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 بياع من برط

 زيد مطيع دماج

 
ناف" تراوده فكرة مل ختتمر بعػد... اػاف منضاًػاً اد إىل دار والده من "العِ ع

 :والده قائلً  هوابدر ، وامجاً 
 ؟..ماذا بك اي ولدي -

 ...  ال شيء -

 ناف"؟لكين أالحظ عليك االنضااض... ماذا حدث يف "العِ  -

زنػػدث عنػػدىي ال شػػيء ىنػػاؾ حػػدث... فلػػي يف النعػػيي ولػػن  -
 !إال ال خري وعافية

 ومتلل األب يف الرد... مث قاؿ:

 وأي نعيي ىي فيو؟ -

... ح انيػػػػػػي... حيػػػػػاة اللػػػػػا راحػػػػػػة !تصػػػػػ ر! أي نعػػػػػيي...؟ -
 ورفاىية...

 وضحك األب ساخرًا... مث قاؿ:

فلػي حػدث .. لكنلي ملمػا حظ "الاّياعة" يف ىذا ال قي !ىو -
 .اعة""بيّ 

 نلض قائًل:الصرب على إخفاء شع ره ف بناالومل يشتطع 
 ؟اعة"وما ضرىي إف اان ا "بيّ  .اعة".."بيّ  -
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 مبغادرة املكاف لكن والده است قفو قائًل: وىي  
وىل تغرت هبذه املظاىر الااىتة ؟.. إهني حثالة... ال أصػل وال  -

نشػػو وال قايلػػة... لػػيز  ػػي وزف وال وضػػل وال ق اعػػد عرفيػػة 
 زنتكم ف هبا...

اػػمهني ... قايلػػةونشػػو و ... أصػػل ردد علػػى يعػػي ذلػػكال تػػ -
... أغػػػراب عنػػػا يػػػدين ف بػػػدين ىجػػػاءوا مػػػن أعمػػػاؽ الصػػػحار 

 آخر... 

نعػػػي أغػػػػراب وسيعيمػػػػ ف دائمػػػاً أغػػػػراب..  ػػػػي  ايتنػػػػا ويف  -
 ظلنا..

 ..!اي والدي... لضد أصاح أصغرىي يف قنا وراءً  -

مازلػػػي تػػػردد علػػػى مشػػػمعي تلػػػك املظػػػاىر الااىتػػػة... ولضػػػد   -
يف أفكارؾ ومشػلكك أمػاـ اني أالحظ عليك دائماً شذوذًا 

نظػػػر إلػػػيلي أ ..خ تػػػك وأبنػػػاء عم متػػػكانظػػػر إىل أالضاائػػػل... 
تػػتعلي ايػػس تكشػػو أشػػرؼ العػػيي... وال أريػػدؾ بعػػد اليػػـ  ل

أف تردد على مشمعي تلك املظػاىر الااىتػة للاياعػة وارػنارين 
 واحللقني..!!

 وامدنا شعر ابإلىانة لذار الطائفتني األخريتني فضاؿ مشتنكرًا:

  أتكلي عن ارنارين واحللقني... وإدنا عن "الاياعة"... مل -

كلمػػػين اليػػػـ  عػػػن "الاياعػػػة"... وغػػػداً سػػػ ؼ تنالػػػر ... تنعػػػي -
بغػػػػريىي وتكلمػػػػين أف احلػػػػلؽ الفػػػػلان قػػػػد أصػػػػاح يت ػػػػاوز  
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... واػػػػمف املػػػػاؿ ىػػػػدفك وىػػػػدؼ اػػػػل قايلػػػػي مثلػػػػك لػػػػو وػػػراءً 
   !..احلشو والنشو والرايسة

* * * 
امشػة والعمػػرين مػػن عمػػره مػع أنػػو قػػد تػػنوج مل يكػن قػػد زػػاوز اخ
ولوػة مػنلي ذاػ ر... وشػعر "بػن و ابػة" يف  ،ماكرًا ولديو من األبناء مخشة

 ،ناؿيػ ومػا ،الشػكاف ونتػائذ ذلػك الشػي.ة... اػاف والػدهندايد دار والده ب
ومػن عضػاؿ قايلػة "ذو ا" الاػارزين... لكػن لػيز  ،من ااار نضااء "بػرط"
رغػػد العػػيي بػػل علػػى العكػػز مػػن ذلػػك مػػن  حػػة معػػذ ذلػػك أنػػو يف  ا

ما حصل عليو من مكاسو احلرب مػن سػلح وذىػو قػد تا ػر يف  فكل
اوػػة صػػغرية مشػػتعملة ضػػاع بعػػض أجػػناء منلػػا يف وحرّ .ػػر، شػػراء "ب ماػػة" للا

 ضلي على ظلر اإلبل إىل رأس ارال...سفح جال "برط" عندما نُ 
ظ أف ىنػػاؾ يلحػػاػػاف املػػرء يشػػتطيع أف الفشػػيح  يف جاػػل "بػػرط" 

معػػامل حًػػارية بػػدأت تغػػنو اراػػل... ع ػػلت  ريػػة... سػػيارات لػػ ري... 
نين أبف ػػػر وبعػػػض "ب ماػػػات" وحػػػراحت... أصػػػاحي معاصػػػي الرجػػػاؿ تُػػػ

معلضػة  (سػت رن الرتان)الشاعات الش يشرية الغالية الثمن... أجلػنة الراديػ  
اػة وأصػاحي الت ػارة واسػعة احلر  ،لػو ويف احل انيػيعلى فروع ش ر العِ 

فاحل انيػػػػػي بلػػػػػاة بمػػػػػ. أنػػػػػ اع الاًػػػػػائع... أقممػػػػػة مل نػػػػػة... أدوات 
... وأىػي حػدث وعلو فاالة وخًروات ،معدنية... روادي ومش لت

... مػػػع ا هنػػػا حًػػاري لػػػديلي ىػػ  وجػػػ د وػػػلث مطػػارات لنػػػنوؿ الطػػائرة
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مػػرتني تثػػري النوابػػع الرمليػػة اانػػي أف طػػائرة "الػػداا ل" الصػػغرية   بدائيػػة إال
 ا ع... يف ال أس

وملتضػػػى قايلػػػدمحم "ذو ا  ،نػػػاف" ىػػػ  عاصػػػمة "بػػػرط"وسػػػ ؽ "العِ 
نػػاف" مدينػػة مت سػػطة شػػيدت ا امل تلفػػة... و"العِ مػػذو حشػػني" بفروعل"و

بعًػػلا فيلػػا منػػازؿ فػػاخرة قػػد يت ػػاوز علػػ  ، و "ِب معظػػي ماانيلػػا مػػن "الل ػػ
ن افػػذ زجاجيػػة مشػػدلة ابلشػػتائر احلريريػػة املنرامػػة... أمػػا ، بسػػاعة ط ابػػ 

 .  ..حل انيي فلي يف ش ارع مرتاصة بعًلا قد تنين بيافطات مل نةا
بينمػػػا ال ي جػػػد مػػػن ح  ػػػا  ،نػػػاف"احليػػػاة يف "العِ انتعمػػػي وىكػػػذا 

 ،متفرقػػة يف أعػػاك ا اػػاـ والػػتلؿ ارػػرداء وحصػػ فٌ  ،سػػ ى قػػرى صػػغرية
 ز احلربية العليا لصد الغناة... يالن افذ تكثر فيلا املتار  صغريةُ 

اعاصػمة "لػربط"  نػاف"لفػرؽ شاسػعاً بػني مدينػة "العِ من ىنػا اػاف ا
وبػػػني ضػػػ احيلا... لكػػػن عاصػػػمة "بػػػرط" يشػػػكنلا أ س  لضاائلػػػووملتضػػػى 

أي الت ػار الػذين يتػمفس الضايلػي مػنلي ، آخروف غري الضاائل ىي "الاياعة"
زنتػػار حنطػػاط يف العػػرؽ... واػػي اػػاف "بػػن و ابػػة" اعلػػى أسػػاس لي ويعػػامل

 ،ت "العنػػاف" ممػػدوىاً بػػا يػػراه يف احل انيػػيلػػذلك وىػػ  يتشػػكع يف طرقػػا
والرفاىيػة الػدمحم يعيمػلا سػكاف "العنػاف"... اػاف واألهبػة والع لت الناريػة 

حنػن يف احلصػ ف  ملػاذا نعػييُ : يف بعض األحيػاف يتشػاءؿ عػن سػاو ذلػك
املظلمة على قمي التلؿ اررداء يف باس بينما يعػيي سػكاف "العنػاف" يف 

   ًر ويف  ا حة من العيي؟قص ر راقية على سلل أخ
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فصػػعد إىل سػػػطح الػػػدار يريػػػد أف  ،ومل يشػػتطع النػػػـ  تلػػػك الليلػػػة
املرتفعػػة ز احلربيػػة ي... لكػػن املتػػار نػػ ار "العنػػاف" الشػػاطعة املت ل.ػػةيػػرى أ

 ويف ا ة صغرية نظر وأمعن النظر... ،حالي دوف ذلك فعاد إىل غرفتو
* * * 

نػػاط  فػػاليـ  ىػػ  يػػـ  سػػ ؽ "العنػػاف" ابلنػػاس يف لتلػػس امل ظااػػت
نتاػو لعملػو لراػاً اػل ذن مػو وممػاال اقػد . ااف ارميع الش ؽ األسا عي

ابػػة" أف يمػػ  ... ومل يشػػتطع "بػػن و  وشػػراء وتاػػادؿ احلػػرب جاناػػاً... بيػػعٌ 
وصػػل إىل ابب حػػان ت ااػػري اػػاف عنػػدما و ، بصػػع بة طريضػػو إىل ىدفػػو إال

لكػن  ،اؼ احلػدي أطػر لتاػادؿ يريد أف رنلز داخلو عند صديضو "صاحل" 
بػػل وأحػػرج  ،و مػػن الػػدخ ؿتػػشػػدة زحػػاـ النػػاس علػػى حػػان ت صػػديضو منع

 ،م قفػػو فكيػػس يػػدخل وصػػديضو يف ملمػػة اػػربى ورمبػػا عطلػػو عػػن العمػػل
 اارىاً بني األاتاؼ املرتاصة ينزنلا... فانشحو  

بػو املضػاـ  ػي شػ رة  وخارج الشػ ؽ بعيػداً عػن الًػ يذ اسػتضر
بً ر... لكػن احلػظ مل يشػاعده يف خل تػو  بندقيتو جانااً وضع وافرة وقد 

لمػػو مػػدج ني ابلشػػلح  ػػي  بػػو ظلػػر مػػن بعيػػد والػػده ومػػن ورائػػو غِ إذ 
شرذمة مػن الضاائػل معظملػي مػن "نضاػاء" "بػرط" وأعيانػو... وازػو مػ االي 

اػػػاف ارجػػػاً مػػػن حنػػػ  تلػػػك المػػػ رة... واػػػي لعػػػن نفشػػػو لضػػػدوملي لكنػػػو  
علػػػ  وجػػػ ىلي الكجلبػػػة وارديػػػة الحػػػظ أف الضػػػـ  تو ... االنشػػػحاب بعيػػػداً 

 م ض ع ىاـ... ي جاءوا يف وأهن
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انتصػػو واقفػػاً وتكلػػس ابتشػػامة مرحاػػة... وصػػمي الضػػـ  بينمػػا 
 ، ومػػػا ىػػػي إالت افػػػد "نضاػػػاء" جػػػدد مػػػع أتاػػػاعلي زرافػػػات يف اػػػل صػػػ ب

 حلظات ح. طغي أص اهتي على ض يذ الش ؽ... 
 "ذو ا"... يف اػػػػل مخػػػػيز مػػػػن أمخػػػػاس !اي نضيػػػػو عاػػػػده -

 شنثلو...  عاقلٌ 

علػى مخشػة  احلاضػرين يريػد أف زنصػر االجتمػاع "النضاػاء"قاؿ ذلػك أحػد 
 أش اص فض ... فاادره النضيو عاده قائًل:

؟ فعػاقللي "ؿ صػلحآ"أ  م اف ... لكن من سيمثل مخيز  -
 غري م ج د...

 ابالنصراؼ لكن والده أوقفو صائحاً: وس.ي "بن و ابة" ذلك وىي  

 معو!رجع من الش ؽ... وا "عاده"نا النضيو ذىو وادع لا -

 ...إلنامػػياألخػػري ابحلًػػ ر وامنػػو ل مػػر وقػػد غًػػو  "بػػن و ابػػة"وذىػػو  
 "النضاػاء"جلػز مػع ابقػي األفػراد بينمػا اػاف  "عاػده"وملا عاد مػع النضيػو 

اخمشػػػة قػػػد انتحػػػ ا جاناػػػاً يف حلضػػػة دائريػػػة... وطػػػاؿ هبػػػي احلػػػدي  حػػػ. 
 ائًل:ض ر "بن و ابة" فشمؿ جاره ق

 ؟ا معلي اليـ  من ممكلة يناقم هناماذ -

 .ممكلة خطرية -

 ىل قلي خطرية؟ -

 ؟... أو مل تشمع هبا... خطرية جداً نعي -

 ال...  -
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 ذلك!.. ع يوٌ  -

 ما الع يو يف ذلك؟ -

أنػػك مل تشػػمع هبػػا مػػع إنػػك ابػػن أحػػد عضػػاؿ مخػػيز   ع يػػوٌ  -
 ااري من أمخاس "ذو ا"!..

 ..لس بعد ب الية العلد اي صديضي!!اَ مل أُ  -

 وتع و جاره لرده لكنو قاؿ:

... ... وىػػي شػػ  طريػػ  إىل اراػػل للشػػياراتممػػكلة خطػػرية -
 ذلك..بوحنن ال شنكن أف نضال 

 وما اخط رة يف ذلك؟ -

 خطر جدًا اي صديضي... أو مل تكفينا مماال الطائرة؟ -

 فر لنػػػا االتصػػػاؿ بكػػػػل تػػػمػػػا ىػػػي ممػػػاال الطػػػػائرة!؟.. أمل و  -
... مل يكػن ينضصػنا لمػاتاملناط  مع تشػليل الشػفر ونضػل امل

 االزار مع مجيع املناط ... لنشتطيع للشيارات  طري ٌ  إال

أمػػػا حنػػػن فشػػػنك ف  ػػػي ... لت ػػػارة "للاياعػػػة"... ازػػػار؟!اال -
 بعد ذلك أبدًا.رؤوسنا اخطر ملددين ولن نشتطيع رفع 

 !مافسمشعر ابلراحة واأل ...ابلعكز -

 ع يو ق لك ىذا!! -

فكػي ...لطريػ لمػز احلاجػة الع يو ىذاينك ىذا! حنػن يف أ -
أمتػػذ شػػراء سػػيارة أنضػػل هبػػا املشػػافرين مػػن اراػػل إىل املنػػاط  

وأتاػػػد أنػػػين سػػػمق دىا بنفشػػػي امػػػا يفعػػػل ذلػػػك  ...األخػػػرى
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أىػػاك "ارػػ ؼ" و"سػػحار".. أال تعلػػي أهنػػي يشػػافروف هبػػا مػػن 
 !وير  ف املاؿ الكثري من ذلك؟ "الرايض"ح.  "عدف"

" مػػػن جلشػػػتلي النضاػػػاءمشػػػة "طػػػع حػػػديثلي بعػػػد أف هنػػػض اخوقُ 
 وت جلػػ ا حنػػ ىي... وىنػػا هنػػض جػػاره مػػن جاناػػو وىػػ  ياتشػػي وقػػاؿ لاطاػػاً 

 والده:
ىػػػل تعلػػػي اي "نضيػػػو" أف ولػػػدؾ يريػػػد شػػػراء سػػػيارة ينضػػػل هبػػػا  -

 ؟!"الرايض"و "عدف"املشافرين من "برط" إىل 
لكػػػن والػػػده  سػػػاخرًا، "و ابػػػةبػػػن "وضػػػحك بشػػػ رية بينمػػػا هنػػػض 

 :ذنز يف أذنو قائلً 
 ل"!!اُ أومل أقل لك أنك أصاحي شاذًا بني "الضُ  -

النحػػاـ  بػػل انشػػحو لراػػاً املكػػاف حنػػ  الشػػ ؽ وقػػد قػػل   ،ومل رناػػو
وتطلػػػع إىل صػػػديضو "الايػػػاع" الػػػذي اػػػاف قػػػد جلػػػز يف حان تػػػو  ،ن عػػػاً مػػػا

 يراجع خنانتو ويصس النض د برتتيو منش ...
 ىل فرغي ايبياع من عملك!؟ -

 وضحك الاياع لذلك وقاؿ:
 لضد فرغي.. تفًل ابلدخ ؿ! ..نعي اي نضيو النضااء -

" حػػان ت صػػديضو ورمػػى باندقيتػػو جاناػػاً بًػػ ر و ابػػةودخػػل "بػػن 
 وقاؿ ات اً:
الػػػػدمحم  ةىػػػػل يعػػػػي ابملمػػػػكلة اخطػػػػري  اي  ػػػػي مػػػػن جلػػػػلء.؟! -

 يناقملا "النضااء" األفاضل؟
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 ؟قرروالكن ماذا ... نعي ...نعي -

 ال أدري...  -

 !سيضرروف الرفض أواًل... -

 وبعد ذلك؟ -

 سيادؤوف ابملماطلة واملفاوضات مع احلك مة واألىاك...  -

 مث...  -

بعػػػػػػد أف يػػػػػػدرا ا أف العمػػػػػػل قػػػػػػد أصػػػػػػاح ملي.ػػػػػػاً للكشػػػػػػو  -
 سي مع ف التربعات من األىاك واحلك مة... 

 وما مكشالي من ذلك..؟ -

 ربع املالغ اي صديضي...  -

 ماداـ سيكشا ف ربع املالغ فلماذا الرفض أواًل..؟ -

 حػػػد... ال احلك مػػػػة والأذلػػػك حػػػػ. ال زناسػػػالي  البػػػد مػػػن -
 األىاك... لعاة ظريفة من لعو "نضااء" برط اي صديضي...

والتفتػا مػن  ،ص لً ينادي من علػى املرتفػع يف الشػ ؽيعا وف مة 
 "دوشػاف"أنػو الااب ف جدا رجػًل مػنراي الثيػاب بيػده حربػة ط يلػة عرفػا 

عري أحد "النضاػاء" وعلػى مػن رنػده الضايلة يصيح يف الناس منالاً الختفاء ب
 لديو جائنة مثينة... 

 إنو بعري النضيو عاده...  -
 يف اللا اي عنيني... أمتذ أال رندوه... -

 ":و ابةجمل ًل فضاؿ "بن  "الدوشاف"وبعد برىة ارتفع ص ت 
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نصي إنو يعلػن عػن رفػض الضايلػة لمػ  ا. .."ظاىرة" جديدة -
 الطري ...

"الدوشػػػػػػاف" يعلػػػػػػن قػػػػػػرارات "النضاػػػػػػاء"  وأنصػػػػػػتا بينمػػػػػػا اسػػػػػػتمر
 اخمشة... 

 ...!لضد رفً ا ؟ىل يعي -

 قلي لك... ىذه بداية اللعاة الظريفة!! -
* * * 

ف الضػػػات... اػػػاف ا" ي مػػػو عنػػػد صػػػديضو شنًػػػغة"بػػػن و ابػػػقًػػػى 
زػػ ؿ يف فكػػره ىػػ اجز شػػ.... وف ػػمة بعػػد أف أتاػػد مػػن خلػػ  ، وامجػػاً 

 :من النابئن قاؿ لصديضو متشائلً  احلان ت
مػػن  الت ػػارة.. فلػػدي مالػػغٌ  مػػا رأيػػك اي صػػديضي لػػ  مارسػػيُ  -

 ستطيع استثماره... ااملاؿ 
"؟ وأنػي مػن عليػة ةاي "بػن و ابػ ...وىل تريد أف تصاح بياعػاً  -

؟  الضـ 

 ...  وال  اوؿ الش رية إان جادٌ  -

 ...  لكنك من علية الضـ  وىذا واضح -

 ...دعك من ذلك وأجاين! -

 ..!نلا منحطة يف نظرايال اقع أهنا ملنة مر ة... لك -

ال تضل ذلك فمنتي معمر "الاياعػة" ختػاف ف املنافشػة وختػاف ف  -
 !..أف يصاح أاثر الضاائل "بياعة"
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 ...!ال خناؼ املنافشة... إدنا خناؼ مماالكي -

 لن أفمل...  -

لضػػد ىػػاجر مػػن  ...... خػػذ مػػثلً "بػػن بػػلؿ"لضػػد فمػػل غػػريؾ -
 ...معظي الضاائل ورفً ا المراء منو الالد بعد أف قاطعو

لكنػو يف "صػنعاء"  ػح يف  ...... ىػذا صػحيحلضد فمػل ىنػا -
 ...وأصاح شنتلك منناًل فاخراً  ..وس اقتلا شراء سيارة أجرة

إىل  ةإدنا أخاؼ عليػك الفمػل ولػن تشػتطيع بعػد ذلػك العػ د -
 عرفك الضدمي..

 ...لدي الثضة يف عدـ الفمل -

لػػك حػػان لً  ػػاند وأرشػػدؾ يف  وأ  علػػى اسػػتعداد ألسػػتمجر -
 عملك..

 ؟صحيح -

 وأقشي على ذلك. -
" العناف بعػد الغػروب وقػد حمػى بندقيتػو ابلػذخرية  ةترؾ "بن و اب

... اػػػاف عليػػػو أف يكػػػ ف شػػػديد ... ووصػػػل دار والػػػده احلصػػػنياالعػػػادة
 .. ابدره والده ااملعتاد قائًل:واإلصرار.احلكمة ق ي التصميي 

 ناف" اي ولدي؟"العيف ... ماذا حدث !ىو -

 حدث شيء خطري...! -
 ما ى ؟ -
 ..!جديد ليز لو نظري اي والدي فتح حان تسيُ  -
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 ...!ليز ىذا ابلميء اخطري -

 أصحيح ق لك ىذا؟ -

 ما اخط رة يف ذلك؟ -

 ؟وإذا قلي لك ملن ى  ىذا احلان ت.. -

 عشى ملن يك ف "س ى" لاياع من حثالة "الاياعة"! -

 ؟وإذا قلي إنو ك اي والدي -
 ا وقد زلي وجو والده مث هنض متمورًا وقاؿ:وصمت

ابن عاقػل مػن عضػاؿ  ..."ةأتضصد أنو لك... ؟ أني "بن و اب -
 !ايلك من سافل حضري... "ذو ا"؟و"برط" 

. ةومػػا الشػػفالة يف ذلػػك؟ وقػػد اػػاف رسػػ ؿ ه شنػػارس الت ػػار  -
اعػػػػة" وىػػػػي مػػػػن أشػػػػرؼ الضاائػػػػل وأعرقلػػػػا وقػػػػريي اللػػػػا "بيّ 

 حشاًا ونشااً.

... أمػا حنػن فلػيز ني عػاداهتي وأسػلفلي أابً عػن جػدلضد اا -
 !..من عاداتنا وال من أسلفنا

ومل  ..."بػػػن بػػػلؿ" وغػػػريه ...يف قايلتنػػػا مػػػن مػػػارس الت ػػػارة -
 يتغري فيلي شيء س ى أهني اشا ا املاؿ الكثري.

 ...  لضد فمل ا وأصاح ا الاًب منا ذة -
 ...  . ول  فتحتي  ي صدوراي..مبحاربتكي أنتي فمل ا -

ريػػػػد أف نفػػػػتح صػػػػدور  أيًػػػػاً ملػػػػن ينحػػػػرؼ عػػػػن عاداتنػػػػا أت -
 ؟وتضاليد  وشنرغ ن اميشنا يف العار
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. مل تعػػػد الت ػػػارة علػػػى مػػػا اانػػػي عليػػػو يف سػػػالس .اي والػػػدي -
 العصر واألواف...!

... و"الاياعػػة" ىػػي ىػػي منػػذ سػػالس العصػػر الت ػػارة ىػػي ىػػي -
 ...واألواف

اح ا ... لضػػػد تغػػػري اػػػل شػػػيء وأصػػػاي والػػػدي اً صػػػحيحلػػػيز  -
خبرجػػو اع" أيخػػذ  ػػاره ... لضػػد اػػاف "الايّػػريفير ػػ ف املػػاؿ الػػ  

فلػة يظػل يايعلػا ويذىو إىل صنعاء ويع د بو امًل أبشػياء ل
نيػػي بلػػ ءة مب تلػػس ... أمػػا اليػػـ  فاحل اطػػ اؿ الشػػنة ااملػػة

 ... والطػػائرات تنضػػل شػػ. أنػػ اع املشػػتللكاتألػػ اف الاًػػاعة
 ...  ويف نعيي... أصاح ا يف قص ر ريةالت ا

 صمي األب قليًل مث قاؿ:

... ال تػػػدع اخػػػني ملمػػػا يكػػػن فالعيػػػو اػػػل العيػػػو يف ذلػػػك -
وال شنكن أف أتصػ رؾ قابعػاً  !...والعار يلحضاان أينما ذىاي
مػػػر مػػػع نضاػػػاء "ذو غػػػيلف" مػػػن خلػػػس حػػػان ت حضػػػري وأ  أ

 .... مشتحيل إطلقاً..... ىذا مشتحيلأمامو

وعػػار يف أف أاشػػو عيمػػي  وأي خػػني ؟...أمشػػتحيل ىػػذا -
 !؟نظيفاً وبمرؼ

... ال أريػػػػد أف أراؾ بعػػػػد اليػػػػـ ؟! أي شػػػػرؼ ذلػػػػك !خػػػػرسإ -
 ...  أخرج من أمامي

* * * 
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مػن  منراي الثياب ويف يـ  س ؽ "العناف" األسا عي ارتفع رجلٌ 
فاشػػرأبي األعنػػاؽ حنػػ ه  ،يصػػيح ابلنػػاسبيػػده حربػػة ط يلػػة و  علػػى مرتفػػع

شػمع ليُ املرتفػع رتضػى اسػ ى "دوشػاف" الضايلػة قػد  ومل يكػن ذلػك ،تنصي
... وملػػػا ىػػػدأت األصػػػ ات ارتفػػػع صػػػ تو جمل ػػػلً النػػػاس "ظػػػاىرة" جديػػػدة

 ..." قد أصاح "بياعاً"و ابةقاائل "أبناء شاار" أبف "بن  لوى  يعلن لك
ومػػػرت فػػػرتة حػػػ ار وىػػػرج بػػػني الضػػػـ  ينػػػذر ابال .ػػػناز والغًػػػو 

ج اناػػػو بمػػػ. أنػػػ اع ل.ػػػي مُ  " حان تػػػو وقػػػدو ابػػػة... وفػػػتح "بػػػن والنفػػػ ر
... اػػاف ذلػػك الاًػػائع امل تلفػػة وقػػد وقػػس بداخلػػو منىػػ اً يػػنظي بًػػاعتو

اليـ  أسعد أايمو لكنو مل يكن يشلي من الكجلبػة بعػض ال قػي. اػاف يتمػذ 
 أف شنر ذلك اليـ  بشلـ.

وت قس عنده بعض النابئن. منلي من يل ػ ه ومػنلي مػن يصػمي 
لكنػػو مل يمػػاىد أحػػداً مػػن  ،وتمػػ يعليػػو بكلمػػة عطػػس إوآخػػروف يرنػػ ف 

 أسرتو.
ويف هنايػػػة ذلػػػك اليػػػـ  دخػػػل عليػػػو صػػػديضو ليمًػػػغ معػػػو الضػػػات. 

 وابدره قائًل:
 ؟ىل أع اك احلان ت اي ا -

" ىػػدؼ صػػديضو ومل يعػػره اىتمامػػاً لعػػدـ مناداتػػو و ابػػةوأدرؾ "بػػن 
 :.. فمجابو" بل ابيو اجملردو ابة"اببن 

 ...وأشكرؾ ملشاعدتك ...نعي -

 :قاؿ صديضواملضاـ ملا استضر هبي و 
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 ؟ىل ااف العمل  جحاً اليـ  -

 .!.. لكين مل أر أحدًا من األسرة واألقارب..نعي -

فمجابػػو ضػػحكو سػػاو عػػن  هاستفشػػر ف ،وضػػحك صػػديضو لػػذلك
 قائًل:

مل يكػػن  ػػي أوػػر يف الشػػ ؽ الػػو اي عنيػػني فػػاليـ  ابلنشػػاة  ػػي  -
 ..  .!حداد أيًاً بل يـ  يـ  شـا

 ؟!وا الش ؽ قطعاً ىل تضصد أهني مل زنًر  -

. وىػػل انػػي تت قػػع حًػػ رىي ليض مػػ ا بضػػ  ..نعػػي اي عنيػػني -
 ؟المري  وافتتاح احلان ت

 وضحك مث استطرد قائًل:

وىػػػل انػػػي تت قػػػع أف زنتفلػػػ ا ويشػػػارع ا إىل إلضػػػاء اخطػػػو  -
 ؟احلماسية هبذه املناساة

 " لذلك لكنو قاؿ:ابةو  أتمل "بن 

بػػػػػيعلي بػػػػػل ... مػػػػػع أنػػػػػين انػػػػػي أحػػػػػو أف أمل أت قػػػػػع ذلػػػػػك -
 ...  مضابل

نػػػػػاف" إىل دار عػػػػػدة أايـ مل يغػػػػػادر فيلػػػػػا "العِ  "و ابػػػػػةبػػػػػن " مكػػػػػ 
نػػػػاف" وقػػػػد سػػػػ.ي اػػػػاف ممػػػػغ الً زعػػػػداد منػػػػنؿ ألسػػػػرتو يف "العِ   ..والػػػػده.

 ضيافات "الاياعة".
واػػي اػػاف يتمػػذ أف تػػرد عليػػو  ،طػػرؽ ابب دار والػػده بعػػد العمػػاء

كنػو يػع مػن اػ ة ... لحػرج اللضػاء مػع والػده وأفػراد أسػرتو وزوجتو لتكفي
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صػ ت أحػد أبنػاء عم متػو. ااف ..رأس الدار ص لً يشمؿ عن الطارؽ.يف 
   :وملا أجابو ننؿ وفتح لو الااب وابدره قائًل بص ت ساخر

 ؟بن العي وأين بندقيتك اي -
 تراتلا يف احلان ت. -

 .ال ترتالا مرة أخرى فاألم ر سي.ة -

 ؟ملاذا -

 ال ضع ت تر بيننا وبني "امللا ة". -
 ،شػػوافر ىل إ يعػره اىتمامػػاً وسػػملو عػػن والػػده فػػمخربه أنػػو قػػد أوى مل

فصػػػػعد إىل مكػػػػاف زوجتػػػػو ف جػػػػػده م صػػػػداً فطرقػػػػو فمجابتػػػػو مشتفشػػػػػرة 
... لكنلػػا مل تعػػره اىتمامػػاً فكػػرر الطػػرؽ عػػدة مػػرات يػػع أونائلػػا فمجاهبػػا

واسػتطاع أخػرياً إقناعلػا  .أوالده فرحني مبضدمػو بينمػا اانػي األـ تنلػرىي..
 فدخل وسلي مث احتًن أوالده.ففتحي الااب 

اػػػػػاف ينػػػػػ ي أف أيخػػػػػذىا مػػػػػع األوالد يف تلػػػػػك الشػػػػػاعة لكنلػػػػػا 
حػػ. أقنعلػػا  ،غراميػػاً وبػػذؿ تلػػك الليلػػة جملػػ داً سػػ ياً، مػػادايً و  ،رفًػػي

 إىل مننلو ارديد. ...ابلرحيل إىل "العناف"
 يف الصااح ابدره والده قائًل:

 خري ما ستفعل الرحيل مع زوجتك وأوالدؾ. -

 ابلطرد فمجاب: اً   ة والده أمر أدرؾ يف 
لضػػد فرشػػي بيتػػاً مجػػيًل، واػػي أمتػػذ أف تػػنوروان فيػػو مػػع بضيػػة  -

 األسرة.
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الرحػػػػاؿ مػػػػع زوجتػػػػو  بينمػػػػا شػػػػد   ،بتشػػػػي األب سػػػػاخراً ومل رنػػػػوا
يػػػػع والػػػػده  راوملػػػػا وصػػػػل إىل ابب الػػػػد ...وقليػػػػل مػػػػن العفػػػػي ،وأوالده

 يتشاءؿ بص ت مرتفع:
 ؟ىل أتيي ليًل بدوف بندقيتك -
 ... واستمر يف مشريه مع أسرتو.رنومل 

* * * 
 "اعػػاً بيّ "صػػاح أو  ،حياتػػو ارديػػدة يف "و ابػػةبػػن "ػلػػسػػتضرت احلالػػة ا

يف  ا حػػة مػػن العػػيي. لكػػن صػػلتو أبسػػرتو و  ،بكػػل ج ارحػػو وأحاسيشػػو
حصػػاراً ومضاطعػػة أتمل  ػػا   قػػد فرضػػ ا عليػػواػػان ا و  ،أصػػاحي شػػاو مضط عػػة

 ...  اثرياً 
يااشػػػر عملػػػو مػػػع حان تػػػو مػػػاـ أويف يػػػـ  الشػػػ ؽ األسػػػا عي اػػػاف 

ومل  ،اغريه من زمػلء ملنتػو "اعاً بيّ "وقد أصاح يف نظرىي  ،"لاُ الضُ "لتلس 
وشػراء.  بػل بيػعٌ  ،يلأف اىيعد يشمع ألفاظ التضريع والتمنيو والت بيخ من 

 ،املضاطعػة لػومػن علػى مػا ىػي عليػو اانػي مػاتناؿ أسرتو وعمػريتو  ف أغري 
 ارػنء بػل وأصػاح مػن النػادر رؤيػة أحػد مػن أفػراد عمػريتو يطيػل الاضػاء يف

فإنػػو يشػػرع اخطػػى وقػػد  ذا مػػا مػػر  إو  ،الػػذي يضػػع فيػػو حان تػػومػػن الشػػ ؽ 
 خر. ا  انوىل ارإأشاح ب جلو 
ااف ياتاع لو بعض األشػياء الذي   ابن عموملح يف ىذه املرة لكنو 

ايـ يف يػػـ  مػػن األالػػذي اػػاف عمػػو يػػن ا .ان تػػويضابػػل حالػػذي ان ت مػػن احلػػ
لكنػو  ،يف مناداتػو "و ابػةبػن "وتػردد  ...ىػذا ممػروعوي د الدخ ؿ معو يف 
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وبعػػػػد جػػػػداؿ اػػػػرج أقنعػػػػو بػػػػدخ ؿ  ...سػػػػرع حنػػػػ هأهنػػػػض مػػػػن مضعػػػػده و 
يتممػل ذلػك الػ ىذ الرائػع مل تلػس ابػن عمػو ويف زاوية منو قاػع  ،احلان ت

 .ان تاحلأل اف األقممة والاًائع الدمحم ضاؽ هبا 
سا اً يف أفكاره ومل يعػره اىتمامػاً بعػد أف فػتح لػو  "و ابةبن "تراو 

ئن يف علػػو الفاالػػة واسػػتمر يف عملػػو وقػػد ارتفػػع صػػ تو مػػع الػػناب ىأحػػد
أمػػاـ  ُحػػَنـالشػػ ؽ مجػػع نضػػ ده يف وقػػي ويف هنايػػة  ...جػػداؿ حػػ ؿ األمثػػاف

 ابن عمو وقفل حان تو ودعاه للغداء معو.
ويف مننلػو تعمػػد تضػدمي أف ػػر أنػػ اع الغػذاء الػػذي مل يعلػػده يف دار 

ابن عمو وقػد جلػز الضرفصػاء أنالر واي  ،"نافالعِ "األسرة املننوي خارج 
. اً معلاػػاػػاف أنػػ اع الطعػػاـ أاثرىػػا  يف حلضػػة أمػػاـ مائػػدة شػػلية مػػن لتلػػس 

ف ػػػ راً منىػػػ اً  ياتػػػو  "و ابػػػةبػػػن "خللػػػو  افبينلمػػػا اػػػ ودار حػػػدي  ط يػػػلٌ 
ارديدة لكن ابن عمو اػاف سنلػد للصػمي أحيػا ً فشػملو عػن سػاو ذلػك 

 فمجابو قائًل: 
 ؟ين أستطيع أف أمتلك حان ًل مثلكليت -
 .جادًا فم  على استعداد ملشاعدتكإذا اني  -

فػإذا  ...هبػا مجيعػاً  لكن ىنالك ممػكلة دنػرُ  ...لً إنين جاد فع -
 عن ذلك. مرت بشلـ فلن أت اىن

 ؟وما ىي ىذه املمكلة -

لضػد أصػاحي احلالػة بيننػا وبيػنلي تنػذر  ػدوث  ..."امللا ة" -
 الفتنة.
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 يف خصاـ؟ "امللا ة"أما زلتي مع  -

 :"و ابةبن " . فشملو..وأطرؽ ابن عمو قليًل مث ضحك

 ؟ماذا يًحكك -

 ..ق لك ىذا -

 ؟يووما املًحك ف -

 !؟امنك مل تعد منا -

 ...  ش.تي ذلكمن نتي أ -
 * ** 

مفعمػػاً  األسػػا عي "نػػافالعِ "يػػـ  مػػن أايـ سػػ ؽ ذلػػك الاػػاف ف ػػر 
 ،حنػػػ  الشػػػ ؽوا قػػػد ت افػػػدواػػػاف النػػاس  ،ابلغاػػار والػػػرايح اابملػػػة ابألتربػػػة

الػػػػػذين يفرتشػػػػػ ف  ،"اعػػػػػةالايّ "اػػػػػاف  .يشػػػػػ ق ف أمػػػػػاملي احلمػػػػػري واإلبػػػػػل
، وزػارهتي ال فلػي ال شنلكػ ف احل انيػي متذمروف ،الش ؽباًاعتلي أرض 

يػػـ  الشػػ ؽ األسػػا عي والبػػد للػػنابئن مػػن الل ػػ ء إىل احل انيػػي  تظلػػر إال
رائعػاً يف ذلػك  "و ابةبن "ااف حظ ىروابً من ار  املفعي ابحلرارة واألتربة.  

أمػػاـ حان تػػو أقاملػػا  "الننػػك"مظلػػة مػػن املعػػدف  صػػنعاف قػػد ذ اػػإ ،اليػػـ 
ملشػػت رد املربػػع ارميػػل بػػا جعػػل النحػػاـ علػػى علػػى أعمػػدة مػػن اخمػػو ا

 .حان تو شديدًا..
أف يشػػكي اػػل ضػػ يذ  "الدوشػػاف"ومػػع ذلػػك اسػػتطاع صػػ ت 

فضػد دوت طلضػة  ،"نػافالعِ "الش ؽ حي  أعلن أنو قػد حػدث قتػل خػارج 
وانشػحو  ،أحد الرجاؿ مًػرجاً بدمػوتلا سض  نتي  "نافالعِ "خارج  رية 
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دار  ...وػػة مػػن المػػااف املشػػلحني وازلػػ ا حنػػ  دارىػػيمػػن أامػػة  ػػ اره ول
 الاارزين. "امللا ة"أما الضتيل فضد ااف أحد أفراد  ..."و ابةآؿ "

ومل تعػػد  ،تػػ تر امل قػػس بمػػكل خطػػري بعػػد حػػدوث تلػػك اررشنػػة
أو خارجلػا وقػد  "نػافالعِ "يت  ؿ داخػل  "و ابةآؿ "ترى أحدًا من عمرية 

. اػػاف مػػن العشػػري علػػى هعلي  ػػ ار اعتصػػم ا  صػػنلي املنيػػع ورتاػػ ا مػػ اق
 "و ابػػػػةآؿ "وابتػػػػ ا يرتقاػػػػ ف ألي فػػػػرد مػػػػن  ،اقتحػػػػاـ احلصػػػػن "امللا ػػػػة"

بشػاو  ل خػذ ابلثػمرأعيػتلي احليلػة قػد وااني  ،"نافالعِ "يصادف نو خارج 
 ."و ابةآؿ "حذر ودىاء ومكر 

شنًػػغ ف الضػػات اػػل يف حان تػػو  ةوالنػػاس يف مللػػا ،يف عصػػر ذات يػػـ 
ولوػػػػة مػػػػن الاػػػػدو  "نػػػػافالعِ "دخػػػػل  ،اره مػػػػع جمم عػػػػة مػػػػن أصػػػػدقائوأو د

مػػػدج ني ابلشػػػلح يتلفتػػػ ف حػػػ  ي  ػػػذر شػػػديد وىػػػي شنػػػروف مػػػن أمػػػاـ 
بع لػػة هنػػض و  ،. عػػرفلي فاصػػفر لػػ ف وجلػػو"و ابػػةبػػن "حػػان ت صػػدي  

يػػػع بعػػػدىي شػػػديدة وىػػػ  يتمػػػتي أبمل مكاػػػ ت. وفيمػػػا ىػػػ  يشػػػرع اخطػػػى 
لفػظ أنفاسػو األخػرية. ي قتيػلٍ  وصػياح ،مكت مػةمتتاليػة ولث طلضات  رية 

.. أسػرع رنػري حنػ  حػان ت صػديضو وقس وامجاً وقد فاضي عيناه ابلػدمع
حنػػػ  تنظػػػر شاخصػػػة وعينػػػاه  ،مًػػػرجاً بدمػػػو ان تاحلػػػف جػػػده مرميػػػاً أمػػػاـ 

نالػػػػرت بػػػػذلك الػػػػ ىذ الرائػػػػع مل تلػػػػس أنػػػػ اع األقممػػػػة احان تػػػػو امدنػػػػا 
 والاًائع.


