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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 له, كاريكاتير هاولكن   للواقع توغرافية  فو صورة   ليست الرواية هذه

 هولكن   ضحكة  م   صورة   أو نكتة   دائما   يكون ال قد – أراه كما – والكاريكاتير

 األشياء تسمية حد   إلى وصريح   ساخر   بشكل   الواقع عن رتعب   صورة   دائما  

 يف فالتطر   وشديد التعبير, في فالتطر   درجة إلى ةي  الحر   وشديد بأسمائها,

 هبأن   العمل هذا وصفت وقد. الواقع حدود عن الخروج درجة إلى التعبير

 الواقع من رالتحر   في الكاريكاتورية الصورة مع الشتراكه" كاريكاتير"

 أشكال من شكل   إلى مؤقتة   عودة   هو ما بقدر تحديثا   ذلك وليس وحدوده,

 في بالخوارق نوتستعي ,أكبر بشكل   الخيال فتوظ   كانت التي القديمة األدب

 أسطوريا   شكال   يأخذ العمل هذا من جانبا   أن   وبما .األدبية الفكرة عن التعبير

 األساطير بعض تفعل كما ةن  معي   لظاهرة   ثا  عاب   تفسيرا   ميقد   حيث – ما حد   إلى

 من شخصياته أسماء أخذت وقد ,قديم   زمن   له ختاري   أن الطبيعي   فمن –

 بعض بها يوجد إذ بالضرورة ةعربي   يجعلها ال ذلك ولكن   العربي   التراث

 ةاالستهالكي   المواد ضرائب مثل أخرى حضارات   من أخذت التي األشياء

 .مثال  

 ال أخرى, تارة   عنها وتبتعد تارة   الواقع بخطوط الرواية خطوط تلتقي قد

 هذا كان وإن – أوضح بشكل   جوانبه بعض إلبراز ولكن صورته لطمس

 الكاريكاتير امرس   يبتعد كما – شخصية رؤية   عن النهاية يف يعبر الشكل

 .توضيحها في إمعانا   الواقعية المالمح حدود عن الساخرة بخطوطه

 

 المؤلفة                                                     
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 تلتقط حليمة وقفت السدر بشارع الربيع امأي   أحد في                   

 الخوص من ةسل   في وتضعه منزلها فناء في الحبل على من الجاف غسيلها

 هي لهاويبل   هاعلي   يندفق الماء من ل  بشال   فإذا ,الصغير طفلها وبجانبها يدها في

ت التي تهاوسل    انطلقت ثم برهة   مندهشة   فوقفت الجافة, المالبس فيها رص 

 فارغ   ماء   دلو وبيده ما  سل   اعتلى قد ال  رج   قبالته لترى حتهوفت الباب إلى بسلتها

 آخر رجل   فجاء شديد, بغضب   تشتمه انطلقت هاولكن   ,عتذارباال بادرها

 :الرجل فسألها" .لماذا أعرف أن أريد: "بغيظ فقالت تهدئتها وحاول

 المنطقة؟ هذه في جديدة   ساكنة   أنت هل -

 .أشهر ثمانية منذ هنا نيإن   -

 .التنظيف يوم إجراءات تعرفين ال فأنت لذا -

 !التنظيف؟ يوم -

 جيرانك؟ من عنه تسمعي ألم نعم, -

 أيام, ثالثة منذ فيها زارتنا مرة   آخر في حاد   بصداع   جارتي أصيبت فقد ال, -

 التنظيف؟ يوم هو ما الحين, ذلك منذ أرها ولم
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 بشكل   منازل   رانجد من بها يحيط وما المدينة شوارع بعض ننظف ناإن   -

 .أنظري اليوم, هذا مثل في عام   كل   نهاونزي   المعتاد عن مختلف  

 كان. بانبهار حولها تتتلف   وأخذت المنزل خارج خطوات   بضع المرأة تفخط  

 وبعضهم األرض يكنس بعضهم والطرقات, الشارع نؤويمل التنظيف العم  

 ,بهاويشذ  بالماء  طريقال بي  جان   على األشجار يرش وبعضهم الجدران يغسل

 تدادزا التي واألشجار غسلها تم التي الجدران على الزينات قعل  ي   وبعضهم

 التراب برائحة هكل   المكان امتأل وقد, رشها تم أن بعد إخضرارا   أوراقها

: الرجل فأجاب" لماذا؟ ولكن  : "باهتمام الرجل سألت .النظيف والجو   المبتل

 الذي اليوم في نهاونزي   لكالم   موكب بها يمر التي عالشوار كل   فننظ   ناإن  "

 وقالت لكالم   ذكر سمعت عندما المرأة أسارير لتتهل  " .مباشرة   مروره يسبق

 :الواسعة ابتسامتها على سيطرت   تكاد ال وهي

 بيتنا؟ أمام من غدا   لكالم   سيمر   هل لك؟الم   -

 .نعم -

 لوجه؟ وجها   وسأراه -

 .الناس بين مكانا   لك   وجدت إذا نعم, -

 تحملها التي تهاسل   على بصرها وقع ثم بسعادة   حولها تتتلف   المرأة فأخذت

 في الماء تسكبون لماذا ولكن": وقالت عبوسها لها فعاد لةالمبل   مالبسها ورأت

: عتذرا  م   الرجل فقال ".المنازل داخل سيطل   لكالم   أن أظن   ال الناس؟ بيوت

 ودخلت المرأة فتجاهلته "..جديد العامل فهذا مقصود   غير خطأ   كان ذلك"

 السابقين البيت سكان أن عجب ال": خلفها الباب تغلق وهي وهمهمت بيتها

  "!غيره إلى غادروه

" ي؟أم   يا المنازل في يطل   لك  م   به ليس مكان   إلى ذهبوا هل: "الطفل فسأل

 الذي السؤال فحوى إلى بهتانتإال  أن ها  باإلجابة توهم   هإلي   حليمة فالتفتت



 

7 
 

 وشعرت برهة   لتهماتأم   ن  واسعتي   نني  عي   في ة  ملح   فضولية   بنظرة   الطفل زهعز  

 .المطبخ إلى وذهبت فتركته ضا ,أي   هو   تجاهله في ة  ملح   برغبة  

                             *** 

 لةإطال مع المكان يسود الهدوء كان السدر شارع منعطفات أحد في

 طيتوس   صغير   بيت   باب انفتح عندما – التنظيف أعمال انتهاء بعد – العصر

 واجتاز مرحة   أنغاما   رصف  ي   وهو خلفه وأغلقه مختار منه وخرج ,الطريق

 داعبي   الهواء بينما بإشراق   األمام إلى تنظران ناهوعي   شديدة   ة  بحيوي   الشارع

 بالرضى عونيتمت   الذين الئلالق من مختار كان. الغزير شعره من خصالت  

 لفرط ظهره على لتربت كتفه فوق تمتد   ذراعه لتكاد ىحت   النفس عن التام  

 قد همأن   إلى طمئنانباال عونيتمت   الذين القالئل من وكان نفسه, عن رضاه

 رسموه الذي للخط باعهمات   بحسن بحكمة   لهم تاحةالم   الفرص كل   وااستغل  

 سياط   وال افغدو   أبدا , خطئواي   لم همأن   وإلى ,دقيق   تفكير   بعدو ة  ي  برو   لحياتهم

 خطواتهم ثقلت   هموم   وال اوغدو   صفوهم, روتكد   ضمائرهم لهبت   لوم   أو ندم  

 في مختار اكتسبها التي السمعة كانت وكذلك .وجوههم على األلم وترسم

ني   فخرا   لؤهتم سنين سبع مدى على المدينة  اإلشراق ذلك ومشيته هني  عي   في كو 

 بونويتجن   بإكبار   هإلي   ينظرون المدينة انسك   من كثير   أصبح لقد. ةالحيوي   وتلك

 ,وبشخصيته بعضالته القوي   الشاب لكذ هأن   للجميع أثبت أن بعد ضابهغإ

 .نكتهوح   تهبقو   خالف   أي   في دائما   والمنتصر

 وأخرى فسيحة   بمنعطفات   خاللها مر   السدر شارع في رالسي   من ة  مد   بعد

 اللون أبيض بسيطا   بيتا   تجاوز والمتجاورة, الطراز القديمة المنازل بين قة  ضي  

 هناك. عمرو صديقه بيت أمام فتوق   ثحي   آخره ىحت   فيه مشى طفا  منع   جاوري  

 األصدقاء أولئك وكان. ثموهي   آدم   وأمامهما ريد  د   بمحاذاة سا  جال   عمرو كان
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 من مقد   ذم   مختار همإلي   يأنس من هم يوم   كل   عمرو بيت في ونيجتمع الذين

 إلى مختار   جلس. ميهامعل   ديأي   على سليدر   سنين سبع منذ المدينة إلى قريته

 ,ورزانة كمة  ح   المجموعة أفراد أكثر كان الذي عمرو مستقبال   آدم   جانب

 ذلك وكان .ومشورة صحا  ن   بتتطل   التي المواقف في هإلي   يلجأون كانوا والذي

 إنهاء عند ما  معل   يكون بأن حلمه هإلي   بويقر   مالمعل   ردو   على بهيدر   إذ   سعدهي  

 شخصياتهم صقل إلى يهدفون الباقون كان بينما وشيكا , بات الذي دراسته

 اختالف من وبالرغم. ذلك إلى وما ديوان   تبة  ك   مناصب   لشغل والعلم بالثقافة

 بانتماء وشعور   كبيرة   ة  ومود   أ لفة   تجمعهم كانت هأن   إال   وطباعهم شخصياتهم

 .المجموعة إلى منهم كل  

 لقد: "قائال   عمروه إلي   نظر آدم بجانب مكانه في مختار   استقر   أن بعد

 يا رأيك فما اليوم, مالمعل   ألقاه الذي النحو درس أشرح أن ريد  د   اقترح

 يا ناعلي   با  تدر   كفاك آخر, سا  در   نريد ال ال,: "تردد الب مختار   فأجاب "مختار؟

: اكتراث بال مختار   فرد" .شيئا   منه أفهم لم يولكن  : "محتجا   دريد   فقال" .عمرو

 رغم دراستك واصلت لماذا أعلم ال: "وقال إليه نظر ثم" .بعد فيما ستفهم"

 ال نيإن   رهي؟ك  " :وقال ريد  د   وجه على متسائلة   نظرة   فظهرت" .لها رهكك  

 اندك   في تعمل لم لماذا تعاني, كأن   دائما   أشعر يولكن  : "مختار فرد  " .أكرهها

 فقال" معنا؟ واصلت لماذا الثانية؟ المرحلة إنهائنا بعد عا  توق  م   كان كما أبيك

" إذا ؟ نفعل أن تريدنا ماذا حسنا   المراجعة؟ اقترحت نيألن   هذا كل  : "دري  د  

 ألحضر جديدة   ة  حل   أشتري أن أريد السوق؟ إلى لذهابا في كمرأي   ما: "فقال

 كببمو   تعبأ لم أنت لماذا؟ أنت؟" :دهشة في ثمهي   تساءل" .غدا   لكالم   موكب

 الوزير بنةا رأى عندما يهتم   أن رقر   هولكن  : "مبتسما   آدم فقال" .قط لكالم  

 أخبرتكم لقد نعم,: "مختار فأجاب" .قرابة صلة لكبالم   تربطها التي الجديد

 ت  فسبق   ,سائسها سقط أن بعد هادج  و  ه   من حائرة   تطل   المسكينة كانت فكي  
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 إلي   تنظر هاوجدت   إليها التفت   وعندما.. إسعافه إلى معها كان من جميع

 لقد: "وأضاف الوزير ابنة إلى ينظر هوكأن   ابتسم ثم" .تبتسم وهي بإعجاب  

 !الغرور هذا ما: "باسما   عمرو قالف" .واضحا   وبشهامتي بي إعجابها كان

 إعجابها ألن  : "دترد   بال مختار فرد" وبجمالها؟ بها أعجبت كإن   تقول ال لماذا

 نظر الذي مختار من الجميع ضحك" .زوجا   تقبلني فلن وإال   ضروري   بي

 وأكون ديوان   كاتب وظيفة في سأعمل أمزح, ال يولكن  : "وقال مستغربا   همإلي  

 إعجاب م  ث   ومن إعجابه, وأنتزع محالة   ال ثقته سأكتسب الذي دهاوال   من قريبا  

: ساخرا   ثمهي   فقال" .المستقبل في لياع   مناصب إلى لنيسيوص   الذي لكالم  

 ,نعم: "مختار أجاب" .غدا   لكالم   موكب استقبال في تقف أن رتقر   لذلك"

 عمرو فتجاهل" .نا  ب اهي   موكبه, في أقف وأنا الئقا   منظري يكون أن ويجب

 :وقال مختار طلب

 .سلمى جستتزو   كأن   اظنن   ناولكن   -

 سلمى؟ جأتزو   ولماذا -

   .القرية من قدمت   ذم   هاحب  ت   كألن   -

 أنسب يه   من وجدت   إذا جهاأتزو   أن علي   نيتعي   لماذا ولكن   هاأحب   -

    منها؟ لي    

 :هو فواصل ستغربا  م   عمرو إليه نظر

 به ويثق تجاهه وبالمودة منه الشديد رببالق   يشعر إنسان   إنسان   كل   حياة في -

 اي   أو ا  صديق أو ا  أخ أو ا  أم أو ا  أب اإلنسان هذا يكون قد.. ملجأ   ويعتبره

 اإلنسان هي وسلمى ,زوجة   يكون أن الضروري من ليس هولكن   شيء,

 أنسب   نيأن   يعني الذلك  ولكن   ها,ؤملج نيأن   وأظن   لي ملجأ   أعتبره الذي

 بدال   رناتسي   عاطفتنا نجعل أن يجب وال لي, امرأة أنسب هاوأن   لها رجل  
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 التي حنامصال   مع تعارضت إذا العواطف عن عنترف   أن يجب .عقلنامن 

 .عقلنا لنا يراها

 تظلمها؟ كأن   تشعر أال ,ولكن -

 .إطالقا   ال, -

 .مختار يا د  متبل   بحس   الناس مظل  ي الذي النوع من ستكون كأن   أظن   -

 ذكر وعلى لي, أنسب هو اعم   بحثأ أن حاولت إذا أحدا   مأظل   نيأن   أعتقد ال -

 كألن   ,عمرو يا تناسبني مما أكثر أنت تناسبك سلمى أن أظن   المناسبة,

 .المسألة هذه في يساعدك قد الذي والدها مثل ما  معل   تكون أن تريد

 ذهبا .مختار يا قم: "له فقال لمنطقه استهجانه عمرو ىعل بدا الحد هذا عند

 الباب إلى واتجه مختار نهض" .درسنا نبدأ ودعنا تريد ما واشتر السوق إلى

 .بمرح ريصف   وهو البيت عن بتعدا  م   وسار خرج ثم

                             *** 

 المستشار سفيان زوجة عدىس   - حليمة جارة أتت األثناء تلك في

 أن قبل الناس من وأمثالها حليمة لتزور عدىس   تكن ولم. تزورها  -المعزول

 البحر من عائدا   اكالسم   حليمة زوج آنذاك رأت ولو منصبه, هازوج   يفقد

 .رؤيتها مجال في الوقوف من ومنعته أنفها تلسد   بعيد   من ولو زجةالل   بشباكه

 كنىوالس   الفخم بيته بيع إلى زوجها اضطر عندما العائلة تلك عرفت هاولكن  

 امتهان إلى االضطرار دونمن  تهبي   احتياجات لسد   المتواضع البيت ذلك في

 الجيران مخالطة من ا  بد تجد ولم .لكللم   سابق   كمستشار   به تليق ال مهنة  

 خالف   خبر يتساوى النهاية ففي معهم," الشائعات أطراف" وتجاذب البسطاء

 .الخباز بيت فناء من دجاجة   قة  سر   بخبر اإلثارة   في وزوجته الوزراء أحد نبي  
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 الفناء في به تامر   الذي سن  الم   زوجها عامرا  و حليمة عدىس   تحي   أن بعد

 صغيرة   حجرة   في المرأتان جلست األركان من ركن   في شباكه صلحي   وهو

 اليوم ثأحدا عن متاتكل   ثم. له شغال  م   عامر   اتخذه الذي المكان ذلك على ة  طل  م  

 لقد: "قائلة عدىلس   التنظيف العم   تشكو حليمة وأخذت .التنظيف وإجراءات

" .أخرى ة  مر   المالبس غسل إلى واضطروني بالماء المنزل فناء أغرقوا

 إزعاجا   لنا بواسب   لقد: "حليمة فأكملت!" ذلك أسخف ما: "عدىس   تفرد  

 عامر   لفتدخ  !" فعلوا ام أوقح ما: "تقول وهي رأسها عدىس   تفهز  " .كبيرا  

 قد كبس   الذي والماء: "صيد   شبكة ياكةح   في ك  منهم   وهو قائال   حليمة زوج

 إلى ليصل رفعه فتتكل   بصوت   عدىس   فقالت" .ويضعفها تنابي   دعائم في ريؤث  

: شبكته خيوط إلى ينظر يزال ما وهو فقال!" فعلوا ما أسوأ ما: "وشباكه عامر  

 األرض بها أغرقوا التي الغزيرة المياه تلك بسبب هم  د  لق   ناعلي   مينهد   وقد"

 همإن   ويقولون: "فأردف!" ذلك خطورة أشد   ما: "آلي   بشكل   تفرد  " .والجدران

 – ابنهما دخل ذلك على مناسبا   ا  رد   عدىس   تجد أن وقبل!" عام كل ذلك يفعلون

 في الماء مسحت أمي أن   ولوال: "وقال – عمره من السادسة يتجاوز لم الذي

 تفهز  " .ذلك جراء من ذراعي أو ساقي سرتولك   للوقوع ضتلتعر   الحال

 أو: "فأكمل!" فعلوا ما أفظع ما: "كالببغاء وقالت مستنكرة   رأسها عدىس  

 أكمل بينما عالتصد   من ذهنق  ت   أن تحاول رأسها بي  جان   عدىس   فأمسكت!" لمت  

" .عجوز رجل   هألن   الحال في لمات قعوو هعلي   أبي جلر   انزلقت ولو: "الطفل

 المزيد سماع عن عاجزة   دت  ع  : "برأسها مسكة  م   تزال ما وهي عدىس   فقالت

 إليها فنظرت" .المهملون الالعم   أولئك ارتكبه الذي الشائن الفعل ذلك عن

 عدىس   فسألت" .إهماال   فعلوه ما كان لو هذا: "وقالت مغزى ذات نظرة   حليمة

 بشكل   حليمة فقالت" إيذاءكم؟ قصدوا همأن   تعنين هل: "فضوال   تقطر بلهجة  

 كان وهل: "قائال   الحديث في عامر   لفتدخ  !" يعلم من: "بالغموض يوحي
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 رقر   لكالم   أن   سمعت لقد: "عدىس   فأجابت!" إهماال   الجنود رواتب خفض

 دتفتنه  " .سنرى: "عامر فقال" .جديدة ستشفياتم   إلقامة رواتبهم خفض

 إليها نظرت" .إهماال   منصبه عن زوجي ل  عز   يكن لم وكذلك: "وقالت عدىس  

 لسانها ةحاف   على يقف كان لح  م   سؤال   تجاهل وحاولت شديد   بفضول   حليمة

 أن قبل لحظة   آخر في ابتالعه من تتمكن دائما   وكانت ,عدىس   رأت ماكل  

 تذكر نفسها عدىس   عتسم أن بعد كثيرا   فتطر   اليوم ذلك في هولكن   يسقط,

 إرادتها رغم فمها فانفتح ابتالعه تستطع لم يثبح يوتدل   ,الموضوع ذلك

 خيوط عامر   أهمل كهنال  " زوجك؟ زلع   لماذا ولكن  : "تقول نفسها وسمعت

 كيانه وكل   وانتباهه بصره هووج   ,يده من السقوط على أوشكت حتى شبكته

 كان ما مع عزله في السبب يعلم دأح وال! أعلم ال: "قالت التي عدىس   إلى

 قد وكانت – شبكته وخيوط إبرته عامر التقط" .العمل في كفاءة   من ظهري  

: وقال مثيرة   حكاية   سماع في فأله خاب أن بعد – النهاية في منه سقطت

 فعل   كل   رونويفس   دائما   الظن   سيئوني   الناس أن   تعلمين أحد, به ىوش مارب  "

 جونويرو   ويبالغون لونيهو   دائما   همإن  . يحتمله ال ماب غيرهم عن يصدر

      ".عامر يا حقا   صدقت! صدقت: "وقالت عدىس   فتنهدت" .كاذبة شائعات  

 زوجها عزل سر   هو واحد   سر   حفظ على إال   قادرة   عدىس   تكن لم آنذاك

 هوأن   نب  ذ بال زلع   هأن   الناس يظن   أن لها ويحلو ية  طواع   عليه متتكت   الذي

 ر  غي   أحد   إخبار عن يمتنع جعله الذي قهل  خ   مو  س   لكللم   رقد  ت   كانت وإن   مظلوم,

 مع حتى الحقيقي   السبب عن التحدث تحاول تكن ولم .عزله بأسباب زوجها

 .بوضوح تراه ما  لو   نتتضم   هال نظرته أصبحت الذي زوجها

 التي الدكاكين أمام ينعتبض  والم   بالباعة يعج   الذي المدينة سوق وفي

 وعددا   ةالعام   الطريق من كبيرا   زا  حي   لتوشغ  بعضا   بعضها بجوار اصطفت
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 تارة   يلتفت وهو هبي  جي   في هيدي   واضعا   ليتجو   مختار كان فيه المنعطفات من

 الدكاكين من طائفة   دخل ثم .شيء يفوته ال كي  ل الشمال إلى وتارة   اليمين إلى

 بعض يتفحص كان وفيما. أسعارها تعجبه لمف ل  ل  ح   من فيها ما واستعرض

 النظر صرف في رغبة   راودته أسعارها في رويفك   الدكاكين أحد في المالبس

 ما حدوث إمكانية من تماما   واثقا   يكن لم هوأن   خاصة   ديدة  ج حلة   شراء عن

 كوتر ,مستغربا   إليه نظر الذي للبائع بصمت   يده في ما فناول له, طخط  

 جالسا   مختار كان ىحت   مسالش   مغيب اقترب إن وما. السوق غادر ثم الدكان

 نحو   درس إلى شديد   بملل   يستمع وهو هبكف   رأسه دا  سن  م   أصدقائه بين ثانية  

 خارج إلى ل  بتكاس   مشى ثم ىفتمط   نصرافاال وقت جاء أن إلى عمرو, لقيهي  

 على األخضر الستار ذي األبيض تبالبي ا  مار   منزله إلى طريقه خذوات  , البيت

 شيء   بأي   رهاخب  لي   النافذة من مختار يقترب أن تنتظر سلمى كانت حيث نافذته

 في يوميا   تهالتحي   عليها المرور في عادته رغي   أن بعد ,أحيانا   يحدث كان كما

 األخيرة الفترة في كعادته إليه, يلتفت أن دون بيتها تجاوز ولكنه وإيابه, ذهابه

 .طريقه في ومضى

                             *** 

 على الناس فاحتشد لكالم   موكب مرور ساعة واقتربت الكبير اليوم وجاء

 وأمام األرض على الناس بعض وجلس الموكب, كهيسل   طريق   كل   بيجان  

ة  أطعم يتناولون وأخذوا الوقوف من بواتع   أن بعد والمنازل المتاجر أبواب

 يوم في هموكأن   اإلشراق عليهم بدا وقد الجديدة بمالبسهم جالسون همو خفيفة  

 بعد عامر   ليهماإ وانضم وابنها حليمة وقفت اكالسم   عامر بيت وأمام. عيد

 إليهم وقدمت تهاأسرو حليمة مع ووقفت دارها من عدىس   خرجت ثم .قليل  

 ليشاهد زوجك يأت لم لماذا: "حليمة سألت. وزبيب مكسرات   بها أكياسا  
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 دهجر   أن بعد الملك رؤية يحب   أنه تعتقدين وهل: "عدىس   فقالت" الموكب؟

 من: "لعزله استهجانه ظهرا  م   رأسه يهز   وهو عامر فقال". منصبه من

 عزل الذي الملك موكب مشاهدة في رغبتها رةمبر   عدىس   فقالت!" يلومه

 مع الشديد هتعاطف عن بها رعب   التي عامر نبرة أخجلتها أن بعد زوجها

 خارج الناس كل   يكون عندما البيت في الجلوس أطيق ال نيأن   ولوال: "زوجها

 أراها أن لي تاحي   عندما األخبار بسماع كتفاءاال أستطيع ال نيوأن   بيوتهم,

 ومن: "التأييد شديدة بلهجة   حليمة لها فقالت" .أتيت لما ني  عي   أمام تحدث

 إذ الرغبة تلك مقاومة تستطيع ال التي يدةالوح هي عدىس   تكن ولم!" يلومك

 البهيج لكالم   موكب رؤية على يحرصون المدينة تلك في الناس معظم كان

 األزهار نيرو   كما عام   كل   الربيع منتصف في واحدة   ة  مر   نهيرو   الذي

 .ةالربيعي   ةالموسمي  

 في ضخم   صانح   وهي لكالم   كوبةر   توسطته الذي الموكب رسي   وبدأ

 جالس   لكوالم   ,الكريمة باألحجار ع  رص  م   جامهول   منقوش   رجهس   الجمال غاية

 أصغر كثيرة دواب   وخلفه وأمامه اةالموش   ردتهوب   الفاخرة بمالبسه ظهره على

 وأفراد والجنود العساكر من الكثير تحمل حصانه من جماال   وأقل   حجما  

اذ بسروجها الدواب   تلك وأمام ,الحاشية  المشاة من ش  جي   وخلفها المنظر ةاألخ 

 الواحد الصف   في ألوانها هتتشاب   فاخرة   حلال   لبسوا وقد كبالمو   أتباع من

 السيوف المشاة أولئك دتقل   وقد األخرى, الصفوف للح   ألوان عن وتختلف

 طبوال   منهم صفوف   حملت فقد والمؤخرة المقدمة في كانوا من أما ,والخناجر

 مات  نغ   فيها ينفخون واقا  أب   حملت وصفوف   بةهي   لها منتظمة دقات   ونهايدق  

 الوقت والط يده رافعا   لكالم   كان كبالمو   وسط وفي. الطبول اتودق   تتناسب

 لوجه أوضح رؤية   تتيح التي األماكن على أفراده تزاحم الذي شعبه يحي  ي  
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 الطويل الطريق يجانب على بسعادة   مبتسمة   وجوه   تستقبله الذي الباسم الملك

 .الموكب فيه يسير الذي

 األسرة أفراد أخذ السماك وزوجها حليمة بيت إلى الموكب وصل عندما

 بهجة   في يبتسمون وهم لكالم   ينمحي   بأيديهم حونلو  ي   عدىس   ومعهم الصغيرة

 يسمعون إن ما الذين الموكب مسار جانبي على ينالمصطف   ةكبقي   شديدة  

 ال كي  ل يشربون أو يأكلون ما تاركين ,واقفين يهب وا ىحت بعيد   من األبواق

 أخذ الشارع نهاية من الموكب اقترب وعندما. ملكهم موكب من شيء   يفوتهم

 الجماهير صفوف بين نفسه دس   حاولي   – متأخرا   وصل وقد – مختار

 لبسا  م   رتديا  م   يكن لم هأن   ولوال ,األمامي الصف   خلف وقف أن إلى ويدافعهم

 الموكب إلى ينظر وأخذ األمامي, ف  الص   إلى لوصل اآلخرين البسمك ديدا  ج

 اقترب أن إلى اس  وحر   جنود   من المشاة وجوه صا  متفح   ببهجة   قتربالم  

 ظل   الذي لكللم   االثنتين بيديه حلو  ي   وأخذ ابتسامته فاتسعت لكي  الم   الحصان

 سبب وعرف ,الملك لمرأى تعاش  بان مختار أحس  . يهمحي  ي   للجماهير يده رافعا  

 عازفالم   أصوات كانت لقد .موكبه لرؤية عام   كل   عالتجم   على اسالن   حرص

 دخلت   البالد كبير رؤية أن   كما النفس, في كبيرة   بهجة   تشيع الموكب وألوان

 الخاصة أسبابه لمختار كانت فقد هكل   ذلك إلى باإلضافة ولكن   .إليها السرور

 ذلك حبي   هأن   فجأة   شعر لقد.. .األيام تلك في بهجهت   لكالم   رؤية تجعل التي

 أفراد من دالحشو تلك وسط مختارا   يالحظ فلم الرجل ذلك أما .الرجل

 فرد   كل   إلى تصل الودودة وابتسامته يهمتحي   مرفوعة   يده ترك ماوإن  , الشعب

 وابتعد درالس   شارع الموكب تجاوز ىحت   خاص, بشكل   إليه هة  موج   هاوكأن  

 .المدينة سوق إلى متجها   عنه
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 في ىيتمش   مختار أخذ الموكب مسيرة بانتهاء الجماهير تانفض   أن بعد

 بها عبث أن بعد وأشجارها جدرانها من ة  ل  ه  ل  ه  م   الزينة تتدل   التي الطرقات

 أن وبعد الناس من تخلو كادت أن بعد مهجورة   هاكأن   بدت والتي الصغار,

 ليأكلوه معهم الناس أحضره الذي الطعام وبقايا فاتخل  الم  ب األرض اتسخت

 يمشي وهو بمرح   ريصف   وأخذ هبي  ي  ج في يديه وضع ثم .الموكب انتظار أثناء

 حتى ,الطلق الهواء في يا  متمش   يستطيعها مدة   أكبر يقضي أن يريد هأن   شاعرا  

 . الشارع ذلك عن ابتعد

 في عدىوس   وابنها زوجها مع يمةحل وقفت فقد درالس   شارع وسط في أما

 تنجح لم باستياء   فات  مخل   من الناس عتجم   تركه ما بونيرق   الطريق منتصف

 هذه إلى نظرواأ: "حليمة قالت. يتجاهلونه جعلهم في الموكب رؤية نشوة

" .نعم نعم,: "دترد   الب عدىس   فقالت" .بشعا   شارعنا منظر جعلت لقد األقذار,

 هنا قيمفت   حورا  ج   لها فتحفر الطعام بقايا على الفئران تجمعت وقد" :عامر فقال

 هذه صابت   وقد: "عامر فأكمل" .ذلك أسوأ ما: "عدىس   قتفعل  " .ألبدإلى ا

 أفظع ما: "عدىس   فقالت" .الحي   هذا انسك   به فتصيب بالطاعون الفئران

 صبحفأ بالطاعون وأمي أبي يموت وقد: "وقال عدىس   إلى الطفل فنظر!" ذلك

 ذلك يحدث وقد: "فقال معه تعاطفها عن رة  معب   رأسها عدىس   فهزت" .يتيما  

 ال" :ة  محتج   وقالت ثانية   الصداع نوبة عدىس   فانتابت" .المدينة أطفال لكل  

 وفيما" .انهلسك   ئةالهي   بهذه يترك ثم للموكب المكان فنظ  ي   أن إطالقا   ينبغي

ال ولكن  " :كالمها مستهجنا   فقال رجل   بهم مر   ذلك تقول عدىس   كانت م   ع 

 ستتجمع إذن: "حليمة فقالت" .يومين خالل هاكل   المنطقة سينظفون التنظيف

 تسبب ماذا" :وسأله أبيه إلى الطفل فالتفت" .الفئران من بدال   الصراصير

 أال أمراضا , بتسب   ولماذا: "عدىس   فقالت" .أبي يا األمراض من الصراصير

 أن يجب قائما , الخطر يظل   ولكن  : "حليمة فأجابت" .المرعب منظرها يكفي
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 هاوكأن   كبيرة   بثقة   عدىس   هاإلي   فنظرت" .بالزرنيخ أرضه وأرش   بيتي أدخل

 أن ينبغي نعم" :وقالت مؤيدة   رأسها تهز   ثم حاذق   طبيب   من وصفة   ىتتلق  

 .بيتهم إلى وعائلته عامر ودخل بيتها إلى دخلت ثم" .ذلك نفعل

                             *** 

 اقترب أن إلى الموكب في رآه بما مأخوذا   يزال ما وهو يسير مختار   أخذ

 حدب   كل من القوافل تأتيه ختلفا  م   مكانا   ديمةالس   مدينة جعلت يتال البحيرة من

. البحيرة عن الناس يرويه ما يتذك ر وهو نفسه في وابتسم أجلها, من ب  وصو  

 صورة يرى ماوإن   صورته يرى ال البحيرة إلى ينظر من إن   لقاي   كان

 نفسه يرى وذاك شا  كب   نفسه يرى فهذا وصفاته, عهطب   في شبههي   الذي الحيوان

 الفكرة أن   يظن   كان إذ ثانية   مختار ابتسم. يماثله حيوان   أي   أو ذئبا   أو طاووسا  

 أمامها الوقوف في ما  و  ي ريفك   لم ولذلك جارى,ت   أو قصد  ت   أن من أسخف

 ذلك في يكتفي أن يريد وكان ديمة,الس   في قضاها التي السبع السنوات والط

 اقترب إن ما هولكن   .حولها لقالط   الهواء ليستنشق بعيد   من بها يمر   بأن اليوم

 هاعلي   وعطفه شفقته أثار صغيرة   طفلة   بكاء سمع ىحت   البحيرة من أكثر

ا وسألها منها فاقترب  مياه في نظرت هاألن   حزينة   هاإن   له فقالت بها عم 

 من ولكن  " :لها قال ثم أعماقه من مختار ضحك. دجاجة نفسها فرأت البحيرة

 بصوت   الطفلة له دتفأك  " .جميلة طفلة   فتاة, كإن   دجاجة, تكوني أن المستحيل

 .منها وسخروا معها رأوها أصدقاءها وأن دجاجة   نفسها رأت هاأن   ع  متقط  

 البحيرة, مياه في ثانية   وننظر معا   نذهب اهي   حسنا ," :لها وقال بيدها فأمسك

 وهي الطفلة معه فمشت" .دجاجة نفسك لتخي   في خطئة  م   كأن   لك وسأثبت

 التي ضحكته الطفلة ترى ال كي  ل السماء إلى ينظر هو بينما عهاأدم   تمسح

 .تهاحاف   بمحاذاة ووقفا البحيرة إلى وصال ىحت   كتمانها يحاول
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 تقول وهي ثانية   بكاؤها فارتفع دجاجة   صورة الطفلة صورة مكان ظهرت

 يده من يدها نزعت ثم!" قنيتصد   ولم دجاجة   نيأن   أخبرتك لقد أرأيت؟: "له

 كحر  ي   ولم ةالبت   اهتماما   هار  ع  ي   لم مختارا   ولكن   .تبكي وهي عائدة   وانطلقت

 مياه على انعكست التي بصورته مبهورا   كان لقد. مكانه في رتسم   بل ساكنا  

 عظمته, بكل   أسد سماته, بكل   أسد: أسد صورة كانت لقد .الصافية البحيرة  

 صورة عن هماصرف   .هني  عي   قيصد   لم. وفخر بشموخ   األعلى إلى ينظر أسد

 فابتسم ,ثانية   األسد يرى به فإذا ثانية   نظر ثم ها,كل   البحيرة عن األسد,

 عاد هولكن   .البحيرة عن بتعدا  م   انطلق ثم ابتهاجه كل   فيها أفرغ كبيرة   ابتسامة

 .النخاع نخاع حتى بجمالها أسرته التي األسد صورة ليتأم   وأخذ ثانية  

 سطح على رأى ما على الناس كل   إطالع في تقاوم ال رغبته كانت

 يصل أن وقبل .مروع بيت إلى وانطلق بيته طريق عن حاد فقد لذلك البحيرة,

 قد كان التي سلمى بيت األبيض, البيت إلى انحرف هإلي   يالمؤد   المنعطف إلى

 الستار ذات النافذة جاجز   ينقر وأخذ .رأى بما خبرهالي   أشهرا   هجرها

 فلما ,جديدا   منديال   زطر  ت   سلمى كانت بالداخل. متواصلة نقرات   األخضر

. الستار تفتح ونهضت جانبا   طهاوخي   لهامندي وضعت النافذة على النقر سمعت

 بةالغي   تلك بعد النافذة زجاج خلف جميال   بتسمالم   مختار وجه منظر كان

 مختار قال حتى انفتح إن ما الذي النافذة زجاج تفتح وهي له ابتسمت. الطويلة

 :بالبهجة فعم  م   بصوت  

  في صورتي رأيت لقد أسد, نيإن   سلمى؟ يا أنا ما تعلمين هل -

 .قليل منذ البحيرة   

 البحيرة؟ إلى ذهبت -

 حائر   تعبير   وجهها على ظهر بل لهيتخي   كان الذي كلبالش   تنبهر لم هاأن   الحظ

 :لها فقال فاترة   خرجت التي كلماتها بصاح  



 

19 
 

 قلت؟ ما تسمعي ألم سلمى؟ يا بك ما -

 .حالي عن ستسألني كأن   أظن   كنت يولكن   سمعت بل -

 حالك؟ فكي  ... أسأل أن اإلنفعال أنساني لقد أعذريني, -

 :قائال   استرسل تجيب أن وقبل حيرة في سلمى إليه نظرت

 أسدا ؟ أكون أن عظيما   أمرا   أليس ولكن -

 أسد؟ كأن   لتخبرني فقط تأتي   هل ولكن, اسدا   تكون أن جميل   بلى, -

 نيأن   تعلمين" :وأجابها الحرج من شيء   مختار وجه على ظهر

 ".المواقف كل   في ركأتذك  

 "..أعلم نعم,:"اكتراث بال سلمى فقالت

 سلمى ردود استيعاب على قدرته من لقل   بحيث شديدا   مختار   انفعال كان

 في صبحأو نافذتها عن ابتعد عندما إال   فتورها ةشد   إلى ينتبه لم التي الفاترة

 في جفاءه هعلي   عاتبة   سلمى أن   وأدرك .عمرو بيت إلى الطريق منتصف

 بيت رأى عندما الحد   ذلك عند وقف فيها تفكيره ولكن   ,األخيرة األشهر

 يستحثهم أخذ ثم شديد, بانفعال   "تهأسدي  ـ"ب أصدقاءه مختار أخبر وهناك. عمرو

 ,الشمس مغيب قبل بأنفسهم صورته روالي   البحيرة إلى معه ضي  الم   على

 أخيرا   فجلس .الغد إلى الذهاب بتأجيل إقناعه في جهد   بعد نجحوا همولكن  

 .الراحة إلى بحاجة   ساقاه كانت كم وأدرك

                              *** 

 عند من عودتهم بعد البحيرة على وأصدقاؤه مختار عرج التالي اليوم في

 مختار بصورة هرواوب   .البيت إلى يذهب أن آثر الذي عمرو عدا ما همممعل  

 وفي. بيته إلى كل   تفرقوا ثم ,إليه والفخر البهجة من مزيدا   أضاف بشكل  

 سأل. مختار ةأسدي   حديثهم موضوعات أول كان ,اليومي   اجتماعهم موعد



 

21 
 

" األسود؟ ميزة ما ولكن  " :عيناه بها تشع   التي مختار سعادة يرى وهو ثمهي  

 ةميز هي ما تعلم أال األسود؟ ميزة ما" :باستهجان متسائال   مختار هعلي   فرد

 بال عمرو قال" جميعا ؟ دهاسي   هوأن   الحيوانات أقوى األسد أن   تعلم أال األسود؟

 رالثو   ولكن  : "مستاء   مختار أجاب" .قوي   أيضا   رالثو   ذلك؟ في وماذا" :مباالة

 األسد إن   قال ومن: "عمرو فقال" .الحيوانات يسود ال هأن   كما وأبله أرعن

 سمىي   األسد أن   المعروف من: "قائال   عمرو ىإل آدم نظر" الحيوانات؟ يسود

 سبغوني   الناس جعلت السيادة من شيئا   أظهر قد يكون أن بد   وال الغابة, لكم  

 إجابته ليرى عمرو إلى ينظر وهو دا  مؤي   رأسه مختار هز  " .اللقب هذا عليه

 كان إن  " :هيثم فأجاب سمع بما مكترث   غير   بدا مرا  ع   ولكن   الكلمة تلك على

 باحتجاج   مختار فسأل" .سياسته السياسة وبئست هو   لكالم   ئسفب   كذلك األمر

" .الغابة في القوي   من ينتصف ال الضعيف ألن" :هيثم فرد" لماذا؟" :شديد

 لماتت األرانب افتراس ظرح   لو. مختلفة قوانينها الغابة ولكن  : "مختار فقال

 غذاء   المخلوقات تلك من كل  . النمور تتلما الغزالن افتراس نعم   ولو الثعالب

 فيه رغي  ي   أن لألسد وليس عموما   والطبيعة الغابة قانون هو ذلك آخر, لمخلوق  

 ريد  د   قال بينما التام تأييدهما عن ني  ر  معب   ماؤوسهر وهيثم آدم هز  " .ليبد   أو

 في يظهر ولم! بها نطق كلمة   كل   في عمرو يا حق  م   هإن  : "شديد بحماس  

 في هحماس   تر ألم شيء, وكل   بالشبه به مرتبط وهو إال   أسد   ئةهي   على البحيرة

 في الطبيعة قانون عن قاله فيما محق   هإن  " :عمرو فقال" األسد؟ عن فاعالد  

 إال الغابة على لكا  م   بهنص  ي   ولم القوانين, تلك يضع لم األسد ولكن   ,التغذية

 الغابة, على ملكا   األسد بنص   من يهم   ال: "ال  قائ مختار فاندفع" .البشر خيال

 نيأن   ذلك يعني ترى يا هل: "وأردف نشوة   في ابتسم ثم" .ملك هأن   هو همالم  

 قد ها" :عمرو م  ه  م  فه  !" ال لم: "ضاحكا   آدم أجابه" لكا ؟م   أكون أن أستحق  

 ".المشاكل بدأت
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 ما نا,ك  مل   أعني.. لكلم  ا حقيقة هي ما ولكن  " :فجأة مختار تساءل قليل   بعد

 هيئة على أحد   يظهر لم" :آدم أجاب" أسد؟ هو هل البحيرة, في صورته هي

ن ا وإال قبل من أسد    يظهرون الناس أكثر صحيح,: "هيثم فقال" .به سمعنا ك 

 ظهرنا كما ,نعم" :ضاحكا   ريد  د   فقال..." وذئاب وثعالب أغنام   ئةهي   على

 قبل أسد   يظهر لم ولكن   ونعام   غالوب   أرانب هرتظ وقد:"دريد فأكمل!" اليوم

 تتوخى أن كعلي   ولذلك" :بإخالص له وقال مختار إلى عمرو نظر" .اآلن

 اكلمش تواجه فقد وإال   الناس يعلمه أن األمر الهذ ينبغي ال... مختار يا الحذر

 قد الخبر هذا أن   تعني مشاكل؟: "باندفاع مختار فرد  " .عنها غنى   في أنت

 سرفت   ال" :بسرعة عمرو فقاطعه..." مني اإلنتقام فيحاول لكالم   إلى صلي

 منك أريده ما كل  ... حجمك من أكبر بحجم   نفسك ت ر   وال مختار يا الخيال في

 أن لك واألفضل... غيرنا مع عنه تتحدث وال لنفسك األمر بهذا تحتفظ أن هو

" .أجلها من المدينة هذه لىإ جئت التي حكمطام   بتحقيق وتهتم   هائيا  ن   تنساه

 من الثاني الجزء رتذك   ثم" .بذلك أحدا   أخبر لن... أمرك" :ساهما   مختار فقال

 ولم األيام من يوم   في دة  محد   تكن لم مطامحي أن   مع: "فأردف عمرو نصيحة

 إنس ولكن   دهاتحد   ال" :وقال بقلق  و عمر دتنه  " .خيالي في حجم   لها يكن

 التي العظمة صفات دونمن  الحيوانات كباقي حيوان   هأن   رذك  ت األسد, صورة

 أخذ" .بذلك أحدا   تخبر وال:"له تحذيره أعاد ثم..." البشر أوهام هعلي   غهاسب  ت  

را   أن   ووجد المسألة في بعمق   ريفك   مختار م   إشاعة من تحذيره في حق  م   ع 

 من رهاأحذ   أن يجب نيأن   أظن  ... سلمى أخبرت يولكن   حسنا ," :فتمتم الخبر

 من شيء   عمرو مالمح عال نمابي   المجموعة وغادر ما  ساه   قام ثم" .ألحد ذكره

 .الضيق

 مختار مجيء ترتقب وهي النافذة أمام منديال   زطر  ت   جالسة   سلمى كانت

 النافذة وفتحت ثرهاإ على قامت النافذة زجاج على خفيفة   نقرة   سمعت عندما
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... أمس به أخبرتك بما أحدا   تخبري ال سلمى," :لها يهمس ساهما   وجها   لترى

 أحبطه وقد مختار أجاب" بماذا؟ أخبر" :وسألت سلمى استغربت" .سر   هإن  

 في أسدا   ظهوري مثل ا  هام   ئا  شي   تنسين كيف" :الهام الخبر لذلك سلمى نسيان

ت!" البحيرة  :رددت في أردفت ثم" .فهمت" :تذكرت وقد الحال في سلمى فرد 

 يا جدا   هام   أمر   هإن   نعم," :ةاد  ج بلهجة   فقال" بذلك؟ لتخبرني فقط جئت هل"

 أخبر لن مختار, يا طمئنا: "قائلة فقاطعته..." مشاكل لي تحدث قد سلمى,

: أضافت " ثم...بذلك أحدا    "وما كنت فاعلة." فرد  بامتنان: بعدم اهتمام 

 النافذة سلمى أوصدت فقد جملته يكمل ولم..." ق  أث   دائما   نيأن   تعلمين "شكرا ...

 ذلك يعتبر أن مختار من ينبغي كان. اللقاء ذلك نهاية علنة  م   الستار وأسدلت

 ,كعادته حينه في الغضب ذلك عن رويعب   بسببه سلمى من ويغضب أدب   سوء

 طريقه خذوات   بهدوء   استدار فقد لذلك ,منه أهم   هو بما مشغوال   ذهنه كان ولكن  

 .يتهب إلى
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