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إهداء

لمن يعيشون نفس السيناريو في كل عام
واقتراب يوم العيد ...
للدراويش الذين يعيشون الويالت واقتراب يوم
العيد ...
للذين عرفوا الجانب المؤلم من فرحة اقتراب
يوم العيد ...
ألهل الفاقة المفلسين ...

فستان راميز

بقميصه المخطط وسرواله المرقع  ،يتنهد ويفكر ثمّ يقول:
_نعم بالفعل  ،إنها مصيبة …

وهووووو يشووووكو فووووي سوووور حضووووه البووووا س وقوووود نه ووووت زوجتووووه
وبصقت وهي تحك خدها بين الحين والحين ...
بحاجبيهووووا الكثيفتووووين المتهوووودلتين وبصوووووتها األبوو و تدموووودم وهووووي
تطرق عينيها :
_ إنهوووا مصووويبة يوووا عزيوووز مانسوووو  ،لوووم يتبوووق سوووو ثالثوووة
أيووووام عوووون موعوووود العيوووود  ،ولوووويس لوووودينا و أف وووواني واحوووود موووون
ثموووو ن الخووووورول  ،ولقوووود أصوووووب فووووي وسوووووعنا فجوووو أن نخووووور
لطلب الصدقات ...
ما رأيك !!...

وووحك مانسووووو ووووحكة سووووخرية قصوووير وهووووو يووووزر عينيووووه فووووي
زوجته حجيبة بارتياب :
_أصووووووب فووووووي وسووووووعي اأن أن أخبوووووورك أنووووووي أسووووووتطيع
ذلوووك ،وأحووواول قووودر اامكوووان أن أجووود حوووال فوووي أقووورب وقوووت مووون
صبيّة التي تعرل شي ا عن العجز والفاقة .
أجل ال ّ
عانقوووووت حجيبوووووة زوجهوووووا عناقوووووا شوووووديدا  ،وأ رقتوووووه بقوووووبالت
حصووووور لهوووووا و عووووود  ،ور وووووم أنوووووه لووووويس فوووووي موووووزا را وووووق
للرومانسية  ،إ أن المواسا قد تعطيه أمال من جديد .
يسووووير مانسووووو فوووووي شوووووار كوووووابول دون أن يالحووووض أ شووووويء
وهو يفكر ويفكر ...
ويبتسوووووم ألصووووودقا ه ومعارفوووووه ابتسوووووامة أليموووووة حزينوووووة  ،فلوووووم
تنقطووووع الوووودمو عوووون الجريووووان علووووو خوووود وهووووو فووووي خلوتووووه ،
كيووول وكلموووا دخوووول بيتوووه المتواجوووود بقلعوووة الزمووووان خوووان بووووالجزء
الجنوووووبي موووون المدينووووة  ،اسووووتقبلته ابنتووووه راميووووز وهووووي متشوووووقة
لرؤية خرول العيد وهي تقول :
_أبي ...هل اشتريت الخرول !!...

لقووووود سووو و لتني صوووووديقتي روموووووال عموووووا إذا اشوووووترينا الخووووورول ،
ولكووون

تقلوووق يوووا أبوووي ...لقووود قلوووت لهوووا أنوووك اشوووتريته وتركتوووه

عنووووود صووووواحب المواشوووووي ب ووووواحية المدينوووووة  ،هكوووووذا أخبرتنوووووي
أمي ،أليس كذلك يا ماما !!!...
علوووو كووول حوووال يوووا أبوووي  ،لوووم يتبوووق سوووو يوموووان  ،أ أنوووه لوووم
يتبوووق وقوووت كوووال  ،وأنوووا بحاجوووة لشووويء مووون المالبوووس الجديووود ،
فلقوووود اشووووترت صووووديقتي رومووووال فسووووتانا أحموووورا جموووويال  ،ولقوووود
وعدتني أمي أنك ستشتر لي واحدا مثله ...
_أكيووووود يوووووا حبيبتوووووي  ،وهووووول لنوووووا أحووووود يووووورك فوووووي هوووووذا
العالم...تعالي عانقيني بحرار يا ابنتي الص ير .
_شكرا لك يا أبي  ،أنت أف ل أبٍ في العالم .
نضوووور مانسووووو لزوجتووووه نضوووور حنووووق  ،للموقوووول الووووذ و ووووعته
فيووووه ،وكيوووول ستشووووعر البنووووت راميووووز حووووين معرفتهووووا الحقيقووووة ،
وكيووول سوووت عيش الحوووزن والكووورب وهوووي فوووي سووون مبكووور
شي ا ...

تفهوووم

ومووووا أ ووووزر مووووا درفووووت حجيبووووة تلووووك الليلووووة  ،ولكوووون مووووا عسووووو
يحدث حينذاك سو ما قدر هللا .
فبصوووورل النضوووور عوووون ق ووووية العيوووود يووووا حجيبووووة  ،موووواذا أعووووددت
للعشاء  ،ف نا جا ع  ،وليست لي ر بة في التفكير حتو .
أجابت حجيبة بصوت مرتعش :
_لقووود أعوووددت طبوووق البوووو و  ،إ أنوووي لوووم أ ووول لوووه اللووووز
والزبيوووب فقووود نفوووذ منوووذ أربعوووة أيوووام  ،وبع وووا مووون خبوووز التّمووويس،
وأضن أن الدقيق قد نفذ أي ا .
خوووي م صوووومت كصوووومت القبووووور  ،ومانسووووو يبتسووووم بسووووخرية بكثوووور
الهمووووم التوووي تفاقموووت فجو و وهوووو ينضووور بنتوووه راميوووز وهوووي فوووي
أح ووووان أمهووووا بشووووعرها األسووووود النوووواعم  ،ويووووديها الصوووو يرتين
الناعمتين ومالبسها البسيطة ...بل البسيطة جدا ...
ترقوووود بسووووالم وهنوووواء  ،وهووووو يحموووول كوووول الهموووووم  ،وفجووو يشووو ّع
وجهوووه سوووورورا وهووووو يحموووود هللا علوووو كوووول شوووويء  ،ر ووووم الفاقووووة
وقلة ذات اليد .

هووووو مانسووووو الرجوووول ال ووووخم ذ الوووورأس الكبيوووور جوووودا  ،والقبعووووة
المنزلقووووة علووووو قفووووا  ،الووووذ أصوووويب بالملوووول القاتوووول وقوووود بوووودأ
الي س ينخر فكر وعقله .
يخاطب زوجته وهو يسرد أحداث يومه الممل :
_لقوووود جلسووووت اليوووووم بطولووووه علووووو رصوووويل الشووووار قوووورب
سووواحة ااموووام قوووادر  ،أنتضووور أحووودا يبحوووث عووون عامووول أو ميووواوم ،
لقوووود موووور اليوووووم كسووووا ر األيووووام السووووالفة  ،موووور بملوووول فضيووووع
أسووووتطيع أن أصووووفه لووووك يووووا حجيبووووة  ،ضللووووت أحووووذق فووووي المووووار
كوووواألحمق  ،وكمووووا تعلمووووين ف نووووا لووووم أجوووون شووووي ا اليوووووم  ،وبقووووي
يومان  ،ولم يتب ّق سو رفع أكل الدعاء :
_اللهم إني أشكو لك عُجر وبُجَر ...
زمّ شفتيه بطريقة درامية وهو يقول :
_هكذا إذن هي الحال !!...
تنوووواو العشوووواء وهمووووا يتبوووواد ن أطوووورال الحووووديث  ،يست نسووووان
ببع ووووهما الووووبع

 ،وبعوووود اانتهوووواء خلوووود مانسووووو إلووووو النوووووم

وهو منها ٌر من ك ّل الجوانب ...

لقووود نوووام وكلوووه أفكوووار عووون كيفيوووة شوووراء الخووورول  ،وهوووو يحلوووم
بكل خرال كابول  ،ويعيش وهما ينسيه مرار واقعه ...
حواسووووه التووووي
اسووووتيقض فووووي الصووووبا البوووواكر وقوووود عووووادت لووووه
ّ
تؤلمووووه وتشوووووعر بووووواأللم  ،بقوووووي متموووووددا علوووووو الفوووووراش وهوووووو
يسمع كل همس  ...ينتضر شي ا مجهو ...
وحيًا ...
ً
هبة...
فر ًجا...
أ ّ شووووويء قووووود يووو و تي بخووووورول العيووووود  ،وبعووووود صووووومت قصوووووير
أ ال :
_هكذا إذن هي الحال !!...
أتبعووووه بفتوووور صوووومت طويلووووة  ،ووووادر خاللهووووا نحووووو المجهووووول
وهو يدر إلو أين ...؟؟

ووووادر مانسوووووو شوووواعرا بانسوووووحاق توووووام  ،يتمشووووو علوووووو طوووووول
الطريوووق فووووي ااتجووووا المعوووواكس  ،ولووووم يسووووتطع جمووووع أفكووووار و
صيا تها  ،وبدأ يحدث نفسه :
_سوووو توجه نحووووو بيووووت صووووديقي عبوووود الرحمووووان  ،وسوووو طلب
منووووه قر ووووا  ،سوو و ر ...سوو و توكل علووووو هللا ...انتضوووور ...انتضوووور ،
يبدو أنّ زوجته زالت تسيطر عليه !!!...
أح ّقا ...أنا أحتا رجال يقر ني ما ...
دعنوووا نتووورك األمووور علوووو هوووذا الحووود ...إن لوووم أفعووول ذلوووك مووون أيووون
سووووووونتي بوووووووالنقود إذن ...سوووووو تناول مشوووووووروبا بووووووواردا منعشوووووووا
وس ر ...
كانووووت هووووذ افكووووار مانسووووو المبعثوووور  ،وقوووود قوووورر وأخيوووورا ...إذ
قووورار فوووي البوووديل أصوووال ...قووو ّرر أن يوووزور صوووديقه عبووود الووورحمن
ويخبوووور ويصووووارحه ...لووووم يتبوووو ّق منفووووذ و مكووووان يلجوووو إليووووه
مانسو .
لقووود أفعوووم بالحيوووا حوووين عوووزم علوووو زيوووار صوووديقه  ،وقووود شوووحذ
همتووووه  ،واختفووووت الحيوووور والتووووردد  ،وراودتووووه أفكووووار جري ووووة ،

وتطوووورت األموووور إلوووو أسووور موووا كوووان ي مووول  ،وبووودأ قلبوووه يخفوووق
بسرعة .
اتجووووه مباشوووور نحووووو حووووي وزيوووور أكبوووور خووووان الووووذ يعتبوووور موووون
المنووواطق السوووكنية الراقيوووة فوووي كوووابول  ،يمشوووي وكلوووه أمووول فوووي
مسوووواعد صووووديقه لووووه  ،لقوووود كانووووا صووووديقي الطفولووووة  ،وشوووواء هللا
أن ي خووووووذ كوووووول منهمووووووا نصوووووويبه موووووون الوووووودنيا ...طبعووووووا هووووووي
الحيا ...هكذا ...
وصوووول للحووووي بعوووود سوووواعة ونصوووول موووون المشووووي و زال هوووواجس
ابنتوووووه راميوووووز يقلقوووووه  ،وقووووول أموووووام بيوووووت كبيووووور بحديقوووووة دون
حووووارس  ،وو و ط علووووو الجوو ورس موووورتين متتوووواليتين وقوووود أجابتووووه
الخادمة :
_من !!...
_أس ل عن عبد الرحمان .
_من يس ل عنه !!...
_قولي له  :مانسو ...سيعرفني بكل ت كيد .
_انتضر ...

انصوووورفت الخادمووووة نحووووو الصووووالة لتخبوووور عبوووود الوووورحمن عوووون
الزا وووور ال ريووووب  ،ومانسووووو بجوووووار البوووواب الكبيوووور يسووووتري وهووووو
ينتضووووور الفووووور مووووون هللا  ،والعجيوووووب الصوووووادم أن الخادموووووة لوووووم
ت لووووووق السووووووماعة فكانووووووت أصوووووووات المحادثووووووات تسوووووومع بكوووووول
و وووو  ،وقووود تملوووك مانسوووو الف وووول وهوووو يسووومع بكووول صوووفاء
ما يحتمل ت ويال أبدا ...
_سوووويد عبوووود الرحمووووان  ،هنوووواك زا وووور يسوووو ل عنووووك اسوووومه
مانسو !!...؟
_نطقت ساشا زوجة عبد الرحمان :
_ ذلك الهمجي المتشدد ...ماذا يريد !!
ألوووم أقووول لوووك يوووا عبووود الووورحمن أن صوووديقك هوووذا لووويس مووون طينتوووك
و حتو ممن يستحقون جميلك وصنيعك ...
وبينمووووا كووووان الصوووومت العميووووق يسووووود المنووووزل  ،كووووان مانسووووو
يسمع كل شيء ...
ودمدم عبد الرحمن وقد أربكه كالم زوجته قا ال :

_أخبريووووه يووووا سووووينا أنووووي متعووووب قلوووويال  ،و أريوووود مقابلووووة
أحد ،وأضن أنه أتو ليقتر

ما ...

_نطقت ساشا في تبسم :
_ وهووول هنووواك شووويء يخووور يوووا حبيبوووي قووود يجعلوووه يوووزورك،
ألوووووم أقووووول لوووووك أن هوووووؤ ء المتووووودينين الهمووو و

يسوووووتحقون ذر

رحموووة  ،ولقووود كرهتوووه منوووذ أن امتنوووع عووون مصوووافحتي فوووي تلوووك
الليلووووة  ،وأر أنووووه لوووويس موووون الال ووووق أن تكلمووووه موووون جديوووود ..
سافل ...همجي ...
وفجوووا توووردد صووووت مكتووووم مووون السوووماعة  ،وقووود طووورل مانسوووو
بعينيوووه  ،وو وووع يووود علوووو قلبوووه وهوووو يقوووول بصووووت منفعوووول ،
دمدم من خالله مانسو مصعوقا :
_سوووووامحونا أز عجنووووواكم  ،وقووووود تجووووواوزت كووووول الحووووودود يوووووا
سوووويد المحتوووورم عبوووود الرحموو وان  ،واعلووووم أنووووك زلووووت صووووديقي
مهما يّر الزمن من مشاعر ...
سامحونا أزعجناكم ...
ولكن ...

بعد هذا كله !!...
لزوم لذلك ...
ما الداعي !!...
فانصرل مانسو مذلو مخذو .
ذهووول عبوووود الرحموووان  ،وأسووووارير السووورور علووووو وجنتوووي ساشووووا ،
لقووود كوووان موقفوووا محرجوووا  ،صوووادما لعبووود الرحمو وان خاصوووة  ،وهوووو
يحوووس بالعوووار والوووذل والمهانوووة  ،وقووود توووذكر شوووريط الصوووداقة فوووي
تلك اللحضة بالذات  ،لم يصدق نفسه ...لم يصدق ...
وبعوووود نصوووول سوووواعة موووون الووووذهول والنوووودم  ،وقوووول وهووووو يحووووك
خلل أذنيه ببطئ وتنحن ثم تمخط بتردد ودمدم :
_يجب أن ألحق به يا ساشا ...اأن
_ماذا تقصد !...؟
فاجاب عبد الرحمان ا با :
_ كنوووا أنوووا ومانسوووو فوووي وقوووت موووا اصووودقاء أوفيووواء  ،لقووود كوووان
حبووووا صووووادقا تشوووووبه أيووووة مصووووال كمووووا تووووزعمين  ،ولطالمووووا

دافوووع عنوووي بوووين أطفوووال الحوووي األشوووقياء  ،لقووود كنوووت كووو خ لوووه ،
وكوووان كو و خي األكبووور ،

أضووون يوووا ساشوووا أنوووك علوووو صوووواب هوووذ

المر ...
أضووون يوووا ساشووووا أنوووي أفعووول الصووووواب  ،و أسوووتطيع أن أعوووويش
في هناء وصديقي مانسو يحتا إليّ ...
حووووك خلوووول أذنووووه مجووووددا وم ووووو يفكوووور  ،وبعوووود تفكيوووور طويوووول ،
تووووذكر صووووديقه الطيووووب  ،وا رورقووووت عينووووا موووون بووووؤس العووووالم
وضلمووووه  ،وخوووور يجوووور ويجوووور فووووي أثوووور صووووديقه مانسووووو ،
وبقوووي علوووو حالوووه حتوووو وصووول إلوووو الجسووور علوووو نهووور كوووابول ،
وقد وجد صاحبه يت مل النهر ويبكي بحرقة ...
اقترب منه  ،وعانقه بحرار وهو يقول :
_اطلوووب موووا تشووواء يوووا صوووديقي العزيوووز ...ف نوووا لوووك موووا دموووت
حيّا ...وسامحني علو ما صدر مني ...أرجوك ...
وأنا لك سند ما حييت ...دا ما ...
قم ...وأخبرني ...ما الذ تريد !...؟
تعال ...فلنتمش قليال  ،ف دا العيد ...

تعال نتذكر أيام الطفولة ...أحبك يا صديقي مانسو ...
لقوووود اسووووتطا فووووي اللحضووووة األخيوووور أن ي وووومن ثموووون الخوووورول ،
وفسوووتان راميوووز  ،وقووود اسوووتطا عبووود الووورحمن أن يراجوووع نفسووووه
في نصل ساعة ويتخلو عن سموم ساشا القاتلة .
وم و مانسو إلو البيت سعيدا مسرورا .
هكذا إذن هي الحال ...؟!
هكووووذا هووووي حووووال كوووول خوووورال العووووالم  ،ولوووويس خوووورال كووووابول
فقط...

انتهو
تووووم بحموووود هللا وكرمووووه فووووي  28ذ القعوووود  1441ه  /الموافووووق
ل 29يوليوز  2020م .

