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 هداءاإ 

 

   ...جادو شعبان احلاج أ يب اإىل

ىل  ...البنا الصاوي السعد أ م احلاجة أ يم واإ

 

 تذكر أ ن تس تحق حلياة التأ رخي أ كتب حماول هللا؛ يدي بني وأ نامت

 علين بدمعي؛ كتبت أ هنا هللا شهد العلمي؛ اويالر   فهيا فرتوى؛ كنت

 !احلق أ وفيكام بعض

 

 س يد                                    
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 تقدمي

م  يتومه أ و ظان   يظن   قد  من رضبم  الآخرين عن الكتابة   أ ن متومه ِ

 الظن   يصل وقد اكتِِبا، ومعارِف  لقدراِت  اس تعراضم  أ و  التسلية،

ب   أ قصاه    يكتبوهنا، موضوعات   جِيدون ل هؤلءِ  أ ن الإنسان   فيحس 

 ترفًا الآخرين عن الكتابة   فليست  متاًما؛ ذكل نقيض عىل ال مر   أ ن   غري

ري   – نراها كام – لكهنا  واس تعراًضا، وتسليةً   عىل حافيًا الإنسانِ  س 

رِ  الضمري، أ شواكِ   الكتابةِ  موازينِ  وعدالِ  واحليادية، املوضوعيةِ  وَج 

ه ذكل من وأ صعب  . والتأ رخي  ترمس    أ ن وجتهتد   أ بيك، عن تكتب   أ ن ك ِ

 موجوًدا؛ يكن مل مل ا اخرتاع ول مبالغة   دومنا – اكن كام – صورته

 عن تتحدث وأ نت   املوازين تلك   عن حييد   أ ن خمافة   قلمك عىل فتقبض  

 .ال ول ومعلمك   قدوتك  

 ال س تاذ يقول كام– حوارضِها اإىل أ وائلها من الإنسانية اترخي اإن

 ملا القياس وصدقِ  التقدير، حسنِ  غري   جزاءً  للعاملني ميكل ل  -العقاد

 .معلوه

ب   أ ن ويكفي  يقِدر   ل اليت ال عامل من معلم  املثايل العظمي اإىلى  ي نس 

ه، علهيا لهيا يسعىى  ول غري   وذكل بينه واجلفوة ابلختالف هذا ليشعر   اإ

 خصمه، وبني بينه وال لفة القرابة من بنوع   يشعر   مث املثايل، العظمي
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 عن سامعها اإىل مييل ول هذا، عن احلس نة ال حدوثة سامع اإىلى  فمييل  

 يف يصغره غريبم  أ حدهام: طريقني بني وقوف ه ذكل اإىلى  ويضطره ذكل،

 غري   يطرق ه أ ن حيب أ و يوم، لك يطرقه مأ لوفم  والآخر نفسه، نظر

 … دخيلته وبني بينه ملوم  

قدام   أ ن رأ ينا ويف  تكل كتابة عىلى  شعبان س يد ادلكتور صديقنا اإ

ذن هل املغفور أ بيه حياة من الصفحات ن – جادو شعبان هللا ابإ  واإ

 لهِيي – أ بيه فراق عىلى  حزنً  امللكومِ  فؤاِده نزِف  من دفقات   اكنت

 منذ الكتابة حب   فيه غرس اذلي ال ول ملعلمه وعرفان   شكر   رسائل  

ها الزمن   يس تطع مل اليت الصورة تكل يف جل   وهذا أ ظفاره، نعومة  حمو 

 ال وراق   الآن أ تذكر أ اكد املدرسة، اإىلى  يب هيرول"  صديقنا ذاكرة من

 جاءين ال رض، اإىل هبا هوىى  ال غصان؛ عىل اخلريف   يرتكها مل الصفراء  

ق   طيف ه  يوم   يل اشرتاه اذلي الرصاص   القل   أ عطاين النافذة، عىلى  يطر 

ن   أ ن مين يطلب الصف، معل اإىل يب جاء   أ ن ِ  "حياته صفحاِت  أ دو 

منا أ بيه؛ عن ابن   حديث   ليس أ نه غرو   ل  بفضل التلميذِ  اعرتاف   هو اإ

 لك ِ  يف تظهر اليت العاطفة   تكل احلديث   هذا يغل ِف   عليه؛ ال ول معلمه

ها ميكننا ول صديقنا، كامت من كمة   غفال ها؛ ب ْل   جتاوز   لك   فاإن اإ

ره حرف    وحتطمِ  الفقد مرارةِ  عىل ل شهيدم  شعبان س يد ادلكتور سط 
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ذ التعزية؛ من رضبم  اإل اللكامت   تكل وما القلب،  أ ن صاحب نا يشعر اإ

ن   ال ايم، وشكوىى  املناجاة من نوعًا أ بيه عن الكتابة يف  اجرتار   واإ

 لنوعم  احلياة مواقف بعض يف الراحل   يفعل اكن ما وتذك ر   اذلكرايت،

 خالل من– به وك ين س يد، ادلكتور صديق نا ينشدها اليت احللول من

ْبين: الراحل ل بيه يقول –الصفحات تكل  به واهجت   اذلي سالح ك ه 

ْت  فقد احلياة   ك حتطم   .اجلراح وأ خثنتين أ سلحيت، أ يب اي بعد 

– جادو شعبان الراحل حياة من صفحاتم  القراء حرضاِت  أ يدي بني

م –ثراه هللا طي ب   نسان منوذًجا تقد ِ  اللكمة   حتمل ما بلك العصايم لالإ

، من ه يرى أ ن اإل مطلبم  احلياة من هل يكن مل وأ ب   معان   يمنو ِغراس 

 ماكمن   – القارئ أ هيا – تتبني وسوف نظريه، أ مام أُك  ه ويؤيت

 .َجيعا هبا نعزت صفات   متث ِل اليت الريفية الشخصية تكل يف العظمة

جعاب   الصفحاِت  تكل تلق ينا  من عرفت ه رجل   سرية فهيي شديد؛ ابإ

 يقدمه ملا بيانم  الصفحات تكل ويف!! سرية من هبا فأ عِظمْ  ودله، خالل

ِ  من العظامء   زالِ  ال بناء، حلياة القواعد وضع  متنع اليت العراقيل لك واإ

 أ ن أ راد حمب    ابر    ابن   بقل سريةم  املس تقبل، ملعامل ورمس   تقدهمم،

ع   غري   أ بيه حياة يف العظمةِ  جوانِب  عن يكشف   د   فال مبالغ، ول م 
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ه، وحيذو   سريته، يسري   أ ن غرو   ذو   –ال وقات أ غلب يف– ويس تعري   ح 

ه  .    القدوة فيه تعز   عص   يف احلياة معركة   خيوض   وهو سالح 

نه شعبان س يد ادلكتور صاحب نا يكتب وحني  عامله يف بنا ي لقي فاإ

ذ املعِجب؛ العجيب الرسدي  ادليين املوروث من دمسةً  وجبةً  يقدم اإ

 بيد الفصاحة؛ أ عامقِ  يف جبذوره يرضب بديع ، أ سلوب   يف والاجامتعي

 وهذا ادلارجة، لغهتم يف السقوِط  دون العامة فهم من جًدا قريبم  أ نه

 من لك   يعرفه خاص   لغوي   معجمم  فللرجل غريه؛ عن أ سلوب ه ميزي ما

ه، يطالع    العربية عظامءِ  شأ ن   ذكل يف شأ نه وال ذن، العني تعرفه قصص 

 القارئ   يعرف ممن وغرِيمه... والزايت  والرافعي، واملازين، العقاد، مثل

م  ممن –رأ ينا يف– وهو أ ذنه، تسمعه أ و عين ه، عليه تقع حني أ سلوهب 

نوا  .أ هل قلوِب  وسذاجةِ  بنقاءِ  وتقاليده بعاداته الريِف  جتس يد   أ حس  

 اليت الكتابة من المنط   ذكل يس تخدم   – أ بيه عن حديثه يف– وصديق نا

ىى  ف   اليت تكل الس يكولوجية، الكتابة  تسم   الإنسان، تصويرِ  اإيل هتد 

 من نوعم  وهذا الالوعي، أ و الوعي يف الاكمنة أ فاكره عن والكشِف 

 ابلنفس، خفية   ل مور   بيانً  النفيس املس توىى  اإيل تصل اليت  الكتابة

 .ال ديب النتاج عىل وتطبيِقها النفيس التحليل نظرية عىل ويقوم
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 أ بينا الراِحل عال م مع نرتكه بل الكرمي؛ القارئ عىل نطيل   أ ن نريد ول

 البار   ابن ه رمسها اليت واللوحاِت  الصورِ  تكل مع ونرتكه جادو، شعبان

 أ هيا– أ نك   الثقة لك   واثقون وحنن شعبان، س يد ادلكتور صديق نا

 العصايم ِ  املصي ِ  للرجلِ  منوذًجا الصفحات تكل يف س تجد -القارئ

ك ْته اذلي  الرضا، لك   راضًيا الرحةل تكل من خرج لكنه احلياة   عر 

– فهيا وس يجد ويذكرونه، هل يدع ون صاحلني أ بناءً  أ جن ب   أ نه وحس ب ه

 .وجامهل   الرسدِ  متعة   –أ يضا

 

 الزايت معرو

    2022/  6/  3 : القاهرة
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 الصفحة ال وىل

بدأ ت ال ايم حني تفتحت عيناي عىل ادلنيا، صداره يعلو جلبابه، مشر 

عن ساعديه، فاكن قدره أ ن يكد ليطعم أ فواه صغاره وقد خرج هبم 

غري مهته ول يتوك  بعد ربه اإل عىل عزميته،  اإىل دنيا هللا ل ميتكل

هيرول يب اإىل املدرسة، أ اكد أ تذكر الآن ال وراق الصفراء مل يرتكها 

اخلريف عىل ال غصان؛ هوى هبا اإىل ال رض، جاءين طيفه يطرق عىل 

النافذة، أ عطاين القل الرصاص اذلي اشرتاه يل يوم أ ن جاء يب اإىل 

صفحات حياته، وهبين ذكل  معل الصف، يطلب مين أ ن أ دون

آين أ مني خزانته وحافظ رسه، ترافقنا ما يزيد  املداد يك أ عيد سريته، رأ

عىل عرشين عاما، حني ارحتلنا اإىل الصحراء كنت مسريه بل اإن شئت 

أ ثريه يقص عل نتف حياته، شاهده ال ول عىل خطواته تدب فوق 

ق خبيط واهن الرمال، أ اكد أ متثل وقفته وهو ينصحين أ ن أ تعل، يتعل

أ ن يكون ودله من اذلين يرمسون ابلقل مالمح ال مل، جاء مرسعا 

والعرق يتصبب منه، احتفى يب، يوما سأ كون حلمه اذلي رواده يوما 

 ما!

تركين هناك وعيناي تتبعانه، كنت أ متىن لو رجعت معه فال حاجة يب 

اإىل ذكل املبىن البس يط تهنال عل فيه العيص؛ منعت من اللعب يف 
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الشوراع احمليطة ببيتنا الطيين، تركت أ جشار الاكفور العمالقة 

وأ عشاش العصافري؛ امحلار ال بيض اذلي عد أ حد أ فراد ال رسة؛ تتغري 

الِبامئ ويبقى متفردا بتكل املاكنة عندن؛ نعتاش عليه؛ فقد اكن رفيق 

أ يب يف رحةل الكفاح والسعي عىل رزقنا؛ عربة جيرها جتوب القرى 

يبيع علهيا اخلرضوات والفاكهة، منذ مخسني عاما مضت وال سواق 

خرج من بيت أ بيه؛ حني تكرب ال رسة فالبد أ ن يشق ال بناء طريقهم؛ 

أ عامم وعامت مثل الزرع خيرجون من خد ال رض؛ كنت يف بطن أ يم 

والش تاء يرضب ال بنية؛ وجيش من املهجرين من مدن القناة يسكنون 

 أ نقاض أ بنية ولجيني نتقامس معهم قرى ادللتا، مل يرتك العدو غري

أ رغفة اخلزب، أ م حسونة تكل القادمة بأ ولدها من بورسعيد تسكن 

ادلور الثاين من مبىن امجلعية الزراعية؛ هتب أ يم ثيااب ذلكل الوليد 

اذلي كنته، حديث حول طائرة العدو اليت أ سقطت عند املقطع، 

ت معها أ حالم موت الزعمي عبد النارص اذلي اكن وجه شعةل خفت

 الفقراء.

ختايل يب الرؤية عن عامل اكن ميتلء ابلبساطة يف رغباته وحاجياته؛  

ذ قدم من رسحته؛ خيلع يل صداره فأ زهو به ولعرق  نلتف حوهل اإ

جسده اذلي يبلل أ رجي وعبق ندر مثيل؛ أ متثل وهو خيرج رصة 

جيري امحلد  أ مواهل؛ كبرية فأ عد مهنا عرشا ومائة لكهنا ل تقارب ال لف؛
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عىل لسانه، خيرج احللوى من لفافة يف قفص من اجلريد؛ يبدأ  يف 

ىل من تعرف، ل يكف عن شكر ربه اإذ  احليك والرسد؛ من قابل واإ

رزقه حقال يشرتيه مؤجل المثن، هل يف لك قرية معارف وخالن؛ 

 يسعفه حامره ال بيض اذلي يبدو حصان يف القوة،
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 الصفحة الثانية!

مرتبعا عىل القمة وكثريا ما بلغهتا يف مراحل  الابتدائيةأ متمت املرحةل   

دراس يت؛ سعيدا بنص السادس من أ كتوبر؛ أ حببت الرئيس 

السادات يعلو صوته فهيزت املذايع أ و تتداخل صورته يف التلفاز؛ يوم 

جاء يزور ويل هللا ادلسويق، اصطف الناس، امتل ت القطارات 

شوة الانتصار؛ لريوا ذكل اذلي تراقصت النجوم هبؤلء املش بعني بن 

هل وطنية يوم رمضان؛ حني قال " انتصن" لكن يد الرش أ طاحت 

 ابلفرحة يوم عيدها فثوى اتراك يف الوطن نزيفا.

 بكيته كام لو اكن أ يب!

كنت ذكل الفىت املتفوق؛ فرح يب بدأ  حلمه تتضح معامله، أ ن يرى  

لقراءة والكتابة؛ ليكدون يف احلياة، ودله أ حد هؤلء اذلين جييدون ا

 يشعر أ ن تعبه وجريه وسعيه مل يضع لك هذا هباء.

اكنت القرية عىل موعد مع السفر اإىل العراق؛ حيث الارحتال بعيدا 

من لك بيت واحد أ و اثنان، أ مكنة منه عرفها الناس هنا؛ بغداد 

ول ن والرتبة وصالح ادلين والسلامينية؛ بعقوبة والنجف والبصة؛ 

الفىت مل يكن جحرا؛ اس توعب لك تكل املسميات، اكن أ يخ محمد 

ميتكل أ طلس للعامل العريب؛ بدأ ت أ جول بني خرائطه الهضاب 
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والسهول واجلبال؛ تعرفت عىل بالد العرب وعوامص أ قطاره، امتل ت 

ابلقومية أ حمو احلدود اليت أ دركت بعدها أ ن العدو جعلها حاجزا رشيرا 

 ليلهتم بالدن.

رسي صوت املذايع ذكل الصندوق اخلش يب العجيب ذو البطارية ي 

آن الكرمي؛ حنرك مؤرش  اجلافة يف جنبات البيت الطيين؛ يرتل القرأ

موجته عىل صوت العرب فهيدر أ و حمطة مص فمنتلء وطنية" هنا 

القاهرة" دقت ساعة اجلامعة يف موعد ل ختلفه؛ أ حاديث الصباح 

ل تعرف عىل املامكل وامجلهورايت،  ونرشات ال خبار؛ تتسع مداريك

أ كتب عىل واهجة البيت أ نين" السفري" مرة وأ خرى احلامل ابلوجاهة 

 ل سعد أ يب املتدثر يف غالل العيش وعباءة الفقر.

لينا من بغداد الرش يد ثياب العيد، زرقاء خمططة؛ هجاز  يرسل اإ

تسجيل لنتواصل معه عرب ساعة ونصف من حديث مسجل، مفا أ كرث 

 سافروا أ و جاءوا من هناك.من 

يرسل حوال فهنرع اإىل ابتناء بيت جديد، أ ي سعادة ترفرف حولنا أ ن 

نسكن بيتا ل يتساقط علينا الش تاء رعدا وبرقا؛ تكون يل جحرة أ ضع 

يف زواايها كتيب وأ جلس اإىل مكتيب؛ أ متثل العقاد ذكل اذلي اخزتن 

حلياة ويتحصل أ لف الكتب؛ يرسح يب اخليال أ نين طه حسني يعرك ا
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عىل أ عىل ادلرجات العلمية، من هناك ينتظر خطااب أ كتبه بيدي؛ 

خويت، كيف نتصف فامي  أ رسد عليه أ دق ال ش ياء: املاش ية والزرع واإ

يرسل؛ وهو خيفي علينا كده وتعبه يف بالد حنس به يغرتف من تاللها 

ل الغربة وأ لهما.  وما يه اإ

ذي قبل؛ دراسة وزاي وكتبا،  أ جدين يف املرحةل الإعدادية؛ تغريت عن

يسأ لين معل الصف عن الوطن فأ ضع يدي عىل اجلرح" فلسطني" 

يران حترتق الرثوات  وقد افرتسها العدو؛ حرب هملكة بني العراق واإ

وتدمر املدن؛ يش تعل شط العرب نرا، يرضب الهيود املفاعل النووي 

 العرايق!

؛ ترتفع ادلور مسقوفة يتغري الكفر بناء ورسام، ختتفي البيوت الطينية

بأ سطح خرسانية؛ يف لك حارة بناية ومع لك صباح أ موال تتدفق؛ 

تزوي احلقول ولجتد هؤلء اذلين شقوا خطوطها مبعاوهلم، يرسلون 

 صورا وقد تغريت مالحمهم، من بدل ثيابه وذاب يف ذكل املغرتب.

به نفر من تكل البالد؛ جاء وقد اعزتم السفر اإىل السعودية؛ مايزال 

 احلنني اإىل البيت واحلرم.

حيج ونراه يف صورة هبية، يف احلرم وقد تزاي بثوب الإحرام؛ صار 

احلاج؛ أ ضيف اإىل امسه اللقب؛ تساءلنا من يرمس الكعبة عىل البيت 
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لينا الثياب اجلديدة  وطائرة، غدون نفتخر بلقبه وقد أ رسل اإ

 سقط من والساعات؛ توسعنا يف احلياة؛ لندري أ نه يكد ويسعى حىت

 عربة العمل ولول عناية هللا لاكن قد ذهب اإىل ربه هناك.

يعود ويسافر س بع مرات حىت صار البيت ثالثة طوابق والصغار 

 بلغوا أ شدمه، وها أ ن يف املرحةل الثانوية. ...

 

 

 

***** 
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 الصفحة الثالثة!

تتجمع اخليوط والظالل لتكون اللوحة الرسدية اليت ترمس مالمح  

س تقبل بلك أ بعاده؛ يف املرحةل الثانوية بدأ  عقل الفىت يتشلك وتمنو امل 

معارفه؛ معلمون مغايرون ينمتون لجتاهات متباينة؛ يف تكل الس نوات 

درس مناجه جديدة وحصب أ مناط من الناس يعرف بعضهم وجيهل 

آخرين، اكن الطريق اإىل املدرسة الثانوية يف قرية حمةل أ بو عل ميتد  أ

كيلو مرتات، صار يشعر ابحلرية؛ أ ب يكد ويعمل  حوايل مخسة

مغرتاب، دوار يلفه ل يدري أ ين يلقي به، استبدت به احلرية، اتهت 

مالمح مس تقبل، انهتبه التشعب يف تكل املرحةل؛ علمي أ م أ ديب، 

ينفر من طالمس الرايضيات واللوغاريامتت، تس هتويه اجلغرافيا وجيذبه 

 ابة تلح عليه.التارخي س امي وملكته يف الكت

انصف اإىل القسم ال ديب؛ اختار طريقه دون أ ن يستشري أ حدا؛ 

يطالع الكتب ويشرتي اجملالت ال دبية؛ تعرف اإىل مدارس ال دب 

العريب، وأ بوه ل يعرف عنه غري تفوق يفرحه وشهادة الثانوية وقد 

 وقف عىل أ عتاهبا.
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ومتيض غري تدور رىح احلياة به وسط أ رسة كبرية؛ تروح هبم ال ايم 

عابئة مبا ينتظرمه مهنا ول يعرفون غري يوم يس تدفيون وقد جاء املطر 

 أ و يزرعون أ رضا تبعد مسافة تناهز نصف الهنار.

يعود أ بوه محمال مبا أ ثقل اكهل من ثياب وما اخزتنه من مال خييطه يف 

سرتته املعروقة بكده وسعيه؛ ينظره فرياه وقد بدأ  الزمن يعمل يف 

؛ أ فواه تفرح بلقمة وحبات من تفاح يراها ل ول مرة جاء جسده معوهل

هبا لريهيا صغاره، يوزع علهيم هداايه فريتدي مهنم حلته فزيهو هبا وهو 

 ل يعل أ ي تعب نسجت منه خيوط تكل الثياب.

تعلن النتيجة فاإذا به أ ول مدرس ته، يرتاقص قلب الوادل فرحا؛ لقد 

اء مبثلها؛ كية الاقتصاد احتاز ابنه درجات مل يس بق لطالب أ ن ج

والعلوم الس ياس ية؛ هكذا تتشلك مرحةل جديدة يف حياة طالب مل 

خيرج بعد من حدود قرية مغلفة ابلزرع ولو ذهب اإىل البندر لتاهت 

 خطواته يف شوارعه املتداخةل.

أ ن يذهب اإىل املدينة اليت ل تنام فترسقه النداهة هناك؛ أ و يشعره 

 به اإىل عامل ل ظل هل وراء أ ضواء زاعقة. اغرتابه حباهل اذلي يذهب

قدم أ وراقه اإىل مكتب التنس بق؛ جاءت رغبته كام متىن؛ ومن 

ال منيات ما يكون رسااب؛ مل درسها واحتوش ته القاهرة مبا تضج به 
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من اغرتاب والهتام ملن مه يف عامل القرى؛ يفرتسهم الضياع وتهنشهم 

ت جتذب الطالب ودماء الضباع يف مطلع التسعينيات أ حداث وتيارا

 ختتلط بأ رصفة املدينة.

 

 

 

 

 

 

**** 
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 الصفحة الرابعة!

 حديث اخلتان.

ما وعيته من مشاغبايت مع وادلي؛ أ نين كنت أ ضع قسمي من اللحم 

يف طبقه ليتس ىن يل أ ن أ عدو عىل حصته اليت تزيد قليال عام يناهل 

أ و أ قامسه  لك واحد من أ فراد أ رستنا، يغمض عينيه فرحا مبا أ فعل،

جلبابه املش بع بعرقه، أ حل عليه بأ ن خيلعه ساعة دخوهل من عتبة ادلار 

قادما من رسحته؛ تأ ىب عليه أ يم؛ أ عرضه لربد مفايجء؛ يف حنو 

ايه؛ خيرج من جيوب صداره جنهياته الورقية أ و الفضية  يلبس ين اإ

ايه يف تعبه كام كنت أ ختيل.   فأ قوم برتصيصها مشاراك اإ

حاكية ملا تغادر خميليت حىت الآن، اإذ اكنت موعدا  حان ختاين وتكل

هنا الفرحة ال وىل ل رسة تشق طريقها يف حياة  للسعادة والفرح بل قل اإ

 ملؤها الكد والتعب.

وجاء هبا من  -ومن يوهما وأ ن متمي هبذه احليوانت امجليةل -اشرتى عزنة

سوق ال حد محملول فوق عربة امحلار، ذات لون أ شهب، أ صدرت 

ارة لنا طيبة القلب زغرودهتا املمزية؛ ومل ينس أ ن يأ يت جبذع جشرة، ج

اقرتب املوعد وجاءوا بصييت ليحي تكل احلفةل؛ أ م املطاهر تغدو 

 وتروح وتتلقى الهتاين فرحة مرسورة.
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ختبأ ت مهنم يف خزانة من طني اكنوا يسموهنا الصفة؛ احتاروا أ ين 

طوع الغلفة ومحمول بني أ كون؛ فابن السابعة يدري أ نه ل حمال مق

ال ذرع، يتساقط دمه، مل نكن نعرف طبيب الصحة بل مزيهنا 

 والفتيات الناعسات الطرف تزورهن الغجرية وتطاهر زين!

فكنا نعرف بعضنا بتكل املش ية املتكرسة أ ش به ببطة عرجاء؛ ل جمال 

 هناك لساخر، فلكنا يف اهلم رشق!

 رجال؛ مث ماذا؟وتنطلق الزغاريد ابمس هللا صار الطفل  

يشدو املداح بأ هازجيه وروائع القول يف رسول هللا صىل هللا عليه 

وسل ويف أ ل بيته؛ تنرث أ يم وجديت امللح س بع مرات، تتعارك الآنية 

 وتصف ال رض فيتناول ال هل حلم العزنة فرحني!

يذحب أ يب دياك روميا؛ مما همرت أ يم برتبهتا من دواجن، تتعارك مع 

فقد شهرت بثوهبا ال محر ال رجواين ول تغار ادليوك أ خىت الصغرى 

الرومية من لون أ كرث من غريهتا من ذكل اللون، تتكرر دعوة أ يب 

جلدي وأ عاميم وس يدن الش يخ سالمة ودراويشه رمحة هللا علهيم 

َجيعا؛ يأ تون للعشاء من حلم ادليك؛ نزتامح حنن أ ولد العم؛ ول أ نس 

املالعق أ ن متد الطامعني فاإذا به خيرج خادلا ذكل احلبيب وقد جعزت 
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من تكة رسواهل ملعقته فيصيح أ ن معي ملعقيت اي أ به شعبان؛ 

 فنضحك ملء أ فواهنا يف براءة محل وديع؛ ل خيىش اذلئاب ترتبص به.

وأ ما حديث اللكبة الوفية اليت داعبنا هبا أ خىت ال ثرية حني اكنت طفةل 

زة ابللنب وتطعمها هبا سدا تزحف عىل ال رض؛ متل  أ يم لها الزبا

 جلوعهتا؛ فقد أ صاهبا هزال.

جتري وراءها كبتنا ومن مث حترص أ ن تضع الزبازة يف مفها، كنا 

 اببنة اللكبة بعدما نرتىض أ منا. -وما نزال -نداعِبا

وأ ما غيبيت ال وىل فاكنت حني اختبأ ت بني أ كياس التنب؛ فكنت 

اعة من عص يوم كصاحب الزمان ذهبت حينا من ادلهر أ ظنه س

صيفي وقد غلبين النوم فاإذا ابمجليع يبحث ابك عىل ضياع الويل اذلي 

 أ حبوه!

اكن الوادل رمحة هللا تعاىل عليه يراين مثرة هجده وعرقه، أ كنت عاشور 

 النايج يف حارة احلرافيش؟

رمبا مسع أ يب نتفا من تكل السري س امي وأ نه اكن يشدو ابملوال مسليا 

ة أ بو زيد الهاليل والزنيت خليفة؛ وحاكية نيب نفسه؛ يقص عل سري 

براهمي اخلليل مع قومه؛ يروي ويمتثل حبركة يديه وتعابري وهجه؛  هللا اإ

 يشعرك بصدق احليك من ابرع فنان لتنقصه املوهبة.
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يوم احتاجوا لتعلية اجلامع القبل؛ تبادر لك واحد بقطع الشارع أ مام 

لفالحون بفؤوسهم ومقاطفهم يف بيته وجتمعت محري القرية كها؛ وا

ننا نبين اجلامع الكبري مفخرة قريتنا، كنت  تشارك جامعي ندر مثيل؛ اإ

 أ حد هؤلء الصبية اذلين سامهوا يف نيل هذا الرشف.

مث أ خذ بيدي اإىل كتاب الش يخ عبد العلمي، ذكل الش يخ اذلي ما يين 

الويل ميسك بعصاته ويعلق الصغار يف فلقته، نمتمت خلف العريف؛ ف

ملن سها أ و رسح خباطره حيث اجلراء أ و الزنبري أ و هفا اإىل ما تطبخه 

أ مه من حساء عدس أ و ما تأ يت به من البندر يف دسوق من فول 

 وطعمية ساخنة.

س يكون  -مث كنا نشلك الآايت لوحا فأ حتايل برمس احلراكت ال ربع

ذلكل حديث حني أ حتدث عن مرحةل املاجس تري ودراسة ال صوات 

ربية يف دار العلوم ورأ ي أ ساتذة ادلار يف هذا؛ كيفام اتفق؛ متحايال الع

عىل الش يخ اذلي ميدن فنجري يف جرن املكنة جوار النيل حىت ل 

 تنتفخ أ قدامنا وتتورم.
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 الصفحة اخلامسة

 اكتشاف العامل!

درجت يف القرية بني شوارعها وحاراهتا، أ تعرف عىل نسها ومالمح 

طينية يعلوها حطب القطن صف فوقها قش ال رز،  احلياة فهيا؛ بيوت

أ لفت عيين صورة ل جشار الاكفور حتوط بيتنا؛ أ علوها فأ رى البدلة اإل 

قليال؛ تبدو مأ ذنة املسجد القبل رجال كبريا يصعد بيديه اإىل السامء 

جالبا الرزق من هللا؛ كنت دامئا أ رى عناية هللا بنا، يكرب املؤذن 

فاإذا بأ طفال لك حارة ينادون عىل التالني هلم، لنفطر يف شهر رمضان، 

فيصلنا ومن مث نبلغه ملن بعدن، فنجري مرسعني والبسمة املرشقة 

تعلون؛ بشارة خري ل هلينا بأ ن يفطروا، نقدم هل هدية وما أ عظم 

الثواب يف شهر رمضان!  أ تصفح وجوه الغادين والراحئني يف تطلع من 

 الآاثر. يقرأ  خيوط كتابة نقشت عىل أ جحار

حدث ذات مرة أ ن كبا أ صيب ابجلنون، يلهث زائع العينني، يعدو يف 

الشارع فاإذا بأ خيت الكربى وقد جذبتين يف ملح البص وأ غلقت علينا 

الباب؛ خمافة أ ن ننال منه ال ذى؛ لكنه هنش جاموستنا ال ثرية 

والوحيدة؛ فصارت تعوي عواء اذلئب، لقد جنت، ومن يوهما ابن يل 

 اة وجه أآخر حيمل القسوة.من احلي
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أ ختوف من الليل ومن أ قدام املاشني يف الظالم، أ م عل تسكن الهنر، 

واذلين خيطفون الصغار ليقدمومه قرابن ملاكينة الطحني، جيوب كفرن 

الغجر اذلين يفعلون ال عاجيب، ثياهبم املزركشة، خيطفون الصغريات 

حول كفرن هل بوابة ويرسقن املواعني النحاس ية، مك كنت أ حل بسور 

نه خوف قرسي ظل يالزمين حىت وحنن يف زمن  تغلق علينا، اإ

 الفضاءات املفتوحة.

وللش تاء صورة ل تفارق ذاكريت ختمي علهيا يف ملمح واقعي مل أ س تطع 

نس يانه، يتساقط املطر عىل سطح البيت اذلي يش به الغرابل؛ فل 

وسائل الوقاية نكن امتلكنا السقف اخلرساين أ و تعرف الناس عىل 

 منه؛ هل رأ يمت كيف حتبس ادلجاجة بأ ولدها يف الكن؟

نعم وضعتنا أ يم يف خزانة اللنب ويه بناء طيين داخل جحرة املعاش 

مغطاة ابلبوص ممزوجا ابلطني، فاكنت أ خيت جتلس عىل ابهبا يف شدة 

املطر وبرودة ليل طوبة تقينا من لك هذا ويه بعد فتاة يف أ ول 

 الصبا.

ما كنت أ جالس أ يم ويه تتشارك اخلبزي مع جاراهتا ومن مث  وكثريا

أ مسع حاكايت وأ حاديث عن قريتنا وما عارصته من مالمح حول 

العمودية وقطار ادللتا، والبنات اللوايت فاهتن القطار؛ فكنت أ تعجب 
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من هؤلء ال همات القاس يات كيف مينعن بناهتن من أ ن يركنب ذكل 

 شاهده يهنب ال رض مارا بأ رضنا البعيدة؟املزجمر بصوته واذلي كنت أ  

تعاركت مع سعيد ابن معي وحنن ترابن درجنا معا وتشاركنا كثريا من 

اللعب س امي وهو ماهر يف املشاخصة واجتالب الطرفة وادلعابة، 

حسبت عصا الفرن ووضعهتا عىل رقبته أ جرب كيف يقوم اجلزار 

 دا!ابلنحر؛ فاإذا بأ مه تولول وتصيح لقد كوى س يد سعي

هنا خشصت ببصي اإىل الضفة الغربية من هنر النيل؛ نطلق علهيا الرب 

ىل الآن ابحثا عنه، كيف يكون؟  الثاين؛ ظللت واإ

 وهل أ نسه مثلنا؟

 نفس مالحمنا وأ سامءن، أ م مه من طينة أ خرى؟

ذ ذاك انهتينا من املدرسة مفقاومة دودة القطن شأ ن الصغار خيرجون  اإ

جنودا يقودمه اخلويل؛ ذكل الرجل  زمرا اإىل احلقول ويصطفون

املمسك بعصاه يأ مر ويهنيى والويل ملن ميسك الفتاش عليه لطعة؛ 

اليوم كه اإل ترشيبة مع قطار  -ويبدو أ هنا تركت أ ثرها -نظل يف احنناءة

العارشة وساعتني قيلول نتناول غداءن بعدما لقينا من معلنا نصبا؛ 

فة حشوها اجلنب القدمي يرسح نأ لك من رصة معلقة بأ جشار التوت أ رغ

فيه ادلود ونتجرع املاء من دلء خفارية وقد يعوزن املاء فنتجرعه من 
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قناة املاء تدفع به الساقية تديرها بقرة مسكينة تهنال علهيا فرقةل رجل 

ظلوم؛ يشخص بصي اإىل جالدين كرث يف لك نحية من كفرن 

 وحاراته.

يل؛ تسكن يف ش باس أ تذكر أ ن أ يب وقد رجوته أ ن أ رى معة 

الشهداء؛ ويه بدلة كبرية؛ وجوه أ هلها متتاز حبمرة ونساؤها شقراوات؛ 

وهلم لكتة غريبة ويطلقون عىل ال ش ياء مسميات ختتلف عام نتعارف 

عليه؛ مل تكن يل دراجة ول منتكل غري امحلار دابة؛ وأ مام رغبيت اجلارفة 

صاين أ ن أ دعه مييش وجتربته يل أ ن أ غدو رجال؛ أ ركبين امحلار وقد أ و 

يف طريقه وقد فعلت فاإذا به ميرح خمتال بني احلقول سابقا أ قرانه؛ عل 

اكن يعرف صةل الرمح وما جتلبه من خري، قطع السكة متجاوزا ترعة 

القضابة وسار يب؛ وأ ن خفور بفروسييت املبكرة؛  هل كنت أ غدو 

 ل رى وجه عبةل؟

 حقل هذا حيرث ابلبقر اكنت السوايق تصدر عزفها والفالحون لك يف

وذاك يعزق ابلفأ س وتكل ترضع وليدها حتت جشرة امحلزي؛ وأآخرون 

يشعلون نرا موقدة وقد عبق الهواء بعطر الربيع اذلي ظل سلواي يف 

 أ حالم توأ د وقهر يرسي.
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وجدت للقطار مسرتاحا؛ حمطة يقف عندها ويتقابل يف حتويةل مع 

لشارع، وامحلار له يف طريقه ل غريه؛ وابعة الفول والطعمية ميلؤن ا

ينظر اإىل أ اتن ول يعابث أآخر؛ لك قد عرف وهجته وطريقه، وأ ن 

مفتح العينني ل جسل لك تكل الوقائع فأ يم تنتظر فارسها اذلي يأ ىت 

لهيا مبا مل يعرفه أ بناء العمومة فاإذا أ ن أ مام  -وتبتدرين امس هللا عليك -اإ

 مصدقة أ نين جيت من كفر معيت اليت ترضب يدها عىل صدرها؛ غري

جمر وحيدا، فيدفع امحلار امجليع ويدخل حظرية البيت؛ وقد أ دى هممته 

ويبحث عن علفة يسد هبا جوعته؛ وأ بناء معيت هيللون فرحني اببن 

خاهلم اذلي صار مرضب املثل يف جشاعته؛ لزمين عطية قرين س ين 

الشهيي؛  وأ ثري قليب؛ جفاء اإيل بأ قراص الطعمية الساخنة والقبوري

 يطلقون عىل أ رغفة البجور قبوري؛ وذهب يب اإىل دلاته يفاخر يب...

 

 

 

**** 
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 الصفحة السادسة!

 مذيع حتت المترين!

بدأ ت أ لمتس خطوايت وأ تعرف عىل موضع قديم؛ ابتنت ادلول مدرسة 

ذ اكنت أ رضا همجورة ترشف عىل ضفة  عدادية ماكن مقابر اجملرية؛ اإ اإ

جنمع ما تبقى من عظام أ جدادن وندفع هبا النيل من فرع رش يد، فكنا 

اإىل جانب الهنر؛ يقودن مع سلامين فراش املدرسة بعدما يشجعنا أ ن 

حنفر حفرة ونقوم بدفهنا؛ اكنت تكل أ ول مرة أ قف فهيا عىل صورة 

احلياة الآخرة؛ فأ حتسس بعض العظام وأ توجس مهنا خيفة، وما يه اإل 

ة َجيةل نسرتوح فهيا من شهور حىت غدت تكل ال رض الفضاء حديق

 اجلري واللعب.

ول ن كفرن حمظوظ فقد توىل شأ ن حمافظتنا رجل منه أ ل وهو اللواء 

ذلك الرجل سليل الكرام الطيبني ممن نفعوا القرية  -فتح هللا سالمة

وتركوا فهيا بصمة خري؛ أ حس ِبا لن تزول؛ أ دخل الكهرابء فأ ضاء من 

بقة؛ وقد أآض الليل مصابيح حياتنا نورا بدد ظلمة العصور السا

مرشقة؛ جرت ال سالك النحاس ية يف خيوط سوداء من جدار اإىل 

أآخر؛ ومعها دخل التلفزيون بقناتيه ال وىل والثانية؛ حتركت ال شخاص 

والرسوم؛ فرأ يت أ ول ما تفتحت عيين" ال ايم" لطه حسني؛ فك نين 
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ليه متعاطف معه؛ أ راه وهو يعاين فأ تأ مل؛ أ و أ شد ع ىل يديه مشدود اإ

وهو يغالب جعزه فيتحصل عىل أ عىل ادلرجات؛ أ و مسلسل" زينب 

والعرش" رائعة فتحي غامن وصاحبة اجلالل اليت أ متىن أ ن أ كون يوما يف 

 بالطها.

أ و الرجل واحلصان يف صورة فنية رائعة حتيك عن البندر وسد مخيس 

وكيف وسع قلب رجل الرشطة حصانه حبا وأ لفة قل نظريها، تكل 

نسانية. صورة  ادلراما يف صورتهيا التارخيية والواقعية ختتلط بلمحة اإ

أ لفت من نفيس حب عزل الناس وأ ن أ كتفي من احلياة بأ يرس 

أ س باهبا؛ رمغ ما تدفعين أ مواهجا وتتالطم من حويل، أ ميض فهيا غري 

عايبء بثوب يزهو فوق جسدي النحيل أ و أ مشط شعري الكثيف 

يأ خذ بعنان بعض ك منا هو مرهتن  اجملعد اذلي يلتف حلقات بعضها

بتكل الرأ س يف منبهتا ل يروم مهنا خالصا، أ تسمع نرشة السادسة 

ذاعة  صباحا وأ دون عناوين أ خبارها؛ ل نطلق من بعدها قاريء اإ

املدرسة؛ أ خايل هبذه الورقة أ نين أ عرف دول وعوامص تطحهنا 

؛ وقد أ مكل احلروب أ و تهتددها الفيضانت وال وبئة أ و هتزها الزلزل

جفوة يف خرب مما اعتدت سامعه؛ فال معل يراجع ول طالب يعي ما 

 أ دفع به من كامت.
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أ سلفت من حديث سرييت مبا أ اتحه يل أ يب من تشجيع وخصين به 

من عناية؛ فاكن هيمس يف أ ذين أ ن أ تفوق وأ ن أ كون من أ فندية 

التقدمة الكفر؛ وما ذكل اإل أ ن الناس توقر العلامء وتفسح هلم جمال 

والرفعة؛ مير أ حدمه يف الشارع فيفسح القوم هل الطريق وقد يسارع 

ن نصح فهيي حمكة ل  البعض بتقبيل يديه، فاإذا ما تلكم مسع هل واإ

حيق ل ي خمالفهتا؛ ويتداولون سرية املشاخي من أ ل أ بو مقر أ و الش يخ 

 املأ ذون عل امجلامحوين؛ رأ يته وامجليع جيل وحيرتمه فهو حمرض اخلري

ومؤلف القلوب وقايض الرشع اذلي يوزع أ نصبة املواريث وحيك يف 

املنازعات ويتحمل أ مانت القوم غري متربم ول ساخط؛ مازالت 

صورته تشخص يف بصي وقد حرض اإىل بيتنا ليكتب عقد زواج 

ذ انطلقت الزغاريد وغنت النسوة.  أ خيت الكربى؛ اإ

التغري ترتك أ ثرها أ حسب أ ن معري اقرتب من سن تبدو فهيا مالمح 

ووجه ليس به ري الش باب ول  -وهو حنيل ل يقوى -عىل اجلسد

ميعة الصبا؛ عوضين هللا عن هذا بعقل يسجل شوارد ال ش ياء 

لهيا ابل دلاته؛ فاكنت رحليت مع العل  ويتعلق بأ مور ل ينصف اإ

آن الكرمي يف  وجمالسة الكتاب؛ أ تذكر أ نين دخلت مسابقة حلفظ القرأ

لقبل؛ وحتصلت عىل جنيه واحد؛ رجعت به ل يب؛ فأ خذ اجلامع ا

آونة؛ كيف ل وأ ن موضع حمبته ومنرشح  يقبلين وهيش ملقديم لك أ
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صدره؛ أ صطبه يف جتارته، ويريين القرى اجملاورة؛ فعرفت مواضع 

 وزرت أ قارب مل يس بق ل ي من اإخويت أ ن وجد أ و رأ ى.

ج عىل قارعة حدثين أ يب عن ذكل الثعبان اذلي يلهتم البط وخير 

الطريق بني البوص والغاب عند قرية حمةل دايي، فأ راد أ ن يعركه 

بعجليت عربته فاإذا هبذا الوحش وقد أ حس حبركة العربة يرفع جسده 

 عصا أ و جذع جشرة؛ فميرق امحلار هبا من حتته وقد جنا.

فيقتل مع حمروس دراز صاحب بعود من البوص حني وجده الهتم فأ را  

فهوى به عليه، ومن يوهما وأ ن حذر من تكل ال مكنة وقف يف زوره، 

اليت تربض هبا ال فاعي؛ وما أ كرث ما خوفتين أ ىم من تكل البنت أ و 

أ هما فهيي أ فعى تلتف حول الفىت متتص دمه أ و تدلغه فرتديه رصيعا أ و 

 ترتكه جمذواب.

وأ ما حديث اجملاذيب فقد وعت عيين عىل بعضهم يذرعون الشوارع 

احلارات وقد يفدون اإىل كفرن؛ نتبعهم ونعدو خلفهم؛  ويتنقلون بني

أ نس بسطاء؛ ممزقو الثياب حفاة ال قدام؛ تقول عهنم جديت: مسهم 

لطف هللا؛ فاكنت تكل امجلةل هاجسا أ ختوف منه س امي لو أ كنا مساك 

 ولبنا.
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وجشرة النبق الوحيدة حتوط مقام الش يخ صفوان، نعلوها وجنمع مهنا 

مجلال جشرة ذقن الباشا تكل امجليةل مرأ ى وزينة حبات مثر شهيي، واي

 وجه، وتنرش عطرها الفواح اذلي ميل  ضفة الهنر بعبق أ رجيه!

ندلف فرحني وقد رأ ينا النيل تتكرس أ مواجه وتربض سفينة يرتفع  

 رشاعها ال بيض وقد نرشت قلعها أ ش به بعروس ترتدي حةل زفافها.

السمك الرسدين قادمة به ميتد مهنا جرس خش يب يبتاع الناس مهنا  

من رش يد، نتجنب جشريات الس نط ذوات الغصون املدببة نش تاك 

مهنا، مث منر بقهوة جاب هللا ذكل املوضع اذلي تصطف مقاعده 

اخلشبية وتغرينا أ كواب السوبية والعرق سوس؛ لكنين وما أ زال 

أ توجس خيفة من املقايه وزابئهنا أ رامه متعطلني ل يغدون اإىل أ عامهلم 

 شأ ن عامة الناس يف الكفر.

عن قص الباشا؛ ويعين به محمد عل  -رمحة هللا تعاىل عليه -حييك أ يب

مؤسس ال رسة العلوية وقد ركب جواده فلك أ رض خيطر فوقها فهيي 

مكل هل، سكن ضفة النيل ثعبان كبري بلغ من الكرب عتيا، نبت هل 

ن ذهب؛ ريش فاكن يطري به؛ أ صيب ابلعمى فاكن يس تنري جبوهرة م

 جاء رجل مغريب وقد وضع سام يف البيض أ غراه به؛ مث عدا هبا هاراب.
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 الصفحة السابعة

 اخلروج من الرشنقة!

تفتحت عيين عىل العوامل احمليطة يب؛ تعرفت عىل أ مكنة وتصفحت 

وجوه أ قوام؛ بدأ ت أ تبني الفرق بني نس كفرن والآخرين ممن أ مر هبم 

رض والفاكهة أ و رشاءه تنب املاش ية مع أ يب حيث جتارته وابتياعه اخل

لينا من جنع حامدي حيث الصعيد اجلواين مع  يتاجر يف لك هذا؛ يأ يت اإ

اكمل ومعه بالليص العسل ال سود تباع مؤجةل عىل لك عرشين مهنا 

بالص لنا؛ فاكن طعامنا اللنب بقرتنا والعسل من بالص مع اكمل 

جلس يتناول الصعيدي؛ رأ يت وشام أ زرق عىل ابطن رسغه وقد 

طعامه؛ وأ يب يناديه ابملقدس؛ ومن يوهما تبني يل أ ن الناس خيتلفون 

يف أ لسنهتم وأ لواهنم بل ويف ديهنم؛ اكن مع اكمل الصعيدي رجال 

طيب القلب ينطق اللكامت بلكنة ختتلف عنا؛ وهجه مرشب حبمرة؛ 

آخر؛  يتعمم بطاقية وعباءة كبريتني؛ يبدو يف شلك رجل من زمن أ

 ن الصغار ويقص علينا حاكايت من بالد بعيدة.ميازحنا حن

ومن هجة أ خرى حتيك جديت اخلرضاء الثياب وقد جلست اإىل ماكينة 

برهتا، جتيد  اخلياطة تديرها بيدها الميىن وتدخل ابليرسى القامش حتت اإ
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صناعة الثياب للنساء وتثين بعمل أ لبسة للصغار؛ مث يسانوهنا حبب 

 بل هجدها طوال العام.احلصيد أ و ما خترجه ال رض مقا

لك هذا رأ يته من احلالقني يشذبون شعر رؤوس الناس، وقد 

يعطوهنم احلقن؛ مما ابتل به الناس من داء؛ ول يعبأ ون مبرض ينتقل 

أ و وابء ينترش؛ وما أ هكل الكبد اإل ذكل اجلهل اذلي رسى يف الناس 

 هنشا ك منا هو ذئب ولغ يف دماهئم.

حذية؛ حىت مع محمد معلوف يصلح وابور والإساكيف خييط ويرقع ال   

اجلاز وقد وضع حديدة اليك يف نر تلهتب َجرا، ويس يل القصدير 

 عىل الثقب فاإذا به يسده.

وحني يأ يت العيد تنصب املراجيح يف جرن البحر؛ وتش هتيي نفيس 

ركوهبا؛ فتحتال أ يم بأ ن تصنع يل واحدة مرفوعة يف جذع جشرة 

 الاكفور؛ 

ل ادلىم من الطني؛ فاكنت ختيط يل مما تبقى من تعلمت من جديت مع

جذاذات القامش َجال أ و عروسا أ و حىت كبا؛ خيتلط لك ذكل الآن 

 يف ذاكريت.

ذ ذاك خرجت مع أ يب وقد ابتاع أ رضا مزروعة ابلبطاطس يف  كنت اإ

حمةل دايي، رحب فهيا واخزتن ماتبقى يف جحرة حبري هواؤها يقلِبا يوما 



34 
 

لبصل ال محر ومن مث يشونه يف جرن ادلار؛ بعد يوم؛ أ و يشرتي ا

أ شعر بأ ننا منتكل كثريا مما ليس عند الآخرين؛ فكنت أ رى ماش يتنا 

تأ لك ما تلف من برتقال أ و موزا تش هتيه بطون حيمل القباين احلديد 

وأ تبعه ابلعصا، ما يرتك زرعا اإل اشرتاه؛ فعرف بني الناس ابملعل 

ب أ يب وما يكتب عىل جدول شعبان؛ كنت أ حاول التفرقة بني لق

احلصص مبعل املادة؛ يف احلقيقة ل فرق بيهنام كثريا غري الثياب 

والهندام؛ اكن رمحة هللا عليه ابرعا يف احلساب ل تمن عنه شاردة ول 

يقع يف خطأ ؛ ومك اكن يؤدبين حني يطلب اإىل حساب زرع أ و تقس مي 

 مال لرجل هل دين عنده.

اهل؛ نذهب معا عىل ظهر امحلار ال بيض كنت رديفه يف كثري من جتو 

اذلي يبدو جوادا عربيا جياهد مع أ يب عىل معاشه؛ فاهلل يرزق الناس 

ما يعنهيم عىل حتمل تبعات احلياة؛ قد تكون بقرة تدر لبنا يرزقون 

منه؛ أ و قطعة صغرية من أ رض ل تتعدى ثالثة قراريط يزرعوهنا 

نكة جتاورن وتلف وتدور ابخلرضوات ومن مث تغدو امرأ ة من قرية دم 

تبيع الفجل واجلرجري وما أ ش ِبهام فرتوح وقد مل ت رصهتا مبال 

 وكدست اجلنب واخلزب مما أ فاء هللا علهيا به من رزق.
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حىت روث املاش ية يصنع أ قراص وقود حتمى به ال فران خبزيا ودس 

حلم يف ال رز؛ اكنت القرية تنتج طعاهما فتشعر بأ نك يف بدلة طيبة؛ 

أ ية حال بدأ ت مالمح خشصييت يف التشلك وحماول أ ن أ خرج عىل 

 من جلباب أ يب وعامله اذلي ميور خصب ابتياع وحركة رشاء ليل هنار.

مما تعيه ذاكريت أ نين كنت كفا مبعرفة ال ش ياء يدفعين حب الفضول 

أ ن أ تسلق أ جشار الاكفور العمالقة مما غرسها أ يب ومعي عبد اجمليد 

حفرا برئا ونصبا عليه شادوفا لريوي احلديقة؛ فاكنت رمحة هللا علهيام؛ 

أ ول جتربة يل أ ن أ رى ما يف أ عايل ال غصان من أ عشاش العصافري 

وأ نظر النيل ترتاقص أ مواجه الزرقاء؛  وقد أ سقط يف البرئ فتولول أ يم 

 ويس تخرجين أ حد املارة.

وكيف أ نىس كيف دارت الساقية فاإذا أ ن حمشورا بني اإطارها احلديدي 

ولول أ ن هللا ساق معي فتح هللا ذلك وادل سعيد لاكن ديم وقطع 

 جسدي قد جاءا أ يب يف املاء يسقي به ال رض.

ويف كفرن حديث عن العمودية وما جلبته من تطاحن حول مقعدها 

 املرفوع فوق أ جداث الهتمت خرية الرجال.
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ايم رسدت جديت كثريا من احلاكايت تغلفها خبيالها املرتع حبنيهنا ل   

الزمن الطيب؛ وأ ن أ قف من لك هذا ابحثا عن عاملي اذلي أ مغس فيه 

 مداد قلمي.

ورأ يت ل ول مرة رجال اجنلزياي يأ ىت اإىل كفرن؛ فكنا ننتظره صباحا 

قبل دخول املدرسة عند الش يخ صفوان؛ فالرجل يعمل خبريا يف مد 

ول ش بكة الغاز عرب النيل اإىل هجة مركز شرباخيت قبال كفرن، حنا

أ ن حندثه مبا تعلمناه من حتية الصباح؛ يبتسم مث مييض؛ وجدته أ شقر 

 الوجه يف محرة ظاهرة.
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 الصفحة الثامنة

 بال عنوان

ثر بعض، أ ب يكد ويتعب من أ جل  مضت س نوات معري بعضها يف اإ

أ ن يوفر لقمة العيش لامثنية أ طفال، يأ يت الش تاء فتتكدس أ جسادمه 

ضهم ببعض، غامت الرؤاي يف عقل؛ ظللت كام لو أ هنم يس تديفء بع 

أ حتسس مواضع قديم؛ عادت يب اذلاكرة اإىل بداية املدرسة الثانوية 

والانتقال اإىل قرية حمةل أ بو عل اليت تبعد ثالثة كيلو مرتات عن 

كفرن؛ جتمع الناهبني من القرى اجملاورة؛ مواد دراس ية ل عهد لنا هبا؛ 

مهنا فهذه طبيعة العل أ ن يكون  أ ش به ابل حايج وال لغاز؛ أ تذمر

غامضا ملغزا؛ يدرس لنا الفزيايء ال س تاذ معر طامن تراه هميبا ل يتلكم 

معنا، ميسك ابلطباشري وخيط معادلت رايضية يف الصوت والزمن 

واحلركة؛واملوجة والفراغ والضوء، يكتب عىل الس بورة برسعة وميسح 

ة اذلي يرشح به درسه فك منا هو ملكف بأ ن يتعبنا، ومعامل الرسع

يشعرك أ ن ال س تاذ معر ملكف بأ ن خييفنا من الفزيايء؛ ويه بطبيعة 

 شأ هنا مادة حتتاج فهام وتركزيا؛
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والكميياء تكل املعادلت واملواد العضوية وغري العضوية وجدول 

العنارص؛ وال كسدة وغريها؛ مما بت أ تساءل أ ي جناية ارتكبهتا حبق 

 كل املدرسة الثانوية.نفيس حني أ لقيت هبا يف ت

حىت ال دب العريب يبدأ  ابملعلقات وأ شعار احلاهلية؛ تعريفها وأ برز 

شعراهئا وأ س باب الانتحال؛ يدمهنا املعل عبد ربه براغيت وقد اكن 

طيب القلب غري أ نه اكن متغري احلال النفس ية؛ هيدأ  حينا فميدح 

كجلمود خصر ويثين أ و يغضب فك منا هو املقصود بقول امريء القيس: 

 حطه الس يل من عل!

وحديث اخلنساء وجليةل بنت مرة؛ فاإذا أ ن اتئه، وهل أ تصفح معك 

الرايضيات وقد أ شلكت ابلسني والصاد واللوغاريامتت واجلتا والظتا مما 

يثقل عقل فىت غر خرج من حمضن أ بويه اإىل حيث متاهة ل جيد لها 

 ابب خروج!

ريبة ومعل قادم من احملةل الكربى؛ أ ما اللغة الإجنلزيية فدونك كامت غ

يش به شكس بري يف هيئته وميتدح روائعه يكتب وينكت علينا؛ أ حاول 

أ ن أ جيب فيالزمين هجاؤه وخسريته املقذعة؛ مث اللغة الفرنس ية ننطقها 

هنا مرحةل التوهان، ول  كام لو اكنت اإجنلزيية، يش به بعضه بعضا، اإ

 مس يحيتني؛ اكنتا أ ليفتني؛ أ نىس أ نين ل ول مرة أ جد يف صفي زميلتني



39 
 

أ ما اإحداهام متحفظة حنيةل أ ش به بقطة وديعة؛ رمبا اكنت من أ ثرايء 

 القوم،ل يشاكسها زميل ول يغيض من أ مرها اإل حياء وخفر.

أ ما الثانية فاكنت حضوكة تهتجم عىل دلاهتا وتصاحِبن يف عراك وقد 

 حتتد يف أ مرها، وأ ن مهنام حذر متحفظ.

 خلوف؛ ل ول مرة أ ن عىل أ عتاب السقوط.بدأ ت أ شعر اب 

مؤكد أ نين راسب وهذا س تكون عاقبته الفضيحة واخليبة اليت مل أ ذق 

 طعمها من قبل.

عىل أ ية حال جرى قدر هللا خبري مما توقعت؛ ابتدرين معل 

الرايضيات واكن طيب القلب؛ ونصحين بأ ل أ فكر يف القسم العلمي؛ 

عل بأ ن أ نضم اإىل اذلين عرفوا  فاإن غامرت فسأ كون أ حد الفاشلني؛

ابحلفظ والصم ممن يس هتوهيم القسم ال ديب؛ وأ يب وأ يم ل معرفة هلام 

 ابختياري؛ فشأ هنام الطعام والكساء.

حتملت قراري وانصفت أ عوض ذكل اخلذلن اذلي أ صبت به؛ عاقد 

 العزم أ ن أ عوض ما فاتين من خطى النجاح.

مدرستنا دارت حول كتاب"  اكنت أ ول مناظرة شهدهتا يف حيايت يف

يف الشعر اجلاهل" لدلكتور طه حسني؛  أ تذكر أ ن الطالب اإسامعيل 



40 
 

دراز زميلنا اذلي يس بقنا بعام قد أ عد مادته جيدا وعرضها عرضا 

آراء معيد ال دب العريب؛ فانقسمنا بني منث عىل طه  علميا؛ بني أ

بعد؛ ك ننا حسني وبني مهتم هل؛ وما تزال تكل معركة ملا خيمد أ وارها 

 يف تكل احللبة نتبارى ول سبيل للهنوض.

اكنت تكل املرحةل متور بتيارات فكرية ورصاعات س ياس ية؛ حتاول لك 

هجة أ ن تس تقطب طالب املدرسة الثانوية،؛ عىل أ نين نأ يت بنفيس 

عن ذكل الصاع املؤدجل؛ أ حبث عن دريس وأ همت مباديت ادلراس ية غري 

 ذلي يكد ويتعب نفسه.عايبء اإل بتفوق يعوض أ يب ا

شاكست معلمة اجلغرافيا مرة؛ مفا اكن من مدير املدرسة ال س تاذ عل 

ل أ ن فصلين وأ ل أ عود اإل بويل أ مري؛ أ ين يل به؟  الس نكري اإ

 وهو يف السعودية؟ 

وأ يخ الكبري جمندا ابجليش، تفتقت حيليت لصديق أ يخ؛ فاس تجاب 

وت من تكل ال زمة؛ عىل أ ن يوخبين أ مام سعادة املدير؛ ابلفعل جن

 ومن يوهما عاهدت هللا أ ل أ غضب معلمي.

يف هذه السن بدأ ت البحث عن املعرفة يف مظاهنا؛ مكتبة املدرسة 

الثانوية قرأ ت لشويق ضيف وعل اجلارم؛ أ باكين املنفلوطي بعرباته، 

جذبين عامل جنيب حمفوظ ورسده للحارة املصية؛ يف احلقيقة كنت هنام 
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خزتن لك ما تقع عليه عيين من أ سامء للكتب؛ هالين اإىل املعرفة وأ  

سالماه" اكن يف مدرستنا أ دب  عل أ محد ابكثري يف رسده لقصة "واإ

وتقدير؛ ل ينقطع الطالب عن مقاعدمه؛ وتتحرى الإدارة متابعة 

املعلمني؛ مل نعرف ادلروس اخلصوصية تكل الآفة اليت هتدد النظام 

 التعلميي وتقتل المتزي والإبداع.

دلفت اإىل هناية املرحةل الثانوية وقد اتسعت مداريك ورصت أ كرث 

اطالعا عىل كثري من املعارف،  لكنين كنت بغري وهجة حمددة يف 

آابؤن ل يدرون عن  اختيار اجلامعة،  مل تتضح س بل احلياة أ مايم، فأ

التخصص ادلقيق شييا، معلمون منصفون اإىل شأ هنم وجامعة ل 

ني، لو أ ن وسائل  الإعالم ختصص جانبا من تعرض نفسها عىل الناهب

 موادها يف التعريف والعرض ل غنت وكفت.

 

 

**** 
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 الصفحة التاسعة 

 من نوادر وادلي " اخلعوا الطوايق"!

اكن رمحة هللا تعايل عليه حيب التبسط يف لك يشء مع وقار ل خيفى، 

ن هل مواقف تروى ونوادر شاعت بني أ هل كفرن؛ حدثين مرة حني اك

واكنت مبلغا ل يس هتان  -صغريا؛ أ ن أ حد الناس فقد  مخسة قروش

دار البحث والتنقيب علهيا يف الزاوية ويه ملتقى الناس وموضع  -به

مسامراهتم، حبثوا عهنا وأ عيامه التعب؛ فأ شار أ يب رمحة هللا تعاىل 

 عليه: اخلعوا طاقية الزغيب؛ فاإذا يه تتدحرج من فوق رأ سه!

هتم كفرن وذكل يف منتصف ال ربعينيات من القرن يروى أ ن حريقا ال

املايض؛ فالفالحون يكدسون قش ال رز وحطب القطن وروث 

املاش ية فوق أ سطح منازهلم مما جيعلها وقاء من مطر الش تاء؛ ك هنا 

تالل من س بخ أ و نتوءات ترتفع يف قيظ الصيف حيمتون هبا من 

وخياطب النار: لهيبه، دمهت النار؛ فاإذا جبدي يستند عىل عصاه 

رويح عىل الظلمة؛ فاإذا هبا تش تعل من خلفه؛ ويعلو صويت نسوته؛ 

معاذ هللا أ ن يكون س يدي جادو من الظلمة بل يه حاممة بلهاء 

 أ شعلت يف نفسها النار ولذت حبطب سطح بيتنا. 
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وأ خرى تاكد تكون مثال يف كفرن: اإذ اكن رمحة هللا تعايل عليه كثري 

از؛ يعمل هناك يف فرتة الامثنينيات ومطلع السفر اإىل بالد احلج

التسعينيات يمتتع من العمرة اإىل احلج؛ ويبقى هناك يكد ويش تغل يف 

ال عامل اجملهدة؛ فاكن رمحة هللا ذا مهة وقوة رمغ بساطة يف جسده؛ 

ذ عرفته شهام أ بيا يغالب الصعاب بل يقهرها.  اإ

طيات من طرح يبيع ما أ ىت به فيكون جسادا أ و بطاطني أ و عباءات و 

النساء الفاخرة؛ حدث أ ن احلاج محمد القصري واكن رجال فكها حيب 

املسامرة وحتلو منه النادرة؛ قال هل: اي حاج شعبان هات شال أ و 

طرحة ل م صابر زوجته؛ فرد عليه بأ نك اي أ اب صابر رجل غين ومعلوم 

أ ن أ ل القصري من أ ثرايء كفرن حيتوشون أ رضا واسعة واكنت فهيم 

عمودية وس يأ يت احلديث عن العمدة عبد اجمليد القصري يف س ياق ال

 رسد أ حداث كفرن يف سرية " شعبان جادو"

عىل لك رفض اإعطاءه ما طلب؛ فقال وهللا اي ابن جادو ل معل كل 

 أ مثول تكون حديث الكفر كه.

ادعى معنا أ بو صابر أ ن ابن جادو حني عاد من احلجاز َجع أ ل جادو 

معه ال شقاء؛ ومن مث تنادوا مرسعني؛ غاية ادلعوة  وأ ل لبيب أ ولد

مس بحة أ و جلبااب وقد ينفح أ حدمه عباءة من صوف الكشمري املعترب؛ 



44 
 

يتباىه هبا يف كفر يدعي الفخر وحق هل ذكل؛ س امي ولك صبااي القرى 

اجملاورة تش هتيى الزواج من أ حد ش بابه؛ عىل أ ية حال والرواية لعمنا 

وة أ يب وأ ولد معومته جاءوا بنساهئم أ يب صابر القصري؛ أ ن اإخ

وصغارمه عل ابن جادو ينفحهم هدية  ويعطهيم مما أ خرض من بالد 

احلجاز، فاإذا به يطالب الرجال بأ ن خيلع لك واحد طاقيته ويريه 

صفحة رأ سه؛  واكن أ رسعهم تلبية ل مره معي فتح هللا لبيب أ بو سعيد 

املشوبة حبمرة؛ تظهر اذلي اكتوى بعصا الفرن؛ به صلعة تعلو رأ سه 

هبا عروق نفرة؛ فلام مل جيد مراده؛ طالِبم ابلنصاف بعدما  تأ كد أ ن 

عىل أ هيم؛  وصارت  -مبعىن يعتدي رضاب -أ حدا من رجال الكفر مل يعل

 مثال يقال: اخلعوا الطوايق!

ومل ينسها ابن جادو حملمد القصري أ يب صابر؛ حفني جاء الكفر بعدما 

آخر -هاسكن الصحراء يزرع  واكنت أ م صابر قد ماتت  -وذكل حديث أ

وتزوج القصري بأ خرى ل تعرفه؛ دق عىل اببه وقال هل: اإن رجال غريبا 

جاء يطلب أ م عينني "اخملروطة" عليه أ ن حيرضها هل؛ فاحتار أ بو 

صابر من تراه يكون؛ فسأ ل معن جاء مسجد الش يخ سالمة مصليا 

 ممن غاب عن الكفر؛ فدل عىل ابن جادو!
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 الصفحة العارشة

 جشاعة رجل

لست أ بتغي بكتابة سرية أ يب أ ن أ ظهره عىل غري صورته أ و أ جعل منه 

منا يه  رجال فوق الناس مما يدلس به الساردون حليوات أ هلهيم؛ اإ

صفحات أ رمس هبا مالمح زمن مىض، وصفحة قل أ ن جيدها ال حفاد 

وي اذلين تناسلوا من عقبه؛ حيمدون ما جيدونه من سريته وقد يط

آبه مبا فهيا من عامل مىض.  بعضهم تكل ال وراق غري أ

دارت ال ايم يب معه وصاحبته بقية معره اذلي امتد حىت جاوز 

الامثنني؛ رمبا تكون شهادة الابن يف أ بيه جمروحة ول يؤخذ هبا يف 

أ حاكم الفقه لكهنا يف ابب القرابة واحلب أ و الكره أ بني طريق وأ صدق 

هللا تعايل عليه اكن ينىس الإساءة الىت رمبا  تعبري عن العاطفة؛ رمحة

نلته ول يتذكر مهنا غري هتاومي؛ ل أ ذكر مرة أ نه عاب أ حدا أ و انطوى 

عىل ضغينة متور يف قلبه؛ وهبه هللا مقدرة عىل اذلكر والتسبيح؛ يقوم  

يس بح ويهتجد، كنت أ تعشق صوت يرتدد يف -اإل قليل نوم  -الليل

 اكتبنا من الشاهدين! أ ذين وهو يدعو بقوهل "و 

 أ ي دلل لهذا ادلعاء اس توحاها أ يب فظل يرددها؟
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مل يكن صاحب عادة يف طعام يؤثره؛ يأ لك ما تيرس لنا وما طبخته يد 

أ يم احلنون نلتف حول الطبلية ونتبادل لقاميت يه أ قرب اإىل امحلد 

مهنا اإىل اليسار؛ نتبلعها ول نرمي خسطا أ و نتلوى جضرا؛ مل نكن غري 

بناء كفرن اذلين يأ كون ومن مث حيمدون رهبم عىل ما رزقهم من خري أ  

ال رض ومن هبمية ال نعام؛ تكل الىت ما اقتنينا واحدة لنا خاصة؛ 

فاكنت كها رشاكة ابلنصف؛ يبيع صغريها ونطعم لبهنا وندهن بسمهنا 

طعامنا؛ وحني نأ يت من مدارس نا نتقارض أ رغفة اخلزب مغموسة ابللنب 

 الرائب.

اكن يزرع اثنني وعرشين قرياطا يف حوض العرشين تطل مبارشة عىل 

قلني، وحني أ رادت هيئة الطرق تعلية ورصف ذكل  -طريق دسوق 

ل أ ن جرفت قطعة من تكل ال رض تقارب ربعها  الطريق ما اكن مهنا اإ

فاكنت بركة تتعبه يف الري فيقوم رمحة هللا تعاىل عليه بعمل حاجز لك 

يه؛ س امي ويه بال رصف فاإذا جاء الش تاء صارت زرعة، يهتبه ويضن 

 خزان يش به ما درس ته يف اجلغرافيا حبرية السد العايل!

وأ ذكر مرة أ ن املاء اهنمر من السامء؛ واكن أ يب قد سافر اإىل السعودية 

يعمل ويرتزق؛ صار القمح ميوج مباء املطر؛ فهدى هللا أ يم أ ن جتمعنا 
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ملاء؛ جعبا كيف لصغار وأ همم ينقذون ونأ خذ احللل وال واين لنزنح عنه ا

 حصاد بطوهنم اليت س يرضهبا اجلوع! 

حني عل بذكل بلغ به السعي أ ن أ رسل مال عاجال لنشرتي دقيقا ول 

 نفعل ذكل مرة أ خرى!

حييك رمحة هللا؛ أ نه اكن خفريا عند ال مري محمد السديري؛ يقف عىل 

ل تطعم جائعا؛ اببه يفتحه ويغلقه ويروي بعض زرع يف أ رض خصرية 

ارتفع املاء اإىل اخلزان ليال؛ دون أ ن يدري فاهنال بعضه؛ فاإذا بذكل 

آمرا به أ ن يرحل غري  السعودي وقد بلغ به الرتف أ ن نداه مس تعليا وأ

مأ سوف عليه؛ فرد عليه بأ ن " التكية املصية ما تزال قامئة مبكة جوار 

بيت هللا احلرام  احلرم" يف اإشارة اإىل فضل أ هل مص وبذهلم اخلري اإىل

 وجماوريه مث عقب بقوهل : هل نسيمت هلةل اي مصي!

هذه بعض مالمح خشصيته الىت عرف هبا يف غري تلكف أ و انطواء بل 

ذا أ عوز  جشاعة كفته مغادرة مصدر رزقه؛ حنزية عرف هبا؛ حىت اإ

 صغاره املال محل معوهل ورضب يف بالد هللا يسعى ويكد.

فاكن يتحاىش غضبته ويزنوي بعيدا حني عرف الفىت منه تكل احلدة 

ذا ما طغق هيدأ  س امي حني يتوجه اإىل ربه مصليا فينىس ثورته  حيتد، واإ

 وهتدأ  رسيرته.
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يشدو مبواهل احلزين حني يفرغ من تعبه وسعيه؛ تراه يتيكء عىل مس ند 

حشوه قطن، شهد الفىت بوادر التغري يف الكفر من دخول مياه 

صب حنفيات يف جوانبه؛ حنفية فراج الرشب وقد اكنت البدلية تن

والش يخ ربيع؛ واكنت النسوة ما تفيتء الواحدة تدير عرااك يتطور اإىل 

ل أ ن يسامه مع جريانه يف  شد الشعر وتالسن بيهنن؛ أ بت نفسه اإ

اإدخال املياه النقية اإىل بيته الطيين اكن هذا والعجب يمتكل ذوي 

نر غرية فأ رسعوا هل الغىن ممن تباطؤا يف هذا؛ مما أ شعل بيوهتم 

 مقدلين.

حىك أ ن الهجانة وقد جاءوا الكفر يقهرونه بعدما قتل العمدة؛ واكنت 

العصبية تش تعل وينفث فهيا الش يطان  بكريه ومسه، مل تفلح دعوات 

الصلح و شفاعة الرمح أ ن ختمد تكل الفتنة؛ س امي واجلهل يبلغ هبم حد 

ل حيب الفىت أ ن مير الزنق، والعجب أ ن املتناحرين أ صهار وخالن؛ 

 قلمه بتكل الهوجاء اإل معتربا.

أ ذن لصالة العص وتكل شارة الرواح من احلقول اإىل البيوت؛ ترسح 

ال بقار وتنطلق امحلري محمةل مبا تنوء به وتثغو ال غنام راقصة؛ مشهد 

تغري وأآض الفقر يف احلقول مما جنته ماكينة صامء وأ لت ل تعرف غري 

 الصخب.



49 
 

ال أ مسك به الهجانة؛ ومه قوم ذوو طول ومسرة وجه عىل أ ية ح

يركبون الإبل فيظهرون السطوة والشدة مبا ميسكون يف أ ايدهيم من 

س ياط يرهبون به هؤلء اذلين أ ظهروا المترد وغالبوا اململكة املصية 

عىل تركيب الهيود؛ وذكل جمرى مايئ يروي دوار أ ل  -العمدة-يف رجلها

ال خري؛ يقطعه قطار ادللتا؛ فالكفر اكن ذا  سالمة وهو بيت العمودية

 حظ وافر من ذكل الرثاء.

واجلد الكبري جادو يقف يشاهد ودله وهو مقاد لتقام هل حفةل 

 جتريس؛ يرقصونه وتوضع الرمال يف طاقيته فيكون مرح وخسرية!

وقد اكن ابن معه اإسامعيل مصطفى خفريا نظاميا يتبعه وكبري الهجانة 

 ين من أ مامه.واكن يدعى الشيشي

مفال  ابن جادو متباطيء عىل ابن معه ومهس يف أ ذنه سأ قفز الرتكيب 

ذا  ايك أ ن تتبعين؛ وما انتبه كبري الهجانة حىت وجده فارا اإىل بيته واإ واإ

ابجلد الكبري جادو هيلل فرحا؛ فطفق الشيشيين ضاحاك وقد أ دهش ته 

 احليةل.
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 الصفحة احلادية عرشة

 أ لك عيش!

لكتابة ترف يفيض به الاكتب ووقت يضيعه، أ و يظن البعض أ ن ا

مشاغبة حتلو هل من خالل مفردات يدوهنا هنا وهناك حماول للتفرد 

 واثبات القدرة عىل أ ن يتواجد يف جممتع الكتبة واملدونني.

غري بعض تعالت يه أ وهن من خيط العنكبوت مما يتلمسه القاريء 

 لكرتونية. من أ وراق السرية اذلاتية أ و مدونت الصحف الا

ميسك الاكتب بقلمه ليعايش عامله ويقدم ما اخزتنه من جتارب يطالعها 

الآخرون؛ علهم جيدون فهيا ما ينفع.  ذلكل أ دون بعض ما قصه عل 

 وما عش ته معه.

اكن أ يب رجال ذا عيال؛ رزقه هللا خبمس بنات وثالثة ذكور واكنوا  

آواتة طال  بني الطعام وليته أ ش به بفراخ الطري يفتحون أ فواههم لك أ

وحده بل الكساء وادلواء وتبعات هؤلء لرجل خرج من بيت أ بيه 

محول ول دابة؛ وفقر  -وكنته -بأ ربعة من ال بناء واخلامس يف بطن أ مه

وقةل يد؛ عىل أ ية حال اكن فامي سلف من سريته رشح ملواهجته قسوة 

 أ ايمه. 
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وائل الزمن؛ أ راد أ ن يبتين جحرة من طوب تقف حاجزا لصغاره من غ

متنع الالكب الضال وحتمي من برودة قارسة وش تاء يتزنل من السامء 

 س يال ل يدع شييا حىت يغرقه.

بضعة جدر مما تركه الإجنلزي من ثكنات همجورة يف أ رض املاحلة تاكد 

تقرتب من قرية س هنور املدينة؛ مدار قيل اكن خمزن حبوب أ و مبيت 

ن النقب فيه ابلغ الصعوبة؛ رمغ أ ن جنود يبلغ عرض جداره املرت؛ فيكو

آاثر أ يدهيم  هؤلء قوم حمتلون اإل أ هنم خيلصون يف أ عامهلم ول يرتكون أ

اإل عالمة عىل دقهتم وجودة معلهم شاهدة فامي تركوا من مبان وكباري 

آية يف الهندسة  السكك احلديدية س امي كوبري دسوق اذلي يعد أ

ا ليتنفعوا بزراعهتا والتشييد ؛ اكن أ حصاب ال رض يريدون هدهم

فسمحوا ملن أ راد أ ن يأ يت ويأ خذ مهنا هدما، محل ابن جادو معوهل وأ ل 

نقبه، يظل اليوم يكد وينقب حىت يس تخلص عرشات مهنا؛ حيملها 

عىل عربته اخلشبية جيرها امحلار ال بيض ذكل الرفيق اذلي تشخص 

 صورته يف خميةل السارد ك نه عون هللا قد كفل به.

هبا فرحا وقد أ وشكت احلجرة أ ن تكمتل اإل قليال؛ وما تزال  مث يعود

تكل القوالب ابقية يف البيت الكبري؛ احتفظ هبا حني أ فاء هللا عليه 
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ببيت ذي طوابق ثالثة يقف شاهدا عىل ريق ما ابتناه من عامرة 

 حديثة.

كثريا ما كنت أ مسعه يذكر الطنبور تكل ال ل اخملروطية يدور داخلها 

دي خيرج املاء من خالل لف حمورها بيد حديدية تعمتد لولب حدي

اجلهد العضل؛ لرتوي قطعة أ رض رشايق والعهد به رجال قست عليه 

 احلياة فينامغ مبواهل احلزين: أ ن الشاب ال مني ويف يدي املسامري!

أ و يظل يرفع املاء ابلشادوف تكل ال ل املتعبة الىت تنحين لها ظهور 

ل رض مما يزرعه من خرض يبتاعها عىل حامره الرجال لرتوي حياض ا

حىت يصل هبا اإىل العزب والكفور النائية يف الرباري واكن يذكر أ مام 

الفىت الربية فيخالها غابة موحشة تزأ ر هبا ال سود وتتخلل ال فاعي 

والامتس يح ويظل خياهل الغض يظن أ ابه أ حد هؤلء املمسكني ببنادقهم 

ال فالم ال جنبية مما زينته مشاهد  ويضعون قبعات رعاة البقر يف

السيامن؛ وما أ بوه اإل رجل طيب القلب يسعى ويكد ليعول صغاره 

 وحيمهيم من عوادي ادلهر وتقلباته.

حاول مرتني أ و ثالث أ ن خيرج من الكفر طلبا لبساطة العيش؛ مرة 

اإىل عزبة بطاح حيث جاءها أ ولد معه عبد الغفار يس تصلحون أ رض 

زرعون رشاكة عنده أ و اإىل الزوامل البحرية مما ذهب العمدة بطاح وي
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خوته؛ أ و يكتب طالبا قطعة  لهيا أ ولد معه عامر اخلابية الزيكيل واإ اإ

من أ رايض اإصالح شاملا بس يدي سامل هجة الرباري واملالحة؛ ابءت 

هذه احملاولت ابلفشل أ مام رفض أ بيه جادو اإذ اكن خياف عليه ويراه 

بصغاره؛ فاحلياة رمغ شظفها مليئة ابلرتابط س ندا هل رمغ أ نه عزهل 

 العائل والتحاب بني ال هل.

ذ ذاك اكن قد سافر اإىل احلجاز كام سلف من حديث؛ وقد اشرتى  اإ

 -يف خفية من ال مر رجل من أ ل أ بوزور -الثتني وعرشين قرياطا

وأ رض كفر جمر ونواحهيا تقارب ال لف فدان مثة أ قاويل عن وقف 

عليه يد البيع والرشاء أ و جاءت قوانني الإصالح  خريي هبا وقد جرت

الزراعي فوزعت عىل صغار الفالحني دورة أ و دورتني وادلورة 

 تقارب النصف فدان.

بنوع من املكر؛ فأ رسل اإىل ابن معه احلاج عبد العزيز اخلابية جييد  

التفكري ويمتتع بسرية حس نة؛ اإذ اكن وقورا هميبا قليل الالكم؛ عرفه 

به ووجد فيه احلنو ورجاحة العقل مما قل يف أ نداده؛ هيابه الفىت فأ ح 

الناس ويوسعون هل صدر جمالسهم؛ ويضعون أ مانهتم عنده؛ حىت صار 

عضوا يف الاحتاد الاشرتايك ومن بعده عضوا يف احلزب الوطين، 

أ رسل خطاب غضب وتوعد؛ مفا اكن من ذكل الرجل اذلي اشرتى 
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ل أ ن فرض مثنا ويف يومه  يظن به أ ن يعجز ابن جادو لكن شاءت  اإ

رادة هللا أ ن تكل ال موال واكنت س تة أ لف جنيه ونصف اكنت  اإ

ذ تبدأ  مالمح الغىن تلوح يف ال فق؛  حارضة مدبرة؛ يوهما اكن عيد اإ

وميسك الفىت ببطاقة امجلعية الزراعية وتتحول صفة أ بيه من مؤجر 

دورهتا  مث تدور ال ايم -وال رض هلل يورهثا من يشاء -اإىل ماكل

وتكون هذه ال رض مقدمة لرشاء مزرعة البحرية يزرعها ابن جادو يف 

 الصحراء الغربية؛ س يأ يت احلديث عهنا يف موضعها
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 الصفحة الثانية عرشة

 رصاع الكباش!

حني رغد عيش ابن جادو بعض يشء من نعمي؛ اقتىن مخس نعجات 

 ذا دعابة ل يعرف بدأ ن يف الزايدة ابلولدة والرشاء، اكن أ بوه رجال

ليه ابب دار، كربت النعاج وازدهت ختتال يف اجلرن تعدو خلفها  اهلم اإ

امحلالن طربة مبا ارتشفته من رضوع مثقةل ابللنب غري أ ن للرعاة 

ل أ ن اعتور  ماكئدا؛ هارشوا بني الكباش مفا اكن من كبش ابن جادو اإ

آخر ول داعي ذلكره فقد يكون املسكوت عنه يف هذه  كبش راع أ

 احلادثة سد رش وانطفاء نر مخدت.

كرست رقبة كبش الراعي املدل به، دارت معركة ابلعيص واس تدعى 

لك طرف قبيلته؛ خرجت املعاول الصغرية متسك حبربهتا خش بة من 

توت، والنبابيت ترتاقص يف الهواء؛ هرج ومرج وابن جادو اكن 

 عريسا خيطو.

ل حالم ترقص وال غاين وحني تزهو خمايل الش باب بصاحِبا جتعل ا

 تصدح يف بيية تعظم الفتوة وتقدم الشهامة يف معرتك رصاع قبل.

يعيشون عىل الكفاف فال رض وس ية للامكل املستبد يوزع ال وامر 

عىل الفالحني تدب بيهنم المنمية وتش يع الوشاية أ هيم ينال قطعة أ رض 
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أ لواح  يفلحها؛ يظل الواحد مهنم يقطع حظرية ماشيته ابلفأ س فيخرج

الس باخ ويرفع مقاطفها فوق ظهور امحلري والإبل؛ ويكون الطعام أ رغفة 

 عيش مقددة وقطع جنب ميرح فهيا ادلود؛ كفاء معيشة الكد والعنت.

اإهنا صورة مما جرى يف الريف يف زمن مىض ومل تعد منه غري مالمح 

مطمورة يف ذاكرة الكبار يرووهنا يف خلسة من صفاء ليل، اكن أ يب 

ابرعا حيرك يديه ممتثال بتعبريات وهجه اذلي ارتسمت جتاعيده حاكء 

خطوط أ ثر عبقري؛ يرتفع احلاجبان الكثيفان يرسامن قوسا وتنفر 

عروق رقبته اليت ظلت ثالثة ومثانني عاما تنبض ابحلياة؛ وعاءه رسد 

 ما خال يوما من رسد يش متل حمكة أ و يروي ندرة.

أ سعار القطن يف البورصة  حني رضب الكساد العظمي البالد وهوت

ثرها ما اكن ميتلكه  العاملية أ صاب اجلد الكبري مهنا قامصة ظهر ابع يف اإ

من طني وما هو اإل مخسة قراريط؛ رضبه املرض وأ عيته احلياة حفمل 

ابنه أ كياس القطن لصاحبه وتداين فوق ذكل خبمسة جنهيات وما 

ذ ذاك ابملبلغ احملتقر.  اكنت اإ
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 عرشةالصفحة الثالثة 

 جتاعيد الزمن!

أ لف الفىت أ ن يرى أ ابه قواي مفتول الساعدين يشق ال رض بفأ سه   

فتخرض ، اعتقد أ نه ميتكل رسا ل يعرفه وقدرة ختفى عليه؛ ميسك به 

 يف غدوته ورواحه فيحظى بعنايته وحمبته.

تذكر أ نه تسلل وراءه مرة اإىل احلقل وقد اكن يبعد حوايل أ ربعة كيلو 

والطريق تتناوشه س يارات نقل وقطار وترعة وذئاب مرت عن الكفر 

والكب؛ والفىت حيب اللهو ويظهنا رحةل اإىل أ عامق الريف مما قرأ  

وانتظم يف خميلته من حصص اجلغرافيا والقراءة اليت شغف هبا؛ مفا 

ل أ ن ربطه يف جذع جشرة امجلزي  اكن من أ بيه رمحة هللا عليه اإ

ن يتحرك يف رحبة املاكن وامتداد العمالقة؛ أ ول قيد يدركه ومينعه أ  

 الزمان.

ليه يف  آخر بدت تكل التجاعيد تغزو وجه أ بيه تترسب اإ يوما وراء أ

دبيب المنل؛ ينظر املوىت وقد ارحتلوا اإىل العامل الآخر، خياف عليه أ ن 

يتخطفه فيبقى يتامي، حني سافر اإىل العراق تدمهه غربة يصاب بلوعهتا 

سائل التواصل تنحص يف أ مرين ول يعرف كيف يطمنئ عليه، فو 

خطاب ابلربيد يس تغرق شهرا يف اذلهاب وأآخر يف الإايب فتكون 
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ال خبار ابهتة راكدة ل حياة فهيا، تكل أ ول مالمح املوت أ ن يزنوي 

 احلبيب بعيدا.

وأ ما ال مر ال رسع وس يةل واملفرح أ ثره هو رشيط مسجل يقارب 

ن نرباته اليت أ حِبا الساعة  يسمع صوته ويتحسس وهجه ومالحمه م

ليه  لهيا؛ يقص عليه أ خباره وما أ رسل اإ ولزمته املعهودة اليت اش تاق اإ

ىل اإخوته من مالبس زاهية اكن يقول عىل زي لعب الكرة ال زرق  واإ

أ و ال محر " الربوجن" مما يأ ىت من هناك فتعرف ال طفال فرحته الىت ل 

 ي يفرح ويغري.حتد؛ كمة أ حب دللهتا وما العطاء اإل رمز ماد

والناس أ بناء زماهنم يف لهومه وجدمه؛ أ غان شعبية وقصص تروى مما 

اس تجد من فنون التسلية وأ هجزة تلفاز ابللونني ال بيض وال سود؛ 

حىت متر ابلبيوت فرتاها وقد صفت ابلكنب واملساند القطنية وخلت 

م مهنا املاش ية فال حاجة هبم اإىل لبهنا وقد عرفوا املعلبات وجاءهت

الثالجات واس تغنوا مبا أ وتوا من ترف؛ وحاكايت تروى عن همور 

وزجيات بل وبعض منامنت عن هذه وتكل ممن جهرهن أ زواهجن؛ أ و 

تفلت أ حدمه يف غربته؛ لقد اهزت بنيان وتغريت أ خالق شأ ن لك 

 عص.
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متيش يف الكفر فتجد البيوت الطينية قد اختفت رويدا رويدا؛ هذا 

عل هللا أ هنا مبن سكنوها  -ه الكومة من الس بخهيدم مهنا ما اكن يش ب

آمن قلواب مما نشاخصه من عامئر وأ بنية ومعد آخر يبتين بيته  -أ حب وأ وأ

يف منعطف من الطريق؛ ختتال عرابت اخليل ابلطوب واملؤن تكدس 

 ومن مث تصب ابحلديد والإمسنت.

لك هذا وال رض تشكو من يزرعها وتنئ من عواء اذلئاب وتوغل 

يف مطلع الامثنينيات من القرن املايض ذكل الوابء اذلي هدد  الفرئان

احلقول وانترشت شائعات أ هنا أ ي اجلرذان أ تت عىل صغار يف أ مكنة 

 قريبة.

حني اكن يأ ىت أ حد املسافرين جتد الطرق عىل اببه ل ينقطع يسأ لونه 

هل أ حرض من أ بيه خطااب وأ خرى تسأ ل عن ثوب لصغارها؛ وأ ب 

مما خيتال علهيا "جورج واش نطن" أ و "أ براهام  يتحني ورقة خرضاء

لينكولن"؛ حىت لقد امتل ت البيوت هبذه العمةل اليت حريت العامل 

وهزت نظامه النقدي وما تزال؛ خيرج طفل يعرفه الفىت ليشرتي 

ابلورقة ذات املائة دولر شييا فاإذا ابلبائع يردها وقد زها مبا وجد 

 يخ سعد!ويداعِبم هللا يرمح اي أ ولد الش  
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غري أ ن رحةل العراق هذه مل تكن غري ذكرى أ لمية؛ جاء الناعي وما ظنه 

الفىت يوما أ نه س يفجعه بذكل اخلرب ال لمي: مات عبد اجمليد جادو؛ اكن 

الكفر به ثالثة هواتف أ رضية؛ ل يؤىت من أ حدها اإل ال مر املفزع؛ 

آه صورة  فالناس اعتادت عىل هذا؛ أ ن معه ال حب اإىل قلبه واذلي رأ

الفتونة وميعة الش باب تزهو خمايل وحيمتي به يف غيبة أ بيه؛ شاء هللا 

أ ن يقيض عليه ابملوت يف شامل العراق مبحافظة صالح ادلين؛ خترج 

القرية عن بكرة أ بهيا تس تقبل يف حزن ما ترك يف نفس الفىت غري لوعة 

 الفقد ومرارة احلرمان.

نبكيه ونتأ مل لرحيل؛ بدأ   اكن ذكل أ ول من دمهه املوت من أ ل جادو؛

عقد ال ل يتناثر والفىت يرتقب، ميسك الفىت بأ بيه خش ية أ ن يصبح 

 وقد فارقه.

ما كف طارقه ليل هنار خيتطف أ حد من أ حب، بدت نذر املشيب 

تغزو وجه أ بيه؛  تصاب عافيته ابعتالل؛ يعاين فتاقا ببطنه فيدخلونه 

يد الطبيب عبد النارص غرفة اجلراحة يف عيادة خاصة؛ يتعلق الفىت ب 

 سامل رجاء أ ن ينقذ أ ابه.
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 الصفحة الرابعة عرشة

 حيك كثري! 

رمبا أ ظهر ما يف سريته اكن ذكل العقل اذلي مل يغب حلظة؛ تركت 

جتاربه يف احلياة بصمهتا عىل أ قواهل جفعلته ينطق ابحلمكة تراه فتدهش 

ذلكل الهدار املنساب من وعاء لينضب؛ يف لك موقف جتد هل مقول 

آن الكرمي  ذاعة القرأ تذكرك أ و تنِبك أ و هتبك نصحا، وعيته يس متع اإىل اإ

خاشعا لتالوة ش يوخها، يمتىن أ ن جيد ودلا من أ بنائه وقد وينصت 

ارتدى اجلبة والقفطان، يسأ لين مك حفظت من كتاب هللا، يرضبين اإن 

مل جيدين مصليا، اكن يراين أ مل ومفخرته اليت هبا يتخفف عناء هجده 

 وتعب سريه يف بالد هللا.

فبعض  رمبا بدا قاس يا أ و ممساك بعصاه لكنه أ بعد ما يكون عن هذا

ذا ما حضك اكن طفال بريئا مل يعرف كرها ول  اليرس يتخلل مصته واإ

 ينطوي عىل غري احلب.

ميد رجليه ويتوك  عىل مس نده مث يبدأ  يف اس تدعاء مرسوده، هذا 

احلاج محمود أ بو طاحون أ بو أ محد يذكره كثريا وهل من املواقف معه ما 

د؛ ولينىس يظل يروهيا؛ يف عراك أ و يف منافرة بل يف زرع وحص

معه احلاج لبيب وقد اكن رجال يعرف معادن الناس، تضارب هنا 
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عىل نوبة الري فاإذا لك أ ولد معه ال شقاء واكنوا أ ربعة يلبون اإشارته 

ويساندونه اإن ظاملا وحاشاه أ ن يكون مظلوما فهذا مما درجت عليه 

 القرى أ ن تكون العصا سابقة ل تعقب غريها.

يث خاهل احلاج توفيق حسان يف قرية منية أ و ما تراه يقص عليك حد

جناج؛ اتجر الربتقال وقد كرثت عياهل واش تد به الضيق فاإذا به يبيع 

ليه وخيرجان معا طلبا للرزق يرضابن يف ال رض مفا  سقف بيته، يفزع اإ

عاد من كراء حديقة أ ل الربقويق اإل وقد نل من اخلري ما سدد وأ رىب 

 عىل احلاجة.

خاهل طلقة من مسدسه؛ اإذ اكن حامد شااب مزهوا  يوم أ ن أ طلق ابن

جيامل يف غري اكرتاث، ضلت سبيلها وأ ردت امرأ ة يف رشفة بيهتا 

قتيةل؛ كيف لزم خاهل ووسعه من ماهل حىت انقضت عىل خري صلح 

 .وبدلت مصاهرة؛ فاكن رجال داهية مييت الرش بكرمه وعقل
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 الصفحة السادسة عرشة

 نقوش عىل جدران الزمن

ابتت مالمح حياة أ يب تس تقر بعض اليشء؛ امتكل قطعة أ رض 

يزرعها؛ فالناس تعد الرثاء مبا يمتلكه أ حدمه من أ فدنة يف قرية عاشت 

عىل ما تغل ال رض من زرع؛ عاش الفىت فهيا ردحا من معره يناهز 

الثالثني عاما خال س نوات اجلامعة وما تبعها من درس؛ اكن يطوف 

تبقى من أ ثر وما تركه ال جداد من ذكرايت قصها بأ مكنهتا يس تعل ما 

 أ بوه عليه.

دوار الوس ية وما تزال قطعة منه ابقية كام مر به جتمعت خيوط 

الزمن من تالل القمح املكدسة وأ كياس القطن وأ جول من فول، 

حتملها امحلري وامجلال وجيري وراءها أ جراء تشوي ظهورمه س ياط 

أ محد اخلطيب واكن رجال جبارا  القهر، حيك يل عن مفتش ال وقاف

كيف اكن يعامل املؤجرين ومن تعرث رضب عليه من صنوف املهانة ما 

 ليطيق.

يف ثنااي احلاكايت يبدو التارخي واجلغرافيا يغلفان السرية اذلاتية لرجل 

عاش زمنه بلك ما تعنيه تكل امجلةل من دللت؛ اكن حييك ويظل 

حلمكة؛ يكد ويتعب من يس تدعي تكل ال حداث خترج من مفه ا
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نه  السعي مث جيلس ويتناول مع متثالت املواقف ما يوافق احلدث، اإ

 يش بع صغاره طعاما وحمكة يقاومون هبا ال ايم.

هذه النتوءات تبقى شاخصة يف ذاكريت ل تغمي وراء حسب الش تاء، 

أ اكد أ عانق طيفه كام أآويت اإىل فرايش؛ هل يتبع املوىت أ حباءمه 

 م؟ويشعرون بأ لهم

ليه؛ لك نه مل يوصين قبل رحيل بأ نه عىل وشك السفر اإىل  يب شوق اإ

 العامل الآخر.

كام أ وحش ين غيابه تسللت اإىل فراشه وارتديت جلبابه وتدثرت 

 بعباءته، أ عىل الباب كوة زجاجية أ علق يف مشجِبا عصاته.
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 الصفحة السابعة عرشة

 نتوء يف اذلاكرة

تسودها تكل احلال فهذه عائةل امليت  يف كفرن بل لك قرى احملروسة

وتكل لميونة واثلثة بلوزة بل وهؤلء قوم رشدح وفرع أ بو نبوت؛ 

يطلقون عىل نسهم ودواهبم بل وأ رضهيم حىت جراهئم أ لقااب ومسميات 

عدة، بعضها حيمل فأ ل حس نا يبهتج به أ هل: فهذه أ م اخلري وتكل أ م 

الكرم غري أآهبني مبن يتندر السعد وهذا أ بوزور مما يعنون به مدحة 

آخر الس بعة عرش وقد عرفت مك يتباىه به أ حد أ صهارمه ممن  علهيم وأ

يعتلون املنابر ويص أ ن يأ يت هبذا العدد املركب يف بيان فضائل السور 

والآايت وقد يغرب فيقول رواه الس بعة عرش، وتكل عادة تدفع السأ م 

ا قد يعرتهيا من جضر وتسرتوح معها النفس مما ابتليت به من عناء وم

بل هؤلء هلم أ لقاب يتنادون هبا فقد يلبسوهنا أ سامء احليوانت مما 

 يس تحى من رسده.

درج الفىت بني هؤلء القوم ول مه هل اإل أ ن يكتشف دللت ذكل 

وأ س باب تواضعهم علهيم؛ يسأ ل أ ابه فميده حينا وينصف عنه أ حايني 

 أ خرى.
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ت ختتلف وتتعاور فامي بيهنا؛ حىت لتجد يف البيت الواحد مسميا

ينشب عراك وتدور مناوشات حول لقب عريوا به أ و أ حسوا فيه 

 ضعة.

وقدميا اكن العرب يطلقون زيد اخليل وأ نف الناقة سواء مدحا أ و 

 قدحا.

وما أ قىس لقب قوم جاءهتم معرة من أ نىث ارتكبت جناية فال يغفروهنا 

ف راط يف جلب احملمدة هلم ول يرون يف رفعها غري بذل من دم أ و اإ

 علهم يربأ ون من تبعة ما ومصوا به.

لك ذكل قد ترك يف خيال الفىت ومضات رسعان ما اس تلهمها يف 

كتاابته وحاكايته عن كفره والبالد اليت جتاوره؛ جعب كيف يتفق لقب 

لقوم سود البرشة يف أ كرث من موضع يعرفون بأ ل سعيد أ و امجلل 

يطلقوا أ لقااب ل حتمل معىن؛  والنجار واحلداد بل وصل هبم أ ن

املناوييش والهلهل وبلبوص وورك المنةل أ و أ بو ذيل منتوف؛ يتحاىش 

أ ن يعدد كثري مما درجوا عليه يفرسه اجلهل وحتييه اخلرافة والعصبية 

 يتنابزون هبا.

خلص الفىت من هذا كه أ نه ل حمال واقع يف رشك الرموز واملعميات 

ن مظان السخرية والتندر مما يتلكم به القوم فبدا هل أ ن ينأ ى بنفسه ع
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يف حمافلهم ومنتدايهتم؛ يلزم كتابه ويطوي صدره عىل أ وراده يلهج هبا 

 لسانه وحديث نفسه: سل ايرب سل!

تراه الآن حني يرسد تعاوده تكل الآفة فيعمي ويلغز بشخصيات 

 .محلت تكل ال لقاب فهذا أ بو طيفة وتكل الزغبية واثلثة أ رض الس بعة

نه كفر ملء ابملعميات الىت تصلح ل ية معاجلة درامية مما يبدعه كتاب  اإ

السيامن يف بالدن؛ رأ يمت كيف اكن احللويب مثار التندر حباكايته أ و 

 الزغيب حبيل ودهائه.

اكن الطيب رمحة هللا عليه حييك من تكل اخليوط اليت تلتقي يف 

 ختلو من دعابة.خميلته أ َجل ثوب يفصل حائك ماهر يف صنعة ل 

عرفه مفا وجده يعيب امرأ ة أ و يذكرها يف موضع تتأ ذى منه؛ فهيي دليه 

مكرمة ل متهتن وذات حياء وخفر، أ ي حياة تكل اليت عاشها ومل تغره 

 بأ وضارها أ و تعلق شوائِبا بذات نفسه.

وقد توارثت أ رس تكل ال لقاب فامي تفتخر به من حمامد يعلون هبا بني 

حدى أ قراهنم، حدث مر  آخر أ وشك أ ن يزتوج ابإ ة أ ن تفاخر رجل بأ

بنات تكل ال رس مما تعرف بأ ل ال فندي؛ رأ يت مدى تباهيه بصاحبه 

 وهو ليس هل يف العري ول يف النفري.
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اكن حيلو هل أ ن يداعبه بس يد قشطة اإذ مسن وامحرت منه الوجنات 

وخايل من رغد العيش ما جعل أ ثره يظهر عىل الفىت يلهتم السمن 

شدة وقد خيلو بنفسه فيلهتم من حةل الطعام ما يربو عىل نصف والق 

ادلجاجة سعيدا مبا أ ويت من خري؛ يسأ ل أ مه أ ين عشاءن فتخربه بأ ن 

ل أ تت عليه.  املصبح قد فرغ لتوه من حصته واليت ما تذر من يشء اإ

يبتسم وتغمره سعادة أ ن ودله س يكون فىت ميسك خبناق دلاته 

 لىت مل هتن بني يديه يوما.ويرضب سابقا بعصا العز ا
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 ة الثامنة عرشة الصفح

 جماذيب يف كفرن

تكل لوحة قلام تغيب عن خاطر الفىت لكهنا متثل يف رسده وتتوارد يف 

خواطره، درج بني شوارعه وحاراته س امي وبيهتم يقع عىل سكة 

الزراعية ماجعل يرى بل يشارك دلاته يف تتبع مواكب الزمر والتفارحي 

املوادل اليت عارص بعضها أ ايم اكنت حتتشد القرية عن بكرة أ بهيا  يف

ومهنا مودل ادلسويق اذلي يلقي برواده ومريديه اإىل القرى اجملاورة؛ 

بعضهم يلعبون ابلبيضة واحلجر وأآخرون مردوا عىل التسول بقرودمه 

ومزامريمه؛ تقيض ثالثة أ ايم خترج هبا من الكد وتسلو من عناء 

 املعيشة.

كر كيف اكن هؤلء اذلين يأ تون حفاة أ قرب اإىل العراة ويس يل يتذ

ريقهم عىل صدورمه ويتطوحون مينة ويرسة ليلوون عىل يشء مما 

حيفظ عىل املرء بعض وقاره، جيرون وقد أ دىم الصبية أ عقاهبم 

حبصوات يه أ قرب اإىل طلقات بندقية بيد عابثني لهني، احلق أ ن 

آبه ملا يفعل وتكل اكنت حداثة السن الفىت شاركهم تكل الزنوات غري  أ

وغفةل الوادل يف بعض شأ نه يسعى عىل املعاش ليطعم أ فواه الصغار 
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اذلين رزقهم ممن لميكل هلم غري عربة يبتاع علهيا ويرتزق من معل 

 يديه.

آمه الفىت جيوبون الشوارع يف موكب يزداد كام دخل حارة تبعه أ طفال  رأ

و أ قرب اإىل الشدة منه اإىل براءة أ خهتا يش يعوهنم ويتفرحون يف له

الطفول وعبهثا؛ هذا هو اجلداوي تعلق يف خميةل الفىت صورته: طويل 

مشقوق اجللباب من أ عىل ومن أ سفل، تاكد عورته تبني عن حفول 

جواد؛ ليعبأ  بربد ش تاء طوبة وللهيب نر صيف بؤونة؛ فقد اكن 

ر يرسح ليدري يطوف بكفرن كام هاجه الشوق أ و أ لقت به املقادي

غري هللا حباهل، أ و ذكل الرجل يقضم زجاج ملبة اجلاز فيخرهجا من مفه 

 اكلعهن املنفوش يقولون عنه السعدي؛ يسأ ل أ ابه أ ي سعد هذا؟

فيجيبه بأ نه قد أ خذ العهد ابلولية فيمثل الفىت ويرسي يف جسده خدر 

ائب ذليذ أ نه ذات يوم س يكون أ حد هؤلء السعديني اذلين يأ تون بغر 

ال فعال وقد ميشون عىل املاء ويطريون يف الهواء ممن مسهم لطف من 

 هللا.

يف موعد لخيلفه اجلداوي يأ ىت وقد استبان للفىت بعد ل ي أ ن بعض 

هؤلء اذلين يذرعون الكفر من يكونون عني السلطة وأ داة معرفهتا أ و 
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 لعلهم ممن يعملون يف مراكز التوجيه وتلقط ال خبار يف مشهد عبيث

 ندر أ ن حيتاط هل أ قوى املتابعني.

ولينىس الفىت واحدة تطوف وجتري وقد تداخلت خطواهتا وتالمس 

قدماها تاكد تنكفيء؛ ينزش شعر رأ سها فمتسك لك أ م بصغريها خمافة 

أ ن ختنقه تكل املرأ ة الهبةل؛ ولتدري تكل اخلائفة عىل وليدها أ ن تكل 

فتسرتها أ و حتبسها  مسكينة ابئسة، خترج جديت رمحة هللا علهيا

 وتطعمها حىت يأ يت أ بوها وادلموع متل  عينيه فيأ خذها يف حنو! 

نه كفر حيفل بأ رسار وجعائب تسع هؤلء اذلين جيرون يف طرقاته  اإ

لهيمتون ببيوت يسكنوهنا غري خيام ابئسة جوار مقام الش يخ صفوان، 

 -أ عزمك هللا -أ رس تتشارك ضفة النيل ومعلها أ ن يزنحوا من الكنيف

سوأ ته عرابت ذات قيعان جترها خيول جيوبون الشوارع حبثا عن لقمة 

 عيشهم.

أ و تكل الغجرايت ممن خينت الصغريات يف مشهد مفزع، تاكد جتد 

ذ ذاك  هؤلء الفتيات ميشني اكل وز أ و البط حيجلن أ و يتطوحن، اإ

حيلو للفىت أ ن يدرك أ ثر هؤلء الغجرايت وقد فعلن ابلصغريات ما 

ن شهوة قد تضطرم يف ميعة الصبا وفورة الش باب يف كفر ميسك علهي

 يعل من احلشمة والتعفف.
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صورة هؤلء اجملاذيب أ و من تسمهيم أ مه عندمه لطف من هللا؛ فاكن 

ذ ميثل هل جنية تربض عند سكة املقطع  الفىت خيىش هذا اللطف اإ

تتخطف الناس وتس تخرج عقوهلم وتأ خذ مهنا ما يدع العاقل ملتااث 

 ن.جمنو
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 الصفحة التاسعة عرشة

 طيب القلب

حصب الفىت أ ابه يف تغريبته ابل رض اجلديدة؛ يزرع الصحراء بعدما 

وجد ابب رزق يطعم منه أ بناءه يف مثل جعيب عىل السعي يف أ رض 

هللا اكن ريفيقني لتنقيض مسامراهتام ول ختلو احلياة من أ حزان فقر 

رمحة هللا عليه صبورا جدلا، يس تقبل رضب حياته أ ول انتقاهل؛ اكن 

يومه مع طلوع الفجر ويظل يس بح ربه مث حيمل منجل أ و فأ سه ل 

 يلوي عىل يشء مما يرهق أ و يعنت.

ليفرت لسانه عن الشكر؛ يتناول ما جيد ليضجر أ و يتأ فف، تعلوه 

 البساطة حيامث اكن.

ىت يسأ ل عن معارفه من تويف فيدعو هل ومن تعرض حملنة فيجهد ح

خيفف عنه ويسعه بكرمه عىل قةل ذات يده، هل من ال ولد س بعة 

فتحس به ذا ودلين الفىت والصغري اذلي يش ِبه واحلديث عنه ذو 

 جشون.

ومن البنات مخس فضليات هجدن وما عاىن يف تربيهتن غري كفاف 

ذات اليد حىت خترجت اثنتان مهنام يف اجلامعة وزوجة حتمل معه تبعة 

 ما وجدها الفىت اإل صابرة حمتس بة.أ مره فال تسخط و 
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 العرشونالصفحة 

سافر أ يب اإىل العراق بداية الامثنينيات وحدث أ ن قتل الرئيس 

السادات يوم السادس من أ كتوبر يف مشهد يثري دموعي كام 

ذ نشأ ت وهو الزعمي اذلي عرب الهزمية  اس تعادت ذاكريت مالحمه؛ اإ

يل أ يب كيف بىك  وكرس غرور جيش العدو؛ درجت هل حمبا، يروي

موته هناك اإذ اكنت العراق حمور دول الرفض لتفاقية اكمب ديفيد؛ 

عىل أ ية حال مرت تكل احلادثة وبقيت مهنا تكل النتف، قص عل 

كثريا من كرم وصفات العراق وكيف جرت احلرب العراقية الإيرانية 

اخلراب عىل العرب وافرتست ثرواهتم وأ ضعفت مقدراهتم يف عبث 

 ونزق الفتوة. السلطة

جتمع أ هل الكفر يف الرمادي وال نبار مابني عامل حقل أ و يف مصنع 

 تسعهم أ رحيية العراقيني ونبل صفاهتم.

اختاروا معدة هلم يرعى مصاحلهم ويتفقد غائِبم يف صورة من التاكفل 

 قل نظريها بني أ بناء القرى احمليطة بكفرن.

يف مص؛ فبتنا نسمع عن  القوم يسافرون ك منا مه ذاهبون اإىل مدينة 

بعقوبة والكرادة ودايىل وصالح ادلين والسلامينية وعرفنا شوارع بغداد 

وتعلقنا لك يوم بأ ل التسجيل نس متع اإىل الرسائل الصوتية؛ حىت جاب 
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الصغار شوارع القرية يرتدون الزي الوافد من العراق وانترشت بيننا 

الرئيس صدام حسني؛  الش يالن امحلراء وال وراق النقدية حتمل صور

 وبتنا نردد مفردات من لغة القوم.

 حىت تزوج بعضهم من عراقيات وابت ذكل أ مرا مأ لوفا.

تغري حال الكفر اإىل رخاء مادي ورسعان ما بدأ  املعامر املسلح حيل 

حمل أ بنية الطوب اللبين وختلص الناس من أ كوام القش واحلطب تعلو 

لفاز وثالجة ومكواة ورشعوا البيوت، جاءوا بأ هجزة الرفاهية من ت

حيمدون السفر فرتكوا زراعة ال رض وندر من مل يسافر حىت تندروا 

عىل رجل من أ ل معلوف امسه معوض والعراقيون ينادون اذلي 

ليعرفونه بذا اللقب حىت قال هلم من أ خربمك يب ومل متض عل هنا غري 

 ساعات!

الوا أ كرث من ومن أ غرب ال ش ياء أ ن نسمع عن خنيل البصة حىت ق

 احلىص وماء دجةل والفرات عسل مصفى!

كنت أ كتب ل يب اخلطاابت وأ خربه عن أ حوالنا فيطمنئ وهنرع اإىل 

القادمني نتسل اخلطاابت أ و الرشائط الصوتية املسجةل؛ ومما أ ذكره 

أ نين أ صعدت امحلار العتيق ادلرج وجعلته يصدر هنيقه فيسمع أ يب 

ا أ ربعون عاما؛ ويعود بعدها أ يب صوته؛ تكل صفحة بريئة مىض علهي
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ولميكث حىت يسافر اإىل السعودية ولكنه يقارن بني حالتيه رمغ أ ن 

 ال خرى بالد احلرمني وهموى القلوب لكن القوم غري والصفة ختتلف!
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 والعرشون  اديةالصفحة احل

يوم متكل العرشين قرياطا أ رضه  اليت اكن يؤجرها؛ أ حس بأ ن ادلنيا 

سع هل، فس تتبدل بطاقة احليازة الزراعية من مؤجر اإىل ماكل؛ لتت 

وهذا يف عرف الفالحني زهو ومبعث خفر؛ يسحب ماشيته ومييض 

يومه يف تكل ال رض يفلحها؛ والعهد أ ن صغاره يف مراحل التعلمي 

اخملتلفة؛ اكن الفىت اكتب السرية يف الصف ال ول الثانوي؛ يأ خذ كتابه 

 نب ويطربه أ ن ميتد الفضاء أ مامه.وبضعة أ رغفة وقطعة اجل

يقنع مبا رزق فتكل اكنت شيته اليت دأ ب علهيا ومل تفارقه حىت ارحتل 

اإىل ربه؛ عرف بني أ قرانه ابلعزم وشدة املراس؛ مل يرض لنفسه اإل 

معايل ال مور؛ غري أ نه اكن يتبسط فيطربك حبلو مواهل يتصرب به عىل 

ن فيظل يومه بني اإطعام مهوم الزمن؛ يفلح تكل القراريط العرشي

املاش ية وعزق وحرث وري، يرنو بنظره بعيدا؛ فيذهب اإىل خياهل اإىل 

مامسع عن ال رض اجلديدة واكن قبل قد مكث عدة أ شهر يف منشأ ة 

بطاح يزرع مشاركة، لكن اجلد أ عاده بعدما حرث ونرث احلب؛ 

ليحاول مرة اثنية أ ن يكتب ورقة للواء محمد فتح هللا سالمة واكن 

افظا من كرام رجال الكفر وعائلته تعرف ابلنبل والريق؛ لكن ابءت حم

تكل احملاول ابلفشل، فدفن تكل الرغبة حىت جاء وقهتا بأ ن اشرتى يف 
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مخسة أ فدنة يف الصحراء الغربية وهنا اكنت رحةل مع  1998عام 

ذ ابتل برشك نصب هل اكد من وقائعه يعود اإىل الكفر خبفي  الصرب اإ

 أ ولد معومته؛ مفا أ مدوه بعري ولنفري بل اس تعدوا حنني؛ تنكر هل

لهيم أ و خيرج عن  ملسخرة هيزأ ون فهيا من ذكل اذلي أ ىب أ ن يعود اإ

مأ لوفهم من التبطل؛ صار يويص الفىت أ ن يدفنه يف تكل ال رض ليأ يت 

الصغار فيقولون هنا دفن جدن؛ امتد به العمر يعمر تكل ال رض 

آونة وجتود أ   خرى؛ واكن الفىت والصغري جادو يرفدانه اجلرداء؛ تبخل أ

جبهد وعون؛ ينتظرون الشجر فميكث يف ال رض عرش س نوات حىت 

 يمثر!

عىل لك مضت الس نوات بني عرس ويرس وهو ممسك بفأ سه لينحين 

اإل لربه، تاكثرت ال قاويل وختىل القريبون وبدت شامتة ال دلاء وهو 

ى مهنا اسمخسة أ فدنة صابر ليرتك معوهل؛ تشكوه املرأ ة اليت اشرت 

واكنت حمارضها كيدية فاإذا بوكيل النيابة يفرج عنه وحيفظ لك تكل 

الهتم اجلزافية؛ تسامع به رجال ال من الرسيني حىت اس تدعوه وملا 

علموا رجولته وصالبته يف حقه وعدم تنازهل عن شرب من أ رضه أ ثنوا 

ذي حق عليه ومحدوا مواقفه؛ ولزال يف ال من رجال حيس بون للك 

 جانبه!
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لمتيض ال ايم عرسا بل ختللهتا س نوات هناء؛ فريزق الفىت بأ عىل 

درجات العل حىت يراه يف الإذاعة والتلفزيون وعىل صفحات اجلرائد 

 واجملالت فيشعر ابلرضا ويتحقق بعض حلمه أ ن يراه سفريا أ و وزيرا!
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 ة والعرشوننيالصفحة الثا

 نطاح الكباش!

آن تباعدت ال   ايم وبقي من ذكرايهتا وميض يف عقل الفىت بسرتجعه أ

آخرين  آن، ذكل أ ن كبش أ ل جادو قد اس تجمع قوته وهزأ  بكبش أ بعد أ

ممن اكنوا يرسحون معهم بأ غناهمم بطلبون اللك  ويغدون السري نحية 

املرعى مما تبقى يف احلقول من س نابل القمح أ و احلبوب مما جرت عليه 

النورج حتت أ س نانه، تصاحب القوم ورفعوا مناجل القوم أ و عصفه 

عصهيم وتنادى َجعهم أ ل قصاص من كبش ابن جادو اذلي أ ردى 

هزيلهم أ رضا وأ طاح بتكل الشوارب يتفاخرون هبا، وهنا جرى عراك 

ابلعيص وتظاهر بنو العمومة من أ ل لبيب؛ وأ دخلوا ال دلاء بيوهتم 

ء كرس رقبة هزيلهم وجرى الرسول بيهنام حفك هلم خبمسة جنهيات جزا

 اذلي اكنوا به يتفاخرون!

مثة مناوشات وطرائف قصها ذكل الكرمي يف صدر ش بابه وزمن 

حفولته؛ حىت حس به الفىت ممن قرأ  عهنم يف أ دب العرب وحفلت هبم 

تكل ال شعار وما تناقل رواة ال خبار كعنرتة وأ يب زيد الهاليل وس يف 

 بن ذي يزن.
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وسعيه ليوفر رغيف اخلزب لإخوته  تدور سريته حول وقائع أ ايمه

 الصغار س امي وأ بوه ش يخ جعوز!

اكنت أ رض ال وقاف تزرع مشاركة أ و مؤاجرة يف زمن ما قبل ثورة 

يوليو؛ فكل أ ن تتخيل كيف لفىت يعول مخس بنات وثالثة صغار 

 وأ ب وأ م ولتصيبه فاقة أ و يرفع ظهره من عناء طلب بعض راحة!

مه بأ ن يبتعد عهنم شعبان فودله عال مث يكرب الصغار ويطالبون أ اب

 ليقدرون عل يشء مما كس بوا!

يشارك ابلثلث فيأ يت الكساد الكبري؛ فيذهب العرق سدى، وتهنيي 

مخسة القراريط اليتمية عوض ادلين؛ هل يأ وي اإىل ركنه وتضيع 

 الصغار جوعا؟

يركب قطار ادللتا ويذهب اإىل املالحة وأ بوغنمية وس يدي سامل مرورا 

بس، وكام سلف زامل ابن معه محمد بس يوين يبتاعان بسد مخ 

ابخلرضوات أ رزا ومسنا وأ رغفة خزب يف موايه حتفل هبا عرابت قطار 

 ادللتا اذلي جيري بني بس يون ودسوق وس يدي سامل!
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 والعرشون ثالثةالصفحة ال 

 ابن جادو حييك! 

ن ه تعرف ال ماكن روعة الرسد يف حاكايت ليل متدثر برداء الظالم، اإ

ينامغ بتفاصيل ال حداث يس توعِبا ك منا متثل أ مامه حية مل ميض علهيا 

 ما يقارب ثالثة أ رابع قرن اس توعبه بلك تفاصيل.

متعنت يف خطوط وهجه اذلي يبدو مثل البدر يف متامه، اكمنا يه 

سطور نص، ايهل من ابرع يف متثل احلاكية فهو صانعها ل راوهيا اذلي 

 ينامغ بوقائعها.

رضب احلنني جذره العميق يف مسارات املاكن يتسع الزمن حني ي

 ليشمل لك اذلين عارصمه.

حيلو هل من هذا كه وصف املايض؛ القطار اذلي محل ال هل اإىل 

 الرباري، الثأ ر اذلي مخدت نريانه يوم أ ن روت ادلماء طريق ادللتا.

ليه مسعي، أ مغضت عيين گأ منا أ س تعيد معه رشيط حاكايته  أ رهفت اإ

 وعيت ختيالهتا حيث أ ميض متصعلاك وراءها ل أ بقي عىل يشء. اليت

مثل حسابة الش تاء تلقي بفيضها حيمل عبق اخلري، ل أ نكر أ نه جذري 

 اذلي يرضب يف ال رض ل لف عام بل يزيد.
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بدأ  جيمع اخليوط يف براعة ل حيسن غريه أ ن بنسج من لك هذا النثار 

اذلي حيتويه جسدي  -حاكية ابرعة، ومن يقدر أ ن ميتع الصغري 

 غري أ بيه.-املرهق بعبء الس نوات 

ليه سرية تعانق خيايل املتسع.  مرت يب حاكيته كام اش تقت اإ

خيرتق قطار ادللتا القرية اليت تغفو حتت رداء الظالم، يتصارع  

 اجلوعى عىل العمودية، الفقر واجلهل يرضابن يف غري هوادة.

عجفاء، رصخت النداهة: نزف تدور الساقية والهزال يراقص املاش ية ال

 دم العمدة وقد سقط من فوق جواده ال بيض.

تراقصت العداوة وانتشت خبمر احلقد، اندلع حريق اكحس ،ارتدت 

النسوة ثياب الرتمل وقد اكنت لشعورهن جدائل مثل أ عواد 

 الصفصاف.

يبست ال ثداء اليت حفلت يوما ابللنب يغدو الربامع الغضة،لقد جاب 

 قة، غادر امحلام أ براجه وسكنهتا الغرابن.الش يطان ال ز 

 تساءل يف جعب: كيف تدفعين للك هذا احليك؟
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تشارك أ يم يف احلديث اإهنم أ خوالها اذلين يعرفون ابلطيبة رمغ بعض 

سذاجة ختايل مالحمهم، يطعمون الغريب، دوارمه ما خال يوما من 

 طعام ول جفت رضوع ال بقار.

غردت النسوة، أ لقى النخيل ابجلين من جاء اللواء حامد اإىل البدلة، ز 

 الرطب.

أ دار أ يب الثور الهاليل يف ساقية أ رضنا، جرى املاء يف اجملرى يهتادى 

عروسا ختتال يف مش ية حيفها ادللل؛ اكنت أ يم هناك حتمل سةل 

الطعام زادا، هنا اس تدارت احلياة، نبتت الطيبة، وقف الاميم يس بح 

جالت تكل الوساوس يف جنبات قرية ربه، ول ن الغرابن تنذر ابلرش 

ظاملة، أ طبقت بأ جنحهتا السوداء، سفحت دم تكل الفراخ الوادعة 

أ لقت هبا هماوي الردى، الربص خيايل بتكل احلناجر اليت هتفت هل 

 يوم مثل يف نزق.

 غابت ذاكرة أ يب بل توقفت عندما حرض اللواء حامد.

أ واكر الغرابن يوم تعود للماكن بعض أ لوانه، النخةل الباسقة تريم 

هتفت القلوب بعودة قطار ادللتا يوزع الرغيف احملشو بزوجني من 

حامم حمشو ابلفريك، تناول أ يب ثالثة أ رابعه جاء الويل الصاحل وأ طعم 

 ادلراويش.
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جتملت ابلثياب الزاهية فالعيد عىل ال بواب، يعلف التبس ال محر 

د مدخل حبوب اذلرة، حتينت ساعة ال صيل، حيلو السمر عن

 امليدان، السمسمية عىل وقع الفرحة يوم دحرت البغال وامجلال.

 أ وصاين أ يب أ ن يكون زفايف يوم تزهو النخةل جمددا.
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 والعرشون رابعةالصفحة ال

 احلاجة فضة تطعم أ ولد اجلن!

مما وعيته من أ ايمه أ نه لخيىش غائةل الفقر وليتحسب لنوائب ادلهر 

حيمل عصا تس ياره يف بالد هللا؛ مضت حياته بني أ قرب اإىل العناد 

يديه اإذ حسم أ مره وخط القدر مصريه؛ يبيع وبشرتي ويتولك عىل 

آنء الليل؛  آذان الفجر وأ ذ يسمعه الفىت يلهج بذكر هللا أ الفتاح العلمي اإ

يرسح يف بالد فتحمل قدماه أ و يشد مع حامره العربة وقد تداعت 

آه الودل وقد كوي ظهره ك نه من صلب أ و  حواملها فالبسخط بل رأ

آمال واكنت  -أ قرب؛ تغدو كب سعران فيعض اجلاموسة وترسع أ

ابنة أ بهيا حتوط الصغار وحتمهيم حتت جناحهيا؛ يعود من  -وماتزال

رسحته وقد امتل  جرابه ابجلنهيات فيقعد منه الفىت جلسة اذلي يرتفق 

س يالته؛ يأ يت بأ بيه ميسح عرقه ويتشمم عبقه يصنف اجلنهيات متتلء 

الطعام فيعدو الصيب عىل حصته فيضحك ملء قلبه أ ن أ سدا يقامسه 

ذ أ درك بعد زمن عناء املعيشة وفسوة احلياة؛  طعامه؛ ومك ندم الفىت اإ

ليه جبزء مما خص به!  هر وكب بل ادليك هيش هل فيلقي اإ

آية يف اجلدل ومعاركة أ نداده، يذهب اإىل السعودية  اكن ابن جادو أ

تع هبا اإىل احلج؛ ميسك بعض طعام الغداء اإىل العشاء؛ معمترا فيمت 
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فوراءه صغار يلمتسون كساء ويرجون خزبا كفاء أ ايم صعاب؛ تعينه 

زوجه حامل ال ىس وشاهدة عىل مسريته اكنت أ ما للسعد واكن ذكل 

آها الفىت اإل حنان ومارضع من  من فأ ل كنيهتا وحسن طالعه مهنا؛ مارأ

 أ يم: ماذا عندن؟ ثديِبا اإل عزة؛ ينادهيا

 فتجيبه: لك حاجه حلوة!

يأ يت قردايت وقد انصم مودل س يدن ادلسويق فمتتلء القرى احمليطة 

بدسوق بأ فواج من البرش جغر وزمر وطبل؛ يسأ لون الناس أ رغفة 

وقد يسعدوهنم بتفارحي ومواويل ينشدوهنا وابهتالت يرتمنون هبا؛ اكنت 

ذ جاء ابليرسى؛ به مسحة من تصوف فيذكر البدوي ش ي خ العرب اإ

فلام استبان للفىت طريق العل أ درك أ ن بعض تكل سرية شعبية تروي 

 اترخي ال ولياء والبالد.

وهل ينىس الفىت حديثه عن احلاجة فضة أ م خاهل احلاج توفيق حسان 

ل أ نه اكن ذا عيال؛ أ عود  يسكن منية جناج؛ اكن رجال كرميا به أ نفة اإ

ضة: الش تاء يصع الفقراء جوعا وفرا، بك قاريء اإىل أ مر س ىت ف

تعوي الالكب ومتوء القطط رحي فهيا اجلن متثل خوفا وتبث هلعا؛ 

تسمع ستنا فضة خبط قدم عىل الباب فتنظر من كوة به فتجد قطة 

لهيا  ذ جاءها اخملاض؛ ترسع اإ نل مهنا الليل وترحنت حىت اكدت متوت اإ
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ن؛ تغادر حياء حامةل حساء العدس وبعض قش وتشعل نر الاكنو

 ظنت القطة به جخىل!

يصبح هنار فالجتد لها أ ثرا؛ بني الآذان والإقامة من يوم امجلعة تأ يت 

امرأ ة وضئ وهجها فهتِبا أ رغفة من ذهب يف سةل وتقولها لها جزاء 

 املعروف اإحسان!

صفحة من سرية تبدو متثالهتا غريبة عن قوم ماعاشوها، لك حاكايته  

هما؛ كيف هز الزغيب أ و تراه يدير الطنبور يف ابتت ال م تس تعيد أ اي

طوبه وأ بوه ش يخ كبري؛ ماعرس ك نداده بل هب يغالب قدره حىت 

 مضت به ال ايم سعدا!

يتذكر الفىت كيف اكنت جلس ته يف البيت احلجري ياكد ال ىس يقيض 

ميان!  عليه لول بقية من اإ

ليه؛ هل من البنات مخس ما برم هبن بل اكن يراهن رزقا ساقه هللا  اإ

ذ هل من تشعب اخلري أ مناط يعجز وصفها؛ ورث الفىت  حينو علهين اإ

وصااي ابلناس هيبه نصحه؛ شدما تعب بعده؛ مل جيده ساخط احلال بل 

 ينتظر الفرج ؛ وقد اكن هل مع ربه أ حوال!
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 والعرشون امسةالصفحة اخل

 رمضان مع أ يب

كام أ سلفت من أ لفيته رمحة هللا تعاىل عليه هيش يف وجوه الناس فهو 

حديث عنه يف الصفحات السابقة اكن اتجرا ماهرا يرى أ ن حالوة 

اللسان مفتاح للقلوب س امي تكل العنيدة؛ يأ يت رمضان فيتغري البيت 

والكفر من حولنا؛ ننتظر رؤية املغرب كام لو أ ننا نرتقب حبيبا كيف ل 

وحنن رسل اإىل أ هلنا نبرشمه بأ ن يفطروا؛ نلتف حول الطبلية 

قامس أ رغفة اخلزب الطري وترتاقص املواعني مبا احتوته من حلم ومرق ونت

س امي وأ ول الشهر الكرمي يكون عامرا بديك من الرويم تربيه أ يم يف 

حوش بيتنا الكبري أ و ذكرا من البط السوداين يكون قد تعتق وتزغط 

ن أ نس لأ نىس يوم رسق طعام أ ول الشهر؛ خرج البط  ابلفول؛ واإ

مرأ ة عرفناها فامي بعد فيه؛ ذهبت أ يم تسأ ل جاراهتا يهتادى فطمعت ا

فأ عياها البحث فطعمنا ما شاء هللا لنا أ ن نرزقه؛ وقد اكنت جفيعة أ ن 

 حنرم مما أ عد مس بقا!

تتبقى من تكل الس نني نتف علقت بذاكريت؛ تكل ال هازجي نرددها 

 محملني بعبق الصيام؛ مفهنا مثال: 

 لعيش واجلرحري الطري!خال اي أ م رمضان قويم اتسحري اب
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 رمضان وراء الكوم يزرع ثوم من شافه؟

جنري ونلهو يف جنبات كفرجمر؛ ل ننا أ دركنا من ش يخ اجلامع القبل 

س يدن أ محد أ بومقر رمحة هللا تعايل أ ن اجلن تربط بسالسل من حديد 

طوال شهر رمضان؛ اكن مولن ذا هيبة وطيبة يغلفهام وقار؛ تبصه 

ليه مق  لهيا فتهتادى اإ آن فتقدمت اإ بال يديه؛ أ عد مسابقة حلفظة القرأ

وفزت جبنيه لأ زال أ تذكره اإذ اكن كبريا ومن فرط خيايل به خلته 

 يشرتي بقرة!

قدمته ل يب فدعى يل ابلربكة والرضا؛ ومن يوهما وأ حسبين مباراك 

 راضيا مبا وهبين هللا من نعم أ عدد مهنا ول أ عددها!

ز فقد دخلت الكهرابء كفرن ومعري مل يكن رمضان شهر أ غان وتلفا

عرش س نوات ونيف؛ دلينا مذايع نس متع منه اإىل برامج مفيدة وتراتيل 

لصفوة القراء؛ نفطر ونفرتش حصريا من السمر وحنتيس أ كواب الشاي 

وهنا يبدأ  أ يب يف حكيه عن بيعه ورشائه؛ يأ تينا أ حد أ عاميم أ و نزور 

لكقر ممايل اجلبانة، واكن أ يب بيت العائةل الكبري عند املصف؛ هناية ا

 كام أ سلفت انعزل بنا وابتىن بيتا هل حديقة صغرية حتفل أ جشار الاكفور!
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كنا بسطاء يف معيشتنا نتدبر حالنا مبا يتيرس؛ يصدح املنشاوي الباكء 

أ و عبدالباسط عبد الصمد كروان الإذاعة فنخشع صامتني وك ن أ جشار 

 ختيلت يف سن احلداثة ال وىل!احلديقة هتزت طراب ملا تسمع؛ هكذا 

أ بصته يرتدي جلبابه ويتعمم بشاهل ال بيض فك منا انعقد هل حال من 

 الولية.

منىض الليل يف اللعب والسمر وقد اكنت أ لعاب الصغار خالية من 

الِبرجة وتعقيدات الزمن احلارض؛ يزتمع حارتنا فىت مفتول العضالت 

من احلارة اجملاورة؛ وقد أ لفت  أ و ممن دليه همارة يف العراك مع عصابة

من نفيس خش ية الشجار أ و التحزب ضد الآخرين؛ فأ ميل اإىل ادلعة 

والهدوء، أ نعزل منعطفا هجة شاطيء النيل من فرع رش يد؛ أ مكث 

حىت يقرتب موعد السحور يرضب فيه املسحرايت يمتثل برمضان وقد 

 محل طبةل كبرية يرضب هبا ك نه بني يدي غارة حربية!

أ ذكره من عادات رمضان أ ن خنرج مع دلاتنا مبا قسم لنا من طعام، ومما 

يتجمع صغار احلارة فتأ يت لك أ م لوليدها بطعامه فيش به الإفطار 

 امجلاعي ك ننا صوم قوم!

آفاقه اليت تصل  هذه صورة علقت يف ذاكريت من رمضان بروحانياته وأ

يبهتل هبا اإىل أ بواب السامء؛ ننتظر ليةل القدر فيدخر لك واحد دعوة 
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اإىل هللا عساه يكون من اذلين سعدوا برؤيهتا؛ وحيفل املوروث 

الشعيب بطرائف قددا من أ دعية هؤلء اذلين دعوا ابل واتد قبل البقر 

فأ صبحوا وقد امتل ت احلظائر أ واتدا دون البقر فتعجلوا وقد أ غلقت 

 السامء أ بواهبا!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 والعرشون سادسةالصفحة ال 

 السارد ال ول

اكنت وصيته يل أ ل أ كف عن الإمساك ابلقل؛ ذكل يشعره ابلزهو؛  

اجنب ودلا يعرف كيف يدون حاكايته؛ لزمته زهاء ربع قرن اكن أ يب 

ينرثها لك يوم؛ حيتيس كوب الشاي ومن مث يرشع يف رسد الوقائع؛ 

آخر ال وصياء عىل تراث ال جداد؛ يرشق ويغرب من  يشعرين بأ نه أ

متل أ يم أ حيان من كرثهتا؛ لكنه يظل يرفدين لك  لك ماكن يأ يت خبرب؛

آونة جبديد؛ عامله رحب متسع لحتده أ زمنة؛ لبثت أ دون نتفه وأ مزج  أ

بيهنا يف رسدي؛ أ دين هل مبا اخزتنت من وقائع؛ مل أ فلح يف يشء قدر 

انصايت هل؛ يوم ارحتل كنت امتلكت الكثري من أ ش يائه: رسه ورسده 

الكبه أ لت اإيل؛ تضحك أ يم حني تراين  وجلبابه وفأ سه وحمراثه حىت

أ حهثا أ ن تعاود مسريته؛ ختربين أ ن ال همات أ كرث براعة وقدرة عىل 

حياكة احلروف ونظمها؛ هاأ ن مثل بل شبهيه؛ يتواصل ولعي بتكل 

اللعبة الشهية: أ وراق وأ قالم وصور من ذاكرة تقاوم النس يان؛ فال رض 

ايل اذلين سكن العجز أ فواههم مكل ملن رووها بدماهئم ل لهؤلء الكس

فباتت مرتعا لذلابب فاغرة؛ من ايترى بعدن س يفص عىل ال طفال 

آابهئم؟  جذور أ
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تبدو أ قواهل متامئ يف زمن التوهان، أ متثلها مصباحا أ هتدي به يف 

 مسرييت؛ علمين كيف أ قاوم!

أ ن أ دافع عن رسه اذلي أ خفاه؛ كام احلرف يف مسوه والعرق يف عزته 

 اكن!

آابء ويل ابن جادو؛ أ همي به وأ لمتس دعاءه؛ أ تبع خطوه؛ أ مازحه  للناس أ

فيكون ود وحب؛ اشرتى يل أ قاليم وأ ورايق من سعي حالل يف 

بالد هللا؛ كنت أ خط اللكامت مبداده؛ وها أ ن اليوم أ رسد من ذاكرته؛ 

ال بناء بضع الآابء؛ جيمل يب أ ن أ ندى اببن شعبان؛ حسنته ولكنته بل 

مثلت لك هذه ال ش ياء أ مايم اكئنات تتحرك وتنبض  وعصاه وجلبابه

 ابحلياة؛ علمته احلياة الكثري وأ مدته بعجائب أ دوهنا.

أ محد هل صربه وأ رقب حبكته وهمارته يف نسج جلبابه، ميسك يب 

الصغار أ ن أ هِبم بعض نرثه، يرونين ال مني عىل تراثه؛ أ س تعيد ليايل 

ك مبنجل احلصاد؛ يوم الش تاء مسامراته؛ ظل مثانني عام ونيف ميس

 ارحتل أ وصاين ابلقل وما خط!
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 سابعة والعرشونال  الصفحة

 !ج10رمق احلافةل

 اإهنا ذاكريت يف خربشات بعض تبقت الصحة، واعتالل السن كرب رمغ

 وثالثني مخسة منذ الش توية، الرسد ليايل يف قوات تصلح حال أ ية عىل

 اللحظة، نفس اإىل نالزم يب ارتد رمبا بل املاكن، هذا يف كنت عاما

 امحلراء الثياب يرتدين النساء الشاهقة، البناايت جتوابن العينان

 من تنام بالد من لقادم نرها ترضم شهوة، تامتيل اخلصور الزاعقة،

 وعاء يف ال رز حبات عىل تتشاحن ال ذى، من بأ كوام حماطة العشاء

 تأ صوا خصب فللحياة هنا أ ما وطينا، كدرا املاء ترشب مثقوب،

 فبحمد نطقت اإن ابخلرس، مصابة اللحى العارية، الس يقان هتز مخمورة

 أ فزعين صغريا، كنت املدينة جيت العجز،يوم بالهة يف الضاحك

 كومة وراءها ومن جتري غريها أ جد مل الشوراع، يف العابرين صوت

 أ حد ل هبا، حيمتون املمزق، ثوهبا بطرف ميسكون صغار أ طفال من

 !ادلاء نفس هبم املتواجدين فلك ابلضعفاء هيمت

 وسط يف اللك وحيوانية، أ لية مبحراكت تزعق تالل وراء من خصب

 ابعة برشية، كتةل من محام تقذف براكن فوهة جيري، املدينة تكل

 العسكري ذكل الشوارع، أ رصفة اليدوية بعرابهتم يفرتشون الفول
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 تصل ج 10 رمق احلافةل خلف يعدو طالب متزيه، بأ رشطة املمهور

 ل بعفهتا، تعبث يدا مثة أ ن تس تغيث؛ فتاة صياح عتيقة، مص حىت

 اثلث ينادى السواك، أ عواد أآخر حيمل كتب، ابئع يصعد هيمت، أ حد

  العل، به احمتى وقد خاطر سلامين بصورة مزينة اخلرضاء الصحيفة أ ن

 اجلامعة تقف الرساايت بني وتصل والتحرير رمسبس شارع خترتق

 فوىض وسط حكمي مثل تبدو املدخل، عند منيأ   حارس مثل رابضة

 به جاءوا الصورة، تزامحت حيث وجعا املسافة أ بعادها،امتدت ترتاىم

 اعتىل اذلي ذكل ملقعد مثنا ال وطان تكون حني روحه، فاضت وقد

 امرأ ة مثل تسري احلافةل اكنت طاملا يبقى هيم، ل اجملاعة، زمن ال ريكة

 سلامين، بأ لف مملوءا النيل قص ريوكوب اإل اخملاض يأ يت ل حبىل،

 واحد، طعام عىل تصرب مل الناس يتوارثون، اكنوا مبا السامء من رجزا

 الآخرين وبني بينك املشرتك يكون حني أ دىن، هو ابذلي استبدلوه

 لقد هادرا س يال ال مواج تراطمت سكنا، هبا تلوذ عام قطاع حافةل

 العام، النقل هيئة يف يوظف ولو حىت الطالب يرتقي أ ن احلل اكن

 وراءه عهد مىض ابلرتاب، خلطوه ولو املريى الرغيف يش هتون الآابء

 تزن املرارة لكهنا الغد، براية ميسك احلواري جيوب سلامين أ لف حدث،

 احلافةل ول أ ش بعهتم، اليتاىم وراءها تسحب اليت املرأ ة فال وجعا،

 غشاء يسرت من الناهد الفتاة تكل جتد مل. الرسعة فائق قطارا صارت
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 اذلكرايت به ترسي احلافةل، تكل يف الوغد يد من نزف اذلي باكرهتا

 بعض حتقق احلقيقة يف خياهل، راودت يوما اليت اللكية تكل حيث

 العالية القبة ذات اجلامعة من ادلكتوراه درجة عىل حتصل حلمه؛

 :يتذكر يوهما الزمن، تسابق اليت والساعة

 اخلامس، العقد أ ودع اليوم أ ن ها الش باب، برحيق اململوء الفىت كنت

 املؤجل احلل موعد الهادرة؛ الصيحة بتكل مفي أ مل   أ ن رغبة متتلكين

آىت أ مثر قد  .العمر فرحة واغتال اللص جاء رمبا لكن ينعه وأ

 س ياهجم بالدي، أ رض مثل خصب رمح من خيرجون رمبا سلامين أ لف

 !معهم وأ ن ابلفخار، مزهوا العل
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 صفحة الثامنة والعرشونال

ها أ ن أ عيد املنيس من ذكرايت أ يب رمحة هللا تعاىل عليه، وقد مضت  

ثالث س نوات عىل رحيل، تتجمع خيوط من حيك عن حياته، هذه 

خوته وقد اكن يذكرمه ابخلري ول ينفك يف  الصفحة عن عالقته بأ بويه واإ

والفيت مايزال  يساعد يف قضاء حاجياهتم رمغ أ نه انعزل بأ رسته الصغرية

يف بطن أ مه جنينا، اكنت احلياة رهقا، واجلد رجل ليقوى عىل تبعات 

احلياة اإل ابلكد والسعي، غري أ ن أ مه جديت هامن واكنت من أ ل 

احلصي معرقة يف نس ِبا صاحبة خفر وحياء، يذكرها الطيب مبا فهيا 

من طيبة وحسن تدبري، فنشأ ت وهو يقبل يدي وادليه، فتعلمت 

كل حىت اكن كام دخلت عليه من سفر أ قبل يده رعاية ملاكنته منه ذ

يف نفيس، اكنت كنات جديت يناديهنا بس يت وكذا ينادين جدي 

جادو، وينادين أ يم بعميت، فال جتد غري التقدير والتجةل عالقة بني 

الكنات فال تسمع منمية ول تلوك اإحداهن منقصة يف حق أ خهتا، ول 

 وهو يوسع عىل اإخوته فيأ تون وقد أ ومل أ زال أ تذكر أ يب رمحة هللا

ابدليك الرويم فنلتف كبارا وصغارا لنطعم حىت يتناول س يدن الش يخ 

ذ ذاك نتقارض املالعق  محمد سالمة ودراويشه فتكون سفرة مباركة، اإ

ونزتامح أ ينا جيد فسحة ليطعم من اللحم أ و يتناول حساء شهيا، فاكن 
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ج ملعقته من تكة رسواهل وقد من ابن معي خادل بورك فيه أ ن أ خر 

 خبأ ها ليوم تعوز البطن يدها!

 وقد اكنت تكل احلادثة مثار طرفة لتنىس!

يأ يت العيد فيكون صباحه مع اجلد واجلدات وقد أ عطوا للك صغري 

 قرشا أ و نصفه.

مث واجب أ ن منر عىل ابيق العائةل ونتبادل الهتنئة، والقرية ملتقى امجلع  

وأ ولده موضع جب من الناس متلكوه مبا وهبوا يوم العيد، اكن جادو 

من عزمية وجشاعة لتقف أ ماهمم عوادي ادلهر يغالبوهنا مبا وهبوا من 

فطنة، مل يكن رجال مييل اإىل التحالف مع طريف الصاع وقد أ نشبت 

 العداوة أ ظفارها قتال وهرجا، فسل هل ودله وماهل.

عة احلص وقد فىش عرفت جديت ابحلصية، فاكن أ هلها يعملون بصنا

فهيم املال حىت جابوا اليالد زواجا ومصاهرة من الباكتوش والِبو 

فريك وابب احلديد يف احملروسة، تفرقوا أ ايدي س بأ ، فورث جدي 

لبيب بيهتم وأ مواهلم يف الكفر، وانتقلت الصنعة لرجل من صبياهنم، 

 فاكن أ يب رمحة هللا يذكرين بسوء من يتجاهل نعمة هللا عليه، ول

أ خربمك أ نه اكن خيوفين رش املرأ ة والتعلق هبا، نشأ ت حذرا من هذا، 

لهين نفيس، وقد اكن من حديث س يأ يت ذكره!  فال متيل اإ
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اكنت عاميت مخس وأ عاميم ثالثة، ل أ خربك عن ذرية تناسلت فأ ربت 

حىت الآن عىل املائة، منا من عرف بوقاره وجده وقدرته عىل مغالبة 

يف ممرات احلياة تنوشه اذلئاب فتتخطفه، وقد  ال ايم، ومنا من ترسب

آدم بزنقه ورشته!  أ سفرت ال ايم عن وهجها فاكن ابن أ

بيه ينصحه حىت يف برزخه يأ تيه فتكون رؤاي كفلق 
 
فعهد الفىت من أ

ن نيفوا عىل الكهول!  الصبح ينتفع هبا، فالآابء ليغادرون صغارمه واإ

آاي ذاعة درج الفىت وصوت الش يخ احلصي يف ترتيل أ ت هللا من اإ

آن الكرمي فيغمره فيض من نور ويشعر بعناية اخلالق يف نسب  القرأ

ميتد  وطيبة حتوطه، لأ اكد الآن أ جد حرجا يف القول بأ ن ما حفظ 

الفىت كف أ بيه به اإذ خصه حببه وأ غدق عليه مما أ فاء هللا به عليه من 

يفني؛ خري سواء أ اكن من بدل الرش يد أ و اكن من بالد احلرمني الرش 

 ثياب وأ قالم وحاكايت يرسدها.

ومايزال للطيب حضور يف الفىت وأ خوه الصغري يمتثالنه بل جيدان يف 

رسد أ قواهل هنج حياة يسريان عليه؛ رمغ تكل الس باع تاكد تهنشم محلهام 

فيسخران من جناية هؤلء أ ن يكونوا كبقية أ ل احلصي وقد تفرقوا يف 

 عن ميني وشامل.البالد س بأ  وقد اكنت هلم جنتان 
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 الصفحة التاسعة والعرشون

 أ يب!

مايزال جلبابه معلقا عىل احلائط، عباءته أ تدثر هبا، عصاه أ توك  علهيا، 

هنا أ نفاسه ترسي مع حمكته، أ س تعيد كامته، رأ يتين حني طالعت 

آابئنا، مضت يب احلياة كام أ حب  آة أ ش ِبه، فنحن بعض أ وهجيي يف املرأ

 التلفاز أ حتدث عنه رس كثريا؛ أ خربتين يل أ ن أ كون، يوم شاهدين يف

أ يم أ نه أ س ند ظهره ووضع رجال عىل أ خرى وقال لها الآن دلي 

 دكتور!

امتاز من أ قرانه ابلقوة اليت لتقف أ ماهما اجلبال، يعل كيف يتحصل 

عىل الرزق احلالل؛ يتحرى كس به ولحيتاز ماليس هل؛ لكنه عنيد يف 

ن رفعت العيص واشتبك الرجال، ليرده عن احلق  حقه ليرتكه هنبا واإ

مىت أ بصه راد ولخيوفه ذو سطوة أ و سلطة؛ حدثين كيف اكنت 

 العيص تزنل عىل الرءوس عىل نوبة ري الزرع!

طفال عرف الطريق اإىل معاونة جدي اذلي اكن طاعن السن ذا ودل، 

قدر يل أ ن أ رافقه أ كرث س ين معره، أ نم ملء جفوين ل أ رمي اباب أ غلق 

عىل مصاعيه، فالبيت واحلقل بعد هللا يف حراس ته، يوم  أ م ترك

 مات مك وضعت من مزلج!
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ليه، اكن يقظا اكلصقر لتدب منةل  ها أ ن أ بتدر معرا ومايزال يب احلنني اإ

اإل وعرف ماوراءها، منذ يومني أ حرض املهدي ابن معي يل كبا معلام 

، حصوت فل من أ بو املطامري؛ لغفةل مين مل أ شدد عليه واثق رقبته

أ جده، رنت يف أ ذين كامت أ يب، عتب ومالومة أ ن ش بعت نوما 

 ورسحت يب الش ياطني والرجل لينام، اكن ينصحين بأ ل أ ش بع كيب!

 حىت ليرتهل!

كتبت صفحات من حياته بلغت زهاء الثالثني، سطرت وقائع   

أ ايمه، لكنين يف هذه الصفحة مقتص عىل قوته النفس ية وحملاته 

ية، لقد اكن رجال حيب هللا ورسوهل تعجبه احلمكة وترشق به الإميان 

مشس الصباح مس بحا هملال ليرتك الفجر، اكن يردد ايفتاح ايعلمي 

ايرزاق ايكرمي تسمعها أ ذين طفال حيبو وأ رددها معه رجال قوي 

 ساعده!

لزم بيت هللا أ كرث من مخس مرات يمتتع ابلعمرة اإىل البيت، جال مكة 

اكهنا أ فضل الصالة والسالم، يعرتضه ال مري محمد واملدينة عىل س

السديري نمقا عليه بعض رسف يف ماء ترك دون اإحاكم غلق 

صنبور، فيغلظ هل القول؛ واكن ابن جادو ليرىض أ ن ميس أ حد همام 
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اكن وطنه فريد عليه بأ ن التكية ملا تزل موجودة وهلةل ايمصي عبارة 

 تنيبء وحتدث عن جمد الآابء!

ليه،  اكن حيب لقاء هللا، لأ دري هل طول معره أ وحشه به حنينا اإ

براهمي عليه السالم وحاكية ودله اإسامعيل وزايرته  يذكر أ مايم اخلليل اإ

لمرأ تيه واحدة بعد أ خرى وقوهل لواحدة مريه فليغري عتبة اببه أ و 

ال خرى مريه فليثبت عتبة اببه، أ اكن يمتثل أ م تراه يعلمين وقد مات 

 بة ابيب!راضيا عن عت 

يداعِبا يف حنو فقد عرفت طبيعته ورس خشصيته؛ توقره وتعظمه  

فقد اكن شديد الإابء ذا أ نفة ليرىض لودله غري العزة واملنعة؛ يرفع 

 عصاه اإن مثة ضامي ويتبسط يف احلديث يف غري تفلت اإن اكنت دعابة!

 يردد يف صالته واكتبنا من الشاهدين!

أ حواهل وأ حداثه بل أ هواهل منذ نعم الشاهد اكن عىل عص عاشه ب

امللكية؛ يذكر اذلين عرفهم بلك خري؛ ليغتاب وليمن؛ حمور خشصيته 

 الاجعاب ابلقوة ميجدها ويكره اذلل يورد صاحبه الهلكة.

غري أ ن هذا اخلانع وقد لعبت به وساوس الش يطان تعجل نبش  

وترسق بيت وتدليس ورق أ رىب به أ ن يكون همزأ ة الصغار متجه 
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ن اكن هل منه سبب فهو همرقة مين دون حفول حدي  ثا وهتزأ  به فاعال واإ

 تعرك الرجال وتقهر الصعاب.

ن دق  عرفت منه صالبته يف احلق مىت عرفه، ليرتك حبال واإ

ن جل، لأ كتب ل رفع نس يب ولأ زهو ببنويت هل،  ويتسامح يف كثري واإ

ين فرفلت اذلي تعهد الطيبفتكل اثبثة يل كرم أ ب وعراقة انامتء لهذا 

يف خريه وورثت جمده؛ لست أ رسد اإل لريى ال حفاد كيف اكن جدمه 

 صاحلا؛ فتكل وراثة تفوق املال عىل كرثته واملاكنة عىل مسوها!
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 الصفحة الثالثون

  يروي أ يب

نه الظالم، برداء متدثر ليل حاكايت يف الرسد روعة ال ماكن تعرف  اإ

 علهيا ميض مل حية أ مامه متثل مناك   يس توعِبا ال حداث بتفاصيل ينامغ

 .تفاصيل بلك اس توعبه قرن أ رابع ثالثة يقارب ما

 يه اكمنا متامه، يف البدر مثل يبدو اذلي وهجه خطوط يف متعنت

 اذلي راوهيا ل صانعها فهو احلاكية متثل يف ابرع من ايهل نص، سطور

 .بوقائعها ينامغ

 الزمن يتسع اكنامل مسارات يف العميق جذره احلنني يرضب حني

 .عارصمه اذلين لك ليشمل

 اإىل ال هل محل اذلي القطار املايض؛ وصف كه هذا من هل حيلو

 .ادللتا طريق ادلماء روت أ ن يوم نريانه مخدت اذلي الثأ ر الرباري،

ليه أ رهفت  حاكايته رشيط معه أ س تعيد گأ منا عيين أ مغضت مسعي، اإ

 .يشء عىل أ بقي ل ءهاورا متصعلاك أ ميض حيث ختيالهتا وعيت اليت

 جذري أ نه أ نكر ل اخلري، عبق حيمل بفيضها تلقي الش تاء حسابة مثل

 .يزيد بل عام ل لف ال رض يف يرضب اذلي
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 النثار هذا لك من بنسج أ ن غريه حيسن ل براعة يف اخليوط جيمع بدأ  

 جسدي حيتويه اذلي - الصغري ميتع أ ن يقدر ومن ابرعة، حاكية

 .أ بيه غري- اتالس نو  بعبء املرهق

ليه اش تقت كام حاكيته يب مرت  .املتسع خيايل تعانق سرية اإ

 يتصارع الظالم، رداء حتت تغفو اليت القرية ادللتا قطار خيرتق 

 .هوادة غري يف يرضابن واجلهل الفقر العمودية، عىل اجلوعى

 نزف: النداهة رصخت العجفاء، املاش ية يراقص والهزال الساقية تدور

 .ال بيض جواده فوق من سقط وقد العمدة دم

 ،ارتدت اكحس حريق اندلع احلقد، خبمر وانتشت العداوة تراقصت

 أ عواد مثل جدائل لشعورهن اكنت وقد الرتمل ثياب النسوة

 .الصفصاف

 جاب الغضة،لقد الربامع يغدو ابللنب يوما حفلت اليت ال ثداء يبست

 .ابنالغر وسكنهتا أ براجه امحلام غادر ال زقة، الش يطان

 احليك؟ هذا للك تدفعين كيف: جعب يف تساءل
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 بعض رمغ ابلطيبة يعرفون اذلين أ خوالها اإهنم احلديث يف أ يم تشارك

 من يوما خال ما دوارمه الغريب، يطعمون مالحمهم، ختايل سذاجة

 .ال بقار رضوع جفت ول طعام

 من ابجلين النخيل أ لقى النسوة، زغردت البدلة، اإىل حامد اللواء جاء

 .الرطب

 يهتادى اجملرى يف املاء جرى أ رضنا، ساقية يف الهاليل الثور أ يب أ دار

 سةل حتمل هناك أ يم اكنت ادللل؛ حيفها مش ية يف ختتال عروسا

 يس بح الاميم وقف الطيبة، نبتت احلياة، اس تدارت هنا زادا، الطعام

 قرية جنبات يف الوساوس تكل جالت ابلرش تنذر الغرابن ول ن ربه،

 الوادعة الفراخ تكل دم سفحت السوداء، بأ جنحهتا أ طبقت ة،ظامل

 هل هتفت اليت احلناجر بتكل خيايل الربص الردى، هماوي هبا أ لقت

 .نزق يف مثل يوم

 .حامد اللواء حرض عندما توقفت بل أ يب ذاكرة غابت

 يوم الغرابن أ واكر تريم الباسقة النخةل أ لوانه، بعض للماكن تعود

 من بزوجني احملشو الرغيف يوزع ادللتا قطار بعودة القلوب هتفت

 وأ طعم الصاحل الويل جاء أ رابعه ثالثة أ يب تناول ابلفريك، حمشو حامم

 .ادلراويش
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 ال محر التبس يعلف ال بواب، عىل فالعيد الزاهية ابلثياب جتملت

 مدخل عند السمر حيلو ال صيل، ساعة حتينت اذلرة، حبوب

 .وامجلال البغال دحرت يوم فرحةال وقع عىل السمسمية امليدان،

 .جمددا النخةل تزهو يوم زفايف يكون أ ن أ يب أ وصاين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 !سويل أ بو الطيب وارحتل

 قد العلمي الراوي أ ن ذكل اذلاكرة؛ بضعف س يصاب احليك أ ن يبدو

 أ شار ال بيض؛ بثوبه تدثر العامل، ذكل من ال خرى اجلهة اإىل ارحتل

لهيم وأ فىض همَجع  ذريته؛ لك اإىل بيديه  أ وصامه الوداع، بنظرات اإ

 ال ولياء نسك يف رسالته، أ دى أ نه مطمئنا الكبري البيت ترك ابحلب؛

 !اكن قلب أ ي الآايت؛ يتلون ال طفال حوهل الصالة؛ شعرية أ مت

 اي كنت دونهتا اليت احلاكايت أ َجل رحيل، مع تالشت الرسد خزانة

 جادو، تةل وحاكية أ يب جذر كتبت احللوة؛ دعابتك أ لمتس راوهيا، أ يب

 كنت مك ورسدا؛ حكيا الكفر أ ش بعت ما، قصة تمكن كمة لك مع

 !املايض دفء عاملي يف أ وجدت حني ابرعا

ليك تقود اكنت اخلطوط  الهنر اكن يوم الفيضان الساقية، حول جشار: اإ

 عصن؛ عىل شاهدا أ دعوك أ ن أ بيت اي يل حيق السد، حيجزه مل شااب

 تناقلوا ذكل؛ الناس يعرف احلدث، حمور كنت كثرية أ حيان يف

 .الناس دنيا يف يوجد أ ن قل كرم مع رجول سريتك؛

 عصاته حسري؛ طيف من اكئنات متثل اليت ذكرايته مع هنا وحدي

 اذلي رأ سه غطاء بعبقه، املسكونة تكل ثيابه علهيا؛ يتساند اكن اليت
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 جشرة احلديقة يف يرتك مل ابدلعاء، هيزت صداها كامته الوقار، اتج اكن

 .عرقه قطرات من فهيا سكب ما كفاء المثر؛ حبلو وأ وصاها اإل

 خرض سنبالت بصمهتم، يرتكوا أ ن بعد العامل هذا عن الطيبون يرحتل

 يتساقط جدائلها، ترتاقص حديقة امليتة ال رض أ حال احلقول، تزين

 ال نبياء زمن يدرك مل رجل عن الناس يتساءل مرقده، لريوي املطر

 حلوة ودعابته جعيب مصته بيننا؛ اكن هلل ويل أ ثرمه؛ من بقية فيه نلك

 ادلعاء منه أ لمتس كنت بقيت، عرشا اإل ينهتيي أ ن القرن أ وشك أ ثرية،

 !الصاحلات تكل هيبين مفن

 احليك ظالل منه أ نسج ورسدا مسرا خزانته من فميدين معه أ شاغب

 يف ينقلها الزمن بعبء املثقةل خطواته وقع القل، أ ودية يف رضب اذلي

 يوم موته أ دركت نحية، لك وتتلفت الش ياه عنه تبحث حكمي، أ نة

 ظلمة يف نواحا اللكب نبح مسكنه؛ من امحلام من زوج تساقط

 !املاكن ذكل يف احلزن أ ردية تسدل كيف املوت ايلفاجعة الليل،

 .الش تاء ليايل يف به أ س تديفء كنت هنا؛ الرحي يدوي

 متوء قطة مثة ال جشار؛ ومتيت ابلبرش حتيط ةنحي لك من امللح مدن

 حويل، التفت اليت الرشنقة تكل من أ خرج أ ن حاولت ضعف، يف

 يوم مودل معلنا املؤذن صوت ينبعث املاكن، فراغات يف عيين أ درت
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 لشك هللا رمحة تغرد، والعصافري ترشق الشمس هايه جديد؛

 نتدثر أ ن َجيل ني؛املتعب هؤلء أ دركت ما كثريا هبذا،  أ ثق س تدركنا؛

 .اخلزب كرسات مع الرضا ونقتات ابلصرب

 أ هيا ارحتلت بعدما اليمت أ دركت والآن وأ جري أ لهو عاما مخسون

 .مخس ابن أ ن الآن فك منا ذقته الطيب؛

 حبرقة املسكون العامل ذكل يف عبقري ساردها؛ كنت احلاكايت لك

 عنارصها وتامتزج تتداخل حني الكتابة تكون كيف علمتين احلرف،

 التارخي يب يقف ابلرمس، أ ش به ومس غري ابلقل خط ما اذلي وأ نت

آثرتين اليت اجلذاذات تكل عند  أ نت ابلرسد املسكون عاملي هبا؛ أ

 وحبه وعنفوانه مسته يف سويل أ بو محمد كنت ابلفعل ونصه، سطره

 وهن؛ يداخكل ومل يوما تنحن مل وعزمية جدلا فقته أ نك غري لل رض؛

 .لبارهئا الروح أ سلمت حىت فروس ية يف تعانده كنت املوت حىت

 اذلي هللا سلطان وهو كيف ل وجعته، الناس بني مييش رجال اكن لو

 !يقهر ل

 فولذ فيك الرجال مفعادن وكرما؛ رجول اململوءة سريتك الناس يتناقل

 .صالبة أ شد بل
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 عن وأ تسىل به أ سلو ويقظيت؛ منايم يف يزورين طيفك سأ لمتس

 حمبومه عهنم ارحتل اذلين اجلوعى وغذاء املتعبني زاد ال حالمف غيابك

 عناء ول تعب ل حيث املبارك؛ الهنر من الميىن الضفة اإىل

 حلهيا يف ترفل وجنة تتغشاك؛ هللا من رمحة أ بيت اي عليك فسالم

 .ترزقه لنب من وهنرا
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 ذكراييت من صفحة

 معروفا يل قدم من لك ،أ تذكر سعيدا حييا أ ن للعامل وأ متىن اخلري أ حب

 ،أ سعد جرايح عىل ،أ تعاىل الرمحة غري يعرف ل قلبا جنيب بني ،أ محل

 عىل عال أ كون أ ن أ ريد ول ،أ معل الصدق ،يعجبين الطيبة ابللكمة

 خري حصبة احلياة من ،يل عاملا ،والكتاب كتااب الكون ،أ رى غريى

 . مسرتايح أ جشارها ،وبني متنفيس احلديقة يف ،أ جد

 النجوم ،حتب ليل يف سعيدة ال حالم ،تنام طريقا اإيل احلقد يعرف ل

ن وهجيي  ! النيل أ رض مثل مسرته اكنت ؛واإ

 امحلار ،أ متطى شدوا أ عطايف فهتز الرايح ،متيل خدي الشمس تصاحف

 !ركوبة

 الالكب ،تلعب الشجر بقااي َجر من موقد عىل الشاي أ رتشف

 بقراتنا من ابللنب اخلزب س،أ مغ قراي فينال ضيفي ،تنبح جواري

 مطلقا أ جري ،بل اللميون حبات ،أ َجع والرايحني الورود ،أ زرع

 ! مبهتل ودعوة ورد ،س بحة العناء خليايل
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 منه يبعد ،ل اخلد محراء القمر ،يغازل ويعانهيا الصبابة قليب يعرف

 ! احلسان عن ،مبعد ادلين مرتهب عابد لك فليس ، الهوى

ن املطر مياه يف مبهتجا ،أ س بح املرقد حيلو حني أ نم  س يال اكن ،واإ

 ! للغد صورة بقلمي ،وأ عبث

 !لشخيص منثورة سرية تكل
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 !جذر

 ؟ منه الهرب أ حاول ما دامئا كنت اذلى الوقت حان هل

 !فتؤمله ؛ تأ يت أ ن مرارا ،خشيت حمنة أ يب قبل يل ميثل اليوم ذكل اكن

 سور ، احلجري الطوب من املبين البيت سور جوار الرابضة تكل

 مثة اجلذر، ذكل متدد بفعل هتدم ، مرة من أ كرث بين أ نه رمغ عتيق

 حىت السن يف الطاعن الرجل ، أ يب وجه عىل ختمي للحزن أ س باب

 الرأ ي هل ، قوايً  - هللا بفضل - يزال ما لكنه هرًما، ش يًخا صار

آرب فهيا وهل عصاه عىل يستند ، واملشورة  امك أ حتاشاها ، أ خرى مأ

 !حاجبيه بني من الرشر ند أ و الغضب ابن

ليه نظرت  بد ل:  قلت صعوبة يف ، دموعي غلبتين ، ميلؤين وال ىس اإ

 امجلزية؟ قطع من

 ؟ أ دري ل-

 .عليه أ جبت هكذا-

 .بسبِبا يهندم أ ن يوشك ، ابجلدار ظهرت الشقوق بعض



116 
 

 ، مودلي يوم جدك زرعها معري، من الشجرة تكل:  قال مصت، بعد

 ! أ يم احلصية؛ جدتك قالت هكذا

 هتب ، طيبة اكنت مك اخلري، وجه اكنت الطيبة، ذكرايهتا يس تعيد بدأ  

 !صباهحا أ َجل ما والقشدة، اجلنب للفقريات

 -وعامتك وأ عاممك أ ن – كنا ، صدر بسعة الفقر تقابل اكنت ايودلي

 بطاطني ونلتحف ، الربد شدة من هبا نس تديفء ؛ الفرن جحرة يف ننام

 رجل يأ يت ، صوفها فنقص ، ش ياه ل جدادك اكنت ، الغمن وفص من

نه أ تذكر ، البحرية من اكن غطاء، ينسجها مث لنا يغزلها  امسها قرية من اإ

 !زايد عرشي عل أ س تاذي بدل للعجب اي" الوفائية" 

 !رائعا اكن مك ، عليه هللا رمحة

 يل رحشهتا قد اكنت ؛ درمعية مهنا، واحدة من تزوجت كنت رمبا -

 !نفيس حدثت هكذا -!أ خيت

 !حتهتا اإخوتك مع لهوت مك

 !الفاكهة لك تكون الصيف ويف
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"  جادو"  جدك اكن أ سفلها انظر هناك ، ابحلزن خيتلط حديثه أ خذ

 متوج ويه أ رضه ونظًرا أ بقاره، حارًسا ؛ هنا يقيل أ ن هل حيلو

 !الشوهاء اخلراسانية ال بنية بتكل تعج الآن صارت ابخلرضة،

 للسادة" اللب"  ، حملها حل ، احلقول من اذلرة أ عواد غابت

 .أ جبت هكذا ؛ لياًل  املقايه يف الساهرين

 الهاليل ابلثور ال رض يشق حني ، احملراث عن حديثه يسرتجع

 !احملراث خزان والبقر ، العائةل خزان ال ولد:  يل قال امحلراء، والبقرة

آن  معي اكن ملناما يف يطلبين؛ جدك وكذكل ، ترحل أ ن للشجرة أ

 وهبذه ، الرؤاي تكل يل س يفرس من أ نك أ ظن كنت ما لكن ، أ مس

 !بين اي الرسعة

 ودلي، اي الرحيل ، رأ يس عىل مسح ، رأ سه أ قبل احننيت ، بكيت

 !ما يوما لصاحِبا ترد أ ن لبد أ مانة تكل

 الوادي،نعق عىل اخلراب تسلط البحر، مثل ماحلة عيين يف ادلموع

 ! اجلرنال وجه مثل اكحلة ابلشؤم، فيه تنادى الغراب

هنا ، أ فعايل وراء أ نظر مل! ذايت من املمتكن جلحودي اي  أ يب، حياة اإ

 ؟ أ جتهثا السهول هبذه كيف
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 بكيناه ، عاًما الس بعني يقارب ما منذ النجيب عزل نبأ   جاء حتهتا

 ابلوادي، اخلراب غري عاد مفا املرج يف ايودلي جسنوه ، جديًدا عرابيًا

 ! أآخر جنيب وموالي

 ! نعم هل قلت

 هو س يظل احملنة رمغ الوقور، الس يد ذكل ذهين اإىل جاء هنا

 لسم اي الغدر، عوادي يقاومون العظامء، اذلاكرة يف يبقى الفارس،

نه اخليانة،  !ناب وأ ترع نقع اإ

:  قال حني تذكرت بل كامته، صدق أ عل جهينًا، صاروا حوكل كثريون

 التارخي ، معمتة الرؤية الضباب، غبش لمث صاروا قد ادلخالء اإن

 جفدائلهن الهنر؛ يف يغتسلن النسوة عادت ما مر، الواقع ، مطموس

 ينتحب ، وش يخوخة جعز كهن ليالهين حىت ، ال رض دابة أ صابهتا

 !الرب شق من ويرتوي الهنر، نبع من ، القمر يبثق أ ل الرجال؛

 تسلط ابحلزن، وشاةم ؛ الطينية اخلزائن تكل يف مكدسة الثياب حىت

 .احلب فأ مات ؛ فينا اهلم

 كنا وقد ، هبا علينا مين"  ادلمع"  بطاقة ننتظر العجزة مثل رصن

 قبال يقف معالق مثل اكن تذكرته ،"املطر" يف واذلرة القمح خنزن

 !البقر حظرية
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 جحرة وجدت الكبري الباب نحية تلفت اللكامت، أ غري أ ن حاولت

 !املوعد حان ، أ يب ابتسم رض،ال   نحية هوت قد كبرية

 بقرة رسقوا اذلين اللصوص عن حيدثين الفائتة الليةل يف أ يب اكن

 حيث قطور يف امجلعة لسوق هبا خرج حني ،" عبده أ بو سلامين"

 !الغجر يكرث

 ، جحارة متطر السامء اكنت ،"والبدوية الس ناهرة" بني معركة قامت

 الفالحون اكن علهيم، تقع أ ن توشك اجلبال، ك هنا مرشعة والعيص

 .املتعاركون هبم يلعب الفيضان، موج مثل الضعفاء

 الفتوة عىل يمترسون اكنوا أ عاممك هنا احلاكايت، موضع ودلي اي امجلزية

 !بنبوته رضبة من يسقطه من وأ همرمه تنب من كيًسا يربطون ،

 مثل جديد، من الساق وسيمنو ، املتفرعن اجلذع س نقطع أ يب اي فقط

 ! ريشه يبدل اخلرايف، ائرالط ذكل

 جاء ، الطن يقارب ما يزن اكن ؛ صددته ، اجلذر يف اخلشاب طمع

 ؛ الوقت بعض غطاه سعيًدا، أ يب ابتسم منعته، ، اخمللب ذي ابجلرار

 يف تسلل -متناوما كنت -ابلليل قام مث ، القطع أ هل حترقه ل حىت

 تبعه الكبري، تالبي قبال مؤخرته عىل يقعى اكن ال محر، اللكب خفاء،

 وهل  -ابلتأ كيد عظام - هبا تعشينا الىت البطة بقااي أ يب هل أ حرض فرحا،
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 ؛ الغطاء اجلذر عن ونزع حلم؟ من وش با هبا اجملاعة زمن يف نرتك تران

 تسللت ماء، بال يرتكه مل وسقاه، ابملاء جاء ، القمر وجه ليداعب

 ، يعرفين الليل ينب اي ، ضاحاك اس تدار الليل، من عليه خوفا ؛ خلفه

 ؟ التنيب ذكل حاكية يل تذكر أ مل

 !املتنيب:  ابتسمت

 ؟ أ بيت اي لكنه

 !صاحبه.... اذلي البيت
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 اللميون وجشرة احلرابء

 علهيا، قادرين نعد مل تطاولت أ عشاب مثة يه؛ كام احلديقة ماتزال

 وهزال مرض أ صابنا شعرها؛ تناثر امرأ ة مثل ال جشار أ غصان تطاولت

 املتعطلون قلوبنا، اإىل وهجت مس نونة حراب حولنا؛ منامئ تدور بعده،

 وتركنا ارحتل لقد عليه؛ أ تيكء كنت هللا بعد حلومنا، تفرتس ذئاب

 فأ نت جبانبك أ ابك لجتد مث معرك من اسمخسني تبلغ حني أ مرن؛ نتدبر

ن يتمي  شعث أ ملل أ خذت حال أ ية عىل احلل؛ نهزوا فتية كل اكن واإ

 اكن ما صفراء، أ جشاره حتت ال رض فغدت اللميون تساقط ة؛احلديق

 الامثر، قطف موعد ويعرف الشجر يتعهد قبل؛ من ليحدث هذا

 تذرف ، الزمن ذكل يف أ حاطتين اليت ال حزان ترامك من متعبا أ جدين

 رمبا: معاتبا ابتدرين العمل يف تلك ت يوم أ تذكره خسينا، دمعا عيناي

 اهلم حيمل البيت جرس ال ب حيدا،و  نفسك س تجد رحيل، تبيك

 نشعر ل ال رض، جوف يف ميتد اذلي جذرن ونراه عليه نتكئ ثقيال،

 شئ لك العظم، حىت حلومنا يف يغرسها ادلهر بأ نياب اإل رحيل بعد

_  ال ب مثل_  حنسن ل منا، غفةل يف اللميون يتساقط عليه حيزن

 القوم حذار متيش نتتلو تسعى احلرايب أ ن يعل وحده ال مور، تقدير

 ذنِبا أ و صغريها يتبعها كربا مهنا واحدة انتفخت مالذ، عن ابحثة
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 ظال يعيش التبعية اإل يعرف ل الصغري أ و اذلنب هذا هبا، يلتصق

 .ذليال واتبعا

 تهنش الكب حويل واجمتعت اذلئاب تناوشتين: الفائتة الليةل رأ يتين 

 .رابلابلغ أ ش به صار متزق ثويب عاراي أ بدو محلي،

 ابهتة؛ فغدت اذلابةل ال وراق بلون تلونت حرابء خباطري، أ رسح 

 وخترج الرمل يف تغوص مهنا، قطعة ك هنا صغرية وليدهتا، تس بقها

 ذكل يف ابلصغار هيمت من أ دري ل أ ب أ و أ م ترعاها ابل خطار؛ هازئة

 .احلرابوي العامل

 حول عهنام ثأ حب أ فعى، تتبعها احلرابء أ ن أ قاويل فمثة ابلعصا أ مسكت

 رمبا التلون؛ عىل قدرة وهِبا هللا أ ن تذكرت شييا، أ جد فال الشجرة

 ذكل يف مياثلها لون أ ي أ و صفراء أ و خرضاء مهنام الواحدة صارت

 .احمليط العامل

 وجوههم، طالء جييدون: حبيايت مروا اذلين يل فميثل اذلكرى تعاودين

 يكون ما أ كرث ؛بصوته ويصخب رقبته عروق تنتفخ ثوراي اكن أ حدمه

 من دامئا ينظر يأ خذها، مغامن يف طمعا اللعاب يس يل حني هياجا

 !القمر نور يرى أ ن ويعمى الليل سواد يرى الباب؛ ثقب
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آايت يمتمت ال لوان؛ سفر عتيق كتاب من يتلو اذلي هذا أ و  النفاق؛ بأ

 ببضعة عليه متن يدا يقبل حني وينحين الباكء ويتصنع ادلعاء من يكرث

 .جنهيات

 .لزجة اكئنات وابتوا واحلواري ال زقة ملؤوا لقد 

 احلرابء؟ بتكل حمارصا بت هل لأ دري

 .التلفاز شاشات وعىل املمرات يف أ راها

 ترى أ خرى؛ العمل ويف واحدة العام النقل حافةل يف واقعا؛ هذا يبدو

 اجلنب؟ زمن يف أ فرادها تتناسل هل

 .رابءاحل هبا سأ رضب علهيا؛ تساند اليت عصاه ورثت

 املن أ لك اذلي ميجد حرابء وجه ظهر الصباح جريدة تصفحت حني

 اذلين وهؤلء املنبوذين حاكايت حرضت مل أ دري ل وحده؛ والسلوى

 ادليوان يف: اكن أ اي- الكبري البيت لصاحب ويزينون اجلوخ ميسحون

 حبمده، فيس بحون يركهم متلقا؛ أ كرث غدوا أ فعاهل؛ -الامنمئ تكرث حيث

 .حذاءه يلعقونف  يقهرمه

 حرابء بلك تربطين اليت ال وراق لك مزقت املزنل اإىل عدت حني

 .يوم ذات عرفهتا
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 !جحر لويل جمر كفر

 كفر ، جحر لويل صغارا؛ نرددها كنا أ غنية من املقطع ذكل ذاكريت تعي

 نفوسهم روت اليت ال وىل البرئ عن بدلاهنم، عن كتبوا الكثريون" جمر

 أ حب وال َجل،ل ال هبيى - خيايل يف - دوتب قرييت أ ن غري العطىش،

آاثره بعض ترك فقد الزمن، يدي بني الباكء  فصار جسدي عىل أ

 حزن، من بغالل املتدثرة وعاطفيت بل املعطوبة، ذاكريت وعىل واهنا،

 ادلفء، فيحمل يرسي الشمس من شعاع يزال مفا هذا لك رمغ

 نحية، لك يف بنظرايت أ رشد ابلقصرية، ليست فرتة منذ هنا أ نتظر

 اكن من عىل يرتفع لكنه أ حبه بعظمي، اخمللوط الوطن هذا اإىل أ نمتي

. الناس من حببل صةل وخلو مادة، وفقر ذكر، مخول حايل؛ مثل يف

 عشقت ابلقليةل، ليست قصصا خيايل يف املس تكن عاملي عن كتبت

 أ كتشف أ ن الغضة؛ أ حاليم فيه س بحت خطوي، وراءه جيري الهنر

 هل رمست داخل، يف أ رسار من حيمل وماذا يأ يت، أ ين من وراءه، ما

 الربيء، الغض عاملي" جمر كفر" قرييت َجيةل، حاكية بلكامهتا جديت

 اليت أ بقاره الورد، حدائق يوما اكنت اليت احلقول ونسه، أ هل

 لوحة انتظام غري يف تناثرت وقد البيوت ابللنب، رضوعها امتل ت

 أ ش به كن اللوايت فتياته امجليالت، ساؤهن  املبدعة، الريشة براعة تفوق

 يدون ملا رسد من بفيض اذلاكرة متتلء َجيال، عاملا اكن الربيع، بزهور
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 ساحر ليل من خزانة اكن لقد أ لق، ذو يروهيا حني احلاكية حتلو بعد،

 بريء حلو لهو من اغرتفنا حىت مشوخ، يف تامتيل الاكفور وأ جشار

 !خدر يف وينامغ السمر جيلب

آخذ احلنني يغمرين حني  اللعب اكن هنا الكفر، أ زقة يف امليش يف أ

 املتناثر، وورده النيل ضفة طلعهتا، أ َجل وما بيهتا السمر، وهناك

 !العيون ملتقى يوما اكن وقد السوق والصيادون، القوارب

 طاحونة عند" الباشا دقن" جشرة فوق البلبل فيه يغرد الصباح

 مسكون أ ن وها الانتشار، رمكوللك صاحل الطيب كتب لقد الكيال،

 يل اكنت بريئا ملاك أ كن مل ال وىل، بدااييت شهد اذلي الكفر حبب

 املاىض من أ مسكت زمهنا، مىض وأ شعار، كامت الصبا؛ ترهات

آابيئ ابن أ ن بعد، تثقب ملا بذاكرة  واختالف الآراء تباين رمغ أ

 أ و زيف،ال بالط يف ختادن أ ن ترفض اليت اللكمة عرفت التوهجات،

 فيه ما برمغ العامل لهذا وانمتيت الكتاب قرأ ت الغوغاء، نزق يف تندفع

 الغمي، وراء امتداد فمثة هذا، يسعدين حاملا؛ البعض يراين أ دواء، من

 حلظات عن نكتب خطومه، نتبع الراحلون البعيد، ابلرس متوج حياة

 !مهنم لنا اكنت ومض
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 اإىل احلنني يب مايزالو  الانهتاء عىل الرحةل وقاربت الس نون مضت

 فأ ن احلب، مين يتبقى املؤملة، ال حداث جتاعيد رمغ املاكن، هذا

 بأ ية علهيا التدليل ميكن ل حقيقة تكل بعضه، أ ن املاكن، هبذا مسكون

 أ عود صغاري مع اللعب حىت متعيت، أ جد هكذا صغريا مقدمات،

 السامء، يف الإبل تتعارك الش تاء ليةل ال وىل، احلاكية من بزاد محمال

 يلقى الهنر مثل احلاكايت مهنا تتدفق الرسد، يف ابرعة من لها اي جديت

 يف عذب حلو بصوت يشدو وهو املذايع فيسرتحي، الضفة عىل ابملوج

 أ نفايس حيمل توىل، زمن عىل سالم الفجر، أ ذان ومع السحر

 الشجر؟ الكفر حقول يف يورق مىت الود، بروعة مثقالت

 ربيعية؟ مشس أ شعة ترتاقص كامهتا ايتللحاك تعود مىت بل


