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الوقت بعد الظهر، �سم�س يوليو احلارقة ت�سلي ال�سهب ناًرا، والهواء ال�ساخن 
على مداد النظر ي�سحب �سوًبا من الدخان تكاد العني تراه ول تراه، يف الأفق البعيد 
يف هذا الوقت ل تلقى على طرق »يامنة« ال�سيقة عابر �سبيل اأو ت�سمع �سوت اإن�سان 
اأو حيوان. قد يخطر على املار فالح عائد من احلقل، اأو اآخر يتهدج حماره املنهك 
ال�سبور الك�سول حتت اإيقاع اأوتار اأ�سعة ال�سم�س احلارقة، وهو يجر عربة كارو قد 
�سف فوقها قلل فخار وطواجن. يف هذا اجلو ل يح�س املار هبة ن�سيم واحدة، فقط 
متايل اأطراف مالءة �سوداء يلوح انعكا�س ال�سم�س على �سطحها الالمع احلريري، 
ترتديها فتاة تقرع فوق الدرب املت�سقق اجلاف بخفني خفيفني اأحمرين مطرزين 

بخيط ذهبي رفيع، تك�سف خالخيل ق�سبة اأرجلها للخيال ما حجب حجابها. 

ال�سوق  من  العائدين  الثياب  مهلهلي  ال�سبيان  حتى  اأنهك  ال�سديد  احلر  هذا 
بقلل اللنب الرائب التي تدلت خلف ظهورهم. بع�س الفتية تتبع الفتاة، واحد منهم 
ا من الرائب. �سحك ال�سبي ثم هرب  احتك بها م�ساغًبا ف�سكب فوق مالءتها بع�سً
فتاة  من  فما  اأمرها.  لف�سح  �سوتها  عال  فلو  غيظها  الفتاة  كتمت  اأقرانه.  ي�سابق 
ترك  الذي  الدار  برب  �سيلحق  العيب  هو  بال حار�س.  »يامنة«  مت�سي مبفردها يف 

ن�ساءه بال رجل يحتمني خلف ظهره. 

حت�سنت الفتاة بظل ال�سور العري�س اإىل اأن و�سلت لبوابة خ�سبية كبرية بطول 
ال�سور كانت مواربة. م�ست الفتاة بداخل الفناء الذي كان يعج يف ال�سباح ب�سغار 
وقد  الغالل،  �سواين  حول  �سياحهم  يعلو  املاء  اأحوا�س  حول  يقفزون  والإوز  البط 
هربوا الآن حمتمني بظل �سجرة اجلميز العتيقة املربوط بجزعها كلب على ما يبدو 
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اأنه األف الطيور وت�سادق معها، رمبا لكرب عمره اأو لطبيعته ال�سعيفة ككلب تربى مع 
الطيور فاأخذ من �سفاتها الداجنة الوديعة، ولكن على غري عادته ما اإن راأى الكلب 
الفتاة حتى �سج بالنباح. اأ�سرعت الفتاة تتالحق رجالها  واحدة تلو اأخرى متجهة 
نحو الباب احلديدي ال�سغري جًدا مقارنة ببوابة الفناء. فتحت الباب فتاة اأخرى 
ت�ستطلع الأمر. والتي ما اإن راأت منظرها حتى �سدحت بال�سحك، ثم اأمالت براأ�سها 

م�ستندة اإىل جانب الباب تتاأمل حال الزائرة وهي تقول ب�سخرية:
حتى الكلب يكرهك يا تهاين. 	 

�ساحة  عن  عبارة  وهو  الكبري،  املنزل  بهو  دخلت  حتى  بكلمة  تهاين  تنطق  مل 
م�ستديرة انبثق منها حجرة م�ستطيلة فر�ست ب�سجاد يدوي ال�سنع، ملتفة اجلوانب 
مب�ساند ظهر تف�سلها عن بع�سها البع�س و�سائد �سغرية. وقد ف�سل احلجرة عن 
زهرة  �سكل  على  رخام  من  اأمل�سان  اأ�سطوانيان  عمودان  الرئي�سية  املنزل  �ساحة 
لوت�س، على اليمني كان هنالك طرقة موؤدية لباقي دهاليز املنزل تنتهي ب�سلم ي�سلم 
اإىل  اأخرى موؤدية  ال�سمال طرقة  النوم، وعلى  العلوي وفيه تقطن حجرات  للطابق 
�سطر اخلدم وهو عبارة عن حجرة كبرية يوجد بها املطبخ، وهو نف�سه املكان الذي 
تنام فيه بع�س اخلادمات على ح�سب دورهن يف البيات، يت�سل ذلك ال�سطر بفناء 
للطيور  ع�س�ًسا  يحوي  اخللفي  الفناء  وكان  عري�سة،  خ�سبية  ببوابة  اخللفي  الدار 
نظيًفا  ف�سيًحا  فكان  الرئي�سية  للبوابة  املواجه  الأمامي  الفناء  اأما  للدواب،  وزريبة 

تتو�سطه �سجرة ليمون و�سجرة جميز عتيقة بالإ�سافة اإىل نخلتني. 
وقبل اأن تتحرر تهاين من مالءتها قالت بنربة حادة:

هذا الكلب ل يطيقني اإنه ي�سبه اأمك يا نع�سة. 	 
و�سعت نع�سة يديها حول خ�سرها معر�سة وجهها عن تهاين تعاتبها غا�سبة: 

نحن 	  �سديقتي،  تكوين  لن  تلك  امل�سينة  فعلتك  منذ  اأنه  اأخربك  اأن  ن�سيت 
ابنتا عم فقط. 

خلعت تهاين مالءتها وعدلت هندامها ثم قالت لنع�سة وهي تطوي املالءة على 
مهل متجهة نحو حجرة القعود: 
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اأح�سرت لك هدية. 	 

رفعت نع�سة حاجبيها وهي تهز براأ�سها مييًنا و�سماًل وقد ارت�سم على وجهها 
اأمارات الغ�سب: 

ولو، اأنا ل اأ�ساحب ال�سارقات. 	 

ا�سمتي اأيتها الهبلة �ستف�سحينني حتًما.. ها هي اأمك اآتية. 	 

على  متاأرجحة  امليلني  على  مت�سي  مكتنزة  �سمينة،  امراأة  الدار  اآخر  من  تاأتي 
اجلانبني. �سمتت لوقعها الفتاتان كاأمنا حط الطري فوق راأ�سيهما. افرت�ست املراأة 
اإىل  ملقية  ا،  امتعا�سً �سفتيها  تلوي  وهي  متململ  ب�سوت  قالت  ثم  مرتبعة  املجل�س 

تهاين نظرة حادة كاأنها تعمدت اإي�سال مغزى ما غري �سليم النية للفتاة:

الفر�سة 	  لنا  تعط  مل  اإنك  للغرابة  يا  تهاين؟  يا  اأمك  وحال  حالك  كيف 
ل�ستغيابك منذ ليلة اأم�س. 

قابلتها تهاين بابت�سامة ماكرة: 

اأر�سلتني لأطلب منك 	  اأمي بخري يا زوجة عمي، تبعث لك ال�سالم وقد  اإن 
اإقرا�سنا خ�سرا يومني لغ�سل الغالل معنا وطحنها. 

الأفط�س  اأنفها  انتفخ  وقد  الآخر  وانخف�س  املراأة، عال حاجبها  تبدلت مالمح 
اأكرث وهي تقول:

اإن رئي�سة ل ت�سم عوز داري الدائم، وهل هي بي�سرية خدمة خم�سة رجال 	 
ووالدهم؟ اأم اأنه وجب عليها توفري عافيتها، اإن كان عدد اخلدم يف داركم 
األ�ستم  اإنكم  ثم  الغالل،  اإًذا يف غ�سل  فلت�ساعد هي  لي�س كذلك  قلياًل وهو 
واأنتم  الدوام  على  يزرنكم  الالئي  وبناتها  اآمال  جدتكم  بجهد  املنفردين 

امل�ستحوذون على خدمتهن دوننا؟ 

هزت تهاين كتفيها وهي تقول:
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كما ت�سائني يا امراأة عمي، لكن ل تن�سي كوننا متكفلني بخدمة جدتي وجدي 	 
ا، ل باأ�س، نحن ل نحتاج ل�سيء ولكنني  واجلدة الكبرية بالإ�سافة لعمي اأي�سً

�ساأنتظر عمي جابر لأخربه. 

اأم 	  العبيد،  امل�سلمني ي�سرتي  اآخر بالد  الآن يف  واأين يا خمبولة عمك وهو 
ع�ساك اأيتها احلزينة تنوين املكوث اإىل اأن يرجع عمك؟ 

ا رائع اأكملي جميلك واطرديني يا زوجة عمي و�سوف اأقول لعمي 	  هذا اأي�سً
ا ولن اأرحل.  اأي�سً

فا�س الغيظ باملراأة التي تركتهما وهي تهمهم وتغمغم بكلمات غري مفهومة وقد 
ت�سنج وجهها بحركات ع�سبية، منزوية بداخل اإحدى زوايا املنزل. 

�سعرها  فاردة  طرحتها  عقدة  تفك  وهي  ا�ستطردت  ثم  لنع�سة  تهاين  نظرت 
ال�سارح على كتفيها ت�ساويه:

اإن اأباِك يف الطريق. 	 

انتحت نع�سة بوجهها عن تهاين للجانب الآخر وهي تقول:

بتلك 	  اإنه مل يكن عليك جماراة زوجة عمك  نا�سحة؟ ثم  يا  وكيف عرفت 
الطريقة املتكلفة من احلديث.. ل تكوين حمقاء يا تهاين. 

باأ�سى قالت تهاين:

ولن 	  �سمعتي  �سواأت  لقد  قليل،  فهو  والدتك  عن  �سوء  من  قلت  مهما  اإنني 
اأ�ساحمها يف ذلك اأبًدا، ثم اإنه يف راأيك هل وجب علي ت�سنع تقبل احلديث 
ا، لي�س  الذي وارى معايرة لأمي بقلة الإجناب ب�سعة �سدر وانفراج نف�س اأي�سً
يف مي�سوري يا نع�سة تقبل الإهانة بابت�سامة بل ولي�س يف و�سعي الت�سنع.. 

اأما عن من قال يل فهي الع�سفورة التي قالت يل. 

بنربة �ساخرة قالت نع�سة:
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الع�سفورة اأم زيدان.. األن تكفي عن األعيبك وكهنك هذا؟ اإنني اأق�سم لك 	 
اأنك لول اإتقانك لفنون املكر لكان م�سريك الهالك، لكن احذري يا تهاين 
غري  و�سلوكك  الطائ�سة  باأفعالك  خرب  جاءه  عمك  اأبناء  من  اأحًدا  اأن  فلو 
اأكملت  ثم  لثواٍن  نع�سة  	�سهمت  رقبتك ل حمالة  ينحرون  فل�سوف  القومي 
بنظرة  فلقد حباك اهلل  تهاين  يا  اأنت حمظوظة  بنربة مك�سورة	  حديثها 

قاتلة قادرة على قهر كل الرجال فري�سخ لك من اأردت منهم. 

بعدة  املزرك�سة  طرحتها  بطرف  فمها  تكتم  وهي  �ساحًكا  تهاين  �سوت  �سدح 
األوان وقالت:

على 	  كرو�س  فيه  منت  الذي  املكان  يف  يامنة،  يف  ال�سرف  عن  حتدثيني  ل 
قلة  عراها  واأج�ساد  اجلوع،  من  اأ�سحابها  بظهور  الت�سقت  بطون  ح�ساب 
الك�ساء يف حني خنق بع�سها اأكوام الثياب، من ال�سعب اأن اأكون فا�سلة بل 
اإن الف�سيلة يف هذا اجلو الفا�سد تتحول لرذيلة اإذا ما اأجربت عليها خوًفا 

ونفاًقا، وقد اأ�سبح الظلم هو الأمر الطبيعي بالن�سبة للظامل واملظلوم. 

وبكل حذر  لتفتحها  لفافة �سغرية  اأخرجت من جيبها  ثم  تهاين حولها  تلفتت 
اأمام نع�سة. 

انظري ماذا طلبت من زيدان اأن يح�سر من ال�سوق اليوم، انظري، انظري 	 
يا نع�سة. 

اأخذت نع�سة بكفيها على وجهها وهي تنظر ملا يف قطعة القما�س. 

مكحلة ومرود وملقاط يا م�سيبتي ال�سوداء. 	 

�سمعت الفتاتان �سوت نحنحة خ�سنة اآتية من ناحية �سحن الدار فعلمتا اأن اأحًدا 
من رجال الدار متجه نحوهما، فانتف�ست تهاين كاملل�سوعة وانتزعت نع�سة اللفافة 
ب�سرعة من يدها وخباأتها اأ�سفل و�سادة �سغرية تتكئ عليها. دخل املجل�س حتت نظر 
الفتاتني رجل ذو هيبة وهيئة جليلة يرتدي عباءة �سوداء قيمة، فيما ت�ستدير راأ�سه 
ف�سربته بحمرة  ب�سمرة  ال�سم�س  لفحته  قد  اأبي�س  نا�سعة، ذو وجه  بي�ساء  بعمامة 
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فزعت  كثافتهما..  �سدة  من  وجهه  تقا�سيم  متيز  تكاد  ل  ثقيلني  و�ساربني  قانية، 
الفتاتان تهرولن الواحدة تلو الأخرى نحو الرجل تقبالن يده. 

يف  املقاعد  باقي  عن  واملختلف  به  اخلا�س  مقعده  على  املهاب  الرجل  جل�س 
لباقي  خم�س�سة  ال�سغرية  الأرائك  باقي  وكانت  الأثرية،  الو�سائد  وعدد  احلجم 
اأ�سرته املكونة من زوجة وخم�سة اأبناء متزوج منهم اثنان، وابنتان تزوجت منهما 
العام املا�سي واحدة. جل�س الأب بينما ظلت الفتاتان واقفتني تنحنيان براأ�سيهما 
ينتظران اإ�سارة ال�سماح لهما باجللو�س، اأ�سرعت الزوجة وقد خفت حركتها ولنت 
مفا�سلها ل�ستقبال الزوج الذي مل يكرتث لوجودها كثرًيا طالًبا منها الغداء غري اأن 

قبل ذهابها لإعداده، ا�ستبقها �سوت تهاين لأذن عمها: 

انتظري يا امراأة عمي هنالك ما وجب قوله اأمام عمي. 	 

وقع  ذو  عاٍل  �سوت  جلابر  وكان  اأخيه  ابنة  نحو  عينيه  ات�ساع  مبلء  العم  نظر 
ثاقب، يف حواراته العادية يظن املتلقي اأنه ينهره في�سل به اخلوف لأن يجيب مبا 
يعتقد اأن جابًرا يريده وترتاح له �سريرته م�سطًرا، ولو كان على عك�س ما اأراد اأن 
يتحدث به خمالًفا �سريرته لإر�ساء الرجل املهاب، وحينما قالت تهاين ما قالت فاإن 
العم ارتاب وقد حدثه حد�سه باأن �سيًئا عظيًما قد حدث فنهر ابنة اأخيه بال�سكل 

الذي اأ�سقط قلبها اأ�سفل قدميها ف�سمت بيدها على ثوبها. 

تكلمي يا تهاين. 	 

البيت، فتعايرها 	  لت�ساعدنا يف  اأمي خ�سرا  اأن تطلب  هل ير�سيك يا عمي 
زوجتك بقلة الأولد؟ 

وانحلت مفا�سل ركبها  توازنها  اختل  التي  بعمائد زوجته  اأطاحت نظرة جابر 
اأثناء وقوفها يدق قلبها ب�سرعة، فقالت بلهجة معربة حانية وهي متد راحتي يديها 

يف حتنن مفتعل:
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هل ت�سدق يا حاج كالم تهاين؟ لقد فهمت ابنة اأخيك حديثي ب�سكل خاطئ 	 
يا تهاين خ�سرا  والغالية زوجته، خذي  اأخيك  اأعز عزيًزا على بيت  اأنا ل 
ن�ساء اجلبابرة جميعهن خادمات  معهما،  �سئت خذيني  واإن  نع�سة  وخذي 

ابنة الكوامل. 

مل تكن �سنية باملراأة الهينة اإذ اأرادت يف حتننها حتريك غ�سب زوجها، وكاأن 
�سنية بكالمها األقت ب�سدر جابر �سرارة فوق وقود، رفع جابر يده م�سيًحا يف عالمة 

رف�س وقال: 

اجلبابرة 	  اإننا  تقولينه  ما  تعني  ل  اأنك  يبدو  املقبورة؟  اأيتها  من  خدامون 
تهاين  يا  لك  مفاجاأة  وهنالك  خ�سرا  تهاين  تاأخذ  لن  البالد،  اأ�سياد 

ا.  �ستعجبك تنتظرك يف الدار الكبري اأح�سرها لك والدك خ�سي�سً

اأ�سرعت  خا�سة  هدية  على  تهاين  ل�ستحواذ  والدها  تعاتب  نع�سة  كانت  بينما 
تهاين بو�سع املالءة فوق راأ�سها لت�سرع للذهاب وكلها �سوق ملعرفة املفاجاأة. اأوقفها 

العم منادًيا على خليل الأجري حتى ي�سل بابنة اأخيه للمنزل الكبري منزل العائلة. 

كان جابر يف احلقيقة مطروًدا من منزل والده منذ عامني ولي�س كما اأ�سيع اأن 
اإقراًرا  الأبناء منزل م�ستقل  اأن يكون لأكرب  اجلبابرة اختلقوا نظاًما جديًدا، وهو 
الوالد  كنف  من  خروجه  يكون  بحيث  اجلبابرة،  على  الو�ساية  وريث  با�ستقاللية 
رمًزا لقوة ال�سخ�سية والزعامة، اإذ اإنه ملاذا مل يفعل جابر ذلك مع ابنه الأكرب عبد 

اجلبار وظل البن بعد زواجه يف منزل الوالد؟!

و�سبب طرد جابر كان زوجته �سنية التي عار�ست تزويج تهاين من ابن عمها، 
متعللة يف ذلك باأن غاية كل اأم هي البحث لبنها عن فتاة كاملة اخللق والطباع تكون 
حتت جناحيها فال تع�سي لها اأمًرا اأو تك�سر لها كلمة، وتهاين فتاة ناق�سة العقل 
�سيئة اخللق وهل جتلب لنف�سها عاهة لن يخل�سها منها اإل املوت، وقد �ساعدها يف 
متردها على عادات يامنة م�سالح احلاج الكبري عبد اجلبار مع اإخوانها واأقاربها 
الن�سيب  تقريًبا  ي�سرتي  والذي  القاهرة،  يف  القطن  حملج  �ساحب  خالها  خا�سة 
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والفتاة  طالًقا  �سنية  لكانت  ذلك  ولول  عام،  كل  اجلبابرة  حقول  قطن  من  الأكرب 
متزوجة من ابن عمها وملا ترك جابر الدار الكبري ولرمبا حظي بزوجه ثانية. 

اأ�سرعت الزوجة بتنفيذ مطلب الزوج وذلك قبل اأن يحلف الزوج مييًنا ي�سيع 
به عليها فر�سة الفوز مبا انتظرته منذ �سفره.. احلناء والزيوت العطرية ودهانات 
اجل�سد واللبخات القادرة على حتويل الكركوبة لعرو�سة؛ لذا فاإنها ما اإن لبثت اأن 
ر�ست  فتة  �سلطانية  يديها  بني  حاملة  خرجت  حتى  الطعام  اإعداد  حلجرة  دخلت 
فوقها قطع حلم ال�ساأن الد�سمة بدهنه، و�سعت ال�سينية اأمام الزوج وقد حت�س�ست 
عالمات الر�سا على وجهه فارتاح قلبها واإن خانتها اجلراأة يف �سوؤاله عما اأح�سر 
معه خمافة اأن يغ�سب، فاأملحت تلميًحا بعيًدا مدعيًة اأن ال�سيخ بحًرا �ساحب املقام 
الأخ�سر زارها يف منامها ورمى يف حجرها ثالثة اأثواب حرير و�ساًل قطيفة وم�سًكا 

وعنرًبا فلعله يفهم مغزى احللم امللفق. 

t
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يف م�ساء اليوم التايل كان املنزل الكبري يزدحم بال�سيوف من القرية والقرى 
اآنذاك  عامة  القرى  واأهل  »يامنة«  عادات  عن  املعروف  من  كان  اإنه  اإذ  املجاورة، 
التباهي والتفاخر بالن�سب والأر�س واخلدم، ومل جتد عائلة اجلبابرة منا�سبة اأفخم 
من منا�سبة توزيع العبيد لالفتخار والتكابر بني باقي العائالت يف القرية والقرى 
املجاورة. ال�سيوف كانوا من رجال يف اأوا�سط العمر واأرذله واأوله، ترتاوح اأعمارهم 
ما بني الثامنة ع�سرة وفوق ال�سبعني بالإ�سافة اإىل الن�ساء والأطفال. وكان ال�سيوف 
يف ال�سطر الرجايل فيما يحت�سون �سايهم الثقيل، يتكلمون عن املحا�سيل والتجارة 
و�سئون الأر�س وم�ساكلهم مع الفالحني، لكن لب احلديث الذي جمعهم جميًعا كان 
نوادر عن اأحد الأثرياء البخالء معتربين اأنف�سهم اأنا�ًسا اأجاويد يكادون بالكرم اأن 
يكونوا اأنداًدا حلامت الطائي. خرج اجلد الكبري عبد اجلبار من فناء الدار الداخلي 

متجًها ل�سيوفه ي�ساألهم جماماًل:

مر�سيون؟	 

ما  وفق  ويجل�سوا  اأرجلهم  يكنوا  اأن  لل�سيخ  الحرتام  قبيل  من  ال�سيوف  حاول 
تقت�سيه قواعد الأدب لكن ال�سيخ عجل بالعرتا�س:

كيف 	  اأريح من اجللو�س على  لي�س  اأجاويد متددوا  يا  راحتكم  اقعدوا على 
املزاج. 

على  يخيم  امللل  وبداأ  امل�سلية  اخلفيفة  الأحاديث  ن�سبت  ال�سيخ  ح�سرة  يف 
اجلل�سة. ولك�سر الرتابة مال عبد اجلبار على عبد ال�سكور قائاًل له:

احك لنا عن اأخبار الدنيا يا عبد ال�سكور. 	 
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حوايل  يف  ال�سدغني  و�سامر  ذابل  اأ�سمر  وجه  ذو  نحيف  رجل  ال�سكور  عبد 
فتلهما  اأتقن  �سغريان  �ساربان  وله  نظارة  عينيه  على  ي�سع  والأربعني،  اخلام�سة 
حتى اإن راأ�سيهما الدقيقني كادا مي�سان فتحتي اأنفه. لبا�سه على اأحدث طراز وبني 
ال�سيوف ن�ستطيع القول اإنه الوحيد املت�سبه مبو�سة رجال اأهل املدن يف ذلك احلني. 
وهو الذي ميكن القول اأنه خطيب ومتحدث، ومما ل �سك فيه اأنه ا�ستمد ف�ساحته 
ولباقته لي�س من وا�سع ثقافته فقط بل من رحالته يف اأنحاء اأقطار م�سر وخارجها، 
مدين  هو  ما  لكل  م�ستورد  كتاجر  الأثرياء  اإمرة  حتت  يعمل  ال�سكور  عبد  كان  اإذ 
وحديث، يتظاهر باأن لي�س يف جيبه مليم نحا�سي مدعًيا التق�سف لكنه وعلى حاله 
اأو كاتب �سواه ورمبا اثنان  يف الكالم نطا�سي مراوغ، ومل يكن من ال�سيوف قارئ 

اآخران. دائًما ما جتده يحمل جريدة ويتو�سط جمال�س الأعيان. 

اأخذ عبد ال�سكور ي�سرد اأحوال البالد والعباد يف ع�سر اخلديوي عبا�س احلاكم 
اإقامة دار لتعليم الفتية يف  اأخذ الكالم يتجه ناحية نية امل�سوؤولني عن  اآنذاك. ثم 
القرية، والنقا�س عن فرمان ت�سجيل القرى باأ�سماء بحيث ياأخذ الأمر �سكاًل ر�سمًيا 
الأرا�سي  وم�ساحة  قرية  كل  فيه حدود  ب�سجل  ومقنًنا  دفاتر احلكومة،  مدرًجا يف 
الزراعية بها، وقد كانت القرية قبل خم�سني عاًما تعرف با�سم قرية اجلبابرة ن�سبة 
للجد الأكرب عبد اجلبار املعروف عنه اجلربوت ال�ساري والظلم الفاح�س، والذي 
مل يكن يف البلدة �سغري اأو كبري اإل وكان يخ�ساه ملا بلغ يف ذلك من ال�سلطة والقوة 
حتى و�سل منتهاه، اإىل اأن اأتت احلادثة التي ق�سمت ظهره و�سودت وجهه، ثم اأردته 

ميًتا ليتغري بعدها ا�سم القرية من قرية اجلبابرة لقرية يامنة. 

وقد اأراد عبد اجلبار البن اإرجاع ا�سم البلدة لأ�سلها معلًقا اآماله على قرارات 
الباب العايل اجلديدة، ماحًيا بذلك عهوًدا من العار واخلزي وثقها ا�سم يامنة. 

قطعت �سواين الطعام احلديث على الفور. كل �سيف كان قد اأح�سر معه خادًما 
ورمبا اثنني جماملة لأهل البيت يف خدمة ال�سيوف وحت�سري الطعام، دخلت �سواين 
بطونهم  امتالأت  حتى  ال�سيوف  اأكل  والعجل،  الغنم  وحلم  بالفتة  املمتلئة  الطعام 
وعلت كرو�سهم بعدها مرت من اأمامهم �سواين الفاكهة باأنواعها واحللوى، كانت 
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احللوى املغمو�سة بالع�سل و�سواين الرواين �سهية حتى اإن الواحد منهم متنى لو مل 
ي�سبع منها قط، لكن التوق لروؤية العبيد كان اأ�سهى اإذ اأنهى ال�سيوف حتليتهم على 

عجل منتظرين دخول العبيد وتق�سيم عبد اجلبار لهم على اأبنائه الثالثة. 

t
ورائهما  ومن  والدتها  مع  نع�سة  دخلت  للن�ساء  املخ�س�س  اخللفي  الباب  من 
الأ�سود  احلرير  من  مبالءة  منهما  واحدة  كل  تتلفحان  ونع�سة  الأم  كانت  خ�سرا، 
اأما  العري�سة املرتا�سة حول مع�سميهما.  اأ�ساورهن الذهبية  تلمع  الناعم الرباق، 
خ�سرا اخلادمة فكحال كل الفقريات كانت تلتف بعباءة �سمراء من النوع الرخي�س 

مقددة ومهلهلة. 

الن�سوة وقد فر�ست احلجرة  اإىل احلجرة املخ�س�سة ملجل�س  ال�سيدات  دخلت 
الوا�سعة بالفر�س الأثريي الناعم والو�سائد ال�سغرية، وقد ر�س على اأر�سها �سواين 
اإحدى  اأمام  ال�سوداين والبلح، وو�سع  واأطباق احللوى والفول  ال�ساي  اأباريق  حتمل 
الن�ساء طبق اإ�سايف من اللوز والزبيب والف�ستق احللبي اإىل جانب القهوة الرتكية 
ك�سيافة خا�سة لها، كانت تلك هي زوجة ماأمور نقطة املركز والتي جل�ست بجانبها 

وحتت خدمتها رئي�سة، زوجة همام البن الأو�سط لعبد اجلبار. 
اأ�سفلها اإىل اأعالها  كانت احلجرة حماطة ب�سبابيك مربعة منغر�سة فيها من 
خاللها.  من  بالغ  �سخ�س  يد  مبرور  ت�سمح  كانت  واإن  متقاربة  حديدية  اأ�سياخ 
تلك الأ�سياخ مل متنع بع�س اأطفال اجلرية الفقرية يف القرية من التعلق بها وهم 

ي�سيحون يف لهجة تعطف وحتنن:
اأعطونا العادة، اهلل خليكم، اعطونا العادة. 	 

وحني مل يكرتث لهم اأحد م�سوا يف �سياحهم ب�سجيج و�سريخ اأعلى �سو�سائية. 

نهرتهم امراأة عجوز هي حجازة زوجة عبد اجلبار وهي �سيدة الدار، تعلو كلمتها 
على الأبناء وزوجاتهم والأحفاد واخلدم، كان راأيها م�سموًعا وخاطرها جماًبا عند 
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عبد اجلبار نف�سه، ل ترد لها حاجة اأو تخفى عنها حكاية، وكانت عجوًزا لكن عفية، 
قوية البنيان، جهورة ال�سوت، �سريعة احلركة، مبالمح �سلبة ياب�سة كعودها املفرود 
النحيف. كانت حجازة تطرد ال�سبية الفقراء فيما كانت يداها تنزح من احللوى 
والفول والبلح متالأ بها جيوب اأطفال �سيفاتها اجلال�سات على حجور اأمهاتهن اأو 

بالقرب منهن، وهي توجه حديثها لأبناء الفقراء:

ارحلوا يا اأولد قليلي الرباية.. هنالك فرق بني اأبناء اخلدم واأبناء الأكابر 	 
الذين مل ينطق واحد منهم اأو مد يده. 

اعرت�ست تهاين جدتها:

لهم حق اأبناء ال�سادة األ ي�ساغبوا وتعلو �سيحاتهم اإذا ما كان ما يعجبهم 	 
ويريدونه يعطى لهم بال طلب. 

رمقتها حجازة بنظرة نارية غري اأنها يف الوقت ذاته مل ترد الدخول يف نقا�س 
نفو�سهم  وغلت  واأكرث  اأكرث  الأطفال  هاج  �سيفاتها.  اأمام  العنيدة  حفيدتها  مع 
الالئي ذعرن  الن�سوة  الرتاب مهيلينه على  اأحد مبطالبهم، جالبني  لعدم اكرتاث 
و�سرخن، بعدما عجزت حجازة يف رد الأطفال ما كان منها اإل اإنقاذ املوقف اأمام 
�سيفاتها اجلليالت باأخذ كب�ستني من كل طبق ملقية بهم من النافذة، ليلتف حولهم 
وت�سكن  به  واألقت  به حجازة  ما جادت  يلتقطون كفراخ جائعة  الأطفال اجلائعون 

ثورتهم. 

t
هم�س  ال�سيوف  ثرثرة  وو�سط  الرجال  جمل�س  جانب  حيث  الآخر  اجلانب  يف 
األ  العبيد، م�سدًدا عليه �سرورة  باأن يجهز  الأكرب  ابنه  اأذن جابر  عبد اجلبار يف 
يفتاأ طوال طريقه اإىل حجرتهم عن تالوة الرقية عليهم وتبخريهم. كانت حجازة 
مت�سك مبفتاح حجرة العبيد التي تقطن يف الفناء اخلارجي بعيًدا قلياًل عن منزل 
الأ�سل  يف  خم�س�سة  غرفة  وهي  الدوار  �سور  بنف�س  حماطة  كانت  واإن  العائلة، 
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اإذللهم بتغطية  للعبيد تعمد  ا�ستالم عبد اجلبار  كمخزن لأدوات الفالحة، ومنذ 
التنف�س،  باأكيا�س قما�سية منقطع منها �سق �سغري ل�سمان قدرتهم على  وجوههم 
وحتى تلك اللحظة التي جمعتهم يف هذه احلجرة داخل دوار املنزل الكبري مل ترفع 
اأنه عندما كان يح�سر لهم الطعام كانوا  الأكيا�س من على وجوههم قط، لدرجة 
يجروؤوا  مل  �سجرهم  ورغم  الأكيا�س،  حتت  من  اأفواههم  يف  و�سعه  على  يرغمون 
على اأن ي�سيئوا الت�سرف بفعل قد يعر�سهم لل�سرب كما فعل مع واحد منهم يدعى 
عابد، اعرت�س يف البداية خالًعا عن راأ�سه الكي�س فجلده جابر ب�سوط حتى متزق 
اأدميه وعلى هذا احلال كان حالهم وحتى حلظة و�سولهم احلجرة  جلبابه ودمي 

التي كنزوا بداخلها. 

وقف جابر اأمام ال�سطر الن�سائي مولًيا وجهه ناحية اجلدار املقابل للباب خ�سية 
اأن يرمق واحدة من الن�ساء املتخففات من مالءاتهن. وب�سوت عاٍل هتف:

املفتاح يا اأمي. 	 

انتظرنها  التي  املن�سودة  اللحظة  تلك  اأتت  فقد  بينهن،  فيما  الن�سوة  تغامز 
وهي روؤية العبيد وم�ساهدة كبري العائلة اأثناء توزيعه لهم على اأبنائه الثالثة، لكن 
حياءهن منعهن من الت�سريح عن رغبتهن امللحة. اأما حجازة املراأة الداهية فقد 
اإظهار كرمها عليهن �سمحت  كانت تعلم مبا يدور يف خاطر �سيفاتها، واإمعاًنا يف 
لل�سيفات باإلقاء نظرة من على �سطح املنزل على العبيد بينما جابر ي�سوقهم من 

احلجرة ملجل�س الرجال قائلة:

املراأة التي تود م�ساهدة العبيد فلتاأت معي ل�سطح الدار. 	 
وما اإن �سرحت حجازة لهن بذلك حتى ت�سابقن اإىل ال�سلم اخللفي تق�سي كل 
واحدة منهن اأختها حتى اإن فيهن من ن�سيت اأن تاأخذ مالءتها اأو تنتعل حذاءها، 
وامراأة املاأمور التي ظلت حمتفظة بتكربها ومتنعها حتى عن الطعام اإل من بع�س 
حبات الفول يف فمها مغ�سبة، حلقت بالن�سوة تزيحهن واحدة واحدة. بعدها اأعطت 

حجازة املفتاح جلابر. 
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كان العبيد بداخل غرفة مظلمة ل ي�سع فيها فتيل م�سباح ول �سوء قمر منذ اأن 
اأتى بهم عبد اجلبار واأبناوؤه للقرية، بعدما ا�سرتوهم من حيفا وهي بلدة م�سهورة 
العبيد  حلجرة  جابر  و�سل  وال�سودان.  م�سر  بني  ما  احلدود  على  الرقيق  بتجارة 
واخلوف يحاوطه من اأن تهبط فوق راأ�سه لعنة العبيد التي وقعت قبل خم�سني عاًما 

فوق روؤو�س اأهل اجلبابرة جميعهم. 

يف  بل  لنوعهم  ا  بغ�سً اأو  كرًها  يكن  مل  العبيد  �سراء  عن  اجلبابرة  عزوف  اإن 
به بعد  اللعنة عاقبة ما فعله جدهم الأكرب، وما حلق  الأكرث كان خوًفا من جتدد 
ذلك من لعنة طالته هو وح�سنة زوجته. فتح جابر الباب ببطء وحذر مم�سًكا بيده 
انفلت  �سغري  ما  �سيء  احلجرة  اأقدامه  تطاأ  اأن  وقبل  �سغرًيا.  م�سباًحا  الي�سرى 
�سريًعا م�سطدًما بقدمه، ذعر جابر وارتدت منه �سرخة خوف اأعقبها بال�ستعاذة 
من ال�سيطان وتفجري طلق ناري يف ال�سماء. متالك جابر نف�سه ناهًرا العبيد ب�سوت 

زاعق متدارًكا �سرخة اخلوف التي بدرت منه. 

بال�سري  اأمرهم  ثم  تفقدية  نظرة  جابر  عليهم  األقى  م�سطفني،  العبيد  خرج 
الفارعة  اأطوالهم  من  للعبيد  بالن�سبة  يكن حجم جابر ظاهًرا  خلفه منظمني. مل 
وعر�س اأج�سادهم و�سخامة بنيانهم، ب�سرتهم �سمراء جًدا حتى اإنك ل متيز الليل 
منهم وكاأنهم قطعة منه، لول عيونهم البي�ساء التي �سطعت يف الظالم كك�سافات 
�سغرية تتلفت مييًنا و�سماًل حل�سبتهم جزًءا من الليل وهو جزء منهم.. كان العبيد 

مكبلني ي�سوقهم الأ�سعف وهو حر فغدا هو الأقوى. 

وخائفني  م�سدوهني  كانوا  منتظم،  رتل  يف  واحًدا  واحًدا  املجل�س  العبيد  دخل 
ثباته  بكامل  ظل  منهم  واحًدا  اإل  خانعني  الروؤو�س  مطاأطئني  اأطرافهم  مثلجة 
اأوقفهم جابر م�سطفني ل�سق احلائط املقابل ملجل�س الرجال، نه�س  وا�ستقامته. 
عبد اجلبار من مقعده، د�س ال�سيخ قدميه يف نعليه اجلديدين وم�سى بهما متبخرًتا 
منهم  طلب  ثم  العبيد  يتفقد  وراح  عمره  ينا�سب  ل  مبا  القوام  مم�سوق  زهو،  يف 
ناحية  ا�ستدار  ثم  الفخر من عينيه  ي�سع  اأمامهم  قلياًل. وقف عبد اجلبار  التقدم 

ا عناء رحلة �سراء العبيد ب�سوت جهوري:  �سيوفه يختال اأمامهم قا�سً
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�سهًرا 	  مياطلون  اأخذوا  لكنهم  ال�ستاء،  على  عبيد  مبجموعة  التجار  وعدنا 
وراء �سهر وحتى هذا ال�سهر، �سهر يوليو ال�سيفي فاقم احلرارة. كان من 
امل�ستحيل الذهاب لل�سودان يف هذا اجلو لكن الرجل مربوط بكلمته، اإن كانوا 
هم قد حلوا رجولتهم ومل يفوا بعهودهم باأن ياأتونا بالعبيد يف املوعد املتفق 
عليه فلن يفعل هذا عبد اجلبار، وعلى هذا النحو ذهبت مع اأبنائي لل�سودان 
	تنهد عبد اجلبار	 احمدوا اهلل على النعمة التي تتمرغون فيها اإن اجلو 
هناك قادر على اإذابة اجلليد ذاته، وكاأن الأر�س من �سدة ال�سخونة تن�سح 
اأ�سفل قدميك حمًما، اأوقفنا التجار يف الطلل تتعامد ال�سم�س فوق روؤو�سنا 
وانتظرنا اإىل اأن جهزوا العبيد واأح�سروهم لنا ثم اأخذوا ي�ساوموننا. كان 
كل همي اأن اآخذ اأربعة اأزواج من العبيد فينال كل واحد منا عبدين باأرخ�س 
ال�سم�س  ت�سيح  اأن  قبل  ثمن  باأعلى  اأقبل  التجار جعلني  مكر  لكن  الأثمان، 

اأدمغتنا وقد وافقت. 

ثم اجته عبد اجلبار اإىل واحد من العبيد وكان اأطولهم قامة واأعر�سهم بنياًنا 
اأكمل حديثه خماطًبا  واأفتلهم ع�ساًل يكاد عبد اجلبار يظهر كالقزم بجواره. ثم 

�سيوفه:

ا اأن اأتوين بعبد تا�سع وعبدة، ظننتهما يف بادئ الأمر 	  ومن مكر التجار اأي�سً
العبيد  اثنني من  بثمن  العبد وحده  يقولون يل هذا  بهم  واإذا  البيعة،  فوق 
اأربعة  قدر  يعمل  فهو  مبفرده  الأر�س  من  فدادين  خم�سة  حرث  على  قادر 
رجال، واإن ا�سرتيته �سيعطونني عبدة اأخرى كهدية. ال�سراحة اأنا مل اأ�سرت 
اأنا واأبنائي كل واحد منا يف حماية  اأم�سي  العبيد للخدمة بل للتباهي واأن 
عبدين. كنت �ساأترك العبد التا�سع لكن مع ذلك املكر وجدت اأنه ل �سرر 

فلندلل الأر�س ونعني لها عبًدا هي الأخرى. 

�سحك عبد اجلبار ومن بعده انتقلت العدوى للجميع فعج املكان بال�سحك، ثم 
طلب من العبيد التقدم اأكرث يف اإعجاب من احل�سور ومباركة منهم. وو�سط هذه 
الأجواء التي عمها اخليالء والإعجاب، دخلت امراأة عجوز طاعنة يف ال�سن جتاوزت 
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الت�سعني من العمر قرعاء حمدب ظهرها. م�سكت املراأة بتالبيب عبد اجلبار وبكالم 
غري مفهوم اإل من كلمة واحدة اأخذت تردد »يامنة.. يامنة.. يامنة«. احت�سنها عبد 

اجلبار وهو ي�سعر باحلرج اأمام �سيوفه مهدًئا من روعها قائاًل:

اأين هي يامنة يا اأمي؟ ماتت يامنة منذ خم�سني عاًما وحتللت عظامها. 	 

مل ت�سكت املراأة واأخذت تردد الكلمة تكراًرا ومراًرا وهي تبحلق يف العبيد وت�سوح 
بيدها يف حركة مرادها اأن يخرجوا العبيد اأو يطردوهم. اأخذ جابر املراأة للخارج 
متجًها ملجل�س الن�سوة الالئي وجدن اأن اجللو�س فوق �سطح الدار واأ�سفل �سوء القمر 
مالئًما جًدا لهن كي يرثثرن، عندما جاءهن �سوت جابر وهو يهتف على اأمه واأهل 

الدار كلهم. هرولت حجازة م�سرعة نحو �سوت ابنها الغا�سب:

اأمل ننبه على اإغالق الباب على اجلدة ح�سنة يا اأمي؟	 

الباب كان مغلًقا يا ابني. 	 

اإًذا من الذي اأتى بها ملجل�س الرجال؟	 

من  زاد  وما  منده�سة.  حلجرتها  بها  وذهبت  ح�سنة  يده  من  حجازة  ا�ستلمت 
اندها�سها اأن الباب كان مفتوًحا بالفعل، تعجبت حجازة لأنها اأغلقت بنف�سها الباب 
وطاملا اأن ل اأحد ميلك مفتاح حجرة ح�سنة �سواها فمن اإًذا فتح لها الباب؟ قالت 
يف �سرها »لعلي هرمت واأ�سابني اخلرف ومل اأغلق الباب جيًدا ون�سيت«، ثم رجعت 

تهمهم »لكنني متاأكدة اأنني اأغلقته وقد اأدرت املفتاح مرتني«. 

t
الن�سوة �سيدة الدار تطفاًل منهن ل�ستطالع ما يحدث بالأ�سفل، وظلت  خلفن 
الفتاتان ترثثران اأ�سفل �سوء القمر. كانت تهاين يف وقت �سابق قد حر�ست نع�سة 
وتاأنيب  بالذنب  بعدها  نع�سة  �سعرت  والدها،  خزنة  من  مالية  ورقة  �سرقة  على 

ال�سمري وكانت �سرتجعها لول اأن تهاين اأخذت منها املال عنوة وهربت �سريًعا. 
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ملاذا جعلتيني اأ�سرق يا تهاين ما كان ينبغي علي اتباعك؟	 

جدتك اآمال هي من فعلت. 	 

من 	  هي  اجلبار  عبد  جدي  اأخت  اآمال  جدتي  اأن  تقولني  علي،  ت�سحكني 
حر�ستك، معقول! حتى اإنها ل تزور دياركم اإل للخدمة وهي طيبة واأمينة. 

اأق�سد اأحوالها، جدتنا اآمال لها ما يقارب من ثلث ثروة جدي اأو اأكرث، وقد 	 
وا�ستوىل هو  الن�ساء  اأخذ مرياث  يامنة يف  اأهل  كعادة  اأخذ جدي مرياثها 

على الرثوة كلها مبا اأنه قتل اإخوته. 

تهاين  لكن  بال�سمت  اللتزام  منها  طالبة  تهاين  فم  على  يدها  نع�سة  و�سعت 
اأزاحت يدها �سريًعا لتكمل:

ابعدي يدك عن فمي اإنها احلقيقة يا نع�سة، والغريب اأنك غري دارية ب�سيء. 	 
جدتك اآمال تزوجت من فوزي الفقري الرجل الب�سيط الأبكم الأ�سم، اأنت 
مل تري اأو ت�سمعي عن بخل جدك ول عن جحود والدك اأو والدي على جدتك 
اآمال من �سيء، تالحظني ما يهمك فقط فتظنني اأن جدك كرمي اخل�سال 
الرياء  التفا�سيل خلف  نع�سة  يا  األحظ  لكنني  ودود  وعمك  حليم  ووالدك 
اأ�سبوع حتمم جدتك ح�سنة، تكن�س حجرتها  تاأتي كل  اآمال  واأهتم. جدتنا 
وتغ�سل لها املالب�س لقاء مالليم تاأخذها �سحاذة من جدتك حجازة، واأنت 
ت�سرق  اأراها  كنت  ما  كثرًيا  والأر�س،  واملال  الدار  يف  اإرًثا  لها  اأن  تعلمني 
قبيل  مالءتها  طيات  يف  وتخبئها  حلم  قطعة  اأو  دجاجة  ورمبا  الطحني 
ا  اأي�سً خروجها من الدوار والرجوع لدارها وذلك من �سيق حالها، ونحن 
يا نع�سة �سيدور بنا احلال وتاأتي علينا الدوائر فن�سبح مثلها. ا�سمعي مني 
اأحياًنا املراأة حني ي�ستلب منها حقها تكون على ا�ستعداد ل�سرقته فتتحول 
من �ساحبة حق ل�سارقة، يامنة فيها من ت�سرق اخلبز اأو احلب واأنا اأف�سل 

�سرقة الثنني. 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

عقلها  اإعمال  على  حتى  تتجراأ  مل  لكنها  احلقيقة  تلك  تعلم  نع�سة  كانت  رمبا 
احلوار  ذلك  يف  تهاين  جمادلة  تبغ  مل  ولذلك  اآمال،  جدتها  اأو�ساع  يف  بالتفكري 

مقت�سبة اإياه �سارفة تهاين عنه. 

قالت نع�سة:

اآه دعينا من هذا كله قويل يل ماذا اأهداك والدك من �سيء غري موجود يف 	 
بيوت القرية كلها؟

تهاين متمنعة: 

ل، لن اأقول حتى تعتذري عن كلمة �سارقة التي و�سفتيني بها.	 

اأنت ل�ست ب�سارقة يا تهاين اأنت �ساحبة حق ما راأيك اإًذا؟	 

اإًذا تعايل معي. 	 

t
اإىل  والبهاء  النور  من  اآخر  لعامل  انتقلت  وكاأنك  ت�سعر  اخلدم،  حجرة  داخل 
ال�سادة كانت عامرة بامل�سابيح والفواني�س،  اأن جمال�س  الظلمة وال�سواد. يف حني 
اأو م�سباحني معلقني  فتيل م�سباح  ال�سوء يف حجرة اخلدم معتمًدا على  انح�سر 
على اجلدران التي ا�سودت ب�سخام النار، كانت احلجرة فقرية اإل من ح�سرية رثة 
على عك�س ال�سجاجيد التي فر�ست بها جمال�س البيت وطرقاته. يف تلك احلجرة 
منها  تدارت خوًفا  راأتها حتى  اإن  ما  التي  �سديقتها اجلديدة  على  تعرفت خ�سرا 

تغطي وجهها ب�سالها وهي ت�ستعيذ من ال�سيطان الرجيم. �سحكت الفتاة الأخرى:

اأيتها اجلبانة، اأنا اإن�سية مثلي مثلك. 	 

اإًذا ملاذا تلمع عيناك واأ�سنانك هكذا؟	 

لأنني �سوداء تظهر عيوين واأ�سناين بي�س براقني. 	 
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اأنت عبدة، لكن العبيد جميعهم رجال، اإنها اأول مرة اأ�ساهد فيها عبدة. 	 

نحن ل�سنا عبيًدا ليكن يف علمك، نحن اأحرار يف بالدنا واأوطاننا اأنتم من 	 
اأنا عبدة  فاإن كنت  نعمل خدًما مثلك وعلى هذا  تقولون عنا عبيًدا. نحن 

فاأنت حتًما عبدة مثلي.. ما الفرق بيننا؟

الفرق اأنني فاحتة اللون واأنت �سوداء كالعبيد. 	 

لأنك 	  كالأ�سياد؟  فاحتة  نف�سك  عن  تقويل  ومل  كالعبيد،  �سوداء  قلت  ملاذا 
تعلمني اأنك مثلي الفرق يف اأنك عبدة فاحتة اللون، واأنا عبدة غامقة. الفرق 

يا �سديقتي يف درجات اللون لي�س اأكرث لكن يف الأ�سل جميعنا عبيد. 

بعينيها  تتح�س�س  ببطء  منها  واقرتبت  ال�سوداء  للفتاة  خ�سرا  نف�س  اطماأنت 
اآدميتها. 

اأنا ا�سمي خ�سرا، فما ا�سمك اأنت؟	 

ا�سمي زين. 	 

تهاين  �سحك  ب�سجيج  وتهاين  نع�سة  الفتاتان  دخلت  تعارفهما،  حديث  و�سط 
املعروف بجلجلته، حينها �سمتت خ�سرا وزين. 

تعايل يا نع�سة وانظري لهدية والدي التي اأهداين اإياها. 	 

دخلت نع�سة مت�سوقة لروؤية الهدية املميزة: 

ما هذا يا تهاين؟ عبدة �سوداء، �سبحان اهلل انظري لها اإنها ت�سبهنا نحن 	 
ربي  �سبحان  وفم،  عينان  الراأ�س  وبداخل  وراأ�س  واأرجل  اأيٍد  لها  الب�سر، 
اخلالق، كنت اأظن اأن العبيد ل ي�سبهوننا اأو اأنهم ب�سر اآخرون رمبا مييلون 

اأكرث يف ال�سبه للحمري والبغال. 

كانت نع�سة تقول كلماتها تلك وهي تقلب يف ج�سد زين ترفع يدها وتخف�سها، 
معاينة  اأثناء  اأنفها.  وتفرك  �سعرها  وت�سد  اأذنيها  تقر�س  وتفرده،  �ساعدها  تثني 

نع�سة لزين دخلت حجازة وب�سوتها الرخيم قالت:
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تعايل يا زين ال�سيفات يردن م�ساهدتك واأطفالهن ي�سيحون يودون روؤيتك. 	 

اكت�ست  حتى  �ساهدنها  اإن  ما  الالئي  الن�ساء  ملجل�س  الفتاة  حجازة  �ساقت 
فقد  الأطفال  اأما  العظيم.  اهلل  �سنعة  من  يتعجنب  وجوههن  والإعجاب  الده�سة 
يامنة  بداخل  يامنة عابدة،  »عندنا عبدة، عندنا عبدة، دخلت  يرددون  اأحاطوها 
عبدة«، ثم بداأوا يتعاملون مع الفتاة بعنف يزيحونها ويتجاذبونها فيما بينهم و�سط 

تعايل �سحكات اأمهاتهم املختلطة بني ال�سخرية والزدراء وبكاء زين. 

t
اأبنائه وكان لعبد اجلبار ثالثة من الأبناء  ق�سم عبد اجلبار العبيد بينه وبني 
الذكور اأكربهم هو جابر، وكان جابر ميتلك خم�سة اأبناء وابنتني، يعمل يف جتارة 
الأقطان على نطاق وا�سع امتد على طول قطر ال�سعيد كله ويطمع يف اإقامة حملج 
ال�سفقات  اإبرام  ال�سدوق يف  �سديقه  ال�سكور  عبد  مع  يتعاون  اأنه  كما  به،  خا�س 
�سوى  يرزق  الأو�سط فكان هماًما، وهو رجل مل  البن  اأما  التجار.  له بني  كو�سيط 
فيه  خلقت  الذرية  قلة  اأبناء،  من  بعدها  ينجب  ومل  املدللة  الوحيدة  ابنته  بتهاين 
طباًعا كالالمبالة وعدم الكرتاث فقد كان حمدود الطموح والعالقات الجتماعية 

على عك�س اأخيه جابر. 

 يقال اإن همام تعر�س يف املا�سي حلادث عار�س يوم كان مي�سي يف اأحد دروب 
ميت  مل  هماًما  لكن  بحياته،  يودي  كاد  يق�سده  ر�سا�س  عيار  بطلق  واإذ  القرية 

�ساعتها وترك احلادث فيه اإعاقة دائمة منعته من الإجناب. 

يتجاوز  مل  �ساب  وهو  احلكيم  عبد  ا�سمه  كان  اجلبار  لعبد  الأ�سغر  البن 
اخلام�سة والع�سرين من عمره، در�س العمارة يف اإجنلرتا بالإ�سافة لعلوم ال�سريعة 
يف الأزهر بالقاهرة وهو اأكرث اأبناء عبد اجلبار ورًعا وعلًما بالدين والدنيا. وكان 
عبد احلكيم من الأمانة وال�سرف اأن ا�سطدم كثرًيا مع اجلبابرة فلم يتمتع مبودة 
ا لكثري من اأفعالهما اآخذا  وقرب من اأخويه، ول عجب لذلك نظًرا لوقوفه معار�سً
ا  عليهما ظلمهما يف معاملة اخلدم والعمال مما �سنع توتًرا يف عالقته بوالده اأي�سً
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ا لفكرة ال�ستحواذ على اأي  مف�ساًل اأن يكون مبعزل عنهم، كان عبد احلكيم راف�سً
عبد لول اأن اأباه عبد اجلبار اعرت�س مهدًدا اإياه بالطرد والنفي فوافق على م�س�س. 

مهمتهما احلرا�سة،  العبيد  من  زوًجا  والأبناء  الأب  واحد من  كل  ن�سيب  كان 
وق�سد اآل عبد اجلبار يف ذلك التباهي والتعاظم بني اخللق. اأما العبد التا�سع فكان 
من ن�سيب الأر�س. وكان ا�سمه عابًدا وهو �ساب قوي يتفتق ج�سده قوة بطول قامة 
مرتين، اأ�سار التاجر اإليه اأمام اجلمع يف �سوق العبيد وقال »اأما هذا ف�سيجني منه 

الكثري مقابل القليل«. 

t
خادم  كل  على  خليل  وزع  اخلدم،  ا�سرتاح  واأخرًيا  العبيد  توزيع  اأم�سية  انتهت 
�سرة بكل واحدة بع�س الطعام وجزء من بواقي الوليمة طالًبا منهم اأن يدعوا لويل 
حجرته  اإىل  بها  وذهب  عظيمة  �سرة  هو  حمل  ثم  والرخاء،  العمر  بطول  نعمتهم 
من  عدد  فيه  زرع  �سغري  ب�ستان  اجلبار  لعبد  كان  اإذ  للدوار  املال�سق  الب�ستان  يف 
مبنزل  خليل  على  اجلبار  عبد  من  وقد  وليمون،  برتقال  و�سجرات  العنب  عرائ�س 
يقت�سم  اأن  يرعاها على  بقرة  واأعطاه  بها ع�سة �سغرية،  وا�سعة ملحق  وهو حجرة 
خريها معه كونه اخلادم املقرب منه واآل بيته، فلم يكن عبد اجلبار ليطمئن على 
ن�ساء بيته اإل وكن يف حماية خليل اإن خرجن يف زيارة اأو اأردن الرتويح عن اأنف�سهن 
يف ا�سرتاحة اجلزيرة، واجلزيرة اأر�س �سغرية و�سط النيل و�سع عبد اجلبار يده 
عليها بالقوة فلم تكن �سوى ملك لبع�س ال�سيادين الذين طردهم ورمى بعزالهم يف 
النيل، ثم هدد باإلقاء اأبنائهم فيه هم الآخرين اإن مل ين�ساعوا لأوامره، وقد اأعطى 
لكل �سياد ع�سة بجوار �سفة النيل. ثم جعلها ا�سرتاحة �سيفية له ولأبنائه بنى له 
فيها منتزًل من احلجر ل يتاأثر بالفي�سان، وكان خليل رجل ربع القامة، قوي البنية 
تكاد ل  باآثار خفيفة  الرب�س  نق�سه  العمر ذا وجه  يناهز اخلام�سة واخلم�سني من 
اأن  اأنه اعترب  اأطنابهما، ومن دلئل نق�سه  ال�سيب  تالحظ وحلية و�ساربني �سرب 
كونه مقرًبا من عبد اجلبار فهذه مكانة خا�سة خ�س بها عن اأقرانه وعلى اأ�سا�سها 

تكرب يف التعامل مع باقي الفالحني والأجرية معتربهم درجة اأقل منه. 
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اأعطى خليل الطعام لزوجته: 

اأم البنات، قددي بواقي اللحوم يف الفرن 	  الليلة يا  لقد رزقنا خرًيا وفرًيا 
والطعام ال�سائل اغليه ثالث مرات كي ل يحم�س والفاكهة لفيها يف القما�س. 

اإح�سار قدر امتالء بطوننا ووزعت 	  عالم كل هذا ومل الطمع؟ كان عليك 
الباقي على الفقراء. 

اأي كائن كان ياأمل يف تلقي نعمة كتلك 	  اأول�سنا فقراء؟!  يا لك من حمقاء 
واأنت اأيتها املحدثة ال�سفيهة تطالبينني بتوزيعها. 

كانت  التي  خ�سرا  ابنتهما  و�سمعتهما  الزوجني  بني  النقار  وطي�س  ي�ستد  بداأ   
تغ�سل مالءتها فق�سدتهما لتفك النزاع بينهما، اجتهت الفتاة نحوهما تنزل كميها 
املرفوعني اإىل مرفقيها، ي�سم ج�سدها رداء قدمي مرقع وممزق وكان ذلك الثوب 
وثوبان اآخران هم مالب�سها البيتية، فاإذا ما خرجت من الب�ستان ارتدت زًيا اأقوم 

اإىل حد ما واأحدث من جلبابها البيتي. 

لقد 	  �سبابكما  اأوائل  يف  زلتما  ما  كاأنكما  تتناقران  الثنان،  اأنتما  كفى 
اأ�سبحتما جًدا وجدة وعلى املرء اأن يحرتم عمره على الأقل. 

ترك خليل زوجته وراح ي�ستبك مع ابنته فنهرها واأم�سك بها من ذراعها طارًدا 
اإياها من احلجرة، منزًل عقابه عليها باأنها لن تاأكل من طيبات الوليمة، ثم طلب 
ا، وملا و�سعت الزوجة الطعام  من زوجته اأن حت�سر الع�ساء له وحده دونها هي اأي�سً

لن قلب خليل فطلب من زوجته اأن حت�سر خ�سرا وياأتيا لتناول الع�ساء معه. 

t
اإل قلياًل، هواء ال�سبح يف فناء  اأنه مل ينم  لعابد  الليل ال�سيفي ق�سري، وبدا 
الدار كان رطًبا علياًل. ظل عابد لدقائق يتاأمل ترانيم الطيور ال�سباحية متنف�ًسا 
بعمق، رافًعا قامته باجتاه ال�سم�س ثم خلع قمي�سه وراح يغت�سل مباء حو�س الفناء 
ويتو�ساأ، بدون اأن ي�سعر بعيون تهاين وهي تراقبه خل�سة من وراء عمود يف اإحدى 
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ال�سهر بهم  اأحد من ال�سيوف الذين طال  العلوي؛ كي ل يلحظها  �سرفات الطابق 
فباتوا عند م�سيفهم حتت العري�سة اخل�سراء، وكانوا نائمني على اأحلفة حريرية 
مغمورة روؤو�سهم يف و�سائد طرية ثلجية البيا�س. وكان خدمهم نائمني بع�سهم على 
اأ�سفل  حذاءه  و�سع  من  ومنهم  ن�سفني  اإىل  اأج�سامهم  منطوية  احلناطري  مقاعد 

راأ�سه ونام فوق الأر�س ل يف�سله عن ترابها من �سيء. 

بخليل  اإذا  الف�سيح  الفناء  يف  ال�سباحية  اللوحة  يتاأمل  واقًفا  عابد  كان  بينما 
الأجري يربت على كتفه �سائاًل اإياه »هل منت جيًدا؟« نظر اإليه عابد وبابت�سامة ر�سى 
قال »وهل لأمثالنا وقت للنوم« تنف�س بعمق خمرًجا الهواء من رئتيه بتنهيدة »رمبا 
بعد املوت �سيء اآخر«. �سحك خليل مهوًنا عليه وهو يقول »اإن الفتى القوي للبيت 
عز اأيها ال�سنديد، هلم لقتالع الرب�سيم بعد اأن ت�سرب �سايك وتاأكل خبزك«. كان 
خليل كعادته يفتعل التكرب والغرور اأمام العبد حماكًيا اأ�سياده ب�سكل فا�سل اكت�سفه 

عابد و�سخر منه يف �سره. 

ثالثة  فدادين  تقريًبا  ي�سغل  احلقل  وكان  الرب�سيم  حلقل  وخليل  عابد  و�سل 
خليل  اأ�سار  نهايتها.  حدود  اأو  مداها  ترى  ل  اإنك  حتى  جًدا  الوا�سعة  الأر�س  من 
بعينه للحقل وا�سًعا يده حول خ�سره »هذا هو بر�سيمي«. نظر اإليه عابد منده�ًسا 
له  قائاًل  وكثيف«. �سحك خليل  بر�سيم جيد طويل  اإنه  ملكك اخلا�س،  »الرب�سيم 
»ل يا ولدي اأنا اأ�ستغل عند �سيدي عبد اجلبار منذ خم�سة وع�سرين عاًما والق�سم 
الأكرب من الأر�س فلحته بيدي ومن �سمنها هذا الرب�سيم.. هيا يا �سبع هات من 

الرب�سيم ما قدرت«. 

تفح�س عابد املنجل وانكب على العمل، حاول خليل اإيجاد خطاأ يف عمل عابد 
لكنه مل يجد بل وجد من احلرفية ما يكاد يفوقه وكاأنه حالق يجز جًزا يف فروة 
خروف. اجلو يف حقل الرب�سيم خانق والهواء �ساخن وقد ت�سبب عابد عرًقا غزيًرا 
لكنه مل ينفك عن العمل، مكوًما اأغمار الرب�سيم على جنب. فجاأة راأى فتاة تقف 
لي�س بعيد عنه عند جدول املاء تراقبه خل�سة على راأ�سها �سال خفيف، كانت الفتاة 
ينقطع  ماء. مل  دلو  بجانبها  يليق مبحياها اجلميل،  ل  العتيق  ال�سيت  ثوب من  يف 
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عابد عن النظر اإليها، كلما ا�ستقام كانت نظراته تنقاد بال اإرادة نحوها وتتوقف 
عندها وكانت الفتاة ح�سناء حقيقية، فارعة الطول، يافعة جًدا، هيفاء القد ونحيفة 
اخل�سر مثل غ�سن �سف�ساف يف �سباه، ذات �سفائر طويلة فاحمة ال�سواد وق�سة 

�سعر من�سدلة على جبينها فوق وجه اأبي�س طلي ي�سع كوردة بي�ساء. 

رمى عابد املنجل ليم�سح عرقه ناظًرا للفتاة يف تلك املرة بجراأة اأكرب، ا�ستحت 
ابت�سامة خفيفة خافتة  انبعثت على حمياها  اأن  بعد  بال�سال  وجهها  الفتاة مغطية 
ل ترى بالعني راآها عابد بعني قلبه. انحنت الفتاة اآخذة الدلو لتم�سي يف طريقها 
قلب  �سويداء  يجهله خرجت من  ما  ول�سبب  توارت،  يراقبها حتى  كان عابد  بينما 
الفتى تنهيدة عميقة.. كانت الفتاة هي خ�سرا ابنة الأجري خليل خادمة نع�سة يف 

دار جابر. 

t
عبد  هدايا  معهم  اآخذين  اآخر  تلو  واحًدا  رحلوا  قد  ال�سيوف  كان  الظهر  مع 
اليدوية  امل�سغولت  اإىل  بالإ�سافة  والتمر هندي والعرق �سو�س،  اجلبار من احلناء 
والطواقي ال�سودانية ومقاطف الفول والتمر وما �سابه من القمح والغالل. وملا هم 
جابر بالرحيل هو وزوجته تو�سلت نع�سة عند والدها اأن تبقى ليومني اآخرين يف بيت 
جدها كي تنعم برفقة �سديقتها وابنة عمها تهاين، وقد وافق الوالد على عدم رغبة 

من الأم وذلك لتوتر العالقة بينها وبني رئي�سة والدة تهاين. 

اأ�سبحت  قد  ال�سيوف  من  انف�ست  اأن  بعد  العري�سة  اأن  ونع�سة  تهاين  وجدت 
قلوبهن وخبايا  فيه عن مكنون  يبحن  رائقة وحديث �سبايا  منا�سًبا جلل�سة  مرتًعا 
العادات  بحكم  الفتاة ممنوعة  فيه  كانت  الذي  الوقت  نفو�سهن، يف  بني حنايا  ما 

من البوح. 

اتكاأت تهاين م�ستندة على مرفقها فوق اإحدى الأرائك مميلة بجانبها الأمين 
ناحية �سور العري�سة امل�سنوع من البو�س املتباعد واملدىل فوقه عرائ�س العنب، كان 
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ال�سور خمرًما بحيث اإن من بداخل العري�سة ي�ستطيع مراقبة من خارجها، تراقب 
خل�سة اأحد العبيد اجلال�سني على اإحدى اأعتاب الدار منتظًرا اأمر �سيده وقد اأح�ست 

تهاين منه عدم ارتياح. 

اأهل 	  فاقوا  اأنهم  اأظن  بداأت  اإنني  حتى  نع�سة  يا  بالعبيد  البيت  امتالأ  لقد 
الدار عدًدا، كلما مرقت بنظري وجدت واحًدا. وجدي الذي كان من قبل 
ا على وجوب عدم انك�ساف اأهل بيته على رجل غريب ول لأي رجل  حري�سً

اأن يك�سفهن ها هو ل يبايل بانت�سارهم الفج. 

�ساللة 	  ولكنهم من  مثلنا  اأو رمبا  مثلنا  بب�سر  لي�سوا  العبيد  اأن  يقول  جدي 
اأخرى؛ لذا ل �سرر من انت�سارهم بني اأهل الدار. 

هل راأيت عبد الأر�س يا نع�سة؟	 

ل مل اأره. كيف يكون؟	 

الغربة، 	  الأ�سياد  باقي عبيد  ي�سبه وجوه  اإنه �ساب جميل ذو وجه �سموح ل 
مرفوع  القامة  م�ستقيم  العبيد،  خ�سوع  نظرة  فيها  ترين  ل  متاألقة  عيونه 

الراأ�س كاأنه حر. 

بنفو�سهم. 	  اأدراك  ما  لكن  خانعني  عبيًدا  ترينهم  اأنت  تهاين.  يا  احذري 
اإنهم ي�سمرون لنا الغل كله واحلقد، بالأم�س الن�سوة كن ي�سحكن على زين 
ويهزاأن بها، لو اأنك يا ابنة عمي �ساهدت نظرتها وما اأ�سمرت فيها علينا 
اأثناء بكائها لرتعدت خوًفا، لقد كانت عيناها ت�ستعالن كرًها وتتقدان. ان 
هذا العبد الذي ترينه اأمامك الآن انظري اإليه وكيف يحدق يف الأر�س يكاد 

يثقبها بعينيه اجلاحظتني. 

الفتاتان  خرجت  ونحيب،  بكاء  �سوت  ي�سمعان  بهما  اإذ  يرثثران  هما  بينما 
تتفقدان الأمر فوجدا زيدان ال�سقا جال�ًسا بجانب قربته مي�سح بطرف كمه عينيه 

الدامعتني وهو يعدد ويولول، اأقبلت الفتاتان نحوه ت�ساألنه عن حاله. 
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ما بك يا زيدان؟	 

اأوقعني 	  ب�سري، عبد �سيدي عبد اجلبار  العبد  يا �ست تهاين، هذا  ل �سيء 
وقف  احلق،  عليه  الذي  وهو  بحقه  اأخطئ  ومل  متعمًدا  عامًدا  املاء  بقربة 
ا�ستطعت، هو  اإن  �سئت  ما  افعل  اأو  ثانية  امالأها  وقال  اإياي  اأمامي مهدًدا 
قوي واأنا �سعيف فلم اأعاتبه اأو اأحتك به وذهبت ل�سيدي عبد اجلبار �ساكًيا 
له، تخيلي يا �ست البنات ماذا قال؟ لقد قال عبد ال�سيد هو �سيد اخلدم وما 
دام قال لك امالأها فعليك ملوؤها. اأنا ل اأبكي من �سربة عبد ال�سيد القوية 
على ج�سدي النحيل بل اأبكي من ظلم �سيدي يل، واأنا الذي ع�ست ومن قبلي 
اأبي ومن قبل اأبي جدودي خدًما لداره واأهله حتى حتدبت ظهورنا. ين�سف 
عبًدا علّي ما خدمه ب�سيء اإل كونه عبد �سيد يختال به، فهل ذلك عدل يا 

اأهل الدار؟

�سعر  ما  املتح�سرجة  �سوته  نربة  من  بدا  الذي  زيدان  على  الفتاتان  اأ�سفقت 
له وتطييًبا خلاطره دخلت تهاين  بع�سم كوى �سدره، ومرا�ساة  اأمل م�سوب  به من 
العري�سة جالبة اأطباق احللوى والفاكهة تاأخذ منها ومتالأ جيوب زيدان، وهو فرح 

و�سعيد يدعو لها بجرب اخلاطر كما جربت بخاطره. 

خرجت حجازة من ال�سطر الن�سائي للمنزل وما اإن ملحتها الفتاتان حتى هبتا 
العري�سة وكعادتها يف  اأن تدخل حجازة  العري�سة كما كانتا جال�ستني، وقبل  ناحية 
تفح�س الأماكن بكل زاوية فيها وهي من على بابها وقفت حجازة لن�سف دقيقة 
الفتاتني  متو�سطة  اجلدة  جل�ست  ثابتة.  بخطوات  مت�سي  دخلت  ثم  املكان  تدر�س 
اللتني تبادلتا نظرات ال�سيق تغمزان بع�سهما لبع�ٍس من وراء ظهرها وتتالمزان؛ 
وذلك لوجود اجلدة غري امل�ستحب وقد اأدنت منها اأطباق الفاكهة واحللوى غري اآبهة 
ا، جل�ست  بغريها. دقائق ثم اأتت زين ت�ستاأذن للدخول حتمل طبًقا نحا�سًيا عري�سً

زين بجانب حجازة ثم اأخرجت على مهل ما يف الطبق. �ساألت تهاين:

األي�ست زين هي خادمتي يا جدة؟	 
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وبدون اأن تلتفت اإليها وو�سط ان�سغالها بتق�سري الفول ال�سوداين قالت حجازة:

يا ذات 	  اأنت  فيهم  ولكن جميعكم عندي خدم مبا  هي خادمتك، �سحيح، 
ا.  الل�سان الطويل، لذا فاإن خادمة اخلادمة خادمتي اأي�سً

لأن  تكف عن جمادلتها  وراء ظهر اجلدة حتى  تهاين من  نع�سة كتف  قر�ست 
اجلدال مع اجلدة غري �سليم العواقب، ففي ال�سهر املا�سي حب�ست تهاين ملدة ثالثة 
اأيام يف حجرة ح�سنة ملجرد اأنها دافعت عن حق اأمها يف اأن يكون لها منزل منف�سل 

كما لزوجة عمها جابر. 

مدت حجازة �ساقيها وقبل اأن تبداأ زين بفتح الربطمانات �ساحت حجازة »ل، لن 
تلم�سني عبدة، اذهبي يا زين وابعثي بخ�سرا«. �ساألت نع�سة »وما تلك الربطمانات 
مدت  اجل�سد«.  من  الرطوبة  ل�سحب  �سودانية  »لبخة  بثقة  حجازة  ردت  جدة؟«  يا 

نع�سة يدها لكن نظرة حجازة زجرتها ف�سحبتها �سريًعا. 

�ساألت تهاين مناو�سة »يقولون اأنه �سوف ي�ستبدل ا�سم يامنة با�سم اجلبابرة«. 
تنهدت حجازة تنهيدة طويلة ثم قالت »اآه يكفينا من يامنة ما اأخذنا، اإن من حفروا 
جمرى النيل هم جدود اجلبابرة ذات اأنف�سهم ثم ياأتي الزمن الذي يو�سمنا العار 
فيه بيامنة«. وب�سذاجتها يف احلديث �ساألت نع�سة »وهل بالفعل من حفر النيل هم 
اجلبابرة؟ ومَل ل ناأخذ نحن اأجرة �سقاية كل هوؤلء اخللق؟« اأ�سبلت حجازة جفنيها 
وهي جتيب »من كرمنا«. ا�سرت�سلت نع�سة يف احلديث »وملاذا حفر اجلبابرة نياًل 
واحًدا ومل يحفروا اثنني وثالثة واأربعة وخم�سة؟« كانت تتكلم وهي تعد على اأ�سابع 

يدها. 

اأطرقت حجازة راأ�سها كما لو كان ال�سوؤال قد ا�ستع�سى عليها وهي الآن تفكر 
ا �ساحلة وم�ساحة  فيه، ثم اأجابت بحما�سة »كانوا �سيفعلون لكنهم مل يجدوا اأر�سً
كافية لنيل جديد«. فتحت تهاين فمها ورفعت حاجبيها يف اإ�سارة ا�ستخفاف منها 
بعيدة  النيل فهي  �ساألت »دعك من ق�سة حفر  ثم  تقوله حجازة من خرافات  مبا 

وق�سي لنا واحدة اأقرب على الأقل عا�سرتها ولتكن ق�سة يامنة والعبد«. 
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تنهرها  وهي  تهاين  به  ت�سرب  ما  �سيء  عن  تبحث  بجانبها  حجازة  حت�س�ست 
قائلة »ارحلي، ارحلي«. وجدت حجازة ن�سو رمان رفعته باجتاه تهاين وهي ت�سرخ 
يف وجهها »اأمل اآمر يف هذا البيت من قبل بعدم ذكر  يامنة والعبد، اأمل اآمر بذلك؟« 

فرت الفتاتان هاربتني ت�سرخ نع�سة بينما ت�سدح �سحكات تهاين. 

t
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ال�سم�س تدنو من الأر�س يكاد يخرج �سهج حممها على ال�سطح ول �سوت ي�سمع؛ 
عابد  فاأ�س  دقات  �سوت  فقط  القيلولة.  لغفوة  وخلدت  للظل  جلاأت  الأحياء  فكل 
اقتالع  وهو  الرب�سيم  به غري جز  ملا كلف  املدى،  كانت ت�سدح يف  الأر�س  قلب  يف 
اجلذامري على م�ساحة تقارب الفدان. بداأ التعب يت�سرب تدريجًيا نحو عابد الذي 
كانت عيناه من اجلوع تزوغان، فكر عابد اأنهم على الأرجح قد ن�سوه فال اأحد اأتاه 

بالطعام. 
انت�سف النهار ويف هذا الوقت لح خليل يحمل اإبريق �ساي ولفة بها خبز وجنب 

منقوع يف امل�س وحبتا طماطم وعنقود عنب، �ساح خليل:
هيا اترك العمل، �ستحرتق حتًما اأ�سفل تلك ال�سم�س. 	 

جال خليل بنظره على الأر�س املحفورة وعلى اجلذامري احلر�سة املكومة وهز 
راأ�سه متعجًبا »هذا الفتى ما اأقدره!« جل�سا اأ�سفل ظل �سجرة مورقة واأثناء تناولهما 

الغداء اأخذا يتجاذبان حديًثا بداأه خليل: 
هذا العمل ينهك الإن�سان. 	 
�سحيح يا عم خليل لكن بدونه املوت �سيكون اأوىل بنا، اإمنا نحيا به وعليه. 	 

اأخرج عابد من قلبه تنهيدة عميقة ثم قال:
لكن هنالك من ل يعمل ويحيا اأح�سن حياة. 	 
احمد اهلل يا بني اأن وهبك ال�سحة التي ت�سقى بها. 	 

فوق  يديه  اأ�سابع  م�سبًكا  ال�سماء  نحو  وجهه  با�سًطا  الأر�س  على  خليل  متدد 
�سدره. 
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يبدو اأن ال�سيوف قد اأتعبوك يا عم خليل. 	 

يف 	  النهار،  هذا  منها  فعلته  ما  اأكرث  وما  الأخرى  اأ�سغايل  اإمنا  بالعك�س  ل 
العودة  طريق  ويف  الرئي�سية  لأر�سنا  ونقلته  �سماًدا  العربة  حملت  ال�سباح 
�سيلتها ذاك الرب�سيم الذي اقتلعته اأنت �سباًحا، ثم وردت غالًل فوق نف�س 
الذي  التجار  اأحد  تقريًبا من  باملجان  الكبري ح�سلنا عليها  العربة ملنزلنا 

اتفق �سيدي عبد اجلبار معه على دفعها مق�سطة. 

عجيبة هي الدنيا فالنا�س الأغنياء يح�سرون كل �سيء يف اأوانه ول يدفعون 	 
اإل عند احلاجة  اأبخ�س الأثمان، بينما على العك�س الفقراء ل ي�سرتون  اإل 
الق�سوى ويدفعون ثالثة اأ�سعاف الثمن.. لكن معنى كالمك هذا اأن احلاج 

ا اأخرى يف غري هذا املكان؟ عبد اجلبار ميتلك اأر�سً

كثرًيا، كثرًيا يا ولدي اإن ما تراه هو جزء ي�سري. 	 

تتكلم حني تذكر اأر�سه بنون اجلمع بينكما، هل متت لل�سيد ب�سلة قرابة؟	 

�سحك خليل وهو ينه�س ليجل�س ممدًدا يديه فوق رجليه. 

اأقول ذلك ب�سبب �سلة قرابتي بالأر�س ولي�س ب�سيدها. كنت من قبل 	  اإمنا 
اأعمل عند �سيد اآخر رمبا منذ خم�سة وع�سرين عاًما يف بلد اأخرى، واأنا ابن 
وحيد يتيم لرجل جاء من اأق�سى ال�سمال ل اأحد يعرف له اأهاًل، كان يعمل 
خ�سبية،  �سقالة  راأ�سه  فوق  �سقطت  بعامني،  بعدها  ومات  اأمي  تزوج  بناًء 
ن�سمع  الذي  البحر  الكبري هذا  البحر  بلده تقطن بجوار  اأن  اأمي  قالت يل 
اأخ ول عم، رباين  اأب ول  اأم ول  عن ات�ساعه وموجه، وعيت مذ وعيت بال 
جدي وكان يل خال مات واآخر هج وطف�س خوًفا من الثاأر وخالت تزوجن 

فتفرقن. 

�سياًل قد  اأن مات �سيدي خلفه كالب بددوا ثروته وكاأن  الفالحة وبعد  تعلمت 
اآه لو كان  جرفها، باعوا الأر�س واأنت تعلم اأن الرثوة اإن حوتها ال�سناديق نفدت، 
كان  ال�سابق  �سيدي  منه.  عاذنا اهلل  ال�سيطان  »لو« من  لكن  �ساع  ما  بيدي خم�س 
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�سديًقا ل�سيدي احلايل وقد اأخذين هو ملا �سمعه عني من اأمانة ونزاهة يف العمل، 
وهنا يف يامنة تزوجت زوجتي ورزقت منها بثالث بنات، نحمد اهلل على ما رزق وهل 
بيد املرء اأن يرزق نف�سه؟ زوجت اثنتني منهن ويا ليتني ما فعلت فقد نقلتهما من 
دار الفقر لدار العوز، اإن زواج الفتيات الفقريات من فقراء مثلهن من اأجل اإجناب 
�ساللة فقرية اإمنا هو الظلم بحق. احلمد هلل على كل �سيء اإن احلياة جتري اأ�سرع 
من املاء يف الرتعة التي اأمامك تلك، �سنموت عاجاًل اأم اآجاًل و�سن�سرتيح. واأنت يا 

عابد ما حكايتك؟ ثم اإننا نفهم كالمكم وتفهمون كالمنا؟ 

قال عابد باأ�سى:

مل نكن عبيًدا اأو خدًما اإمنا فقراء، فقراء فقط كان لدينا قطعة اأر�س يف 	 
بالدنا البعيدة بني اأ�سوان وال�سودان، وكل جماعة يف قرانا لها لغتها بجانب 
لغة الكتاب التي نحفظ بها القراآن ونتعامل بها مع امل�سريني يف الأ�سواق 
والتجارة. مات الوالد ومر�ست الأم و�ساءت بعدها الأحوال فبعنا الأر�س، 
�سيًئا  والدي  لنا  يرتك  الديون، مل  تراكم  بعد  اآخر  هنالك خمرج  يكن  مل 
يتوقف عنده النظر �سوى رقعة الأر�س تلك فبعناها، ماتت الأم بح�سرتها، 
كنا نعي�س اأنا واأختي فقراء يف بلد الفقر حياة قفر بال عمل، وما دام ل عمل 
فال نقود ول طعام. �سلمت نف�سي واأختي لتاجر العمال، ا�سمه عندنا تاجر 
العمال ولي�س الرقيق ولو كنا منتلك قوت يومنا ل�سربنا وف�سلنا العي�س يف 
بالدنا، لكنه اجلوع اإذ قر�سنا ورمانا على اللجوء لالحتماء بقيود العبودية 
بلد  يف  عبيًدا  اأم�سينا  اأننا  اختلف  واإن  هنا  نحن  وها  املوت،  عن  ا  عو�سً

الأغنياء. 

قال خليل معقًبا:

اإن الرتاب الذي يف الأر�س خري من الرثوة ذاتها لكن املحن القا�سية ما لنا 	 
يد فيها فهي قادرة على حني الظهور واإمالة الروؤو�س، ل عليك يا بني يحدث 

للتجار ذات اأنف�سهم اأن ي�سابوا بال�سائقات. 
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كان بداخل عابد �سوؤال ملح لكن تعففه منعه من الإف�ساح عنه وهو ال�ستف�سار 
عن اأجرته، ف�ساأل خلياًل بطريق غري مبا�سر:

اإنك على الأرجح تنال من املالك اأجًرا �سنوًيا ل باأ�س به. 	 

�ساأله عابد متطلًعا اإجابته، اأجابه خليل:

اأنا واهلل ما �ساومت يوًما اأو جادلت ول طلبت �سيًئا لقاء خدماتي يعطونني 	 
ما ي�سمح به �سمريهم، نعي�س اأنا وزوجتي وابنتي يف ال�سيف حتت �سقيفة 
الكبري  املنزل  بجوار  بحجرة  علينا  مينون  ال�ستاء  ويف  احلاج،  ب�ستان  يف 
بداخل الدوار ولي�س يف الدار ذاته، ال�ستاء يف الب�ستان ل يحتمل لقد �سيع 
مني ثالثة اأبناء، وقفت اأمامي زوجتي وقالت الأولد ميوتون من الربد اطلب 
لنا منزًل من احلاج، قلت لها اإنه الق�ساء والقدر ولي�س للربد دخل يف موت 
اأهلها �سهرين ومل  لي�س علينا الطمع، لكنها �سممت وغ�سبت عند  الأبناء 
ولقد  واآمنة،  الدوار م�سقوفة  اأ�سبح يل حجرة بداخل  اإل حينما  ترجع يل 
واحدة.  منهن  متت  ومل  بعدها  الثالثة  بناتنا  اأجنبنا  اإذ  حق  على  كانت 
اأحياًنا نتذوق من جود طعامهم ويف الأغلب اأننا نطبخ يف قدرنا اخلا�س وهو 
واإن كان غري د�سم فهو قدرنا. زوجتي تعمل يف الدار الكبري وابنتي تعمل يف 
دار احلاج جابر ابن احلاج عبد اجلبار. على كل حال نحمد اهلل اأننا نعمل 

من الأ�سا�س، وهل بقلة هم من ميالأون ال�سوارع يت�سولون اللقمة؟ 

t
حماذاة  الدار.  واأهل  اخلدم  يوم  انق�سى  و�سخب  ولهو  وعمل،  عمل  بني  ما 
للم�ساق التي تكبدها عابد يف الأر�س منذ اإ�سراقة ذلك اليوم وحتى غروبها، كان 
عبيد ال�سادة يخو�سون يف الراحة يف ف�سحات منزل عبد اجلبار ومنزل جابر بني 
الطرقات وعرب احلجرات، م�سكرين يف النعيم الذي ما حلموا به وفاق ت�سورهم، 

فلم يتوقعوا على اأح�سن الظروف و�سًعا كمثل ذلك الو�سع. 
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جلب عبيد الأ�سياد اإىل يامنة مثلهم مثل عابد فقراء معدمني ل يجدون الفتات 
فرماًنا  اجلبار  عبد  فيهم  األقى  احلال.  تغري  �سادتهم  يدي  بني  وقفوا  حني  ولكن 
بواجباتهم قائاًل »اأنتم عبيد ال�سادة، وجاهة ال�سرفاء وو�سامة �سجاياهم، كل نعمة 
وكربياء  وكل عز  مالككم خافية  لدى  نعم م�ساعفة  على  تدل  اإمنا  عليكم ظاهرة 
اأ�سيادكم. �ستاأكلون من طعام ال�سادة و�سرتتدون  عالكم اإمنا نباأ عن عز وكربياء 
كمثل مالب�سهم و�ستنامون يف نف�س دورهم على فرا�س مياثل فرا�سهم، �ستم�سكون 
ال�سالح ترهبون به عدونا و�سننعم على اأيديكم حرية البط�س وعلى اأفواهكم حرية 

الأمر على كل خادم وعبد اأر�س«.

وقد وزع العبيد على النحو التايل، ب�سري وريحان من ن�سيب عبد اجلبار، خبري 
اأما جوهر وف�سل  ومر�سد من ن�سيب جابر، مر�سال وقم�سان من ن�سيب همام، 
ا تاًما اأن يكون له  فقد كانا من ن�سيب عبد احلكيم، وقد رف�س عبد احلكيم رف�سً
باأن  الوالد عبد اجلبار ر�سي  ن�سيب من العبيد لكنه بعد ترغيب تاله تهديد من 
ياأخذ عبًدا واحًدا وهو جوهر واإعطاء العبد الآخر لعبد اجلبار ابن اأخيه الأكرب على 

اأن ل ي�سافر معه العبد ول باأ�س اإن لزمه يف يامنة. 

م�سى اأ�سبوع لي�س على عبيد ال�سادة من واجبات �سوى التهام �سواين الطعام 
املقدم لهم ب�سهية كبرية، والقعود اأ�سفل العرائ�س حيث الأحلفة احلريرية املمددة 
الري�سية  الأرائك  على  يتكئون  الأر�س،  بها  افرت�ست  حمراء  �سجادة  جوانب  على 
يرثثرون فيما يحت�سون ال�ساي، يعمل على خدمتهم خدم الدار فقد كان زيدان ير�س 
لهم الفناء باملاء فينتقلون من العري�سة اإىل امل�سطبة الف�سيحة التي تظللها اأ�سجار 
اجلميز، حتى يظهر اأ�سيادهم فيخلف كل عبدين �سيدهما اإذا ما انتقل لأي مكان، 
العبيد تكمن يف �سخامة الأج�ساد  لهوؤلء  الوحيدة  القيمة  اأن  للعيان  وكان وا�سًحا 
والعملقة وحدة تعابري الوجه؛ لذا فلم يخافهم العاقل من اأهل يامنة بينما اأرعبت 
اإذ كانوا يهربون م�سرعني  ال�سغرية واجلبناء بطبيعتهم  العقول  اأ�سحاب  هيئتهم 

اذا راأوهم.  
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وكان عابد يعمل كع�سرة رجال يف الأر�س ي�ساعد خلياًل اأحياًنا يف نقل عربات 
ومن  اأو احل�ساد  الأر�س  يعمل يف عزق  واأحياًنا  موا�سي احلظرية،  و�سقاية  الزبل 
فينة لفينة متر من اأمامه الفتاة التي راآها من قبل يف احلقل، وقد ا�ستق�سى عنها 
ت�سر  منه  جمهول  ول�سبب  خ�سرا  روؤية  كانت  خليل،  ابنة  خ�سرا  اأنها  وعلم  بحذر 
روحه وتبهج �سريرته، وقد حر�س عابد على اأن يعرف خليل باأن زين هي اأخته حتى 

يت�سنى له الو�سول لأخبارها من خالل زوجة خليل وابنته. 

t
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العبيد  بقية  ولوه  الذي  العبد  وهو  ب�سري،  ا�ستوقفه  عابد  مرور  واأثناء  يوم  يف 
زعامتهم ملا متيز به من مكر ودهاء يف العقل وغلظة و�سواد يف القلب، قال لعابد 

وهو مي�سد بيده كر�سه املنتفخ:

ولي�س 	  اأر�س  عبد  اأ�سبحت  كونك  على  نادم  وكاأنك  عابد  يا  تعي�س  وجهك 
عبد �سيد. 

حمدًقا فيه بعينني حادتني قال عابد: 

اهلل 	  جعل  �سيد.  عبد  اأكون  اأن  من  عندي  اأ�سرف  لهو  اأر�س  عبد  كوين  اإن 
اأ�سيادكم هوؤلء مباذا مينون عليكم  اأ�سباب وجودي اإمنا  الأر�س �سبًبا من 

واأ�ساميكم ل تزال ملت�سقة ب�سفة العبد. 

اأثار كالم عابد يف نف�س ب�سري الغيظ واحلقد فانق�س ب�سري على عابد فاأطبق 
اإىل  ح�سره  حتى  جلبابه  ياقة  من  اإياه  جاًرا  �سريعة  بحركة  تالبيبه  على  الثاين 
اجلدار، �سم عابد كف يده موجًها �سرباته نحو ج�سد ب�سري كله بال متييز. كان 
اأنه لو ظل الأمر على هذا  ذلك على م�سمع ومراأى من باقي العبيد الذين وجدوا 
النحو وملدة دقيقة اأخرى �ستظهر عالمات �سرب عابد لب�سري، ولرمبا فقد قيمته 
ب�سببها اأمام �سيده وا�ستبدله بعابد. وقد كره العبيد عابًدا لعزة نف�سه واأمانته وح�سن 
خ�ساله ولأنه رجل ل ير�سى بال�سيم واملهانة اأبًدا، يودون لو كان عابد مثلهم، على 
ملب�س جديد  لقاء  واخلنوع  املذلة  لأ�سيادهم مبدين  اأن مييلون وجوههم  ا�ستعداد 

وطعام م�سبع ول �سيء اأكرث. 

t
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�سرح جابر يف وقت لحق لنع�سة باأن تق�سي يومني فقط عند جدها يف املنزل 
ا  بوالدتها خلدمة زوجته عو�سً تبعث  اأن  اآخذة معها خ�سرا على  الكبري مع تهاين 
عبد  عمهما  بجوار  الفتاتان  فيهما  مكثت  لأ�سبوعني  امتدا  اليومني  لكن  عنها. 
رفيًقا  اإن�ساًنا رحيًما،  كان عبد احلكيم  وده وعطفه عليهما.  ينهالن من  احلكيم، 
الل�سان، ب�سو�س  اأجرة عامل، �سخي اليد، لني  باخلدم ما نهر خادًما ول �ساوم يف 
الوجه طيب القلب، وكان بنف�س ال�سكل مع اإخوته عطوًفا على الإناث وبنات اإخوانه 
البدين  الطغيان  القلبي عن  الوجدان  معلًيا  املادية،  الإن�سانية عن  القيمة  مف�ساًل 
القلب  غالظة  عليهما  غلب  اللذين  وجابر  همام  عك�س  على  اجلهل،  عن  والعلم 
وق�ساوة الطبع يلهثان خلف املتعة املادية يف التكرب والت�سلط، لذا اأحبت تهاين ونع�سة 
عمهما حًبا جًما وكانتا اإذا ما جل�ستا اإليه فا�ستا مبكنوناتهما معطيهما هو الأمان 

حمثهما على التعبري عن نف�سيهما واإبداء اآرائهما. 

الفتاتان  نع�سة وتهاين فتعلمت  تعليم  اأخذ عبد احلكيم على عاتقه مهمة  وقد 
تهاين  اأبدت  وقد  وجدهما.  والديهما  رف�س  عن  رغًما  والكتابة  القراءة  يده  على 
تطوًرا وحًبا يف العلم اأكرث من نع�سة، التي اكتفت بالقراءة والكتابة مب�ستوى متو�سط 
الفهم،  قوية  كانت  التي  تهاين  عك�س  على  الذات،  وتطوير  الإبداع  مللكة  مفتقرة 
�سريعة البديهة ونهمة الثقافة حتى اإنها مل تتوقف عند حد تعلم القراءة والكتابة 
كما فعلت نع�سة، بل �سجعت عمها على تعليمها اللغة الإجنليزية وقد اأجادت فيها. 
لها جميع اجلرائد  كتبه ويدخر  باملعرفة يعريها من  يبخل عليها عبد احلكيم  مل 

واملجالت التي ا�سرتاها. 

»يامنة«.  اأفكارها حدود  وتعدت  دائرة خربة عقلها  وات�سعت  تهاين  تفتح عقل 
قد اأ�ساب يف طبعها نزعة متردية ومياًل دائًما للرف�س. وقد اأيدها يف نزعتها تلك 
عمها عبد احلكيم املهند�س والفقيه الأزهري، ال�ساب املثقف الذي نهل من العلم ما 
بني م�سر واأوروبا فاأخذ من الأزهر ا�ستقامة الفقهاء ومن جامعات بريطانيا تفتح 
اأنثى يف بلد العبيد  العقل الأوروبي. لكن تهاين كانت على غري عمها بحكم كونها 
والظاملني مكبوت رف�سها وملجم بوحها، خلق هذا فيها بع�س ال�سلوكيات املتطرفة 
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عن اأخالق الفتاة ال�ساحلة يف عرف »يامنة«.. فمن عرفنها من كثب من الن�ساء 
راأينها فتاة لعوًبا يتحا�سينها ويجننب بناتهن عنها، وكان �سبابهم يرونها فتاة �سهية 
�سبقة مولعة بالو�سو�سة اإىل ال�سيوف من اأبناء عمومتها واأبناء اأخوالها واإىل ال�سباب 
عموًما يف اأي فر�سة قد تواتيها، بالرغم من اأن اأحًدا منهم مل ينل منها وعًدا اأو قرًبا 
�سوق  اأو نظرة �سريحة تف�سح عن  ابت�سامة جلية تخرب عن حب جارف  اأكرث من 

جامح باحرتافية �سارقة قلوب وخربة �سالبة عقول. 

كما غلب على طبع تهاين الطي�س واملكر متعاي�سني مع الكرب والغطر�سة وجموح 
فاإنها يف غيابهم جتمح  العائلة  واإن كانت تن�سبط يف ح�سور كبار رجال  الأهواء، 
وتت�ساحن مع الكل ولأوهى الأ�سباب بغ�سب جموح عا�سف كمرحها يف اأحيان اأخرى. 

كانت تهاين مدللة عند اأمها واأبيها لكونها ابنة وحيدة فمنذ �سغرها اكتنزا لها 
من ال�سناديق املمتلئة باملالب�س واخلوامت والأ�ساور وم�سابك ال�سعر على اختالف 
والذهب  الزينة  الفتيات يف عمرها حتب  ككل  تكن  اأنها مل  اإل  واأ�سكالها،  اأنواعها 
واملالب�س، وذلك لأن نزعتها الراف�سة مل ت�ستوعب فكرة اأن تثقل فتاة واحدة بكل 
هذا الكم من الزينة يف وقت ل جتد فيه مئات الن�ساء يف يامنة ما يت�سرتن به ب�سبب 
العوز والقلة، وكانت تنده�س اأميا اندها�س وتقول لنف�سها »�سوف اأموت قبل اأن يهلك 
ن�سف ذلك ال�سوار ولن اأ�ستخدم غري ما اأحتاجه، ما قيمة ال�سيء اإًذا اإن مل نكن 
نحتاجه؟« وب�سبب قناعاتها الفكرية واحل�سية كانت تهاين تتناقر مع والدتها ب�سبب 
ما كانت تهيله لها يف جهازها مدخرة اإياه لليوم املوعود مبا يتنا�سب مع و�سع والدها 

مما يكفي لتجهيز ع�سرات الفتيات من العامة. 

بالن�سبة لنع�سة فقد كانت على عك�س تهاين فتاة مبوا�سفات »يامنة« فتاة مثالية 
�سعيفة القلب، دائمة الرجتاف واخلوف حد الإغماء من كل �سوت عاٍل اأو مفاجئ 
حتى لو كان �سوت زقزقة ع�سافري مرت يف �سرب فوق راأ�سها. مل تكن نع�سة متلك 
�سلطة الرف�س ول قوة ال�سد، م�ست�سلمة بطبعها لأي قرار يتخذه اأبوها اأو اأحد من 
اإخوانها ويف مقدمتهم بالطبع جدها، خجولة من اأن ترفع حتى ناظرها نحو غريب. 
�سينحني  من  باجتاه  مائلة  وم�ساعرها  الزواج  نحو  تتجه  كانت  كلها  نع�سة  اأفكار 
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راأ�سها اأ�سفل قدميه تخلع عنه حذاءه اأًيا كان من يكون، املهم اأن يكون زوًجا قد لقى 
قبول اأبيها وجدها واإخوانها الذكور، ل حتلم اإل بالعر�س ول تنتبه اإل حلديث الن�ساء 

اإذا اجتمعن وتكلمن عن اخلطاب وحفالت الزفاف. 

مل تكن نع�سة متلك من فنون املكر اإل نوًعا واحًدا وهو التظاهر باأن اأمر الزواج 
ل يهمها ب�سيء، وكانت جتيب اإذا فتحت اإحدى زوجات اإخوانها الأمر اأمامها»مناي 
اأن اأبقى حتت جناح والدتي اأطول مدة، ولي�س من ال�سروري التعجل يف تلك الأمور«. 
بينما كانت قهقهات زوجات اإخوانها حني يهم�سن اإليها باأنهن �سمعن اأن خاطًبا يود 
طلب يدها من عائلة الكوامل اأو عائلة الطحاوي ورمبا من القرى املجاورة ت�سحر 
خيالها، فتق�سي الليايل �ساهرة تر�سم يف اأحالمها خيال ذلك اليوم املوعود، ومن 
جانب اآخر مل تكن طموحات تهاين تنح�سر يف الزواج، بل اإن الزواج يف ناظرها 
درجة  بنف�س  والدها  منزل  يف  تعي�سها  كانت  حلياة  وامتداد  حا�سل  حت�سيل  كان 

الكبت والقمع. 

الفتيات كن يتزوجن عند ال�سن الثالثة ع�سرة اأو الرابعة ع�سرة؛ لذا كان الغم 
يعكر قلب اجلد عبد اجلبار حلال حفيدتيه اللتني و�سلتا لعمر الثامنة ع�سرة ومل 
يتقدم لهما من العر�سان ما يليق مبقامه، اإن العري�س يجب اأن يكون من عائلة غنية 
وحمرتمة واأن يتحلى اإىل جانب ذلك بالعقل واجلدية وح�سن الرتبية، اأما ال�سباب 
اإ�سعاد زوجها  فقد كانوا يرون تهاين موؤهلة جًدا اأن تكون زوجة جيدة قادرة على 
لكنها ل ترتقي لتكون اأًما �ساحلة تن�سئ الأبناء على اخل�سونة والق�سوة والبنات على 
اخلنوع والر�سى، اأما نع�سة فهي ت�سلح لكونها اأًما لكنها غري مرغوبة كزوجة وذلك 

ل�سعفها و�سحوب لونها وفقرها لروح البهجة وال�سرور املحرتفة فيهما تهاين. 

t
مل ي�سغل بال تهاين ونع�سة طوال الأ�سبوعني املا�سيني �سوى هم واحد وهو معرفة 
ق�سة يامنة والعبد؛ فالكل يتناقلها من حولهما بهم�س مبهم منذ جميء العبيد تارة 
بالنظرات وتارة اأخرى بالتلميحات وذلك مع مرور اأو غدو كل عبد. كانت الأجواء 
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اأو  تهاين  ت�ستطع  مل  حولهما.  من  الهواء  على  تطغى  والعبد  يامنة  بحكاية  تتنف�س 
نع�سة تف�سري اأي اإمياءة اأو اإ�سارة فالطال�سم كانت معقدة والتلميحات غام�سة. يف 
يوم و�سو�ست تهاين لزيدان باأن يتحرى خرب تلك الرواية. طال انتظار الفتاتني ولأن 

العبيد كانوا منت�سرين ا�ست�سعب على تهاين التنحي جانًبا للتحدث مع زيدان. 

يف اآخر ليلة كانت �ستبيتها نع�سة مع تهاين قبل �سفر عمهما عبد احلكيم للقاهرة 
غداة اليوم التايل قررت الفتاتان تنفيذ ما عزمتا عليه. اأوى اجلميع للنوم ما عدا 

الفتاتني اللتني ظلتا يت�سامران يتزعم حمور حديثهما العبيد، قالت تهاين:

هل لحظت يا نع�سة ما لحظته اأنا من عبيد الأ�سياد؟ 	 

اإنني 	  حتى  ال�سابق  اليوم  عن  و�سطوتهم  هيبتهم  تزداد  يوم  كل  اإن  نعم 
اأ�سبحت اأخاف منهم مثل خويف من جدي واأبي وعمي. اإنهم يرتدون مثلما 
يرتدي رجال اجلبابرة وياأكلون من نف�س الطعام، ينامون على عك�س باقي 
اأ�سرة مفرو�سة يف حجرات بداخل ديارنا، تقول عوايل زوجة  اخلدم فوق 
تنفذ  �سوف  اآخر  عام  وملدة  احلال  هذا  على  ياأكلون  ظلوا  لو  اأنهم  خليل 

حظائر يامنة جميعها و�سوامع غاللها. 

ا، اإن عيونهم نهمة ما اإن تقع 	  اإنهم ل ياأكلون خزائننا فقط بل حلومنا اأي�سً
على واحدة من ن�ساء الدار حتى تنغر�س اأنيابها فيها، ثم هذا الذي يدعى 

ب�سري………. 

�سمتت تهاين.

ما به؟	 

ل �سيء، هل ت�سمعني �سيًئا ما باخلارج؟	 

مل يتو�سل زيدان حلقيقة ق�سة يامنة والعبد فقد كان لكل واحد يف القرية رواية 
حاكها مبا ي�سمح به خياله ويت�سع، حتى اتخذت احلقيقة �سرًبا اآخر اأ�سبه بالأ�سطورة 
يتناقلها املداحني يف املوالد والأعرا�س.. احلقيقة ال�سادقة الكاملة ل يعرفها �سوى 
اجلبابرة ذات اأنف�سهم وم�سعوذة البلدة والتي عا�سرت احلكاية على مراأى وم�سمع 
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منها. مل ي�ستطع زيدان اأن يو�سل تلك املعلومة لتهاين فانتظر حتى غابت ال�سم�س 
حديقة  يف  تهاين  حجرة  اأ�سفل  ومن  اجلبار،  عبد  ملنزل  جفل  ثم  الأنام  ونامت 
اأوراقها حفيف م�سموع  احتكاك  فنتج عن  �سجرة قريبة  زيدان يحرك  راح  املنزل 
اأ�سارت  بالأ�سفل،  ال�سرفة فوجدت زيدان  الفتاتان. نظرت تهاين من  اإليه  انتبهت 
له اأن ينتظرها ثم طلبت من نع�سة اأن ترافقها خلارج الدار كي يقابال زيدان، لكن 
نع�سة ارجتفت فرائ�سها خوًفا متعلقة بجلباب تهاين ت�ستعطفها »اأرجوك ل تفعلي، 
اإنه ملن الأ�سلم لو توخينا احلذر، ل تخرجي من الدار فلو �ساهدك اأحد من رجال 
الدار �سيقتلع راأ�سك ل حمالة، ما عدت اأود معرفة ق�سة يامنة والعبد، هل �ستطيل 
تهاين طرف جلبابها  �سدت  نعرفها؟«  اإن مل  تنق�س منها  اأو  اإن عرفناها  اأعمارنا 
بقوة تنهر نع�سة »جبانة، يوًما ما �ستموتني من اخلوف، �ساأذهب اأنا«. تو�سلت اإليها 
وجه  امتع�س  تذكريني«.  ل  اأحد  �ساهدك  اإن  تهاين  يا  »اأرجوك  اأخرى  مرة  نع�سة 

تهاين وغربت من اأمامها �سريًعا تاركة خلفها نع�سة تبكي وترجتف. 

خارج الدار عند ال�سجرة التقت تهاين بزيدان:
كيف حالك يا �ست تهاين؟	 

بع�سبية قالت:
قل ما عندك �سريًعا قبل اأن يرانا واحد من اأهل الدار اأو اخلدم، هل تراين 	 

قد اأتيتك بعكاز لت�ساألني عن حايل! 
هنالك واحدة فقط ت�ستطيع اإخبارك باحلقيقة كاملة دون نق�س اأو مبالغة، 	 

اإنها م�سعوذة القرية. 
�سمتت تهاين لثواٍن.

كيف الو�سول اإليها تلك؟	 
ثم جاءتها الفكرة �سريًعا، خلعت قرطيها وقالت لزيدان: 

ا�سمع، خذ حلقي واذهب به لل�ساحرة واأخربها اإن اأتينا اإليها اأنا ونع�سة اأن 	 
ترف�س مقابلة اأحد غرينا لو كانت واحدة من ن�ساء اجلبابرة. 
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اآتًيا نحوهما فاأخذ القرطني �سريًعا وفزع هارًبا. اجته ب�سري  ملح زيدان ب�سرًيا 
نحو تهاين قائاًل: 

ماذا تفعلني هنا؟ 	 

دحرت تهاين عينيها نحوه وقالت:

وما خ�سك يا كلب �سيدك األي�س من املفرت�س اأن تكون مرابًطا بجانبه؟	 

ان�سابت عينا العبد مع منحنيات ج�سد تهاين ب�سكل فج ترمقها بنظرة فاح�سة، 
منحوتة فوق �سفتيه ابت�سامة ماكرة. ولت تهاين عنه راجعة من حيث اأتت فاأم�سك 
بذراعها مديًرا اإياها باجتاهه. هنا ولأول مرة يف حياتها اأح�ست تهاين باخلوف، 
اأغم�ست عينيها متمالكة قواها ثم هبت باجتاه كتف ب�سري، ع�سته حتى انغر�ست 
اأ�سنانها يف حلمه ونزفت دماوؤه يف فمها، اأفلت هو ذراعها ب�سرعة �ساًرا على اأ�سنانه 
من  ب�سرعة  تهاين  هربت  ذلك  واأثناء  كتفه  يتفقد  به  �سعر  الذي  الأمل  اأنني  كامًتا 
بوجه  لتتقابل عيونها  الطريق  انقلبت على وجهها يف  ترك�س  كانت  وبينما  اأمامه، 
الراأ�س،  وتدويرة  وال�سفتني  والأنف  العينني  ب�سري  كوجه  كان  الأر�س،  فوق  اآخر 
بعرثت تهاين الرتاب فوق الأر�س فذهب الوجه، حدثت نف�سها »تًبا ملن ر�سم ذلك 

الوجه«. ثم نه�ست واأكملت طريقها. 

دخلت تهاين احلجرة تتلفت تبحث عن نع�سة التي كانت ملتفة بالغطاء مدعية 
النوم برغم اجلو الذي كان حاًرا وخانًقا، �سدت تهاين من عليها اللحاف فقابلتها 
نع�سة بوجه اأ�سفر ترتع�س فيه من اخلوف مقلتاها. قالت نع�سة »هل اأخربك زيدان 

بالق�سة؟« جل�ست تهاين على طرف ال�سرير وقالت:

علينا الذهاب غًدا للم�سعوذة لو اأردنا معرفة اأ�سل احلكاية. 	 

كيف �سنذهب يا تهاين؟	 

وبكلمات متقطعة اأجابت تهاين:

عليك.. ادعاء الإغماء.. حتى نذهب. 	 
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لكنني ل اأود ذلك. 	 

ت�سّنعي. 	 

ل اأعرف، ت�سّنعي اأنت. 	 

اأ�سبلت تهاين عينيها وهي تنفخ من الغيظ ثم قالت وهي تكز على اأ�سنانها:

لن 	  اأمامهم،  مت  حتى  ولو  ي�سدقوين  لن  اأنهم  تعلمني  اأنت  تع�سبيني  ل 
ي�سدقوين حتى يهيلوا الرتاب من فوقي، كوين مطيعة وافعليها اأنت فلو اأن 

الأمور جرت على هذا النحو ف�سوف ن�سل للحقيقة. 

وب�سوت خافت قالت نع�سة:

ل اأعرف كيف اأدعي الإغماء. 	 

نهرتها تهاين وهي تدفعها بكلتا يديها:

اأنت عدمية اجلدوى.	 

بكت نع�سة بدون اأن تنطق فنهرتها تهاين مرة اأخرى:

اأن اأخرتع كل �سيء واأجد احللول لأن 	  اأنا  اأفكر. علي  ُكفي، ا�سمتي دعيني 
عقلك عقل النملة هذا دائًما معطل. 

ازداد بكاء نع�سة: 

ل ترفعي �سوتك علي اإن هذا يجعلني ل اأكف عن البكاء. 	 

تركت تهاين نع�سة ثم هبطت اإىل الطابق ال�سفلي وهي تفكر ب�سوت هام�س»هذه 
البلهاء عليها اأن تخاف، ترجتف ومن ثم يغمى عليها«. دخلت تهاين لع�سة الأرانب 
خدمه،  اأو  الدار  اأهل  من  اأحد  يلحظها  ل  حتى  بحذر  للمنزل  اخللفي  الباب  من 
نع�سة تخاف من الأرانب ول ت�ستجرئ اأن تقرتب من واحد منهم. ترب�ست تهاين 
لأ�سخمهم ثم انق�ست عليه كادت اأن مت�سكه لكنه انفلت منها منح�سًرا بني جرتني، 
مل ترتدد تهاين ومدت ذراعها مم�سكة بالأرنب، خرجت من الع�سة مبا ظفرته وقبل 
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وا�سعة عند  الدار، وهو حجرة مربعة  اإىل مطبخ  العلوي دخلت  للطابق  ت�سعد  اأن 
اأكوام من  اأطرافها يقبع فرن م�سنوع من الطني واحلجر اللنب ر�س بجانبه  اأحد 
الق�س والبو�س الياب�س، يف طرف اآخر يوجد كانونان والكانون هو موقد م�سنوع من 
الطني والتنب تو�سع فوقه احللل والأواين ومن اأ�سفله فتحة يزجون بداخلها احلطب 
والق�س، وكان عبد اجلبار منذ فرتة قد اأتى بزوجني من البوابري وهي مواقد جاز 
حديدية ولي�ست من الطني والق�س لكن حجازة مل تعرتف بهما ومت�سكت با�ستخدام 
من  ح�سًرا  اخلادمات  تفرت�س  كانت  الغرفة  نف�س  يف  واحلجارة.  الطني  مواقد 

اخلو�س على الأر�س ومن فوقها اأحلفة بالية وو�سائد قذرة. 

دخلت تهاين املطبخ على اأطراف اأ�سابعها، املدخل كان مظلًما فرجعت ل�سحن 
»من  تهتف  فا�ستيقظت  بوجودها  خ�سرا  �سعرت  ودخلت،  م�سباًحا  انت�سلت  الدار 
هنا؟« عاجلتها تهاين »اخر�سي واإياك اأن تتفوهي بكلمة واحدة مما راأيت.. نامي«. 
ا�ستلت تهاين �سكيًنا وخرجت كما دخلت بحذر. اأيقظ ال�سوت زين فا�ستف�سرت »ما 
الأمر يا خ�سرا؟« اأجابتها خ�سرا وهي ترجع راأ�سها �سوب الو�سادة »ل �سيء نامي 

نامي اإنها �سيدتك تهاين ي�سرت اهلل على ما تنوي فعله«. 

على فجاأة فتحت تهاين غرفتها، كانت نع�سة كما هي راقدة فوق ال�سرير وقد 
احلاملة  الأخرى  وباليد  بالأرنب  املم�سكة  يدها  اأمامها  تهاين  رفعت  بكاوؤها،  خف 
على  الإغماء  �سريعة  ارمتت  التى  نع�سة  وجه  على  واألقته  الأرنب  ذبحت  لل�سكني، 
وحني  نب�سها  ج�ست  جامد  بقلب  نع�سة  من  تهاين  اقرتبت  تنطق.  اأن  بدون  الفور 
وجدتها ما تزال على قيد احلياة �سريًعا نظفت املكان واألقت بالأرنب من ال�سباك 

قبل اأن تفيق. 

حلجرة  تتجه  م�ستنجدة  ت�سرخ  احلجرة  من  خرجت  ثم  عميًقا  نف�ًسا  اأخذت 
يا  حدث  »ماذا  مذعورة  والدتها  �ساألت  و�سولها،  قبل  ا�ستيقظا  اللذين  والديها 

تهاين؟« وباأنفا�س متالحقة اأجابت »نع�سة يا اأمي نع�سة اأغمي عليها«. 

�سربت رئي�سة فوق �سدرها وهرولت هي وهمام نحو حجرة تهاين، �ساأل همام 
وهو يتفح�س وجه نع�سة »ما الذي اأفقدها الوعي؟« ازدردت تهاين ريقها ثم قالت 
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يف  حام  منها،  دخل  ع�سفوًرا  اأن  املوؤكد  من  مفتوحة  والدي  يا  ترى  كما  »النافذة 
يف  كنت  اأنا  عليها،  اأغمي  وحلظتها  نع�سة  وجه  �سارًبا  اجته  ثم  وتخبط  الغرفة 
الأ�سفل وقتها اأعد طعاًما لنا �سمعت �سرختها ففزعت اإليها«. اأعقبت رئي�سة »لكن 
الوقت ليل والطيور جميًعا اإما نائمة اأو �ساكنة«. فرد همام »يبدو اأن �سيًئا ما اأفزع 
اأعقبته  ب�سلة«  ن�سف  لإح�سار  اذهبي  نع�سة،  واأفزع  احلجرة  فدخل  الطائر  هذا 

تهاين»نعم بالفعل يا اأبي حتى اإين �سمعت كما لو كان �سوت ال�سيد«. 

تلك  اأثار  وما  حدث  ما  عن  ي�ستخربان  اجلبار  عبد  واجلد  احلكيم  عبد  دخل 
التي  الوحيدة  الفر�سة  تهاين  انتهزت  الدار.  الليل يف  من  ال�ساعة  تلك  اجللبة يف 
متتلكها الأن وقالت »علينا الذهاب بنع�سة للم�سعوذة غًدا، لن يفك خلعتها �سواها 
اإن   .. الدوام وال �سوف تالزمها حالت الغماء  اأتركها �ساأظل معها على  واأنا لن 
اقت�ست ال�سرورة  لي�س علينا اإخبار زوجة عمي اأو عمي من الأ�سا�س«. قاطعها عبد 
احلكيم »لن يذهب اأحد مل�سعوذين اأو �سحرة، قلت األف مرة اإن نع�سة قلبها �سعيف 

وعلى طبيب متخ�س�س اأن يفح�سها«. 

اأ�ساحت تهاين بوجهها فهذا العم �سي�سرب خطتها لعل اأحًدا بجهالته ي�سعفها 
برف�س عر�س عمها عبد احلكيم، لكن اجلدة حجازة  اأنقذتها يف الوقت املنا�سب 
حني قالت »غًدا �ستذهب نع�سة للم�سعوذة، الطب كله بدع وجهل منذ متى يداوينا 
عالج الأطبة!« تنف�ست تهاين ال�سعداء ثم قالت اجلدة »واأنت يا رئي�سة �ستذهبني 
معها«. ارمتت تهاين اأ�سفل اأرجل حجازة ت�ستعطفها بكل ما اأوتيت من مكر وت�سنع 
تتو�سل اإليها باكية »اأرجوك يا جدتي ا�سمحي يل بالذهاب معهما، اإنه لي�ست�سعب 
فقد  معها  ياأخذوين  اجعليهم  نع�سة،  عمي  وابنة  واأختي  �سديقتي  ترك  قلبي  على 
راأ�س تهاين »انه�سي  اأموت من اخلوف عليها قبل و�سولها«. م�سحت حجازة على 
الباكر حت�سر العربة«. انف�س اجلمع  يا تهاين �ستذهبني معهما، غًدا يف ال�سباح 
اإل من تهاين ونع�سة، ما اإن خرجوا جميًعا حتى فتحت نع�سة عينيها »لن تردي ل 
على نار اأو جنة يا تهاين«. و�سعت تهاين يدها فوق وجه نع�سة »اأغلقي عينيك حتى 
يرام«.  ما  على  اخلطة  جتري  حتى  طبيعية  تبدو  الأمور  اجعلي  فهمت؟  ال�سباح، 
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دخلت رئي�سة حتمل ب�سلة مق�سومة اأخذتها منها تهاين: 

عنك يا اأمي، اذهبي اأنت للنوم واتركي يل اأنا تلك املهمة. 	 

امل�سكينة لن تتزوج على هذا احلال. 	 

ن�سيبها. 	 

النا�س �ستظن ما دمت ابنة عمها ومولودة يف نف�س اليوم رمبا تكونني مثلها 	 
اأن  اأرى  اإين  بل  تهاين،  يا  مثلها  حالك  �سيقف  وجمهدة،  �سعيفة  مري�سة 

حالك بالفعل قد وقف ورمبا…. 

مل جتعلها تهاين تكمل وقالت وهي مت�سك بيدها توجهها نحو الباب »اأمي كل 
�سيء باأوان، املو�سوع كله اأن جدي ووالدي ينتظران ال�سخ�س املنا�سب الذي يليق 

بي، هيا اذهبي حلجرتك ارتاحي اأنت«. 

t
طلب  ملبًيا  العربة  يح�سر  كي  خليل  ا�ستيقظ  الفجر  �سالة  بعد  ال�سباح  يف 
ال�سيدة الكبرية، لتكون العربة جاهزة على �سروق ال�سم�س فتذهب الن�سوة ويعدن 
ونف�س  كن�سها  اأن  بعد  ماء  جرادل  ب�سعة  الكاريتة  على  خليل  �سب  ال�سحى،  على 
مقاعدها، ب�سط اأر�سها بلباد �سميك من ال�سوف تاله بفروة خروف م�سرحة بنية 
ومثلها واحدة بي�ساء فوق املقاعد، وذهب لالإ�سطبل حم�سًرا زوًجا من اخليول ربط 
اأعناقهما بحلي و�سرائط ملونة، ثم حمل ذراعي العربة على اخليول برباط عري�س 
مت�سل ب�سرج متني وجلام من اجللد، ثم بخر الكاريتة من الداخل واخلارج يفعل 
كل هذا بر�سى و�سعادة طفل �سغري، وكان عابد يراقبه �ساحًكا يف �سره بينما كان 

يحول املاء لباقي الدواب يف الإ�سطبل. 

اأتت الن�سوة وكان على عابد من الأدب اأن يقف مكانه حتى ل يعيق طريقهم، 
ثم  للعربة  الن�سوة  منه  ت�سعد  حتى  بعناية  ثبته  �سغري  �سلم  لإح�سار  خليل  هرول 
وقف عاقًدا يديه. من اأ�سفل بي�سة املالءة كانت تلك اأول مرة ترى تهاين فيها عابًدا 
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ان�سغال  يف  ثواين  �سرقت  منه  خطوة  بعد  على  كانت  وملا  بجانبه  مرت  قرب،  عن 
�سقت ن�سف  ثم  ورفعت حاجبها  نحوه  ناظريها  اأدارت  راأ�سها،  ورفعت مبهل  الكل 
ا  خاف�سً وجهه  الدم  حمرة  و�سرجت  املفاجاأة  من  اخلجول  الفتى  وجم  ابت�سامة، 
راأ�سه �سريًعا. ركبت رئي�سة العربة حتوطها مالءة نفي�سة من احلرير خلفها �سعدت 
اأن يح�سر �سالل الفواكه و�سلة خبز القمح الطري  اأمرت حجازة عابًدا  الفتاتان. 
من الدار وبعدما حملت الهدية امتطى خليل العربة �سارًبا الأر�س بال�سوط. خرجت 
كتفه،  اإياه على  ُمعلًقا  بعدها رجل يحمل �سندوًقا مربًعا  الدوار ودخل  العربة من 

ا�ستوقفه جوهر: 

من تكون؟ 	 

احلالق، واأنا على موعد اليوم مع احلاج عبد اجلبار واأبنائه. 	 

و�سع جوهر يديه يف جيوب جلبابه القطني الناعم الأبي�س وقال وهو ين�سب 
ظهره: 

من اليوم ف�ساعًدا موعدك �سيكون مع احلاج واأبنائه وعبيدهم. 	 

خرج همام من املنزل وب�سوت م�سموع هتف:

اأدخله يا جوهر العري�سة وجهز بقية العبيد. 	 

اأن يدخل احلالق  كان عابد ل يزال واقًفا حني �سمع هماًما يطلب من جوهر 
تكعيبة العنب. حت�س�س عابد �سعر راأ�سه بيده وقال »يبدو اأنه يوم حلقها«. اجته عابد 
نحو العري�سة لكن ب�سرًيا ا�ستوقفه وبلهجة يكمن فيها التكرب قال»اإمنا �سيدك يق�سد 
عبيد الأ�سياد ولي�س الأر�س«. مل يجبه عابد وظل واقًفا اأمام العري�سة منتظًرا. من 
هنالك  »بلى  اأجابه  به؟«  تقوم  عمل  لديك  »األي�س  عابد  همام  �ساأل  العري�سة  اأمام 
اأق�سد  »كنت  قال  ثم  �ساخًرا  همام  �سحك  راأ�سي«.  حالقة  اأنتظر  لكني  الكثري، 
جتهيز عبيد ال�سادة ولي�س الأر�س، هل ت�ساوت الروؤو�س يا عبد الأر�س لتجل�س يف 
نف�سه  راجع  نقدية،  اأربع قطع  اأخرج همام من جيبه  �سيدك؟«  فيه  جمل�س خلفك 
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�ساحًبا قطعة منها معطًيا الثالث الباقية لعابد »خذ تلك القطع واحلق �سعر راأ�سك 
يف القرية«. ثم دخل العري�سة ومن ورائه عبيد الأ�سياد. 

خرج عابد من بوابة الدار الكبري لأول مرة ل يعرف من اأي طريق يتجه فظل 
مي�سي مبحاذاة ظله امل�سطح فوق �سور الدوار، قابله يف الطريق زيدان وبعفويته قال 

له:

هل اأنت هارب؟ اأنت بالفعل هارب. 	 

هل 	  راأ�سي،  �سعر  حالقة  اأود  فقط  �سياع،  هنا  الهروب  اأخي؟  يا  اأين  اإىل 
تكرمت واأر�سدتني لواحد من حوانيت احلالقة؟ 

تعال معي يا �سديق �ساأدلك على واحد لكن معذرة هل متلك نقوًدا؟ كان 	 
بودي اأن اأدفع عنك الأجرة، لكن كل ما معي بالكاد يكفي ل�سراء بع�س من 
دقيق البتاو وحفنتني من دقيق القمح حتى ين�سلح بهم مذاق خبز الفقراء. 

حتى يف لقمة العي�س للفقري خبز وللغني خبز. 	 

تنهد زيدان: 

يا اأخ اأنت يف يامنة! 	 
والأقدام  مرقعة  الثياب  فيه  اآخر  لعامل  بعابد  قذف  كاأمنا  الدار  اأ�سوار  خارج 
بعابد  زيدان  وال�سيق، دخل  بالهم  والوجوه م�سبوغة  البيوت طينية قحلة  حافية، 
لل�سوق. كان يندفع من ال�سوق غبار م�سبب، عربات جترها احلمري والبغال حاملة 
فر�سن  ن�ساء  بقرب  خ�ساًرا  وغريها  فاكهة  حتمل  كانت  واأخرى  الفخارية  الأواين 
على الأر�س �سواين اجلنب ولفائف الزبد، مع اأخريات و�سعن اأمامهن اأقفا�س البط 

والإوز واحلمام بالإ�سافة اإىل كم من حوانيت العطارة والبقالة. 
روائح خمتلطة �ستى ل متيز فيها �سوى رائحة الرتاب املولود من العدم يحوم 
اأ�سفل �سقف  حول نهيق احلمري و�ستائم الباعة وف�سال امل�سرتين و�سياح ال�سبية 
»ارزق  �سيء  منها  ي�سحب  مل  هي  كما  جتارتهم  تزال  ل  الباعة  فمعظم  الركود؛ 
عبيدك يا رب«. الكل يتو�سل بها هلل فجميعهم ولو كانوا اأ�سياًدا عبيد اأ�سفل ال�سماء. 
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مر عابد بداخل ال�سخب املتوا�سل الذي ل مييز فيه املرء �سوته من ال�سخب، يف 
اآخر ال�سوق دخل زيدان بعابد لدكان حالقة وكان عبارة عن حجرة طينية م�سقوفة 
بالبو�س مفرو�سة بح�سر، ر�ست على اجلوانب قلل املاء، يف املنت�سف جل�س احلالق 
وكان اأمامه رجل و�سعت على كتفه من�سفة مي�سك مراآة مك�سورة يتاأهب للحالقة، 

جل�س عابد ينتظر فبادره احلالق:

الأجرة خم�س قطع نقدية. 	 

لي�س معي اإل ثالث. 	 

اإًذا انه�س لي�س مكانك هنا. 	 

ا�ست�سمحه زيدان:

كن كرمًيا يا اأخي الرجل بالفعل ل ميلك اإل هذه الثالث قطع. 	 

واأنت اأدرى باحلال يا زيدان اإن حق هذا املو�س مل اأدفعه اإىل الآن، اذهب به 	 
عند غريي رمبا جتد من حاله اأح�سن من حايل فيكون كرمًيا معه، اأما اأنا 

فلي�س بيدي اأن اأكون كرمًيا فال�سيق يجربنا على البخل رغًما عنا. 

خرج زيدان بعابد: 

ل حتزن يا اأخي هنالك مكان �سيقبل �ساحبه بنقودك، فمن ال�سخرية يف 	 
والفقري  الفقري  فتجد  الآخرون  هم  منازل  يف  اأ�سبحوا  الفقراء  اأن  بلدنا 
جًدا، وقد جتد املعدم متام العدم، نحمد اهلل اأننا ل ندفع حق الهواء الذي 

نتنف�سه، نحن يف نعمة كبرية األي�س كذلك؟

ربت عابد على كتف زيدان:

هو كذلك، احلمد هلل. 	 

اأخذ زيدان عابًدا ملكان اآخر بجانب ترعة القرية حيث يجل�س حالق �سغري يف 
حائل  بال  الأر�س  ثرى  على  اأدواته  �سندوق  بجانب  العمر،  من  ع�سرة  الثالثة  نحو 
يف�سل بني ج�سده والأر�س �سوى جلباب مرقع، اأجل�س احلالق ال�سغري عابًدا اأمامه 
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فوق قطعة من اجلوخ خ�سنة، لف رقبته جيًدا بفوطة متيب�سة من الو�سخ والعرق بعد 
اأن ر�س راأ�سه مباء من الرتعة ثم راح يفرك �سعره باأ�سابعه الياب�سة النحيلة، وكان 
الذباب يطن من حول عابد يلت�سق بقدميه ووجهه وينح�سر يف اأذنيه واأنفه. بالكاد 
ا�ستطاع عابد اأن ي�سرب على هذا احلال، بعد انتهائه �ساأله عن الأجرة فطلب منه 
ما يجود به، فو�سع عابد بداخل كفه الثالث قطع النقدية ثم رحل متنهًدا بارتياح. 

من اأمام الرتعة كان رجل يجر ح�ساًنا بعربة مملوءة بالبطيخ يحاول املرور بها 
من فوق اجل�سر ال�سيق، كان احل�سان من ال�سعف حتى يعرب اجل�سر وكان الرجل 
ي�ستحثه م�ستجدًيا املرور تارة بالعطف واللني وتارة بالزجر، يتحدث اإليه كما لو كان 
طفاًل عنيًدا ياأبى املرور، بيد اأن الو�سع مل يتغري فاحل�سان امل�سن اأحنى راأ�سه، ومل 
تكن العربة باأح�سن حاًل من احل�سان، عتيقة مفككة اأنهكها الت�سليح عدة مرات. 
هتف عابد »هل تود م�ساعدة؟« اأجابه الفالح »اإن العربة ذاتها غري ماأمونة وقد 
توقع ما عليها«. اقرتب عابد وزيدان من الرجل يحاولن م�ساعدته بزحزحة العربة 
فاندفع احل�سان باذًل ق�سارى جهده مت�سلًقا اجل�سر لكن اإحدى العجالت ك�سرت 
وتاأزم املوقف، هنا وقف الفالح م�ستكًيا تنحدر من وجهه بارز العظام قطرات ل 
تدري اإن كانت دمًعا اأو عرًقا قائاًل »اإن العربة واحل�سان جلاري ولو كانا يل ما كنت 

باليت، ن�سج يف اأر�سي البطيخ واإن مل اأبعه لف�سد، لكن النح�س ماذا تقول فيه«. 
�سديري  حتته  من  جاكت  اأ�سفل  بنطاًل  لب�ًسا  كعادته  ال�سكور  عبد  اقرتب 
حتت  اجلرنال  وا�سًعا  ف�سية،  �ساعة  �سل�سلة  جيبه  من  تتدىل  الالمع  ال�ساتان  من 
ذراعه»ما بالكم مَل التجمهر اأمام اجل�سر؟« قالها وهو يتاأمل البطيخ بنهم وج�سع 

ثم قال:
هل نت�ساوم، كم عددها؟ 	 
انك�سار 	  لول  �سحيح  بطيخ  اإنه  انظر  نقدية،  قر�س  مبائة  بطيخة  خم�سون 

العربة لبعتهم باأكرث من هذا.
اأن تبيعهم بعربتك 	  اإنك لن تقدر حتى على الرجوع لدارك بهم ل  يا اأخي 

تلك، ثالثون قر�ًسا جيدة. 
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هم مائة يعلم اهلل كم تعبت فيهم. 	 

اأنت حتلم يا هذا لن ي�سرتي اأحد بطيخك دفعة واحدة، ثم اإين لن اأ�سمح 	 
اإذا  غرامة  لدفع  حتًما  و�ست�سطر  اجل�سر  اأمام  النا�س  حركة  بتعطيل  لك 

�سكوتك تناهز املائة التي تريدها ما راأيك اإًذا؟

اإًذا فلتجعلها خم�سني قطعة، كن عادًل يا �سيد عبد ال�سكور.	 

هي اأربعون. 	 

هلل الأمر خذهم كما �سئت باأربعني. 	 

انفرجت اأ�سارير عبد ال�سكور وقال واعًظا:

كم مرة تعجف ال�ساة يا اأخي وت�سمن من جديد، ل تياأ�س اإن الأر�س ولدة 	 
من الغ�سن تكون ال�سجرة، ابذل جهدك حتى جتود لك. 

لقد بذلته بالفعل لكن على ما يبدو اأنها جتود لغريي ولي�س يل، حالل عليك 	 
البطيخ. 

ثم اأخذ الفالح يجر عربته بعدما اأفرغها من البطيخ راجًعا من طريقه الذي 
اأتى منه، التفت عبد ال�سكور اإىل زيدان وفيما يبدو اأنه لحظ عابًدا لكنه مل يتذكره، 
ال�سكور  عبد  قال  العبيد..  تق�سيم  يوم  منذ  وجهه  تقا�سيم  حفظ  فقد  عابد  اأما 
البطيخ  من  لك  ابتاع  ال�سكور  عبد  الأ�ستاذ  له  وقل  جابر  ل�سيدك  »اذهب  لزيدان 
التاجر لأخذتهم مبائة وخم�س وع�سرين حالل  اإن ا�سرتيتهم من  خم�سني بثمانني 
عليك وعلى من �ستهدي، ول ترجع اإل وبيدك عربة قادرة على حمل تلك البطيخات 
الثقيلة«. وكان جابر كثري التفاخر والتباهي، فرط اليد واإن كانت مغلولة على خدمه 
يكون  حيث  ال�سخ�سية  باملكا�سب  الأمر  يتعلق  حينما  �سخي  فهو  عموًما،  والفقراء 
للكرم اأهمية وقيمة، فهو ل يعطي اإل من له معه م�سلحة اأو عنده حاجة له، وكعادة 

عبد ال�سكور يف ا�سطياد ال�سفقات كان قديًرا يف ذلك املوقف. 

t
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اجته عابد للدار الكبرية دار عبد اجلبار، كانت خ�سرا وزين جال�ستني يف �سطر 
املذبوحة  بالطيور  مليء  كبري  طبق  يتو�سطهما  الدوار  �سور  بجانب  اخللفي  الفناء 
يري�سانها، وقف عابد مدة طويلة يراقبهما من بعيد لعل زين تنتبه، مينعه حياوؤه من 
القرتاب. بيد اأن عينيه متردت على حيائه اأمام خ�سرا فكانت تهرب منه على غري 
طواعية من فينة لفينة تراقب خ�سرا التي ما اإن ملحته حتى تب�سمت واأدارت وجهها 
ناحية زين »اأخوك هنا يا زين«. بعدها دخلت الفتاة الدار من الباب اخللفي باب 

اخلدم حتى تعطي فر�سة لالأخني ملالقاة بع�سهما البع�س. 

يا زين  اأكرث  باإ�سارة من يده »ل تقرتبي  فاأوقفها عابد  هرولت زين نحو عابد 
اأحًدا من الأ�سياد اأين  األ تخربي  اأود الطمئنان عليك، كوين حري�سة  كنت فقط 
يا  تقلق  »ل  اأجابته  ال�سجرة  اأجرتنا«. ومن خلف  وينق�سوا من  لنا  فيكيدوا  اأخوك 

اأخي«. 

وطيلة  بكاءها،  و�ساهد  زين  من  الن�سوة  �سخرية  �سمع  قد  احلكيم  عبد  كان 
الأ�سبوعني املا�سيني كان يرى يف خياله عيونها وهي حممرة من كرث البكاء وي�سمع 
نحيبها املكتوم بالليل كلما مر، وكان ذلك يوؤثر يف نف�سه الرقيقة احل�سا�سة ويحرك 
م�ساعره املرهفة اجتاه اأي دموع اأًيا كانت لكبري اأو ل�سغري ويعذبه، يف حني يتقبل 
اأفراد عائلته طبيعته بربود واندها�س، اأراد عبد احلكيم لو ا�ستطاع موا�ساة الفتاة 
والعزلة،  النطواء  عليه  يغلب  م�ساعره خجوًل  و�سمو  انفتاح عقله  برغم  كان  لكنه 
وقد منعه حياوؤه من جرب خاطر الفتاة فاأراد اأن يرتك لزين �سيًئا ما يجعلها تبت�سم 
كلما راأته، �سيء يبدد اإح�سا�سها بعدم الحرتام واملهانة، وكان عبد احلكيم ميتلك 
لوحة زيتية جلبها معه من بريطانيا حني كان يدر�س هناك واللوحة مر�سوم فيها 
ال�سماوي  وكل من  البحر،  وبينهما  الأر�س  تعانق  ال�سماء  فيه  تظهر  منظر طبيعي 
والأزرق والأخ�سر كان على امتداد وا�سع جًدا وكان ا�سم اللوحة حمفور على اإطارها 
قبل خلق  البدائية  اأ�سفاد، احلرية  بدون  والبحار  والأر�س  ال�سماء  »حرية«، حرية 

الإن�سان وابتداع العبودية، احلرية الراكعة اأمام ملك واحد هو اهلل القدير. 
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اأخذ عبد احلكيم اللوحة وو�سعها اأ�سفل ذراعه، يف طريقه تعرث بخ�سرا ف�ساألها 
عن زين فاأجابته باأنها خلف الدار هنا، تذكرت خ�سرا عابًدا فو�سعت يدها فوق 

فمها ليتها قالت ل اأدري. 

ال�سحكات  يتبادلن  وهما  لزين  يتحدث  عابًدا  احلكيم  عبد  راأى  اخلارج  يف 
ال�سامتة، �سد عابد اأنف زين مداعًبا فلكزته هي لكزة خفيفة يف كتفه وملا �ساهد 
اإنها تروح عن  للماكرة!  »يا  امل�سهد �سئمت نف�سه وقال يف نف�سه  عبد احلكيم هذا 
وكنت  له،  ا�ستياًقا  اإل  بكاوؤها  يكن  مل  بالليل  ورمبا  العبد  هذا  مع  بالنهار  نف�سها 
اأح�سبها اأنا متاأزمة حلال عبوديتها متح�سرة على كرامتها«. اأخذ عبد احلكيم من 
الظن ما اأخذ حتى ا�ستعاذ من ال�سيطان الرجيم واجته ناحية الأخني. »ما اأمركما 
لو اأردتها يا عابد زوجة لزوجتك اإياها ما نفع لقائك بها �سًرا؟ اإن هذا يحا�سب عليه 
اأو زين تربير موقفهما  األ تخافني العاقبة؟« مل ي�ستطع عابد  اأختاه  ربك، واأنت يا 
على  ولو  وطهرها  براءتها  يف  اأحد  ي�سكك  اأن  اأبت  زين  لكن  ورحل،  عابد  فتاأ�سف 
ح�ساب اأجرة يدها؛ فتجراأت واعرتفت لعبد احلكيم اأن عابًدا اأخوها واأنهما خافا لو 
عرف اأحد حقيقتهما لأنق�سوا من اأجرتيهما، واأما الآن فال يهمها واإن انتق�س حتى 
من عمرها مقابل تربئة �سرفها، هنا وخز �سدر عبد احلكيم تبكيت ال�سمري حني 
ظن �سوًءا بالفتاة وقال لها »اعذريني يا اأختاه اإمنا كنت اأريد بكما اخلري والن�سيحة 
واإين على �سركما ملوؤمتن، وهذه اللوحة مني لك هدية هوين بها على نف�سك وتذكري 
دائًما اأن الإن�سان يف الأ�سل حر واأن العبودية هلل وحده«. اأعقبت زين »ونعم باهلل«. 

t
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انحدر منه لطريق اجلبل  الذي  الزراعي  الطريق  بالعربة متخًذا  اندفع خليل 
املتعرج. منظر اله�ساب املتتالية بتعاريجها غري املنتظمة يثري يف النف�س رهبة ويف 
فوق  العربة  فيها  وتهبط  ترتفع  مرة  كل  يف  ت�سهق  نع�سة  كانت  عظيم،  فزع  القلب 
ح�سى الأر�س ال�سلبة ومطباتها يف الطريق غري املمهد، بعد فرتة اأم�سى الطريق 
ي�سكن  جبلني  بني  عميق  منخف�س  اإىل  العربة  دلفت  حتى  ينتهي  ل  طوياًل  الوعر 
جتاويفهما الغربان واخلفافي�س، ومن ثم و�سلوا لباحة مقفرة اإل من بع�س نباتات 

ال�سبار والأ�سواك. 

اخلالء،  هذا  يف  الوحيدة  هي  دار  اإىل  ودخلن  العربة  من  ن�ساء  الثالث  نزل 
حيطانها عتيقة �سبه مهدمة. كانت رئي�سة ت�سري يف املقدمة ولدى ظهورها ا�سطربت 
الغربان الواقفة فرتاجعت هي بدورها لكنها �سرعان ما متالكت اأع�سابها واأكملت 
الطريق، ومن خلفها الفتاتان ت�سريان بحذر نحو الباب امللطخ بالدماء ويف اأو�سطه 
ثبتت حلقة دائرية تدىل منها �سعر غري اآدمي فوقها قبعت راأ�س ثور حمنط، اأم�سكت 
اهلل  با�سم  �سمت  اأمامها،  وانفتح  الباب  فانزلق  مالءتها  بطرف  احللقة  رئي�سة 
وباب  الباب  بني  ما  والدتها.  برداء  اأم�سكت  التي  بتهاين  نع�سة  الت�سقت  ودخلت، 

اآخر اأ�سود اللون فناء تناثرت فيه جماجم وعظام ب�سرية. 

 كانت نع�سة متوت وحتيا وهي تلملم مالءتها خوًفا من مل�س العظام، اأما تهاين 
اإظهار  رئي�سة  ترد  اأكرث من اخلوف، ومل  القرف  عليها هو  امل�سيطر  ال�سعور  فكان 
رئي�سة  وقفت  امل�ستطاع.  قدر  على  ثباتها  اإظهار  حاولت  بل  الفتاتني  اأمام  اجلزع 
لتظهر قطة مبثل  اأمامهن  نف�سه  تلقاء  انفتح من  الذي  الأ�سود  القامت  الباب  اأمام 
لون الباب وكاأنها قطعة منه، ماءت القطة ب�سكل متقطع ف�سرخت نع�سة و�سقطت 
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بني يدي تهاين التي التقفتها �سادة على يدها »ا�سمدي يا نع�سة«. تلفتت رئي�سة من 
بهيكل  اأ�سبه  كائن  اأمام  وجل�ست  ذهبت  التي  القطة  خلف  ودخلت  مرتاعة  حولها 
عظمي مغطى باجللد، كانت هذه هي ال�ساحرة، ل يظهر من وجهها �سوى عينني 
يتدىل  مبنديل  راأ�سها  تربط  جهمة،  بنار  تتقدان  غائرتني  خرزتني  مثل  �سغريتني 
منه �سعر اأبي�س وقذر، ملوثة اأطرافه بالطني، طويل، كثيف واأ�سعث. جاءهن �سوت 
ال�ساحرة من حيث ل يعلمن فلم تكن تتحرك �سفاها اأو هكذا خيل لهن »اخرجي يا 
رئي�سة واتركي الفتاتني«. قالت رئي�سة وكان العرق يغمر وجهها ويت�سبب »لن اأترك 
بناتي«. فعاد ال�سوت مرة اأخرى ب�سكل مرعب اأكرث عمًقا »حتى ل توؤذين اخرجي«. 
اأ�سرعت رئي�سة نحو الباب ترتعد فرائ�سها مرتامًيا �سوت امل�سعوذة رناًنا »اأغلقوا 
الأبواب، اإن اأن�ساري ل يحبون النور«. تهيبت تهاين ونع�سة القرتاب من ال�ساحرة 
فحيتاها عن بعد ثم خطتا خطوتني باجتاهها والقلق يعرتيهما، جل�سا اأمامها، اجلو 
بداخل احلجرة مظلم وبارد يلهم العقول بخيالت ب�سعة وقد ا�ستغرقتا ثواين حتى 
اآٍت  هو  كاأمنا  تردد �سوت دف غري معروف م�سدره  املكان،  على  عيونهما  تعودت 
من خلف اجلدران مرة مكظوًما رتيًبا ومرة اأخرى منفجًرا على حني غرة، ينهمر 
اأن من يقرع  للفتاتني  اأ�سداءه م�ساعفة، بدا  العالية  من كل اجتاه تردد اجلدران 
الدف هو ال�سيطان ذاته طائًرا حولهما واأن اجلن يرتاق�سون م�سعورون على اأنغام 

مو�سيقاه ال�سريرة. 

ان�سمت اإىل اأ�سوات الدف املرعبة تعاويذ ال�ساحرة املتح�سرجة املبهمة تتخللها 
بنا  »هيا  تهاين  نع�سة  غمزت  براأ�سها.  تدور  وهي  اإن�سانية  غري  وح�سية  �سحكات 
من  تدفعا  »اأمل  قالت  ال�ساحرة  �سوت  حائًما  مني«.  اأو�سك  املوت  اإن  عمي  ابنة  يا 
اأجل �سماع ق�سة يامنة؟« هنا اعتدل �سوت ال�ساحرة متخًذا نربة اإن�سانية، تنهدت 

الفتاتان وقالت تهاين »بلى، لقد جئنا لذلك«. ردت عليهما »اإًذا ا�سمعا للنهاية.. 

منذ خم�سني عاًما كنت اأيامها �سابة �سغرية وكنت اأعمل عند معلمتي ال�ساحرة 
اأم القرابني كم�ساعدة لها، وكانت يامنة اأيامها قرية مثل اأي قرية يف زمانها اإل اأن 
ا�سمها مل يكن يامنة بل كان ا�سمها قرية اجلبابرة، ومن جابر لبنه عبد اجلبار 
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ومن عبد اجلبار لبنه جابر كانت تنتقل العمودية والو�ساية، اأما باقي الإخوة فهم 
يرثون دون اأن ميلكوا يف القرية �سلطة الأمر اأو احلكم التي كانت توؤول لالبن الأكرب. 

الأكرب  الأزل.. ذهب جدكما  اأزل  الب�سر منذ  لعنة  والن�ساء هم  واملال  ال�سلطة 
اإخوته الأربعة لل�سيد يف النيل كعادتهم يف كل  جابر والد جدكما عبد اجلبار مع 
يوم �سبت من كل اأ�سبوع. كانت عودتهم مقدرة على الظهرية قبلها بقليل اأو بعدها 
بقليل، انق�سى الظهر وبعده الع�سر واملغرب ومل ياأت الرجال، خرج رجال العائلة 
اأناروا امل�سابيح واأ�سعلوا  بل ورجال القرية والقرى املجاورة جميًعا للبحث عنهم، 
النريان، حتركوا بالفلوكات واملراكب بحًثا عن اخلم�سة اإخوة وحتى الفجر لكن بال 

اأثر. 

 الن�ساء لطمن على وجوههن و�سربن اجليوب وُنحن، �سق الرجال جالبيبهم 
وغم�سوا وجوههم يف الطني �سارخني، مات خم�سة رجال من اجلبابرة هم الأكرب 
مقاًما والأوفر ماًل فيهم الأخ الأكرب الو�سي، ماتوا ميتة �سنيعة. �سرب اجلبابرة 
اأخما�ًسا يف اأ�سدا�س اإن كانوا ماتوا فمن يدفنون وكيف يقيمون اجلنائز بال نعو�س. 
عبد  الأكرب  جدكم  الأب  �سقط  اجلبار،  عبد  الأب  مات  اأيديهم  بني  ومن  اأمامهم 

اجلبار من هول ال�سدمة �سريًعا.. �ساع اجلبابرة. 

دفنوا الأب واأقاموا �سرادق العزاء، حط على القرية واحد غريب لي�س منها ول 
اأحد يعرفه، �ساح يف اجلمع: من �سيتوىل ال�سلطة بعد اجلبابرة؟ لعب ال�سوؤال خيال 
عقل كبري كل بيت فجميعهم جبابرة واأولد عمومة لكن من فيهم �سريث احلكم بعد 
موت الأو�سياء. علت الأ�سوات و�سب ال�سجار، قامت احلرب بني اأولد العم والإخوة، 
اأرا�سيهم، خربوا حياتهم  حرق بع�سهم منازل بع�ٍس وخربوا حما�سيلهم وجرفوا 
باأيديهم ب�سبب الطمع.. يومان وكانت القرية كلها رماد.. لعنة اهلل على ال�سيطان. 

 لح رجل من بعيد ي�سق دخان اخلراب، كان الرجل هو جابر، علت احلناجر 
جلابر  ناظرين  باأنف�سهم  فعلوه  ما  حقيقة  اأدركوا  هنا  حي«.  جابر  حي،  »جابر 
واأمالكهم التي حرقوها، حلظتها �سرخوا �سرخات الندم ولكن هيهات بعد فوات 

الأوان.. لعنة اهلل على ال�سيطان. 
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اأتى جابر دون اإخوته حاماًل بيده فتاة عارية ل يغطيها اإل �سعر راأ�سها الأ�سود 
اإخوتك؟ ومن تلك  »اأين  الطويل جًدا املتديل فوق �ساقيها مالم�ًسا الأر�س. �ساألوه 
ا من  الفتاة يا جابر؟« ر�سقوه بالأ�سئلة لكنه مل يجب اإل بكلمات كانت اأكرث غمو�سً
تائهة  الفتاة  تلك  وقد وجدت  اأنا  املركب وجنوت  املفاجئة »غرقت  غمو�س رجعته 
هي الأخرى«! لكنها مل تكن احلقيقة مطلًقا. �سحر جابر بالفتاة البكماء وجن لبه، 
تزوجها على ح�سنة اأم اأبنائه اأم جدكم عبد اجلبار، ا�ستعلت الغرية يف قلب الزوجة، 
اأتت  لع�سها.  الوليف  اإرجاع  ت�ستطع  مل  لكنها  ومكائدهن  الن�ساء  حيل  جميع  اأنهت 
ملعلمتي وجل�ست اأمامها يف تلك احلجرة مثلما جتل�سان اأنتما الآن تتو�سل لها اأن متنع 
ا على منزل معلمتي ال�ساحرة اأم  يامنة عن جابر. قبلها باأ�سبوع مر جابر هو اأي�سً
القرابني ي�سكو امتناع يامنة عنه، لكن امل�سعوذة رف�ست اإعطاءه اأي عالج اأو حجاب 

اأو فك لأي �سحر قد تكون يامنة م�سابة به اإل اإذا �سرد لها حقيقة يامنة باأكملها. 

قال لها اأنه يف ذلك اليوم ذهب لل�سيد هو واإخوانه اخلم�سة، كان يومها النيل 
رائًقا وال�سماء �سحوة �سافية لكن ال�سيد مل يكن وفرًيا فقرروا الجتاه �سماًل قلياًل، 
كان يخيل لهم اأنهم كلما اجتهوا �سماًل كان ال�سيد اأغزر يبدو لهم اأن من وفرته 
يهياأ  ثم  �سمك،  لأي  اأثر  ل  اأنه  يجدوا  �سماًل حتى  يتجهوا  اإن  ما  وطفا،  النيل  مالأ 
وكما حدث  ال�سرق  ناحية  كان  مثلما  كثرًيا  ال�سمك غرًبا غزيًرا  بعدها وجود  لهم 
مرة  لهم  يرتاءى  ثم  لل�سمك،  اأثر  ل  ال�سرق،  يحدث يف  اأنه  وجدوا  ال�سمال  ناحية 
اأخرى جنوًبا ف�سرًقا فغرًبا ف�سماًل وهكذا، هكذا كانوا يديرهم الطمع حول اأنف�سهم 

ويغويهم حتى �سلوا الطريق واختفت على مداد النظر القرية. 

من  خاوًيا  فوجدوه  ملركبهم  نظروا  موح�سة،  الليل  ظلمة  وحلت  النهار  انق�سع 
ال�سمك والزاد واإذ بهم يف عر�س النيل ل يعلمون لأي مكان و�سلوا؛ فاأنوار القرى 
بعيدة جًدا وما حولهم مل يكن �سوى ماء. مل يكن معهم فانو�س اأو م�سباح لي�سعلوه. 
وقد  ال�سماء مغيمة  لكن  القمر  اكتمال  ليلة  كانت  كونها  كانت حالكة رغم  الظلمة 
الغيوم ظهر القمر على قارب  البدر يوم اكتماله. حني تفرقت  غطت ال�سحب نور 

خ�سبي كان بجوارهم، كان الظالم يخبئه وملا انق�سع وبان ظهرت روؤياه. 
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جدف الإخوة باجتاه القارب ف�ساهدوا انعكا�س النور على فتاة ممددة نائمة هي 
الوحيدة يف املركب، كان القمر م�سوًبا نحوها كما لو اأنها انفردت به وحدها، الفتاة 
اأ�سواتهم  فارتفعت  يل  اإنها  جابر  �ساح  ج�سدها.  �ساتًرا  �سعرها  يغطيها  ح�سناء 
جميًعا كل واحد منهم قال »بل يل اأنا«. اقرتح الرجل الغريب بزيه الأ�سود والذي 
كان يجل�س على حرف املركب. كان الرجل معهم بدون اأن يالحظوه، اقرتح»اإمنا هي 
لالأقوى«. بعدها اندفعوا يف قتال بع�سهم البع�س بدون اأن ي�ساألوا الرجل من يكون، 
ت�سارع الإخوة فيما بينهم من فوق مركبهم، اأغرقوا بع�سهم واحًدا تلو الآخر ومل 
يتبق منهم �سوى جابر الذي تلفت حوله باحًثا عن الرجل الغريب، لكنه مل يجده 

فاأخذ الفتاة وظل يجدف حتى و�سل القرية.. لعنة اهلل على ال�سيطان. 
يدخل  اإن  ما  ينلها.  مل  لكنه  تزوجها  يامنة،  فاأ�سماها  تنطق  الفتاة  تكن  مل 
وتنكم�س  ج�سدها  يتخ�سب  حتى  لزوجته  الزوج  اقرتاب  منها  ويقرتب  حجرتها 
رجالها وتتال�سق مثنية ت�سل لراأ�سها، مل يكن له حيلة يف و�سعيتها تلك ولو اأن قوى 

العامل كله اجتمعت ملا ا�ستطاعت فك عظامها. 
علمت معلمتي ما كان بداخل يامنة، اإنه نف�سه من و�سو�س لأهايل القرية بقتال 
بع�سهم البع�س اإخوة واأبناء عم طمًعا يف ال�سلطة وو�سو�س جلابر بقتل اإخوته طمًعا 
يف الفتاة، وو�سو�س لذريته بعدها باأن يقتل الأخ الأكرب اإخوته طمًعا يف املال… اإنه 

ال�سيطان. 
الأوىل  ل�سكوكها  ح�سنة  وتاأكيد  يامنة  ملبو�سة  به  كانت  مبا  معلمتي  علم  بعد 
حتى  مت�سرعة،  متذللة  يامنة  قدمي  اأ�سفل  وال�سجود  جابر  ملنزل  الذهاب  قررت 
تنال الر�سا فيهدي ال�سيطان لها من اأتباعه خدًما موالًيا. دخلت معلمتي على جابر 

بالزار ال�سوداين موهمة اإياه باأنها األهمت يف منامها بعالج يامنة. 
ووقفت  الباب  اأنا  واربت  يامنة،  على  ودخلت  الباب  خلف  معلمتي  تركتني 

متل�س�سة. 
كانت يامنة جال�سة على مقعدها مولية ظهرها ناحية الباب فلم اأ�ستطع روؤية 
وجهها لكني راأيت �سعرها الطويل جًدا واملفرت�س على الأر�س، �سعرها الأ�سود يف 
�سواد الليل والناعم كماء النهر ال�سل�س ي�سرحه م�سط بدون اأن مت�سكه يد، يرتفع 
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فوق راأ�سها ومن ثم ينزل على �سعرها املن�ساب بال متوجات وحتى اأطرافه البعيدة 
اأمامها  �ساجدة  الأر�س  على  هوت  حتى  معلمتي  راأتها  اإن  ما  الكرة.  ويكرر  عنها 

�سجدة مل تقم منها قط. 

دخل جابر فوجد معلمتي ثابتة ل تتحرك وحني رفعها وجدها ميتة بوجه اأ�سود 
متفحم اأحوى. دفنوها بال جنازة ونزلت اأنا منزل اخلدم يف الدار الكبري. مل ترتك 
يامنة قلب مفتونها جابر حتى اإنه ما كان ليربح مكاًنا هي فيه. غرق يف حبها بكل 

ما فيه من جوارح واأحا�سي�س حتى خيل للنا�س اأنه بها قد جن وبحبها قد �سحر. 

اأما ح�سنة الزوجة املطعونة يف كربيائها كانت الغرية بجانب ما ادخرته ليامنة 
من غل وحقد �سيًئا ل يذكر، كانت ح�سنة م�ستعدة للفتك بكل القرية وحتى نف�سها 
من اأجل �سفاء قلبها املغلول ونف�سها املهانة. لكٍل �سيطانه وقد هداها �سيطانها لفعل 
اآثم وهو طعن يامنة يف �سرفها باتهامها مع اأحد العبيد على اأنها على عالقة حمرمة 
و�سعت  ثم  فعلت،  وقد  نائمة  وهي  يامنة  �سعر  من  �سعريات  ق�س  مني  طلبت  به، 
ا ثم خباأته يف �سندوق مالب�س العبد،  ال�سعريات يف منديل من مناديل �سعرها اأي�سً
وكان ذلك على مراأى مني واأنا اأراقب لها املكان خارج غرفة العبيد. بعدها ذهبت 
جلابر وجل�ست بجواره تو�سو�س يف اأذنيه باأكاذيبها عن ما راأت عيناها الكاذبة من 
العبد ويامنة، بل واأجربتني اأن اأ�سهد زوًرا لت�سديق روايتها الباطلة ثم طلبت منه 
تفتي�س مالب�س العبد واأغرا�سه لأن املحبني اإذا تالقوا تهادوا.. فليغفر يل اهلل اإنني 

كنت �سغرية على عدم دراية اإل مبا اأرهبتني به ح�سنة. 

مل ي�سدق جابر ح�سنة ومل يكذبها لذا قرر قطع ال�سك باليقني والذهاب حلجرة 
العبد وتفتي�سها، اجته جابر اأول ما اجته ل�سندوق مالب�سه، مل يبحث طوياًل حتى 
وجد دليل اخليانة، منديل �سعر يامنة ملفوف بداخله �سعرات منها. تفتقت �سرايني 
األ�سنة  متطايرة  فيه  النريان  تتقد  وجهه  من  تبك  الدماء  تكاد  الغ�سب  من  جابر 
الغ�سب منها. اأمر جابر بتقييد العبد يف نخلة باخلارج يف الطلل يف عز ال�ستاء وهو 
ل يرتدي من �سيء اإل �سروًل يواري �سوءته، بعدها ذهب ليامنة وعلى الفور ق�س 
�سعرها الهائم به ثم خنقها به. ومن ثم رجع للعبد كي يقتله هو الآخر لكنه مل يجد 
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العبد. مل ينتبه الغفر مطمئنني على اإحكام عقدتهم يف ربطه لذا رمبا غفلوا عنه 
وهرب«. 

قاطعتها تهاين »اإن كان ال�سيطان هو من كان بداخل يامنة فكيف اإًذا يتعاطف 
ما  اأمام  بريًئا  يعترب  نف�سه  ال�سيطان ذات  »اإن  امل�سعوذة  اأجابت  اإن�سي بريء؟«  مع 

فعله جدك الأكرب يا فتاة، ا�سمعي باقي احلكاية واحكمي..

 رجع جابر حلجرة يامنة وهو يف حالة هياج و�سراخ ليجد اأن جثة يامنة اختفت 
ا، يامنة والعبد اختفيا مًعا، جن جنون جابر كلًيا، اأر�سل بالغفر واخلدم وباقي  اأي�سً
مل  بنهارهن  لياٍل  �سبع  ثالث  اثنتان  ليلة  والعبد،  يامنة  عن  للبحث  جميًعا  العبيد 
تنم فيهن القرية. كان النا�س ي�سحون ثم يوا�سلون الليل بالنهار على �سرية يامنة 
ا كثرية عن حكاية ع�سقهما وباأن جن الع�سق قد هربهما، األفوا  والعبد، قالوا ق�س�سً
راأت  يامنة  يامنة ول  راأى  العبد يف حياته  اأن ل  التاأليف لكن احلقيقة  واأبدعوا يف 
العبد اإمنا ح�سنة هي من ابتدعت ق�سة حبهما من اأجل النتقام، لكن الأغرب من 
هذا وذاك والذي ما ا�ستطاع منطق اأو خيال تف�سريه هو كيفية هروب يامنة والعبد. 

بعد الليايل ال�سوداء ال�سبع يف ال�سباح اأمر جابر باإخالء الدار وطلب من العبيد 
هدمه، العبيد وحدهم ولي�س غريهم من خدم اأو عمال، مل يكن اأحد يدري حقيقة 
الدار كما  قبورهم. هدموا  يبنون  كانوا  الدار  بهدمهم  اإمنا  العبيد  وباأن  نية جابر 
اأمرهم جابر بعدها بفحت اأ�سا�س بطول اأكرث من مرتين على م�ساحة املنزل كله وقد 
فعل العبيد ما اأمروا به، ثم اأمر جابر العبيد جميًعا برجالهم ون�سائهم واأطفالهم 
بالنزول اإىل الأ�سا�س تلك احلفرة الوا�سعة العميقة، بعدها نرث �سعر يامنة فوقهم 

واأمر غفره وخدمه بردمهم اأحياء. 

اأذين، مل اأحتمل روؤية النا�س  ما زالت ال�سرخات والأنات والتو�سالت ترن يف 
ميوتون اأحياء اأمامي وقتها فهربت وجئت لهنا، لب�ست زي معلمتي واأخذت مكانها 
ثم علمت بعدها اأن جابًرا بعد ردم الأ�سا�س فوق روؤو�س العبيد اأمر ببناء داره من 

جديد، هذا الدار الكبري الذي يعي�س فيه ابنه جدكم عبد اجلبار واأبناوؤه. 
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النخلة  اأ�سفل  بالأحرى خمنوًقا  اأو  ميًتا  البيت وجدوا جابًرا  ت�سييد  اإمتام  بعد 
�سديًدا،  بالًء  بها  اهلل  اأنزل  فقد  ح�سنة  اأما  عليه،  املفرتى  عبده  فيها  ربط  التي 
اأ�سابتها اللعنة، وقع �سعر راأ�سها جميعه واأ�سيبت بالبكم وم�سها اجلنون ومنذ ذلك 

احلني �سميت قرية اجلبابرة با�سم يامنة«. 

t
خرجت تهاين ونع�سة من عند امل�سعوذة مم�سوح وجهاهما بال�سدمة مبا �سمعاه 
تلك  بكم  »ماذا فعلت  قائلة  رئي�سة  قبل. تفح�ستهما  اأ�سماعهما من  ومل مير على 
»يا حول اهلل..  رئي�سة  واحدة منهما فقالت  اأي  بنات؟« مل جتب عليها  يا  املقبورة 
انتظراين بداخل العربة يف اخلارج«. دخلت رئي�سة عند ال�ساحرة فعاجلتها قبل اأن 
جتل�س »�سفيت لك باأمر خالقها نع�سة، اأجرتي هي اأ�ساورك«. اقرتبت رئي�سة منها 
اأكرث ثم جل�ست اأمامها»ولك زوجا اأ�ساور ذهبية اآخران وقرط وخلخال وكل ما اأردت 
اأن ترفع راأ�سها  من مال لو حققت مرادي.. طفل.. طفل ذكر يرث زوجي«. بدون 
قالت امل�سعوذة »ارحلي يا رئي�سة، ما دام العيار قد اأ�ساب بيت الولد يف زوجك فال 
اأمل«. بكت رئي�سة بدموع الرتجي لكن هذا مل يغري �سيًئا من موقف امل�سعوذة التي 
نهرتها »�سٍه يا رئي�سة ل تنطقي واتركي اأ�ساورك يف الطبق ثم ارحلي، ل تاأتيني اأبًدا 

ل عالج لك عندي«.

رجعت العربة بالن�ساء اإىل الدار، اندفعت نع�سة م�سرعة اخلطى تقفز قفًزا ل 
العربة  من  نزلت  فبعدما  تهاين  اأما  ترفعهما،  حتى  الأر�س  تلم�سان  قدماها  تكاد 
وقفت لدقيقة مرتددة ت�سعر بالأمل �سعوًرا يبعث بداخلها خوًفا ي�سلمها اإىل عذاب 
اأغم�ست  لإنقاذهم.  العبيد وهي ممتدة نحوها مت�سرعة  اأيادي  لها  نف�سي. يخيل 
تهاين عينيها وم�ست جتر رجليها جًرا، اأما رئي�سة فقد اجتهت �سوب العري�سة باحثة 

عن همام. 

مال جوهر نحو ب�سري:

ما للن�ساء قد اأتت كل واحدة منهن بحال؟ 	 
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ل اأدري لرمبا اأتني باأخبار غري مر�سية، هل جهز ال�سراب املراد؟	 

جهز لكن ينق�سه بع�س الأيام حتى يتم اختماره وي�سبح مفعوله نافًذا. 	 

�ستاأخذ منه اليوم مقداًرا و�ستحتفظ بالباقي وعلى هذا النحو اع�سر كل 	 
ا اأن ل يجف اإناء  يوم من العنب ما ا�ستطعت، على �سرط اأن تكون حري�سً

خمرك باأن ترتك من القدمي وحتفظ. 

علم يا �سيد ب�سري. 	 

دخلت رئي�سة على همام، على الفور و�سح �سوؤاله على وجهه فاكتفت رئي�سة باأن 
جل�ست اأ�سفل قدميه تبكي ففهم اجلواب. 

على 	  قادر  ال�سحر  ول  الطب  ل  همام،  يا  حمالة  ل  اإخوتك  اأبناء  �سريثك 
عالجك ليت الأمر كان بيدي اأو كنت اأنا املعيوبة. 

ب�سوت اأنهكه الهم قال همام:

اأناأى 	  دعيني  ب�سًرا.  حويل  من  اأطيق  ل  اإنني  رئي�سة  يا  واتركيني  انه�سي 
بنف�سي مع القفر الذي حويل. 

رحلت رئي�سة تاركة هماًما ي�سارع موج الأ�سى ي�سند راأ�سه الثقيل بيده. 

واأنه  نحوه  الناري  الطلق  �سوب  من  هو  جابًرا  اأن  العلم  متام  يعلم  همام  كان 
قبل  من  ذريته  ماتت  ميت  مل  فاإن  رجولته،  مو�سع  يف  اإ�سابته  بذلك  يق�سد  كان 
اإجنابها فيهناأ بالق�سم الأكرب من الرثوة، اأما اأخوه الأ�سغر عبد احلكيم فلن ي�سلم 

ا وبذلك يكون جابر قد �سمن الإرث كله.  من �سيطان جابر هو اأي�سً

 مل يكن همام واإن كان قا�سًيا يحمل نف�س �سراوة ق�سوة جابر فابتلع فعلة اأخيه 
يف قلبه ومل ينتقم، اأما الوالد عبد اجلبار فقد رف�س اإظهار ت�سديقه للحقيقة واإن 
كان متاأكًدا منها فما فعله ابنه الأكرب ما هو اإل نف�س ما فعله مع باقي اإخوته حني 

قتلهم جميًعا طمًعا يف ثروة اأبيه كلها. 

دخلت نع�سة الدار تهتف يف ع�سبية:
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خ�سرا جهزي نف�سك �سرنحل الآن.	 

جاءها �سوت عمها عبد احلكيم:

بدون توديع عمك يا نع�سة؟	 

ظننتك رحلت يا عمي. 	 

ما الذي حدث عند تلك الدجالة؟ ما بك؟ ج�سدك ينتف�س ويداك باردتان. 	 

لقد 	  حدث،  ماذا  اأعرف  ل  ال�سيء  بع�س  خميف  املكان  عمي  يا  �سيء  ل 
تعمدت عدم الإ�سغاء ملا كانت تقول.. يا خ�سرا اأ�سرعي. 

ثم �سحبت نع�سة خ�سرا من ذراعها خارجة بها من الدار ب�سرعة، همهم عبد 
احلكيم »امل�سكينة �سي�سيعها جهلهم«. اأ�سر بها عبد احلكيم ثم �سعد للطابق العلوي 
عمائد  وارتهم  من  يف  تفكر  النافذة  من  تنظر  واقفة  تهاين  كانت  تهاين.  لتوديع 
البيت، حيث هي واقفة بدون اأن ت�سعر بوجود عمها واقًفا وهي حتدث نف�سها ب�سوت 
مرتفع »هوؤلء الظاملون هل كانوا يظنون اإن كانوا قد غلفوا اآثامهم بال�سمت فقد 
حموها واأن �سلطانهم الذي بنوه فوق الأبرياء �سينكر اأن ق�سورهم تلك ما هي اإل 
قبور«. تنهدت بعدها بعمق، جاءها �سوت عبد احلكيم »مع من تتحدثني يا تهاين، 
هل من املعقول اأن زيارة الدجالة اأثرت فيك اأنت وابنة عمك لهذه الدرجة؟« التفتت 
تهاين لعمها وبابت�سامة بائ�سة قالت » كاأنك يا عمي ل تعرف اأنه الآن اأ�سبح حتت 

الأر�س وفوقها عبيد«.

تغافل عبد احلكيم عن �سوؤال تهاين قا�سًدا مغرًيا املو�سوع وذلك لأنه كان يفهم 
جيًدا ق�سد تهاين، لكنه مل يكن قدر املواجهة »اأنا م�سافر الآن يا تهاين«.

مع ال�سالمة يا عمي. 	 

هل اأنت بخري يا تهاين؟	 
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بها 	  النطق  جتنبت  التي  احلقائق  عمي؟  يا  ا�ستف�ساري  عن  جتب  مل  مَل 
يامنة  اأن  اأظن  العبيد..  باأمر  واجهتك  اأخفيتها عني حني  التي  والنظرات 
يف امل�ستقبل القريب �ستمر مبرحلة حتول يا عمي بوجود العبيد فيها مرة 

اأخرى. 

تقولني كالًما لي�س بال�سهل عليك يا تهاين. 	 

فلرمبا 	  علي  تقلق  ل  بي�سر،  الليل  من  ين�سلخ  فالنهار  عمي  يا  �سعًبا  لي�س 
رعاية  يف  �سافر  بالهذيان،  اأ�سابتني  يبدو  ما  على  ال�ساحرة  لتلك  زيارتي 

اهلل وحفظه. 

t
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ثالثة اأ�سابيع اأخرى مرت كان عابد فيهم قد تاأقلم يف املكان اجلديد منذ اأول 
اأ�سدقاء  من  وال�سعاليك  والأجراء  اخلدم  مع  ان�سجم  يامنة،  اأر�س  فيه  وطاأ  يوم 
زيدان الذي اأ�سبح �سديقه ال�سدوق، يق�سي عابد ب�سحبته جل الع�سيات ي�سامره 
وي�ستمع لنوادره. وكان زيدان يقارب عابًدا يف العمر يعمل �سقاًء كما كان يعمل والده 
العاجز متولًيا رعايته هو ووالدته، التي كانت رغم كربها ل تتهاون يف اخلدمة ما 
بني داري عبد اجلبار وابنه جابر اإن طلبوا خدمتها اأو بالأحرى اإن اأمروها. ولزيدان 
الكثري من الإخوة هو اأ�سغرهم كانوا جميًعا يعملون اإما اأجراء يف الأر�س اأو خدًما 
يف دور املالك، وكان زيدان رغم اأ�سماله البالية املمزقة �ساًبا و�سيم الطلعة جذل 
ال�سميلة لطيف املع�سر يف ل�سانه ق�سر، اإذا حتدث اأظهر عن لدغة وا�سحة اأ�سافت 

لطبعه املزاحي طابًعا فكاهًيا. 

كان عابد ينه�س مع اجلميع للعمل مع طلوع الفجر وحتى الظهرية بعد تناول 
الغداء والقيلولة يخرج للعمل مرة اأخرى وحتى غروب ال�سم�س، ويف اأحيان اأخرى 
ا. وكانت اأر�س  حني يزف اأوان ال�سقاية مل يكن الفتى يعرف الراحة يف الليل اأي�سً
عبد اجلبار وا�سعة تروى مباء وفري ولو على ح�ساب قطعة اأر�س �سغرية بجوارها، 
وبني  ال�سغرية  الأرا�سي  تلك  اأ�سحاب  بني  امل�ساحنات  تندلع  كانت  ال�سبب  ولهذا 
ت�سل  قد  التي  امل�ساجرات  تاأنف  عابد  نف�س  وكانت  اأر�س عبد اجلبار،  العمال يف 
لل�سباب اأو مد اليد. يف مرة تنازل عابد عن دوره يف ال�سقاية فاتهمه خليل بالغباء 

على مراأى وم�سمع من اجلميع فدافع عابد عن نف�سه:

الفالح �سيخ �سائب، فقري معدم، لي�س عنده �سيء غري قطعة الأر�س تلك 	 
والتي اإن قورنت باأر�س احلاج لكانت مثل قطعة ح�سري. 

اأتدري كم من املال اأنفق على قطننا يا عابد؟	 
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لي�س قطنك اأو قطني يا عم خليل ما اخلطب اإن اأعطينا دورنا لل�سيخ؟ لن 	 
ينق�س حم�سول احلاج عبد اجلبار اأما هذا الفالح ف�سوف يجف زرعه اإن 

فاته املو�سم ورمبا يعي�س اأهل بيته املو�سم الالحق حفاة عراة جائعني. 

حاول خليل ا�ستخدام اأ�سلوب التدين فقال له معاتًبا:

نعمتنا حتى ل 	  بالتفكري يف �سالح ويل  بني قبل كل �سيء ملزمون  يا  نحن 
ينتق�س من ح�سناتنا من �سيء فنغدو اأمام اهلل ناق�سي ال�سمري. 

رد عليه الفالح �ساحب الأر�س:

�سيء؟ ها 	  نعمة من  اأرى عليك من  ول  املالك  تقلق على  يا خليل  بالك  ما 
اإنك وكل الأجرية  هما ثوبك املرقع وحذاوؤك البايل �ساهدان على حالك. 
تعملون يف اأر�س احلاج واأبنائه ل ترفعون روؤو�سكم عن ال�سغل ومع ذلك بدل 
اجللباب مل ي�سبح عندكم اثنان، ت�سريون يف نف�س املدا�س �سيًفا و�ستاًء وها 
اأعاجلها به، ترى هل �سي�ساعدين  ابنتي راقدة ول يوجد يف جيبي ما  هي 
�سيدك اإن طلبت منه امل�ساعدة؟ لن يحدث واإن حدث ف�سوف ي�ساومني على 

اأر�سي كما فعل مع غريي. 

منهم جرًحا  كل  نف�س  ا�ستنزفت يف  الرجل  فاأقوال  والفالحون  الأجراء  �سكت 
واأثارت خواطر كئيبة يف عقولهم، كالم الفالح �سجع فرًدا من عمال  قدمًيا موؤملًا 

عبد اجلبار ففا�س مبا اعت�سرته نف�سه وقال:

نحرث 	  جميًعا  اإننا  املتوا�سل،  العمل  هذا  من  بي  وفا�س  ذرًعا  �سقت  لقد 
ونحرث يف احلر ال�سهج ويف ال�سقيع الزمهرير كي يبلغ اجلبابرة ما �سبوا 
اإليه من ثراء وجاه و�سلطة، اإننا نكد ونتعب ونبذل كل قطرة عرق يف �سبيل 
اأبنائها واأبناوؤها عاقون، فال خري  اإمناء الأر�س كالأم التي تفنى يف تربية 

يكب يف حجورنا ول نعمة تطالنا منها. 

الفالح �ساحب  ل�سالح  فيثورون  الفالحني  لباقي  البوح  تنتقل عدوى  اأن  وقبل 
قطعة الأر�س ال�سغرية، اأدرك خليل املوقف مهدًدا الفالح الف�سيح: 
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امل�ساألة 	  ح�سًنا  عملك  عن  را�ٍس  غري  اأنت  العمل،  على  اأحد  يجربك  مل 
ب�سيطة، األق فاأ�سك اأ�سفل قدميك وا�ستدر ناحية دارك واجل�س وا�سًعا �ساًقا 
فوق �ساق، وحني ي�سربك امللل انتف �سعر اإبطك على الأقل ذلك عمل اأ�سهل 
من احلراثة.. ما هذا يا اهلل هل يعرت�س الب�سر على م�سيئتك اأن خلقتهم 
وهو حركوا  اأنت  رجل  يا  هيا  الرحمة من عندك.  ولي�سوا مالًكا،  فالحني 

ال�سادوف ودوروا بال�ساقية وافتحوا القنوات ناحية اأر�سنا. 

بهم  يتناولون غداءهم مر  العمال  كان  القيلولة حيث  واأثناء فرتة  اأيام  م�ست 
البكاء،  من  عينيه  احمرت  وقد  ال�سغرية  الأر�س  قطعة  �ساحب  البائ�س  الفالح 

بادرهم قبل ال�سوؤال:

ابنتي ماتت. 	 

انقب�ست احلناجر تاأثًرا واأطبق على اجلو �سمت ثقيل. اقرتح اأحدهم »اجمعوا 
القليل  املال  من  ميلكون  ما  كل  الفالحون  جمع  مال«.  من  متتلكون  ما  منديل  يف 
م�ساندة للفالح الفقري، فحتى الأموات ل غنى لهم عن املال من اأجل لوازم الغ�سل 
والكفن والدفن، قبيل الفجر �سلوا عليها �سالة اجلنازة طالبني لها املغفرة، مل يفه 

اأحد منهم بكلمة بعد جنازتها اإل واحًدا من الأجراء قال:

 كانت فتاة طاهرة بريئة ان�ساع لها القرب يف �سالم رحًبا وا�سًعا. 	 

t
ا لعبيد الأ�سياد بداخل  يف حجرة ثرية بالأثاث والفر�س الوثري اأعدت خ�سي�سً
دار عبد اجلبار كان لهم مثيلتها يف دار جابر، كان ب�سري جمتمًعا بقم�سان الذي 
كان ميتهن من قبل يف بلده مهنة عا�سر العنب يف خمارة اخلواجة �سر�سيو�س. كان 

قم�سان واقًفا بجوار جرة النبيذ حني قال وهو ينت�سي برائحة اخلمر: 

اختمر النبيذ واأ�سبح جاهًزا لل�سراب. 	 

اأخذ منه ب�سري القنينة، مررها اأمام اأنفه متذوًقا ر�سفة منها: 
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يا �سالم جهز ال�سراب �سالب الألباب، امالأ زجاجة يا قم�سان وبر�سمها، 	 
�سعها يف مكان اأمني ثم ا�سِق يا �سيد قم�سان مما تبقى منها هماًما حتى 
يختمر ال�سراب الآخر واحفظ منه قنينة كال�سابق وهكذا دواليك.. ا�سقوا 

وعتقوا واع�سروا. 

 اأوماأ قم�سان راأ�سه بالإيجاب: 

ب�ستان عنب يف اجلوار 	  اأنهم ميتلكون  لقد علمت  ب�سري،  �سيد  اأمرك  حتت 
اآه لو ميلكني عليه والب�ستان  وبجواره ب�ستان اأكرب واأوفر لكنه ل يخ�سهم، 

الآخر عبد اجلبار لع�سرت من عنبه اأ�سهى نبيذ. 

اأق�سد 	  العبيد  باقي  ومن  منك  اأريد  ا�سمع  قم�سان،  يا  باأوانه  �سيء  كل   
ا.  الإخوة مراقبة تهاين، ل جتعلوها تفلت عن ناظركم اإن يل فيها غر�سً

ابت�سم قم�سان بخبث فقد فهم غاية ب�سري، وفكر، ل بد اأن تهاين راقت له وطمع 
فيها كما طمع جميعهم يف يامنة باأكملها. حمل قم�سان زجاجة اخلمر وذهب بها 
حلجرة همام، طرق الباب ودخل على الفور قبل اأن ياأذن همام، قال وهو يتقدم نحو 

همام فارًدا �سريرته با�سًطا يديه وزجاجة اخلمر معلقة باإحداهما:

ما بال �سيدي منذ اأيام على هذا احلال وكاأن الهم معلق على كتفيه، ل نراك 	 
�سيدي اإل والفكر �ساغلك واحلرية مالئتك. 

انك�سر خاطري يا قم�سان، تقدم بي العمر بال ولد. 	 

يامنة 	  البنات يف  القفر،  ال�سحاري  ينعمون حتى يف  املال  ذوي  اإن  �سيدي 
كثريات كلهن مثل الورود احلمراء والتفاحات النا�سجات مرحات ودودات، 

اأمهاتهن ولودات، اخرت لك واحدة منهن. 

اأنف�سهم لو يف واحد منهم ما 	  ليت الق�سية كلها يف املال حتى امللوك ذات 
ابتليت به، ملكه كله ما ا�ستطاع جعله ينجب الولد. 

لي�س الأمر يحتاج ملال بل لهذا. 	 
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ثم رفع اأمامه زجاجة النبيذ. 

وما هذا؟	 

م�سروب ال�سباب يا �سيدي الذي �سيذيقك مباهج احلياة مرة اأخرى. 	 

فتى  عاد  اأنه  منت�سًيا حتى ظن  وهمام  الليل  ي�سب قم�سان اخلمر طوال  ظل 
كما كان، لكن مع �سق�سقات ال�سباح اأزاحت ال�سم�س اأوهامه طاوية اأحالمه لتتحول 
اأمنياته الغالية غباًرا اأحاط به، ولينف�س ذلك الغبار طلب زجاجة نبيذ اأخرى من 

قم�سان ليعود ثماًل ب�سكل مفرط عن الليلة ال�سابقة دون وعي تقريًبا. 

t
م�سى �سهران اآخران، ماتت ح�سنة يف �سمت اإذ اإنه حني اأقيم لروحها �سرادق 
العزاء تعجب النا�س؛ فقد كانوا يعتقدون اأن ح�سنة ماتت منذ زمن وذهبت روحها 
حيثما ذهبت اأرواح العبيد ويامنة يف مكان تتالقى فيه اخل�سوم وتظهر احلقائق. 
ومل يكن يعرف اإل قلة قليلة بحقيقة مر�س ح�سنة وجنونها ون�سيها النا�س، خم�سون 
عاًما قادرة على حمو �سخ�س اأ�سبح وجوده عدًما. مل يحزن اأهل الدار ملوتها فحجازة 
مل تخِف ارتياحها حتى اأمام زوجها عبد اجلبار، بل ومل تتبع عادات احلداد واأنارت 
م�سابيح الغاز بعد الأ�سبوع الأول ومل تنتظر لالأربعني كما هو املعتاد واملاأخوذ به يف 
العرف، اأمرت حجازة اخلدم بطبخ الطواجن وخبز الب�سكويت والكعك بال�سكر يف 
العيد، ويف طلعة الأربعني وملا كانت حجازة معروفة بالبخل رف�ست توزيع الرحمات 
ادعت  املدافن  واختلقت م�سكلة مع حار�س  للفقراء،  روح حجازة فوق قربها  على 
اأنها عكرت لها مزاجها وحلفت اأن ل توزع اأي �سيء من الطيبات، ومل حتل منديلها 
اإل ثالث مرات بالعدد مرة لل�سيال ومرتني لبع�س ال�سبية الذين اعتادوا  املعقود 
فيما  يت�ساركوا  اأن  على  وال�سدقات،  احل�سنات  جلمع  الأغنياء  مدافن  يف  الت�سكع 
اأعطاها عبد  التي  النقود  وباقي  بالقر�س  اأخرى  اأعطتهم، ورجعت مرة  ما  بينهم 
اجلبار لها لتوزيعها، ومل تعط خدمها �سوى قر�سة بيد كل واحد وخزنت املخبوزات 
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يف  و�سعتها  فقد  النقود  اأما  للحيوانات،  واألقيت  عطبت  حتى  الباقية  والفاكهة 
�سندوقها. 

t
ل  ال�سم�س  لكن  بارًدا  ي�سري  الفجر  قبيل  والهواء  ا  متناق�سً ين�سرم  ال�سيف   
تزال يف عنفوانها مل يعكر �سحوها تبدل الطق�س، وعابد ما انفك يلوح مبجرفته 
اأ�سيادهم  خلف  القرية  يف  يجولون  الأ�سياد  عبيد  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  بجد 
مرًحا وعبًثا، حتى اإن اخلدم والأجرية ما كانوا لينق�سوا من ان�سياعهم لهم كما 
ين�ساعون للمالك، والأكرث من ذلك اأنهم كانوا يعملون ح�ساب خاطرهم منفذين 

اأوامرهم كمثل اأ�سيادهم خوًفا ورهبة. 

انغم�س همام يف غياباته بال�سكر وانخرط موهوًما باأن ال�سكر هو عالجه واأنه 
به �سي�سبح له وريث، وظل احلال كما عليه مع جابر وعبد اجلبار اأما عبد احلكيم 
فكانت نف�سه تعف عن زيارة يامنة مكتفًيا بال�سوؤال عن طريق الر�سائل ما بني حني 

وحني متباعدين تزجه �سلة الرحم زًجا ل اأكرث. 

ومنذ تلك الزيارة الأخرية لنع�سة اإىل دار جدها مل تطاأ قدماها الدار الكبري، 
اأما عن تهاين وطوال ال�سهرين املا�سيني كانت تعي�س يف وحدة �سبه تامة اعتزلت 
وال�سطراب،  القلق  ي�ساورها  خللوتها  مقاًما  حجرتها  من  جاعلة  النا�س،  فيها 
ل�ساعات  �سريرتها  تهداأ  ل  ا،  بع�سً بع�سها  يتبع  تزورها  وخيالت  وهواج�س  اأحالم 
ذوي  وبني  بينها  فتقارن  نف�سها  تراجع  فتارة  املنغ�سات،  الو�ساو�س  تعاودها  حتى 
�سلة الرحم بها من اجلبابرة وتت�ساءل: هل تعترب هي الأخرى جمرمة مثلهم؟ هل 
لو حلت اللعنة �سوف تطولها؟ وتارة اأخرى ترجع لكالم امل�سعوذة وتخرب نف�سها رمبا 

كانت امل�سعوذة كاذبة اأرادت ا�ستدرار خوفهما من اأجل املال. 

 انطفاأت بهجة تهاين وخمدت ثورتها بل واأ�سبحت اأكرث رفًقا و�سكوًنا، انتق�ست 
�سهيتها النهمة للحياة، مل تعد تناو�س كل من يف الدار وتتل�س�س على الزائرين من 
الرجال ملنزلهم اأو تتعمد الظهور يف كل منا�سبة من منا�سبات القرية مبتهجة مبا 
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يت�سرب ل�سمعها من اأحاديث الغزل واملدح، منتق�س مع ذلك وزنها ب�سكل ملحوظ 
وكانت من قبل ممتلئة اجل�سد، ويف الو�سف ميكن القول اأن تهاين فتاة �سمينة ولكن 
�سمنتها واإن كانت مالحظة فهي مق�سمة ب�سكل من�سق ل يخل من منظرها العام، 
بعك�س طبعها  املالمح  الطفويل  وجهها  فوق جمال  يعطيها جماًل  كان  بالعك�س  بل 

الظاهر. 

�سيء واحد مل يتغري بداخل تهاين هو اإعجابها بذلك الفتى الأ�سمر عبد الأر�س، 
بل كان اإعجابها به يزيد يوًما بعد يوم ك�سجرة لبالب مت�سلقة داخل قلبها ت�سابكت 
وتعقدت فروعها فاأ�سبح التخل�س منها م�ستحياًل. مل تكن الظروف ت�سمح لتهاين 
بروؤية عابد برغم كونها كانت تتوق للقرب منه وتهناأ مبراقبته، لكنها رغم ذلك مل 
بل  واأن م�ساعرها م�ساعر حب خال�سة،  الأ�سمر  ال�ساب  نحو  بقلبها  ما  تِع حقيقة 
�سممت على مغالطة نف�سها باأن ما يع�سع�س بداخل قلبها اإمنا هو اأ�سغاث اإعجاب 
لي�س اأكرث، لن تلبث اأن تنق�سع مع اأول ا�ستمالة منه حاله حال باقي ال�سباب الذين 

علقتهم بحبال ودها من قبل ثم خلت بهم. 

يف الوقت الذي كان فيه قلب تهاين ين�سحب تدريجًيا نحو عابد كان عابد مييل 
يرها خالل  اأنه مل  رغم  ابنة خليل،  نحو خ�سرا  وحوا�سه  م�ساعره  بكل  تاًما  مياًل 
اأن  خليل  منه  طلب  حني  وتراق�س  قلبه  لها  ابتهج  الثانية  مرتني،  �سوى  ال�سهرين 
ي�سبقه للب�ستان اأمام حجرة اإقامته ال�سيفية، وال�سبب م�ساعدته يف ذبح وحت�سري 
خروفني للحاج عبد اجلبار �سيبعث بهما زيارة لبيت الطحاوي مبنا�سبة ولدة حفيد 

ابنه جابر. 

الأ�سيل حل وعابد جال�ًسا وحيًدا اأمام باب الب�ستان، الوحل كان يفرت�س الأر�س 
العام،  من  الوقت  ذلك  يف  عادة  غري  على  �سباًحا  هبت  عا�سفة  مطر  موجة  بعد 
البيوت الطينية املتال�سقة وامل�سقوفة بالق�س والبو�س يف غب�س املغيب كانت ت�سكل 
اأنه ا�ستبدت بقلب عابد م�سحة من احلزن ملا ذكرته تلك  لوحة كئيبة، وكان يبدو 
البيوت مبنزله احلجري عند �سفة النهر، فعربت دمعتان على خده م�سحهما �سريًعا 

باأطراف اأ�سابعه. 
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مرت بجانب عابد مالم�سة بطرف مالءتها ركبتيه فتاة دخلت للب�ستان بدون اأن 
تنتبه لعابد، كانت هذه هي خ�سرا تعتني واأمها ببقرات احلاج عبد اجلبار واإن كانتا 
حتلبانها على مراأى من حجازة يف ح�سورها، وما اإن تنتهي خ�سرا من حلبها حتى 
تاأخذ حجازة كوًزا ل تكاد متالأ ن�سفه معطية اإياه لها وكان ذلك هو اأجر عنايتها 
بالبقرات. رفرف قلب الفتى وخفق يريد اخلروج من بني �سلوعه، فخ�سرا ما عادت 
بالن�سبة لعابد تلك الفتاة املجهولة التي راآها اأول مرة يف احلقل اإمنا اأ�سبحت اأعز 
اإن�سانة بالن�سبة اإليه يف معزة اأخته زين، وكانت ال�سعادة قد ابت�سمت لعابد ال�سهر 
املا�سي حني �ساهد من �سباك غرفة اخلدم الفتاة منكبة على غ�سل الأواين، الت�سق 
اأن �سهقات حبه احلارة يف تنهداته قد ت�ستطيع  لو  الفتى بالنافذة يف �سغف يفكر 
الو�سول اإليها فتنتبه، اأخرًيا التفتت خ�سرا نحوه لكنها حني راأته جفلت وهبت واقفة 
ومثل جنمة هاوية خطرت اأمام عينيه واختفت يف ملح الب�سر، بعد مرورها اأ�سبل 

عابد جفنيه �ساًما اإياهما على �سورة خ�سرا املطبوعة داخلهما. 

تعال  عابد،  يا  هنا  »اأنت  اخلروفني  ثغاء  يعقبه  خليل  �سوت  بعيد  من  ترامى 
لبيت  بالهدايا  يذهبون  حني  للغد  وجتهيزهما  اخلروفني  هذين  ذبح  علينا  معي 
الطحاوي«. التفت لزوجته »اأين هي ابنتك؟« هبت خ�سرا كاملل�سوعة، د�ست قدميها 
يف نعلني وهرولت لأبيها الذي طلب منها كوب ماء فاأح�سرته على الفور له، جترع 

خليل املاء ثم قال �ساكًيا:

اإن روحي تكاد تطلع ولو اأن بغاًل كان يقوم بعملي خلر واقًعا، ثم اإن هذين 	 
الغنم  حظرية  من  �سياقتهما  يف  عذباين  للخروفني	  	م�سرًيا  اللعينني 
اأكرب  حتى  اأخ!  الوحل،  و�سط  للب�ستان  اجلبل  حدود  من  القريبة  الكبرية 

املذنبني على الأر�س لن يخ�سه اهلل يوم قيام ال�ساعة بعذاب مثل هذا. 

�سخرت منه زوجته:

طيلة عمرك واأنت هكذا وعلى هذا احلال ما اجلديد؟ اأنت تتعذب لي�ستمتع 	 
الآخرون. 
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حدج خليل زوجته �سزًرا و�سرخ بغ�سب:

اأن اأطلب من احلاج عبد اجلبار الراأ�س 	  اأن تطلبي مني  األي�س من املجدي 
والأرجل والكر�سة �ساأن اأي امراأة عاقلة بدًل من تبكيتي؟ 	م�سح على بطنه	 

اأي واهلل قد نتذوق ال�ساأن ال�سمني غًدا. 

قالت خ�سرا:

وماذا يعطوننا �سوى الفتات؟	 

ازداد غ�سب خليل فاأم�سك بحذائه م�سوًبا اإياه نحو زوجته وابنته، هنا تدخل 
عابد واأم�سك بخليل كابًحا جموح غ�سبه كي ل يوؤذي زوجته اأو ابنته:

هون عليك يا عم خليل اإن ما تفعل ل جدوى منه، اإن الن�ساء اأطال اهلل يف 	 
�سعورهن وق�سر عقولهن، من الأف�سل اأن ل ن�سيع الوقت وننجز يف عملنا 

األي�س كذلك؟

ن�ساء 	  اأذبح..  واأنا  تقيد  اأنت  اخلروفني،  لنذبح  تعال  بني  يا  حق  عندك 
ناق�سات، ثم ما راأيكما لن ياأكل من اخلروف �سواي ما دمتما قد تبطرمتا 

على النعمة. 

t
املقعد  فوق  رئي�سة  اأمها  مع  جال�سة  تهاين  كانت  اجلبار  عبد  دار  عقر  بداخل 
اخلفيفة  البيت  مالب�س  ترتديان  امل�سرح،  الناعم  بال�سوف  املفرو�س  اخل�سبي 
العادة  اإن  حيث  الكتف،  و�سال  الراأ�س  غطاء  من  متخففتني  واملقورة  الق�سرية 
ق�ست األ يدخل رجل غريب �سطر الدار الن�سائي والذي يكون فيه جمل�سهن �ساعة 
الع�ساري اأو وقت ما اإذا كان يف �سيافتهن بع�س من الن�سوة. دخل قم�سان املجل�س 
ماًرا من اأمامهما بال اإذن، ففزعت تهاين باحثة عن مالءة اأو �سال بجانبها ت�سترت 
به وظلت رئي�سة كما هي على راحتها يف جمل�سها، توقف قم�سان متعلاًل مب�ساواة 
كانت  بينما  الدار،  من  اأم خرج  �سيده همام يف حجرته  كان  اإن  �سوؤاله  قبل  �ساله 
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بني  ما  ملوؤهما،  رئي�سة  ج�سد  من  نظراته  ت�ستح�سد  وذهاًبا  جيئة  تروحان  عيناه 
ق�سبة رجلها التي ا�ستدارت بخلخال ذهبي وتربيعة �سدرها التي افرت�سها كردان 
عري�س، ومع ذلك مل جتد رئي�سة اأي حرج بل على العك�س قد ظهر على مالحمها 

اأنها ا�ستح�سنت نظرات العبد وراقت لها. 

بعد مرور قم�سان من املجل�س متجًها حلجرة همام تطلعت تهاين لأمها موجهة 
اأمي  اأمها »األ حتت�سمني يا  لها احلديث م�ست�ساطة وقد جن جنونها مما راأته من 

اأمام الأغراب اإنك ل�ست بال�سغرية، اأنت �سيدة دار؟«

وباأع�ساب حمكومة و�سوت بارد اأجابت رئي�سة ب�سوؤال اآخر:

وهل تعدلني على اأمك اأم تراك تطعنني يف خلقي يا تهاين؟	 

بل ما راأيك اأنت يف خلق ذلك العبد وهو يحدق فيما تعرى من ج�سدك؟	 

متاأفف  ب�سمت  مكتفية  ال�سوؤال  الأخرى  تعد  ومل  تهاين  على  رئي�سة  جتب  مل 
خليل  زوجة  عوايل  دخول  ال�سمت  قطع  رغبة.  بال  ال�ساي  ت�سرب  الذهن،  �ساردة 

املجل�س من اأجل طلب الطحني خلبز الفطري املراد اأخذه غًدا، �ساألتها رئي�سة:

هل انتهى خليل وعابد من ذبح اخلروفني؟	 

تركتهما وكانا قد ذبحاهما و�سرعا يف ال�سلخ. 	 

انتف�س قلب تهاين حني �سمعت ا�سم عابد وانتبهت حوا�سها. 

اإين ذاهبة لبيت عمي خليل، اأحتاج لتغيري جو. 	 

اأخذت بعوايل الده�سة ومل جتد �سيًئا تقوله، اإن تهاين ما كانت تطل عليهم قط 
اأنًفا وقرًفا. جّحظت رئي�سة  لتجل�س  فاإنها ما كانت  اأن �سب عودها ولو حدث  منذ 

عينيها قائلة:

ماذا بك يا تهاين، من اأنت؟ ومن هم؟ ثم اإنه ما حاجتك يف الرتدد على 	 
بيوت الفقراء هل يوجد �سيء يف ديارهم ل يوجد يف بيت اأبيك. 
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الأقل 	  على  لكن  الفقراء  لبيوت  ذهبت  ملا  هنا  �سحيًحا  كان  الو�سع  اأن  لو 
يوجد هناك الهواء النظيف. 

ثم ارتدت مالءتها وخرجت من الدار اإىل الب�ستان. 

t
ذهبت تهاين ملنزل خليل، فر�ست خ�سرا حلاًفا واأجل�ستها وا�سعة و�سادة خلف 
الب�ستان  املطلة على  الطاقة  تهاين من  اقرتبت  ال�ساي،  لإعداد  ثم ذهبت  ظهرها 
تراقبه  موجهة وجهها �سوب عابد حيث كان يجل�س مرتبًعا يقطع حلم اخلروف، 
بنظرات طافحة حًبا ورقة يخفق قلبها ب�سرعة وترجتف اأطرافها، تفكر فيما بني 
راجعة  �سريًعا  الفكرة  لكنها عدلت عن  له  البوح  اأو  ا�ستطاعت حمادثته  لو  نف�سها 
للدار خميبة الآمال يف ده�سة من خ�سرا وهي تردد بداخلها »اأي جنون ذلك الذي 

كنت اأفكر فيه؟« 

t
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الغالل  واأ�سولة  والفواكه  باخل�سار  حمملة  عربات  ع�سر  ح�سرت  ال�سباح  يف 
بجانب اخلروفني املجهزين، و�سالل الفطري واخلبز ال�ساخن وفناطي�س ال�سمن مع 
اأربعة اأثواب كاملة من قما�س الكتان والقطن وال�سوف، اإن �سعادة عبد اجلبار ل 
تو�سف بحفيد ابنه، زهو اأ�سعره باأنه ل يزال فتى يف �سبابه واأن عمره قابل ل�ستقبال 

مزيد من الأحفاد واأحفاد الأحفاد ولهذا ال�سبب فقد غاىل يف الهدايا. 

ظل الكهل واقًفا مفرود الظهر مرفوع الراأ�س اأمام العربات حتى اإمتام حتميلها، 
اأثناء  جابر  قال  الن�ساء.  بحمل  املنوطة  العربات  تليها  الهدايا  عربات  تقدمت 
مرورهن واحدة تلو اأخرى »اأعرف اأنكن مع�سر الن�ساء اإذا ما اجتمعنت ما كفاكن يف 
الرثثرة اأيام لذا بعثت بكن ملنزل اأقاربنا من اأول النهار، اإن اأجود �سيء قد تهادي به 
امراأة ل يقارن بجل�سة منيمة تتاح لها، اأما اأنا ورجالكم ف�سوف نعقبكم اآخر النهار«. 

العربة، وملا كادت حجازة ت�سع  واأ�سرعن باجتاه  الن�سوة بتلك الإجازة  فرحت 
رجلها يف العربة حترك احل�سان على غفلة واهتزت العربة فانزلقت قدمها ووقعت 
حتت عجالتها، ذعرت الن�ساء وهب عبد اجلبار وابناه نحو حجازة ي�ساعدونها على 
اأن رجل حجازة قد ك�سرت فلم ت�ستطع الوقوف،  النهو�س، لكن كان على ما يبدو 
فحملها جابر ودخل بها اإىل الدار، �سرح عبد اجلبار »فيما يبدو اأن رجلها ك�سرت، 
اأم  فتحية  معكن  فخذن  اأننت  اأما  رعايتها،  يف  وعوايل  خ�سرا  �ستكون  اأننت  اذهنب 
زيدان وزين ول تبالغن يف و�سف حالة حجازة بل قلن اإنها مري�سة بع�س ال�سيء«. 
ثم التفت خلليل »اذهب للمجرب وائت به وقبلها اأاأمر زيدان وعابًدا واأحد الأجرية 

بالذهاب لدوار الطحاوي«. 
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اأ�سرع خليل بتنفيذ اأوامر عبد اجلبار. ظل يبحث عن عابد يف الدوار ويف احلقل 
بال اأثر حتى وجد خليل زيدان بجانب البئر، هتف ب�سوت عاٍل »اذهب ل�ساحبك 
اأ�ساح زيدان  اآخر واذهبوا لبيت الطحاوي �ستح�سرون احلفل«.  وخذ معك عاماًل 
و�سيوفهم«.  احلفل  اأ�سحاب  خدمة  من  ظهورنا  تق�سم  اأم  احلفل  »نح�سر  بيده 
»افعل ما اأمرتك به يا زيدان ول جتادل، اإن كان الكالم ل يعجبك ابحث لك عن 
عمل اآخر«. رحل زيدان وهو يهمهم »ل جناة يف يامنة املرء يتقلى فوق نار اإىل نار 
اأخرى، من دار عبد اجلبار لدار الطحاوي«. لقي زيدان عابًدا اأمام النهر وهو ين�سر 
يا  له ب�سوت جاد »هلم  التي غ�سلها فوق جذع �سجرة عجوز �سريد، قال  مالب�سه 
عابد اإننا مدعوون، ال�سيد خليل دعانا حل�سور حفل �سابع حفيد لبن عبد اجلبار«. 
لعل عابًدا �سدقه فقال له »�سنكون مثل الهالوك امللت�سق ب�سيقان الفول«. �سحك 
ونت�سلى  ن�ساهد  ما على جنب  �سنقف يف مكان  الطيب؟  اأيها  »وهل �سدقت  زيدان 
فرط  من  عابد  �سحك  قلياًل«.  ولو  �سنفرح  �سديقي  يا  عليك  ل  نخدمهم،  بينما 

�سذاجته كثرًيا، تلك ال�سذاجة التي جعلته ي�سدق اأنهما بالفعل مدعوان. 

واأما الطحاوية فاإنهم اأولد عم للجبابرة ينتمون للجد الأكرب الذي ا�ستقر يف 
قرية يامنة ثم تزوج الن�ساء واأجنب الأبناء، لكن و�ساية العائلة و�سلطتها كانت بيد 
اأو عبد اجلبار،  العادة، بجابر  ُي�سمى، كما ق�ست  اأن  اإما  الذي  دوًما  الأكرب  البن 
الذكور  الأبناء  على  بالت�ساوي  توزع  كانت  الرثوة  اأما  الو�ساية،  اأخذ  قد  يكون 

مقت�سبني منها حق الن�ساء. 

الذكاء  ا�ستخدم  من  فمنهم  انق�سموا  الأ�سول  وتفرع  الزمن  مع  اجلبابرة  اإن 
واملكر فزاد من ثروته و�ساعفها ومنهم من نهم منها حتى نفدت فا�سطروا للنزول 
منازل اخلدم والأجرية، فاأ�سبحوا فرًعا من الفروع الفقرية التي ا�ستغلت يف خدمة 
الدور الكبرية التي تو�سعت وازدادت حًظا ونفوًذا مثل الطحاوية والكوامل والعزيزية 
ودار عوي�س، اأي اأن خال�سة القول هي اأن جميع اأهل يامنة وللدقة علينا القول باأن 

معظمهم من اأ�سل جد واحد. 
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ومل تكن دار الطحاوية تقل فخامة وثراًء عن دار اجلبابرة الفرع الو�سي حيث 
اإن كاًل منهم احتكر نوًعا من التجارة، اإما القطن اأو الغالل اأو الفاكهة اأو املا�سية 
اأو العطارة، اإىل غري ذلك وقد تو�سعت جتارتهم وامتدت لبعد حدود يامنة منت�سرة 

يف ربوع ال�سعيد. 

t
جل�ست الن�ساء يف مقاعد خ�س�ست لهن وبعد ال�سالم والتحية اأخرجت الن�ساء 
املولود  نقوط  فيه  �سر  قد  واحد  كل  املناديل  وكانت  جلبنها،  التي  الهدايا  مناديل 
والذي هو عبارة عن جمموعة من اجلنيهات الذهبية. و�سعت الن�ساء املناديل يف 

�سبت املولود مباركة قدومه. 

وابنة  نع�سة  اأخت  بهية  الأم هي  كانت  القاعة.  الن�سوة يف  املولود  اأم  انت�سفت 
وليدها مرتدية ف�ستاًنا طوياًل وردًيا من  اأمام �سبت  بهية كالعرو�س  جابر، تربعت 
ا، وقد اأثقلت يديها  احلرير مطرًزا بدقة بخيط ف�سي لمع ي�سرح طوياًل ف�سفا�سً
بالأ�ساور واخلوامت تتدىل �سال�سل الذهب من عنقها متزاحمة بع�سها فوق بع�س، 
و�سعت  راأ�سها  فوق  ذهبية،  واحدة  ككتلة  اأ�سبحت  حتى  اأ�سكالها  طم�ست  بدرجة 
ت�ساوت فوق  التي  ال�سيفون فوق حدود فرق ق�ستها  بهية مندياًل وردًيا خفيًفا من 
هاليل حاجبيها تاركة �سعرها الك�ستنائي مفروًدا خلف ظهرها متباهية به، مكتحلة 
العينني مزينة كفيها ورجليها بنقو�س احلناء، مل يكن ذلك التدلل اإل لأنها بكرت 

مبولود ذكر. 

يف القاعة جلبت مغنية من الغجر معها فرقتها وهن ثالث ن�ساء وظيفتهن الغناء 
ومعهن �ساربة دف واأخرى تدق على الطبلة، وذلك للرتويح عن الن�ساء واإ�ساعة جو 
من البهجة بينهن. تقدمت ال�سابات ال�سغريات املتطلعات للفوز بعري�س عن طريق 
ر�ساقتها  فيها  تظهر  و�سلة  توؤدي  اأخرى،  تلو  واحدة  بالتقدم  اإليهن  الأنظار  لفت 
وحما�سنها فلرمبا تلحظها الأمهات واجلدات فتتقدم خلطبتها لبنها اأو حفيدها، 
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وقد و�سعت رئي�سة و�سنية اآمالهما العري�سة على ذلك احلفل لعل بناتهن يحظني يف 
تلك املنا�سبة بعري�س جيد. 

لو كانت ترتاق�س  الزيف تلك، حالها كان كما  نف�سها يف غابة  مل جتد تهاين 
قررت  لذا  منهن؛  التحرر  اأو  على جماراتهن  قادرة  ل هي  موزون  اإيقاع غري  على 
الن�سحاب من املجل�س ومل يلحظ انفالتها من املجل�س �سوى نع�سة فتبعتها، خارج 

احلجرة جذبت نع�سة تهاين من طرف كمها: 

ما بك يا ابنة العم؟ ذبل وجهك ونق�س وزنك مل تعودي تهاين التي اأعرفها، 	 
معقول اأن مير جمل�س كهذا ول تكونني فيه اأنت النجمة، اأين �سخبك وجلبة 

�سحكاتك التي كانت ت�سغل كل الروؤو�س؟ 

اأجابتها تهاين يف �سوت يائ�س �سعيف:

اأظنها اللعنة يا نع�سة قد اأملت بي. 	 

اأي لعنة تق�سدين؟	 

يل 	  ادعي  الهالكني،  من  لأكونن  ربي  يرحمني  مل  فاإن  نع�سة  يا  اتركيني 
بالرحمة حتى يخل�سني اهلل من عذاباتي فاإنني اأوثر املوت على ما اأنا فيه. 

لو  ابتلعتها دهاليز الطرقات تود  ثم تركتها، فرت �سريًعا كغزالة �ساردة حتى 
تبتلع يف ظرف غام�س ثم ُتن�سى يف جوف العدم، فين�سى النا�س اأن يف يوم ولدت 
فتاة تدعى تهاين وتن�سى هي نف�سها كاأمنا ولدت من جديد لي�س من اأم اأو اأب اإمنا 

من حجر قا�ٍس قلبه. 

كان  يقرتبان  كانا  ما  وبقدر  الطحاوي  دوار  عيد  والأجري  وزيدان  عابد  بلغ 
ال�سجيج ي�سمع ب�سكل وا�سح، اأ�سوات خمتلطة.. �سياح الأطفال و�سحكات الن�ساء 

مع حركة اخلدم، قال عيد عندما و�سلوا لأعتاب الدوار:
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يعطوين 	  مل  �سنوات  خم�س  عندهم  خدمت  ال�سيد  هذا  منزل  اهلل  حرق 
فيها اأجرة يدي، وحني طالبتهم قالوا يل ادفع لنا يف الأول اأجرة طعامك 
وك�سوتك وحق اإيوائك ثم تعال لنتحا�سب �ستجد اأنك مدين لنا ثم طردوين، 
اأ�سكو لعبد ال�سكور الذي تو�سط يل عند احلاج عبد اجلبار  بعدها ذهبت 

والذي بدوره �سمني ل�سرب الأجرية يف اأر�سه. 

عقب عابد: 

واأنا الذي كنت اأريد التحدث مع احلاج بخ�سو�س اأجرتي. 	 

 �سحك عيد: 

اإن قيمة احلمار عندهم اأثمن من قيمة الأجري فما بالك بالعبد الذي دفعوا 	 
اإن  ال�سنوية،  وك�سوتك  عي�سك  لقمة  منهم  يكفيك  اأخي  يا  ان�س  املال؟  فيه 

العمل على كل الأحوال اأح�سن من الت�سول. 

اأيده زيدان: 

عندك حق يا عيد، فما من �سنبلة حتمل القمح مطبوًخا، احلمد هلل على 	 
نعمة العمل. 

ل  �سغرًيا  �ساًبا  وكان  البيت  اأفراد  اأحد  ا�ستقبلهم  الدوار،  رجال  الثالثة  دخل 
يتجاوز ال�سابعة ع�سرة، غمز عيد لزيدان وعابد »اإنه والد املولود املقام على ح�سه 
هذا الهيلمان«. هتف عليهم الأب ال�سغري »انتظروا مهاًل اأمامكم يوم بطوله حتى 
ياأتي الرجال يف اآخر النهار، هل تراكم �ستجل�سون هكذا بال عمل؟ اذهبوا وحملوا 
اأ�سولة الك�سب تلك على العربة اأمام الدوار ومن بعدها �سرنى اأي م�سلحة �ستقومون 
بها«. توجه عابد بنظره نحو زيدان وقال »معزومون األي�س كذلك، واهلل اإين لأغبط 

هذا البغل املربوط اأمامنا«. 

اجلهة  من  للدار  مال�سًقا  النزل  كان  بروية،  اخلدم  نزل  حيث  تهاين  نزلت 
اخللفية تعده جزًءا لي�س منه حلقارته مقارنة باملنزل العريق باأثاثه الفاخر وفر�سه، 
املكان مكون من طابق واحد مق�سم لعدة حجرات مبني من الطوب اللنب ومطلي 
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يف  خدم  نزل  اأي  ت�سميم  عن  يختلف  ل  بت�سميم  والداخل،  اخلارج  من  بالطني 
منازل الأثرياء من اأعيان يامنة. 

وكانت  الأفران،  واأدخنة  الطعام  اأبخرة  اأثر  من  يطاق  ل  ب�سكل  خانق  اجلو   
قبالة  دموعهن  يف  ويغ�سن  والأفران  الكوانني  اأمام  عرقهن  يف  يغرقن  اخلادمات 
و�ساق  قدم  على  كاملكوك  اأعمالهن  يتابعن  بجد،  منهمكات  املقطع  الب�سل  اأكوام 
لوجود  منهن  واحدة  تنتبه  مل  فاإنه  لذا  والفطائر  اخلبز  واإعداد  الطعام  لتح�سري 
من  فزادت  ملراقبتهن  اأتت  اأنها  فظنت  اإحداهن  لحظتها  ورمبا  بينهن،  تهاين 
ن�ساطها وحموتها يف اجتهاد نحلة بداخل خلية. لحظت تهاين وجود جدتها اآمال 
وهي الأخت الوحيدة جلدها عبد اجلبار وقد اتخذت مكاًنا ق�سًيا يف اأحد الأركان، 
مت�سك �سالعة �سوك طويلة تغرزها يف ثوبها املمزق من ناحية الو�سط تل�سق طريف 

الثوب بع�سهما ببع�س لت�سرت ج�سدها. 

 تقدمت نحوها تهاين: 

األ 	  اأتى بك ل�سطر اخلدم؟ ثم ما هذا الذي تفعلينه  اآمال ما الذي  جدتي 
متلكني يا ابنة اجلبابرة �سوى ذلك الثوب املمزق؟ 

بلى اأملك.. ما هو اأبلى منه. 	 

�ساآخذك 	  اأنا  تعايل  العائالت  ن�ساء  اأخت عبد اجلبار مكانك فوق مع  اأنت 
و�ساأجلب لك ثوًبا. 

اأفلتت العمة يدها برفق وبوجه مفعم بالأ�سى واحلنق قالت:

اأفراد الفرع 	  اأخي حني زوجني عبد اجلبار لرجل من  ن�سيبي يا ابنة ابن 
الفقري فاأم�سيت تبًعا له خادمة، اأنا ل األوم القدر اأن زوجي كان معدًما �سيق 
احلال فهو رجل �سريف مل يلقمني يف فمي لقمة حرام ومل يهن ع�سرتي معه 
على  بيدي  تلقيته  بولد  املا�سي  ال�سهر  اهلل  رزقه  ابني  موجع.  الظلم  لكن 

خرقة قما�س قدمية حتى ثوب قما�س مل يبعثه لنا اأي قريب يف يامنة. 
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اإنهم يف يامنة ل يورثون الن�ساء ول يعطونهن حقوقهن لعنة اهلل على الظاملني 	 
يا جدتي، اإن ربهم �سريدهم م�سقطهم يف �سبع اأرا�سني ذلك قدرهم فماذا 
حينها ثروتهم لهم فاعلة، لكنهم بعذابه غري اآبهني اأو لعلهم يا جدتي باليوم 
الأخري غري موؤمنني، هوين عليك يا جدة فما عند اهلل ل ي�سيع، لك اجلنة. 

�سعبت على اآمال نف�سها فاأجه�ست يف البكاء: 

لكن 	  العذاب  له  اأريد  ول  اأخي  اأكره  ل  واهلل  اجلبار،  عبد  اأخي  اأكره  ل  اأنا 
ق�سوته جعلت وجوده يف قلبي ينح�سر عن لبه اإىل حوافه. 

والب�سيه 	  خذيه  جيًدا  ا  قمي�سً هذا  ثوبي  اأ�سفل  اأرتدي  اأنا  جدة  يا  ا�سمعي 
اأ�سفل مالب�سك وا�سرتي نف�سك به، واأريد منك �سيًئا اآخر.. اأن متري علي 
من حني لآخر �سوف اأهديك من الطعام ومن مالب�سي وحاجاتي اخلا�سة، 

ل تعويل الهم يا جدة اآمال وكوين مطمئنة. 

احت�سنت اآمال تهاين داعية لها باخلري وراحة البال ثم هتفت تهاين يف الن�ساء 
ن�ساء  يا  للمراقبة  ولي�س  للم�ساعدة  اإمنا جئت  مهلكن  »على  بهجة  من  قلبها  مبلء 
يراقبنها  كن  بينهن  وجودها  وطوال  خطاها،  وباركن  بها  الن�سوة  رحبت  يامنة«. 
تعابري  مع  تبت�سم. حترك حاجبيها  وهكذا  تتحدث  وهكذا  ويحدقن، هكذا جتل�س 
وجهها اإذا ما راق لها كالم اأو �سد انتباهها �سيء، تقطب جبينها مركزة وهي حتاول 
لتهاين جاذبية مفرطة  باأ�سلوبها وطريقتها. كان  يفعلن فيعجنب  الفطري كما  فرد 
احلما�س  �سعلة  تهاين  اإنها  وينده�سن.  وي�سحكن  عنها  يتحدثن  جعلتهن  مقنعة 
املتقدة على الدوام.. مل تكن الفتاة املدللة جتيد من اأعمال املنزل من �سيء لكنها 

برغم ذلك اأبلت بالًء ح�سًنا يف تق�سري الثوم. 

املنزل  فناء  داخل  من  الأ�سولة  حتويل  من  وعيد  وزيدان  عابد  انتهى  اأن  بعد 
خلارجه على العربة الواقفة، اتكاأ الثالثة على ظهر حائط نزل اخلدم خمتفني عن 
الأنظار كي ل يراهم اأحد من اأهل الدار فيكلفهم بعمل اآخر. ت�سربت من الطاقة 
اإىل  طريقها  ت�سق  مت�سللة  الهواء  تعبق  ال�سهية  الطعام  روائح  تعلوهم  كانت  التي 
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اأنوفهم، ما كان من زيدان اإل اأن فك حزامه خمرًجا اخلبز الذي كان ي�سره حول 
خ�سره وراح يغم�سها بالدخان املعباأ برائحة �سواء ال�ساأن التي �ساحت دهونه على 

مهل يف طواجن الفخار بداخل الأفران. �سحك منه عيد وعابد، ف�ساأله الثاين: 

ماذا تفعل يا اأبله؟	 

اأغم�س العي�س برائحة اللحم ال�ساأن، انظرا اإن تلك اجلهة تاأتي منها رائحة 	 
البط امل�سلوق واإين لأجزم اأن الناحية الأخرى قد و�سعت فيها قدور احلمام. 

قال عيد:

كفى يا زيدان اإن اأمعائي تت�ساجر مع بع�سها. 	 

قال عابد: 

بل كفاكما اأنتما الثنني �ساأذهب لأجلب لنا طاجن حلم.	 

وجه اإليه زيدان احلديث: 

اإن عملة كتلك ثمنها ع�سر جلدات على ظهرك بل و�ستجعلك 	  وهل جتروؤ؟ 
ت�سم رائحة �سواء حلمك اأ�سفل �سيخ �سيدك املحموم. 

وقف عابد وبثقة كاملة ختم حديثه معهما: 

ل اأبايل. 	 

بنظره  وجال  مت�سلاًل  دخله  املطبخ،  مدخل  عرف  حتى  النزل  حول  عابد  دار 
جال�سة  تهاين  وكانت  الفرن  عني  اأمام  زيدان  اأم  فتحية  فوجد  املكان  ي�ستك�سف 
الطواجن  حترك  وهي  فتحية  ف�ساألته  ا�ستحياء  على  ببطء  عابد  تقدم  بجوارها، 

داخل الفرن: 

ماذا تريد يا عابد؟	 

اأ�سار براأ�سه وهو يزدرد ريقه: 

اأريد من هذا الذي يفقفق داخل الفرن. 	 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�سرخت فتحية يف وجهه:

هل تود اأن تاأكل من طعام اأ�سيادك قبل اأن ياأكلوا منه هم، يا لوقاحتك وقلة 	 
اأدبك؟!

وما ال�سرر هل لن متتلئ بطونهم اإن اأخذت طاجًنا يل ولبنك ولعيد؟ 	 

ل بل تلك اأمانة يا ولدي. 	 

ل اأمانة يا خالة اأمام اجلوع. 	 

اأقدم عابد نحو الفرن خمرتًقا �سف الن�سوة ثم خلع عمامته خمرًجا بها اأحد 
الطواجن ورحل �سريًعا يف ده�سة من كل الن�ساء. اأعقبت بعدها فتحية: 

انظري يا تهاين لهذا العبد كيف اختطف الطاجن من اأمامنا كاحلداأة!	 

قالت تهاين متب�سمة لبت�سامة عابد حني ظفر بالطعام: 

ل، بل هو �سقر.. �سقر حقيقي. 	 

رجع عابد ل�سديقيه بالطعام م�ستقبلينه ا�ستقبال املحارب الراجع من احلرب 
منت�سًرا مهللني مكربين. 

t
دخلت نع�سة حجرة اخلدم متاأففة وا�سعة املنديل فوق اأنفها تبحث عن تهاين، 

وما اإن وجدتها حتى اأم�سكت يدها وقادتها �سريًعا للخارج وهي ت�سعل: 

اأوف من هذه الأدخنة األ تخنقك؟ منذ �سغرك واأنت متيلني للعب مع اأبناء 	 
اخلدم وتلويث نف�سك بالطني والرتاب كما يفعلون.

ما الذي اأتى بك يا نع�سة؟	 

اأمك تبحث عنك، خمني اأنت ما ال�سبب وقويل اأ�سعد الأ�سباب واأجملها. 	 

هل وافق جدك على �سفرنا لزيارة عمك يف القاهرة؟	 
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ل، بل ما هو اأهم من ذلك، اإن واحدة من ن�ساء الطحاوي طلبت من حماة 	 
اأختي اأن تر�سح لها عرو�ًسا فر�سحتني واإياك، والآن زوجة عمي تريدك حتى 
الأمل  فيتحقق  املراد  بالعري�س  منا  واحدة  تغنم  كي  الأم  ملقابلة  ت�ستعدين 

املن�سود. 

الذي عاهدت  املوحل  الدرب  اإن  تهابه تهاين وتخ�سى وقوعه،  ح�سل ما كانت 
حتى  و�ستغرق،  �سيغمرها  قريب  عن  انغرا�ًسا  فيه  �ستنغر�س  به  متر  لن  اأن  نف�سها 
املوت الذي متنته ل ي�سبه ذلك املوت املزري، ذهبت تهاين على م�س�س يتمثل يف 
خاطرها م�ستقبلها وقد جاورت ابن الطحاوي وبينهما جرف وا�سع طويل، اإن هي 
مرارة  تهاين  ابتلعت  وحتللت،  وجفت  ذبلت  ا�ستقرت  واإن  �سقطت  عبوره  حاولت 
الأ�سى بداخل نف�سها حتى و�سلت اإىل اأمها. يف �سمت كئيب تلقفتها رئي�سة من اأمام 

الباب الرئي�سي ودخلت بها اإحدى احلجرات. 

اأين كنت يا تهاين؟	 

 يف املطبخ. 	 

اإن اأفعالك امل�سينة تلك �ست�سر ب�سمعتك، متى �ستعقلني؟	 

ا  فت�ست رئي�سة بداخل حقيبة قما�س اأح�سرتها معها، اأخرجت منها ثوًبا وبع�سً
موجود  فالكحل  باأ�س  ل  احلمرة،  وعجينة  الوجه  دهان  ن�سيت  »اأخ!  احللي  من 
بني  الف�ستان  تهاين  قلبت  الف�ستان«.  هذا  الب�سي  خدودك،  بتوريد  كفي  و�ستتكفل 
قدمت  ذراعي«.  لثلثي  ت�سل  بالكاد  واأكمامه  ال�سدر  ومك�سوف  ق�سري  »اإنه  يديها 
رئي�سة حجتها »وهل �ساأك�سفك اأمام الرجال اأو الأغراب؟ اإنهن قريباتنا، ثم اإن اأم 
العري�س هي التي ترى وتعاين والعري�س ما عليه اإل اأن يتزوج، كفاك مماطلة، الب�سي 
ا اأ�سفل ثيابها  الثوب«. خلعت تهاين ثوبها فاكت�سفت رئي�سة اأن ابنتها ل ترتدي قمي�سً
الثوب  ارتدائها  اأثناء  تهاين  اأجابت  بدونه؟«  خرجت  هل  تهاين  يا  قمي�سك  »اأين 
اجلديد »ل، بل اأعطيته جلدتي اآمال كي ت�سرت به نف�سها«. نفثت الأم غيظها قائلة 
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»اأمل اأقل لك اإن اأفعالك امل�سينة تلك �ستجلب لنا العار!« ارتدت تهاين الثوب بعدها 
اأم�سكت الأم بذراعي ابنتها ولوحتها باجتاهها و�سفعتها بلطمتني على وجهها. 

ماذا فعلت يا اأمي لت�سربيني؟	 

مل اأ�سربك ولكن حتى يظهر خداك اأحمرين متفتقني. 	 

بل �ستظهر اآثار كفك على وجهي. 	 

مل تكتف رئي�سة بل اأخذت تقر�س تهاين يف اأنحاء وجهها كله.

كفي عني ماذا تفعلني بي ملاذا تقر�سينني؟	 

وجهك 	  على  �سفعتك  حني  اأ�سابعي  بني  ما  اأماكن  الفراغات  اأمالأ  حتى 
ا تفزع ال�سحة من كل جزء فيه طبيعًيا فال ت�سك  في�سبح وجهك كله غ�سً

الن�ساء فيك. 

تًبا لرجل اأ�سفع واأقر�س من اأجله. 	 

ذلك حتى تتعلمني املحافظة على �سيء تاأملت من اأجل احل�سول عليه، ثم 	 
اإذا اأردت الفوز. انزعي عنك عزة  اإن عليك تنفيذ ن�سائح اأمك الرا�سدة 
نف�سك املتعالية يف ح�سرة حماتك امل�ستقبلية، اجعلي وجهك متب�سًما لكل 
واحر�سي  وال�سراب  الطعام  منها  قربي  لك،  ذم  فيه  كان  واإن  تقوله  قول 
حماتك  اجتاه  ورداتها  اأفعالك  وازين  ممانعة،  اأو  حلوحة  تكوين  األ  على 
امل�ستقبلية، ل تقاطعي حديًثا لها ول تعقبي هكذا تكوين قد �سمنت العري�س. 

خرجت تهاين بوجه متورم اأحمر كاأمنا نقع ليومني يف ماء البنجر. 

داخل القاعة اأبدت نع�سة كل ما متلك من فنون الر�سوخ وال�ستكانة اأمام احلماة 
امل�ستقبلية، جال�سة بجوارها تق�سر لها الفول والبلح واملوز قائمة على خدمتها، بينما 
جل�ست تهاين بعيدة معتدة بنف�سها رافعة الراأ�س حمتفظة بكربيائها مما اأغ�سب 

رئي�سة وخيب اأملها يف اأن تفوز ابنتها بذلك العري�س. 
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دوار  على  تنهل  الرجال  وفود  بداأت  ال�سم�س  وان�سحاب  النهار  انق�ساء  مع 
الأعيان…  وكاريتات  الفناء ل�ستقبال خيول  الأطفال عن  اأزاح اخلدم  الطحاوية، 
يف وقت �سابق اأعطى جابر لكل عبد �سيد ع�سا بيده وكانت الع�سيان م�سنوعة من 
خ�سب الأبنو�س املطلي بق�سرة الذهب مزين مقب�سها بقطع من الأحجار الكرمية، 
وكان عبد اجلبار واأبناوؤه واأبناء اأبنائه منفردون بتلك الع�سي املميزة عن اأي واحد 
اأين جاء بها؟ ومن �سنعها  يف بر ال�سعيد، ومل يعط عبد اجلبار �سر الع�سي من 
له؟ لأحد اأًيا كانت معزته لديه، ل اأحد يعرف من اأين توؤتى له؟ ومن ياأتيه بها؟ اإل 
اأن الظنون كلها كانت حتوم حول عبد ال�سكور باأنه ياأتيه بها من اإيران مع ال�سجاد 
واحلرير مو�سًيا بها معارفه اأو رمبا من تركيا اأو حتى اأوروبا لكن عبد ال�سكور مل 

ينِف ومل يجزم بهذا الأمر. 

 وزع عبد اجلبار الع�سي على العبيد قائاًل لهم »اإن الع�سا وجاهة وخيالء ما 
بعده خيالء تعطي الرجال الهيبة بجانب الوقار، واإين لأريد اأن اأقيمكم حتى تكونوا 

بجوار الأ�سياد اأ�سياًدا فاأبدو اأنا واأبنائي اأ�سياد الأ�سياد«. 

يتبعه  اأبنائه،  واأبناء  اأبناوؤه  دخل عبد اجلبار دار �سيافة الطحاوي ومن خلفه 
عبيد الأ�سياد الثمانية موزعني على �سفني منتظمني، بعد رف�س عبد احلكيم البن 
البلدة  يف  معه  بوجودهم  مكتفًيا  للقاهرة  معه  عبيده  اأخذ  اجلبار  لعبد  الأ�سغر 
فاأ�سبح الثمانية حزمة واحدة يف يامنة. عم املجل�س برجال يامنة والقرى الأخرى 
واملراكز املجاورة من الأعيان وال�سيوخ وماأمور املركز الذي كان ح�سوره اأ�سا�سًيا يف 
تلك املنا�سبات، كل جماعة انفردت بحديث خا�س فيما بينها اأما عبيد الأ�سياد فقد 
اأفواهم  تنب�س  اأن  يقال بدون  ملا  ال�سمع من�ستني  انت�سروا بني اجلماعات مرهفني 
بكلمة واحدة اأو ي�ساركون بالراأي، اإل اإنهم وبالرغم ما ا�سطنعوه من بالدة وجمود 

كانوا واعني متاًما ملا يدور بني الأعيان. 

مفاد حديث اجلمع كان ين�سب على فكرة واحدة األ وهي تو�سيع نفوذ �سطوتهم 
اأخافهم هو مترد الفالحني يف  اأمالك على العمال والفالحني، لكن ما  كاأ�سحاب 
قرية البداري وقلقهم من تكرار ما حدث فيها يف يامنة، اإذ منى لعلمهم اأن عاماًل 
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فلم  حقه  على  جار  اأنه  ب�سبب  الأر�س  مالك  على  مترد  البعيدة  القرى  اإحدى  يف 
يعطه قر�ًسا منذ عمله ل�سنوات يف داره واأر�سه؛ لذا ما كان من العامل اإل اأن انق�س 
على �سيده مبنجله حني طالبه باأجره ورف�س. وقد هيجت دماء ال�سيد امل�سالة على 
منجل العامل بقية العمال، فانق�سوا على مالكهم بغيظ كل ال�سنني الذي دفنوه يف 
اأح�سائهم والكراهية املوروثة يف دمائهم والتي داروها كمًدا مردين �سيدهم �سريًعا. 

باقي  اإىل  النتقام  هو�س  ينتقل  اأن  قبل  الكارثة  تلك  تداركوا  املالك  اأبناء   
ومن  باأكملها  العائلة  من  فيثاأرون  الثورية  الروح  هذه  عدوى  فت�سيبهم  الفالحني 
ثم تثور القرية كلها. لذا ويف احلال فاإن اأبناء القتيل قتلوا جميع عمالهم امل�سارك 
يف احلادث وغري امل�سارك، ثم �سحلوهم وهم موتى مارين بهم على منازل القرية 
اأحياًء  عبيده  جابر  دفن  حني  بالبارحة  اأ�سبه  اليوم  اأن  ال�سيوف  اأقر  وقد  جميًعا. 
اأ�سفل منزله، وكيف اأن �سيا�سته احلكيمة تلك اأ�سبحت مرجًعا لكل �سيد ومالك يف 
ردع اأي متمرد، مرتحمني على جابر معددين مناقب اأفعاله ال�ساحلة وقوة جاأ�سه 

يف التعامل مع املواقف ال�سعبة. 

الد�سمة بني ما هو م�سوي ومطهي، و�سع  الطعام  قطع احلديث مرور �سواين 
ا ك�سره واألقاه يف ال�سلطانية  جابر اأمامه �سلطانية ح�ساء البط، اأم�سك خبًزا حمم�سً
منها  بحر  يف  اأغرقوين  لو  نف�سي  يف  خا�س  ع�سق  لها  تلك  البط  �ُسربة  »اإن  قائاًل 
اأ�سار واحد من ال�سيوف لعبد ال�سكور »احك لنا يا  ما �سبعت«. �سحك اجلمع ثم 
التقط  اأن  بعد  ال�سكور  عبد  قال  والولية«.  العايل  الباب  اأحوال  عن  ال�سكور  عبد 
يدعى  ثائر  �ساب  اأخي ظهر  »يا  واحدة  ملتهًما ن�سفه يف قطمة  فرًدا من احلمام 
م�سطفى كامل عمل على توتر الأو�ساع بني م�سر والإجنليز، اإنه يدعو يف مقالته يف 
جريدة تدعى اللواء لوحدة م�سر مع دولة اخلالفة، هل يريد ذلك الأخرق حرًبا مع 
بريطانيا؟ وحتى لو طالبت بريطانيا من م�سر اإعادة فتح ال�سودان باأموال م�سرية 

ورجال من م�سر فهذا واجب علينا لأننا نعي�س يف حماية اململكة«.. 

»لو  اأمامه  خروف  كتف  يف  الع�سرة  كفيه  اأ�سابع  يغر�س  وهو  وقال  ب�سري  جتراأ 
�سمحتم يل يا �سادة اأن اأ�سرح بوجهة نظري، اإن الوايل واخلديوي بالن�سبة للحاكم 
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الإجنليزي على تلك الأرا�سي كعبد ال�سيد لل�سيد، واحلاكم الإجنليزي على اأرا�سينا 
ا«.  بالن�سبة مللك بريطانيا العظمى كعبد ال�سيد لل�سيد اأي�سً

اأ�ساد احل�سور: 

بالفعل. 	 

يا له من عبد حكيم! 	 

قاطعهم عبد اجلبار رافًعا كفه خمم�ًسا به »اإين اأ�سهد لك يا ب�سري، اإين اأ�سهد 
اأ�سياد  عبيد  تعيني  يف  حكمتي  وفطنتك  تلك  عقلك  برجاحة  يل  تربهن  اإنك  لك. 
ك�سابقة هي الأوىل من نوعها بني الأثرياء والأعيان و�سيوخ العائالت، واإنه لرائع اأن 

ت�سبهني بجاللة ملك بريطانيا العظمى«.

قال عبد ال�سكور:

يا كرام عبارة عن حلقات متداخلة من الأ�سياد وعبيد الأ�سياد 	  العامل  اإن 
واخلدم والعبيد. دائرة بداخل دائرة وهكذا دواليك دواليك. 

يكونون مدعوين  ما  غالًبا  والذين  ال�سيوف  الأزهريني من  ال�سيوخ  اأحد  عقب 
للتبارك بهم اأو دللة على تدين وورع �ساحب احلفل: 

اإن اهلل خلقنا طبقات وف�سل بع�سنا على بع�س. ومع هذا ل يكف البع�س 	 
من الفقراء ممن يدعون اأنهم مظلومون عن حقدهم على من كرمهم اهلل 
اهلل  خلق  ما  على  التمرد  معلنني  مقاماتهم  وعظم  مكانتهم  واأعلى  عنهم 

عليه الب�سر واأكابرهم. 
ا�سمه  ذلك  يكن  مل  اإن  كنيته  وهي  الثعلب  يدعى  املدعوين  من  واحد  قال 
احلقيقي، والثعلب رجل بال اأر�س ول ثروة ول مكانة �سوى اأنه �ساحب نفوذ وبط�س، 
و�سبيحة  ول�سو�س  طرق  قطاع  اإمرته  حتت  يعمل  الكبار  الطرق  قطاع  من  واحد 
كان  اأنه  اإل  املركز مهنته احلقيقية  ماأمور  فيهم  يعرف اجلميع مبا  وكان  اآخرون، 
معروًفا فيما بينهم اأمام عامة النا�س باأنه تاجر من التجار، لكن اأي جتارة يتاجر 

فيها بال�سبط.. ل اأحد يعرف. قال الثعلب: 
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 اإن من يتمرد على طبيعة اخللق وجب قتاله. 	 

اأردف عبد ال�سكور: 

بالتعامل مع 	  الإ�سالح  اأهل  فاأنا من  القتال  اأ�سجع فكرة  ول  اأنا غري متفق 
املتعلمني  مثل  ال�سرعية،  القنوات  خالل  من  والدهاء  باحلكمة  الواقع 
واملتحدثني ورجال الدين بالن�سح والإر�ساد واإعطاء بع�س العطايا املردودة 
على �سبيل التحايل لأنه لن يكبح املوت اأفكار هوؤلء، فتلك يا �سادة معتقدات 
اإنهم ل  اأخرى  اإن قتلت جزًءا منهم ظهرت جمموعة  م�سدقة يف عقولهم 

ينفدون اأبًدا، يف راأيي ا�ستهداف العقول اأ�سوب من ا�ستهداف الأج�ساد. 

قال اإمام امل�سجد الكبري والذي غاىل يف اأكل الفتة امل�سبعة بقطع ال�ساأن حتى 
اأوقع من الدهن على قفطانه فدن�سه: 

كفى كالًما عن ال�سيا�سة يا اأجاويد. اأبهجنا يا عبد ال�سكور وافتنا باحلديث 	 
اإنهن مي�سني يف  يقال  الإجنليز،  ن�ساء  وو�سف  القاهرة  وم�سارح  الفن  عن 

ال�سوارع �سافرات مبديات الزينة متربجات اأ�ستغفر اهلل.

ثم اأخذ احلديث �سبياًل اآخر اختلط فيه املزاح بالأحاديث اخلفيفة. 

بعد اأن فرغ ال�سيوف من طعامهم مر اخلدم باأباريق املاء وال�سواين النحا�سية 
وا�سعني املنا�سف على اأكتافهم، ميدها كل خادم ل�سيده بعدما يكون قد غ�سل يده. 
كان همام قد طلب من قم�سان الذي اأ�سبح ال�سديق ال�سدوق بالن�سبة له واملقرب 
ا من  من دون العبيد بل وعن خالنه واإخوته، طلب منه همام اأن يح�سر معه بع�سً
زجاجات النبيذ. اأعطى قم�سان الزجاجات خلبري والكوؤو�س جلوهر، واحد ي�سب 
والثاين مير بالكوؤو�س على ال�سيوف بينما ي�ستمعون لالأتوغراف وقد اأعجبهم املذاق 
وكيف مفعوله مزاجهم، وملا راأى همام ما راأى من تاأثري ال�سراب على اجلميع لح 

يف خاطره فكرة �سيطانية. 

بينما كان ال�سمر على اأ�سده يف قاعة الرجال كان عابد وزيدان وعيد يف اخلارج 
بجانب �سجرة �سخمة يف الفناء، ي�سعلون النار حلرق فحم اأحجار ال�سي�سة لل�سيوف، 
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وكان زيدان هو املنوط بالذهاب لتغيري الأحجار. رجع زيدان يف هذه املرة مغتاًظا، 
جل�س بني عابد وعيد م�سهًما على غري عادته بدون اأن ينب�س بكلمة، �ساأله عابد:

ما بك يا �سديق؟	 

مل ي�ستطع زيدان كبح دموعه وقال باكًيا:

على الأقل اأمام ال�سيوف كان عليه األ يعايرين بعلة ل�ساين.	 

�ساأله عيد:

من هو؟	 

ابن الطحاوي الأ�سغر، عمر ال�سي�سة يا األدغ، تعال يا األدغ، اذهب يا األدغ. 	 
اإين رغم عاهتي يل ف�سل على الأر�س التي تطاأها قدماه وها هو وهو �سليم 

معافى مباذا انتفعت به الدنيا باأكملها؟

قال عابد وهو يربت على كتفه:

وهل على املر�س �سلطان! قد ت�سيبه علتك يف ال�ساعة واحلني. 	 

�سحك عيد:

�سليم، 	  واأنا  خلقتي  يعيبون  كانوا  �سنوات  خم�س  معهم  عملت  اإنني  اأخي  يا 
ويهجونني مبا هو لي�س يف واأنا �سريف وذلك لل�سخرية لي�س اأكرث كنوع من 
اأنواع الت�سلية، وكاأنهم يجدون متعتهم يف ال�سخرية من الغري.. �سحيح اإن 

له يف خلقه �سئون. 

قال زيدان يف غ�سب: 

ذلك مر�س ولي�ست عادة. 	 

قال عابد: 

ل مر�س ول عادة يا اإخواين بل هو فراغ. اأنا�س ل يعملون بظنكم ما ع�ساهم 	 
يفعلون �سوى التم�سخر على الغري؟ 
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تنهد عيد: 

العطارة 	  والذي جمع يف حياته من جتارة  والدهم الطحاوي  اأن مات  منذ 
بالتبذير  الرثوة كلها  ياأتون على  والأبناء  يامنة كلها  ما مل يجمعه بيت يف 
يتعد  مل  منهم  الطفل  جتد  ال�ساكلة،  نف�س  على  اأحفادهم  كذلك  والبذخ 
العا�سرة ويرتدي اخلوامت ويزين عنق فر�سه بال�سال�سل الذهب. لكن ح�سبي 

وح�سبكم اأن كنوزهم حتًما �ستنفد و�سوف يحلون يوًما منازلنا. 

على  راكًعا  الطحاوي  ابن  يتخيل  وهو  زيدان  غيظ  نريان  عيد  كلمات  اأطفاأت 
ركبتيه يغري له حجر ال�سي�سة. 

t
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ن�سوتهم  اآخذين  رحل  الرجال  من  بع�س  الليل،  منت�سف  بعد  احلفل  انف�س 
وزيدان  عابد  ان�سم  وخدمهم.  ن�سائهم  مع  يوم  لثاين  البيات  قرر  الآخر  والبع�س 
ا�سم  عليها  يطلق  الغالل  لتخزين  الأ�سل  يف  معدة  حجرة  يف  اخلدم  لباقي  وعيد 
»�سونة«. ال�سونة وا�سعة لكنها كانت مكد�سة باأ�سولة الغالل، افرت�س اخلدم الزكائب 
والأ�سولة الفارغة يف امل�ساحة ال�سيقة املتبقية من احلجرة. مل يطق عابد املكوث يف 
احلجرة فف�سل النوم يف الطلل عن الختناق من زحمة الأنفا�س الب�سرية املكد�سة. 

تراقب  تهاين  كانت  حركاتهم  و�سكون  للنوم  اجلميع  خلود  وحتى  الليل  طوال 
عابد  كان  الأثناء  تلك  يف  الفناء.  على  املطلة  الن�ساء  جمل�س  م�سربية  من  عابًدا 
يفكر يف الطريقة التي �سيطلب بها يد خ�سرا من �سيده عبد اجلبار، وكانت تهاين 
األ وهي  اأجل تنفيذ رغبة بداخلها  اأن تلك هي الفر�سة ال�سانحة لها من  تفكر يف 
العرتاف للفتى مبا اأ�سمره قلبها ناحيته. وها هي اجلراأة يف تلك الليلة تواتيها. 
بينها  حائاًل  وقفت  اإن  كلها  يامنة  لرتك  ا�ستعداد  على  وباأنها  �سيء  بكل  �ستخربه 
قلبها  ا�سطرب  تلك.  بفكرتها  عقلها  وتوهج  تهاين  دبت احلرارة يف ج�سد  وبينه. 
وتارة  للذهاب  وتت�سجع  تبتهج  تارة  اأم ل؟  اأتذهب،  نف�سها  ت�سائل  وت�سارعت دقاته 

ينقب�س �سدرها من اخلوف وترتاجع. 

عابد  يزال  ل  النافذة،  من  نظرت  ثم  حولها  ما  لكل  ال�سمع  تهاين  اأرهفت 
م�ستيقًظا. فقط هي وعابد وكان القمر ثالثهما، وقد اأ�ساء انعكا�س نوره الأ�سجار 
يف الفناء ف�سنع من ظاللها اأ�سباًحا �ساحرة تلوح لها بالإقدام قدًما نحو ما تنوي 
عليه. تن�ستت مرة اأخرى، بداأت امراأة عجوز من ال�سيوف ت�سخر اأثناء نومها مما 
اأقلق تهاين وجعلها تراجع نف�سها مرة اأخرى، بعدها رجعت ملكانها وا�سعة الو�سادة 
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اأ�سفل راأ�سها لب�سع دقائق لكنها نه�ست مرة اأخرى يف هدوء، لفحتها رطوبة ن�سمات 
اآخر الليل فارتع�ست اأطرافها، و�سعت �ساًل ق�سرًيا على كتفيها وتقدمت على مهل 
لكنها تعرثت يف اإبريق ال�ساي، ت�سمرت تهاين يف مكانها وجمدت الدماء يف عروقها 
وحل�سن حظها اأن اأحًدا مل ي�ستيقظ. ان�سلت، حذاوؤها اأ�سفل اإبطها، وت�سللت حافية 

للطابق ال�سفلي تتلفت من حولها متوج�سة. 

تفتحه؟  وهي  الباب  �سر  لو  ماذا  نف�سها،  �ساألت  الكبري.  للباب  تهاين  و�سلت 
اأنزلت املزلق باأناة وان�سلت اإىل اخلارج. 

تتهادى  كانت  عابد  فوقها  اجلال�س  امل�سطبة  اإىل  الباب  من  املك�سوفة  الباحة 
�سابحة يف �سوء القمر املتماوج على الأر�س املربق�سة بانعكا�س ظالل اأوراق ال�سجر 
باألق جليني غيم  م�سوب  الأر�س غبار  يخرج من  بالفناء،  املحيط  النخيل  وجريد 
اأن كل �سيء مريب واأن وراء كل �سجرة ونخلة  الروؤية يف عيني تهاين فبدا لتهاين 

عني تراقبها. 

رك�ست تهاين تخ�سى اللتفات حولها، ك�سطت اخلالء يف ملح الب�سر ثم وقفت 
اأمام عابد على بعد اأمتار منه. كان القمر يرتع�س على وجه تهاين ومل ي�سدق عابد 
اإن�سية ومع ذلك وقف ل  اأم  اأمامه  راأته عيناه، هل تلك جنية وقفت على فجاأة  ما 

ميلك اأمامها مرًدا وكاأن الألق على وجهها اأمره بالن�سياع. 

مر بب�سره يعاين الوجه املوازي لوجهه ليتاأكد اإن كان هذا وجه اإن�سان اأم غري 
ذلك. حميا الفتاة دل على اأنها يف ربيع عمرها، وجهها اخلمري البي�ساوي واأنفها 
الوا�سعتان واملن�سبل منهما رمو�س طويلة  الع�سليتان  ال�سيء، عيناها  الطويل بع�س 
العام  النطباع  اإىل  اأ�ساء  ما  ذلك  لكن  وخميف،  غريب  انعكا�س  منها  يخرج  كان 

بجمالها بل على العك�س قد زادها ح�سًنا وجاذبية. 

تقدمت تهاين خطوتني اأكرث من عابد. كانت الفتاة يف ثوبها احلريري الناعم 
بلون البنف�سج الباهت م�سمرة اأكمامه حتى مرفقيها، على مع�سمي يديها اللدنتني 
التمع �سواران عري�سان ذهبيان. غديرتاها ال�سوداوان تدلتا حتى خ�سرها الرقيق، 
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ا فوق اأ�ساور مع�سميها منعك�س  وكان �سوء القمر ينغزل مع ال�سفريتني ويتالألأ فيا�سً
منه �سعاع خفيف زاغ عنده ب�سر عابد. نار �سهوة مكفوفة نزقة اأملت بالفتى اأمام 
ب�ساطة  وبكل  كلفة  وبال  تهاين  من  دنا  ثم  عابد  وقف  و�سحر جمالها.  تهاين  فتنة 

فطرته م�سح بطرف كمه جبينه املتعرق ثم �ساألها:

هل اأنت اإن�سية؟	 

اأنا تهاين ابنة همام. 	 

ان�سحبت اأنفا�س الفتى ثم �ساألها مرة اأخرى: 

وما الذي اأتى بك اإىل هنا؟	 

قالت وهي تقرتب اأكرث: 

جئت من اأجلك، ل بل من اأجلنا نحن الثنني. 	 

غ�س عابد عنها ب�سره وهو يقول: 

اأجلي اأنا؟ ملاذا؟	 

مل ي�سدق عابد اأذنيه واعرتاه القلق فما كان يتوقع ال�سدمة التي رمته بها ابنة 
�سيده، وقال يف نف�سه »ما اأغربها من فتاة! اأين احلياء واخلجل، يا لها من لعوب ما 

احلكمة يف خماطرتها باحل�سور واحلديث؟«

رويًدا، رويًدا اقرتبت تهاين اأكرث ل يف�سلها عن عابد �سوى �سربين: 

الياأ�س مبلغه 	  بلغ مني  يا عابد، فلقد  اأبحث عنها  التي كنت  اأنت معجزتي 
اإنني اأخاف اأن  اإن�سان يف يامنة يعرف احلق ول يخ�سى الظلم،  من اإيجاد 
اأقف يف يوم اإىل جوار �سخ�س ل يعرف كيف يحميني من اللعنة، لعنة يامنة 
والتي ل الر�سا ول اخل�سوع ول العند قادرون على منعها من اأن حتل، لننقذ 

نف�سينا يا عابد ونهرب. 

 يا لطف اهلل! 	 
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قالها عابد وهو ي�ستعيذ من ال�سيطان الرجيم. 

اأنا غري قادرة على توجيه القدر لكنني اإمنا اأبغي حياة نظيفة يل ولك قبل 	 
فوات الأوان. 

قال با�سطراب خجاًل، وما كان خجل عابد اإل رهبة من �سحر الفتاة املمزوج 
بجراأة، �سيء مل يعتد عليه: 

اأهل 	  مع  للهروب  ل  للعمل  هنا  اإمنا جئت  اأعمل،  اأن  يلزمني  اأختاه  يا  كفي 
الدار. 

ال�سيدة  اأنها  ن�سيت تهاين يف طياته  ا�ستمالة  اأكرث منه  تو�سل ملح  فيه  ب�سوت 
وهو العبد، اإذ مل يبق يف نف�سها �سوى الرغبة يف النجاة اعتقاًدا منها اأن لعنة الدم 

الأ�سود �ستحل بيامنة بظلم اأهلها ل حمال. قالت: 

اإنني م�ستعدة لأن اأطري معك يا عابد بعيًدا عن هذا املكان املوح�س بالقهر 	 
والظلم، يف مكان بعيد جًدا بالدرجة التي من املمكن اأن ي�سيع فيها اثنان 

بدون اأن يعرث عليهما. 

كان �سوء القمر ميرح فوق وجه تهاين حمدًثا بقًعا نورانية، ح�سن مل ي�سهده من 
قبل عابد �سعفت مرة اأخرى اأمامه عيناه فاأدار مقلتيه ال�سوداوين.. الربيق ال�ساحر 
والألق الغام�س، الأنفا�س املتقطعة والقلب اخلافق جعلت عابد ي�سعر بالدوار حتى 
ارتد  عابد،  تهاين مع�سمي  يدا  اتزانه. طوت  ويختل  تهاين  اأمام  نف�سه  يفقد  كاد 
مل�سته  حني  ج�سده  كامل  يف  �سرت  التي  الرع�سة  تلك  تخيفه  مذعوًرا  عابد  بعدها 

الفتاة، وقال ب�سوت اأج�س مرتبك: 

 كفي يا اأختاه، ارجعي لدارك بل ولي�س من الالئق ما بدر منك. 	 

ثم هرع عابد هارًبا من تهاين باحًثا عن خمرج متجًها نحو حجرة اخلدم. 

t
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مل تنم تهاين ليلتها وغدا اأمر الليلة ال�سابقة اأ�سبه باحللم الذي قلقل منامها 
نافية كونه حقيقة، وظن الكل اأنها ا�ستيقظت مبكًرا قبل اجلميع. مل ي�سعر بتهاين 
�سوى نع�سة، وراودها �سعور باأن ابنة عمها ت�سمر �سيًئا ما بداخلها زيف �سعادتها 
اإذ مل يكن هذا هو حال تهاين املعهود. ا�سـتاأذنت نع�سة والدتها للتنزه يف الب�ستان 

القريب من دار عوي�س قبل رجوعهما للديار. 

ظلت ابنتا العم تتم�سيان �سامتتني، وقفت نع�سة على فجاأة:

ما اخلطب يا تهاين ول تقويل يل ل �سيء، فثمة اأ�سياء كثرية بداخلك. اإنني 	 
ت�سبه  اأخرى  اأح�س وكاأنني بجوار فتاة  اللحظة  واأنا بجانبك ويف هذه  الآن 

تهاين ولي�ست هي. 

الرائقة  ال�سباح اخلفيفة  بنور �سم�س  امل�ساء  الوا�سع  الأفق  نظرت تهاين نحو 
متاأملة بع�س الطيور البعيدة املنت�سرة بني الأ�سجار وال�سماء، ظلت على هذا احلال 

حتى ظنت نع�سة اأن تهاين مل ت�سمعها من الأ�سا�س، فنبهتها:

تهاين؟	 

التفتت تهاين نحو نع�سة وقالت:

اأ�سفل قدمي ذلك الفتى الأ�سود عبد الأر�س، 	  اأن يراق  بالأم�س كاد �سريف 
ول اأعرف ال�سبب الذي حدا بي اإىل الذهاب اإليه بدون التفكري يف العاقبة. 

اأخذت نع�سة تلطم بيدها على وجهها ثم قالت:

اإن احلظ جناك يا تهاين، ماذا لو كان ذلك حدث بالفعل، ماذا لو راآك اأحد 	 
من اأهل الدار اأو اخلدم؟ 

اأو �سمعت مبثيل لها 	  ل، لي�س احلظ يا نع�سة اإمنا عفة عابد التي ما راأيت 
يف حياتي. اإنني اأحب ذلك ال�ساب حًبا م�سوًبا بالأمل اأن يوًما �سننال نحن 

الثنان حريتنا مًعا مثل تلك الطيور يف الأفق. 
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ان�سي ذلك الأمر يا تهاين اإمنا هو جنون اأهوائك اأوهمك بذلك. �سياأتي يوم 	 
تتزوجني ثم تنجبني و.. 

قاطعتها تهاين:

ثم اأكمل حياتي مثل اأمهاتنا وعماتنا وخالتنا، اإنك ل حتفلني اإل بالزواج األ 	 
يوجد بعقلك غري ذلك الأمر؟ 

كل فتاة تطمح بهذا لأن الن�ساء خلقن للزواج والإجناب تلك هي �سنة احلياة 	 
الزواج  ال�سعادة هي  اأولي�ست  اإنه  ثم  الأزل،  الأمر منذ  وهن معدات لذلك 

والزواج هو ال�سعادة؟

وهل اأمهاتنا �سعيدات؟	 

تفاجاأت نع�سة من �سوؤال تهاين وقالت متلعثمة:

على ما يبدو نعم.. اإنهن �سعيدات. 	 

اأو 	  بحزن  ي�سعرن  ل  الأ�سا�س.  من  ب�سيء  ي�سعرن  ل  اأنهن  احلقيقة  بل  ل، 
�سعادة كالأنعام مت�سي كما يريد راعيها ل يتذمرن ما دامت بطونهن مالأى. 

قالت نع�سة م�ستنكرة: 

وماذا �ست�سيفني اأنت على حياتك مع العبد؟	 

رفعت تهاين حاجبها وقالت وهي مرفوعة الهامة:

�ساأ�سيف حريتي وحريته. 	 

لكنك لن تكوين حرة اإل مع حر مثلك. 	 

حر لكنه غري معرتف بحريتي. اأين هي اإًذا تلك احلرية؟ احلرية ممار�سة 	 
وفعل يا ابنة العم ولي�ست كنية اأو لقب. 

هزت نع�سة راأ�سها الذي مل ي�ستطع عقله ترجمة مفردات تهاين:
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تتحدثني وكاأنك مكبلة بالقيود والأ�سفاد، انظري لنف�سك اأي فتاة تتمنى لو 	 
حتيا حياتك التي تتبطرين عليها. 

ابت�سمت تهاين �ساخرة تبتعد عن نع�سة متجهة قدًما باجتاه طيور ال�سباح: 

النعاج تكون غري مقيدة وهي مت�سي اأمام الراعي وهو يقودها، ترى هل هي 	 
لن  اأخرى؟  طريًقا  اختارت  اإن  اجتاهها  م�سار  تغيري  �ست�ستطيع  هل  حرة، 

اأكون نعجة ي�سوقها رجل، ل، لن اأكون اأبًدا. 

رجعت الفتاتان وقبل رحيل اآل جابر �سرحت حماة اأخت نع�سة بالعرو�س التي 
اختارتها الأم لبنها وكانت هي نع�سة. زغردت �سنية وبكت رئي�سة وابتهجت بداخل 
نف�سها تهاين ومل يلحظ اأحد اأن نع�سة قد فقدت الوعي من كرث ما غمرتها ال�سعادة 

وغيبت وعيها. 

t
مر ثالثة اأ�سهر منذ احلادث الذي اأمل بحجازة وك�سر قدمها، وقد ف�سلت جميع 
حماولت الإقناع يف جعلها تعرتف بالطب فتوافق التداوي بعالج الأطبة، ولكنها مل 
تقنع اإل بعالج الو�سفات ال�سعبية وخلطات العطار التي يقوم باإعدادها وفًقا ملعايري 
متوارثة من جيل جليل، لكن حالة حجازة كانت توؤول من ال�سيئ لالأ�سواأ، وملا طالت 
الأيام �سخ�ست حجازة حالتها باأنها �سحر وعمل من اأعمال اجلن ولن ي�سفيها اإل 

رقى ال�سيوخ وتعويذات ال�سحرة. 

اإرجاء زواج ابنته حتى ت�سفى والدته، وملا طال مر�سها   وعلى هذا قرر جابر 
اعتقد اأنه من الأف�سل اإمتام الزواج عاجاًل غري اآجل، ففي اعتقاده اأنه كاأب عليه 
األ يظلم ابنته واأن يعجل ب�سرتها. يف حجرة نومهما كان جابر م�ستلقًيا على ظهره 

مت�سد له �سنية قدميه تدهنهما بزيت الزيتون الدافئ، قال مفتتًحا احلديث: 

على ما يبدو اأن عالج اأمي قد يطول. 	 
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اأنا ل اأرى يا اأبا عبد اجلبار اإل اأن الأمر يزداد �سوًءا، اأظن اأن مر�سها �سوف 	 
ي�ستدعي اأمًدا طوياًل اإىل اأن ت�سفى، لقد تورمت قدمها عن ال�سابق وتقيحت 

اأطراف اأ�سابعها. 

ومعنى هذا اأن زفاف نع�سة يكون موؤجاًل لأجل غري معلوم. 	 

اأن  ل�سانها  وكاد  ابنتها  اجتاه  قلبها  هم  من  عليه  عك�س  مبا  �سنية  وجه  انقلب 
فيه خمالفة  يكون حديثها  اأن  من  لكنها خ�سيت  زوجها،  فيه  يفكر  كان  ينطق مبا 

لالأ�سول، وما فعله جابر هو اأن وفر عليها احلرية. 

من امل�ستح�سن الإ�سراع باإمتام الزفاف، اإننا لو فقدنا اأمي �سن�سطر لتاأخري 	 
قارب  عمرها  �سيكون  ووقتها  �سغرية  تعد  مل  والفتاة  كامل  لعام  الزواج 
الع�سرين، واأنا ل اأريد لبنتي اأن تدخل بيت عوي�س وهي عان�س، ما راأيك يف 

هذا القول يا �سنية هل اأخطاأت يف �سيء؟

انفرجت اأ�سارير �سنية وقالت بنربة مبهجة: 

عبد 	  لعمي  حتدث  خطاأ.  كالمك  يف  لي�س  اجلبابرة  �سيد  يا  العيب  عداك 
اجلبار واأظن اأنه لن ميانع فاحلاج حكيم يف تلك الأمور. 

 على بركة اهلل، غًدا �ساأت�ساور معه. 	 

t
حل ال�ستاء.. طق�س مل ي�سهده عابد من قبل يف حياته. النريان ل تنطفئ يف دور 
ال�سادة، ت�ستعل ملرة واحدة يف حجرات اخلدم، غالًبا ما تكون بالليل قبيل النوم من 
ا عن قلة الغطاء. تفقد عابد حجرة اخلدم  اأجل تدفئة املكان وهم نيام وذلك عو�سً
ا عن القدمية التي  فوجد اأن بها نافذتني، والثنتان يحتاجان ل�سلف جديدة عو�سً
تفلقت وابتعد خ�سبها بع�سه عن بع�ٍس منكم�ًسا؛ لذا قرر عابد مقابلة عبد اجلبار 

لطلب �سلف جديدة للنوافذ واأغطية واأحرمة زيادة. 
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�سيوفه،  ل�ستقبال  لنف�سه  اجلبار  عبد  بها  اخت�س  الدار  غرف  من  غرفة  يف 
واملنمنمات،  التحف  من  بالنفائ�س  تزدان  ال�سكل  م�ستطيلة  وا�سعة  احلجرة  كانت 
مزخرفة حوائطها بالف�سيف�ساء، يف اأعلى كل جدار كانت توجد طاقتان زجاجيتان 
من الزجاج امللون لل�سماح ل�سوء ال�سم�س بالنفاذ اإىل احلجرة واإنارتها، وقد فر�ست 
اإيراين، ويف  ب�سجاد  اأر�سها  وب�سطت  القطن  املنجد من  بالكنب  بالكامل  احلجرة 
على  و�سعت  الف�سة  من  �سينية  فوق  نحا�سية  كبرية  مبخرة  ا�ستدارت  املنت�سف 
طاولة كبرية م�ستديرة من خ�سب الأبنو�س املطعم ببع�س الأحجار الكرمية املنغم�سة 

حول حافتها الدائرية. 

نحو  رجليه  ماًدا  احلريرية  الأرائك  على  م�ستنًدا  جال�ًسا  اجلبار  عبد  كان 
ال�سندلية. قبل دخول عابد، دخل عبد ال�سكور حاماًل بني يديه رزمة من اجلرائد 

وقبل كل �سيء �ساأله عبد اجلبار:

ما الذي بيدك يا عبد ال�سكور؟	 

جل�س عبد ال�سكور اأمام ال�سندلية رافًعا يديه فوقها طلًبا للدفء وقال:

اإنها جرائد، لقد اأ�س�ست جريدة حملية ت�سدر عن املركز. 	 

�سحب عبد اجلبار �ساقيه املمدودتني وجل�س مرتبًعا ثم قال:

وما نفعها اإن كانت النا�س ل تقراأ يا عبد ال�سكور؟ لي�ست تلك طريقة جيدة 	 
للربح، خانتك يف تلك املرة بداهتك. 

ومن قال اأن اجلريدة من اأجل عامة النا�س؟ اإمنا هي لل�سادة حتى يت�سنى 	 
من  اإن  ثم  وحما�سيلهم،  جتارتهم  عن  فيعلنون  بينهم  فيما  التوا�سل  لهم 
عينتهم كقائمني على اجلريدة من نوعية هوؤلء من ميلكون األف عني بداخل 
الراأ�س الواحد. �سنن�سر كل �ساردة وواردة يف املركز وقراه. غري اإعالنات 

ال�سراء والبيع واأ�سعار املحا�سيل. 

م�سح عبد اجلبار ذقنه ثم قال بعد تفكر:
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األ جتدها يا عبد ال�سكور، مرتًعا للفنت اإن كان فيها نقل لالأخبار؟ 	 

�سحك عبد ال�سكور:

فتنة 	  اأراد  اإن  اجلبار،  عبد  �سيدي  ميني  ملك  اجلريدة  و�ساحب  اجلريدة 
اأ�سعلناها واإن اأراد �سالًما اأطفاأناها. 

ابتهج عبد اجلبار وب�سيغة مدح قال:

بوركت، بوركت يا عبد ال�سكور. 	 

بجانب 	  اخلا�س  اإقامة حملجه  ينوي  �سيادتكم  ابن  احلاج جابر  اأن  علمت 
مع�سرة زيت بذر القطن. 

عقد عبد اجلبار جبينه مقو�سهما م�سيًقا عينيه وقال:

اكتم يا عبد ال�سكور، اإن الأمور ل تزال يف مرحلة الدرا�سة. 	 

مبنا�سبة الدرا�سة اإن املحافظة قد كلفت ببناء مدر�سة يف يامنة. 	 

ال�سكور، 	  يا عبد  العلم  الأبناء؟  تعلم  اإًذا  اأجرية  �سنجلب  اأين  للهم، من  يا 
اأخ! اإنه العلم عدونا الأول. فاملتعلم متمرد بطبعه اأما اجلاهل فعقله مغلق 
ل يفكر كثرًيا مثله مثل احلمار اأو البغل، وهل ي�ستكي احلمار مهما و�سعت 
فوق ظهره من الأحمال، ل.. ل ت�ستكي الدواب اأتعرف ملاذا؟ لأنها جاهلة. 

ل 	  القرى حتى  التحولت يف حياة  بع�س  اإجراء  عليهم  اأن  امل�سوؤولون  يقول 
ي�ساع اأن بريطانيا اأخرت تطور البالد التي ترزح حتت �سيادتها واأ�سابتها 
بالتخلف، ومن �سمن القرى التي وقع عليها الختيار يف اإن�ساء مدر�سة كانت 
اأ�سحاب الراأي  التاأثري على  يامنة. ثم ل تقلق �سنحاول من خالل جملتنا 
بجعل علوم املدر�سة مقت�سرة على حتفيظ القراآن وتعليم ال�سوم وال�سالة 

وكفى. 

اأ�ساح عبد اجلبار بيده وقال:
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على حق. 	  م�سلمني  وفالحني  نريد خدًما  اإننا  وكفى  ال�سكور  عبد  يا  وكفى 
و�ساأتربع اأنا بقطعة الأر�س املراد بناء املدر�سة اأو الكتاب فوقها.. تذكر اأن 

تكتب ذلك يف جريدتك يا عبد ال�سكور. 

بالطبع يا حاج عبد اجلبار، نفع اهلل بك الإ�سالم وامل�سلمني. 	 

رفع عبد اجلبار ب�سره باجتاه الباب:

من على الباب؟	 

ارتبك عابد وقال ب�سوت متلجلج:

اأنا عابد.	 

تقدم يا عبد. 	 

دخل عابد يجر قدميه، نهره عبد اجلبار: 

اخلع مدا�سك يا هذا، �سيت�سخ ال�سجاد. 	 

خلع عابد نعليه، وتقدم. وقف اأمام عبد اجلبار وقد اأ�سابته الرهبة اأمام هيبة 
احلاج الوقور فلم ينطق. �ساأله عبد اجلبار: 

ما حاجتك يا عبد؟	 

يل عند �سيادتكم مطلبان فاأما الأول هو �سلف خ�سبية لنوافذ حجرة اخلدم 	 
وفر�س جديد واأن تزود ح�ستنا من اخل�سب الوقود و.. 

ثم مل يكمل عابد ف�ساأله عبد اجلبار:

هذا هو املطلب الأول، واأما الثاين؟	 

مل يجب عابد ونظر لعبد ال�سكور، فنهره عبد اجلبار: 

انطق. 	 

اأريد الزواج. 	 
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ل�سخرية  باخلجل  عابد  �سعر  ال�سكور.  وعبد  هو  �ساخًرا  اجلبار  عبد  �سحك 
ال�سيدين من مطلبه، قال عبد ال�سكور: 

ل اأ�ستطيع منع نف�سي من ال�سحك، هل تريد بالفعل الزواج اأيها العبد؟	 

نعم، ومَل ل؟ اأول�ست باإن�سان حايل حال كل الب�سر؟ اأود الزواج من خ�سرا 	 
ابنة عم خليل. 

ا�سرتد عبد اجلبار هيبته وقال:

ل يوجد �سيء البتة. بل اإن ذلك �سيعد م�سدًرا من م�سادر الرثوة املتجددة، 	 
اإن هذا يعني اإنتاج ذرية جديدة من العبيد، ومع زواج الأبناء �سينتج جيل 

اآخر وهكذا وهكذا، اإنه ا�ستثمار اأجود حتى من ا�ستثمار العجول. 

ثم انفجر العجوز مرة اأخرى يف ال�سحك، اأثناء ذلك دخل عليهم جابر. اأ�سار 
عبد اجلبار لعابد: 

اذهب الآن يا عابد و�ساأدر�س اأمر زواجك هذا، وبالن�سبة لغرفة اخلدم اإنه 	 
ل ير�سي اإن�سانيتي اأن يلحق ال�سرر بح�سم داري وخدمهم، ثم اإن اخلادم 
العفي خري من ع�سرة مر�سى. اذهب لدكان النجارة ومن ثم املنجد واتفق 

معهم على ما تلزمه احلجرة. 

واملال؟	 

قل لهم كاملعهود بينكم وبني احلاج عبد اجلبار و�سيفهمون. 	 

اأثناء خروجه التقى عابد بجابر عند باب احلجرة وكان الأول مم�سًكا بني يديه 
ال�سائحة حد  بالزبدة  فوقها خبز طازج وطاجن �سغري ممتلئ  نحا�سية،  ب�سينية 
الغليان حتى طفى على ال�سطح رميها الد�سم، مل يرد جابر ال�سالم وتقدم نحو اأبيه 

الذي عاجله:

بنف�سك يا جابر جتلب الطعام، اأين اخلدم يا بني؟	 

قال بعد اأن و�سع ال�سينية اأمام والده:
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جميعنا خدمك يا اأبي. 	 

وقف عبد ال�سكور:

اأ�ستاأذن الآن منكما يا �سادة، اأدام اهلل وفاقكما. 	 

بعد خروج عبد ال�سكور مال عبد اجلبار ناحية ابنه جابر وقال:

عبد ال�سكور رجل خدوم، لكن يا بني غري موؤمتن يخدمك ويك�سبك �سحيح 	 
ولكن من وراء ظهرك ي�ساوم على اأرباحك فاحتفظ باأ�سرارك لنف�سك. 

يف اخلارج كان ب�سري جال�ًسا برفقة ريحان وقم�سان ومر�سال كل واحد منهم 
مم�سك بعود ق�سب مكوم اأمامه كومة من اللب�س. وقف عبد ال�سكور لدقيقتني يتاأمل 
بينهم، ثم مر من جوارهم، و�سع  اأثناء حديثهم وت�سرفاتهم فيما  الأ�سياد  عبيد 
عبد ال�سكور يديه يف جيوب بنطاله رافًعا راأ�سه وهو منفوخ ال�سدر رافًعا منكبيه 
يف هيئة متكربة تغطي موقفه املحرج اأمام العبيد، الذين ما كلف واحد منهم نف�سه 
الوقوف احرتاًما لعبد ال�سكور كما يفعلون مع اأ�سيادهم اأو اإلقاء التحية عليه. قال 

عبد ال�سكور متكًئا على خمارج الكلمات:

 اإن احتجتم م�ساعدة يف هذا البلد الغريب �ساأكون يف اخلدمة، اأي خدمة 	 
كانت ل ترتددوا يف طلبها مني. 

وم�سى عبد ال�سكور يردد عبارة »اأي خدمة«. رمق ب�سري عبد ال�سكور بعينه اأثناء 
حديثه ثم مل يجد بًدا من الوقوف اأمامه وجًها لوجه ومد له يده بال�سالم قائاًل:

بالأ�سالة عن نف�سي والنيابة عنا جميًعا نحن عبيد الأ�سياد اأتقدم بخال�س 	 
ال�سكر لك يا �سيد عبد ال�سكور، واإين لأطمح بتعاون جاد بيننا. 

�سافح عبد ال�سكور ب�سرًيا بكلتا يديه �ساًدا على يده ثم م�سى يف طريقه. 

t
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خارج الدوار كان عابد يدور حول نف�سه يبحث عن من يدله على دكان النجار اأو 
املنجد. �ساهد عبد ال�سكور خارًجا من الدوار فرك�س وراءه يهتف: 

�سيد عبد ال�سكور، �سيد عبد ال�سكور. 	 

التفت عبد ال�سكور.

�سيد عبد ال�سكور، هال ت�ساعدين يف العثور على النجار واملنجد؟	 

اأ�ساح عبد ال�سكور بيده قائاًل:

اأنا م�سغول يا هذا ابحث اأنت بنف�سك. 	 

ثم تركه ورحل. 

اأعرف  ول  البلدة  يف  اأعي�س  اأن  يعقل  »ل  نف�سه  يف  ي�سر  وهو  مي�سي  عابد  ظل 
حتى معاملها وحوانيتها.. علي العتماد على نف�سي«. عندما و�سل للج�سر �ساأل اأحد 

املارين عن جنار القرية فاأ�سار له نحو الناحية الأخرى للج�سر: 

�ستجد يف 	  زقاق �سغري  بعده  ومن  بقالة  دكان  بجانبها  قهوة  �ستجد  هناك 
اآخره دكان جرج�س النجار. 

اأمام  الباب مفتوح فوقف عابد  عرب عابد اجل�سر حتى و�سل لدكان جرج�س، 
الدكان ينتظر اأن ياأذن له �ساحب املكان بالدخول، انتبه له جرج�س وكان جرج�س 
عن  يك�سف  القامة  طويل  اجل�سم  نحيف  ب�سحته،  حمتفًظا  يزال  ما  لكن  كهاًل 
�ساعدين ياب�سني تربز منهما عروقه اخل�سراء، على مع�سمه امل�سمر الأمين و�سم 
�سليب كبري، يرتدي جلباًبا قطنًيا كان لونه اأبي�س قبل اأن ي�سفر من القدم، ي�سع 
فوق راأ�سه طاقية رمادية م�سغولة من ال�سوف يكاد ل يظهر وجهه منها من كرث ما 

هو �سامر. هتف جرج�س على عابد: 

تعال يا بني، ادخل الدكان مفتوح. 	 
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دخل عابد، فطلب منه جرج�س اجللو�س م�سرًيا اإىل قف�س مو�سوع فوقه �سوفة 
خروف �سوداء. جل�س عابد: 

ما حاجتك يا بني لكن يف الأول دعني اأ�ساأل هل اأنت غريب عن يامنة؟	 

نعم يا والدي غريب، اأنا عابد عبد الأر�س لدى ال�سيد عبد  اجلبار. 	 

اأزاح جرج�س طاقيته قلياًل عن راأ�سه، هر�س �سعره بيده ثم قال:

كانت تلك الليلة، ليلة توزيع العبيد �ساخبة عامرة، كنت اأرى خيول وعربات 	 
الأ�سراف واملالك على بعد م�سافة يف رتل عظيم. 

رمبا كانت كذلك. 	 

ال�سواد،  ال�سخام طبقات من  عليه  اأهال  براد  لعابد من  ال�ساي  �سب جرج�س 
ك�سرت يده فلحم مكانها قطعة حديد مثنية ت�سبه حدوة ح�سان. املكان كله قدمي 
قوالب الطوب فيه مت�سققة، مطمو�س جزء منها بالطني املختلط بالتنب، وكان �سقف 
ا يتدىل منه ثالثة فواني�س زيتية م�ساءة بالنهار، وذلك لأن الدكان  احلجرة منخف�سً
كان مطموًرا اآخر الزقاق ل ت�سله ال�سم�س. احلجرة كانت مليئة بالأبواب والنوافذ 
من  جانب  يف  قيده.  والآخر  الإجناز  مكتمل  منها  بع�س  منظم،  ب�سكل  مر�سو�سة 
احلجرة باب اآخر يظهر اأن الدكان عبارة عن حجرة مقتطعة من منزل جرج�س. 

قال جرج�س:

قلت يل ما طلبك؟	 

اأن 	  وقال يل  نافذتني  لعدد  لطلب �سلف خ�سبية  بعثني احلاج عبد اجلبار 
اأخربك باأن احل�ساب كما املتفق عليه. 

تنهد جرج�س ثم قال:

املتفق عليه، اأتدري يا بني ما هو املتفق عليه بيننا؟	 

ل. 	 
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�سمري 	  �ساحب  معلمي  يكن  يامنة، مل  هنا يف  كبري  معلم  لدى  اأعمل  كنت 
لديه قدر عمل  اأعمل  الأ�سا�س، كنت  ولنقل ما كان ميلك �سمرًيا من  حي 
ثالثة رجال وكان يعطيني اأجر رجل واحد بل ومياطل فيه. على العموم كان 
يعطي اأجًرا ولو بعد حني وهذا ما جعلني اأ�سرب مر ال�سرب لع�سرين عاًما. 
مات معلمي خملًفا دكان جنارة ذا �سمعة و�سيت وابًنا مقامًرا لعب ورق 
هرب  لكنه  القاهرة  يف  لالأزهر  به  فبعث  منه  الإ�سالح  اأباه  حاول  فا�ساًل 
وتعلم املقامرة. اأخذ قا�سم ابن معلمي ياأتي على كل �سيء يف دار والده وقبل 
اأن متتد يده لالأخ�ساب عر�ست عليه �سفقة كان ال�سيد عبد ال�سكور اإن كنت 
اأن يعطيني اخل�سب وعدة  �سمعت عنه �ساهًدا عليها. وكانت ال�سفقة هي 

النجارة التي تركها والده مقابل ن�سف اأجر ما اأك�سبه. 

 اإن قا�سًما ل يرتك يل من املال اإل الفتات بحجة ا�سرتداد اأرباح الأخ�ساب قبل 
ت�سنيعها متكًئا على قيمة الأخ�ساب التي مل اأدفع ثمنها، وقد تعاون مع عبد ال�سكور 
باأن ما يتفق عليه من عمل يكون ربحه  ال�سهود  اأمام  اأبرم عهًدا  اإذ جعلني  �سدي 
منا�سفة بيني وبني قا�سم ابن معلمي، �سرط اأن ي�سرتد هو ن�سيبه كاماًل ثم اأبداأ اأنا 
يف حت�سيل ن�سيبي. واإنه من املتعارف عليه يف يامنة اأن الزبون يدفع ن�سف الأجر 

ويق�سط الباقي بح�سب موا�سم ح�ساد الأر�س. 

قاطعه عابد:

عم 	  يا  واأنت  فورًيا  دفع  مما  ن�سيبه  على  يتح�سل  قا�سًما  اأن  يعني  هذا 
جرج�س تكون الأق�ساط من ن�سيبك. 

بالتمام يا بني بالتمام. 	 

بح�سرة  جرج�س  تنهد  الداخل،  من  اآدمي  توجع  �سوت  ترامى  حديثهما  اأثناء 
ملتفًتا ناحية ال�سوت الآتي من داخل املمر: 
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اأنفا�سها، ول اأدري لعلتها 	  وها هي زوجتي تتاأمل با�ستمرار ل ت�ستطيع اأخذ 
ل  مر�سها  ولكن  والعطارين  احلالقني  و�سفات  جميع  معها  جربت  دواء، 
يحتاج اإل للطبيب. من اأين لنا اأجرة الطبيب واأجرة ال�سفر ولي�س من قر�س 

زائد يف املنزل؟

	 األي�س يف القرية طبيب يا والدي؟	 

�سحك جرج�س:

هو 	  اأين  لكن  الطب،  مدر�سة  من  تخرج  يامنة  اأبناء  من  واحًدا  اأن  ن�سمع 
من الفقراء غري القادرين على الدفع. اإن حياته كلها خارج القرية. خريه 

لغريها يا بني. 

قال عابد موا�سًيا:

اإن مل جتد املال فال تهتم، �ساأتدبره مع الأ�سدقاء من العمال. 	 

ثم اأكمل بحما�سة:

واإن اقت�سى الأمر ف�سوف اأجمع العمال ونذهب لعبد ال�سكور لل�سغط عليه 	 
يف اأمر حت�سيل الأرباح ب�سكل عادل. 

رنا جرج�س نحو عابد جماهًدا نف�سه يف اإبداء بع�س من الر�سى بل وال�سعادة 
املفتعلة اأمام الفتى، ربت على ظهره قائاًل:

اأما غري ذلك 	  ال�سفاء �ست�سفى  اإن قدر اهلل لها  يا بني ل نفع من هذا كله 
فهو حت�سيل حا�سل، اإن اأعتاب بيوت الأغنياء اأطول من هاماتنا، ولو مالأنا 
الكون �سراًخا ب�سكوانا فاإننا اأبعد من اأن ي�سمع لنا �سوت. اإين را�ٍس بق�ساء 

اهلل وهل يحزن املرء اإن �سد دينه؟ اإمنا احلقوق ديون. 

t
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خرج عابد من دار جرج�س النجار مليًئا بال�سجون واحلنق وقد كان يظن من 
قبل اأنه اأباأ�س النا�س حاًل. اإن القوة يف يامنة متيل جلانب �ساحب ال�سلطة واملال 
اأو  جرج�س  اأو  هو  �سواء  فيها  مبن  املقابلة  الكفة  يف  من  فيهوي  ميزانه  كفة  لتثقل 
زيدان اأو عيد اأو �ساحب عربة البطيخ اأو الرجل الذي طالب بحقه يف �سقاية رقعة 

اأر�سه وكل عامل اأو عبد اأو فقري. 

كان كدر عابد جلًيا على وجهه اأثناء �سريه باجتاه احلقل، يف الطريق التقى به 
زيدان  يلحظ �سديقه، هز  فلم  اإب�سار عابد  �سو�س قدرة  التفكري قد  وكان  زيدان 

كتف عابد: 

اأخ! يا عابد كاأنك ل تعرفني. 	 

 اعذرين يا زيدان فالهم يعمي. 	 

 اأي هم يا �ساح، مل تكمل اإقامتك ن�سف عام يف يامنة وتتحدث عن الهم. 	 
تعال وا�سرب ال�ساي معنا، لقد تركنا لك ن�سيبك من الطعام. 

ذهب عابد وزيدان للحقل حيث الأجراء والعمال ينعمون بقيلولتهم منهم من 
يرقع  كان  واآخر  راأ�سه،  اأ�سفل  الرب�سيم  من  حزمة  متو�سًدا  الع�سب  فوق  ا�ستلقى 
منه  فطلبوا  مالحة  �سوته  يف  وجدوا  اأجري  فيهم  وكان  ال�ساي،  يعد  وواحد  نعله 
اأن ي�سجيهم مبوال. �سارك زيدان وعابد الفالحني يف جمل�سهم وقد ابتهج العمال 
لأغنية ال�ساب، لكن عابًدا كانت نف�سه مع النجار ل ي�سل ل�سمعه �سوى �سوت زوجة 

جرج�س وهي تتوجع من الأمل فبكى حتى احمرت عيناه. انتبه له عيد:

هل اأبكاك املوال يا عابد؟	 

مل اأ�سمعه يا عيد من الأ�سا�س، وكنت اأ�سمع الوجع. اأحوال جرج�س النجار 	 
و�سرخات اآلم زوجته. اإن امل�سكني ل يجد ما ي�سد به جوعها فمن اأين له 

بعالجها؟ 

ا على الفالحني الأمر:  بادر زيدان يف حما�سة عار�سً
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�ساأطلب 	  واأنا  اأخ كل منكم ما عنده،  يا  ن�ساعد �سعيفنا، هات  اأن ل  اأيعقل 
امل�ساعدة من �ستي تهاين. 

انتف�س ج�سد عابد حني �سماعه ا�سم تهاين:

تهاين ابنة همام، باهلل عليك يا زيدان هل ترجو اخلري من هوؤلء؟	 

لي�س لك حق يف اأن تذم الطيبة. 	 

مط عابد �سفتيه: 

الطيبة؟	 

دافع عن تهاين اأحد الأجراء:

نعم الطيبة، اإنها تختلف عن اأ�سيادك يا عابد، �ستثبت لك الأيام القادمة 	 
�سدق كالمنا حني جتدها يف الأعياد وقد فردت ذراعيها باحللوى والقر�س 
لأبنائنا، اأو حني متر لياًل على ديارنا تك�سونا من ثوبها وتطعمنا من طعامها 

ورمبا جتدها تد�س يف يد اأحد منا بع�س املال. 

اأمامه ذكرى  الأجرية، يف ذهول من عابد وقد لحت  باقي  �سدق على كالمه 
تلك الليلة املقمرة التي جمعته بها، وكاد ل�سانه يزلف مبا بدر من تهاين لول خوفه 

من تلويث �سمعة الفتاة. 

كان كل واحد من العمال قد فك حزامه واأخرج ما فيه وا�سًعا اإياه على منديل 
فرده زيدان، ولو كان بحوذة عابد نقوًدا جلاد بها بال تردد لكنه �سكرهم وعانقهم 
جلميل �سنعهم، هوؤلء الفقراء ب�سطاء املظهر الذين اأبدوا غنى يف اخللق و�سهامة 

فاقت اأ�سيادهم. 

وقد  تهاين.  ملالقاة  هو  وذهب  وعيد  عابد  مع  املال  زيدان  بعث  الع�ساء  قبيل 
حالفه احلظ اأن وجدها يف فناء الدار جال�سة فوق عتبة املنزل الكبري. وقد اعتادت 
تهاين منذ اأن لفت عبد الأر�س نظرها وم�س قلبها اأن جتل�س كل ليلة قبيل الع�ساء 
اآتًيا مع خليل مم�سًكا معه زمام دواب احلقل من ثريان وبغال،  تنتظر عابًدا وهو 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

يودع عابد خلياًل  ثم  ال�سقاية فيدخلونها احلظرية ومن  اأو  امل�ستخدمة يف احلرث 
متجًها حلجرة اخلدم. 

راأ�سه عن عمله حني  اأو رفع  النظر قط ناحية املنزل  ومل تكن من عادة عابد 
يكون يف فناء الدار، خ�سية من اأن تخد�س عيونه حرمة الدار  ان كانت هنالك نافذة 
مفتوحة اأو باب موارب اأو  اأن  ي�سادف مروره وجود اإحدى الن�ساء يف الفناء. وكانت 
تغتاظ تهاين من فعل الفتى العفيف فتحاول هي بدورها لفت نظره بكل الطرق باأن 
تهتف اأحياًنا على خليل طالبة منه �سيًئا ما اأو باإلقاء حجر �سغري اأمام عابد، لكنها 
ما كانت لتجروؤ على اأن تتقدم خطوة واحدة ناحيته كما تقت�سي القواعد والأ�سول، 
اللتفات  اأو  ناحيتها  بالنظر  متلب�ًسا  عابًدا  تهاين  اأم�سكت  اأن  يحدث  مل  هذا  ومع 

�سوب ال�سوت. 

اجته زيدان نحو تهاين التي لحظت اأنه اأتى منفرًدا فعاجلته بال�سوؤال:

اأين عابد؟	 

 انتبهت تهاين ل�سوؤالها فاأعادته ب�سيغة اأخرى:

اأق�سد اأين البقرات؟	 

جرج�س 	  ملنزل  به  بعثت  وعابد  خليل  عم  بهم  �سياأتي  والبقرات  الدواب 
النجار، الرجل حالته �سعبة وزوجته مري�سة و...

قاطعته تهاين:

ل داعي لأن تكمل يا زيدان �ساأفعل ما يتوجب علي فعله، اذهب اأنت و�سوف 	 
اأحلق بك. 

t
يف حجرتها اأخرجت تهاين املالءة املرقعة والثوب البايل، فتحت �سندوق حليها 
ثم اأغلقته ملا تذكرت ذلك املوقف حني تفح�ست والدتها ال�سندوق واكت�سفت غياب 
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بع�س احللي منه، وكيف اأن اأمها كانت �ستعاقب اخلدم متهمة اإياهم بال�سرقة بل 
بالأحرى كذبها  اأو  لول اعرتافها بذاتها  لوالدها وجدها،  اأن تو�سل اخلرب  وكادت 
حني قالت لأمها اأنها باعت احللي للدللة لقاء اأن جتلب لها مالب�س حديثة الطراز 
جهازها  يف  و�سعت  اإن  املالب�س  هذه  لأن  العا�سمة،  هوامن  ترتديها  التي  تلك  مثل 
�ستكون مدعاة فخر وتباٍه  تعلوا بهم قيمتها و�سط اأهل زوجها، وقد �سدقت الأم، 

بدون اأن تف�سح بحقيقة اأخذها للحلي من اأجل اأن تعطيها للفقراء وامل�ساكني. 

تذكرت تهاين الورقة املالية التي �سرقتها من حافظة عمها جابر قبيل �سفره ومل 
يكت�سف غيابها اإل وهو يف الطريق وظن اأنها �سقطت منه. اأم�سكت بالورقة املالية 

قلبتها بني يديها وهي تفكر »رمبا ل تكفي تكاليف العالج«. 

اأمها رئي�سه واإن كانت تكنز من احللي �سناديق فهي ملمة بكل قطعة فيها، اإًذا 
القما�س  اأثواب  اأفخر  اإىل  ومال  ثمني يف حجرتها من حلي  كل  تكتنز  التي  جدتها 
حجازة  جدتها  حجرة  دخول  من  اأي�سر  لهو  الأ�سد  لعرين  الدخول  لكن  والفر�س، 
فهي امراأة داهية ل تغيب عنها �ساردة حوا�سها كلها يقظة ولو كانت ممددة على 
فرا�س املر�س. اجلد العجوز حويط ل تخفى عنه خافية، ميتاز بفرا�سة وقدرة على 

ا�ستبيان الأمور ومن ال�سعب بل من امل�ستحيل �سرقة املال منه. 

اأمام تهاين �سوى والدها همام وهو رجل رغم ق�سوة طباعه و�سعوبة   مل يكن 
يف  ما  عد  على  حري�س  غري  الغالب  ويف  حويطا  اأو  خبيًثا  يكن  مل  فاإنه  مرا�سه 
حمفظته، حتى اإن تهاين بنف�سها ولعدة مرات �ساهدت والدتها وهي تاأخذ املال من 

جيب همام بدون علمه ومل يكن الآخر ليلحظ اأو يكت�سف ال�سرقة. 

كان همام يف الآونة الأخرية منغم�ًسا يف �سرب النبيذ وذلك طوال الليل واإن كان 
ا على اإبداء التما�سك  والهتمام اأمام والده واأهل الدار. ذلك  يبدو يف النهار حري�سً
واأخوه جابر مع والدهما عبد اجلبار يف �سحبة وفد  الع�ساء كان همام  اليوم بعد 
من بيت الطحاوي يف مندرة عائلة اجلبابرة، وذلك ملناق�سة ترتيبات عر�س ابنتهم 

نع�سة على ابن الطحاوي. 
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اأحد  يف  قم�سان  وجود  تلحظ  اأن  بدون  والدها  حلجرة  تهاين  ت�سللت  عندئذ 
جوانب احلجرة الوا�سعة اأثناء مالأه قنينة النبيذ لوالدها. لكن قم�سان راآها وما اإن 

ملحها حتى انحنى مت�سلاًل اأ�سفل املن�سدة مراقًبا اإياها. 

خزانة  فتحت  يد  وخفة  وب�سرعة  ظنت  كما  اأحد  وجود  لعدم  تهاين  اطماأنت   
والدها واأخرجت �سندوًقا �سغرًيا كان همام ي�سع فيه بع�س رزم من الأوراق املالية، 
ا�ستلت تهاين ورقتني ثم راجعت نف�سها اآخذًة ورقتني اأخريني ملا تذكرت جدتها اآمال 

واأنها رمبا تكون يف عوز للمال هي الأخرى. 

 هتفت تهاين على فرحة فاأجابتها م�سرعة:

نعم يا �ستي .	 

ا�سمعي، هاتي قفة وامالأي ن�سفها بدقيق القمح والن�سف الآخر باجلنب 	 
وبوابة  اخلدم  باب  ناحية  من  الدار  خلف  �سعيها  ثم  والفطري  والع�سل 

الدواب واملا�سية. 

اأمام زريبة املوا�سي واإ�سطبل اخليول عند حجرة اخلدم؟	 

نفخت تهاين بغيظ:

ا؟	  هل اأنت غبية �سيًئا ما، اأولي�س ذلك ي�سمى خلف الدار اأي�سً

كنت اأ�ساأل للتاأكيد يا �ستي. 	 

افعلي ما طلبته منك �سريًعا.. كوين حري�سة على اأن ل يراك اأحد. 	 

t
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خرجت تهاين من دار اخلدم بثوبها القدمي ومالءتها املرقعة متجهة اإىل دار 
جرج�س النجار حيث كان زيدان وعيد وعابد ينتظرون زيارة تهاين التي وعدت بها. 

طرق الباب وقبل اأن يفتح جرج�س �ساأل ب�سوت منخف�س:

من الطارق؟	 

اأنا تهاين يا عم جرج�س. 	 

�ست تهاين! تف�سلي يا بنت الأ�سول. 	 

هم زيدان بحمل القفة عن راأ�س تهاين، وفرد جرج�س يديه وهو يقول:

هذا كثري يا �ست تهاين. 	 

ابت�سمت تهاين يف باأ�س وقالت:

البيت الفقري ل يروب فيه لنب، ول يب�س فيه خبز. 	 

تف�سلي �ست تهاين مَل اأنت واقفة؟	 

علّي الرجوع للدار �سريًعا، خذ يا عم جرج�س هذا املال واذهب بزوجتك 	 
للطبيب وعاجلها واإن احتجت ملال ابعث يل. 

دارت تهاين بعينيها يف احلجرة تبحث عن عابد بني الوجوه وملا وجدته مل تعط 
رد فعل ظاهر ملا خالج قلبها جتاه روؤياه، بهوينى تقدمت نحوه حتى اأ�سبحت اأمامه، 
فزع ال�ساب واقًفا على الفور وهو عاقد يديه وقد غلب اخلجل اإحراجه من نظرات 
قائاًل  راأ�سه  اأن طاأطاأ  اإل  اإىل عينيه، ومل يجد منها عابد خمرًجا  امل�سوبة  تهاين 

لنف�سه »يا جلراأتها تلك الفتاة اإنها ل ت�ستحي من اخللق اجلال�سني«.

رفعت تهاين حاجبها وقالت:
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والآن وقد �ساهدت بنف�سك اأحوال اأهل يامنة، األ يراودك خاطر اأيها العبد 	 
باأح�سن حال  باأن تهرب وتنفذ بجلدك فعلى كل حال لن يكون حالك هنا 

من هوؤلء؟

ل يهرب اإل اجلبناء. 	 

ابت�سمت تهاين بتهكم وقالت:

خال�سة القول اأنك كلب معترب. 	 

اأن ينطق يود  هنا رفع عابد راأ�سه، عقد حاجبيه يف غ�سب زاًما �سفتيه بدون 
لو يطبق يديه حول عنق تهاين اأن اأهانته و�سط الرجال، تدخل زيدان وقد راأى رد 
فعل وجه عابد اإزاء حديث تهاين فخاف من اأن يتهور �سديقه فريد الإهانة باإهانة 

وحينها �سيغيب الغ�سب عقل تهاين. 

هل اأو�سلك للدار �ست تهاين؟	 

التفتت تهاين نحو زيدان ثم و�سعت يدها حول خ�سرها وقالت:

واأنت الآخر اأخرق معترب، ماذا لو ملحك اأحد معي وتعقب �سرينا نحو الدار 	 
هل جننت؟

بل خوًفا عليك. 	 

اأف�سح الطريق دعني اأذهب. 	 

ل  كان  الذي  عابد  ماعدا  الدار  اأهل  دعوات  ت�سيعها  الدار  من  تهاين  خرجت 
يزال غا�سًبا من تعدي ل�سانها عليه. فهم زيدان عابًدا فو�سع يده على كتفه قائاًل:

�سحيح اأن هذا طبعها لكنها طيبة. 	 

اأزاح عابد يد �سديقه من على كتفه نافًثا غيظه يف �سمت. 

يف الطريق اأح�ست تهاين بوقع اأقدام مت�سي وراءها، راحت تردد ما حتفظ من 
قراآن اإىل اأن اأم�سك �سخ�س ما مبالءتها جاذًبا اإياها للخلف، وقبل اأن يعلو �سوتها 
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بطلب النجدة كمم ال�سخ�س بيده فمها. كان هو ب�سري، ظل ب�سري يتاأمل عيون تهاين 
املرتاعة لن�سف دقيقة قبل اأن ي�سحب يده قائاًل:

هذان حاجبان اأم هاللن، رمو�س اأم �سيوف، مقلتان اأم فلقتا قمر! 	 

رفعت تهاين يدها ل�سفع ب�سري لكنه التقطها ب�سرعة، مل ت�ستطع حلظتها تهاين 
اإفالت يدها لكنها قاومت ب�سدة بكل ما اأوتيت من عزم، وحني وجدت اأنه ل منا�س 
من ال�ست�سالم خفت مقاومتها حتى تال�ست هنا �سحب ب�سري يد تهاين نحو فمه 

ملثًما اإياها، ب�سرعة اأفلتت تهاين يدها وهي تقول يف غيظ حمموم:

هل ت�ستجرئ يا كلب ال�سيد على فعل ذلك؟	 

نعم اأ�ستجرئ، ما راأيك اأن اأجرك الآن واأنت يف ثوب اخلدم هذا اإىل جدك 	 
عبد اجلبار نحتكم اأمامه؟ ثم اإنه هل من املنا�سب لبنة الأ�سول اأن مت�سي 
وحدها هكذا يف الطريق ثم تدخل بيوت الغرباء، اأمن اأجل هوؤلء �سرقت 

اأموال والدك اأم من اأجل من؟

تك�سر عيني، ت�ساومني األي�س كذلك؟	 

هو كذلك. 	 

ماذا تريد مني اإًذا؟	 

يف الوقت احلايل اأريد اإي�سالك للدار يف اأمان. 	 

اإن كان هذا فال باأ�س ب�سرط األ تلم�سني. 	 

يف الطريق وقبل و�سولهما للدار �ساألت تهاين ب�سرًيا:

ماذا كنتم تعملون قبل جميئكم لهنا؟	 

عليه 	  البلد  اأهل  هاج  بريطاين،  خواجة  ع�سارة  يف  العنب  اأخمر  كنت  اأنا 
فقفل اخلمارة و�سافر. 

وباقي العبيد؟	 
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اإما 	  فكانوا  الباقون  اأما  اخلمارة،  نف�س  نعمل يف  كنا  وقم�سان  وجوهر  اأنا 
عمال بناء اأو اأرزقية. 

وعابد؟	 

ا. 	  كان فالًحا كما هو الآن اأي�سً

يف الطريق قبيل الو�سول للدار باأمتار قابلهما اأحد اأبناء جابر الذي ا�ستوقفهما:

من التي معك يا ب�سري؟	 

رفع ب�سري �سوته:

ها هو الدار اأمامك يا خ�سرا اذهبي. 	 

هرولت تهاين نحو الدار تت�سارع دقات قلبها بعد اأن كاد يف�سح اأمرها. 

يف دار جرج�س ت�سادف اأن زاره قا�سم �سريك جرج�س يف ح�سور عابد وزيدان 
وعيد بعد خروج تهاين من الدار. دخل قا�سم وهو رجل يف اأوا�سط العمر  يبدو منمق 
الن�سيج  مع  املغزول  احلريري  اخليط  فيه  يلتمع  الذي  الف�سفا�س  جلبابه  يف  جًدا 
كلمتني  قال  باجلروح،  مليء  ووجهه  اأ�سابعه  ترتع�س  منزعجا،  كان  طويل،  ب�سكل 

ورحل �سريًعا:

اأمامك يومان حتى تتدبر باقي ن�سيبي يف ذلك اخل�سب الذي اأعطيته لك 	 
واإل حرقت لك الدار مبا فيها، هل �سمعت ؟. 

خاف جرج�س اأن ينفذ قا�سم تهديده فاأعطاه الورقة املالية التي اأعطته اإياها 
تهاين يف احلال والتو. 

جل�س جرج�س حماوًل تربير موقفه:

اأنا 	  باأذى  للتو من جل�سة ورق خا�سرة وقد ي�سيبني  الأرجح خرج  اإنه على 
األي�س  الأذى.  يتفادى  من  هو  العاقل  والرجل  املال،  اأعطه  مل  اإن  واأبنائي 

كذلك؟
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من  تفهًما  اأكرث  جرج�س  على  به  يردون  قوًل  الرجال  يجد  مل  حال  اأي  على 
ال�سمت، هل يوا�سون الرجل يف م�سيبته؟ اأم يعاتبونه على تهاونه؟!

t
يف حجرة اخلدم كان يرقد عابد بعد جميئه من عند جرج�س، وبدون اإرادة منه 
ا�ستدعى عقله �سورة تهاين ب�سكل عفوي وذكرى لقائه بها يف تلك الليلة يف فناء دار 
الطحاوي، جاذبيتها املفرطة و�سحرها الغام�س وذلك ال�سعور الغريب عليه والذي 
اأو بالأحرى حني م�سته، ثم حدقتاها املمتلئتان بوجهه يف منزل  اأمل به حني مل�سته 
جرج�س، ابت�سم عابد واأ�سر يف نف�سه »فتاة عابثة«. ثم تراءت له �سورة خ�سرا ابنة 
خليل الفتاة ذات البت�سامة اخلجولة والوجه ال�سادق فقال يف �سره »تلك لنا خيط 

ثوبها من ثوبنا اأما الثانية فال«. 

يف حجرتها قررت تهاين اأن تبعث بر�سالة لعمها عبد احلكيم ت�سف فيها حاجة 
يامنة لعلمه وحكمته، فكتبت يف الر�سالة:

»عمي الغايل، يل عتب عليك ومالم لكن بادئ ذي بدء دعني اأبوح لك مبا �سمره 
الثقافة،  غزير  النعمة،  وافر  عمي  يا  اأنت  فيك.  براأيي  واأخربك  نحوك  �سمريي 
فيا�س القلب، ف�سيح الل�سان �سريح، واإن اأ�سعر ال�سعراء اإن اأراد نظم الأبيات يف 
و�سف �سمائلك لعقد ل�سانه وجلم قلمه لأن يا عمي مزاياك تفوق الو�سف، ومع هذا 
فاإن اجلراأة تعوزك والإقدام ينق�سك. لقد ف�سلت يف دح�س الظلم اأ�سعف الإميان 
ثم حني وجدت من جدي واأبي وعمي الرف�س والعناد تركت البالد والعباد. يامنة 

يف اأ�سد احلاجة لعلمك يا عمي وعملك«.

اأن عبد اجلبار اأعطى  يف ال�سباح اأعطت تهاين الر�سالة لزيدان وقد �سادف 
لزيدان ر�سالة اأخرى يبعث بها يف بريد املركز لبنه عبد احلكيم يخربه فيها موعد 
زفاف نع�سة، الذي حدده اجلد على طلوع هالل ال�سهر القادم ويطلب منه احل�سور. 
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اإن  منذ ذلك اليوم الذي �سافر فيه عبد احلكيم مل تطاأ قدماه ثرى يامنة بل 
اجلزع كل اجلزع كان ميالأه اجتاه زيارة القرية، وقد ازداد ذلك ال�سعور من فرط 
اأخويه  وتاأنيب  والده  يد  على  التاجر  حكمة  عظات  من  احلكيم  عبد  يلقى  كان  ما 
ب�سبب ميله لأن يجال�س الفقراء وال�ستماع ل�سكواهم، ومن ثم اإي�سالها لأويل الأمر 
لوالده  ي�سبب حرًجا  يبتون فيها، وكان فعل عبد احلكيم  والأثرياء كي  من املالك 
اأمور جتارة  امل�سرتكة يف  واأحياًنا كان ي�سر مب�ساحلهم  بل  واأقاربه  اأ�سدقائه  بني 
الأغالل والأقطان مع باقي التجار، فحدد الوالد اإقامته يف يامنة باأن ل يربح الدار 
الكبرية اإل حني ذهابه لدار اأخيه جابر فقط فعزت عليه نف�سه وقرر مقاطعة يامنة 
اأجل  اإن مل يكن من  اأخيه  مبن فيها، ولكنه لن يقدر على عدم ح�سور زفاف ابنة 

والده واأخيه فمن اأجل نع�سة. 

يف وقت �سابق قد رق قلب عبد احلكيم حلال زين ومما زاد اإعجابه بها عزة 
بجراأتها  فباتت  ينق�سه  واإقداًما  تعوزه  �سجاعة  فيها  وجد  فقد  وكربياوؤها  نف�سها 
دمعاتها يف قطرات  يرى  لأن  بعبد احلكيم  و�سل احلال  لذاته. حتى  نق�س  مكمل 
الندى فينقب�س قلبه، وابت�سامتها يف اإ�سراقة ال�سم�س فتبتهج نف�سه، وكم كان يبهجه 
اأن يرى طيفها ذات ليلة يف حلمه، في�ستيقظ وهو ي�سعر باأن هواًء طلًقا حًرا قد مر 
على �سدره ن�سر رطوبة وديعة فيح�س يف حلقه طعم �سراب حلو ل يعرف م�سدره، 

وهكذا كان حاله متاأرجًحا ما بني احلزن وال�سعادة اأمام وجه ال�سمراء. 

وثق عبد احلكيم باأنه �سيلتقي ذات يوم بالفتاة التي ينجذب اإليها ويكمل حياته 
معها حتى الرمق الأخري لكن ما هذا الإعجاب الغريب، اأحًقا اأعجبته العبدة؟ وكان 

عبد احلكيم رغًما عنه حنينه ينزع نحو يامنة لكن عزته كان تاأبى عليه الرجوع. 

جهة  ومن  ليامنة.  الرجوع  احلكيم  عبد  قرر  اجلبار  وعبد  تهاين  ر�سالة  بعد 
وكان  يرجع،  ل  حتى  احلرجة  حجازة  بحالة  قبل  من  ابنه  الوالد  يخرب  مل  اأخرى 
يبعث له يف الر�سائل اأن حال والدته كان يوؤول من الأح�سن لالأح�سن اإذ اإنه برغم 
حمبته لبنه الأ�سغر كان هانًئا ب�سفره حيث ل يوجد يف يامنة من يعكر �سفو اأعماله 
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وعالقاته. حزن عبد احلكيم ملا راأى حال حجازة وقرر معاتبة اأبيه، ويف حجرة عبد 
اجلبار جل�س عبد احلكيم قبالة والده.

ا�ستقنا اإليك يا فلذة الكبد. 	 

مَل مل تخربين بحال والدتي يا اأبي؟	 

وماذا كنت �ستفعل حيال مر�سها؟ ما كان لينوبك �سوى الهم والكدر يا بني. 	 

حتى اأمي تفرق بيني وبينها. حددت اإقامتي يف يامنة وفر�ست علي الو�سايا 	 
اإىل  بالذهاب  اإقناعها  على  اأقدر  كنت  رمبا  اأمي،  هذه  لكن  اأعرت�س  ومل 

الطبيب، اإن حالتها متاأخرة جًدا كيف �سربمت عليها؟

الأطباء 	  باأكرب  لها  بعثت  لقد  بني  يا  والدواء!  الأطبة  عنها  منعت  وكاأنني 
ومتنعه  ال�ستائم  باأقذع  ت�ستمه  حتى  منهم  واحًدا  ترى  اإن  ما  اأمك  وكانت 
اأذن  اإنها قطمت  تلك  حالتها  وهي يف  اأتدري  ولدي  يا  عليها،  الك�سف  من 
واحد منهم واآخر ك�سرت له اأنًفا لكنها تكره الطب وت�سفه بال�سحر، والدتك 

�سعبة املرا�س واأنت تعلم ذلك. 

�سمت الثنان قرابة الدقيقة ثم ا�ستطرد عبد اجلبار قائاًل:

اأمل ياأن الأوان لتكمل ن�سف دينك يا بني؟	 

مل ياأن يا والدي. 	 

يلزم 	  القاهرة،  يف  با�سا  ابنة  عن  لك  يبحث  اأن  ال�سكور  عبد  اأو�سيت  لقد 
اجلبار  عبد  اأخوك  �سيقيم  قريب،  عن  الب�سوات  دماء  تخالط  اأن  لدمائنا 
حملجه اخلا�س ون�سب كهذا �سيفتح لنا الأبواب لأن ننتقل بتجارة الأقطان 

من قطر ال�سعيد اإىل الوجه البحري واإين لأطمح ببناء م�سنع ن�سيج. 
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ل 	  التوفيق  يلزمه  كله  هذا  اإن  والدي  يا  امل�سيئة  ت�سبيق  قبل  اأطمح  تقل  ل 
الن�سب. 

اإن بحر التجارة وا�سع يا بني فيه من غرق وطم�س ا�سمه وو�سل اإىل القاع 	 
التجارة  يف  حليته  ابي�ست  والد  لديكم  باأمان.  للرب  وو�سل  جنا  من  وفيه 
بحرها  يف  ال�سحلة  واملناطق  خفاياها  فعرف  وكهولته  �سبابه  فيها  طاوًيا 
والعميقة. اإن كان اليوم عندكم والد فغًدا ل، هل فهمت الآن قيمة الن�سب يا 

بني وق�سدي من تزويجك بابنة اأحد امل�سوؤولني؟

t
منذ اأ�سبوعني وقبل زفاف نع�سة انتقلت اأ�سرة جابر ملنزل اجلد الكبري حيث منه 
�ستزف اإىل عري�سها. مل يتبق على اليوم املوعود �سوى اأ�سبوع واحد. وكان من العادة 

اأن يجلب العري�س هداياه حمملة على البغال واجلمال قبلها باأ�سبوع. 

الأطفال منذ ال�سباح الباكر اأمام دوار عبد اجلبار مم�سكني ب�ساللهم منتظرين 
نفحات اأهل الدار من هدايا العري�س، عند ال�سحى جرت البغال ع�سرين عربة كلها 
حمملة باخلريات من غالل ودقيق ومتور وبقول، غري اأثواب قما�س القطن والكتان 
واحلرير ومن خلف العربات كان اخلدم ي�سوقون من العجول زوًجا ومن اخلراف 
خم�سة اأزواج ومثلهم من اجلديان ال�سغرية بالإ�سافة جلمل �سغري. كانت الهدايا 
جزًءا من تقاليد يامنة وبر ال�سعيد كله التي ل غنى عنها، وقد تلغى اخلطبة متاًما 
اإن كانت الهدايا ل ترقى مل�ستوى اأهل العرو�س ومكانتهم اإذ يعترب ذلك اإهانة وتقليل 

من �ساأن رب الدار. 

بالإ�سافة  الثالثة  واأبناوؤه  اجلبار  عبد  وقف  للدوار  الكبرية  البوابة  اأمام  من 
اأبناء العمال واخلدم  لأبناء جابر اخلم�سة، م�ستقبلني الهدايا، وكان الأطفال من 
كما النمل زحفوا يجمعون املت�ساقط من الأ�سولة بعدما ا�ستطاع بع�س من الفتية �سق 
بع�س الأ�سولة؛ ف�سرخ خليل يف الأطفال مبعدهم عن الهدايا على مراأى وم�سمع من 

عبد اجلبار واأبنائه غري اأنه مل يت�سد له �سوى عبد احلكيم:
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هذه فرحتهم دعهم يا خليل ل ي�ستدعي الأمر نهر ال�سغار. 	 

�سرخ جابر يف وجه اأخيه عبد احلكيم م�ستاًء:

األ ترى اأنهم قطعوا الأ�سولة، اأي قلة اأدب تلك؟	 

نف�س جابر عباءته بغ�سب واجته للداخل مقو�ًسا حاجبيه يتمتم بال�ستائم. مل 
يعباأ عبد احلكيم وحل الأ�سولة معطًيا الأطفال منها يف �سعادة منهم ودعاء له بطول 

العمر والعافية. 

مال عبد اجلبار ناحية همام وقال:

جلابر احلق يف اأن يغ�سب فهذا ال�سفيه عبد احلكيم اإن مكنوه على خزائن 	 
�سليمان لنفدت على يده من اأجل الرعاع. 

t
عبد احلكيم هذا املنكوي قلبه بذلك احلب الغريب للغريبة والذي متكن منه 
على غفلة وما كان يظن يف ذلك احلب اإل �سًرا اأ�سابه، لكن دعاءه برفع البالء مل 
ُي�ستجب ليتاأكد بذلك اأن حب زين قدر على قلبه ولي�س عقاًبا مما عزز رغبته يف 
الت�سبث بغادته. وها هو والده يبحث له عن عرو�س اأخرى غري ما قدرت لقلبه، وجب 
اأخيها عابد،  باأن يخطب زين من  ال�سريع واحلا�سم  اأخذ قراره  على عبد احلكيم 

وقبل تلك اخلطوة كان عليه اأن ي�ست�سري يف الأمر زين. 

و�سط حالة الهرج واملرج يف الدوار وداخل الدار ا�ستطاع عبد احلكيم القرتاب 
خياله  ظل  عني.  غم�سة  يف  خل�سة  غادر  ثم  »اتبعيني«.  اأذنها  يف  هم�س  زين،  من 
كان متجًها لإ�سطبل اخليل فتبعته زين. بداخل الإ�سطبل كان اجلو هادًئا والأ�سواء 
اأم�سك  اأحد اخليول املذعورة،  اإل من �سهيل  خافتة هذيلة واخليول راقدة �ساكنة 
عبد احلكيم بلجام الفر�س مربًتا على ظهره، وكان ذلك اجلو مبعث خوف وارتياب 

بالن�سبة لزين، مثلما احل�سان كانت خائفة مرتعبة، قال لها عبد احلكيم: 
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اهدئي اأنت الأخرى يا زين.. 	 

�سمت قلياًل ثم جتراأ قائاًل:

زين اأنا اأريد الزواج بك باأن اأخطبك من اأخيك فما ردك؟	 

ازدردت زين ريقها، وجمت للحظات ثم ا�ستجمعت قواها وقالت:

املاء من 	  اعت�سار  ا�ستحالة  تطلبه م�ستحيل يف  ما  اإن  �سيدي عبد احلكيم 
�سخر الأرا�سي اجلدباء. 

اأجيبي يا زين باملوافقة وثقي باأن الأمر �سيكون �سهاًل يف �سهولة جريان ماء 	 
اجلداول يف املروج اخل�سر. 

لكنني اأخاف، اأخاف من اأن يكون قرارك هذا جمرد رغبة مندفعة ما األبث 	 
اأن اأجني اأنا كبوة ت�سرعي منها. 

زين  تكن  ومل  زين،  قلب  يخطئ  فلم  احلكيم  عبد  قلب  ال�سهم  يخطئ  كما مل 
لتتوقع اأن يتقدم عبد احلكيم ال�ساب الرثي املتعلم خلطبتها وهي العبدة ال�سمراء 

خادمة داره. قالت له يف خجل:

لكني �سوداء اأ�سبه ظلمة الليل. 	 

بل قويل اأن يف �سفاء �سوادك ت�سبهني بدًرا ظهر يف و�سح النهار، وهل األوان 	 
واأقيم  �سوداء  زنبقة  الزهور  اأجمل  اللون؟  فاحتة  كلها  الدنيا  يف  احل�سن 
يا  اأنت  الن�ساء  واأجمل  �سوداء  املجوهرات ما�سة  واأثمن  اأ�سود  اخليول مهٌر 
زين. اإن ب�سرتك ال�سمراء منفردة بذاتها يف اجلمال مزيج هي بني الأناقة 
فالأ�سود  الفخم  الأ�سطوري  احلزن  لون  اإنه  والو�سوح،  ال�سحر  والغمو�س، 
الع�سوائية،  الطيف  األوان  كل  حدود  �سيطرة  خارج  م�ستقاًل  ملًكا  يرتبع 
ن�ساهده وا�سًحا حني ل تتاأثر عيوننا باأي اأ�سعة �سوء وهكذا راأيتك يا زين 

بعني قلبي الوحيدة املرتبعة فوق عر�س الن�ساء اأجمعني. 
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غطى احلياء وجه الفتاة واأ�سرعت من اأمام عبد احلكيم هاربة كوم�سة جنمة 
وقد جلم اخلجل ل�سانها. 

t
ما انفك عابد عن العمل ذلك اليوم يف دار احلاج عبد اجلبار، وفود ال�سيوف 
ثم  العري�س،  هدايا  ل�ستطالع  اأتني  الالئي  الن�ساء  من  معظمها  وكان  تنقطع  مل 
منذ  �سوت  لها  ي�سكن  مل  التي  والطبول  بالدفوف،  الفرح  مرا�سم  عقد  ا�ستكمال 
ودارت  الفتى  اأنهك  الأر�س.  م�سقة عن خدمة  تقل  ل  الدار  داخل  واخلدمة  لياٍل، 
و�سحكاتهن،  الن�ساء  ولغو  الأطفال  و�سراخ  الطبول  وقرع  ال�سو�ساء  ب�سبب  راأ�سه 
م�سى عابد اإىل حجرة اخلدم اأ�سعل فتيل م�سباح الغاز ثم مدد ج�سده فوق لبادة 
قدمية مهرتئة، اجلو كان بارًدا والأر�س رطبة ومع ذلك كان عابد ي�سعر بالراحة 

يف الهدوء. 

فجاأة انفتح الباب ولح عبد احلكيم، وقف عابد �سريًعا فور روؤيته اإياه:

�سيد عبد احلكيم، تف�سل. 	 

تقدم عبد احلكيم، �سافح عابًدا وجل�س فوق اللبادة فعاجله عابد:

هذه اللبادة ل تليق بك، �ستت�سخ مالب�سك اإثر اجللو�س عليها. 	 

الدنيا 	  فرق يف  ل  اأنه  عابد  يا  اعلم  مني؟  اأقل  عليها  يجل�س  كان  من  وهل 
بني اإن�سان واإن�سان، �سياأتي يوم على املرء لن يحول بينه وبني ثرى الأر�س 
ل فر�س اأثري ول �سوف خ�سن. اجل�س يا �سنديد هنالك اأمر اأريد التحدث 

فيه معك. 

جل�س عابد بجوار عبد احلكيم:

كلي اآذان �ساغية. 	 

ب�سرع 	  بها  للزواج  زين  اأختك  لك خلطبة  اأتقدم  اأنا  مقدمات  بدون  عابد، 
اهلل و�سنته. 
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ذعر عابد وانتف�س واقًفا، فاأم�سك عبد احلكيم بيده جاذًبا اإياه:

اجل�س يا عابد اإن الأمر لي�س باملرعب لهذا احلد. 	 

بل هو كذلك يا �سيد عبد احلكيم. مر علي ف�سالن من ف�سول ال�سنة يف 	 
دياركم ومل اأجد اإل التفرقة حتى يف املعاملة بني العبيد فيما بينهم فق�سموا 

الق�سمة ما بني عبيد اأ�سياد وعبد اأر�س. 

لكنني غري هوؤلء يا عابد. 	 

واإن كان كالمك �سحيًحا فهل اأنت منف�سل عن والدك واإخوتك يا اأخ عبد 	 
احلكيم؟

ا 	  ف�سل اهلل قلبي وعقلي عنهم ما العجب يف ذلك؟ دعنا نتدبر الأمر عو�سً
عن اجلدال، فكر معي اإن كنت اأريد الزواج باأختك ول اأجد منها مانًعا اأو 

منك فكيف اإًذا �سيحدث ذلك؟

اأطرق عابد قلياًل ثم قال:

اإن هذا الأمر لي�ستع�سي على اأحكم احلكماء واأذكى الأذكياء، يلزم للتفكري 	 
فيه �سيطان. 

وم�ست الفكرة يف راأ�س عبد احلكيم:

اأنت تقول نحتاج لعقل �سيطان اإًذا لي�س اأمامنا �سوى تهاين. 	 

اإنها  منها؟  للهروب  منا�س  األ  الفتاة  »هذه  نف�سه  يف  وقال  عابد  قلب  انقب�س 
تاأتيني من حيث ل اأحت�سب من كل اجلهات«. انتبه عابد وقال:

وهل �ستكون ال�سيدة تهاين اأمينة على ال�سر؟	 

ا�سمع يا عابد اأنا اأدرى بابنة اأخي، اإن تهاين يا عابد فتاة طائ�سة جاحمة 	 
اأفكارها عقاًل م�ستنرًيا،  الأهواء مت�سرعة، ولكنها فطنة حكيمة تطوي يف 
و�سحيح اأنها حتمل من ال�سر كًما ل باأ�س به قادر على الفتك لكن يف نف�س 
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الوقت فهي متتلك من الطيبة والف�سيلة احلية ما هو قادر على تقييد ذلك 
كل  اجتاه  لينة عطوفة  كل جبار،  اجتاه  املرا�س  �سعبة  الطبع  ال�سر، حادة 
�سعيف، جتيد الكذب واخلداع متلونة متقلبة كحرباء ولكن قلبها ل يعرف 
اإل ال�سدق وال�سهامة، ويف جميع الأحوال هي �سليطة الل�سان وهي ال�سفة 
ا لها. وبرغم كل م�ساوئها الظاهرة اأمام  الوحيدة التي ل اأجد عندها نقي�سً
�سافية عفيفة  اأخرى طاهرة  نف�ًسا  تخفي  نف�سها  قرارة  فتهاين يف  النا�س 

ودافئة حنونة. 

فكر عابد بداخل نف�سه »اأي فتاة تلك التي حتمل جناحي مالك وقرين �سيطان 
يف نف�س الوقت؟«

اأكمل عبد احلكيم:

الأيام 	  اأجلها و�ستربهن لك  بالت�سحية من  واإين �ساأثبت لك مت�سكي بزين 
�سدق قويل يا عابد. 

نظر عابد مبا�سرة يف وجه عبد احلكيم و�ساأله:

وملاذا زين بعينها يا ابن الأ�سياد؟	 

ل تظن يا عابد اأن ما يف قلبي اجتاه زين هو هوى اأو �سرب من �سروب جنون 	 
اقرتاب  بدون  باآخر  اإح�سا�س  وات�سال  روح  روح مع  تاآلف  بل هو  ل  العقل، 
حقيقي، اإنه اقرتاب ترى فيه العني العني يف الغياب وتتحادث الأل�سنة بال 

كالم وتتالم�س الأفئدة بو�سال لي�س فيه ات�سال. 

دبت الغرية يف نف�س عابد اجتاه اأخته:

كيف لك اأن تبث يل حبك لأختي اأمامي، اأنا اأخوها، اإين واإن كنت خادمك 	 
فدمائي عزيزة حرة. 

ابت�سم عبد احلكيم وقال يف نربة منت عن اإخال�س و�سدق:
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اأو فيه من 	  اأ�ستحي منه،  اأرى يف طهر م�ساعري �سيًئا م�سيًنا  هذا لأنني ل 
الرذيلة ما يجعلني اأت�سرت عليه. واإين ل اأرى زين اإل متممة لروحي، اإن�سانة 

تطابق طباعها طباعي واأخالقها اأخالقي. 

اأن زيجة كتلك قد تكون حمررة لأخته من قيد  �سرد عابد قلياًل وهو يفكر يف 
العبودية، ملعت عيناه م�ستخرًجا من اأعماق �سدره رده على عبد احلكيم:

واأنا موافق يا اأخ عبد احلكيم. 	 

t
ترك عبد احلكيم عابًدا وظل يبحث عن ابنة اأخيه، وملا وجدها اأم�سك بيدها ثم 
�سحبها حلجرة فارغة من الب�سر. هنالك اأقر لها بنيته يف الزواج من زين واأنه يريد 
منها م�ساعدته يف حبك اخلطة املنا�سبة من اأجل حتقيق ذلك املراد. �سقط قلب 
تهاين فقد �سدمتها الفكرة، �سهمت لدقائق. �سارع اخلال جمتهًدا يف اإبداء مربره 
من الزواج من خادمته لكن تهاين ظلت على حالها، بعدها اأخرج عبد احلكيم ورقة 
مالية وو�سعها بداخل كف ابنة اأخيه، ومع ذلك مل تنتبه اإذ كان ي�سغل عقلها يف ذلك 
�سيلفت  اإن حققت مطلب عمها، مما  �سيبت�سم يف وجهها  اأخرًيا احلظ  اأنه  احلني 
الزواج  بنيته يف  لها  الآخر على العرتاف  اإليها فيتجراأ هو  ناظر قلب عابد  ذلك 
وملا طال �سمت  القواعد.  �سبقهما يف ك�سر  الذي  املدد من عمهما  و�سيجدا  منها، 
تهاين اأخرج عبد احلكيم ورقة مالية اأخرى د�سها يف كفها، خ�سخ�سة الأوراق املالية 
نبهت الفتاة فنظرت ليدها فاحتة راحتها لتجد الورقتني املاليتني، طالعتهما بعدم 

اكرتاث ثم ابت�سمت واأغلقت كفها مرة اأخرى وقالت:

اأقوله 	  �سوف  ما  تنفيذ  نع�سة وعلى اجلميع  يوم زفاف  تنفيذ اخلطة  �سيتم 
ب�سكل دقيق. 

t
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وبزغ  اإدراكها  منا  اأن  منذ  انتظرته  الذي  اليوم  ذلك  نع�سة،  زفاف  يوم  اأتى 
وعيها للحياة، وبرغم جماهدتها يف اإبداء احلزن امل�سطنع اأمام قريناتها والن�ساء 
اإخفاء لهفة قلبها حني دخل املاأذون وفًقا  من الأقارب واجلريان فاإنها مل ت�ستطع 
للعرف ي�ساألها عن راأيها، فاأجابت على الفور باملوافقة بدون اأن تتمهل كما اأو�ستها 
والدتها حتى يعيد �سوؤاله، وملا جاء وفد العري�س ودخلت والدته وباقي الن�سوة من 
اأهل العري�س تغامزت قرينات نع�سة فيما بينهن ب�سحكات متوارية، ورحن يقر�سنها 
ويلكزنها يف ال�سر يف حماولة من نع�سة يف كتمان اأمل ل�سعاتهن بالكز على اأ�سنانها 

حتت الغاللة التي غطت وجهها كي تظهر وقاًرا اأمام احلماة. 

العري�س يف  اأ�سده حني ظهر  على  الحتفال  اأم�سى  الدوار  باحة  اخلارج يف  يف 
هودجه حماًطا بال�سباب من عائلته واأ�سدقائه. نخ اجلمل ونزل من عليه العري�س، 
ظهرت زمرة اأخرى من �سباب عائلة اجلبابرة من اأبناء عمومة العرو�س واأقاربها، 
التحم اجلمعان يف عراك مزيف بالع�سي وملا فارت دماء ال�سباب ودبت احلمية يف 
عراكهم تدخل كبار العائلتني يف ف�س النزاع امل�سطنع، لي�سدح على الفور املزمار 
بالع�سي  الرق�س  تبادل اجلمعان  بعدها  راق�س،  املعركة ح�سان  ويدخل م�سمار 
ال�سيافة،  العري�س مقر  ب�سكل فيه احتفال ل عراك. دخل  بالتحطيب  ي�سمى  فيما 
اإل يف خيالها بو�سف ال�سبية ال�سغار له، تو�سط  ذلك الرجل الذي مل تره نع�سة 
واملدعوين  احلا�سرين  على  تدور  الطعام  �سواين  بداأت  ثم  الرجال  جمع  العري�س 

مبا لذ وطاب. 

اأ�سوات  علت  حل،  العري�س  وفد  اأن  بلغهن  فحني  الن�سائي  لل�سطر  بالن�سبة 
زغاريدهن وت�سفيق اأيديهن املتناغم مع قرع الطبول على اأغاين العر�س. اأما تهاين 
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فكانت حتاول مداراة قلقها من ف�سل خطتها مبحاولت مبالغ فيها مبدية ال�سخب 
التعب منتهاه، واتخذت  اأخذ منها  الغناء حتى  اأو  الرق�س  والفرح، فلم تنفك عن 
ركًنا ق�سًيا تفرك ق�سبتي رجليها وكعبي قدميها، على فجاأة لح بخاطر تهاين وجه 

عابد فقررت البحث عنه و�سط ان�سغال الكل. 

عهد اإىل عابد تقدمي ال�ساي لل�سيوف ومن �سعد حظه اأن من كلف بعمل ال�ساي 
بالأكواب  الفارغة  الأكواب  منها  م�ستبدًل  ويجيء  يروح  عابد  فكان  خ�سرا،  كانت 
فوق  املوج  لطمة  مردود  كيانهما  يف  النظرة  فتحدث  النظرات  يتبادلن  املليئة 
ال�سخر وهدرة الرعد يف ال�سماء دون اأن يحركا �ساكًنا، من يراهما يح�سبهما غري 
حبيبني. وهنا �سنحت الفر�سة لعابد القرتاب اأكرث من خ�سرا رغم اأنه يف كل مرة 
يدها من  اأنني طلبت  لها  »�ساأقول  نف�سه  يعد  كان  منها  الأكواب  لأخذ  ويف طريقه 
ا عن م�سارحتها كان  احلاج عبد اجلبار«. وما اإن ي�سل حتى يتلعثم ل�سانه، وعو�سً
يطلب دور �ساي اآخر هاتًفا »ال�ساي يا اأختاه«. وهكذا كل مرة حتى واتته اجلراأة يف 
تلك املرة »لن اأطلب ال�ساي هذه املرة بل �ساأطلب يدها«. اأثناء غدوه وجميئه كانت 
تهاين واقفة من بعيد تراقبه بدون علمه اأو مالحظة خ�سرا، حتى باغتتها املفاجاأة 
تلك التي �سهقت على اأثرها تهاين �سهقة �سبيهة ب�سهقة املوت، وقت اأن اقرتب عابد 
من خ�سرا وقال لها يف كلمات متالحقة قبل اأن يخطف منها �سينية ال�ساي »لقد 
تقدمت خلطبتك يا خ�سرا«، ثم فر من اأمامها يف ملح الب�سر حتى اإنه من ارتباكه 
بعينيها  عيناه  ارتطمت  واقفة  تهاين  كانت  حيث  اآخر  ل�سوب  واجته  طريقه  ن�سي 
الغارقتني يف الدموع، عبًثا حاولت تهاين مداراة عيونها املبللة مولية وجهها ناحية 
رجعت  منه،  ال�سينية  فوقعت  يداه  وارتع�ست  عابد  تلبك  بجواره،  الواقفة  اجلدار 
تهاين لل�سطر الن�سائي، اأخذت الطبلة من يد اإحدى الفتيات وا�سرت�سلت يف الغناء 

بينما كانت روحها تنتحب. 

t
ثم  ت�سمع  تكاد  ل  بو�سو�سة  العبارات  بع�س  تبادل  عابًدا،  اأخاها  زين  ودعت 
لدار  نع�سة  باإر�سال  م�سغوًل  كان اجلميع  اأن  وقت  الدار اخللفية  بوابة  خرجت من 
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اأقل حجًما  عوي�س، يعرتيها القلق اجتاه امل�ستقبل الغام�س املقبلة عليه. بدت زين 
من كرث انكما�سها على نف�سها من الرهبة رغم اأن الطريق كانت خاوية متاًما من اأي 

عابر اأو مار كاأن يامنة وقد �سبت اأهلها جميعهم داخل دوار عبد اجلبار. 

اأودعت زين �سرها لنجمة هي الوحيدة يف ال�سماء يف تلك الليلة اجلهمة حتى 
ذلك  اإزاء  زين  �سعرت  واأنواره  الفرح  اأ�سوات  تباعدت  وملا  القرية،  جل�سر  و�سلت 
اأن اجل�سر طويل  تتاأمل �سكل اجل�سر، فبدا لها  راأ�سها  ببع�س من الرتياح، رفعت 
يامنة  �سكون  لها.  ا  القائمة عليه مرتب�سً الأ�سجار  اأغ�سان  راقد على  والبوم  جًدا 
زاد من برودة �سقيع اجلو مما جعل اأ�سنان زين ت�سطك بع�سها ببع�ٍس من اخلوف 
والربد مًعا. جتراأت زين ومدت قدمها اليمنى بتوٍخ وقبل اأن تثبت الأخرى بجوارها 
مرت على فجاأة لفحة هواء اهتزت لها اأغ�سان ال�سجر، فانبعث منها �سوت حفيف 

عنيف تطايرت اإثره بع�س الطيور ال�سغرية التي اأوت بها. 

 فزعت زين م�سدرة �سرخة مكتومة ثم انطلقت ب�سرعة الريح وهي تنظر من 
خلفها وحولها بدون اأن تنتبه لل�سخرة الكبرية قبيل نهاية اجل�سر، والتي ارتطمت 
بها زين ثم �سقطت على وجهها. اإثر تلك ال�سقطة �سج راأ�سها لكنها مل تاأبه لالأمل ول 
لتلك الدماء التي ان�سالت على وجهها. تداركت نف�سها �سريًعا ونه�ست مكملة عبور 

اآخر خطوات من اجل�سر. 

تبعت زين و�سف عابد، الذي قال لها يكفيها اأن ت�سل اإىل اجل�سر تعربه ثم تقف 
منتظرة الفرج. مل يطل انتظارها، وها هي خطة تهاين تاأخذ حذو اكتمالها بو�سول 
ي�ستخدمها احلاج عبد اجلبار يف  التي كان  العربات  اإحدى  �سائق  فرج، وفرج هو 
والغالل، واحدة من �سمن ع�سر عربات كبرية كل واحدة يجرها  الأقطان  جتارة 

زوج عفي من الأح�سنة جتوب العربات ال�سعيد ومن ال�سعيد اإىل القاهرة. 

قال فرج ي�ستحثها »هيا ب�سرعة اأنا فرج الذي حدثك عنه اأخوك«. خلفت زين 
فرًجا حتى و�سلت لداره، ا�ستقبل زين بع�س الأطفال ال�سغار، قالت زين »لو اأعلم 
بكم لكنت اأح�سرت لكم من حلوى احلفل«. اأزاح فرج الأطفال »ادخلي يا زين، ل 
يوجد غريب هذه زوجتي وزوجة ابني، والدة هوؤلء ال�سياطني ال�سغار«. ترددت زين 
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يف الدخول وهي تقول »وهل ابنك بداخل الدار يا عم فرج؟« ابت�سم فرج يف �سجن 
وقال »ابني توفاه اهلل منذ حولني«. تقدمت زين على مهل يف خجل مطبق باحلرج، 
اأهل الدار، هل يقولون عنها فتاة بال خلق  يراودها هاج�س، ترى كيف يفكر فيها 
قادها قلبها نحو الهروب مع حبيبها فالفتاة العاقلة ل تتزوج بعيًدا عن دارها، لكن 

اأين هو دارها واأين هم اأهلها؟ 

�سلمت زين على اجلميع ثم جل�ست على ح�سرية افرت�ست الأر�س يف منزل ل 
يختلف عن منازل اأهل يامنة الفقراء، ول عن بيتها الذي خلفته من وراء ظهرها. 

قال فرج موجًها حديثه لزوجته وزوجة ابنه:

اجل�سا اأنتما مع ال�سيفة، و�ساأقوم اأنا باإعداد ال�ساي. 	 

و�سع فرج اأمام زين كوب ال�ساي بجانب طبق به بع�س من خبز البتاو وقطعة 
جنب، وطبق اآخر ُو�سع فيه حبتان من الطماطم وقلب خ�س اأخ�سر. 

تف�سلي يا ابنتي مَل اأنت مرتابة، �سريًعا �ستعتادين الدار واأهله، مدي يدك 	 
اأم تراك بخيلة. األن ت�سايفيني يف منزلك؟

بلى يا عمي. 	 

اأهل  اندجمت مع  و�سريًعا  ا�ستحياء متناولة قطعة خبز.  مدت زين يدها على 
الدار وتعارفت. 

t
ي�ستكينوا كل يف فلكه اخلا�س  الدار مل  الليل لكن �سكان  انف�س احلفل و�سكن 
يدور، كان خبري يجال�س ربيًعا اأحد اأبناء جابر والذي اعتاد املقامرة يف بيت قا�سم، 
كتفه  �سمد  وقد  الدار،  اإىل  خفية  الت�سلل  يحاول  وهو  الثاين  لقي  قد  الأول  وكان 
بقطعة قما�س تن�سح بالدماء من الوا�سح اأنه �سقها من تلفيحته البي�ساء التي عمم 
بها راأ�سه. �ساعد خبري الفتى حتى ا�ستطاع اأن ي�سل به حلجرته يف اخلفاء، علم 
خبري اأن ربيًعا كان يف جل�سة مقامرة بالورق يف منزل قا�سم فانتهز العبد الفر�سة 
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ل�ستح�سار  عليه  وال�سغط  بل  والده جابر  اإقناع  ربيع مبحاولة  اأذن  و�سو�س يف  اأن 
على  اجلبار  عبد  الأكرب  اأخيهم  ا�ستحواذ  كون  لأن  اإخوته؛  وبقية  له  اأ�سياد  عبيد 
العبدين اخلا�سني بعمهم يف فرتات غيابه يف القاهرة دونهم هو تقليل من �ساأنهم 
�سيتبعه عدة احتقارات لهم، اأولها كون عبد اجلبار هو البن الو�سي وريث العمودية 

عن اأبيه جابر وجده عبد اجلبار. 

يف  يتاجر  اأن  فكرة  له  يزين  همام  عقل  على  مر�سد  ا�ستوىل  اأخرى  ناحية  يف 
على  م�ستولًيا  الأقطان،  بتجارة  انفرد جابر  كما  هو  بها  ينفرد  واأن  املخمر  العنب 
الذي  الوقت  نف�س  وذلك يف  ثمن،  باأبخ�س  والده  اأر�س  من  القطن جميعها  ح�سة 
النوادر  بع�س  �سمعها  على  يلقي  زوجة همام  رئي�سة  مع  يت�سامر  قم�سان  فيه  كان 
ا قريًبا، ومل ي�سجعها  والأحاجي، وكاأنه قد �سار واحًدا من اأهل الدار اأو كونه �سخ�سً

على ذلك �سوى اأن حجازة طريحة الفرا�س. 

 يف �سرفة حجرتها وقفت تهاين تطالع حترك القمر يف ال�سماء، اختفاءه خلف 
نف�سها  لإلهاء  حماولة  يف  ال�سماء،  يتو�سط  مكتماًل  بدًرا  ظهوره  ثم  الغيوم  اأ�ستار 
عن ذلك الأمل الذي ي�سعره قلبها بعد اأن اأيقنت اأن عابًدا معجب بفتاة اأخرى، بل 
وقد تقدم خلطبتها بالفعل. كانت نف�س تهاين تن�سوي بحمى الغرية من مناف�ستها 
وتتقلب. اأدارت تهاين وجهها لتجده واقًفا على �سور �سرفة حجرتها مك�سور اجلناح، 
قالت حتدث الع�سفور »اآه يا �سغريي اإنه يف العامل كله ل يوجد من ي�ساركني نف�س 
ال�سعور اإلك يا مك�سور اجلناح. اإنني طوال الليل اأ�سحك واأت�سامر كاأنني اأمتلك قلًبا 

حديدًيا غري حمطم باملرة«. 

منديل  والتقطت  ب�سرعة  دموعها  فم�سحت  الباب  ل�سوت طرق  تهاين  انتبهت 
يف  جزعها  وت�سد  رقبتها  تن�سب  وهي  قالت  ثم  راأ�سها،  فوق  اإياه  وا�سعة  ال�سعر 

حماولة ل�ستدرار بع�س من كربيائها الذي ذهب به قلبها:

تف�سل اأيها الطارق. 	 

دخل عبد احلكيم مبت�سًما فارًدا ذراعيه: 
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ابنة الأخ العزيزة. 	 

قبل راأ�سها وملا نظر اإىل وجهها �ساألها:

هل كنت تبكني؟! ثم اإن تلك النظرة ال�ساقمة امللولة ل تليق بك، اأين ذهبت 	 
روحك الفتية البهيجة؟

اأطرقت تهاين ثم التفتت ناحية الع�سفور، م�سكته برفق مت�سد على ظهره:

رمبا من اأجل ذلك الطائر اأنا حزينة. 	 

اأنت تغارين يا تهاين؟	 

انتقع وجه تهاين يف ال�سفار »هل باح عابد لعمها مبا بدر منها تلك الليلة يف دار 
الطحاوي؟« اأكمل عبد احلكيم حديثه:

اأنت وهي يف نف�س 	  اأن تزيف  تاأملني  اأنت ونع�سة يف نف�س اليوم وكنت  ولدت 
اليوم، األي�س كذلك؟

اإبداء  حاولت  املتوتر،  قلبها  �سربات  انتظمت  بعدما  ال�سعداء  تهاين  تنف�ست 
الرتباك وكاأن عمها اكت�سف حقيقة م�ساعرها فقالت متلعثمة:

بلى.. ل بل اأق�سد.. ل..	 

و�سعت تهاين الع�سفور فوق طاولة واأخذت تفرك يديها مت�سنعة حالة اأن عمها 
اكت�سف حقيقة م�ساعرها. 

فكيف 	  واأخت  �سديقة  هي  عم  ابنة  فقط  لي�ست  نع�سة  اأن  تعلم  اأنت  عمي، 
تفكر بي هكذا؟

لقد جئت حتى 	  كتلك،  زيجة  بالذات  اأنت  لك  لأمتنى  اأكن  العموم مل  على 
اأ�سكرك ملا فعلته معي ومع زين، �سكًرا لأنك اأ�سعدت قلبني يا تهاين. 

ابت�سمت تهاين يف ياأ�س:

هل �ساأكون �سعيدة؟	 
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ومَل ل؟	 

توهجت عينا تهاين بتحٍد غريب على فجاأة، زرتهما قلياًل وهي

تركز بب�سرها على الطائر مك�سور اجلناح وقالت: 

�سي�سفى الع�سفور و�ستلتئم جراحه واأنا.. 	�سمتت لثواٍن	 اأنا �ساأجد لقلبي 	 
�سبياًل لل�سعادة واإن ا�سطررت لأن اأخطفها من فم الأ�سد �ساأفعل. 

t
يف ال�سباح وقبل زيارة العائلة ملنزل العرو�س ا�ستفرد همام بوالده عبد اجلبار، 

وقبلها ظل يكرر مع نف�سه مراًرا ما �سوف ي�سبه فوق �سمعه:

تهمهم 	  واأنت  بالأم�س  يراك  واأنت �سامت؟ من  �ساعة  ربع  يا همام  ما بك 
يف اأذين، اأريد التحدث معك على انفراد، اأريدك يف مو�سوع هام، ل يراك 

اليوم واأنت معقود الل�سان. 

ازدرد همام ريقه:

والدي.. اأنت تعلم اأن جابًرا ا�ستفرد بالقطن وجتارته وكالنا يعلم اأن الأرباح 	 
جميعها غري منتق�سة قر�ًسا واحًدا ي�ستحوذ جابر عليها. 

حقه فتلك فكرته وذلك جمهوده. 	 

واأنا غري معرت�س بارك اهلل له وعليه، وما دام اأنه امتلك حق الفكرة فاأنا 	 
الآخر لدي فكرة وخمطط جتاري اآخر. 

فرد عبد اجلبار ذراعيه:

عظيم هات ما عندك. 	 

اأخرج همام مندياًل من جيبه، م�سح حبيبات العرق التي ندت جبينه وقال بعد 
مدة:
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مات 	  �سغريين  ل�سابني  ملك  بجوارها  اأخرى  وتوجد  عنب  مزرعة  لدينا 
والدهما تارًكا تركة من الديون ل باأ�س بها، فاإن ا�ستطعنا ال�سغط عليهما 

لأخذناها مببلغ بخ�س. 

فكرة ممتازة ولكن اأين جديدك يف هذا؟ حدثني عبد ال�سكور عن املزرعة 	 
وهو منذ �سهر يفاو�س مالكيها. 

اأح�سره قم�سان معه 	  الذي  ال�سراب  يا حاج ذلك  تذكر  الفكرة هي.. هل 
و�سقى منه ال�سيوف يف حفل �سابع حفيد وقد ا�ست�ساغوا مذاقه واأعجبهم؟

اأخ! يا همام اإنه ل�سراب �سالب لالألباب. 	 

جتراأ همام وقال متفائاًل بعد اأن اأثنى والده على ال�سراب:

نعم يا والدي نعم اإنه كذلك، اإنه م�سنوع من العنب املخمر. 	 

تغريت مالمح عبد اجلبار وانقلب وجهه وهو يقول يف غ�سب:

خمر؟ هل تق�سد اأن ذلك ال�سراب خمر؟ هل �سقيت النا�س خمًرا؟ اأي عار 	 
ذلك اأنا عبد اجلبار يدخل جويف اخلمر ويكون ابني هو ال�ساقي!

ينخف�س  ب�سعوبة  اأنفا�سه  يلتقط  وهو  وقال  قلبه  مكان  يده  اجلبار  عبد  و�سع 
�سدره ويعلو:

ارحل يا همام ول تِرين وجهك. 	 
لديه  يكن  اإذ مل  والده  وبني  بينه  م�ساحنة  ليتجنب  ما ميكنه  باأ�سرع  فر همام 
ما يقوله يف الوقت الذي مل يرتب فيه لردة فعل اأبيه الغا�سبة، ت�سلل همام خلارج 

الغرفة يف هدوء على نغمة الوالد املتتابعة:
يا للعار �سقيت خمًرا، يا للعار، يا للعار! 	 

ا�سطدم همام بجابر اأمام الباب، اأ�ساح الأول بيده وخرج يف اندها�س من جابر 
الذي اجته ناحية والده، وجل�س بجانبه يف اأدب زائد كعادته حني يتعلق الأمر بطلب 

ما، مل يدم �سمت البن طوياًل بعدها دخل يف لب مو�سوعه بال مقدمات:
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نريد منك يا حاج اإذًنا بذهاب اأولدي اإىل ال�سودان ل�سراء عبيد اأ�سياد لهم، 	 
بعد عمر طويل جزء  القرية  على  الو�سي  اجلبار  عبد  ابن  اأبناء جابر  اإن 
ل يتجزاأ من اجلبابرة بل اإنهم الدعامة لأخيهم الأكرب مثلما همام وعبد 

احلكيم بالن�سبة يل، واأنا ل اأريد �سقاًقا بينهم تكون �سببه الغرية. 

لأبنائي  اأريد  »ل  مفادها  نظرة  لوالده  جابر  نظر  حديثه  من  عبارة  اآخر  يف 
م�سرًيا مثل م�سري اأعمامي«. ثم ا�ستطرد:

اأريد من اأبنائي اأن يتجنبوا هفوات ال�سابقني و�سقطاتهم واأبًدا لن يحدث 	 
هذا اإل لو كنت اأنا حذًرا منتبًها لكل �سق قد يدخل منه ال�سيطان لقلوبهم. 

رجع عبد اجلبار بذاكرته لذلك اليوم الذي و�سو�س فيه ال�سيطان له بقتل اإخوته 
تلووا  ال�ساي،  ال�سم يف  لهم  اأن و�سع  بعد  اأعلى اجلرف  واحًدا من  واحًدا  برميهم 
كالأفاعي حوله، �سرخوا من الأمل لكن هيهات اأن ي�سمعهم وهم يف ح�سن اجلبل 
اأحد. �سكن الأول ثم الثاين ثم الثالث اإىل اأن لفظ اخلام�س اأنفا�سه بعد �سراع مع 
احلياة واملوت مًعا، جر الأخ اإخوانه ثم دحرجهم من فوق اجلبل ثم األقى بنف�سه هو 
الآخر متدحرًجا يهز �سوته اخلالء، دار ودارت الرمال حوله يف دوامات ثم ارتطم 
بحجر واأغمي عليه ومن �سوء حظه اأنه للم�سادفة مل ميت، كان من املمكن اأن ميوت 

لول اأن القدر اأمهله عمًرا من اأجل اكتمال ق�سيدة الظلم. 

الإخوة جميعهم �سرعى ما عدا عبد  اأن  التايل  اليوم  الغفر يف �سبيحة   وجد 
عميقة  تنهيدة  خرجت  اليد.  مع�سم  يف  وك�سر  اخلدو�س  ببع�س  امل�ساب  اجلبار 
الذي حر�سه على  الأول  ال�سبب  اأخرى.  تنهيدة  القا�سي لحقتها  القلب  جافة من 
قتل اإخوته، هو �سهوة املال وحب احلياة، مفكًرا، ماذا لو مل يقدم على ذلك الفعل؟ 
بالطبع لتناق�ست ثروته اأ�سعاًفا وملا ا�ستطاع اأن يحظى بتلك املكانة التجارية وملا 
ا�ستطاع حتقيق كل املكا�سب التي جناها بعد اغت�سابه لأر�س اإخوته، يكفي اأنه رمى 
ا من فتاتها بحجة اأن الأبناء �سغار ل طاقة لهم  لأبناء من كان فيهم متزوًجا بع�سً

بتحمل هموم الأر�س واأ�سغالها. 
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ثم التهى عبد اجلبار بح�ساب تدابريه التجارية، مزرعة العنب وكيف اأن عبد 
اأن  علي  »وجب  لنف�سه  يهم�س  وهو  اإىل هذا احلني؟  فيها  البت  ي�ستطع  ال�سكور مل 
ح�ساب  يف  فاأكرث  اأكرث  فكره  ابتعد  ثم  ملالكيها«.  اأخرى  مرة  ال�سكور  عبد  اأر�سل 
بع�س الديون املتاأخرة على بع�س التجار ال�سغار، وكيف اأنه بحنكته ا�ستطاع و�سع 
املغر�س املنا�سب لهم وعاجاًل اأم اآجاًل �سريهنون اأرا�سيهم، بعدها رجع بعقله لفكرة 
املتاجرة يف العنب املخمر فلحق نف�سه بال�ستعاذة من ال�سيطان الرجيم وال�ستغفار 

ب�سوت عاٍل. �سمعه جابر فعقب:

هل من �سيء يا والدي اأ�سمعك ت�ستغفر؟	 

التي  الذكريات  اإزاء  م�ساعره  اإبداء  عدم  على  حري�س  وهو  اجلبار  عبد  قال 
لحت اأمامه كقطار �سريع فوق �سريط �سكة حديد:

اأنتهي من بع�س 	  اأن  اأمر العبيد حلني  اأرجئ الآن  ل يا جابر ما من �سيء، 
الأ�سغال. اذهب اأنت ول تن�س اأن تبعث يل بعبد ال�سكور. اجعل خلياًل يح�سر 
العربات واترك خرًبا للن�ساء اأنهن �سيذهنب الآن جميًعا لدار عوي�س، اأما اأنا 

فلن اأبرح الدار قبل البت يف اأمر مزرعة العنب مع عبد ال�سكور. 

جاء �سوت رئي�سة من اخلارج ي�سابقها:

يا حاج، يا حاج. 	 

وب�سوت زاعق قال عبد اجلبار:

ما بك يا امراأة هل ل�سعت؟	 

ل يا حاج بل عمتي حجازة. 	 

هل ماتت؟	 

بعد ال�سر عنها، لكنها تريد الذهاب لدار عوي�س ولو حممولة. 	 
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للخلق 	  نف�سها فرجة  �ستجعل من  اإ�سالحها،  اأمل يف  املكابرة ل  املراأة  تلك 
	�سمت قلياًل	 الأمر هلل �ستنفذ ما يف راأ�سها ولو ذهبت زحًفا على مقعدتها، 

عجوز ماكرة. لتحملها خ�سرا وفتحية. 

t
مل يعد �سوى خطوة واحدة وتكتمل خطة عابد وعبد احلكيم تلك اخلطة التي 
دبرتها تهاين، اإل اأن اخلوف ما يزال يعت�سر عابًدا لي�س على نف�سه بل على اأخته 

التي لي�س لها يف الوجود بني الب�سر �سواه. 

اأنها ذهبت  فظنت  وجودها  تلحظ  �سوى خ�سرا حني مل  زين  غياب  يلحظ  مل 
اأر�سلتهم رئي�سة ب�سواين ع�ساء العرو�سني، ومع النهماك يف العمل ن�سيت  مع من 
حجرة  يف  تبت  مل  زين  اأن  خ�سرا  اكت�سفت  ال�سباح  يف  �سديقتها.  اأمر  ال�سديقة 
اخلدم وملا �ساألت اأمها عوايل اإن كانت زين ذهبت معها لدار عوي�س لإي�سال الع�ساء، 
اأجابت الأم بالنفي، مل مي�س اإل دقائق حتى ذاع خرب غياب زين بني اخلدم ن�ساء 
ورجاًل. فاتفقوا على البحث عن زين قبل اأن ي�سل اخلرب لأ�سيادهم ثم يجدونها 

بعد ذلك في�سيبها مكروه اأو عقاب. 

بالدار  ت�سلل عابد حني كان جميع من  التي هربت فيها زين  الليلة  قبيل فجر 
نائًما، حمل مالب�س زين متجًها ل�سفة النهر، و�سع املالب�س هنالك ثم رجع لفرا�سه. 
ملا عرف عابد من خليل باأن زين غري موجودة يف دار عبد اجلبار اأو همام ت�سنع 
العمال  اأحد  وملا وجد  يبحث عنها مع اخللق،  وراح  ال�سدمة واحلزن  ثم  املفاجاأة 
مالب�س زين بجانب النيل اأتى بها لعابد وهنا �سرخ عابد، لطم اخلد و�سق اجليب 
واخلدم خرب  العمال  و�سط  انت�سر  وهكذا  البحر«.  اأكلها  اأختي،  »غرقت  ينوح  وهو 
فاإن دمعة منه مل تذرف وهذا ما  وتاأثر  اأبدى عابد من حزن  ما  غرق زين. رغم 
»قريًبا  نف�سه  وقال يف  الذي خاجله  بال�سك  وقتها  ي�سرح  لكنه مل  زيدان،  لحظه 

�سيك�سف ال�سر نف�سه بنف�سه«. 
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بعدما ذهب اجلمع من دار عبد اجلبار اإىل دار عوي�س، م�ستبقني ب�سرًيا وريحان 
مالزمني ككلبي حرا�سة اأمام حجرة عبد اجلبار، ا�ستقبل عبد اجلبار عبد ال�سكور 

لكنه مل ي�ستهل حديثه عن مزرعة العنب وبداأه مبا هو يف نظره اأوىل واأهم:

كيف حال زوجتك جولفدان هامن يا عبد ال�سكور؟	 

بخري يا حاج ت�ساأل عنكم با�ستمرار. 	 

األ تفكر الهامن يف زيارة ثانية ليامنة؟	 

قريًبا اإن �ساء اهلل بل رمبا ن�ست�سيفك نحن يف منزلنا قبل ذلك، حني نتقدم 	 
خلطبة الآن�سة جوزال كرمية معاون مهردار جناب اخلديوي لبنكم الغايل 

عبد احلكيم. 

وكان عبد ال�سكور متزوًجا من امراأتني الأوىل هي ابنة عمه ووالدة اأبنائه املقيمة 
يف يامنة والثانية هي امراأة تركية تكربه بخم�سة ع�سر عاًما، تعمل رئي�سة الو�سيفات 
راجًعا من  ال�سكور  فيها عبد  التقيا يف رحلة كان  اإ�سماعيل،  يف حرملك اخلديوي 
تركيا حمماًل مبا و�سي باإح�ساره من تركيا لأ�سياد واأعيان الوجه القبلي ولي�س فقط 
عبد اجلبار، حيث اإن عالقات عبد ال�سكور املت�سعبة مل تقت�سر على عالقته بعائلة 
عبد اجلبار وح�سب بل كان له جمل�سه يف منزل كل ثري ووجيه يف ال�سعيد، و�ساعده 

يف ذلك �سعيه احلثيث لإقامة العالقات الجتماعية. 

بها  ابحر  التي  ال�سفينة  نف�س  على  تركيا  من  راجعة  يومها  جولفدان  وكانت   
عبد ال�سكور بعد تاأبني زوجها ودفنه. امراأة تركية مت�سحة بال�سواد حماطة بح�سم 
وحر�س، مل يكن �سعًبا على عبد ال�سكور هذا الرجل الداهية املتفنن يف اأمور املكر 
والدهاء ا�سطيادها ببيت �سعر عربي فيه اإطراء وغزل بعد فهم عبد ال�سكور طبيعة 
ب�سرتها  فوق  البودرة  ت�سع  زوجها  على  حزينة  تكون  امراأة  فما  كاأنثى،  جولفدان 
بال�سكل  واملظهر  الهندام  وتن�سيق  التعطر  على  وحتر�س  وجنتيها  على  واحلمرة 
اأنه قد  ي�ستبقي على ذكرى زوج ميت ما دام  الذي ل  النوع  اإنها من ذلك  امللفت، 
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وجد البديل. اأ�سلمت املراأة �سمعها لعبد ال�سكور ومن ثم بداأ �سريًعا التعارف بينهما 
وانتهى بخطبته لها على ر�سيف امليناء ومل يكن قد م�سى على موت زوجها اأكرث من 

�سهر، لكنها الطيور القبيحة على اأ�سكالها تقع. 

ا�ست�سافها عبد اجلبار يف منزله  ال�سابق زارت جولفدان يامنة وقد  العام  يف 
البلد،  ال�سيوف من خارج  بالن�سبة ل�ست�سافة  معهود  كما هو  ال�سيافة  دار  ولي�س 
وكان يقوم على خدمتها ب�سخ�سه حتى اإنه و�سل احلال بعبد اجلبار اأن يقوم بعمل 
فنجان قهوتها بنف�سه مطلًقا العنان يف املبالغة يف احرتامها وتقديرها، مما ا�ستثار 
ذلك غرية حجازة لذا ظهر عدم ر�ساها وا�سًحا، ولأن عبد اجلبار كان يعلم طباع 
حجازة واأنها امراأة حيزبون لن تخجل بل ولن ترتدد يف اإطالق نريانها، كان يخاف 
منها اإن غ�سبت ت�سرفت بال وعي، ت�سرفات من �ساأنها اهتزاز �سورته والإقالل 
من هيبته اأمام �سيوفه لذا حاول تلطيف اجلو بالذهاب بحجازة يف امل�ساء لل�سائغ، 
وقد اختار لها كرداًنا على �سكل طبقات وزوجني من الأ�ساور زادتهم هي بعقد على 
العقد  �سكل رقائق دائرية رقيقة و�سغرية مرتا�سة بع�سها فوق بع�س، وكان ذلك 
مو�سة حديثة يف وقتها وقد اأطلقت عليه الن�ساء ا�سم »م�سخلعة«؛ وذلك لأنه حني 
كانت ت�سعه املراأة فوق �سدرها وتتحرك ومتيل كانت تهتز الرقائق حمدثة �سوت 
رنني ترق له الأذن، وقد اأعجبت تلك القطعة الذهبية حجازة منذ اأن �سمعت عنها، 
وقد تفاجاأ عبد اجلبار باختيارها ملا قد تختاره �سبية يف عمر حفيداتها ولي�س امراأة 
ودعت فتنة ال�سبا وغنج ال�سباب منذ زمن، لكنه مل يهتم ما دام قد نال ر�ساها 
وا�سرتى تقديرها له. ومن ناحيتها مل جتد حجازة حرًجا يف ارتداء امل�سخلعة فوق 
رداء مقور بفتحة �سدر مربعة متباهية اأمام �سيفتها الرتكية بحليها و�سط همز وملز 

من زوجتي ابنيها. 

البالط  من  بعرو�س  للقاهرة  عودتها  قبل  اجلبار  عبد  جولفدان  وعدت  وقد   
اإقناع  جولفدان  ا�ستطاعت  عام  مرور  وبعد  واأخرًيا  احلكيم.  عبد  لبنه  اخلديوي 
�سكرتري  زوجها  لدى  والتو�سط  جوزال  لبنتها  كزوج  احلكيم  بعبد  زار  لله  اأختها 

املهردار ليوافق هو الآخر بزواج ابنته بعبد احلكيم. 
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ملا اطماأن قلب عبد اجلبار لأمر عبد احلكيم انتقل ملو�سوع مزرعة العنب:

وبالن�سبة لب�ستان العنب يا عبد ال�سكور؟ يجب الع�س على هذين ال�سابني. 	 

وتفور 	  تغلي  يا حاج، احلياة  بالتخويف  ولي�س  بالأ�سول  �سيتم  اأردته  ما  كل 
اإن تطاأ فوقه القدم  ومال الدين مغٍر وغزير لكنه مثل الق�س فوق املاء ما 

حتى تن�سحب للقاع. 

هل يعني ذلك اأن املزرعة باتت يف يدنا؟	 

ا. 	  بل والدار اأي�سً

م�سح عبد اجلبار على كر�سه يف ر�سا وهو يقول:

ملباركة 	  اإًذا  عوي�س  لدار  لنذهب  ال�سكور،  عبد  يا  داهية  رجل  من  لك  يا 
العرو�سني. 

�ساأخرج لإعطاء الأمر ل�سائ�س العربة، ا�سرتح اأنت يا حاج. 	 

يف اخلارج اأوقف ب�سري عبد ال�سكور:

هنالك اأمر علّي احلديث فيه معك يا �سيد عبد ال�سكور. 	 

ابت�سم عبد ال�سكور بخبث، برم �ساربه ثم قال:

لي�س هنا بل يف داري، مر علّي يف امل�ساء يا اأخ ب�سري. 	 

ابتعد عبد ال�سكور متجًها لإ�سطبل اخليول يتمتم »يوًما ما �سينقلب عبيد الأ�سياد 
على اأ�سيادهم«. 

t
باقي  وقفت  وفتحية،  خ�سرا  حتملها  بحجازة  دخلوا  اجلديد  نع�سة  منزل  يف 
الن�ساء حتية واحرتاًما لل�سيدة الكبرية مقاًما و�سًنا، ثم تعاوّن فيما بينهن يف حملها 
فاأجل�سنها بجوار العرو�س وجل�ست احلماة الناحية الأخرى من نع�سة. كانت نع�سة 
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حزينة.. حزينة جًدا انطفاأت من وجهها فرحة الليلة ال�سابقة وان�سحبت البهجة. 
مل يكن بو�سع �سنية القرتاب من ابنتها و�سوؤالها عن حالتها لأن احلماة ما فارقتها 
طوال اجلل�سة التي امتدت لآخر النهار وكاأنها كانت حتر�سها، لكن الإجابات كلها 
التي  الفتاة  تلك  نف�سها  هي  نع�سة  تكن  فلم  الذابلتني  نع�سة  عيني  يف  بائنة  كانت 
كانت بالأم�س؛ وذلك لأن قلبها قد انكلم منذ ليلة الأم�س منذ اأول نظرة األقتها على 

زوجها. 

طالت  غفوتها  لكن  ب�سالها،  اإحداهن  فغطتها  غفت  حجازة  اأن  الن�ساء  ظنت 
وحتولت لنوم ثقيل مل توؤثر عليه الأ�سوات ال�ساخبة املختلطة، ويف احلقيقة مل تكن 
والرق�س  والت�سفيق  الزغاريد  و�سط  والأخرية،  الأبدية  بل  ال�سغرى  نومتها  تلك 
على اإيقاع الطبل والغناء �سعدت روح حجازة بدون اأن ي�سعر اأحد. خرجت حجازة 
حممولة من دارها حية و�سيعت اإليه حممولة وهي ميتة. وكان ذلك من حظ عابد 
ل �سيما اأنه مل يهتم اأحد من ال�سادة بحادثة غرق زين، معتربينها خ�سارة ل ت�ساوي 
اأكرث من خ�سارة نفوق اأحد الدواب فال باأ�س اإن غرقت عبدة فلتكن فداًء لالأبناء 

والأر�س. 

t
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ثالثة اأ�سهر انق�ست منذ موت حجازة، حدث فيهم من الأحداث يف يامنة ما 
حجازة  موت  من  يوًما  اأربعني  فبعد  فيها.  نفر  لأي  كله  العمر  يف  حدوثه  يتوقع  مل 
تقيم  كانت  التي  زين  لتهريب  تهاين  اأمت عابد وعبد احلكيم مب�ساعدة فرج خطة 
زين  تهريب  من  متكنا  وقد  الأنظار،  عن  مت�سرتة  عائلته  مع  فرج  منزل  يف  وقتها 
للقاهرة حيث �سيتزوجها عبد احلكيم هناك. �سافر يف البداية عبد احلكيم ومن 
ثم انتظر فرج حتى حان الوقت املنا�سب، حني طلب من فرج حتميل اأجولة القطن 
اإما لأجنبي  يف العربات والذهاب بها للقاهرة لبيعها لتاجر اآخر يبيعها هو بدوره 

بغر�س الت�سدير اأو �ساحب حملج. 

يف  كبرية  م�ساحة  ي�سغل  الذي  املجني  بالقطن  واملليء  الوا�سع  اجلرن  بداخل 
ثالثة  بطول  كان  اجلوال  فيها،  القطن  لكب�س  املخ�س�سة  الأجولة  ر�ست  جانب 
اأمتار وقطر مرت، يف اليوم الأول ملئت ثالثة اأرباع كمية القطن، وقبيل الفجر طلب 
فرج من العمال الذهاب ملنازلهم على اأن يعودوا للعمل �سباح اليوم التايل و�سيظل 
هو وعابد يحر�سان القطن. بعد ذهاب اآخر نفر من العمال طلب فرج من حفيده 
الذهاب للمنزل الذي مل يكن يبتعد عن مكان تعبئة القطن اأكرث من ب�سعة اأمتار 
اأطرافه  ثنيا  جوال  باأخذ  وعابد  فرج  قام  تاأتي  اأن  وحلني  يده،  يف  بزين  والإتيان 
وو�سعا فيه مقدار ثالث اأذرع من القطن كب�ساه جيًدا بداخل اجلوال، وملا اأتت زين 
طلب منها فرج الوقوف فوق القطن بداخل اجلوال ثم بداأ هو وعابد كب�س القطن 

من الأ�سفل لالأعلى عمودًيا حميطني زين بالقطن. 

�سعرت زين باعت�سار ع�سالت ج�سدها وت�سلب اأطرافها كما لو كانت زمت بكفن 
لكنها حتاملت على نف�سها دون اإبداء اأي اأ�سى، جماهدة نف�سها ت�ستعيد البت�سامة 
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اأمام وجه اأخيها فيطمئن هو، وذلك حني كانت حت�س ا�سطرابه ملا كان ي�ساأل فرًجا 
م�سفًقا عليها »األ يكفي ذلك يا عم فرج �سيتك�سر عظمها!« فيجيبه الآخر »ل، بل 
علينا كب�س القطن جيًدا«. لكن زين ومع جلدها مل ت�ستطع كبح اأنفا�سها ملا �سعرت 
بالختناق حني و�سل القطن لرقبتها، قال فرج »من هنا 	م�سرًيا لنحرها	 وحتى 
راأ�سها �سرنخي قلياًل، حاوط وجهها بيدك حني اأطلب منك فعل ذلك واأنت يا زين 
اأغم�سي عينيك«. �سق فرج ال�سوال �سًقا �سغرًيا بحجم برتقالة كبرية ثم رفع حواف 
ال�سوال، كان مو�سع القطع متاًما حول اأنفها وفمها وقد ثبت عابد حافتيه بيده ثم 
اأكمل فرج ملء اجلوال، وبعدما انتهى ربط اجلوال واأماله ناحية الأر�س ثم �سحباه 
اإليه اأحد. رقد اجلوال تغو�س  اإىل مكان منزٍو بجانب حطب القطن حتى ل ينتبه 

زين بداخله يف نفق ظالم ل اآخر له، ل يظهر منها �سوى فمها واأنفها. 

يف ال�سباح اأتى العمال ل�ستكمال عملهم، �ساعتان واأمتوا ملء ما تبقى من ح�سو 
القطن ثم بداأوا بتحميله على العربات، وكانوا ثماين عربات خ�سبية كبرية منوط 

بجر كل واحدة زوجان من الأح�سنة العفية. 

 الأجولة ثقيلة يجرها الرجال املدبوغون بال�سقاء كل واحد منهم ن�سفه الفقر 
منهم  الواحد  يربط  حلًما،  العظام  فوق  تب�سر  اأو  �سميًنا  فيهم  متيز  فال  واجلوع 
اجلوال  رفع  يف  عافيته  كل  م�ستح�سًرا  باأ�سنانه  يكز  النحيل  خ�سره  فوق  حزامه 
ي�سلون  حتى  وال�سحب  باجلر  يزيحونه  كانوا  القوة  يجدون  ل  وحني  زمالئه،  مع 
به  ليم�سح  منديله  اأحدهم  يفك  اأنفا�سهم،  اآخذين  قلياًل  يتوقفون  للعربة  باجلوال 
عرقه ويتناول اآخر قلة املاء �ساًبا ماءها يف جوفه اجلاف، ل متر ن�سف دقيقة حتى 
ينق�سون على اجلوال باأيديهم �ساندين الر�سغ على عظام الفخذ ي�ستنجدون القوة 
من القوي يف �سرخة واحدة »يا قوي، هيال هوب«. ويف ملح الب�سر يكون اجلوال فوق 

العربة. 

حطب  بجانب  املنزوي  باجلوال  معلقة  عابد  عينا  كانت  واملجيء  الذهاب  يف 
القطن والق�س يراقبه ب�سكل متعاقب، وملا لحظه فرج دار ناحيته ولكزه اأ�سفل كتفه 
ففهم عابد ق�سده باأنه ل يريد لفت الأنظار اإليه. متت املهمة بنقل جميع الأ�سولة 
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يامنة،  يا رجال  »عوفيتم  فرج  فيهم  �ساح  نحوه  يتجهوا  اأن  وقبل  ال�سوال  اإل ذلك 
اتركوا يل اأنا وعابد هذا اجلوال«. وكاأن هًما انزاح من فوق كاهل الرجال، جوال 
لكنهم وجدوها منحة  تركوه  اأو  �سحبوه  اإن  يفرق  لن  اأنه  اأربعني جواًل �سحيح  من 

عظيمة وعطًفا كثرًيا. 

اللقيمات  بع�س  فرج  يلقمها  اأخته  بداخله  املن�سوب  اجلوال  اأمام  عابد  وقف 
وي�سربها املاء بعناية من خالل فتحة اجلوال.. قال لنف�سه وقد تعاظمت عزة اأخته 
يف نف�سه »اأي ذل هذا، لعن اهلل القهر!« قالها ب�سوت منخف�س ثم �سهم يفكر لعل 
خطيبها الآن يجل�س متكًئا على اإحدى الأرائك ياأكل طعامه متلذًذا وي�سرب املاء كما 
اإًذا لقبول تلك املهانة على اأخته، ابنة اأخي عبد احلكيم  الآدميني فما الذي دفعه 
زفت فوق هودج جمل معززة مكرمة اأخذها عري�سها من يد جدها، اأما اأخته زين 
اأراد  اأنه  الظن  واأغلب  عنها،  غريب  رجل  ليده  ي�سلمها  جوال  بداخل  اإليه  فتزف 
الزواج بها لي�س ل�سيء اإل لتذوق مذاق ذلك النوع الغريب عليه من الن�ساء، الفتاة 
قالها عابد ب�سوت عاٍل وراح يفك اجلوال،  الزيجة«.  بتلك  اأقبل  لن  ال�سوداء »ل، 
ا،  حاول فرج عقد ذراعي عابد خلف ظهره لكن عابًدا اأفلت منه ودفعه ليقع اأر�سً
خاطبه فرج برفق »�ساحمك اهلل يا عابد«. هرع عابد نحو فرج ي�ست�سمحه »واهلل 
ما ق�سدت يا عمي، لقد عزت علي اأختي اأن تزوج بتلك الطريقة بعيًدا عن عيني«. 
نه�س فرج متكًئا على �ساعد عابد، نف�س جلبابه وهو يقول »لقد فات الأوان يا عابد، 
زين يف نظر اأهل يامنة ميتة ولو رجعت �سيقولون كانت هاربة و�ستنال من التعذيب 
ما لن حتتمله ل هي ول اأنت، ثم اإن عبد احلكيم غري والده واإخوته، ل تقلق يا ولدي 
فهي لن تظل على هذا احلال حتى ذهابها اإىل القاهرة، من يامنة اإىل البندر اأربع 
�ساعات ومن البندر اإىل املنيا ثالثة اأيام بلياليها �سوف نطويها على مهل، وذلك اإن 
�ساعدتنا اخليول وكانت الطريق الوعرة �سالكة، �ساأطعمها واأ�سقيها مرتني يف اليوم 
ولها اأن تتبول وتتغوط يف اجلوال فلقد اأح�سرت معي لها مالب�س و�سعتها يف الكي�س 

اخلا�س بي«.

ومَل �ستتخذون الطريق اجلبلي الوعر، األ تخ�سون ال�سرقة؟	 
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بل �سنكون يف حماية ال�سارقني، ل تتعجب. احلاج يدفع للثعلب لقاء تاأمني 	 
عرباته وجتارته، فلو مررنا بالطريق الزراعي ال�سهل ف�سوف متر العربات 
مبنازل واأرا�سي الفالحني والعمال، الذين طفحوا من دمائهم لقاء اإنتاج 
هذا القطن ومل ياأخذوا من خريه ولو الي�سري، وها اأنا اأمامك اأدير عربات 
احلاج التي تاأتي وتروح بع�سرات القناطري من القطن ول اأ�ستطيع اأن اأف�سل 
ا على  اأي�سً اأبناوؤه. و�ستمر العربات  اأو  لنف�سي جلباًبا كالذي يرتديه احلاج 
لقاء  قطنهم  لبيع  ا�سطروا  الذين  املعدمني  ال�سغرية  الأرا�سي  اأ�سحاب 
ت�سديد ديون ال�ستاء، ففي ال�ستاء يا ولدي ل ح�ساد ول مال ول اأحرمة ول 
لبا�س، ماذا بربك هم فاعلون؟ م�سطرون لال�ستدانة من اأ�سحاب الأرا�سي 
الكثرية الأغنياء الذين ل يفرق معهم فهم ميلكون املال �سيًفا و�ستاًء، وحني 
احلقيقي  ثمنه  بن�سف  اجلبار  عبد  يحجزه  القطن  وينور  ال�سيف  ياأتي 
ليبيعه هو باأ�سعافه. ترى يف راأيك لو مرت العربات من اأمام كل هوؤلء ماذا 
�سيكون رد فعلهم؟ تخيل اأنت، يا بني اإن الظلم لن يخرج من بني يديه اإل 

الأحقاد وال�سغائن. 

�سدق قولك يا عم فرج. 	 

وجب عليك اأن ت�سد على ع�سد اأختك وتبت�سم يف وجهها مبارًكا لها زيجتها، 	 
الذي  اجلوال  حتمل  اأنت  وها  منك  عري�سها  خطبها  لقد  ت�ِسنك  مل  الفتاة 
هي فيه بيديك، يوًما ما �ستحكيان لأحفادكما ق�سة العرو�س التي �سافرت 

لعري�سها مكبو�سة يف جوال مع القطن.

مثل  ا  اأي�سً الربابة  »و�ستحكيها  معقًبا  فرج  وقال  زين  و�سحكت  عابد  �سحك 
ق�سة اأبي زيد الهاليل«. 

t
والق�س  ال�سيخ  وباركها  بعدما بخرت  العربات  و�سافرت  الأ�سولة جميًعا  ُحِملت 
وفًقا للعادات. ثالثة اأيام بلياليها مرت اأمر بعدها فرج �سائ�سي العربات بالنحدار 
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نحو الطريق الزراعي للتزود باملاء والطعام، وكانت هنالك قهوة يرتدد عليها فرج 
يف ذهابه واإيابه، �ساحب القهوة يدعى مرت�سى وهو �سهره اأخو زوجته، وهو رجل 
منت�سف  يف  �سغرًيا،  طفاًل  العربة  فوق  والده  بجوار  يجل�س  كان  اأن  منذ  يعرفه 
الطريق كان والد فرج يتخذ القهوة مرفاأ له لن�سف يوم من الراحة. توطدت عالقة 
الرجلني فكان يجلب والده معه ملهاداة اأبي مرت�سى التمر واخلبز ال�سم�سي يف م�سنة 

جديدة �سنعتها زوجته اأم فرج. 

 يجل�س الرجالن ي�سربان ال�ساي ويلعب الأطفال فرج واأبناء املعلم اأبي مرت�سى 
يف ال�سارع اأمام القهوة، وكان من �سمن الأبناء فتاة �سغرية تدعى فرحة اعتادت 
كما اإخوانها اللعب مع فرج، وملا كربت وو�سلت ل�سن التا�سعة من العمر قرر والدها 
افتقد فرج  ال�سبيان، وحني  الواجب تركها تختلط مع  ولي�س من  الفتاة كربت  اأن 
يتعد احلادية ع�سرة، فرد قامته وخ�سن �سوته  لوالده وكان �سبًيا مل  فرحة ذهب 
وقال »لقد اأ�سبحت رجاًل يا اأبي ومبقدوري التحكم يف عربة قطن كاملة«. رد عليه 
والده »فعاًل يا فرج كربت يا بني«. عقب فرج »اإًذا زوجني فرحة«. مل يكذب الوالد 
خرًبا، اأم�سك بيد فرج و�سافر للمنيا وهنالك طلب يد فرحة لفرج ومل ميانع الوالد 

لرتجع يف الزيارة التالية فرحة مع فرج ليامنة كزوج وزوجة. 

عامان ل يدرك ال�سغريان معنى للزواج اإل م�سابقة القطط واخلراف ال�سغرية 
وبناء بيوت من الطني والق�س. يف يوم ذهب فرج يبكي لوالده وقد ان�سق وجهه على 
ح�سرة ل تليق اإل بكهل ل �سبي، قال فرج ي�ستكي »عامان ومل تنجب يل فرحة طفاًل 
�سغرًيا كمثل الن�ساء يجدر بي الزواج عليها«. �سحك الوالد »وكيف تنجب لك اإن 
كنتما ل تت�ساركان اإل يف الت�سابق والنقار!«. مل مي�س بعدها ت�سعة اأ�سهر اإل وكان 
فرج يحمل تواأمه من فرحة، كرب الزوجان و�ساب �سعر راأ�سيهما ول يزالن ي�سابقان 
امل�ساء  ياأتي  يتناقران حتى  النهار  بالق�س، طوال  بيوًتا  ويبنيان  ال�سغرية  اخلراف 

يت�ساحلان ويغفو كل واحد منهما يف ح�سن الآخر. 

الذكريات  تنعك�س  ذكرياتهما  ي�سردان  اخلوايل،  الأيام  ومرت�سى  فرج  يتذكر 
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على القلب فيبتهج الوجه، ي�سحكان حتى تدمع عيونهما حنيًنا وا�ستياًقا لالأموات 
والأحياء من الأحبة والأهل ومن باعدت بينهما وبينهم امل�سافات. 

انتحى فرج مبرت�سى: 
هل و�سل عندك عبد احلكيم؟	 
نعم منذ ليلتني، وقد اأطلعني على اخلطة كلها، هل جلبت اأنت الفتاة؟	 
اأمام 	  والعربات واقفة  �ساأحل اجلوال  القطن لكن كيف  اأجولة  اأحد  بداخل 

القهوة، لرمبا يالحظني اأحد من العمال؟
لقد تدبرت الأمر، انتظر قلياًل ريثما ياأتون. 	 
من هم؟	 
�ستعلم حاًل. 	 

ربابة  والطبالني وعازف  الزمارين  القهوة جوقة من  �ساعة ودخل  ربع  مل متر 
الربابة  بعزف  منت�سني  القهوة  يف  من  كل  انتباه  الأحلان  �سلبت  مداح،  يتقدمهم 
و�سدو املن�سد، ويف اأثناء ان�سغالهم خرج فرج ومرت�سى حال اجلوال و�سريًعا اأخرجا 
زين التي ا�ستلمتها نعمة زوجة مرت�سى، لفتها مبالءة وانطلقت بها للمنزل الذي مل 

يكن بعيًدا عن القهوة. 
ب�سكل  الروؤية  على  القدرة  اأفقدتها  بدرجة  جًدا  �سعيفة  كالق�سة،  زين  كانت 
طبيعي، كانت ال�سور اأمامها تتماوج باهتة لذا اأم�سكت بطرف مالءة املراأة اأثناء 
اأو  اآلم مفا�سلها كانت ل تطاق يف كل خطوة كانت حترك فيها كاحلها  �سريهما، 
كوب  ناولتها  ثم  املاء  البداية  يف  �سقتها  املنزل  نعمة  بها  و�سلت  ملا  ركبتيها.  تثني 
ع�سري ليمون، مل ت�ساأ نعمة الإثقال على زين بالكالم فغريت لها مالب�سها بدون اأن 
الدافئ فوق  املاء  تهيل  واأخذت  اأجل�ستها على كر�سي خ�سبي  ثم  ترهقها باحلديث 
ج�سدها، األب�ستها مالب�س نظيفة، وحني بداأت ت�سرح �سعرها بدا لها اأن زين تتوجع 
ظهرها  وراء  وا�سعة  اأجل�ستها  ثم  خفيفة  بطرحة  راأ�سها  وربطت  �سعرها  فلملمت 

بع�س امل�ساند. 
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يف تلك الأثناء كان عبد احلكيم جال�ًسا مع فرج ي�سكر ح�سن �سنيعه معه ووقوفه 
بجانبه هو وزين، واأبلغه اأن يطمئن عابًدا على اأخته، م�سدًدا على �سرورة اإبقاء الأمر 
اإياه قائاًل »احلديث معك متعة  �سًرا بينهم. ا�ستاأذن فرج من عبد احلكيم مودًعا 
ل تنتهي فل�سانك حلو وطبعك ح�سن وخلقك طيب، لكن يا ولدي اأنت تعلم العمل ل 
ينتظر، اإىل اللقاء«. بعدها جمع فرج عماله وعرباته �سارًبا ال�سوط بالأر�س »ت�سي« 

ثم انطلق حتى اختفى يف خدر الو�سن. 

t
كانت نعمة تطعم زين حني دخل عليها حمرو�س. 

اأين ذكر البط الذي كنت 	  قمح! تطعمني �سيفتك قمًحا م�سلوًقا يا امراأة، 
ترعينه من ثالثة �سهور؟ 

كلي يا زين لن يرمم ع�سل ج�سدك اإل القمح. 	 
ثم اجتهت بوجهها نحو زوجها: 

البط 	  حلم  اإنزال  وتريد  جافة  معدتها  اأيام  ثالثة  الفتاة،  قتل  تريد  هل 
كما  الطعام  على  اأمعائها  تدريب  علّي  بالتاأكيد.  اأمعاوؤها  �ستتعفن  فيها؟ 
الطفل ال�سغري، اإننا منذ عهد اآدم ونحن نعرف اأن الطفل ل يطعم اإل ماء 
غلتها  و�ستبني  املتيب�سة  الأمعاء  ماوؤها  �سيلني  مباركة  حبوب  هذه  القمح، 
ع�سل ج�سدها ال�سامر، ومن ثم �ساأطعمها خبي�سة وحريرة وبعدها �ساأ�سع 

اأمامها ذكر البط كاماًل هنيًئا مريًئا لها. 
اقتنع حمرو�س بكالم زوجته لكنه كابر:

مائة موعظة، وهل 	  �سماع  علّي  �سوؤايل  ن�ساء، كي يجاب على  يا  يا ملكركن 
تظنني اأنني ل اأعرف ما تقولينه ذلك لقد جئت يف الأ�سا�س لأخربك باتباع 

تلك الن�سائح. 
 �سحكت الزوجة �ساخرة يف نف�سها من �سغر عقل زوجها لكنها مل ترد اإحراجه 

جميبة:
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وهل يناف�سك يف الفهم اأحد يا �سبعي!	 

اأن زين بخري لكن يلزمها  اأدراجه ل�سيفه عبد احلكيم يخربه   رجع حمرو�س 
بع�س الوقت ل�سرتداد عافيتها. ثالثة اأيام بعدها عقد عبد احلكيم قرانه على زين 
و�سافر بها للقاهرة. �سافرت زين حتمل يف قلبها ا�ستياًقا جًما لأخيها الذي رمبا لن 

ي�سعها اأن تراه مرة اأخرى. 

t
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عبد  ملنزل  ب�سري  ذهب  املخمر  العنب  يف  املتاجرة  بفكرة  اجلبار  عبد  ولإقناع 
ال�سكور لعقد �سفقة يتو�سط عبد ال�سكور فيها بني عبيد الأ�سياد واأ�سيادهم، لقاء 
ن�سبة من الأرباح �ستوؤول اإليه اإن �ساعدهم ووقف بجانبهم دون اأي اأحد واإن كان عبد 
اجلبار واأبناءه، وقد مت التفاق على متهيد عبد ال�سكور الطريق القذر لعبيد الأ�سياد 
للتخل�س من اأ�سيادهم، مل يتحدثوا يف ذلك الأمر �سراحة لكن جماز احلديث كله 

وارى ما بال�سمائر. 

يف اليوم التايل ذهب عبد اجلبار برفقة عبد ال�سكور لتفقد ب�ستان العنب. 

قدر عبد ال�سكور م�ساحة الب�ستان باأربعة فدادين لكن واحًدا من ال�سابني عار�سه 
قائاًل له اأنهم اأربعة فدادين ون�سف، لكن عبد اجلبار وبعني التاجر اخلبيث نظر يف 
عيني ال�ساب قائاًل »يا ولدي وهل تر�سى على نف�سك احلرام؟ ما نفع عبد ال�سكور 
بال�سحك عليك«. اأردف عبد ال�سكور »ح�سنني �ساب حا�سا اهلل بينه وبني احلرام يا 
حاج اإنه ابن رجل �سالح، اأنا اأعرف والده رحمه اهلل واأعرفه هو واأخاه منذ اأن كانا 
مي�سكان اأذيال جلباب والدهما، لعله كان يق�سد الن�سف فدان الإ�سايف الذي ي�سم 

املنزل وزريبة املوا�سي«. 

كان الكرم مكون من ع�سرات ال�سفوف الطويلة من دوايل العنب، اأوراق العنب 
اخل�سراء تلمع فيه حتت اأ�سعة ال�سم�س وتتمايل مع الن�سيم الرائق. اأقوا�س العرائ�س 
كانت متينة والأحوا�س بني الدوايل منظفة من العوالق واحل�سائ�س مما يدل على 
اأن الب�ستان معني به، املح�سول كان نا�سًجا ووافًرا وعناقيده ثقيلة ممتلئة. جرى 
ريق عبد اجلبار وهو يتفح�س الب�ستان بعني طامعة جوعى. قال واحد من ال�سابني:

الكرم ي�ساوي �سعف فدادينه وكل �سيء به جاهز. 	 
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قال عبد اجلبار وهو يتململ يف احلديث رافعا كتفيه:

ا كما تدعي اأنه ي�ساوي 	  الب�ستان ل باأ�س به يكاد يكون جيًدا لكن لي�س اأي�سً
�سعف فدادينه، األي�س كذلك يا عبد ال�سكور؟

يا حاج اإن ال�سابني يتيمان وهما واقعان يف عر�س كرمك وعاطفتك الروؤوفة. 	 

وكاأنك ل�ست على علم ب�سائقتي املالية يا عبد ال�سكور، اأنا يف اأم�س احلاجة 	 
ملايل، لن اآخذ الب�ستان لكن يعطونني املال الذي ا�ستدانوه مني؟

قال ال�ساب مرتجًيا:

اأمامك كرًما جاهًزا لن 	  اإن  يا حاج والأر�س هي الأخرى فيها اخلري كله، 
ا  تنتظر حتى تغر�س فيه غ�سن فيكرب ثم يخ�سر فيثمر. اإن من ا�سرتى اأر�سً

�سمن وعويف. 

قال عبد اجلبار بعد وقت وكاأنه يفكر:

اإنه حق 	  دينكما  ق�ساء  م�ساعدتكما يف  �سكل  باأي  علّي  ولدي؟  يا  العمل  ما 
امل�سلم على اأخيه امل�سلم. اإنني لو طالبتكما بدفع الدين لكان ذلك تعجيًزا 
لكما لذا �ساأ�سطر لأخذ الكرم، وبالن�سبة للمنزل وزريبة املوا�سي فاأنِه الأمر 

مع عبد ال�سكور، لن نختلف يا ولدي لن نختلف. 

اأثنى عبد ال�سكور على عقل ال�سابني اأنهما اأرادا �سد دينهما »من اليوم وبعدما 
�سددمتا دينكما �ستم�سيان يف يامنة مرفوعي الراأ�س«. 

�سمت ال�سابان ورحال مغلوبي اخلاطر حتى غابا وراء عرائ�س العنب احلية ل 
يعلمان اأي قول �سيقولنه لأمهما الأرملة التي فقدت الزوج ومن ثم الأر�س والدار، 
م�سدر  فقدا  بعدما  لأنهما  بالب�ستان  ملحقة  �سغرية  لع�سة  احلال  بها  و�سيوؤول 
رزقيهما الوحيد �سي�سطران للعمل يف ب�ستانهما الذي كان �سابًقا ملًكا لهما، كخدم 

بعدما كانا مالكني له. 

وقف عبد ال�سكور مع عبد اجلبار يتفح�سان الكرم مرة اأخرى:
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مبارك عليك يا حاج. 	 

هذا بف�سل جهودكم يا عبد ال�سكور. 	 

حاج، ما بالك لو �ساعفنا اأرباحك من الكرم؟	 

ملعت عينا عبد اجلبار وهو ينتظر باقي حديث عبد ال�سكور.

التجارة الذي حدثك فيها ابنك همام. 	 

قاطعه عبد اجلبار:

اخلمر، كان يريدين هذا العاق اأن اأتاجر يف اخلمر. 	 

ا�سمه نبيذ يا حاج ولي�س خمًرا. 	 

 اإنه عنب خممر وكل ما هو خممر حرام. 	 

بينهما 	  فيما  لأن  ذلك  حاج  يا  واحلرام  احلالل  حتديد  يف  النا�س  يختلف 
مت�سابهات. ثم اإنه لو افرت�سنا اأنه حرام فاحل�سنات يذهنب ال�سيئات وها 
يتيمني و�سددت دينهما، وقد تربعت بقطعة  قليل فككت �سائقة  اأنت منذ 
اأر�س من اأر�سك لبناء مدر�سة وجامع، اإنك بكل تالوة ركعة فيه �سيكون لك 

فيها ن�سيب من احل�سنات. 

حرام ولن اأتاجر يف احلرام انتهى الكالم. 	 

على  م�سمًما  وراءه  يهرول  ظل  ال�سكور  عبد  ولكن  �سريًعا  اجلبار  عبد  رحل 
اإقناعه:

اجلبابرة 	  �سيد  يا  افهمني  ال�سحة،  اهلل  اأعطاك  نف�سي،  قطعت  حاج  يا 
األي�ست البوظة �سعرًيا خممًرا ي�سرب على املالأ؟ لقد راأيت باأم عيني �سيخ 
م�سجدنا يتجرع البوظة يف القهوة ولو كانت حراًما ملا فعل، لنقل اإن النبيذ 

هو بوظة الأغنياء و�سرابهم. 

وقف عبد اجلبار على فجاأة:
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وهل بوظة الأغنياء تلك مك�سبها وفري؟	 

جًدا جًدا مك�سب خال�س كاأنه بئر ل تنفد. 	 

ا�ستيقظت �سهوة حب املال يف نف�س عبد اجلبار على اأعقاب و�سف عبد ال�سكور 
ملك�سب املتاجرة يف اخلمور ومل ي�سعر عبد اجلبار اإل بالر�سا وح�سب، نا�سًيا قوله 

فيما �سبق عن احلرام واحلالل. و�سع يده على كتف عبد ال�سكور:

اإًذا على بركة اهلل.. ولتقل اأمامي عنها بوظة العنب ول تقل نبيًذا اإن اأردت 	 
مني املوافقة على م�سروع همام، وما دام �سيخ جامعنا ي�سرب البوظة فبوظة 

العنب حالل هي الأخرى. 

وهكذا اأ�سبح يف يامنة مع�سرة لع�سر العنب ومن ثم تخمريه كان ي�سرف عليها 
كل من العبدين جوهر وف�سل، بعدما �سحبهما عبد اجلبار من عبد اجلبار ال�سغري 

ابن جابر حلني ابتياع عبيد جدد له ولإخوته. 

t
ل  اأ�سبحتا  ميينهما  ملك  الدور  واأ�سبحت  حماتهما  انق�سعت  بعدما  الكنتان 
تفرتقان، فزوجة جابر �سنية التي خا�سمت الدار لأعوام اأم�ست كل يوم من ال�سباح 
الأخرى  اجتاه  وبغ�سها  مكرها  رئي�سة عن  وتخلت  الكبري،  الدار  الع�سية يف  وحتى 
اإل  ذلك  يحدث  يكن  ومل  اأخرى،  بزيارة  بوعد  وتودعها  ببهجة  ت�ستقبلها  وراحت 
ل�سيء واحد وهو ملء الفراغ الذي قد يحدثه غياب حجازة يف الدار فال ي�سعر عبد 
اجلبار بالوحدة حني يكون الدار ممتلًئا من حوله باأبنائه واأحفاده، وبذلك ل يفكر 
اأخرى ت�سيق عليهما اخلناق وحتا�سبهما  لهم بحماة  وياأتي  اأخرى  الزواج مرة  يف 

ح�ساب امللكني كما كانت تفعل حجازة. 

 ولغياب نع�سة مل تكن تهاين تف�سل الذهاب مع اأمها للدار الكبري، مف�سلة حب�س 
بعدما  الليلة  تلك  تفرق بني عابد وخ�سرا. يف  نف�سها يف حجرتها جل همها كيف 
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رجعت رئي�سة من الدار الكبري توجهت حلجرة ابنتها دخلت بدون ا�ستئذان، ظلت 
واقفة تتفح�س ابنتها وكلها ح�سرة وغيظ:

�ستموتني حتًما كمت�سردة على قارعة طريق فوق �سريرك هذا، �سهور واأنت 	 
على هذا احلال يا تهاين لقد فا�س الكيل منك، �سعرك امل�سعث ومالب�سك 
اإل كل حني وحني، ل تفعلني �سيًئا يف تلك احلياة  القذرة التي ل تغريينها 

غري احلديث لذلك الطائر املت�سرد مثلك. 

مل تكلف تهاين عناء النظر لوالدتها وهي تقول:

ومن قال لك ل اأفعل بل اأفعل الكثري. 	 

وماذا تفعلني؟	 

اأفكر، طوال الوقت اأفكر. 	 

�سربت رئي�سة كًفا بكف مقرتبة من ابنتها:

لقد جننت حًقا جننت.	 

وبابت�سامة �سامتة اأكملت:

اإن كنت حزينة يا قلب اأمك اأن نع�سة قد تزوجت قبلك ها هي قد رجعت 	 
ملنزل والدها مري�سة حممولة على الأكتاف. 

لعلها حامل؟	 

لها 	  طاقة  ل  الفتاة  هذه  قبل  من  قلت  لقد  مري�سة.  بل  حاماًل  لي�ست  ل، 
بالزواج. غًدا يا زهرة اأبيك تذهبني لزيارتها معي. �ساأبعث لك خ�سرا الآن 

حتممك وت�سرح �سعرك. 

نظرت تهاين نحو وجه رئي�سة قائلة:

لو اأتيت بها لهنا �سوف اأقتلها.. اأنا جادة. 	 

اأطلقت رئي�سة �سهقة عميقة ثم تركت تهاين وهي تتمتم:
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لها حق اأن يخف عقلها، هل يوجد يف الدنيا فتاة قاربت الع�سرين من العمر 	 
ومل تتزوج اأي حظ هذا؟! جمال ومال واأ�سل رحمتك يا رب، ل بد اأن القيامة 

قد اقرتبت فانقلبت الأحوال. 

بعثت رئي�سة بطلب خ�سرا ثم ناولتها �سينية نحا�س متو�سطة احلجم ل �سغرية 
ول كبرية، حتمل لوفة من جزع النخيل و�سابونتني واحدة �سفراء لتحميم اجل�سد 
خ�سراء  واأخرى  اللوز،  وعجينة  الأبي�س  الع�سل  و�سمع  اجليل�سرين  من  م�سنوعة 
�سنعت من خال�سة ال�سبار وزيت الزيتون وتلك لغ�سل ال�سعر بجوار ال�سابونتني، 
زهرة  بر�سومات  حوافه  مزخرفة  الأبنو�س  خ�سب  من  م�سنوًعا  م�سًطا  و�سعت 
اللوت�س املنقو�سة مباء الذهب بالإ�سافة ملكحلة بها كحل ثمود، وبرطمانني �سغريين 
واحد به دهان للب�سرة وهو مكون من الفازلني وعجينة امل�سك وزيت اللوز ومطحون 
ورق اليا�سمني والورد والفل، خملوطني ببودرة دم غزال حمراء اأعطت للدهان لوًنا 
وردًيا، والربطمان الآخر به خلطة زيوت الزيتون وال�سم�سم واللوز والقرنفل وكانت 
تلك لدهن ال�سعر، وكان يوؤتى بتلك الدهانات من اأ�سوان، كان تبيعها دللة غجرية 
تطوف على منازل القرية كلها غنًيا وفقرًيا فالن�ساء هن الن�ساء حني يتعلق الأمر 

بدهان لتوريد اخلدود وكحل لتحديد العيون اأو زيوت عطرية وحناء. 

على  منبهة  حجرتها  يف  لتهاين  احلمام  حت�سر  اأن  خ�سرا  من  رئي�سة  طلبت 
�سرورة �سكب زجاجة ماء ورد كاملة يف ماء ال�ستحمام. دخلت خ�سرا �سطر املطبخ 

حاملة ال�سينية، عاجلتها فرحة واحدة من اخلادمات:

�ستدلل نف�سها الليلة رئي�سة. 	 

مًعا 	  �سيذهبان  الباكر  ال�سباح  يف  فغًدا  تهاين  ابنتها  بل  رئي�سة  لي�ست  ل، 
للدار الكبري. 

منذ متى مل تخرج تهاين من حجرتها؟ يقولون اأن عقلها خف مثل ح�سنة. 	 

منذ…	 

�سهمت خ�سرا.
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منذ متى يا خ�سرا؟	 

ازدردت خ�سرا ريقها:

منذ تلك الليلة امل�سوؤومة �سبيحة زواج نع�سة ملا ماتت حجازة وهربت زين. 	 

ما زلت تقولني اأن زين هربت يف حني اأن اجلميع يجزم مبوتها غريقة. 	 

لكنت 	  طريقة  باأي  ماتت  لو  رمبا  غريقة،  ماتت  اأنها  فكرة  ياألف  ل  عقلي 
�سدقت لكن غريقة، كيف؟ طوال الفرتة التي عا�ستها هنا مل تكن لتذهب 
للنهر مبفردها بل كانت تبعث يل مبر�سال مع اأمي نتفق على موعد ونذهب. 
ا رجاًل اأو امراأة اأمهر منها يف العوم، الأ�سبوع املا�سي  مل اأر يف حياتي �سخ�سً

زارتني يف املنام كانت حزينة و�سعيدة مًعا تبكي عيونها وثغرها با�سم. 

كفي لغوك واذهبي لغ�سل اأواين ال�ستحمام ريثما اأ�سخن املاء، اأم تريدين 	 
لنف�سك توبيًخا و�سباًبا من رئي�سة؟ 

بال�سينية  غطته  الذي  ال�ساخن  املاء  ط�ست  بداخل  الورد  ماء  خ�سرا  و�سعت 
النحا�س، ثم حملته فوق راأ�سها وذهبت مت�سي م�سًيا حثيًثا متجهة حلجرة تهاين، 
دقائق معدودة وخرجت خ�سرا تولول ومن ورائها تهاين حاملة ال�سكني، وقفت الأم 

يف وجه تهاين التي هددت بعيون جاحظة:

اأمل اأقل لك اإن بعثت بها اإيل �ساأقتلها؟	 

رمت تهاين ال�سكني:

مرة 	  ال�ساقطة  تلك  وجه  اأرى  جتعليني  اأن  واإياك  نف�سي  لأحمم  �ساأذهب 
اأخرى. 

مل يكن الذي اأمل بتهاين جنون اإمنا كان … خيبة اأمل. 

t
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لطاملا  التي  القدمية  حجرتها  نع�سة  على  تهاين  دخلت  الكبري،  املنزل  بداخل 
احتفظت باأ�سرارهما بداخل �سناديقها و�سكنت اأحالمهما فوق و�سائدها، احلجرة 
التي عاي�ست معهما حتولت مزاجهما ما بني حزن و�سعادة واجلدران التي �سمعت 
�سكواهما ومل ي�سعها الإف�ساح، كانت احلجرة يف ذلك احلني غارقة يف عتمة �سحابة 
احلزن الذي خيم فوقها والكاآبة التي لفت بها اجلدران، اإنه الهم املنعك�س من وجه 
اأم�ست مرعبة، امت�ست  الأركان وقد  األقى بظالله على كل ركن من  نع�سة والذي 
الكاآبة ن�سارة ال�سباب من نع�سة، لتحولها لكائن عاب�س نحيل و�سامر. جل�ست تهاين 
بجانب نع�سة التي كانت م�ستلقية معلقة عيناها بال�سقف العايل ت�سخ�س خيالت 

املا�سي القريب. 

اأم ترى 	  هل وجدت �سعادتك يف الزواج يا نع�سة؟ هل وجدت �سلوتك فيه؟ 
البقاء والر�سى  الأمنيات جميعها بال رجعة. كان عليك  هربت من يديك 
مبا حكمت به على نف�سك، مَل رجعت؟ كان عليك البقاء يا ابنة العم لأنه 
اإنه  ل،  لعدت،  رحلت  لو  اأنك  تظنني  اخرتت..  الذي  قدرك  من  منا�س  ل 

الطريق الذي ل عودة منه يا �سديقة العمر. 

لي�س من الواجب اأن تق�سي علي يا تهاين لأنني ا�ستحوذت على العري�س ومل 	 
تفعلي اأنت. من الو�ساعة اأن تاأتي عندي واأنت تلب�سني زي ال�سديقة �سابغة 
وجهك بالوداعة بينما اأنت غري قادرة على كبح م�ساعر كرهك وغريتك، يا 

لك من وغدة! كم اأنت و�سيعة!

ابت�سمت تهاين باأ�سى وقالت:

اإمنا اأردت بكالمي اإيقافك عند حدود احلقيقة لتكوين �ساهدة على نف�سك 	 
من  نف�سك  على  ت�سفقي  اأن  عليك  �سامتة.  جئتك  اأنني  تظنني  كما  ولي�س 
ذلك  ورغم  نفرتق  مل  ونحن  العمر  رحلة  بداأنا  اأن  فمنذ  نع�سة  يا  نف�سك 
مثاًل؟  للعهد  خيانة  هذا..  ت�سمني  ماذا  لك.  �سداقتي  �سدق  يف  تطعنني 
خذي ن�سيحتي واطلبي الطالق اإن كنت تعي�سة ول حتملي نف�سك عمًرا من 

الأ�سى، اأنا اأحبك يا نع�سة ول اأريد لك اإل اخلري. 
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اأنا 	  اأبًدا و�ساأظل  اأرجع  اآِت لأعود فاأنا لن  اأنا يف غنى عن كالمك لأنني مل 
التي علينا  العري�س، وتلك هي احلقيقة  الفائزة ما دمت قد ح�سلت على 
نحن الثنتني الوقوف عند حدودها، موتي بغيظك واخرجي يا تهاين من 

عندي ول ترجعي لتتحدثي معي مرة اأخرى فاأنا اأكرهك. 

 كل يوم كان مي�سي يف دار عوي�س كانت نع�سة فيه تزداد خيبة اأمل يف زوجها 
عن اليوم ال�سابق. مل يكن فاروق هو نف�سه ال�ساب الذي راود خيالها يف يقظتها اأو 
منامها، كان �ساًبا اأبهق على غري اإخوته ووالديه ب�سعر اأ�سفر باهت مييل لالأبي�س 
قلب  انقب�س  القامة،  ق�سري  البنية  �سعيف  الب�سرة  وردي  حواجب،  اأو  رمو�س  بال 
بعمود  الت�سقت  حتى  فابتعدت  منها  يقرتب  اأن  وخافت  عينها  راأته  ما  اأول  نع�سة 
ال�سرير النحا�سي ل ت�ستطيع منع دموعها، كلما اقرتب تبتعد هي اأكرث، �سعر فاروق 

اأنها رمبا تكون تقززت من �سكله ونفرت منه وكان هذا الأمر م�سبًبا ح�سا�سية له. 

واأ�سعرته  اأزعجته  لطاملا  حياته  يف  بعقدة  له  ت�سببت  فاروق  مالمح  غرابة   
ولكي  طفولته،  فرتة  يف  الطبع  يف  وغلظة  القلب  يف  ق�سوة  ذلك  فاأحدث  بالنق�س 
بال�سخرية والزدراء كان ي�سطاد القطط  التجروؤ عليه ومناو�سته  يخاف الأطفال 
فعرف عنه  العمر  مع  بداخله  الق�سوة  يقتلها. كربت  ثم  اأمامهم  يعذبها  ال�سغرية 

�سوء معاملته للخدم والعمال والتفنن يف تعذيبهم. 

على  به  اآتًيا  �سوطه  بالتقاط  �سارع  اجتاهه  نع�سة  من  النفور  فاروق  �سعر  ملا 
ظهرها، وكانت احلماة ل تقل غلظة عن ابنها اإذ اإنه ملا عال �سوت نع�سة بال�سراخ 
احلماة  لكن  لنجدتها،  الإخوان  وزوجات  البنات  العري�س  اأخوات  همت  م�ستنجدة 
وقفت اأمامهن فاردة ذراعيها وقالت »دعوه يوؤدبها«. يف ال�سباح دخلت غالية حماة 
نع�سة حجرتها فوجدت نع�سة ملقاة على الأر�س عارية ل ينطق فيها ل�سان ول يرم�س 
فيها رم�س، تنزف من كل جزء من ج�سدها ت�سيل الدماء من اأنفها وفمها و�سدرها 
وبني فخذيها واآثار ال�سوط قد طبعت فوق كتفيها وبطنها و�ساقيها. مل تتوقع الأم 
اأنه مهما و�سلت ق�سوة ابنها اأن ت�سل به لهذه الدرجة من الوح�سية ف�سرخت على 
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التو »يا ربي!« راحت بعدها حترك نع�سة تقلبها ذات اليمني وذات ال�سمال، ولول اأن 
قلبها كان يخفق وحتققها من اأنها على قيد احلياة جلزمت مبوتها. 

مل تكن خيبة نع�سة مفردة بل كانت مزدوجة يف زوجها واأهل زوجها مًعا، وكان 
اآل عوي�س معروفني ببخلهم على غري باقي دور اجلبابرة وخا�سة دار عبد اجلبار 
الذي ن�ساأت فيه نع�سة، والذي مل يخُل من الولئم والذبائح. كانوا يف دار عوي�س ل 
يقيدون على قدر اإل مرة يف الأ�سبوع اأو مرتني ويف النادر ما كانوا يقيمون الولئم، 
حتى اإن الطعام الذي كانت تاأتي به �سنية اأم نع�سة كانت اأم فاروق حتجزه ول تخرج 
منه اإل اأقل القليل، لدرجة اأن معظمه عطب وملا بداأت بوادر العفن تنمو فوق الطعام 
الدار  يف  اخلدم  عدد  من  يقللوا  وحتى  الدار.  اأهل  على  اإياه  موزعة  عنه  اأفرجت 
كانت الن�ساء هن املتوليات �سئون اخلبيز والطبخ والغ�سيل اإىل غري ذلك من طحن 
احلبوب واإطعام الطيور وتربية الأطفال، وملا كانت �سحة نع�سة على غري ما يرام 

بجانب �سوء حالتها النف�سية مل تقدر على التحمل فانهارت مغمى عليها. 

t
كانت العائلة كلها جمتمعة ل تزال متواجدة يف منزل الأخ الكبري منزل جابر، 
اأبناء ولدي عمها بعد رف�س  يف ذلك اليوم ظلت تهاين النهار كله برفقة ال�سغار 
نع�سة التحدث اإليها ومالقاتها. مل يكن يف نف�س تهاين طاقة ل�سياحهم و�سجارهم 
من  الذي  الوقت  يف  جدها  منزل  يف  واجًبا  التذمر  يكن  ومل  البع�س  بع�سهم  مع 
اأن يكونوا يف حداد على جدتها. فا�سطرت تهاين جلمع الأطفال حولها  املفرت�س 
تالعبهم لعبة اأن ي�سمتوا جميًعا ومن �سيتحدث اأوًل �ستتلو عليه تعويذة �ست�سخطه 
يتغامزون بوجوههم  باأيديهم  اأفواهم  بال�سمت مكممني  الأطفال  حلمار، اعت�سم 
ويتناو�سون باأرجلهم، مل مت�س ربع �ساعة حتى مرت �سنية زوجة جابر ت�ستف�سر عن 
�سبب �سمتهم املريب بعدها �ساحوا جميًعا يف نف�س واحد »جدتنا �سنية �ست�سخط 
حلمار«. علت �سو�ساوؤهم بال�سحك و�سط �سراخ �سنية فيهم فلم تطق تهاين الو�سع 

فخرجت �سريًعا هاربة. 
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رغم اأنه كان منت�سف الربيع ومن املفرت�س اأن يكون اجلو معتدًل فاإن الأ�سيل 
يف ذلك اليوم �سحب معه �سحًبا مثقلة داكنة ورياح مرتبة، اجلو كان رطًبا وبارًدا 
لكن تهاين ف�سلت البقاء يف اخلارج تقلب بعينيها الباحة املك�سوفة من الدوار، مل 
الدوار،  اليمني من  التاأمل حتى و�سلت بعينها لأق�سى  جتد �سيًئا جديًدا ي�ستدعي 
حيث كان يجل�س عابد فوق فلقة نخل م�ستلقية بجانب ال�سور، اجتهت نحوه وكان هو 

�سارًدا يف العد على يديه. 

ماذا تعد يا عابد؟	 

عرف �سوتها فا�سطربت اأ�سابعه وارتع�ست مقلتا عينيه وبدون اأن يلتفت قال:

اأح�سب اأيام القمر لأح�سب كم م�سى على وجودي يف يامنة. 	 

القمر؟	 

وهل ل تعرفينه؟	 

بلى اأعرفه وهل يجهل ال�سخ�س نف�سه؟	 

�سحك عابد ن�سف �سحكة:

ت�سبهني نف�سك بالقمر؟! اإًذا ليوجد من ي�ساهي جمالك اأحد، األي�س كذلك؟	 

بلى يوجد، ال�سخ�س الذي ينظر �سوب وجهي باملراآة. 	 

�سمت عابد ومل يحاول فتح باب نقا�س مع تهاين لكنها قاطعت �سمته:

رحلت اأختك األ تود اأن تتبعها؟	 

تاأفف عابد �سجًرا:

ال�سماء بداأت تندي يجدر بك الدخول للدار. 	 

لن اأذهب قبل اأن جتيبني. 	 
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التفت نحوها، مل تكن تلك تهاين التي اعتاد وجهها، اأين ذهبت احلياة ومن اأين 
اأتى وجهها ب�سحوب املوتى هذا؟ رق حلالها م�سًرا يف نف�سه »لعلها مري�سة«. لنت 

نربة �سوته وهو ي�ساألها:

ماذا تريدين اأنت بالرحيل يا تهاين؟ تعي�سني يف ق�سر ل تنق�سك �سعادة اأو 	 
يعوزك جاه اأو زاد؟ 	اأ�ساح بيده	 اذهبي قبل اأن يزداد مر�سك. 

ل اأريد العي�س يف بلد ظامل. 	 

جميع البالد فيها ظلم حتى البالد البعيدة واملنعزلة التي ت�سكن وراء اجلبال 	 
والبحار والتي ي�سكنها ب�سر غرينا لهم األ�سنة غريبة واأ�سكال خمتلفة، تلك 
اأي �سائبة  ا ظلم. ل يوجد عدل �ساٍف يا تهاين خاٍل من  اأي�سً البالد فيها 
اإل يف القبور. ثم اإن قلبي معلق بيامنة فكيف يل اأن اأتركها؟ اإنه اأمر لي�س 

بيدي. 

هبات  مع  مت�سلة  خليوط  متباعدة  قطرات  من  متحولة  املطر  زخات  ازدادت 
الدوار  نهائًيا من  تغاير اجتاهها معها، ترك عابد تهاين وخرج  باردة كانت  رياح 

غري موٍل وجهه ناحيتها مرة اأخرى. 

ان�سحبت تهاين جال�سة يف نف�س البقعة الواقفة فيها فوق الأر�س املوحلة تفكر 
فيما تك�سف لها من عدم نية عابد بالرحيل مثل اأخته، واأنه يف�سل العبودية ما دام 
قلبه مملوًكا بخ�سرا، ثم ا�ستقر بها التفكري لفكرة �سيطانية ونية �سيئة زفها لعقلها 

قلبها املوتور. 

خرجت رئي�سة تبحث عن ابنتها فوجدتها جال�سة يف الطلل فوق الأر�س الطينية 
املنخف�سة التي جتمعت املياه فيها ف�سنعت بركة �سغرية، تو�سطتها تهاين مرتبعة 
ت�ستقبل املطر الذي ت�سارع رمت ان�سيابه بال مبالة منها، وكانت ال�سماء بداأت ترعد 
وتهدر، يربق الربق فوق املنزل فيتفرع لأربعة اأفرع ي�سبهون خطاطيف �ساعقة تتدىل 
لتم�سك بجوانب املنزل الأربعة، فقد املنزل اأ�سواءه فجاأة، ل ب�سي�س ولو لنور �سعلة 
فال  خر�ست  الأ�سوات  كل  القرب  كظلمة  ظالم  حل  ي�سع،  الزيت  يف  مغمو�س  فتيل 
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اإل �سوت املطر والرعد ونعيق بومة حطت فوق �سطح املنزل. وقفت رئي�سة  �سوت 
بجوار تهاين ت�ستحثها الدخول اإىل املنزل:

ادخلي معي يا تهاين، �سيقتلك الربد، يا اإلهي كيف انطفاأت الأنوار كلها مرة 	 
واحدة؟ مل اأ�ساهد يف حياتي وح�سة كتلك. 

يف �سرود اأجابت تهاين:

يرون 	  الظاملون  وحدهم  املظلومني،  قبور  ول ظالم يف  القبور..  ل ظلم يف 
الظالم. 

كلما  الطني،  يف  قدماها  وانزلقت  ت�ستطع  مل  لكنها  حتملها  اأن  رئي�سة  حاولت 
يف  اأكرث  لتنغر�س  الوحل  يف  و�سقطت  توازنها  اختل  اأخرى  مرة  النهو�س  حاولت 
الطني، بداأ يت�ساعد بداخل رئي�سة �سعور باخلوف و�سارت ترتع�س ملا حاق بها من 
�سروب خموفات، فالطني اأم�سى ثقياًل ودبًقا وهي ل ت�ستطيع ال�سيطرة على �ساقيها 
فيه. �ساحت يف وجه تهاين اأن تنقذها وهي مرتاعة حد املوت لكن تهاين مل تتطرف 

ناحيتها. 

اأدركيني يا تهاين اإنني اأنغر�س بداخل الطني. 	 

اإنها لعنة اخلبز الأ�سود، خبز الظلم والق�سوة الذي ا�ستحله اجلبابرة، وخبز 	 
املدبوغة  والوجوه  والذل  واحلاجة  القهر  ب�سواد  امللون  والعمال  الفالحني 
بال�سقاء، اإنها اللعنة ولن ينجو منها اأحد، لي�س الطني هو من ي�سحبك بل 

تلك اأرواح العبيد القانطة اأ�سفل اأر�س يامنة. 

كانت رئي�سة راكعة على ركبتيها تبكي وت�سرخ م�ستنجدة و�سط رحم الظالم 
ال�سرمدي وقد بدا لها الظالم كفًنا يلفها، بداأت الرياح ت�ستد، نوافذ نزل اخلدم 
املجاور لهما كانت تلطمها الرياح فرتتطم بع�سها ببع�س حمدثة �سفيًقا مدوًيا، وقد 
�سدقت رئي�سة حديث ابنتها فجحظت عيونها وقد �سخ�ست خياًل عبارة عن ج�سد 
ج�سمه الطني يخرج من بني يديها فتمتم ل�سانها »اأيتها الأرواح با�سم ربك ارحلي 
اأ�سيادي ارحموا ذيل«. �ساح يف اجلو �سوت رئي�سة غري م�سموع  يا  ال�سالم،  عليك 
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وينهل املطر، وكانت  النوافذ  واأكرث وت�سفق  اأكرث  ال�سماء  تهدر  من �سدة ما كانت 
تهاين ل تزال تهذي »لعنة اخلبز الأ�سود لن ينجو منها اأحد.. ل ظلم بعد املوت.. 
ول ظالم يف قبور املظلومني«. ت�ساعد القلق بداخل رئي�سة دون انقطاع وقد تاأكدت 
اأنها �ستغرق يف الطني ل حمالة، واأن اأرواح العبيد �سوف تنتقم منها بال �سك ف�سكن 

�سوتها وا�ست�سلمت. 

اأ�سواًتا ت�سبه  اأنه �سمع  كان ب�سري مي�سي يف الفناء حاماًل فانو�ًسا وقد خيل له 
ناحيتهما،  ورك�س  ب�سري  فلمحهما  ورئي�سة  تهاين  على  النور  انعك�س  ال�ستغاثة، 
رمقته رئي�سة التي هتفت عليه ب�سوت مبحوح متوتر وهي متد يدها »ب�سري.. ب�سري 
انقذين اإن الأرواح ت�سحبني«. اأم�سك ب�سري بر�سغ رئي�سة ي�ساعدها يف النهو�س، وما 
اإن اأدركت اأن قلبها ل يزال ينب�س ورئتيها تعمالن فرت هاربة خملفة ابنتها حتت 
ماء املطر، يف اندها�س من ب�سري الذي التفت ناحية البقعة التي كانت جتثو فوقها 
رئي�سة م�سدوًها فوجدها بقعة طينية لي�س اأكرث، غر�س فيها ع�ساه فلم تُغ�س لأكرث 
من ب�سعة �سنتيمرتات، وملا رق ال�سمع وجد اأن الأ�سوات التي كان ي�سمعها اختفت 

وتال�ست فقال يف نف�سه »لعله كان �سفري الرياح«. 

دثر ب�سري تهاين بعباءته وحاول اأن ي�سحبها من املاء لكنها رف�ست، ظل ب�سري 
واقًفا اأمام تهاين ل ميلك مرًدا اإل مراقبتها، ود لو ا�ستطاع خطفها لكن لكل فعل 

حينه، فقرف�س اأمامها:

ما بك يا تهاين؟	 

لكلب 	  بحزين  البوح  على  جتربين  التي  بالدرجة  حزينة  ب�سري،  يا  حزينة 
نف�سه  واجًدا  ا�ستيقظ  ثم  اأمه  برقبة  متعلًقا  نام  طفل  مثل  حزينة  مثلك، 
يتيًما، حزينة مثل طائر ق�سق�سوا جناحيه ثم فتحوا له باب القف�س ومثل 

�سمكة مو�سوعة يف حو�س ذهبوا بها لنزهة اإىل البحر ثم رجعوا بها. 

اأعلم اأن من يكون حزيًنا تدمع عيونه واأنت ل تبكني؟	 

قلبك اإًذا مل يذق احلزن من قبل يا ب�سري. 	 
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فيها 	  اأ�ستطيع  ل  لدرجة  جًدا  �سغرًيا  كنت  حياتي،  يف  واحدة  مرة  عرفته 
اأن ذلك كان هو احلزن بعدما كربت،  لكنني عرفت  اإدراك معنى احلزن 
كان عمري اآنذاك رمبا ثماين �سنوات، كنت األعب مع ال�سبية خارج الدار 
اأن فا�ست  وقت ما جاءوا بوالدي حمموًل وقالوا لدغه ثعبان، ليلتها وبعد 
روحه اأيقظتني اأمي.. �سفعتني مرتني على وجهي وملا بكيت زادتهم مرتني 
وقالت »من اليوم عليك اأن تعتاد �سفعات الدنيا والب�سر فقد مات اأبوك«. 
ومن بعدها مل اأذق ل طعم الأمل رغم �سفعات الزمن ول احلزن رغم الأ�سى. 

t
دخل ف�سل جهًما غا�سًبا على باقي العبيد يف احلجرة املخ�س�سة لهم بداخل 

دار عبد اجلبار فبادره جوهر: 

هل تعر�س لك اأحد؟	 

ل، لكن ب�سرًيا. يا �سوم ما اخرتناه قائًدا لنا!	 

قال قم�سان:

تكلم ول تطل الألغاز يا جوهر. 	 

املنزل 	  باحة  يف  اجلبار  عبد  ابنة  تهاين  بجوار  جال�ًسا  ا  عر�سً راأيته  لقد 
بالع�سق  لنا  ت�سمح  ظروف  يف  ل�سنا  �سادة  يا  اإننا  يتهام�سان،  املك�سوفة 
نفو�س  يف  ناحيتنا  من  ثقة  لتاأ�سي�س  فيه  جناهد  الذي  الوقت  يف  والهيام 
اجلبابرة، توزعنا �سلطة يف يامنة من جهة ومن جهة اأخرى تهبنا مقداًرا 
من احلرية للتخطيط ملا عزمنا وتعاهدنا عليه، األي�س ذلك هو اتفاقنا؟ اإن 
ان�سغل قائدنا وزعيمنا قلبه وعقله بامراأة ف�سوف نتوانى جميًعا يف حتقيق 
غايتنا، ولو فر�سنا اأن اكت�سف واحد من اجلبابرة ما خالج �سدر ب�سري فاإننا 
لن ننجو من براثن انتقام اجلبابرة، ول اأحد يعلم ماذا �سيحل بنا فلرمبا 

ينزلوننا منازل العبيد واخلدم من بعد العز وال�سيادة. 
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مل يعجب الكالم قم�سان فعقب:

كنت اأول املعرت�سني على ب�سري يا ف�سل، كالمك لي�س اإل عالمة على حقدك 	 
باأهدافنا.  لها  �ساأن  ل  التي  الأقاويل  تلك  من  اأقوى  هو  والذي  له  وبغ�سك 
حتركهم  الذين  الرجال  هوؤلء  نوعية  من  ولي�س  وعاقل  حكيم  ب�سرًيا  اإن 

اأهواوؤهم، ثم ما اأدراك فرمبا تهاين هي طريق اآخر ملبتغانا؟

بتهكم رد عليه ف�سل:

باأم 	  �سوى  يامنة  اأننا طلنا من  اأجد  ل  اإين  واهلل  األي�س كذلك؟  رئي�سة  كما 
وابنتها، هل ذلك هو مبتغانا اللهث خلف الن�ساء اأي حقارة تلك؟

هب قم�سان من مكانه مم�سًكا بياقة ف�سل، دافع عن ف�سل جوهر وخبري ودعم 
مر�سد ومر�سال موقف قم�سان، اأما ريحان فقد وقف حائًرا وملا عال �سوت العبيد 
اإل اأن تراجع مرتبًكا ورك�س �سريًعا لتبليغ ب�سري مبا  بال�سجار، ما كان من ريحان 

يحدث كي يجد حاًل يف كبح جماح املتنازعني. 

هم�س ريحان يف اأذن ب�سري باأخبار النزاع بني عبيد الأ�سياد وعلى ذلك غ�سب 
ياأكل بع�سهم  اأن  ب�سري وا�ستبد به الغيظ فهرول على الفور كي يلحق بالعبيد قبل 
ا. دفع ب�سري باب احلجرة بكلتا يديه ومن ثم اأحكم اإغالقه.. ظل ب�سري واقًفا  بع�سً
يف مكانه عند مدخل احلجرة الآخذ �سكل مق�سورة نحو الدقيقتني يتفر�س املوقف 
والغيظ ال�سره على وجهه، بدون اأن ينتبه له اأحد من رفاقه الذين كانوا ل يزالون يف 
خ�سم النزاع وهوجته. تقدم ب�سري ثم هوى بع�ساه يف وجه الكل وبغيظ حمموم، يف 
حلظتها �سكت الكل وثبت يف مكانه مكتوًما، قال ب�سري »هل تريد يا ف�سل اأن تكون 
بينك  ت�ستعل  النريان  كانت  جميئي  »قبل  قائاًل  ا�ستطرد  يجيب  اأن  وقبل  القائد؟« 
وبني رفاقك، هل ا�ستطعت اأن تخمدها وكنتم على و�سك ف�س �سرنا؟ ل، مل ت�ستطع 
بل كنت كالزيت فوق النار حتى ح�سرت اأنا فكنت كاملاء التي اأخمدت النار، هذا هو 

الفرق بيني وبينك يا ف�سل اأنا اأجمع بينما اأنت تفرق، كيف اأنك فا�سل يا ف�سل!«. 
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املن�سودة  الغاية  مبداأه  وفاق  على  كانوا  الأ�سياد  عبيد  فاإن  قلوبهم  �ستات  رغم 
التي جنح طموحهم اإليها منذ اأن جمعتهم احلجرة املظلمة امل�سل�سلني بداخلها يف 
دوار عبد اجلبار، �سهد عابد على التفاق لكنه رف�س ما تعاهدوا عليه وهو اخليانة 
وانتحى عنهم مكاًنا ق�سًيا، وكانت معاهدتهم تن�س على خيانة كل من اآمنهم من 
اأقدامهم، حتى  اأ�سفل  اأيديهم ويرميه موج احلظ  اأهل يامنة و�سرقة كل ما تطوله 
فاأ�سبح  اأطماعهم  ت�ساعفت  عندئذ  اأ�سيادهم  عند  املكانة  لتلك  بهم  الأقدار  اآلت 
غايتهم  وكانت  له،  الطرق  بكل  ويخططون  عليه  يعملون  وهدف  طموح  عندهم 

املن�سودة هي.. يامنة. 

t
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الع�سارة  اأذنيه.  �سحمتي  كان همام غارًقا حتى  الوعي  وغياب  ال�سكر  ما بني 
النهار  من  الليل  همام مييز  يكن  �سيده. مل  ي�سقي  وقم�سان  يخمر  وف�سل  تع�سر 
ول اليقظة من النوم تخاله م�ستيقًظا وهو نائم وتخاله نائًما وهو م�ستيقظ. ما عاد 
ا  اأن�سئت خ�سي�سً همام يح�سر جل�سات الرجال وماآدبهم ول يهتم باملع�سرة التي 
له وحارب من اأجلها. نزع همام اإىل الوحدة والكاآبة يد�س يف عقله قم�سان حقًدا 
ي�سامره  ليلة،  كل  وامل�ستقبل  املا�سي واحلا�سر  يوؤلب عليه  اأخيه جابر  ا �سد  وبغ�سً

وي�ساحكه ثم يبكيه. 

لولد يحمل  التوق  بتحريك م�ساعر  يبكيه  ثم  والأحاجي  النكات  بقول  ي�سحكه 
ثم  نف�سه  ي�ساأل  قفًرا،  الأيام  وتتواىل  جهماء  الليايل  تتعاقب  اإرثه،  ويرث  ا�سمه 
يجيبها فال يد �ستاأخذ بيده يف عجزه ول كف �سريفع للدعاء له بعد موته، الفتاة.. 
من قال اأنها ابنة اأبيها حتى واإن كانت من �سلبه هي يف النهاية ابنة زوجها وابنة 
واإح�سا�س  متقد  جمر  اأ�سفل  اجلنبني  على  هماًما  تقلب  انفكت  ما  الأفكار  ابنها، 

بالنق�س يداهمه. 

ذات ليلة حدث من همام ما مل يكن متوقًعا ل بالن�سبة لقم�سان اأو لرئي�سة فقد 
جتاوز فعله خيال الثنني وفاقه، بكت حينها رئي�سة وقالت »حتى ال�سياطني ل تقوم 
مواجهة  على  قادًرا  يك  ومل  همام  �سيده  من  قم�سان  العبد  وغ�سب  ذلك«.  بفعل 

وجهه يف اليوم التايل. 

زجه  ثم  زوجته  نوم  حلجرة  اإياه  �ساحًبا  قم�سان  بيد  همام  اأم�سك  ليلتها 
لفرا�سها وقال »ائتني بولد منها«. رف�س ورف�ست لكن اإبلي�س اأخ�سعهما اإذ وجد من 
امليل والتوق بني الثنني طاقة م�سرعة للذة فاكهة غري م�سروعة التقطا منها غري 
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اأو اأذى، ما دام الزوج وال�سيد قد �سرح فما املانع اأن يغ�س الطرف  اآبهني حلرام 
�سمرياهما وتهناأ نزواتهما، نزوة العبد للحم الأ�سياد اأن يتذوق ما قد تذوقه �سيده 
ونزوة الزوجة لرجل يجعلها تظن اأنها ل تزال مرغوًبا فيها كاأنثى. خانت الزوجة 

وخان العبد ور�سي الزوج. 

حتى ال�سياطني ل تقوم بفعل ذلك. 

 وهل ال�سيطان اكتفى؟

 ل مل يكتِف.. 

t
ا �سديًدا األزمها الفرا�س منذ تلك الليلة التي ق�ستها اأ�سفل  مر�ست تهاين مر�سً
ا�ستدعت  الفرا�س،  يف  اأرقدتها  حمى  ثم  ومن  �سديدة  ق�سعريرة  اأ�سابتها  املطر، 
رئي�سة غنية، وغنية امراأة متعددة املواهب تلقب باحلكيمة تعمل عطارة تبيع �سنوًفا 
اأخرى  مهنة  ولها  والو�سفات  بالرقى  بكونها معاجلة  معروفة  وغريبة،  نادرة  منها 
يف نف�س الوقت بجانب مهنة العطارة، فهي قابلة تولد الن�ساء واحليوانات على حد 
�سواء. حني بعثت لها رئي�سة اأ�سرعت على وجه ال�سرعة فهي تعلم العطايا التي �ستعم 

عليها بعد �سفاء تهاين مثلما ح�سل العام ال�سابق والذي قبله وقبله. 

خاطبتها رئي�سة:

�سيدتك تهاين مري�سة يا غنية وهذه املرة لي�ست ككل مرة فلم تنفع معها 	 
و�سفاتك. 

والكافور 	  اجلوافة  ورق  و�سقيتها  القمح  عجينة  اأذنيها  حول  لزقت  هل 
وم�سدت ج�سدها بزيت احلنظل؟ 
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ب�سعوبة 	  تتنف�س  يزداد،  املر�س  لكن  والب�سل  باخلل  راأ�سها  وم�سحت  نعم 
وحيدتي،  �ستموت  واأقول  روحي  تنخطف  يزرق  وجهها  اأن  لدرجة  �سديدة 
ثواٍن وتنتظم اأنفا�سها فاأطمئن ويهداأ قلبي واأقول لن حتدث لها تلك النوبة 

ثانية لكنها تباغتها مرة اأخرى. 

�سمتت غنية قلياًل ثم قالت »ابنتك حم�سودة ولن يجدي معها نفًعا �سوى الرقية، 
خوارها  كان  ال�سباح  ويف  خالقها  باإذن  و�سفيت  بقرة  رقيت  اأن  يل  قدر  بالأم�س 
ي�سدح يف اجلوار كله«. تهلل وجه رئي�سة »اإًذا اأريني عجائبك يف تهاين ولك عندي 

ك�سوة عامني ل بل ثالثة اأعوام«.

قراءتها  جِتد  مل  القراآن  من  اآيات  وقراأت  تعوذت  تهاين،  من  غنية  اقرتبت 
فتلعثمت فيها واأخطاأت ثم متتمت ببع�س من التعاويذ والرقى بعدها ب�سقت على 
اليمني وعلى ال�سمال، اأخرجت من جيبها �سرة قما�س �سغرية وطلبت حت�سري فحم 
حتى  فيها  ونفثت  املبخرة  يف  باللفة  ما  غنية  و�سعت  اإن  ما  مبخرة.  بداخل  متقد 
ت�ساعد دخان اأ�سود كثيف �سرعان ما اختلط بهواء الغرفة م�سكاًل �سحابة رمادية 

داكنة. قلقت رئي�سة اإذ كانت الرائحة نفاذة وغريبة ت�سبه رائحة ال�سعر ال�سائط:

هل اأنت واثقه يا غنية من و�سفتك هذه؟	 

كل 	  ويقتل  تهاين  ياأخذ طريقه جل�سد  البخور  رئي�سة دعي  �ست  يا  ا�سمتي 
جرثومة اأودعتها بداخله عيون احلا�سدين. 

�سمتت رئي�سة دقائق لكنها ما �سربت:

تهاين ل تنطق يا غنية وقد بداأ وجهها يزرق. 	 

اأمل تقويل اأن وجهها يزرق ثم ما تلبث اأن تعود لطبيعتها؟ ا�سربي. 	 

مرت دقيقتان، بعدها �سرخت رئي�سة حني راأت الرمي الأبي�س يخرج من فمها:

تهاين متوت، لقد قتلِتها يا غنية، قتلت ابنتي. 	 
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ظلت رئي�سة حترك ج�سد تهاين وتقلبه كقطعة قما�س يف يدها، يف ذلك احلني 
اأدركت غنية اأن تهاين بالفعل متوت لذا تراجعت للخلف، لكن رئي�سة التفتت نحوها 
وابنته  وزوجته  هو  وخليل  همام  دخل  اخلدم.  ت�ستدعي  وهي  بتالبيبها  مم�سكة 
اإياها من احلجرة ومن  اأم�سكت عوايل بغنية وحمل همام تهاين خمرًجا  خ�سرا، 
ثم الدار كله، اأراحها فوق الع�سب ثم اأم�سك ب�ساله وراح يهوي بارتباك اأمام وجهها 
امراأة  يا  »ا�سمتي  همام  نهرها  وت�سرخ  تولول  رئي�سة  كانت  ما  اأثناء  تفيق،  لعلها 
تهاين  غيبوبة  طالت  ملا  النب�س«.  فيها  يزال  ل  لبنتك؟  املوت  ملك  ت�ستدعني  هل 
طلب همام من قم�سان الذهاب لدوار عبد اجلبار واأخذ خليل معه للذهاب للبندر 

والرجوع بالطبيب. 
تتح�سن  مل  هي  كما  تهاين  كانت  يرك�س.  قم�سان  واأتى  �ساعة  ثلث  مت�س  مل 

حالتها ل يتحرك فيها �سوى خافقها. قال قم�سان وهو يلهث:
احلاج عبد اجلبار جعل خلياًل يذهب لإح�سار الطبيب ومعه �سيدي جابر 	 

ويطلب منك اأن تاأتي و�ست تهاين للدار الكبري و�سدد يف ذلك الأمر، وقال 
يل اأن اأقول لك اإنه اأكرم لتهاين اأن متوت يف دار جدها واأن ت�سيع منه لذا 

عليك اإح�سارها للمنزل الكبري منزل العائلة. 
يف الدار الكبري هرج ومرج اخلدم يروحون ويجيئون وقد اأر�سلوا لطلب حكيم 
القاعة  فتح  مت  وقد  واملغ�سلة  امل�سجد  اإمام  حا�سًرا  وكان  الآن،  اإىل  ياأت  مل  لكنه 
الكبرية التي ل تفتح اإل يف منا�سبتني اثنتني اإما عر�س اأو موت، كما طلب من اخلدم 
والعمال جميًعا اأن يتجمعوا يف باحة دوار احلاج عبد اجلبار وكان من �سمنهم عابد. 

مال عابد على عيد وهم�س »هل مات اأحد من اجلبابرة؟«
ل اأعلم ول اأحد من العمال يعلم، لكن ال�سر معلوم عند خدم الدار بالداخل. 	 
األي�ست اأمك من خدم الدار؟	 
بلى واإين ملتاأكد اأنها تعلم ما اخلطب لكن كيف يل الو�سول اإليها؟ األ ترى 	 

الغفر وعبيد الأ�سياد كيف اأنهم واقفون اأمام الأبواب مثل الديدبان، اأمل تر 
زيدان؟
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ل مل اأملحه. 	 

عبد 	  احلاج  راأيت  اأين  لول  اخلطب،  وما  يحدث  ما  يعلم  اأنه  على  اأراهن 
اجلبار منذ قليل اأمامي لقت اإنه املق�سود واإنه املتويف، اأغلب الظن اأنه واحد 

من عبيد الأ�سياد، ومَل ل؟ فلقد نزلوا منزلة اأ�سيادهم يف احلياة. 

t
ملا اأر�سلوا لفتحية اأم زيدان من دار عبد اجلبار قالت لها اخلادمة املر�سلة اإليها 
اأن تهاين ماتت وكانت قد خرجت اإ�ساعة اأن تهاين قد ماتت بالفعل، و�سودف اأن 
زيدان كان بالدار �ساعتها. ا�ستقبل زيدان اخلرب ب�سمت ل حيلة له اأمام ال�سدمة 
تكون  اأن  ل ميكن  ل،  لكن  اأنها خدعة،  الأوىل  للوهلة  له  فبدا  بقلبه  التي ع�سفت 
خدعة فتلك الأمور ل حتتمل اخلداع اإنه املوت فمن تراه يجروؤ على التالعب باملوت؟ 
بداأ يزاوله �سعور بالربودة وهبوط حاد ما لبث اأن حتول اإىل �سخونة �سديدة غلت 
على اإثرها دماوؤه يف العروق حلظة ما عال �سوته ي�سق احلجر »تهاااااااين« وهرع 
هارًبا، اأم�سكت به اأمه لكنه اأفلت منها قائاًل »دعيني اأودعها، اأرى وجهها لآخر مرة 

ول يهمني اإن قتلني ال�سيد بعدها«.

رك�س زيدان الذي لطاملا اعت�سم بحب تهاين �سد ظلم �سادته، عطفها عليه 
اأحد  ل  اإن  واملهون،  املوا�سي  الأحيان  واأكرث  اأحياًنا  ل�سانها احلاد  وب�سا�سة وجهها، 
يعرف مقدار حب تهاين يف فوؤاد زيدان كما اأنه ل اإن�سان يف هذا العامل كله اأحبها 

قدر ما اأحبها هو. 

وريحان  قم�سان  اأمامه  وقف  املنزل  �سدارة  وعند  همام  منزل  زيدان  دخل 
مانعينه ال�ستمرار زاجينه للخارج وهو ي�سرخ بعزم �سوته »اأختي، اإنهم ل يريدون 
مني توديع اأختي يا حاج همام قل لهم اإن تهاين اأختي، يا �ست تهاين حرام عليهم 

اأن ل يودع الأخ اأخته«. 
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 بالفعل كانت تهاين اأخت زيدان! اأخته يف الر�ساعة. ملا و�سعت رئي�سة تهاين 
منذ ت�سعة ع�سر عاًما مل ت�ستطع اإر�ساعها وذلك لأنها اأ�سيبت فور ولدتها بحمى 
نفا�س جففت اللنب يف �سدرها، وقد رف�ست �سنية اإر�ساع تهاين متعللة باأن نع�سة 
ابنتها والتي ولدت يف نف�س اليوم ر�سيعة �سعيفة ت�سبه اخلدج واأنها لو مل تهتم بها 

لرمبا متوت. 

ومل يكن من همام اإل اأن يبحث عن مر�سعة لبنته ووقع اختياره على فتحية اأم 
زيدان وكان عمر زيدان وقتها عاًما واحًدا، اأخذت فتحية تهاين وربتها ملدة عامني 

مع زيدان وباقي اأبنائها وملا اأمتت العامني ا�سرتجعت رئي�سة تهاين. 

تناديها  لها �سوى فتحية  اأًما  الأوىل   مل تكن تهاين تعرف يف �سنوات طفولتها 
باأمي مما ا�ستثار ذلك غرية رئي�سة التي ما �سفعت الأمومة يف قلبها اجتاه ابنتها، 
فعند اأول زيارة لفتحية ملنزل عبد اجلبار بعد اإر�سال تهاين حل�سن اأمها حيث كان 
جابر وهمام يقطنان يف نف�س الدار الكبري، اأ�سارت تهاين على فتحية تناديها باأمي، 
ف�سخرت منها �سنية مما اأ�سعل احلقد يف قلب رئي�سة التي اأذهبت ق�سوتها عقلها فما 

فعلت اإل اأن �سخنت �سيًخا ل�سعت به كتف �سغريتها. 

وبني  بينها  الإخوة  ول  وتهاين  فتحية  بني  الأمومة  عالقة  تتاأثر  مل  ذلك  ورغم 
زيدان، بل ا�ستمرت على وتريتها منذ كانت طفلة تهرب من منزل والدها لتلعب مع 
زيدان بالطني والق�س واأعواد البو�س وترجع للمنزل مت�سخة فت�سربها اأمها، �سحيح 
اأن العقاب مل يكن يخيفها اأو يهمها من الأ�سا�س فلتعاقبها ما �ساءت وكيفما �ساءت 
لكن ما مل تعد ح�سابه هو اأن يعاقب اأحباء قلبها من كانت تلعب معهم من اأطفال 
بطول  اأنها  رئي�سة  وجدت  وحني  �سنوات  الع�سر  عمر  تهاين يف  اأ�سبحت  ملا  يامنة، 
على  الرتدد  عن  ابنتها  ردع  ت�ستطع  مل  العقاب  �سنوف  كل  ومع  املا�سية  ال�سنوات 
الرادع  قراره  اأقر  الذي  لوالدها  اأمرها  اأوكلت  باأطفالهم،  والتعلق  الفقراء  منازل 
»تهاين لن تخرج من املنزل ثانية واإن فعلت، ف�سوف يذبح زيدان مثل ذبح العجول 

واخلراف«. 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ول  نف�سها  اأنها ل تخاف على  �سيذبحها مبا  يقل  زيدان ومل  �سيذبح  الأب  قال 
يجدي العقاب مع عنادها، لقد فهم همام �سيًئا عن طبيعة ابنته تهاين التي ي�سكنها 
يومها  لرئي�سة  بالها حالهم، قال  وي�سغل  الفالحني  اأبناء  اأقرانها من  اخلوف على 
الفالحني  اإليهم،  متيل  وهي  واملقهورين  الفقراء  بلنب  دمها  اختلط  الفتاة  »هذه 

واخلدم، لأن فيها �سيًئا منهم«. ولعل ميل تهاين لعابد كان لهذا ال�سبب. 

ومع ذلك فاإن تهاين مل تنزل عند رغبة والديها ومل تقطع عالقتها كلًيا بعائلة 
زيدان وباقي عائالت يامنة الفقراء منهم وامل�ست�سعفني، حتتويهم وتدنيهم منها 
وحني كانت متر�س فتحية كانت تزورها، ما اإن تراها اأم زيدان حتى تهم بالنهو�س 
وا�ستقبالها لكن تهاين كانت ت�سندها بيدها قائلة »ارتاحي يا اأمي وا�سطجعي اإىل 
اأمي  اأنك  ن�سيت  »اإن كنت  تهاين  لها  فتقول  »اأمي«  الكلمة  املراأة  ت�ستغرب  جانبي«. 
التي  فذلك احلرق يف كتفي كفيل بتذكريك«. ثم تك�سف تهاين عن كتفها لفتحية 

تت�سرب الدموع من عينيها فت�سم عليها جفونها قائلة »فديتك يا ابنتي بعمري«. 

خرج همام على �سوت زيدان:

ا�سمت يا كلب واإياك اأن تقول اأختي مرة ثانية. 	 

يل 	  ت�سمح  اأن  قدميك  اأقبل  دفنتها  قبل  �سيدي  يا  تهاين  �ستي  توديع  اأريد 
بروؤيتها. 

ثم األقى زيدان بنف�سه اأ�سفل قدمي همام ليقبلها. 

قم يا ولد، وهل ماتت �ستك تهاين لتودعها، خذه يا قم�سان خلارج الدار. 	 

ليتدحرج  الدار ثم رماه بكل عزمه  به لأعتاب  جر قم�سان زيدان حتى و�سل 
بعدها زيدان على الأر�س دورتني كاملتني ثم اأغلق قم�سان الباب باملزلق. نه�س 
اأهالوا  اأو حتى  اإن غربت  يهم  »ل  يردد  وهو  الغبار من على جلبابه  ينف�س  زيدان 
فوقي الرتاب ما دامت اأختي و�ستي تهاين على قيد احلياة«. رفع زيدان راأ�سه متجًها 
بب�سره نحو ال�سماء تنقب عيونه عن نافذة فيها وقال بعيون اأغرقها الدمع فطم�س 
معاملها »يا رب اإن تهاين اإن�سانة تقرتب لأن تكون �سيطانة عن اإن�سية يعوزها الكثري 
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اإليك كانت نقية خال�سة م�ستعدة حل�سابك،  اإن ارتقت  من التقومي والإميان حتى 
�ستطلبني  �ساهًدا على حماقاتها كما  الآخرة  اأنك �سوف تطلبني يف  يا ربي  واأعلم 
وواعدت  واحتالت  كذبت  فكم  زلتها،  جميع  عن  املكفرة  ح�سناتها  على  لل�سهادة 
ربي  يا  اأو خطيبة، حمقاء  اإن فيهم من ترك زوجة  والغرام حتى  باملحبة  ال�سباب 

�ساحمها فال اأح�سب اأحًدا يف طيبتها وعطفها واإن�سانيتها«.

»اإن  اأخرى مكماًل  ا�ستجمع قوته مرة  ثم  قلياًل  براأ�سه، �سمت  انخف�س زيدان 
الف�سيلة فيها غلبت الرذيلة، فا�سفها يا رب، ا�سفها يا رب«.

اأثناء ما كان زيدان يدعو لتهاين خرج بها همام يحملها فوق ذراعيه ومن ورائه 
رئي�سة وفتحية وعوايل، ثم و�سعها بداخل العربة وانطلقت اخليول يرك�س خلفهم 
زيدان، و�سلت العربة ملنزل احلاج عبد اجلبار، دخل همام بتهاين ثم اأغلق الباب 
يف وجه زيدان مرة اأخرى. مل يجد زيدان بًدا �سوى البحث عن �ساحبيه واجللو�س 

بجوارهما. �ساأله عابد:

ما اخلطب؟	 

فاأجاب وكاأن فوق ل�سانه ثقل بحروف متقطعة:

�ستي تهاين مري�سة، مر�س موت. 	 

دارت الدنيا بعابد. هل عزت عليه؟ هل تفاجاأ؟ اأم اأن كلمة املوت نف�سها هي التي 
�سدمته، مر�س والده فمات ومر�ست والدته فماتت فارتبط املر�س يف عقله باملوت، 
وهو ل يخ�سى يف الدنيا �سيًئا �سوى املوت فالكلمة جتعل الأر�س تدور من حتته ويدوخ 
ي�ستفرغ ما يف معدته من  اأ�سفل حائط وراح  راأ�سه. قام عابد منتحًيا جانًبا  معها 
اإليه عيد، جعل ذراعه حول كتفه  بواقي طعام الإفطار التي مل ته�سم بعد. ذهب 
�سانًدا جذعه وراح به ملجل�سهم مع اخلدم »من اجلائز اأنك اأ�سبت ب�سربة �سم�س«. 

جل�س عابد تت�ساعد اأنفا�سه وتنخف�س:

قل يل يا عيد هل تعرف ق�سة اآدم وحواء؟	 
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نعم �سمعتها مرة من عازف الربابة.	 

هل اأمنا حواء كانت �سريرة؟	 

ا. 	  غواها ال�سيطان فغوت اأبانا اآدم ثم هبطنا لالأر�س نزاحم بع�سنا بع�سً

هي �سريرة اإًذا؟	 

اأظنها كانت �سريرة حلظتها لكن لي�س يل علم بقبلها اأو بعدها. 	 

هذا يعني اأنها كانت اآثمة ولي�ست �سريرة. 	 

وما الفرق يا عابد بني ال�سر والإثم؟	 

اإثًما ثم يتوب 	  ال�سر طبع كائن متاأ�سل لكن الإثم فال. قد يرتكب ال�سالح 
ا �سريًرا، مل تكن اأمنا حواء �سريرة  وقد يرتكب اإثًما ثانًيا وثالًثا ول يكون اأي�سً

ا لي�ست �سريرة األي�س كذلك؟ وتهاين اأي�سً

وانطوى عليه، 	  فيه  ما خبئ  قلبها وعلمت  اأنا  اأعرف، رمبا، وهل دخلت  ل 
ولكن من اأين عرفت اأنت ق�سة اآدم وحواء؟

اأنا حامل للقراآن يا عيد. 	 

هل حتمل م�سحًفا يف جيبك؟	 

ابت�سم عابد:

اأر�س 	  رقعة  كنا منلك  اأن ميوت حني  قبل  والدي  كان  يا عيد،  قلبي  بل يف 
ومنزل وزوًجا من البغال يجران عربة، كان ياأخذين للكتاب اأحفظ القراآن 

واأتعلم اأمور ديني، واأنت يا عيد من من عرفت اأمور دينك؟

مل اأذهب لكتاب ل اأنا ول اأحد من اأقراين فما اإن ين�سب منا الفتى ظهره 	 
احل�سائ�س  ويلم  ويجنيه  القطن  من  الدود  يلتقط  الرتاحيل،  والده  ياأخذه 
من بعد العزق، ي�سقي الدواب ويحمم اخليول وملا ياأتي يوم اجلمعة نرتدي 
جلباًبا نظيًفا ونقف وراء الإمام يف امل�سجد ن�سجد مع ال�ساجدين ونركع مع 
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الراكعني، نخنت الذكور والإناث على حد �سواء لكن البن وحده كان يرث 
واأما الفتاة فنعلم اأنه حرام توريثها. ينادي مناٍد اأن غًدا رم�سان فن�سوم 
لن�سلي �سالة  الكولة  فوق  ونقف  القبور  نزور  العيد،  ياأتي  بعده  �سهر  ملدة 
�سيده.  من  كل  والعيدية  الك�سوة  ناأخذ  طويل  طابور  يف  نقف  بعدها  العيد 
على  نح�سب  اللحمة،  لناأخذ  الطابور  نف�س  يف  فنقف  الكبري  العيد  ياأتي 
اأيدينا املوا�سم ن�سف رجب ون�سف �سعبان وعا�سوراء وحني حتل املوا�سم 
اأو  واحد فيهم رطاًل  ي�سرتي كل  للجزار  ويذهبون  اأحزمتهم  الرجال  يفك 
رطلني من اللحم، والهم كل الهم اإن كان للرجل فتيات متزوجات لأن عليه 
مواجبتهن يف املوا�سم، لكن ن�ساء يامنة نا�سحات يزغطن البط والإوز لزوم 

تلك املنا�سبات، ودمتم على هذا وذلك هو الدين يف يامنة. 

دينكم غريب يا اأخي. 	 

 كاأن زيدان كان موجوًدا وغري موجود، ل يتحرك فيه �سوى تلك الدموع ال�سائلة 
فوق وجنتيه بال فا�سل.. تاأخذه الطفلة ال�سقية لعاملها طفلة عمرها �سنتان تخلط 
واإخوته  واأبوه  اأمه  فت�سحك  زيدان  من  بدًل  ديدان  تناديه  فيها،  وتتلعثم  احلروف 
ت�ستثريها �سحكاتهم فتعيدها ديدان، ينهرها هو فت�سربه اأمه ثم ل تكف ال�سغرية 
عن مناداته ديدان يهرب منها ويختبئ بداخل الفرن تبحث عنه حتى جتده، تدخل 
اأذنيه حتى ل  اأخرًيا كفيه فوق  براأ�سها فوهة الفرن تطل عليه قائلة ديدان في�سع 

ي�سمع لها �سوًتا، هل �سحيح اأنه لن ي�سمع لتهاين مرة اأخرى �سوًتا؟
ربت عابد على كتف �سديقه:

مثل تهاين ل يك�سرها املر�س يا زيدان اإنها مثل قطة غجرية لي�ست ب�سبع 	 
اأرواح فقط بل قل خم�سني اأو مائة، مثلها ل ميوت هكذا راقًدا فوق فرا�سه 

م�ست�سلًما.
والأجرية  العمال  جمع  يزال  ول  ال�سماء  ال�سم�س  وتو�سطت  النهار  انت�سف 
قعوًدا يف �ساحة الدار، مر عليهم واحد من الغفر يوزع خبًزا وجبًنا وبراد �ساي لكل 

جمموعة من خم�سة اأنفار، �ساأله عيد:
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يا اأخ اإىل متى �ستطول جل�ستنا هنا؟ 	 

تراك ا�ستقت لفاأ�سك، األ يعجبك اأن الغفري يخدم عليك، خذ اطفح يا ابن 	 
بدرية بال�سم الهاري، دار الزمن اأن يخدم فيه الغفر على اخلدم. 

تناول منه عيد اخلبز واجلنب وبراد ال�ساي بدون اأن يتفوه بكلمة اأخرى، يحدث 
ونحن  ذهب  من  خلقهم  اهلل  وكاأن  الب�سر  من  ثانية  درجة  كاأننا  »يعاملوننا  نف�سه 
من طني، لقد تفوه با�سم اأمي هل �سيكون �سعيًدا الآن لو اأنني حطمت راأ�سه برباد 
ال�ساي؟ فلول اأين جلمت غ�سبي لكان الآن يف خرب كان، خري ما فعلت اأين كبحت 

غ�سبي واإل ل�سرت قاتاًل.. خري ما فعلت«.

و�سل الطبيب، جالت العبارة يف �ساحة الدار، دخلت العربة الدوار حتى و�سلت 
لباب الدار، ترجل عنها رجل مهاب يرتدي بذلة كاملة مي�سك بيده حقيبة جلدية 
ويطلقون  عنهم  يعفون  فقد  ال�سعداء  العمال  تنف�س  اخلدم.  اأحد  منه  تناولها 
�سراحهم ما دام الطبيب قد و�سل ومل ميت مري�سهم.. لكن ذلك مل يحدث. بداخل 

ا:  املنزل هرول همام نحو الطبيب وهو يقول تالحق كلماته بع�سها بع�سً

هل هنالك اأمل يف اأن تنجو وحيدتي؟ لقد اأغمي عليها لكنها اأفاقت وبالرغم 	 
من هذا يزرق وجهها ويرتفع �سوت نف�سها مثل وابور كب�س، عيونها جاحظة 

يا دكتور وج�سدها بارد و.. 

قاطعه الطبيب:

مهاًل مهاًل، على ر�سلك، دعني اأفح�س يف البداية املري�سة. 	 

جاء �سوت �سنية من اآخر الطرقة: 

ويفح�س نع�سة.	 

ما اإن قالت �سنية كلمتها حتى هبت يف وجهها رئي�سة: 
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ابنتك مثل القردة وابنتي طريحة الفرا�س هل تظنني اأح�سرنا الطبيب من 	 
اأجل ابنتك؟ 

ت�سبهني ابنة جابر عبد اجلبار بالقردة ويحك يا امراأة! 	 

زاأر فيهما عبد اجلبار: 

ناق�سات واحدة 	  ن�ساء  تتناقران؟  واأدب وخلق، عالم  ناق�سات عقل ودين 
ابنتها متوت ولها خلق للمناو�سة واخلناق واأخرى مل تراِع حرمة وجود رجل 

غريب فعال �سوتها. 

�سمتت املراأتان وانزويتا على نف�سيهما حرًجا وخوًفا. 

ك�سف الطبيب على تهاين ثم نع�سة: 

نع�سة ل اأجد فيها علة اأو مر�س هي �سحيحة معافاة لكن تهاين..	 

قاطعه همام:

ما بها تهاين؟ 	 

تهاين مري�سة بذات الرئة وهو مر�س مزمن م�ستقر بداخل ج�سدها منذ 	 
زمن لي�س بالقريب.. كيف مل تالحظوا؟

ل نعرف يا دكتور، مل ي�سل بها املر�س لهذا احلد منذ �سنوات، كان ياأتيها 	 
دور برد يف مثل هذا الوقت كل عام اأيام وترجع لها عافيتها، تهاين كونها 
اأعتقد  األعاًبا غريبة  اأثر ذلك على �سلوكها، كانت تلعب  فتاة وحيدة مدللة 

اأنها �سببت ذلك املر�س. 

كيف ذلك؟	 
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اأتذكر، 	  ل  قلياًل  اأ�سغر  اأو  اأكرب  ال�ساد�سة رمبا  كانت �سغرية يف عمر  حني 
كانت يف عز برد طوبة، اأي نعم يا دكتور يف عز طوبة ت�سهي والدتها وت�سعد 
ال�سقيع  يف  اأمها  ولدتها  كما  وتقف  مالب�سها  جميع  عنها  تخلع  لل�سطح 

واأحياًنا اأثناء املطر والعوا�سف. 

وكوالد من واجبه حماية وتربية ابنته هل كنت ترتكها؟	 

بن�سو 	  اأ�سربها  كنت  كوالد،  به  القيام  علي  يتوجب  مبا  اأقوم  كنت  بل  ل، 
الرمان واأل�سعها بال�سيخ واأحب�سها. 

هل ذكرت يل اأنها وحيدتك املدللة، اأم اأين ظننت ذلك.. ماذا كنت فاعاًل 	 
بها اإن مل تكن وحيدتك املدللة؟

بلى قلت لك فما من فتاة يف يامنة متلك ما متلكه من حلي ومالب�س وحرائر 	 
اأو مفار�س. 

يا طبيب هل جئت للعالج اأم للبحث يف ما�سي مر�ساك؟	 

قالها عبد اجلبار يف حزم اأربك الطبيب الذي اأعطى بع�س التو�سيات والن�سائح 
بخ�سو�س مر�س تهاين، على اأن ياأتي ملعمله �سخ�س حيث �سريكب هنالك تركيبة 

الدواء ويعطيها له، اأما بالن�سبة لنع�سة فيكفيها غذاء جيد يعالج �سعف بنيتها. 

والعمال  للخدم  بعد  ي�سل  ومل  يامنة  غطى  والليل  غربت  قد  ال�سم�س  كانت 
املزدحم بهم الدوار اأي قرار بالرجوع ملنازلهم وحجراتهم، وبدا لهم اأنهم �سيبيتون 
يف العراء يف يوم هو الأطول يف حياتهم، وزع الغفر عليهم لكل واحد عنقود عنب 
وحتت خطوط �سوء القمر التي ت�سربت من الغيوم اخلريفية املتال�سقة نام من نام 
وهو جال�س متكئ براأ�سه على كتف زميله، ومنهم من ا�ستند بظهره على احلائط 
عيون  فقط  نعالهم،  متو�سدين  الأر�س  على  اأج�سادهم  ومددوا  جتراأوا  واآخرون 
زيدان �ساهرة كك�سافات م�سلطة على الباب احلديدي للمنزل ينتظر من �سيخرج 

منه بخرب يطمئنه اأو اآخر يقتله. 
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�ساحت الديوك فا�ستيقظ عابد ظاًنا اأنه الفجر فوجده �سياح ثلث الليل، قام 
بالزواج  ولنف�سه  بالراحة  ولزين  بال�سفاء  لتهاين  دعا  ركعتني  و�سلى  تو�ساأ  عابد، 
من خ�سرا ثم رجع ونام، �ساحت الديوك مرة اأخرى مع اأذان الفجر ومعها �ساح 
رئي�س الغفر »يطلب منكم احلاج عبد اجلبار الرجوع لبيوتكم وقبل ال�سحى يكون 
كل واحد منكم يف عمله«. ا�ستيقظ العمال مرهقني مكدودي الهمة يرتنح كل واحد 

منهم كال�سكران �سبه مغلق عينيه يتثاءب من حني حلني. 

ما داموا طلبوا منا الرحيل فهذا يعني اأن حالة تهاين م�ستقرة. 	 

الدار  لدخول  جيدة  حجة  �ستكون  املاء  ملء  اأن  وجد  الذي  لزيدان  عابد  قال 
الكبري، وملا �سق نور ال�سباح ال�سماء كان زيدان واقًفا اأمام الباب، فتحت له خ�سرا 

واأدخلته، �سبقها بال�سوؤال:

كيف حال تهاين؟	 

لكن 	  حجرتها  اأدخل  مل  لذا  تطيقني  ل  فرتة  منذ  هي  زيدان  يا  اأعرف  ل 
يقولون اأن حالتها حت�سنت، انتظمت اأنفا�سها ورجع لوجهها لونه الطبيعي. 

فرحة طوال الليل كانت برفقتها اأ�ساألها. 

ل، لن اأ�ساأل فرحة الهبلة. 	 

اأمها، �سمتت  فتلومها  اأن يخرج �سوتها  تهاين �سحكة خمنوقة خوًفا  �سحكت 
قلياًل ثم جتراأت: 

زيدان..	 

خانتها جراأتها ف�سمتت مرة اأخرى.

نعم يا خ�سرا كنت �ستقولني �سيًئا. 	 

ا�ستجمعت �سجاعتها:

هل ترى عابًدا؟ منذ اأن انتقلنا ملنزل الب�ستان مل نره. 	 
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نعم اأراه كل يوم هو بخري وقريًبا �ست�سمعني اأخباره منه �سخ�سًيا، يف اآخر 	 
اأن يحدث خليل  اأمركما وهو ينتظر  اإنه حدث والدك يف  مرة حتدثنا قال 

احلاج لإعالن اخلطبة. 

�سهمت خ�سرا ثم قالت ب�سوت خفي�س:

مل يقل يل اأحد بهذا الأمر. زيدان اأريدك اأن تاأخذ ذلك املنديل لعابد. 	 

ثم اأخرجت من جيبها منديال مطوًيا بعناية، اأخذه منها زيدان ورحل. 

t
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)القاهرة(

يف درب اجلماميز يف القاهرة كان عبد احلكيم يحاول اإ�سالح كتاب له ُمِزق 
غالفه وبهتت حروفه، اأثناء ذلك �ساح »زين ا�سمعيني، ل، بل افهميني من الأف�سل 
لنا نحن الثنني اأن نرتك م�سافة فا�سلة بيننا، م�سافة �سغرية حتى نقدر اأن نتعاي�س 
مًعا، كتبي واأوراقي وكل ما يف تلك احلجرة هو �ساأين اخلا�س، ل تطاأ قدمك حجرة 
املكتب مرة اأخرى وباقي ما يف املنزل هو �ساأنك«. فقدت الآن زين �سكينتها وها قد 
لتلقي  عابد  اإىل  والرجوع  للهروب  طريق  اإيجاد  حماوًل  قلبها  بداخل  احلب  �ساع 

ا اأم�ست �سجينة.  بنف�سها بداخل �سدره، والبكاء لأن دموعها هي اأي�سً

خم�سة اأ�سهر واأ�سبوع منذ زواج عبد احلكيم بزين، عاملان خمتلفان قدر لهما 
املنزل  خزين  لها  يح�سر  احلكيم  عبد  كان  البداية  يف  واحد،  �سقف  حتت  العي�س 
احلكيم  عبد  ا�ستيقظ  يوم  يف  ال�سوق.  طريق  عرفها  حتى  اأ�سبوع  وملدة  ومتطلباته 
على �سيء ما يدغدغ اأذنه ظنها زين تداعبه فالتفت اأثناء ما كان بني النوم وال�سحو 
حميًطا رقبتها بذراعيه وما اإن فتح عينيه حتى �سرخ مذعوًرا، هل حتولت زوجته 
وم�سخت، ظل عبد احلكيم �ساكًنا اأمام ذلك املخلوق ثم هتف على زين »ما هذا يا 
ا�سرتيت  لكنت  ي�سعها  منزلنا  اأن  ولو  يا عبد احلكيم،  نعجة  »اإنها  فاأجابت  زين؟« 
بقرة«. بتعجب قال »مَل يا زين؟« قالت وهي ت�سوق النعجة »من اأجل احلليب يا عبد 

احلكيم«. 

اأخذ عبد احلكيم وقًتا ليقنع زين اأن احلليب من اللبان ل ي�سر واأنه مثله مثل 
احلليب الذي كانت حتلبه بيدها من البقرة اأو النعجة يف يامنة اأو بلدهم، وهي مل 
تنفك تردد »ع�سنا و�ُسفنا ن�سرتي احلليب من ال�سوق مثل العد�س والفول!«. ويف يوم 
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ا�ستهى عبد احلكيم اأن ت�سنع له عجة بالبي�س، يف اليوم التايل ما اإن دخل املنزل 
حتى قفز يف وجهه زوج من الدجاجات فهتف مرة اأخرى على زين »يا زين ما هذا؟« 

اأجابت »األ�ست تريد عجة بالبي�س من اأين كنت �ساآتي بالبي�س بفهمك!«. 

 لكن يف تلك املرة فا�س الكيل بعبد احلكيم، بدا للوهلة الأوىل يف كل ت�سرفاتها 
اأن زين فتاة طيبة على الفطرة لكن هذه املرة فاإنه ل حيلة له معها �سوى اأن يبعدها 
متاًما عن كل ما يخ�سه، وبالن�سبة لها هذا مل يكن هو عبد احلكيم الذي اعتادت 

عليه زين. 

زين  اأنهت  العمارة،  مدر�سة  يف  مدر�ًسا  عمله،  يف  يزال  ل  احلكيم  عبد  كان 
يوؤذن  ومل  مرتني  املنزل  وكن�ست  الطعام  وح�سرت  املالب�س  غ�سلت  املنزل،  اأ�سغال 
للظهر بعد. اأعدت لنف�سها كوب �ساي، �سعرت بامللل فما من اأحد يوؤن�س وح�ستها، 
راحت تطوف يف املنزل حتى وقفت اأمام باب حجرة مكتب عبد احلكيم كان باب 
احلجرة مفتوًحا، ب�سع دقائق من ال�سمت والتاأمل مرت وهي واقفة تراجع ذكريات 
زين  تذكرت  واحلنان،  والرفق واحلب  الطيبة  الق�سرية مع عبد احلكيم،  حياتها 
بعدها عابًدا فا�ستوىل على نف�سها �سكينة وهدوء وهي تفكر يف اأن عابًدا حني ت�سله 
لتهاين  احلكيم  عبد  خطابات  يف  املر�سلة  العبارات  ثنايا  ويف  فرج  من  اأخبارها 
ف�سوف يطمئن هو الآخر وي�سعد حاًل ل�سعادة حالها، ابت�سمت زين ثم دخلت حجرة 
مكتب عبد احلكيم وراحت يدها تتفقد كتاًبا متقن التغليف فوق املكتب وهي تفكر 
»اآه لو يعلمني عبد احلكيم القراءة والكتابة«. قالت جملتها وهي مت�سد بكفها على 
فوق  من�سكبا  ال�ساي  بكوب  ذراعها  ا�سطدم  ق�سد  وبدون  الناعمة  الكتاب  اأوراق 
كتاب اآخر، ارتبكت زين، فماذا تفعل؟ وماذا تقول لعبد احلكيم؟ م�سحت الكتاب 
بطرف ف�ستانها لكن اآثار ال�ساي مل تزل لذا هداها تفكريها لأن تغ�سل الكتاب وقد 
فعلت، وغالت يف دعك غالفه ثم و�سعته فوق �سينية و�سعتها اأ�سفل اأ�سعة ال�سم�س. 

حني رجع عبد احلكيم وبعد تناوله الغداء ناولته زين الكتاب وهو م�سجى فوق 
زين…  قلب  ردع  الذي  قراره  اأقر  ثم  يتوقف  اأن  احلكيم  عبد  قلب  كاد  ال�سينية. 
م�سافة بينهما اإن اأرادا العي�س مًعا يف �سالم. �سرحت بعقلها مبا يقلقها.. اأي �سرط 
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ما  على  بهما  احلال  �سيم�سي  كيف  والقطيعة،  بالنف�سال  الود  يحفظ  الذي  هذا 
والكتابة  القراءة  يعلمها  اأن  اأن تطلب منه  التي فكرت يف  بعيدان وهي  يرام وهما 
حتى جتل�س بجواره اأمام مكتبه ت�ساعده فال ترتكه هنيهة ب�سيطة، لعله اخلريف اأتى 

مبكًرا يف حياتهما كزوج وزوجة م�ستقطًعا كل الف�سول. 

عبد  كرهها  هل  حالها،  ت�ساأل  جفنها،  النوم  زار  ما  �ساهرة  وهي  الليل  طوال 
احلكيم ومل يعد يحبها؟ اأم تراه مل يحبها من الأ�سا�س؟ هل �سدقت خماوف عابد 
اأن ظن اأن زواج عبد احلكيم منها وهو ابن ال�سيد وهي العبدة نزوة عابرة ما تلبث 
حتى متر مرور الكرام؟ اإن كان هذا �سحيًحا فما اأ�سعد عبد احلكيم بالفراق وما 
اأ�سقاها. من حني حلني تلقي نظرة خاطفة عليه وهي تعاتبه اأنه نائم هادئ وهي 
متيقظة ت�ستعل النريان بداخل قلبها ثم تلتفت الناحية املقابلة هام�سة »يا لتعا�ستي 

بك يا عبد احلكيم ما اأ�سقاين!«. 

t
ابت�سامته  اأم�ست  املعتاد، وقد  اإفطاره بهدوئه  تناول عبد احلكيم  ال�سباح،  يف 
زين  قالتها  احلكيم؟«  عبد  يا  جيًدا  منت  »هل  معنى،  بال  لفينة  فينة  من  نحوها 
حماولة فتح باب لنقا�س الأم�س لعله احلوار يو�سد باب الأفكار املحتدمة يف عقلها 
»نعم يا زين منت ب�سكل جيد جًدا، كيف ملن ميلك زوجة مثلك عزيزتي اأن ل تقر 
عينه بالنوم«. اأبهجت اإجابته نف�سها تطمئنها اأن ما حدث اأم�س كان ثورة غ�سب ل 
اأكرث والثورات مهما طالت يجيء عليها زمن وتخمد. اأنهى فطوره وذهب ليح�سر 
حقيبته من املكتب ثم ق�سم قلب زين اإذ اأغلق باب احلجرة باملفتاح من خلفه، اإنه 

حًقا يحتقرها اإنه ل ياأمتنها يف تنفيذ تو�سية طلبها منها، اإنه غري واثق فيها اإًذا. 

عليها عبد  زواجهما دخل  اأيام  اأول  للخروج، يف  متاأهبة  زين مالب�سها  ارتدت 
احلكيم بعدة �سناديق ا�سرتاها من »اأروزدي باك«. كل �سندوق كان يحوي ف�ستاًنا 
على هيئة ما ترتديه الن�ساء الأر�ستقراطيات اآنذاك. الف�ساتني كانت قيمة لكنها مل 
تعجب زين وقالت عنها اأنها فا�سحة اإذ �ستحدد خ�سرها وت�سد �سدرها و�ستظهر 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

رقبتها واأذنيها، حاول عبد احلكيم اإقناعها اأنهم يعي�سون الآن يف حي فرن�ساوي كل 
من فيه من الن�ساء يرتدين تلك املالب�س، فلو اأنها ارتدت ما ترتديه لأ�سبحت و�سط 
النا�س مثاًل �ساًذا غريًبا واأنه بتلك الهيئة اإمنا يريد اأن يوازي راأ�سها براأ�س هوامن 

احلي حني مي�سيان يف املنتزهات اأو يذهبان لالأوبرا. لكن زين مل تقتنع. 

راح عبد احلكيم يدور يف قي�ساريات خان اخلليلي لعله يجد مراد زين، فابتاع 
عبارة عن  والتزبرية  اآنذاك،  اأحياء م�سر  ن�ساء  ترتديه  كانت  ما  وهو  تزبرية  لها 
ثالث طبقات من املالب�س �سبلة وحربة وي�سمك ثم رجع لزين، ارتدت زين املالب�س 
واأعجبتها لكنها مل تعجب عبد احلكيم. وبعد حماولت يف تعديل و�سبط املالب�س 
اأر�سى  لكنه  وخمتلف  غريب  لبا�س  نتج  ال�سعبي  والزي  الأوروبي  الف�ستان  بني 
اأبقت زين على الف�ستان وق�ست خل�سرها احلربة وحاكتها م�سيفة  اإذ  الطرفني، 
لها �سريطني من اجلانبني لتثبتهما من اخللف فوق راأ�سها، وتن�سدل بذلك اأطراف 
مثنًيا على ذكاء  الفكرة  ا�ستح�سن عبد احلكيم  الق�سرية على اجلانبني،  احلربة 
زين وقد طور الزي باأن ا�سرتى قطع قما�س حريرية باألوان الف�ساتني لتتناغم معها. 

ارتدت زين رداءها الأزرق بلون عمق البحر وخرجت ل�سراء حاجات منزلها، 
مرت على بائع اللنب وا�سرتت رطلني ثم على بائع البي�س واخل�سار واجلزار، تفكر 
مع نف�سها.. اإنها ذكية وتتعلم ب�سرعة وهو من قال بنف�سه ذلك اإًذا ملاذا الآن ي�ست�سغر 
من �ساأنها؟ دارت الأفكار بعقلها كما اأدارته الليلة املا�سية. اأثناء �سريها مرت زين 
اأوماأت لزين بابت�سامة  على واحدة من ن�ساء احلي كانت واقفة يف �سرفة منزلها، 
قابلتها زين مبثيلها، باتريك اأحد قاطني احلي كان يحمل يف يده �سلة ورد، اأهداها 
ا مبجدولني ابنة جارتها تتم�سى مع  واحدة وتقبلتها هي بلطف �ساكرة، ومرت اأي�سً
خطيبها حياها الثنان فاأعطت زين الوردة ملجدولني واأ�سارت حتى تهديها خلطيبها 
وفعلت الأخرى. منذ اأن وطاأت زين اأر�س احلي وهي توطد عالقات جيدة بينها وبني 
جريانها، تاآلفت معهم بل واأ�سبح عامة اأهل احلي جميعهم يعرفونها ويحرتمونها ل 
�سيما الأطفال فهي ب�سو�سة ودودة حتمل الكثري من احللوى يف جيوبها، ومما عمق 
العالقات بينها وبني جاراتها اأنها كانت �سريعة البديهة اأن تعلمت بع�س العبارات 
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الفرن�سية للتوا�سل بينها وبني جريانها »بوجنور« حتية ال�سباح، »بون�سور«، »افيك 
بليزير«، �سكًرا، كيف حالك، �سعدت بلقائك، وغريها من الكلمات الب�سيطة. وقد 
اإدارة حوار كامل  اأنها على نهاية العام �ست�سبح قادرة على  قدر لها عبد احلكيم 

بالفرن�سية من �سوؤال وجواب مع جارتها. 

عاد عبد احلكيم من عمله حدثها حديًثا لطيًفا ليًنا لي�س فيه خ�سام اأو هجران 
مدحها واأثنى على طعامها، ما الذي غريه اإًذا؟ هل راقت له واحدة غريها؟ اأم اأنه 
لها؟ لحظ عبد  ندم على غالظته معها فحن  ثم  للفرقة  زواجها فمهد  ندم على 

احلكيم �سرودها. 

زين؟	 

انتبهت بعد وقت ت�سخ�س بعيونها ملتفة نحوه. 

 ما بك اأنا اأحدثك واأنت يف عامل اآخر؟	 

ل بل كنت من�ستة، ومنتبهة، وماذا بعد مَل توقفت عن احلديث؟	 

اأ�ساليب 	  بحث  اأ�سبح  �سهرين  وبعد  واأخرًيا  تذكرت،  نعم  و�سلت،  اأين  اإىل 
العمارة احلديثة يف اأمريكا يف يدي وما علي اإل درا�سته ومقارنته بالبحث 
الذي اأنا قائم عليه واإجراء املقارنات واملفا�سلة ثم الو�سول لنتائج اأف�سل. 

بالتوفيق يا عبد احلكيم.	 

يناأى  اأن  يقرر  التي جعلته  والدوافع  الأ�سباب  اإيجاد  قد عجزت يف  زين  كانت 
عنها ولو حني من الوقت لذا فعليها اإًذا قطع ال�سك باليقني. دخلت زين على عبد 
احلكيم حجرة مكتبه اأثناء ان�سغاله رفع راأ�سه نحوها بال اأي تعبري على وجهه �سوى 

الده�سة، وقفت لثواٍن ثم تقدمت اأكرث بخفة لكن عبد احلكيم قاطعها: 

زين اأمل نتحدث يف اأمر اأن ترتكي يل حجرة املكتب باعتبارها غري موجودة 	 
املنزل  يف  موجود  غري  اعتباري  بداخلها  مالزم  اأنا  دمت  وما  املنزل،  يف 

ا؟  اأي�سً
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هنالك اأمر ل اأطيق معه �سرًبا. 	 

تعايل. 	 

قالها ثم اأدنى طرفه على الورق امل�سجى اأمامه، ظلت زين

�سامتة وبدون اأن يرفع عبد احلكيم راأ�سه قال وهو يرتب الأوراق:

 تكلمي يا زين فاأنا م�سغول. 	 

اأتزوج 	  لأن  املطلوبة  الكفاءة  م�ستوى  على  ل�ست  اأنني  اأعلم  احلكيم  عبد   
اإنكار  ت�ستطع  مل  هذا  مع  لكنك  وثرائك،  ورقيك  علمك  مثل  يف  مهند�ًسا 
تغري حياتك بوجودي لالأف�سل، وبل�سانك قلت اأن معدتك اأراحها طعامي، 
بغري  نظاًما  اأكرث  اأم�ست  كلها  وحياتك  وبهاًء،  لياقة  اأكرث  ومالب�سك غدت 

رتابة اأو تعا�سة. 

 �سحيح يا زين. 	 

جريانك 	  و�سط  �سعور  اجتاهي  يحدوك  ومل  اإحراج  م�سدر  لك  اأك  ومل 
الفرن�سيني اأين امراأة قروية �ساذجة غري اأنيقة مل حت�سل على اأي �سهادة 

من ال�سهادات العلمية. 

بالفعل. 	 

الإن�سات 	  وي�ستحق  اأنطق مبا هو مهم  اأن  اأ�ستطيع  اأنني  يعني  ا  اأي�سً وذلك 
منك وتركك اأوراقك واللتفات اإيل. 

ارتبك عبد احلكيم بعدما اأحرجت فيه زين اللباقة والكيا�سة وانتبه على الفور 
لها يعامد وجهه وجهها. 

ازدردت زين ريقها مكملة:
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تعمل 	  كانت  اهلل  رحمها  والدي،  من  جدتي  �ستوتة،  تدعى  جدة  يل  كان 
دهانة، ت�ستخل�س زيوت البذور ومن ثم ت�سنفها لكل مر�س دهان عندها، 
تاأتيها الن�ساء والعرائ�س للتزود بدهانات الورد واللوز وخلطات فرد ال�سعر 
وترطيب الب�سرة، وكان لها يف تلك املهنة باع و�سيت. جتر�س البذور وتطحن 
الزيتون،  بزيت  ذلك  بعد  متالأها  برطمانات  يف  ت�سعها  ثم  ومن  الأوراق 
حتكم اإغالق الربطمانات ثم تلفها بال�سوف وبعدها ت�سع الزيت يف حجرة 
فتيل م�سباح، حجرة  فيها  ينري  اأو  �سم�س  �سعاع  يدخلها  ل  خا�سة مظلمة 
تنخف�س عن م�ستوى �سطح الأر�س اأمتاًرا كي تكون احلجرة رطبة منخف�سة 
بالربطمانات  فيها  حتتفظ  املنزل،  حجرات  باقي  عن  حرارتها  درجة 
اأ�ستخل�س  اإين  ابني  ابنة  يا  يل  تقول  كانت  اأ�ستعجلها  كنت  وحني  اأ�سابيع 
الزيتون بخ�سائ�س  زيت  يتطبع  اأن  �سهلة  بالزيت وهل هذه عملية  الزيت 
اأنا واأنت هكذا يا  اأوراقه..  اأو روح الورد يف  ال�سمر والقرنفل وحبة الربكة 
عبد احلكيم مثل نوعني خمتلفني اخل�سائ�س والطباع، واإين لن اآخذ عبقك 
ولن ميتزج مزاجي مع مزاجك وتختلط �سفاتي ب�سفاتك حتى اإنه اإذا ما 
تعامل معنا الغريب جلزم اأنه يعامل عبد احلكيم يف �سكل زين ويعامل زين 
يحدث  ولن  يفرقنا،  اأو  بيننا  يفرق  اأن  ا�ستطاع  فال  احلكيم  عبد  �سكل  يف 
اإليها �سوء  اإذا و�سعنا يف زجاجة حمكومة الغلق ب�سدادة ل ينفذ  اإل  ذلك 
العامل ول �سو�ساوؤه، اأنا واأنت فقط وهذا لن يحدث يا عبد احلكيم اأبًدا لن 
يحدث اإن كان لك حجرة يف البيت اأعتربها اأنا غري موجودة ووجودك فيها 

غري موجود. 

اأنهت كالمها حتى ان�سال  اإن  اأمام زين التي ما  جثا عبد احلكيم على ركبتيه 
الدمع �سالًل من عينيها، و�سع عبد احلكيم كفيها املتعرقني فوق راحته مي�سحهما 

بكفه ثم اأغلقهما �ساًما يديه بلني حولهما. 

يجعلني 	  ما  هو  ل�سئوين  تدبريك  ول ح�سن  فقط  اجليد  لي�س طعامك  زين 
متعلًقا بك، بل هو كذلك وجهك الو�ساح الذي يخربين دائًما اأين بخري ما 
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الأمان  العامل املظلم،  اأنت معي، عيونك م�سابيح هدايتي يف طريق  دمت 
اأ�ستمد منها  التي  الإن�سانية  النف�س  يا زين  اأنت  اأجده بني ذراعيك،  الذي 
يف  الوحيدة  ال�سجاعة  هو  زين  يا  بك  زواجي  �سعفي،  مواجهة  يف  القوة 

حياتي فكيف تقولني اإًذا اأين اأردت بعًدا؟

حررت زين يديها من بني كفي عبد احلكيم حميطة بهما وجهه قائلة:

كما 	  لتجدين  �سرتجع  عنك  بعيًدا  تركتني  اإن  اأنك  حت�سب  ل  احلكيم  عبد 
غيابك،  يجففه  قد  عروقي  يف  يجري  الذي  الدم  هذا  ب�سر،  لأنني  كنت، 
وذلك الوجه الو�ساح كما تقول �سينطفئ فتيل احلياة بداخله، اإن طلبك باأن 
تنزف  ال�سوداوية  الأفكار  وجعل  منا خ�سو�سيته جرحني  واحد  لكل  يكون 
اأ�سرية غري  اإيقافها واأبقتني حتت جناح ال�سهد  من عقلي غري قادرة على 
قادرة على الإفالت منها، مل اأذق النوم منذ اأم�س وها هي املطارق تدق فوق 
دماغي ومع ذلك غري قادرة على عدم التفكري وقد ي�ستمر بي هذا الو�سع 

حتى اأموت فال يبقى لك زين. 

لن يحدث ذلك اأبًدا يا زين…. هذا وعد. 	 

t
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-15-
يف يامنة…

الب�سر  مرمى  على  البعيدة  اله�ساب  �سفوح  على  برتقايل  بلون  األقى  الغ�سق 
الطيور تهجع لأع�سا�سها، �سمت  تدريجًيا ومعها راحت  ال�سم�س  ينتزع احلياة من 
خوار البقر و�سهيل اخليول ونهيق احلمري وما زال الب�سر يعافرون، الظهور املقو�سة 
اأ�سفل اأ�سولة الغالل ما اعتدلت منذ ال�سباح بعد اأن نقل عبد اجلبار �سوامع الغالل 

من املخزن اإىل الدار الكبرية. 

»على كل الأحوال هو موت فوق الأر�س وحتتها«.

 قالتها تهاين حني و�سعت فتحية يدها فوق كتف تهاين وقالت »حذر الطبيب 
من هواء اخلريف �ساعة الغروب يا ابنتي«. 

�سعًفا  فيها  ترك  املر�س  اأن  اإل  تهاين  حالة  فيهما  حت�سنت  مرا  اأ�سبوعان 
ملحوًظا، و�سعاًل جاًفا ل يرتكها، وقد تناق�س جزء من وزنها مرة اأخرى، نظرت 

اإليها فتحية يف �سفقة:

اأ�سابتك العني يا تهاين. 	 

بل اللعنة يا اأمي. 	 

التفتت تهاين نحو فتحية اإل اأن توازنها اختل لت�سقط م�ستقبلة الأر�س بوجهها، 
اأ�سرعت فتحية بحملها وو�سعها على الفرا�س. 

�ساأح�سر لك الطعام، هو الطعام �سريجع لك عافيتك. 	 

هل تعلمني اأنني منذ فرتة عزمت اأن اأكون فتاة �ساحلة، حتى اإذا اأ�سبحت 	 
كذلك نلت الطيب مثلي. 
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ابت�سمت فتحية وهي تزيح خ�سالت �سعر تهاين املفرود عن وجهها:

اأنت فتاة �ساحلة يا تهاين بالفعل. 	 

التي تالزمني 	  الرغبة  تلك  �ساأ�ستطيع حتقيق  اأين  اأظن  ول  ل�ست كذلك  ل 
وتلح علي. ابعثي يل بخ�سرا. 

تلقت خ�سرا طلب تهاين بلقائها بخوف وقلق، اآخر مرة دخلت عليها حجرتها 
ال�سكني يف وجهها فبعثت بفرحة بدًل منها، لكن فرحة رجعت موؤكدة على  رفعت 
اأن �ستها تهاين تريدها هي �سخ�سًيا، ما كان من خ�سرا اإل اأن ت�سهدت اأمام غرفة 

تهاين ودخلت. 

اقرتبي يا خ�سرا ل تخايف. 	 

ال�سرير  من  القرتاب  على  جتروؤ  مل  لكنها  مرتددة  خطوات  خ�سرا  اقرتبت 
امل�ستلقية عليه تهاين. 

ناوليني كوب املاء يا خ�سرا. 	 

ت�سارعت دقات خ�سرا وظلت ثابتة فاأعادت تهاين الطلب، كانت نربة �سوتها 
رائقة اأكرث وهادئة:

 ناوليني كوب املاء يا خ�سرا	 
بعد  وعلى  لتهاين  املاء  من  كوب  ب�سب  وقامت  لربها  اأمرها  خ�سرا  �سلمت 
منا�سب مدت يدها املرتع�سة، وبدًل من اأن مت�سك بالكوب اأم�سكت تهاين مبع�سمها 

فانفلتت �سرخة من خ�سرا على اإثرها �سقط كوب املاء. 
هل 	  مالحمي،  املر�س  غري  الدرجة  األهذه  خ�سرا  يا  مني  خائفة  اأنت  مَل 

حولني ل�سبح اأم خفا�س، اآه اأجيبيني؟
كانت خ�سرا جتاهد يف الإفالت من قب�سة يد تهاين لكنها مل ت�ستطع

وبدا لها اأن تهاين قد حتولت بالفعل ل�سيء خميف مل ت�ستطع حتديده فا�ست�سلمت 
وكفت عن املقاومة، هنا تركتها تهاين، همت خ�سرا بالهروب لكن تهاين اأوقفتها:
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مل اآذن لك باخلروج، تعايل وقفي اأمامي بال خوف. 	 

رجعت خ�سرا ل متلك من اأمرها مرًدا ثم وقفت اأمام تهاين التي هم�ست لها:

اأح�سنت، كنت اأعرف اأنك فتاة مطيعة، قريًبا �ستكونني ممتنة يل يا خ�سرا 	 
كوين  عني،  �سلبية  اإ�سارات  لك  ير�سل  ال�سك  جتعلي  ل  خ�سرا  يا  اأرجوك 
متفائلة، اأنا اأرى اأمامي الآن م�ستقبلك وكل هذه املرتفات من حولك واأنت 
والهناء من حولك  للخري  يا  املر�سوقة  ل�سهام اخلري  يا  فيها،  بلذة  تنعمني 
يقدر  ترقدين بجوار �سخ�س ل  بينما  بن�سوة  فيه  تنعمني  والذي  ياخ�سرا! 
اأن يبعد عنك اخلاطر يحر�سك يف نومك بعدما �سلبت لبه بج�سدك الفتي 
و�سبابك الغ�س 	تنهدت تهاين ثم قالت	 �سرتين بعينيك اجلنة قائمة من 
حولك و�ستكونني يل ممتنة يا خ�سرا، اأما الآن فاجمعي �سذرات الزجاجات 
وحاذري من اأن جترحك ثم اخرجي �ساملة من كل �سر. خرجت خ�سرا من 
اأ�سبوعني  منذ  �ستقتلها  كانت  تهاين  اأ�ساب  جنون  تهذي«اأي  تهاين  حجرة 
اأثناء �سريها ا�سطدمت  نعيم وترف يخ�سها«.  روؤية عن  لها  واليوم تروي 

باخلطاأ بريحان: 

هل عميِت؟ 	 

وهل حا�سبت اأنت؟ 	 

اأزاح ريحان خ�سرا بيده فاأوقعها ف�ستمته و�سربها ثم راحت هي ت�سكوه باكية 
ل�سيد الدار عبد اجلبار لكن ريحان �سبقها، وملا و�سلت اإىل جمل�س عبد اجلبار وقبل 
اأن تنطق اأنزل ال�سيخ العجوز بها عقابه »حمرومة من ك�سوة ال�ستاء يا خ�سرا حتى 
تتعلمني كيف حترتمني اأ�سيادك«. رجعت خ�سرا تلعن حظها وبوؤ�سها األ يكفي نوع 
واحد من الأ�سياد! من الظاهر اأن نبوءة تهاين تتحقق ولكن بالعك�س، رجعت خ�سرا 
ال�ستاء  لتنال ك�سوة  اأن يرفع احلاج غ�سبه عنها  قلبها  ت�ست�سمحها وحتنن  لرئي�سة 
اأمام احلاج فيتذكر  األ تظهر  اأنها �ستحدثه على �سرط اأن حتاول  ووعدتها رئي�سة 

عملتها وي�سمم على راأيه. 
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بداخل حجرة عبد اجلبار الذي كان ي�ست�سيط غ�سًبا ظل ريحان واقًفا اأمامه:

لقد فا�س الكيل بهمام، اإين اأبعث له فيبعث يل بعبده. 	 

اأنا كنت معه وهو يجتمع الآن بجماعة من ال�سيوف على قدر من 	  يا حاج 
به  �سيتو�سع  يامنة  مهم يف  ب�سدد عمل  وهم  ال�سكور  عبد  بهم  العلم جاء 

�سيدي همام يف جتارته. 

لقد طلب مني كرم العنب واأعطيته اإياه، ومن ثم خمازن الغالل ومل اأبخل 	 
لكن اإن اأ�سبح هكذا على غري علم مبا يدور يف دائرتي، ل اإن هذا كثري. 

ها هو �سيدي همام وال�سيد عبد ال�سكور. 	 

اأهاًل حاج عبد اجلبار.	 

ل اأهاًل ول �سهاًل يا عبد ال�سكور، لقد فا�س الكيل من همام. يا همام اإنك 	 
ل ت�سحو من نومك اإل بعد الع�سر موكاًل اأعمال الكرم واملع�سرة لقم�سان 

وريحان، يا ولدي اإن كنت ل ت�ستطيع التيقظ ل تورط نف�سك يف جتارة. 

يا والدي اإنها م�ساريع نافعة. 	 

غزيًرا 	  �سمًكا  ي�سطاد  كمن  اأنت  نائًما؟  عنها  �ساحبها  كان  اإن  نفعها  وما 
اأحمق  لأنه  البحر  يف  اأخرى  مرة  ويرميه  يرجع  ثم  ا�سطدت  ويقول  وافًرا 

ومغفل. 

ل تهزاأ بي يا والدي اأمام النا�س. 	 

بل اأنت من ُتهزئ نف�سك. 	 

ل ل�ست كذلك وكل جتارتي رابحة ول يقول عن احلظ اأعمى اإل الأعمى. 	 

ثم ترك همام املجل�س غا�سًبا من والده. خلفه ف�سل وظل عبد ال�سكور وريحان 
عبد  اأخذ  ابنه.  �ساأنها  قلل من  التي  لهيبته  احرتاًما  اإذنهم من احلاج  اأخذ  حلني 

ال�سكور يهدئ من نف�س الأب الغا�سبة:
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هون عليك يا حاج هذا الذي تقول عنه اأحمق �ستدر جتارته الأموال دًرا، 	 
اإنه ب�سدد م�سروع لو مت اأموال الأغنياء اأنف�سهم �ستكون يف جيبه. ثم اإين 
قد جئتك بنباأ عظيم �ستبتهج له قريحتك وتنفرج له نف�سك، لقد وجدتها، 

العرو�س املن�سود. 
عبد  لكالم  م�ستمًعا  الراحني  على  جل�سته  ومتلمل يف  ريقه  اجلبار  عبد  ازدرد 

ال�سكور. 
مهرة، 	  وعزتك  لكنها  الثالثني  يف  فاأ�سبحت  القطر  فاتها  بنوت  بنت  اإنها 

احلقيقي  عمرها  يعرف  ل  اأحًدا  اإن  وقالت  زوجتي  عاينتها  اأ�سيلة  مهرة 
لأعطاها خم�سة ع�سر عاًما ل اأكرث. 

رفع عبد اجلبار حاجبه:
رفيعة وياب�سة بعرقوب مثل املرحومة. 	 
من 	  خلقت  وكاأنها  رخوية  لينة  جمل�سها  مالأت  جل�ست  ما  اإذا  ممتلئة  بل 

الهالم بال عظام. 
وهل اأهلها اأجاويد ذوو غنى و�سيت؟	 
جًدا جًدا. 	 
لون ب�سرتها؟	 
قمحاوية. 	 
ملاذا لي�ست بي�ساء؟ 	 
�سوف تبي�س على يدك. 	 

وهكذا ظل ال�سيخ وجلي�سه يتحدثان عن العرو�س املقبلة حتى مل ريحان ونام 
وهو قاعد يف مكانه. 

t
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ترك همام والده والدار والدوار واأخذ مي�سي بال هوادة يف طرقات يامنة مبتعًدا 
مولًيا ظهره ليامنة مبن فيها، تبعه ف�سل لكنه زجره واأق�ساه عنه وهدده اإن تبعه 
ليقتلع راأ�سه من ج�سده ثم اأ�سرع اخلطى اأكرث واأكرث حتى اختفى يف الدرب الطويل 
متوغاًل يف الزراعات، وبعد حني انعطف نحو الطريق ال�سهلي املنحدر واملنخف�س 
وقد متنى اأن يطول به الطريق فال يعرف للرجعة طريًقا فقد اأطبقت الدنيا على 
�سدره و�ساق بها خلقه، كره اأباه واأخاه وزوجته وابنته وعبيده وخدمه وحتى كرمه 

وجتارته وو�سل به احلال اأن كره نف�سه ومتنى لو يخلعها عنه. 
تطلع همام لنهر النيل املاثل اأمامه وبكى وانتحب و�سرخ بكل قواه حتى هداأت 
نف�سه بعدما اأخرجت حممها، بعدها ظل �ساكًنا لوقت يرجم املاء باحل�سى ال�سغري 
حتى تو�سط القمر ال�سماء متعامًدا على املاء املرتع�س بفعل رمياته املتالحقة، بدا 
لهمام وكاأن �سخ�سيته كمثل املاء مهتزة مبا فعل اأخوه فيه يف املا�سي واأن رد فعل 
والده اجتاهه اليوم كان رد فعل احلجر على املاء فجعل تذبذبه و�سعفه جلًيا اأمام 

اخللق اأجمعني كما �سوء القمر امل�سوب نحو دوامات املاء. 
لو اأمرتني ل�سققت لك النهر ن�سفني اإن كان يعكر مزاجك يا �سيدي. 	 
كاذب يا ف�سل فاملاء األني من اأن ين�سق، ثم اإنه اأمل اأقل لك �ساأقطع راأ�سك 	 

اإن تبعتني؟ 
يا �سيدي همام على الرغم مني م�ست قدماي واإن وفائي لهو دافعها وخويف 	 

عليك حمركها. 
جل�س ف�سل بجوار همام:

ماذا تريد يف دنياك يا ف�سل؟ 	 
يا �سيدي اأنا عبد لي�س يل �سبيل يف التمني غري ما ت�ساوؤه يل. 	 
ما بالك اإن كان ال�سبيل ملا اأمتناه واأنا ال�سيد حماًل واإذا ما ر�سيت اأو �سغلت 	 

اأخرى ت�ستعيد  اآخر غري الذي رغبت فيه نازعتني نف�سي مرة  باأمر  نف�سي 
ترثني  ذرية  تكون يل  اأن  من  ريحان  يا  يائ�س  اأنا  باآلمي،  املختلطة  اآمايل 

وترث ا�سمي. 
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يقولون اأن �سيدي جابر هو ال�سبب. 	 

لول �سعف قلبي لكنت �سلبته جميع بنيه واحًدا تلو اآخر. 	 

�سيحدث يا �سيدي �سيحدث، اإنه القدر الذي لي�س منه منا�س. 	 

وكيف علمت يا ف�سل؟	 

يا 	  جميعهم  وال�ساعة  اليوم  نف�س  يف  جميعهم  منهم،  واحد  كل  كف  قراأت 
�سيدي ولي�سوا فرادى اإنه مكتوبهم. 

اأتدري رغم كونها �ساللت لكنها اأراحتني فما بالك لو حتققت، لو مت املراد 	 
ا ولأزوجنك اأجمل بنات يامنة واأحقق اأي  لأعطينك يا ريحان منزًل واأر�سً

اأمنية لك. 

t
من حني حلني كان عابد يحدث خلياًل يف اأمر زواجه بخ�سرا وكان الأخري يوؤجل 
اأن  الأ�سا�س، واحلقيقة  باأمور �سطحية ل ت�ستحق الهتمام بها من  الأمر ويتحجج 
جدير  رجل  طباعه،  وح�سن  اأخالقه  يف  يجد  لن  ك�سخ�س  عابًدا  يرى  كان  خلياًل 
بالزواج بابنته ولكن واإن كان عابد �ساًبا تقًيا يظل فقرًيا وفوق هذا وذاك فهو عبد، 
ا قاطًعا فقال �ساأماطل معه  ا ل يريد اأن يك�سر خاطر الفتى برف�سه رف�سً وهو اأي�سً
الذي  انكلم قلب عابد فاأف�سى ب�سره ل�سديقه زيدان  تلقاء نف�سه.  رمبا يفهم من 
وعبد  اجلبار،  عبد  واحلاج  خليل  بني  له  و�سيًطا  ال�سكور  عبد  يجعل  باأن  ن�سحه 
ال�سكور واإن كان م�سا�س دماء فهو لن يرف�س م�ساعدته يف اأمر هني كهذا وا�ستقر 

عابد على ذلك الراأي وذهب لدار عبد ال�سكور. 

فتح عبد ال�سكور باب بيته لعابد بحذر، م�ستقباًل اإياه ب�سيء من الربود اإل اأنه 
دعاه للدخول، دخل عابد يف اأثر عبد ال�سكور اإىل غرفة ال�سيوف، ا�ستحى عابد اأن 
اأ�سار له امل�سيف، مل  يدخل بنعله املت�سخ احلجرة فرتكه على عتبتها وجل�س حيث 
تكن احلجرة كبرية كحجرة عبد اجلبار ول �سغرية لكنها مرتبة ومليئة بالنوافذ 
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رفوف  ثبتت  احلوائط  وعلى  وجمالت  جرائد  عدة  �سغرية  طاولة  على  الزجاجية 
مالأى بالكتب، تقطن �سورة زيتية على اأحد اجلدران ملحمد علي با�سا مرتبًعا فوق 

عدة اأرائك خمملية قانية اللون، جل�س عبد ال�سكور قبالة عابد. 

ما بك يا عابد هل لديك �سكوى؟	 

بل طلب يا �سيد عبد ال�سكور. 	 

بح ب�سكواك يا عابد يف البداية اإنها مهمتي هذا لو مل تكن قد �سمعت عني 	 
ي�سارحون  اأن  من  احلرج  يجدون  العمال  معظم  اأن  تعلم  زمالئك،  من 
اأرباب اأعمالهم اإجالًل ملكانتهم فال يكونون كمن يتهمهم اأو يتجاوز معهم 

يف احلديث لذا فاإنهم يو�سطونني، هات ما عندك يا عابد ول تخف. 

نظر عابد يف عيني عبد ال�سكور وملا ارتاح له قلياًل فكر يف بث ما ي�ستقر بداخل 
نف�سه ويثقلها منذ جميئه ليامنة: 

احلق يا �سيدي اأنني ما عدت اأحتمل الظلم والق�سوة، كم من املهانة بو�سع 	 
املرء اأن يحتملها!

اإن اأفكارك يا عابد مطمو�سة باجلهل اأي ظلم وق�سوة اللذين تتحدث عنهما 	 
اأنا ل اأرى �سيًئا من ذلك القبيل، حتدث فلرمبا هنالك ما هو غائب عني اأو 

غائب عنك. 

املحق ومن غري 	  وتدلني على  تب�سر يل ب�سريتي  فلعلك  �سيدي  يا  ليت  يا 
املحق وت�سدي يل من الن�سائح ما يرتاح له قلبي، اأنت رجل كثري الطالع 

وعقلك منفتح عني. 

وراح عابد يحدث عبد ال�سكور بكل ما عاناه وكابده هو وجميع من عرفهم يف 
يامنة وفتح اأمامه جميع �سفحات قلبه، وما ترك فيه �سطًرا اإل واأف�سى به يتحدث 
ل  هادئ  باهتمام  له  ال�سكور  عبد  اأ�سغى  وقد  جبينه.  قاطب  وهو  متاأثًرا  بانفعال 
تنفك البت�سامة تغيب من وجهه اأثناء حديث ال�ساب، وحني فرغ عابد من الكالم 

ات�سعت ابت�سامته لت�سمل عر�س وجهه كله مظهرة عن نواجذه وقال:
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يا 	  �سخ�س ح�سا�س  اإنك  الق�سوة؟  واأين هي  الظلم  اأين هو  �سيء؟  كل  هذا 
عابد وعلى الأرجح اأن ح�سا�سيتك تلك جعلتك تظن بال�سوء يف رب عملك، 
يا اهلل لأين و�سل بك احلال يا اأخي حتى ت�سيء الظن باحلاج الكرمي عبد 

اجلبار يا خليبة اأملي فيك يا عابد وكنت اأظنك رجاًل متديًنا تقًيا! 

انده�س عابد لرد فعل عبد ال�سكور وراح يحاول يف �سرح معاناته ب�سكل اآخر:

واإن 	  وال�ستاء  ال�سيف  عز  يف  واأ�سقى  اأكد  اأنا  ها  ال�سكور  عبد  اأ�ستاذ  يا 
ع�سرتني ملا ن�سح مني قطعة نقدية واحدة، اإن ملكية احلاج لالأر�س لي�ست 
مربًرا له لال�ستيالء على جميع فائ�س الربح، اإنه على واحد مثلي اأن يكون 
اأن يكون لهم ن�سيب  له هام�س من الربح، على الفالحني واخلدم جميًعا 

مما اأنتجوا. 

يف راأيي اإنك رجل جاهل واأحمق يا عابد، اإنك تقول على املالك اإنه ي�ستويل 	 
على اأرباح اأر�سه وهي ملكه خال�سة وهل هذا يعني اأنه ي�سرق نف�سه؟ 

يا اأ�ستاذ اإنه واإن كان ميلك الأر�س فنحن منلك الطاقة واملجهود املبذول يف 	 
اإمناء اأر�سه ذلك اجلهد الذي نتج عنه الربح. 

اإن يف كل كلمة من كالمك بجانب اجلهل بذور فتنة وثمار حقد وغل على 	 
من مّن اهلل عليه باخلري والرزق اإنك غيور حا�سد. 

اجلبار 	  عبد  �سيدي  عليه  ي�سري  الذي  النهج  من  ينبت  ذاته  ال�سر  اإن  بل 
التاأمني  لنا  ي�سمن  ل  اأنه  حني  يف  وفنت  وحقد  جهل  عن  تتحدث  واأبناوؤه، 
املنا�سب حلياة اإن�سانية نطمئن فيها على قوتنا وعالجنا وك�سائنا، يف حني 
اأن العدل وحده هو مطهر القلوب ثم اإنك األ جتد يف العبودية نف�سها ق�سوة 

وظلم؟ 

اإنها عبودية معتدلة يا عابد فهل يربطك يف �سجرة وقت نومك اأو راحتك؟ 	 
وها اأنت ماثل اأمامي غري مقيد اأو م�سل�سل رغم كونك عبًدا مما يجعل له 
احلق يف ا�ستعبادك كما ي�ساء. لحظ يا عابد اأن كالمك ينزع اإىل كراهة 
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لن  �سيدك  فعل  وردة  العنف  اإل  يولد  ل  العنف  واإن  للعنف  مبيل  ممزوجة 
تكون عواقبها حميدة، فاأنت واإن كنت ل متلك اأ�سرة فاإن باقي العمال لهم 
حياتهم وبيوتهم وزوجات واأبناء واأظنك �سمعت بق�سة الفالح املتمرد الذي 
قطع يد �سيده فهيج بقية العمال وا�ستثارهم، وما كان من اأبناء ال�سيد اإل 
اأن عاقبوا جميع العمال بعدما �سلطوا عليهم املجرمني واملطاريد اأن يفعلوا 
الأفاعيل بزوجاتهم وبناتهم على م�سمع ومراأى من الكل. �سيدك يا عابد 
رجل تقي ي�سلي وي�سوم وي�سدد زكاته غري ناق�سة وهو يعترب اأًبا للكل واإن 
كان طبعه اإىل حد ما �سديًدا بل وقا�سًيا يف بع�س الأحيان اأنا ل اأنكر فذلك 
لعرق فيه ممتد جلد اجلد وهذا لي�س بيده. احذر اإثارة الفتنة يا اأخي واأنا 
�سرح  حثيًثا يف  �سعًيا  �سن�سعى  واملثقفني  املتنورين  من  بع�س  ومعي  بنف�سي 
على  والعمل  وعمالهم،  اجتاه خدمهم  املفرو�سة  واملالك  الأ�سياد  واجبات 
بل  تدريجًيا،  الفارق  يخبو  الأطراف حتى  بني جميع  واملحبة  الوفاق  اإثارة 
اأهل يامنة و�سد  اإيجاد احللول التي يف �سبيلها احلد من فاقة  والبحث يف 
خا�س،  لك  اأجر  بجعل  عابد  يا  الفالحني  وباقي  وم�ساواتك  احتياجاتهم 
من  ونِقه  قلبك  وطهر  فيه  اهلل  وراِع  بعملك  اأنت  اهتم  احلني  ذلك  وحتى 

احلقد والكره حتى يقبل اهلل �سالح عملك. 

اأ�سلوب  على  يعتمد  لعابد  املزورة  احلقائق  اإبداء  يف  ال�سكور  عبد  اجتاه  كان 
الإقناع باللني والرتغيب تارة والرتهيب تارة اأخرى الذي من اأثره جعل عابد يظن 
وت�سوير  الأمور  موازين  قلب  عابد  يتحمل  مل  خيالت.  جمرد  بعقله  يدور  ما  اأن 
الظامل عادًل، اإن ما يقوله له اإمنا هو ن�سخة من�سوخة من حديث واحد يتحدث به 
لكل من جاء وعنده �سكوى اأو مظلمة وعبد ال�سكور حري�س على حفظ ذلك التزييف 
فال ينق�س منه كلمة واحدة؛ لذا ل عجب اإن جل�س عبد ال�سكور على ماآدب الأثرياء 
و�سرب معهم ال�ساي و�سامرهم ولي�س اعتباًطا اأن يولوه هم اهتماًما، اقت�سب عابد 

احلديث قائاًل:

�ساأفعل.	 
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ناأتي لطلبك؟	 

اأود الزواج بابنة الأجري خليل.	 

احلاج عبد اجلبار مل ولن يرف�س طلًبا يف �سرت فتاة وعفة رجل اأعدك اأن 	 
اأكون و�سيط خري لك، ولكن للحظ اأن احلاج م�سغول باأمر زيجتني، زيجته 

وزيجة ابنه عبد احلكيم. 

هنا انخلع قلب عابد على اأخته زين. 

t
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�سبعة ع�سر يوًما حت�سنت فيهم حالة تهاين بالتدريج، رجع لها ق�سم كبري من 
طاقتها وحيويتها بدرجة جتعلها ل حتتاج مل�ساعدة اأحد. حتممت وتطيبت وارتدت 
متجهة  حجرتها  من  تتبخرت  خرجت  ثم  وم�سطته  �سعرها  دهنت  ثيابها،  اأزهى 
حلجرة اجلد. ا�ستقبلها اجلد برتحاب جُمل�سها بجواره، اأبعد عنه �سينية الطعام 

وقربها اجتاه ابنة ابنه: 

مدي يدك يا تهاين ول تخجلي. 	 

يل زمن مل اأ�ساركك احلديث يا جدي. 	 

احلق يا تهاين اأننا ل نت�سارك احلديث مطلًقا لكن هذا ل يعني اأنك غائبة 	 
عن ذهني، لقد ا�ستغرقت يف اأمل مرير اأيام مر�سك حزًنا عليك وعلى ابني 

همام كونك وحيدته خا�سة اأنه يحبك حًبا مل يحمله اأب لبنته من قبل. 

واإين اأكن لك كل م�ساعر الود يا جدي وي�سغلني اأمرك ويوؤرقني همك واأنا 	 
فاإنني  اأو احلكمة  الفطنة  اأو بع�س من  اإن كان يّف خ�سلة طيبة  اأنه  ميقنة 

ورثتها من فطنتك وحكمتك. 

اأ�ساريره  اأبهجه وجعل  اأثر طيب  كان لوقع كلمات تهاين على قلب عبد اجلبار 
ت�سرتخي و�سدره ينب�سط، اأكملت تهاين يف اإيقاع حنون: 

على 	  واجب  فلي�س  جدتي  وفاة  بعد  وحدتك  وهو  جدي  يا  �ساغل  علي  يلح 
يف  كان  اإن  خا�سة  عمرك،  اهلل  اأطال  زوجته  قرب  بجوار  ميوت  اأن  الرجل 
�سر قدرته فيك، رجل قوي كامل  وكاأن اهلل و�سع  �سبحانه  و�سبابك  عزك 

الأو�ساف ن�سيط قلبه كقلب الفتى. 
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التهامي 	  حامد  ابنة  خطبة  ب�سدد  اإين  تهاين،  يا  اأفكاري  تقراأين  كاأنك 
�ساحب معا�سر زيت بذر القطن هل ت�سمعني عنهم؟ 

بان على تهاين الفزع اأن خطتها لن تكتمل اإن كان �سيخطب ابنة حامد: 
نعم �سمعت عنهم الكثري، �سمعت اأن حامًدا رجل متحرر ولد بجلباب وعمة 	 

ا اأنه  واأول ما فتح اهلل عليه خرج من عباءته ولب�س زًيا لي�س زيه، واأعلم اأي�سً
يعلم بناته علًنا جهاًرا بل ويفخر بذلك، واأن بناته وزوجات اأبنائه يرتدون 
على اأحدث مو�سة �سافرات الوجه ل يجدن حرًجا يف جمادلة الغرباء من 

ا اأنهن دميمات.  غري حمارمهن، واأ�سمع اأي�سً
ظهرت اخليبة على وجه عبد اجلبار وهو يقول:

يا �سوم الختيار! علينا اإًذا البحث عن واحدة اأخرى. 	 
يل عندك واحدة. 	 
هاتي بها يا تهاين. 	 
يف الأول اطلب خ�سرا تاأتي لنا بال�ساي. 	 

واأثناء  العجوة.  قر�س  من  وطبق  الأكواب  فوقها  ال�ساي  ب�سينية  الفتاة  اأتت 
التفاتها قالت تهاين ب�سوت عاٍل:

الفتيات ال�سغريات يا جدي هن خري هذه 	  اأنت يا خ�سرا عن حق،  زهرة 
الدنيا األي�س كذلك؟

بلى يا تهاين، واأنت زهرة اجلبابرة كلهم. 	 
�سحكت تهاين على ا�ستحياء ورحلت خ�سرا ت�ستعجب من تغري طبع تهاين التي 

متدحها اأمام احلاج الكبري. مدت تهاين يدها لكوب ال�ساي: 
هل فيها من �سيء اإن تب�سطت معك يف احلديث يا جدي؟ 	 
ل يا حلوتي بل اإن حديثك عذب ينبعث عن فهم وخربة رغم �سغر �سنك لكن 	 

مَل العجب اإن كنت ت�سبهني جدك! 
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بتول 	  عذراء  فتاة  يد  على  الدنيا  مباهج  تتذوق  اأن  جدي  يا  لك  اأريد  اإين 
اإل لك، ال�سغريات وحدهن هن القادرات على  مل تتفتح زهرتها من قبل 

حتريك املياه الراكدة وتلوين احلياة الفاترة. 

�سمتت تهاين فطلب منها عبد اجلبار اأن تكمل فاأكملت: 

لك 	  اإهانة  وهي  الرباية  قليلة  احلياء  عدمية  عني  تقول  فقد  جدي  يا  ل 
ولوالدي قبلي. 

 ل بل اإن حديثك حكيم �سحيح اأكملي. 	 

اإن زواج ال�سيوخ من ال�سغريات يطيل اأعمارهم، اأي واهلل، لأن حبهم للحياة 	 
يزداد حني تتاألق غيداوؤه اأمام ناظريه وكم من منافع حتظى بها النف�س يف 

و�سالهن ولكن. 

ولكن ماذا يا تهاين؟	 

كربياءك 	  الزواج  ذلك  �سيم�س  الويل،  كل  فالويل  اختيارها  يح�سن  مل  اإن 
اخلالفات،  تدب  حني  الأعادي  فيك  و�سي�سمت  الطيبة  ب�سمعتك  وي�سر 
فاحل�سناء �ستطمع يف املال واإعالء �سلطتها على اأهل الدار واأولهم اأنت يا 
حاج، و�سيقول النا�س ماذا اأراد ذلك العجوز بالزواج من غيداء فهو بالكاد 
ميلك  ل  كان  اإن  �سيما  ل  و�سوئه،  ماء  تناوله  م�سنة  �ساحلة  امراأة  يلزمه 
ي�سد عني  ما  والأحفاد  الأبناء  من  لديه  لأن  �سغرية  بفتاة  للزواج  الدوافع 

ال�سم�س. 

وكيف احليلولة اإًذا يا ابنة ابني؟	 

اأن تختارها فتاة م�سكينة، فقرية مك�سورة اجلناح تربت حتت جناحكم ترى 	 
اأن زواجكم بها ف�سل ونعمة تقبل عليها يديك �سباًحا وم�ساء. 

من يف عقلك يا تهاين؟	 
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خ�سرا ابنة الأجري خليل. الفتاة �سبت يف داركم ل تعرف املكر ول الدهاء، 	 
من  ينق�سها  ل  هيفاء  ح�سناء  وهي  و�ستظل  قدميك  اأ�سفل  خادمة  كانت 

�سنوف اجلمال من �سيء. 

ا�سرتجعت كلمات تهاين بداخل العجوز �سهوة خفية �سلمته اإىل �سعور بالن�سوة 
واأهدابها  املتاألق  امل�ستدير  وجهها  ق�سمات  �سورة  ي�سرتجع  وهو  خ�سرا  اجتاه 
املن�سدلة وقدها املم�سوق يروح ويجيء اأمامه، ثم �ساأل نف�سه »كيف مل تلفت نظره 

تلك ال�سبية من قبل؟«

وبذلك ا�ستطاعت تهاين اإقناع جدها بالزواج من خ�سرا لإخالء ال�سبيل بينها 
وبني عابد، اأو على الأقل اإن مل تفز به هي فلن ت�ساركها فيه خادمتها. ومل يجد عبد 
اجلبار اأي مانع من الإقدام على الزواج ب�سبية اأ�سغر من عمر حفيدته، اإل اأنه كان 
متوج�ًسا من ردة فعل اأبنائه اأن يتهموه ولو كان بينهم وبني اأنف�سهم ب�سوء الت�سرف 
وانعدام احلكمة يف اأن ينا�سب اأجريه وهو كبري اجلبابرة. »وليكن« قالها لنف�سه وهو 
م�سرتٍخ �سباح اليوم التايل فوق فرا�سه يفكر يف الطريقة التي �سيخرب بها اأبناءه، 
له  ير�سم  خياله  فراح  عنها  تهاين  كالم  فيها  و�سحره  لبه  �سغلت  قد  الفتاة  كانت 
�سورة حوريته ال�سغرية وهي بني ذراعيه وهو ينعم يف لذات الدنيا التي ودعها منذ 
زمن. لي�س اأمام عبد اجلبار �سوى عبد ال�سكور، وعبد ال�سكور واإن كان رجاًل خبيًثا 

ل يوؤمتن على �سر فهو الأقرب لولديه. 

فارًدا ظهره، عدل قفطانه وخرج من حجرته.  نه�س عبد اجلبار من فرا�سه 
املتنديني  �ساربيه  م�سح  اإليها،  النظر  ي�سرتق  فوقف  الدار  تكن�س  حوريته  كانت 
اأثناء التفاتها انتبهت خ�سرا فجفلت واقفة، وجه عبد اجلبار حديثه لها  بل�سانه، 

بب�سا�سة:

ما بك يا �سغريتي، هل اأخفتك؟	 

ل يا حاج. 	 

اأكملي اإًذا.. انتظري غرفتي حتتاج للرتتيب تعايل رتبيها. 	 
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دخلت خ�سرا حجرة عبد اجلبار وكان هو واقًفا عند الباب ل يزال يراقبها، 
فتحت النوافذ ثم حملت الفتاة الأحلفة بهمة اإىل ال�سرفة نف�ستهم ورجعت لتم�سح 
اإىل  الطويلتني  غديرتيها  حني  اإىل  حني  من  ترد  الأر�س  تكن�س  واأخذت  اخل�سب، 
تلوذ  جانًبا  وانتحت  انزوت خ�سرا  ملنت�سف احلجرة،  اجلبار  عبد  تقدم  ظهرها، 
الكبري  احلاج  مع  نف�سها  وجدت  وقد  باخلجل  ت�سعر  طرفها  غا�سة  وهي  باجلدار 
على انفراد ل تدري ماذا تفعل وماذا تقول، اجته عبد اجلبار ناحية خزانة املالب�س 
اأخرج منه �سيًئا واجته نحو خ�سرا،  اأخرج منها �سندوًقا خ�سبًيا مطعًما بالف�سة، 

وقف اأمامها على بعد خطوة واحدة منها، نظر اإليها باإمعان وتاأمل وقال لها:

كلميني 	  �سبابك،  زهرة  ينا�سب  مبا  اأثواب  لعدة  حتتاجني  قدمية،  ثيابك 
عن اأحوالكم يا خ�سرا هل اأنت �سعيدة يف كنف خدمتنا، هل هنالك �سيء 

حتتاجني له وهل يعوز والدك �سيء؟ قويل ول تخجلي مني يا حلوة.

�سنية  عند  تو�سطت  اأيام  منذ  فهي  املفاجئ  الهتمام  لهذا  خ�سرا  انده�ست   
ورئي�سة لتجعله ي�سحب عقابه باأن يقتطع ك�سوة ال�ستاء منها، قالت وهي مطرقة:

كل 	  مثل  مثلنا  الأر�س  وجه  على  حييت  اأن  ومنذ  بال�سابق  كنا  كما  نعي�س 
خدمكم يا حاج. 

ين�سى والدك املعروف 	  اأح�سن، ولن  ب�سكل  تعي�سون  الآن �سوف  باأ�س من  ل 
الذي �سوف اأقدمه له مدى احلياة. 

�سكًرا لعطفكم يا حاج. 	 

انظري لهذا العقد هل يعجبك؟ اإنه ذهب، هل مل�س جلدك الذهب من قبل 	 
يا خ�سرا؟

مطلًقا مل يحدث ذلك يا حاج. 	 

اإنه يليق بجيدك، تعايل اأجربه عليك. 	 

تقدم عبد اجلبار نحوها خطوة لكنها ان�سحبت للخلف. 
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اأنت ل تزالني خائفة، خذيه جربيه بنف�سك. 

لثواٍن  خ�سرا  عيون  يف  الذهب  ملع  بداخلها،  العقد  وو�سع  يدها  راحة  فتح  ثم 
مفتونة به ولكنها تذكرت عابًدا فرجعت العقد وقالت:

�سكًرا لعطفك يا حاج لكنه ل يليق بي ول ينا�سبني اإنني اأجد اأن حفنات من 	 
دقيق القمح ت�سد اجلوع اأقيم واأنفع من عقد يزين رقبة فقرية مثلي. 

يف و�سعك اأن تاأخذيه ول تخربي اأحد فاأنا اأمتلك مثله الكثري. 	 

�سكًرا ل لن اآخذه. 	 

اجلبار  عبد  وترتك  بعدها  احلجرة  لترتك  خطوات  عدة  خ�سرا  تراجعت  ثم 
يرجع العقد لل�سندوق. 

t
كان جابر راجًعا من خمزن القطن مي�سي رزيًنا يف خيالء ل يلتفت حوله، قابله 

قبل دلوفه للبيت عبد ال�سكور الذي �سمم على اأن ي�سرب معه ال�ساي يف داره: 

اأنت ل تدخل دارنا يا �سيد جابر تكرم واجعلنا ننول ال�سرف. 	 

اعترب جابر دعوة عبد ال�سكور جماملة لكن اأمام ت�سميمه ذهب معه لي�ستقبله 
يف حجرته التي ا�ستقبل فيها من قبل عابد مع فارق املعاملة وال�ستقبال. اتكاأ جابر 

على اإحدى الأرائك: 

هاك قد نولتكم ال�سرف يا عبد ال�سكور. اإن مواهبك يف الإقناع �سيطانية 	 
يا اأ�ستاذنا. 

يف الإقناع فقط يا �سيد جابر. 	 

اأنت داهية بحق، تد�س اأنفك يف كل اأمر وق�سية تغو�س فيها ول يخرج منها 	 
رابح �سواك، اإنك ت�سالح املتخا�سمني وتوؤلب اآخرين على اآخرين وهل ما 

جتنيه من اجلانبني قليل، تظن اأنني ل�ست بعلم باأمر الر�ساوي؟ 
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اأي ر�ساوي يا �سيد جابر؟	 

ر�ساوي املاأمور لك. 	 

مع 	  اأتعاون  اأنا  اإمنا  جابر  �سيد  يا  تظلمني  ل  عليك  باهلل  تلك  ر�ساوي  اأي 
وهل  وعمالكم،  خدمكم  باأحوال  اأدرى  اأنتم  البلدة،  اأمن  ل�سرورة  املاأمور 
ت�سدقون باأن كالم رجال الدين لكم ودعواتهم يوؤثر يف رجال يامنة اإنهم 
متملقون لقاء اإ�سباع بطونهم واجلميع يعلم، ثم ما الذي اأفعله اإين اأنقل كل 
ما هو خري عنكم وعن وجهاء القرية والقرى املجاورة، وهل بحكمتك اأ�سر 
الباقون،  اأنتم  ولكنكم  ويروح  يذهب  ماأمور  والتجار؟  الأعيان  مع  بعالقتي 
اإن كان يل حق يف الر�سوة فهي منكم اأنتم ولي�س �سواكم. ثم اإنه لي�س هذا 

املو�سوع الذي اأردت التحدث فيه معكم. 

�سوى 	  اأجد مرًدا  فاإنني ل  ال�سوداء  اأعمالك  ال�سيطانية وجميع  رغم حيلك 
الإعجاب بكم وبحذاقتكم. 

اأتى  ثم  ال�سكور  عبد  فخرج  الباب  خلف  من  ال�سكور  عبد  زوجة  �سوت  جاء 
ب�سينية ال�ساي، �سمت جابر قلياًل يفكر »ترى باأي خدعة اأتى عبد ال�سكور؟« 

تناول يا �سيد جابر �سايكم. 	 

تكلم عبد ال�سكور فيما اأتيت بي من اأجله. 	 

ل ت�ستعجل يا حاج ا�سرب �سايك على مهلك. 	 

العايل  الباب  اأخبار  عن  احلديث  يف  وي�سهب  يحكي  ال�سكور  عبد  راح  ثم   
والق�سر امللكي مع النتداب الإجنليزي. وكان جابر مولًعا ب�سماع اأخبار اخلديوي 
عبا�س حلمي الثاين معترًبا اأن عالقته مع الإجنليز ت�سبه مطاردة القط للفاأر، فهي 
مغامرات �سيقة ت�ستدعي الهتمام ومن املثري لل�سخرية اأنه كان ي�سجع بقلبه اللورد 
كرومر املنتدب ال�سامي الإجنليزي، وكانت حجته يف ذلك اأنه ل ي�سجع اإل الأقوياء 
ال�سكور  عبد  لكن  بالنهو�س  جابر  فهم  �سمت  كالمه  من  فرغ  وحني  املنت�سرين، 

اأوقفه مرة اأخرى: 
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ل يزال يف احلديث بقية يا �سيد جابر، الأمر الذي دعوتك ملناق�سته معك. 	 

حتدث واأوجز يا عبد ال�سكور. 	 

اأنت تعلم يا اأخي اأن الرجل واإن هرم فاإنه ل ي�سيخ، لقد اأوجد اهلل فيه �سر 	 
احلياة، يظل كاماًل اإىل اأن ميوت، ماتت والدتكم الغالية منذ �سهور، ورجل 
يف �سحة والدكم وعافيته وماله ل يحق له املكوث بال زوجة، األ ترى اأنه من 

الواجب اأن يتزوج بل اإن هذا طلبه وغايته. 

ابت�سم جابر وهو يقول: 

اأبينا 	  راحة  على  ت�سهر  منا�سبة  امراأة  عن  البحث  يف  فكرت  ولقد  باأ�س  ل 
ومرعاته. 

ل 	  فهو  والدك  ذائقة  تعلم  اأنت  ولكن  جابر،  حاج  يا  اهلل  حفظك  بار  ابن 
ل�سيء  نف�سه  الذي متيل  الرجل  ولي�س هو  اإل كل ما هو جيد طازج  يتذوق 

بائت. 

 يا اإلهي هل بكالمك هذا تق�سد اأن والدنا يريد الزواج من امراأة �سابة؟ 	 

 بل عذراء بكر بتول، وقد اختارها بعينه واإنه لي�ستحقها. 	 

قطب جبني جابر وعال �سوته: 

ل هذا غري منطقي، هل ذهب عقل العجوز اأم اأ�سابته لوثة، ومن هي بحق 	 
اأمنا القادمة يا عبد ال�سكور؟

اإنها خادمتكم وطوع يدكم ابنة الأجري خليل. 	 

�سحب وجه جابر وك�ساه ال�سفار قبل اأن ينطق متلعثًما:

من؟ اخلادمة؟ ابنة العامل؟ ل اإن ذلك لن يحدث اأبًدا. 	 

ا�سمع يا �سديق اإن اأباكم اختارها بعينها ومن الوا�سح اأنه مولع بها ومييل 	 
اإنه  اآخر،  اأي خيار  اأخرى بل وراف�س  قلبه نحوها، وهو مل يعط اختيارات 
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بذلك  اأذكرك  اأن  علي  ولي�س  والدكم  لرغبة  تر�سخوا  اأن  م�سلحتكم  من 
هو  عليك  هو  ما  كل  الأمور،  وكل  املال  يزال مم�سًكا مبقاليد  ل  ال�سيخ  اإن 
اأن  امل�ستح�سن  ت�سرح لإخوتك بروية وهدوء ما عزم عليه والدكم ومن  اأن 

يجدك اأنت بالذات يف �سفه. 

اأدار جابر اخلطة يف عقله قبل اأن يعزم عليها لكن لي�س على اأحد اأن يكون له 
ال�سكور غارًقا يف  الولء.. خرج جابر من عند عبد  اأن يظهر  وعليه  نوى  علم مبا 
املرور على  وال�سجر، م�سى نحو حجرته بدون  اأبيه  بال�ستياء من  ي�سعر  التفكري، 
حجرة والده كما اعتاد، ول النظر اإىل اأحفاده، دخل على زوجته بدون اأن مين عليها 
بنظرة ثم انطرح على �سريره يفكر »اإن والدي عنيد ولن يقدر عليه اأحد ولي�س لأحد 
عنده خاطر، ثم خ�سرا اخلادمة اأمل يجد فتاة اأخرى، يا للعيب ويا للعار!« ثم جال 
بعقله خاطر اآخر وهو مَل ل يتزوج هو بخ�سرا! يهربها للجبل بوا�سطة رجال الثعلب 
وتفتحت  �سبت  منذ  الفتاة  عليها،  قرانه  يعقد  ثم  بنف�سها  هربت  التي  هي  وكاأنها 
بواكري اأنوثتها وهو يتطلع اإليها ويطمع فيها لكن قط مل ي�سل به احلال اأن فكر فيها 
اأنه يف �سفه حتى واإن كانت  اأمام والده ب�سكل يظهر فيه  اأخذ احلذر  زوجة، عليه 

عرو�سه ابنة اأجري فال ي�سك يف اأمره اأحد. 

�ساكًنا ومل  لكنه مل يحرك  اأمام عينيه  بيدها  اأ�ساحت  اأمامه زوجته  مرت من 
يرم�س:

ما بك يارجل؟ 	 

فزع جابر:

ما بك اأنت اأفزعتني؟	 

اأنت جال�س مثل �سنم، هل هنالك �سيء؟	 

هل رجعت نع�سة لدارها؟	 

نعم ولقد عتب زوجها على عدم وجودك ل�ستقباله. 	 
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وبنات 	  متى  منذ  طالًقا،  ابنتك  ولكانت  ب�سالم  اليوم  مر  ملا  راأيته  كنت  لو 
اجلبابرة تهان اأو ت�سرب يا رئي�سة؟ هل مددت يدي بال�سوء عليك يف يوم؟ 

هل والدي اأو اأخي فعال ذلك؟ 

قال لن يفعل مرة اأخرى.	 

ابعثي بطلب همام هنالك حديث بيني وبينه. 	 

هل من �سيء يا حاج؟	 

نعم هنالك مو�سوع ول ت�ساأليني ما هو. 	 

يكون بني جابر وهمام فهما  قد  الذي  الأمر  ملعرفة  وكلها حترق  املراأة  �سكتت 
اأمام  وتربع  يتفقان. دخل همام على جابر، علق عباءته  ول  اأبًدا  مًعا  يجتمعان  ل 

�سندلية النار بجوار اأخيه جابر الذي حاول ا�سطناع الهدوء وثبات الأمر. 

�سكلك متكدر. 	 

ل بالعك�س يا اأخي، اأبوك عازم على الزواج. 	 

وما راأيك اأنت يا جابر؟	 

الأم ماتت رحمة اهلل عليها واأبوك على قيد احلياة بال زوجة وهذا حقه. 	 

 املهم اأن تكون كبرية ال�سن ل تنجب. 	 

�سحك جابر ثم قال غامًزا بعينه: 

فيما يبدو اأن والدك ما يزال قوًيا، فهل نحرمه نحن من اأن يعي�س �سبابه، 	 
اإن عينه م�سوبة نحو فتاة بكر مل مت�س، لقد قرر اأبوك الزواج بابنة خادمنا 

خليل. 

قفز همام كما لو كان لدغه عقرب، اأطاح ب�سينية ال�ساي التي اأمامه لكن جابًرا 
اأم�سك بذراعه ي�سد عليه:
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اأبيك، 	  طبع  تعرف  اأنت  الع�سبية  تتوجب  ل  الأمور  تلك  اأخي  يا  اجل�س 
منا  لكل  اأقام  الأقل  على  املنبوذ؟  عبد احلكيم  مثل  لك  تريد م�سرًيا  هل 
م�سروعه اخلا�س ونحن اإن مل نقف بجانبه حلرمنا ولتزوج هو من خ�سرا 
و�سكب اأمواله كلها فوق حجرها، ما لك ترجتف هكذا! كن �سلًبا وا�ستعمل 

عقلك. 

بينما  النار  يف  يحدق  مدهو�س  جال�س  وهو  ترتع�س  همام  وجه  ع�سالت  كانت 
ي�ستمع لكالم اأخيه، وبعدما انتهى من حديثه قال ب�سوت خمنوق اأج�س: 

الكل 	  على  ووجب  زوجتي  حماة  ت�سبح  خ�سرا  اأبي،  زوجة  ت�سبح  خ�سرا 
طاعتها، وخليل ي�سبح �سهرنا لقد جن ال�سيخ وذهب عقله. 

اأنت حر لكنه على كل حال �سوف يتزوجها. 	 

نه�س همام خمرًجا من جيبه زجاجة خمر �سكبها يف جوفه ثم راح يدور حول 
نف�سه، يذهب ويجيء يف الغرفة بينما هو ي�سب خ�سرا ويلعنها هي ووالدها باأقذع 

الكلمات واأفح�سها، واأخرًيا ملا تعب توقف متنهًدا، �ساأله جابر:

األي�س الأف�سل من ذلك اأن توفر قواك لعملك 	  هل اأخرجت طاقة غيظك؟ 
والتفكري كيف �ستك�سب من وراء والدك قبل وفاته؟ 

رجع همام وجل�س اأمام النار وقال: 

ر�سمي 	  ب�سكل  بيننا  فيما  اأمالكه  يوزع  لكن  فليفعل  يتزوجها  اأن  اأراد  اإن 
خمتوم وموقع و�سط �سهود. 

يا ليت! �سنعر�س عليه تلك الفكرة عن طريق عبد ال�سكور، اأنا لن اأ�ستطيع 	 
حمادثته ب�سكل مبا�سر واأقول له تخَل عن ثروتك. 

فكرة جيدة، هكذا تكون قد هداأت �سريرتي. متى �سيذهب اأولدك ل�سراء 	 
العبيد؟ 

رمبا اأ�سبوع، بعدما ي�سافر والدك القاهرة ليخطب لعبد احلكيم. 	 
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اإنها امل�سائب اإن توالت.. عري�س اآخر واأبناء اآخرون. 	 

اأنت غريب يا اأخي بعقلك هل تظن اأن عبد احلكيم لن يتزوج البتة؟ هذه 	 
املرة الن�سب م�سرف �سياأتي على الكل باخلري. 

على بركة اهلل. 	 

t
كان خليل ي�سقي الدواب حني ناداه عبد اجلبار فهرول الرجل نحوه ي�ساأله عن 
اجلبار  عبد  له  قال  حتى  مذعًنا  اأمامه  خليل  وقف  اأن  يلبث  مل  لينفذها،  حاجته 

وبدون مقدمات: 

جهز ابنتك يا خليل، لقد اخرتتها عرو�ًسا يل. 	 

ثم وىل عبد اجلبار ظهره عن خليل متجًها للدار يدق الأر�س بع�ساه، بينما ظل 
خليل واقًفا يف مكانه مبهوًتا يفرك يف عينيه ظاًنا اأن الذي هو فيه حلم. مل ي�سمع 
حديثهما �سوى ب�سري الذي مل ي�سدق هو الآخر ما و�سل اإىل �سمعه، اإنه وقد اتفق يف 
وقت لحق مع باقي العبيد للتخل�س من اأبناء جابر اأثناء ذهابهم ل�سراء العبيد مل 
يكن يف ح�سبانه اأن ال�سيخ العجوز رمبا �سيتزوج مرة اأخرى، ولي�س هذا وح�سب واإمنا 

بفتاة �سابة ولدة مي�سي اأولده منها الواحد تلو الآخر. 

مل يكن من خليل بعدما لطم خده وقر�س جلده و�سد �سعره وتيقن اأنه ل يزال 
متيقًظا واأن طلب عبد اجلبار مل يكن حلًما اإمنا حقيقة متاثل حقيقة ال�سم�س فوق 
يف  وهو  عليها  ينادي  ظل  التي  زوجته  ليب�سر  يرك�س  راح  اإل  منه  يكن  مل  راأ�سه، 
الطريق يف ا�ستغراب من النا�س وتعجب، فالرجل عقد جلبابه على خ�سره يرق�س 
�ساًقا وي�ستند على الأخرى وهو  ال�سارع على نفخ مزمار ل ي�سمعه �سواه، يرفع  يف 
يدور حول نف�سه ثم يلتقط ع�سا من الأر�س يلوح بها ومي�سكها من طرفيها متماياًل، 
وعلى هذا احلال كان خليل حتى دخل الب�ستان يبحث عن زوجته التي كانت من�سغلة 

بطحن الغالل بالرحايا تقطع امللل باأغنية عادة ما تغنيها الن�ساء يف الأفراح. 
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قريًبا �ستغنيها يا عوايل لبنتك خ�سرا قريًبا. 	 

خليل اأنت هنا، هل وافقت على طلب عابد؟	 

لقد اأتيتك بب�سرى �سارة ومفاجاأة كبرية، اأين هي خ�سرا الآن؟	 

يف منزل همام لعلها حتلب لهم البقرات. 	 

قليل 	  منذ  ا�ستدعاين  لقد  هناك،  اإىل  الذهاب  عن  تكف  اأن  منها  اطلبي 
احلاج عبد اجلبار، قال يل اجل�س يا خليل، كان �سوته اأحلى من الع�سل اآه 
لو كنت �سمعتيه اأحلى من الع�سل يا عوايل، جل�ست على الأر�س فقال تعال 
هنا بجواري ولي�س على الأر�س، املائدة ممدودة اأمامي بالفواكه مد يده يل 
بربتقالة م�سًرا على اأن اآخذها ثم و�سع يده على كتفي وطلب مني يد ابنتك 

امل�سونه خ�سرا. 

�سربت عوايل بكفها فوق �سدرها وهي تقول: 

وماذا ع�ساه يريد بالزواج ابن ال�سبعني يا رجل؟	 

ل تقويل ابن �سبعني اإنه ل يزال يف ال�ستني من عمره، رجل حكيم الكبري قبل 	 
اأم تراك ن�سيت من يكون احلاج  ال�سغري يحرتمه وهو عايل املكانة وجيه 

عبد اجلبار؟ اأنت ما كنت لتحلمني بن�سب كهذا يف عمرك. 

اأنت ناق�س العقل مثله يا رجل، منكما هلل اأنتما الثنني. 	 

اإن 	  ناق�سة عقل،  عليك، �سحيح  واأتزوج  ال�سرفة  من  بك  األقي  �سوف  واأنا 
عقلك اأ�سغر من عقل فرخ �سغري، اأقول لك عبد اجلبار يطلب يد ابنتك ثم 

اإنه من تكون ابنتك تلك واهلل اإين لأ�ستكرث عليها احلاج. 

�سمت عوايل �سفتيها يف غيظ ت�سرب بيديها فوق ركبتيها ثم قالت مرة واحدة: 
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ل �سمري ول خجل ول دين، اإين لأر�سى على خ�سرا اأن يكون القرب قبلتها 	 
على اأن يكون فرا�س الرجل ال�سبعيني مرقدها. 

اخر�سي يا خرقاء اأنت اأم اأنت، اأنت قوقة، بومة نواحة؟ اإن الرجل �سيحفها 	 
ويحفنا برحمته اأي �سرر �سيلحق بابنتك اإن كانت �سرتقد يف فرا�س بداخل 
ق�سر، ثم كيف �ساأرف�س لعله قد يقطع ل�ساين فال اأقدر على قول ل اأو نعم، 
و�سوف يطردين بعد ذلك ل اأحمل من الدنيا �سوى زوجة نواحة وابنة بائ�سة. 

اأخذت عوايل تبكي مبرارة: 

�سيكرهونها، 	  اجلبابرة  كل  اجلميع،  �سيكرهها  خليل،  يا  ابنتك  ترتاح  لن 
لن  �سجًنا  الكبري  الدار  و�سيكون  بدنها  �ست�سم  بكلمات  يالحقونها  و�سوف 

ت�سحك فيه مرة، اإنك يا خليل كمن تعد الع�سافري قبل ا�سطيادها؟

هل لديك حل اآخر يا عوايل غري الت�سرد لو قلنا ل، وهل خ�سرا لي�ست غالية 	 
عندي؟ اأنا واهلل ما اأردت بهذا الن�سب اإل �سعادتها وراحتها، ها هما بنتاي 
الأخريان قد تزوجتا كل واحدة من �ساب يتفتق ع�سله قوة وفتوة لو �سرب 
والحرتام،  الإعزاز  اأ�سد  ويعزانهما  احلب  اأ�سد  يحبانهما  لفتته،  اجلبل 

تراهما �سعيدتان؟ اأبًدا لي�ستا كذلك. 

لكن خ�سرا قلبها مييل ناحية عابد عالم ننكر؟	 

فيما يبدو اأن الكالم عن عابد مل يعجب خلياًل فهب من مكانه مم�سًكا براأ�س 
ممتلئة  تكن  مل  واإن  العظام  كثيفة  الكتفني  عري�سة  امراأة  عوايل  وكانت  زوجته، 
مبقدار  طويلة  و�سنية،  رئي�سة  مع  احلال  كما  اجللد  مرتهلة  البطن  بارزة  اجل�سد 
اأ�سفاه عليها طبيعة عملها  �سرب زائد عن خليل ذات هيئة �سلبة جامدة وذلك ملا 
وكدها ال�ساق يف اخلدمة، فقد كانت اإن �سمرت عن �ساعديها ك�سفت عن ع�سالت 
وا�سحة، وبالرغم من قوة بنيتها مل تكن لت�ستخدم قوتها �سد خليل الذي هو دائم 
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ال�سرب والتوبيخ لها، ومل تكن لت�ستخدمها �سد اأي خملوق كان بل بالعك�س كانت 
لينة روؤفة طيبة القلب و�سبورة، تتلقى كدمات زوجها و�ستائم مروؤو�سيها يف �سمت، 
لكنها يف تلك املرة مل تقو على الحتمال فاأزاحت كفي خليل من فوق راأ�سها بعنف 
ا لينبطح خليل على ظهره وترتكه باحثة عن ابنتها تكيل اللعنات  طارحة اإياه اأر�سً

على زوجها وعبد اجلبار واأبنائه وزوجاتهم وكل اجلبابرة. 

t
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مع حلول الأ�سيل عادت خ�سرا اإىل املنزل، احلجره الفقرية يف ب�ستان العنب، 
قابلت اأمها عند عتبتها وقد اتكاأت براأ�سها على احلائط الطيني، ابت�سمت خ�سرا يف 

وجه اأمها ثم انحنت لتقرتب بوجهها ناحيتها مدعية العبو�س مداعبة اأمها: 

ما بك هل �سايقك هذا الرجل خليل؟	 

ل يا خ�سرا مل يفعل، تعايل يا ابنتي واجل�سي بجواري هنالك حديث بيني 	 
وبينك. 

خلعت خ�سرا عنها مالءتها مودعة اإياها على وتد ثم جل�ست بجوار والدتها. 

خ�سرا ل تذهبي لدار عبد اجلبار هذه الأيام. 	 

�سحكت خ�سرا من قلبها وقالت: 

يا ليت يا اأمي يا ليت هذا اأ�سعد خرب �سمعته يف حياتي. 	 

واخلدم 	  خدم  جمرد  اأننا  تعلمني  اأنت  الروح  روح  يا  العني  قرة  يا  خ�سرا 
ل يرقون لكونهم ب�سًرا لكن اهلل ا�سطفاك يا خ�سرا لتكونني من دون كل 

اخلدم والعمال والأجراء ب�سرية كاملة. 

تكلمي يا اأمي فاأنا ل اأفهم األغازك. 	 

تاأوهت عوايل وقالت: 

اأواه يا خ�سرا كم نحن فقراء ومعدومون حتى اأختاك مل توفقا يف زيجتيهما 	 
واإن احلمل �سيزداد واملر �سي�سبح مرين اإن مل ت�سفقي علينا لو قلت ل، فال 

تر�سني امللح فوق اجلراح ول جتعليني اأقطر دًما عو�س الدمع. 
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عجلي يا اأمي اإمنا اأنت تزيدين قلقي وخويف. 	 

وبال مقدمات قذفت عوايل يف وجه خ�سرا اخلرب: 

عبد اجلبار يريد الزواج منك. 	 

راأ�سها  وت�سرب  تبكي  الأر�س  على  هوت  ثم  ترجتف  م�سعوقة  خ�سرا  هبت 
وجهها بكفيها وهي تقول »يا اإلهي خذ روحي اإليك ول متلك نف�سي لذلك ال�سخ�س«. 

ثم ظلت تت�سنج �ساربة وجهها املبلل بالدموع تردد كلمة واحدة:

حرام، حرام يا ربي حرام. 	 

عانقت الأم ابنتها ملت�سقة بها وهي ت�سرخ:

اأردت بيعك لذلك 	  ابنتي ما  يا  لتنقذين من عاري، واهلل  يا موت  اأنت  اأين 
العجوز لكنه والدك. 

انكلمت خ�سرا طوال اليوم مبا �سمعته اأمها ومل يغُف لها جفن حتى اليوم التايل

t
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يف حي العبا�سية بالقاهرة/ فيال داوود �سكرتري املهردار.. 

منذ حلول  �سفاًء  الأكرث  ليلة هي  ال�سماء يف  ينت�سف  مكتماًل  البدر  وجه  كان 
اأوراق �سجر ال�سف�ساف والزيزفون والبلوط  الربيع، انعك�س ال�سوء اللجيني فوق 
الرو�س  يف  والرمان  واخلوخ  التني  ل�سجر  الزاهرة  الأغ�سان  بني  متاألًقا  العامرة، 
مدرجة  مياه  نافورة  الرو�س  تو�سط  املهردار،  �سكرتري  داوود  فيال  اأمام  الف�سيح 
حوافه  مك�سوة  ال�سكل  �سدا�سي  حو�س  بداخل  رائًقا  املاء  منها  يتدفق  الت�سميم 

بالف�سيف�ساء وقطع القي�ساين الأزرق والفريوزي. 

 وكان الأ�سمر يراقب ال�سهباء عرب اأ�سي�س الزهور الفخار.. ان�سق وجه ال�سبي 
عن ابت�سامة تقابلت مبدامع اجلميلة امل�سكوب منها �سحرها الكامن يف حماجرها 
رقرقات دموع بّلورية �سفافة اأطلقت معها العنان لإح�سا�سها عرب اللحن الرومان�سي 
احلزين الذي كانت تعزفه، وكان العندليب يف تلك الليلة قلًقا يعانق �سوته �سوت 
ا و�سكوًنا يف  املو�سيقى، �سوت ي�سيل له الوجد �سروًرا و�سجًنا ومتتلئ به النف�س ر�سً

نف�س الوقت. 

ال�سبي كان ابن اأحد عمال الفيال اأما الفتاة فقد كانت جوزال العرو�س املرجوة 
لعبد احلكيم ابن عبد اجلبار، فتاة جمالها اأوروبي رائق وناعم مثل املو�سيقى التي 
كانت تعزف، رقد �سعرها الذهبي من�سدًل على كتفيها مفروًقا من املنت�سف عند 
جبهتها العري�سة قلياًل فوق عينني �سيقتني تلمع فيهما خرزتان زرقاوان براقتان، 
مل يكن اأنف اجلميلة، واجلميلة هو معنى ا�سم جوزال الرتكي، من �سدة رقته يكاد 
بارزتان  ووجنتان  ممتلئتني،  اللون  كرزيتي  �سفتني  فوق  �سيد  لكونه  لرمبا  اأو  يرى 
الأر�سية  حتى  ان�سدل  الأوان،  قبل  حمراوين  ن�سجتا  وقد  تفاحتني  بواكر  ي�سبهان 
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الرخام ف�ستانها الالزوردي ل يحدد من ج�سدها الزهري �سوى خ�سر نحيف حدد 
ب�سريط �ستان اأغمق درجتني من لون قما�س الثوب احلرير، ومل يكن الف�ستان يك�سف 

اإل عن رقبة طويلة ك�سريان نهر من النحر اإىل الذقن. 

يف ال�سالون القابع يف قاعة املو�سيقى كانت الأختان جولفدان ولله زار جال�ستني 
ي�ستمعان للحن واأثناء ا�ستمتاعهما بالعزف بينما يرت�سفان القهوة، تنهدت الأم لله 

زار وقالت:

اإنها تعزف من قلبها يا جولفدان. 	 

نعم يا عزيزتي وا�سح جًدا البوؤ�س يف اللحن. 	 

اإنها الأجمل والأرق والأكرث علًما وحت�سًرا لكن حظها هو 	  يا لغرابة الدنيا 
الأ�سواأ على الطالق، �سيئ للغاية مثل حظ فتاة فقرية ودميمة. 

لي�س عليك قول ذلك يا لله جوزال فتاة ل ت�ستحق منك هذا التقدير الذي 	 
ل يتنا�سب و�سخ�سيتها كيف ت�سبهينها بفتاة فقرية دميمة، من وجهة نظري 

اأنك واإن وافقت على طلب عبد ال�سكور لكانت جوزال الأوفر حًظا. 

ابن 	  ابنته من  بتزويج  الأمر فداوود غري مقتنع  للتحدث يف ذلك  داعي  ل 
فالح من ال�سعيد لو كان يل اخليار ملا ترددت ولكن. 

لقد ا�ستقرت الكاآبة بقلب ابنته يا لله وقد جتاوزت اخلام�سة والع�سرين بال 	 
زواج ول يزال زوجك متحفًظا على اأمور لي�س لها عالقة بالواقع، اإن عبد 
احلكيم �ساب تلقى تعليمه يف اأرقى اجلامعات الربيطانية واأبوه اأغنى منه 

هو �سخ�سًيا، األ تعقلني هذا الزوج؟ 

اأوه يا جلفدان اإن ب�سرة جوزال ح�سا�سة ها هو ال�سيف قادم واأفكر باإر�سالها 	 
عند اأختها يف تركيا اأو خالها يف فرن�سا، ماذا تقولني يف اأمر جو ال�سعيد اإًذا 

�ستموت ابنتي مما ل �سك فيه. 

ومن قال لك اأنها �سوف تعي�س يف ال�سعيد عبد احلكيم عمله يف القاهرة. 	 
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وحتى القاهرة جوها غري منا�سب. 	 

�سمتت لله زار هنيهة ثم قالت باأ�سف 

ماذا لو رف�سها ابن الفالح ك�سابقيه، لن يكون هيًنا على قلبها املجروح اإن 	 
ذلك الرف�س �سوف يقتلها حتًما.. لنغلق هذا احلديث ها هي جوزال اآتية. 

كانت  حينما  الأطفال  �سلل  �سرها  قدًما  جتر  اجلميلة  القاعة  اآخر  من  تاأتي 
ببع�س،  بع�سها  كفيها  اأ�سابع  �سبكت  عمتها  بجوار  جل�ست  من عمرها،  الثالثة  يف 

ابت�سمت ناحية خالتها وقالت: 

بينما كنت اأعزف تغافلت اأذناك جولفدان هامن. 	 

مل يحدث جميلتي وقد كان عزفك رائًعا جًدا لقد خطف قلبي. 	 

فيم كنت ترثثرين مع والدتي اإًذا؟ 	 

نرثثر عنك وعن الفار�س الذي �سوف يخطفك منا عن قريب. 	 

توجه وجه جوزال ناحية النافذة حيث ال�سبي ل يزال واقًفا ينظر اإليها، اأطبقت 
جفونها ملتم�سة الثبات وهي تقول:

اأ�سبح 	  اإن هذا املو�سوع  األ يوجد حديث اآخر يخ�سني غري هذا احلديث، 
اجلمعيات  اإحدى  يف  للعمل  قريًبا  اأتطوع  و�سوف  يل  بالن�سبة  مهم  غري 

اخلريية مل�ساعدة املر�سى الفقراء. 

قاطعتها لله زار قائلة بغ�سب:

مع 	  تعاملك  من  عندي  اأهون  لهو  الفالح  ابن  احلكيم  بعبد  زواجك  اإن 
مل  جلده  حياتي  يف  ا  �سخ�سً اأت�سور  ل  اإنني  القذرين،  وهوؤلء  املت�سردين 
مي�س�سه العطر، اإنهم هوؤلء الأو�ساخ يفعلون لقد �ساألت زوجة اجلنايني عن 
نوع عطرها فلم تفهم معنى الكلمة من الأ�سا�س، اإنهم على الأرجح يعانون 

ا يف الإن�سانية، اإننا نعطيهم اأجرة ملاذا ل ي�سرتون العطر؟  نق�سً
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ماما اإنهم نظيفون وهذا يكفي. 	 

ل ل تقويل ذلك األ ت�سمني رائحة عرقهم امللت�سق برائحة الطني والب�سل 	 
فيها حتى، كيف  التفكري  اأحتمل  ل  اأوووف  الطعام واجلاز؟  روائح  وخليط 

�ستتعاملني معهم؟

لأجل ماذا رائحتهم غري طيبة؟ لأجل من اإًذا ماما؟ األي�س ذلك العرق ناجت 	 
عن كدهم يف خدمتنا وخدمة حديقتنا وحت�سري الطعام لنا؟ اإنهم يعرقون 
كي نوفر نحن عرقنا. كوين لطيفة معهم يا ماما وفكري يف تعبهم من اأجلنا 
فكري يف اأننا بدونهم �سوف نفقد الكثري من رفاهيتنا وجمالنا، وها اأنت يف 
منت�سف الأربعني من عمرك ومن يراك يقول اأنك يف عمري، فكري ملاذا 
ل تزالني حمتفظة بجمالك بينما زوجة اجلنايني ل ت�ستطيع؟ لأنك يا ماما 

منعمة وج�سدك غري مرهق مثلها. 

 �سكًرا يا جوزال على لفتتك الطيبة عن اأمك. 	 

انظري يا ماما حتى اإنك مل تنتبهي اإل حلديثي عن جمالك. 	 

قاطعت حديثهما جولفدان: 

كفى مناقرة راعيا وجودي رجاًء. 	 

اآ�سفة جولفدان هامن. 	 

ها اأنا اأرى داوود با�سا وقد اأطل علينا و�سوف اأفتح معه مو�سوع عبد احلكيم 	 
بنف�سي. 

ا�ستحكم احلياء على جوزال وا�ستاأذنت بالرحيل. 

راأ�سه  رافًعا  مي�سي  اأمامه  كر�سه  يتكور  القامة  طويل  اللون  حنطي  رجل  اأقبل 
الذي غطا امل�سيب �سعره الكث، وكان داوود مهجن الأ�سل فوالده مل يكن م�سرًيا بل 
�سودانًيا من اأ�سل ب�سيط، فلم يكن والده �سوى مر�سد لأندريه ميلي ال�سوي�سري الأ�سل 
الربيطاين اجلن�سية يف رحلته لل�سودان، وقد امتدت عالقات اأندريه الدبلوما�سية 
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القطن  بريطانيا على  تعرفت  اأندريه  يد  وعلى  وال�سودان  وم�سر  بريطانيا  بني  ما 
امل�سري والفول، اأما والد داوود فقد كان بجانب كونه مر�سًدا كان مدوًنا لق�س�س 
ابنه  على  يق�سها  عقله  بداخل  الذاتية  �سريته  ذاكرته  حفظت  وقد  وحياته  ميلي 
التجارة  بيلي و�سيا�سته يف  اأعجب بحكمة  با�ستمرار، وكان داوود قد  الكبري داوود 
خا�سة جتارة الأقطان، تعلم داوود يف م�سر بوا�سطة منحة من املندوب الربيطاين 
ذات نف�سه وا�ستقر بعدها يف م�سر وتعرف فيها على زوجته لله زار تركية الأ�سل، 
والتي كانت تعمل والدتها و�سيفة يف الق�سر اخلديوي واأجنب منها ولدين وفتاتني 
يكن  اأمر عبد احلكيم مل  لزوجها يف  زار  لله  وملا حتدثت  كانت جوزال،  اأكربهم 
جمال  يف  يعمل  اجلبار  عبد  باأن  يعرف  اإنه  اإذ  الفور  على  وقبل  ت�سجع  بل  ا  راف�سً

التجارة خا�سة جتارة الأقطان. 

بداخله  اأجج  كما  ميليو  الأعلى  مثله  عن  والده  ق�س�س  ذكريات  داود  اجرت   
احللم القدمي باأن يكون تاجًرا لالأقطان على نطاق دويل كبري ي�سمل اأوروبا، وكم 
من الليايل راوده حلم باأنه وقد �سبغت اأرا�سي م�سر بـاأكملها باأبي�س القطن يتمرغ 
ا وداوود واإن  هو فوقه مبفرده، لكن لله زار قد وجدت يف هذا الن�سب عاًرا ونق�سً
العك�س، كان طيب املع�سر حلو  اإنه مل يكن يف يوم متكرًبا بل على  اإل  كان مغروًرا 
فلقد  لأكربهم،  اأ�سغرهم  يده واخلدم من  العاملني حتت  اليد على  �سخي  الل�سان 
ولد يف منزل ب�سيط وكانت والدته امراأة تخبز اخلبز والقر�س بيدها، ووقت �سفر 
زوجها كانت ل جتد حرًجا يف و�سع م�سنة اخلبز فوق راأ�سها مم�سكة بيدها داوود 

والذهاب لل�سوق وبيع اخلبز. 

وقد ذاق داوود طعم اجلوع و�سعور احلاجة يف �سغره فرقق ذلك من قلبه اجتاه 
ا، ومل يخلق فيه جفاف احلياة ق�سوة  ال�سعفاء والب�سطاء ومل يولد فيه عقًدا اأو نق�سً
وغلظة على عك�س زوجته لله زار التي ما ا�ستطاعت التخل�س من عقدة كون والدتها 
وجدتها كانتا تعمالن و�سيفتني يف الق�سر اخليديوي، وكثرًيا ما كانت لله زار ت�سعر 
بف�ساتني لهن  الأمريات  اإن منت عليها  والدتها  توبخ  الأمريات وح�سد،  بحقد على 
تكن  ومل  قبلهن،  املالب�س  تلك  ارتدت  اأنها  لو  متمنية  قدمت  اأو  مقا�ساتها  تغريت 
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اإل كخادمات حقريات حتت  والدتها وجدتها وخالتها  تنظر حلال  نف�سها  بقرارة 
اإمرة و�سطوة ن�ساء غريهن؛ لذا رف�ست متاًما العمل كو�سيفة مثل اأختها جولفدان 
وكانت اإذا ما واتتها الفر�سة اأخرجت عقدها واأحقادها الكامنة م�سقطة اإياهم على 

اخلدم والعبيد واملوظفني ال�سغار وزوجاتهن مبدية كرًبا وتاأفًفا وا�سًحا. 

ملا اأح�ست لله زار مبيل داوود اجتاه تزويج ابنته من عبد احلكيم فاإنها غالطت 
اأن داوود راف�س للفكرة من الأ�سا�س، وقد  اأختها جولفدان بادعاء  اأمام  يف القول 
ات�سحت احلقائق اأمام جولفدان ملا فتحت املو�سوع مع داوود �سخ�سًيا ووجدت منه 
ترحيًبا وقبوًل، مل ت�ساأ الأخت اإحراج اأختها باأن مل تعاتبها من الأ�سا�س واأخذت خرب 
موافقة داوود وراحت تزفه لزوجها عبد ال�سكور، الذي ما اإن و�سله اخلرب حتى طار 
به اإىل عبد اجلبار الذي حدد موعًدا لل�سفر للقاهرة وخطبة عبد احلكيم جلوزال، 

والرتتيب لأمور الزفاف فال يعقل اأن يتزوج هو قبل اأن يزوج ابنه. 

t
يف يامنة.. 

اأكرث من  �سعلة عيونهما  تتقد  الغاز،  الآن بقرب موقد  و�سنية جال�ستان  رئي�سة 
اتقاد �سعلته وها قد عرفا باأن حماهما �سوف يويل خ�سرا ابنة خادمهم خليل فوق 
واأحفاد  وزوجات  اأبناء  جميًعا  العجوز  جمعهم  فلقد  �سًرا  الأمر  يعد  مل  اإمرتهما، 
واألقى ب�ساعقة اخلرب فوق روؤو�سهم قبل �سفره، تلقى اجلمع ال�سربة م�سهمني غري 

ناطقني ل مبوافقة اأو اعرتا�س، وكان عبد اجلبار را�سًيا عن خنوعهم واإذعانهم. 

اإنهما طوال ال�سهور ال�سابقة ما  كانت الكنتان عاب�ستني ملا حل فوق راأ�سيهما، 
خوًفا  باأنف�سهما  وخدمته  اأوامره  على  والوقوف  خلدمة حماهما  ال�سهر  عن  توانوا 
تتخيالن  وراحتا  ال�سكل،  بهذا  حدوثه  تتوقعان  كانتا  وما  اليوم  ذلك  ياأتي  اأن  من 
خ�سرا وقد اأ�سبحت حماتهما امل�ستقبلية املقربة املحبوبة عند حماهما، وكيف اأنها 
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العجوز لتجعله خامًتا يف يدها. دام �سمت  بجمالها و�سبابها �سوف ت�سرق الرجل 
ا عنهما.  الكنتني يتبادل خيالهما احلديث عو�سً

يف الطابق العلوي كانت تتمايل اأمام مراآتها زهًوا وفرًحا مبا حققت، لن يتزوج 
عابد من خ�سرا و�سي�سبح ملك قلبها وحدها، لكن مهاًل ما الذي فعلت؟ اقرتبت 
تهاين اأكرث من املراآة، اإنه وجه تهاين ولي�س خ�سرا، وقلب عابد �سيظل يراها تهاين 
ولي�ست خ�سرا، اإنه يهيم حًبا باخلادمة التي ي�سبه حالها حاله؟ اإنها مل تفعل �سيًئا 
الأفكار  منف�سة  التمايل  عاودت  ثم  ملًيا  عينيها  اأ�سبلت  حبيبها.  قلب  ك�سر  �سوى 
اأ�سرًيا  ال�سلبية من راأ�سها والآمال ترتاق�س من حولها، �سوف تغوي عابًدا و�سيقع 

جلمالها، ولن حترره من قب�سة قلبها ما حيت. 

t
زيدان جال�س مع عيد وقد و�سل ل�سمعيهما اخلرب من خليل ذات نف�سه الع�سر 
حني دخل عليهما ال�سقيفة، مي�سي مهاًل كما لو كان خائًفا من اإفزاع طائر ال�سعد 
موجوًدا  عابد  يكن  ومل  بابنته  الزواج  اجلبار  عبد  بطلب  كتفيه  على  حط  الذي 

�ساعتها، بعدها بقليل دخل عليهما فرج ي�ستاأذن الدخول:

 يا �ساتر �سرتك على العبيد. 	 

زيدان  �سديقيه  �سوى  بخ�سرا  عابد  زواج  بنية  يعرف  يامنة  يف  اأحد  يكن  مل 
وعيد، اإذ اإن الفتى خ�سي اإن ذاع خرب طلبه قبل اأن ي�سهر خطبته عليها اأن تطول 
اأن ثمة عالقة  األ�سنة الغيبة والنميمة خ�سرا بال�سوء، فيح�سب من يف قلبه مر�س 
حمرمة جتمعهما وهما بريئان وحبهما طاهر من اأي افرتاء. لكن وما دامت الأمور 
حتولت لهذه ال�سناعة باأن يبيع الرجل ابنته للعجوز فال بد اأن يتدخل يف الأمر رجل 
حكيم عليم لديه من اخلربة الكافية قدر لإيجاد حل لتلك امل�سيبة التي حلت فوق 

راأ�سه �سديقهما، �سمع فرج منهما ثم اأطرق مفكًرا وقال بع�سبية:
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لعابه 	  و�سال  اإل  اأر�س  قطعة  يرتك  ل  يومه  من  احلداأة  مثل  اجلبار  عبد 
عليها واقتن�سها ولو بالزيف واخلداع، لكن اأن ي�سل به اجل�سع اأن يرتب�س 
لقتنا�س خ�سرا، ما ذنبها الفتاة امل�سكينة، يا لتقلب القدر الذي جعل عبد 
الفتى  وعابد  منزله،  من  القمر  قطف  على  قادًرا  الفاجر  الطماع  اجلبار 

التقي الفا�سل غري قادر على مد يده اإىل جيبه يا لغدر الدنيا الدنية!

رد عيد بلهجة قنوط: 

وماذا يطلع باليد يا عم فرج؟ 	 

هنا اغرورقت عينا زيدان فقال: 

الفقر 	  يلعن  ب�سدق..  الفتاة  يحب  اإنه  عابد  �سديقي  على  يتقطع  قلبي  اإن 
الذي يجعل الأب يبيع �سرفه، اإنه يبيع �سرفه بعقد على عني كل النا�س، لقد 
متادى يف الظلم مثل �سيده هو الآخر، عاجاًل اأم اآجال �سوف يعرف عابد، 

علينا اإيجاد كالم يهون على ال�ساب همه. 

رد عليه عيد:

باهلل عليك حاول اإيجاد خمرج حقيقي غري الكالم ندعمه به كي ل يتحطم 	 
القلبان، علينا األ نخ�سع للياأ�س يا عمي. 

اقرتح زيدان:

اأر�س 	  من  اخلروج  يف  وم�ساعدتهما  عابد  من  خ�سرا  تزويج  �سوى  حل  ل 
الظلم »يامنة«. 

t
اأبناء عبد اجلبار وخ�سرا وعابد،  روؤو�س  التي حلت فوق  وعلى �سدد امل�سيبة 
كان جابر ي�سري يف خطته التي اأوزع بها ال�سيطان لعقله وهي اختطاف خ�سرا ومن 
ثم الزواج بها ولو غ�سًبا، اجتمع جابر بقاطع الطرق املعروف با�سم الثعلب وكان 
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عن  بعيًدا  الديار  اجتماعهما خارج  كان  ومر�سد.  العبدان خبري  الجتماع  يح�سر 
والذين  الأ�سياد،  ببعيد عن عبيد  والزوجة والبن لكنه مل يكن  والأخ  الوالد  عيون 
قد مت اعتبارهم اأفراًدا من العائلة اأكرث قرًبا لأ�سيادهم من ذويهم ذات اأنف�سهم، 
لدرجة الئتمان املطلق لهم على الأ�سرار والأمانات وذلك بعد متكنهم من ح�سد 

ثقة اأ�سيادهم. 

 بداخل مغارة يف اله�ساب امل�سماة باجلبل الغربي كان اجلو بارًدا ب�سكل خا�س 
عن مركز البلدة و�سط البيوت املتال�سقة، وعلى الرغم من اجلمر املتقد الذي كان 
ي�سمن اأول باأول باحلطب اجلاف يلقى يف النار فيقرقع كالزجاج املجرو�س، ف�ساًل 
الت�سرب  اأر�س املغارة فاإنه مل مينع ال�سقيع من  به  عن فرو الأغنام الذي ك�سيت 
من عمق ال�سخر يف الكهف اإىل جوف الأج�ساد، جل�س جابر فوق حجر اأمل�س فر�س 
باللباد، يحمل نظرة ميالأها ال�سر تخرج اأنفا�سه ب�سعار الغ�سب، يجاوره على اليمني 
خبري وعلى ال�سمال مر�سال واأمامه على حجر اآخر كان يجل�س الثعلب، املغارة مل تكن 
تظهر و�سعها ملا امتالأت به من اأدوات قتالية كال�سيوف والهراوات واخلناجر وبع�س 
قطع ال�سالح وذخائرها، على احلائط ال�سلف امللتف واملتعرج بالنتوئات ال�سخرية 
علقت حيوات حمنطة برية، ثعالب وذئاب وثعابني وراأ�س وعل حمنط بقرون طويلة 
ملتوية، كانت جلبة �سهيل اخليول ورغاء اجلمال الواقفة خارج املغارة اأ�سفل ال�سماء 
احلالكة لي�ست بعيدة عن اآذان من بالداخل كلحن غري منتظم الإيقاع، بداأ جابر يف 

احلديث مف�سًحا عن نواياه القذرة اجتاه الفتاة التي ل حول لها ول قوة. 

t
اأن اأخربتها والدتها، ماذا تفعل بقلبها؟  اأ�سبوًعا يف عذاب منذ  ق�ست خ�سرا 
ال�سيد  ولتقبلت زواجها من  اأهون  الأمر  لكان  الأ�سمر  بالفتى  اأنه مل يكن معلًقا  لو 
بني  قلبها من  انتزعت  لكانت  بيدها  كان  ولو  الأمر،  وانتهى  كقدر حمتوم  العجوز 
اأن  املوت  يف  اأملها  جل  واأ�سبح  فيه  وقعت  الذي  هذا  �سرك  اأي  بيدها،  �سلوعها 
يخل�سها من عذابها. اإنها حتب عابًدا بكل كيانها هذا الرجل الذي حمل �سجاعة 
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رجولية وخلًقا اإن�سانًيا يتحاكى به اخللق، حتى والدها الذي ما اإن اأتت �سرية عابد 
حتى يثني عليه وكان يتغزل يف �سمائله ومواقفه كاأنه خلق كما مل يخلق رجل مثله من 
قبل، ثم متر �سورة عبد اجلبار اأمام خيال خ�سرا، رجل بعيون نهمة ووجه �ساخط 

تعوزه ال�سماحة والب�سا�سة، رجل �سهواين تعوزه الرجولة احلقيقية. 

لكن على من ت�ستند؟ على من تعول بهمها وتبوح؟ اإنها منذ اللحظة امل�سوؤومة 
التي عرفت فيها اخلرب اأ�سبحت مراقبة من قبل اأمها واأبيها ل ي�سغلهما �ساغل غري 
مراقبتها اإىل اأن ي�سلمانها لقدرها، بدون اأن حترك دموعها يف قلب اأبيها اأي اأثر من 
ال�سفقة، وكانت الأم تغالط نف�سها بقولها اإن البنات جميعهن قبيل زفافهن يبكني 
وينتحنب رهبة مما هن عليه قادمات. وكانت تفرد الهدايا والثياب اجلديدة التي 
كان ير�سل بها عبد اجلبار اأمامها لعلها تقر عيًنا وتبتهج نف�سها لكن تلك الهدايا مل 

تكن اإل لتزيد من نريان قلب ال�سبية. 

مل تكف خ�سرا عن التفكري يف عابد وهل عرف باخلرب امل�سوؤوم اأم ل، تفكر يف 
حاله وقد اأ�سبح ك�سرًيا مثلها تتمنى لو تلقاه ولو يف احللم لت�سع راأ�سها فوق �سدره 
لتطمئن نف�سها بدقات قلبه وت�ستكني، ولكن اأين هو؟ وقد اأ�سبح ا�سمه حمرًما نطقه 
الغروب  لتنفذ نظراتها عرب حمرة  النافذة  يائ�سة نحو  البيت، فتحول بنظرها  يف 
املتدرجة يف ال�سماء ت�سبح يف هوائها ذرات الدخان ال�ساربة اإىل ال�سواد من فوق 

اأ�سطح البيوت الطينية تهم�س �سفتيها بدون �سوت، اأين اأنت يا عابد؟ اأين اأنت؟

عابد يف تلك الأيام كان قد طلبه قم�سان لع�سر العنب يف مع�سرة اخلمارة يف 
الب�ستان متحجًجا بالقدر الكبري للعنب، والذي يلزمه قوة ذراعني مفتويل الع�سل 
كذراعي عابد ويف حقيقة الأمر فقد اأتى به قم�سان ل ل�سيء اإل لإذلله واإخ�ساعه، 
وبني  بينه  كرامته  وحالت  اخلمارة  مع�سرة  يف  العمل  يكمل  اأن  رف�س  عابًدا  لكن 
قم�سان ليرتك عمله فيها بعد ع�سرة اأيام، بعد عابد عن الدوار والقرية باعد بينه 
وبني خرب زواج عبد اجلبار من خ�سرا، لكنه كان �سيعرف باأي حال وقد حدث ذلك 

يف ذلك اليوم. 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

الوقت بعد �سالة الع�ساء وعابد كان قد دخل القرية منذ �ساعة ق�ساها بداخل 
الزاوية، فكر يف اأنه لو ذهب لدوار عبد اجلبار فقد ي�سطدم هنالك بقم�سان ولن 
يكون من اجليد يف هذا احلني اجرتار امل�ساكل يف الوقت الذي يريد فيه اأن يطلب 
يد خ�سرا من عبد اجلبار نف�سه، بعدما يئ�س من مماطلة خليل وتاأجيله لذا قرر 

الذهاب لدار �سديقه زيدان. 

و�سعت فتحية اأم زيدان اأمام ابنها طبق الع�سيدة وراحت تفتح معه اأمر زواجه 
من فرحة، ويف هذه الأيام كان زيدان مهموًما اإىل احلد الذي مل يكن لديه احللم 
لال�ستماع لأحد اأو الدخول يف اأي مناق�سات، وكان جل همه يف كيفية اإي�سال اأمر نية 
عبد اجلبار الزواج من خ�سرا ويف كل مرة كان يزور فيها الدوار فاإنه كان يتحرى 
الأخبار، ومع ذلك مل يت�سن له معرفة موعد العر�س اأو الرتتيبات حوله غري اأن عبد 
اجلبار ل ينكف عن اإر�سال الهدايا لبيت خليل، واأن خليل وزوجته وابنته امتنعوا عن 
العمل يف دور عبد اجلبار واأولده بيد اأن ال�سكوك �ساورته اأنه قد يتم الزفاف على 
حني غرة، وقرر اأن يتوجه مع حلول ال�سباح لب�ستان العنب لياأتي بعابد ويت�ساور معه 

يف اأمر زواجه بخ�سرا. 

كانت الأفكار ت�سول وجتول يف عقل زيدان بينما كانت اأمه تزايد معه يف مو�سوع 
خطبته وملا راأته غائب الفكر عنها نهرته ف�ساح فيها، ويف تلك الأثناء كان عابد 
يقرع بوابة الدار، فتحت فتحية الباب وما اإن راأت فتحية عابًدا حتى ا�ستنجدت به 
»كف اأذى �سديقك عني يا عابد اإنه ي�سرخ يف وجهي هل ير�سيك يا عابد؟« طمئنها 
عابد قائاًل اأنه �سوف ميل�س لها اأذنيه ويعنفه اأ�سد تعنيف وراح ل�ساحبه، ا�ستقبل 
ال�سديق �سديقه بود وحفاوة مقرًبا منه ال�ساي وخبز ال�سعري، متالك زيدان نف�سه 

يف ال�ستعجال باإخبار عابد الذي عاتبه:

 لي�س عليك معاملة والدتك بتلك الطريقة يا زيدان مهما بدر منها. 	 

تريد تزويجي على غري رغبتي من فرحة. 	 

الفتاة طيبة. 	 
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ت�سج 	  حتى  تراين  اإن  ما  ال�سحك  دائمة  عابد،  يا  العقل  ناق�سة  لكنها 
اأ�سربها  اأكرث،  فت�سحك  اأ�ستمها  فت�سحك،  وجهها  يف  اأعب�س  بال�سحك، 

فتموت على نف�سها من ال�سحك كيف �ستكون احلياة معها تلك؟

�ستكون جميلة يا �سديق لقد �سمنت اأنها لن تنكد عليك اأبًدا. 	 

لكن �سحكها ي�ستفزين اأكرث من النكد، والعجيب اأن اأمها عدادة تعدد وتنوح 	 
يف املاآمت وهي �سحاكة. يف يوم والكالم على ل�سان اأمها، اأخذتها معها يف 
وقول  فعل  كل  تقلدها يف  اأن  اأذنها  وهم�ست يف  املهنة  تعلمها  وقالت  عزاء 
وتعدد  وتولول  ت�سرخ  اأمها  كانت  فعلت؟  ماذا  الهبلة  هذه  بربك  و�سوت، 
ت�سدح  والبنة  ب�سراخها  تعلو  الأم  وت�سحك،  عليها  ت�سري  كانت  وفرحة 
هيبة  وراحت  الأخريات،  هن  ي�سحكن  املعزيات  جعلت  حتى  بال�سحك 

العزاء و�ساعت كرامة امليت. 

�سحك عابد من قلبه وربت على كتف �سديقه قائاًل: 

�ستتزوج ولن تعتزل البكاء، اأعدك يا �سديق. ثم اإن تلك فطرتها حني يحاول 	 
اأنت  البع�س يا زيدان التخل�س من خ�سالهم العفوية يتحولون لثقال دم. 
مثاًل جميل حتى يف عرثاتك وهبلك وجنونك غري املربر فال داعي للتحجر. 

اأن رجع، وقف  ا�ستاأذن من عابد الدخول للحمام لكنه ما لبث  �سمت زيدان، 
قلياًل يتاأفف من احلر طالًبا من �سديقه اخلروج اإىل عتبة الدار لكنه �سريًعا غري 

راأيه ليجل�س بجوار �سديقه: 

هنالك اأمر يا عابد، لكن عدين يف البداية اأن تكون رابط اجلاأ�س كعادتي 	 
بك يا �سديقي. 

قل يا زيدان كلي اآذان �ساغية، اأنت ل�ست على ما يرام. 	 

لقد كنت عازًما على الذهاب اإليك يف ال�سباح لكنك �سبقتني واأتيت، وكاأن 	 
ا، قلبي عندك يا عابد فيما �سوف ت�سمعه مني،  الأرواح نادت بع�سها بع�سً

لكن م�ساعرك �سلبة كال�سلب، اأعلم. 
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�سكت زيدان ثم نزع الطاقية من فوق راأ�سه ورماها وهو يع�س على �سفاه ال�سفلى 
بقواطعه بعدها اأكمل متحاماًل على نف�سه: 

خ�سرا. 	 

اهتز كوب ال�ساي يف يد عابد وهو يتاأهب ل�سماع التايل من زيدان. 

خ�سرا �سوف تتزوج ب�سيدك عبد اجلبار. 	 

انك�سر الكوب يف يد عابد منفجًرا بدمائه التي �سالت مع ال�ساي امل�سكوب على 
الأر�س، جحظت عيناه تكاد تخرج منهما حدقتاه ومل ينطق كاأمنا ل�سانه قد عقد، 
كان ج�سد عابد ينتف�س كله غري قادر على مالحقة اأنفا�سه اأو �سربات قلبه، مرت 

دقيقة ون�سف قبل اأن ينطق ويقول ب�سوت مرتع�س خافت: 

لكنني اأحبها واأبوها يعلم وقد و�سطت عبد ال�سكور ليخطبها يل من احلاج 	 
واأين  ال�سرف  اأين  النذل،  للثعلب  يا  فيها،  رغبتي  يعرف  نف�سه  واحلاج 

ال�سمري؟!

ف�سيلة 	  اأي  عن  ال�سرف،  ا�سرتت  واأموالهم  �سمريهم  غيب  جربوتهم  اإن 
تتحدث يا اأخي! 

هب عابد واقًفا فاأم�سك زيدان بجلبابه: 

اإىل اأين اأنت ذاهب يا عابد؟	 

تر�سى 	  لن  وهي  وكلمة  عهًدا  بيننا  اإن  لزوجتي  ذاهب  خ�سرا،  اإىل  ذاهب 
بخاطرها من الأكيد اأنهم اأجربوها. 

اآخر، 	  �سيء  والعقود  �سيء  العهود  زوجتك،  اأنها  لك  قال  من  فتى  يا  اعقل 
ماذا قررت؟ 

كل ما يهمني هو خ�سرا يلزمني اأن اأعرف كيف هو حالها واإن كانت را�سية 	 
اأم اأنها ر�سخت. 
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تنهد عابد بعمق ثم اأكمل حديثه يف اأ�سى:

ولكن كيف يل اأن اأراها واأعرف اأخبارها، يا لقلة حيلتي وقهري. 	 

باحلزن، 	  ومثقل  جمهد  الآن  اأنت  ال�سالح  الأخ  اأيها  راأيي  اإليك  �سحيح.. 
اأطمئنك فخ�سرا ل تزال يف بيت والدها ولن يتم الزواج اإل بعد رجوع عبد 
للخروج بخ�سرا من  لتفكر يف طريقة  ابنه عبد احلكيم،  اجلبار من عند 

يامنة ثم اعقد عليها. 

مل يفه عابد ببنت �سفة متوجًها للباب، اأوقفه زيدان قائاًل: 

ل تتهور يا عابد ل تثري ال�سكوك حولك. 	 

اأ�سار عابد مودًعا �سديقه ثم رحل. 

t
�سار عابد اأ�سفل ال�سماء احلالكة، ل ي�سعر باأنه يغو�س بقدميه يف وحل الأر�س 
التي انهال فوقها املطر منذ قليل، بدا له اأن اجلو �سوب وال�سماء ت�ساقط كتاًل من 
اجلمر فوق راأ�سه واأن �سدره ينفث بخاًرا �ساخًنا جتمعت فيه اأنفا�س كل املظلومني 
واملهانني واملخدوعني يف يامنة، ع�سف ب�سدره �سهاب من الثورة ومتلكه التعط�س 
النظام  العدل، وغ�سب حارق على هذا  واإحقاق  واإرجاع احلقوق  للثاأر لهم جميًعا 
املادي املتوح�س واأن عليه اأن ي�سقط واأن يدا�س باأقدام كل اأ�سحاب احلقوق لتحطيم 

طوق العبودية. 

الوقت ناهز منت�سف الليل ول يزال عابد يطوف هائًما على وجه قلبه غري قادر 
الذهاب ناحية الدار اأو ال�سكون، بدت له الدنيا باأكملها �سجًنا كبرًيا، كان ال�سجن 
وتنعم،  احلياة  لتخ�سر  ابت�سامتها  يكفيه  معه  خ�سرا  اأن  لو  ليهون  احلال  و�سيق 
ما دامت عيونه  باأحداقه  ولأ�سكنها  واهتمامه  ما عا�س من حبه  ليحرمها  يكن  مل 
الذي  النف�س  �سوى ذلك  له من احلياة  بقى  ماذا  الآن،  ماذا  الآن..  لكن  ترم�س.. 
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اأن يتحول  يجاهد للخروج من بني �سلوعه! معذب هو عابد يحرتق ويحرتق بدون 
اإىل رماد، ي�سرخ بدون �سوت، يعوي كذئب جمروح باأنني خافت ل ت�سمعه اأذنيه، 

كبرية كانت هي اآماله، �سغرية هي الدنيا على اأن تنوله اإياها. 

جل�س عابد على م�سطبة خارج الدوار قرب املدخل �ساغًطا بيديه حول راأ�سه 
تعاين بني  التي  للب�ستان حيث حجرة خليل  للذهاب  ب�سدة، حتدوه رغبة حممومة 
بابها. عزم  بكفيه على  للثم هذه اجلدران وم�سح  واإن مل يرها  جدرانها حمبوبته 
عابد على الذهاب وليكن ما يكون، مل يقطع عابد اأمتاًرا معدودة حتى بلغه نداء من 

بعيد فالتفت عابد ناحية ال�سوت:

من؟	 

هذا اأنا يا عابد عمك خليل. 	 

وقف خليل قبالة عابد يبحلق يف وجهه وقال:

متى عدت من مع�سرة العنب وملاذا اأنت ت�سري يف جناح اآخر الليل هكذا، 	 
هل معك اأحد؟

رغبة 	  عندي  يكن  ومل  قم�سان  وبني  بيني  م�سكلة  حدثت  امل�ساء،  يف  عدت 
بالنوم فقلت اأجتول. 

املرتع�سة،  الباردة  بيده  عابد  فاأم�سك  الربق  اأ�سابه  كاأمنا  يرجتف  خليل  كان 
اأجه�س خليل يف البكاء واأثناء بكائه قال: 

عبد 	  ل�سيدي  اأقول  ماذا  هربت،  تكون  وقد  اختطفت  رمبا  �ساعت،  ابنتي 
اجلبار؟ 

جفل عابد وحار معه الأمر ولكن من�سوب حكمته يف هذه اللحظة كان اأعلى اإذ 
متا�سك ومتالك اأع�سابه معانًقا خلياًل يف ذهول و�ساأله: 

كيف ومتى حدث هذا؟	 
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بني  فحيًحا  اأعماقه  من  خمرًجا  لعابد  الق�سة  يروي  وهو  يبكي  خليل  يزل  مل 
الكلمة والأخرى: 

اإىل  الذاهب  القطار  �سريكب  حيث  للمركز  اجلبار  عبد  �سيدي  اأو�سل  كنت 
القاهرة، ودعته عند املحطة ورجعت للبيت، كان الباب مفتوًحا وكانت عوايل قد 
بعثت لها �سنية زوجة جابر، ظننت اأن خ�سرا معها ولكنها ملا رجعت كانت مبفردها. 

نك�س عابد وجهه وهو يلوم احلظ، اإنه ول�ساعات يفكر هل يذهب عند خليل اأم 
ل. جمد عابد يف مكانه كاأنه ا�ستحال حجًرا ف�سده خليل من كتفه وقال: 

اأزوجكما 	  وقد  اأ�ساحمكما  و�سوف  ف�سارحني  مكانها  تعرف  كنت  اإن  عابد 
لكن يا ولدي ل تنك�س راأ�سي يف العار يا ولدي. 

حلف عابد باأغلظ الأميان اأنه مل ير خ�سرا منذ ذهب اإىل كرم العنب واإىل هذا 
احلني. طلب خليل منه األ يفوه بكلمة ثم م�سى الرجل يتعرث يف اأقدامه حتى ابتلعته 

العتمة خمتفًيا، وظل عابد يف غيبوبته. 

يف وقت �سابق اجتمع جابر بالثعلب وطلب منه اختطاف خ�سرا واخلروج بها 
من حدود يامنة وبر ال�سعيد باأكمله، لكن ثمة خالًفا حدث اإذ نتج عن اجتماعيهما 
اأن اتفقا على اختطاف خ�سرا لكن طلب الثعلب مبلًغا من املال كان يف نظر جابر 
اأن  اإل  بو�سعه  لي�س  واأنه  التعاون مع جابر  الثعلب  رف�س  لذا  خرافًيا وغري مقبول؛ 

يحفظ �سره. 

لكن الثعلب خوان ومل يكن جابر يثق يف كلمة منه اأو وعد، وها هو بعد اأن ك�سف 
نواياه اجتاه ما �سوف يدبره لوالده فهل �سوف يفي بالتزام ال�سمت، وها قد و�سع 
الفتاة  اإن مل يخطف  باأنه  الثعلب  ابتزاز  جابر نف�سه يف ماأزق ل حيلولة منه �سوى 
بال�سروط واملبلغ الذي اأقره فل�سوف يحر�س ماأمور املركز عليه؛ لأن املاأمور واإن كان 
متغافاًل عن املغارة وعن ال�سالح فيها واأفعال الثعلب و�سبيحته من �سرقة واإرهاب 
للخلق فذلك لتو�سية من اجلبابرة ذات اأنف�سهم على الثعلب لقاء ما يدفعونه من 

اإكراميات ونفحات وهدايا للماأمور. 
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وقد جادله الثعلب باأن اجلبابرة واإن كانوا يقومون بذلك اإمنا يفعلون مل�سلحتهم 
الثعلب،  باأهمية املغارة وع�سابة  اإقراًرا منهم  اأنف�سهم بنف�سهم  اخلا�سة جمربين 
اإن  باأرا�سيهم وحما�سيلهم احلماية من فقراء يامنة الذين  والتي تكفل للجبابرة 
اأج�ساد �سادة اجلبابرة وكانوا كاجلرافات يف  اأنيابهم يف  لغر�سوا  الفر�سة  واتتهم 

الأر�س واملتاع. 

وكان  والوعيد  التهديد  من  احلد  هذا  عند  وجابر  الثعلب  بني  احلديث  توقف 
جابر قد قرر يف قرارة نف�سه باأن يختطف هو خ�سرا مب�ساعدة خبري ومر�سد، اأما 
الثعلب فقد اأخذ قراره باأن عليه وعلى اأعدائه فاإن بداأ جابر بالغدر وحر�س املاأمور 
عليه وعلى ع�سابته، فل�سوف يبوح ب�سر جابر فا�سًحا اإياه اأمام الكل باأنه كان ينوي 

اختطاف خطيبة والده طامًعا فيها لنف�سه. 

وما حدث اأنه ل جابر ول الثعلب قد خطف خ�سرا. 

ال�سمت ران وكاأن الأحياء ماتت وخليل يطوف كاملجذوب يف �سوارع يامنة غري 
قادر على ال�سوؤال اأو النداء خوًفا من كالم النا�س متجرًعا مرارة القهر. اأما عابد 
فقد هام هو الآخر على وجهه متمعًنا يف كل �سيء من�سًتا لكل �سوت م�سو�س الروؤية 

ي�سعد الطريق وينحدر اأمام عينه بعدما تخرثت اآماله. 

اأ�سبحت الحتمالت يف عقل عابد غري نهائية ومن بني جميع الفرتا�سات توقف 
عابد عند اثنني، اإما اأن خ�سرا اختطفت اأو اأنها قد اختارت املوت عن معا�سرة عبد 
اجلبار متخفية حتت جنح الليل رامية نف�سها يف النيل، وقد �سور له انعكا�س القمر 
الأ�سفر ال�ساحب على �سفحة املاء جثة خ�سرا طافية، وبدت له ال�سياطني تتنازع 

فوق املاء حول جثتها من �سي�سكنها فيهم، فبدا له النيل امل�سامل مريًعا ومتوح�ًسا. 

�سياح  �سوت  تعاىل  حتى  ال�سفة  عن  مبتعًدا  كاملجذوب  يجري  عابد  تراجع 
الديوك من فوق اأ�سطح الدور ممتزجة بنداءات موؤذين م�ساجد يامنة، حينها جلاأ 
عابد لأقرب م�سجد قابله حمتمًيا بجدرانه من �سياطني يامنة وال�سر الكائن فيها. 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأما خليل فقد اقت�سد طريق البحث ذاهًبا لدار عبد ال�سكور، وقف على بابه 
قرع الباب حتى تورمت كفتا يده فالوقت متاأخر واأهل البيت نائمون، مل يكل خليل 
وراح يقرع من جديد حتى و�سله �سوت من داخل فناء الدار، فتح اأحد اأبناء عبد 
ال�سكور بوابة فناء الدار م�سلًطا امل�سباح على وجه خليل وقال اأول ما قال »والدي 

لي�س موجوًدا اإنه يف القاهرة منذ يومني«. ثم اأغلق الفتى البوابة يف وجه خليل. 

عدل خليل ياقة جلبابه وهو يقول »غًدا اأجد ابنتي واأزوجها للحاج عبد اجلبار 
و�سوف اأريك ما عاقبة اأن تغلق الباب يف وجه �سيدك يا طائ�س«. مل ي�سك خليل اإل 
يف اأمر واحد وهو اأن خ�سرا قد هربت مبح�س اإرادتها فالفتاة مل تكن موافقة على 
الزواج من احلاج وكانت تبكي ليل نهار، لكن ما املريب يف هذا فالفتيات جميعهن 
يبكني على اختالف فواحدة قد تبكي ادعاًء حماولة مداراة �سعادة قلبها كي ل يقال 
اإنها فتاة عدمية احلياء، واأخرى تبكي خوًفا من رهبة اللقاء الأول واحلياة اجلديدة 
وق�سوة احلماة ولوؤم الكنات، لكن خ�سرا مل تكن تبكي لهذا اأو ذاك اإمنا كانت تبكي 
اأنه رمبا قد خطفها  اآخر وهو  ا وكرًها لعبد اجلبار، ثم جال بخاطره خاطر  رف�سً
واأن ل يرفع عينه عنه، وظل  بعد  يراقبه عن  اأن  لذا قرر  وا�ستقر على ذلك  عابد 
خليل يفكر بالطريقة التي �سوف يك�سف بها عابًدا وي�سرتجع ابنته حتى و�سل لبيته. 

t
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يف القاهرة..

كانت  الفر�سة  واتتها  كلما  وعمها عبد احلكيم  تهاين  تنقطع بني  الر�سائل مل 
تبعث يف اخلفاء واحدة، كان الو�سيط يف اأمر الر�سائل زيدان الذي اتفق مع عبد 
احلكيم على عالمة معينة اإن وجدت فهذا يعني اأن الر�سالة موجهة لتهاين ولي�ست 
لوالده. اأمر �سفر عبد اجلبار للقاهرة كان فجائًيا لذا مل يت�سن لها اإر�سال ر�سالة 
لعبد احلكيم حتذره فيها من قدوم والده لأن الوالد قرر اأن يفاجئ ابنه اآخًذا ب�سرًيا 

وريحان. 

ودعت زين زوجها وكان لها يومني تعد للطريقة التي �سوف تزف بها لعبد احلكيم 
لتلك  الإعداد  النهار يف  وق�ساء  اإجازته،  ليلة  اإل  اأن ل تخربه  خرب حملها فقررت 
احلفلة التي �سوف تنطوي عليهما هما الثنني وثالهما جنينهما. قامت زين بت�سييح 
ال�سموع م�سيفة لها الزيوت العطرية والزهور املجففة ثم اأح�سرت الربتقالت التي 
�سقتها من املنت�سف مفرغة لبها وا�سعة يف كل ن�سف فتياًل، ثم �سبت مزيج ال�سمع 

العطري ال�سائح بداخلهم وتركتهم فرتة ليتجمد ال�سمع بداخلهم. 

اجلزار  بيدرو  عند  من  مقدًدا  حلًما  ا�سرتت  قد  زين  كانت  ال�سابق  اليوم  يف 
الإيطايل يف احلي لتعد طبًقا علمته لها �سديقتها وجارتها الفرن�سية فيول، وها هي 
ت�سرع يف تو�سيب املنزل وتعطريه واإعداد الطعام ملا �سمعت �سوًتا اأمام الباب، اإنه 

�سوت عبد اجلبار الأج�س الذي دائًما عاٍل وخميف وكيف تن�ساه. 

وجاءها الإلهام على الفور باأن تتجه اإىل املطبخ، تلفتت �سريًعا زين حول نف�سها 
كعقرب �ساعة جمنون، كان يف املطبخ دولب علوي من املفرت�س اأن يكون قد خ�س�س 
لتخزين خزين املنزل من البقوليات، وقد طلبت زين من عبد احلكيم اأن ي�ستبدله 
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باآخر اأر�سي ليكون �سهاًل يف متناول يدها. جاءها الإلهام كوم�سة اأول �سرارة �سوء 
لثقاب كربيت، اجتهت نحو املطبخ، ت�سلقت زين بخفة ور�ساقة من الدولب الأر�سي 
اإىل الآخر العلوي املعلق يف احلائط، اأدخلت راأ�سها يف البداية ومن ثم اأدرجت باقي 
ج�سدها، تكورت على نف�سها بداخل ال�سندوق اخل�سب الذي كان اأ�سيق من اأن يت�سع 
اإىل  واملتال�سقتني  املثنيتني  ركبتيها  نحو  راأ�سها  قو�ست ظهرها ممددة  التي  لزين 

جذعها، حميطة �ساقيها بذراعيها متخذة و�سًعا جنينًيا بداخل اخلزانة. 

بعدما  ب�سرًيا وريحان  �سقة عبد احلكيم كان يقف عبد اجلبار متو�سًطا  اأمام 
ر�سا ال�سالل املالأى باخلريات بجوار اأقفا�س الفاكهة، وملا اطماأن عبد اجلبار على 
متام ما اأح�سر من هدايا لبنه اأخرج كومة مفاتيح من جيب قفطانه وراح يتفقد 
كل واحد على حدة حتى طالت يده املفتاح املن�سوداأخرًيا، ومن ح�سن حظ زين اأنه 
كان اآخر مفتاح �سمن املفاتيح، كان �سيفتح على الفور لكنه اآثر اأن يبداأ بال�ستئذان 
اأن يقرع على الباب. خم�س ب�سري بكفه وراح يقرع ب�سكل منتظم  فطلب من ب�سري 
اأفريقية، وملا فقد الأمل يف اأن يفتح له اأحد  ب�سدة فوق الباب كرجع عازف طبول 
اإياه املفتاح ليفتح الباب. دخل عبد اجلبار  اأن يكف معطًيا  طلب منه عبد اجلبار 
ال�سيوف، جل�س  �ساتر«. اجته عبد اجلبار حلجرة  »يا  بقول  اليمنى  قدمه  م�سبًقا 
متكًئا على ع�ساه ينتظر عودة ابنه بينما كان ب�سري وريحان يحمالن الهدايا من 

خارج املنزل لداخله. 

فيول جارة زين و�سديقتها �سمعت ال�سو�ساء التي اأحدثها عبد اجلبار وعبداه 
يف احلي الهادئ فاأطلت من �سرفة منزلها فعرفت اأن الزائرين اأقارب لعبد احلكيم. 
ا  فيول لي�ست بعيدة عن ق�سة زواج عبد احلكيم وزين لأن عبد احلكيم كان حري�سً
اإف�ساء �سره للمقربني منه من اجلريان والأ�سدقاء حتى تكون زين يف غيابه  على 

حتت اأعني حمايتهم ورعايتهم. 

انقب�س قلب ال�سديقة على �سديقتها وقررت اأن تبعث بابنها مايكل ملقر عمل 
عبد احلكيم لإبالغه باأمر زيارة اأقاربه املفاجئة، ثم هرعت هي ملنزل عبد احلكيم 
لالطمئنان على زين، كان العبدان قد ن�سيا اإحكام اإغالق باب املنزل، ففتحت فيول 
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الباب املوارب ودخلت بتاأٍن، اأثناء تلفتها للبحث عن زين تعرثت يف اأقفا�س الفاكهة 
موقعة واحًدا منهم، انكفاأت فيول ت�سع الفاكهة التي اأوقعت يف القف�س وهي ل تزال 
تبحث بعينيها عن زين حتى تقابلت بوجهي ب�سري وريحان اللذين كانا يجل�سان اأمام 

باب حجرة ال�سيوف فا�ستقامت واقفة. 

اجته ريحان وب�سري ب�سرعة نحو فيول وبفظاظة ورعونة اأم�سك ب�سري بذراعها 
�ساحًبا اإياها نحو حجرة ال�سيوف، يلكزها من الظهر ريحان بقعر ع�ساه يف خوف 
من فيول غري قادرة على اإبداء اأي حركة مقاومة حتى وقفا بها اأمام عبد اجلبار، 

قال ب�سري يف له�سة غليظة قا�سية:

�سارقة، لقد اأوقفناها وهي ت�سرق الفاكهة. 	 

كان فم فيول مزموًما لكن وقت ما اتهمت بال�سرقة من جانب ب�سري حينها مل 
ت�سمت فيول، مفلتة نف�سها من قب�سة ب�سري لتدافع عن نف�سها بلطمة قوية على وجه 

العبدين �سارخة: 

عدميا الأخالق، عدميا الأدب والذوق، اأنا ل�ست �سارقة بل اأنا جارة ال�سيد 	 
عبد احلكيم الرجل املهذب وملا راأيتكم متجهون ملنزله عرفت اأنكم اأقارب 
له، ومبا اأنه غري موجود فقررت الرتحيب نيابة عنه بكم وطلب ا�ست�سافتكم 
يف منزيل حلني ما يرجع قريبكم ال�سيد عبد احلكيم، ا�سمي فيول وزوجي 

ا�سمه دميرتي وهو زميل لل�سيد عبد احلكيم يف العمل. 

وقف عبد اجلبار فور �سماعه كالم فيول، جمد يف مكانه قلياًل بال حراك لثواٍن 
باأ�سنانه الأمامية �سفته ال�سفلى، واأوماأ بعينيه توعًدا و�سزًرا ناحية ب�سري  ثم ع�س 

وريحان، بعدها التفت ناحية فيول قائاًل بلهجة ا�ست�سماح وتودد: 

على 	  ل  يوؤخذ  ل  اأقل،  ول  اأكرث  ل  اإنهما عبدين  اعذري جهلهما  فيول  �ست 
كالمهما ول ت�سرفاتهما واأنت تعلمني ما فرق الإن�سان عن العبد، لعل ذلك 
التعليل يجعلك ت�سفحني، ماذا تريدين اأن اأفعل فيهما �سوف اأفعل واإن �سئت 

حتى قتلهما فالأموال جتلب غريهما. 
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اأح�ست فيول بالأمان فاقرتبت لتجل�س على الكر�سي املقابل لكر�سي عبد اجلبار، 
وكان بو�سع عبد اجلبار روؤية عالمات ال�سفح على وجهها فجل�س بدوره هو الآخر، 

قالت فيول: 

�سيد عبد اجلبار اأنا معك يف كون عبديك اأرعنني واأتفق معك على حقيقة 	 
جهلهما، اإل اأنني ل اأومن بفكرة كون العبيد من جن�س اآخر غري ب�سري فتلك 
الأ�سعف،  لدح�س  الأقوى  اخرتعها  حال  باأي  ال�سدق  اإىل  تعمد  ل  مقولة 
كل ما يف الأمر اأن الب�سر جميعهم تتدرج درجات فهمهم وذكائهم وكذلك 

طبائعهم فالبيئة مما ل �سك فيه توؤثر. 

�ست فيول اهلل خلقنا درجات هذا معرتف به يف الدين. 	 

اإننا اإذا خرجنا لأ�سولية ال�سيء املتمثلة يف اهلل املوؤمنون به جميًعا لوجدنا 	 
اأن اهلل يف جميع دياناته يح�س على ال�سالم والوفاق بني الب�سر جميًعا فوق 
نف�س الكوكب، حتى واإن كان بني موؤمنني وكافرين والدرجات املق�سودة اإمنا 
هي درجات اخلري وال�سالح ويف مقابلها درجات ر�سا الإله، العبودية نظام 
ب�سري. علينا جميًعا اأن جننح ل�سيء من الرفق واللني يا �سيد عبد اجلبار 
حتى على اجلهالء ممن يوؤذوننا بجهلهم، اأحدثك واأنا ماأخوذة بالندم على 
�سفع العبدين لكن عزائي لنف�سي اأنا ما بدر منهما لي�س بالهني، نحتاج كلنا 
لأن ن�ستعني بالعزم على مغالبة اأنف�سنا كم اأنا �سديدة الأ�سف ملا بدر مني.. 

�سمتت فيول قلياًل ثم اأكملت حمتجة:

لكن ما بدر منهما لي�س بالقليل. 	 

راأ�سها  اأ�سل فرن�سي يرجع م�سقط  اأرثوذوك�سية متدينة من  امراأة  فيول  كانت 
لقرية دينان يف الريف الفرن�سي، والدها كان ق�ًسا يف كني�سة البلدة، وكانت فيول 
الأ�سل  برجوازية  فيول  والدة  اإخوة،  ثمانية  اأ�سل  من  الرتتيب  اخلام�سة يف  البنة 
امراأة �سارمة �سعبة املرا�س ولكن يف ذات الوقت حنونة طيبة القلب ولول �سدتها 
الفرن�سية  الثورة  باأهداف  اآمنت  فيول  والدة  اأخالقهم،  و�سقلت  الأبناء  اأن�ساأت  ملا 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

وقيمة العمل والكفاح وقد جرعت تلك املبادئ لأبنائها، فال عجب اإًذا اأن تكون فيول 
حادة يف حديثها لعبد اجلبار فيما يتعلق بفكرة العبودية، يف الوقت الذي راأت فيه 
اأن زواج عبد احلكيم من زين هو �سورة واقعية جم�سدة لأهداف الثورة التي اآمنت 
بها والتي ت�سري مبادوؤها يف دمائها، األ وهي احلرية وامل�ساواة فاحتوت فيول زين 
وقربتها منها و�ساعدتها يف تعلم اللغة الفرن�سية وتعلم اأ�سول الإتيكيت والتعامل بني 

طبقات الأ�سر الأر�ستقراطية. 

وكان  عمرها  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  كانت  حني  دميرتي  من  تزوجت  فيول 
لزواجها منه ق�سة غريبة، اإذ كان دميرتي مهند�ًسا معمارًيا �ساًبا كلف ببناء كني�سة 
منزله  ال�ساب يف  املهند�س  فيول  والد  ا�ست�ساف  وقد  فيول،  بلدة  »دينان«  بلدة  يف 
وقت اإقامته يف البلدة وخ�س�س له حجرة يف القبو، من ناحية اأخرى مل ترحب الأم 
املت�سددة بوجود ال�سيف و�سط خم�س من الفتيات هن بناتها، مل تزل الأم تخ�سى 
من عاقبة اأن تالحظ اإحدى بناتها املهند�س ال�ساب فتعجب به اأو اأن اأكرث من واحدة 
قد تهيم به فتدب النزاعات بينهن وي�سمرن الكراهة بع�سهن لبع�س، اأو لعله يحدث 
اإعجابها  من  اأكرث  املدين  بال�ساب  املخطوبة  الفتاة  تعجب  اأن  وهو  تخ�ساه  ما  اأكرث 
بخطيبها فترتك الثاين وتتعلق بالأول، وقد حدث ما كانت تخ�ساه اإذ كانت الفتاة 
املخطوبة هي فيول ومل تكن فيول جتد يف حياة الريف قبوًل عندها، اإل اأن والديها 

واإخوتها يعي�سونها وهي الفتاة احلاملة اخليالية املاأخوذة ب�سحر باري�س. 

جمعت الأم بناتها اخلم�س وحتى ال�سغرى منهن والتي مل تتجاوز ال�ساد�سة من 
العمر وحذرتهن من النزول اإىل القبو وقت وجود دميرتي، واأنهن حني ي�سطررن 
ال�سيف، وعدم  مًعا هن اخلم�س وقت غياب  اإل وكن  يتواجدن  القبو فال  لتنظيف 
مل�س اأي �سيء يخ�س دمييرتي واأغرا�سه ال�سخ�سية وهولت الأمر اأن اعتربته الأم 
اأعدها اهلل ملرتكبي اخلطيئة  الذي  العذاب  اأ�سكال  خطيئة، معر�سة على خيالهن 
التوبة  ولول  التوبة  كانت  ملا  الذنب  »لول  نف�سها  بداخل  وقالت  تقتنع  فيول مل  لكن 
ملا كان اخلال�س والرحمة«. عازمة على الهجرة اإىل باري�س على جناح دميرتي ل 
اأنه خطبها نزوًل  لها  اأو رادع، وكان خطيبها قد اعرتف  يحدوها يف قرارها مانع 
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على رغبة والده وهو مل يعتد على ك�سر اأوامر والده احرتاًما وتبجياًل له، واأنه واإن 
كان ل يحبها فهو ي�ستلطفها ولكن قلياًل، قلياًل جًدا واأنه ياأمل يف اأن يحبها يف الوقت 
الالحق، واإن كان هذا الأمر اأمر حبه لها احتماًل فهو احتمال موؤكد حيث ل وجود يف 
حياته لفتاة اأخرى ول وجود يف حياتها ل�ساب اآخر، وقد اأذى حديث اخلطيب نف�س 

فيول ب�سدة وجعلها منه تنفر وتناأى. 
فيول الفتاة الطموحة التي ل ترغب احلياة يف بلدة ريفية تعي�س عمرها فيها 
حتلب الأبقار وت�سنع اجلنب وتتزوج عامل دبغ جلود، وجدت حيلتها يف اخلال�س 
بالزواج من دميرتي خمططة لالإيقاع به، ملحته ذات مرة فراق لها �سكله فهو لي�س 
كان  بل  باملرة  دميًما  ولي�س  املدينة  �سبان  عن  قراأت  كما  اجلذاب  بال�سكل  و�سيًما 
ومييل  جًدا  نحيف  وق�سري،  وناعم  ك�ستنائي خفيف  �سعر  ذو  اللون  اأ�سفر  و�سًطا، 
اإىل الق�سر عن الطول، حاد املالمح م�سدود الوجه ذا جبهة م�ستوية واأنف اأرنبية 
وفم رقيق ال�سفتني يكادان يكونان غري موجودتني، مي�سي على عجل كاأمنا دائًما هو 

متاأخر عن موعده ل ينظر اإل للطريق املمتد اأمامه. 
اأف�ست فيول ب�سرها لالأخت الأقرب منها اإذ اتفقت معها على الآتي، اأن تنزل 
فيول مبالب�س النوم للقبو ذات ليلة ويف ذلك الوقت تذهب اأختها لإ�ساعة خرب اأن 
فيول ودميرتي يهيمان ع�سًقا بع�سهما ببع�ٍس واأنهما الآن يلتقيان يف القبو يف خمدع 

دميرتي. 
مفاتنها  مبدية  مالب�سها  من  متخففة  فيول  نزلت  الليل  اأ�ستار  خلف  متخفية 
متجملة بكامل زينتها اإىل القبو كما لو كانت متاأهبة للقاء غرامي، يف طوية �سمريها 
اأو يحدث العك�س فيزهدها  كانت فيول تدعو اأن ل يوقظ عطرها الأنثوي دميرتي 
ال�ساب ومينع نف�سه عنها فتحبط خطتها، كانت تريد لقاًء يوقع به ول يوقعها فيه، 

يقتله ول يجرحها. 
وجهه  ناحية  امل�سباح  النوم، وجهت  كان هو غارق يف  بداخل حجرة دميرتي 
واأبعدته �سريًعا كي ل يوفظه �سعاعه، نحت امل�سباح ثم جل�ست على حافة فرا�س 
دميرتي، لقد اأخطاأت ح�ساباتها وكانت تظن اأنها اأجراأ من اأن تتجمد كتمثال �سمع، 
يكن  الوقت مل  لكن  امل�سباح  لتلتقط  انحنت  الرتاجع،  وقررت  غا�ست يف اخلوف 
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اإىل  اأمامهما  �سريًعا من  ووالدتها، هربت  والدها  بوجهي  تفاجاأت  اإذ  يف �ساحلها 
حجرتها يف الطابق العلوي يف وقت اأيقنت اأن ل نفع فيه لدعاء اأو دهاء لقد ق�سي 

الأمر وما عليها �سوى تلقي ردود الأفعال. 

والد  �سوت  على  اإل  ي�سُح  ومل  حوله  يدور  ما  يدري  ل  نائًما  يزال  ل  دميرتي 
فيول ينهره وهو ي�سحبه من ياقة منامته ياأمره بالزواج من ابنته، مل يكن دميرتي 
يفهم �سيًئا وظل ي�سرخ »لن اأفعل، لن اأفعل«. فقد كان دميرتي يظن اأن الأب ي�سعى 
وجًها  نف�سه  منها. حتى وجد  التخل�س  يريد  التي  الب�سعة  بابنته  بالزواج  لتوريطه 
لوجه اأمام فيول ت�سحبها من يدها والدتها يقول والدها له »هذي عرو�سك«. حينها 
كف دميرتي عن ال�سراخ ليعتدل يف وقفته يهندم مالب�سه ما�سًحا بيده على �سعره 

وهو يقول:

 لي�س عندي مانع يا �سيدي يف قبول طلبكم. 	 

مل مي�س عامان على زواج فيول بدميرتي حتى انتدب الزوج للعمل يف م�سر، 
لتودع فيول بذلك مدينة باري�س وقرية دينان وفرن�سا باأكملها لتم�سي بعدها �سنوات 
عمرها الآتية. وقد و�سل الو�سال ما و�سل من ثقة وتاآخي بني زين وفيول اأن باحت 
فيول بق�سة زواجها من دميرتي وهي احلري�سة على كتمانها خجاًل وتكرًبا، لكنها 
ما اإن ت�سادقت على زين حتى اجرتت الذكريات معها اجرتاًرا، كانت بلدتها دينان 
والتي بنيت يف القرن الثالث ع�سر وظل �سكانها حمتفظني باأ�سالتها باقية يف عقلها، 
مرتبط قلبها بها ترتدد روحها بالذكريات التي مل تن�سها جلولتها اأثناء ال�سري بني 
الطرقات  و�سط  الرمادية  احلجرية  امل�ساطب  على  وجلو�سها  املتعرجة  املمرات 
يقومون  كانوا  حني  اإخوتها  مع  الران�س  نهر  يف  ال�سيد  جتارب  وعن  املنحدرة، 
بالرحالت النهرية على اأحد القوارب البي�ساء، م�ستمتعني ب�سوت الطيور ونزهتها 
على طول ال�سور الذي يحيط بالقرية حتى القلعة، متذكرة ذلك اليوم الذي اختباأت 
فيه حتت اجل�سر من الأمطار حتى غلبها النعا�س وظن اأهلها اأنها �ساعت بال رجعة.

t 
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اأثناء حديث عبد اجلبار مع فيول دخل عبد احلكيم مع دميرتي، كان قلب عبد 
اأثًرا منذ دخوله  اأو  التي مل ير لها طرًفا  احلكيم يخفق ا�سطراًبا وقلًقا على زين 
املنزل، وكان يف و�سع دميرتي اأن ي�سعر ب�سديقه وما خالج نف�سه من ظنون وهواج�س 
البحث عن زوجته، قال  لعبد احلكيم  ليت�سنى  املنزل  اإبعاد عبد اجلبار عن  فقرر 

دميرتي بلهجة تودد م�سرية مرحًبا بعبد اجلبار وهو ميد له يده بال�سالم:

يا اأهاًل ويا �سهاًل بوالد ال�سديق العزيز كبرينا احلاج عبد اجلبار، الغايل 	 
والد الغايل. 

وكان عبد اجلبار يحب اأن يرحب به ب�سيغة تبجيل وتوقري واأن ميدح يف ذاته 
ففرد �سدره وابتهج وجهه وهو يرد ال�سالم على دميرتي، اأكمل دميرتي تودده قائاًل:

لن اأتنازل عن لقاء ب�سحبة �سيادتكم يف منزيل واأنا م�سمم على اأن اأنول 	 
ذلك ال�سرف الآن. 

اعذرين يا اأخي لتوؤجلها ليوم اآخر. 	 

لي�س من املمكن فاأنا م�سمم اأ�سد الت�سميم 	التفت اإىل عبد احلكيم	 واأنت 	 
يا عبد احلكيم �ساأترك لك فر�سة لن�سف �ساعة يف منزلك قبل اللحاق بنا 
تكون فيها قد بحثت عن الت�سميم ال�سائع منك، تعطيني الت�سميم تاأخذ 

والدك. 

ثم �سحك مكماًل حديثه: 

هيا يا حاج عبد احلكيم �سوف يجلب الت�سميم ثم يلحق بنا. 	 

غمز دميرتي لعبد احلكيم ففهم الثاين فحوى الر�سالة. رحل الزوج والزوجة 
ومعهما عبد اجلبار ومن ورائه ب�سري وريحان، ما اإن اأغلق عبد احلكيم الباب حتى 
تكون  فاأين  خاوية،  احلجرات  لكن  عليها  يهتف  زين  عن  باحًثا  املنزل  يتفقد  راح 
يا ترى؟ جاءه �سوتها هزياًل خمنوًقا من ناحية املطبخ، اجته عبد احلكيم �سوب 
املطبخ مهروًل وفتح اخلزانة ف�سقطت زين مكومة بني ذراعيه خم�سبة مالب�سها 

بالدماء… 
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يف اإحدى حجرات النوم يف منزل فيول ودميرتي رقدت زين بعد اأن حملها عبد 
احلكيم وهرع بها اإىل هناك حيث كانت فيول تنتظره عند الباب اخللفي، اأخذت 
منه زين وهي يف حالة يرثى لها تت�سرب منها حياتها بني الإفاقة والإغماء تنزف 

بغزارة فو�سعية تكورها بداخل اخلزينة اأ�سقطتها اجلنني. 

رجع عبد احلكيم مرة اأخرى ملنزله جلمع حاجات زين كلها من املنزل مورًدا 
تلك  يف  اطماأن  حتى  مرات  خلم�س  واإياب  ذهاب  دميرتي،  �سديقه  ملنزل  اإياها 
الأخرية اأن ل اأثر اأ�سبح لزين يف املنزل بعدها رجع لزين التي اأح�سرت لها فيول 
اأن  اأراد عبد احلكيم  الليلة احلرجة،  تلك  لها يف  طبيًبا وقف على حالتها مراقًبا 
على  اأمره،  يف  اجلبار  عبد  ي�سك  اأن  خوف  رف�ست  فيول  لكن  زوجته  بجوار  يبقى 

م�س�س وافق عبد احلكيم. 

التي  والفرتة  اخلديوي  �سراي  يتبادلن حديًثا عن  ودميرتي  الوالد  كان  بينما 
النيل،  �سفاف  على  ال�سرتاحات  اإحدى  بناء  على  الإ�سراف  يف  دميرتي  ق�ساها 
وكيف اأنه كان ياأخذ التعليمات من اخلديوي ذات نف�سه، احلديث راق لعبد اجلبار 
مما رفع من �سقف طموحه بزواج ابنه عبد احلكيم من جوزال ابنة املهردار فقد 
وكان  م�سافحته،  الأقل  على  اأو  اخلديوي  مع  للتحدث  ا  اأي�سً هو  الفر�سة  له  يتاح 
ب�سري وريحان اتخذا مكاًنا منزوًيا يتحدثان بع�سهما لبع�ٍس بلغة بالدهما التي مل 
يكن يفهمها غريهما. اأخذ عبد احلكيم مقعده يف املجل�س م�سقولة نف�سه باحلزن 
ترجف اأ�سابع كفه املتعرقة كما جبينه �ساردة نظراته. ا�ستهل عبد اجلبار احلديث:

هل عرثت على الت�سميم يا عبد احلكيم؟ 	 

اأي ت�سميم.. اآه لقد تذكرت لقد بحثت عنه ملًيا ومل اأجده. 	 

هل لهذا ال�سبب اأنت متوتر؟ فيما يبدو اأنه ت�سميم مهم. 	 

اأن روحي معلقة به واأن �سياعه لهو 	  نعم مهم، مهم جًدا يا والدي لدرجة 
مبثابة موتي. 
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بدا لدميرتي اأن عبد احلكيم فقد اأع�سابه واأنه بداأ يرثثر بال وعي فتناول خيط 
احلديث وقال:

اإنه ت�سميم ي�سمن ترقية لعبد احلكيم كبرية اإذا ا�ستطاع اإجنازه بال�سكل 	 
املطلوب. 

اقرتب دميرتي من عبد احلكيم اأكرث و�سغط على ركبته املهتزة يثبتها وي�سغط 
عليها:

ل تخف يا عزيزي �ستوؤول الأمور لأح�سن حال. 	 

منزلك اأ�سبح اأكرث تنظيًما يا عبد احلكيم تفوح منه رائحة عطرية وكاأنه 	 
ا�ستجد عليه �سيء خمتلف. 

اأرجو اأن يظل على حاله واأن يثبت على اختالفه يا والدي. 	 

يف جانب من الغرفة ال�ساغرة م�ساحة من الرباح ل باأ�س بها كان يجل�س ب�سري 
وريحان. منحنيان �سوب بع�سهما البع�س. 

نحن نهيم بال وجهة اأو مق�سد، قل يل ماذا حققنا من احللم الذي تعاهدنا 	 
على اإتيانه حقيقة يا ب�سري األ�ست اأنت قائدنا؟

اإننا يف عر�س البحر يا ريحان، كيف لنا اأن نرى ال�ساطئ يف هذا التوقيت؟ 	 
اأبناوؤه وبهذا نكون قطعنا �سوًطا كبرًيا يف خطوة  اأ�سابيع وي�سلب من جابر 
اأخطط  فاأنا  اأكرث،  الروؤية  تت�سح  �سوف  جابر  من  اإن خل�سنا  وما  واحدة، 

للزواج من تهاين. 

لقد �سفعك جدها واأهانك منذ قليل! 	 

ما يل وجدها؟ اأبوها من �سيزوجني اإياها اإن رقبته يف يدي فلقد كتب يل 	 
نف�سه  يبيع  قادر على جعل همام  اأنا  اإثرها  املخمور ورق مداينة على  هذا 
اإن  اإننا  كلهم،  اجلبابرة  يرث  من  ن�سلنا  من  �سيند�س  وقريًبا  ابنته  ولي�س 
ت�سربنا من خالل ن�سائهم ل�سيقنا عليهم احليلولة دون اأخذ حق اأو باطل 
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منا، حينها لن يقف يف �سبيلنا ولو الطوفان نف�سه و�سوف نزود دفاعنا بذراع 
يامنة فينا  الرجل ب�سري لأن يرى م�ستقبل  اإن  ال�سكور،  لي�ست هينة، عبد 

وثرواتها يف اأيدينا. 

بنيته  بداية  ابنه  �سارح  للنوم  الوالد  يهجع  اأن  وقبل  احلكيم  عبد  منزل  يف 
اأو �سجر، بل متيز حينها عبد  بالزواج من خ�سرا فلم يجد عند البن من رف�س 
احلكيم بالربود اإذ مل يتحرك فيه �ساكن وظل �سامًتا اإىل اأن اأنهى والده احلديث، 
ثم كا�سفه عبد اجلبار بال�سبب الرئي�سي لنزوله القاهرة وهو اأن يخطب له جوزال 
ا عبد احلكيم لأن هول ما كان فيه من اأمٍل اأملَّ بزين فاق ا�ستيعابه  فلم يعرت�س اأي�سً
ملا يطلبه منه والده وهو الزواج باأخرى غريها، مل يكن عبد احلكيم يف مزاج لأن 
يدخل يف نقا�س مع والده فلم يعرت�سه يف كلمة واحدة، وحتا�سى اجلدال معه لينام 
والده نوًما عميًقا م�سرتيًحا غري متقلقل فيت�سنى له الذهاب لزين واملكوث بجوارها. 

t
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يف يامنة.. 

وكانت  انفراد  على  هماًما  اأخاه  جابر  فيه  ا�ستقبل  الذي  النهار  ذلك  منذ 
�سنية ترق ال�سمع حلديثهما مًعا ومعرفتها يومها ملا ينوي حماها عليه من الزواج 
بخادمتها خ�سرا ابنة الأجري، ومل تنكف عن التفكري يف كيفية اخلال�س من خ�سرا 
وقد �سجعتها على ذلك رئي�سة زوجة همام، وكانا يوا�سالن النهار من اأول ال�سباح 
�سًرا.  يعد  ومل  الكل  اخلرب  تداول  حتى  التفكري  �سوى  معهما  لي�س  الأ�سيل  وحتى 
وكانت رئي�سة اأكرث مكًرا ودهاًء اإذ كانت هي التي تخطط وتدبر و�سنية ت�سمع وتنفذ. 

الإفطار  همام  تناول  بعدما  اجلديد  منزل همام  العنب حيث  كرم  مزرعة  يف 
تدثر بقفطانه وعباءته وذهب اإىل اخلمارة، فبعد اأن اأ�سابته لعنة اخلمر اأ�سبحت 
الكاأ�س ل تفارق ميناه لي�س له هم �سوى العربدة ومالطفة الراق�سات الالئي جلبهن 
ولعب  للقمار  فيها طاولة  ن�سب  قد  والتي  للخمارة،  مرتادين  ال�سكور جلذب  عبد 
الورق يقف على نا�سيتها قا�سم �سريك جرج�س النجار. وكان من زبائن اخلمارة 
فاروق زوج نع�سة وهناك تعلق بواحدة من فتيات اخلمارة تعلق الهائم واملحب ولي�س 
تعلق نزوة عابر مر بها كغريها بل مل تكن كغريها، يدفع اأ�سعاف الكاأ�س من املال 
�سوى  وجهها  عن  يقطعه  ل  ترم�س،  ل  لها  مفتوحة  بعيون  الأنخاب  معها  لتتعاقب 
اأوقات ال�سالة التي كان يحر�س على اأدائها واإن كان خمموًرا، وكانت الفتاة تدعى 
قمر وهذا لي�س ا�سمها اإمنا ال�سم الذي وهبه لها �ساحب عملها. مال فاروق عليها 

يومها وقال:

هل ي�سبع البطن من رائحة الطعام وحدها وهل يغيب العقل من ر�سفة خمر 	 
واحدة؟ 
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�سحكت املراأة بدلل وقالت. 

ل. 	 

ا بك. 	  اإًذا اإن اأردت بنيت لك بيًتا خا�سً

اأبعدت املراأة كر�سيها وو�سعت كاأ�سها جانًبا، فا�ستح�س منها كدًرا: 

هل قلت ما اأغ�سبك؟	 

 بل قلت ما اأهان وم�س �سريف، ل تنظر اإيل هكذا فاأنا امراأة �سريفة ل مي�سها 	 
�سوى زوج ل يعي�س معها اإل يف نور ال�سم�س ولي�س القمر، تزوجني ول تنب يل 

بيًتا بل اجعل م�سكني اأ�سفل قدميك. 

فوارغها  وميالأ  يعو�سها  وما  فاروق  نقائ�س  عرفت  باأن  املكر  من  املراأة  كانت 
ما  اجلبانة  ال�سعيفة  طبيعته  على  بالتايل  معها  هو  ف�سار  وكرًبا،  غروًرا  ويغمره 
ثم  عالية  ناه�سة  موجة  يف  الغانية  ترفعه  نف�سه،  حقيقة  عن  متغافلة  هي  دامت 

ت�سقطه بعدها اأ�سفل قدميها خا�سًعا كاملاء.. 

عزم زوج نع�سة على الزواج من قمر الراق�سة فتاة اخلمارة. 

t
يجامع  فرا�سه  يف  قم�سان  كان  كاأ�سه  حرف  يقبل  اخلمارة  يف  همام  بينما   
زوجته، يف ذلك اليوم خطط الثنان لختطاف خ�سرا والتخل�س من ذرية قادمة 

فاحل�سان العجوز ي�سعى للزواج مبهرة قد متنحه عديًدا من الأطفال. 

على حجرك 	  �سي�سطجع  راأ�س خ�سرا  وقريًبا  رئي�ستي،  يا  �سيء جاهز  كل 
تخ�سبني من دمائها كعبي قدميك. 

اإل الدماء يا قم�سان قلبي رقيق ل يتحمل لون الدماء، اقتلها مبعرفتك ثم 	 
ادفنها يف اجلبل ول تخربين اإل بعد دفنها. 
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الن�سيم خفته يف 	  و�سخ  ورقه  رقة  الورد  اأعارك  هل  رئي�ستي  يا  لعطفك  يا 
دمائك، هل اأنت ن�سف مالك؟ بل اإين اأجزم على كونك ن�سف مالك. 

�سحكت رئي�سة �سحكة �سريرة وقالت:

التوبة منك ومن حديثك يا قم�سان. 	 

لكن ماذا �سيقول حموك واخللق عن غيابها هل �سوف ي�سكون؟	 

�سيقولون فاجرة لها ع�سيق، انتهزت الفر�سة وهربت معه. 	 

اأم�سكت رئي�سة ببطنها تتلوى. 

 ما بك يا غاليتي؟	 

اإنه املغ�س يا قم�سان ثالثة اأيام وهو ل يرتكني خويف اأن ما اأخ�ساه يكون 	 
قد حدث. 

وماذا تخ�سني؟	 

انقطف لون رئي�سة وقالت:

اأخ�سى املفاجاآت، احلمل، اأن اأكون حاماًل يا قم�سان. 	 

ممتاز. 	 

قالها بلغته التي مل تكن رئي�سة تفهمها، بخبث نظر قم�سان لبطن رئي�سة وراح 
يتح�س�سها بن�سوة انت�سار الأماين التي قد تتحقق اإن اأجنبت رئي�سة من �سلبه مولوًدا 

ينت�سب اإىل اجلبابرة ويرث فيهم. 

t
كانت عروق جابر تنف�س الدماء النافرة منها التي ي�سخها قلبه الغا�سب، هل 
طالت  مهما  ومنيته  يخلد  لن  فالوالد  خريه  يف  وت�سرح  مترح  الأجري  ابنة  �سيرتك 
قريبة، واأخوه لي�س له من ولد يرثه والأخ الثالث زاهد يف اأر�س يامنة وقد �سرح اأنه 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

لن يرث يف اأر�س حرام كما زعم؛ لذا اإن تزوج والده من خ�سرا فهي رمبا تنجب 
له ولًدا يف كل عام من حياته، اإن عا�س ثالثة �ستهبه ثالثة اأبناء واإن عا�س خم�سة 
يحمل  اأن  قرر جابر  والده،  اإرث  من  ثروته  بذلك  و�ست�سمر  وهكذا  �ستهبه خم�سة 
بندقيته ويذهب لدار خليل وهناك يفرغ يف خ�سرا واأهلها جميع ر�سا�ساتها لكنه 
عدل عن تلك الفكرة الهوجاء فالفتاة ل تزال ت�سغل عقله، ليتذوقها اأوًل ثم يقتلها 

اإن �ساء. 

راودته فكرة اختطافها فقرر الرجوع اإىل الثعلب واإعطائه املال الذي اأراد لقاء 
تنفيذه اخلطة التي اتفق عليها معه يف ال�سابق. 

همام مل يكن الأمر يعنيه بالقدر الذي كان يعني جابًرا فهو ل ميتلك الذرية 
من  زواجه  قبل  الرثوة  يق�سم  والده  جعل  هو  له  �سعى  ما  جل  عليها،  يخاف  التي 
خ�سرا لكن الوالد رف�س وا�ست�ساط غ�سًبا، متوعًدا ابنه باأ�سد �سنوف العقاب اإن 
مل ير�سخ كما اأخيه الكبري جابر لأمره وي�ستقبل خ�سرا ا�ستقبال زوجة الأب والأم 
مبا يليق بح�سرته ومقامه. كان هذا هو حديثهما ع�سية رحيل عبد اجلبار للقاهرة. 
وقد �سهد ب�سري على حوار الأب مع ابنه وليلتها اجتمع مع باقي العبيد خمططني 
يف  مل�ساعدتها  خليل  زوجة  عوايل  ت�ستدعي  باأن  رئي�سة،  مب�ساعدة  خ�سرا  خلطف 
اأمر ما وبهذا يكون اجلو رائًقا، يذهب جوهر وف�سل ملنزل خليل يكممان فم خ�سرا 
ويقيدانها ثم ي�سعانها يف جوال مع عدة جوالت فوق عربة، ويتجهان بها ملزرعة 
الكرم حيث خمزن اخلمور الذي هو بدروم املع�سرة، والذي ل يدخله �سوى عبيد 

الأ�سياد فيوِدعونها هناك حلني قتلها. 

يف اليوم التايل بعدما اتفق قم�سان مع رئي�سة على اخلطة اأر�سلت رئي�سة اإحدى 
وهناك  نومها  غرفة  حيث  بها  درجت  عوايل،  وا�ستدعت  خليل  لبيت  اخلادمات 
اأنه  فيه على  ما  تفرجها على  وراحت  تهاين  اأخرجت �سندوًقا من �سناديق جهاز 
الفرحة  تارة تزغرد مطلقة عنان �سوت  هدية منها خل�سرا عرو�س حميها، وهي 
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بداخلها وتارة ت�سب دعوات اخلري على رئي�سة وتهاين يف نف�س الوقت الذي كانت 
جتر فيه ابنتها وهي بداخل جوال اإىل البدروم ا�ستعداًدا لقتلها، اتفق عبيد الأ�سياد 
على خنقها فال ي�سدر عنها �سوت ول ترتك اأثًرا فتموت يف �سمت ثم يعقدون على 

بطنها حجًرا كبرًيا ويرمونها يف النيل. 

الأركان،  اأحد  يف  ومقيدة  مكممة  حالتها  على  خ�سرا  �سجيت  البدروم  بداخل 
كانت متوء مواًء �سعيًفا لكن اأحًدا مل ي�سمع �سوتها وظلت على هذا احلال اإىل ما 
ثقل  الأ�سياد حولها.  اأو �سراب حلني اجتمع عبيد  الليل بدون طعام  انت�ساف  بعد 
احلال على خ�سرا وعلمت اأنها ل حمال ميتة فت�سهدت و�سكنت حلني �سكون روحها، 
النعا�س  غلبها  قد  وكان  الأر�س  مفرت�سة  وهي  حولها  دائرة  كن�سف  العبيد  التف 
فنامت يجاور خدها �سطح الأر�س، بدا لهم كاأنها ميتة فج�س ف�سل نب�سها فعرفوا 
اأنها حية واأ�سار عليهم ب�سري برتكها نائمة حتى يباغتها املوت فال ت�سعر باخلوف 

وترهب املوقف �سفقة منه وعطًفا. 

فك ريحان عمامته البي�ساء ثم غم�سها يف دلو املاء، ع�سرها ثم وقف ينتظر 
اإ�سارة ب�سري له بخنقها: 

هل اأبداأ يا �سيد العبيد اإين على ا�ستعداد الآن؟ 	 

مهاًل لنقراأ الفاحتة على روحها يف البداية، وهل �سنقتل جرًوا اإنها ب�سر يا 	 
ريحان، لنقراأ الفاحتة على روحها الطاهرة. 

ثنى العبيد اأذرعتهم فاردين كفوفهم وراحوا يتلون الفاحتة، كان جوهر م�سيحًيا 
ل يحفظ ال�سورة ف�سرح بفكره وقت تالوة باقي العبيد حتى انتهوا، ردد معهم بقول 

اآمني ثم اقرتح عليهم:
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اإننا منتلك 	  اإمرتنا،  الفتاة جميلة يا اإخواين األ تالحظون؟ فتاة بكر حتت 
ا عن قتلها ما دمنا يف كل حال �سنتخل�س منها  جارية فلَم ل نبيعها عو�سً
ولن يتزوجها عبد اجلبار؟ اخلمارة يفد عليها اأثرياء من كل حدب و�سوب 
يف بر ال�سعيد نبيعها لواحد منهم يف ال�سر اإن طلبنا اإيجاًرا �سهرًيا اأخذنا 

واإن طلبنا بيعة نهائية بعنا. 

فكر ب�سريا وقال: 

اأح�سنت التفكري يا جوهر. 	 

اأعقبه ف�سل: 

يامنة متتلئ باحلوريات ونحن اأح�سن من يفهم يف القن�س، ولي�س اأو�سع من 	 
رزق ال�سيادين. 

قال ب�سري:

الأوىل، لنجرب حظنا يف 	  يا ف�سل فنحن مل نتخل�س بعد من  على ر�سلك 
هذه. 

 وفيما هم كذلك �سمعوا �سوًتا ينادي، كان �سوت فاروق زوج نع�سة فخرج له 
خاطب  ثمل،  وهو  قمر  ب�ساعد  مم�سًكا  فاروق  كان  يتبعه.  ل  حتى  م�سرًعا  جوهر 

جوهر بلهجة قا�سية: 

ا�سمع يا هذا �ساآخذ قمر. 	 

كيف هذا يا �سيد اإننا ندفع �سهرية ل�ساحب عملها وهي مدونة كاأي �سيء 	 
مدون ونحن موؤمتنون عليه يف اخلمارة كالطاولت والكرا�سي. 

�ساأدفع اأنا �سهريتها. 	 

وماذا عن الزبائن الذين �سيقل عددهم للربع؟ اإنها واحدة من اأربع فتيات 	 
يجذبن الزبائن كاجتذاب الفرا�سات لل�سوء. 
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ا، ها ل تقاي�سني �سوف اآخذها الآن. خذ هذا مقدمكم. 	  و�ساأدفع ذلك اأي�سً

ثم رمى كي�س قطيفة خمملًيا اأ�سفل اأرجل العبد جوهر ورحل فرًحا على عجل. 

رجع جوهر بكي�س املال ثم اأخرج ما فيه من ذهب اأمام باقي العبيد، قال ب�سري 
تك�سب  فيهن  التجارة  الن�ساء  اأن  اأعلم  اأكن  »مل  بل�سانه  ال�سفلى  �سفته  يلح�س  وهو 
على  بوا�سطتهن  ملوًكا  اأ�سبحنا  اأننا  يل  ليخيل  واإنه  الأربح  التجارة  اإنها  الذهب، 

الأر�س، اإنهن الو�سيلة مما ل �سك فيه«. 

t
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ليوم ون�سف يوم وعابد يدور حول نف�سه باحًثا عن حبه خ�سرا حتى �ساقت به 
الياأ�س بينه وبني خ�سرا كان يكفيه خرًبا يخربه  اإىل جرج�س، حال  الدنيا فذهب 
اأنها على قيد احلياة ولو مل تكن معه يف اأي مكان و�سوف يهداأ ولن يبحث عنها ما 
دامت هي را�سية. كان عابد قد ت�سادق مع جرج�س واختلط به ي�سفق على جرج�س 
اأحواله واأحوال زوجته  اأن ي�سليه ويبهجه، ي�ساأل عن  اأ�سدق ال�سفقة ويحاول دائًما 
من حني حلني وكان الثاين يبوح له بهمه الثقيل فاأحياًنا يقل من�سوب اإميانه فيقول 
لعابد »على ما يبدو اأن اهلل غا�سب مني يخفي رحمته عني«. فريد عليه عابد »ل 
ت�سلم قلبك لو�ساو�س الكفر يا والدي«. فريجع جرج�س طالًبا العفو والرحمة من اهلل 

الواحد وقد ا�ستلقت �سحابة من الكاآبة فوق وجهه. 

دخل عابد فوجد جرج�س جال�ًسا يف الركن الأمامي من الور�سة وقد براه الهم 
املرتا�س  اخل�سب  اأمام  ا  مقرف�سً واأزميله  من�ساره  تارًكا  اجلاف  كالعود  فاأم�سى 
يظل جال�ًسا،  اأن  يده  �سد على  عابًدا  لكن  �سيقف  كان جرج�س  بع�س،  بع�سه على 

ابت�سم عابد يف وجه جرج�س رغم همه الثقيل وقال:

كيف حال زوجتك اأيها الرجل الطيب؟ 	 

 ابت�سم جرج�س ابت�سامة متعبة وقال:

علتها لي�س لها دواء يا بني، اأت�سرع للقدر اأن ميد يف عمرها قدر ما اأرحل 	 
اأنا قبلها فال تتعذب روحي بعدها وهي لن تتعذب طوياًل فاإنها قريًبا �سوف 
تلحق بي، اإن ج�سمي يذوب ب�سرعة اأمام اأملها وما من يوم ياأتي تخف فيه 

اأوجاعها فتخف اأوجاعي. 
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حتبها اأنت يا عم جرج�س. 	 

وما اأنا بدونها يا بني؟ كانت طفلة حني تزوجتها راأيتها ملا كانت اأمها اأمام 	 
عتبة املنزل ت�سفر لها �سعرها وكنت اأنا يف �سعف عمرها، ربيتها على يدي 
اأجنبت و�سارت  واإىل هذا احلني وبعدما  واأ�سفره  لها �سعرها  اأ�سرح  كنت 
جدة تغ�سل �سعرها وترتكه حلني اآتي اأ�سرحه لها اأنا، نحف �سعرها وابي�س 
كله وما زالت الطفلة بداخلها.. اإن امل�سط ل�سوف يفتقدها فكيف بنف�سي يا 

عابد. 

الهواء 	  هناك  اجلبل  اإىل  بها  اطلع  جرج�س،  عم  يا  ال�سيف  ياأتي  قريًبا 
�سيفتح رئتيها و�سوف ينت�سل املر�س من عروقها كما ال�سعرة من العجني، 

وا�سقها من لنب الإبل هو نافع باإذن اهلل. 

له ق�سة  �ساأله جرج�س عن حاله فحكى  راأ�سه م�سقطها،  و�سع عابد يده فوق 
�سياع خ�سرا، مد جرج�س يده اإىل الرباد املك�سورة يده واملغمو�س يف جمر الكانون 
يغلي ويفور، �سب لعابد كوًبا ولكن عابًدا ظل مم�سًكا بالكوب مل يقربه من �سفتيه 

ل يبدي حراًكا. 

دخل زيدان وعيد ومعهما فرج القطان اإىل ور�سة جرج�س وجل�سوا جميًعا حول 
عابد، قرب جرج�س من كل واحد منهم كوب �ساي. قال عيد:

اأمل يالحظ اأحد منكم �سيًئا غريًبا حول منزل خليل؟ 	 

هز اجلميع روؤو�سهم بالنفي ثم قال عابد:

فتن�سج 	  الفتاة  غياب  اأمر  افت�ساح  من  خفت  لكنني  اجلرية  �ساأ�ساأل  كنت 
الأقاويل عن �سبب غيابها وتكرث. 

ا: �ساأل عيد اأي�سً

لو فر�سنا اأنها اختطفت فمن له امل�سلحة يف ذلك؟	 

على الفور اأجاب فرج:
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اأبناء عبد اجلبار بالطبع ومن غريهم؟	 

قال عابد:

عن 	  منزهة  ونف�سه  اهلل  يعرف  الرجل  الدائرة  من  احلكيم  عبد  اأخرجوا 
احلرام. 

رد زيدان: 

وما بالك اإًذا بزوجات الأبناء؟ احلداأة �سنية والأفعى رئي�سة. 	 

اقرتح جرج�س: 

اأهل دار عبد اجلبار 	  لنطلب امل�ساعدة من �ست تهاين تراقب من ناحيتها 
واأنا متاأكد اأنها لن ترف�س. 

قام عابد من مكانه وقال:

اأنا �سوف اأذهب اإليها الآن وليكن ما يكون. 	 

اقرتب جرج�س من عابد، و�سع يده فوق كتفه وقال: 

يا بني اإنه لن ي�سرك �سرهم لأنك على حق واهلل معك، ولو ق�سفوا ركائزك 	 
قادر هو على اأن يعمدك، اذهب �سوف اأ�سعل �سمعة للعذراء واأ�سلي لك. 

هتف باقي الرجال: 

�سوف ندعو لك. 	 

t
اأنها  يعني  وهذا  م�ساءة  حجرتها  اإن  تهاين،  حجرة  اأ�سفل  واقف  الآن  عابد 
م�ستيقظة لكن كيف الو�سول اإليها ول �سبيل له يف دخول املنزل؟ ذهب عابد حلجرة 
عدد الفالحة والأر�س املخزنة فيها املناجل والفوؤو�س والكراكات وغريها، التقط 
منها عابد اأدوات ت�سلق النخيل احلبل والبلطة، لف نف�سه باملطالع وهو حبل �سميك 
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احلبل  بباقي  وحاوط  ربطات  عدة  خ�سره  حول  جيًدا  عقده  ثم  بالقما�س  ملفوف 
جذع النخلة، قراأ اآية الكر�سي وت�سهد ثم خلع حذاءه وحط رجله على اجلذع وراح 
جلمار  و�سل  حتى  بتاأٍن  تهاين  حجرة  �سرفة  وحتى  طولها،  البا�سق  النخلة  يت�سلق 
النخلة واأ�سبح قاب قو�سني اأو اأدنى من ال�سرفة، كان عابد معتاًدا على طلوع النخل 
يطلعهن مرتني يف  بلده ثالث نخالت  كان ميلكها يف  التي  الأر�س  اإذ حوت قطعة 

العام، الأوىل مو�سم تقليمهن والثانية عند جني البلح. 
قطع عابد واحدة من جريد النخل وراح يناو�س خ�سب نافذة احلجرة باخل�سب 
ملع  نف�سها،  ت�سدق  مل  فجاأة  تهاين  توقفت  الأمر.  ت�ستطلع  فراحت  النافذة  خارج 
ظلت  بالبهجة،  وجهها  ت�سرج  وقد  عينيها  طاقتا  عك�سته  قلبها  �سعاب  يف  �سوء 
لن�سف دقيقة تتاأمل وجهه الأ�سمر وعيونه اللوزيتني املتذللتني وقد طوقت مقلتيها 

الدموع فـاحمر بيا�سهما، خيلت الظنون لتهاين اأن حبها ك�سره واأبكاه فقالت له:
ادخل يا عابد فديتك بالعمر كله. 	 

طوت  احلجرة،  اإىل  النافذة  من  بر�ساقة  نف�سه  ملقًيا  اليمنى  قدمه  عابد  مد 
تهاين عدة اأحلفة بع�سها فوق بع�ٍس وطلبت من عابد اجللو�س:

تعال اجل�س هنا ا�سرتح. 	 
 لكنه رف�س وظل واقًفا. 

مل اآتي يا اأخت لل�سيافة. 	 
ذبذبات  مل�ساعرها  وكاأن  ج�سده  بقربها  �سعر  اأكرث  عابد  من  تهاين  اقرتبت 
غري مرئية، لم�ست عاطفته كاأن �ساعقة �سربته فارتد الفتى على اإثرها خطوتني 

عو�ستهما تهاين يف خطوتني باجتاهه ي�سحبها توقها للقرب مثل مد ل يقاوم. 
اأحزنك 	  اإن ما  اأجدك غريًبا عني، قل ما عندك ل تخف  اأنا ل  تبتعد؟  مَل 

اأحزنني وما اأبكاك اأبكاين واإين قد �ساحمتك. 
انق�سم قلب عابد اأثناء ما كانت تهاين تبكي بني يديه بني اإ�سفاقه مما هي عليه 
وما �سوف تكون عليه حينما يطلب منها م�ساعدته يف اإيجاد خ�سرا، وهي التي تظن 
اأنه جاء حمًبا لها، وبني ن�سفه الآخر املتاآكل خوًفا وقلًقا على حبيبة قلبه و�سقيقة 
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روحه. 

تهاين يا ابنة الكرماء اأين اأنا منك؟ اأنا ل�ست فار�سك يا �ست البنات. 	 

ابنة 	  فاأنا  بالظلم  مدن�س  اأ�سلي  اإن  اأنا،  ول�ست  الكرماء  ابن  اأنت  اإنك  بل 
الأ�سود  اخلبز  بلعنة  متوج  اأ�سل  اإنه  ظامل،  ابن  ابن  ظامل  رجل  ابن  ظامل 
خبز الظلم ومال احلرام الذي ن�ساأت عليه و�سببت حايل حال كل اجلبابرة، 

واإين لأنكم�س اأمامه واأ�سغر احتقاًرا لنف�سي امللوثة بدمائه. 

اأحبته ب�سدق فقرر  اأنها  اإل  لها ذنب  لي�س  فتاة  �سقاء  يزيد  اأن  عز على عابد 
الرجوع من حيث اأتى. 

الأمر لي�س كما تظنني يا �ست تهاين اأنا �سوف اأرحل. 	 

تعلقت تهاين بطرف كم جلباب عابد: 

ل لن تفعل، واإن فعلت ورحلت ف�سوف اأ�سبقك ملقية نف�سي من النافذة. هيا 	 
�سارحني باأي خرب اأتيت اأعدك باأين لن اأ�سدك ولن اأرد لك طلًبا. 

�ست تهاين اأعلم اأن قوة عقلك غالبة وحكمتك نافذة واإنه ملن داأبك ال�سعي 	 
يف اخلري، وتعلمني حقيقة اأن يحب املرء بعمق وتعلق الروح بالروح، هذا ما 
�سجعني اأن اأطلب العون منك لأنك �سوف تدركني معاناتي، �ساء القدر اأن 
اختيار جدك عليها  يقع  اأحب  التي  الفتاة  واأن  اأغريك  اأنا  واأحب  حتبينني 
للزواج بها ثم ي�ساء القدر اأن ي�سلبها مني فتخطف اأو ت�سيع اأو رمبا تكون 

قتلت. 

من  م�ستتة  اأنفا�سها  تخرج  وجهها  من  البهجة  وانح�سرت  تهاين  ج�سد  ت�سنج   
�سدرها وهي تقول: 

حتى 	  اأفعل  ماذا  خ�سرا..  مرة  كل  ويف  اأخرى  مرة  خ�سرا  اإنها  خ�سرا، 
تكرهها يا عابد ليتني اأقدر على حمو اأثرها.. 

على ر�سلك هوين عليك يا تهاين. 	 
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مل تعطه تهاين فر�سة: 
من 	  بالزواج  جدي  اأذن  يف  مو�سو�سة  ل�سيطان  ب�سببك  نف�سي  حولت  لقد 

خ�سرتك، من تلك اخلادمة التي حتبها وحتتقرين من اأجلها واإين ل اأرى 
اإل اأنك ازددت حًبا ووجًدا بها. هل اأقتل نف�سي اأم اأقتلك اأم اأقتلها.. 

ت�سبثت يدا عابد بذراعي تهاين وراح يهزها بعنف بكل ما اأوتي من غل وغيظ:
الذي 	  ما  نف�سه،  ال�سيطان  اإنك  بل  ل  ل�سيطانة،  نف�سك  اأنك حولت  تقولني 

جنته عليك فتاة بريئة كخ�سرا لتنتقمي منها؟ اإن واجبي يق�سي القت�سا�س 
الآن منك وقتلك كما اأوديت بقتلها قد تكون امل�سكينة انتحرت ب�سببك، اأنا 
اأكرهك يا تهاين، اأكرهك كما مل يكره اأحد من قبل، اأكرهك ككره العدو 

لعدوه، هل ارحتت الآن؟
ثم قب�س على رقبتها وهو ل يزال يكرر: 

اأكرهك، اأكرهك، كيف يل اأن اأقتلع قلبك الأ�سود هذا؟ 	 
لأنها  عابد  انتبه  عيونه،  يف  تطالع  عابد  يد  يف  كدمية  م�ست�سلمة  تهاين  كانت 

متوت بني يديه فحل يده: 
ل اأنا ل�ست بقاتل، اأنا ل�ست مثلك. 	 

تارًكا تهاين جاثية ت�سعل وقد ازرق وجهها وانتفخت عروق رقبتها. تربع عابد 
اأ�سفل النخلة ج�سده كان مرتخًيا كقطعة قما�س وعيناه م�سبلتان، �سند ظهره على 
جذعها يبكي بكاًء حاًرا، ل خ�سرا، ل زين، ل بلده ول اأر�سه هو الآن عبد جارت 
عليه الدنيا وب�سرها، ظل يفكر ويبكي، يفكر ويبكي حتى غفا وهو ي�سعر باأنه خفيف 
يحلق يف الهواء ويطفو فوق الغيمات، راأى عابد يف املنام حلًما فيه اأمه واأبوه حيث 
م�سقط راأ�سه، وها هو طفل �سغري يعدو يف الطريق الغربة التي ر�س على حوا�سيها 
اأ�سعة  تتخلل  يالحقه  �سغرًيا  حماًل  يطارد  والده،  �سنعها  التي  ال�سل�سال  قنن 
ال�سم�س عروقه، مل تكن الأر�س رغم وحدته فيها موح�سة، متتد على مداد ب�سره 

tالرتبة ال�سمراء حتمل بذوًرا يف رحمها منذرة بولدة قريبة…





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

يف هذه الأثناء يف القاهرة...

رغم  متما�سكة  زين  كانت  خوف،  �ساعة  يف  جنينهما  احلكيم  وعبد  زين  فقد 
الوهن واحلزن فلم يرث هذا النباأ يف نف�سها جزًعا اأو قنوًطا بل �سلمت ت�سليًما تاًما 
اأكرث من كونه  اأنه ق�ساء وقدر ل منا�س منه، لكن عبد احلكيم كان غا�سًبا  على 
حزيًنا على العلم اأن عبد احلكيم ل يغ�سب ب�سهولة اإل اإذا �سعر بظلم كبري وقهر 
اأو�سال  الرابطة فزعزعت  نف�سه  والده �سربت  اأن ق�سوة  الوا�سح  عظيم، كان من 

حلمها واأناتها. 

�ساألت فيول عبد احلكيم الذي ق�سى الليلة باأكملها مراقًبا لزين الراقدة على 
الفرا�س املقابل تئن اأنيًنا �سعيًفا خافًتا:

األن تذهب ملنزلك؟ �سي�ستغيبك والدك، ل تقلق على زين لن اأتركها اطمئن. 	 

لأر�س 	  زين  مع  �ساأرحل  النهائي  قراري  ذلك  فيول،  �سيدة  اأهاجر  �سوف 
حترتم حريتنا حيث ل خوف، حيث ل فرق بني الأبي�س والأ�سود. 

�سيد عبد احلكيم حتى هذه البالد التي تق�سد ل تزال تعاين ب�سكل ما من 	 
التمييز والعن�سرية، اإبرهام لينكولن ذات نف�سه مل ي�ستطع اأن ي�سمن ل�سود 

جنوب الوليات حرية كاحلرية ال�سمنية التي اأعطاها ل�سود ال�سمال. 

اآ�سف يا �سيدة فيول اإن قلت لك اأين �سوف اأ�ستاأثر باملنحة املقدمة للمدر�سة 	 
لل�سفر اإىل فرن�سا، �سوف اأتفاهم مع دميرتي على هذا. 

كنت اأتوج�س خ�سية اأن ي�سيبك الياأ�س وها اأنا اأرى اأنه قد فعل اأفاعيله بك 	 
بدرجة جتعلك متيل للهروب بدًل من املواجهة، ل اأق�سد بكالمي ندًما على 
�سعبها  على  وتاآلفت  ا�ستوطنت م�سر  فقد  تو�سلني مبوطني  فر�سة  �سياع 
يريد  الذي  هو  البلد  ف�ساحب  الأمور  اختالل  اأق�سد  بل  لغتها،  وتعلمت 

الهجرة، مَل ل تفكر يف مواجهة والدك اإًذا؟

تهاين 	  اأخي  ابنة  وعلى  عابد  اأخيها  وعلى  زين  على  خائف  خائف..  لأنني 
بحمايتي  جميًعا  معلقون  اإنهم  امل�ساألة،  بينهم  بريدي  �ساعي  زيدان  وعلى 
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فاأنا من اخرتت زين بكامل اإرادتي. اأنا ل اأدعي ال�سجاعة لأنني ل�ست جباًنا 
�سيدة فيول، الأمر هو اأنه لي�س يف و�سعي، لي�س يف اإمكاين اأنا فاقد للمقدرة 

�سيدتي. 

من �سميم قلبي اأرجو لكما ال�سعادة، لكن الغربة لي�ست �سهلة فكر بالأمر 	 
�سيد عبد احلكيم ثم خذ قرارك، لكن الآن دع خملفات ظلم والدك وتع�سفه 

جانًبا واذهب ملنزلك كي ل يفتقدك. 

دفع عبد احلكيم باب منزله بتثاقل، دلف اإىل املمر املوؤدي للمطبخ بدون العبور 
اإىل ال�سالة اأو ممر غرف النوم كي ل يتقابل بوالده واأثناء دخوله من املطبخ وجد 
املقابلة  من  اإًذا  مفر  ل  الفور.  على  ويريده  ينتظره  والده  اأن  اأخربه  اأمامه.  ب�سري 
والده،  اأمام  وقف  الأخرى حتى  ويوؤخر  يقدم خطوة  واملواجهة. رجع عبد احلكيم 

طلب منه عبد اجلبار اجللو�س فجل�س. 

ليكن يف علمك يا عبد احلكيم اليوم �سنذهب خلطبة كرمية املهردار. 	 

كان �سينطق، كان �سيقولها اأنه متزوج بزين لكنه وجد نف�سه مرتاجًعا ليقول: 

حا�سر يا والدي. 	 

ابنة  على  كان  واإن  يهاجر؟  اأن  اإىل  والده  ي�ساير  ل  مَل  اأنه  احلكيم  عبد  وجد 
املهردار ف�سوف ي�سارحها واإن ا�سطر جلرحها �سيقول لها بكل جراأة اأنه تقدم لها 
احرتاًما لرغبة والده، ثم اأين هي الفتاة التي يقول لها ال�ساب اأنها مرفو�سة منه 

وتتم�سك به؟ وهو لن يكذب عليها فيكون قد خدعها لأنه بالفعل ل يريدها. 

t
بعد اأن اجتازوا احلديقة توجه عبد اجلبار وابنه عبد احلكيم والعبدان يرافقهم 
اأحد م�ساعدي املهردار، دخلوا اإىل الق�سر فالبهِو وهو �ساحة دائرية ينت�سفه �سلم 
موؤدي للطابق الثاين، كان للبهو من ال�سعة اأن حوى عدة اأركان كل ركن بطابع مميز 
واإن كان الطابع الرتكي هو الأعم حتى مع الطقم الفرن�سي املطلي مباء الذهب، فقد 
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ا�ستوت على الأر�س �سجادة تركية املالمح وفوق احلائط ا�ستقر بورتريه كبري ملحمد 
علي با�سا، وهنالك كانت جل�ستهم حيث كان يف ا�ستقبالهم املهردار وزوجته لله زار 
وعبد ال�سكور وزوجته جولفدان. تعمدت لله زار اإبداء بع�س من التعجرف امل�سطنع 
وعدم الكرتاث لل�سيوف ب�سيء من الإهمال والرتفع عن اإلقاء كلمة ترحيب واحدة، 
ثم جل�س اجلميع وبينما كانوا يتناولون ال�ساي دار حوار بني داوود وعبد اجلبار حول 

اإمكانية خلق تعاون م�سرتك بني الطرفني يف جتارة الأقطان وزراعتها:

حدثني عن جتارتك يف القطن يا حاج عبد اجلبار. 	 

نوعها 	  القطن  بذرة  تكن  مل  اإن  القطن،  اأنواع  اأجود  نزرع  فخر  بال  اإننا 
اأ�سموين ل ميكن اأن تزرع يف اأر�سي، نبني يف هذه الأثناء حملجنا اخلا�س. 

الت�سدير يا حاج، ركز طاقتك على الت�سدير. 	 

عذًرا ولكن ما هو الت�سدير؟ 	 

اأمريكا، 	  اأي تزرع وتنتج ثم تبيع مبا�سرة لتجار يف بالد غربية بعيدة مثل 
ال�سابق فتحت باب ت�سدير القطن لأمريكا، هل تعرف بذور  العام  م�سر 

ميت عفيفي؟ 

اإنها اأرداأ اأنواع البذور، ل ن�ستخدمها يف اأر�سنا. 	 

لقد وردناها نحن لأمريكا. لكن الت�سدير اأكرب من �سعة اإنتاج قرية �سغرية 	 
كيامنة. 

وعر�س 	  طول  على  اأرا�سي  اأمتلك  الهكمدار  ح�سرة  يا  فخر  بال  اإنني 
املراكز  يف  عزبة  وكم  يامنة  يف  ا  اأر�سً والدي  من  ورثت  لقد  ال�سعيد،  بر 
كاملحراث  الأرا�سي  �سراء  على  نعمل  كنا  جابًرا  وابني  ولكنني  املجاورة 
نحرث فيها حرًثا، يزرع عمايل ثم جنمع القطن من كل بر ونبيعه لتجار 
القاهرة، تقريًبا اأنا ل اأزرع اإل القطن، بع�س التجار ما اإن ي�ستحوذون على 
املال جتدهم �سرعان ما راحوا ي�سيعونه لينعموا ل�سهر اأو �سهرين يف العام، 
ا وهذا منذ خم�سة وثالثني عاًما كانت  اأما اأنا فقد كنت اأ�سرتي باملال اأر�سً
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اأول عزبة اأ�سرتيها خارج نطاق اإرثي من والدي، لقد درت على كل من كنت 
اأظنهم اأ�سدقاء ومل يقر�سني واحد قر�ًسا اأحمر، اأنا ل اأثق يف �سديق اأبًدا 
عقلي  يف  الأمر  وزنت  الأحناك،  طقطقة  �سوى  منهم  تاأخذ  ل  فالأ�سدقاء 
ورتبته وق�سمته ثم اأعدت ترتيبه فوجدت خمرًجا. اأخرجت �سناديق زوجتي 
ولكن  وولولت  الزوجة  بكت  وقد  ال�سناديق،  خ�سب  وحتى  واأثوابها  ذهبها 
ما الزوجة اإل عبدة الزوج والرجل الذي يروح وراء اأمر زوجته لي�س رجاًل 

والنتيجة ا�سرتيت العزبة وتوالت الغنائم. 

مالت جولفدان على عبد ال�سكور: 

اأتى ليخطب ابنة الرجل فيقول له ما الزوجة اإل عبدة زوجها، احلمد هلل اأن 	 
البا�سا مل ينتبه اإىل حديثه. 

وكان داوود بالفعل مبهوًرا بحديث عبد اجلبار فلم ياأخذ باًل لعبارة عابرة كتلك، 
لكن لله زار كانت م�سغية وقد رفعت حاجبيها تعجًبا وزمت �سفتيها ا�ستنكاًرا. 

اأكمل عبد اجلبار حديثه: 

واأين يقع زمام اأر�سكم يا با�سا؟	 

مل يكن داوود ميتلك �سوى ثالثة فدادين يف املنوفية اأهداها له اخلديوي عبا�س 
اإىل  بالإ�سافة  واحًدا،  عليهم  يزد  ومل  الديوان  موظفي  على  ق�سمت  اأر�س  �سمن 
اأنه كان مديوًنا مببلغ من املال اقرت�سه من خزينة الديوان مكماًل على بع�س مما 

ادخره لي�سرتي الق�سر. هنا تفوهت لله زار: 

ا بل عقارات و�سندات م�سرفية واأ�سهًما يف البور�سة اإىل 	  اإننا ل منتلك اأر�سً
غري ذلك من منازل يف تركيا واأخرى يف مدن يف اأروبا.. ها هي جوزال اآتية. 

يف  مبطئة  كتفيها،  على  من�سدل  و�سعر  زهري  بلون  ف�ستان  يف  جوزال  اأقبلت 
الوقت  يف  احلكيم  عبد  نحوها  يلتفت  مل  عليها،  العرج  اأثر  يظهر  ل  حتى  م�سيتها 
الذي تعلقت فيه عيون احلا�سرين بها. جل�ست جوزال بجوار والدتها. خاطب عبد 

اجلبار ابنه:
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انظر لعرو�سك يا عبد احلكيم ل تخجل يا بني ولو اإنني اأرى اأن القمر نف�سه 	 
لو واجه وجهها لنك�سف. 

اقرتحت جولفدان:

لنرتك للعرو�سني فر�سة للتعرف على بع�سهما البع�س ولننتقل نحن لل�سطر 	 
الآخر من بهو الق�سر. 

ترك عبد احلكيم مع جوزال، ووجدت جوزال اأنه لي�س من بد اإل اأن ت�ستهل هي 
احلديث متفوهة بعبارة جماملة مبا تقت�سيه الأ�سول را�سمة على �سفاها ابت�سامة 

خفيفة: 

ت�سرفنا بكم �سيد عبد احلكيم. 	 

جتراأ عبد احلكيم اأخرًيا ورفع راأ�سه موجهه ناحية جوزال، �سدمه جمالها لكنه 
مل يزعزع يف قلبه من اأثر، كان قد �سمم بداخل نف�سه على مواجهة جوزال فهي فتاة 
جميلة ذات ح�سب ون�سب لن يحزنها اأو يزعجها اإن قال لها �سراحة اأنه ل يريدها، 

على كل حال �ستجد زوًجا ينا�سبها. 

خائفة 	  طفولة  عا�س  ال�سخ�سية  �سعيف  �سخ�س  اأمام  اأنت  جوزال،  اآن�سة 
اأ�ستجيب له لذا كان  اأخ�ساه ول  �سببها والد متحكم الراأي متع�سب، كنت 
بني  نف�سي  على  انزويت  العامل،  هذا  يف  طريقي  هما  والعتزال  التجنب 
الكتب والدرا�سة، حتى كرب عقلي وج�سدي على التوازي لكن الطفل اخلائف 
كان ول يزال يعي�س بداخلي، اإن والدي هو من اختارك عرو�ًسا يل ول�ست اأنا 
الذي اخرتتك، اإنني كنت اأجنب من مواجهته ف�سدعت بالأمر طواعية لذا 

قررت مواجهتك، واأين لأ�ستجديك الغفران من �سوء اأدبي معك. 

م�ست دقائق حتاول جوزال ا�ستيعاب املوقف، فكرت اأنه يكون قد رف�سها لعلتها 
وذلك العرج يف قدمها فهان عليها اأن تهان، واأ�سفقت على حالها. مل تكد ت�سرتجع 
عبد  لحظ  جًرا.  قدمها  جتر  ال�سلم  ناحية  جتري  اندفعت  حتى  جاأ�سها  رباطة 
احلكيم اإعاقة جوزال فتاأثر و�سعر ب�سوء اأدبه اأن رف�سها وجًها لوجه وبال التما�س 
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ال�سفقة على م�ساعرها الأنثوية، جاعاًل اإياها كب�س الفداء جلبنه. انتف�ست لله زار 
ل�سانهما، واعتذر  املفاجاأة قد عقدت  اأن تنطقا كاأن  وجولفدان وراء جوزال بدون 

داوود من �سيوفه متتبًعا اأثر ابنته. 

 �ساأل عبد ال�سكور عبد احلكيم:

ماذا فعلت للفتاة، لقد تركناها معك �سافية احلال؟ 	 

ارتبك عبد احلكيم وهو يقول بنربة �سريعة اللحن: 

ل، مل اأفعل �سيًئا، من الظاهر اأنها رف�ستني. 	 

اأف�سح لنف�سه الطريق مبعًدا ريحان وب�سرًيا ورحل غري ملتفت لأحد عائًدا  ثم 
لزوجته. 

 يف منزل فيول ودميرتي جل�س عبد احلكيم بجوار زين، بعد �سد وجذب فيما 
بينهما لإ�سرار زين على معرفة ما وراء جتهم عبد احلكيم وتعكر مزاجه، �سارحها 
ب�سبب زيارة والده واأنه راجع من منزل الفتاة التي اأراد له والده اأن يخطبها، وعن 
مبا�سرتها برف�سه لها وتاأثر الفتاة من ناحيتها وكيف اأنه الآن معذب ال�سمري. قالت 

زين بغ�سب وا�ستنكار: 

اأنت بفعلك يف عدم مواجهة والدك، ك�سخ�س مل يجروؤ على عبور ال�سارع 	 
اأنت  وت�ستطيع  باحلادثة  الكل  لين�سغل  العربات  اأمام  بجواره  واقًفا  فاألقى 

العبور. 

ل تعذبيني اأكرث يا زين. 	 

عند 	  لنواق�سك  ت�سفع  ل  ف�سائلك  اإن  احلكيم  عبد  يا  تتعذب  اأن  عليك 
خالقك. اأتراين حًقا �سعيدة بك اأو فخورة؟ ل. 

لقد عربت ب�سدق �سديد عن راأيي يا زين. 	 

بل لقد كنت وقًحا يا عبد احلكيم ل تكذب على نف�سك، مَل مل ت�سارح والدك 	 
اأيها ال�سادق؟
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وهل كنت تقبلني اأن اآتي لك بزوجة ثانية؟ 	 

بل كنت اأقبل مواجهتك متخلًيا عن خوفك. 	 

ا من عندها هائًما  رمت زين بكلماتها وما كان من عبد احلكيم اإل اأن رحل اأي�سً
يف ال�سوارع متاأماًل ظله املن�ساق اإىل جواره، هادئ الظاهر، م�ستعل الباطن. خامد 
عقله نا�سط قلبه ي�سطرم مب�ساعر جهمة، ي�ساأل نف�سه، ما الذي يحدث له؟ اإن كان 
غري قادر على اتخاذ قراره مبن يتزوج اأو مبن ل يتزوج فلَم اأقدم على توريط زين 

وجرح م�ساعر جوزال؟ 

ما �ساقت اإل فرجت، ربك كرمي. 	 

تطلع عبد احلكيم من جنبه فوجد رجاًل ل يعرفه ماًرا بجواره، ربت الرجل على 
كتف عبد احلكيم ثم اأكمل طريقه، م�سح عبد احلكيم دموعه املن�سابة راجًعا ملنزله 

وهو يهم�س بداخل �سره »ل �سبيل اإل الهجرة والهروب«. 

t
مل تنطق جوزال بكلمة وظلت متخ�سبة فوق فرا�سها ل يعرب وجهها عن �سيء، مل 

يفلح معها حديث اأي اأحد وظلت على حالها. انفرد داوود بعبد ال�سكور: 

ماذا فعل ابن الفالح بابنتي يا عبد ال�سكور؟ 	 

ل اأعرف يا �سيادة الهكمدار لكنك اأدرى بابنتك جوزال هامن ح�سا�سة لعله 	 
حتدث بلهجة اأهل بلده ف�سدمت، لعله مل يعجبها �سكله اأو طباعه. 

اأذاها 	  يكون  اأن  بد  ل  اإنه  ال�سكور،  عبد  يا  ال�سكليات  فيها  توؤثر  ل  ابنتي 
بالكالم اأو بالت�سرف، اعرف يل �سبب حزن ابنتي من عبد احلكيم نف�سه 

يا عبد ال�سكور. 

t
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يف يامنة...

مل يغم�س لتهاين رم�س يف هذه الليلة التي زارها فيها عابد بل ومل تتمكن من 
النوم فوق فرا�سها، فظلت م�ستيقظة تفكر حيال الأذى الذي اقرتفته يف حق الإن�سان 
الذي اأحبت، وكيف تكفر عن ذنبها لعله ي�سفح وي�سلح احلال بينهما. فقررت اأن 
اأمها وزوجة عمها ووالدها وعمها واإن كانت يف ذات نف�سها متنت  تراقب اجلميع 
املوت خل�سرا عن فكرة اختطافها. يف ال�سباح الباكر قبيل �سروق ال�سم�س، كانت 

تقف اأمام البئر الذي ميالأ منه زيدان املاء فلما راآها اأقبل نحوها:

�ست تهاين، اأي خدمة يا �ست البنات؟ 	 

لك 	  �سديًقا  وتعني  جابًرا  عمي  تراقب  اأن  اأريدك  زيدان،  يا  جيًدا  ا�سمع 
موؤمتن ال�سر ملراقبة اأبي. 

وهل اأخربك عابد؟	 

وهل كنت تعلم اأنت من قبل اأن اأعرف ومل تخربين؟ ح�سابك معي ولكن لي�س 	 
الآن، الآن نفذ ما اأمرتك به. 

حا�سر يا �ست البنات يا زينة العائلة لكن باهلل عليك ل تغ�سبي مني. 	 

انتبه لعملك ل�ست غا�سبة، دعني اأذهب قبل اأن يرانا اأحد. 	 

�سحبتك ال�سالمة يا غالية. 	 

والفتيات  الرتاحيل  بعمال  مالأى  ال�سوارع  كانت  وملا  للمنزل  تهاين  رجعت 
العامالت يف احلقول مل يلحظ اأحد وجود تهاين الغريب ملا تدثرت به من مالب�س 
اإخفاء  املالءات  ت�ستطع  مل  الالئي  الن�ساء  عرب  املرور  ا�ستطاعت  وقد  قدمية، 
مالب�سهن البالية، واأما احلزن والهم فقد كانا كقر�س ال�سم�س يف كبد ال�سماء على 
اأيامهن التي متر �سحيحة  اأ�سواتهن مبحوحة خائبة الأمل وهن يحكني  وجوههن، 

قا�سية. 
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دخلت تهاين الدار من باب اخلدم اخللفي ومنه طوت الطرقة ال�سغرية املوؤدية 
الطابقني  ت�ستك�سف  ثم خرجت  بدلت مالب�سها  للدار، يف حجرتها  لل�سلم اخللفي 
العلويني، حجرة قم�سان وريحان كانت جماورة حلجرة والديها ولكن ريحان كان 

يبات يف اخلمارة وبذلك فاإن قم�سان قد ا�ستوطن احلجرة. 

 مل تكن عالقة تهاين برئي�سة الفرتة املا�سية على ما يرام، فبينما كانت متر 
اللذة  يف  منغم�سة  رئي�سة  كانت  واغرتابها  نف�سها  عن  الكلي  غيابها  بفرتة  تهاين 
الثنني.  بني  يحدث  ما  لتالحظ  تكن  مل  تهاين  فاإن  ولذا  قم�سان،  مع  املحرمة 
باب  اآتية من خلف  اأنها  �سمعها �سحكة ظنت  فاأثار  تهاين حول احلجرات  حامت 
ثم  �سيًئا،  ت�سمع  مل  لكنها  ال�سمع  ورققت  احلجرة  �سوب  فرجعت  والديها،  حجرة 
رنت �سحكة اأخرى اأكدت لها اأن ال�سوت اآٍت من حجرة قم�سان فظنت على الفور 
كانت  الآن،  حجرته  يف  بها  يجتمع  وهو  قم�سان  غواها  اخلادمات  من  واحدة  اأن 
�ستفاجئهما بفتح الباب لكنها اآثرت ال�ستماع ملا يقولنه. ا�ستبد بتهاين ق�سعريرة ملا 
�سمعت �سوت اأمها، �سـاألت نف�سها »ماذا اأنا بفاعلة يا ربي؟« اأتواجه اأم ت�سع بينها 
وبني �سورة الأم األف حاجز وباب هو باب حجرة العبد. انزلقت من على الباب وهي 
ت�سمع قم�سان يحكي لأمها كيف خطفوا خ�سرا وحملوها اإىل بدروم اخلمارة، ثم 
همز وملز وعند ذلك مل ت�ستطع الإ�سغاء لأكرث من هذا الوجع، جاهدت تهاين نف�سها 
يف النهو�س لكن ج�سدها كان كغيمة رمادية ثقيلة غري قادر على حمل نف�سه ول على 
اإنزال مطره ليخف، فزحفت جتر ج�سدها حتى و�سلت حلجرتها، تعلقت مبقب�س 

الباب فتحته ودخلت. 

 ارمتت على اأر�سية حجرتها تبكي منتحبة غري م�سدقة اأو مكذبة ملا �سمعت، 
والزوج  اهلل  مع  وميثاقها  اأمومتها  من  تنعتق  اأن  لأمها  كيف  بداخلها  قلبها  يتقطع 
وتقلل بنف�سها و�ساأنها؟ كيف مل يثِنها ال�سمري وكيف اأطلقت العنان لأهوائها؟ وعرب 
الذي �سمعته  لعل  لنف�سها كانت ت�سرب بقب�سة يدها فوق ج�سدها  حماورة تهاين 

كابو�ًسا رمبا تفيق نف�سها منه. 
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يف حجرة قم�سان مل يقت�سر احلديث على خرب اختطاف خ�سرا فقد تطرق 
جتعل  اأن  وقررت  حامل  باأنها  تاأكدت  رئي�سة  كانت  رئي�سة،  حمل  ملو�سوع  الكالم 
قم�سان ياأتي لها بخلطة اأع�ساب من العطار مركبة لإجها�س اجلنني، لكن قم�سان 
ا، فغدا  اأوزع لها باأن ترتك اجلنني فوجوده �سرورة وحاجة ملحة لها ولزوجها اأي�سً

ميوت عبد اجلبار ول يرثه اإل اأبناء جابر وحدهم، رفعت تهاين حاجبها وقالت:

اإل جابر واأبناوؤه.. لكن كيف �ساأواجه هماًما يا قم�سان اإين لو قلت له لقتلني 	 
واأنا واقفة. 

�سوف تذكرينه بالليلة التي رماك فيها بني ذراعي هنا على ذلك الفرا�س 	 
وقال لك »هات يل ولًدا حتى واإن كان من العبد«.

لكنه كان خمموًرا يا قم�سان وهل يتذكر؟	 

الليلة، 	  تلك  تفا�سيل  كل  تف�سياًل  يتذكر  اإنه  اأذكره؟  ل  اأن  اأنا  ن�سيت  وهل 
نفذي ما �سوف اأقوله لك. 

t
قبيل الغروب ا�ستيقظت تهاين، تتاأرجح بني همني هم قلبها وهم اأمها، ال�سيء 
الذي كان يهمها اأكرث هو اإرجاع خ�سرا لكن كيف ع�ساها اأن تلتقي بعابد؟ هو ل بد 
اأن يكون راجًعا الآن مع عمال الرتاحيل ما دام ترك ب�ستان العنب، ارتدت مالب�س 
خروجها وقررت الذهاب لدار اجلد عبد اجلبار حيث تقطن حجرة اخلدم بداخل 

الدوار. اأثناء هبوطها من الطابق العلوي لل�سفلي تقابلت واأمها رئي�سة:

اإىل اأين يا تهاين؟	 

بدا لتهاين اأن من حتدثها لي�ست اأمها اإمنا �سخ�س غريب بعيد، ردت ب�سرعة: 

اإىل دوار جدي، ول ترف�سي لأنني واإن رف�ست �سوف اأذهب. 	 

األهذه اجلراأة و�سل بك احلال يا تهاين؟	 
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جراأتي واإن و�سلت اآخر حدودها لن تتعدى حدودها يا اأمي، اأنا حرة بداخل 	 
ا اأ�سفل اأ�سعة النور، هل حتبني اأن  نف�سي وحريتي وعل يطوق الأر�س رك�سً
اأخربك �سًرا؟ اأنا اأحب عبًدا من العبيد بحريتي اأقولها لك، وبحريتي اأقول 
لك اأنني متنيت الزواج به وبحريتي اأقول لك اأن حريتي كانت حرة من اأي 

خطيئة. 

الأم التي �سدمها رد تهاين مل ت�ستطع الرد تاركة اإياها غارقة يف احلرية، اأي 
عبد واأي خطيئة تق�سد، هل تهاين كانت تق�سدها هي ول تق�سد نف�سها؟ جل�ست 

رئي�سة تفكر وتفكر. 

دخلت تهاين من بوابة الدار بدون املرور بالفناء ولكنها انحرفت ناحية حجرة 
العبيد التي كانت م�ساءة، مما يعني اأن اأحًدا بها، وقفت عند الباب، العمال الذين 
كانوا يبدلون مالب�سهم ارتبكوا فمنهم من ظل مم�سًكا مبالب�سه مت�سمًرا ومنهم من 
راح يرتدي مالب�سه على عجل، كان عابد من �سمن العمال، غمز لتهاين يف اإ�سارة 
اأنه �سوف يتبعها حيث جاء لفهمه اأنها اأتت لأجله ولكي ل يثري ال�سكوك غمز لها اأنه 
�سيتبعها، ارتدى عابد مالب�سه وخرج من احلجرة يبحث عن تهاين، كانت تهاين 

واقفة خلف الدار اأمام �سونة التنب والعلف وملا راأت عابًدا دخلتها:

ها ل تزالني على قيد احلياة؟	 

وهل اأرحل وعيونك ال�سود موجودة؟	 

اأنت جريئة. 	 

�سادقة تق�سد. 	 

ماذا تريدين اأيتها ال�سيطانة ال�سادقة؟	 

عرفت لك مكان خ�سرتك. 	 

ا قال: خم�سو�سً

اأين؟	 
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 حمجوزة يف خمزن اخلمور، خطفها عبيد الأ�سياد، ها اأنا اأبرئ ذمتي من 	 
ذنبها؟ هل �سفحت عني؟

عليك اأن تطلبي العفو من اهلل ولي�س مني. 	 

اأنك 	  بك  ظني  لكن  به،  ظني  هذا  يل  يغفر  و�سوف  الب�سر  من  اأرحم  اهلل 
تكرهني يا عابد. 

كان وجه تهاين وقد ان�سحب منه الكرب والغرور، اأ�سبح طفولًيا وبريًئا بدرجة اأن 
عابًدا مل ميتنع من التب�سم له بال وعي منه كاأنه قد راأى وجه مالك اأمامه. 

واإن كانت 	  اأختي  �سعادة  �سببت  اأكره من  التفكري، وهل  نف�سك يف  تغلبي  ل 
�سببت تعا�ستي؟ 

اأنت ل تكرهني اإًذا؟	 

وكيف اأكرهك واأنت م�سادة للكره، الطيبون ل يكرهون، حرام كرههم يا 	 
تهاين واإن غلبهم �سيطانهم فهم قادرون على مغالبته، ال�سيطان ل ي�سعى اإل 
مل�س الطيبني. وحتى حينما كنت اأقول لك اأنني اأكرهك مل اأكن اأكرهك. اأنا 
اأحبك يا تهاين ولكن لي�س بال�سكل الذي حتبينني به، اأنا اأحبك مثلما اأحب 

اأختي زين و�سديقي زيدان. 

بالدموع قالت:

اأنا �ساحلة يا عابد. 	 

اأعرف. اذهبي الآن يا تهاين حتى ل يراك اأحد، �سهد الليايل وهمها حفرا 	 
وجهك اذهبي ونامي ول تقلقي اأنا ل اأكرهك وهل يكره املرء من اأحبه؟ 

t
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الآن عابد يطري من �سعادته، يحب تهاين حًبا يف خ�سرا وبقائها حية، لو يقدر 
ل  اخلمور  فمخزن  يدركها  اأن  هيهات  ولكن  لفعل  وي�سرق خ�سرا  الريح  يركب  اأن 
ميتلك مفتاحه �سوى عبيد الأ�سياد. اأم�سك عابد بحجر وانهال على احلائط �سرًبا، 

اإن الوقت لي�س يف �ساحله فقد يقتلونها اأو مي�سونها ب�سوء. 

ذهب عابد لب�ستان الكرم، حت�س�س عابد املخزن مل يكن من بواب عليه ولكن 
الباب مغلق، لي�س عليه اإًذا �سوى النتظار حتى يجيء اأحد من العبيد لياأخذ كمية 

من اخلمر فيعاجله ب�سربة فوق راأ�سه وي�سرق منه املفتاح ويـاأخذ خ�سرا. 

اخلمارة تقرع فيها الكوؤو�س والزجاجات وعلى اإحدى الطاولت ي�ساوم قم�سان 
اأحد الأثرياء يف بيع خ�سرا، فطلب الرثي اأن يعاين الفتاة واإن كانت ت�ستحق املبلغ 

املتفق عليه اأم ل، قال له ب�سري:

هي موجودة يف خمزن اخلمور، �ستجدها هزيلة لكنها لينة كالعود الأخ�سر 	 
وهي بكر وكل ما فيها بكر مل مي�س�سها اإن�س ول جان، اإنني ورفقائي مل نطل 

منها ولو قبلة هي �ساغ �سليم بق�سرتها لك. 

حركت كلمات و�سف قم�سان لتهاين م�ساعر الرثي قائاًل بلهفة: 

خري الرب عاجله نذهب ونعاين الآن. 	 

جال�ًسا  عابد  وكان  البدروم،  يف  اخلمور  ملخزن  متجًها  الرجل  قم�سان  اأخذ   
اأ�سفل ال�سلم مم�سًكا ع�سا ثقيلة ينتظر قدوم اأي عبد اإىل املخزن، �سمع عابد وقع 
هو  منهما  واحد  اأنهما رجالن  ال�سوت  من  وقد عرف  باحلائط  فالت�سق  الأقدام 
قم�سان، فقرر اأن ي�سوب ال�سربة الأوىل مباغتة على قم�سان لأنه الأقوى، راآهما 
وهما يدلفان من ال�سلم اإىل ناحية الباب، هنا ا�ستقبل عابد قم�سان ب�سربة جعلته 
يتاأرجح ف�سربه الثانية التي اأ�سقطته، كاد الثاين اأن ي�سرخ فعاجله ب�سربة اأردته 
على الفور ممدًدا على الأر�س. كتف عابد قم�سان الذي كان يتاأوه بعمامته واأخذ 

املفتاح وراح يج�س نب�س الآخر فوجده حًيا ثم تركه على حاله. 
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مل يرتدد عابد اأو يفكر فدخل املخزن على الفور، وحني فتح الباب وتقدم خطوات 
�سمع �سوت اأنني فعرف به مكان خ�سرا. حني وجدها يف البداية �سمها ل�سدره، قبل 
راأ�سها وطماأنها اأنها الآن يف حماه، فك قيدها وحملها يجري بها خلارج الب�ستان، 
ال�سابقة  الأمور  كل  ن�سيت  وقد  قلبها  خمتار  مبالقاة  فرًحا  خ�سرا  دموع  جرت 
املوجعة، واندفعت الدماء يف عروقها ن�سطة فرتجلت من على ذراعي عابد تالحق 
�ساقيها الريح، هما الآن على الطريق من بعد منت�سف الليل ت�سمهما عباءة الليل 

ال�سوداء. توقف عابد بخ�سرا وكانت خ�سرا ل تزال تبكي. 

ملاذا تبكني يا خ�سرا من املفرت�س اأن تكوين �سعيدة، لقد كنت م�ستعًدا لأن 	 
اأفديك بعمري. 

بي 	  اإن رجعت  اأنك من خطفتني  �سيقولون  ذنبك؟  ما  عابد  يا  ورطك  لقد 
و�سوف ي�سيئون الظن بك. 

قويل يل اإىل اأين تريدين الذهاب، كل �سيء مرهون مب�سيئتك ل ت�ستحي اإين 	 
اأعلم بعظمة القلق الذي يعرتيك لكن ل تخايف. 

اإىل بيت اأبي الذي باعني لن اأذهب، خذين معك لأي مكان. 	 

هنا ركع عابد اأمام خ�سرا قائاًل:

اإين على ا�ستعداد اأن اأطري بك يا خ�سرا واإين مقدر ت�سحيتك يل. 	 

خليل الذي قرر مراقبة عابد، مل يرتكه من ذلك احلني ولو فينة، يالحظه عن 
بعد ومنذ اأن تقابل وتهاين وذهب اإىل كرم العنب وقتاله قم�سان والرجل الذي معه 
وحتى ا�ستحواذه على خ�سرا كان يراقبه، وقال يف نف�سه اأنه لن ياأخذ منه خ�سرا 
اإل يف مكان اأمني خوًفا يف الأول والآخر على نف�سه. كان عابد �سريع اخلطى حتى 
وهو يحمل خ�سرا اأما خليل فقد كان نعاله يعيقانه فينغر�سان يف الوحل وينزلقان 
اأثر عابد على بعد  الب�ستان متقفًيا  ليلب�سهما حتى خرج من  فينخلعا، وينحني هو 

منا�سب حتى و�سل اإليهما، عاجله عابد:

ل تظن اأين خطفت ابنتك يا عمي. 	 
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اأعرف لقد كنت اأراقبك، هات خ�سرا الآن فعبد اجلبار �سيكتب كتابه عليها 	 
فور رجوعه من القاهرة. تعايل يا خ�سرا اأمك متوت عليك. 

راحت خ�سرا حتكي ق�سة اختطافها لعل قلب والدها يحن ويرتكها تذهب مع 
عابد، لكن الأب كان �سلًفا وحازًما ف�سدها من ذراعها، وقد �ساطر عابد عذابات 
من  وتقدير  اأدب  �سوء  ذلك  اعترب  خلياًل  لكن  يرتكها  اأن  لوالدها  متو�ساًل  خ�سرا 

عابد، لي�س لأنه اأنقذها يطمع فيها. فرد عابد:

اإن ابنتك لو عا�ست معي يف كوخ لعا�ست بطماأنينة و�سرور، اأي اأب هذا الذي 	 
يف�سل تعا�سة ابنته على �سعادتها؟ 

كال، لن اأعطيها لك حتى واإن ا�سطررت لإرجاعها للعبيد. 	 

قالها خليل بحزم، رنت خ�سرا اإىل فتاها بنظرة مك�سورة اأنه ل اأمل. وها هو 
الأمل ي�ستحيل مرة اأخرى على عابد بعد اأن ظن اأن جنميهما قد �سطعا واأعطتهما 
ونف�سها  لنف�سه  اإنقاذها  اأجل  من  التي �سحى  تارًكا حبيبته  العبور،  اإ�سارة  احلياة 
تروح لرجل اآخر. ترك عابد خ�سرا وم�سى منك�س الراأ�س. اأم�سك خليل بيد خ�سرا 
ي�سحبها وعيونه تلمع يف العتمة بحقد لي�س لأحد ولكنه حقد وكفى حتى و�سال اإىل 

منزلهما. 

t
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نع�سة منذ و�سول �سرتها املنزل نزلت ملنزلة اخلادمة عندها وعند زوجها، حتى 
اإن حجرتها امتلكتها فتاة البار معطًيا لنع�سة حجرة يف الطابق ال�سفلي، ومل يكن 
ليعرت�س اأحد يف الدار ملعرفتهم ب�سفاقة فاروق و�سوء اأدبه مع الكبري وال�سغري لذا 
تركوه على راحته فيما جلب، واإن كان اأهل الدار من اإخوة واأم اعتربوا زواجه من 
قمر فتاة البار عاًرا، ولكن على اأ�سعف الإميان عليه اأن يخبئ الأمر واأن يكون �سًرا 
ل يخرج من دارهم. اأما قمر فقد كانت ت�سيء لنع�سة على مراأى وم�سمع من الكل 
معتربة اإياها خادمتها بالفعل، وكانت نع�سة مهددة بالكي واجللد اإن خرجت بال�سر 
من دارهم لدار والدها؛ ولذا وخلوفها اآثرت ال�سمت وحتمل الذل واملهانة. اأ�سيبت 
نع�سة باكتئاب وحزن جعالها ل تربح حجرتها ليل نهار حتدث نف�سها، تتوعد بقتل 

نف�سها وقتل زوجها وزوجته وحماتها وكل يامنة. 

t
يف القاهرة.... 

ذهب عبد ال�سكور ملنزل عبد احلكيم ي�ستف�سر عن ال�سبب الذي اأو�سل جوزال 
لتلك احلالة، وكان عبد ال�سكور لأول مرة يف حياته غا�سًبا بال�سكل ال�سريح على 

اأحد من اأولياء نعمته وحدث اأن حدث عبد احلكيم بحدة اأمام والده. 

عبد احلكيم لقد اأثبت رعونة كمثل رعونة هوؤلء من ت�سدر منهم ت�سرفات 	 
غري حم�سوبة وكلمات غري منتقاة فال يدركون حجًما للم�سائب، اإنني لعام 
كامل اأ�سعى ل�سحب كلمة موافقة من �سكرتري املهردار بتزويجك من ابنته، 
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جلناب  والتحدث  املهردار  �سكرتري  ابنة  جلوزال  بالتقدم  فقط  موافقة 
والدها بال علم اإن كانت �ستقبل بك اأم ل، لتقوم اأنت مبا فعلت، ماذا بربك 

فعلت؟ هل تهجمت عليها مثاًل؟

لت�سحب كالمك �سيد عبد ال�سكور اإنه اإهانة ل�سخ�سي. 	 

فعلت 	  لو  اإنك  واهلل  اإعاقتها؟  ب�سبب  اأهنتها  هل  فعلت،  ماذا  اإًذا  لتقل 
ا  ل�ستحققت منها ال�سب واللعن ومن والدها ومني �سخ�سًيا ولكنت �سخ�سً

ا ي�ستحق العالج يف م�سح.  مري�سً

ول ذاك حدث. 	 

ل 	  متخ�سبة  اأ�سقطها  الذي  ما  اإًذا  احلكيم،  عبد  �سيد  يا  عقلي  ت�سلل  ل 
تتحرك ول تاأكل ول تتكلم؟ 

ارتبك عبد احلكيم هاًزا كتفيه: 

وما اأدراين؟ ا�ساألوها. 	 

اإل 	  احلال  هذا  على  ت�سبح  مل  وهي  للنطق  فاقده  جوزال  احلكيم  عبد  يا 
اأرجوك ل  اأن يعرف �سبب �سدمة ابنته،  اإليك، ووالدها يريد  بعد حديثها 

ت�سعني يف موقف حمرج معه. 

اإًذا خذين لعندها. 	 

اأراد عبد احلكيم تو�سيح وجهة نظره جلوزال لعلها ل ت�سيء به الظن. وحت�سب 
اأنه ب�سوء ت�سرفه كان يريد التحرر من الزواج بها. وافق عبد ال�سكور واأخذه الق�سر 
لتربئة نف�سه بنف�سه واخلروج من ذلك امل�سكل. يف الق�سر وقف عبد احلكيم كتلميذ 
اأمام والد جوزال وقبلها حذره عبد ال�سكور باأن يحرت�س يف كالمه،  ينتظر عقابه 
فاإن وجد نف�سه غري قادر على املواجهة فلي�سمت ول يندفع اأمام رغباته املندفعة، 
وعليه التحلي بالكيا�سة وخف�س بع�س من الذل والتذلل ب�سيء من املجاملة وكثري 

من اللباقة:
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وها اأنت اأمامي اأخربين اإًذا مباذا اأ�ساأت لبنتي؟	 

اأنا اأطلب مقابلة ابنتكم وعلى انفراد يا با�سا. 	 

�سحب داوود �ساقه من فوق الأخرى معتدًل و�ساح بغ�سب: 

وهل اأنا جمنون لرتكك مرة اأخرى تنفرد بابنتي؟	 

اأنا من �سببت تعا�ستها واأنا وحده من ي�ستطيع معاجلة املوقف.	 

اأنت معرتف اإًذا؟	 

نعم �سيدي وا�سمح يل بت�سحيح الو�سع. 	 

عبد  مقابلة  منها  وطلب  جوزال  حلجرة  ذهب  حيلة،  بال  جوزال  والد  تراجع 
احلكيم لكن، اأدارت راأ�سها راف�سة، اأما عبد احلكيم فقد كان م�سمًما على مقابلة 
جوزال فما كان من الوالد اإل اأن اأخذ عبد احلكيم من يده وذهب به حيث جوزال، 
واأمام جوزال اأطرق عبد احلكيم بب�سره يف الأر�س ثم طلب من والدها اأن يرتكهما 
على انفراد، رف�ست لله زار طاردة عبد احلكيم لكن الوالد اأوقف زوجته باإ�سارة 
من يده، ثم تاأبط ذراعها وخرج بها من احلجرة وهي حتاول التمل�س منه طالبة 
منه اأن يرتكها مع ابنتها. مل يرتب عبد احلكيم كالمه مقرًرا اأن يكون ارجتالًيا مبا 
النافذة  يق�سيه عليه �سمريه اجتاه زين وجوزال، جل�س على كر�سي مزوي بجوار 
بحيث ل يظهر وجهه اأمام جوزال وهو يحدثها، كانت مزهرية حتوي ثالث وردات 
يطمئن  كي  الزهور  عن  بالكالم  حديثه  يبداأ  اأن  فوجد  الطاولة،  فوق  قابعة  ذابلة 

قلبها له ويعتاد �سوته. 

ل بد واأنك حتبني الزهور وخا�سة البي�ساء وال�سفراء واحلمراء، البي�ساء 	 
الدالة على �سفاء نيتك وهدوء نف�سك وال�سفراء الدالة على توهج ذكائك 
التي هي قطعة من جمالك. لكنك الآن مثلهن حزينة  وفطنتك واحلمراء 

وذابلة ول يليق بالزهور اإل اأن تكون ن�سرة متفتحة. 

كان عبد احلكيم ذا نربة �سوت هادئة حاملة فاأثرت كلماته يف نف�س جوزال التي 
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انفرد وجهها بعد العبو�س وارتخت ع�سالتها بعد الت�سنج، ومل يكن عبد احلكيم وهو 
جال�س ينتظر رد فعل جوزال على كالمه، يتطلع اإىل الزهرات الثالث ي�سعر بوجود 

جوزال واقفة بجواره تتطلع اإىل وجهه من حيث ل يراها هو. �ساألها:

جوزال هل ت�سمعينني؟	 

تنهدت اجلميلة ف�سعر عبد احلكيم اأثًرا لها بجواره، اأدار وجهه فوجدها تنظر 
اإليه با�سمة العيون نحوه فهب واقًفا ل جتد الكلمات �سبياًل للعبور، بدت جوزال يف 
احلكيم  عبد  يكن  مل  وراقية،  جًدا  مالئكية  ال�سماوي  وقمي�سها  الأبي�س  و�ساحها 
واثًقا من اأي م�ساعر يحمل اجتاه جوزال لكن جوزال كانت واثقة مبا م�سه يف نف�سها 

عبد احلكيم، جل�ست على الكر�سي املقابل ينبثق الإعجاب من عينيها: 

ها اأنا اأ�ستمع لك، اأكمل حديثك اإنه من غري �سك عجيب �ساغته احلكمة 	 
ون�سقته البالغة. 

ال�سعيف 	  اأنا  اأنت،  ول�ست  املعاب  اأنا  اإنه  فهمي  اأ�ساأت  لقد  جوزال،  اآن�سة 
العاجز ول�ست اأنت. هل تعرفني من الذي اأجج �سمريي �سدي؟ 

ل. 	 

اإنها زوجتي.. ل تنده�سي نعم فاأنا متزوج �سًرا، �سمراء يقولون اأنها عبدة 	 
اأختار  اأن  ابنة حرة، ولأنني ابن عبد اجلبار ولأنني ممنوع من  وهي حرة 
وخوًفا عليها تزوجتها �سًرا، لو كنت حمتاًل ملا اأخربتك ولكنت خباأت ال�سر 
ف�ساحمي  خمادًعا،  كذلك،  اأكون  اأن  اأكره  لكنني  تزوجتك  ورمبا  عنك 

واعذري والتم�سي يّف ح�سن النية. 

حديثه املهذب، خلقه احلليم ووجهه الب�سو�س مل يرتك يف جوزال من حقد عليه 
واأذاع حولها بهجة ترددت على القلب ب�سيء من الكاآبة حني جاء على ل�سانه ذكر 
اأمر زوجته، وكان غريًبا على جوزال اأن تخرج من حزنها اإىل تلك احلالة النورانية 
من جمرد كلمات جتاوبت معها نف�سها، وهي التي كانت تنغمر منذ قليل يف اأحالم 

الرغبة يف املوت، فطلبت من عبد احلكيم:
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األ نكون اأ�سدقاء يا عبد احلكيم؟	 

نكون يا جوزال. 	 

خرجت جوزال من حجرتها تهتف على والدها ووالدتها:

ماما، بابا لقد حلت الأمور وزال �سوء الفهم. 	 

الق�سر خطوبة جوزال على عبد احلكيم يف  ليعلن يف  الوالد وذهب  يعقب  مل 
اندها�س من جوزال وعبد احلكيم ذات نف�سيهما. 

t
يف منزل فيول وجورج كانت زين قد ا�سرتدت جزًءا من عافيتها بالدرجة التي 
ميكنها التحرك مبفردها واجللو�س والنهو�س وامل�سي، الوقت بالن�سبة لزين بعيًدا 
تزال على خالف مع عبد  وملاذا ل وهي ل  وكئيًبا  ثقياًل  لها  بدا  عن عبد احلكيم 
وزين جال�سة مع  امل�ساء قد حل  لها. كان  فتاة لذنب  ب�سبب موقفه اجتاه  احلكيم 
فيول، فيول ت�سرتجع ذكرياتها يف فرن�سا وهي ت�ستغل الرتيكو وزين �ساردة الذهن 

تفكر يف زوجها. على فجاأة ظهر عبد احلكيم اأمامها جاء من اخلارج مع جورج،  
طارت نحوه على جناحي ال�سوق، اأيفرح عبد احلكيم مب�ساحلتها له اأم يرتك قلبه 

يف نف�س احلالة، حالة النقبا�س؟ وكيف �سيقول لها ما حدث وما كان؟ 

ما بك يا عبد احلكيم اإن بداخلك حكاية؟	 

نعم يا زين حكاية مرة علي وعليك. 	 

همت فيول بالن�سراف غامزة جلورج اأن ي�سبقها لكن عبد احلكيم ا�ستوقفهما: 

من الأف�سل اأن ت�ساركانا الراأي فاأنا يف موقف ل اأح�سد عليه، بدون تعمق يف 	 
املقدمات لقد اأ�سبحت جوزال خطيبتي. 
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ارتدت زين فاقرتب منها عبد احلكيم، اأم�سك بكلتا يديها وقال: 

ورطت 	  كما  ورطت  لقد  لك،  والوفاء  احلب  قدر  وتعرفني  تعرفينني  زين 
الآن�سة جوزال، مل يكن بيدي اأو بيدها. 

بكت زين ف�سمها عبد احلكيم ل�سدره مقباًل جبينها:

لقد اأ�سبحت م�سمًما على الهجرة اأكرث من ال�سابق، ولن اأجعلك تتعذبني 	 
يا زين اأبًدا لن اأجعلك. 

t
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لأ�سبوع اآخر ا�ستمرت اإقامة عبد اجلبار يف القاهرة، وفيه مل تتوقف الزيارات 
اليومية بني عبد احلكيم ووالده وعائلة جوزال، وقد وطدت تلك الزيارات عالقة 
ال�سداقة بني عبد احلكيم وجوزال من ناحية عبد احلكيم، كان الثنان ي�سريان 
حول �سور احلديقة يتحدثان عن احلياة، عن الأبي�س والأ�سود فيها، اخلري وال�سر 
احلكيم  عبد  كان  النف�س،  وعلم  والفل�سفة  واجلغرافيا  التاريخ  ويف  والكره  واحلب 
كالهما  كان  الليلة  تلك  يف  لكن  مثالية.  م�ستمعة  جوزال  وكانت  متمر�ًسا  متحدًثا 
عبد  ف�ساألت  ينبهها  الكروان  �سوت  ال�سوت،  لهذا  جوزال  انتبهت  حتى  �سامًتا 

احلكيم:

اأجدك على غري عادتك �سامًتا. فيم تفكر يا �سديقي؟	 

اأفكر يف اخلوف ويف ال�سعف وكيف اأن قوة العقل وغزارة العلم لي�س لهما 	 
عالقة بقوة القلب وثبات النف�س، اأنا مهزوز لأق�سى حد يا جوزال، فاخلوف 
مينعني من اأن اأحمي حتى زوجتي وابني الذي �سقط جنيًنا، رمبا لو كان اأبوه 

رجاًل قوًيا ملا مات. 

اإنه القدر يا عبد احلكيم، عليك اأن تعيد الأمل اإليك ول تقنط. ثم اإنه حني 	 
التي  الب�سر  اأفعال  اأمامك  �ست�سغر  قلبك،  ب�سفاء  وترتقي  نف�سك  ت�سمو 
نف�سك  تكرب يف عني  املا�سي. حينها  وتغري حالك يف  مزاجك  تعكر  كانت 
اأفكارك واأفعالك مع رداتها ومتتلئ بالثقة يف النف�س، تلك الثقة التي جترب 

حتى اأعداءك اأن يخ�سوك والأهم اأن يقدروك. 

امل�ستحيل 	  لك  يزين  الذي  اجلميل  الوهم  الباقي،  الوحيد  اإنه  الأمل  نعم 
ويخدر فيك اإدراك احلقائق هو الأمل. واأنت فيم كنت تفكرين؟ 
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واأنا 	  اللقاء،  اإىل  يل  تقول  واأنت  �سيكون  كيف  الأخري  لقائنا  يف  اأفكر  كنت 
اأنظر اإىل وجهك كالبلهاء اأ�ساأل هل هو حقيقي اأننا �سوف نلتقي؟ 

�ساآتي 	  ال�سفرين  بني  وما  لالأبد  �ساأهاجر  ثم  ومن  ليامنة  اأ�سافر  �سوف 
لتوديعك، واآ�سف على اأين لن اأقول لك اإىل اللقاء بل �سوف اأقول لك وداًعا.. 

ما اأ�سرع اإيقاع احلياة ما بني كل قرب وبعد! 

تنهدت جوزال ثم ا�ستمرت يف امل�سي ل ترى ول ت�سمع، تبذل جهدها يف حتريك 
قدميها وقد اكت�سب وجهها لوًنا اأحمر قانًيا من احلنق وتعكر من الأ�سى. 

بزياراته  وجورج  فيول  منزل  يف  زارها  كلما  زين  ي�سارح  احلكيم  عبد  وكان 
عبد  اأن  تعرف  لأنها  اأخرى  اأحياًنا  وتتعاطف  حيًنا  فتغار  عنها  يحدثها  جلوزال، 
احلكيم ل يبقي اأثًرا يف قلبه يخفيه عنها، واأنه ي�سارحها مبا يف عمق عمقه فهي 
تعلم مقدار حب عبد احلكيم لها واأنه لن يخونها ولو يف اخليال واإن و�سعت الدنيا 

بني يديه اأجمل اجلميالت. 

t
يف يامنة...

اأفاق جوهر على اأثر ال�سربة التي تلقاها من عابد غري متوازن فاقًدا جلزء من 
اإدراكه اإذ ظل قم�سان قرابة ال�ساعة جال�ًسا بجوار جثة الرجل ي�سرتجع الأحداث 
من اأولها، حتى تذكر من يكون الرجل وملاذا اأتى به اإىل املخزن لكنه مل ي�ستطع تذكر 
من الذي �سوب ال�سربات عليهما كاأنه قد اأ�سيب بفقدان ذاكرة جزئي. كان باب 
املخزن مفتوًحا فراح يتفقد خ�سرا فلم يجدها، اإًذا من فعل هذا الفعل كان يريد 

الفتاة ومل يكن بدافع ال�سرقة كما ظن بادئ الأمر. 

 زعيمهم ب�سري يف القاهرة، من اإًذا ي�ست�سري يف تلك امل�سيبة التي حطت فوق 
اأحد �سناديق  اإياها خلف  راأ�سه؟ �سحب جثة الرجل ودخل بها اإىل املخزن موارًيا 
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النبيذ وخرج ليجمع باقي عبيد الأ�سياد. يف اإحدى حجراتهم يف البيت الكبري �سارح 
قم�سان باقي العبيد مبا حدث له وللرجل، قال ف�سل:

اإًذا من حررها يكون هو والدها وتلك م�سيبة 	  لو اأن الفتاة رجعت لدارها 
لأنه رمبا ي�سي بنا عند احلاج بل و�سيفعلها، وبالطبع �سوف ي�سدق احلاج 

عبد اجلبار ن�سيبه ولن ي�سدقنا. 

عقب جوهر:

ا واحًدا من اأثرياء 	  موقف خليل �سعيف لأنه مل يحرر ابنته فقط بل قتل اأي�سً
يكون  اأن  وتلك م�سيبة على عبد اجلبار  يامنة،  التي جتاور  القرى  اإحدى 
والد زوجته قاتاًل لأحد من اأبنائهم، ثم لن يكون هناك حمي�س �سوى الأخذ 
تكت�سب  حني  امل�ساحنات  تلك  اأثر  على  همام  اأعمال  تتاأثر  و�سوف  بالثاأر 

اخلمارة �سمعة �سيئة. 

اأكمل قم�سان من حيث انتهى جوهر:

هذا مييل كفة امليزان ل�ساحلنا لبتزاز خليل ودفعه لعدم الو�ساية بنا لأنه 	 
ا لالتهام.  ا هو اأي�سً �سيكون معر�سً

قال ف�سل:

وجرميته 	  بجرميتنا  ونواجهه  خليل  اإىل  ع�سبة  نذهب  خطواتنا،  لرنتب 
وعقد اتفاق معه ثم نرجع للتخل�س من اجلثة بدفنها يف اجلبل. 

قال قم�سان: 

وبالن�سبة لرئي�سة التي قلت لها اأننا قتلنا خ�سرا؟ 	 

رد واحد من العبيد:

رئي�سة منذ الآن وبعد ا�ستقرار نطفتك يف رحمها فهي العبدة يف يدنا ونحن 	 
اأ�سيادها، ماذا تقول يا قم�سان ثق يف نف�سك يا اأخي؟ 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأمام حجرة خليل ا�سطف الأربعة، اأم�سك قم�سان باملغالق يطرق على الباب 
فخرج خليل، وخليل كان م�سمًما يف نف�سه على الو�ساية بالعبيد اأنهم اختطفوا ابنته 
العبيد مل يكرتثوا و�سحبوا  لذا ملا راآهم رماهم بنظرة كره وبغ�س �سديدين، لكن 
خلياًل من ذراعه وا�سعني الو�سع كله اأمام عينه يقاي�سونه، لكن خلياًل خوًفا على 

نف�سه اعرتف:

على كل حال من اأنقذ ابنتي ل�ست اأنا بل عابد، ومن املفرت�س اأن يكون هو 	 
امل�ستهدف منكم ول�ست اأنا، من جانبي لن اأخرب احلاج ب�سركم يف مقابل اأن 
تخل�سوين وتخل�سوا اأنف�سكم من جثة املغدور وعابد. ل اأخفي عنكم فقد 
عا�سرت عابًدا لفرتة لي�ست بالقليلة وهو يكرهكم اأ�سد الكره ويحقد عليكم 
وعلى امتيازاتكم لذا فاإنه لن يرتككم تعي�سون يف �سالم ول�سوف يالحقكم. 

وكان هدف خليل احلقيقي الذي رمى له هو التخل�س من عابد فال يثري قلقه 
على ابنته، فرمبا يخطفها هو املرة القادمة حيث اإنه متاأكد اأن خل�سرا اأثر تعلق يف 

نف�س عابد كان ول يزال. 

اأن  اكت�سفوه هو  الرجل ولكن ما  لياأخذوا جثة  اإىل خمزن اخلمور  العبيد  رجع 
الرجل اإمنا كان مغمى عليه ومل يكن مقتوًل، يئن ويتوجع وهو �سبه فاقد الوعي، وما 
اأن �سربه �سربة ارجتالية قوية بع�سا بدون تردد من بعدها  اإل  كان من قم�سان 
مل ينطق، ثم قال قم�سان »هكذا تكون خطتنا ا�ستقامت لنكمل اإًذا تنفيذ ما نوينا 
عليه، �سوف يذهب ف�سل لإيقاظ جابر واإخباره باأن عابًدا تهجم علي وعلى الرجل 
اأمام باب املخزن بهدف ال�سرقة، بعدها نقرتح اأن ندفن الرجل يف اجلبل بال ح�س 
اأو خرب كي ل نخلق ثاأًرا بني القريتني، وتلفيق تهمة اأخرى مغايرة عن تهمة القتل 
لعابد من �سددها اإدخاله ال�سجن كي ل يكون �سبًبا يف م�ساكل اأخرى.. هل اتفقنا؟ 

اإًذا انتظروا لل�سباح يكون جابر قد اأفاق بدًل من اأخذه على احلامي«. 

يف ال�سباح كان جابر جال�ًسا يف تكعيبة العنب يف الدوار تدور الأفكار يف راأ�سه، 
فقد و�سلته ر�سالة يف �سباح الأم�س من الثعلب توؤكد له اأن ل اأثر للفتاة التي يريد 
منه خطفها، واأن والدها يبحث عنها يف كل مكان ولديه اأمل اأن يجدها قبل رجوع 
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والده، فكر جابر اأنه رمبا تكون الفتاة قد هربت من تلقاء نف�سها وبذلك تكون قد 
وفرت عليه هم م�سوؤولية الختطاف واملبلغ الذي كان �سيدفعه للثعلب، لكن �سريًعا 
ما حتدوه ح�سرة على الفتاة اجلميلة ويقول يف نف�سه »لو اأنها متهلت لكانت اليوم 

ملك يدي معززة مكرمة، اآه اأيتها الفتاة امل�سكينة لقد �سعت وخ�سرِت«. 

دخل عليه خبري ومر�سد كاظمي الوجه عاقدي اجلبني ف�ساألهما جابر:

ما اخلطب؟	 

اإنه عابد. 	 

يف 	  ال�سيف  ا�سرتاحة  حديقة  ينظف  واجعلوه  لعابد  اذهبوا  باملنا�سبة 
يد  لها  متتد  مل  مهملة  الزهور  واأحوا�س  الأعتاب  على  ال�سيف  اجلزيرة، 
قد  الأفاعي  تكون  وقد  بع�ٍس  على  بع�سها  التف  والأع�ساب  ال�ستاء،  منذ 
ت�سربت لأح�سائها، ثم يف�سي بعد ذلك للغدير وقنوات املاء يو�سع جماريها، 
اذهب يا خبري له واأنت يا مر�سد اجمع الن�ساء من الدارين دار احلاج ودار 
ا يذهنب اإىل املنزل يزعفنه ويغ�سلنه ويغ�سلن املفار�س  همام واجعلهن اأي�سً

والأغطية والأب�سطة، هيا اذهبوا الآن كي تعودوا قبل اإدبار النهار. 

قال خبري:

اأخ�سى اأن عابًدا قد يكون هارًبا الآن ب�سبب فعلته م�ساء اأم�س. 	 

وماذا فعل الأحمق؟	 

لقد تورط يف جرمية قتل واأي قتل؟ لقد قتل احلاج عو�س عمدة قرية الـ.....	 

�سرخ جابر:

كيف؟	 

ليجيء 	  قم�سان  فراح  اخلمور  نفدت  وقد  قم�سان  مع  كان  عو�س  احلاج 
بغريها من املخزن، وللن�سيب طلب احلاج عو�س من قم�سان اأن يرافقه 
دخول  متاًما  ممنوع  كان  واإن  الرجل  لهيبة  احرتاًما  قم�سان  يرف�س  ومل 
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اأحد املخزن غري عبيد الأ�سياد املوكلني بحرا�سة املخزن، اجته الثنان اإىل 
يكد  عنوة، مل  القفل  فتح  يحاول  عابًدا  وجدا  املخزن  باب  واأمام  البدروم 
قم�سان مي�سك به حتى عاجله ب�سربة على راأ�سه اأفقدته الوعي على الفور 

وملا اأفاق وجد العمدة عو�س م�سجى ميًتا. 

اأن ينطق بحرف، �سهم  اأثره على جابر اإذ مل ي�ستطع  كان لهذا اخلرب ال�سنيع 
قلياًل وقال:

اقتلوا عابًدا على الفور. 	 

لي�س القتل هو احلل يا �سيدي، اإن لعابد مكانته عند اأهل يامنة وله بطانته 	 
فيها وخا�سة خدمها وعمالها، اإن ما حدث يف قرية زرزور لي�س بالبعيد حني 
اأثارت الدماء ثورة باقي اأهايل القرية وكانت مذبحة، اإن النا�س يتناقلون 
اإن روح ال�سخط ت�ست�سري والغ�سب  الأخبار ب�سيء من احلما�سة والنفرة، 
يتنامى يرون الفقر ياأكلهم وي�سمن العز اأ�سيادهم وهم ينتظرون ال�سرارة 

الأوىل فال جتعل قتل عابد هو ال�سرارة ل�سق ع�سا الطاعة. 

ماذا تقول يا مر�سد؟ اإنه لو كلب تعلق بجلبابي لأفرغت الر�سا�س يف راأ�سه، 	 
اإنهم رعاع �سعفاء الإميان اأين اإمام م�سجدنا يعقلهم ويربيهم ويعظهم؟ 

فهو 	  للكالب  فبالن�سبة  ال�سالح  يف  لي�س  جابر  �سيد  يا  له  تنبه  الذي  هذا 
اأدرى باإمام م�سجدكم  اإمام اجلامع واأنت  اأما  لي�س بكلب واحد يا �سيدي، 
اإن وجدها ثورة �سيكون هو اأول املنقلبني �سد طاولة طعامكم حموًل كر�سه 
ملاآدب اأخرى يفتي فوق فتتها وثريدها. اإذا ما اعتقل الكلب ل هو ميت ول 
هو حي �سيخاف باقي الكالب. هي الدماء وحدها املثرية للغ�سب ودونها 
غ�سب مكبوت قد يفجر �ساحبه. اأنا ل�ست خائًفا اإل على توتر العالقات بني 
يامنة واحلاجر وبني اجلبابرة واأولد عو�س. واأنتم ب�سدد افتتاح حملجكم 
�سكرتري  مع  العزيز  ن�سبكم  غري  القطن  يف  جتارتكم  وم�ساعفة  اخلا�س 

مهردار ال�سراي. اإن قطرة الدم الواحدة تلوث ماء الو�سوء كله يا �سيدي. 
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اأ�سر علي يا خبري اأنت ومر�سد. 	 

قال خبري:

ا يف ال�سر بدون الإعالن عن خرب مقتله �سيبحث عنه 	  اأوًل ندفن احلاج عو�سً
اأهله وحني يفقدون الأمل يف اإيجاده �سي�سلمون اأمرهم هلل، ثانًيا نعتقل عابًدا 
ي�ساأل عن عبد �سوداين  العمر كله، ومن �سوف  عاًما عامني خم�سة ع�سر، 
اإن  اتهامكم،  على  �سي�سدق  �سارًقا  قلتم  اإن  حبيبكم  واملاأمور  له؟  اأ�سل  ل 
�سجًنا  املاأمور  له  �سيبني  حماكمة  ول  النيابة  على  عر�س  بال  احب�سه  قلنا 

خ�سو�سًيا. 

اإًذا خذوا هذا الأمر على عاتقكم ول تخربوا احلاج عبد اجلبار عند جميئه 	 
ا، احفروا له قرًبا يف  باأي �سيء، لتنق�سموا جزء منكم يذهب ليدفن عو�سً

خمزن اخلمور وجزء ياأتي يل بعابد. 

t
بعد تلك الليلة التي اأنقذ فيها عابد خ�سرا ذهب ل�سديقه زيدان يبثه اأمله لعله 
يجد عنده من الكالم ما يجرب به خاطره، ويعينه على �سقائه، فحزن زيدان على 
�سديقه واكتاأب لطالع �سديقه ال�سيئ وحظه البائ�س وراح يعزيه، وبعد تدبره اأمر 
�ساحبه مرة اأخرى وجد اأن اخلطر يحيطه ل حمال واأن عبيد الأ�سياد لن يرتكوه 
فهم اإما �سيقتلونه اأو يحر�سون عليه اأ�سيادهم، فطلب منه املكوث عنده حلني تدبري 

اأمره. 

بالهروب،  عابًدا  ين�سح  باأن  عقله  األهمه  ال�سباح  ويف  زيدان  عند  عابد  بات 
اإل  لي�س  اآل جابر مر�سوقة يف كل �سرب من يامنة وخارجها،  اأين؟ فعيون  اإىل  لكن 
فرج وحده قادًرا على اإخراجه من يامنة، وا�ستقر بهم الراأي على تهريب عابد كما 

هربت زين ولكن هل �سوف ت�سلم اجلرة يف كل مرة!
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قرية  عمدة  عو�س  الرثي  جثة  فيه  موارين  املخزن  بداخل  قرًبا  العبيد  حفر 
اأمل  لغربها،  �سرقها  من  يامنة  عليه  قالبني  عابد  عن  يبحثون  انت�سروا  ثم  زرزور، 
زيدان باخلرب فلم يرد لفت الأنظار اإليه فبعث بعيد اإىل منزله وطلب منه الت�سديد 
على عابد اأن ل يظهر لأنهم يبحثون عنه. وذهب هو للدوار باحًثا عن اأمه التي كانت 
جتل�س يف الفناء اخللفي للدار اأمام الفرن تدير اخلبز، �سحبها من يدها منتحًيا 

بها جانًبا: 

ا�سمعي يا اأمي ونفذي ما �سوف اأقوله لك، اإنهم يبحثون عن عابد واإن وجدوه 	 
ف�سوف يقتلونه، ل تخربي اأي اأحد اأن عابًدا يف بيتنا، والآن اذهبي وزغردي 
زغرودة طويلة يجتمع عليها كل اخلدم واإن �ساألك اأحد قويل زيدان خطب 

فرحة. 

�سدحت  حتى  كالمه  ينهي  زيدان  يكد  فلم  الفرح  من  نف�سها  الأم  تتمالك  مل 
لأنه  اإليه  النظر  يلفت  ل  اأن  زيدان  يق�سد  وكان  الأخرى.  تلو  الواحدة  بالزغاريد 
�سديق عابد املقرب فيعلم الكل اأن زيدان م�سغول بخطبته وفرحه واإن كان م�سغوًل 

ب�سديقه اأو كان على علم مبا حدث فاإنه لن يخطب يف هذه الأيام. 

عبيد الأ�سياد واأعوانهم من الغفر فت�سوا البلد �سرًبا �سرًبا ومن اأول النهار وحتى 
بعد غروب ال�سم�س ومع ذلك مل يجدوا عابًدا كاأن الأر�س ان�سقت وابتلعته، وكان 
اإذ  الأمر بحياة �ساحبه  تعلق  ال�ساذج قد وافته احلكمة حينما  ال�ساب  زيدان وهو 
�سمم على اأن يقيم حفاًل يف هذه الليلة، فجمع اأ�سدقاءه وكثرًيا من العمال يف الوقت 
الذي كان يخبئ عابًدا فيه يف اإحدى ال�سوامع الفارغة. وكلما مر اأحد عبيد الأ�سياد 
و�ساأله عن زيدان �سرخ يف وجهه »خاب عابد اإن وجدمتوه اقتلوه، عبد اأ�سود اأ�سر 
اأكرث مني وت�سكو مني له«. و�سدق العبيد حقد  اأمي باتت حتبه  النا�س حتى  قلوب 

زيدان املزيف على �سديق عمره ورحلوا. 
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اأمر  يبحثون  وجرج�س  وفرج  عيد  مع  اجتمع  باأن  خطوبته  حفلة  زيدان  انتهز 
عابد، كان فرج قد حمل حمولته وموعد �سفره غًدا الفجر، وبذلك �سي�سعب نقل 

عابد وعليه اأن ينتظر �سهًرا اأو اأكرث من �سهر. 

اأثر يف  يامنة فال  اأن حدًثا مريًبا وغريًبا يحدث يف  اأمامها  وا�سح  تهاين كان 
املنزل لعبيد الأ�سياد، تبخروا مرة واحدة ل وجود لأي منهم ل يف الكرم ول يف منزل 
جدها اأو منزل عمها، حتدق يف وجه هذا اأو ذاك لكن ل جواب، ولده�ستها قررت 
�سوؤال والدها لكنه كان من الظاهر اأن والدها نف�سه كان غائًبا عن امل�سهد، غامت 
عيناها وخفق قلبها حني �سعرت باأنه رمبا قد حل خطر ما بعابد فمن املفرت�س اأنه 

قد حرر خ�سرا، ورمبا قد اأ�سروه معها ومع هذا الهاج�س تاأججت نف�سها خوًفا. 

وحني حل امل�ساء م�ست تهاين ملنزل زيدان ومل جتد حجة منا�سبة للذهاب لداره 
�سوى مباركة خطوبته. م�سحت تهاين عرق التوتر عن وجهها مبنديل حريري رقيق 
ونف�ست مالءتها ثم دخلت دار زيدان الدار القدمية الهرمة من عمر جده، حني 
ت�سارك  مرة  كل  يف  احلال  هو  كما  وحيينها  وحيتهن  وقبلوها  الن�ساء  قبلت  دخلت 
فيها اأفراح القرية واأحزانها، ويف غمرة ان�سغالهن بالغناء والحتفال انتحت بفتحية 
جانًبا طالبة منها اأن تطلب زيدان للقائها، وحيث اإن الدار ال�سغرية كانت مزدحمة 
بالن�ساء ويف اخلارج قد جتمع الرجال انزوت تهاين يف حجرة الفرن بجانب بنية 

احلمام تنتظر زيدان. 

اأتى عرفت منه ما حل بعابد، انده�ست يف البداية وذلك لأن العبيد هم   وملا 
من خطفوا خ�سرا فكيف اإًذا يبلغون اأ�سيادهم مبا حدث من عابد وحتريره خل�سرا 
متيقنة اأن يف الأمر �سًرا واأنه ل يقت�سر على اختطاف خ�سرا، من هي خ�سرا حتى 
يهتم عمها باأمرها �سواء خطفت اأو حتى قتلت؟ ومن هو عابد الذي يقلب من اأجل 

اإح�ساره القرية باأكملها؟!

 وقررت تهاين �سحب ف�سل وجماراته يف احلديث متحججة باأنها قد فا�س كيلها 
بلم�سها  بالتطاول  واأحياًنا  والنظر،  باحلديث  بها  ب�سري  وازداد حنقها من حتر�س 
بال�سكوى، وقد �سدها يف  راآها مبفردها وكانت ل جتروؤ  اإن  بني احلني واحلني ما 
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ذلك اأنها اإن فعلت لعرتف مبا كان منها من تطاولها على مال اأبيها وخروجها من 
اإن كانت  الأقل  ب�سري على  اأمام  الظهور  تتفوه، متحا�سية  دون رغبته ف�سمتت ومل 
مبفردها. طلبت تهاين من زيدان اأن تقابل عابًدا لكن زيدان رف�س خوًفا اأن يك�سف 
اأمره، حطت دمعة على خد تهاين ذابت ثم انحدرت بعدها قطرات دموع مل يلحظها 

ا يفكر يف ما تورطوا فيه جميًعا.  زيدان الذي ظل �ساخ�سً

t
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ليلة هادئة وموح�سة  الكرم كانت  �ساحبة يف  اأم�سية خريفية  التالية ويف  الليلة 
بعد غياب وهج الغروب، مل يكن بو�سع تهاين الواقفة بداخل اإحدى العرائ�س تفرك 
يديها بع�سهما ببع�ٍس ال�سعور بالهواء اخلريفي البارد الآتي من بني العرائ�س مثقاًل 
ب�سذا اأوراق العنب اخل�سراء، وهي م�سغولة الفكر ومرتبكة. من اآخر طريق الفا�سل 
بني جانبي الكرم لح ف�سل الذي طلبت تهاين من زيدان اأن ي�ستدعيه يف تلك الليلة، 
واأن يظل هو متخفًيا بجوارها باأي اآلة حادة فاإذا تطاول عليها العبد وتهجم �سربه، 
لعابد  بحبها  وكاأنها  ب�سجاعة  اأمرها  فيها  ح�سمت  لكنها  تهاين  من  مغامرة  كانت 
بذلك  فاأ�سبحت  عليها  الواجب  واأنه  غاية،  بال  والهتمام  احلماية  منطق  و�سعت 
م�سوؤولة عن حمايته، وحت�سًبا لأي حركة غدر من العبد و�سعت هي الأخرى �سكيًنا 

�سغرًيا اأخفته بداخل جيبها، اأتى ف�سل مهروًل:

عرفت اأنك طلبتيني يا �ست تهاين. 	 

جمعت ثباتها املت�ستت وقالت:

ف�سل، اإنني طوال الليايل املا�سية كنت م�ستغرقة يف التفكري كيف اأو�سل لك 	 
حقيقة الذي يخ�س قلبي من ناحيتك. اأنا اأ�سعر مبا طواه قلبك ولكنك ل 
ا، واأنت ل تلمح ول اأنا اأملح لكن بعد اأن و�سلت حلد  تتكلم واأنا ل اأتكلم اأي�سً
اأظن نف�سي فيه قد جننت وجب علي البوح، اإنه اأحياًنا كثرية يخيل يل اأنني 
اأ�سمع �سوتك واأكون مبفردي يف حجرتي واأحياًنا اأخرى اأرى وجهك يف املراآة 
بدًل من وجهي وعلى هذا احلال كل يوم اأبكي بكاًء اأ�سم ب�سبب �سوقي لك، 

ترى ماذا ت�سمي الذي اأنا فيه؟ 

ارتبك ف�سل فلم يكن يتوقع باأن يقابل تهاين وجًها لوجه ولو حتى يف احللم، فما 
بالك باأنها يف احلقيقة تتكلم بل�سانه وت�سرح حاله على اأنه حالها، ظلت �سربات قلب 
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ف�سل تتزايد وقد بدت له تهاين رغم و�سوح �سورتها اأمامه م�سو�سة ورغم بوحها 
وكاأنه يف  كلها  يامنة  وعن  الكرم  وعن  نف�سه  انف�سل عن  باأنه  �سعر  وقد  غام�سة، 

مكان اآخر يف الدنيا ل يعرفه. 

اأمام 	  الأمرية  تقف  حني  تلك  املواقف  يف  يقال  ماذا  اأعرف  ل  تهاين  �ست 
خادمها وتقول له ما تقولينه، خربيني ماذا اأقول؟ 

يّف 	  الذي يطمع  ب�سرًيا  �ستحارب  يا ف�سل،  اأجلي  �ستحارب من  اأنك  قل يل 
و�ستحارب والدي وجدي وعمي و�سوف تطلب يدي. 

�ساأفعل غًدا. 	 

اأول جولة؟ ثم ماذا لو 	  اإياك، لي�س غًدا يا ف�سل هل تريد الهزمية من  ل، 
كيف  مثاًل  املقبل  الأ�سبوع  بزواجنا  اأمر  ثم  وخطبتني  والدي  عليك  وافق 
�سيتم الأمر واأنا ما زلت اأرهبك؟ ليعتد بع�سنا على بع�س يف الأول، نتقابل 
ا من املمكن  كل يوم، ونتحدث ونت�سامر األي�س ذلك اأف�سل يا ف�سل؟ لأنه اأي�سً
اأن يرف�سك والدي فيحجبك عني ويحجبني عنك ثم نكون خ�سرنا اللقاء 

على الأقل. 

نعم عندك حق لن�ستمتع بكل ما هو مباح قدر الإمكان. 	 

ثم هم لي�سع ذراعه حول كتفها، فاأبعدتها تهاين برفق: 

اأنت مت�سرع يا ف�سل وهذا يجعلني اأخاف منك. 	 

ل، ل تخايف يا تهاين. 	 

اإًذا هل تعدين اأن ل تلم�سني اإل اإذا �سمحت لك بذلك؟ 	 

وهل �سوف ت�سمحني؟	 

نعم بالطبع يا ف�سل، ولكن لي�س اليوم.	 

واأنا منتظر ذلك اليوم من تلك اللحظة وهذا التو. 	 
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قل يل يا ف�سل، ماذا يحدث يف يامنة؟ اإنها يف هذه الأيام واقفة على قدم 	 
و�ساق؟

اإننا نبحث عن عابد لعتقاله؟	 

وماذا اأحدث هذا املعتوه؟	 

�سارق، �سرق خمزن اخلمور.	 

بدلل قالت: 

األ�سنا الآن نفًرا واحًدا؟	 

بلى يا �ست تهاين. 	 

قريب 	  وعن  واحًدا  �سيًئا  دمنا  ما  اإننا  ثم  �سئت،  مبا  نادين  بتهاين  اأجبني 
�سوف نتزوج، �سارحني اإًذا؟

لدينا تعليمات م�سددة باعتقاله، اإنه مورط بجرمية قتل، قتل عمدة زرزور.	 

يا اإلهي! باهلل عليك قل يل كل �سيء، اإن الف�سول ميالأين يا ف�سل هات ما 	 
عندك كله يا قرة عيني واأعدك لن اأبوح بحرف. 

العمدة 	  وقتل  قم�سان  اأ�ساب  لقد  اخلطر،  �سديد  وهو  جًدا  عنيف  عابد 
ب�سربة على راأ�سه. 

وال�سبب؟ قل يل ال�سبب ل تع�سبني يا ف�سل اأو اذهب ول تراين مرة اأخرى. 	 

ال�سبب خ�سرا، ا�سمعي يا تهاين لي�س مبقدوري البوح لك باأكرث من هذا. 	 

قتل  وغري م�سدقة، هل  وولت عنه جتري م�سدقة  ف�سل  تهاين عن  اأعر�ست 
ال�سم�س  �سروق  وقبيل  الباكر  ال�سباح  يف  خ�سرا؟  ينقذ  وهو  بالفعل  الرجل  عابد 
عابًدا  بها  يخرب  حتى  ف�سل  من  اأخذتها  التي  باملعلومات  واأخربته  بزيدان  التقت 

وي�ستعلم عن �سدقها من عدمه. 
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يف اليوم التايل وعلى الظهرية رجع عبد اجلبار ومعه عبد احلكيم وعبد ال�سكور 
ال�سكور بح�سه  اأحد عبد اجلبار مبا حدث يف غيابه لكن عبد  والعبدان، مل يخرب 
�سعر باأن �سيًئا غريًبا يحدث، فالأ�سياد ولأول مرة بدون عبيدهم وهم يف ا�ستقبال 
والدهم، فيا ترى يف اأي خرب هم من�سغلون؟ ثم اإن ب�سرًيا قد اختفى هو الآخر ومل 
يبق �سوى ريحان الذي بدا وكاأنه يراقب املوقف، وركن عبد ال�سكور اإىل اأن ثمة �سًرا 

ولي�س �سًرا هيًنا مع عبيد الأ�سياد. 

بعد الرتحيب بالوالد والأخ دخلت �سواين الطعام، ر�س فوقها الطواجن املدفون 
بداخلها قطع حلم الغنم و�سط الأرز املدهون بدهنها، مل ياأكل عبد اجلبار وا�ست�سمح 
اجلميع يف اأنه �سيذهب للتمدد يف حجرته، وكان الف�سول قد �سد �سهية عبد ال�سكور 
فا�ستاأذن هو الآخر يف الذهاب ملنزله بحجة اأنه يعاين من اأمل يف معدته، لكنه كان 

ذاهًبا يف الأ�سل لتتبع اأثر عبيد الأ�سياد. 

خارج الدوار التقى بقم�سان يف اأثناء رجوع الثاين للدوار. 

اأهاًل قم�سان طاب م�ساوؤك. 	 

واأنت كذلك �سيد عبد ال�سكور. 	 

هم قم�سان بالرحيل لكن عبد ال�سكور اأوقفه:

انتظر، اأريد التحدث معك. 	 

�سوف ي�ستغيبني �سيدي. 	 

يا 	  �سيدك  من  عندك  اأهم  اأنا  وجهك؟  اأمام  بذبابة  كمرورك  بي  متر  هل 
م�سلحتنا  اإن  جميًعا.  قراأتكم  وقد  جًدا  العيون  لغة  اأفهم  فاأنا  قم�سان، 

واحدة وهدفنا واحد. 

اأي هدف يا �سيدي؟	 

اأتذكر اللقاء الأول بيني وبينكم حني كنتم تت�سلون بالق�سب؟ قبلها بع�سر 	 
دقائق كنت اأراقبكم، اأراقب فيكم نربة ال�سوت وحركة العيون، �سحيح اأن 
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لغتكم كانت مبهمة لكن نظرة عيونكم كان الطمع فيها �سريًحا يخرب عن 
نف�سه. 

ل اأفهم. 	 

بل تفهم يا قم�سان، جميعنا طامعون يف يامنة، حتى اأهلها طامعون فيها 	 
لكن الظلم والقهر واخلوف دجن اآمالهم. اأنتم واإن امتلكتم النية والعزمية 
تدورون  ملبتغاكم.  الو�سول  يف  والإبداع  البتكار  قدرة  تفتقدون  فاإنكم 
اخلمارة،  بعد  ماذا  وا�سحة،  خطة  بال  وتالحظون  تتل�س�سون  وتدورون، 

ماذا بعد تدخلكم يف �سئون اأ�سيادكم، ماذا بعد عالقتك برئي�سة؟ 

هل جتروؤ على الطعن يف �سرف اأ�سيادك؟	 

من 	  اأكرث  اأمتلك  فاأنا  عيوين،  يل  ا  اأي�سً اأنا  ي�سهد،  �سيدك  فرا�س  رجل  يا 
ع�سرين زوًجا من العيون بداخل وخارج الدوار، يكفيهم اجلبابرة ما جنوه 
يامنة  ظلمهم،  على  الوقوف  وعلينا  قم�سان  يا  ظاملون  اإنهم  ثم  وك�سبوه، 
حتتاج لبع�س من العدل والت�سحيح، وما �سناأخذه نحن هو مقابل خدماتنا 
ليجتمع  بع�س،  اأيدي  يف  اأيدينا  ولن�سع  الأمان  فقط  اأعطوين  حلمايتهم.. 

ب�سري بي يف بيتي الليلة.. �سالم و�سالمة راأ�سك يا قم�سان. 

t
ا على قدر طوله ثم  رجع زيدان ملنزله قبيل الع�سر، وكان قد �سنع لعابد قف�سً
فر�سه من الداخل ولف جوانبه بقطعة قما�س، اأخرج عابد من ال�سومعة وجعله ينام 
انفرد  ا.  مقرف�سً ال�سومعة  بداخل  التخفي  عن  ا  عو�سً ج�سده  ممدًدا  القف�س  يف 

ال�سديق ب�سديقه:

ا�سدقني القول يا عابد هل حثتك رغبتك يف اإنقاذ خ�سرا على القتل؟ 	 

ل يا زيدان مل يحدث هذا قط. 	 

اأنت موقوف بتهمة القتل، قتل عو�س العمدة. 	 
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لقد اأ�سبته يف كتفه ومل اأقتله. 	 

لكن كيف اإًذا قتل؟	 

ل بد اأنهم عبيد الأ�سياد لل�سق التهمة بي واأنا متاأكد. 	 

يحرق  كان  الغ�سب  اأن  لول  له  لفقت  التي  التهمة  حيال  منفعاًل  عابد  يكن  مل 
�سدره، لكنه كان غ�سًبا مدحوًرا خمنوًقا، مل يكن يرى يف اتهامه �سوى حلقة جديدة 
يف �سل�سلة الظلم ل تختلف عن �سابقيها، ظلمة ما زادها الظالم �سواًدا، اأما زيدان 

فقد دق الأر�س بقدمه يلهج بال�سباب واللعن معرًبا عن ما حوت ح�ساياه. 

t
يف الليلة التالية من رجوعه من القاهرة بعث عبد اجلبار مر�ساًل خلليل ياأمره 
فيه بتح�سري ابنته لأنه �سيتم عقد القران بعد ثالثة اأيام والزفاف �سيكون يف نف�س 
تبكي  فراحت  املوت  خرب  كا�ستقبال  اخلرب  خ�سرا  اأم  ا�ستقبلت  القران.  عقد  يوم 
وتولول وت�سرب بكفيها فوق �سدرها، اإنها اآخر العنقود وكانت حتلم اأن تزف على 
اإياها  حاماًل  بها  ومي�سي  والدها  دار  من  بيده  لياأخذها  عري�سها  ياأتي  واأن  اخليل 
فوق ذراعيه، كما حلمت اأن تقوم بدور اأم العرو�س فتدعو اجلارات يقمن لها ليلة 
حناء كبرية، تر�س فوق راأ�سها احللوى وامللح بعد خروجها من حمام العر�س كالبدر 
املجلى، وقد ت�ساركت الن�سوة بتدليكها ودهنها بامل�سك وفردوا �سعرها بزيت اللوز 
وق�سروا كعوب اأرجلها بزيت الزيتون وبودرة دم الغزال، وكحلت هي لها عينيها وهم 
يغنون من اأجلها وحدها كاأمرية جال�سة و�سطهن تنتظر فار�سها. لكن هذا لن يحدث 
عر�س  بدون  املنزل  من  خ�سرا  لأخذ  اأبنائه  باأحد  اجلبار  عبد  يبعث  و�سوف  اأبًدا 

حقيقي، و�سوف مت�سي وراءها اأمها كمن مت�سي وراء جنازة.. يا حلظ امل�ساكني! 

تزوجت خ�سرا وها هو اأ�سبوع قد انق�سى يف منزل عبد اجلبار، زوجوها اإكراًها 
ل اأ�سرتها الثياب ول ثراء احلجرات، ول نعيم العي�س مال له هواها، وكيف تبتهج 
وكل فرد يف البيت يكرهها ويلعنها؟ كان منزل عبد اجلبار كريًها يف نف�س خ�سرا، يف 
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نظرها حجرة فقرية مع عابد ومالب�س قليلة عز �سائع و�سعادة مفقودة. ومل ت�سلم 
وتهديد،  و�سخرية  وملز  همز  جلحيم  حياتها  حولتا  و�سنية  فرئي�سة  الدار  اأهل  من 
كانت خ�سرا ت�سبط نف�سها قدر امل�ستطاع جتاهد يف اإخفاء دموعها املن�سكبة ليل 

نهار. 

من جانب اآخر عابد ينتظر يف خمبئه وزيدان يت�سيد الأخبار، اأما عبيد الأ�سياد 
فكانوا ي�سكون يف كون عابد فر خارج يامنة فو�سعوا دائرة البحث. ذات نهار وبعد 

عودة زيدان للمنزل واأثناء تناولهما الطعام �ساأل عابد:

كيف حال خ�سرا؟	 

وكيف يل اأن اأعرف يا �سديقي؟	 

اأريد اأن اأراها قبل �سفري ليطمئن قلبي. 	 

وهي 	  اأ�سبوع  ومنذ  اجلبار،  عبد  من  زواجها  مت  فقد  تقدر  لن  اأنك  اأخ�سى 
حمرمة عليك، اأو�سيك بال�سرب اجلميل يا اأخي وعو�سك عند اهلل ل حتاول 
الدوائر وهي  القلب وراقب  ثابت  الثواب، كن هادًئا  النتقام كي ل تخ�سر 

على الباغي تدور يا �سديقي. 

هي  اأين  قلبه،  فرم  مربد  كفعل  عابد  على  اخلرب  ا�ستقبال  فعل  رد  اأثر  كان 
خ�سرا التي �سحى بحياته من اأجلها ثم بعد هذا عليه اأن ي�سرب وي�سمت، اأي نف�س 
وجًها  واأبناءه  اجلبار  عبد  ليواجه  يذهب  اأن  عابد  فقرر  امل�ساء  اقرتب  ت�ستحمل! 
اإل الغ�سب  لوجه، فتربد نريان م�ساعره التي منذ عرف اخلرب امل�سوؤوم مل تعرف 

والتعط�س للثاأر. ويف ان�سغال زيدان ترك عابد املنزل. 

دخل عابد الدوار من بوابته الرئي�سية، يف نهاية الدوار جاء يف الوقت املنا�سب، 
مل  العري�سة،  باجتاه  ذاهب  وهو  عجوز  كطاوو�س  يتبخرت  منتع�ًسا  اجلبار  عبد  لح 
البداية عابًدا ولكنه ملا اقرتب رمق عابد بنظرة غري ودية  يلحظ عبد اجلبار يف 

على الإطالق: 
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اأين �سعت يا مغفل، اإن ح�سابك عندي ع�سري، اأتهرب من العمل يا عبد؟ 	 

بخطوات �سريعة اقرتب منه عابد ثم قال وهو مم�سك بياقته:

بل اأنت املغفل اأيها العجوز املت�سابي. 	 

قدحت عينا عبد اجلبار ناًرا، ما الذي يراه وي�سمعه؟ رفع يده على عابد ولكن 
عابًدا اأطبق عليها وثناها خلف ظهره. 

عدمي احلياء ت�سع عينك على فتاة من عمر اأحفادك. 	 

�ساأقتلك اأيها العبد بر�سا�سة يف راأ�سك و�سوف اأقطع ل�سانك قبلها واأطعمه 	 
للكالب اأمام عينك. 

هات لعبتك احلديدية ونازلني اإن �سئت. 	 

من جراأك اأيها العبد؟ 	 

ظلمكم، ق�سوتكم وجربوتكم هم من جراأوين وعلموين. يف �ساربك ل توجد 	 
�سعرة �سوداء وما زلت حتتال يف هذا املنزل، ومنذ اأن خدمت عندكم لعام 
األب�س حتى نعاًل جديًدا، هو نعلي نف�سه اأخيطه واأرقعه وكذلك  ون�سف مل 
مالب�سي، مل تعطوين قر�ًسا واحًدا حتى الطعام تاأكلون الد�سم وترمون لنا 

بالعظم. 

خرج من الدار اأبناء عبد اجلبار الثالثة، راح عبد احلكيم يفك ذراع والده من 
قب�سة عابد:

اإن ما تقوم به 	  اأم ماذا؟ ل تكن متهوًرا  اأ�سعت ر�سدك  يا عابد هل  اتركه 
عيب بل واأكرب عيب، ل يحق لك ذلك واإن كنت مظلوًما. 

التجروؤ بالقرتاب من  ال�ستائم بدون  اأخذ يطلق  الذي  حرر عابد عبد اجلبار 
لكنها �سيعت طريقها ملا  بها عليه  عابد، لكن هماًما رفع ع�ساه على عابد هاوًيا 
مال الفتى الذي �سر على اأ�سنانه رافًعا كلتا يديه �سارًبا هماًما على �سدره، طار 
همام عدة خطوات وهوى على الأر�س فقفز عليه عابد واأخذ يوجه له اللكمات على 
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منهم  واحد  يتحرك  اأن  بدون  يراقبون  ملتفني  ورجاًل  ن�ساء  اخلدم  كان  �سدغيه، 
لإنقاذ همام، و�ساح واحد منهم »اأعطه يف قلبه هوؤلء الأ�سياد عقارب«. مل ينقذ 
اأمرهم  اجلبار  عبد  لكن  اخلدم  تفرق  هنا  اأخرى.  مرة  احلكيم  عبد  �سوى  همام 

باعتقال عابد. 

اأم  يقتلوه  هل  عابد  اأمر  بحث  يف  واأبناءه  ال�سكور  عبد  اجلبار  عبد  ا�ستدعى 
ماذا؟ ومل يكن عبد اجلبار يعرف �سيًئا عن حادثة اختطاف خ�سرا اإذ حر�س عبيد 
الأ�سياد على اإخفاء الأمر عنه فيت�سعب الأمر وتظهر نواياهم الأوىل، وخاف الإخوة 
من اتهام عبد اجلبار لهم بالتهاون والتق�سري الذي اأدى اإىل مقتل اأحد اأ�سدقائه 

عمدة القرية املجاورة. 

اأيديهم يف   يف وقت لحق اجتمع ب�سري مع عبد ال�سكور ليتفقا على اأن ي�سعوا 
اأيدي بع�ٍس ل�سلب يامنة من يد اجلبابرة، وكان عبد ال�سكور من جانب اآخر قد اأوزع 
لالله زار اأن يامنة باأر�سها وحم�سول قطنها لن يوؤول منها للمهردار �سيء لزهد 
عبد احلكيم فيها، لكنه مب�ساعدتهم قد ت�سبح الأر�س جميعها يف حوزة يدهم اإن 
ا�ستغلوا �سلطة نفوذهم، وبهذا ا�ستطاع عبد ال�سكور مللمة جميع اخليوط داخل يامنة 

وخارجها يف يده. 

ا�ستطاع عبد ال�سكور باأ�سلوبه اأن يقنع عبد اجلبار اأن ما فعله عابد ما هو اإل 
حقد طبقي وغرية واأنه �سوف يخفي عابًدا وراء ال�سم�س فال تكدره روؤياه، اأما همام 
فقد اأ�سر على جلد عابد و�سط القرية واأن يجلده هو بيده لي�ستعيد كرامته املفقودة 
هارًبا  ففر  الظلم  اأمام  ال�سمت  اأو  املواجهة  احلكيم  عبد  ي�ستطع  مل  العبد.  بيد 
للقاهرة مودًعا عابًدا بنظرة اإن�سان يائ�س، كان ياأمل لو مل يكن ل�سانه معقوًدا اأو يده 

مغلولة، كان ياأمل لو مل يكن جباًنا. 

t
تهاين كما خ�سرا كما زيدان وعيد وفرج وجرج�س ل حيلة لهم، يراقبون احلبيب 
والأخ وال�سديق والقريب مقيًدا وم�سحوًبا كالدابة بطرف حبل مربوط نهايته حول 
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رقبته تاأهًبا جللده، مل يكن عابد ي�سعر باخلوف اأو املهانة، كان مي�سي مرفوع الراأ�س 
الأ�سياد،  وعبيد  ال�سكور  عبد  من  زهو  يف  جميعهم  القرية  اأهل  بعيون  عيونه  متر 
يف  ي�سطادهم  �سوف  الذي  الطعم  باأنف�سهم  ي�سعون  اجلبابرة  اأن  وجدوا  الذين 

ال�سنارة وعن قريب. 

كانت تهاين وخ�سرا واقفتني بجانب بع�سهما البع�س يف �سرفة الطابق الثاين 
تراقبان مرور عابد، كل واحدة منهما تلوم نف�سها بداخل نف�سها حتدثها اأنها ال�سبب 
حلجرتها  خ�سرا  رجعت  الدوار  بوابة  من  عابد  خرج  بعدما  الفتى.  اإليه  اآل  فيما 
مل  ثم  ومن  ال�سفلي  الطابق  اإىل  هبطت  اأفكارها،  يف  غارقة  واقفة  تهاين  وظلت 
تدر بنف�سها وقد دخلت احلجرة التي كان حمتجًزا فيها عابد، احلجرة بال �سقف 
ت�ستقبل ال�سم�س الالهبة �سيًفا والربد الزمهرير �ستاًء، والتي كانت ت�سمى حجرة 

العقاب لكل من يخطئ اأو يتجاوز حدوده من خادم اأو عامل. 

 دخلت تهاين فامتالأت رئتيها برائحة الظلم، اجلدران �سوداء والأر�س فارغة 
تهدل حمامة  كانت  اآخر  �سق  بي�سها، ويف  �سقوق احلجرة حطت حمامة  اأحد  ويف 
تهاين  التقطت  عابد،  �سوى طاقية  �سيء يف احلجرة  ل  ع�سها،  وحيدة يف  �سغرية 
الطاقية نف�ست عنها الغبار ثم و�سعتها على عينها مت�سح بها دموعها التي �سالت 
يف خيط واحد، ا�ستندت تهاين اإىل اجلدار ويف اأثناء ا�ست�سالمها للذكريات دخلت 

عليها خ�سرا فجاأة، جفلت تهاين:

خ�سرا؟	 

كنت اأ�سعر بودك اجتاه عابد ولكنني اليوم تاأكدت. 	 

خ�سرا، اأنا اإن كنت اآذيتك ف�ساحميني. 	 

اإن كنت �سادقة اأعطيني تلك الطاقية. 	 

الطاقية 	  تلك  يل  واتركي  رحيمة  كوين  عابد،  قلب  يكفيك  اأفعل،  لن  ل، 
البائ�سة. 
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تركت خ�سرا الطاقية لتهاين وخرجت من احلجرة اإىل بوابة الدوار لكن منعها 
اأحد اخلدم بقول ممنوع عليها هي بالذات اخلروج من الدوار، واأن تلك هي اأوامر 
عبد اجلبار، رجعت خ�سرا اأدراجها، ذهبت اإىل حجرتها، جل�ست فوق الأر�س اأمام 

النافذة امل�ستقبلة ال�سماء طاوية �ساقيها حتتها �ساردة. 

التي  قامت خ�سرا  الر�سا،  وجهه  على  يت�سح  الع�سر  قبيل  اجلبار  عبد   جاء 
كانت ل تزال على و�سعها عاقدة يديها فوق �سدرها، يف �سمت خلع العجوز عمامته 
وعباءته وناولهما لها، ثم جل�س ماًدا رجليه لتخلع عنه زوجته ال�سابة حذاءه، جل�ست 

خ�سرا مرتبعة تخلع حذاء عبد اجلبار، ويف اأثناء ذلك قال عبد اجلبار: 

لقد ا�سرتحنا من العبد. 	 

قتلتموه؟	 

�سيحدث قريًبا، هم اقتادوه بعد جلده للحجز. 	 

مل تنطق خ�سرا م�ستقبلة الكالم بكمد.. اأ�ساف عبد اجلبار: 

�ساب اأحمق طائ�س ومتهور، �سعلوك كان يظن اأن الفرخ نًدا لل�سقر. 	 

نه�ست خ�سرا وقد اأح�ست اأنها على مقربة من النهيار: 

�سوف اأعد لك الطعام. 	 

�سليم  دخل  عينيها،  دموع  بارتباك  مت�سح  املطبخ  اإىل  خ�سرا  بعدها  وهرولت 
البن الأ�سغر جلابر وهو فتى ل يتعدى الثالثة ع�سرة من عمره لكنه كان الأقرب 
جلده، فال�سبي مل يكن يخ�سى جده كباقي اإخوته بل وكان يتب�سط معه يف احلديث 
ويتجاوزه باأن يناطحه ويجادله بالكالم، ومل يكن عبد اجلبار يجد يف هذا اإل متعة 
ور�سا، وكان يقول ما غلبك يّف يا �سليم �سوى اأن ولد الولد اأغلى من الولد. اأول ما 

قابل احلفيد جده قال له: 

اأنت كاذب يا جدي. 	 
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ويحك يا �سليم هل لأنني قربتك مني تتجراأ علّي؟ على عبد اجلبار كبري 	 
اجلبابرة؟ مل ينطقها اأحد يا ولد من قبل. 

اآ�سف يا جدي لكن تلك احلقيقة، لقد وعدتنا بعبيد اأ�سياد ومل تِف. 	 

اأِف، �سوف ت�سافرون جميًعا جللب العبيد على نقاوة 	  ومن قال لك اأين مل 
اأعينكم مع ف�سل الأ�سبوع املقبل، اأعدو عدتكم يا اأبطال. 

خرج الفتى يقفز فرًحا ليب�سر باقي اإخوته مبا من عليهم اجلد. 	 

t
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يف القاهرة..

 مل ي�ستطع عبد احلكيم اإخبار زين مبا ح�سل لأخيها، وحمل لها اأ�سواقه واأبلغها 
الأزرق  اأخرج من جيبه عقًدا من اخلرز  واأنه بخري يف �سرد مقت�سب، ثم  �سالمه 
ببع�س  الأعياد  اأحد  يف  اجلبار  عبد  عليه  عطف  حني  يوم  ذات  ا�سرتاه  الرخي�س 
قرو�س، وحني كان الغفر يخلع عنه مالب�سه تاأهًبا جللده مد عابد يده بالعقد لعبد 

احلكيم. 

ترجيع  نوبة  هاجمته  فقد  بخري  احلكيم  عبد  يكن  مل  يامنة  من  رجوعه  منذ 
زين  ت�سع  الد�سم.  رائحة  فيه  طعام  اأي  من  بالقرف  ال�سعور  دائم  وكان  وغثيان، 
اأمامه اللحم واملرق وما اإن يقع نظره على الطعام حتى ي�سعر بذلك الدوار فتنقلب 
معدته ويهرع اإىل احلمام ي�ستفرغ. وقد ظل عبد احلكيم يقتات على اجلنب القري�س 
واخلبز اجلاف، ومل تكن معدته ترف�س الطعام ظًنا من اأن هذا ابتالء من اهلل لأنه 
بعبد احلكيم  به  اأملت مبا مير  قد  بعلم منها  لكن جوزال  مل يقف يف وجه اجلور، 
يقاوم  الد�سم  الطعام  من  بتقززه  واأنه  فيها،  �سقط  نف�سية  عقدة  باأنه  و�سخ�سته 
الفقري  للطعام  مرتاحة  الغني  الطعام  مقاومة  اإىل  معدته  فتلجاأ  الداخلي  �سعفه 
الذي ته�سمه معدة الفقراء، وكاأنها حالة من الت�سامن الداخلي جل�سده وهو ال�سيء 
الذي مل ت�ستطع نف�سه اخلارجية فعله، وقد ن�سحته جوزال بالدوام مع معالج نف�سي 
لكن عبد احلكيم رف�س، وكان ي�سعى �سعًيا حثيًثا للهجرة متعلاًل باأن ال�سفر والهروب 

من الواقع �سوف يح�سن من حالته. 

وقد جاءت عبد احلكيم تاأ�سرية ال�سفر ملحقة بعقد العمل بعد �سهرين ون�سف 
من رجوعه من يامنة، يف هذا اليوم اأبلغ عبد احلكيم زين بخرب قرب �سفرهما، مل 
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ترد عليه زين وقتها ولكن بعد اأ�سبوعني وهو يحمل احلقائب متاأهبان لل�سفر وقفت 
زين يف وجه عبد احلكيم وقالت له: 

لن اأ�سافر يا عبد احلكيم. 	 

لكن هذا ما اتفقنا عليه، مَل متانعني الآن؟ 	 

مل اأكن اأعلم اأنني حامل، والآن بعدما عرفت فلن اأ�سافر اأنا وجنيني يا عبد 	 
احلكيم ولن األد طفلي يف بالد غريبة. 

زين اأنت تتخلني عني. 	 

بل اأنت الذي ترتك يا عبد احلكيم، �سافر ما �سئت اإىل بالد ما وراء البحر 	 
لعلك تعالج معدتك وتتخل�س من خماوفك. 

�سافر عبد احلكيم مرافًقا خوفه و�سعفه تارًكا زين واأهله ويامنة والظلم فيها. 

t
يف يامنة وخالل ال�سهرين والن�سف كان عبيد الأ�سياد قد ا�ستحكموا يف يامنة 
يامنة،  بنات  من  اأربع  اختفاء  هي  النوائب  اأوىل  وكانت  �سلطتهم،  م�سددين  اأكرث 

ثالث فتيات وامراأة، واأما املراأة فكانت نع�سة ابنة جابر. 

مل تطق ابنة الأكابر اأن تعي�س خادمة اأ�سفل اأقدام فتاة احلانة �سليلة ال�سوارع 
التي اتخذها زوجها زوجة عليها، ومل يتحمل ج�سدها الع�سا ول حتملت نف�سيتها 
الإهانة ولزمها خوف م�سوب بالبغ�س اجتاه زوجها فاروق، ومل يكن منها اإل اأنها 
هربت من التع�سف والق�سوة، حدث ذلك بب�ساطة ويف هدوء، اأحكمت التدثر ب�سالها 
الأ�سى  اأو  بالرتدد  �سعور  اأي  نع�سة  يوقظ  الليل، مل  بعد منت�سف  وت�سللت يف عتمة 
اأو  املكان  مراقبة  يف  ت�ستغرق  فلم  هربت،  اإن  الغام�س  املجهول  م�سريها  اجتاه 

التفكري حا�سمة موقفها بالرحيل. 
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 حني تاأخرت نع�سة عن موعد ا�ستيقاظها ذهبت حماتها لتفقدها فلم جتدها 
ل بحجرتها ول باأي مكان يف الدار، و�سل اخلرب جلابر فقوم من الرجال خم�سني 
للبحث عن ابنته ولكن بال جدوى، فيهم من قال اأنها انتحرت لكن املوؤكد كان اأنها 
بعدما هربت �ساهدها اأحد اأبناء عمومتها خارج يامنة واملركز، يف بلد بعيد ت�سحذ 
يف اأحد الأ�سواق، وحني واجهها واأم�سك بذراعها هربت منه وزاغت عن عينه ومل 

ي�ساهدها اأحد بعد ذلك اإىل الأبد. 

 اأما الفتيات الثالث فهن بنات فقريات يعملن يف تراحيل يف جني القطن، وقد 
احلقيقة  لكن  وابتلعتهن  ان�سقت  الأر�س  وكاأن  اأحد،  يعرفها  ل  ظروف  يف  اختفني 
اأنهن اختطفن من قبل عبيد الأ�سياد، ومت بيعهن لأثرياء وعواجيز ليتم الزواج بهن 

ق�سًرا وعنوة زواج متعة خارج يامنة وبالد عائالتهم كزوجات يف ال�سر. 

t
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رئي�سة وبعد �سراع طويل بينها وبني نف�سها قررت التجروؤ واإخبار همام بحملها، 
ت�سهدت ودخلت على همام حجرته بعد تناوله الإفطار وقبل نزوله للخمارة، قالت 

بال مقدمات:

همام اأنا حامل. 	 

التي  رئي�سة  يعلق وظل مبحلًقا يف  لكنه كذبهما ومل  اأذين همام  العبارة  ثقبت 
وا�سلت حديثها: 

هل تذكر تلك الليلة التي جررت فيها قم�سان واأمرته اأن ي�ساجعني لياأتيك 	 
مني بولد؟ يومها حدث ما طلبت وها اأنا اأمامك حامل. 

كانت رئي�سة يف هذا املوقف م�سو�سة مرتبكة اإل اأنها ت�سنعت اأنها متوت قهًرا 
وهي جاثية على ركبتيها طاوية رجليها اأ�سفل جذعها، ثم بداأت يف البكاء والعويل 
وراحت تنوح وتندب مغطية وجهها مبنديل، تنوح على ال�سرف الذي �ساع والكرامة 

التي هدرت متهمة هماًما بالتفريط فيها. 

الأيام  يح�سب  نف�سه  يحدث  وم�سى  حلم  فيه  هو  ما  باأن  �سعور  همام  خالج 
وال�سهور وبعد فرتة بداأ ي�ستجمع �ستاته، فراأى و�سعه املهان اأمام زوجته التي رفعها 

من على الأر�س واأجل�سها بجواره، ثم قال لها يف �سوت يتهدج باحلكمة الرا�سية: 

الأمر �سعب علي اأكرث مما هو �سعب عليك يا رئي�سة ولكن ما جدوى البكاء؟ 	 
اإنه الق�ساء والقدر، عليك اأن تطبقي فمك واأل تف�سي بال�سر، وبالن�سبة ملا 

يف بطنك من الأف�سل اأن تفكري يف اإ�سقاطه. 

هنا �سرخت رئي�سة: 
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بال 	  اأنت  يا همام  واأبناءه ومتوت  ويرث اجلمل مبا حمل جابر  م�ستحيل.. 
اأثر، ل، لن اأ�سقطه و�سيكتب با�سمك نكاية يف جابر الذي حرمك من الأبوة 
ليعلم اأن اهلل مرجع احلقوق، اأنت مل تكن يف وعيك يا همام واأنا وعبدك 
كنا ماأمورين ومهددين، اإنها ترتيبات القدر ليهب لك غالًما يحمل ا�سمك 

ويرث مالك، �سبي �سوف تربيه على يدك، قلبي ي�سعر اأنه ذكر. 

لكنه لي�س من �سلبي. 	 

ليكن ما ت�ساء ولريثك اأبناء اأخيك. 	 

�سمت همام وكان يف �سمته ا�ست�سالم. 

واملفاجاأة  التعجب  بني  ما  انتظار..  طول  بعد  حامل  رئي�سة  باأن  اخلرب  ذاع 
خطت  رئي�سة  اأمها  اأن  تعرف  كانت  تهاين  وحدها  الت�سديق،  وعدم  والت�سديق 
مرة  نف�سها  على  الفتاة  لتنطوي  احلرة،  باإرادتها  واخلطيئة  الإثم  طريق  م�سلك 
اأخرى وي�ستويل عليها املر�س وت�سبح طريحة فرا�سها، وقد حار يف اأمرها الأطباء 
فمنهم من �سخ�س مر�سها على اأنه ذات الرئة ومن الأطباء من �سخ�سه على اأنه 

�سل، حتى ذبلت تهاين وانطفاأت واأ�سبحت كما اجللد على العظام. 

t
احتجز عابد يف �سجن يف مكان لي�س بالبعيد من يامنة وذلك ما �سعر به عابد، 
فلم يح�س بطول م�سافة الرحلة من املكان الذي اأخذ منه حيث كان مقيًدا فيه يف 
جذع نخلة يجلد وبني ال�سجن. بعد خم�سة اأيام من اعتقال عابد انفتح باب الزنزانة 
ودخل رجل لي�س كبرًيا يف ال�سن رمبا يف اخلام�سة والأربعني، لكن ال�سيب قد خط 
يف �سعره، طويل القامة وجيد البنية �ساحب حركات ونظرات ثابتة وهادئة تنم عن 
اجللد والثقة يف النف�س، وكان عابد قد �ساق ذرًعا بالوحدة فقابل ال�سجني اجلديد 
بابت�سامة فتاأمله ال�سجني الآخر من الراأ�س اإىل القدمني ثم جل�س يف الركن املقابل 

له. كان كل من الثنني حذًرا اجتاه الآخر بنظرات متفح�سة. 
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جمد عابد قلبه و�ساأل رفيقه:
ما جرميتك يا اأخ؟	 

اعتدل الرجل الذي كان م�ستلقًيا على امل�سطبة اخل�سبية العري�سة جال�ًسا فارد 
الظهر، وقال براأ�س مرفوع وجفون منك�سرة و�سوت م�سروخ:

اأن 	  اإل  واأبى قلبي  الذي طاملا حر�ست على كرهه  الوطن  حب م�سر، حب 
يجرح بحبه. 

�سمت عابد وقد ت�ساءلت اأمام عينه جرميته، ماذا يقول للرجل اإن �ساأله عن 
جرميته هو الآخر، اأيقول »حب خ�سرا«، اأم يقول الظلم، وهل �سوف ي�سدقه ولن 
اللعنات  ي�سبون  متلب�سني حتى  اإن مي�سكون  ما  الذين  املجرمني  اأنه من  فيه  يظن 

وال�سباب على بالدهم والظروف واحلياة؟ فقرر عابد اأن ياأخذ وحده دور ال�سائل:
هل اأنت ممن يقال عنهم الثوريون؟	 
الثورة عادة ما 	  اإمنا  اأو زمان،  اأي و�سع  اأ�سحاب احلق واحلق دائم يف  بل 

تكون فورة �سرعان ما تخمد.. يا اأخي نحن رفقاء عرابي. 
مَل اأتوا بكم لهذا ال�سجن البعيد ومل يقتلوكم؟	 
اأرادوا تعذيبنا واإذللنا باحلب�س والنفي، لقد قتلوا ابني اأمام عيني وقالوا 	 

لتع�س اأنت منفًيا طوال العمر ولريجع ابنك الثاين ليخرب اأمه وباقي اإخوته 
مبا حل بك وباأخيه. رمبا ماتت زوجتي من القهر ورمبا قتلوا باقي اأبنائي 

ورمبا ورمبا، يل ثالث �سنوات اأتنقل من �سجن ل�سجن. 
جتراأ عابد وقرر اأن يحكي ق�سته لرفيقه، ثم اأنهى كالمه بقول: »لو مل اأكن عبد 

اأر�س ملا ظلمت، امل�سكلة اأنني ل�ست عبد �سيد«. 
تدعى 	  كبرية  قارة  من  وجزء  م�سر  من  جزء  يامنة  اأن  عابد  يا  تعلم  هل 

م�سمى  جتعل  ل  والعبيد.  لل�سود  الأكرب  الوطن  هي  اأفريقيا  اإن  اأفريقيا؟ 
عبودية يجعلك تفقد الثقة يف كونك اإن�ساًنا له حقوق، لقد خلقت العبودية 

يا رفيقي يف الب�سر �سعوًرا بالتدين جعلهم يغفلون عن املطالبة بحقوقهم. 
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ومن �ساحب فكرة العبودية، اهلل خلقنا جميًعا يف الأ�سل اأحراًرا يا رفيقي؟	 

اإمرباطوريات وممالك عظيمة، �سلطة وقوة ومال ن�ساأت فوق اأكتاف العبيد، 	 
مَل اإًذا ل ي�ستعبد القوي ال�سعيف؟ هوؤلء العبيد تدنى م�ستواهم احل�ساري 
واأقرانك  اأنت  تعي�سها  كالتي  اإن�سانية  وعا�سوا يف ظروف غري  والجتماعي 
الأعظم  حلمهم  هو  العي�س  رغيف  ليكون  يامنة،  يف  واخلدم  العمال  من 
والأهم. مع العلم اأنهم ل يختلفون عنك فقد تكون حًرا واأنت بداخل ال�سجن 

وقد تكون عبًدا واأنت خارجه. 

�ساأل عابد باهتمام: 

كيف؟	 

يف 	  تفكر  تزال  ما  كونك  نف�سك،  بداخل  ولقيمتك  لأفكارك  ال�سراح  اأطلق 
كونك عبًدا �سيجعلك لالأبد عبًدا. 

لكنني �سوف اأظل عبًدا على الأقل يف عيون اأ�سيادي، كيف اأحرر نف�سي؟	 

يعرفون 	  واحلكماء  يتمردون  ل  من  هم  وحدهم  الأغبياء  بالتمرد،  بالطبع 
متى يتمردون. 

ومتى يتمردون؟	 

عليك 	  يكن  مل  وجماعات،  اأفراًدا  ولي�سو  واحدة  ع�سبة  يكونون  حينما 
جميًعا  متردمت  اأنكم  لو  عابد،  يا  ت�سرعت  لقد  مبفردك  �سيدك  مواجهة 
يف نف�س التوقيت ملا اآل بك احلال اإىل ال�سجن، كان من املمكن اأن تهربوا 
�سوف  بالتاأكيد  ا�ستطاعوا،  اإن  بحوافرهم  الأر�س  الأ�سياد  وليفلح  جميًعا 
تبور اأر�سهم ويتحولون لفقراء مثلكم ثم �سوف يطالبونكم بامل�ساواة و�سوف 

تكونون �سركاءهم بقدر جمهودكم. 

اإن ما تقوله يا رفيقي �سرب من اخليال ل يتحقق يف الأحالم. 	 
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بل حتقق يا عابد، هنالك دولة بعيدة جًدا تدعى اأمريكا، هي الدولة الأكرب 	 
التي كانت حتوي على عبيد على م�ستوى العامل، يف عام 1526 يف اجلنوب 
فريجينيا  ويف  اأهدافه  من  هدًفا  التمرد  حقق  كارولينا  تدعى  منطقة  يف 

1663 قام مترد اآخر ا�سرتك فيه اخلدم البي�س مع العبيد الأفارقة. 

وهل حترر العيبد بالتمرد؟	 

موؤ�س�سة 	  هو  عابد  يا  والربملان  الربيطاين،  الربملان  حظر   1883 عام  يف 
اأو  والقرى  املراكز  هي  والدوائر  الدوائر،  مر�سحو  فيه  يتداول  ونظام 
املدن، كل مر�سح يكون انتخبه اأهل هذه الدوائر للتحدث نيابة عنهم اأمام 
احلكومة، والربملان الربيطاين حظر الرق وطالب بتحرير العبيد وتعوي�س 

املالك. 

يا لها من دولة من�سفة هذه الرب.. ما كان ا�سمها قلت؟	 

�سحك جمال وكان هذا ا�سم الرفيق. 

بريطانيا.. ا�سمها بريطانيا العظمى ثم من قال لك اإن ذلك كان اإن�ساًفا؟! 	 
اإنها ال�سيا�سة يا عابد، لقد وقعت كما وقع غريك يف الفخ. الذي حدث هو 
بالتمرد  العبيد  بداأ  البداية  يف  معي..  ركز  اأكرث.  لي�س  للم�سارات  حتويل 
الدول  اقت�ساد  يف  يحدث  �سوف  كبري  بخلل  هذا  ونباأ  بحقوقهم  مطالبني 
منه  جتني  ما  وكل  وال�سناعة  والزراعة  التجارة  هو  والقت�ساد  الكربى، 
اكت�سافات  هنالك  كان  التمرد  حركات  مع  وتزامًنا  ثانًيا  الأموال،  الدولة 
القت�ساد  لعجلة  املحرك  هي  والطاقة  طاقة،  كم�سادر  تظهر  بداأت 

بالإ�سافة اإىل مناجم الذهب واملا�س، اأين اكت�سفوا تلك الكنوز؟ 

اأين؟	 

اأهم 	  اأفريقيا، لقد طمعت بريطانيا فيما هو  العبيد يف  اكت�سفوها يف بالد 
من العبيد، لقد طمعت يف الأر�س مبا حتتها من كنوز وما فوقها من ب�سر؛ 
ال�سعوب  باقي  اأمام  العبيد وحظروا جتارتهم، في�سبحون  لذا فقد حرروا 
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من  حتولوا  اأنهم  واحلقيقة  الإن�ساف،  وتن�سف  احلق  حتق  عادلة  �سعوًبا 
دول ا�ستعبادية ت�ستعبد الب�سر لدول ا�ستعمارية ت�ستغل ثروات الدول. �سوؤال 
كانوا عبيًدا يف  اأنف�سهم من  اإنهم  لهم؟  الرثوات  ي�ستخرج  �سوف  اآخر من 
ا�ستريادهم  اإًذا؟ مينعون  الغنية ما احليلولة  البلدان  تلك  �سعوب  ال�سابق، 
كعبيد، مَل اإًذا ي�سدرونهم اإىل العامل اجلديد ومن املمكن اإبقاوؤهم كاأيدي 
عاملة ت�ستخرج لهم الكنوز؟ ولقد ق�سمت الدول الكربى فرن�سا وبريطانيا 
كروؤ�ساء  املحلية  لل�سلطات  معطني  النحو،  هذا  على  العامل  واإ�سبانيا 
احلكومات وامللوك بع�س المتيازات وال�سالحيات، لي�س ل�سيء اإل ل�سمان 
وجودهم ال�ستعماري واإن كانت تلك البالد يف الظاهر حمررة، ومن جانب 
هم  اأرادوا  اأو  احلياة  اأرادت  اإن  �سعوبهم  قمع  يف  الأنظمة  ا�ستخدموا  اآخر 
ال�سلطة«.  مقابل  الوطن  »خيانة  املقاي�سة  وتكون  احلكم،  على  ال�ستبقاء 
لحتاللها  تر�سم  الوقت  نف�س  يف  التي  بريطانيا  ن�سيب  من  م�سر  وكانت 

فرن�سا، وهذا ما اأجاهد فيه اأنا ورفاقي وهو دح�س ال�ستعمار والنتداب. 

اإنها يا رفيقي دائرة ل تنتهي. 	 

واإن 	  عابد،  يا  ال�ساعة  تقوم  اأن  اإىل  ينتهي  ل  الذي  الب�سري  الطمع  اإنه  بل 
م�سكلتك هي م�سكلة قطاع اأكرب واأكرب وما يامنة اإل منوذج م�سغر ملا نحن 

عليه الآن. 

t
كل يوم كان عابد يتعلم �سيًئا عن احلرية من رفيق ال�سجن. كانا رغم التفاوت 
اأو  والأحالم،  وال�سجون  الأفكار  نف�س  لأنهما كانا يحمالن  الثقايف من�سجمني رمبا 

رمبا كان ب�سبب الظلم الذي تقا�سماه يف حمب�سهما. 

�سد  يامنة  اأهل  حتري�س  على  عملت  ال�سكور  عبد  عيون  فاإن  يامنة  يف  اأما 
اأ�سيادهم نزوًعا لإثارة الفنت، م�ستندين على اإ�ساعة اأن عابًدا قد قتل ومثل بجثته، 
النا�س  �سدور  امتالأت  ما  فاإذا  اأنف�سهم،  الأ�سياد  عبيد  ذلك  يف  ي�ساعدهم  وكان 
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�سوف  الذي  الثوري  البطل  بردة  كاهله  على  ملقني  عابًدا  اأخرجوا  باحلقد  وثقلت 
يجتمع النا�س حوله يقودهم نحو احلرية، �سينخدع عابد ال�ساب املكلوم و�سوف يعود 
لالنتقام ومن خلفه باقي اأهل يامنة، وحني يتم التخل�س من اجلبابرة يتم التخل�س 

من عابد يف اللحظة املنا�سبة ثم ل يبقى �سوى عبد ال�سكور وعبيد الأ�سياد. 

 حتى اإن زيدان وفرًجا وعيًدا وجرج�س اأ�سدقاء عابد �سدقوا وبداأت النفو�س 
تخريب  اأو  دابة  �سرقة  �سونة،  اأو  التخريب، حرق حقل  النا�س يف  بداأ  وتفور،  تغلي 

اأداة، لكن واحًدا منهم مل يتجراأ على املواجهة. 

واأ�سبحن ع�سًرا،  الفتيات يزداد، كن ثالًثا  اآخرون، اختطاف  مر ثالثة �سهور 
بداأت الأ�سر متنع بناتها من الرتحيلة اأو ال�سطرار لتزويجهن باأي زيجة عن قناعة 

ا عن الختفاء الق�سري.  ور�سا م�سطر عو�سً

t
كان �سليم حفيد عبد اجلبار يتطلع باأحر ال�سوق لمتالك عبدين يقفان حاميني 
ظهره بينما يتبخرت ب�سكل رجويل يف البلدة. لكن اجلد كان يوؤجل ومياطل خوًفا على 
اأحفاده من �سر الطريق بعد حالت التخريب يف اأر�سه ودوره والختطاف، �سحيح 
اأن املختطف فتيات لكن من يدري فقد متتد يد املخربني لأحفاده كما امتدت لزرعه، 

لكن مع اإحلاح اأبناء البن وافق عبد اجلبار على �سفرهم ومعهم ف�سل وجوهر. 
الهدف حمدد ووا�سح بالن�سبة لعبيد الأ�سياد األ وهو التخل�س من اأبناء جابر 
اخلم�سة يف رحلة العودة. كانت رحلة ال�سفر طويلة و�ساقة تكبدوها بداخل عربات 
جترها اخليول، مل متنع العربات وهج ال�سم�س احلارق ول دوامات الرياح املغربة يف 

الطرق الرملية املخت�سرة لكنهم و�سلوا ب�سالم. 
اختاروا من العبيد خم�سة اأزواج وقد راقت لهم ثالث فتيات ح�سناوات فقرروا 
اأخذهن. وقبل رجوعهم ليامنة اجتهوا لالأ�سواق، وكان ال�سوق الكبري ا�سمه »�سوق 
اأفريقيا« حيث �سبت فيه منتجات من كل جنوب وغرب و�سرق بقاع القارة ال�سمراء، 

حملوا على البغال كل ما �سادفتهم عيونهم. 
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وم�سًكا  وكحاًل  وحناًء  وكركاديه وخروًبا  وتوابل  بهارات  ا�سرتوا  العطارين  من 
ودهانات عطرية وبخوًرا وكثرًيا من الزيوت، ومن �سوق اآخر تب�سعوا من امل�سغولت 
ومنمنمات م�سنوعة  وم�سابح  وطواقي  وعقود  اأ�ساور  من  به  باأ�س  ل  قدًرا  اليدوية 
على  يبخلوا  ومل  منها  فا�سرتوا  والغزال  الوعل  قرون  اأعجبتهم  وقد  بال�سل�سال، 
اأنف�سهم، ولفت نظر �سليم بوق م�سنوع من قرن جامو�س وح�سي وعقد من ال�سدف 
فا�سرتاه، ومل ين�سوا ن�ساء العائلة فا�سرتوا لهن مكاحل من النحا�س، وواحدة لأمهم 
منقو�س  طويل،  عنق  ذات  ال�سكل  بي�ساوية  اخلال�س  الذهب  من  م�سنوعة  �سنية 
عليها بدقة حيوانات برية تطري فوقها ع�سافري، وكان غطاوؤها على �سكل رمح، وقد 
جلبوا معهم هدية خا�سة جلدهم وهي رداء يو�سع على الكتف عبارة عن جلد منر 

كلفهم اآخر ما ميتلكون من مال وقطع ذهبية. 

وطوال الرحلة منذ بداية اخلروج من يامنة اإىل رحلة الرجوع كان ف�سل وجوهر 
ي�سعان بذور نبتة اخلروع يف طعام اأبناء جابر، وكان لأثر تلك النبتة مفعول ال�سم 
البطيء اإذ اإن تناولها �سبب اإ�سهاًل �سديًدا م�سحوًبا اأحياًنا بقيء جعل اأج�ساد الفتية 
تهزل وجتف يوًما بعد يوم، اإىل اأن و�سلوا يامنة اثنان منهم قد فا�ست روحهما على 
م�سارفها والثالثة الباقني ماتوا واحًدا تلو الآخر فوق فرا�سهم. من اأثر ال�سدمة �سل 
جابر، �سياع ابنته ومن ثم موت اأبنائه اخلم�سة كان �سربة قا�سية عليه، اأما �سنية 
واأحياًنا تهمهم كاأنها حتكي  اأبنائها  فمن احلزن خف عقلها، تهتف ليل نهار على 

معهم يف الواقع وهي حتاكيهم يف اخليال. 

اأظلم دار جابر بعدما نعق بوم املوت فوق حيطانه واأم�سى اأهله وزواره اأ�سباًحا 
اأ�سحابها باملقاعد والفر�س والأواين. طردت �سنية جميع اخلدم  تلت�سق ب�سمات 
والعبيد مكتفية بخادمة وخادم كانا ي�ساعدانها يف خدمة جابر بعدما �سل وعجزت 
اأطرافه، اأغلقت بابها يف وجه عبد اجلبار ورئي�سة وهمام واأي واحد من اأهل يامنة، 
ونظًرا ملا هي فيه هي وجابر فقد ان�ساع اجلميع لرغبتها خوًفا وامتهاًنا، دار جابر 
�سوت  فيه  ي�سمع  ل  مهجوًرا  اأم�سى  عنه  تنقطع  وامل�سايف  ال�سيوف  تكن  الذي مل 

اإن�سان. 
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الكرم  الع�سرة اجلدد وزعوا ما بني دوار عبد اجلبار ومنزل همام يف  العبيد 
ولكنهم يف الأ�سل كانوا حتت اإمرة عبيد الأ�سياد القدامى، ولوؤهم وطاعتهم لهم 
وحدهم وحتى الثالث عبدات مل يفلنت من قب�سة عبيد الأ�سياد، تزوجهن جوهر 
واأغدق  وريحان وخبري ومل يبخل عليهم عبد اجلبار بثالثة بيوت خا�سة لهم، بل 
على كل العبيد املال وال�سالحيات واهًما اأنهم اأ�سبحوا �سنده يف يامنة �سد اأهلها 

الذين بداأوا يف التمرد عليه، وعلى ذلك �سار �سوتهم م�سموًعا. 

t
فاإنه  لهم  تنباأ  كما  اخلم�سة  جابر  اأبناء  ومات  مت  اإن  همام  وعده  الذي  ف�سل 
اأن يزوجها  ي�ساء، وكان ف�سل ي�سع عينه على تهاين  ي�ساء وكل ما  يهبه ما  �سوف 
وهم�س  اخلا�سة  طاولته  على  همام  بجوار  ف�سل  جل�س  اخلمارة  بداخل  همام.  له 

ب�سوت م�سموع: 

مبارك لك موت اأبناء اأخيك.	 

بل اأنت املبارك يا ف�سل اإنها نبوءتك اأ�سفل القمر. 	 

اأذكر يا �سيدي كما اأذكر وعدك يل. 	 

مب وعدتك يا ف�سل؟	 

وعدتني بكل ما اأريد. 	 

وماذا تريد قل ولك ما ت�ساء؟	 

اأريد قطعة منكم يا �سيدي؟	 

اأر�س اأم ديار؟	 

بل تهاين. 	 

هز همام راأ�سه ثم نظر نحو ف�سل وقال: 
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تريد الزواج من ابنتي، من تهاين، من �ستك تهاين؟ 	 

اأطرق ف�سل. 

كنت اأمزح معك.. تعال يا ف�سل لنقراأ الفاحتة اأمام اجلمع كله. 	 

جمع همام كل من يف اخلمارة من حوله: 

يا اأهل يامنة ويا اأهل البالد، اأيها الأ�سراف والف�سالء واحلكماء جتمعوا.	 

 جتمع الكل ثم �ساح همام فيهم:

	 اقراأوا فاحتة ف�سل. ارفع يديك واقراأ الفاحتة يا ف�سل. 	 

 رفع ف�سل يديه وقراأوا جميًعا الفاحتة وبعد قول: اآمني، كان اخلنجر يخرتق 
راأ�س ف�سل بعدما قراأ الفاحتة على روحه. 

t
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اجلرمية  يف  املركز  يحقق  مل  حيث  اجلبابرة  على  العبيد  باقي  حقد  ازداد 
معتربين �سديقهم كلًبا. ركن العبيد اإىل احلقيقة وهي اأنهم جميًعا رغم ما حظوا 
الن�سب،  لدرجة  يرقون  الذين ل  اأ�سيادهم  اإل كالب  ما هم  واإكراميات  من مزايا 
هنا فقط راأوا و�سعهم يف �سورته احلقيقية وعندها اأدركوا اأنهم ل ميكن اأن ينولوا 
تقدير واحرتام اأ�سيادهم كب�سر عاديني، و�سوف ينظرون لهم نظرة العبيد يف قرارة 

اأنف�سهم. 

ازداد عبيد الأ�سياد ت�سعًرا وراحوا يحر�سون اأكرث واأكرث على التخريب، انعك�س 
اجلبابرة  اأ�سبح  وبذلك  و�سبيحته  الثعلب  لهم  وان�سم  م�ستعلة،  نرياًنا  احلقد 
مطوقني. عبد اجلبار كان كمن يحارب اأ�سباًحا من معه ومن �سده؟ ل يفهم �سيًئا. 
يف  الأر�س،  عن  اأب�سارهم  يغ�سون  جعلهم  هوادة  بال  الفالحني  ال�سكور  عبد  قاد 
حملة تخريب غري منظمة حتى عجفت الدواب وت�سققت الأر�س جدباء يتطاير منها 

الغبار، وبداأت الفئران مترح يف الأر�س. 

وراحت  اأ�سود  ذكًرا  رئي�سة طفاًل  و�سعت  ولد قم�سان، حني  ك�سر عينه  همام 
الأقاويل تن�سج الق�س�س والأل�سن تغتاب وتنم، حتى اإنهم اآمنوا فيما بينهم اأن ابن 
والأ�سدقاء  الأقارب  يعد  فلم  همام  هيبة  راحت  العبيد.  اأحد  �سلب  من  هو  همام 
ينه�سون عند روؤيته اأو يحظى بنف�س قدر الحرتام، وكان اخلدم والعمال من خلف 
ظهره ي�سخرون منه وينكتون عليه موؤلفني عه احلكايات يف جل�سات املقاهي وقعدات 

الن�سوة بع�سهن مع بع�س. 
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اأن انطلقت �سائعة موت عابد اأ�سبحت خ�سرا �سبه متبلدة ل يفرق معها  منذ 
اأي  مثل  مثلها  الدار  يف  باخلدمة  تقوم  ل�سانها،  ي�سكي  ول  عيونها  تدمع  ل  �سيء، 
تعتني  تنتهي، كانت خ�سرا  التي ل  واأوامرها  تاأبه لكلمات رئي�سة  اأن  خادمة بدون 

بالأطفال وتغ�سل وتكن�س وتنظف الغرف وترتبها بال عطف �سادق نحوها. 

ال�سماء  اأطبقت  حيث  الغروب  قبيل  حجرتها  يف  خانًقا  فيه  اجلو  كان  يوم  يف 
على الأر�س فجاأة، خرجت خ�سرا منقب�سة النف�س ت�ستدعي بع�س الهواء يف الفناء، 
خا�سرتها،  يف  لكزها  بطنها  بداخل  ف�سيء  ال�سابة  املراأة  جفلت  م�سيها  واأثناء 
و�سعرت باأن الأر�س تدور اأ�سفل قدمها، اأغم�ست خ�سرا عينيها وقالت مبرارة »يا 

للطفل التعي�س!«. 

والذهاب  اخلمارة  ترك  همام  قرر  لذا  عالية  اجلو  ورطوبة  هادًئا  كان  الليل 
بلحافني  املفرو�سة  العري�سة  امل�ساطب  اإحدى  اأمام  املاء  بر�س  اأمر  ملنزله،  مبكًرا 
قطنيني، ا�ستلقى فوقها همام وا�سًعا و�سادة اأ�سفل راأ�سه م�ستقباًل بوجهه ال�سماء، 
ال�سماء فيه من �سيء هي جمرد قبة �سماوية ترتا�س فوقها النجوم  همام ل تثري 
اأ�سبل عينيه  والقمر، مل يكن لهمام عقل يفكر، هو الحتياج كان يحركه ول غري. 

وكاد يغفو لكن �سوت رئي�سة اأفاقه:

رجعت مبكًرا الليلة. 	 

اختنقت.. كيف حال تهاين؟	 

تقدر على 	  بالكاد تقف على رجليها كي  كما هي ل هي حية ول هي ميتة، 
راقدة،  فهي  ذلك  وغري  للحمام  للذهاب  املتحرك  الكر�سي  على  اجللو�س 
حتى الكر�سي ذو العجالت الذي اأح�سرته لها لتتم�سى به يف البيت مركون 
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اأقدر على  تقول يل حني  لتخرجي من حجرتك  لها  اأقول  ال�سرير،  بجانب 
�سهقاتها  اأ�سمع من حجرتي  يوم،  كل  احلال  هذا  وعلى  قدمّي  على  امل�سي 
بالليل وهي حتاول التنف�س فاأهرع اإليها اأفتح النوافذ، ما اإن يدخل الهواء 

رئتيها حتى يخرج بال�سعال. 

ل تقلقي فالطبيب قال ما دامت ل تنزف من فمها فهي بخري. 	 

اأمتنى اأن تكون كذلك. 	 

وكيف حال اأمنا امل�سونة خ�سرا؟	 

تدلل 	  اإل  هو  ما  وكل هذا  زوجها.  تتمل�س من خدمة  كي  باملر�س  تتظاهر 
ولكن للحق بع�س الن�ساء ي�سعفن اأثناء احلمل، لقد بداأ معها الوحام واأ�سبح 

ظاهًرا لكنها ل تقول. 

انتف�س همام من مكانه ورفع راأ�سه قائاًل: 

ماذا تقولني، حامل؟	 

مل تعقب رئي�سة اإل اأنها ابت�سمت وربتت بكفها على بطنها. 

قال همام:

قريًبا �سنحاط باإخوة واأخوات من عمر الأحفاد. 	 

�سعر همام مبغ�س يف بطنه من جراء ما �سمع وراح يفكر، لأول مرة يف حياته 
يفكر، ماذا بعد؟ تلك اأوىل قطراتها اإنها تتدلل اليوم وغًدا �سوف تركب فوق اأكتافهم 
جميًعا، وها هو مل يكد يتخل�س من اأبناء اأخيه بعد �سفر عبد احلكيم وهجرته حتى 

لطمه القدر بحمل خ�سرا، هل عليه اأن ي�سدع بالأمر؟ اأم ماذا يفعل؟
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يف اليوم التايل خرج همام وعاد ليجل�س على نف�س امل�سطبة التي كان يجل�س 
فيها، ا�ستف�سر عن اأبيه من اأحد العمال العائدين من الدوار فقيل له اإنه خرج لتفقد 
ما خربه املخربون اليوم، فكل يوم كان عبد اجلبار ي�سحو على اخلراب يف اأر�س 
من اأر�سه، دخل همام البيت، اأح�سر زجاجة نبيذ وو�سعها بجوار �سلطنية ال�ُسربة 
بجوار طبق فيه ن�سف اإوزة م�سوحة يف ال�سمن، لعب حلم الإوز مع اخلمر واحلر يف 

عقل همام. 

حني خرج همام يف ال�سباح مر بالعطار وا�سرتى �سًما كان يعرف جيًدا ما ينوي 
اأن يفعله به. ذهب اإىل الدوار �سريًعا كي ينفذ جرميته. دخل اإىل الدار الكبري كان 
يتفح�س  الهوينى  م�سى  الأ�سا�س،  من  م�سكون  البيت  باأن  يوحي  ل  �ساكًنا  املدخل 

ا لأي اأحد، جاءه �سوت: الطرقات، ل اأثر اأي�سً

�سيدي همام. 	 

فزع همام وملا التفت وجدها فرحة، اأ�سار لها اأن تاأتي فهرولت نحوه:

األ يوجد اأحد باملنزل يا فرحة؟ 	 

بل يوجد، �ستي خ�سرا على �سطح املنزل تن�سر الأغطية وخالتي اأم خ�سرا 	 
يف املطبخ تطبخ لها ع�سيدة قالت �ستي خ�سرا اأنها ت�ستهيها. 

اأ�سبحت خ�سرا �ستك! ح�سًنا اذهبي اإىل دار �سيدك جابر واأخربيهم اأين 	 
�سوف اأمر عليهم بعد الظهر. 

دخل همام املطبخ حيث كانت عوايل تتو�سطه حماوًل اإخفاء القلق، قال لها: 

كيف حالك يا خالة وحال زوجة اأبينا؟ 	 
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بخري يا �سيدي همام. 	 

تلفت همام حوله: 

هل تبحث عن �سيء؟	 

تلبك قلياًل همام ثم قال: 

هنالك رائحة طيبة مل اأ�سمها من زمن. 	 

اأنا اأعد الع�سيدة، هل اأغرف لك طبًقا؟ 	 

نعم يا خالة، اغريف يل طبًقا. 	 

لها 	  اأغرف  و�سوف  ن�سيبك  اإنه من  الطبق كنت غرفته خل�سرا،  خذ هذا 
واحًدا اآخر. 

خالة، لقد �سمعت �سوت عم خليل يهتف عليك، اذهبي وانظري ماذا يريد 	 
منك. 

لكني مل اأ�سمع. 	 

�سالمة �سمعك يا خالة، رمبا مل تنتبهي. 	 

يف  ال�سم  كي�س  همام  ف�س  و�سريًعا  همام،  اأقنعها  كما  لزوجها  عوايل  خرجت 
طبق خ�سرا وقلبه. وخرج بطبقه م�سرًعا. رمى الطبق مبا فيه فوق �سينية طعام 

الدجاج يف الفناء اخلارجي وخرج من الدوار منطلًقا لدار جابر. 

t
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طوت خ�سرا البيا�سات التى غ�سلتها وجفت ثم انكفت تعبة تلهث على الأحلفة، 
تعدل و�سعها فوق جدار ال�سور ن�سف املكتمل فوق �سطح املنزل ومن اأمامها »يامنة« 
بال  املمتدة  والب�ساتني  البعيد احلقول  املدى  وعلى  ال�سم�س  �سياء  بيوتها يف  ت�سبح 
يف  وخمتلطة  مناطق  يف  متناغمة  الأخ�سر  تدرجات  فيها  اندجمت  والتي  نهاية، 
مناطق اأخرى، وقد ترا�س ال�سجر والنخيل يف ن�سق واحد با�سق روؤو�سه نحو ال�سماء 
املزرك�سة ب�سحابات �سفافة متقطعة، تتباعد بع�سها عن بع�ٍس رويًدا رويًدا لتقرتب 
متال�سقة بغريها، للحظات امتالأ قلب خ�سرا بالأمل تود لو تقبل ال�سماء وهي ت�سبح 
اإمدادي  األي�س بقادر على  اأبدع هذا  اإن  اأمانيها تفتحت »�سبحان اهلل  متاأملة وكاأن 

باحلياة!«. 

اأن  لأمها  وقالت  ال�ساخن، و�سعته خ�سرا جانًبا  الع�سيدة  اأمها بطبق  جاءتها 
لي�س لها �سهية للطعام، لكن الأم �سممت وا�ستحلفتها بكل الأميان لأنها اإن مل تتناول 
اأمها وعانقتها  اأمام وجه  ابت�سمت خ�سرا  العام.  الع�سيدة لعدمتها يف نف�س  طبق 
الدموع  من  �سياًل  لذرفت  هذا  ولول  باقية  دموع  خ�سرا  عيني  يف  يكن  مل  مبحبة، 

يالئم حجم م�ساعر عاطفتها يف تلك اللحظة. 

 مل ت�ساأ خ�سرا اإزعال والدتها وتناولت طبق الع�سيدة وراحت تاأكل منه، ومل 
تكن يومها قد ذاقت الزاد لكنها مل تاأكل اإل ن�سف الطبق واأح�ست على الفور مبغ�س 
يف معدتها، مر بع�س الوقت وكان املغ�س و�سل بها باأن مل ت�ستطع اجللو�س فارمتت 
اأظلم وكاأن عينيها �سبغتا بغ�ساوة  النهار قد  اأن  اأمها ت�سرخ، وبدا لها  على حجر 
با�سمها،  عليها  تنادي  ابنتها وهي  تقلب وجه  وراحت  ال�سباب، فزعت عوايل  من 
اأثناء ت�سنجها وهي ت�سرخ بكل عزمها،  اأمها  انزلقت راأ�س خ�سرا من على حجر 

والأم ت�سرخ معها وقد عقد منظر ابنتها ل�سانها وهي تتلوى باأكملها. 
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رك�ست تنادي على اخلدم لكن اأحًدا مل ي�سعفها فخرجت اإىل الدوار فوجدت 
ياأتي  اأن  وطلبت  تراجعت  ثم  اجلبار،  بعبد  ياأتي  اأن  منه  العمال طلبت  من  واحًدا 
اأوًل. رجعت عوايل  بخليل ثم تراجعت مرة اأخرى وطلبت منه اأن ياأتيها بالعطارة 
لبنتها فوجدتها هامدة �سفتاها ووجهها وقد ازرقا وانكتم �سوتها ليتحول حل�سرجة 

غري مفهومة، �سرخت عوايل: 

اإنه ال�سم، لقد �سمم همام ابنتي. 	 

نظرت الأم لبنتها التي تنازع املوت لي�س بيدها حيلة، هبطت اإىل الطابق الأول 
تتدحرج على ال�سلم وهي تلطم وتولول لتجلب ماًء، كانت فرحة قد رجعت من دار 
جابر لكنها مل ت�ستطع اأن ت�ستو�سح كلمة من عوايل فراحت جتري وراءها، وعندما 
اأح�سرت عوايل املاء خل�سرا، اأطلقت �سرخة ملتاعة وهي حتدق يف عيني خ�سرا 
الثابتتني والن�سف مفتوحتني، هوت عوايل نحو ابنتها و�سمتها اإىل �سدرها ت�سرخ 

بوح�سية اأنثى حيوان �ساٍر ملتاعة. 

t
راأ�سها  يقبل  فراح  عليها  جناه  مبا  بيده  ابنته  يدفن  وهو  خليل  اأح�س  قد  رمبا 
وي�ست�سمحها باكًيا، حمت�سنها ما�سًحا وجهه برتاب قربها، اأما عوايل فقد �سرعها 
موت ابنتها حتى اأغ�ساها. مل يتاأثر عبد اجلبار ومل تقطر عيناه ولو بدمعة واحدة 
متقباًل موتها بربود تام، وكان قد فهم اأن هماًما هو الذي �سمم زوجته لكن خ�سرا 

مل تكن اأغلى عنده من ابنه، فقال وهو واقف على قربها اأمام النا�س جميًعا:

رحمها 	  يف  رحمة  حتمل  اأن  وقدرها  ق�ساوؤها  ربها،  ميتة  ماتت  قد  زوجتي 
وت�سعد بها لبارئها. 
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اأن  من  متاأكد  اجلبار  فعبد  الكالم  ي�ستحمل  مل  لكنه  ال�سمت  خليل  لزم  وقد 
هماًما هو من قتل خ�سرا، �سمته مل يدم طوياًل اإذ اإنه وهو يتقبل العزاء من همام 
اأغمد منجله يف �سدر همام ناحية قلبه، وحركه ليلف بداخل قلبه ويتكور بهذا همام 
هامًدا. اأم�سك الغفر وعبيد الأ�سياد بخليل الذي كان ي�سرخ »�ساحميني يا خ�سرا، 

�ساحميني يا ابنتي«. ومل ي�ستطع عبد اجلبار التما�سك ف�سقط. 

مر �سهر على احلادثة وقد قتل خليل ملحًقا بابنته يف نف�س اليوم، عبد اجلبار 
يف  اجلربية  الإقامة  حتت  عبيده  و�سعه  وقد  اأبنائه،  بدون  العجوز  كالأ�سد  اأ�سبح 
معتربينهم  لهم  يامنة  اأهل  بر�سوخ  يدهم  يف  ال�سلطة  اأ�سبحت  بعدما  حجرته، 
املخل�سني واملنقذين مب�ساعدة عبد ال�سكور واأعوانه، فتحت اخلمارة لعامة النا�س 
وا�ستقدمت راق�سات جديدات، زودوا اأجرة العمال و�ساعفوا ك�سوتهم، وقد انخدع 
عابد مل  رفقاء  لكن  قلوبهم تطري من �سدورهم،  تكاد  يامنة مي�سون فرحني  اأهل 
اأن يقتلوا عبد  يقتنعوا وحني راحوا يقنعون النا�س باأن ذلك فخ من�سوب لهم اإىل 
باخلنوع  وو�سفوهم  يقتنعوا  مل  اأحد،  من  اجلبابرة  من  يبقى  فال  وجابًرا  اجلبار 

واحلنني اإىل الذل. 

عبيد  بيد  يدهم  ي�سعوا  اأن  يف  مانًعا  يجدوا  مل  يامنة  واأثرياء  اجلبابرة  باقي 
الأ�سياد لأنهم وجدوا اأن ال�سلطة احلقيقية بيد عبيد الأ�سياد الذين امتلكوا النا�س، 
واأنهم اإن مل يعقدوا ال�سلم مع عبيد الأ�سياد فاإن ثورة عارمة قد حتدث، ولن يتوانى 

النا�س عن ال�سرب من دمائهم مبا ظلموا يف كل مكان يف داخل وخارج يامنة. 

بعدما مت ح�سدهم  فيهم  ال�سكور  عبد  وقواهم هي خطبة  النا�س  ما هيج  واإن 
حني قال:
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املالح 	  عرقكم  �سيوؤول  متى  اإىل  والعمال،  واخلدم  الفالحني  مع�سر  يا 
ودماوؤكم الطاهرة جل�سد اأ�سيادكم واأنتم اأقوى منهم وهم املحتاجون لكم 
ولي�س العك�س؟ ا�سمعوا كالم هوؤلء العبيد، اإنهم اأكرث من ي�سعر بكم واإنهم 
لن ي�سلوكم اأو ي�سيعوكم، اأيها النا�س ملن هذه الأر�س؟ اإنها لكم فاأنتم من 
فلقد مالأمت  تخ�سعوا  ل  النا�س  اأيها  وزرعتموها وح�سدمتوها،  حرثتموها 
ول جتعلوا  البع�س  بع�سكم  بدم  لتغت�سلوا  والذهب  باملال  اجلبابرة  اأكيا�س 

يامنة ت�سيع من بني اأيديكم. 

كان النا�س ي�سمعون مرفوعي الراأ�س م�سدقني، اإل رفقاء عابد كانوا يدركون 
حاولوا  النا�س،  على  الأ�سياد  وعبيد  ال�سكور  عبد  يلعبها  كان  التي  واللعبة  اخلطة 
وامتد  بل  بالطرد  والتهديد  والتنكيل  بال�سرب  عليهم  ثارت  النا�س  لكن  اإفهامهم 
الأمر للتهديد بالقتل.. لقد عا�س اأهل يامنة حلًما باأن يكونوا هم الآخرون جبابرة 
املتاأخرة  حقوقهم  ياأخذون  �سوف  واأنهم  الفقراء،  على  توزع  �سوف  الأر�س  واأن 
والأموال يف اأجولة، لكن ذلك مل يكن ليحدث قط اإذ اإنهم مل يكونوا اإل قطيًعا من 

اخلراف يقودها عبيد الأ�سياد. 

ا اأيقنت اأن م�سريها  تهاين وقد ُو�سعت هي واأمها وجابر حتت احلرا�سة اأي�سً
اأ�سبح حمتوًما بالزواج من ب�سري ولو على عدم رغبتها، وقد مت اأن كتب ب�سري كتابها 
وا�سًعا يده يف يد عبد اجلبار املك�سورة نف�سه اإل من عينني حتدجان ناًرا. اأقام ب�سري 

فرًحا كبرًيا كما لو كان وجيًها من الوجهاء اأو ثرًيا من الأثرياء. 

اآخر الليل دخل ب�سري حجرة تهاين التي كانت جال�سة على كر�سيها املتحرك وقد 
األب�ستها اخلادمات ف�ستان الزفاف اإكراًها. ابت�سم ب�سري وقال يف برود: 
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مَل تكرهينني يا تهاين؟	 

ل اأكرهك فقط اإمنا اأحتقرك. 	 

اآبية عليه اأن تكتمل ابت�سامته اأخرجت �سكيًنا وهوت به على نف�سها لتختار املوت 
عن ب�سري، لكن املوت مل يدرك تهاين اإذ انت�سل ب�سري ال�سكني من يدها يف وقت فارق 
رمبا كان جزًءا من الثانية، مل يكن اأمام تهاين وللمرة الألف �سوى ا�ستخدام مكرها 
اأمام ب�سري فاأوقعت نف�سها حتت قدميه لثمتهما م�ستجدية اإياه اأن يرتكها الليلة، وقد 

تكرر فعلها هذا لثالث لياٍل متتالية وملا �سعرت بقرب نفاد �سربه قررت الهروب. 

t
كانت تهاين حتت حرا�سة عبدة من العبدات الالئي جلنب ومل يكن ب�سري ياأمن 
على حرا�سة تهاين اأي خادمة من خادماتها القدامى. ا�ستطاعت تهاين بطريقة ما 
تنام مكانها على  ال�ستفراد بفرحة خطيبة زيدان، بدلت معها مالب�سها وجعلتها 
اأنها اأجربت وهددت من قبلها ول تعلم  فرا�سها، ثم نبهت عليها اأن ل تقول �سوى 

اإىل اأين هي ذهبت. 

خرجت تهاين ومن ح�سن حظها اأنها مل تتقابل باأحد حتى خرجت من الدوار، 
كانت تهاين �سعيفة بدنًيا ولكنها حتاملت على نف�سها بعدما ناف�ست عزمية اإرادتها 
قوة ج�سدها، ها هي تقف يف قلب القرية اأمام اجل�سر ل تعرف لأين تذهب، جدتها 
و�ساقة  بعيدة  والطريق  النهر  �سفة  بجوار  القرية  اأطراف  عند  بعيًدا  ت�سكن  اآمال 
اأنها �ستكون الأقرب للدوار ولعيون  اأمامها �سوى دار زيدان، ورغم  اإًذا لي�س  عليها 
اإىل دار زيدان، مل يكن  اأدراجها وذهبت  اأماًنا، رجعت تهاين  فاإنها الأكرث  العبيد 
زيدان يف املنزل ول فتحية، والوالد العجوز قعيد لن يفتح لها، خافت تهاين من اأن 
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اإىل املنزل فوقعت  واألقت بنف�سها منها  النافذة  اإليها فاجتهت ناحية  النظر  تلفت 
على طبق فخار مك�سور �سج كاحلها، نزفت اإثر ذلك ومل يكن من تهاين اإل اأن تاأخذ 

خرقة �سقتها وربطت بها قدمها ثم انزوت يف اأحد اأركان البيت. 

فرحة كانت خائفة فلم تطق النتظار فما اإن رحلت تهاين حتى حلقت بها حتى 
دخلت لبيت زيدان، وهنا طرقت على الباب وهي تقول بعزم �سوتها »�ستي تهاين ل 

تخايف اأنا فرحة افتحي«. تهاين هبت وفتحت الباب كي ل تف�سحها. 

هل اأنت خرقاء اأيتها الفتاة؟	 

ن�سيت ما قلِته يل فجئت اأ�ساألك ماذا اأفعل حتى اأرجع حلجرتك واأنفذه. 	 

اذهبي وبلغي عني يا فرحة، اذهبي. 	 

حا�سر. 	 

اإىل اأين اأنت ذاهبة يا هبلة؟ 	 

لأنفذ ما قلِته يل. 	 

مالب�سك 	  خذي  قريب.  عن  زيدان  �ست�سلني  رب!  يا  عندك  من  الرحمة 
واذهبي وابحثي عن زيدان وتعايل به ول تنطقي باأي كلمة، واإن �ساألك اأحد 

عني قويل ل اأعرف. 

حتى زيدان؟ 	 

يا اهلل! زيدان فقط هو من تخربيه وغريه ل، هل فهمت؟ 	 

نعم فهمت وهل اأنا ل اأفهم؟	 
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زيدان ملا عرف اأن تهاين يف بيتهم حاول اأن يكون على طبيعته واآثر اأن ل يرجع 
على الفور للمنزل وينجز كل ما عليه حتى ل يلفت اأنظار العبيد يف اأبراج مراقبتهم، 
وملا بداأت ال�سم�س تنت�سف ال�سماء رجع زيدان اإىل منزله، وقبلها تعمد اأن يحدث 
منه  املراد  العبيد  منازل  اإن  حيث  له  م�ساعًدا  يريد  اأنه  وهو  اأمًرا  فاخرتع  خبرًيا 
اأنف�سهم، ثم راح يتحدث عن  اأ�سيادهم ذات  اأكرث من منازل  اأ�سبحت  اأن ي�سقيها 

متاعب ال�سقاية يف ال�ستاء ويف ال�سيف حتى طلب منه خبري اأن يكف ويرحل عنه. 

يف منزله جل�س زيدان اإىل جانب تهاين التي راحت تبثه �سكواها:

الكافر، 	  واأحوالنا �سارت �سعبة ت�سعب على  اإكراًها،  ب�سري علّي  لقد عقد 
منازلنا �سارت قفًرا وجمال�سنا ا�ستوطنها العبيد، جدي يلكزه ب�سري ويعامله 
اأبي �سارت عبدة لقم�سان تغ�سل له رجليه  واأمي بعد موت  كرجل خرف، 
اأ�سمع عنهما �سيًئا  اأعد  اأما عمي وزوجته فلم  ومل ي�سفع لها حتى وليدها، 
من زمن، يقال اأنهما بعدما فقدا جميع اأبنائهما و�سياع نع�سة زوجته �سنية 
يزورنا  اأحد  ل  الفرا�س،  م�سلول طريح  كما هو  وهو  بالكامل  فقدت عقلها 
ول اأحد ي�ساأل عنا، مل اأر طرف جلباب عبد ال�سكور قرد اجلبابرة اإن �سح 

و�سفه اأيام عزنا.. وما اأحوال يامنة يا زيدان؟ 

بل قويل بلد البقر بعدما نبتت لأهلها قرون يف روؤو�سهم، اإنهم يعي�سون الآن 	 
يف غفلة ال�سكرة، وغًدا �سيتمرغون يف الوحل والندم حينما يتخل�س العبيد 
ا تاًما ول يبقى من ن�سلهم اأحد. هذا املهردار الذي طلع  من الأ�سياد تخل�سً
لنا يف البخت يتبخرت هنا وهناك يف حقول قطن عبد اجلبار بعد اأن رجع 
الفالحون يزرعونها حتت اإمرة عبيد الأ�سياد، ويعطي الأوامر اخلرقاء وهو 
القطن،  زراعة  �سيًئا يف  يفهم  ل  وهو  اأ�سيل  وكاأنه مزارع  بالأر�س،  جاهل 
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يتحدث عن بذور ن�سيت ا�سمها ي�سميها ا�سًما غريًبا عبارة عن تزاوج نوعني 
من البذور، اأو مهجنة ل اأعلم يا اأختي لكن بوار الأر�س وف�ساد زراعة القطن 
�سيكون على يده، ب�سائر املح�سول بينة الزهرات معظمها فارغة.. تهاين 

دعك من يامنة فكري يف نف�سك هل تظنني اأن مكوثك هنا اآمن؟ 

�سوف اأرحل اإىل اجلبل. 	 

اجلبل؟	 

نعم اإنه املكان الوحيد املالئم يل. 	 

لكن الذئاب والثعالب والعقارب، األ تخافني على نف�سك؟	 

الأقل 	  على  الأ�سياد،  عبيد  من  اأرحم  فهم  زيدان  يا  معهم  اأمري  �ساأتوىل 
فوق  عمامة  واألف  جلبابك  �ساأرتدي  يد.  فيها  لهم  ولي�س  فطرة  وح�سيتهم 

راأ�سي ولن يعرفني اأحد. 

مع غروب ال�سم�س خرجت تهاين يف زي الرجال، مل تكن حتمل من املوؤن واملتاع 
ت�سري حتى حت�س�ست  و�سكني. ظلت  وخبز وجنب  ماء  بها جرة  �سرة �سغرية  �سوى 
تتدفق  الذئاب  اأ�سوات  كانت  فقد  ليلتها  تنم  مل  فيها،  واآوت  دخلتها  اآمنة  مغارة 
ا�ستيقظت  الظهرية  وعلى  ال�سم�س  �سروق  بعد  قلياًل  نامت  منقطع،  غري  ك�سل�سال 
يامنة  اإىل  نظرت  اله�ساب  بني  جتولت  قبل،  ذي  عن  اأح�سن  ب�سحة  لكن  جائعة 
اأنها ت�ستطيع اأن متالأ قربة  متفح�سة، كان النيل اأقرب لها من القرية، فكرت يف 

املاء يف الليل وتغت�سل وتقدر على اأن تلتقط من ثمار ال�سجر املزروع يف احلقول. 

�سهر، �سهران، ثالثة اأ�سهر، خم�سة اأعوام كاملة مرت.. 
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انت�سرت �سائعات تقول اأنه عند �سفة نهر النيل يظهر يف الليايل �سبح يامنة، يف 
البداية ملحها اأحد اأهل يامنة متالأ القربة من النهر، ت�سمر م�سعوًقا م�سيبه الفزع 
حلظتها وراح ي�سيع يف البلد اأنه راأى جنية يامنة، واأن يامنة رجعت القرية، ومنذ 
ذلك احلني اأ�سبحت تهاين جنية يامنة ل اأحد يجروؤ اأن يقرتب منها خوًفا من اأن 
ت�سيبه لعنتها كما اأ�سابت اجلبابرة، ولو راآها اأحد من اأهل القرية فاإنه ي�سر مبا 

يحفظ من القراآن ويطلب ال�سماح ثم يرحل بكل قواه ول يخرب اأحًدا. 

وحده زيدان كان يعرف اأن جنية يامنة لي�ست بيامنة احلقيقية اإمنا هي تهاين. 
اأحياًنا ياأخذه احلنني فينتظرها عند �سفة النهر، يتحدثان �سريًعا ويعطيها �سرة 
ب�سكل متكرر،  لي�س  ولكن  اأواين  ثياب ومرة حلاف ومرة  اأخرى  واأحياًنا  بها طعام 

رمبا يقابلها يف كل عام اأربع مرات ل غري. 

t
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اللحظة  ينتظران  كان  ولكنهما  للهروب  خططا  قد  جمال  ورفيقه  عابد  كان 
تدريجًيا  الفكرة  تال�ست  حتى  �سنوات،  اخلم�س  وملدة  تاأت  مل  والتي  احلا�سمة 
وطوقهما الياأ�س باأنهما �سوف يق�سيان نحبهما معتقلني يف حمب�سهما. وكان جمال 
يراعي عابًدا مراعاة البن ي�سرح له احلياة من منظوره وما اكت�سب من خربة وقراأ 

يف الكتب مقدًما له فكًرا جديًدا للدنيا. 

اإن ال�سنوات التي ق�ساها عابد يف ال�سجن مل ت�سع هباًء وغريت بداخله معاين 
عدة اأهمها احلكمة وحقيقة اخللق واملبداأ الوجودي الأهم األ وهو ال�سراع، �سراع 
الإن�سان مع نف�سه و�سراعه مع الآخر و�سراعه مع عوامل الطبيعة وكيف اأن الذكي 
وحده هو الذي ينت�سر، تعلم كيف اأن الإرادة ت�سنع املعجزات يكفيه اأن يريد لي�سل، 

واأن يوؤمن بكونه حًرا ليكون بالفعل حًرا. 

يف مار�س 1910 حدثت انتفا�سة �سد احلكم العثماين يف األبانيا، وقبلها مت اغتيال 
بطر�س غايل اأول وزير م�سري يف م�سر على خلفية تعاونه مع اجلانب الإجنليزي، 
اأول اتفاقية لتق�سيم ال�سودان مروًرا مبوافقته متديد  بداية من �سياغته واإم�سائه 
تراأ�س  التي  دن�سواي  انتهاًء بحادثة  اإ�سافية،  اأربعني عاًما  ال�سوي�س  قناة  امتيازات 
على  وكان  احلقانية،  نظارة  اأعمال  على  القائم  ب�سفته  فيها  امل�سريني  حماكمة 
اخلديوي عبا�س حلمي الثاين اأن ي�سوي اأموره مع الثوريني منتهًجا �سيا�سة الإ�سالح 
والتقرب من امل�سريني على ح�ساب اجلانب الإجنليزي كي ل يثور عليه ال�سعب، فها 
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هي اخلالفة ذات نف�سها يثار عليها، فاأمر بالعفو عن امل�سجونني لأ�سباب �سيا�سية، 
حماوًل تهدئة دماء امل�سريني والتي منذ حادثة دن�سواي مل تربد. 

تغري  وقد  ال�سجن،  يف  عابد  رفيق  جمال  عنهم،  املعفو  �سمن  من  جمال  وكان 
املاأمور يف وقت �سابق ومل يكن هنالك حتقيق معتمد مع عابد لذا اعترب عابد من 

�سمن املعتقلني �سيا�سًيا فاأفرج عنه من �سمن من اأفرج عنهم. 

t
خرج عابد وحلم الثورة يف قلبه نقًيا كالأملا�س طاهًرا كماء النيل، ينازعه حلم 
احلرية والعدالة الجتماعية، اإنه على كل من يحمل منجاًل اأو مطرقة اأو معوًل اأن 
الطنانة وحدها ل تكفي  الكلمات  النا�س لكن  بتنوير  البدء  بالظلم، يجب  يطيحوا 
ملحو التاريخ املخزي بعار اخلنوع ول تكفي ل�سحذ العزمية.. احلرية يلزمها اإميان، 
اإميان قوي باأن احلق هو الغالب، ومل يكن عابد يعلم اأن يامنة وقعت هي واأهلها يف 
قب�سة ال�سيطان نف�سه، واأن ظلم الأ�سياد ما هو اإل قطرة يف بحر ظلم عبيد الأ�سياد 
فاأ�سبح البط�س بيًنا، اإن من كان ميلك دابة ما عاد ميلكها ومن كان عنده دار لزم 
عليه اأن ي�سارك اأخاه فيها، والفتيات الالئي كن يخطفن اأ�سبحن يوؤخذن عنوة من 

ديارهن لتزويجهن ملن يقدر على دفع املهر،  لكل فتاة ولكل عمر ت�سعرية. 

خرج عابد مع رفيقه وملا و�سال ملدخل القرية قررا �سلك �سوارع متفرعة واأزقة، 
راأى عابد اأن الهم ما زال مل يفارق الوجوه فلم يده�سه ذلك، وملا مر مبجموعة من 

ال�سبية ا�ستوقفهم عابد: 

هل ل يزال عبد اجلبار على قيد احلياة؟	 
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رمبا مات ل نعرف. لكن هماًما ابنه قتله خليل. 	 

ملاذا؟	 

دعني وحايل اأيها الغريب فالتاأخر عن الرتحيلة يعني اجللد و�سيدنا ب�سري 	 
ل يرحم يف هذا. 

�سيدك ب�سري، احلر يقول للعبد يا �سيدي! 	 

اإنك غريب و�سوف توقع بي لعل الب�سا�سني يراقبوننا الآن، ا�سمع يا هذا 	 
الب�سري هو �سيدي وتاج راأ�سي واتركني اأم�سي. 

ال�سري  يامنة؟« وا�سل عابد وجمال  الذي ح�سل يف  نف�سه »ترى ما  �ساأل عابد 
حتى و�سال لدار زيدان، دق على الباب ففتح الباب مندفًعا منه طفالن يزاحمان 

امراأة حاماًل. 

فرحة، مبارك زواجك بزيدان. 	 

نظرت املراأة نحو بطنها املرتفع والطفلني وقالت: 

بارك اهلل لك. 	 

اأنا عابد األ تذكرينني؟ 	 

اأطرقت املراأة تفكر ثم رفعت حاجبيها و�سرخت:

املقتول؟	 

ل بل املحبو�س، لقد كنت حمبو�ًسا يا فرحة. 	 

يا �سبحان اهلل الذي يحيي امليت لقد اأخربونا اأنك قتلت ولكن هيئتك تلك 	 
غريبة وغري اآدمية اإنها تخيف الكالب. 
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وق�س 	  حليتي  حللق  وقت  لدي  يكن  مل  اهلل.  �ساحمك  فرحة،  يا  الكالب 
�سعري. األ �سمحت لنا بالدخول. ل اأ�ساءك اهلل؟ 

فيها  ت�سعل  كانت  قروانة  بجوار  واأجل�ستهما  للرجلني  الطريق  املراأة  اأف�سحت 
النار. �سبت ال�ساي لهما وو�سعت بجانب ال�ساي قطعتي جنب ورغيف حف �سطحه 

العطب، قالت با�ستحياء:

املوجود. 	 

قال جمال: 

ف�سل ونعمة يا اأختي، ا�سرتيحي. 	 

�ساأل عابد:

وكيف حال خالتي فتحية وعمي اأبي زيدان؟	 

اأبو زيدان مات وخالتي فتحية رقدت مكانه على فرا�س املر�س. 	 

بعد تفكري �ساأل عابد ب�سوت مرتع�س:

وخ�سرا اأق�سد ال�ست خ�سرا األ ترينها؟ 	 

�سمتت فرحة لثواٍن وقالت:

ليخربك زيدان مبا حدث، �سوف اأذهب خلاله فتحية اإنها تنادي علّي. 	 

ملا رجع زيدان وبدون اأن ُيعِرف عابد نف�سه رمى ال�سديق بذراعيه حول كتفي 
�سديقه تبللها دموعه. 
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بوجودك 	  اأ�سعر  اأن  علي  كان  موتك  �سدقت  كنت  اإن  �سديقي  يا  اعذرين 
واأبحث عنك. لعن اهلل اجلبابرة وعبيد الأ�سياد يف يوم واحد. قال لنا عبد 
ال�سكور مع عبيد الأ�سياد غًدا اأجمل وها قد مر مليون غد وما زال يقول غًدا 

اأجمل ول نزال جميعنا ننتظر. 

النار  بجوار  النوم  يف  جمال  وغط  �سديقه  مع  اأخرى  مرة  ال�ساي  عابد  �سرب 
املتقدة فلم يكن هنالك غطاء فائ�س عن حاجة الأطفال، ولو كان لكان زيدان دثر 

ال�سيفني به، �ساأل عابد: 

ما الذي حدث يف يامنة يا عابد؟	 

م�سيبة تلو م�سيبة يا اأخي اأبداأ من اأين اإىل اأين. اإننا بالكاد جنر اأقدامنا 	 
الأو�ساع �سعبة  اأن يطلع.  النف�س الذي يدخل ل يريد  اإن  للتنف�س،  جناهد 

حتى على الأر�س التي مل تعد تعطي خريها كما يف ال�سابق. 

اأن 	  النا�س  ال�سكوى لن تغري احلال، على  اإن  يا زيدان،  الظلم  كل هذا من 
تفيق. 

تنهد زيدان: 

كالمك مثل الذهب لكن من يده يف املاء لي�س كمن يده يف النار، لقد امتالأت 	 
يامنة بالعبيد املوالني لعبيد الأ�سياد، ماذا اأقول لك يا �سديق؟ 

قل يل كل �سيء. 	 

مل ينم عابد ليلة �سماعه الأخبار منذ حب�سه اإىل اليوم، يبكي على ماذا اأم ماذا، 
خ�سرا املغدور بها، اأم زين اأخته التي رمبا �سافرت لأبعد واأبعد، اأم خليل اأم تهاين 
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وكذبوه  اأول من �سدوه  كانوا هم  يامنة  اأهل  اأما  قولة حق  قال  الذي حني  فرج  اأم 
اأهل  يبكي  اأم  يده،  بدون حتى جرة ماء يف  واأبناءه  البلد هو وزوجه  واأخرجوه من 
يامنة الذين ظلموا اأنف�سهم باأن اأغلقوا عقولهم عن فهم احلبكة التي و�سعها عبد 
ال�سكور مع عبيد الأ�سياد وورطوا بها اأنف�سهم يف اخليبة. و�سع جمال يده فوق كتف 

عابد الذي بثه �سجونه. 

اأنا يائ�س لأق�سى احلدود يا رفيقي فكلما بحثت يف احلياة عن العدل تعرثت 	 
بحثت  وكلما  غرًقا  اإل  ازددت  ما  النجاة  عن  بحثت  وكلما  بالظلم،  اأكرث 

وبحثت اأ�سبت بخيبة الأمل.. لعله ل اأمل على الإطالق. 

لي�س معنى اأنك و�سلت للب احلقيقة اأن تياأ�س يا عابد، اأنت لن تنفع بني قوم 	 
يلقون اأنف�سهم نحو الأ�سفل، لو اأنهم كانوا ميتلكون روح احلرية ل�ستطعنا 

معهم �سبياًل. 

والغاية واحللم الأكرب يا رفيق ال�سجن؟ 	 

لن يثمر تعبك مع قوم �سقف طموحاتهم يوازي �سقف الع�س�س التي يعي�سون 	 
فيها، كانوا يحلمون بلحم ال�ساأن واليوم باتوا يتمنون رغيف العي�س ل اأكرث، 

تعال و�سافر معي، ان�سم لنا �سارك حلمك مع اأقران يحلمون معك. 

علمتني اأن ال�سلبية والتواكل وعدم النتماء �سبب الهزمية. 	 

لرنحل، 	  عابد،  يا  بالفعل  مهزومون  اإنهم  يامنة،  اأهل  منه  يعاين  ما  وهذا 
على الأقل، تك�سب نف�سك، اأنت اإن عرف اأحد العبيد بوجودك فاإنك هالك 

ل حمالة. 

فكر عابد قلياًل ثم قال:
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يامنة 	  يف  فهًما  والأكرث  الأ�سجع  هي  فتاة  توديع  اأريد  الليل،  اإىل  هنا  لنبق 
ولفرط فهمها عانت. 

حل الليل �ساكًنا خميًفا كاأن لي�س له �سباح، ودع عابد اأبناء زيدان واأمه وزوجته، 
ثم حترك الثالثة زيدان وعابد وجمال حتى و�سلوا اإىل �سفة النيل ال�سرقية يف مكان 
معني اعتادت تهاين الهبوط فيه. انتظروا �ساعتني بقرب النهر حتى اقرتبت الفتاة، 
مل تكن هي تلك تهاين التي اعتاد عابد على روؤيتها، اإن �سعرها الأ�سود الطويل جًدا 
تلمعان، ووجهها ما  اللوزيتان  اأ�سفل ركبتيها، عيناها  اإىل  يكاد ي�سل  كان مفروًدا 
يزال جمياًل لكن عظامه كانت بارزة فاأظهرت جبهتها اأعر�س عن ال�سابق، ظهر 
لعابد اأنها ازدادت طوًل رمبا لأنها كانت اأنحف اأو لأن اجللباب يعطي طوًل للمرء 

وهو من�ساب. 

م�ست تهاين مبحاذاة النهر مت�سك قربة جلدية بيدها، مل تكن تلك م�سية تهاين 
املتبخرتة كغزال بري، اإن م�سيتها اليوم ت�سبه تيار املاء الهادىء يف جمرى النيل، 
رائق هو وم�ستمر يف م�ساره الثابت. ان�سحب عابد من بني �سديقيه متجًها ناحيتها. 

تهاين. 	 

عابد؟	 

موؤهلة  بعد كل ما حدث  نف�سيتها  كانت  اأو م�سدومة،  تهاين منده�سة  تكن  مل 
ل�ستقبال كل �سيء اىل درجة ا�ستقبال رجوع الأموات وال�سالني. 

تغريت يا تهاين. 	 

مل حتدثني عبارتني على بع�سهما وتتهمني بالتغري. مل اأتغري يا عابد هذه اأنا 	 
لكنك مل تكن تالحظ اإل تهاين التي كنت تظن باأنها فتاة حمتالة طائ�سة. 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

 جئت لإنقاذك، �سوف اأ�سافر تعايل معي، لنهرب �سوًيا. 	 

ابت�سمت تهاين وانحنت متالأ القربة، قرف�س بجوارها عابد. 

هل تذكر يا عابد تلك الليلة املقمرة التي اأتيتك فيها اأطلب منك الهروب 	 
معي من يامنة؟ لقد تبدلت الأدوار اليوم. يف حياة القفر و�سط ال�سحراء 
واأحببت  نف�سي  ملء  ف�ساحمت  ت�ستحق  ل  فيها  ما  بكل  الدنيا  اأن  اكت�سفت 
ملء قلبي، اأنت اإن جتردت من الدنيا مل جتد مكاًنا للكره والغرية و�سوف 
تتغا�سى عن كل حقارة وحقري و�سغرية و�سغري وتزهد يف كل ما هو مادي 
وكل من هو دنيوي دينء، فال يتبقى بداخلك �سوى اإميانك وف�سيلتك وما 
منحه ربك لك �سواء من علم اأو حكمة اأو قدرة وب�سرية، لتكون دنياك بهذا 
�سل�سة �سهلة فال اأنت اأجرمت ول ا�ستلبت حًقا ول عكر �سفو حياتك �سائبة، 

حينها �سوف حتلو.. تلك ن�سيحتي لك.. �سافر بكل اأمان. 

تهاين، لقد تغري الو�سع، اأنا تغريت وكذلك اأنِت. 	 

عابد، اإن عي�سة اجلبل ت�سبهني، اأنا ابنة تلك احلياة، اأخت الذئاب و�سديقة 	 
الأفاعي، لقد انت�سلت منذ �سنوات ثالثة ذئاب �سغار تائهني واليوم اأ�سبح 

عندي قطيع، اأعي�س يف حماهم ويعي�سون يف جواري. 

لكنهم يظلون حيوانات. 	 

�سحيح اأنه يظل احليوان حيواًنا لكن النا�س ل يظلون اآدميني، احلكمة تكمن 	 
دعاءك  اإن  اأجلي،  من  وادع  عابد  يا  ارحل  حاله،  على  يظل  �سوف  من  يف 
�سوف يحميني من ال�سقوط يف كل مرة تذكرين فيها، اجعل تهاين يف عقلك 
ويامنة  وزيدان  وزين  حني متر فوق جدران ذاكرتك ذكرياتك مع خ�سرا 

واأهلها جميًعا.. ارحل ول تن�سني فالذكريات وحدها جتعل الإن�سان حًيا. 
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ثم اأخرجت تهاين من جيبها حجًرا اأزرق لمًعا ومدت يدها به لعابد: 

خذ هذا احلجر، وجدته و�سط ال�سخور يف اجلبل، من املمكن اأن ي�ساعدك 	 
يف تذكري فقد ل نلتقي مرة اأخرى. 

اأخذ عابد احلجر من تهاين.. وقفت تهاين معتدلة وا�سعة القربة خلف ظهرها 
متاأهبة للرجوع للمغارة يف ح�سن اجلبل و�سط الذئاب، يف الطريق لحقتها ميامة 

حطت فوق راأ�سها لثواٍن ثم طارت ت�سبقها حتى اختفيتا الثنتان. 

t
يف القاهرة توقف عابد يوًما بليلته يف بيت رفيقه جمال. اغت�سل هناك وق�س 
الفرن�ساوي،  اإىل احلي  ارتداها وذهب  اأعطاه جمال مالب�س  �سعره وهذب حليته، 
كان يحفظ عنوان منزل زين الذي اأخذه من عبد احلكيم قبيل �سفره عن ظهر قلب. 
كاأنه مكتوب على �سطح قلبه، احلي، ال�سارع، رقم املنزل. وقف اأمام الباب وطرق 
اأ�سفر اللون يفهم العربية حيث فهم حينما �ساأله »هل  ثالًثا، فتح له رجل اأجنبي 
هذا منزل عبد احلكيم؟« قال الرجل بلهجة متك�سرة وهو ي�سري ملنزل دميرتي وفيول 
اأن يدلك«. يف منزل فيول ودميرتي عرف عابد  »ل، لكن يف هذا البيت من يقدر 
نف�سه لالأ�سرة التي رحبت به، ق�ست له فيول غري م�سهبة عن ما حدث لزين بعد 
�سفر عبد احلكيم »عبد احلكيم م�سافر وزين تعمل مع الآن�سة جوزال يف امل�ست�سفى 
فاأنا  اإىل عنوانه،  �ساأر�سدك  بالقرب من عملها  ا�ستاأجرت منزًل  الفرن�ساوي، وقد 
اأزورها من حني حلني وقد حدثتني عنك كثرًيا، ومما ل �سك فيه اأنها �ست�سعد جًدا 

بروؤياك«. 
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ذهب دميرتي مع عابد ملنزل زين اجلديد. فتح لهم الباب �سبي �سغري قمحي 
اللون يتقا�سم مالمح زين وعبد احلكيم، رك�س ال�سغري للداخل ينادي والدته »اأمي 
هنالك رجل ي�سبهك«. خرجت زين من اإحدى احلجرات وملا �ساهدت عابًدا مل تعط 
فر�سة ل لدموعها ول كلماتها للخروج، اإمنا رمت نف�سها يف ح�سن اأخيها، وقد كان 
والفرح،  واحلزن  وال�سبا  الطفولة  بذكريات  حمملني  اإع�سارين  كالتقاء  لقاوؤهما 
دار عابد بزين كما دارت بهما الدنيا التي جمعتهما ثم اأبعدتهما واأخرًيا جمعتهما.. 

ع�سفوران متعانقان فرحان باحلرية خارج القف�س. 

جل�ست زين بالقرب من اأخيها ت�سرد له ما حل بها وكان من عبد احلكيم:

اخلوف فرق بيني وبني وليفي يا اأخي، لقد خريت عبد احلكيم بيني وابنه 	 
منه.  نطفة  رحمي  ويف  �سافر  الثاين،  الختيار  اختار  ولكنه  الهروب  وبني 
كانت الآن�سة جوزال دائًما بالقرب، �ساعدتني يف التغلب على وح�سة الغياب 
اأماًل يف عودة عبد احلكيم، حتى عاد بعد عامني، كان فرًحا بابنه  تبثني 
واخرتت  اأخرى  مرة  وخريين  البقاء،  يطق  مل  لكنه  اأت�سور  كنت  ما  فوق 
الر�سائل  به �سوى  الرحيل، ومنذ ذلك احلني ل جتمعنا  البقاء واختار هو 
مني  يطلب  يزال  ما  يل  يبعثها  ر�سالة  كل  ويف  هذا  يومنا  واإىل  املتباعدة، 

الذهاب اإليه واأطلب اأنا منه العودة يل، ل هو يعود ول اأنا اأروح. 

هل تزوج باأخرى؟ 	 

وهو 	  كبريين  وتقديًرا  حًبا  يل  يكن  عابد  يا  احلكيم  عبد  اإن  يفعل،  مل  ل، 
فوق  هو  ما  يعاين  اإنه  اأخي،  يا  �سًرا  فيه  تظن  فال  بي  اأخرى  ي�ستبدل  لن 
ابنه  املرء  اأن يرتك  ال�سهل  بها، وهل من  اأدرى  احتماله، معاناة هو وحده 
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ا مب�ساعر عبد احلكيم احلانية؟ اإنه لو راأى  وزوجه وخا�سة اإن كان �سخ�سً
اأن يجمد قلبه لهذه الدرجة واإين  طفاًل يبكي لبكى معه، لي�س من املمكن 
ملوقنة اأنه يتعذب اأ�سعاف ما اأتعذب، وجل ما ميكنني تقدميه لعبد احلكيم 
اأحوال  الظلم. وكيف هي  يوؤذيه  ال�سيم ول  ابنه �سجاًعا ل يقبل  هو تربية 
يامنة، كانت الأخبار تاأتي اأوًل باأول مع ر�سائل تهاين لكن الأخبار انقطعت 

مع انقطاع الر�سائل. باملنا�سبة كيف هو حال خ�سرا؟

املنا�سبة 	  احلياة  وجدتا  فلقد  زين،  يا  اأحوالهما  اأح�سن  يف  وتهاين  خ�سرا 
اإنها  لل�سماء وتهاين متردت وحتررت من قيدها،  ا�ست�سلمت  لهما، خ�سرا 

ت�سري الآن يف الطريق الذي اختارت مبح�س اإرادتها. 

كاأختني،  و�سارا  زين  مع  ت�سادقت  ال�سابقة  الأعوام  فطوال  جلوزال  بالن�سبة 
اأحد امل�ست�سفيات العامة،  بعدما تركت منزل والديها م�ستقلة كممر�سة مقيمة يف 
يف البداية خا�ست جوزال حرًبا مع والديها خاللها �ساءت حالتها النف�سية، خا�سًة 
حني حب�ستها والدتها يف حجرتها كي ل ترتك املنزل فما كان من جوزال اإل اأن األقت 
بنف�سها من �سرفة حجرتها لتك�سب احلرب بعدها. ما دفع جوزال لطلب ال�ستقالل 
ووالدتها  والدها  مع  يامنة  جوزال  زارت  فبعدما  يامنة،  يف  يحدث  ما  رف�سها  هو 
التطوع يف  والظلم قررت  راأت من اجلور  ما  وراأت  الوحيدة  واحدة كانت هي  ملرة 
ت�سجعت  وقد  والرقة،  والرثاء  الرفاهية  كبديل عن حياة  وامليداين  العمل اخلريي 
اأجر فلم تكن زين يف  زين لأفكارها وان�سمت هي الأخرى للعمل معها تطوًعا بال 
النقدية  احلوالت  اإر�سال  على  مداوًما  كان  احلكيم  عبد  لأن  وذلك  للمال،  حاجة 

لزين متكفاًل بنفقاتها وابنه ومل يبخل. 
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اأ�سبح  املال  توفري  ا�ستطاع  وملا  ال�سوق  يف  كحمال  عمل  اإقامته  بداية  يف  عابد 
اخلا�س  حانوته  لديه  فاأ�سبح  اأمامه  متفتحة  ال�سبل  وكانت  الفاكهة،  يف  يتاجر 
ومكانته و�سط التجار كتاجر خلوق متك�سب باحلالل، النزاهة وال�سدق كانا اأ�سلوبه 
وارتياًحا  ا  له تقديًرا خا�سً النا�س فوق هذا وذاك يكنون  والعمل وكان  التعامل  يف 
تاًما، فمن كان بالأم�س عبًدا م�سرتى باملال اأ�سبح اليوم تاجًرا كبرًيا و�سيًخا حكيًما. 

ومل يتخل عابد عن اأفكاره الثورية وتطلعاته نحو احلرية، فان�سم اإىل جماعة 
رفقاء عرابي مع جمال والكثري من املنا�سلني يف حركات الدفاع عن الوطن �سد 
الطغيان والطغاة، واأبرز مواقفه كانت يف ثورة 1919 اإذ منَّ القدر عليه بروؤية براعم 
املوت  اأو  التام  »ال�ستقالل  يهتف  الأكتاف  فوق  حممول  وهو  اأمامه  تتفتح  احلرية 

الزوؤام«. 

تمت حبمد اهلل 
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