدا 
 «كلكنو لصاحل اجلميع كما تعرؼ
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ف كلكن األمر ال يبدك كذلك فم»: فقاؿ أبو الفداء كالذم غيظو بدأ يزداد
فهل تريد أف ذبعل الكل فقراء ... منذ قليل يقوؿ انك أخذت اغلب مالوجائٌت

 «كذبلب احلرس ليحمى الفقراء اجلوعى

ىذا كالـ ليس ... يا رجل ماذا تقوؿ» :فأنفجر سامل بالضحك كرد قائال
فال تصدؽ ذلك الكالـ البعيد ... فأنا آخذ نسبة فقط كبطريقة عادلة,صحيحا

فمؤكد أف من جاءؾ يبكى قد أضاع مالو كأتى إليك ليفًتل .. عن احلقيقة 
فانا االف اتوىل احلكم كبالطبع ستحاكطٌت الشبهات كانت تعرؼ ىذا , علي
 «جيدا

 :فأخذ أبو الفداء يفكر قليال ٍب نظر إليو نظرة ادلقت كعدـ الرضى ٍب سالو
 «ىل ىذا آخر كالمك؟»

ٍب أماء برأسو تعبَتا عن عدـ  «بالطبع فانا قلت لك احلقيقة»: فأجاب سامل
 «اتركنا من ىذا اآلف كقم معى لنتناكؿ العشاء»: االىتماـ كقاؿ

 «ال اعذرين فأنا سأستأذف اآلف»: كىو يقوؿفقاـ أبو الفداء 

 كلكن أرجو أال تكوف غاضب أك ا اف كنت تريد اف تذىب فكما تريدحسن»
 «حزين مٌت فأنا ال أربمل غضبك أك حزنك مٌت كما تعرؼ

حسنا كبعد إذنك سأذىب »: فرد أبو الفداء بصوت منخفض من شدة القهر
 «اآلف
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كمشى أبو الفداء كخرج من القصر كبعدىا أتى ...«حسنا تفضل»: فقاؿ سامل
شاىُت على الفور كالذم كاف يستمع دلا يدكر بينهما فقاؿ لو كىو يشعر 

 غلب أف تكوف حادا معو اكثر , الرجل بلطف ىكذاذلكدلا تعامل »: بالغيظ
 «من ذلك

غلب أف اكوف حذرا كأنا أتعامل مع ذلك الرجل ...ال ال»: فرد سامل قائال
بالتحديد كغلب أال نعاديو فأنت تعرؼ مكانتو عند الناس كلو انو صار ضدنا 

فالناس صارت تكرىنا .. فيكفى ما نفعلو بأخذنا ألمواؿ الناس,سنخسر كثَتا
 «كمل نعد نستطيع أف طلرج إال باحلرس

يا أخي لقد تكلمنا َب ىذا ادلوضوع اكثر من مرة »: فقاؿ شاىُت كىو متذمر
فهل ىناؾ بلد ...كقلت لك اف احلاؿ ال يستقيم ىكذا فهذا ضد قانوف الطبيعة

 كىكذا من صلارا... بناءا... اذا من سيعمل حدادا ...!كل أىلو ملوؾ
 «األعماؿ ماداـ الكل يعيش َب ذلك الًتؼ

كلكن دلاذا مل صللب أشخاص من .. انت معك احلق َب كالمك »: فقاؿ سامل
 «خارج بلدنا كصلعلهم يعملوف تلك األعماؿ اليت تقوؿ عليها؟

ككما قلت لك مرات .. فنحن ال نريد أف ندخل أغراب بداخلنا ...ال »
عديدة غلب اف نعيش حياة طبيعية كغلب أف يكوف ىناؾ الفقَت 

 الىت احلاكم كاحملكـو فهذه ىي احلياة الطبيعية... الضعيف كالقوم...كالغٌت 
كَب احلقيقة انا مل استطع ربمل ما حدث بعد ذلك الرداء ... غلب اف ضلياىا

ككيف اصبح من كانوا ال يعرفوف شيئا َب حياهتم سول حلب ادلعاز كتنظيف 
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نعم لقد مر علينا زمن كعشنا كلنا متساككف ... احلظائر من ساكٍت القصور
كيعرؼ من ىم اجدادنا , كلكن االصوؿ ادلتجذرة الكل يعرؼ حقيقتها جيدا

 «كاجدداىم كلذلك غلب اف يعيش الكل حياة اجداده

 «اف حديثك ىذا مل أكن افكر فيو من قبل»: فأخذ سامل يفكر قليال ٍب قاؿ

 :فقاؿ شاىُت

, انا اربدث عن احلقائق يا اخى كالىت يعرفها الكل كلكن يبدك اهنم نسوىا»
« كذلذا كجب علينا تذكريهم

فصمت سامل ينظر اىل اخاه الذل امطره بكلمات متعجرفة طبقية توحي 
باحلقد الشديد كمشى اىل غرفتو ليبدأ جولة جديدة من جوالت الشراب الىت 

 ػلاكؿ هبا نسياف ما يعيشو من أمل

كمر الوقت حىت فات شهراف آخراف كبينما كاف سامل جالسا على احد 
الكراسى بداخل قصره اذا باحد احلراس يقوؿ لو اف شخصا ما يريد مقابلتو 

كىو ابن الرجل الذل يدعى بكر ,  كحُت سالو عن امسو اخربه انو يدعى زىراف
كالذل كاف من كبار البلد كاحد الذين ُكضعت امسائهم معو الختيار احدىم 

فتيا ذك بنياف قوم , ككاف زىراف شابا َب السابعة كالعشرين من عمره, للحكم
كلذلك حُت دخل على سامل نظر اليو كىو مبتسم كرحب بو ٍب سالو عن 

 :سبب رليئو فقاؿ زىراف
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لقد جئت اليك سيدل الطلب العمل لديك فقد علمت انك زبتار االقوياء »
 «لالنضماـ اىل احلرس كاريد اف اكوف من ضمنهم

 : فاخذ سامل ينظر اليو كيتأملو كىو معجب بو ٍب قاؿ

 «اليس لدل اباؾ مزارع تعمل هبا... كدلاذا جئت للعمل لدم»

 «نعم لديو كلكٌت اريد اف اكوف فارسا كال اريد اف اكوف مزارعا»

حسنا ايها القوم »: فهز سامل رأسو العلى كاسفل ٍب قاؿ كىو ينظر اىل عيناه
كانا اكافق على عملك لدل فلتذىب اىل كبَت احلرس كتػػخربه انك مستجد 

 «كتريد التدريب

 فشعر زىراف بالفرحة كشكره ٍب انصرؼ اىل حيث امره

 :كبعد عدة ساعات اتى شاىُت اىل اخاه ككاف غاضبا فقاؿ

 «ما الذل ػلدث يا اخى»

 «عن ماذا تتكلم؟»: فسالو سامل

لقد رأيتو يقف , ما الذل اتى بالفىت الذل يدعى زىراف اىل ىنا»:فرد شاىُت 
 «مع كبَت احلرس منذ قليل

 :فاخربه سامل دبا حدث فاشتعل غيظا كقاؿ

 «ما ىذا الذل فعلتو ىل اصاب عقلك اجلنوف»
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فلما مسع سامل ما قالو برقت عيناه كاندفع كالثور اذلائج ٍب قبض على رقبة اخاه 
 : الذل كاف يصغره باكثر من عشرين سنة كقاؿ لو

ماذا قلت يا عدًن االدب؟ ىل الىن اعاملك كصديقى منذ صغرؾ سينعدـ »
 «حيائك كاحًتامك لدرجة اف تصفٌت باجملنوف

فحاكؿ شاىُت تدارؾ ادلوقف كقاؿ بنربة االعتذار كىو ػلاكؿ زبليص رقبتو من 
 :قبضة سامل الىت كادت زبنقو

اعتذر لك بشدة عما قولتو كلكٌت تفاجئت دبا , انا مل اقصد,ال يا اخى»
اال تعرؼ اف ! فكيف ذبعل ذلك الفىت يدخل قصرنا كيكوف من احلرس...رأيتو

 «ال غلب اف تثق بو... مؤكد انو قد اتى ليفعل امر ما, اباه يكرىك

 :فًتؾ سامل رقبتو كابتعد عنو خطوات اىل الوراء كقاؿ كىو يتجو اىل مقعده

انا مل ارل منو ال سوء كال داعى ذلذه الشكوؾ فلنعطيو فرصة فهو فىت قوم »
 «كغلب اف نستخدمو لصاحلنا

 :فهز رأسو ؽلينا كيسارا متأسفا كقاؿ

انا متأكد من انو جاء ىنا لينفذ امرا ضدنا كاف كنت ال تصدقٌت استخدـ »
 «الرداء حىت ترل حقيقة ما اقولو

 «لن استخدـ الرداء,  ال»:فاعًتض سامل سريعا كقاؿ

 :فتفاجأ شاىُت دبا قالو كسالو
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 «!دلاذا؟»

 :فاجابو سامل جبدية

اترؾ ىذا االمر يل كانا ساعرؼ اف كاف , لن اجعل كل حياتى تسَت بالرداء» 
صادقا اـ كاذبا كانسى الرداء كقدرات الرداء ككأنو ليس موجودا َب حياتنا 

اعطٌت فرصة اشعر بانٌت انساف حي بو ركح كعقل كليس عبدا لذلك الرداء 
 «الذل بدأت اشعر بالبغض ناحيتو رغم انو سببا فيما ضلن فيو االف

فلما مسع شاىُت ما قالو سامل كاد اف يصيبو اجلنوف كلكنو سبالك اعصابو حىت 
 :ال يتفوه دبا قد يصنع مشكلة بينو كبُت اخاه كلذلك قاؿ

انو الرداء يا اخى , ما ىذا الكالـ الذل امسعو انا ال اكد اصدؽ ىذا ابدا»
 «كيف تقوؿ ىذا عنو

 :فتحدث سامل بنربة منكسرة خافتة

أعلم ىذا جيدا كلذلك اريدؾ اف تنهى الكالـ َب ىذا ادلوضوع كما اخربتك »
كىيا االف اتركٌت , اترؾ امر زىراف يل كانسى الرداء سباما ككأنو ليس موجودا

 «كحدل

 : فاخذ شاىُت ينظر اليو كمل يعجبو ما قالو فانصرؼ كىو يقوؿ

 «حسنا يا اخى افعل ما تريد»
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كلكنو مل يًتؾ االمر كقرر اال ؽلكث كيًتؾ زىراف بالقصر كلذلك ظل مخسة اياـ 
يراقبو كيتنصت عليو ىو كتابعيو فلم يتوصل لشيء كذلذا دلا غلد حال اال اف 

فقد تسلل اىل الغرفة الىت يضع فيها سامل الرداء كارتداه كسبٌت ...يستخدـ الرداء
 اف يعرؼ حقيقة زىراف كىل ىو ؼلطط لشيء اـ ال

كبالفعل حُت ارتداه كسبٌت ظهرت اماـ عيناه صورة ماضية لزىراف كىو يقف 
 :كمعو ثالثة من الشباف االقوياء ككاف يقوؿ ذلم

حُت اخربكم باليـو ادلناسب ستأتوف كتتسللوف من االماكن الىت سأقوؿ لكم »
عليها كستقضوف عليو كعلى اخاه شاىُت كلتهتموا بأمر شاىُت اكثر من سامل 

 «افهمتم, غلب اف تتاكدكا من موتو فهو رأس الشيطاف ادلدبر لكل شيء

ٍب اختفت الصورة اماـ عيناه كاللتاف دلعتاف بعد علمو باحلقيقة كجرل مسرعا اىل 
 : اخاه حيث غللس كقاؿ لو

 «لقد عرفت احلقيقة يا اخى كاريدؾ اف تاتى معى لًتاىا بنفسك»

 «ال حقيقة؟»: فسالو سامل كىو متعجب

 «فلتأتى معى لًتل بنفسك»: فقاؿ شاىُت بابتسامة الثقة

فقاـ سامل من رللسو كمشى معو حىت كصال للغرفة الىت كاف هبا شاىُت منذ 
كرغم انو رفض من قبل اال اف , دقائق كامر سامل بارتداء الرداء كسبٌت ما سبناه

اندفاع شاىُت هبذه الطريقة كاصراره جعلو ينفذ ما قالو كحُت فعلها كشاىد ما 
 :شاىده اشتعل غضبا كقاؿ
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  «اخلائن اللعُت»

 :فقاؿ شاىُت بنربة ادلعاتب

ارأيت يا اخى انٌت كنت صادقا فلو كنا انتظرنا اكثر من ذلك لكاف قضى »
 «علينا مجيعا

 :فخلع سامل الرداء كاخذ ينظر اليو كقاؿ بعد صمت قليل

 «كلكن ىناؾ شيء»

 :سالو شاىُت ما ىو كىو عاقد حاجبيو فاجابو سامل

ىل ؽلكن اف يكوف الصورة الىت رأيناىا ليست ! ىل ؽلكن اف يُػخطئ الرداء؟»
 «صحيحة؟

فربقت عينا شاىُت من االندىاش شلا يقولو اخاه كشعر انو سينتزع شعره من 
 :الغيظ كقاؿ كىو ال يكاد يصدؽ ما يسمعو

منذ مىت كقوة الرداء هبا , ماذا حدث لك يا اخى ما ىذا الكالـ الذل تقولو»
 «شك

فخفض سامل رأسو اىل االسفل كىو يشعر باذلم كقاؿ بصوت منخفض يشوبو 
 :االرىاؽ
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ال اعرؼ ماذا حدث يل فانا اشعر بالتعب كلكن َب كل االحواؿ اعتذر منك »
 «لقد كنت سلطئا كاالف سأترؾ لك اخليار َب معاقبتو كما تشاء

 «سوؼ اقضى عليو اليـو»:فقاؿ شاىُت بدكف تردد

  «ىل ستقتلو؟»: فانقبض قلب سامل كشحب كجهو كسالو

 :فاجابو شاىُت بتأكيد كاصرار

 «لن اجعل الليلة سبر اال كقد قضيت عليو, بالطبع سأقتلو»

 «كدلا ال تسجنو بدال من القتل»

غلب اف ؽلوت فهذا ىو عقاب ...ال ال»: فهز رأسو بالنفى القاطع كقاؿ حبـز
 «اخلائن

حسنا كما »: فنظر سامل اىل االرض من جديد كىو يشعر بعدـ االرتياح كقاؿ
  ٍب استدار كمشى اىل غرفتو ليشرب من جديد«ترل

كبالفعل , كبالفعل مل ينتظر شاىُت اليـو ؽلر حىت امر احد الرجاؿ بقتل زىراف
 نفذ الرجل االمر كطعنو كىو عائدا اىل بيتو َب ادلساء طعنة قاتلة اكدت حبياتو

كَب الصباح ًب تشييع جثمانو اىل مثواه االخَت َب مشهد احزف البلد بأكملو 
فقد كاف اباه يبكى حبرقة كامو ككاهنا اصاهبا اجلنوف كاخوتو كاحبتو مل يكن احد 
منهم ال يبكى على فراقو ككاف ابو الفداء يسَت بينهم كال يقل حزنو عن احزاهنم 

ليس فقط على موت انساف َب ريعاف شبابو كلكن الف مشهد القتل كاف من 
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االشياء اجلديدة الىت مل يعتادكا على رؤيتها من قبل كحدكثها بعد فًتة الرداء 
فقد احس بالذنب ككانو كاف السبب , جعل احلزف يزداد كيصَت جباال على قلبو

 فيما حدث كفيما سيحدث بعد ذلك

 كذات يـو  اخرل على ذلك اليـو احملزف اشهراربعةكمرت األياـ حىت فاتت 
 عماال ؽلر على راكبا جواده عائدا من رحلة صيد فاذا بوكاف أبو الفداء 

 فدفعو الفضوؿ للنزكؿ من على  ..يعملوف ُب شيئ ككأهنم سيبنوف بناءا ما
قل يل يا أخي ما الذم » :قائالاجلواد كاالقًتاب كالنظر اىل احد العماؿ ليسالو 

 «سيبٌت ُب ىذا ادلكاف؟

بالعمل كاهلل يا سيدم ال اعرؼ كلكن احلاكم من امرنا »: فرد عليو العامل قائال
 « بناء كما كصفو لنا كلكننا ال نعرؼ ماىو بالتحديدعلى

كيف ...تبنوف شيئا ال تعرفوف ما ىو»: فأبتسم أبو الفداء كتسائل متعجبا
 «ىذا؟

ال اعرؼ ماذا أقوؿ لك كلكن ُب احلقيقة األمر زلَت فالبناء »: فأجاب العامل
 «كما ًب كصفو يشبو القصر أك القلعة أك السجن

 «!ماذا تقوؿ؟ سجن؟»: فلما مسع أبو الفداء كلمة السجن انقبض قلبو كقاؿ

فهو سيكوف بناء ضخم كلو أسوار عالية كبو الكثَت من ادلمرات ... نعم»
« كالغرؼ
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فوقف أبو الفداء ينظر إليو كىو مذىوؿ كمل ينطق بكلمة كاحدة ٍب مشى ُب 
كظل لفًتة يفكر ...طريقو إىل منزلو ككلمة سجن تًتدد َب عقلو طواؿ الطريق 

ُب األمر كىو مهمـو كحزين كال يعرؼ ماذا غلب عليو اف يفعل حىت انو حينما 
ما بك يا أبو الفداء ىل ىناؾ » :كاف ُب منزلو رأتو زكجتو فشعرت حبالو فسألتو

 «شيئ؟

كلكنو من شدة االنشغاؿ كاحلَتة مل يرد عليها فهو مل يسمع حىت صوهتا كقاـ 
 .من على كرسيو كاذبو مباشرا إىل باب ادلنزؿ كخرج منو

كظل ؽلشى حىت قادتو قدماه إىل قصر سامل فدخل كحُت صار أمامو قاؿ لو 
 « دلا مل تأٌب لزيارٌب منذ فًتة؟ أين كنت؟,مرحبا بك يا رجل» :سامل

 :ق بويبفقاؿ أبو الفداء بدكف أم مقدمات كحىت انو مل يرد ترح

 يا ترل ما احلقيقة كراء ذلك ,أريد أف اسألك عن البناء اجلديد الذم تبنيو»
 «البناء؟

يا رجل أبعد كل تلك الفًتة بدكف أف أراؾ كال اربدت »: فرد سامل ادلبتسم
 « مل اعهد عليك ىذا اجلحود من قبل,معك تأٌب فقط لتساؿ عن شيئ كهذا

أريد منك جوابا ...ال داعى ذلذا الكالـ اآلف»: فقاؿ أبو الفداء كىو متذمر
 «أرجوؾ..كاضحا عن سؤايل 

 «حسنا كما تريد ذلك البناء ىو سجن»
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 :فلما مسع أبو الفداء كلمة سجن شحب كجهو كقاؿ لو مستنكرا كمتعجبا
فمساحة األرض تصلح دلزرعة ...كدلا تبٌت سجن بذلك احلجم الذم رأيتو؟»

 «ىل ستسجن البلد بأكملو؟...كبَتة

:  فلما مسع سامل كالمو أخذ يضحك كعادتو ٍب رد قائال

 كلكن ما لدينا من غرؼ نستخدمها للعقاب لن تكوف صاحلة ,بالطبع ال»
فنحن بعد أف تبدؿ حالنا كصرنا أغنياء عددنا سيزيد كالطمع ...بادلستقبل

كذلذا سأبٌت ...سيزيد كاجلرؽلة ستزيد كبالطبع غلب أف يكوف ىناؾ عقابا رادعا
 «انت تفهمٍت أليس كذلك...ذلك السجن فهو دلعاقبة ادلذنب كحسب

 :فأخذ أبو الفداء ينظر إليو كالغيظ كادلقت يشع من عيناه كقاؿ لو بنربة غاضبة
لقد مرت شهور منذ توليك حكم ىذا البلد كانت ..امسعٍت جيدا يا سيد سامل»

فال داعى ألف تفعل أفعاال ذبعلٍت اُفشي سرؾ ...كأنا نعرؼ كيف حدث ىذا
 فيكفى ما فعتلو حىت االف فال أماـ الناس كأقوؿ ذلم كيف حدث ما حدث

 «تضف مصيبة اخرل كىى االكرب كما ارل

فلما مسع سامل الكالـ برقت عيناه كظل قلبو ينبض من اخلوؼ كتسائل كىو 
 «ماذا تعٌت بكالمك ىذا؟  أنا ال افهم شيئ شلا تقوؿ» :يدعى اجلهل

:  فقاؿ أبو الفداء ساخرا

فأنت من أخفيت أردية .. ال تتظاىر باجلهل فأنت تعرؼ جيدا ما اقصده »
كلكٌت مع ...األحالـ حىت تتحكم ُب البلد كقد تأكدت من ذلك بنفسى
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كخوفا من الفتنة كضياع البلد بأكملو سكت ...األسف مل اقدر على فعل شيئ
كقلت انتظر حىت ارل ماذا ستفعل كحاكلت إقناع نفسى انك فعلت ذلك 

دلصلحة البلد كانك تريد توحيده كمنع العبث بشيء خطَت كالرداء كىو الشيء 
الذم كنت افكر فيو أيضا ككنت أخشاه ككنت أسبٌت إغلاد حل لو بالتشاكر 

كلكن اغلب الظن ىو ما حدث ك األمر مل ...كاالتفاؽ ال بالتآمر كادلكيدة 
فظلمك كذبربؾ يزيداف مع الوقت كالفقر عاد يتفشى من جديد ...يعد ُيطاؽ
 فالناس صارت ,كاألكثر بشاعة ىو اخلوؼ الذم مل نكن نعرفو...بُت الناس

 كال تنسى ما حدث لزىراف زباؼ من ذكر امسك كربوؿ الكثَت إىل عبيد عندؾ
الشاب الذل راح َب ريعاف شبابو كالذل اظن اف عملو عندؾ كاف احد اسباب 

فالشاب مل نسمع يوما انو كاف لو ال عدك كلكنو بعد عملو ... مقتلو الغريب
 ...عندؾ باياـ قُتل كال نعرؼ دلاذا

 فقل يل ماذا فعل أكلئك ادلساكُت لك حىت تفعل معهم ىكذا؟

دلا مل ترعى العشرة كاألخوة اليت كانت بينك كبينهم كُخنتهم كىدمت أحالمهم 
ىيا أجبٍت كحاكؿ أف تربر فعلك ادلشُت ...كاعدهتم حلياة الذؿ من جديد؟ 

 «ىذا

ككاف سامل يستمع إىل الكالـ الذم ينزؿ عليو كالسهاـ ادلشتعلة حىت انو كاف 
يتصبب عرقا كلسانو توقف عن النطق كما استطاع تربير موقفو كلو بكلمة 

  :كاحدة كلذلك اكمل أبو الفداء قائال
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يبدك انك ال تستطيع الكالـ كأنا لن اكوف مثلك كسأرمحك كسأترؾ لك باب »
كلكٌت أحذرؾ فمهما فعلت أمرؾ سينكشف يوما ما ...التوبة كالرجوع إىل احلق

  كستلقى مصَتا مذال مهما طاؿ بك الوقت

فحىت إف قضيت بردائك على كل أىل البلد كاستقدمت غَتىم حتما لن 
 فبالرداء تستطيع القضاء ,يًتكوؾ كستجد منهم من يأخذكف حق من ظلمتهم

 على الناس كلكن اهلل حي ال ؽلوت 

كأنا سأعطيك آخر فرصة حىت ... فأرجو أف تكوف حاكما عادال كحسب
تصحح أخطاءؾ كإال بعدىا سًتل ماذا سيفعل معك الناس حُت يعرفوف 

 «احلقيقة

 الباب كترؾ سامل الذم كاد قلبو يتوقف شلا ناحيةٍب قاـ أبو الفداء كاذبو 
  :كلذلك عندما اغلق الباب نادل على احد احلراس كقاؿ لو...مسعو

قم بالقبض على أبو الفداء كالقو ُب السجن حاال كاستدعى يل أخي شاىُت »
 «كقل لو أف األمر ُب غاية اخلطورة

كبالفعل نفذ احلارس األمر كألقى بأبو الفداء ُب السجن كاستدعى شاىُت 
 «؟ماذا حدث يا أخي» :الذم أتى مسرعا كحُت صار أمامو قاؿ لو ُب ذلفة

أبو الفداء يعرؼ أف الرداء مازاؿ ...لقد انكشف امرنا »: فقاؿ سامل ادلذعور
 «معنا

 «من أين عرفت ىذا األمر؟»: فتسائل شاىُت متعجبا
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لقد قاؿ يل بنفسو كىددين بأنٍت إف مل أتراجع عن بناء السجن سيفضح أمرم »
 « السجنكالقيت بو َبكلذلك قبضت عليو 

كىل ىذا ىو األمر »: فلما مسع شاىُت كالـ أخيو ابتسم ابتسامة ىادئة كقاؿ
 «اخلطَت الذم يزعجك ىكذا

ما ىذه االبتسامة الساخرة »: سامل من رد فعل شاىُت كسالو مستنكراتعجب ؼ
 «ىل تستهُت بأمر كهذا

فردبا لو كاف ..ُب احلقيقة ىو أمر ال يستحق كل ىذا الذعر كال يزعج بادلرة »
ىذا الكالـ ُب البداية لكنت سأشعر بالقلق أما اآلف فال أبو الفداء كال غَته 

 «يقدر أف يفعل شيئ معنا مهما قاؿ كمهما فعل

كيف ىذا؟ أال زباؼ من انقالب الناس علينا حُت يعلموف »: فسالو سامل
 «بأمر الرداء

صدقٍت يا أخي مهما فعل لن يصدقو »: اذلادئ الواثق من قولوفقاؿ شاىُت 
كذلذا .. احد كحىت إف صدقوه سيتظاىركف بأهنم مل يصدقوه خوفا على انفسهم 

 «ادعوؾ أف تًتؾ أبو الفداء يذىب فحبسك لو سيكوف ضدؾ

 «كيف اتركو بعدما مسعت ما قالو؟ ىل جننت؟»: فقاؿ سامل بغضب

 «صدقٍت لن يقدر على فعل شيئ اتركو كسًتل بنفسك»
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حسنا »: فأخذ سامل يفكر قليال ٍب استسلم كعادتو لكالـ أخيو الصغَت كقاؿ
 «كما ترل كلكن اف حدث ما أخشاه ستكوف انت السبب

كبالفعل أمر ..«ال تقلق لن ػلدث شيئ»: فرد شاىُت مبتسما ابتسامتو ادلعتادة
كدبجرد أف خرج ذىب إىل صاحل ...احلراس بإطالؽ سراح أبو الفداء على الفور

:  كقاؿ لوكىو احد كبار البلد 

 «ىناؾ أمرا ىاما غلب أف أقولو لك كىو أمر خطَت ال ػلتمل التأخَت»

 « تكلم يا أخي؟ما ىو ىذا األمر»: فًتقب صاحل كسألو بشغف

األمر حُت تسمعو ردبا لن تصدقو كلكٌت اقسم لك باهلل »: فأجاب أبو الفداء
 «انو حقيقي

:  فقاؿ صاحل

يا أخي من دكف أف ربلف أنا أعرفك جيدا كاعرؼ انك ال تكذب فهيا تكلم »
األمر متعلق برداء ...حسنا»: فهز أبو الفداء رأسو كقاؿ...«بدكف مقدمات

 «أتعرؼ السبب ُب اختفاء األردية؟...األحالـ

« ىل عرفت السبب؟»: فأزداد الًتقب بقلب صاحل كسالو

 «نعم عرفتو كليس اآلف كلكٌت عرفتو منذ فًتة كأخفيتو خشية الفتنة »

أكال أريد أف اعرؼ السبب كبعده اقرر ىل أخفاؤؾ لو »: فتعجب صاحل كقاؿ
 «كاف صحيحا أـ ال
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 «السبب ُب اختفاء األردية ىو سامل...حسنا»

كيف !  سامل,ماذا تقوؿ»: فسالو صاحل كالعجب عنده كصل لدرجتو القصول
 «ىذا

ليتحكم ُب البلد إال رداءه ىذه ىي احلقيقة فسامل ىو من سبٌت اختفاء األردية »
 «كما حدث كقد تأكدت من ذلك بنفسى

 «؟ككيف عرفت ىذا»

لقد ازدادت الريبة ُب قليب حُت رأيت سرعة رد فعلو بينما كاف الكل مفجوع  »
جاء كقت انتخاب احلاكم بالطريقة ادلثَتة الىت كانت كحُت ...من فقده للرداء

كجدت االسم قد تغَت ؼكضعت احد األكراؽ كميزهتا حىت اعرفها , من ابتكاره
... كصار امسو كبالطبع لن يقدر احد فعل ىذا األمر إال باستخداـ الرداء

 «الناسب أظن انك ترل ما فعلو كما يفعلو ذلككبدكف كل 

كانت يا أبو الفداء جئت »: فقاؿ صاحل الذم كاف قلبو يشتعل من الغيظ
 قل يل ماذا ؽلكن ,تفصح عن ىذا اآلف فلو صدقك كل من ُب البلد ما الفائدة

 «أف نفعل اآلف

 فال غلب أف ,سنقدر على فعل الكثَت ادلهم أف نبدأ»: حبماسةفرد أبو الفداء 
 «نًتؾ سامل حىت يستفحل طغيانو اكثر من ذلك

مع األسف ىذه الشعارات لن ذبدل نفعا لقد »: فقاؿ صاحل بتحسر كيأس
 «فات الوقت
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أهبذه السهولة سنتخلى عن األمر كنًتؾ سامل يفعل »: فسالو أبو الفداء متعجبا
 «ما يشاء

 «نعم»: فأجاب صاحل بنربة اشد يئسا

 «ىل ىذا كالمك األخَت؟»: فسالو كاحلسرة سبأل قلبو

فال قوة لنا كال حيلة ُب أمر كهذا كأنصحك يا أخي أف تًتؾ ىذا ... نعم»
 «األمر ككأنو مل يكن فهذا قدرنا

كمشى متجها إىل باب البيت  «حسنا كما تريد»: فقاـ أبو الفداء كىو يقوؿ
كذىب من بعدىا على الفور كلكنو مل يتوقف ...كخرج كقلبو شللوءا خبيبة األمل

اىل بيت بكر ظنا انو سيقف جبانبو بعدما يعلم ما حدث كلكنو تفأجا بأف 
 :يقوؿ لو حبزف كقهر

مهما قلت كمهما فعلت لن يعود ابٌت زىراف اىل احلياة كمن االفضل ىل كلك »
اف تًتؾ االمر كترضى دبا حدث فانا لدل ثالثة ابناء كال اريد اف اعيش فقداف 

 «احدىم مرة ثانية

كظل فلم يستطع ابو الفداء التحدث بعد كالمو كلذلك تركو َب ادلو كرحل 
ناس كػلكى ذلم عما حدث كلكن كاف كالـ صاحل حقيقي فلم اىل اؿيذىب 

فالكل ربسر كلكنو خاؼ من بطش سامل كيأس من .. يستجيب لو أم إنساف 
فعل شئ كلذلك ذىب أبو الفداء إىل بيتو كحُت صار أماـ زكجتو قاؿ ذلا كىو 
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َب اسرع  غلب أف نرحل ,مل يعد لنا مكانا ُب ىذا البلد بعد اآلف» :حزين
« كقت

 «دلاذا؟ ما الذم حدث؟»: فتفاجئت زكجتو كسالتو كىى متعجبة

فلو بقينا ىنا لن .. سأحكى لِك الحقا كلكننا كما قلت لِك غلب أف نرحل »
غلب أف نرحل .. كأنا لن اُعرضكم للخطر... يًتكنا سامل كشأننا بعدما حدث 

 « لناافهنا مل يعد مكانا صاحل

كلكن أين سنذىب ككيف »: فسألت الزكجة كىى على كشك البكاء
 «سنعيش؟

 اخربتككلكن كما ...كاهلل ال اعرؼ ...ال اعرؼ»: فامسك برأسو كىو يقوؿ
 «ىذا البلد سيكوف عيشنا فيو عسَت

أنا ال اعرؼ ماذا حدث كلكن لن تكوف حياتنا اكثر »: فردت الزكجة قائلة
عسرا من احلياة ُب العراء فعلى األقل ضلن ىنا ُب دارنا نأكل كنشرب كلدينا 

أما إف ذىبنا فردبا لن نتحمل طويال كإف ربملنا ضلن فلن ...جدراف ربمينا
 «فعليك أف تفكر فيهماكابنتك يتحمل ابنك 

.. أنا اعرؼ أف ترؾ بلدنا أمر عسَت كلكٌت أخشى عليكم»: فقاؿ أبو الفداء
فأنت ال تعرفُت كم احلسرة اليت بقليب على احللم الذم مل يطوؿ حىت صار 

 «كابوسا كلكن ماذا افعل فهذه إرادة اهلل
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اريد اف اشاركك ... اخربينأرجوؾ ...أنا ال افهم ما الذم حدث لكل ىذا» 
   «التفكَت فلعلنا صلد احلل سويا

 ٍب نظر إليها كقاؿ بعد التفكَت  قليالفصمت أبو الفداء ادلقهور كأخذ يفكر
سأخربؾ بالتأكيد عما حدث كلكن ليس اآلف فخلقي ال يسمح بأف »: العميق
كرغم أنٍت ال اعرؼ ماذا افعل إال أنٍت سأنفذ إرادتك فإف كانت ىذه .. أحكي

 «رغبتك فكما تريدم فلنبقى كػلدث ما ػلدث

كبالفعل بقي أبو الفداء كأسرتو ُب دارىم كازداد انغالقو على نفسو فلم يكن 
كبعد مركر اسبوعا كاحدا كجد احد يطرؽ الباب فلما .. إال للضركرةيقابل احد

ذىب كفتحو كجد بعض معارفو من أىل البلد ككانوا مخسة رجاؿ ككاف من 
  :بينهم نعماف فرحب هبم كضيفهم ٍب جلس يتحدث معهم فقاؿ احدىم

 «ىل انت خبَت يا أبو الفداء؟»

 «أنا خبَت كاحلمد هلل»: فقاؿ أبو الفداء

 «إذان ما حقيقة ما مسعناه مؤخرا؟»: فسالو آخر

 «ما ىذا الذم مسعتموه مؤخرا؟»: فرد أبو الفداء عليو بسؤاؿ قائال

أال تعرؼ اهنم يشيعوف عنك ُب البلد انك ُأصبت بنوبة من »: فرد آخر عليو
 «اجلنوف

 «ما ىذا الذم تقولو؟! اجلنوف»: فتفاجأ أبو الفداء كتسائل متعجبا
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الناس ىم من يقولوف فقد انتشر اخلرب ُب ...لست أنا من يقوؿ»: فرد الرجل
ادللك كل أضلاء البلد كالكل ػلكى انك تتخيل أف الرداء مازاؿ موجودا كاف 

 «خفيوػػسامل لديو رداء مُ 

فلما مسع أبو الفداء الكالـ عرؼ على الفور أف سامل من فعل ىذا فساذلم كىو 
 كأف من كىل تظنوف أف ىذا الكالـ من كحي اجلنوف؟» :يشعر بالغيظ كاالمل

 «تطلقوف عليو االف ملكا ليس لديو رداء

 «إذان انت تقوؿ ىذا بالفعل؟»: فقاؿ نعماف

 ...نعم ألف ىذا ما حدث كإف مل تصدقوين فهذا شأنكم كال دخل يل بو »
 «كلكن ما قلتو ىو احلقيقة بعينها

فأخذ اجلميع يبتسم ككأهنم تأكدكا انو أصابو اجلنوف بالفعل كقاؿ نعماف من 
 «ككيف عرفت أف سامل لديو رداء؟» :جديد

: من طريقتهم اليت بدا عليها السخريةاكثر فرد أبو الفداء كالذم شعر بالغيظ 
ليس مهمان أف تعرفوا كليس مهمان أف تصدقوين كاف كنتم تريدكف أف تعتربكنٍت »

 «فمهما قلت لن يتغَت شيئ...رلنونا فاعتربكا أنٍت رلنوف

دلا غضبت ىكذا يا رجل ضلن نتحدث كنريد »: فقاؿ احدىم كىو مازاؿ يبتسم
 «أف نعرؼ احلقيقة ليس اكثر

: فشعر ابو الفداء بانو مل يعد يتحمل كصارت نربتو منفعلة بعض الشيء
حسنا ال يوجد مشكلة كلكٌت لن أربدث ُب ىذا األمر رلددا كإف كنتم جئتم »
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من اجل زيارٌب فلنتحدث ُب أمر آخر أما إف كانت زيارتكم من اجل ىذا 
 « ما أقولولدماألمر كحسب فليس 

: فوكز نعماف الرجل ُب جنبو ٍب قاؿ لو بطريقة ككأنو يكلم طفال أك رجل رلنونا
حسنا يا أبو الفداء سنًتكك حىت هتدأ أعصابك ٍب قاموا مجيعا كخرجوا من »

كبعد أف خرجوا مسع صوت ضحكاهتم اليت مل يكتموىا حىت يبتعدكا ...«بيتو
أما ىو فقد ارتفع ضيق صدره كغيظو منهم إىل درجتو القصول ...عن البيت

كأخذ يتذكر معاملتهم السابقة لو كيزداد ادلقت ُب قلبو  

كمرت األياـ حىت فاتت أربعة أياـ كَب اليـو اخلامس كجد ابنتو الصغَتة ...
 «ما بك يا زينب ماذا حدث؟»: تبكى حبرقة فساذلا

 « يدعونٍت بابنة اجملنوف باخلارجاألكالد كالبنات»:فأجابت قائلة

اىدئي يا بنييت كال ربزين فهم ال »: فلما مسع كالمها شعر باحلسرة كقاؿ ذلا
  :ٍب ذىب على الفور إىل زكجتو كقاؿ ذلا «يعرفوف شيئ

 معدكدة حىت صرت اجملنوف كانتم أسرة ان فلم ؽلر سول أياـ...أراييت»
فانا قررت كلن أتراجع كاف مل تريدم أف تأٌب معى فلتبقي كما تريدم ...اجملنوف

كليذىب كل منا حلالو على األقل ال اجلب لكم الضرر اكثر من ذلك كأزبلص 
 « فالقرار لك ىل ستأتُت معي أـ ستمكثُت ىنا,من السجن الذم أنا فيو

انت تعرؼ أنٍت لن أتركك كحىت إف رفضت طلبك من » :فقالت الزكجة احلزينة
... قبل كاف خوفا من اجملهوؿ كلكن ماداـ األمر ىكذا فلنذىب كاهلل يرعانا 
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لقد ..!ىل يبلغ النكراف ىذا احلد... كلكٌت ُب حَتة كال اصدؽ ما ػلدث 
 ُب جلب الرداء الذم كاف سببا ُب ما ىم فيو السببنسوا مجيعا انك من كنت 

  كيف ينعتونك باجملنوف كىم يدركوف !كيف يفعلوف معك ىذا...من خَت 
 «جيدا انك لست رلنونا

ىم مل ينسوا ما فعلتو كمل يصدقوا » :فأبتسم أبو الفداء ابتسامة احلسرة كرد قائال
  ...أىن رلنوف

فالكل يعرؼ ...كلكنهم تناسوا كجعلوا انفسهم يصدقوف ك قلوهبم زبفى احلقيقة
أنٍت أقوؿ احلق كلكن التصديق بشيء كهذا سيولد األمل ُب قلوهبم كاألمل 

 فقد  كتكلفة ادلواجهة مع سامل ستكوف غالية الثمن...سيدفعهم إىل ادلواجهة
قاذلا يل بكر صرػلة حُت اخربتو دبا حدث فمن ًب قتل ابنو غدرا مل يفعل شيء 

 رضوا بالتناسي كزلاكلة التصديق خوفا من ذا كلو...ما بالك بباقى الناس
 «ادلواجهة ليس اكثر

 كمهما ,نعم نعم فهمت قصدؾ»: فأخذت الزكجة تفكر ُب كالمو ٍب قالت
 «كاف ما سيحدث أنا سأذىب معك فلعل اهلل يكتب لنا خَت شلا تركناه

 كال تقلقي فاهلل لن يًتكنا ثقي الصوابىذا ىو عُت »: فأبتسم أبو الفداء كقاؿ
 «ُب ىذا

كلكن ىل ستبيع البيت كاحلقوؿ كاحليوانات كالطيور ... كنعم باهلل»: فقالت
 «لنعيش من نقودىا َب ال مكاف اخر
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 «ال»: فاجاب ابو الفداء دكف تفكَت

 :فتعجبت الزكجة كعقدت حاجبيها كقالت

 «!اذا ماذا سنفعل؟»

سنذىب َب نفس الطريق الذل سلكتو حُت كجدت الرداء لعلنا صلد اخلَت »
 «كما حدث َب ادلرة السابقة كلنًتؾ كل شيء كرائنا

 :فلم تقتنع الزكجة دبا قالو كلذلك قالت

كلكن دلاذا؟ دلاذا ال نذىب اىل بلد مهما كاف بعيد كنعيش فيو دبا لدينا من »
 «ماؿ؟ دلاذا نذىب اىل اجملهوؿ كلدينا ما ينفعنا

 :فقاؿ ابو الفداء الذل بدل غَت كاضح النية

 «انا اشعر اف ىذا ىو الصواب...ثقى َب كالمى كلنذىب َب نفس الطريق»

فصمتت الزكجة كلكنها مل تعارضو ككافقت كىى مازالت تشعر باخلوؼ شلا ىم 
 مقدموف عليو

كبالفعل أخذ أبو الفداء كزكجتو على الفور غلهزاف األغراض للرحيل من البلد 
 كابنتو كابنو َب كىى ىو استقلوا العربة الىت ذبرىا االحصنةكَب مطلع الفجر 

 حزينة كابنو  الزكجة كَب طريقهم كانت...طريقهم حىت خرجوا من حدكد البالد
 . ُب رحلةذاىبوفكابنتو ال يعرفاف ما الذم ػلدث ككلما سئال يقوؿ ذلما أننا 
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 ُب الصحراء ُب نفس الطريق الذم سلكو من قبل كالعربة تسَتكمر الوقت 
 كأكصلو إىل ادلنزؿ الذم كجد فيو الرداء

كلسوء احلظ أف ابنو حسن كاف مريضا بنوبة برد شديدة كاشتد عليو ُب الطريق 
فشعر ...«أيب اشعر أنٍت متعب للغاية»: لربكدة الطقس فقاؿ لو بصوت ادلريض

:  أبو الفداء باحلزف الشديد كقاؿ

 «حسنا سنخيم ُب ىذا ادلكاف لنسًتيح كبعد طلوع الشمس نكمل»

كبالفعل نصب اخليمة كادخل أغراضو كأسرتو فيها كلكن كاف ىناؾ مشكلة أف 
سرعة الرياح كانت شديدة للغاية ككاف ؼلشى أال تتحمل كلذلك أخذ يثبتها 

 بقوة حىت ال تقذفها الريح

 حىت طلعت الشمس كدبجرد أف كضح ادلشهد أمامو  صعبا عليهمكمضى الوقت
 الصغَت الذم كجد فيو الرداء فشعر بالسركر كدخل على أسرتو كقاؿ البيتدلح 
 «ىيا سنذىب من ىنا»: ذلم

 «إىل أين؟»: فقالت الزكجة

 «بيتاىل اؿسنذىب »

فلما مسعت الزكجة كاالبن كاالبنة كلمة البيت فرحوا كابتسموا كقالوا ُب صوت 
فتحسر أبو الفداء كقاؿ بصوت ادلقهور ...«سنذىب إىل البيت»: كاحد

لقد فهمتموين خطأ فأنا اقصد بيت الصحراء الذم كجدت فيو »: اخلجالف
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فهناؾ سنجد األماف اكثر من ىذه اخليمة كبالقرب ... فهو قريب من ىنا,الرداء
 « فنحن سنحتاج للماء بالتأكيد,منو ردبا صلد النبع الذم سبنيتو من قبل

ٍب قامت ..«حسنا كما ترل»: فعاد احلزف اليهم من جديد كقالت الزكجة
 ػُلمالف أمتعتهم من جديد حىت انتهيا ٍب اذبهوا إىل ادلنزؿ كىوكبدأت ىي 

: الصغَت كحُت كصلوا دخلوه ككضعوا أغراضهم فيو كبعدىا قاؿ أبو الفداء ألبنو
ىيا يا ُبٌت استلقى على ىذا الفراش فهو مريح للغاية كسيساعدؾ على الشفاء »

 «بإذف اهلل

ٍب ذىب كاستلقى على الفراش كما قاؿ لو أبوه  «حسنا يا أيب»: فقاؿ الصيب
ككاف ابو الفداء حُت دخل البيت ينظر حولو َب كل مكاف ككأنو يبحث عن 

رداءا آخر ردبا يكوف موجودا فيو ككاف ايضا يردد بداخلو العديد من االماىن ردبا 
غلد اف البيت ػلقق اماىن من بداخلو كلكن آمالو خابت كمل يتحقق ال شيء 

اما الزكجة كاالبن كاالبنة كانوا ينظركف اىل البيت ....كبقي احلاؿ كما ىو
الصخرل الصغَت الذل ال يوجد فيو شيء سول الفراش البسيط ادلكوف من 

اخلوص ككانوا يشعركف باستياء كامل كحزف فقد كاف البيت اقل من البيت الذين 
كمر الوقت ...كانوا يعيشوف فيو قبل الرداء بكثَت كلذلك كاف الغم يغطى قلوهبم

 كأسرتو جالسوف مهموموف كال يعرفوف ماذا سيفعلوف ُب األياـ القادمة كىو
أريد أف اشرب »: كبعد قرابة الست ساعات من اجللوس ُب صمت قالت االبنة

 «يا أمي
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 كجدهتالتجلب ذلا ادلاء كلكنها حُت ذىبت لتخرج زجاجة ادلياه  فقامت االـ
لقد كانت آخر زجاجة معنا كنفذت ىل ىناؾ » :فارغة فقالت ألبو الفداء

 «مكاف قريب من ىنا صللب منو ادلاء

نعم فمؤكد أف النبع مازاؿ موجود كىو قريب من ىنا سأذىب كامأل »
ٍب ذىب بالفعل متجها إىل نبع ادلياه كظل ؽلشى حىت  «الزجاجات ُب احلاؿ
فملء منو مجيع الزجاجات ...«احلمد هلل ىا ىو النبع»: كجده فأبتسم كقاؿ

 من جديد كحُت اقًتب مسع صوت بكاء يصدر من البيتكمشى ُب طريقو إىل 
:   فأسرع كحُت دخل كجد زكجتو كابنتو تبكياف فقاؿ كىو مفزكعقداخل

 «ماذا حدث؟»

 «لقد اختفى حسن»: فأجابت الزكجة قائلة

 «ماذا تعٌت بأنو اختفى؟»: فساذلا كىو متعجب

ال اعرؼ كلكنو كاف يرتعش من الربد فنادل علي كقاؿ يل أريد أف أعود إىل »
 «ادلنزؿ يا أمي كبعدىا اختفى كال اعرؼ أين ذىب

فلما مسع أبو الفداء ىذا الكالـ برقت عيناه كعادت ذاكرتو إىل الوراء 
 كبعد أف تذكر كل شيئ ابتسم ابتسامة البيتكاستحضر اليـو الذم قضاه ُب 

 «نعم انو الفراش...انو الفراش...إذان ىو» :ادلكتشف كقاؿ

كبالرجوع اىل ادلاضى لنعرؼ ماذا حدث سنرل انو منذ قركف عديدة كاف ىناؾ 
احد الرجاؿ يبحث عن ملجأ يأكيو الف اجلنود كانوا يبحثوف عنو بعد اف فر من 
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كحُت كجد ذلك البيت الصخرل الذل كجد فيو ابو الفداء الرداء ...بلده ىاربا
دخلو ؼلتبئ فيو ككاف الليل قد حل فاشعل ادلصباح كجلس على الفراش الذل 

مل يكن ىناؾ شيء بالبيت سواه كبعد اف شعر باذلدكء اخرج من جعبتو احدل 
 ككانت ربكى عن رداءا ػلقق االماىن دلن يرتديو الرداءالركايات ككانت تسمى 

كبعد اف اهنى القصة تنهد كاستلقى على جانبو االؽلن ليناـ كقبل اف يغمض 
 :جفنو قاؿ

 ٍب «ياليتٌت اجد ذلك الرداء الذل ػلقق االماىن فكم انا احتاجو بشدة االف»
 دخل َب سبات عميق

كظل نائما حىت اشرقت الشمس كحُت استيقظ قاـ من على فراشو ليخرج 
كيبحث عن شيء يأكلو فاذا بو يتفأجأ بوجود رداء لو نفس الشكل الذل كاف 
مرسوما على الركاية الىت قراىا كىو الرداء نفسو الذل كجده ابو الفداء فقاؿ َب 

 ذىوؿ

ٍب اخذ ؽلد يده ببطء كمن " ما ىذا ىل االمنية ربققت كىذا ىو رداء االحالـ"
كسلاكؼ من اف يكوف مازاؿ نائما كػللم اك , داخلو اماىن باف يكوف ىو بالفعل

اف مرض الوىم قد اصابو كجعلو يتخيل ما ال كجود لو كحُت صار الرداء ربت 
قبضة يده كقبل اف ؽلسك بو لَتتديو كغلربو اذا باجلنود يقتحموف البيت ففزع 

كانزؿ يده كنظر بعيناف شاخصتاف فاذا هبم يندفعوف ضلوه كؽلسكوف بو كغلركنو 
انتظركا انتظركا »خارج البيت كىو ينظر اىل الرداء متحسرا كيتوسل اليهم كيقوؿ 

كلكنهم مل ينصتوا .... «سوؼ آخذ ردائى انتظركا سوؼ اخذه فقط ارجوكم
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اليو كاخذكه معهم ليلقى مصَته ادلنتظر كىو مازاؿ يصرخ كيتوسل باف يسمحوا 
 لو بأخذ الرداء

كبالعودة اىل ابو الفداء الذل يقف سعيدا بانو عرؼ سر الفراش الذل كاف َب 
ماذا تقصد »: االصل ىو مبعث القوة كزكجتو الىت مل تفهم تقف امامو فسالتو

 «؟بكالمك ىذا؟ كدلاذا تبتسم ىكذا

  :فأجاب قائال

لقد تذكرت ما حدث من قبل فأنا عندما قضيت ليليت ُب ىذا ادلنزؿ ظلت »
على ىذا الفراش كألف الربد كاف قارسا سبنيت أف أجد احلطب كدبجرد أف 
ربركت ألقـو ألحبث عن حطب كجدت حطبا جبانيب كمل اعرؼ من أين 

... كلكٌت اآلف عرفت أف احلطب جاء بقوة الفراش اليت تعادؿ قوة الرداء...أتى
ياال غبائي كيف مل افكر طوؿ الفًتة ادلاضية ُب أمر كهذا كاف غلب أف أتذكر 

كيف نسيت .....أف األماين بدأت منذ كجود احلطب قبل أف ارتدل الرداء 
كمل افكر ُب ىذا األمر طواؿ ادلدة ادلاضية يبدك أف فرحة الرداء أشبعت 

 «كحزين عليو أخذ عقلي... نفسى

فقالت الزكجة اليت كانت تستمع لكالمو كربليلو دلا حدث معو كلكن ال تفكر 
 «ىذا يعٌت أف ابٍت ذىب إىل ادلنزؿ؟»: ُب شيئ سول كلدىا

ٍب ذىب مسرعا كىو ُب قمة الشغف ...«نعم بالتأكيد كعلينا أف صلرب اآلف »
أسبٌت أف ؼلتفى الرداء من عند » :كالًتقب كاستلقى على الفراش كقاؿ متمنيا

 كجد الرداء قد عاد ففرح كقاؿ فعلى الفور...«سامل كأف يعود إيل مرة أخرل
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احلمد هلل لقد عاد الرداء كسَتجع احلق »: كىو مبتسم ابتسامة النجاة
« ألصحابو

احلمد »: فقالت الزكجة كىى سعيدة بسعادة أبو الفداء اليت ملئت ادلكاف هبجة
 «كلكن يا رجل أريد أف أرل ابٍت الذم اختفى.. هلل

 احلم هبذا بقيتسازليٍت فقد » :فرد كىو مازاؿ مبتسما كفرحا كالطفل الصغَت
كلذلك جعلتو أكال كلكن ال مرت علي كأهنا مئات السنوات شهور ؿاليـو 

ٍب ارتدل الرداء ككأنو يريد أف غلربو أك كاف متشوقا  «تقلقي سأسبٌت ما تريديو
 فالفراش كاف يكفى كلكنو ارتداه إلشباع الفراغ الذم كاف يشعر بو فقاؿ ...لو

  :متمنيا

أسبٌت أف تعود ابنيت كزكجيت إىل البيت فتحققت األمنية كعادتا إىل البيت أما »
 كنرجع  اللعُتكاآلف غلب أف نعاقب اخلائن» :ىو فقاؿ َب نفسو

 هتتز ككأف ىناؾ زلزاؿ البيتكلكنو قبل أف يتمٌت شعر بأف ارض ...«احلقوؽ
كبعدىا بلحظات اهندـ البيت كتساكل باألرض ...فجرل مسرعا حىت خرج منو

:  فتسائل كىو متعجب..ككأف األرض قد ابتلعتو 

ما »: ٍب أخذ ينظر متحسرا عليو كبعدىا قاؿ «!دلا حدث ىذا يا ترل؟»
كاحلمد هلل أنٍت حلقت الفراش قبل أف يضيع ىو األخر ....حدث قد حدث 

كيضيع معو حلم استعادة الرداء ادلسركؽ كاآلف غلب أف أعود كأُبُت للناس األمر 
كقبل أف يذىب أخذ يفكر ماذا سيفعل حُت يعود كبعد ...«ساملكأُعاقب 

التفكَت سبٌت أف غلعل سامل بدكف جنود ٍب يُقيد كيُلقى جبانب التلة كاألمنية 
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الثالثة كانت أف ينادل صوت ُب الناس بأف غلتمعوا ىناؾ كيقفوا كينتظركا أمرا 
فتحققت األماين على الفور كصار جنود سامل يتطايركف كيعود كل كاحد ...ىاـ

فمنهم من عاد ...منهم دلكانو الذم كاف فيو قبل أف غللبو سامل للعمل عنده
 لبيتو بنفس البلدكمنهم من عاد ...لبالده البعيدة اليت أتى منها

كصار الصوت الذم ينادل على الناس بأف غلتمعوا عند التلة يسمعو اجلميع 
فيهركلوف ناحيتها كىم متعجبوف شلا ػلدث كقد زاد العجب عندما رأكا سامل 
مقيد كملقى على األرض ىناؾ كمن ضمن ىؤالء بالطبع شاىُت كالذم فزع 

كسبلكو الرعب حُت رأل منظر أخاه مقيد عند التلة كذلذا تركو مبتعدا عن 
... ادلكاف بعد أف عـز على اذلركب من البلد

أما أبو الفداء فقد ذىب منطلقا حبصانو ناسيا أف يتمٌت العودة ليعود ُب احلاؿ 
ما الذم »: كما حدث َب ادلرة السابقة كحُت كصل كرآه الناس سألوه متعجبُت

« ػلدث يا أبو الفداء؟ دلا سامل مقيد ىكذا؟ كما ىذا الرداء الذم ترتديو؟

لقد اصبح سامل من جديد بدكف لقب ادللك بعد »: فقاؿ ابو الفداء ساخرا
صمت الناس شاعرين بالقليل من ...«حلظات كاحدة من سقوطو ربت االقداـ

 :اخلجل من انفسهم اما ىو قد اشار اىل سامل كاكمل قائال

ىيا تكلم , اف كنتم تريدكف معرفة ما الذل ػلدث فاسألوه ىاىو امامكم»
 «كاخربىم اـ تريد اف اربدث انا

 : فخفض سامل رأسو كمل يقل كلمة فقاؿ ابو الفداء
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كىو من ...ىذا الغادر ىو من جعل أرديتنا زبتفى حىت يتحكم ُب البلد »
كىو ...ارسل اللصوص ليسرقونا ليدب اخلوؼ فينا كنرضى بكالمو كحبكمو

فقد كتبت ...كشف لعبتوأيضا من جعل امسو يربح كىذا ىو األمر الغبػي الذم 
ُب كرقيت اسم آخر  فرأيتها قد تغَتت كصار امسو ادلكتوب كمن ىنا عرفت انو 

 اخلائن

كرغم أنٍت عرفت ىذا منذ فًتة إال أنٍت خشيت أف ػلدث فتنة ُب البلد كلذلك 
 كلكٌت عندما رأيت الظلم يستفحل حىت كصل لبناء سجن ...زمت الصمتتاؿ

ليسجن فيو البلد بأكملو تكلمت كبدأت بالكالـ معو كلكنو مل يستجيب كأمر 
 حببسي ٍب تركٍت بعدىا بساعات 

كعندما خرجت تكلمت مع صاحل كمع بعض الناس ىنا كلكٌت كجدت منهم 
اخلوؼ كاحلذر كالعجز عن فعل شيئ كبعد ذلك عرفت دلا تركٍت بساعات فقد 

أشاع بينكم أين رلنوف كرغم أف الكثَت منكم صدؽ كالمو إال أنٍت سازلت 
 « كىا ىو االف امامكم لتعاقبوه عما فعلواجلميع ككأف شيئا مل يكن

فأخذ الناس الغاضبوف ينظركف لسامل بغيظ كحقد ككره شديد كالكل يريد أف 
 «كيف استعدت الرداء؟لكن ك»: ؽلزقو بأسنانو ٍب نظركا ألبو الفداء كسالوه

 منو ,كاف ىناؾ فراشا بنفس قوتو...ُب ادلكاف الذم كجدت الرداء فيو»
 «استعدت الرداء كجردتو من جنوده كقيدتو كما تركنو اآلف

ىو من ... ىذا كلو بسبب أخي شاىُت»: فقاؿ سامل كىو حزين كمقهور
 لقد قلت لو كثَتا أننا سنظلم الناس كلكنو خدعٍت ىذاأغواين كجعلٍت افعل 
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اغفركا يل ما فات كلتنظركا اىل ...بكالـ حىت افعل ما فعلت فأرجوكم سازلوين
 «االخوة كالصداقة الىت كانت بيننا

كىل انت صغَت كي تسمع »: فقالوا مجيعا كالغضب ُب عيوهنم كنَتاف الربكاف
 كدلا مل ترعى انت الصداقة كاالخوة الىت كانت دلا أطعتو كخنتنا؟.. كالـ أخوؾ
  «بينك كبيننا

يا إخواين سازلوين فقد عاقبٍت اهلل كىا أنا اآلف أمامكم »: فتوسل إليهم قائال
  «اطلب السماح

ٍب ابتسم ابتسامة  «تقوؿ أف شاىُت ىو السبب»: فرد أبو الفداء مستنكرا
نعك أيها الكبَت ؽكما الذم قالو لك؟ ككيف أ»: السخرية كاكمل قائال

 «العاقل؟

:  فأجاب كالدموع تكاد تنزؿ من عيناه

لقد اقنعٍت بأف ىناؾ خطرا ُب امتالؾ كل بيت لشيئ خطَت كالرداء كاف البلد »
 فقد كنت أخشى من أف يقع ,ال ؽلكن أف تستمر ىكذا بدكف فرد ػلكمها

 «البلد باكملوالرداء ُب يد عدك لنا كغلردنا من قوتنا كيستويل على 

فقلت تستويل عليها انت ... نعم»: فأبتسم أبو الفداء من جديد كقاؿ ساخرا
.. «بدال من العدك اليس كذلك

 كل ما قلتو ىي أعذار اقبح من ...امسعٍت جيدا يا رجل»: ٍب اكمل قائال
ذنوب كانت مل تكن تعمل لصاحلنا كما تقوؿ كلكن األمر أعجبك كأعجبتك 
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كلكنك ُخدعت كألريك ما ...ىواؾ  السيطرة كالتجرب كالطغياف الذم احبو
« سيجعلك تتحسر اكثر سأسبٌت أف نرل ما كاف ؼلطط لو شاىُت ُب ادلستقبل

فلما سبٌت أبو الفداء ظهرت على الفور صورة شاىُت كاضحة ألعُت الناس كىو 
:  ػلدث زكجتو كيقوؿ ذلا

ال تقلقي فأنا بالطبع مل افعل كل ىذا من اجل عيوف أخي كما تظنُت فأنا »
 جعلتو ُب الواجهة حىت يبدك األمر طبيعيا أماـ الناس

فهو الكبَت كالذم كاف يصلح للظهور ُب الواجهة كتوىل احلكم بدكف أف يشك 
 «كلكن بالطبع بعد أف ؽلوت سأكوف أنا األجدر باحلكم بعده.. فيو احد 

فأجاب مبتسما  «كىل ستنتظر حىت ؽلوت؟»: فردت الزكجة مستنكرة كعابسة
بالطبع ال كلكن سأنتظر حىت تأتى الفرصة ادلناسبة حىت »: ابتسامتو اخلبيثة

 «أزبلص منو

  قدىا انت»: كَب ىذه اللحظة ذىبت الصورة كعاد أبو الفداء للحديث قائال
رأيت كيف كاف ؼلطط لك أخاؾ العزيز الذم كنت تأكيو ُب منزلك ىو كزكجتو 

 « فمؤكد انو ىرب كتركك كحدؾ,كيكفى انك ترل الناس مجيعا كال تراه..كابنو 

ككاف سامل يبكى حبرقة شلا مسعو كال يقدر على الكالـ كالناس ينظركف إليو كىم 
مهما بكيت »: ماقتُت عليو كالبعض شعر بالشفقة ذباىو أما أبو الفداء فقاؿ

كتوسلت ال اقدر أف اصفح عنك كلذلك سُتلقى انت كىو ُب السجن كبعدىا 
سنتشاكر لنرل ماذا سنفعل معكما كذلذا أسبٌت أف تلقى انت كأخوؾ ُب السجن 
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كبعدىا ظهر السركر على ...فطار سامل كاُلقي ُب السجن ىو كشاىُت.. «اآلف
 َب الناس كصارت ابتسامة كل منهم مشرقة كشمس الظهَتة كقالوا ألبو الفداء

 «كاآلف اعد لنا أرديتنا أيها البطل»: ذلفة

حسنا ستقوموف ُب الغد فتجدكا األردية قد عادت »: فأبتسم أبو الفداء كقاؿ
 «من جديد

يا رجل اصرب كىل »: فرد أخر عليو «كدلا ُب الغد نريدىا اليـو»: فقاؿ احدىم
 «كنت ربلم هبذا

 :اجلميع كقاؿ «حسنا معك حق»: فقاؿ الرجل مبتسما

ٍب ذىبوا إىل بيوهتم كىم َب قمة السعادة إال  «شكرا لك يا افضل من فينا» 
كاحد فقط ظل كاقفا كرأسو زلنية إىل األسفل كيبدك عليو مظاىر اخلجل ككاف 

 «أتريد أف تقوؿ شيئ؟»: ىذا الرجل ىو نعماف فنظر إليو أبو الفداء كسالو

 « أليس كذلك؟,أظن انك لن تعيد إيل الرداء»: فأجاب بصوت منخفض

: فقاؿ أبو الفداء كالذم كاف يشعر بعدـ الصفاء من ناحية نعماف

 فإف م أنا مل أنسى ما فعلتو مع,سأتكلم معك بصدؽ...امسعٍت يا نعماف »
كاف الكل صدؽ أنٍت رلنوف كاف من ادلفًتض أال تصدؽ انت بالتحديد كحىت 

كرغم ...إف صدقت كاف غلب أف سبتنع عن اجمليء إيل كالسخرية مٍت كما فعلت
أين كما قلت مل أنسى ما حدث إال أنٍت سأعاملك بأخالقي كلن افعل مثلك 

رغم انك كنت اكؿ من رأيتو قد استخدـ ...كسأعطيك الرداء كباقي الناس
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الرداء بصورة خاطئة حُت غرتك قدرتو كنسيت قدرة خالقو فانت اكؿ من رأيت 
خطأه كىو الكفر بنعمة اهلل بنسياف قدرتو ٍب زدت على ذلك حُت اتيت 

كلكن كما قلت لك انا ... كسخرت مٌت دكف اف خجل اك مراعاة الل شيء
« سأعاملك باخالقى كساعطيك الرداء مثل باقى الناس

 :ٍب سكت ابو الفداء فوجد نعماف يقف صامتا فسالو

... «اتريد اف تقوؿ شيئ؟» 

 يشعر بالنار تستعر ُب قلبو من كثرة الضغط بعد تلك الكالـككاف نعماف 
فهو مقهور من تأنيب أبو الفداء لو هبذا الشكل ...النفسى الذم كاف يشعر بو

كلذلك .... كلكنو مل يستطع أف يقوؿ لو انو ال يريد الرداء فهو بالطبع يريده 
ٍب ذىب إىل بيتو  « شكرا لك...ال اريد شيئ...ال: »حُت سالوربمل كقاؿ لو 

  من الغيظيتمزؽكىو 

فحُت استيقظ الكل كجدكا األردية ... كبالفعل نفذ أبو الفداء ما كعد الناس بو
كحُت ذىبوا إليو كي يشكركه ... قد عادت ففرحوا كصاركا يرقصوف من السعادة

لقد سافر زكجي كقاؿ انو سيقضى بعض الوقت ُب احد »: قالت ذلم زكجتو
 «األماكن كلكن مل ؼلرب احد أين ذىب أك مىت سيعود

كَب نفس اليـو الذم عادت فيو األردية كاف نعماف شديد الفرح حُت كجد 
:  الرداء كمل يصرب كلو ساعة كاحدة حىت ارتداه كىو ُب غرفتو كسبٌت قائال
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أسبٌت أف يلتهم أبو الفداء اليـو اسد لعُت كؽلزؽ حلمو كال يبقى منو قطعة »
فقد كجد الرداء يشتعل ....كفجأة كجد نعماف شيئا غريبا ػلدث...«سليمة

ففزع كخلعو سريعا كألقاه على األرض كظل ينظر إليو حىت احًتؽ بالكامل 
  : كادلقتاالنفعاؿَب قلبو كقاؿ كىو يكاد ؽلوت من شدة  فأزداد الغيظ

كنت اعرؼ انو سيخدعٍت كيرسل إيل رداءا ...أبو الفداء اخلبيث لقد خدعٍت»
:  ٍب قاؿ بصوت جهور «مزيفا

قع على األرض م بيده كجعلو اكاين الزينة أحدكضرب  «يا لو من ملعوف»
 كدلا مسع الصوت ابنو الصغَت دخل عليو الغرفة ...لينكسر مصدرا صوتا عاليا

:   بعد اف كضعو يده على كتفو االؽلنكاقًتب منو كسالو قائال

 «ماذا حدث يا أيب؟»

 «اغرب عن كجهى اآلف»: فدفعو نعماف بيده ُب صدره دفعة قوية كىو يقوؿ

فأندفع الفىت الصغَت اذلزيل ضعيف القول من شدة الضربة أمتارا إىل الوراء ٍب 
 فلما رآه نعماف ذىب إليو سريعا كىو مفزكع ...سقط على األرض كفقد الوعى
 ىيا اهنض ىيا ...ماذا حدث لك يا بٌت»: كأخذ ػلاكؿ إيقاظو كىو يقوؿ

 فحاكؿ من جديد افاقتو بكل كلكن الصيب مل يبدل ال استجابة «اهنض
 ببطء كىى صدرهفأخذ يقًتب بيده من ...الطرؽ كلكنو كجده ىامدا سباما

مل يشعر بشئ كصار ترتعش من اخلوؼ كحُت كضعها على مكاف نبض القلب 
لقد قتلت ابٍت »: فأخذ يضحك مثل اجملنوف كيقوؿ...انو فارؽ احلياةعلى يقُت 

كَب نفس الوقت دخلت عليو زكجتو فلما رأت .. « لقد قتلت ابٍت بيدل,بيدل
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الصغَت ملقى على األرض كنعماف يبكى حبرقة بعد أف ربوؿ من الضحك إىل 
« ماذا حدث؟»: البكاء قالت ُب فزع

لقد مات .. لقد مات»: فأجاب نعماف كالدموع تنزؿ من عيناه كالسيل
فلما مسعت األـ ىذا الكالـ سقطت مغشيا عليها ... «أنا من قتلتو...بيدل

كىكذا انتهت أسرة بأكملها ُب حلظات ... كاكمل نعماف البكاء كعلا جبانبو
 فما فعلو انو سبٌت عودة األردية ,فأبو الفداء مل ؼلدعو كما ظن...شيطانية ظادلة

كلكنها عودة مشركطة دبا يتمناه ادلرء فإف سبٌت احد شيئ فيو شر يفقد ردائو إىل 
 األبد حىت انو جعل الشرط على نفسو

ككاف ىذا ىو سبب سفره كاختفائو عن األنظار فقد تيقن أف الناس ستلجأ إليو 
 حُت تفقد أرديتها كلذا فضل االبتعاد

فبعد مركر اسبوع على اليـو الذم حدث فيو ما حدث لنعماف كأسرتو كاف 
:   ىالؿ جالسا مع صديقو فقاؿ لو كىو متعجب بشدةامسواحد الرجاؿ 

 دلا تشغل بالك بامرأة متزكجة كلديها أكالد كاكرب ,يا رجل ىل انت امحق»
انت تبحث عن ...منك سنا كأمامك من ىن امجل منها كينتظرف كلمة منك

 «ادلصاعب كحسب

 «أعشقها كأريدىا يل بأم طريقة...ال اقدر يا أخي فأنا سأجن»: فقاؿ ىالؿ

 ىل ستذىب كتطلب خطبتها من ,كماذا ستفعل»: فسالو صديقو ساخرا
 كأخذ يضحك «زكجها
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 ىيا اغرب عن كجهى ال أريد ,ىل تسخر مٌت»: فأشتعل ىالؿ غيظا كرد قائال
 «ىيا من ىنا... أف أراؾ

ٍب قاـ كىو  «ما بك ىل ستفرغ غضبك علي»: فقاؿ صديقو كىو مستاء
 كلتبقى انت مع احالمك اللعينة سأذىب كلن أعود ىنا من جديد»: يقوؿ

 «حىت تفقد عقلك

 « فأنا ال أريد أف أرل كجهك مرة أخرل,ىذا افضل» : فقاؿ ىالؿ

ٍب مشى ذاىبا إىل  «حسنا لن ترل كجهى رلددا»: فرد صديقو كىو غاضب
بيتو كىو ماقت عليو أما ىالؿ فظل يساؿ نفسو كالشيطاف مسيطر على عقلو 

ٍب ...ماذا افعل....ماذا افعل... ماذا افعل حىت أناذلا....ماذا افعل يا ترل
ٍب قاـ  «كدلا ُأحَت نفسى كبيدل حالؿ العقد»: ابتسم ابتسامة خبيثة كقاؿ

 كارتدل الرداء كسبٌت أمنية كىي

 ككاف خالد ىذا ىو زكج ادلرأة اليت يريد أف يتزكجها" أف يُقتل خالد اليـو " 

كبعد أف سبٌت كجد ما حدث مع نعماف ػلدث معو بالضبط فقد كجد الرداء 
 ما ,ما ىذا»: يشتعل فتفاجأ كفزع كخلعو سريعا كألقاه على األرض كىو يقوؿ

 «الذل ػلدث

 ىالؿ مذىوؿ كال يعرؼ دلاذا مكظلت النار تأكل الرداء حىت صار رمادا كبق
فخرج مسرعا من بيتو قاصدا بيت أبو الفداء كعندما كصل قالت لو ...احًتؽ
 «كاهلل يا أخي أبو الفداء مل يعد حىت اآلف»: زكجتو
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 «كمىت سيعود؟»: فساذلا

  «ال اعرؼ »

كلكٌت أرجو .. حسنا حسنا »: فقاؿ ىالؿ ادلفجوع كادلرتبك ُب نفس الوقت
 «أف تبلغيو أنٍت أريده ُب أمر ىاـ عندما يعود

كمضى ىالؿ كىو ال يعرؼ ما الذم حدث ..«حسنا سوؼ اخربه»: فقالت
دلاذا »: كاقتادتو قدماه إىل صديقو الذم كاف معو منذ قليل كحُت كصل سالو

 «امل تقل منذ قليل انك ال تريد رؤييت؟.. أتيت من جديد؟

 «ىذا ليس كقتا دلثل ىذا الكالـ ىناؾ أمرا ىاـ قد حدث»: فرد قائال

 «ما ىو ىذا األمر اذلاـ؟»: فسالو الصديق متعجبا

حُت تركتٍت ارتديت الرداء كسبنيت أمنية كبعدىا انتظرت ربققها كلكٌت كجدت »
 «الرداء قد اشتعل كاحًتؽ حىت صار رمادا ُب ثواين

كذىب لَتل ىل ..«حلظة كاحدة»: فتفاجأ صديقو كشعر بالفزع كقاؿ لو
فوجده كما ىو فأخذ نفسا عميقا ... حدث لردائو أيضا نفس الشيء أـ ال

 «لقد كجدت رداءم كما ىو»: كعاد ذلالؿ من جديد كقاؿ لو

دلا يا ...إذان لقد حدث ىذا لردائي فقط»: فتساءؿ ىالؿ ُب اندىاش
كلكن قل يل ما ىي تلك األمنية اليت ...ال اعرؼ»:  صديقوفقاؿ ...«ترل؟

 «سبنيتها؟
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.. «سبنيت أمنية كحسب»: فأرتبك ىالؿ كقاؿ

أـ ...اعرؼ أهنا أمنية كحسب كلكن أريد أف اعرفها»: صديقو مستنكرافقاؿ
 «!أهنا سر

..  قلت لك أمنية كحسب,ىل ينقصٍت أف ربقق معى»: فغضب ىالؿ كقاؿ
« كما يتمٌت ال إنساف

ما دمت ال تريد أف تقوذلا دلاذا أتيت إيل ىنا »: فقاؿ صديقو الذم اغتاظ منو
 «كدلاذا تسألٍت عما حدث لك

ٍب قاـ كخرج من بيت صديقو ... «نعم لقد أخطأت حُت جئت إليك»
كذىب متجها إىل بيتو كىو عابس الوجو كحزين كمهمـو على ما حدث 

 كبالطبع مل يستطع فعل شيئ سول اخلضوع ألمره الواقع

كبعد عدة أياـ أخرل كاف رجل من سكاف البلد أيضا كىو إبراىيم جالس ىو 
:  كزكجتو فقالت لو

فلتبقى ىكذا ال ربرؾ ساكنا حىت تصحو فال ذبد الرداء ككل شيئ فعلتو بو »
 «سًتاه مدمرا

 «كماذا علي أف افعل برايك»: فساذلا إبراىيم كىو متعجب

ُقم كربرؾ كانتهز الفرصة فأنت بيدؾ سالح قوتو ُب األسبقية كاقضي على »
فهو مؤكد ...سالح أخوؾ احلاقد ذاؾ الذم ال ؼُلفى احلقد حىت ُب كالمو
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يريدؾ أفقر منو كما كنت كيريد أف غلعلك خادمو كما كنت كإف مل تتحرؾ 
 «سيسبقك كيتمٌت أف يضيع ردائك ككل مالك

 فبعد ذلك الرداء ال ,ال اعتقد أف شره يصل ذلذه الدرجة...ال»: فقاؿ إبراىيم
فما ...احد يفكر ُب األخر فكل كاحد مشغوؿ حبالو كبالنعيم الذم ػليا فيو

 «ىذا شيئ ال يصدقو عقل... الداعي ألف يفعل احد بأحد ما تقوليو

 ككأنك نسيت ,أمرؾ عجيب»: فابتسمت ابتسامة سخرية كمقت كقالت
 «كلوال أبو الفداء جلعلنا كلنا عبيدا لو ُب اقرب كقت... سريعا سامل كالذم فعلو

كاهلل »: فلما مسع إبراىيم ىذا الكالـ شرد ذىنو كأخذ يفكر قليال ٍب قاؿ بعدىا
كلكٌت أخشى أف ..صحيحاال اعرؼ فهذا األمر زلَت حقا فكالمك يبدك 

 «اكوف ظادلا

 ىيا قم اآلف كزبلص من سالح عدكؾ قبل ,ال زلَت كال شئ»: فقالت الزكجة
 عليك اف ترتدل الرداء كتتمٌت اف أف يفعلها ىو كتندـ كقت ال ينفع فيو الندـ

ؼلتفى رداءه كال يعود اليو ابدا حىت كلو بقوة رداء اخر حىت تكوف بأماف 
:  فازدادت حَتتو كأخذ يفكر من جديد ٍب قاؿ...«تاـ

 قليالمهليٍت أُب احلقيقة ىذا األمر صعب كػلتاج إىل كقت الزباذ قرار فيو ؼ»
 « ال غلعلٌت اندـحىت ازبذ قرارا صائبا
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يبدك انك لن تسمع نصيحيت ككأنٍت »: فشعرت الزكجة بالغيظ كقالت
انتظر حىت تصبح ذات يـو فتجد نفسك خادما ...فكما تريد...عدكتك

 «ألخيك كما كنت بادلاضي

لن ؽلر اليـو »: فصمت إبراىيم من جديد كبعد كقت من الصمت كالتأمل قاؿ
 «إال كقد حسمت ىذا األمر إما بالفعل أك بالًتاجع

حسنا كلكن ال تطل اكثر من ذلك »: فشعرت الزكجة ببعض الطمأنينة كقالت
 «فالوقت ليس َب صاحلك

كبالفعل ظل إبراىيم يفكر لساعات فيما .. «حسنا معك حق»: فرد قائال
ؽلكن أف يفعلو حىت توصل أخَتا لقرار كذىب إىل زكجتو ليخربىا بو كحُت صار 

 «لقد حسمت األمر أخَتا كازبذت القرار»: أمامها قاؿ ذلا

فلما مسعت الزكجة كالمو شعرت بالقلق الشديد كسالتو كىى خائفة أف ؼليب 
 :أملها

 «كماذا قررت أف تفعل؟»

 فأنا عندما فكرت ُب األمر تذكرت ما ,لقد حسمت األمر بأف افعل ما قُلتيو»
كاف ػلدث من قبل كتأكدت انو ردبا يأٌب اليـو كيُرجعٍت كما كنت خادما 

لن اترؾ لو كلو لذلك فأنا اشعر دكما بكرىو الشديد يل كعشقو إلذاليل ك...لو
 «فرصة كاحدة ليعود هبا كما كاف كأعود أنا  كما كنت
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ىذا ىو الكالـ »: فأنشرح قلب زكجتو كقالت لو كىى تكاد تطَت من الفرح
كانت لن تفعل بو ما سيفعلو بك فأنت ستتجنب شره كحسب ...السليم

 «كلتًتؾ لو ما ؽللكو كما ىو

كبعدىا ذىب إىل غرفتو كارتدل  «نعم فأنا قلت ىذا أيضا»: فرد إبراىيم قائال
 «أسبٌت أف يفقد أخي ردائو اآلف كال يعود لو من جديد»: الرداء ٍب قاؿ

 الرداء يشتعل كما حدث مع ىالؿ كنعماف ففزع كخلعو كجدكبعد أف انتهى  
يا كيلي لقد »: كظل ينظر إليو كىو ػلًتؽ ُب ذىوؿ ك يقوؿ كرماه على األرض

ٍب خرج من غرفتو كالثور ...  «لقد أضعت الرداء من يدل... ضاع الرداء
 «!؟ماذا حدث»: اذلائج كضرب زكجتو على كجهها فصرخت كقالت

 لقد احًتؽ الرداء حُت سبنيت ,أيتها اللعينة»: فقاؿ ذلا كىو مشتعل من الغضب
  «تلك األمنية

 «كدلاذا؟..كيف؟ »: ففزعت كتساءلت كىى ُب قمة الرعب

فياال غبائي .. مؤكد انو من أمنيتك احلمقاء.. كىل تسألينٍت»: فقاؿ
 «لقد ضاع الرداء أيتها الغبية...دلا أطعتك كاتبعت أفكارؾ ادلريضة...كرعونيت

: ككانت الزكجة تبكى حبرقة كلساهنا ككأنو قد ُشل كلكنها حاكلت التربير فقالت
 «لقد كنت أسعى دلصلحتك»
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ٍب دفعها دفعات  «ىيا اغريب عن كجهى»: فقاؿ كعيناه ينبعث منهما الشر
....  ىيا من ىنا اذىيب لبيت امك,ىيا»: قوية بيده كادت تسقطها كىو يقوؿ

 «كإف مل أجد حال كأُعيد الرداء فلن تعودم أبدا ىيا ىيا

فذىبت الزكجة كما أمرىا كدموعها هتطل مثل السيل ككاف ىذا ىو ادلنزؿ 
كبعد يوماف كاف ىناؾ منزال آخر تعيش فيو أسرة هبا ...الثالث الذم يفقد ردائو

ككانت تلك الفتاة ذلا صديقة سبت خطبتها على احد ...فتاة تدعى غيداء 
الشباب منذ يومُت كَب كقت كاف اجلو مناسبا تسللت غيداء إىل غرفة أبيها 

كارتدتو سريعا ٍب  «ىا ىو رداء األحالـ» :كأخرجت الرداء كابتسمت كقالت
  :قالت

على ك.. «أسبٌت أف يراىا اقبح من القرد كاف يقوؿ ذلا ىذه الكلمة ُب كجهها»
فرمتو ... حدث ما حدث مع نعماف ك ىالؿ كإبراىيم كاشتعل الرداء الفور

غيداء كىى مذعورة كحُت رأتو صار رمادا ظل قلبها يدؽ بسرعتو القصول من 
لو علم .. ماذا حدث لو ..يا كيلي  »:شدة اخلوؼ كتساءلت كىى متعجبة 

 «على أف أغادر ىذه الغرفة اآلف.... أيب لقتلٍت

كلذلك مل تلبث أمامو كخرجت مسرعة كذىبت إىل أمها اليت كانت ُب حظَتة  
 الدجاج قبل أف يراىا احد كيعرؼ ما حدث

اياـ عاد ىالؿ اىل صديقو من جديد بعد اف تردد على بيت ابو كبعد عدة 
الفداء كثَتا كلكنو يأس من عودتو كالنو كاف يريد الرداء مل غلد سول صديقو 
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الذل خاصمو من يـو احًتاؽ رداءه كحُت رآه قالو لو صديقو كىو عابس 
: الوجو

«  ما الذل اتى بك من جديد»

: فاجاب ىالؿ قائال

اعتذر لك عما بدر مٌت يومها فقد كانت حالىت النفسية سيئة بسبب ما »
« حدث

« حسنا ال بأس ىيا ادخل»: فقاؿ صديقو

: فدخل ىالؿ كحُت جلس كضايفو سالو

« اخربىن اذا ما تلك االمنية الىت جعلت رداءؾ ػلًتؽ»

لقد سبنيت اف ؽلوت خالد زكجها حىت استطيع اف »: فرد ىالؿ َب خجل
« اتزكجها

 : كىو يشعر باالسيتاء فلما مسعو صديقو برقت عيناه كقاؿ

«  اذلذا احلد كصل جنونك هبا»

: فقاؿ ىالؿ بأسى كصوت منخفض
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 ,نعم مل اكن ازبيل انٌت ساعيش دكهنا كلكن بعدما حدث اشعر انٌت شفيت»
فقد ندمت كاريد اف اعرؼ طريق ابو الفداء حىت يعيد ايل الرداء كاسبٌت اف 

« تساعدىن َب ىذا

« ؟ماذا تريد مٌت» :فسالو بتعجب

 فانا ,اريدؾ اف ترتدل الرداء كتعرؼ اين ىو ابو الفداء ارجوؾ»: فقاؿ ىالؿ
«  اريد اف اذىب اليو كاربدث معو

: فشعر صديقو بالقلق كصمت لوقت كىو ينظر اليو ٍب قاؿ

« كلكن عليك اف تعدىن اال تتمٌت بو شيئ ؼلص تلك ادلرأة مرة اخرل»

: فقاؿ ىالؿ بعجلو

 حىت انٌت صرت اكرىها بالطبع اعدؾ ال تقلق فانا نسيت االمر اىل االبد»
« كاكره حىت التفكَت فيها

فقاـ صديقو كىو يقوؿ حسنا ٍب مشا متجها لغرفتو كاخرج الرداء كارتداه كذىب 
 :اىل ىالؿ كجلس جبانبو كقاؿ

« اسبٌت اف اعرؼ مكاف ابو الفداء»

 فاذا بو غلد الرداء قد فأدار رأسوكبعد اف سبٌت اشتم رائحة تنبعث من كراء ظهره 
اشتعل فخلعو كرماه كاخذ ينظر اليو حىت صار رماد كبعدىا نظر اىل ىالؿ 
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كالشر ؽللؤ عيناه شلا جعل ىالؿ ادلرعوب يفر ىاربا فجرل كراءه باقصى سرعتو 
 كيعاقبو بالرغم من كزنو السمُت الذل ػلوؿ بينو كبُت الركض حىت يلحق بو

 بسرعة 

كمضت األياـ حىت فات شهراف كامالف كأبو الفداء مازاؿ متغيب عن البلد كال 
 احد يعرؼ مكاف كجوده

كَب احد األياـ كاف جالسا على كرسي خشيب َب حديقة مجيلة دلنزؿ صغَت 
 ...يعيش فيو منذ أف ترؾ بيتو كأسرتو

ككاف ادلكاف رائعا للغاية فاحلديقة مليئة بالزىور ادللونة كالطيور ُب كل مكاف 
تعزؼ امجل أحلاف ؽلكن أف يسمعها إنساف ككاف أبو الفداء ُب ىذه اللحظة 

  :جالس يتفكر فقاؿ لنفسو

ٍب أخذ  «يا ترل ماذا حدث ألىل البلد كيا ترل كم كاحدا مازاؿ معو ردائو»
ٍب قاـ كدخل ادلنزؿ كجلب ..  «كدلا أتسائل كُأحَت نفسى»: يفكر قليال كقاؿ

 :الرداء كارتداه كعاد كجلس من جديد ٍب قاؿ

فوجد كرقة شجر كبَتة .. «أسبٌت أف اعرؼ كم عدد من بقى معهم الرداء» 
 تتدىل من األعلى حىت سقطت أماـ عيناه ككاف مكتوب عليها 

 "ال احد"
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أهبذه السرعة أضاعو ... ال حوؿ كال قوة إال باهلل! ال احد»: فتفاجأ كقاؿ
:  ٍب صمت قليال ككانت احلسرة سبأل قلبو ٍب سبٌت من جديد قائال «الكل

فظهرت على الفور صورة رجل أماـ ... «اريد أف اعرؼ ما ىي أحواؿ الناس»
ككاف أحد أبناؤه ملقى على ...عيناه من أىل البلد يبكى ىو كزكجتو كأبناؤه

يا ليتٍت ما أضعت الرداء فلو كاف معى دلا »: األرض ك بدا انو صريع ككاف يقوؿ
 «استطاعوا أف يقتلوؾ يا بٌت

 ٍب سبٌت اف يرل غَتهفشعر بالغم كاألسى كمسك رأسو 

لقد ضاع كل »: فرأل رجال جاثيا أماـ مواشيو النافقة كىو يتحسر كيقوؿ
ضاع ادلاؿ كضاع الرداء كسأعود فقَت كما كنت كسنعود دلد األيدم كما ..شي
 « يا حسرتا على احللم قصَت األمد,كنا

 «اريد أف أرل احد آخر»: فأزداد الغم ُب قلبو كقاؿ

لقد راح الرداء كمل نعرؼ طريق أبو » :فوجد صورة أُـ تبكى ىي األخرل كتقوؿ
الفداء كراحت معو ابنيت فلو كاف موجودا لوجدنا ترياقا للسم كلكنو اختفى 

 «كضاعت ابنيت

:  كبدكف تفكَت سبٌت قائال «ال ىذا لن ينفع»: فقاؿ أبو الفداء

 كجد ردائو كَب حلظة... «اريد أف تعود األردية ذلم من جديد كبدكف شركط»
يشتعل فخلعو كألقى بو على األرض كحدث كما حدث مع غَته كربوؿ الرداء 

  كمتحَت فهو ال يعرؼ دلا حدث ىذافنظر إليو كىو متحسر...ُب ثواين إىل رماد
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بعدىا ابتسم ابتسامة الرضى ٍب قاـ كٍب جلس كأخذ يتأمل لوقت من الزمن 
كمجع الرماد كحفر بيده حفرة صغَتة ككضعو فيها ٍب اغلق احلفرة من جديد 

 كذىب كجلب قطعة خشب ككتب عليها

 (ىنا مثول الرداء  )

ككتب جبانب ىذه اجلملة ادلدة اليت استمر فيها الرداء موجودا ُب حياتو حىت 
 انتهى كاليت مل تكن طويلة فهي مل تزد عن عاـ كاحد

كقاـ بغرسها فوقو ككأهنا شاىد قرب كىو ُب قمة األسى كاألمل كالدموع تكاد  
  عزيزا عليواتسقط من عينيو فقد كاف يشعر ككأنو فقد احد

ٍب بعدىا عاد للجلوس على كرسيو كاخرج الورقة كاحلرب كالقلم الذين ال يفارقوه 
برسم دائرة ككتب بداخل الدائرة فقد كاف يعشق كتابة خواطره كبدأ .. أبدا

 كلمتاف علا

 أرض و بشر

 ٍب كتب خارج اطار الدائرة 

 طعام وشراب ودواء ألى داء ونعيم بال حدود

 ٍب توقف عن الكتابة كتسائل قائال

 كماذا بعد؟
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كاخذ يفكر من جديد كبعدىا قاـ بتمزيق الورقة ككضعها جبانبو كبدأ يكتب َب 
 كرقة اخرل كما كتبو كاف

رُبوؿ ...ىكذا اإلنساف بأىوائو كنفسو اليت ال ترضى كال ربمد اهلل على نعمو" 
ربوؿ الراحة كالطمأنينة إىل قلق ...كل شيئ مجيل إىل شيئ كريو

كتصَت ...ربوؿ األفراح إىل األحزاف...ربوؿ النعمة إىل نقمة كشقاء...كخوؼ
 "على يده األحالـ اليت أضحت كاقعا رفاتا ال ينبعث من ذكراه سول األمل

كبعد أف كتب ىذه الكلمات ثٌت الورقة ككضعها ىي ك القلم كاحلرب ُب جيبو 
كقاـ كبدأ ػلمل أغراضو حىت انتهى من ربميلها على حصانو كانطلق عائدا إىل 

منزلو 

********************************************************** 

 


