
 

  

 نستٌقظ باألحداث، حافل ٌوم بعد الشمس مغٌب عند إال نفترق ال رفاقا كنا سنً، من الجٌران وأبناء أنا معا، قضٌناها جمٌلة طفولة أٌام كانت

 علٌها أكل بعدما االسم، سوى تحمل تعد لم التً محفظتنا، عن الفلق ظلمة فً نبحث قهوة، وكوب بالزٌت، مغمسة خبز كسرة نتناول باكرا،

. اإلخوة بٌن استعمالها تواتر بسبب وشرب، الدهر

 نلملم ثم بسرعة نتصافح البعض، بعضنا وٌنتظر باكرا، نخرج الدار، أهل علٌها حصل كٌف أدري ال عسكرٌة، محفظة أنها حظنا حسن من

. الحصة عن المعلم ٌغٌب أن أمل وكلنا المدرسة، نقصد .ممزقة أٌضا كانت أنها شك ال التً جٌوبنا، فً وندسها أٌادٌنا

 وتصبر عنفه، صمت فً ونتحمل جلودنا تقشعر ...النوم قلة من محمرتان وعٌناه عصاه، ٌتأبط وهاهو الموعد، فً حضر لقد هٌهات، لكن

 نمارس الطرٌق، فً .الدار اتجاه فً نتسابق للرٌح، سٌقاننا ونطلق فنخرج الفرج، ساعة تأتً .ٌرحم ال الذي الجالد هذا لقسوة أجسادنا

  ...وحابا الركال،وعَكٌلة، قبٌل من المفضلة لعبنا

 .المروج سواقً مٌاه من واالرتواء وقّمٌرة، الفول خروب أجود انتقاء فرصة تفوتنا لن بغاللها، جادت والحقول ربٌعا الجو ٌكون عندما

  "...البغل زطمة" من عذبة مٌاها نشرب كً ننحنً

 نسمع أننا غٌر األمر، ماهٌة إدراك نستطع لم وافتقدناه، مدة منذ الفراش الزم لقد المرض، بسبب حسن صدٌقنا معنا ٌحضر لم أٌام منذ لكن

 .البكاء عن تكف ال التً المسكٌنة أمه حال على وٌتحسرن بالشفاء، له ٌدعون أمهاتنا

 حملت لألمر، توا استجبت .رؤٌتً وٌرٌد كثٌرا عنً ٌسأل إنه قالت حسن، بٌت إلى مرافقتها الوالدة منً طلبت الدار، إلى وصولً بمجرد 

 أحسست مرتفع، بصوت تبكً وهً أمه صوتا سمعت بٌتهم، دخولنا بمجرد .حسن للمرٌض كهدٌة مندٌل، فً لملمتها بٌضات بضع أمً

 فً توجد ألنها مظلمة، شبه كانت فٌها، ٌرقد التً الحجرة قصدنا .بالضبط ٌجري ماذا أفهم أن دون البكاء، فً عارمة ورغبة شدٌد بخوف

 بصوت تبكً وتبكً، قربه تجلس وأمه هامدة، جثة الفراش تحت حسن لً وتراءى أمً فعلت مثلما البالستٌكً حذائً نزعت الدار، عقر

 صوتها بأعلى ترددها كانت .(ودخلٌنً مادموتش وووووووووووواولٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌدي) الٌوم، إلى ذاكرتً فً عالقا بقً كالما عال،وتردد

 على أصر من هو ألنه االقتراب منً طلبت رأتنً ما بمجرد .لمواساتها حضروا ممن النسوة باقً معها تبكً .غزٌرا دمعا معها وتذرف
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 المرض هذا أثر محٌاه على وبدا شاحبتٌن، بعٌنٌن إلً نظر .لألمر فاستجاب لرؤٌتً عٌنٌه فتح منه طالبة أذنه فً أمً له همست حضوري،

 خذ" قائلة باك، بصوت وأخبرتنً الرسالة، أمه فهمت بالنبق، مملوء كٌس إلى بأصبعه وأشار الفراش تحت من ٌده أخرج بصعوبة الخبٌث،

". مكناسة من أخته إلٌه جلبته الذي النبق، من نصٌبك لك خبأ لقد عزٌز، ٌا

 .رهٌب منظر .جانبه ببقائً مطالبا وضغط إال ٌدي سحب حاولت وكلما جسده، بحمى أحسست .األخرى بالٌد وصافحته بٌد الكٌس أخذت 

 ما" وأجابوها إال المائدة نحو التقدم الحضور من طلبت وكلما حاله، على للزوار أخته أعدته الذي الشاي إبرٌق وبقً بالنواح، البٌت امتأل

". ٌخلف هللا غٌر دهود، مناي عنداشً

 المرض هذا ٌكون من لها، جوابا أجد لم أسئلة عدة الصغٌر لذهنً تبادرت .اللٌلة تلك غرٌب شعور وإنتابنً بٌتهم، غادرنا حسن، نام بعدما

  الحال؟ هذا على األمر سٌستمر متى وإلى !أرضا؟ أصدقائً بأعز أطاح الذي الخبٌث،

... المبلل دقوان تراب من وشاحنات لعبا نصنع كً الفرٌق، ٌكتمل كً لحسن بحاجة نحن

 ".القبر نحفرو ٌاله ٌرحمو، هللا مات حسن" ٌقول صوتا سمعت عجل، على الوالد فتح وعندما الباب، ٌطرق أحدا سمعت الباكر، الصباح فً

 وتعالى ونواحا، شدٌدا بكاء سمعت حتى اقتربنا إن وما عجل، على تبعتها  .مسرعة الحاّلس،وتمشً ترتدي أمً ورأٌت مسرعا، نهضت

!..." واااااااااااولٌدي وخلٌتنً، مشٌت وووووووووووووووووووواولٌدي،" حسن أم صوت

 تلو الواحدة ٌتساقطن نساء رأٌت جدوى، دون لكن ردعها، النسوة بعض حاولت وصدرها، خذٌها وتضرب الدار، قاع فً تتمرغ رأٌتها 

. (...خلٌوهم غٌر لرٌاح، فٌهم) ٌقول الباقً وأسمع علٌهن، مغما األخرى

 ٌرددون وهم الجنازة موكب تبعت حٌن أكثر، تساقطت.األبد إلى أره لن أننً إبانها عرفت حسن،ألنً فقدان على حسرة دموعً تساقطت 

. (...واقفٌن بابك وعلى رضاك، نسعاو موالنا"

... المواصلة على أقدر ولم السطور، هاته كتابة أنهً قبل دموعً تساقطت

     اسم الفقد، عن التعوٌض باب من أعطته، إذ األسرة، تلك تفقده حسن ثانً ذاك كان .عّرود حسن طفولتً، ورفٌق صدٌقً روح إلى)                                                                      

. (فقط الذكور أبناؤهن وٌرثه اإلناث، مسببه تحمل نادر، وراثً مرض بسبب ذلك ٌكون وقد .كثٌرة بسنوات قبله سنه مثل فً توفً له شقٌق

 

الجبٌرة  وصباح القطرة لٌلة

 زوجته من وطلب الصغار، أوالده عالل أٌقظ .توقف بدون تتهاطل وأمطار بالغٌوم، ملبدة سماء القرٌة، على ٌخٌم حالك وظالم قوٌة رٌاح

 .المتبقً الشمعة نصف عن والبحث البارد، الثقاب عود إشعال فً مساعدته

 األطفال  أصٌب .الحالة تراب فوق لتهوى السقف أعمدة تحت من تتساقط وهناك، هنا الماء قطرات تسمع الشمعة، نور ٌشع أن انتظار فً

 تحدق قد التً والمخاطر الصعاب كل دفع على قادرا ٌحسبونه باألمس كانوا بعدما حٌلة، ٌملك ال أٌضا والدهم أن تأكدوا بعدما والهلع بالذعر

 الركن إلى المتهالكة األغطٌة تبعد أن وتحاول القطرة، تحت لتضعها والبالستٌكٌة الترابٌة بكل األوانً اإلتٌان فً الزوجة تسارع .بهم

 رؤوسهم، فوق البٌت سقف ٌهوى أن خشٌة القطرة، هذه مصدر لترمٌم السطح إلى للصعود الخروج على عالل ٌصر .البٌت من األقصى

... بالمخاطر محفوف األمر ألن الفكرة، عن بالعدول إقناعه الزوجة وتحاول

 ٌهزم ال فعال أباهم أن أٌقنوا بعدما أوالده، لنفوس الطمأنٌنة فعادت مسرعا، وخرج كتفه، على البالة وحمل جلبابه عالل ٌبالً،لبس أن دون

 عالل هرول .عوٌل وال نباح ال .الجداول فً السٌول وأصوات وأمطارا، ورٌاحا ظلمات سوى شٌئا ٌر فلم وٌسارا، ٌمٌنا التفت .عهدوه كما

 من تبقى ما فوق البالة ٌمرر أخد الردٌف، عبر السطح نحو وقفز الصعود مكان تحسس الغرب، جهة من اآلتً البرد قوة ٌقاوم البٌت خلف

 قوة، من أوتً ما بكل عالل قاومها عاتٌة، رٌح هبت لحظة وفً الداخل، إلى الماء منها ٌتسلل التً الثغرات، سد وٌحاول السطح، مزواغ

 ملقاة جثة األب لهم فتراءى ٌرجفون، وهم األطفال وتبعها مسرعة الزوجة خرجت .الدار قاع فً مرمٌا نفسه لٌجد لضغطها، استسلم لكنه

 تبقى ما على سكر بدون شاي كوب له أعدت القطرة، بفعل نصفه تبلل الذي الفراش إلى وحمله مساعدته فً الزوجة تتردد لم .األرض على

. الوحٌد الدفء مصدر المجمر، جمر من

 لتجدها الٌمنى ٌده تحسست الزوجة لكن األب، شفاه تعلو البسمة لمحوا بعدما الجمٌع، فرح .استفاق حٌن وبعد الجرعات، بعض شرب

 ....الجبٌرة مول أحمٌدة، عمً دار اتجاه فً مسرعة فخرجت ،الباكر الصباح حتى األمر كتمت أنها إال قوٌة، الصدمة فكانت ،مكسورة

 



 ارقـــــٌــــــة

 

 أحد فً سنها، بنات من ثلة رفقة الصغٌر قطٌعها جانب إلى باللعب كثٌرا رقٌة تسعد ومعزة، وخروف نعجتٌن من ٌتألف بسٌطا، قطٌعها كان

 للنوم وتخلد تأكل كً األحوال، أحسن فً مسلوق بٌض أو الزبدة ببعض مطلٌة خبز كسرة عن تبحث منهكة البٌت إلى رجعت األٌام،

. جدٌد ٌوم الستقبال

 وجودهم سر تفسر أن حاولت .حضروا أٌضا والجٌران ورجال، نسوة بالبٌت، جدٌدة وجوه وجود الحظت فقد كغٌره، لٌس المساء هذا لكن 

 حاولت .مزٌفة بابتسامة إخفاءه وتحاول ٌسٌل، ٌكاد دمعا أمها عٌنً فً ورأت غرٌبا، كالما تسمع بدأت تفلح، لم لكنها البسٌط، بتفكٌرها

 ثوبا ألبسوها بعدما النساء، من الضٌوف مع تجلس أن منها وطلبوا بلطف، منعوها لكنهم البٌت، أشغال فً الحاضرٌن تشارك أن رقٌة

". غدا قانٌا أحمرا لونها ٌصبح حتى وٌدٌها لرجلٌها طالءها سأتولى اللٌلة وهذه كثٌرا، الحناء تحب رقٌة" إن تقول الجارة وسمعت جدٌدا،

 تتساءل رقٌة مازالت ...وحلوٌات وعلكا بلدي،ولوزا دٌك فخذ منحوها العشاء، وعند اللزوم، عن الزائد السخاء هذا من كثٌرا الفتاة تعجبت 

 وتلحق مسرورة، جد تبدو الجارة .لها أعطً مما الٌسٌر سوى أكل من تتمكن لم أنها حتى خٌفة، وتوجست السبب، عن أمرها من حٌرة فً

 حفال لك وسنقٌم رقٌة، ٌا سنزوجك الجبل، خلف ٌوجد الذي الدوار من رجل سٌأخذك :السر عن وتخبرها المجاورة، الحجرة إلى برقٌة

. بهٌجا

 األمر لكن القطٌع، وراء صدٌقاتها رفقة بها  تلهو كانت التً والعروسة، العرٌس لعبة وتذكرت ٌجري، ما تفهم أن رقٌة حاولت فقط، عندها 

 الٌوم فً بك سنلحق بالتأكٌد، نعم" الجارة ردت ".هناك؟ إلى أمً معً ستحضر هل" جارتها رقٌة سألت الصغار، وببراءة حقٌقة، أصبح

 الخمسة ذات رقٌة الطفلة ذهن فً األوراق اختلطت ".زوجك رفقة تأكلٌها كً بٌض وسلة شهٌا، ودجاجا إسفنجا إلٌك وسنحمل الموالً،

... ماذا أو الفرح أو البكاء بٌن واحتارت كٌانها إلى الخوف وتسلل ربٌعا، عشر

 الصهوة، مفروش بغل فوق حملوها البرق، بسرعة الدار، من ٌقترب والطبل الغٌطة صوت رقٌة وسمعت العرٌس موكب جاء أٌام، بعد

 ٌزداد األمام نحو خطوة كل الطرٌق،وفً مسافة طالت .حولها من إلى الفرح فستان تحت من تنظر والمسكٌنة وراءها، األكبر شقٌقها وركب

... المجهول المصٌر من الخوف

 وعود وعطر شموع الدار، عمق فً غرفة إلى حملوها .ألفته الذي ذاك غٌر محٌط فً رقٌة تحدق .الزوجٌة بٌت إلى بالعروس وصلوا 

... خفقانا ٌزداد المسكٌنة وقلب الحاضرات، أفواه من النبً على وصالة وطبل

 وظلت أنفها، رغما أما الطفلة وصارت الشهور، وتوالت األٌام مرت  ...عسٌرا مصٌرا رقٌة واجهت .األبواب وأغلق العرٌس خلفها دخل

  .أهلها غٌر أهل بٌن مصٌرها تقاسً

                  أمً قبالتً .األبناء نحن األوان،ونصٌر قبل أما لتصٌر بطفولتها ضحت برنوسٌة أم لكل إجالل تحٌة)                                         

 (الذكرٌات وحضرت النوم فٌها غاب لٌلة فً مرتجلة قصة .الغالٌة                                          



وانكسار  إنتظار

 

 بعٌدة، مسافة من اقترابها تراقب آلخر، حٌن من تمر عربة كل بعٌنٌها تالحق الوصول، موعد تترقب الطرٌق، جانب عن بعٌدة جلست 

. داخلها تكتمه جنونً، بشغف تنتظره من متنها على ٌكون أن أمل وكلها

 الطوٌل؟ لٌله ٌِؤنس من له؟ ٌطبخ من صحراء؟ المسماة األرض تلك فً ٌومه ٌقضً كٌف ترى األخرى، تلو األسئلة ذهنها إلى تتبادر

 المغترب الجندي لحٌاة الواقع طبق صورة رسم فً ٌسعفها ال خٌالها لكن لها، ٌحكٌه كان ما تذكر خالل من ألغازها فك تحاول كثٌرة أسئلة...

 كً العلٌا تازة إلى وأمها أبوها رافقها ٌوم صادفت واحدة، مرة إال الصغٌرة بلدتها قط تبرح لم ذلك،وهً ٌمكنها كٌف .الصحراء مجاهل فً

. القران عقد قبٌل "زهاجها" تشتري

 ٌومها تصاب وكادت مدٌنة، ٌسمى الذي الوحش هذا طالسم فك فرصة لها تسنح لم أنها حتى المشاغل، كثرة بسبب بسرعة الٌوم مر

!"... فاك؟ فاتحة غً مالك ألوعد، زٌد" القاسٌة أبٌها كلمات على تستفٌق أن إلى حولها ما كل فً مشدوهة وتظل بغٌبوبة

 بعدها تجد ولم عنها، تتخلى أن أمها استطاعت كٌف تذكرت الصغٌر، قلبها إال وفرح احتفال فً الجمٌع كان التً العصٌبة، اللٌلة تلك تذكرت

 فٌه خاطبتها ٌوم أول تذكرت .الطوٌل شعرها من متقنة ضفٌرة لها لتعد الزٌت، من وقلٌل القرن، بمشط وٌسرحه شعرها فً ٌدٌه ٌمرر من

 تلك تذكرت .اآلن بعد للراحة مجال وال غالٌا، كان مهرها ألن النوم، من النهوض منها طالبة الشمس طلوع قبٌل النافدة عبر "عَكوزتها"

 ".محنكا" وبقً ثقوبه تظهر لم الذي ،"خرٌنَكو" رغٌف من أعدته ما على ٌتهكم وهو ،"شٌخها" من تسمعها كانت التً الجارحة، الكلمات

 مرة وكم الكانون، بنار ٌدها أحرقت مرة كم تذكرت ".ٌهدٌك هللا أطفلة، فرزقً أضٌعنً راك للكالب، عطٌواه خرٌنَكو هاد" الشٌخ ٌخاطبها

 ذلك تذكرت .محارمهم من لٌست هً وطبعا رجال، معهم ٌحضر الذٌن الضٌوف تجالس أن "عٌب" ألنه وحٌدة، النوالة فً عشاءها تناولت

. الدار "شٌخ" لسان من نابٌا سبا ستسمع أنها تعرف ألنها تبكً، فظلت دلوها، وسقط البئر إلى فٌه ذهبت الذي الٌوم

 أحضانه بٌن مرمٌة نفسها ووجدت الظروف علٌها فرضته لمن لكن قلبها، عشقه من للقاء شوقا لٌس االنتظار، ل وٌطو التذكار ٌحضر

. أنفها عن رغما

 فقدت .غٌابه على أكثر أو شهور أربعة مرت إذن،وقد ٌأت لم .مسن رجل ٌتقدمهن النسوة، بعض منها األجرة،نزل سٌارة وقفت

 :بحسرة  فٌه تردد أمها، عن حفظته حزٌنا لحنا تدندنان وشفتاها عٌنٌها، ٌمأل والدمع خذها على ٌدها لتضع األمل،وعادت

  مجروح قلبً أنا ألولٌد، والولٌد **** اللوح د  وبــٌبانو  الكــار طالع                                                                                         


