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فً الحجرة األولى كنت أنا، وفً الحجرة الثانٌة أمً وإخوتً، أما فً الزرٌبة المسقوفة فكانت أربع معزات وجداؤهن الثالثة، 

تبارك الذي بٌده الملك وهو على ... تبارك الذي بٌده الملك وهو على كل شًء قدٌر. "ومن السماء كان الثلج ٌسقط أبٌض فً صمت
باسم هللا الرحمان الرحٌم تبارك الذي بٌده الملك وهو على كل ... تبارك الذي بٌده الملك وهو على كل شًء قدٌر... كل شًء قدٌر

". شًء قدٌر 
 رقٌقة ومتوازنة، واسع وفضفاض  ولكنه دافئ، وأنا أتكوم فٌه  طوٌلة بٌضاءجلباب أبً من الصوف األسود، وفٌه خٌوط

. ُثْمٌن طوٌل مكتوب على جهتً اللوح معا، والثلج ٌسقط أبٌض فً صمت" تبارك " "تبارك الذي بٌده الملك وهو على كل شًء قدٌر"
ٌّش"أما أبً فكان فً الغابة ٌقطع أغصان  الثلج ٌسقط، والبرد، . ذات األوراق القصٌرة الشائكة األطراف لتأكلها الماعز فً الدار" الكُر

غراب، قفزت إلى النافذة الخشبٌة وفتحتها فرأٌت البٌاض، " عاق.. عاق عاق"أختً لم تسرح بالماعز، وأنا لم أذهب إلى الجامع، و
أقفلت النافذة ورجعت متعثرا فً جلباب . الهضبة المقابلة كانت بٌضاء تماما، والسماء بٌضاء أٌضا، وبٌنهما الصمت والبرد، وال غراب

". تبارك"أبً إلى الحصٌرة، ألقرأ 
 

. دندنة الحدٌث تدخل خافتة مكتومة ودافئة، شمرت أذٌال الجلباب وذهبت إلى الحجرة الثانٌة
 

ُتَسّخُن الشعٌر فً المقالة الواسعة، وأختً الكبرى تهرس " الكانون"أمً تجلس على قطعة مطوٌة من حصٌر قدٌم إلى جانب 
حادة " َهسْ "الشعٌر المسّخَن  فً  مهراس خشبً طوٌل، وكلما هبطت ٌد الفأس الخشبٌة على كومة الشعٌر فً المهراس ترتفع 

السٌن من فم أختً الكبرى، أما الصغرى التً ترعى الماعز فكانت تّسرح شعرها القصٌر بمشط أصهب من العظم، وتغمس أصابعها 
، وأحٌانا تظفُر أصابعها بقملة "دواء البرغوث"بٌن الحٌن  والحٌن فً إناء طٌنً صغٌر ثم تخلل شعرها بزٌت الزٌتون المخلوط ب 

. سوداء فتضعها على ظهر المشط العظمً ثم تفقأها بظفر إبهامها
 

  !رفعت أمً عٌنٌها، وابتسمْت حٌن َظَهْرُت فً الباب، ونادتنً 

 ".آجً آولٌدي تسخن" -
 

: جلست على فخذها األٌسر أمام النار، فمدت ٌدها إلى شعر رأسً، وسمعت أخت الصغرى تطرقع بلسانها ثم تقول

و.. ُغوّغش" - و ٌجلس فً حجر امُّ  ".ُممُّ
". امً... ومالك انت؟: "صرخت فٌها            

ولكنً انزلقت بالتدرٌج إلى قطعة الحصٌر المطوٌة، فحذرتنً أمً من أن أحرق جلباب أبً بالنار، وقالت أختً الكبرى وهً 
:  تباعد بٌن دقات الفأس فً المهراس

ٌهْ " - ٌِّي  :فردت أمً. وابنها هو المتزوج من النصرانٌة..." إِ

 ".الكورس"ابنها فً  -

 األقرع؟ -

 ".أقرع أو بشعره، ٌخدم وٌرسل الفلوس ألبٌه"وهل أنا أعرفه؟  -

 ومتزوج من نصرانٌة؟ -

 "".الْلَمانْ "هذاك ربٌبها، وهو فً " -
 

: وتدخلت أختً الصغرى          

- ً  :وكٌف ٌتزوج من نصرانٌة؟ أو أسلمت؟ فردت أمً.. أم

 .هً أسلمت وهو كفر، الذي ٌخرج من بالده ٌفعل العجائب -

الغــــــراب 
 

 

 احمد بوزفور

 



 
:  مددت ٌدي إلى ذقن أمً ألحول وجهها إلً، وقلت         

- ً  هل صحٌح أن الغراب كان رجال ومسخ؟.. أم

: فطرقعت أختً الصغرى بلسانها وأسرعت تقول -

 .الذي توضأ باللبن" َبالَّرجْ "هذاك ... آلِوٌلْ؟ -
 

الغراب أٌضا مسخ، أنا قرأت عنه فً القرآن، مسخ أوال ٌا أمً؟؟ : صرخت فٌها محتدا
: حكت أمً شعر رأسً بأناملها وابتسمت وهً تنقل نظرها بٌنً وبٌن أختً الصغرى ثم قالت

قالوا ٌا ولٌدي إن الطٌور كلها كانت بنً آدم ومسخت، وقالوا إن هللا حٌن أراد أن ٌمسخ النملة أعطاها  -
 .جناحٌن

 

 .كانت امرأة -
 

اللهم أعطنً جناحٌن ألطٌر بهما : كانت امرأة ٌا ولٌدي وتزوج علٌها رجلها، فرفعت ٌدٌها إلى السماء وقالت -
 مع الناس مسخها ربائبمن هذه المحنة، فأعطاها هللا جناحٌن وطارت، وألنها سمحت فً أوالدها وتركتهم 

 .هللا نملة
 

 .والغراب -
 

 ...والغراب مسخه هللا أٌضا و -
 

ورأٌت الغراب ٌفسخ تكة سرواله األزرق القصٌر الرجلٌن وٌقرفص على األرض مرخٌا جلبابه األسود وبجانبه سطل من 
وصوت الماء .. الماء الدافئ فوقه بخار فٌغرف الماء بٌده الٌمنى وٌرمٌه إلى حجره المختفً بٌن فخدٌه ثم ٌحك بٌده الٌسرى

المرشوش ٌمتزج مع صوت السطل القصدٌري المتزحزح باستمرار، ومع صوت الغراب وهو ٌبسمل وٌستغفر، وكان الماء الدافئ لبنا، 
وكان للغراب شارب كث وأنف طوٌل، وكانت أمً تتابع الحدٌث مع أختً الكبرى، وحٌن رمٌت بنظري إلى طرف الحجرة المدخنة 

السقف رأٌت أختً الوسطى مرٌضة مضطجعة تحت البطانٌة البٌضاء ذات الخطوط الغلٌظة الحمراء،وجهها إلى الحائط وهً تستمع 
. إلى الحدٌث ساكنة

: وقفت واتجهت نحو الباب، فقالت أمً 

 :قلت . هات لوحك واقرأ هنا حتى ال تبرد -
 

 .سأخرج ألرى هل أبً قادم -
 

الثلج كف عن السقوط ولكن األرض بٌضاء، والسماء أٌضا، وال أحد ٌمشً فً الخارج، الطرق اختفت تحت الثلوج، وعلى          
أخذت من وراء . الهضبة البٌضاء الناصعة الناغمة كانت خمسة غربان سود واقفة، ثالثة مجتمعة، وعلى مقربة منها اثنان آخران

الباب الخارجً حبال رقٌقا من الدوم، رفعت به الجلباب األسود وحزمته على وسطً، وحملت فً ٌدي الٌمنى عودا قصٌرا ثم قصدت 
، بقٌت تدور "عاق...عاق عاق" "عاق...عاق عاق"الهضبة وأنا أضرب الثلج بالعود، قبل أن أصل كانت الغربان قد حلقت فً السماء 

: فوق رأسً فً الفضاء األبٌض دون أن تنزل أو تذهب، صرخت فٌها

 .ْكَحلْ الَجالَّالبْ ... الغراب غراب... غراب -
 

البد أن تدوخ وهً تدور ): ورمٌتها بالثلج، فسقط الثلج متناثرا على األرض أبٌض مع القعقعات السوداء، وقلت فً نفسً
هو اآلخر كان ٌحزم جلبابه بحبل .  أمامًأبً، وفٌما أنا أنظر إلٌها وقبل أن أستدٌر عائدا إلى الدار، برز (هكذا فً الجو ثم تسقط

ٌش القصٌرة الشائكة األطراف وٌتدلى منها على صدره شاقوره الذي ٌقبض علٌه بٌده  وٌحمل على ظهره حزمة كبٌرة من أوراق الكرِّي
قبلنً على جبهتً بشفتٌه الباردتٌن وشاربه المثلج، وحملنً فً ٌده الٌمنى، وتابع المشً وهو ٌقول منقطع األنفاس، وحول . الٌسرى

: فمه وأنفه سحابة صغٌرة من البخار

بردت؟ سأسخن ولٌدي أمام النار وسٌأكل معً الخبز والزٌت، ... جٌت تالقٌنً؟ سعدي بولٌدي... ولٌدي" -
 ...".و ... وسأصنع له براد شاي بالشٌبة، وسٌشرب ولٌدي الشاي فً  كأسه المزوق

 
". صحٌح أن الغراب كان رجال ومسخ؟ ... أبا: "قاطعت أبً 

 
ُكونْ : "أجاب أبً  ٌْ ُكوْن آولٌدي   ".هذا الزمان ٌمسخ اللً ما ٌتمسخ... ٌْ


