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عندما مسعت عن (مجال) للمرة األوىل مل أكن قد التقيته بعد.
كنت يف العاشرة مع عمري حينها؛ أودعين أيب املسجد وتركين يف
وصاية الشيخ ألتعلم منه وأصبح مثله يوما ما ،على حد قول أمي.
ذات ٍ
يوم وبينما كنت أقرأ على الشيخ ِوردي اليومي من القرآن إذ
بنا نسمع أصوات هرٍج ومرٍج ابخلارج  ...ما زلت أذكر هذا اليوم
جيدا رغم مرور ما يقارب الثالثني عاما.
علمنا بعدها أن حريقا شب يف بيتهم ،أقصد البيت الذي يعيش
فيه (مجال) مع أسرته .كان أبوه خارج املنزل حينها ،وهو انئم يف
فراشه ابلدور العلوي بينما ختبز أمه يف الفرن الصغري ابلدور
األرضي ،وفجأة مسع صراخ أمه .ركض إليها ،لكن كان األوان قد
فات؛ كانت أمه ممددة على األرض حمرتقة متاما  ...فاقدة للحياة.
ظل واقفا على جثماهنا غري مصدق أهنا تركته لألبد .مل يشعر أن
النار تلتهم البيت من حوله إال حني اقتحم رجال القرية املنزل
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وسحبوه خارجا وهو يصرخ ابمسها ويقاوم .وهذا ما أخربين به هو
نفسه حني تعارفنا .لكن يف قرية منعزلة كقرية (أيب الروس) فإن
الشائعات دوما ما جتد هلا مكاان؛ سرت أخبار أبن أبيه هو من
أشعل البيت ليتخلص من ابنه وزوجته ويعود من جديد حلياة
العربدة .وقال آخرون أنه كان سكراان وبدأ احلريق بغري وعي منه.
أما أغرب ما قيل فكان أن األم هي اليت أحرقت نفسها لتتخلص
من احلياة مع زوجها السكري .بعد سنوات ،عندما صران متقاربني،
ذكرت لـ(مجال) بعضا من تلك القصص ،فابتسم وقال بثقة:
 "ال هتتم ملا يقول الناس عنك ،بل اهتم مبا يرى هللا منك!"لطاملا كان أكثر حكمة وإمياان مين؛ كان ميكن أن يصري شخصا
عظيما.
بعد أسبوع من احلادث طرق أحدهم ابب حجرة املسجد،
رجل ٍ
ففتحت؛ وإذ ب ٍ
طويل عيناه محراوان ،من قلة النوم أو رمبا من
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كثرة املعاقرة .وكان معه ولد يف مثل سين ،له حاجبان مرفوعان
ألعلى من آخرمها وينزالن كلما اقرتاب من بعضهما؛ بدا كأنه
غاضب ،وأنفه معقوف وعيناه حممراتن أيضا لكن كان السبب
واضحا؛ الدموع اليت تبلل مالبسه غري املهندمة ،كان هذا هو
(مجال) .نطق الرجل بكلمات غري واضحة فهمت منها أنه يريد
الشيخ .وهكذا ترك (مجال) يف عهدة شيخ املسجد ،كحايل .ال
أذكر كثريا مما دار يف تلك الدقائق املعدودات ،لكنين أذكر جيدا
أن الرجل تضرع للشيخ حىت حيافظ على ابنه ،كي يصبح رجال
صاحلا ،وال يصري مثل أبيه .لكن املشهد الذي مل أنسه قط ،حني
جثا على ركبتيه واقرتب من (مجال) وقال من بني دموعه:
 "اجعلين فخورا بك اي بين ،وال تضع رأسي يف الطني!"وعد الشيخ أنه سيأتيه ابملصاريف والطعام على رأس كل شهر،
واحلقيقة أنه و ىّف بوعده حىت تويف يف العام التايل.
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ما الذي حدث بعد ذلك؟!
آه تذكرت؛ بعد ذلك بسنوات التقاها  ...وهنا بدأت املصائب؛
كنا يف طريقنا عائدين من السوق الكبري على أطراف القرية ،حيث
نبيع بعض املشغوالت ،اليت نصنعها أبيدينا طوال الشهر ،ونشرتي
حاجاتنا الضرورية مث نعود للمسجد.
مرران بـ(بيت الرذيلة) كما كان (مجال) يسميه .أشار إليه وقال:
 "كيف يسمحون بتلك األشياء؟ بعد أكثر من ثالثة عشرقران على ظهور اإلسالم ،وما زال هناك من يزنون ويشربون
اخلمور! أيتقدم العامل أم يرجع للوراء؟!"
قلت:
 "هون عليك! فلوال وجود الشيطان ملا وجد التائبون"ويبدو أن (شفيق) صاحب املكان قد مسعنا ،فصاح متهكما:
 "تفضلوا اي مشاخينا ،اشربوا شيئا"4

رمقناه بغيظ ،لكننا نسينا ما حدث بعد دقائق .قال (مجال) وهو
يتحسس بعض شعرات منت أسفل ذقنه:
 "اآلن صرت شيخا حبق!" "إذن عليك أن تتصرف كواحد!"ضحك وقال:
 "سأبدأ برد احلقوق ألصحاهبا"مث صفعين على قفا رقبيت وبدأ ابجلري .مهمت ابلركض خلفه ،لكن
كانت األرض موحلة فخشيت الوقوع ،إال أن (مجال) مل يدرك
إيل بغيظ وأان أضحك ،وه يم
ذلك فوقع يف بركة من الطني .نظر ي
برميي بكرة من الطني ،لكنه توقف إذ مسع ضحكة خافتة من
خلفه .التفت إىل مصدر الصوت  ...ورآها .أسقط كرة الطني من
يده ،وحاول الوقوف لكنه تعثر فسقط من جديد .مل تتمالك
نفسها وانفجرت ضاحكة .مللم شتات نفسه سريعا وقال بغضب:
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 "ما املضحك يف األمر؟!"توقـفت عن الضحك وقالت خبجل:
 "ال شيء  ...لست أضحك عليك!"أجاب بغيظ:
 "املغفلون وحدهم من يضحكون على مصائب غريهم"مث تركها ،وبدأان ابلسري من جديد .قلت له:
شيخ أن يصرخ يف النساء بال سبب؟!"
 "هل يليق ب ٍ "هي اليت بدأت  ...املغفلة كانت تضحك على شكلي"سكت قليال مث عاد للكالم من جديد:
 "من تكون أصال؟ أان مل أرها من قبل!"توقف عن الكالم فجأة ،حني صدم جانبه شيء من اخللف
بعنف .التفتنا فرأينا نفس الفتاة؛ كانت تسري جبواران مع امرأة يف
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اخلمسينيات ،وحتمل أكياسا من السوق ويبدو أهنا خبطته
إبحداها .قالت لرفيقتها بصوت مسموع:
 "هيا أسرعي فأيب ،حضرة العمدة ،ال حيبذ خروجي كثريا!"مث أسرعت اخلطي أمامنا مغيظة.
وهكذا بدأ األمر؛ ال أعرف كيف وال مىت ،لكنه صادفها من
جديد .كانت املرة الثانية أخف حدة من األوىل فلم يتشاجرا،
وتقابال مرة اثلثة ،لكن تلك املرة مل تكن حقا مصادفة .وقبل أن
يلتقيها املرة الرابعة ،انتحيت به جانبا وقلت:
 "ما الذي حيدث؟!" "عماذا تتكلم؟!" "ال تتحامق  ...بنت العمدة!" "ما هلا؟ أان فقط أعلمها أمور الدين!" "وحدكما دون علم أحد؟!"7

 "أنت تعلم أن  ...أنه "... "مجال! أمل حيذران الشيخ مرات ومرات من فتنة النساء؟!"علي ،فإمياين قوي!"
" -ال تقلق ي

إذا خريت بني كل الصفات احلميدة ،وكان على اختيار واحدة
فقط ،فسأختار التواضع هلل .فاملرء طاملا أظهر ضعفه هلل وحاجته
إليه ،فهو قوي .أما حني يغرت ويثق بقوة نفسه  ...فسيرتك ِ
لنفسه.
مل أفاتح (مجال) مرة أخرى يف أمر الفتاة ،لكين كنت أكثر من يرى
أتثريها عليه.
أجلسنا الشيخ بني يديه ذات يوم وقال:
 "أظن أنكما أصبحتما مستعدين لصعود املنرب"كانت تلك اجلملة اليت لطاملا انتظرها (مجال) فقد حفظ القرآن
كامال يف عام واحد ،والتهم كتب احلديث التهاما يف انتظار هذا
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اليوم .توقعت أن يتقافز فرحا أو يقبل يدي الشيخ من السعادة،
لكنه قال للشيخ هبدوء:
 "دعه هو يبدأ فهو أعلم مين وأكرب سنا!"قال الشيخ موجها كالمه يل:
 "جهز نفسك فأنت اخلطيب اجلمعة القادمة!"مث تركنا وقام .التفت إىل (مجال) مستفسرا ،وقبل أن أنطق ابدرين
هو:
 "نعم ،أنت حمق  ...هي السبب!" "إذن تضرع إىل هللا وانسها ،وعد كما كنت" "أنت ال تفهم؛ لقد تواعدان على الزواج منذ أشهر ،والبارحةتقدم ابن عمها خلطبتها"

 "وملاذا واعدهتا سرا؟ ملاذا مل ِأتت البيوت من أبواهبا؟!"
انتفض مغضبا وقال:
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 "هل ستبدأ خطبة اجلمعة من اآلن أم ماذا؟! إذا كان لديكحل "...
قاطعته:
 "احلل لديك أنت؛ إذا مل يتم زواجهما فاذهب خلطبتها ،وإالفانسها وتزوج بغريها"
 "حىت إذا مل يتم زواجهما ،أترى العمدة يرضى بفقري مثليزوجا البنته؟!"
 "وملاذا إذن مل تفكر يف تلك األمور من البداية؟ أمل خيطر ذلكببالك من املرة األوىل اليت التقيتما فيها؟!"
متتم:
 "ال ميكنين إخراجها من تفكريي!"قلت بنربة هادئة:
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 "اي مجال ،إهنا وساوس الشيطان؛ حيصر تفكريك يف أمر واحدكأن الدنيا تدور حوله  ...ما تشعر به اآلن جتاهها ستشعر
به مع أي فتاة أخرى!"
 "أمر مستحيل!" "لكنك مل تتزوج من غريها لتعرف!"قال بغضب:
 "احتفظ بنصائحك لنفسك!"مث غادر الغرفة مسرعا كقطارات احملطة اجلديدة.
مرت تقريبا ثالثة أشهر أو رمبا أربعة ،وبدأت التجهيزات لزواج ابنة
العمدة من ابن عمها .ويف اليوم املوعود مل أر (مجال) طوال اليوم؛
حبثت عنه يف كل مكان لكن مل أجد له أثرا .ويف جوف الليل
وبينما أطالع السماء يف انتظار ظهور اخليط األبيض حىت أرفع أذان
الفجر ،حملته يتسلل إىل حجرتنا امللحقة ابملسجد من الباب
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اخللفي .انديت عليه لكن مل جيب .غ ي
ط يف نوم عميق حىت عصر
اليوم التايل .قلت وأان أوقظه:
 "هل ألـ يم بك شيء؟!" "ال أان خبري!"ت صالة اجلماعة!"
 "لقد ف يو يقال وهو يعتدل يف فراشه بصعوبة:
 "أستغفر هللا! لقد سهرت ابألمس ،وكنت أشعر ابلتعب" "هل هذا بشأن "...قاطعين إبشارة من يده ،مث قال وهو يغادر الفراش:
 "أرجوك ال تتحدث يف هذا األمر اثنية!"وابلفعل مل نتحدث بعدها يف األمر ،لكن ما حدث يف تلك الليلة
ظل يتكرر كل ليلة ،ومهما حبثت عنه ال أجده .وذات ليلة
تربصت له ،حىت عرفت ملا مل أمتكن من العثور عليه مسبقا؛ ألنين
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مل أكن أحبث يف املكان املناسب .صرخت يف وجهه وهو يدخل
الفراش:
 "بيت الرذيلة اي مجال؟ تشرب مخرا؟!"قال وهو يسحب الغطاء:
 "اتركين اآلن ولنتكلم يف الصباح!" "ال سنتكلم اآلن!"مل جيب ،فسحبت الغطاء من عليه وكررت صراخي:
 "أتشرب مخرا اي مجال؟ تقع يف كبرية؟!"فتح عينيه وقال بغضب:
 "هذا ليس من شأنك!" "إذن شأن من هو؟!" "أان مل ِأوذ أحدا"
" -تدخل املسجد وأنت سكران!"
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 "ال ،ال أقرب املسجد حىت أفيق!" "لكنك إمام  ...أنت شيخ وقدو "...قاطعين صارخا:
 "شيخ شيخ ،ومباذا عاد علي هذا؟ أان شيخ وحفظت القرآنوأعلِىم الناس ،مث ماذا؟!"
 "عليك أن تكون قدوة لغريك "...قال وهو يرتنح:
 "ها أان ذا؛ خري قدوة ،ال أحد يعرف أين أشرب  ...تعرفماذا أيضا؟! أان ال أشرب فقط بل أقضي الليل مع النساء
 ...ماذا تريد؟!"
يف تلك اللحظة مل أعد أرى صديقي (الشيخ مجال) بل كان
شخصا آخر  ...أشبه مبسخ .قلت وأان أغادر الغرفة:
" -إذن شيخ ابلنهار عربيد ابلليل!"
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قال وهو يعود للفراش:
 "فليكن األمر كذلك  ...ذنويب بيين وبني ريب"واستمر األمر على هذا احلال؛ مل يعد (مجال) يصلي ابلناس ،وال
خيطب اجلمعة ،فقط اكتفى بتعليم األطفال أحكام التجويد ،حني
تسمح له حالته الذهنية ابلطبع.
ومما زاد الطني بِلة أن الشيخ تويف يف هذا الوقت العصيب ،وتركنا
وحدان.
حني شعر بدنو أجله أوصاان وصيته األخرية فقال:
 "تزوجا واحذرا فتنة النساء  ...أثبتا أين أحسنت تربيتكما"مسح (مجال) دمعه ولثيم يد الشيخ وقال:
 "ال تقلق سنرفع رأسك عاليا!"ضغط إبصبعه على جبهة (مجال) ومل يتكلم .أدركت بعد سنوات
أنه لو نطق لقال" :بل رأسك أنت!"
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مل أر (مجال) بعد الدفن .فأدركت أنه عاد ملستنقع وحله من
جديد ،ولكن تلك املرة يف وضح النهار.
يبدو أنه أفرط يف الشراب هذا اليوم وبدأ يتكلم عن قصته مع بنت
العمدة ،واليت أصبحت اآلن زوجة العمدة اجلديد بعد وفاة أبيها.
وابلطبع الكالم يف قرية (أيب الروس) يسري كالنار يف اهلشيم،
ووصلت األخبار للعمدة نفسه ،لكنه كان رجال ماكرا إىل أبعد
حد .كان يف هذا الوقت يواجه الكثري من املشكالت؛ بني احلاجة
لنظام صرف صحي؛ ووفاة حكيم الصحة مبرض خطري؛ واملأمور
اجلديد ،الذي يعارضه يف كل شيء ،فلم يكن ليسمح أيضا
مبشاكل بيته أن خترج للناس ،وإال تدخلت احلكومة وعينت عمدة
غريه.
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بدأ رجال العمدة يرمقون (مجال) بنظراهتم كلما مر هبم ،ومل يزد
األمر على ذلك .يف احلقيقة حتسنت أحوال (مجال) الصحية
والنفسية كثريا بعد وفاة الشيخ ،حىت أنين ظننت أنه قد يفكر يف
الزواج ،لكنه بقي على حاله يف العودة فجرا كل ليلة ،وأحياان
يتغيب ابليومني.
ومل تكن األمور لتتخذ منحى سيئا أكثر من ذلك لوال ما حدث يف
تلك األمسية ،حني كان (مجال) يرتدي مالبسه ويستعد للخروج.
دق الباب ففتحه ليجد أمامه عجوزا .قالت وهي تلهث:
 "ابن العمدة بني احلياة واملوت ،أرجوك اي شيخ!"قلت:
 "هبدوء ،ما األمر؟"كررت كالمها مرة أخرى ،فقلت لـ(مجال):
 "يبدو أن ابن العمدة مريض وحيتاج للرقية الشرعية"17

قال:
 "سأذهب أان ألرقـيه" "هل أنت متأكد؟!"قال متظاهرا ابهلدوء:
 "ال مشكلة ،أان ذاهب من أجل الطفل فقط"لكن كانت نظرة عينيه كنظرة صياد وجد فريسته بعد طول تربص،
فقد كان ذاهبا من أجل الطفل وأمه  ...وأبيه كما أدركت فيما
بعد.
اسرتد الولد عافيته قليال بعد زايرة (مجال) مما أدى لتكرار الزايرة
عدة مرات يف خمتلف األوقات ،وأحياان دون حىت وجود العمدة
ابلبيت.
حبكم تواجد (مجال) ببيت العمدة وعالجه البنه الوحيد ،فقد
أصبحا صديقني مقربني ،أو هذا ما اعتقده (مجال) .حىت أنه اقرتح
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على العمدة أمرا أو اثنني خبصوص القرية ،واستمع له العمدة ،وهو
ما يعد أمرا غريبا ،فالعمدة ال يستمع حىت ألقرب املقربني ،وال يهتم
ألي رأي ،وهذا هو سبب اخلالف بينه وبني مأمور القسم.
حذرت (مجال) من تردده على بيت العمدة بتلك الصورة،
وتواجده يف جملسه ،لكنه مل يستمع يل ،كعادته .كان سعيدا أن
العمدة ينفذ اقرتاحاته.
خارج بيت العمدة مل تكن األمور واضحة ،فغاية ما يعلم أهل
القرية أن (الشيخ مجال) يزور بيت العمدة يف أي وقت ،ولديه
نفوذ كبري يف كافة أحناء القرية .وما زاد األمر سوءا أن قرارات
العمدة كانت كلها خاطئة؛ فحينما قامت احلكومة أخريا إبرسال
حكيم جديد لـ(االسبتالية) قام بطرده ،رغم تفشي املرض بني
أطفال القرية .وأمر مبنع دوران السواقي بعد املغرب حفاظا على
املاء ،مما أدى هلالك حماصيل األرز .بل وحرص على اصطحاب
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(مجال) معه يف كل مرة يذهب فيها للقاء مأمور القسم ،وابلطبع مل
تكن تلك املقابالت تسفر عن أي تفاهم بل كانت تنتهي
ابلسباب والشتائم .ومل يكن معروفا أي من تلك األمور تسبب
فيها (مجال) ابقرتاحاته وأي منها كان من بنات أفكار العمدة
نفسه!
سألت (مجال) ذات مرة بعد عودته من بيت العمدة:
 "ملاذا طردمت حكيم الصحة؟!" "طردان؟! العمدة هو من طرده!" "وملاذا؟!" "ال أعرف ،هل تظن أننا شركاء مثال؟!" "هذا ما يراه الناس؛ أنك تعطي أوامر للعمدة وهو ينفذ"ضحك ملء شدقيه ،وقال:
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 "ال شيء من هذا  ...إنه فقط يبقيين جبانبه طوال اليوم ،دونحىت أن نتحدث!"
شعرت أن مكيدة تدبر لـ(مجال)  ...واآلن ال مير علي يوم إال
وأمتىن لو أين قلت شيئا حينها ،لكنين -لألسف -مل أفعل!
خرج (مجال) بعد العِشاء كعادته ،وكنت قد يئست من نصحه منذ
زمن ،لكنه مل يعد هذه املرة يف اليوم التايل وال الذي يليه .يف هناية
األسبوع توجهت إىل املأمور وأبلغت ابختفائه ،لكن هذا األخري مل
يفعل شيئا أكثر من االبتسام وقول:
 "أليس كل شيء أبمر هللا ،اي شيخ!"غادرته إىل بيت العمدة .لكنه أيضا مل يبد اهتماما أبمر اختفاء
ندميه طوال األشهر املاضية .وبينما أان خارج من البيت إذ
اندتين زوجة العمدة .قالت هامسة:
 "هل تبحث عن الشيخ مجال؟!"21

 "نعم ،تعرفني أين أجده؟!"تلفتت حوهلا وقالت:
 "لقد حذرته من البداية؛ حني حضر لرقية ابين يف املرة األوىلالحظت أنه حياول لفت األنظار إليه ،كان يريد إقناع زوجي
العمدة أن شيئا ما يقع بيننا!"
 "لك ين شيئا مل يقع؟"إيل حني حيضر  ...لكنه
 "أقسم لك أنه مل يكن حىت ينظر يكان يوهم من ابلبيت بغري ذلك!"
ما الذي أوقعت نفسك فيه اي (مجال)؟! تتحدى العمدة! ملاذا
عليك أن تكون عنيدا هكذا؟!
عندما استمر غيابه سألت عنه (شفيق) .قال بغيظ:
 "ال تذكر امسه أمامي ،لقد خرب بييت!"قلت مستعجبا:
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 "كيف؟!" "يف البداية أصبح من زابئن الليل الدائمني ،وطلب مين أالأخرب أحدا ،وفجأة تغري حاله وأقنع بسبوسة ابملغادرة "...
 "من؟!" "بسبوسة ،إهنا فتاة يتيمة ،أحضرهتا من قرية قريبة وربيتهابنفسي وكانت تعمل عندي بلقمتها  ...بدأ يتقرب منها،
وفجأة اختفت وبعدها مل يعد حيضر هو أيضا "...
سكت قليال مث قال ،وهو يهمس ،كأنه حيدث نفسه:
إيل وهو يفعل ما يشاء مع أهل العمدة "...
 "وملاذا يعود يقاطعته:
 "هل توقف عن اجمليء منذ األسبوع املاضي؟"قال الرجل بغضب والزجاجة هتتز بني أصابعه املرتعشة:
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 "منذ أشهر  ...متأكد أنه أقنع بسبوسة ابملغادرة  ...خرببييت ،مث فعل ما فعل ببيت العمدة وصادقه وخرب البلد كلها
 ...هللا حيرقه!"
أدركت أن أمر (مجال) قد انتهى ،وأتكدت ظنوين عندما الحظت
أن رجال العمدة كانوا يتتبعون خطوايت ليعرفوا عماذا أسفر حبثي.
توقفت عن السؤال عنه ،فكلما سألت شخصا أجابين ابلدعاء
عليه ألنه أهلك القرية بنصحه للعمدة.
اختذت قرارات العمدة منحى خمتلفا بعد اختفاء (مجال) فازدهرت
أحوال القرية ،وتوطدت العالقة بينه وبني املأمور ،ومل يعد اسم
(مجال) يذكر يف أي مكان إال ابلسب واللعن.
أدركت حينها أن تلك كانت مكيدة العمدة منذ البداية؛ أن يلقي
بكل فشله وأخطائه على رجل واحد مث يتخلص منه .مل أقل شيئا
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أو أتكلم ،كان كل ما أرغب به أن أعرف ماذا حدث لـ(مجال)
وكيف قضى حلظاته األخرية.
مل تدم حرييت طويال ،فقبل انقضاء شه ٍر على اختفائه عثر أحد
األطفال على ر ٍ
أس مدفون يف الوحل .مل يهتم املأمور ابلتحقيق يف
األمر أو البحث عن صاحب الرأس أو حىت ابقي جسده ،فقد
كان األمر واضحا.
أصل ٍ
مرت السنوات ،وتزوجت خالهلا فتاة من ٍ
طيب يواظب أبوها
على صالة الفجر .وأحضرهتا لتسكن معي يف حجريت خلف
املسجد .وذات ليلة ي
دق الباب .فتحته ألجد طفال صغريا حاجباه
مرفوعان ألعلى كأنه غاضب ،وأنفه معقوف ،وعيناه محراوان
ومغرورقتان ابلدموع .سألت وقليب يدق بعنف:
 "من أنت؟!"قال وهو ميسح عينيه وأنفه بيده:
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 "أان مجال!"ضتـها والتهمت ما
مل يزد عليها حرفا ،لكنه مد ي
إيل ورقة مطوية .فض ى

بعيين ،التهاما؛ كانت من (بسبوسة) واليت تزوج هبا (مجال)
هبا ،ي
تغري
سرا؛ أوضحت فيها أنه زارها عدة مرات ،بغري زواج ،لكنه ي

فجأة قبل شهر (رمضان) ،فأقنعها ابهلرب من عند (شفيق) واختذا
بيتا يف طرف القرية وتزوجا ،وكان يرتدد عليها كل ليلة ،لكنه طلب
منها أال خترب أحدا بزواجهما حىت حني ،وذات صباح خرج ومل
يعد ،وملا طال غيابه هربت إىل قرية أخرى ،وعاشت وابنها على
عوِد اخلدمة يف البيوت حىت أصاهبا املرض وأعجزها الفقر فقررت
ى
أن ترسل ابنها إىل حيث نشأ أبيه .سألت الفىت:
 "أين أمك؟!"أشار بعيدا وقال:
" -تركتين هناك ورحلت!"
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 "ال تعرف إىل أين؟!"هز رأسه نفيا .أدخلته ومسحت وجهه بيدي وسألته:
 "هل حتفظ سورة الفاحتة؟!"هز رأسه نفيا ،فقلت حبنان:
 "ستعيش معنا هنا ،وسأعلمك غدا ،لكن عدين بشيء واحداي مجال"
إيل رأسه مستشرقا ،فأردفت:
رفع ي
 "أال تتكلم مع أي فتاة قبل الزواج!"هز رأسه مطيعا ونظرة أبيه تطل من عينيه ،فقلت وأان أحتضنه:
 "ال تضع رأسك يف الطني ،اي مجال!"***
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من مذكرات (ماريا) ابنة (غريغوري راسبوتين)
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اضغط هذا الرابط واتبعني  ...أقصد تابعني

ع .ع .محمد

