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 العسكري ذبح الدجاجة
 زيد مطيع دماج 

 
 ... يف الطريق بني ادلزارع

 صباح اخلري -

 ..صباح النور -

 ..عليك عسكري -

 ؟ساتر دلاذا اي -

 تك وقد ضيق اخلناق على زوجتك لتذبح لو الدجاجة..نو يف بيإ.. ال أدري -

 ..إذاً مع السالمة -

 .. مع السالمة -
.. البد أن يكون غرديو "مصلح" قد أنفذ عليو ذلك نشط يف خطاه وقد انتابتو اذلواجسو 

 .. البد أن يكون "مصلح" وال أحد غريه.العسكري من عند "عامل" الناحية
رق من بني ادلدرجات الزراعية صوب قريتو وقد وضع وشعر ابحلقد على "مصلح" وىو دي

لغرديو "مصلح" الذي الشتم ببعض عبارات ومتتم فأسو احململ ابألتربة اللزجة فوق كتفو العاري 
 ..ةجعل من احلبة قب

ويقًتض منو أجرة  (1)وخطر ببالو وىو يشرف على مدخل القرية أن يذىب إىل عدذلا
لى الذىاب إىل منزلو خوفًا من أن يؤذي العسكري زوجتو لكنو تروى وقر عزمو ع، للعسكري

 وأطفالو وبقرتو ودجاجتو.
وشعر برىبة وىو خيطو عتبة منزلو ادلظلم وكاد أن يصطدم ببقرتو الرابضة يف مدخل الدار. 

 قابلتو زوجتو الىثة وىي تقول:
 لقد أراد العسكري ذبح الدجاجة. -

 ؟وأين ىو -

 ادلسجد. من ىنا وذىب إىل اً أخذ لو رداء -

 ..؟ دلاذا -

 مل يعجبو البقاء ىنا. -
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 :ووضع فأسو يف زاوية مظلمة مث قال متوعداً 

 بيين وبينك يوم اي "مصلح". -

 نو ليس مصلح.إ -

 ؟ومن ىو -

 "مسعد".. -

 ..؟أتقصدين جاران "مسعد النجار" -

 ..نعم -

 ؟ودلاذا -
  ..ال أدري -

عند "عامل" الناحية عليو عسكري من  (2)ومل يصدق أن "مسعد النجار" جاره الطيب ينفذ
وليس بينهما شيء. لقد تصور أن يكون "مصلح" ألنو تشاجر معو حول ساقية ادلاء. ولكن 

 قالت زوجتو:"مسعد النجار" مل خيتلف معو أبدًا. 
 " واقًتض منو أجرة العسكري قبل أن يذبح الدجاجة.ذىب إىل "العدلا -

 واجتو صوب بيت "العدل" وطرق اببو.
.. واجتو صوب ادلسجد ومل يدخل العدل" أبن زوجها ذىب لصالة الظهرفأجابتو زوجة "

 ..فناءه بل اجتو صوب ينبوع ادلاء يتوضأ منو
 ويف فناء ادلسجد قابلو سكان القرية بنظرات عادية بينما قال صائحًا: 

 !.. "مسعد النجار" ينفذ علي عسكري من عند العاملىل رأيتم -

 ..ىنا "مسعد النجار" ليس موجوداً  -

 أجابو أحدىم بينما استمر ىو قائاًل:

 ؟ىل لو حق عندي ليعمل يب ىكذا -

 :وخاطبو آخر قائالً 

ذىب إىل "عامل" الناحية وأنفذ عليو عسكري "قضاء ا وغداً .. ر العسكري اليومأج   -
 "...بسلف

 :وقال آخر بصوت ىادئ
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من تكون ال تؤجر العسكري بل أذىب معو إىل "عامل" الناحية وىو الذي سيقرر  -
 .. فإذا كان تنفيذه عليك ابطاًل فسيلزمو "العامل" ابألجرة.عليو أجرة العسكري

 :واقًتب منو آخر وىو يقول

 سلم نفسك ادلتاعب..ار العسكري و أج   ..ال تطولوا احلكاية ..اي مجاعة -

 ..يل األجرة نومن أي -

 اقًتضها من "العدل". -

 ..وىل يرضيك أن أأجر العسكري ابطاًل بباطل -

 بو بل نظر إليو دحدة وصاح غاضبًا:جيومل 
 فأنت معاند وتريد جلب ادلشاكل لنفسك... قم وصل الظهر -

"عدل" ورائو وسكت اجلميع عندما خرج العسكري من داخل ادلسجد حاماًل بندقيتو ومن 
 :قال "العدل" خماطباً العسكري. الظهر والصدرعراة القرية بعمتو البيضاء ولفيف من القرويني 

 أريو أمر "العامل".... ىذا ضالتك ادلنشودة -

 ؟ أمل تره أنت -

  ..نعم ولكن -

 قاطعو العسكري دحده وىو يقول: 

 " أن يتعبين.(3)تريد ىذا "الرعوي.. ولكنك ماكر -

"العدل" قد تصنع كان وابتسم اجلميع بينما   ،وابتسم العسكري وىو ينظر إىل "الرعوي"
 االبتسامة وقد أحس ابحلرج فقال:

 س يل دخل بينكما..لي -
 ولكن العسكري جتاىل قولو واقًتب من "الرعوي" وىو يربت على كتفو مث قال:

 ..إنو رعوي طيب. سيذبح يل دجاجة للغداء -

 ..ولكن ليس لدي دجاجة -

 فال حتاول خداعي وإال ذدحت البقرة.... لقد رأيتها يف بيتك.. ىو -

 ..ولكن ليس لدي سواىا -
 فيو كمن يريد إخافتو مث قال بغضب:وىنا سكت العسكري ومحلق 

 ؟ أتريد أن تقدم يل عصيداً  -
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 ..ىذا كل ما أملك -

 ..عد الدجاجة وإالأو  ذىبا.. عليك اللعنة -

 :لكن الرعوي عاد وىو يقول ،مث دفعو بيده صوب الفناء

 ..حرام عليك ليس لدي سواىا -

 . خرية هللا عليك.ليست كبشاً اي رعوي -

 ثوب لو للعيد من مثنها.وعدت ابين بشراء نين لك -

 بينما قال أحد احلاضرين:  ،حاول وعبثاً 
 "العدل" يتكلف بغداء العسكري وينتهي اإلشكال. -

 لكن أحد احلاضرين أيضاً اقًتب من "الرعوي" وقال لو ىامساً أبذنو:
 ال تصدق "فالعدل" سيطالبك ابلكثري مقابل ذلك. -

 :وصاح آخر خماطباً الرعوي

 ذىب واذبح الدجاجة.ا -

 خلق هللا. ليس لدي سواىا اي -

 دمت مغفاًل ال تفهم. دع العسكري يذىب إىل بيت "العدل" ما إذاً  -

 وكأمنا شعر "العدل" بذلك التلميح فقال:

 بييت ليس فارغاً ألحد. دعوه يذبح الدجاجة فليست كبشًا اي خلق هللا. -
 ول:حنو القرية وىو يقمئزره صرب العسكري فاجتو صوب "الرعوي" وجذبو من  دونف
 منو. ائي إالدعلى ىذا الرعوي وال أعرف غ أمري -

حاول الرعوي عبثًا أن يتملص من قبضة العسكري ولكن دون جدوى. ودلا وصال إىل 
وحاول  ،ادلنزل اجتو العسكري حنو الدجاجة اليت كانت تغفو فوق أحد عيدان احلطب ادلشوكة

لكنو تعثر يف عتبة الباب فحاول اللحاق هبا لكنها أجفلت مث قفزت حنو الباب ىاربة اإلمساك هبا 
بينما كانت بندقيتو قد ارمتت من على   ،فكاد أن يقع على األرض لوال أن أمسك بعارضة الباب

ودلا  ،وقد ازداد غيظو من الدجاجة فاجتو حنوىا وىي تصيح كتفو إىل األرض فلم يعرىا انتباىاً 
مل و  ،ينما سقطت عمتو وتدحرجت يف الوحللكنها مرقت من بني يديو باقًتب منها وثب عليها 

بل زاد ذلك من غضبو فاجتو صوب الدجاجة مرة اثلثة وحاصرىا يف زاوية يف  ،يعرىا انتباىا أيضاً 
 عرض ادلنزل وأطبق بيده عليها حىت كتم أنفاسها. 

 ،تقدحان ابلشرر بينما كان األخري قد أخذ البندقية من األرضوعيناه رجع حنو "الرعوي" 
 ابلعمامة يف تدحرجها فالتقطها وبدأ يف تنظيف ما علق هبا من الوحل.  مث حلق
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واجتو  ،مد "الرعوي" يده ابلبندقية حنو العسكري الذي جذهبا منو مث أخذ عمتو وىو يلهث
 حنو الزوجة وصاح هبا وىو يعطيها الدجاجة قائاًل:

 ن مل تذدحيها ألحنر ىذه البقرة اآلن.إ ابهلل قسماً  -
أن خاطب زوجتو دحسرة  العسكري فما كان من الرعوي إال   وزوجتو لقول واراتع الرعوي

 قائاًل:
 ذدحيها اي امرأة وأمري هلل.ا ..أمري هلل. -

 وحاولت الزوجة أن تًتدد ولكنها انصاعت إبشارة صارمة من زوجها.
ق العسكري بندقيتو يف عرض احلائط بعد أن تفقد ويف ادلكان الوحيد يف بيت الرعوي عل  

 بينما كان الرعوي يصلح لو مكاانً ليجلس فيو. ودلا جلس قال خماطباً الرعوي: ،خدوشها
 ؟ىل اشًتيت يل "القات" ألقيل بو -

 ليس لدي "قات". -

 ؟أتريد أن نعيد الكرة مرة اثنية.. ىو -

 قسم على ذلك.ألكن ليس لدي "قات" و  -

 وبصوت غاضب قال العسكري:

" وال تدفعين الستعمال العنف معك فأان ااتً م واشًتي يل "قق  .. القوة معكم إال  ال ينفع  -
 منهك من الطريق.

 ..ال أزرع القاتأان ولكن  -

 قلت لك اشًتيو اي رعوي. -

 ولكين ال أملك نقودًا ألشًتي لك القات. -

 نظر إليو العسكري كمن نفذ صربه مث قال مهددًا: 

 !خرية هللا عليك اي رعوي -

 وشعر الرعوي بذلك فقال بصوت خافت:

 ؟شًتي لك قااتً ولكن من أين أ -

 أنت أخرب مين بذلك. -

  ..مع "العدل" ال يوجد ىنا "قات" إال   -
 ذىب إليو وأخربه أن القات من أجلي فلن خيالف ذلك.ا -

 وخرج من منزلو متجهاً صوب دار "العدل" بينما كانت زوجتو تذبح الدجاجة.
 وصل إىل دار "العدل" قال لو:عندما 
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 أريد شراء "قات" منك. -

 ؟أتريدين أن أتلفو ومازالت غصونو صغرية ؟ىل جننت اي ىذا -

 ! إنو العسكري -
وما أن مسع "العدل" ذلك حىت قام من مكانو وخرج معو صوب مدرج زراعي صغري قد 

 وشرع يف قطف األغصان اليت ابنت لو كبرية مث قال متذمرًا: ،امتأل بشجريات "القات" خلف منزلو
 ..ال أييت منكم سوى ادلتاعب -

 ؟وماذا جنيت -

  جيبو بل انولو حزمة "القات" وىو يقول:ومل

 ..علم أن مثن ىذه احلزمة رايالنإ -

 :وهنض الرعوي من على احلجر الذي جلس عليو مث قال حمتجاً 

 إنو ال يساوي راياًل واحدًا.. -
 ومل جيبو "العدل" بل خطف حزمة "القات" من يد "الرعوي" واجتو حنو منزلو وىو يقول:

 كريك عن قاتعين وأدحث لعساذىب إذاً  -

  ولكن ال يوجد ىنا قات سوى قاتك -

 صاحل للقطف.ىناك ( وىو لب  يوجد منو الكثري يف قرية )ج   -

 ةولكنها بعيد -

 ؟وماذا أفعل لك -

 حلق بو وقد غلب على أمره وقال:

 سأدفع لك ما قلت بو. -

 متسائاًل: الرعويوانولو حزمة القات بينما قال  ،وابتسم العدل لسماع ذلك

 ؟ة للعسكريكم أدفع أجر  -

 ؟اأمل تتفق -

 ..ال -

 دفع لو رايلني كغريك من الرعية.ا -

 .. إذاً أقرضين الرايلني -

 ..احلق ورائي إىل البيت -

 فتحو وأخرج رايلني وقال:و  صوب صندوقو اخلشيب العدلاجتو . ودخال ادلنزل
 ..يبقى عندك يل مخسة رايالت -
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 !ولكنها أربعة رايالت فقط -

 !مخسة رايالت قلت   ... يرضك ذلكإن ملتقًتض مين ال  -

 لقد قبلت وأمري إىل هللا.. ...ال داعي -
 ."مسعد النجار"وأخذ الرعوي القات واألجرة واجتو صوب منزلو وىو يلعن 

وتناول العسكري غذائو الشهي وقد جلس إىل جواره الرعوي وأسرتو، ودلا حان وقت 
 جاجة وحده كاملة..هنض الرعوي وأسرتو وأكل العسكري الد تناول اللحم

للعسكري ادلغسل ليغسل يديو فغسلهما وىو يتمتم ابحلمد والثناء هلل. مث الرعوي قدم 
أدخل حزمة القات يف حلفتو اليت رماىا و مسح وجهو بيديو ولبس عمتو وجذب بندقيتو من احلائط 

 وراء ظهره وقال خماطباً الرعوي بتأفف:
سأذىب أان اآلن وأنت تلحق يب دلظلم. ال تظن أنين سأقيل عندك ىنا يف ىذا ادلكان ا -

 يف صباح اليوم الثاين.. وإايك أن تتأخر وإال عدت لك من جديد.

 ؟وىل غرديي ىناك -

 ادلهم إايك أن تتأخر... ال أدري -
بينما خرج بعض القرويني من بيوهتم لوداع  ،مث خرج من ابب ادلنزل والرعوي يصاحبو

 فاً من أن يرميو القدر مرة أخرى على أحدىم.كل يظهر لو ادلودة نفاقاً وخو الالعسكري و 
فانطلق  ،رب العدل برحيل العسكري من القريةوخيصاح أحدىم أبحد الصبية ليذىب 

 الذي سلم دحرارة على العسكري مودعاً إايه.. "العدل"الصيب ورجع وبصحبتو 
 : ويف خارج القرية قال العدل للعسكري

 ؟ىل استلمت أجرتك -

 ند ما يلحق يف الصباح.وسآخذىا منو ع.. ال -
وكأمنا تنبو الرعوي لذلك فأخرج الرايلني من طيات ثيابو ودفعها إىل يد العسكري الذي 

 نظر إليهما بغضب مث رمامها إىل األرض وىو يقول:
 !!كل ىذا الطريق برايلني اي رعوي ؟رايلني -

 ال أملك سواىا -

 ..دعك من ادلخادعة اي رعوي -

 د اقًتضتهما من العدلوهللا ال أملك سوامها وق -

 ؟أتريد أن نعيد الكرة مرة اثلثة !..ىو -

 وىنا قال العدل للعسكري وىو حياول االبتسام:
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 فخذمها.... لقد أقرضتو الرايلني اآلن -

 دمت قد أقرضتو الرايلني فأقرضو رايلني آخرين لكي تكتمل األجرة.. ما -
 ..ولكنها األجرة ادلقررة من قبل احلكومة -

 ىو.... ين وبينو اي عدلال تتدخل بي -

 وسكت العدل بينما نظر العسكري حنو الرعوي وقال هبدوء:
، واإلفطار وأخربتك أن تلحق يب يف الصباح وكفيتك شر ادلبيت والعشاء، لقد رمحتك -

 لكن ادلعروف ال ينفع ىذه األايم.
 عدل:لكن أحد القرويني قال خماطباً الوحترك كمن يريد العودة إىل منزل الرعوي 

 أقرضو رايال اثلثًا.. -

 وتوقف العسكري مث محلق يف القروي وىو يقول: 

 رأيك اي محار؟ مث من سأل.. بل رايلني -

 :وسكت اجلميع بينما اجتو العسكري حنو العدل وقال كمن نفذ صربه

 رمحتك مرة أخرى اي رعوي. ..ىو.. ىات رايلني إال ِّ ربع -
رج العدل ادلبلغ ادلطلوب من طيات ثيابو ودسو وكأمنا كان ذلك حاًل وسطًا يف نظرىم فأخ

يف يد الرعوي الذي دسو دحركة ال شعورية يف يد العسكري ووضعو األخري بدوره يف حافظتو 
 بينما قال العدل خماطباً الرعوي: ،اجللدية وىو يبتسم

 تذكر ذلك... يبقى عندك سبعة رايالت -

 ..ولكنها سبعة رايالت إال ِّ ربع رايل -

 ..ـفإذا مل يرضك ذلك ف.. يعين سبعة رايالت.. عة رايالتلقد قلت سب -
عندىا . بينما كان العسكري يودعهم مرة أخرى ،مل يقل الرعوي شيئاً بل سلم ابألمر الواقع

 قال أحد القرويني بعد أن ابتعد عنهم العسكري خماطباً الرعوي:
 ؟ىذا العسكري "مسعد النجار"دلاذا أنفذ عليك  -

أن صاح  ، فما كان منو إال  جاره فهو إىل اآلن مل يعرف السبب ودىش الرعوي لسؤال
 ابلعسكري قائاًل: 

 ؟غرديي من عند العامل اي عسكري ي  دلاذا أنفذ عل -

 :منهم اً وأجابو صوت العسكري ومازال قريب

 ..ألن دجاجتك نقرت عني ابنو -
 وصعق الرعوي لسماعو ذلك بينما كان القرويون يف حالة تعجب عادية..
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 فقال مرة اثنية خماطباً العسكري:، رتبك الرعوي وىو ال يدري ىل يضحك أم يبكيا
 ..ولكنها مل تنقره يف عينو -

 :أجابو صوت العسكري

 ادلهم أهنا نقرتو اي رعوي.. -

 !وىو الذي ذىب يدعو العدل لوداعك ،ولكن ىذا ابنو أمامك ليس بو أي شيء -

 ..ادلهم أهنا نقرتو اي رعوي -

 ! ظلم ولكن ىذا -

 إايك أن تتأخر يف احلضور صباحاً وإال عدت لك مرة أخرى.. -
بينما نظر  ،هبطول األمطار تتجمع منذرةً  السحب ىوأسرع العسكري يف خطاه عندما رأ

تسم برباءة بينما كان الصيب يب.. لو "الراحلة"الرعوي إىل الصيب نظرة أتمل لريى نقرة دجاجتو 
 جاىاًل ما يدور حولو...

 


