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الكريم العلوجي وعزت كساب وعبد السید ولیم ويسـري حسـان الـذي راجـع               
.1990معي أول تقاريري الصحفیة الواردة من بغداد عام 

ي          ي لكتابـة     والشكر والعرفان للدكتور عزازي على عزازي الـذي دفعـن  وحثـن
ص االمتنان لألستاذ .يوسف الشاروني/ھذه الرواية، وخال
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ب   ..ھبطت الطائرة بسالم ولم يحدث خالل الرحلة ما يعكر صـفوھا      أو مـا يتطـل

ي الخطـة والھـدف الـذي جـاء مـن أجلـه                ف لـه        .إعادة النظر ـف يء وـص كـل ـش
ي الرحلـة        س المضـ    ..بالكمال والتمام قبل الشروع ـف ى مالـب یفات وطريقـة  حـت

وابتسـم سـعیدا    ..كان الوصف من الدقة كأنه ركب الطـائرة أـلف مـرة           ..داللھن
ي مطـار صـدام         .بنجاحه لقد ھبطت الطائرة التي تحمل على الزاوي بسالم ـف

س الجـزء األعظـم      ولم يكن النجاح الذي أحرزه حتى اآلن ولید الصدفة، فقد كـر
ي جمـع المعلومـات والتفاصـ            یل واسـتمتع بسـماع كـل       من الشھور األخیـرة ـف

الجاد منھا والھزلي ولم يعط أذنیه للتحذيرات التي أطلقھا ..الروايات والحواديت
ض الجیران ونصائحھم بأال يصدق كل ما يسمعه        لم يھتم ولم يكترث بمثـل   ..بع

ث عـن النصـیحة عمـل مطلـوب وإن االسـتماع          ھذه األقاويل، فھو يرى أن البـح
وقد عمل طوال حیاتـه بھـذه   "خاب من استشار فما  "إلى أھل الخبرة ضرورة     

واستمع بعینیه وأذنیـه لكـل مـن        ..استشار الكل قبل سفره   ..النصیحة الغالیة 
.استمع لشباب عائدين لتوھم من ھناك..ذھب إلى العراق وعاد منھا

ض اآلخر عاد بعـد شـھور          بعضـھم عـاد سـالما      ..بعضھم أمضى سنوات والبع
العـراق ومغـامراتھم فیـه وكیفیـة تعـاملھم مـع       غانما يتحدث بشوق وحب عن      

يحكــي عــن ..بعضــھم مشــى فــي العــراق مــن أدنــاه إلــى أقصــاه..العــراقیین
البعض قال ..يحكي عن رجالھا ونسائھا..مقاھیھا..حواريھا..أزقتھا..شوارعھا

إن العراق دولة ترحب بكل العرب وتسعھم كلھم ولديھا مـن الطعـام والخیـرات      
قالوا أنھا تستقبل الخلیجي والسوداني والمصري      ..كفیھم جمیعا والبترول ما ي  

بال تأشیرة دخول، ففي المطار يختم المسئول جواز السـفر بعـد عـدة أسـئلة                
ي القـادم خاصـة إذا كـان             ..بسیطة دون انتظاره لسماع الرد     ونادرا ما يـدقق ـف

ب بالضـیف        ..مصريا جملـة  قـالوا لـه إن آخـر    ..ثم يدق الختم على الجـواز ويرـح
وفي أمان اهللا والجملة ..يسمعھا في مطار بغداد ھي أھلین أو سھلین أو ھال

.األخیرة ھي كلمة السر لدخول بغداد
س ھـذه الروايـات، فـالمرور مـن مطـار بغـداد أصـعب مـن                     آخرون قالوا له عك
ت نھايتـه               المشي على الصراط المستقیم يوم الحساب، فال يأمن احد إذا كاـن

ض لـديھم              ..رفي الجنة أو النا    قالوا له إن مسئولي الجـوازات ھنـاك طـوال عـرا
شوارب كثة وعیونھم تطلق شرارا وإذا ساورھم شك في قادم لـن يخـرج مـن                

.المطار وقد ال يعود إلى بلده أبدا
كانت األفواج تھل إلى بیت على الزاوي قبل سفره بشھور، ال يأتیـه زائـر إال           

ت       وقد سحب معه شخصا قادما من العراق لی        حكي للزاوي تجربته ھنـاك وكاـن
ص كثیـرة ومتضـاربه     مـن حققـوا نجاحـات ھنـاك ظھـرت النعمـة علـیھم              ..القص

س ..طابق أو أكثر ارتفع فوق المنزل القديم..وعلى ذويھم أجھز كھربائیة ومالب
..أو السـجائر المصـرية    "المعسـل   "منھم من تخلي عـن تـدخین        ..مستوردة

ي          ..رو األحمـر  وحمل علبة أو أكثر من المالبو      عالمـة النعمـة والثـراء الواسـع ـف
.الحواري الضیقة



ھؤالء أسھبوا في الحديث عن دفء العـراق ودماثـة أخـالق أھـه وتـرحیبھم                
قـالوا أن الصـعیدي لـه       ..بالمصري وحبھم له خاصـة إن كـان مـن أبنـاء الصـعید             

ز منزلة عالیة في القلوب ويستقبله رجال العراق ونساؤه ببشاشة في بلد يعـ           
..أما الذين فشلوا ھناك، فكان حـديثھم مغـايرا        .فیه االبتسام ويسوده التجھم   

دار كالمھم عن فظاظة أھل العراق وإدمانھم الخمر مثل شرب الشـاي وحكـوا          
قصصــا عــن الســكارى فــي الشــوارع والطرقــات والقتــل وإطــالق النــار ألھــون   

اك عـرف يقـول     وتحدثوا عن جرائم السكارى، ونصحوه بتجنبھم، فھن      ..األسباب
وعلى الصاحي أن يتحمل تبعات التعامل مع "السكران في ذمة الصاحي "إن 

"وتحدث الفاشلون أيضا عن نساء العراق بما ال يلیق وقالوا إن بین              .السكارى
.وتحدثوا عن غزواتھم وغرامیاتھم..خمارة..والخمارة"الخمارة 

إذا كان قد جاء من قبل إلى سأله ضابط الجوازات ..وصل الزاوي لمطار بغداد
فقد أخبره من أخذ منھم الـرأي والمشـورة   ..نفى بحزم واقتضاب  ..العراق أو ال  

وال يجیب إال بقدر السؤال وال ..قبل سفره أن يقتصر في الكالم قدر المستطاع
يتطوع بالحديث في أشیاء ال تطلب منه، فقد يجر علیه حسن نیته الكثیر مـن               

جوازات يسأله وھو يمسك الخـتم بیـد وأصـابع الیـد األخـرى          عاد ضابط ال  .البالء
يبـدو انـك غـادرات      "عـاد لیسـأله بطريقـة أكثـر خبثـا           ..تقلب في جواز السـفر    

ي             !العراق لتجديد جواز السفر؟    أجابه الزاوي بـأن ھـذا أول جـواز يسـتخرجه ـف
ض العراق       ختم له المسئول الجواز ورحب به في  ..حیاته وأول مرة تطأ قدمه أر

.أرض الرافدين متمنیا له إقامة طیبة ورزقا أوسع
لم يسأله ضابط الجوازات عن سبب زيارته للعراق وھـو السـؤال الـذي كـان                

ى سـؤال العديـد مـن            .يقلقه ويتوقعه ويخشى اإلجابة علیـه      ق إـل ودفعـه القـل
المعارف والجیران والمستشارين الذين ذھبوا من قبل إلى العراق عـن كیفیـة              

حـذره الكـل وأخبـره جمـیعھم بـأال يفصـح عـن              ..ثل ھذا السـؤال   اإلجابة عن م  
وأوضحوا له أن كشفه لمثل ھذا السـر        ..السبب الحقیقي لقدومه إلى العراق    

ى القـاھرة أو                   ى أول طـائرة إـل قد يؤدي إلى حجزه في المطار وقد يعیدونه عـل
.يحجزونه إلى األبد في العراق

ي حالـة كشـفه         قال له المعارف والجیران وأھل الخبرة بش       ئون العراق انه ـف
س رجــل الجــوازات وإذا ثــارت ھواجســه فعلــى ..لســبب الزيــارة ســیثیر ھــواج

ســیحیله إلــى مســئول اكبــر وھــو فــي الحقیقــة مــن ضــباط  ..الــدنیا الســالم
ص والروايات وما      ..المخابرات المعروفین بالغلظة والتشكك    ض القص وحكوا له بع

يحجزون جوازات سـفرھم    ..االستخباراترأوه من طوابیر المصريین أمام مكتب       
فرد، وفي داخل المكتب تحاصره كـل  ..وينادون على فرد  ..وحقائبھم وأمتعتھم 

س مدنیـة بصـحبته ضـابط                أنواع األسئلة بعد أن يجلسوه أمام ضابط كبیر بمالـب
ويتحـدث االثنـان باللھجـة المصـرية مثـل أھـل مصـر        ..آخر ربما يكون اقـل رتبـة     

ي             ويستعرضان أمام ال   مشكوك في أمره معلوماتھم عن كـل كبیـرة وصـغیرة ـف
مصر وبعد األخذ والرد وتكرار السؤال بأكثر من صیغة وأكثر من أسلوب، يـأمران              

أما بالسماح له ..القادم باالنتظار لساعات أخرى خارج المكتب قبل اتخاذ القرار
.بدخول العراق أو باالحتجاز إلى أن يصدر قرار الترحیل



..ھكـذا قـالوا لـه     ..تجاز القادم يتم تفتیشه في حجـرة مجـاورة        في حالة اح  
ى العـراق بحقیبـة واحـدة              ب المصـريین يـأتون إـل ش بالحقیبة وأغـل ..يبدأ التفتی

ثم يـأتي   ..ويخرجون كل المحتويات ويسألون القادم عن مكان شراء كل قطعة         
ش الذاتي، حیث يؤمر القادم بـإفراغ كـل مـا             ي  الدور على ما يسمى بالتفتی ـف

ش في األوراق التي يحملھا والعناوين  جیوبه ويضعونھا على طاولة وقبل التفتی
ي                 ث أصـابع مسـئول آخـر ـف التي معه وأسماء أصحابھا وأرقام تلیفوناتھم، تعـب

ثــم يســألونه عــن عالقاتــه ..جمیــع جیــوب القــادم تحســبا إلخفائــه أيــة أوراق
ال نظیـر اسـتقدامه     باألسماء التي معه وإذا كان دفـع ألحـدھم مبلغـا مـن المـ              

للعمل بالعراق وتوفیر السكن والعمل وغیر ذلك من األسئلة التي تجفف الـدم             
.في الشرايین

ي عـن سـبب                    ى الـزاوي ھـذا السـؤال الروتیـن لم يسأل ضابط الجـوازات عـل
سـلمه لـه    ..مجیئه إلى العراق وضرب الختم في قلب جواز السفر وأعطاه لـه           

ى                كان ا .بالید ولم يقذفه في وجھه     ف بنـاء عـل ي الـص ف ـف لـزاوي آخـر مـن وـق
س النصـیحة           ي نـف النصیحة التي حلمھا من القاھرة قبـل سـفره مباشـرة وـھ

ال تتقـدم   ..تـأخر "التي حملھا بین ضلوعه منذ ثالثـة عقـود عاشـھا بالقـاھرة              
التأخر يتیح مجاال اكبر للرؤية وفسحة من الوقت الستشعار الخطر          "..الصفوف  

ب قبـل أن             قبل حدوثه والتأخر يس    ت المناـس ي الوـق اعد في التراجع والھرب ـف
.يشعر بك احد وقبل وقوع الواقعة

ي أسـنانه ويقفـز فـوق                    أمسك على الزاوي بجواز سفره وكـاد يضـع ذيلـه ـف
س                       ي حیاتـه وارتـدى مالـب الحواجز إال انه تـذكر انـه خلـع الجلبـاب ألول مـرة ـف

ص وبلـوفر     بنط..قد تركھا له  "فرج  "أفرنجیة كان ابنه األصغر      ھـذه  ..لـون وقمـی
ي حیاتـه                 عبـر الحـاجز   ..الرحلة جعلتـه يفعـل العديـد مـن األشـیاء ألول مـرة ـف

تظھر الحقیبة ثـم  ..بسرعة البرق وانتظر حقیبته القادمة على السیر المتحرك       
ثم تعاود الظھور أفھمه عامل النظافة ضـرورة        ..تأخذ دورتھا لتختفي مرة أخرى    

تقريبا آخر حقیبة ويبدو أن صالة الوصول تكاد تكـون    فھي  ..أن يمد يده لیأخذھا   
بمجــرد ظھــور مســئول الجمــرك  ..ال يھــم..خالیــة، فھــو موعــد تغییــر الورديــة 

ص صـورته             ..سیحمل الحقیبة إلیه   ي جـواز سـفره يـتفح ..اخذ يقلب الـزاوي ـف
ي عـالم الكتابـة                      ى مـا يعرفـه ـف ض األرقـام المدونـة وھـو أقـص ويقرأ اسمه وبع

ف الـزاوي      اال..والقراءة ..1937 ينـاير    18تـاريخ المـیالد     ..سم على محمد يوـس
فھي في الحقیقة لیست مھنته، بل دفع فیھا أكثر من مائتي           ..المھنة ال يھم  

جنیه وكان من الممكن أن يضع مكانھا أية مھنـة كمـا قـال لـه الـذي اسـتخرج                   
ي صـورته         ..البطاقة الشخصیة  ى الـزاوي ـف ى اسـتحیاء،      ..ركـز عـل ابتسـم عـل

س    ص ي الجمجمـة وشـاربه           ..ورة الجواز بال غطاء رأ والصلعة تحتل أكثر مـن ثلـث
اقصر من المعتاد بعد أن ھذبه قبل ذھابه الستوديو التصوير وترك نفسه     ..اقصر

ب منـه أن يبتسـم              ..أجلسه..للمصور طلب منه رفع رأسه وخلع الطاقیـة وطـل
!امتثل لألوامر..ابتسامة ال تظھر اصفرار أسنانه



ي صـورته          اال ى مـن      ..بتسامة ما زالت معلقة على شفتیه يبحلق ـف مـا تبـق
س غزاه الشیب       وحتى الشارب غلب علیـه الشـعر   الشعر على جانبي الرأ

ض    أشفق الزاوي على نفسه عندما دقق النظر واستجمع قـوة إبصـاره   األبی
يء         ض الـش ي   في خط مستقیم ضیق واكتشف أن عینیه ضاقتا بع  تمـتم ـف

وراح يقلــب فــي بــاقي أوراق الجــواز التــي  "الكثیــر راح "فســه ســره معزيــا ن
 ورقـة إال     لقد فحصھا المسئول العراقي ورقة       تفحصھا المسئول العراقي    

ف         انه وضع ختم الدخول على صفحة واحدة         ي منتـص  وقرأ بصعوبة تاريخـا ـف
ى مطـار صـدام الـدولي                  يـوم  (1990 ينـاير    18الختم يبدو انـه تـاريخ وصـوله إـل

س ال ).خمی
ي صـالة الوصـول يبـدو أن المـوظفین قـدموا السـتالم                    عادت الحركة تـدب ـف

 لم يجد  حمل حقیبته ووضعھا أمام مسئول الجمرك، التفت حوله الوردية 
لقد سبقه في الخـروج كـل مـن كـان           ..أحدا من المسافرين في صالة الوصول     

 إال أن  ولــم يتقــدم الصــفوف عمــل بالنصــیحة وتــأخر معــه علــى الطــائرة 
 لقـد افترسـه     النصائح المفروض إتباعھا في العراق تختلف عن نصائح مصـر           

 سأله عن محتويات الحقیبـة الخشـبیة        مسئول الجمارك وتسلى به وعلیه      
الضخمة التي أكل الدھر علیھا وشرب وسأله عن مكان شرائھا وإذا كانت مثل 

لـم يعـرف بمـاذا      ھذه الحقائب تباع في المتـحف المصـري بمیـدان التحريـر             
 كظم غیظـه وأخبـره إن       يجیبیه خشیة أن تخرج من فمه كلمة يساء فھمھا          

ض الخبز الجاف         ض مالبسه وبع ش   "الحقیبة بھا بع ي صـعید     "فـاي المعـروف ـف
ض   مصــر   وجــوزة صــغیرة برطمــان، نــوع مــن الشیشــة صــناعة محلیــة وبعــ

ى عـن          "قوالح  "المعسل و     مسـئول   ذرة وخرطوشـة سـجائر كلیوبـاترا، وأخـف
الجمارك إن في طیات الحقیبة ما ال يقـل عـن عشـرين صـورة شخصـیة البنـه                   

ى           وانحنى لیفتح الحقیبـة     "فرج  "األصغر   ت عـل  إال أن مسـئول الجمـرك رـب
ي أمـان اهللا       كتفه ومنعه من فتحھا وأشار له بمغـادرة صـالة الجمـرك               ـف

!لما كلمة السر لدخول العراق أو الخروج منه سافي أمان اهللا 
 بارد ال ينذر بھبوط مطر إال انه أشد برودة من الصعید والقاھرة             الجو شتاء   

س بھا نجم واحد       س المعـة مثـل سـماء مصـر           السماء لی  مظلمـة    ولی
س لن يحمیه من ھذا الصقیع           مكفھرة    حمل حقیبته    وما يرتديه من مالب

لـه مـن نصـحوه    قـال  .وخرج من المطار  "يا عدوي   "على كتفه وأطلق صیحته     
س على بعد ربع ساعة من المطار     قبل خروجه من مصر إن ھناك موقفا لألتوبی

 يســأل عــن الســیارة الذاھبــة إلــى يعمــل طــوال األربــع والعشــرين ســاعة 
العاصمة، فالمسافة من المطار إلى قلب بغداد ال تزيـد عـن أربعـین دقیقـة                 

ث عـن أھـم شـیئین و                  يؤجـل البـاقي     وفي بغداد علیـه أن يـدبر حالـه ويبـح
 وھذه میزة البحث عن عمل وعن سكن وربما يجد عمال بأجر اقل مع سكن 

 إال أن تلك المیـزة ال يعثـر علیھـا المـرء إال بفضـل دعـاء                  موجودة في العراق    
 منھا مصروفات المواصالت  میزة العمل مع السكن ستوفر الكثیر الوالدين 



 جديا وبھدوء عمـا جـاء مـن أجلـه           وبعد االستقرار علیه البحث   .ومشقة السفر 
.على أال يخبر أحدا بسره إال بعد أن يثق به والثقة تأتي مع المعاشرة

 النھار له عیون، قرر الزاوي أال يتحرك بعیدا عن المطار إال مع خیوط الفجر          
ب       ھكذا علموه    ى ولـو كـان بصـیرا، فـتح        وھو في بلد غرـي ب أعـم  والغرـي

ى رأسـه وكتفیـه       الحقیقة واستخرج قطعـة مـن     س الثقیلـة لیضـعھا عـل المالـب
ض الدفء وتطفو على سطح رأسـه مـرارة الـذكريات             ص في بع ى    .ويغو جـاء إـل

ووصـل  . تاركا زوجـة وطفـال ال يزيـد عمـره عـن أسـبوع        القاھرة ھاربا بحیاته    
س الزوجـة وثالثـة أوالد كبـار              ى    رجـال  بغداد مخلفا وراءه نـف  باإلضـافة إـل

.لغائب المعلقة على جدران الحجرةصورة ابنه الرابع ا
ال يعلم أين مكانه وال سبب غیابه الذي طال إال أن ھناك إحساسـا بأنـه مـا                  

س زوجته أم عیاله زال على قید الحیاة  س إحسا صابرة " حي يرزق وھو نف
"          ب ى     يقولون إن قلب األم ال يخطئ وكأن األب بـال قـل  ھـبط الـزاوي عـل

ى بغـداد         القاھرة وھو خـائف مـن الم        أرجفـه البـرد وقسـوته       طـاردة ونـزل إـل
وھاجمته الذكريات بمراراتھا وعلى كتفیه وفي جوانبه سر ثقیل دفنه سـنوات            

 وال يعرفـه سـوى مـن عاصـروه، تـاريخ طويـل              وسنوات ولم يطلع احد علیـه       
 يعلمون أن أباھم من أسیوط كبـد صـعید مصـر، أمـا        أخفاه عن أبنائه األربعة     

 وتفاصیل النجع وأحداثه وأفراده فقد حفر بئر ودفن فیـه تاريخـه،             القرية والمركز 
فھو ينتمي لنجع داخل قرية صغیرة تتبع مركز اكبر أحـاط بـه العمـران مـن كـل                   
جانب ثم اقتحمه إال انه عصى أن يدخل القرية ويعمر قلوب أھلھا أو يبـدل مـن     

.موروث الدم والثأر
ريخ مـیالده رغـم عـدم اھتمامـه          يتذكره علي الزاوي جیدا مثل تا      1961عام  

 فاأليام مثل بعضھا والسـنوات أسـوأ مـن بعضـھا             بالتواريخ على اإلطالق    
 قبل رمضـان   صیفا أو شتاء تعود أن يتذكر التواريخ بالمواسم والمناسبات       

ف شـعبان ومـع ذلـك يتـذكر تـاريخ                   أو بعده    ي منتـص  لیلة المولد النبوي أو ـف
ب     میالده جیدا وتاريخ إجباره    61غـادر القريـة عـام       . على مغادرة القرية بالتقرـي

ى اسـتحیاء وتـزداد                     في بداية شـعبان تقريبـا وكـان الشـتاء يطـرق األبـواب عـل
ت صـور عبـد الناصـر تمـأل الصـعید                 نسمات الشمال لیال      في ذلك العـام كاـن

ي قراھـا ومراكزھـا          ي            وصوته يجلجل ـف س جمـال ـف  قـالوا حینـذاك إن الـرئی
في تلك اللیلة غادر القرية وأھلھا      .السد العالي "عشان  "ن  طريقه إلى أسوا  

يستعدون لمصیبة ولكن في صمت أطبق على النخیل والدواب وحتى الكـالب            
إلى الدنیا في لیلة غضـبت  "فرج  "وخرج ابنه الراب الغائب     .امتنعت من النباح  

س البشر       ب  خرجت مصر كلھا تط..فیھا مصر وأطبقت فیھا الرطوبة على أنفا اـل
ي الـزاوي       عبد الناصر بالتخلي عن موقفـه والرجـوع فیمـا أعلنـه               سـمع عـل

ض زوجتـه               كالما لم يسمعه من قبل       " في تلـك اللیلـة الخانقـة جـاء المخـا
" أطلقــوا علیھــا جاءھــا المخــاض بعــد ثالثــة أو أربعـة أيــام عصــیبة  "صـابرة  

".النكسة 



 على ذراع الزاوي إلى  وتحاملت الزوجة وسارت  خیم الحزن على الجمیع     
 ذھبت إلى المستشفى بناء على    أن وصلت المجموعة الصحیة في بوالق       

كثیرا مقارنة بـاألوالد الثالثـة   "فرج " عانت في شھور حمل     نصیحة الطبیب   
وأكد علیه مـرارا    "للداية  "وأخذ حقنا كثیرة وحذره الطبیب من مغبة أن يتركھا          

ت   صحیة ولن يتكلف ملیما واحـدا      بضرورة الذھاب إلى المجموعة ال      لقـد كاـن
ي يـد األطبـاء           "صابرة  "وصلت  .األمور غیر األمور   ى المستشـفى وتركھـا ـف إـل

ض االحتیاجات         رأى مظاھرات وجموعا مـن   والحكیمة وذھب لیشتري لھا بع
س   س عبد الناصر اعترف بمسئولیته عن  سأل النا س إن الرئی  قال له النا

.، ولھذا خرجت المظاھرات تطالبه بالرجوع عن قرارهالھزيمة وقرر التنحي
عاد الزاوي إلى المجموعة الصحیة ومعه احتیاجات زوجته لتزف له الحكیمة            

وطلبت الحكیمة التي لم تكترث بالمظاھرات أو الھزيمـة         "رزقت بطفل   "الخبر  
ن  أجابھـا بـال تـردد إ   ويختـار اسـم للمولـود    "الحالوة  "أو التنحي أن يعطیھا     

"فـرج   "األسماء في السماء قبل أن يولد األطفال وقد أطلق على ابنـه اسـم               
ت معـه               س في يدھا آخر خمسین قرشـا ورقیـة كاـن  فـرج مـن اهللا ونصـر        ود

. نصر ويوسف وصفوت وفرج واصبح لعلي الزاوي أربعة أبناء قريب 
لعنقـود   قبل انـه آخـر ا    أقرب أبنائه إلى قلبه وال يعلم السبب        "فرج  "كان  

ب يزيـد لبعضـھم وقـد سـمع خالـه                    وأن الرجل يحب أبناءه بالتساوي إال أن الـح
ى أن يشـفى                      ض إـل ى أن يكبـر وللمـري يقول من قبل إن الحب يزيـد للصـغیر إـل

ھو أصغر أبنائه وھو الغائب منھم أيضا ولكن حبه "فرج "وللغائب إلى أن يعود و
"الذي غادر القريـة يـوم       "نصر  "ر  البنه األصغر ال يقل كثیرا عن حبه البنه األكب        

ى       ولم يعد إلیھا حتى اآلن      "سبوعه   ي          يـوم ال ينـس ت ـف  مرارتـه مـا زاـل
نصـر وزاد عـدد الضـیوف       "سـبوع   "الحلق والبلعوم كانت العائلة تستعد لحفل       

ي البلـد             أعمـام  عما كان متوقعا، منھم من جاء من بحري وآخـرون مـن قبـل
.م وبناتھموأخوال علي الزاوي وأوالدھ
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ذھب الزاوي في ھذا الیوم قبیل العصر إلى محل فقیر في أطراف القريـة فقـد           
تأخر صاحب المحل في إرسال أرز وسكر وأشیاء أخرى دفعت فلوسـھا مقـدما              

 تعلل صاحب المحل بأنه لم يجد صبیا إلرسال         ولم تصل بعد إلى دار الزاوي       
ى         المطلوب معه، ووضع األشیاء جمیعھا في       كرتونة كبیرة وحملھـا الـزاوي عـل

 مجموعة من الشباب أمام المحل أكد علیھم الزاوي ضـرورة الحضـور    حماره  
 سخر منه احد الشباب واستھزأ بقصر قامته ومـا          ابنه نصر   "سبوع  "لحفل  

 مشیرا انه رغم ذلك نجح في إنجـاب         به من عرج بسیط في ساقه الیمنى        
 اشـتد غضـبه ودفـع       ل ھـذه المزحـة       لـم يتسـامح الـزاوي مـع مثـ          صبي  

ض مغشیا علیه           ظـن أنھـا      مشاجرة   الشاب في صدره لیسقط على األر
ش   "انتھت وبمجرد عودته لمنزله وصله خبر وفاة الشاب الذي           معـه   "تھـاو

.وأصبح الزاوي مطلوبا للثأر

س الوقت بتأجیل حفل          ت آخـر     "السبوع  "أمره خاله وحموه في نف ى وـق إـل
س أبعــاد المصــیبة التــي لــم تكــن فــي الحســبان وانصــرفت النســاء  بعــد تــدا ر

ض الشـباب لیتفقـدوا                   ي الحفـل وخـرج بـع واألطفال الذين جـاءوا للمشـاركة ـف
 إال أن الكل وقبل مغادرة صـحن الـدار ألقـوا            تطورات الوضع في أسرة القتیل      

ض النقود في الغربال الذي وضـع فیـه الصـبي الولیـد               أم " وعـین الجـدة     ببع
ي الولیـد بعمـالت    ترصد من الذي ألقى بالنقود وقیمة المبلـغ     "علي    وتغـط

ض العمالت الورقیة أكبرھا ورقة فضیة صغیرة  ش والريال وبع  فئة العشرة قرو
.من فئة الخمسة جنیھات

أم "صـابرة   "في منديل دسته في يد      "صرتھا  "و  "النقوط  "جمعت الجدة   
س        المنزل  الصبي وكأن شیئا لم يحدث خارج         وذكرتھا بكلمات واضـحة ال لـب

ي األفـراح والمسـرات          "النقوط  "فیھا أن     إن سلف ودين سترد ألصـحابھا ـف
وخـرج الرجـال والشـباب جمـیعھم        . فلن تكون اقل في قیمتھـا      لم تكن أكثر    

ى          من المنزل باستثناء علي الزاوي الذي صعد إلى سطح المنـزل وانـزوى ينـع
ألمور، فقد كان يعلم مثل بقیة أھل القرية أن القتیل          سوء حظه وسوء تقديره ل    

ى              ھذا كان مرھونا على صـفعة         وجـاءت الصـفعة أو الدفعـة منـه لتحولـه إـل
.قاتل

 فھو يذكر علي الزاوي باالنكسار وقلة الحیلة لعنة اهللا على ھذا الیوم 
وجلسته تلك على الرصیف بالقرب من مطار صدام تذكره باالنزواء فوق سـطح            
س فـوق حقیبتـه الخشـبیة مسـتعدا لبـدء                  منزله قبل اتخاذ القرار، وھا ھو يجل

 ال يعلم نھايتھا إذا كان لھا في األصل نھاية، فرحلته األولى لم رحلة جديدة 
.تنته بعد، رغم مرور ما يقرب من ثالثین عاما

 بعیـدة    حشرجة في السماء تھشم السكون       الجو ما زال باردا وصامتا      
س لصـالة الفجـر          واضحة  ولكنھا    الصـالة خیـر      أصوات المؤذنین يدعون النا

ى مشـارف بغـداد               من النوم    س بمسـتیقظ، جسـده عـل س بنائم ولی  وھو لی



 األصـوات متداخلـة ولكنھـا غريبـة     وعقله مشطور بین القاھرة وصـعید مصـر       
ي تـوزع األصـوات ال                 ض الشيء فاآلذان ال تخطئه أذن مسلم والمسـاجد الـت بع

 ويشق ضـوء متـردد ظلمـة السـماء           والزاوي في انتظار النھار      قريبة  تبدو  
ب بغـداد           ى قـل ى يسـتعد لیأخـذ طريقـه إـل ببطء وعینا الزاوي معلقتان ألعـل

حمل حقیبته التي أصبحت أثقل وزنا بسبب ما لحق به من تعب وإجھاد وسار              
ى مـا يبـدو                  س خرجوا لتوھم من المطار في طـريقھم عـل ى  وراء نفر من النا إـل

س     أسرع الزاوي الخطي لیصبح على مقربة منھم لیستشـعر          موقف األتوبی
س لیسوا بمصريین، فال أحد يرتدي منھم جلبابا أو على   .الدفء والشجاعة  النا
ف انتمــاءه ألھــل بحـري أو أھــل الصــعید   "تلفیحــة "رأسـه طاقیــة أو   تكـش

 سـأل   نـود    مثل التي يرتديھا الھ    بعضھم ملتح وعلى رأسه عمامة كبیرة       
س المتجه للعاصمة وتسابق الكل يركب  وجد لنفسـه مقعـدا وضـع    .عن األتوبی

ى                  ق لیصـل إـل ي الطرـي ق ـف علیه جسده المھدود وصـوت المحـرك القـوي يزـع
س وظھور النھار  المنازل مسح بعینیه المكان .وسط العاصمة مع ضوء الشم

كري زيتي اللـون    بسیطة ولیست عالیة، المیدان يعج بأفراد يرتدون الزي العس        
.مثل جنود مصر

س  س لیجد مقھى أمامه كما وصفوا له المكان بالضبط وھو لی نزل من األتوبی
ى بــالمعنى المعــروف    والشــاي  فھـو مطعــم يقــدم وجبـات اإلفطــار   مقـھ

 سـأل عـن اإلفطـار الموجـود          والقھوة ومشروبات أخـرى، ويـديره مصـري         
 عجـة   طعمیـة  موجود فول أخبره النادل بعد أن رحب به إن كل شيء    

س ضان وكـوارع وفتـة للعـراقیین    "باتشه "للمصريین    بـدأ بكـوب   لحم رأ
ى                      ي تأمـل الوجـوه الجالسـة عـل ت ـف ض الوـق ب لیتـیح لنفسـه بـع شاي بحلـی
س رفاھیة ولكنـه ضـرورة مـن احتیاطـات األمـن                 المقھى، التأمل بالنسبة له لی

.والسالمة
ي معـه          دب يده في جیب سرواله واسـتخر        مائـة   ج سـجائره والنقـود الـت

 وضــع الجنیھــات وســتة وعشــرين دينــارا عراقیــا وعشــرة جنیھــات مصــرية  
 فھذا المبلغ لن يستخدمه إال بعد العودة إلى القاھرة العشرة في جیب آخر 

             ى منزلـه ي مـن المطـار إـل وضـع الجرسـون أمامـه كـوب        . فھو اجـر التاكـس
ي          أجابـه دون تـردد انـه مـن     مصـر  الشاي وسأله على غـرة عـن موطنـه ـف

ض الفرج     القاھرة    بعد كـوبري إمبابـة مباشـرة منزلـه بـالقرب مـن               من رو
السكة الحديد وعلى بعد خمسة دقائق من سوق الخضار وانـه قـادم للعـراق               

 كل ھذه اإلجابـات ردا عـن أسـئلة الجرسـون      جاء لیجرب حظه  ألول مرة   
ب         ي الشـاي لیسـأل المزيـد           التي لم تنقطع والذي أطال فتـرة تقلـی  السـكر ـف

ص العمل وإذا كانت متوافرة داخل العاصـمة أو             .منھا سأله الزاوي بدوره عن فر
انه سیضطر إلى النزوح شماال أو جنوبا ولم يجب علیه الجرسون والـذي تعلـم              

ب وقبـل االنصـراف مـن          بحكم المھنة أن يأخذ وال يعطي وأن يسأل           وال يجـی
یر عن مھنته، فھناك مھن مطلوبة وخاصة في مجـال          أمامه سأله السؤال األخ   

ومسـك  "مبلط قیشاني   " فأجاب بمھنته المدونة في جواز السفر        المعمار  
.كوب الشاي لتسري حرارته في أصابعه الباردة



س تـدخل                 س نـا الحركة لم تھدأ في المقھى المطل على موـقف األتـوبی
ى      عدد الجرسونات الذين يعملـون  وآخرون يخرجون   فیھـا أكثـر مـن أي مقـھ

ي مقـاھي القـاھرة          أكثـر مـن عشـرة يقـدمون الشـاي والقھـوة             شاھده ـف
 وأغلب الزبائن من المصريین القادمین من أماكن أخرى غیر          ووجبات اإلفطار   

ف أحمـد           س كبیـر أشـبه بموـق بغداد، باإلضافة إلى العسكريین، فموقف األتـوبی
ف ا          س بالقـاھرة أو موـق  الخدمـة   لخازنـدارة بشـبرا     حلمي القريب من رمسی

 شاھد بصـال أخضـر      فوق الممتازة والمكان نظیف وكل شيء موجود بالفعل         
س      يقدم مع الفول وخضرة كثیرة جرجیر ورجلة وكرات           على مقربة منه يجـل

ي أمامـه ويرفـع الجرسـون أطباقـا                   مصري لم يحرك عینه من فوق األطبـاق الـت
ت        فارغة ويضع أطباقا أخرى، ظل الزاوي يرق       ى أن التقـط به ويسترق السمع إـل

 واحد فول واحد طعمیة، سلطة وبصل أخضر         عندك   أذناه تكلفة الحساب    
         ش واثنـین شـاي ب           وثالثة عـی س    700 واحـد سـادة وواحـد بحلـی  فـل

ص األسعار الزاوي على طلب إفطار         يعني أقل من دينار       نـادى    سجع رخ
ض       واحد طعمیـة ورغیفـین،       طلبه واحد فول     على الجرسون وبصوت خفی

س    700الحساب بالطبع سیكون اقـل مـن         ي جلسـته ودفـع          فـل  واعتـدل ـف
الحقیبة الخشبیة تحت المائدة بعدما شعر بشيء من األلفة، انتشـلته حركـة       

ي ماضـیه ومسـتقبله            س ودفء المكان مـن بئـر التفكیـر ـف  وضـع النـادل   النا
بلـديات  "في بغداد معارف أو     أمامه الفول والطعمة والخبز وسأله إذا كان لديه         

س كنوز وبدون المعارف أو األھـل سیصـبح مـن العسـیر        " وأضاف أن معرفة النا
!علیه إيجاد عمل أو مكان يأوى إلیه

س وبحسبة بسیطة، علم الزاوي أن وجباته الثالثة            اإلفطار كلفه أربعمائة فل
لمقھى تفرغ من لن تكلفة أكثر من دينار ونصف في الیوم وربما دينارين وبدأت ا

فیھا ولم يعد ھناك سوى الزاوي ومصري آخر بالقرب من المدخل وأصبح صوت             
 نعم الجرسون   التلیفزيون أعلى بكثیر بعدما خرج الزبائن بأصواتھم وكالمھم         

ش ھنا  له حق    أھلك لتھلـك  " بدون معارف أو بلديات قد ال يستطیع العی
" ن ينقذه في ھذه المرة  نعم أنقذه أھله في الرحلة األولى وم تائه في 

 تمتم بھا في صدره وطلب كوبا آخر  يا عدوي  يا دلیل التائه    بلد غريب   
.من الشاي ودخل في صمته يقلب أيامه الماضیة ولیالیه

ي               بعـد  "صـدفا   "حالوة كوب الشاي ھذه تذكره بأول كوب ناوله له خالـه ـف
ل بعد انصراف من جاءوا لحضور  اجتمع األھخروجه من قريته في يوم الحزن   

حفل سبوع ابنه بعد وصول خبر القتیل ونادوا الزاوي من فـوق السـطح، لینـزل             
ف وعبـد الـرحیم وعبـد الـاله            أعمامـه    لھم وكأنـه يـراھم ألول مـرة           يوـس

 ضـاحي أبـو      أخوالـه    ومحمدي وأبنـاؤھم الـذكور حـوالي سـتة أو سـبعة             
فوت جـاء بـدال مـن أبیـه قاسـم عمـر             زوجته صابرة وعمر ومحمود وابن خاله ص      

ض المصالح في صدفا عن حضور سبوع الولد نصر   جاءوا الذي أعاقه قضاء بع
س لحضور حفل إال أن مجیئھم كان              جمیعھم وكأنھم على موعد مع مصیبة ولی

س له أخوة صـبیان، نعـم لـه أبنـاء عـم إال أن أخوتـه                    ضرورة    فعلى الزاوي لی
س بنات، ووجود أھلبنات   "عـزوة  " أبیه وأھل أمه بربطة المعلـم ھـذه    خم



ى             ستمنع أھل القتیـل مـن اتخـاذ قـرار متسـرع خاصـة وأن أخوالـه ضـیوف عـل
 آخر مركز في أسیوط ال يبعد كثیرا ھي مسیرة القرية فأخواله عمايرة صدفا 

.ساعة على األقدام من قريته
ود على  خاله ضاحي عما حدث بالضبط وإذا كان ھناك شھسأله كبیرھم 

الواقعة وكان قد سمع من قبل كل روايـات شـباب العائلـة عـن الحادثـة وخـرج                   
 إال انه يريد أن يسمع علي الزاوي بنفسـه     بنفسه إلى البقال واستمع منه      

 نھره خالـه وطالبـه برفـع صـوته            وقبل أن يبدأ علي الزاوي حدثه        أيضا  
ي ال           ورفع رأسه عند الحديث      س أول مـن يقتـل ـف صـعید ولـن يكـون       فھو لـی

األخیر، خاصة وانه لم يستخدم سالحا ولم يخطط للجريمة، فقد جاءت الحادثة  
س رأسـه، فاأليـام        "ضاحي  " طلب منه خاله     كلھا عفوية    أن يحكي وال ينك

القادمة تحتاج قلبا غلیظا يتعامل بال خوف مع كل الظـروف ومـا يسـتجد منھـا،             
 وإذا خـاف أو ھـاب سـتكون         لـك   ومن اآلن فصاعد علیه تحمل تبعات فعلته ت       

نھايته ولن يأسف علیه احد، وإذا وقف وتجلد، فالكل معه وحوله لن يتركوه بأية 
 األخـوال قبـل األعمـام، فقـد اتفقـوا فیمـا        سیدافعون عنه ويحمونـه  حال  

! األعمام تخطیط وتمويل واألخوال متابعة وتنفیذبینھم قبل استدعاء الزاوي 
ا رأسه وصوته كما طلب خاله إال أن نبـرات صـوته يغلفھـا    وتحدث الزاوي رافع  

ض الشيء         ي الحقیقـة ال يفكـر     انكسار ووقفاته بین الجمل تطول بع  فھـو ـف
ي أمـه        في نفسـه     "نصـر   "وابنـه   "صـابرة   "وزوجتـه   "نصـرة   " يفكـر ـف

ض االحتیاجات وھنـاك              تحدث وأوضح انه ذھب إلى البقال لتأخره عن إرسال بع
 سـخر مـن قصـر قامتـه          سـخر منـه أحـدھم        ة من الشـباب     وجد مجموع 

ي صـدره            وعرجه   ض        لم ينطلق بكلمة دفعه بیـده ـف ى األر  سـقط عـل
.تركه بین رفاقه لیرفعوه وغادر المكان سريعا إلى المنزل وجاءھم خبر الوفاة

ي حالـه                     ض أفـراد األسـرة، بـأن القتیـل لـم يتـرك أحـدا ـف  طويـل  علق بـع
س وانـه ال يتحمـل صـفعة، فالكـل يعمـل أنـه                  اللسان ودائم الس   خرية مـن النـا

ض   ف      "مري ى ـك ب                ".مرھون عـل ى طبـی ب مـن قبـل إـل ض أوضـح انـه ذـھ الـبع
ي       مشھور في القاھرة وبعد أن رسم له قلبه بجھاز كھربائي             قال له أنـه ـف

حاجة إلى عملیة جراحیة إال أنه لم يعاود زيارة القاھرة مرة أخرى ولـم يـذھب                
.خرين بعد طبیب مصرإلى أطباء آ

أوضح عمه يوسف انه عائد لتوه من منـزل أھـل القتیـل، مضـیفا أن أصـحابه          
ى وجـه السـرعة                      حملوه إلى منزله، ولم يكن قـد أسـلم الـروح وجـاءوا لـه عـل

 ال يعلم اسمه أو عنوانه إال أن الطبیب أوضح انـه يعـاني مـن أزمـة         بالطبیب  
 معنى ھذا الكـالم كمـا       أسلم الروح   قلبیة حادة وقبل أن يغادر الطبیب الدار        

تداخل عمه عبد الاله أن علي الزاوي لم يقتله وانـه مـات موتـة ربنـا وبالتـالي                   
ي                       فإن الزاوي بـريء مـن دمـه، إال أن عمـه محمـد أضـاف بـأنھم سـیدفنونه ـف

ش الصحة عن سبب   الصباح ولن يتقبلوا عزاء       ورغم تصريح الدفن وكالم مفت
ي أن علیـا          الوفاة أنھا سكتة قلبیة     إال أن إصرارھم على عـدم قبـول العـزاء يعـن

.مطلوبا للثأر



 لـم يسـتغرق األمـر     وعال صوتھم واتخذوا في النھايـة قـراراھم       تداولوا  
ى صـدفا                 كله أكثر من ساعة، القرار ھو خروج علي الزاوي من القرية اللیلة إـل

    بلد أخواله                ى أن يصـحبه خالـه ى األقـدام عـل  وحمـوه    الخـروج سـیرا عـل
ى         ضاحي وابن خاله صفوت قاسم عمر         يبیتون ھناك لیلتھم ثم يتجھـون إـل

ي الـزاوي      .القاھرة أو دمنھور محل إقامة وعمل ضاحي إليجاد مكـان إليـواء عـل
ويتجه أعمامـه األربعـة وأبنـاؤھم الـذكور جمـیعھم بعـد الـدفن بصـحبة العمـدة              

ض        ى اسـتع      وشیخ الخفر إلى منزل القتیل للتفاو .داد لـدفع الديـة     فھـم عـل
ض                         ض النظـر عـن مـر فإذا كان على الزاوي قـاتال فمـا حـدث ھـو قتـل خطـأ بـغ

ي الـزاوي لتقـديم كفنـه ودفـع المطلـوب وإذا                القتیل، فإذا وافقوا     يء بعـل  ـج
ص بین أھلھا وعلیھم تحمل تبعـات               رفضوا يكون الزاوي قد وصل مصر وذاب وغا

.الثأر الحقیقي
علمت بالقرار ولم تنطق األم نصـرة بكلمـة          عندما  "صابرة  "بكت الزوجة   

ى عجـل                      ض أشـیائه عـل كانت صلدة طلبت البنھـا الصـبر والقـوة وأعـدوا لـه بـع
 أغلقـوا بابھـا     وأعطته زوجته كل نقوط الطفل نصر وقبل أن يخرج من غرفتـه             

ى البـاب ويقـرأ قـول اهللا تعـالى                     إن "وطلبت منه األم والزوجة أن يضع يـده عـل
ض علیك      وقبـل أن يقـرأ اآليـة        ثـالث مـرات     "القرآن لرادك إلى معاد     الذي فر

 ويطبع على جبھه انحنى على ابنه نصر لیقبله وعاد لیقبله مرة أخرى أشد 
اللینة قبلة عمیقة ال تمحوھا السنوات، الولیـد كتلـة مـن اللحـم الطـري بلـون                   

ت           وضـع   بالبكـاء   "صـابرة   "طمي النیل، تماسك علي الزاوي وأمه وأجھـش
 ولم يعد إلیھا يده على الباب المغلق وقرأ اآلية ثالث مرات وخرج من الغرفة          

                   حتى اآلن لم يعد إلیھا منذ ما يقرب من ثالثین عاما مات خاللھـا مـن مـات 
.من األعمام واألخوال وولد عشرات األطفال وأمه نصرة تنتظره ھناك

ین الحقـول   أكثر من ساعة سیرا على األقـدام بـ       من بلدته إلى صدفا     
ف       لم ينقطع حديث صفوت ابن خاله         يحكي قصصا وحواديت ويحاول أن يخـف

س والسامر والمشرف على الرحلة وھو أول  من ضغوط الزاوي فھو بمثابة الحار
ى الشـھادة وتـم             من تعلم من شباب العائلـة        ى مصـر وحصـل عـل ب إـل  ذـھ
عـة مراكـز     في بندر سـوھاج ورغـم أن ھنـاك أرب          تعیینه في سوھاج مدرسا     

تفصل بین صدفا وسوھاج إال أن صـفوت اعتـاد أن يسـتیقظ قبـل الفجـر ويصـل                   
ق شـبرا شـبرًا مـن قريـة عمتـه أم                      مدرسته قبل السـابعة وكـان يحفـظ الطرـي

ى              الزاوي إلى بلدته صدفا       فھو يحفظ فلنكات السـكة الحديـد مـن صـدفا إـل
ف    يتبـاھى بـذلك كلـه محـاوالً        سوھاج ويعرف عدد أعمدة التلغـراف         التخفـی

ي واد آخـر               علیـه بـالدة وقتامـه أثـارت      على ابن عمته إال أن علي الزاوي ـف
قلق صفوت ابن خاله وشعر أن الـزاوي قـد ال يتحمـل رحلـة الھـروب وقـد يعـود          
وحیدا لیسلم نفسه إلى أھل القتیل مما قد يمرمغ سمعة الزواويـة والعمـايرة    

.في بر الصعید كله
س حساب     ف كبـار العائلـة، إال انـه            كالمه ب  صفوت مدر المسطرة كما يـص

س ملتزما الصمت  س الرأ تحدث أكثر من الالزم خالل الطريق والزاوي يسیر منك
وكأنه يسیر في جنازة، مھمة صفوت قد تفشل إذا استمر الزاوي على ما ھـو               



ى                  ف صـفوت فجـأة وخـبط عصـاه عـل علیه، يجب إيقاظه وتشغیل حواسه، توـق
ض    قطعة حديد، السالح الذي خرج به من منزل الزاوي          في طرفھا "زقلة  "األر

               ،ت  خبط عصاه واستدار للزاوي وأبلغه بلغة حاسمة إن منطقـة األمـان انتـھ
!وأنھما دخال سويا منطقة الخطر

ي               س الزاوي وحاول أن يسحب يد صـفوت لالسـتمرار ـف وانتصب بالفعل حوا
ض عنـه،             ت حـدود       السیر، إال انه أطال وقفته لیشرح للزاوي، مـا غـم  لقـد انتـھ

ض احد طرـيق صـفوت فھـو وإن كـان ابـن خـال الـزاوي                      القرية وبالتالي لم يعتر
ي النھايـة ضـیف                    الضـیافة لھـا     المطلوب منذ عـدة سـاعات للثـأر، إال انـه ـف

قدسیتھا في الصعید وطالما بقي على أرضھم وجب علـیھم حمايتـه أمـا وقـد         
 احــد إذا أطــاروا رأســه انتھــت الحــدود ودخلــوا فــي زمــام صــدفا، فلــن يلــومھم

ص ھو وابن عمته الزاوي .بالرصا
ي                   ى مفعـول المخـدر الـذي سـرى ـف استشعر الزاوي حقیقـة الخطـر وانتـھ
ى لـدخول          ي صـدره، وأسـرعا الخـط جسده منذ أن فعل فعلته ودفـع القتیـل ـف

ى أن وصـال دار الحـاج عمـر قاسـم        صدفا من الجھة البحرية       جھة المقابر إـل
المسافة بین قرية الزاوي ومنـزل      .مركز شرطة مدينة صدفا   ل"لزم  "المواجھة  

ق                 خاله في صدفا حوالي سبعة كلیو مترات والدخول مـن المقـابر أطـال الطرـي
ض الشــيء، إال انـه بمجــرد دخــولھم المنـزل اســتقبله خالـه بھــدوء شــديد      بـع
ي                     ق مـن المـاء الـدافئ لیغسـل عـل وترحاب أشد وأمر أحد أبنائـه بإحضـار إبرـي

ي          الزاوي وج  ھه وھمومه مؤقتا، فقد وصلھم خبر الحادثة قبـل أن تطـأ قـدم عـل
ض صدفا بساعات .الزاوي أر

ض وجبنـة قديمـة           أعد طعام على عجل      ض مقلي في سمن وجبن أبی  بی
ب الخـال مـن أبنائـه مغـادرة                      ى خلیـة نحـل، طـل وخبز ساخن وتحولت الـدار إـل

اهللا مـدوا أيـديھم    وبعـد باسـم   الحجرة وأال يبقى فیھا إال علي وصفوت وھو         
 واللیل قـد انتـصف أو        أول لقمة تدخل فم الزاوي منذ الصباح         إلى الطعام   

ي قريتـه قبـل                    أكثر وأعاد الخال قاسم عمر على مسامع الزاوي ما قیـل لـه ـف
ي الصـعید          "المغادرة على لسان أخواله اآلخرين       لست أول من قتـل ـف

وعلیك مواجھة ما تأتي به األيام      وما حدث قد حدث وانتھى      "ولن تكون األخیر    
                 ض أھلـك مـن حولـك  كـان   إذا تجلدت فالكل معك وإذا خارت قواك سـینف

الزاوي يستمع وصفوت ينصت وكالم الخال يصحبه صوت األسنان ومضغ الطعام 
.ونباح كلب متقطع خارج الدار

ى صـالة الفجـر والقطـار               ى    "المبحـر   "بقیت سـاعات قلیلـة عـل الـذاھب إـل
ة يدخل محطة صدفا بعد الفجر بنصف ساعة ويصل القاھرة العاشرة لیال القاھر
ولم تذق عینا الزاوي النوم وتركھما الخال في الحجرة، ترك علي الزاوي .تقريبا

ض الشيء لیتلو علیھما قبل صالة الفجـر التعلیمـات              وابنه صفوت لیستريحا بع
ة معروفـة عنـده،   انقضت ساعة أو سـاعتان وأيقظھمـا الخـال بھمھمـ         .النھائیة

 الشارب ضخم كث فتح الزاوي عینیه مذعورا وكأنه يرى وجه خاله ألول مرة     
    التقاطیع حادة        األنف كبیرة يحتل ثلث الوجه       ش والجثـة  العیون ال ترم

ي الـزاوي لـم يـرث مـن أخوالـه شـیئا              ضخمة    كان أھل البلد يقولـون إن عـل



ما وأفسـحا مكانـا للخـال،     اعتدل الزاوي وصفوت في جلسـتھ     سوى الطیبة   
أعاد على مسامعه مرة أخرى بألفاظ أكثر حدة وتحديدا ضـرورة التجلـد والصـبر              
وأفھمه انه ال خوف على اإلطالق على أمه نصرة أو زوجته صـابرة أو ابنـه نصـر        

 الخوف كله علیه، إذا خاف ھو والخطر منه إذا جبن وضعف .
ي دراسـته   صفوت سیالزمه إلى أن يصل القاھرة، فقد       قضى أربع سنوات ـف

بمصر ويعرفھا جیدا وسیدبر له السكن وسیصله أول كل شھر مبلغ من المـال              
 وأمرأتـه وابنـه سـوف يلحقـان بـه عنـدما تسـمح               يكفیه إلى أن يـدبر حالـه        

ب               ت المناـس ي الوـق  القطـار سـیدخل     الظروف وزيارات أمه سـیخطط لھـا ـف
ي محطـة مصـر أو      وأھـم نقطـة   حوالي العاشـرة  القاھرة لیال     أال ينـزال ـف

يء عـن مصـر             الجیزة، فقد يرصدھما احد أبناء القريـة          صـفوت يعلـم كـل ـش
واألفضل لھما أن يقفزا من القطار في مسافة قبل عبوره كوبري إمبابـة أو بعـد         

 والمكان ھناك   خروجه من الكوبري مباشرة فالقطار يتوقف ھناك عدة مرات          
ش صـفوت     آمن بالرغم من قربه من سوق الخ       ضار المليء بالصـعايدة، فقـد عـا

في تلك المنطقة سنواته األربع وسیبحث له عن غرفة في المربع الـذي أقـام               
 سارت األمور كما أراد لھا اهللا أن        "البحاروة  "به، حیث إن أغلب سكانه من       

ي           تسیر    وقفزا من القطار بعد توقفه بعد الكوبري مباشرة وانتھت رحلـة عـل
. ودخل في رحلته الثانیةالزاوي األولى

الزمه صفوت في رحلته بالقاھرة ثالثة أيام ثم رجع إلى صدفا، كـان متعلمـا               
يفھم، استفاد من مجانیة التعلیم واستفاد علي الزاوي منه خالل أيامه الثالثة 
ف يتعامـل                 في القاھرة ما لم يستفده طوال حیاته، وفر له السكن وأفھمـه كـی

ف كث    مع البشـر     س مشـغولة ومھمومـة    یـرا عـن الصـعید     مصـر تختـل  النـا
ش، ال يدسون أنوفھم في شئون الغیر           وال يقتربون منك إال بقـدر       بلقمة العی

 وحیاتك  فال تقترب إذا كنت ترغب في االحتفاظ بسرك اقترابك أنت منھم 
معلقة بسرك وأھل القتیل لن يتركوك، سیقلبون مصر وسیبحثون عنك وراء كل 

 علیك تجنب الخروج من سكنك قدر استطاعتك        نة وقرية   حجر وفي كل مدي   
       طعامك اشتر منه ما يكفیك لمدة أسبوع أو أكثـر     ال تخلـع التلفیحـة مـن 

ي رأسـك وسـأخبر صـاحبة        على رقبتك والجزء األكبر من وجھك والطاقیـة تغـط
س وال تتـداخل                   ب أن يشـاھده النـا المنزل بأن رقبتك بھا أثار حرق قديم ال ترـغ

 ال تجعل ما تعلمـه عنـك        عالقتك تبدأ وتنتھي بقیمة اإليجار الشھري       معھا و 
 ال تذكر اسم القرية أو المركز وسـیظل         يزيد عن انك من الصعید من أسیوط        
ق          ى مـا سـمع طـوال             سرك معك في بئر صـمتك العمـی  نصـائح صـفوت أغـل

ى وحیـدا    حیاته   س في المقـھ ب     واآلن يجل ي بلـد غرـي  لـم يسـمع    ـف
ت علیـه سـاعات قلیلـة        تعلیمات خ  اله ولم يصحبه صفوت في رحلتـه وقـد مـض

في بغداد، إال أنه سیفتقد صفوت كثیرا والذي لو كان يعلـم برحلتـه ھـذه لجـاء      
معه وأخذ أجازة من وزارة التربیة والتعلیم لقد تدرج في الوظیفة وأصبح مفتشا 

م فرج الغائب  منھوتدرج علي الزاوي في الدنیا وأصبح لديه من األبناء أربعة     
!الذي جاء من أجله إلى العراق



)3(
ي عروقـه بعـد تنـاول اإلفطـار وشـرب الشـاي               .الجو صـحو والـدفء سـرى ـف

الشاي مختلف في رائحته ومذاقه، فھو على ما يبدو شاي أصلي بینما الـذي              
تـرن جملـة    . ولكن من أين لـه بصـفوت اآلن        يباع في القاھرة نشارة خشب      

ش ھنــا   "الجرســون فــي أذنــه  بــدون معــارف أو بلــديات قــد ال تســتطیع العــی
 ھـذا   المشكلة اآلن في المأوى ثم العمل، في مصر قالوا لـه سـتجد عمـال                

ض علیـك، والعمـل عنـد العـراقیین أفضـل                     ض مـا يعـر أمر مفروغ منه لكن ال ترف
س          ى مصـري     "فرعنته  "بكثیر من العمل لدى مصري، فالمصري ال يمار إال عـل

ى المقـاھي، فقـد يصـبح                 وحذروه مثله   س طـويال عـل  قبل مجیئه من الجلـو
ي         "قسم شئون العرب    "عرضة لمن يسمونھم     ث ـف وھم تقريبـا مثـل المباـح

ى            س عـل مصر، يصطادون القادمین الجدد من المصريین لیجندوھم في التجس
ى أن                 ى عـذاب ويطـاردونھم إـل المصريین وفي حالة رفضھم يحولون حیاتھم إـل

.يغادروا العراق
ى مـا                 لماذا ال يتعامل مع شئون العرب ھؤالء إذا كانوا ھم الطريق للعثور عـل
جاء من أجله ولكن كیف يعرفھم؟ لم يسأل علي الزاوي في القـاھرة إذا كـانوا    

س عادية مثل المباحث             س خاصة بھم أو أنھم يرتدون مالب  مـن   يرتدون مالب
ل ما يزيد على ثالث  وحتى في الطائرة وخال    أين له ھنا بالمعارف والبلديات      

ى احـد مـن العـراقیین، فقـد نصـحوه قبـل سـفره بعـدم                      ساعات لم يتعرف عـل
س بجواره كان يستمع له فقط ولم يكن عراقیا               الحديث مع احد، حتى الجال

كان فلسطینیا أخبره أنه يقیم في العراق منذ سنوات وأعطاه ورقة قبل ھبـوط        
تصل بـه دون تـردد إذا احتـاج شـیئا         الطائرة فیھا اسمه وعنوانه وطلب منه أن ي       

ي جیوبـه            ش علیھا ـف ض علیھـا         في العراق، تذكر الورقة فت  عثـر علیھـا وقـب
.براحة يده إلى أن أتى الجرسون لیسأله إذا كان يحتاج مزيدا من الشاي

ي الدردشـة أو الحصـول             الفرصة جاءته    ب ـف  المقھى خاو والجرسون يرـغ
ي        على مزيد من المعلومات من القادم        الجديد الذي لم يغادر مقعده رغم مـض

ى حجـرة                      عدة ساعات، سـأله عـن أحـوال السـكن وإذا كـان يمكـن العثـور عـل
بمفردھا وكم يكون إيجارھا، تظاھر بعد سماع السؤال وكرر مقولتـه إن الحیـاة              
ھنا صعبة بدون معارف أو بلديات، فال احد يستأجر شقة أو حجرة ھنا بمفرده،              

ش مع مجموعة وب     التالي ال تمثل قیمة اإليجار مبلغـا كبیـرا، فـتح قبضـة         بل يعی
ص                  يده وأخرج الورقة التي معه، قدمھا للجرسون وقال له أنھـا بھـا اسـم شـخ
تعرف علیه في الطائرة وعرض علیه المساعدة، قـرأ الجرسـون االسـم بصـوت         

ف محمـد عبـد المجیـد أبـو سـمرة             :عال  المسـیب المعسـكر     – بغـداد    –يوـس
ص     وطـوى الورقـة وأعادھـا إلیـه ومـط شـفتیه وأجـزم لـه أن                 الفلسطیني الخـا

!الفلسطیني لن يساعده وعلیه البحث عن معارف مصريین أو بلديات
 لــم المحاولــة األولــى فشــلت والصــبر أصــبح مــن ســمات علــى الــزاوي  

ض ولم يتأثر وكأن شیئا لم يحدث لیقطع حـديثھم قـادم جديـد          مصـري  يمتع
 ألقى التحیة وألقى بنفسه من أھالي بحري الھیئة والسحنة وإن كان يبدو 



.على مقعد بجوار الزاوي وطلب كوبا من الشـاي وانصـرف الجرسـون إلحضـاره       
ي الـزاوي وربمـا يكـون مـن                     ت بالـذات لعـل ربما يكون ساقه اهللا في ھذا التوقـی

ى احـد مـنھم           ي العثـور عـل  ھیئتـه ال تـدل   شئون العرب الذي يأمل علي ـف
 مخبر، فھذه النوعیة من البشـر خبرھـا جیـدا الـزاوي        على انه مباحث أو حتى    

س بجواره والذي             في القاھرة، فھم دائما يتظاھرون بالعظمة بینما الرجل الجال
ي وجـه       ال يفصله عنه سوى المائدة الصغیرة يبـدو مكسـورا             االنكسـار يغـط

س من النوع الغالي               يبـاع   ويغلف نبرة صوته، كما أن الجلباب الذي يرتديه لی
له في أسـواق العتبـة بالقـاھرة وال يزيـد سـعره عـن خمسـة عشـر جنیھـا               مث

ويقولون انه مستورد من السعودية وربما يكون ھذا الجلباب مثـل بـالطو مخبـر               
!مصر زمان

س ال تقتـرب منـك   "طغت على مخه نصیحة ابن خاله الغالي صفوت         النا
لرجل منه سأله إذا كان     ولم يطل انتظاره القتراب ا    "إال بقدر اقترابك أنت منھم      

س وأخبره الرجل بأنـه                يقیم بالعراق أو قادما جديدا أخبره انه وصل فقط لیلة أم
ش بالبكاء ووجد الزاوي نفسه يقف  وصل العراق منذ خمسة وستین يوما وأجھ
على قدمیه ويربت على كتفه ويحتضنه لیوقف البكاء ويأتي الجرسون بالشاي         

س ا      لجرسون في أذن علي أن ھـذا الرجـل يظھـر           ويھدأ الرجل بعد حین، ويھم
 يطلب كوبـا مـن الشـاي أو وجبـة طعـام ثـم       كل عدة أيام في ھذا المقھى     

ينفجر في البكاء ويھدأ ويغادر المقھى لیعود وقد استمر ھـذا الحـال مـا يقـرب                 
.من شھرين حتى اآلن

ي نوبـة بكـاء                 اقتراب الزاوي منه بعد أن ھدأ لیسأله عن سر بكائه فانفجر ـف
س بجـواره يقتـرب مـن                 ف، فالرجـل الجـال جديدة فطرت قلب الزاوي وھزتـه بعـن
ى                  ي جیبـه عـل عمره وربما يكون قد تجاوز السـتین، زادت نھنھتـه وأفـرغ مـا ـف

 صور البنه الـذي   مجموعة صور وخطابات الطاولة التي تفصله عن الزاوي  
 غیره التي  ابنه الذي انقطعت رسائله مثل رسائلجاء من أجله إلى العراق 

ى                 ث القتـل ت تحمـل جـث انقطعت فجأة وبدأت تصل إلى القاھرة بدال منھا توابـی
ى                 في العراق أخبره الرجل عن معاناته منذ وصوله إلى بغداد والتنقـل منھـا إـل

الســید محمــود  :مــدن وقــرى العــراق األخــرى وأخبــره ـعـن اســمه وعنوانــه    
ى             صـورة  المائـدة   الشلقاني من دمیاط وسحب صورة من الصور الملقاة عـل

.الذي اختفى"طه "لشاب في العشرينات صورة ابنه 

 قابل المستشار    زار السفارة المصرية عدة مرات       خمسة وستون يوما    
ي بغـداد     العمالي المصري يوسف شرف الدين        ذھب إلى األمن العام ـف

ش في كل المستشفیات، قابل كل زمالء ابنه وأصدقائه الذين عمـل معھـم             فت
ى اآلن                 ي العراق   ف ى اثـر حـت  أغلبھم بلدياته من دمیاط ولم يعثر لـه عـل

ى                الولد كان نجار في دمیاط سافر عندما ضربت ھوجة السفر شباب مصـر وأـت
ش             إلى العراق وافتتح مقھى       عمره ال يزيد عن سـتة وعشـرين عـام وأجـھ

ثة  يتصل كل ثال خمسة وستون يوما من العذاب الرجل مرة أخرى بالبكاء 



ي سـوق الخضـار القـديم لیخبـر                      أو أربع أيام بدمیاط في شـارع فكـري زاھـر ـف
ي               ى مصـر إال وھـو معـه واألم ـف زوجته انه ما زال يبحث عن طـه ولـن يعـود إـل

ي أنصـاف اللیـالي ووجـد                دمیاط تكاد تجن      ال تنام وإذا نامت تفزع وتصـرخ ـف
!الزاوي نفسه يكاد أن يبكي مع الرجل

س الغر     جـاء  ض إال انه ال يرغب في اإلفصاح عنه كما نصـحوه           لقد جاء لنف
ى           "فرج  "من اجل    ابنه الرابع الذي انقطعت أخباره ورسائله فجأة بعد أن أمـض

 تنقل بین مدنھا وقراھا وكان يرسـل لھـم          أكثر من ثالث سنوات في العراق       
 كل مرة تحمل عنوانا جديدا انتقل إلیـه ومدينـة جديـدة يعمـل بھـا                 الرسائل  

 وفي آخر رسالة أو الرسالة قبـل األخیـرة وعـد            قصصا وحكايات عن العراق     و
ي               أسرته بمفاجأة عند قدومه إلیھم في األجازة القادمة ولم يتحمل طـويال فـف

ي الخطـاب    الخطاب األخیر أرسل لھم صورة وبجانبه فتاة ملیحة        أخبـرھم ـف
ت الرسـالة األخیـرة        انه عقد قرانه علیھا وتزوجھـا        ى علیھـا مـا      مضـ   كاـن

.يقرب من عام
س المأساة    ومئات غیره مـن المصـريین      "طه  "و  "فرج  " ھي مأساة    نف

 الســید محمــود الــذين قــدموا إلــى العــراق ثــم انقطعــت رســائلھم فجــأة    
ف الـزاوي                 ي محمـد يوـس  يحمـل أوراقـا     الشلقاني ال يختلف كثیـرا عـن عـل

ي قـاع حقیبـة           وعناوين وصورا البنه طه، بینما صور فرج ابن الزا         ت ـف وي مـا زاـل
ى صـور ابنـه، ھـل                     والده الخشبیة، ھـل يفـتح الحقیبـة ويطلـع الشـلقاني عـل
يتفقان ويبحثان سويا عن ولديھا أو يحتفظ بسره ويسیر في خطته؟ لقد فشل 
األـمـن العــام فــي العثــور علــى طــه ولــم تســاعد الســفارة المصــرية الســید    

 جريحا ولم يعثر علیـه جثـة        الشلقاني ولم يعثر علیه في مستشفى مريضا أو       
في مشرحة ولم يفده أصدقاء طه أو معارفه أو بلدياته 

! يا عدوييا دلیل التائه 

خرج السید محمود الشلقاني من المقھى يجر رجلیه التي أضـناھا السـیر             
س معه مرة  في طرقات بغداد وما حولھا وھرع الجرسون يحذر الزاوي من الجلو

ة تتابع خطواته والكل ھنا يعلم قصة ابنه طه الذي افتتح أخرى إذا رآه، فالشرط
ي                  مقھى وأتى بشباب من بلده دمیاط للعمل معـه وتوسـع نشـاطه ودخـل ـف
التجارة بجانب المقھى حیث كان يستورد دخان معسل من مصر بآالف الدنانیر  
مع شركاء عراقیین واختلفوا فیما بینھم وحضرت سیارة أمام المقھى بھا ثالثة        

 المصريون العـاملون     وقد ال يظھر أبدا       اختطفوه ولم يظھر بعدھا      رجال
معه بالمقھى ال يرغبون في توريط أنفسھم ولم يـدل مـنھم احـد بشـھادته أو                 
أوصاف الرجال أو نوع السیارة ورقمھا بـالرغم أنھـم شـاھدوا بعیـونھم الحـادث                

 ولـن يدلـه      الرجل يكاد عقله أن يطیـر      الذي لم يستغرق سوى دقائق قلیلة       
!احد وسیعود مثلما جاء



وقع كلمات الجرسون على قلب الزاوي مثل طلقات الرصاص، إذا استسـلم            
ض رأســه فــي محاولــة لطــرد    سیصــبح حالــه مثــل حــال الشــلقاني ھــذا، نفــ
س، ابنه لم يعمل بالتجارة ولم يختلف مع احد طـوال حیاتـه، مسـالم ال                 الھواج

ى زواجـه      يبعد نفسه عن المخـاطر  يسمع له صوت   ب خطواتـه وحـت ويحـس
من الفتاة العراقیة جاء بعد موافقة أسرتھا كما ذكر لھم في آخر رسالة وانتقل              
ش ويعمل معھم في مدينتھا، إال أن الجرسون استمر في تحذيره للزاوي،      لیعی
مؤكدا له أن المصريین لم يعد مرغوبا فیھم بعد انتھاء الحرب العراقیـة اإليرانیـة              

ص العمل مغلقـة أمامـه            وبعد عودة الشبا   ب العراقي من الجبھة والذي وجد فر
ى أو                     ي المقـھ ي النھايـة ھـل سـیتناول غـذاءه ـف بسبب المصـريین وسـأله ـف

!سیتجه إلى حال سبیله
عیون الزاوي على السید الشلقاني وكلمات الجرسون اخترقت طبلـة أذنـه            

ف علـ                   ب عـن عینیـه لقـد توـق ى لتستقر في قلبـه، ھـا ھـو الشـلقاني لـم يـغ
ض المصـريین الـذين فیمـا يبـدو يعرفونـه أو مـن           الرصیف المقابل يتحدث مع بـع
ي الوصـول                بلدياته الشلقاني ھذا فرصة الزاوي الذھبیة والتي قـد تسـاعده ـف
إلى ابنه تحرك الجرسون قلیال أمام الزاوي لیغلق علیه زاوية الرؤية التي يطالع 

ى أو        منھا الشلقاني وعاد لیسأله مجددا إذا كان سـیتنا         ي المقـھ ول الغـذاء ـف
ى ال يضـیع الشـلقاني               سیغادر إلى حال سبیله، وقف الزاوي على قدمیـه حـت
ى            من أمام عینیه وأبلغ الجرسون، انه سیتناول طعامـه ھنـا وھـو ال يعـرف حـت
اآلن فــي بغــداد مكانــا غیــر ھــذا المقھــى، مســتأذنا فــي تــرك الحقیبــة لــدى  

ض الوقــت لیتجــول فــي الشــارع قلــیال   وبمجــرد أن شــعر بتــردد الجرســون بعــ
ى                  الجرسون في قبول عرضه بترك الحقیبة فتحھا وطلب منھـا إلقـاء نظـرة عـل

ض أخرى وقبل أن يعلن الجرسـون            محتويھا   س وخبز جاف وأغرا ض المالب  بع
.موافقته أغلق الحقیبة وقدمھا له مؤكد انه لن يتأخر أكثر من ساعة

بـین أصـابعه سیسـر وراءه       السید الشلقاني فرصته ولن يتركھا تتسلل من        
س معه ألن الشرط تتـابع خطواتـه          خلسه يراقبه وقد حذره الجرسون من الجلو

   الشرطة يعني المباحث  وربما شئون العرب الذين سمع عنھم في مصر 
ى مـن                قبل مجیئه إلى ھنا       فرصة قد ال تتكـرر وقـد يسـتطیع أن يتعـرف عـل

 وكله خیـر     لھم يجندونه   يراقبوا الشلقاني لیلقي بنفسه في طريقھم لع      
س على المصريین بأية حال من األحوال لكنھم قد يسھلون لـه               فھو لن يتجس

 وإذا  وقد يساعدونه وقد يوفرون له المسـكن والعمـل   مھمته في العراق    
ص لھم قصته، فھـو لـن يضـار خاصـة وأن ظـروف الشـلقاني مثـل                     اضطر ألن يق

ما كما قال ولم يمسه احـد        ظروفه وھو في العراق لمدة خمسة وستین يو       
ض علیه احد      ى              ولم يقب  تاركینه في الشوارع يبحث عن ابنـه وقـد سـافر إـل

!أكثر من مكان خارج بغداد ولم يعترضه احد
الشلقاني ھذا أصبح صاحب خبرة يفتقدھا الزاوي ولو وضع يده في يده قـد              

ي العـراق   فرج ابن علي الزاوي الذي اختفى ف     يتوصالن سريعا إلى ابنیھما     
 وطه ابـن السـید الشـلقاني الـذي          وانقطعت رسائله منذ ما يقرب من عام        

س، والثانیـة        قال الجرسون إن ھناك رجاال اختطفوه من أمام المقھى وأمام النا



أن الشلقاني دمیاطي من دمیاط وكما أخبره الجرسون أن الدمايطه في بغداد            
ى ا     لشــلقاني قـد يقربــه مــن  عـددھم بالمئــات إن لـم يكــن بـاأللوف وتقربــه إـل

س إال               .بعضھم ورغم النصیحة الغالیة التي عمل بھا طويال ؛ أال يقترب مـن النـا
س أكثر من حاجتھم                بقدر اقترابھم منه، إال انه في حاجة أن يقترب ھو من النا

ي الـذي                  إلیه   ي العـراق وأن أسـلوب التخـف  ويبدو أن نصائح مصر ال تسیر ـف
ر لن ينفع في العراق فـوراء كـل رجـل مخبـر       مارسه طوال ثالثین سنة في مص     

وراء كل مخبر مخبر وربما عرفوا انه جاء إلى بغداد بحثا عن ابنه فرج !
ي بغـداد ربمـا                 الشلقاني ھذا فرصته ويجب أال يضیعھا، بلدياتـه الكثیـرون ـف

ى لـه ھنـا وھـو لـن                      "وفروا له المسكن والعمل على األقل خـالل األيـام األوـل
ى أن               ويقیم"يستنطع    معھم بال اجر، بل على استعداد لدفع قیمـة اإليجـار إـل

يعثر على عمل، وفرص العمل كما قالوا له كثیـرة وسـیجد بمشـیئة اهللا عمـال                 
ي ھـذا الشـارع، فقـد أكـد لـه ذلـك كـل مـن                         في مطعم أو مقھى قبل أن ينـھ

 نصحوه  استمع إلیھم في القاھرة قبل أن يعقد العزم على المجيء للعراق            
ل أصحاب المحالت والمطاعم عن أية فرصة عمـل وحـذوره مـن العمـل               أن يسأ 

لدى المصريین، فالعراقیون أكثر طیبة من المصـريین وإذا وثقـوا بـه لـن يفرطـوا                 
ش أمینـا       فیه أبدا، المھم الثقة وھي تأتي بالتعامل وأن يكون أمینا             وقـد عـا

قـیم فیـه     طوال حیاته وأن يحترم المكان الـذي يعمـل بـه أو المكـان الـذي ي                
ق ولـم                  ي طرـي واالحترام واجب تعلمه والتزم به طوال حیاته، لم ينظر المـرأة ـف

!يأكل حق احد

ص في طريقة دخوله مرة أخرى على الشلقاني            وطريقـة   المشكلة تتلخ
قبول الشلقاني له والمشكلة األخرى ھي سره الذي يقلقه وھل يفصح عنـه             

 دقـائق، الشـلقاني مـا زال يتحـدث          لھذا الدمیاطي الذي لم يعرفه إال من عدة       
ى والـزاوي يكمـن مكانـه يرقبـه، فـإذا                  مع معارفه على الرصیف المقابل للمقـھ
نادى علیه قد يثیر شكوكه وإذا سار خلفه قد يثیر مخاوفه خاصة وأن حال البلد 
ى الشـلقاني حديثـه مـع معارفـه                  واضح من عنوانه ومن مطاره ومقاھیـه، أنـھ

ه إلى آخر ما توصل إلیه من أخبـار بشـأن ابنـه طـه               ويبدو أنھم كانوا يسألون   
الشـارع مكـتظ    . ھم الـزاوي لیتابعـه     تصافحوا وانصرف وبعد أن قطع خطوات       

س والسیارات والمارة يعبرون الطريق من أي مكان دون أماكن العبور ودون          بالنا
 الوضــع قريــب جــدا ـمـن شــوارع القــاھرة، نســاء    انتظــار إلشــارات المــرور  

السواد مثل نساء بلده في أسیوط وبنات موضة مثل بنات القاھرة           متوشحات ب 
                 س والمحـالت وعـین ال تفـارق أقـدام الشـلقاني الـذي ھـم  عین على النـا

 يسأل كل مـن يقابـل سـواء         بدخول مقھى آخر ويبدو أن الرجل أصابه لطف         
!يعرفه أو ال يعرفه عن ابنه طه

ي كـان     الجرسون الذي حذر علي الـزاوي لـم يكـن كاذبـا           فھنـاك رجـل عراـق
ي              ى ـف  وراءه  "كعبـه   "يسیر على بعد خطوات من الشلقاني دخـل المقـھ

س مباشرة وقصر الزاوي من خطواته حتى ال يلحق بھما داخل المقھى             النا
س أمام طاولة كبیرة غیـر طـاوالت      كلھا في المقھى تعرف الشلقاني الذي جل



س حولھا جمع من المصريین         أغلـبھم بحـاروة، يسـتطیع      المقھى السابقة يجل
ص الشارب أو باللكنـة             الزاوي تمییزھم بسھولة إما من لون البشرة أو طريقة ق

س بیـنھم كأنـه يعـرفھم لـم             .وطريقة الحديث  ألقى الزاوي علیھم بالتحیة وجل
س على طاولة لیست ببعیدة وطلب كوبا  يسأله احد من أنت بینما العراقي جل

الجرسون وكأنه الزبون الوحید في المقھى، من الشاي بصوت عال، لیھرع إلیه 
ى اإلطـالق، يبـدو                 ي القـادم اھتمامـا عـل المصريون الجالسون لم يعیروا العراـق

! ويعرفون انه مخبرأنھم يعرفونه 
سأل المصريون الشلقاني عن آخر األخبار التي توصل إلیھا بخصوص طه           

من الدخول صباحا إلى لعن الشفارة المصرية ومن فیھا، فقد منعه رجال األمن 
مقر السفارة وأبلغوه من وراء الباب الحديدي الضخم انه مثل كثیـر غیـره ممـن                
اختفوا في العراق والسید السفیر يتصل لیل نھار بالجھات المسـئولة وعنـدما             
يتوصلون إلى خیط، فلديھم عنوانه وسیخبرونه، وال داعي لقدومـه مـرة أخـرى             

ى كـل مـنھم           ذكر الشلقاني رجال أم    للسفارة   ن السفارة باالسم ودعا عـل
وامتدح من المسئولین المصريین شخصا واحدا وھو يوسف شرف الدين، حفظ     
ف دعـا لـه الشـلقاني بالسـتر                   الزاوي اسمه ألنه على اسم ابنه الثـاني يوـس

بـه اسـمه    "كـارت   "والصحة وأن يسترھا اهللا معه ومع أوالده، فقد أعطى لـه            
ت وعنـدما يتوصـل              وعنوانه وأرقام تلیفوناته     ي أي وـق وطلب منه أن يتصل به ـف

ف صـاحب              ص طه، سیتصل تلیفونیـا بالحـاج سـعید النظـی ھو إلى شيء بخصو
ي بغـداد والـذي يعتبـر عمـدة الدمايطـه       "المربعـة  "معمل الخیاطة بمنطقة     ـف

.والمصريین
ى            ص من الجالسین يسمع جزءا مـن روايـة الشـلقاني وينصـرف إـل كل شخ

س والمتشاغل بإبريق الشاي واألكواب يمط أذنیه        حال سبیله، والعر   اقي الجال
س بجوارھا الشلقاني ورفاقه، بالفعل الجرسون لم يكن            إلى الطاولة التي يجل
س الدمیاطي المفجوع بفقدان ولـده وسـتعد خطـوات         كاذبا، فالشرطة تعد أنفا

ب الصـعب        ت بمھمتـه إال أن المحتـاج يرـك وعلیـه بقبـول كــل   "الـزاوي إذا علـم
"فـرج  "تبعات فقد جاء إلى ھنا وھو يعلم أنھا لیست نزھة ولن يعود إال ابنه    ال

معه وإذا أستطاع أن يسـتفید ويفیـد فـال مـانع وإذا كـان الشـلقاني أو المخبـر                    
س ھناك أو أيھما سیساعده في مھمته  ! فال ضررالجال

ش الشـلقاني بالبكـاء مـن                 س إال الـزاوي وأجـھ س وانصرف النـا ض المجل انف
 أنھا فرصة الزاوي لالقتراب منه ومحاولة تھدئته واستكشاف إمكاناتـه           د  جدي

 اقترب منه مما أزعج العراقي المراقب والـذي لـم           وبحث سبل التعاون معه     
يصله حوارھما، فطلب بلغة ال تخلو من أمر بغـلق التلیفزيـون الـذي سـبب لـه                  
س على مقربـة مـن الـزاوي والشـلقاني وھـرع الجرسـون                 صداعا وانتقل لیجل

"ويسكي  " الشاي   وأغلق الجھاز وسألھم إذا ھناك من يريد طلبات أخرى          
لــزاوي إبريقــا مــن الشــاي بعــدما رأى أن المقھــى يقــدم   طلــب االصــعايدة 

ق كبیـر        ي مصـر وأحضـره              الشاي في إبرـي  أشـبه بـالبراد األزرق الموجـود ـف
ب شـايه بنفسـه               الجرسون على عجل وصب كوبا للشلقاني وترك الزاوي يـص

.وتركھما إال أن عیون العراقي تحوم حولھما مثل عیني صقر
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شلقاني وأوقفه عن البكاء بعدما طلب منه الصالة        خفف الزاوي من ھموم ال    

على النبي وزيادة النبي صالة وسأله إذا كان يشعر أن مكروھـا أصـاب ابنـه أو                 
أن قلبه يؤكد له انه حي يرزق وبمجرد أن أبلغه بشـعوره وإحساسـه بـأن طـه                  
ب منـه اإلسـراع بفـك أسـره                       ي أحالمـه يطـل موجود وانه يشاھده كـل لیلـة ـف

ئ مثـل                وحمله إلى مصر   ب األب ال يخـط ، أمن الزاوي على كالمه مؤكـد أن قـل
س التائـه الوحیـد، فھنـاك العديـد مـن األبـاء الـذين               قلب األم تماما وأن ابنـه لـی
ث عـن أخـوتھم وانـه           وصلوا إلى العراق للبحث عن أبنـائھم وأخـوة جـاءوا للبـح

ت والذي انقطعـ "فرج "سیطلعه على سره، فھو قد جاء أيضا للبحث عن ابنه    
تھون المصائب عندما نرى مصائب اآلخـرين       "رسائله منذ ما يقرب من عام       

اعتدل الشلقاني في جلسته لیسـمع بكـل حواسـه مـا يقولـه الـزاوي عـن                  "
ى بغـداد                  يء إـل رحلته ومعاناته حتى استخرج جواز سـفر ثـم اسـتعداده للمـج

ي العثـور ع              س فقط وال يعرف أيـن سـیبیت وانـه يأمـل ـف ى  وانه وصل لیلة أم ـل
"فرج "عمل لمدة شھر أو أكثر لیوفر كل ملیم يكتسبه ويبدأ رحلة البحث عن        

".أبو طه "خاصة بعدما رأى !والتي يرى أنھا قد تطول

ض علیه الشلقاني اإلقامة معه لبعض الوقت، فھو يقیم وحده في حجرة           عر
عـن  استأجرھا له أوالد الحالل من دمیـاط ويـدفعون لـه إيجارھـا الـذي ال يزيـد                   

 وافق على الفور وأخرج للزاوي "زغردت "ثالثین دينارا في الشھر، السماء 
من جیبه الدنانیر وأقسم بأغلظ األيمانات انه لن يتحـرك معـه إال بعـد أن يقبـل                  
ف اإليجــار وأخــذ بالفعـل خمســة عشــر دينـارا وأعطاھــا للشــلقاني وعــین     نـص

وھما باالنصراف حیث المخبر العراقي في حیرة من سر ھذه الصفقة السريعة       
أخبره الزاوي أن حقیبة سفره أمانة في مقھى بنھايـة الشـارع وخـرج المخبـر                

س واحدا !وراءھما حظه في أقدامه لیراقب اثنین ولی
 المصـائب  وكأنه صـديق حمـیم   "أبو طه "حمل الزاوي الحقیبة وسار مع    

س والبالوي تقرب قلوبھم ومصیبتھما واحدة         لـم  "الضنى " فقدان  توحد النا
 فالموقع ال يھم وكل ما يحتاجـه أن يسـتلقي     يسأل الزاوي أين تقع الحجرة      

ض الوقت    ي حـارة ضـیقة مثـل حـواري                  بع  انتھى الشـارع الكبیـر وانحرفـا ـف
ـن أجھــزة    الوجــوه كلھــا مصــرية  القــاھرة تمامــا    واألغــاني المنبعثــة ـم

الشباب مصري    روائح الطعام مصرية     التسجیالت والراديوھات مصرية    
 عرجا إلى منـزل قـديم       قمة الحارة أطرافھا مصريون     "فھناك مشاجرة على    

ض الفـرج                 ي رو ي الـزاوي ـف  الحجـرة   ساللمه متآكلة مثل ساللم منـزل عـل
ق          على السطح     أمامھا فسحة غیر مسقوفة وبمجرد دخولھما الحجرة وغـل

.الباب لم يسمع الزاوي شیئا من ضجیج الحارة ؛ أو صخبھا
سرير واحد في منتصف الحجرة، وجلباب معلق بمسمار على الحـائط ولـون             

 ال يھـم      وشباك مغلق زجاجه مغطى بأوراق جرائد        الحجرة غیر واضح    
ى أرضـیة                   ض إذا أعاره أبـو طـه بطانیـة، سیفرشـھا عـل سینام الزاوي على األر



ف    الحجرة   كثیـرا   ينام على نصفھا ويتغطى بالنصف الباقي، فالوضـع ال يختـل
ي الھیلتـون             تـرك أبـو طـه لـه        .عن مصر وھو على علم مسبق بأنه لن ينزل ـف

ض بلدياته في محل مجاور وأرشـده للحمـام              الحجرة واستأذنه للذھاب إلى بع
 يـا كـرم اهللا   لیغتسل أو يتوضأ ثم يأخذ قسطا من الراحة إلى أن يعود له    

انه ألول مرة في حیاتـه  لم يحلم الزاوي بسھولة التوصل إلى ما وصل إلیه، إال        
ص غريب، كل مـا يعرفـه عنـه انـه دمیـاطي                   سیبیت في حجرة واحدة مع شخ
ي دمیـاط            جاء للبحث عن ابنه طه وعلم من حديثه انه يمتلـك ورشـة نجـارة ـف
وذكر له عنوانه ھناك، بینما الزاوي لم يحك له شیئا عن حیاته، كل ما قاله لـه    

ى ال تكشـفه           انه من القاھرة وقد كذب علیه، مضیفا أ        ن والده مـن أسـیوط حـت
ى القـاھرة ھربـا مـن الثـأر وانـه ظـل                        لغته ولكنه لم يخبره انه جاء من بلـده إـل
بالقاھرة ما يقرب من ثالثین عاما وانه قد عقد العزم بعد أن وطأت قدماه بغداد               

.أن يعود إلى مسقط رأسه مھما كلفه األمر حتى وإن طارت رأسه نفسھا
 لـم يغتسـل     لت وق أقدامه تدق على السلم المتآكل        تركه أبو طه وما زا    

ي أن تغفـل عینـاه                  ولم يتوضأ وألقى بنفسه بمالبسه على السرير أمـال ـف
يء بكـل                      ب الـزاوي مـل النوم ال يعـرف طريقـه إال ألصـحاب القلـوب الخالیـة وقـل

ي      عصارات المرارة والذكريات      كیف ينام ودخوله الحجـرة يـذكره بـالحجرة الـت
له ابن خاله صفوت قاسم عمر بعد أن قفزا من القطـار عنـد كـوبري            استأجرھا  

إمبابة، الحجرة قريبة الشبه بحجرته األولى والتي لم يغادرھا حتى اآلن إال انه  
توسع بھا وفیھا بعد االتفاق مع صاحبة المنـزل، لقـد دفـع لـه ابـن خالـه إيجـار             

جنیھین اثنین في سنة كاملة بعدما اتفق مع صاحبة المنزل وخفق اإليجار من 
الشھر إلى مائة وثمانیة قرشا وبمجرد موافقة صاحبة المنزل أخرج مـن جیبـه               

 وھـو مـا فعلـه الـزاوي مـع أبـو طـه               إيجار سنة كاملة حتى ال تخل بوعـدھا         
ض علیه اإلقامة معه        تركه . دفع نصف اإليجار في التو واللحظة      بمجرد أن عر

فوت بمجرد أن تفحصا الحجرة، قدمه      الشلقاني أبو طه مثلما تركه ابن خاله ص       
س قريبه        وكانت المـرأة  .صفوت لصاحبة المنزل على انه بلدياته من أسیوط ولی

ي القـاھرة                       س ـف س الحـارة عنـدما كـان يـدر ي نـف تعرف صفوت فقـد سـكن ـف
ش معھـم               وأقسمت بأنھا قبلت الساكن الجديد ألنه من طرف صفوت الذي عـا

س سنوات ل         شكرھا صفوت م يسمع صوته أحد في الحارة لمدة أربع أو خم
         س في صدرھا وانصرفت وتركه صـفوت بعـدھا  األستاذ صفوت ودفعت بالفلو

ي                 مباشرة    استأذن ربع ساعة ال أكثـر وعـاد بعـد ثـالث سـاعات قضـاھا عـل
.الزاوي في رعب مقیت

ي سـیحتاجھا           ي الـزاوي والـت جـالون جـاز   :عاد صفوت ومعه مسـتلزمات عـل
س شــاي وســكر وابــور جــاز جديــد   ولمبــة نمــرة خمســة وأكیــ  س "ا "بريمــو

 وضــعھما جمیعــا فــي منتصــف الحجــرة وبطانیتــان وعلــب ســجائر ومعســل 
 وبقیـة السـطح      حجرة فوق السـطوح وحیـدة         الشكل متقارب    العارية  

غیر مسقوط وحمام صغیر في نھاية السطح، وظل صفوت معه بعد ذلك يومین 
        شـرنقة   "أشیاء كثیرة ضرورية لفتـرة       يخرج في الیوم أكثر من مرة ويعود ب"

علي الزاوي المستقبلیة وطلب منه أال يغادر الحجرة إال مرة واحدة على األكثر 



في األسبوع لیشتري احتیاجاته من بقال قريب وأال يتحدث مـع احـد وأال يرفـع      
الشال الذي على وجھه ورقبتـه، فقـد أخبـر صـاحبة المنـزل قبـل مغادرتھـا أن                   

حرق شديد في رقبته وال يرغب في أن يشاھده احد، وصـدقت   الزاوي مصاب ب  
ى              المرأة رواية األستاذ     ي عـل  وانصرفت، ھـذه الكذبـة الصـغیرة سـتعمل ـھ

ب منـه أال                 ترويجھا إذا سألھا احد عن الساكن الجديد الذي يخفي وجھـه وطـل
س أكثر من السالم عندما يراھا فھي تقیم في حجرة        يحدثھا على اإلطالق لی

.السفلي وبقیة الحجرات مؤجرة لبحاروة وأسرھمبالدور 
تركه صفوت منذ ثالثین عاما بعدما فعل الالزم وأكثـر وأعطـاه أربعـین جنیھـا                
ت زوجتـه صـابرة                في ذلك الحین وأخبره بأن ھناك مبلغا سیأتیه كل شھر وكاـن

ص بالمولود نصـر         سـتة وعشـرون    ولـده األكبـر   قد أعطته كل النقوط الخا
"أعطتـه المبلـغ   "برايز وشلنات، ورقة واحدة بخمسة جنیھـات  "جنیھا ونصف  

وكما تركه صفوت تركه الشلقاني إال انه لم يقدم لـه أي            .في منديل "مصرورا  
ت لحـین عودتـه                 ض الوـق  رجـل كـريم      نصیحة وطلب منـه أن يسـتريح بـع

والكــرم البــد أن يقابــل بــالكرم ويجــب علیــه أال يخفــي عنــه شــیئا، إال انــه ال    
تطیع وال يعلم النتائج إذا أخبره مثال انه ھارب من ثأر وانه مطلوب رغم انـه                 يس

قام وأغلق الباب وصـحا فجـأة     . كیف له أن ينام أو يستريح؟      بريء مما حدث    
 وھـا ھـو أبـو     نام من التعب والفكر  لقد نام باإلكراه     على طرق شديد    

ي محـل مجـاور،     طه قد عاد بعد أكثر من ست سـاعات قضـاھا مـع بلدياتـه فـ                
ي                   ص ظروفه مثل ظروفه وقد جاء بـه لیقـیم معـه ـف أخبرھم انه تقابل مع شخ

! طه وفرجالحجرة وأنھما سیبحثان سويا عن ولديھما 

أبــو طــه علــى الشــاي وأســرع علــي الــزاوي الســتخراج الشــاي  "علــق "
الذرة واستأذن أبو طه في إعداد     "قوالح  "والسكر من حقیبته وأخرج الجوزة و       

ى بغـداد، لـم                    ي رأسـه منـذ وصـوله إـل كرسي معسل، فصواريخ النار تضرب ـف
يمانع أبو طه وأعلن استعداده لمشاركته في المعسل، فھو أيضـا منـذ مجیئـه            

س شفاه   تجاذبا أطراف الحديث "جوزة "أو "شیشة "إلى بغداد لم يم
س له كالم إال عن ابنه طه           والـذي تمـرد     ولده الوحید على ابنتین      أبو طه لی

ى               ض االستمرار فیھا، مطالبا إياه أن يتركه يخـرج عـل ش  "على الصنعة ورف "و
.الدنیا بعدما أصاب مدينتھم دمیاط عدوى السفر إلى الخارج

 وھي التي تركته بال زواج السبب في سفر طه كما يقول الشلقاني أمه 
و طـه ألنھـا     حتى بلغ العشرين من عمره ورفضت كل الزيجات التي اقترحھا أبـ           

س البنھا من عائلتھـا،     من ناحیة عائلته ھو، وعندما طلب منھا البحث عن عرو
س مناسبة له من بین أھلھا، تركته بـال زواج ففـر منھـا                  تعللت بعدم وجود عرو

ى        لم ينقصه شيء، فالمنزل من ثالثة أدوار         ومنھم    الشـقة الواحـدة عـل
ورشـة كاملـة متكاملـة وقـد        :ولمساحة دور كامل مائة وأربعین مترا والدور األ       

 يحســده بقیــة نمــرة واحــد نجــار كراســي ســفرة "كرســجي "أصــبح طــه 
 وفر لـه كـل      الشباب، فقد وفر له أبوه كل شيء ولم يتركه يعمل لدى الغیر             

س مناسبة له– سبب البالوي –شيء وفشلت أمه  ! في إيجاد عرو



ي الـزاوي يسـ            تمع ألبـو طـه بكـل       دخان المعسل به رائحة مصر وترابھا وعـل
حواسه، فھو يتكلم ھذه المرة دون بكاء ويتحدث بإسھاب ويدخل في تفاصـیل             

س في حیاته أسـرار           ف    جلسـة واحـدة      التفاصیل دون حرج وكأن لی  كـش
ي                       ف بـدأ صـبیا ـف ت مـن السـین وكـی ي اقترـب فیھا لعلي الزاوي كل حیاتـه الـت

ش         ى القـر ش عـل ى الملـیم والقـر ش وقد أدخر الملیم عـل ف سـاعدته   الور وكـی
ف               ف تـزوج وكـم مـن المھـر دفـع وكـی ث عـن زوجـة وكـی ي البـح والدته مبكرا ـف
ي شـارع فكـري زاھـر                  اشترى األرض القريبة من السوق القديم في دمیـاط ـف
وكیف بنى الورشة أوًال ثم طابقا وراء اآلخر لیصبح منزله مكونا من ثالثة طوابق         

 اهللا اكبر " كتب بالطوب أعاله!"
س علــي اره الشــاي وبخــ  والمعســل ودخانــه مــأل الحجــرة ومــأل الفكــر رأ

ض شـئون لیشـعر معـه                  الزاوي، فالبد من مجاراة أبو طه والحديث معه في بـع
باألمان، فالصمت يثیر الشـكوك ولكنـه إذا تكلـم قـد يتفـوه بكلمـة أو يفـتح بئـر                

يكفي انه ضـعف أمـام بكـاء أبـو      .أسراره التي ال يرغب في أن يطلع علیھا احد        
ي الحـديث قـد         ط "ه المستمر وأخبره بسر مجیئه إلى العـراق، ولـو تمـادى ـف

ش   ض أسراره وال يستطیع التحكم في        "يطرط  األفضـل   الكـالم   "دفـة   " ببع
له أن يسأل ويستمع إلجابات أبو طه فأسراره احتفظ بھا في القاھرة لما يقرب 

ص تعـ               اطف معـه    أو يزيد عن ثالثین عاما وفي أول يوم ببغداد ومع أول شـخ
!حكى له عن ابنه فرج ووقع بلسانه

أدوار الشاي تتواصل وحديث أبو طه سھل وكالمه جمیل، يبدو انه محترف          "
حكي له أبـو  "الشیشة "فھي تختلف في التعامل معھا عن "جوزة  "تدخین  

ى أن يعثـر       طه أن بلدياته من دمیاط تكفلوا بإقامته ھنا           واإلقامة مفتوحـة إـل
"نوتة "إال أنه يدون كل ملیم صرف وكل دينار أخذه وأخرج من جیبه على طه، 

س أخذه بمجرد عودتـه            صغیرة قلب صفحاتھا أمام وجه الزاوي، وسیدفع كل فل
إلى مصر، فھو ال يستطیع أن يبحث عن عمل، فالعمل قد يعوقه عـن مھمتـه،                

ي دمیـاط                      كما أن تقدم عمره يمنعـه باإلضـافة انـه صـاحب ورشـة كبیـرة ـف
س في مصر ال ترحم وعدو         كمـا    قد يشـنعون علیـه       عدوك  "كارك  "والنا

أن مـن يقــدمون لــه المســاعدة يعلمــون تمــام العلــم أن أمــوالھم ستصــلھم أو  
ى                 ي تحويـل األمـوال إـل ستصل ذويھم في دمیاط، خاصة وأن ھناك صعوبات ـف

!مصر ولديھم ھنا من األموال ما يزيد عن احتیاجاتھم
لحاج سعید النظیف عمدة الدمايطة وأقـدم المصـريین ببغـداد        أشاد أبو طه با   

، بعدما اشتدت ھناك حرب بـین المسـلمین         1976والذي جاءھا من لبنان عام      
 ورشة بھـا مـا ال       وافتتح معمل خیاطة كبیر     )الحرب األھلیة   (والمسیحیین  

يقل عن عشرين ماكینة ويعمل عنده الكثیر من المصريین وعالقاتـه طیبـة مـع       
ى المصـريین بعـد انتھـاء الحـرب      "انقلب "جمیع، وحتى عندما   ال العراقیون عـل

اإليرانیــة كــان الحــاج ســعید النظیــف رســول خیــر بــین الســلطات العراقیــة       
ي الجامعـة       والمصريین وقد اجتمع صدام مرة مع المصريین          منھم أساتذة ـف

س صـدام وھـو يصـاف               وأطباء   حه  وكان سعید النظیف من بینھم وصـورة الـرئی



 لم يتوقف أبو طه عن      بعد انتھاء االجتماع معلقة في مدخل معمل الخیاطة         
ف عـن الكـالم                    الحديث وكأنه ماسورة انفجرت وكلما يقتـرب أبـو طـه مـن التوـق

".وبعدين"يفتحه الزاوي بكلمة واحدة  !
ث فیھـا عـن ابنـه، فھـذه األمـاكن قـد                        ي بـح سأله الـزاوي عـن األمـاكن الـت

صــباح البــاكر عنــدما يبــدأ رحلــة البحــث عــن فــرج، أجابــه   يحتاجھــا ھــو مــن ال
بالتفاصیل والعناوين وأسماء من قابلھم من المسئولین العراقیین والمسئولین         
المصريین في السفارة وأسماء المقاھي التي كان يوزع علیھـا طـه المعسـل              

ى    "الجوزة "الذي كان يستورده من مصر وأعطى   ي إشـارة إـل لعلي الزاوي ـف
وأخبـره عـن اسـم    "البلـوى  "فالمعسل فیما يبدو سـبب  .ه من الشرب  اكتفائ

شركاء ابنه من العراقیین وانه ثاني يوم وصل إلى بغداد تقدم ببالغ عن اختفاء         
 ولم يدل احد منھم بشھادته وأعاد على ابنه، إال أن أغلب المصريین خذلوه  

ى حـول    مسامعه القصة التي سمعھا على الزاوي من جرسون المقھى األ          وـل
ص نادى علیه بینمـا كـان         السیارة التي توقفت أمام مقھى طه ونزل منھا شخ

ب معھـم طـه ولـم يظھـر بعـدھا             ي ورـك س شخصان في المقعد الخلـف يجل
ب             مؤكدا أنھم لم يخطفوا كما أشیع، بل يعرفونـه معرفـة جیـدة بـدلیل انـه ذـھ

.معھم دون مقاومة
لمصـريین اآلخـرين الـذين    المعسل قد يكـون سـبب اختفـاء طـه ومـاذا عـن ا         

ى مصـر                      ت إـل ي توابـی ى الـذين يرسـلون ـف اختفوا في العراق ومـاذا عـن القتـل
س ھنـا تشـكو مـن         يسأله أبو طه ويجیب نفسه ويستمع علي الزاوي           النـا

ى اإلطـالق لمـا يقـال، ھنـاك مـن                    ض يؤكد انه ال صحة عـل سوء المعاملة والبع
ض     ش   "يقول إن الغر  وآخـرون يقسـمون بـأغلط       المصـريین مـن العـراق     "تطفـی

اإليمانات أنھم سمعوا صدام شخصیا وظھر على التلیفزيون أكثر من مرة يؤكـد         
 ساعدوا أن المصريین في ضیافته وأنھم ساعدوا العراق في حربه ضد إيران 

ي بنـاء العـراق                  "األمة العربیة كلھا وسـاعدوا أنفسـھم واآلن يسـاعدون ـف
يصدقھا وال يستطیع أن يكذب عینیه، فقد رأى كثیرة لم يعد أبو طه "الحواديت 

 بعد وصوله بیومین بنفسه كیف تعاملت الشرطة مع مظاھرة من المصريین      
ي مبـاراة لكـرة                 أو ثالث    ى الجزائـر ـف  خرج المصريون يحتفلون بفوز مصـر عـل

ت مـن       القدم وكیف دخلت سیارة كبیرة في المظاھرة، أصابت من أصابت وقتـل
ى المتظـاھرين فـوق جسـر          قتلت وجـاءت قـوات ال      ص عـل شـرطة تطـلق الرصـا

.األحرار
ى المستشـفى لیـرى               ب أبـو طـه بنفسـه صـبیحة الیـوم التـالي إـل لقد ذـھ
س لـه                    المصريین الجرحى، كان يأمل أن يعثر على طه بیـنھم رغـم أن ابنـه لـی

س          وال في السیاسة    "الكورة  "في    وال في المظاھرات، قالوا له أن ابنه لـی
ف   شاھد يوسف شرف الدين     بینھم وھناك     وعـرف انـه    المستشار يوـس

س مـن   مسئول عن العمال المصريین في العراق      وأخبره بنفسه أن ابنه لـی
 اسـمه محمـد محمـد    بین المصابین وان ھناك قتیال واحدا من كفـر الشـیخ       

عبد النبي المسیري ولم ينصرف أبو طـه إال بعـد أن رأى بعینیـه وسـألھم عـن            



 وكشفوا له عـن وجـه القتیـل ولـم           ل مرة في حیاته مشرحة      ابنه ودخل ألو  
!يكن طه ابنه

ي حديثـه         سعید النظیف له رأي أخرى ال يقوله للغرباء           يستمر أبو طـه ـف
ي النـوم،                  س، إال انه ينفي رغبتـه ـف محاوال إيقاظ علي الزاوي الذي غلبه النعا

يء،     في الرحلة، ويريـد سـما     "زاده وزواده   "فحديث أبو طه سیكون      ع كـل ـش
تسمر الزاوي واتسعت عیناه تلقائیا عندما أبلغه أبو طه انـه تحـدث مـع الحـاج                 
ى               ص طیب من أسیوط، جاء إـل سعید النظیف عنه وأبلغه عن عثوره على شخ
بغداد لیبحث عن ابنه وانه سیقیم معه في الحجرة إلى أن يدبر أمـره، أقلقتـه                

س ھو، فھو من القـاھرة  أسیوط تلك فقد قال له إن أباه من أسیوط  "كلمة    ولی
 ص ثالث رغما عنه بعدما قدمه ھو برغبته إلى  وھا ھو السر انتقل إلى شخ

ى لسـانه                     طرف ثان     السـر إذا خـرج مـن صـدر صـاحبه وعـرف طريقـه إـل
تناقلته كل األلسنة ولم يعد سرا، طمأنه أبو طه بعدما رأى القلق يقفز من بین 

د النظیف يحتفظ بأسرار كـل المصـريین    خطوط جبھته موضحا له أن الحاج سعی      
ي                 س معه ومن الممكن أن يذھبا إلیـه عصـر الیـوم التـالي ـف ويرغب في الجلو

!ورشة الخیاطة
ف يتعامـل معھـا،                 مفاجأة    زيارة الحاج سعید ھذه ال يرغبھـا وال يعـرف كـی

ت فسـحته                        ض الفـرج، كاـن فھو لم يزر أحدا منـذ أن قفـز مـن القطـار وأقـام بـرو
نظر من فوق سطح منزله إلى الحارة المتعرجة والتي لھـا أكثـر مـن         الوحیدة ال 

س من ھنـاك لمـدة تقتـرب                مدخل ومخرج، كانت متعته وسلوته، أن يراقب النا
"من ثالث سنوات قضاھا وحیدا في حجرته، قبل أن يرسل إلیـه أھلـه زوجتـه                 

 أمه  نصر الذي تركه وعمره أسبوع وعاد إلیه يسیر بجانبوابنه نصر "صابرة 
        طوال ھذه الفترة لم يتحدث مع احد ولم يزره احد  ياقوت " سوى جاره"

الذي راقبه طويال قبل أن يسمح لنفسه بمخاطبتـه أو االقتـراب منـه، وھـا ھـو             
ى       .الحاج سعید النظیف يطلب رؤيته والحديث معه       وھو ال يعرف عنه شیئا عـل

س   ي بغـداد   اإلطالق سوى ما قاله بلدياته بأنه عمدة الدمايطة فـ           ورطـة لـی
ب              بعدھا ورطة، فتھربه من مقابلته أو زيارته قد تثیر شـكوك أبـو طـه وقـد تغـض
ي ورشـته                الحاج سعید صاحب السطوة والذي قیل له انه يعلق صورة كبیرة ـف

س صدام حسین !وھو يصافح الرئی
س مستمعا فقط سیصـبح عالمـة اسـتفھما وإذا شـارك                وإذا ذھب إلیه وجل

 خاصة وأن لسانه    "ھات  "والخوف من   "ھات وخد   "ديث  في الحديث فالح  
ي اإلقامـة معـه               "فلت  "  يمكنـه   منه منذ مقابلة أبو طه وقراره المتسـرع ـف

ت، والحجـة جـاھزة انـه سـیبدأ مـن                   ض الوـق طلب تأجیل الزيارة أو المقابلة لبع
ش وقد يسافر إلى البلدة التي انتقل ل"فرج "الصباح الباكر البحث عن ابنه  لعی

فیھا مع زوجته العراقیة، في آخر رسالة ذكر أنھا قرية مثل قرى المصريین تبعد 
"بعقوبـة  "و"بغـداد   " القربـة بـین      حوالي ثالثین كیلو مترا شمال العاصمة       

.أسمھا مدون في ورقة احتفظ بھا بمفردھا في جیبه الخلفي
ض الوقت على أ            ن يبـدأ سـويا     طلب من أبو طه تأجیل زيارة الحاج سعید لبع

ي النقطـة       "طـه   "و  "فرج  "البحث عن    ى وـھ س أو المقـھ ف األتـوبی مـن موـق



األولى التي نزل فیھا، فھي ملتقى لكافة السیارات القادمة مـن جمیـع أنحـاء               
سیوزعھا على سائقي السیارات ويطلب  "فرج  "العراق ومعه العديد من صور      

ي              ث عنـه         منھم في حالة عثورھم علیـه إبالغـه بـأن والـده ـف  بغـداد جـاء يبـح
س الشيء ولكنه ال يعرف اسـم المكـان أو اسـم            ويستطیع أبو طه أن يفعل نف
ي حالـة العثـور                   المقھى أو اسم الحي الذي يقیم فیه، أو كیفیة االتصال بـه ـف

.على فرج، طمأنه أبو طه وأخبره بالمعلومات التي يريدھا

)5(
ي منطقـة        س ـف ى الـذي قابلـه فیـه        و"عـالوى الحلـة     "موقف األتوبی المقـھ

س الكرخ   "اسمه   ى مسـتوى     "شم والمنطقة التي يعیشان فیھا معروفـة عـل
"وشــارع "الرشــید "المحصــورة بــین شــارع "المربعــة "العــراق كلــه، فھــي 

"أو  "فـرج   "والحارة اسمھا محلة السلطان علي ومن يعثر على         "الجمھورية  
ید ودونه له أبو طه في ورقة قديمة، علیه االتصال برقم تلیفون الحاج سع"طه 

لقد انشغل الشلقاني عن فكرة زيارة الحاج سعید بخطة البحث عن ولده وقرأ             
ش      "طه  " نام أبو    الفاتحة سويا    على سريره وسحب الزاوي بطانیتین، افتر

أحداھما وتغطى باألخرى، إال أن النوم طار مـن عینیـه بعـد أن سـیطرت علیـه                  
.د وإمكانیة التشكك في مدى صدقه رواياتهفكرة لقاء الحاج سعی

 لن يقابل ھذا الحاج إال بعد أن يجمـع عنـه مـا يكفیـه مـن                  األمر محسوم   
ض الفرج   "بتاع  "معلومات وقد يكون مثل الحاج ياقوت        س بحـاج إال أن      رو  لی

س اعتادت أن تناديه وتخاطبه بھذا اللقب، فھو أول من اكتشف في الحـارة             النا
يتخفى بسلوكه بحديث حلو عن قال "قزازة "بتاع "سكري "قوت أن الحاج يا

ى صـدره أو قلبـه أو                    اهللا    وقال الرسـول ويختـتم كالمـه بخبطـة بسـیطة عـل
ت ال تفـارق     "تقوى اهللا "جیبه، بأن أھم شيء   إال أن زجاجة خمـر صـغیرة كاـن

رة جیب الجاكت الذي يرتديه، لقد تیسر له معرفة ذلك كله بعد مراقبـة مسـتم    
لمدة تقترب من الثالث سنوات شاھد فیھا الحـاج يـاقوت يتجـرع مـن الزجاجـة          

س مثله على سـطح منزلـه المجـاور              ف     الصغیرة جرعات وھو يجل  ولكـن كـی
ت وروايـات،                  يراقب الحاج سعید؟ سیجمع عنه مـا يسـتطیع جمعـه مـن حوادـي

، بفضـل الغربـة المحتاجـة دائمـا للونسـة     "مفلـوت  "فالمصريون ھنـا لسـانھم    
. والكالم والحديث أھم جسور التقاربواأللفة 

ت رذاذ المطـر     أطل الصباح    س،، وتـح  خـرج الـزاوي وأبـو     أجمل من األم
س بعیدا عن المنزل          طه    فول وطعمیة وبصـل      تناوال الفطور في مقھى لی

س بعیدا عمـا     "رويق  " وعلم أن اإلفطار في العراق يسمى        أخضر   معنى لی
ض يطلق على كوب شاي الصباح عندنا        يستخدم في مصر،     ق   "فالبع تغییر رـي

ف دينـار فقـط، خمسـمائة                " وأصر الزاوي على دفع الحساب إفطار االثنـین نـص
س       س، الشاي بعشرة فلـو ى وأول             فل  ھنـاك فـرق بـین أسـعار ھـذه المقـھ

مقھى نزل علیھا، يبدو أن الجرسون األول وھو مصري مثله قد عرف انـه قـادم    
س مھما    غالي في األسعار    جديد وبالتالي    ي كـل          لی  ويجب أن يـدقق ـف



س يدفعه من اآلن فصاعدا        ھكـذا   فالمصري ال يستغل إال مصريا مثلـه         فل
ش "والتعلیم "خوانه " إال انه لم يعط قالوا له قبل سفره  .بالمجان"م

 وصـال   "الكـرخ   "و  "الرصـافة   " الجسر الفاصل بـین      عبر الجسر سويا    
ش  المطر مستمر في تساقطه "عالوى الحلة "منطقة   رذاذ خفیف منع

ض      بارد    ذكـره   حاول أن يسرع الخطى إلیھم      "بلدياته  " شاھد أبو طه بع
الزاوي بأن لديھم عمال البد من إنجازه والحديث مع البلديات لن يـأتي بفـرج أو                

.طه، إال انه أخبره بأنه سیلحق به على المقھى
 ال كـوب    غريب، فھم يعشقون الحـديث وقوفـا ال جلوسـا           "البحاروة"أمر  

ي      شاي وال كرسي دخان ولديھم قدرة على تولید الكالم يبـدأ بالسـالم وينتـھ
ى كأنـه يبـدأ أول               ى المقـھ بحكاية ال نھاية لھا، لم يضع الزاوي وقته وأسـرع إـل

ى بعـد تنـاول إفطارھـا وأشـعة                يوم عمل     جماعات من الزبـائن تغـادر المقـھ
س تلــون حبــات المطــر بلــون ذھبــي ال س  المطــر خیــر شــم  ينتظــره النــا

ى       والصباح ندى يبشر بالخیرات ومن ھذا المكان يشعر الـزاوي انـه سـیعثر عـل
 مصــريون  المكــان ملتقــى لجمیــع البشــر  خــیط يوصــله إلــى ابنــه فــرج  

 العسـكريون مـنھم ال يتحـدثون مـع احـد            وعراقیون قدموا من أمـاكن بعیـدة        
 يحترمـون البدلـة     ن إفطارھم على عجل ويغادرون وال يلتفتون ألحـد          ويتناولو

ى الجرسـون             العسكرية   ى بالتحیـة عـل ى وألـق  فھـو نفسـه      دخل المقـھ
ى مقربـة مـن بـاب                     ي عـل ي وضـع طاولـة وكرـس س واسـتأذنه ـف جرسون األم

.المقھى لیرى الشارع والمارة
فنــادق كثیــرة  الفتــات عــن المكــان واســع والمنــازل كثیــرة علــى جانبیــه 

 لـم يـر الـزاوي بـین الخمـارة والخمـارة       والمطاعم والمقاھي تلفت النظر  
 أغلــبھن خمــارة أخــرى كمــا قیــل لــه فــي القــاھرة والنســوة لســن كثــرة    

 يحملـن خضـروات وفاكھـة، فالبلـد فیمـا      متشحات بالسواد مثل نساء بلـده       
 إذا كـان وجـد       وضع الجرسون الشـاي أمامـه وسـأله        يبدو تبدأ نھارھا مبكرا     
س ھنـا حجـاج وخاصـة إذا             عمال أو مكانا لإلقامة       وسأله عن اسمه، كل النا
 اختار لنفسه لقب الحاج، فھـو ال يقـل           الحاج علي    كانوا في عمر الزاوي     

ف بجـواره                   عنھم   ف ممـا شـجع الجرسـون أن يـق ى خفـی ي المقـھ  العمل ـف
ه انه سیبدأ البحث عن أبلغ" وخد الكالم ھات "لیسأله المزيد من األسئلة 

 أعاد   وال يھم نوعیة العمل إذا كان في مطعم أو مقھى            العمل منذ الیوم    
ي ھـذه المنطقـة وعلیـه         الجرسوم على مسامعه صعوبة الحصول عن عمل ـف
البحث في مكان آخر، فأغلب العاملین ھنا مستمرون منذ سنوات، لم يبال بما 

مكان يقیم فیه مع الحاج أبو طه سمعه واستمر في حديثه على انه عثر على 
.المربعة"بتاع "قريب الحاج سعید النظیف 

اسم الحاج سعید يرن مثل الطبل في أذان المصريین، ادعى الجرسون انـه              
ي       "عز  "يعرفه   المعرفة وأنه بجانب امتالكه لورشة الخیاطة الكبیرة يشـارك ـف

ال يھـم لديـه إذا كـان        العديد من العراقیین والمصريین في مشروعات كثیرة        
 ولديـه مـن األمـوال الكثیـر فھـو       المھم الـربح  المشروع مطعما أو مقھى    



ي بغـداد منـذ مـا يزيـد عـن خمسـة عشـر عامـا والسـلطات العراقیـة                  مقیم ـف
ي حـاالت مشـاكل المصـريین وأبلغـه أن الحـاج                    والشرطة كثیرا ما تلجأ إلیـه ـف

ى مشـ               س صـدام واسـتمع منـه إـل اكل المصـريین ووعـده     سعید قد قابل الـرئی
س                ال احـد    بحلھا جمیعھا وقال له إن المصري في العارق على العـین والـرأ

ش مع العراقیین على          س به، فھو يعی إال انـه   "الحلوة والمرة   "يستطیع المسا
ي غیـرھم          ق ـف ى بلدياتـه الدمايطـة وال يـث  ألن مـا ال يسـتطیع   أكثر مـیال إـل

 أمره في دمیاط، فھو من عائلة كبیرة  يستطیع تسويةتسوية أمره معه ھنا 
.تصدر كل يوم مئات من الدمايطة لسوق العمل بالعراق

س به ما    كل ما سمعه عن سعید النظیف لم يشبعه           فالحديث عادي، لی
ص أقام يثیر أو ما يكشف شخصیته   كالم من الممكن أن يقال على أي شخ

ف يتعامـل مـع الغربـاء؟         منذ فترة في بلد ما وأنعم اهللا علیه بالرزق والخ          یـر، كـی
ھذا ما يھمه، سأله إذا كان من الممكن أن يجد فرصة عمل لدى الحاج سعید               

 أغلق الجرسوم أمامه كل األبواب، فـالنظیف يـدير مؤسسـة دمیـاط      النظیف  
المستقلة المتحدة وبما انه ال يتمتع بجنسیة دمیاط، فدخوله إلیھا أصعب مـن             

أو .من الممكن أن يتوسط لديه ويجد له عمال عندهدخوله بغداد، إال أن أبو طه   
على األقل يساعده في إيجاد عمل لدى معارفه أو أقربائه، بل من الممكن أن              

 ويحصل على سكن أو بدل       الحكومة العراقیة    يجد له عمال في الحكومة      
 ويصبح له أجازات سنوية ومن الممكن أن يستقدم زوجته وأبناءه من          سكن  

 إال أن   الحـاج سـعید لديـه كـل المفـاتیح           . سفر طیـران حكومیـة     مصر بتذاكر 
!الدخول علیه والتعامل معه يحتاج إلى فطنة وذكاء

ى مقعـد بجـوار الـزاوي أحضـره لـه                  س عـل ى وجـل ى المقـھ وصل أبـو طـه إـل
ف  .الجرسون بمجرد اقترابه من المقھى  وقبل أن يطلب كوب الشاي اتخذ موـق
الم، إال أن الــزاوي بــأدب شــديد أفھمــه أن  االســتعداد للحــديث والحكــي والكــ 

 ويــذكر لــه األتوبیســات الحــديث ال معنــى لــه وعلیــه أن يحكــي لــه المفیــد 
ي العـراق وأن يسـأل          المتجھة إلى بحري العراق واألتوبیسات القادمة من قبـل

ض أسماء أھـم المـدن          عن مواعید قدومھا ومواعید خروجھا        كما يذكر له بع
كمـا  ! مركزا لیكثفا عملیات البحث عن فرج وطـه        مركزا  وترتیبھا والمراكز   

علیه أن يخبره بأماكن التجمعات الكبیرة في بغداد التي يتوافد علیھا القادمون            
من جمیع أنحاء العراق، فھو لن يتحرك خارج العاصمة إال بعد المرور على ھذه              

 فرج على   التجمعات يسأل القادمین إلیھا إذا كان احد منھم عرف أو تعامل مع           
.محمد يوسف وطه الشلقاني

كشف له أبو طه عن رحلته التي استمرت ما يقرب من شھرين، ذھب فیھا          
 البصــرة،  كــربالء  النجــف  الكوفــة إلــى محافظــات الجنــوب ومــدنھا 

ى الموصـل وكركـوك                 وحتى الفـاو     ي الشـمال إـل  وقطـع مسـافات طويلـة ـف
ي ھـذه البلـدان،          وأربیل والسلیمانیة وكان الحاج سعید يرسل      ه إلى معارفـه ـف

ي جمیـع أنحـاء العـراق وكـان         فھو صاحب تجارة واسعة       يتعامل مـع تجـار ـف
ض يستضیفه بمجرد إبالغھم انه من طرف الحاج ويكرمونه ولوال غیاب ابنه             البع

ي ھـذه البلــد طـول حیاتــه،     "حرقـان  "وبحثـه المسـتمر عنــه و    قلبـه ألقــام ـف



س ھنا أصیلة رغم خسة بعض      ض            ھم  فالنا  وكريمـة رغـم ضـیق ذات يـد الـبع
 أخبـره عـن      فیھـا الصـالح والطـالح        منھم من المصريین وھذا شأن الدنیا       

ي داره           ى اللیـل ـف ص استضـافه عنـده قـض ي الصـباح أبلـغ     شخ  وأكرمـه وـف
ي تلـك                ض علیه لیقضي لیلته الثانیة ـف الشرطة عنه وتوجسه منه وألقى القب

موا بمأساته وبعـد االتصـال بالحـاج سـعید          البلدة في مركز الشرطة وعندما عل     
 المشكلة التي يؤكدھا أبـو طـه أن     واعتذروا له     أفرجوا عنه    في بغداد   

 ثـم تعتـذر ببسـاطة وتلـح         الشرطة ترتكب مصیبة وتسیر ھنا وراء الوشايات        
.في قبول االعتذار

ض                      ى بـع ى حكايـة أخـرى ودخـل المقـھ يدخل أبو طه مـن حكايـة لیخـرج إـل
واستأذن للخروج معھم تاركا الزاوي لوحده وھو ما أثار غضب الزاوي      بلدياته  

س إال أن معارف أبو طـه ستفسـد      فقد خرجا معا لمھمة       وقرءا الفاتحة باألم
ى           علیه رحلته، وقد تشغله أو تصرفه عن مھمته لكنه يجب علیه أن يعتمد عـل

رجـل فیمـا يبـدو     ال أكثـر، فال   "ونسه  "اهللا ويكتفي بوجود أبو طه بجانبه       
 وال يبكي اآلن عند    يتحدث بالساعات ويصمت بالساعات      "لطف  "أصابه  

ف أتوبیسـات           "مشاھدة معارفه وبلدياته، ھم باالنصراف لیبدأ مھمته مـن موـق
س يتوقفه ويسأله إذا كـان    "عالوى الحلة     وإذا بالعراقي الذي شاھده باألم

س "عثر على عمل أو ال   بھا اسم وعنوان ويقول له إن ھذا في يده ورقه"ويد
 الساعة الرابعة عصرا وسوف يوفر له الرجل ينتظره في حي الوزيرية ببغداد       

.وظیفة
 ما كان يبحث عنه عثر علیه وما حذره منه المصريون قبـل سـفره               ھا ھو   

س مـع أبـو                 قد جاء إلیه، فالرجل كان يراقب أبو طه والجرسون حذره مـن الجلـو
تراقبه والرجل فیما يبدو مباحث ولكن ال مشكلة من التعامـل           طه ألن الشرطة    

لقد عقد العزم   ".فرج  "معه إذا كان ذلك سیؤدي في النھاية إلى العثور على           
 وقرر في نفسـه انـه بمجـرد        على عدم العودة إلى مصر إال بعد العثور علیه          

نـاك   سیذھب إلى الصعید بعـد أن يخبـر أھلـه ھ   العودة إلى مصر وبیده فرج  
بأنه قادم لیقدم وأمه ما زالت في القريـة لـم تعـد تسـتطیع مبارحتھـا بسـبب                   

 وحتى وإن قتلوه بعد ذلك سیموت في       سیقدم كفنه    تقدمھا في السن    
 لـم يعـد يحتمـل، أبلغـه          ويدفن في ترابھا فالعمر واحد والرب واحـد          مصر  

ب مـن إشـارة المـرور و               إذا اسـتقل   العراقي بلغة حازمة حاسمة بأن مبنى قرـي
سیارة أجرة من وسط بغداد إلى العنوان علیه أال يدفع أكثر من دينـارين اثنـین                

! واختفى في لمح البصرللسائق 
 عینـاه تمسـحان المكـان    اختفى الرجل العراقي وذاب الزاوي بین البشـر   

ض لنفسه اسم المكان         المنـازل قديمـة     "عالوى الحلـة    "ويردد بصوت خفی
   بسیطة    أو دوران    دور           ى ثالثـة أدوار س    أعلى بناية ال تزيد عـل  النـا

س أھـل الصـعید، جلبـاب واسـع          لسانھا عربي فصیح ومالبسھا أقرب لمالب
مزركشـة  "تلفیحة  "أغلب المارة يرتدون جاللبیب من الصوف وعلى رؤوسھم         

قبــل أن يــدخل موقــف . إمــا زخــارف حمــراء أو ســوداءبلــونین ال ثالــث لھمــا 
س ت                األتوبی ى الجـانبین إذا كاـن  سیسأل أصـحاب المحـالت والمقـاھي عـل



 وأقمشة محالت عطارة ".قزح " فالوقت ضیق والعمر لديھم فرصة عمل 
 رجال كبار    والحركة دائرة    وأواني بالستیك، مطاعم ومقاه على الجانبین       

 يسـحبونھا بحبـل      يجـرون عربـات خشـبیة        في السـن يعملـون حمـالین        
س    تافھم، تاكسیات وسیارات مالكي وأتوبیسات      معلق في أك    أنھا مصر ولی

ش حیاته في ھذه البلدبغداد  ! أبو طه لديه حق في قوله انه يتمنى أن يعی
ي بالتحیـة فتـرد إلیـه بأحسـن منھـا                      يقف على بـاب المحـل حرجـا ويلـق

 يتفحصـه المسـتقبل قبـل أن يجیبـه          ويسأل إذا كان لديھم فرصة عمـل لـه          
 أغلب أصحاب المحالت عراقیـون      بأدب أن يوفقه اهللا وأن يرزقه اهللا        ويدعو له   

كبار السن باستثناء المطاعم ومحالت العصیر والمقاھي التي يديرھا مصريون          
            وقف أما متجر عطارة وسأل سؤاله المعتاد لیخرج إلیه صاحبه     ي  كبیر ـف

يء     "ثقیـل   "السن سمعه    ض الـش ع  رفـ   أدرك الـزاوي ذلـك بسـرعة         بـع
ى           خشـبیة  "دكـة  "صوته يسأله عن فرصة عمـل، أمسـك بیـده وأجلسـه عـل

 سأله عن موطنه وإذا كان عمل في العراق من          على الرصیف بجوار المحل     
س  "له كوبا من الشاي من      "صب  "قبل و    ت الدكـة    "ترم كبیر كان يضـعه تـح

            ،ى تشـغیله ص الزاوي، يبدو أن تقـدم عمـر الـزاوي ال يشـجع عـل  اخذ يتفح
 لك عنـدي     نعم   فالعمل يحتاج لشباب، إال أن صاحب المحل نطق بالفرج          
!عمل في المخزن الملحق بالمحل ابتداء من أول الشھر

ي     " ذكر لـه اسـمه       تعارفا   بحـري  "بعقوبـة  "األصـل مـن   "إبـراھیم الحـل
ي رسـائله،            شمال بغداد، اسم البلدة      بغداد    ذكرھا ابنه فرج من قبـل ـف

يه عامل مصري سـینزل أجـازة أول الشـھر، األجـازة حـوالي ثالثـة                أخبره أن لد  
ب ثالثـة شـھور               ثـم يـأتي إلیـه بحجـج         أسابیع، إال أن المصري اعتاد أن يغـی

 مشاكل في الجیـرة      إصابة أخیه في حادث سیارة        مرض أمه    وروايات  
         ص ھذا العامل ال    "المنصورة  " مصاعبه مع العمال ألنه يبني منزال في وقص

يء       تنتھي، إال انه يعمل معه منذ سبع سنوات          ي كـل ـش  أمـین وصـادق ـف
طالما بقى في العراق، وعندما ينزل مصر يدمن الكذب ويطیـل أجازتـه بشـتى            
الطرق ويتصل تلیفونیا ببغداد لیبلغه بتأخره، ھو لن يستغني عن ولد المنصورة 

ص آخر مصري بجواره وصعیدي قد يصلح حالـه              لعمـل   ا ھذا ولكن وجود شخ
 وعــده الــزاوي  مائــة وســبعون دينــار قــد ترتفــع إلــى مــائتین أول الشــھر 

بالمرور علیه كل ثالثة أو أربع أيام إلى أن يحین موعد أجازة األخ المصري 
" يا عدوي يا دلیل التائه "

س العديــد مــن المصــريین ســأل بعضــھم ـعـن األحــوال     فــي موقــف األتــوبی
ي جیبـه قبـل خروجـه مـن        والظروف وتردد في إخراج صور ا   ي وضـعھا ـف بنه الـت

المنزل، فھم قد ال يھتمون بمشكلته ولكنه حاول أن يستفسر منھم في حالة             
ص مـا، ھـل سـیوفق أم ال؟                   ث عـن شـخ أخبـره  .سفره مثال إلى البصـرة للبـح

ض وأن ھنــاك تجمعــات للصــعايدة   أحــدھم أن المصــريین يعرفــون بعضــھم الــبع
 حتى أھالي القاھرة لھم أصول من بحري وللبحراوية في كل مدينة عراقیة 

ص مـا والعثـور                    ى شـخ ى جمـاعتھم وأن السـؤال عـل أو من الصعید ينضمون إـل



س بالصعب أو المستحیل، إن لم يكن قد مات أو اختطف أو تم اعتقاله .علیه لی
س وسـیدلونه    "موتة ربنا   "إذا كان قد مات      وتم دفنه في العراق سـیخبره النـا

ف أو اعتقـل، فـال احـد سـینطق بكلمـة          حتى على مكان قبـره      وإذا كـان اختـط
ي   وحتى الذين يعرفونه أو يعیشون معـه سـینكرون معـرفتھم بـه           وھـذه ـھ

س جاءت إلى ھنا لتأكل       الحقیقة الغائبة في العراق      ش  " النا والدخول "عی
في ھذه المتاھات غیر مأمون العواقب وإذا كان ال يريـد السـفر بنفسـه فعلیـه            

ى               إعطاء اسم    ي تعمـل عـل الذي يبحث عنه أو صورته لسـائقي السـیارات الـت
الخطوط في تلك البلدان وعلیه انتظار عودتھم، إذا ابتعـدوا عنـه عنـد سـؤالھم                

ي             ص أصـبح ـف وإذا أخبـره أن    "خبـر كـان     "للمرة الثانیة، فھذا يعني أن الشـخ
دي البحث ما زال جاريا، فھذا يعني انه حي يرزق لم يمسه سوء ولـم تنلـه أيـ       

.الشرطة العراقیة ولكنه قد يكون انتقل من بلد إلى آخر سعیا وراء الرزق
 سیبدأ بثالث صور أو أربع يوزعھا على سـائقي األتوبیسـات            كالم معقول   

 ويعـود إلـیھم بعـد عـدة أيـام لیـرى             المتجھة إلى مدن ومحافظـات مختلفـة        
ه يكون قـد وقـع       إذا أشاحوا عنه وانصرفوا دون حديث، فالمكرو       نتیجة البحث   

   وإذا طلبــوا مھلــة فالبحــث جــار ولــن يكلفــه ذـلـك الكثیــر  ھنــاك ســائقو 
أتوبیسات يفعلون ذلك مجانا ولوجه اهللا وآخرون يتقاضون ثمن الدخان والشـاي        

          ي ذاكرتـه صـور  كالم معقول، وزع الزاوي أربع صـور وكـان علیـه أن يحفـظ ـف
"الخالصة  "تجھة إلى قرية     صورة لسائق م   السائقین لیعود إلیھم بعد ذلك      

 آخر عنوان لفرج والثالثة لسائقین متجھین إلى الكوفة والنجف شمال بغداد 
 ووعدھم بحالوة اكبر مـن ثمـن الـدخان والشـاي             وأوصاھم خیرا    وكربالء  

ى            ى مقـھ س الكـرخ     "وعاد الشارع بطوله مرة أخـرى إـل محـل أبـو طـه      "شـم
.المختار
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س ب "أبو طه   " ب   "مشـكلة، لـن     لی ث اللیلـة الماضـیة       معـه   "يغـل  أحادـي

س لديه أسرار إال أن لسانه          كشفت له معدنه     "مفلوت  " رجل بسیط لی
ى موعـد                       ص منـه للـذھاب وحـده إـل وھذه مشكلته ھـو ولكـن البـد مـن الـتخل
ي      الساعة الرابعة في الوزيرية لمقابلة جبرائیل عبد الجبار، فربما يساعدونه ـف

عن "حواديته  "و.ابنه فرج والبحث أيضا عن طه، ھل علیه أبو طه         العثور على   
الذي قابلھم وتحدث معھم وآخر أخبار البحث عـن ابنـه وھـو مـا أدركـه الـزاوي              
مبكرا انه أسلوب لن يجدي، قال له أنه يسأل العديد مـن المحـالت والمطـاعم         

رة  وأخفى عنه قصة صاحب محل العطـا        إال انه لم يوفق      عن فرصة عمل    
ق                   الحاج إبراھیم الحلي ووعده له بتدبیر فرصـة عمـل مـع بدايـة الشـھر واختـل

س الصعید قصة بأنه قابل صدفه احد معارفه في القاھرة   من القاھرة ولی
ص أبلغه عن وجود  الصعید التھمة التي يحاول أن ينفیھا عن نفسه وھذا الشخ

ى السـكن    فرصة عمل لدى أحد أقاربه وانه سیقابله عصـرا وعلـیھم ا     لعـودة إـل
 ابتلـع أبـو طـه القصـة ودعـا لـه             اآلن ألخذ قسط من الراحة قبل ذھابه إلیـه          

!بالتوفیق
نزل من السكن في تمام الثالثة وخرج من الحارة إلى الشارع الرئیسي             

ى قدمیـه قلـیال     تأكد أن ال أحد يسیر خلفه أو يراقبـه      ى عـل ف   تمـش  أوـق
س بجـوار السـا         ى الوزيريـة وذكـر      سیارة أجـرة فجـأة وجـل ب التوجـه إـل ئق وطـل

ي الشـوارع أتـاح الفرصـة              العنوان، في أقل من عشرة دقائق بعد لف ودوران ـف
ف                     س والعمـارات، توـق ي ذاكرتـه صـور المحـالت والنـا لعلي الـزاوي أن يطبـع ـف

ى للسـائق دينـارين اثنـین             ق       التاكسي أمام بناية وأعـط  أخـذھما ولـم ينـط
ب        بكلمة   ي             ولم يجادل ولـم يطـل زيـادة مثلمـا يفعـل سـائقوا التاكسـیات ـف

ت علیھـا               س مركزا للشـرطة ولیـس القاھرة، البناية مثل غیرھا من البنايات، لی
 الـدور    أجابـه بتـردد وحـذر        وفي المدخل واجه خفیرا سـأله عـن مقصـده           

بغـداد  . أشار إلیه إلى مطلـع السـلم        األستاذ جبرائیل عبد الجبار      الثالث  
 وجاء لھم وقد حذره المصـريون   ھا ھم جاءوا إلیه به كلھا تسمع دقات قل   

ھـذا مبـدؤه منـذ غـادر الصـعید          "المحتاج يركب الصعب    "قبل سفره منھم    
ي العـراق                    تـزداد   وقابل للتطبیق ھنا رغم أن أغلب نصـائح مصـر ال تسـیر ـف

 المكان فیما يبدو مكاتب وإن كـان  دقات قلبه عنفا كلما صعد درجات السلم    
س وسـأله               لشقق  مثل ا   بمجرد دخوله الدور الثالث، وقف خفیـر آخـر أو حـار

 األستاذ جبرائیل عبد الجبار، أشار له بیده إلى باب حجرة مغلق     عن مبتغاه   
.وطلب منه طرق الباب والدخول

س العراقي الذي قابله في المقھى وقـد ظـن انـه                س على المكتب لی الجال
ب ضـخم    موظف كبیر    ھو   س صـدام      وصـورة  ومكـت  أضـخم خلفـه للـرئی

 لــم ينظــر إلــى عیــون  يبــدو أن صــدام حســین يــراقبھم جمیعــا  حســین 
ي  "الموظف، وإنما إلى عیون صدام في الصورة مثـل أسـیاخ الحديـد             "المحـم

     س س     أشار له بالجلو ي العـراق وأضـاف لـه أن         تردد وجل ب بـه ـف  رـح



ض    ثمان وأربعین ساعة أو ما يزيد قلیال لن تمكنه من م          عرفة بغـداد جیـدا، الغـر
س بجـواره      س   إفھامه انه يعلم متى وصل بغداد، ضغط على جر  دخـل الحـار

     س س بحار ش  " انه لی  طلب منه كوبا من الشـاي سـريعا وكـأن    "فرا
ش وانصرف          وباغته جبرائیل بسـؤال عـن       الشاي كان على النار، قدمه الفرا

 جـذوره  انه مـن القـاھرة    صحح له المعلومة كیف حال األھل في الصعید     
في الصعید وقبل أن يرتشف الشاي، طلب منه اإلسراع والتوجه إلى المنطقة            

 في األعظمیة ستقابل السید     األعظمیة وكتب عنوانا في ورقة وأعطاھا له        
س  شوشرة سرت في مخ الزاوي وتساءل بخوف         جبرائیل عبد الجبار      ألی

ش عینیه مثل م ولم تھتز جفونه     أنت األستاذ جبرائیل؟ أجابه بجدية بنع       رمو
 أنا جبرائیـل وھنـاك جبرائیـل آخـر وأوصـاه أال يـدفع أكثـر مـن          المسامیر نعم   

ي            دينارين لسائق التاكسي وھب واقفا ممددا يـده بالسـالم إيـذانا بصـرف عـل
ى                الزاوي    صافحه وھبط الدرج إلى الشارع واسـتقل سـیارة أجـرة أخـرى إـل

.األعظمیة
ى    لك المنطقة أكثر نظافة من الشوارع األخرى        الشوارع في ت    أشجار عـل

ي     جانب الطريق، مسجد ضخم في الشارع الرئیسي          سأل سائق التاكـس
 ھـذا االسـم      مسـجد اإلمـام األعظـم أبـو حنیفـة النعمـان               أجابه   عنه  

ث ذكـر   "صـابرة  "سمعه الزاوي من قبل عندما عقد قرانه على ابنة خالـه      حـی
ولكن الوقت غیر مناسب لتذكر أبو حنیفـة أو غیـره   "بو حنیفة أ"المأذون اسم  

               المشكلة في جبرائیل الثاني وھل ھناك اثنان بھذا االسـم ومـاذا سـیفعل 
بــه وكیــف ســیقابله، وھــل ســیكون بجمــود وغلظــة جبرائیــل األول؟ لقــد كــان 

 قالوا له أنھـم  المصريون على حق عندما حذروه وطالبوه باالبتعاد عن ھؤالء  
وھو لم يدخل طـوال حیاتـه       ! مباحث "شئون العرب   "تبعون حاجة اسمھا    ي

مركــزا للشــرطة إال عنــد اســتخراج البطاقــة الشخصــیة وكــان مــدخل الســجل 
ت للتراجـع لقـد     جـاء بقدمیـه   المدني منفصال عن مـدخل المركـز       وال وـق

 وسعوا ھم إلیه المشكلة لیست أخطر مـن مشـكلة ابنـه           سعى ھو إلیھم    
 ودخل بنايـة    توقف التاكسي   "المحتاج يركب الصعب    "و  "فرج  "ي  المختف

.أكثر فخامة من بناية حي الوزيرية

س الـدور    لم يدق قلبه على اإلطالق ھذه المرة، فقد مات قلبه تماما              نف
         س االسم جبرائیل عبد الجبار ب        الدور الثالث ونف  الحجـرة أوسـع والمكـت

 وسـتائر غامقـة     خفضـة وصـورة صـدام اكبـر         أرحب أمامه مقعدان وطاولـة من     
ب ضـوء العصـرية            قـام الرجـل السـتقباله متحركـا مـن      اللون أو سـوداء تحـج

مقعده لیأخذ بیده ويجلسان في مواجھة بعضھما على المقعـدين المـواجھین            
خطـوة  " يا ألف مرحبا وابتسم وإضـافة بالمصـرية          للمكتب، أھلین وسھلین    

س مثل جبرائیـل األول       انه يعرف االبتسا  "!عزيزة    الشـاي فیمـا يبـدو    مة ولی
ب              واجب الضیافة األساسي      وبعد أن قدمه له وبنفسـه سـأله إذا كـان يرـغ

 وقام إلى مكتبه لیفتح واحد من األدراج في أي مشروب آخر قھوة أو لیمون  



 أنواع مختلفة ويطلب منه أن يمد يده لیختـار       ويخرج عدة علب من السجائر      
 حديثه ناعم   ضاف له أن المعسل ممنوع من دخول ھذا المبنى          ما يدخنه وأ  

.ودود والزاوي ال يرتاح للنعومة أو الود الزائد
عیناه على السیجارة التي التقطھا الزاوي ومن أي نوع مصري أم عراقي أم 

 وضع سیجارة كیلوباترا بین شفتیه وأسرع جبرائیل إلشعالھا لـه            أجنبي  
"حاضــرين"  أخــذ "أي خدمــة "ن معنــى الكلمــة بالمصــرية ربمــا يكــو!

س األول ولم يخرج من فمه أو أنفه دخان على اإلطـالق               الـدخان دخـل     النف
"أبـو طـه     " باغته وسأله عن كیفیة قضاء الوقت مع         في بئر الزاوي العمیق     

       الكل ھنا فیما يبدو يباغت ويسأل       س  وقبـل أن يجیبـه أوضـح لـه أن خـم
س قیمة كبیرة وأن ذلك ھو عشر دينارا في  الشھر مشاركة في إيجار حجرة لی

س الكرخ "السعر السائد في األحیاء الشعبیة ببغداد وسأله عن مقھى  "شم
!وضحك بال صوت"!حرامي "مضیفا أن الجرسون الذي يعمل ھناك 

ش فقـد شـعر انـه رجـل مـن زجـاج                      ال  الزاوي يتضاءل في المقعـد ويـنكم
 المرة األولى منذ خروجـه       فقد كسر مرتین من قبل       يخشى الكسر بالطبع،  

ت أخبـار           من قريته ھربا      شـعر انـه     "فـرج   " والمرة الثانیة منـذ أن انقطـع
 عـادت دقـات      وأن جبرائیل ھذا ينظر إلیه فیرى ما بداخله          رجل من زجاج    

ض           قلبه للخفقان سريعا مـرة أخـرى          وجبرائیـل يحـرك عینیـه بعیـدا عنـه بـع
ي الـزاوي         م يركزھا فجأة في عینیه وعلى صدره         ث الشيء    لـم يجـد عـل

نفسه في موقف كھذا من قبل وعلیه الصبر، سأله إذا كان قد وجد عمـال أو ال                
                  ق  حمد اهللا انه لم يعرف ما دار بینه وبین إبراھیم الحلي العطار، إال أنـه لـح

ف جبرائیـل ن    !.سؤاله بسؤال آخر عن مـدى معرفـة الـزاوي بالعطـارة            اھضـا  وـق
على قدمیه فجأة وطلب جواز سفر علي الزاوي، فقدمه له بثبات فما زال لديه 

ض  ".االستبیاع "بقیة من الشجاعة أو بع
ى مقعـده وأضـاء لمبـة صـغیرة                    قلب في صفحات جواز السفر بعـدما عـاد إـل

 وإذا كـان حقیقـا أو مـزورا         على مكتبه وسـأل الزاوي عن حقیقة ھذا الجواز         
    نفسه يقسم باهللا العظیم أن جواز السفر حقیقي، فسأله عن           وجد الزاوي

ص الــزاوي فــي وضــع  اســمه إذا كــان فعــال يخصــه أو انــه اســم مســتعار، فــرائ
 يبــدو انــه تحقیــق ســینتھي بســجنه أو اختفائــه مثــل االســتعداد لالھتــزار 

المصريین اآلخرين وقبل أن يذھب علي الزاوي بفكره بعیدا جذبه جبرائیل إلیـه            
ى ولـو                  رى  مرة أخ  ي المواجـه لـه ويطمئنـه حـت ى الكرـس س عـل  وعاد لـیجل

 فــال شــيء يھــم علــى اإلطــالق  الجــواز مــزور واســمه ھــذا غیــر حقیقــي  
!وسیامله على انه علي الزاوي الحقیقي

واســتمر جبرائیــل ينظــر إلیــه ويقــرأ "الكــذب خیبــة "ســأله عــن مھنتــه 
ومـد يـده وأمسـك      "شـاني   مـبلط قی  " المھنـة    البیانات المدونة في الجـواز      

ي                       ى أصـابعه قـائال ھـذه األيـدي لـم تعمـل أبـدا ـف بیدي الزاوي ضغط بقوة عـل
س كذلك؟     يا زاوي    المعمار أو البالط      الكذب خیبة فعال وانھـار قبـل         ألی

ي المعمـار أو       ممارسة المزيد مـن الضـغوط علیـه       اعتـرف بأنـه لـم يعمـل ـف
ي البطاقـة العائلیـة، انـه ال           البالط ولكن عندما فكر في السفر، كانت        مھنته ـف



ي                  يعمل ونصحه أوالد الحالل بتغییر المھنـة ووضـع مھنـة مناسـبة تسـاعده ـف
السفر إلى العراق، ولم يجد أفضل من مبلط قیشاني وأن الحـاج يـاقوت جـاره                

              وھو يعمل موظف جاء له باستمارة تغییـر بیانـات وخـتم لـه االسـتمارة مـن 
ض          المصلحة التي يعمل بھا،      ض الفرج رـف إال أن موظف السجل المدني في رو

ب بختمھـا مـن التأمینـات االجتماعیـة               االعتراف باالستمارة المختومة وطاـل
ي أيـة جھـة، إال أن الحـاج                   والزاوي غیر مؤمن علیه       ولـم يعمـل مـن قبـل ـف

مـرة  "تسـلیكھا   "ياقوت طمأنه وأفھمه أنھا أسالیب معروفة لتعقید األمور ثـم           
!تح مخهأخرى إذا ف

ي    يحكي الـزاوي      أو عـدم   وجبرائیـل يتظـاھر بعـدم السـماع      ويحـك
 كم دفعت في تغییر المھنة؟ أھمیة ما يقوله الزاوي، إال انه سأله بھدوء         

 كـان ابنـه    دفع مـائتي جنیـه وخمسـین        حكى الزاوي وتوقف عند المبلغ      
ب وصرف المبلغ  ذھفرج قد أرسل إلیه حوالة على بنك الرافدين في الدقي 

 دوالر 300 حــوالي     ـك ـن البـن ـل أن يخــرج ـم  حیــث ھنــاك   بــاعھم قـب
مجموعة من الشباب داخل الصالة يشترون الدوالرات بأكثر من سعر البنـك             

 كان ذلك كله على يد الحاج يـاقوت         دفع من المبلغ مائتین وخمسین جنیھا       
.الذي ذھب معه إلى السجل المدني في المرتین

ى القـاھرة            مھنته األصلیة    سأله عن   قال له كنت مزارعا قبل المجيء إـل
                 ت مناديـا ض إرث وعنـدما وصـلت مصـر عمـل ى      لدى قطعـة أر  أنـادي عـل

ى العـراق            األطفال التائھة، وجلجلت الحجرة بضحكة جبرائیل قائال وقد جئت إـل
طلب جبرائیل منه بحدة أن يحكي له عن يـاقوت ھـذا،         !لتنادي على ابنك فرج   

ا ھي عالقته به وما ھو اسمه الكامل وأين يعمل بالتحديد وھل جاء يـاقوت               وم
ى يـاقوت أو أن يـاقوت ھـو             إلى العراق من قبل      ف تعـرف ھـو عـل  واألھم كـی

 ال يعرف الـزاوي مـن أيـن         الذي سعى للتعرف والتقرب منه؟ األسئلة كثیرة        
اء، فھو  سھل جبرائیل له المھمة وطلب منه أن يحكي من أي جزء يش         يبدأ  

ضیف ولن يتركه يغادر المكان إال بعد سماع كل ما أغـلق علیـه قلبـه، وأمامھـا           
!الوقت واللیل يحب السھر

 والرحلة يبدو أنھا انتھت  وقد ال يرى أبو طه مرة ثانیة الضیافة قد تطول 
 وجبرائیل لن يتركه يغادر المكان ما لم يتأكد مـن صـدق رواياتـه       قبل أن تبدأ    

  الصـدق    وعلیه ب          لقـد سـكن بجـوار يـاقوت          ي حجـرة بمنـزل مجـاور  ـف
ي حـارة ضـیقة متعرجـة قريبـة مـن كـوبري                       استأجرھا له ابـن خالـه صـفوت ـف
ض الفرج، وظل ما يقـرب مـن ثـالث سـنوات وحیـدا                الصنايع والسكة الحديد برو

 يقضي وقته في متابعة سكان الحـارة مـن فـوق سـطح              دون زوجته أو ابنه     
 يخرج من الصباح البـاكر ويعـود         لفت نظره ياقوت     جرته  المنزل الملحق بح  

 يقولـون لـه الحـاج     أفندي من بحري وزوجته فالحة مكیرة     مع آذان العصر    
س بحاج لديه من البنات أربع وابن واحد            س    ياقوت وھو لی  يتمتع باحترام النـا

                  س فاكھـة أو بطیخـة  ال   يحضر معه أحیانا عند عودته عصرا جريـدة أو كـی



 مثله فوق سطح منزله،    يدخل الحارة ويده فارغة ويقضي وقته في المساء         
 أن زوجة ياقوت تعد له مائدة صـغیرة فـوق السـطح             الفرق بینه وبین الزاوي     

       علیھا زجاجـة منكـر     خمـرة            والـزاوي يعـد المعسـل والفحـم إلشـعال 
. بعد ثالث سنوات تبادال السالم والتحیةالجوزة 

لى قدمیه وتحرك ببطء شديدة تجاه النافذة أزاح السـتائر           وقف جبرائیل ع  
ق بالمقعـد            النھار ولي     لمـح عتمـة اللیـل         وقـدم اللیـل والـزاوي التـص

 أخبره أن اللیل طويـل وعلیـه   ولمحه جبرائیل ينظر للضوء القادم من الشارع     
صعید من ال "نصر  "وابني  "صابرة  "االستمرار وال داعي للقلق، جاءت امرأتي       

 حملت في الطفل الثاني وبدأت زوجة يـاقوت  – ويحكي الزاوي  –لإلقامة معي   
 صـابرة لـم      أمـام الحجـرة       كـان جلوسـھما فـوق السـطح          تتردد علیھا   

 العالقة اسـتمرت بـین      تخبرھا عن مسقط رأسھا بالتحديد كما أكدت علیھا         
ى              النسوان   جـاء  .اإلطـالق  إال أن الزاوي لم يقم بزيارة ياقوت في منزلـه عـل

ى       نصف شـعبان   موسم مناسبة دينیة     أرسـل يـاقوت كبـرى بناتـه إـل
. إال انه تعلل بأنه في انتظار ضیوفالزاوي تطلب حضوره لوالدھا 

نادى علیه ياقوت من فوق سطح منزله وأخبره إذا جاء الضیوف من الممكـن            
علم أن الزاوي ال  أوضح له معرفته بحجة الضیوف فھو يأن يغادر وعندما جاءه 

ي أقـام                  س أو الست سنوات الـت أقارب له وال معارف ولم ير له أھال طوال الخم
ي                .فیھا بجواره  ي الطعـام ومشـاركته ـف ب منـه مشـاركته ـف حديثه جمیل طـل

 امتنع عن الشراب فھو لـم يـذق الخمـر طـول حیاتـه، إال أن يـاقوت           الشراب  
 خرج أبنھا الصغیر من المنزل      حكي له عن أخته التي لم تكف عن البكاء بعدما         

 وطلب منه أن يخرج للبحث عـن        صباحا ولم يرجع حتى وقت جلستھم تلك        
 يرتـدي جلبابـا وشـعره       أربع سـنوات     عمره   الطفل في الحواري المجاورة     

 في أقـل مـن       وانطلق الزاوي في الحواري يبحث عن الطفل التائه          أصفر  
 أول مبلـغ    أعطاه خمسین قرشـا     ساعتین عثر علیه وعاد به إلى ياقوت        

اكتسبه في القاھرة وبعدھا احترف مھنة البحث عن األطفال التائھین واستعار 
 وال  " يـا عـدوي      يا دلیل التائـه     "النداء الذي سمعه منذ أن كان صبیا        

!يعرف من ھو عدوي ھذا
ي              من وقت آلخر     س ياقوت وال يـذھب إلیـه إال إذا طلبـه وألـح ـف  كان يجال

ف الـزاوي     .لطلب ولم يشاركه أبدا في الشراب     ا  حـرك جبرائیـل إصـبعه       توـق
ي الحـديث           كـان يـاقوت دائـم إطـالق     بحركة دائرية يطلب منه االسـتمرار ـف

ق                 النكات على الصعايدة، إال أن الزاوي لم يجد فیھا ما يجرح كرامته وكـان يطـل
ي طفـل مـ    الشائعات علیه إال أنھا كانت مصـدر رزقـه       ن الحـارة أو   فـال يختـف

الحواري المجاورة إال ويذھب أھله إلى الزاوي بناء على نصـیحة الحـاج يـاقوت               
ش عنـد االتفـاق           مقابـل ھـذا العمـل        وحدد لنفسه أجره      عشـرة قـرو

ش االتفـاق     عنـد العـودة بالطفـل       "حـالوة   "وخمسة وعشرون قرشـا       وقـرو
ور الـزاوي علیـه    فقد يعـود الطفـل لمنزلـه دون عثـ          العشرة أھم من الحالوة     

ت جیبـه وال تخـرج         ش العشرة قد دخـل  الحـاج يـاقوت كـان    وبذلك تكون القرو



يقــول إن الــزاوي يســرق األوالد نھــارا ثــم يعیــدھم لــیال بعــدما يــدفع ذوويھــم   
 والـرزق ال   واألطفـال يتوھـون    النسـاء تلـدن    المطلوب، وسارت األمـور     

ي يقـیم فیـه، تعـرف الـزاوي          من خالل ياقوت الذي يمتلك المنزل الذ       ينقطع  
.واقترب من بقیة سكان الحارة

ي يـده             بطالع جبرائیل مجلة في يده، لمح الزاوي أن بھـاء نسـاء عاريـات وـف
ي          مدالة  "سبحة  "األخرى    ملفوفة حول معصمة يبدو انـه ال يسـتخدمھا ـف

 والزاوي يحكي وجبرائیل ينصت أحیانا باھتمام وفي أحیـان أخـرى            التسبیح  
 وأنه ال يكترث على اإلطالق بكالم الزاوي، اسم ياقوت كـامال ال يعرفـه              يبدو

ف            وظیفته   ي يعمـل بھـا،          ال يعرفھا كل ما يعرفـه انـه موـظ  المصـلحة الـت
 الكـل يطـلق علیـه اسـم          ربما    في بوالق    "السبتیة  "يعرف أنھا في    

ش وحصـوله ع          ى مكافـأة   الحاج ياقوت إال انه لم يحج إال بعد بلوغه سن المعا ـل
   أخذ زوجته وسافر الحجاز وعـاد وقـد أقلـع عـن الخمـر              . اسمھا نھاية خدمة

!وتدخین السجائر
 الغالف علیه امرأة بیضاء مثل الشمع       وضع جبرائیل المجلة على الطاولة      

ى جبرائیـل         في وضع غريب وعارية تماما مثلما ولـدتھا أمھـا             جـاء الـدور عـل
ض لیربــت علــى كتــف الــ للحــديث   حمــد اهللا علــى  المھــم زاوي  نھــ

جبرائیل عرف ما ھو ياقوت ويريد الزاوي أن يعرف من ھو جبرائیـل           !سالمته
المسافة بین الفكرة والنطق بھا أسـرع لـدى جبرائیـل الـذي يقـرأ مـخ الـزاوي                   

 األمور اتضـحت    "قسم شئون العرب    " مرحبا بك في     وكأنه كتاب مفتوح    
سـم العـرب وكأنـه يقـرأ مـن القـرآن، مھمـة ھـذا                وانبرى جبرائیل يتلو ما ھـو ق      

الـذي يـأتون للعـراق مـن كـل مكـان         القسم السھر على رعاية إخواننـا العـرب         
 إن كل مـن يـدخل      وتسھیل إقامتھم وحل مشاكلھم ومساعدتھم إذا أمكن        

العراق علیه أن يرجع قسم شئون العرب في الحي الذي يقیم فیه خالل مـدة         
.أقصاھا أسبوعین

ي                ثقب جب  رائیل عیني الزاوي بنظراته وسأله عن المنـزل الـذي يقـیم بـه ـف
ض الفرج وأصحابه وعالقته بھم، اإلجابة ال تحتاج إلى ضغط أو جھد، استأجر              رو

زكیـة  "له ابن خاله صفوت حجرة فوق السطح لدى امرأة عجـوز، لھـا اسـمان                
ي ال تسـمع ع            "زكیة أمانه   "و  "الطرشة   ى  االسـم األول يعـرف سـببه، فـھ ـل

اإلطالق وكان يخرج ويدخل من المنزل، ال تشعر به وال تسمع وقـع أقدامـه                
قال له صفوت أنھا طیبة، إال أنھا كانت جشعة، عندما قرر أن يستغل جزءا مـن          
الســطح، طلبــت رفــع األجــرة ورفعتھــا أكثــر مــن مــرة ووصــل اإليجــار الشــھري 

ت      فال"زكیه أمانة   "خمسة عشرة جنیھا، أما اسمھا الثاني        سـبب أنھـا لیـس
ص والحرامیــة      ـل مــع اللصــو ـالق، تتعاـم  يخفــون عنــدھا  أمینــة علــى اإلـط

 سـمع ھـذه التفاصـیل عنـدما       "أمانـة   " أي يضعونھا عندھا     المسروقات  
ت بفضـحھا بالفعـل        وھـددت بفضـحھا      تشاجرت معھا امرأة بالحارة       وقاـم

.وذكرت أشیاء أخرى من ھذا القبیل



ب منـه         يكاد الزاوي أن يتوقف وي     ب يطـل ى المكـت دق له جبرائیـل بإصـبعه عـل
 كانت زكیة أمانة حرامیة أيضـا، عنـدما تسـقط دجاجـة مـن فـوق                االستمرار  

ي صـندوق قمامـة                   "السطح ال يجد لھا أثرا ويعثر بعد عدة أيام على ريشھا ـف
وقد جاءتھا الشرطة مرة واختفت عدة أسابیع من حجرتھا الضیقة     "زكیة أمانة   

ي مركـز              في مدخل المن   زل، ولم تفسر ألحد سبب اختفائھا أو سبب طلبھـا ـف
 اعتادت الخـروج مـع أذان الفجـر والعـودة قبـل العاشـرة صـباحا                  الشرطة  

تـدخل حجرتھـا وال   "صـريخ ابـن يـومین      "الحارة في ھذا الوقت ال يسمع فیھا        
س أمام المنزل ويتحدث الكل أمامھـا بـال خـوف             تخرج منھا إال عصرا       تجل

" ال تسـمع     ال تسـمع    " ركز على الزاوي على جملة       ال تسمع   فھي  
! وسیحدثه بكل أمانةفأكد له جبرائیل انه يسمعه تماما 

ب علیھـا اسـمه            سأله جبرائیل عن عدد أوالده وسلمه بطاقة تمـوين كـت
يصرف بھا كل السلع األساسیة من جمعیة استھالكیة في شارع الرشـید             

ي    في"البواكي  "تحت   ب منـه أن   "للمربعـة  " مواجھة المـدخل الرئیـس وطـل
ث عـن ابنـه       يستمر في اإلقامة مع أبو طه        "فـرج  " وان يقول انه جـاء للبـح

ت الحـالي                   ي الوـق ف ـف ويوزع صوره كما يشاء وحذره من مقابلـة سـعید النظـی
ث ھـو بطريقتـه                   وأخبره انه من الممكن أن يجدوا له عمـال ولكـن علیـه أن يبـح

لتجــول فــي بغــداد قــدر المســتطاع لیحفظھــا ويحفــظ شــوارعھا  وطلــب منــه ا
ى وإن                وحواريھا وأحیاءھا وأفھمه أن لن يمسه احد بسواء ھنا في العـراق حـت

! وتجاھلـه الـزاوي    "ثأر  "توقف جبرائیل عند حروف كلمة      .كان ھاربا من ثأر   
س في يده مبلغا من المال ونصحه بالمرور من وقت آلخر  ووقف على قدمیه ود

ى      "الوزيرية  "على مكتب جبرائیل عبد الجبار في مكتب          وال يخبر أحدا عـل
! إال أن جبرائیل ظل ممسكا بیده عدة ثوان صافحه اإلطالق بھذا اللقاء 

 كان ينتظر ھذه اللحظة بفارغ عبء ثقیل من على أكتاف الزاوي "انزاح "
وابنــه نصــر "صــابرة "الصــبر مثلمــا انتظــر عــودة شــمل أســرته ومجــيء    

 واجتمعوا بعد بعاد  وتقابلوا بعد فراق انتظرھما ما يقرب من ثالث سنوات 
      ولم يطل انتظاره ھذه المرة  بعد أقل من يومین  اصطاده قسم شئون 

 وأخرج ھو طواعیة كل  لقد عصره جبرائیل عصرا  وخرج أكثر قوة  العرب  
!يده صالبة وقد شعر بقـرب االنفـراج       ما كان يخفیه ويخیفه وما ال تحرقه النار تز        

س لوجـه اهللا      ي     المبلغ الذي في يده عربون شغل ولی  يـذكره بمـا دسـته ـف
ي القـاھرة                "صابرة  "يده   قبل مغادرته القرية وما تركه له ابـن خالـه صـفوت ـف

قبل أن يتركه وحیدا في بحار الخوف والعذاب 


