
. يا عدوييا دلیل التائه 
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ھنا أشیاء يطول انتظارھا وال تأتي وأشیاء أخرى يتشوق        
إلیھا المرء إال انه ال يحصل علیھا إال بعد أن يكاد يفقد األمل         

   ثالث سـنوات    ".صابرة  " انتظر         وآخـر كلمـة قالھـا لـه 
فموضـوعھا يحتـاج تخطـیط      "يصبر  "صفوت في القاھرة أن     

ي مصـر يحتـاج تـدبیر،           البلـد واإلقامـة      وخروجھا من  معـه ـف
ي الخـیط               خاصة وأن عیون أھل القتیل لن تغفـل عنھـا، فـھ

ي الطعـم الـذي يسـقط بـه            الذي سـیؤدي إلیـه        وـھ
ي    "صابرة  "وھي الشبكة التي سیصطادونه بھا،       تـأتي ـف

والتي "نصرة "وبعدھما األم "نصر "المقدمة ھي والطفل 
 وتخـرج مـن الـبالد وتـذھب         بعـاد   قد ال تقدر على وجع ال     

 والمطلــوب إلــى الــزاوي فــي المكــان الــذي اختبــأ فیــه   
خاصـة وأن عائلـة القتیـل قـد         "نصـرة   "و  "صـابرة   "مراقبة  

وحـده  "علي الـزاوي  "أعلنت عن عزمھا على الثأر من  
نصر " ولن يقتربوا من طفله      وقالوا أنھم لن يمسوا أھله      

" المطلــوب علــي الــزاوي  ال أحــد ســواه  تحللــت 
األسرة من عبء الثأر إال أنھا لم تتخل عن مسئولیة رعايـة            
الزاوي وتوفیر الدعم له والتمويه بقدر المسـتطاع وإن طـال           

.األمد
كــان صــفوت ابــن خالــه خــیط الوصــل بینــه وبــین القريــة   
وأعمامه وأخواله وزوجته وأمه كان يسافر إلیه كـل شـھرين      

س ويغادر الجمعة لیلحق  يقضي معه لأو ثالثة  یلة الخمی



يء مـن إنتـاج الصـعید             بمدرسته    ال يأتي محمال بـش
ض الفاكھة قبل دخوله الحارة ويظل يحكي  يكتفي بشراء بع

 لـم تنقطـع األخبـار عـن         أخبارا وقصصا عن القرية وأھلھا      
 ومـن   فھو يعلم من مات ومن تزوج ومن أنجب الزاوي  

ي إحـدى     ومـاذا بـاع     اشترى وماذا اشـترى ومـن بـاع           ـف
صـابرة  "معه الخطط لتھريب     استعرض   زيارات صفوت له    

 فنجـاح   وقـال لـه وأكـد علیـه أال يتعجـل             من القريـة    "
"ستطبق على خطة زيارات والدتـه       "صابرة  "خطة تھريب   

ى     التي بدأت تنتابھا نوبـات بكـاء حـاد          "نصرة   ي عـل  تبـك
ذي تركھـا صـغیرة   ابنھا علي وتبكي على المرحوم زوجھا ال   

. علي وأخوته البناتشابه ومعھا كومة من اللحم 
 وضعھا كبـار العائلـة وشـاركھم        الخطة أبسط ما يكون     

 لقـد ھـرب الـزاوي والقريـة كلھـا تعلـم أن              صفوت نفسه   
"قلة أصل   " والبد من إطالق إشاعة حول       أخواله ھربوه   

وأنـه  "صـابرة  "الزاوي وأنه أرسل ورقـة طـالق البنـة خالـه          
تركھا لحالھا بعدما أصـبح مـن المتعـذر علیـه دخـول القريـة           

 وصـلت صـابرة نفسـھا         دارت اإلشـاعة     مرة أخرى   
الصبر نصیحة مرة في    .التجلد بالصبر "نصرة  "وطلبت منھا   

ى   الكل يتجرعھا رغما عنه  الصعید    بعد فترة رحلت إـل
رر أن  ق"ضاحي  " وقیل إن والدھا     بیت أبیھا في دمنھور     

 وانه منذ البداية كان ال يرغب في تزويجھـا         يزوجھا ھناك   
ش ھناك           بل ولـدت    البن أخته في الصعید، فالبنت لم تع

 وكـان مـن المفـروض أال يعیـدھا مـرة            وتربت في بحـري     
أخــرى للصــعید، إال أن أختــه أصــرت علــى إتمــام الــزواج  

 وقـد أجـل ضـاحي الزفـاف         والفاتحة قد قرئت وھم صغار      



ي     ثر مـن مـرة ولسـنوات بحجـة صـغر سـنھا              أك  واـفق ـف
.النھاية مرغما وزفت إلیه في القرية

الفقر مؤسسة قائمة بذاتھا في الصعید رصیدھا الوحیـد          
س ال تشبع منھا   "الحكاوي  " أنھـا  "صـابرة   "صـدقت   .والنا

ي                  ي لـم تعـد ـف ى منـزل أبیھـا، فـھ طلقت وأنھا ستغادر إـل
لـم يعـد    كما أن علي نفسـه      حاجة لإلقامة في دار الزاوي،      

 خرجت يلزمھا بعدما فرط فیھا وأرسل إلیھا ورقة الطالق      
ي الـزاوي           "صابرة  " ي حضـنھا قطعـة مـن عـل من القرية ـف

وتشیعھا نظرات النسوة فقد تم اتخاذ قـرار سـفرھا، وحـدد        
 وجـاء   لتراھـا القريـة كلھـا        موعده في منتـصف الیـوم       

حديد في سفرية لـم     أبوھا واصطحبھا إلى محطة السكة ال     
.تشاھد بعدھا القرية مرة أخرى

ض التفاصـیل            مع كل زيارة يضیف صفوت لعلي الزاوي بـع
           أقامت صابرة في دمنھور وانقطعت عالقتھـا بالقريـة، إال 

القرية لم تنقطع عالقتھا بھا وخاصة أھل القتیل الذي ضاع          
أملھــم فــي العثــور علــى الــزاوي بعــدما انقطعــت عالقتــه   

سافر احد أفراد أسرة القتیل إلى دمنھور بعـد عـدة     .بصابرة
شھور لیتأكد من رواية طالق البنت واستعدادھا للزواج من         

 وعـاد لیؤكــد صـحة الروايـة إال أن البنــت أفضـل مــن     آخـر  
ص    رفضت عروض الزواج     عنه  "وأصیلة  "الزاوي    القـص

ي       ال تنقطع في القريـة       ب أم عـل ي قـل  والنـار تشـتعل ـف
رغم علمھا أن كله من خطة الخداع والتي        "صرة  ن"الزاوي  

يجب أن تستمر إلى أن يأذن اهللا بجمع شمل أسرة الزاوي           
.مرة أخرى



ي        "نصرة  "لم تقدر    ى مغـادرة وفـراق ابنھـا عـل صبرا عـل
 قررت السفر إلى دمنھور وحـدھا       "نصر  "وبعاد حفیدھا   

         فقد سافرت إلى ھناك أكثر من مرة      لم تكن وحـدھا 
 ي زيارتھـا أسـبوعا     "يرقبھا "ان ھناك من    ك اسـتمرت ـف

أن تتزوج   "صابرة  "وعادت للقرية وأشیع أنھا طلبت من       
 الحوادـيت كثیـرة وصـفوت       فعلي أبنھا وصابرة أيضا ابنتھا      

ينقلھا له كما ھي ويطلب من الزاوي الصـبر فعنـدما يحـین             
 سیجد زوجته صابرة وابنه نصر يطرقان علیـه بـاب       الوقت  

 فھــو الوحیــد الــذي يعــرف مكانــه   جرتــه وھــو معھمــا  ح
بالقاھرة ويـدعو الـزاوي اهللا أن يقـرب البعیـد، طـال انتظـاره               

 ووجــد بالفعــل زوجتــه صــابرة  ثــالث ســنوات ســنوات 
وابنه نصر يسیر بجانبھـا وأمامھـا خالـه ضـاحي وابـن خالـه               
صفوت، انتظر طويال وبعد أن كاد يفقد األمـل تحـقق المـراد             

    لم يطل انتظاره     ھا ھو           فقـد مـد يـده لقسـم شـئون 
 أحصاه   أو أنھم بادروا وقدموا أياديھم وبھا مبلغ         العرب  

 س بــالطبع " مائــة وخمســین دينــارا، عربــون شــغل ولــی
ولكنـه لـن يتعجـل لمـاذا أھـدوه مثـل ھـذا             "!عربون محبـة    

ى عمـل                  !المبلغ ى أبـو طـه ويبلغـه انـه عثـر عـل سـیعود إـل
وأنـه سـیواظب علیـه مـع بدايـة      "ة عـالوى الحلـ  "بمنطقة  

الشــھر الجديــد ومــن اآلن ســیتجول فــي بغــداد دون خــوف 
س دون تـردد          ويبـحث عـن ابنـه عالنیـة         ويقترب من النـا

ى ذلــك مــع      ث عــن الغـائبین اآلخــرين، فقـد اتفــق عـل ويبـح
 فقد شھدت ھذا االتفـاق صـورة        جبرائیل ولم يكن وحده     

س ج   س صــدام الضــخمة المعلقــة فــوق رأ برائیــل الــرئی
!وأھله



"مــن منطقــة األعظمیــة حتــى شــارع الرشــید ومــدخل  
ي عیـون الـزاوي عمـا رأه            "المربعة   س ـف اختلفت وجوه النا
 وانقطـع المطـر      والجـو صـحو       الوـقت لیـل      أول مرة   

 المحالت لـم    ولمعت الشوارع والسیارات وأوراق الشجر      
اح،  إال أن الحركة بطیئة تختلف عن حركة الصب        تغلق بعد   

س أنھكت، عائدون إلى منـازلھم بعـد يـوم عمـل طويـل               النا
ى مـا قبـل انتصـاف               وشاق، فالكل ھنا يعمل منذ الصباح إـل

 وفرح بما يدخر وفرح بما       والكل فرح بما يكسب      اللیل  
س ومـا يأكـل       س بمشـكلة       يلب  والبعـد عـن األھـل لـی

 علیھـا   محالت كثیرة وضعت أرففا صغیرة بجانب المدخل        
 القـاھرة    وقائمة بأسعار المكالمات إلى مصـر        تلیفون

 قرأ يافطـة معلقـة       وبحري غیر قبلي     غیر اإلسكندرية   
 اتصل بالقـاھرة بعـد الثامنـة مسـاء          بمدخل مطعم تقول    

ض، أخرج مـن جیبـه ورقـة مـدون علیھـا رقـم تلیفـون           بتخفی
ى      وطلبه مكالمة    الحاج ياقوت     وزف بشرى وصـوله إـل

 منــه أن يرســل تحیاتــه ألم نصــر وأن  بغــداد ســالما وطلــب
س في العاشرة مسـاء تقريبـا            يخبرھا انه سیتصل كل خمی
وسأل الحاج ياقوت إذا كان يرغب ھو أو بناته في أي شيء 

" وتعلم أن ينھي حديثه مثل العراقین بجملـة          من بغداد   
".في أمان اهللا 

ندما اقترب مـن الحجـرة وجـد البـاب مواربـا وأبـو طـه قـد                  
ش   األرض ويكاد القلق يقتله، تأخر الزاوي أثار حـنق أبـو     افتر

 ال احـد يفقـد    نعم   طه، فھو قادم جديد ال يعرف بغداد        
ي             الطريق فیھا، إال أن ھناك من يعتدون على المصـريین ـف

 يقولون ھذا أصیب بطـلق نـاري خطـأ         الشوارع والطرقات   



س ھنــا مـثـل مصــر ال تصــدق     وذاك دھســته ســیارة والنــا
ى المصـاحف،         الروايات ا  لرسمیة حتى لو أقسم الحكام عـل

س الثقة، انفعل أبـو طـه             تراث طويل من المخادعة أفقد النا
ب إبالغـه                  في الزاوي ونبـه علیـه إذا تـأخر مـرة أخـرى فیـج
مسبقا فقد ظـن الظنـون وشـعر انـه سـیفقد الـزاوي أيضـا                 

ي     "مثلما فقد ابنه، طمأنه الزاوي بـان عمـر           "الشـقي بـق
يــق فــي القـاھرة ولــن يضـیع أيضــا فــي   فھـو لــم يفقـد الطر  

العراق وعاتبه على عدم إغالق باب الحجرة، فمن الممكـن   
س أبو           أن يتسلل احد ويسرق حقیبة الزاوي أو يسرق مالب
طه المعلقة على جدار الحجرة، أشاح أبو طه بیده مبتسما      

ي شـئون العـراق وأھلـه             ومستنكرا واستعرض خبرته ـف
التي قضاھا كلھا في البكـاء      خبرة الخمسة والستین يوما و    

س        عنـدما قابـل الـزاوي        على ولده طه باستثناء األم
 فقد كف عن البكـاء وأدرك أن ھنـاك          وكان دواءه وشفاهء    

.غیره في ھذه المصیبة إال أنھم أقوى منه وأكثر صالبة
ـن تــرك المنــازل مفتوحــة أو      ال خــوف علــى اإلـطـالق ـم

كل أنـواع البشـر مـن     العراق به  – يفسر أبو طه     –المحالت  
 بھا تجـار مخـدرات وقـوادون    كل بقاع العالم، إال اللصوص      

وتجار عملة وحتى اللصوص الذين يأتون إلیھا يعلنون توبتھم 
ب الـرزق والشـرطة           بمجرد دخولھم، فالمجـال واسـع لكـس
ھنا ال تستخدم ورقا أو أقالما ويبـدو أنھـم لـم يتعلمـوا مـن                 

س كتابـة المحاضـر أو البالغـ        ت الشـرطة      األسا ات، إذا قبـض
علــى قــواد، فھنــاك اخــذ ورد فــالقواد ال يعمــل فــي الغالــب 
ص، فنصیبه طلقة رصاص           ض على ل وحده، أما إذا ألقت القب

أطلقت علیـه   "في ظھره أو رأسه وبیان الشرطة جاھز        



ي   "الشرطة النار لعـدم امتثالـه لألوامـر بـالوقوف             وتحـك
ص ويزيد فیھا وعلیھا ومن ھنا         كانت توبـة اللصـوص     قصة الل

س الكعبــة  س خوفــا مــن اهللا علــى أســتار بغــداد ولــی  لــی
وطمعا في رحمته، استغفر اهللا ولكن خوفا من الموت على  

.أيدي الشرطة
ى               أخبره الزاوي برحلتـه الطويلـة منـذ خروجـه عصـرا حـت
ـن     عودتــه وأنــه تنقــل فــي أحیــاء عديــدة واســتقل أكثــر ـم

 أناســا لــم تاكســي وشــاھد منــاطق لــم يشــاھدھا وقابــل
 وأسھب، إال انه لم يقل       وشرح   يخطط لمقابلتھم قال    

 لم يقل له انـه قابـل جبرائیـل عبـد الجبـار ولـم                الحقیقة  
يذكر له ما دار في المقابلة، فقد طـلب منـه أال يخبـر أحـدا                
ولم يحك له عن قصة المائة وخمسین دينارا، إال أن بطاقـة            

ن قابل احـد معارفـه   التموين ال يمكن إخفاءھا، فقد ذكر له أ  
وساعده في استخراج بطاقة تموين له ولـألوالد الـذين لـم            
ي       يحضروا بعد من مصر وأن ھذه البطاقـة، ستسـاعدھم ـف
ـل     الحصــول علــى احتیاجــاتھم بســعر مناســب مــثلھم مـث

 وأخرج البطاقة مـن جیبـه وأعطاھـا ألبـو           العراقیین تماما   
 قصـة    وقبل أن يلقي أبو طه نظرة علیھـا، أضـاف لـه            طه  

عثوره على عمل لدى محل عطارة كبیر بالقرب مـن موـقف     
ى ذلـك          س وأنه سیبدأ العمل مـع بدايـة الشـھر وحـت األتوبی

وعـن  "فرج  "الموعد سیقسم أحیاء بغداد ويبحث عن ابنه        
وبعــد أن ينتھــي ـمـن بغــداد ســیخرج إلــى المــدن   "طــه "

القريبة بصحبته وإن لم يستطع السـفر معـه، فھـو سـیقوم          
لمھمــة علــى أن يــدفع أبــو طــه جــزءا مــن تكــالیف  وحــده با

مر بسرعة على جزئیـة تكـالیف السـفر تـلك، فـإذا             !السفر



 خیـر وبركـة وإن لـم يـدفع قـد            تقبل أبو طه الفكرة ودفـع       
ت             ث عـن طـه وانفرـج أصبح علیـه واجبـا وإلزامـا منـه بالبـح
ى       أساريره فرحا عندما أخبره انه اتصل بالقـاھرة وسـأل عـل

وعــدھم باالتصــال أســبوعیا، إال أنــه تظــاھر أم العیــال وانــه 
بالموافقة على نصـیحة أبـو طـه باالتصـال بھـم مـرة واحـدة         

!على األكثر في الشھر تدبیرا للنفقات
"مركز العـالم بالنسـبة للـزاوي وقھـوة          "عالوى الحلة   "

س الكــرخ    ـخـط البدايــة  ھــي البــؤرة والمنطلــق  "شــم
ى الجرسـون   والنھاية، يلف ويدور ثم يعود إلیھا    نادى عـل

 وقد شعر في ھذا الصـباح انـه قـادر        وطلب إفطارا وشايا    
على التھام جمل، فالطريق من المربعة إلى عالوى الحلـة          
وعبور الجسر واستنشاق ھواء الصبح طھر صدر الزاوي من         

 سـأل  دخان المعسل الذي اعتاد تدخینه لیال مع أبو طه          
د على مسـامعه    الجرسون إذا كان احد قد سأل علیه، مؤك       

ي                 عندما حـاول أن يتجاھـل سـؤاله، بـان اسـمه الحـاج عـل
ى               ي ھـذا المقـھ الزاوي قد يأت البعض للسؤال علیـه ـف

س اقل مـن الحـاج يـاقوت      اسمه الحاج علي الزاوي، فھو لی
وال أدنى من الحاج سعید النظیف الذي صدع أبو طه رأسه           
بــه مــن كثــرة أحاديثــه المســتمرة عنــه وأضــاف للجرســون  

ضرورة إبالغه عن أي مصري يظھر في المنطقة يكـون قـد            ب
جاء للبحث عن ابنه أو أخیه فقد قرر منذ الیوم القیام بھـذه             

س الغالبة !المھمة بدال من النا
ى            ض الوقت قبل أن يتوجه إـل توقف على باب المقھى بع

 اكتـشف أن    الحاج إبراھیم الحلي صاحب متجر العطـارة        
جدار المقھى من الخارج معلق ضخما على "بروازا "ھناك 



ف الـبعض عنـدھا            يطالعونھـا    فیه صفحات جرائد يتوـق
يقرأون أشیاء منھا ثم ينصرفون لحال سبیلھم، قال لنفسه         
من الممكن أن يتم وضع صور المصريین التائھین داخل ھذا          
ب مـن الـذين يعثـرون علـیھم أو            البرواز وأسـمائھم وأن يطـل

ھم معلومـات االتصـال بالحـاج       تعاملوا معھم أن أو ممـن لـدي       
ي أن يفصـح    علي الزاوي في ھذا المقھى     إال انـه خـش

عن رغبته تلك للجرسون قبل مقابلـة جبرائیـل عبـد الجبـار             
ى مـن تنـاول إفطـاره وشـايه           ومناقشة األمـر معـه        انتـھ

 أخذھا ولم وألقى بمائة وخمسین فلسا فقط للجرسون 
ائیل عبد الجبار أن ينطق، لقد علم حقیقته بعدما أخبره جبر  

س أمینا ولصا !ھذا الجرسون لی
ق ومشـاھدة         الجو الیوم صـحو      ي الطرـي  والتمشـیة ـف

س بعیــون صــافیة متعــة    س يتحركــون فــرادي   النــا  النــا
ي          وجماعات   س ـف س النا  ال فرق على اإلطالق بین مالب

 اسـتثناء واحـد لقطتـه عینـاه         القاھرة أو الصعید أو بغداد      
 يرتــدون ســراويل واســعة وفضفاضــة  وھــو أن ھنــاك رجــاال 

ش        بعض ھذه األحزمـة     ويلفون وسطھم بحزام من القما
ش ورسوم ملونـة     كمـا أن  من لون واحد واألخرى بھا نقو

 بعضھم  غیر الوضع الذي يعرفه     "التلفیحة  "طريقة وضع   
ي عمـره أو يزيـد مـن ھـذه                   شباب صـغار السـن وآخـرون ـف

 ألخـذ قسـط مـن    النوعیة أصحاب محـالت يجلسـون أمامھـا    
س              س الشتاء، يبدو أنھـم ال يعرفـون أن التعـرض لشـم شم
س صــحیا ويســبب أمــراض العظــام وكانــت أمــه   الشــتاء لــی
س خاصة في شھري طوبـة           س في الشم تحذره من الجلو
وأمشیر، ولكن أين تباع ھذه السراويل الواسعة، فھي تبدو     



س وأيـن                 مريحة وناعمة وقد يسأل أبـو طـه عـن ھـؤالء النـا
س في بغـداد     سوق ال  ي         مالب ى إبـراھیم الحـل  عـرج عـل
 ثالثة  ألقى علیه السالم وأشار له بأصابعه العطار 

ى مـن      باقي ثالثـة أيـام ويـأتي لتسـلم عملـه              لقـد مـض
ي                 ي التجـوال ـف المھلة ما يقرب مـن سـتة أيـام، قضـاھا ـف

.شوارع بغداد
 رغــم أن الفاصــل بینھمــا كــوبري الكــرخ غیــر الرصــافة 

ي القـاھرة   ھذا شأن الدول العربیة جمیعھا  ويبدو أن     فـف
   الزماـلـك غیــر بــوالق ويفـصـل بینھمــا كــوبري  الكــرخ 

س من جمیع محافظات العراق ويبدو أنھا میدان          ملتقى النا
س   ي           ".بتاعھم  "رمسی س مـن بحـري وآخـرون مـن قبـل نا

وإن ظل الرجال أصحاب السـراويل الواسـعة يثیـرون خیالـه،        
ي التلیفزيـون بالقـاھرة         فربما يكونوا صیادي   ن، فقد شاھد ـف

أناسا يرتدون مثل ھذه السـراويل ويتحـدثون بلھجـة قريبـة            
 وعنـدما دخـل    من لھجة أبو طه ويعملون بصید األسماك        

المقھــى، راقــب الجرســون عیونــه وھــي ملتصــقة علــى    
ي أذنـه وأعلمـه أن ھـذا       س ـف السروال، فانحنى علیه وھم

الشــمال إال أنھــم "بتــوع " ـمـن األكــراد الرـجـل كــردي 
منتشرون في جمیع أنحـاء بغـداد ولھـم مقـاھیھم الخاصـة             

وھم مثل أھالي .وأغلبھم من مدخني المعسل والشیشة
"صنع الحداد "الصعید ال يتفاھمون وبینھم وبین بعضھم ما 

 المھـم عـرف أخیـرا أن ھنـاك صـعايدة            قتل وثأر ومطاردة    
س   يعیشون في مناطق خارج مصر من شـمال العـرا          ق ولـی

.من جنوبھا كما في مصر



جیــدا "عــالوى الحلــة "حفــظ علــي الــزاوي منطقــة 
المحالت والمقاھي والوجوه الدائمة ھناك وأقام عالقات ود        
ى بغـداد            مع سائقي األتوبیسات وقد علم الكل انـه جـاء إـل
للبحث عن ابنه وقد وزع المزيد من صوره وفي انتظـار الـرد             

  ثــم يعبــر الجســر "وي الحلـة  عــال" يبـدأ يومــه بمنطقــة
 يبـدو أن     أھلھـا غیـر وناسـھا غیـر          عائدا إلى الرصافة    

ي     أغلبھم من الموظفین     الـذي  "المربعـة   " باستثناء ـح
ش فیه مع أبو طه        فھو أشبه بالمسـتعمرة المصـرية       يعی

           يتمشى في شارع الرشید بعد الوصلة األولى في البـر 
آخـر يبـدأ مـن بـاب         الشارع أطول مـن أي شـارع         الثاني  

 لــديھم أيضــا میــدان  المعظــم وينتھــي بمیــدان التحريــر  
س اسم میدان القاھرة       حتى شارع الرشید ھذا لـه       بنف

ي روض الفـرج شـارع اسـمه            اقصـر  "ابـن الرشـید     "ابن ـف
 يمتـد مـن جزيـرة بـدران         قلیال من شارع الرشید نفسـه       

إلى ما قبل مزلقان النجیلي الـذي يفصـل روض الفـرج عـن           
منطقة السبتیة، شـارع ابـن الرشـید ھـذا كـان آخـر حـدود              

!التائھة"العیال "الزاوي الشرقیة في مھام البحث عن 
ي الكـرخ بسـیطة وشـعبیة ورخیصـة ويشـعر             المحالت ـف
الزاوي أنھـا مفتوحـة ألمثالـه بینمـا محـالت شـارع الرشـید             

 وكل   واجھات زجاجیة ضخمة وإضاءة      غاية في األناقة    
 وال أحد يفاصـل أو يجـادل        علیه سعره   "مكتوب"شيء  

 استثناء واحد في شارع الرشید       في البیع أو الشراء     
 سـوق مسـقوف بـه كـل أنـواع البضـائع              قرب نھايتـه    

للفصال "يطلق علیه السوق العربي كل شيء فیه يخضع         
" ابتاع لنفسـه     "السوق العربي   " من   والمناقشة  "



ھــا علــى رأســه ورقبتــه مثلمــا عربیــة جديــدة، لف"تلفیحــة 
ي رحلتـه وعلیـه        يفعل العراقیون    ى تنتـھ  فھو ال يعلم مـت

ش حیاتـه      س           أن يعی ض المالـب ى بـع  سـقطت عینـاه عـل
إال انـه   "صـابرة   "النسائیة المحتشمة التي تلـیق بزوجتـه        

اجل الشراء بعدما عرف سعرھا فھي لیست غالیة السـعر          
" ــ   "وال تغلــي ـن ھــذا ل س موعــد علــى أم نصــر ولـك ی

.الشراء
عبر جسر األحرار للمرة لثانیة ھذا الیوم عائدا إلى الكرخ          
حیث المقھى وأبو طه، الذي أبلغه قبل خروجه في الصباح          
انه سیلحق به في المقھى بعـد الظھـر الرتباطـه بمواعیـد             

              بداية الجسر من الناحیـة الغربیـة مسـجد كبیـر وفنـدق 
 مبنــى اإلذاعــة اكبــر ومــن نھايتــه فــي الطــرف اآلخــر بــرج  

والتلیفزيون، فقد تعلم منذ أن كان صبیا أن يحدد االتجاھات          
ي       قبلي   األربعة بحري     مـن يعـرف      وشـرقي وغرـب
ى وجـد أبـو طـه فــي      "يتـوه  "االتجاھـات ال   ي المقـھ  ـف

انتظاره وبصحبته احد سائقي األتوبیسات الذين وزع علیھم 
لسـالم    قبـل أن ينـطق بالتحیـة وا        "فـرج   "صور ابنـه    

والتي لـم يعـد     " يا عدوي    يا دلیل التائه    "أطلق صیحته   
ي أي مكـان             السـائق فیمـا   يجد في إطالقھا غضاضـة ـف

 فھو قادم مـن محافظـة ديـالي شـمالي       يبدو لديه أخبار    
ض المحافظـات قـدر               بغداد    لقـد حفـظ الـزاوي أسـماء بـع

 فیھـا    وإذا كانت محافظة جبلیة أو سھلیة        استطاعته  
س بھا أنھارنھر . أو لی

محافظة ديالي تلك تقع على نھر يحمل اسمھا ومركزھا 
الرئیسي مدينة بعقوبة وقد قـرأ لـه ھـذا االسـم مـرارا مـن              



ي     خالل خطابات فرج    حمل آخر خطـاب اسـم القريـة الـت
ف سـاعة أو         "الخالصة  "تدعي   شمال بغداد على بعـد نـص

س، يقال إن المسافة بینھ       ا وبین بغـداد ال     أكثر قلیال باألتوبی
ى    "الخالصة " في  كیلو متر 30تزيد عن   تعـرف فـرج عـل

ي مدينــة       ش معھـا والعمــل ـف زوجتـه العراقیـة وانتقــل للعـی
.عائلتھا

أخــرج الســائق صــورة فــرج مــن جیبــه وأعطاھــا للــزاوي، 
مشیرا انه توصل إلى العائلة التي تـزوج فـرج إحـدى بناتھـا       

س الذين يعرفو    ن فرج جیدا، أثنوا علیـه  وھناك الكثیر من النا
وعلى أخالقه وتربیته وشھامته وقیامه بمساعدة القادمین       

" يبـدو أن  الجدد من مصـر ومسـاعدة أھـل القريـة أيضـا       
س له          "الولد   "خلطة  "تغیر، فھو في مصر كان مثل أبیه لی

بأحــد إال أن اتســاع معارفــه كمــا يقــول الســائق ينبــئ بــأن 
ولـد، الـزاوي يسـمع بكـل        ھناك تغییرات حدثت في حیـاة ال      

حواسه وبـدأ العـرق يتصـبب مـن جبھتـه رغـم بـرودة الجـو                 
ويســتحث الســائق أن يحكــي بــال توقــف إال انــه يرتشــف    

 البنت من عائلة    رشفة الشاي قبل كل جملة ينطق بھا        
".عامرة "واسمھا "ھاشم "

ي            المعلومات التي جاء بھا صحیحة، فقد أخبرھم فـرج ـف
س أن اسـمھا         الخطاب الخیر الذي     "أرسله وبه صورة العـرو

 عــامرة منــور وھــا ھــو الســائق يؤكــد اســمھا  "عــامرة 
الكالم صحیح إال انه لم يأت بجديد، تداخل أبـو طـه            .ھاشم

ى احـد يعـرف                  "طـه   "وسأل السـائق إن كـان قـد عثـر عـل
رشف رشفة شاي بصوت عال ولم يكترث بسؤاله واسـتمر          

 أســرة البنــت فــي توجیــه حدثــه إلــى الــزاوي، األســرة 



ى مدينـة أخـرى، ال          انتقلت كلھـا مـن المكـان         ت إـل  رحـل
يعرف احد على وجه التحديد قبلـتھم، بـل تضـاربت األقـوال             

       س تقول رحلوا إلى السلیمانیة  آخـرون يؤكـدون أن       نا
أسرة البنت نقلت تجارتھا إلى مدينة الحلة وھناك مصريون         

ى محمـد يوسـ            ف  أكدوا أن ھناك شخصا يدعي فرج عـل
 قــد ســافر إلــى –وال يعرفــون لقــب الــزاوي علــى اإلطــالق 

 طلب الزاوي مـن     الناصرية واتصل بھم تلیفونیا من ھناك       
الســائق أن يعیــد علــى مســامعه أســماء المــدن الــثالث    

يء مــن الوضـوح والھــدوء     الحلــة  السـلیمانیة  بـش
.الناصرية
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وبـدال مـن    نظر إلى أبو طه لیسأله أين تقع ھذه األماكن          

ت أحـزان كـل المصـريین                  ي نوبـة بكـاء حرـك يجیبه انفجـر ـف
 أحضــر الجرســون لــه والعــراقیین المتواجــدين بــالمقھى 

ي،         ى النـب على عجل كوبا من الماء وطلب منـه الصـالة عـل
فقد كف عن البكاء منذ أن تعارف على الحـاج الـزاوي، فمـا              

 أسئلة الجرسـون لـم يجـد الـزاوي          الذي أبكاه من جديد     
نھا تستحق اإلجابة، فھـو يـردي أن يعـرف مـاذا دار بیـنھم               أ

س معھم، وطلب منه أن يحضر          وبین السائق العراقي الجال
ثالثــة أكــواب مــن الشــاي وال يشــغل نفســه بــالتفكیر فــي 

ى      !شئون الغیر وأن يـدفع الملـك للمالـك         أعـاد السـؤال عـل
السائق أين ھذه المدن الثالث وھل ھي قريبة من بعضـھا           

ي ضـحكة مجلجلـة، فقـد             أو قريبة   من بغداد، ضـحك العراـق
اعتاد على أسئلة القادمین الجدد الذين ال يعرفـون العـراق           

 مصـر    العراق بلد شاسع مترامي األطراف       ومسالكھا  
ش كلھا على نھر واحد        والعراق تجـري فیھـا شـبكة        تعی

 مــدن مصــر يحكمھــا خــط النیــل المســتقیم مــن األنھــار 
 وأنھــى علــى أنھارھــا المتعرجــة ومــدن العــراق متنــاثرة 

س الجغرافیا موضحا أن السلیمانیة في الشمال  السائق در
    أقصــى الشــمال الشــرقي بینمــا الحلــة فــي الجنــوب 

ي         الشرقي والناصرية قبـل البصـرة        ي ـف  آخـر مراكـز قبـل
.العراق

المھم أن ھناك أخبارا عـن ابـنك، لـم يختطفـه احـد ولـم                
ت أبـو طـه         خبرة الشھرين أو   يصب بمكروه     مـا يزيـد دفـع



ـك    للنطــق والحــديث، موضــحا أن ھنــاك ـمـن تكلــم عــن ابـن
 مجرد الحديث عنه بال خوف يؤكد     وتنقالته والحديث عنه    

انه حي يرزق، خاصة وأن الكثیر من المصريین بـدأوا حركـة            
من التنقالت داخل العراق بعد انتھاء الحرب اإليرانیة، مـنھم    

ى      من ترك الجنوب واتجه للشمال وم      نھم من غادر بغداد إـل
الجنوب استعدادا لعملیـات البنـاء واإلعمـار، مسـح أبـو طـه              

فرج " ابنك عینیه من بقايا الدموع وتحدث حديث الخبراء  
 إال أن عقـل الـزاوي تجمـد       واهللا العظـیم بخیـر       بخیر  "

عندما علم ببعد األمـاكن الثالثـة عـن بعضـھا وأخـذ يتـرجم                
ھب إلى اإلسكندرية أو يذھب  أما أن يذ المدن بالمصري   

ى أسـوان               كـیف   إلى البحر األحمر والغردقـة أو ينتقـل إـل
يذھب إلى المدن الثالث وماذا يحدث إذا وصل مدينة وقابل          
ـن     س فقــط ـم بعــض ناســھا لیخبــروه أن ابنــه انتـقـل بــاألم
اإلســكندرية إلــى أســوان أو انــه ركــب القطــار العائــد الــذي 

 القصة تحتاج إلى تفكیـر      أوصل الزاوي إلى ھذه المدينة      
القضیة تحتاج صفوت .وبعض التدبیر وأيضا إلى الصبر والروية

!ابن خاله لیحسب له الخطوات ويوجه إلى المكان الصحیح        
في العـودة   "أبو طه   "شكر السائق العراقي واستأذن من      

س وھــي تشــق طريقھــا "مالــت " فقــد للمنــزل  الشــم
!للغروب

ت مثــل بعضــھا، فاألحاديــث  وأصــبحزادت األيــام كآبــة 
س األمـاكن والوجـوه            س األحاديث واألماكن ھي نـف ھي نف

ي الغـرب إال كـل               .مملة وثابتة  ى الكـرخ ـف قرر أال يـذھب إـل
ث عـن                 ي البـر الشـرقي ويبـح ثالثة أو أربع أيام وأن يظل ـف

ى     مقاه أخرى ووجـوه جديـدة     ى أن يعثـر عـل  لعـل وعـس



"ى الحلــة عــالو"مھمتــه فــي ".فــرج "خــیط يدلــه إلــى  
ي العطـار اعتـذر لـه               انتھت، خاصة وأن الحاج إبـراھیم الحـل
بأدب عن عدم توافر فرصة العمل التي وعده بھا، حیث قـرر          
الولد المصـري الـذي يعمـل لديـه إلغـاء أجازتـه ھـذا العـام،                 
ى ال                 بعدما شعر بأن ھنـاك مـن سـیأتي لیحـل محلـه وحـت

ى        العامـل  يظن الزاوي به الظنـون نـادى الحـاج إبـراھیم عـل
ى أجازتـه، العمـل                لیحكي وبنفسـه أمـام الـزاوي لمـاذا ألـغ

س الھدف     لقد جاء من اجل ولده وقد علم بذلك الحاج لی
في أي شيء يطلبه     "حاضرين  " وأخبره انه    إبراھیم  

س فھو جاھز وإذا احتاج مكانا لإلقامة، فھنـاك            إذا احتاج فلو
عمال غرفة ملحقة بالمخزن ومجھزة تتسع لعشرة من ال

ي              ف عـن نفسـھا ـف طیبة نادرة وأصالة عربیة واضحة تكـش
.كل جملة ينطق بھا الحاج إبراھیم الحلي

ي ھـذا مـن مدينـة الحلـة         ربما يكون الحاج إبـراھیم الحـل
قد يكون سافر إلیھا، لقد ذكر له الحاج "فرج "التي قیل إن 

ى  "إبراھیم في بداية التعـارف انـه مـن بعقوبـة وأن             "الحـل
مجــرد اســم ال عالقــة لــه بالمكــان، قھنــاك فــي روض ھــذا 

بالقرب من  "سیدي الحلي   "الفرج مسجد له مقام باسم      
س بـالطبع مـن                  شريط الترام في شـارع أبـو الفـرج وھـو لـی

ى            العراق    وربما يكون من ھناك، يسأل الـزاوي ويـرد عـل
مثل أبو طه    "لطف  "نفسه وأكثر ما يخشاه أن يصاب ـب        

ت اصـوله          سأل الحاج إبرا   ھیم عن سبب التسـمیة وإذا كاـن
من الحلة أو أن األسماء في العـراق مثـل أسـماء مصـر               

على طنطاوي من أسیوط وأحمـد البنھـاوي مـن المنصـورة            



ى عالقـة            س له أدـن ومصطفى المنوفي من كفر الشیخ ولی
.بالمنوفیة

س معه أصـبح لـه مـذاق             س مع الحاج إبراھیم والجلو جل
ت تحیتـه مـن    خاص، فالرجل يكرم الز   اوي غاية الكرم وتحوـل

 إلى شاي وتمـر وأشـیاء أخـرى         مجرد تقديم كوب شاي     
والحديث معه شیق ال يرغب الطرفان في إنھائه، فقد نمت         

 عالقة محبة وود لوجـه اهللا،       بینھما عالقة من نوع خاص      
ي   " وذكر له سأله عن أصل لقب العائلة      "سـیدي الحـل

بــراھیم الحلــي أكــد لــه أن   الحــاج إ.روض الفــرج"بتــاع "
ى مصـر منـذ أزمـان          سیدي الحلي ھذا عراقي       ذھب إـل

 وكان ولیا من أولیاء اهللا الصالحین وأن اسـمه          وأقام فیھا   
ي، إال أن المصـريین يطلقـون          الشیخ محمد عـز الـدين الحـل

على كل شیخ له كرامات وقد كان للحلي        "سیدي  "لقب  
ه مـن الحلـة فعـال    كرامات، أما أصل الحـاج إبـراھیم، فإنـ        

ي ھـذه المنطقـة        أصوله مـن ھنـاك        جـاءوا وأقـاموا ـف
"وسكنه فوق المحل وحكى له الكثیر عن سـبب تسـمیة            

 أبلغه الزاوي بـأن ھنـاك مـن         بھذا االسم   "عالوى الحلة   
ووعــده الحــاج "الحلــة "قــال أن ابنــه ذھــب إلــى مدينــة   

 بعـد أن     وطلب منه أال يذھب إلى ھناك إال       إبراھیم خیرا   
ي محمـد يوـسف قـد                 يتأكد ھو من معارفه إذا كان فـرج عـل

ض الوقت أو ال         وال   حتى ال يضیع جھده      أقام ھناك لبع
ب منـه ترديـد اآليـة                يشتت تفكیره وطلب منـه الصـبر، وطـل

"ال إله إال أنت سبحانك إني كنت مـن الظـالمین         "القرآنیة  
س من جوف الحو .تفھي تفرج الكرب وأنقذت سیدنا يون



 وعیون الـزاوي رأت مـا لـم تـره مـن             األيام مثل بعضھا    
الــورد مصــاب أو "زي " شــباب عراقــي قبــل فــي بغــداد 

س على عجل ويدفعه احد األشخاص        معاق    بعضھم يجل
        ھؤالء بالطبع نتاج الحرب اإليرانیة، فقد شھد مثلھم في 

 بـدأت أذنـاه تلتقطـان أشـیاء جديـدة،           67مصر بعد حرب    
 تطوعوا المصريین من شاركوا في ھذه الحرب      ھناك من   

ش وأغدقوا علـیھم        ومـنھم    مـنھم مـن عـاد        في الجی
من جاء أھله للبحث عنه كما جاء الزاوي يبـحث عـن ولـده              

     يا خفي األلطاف         س سیصـبح  لو تـرك نفسـه للھـواج
ي البكـاء ألتفـه األسـباب             "أبـو طـه     "مثل   قـد ينفجـر ـف

ى       ھلة   لقد ظن أن مھمته سـ      الصبر    وانـه سـیعثر عـل
يـا دلیــل  "ولـده بمجــرد أن ينـزل بغــداد ويطـلق صــیحته    

س لــه  " يــا عــدوي التائــه   ويبــدو أن عــدوي ھــذا لــی
!سحره في العراق وال أثر له وال مفعول

ض         غیر المقـاھي والجلسـات       ي بـع  إال أن جلوسـه ـف
س مرغوبا فیه، بمجرد دخوله يغـادر المصـريون           المقاھي لی

 فھم يتخوفون من أي وجه جديد لى عجل المقھى ع
والكالم الذي بـدأت أذنـه تلتقطـه كثیـر منـه يقـول إن مصـر                 

تابعین لتنفیذ األحكام وسمحت لھـم      .أرسلت رجال شرطه  
ب اآلن ي المصـريین           ي ال ترـغ السلطات العراقیة بذلك، فـھ

تحولــت إلــى مركــز إليــواء   "المربعــة "والــبعض يقــول إن  
" وخاصـة    كالم المصـريین كثیـر      .ونالخارجین على القان  

س،           "البحاروة    البد له من حماية أو واسطة تقدمـه للنـا
س ھناك أفضل من      الذي أصبح يالزمه كظلـه     "أبو طه   "ولی

             ي المربعـة ي ـح  واطمأن لـه المصـريون المقیمـون ـف



فكلھم يعرفون أبو طه ويعرفوه عالقته بالحاج سعید النظیف      
الزاوي إلى عالمة بارزة من عالمات      عمدة الدمايطة وتحول    
س وسمح لھم محلة السلطان علي    وبدأ يتقرب من النا

س تخشى ما تجھله         وعلم الكـل أن     باالقتراب منه، فالنا
جاء للعـراق للبـحث عـن ابنـه         "أبو طه   "الحاج الزاوي مثل    

ض وطمـأنوه بعـد أن اطمـأنوا           التائه أو الضائع      وأساه الـبع
س مـن التـابعین     على أنفسھم وتأكدو  ا أن الحاج الـزاوي لـی

ـن رجــال         س ـم لتنفیــذ األحكــام فــي مصــر، كمــا انــه لــی
س منــه    االســتخبارات العراقیــة وإن كــان ھنــاك ـمـن يتــوج

!خیفة
س  وزع أكثر من عشرين صورة البنه فرج على كل النا

 سأل عن اكبر تجمع للمصريین خـارج        عراقیین ومصريین   
عديد مـن المصـريین يتوافـدون        ذكروا له أن ال    "المربعة  "

"فــي األيــام الخمســة األولــى مــن ـكـل شــھر أمــام بـنـك   
 تعـود أن    "الشرورجه  "في منطقة   "الرافدين الرئیسي   

 الشــھور تمــر يــذھب إلــى ھنــاك فــي بدايــة كــل شــھر 
والشتاء انتھى دخـل الصـیف بكأبتـه وحراراتـه ولزوجتـه             

 أو الحجـرة    وال نسمة ھواء في الشارع     الجو أصبح خانقا    
رغــم أنھــم فــي منتصــف شــھر أبرـيـل، المروحــة المعلقــة    

 ونقـوذه تكـاد أن      بالسقف تئن تحت وطأة الھـواء الثقیـل         
 خاصة  تنتھي، والبد من البحث عن فرصة عمل حقیقي         

وأن رجال جبرائیـل عبـد الجبـار قـد اختفـوا ولـم يلمـح منـه                  
 وھــو الــذي ـظـن فــي البدايــة أنـھـم قــد     الــزاوي أحــدا  

 أو علــى األقــل فــي نه فــي العثــور علــى ولـده  يسـاعدو 
!العثور على فرصة عمل يقتات منھا



المطاعم والمقاھي بدأت في تشغیل أجھزة التكییف      
ـك التــي ال تقــدم الشیشــة،   إال أن المقــاھي المغلقــة   تـل

استبدلھا على الفور بتدخین السجائر، أصبح ھناك مصروف 
 وھنـاك  سـا   العلبة بمائة وخمسین فلجديد للسجائر  

فـرط  "امرأة في منتصف محلة السلطان علي تبیع سجائر         
"             س سـجائر فقـط  جـرب    أصبح يكتفي كل يـوم بخـم

بغداد ":الشطة " الذعة وحريقه مثل     كل أنواع السجائر    
 ســومر  بابــل  س  وھنــاك  ال فــرق بینھــا  لــوك

ى    .كلیوباترا، إال أن العلبة أغلى خمسـین فلسـا         اعتـاد عـل
س    ال ينظر إلیھا      واعتادت علیه    أة  المر  يشترى خم

 ال يعــرف إذا كانــت عراقیــة أو   ـسـجائر وينصــرف لحالــه   
مصرية وإذا كانت مصرية ھل جاءت ھنا لتبیع السجائر أو قد 
تكــون مثلــه قــد جــاءت للبحــث عــن ابــن لھــا، وانتھــى بھــا  

المطاف إلى بیع الدخان، بدأ ينظر إلیھـا نظـرات خاطفـة             
" سـمراء    مثل أھل الصـعید     "عفیه  "و  "رحه  ش"امرأة  

بشال أسود من القطیفة، ال يظھر منھا إال وجھھا "متلفحة 
أم " قـال لـه أنھـا     سأل أبو طه عنھا ذات مرة وكفاھا  
".غائب 

 من غاب لھا؟ ھذا ال يھم، األھـم غائبـه ھـو             أم غائب   
"  فرج"          ألقى تحیة الصباح وأخـذ سـجائره الخمسـة 
ھا ودخل المطعم المقابل والـذي تحـول إلیـه بعـدما تـرك              من

س الكرخ   "مقھى    لقـد   شـباب زي الفـل يديرونـه        "شم
ش وفتحي جزر    اشترياه من صاحبه العراقي       على حشی

              ى بغـداد  أطلقـا    دمايطه، جاءا منـذ عشـر سـنوات إـل
وعنـدما سـاءت    "الصـداقة   "على مطعمھمـا اسـم مطعـم        



 الصداقة سـابقا    "مصر  "مطعم  األمور والمعاملة سمیاه    
          إال أنه ارتبط بصداقة حقیقـة مـع الـزاوي    ب وقتـه  أغـل

 اكتشف أن أغلب رواد المطعم ال يتغیرون يقضیه عندھم 
 وضــیوفھم أيضــا  يتــردد علــى المطعــم أيضــا شــخص 

ى كتفـه حقیبـة                 عراقي يحمـل كـامیرا وتتـدلى مـن عـل
رف أن يلـتقط   ع" وجواب  صورة  "ينادي على بضاعته    

صورا للمصريین ويكتب لھم الخطابات خاصة وأن المصـريین         
.ال يأمنون لبعضھم في الغربة

 ال احد يعرف بقیـة اسـمه وإن كـان ھنـاك     عرفان فقط  
 يأتي   عرفان المصوراتي    من يضیف مھنته إلى اسمه      

ي كامـل زينتـه، مرتـديا بدلـة كاملـة                إلى المنطقة أحیانـا ـف
ص رث            ورباط عنق وأحیانـا    ي المربعـة بقمـی  أخـرى يظھـر ـف

س وتحملـه               وكأنه انتزعه من فم كلب، قلة حديثـه مـع النـا
يء يقـول المصـريون أنـه               ض الـش لرزائلھم جعله غامضـا بـع

ش معھم في المربعة ولكن ال احـد يعـرف لـه منـزال                يعی
ابغض يؤكد أن عرفان يعمل في ھذه الوظیفـة المسـتحدثة           

ت بعــد الظھــر فقــط بینمــا  التقــاط الصــور وكتابــة الخطابــا
يعمل صباحا في إحدى المصالح الحكومیة وھناك من يجزم 
ي الخـدمات        بأنه موظف محترم وآخرون يؤكدون انه يعمل ـف

ش  " اللفظ الوظیفي المھذب لكلمة      المساعدة   "فرا
ى اإلطـالق مھمـا حـاول         بینما ھو ال يتحدث عن نفسـه عـل

.البعض استثارته
ي شـئون           المصريون في الغربة ال     يكفـون عـن الحـدث ـف

س القصص والشيء الوحیـد           اآلخرين وال يملون من تكرار نف
ى آخـر           الذي يزيد وال ينقص عندما ينتقل من شـخص إـل



 وعرفان سعید بالقصص التي تنسج حوله        ھو الكالم   
 يتــرك مــن يــتكلم كأنــه ال  ال يحــاول أن ينفیھــا أو يثبتھــا 

ي التقـاط الصـور            وكتابـة الخطابـات     يسمعه ويسـتمر ھـو ـف
يء       وتوثیق عالقاته بالمصريین، أصبح مثلھم في كل ـش

يدخن السجائر المصرية ويعرف الفرق بین المعسل التفـاح         
 الـبعض  والزغلول وال يزيد رد فعله عن االبتسامة الھادئة      

ى           يتھمه عالنیة بأنه يعمل في االستخبارات العراقیة أو عـل
س        األقل قسم شئون العـرب، والوحیـد         الـذي يجـزم أنـه لـی

ى الـزاوي إال أنـه ال يسـتطیع أن يبـوح بـأكثر مـن                   منھم عـل
ذلك، فھو ال يستطیع أن يقول أن جمیع أفـراد االسـتخبارات        
العراقیــة مثــل جبرائیــل عبــد الجبــار ولــو قــال ذـلـك لســأله   

ي فقـط بالـدفاع       المصريون من أين تعـرف جبرائیـل          يكتـف
ب         مؤكد ا  عنه بكالم عام ال يؤخذ علیه        نـه مـن أصـل طـی

ويعشق مصر والمصريین ويخاف علیھم، فھم مصـدر رزقـه،          
ورغم طول لسان أھل المربعـة مـن العـراقیین والمصـريین،            
فان اختفاء عرفان المصوراتي لیـوم أو أكثـر يوحـد صـفوفھم             
للبحــث عنــه والســؤال علیــه ممــا يشــیر إلــى وجــود حــب  

رور متبادل بینھم وبین عرفان المصوراتي الذي تحول مـع مـ          
ي            األيام إلى عالقة ممیزة من عالمات محلة السـلطان عـل

       أم غائب في منتصف الحارة وعرفان في أولھـا أو أخرھـا 
 على  يدخل المقاھي ويخرج يقطع الحارة ذھابا وإيابا 

س قائال        "!صورة وجـواب    "كتفه شنطة جلدية عتیقة ويھم
.يغرق في عمله وال تفارق االبتسامة شفتیه

ويتھمونــه أن خطاباتــه ال تصــل "المصــور "عب الكــل يــدا
يؤكــد فتحــي جــزر صــاحب    .لــذويھم، يكتفــي باالبتســام  



ھذا ظھر في المربعة بعد وصـول أول        "عرفان  "المطعم أن   
 كان يكتب له الخطاب ويلـتقط لـه صـورة          أمي مصري   

 يتھمــه الخطــاب والصــورة والظــرف وطــابع البريــد بــدينار  
 يسـأل فیھـا    صیغة واحـدة  ة البعض بأن خطاباته واحد  

ـل واألحبــاب وال يختلــف فــي خطاباتــه إال مبلــغ      ـن األـھ ـع
 وھــو  أو مائتــان  مائــة دوالر مرســلة لكــم التحويــل 

يســتمع ويكتــب أشــیاء أخــرى غیــر التــي تملــى علیــه  
ى آخـر               ى إـل  أكثـر   احترف ھذه المھنة ويتنقـل مـن مقـھ

س وأوائل الشھور         يصورك داخل   أيامه ازدحاما أيام الخمی
س           المقھى    ويحضر لك صورة خلفیتھا تمثـال كبیـر للـرئی

ى أھـل       صدام وھو يرفع يده بالتحیة وكأنه يرسل تحیاتـه إـل
ھناك من يتھمه بأنـه يعمـل مـع المخـابرات العراقیـة             !مصر

 وأھمھا مواعید   ولديه مخزون ھائل من أسرار المصريین       
 البعض سفرھم في األجازات وھي ما يخفونه على بعضھم

 الذين يتصلون ھاتفیا بالشرطة خشیة من انتقام الغرماء 
ي     "وإبالغھا كذب بأن     المسـافر يـوم كـذا       "فـالن الفالـن

 وآه على من يقـع       يھرب دوالرات بطريقة غیر رسمیة      
يعامل معاملة غیر إنسانیة في المطار ويؤخرونه عن موعـد          

عن السماع  إال انه توقف  الزاوي يسمع إقالع الطائرة 
ي جـزر بـأن                  ولم تدخل أذنیه كلمـة واحـدة بعـدما قـال فتـح

ـن يتھمــون    ـل مــع المباحــث أو   "عرفــان "ھنــاك ـم بالعـم
!المخابرات العراقیة

س بجانبه أن "عرفان "نادى على  وطلب منه بعد أن جل
ي القـاھرة وأن يلـتقط لـه                 يكتب له خطابا يرسـله ألھلـه ـف

 فمــه ســیجارة   ووـضـع فــي صــورة بالكوفیــة الجديــدة   



ي علیـه      وأشعلھا    التقط عرفان الصـورة وبـدأ الـزاوي يمـل
ت   البلد جمیلة إال أن الظروف صـعبة   "الخطاب    مـا زـل

ث              ت مـن البـح  قـد أعـود خـالل       أبحث عن فـرج وقـد تعـب
. وال ينقصنا إال رؤياكم والسالم ختامأسبوع أو أسبوعین 

ى محمـد يوـسف الـزاوي           سـالمي : ملحوظـة  أبوكم عـل
ب    إلى الحاج ياقوت وأسرته كثیر السـالم         "عرفـان   " كـت

 ووضـع طـابع البريـد    العنوان الذي أماله علیـه الـزاوي       
وأفھمــه أال يغلــق الخطــاب إال بعــد إحضــار الصــورة غــدا  

ى الظـرف سـالما وتحیـة                ب عـل "وطلب منه الزاوي أن يكـت
".شكرا لساعي البريد 
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 لقــد بحــث عــن ر ويزبــد دخــل أبــو طــه المطعــم يزمجــ

ـن موقــف       الــزاوي فــي ـكـل مكــان، فقــد أخبــره ســائق ـم
ى            "طـه وفـرج     "األتوبیسات انه عثر على خـیط يـدلھم عـل

 في السـلیمانیة وأن سـعید النظـیف أعطـاه           االثنین معا   
مبلغا له ولعلي الـزاوي خمسـمائة دينـار مناصـفة وعلـیھم             

ى األكثـر           ي    وسـلم  التوجه إلى السلیمانیة بـاكر عـل ه ـف
س مائتین وخمسین دينار .يده أمام النا

ي الشـمال            السلیمانیة في الشمال وبعقوبة أيضـا ـف
 لماذا ال يسافران إلى بعقوبـة   الخطة تحتاج بعض التغییر     

ى السـلیمانیة            ومنھا إلى الخالصة ثم يتجھان شماال إـل
س له في الخطط        ى        أبو طه لی  ترك األمر للزاوي وعـاد إـل

ى           جمع المنزل   ا بعض مالبسھما في حقیبـة واحـدة عـل
ى عـالوى الحلـة           أن يحمالھا بالتنـاوب       ومـن المربعـة إـل

س إلى بعقوبـة        اسـتغرق الجـزء األول مـن       ومنھا باألتوبی
ى           "الخالصـة   "الرحلة اقل من ساعتین ومن بعقوبـة إـل

 مثل أرياف    يعمل علیھا مصريون     ومیكروباصات صغیرة   
.في العراق"فرج "وان ـل  آخر عنالخالصة .مصر

كاســیت عــال الصــوت  .ضوضــاء مصــر فــي المیكروبــاص 
"وســـائق متطـــوع للقیـــام ـبــدور المرـشــد الســـیاحي 

كفر مصري مائة في المائة أقامھـا عبـد السـالم           "الخالصة  
 كان يرغب في إقامة وحـدة   كان رئیسا للعراق     عارف  

ي بحـري   أقام القرية كلھا مثل قرى الفالحین ف  مع مصر   
س مــائتي أســرة مصــرية        وأرـسـل لــه عبــد الناصــر الــرئی



 كـل أسـرة اسـتلمت دارا وجاموسـة وأنشـأوا            بأطفالھم  
ى           جمعیة زراعیـة     ت البـذور والسـماد والتقـاوي عـل  وزـع

س وتعلمــوا    الفالحــین   وكبــر أوالدھــم ھنــا فــي المــدار
 مصــري  ھنــا تجــد عراقیــا خالــه وتوظفــوا وتزوجــوا 
ي العـراق أربعـة ماليـین            وتجد مصريا أمه ع    راقیـة وأصـبح ـف

لــم يتوقــف الســائق ـعـن الكــالم إال بعــد أن أوقــف  .مصــري
. وھبط الزاوي وأبو طهمحرك سیارته في مدخل القرية 

ب     مقھى مصري   "الزراعیة  "على    مقاعد من الخـش
 الجو أھدأ بعض الشيء من بغـداد، بـه نسـمة            والخوص  

صـري بجلبـاب وطاقیـة       طلبا الشاي وجاء بالطلب م     ھواء  
                ى ي طـريقھم إـل ي الموضـوع مباشـرة، فھـم ـف  دخال ـف

 فرج على محمد يوـسف      السلیمانیة للبحث عن ابنیھما     
 الجرسون لم يسمع عن االسم الثـاني        وطه الشلقاني   

 ونـادى علــى  وتــزوج مـن ھنــا   عمـل ھنـا   إال أن األول 
عراقي لیؤكد كالمه 

 اخـذ ابنتـه     فرج يوـسف تـزوج مـن بـیت منـور ھاشـم            
ثم عمل معھـم بالتجـارة، كـانوا يشـترون          "عامرة  "البكرية  

الفاكھة والخضر مـن الفالحـین المصـريین ولـديھم سـیارات            
 تــوزع فــي األســواق فــي المــدن القريبــة    نصــف نـقـل  

ى السـلیمانیة   والبعیدة    انتقل أھل منور ھاشم كلھم إـل
      وذھب معھم فرج يوسف          كان من حین آلخـر ينـزل "

 قــدم عنــدما يكــون فــي طريقــه إلــى بغــداد  "الخالصــة 
 عـرفھم عامـل      ألقوا التحیة وجلسوا     فالحون مصريون   

 قــائال انــه أبــو فــرج يوســف، رحــب بــه المقھــى بــالزاوي 
عـامرة  "الجمیع وأثنوا على الولد وتربیته وأضافوا أن زوجته         



 يدھا على يد أبیھا      كانت في غاية األدب واالحترام      "
دما تزوجت، كانت خیر زوجة، إال أنھا أصرت أن تقیم مع           وعن

 وغـادورا جمـیعھم القريـة    فرج في منزل أبیھـا وال تتركـه        
ش أبو طـه بالبكـاء        إلى السلیمانیة     لـم يتعـرف      وأجھ

احــد علــى صــورة ابنــه التــي أخرجھــا مــن طیــات مالبســه  
س !.لیعرضھا على النا

ت الـ             ي السـلیمانیة، رـب ى   ربما نعثـر علیھمـا ـف زاوي عـل
كتفه فقد اعتاد أبو طه على ھذه اللمسة السحرية إليقاف 

ى السـلیمانیة    "الخالصة  " المسافة بعیدة من     بكائه   إـل
                  ي بعقوبـة ثـم الخـروج مـع أول ضـوء ت ـف  البد من المبـی

 جزء صـحراء   الطريق ال يسیر على وتیرة واحدة       ھناك  
      أجزاء من الخضرة الجمیلة    مثل  جبال لیست مكفھرة

 مـن بعقوبـة      تغطیھا الخضـرة واألشـجار       جبال الصعید   
ب الرجـال ھنـاك       ومنھا إلى كركوك    "سامراء  "إلى    أغـل

يرتدون السروال الواسع الفضفاض الذي رآه الزاوي أول مرة        
 مـن كركـوك      أنھـا منـاطق األكـراد        في عـالوي الحلـة      

س شرقا إلى السلیمانیة        مدينة تبدو كبیـرة    اتجه األتوبی
واسعة مثل بغداد .

س      قابلوا مصـريین، المصـريون نبتـوا        في موقف األتوبی
ـن طــه        ـل مــدن ومحافظــات العــراق، ســألوھم ـع فــي ـك
ب،               ى محـل قرـي الشلقاني وفرج يوـسف، أشـار أحـدھم إـل
ى              موضحا أن أغلب المصـريین كاـنت تصـلھم الخطابـات عـل

 وكان يوزعھم علیھم عندما يأتون من القرى        ھذا المحل   
س     الم  البحث لم يعد عن اثنین       جاورة مساء كل خمی

بل عن ثالثة فرج وطه ومنور ھاشـم واألخیـر إذا تـم العثـور               



ت    !علیه قد يساعدھم في الوصول إلى االثنـین        إال أن الوـق
ث عـن فنـدق يبیتـون          متأخر والمحل مغلق      علیھم البـح

!رباح وبراح"فیه لیلتھم والصباح 
بسـیط المـدخل بـه     " خـان    "فندق أو   "نجمة الشمال   "

ثــالث كنبــات خشــبیة وعامــل االســتقبال مصــري يســاعد   
 المـــدة ال  حجـــزا حجـــرة صـــاحب الفنـــدق العراقـــي 

ي مھمتھمـا            يعرفانھا    سیدفعان اجر يوم بیـوم فقـد تنتـھ
 اللیلة بخمسـة دنـانیر       اهللا أعلم    سريعا أو يظال طويال     

        ذا حجز شـھر     وإذا ظال لمدة أسبوع تصیر بأربعة دنانیر وإ
ي الشـھر          ض األجرة إلى تسعین دينارا ـف دفعـا  .كامال تنخف

عشرة دنانیر تحت الحسـاب وسـأال العامـل إذا كـان يعـرف              
 أحدھم اسمه فرج على يوسف      مصريین جاءوا إلى ھنا     

ى األول، مؤكـد أن              والثاني طه الشلقاني، لـم يسـتدل عـل
الثــاني كــان يــأتي كثیــرا لھــذا الفنــدق ويعمــل فــي تجــارة  
الدخان ويورد المعسل إلى الحاج مصطفى معروف صـاحب         
المحل المغلق أمام الفنـدق، كمـا أن طـه الشـلقاني كـان              
يعمل معه سائق من بغداد يقیم بالفندق منـذ فتـرة بعـدما         
طلبــت منــه الشــرطة عــدم مغــادرة الســلیمانیة واحتجــزوا  

ف النقـل داخـل مركـز الشـرطة منـذ       "الونیت "سیارته   نـص
لسـائق يـدعي فـالح الخیـاط ويعمـل مؤقتـا             ا مدة طويلة   

 إال انه ال يدخل الفندق قبل منتـصف         على سیارات الغیر    
.اللیل

 يــا عــدوي،  يــا دلیــل التائــه أطلــق الــزاوي صــیحته 
إال أن عامل االستقبال أكـد لـه انـه          "فرج  "وسأل ماذا عن    

لم يسمع عن ھذا االسم من قبل، لم يغادرا بھو الخـان     



ب مــن      عـن بغـداد   الجـو مختـلف    نسـمات ھـواء بـارد تـھ
ي ضـخم الجثـة لـه لحیـة وشـارب            المدخل    ودخـل عراـق

ويرتدي سـرواال فضفاضـا قدمـه لھمـا عامـل االسـتقبال             
قاما الستقباله إال انه تراجع خطـوتین       .ھذا ھو فالح الخیاط   

!وتسمر مكانه قبل أن يعرف الموضوع
معه صديق  ھذا أبو طه الشلقاني جاء لیبحث عن ولده و        

                ت تعمـل معـه، قـدم عامـل االسـتقبال  وأخبرته انـك كـن
الزاوي وصديقه إلى فالح الخیاط وانصرف إلى حجرة مجاورة 

            امتد الحديث، قال العراقي كل ما أخفاه المصـريون عـن 
 انـه محجـوز ھنـا       حادث اختفاء طه الشلقاني وأكد لھما       

ي          في مركز شرطة السلیمانیة الرئیسي رھن التحقـیق ـف
قضیة تھريب وأنه تم اختطافه بالفعل من بغداد عـن طرـيق            
ـطفى معــروف تــاجر الــدخان وجــاءوا بــه إلــى        رجــال مـص
السلیمانیة وألقت الشرطة القبض علیه بعدما قبضت على      

 والذي فالح الخیاط بسیارته المحملة بالدخان والمعسل     
 أفـرج   اعترف أنھا تخص طه الشلقاني وانـه يعمـل معـه            

ي الحجـز ومـن الممكـن تقـديم        عن الخیـاط و   مـا زال طـه ـف
ي          طلب للمأمور صـباحا مـن اجـل السـماح ألبیـه بزيارتـه ـف

 فھو لم يعرفھما    محبسه على أال يخبرا أحدا بما قاله لھما،       
انفرجت أسارير أبو طه إال انه .ولم يقابلھما ولم يشاھدھما

!لیلته"ينم "لم 
يسـتیقظ   قبل أن    قبل الفجر وقفا أمام مخفر الشرطة       

 دخال مسجدا مجاورا صلیا ركعتین تحیة  مؤذنو المساجد   
           وركعتي شكر، وأذن للفجـر وجـاء المصـلون     أول مـرة 

الـزاوي مسـجدا    منذ ما يزيد على ثالثین عامًا يـدخل فیھـا           



ب                ي منزلـه، فقـد كـان يتجـن ى الصـالة ـف رغم مواظبتـه عـل
دخول المساجد في مصر خشیة أن يقابله أو يتعـرف علیـه            

 مركز الشرطة أمـام      عبرا الطريق    ص من أسیوط    شخ
ي        المسجد مباشرة     شـرحا    قابلھمـا عسـكري عراـق

الموقــف وكتــب لھمــا طلبــا لتقديمــه للمــأمور بأســمیھما     
 وافق المـأمور ألبـو طـه        لمقابلة المحجوز طه الشلقاني     

س ذا صفة ض السماح بدخول الزاوي ألنه لی !برؤية ابنه ورف
س انتظــر الــزاوي فــي ال خــارج مــا يزيــد عــن أربــع أو خمــ

 ومـاذا يفعـل    ال يعلم ماذا يدور داخل المخفـر  ساعات  
 خشى أن يتحرك من أمام المركز فیخرج أبو طـه           أبو طه   

س على الرصیف المقابـل وعینـاه معلقتـان          وال يجده     جل
 أكتافه   رجل مختلف     ظھر أبو طه     على باب المخفر  

لقـد  "الدموية " فیه "ضربت "مرفوعة بعض الشيء ووجه   
 حیا يرزق، الحديث سیحتاج شرحا طويال قابل ابنه أخیرا 

              وھو لـن يغـادر السـلیمانیة إال وطـه معـه      ب مـن  طـل
الــزاوي أن يعــود ســريعا إلــى بغــداد ويخبــر ســعید النظیــف 
بالعثور على طه في حجـز مركـز شـرطة السـلیمانیة وانـه              

ب كبـرى وأن يتصـ              ي قضـیة تھرـي ل الحـاج   رھن التحقـیق ـف
ســعید النظیــف بمعارفــه ـمـن العــراقیین فــي بغــداد وكبــار   
المســئولین للمســاعدة فــي اإلفــراج عــن طــه وطلــب مــن 

"نجمة الشـمال    "الزاوي أن يحمل معه رقم تلیفون فندق        
ويعطیھا للحاج سعید وأوصاه بأن يدفع إيجار الحجـرة كـامال           

س مناصــفة   علیــه أن يــدفع ثالثــین لصــاحب المنــزل ولــی
 فھو لـن يتـرك السـلیمانیة    را وحده منذ بداية الشھر    دينا

.أبدا خشیة أن ينقلوا ولده إلى مدينة أخرى



 لم يغادر الزاوي مقعده في من السلیمانیة إلى بغداد 
ض عینیــه طــوال المســافة وقبــل أن يــذھب  س أغمــ األتــوبی
لســكنه، عــرج علــى الحــاج ســعید النظیــف الــذي حــذره    

"محمـر  " شخص أبیض  بلته  جبرائیل عبد الجبار من مقا    
س بـه شـعرة         أسـود المـع     "مصبوغ  "شعره    شـاربه لـی

 ويلمع في أصابعه عدد مـن        وجھه يلمع    واحدة بیضاء   
 أخبره بكل ما أوصاه بـه أبـو طـه     الخواتم الذھبیة الكبیرة    

ــدق   ــم تلیفـــون فـن ــمال "وأعطـــاه رـق ــة الـش فـــي "نجـم
 وقبل االنصـراف    السلیمانیة وطلب منه االتصال لیال بأبو طه      

 أخبره النظیف بـأن شخصـا سـأل علیـه أكثـر            من المحل   
 وسأله   وترك له ورقة بضرورة مقابلة جبرائیل        من مرة   

ي مـن                عـالوى  "عن جبرائیل ھـذا؟ كـذب علیـه بأنـه عراـق
! وانصرفقد وعده بتوفیر فرصة عمل "الحلة 

 نام لیلته على سـريره       الحجرة كئیبة بدون أبو طه      
ى مصـراعیھا         طي رغم حرارة الجو     وتغ  وفـتح النافـذة عـل

ى طـه       الفرج آت    وأدار المروحة     لقد تـم العثـور عـل
س مسـتحیال إال أنـه كـان         "فرج  "والعثور على    بإذن اهللا لـی

 شغله الشاغل تمركز قبل طه   "فرج  "يأمل العثور على    
 جبرائیــل الوزيريــة أم جبرائیــل  وأيھمــا حــول جبرائیــل 

 دخل مع الضوء مكتب جبرائیـل      في الصباح    ظمیة  األع
علــى عـمـل لــه   رحــب بــه وأخبــره بــالعثور  الوزيريــة 
"منصــور میلیــا "فــي فنــدق اســمه "جنــايني "ســیعمل 

س بعیـدا عـن المربعـة         على الضفة األخرى من النھر        لـی
             كل ما يحتاجه أن يعبر جسر األحـرار، الوظیفـة حكومیـة 
   العمل ثمانیة     والمرتب جید ساعات     ومن الممكـن أن 



 وأجازة كل سنتین يتناول وجبة غذاء مجانیة في الفندق 
 توـقف جبرائیـل عنـد     والمھـم  وتذكرة سفر إلى مصـر    

ى      كلمة المھـم     ش        وضـغط عـل س لیـدخل الفـرا الجـر
أعطاه ورقة علیھا اسم الزاوي وطلب منه أن يذھب به إلى 

ضار النتیجـة فـورا     المستشفى المجاور للفحص الطبي وإح    
فالكشف الطبي أھم مسوغات التعیین .

س ال يعلـم                ش أو الحـار ذھب الـزاوي وعـاد بصـحبة الفـرا
 لم يتحدث معه طـوال الطرـيق إال         وظیفته على اإلطالق    

 سحب الزاوي   انه في المستشفى تخطى كل الطوابیر       
 الرمــد  أشــعة الصــدر ـمـن يــده ـمـن قـسـم آلخــر   

 وضع  روف كبیر وضعه أمام جبرائیل       وعاد بمظ  الباطنة  
 المھم الزاوي نفسه على الكرسي المواجه للمكتب 

ھـذه الوظیفـة    "عاد جبرائیل إلى آخر كلمة توقف عنھـا         
ويطلب مـنك التعـاون معنـا       "رشحك لھا جبرائیل األعظمیة     

        ب كبـرى ب بضـائع وأمـوال،        ھناك عملیات تھرـي  تھرـي
صل إلیه من معلومات لقد أصبح وعلیك أن تخبرنا بكل ما تتو

!لديك عالقات ومعارف وجلسات
 المطلـوب منـه أن يعمـل مرشـدا          دارت الدنیا بـالزاوي     

ش  للمباحــث   وعلــى ـمـن؟ علــى المصــريین الــذين يعــی
س             نعم   بینھم   ب الصـعب ولكـن ھـذا لـی  المحتاج يرـك

ى التھلكـة،              مجرد صعب ولكنه أذى، الوشاية ھنـا تـؤدي إـل
جبرائیـل الوزيريـة   .يبدو ال تتحقق من شيء   فالشرطة فیما   

 مــن جبرائیــل – فــي طريقــة تعاملــه –صــورة طبــق األصــل 
س بمثل    األعظمیة    قرأ مخ الزاوي وأضاف إلیه أن األمر لی

س علــى    مــا تفكــر فیــه   ـك التجســ ـن ال نطلــب مـن  نـح



 ولكـن ھنـاك خونـة وعمـالء يـدمرون البلـد              المصريین  
مــة إلــى خــارج العــراق    يھربــون البضــائع والســلع المدعو  

ويحضرون بضائع داخل البالد غیر خالصة الرسوم الجمركیـة         
            علیك فقط أن تخبرنا عن البضائع وعن أسـالیب تھريبھـا 

 واختـتم   ولن نسألك عن أسماء ھؤالء الخونة أو العمـالء          
حديثــه أن ھنــاك شخصــا آخــر سیصــبح مســئوال عنــه فــي 

یـه االسـتعداد    بعد تسلم العمـل وعل    "منصور میلیا   "فندق  
ى الفنـدق قبـل السـاعة السادسـة مـن صـباح                للذھاب إـل

.الغد
 كبیـرة   الحديقة التي أمامه كبیـرة   الفندق فخم   

س الداخلة والخارجة    بھو الفندق أرضیته رخام المع        والنا
س      س        "المربعة  "من الفندق غیر نا "وال يمتـون بصـلة لنـا

 نـصف   حجـر    في المدخل تمثال من ال     "عالوى الحلة   
وعیونــه جامــدة "تلفیحــة "تمثــال الرجــل علــى رأســه 

ورغم انه يعرف انه تمثال إال أن نظرات عیونه أصابت الزاوي           
ي جمیـع أنحـاء جسـده          اسـم مكتـوب    .بشقعريرة سرت ـف

!ربما يكون صاحب الفندق"المنصور "تحت التمثال 
ب بـه      دلوه علیـه     سأل عن الشخص المطلوب       رـح

 مقص كبیر وخرطوم ملفـوف مثـل       دات العمل   وسلمه مع 
 أخبره كیف يشغلھا لقص النجیل        وماكینة   الثعبان  

 تبدأ بـري الحديقـة      ألقى على مسامعه تعلیمات العمل      
ص زوائــد الشــجر ثــم تــروي  الرئیســیة فــي الصــباح    تقــ

 مـن السادسـة     الحديقة الخلفیة قبـل الغـروب وتنصـرف         
 المھـم   ن ثمـان سـاعات      صباحا حتى قبل الغروب أكثر م     



فــي "میــري "حصــل فــي نھايــة العمــر علــى أول وظیفــة 
.حیاته

 اشـترى سـجائره     دخل المربعة بین المغرب والعشـاء       
"وقبـل أن تمـد يـدھا بالسـجائر          "أم غائب   "الخمسة من   
 فھي لم    وسألته أين كان طوال الیوم       "شخطت فیه   

 العیون  ا ملیا    نظر إلیھ  تره صباحا وھو خارج من منزله       
ت بالسـمراء            في العیون    ت بیضـاء ولكنھـا لیـس  لیـس
أمه تماما   "دقة  "خضراء اللون مثل    "دقة  "تحت ذقنھا   

خطان مستقیمان حتى نھاية الذقن، بینھمـا نقطـة خضـراء         
كبیــرة واضــحة رفــع عینیــه بصــعوبة بعیــدا ـعـن عیونھــا   

ـن المنــزل فــي         أخبرھــا انــه عثــر علــى عـمـل ويخــرج ـم
سادسة صباحا وسیعود في مثل ھذا الوقت من كل يـوم           ال
         أخبرته أنھا ستبدأ عملھا مبكرا لمشاھدته قبل الذھاب 

 تختلف عن زوجتـه صـابرة         امرأة جريئة    إلى عمله   
ى     امرأة بھا رجولة      أضخم منھا    قوية عنھا     أقرب إـل

 أخـذ السـجائر وصـعد       أمه في الشـبه وطريقـة الحـديث         
.إلى حجرته
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 والحجرة أكثر كأبة بـدون أبـو طـه، وصـوت          اللیل كئیب   

المروحــة فــي الســقف يتنــاغم مــع دقــات صــدره، والفكــر    
لقد كانت فیما يبـدو     "أم غائب   " ماذا تريد    يسیطر علیه   

ت    " مثلما كان ينظر إلیھا من       تراقبه   إال أنھـا   "تحت لتـح
الحاجة  نعم انه في أشد      وأكثر وضوحا    أكثر جرأة منه    

ض الـود           إلى امرأة     امرأة تكسر صمت اللیالي وتشـع بـع
س مـن أجـل                  ى ھنـا لـی في الحجرة الجامدة، إال انه جاء إـل

ابنه  "فرج  " انه جاء للبحث عن       أو الزواج    الوظیفة  
ى مصـر         وإذا عثر علیه     ى      سیعود به فورا إـل  ومنھـا إـل

 العمر  وأقعدھا تقدم حیث أمه ما زالت تنتظره الصعید 
ث عـن          عن زيارته في مصر      " الزواج قد يشغله عن البـح

وكیف يقدم على زواج وھو في ھذا العمر المتأخر "فرج 
 سـیطلع مـن القـاھرة    خاصة انه يستشـعر قـرب نھايتـه      

إلى الصعید يقدم كفنه ألھل القتیل ويسحب أوالده جمیعا         
ي ورثھـا عـن               ض الـت إلى مسقط رأسه حیث يسـلمھم األر

ـن  والتــي يــديرھا اآلن أبنــاء عمومتــه   أبیــه   ـشـالالت ـم
س     ى طـرف          األحالم والھـواج  بعضـھا يشـعر بحالوتـه عـل

ض اآلخر يزيد فمه وأيامه مرارة !لسانه والبع
دون غیرھـا   "صـابرة   "إذا فكر في الزواج علیه اسـتئذان        

    صابرة وحدھا          لن يستأذن أبناءه فكل منھم له زوجـة 
 تمانع وقد ترفض إال أنھا بعیدة وأم        قد ال "صابرة  "وأبناء  

 نــزل مــرة أخــرى إلــى  لــم يــنم لیلتــه الغائــب أمامــه 
 رد علیـه الحـاج    تحدث في التلیفون للقـاھرة       الشارع  



 تحدث معھـا طـويال       طلب منه إحضار أم العیال       ياقوت  
            دفع ستة دنانیر ثمن المكالمة وعاد سـريعا لحجرتـه 

محـالت  .يومه الثاني في العمل   في الصباح نزل كعادته     
 باستثناء مقھى واحد في نھايتھا       الحارة كلھا مغلقة    

ى منضـدة   "أم غائب   " حضرت مبكرا وفرشت سجائرھا عـل
 قامت بسرعة   منخفضة وجلست على كرسیھا المقابل      

ي ال تفعـل ذلـك أبـدا          وألقت بیدھا في يده لتحیتـه، وـھ
رأة لـم يتعودھـا       جـ  أخبرته أنھا جاءت مبكرة من أجله       

أو أحــب "أم غائــب "ال يعلــم إذا كــان أحــب !إال انــه أحبھــا
. كالھما واحدجرائتھا ولكن 

ص       العمل يسیر على وتیـر واحـدة          يسـقي الـزرع ويـق
عالوى الحلـة   " وعرج إلى     انقطع عن الشارع     الزوائد  

ي          " ض الوقت مع صديقه الحاج إبراھیم الحـل لیقضي بع
بره بالعثور على طه في السلیمانیة ودعا لـه         فرح عندما أخ  

وزاد فرحه عندما أخبـره بالوظیفـة   "فرج "بالعثور على ابنه    
 مؤكـدا أن الفـرج سـببه اآليـة          الجديدة ودعا له بالتوفیق     

ال إله إال أنت "التي حفظھا الزاوي وأخذ يرددھا أغلب وقته 
ي لـه عـن رغبتـه     "سبحانك، إني كنت مـن الظـالمین     حـك

االقتران بـامرأة، إال انـه ال يعـرف عنھـا شـیئا أكثـر مـن                 في  
التي تبیع السجائر في المربعة وسأله      "أم غائب   "اسمھا  

ي يعرفھـا           ي تـأتي     من غاب لھا، الحاج إبراھیم الحـل  فـھ
 وأن مـن ال تـرزق   إلیه مرة كـل شـھر لشـراء احتیاجاتھـا         

ي إلى أن يأت"أم غائب "بأطفال في العراق يطلقون علیھا 
الطفل، إال انه لم يأت، فھي امرأة مـات عنھـا زوجھـا وتـرك               

ض تــأجیره للمصــريین أو غیــرھم      وأنھــا لھــا منــزال تــرف



س    تتقاضــى معاشــا حكومیــا، إال أنھــا نزلــت الســوق لتــؤن
 وأنھا أصال من البصرة جاءت إلى       وشحتھا وتقضي وقتھا    

بغداد عروسا شـابة منـذ أكثـر مـن عشـرين عامـا، وتتمتـع                
س المربعةبحب واح .ترام كل نا

 وانصرف  أخذ الزاوي جلسته مع الحاج إبراھیم الحلى        
نادت علیه أعطته "أم غائب   " لمحته   تسلل إلى الحارة    

عرفان "سجائره الخمسة وسألته عن سبب التأخیر، قابل        
 طلب منه أن يستضیفه في حجرته لیكتب        المصوراتي  "

 واـفق عرفـان     یله   ال يخبر أحدا بتفاصـ     له خطابا طويال    
 وال يتحدث بھـا     واقسم له أن أسرار المصريین كلھا معه        

الـزاوي  "عـلق   " وتحت الخدمـة     أبدا وأنه تحت األمر     
ي          ى كرـس س عرفان عـل "أبـو طـه     "على الشاي وأجل

ى              س ھـو عـل ي الحجـرة وجـل "طـرف   "الكرسي الوحید ـف
 مـا   طلب منه أن يكتب كل كلمة يملیھا علیـه، ألن         .السرير

يرغب في إرساله إلى مصر يريده واضحا ويريـد ردودا علیـه            
!أكثر وضوحا

ي  "عرفـان   " بـدأ    بعد السالم والتحیة والـذي منـه         ـف
ث عـن فـرج والحیـاة ھنـا صـعبة، ال                 الكتابة    ما زـلت أبـح

ى وظیفـة        أو النھار من اللیل      أعرف النوم    " عثرت عـل
ش وحشه    ش عارف آكل لقمة كويسـة وال       "م س    م  ألـب
 كنت أتمنى أن تكوني معايا لكن مـا بالیـد           ھدمه نظیفة   

ي      "عرفان  " كالم كثیر يكتبه     حیلة   إال انه بحسـه المھـن
 توقف الزاوي برھة وأعاد التملیة  أھم  يدرك أن القادم    

         كنت أفكر في الـزواج ھنـا     ت  "ـست   " أمـامي لیـس
ي البـحث عـن               "صغیرة في السن إال أنھا قد تساعدني ـف



 سأتصــل ـبـك تلیفونیــا عنــد وتخفیــف بعــض الھــم "فــرج 
 ال تخبــري األبنــاء الحــاج يــاقوت بعــدما يصــلك الخطــاب   

 وال تقولي شیئا لزوجة ياقوت فھي امرأة مكیـرة          بشيء  
قد تبلغ نساء الحارة جمیعھن بأن الزاوي تزوج على زوجتـه           

 قول لي  عندما اتصل بك  في العراق وتركھا في مصر      
ــ   ومــا تقولینــه سیســیر    ال  أو دة آه كلمــة واح

وضع عرفان الخطـاب    . أبوكم علي الزواي   والسالم ختام   
ض بشـدة تنـاول أجـره،           في مظروف ووضع علیه الطابع ورـف

 في فرحك سـألتقط لـك        الحساب يجمع    قائال للزاوي   
!صورا وتدفع اجر الخطاب والصور

ض على صدر الـز        "انزاح  " اوي بعـد   جزء من الغم الذي رب
لـن  "صـابرة   "لھذا الخطاب، فھـو يعلـم أن        "عرفان  "كتابة  

 وعلیه أن يتركھـا عـدة       تمانع كما أنھا لن توافق بسھولة       
"أم غائب   " كما انه لن يفاتح      أيام قبل االتصال بالقاھرة     

إجابة "صابرة  "على اإلطالق بفكرة الزواج ما لم تصله من         
 جنبــا إلــى جنــب مــع  فكــرة الــزواج بــدأت تســیرقاطعــة 

خاصة "أم غائب   " وقفاته مع    طالت  "فرج  "البحث عن   
 أخبرھــا ـعـن قصــة ابنــه فــرج   بعــد عودتــه ـمـن العـمـل   

 فقد سمعت من شباب الحي مـن        واكتشف أنھا تعلمھا    
ى البصـرة            المصريین   ض ذكر ذھابه إـل  قال لھا إن البع

ل  وسألھا عن إمكانیة مساعدته وسؤال األھ      وھي منھا   
ت            والمعارف المقیمین ھناك والذين يترددون علیھـا مـن وـق

ي      الحديث معھا أصبح أكثر عمقا       آلخر    فھي ترغب ـف
فعل أي شيء يرفع بعض الخـوف مـن فـوق قسـمات وجـه        
الزاوي بعدما تفحصت مالمحه وتفحص ھو قسمات وجھھـا         



  أجـمـل إال أن أم غائــب أقــوى   "صــابرة " قــد تكــون
"تقاطیع "بصغر تقاطیع وجھھا لیست   إال أنھا "صابرة "

 ودخل الزاوي طور وجمالھا في حزنھا "حنیة "تبدو أكثر 
!العشق

 ولــم يعــد يتخــوف ـمـن التمثــال  اعتــاد علــى الفنــدق 
الحجري إال انه أيقن بعـد فتـرة انـه مـن أقـارب جبرائیـل                 

 خواجـات    يرصد الداخلین إلى الفندق والخارجین منه       
 ينزلون في الفندق لعدة أيام غلبھم بھوات  أومصريین 

     يذھبون ويأتي غیرھم       البھـوات   " كیف يأتي ھـؤالء"
ى                 من مصـر وال يسـألون عـن األبنـاء المختفـین أو القتـل

ــحفیین إال اـنــه  ــم بطريقتـــه أن بعضـــھم ـص "محظـــور "عـل
 كانت تلك أول تعلیمـات رئیسـه المباشـر         التحدث معھم   

 أو  لحـديث مـع نـزالء الفنـدق          حـذره مـن ا     في العمل   
التقرب منھم كمـا حـذره مـن التعامـل مـع بقیـة المصـريین                

 إال فیما يتطلب العمل العاملین في الفندق 
ــم ال العماـلــة المصـــرية فـــي الفـنــدق كثیـــرة   إال أنـھ

ض         يتحركـون وكـأنھم غربـاء ال        يتحدثون مع بعضـھم الـبع
لیمـات مثـل    يلتفتون لبعضھم البعض وربما يكون السـبب تع       

ي ھـذه البلـد            التي أعطیت للزاوي     ش ـف  أو أن أكل العـی
.يتطلب الصمت المطبق

 رئیسه المباشر يسأله    طوال النھار ال يجد من يحدثه       
 ويبــدو انــه أســئلة غريبــة عــن المصــريین فــي المربعــة  

ب   يعرفھم جمیعا     أسئلة عديدة حول سعید النظـیف قرـي
قمشــة والمنســوجات أبــو طــه وإذا كــان يتــاجر فــي غیــر األ
 أجابه الزاوي بكل ما     بجانب ورشة الخیاطة التي يملكھا      



 فكـل مـا قالـه       يعرفه، إال انه طلب منه أن يعـرف المزيـد           
ى معلومـات جديـدة حـول               يعرفه جبرائیل وعلیه التوصـل إـل

 مائـة   الشغل بدأ وقد تسـلم العربـون مقـدما         النظیف  
د يجد حرجا في     لم يع   ووظیفة ثابتة    وخمسین دينارا   

ى اآلن لـم يــذكر   الحـديث عـن المصـريین وأسـالیبھم       إـل
! إال أن القادم أصعبأسماء 

ي       ضاقت الدنیا حول الـزاوي وبـه          الفنـدق ورئیسـه ـف
ي           العمل   ي وقصصـه وحكاويـه والـت  والحاج إبراھیم الحـل

 وأم غائــب وتبــادل يصــر أنھــا كلھــا مكتوبــة فــي الكتــب  
من المعاني وقلیل من الكلمـات   النظرات المحملة بكثیر    

ب أطـول فتـرة ممكنـة              رئیسه في العمل يحجزه في المكـت
بعد أن يوقع في دفتـر الحضـور وانصـراف العمـال يسـأله        

 كـل مـا يعـره أو يسـمعه            والزاوي يقول    يستجوبه  
المصريون يتفننون في تھريب الدوالرات، آخر مـا سـمعه أن           

ش    بالستیك أ "شبشب  "أحدھم اشترى     شـقه   و كـاوت
 كل ورقـة     ثالث ورقات     ووضع في كل فردة      بالطول  

ي قدمیـه              بمائة دوالر ثم لصق أطراف الشبشب ولبسـه ـف
 وكــل مــا وخــرج بــه مــن المطــار بعــد أن فتشــوا حقیبتــه 

"نفـد  " إال انـه   فرغوھا    حتى علب الشاي     يحمل  
س العـمـل ال يھمــه اســم الشــخص   بالــدوالرات   رئــی

ألسلوب والطرق الجديدة وال يجـد الـزاوي غضاضـة          يكترث با 
ي أن يخبـره بكـل مـا تلتقطـه أذنـاه أو كـان يسـمعه مـن           ـف
حواديت أبـو طـه، لقـد تـرك لـه أبـو طـه مخزونـا ھـائال مـن                     

 وھا ھو يقدمھا مرغمـا لرئیسـه        القصص حول المصريین    
ى أمـل أن يسـمع كلمـة طیبـة أو تحیـة               في العمـل      عـل



ى            بعـد  يرسلھا له جبرائیـل       جلسـة كـل صـباح يخـرج إـل
 يــروي الــزرع  الحديقــة األمامیــة بخرطومــه ومقصــه   

 وبعد العصر ينتقل إلى الحديقة      ويقص الزوائد في صمت     
ي كـل          حفظ أحوضـا الزھـور       الخلفیة    وعـدد الزھـور ـف

ض  . لم يھتم بمعرفة أنواع الزھورحو
ـن       فــي المســاء يحكــي لــه الحــاج إبــراھیم الحلــي ـع

 الذين خرجوا مـن العـراق       یاء اهللا الصالحین    المشايخ وأول 
ودفنوا ھناك .واتجھوا إلى جمیع األقطار العربیة وأقاموا فیھا 

ب        وأصبحت لھم مزارات      وكل شيء مكتوب في الكـت
كانت أرض اهللا واسعة ولم يخترعوا الجوازات ولم تكن ھناك    
ف أن                 حدود بین الدول ولـم يكـن فیھـا مطـارات، مـن يكتـش

 يعلم أن رزقه أوسع في مكـان آخـر، فیشـد            ق  رزقه يضی 
ب أقاربـه تجـار            الرحال    يعتز الحاج إبراھیم الحلي أن أغـل

ي األزھـر بمصـر ثـم عـاد،               ومشايخ وعلماء، بعضھم تعلم ـف
 ويسـأل الـزاوي إذا كـان        والبعض اآلخر تزوج ھناك وأقـام       

كـان أحـدھم   "بغـدادي  "قابل أحدا في مصـر يحمـل لـقب         
! ھذا أصله من بغدادي حكم عبد الناصر مسئوال كبیرا ف

أم غائب " تقابله وبعد أن يعبر الجسر ويدخل المربعة      
ى مجـاور          لم تعد تخشى أحدا     "  تحضر مقعـدا مـن مقـھ

"زينــب " عــرف أن اســمھا الحقیقــي لتجلسـه بجانبھــا  
س إلیھا     الحديث يـدور عـن المصـريین       وآنست إلیه    آن

 والمشاكل التي أحدثھا الـبعض   الذين قدموا إلى العراق     
   وتحكــي لــه ـعـن قصــص القـتـل والخطــف  باألســماء 

" عنــدما أخبرھــا بمــا ـسـمعه وأن الســبب     والعنــاوين 
أو النصــب واالحتیــال وموضــوع النســوان "المشــي البطــال 



والزواج وأن ھنـاك مـن تـزوج مـن عراقیـة بعـد إعـالن مـوت                  
ضـان مصـري   زوجھا في الجبھة وإذا به يعود فیجدھا في أح  

كان يحكیھا لـه أبـو طـه    "حواديت "فال يجد مفرا من قتله،   
  تكــذب أم غائــب ذـلـك كلــه  مؤكــدة أن المصــريین 

 ويخــافون مــن الحــرام خاصــة فــي أغلــبھم فــیھم طیبــة 
 قد يكون نصـابا أو محتـاال أو ھاربـا مـن             موضوع النسوان   

.بلده إال انه يتردد كثیرا في ھذه النقطة
 تحكــي بھــا أم غائــب، جعلــت الــزاوي ال جــرأة غريبــة

يستطیع الصعود إلى حجرته إال بعد سماع أجزاء من قصتھا 
 واعتاد سكان الحارة والمارة فیھا أن يروا الزاوي         الشیقة  

 وحتى إذا مـر أمامھـا المصـري الـذي           "أم غائب   "بجوار  
ى قراـيب   "يداعبھا قائال    "ھنبـق ترفـع يـديھا مـن السـماء        !

 إال أن الــزاوي ـلـن لــب مــن اهللا قبــول رغبتھــا  وكأنھــا تط
يفاتحھا في موضوع الزواج إال بعد أن تأتیـه موافقـة واضـحة             

 وأربعة عرفت أن الزاوي له زوجه     ".صابرة  "وصريحة من   
 وأن زوجتــه التائــه فــي العــراق "فــرج " مــنھم أبنــاء 

واعتــاد . بنــت خالــه وأنھــا قريبــه "صــابرة "اســمھا 
.نسبة إلى ابنه الغائب"أبو فرج "ـب مخاطبته 

، فھي لـن تمـانع    "صابرة  "المشكلة لیست في موافقة     
             وتعرف انه لن يفرط فیھا أبدا حتى لو تزوج ملكة العـراق 
                ي السـر الـذي يحملـه بـین جوانحـه طـوال  المشكلة ـف

 والذي يجب أن يسر به ألم غائب قبل السنوات الماضیة 
ي موضـوع       أن يتقدم لھا رسمیا وي     حدثھا على المكشوف ـف

س بمعضـلة، فھنـاك مـا ھـو           الزواج    وھذا السر وحـده لـی
 عزمه على مغادرة العراق بمجرد عثوره على ابنـه          أشد  



 عزمــه علــى الــذھاب إلــى الصــعید  فــرج وبقیــة الرحلــة 
ي قريتـه،                ى األبـد ـف لتقديم كفنه ألھل القتیـل واإلقامـة إـل

 لقد تـاه    أو عائلته كلھا    "العدوي  "العقبات ال ينفع معھا     
!ھو شخصیا ولم يعد ابنه ھو التائه الوحید في العراق

ى     ويسـأل الحـاج   "أبـو طـه   "بمرور األيام يزداد شوقه إـل
سعید النظیف من وقت آلخر إذا كان يتصـل بـه تلیفونیـا              

ويحكــي النظیــف بفخــر ـعـن عالقاتــه  "طــه "وآخــر أخبــار 
الواد " يقوم على راحة  وأن ھناك من   الواسعة واتصاالته   

داخل حجز مركز شرطة السلیمانیة الرئیسي، وأن ھناك        "
 كمـا أن أمـور   من يقدم له وجبات يومیا من خارج المركـز       
وأنـه مـا    "عـال   "أبو طه استقرت وحالته النفسیة أصبحت       

 ويزور طـه بصـفة      "نجمة الشمال   "زال يقیم في فندق     
 وقـد  نة إال وابنه معـه       مصرا على أال يترك المدي     دورية  

 الــزاوي ال وعــده احــد كبــار المســئولین العــراقیین خیــرا  
يرغب في غلق الباب الموارب مع الحاج سـعید رغـم عـدم             
ارتیاحه له منذ مشاھدته للمرة األولى فھو قد يحتاجه في          

ي قضـیة شـبیھة          "فرج  "موضوع   وقد يكون ولده متورطـا ـف
س كما يعتقبقضیة طه  !د الزاوي كنوز ومعرفة النا

تباعدت فترات اتصاله تلیفونیا بالقاھرة عمال بنصیحة أبـو         
طه لتقلیل النفقات من ناحیة ومـن ناحیـة أخـرى فقـد قـال        

 األمـور لـم يطـرأ علیھـا جديـد سـوى انتظـاره              كل شيء   
ي           "صابرة  "لموافقة   ي التلیفـون ـف إال أنه قرر أال يتحدث ـف

مور ال يود الكـشف     المربعة خشیة أن تسأله أم غائب عن أ       
ى الحـاج إبـراھیم      بعـد انتھـاء عملـه     عنھا    وذھابـه إـل

ى    "صـابرة  "الحلي، عقد العزم أن يتصل ـب       لقـد مـر عـل



الخطاب الذي أرسله إلیھا أكثر مـن أسـبوعین شـعر الحـاج         
 سـأله عـن أسـباب القـلق          إبراھیم بقلقه ھذه المرة     

ت      ال"وأكد له انه ربما تشـاغل عـن ترديـد دعـاء               إلـه إال أـن
 اعتــرف الــزاوي  "ســبحانك أنــي كنــت ـمـن الظــالمین    

 ونطقه أمامه ثالث مرات بصوت      بتھاونه في ترديد الدعاء     
.عال ودعا له الحاج إبراھیم بالسكینة

س   س دون االتصــال    الیــوم خمــی  مــر أكثــر ـمـن خمــی
في انتظار مكالمته لـدى     "صابرة  " وربما تكون    بالقاھرة  

 دخل محال وطلب مكالمة للقاھرة قوت أسرة الحاج يا
 ردت زوجـة     ثـالث دقـائق تـوفیرا للنفقـات          حدد المدة   

الحــاج يــاقوت وأعطــت الســماعة إلــى صــابرة التــي كانــت  
س فیمــا يبــدو تنتظــره بجوارھــا     ســمع نحیبھــا تجلــ

ى فـرج بـإذن اهللا             عـال نحیبھـا      طمأنھا بأنه سیصل إـل
 أن الخطاب وصـلھا وأن      تراجع عن سؤالھا، نحیبھات يكشف    

س بالسـھل           ي أشـیاء       اتخاذ قـرار الموافقـة لـی  تحـدث ـف
 موافقــة  فجــأة قالــت لــه أنھــا موافقــة موافقــة أخــرى 

على أي شيء تفعله على أن ينتھي بعودتـك وعـودة فـرج       
ى  !ومن تحضـره معـك وأجھـشت بالبكـاء مثـل أبـو طـه            أنـھ

".في أمان اهللا "حديثه بجملة 
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 ومن أين   والبد من استشارة احد      الموافقة صريحة   

س ھناك سـوى الحـاج إبـراھیم         يأتي بمن يستشیره      لی
       أخذ جلسته ولم يفاتحه بكلمة     ساعد الحاج إبراھیم 

س من حوله إلى أن دخـل    في غلق محله وسار ال يرى النا
 لقد تـأخر اللیلـة       أم غائب تلملم أشیاءھا      المربعة  

س أعطته سجائر  س  أصبح تموينه الیومي ه الخم  خم
ي يـده          س مساء وعلقت ـف المونیـوم  "عمـود   "صباحا وخم

     أربعة أطباق فوق بعضھا       يـرى مثـل ھـذا العمـود مـع 
 في الغالب به طعام العشاء العديد من العمال المصريین 

لم تفتح فمھا بكلمـة، إال أن نظراتھـا إلیـه كاـنت أكثـر حـدة            
صـعد درج السـلم وأغـلق       .ت جبرائیـل  وأشد إيالما من نظرا   

ى              ى أرضـیة الغرفـة وبـك باب حجرته علیه ووضع العمود عـل
ي          مثلما كان يبكي أبو طـه        ي حیاتـه يبـك  أول مـرة ـف

ى              ى لكـل     كان يقال عنه إن دمعته عزيـزة إال انـه بـك  بـك
! الماضي منھا والقادمسنوات العمر 

ى الحـارة مبكـ        الجمعة أجازتـه الرسـمیة       را   نـزل إـل
 جــاءت "أم غائــب "تنــاول إفطــاره وانتظــر مجــيء    
ى تحیـة الصـباح ولـم         فرشت فرشتھا وكأنھا ال تـراه         ألـق

س    ـن  تمــد يــدھا لــه بالســجائر الخمــ  أحضــر كرســیا ـم
س علیـه بجوارھـا          لـم تحدثـه عـن       المقھى المجاور وجل

س        ولـم تحدثـه عـن الطعـام الـذي           أسباب تـأخیره بـاألم
يء          أعدته بنفسـھا لـه وا      ى الـال ـش سـتمرت نظراتھـا إـل

 وشكر طعامھا وأثنى علیه     أخبرھا ھو عن سبب تأخیره      



         ش  قال لھا انه تأخر      إال أنھا كالصخرة لم تھتز ولم ترم
ي ويخصـه       س ألمر ھام يخصھا ـھ  وانـه فكـر طـويال    باألم

 وانه يطلب  وانه  وانه قبل أن يتخذ قراره بمفاتحتھا 
ى تعلـم وبكرامـة العربیـة          كاـنت بحـ    الزواج منھا    س األنـث

 نظـرت تجاھـه      إال أنھا كانت في انتظار اللحظة        تدرك  
       اتسعت حدقـة عینیھـا         ت وأنـا  " وبجـرأة العراقیـة قاـل

 ال وخفضت رأسـھا مـن الفـرح    "كنت أبغیك وأريدك زوجا  
 صعیدي في الثالثـة      تحدث الزاوي عن نفسه      الخجل  

 جـاء أحـدھم     ة رجـال     أب ألربعـ   والخمسین من العمر    
س وتزوج من بناتھا          وھـا    وتـاه    إلى العراق، فعشق نا

ھو األب يفعل فعلته إال أن ھناك شروطا يجب التحدث فیھا           
.قبل الدخول رسمیا في الموضوع

 فھـو    علیھـا أن تحفظـه        ال يعلمه احـد      لديه سر   
ھارب من ثأر في الصعید وسیعود إلى الصعید بمجرد العثور 

 وإذا وافقت على الزواج      وستعود ھي معه     بنه  على ا 
   فــال داعــي لبیــع الســجائر فــي الشــارع  وســتنتقل 

ي كـان يشـغلھا مـع أبـو طـه                    ي الغرفـة الـت لإلقامة معـه ـف
 وھو في الصعید يمتلـك دارا       وعلیھا ترك منزلھا أو تؤجره      

 زوجته صابرة ال تمانع من زواجه فقد فاتحھـا          ولديه أرض   
ووافقــت وكــان يخشــى أن يقــدم علــى  فــي الموضــوع 

ي أن يتـزوج إال أن            الزواج دون معرفتھا     " نعم له الحق ـف
".العشرة ال تھون إال على ابن الحرام 

أم غائب وافقت على الفور على كـل شـروطه باسـتثناء            
ي                  شرط مغـادرة العـراق معـه، فالبـد مـن موافقـة أھلھـا ـف

ھـم الخبـر     وستسافر في الغد إلیھم تـزف ل       البصرة علیه   



س           ض أفراد أسرتھا لحضور عقد القران وھي لی وقد يأتي بع
ى غرفـة                ض أثـاث منزلھـا إـل لھا مطالب إال أنھا قد تحمل بع

ض الترتیبـات     "فرج  " وعند العثور على     الزاوي   فھناك بـع
ي  المفروض اتخاذھا للسـماح لھمـا بمغـادرة العـراق          ـھ

عراقیـة مـع   وزوجة فرج، فھناك قـرار بمنـع مغـادرة الزوجـة ال           
زوجھا األجنبي وأن لھا أقارب يستطیعون الحصول لھا على         

 اســتمر الحــديث حتــى رفــع آذان ـصـالة     إذن بــالخروج 
الجمعة واستأذن في االنصـراف ممسـكا بیـدھا عـدة ثـوان             

.كأنه يؤكد ما قاله لھا شفاھیة
المرة الثانیة في العراق التي يدخل فیھا مسجدا، كانت          

ي          المسـجد المواجـه لمركـز شـرطة       األولى مـع أبـو طـه ـف
ي الفجـر    السـلیمانیة   . وھـذه صـالة الجمعـة    كـانوا ـف

س علــى آخــره    ـن   المـسـجد مكــد  أغلــب المصــلیین ـم
ب            ي الحـارة يـس المصريین بعضھم يعرفه ويسـمع صـوته ـف
ويلعن الملة واألديان وقد جاء للصالة خاشعا ربمـا يغفـر اهللا           

ى جـاره الحـاج يـاقو               س   ت  له ويتـوب مثلمـا تـاب عـل  النـا
بخواتیمھا ويطلب من اهللا أن يتقبل صالته ويحسـن ختامـه           

                 منذ أن وطـأت قدمـه القـاھرة لـم يـدخل مسـجدا، فقـد 
ى               سمع وھو صغیرا أن واحدا من بلدياته ھرب مـن الثـأر إـل

ي حتفـه          اإلسكندرية    وأمام واحد من اكبر مساجدھا لـق
طعنا بسكین، صلى وأنھى صالته وسلم يمینا ويسارا ومد        

 يدعو له بتقبل صالته فأمسك به يده إلى من بجواره 
وسحبه إلى خارج المسجد وقتله، فقد كـان أحـد مطارديـه           

               ي قـاع  القصة مثل كل قصص الصعید تحفر لھـا مكانـا ـف
 ممـا جعلـه   الجمجمة وتظل تتحرك بشخوصھا وأطیافھم      



 وال يســیر فــي جنــازة وال يــدخل ال يقتــرب ـمـن مســجد 
تجنب أي حشود أو تجمعات أو طوابیر         ي سرادق عزاء   

 خشـیة أن    لم يقترب طول حیاته حتى لجمعیـة تعاونیـة          
ى    وصـلى     استمع للخطبة    يراه أحد مطارديه      وألـق

ي السـنة وأطـال                بالتحیة يمینـا ويسـارا، وقـام لصـالة ركعـت
ى       .فیھما إلى ـخف الزحـام قلـیال        وخـطف حـذاءه واختـف
.عدما تخلى عنه في العراقويبدو أن الحذر عاوده مجددا ب

لتأتي بموافقة أھلھا ووعدته بقراءة     "أم غائب   "سافرت  
الفاتحة في المشھد الحسیني بكربالء حتى يیسر اهللا لـه          

وتكلـیف رجـال    "فـرج   "أموره، كما وعدته بالبحث عن ابنـه        
ـم  عشــیرتھا بالبحــث ـعـن زوجتــه    . عــامرة منــور ھاـش
 تخلى عن   عدا لعودتھا   وطمأنته خیرا إال أنھا لم تحدد مو      

س بالشوق سجائر الصباح   وعاد للجوزة في المساء وأح
 أخبرتـه قبـل سـفرھا    وشعر بوطأة الغربة   "أم غائب   "ـل  
     انه في حالة انتقالھا لغرفته قد تـؤجر منزلھـا لمجموعـة 

من الشباب األردني إال أنھا تخشى منھم ومن مشاكلھم،         
 ال يزيـد عــددھم  لھــا فھـم يسـتأجرون منــزال مقـابال لمنز   

علــى ثالثــة إال أنھــم أحیانــا يصــلون لعشــرة أو مــا يزيــد، ال  
ض      وال ترى لھم تجـارة       يعملون عند احد      يجمعـون بـع

البضائع من السوق العراقي وخاصة األجھزة الكھربائیـة         
ي غايـة األھمیـة          ثم يھربونھا إلى بلدھم       معلومـة ـف

العمـل السترضـائه    يفكر في تقديمھا لرئیسه المباشر في       
.أو إرضاء جبرائیل الكبیر

ب    " بدون رؤية    مر يوم آخر صعب      أو الحصـول   "أم غاـئ
 وقع في كشوف العاملین وأخذ خرطومه على سجائرھا  



 ألقى التحیة على رئیسـه إال انـه تشـاغل عنـه             ومقصه  
 أفھمه أنه يتكاسل في عمله وأن        ناداه   وقبل خروجه   

ت التـدريب         فالعقـد  ذلك قـد يضـره       ى فتـرة تـح  يـنص عـل
مدتھا ثالثة شھور وقد يفسـخ عقـده بعـدھا، مـا لـم يظھـر               

نشــاطا واھتمامــا بعملــه، حــاول أن يوضــح لــه التزامــه   
ي العمـل          وإخالصه    رد علیـه     وانه يقضي يومه كله ـف

 وحضــوره فــي موعــده  بــأن ري الحديقــة وقــص الزوائــد  
 لقـد بـدأ     لـه   وانصرافه ال يمثل قیمة بالنسبة للفنـدق أو         

"في التكاسل في جلب األخبار والمعلومات، تذكر معلومة         
 إال انه فضل أن ينقلھا وبنفسه حول األردنیین "أم غائب 

إلى جبرائیل الكبیر في األعظمیة بعد تأكده شخصـیا منھـا           
حتى ال يورط معه أم غائب وعده بالبحث عن أخاب، وأخبره        

.سامعهبعدم تأخره بإبالغه بما يصل إلى م
ى         لم يعرج على الحاج إبراھیم الحلي كما اعتاد، نـزل إـل

ب          المربعة فورا    س على مقھى مجاور لمنـزل أم غاـئ  جل
 بالفعل ھناك من يدخل محمـال       يرى منه منزل األردنیین     

 فرغوھا بسـرعة  وعربة صغیرة أنزلت بضائع  "كراتین  "ـب  
ثر من   أنھم أك   خلیة نحل تعمل     وأدخلوھا إلى المنزل    

 كـالم جبرائیـل صـحیح        "أم غائب   "عشرة كما قالت    
ھناك من يعملون بالتھريب لتخريب اقتصاد البلـد، اختمـرت           

 الخبر سیقدمه بنفسـه لجبرائیـل ويخبـره         الفكرة برأسه   
"أيضا انه في طريقه للزواج من امرأة عراقیة وال يعلم كیف            

في "م غائب   أ"أن يبلغ جبرائیل بذلك قبل أن يفاتح        "فاته  
الموضوع، فقد يرفض جبرائیل الفكرة مـن أساسـھا، إال انـه            

ض مــن رأســه، جبرائیــل تھمــه األخبــار   طــرد فكــرة الــرف



وزواجه من امرأة عراقیة قـد يسـھل لـه ولھـم مھمـتھم               
ي    رتب أفكاره بماذا يبدأ حديثه مع جبرائیل          مساعدته ـف

ي         "فرج  "البحث عن    أنحـاء  وتوسله إلیه بتكلـیف رجالـه ـف
ض، أو فكرة زواجه أم موضـوع األردنیـین        العراق لھذا الغر
الثالثة بالطبع يدخلون في دائـرة اھتمـام شـئون العـرب             

 واألردنیون عرب، وفرج التائه عربي فالمرأة عراقیة عربیة  
!أيضا

ي                ى الحـاج إبـراھیم الحـل للیوم الثاني لـم يـذھب إـل
ي األعظمیـة     اتجه بعد انتھاء عمله مباشرة إلى جبرا       ئیل ـف

             ي يقـدمھا لرئیسـه  رحب به وأثنى على المعلومـات الـت
المباشــر فــي الفنــدق إال انــه طلــب المزيــد واتھمــه أيضــا   

 إال انـه طمأنـه    كالمھم واحد   بالتكاسل بعض الشيء    
ي             وأعرب عن توقعه حصوله على المزيد مـن المعلومـات ـف

ى بمـا يظنـه قنبلـة     األيام القادمة    أخبـارا  لقـد . وھنـا الـق
 يجمعون األدوات الكھربائیة من حول مجموعة من العرب    

ى              ي منـزل بالمربعـة ويھربونھـا إـل األسواق، ثم يخزنونھا ـف
 ذھبت بنفسي وتأكـد مـن    لم اكتف بالسماع   بلدھم  

 فضـلت أن أبلغـك شخصـیا     ولم أخبر رئیسي  ذلك  
 طلــب منــه انفرجــت أســارير وجــه جبرائـیـل المتجمــدة   

! ذكر له اسم المقھى المواجھة للمنزلحديدا العنوان ت
ھز جبرائیل رأسه وتبسط وخلـع الرسـمیات وتحـرك مـن            
س في المقعـد المواجـه للـزاوي ممسـكا بیـده              مقعده لیج
علبــة ســجائر كلیوبــاترا، مغلقــة، فتحھــا وقــد لــه ســیجارة  

 وأخذ يحاضر حول أعداء الشعب الذين يسرقون وأشعلھا 
المدعمة، فالحكومـة تـوفر لمواطنیھـا       قوته ويھربون البضائع    



ي، إال أن        كافة السلع بأسعار اقل مـن نـصف ثمنھـا الحقیـق
المھربین يحاولون االستفادة من فرق العملة، خاصة بعـدما   

ي          األجھـزة الكھربائیـة      انخفضت قیمـة الـدينار العراـق
ي بحـر مـن الـذي يـتم تھريبـه عبـر الحـدود، فھـم                    نقطة ـف

ي   يھربون قطع غیار السیا    رات واألدوية وغیر ذلك، وتحدث ـف
 إال انـه تشـجع      أشیاء عديدة لم يستوعبھا عقل الـزاوي        

وذكره بوعده في البحث عن ابنه أو على األقـل مسـاعدته            
في ذلك، فعاد إلى مكتبه وفتح احد األدراج وأخرج أوراقا           

مؤكد أنھا رسائل وفاكسات إلى فروعه ومكاتبـه المختلفـة          
ث       المنتشرة في جمیع أ    نحاء العراق يطلب منھم فیھا البـح

عن فرج على محمد يوسف وأن بعضھم أرسل ردودا بعـدم           
عثورھم على ھذا الشخص وفروع أخرى لم ترد بعد، إال أن           
الزاوي فیما يبدو قد مـل العـراق وكـره أھلھـا ويريـد العـودة                

!إلى بلده بأسرع ما يمكن
ب العـراق         "ھات وخد   "الحديث   أقسـم الـزاوي بأنـه أـح

ومشى فیھا بال خوف على حیاته، وانه لوال ولده لظـل بھـا             
ورغـم أزمتـه تلـك، فھـو يفكـر          "الضنى غال   "بقیة حیاته و    

ش بـالقرب مـن         في الزواج من امـرأة عراقیـة          أرملـة تعـی
 صــاحب  وســكت برھــة لیقــرأ وجــه جبرائیــل  ســكنه 

 ال يكشف ما يدور بخلـده أو  الوجه مدرب بما فیه الكفاية      
ي               جوانحه ي حديثـه، لقـد فاتحتھـا ـف  اسـتمر الـزاوي ـف

ى             ي البصـرة للحصـول عـل الموضوع، وسافرت إلى أھلھا ـف
ى إذن              إذنھم   ب للحصـول أيضـا عـل " وأنه جاء ھنا للمكـت

 فمــن  وإذا مــانع مــن إتمــام الــزواج جبرائیــل "الباشــا 



ـن بغــداد كلھــا إلــى مدينــة أخــرى        ـن أن ينقلــه ـم الممـك
.ما وفر له وظیفة الفندقويساعده في إيجاد عمل ك

ي                أجمل ما في جبرائیـل انـه يجیـد اإلنصـات والـتمعن ـف
 وال ينطــق إال بعــد مــا ينھــي معــاني الكلمــات والحــروف 
 الزاوي ينتظر كلمة مـن فـم        الطرف اآلخر حديثه بالكامل     

 وـقف    لم ينطق بھما جبرائیـل       "آه أو أل    "جبرائیل  
 مد يده يشد أقدامه على قدمیه، فھبط قلب الزاوي إلى 

على يد الزاوي ويبارك له فكرة الزواج ويسأله ماذا سـیفعل          
 أخبره انه استأذنھا وھي ال تمانع       مع أم األوالد بالقاھرة     

 ووعــده بھديــة زواج    قــد تكــون بعــض أنــواع األجھــزة 
ي فتـحت لھـم               الكھربائیة التي يھربھـا السـفلة الخونـة الـت

 يتورعــوا ـعـن طعنھــا فــي   العــراق أحضــانھا، إال أنـھـم ـلـم  
!اقتصادھا وقلبھا، وقف الزاوي واستأذن في االنصراف
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" وأطل الصـباح بنـوره ونـور      عادت البسمة إلى الحارة     

 وبـدت    وافترشت سـجائرھا      لقد عادت    "أم غائب   
 تحیـة الصـباح   أكثر نضارة عما شاھدھا الزاوي مـن قبـل         

 أضـیفت إلیھـا كلمـة       لھا مـذاق خـاص ھـذه المـرة، بعـد أن           
ي         "جديدة واحدة    " وافقـوا    وافقوا، اهللا بـالخیر يـا عـل

   آه              ى فـرج ويمسـكه بیـده  لو أفراحه تكتمل ويعثر عـل
 آه لو يتخلص من وأم غائب بالید األخرى ويعود إلى مصر 

س جبرائیــل ورجالــه بعــدما تحــول إلــى عجینــة فــي     كــابو
 أخــذ "فركــه "أصــابعھم، يخشــى ـمـن الضــغط علیــه    

ى الحـارة               سجائره وطالبته بـالعودة مباشـرة مـن العمـل إـل
ي كـشف الحضـور           .لمناقشة الترتیبات  في الفنـدق وقـع ـف

وأخذ خرطومه ومقصه وتشاغل عن رئیسه ولم يـلق علیـه           
 وكل معلومة سیتوصـل     تحیة الصباح، فقد عرف الطريقة      

إلیھا سیبلغھا مباشرة إلى جبرائیـل بـدال مـن التعامـل مـع           
لشخص الكريه الـذي يظـن نفسـه صـدام حسـین             ھذا ا 

إلــى صــديقه "عــالوى الحلــة "أنھــى عملــه وتوجــه إلــى  
ب    "إبراھیم الحلى، أبلغـه بعـودة        وموافقـة أھلھـا    "أم غاـئ

ب تشـريفه يـوم عقـد القـران لیكـون                 على الزواج منـه وطـل
شاھدا على العقد، فھو أطیب قلب تعامل معه منذ مجیئه          

     في صدفا وحنـوھم علیـه       يذكره بطیبة أخواله  سـأله 
الحلي ضاحكا إذا كان ألم غائب أخت لیتزوجھا ھـو لتـدخل            
البھجة على قلبه مثلما حدث مـع الـزاوي، تعمـد أن يطیـل              
جلسته مع الحاج إبراھیم وأال يعود سريعا إلى الحارة حتى 



ب    "ال تتحكم    فیـه منـذ البدايـة وال تـأمره أو تنھـاه            "أم غاـئ
ي النھايـة     عما يفعـل، البدايـة       ت امـرأة     " وإذا   ـھ ركـب

"!دلدلت رجلیھا 
أنھا طلبت منه أن يأتي مباشرة من       "أم غائب   "نسیت  

ث                    ي غیابـه حـی ت لـه مـا حـدث ـف ى الحـارة وحـك العمل إـل
 وأـخــذوا جیرانھـــا حضـــرت الشـــرطة وســـیارات أخـــرى  

 وأخرجوا من منزلھم كراتین وأشـیاء أخـرى          األردنیین  
 وھو يسمع وال يعـلق      ى مخزن كبیر    فقد حولوا المنزل إل   

 وتحكــي أم غائــب ويتظــاھر بأنــه يســمع عــن األردنیــین 
 وسألھا عن المكان ابنه "فرج " تذكر   ھؤالء ألول مرة    

 أكدت له انه    الذي قد يأخذونھم إلیه وماذا سیحدث لھم        
ـلـن يعــرف احــد مكــانھم بعــد الیــوم، وقــد ال تطلــع علــیھم   

س مرة أخرى ودخلت في      موضوع ترتیبـات الـزواج       الشم
 أخ  بعض أھلھا سیحضرون األسـبوع القـادم مـن البصـرة            

 وعلیه أن لھا وخال وقد يحضر عمھا وبعض نسوة العائلة     
ي كـل               ي المحكمـة وسـتبلغ ـھ يحدد موعدا لعقد القران ـف
ي الـزاوي                ت لعـل الحارة وزبائنھـا مـن المصـريین بأنھـا خطـب

وكـل مـا    !بیـع الـدخان   وسیعقد قرانھما قريبا وأنھا ستعتزل      
.علیه شراء دبلتین واالستعداد للزفاف

نشط الزاوي وأصـبحت ھنـاك أخبـار جديـدة تصـل بصـفة              
ـل وأذيــع خبــر ارتباطــه     "بــأم غائــب  "يومیــة إلــى جبرائـی

س ببعید عـن منطقـة المربعـة             واشترى دبلتین من صائغ لی
             ى  خرج معھا من الحارة جنبا إلى جنب رغم إصـراره عـل

 اخـذ   وة أو خطوتین كما يفعـل أھـل الصـعید           سبقھا بخط 
ى غرفتـه مـع         كل ما لديھا من علب السجائر         حملھـا إـل



وعد بدفع ثمنھا وطلب منھا عدم مغادرة منزلھا إلى أن يتم    
ب               ى سـعید النظـیف لیخبـره وطـل الزفاف، ذھب بنفسـه إـل

"عرفــان " وجــاءه منــه أن يبلــغ أبــو طــه فــي التلیفــون  
مقسما انه سیلتقط له صور الزفاف  والمصوراتي متطوعا 

ولن يتقاضى معه فلسا واحد، فھو قد "ألبوم "ويضعھا في 
أحبه، إال انه يخشى من تخلیه عن إمـالء خطابـات جديـدة             

.إلى القاھرة
ـل   ـن البصــرة  "أم غائــب "جــاء أـھ  ذھــب الــزاوي  ـم

لمقــابلتھم فــي دارھــا، فــي الصــباح توجــه الجمیــع إلــى     
ن مــن رئیســه بتــأخره نصــف يــوم، المحكمــة بعــدما اســتأذ

ي المحكمـة              س   األجانب البد مـن عقـد قـرانھم ـف  الجـال
س بقــاض ولكنــه شــیخ  "أم غائــب "قــدمت "معمــم "لــی

 أقـر بعـدم وجـود موانـع للـزواج، االسـم             عمھا وكیال لھـا     
 يسمع الزاوي االسم كامال ألول مرة زينب نوار حاجم 

م جواز سفره    سأله القاضي عن اسمه أجاب بعد أن قد       
"مبلط قیشـاني    "سأله عن مھنته، بكل ثقة أجابه       

 خــرج الجمیــع مــن قاعــة المحكمــة  تمــت المراســم 
 سعید النظیف أرسل زوجته وبناته مصريون وعراقیون  

ب    "نساء عراقیات من أھل       زغاريـد مصـرية      "أم غاـئ
 تعمـد الـزاوي أن يسـحب        أوقفھم عرفان اللتقـاط الصـور       

ب                 ال ي مـن يـده لیـقف بینـه وبـین زيـن حاج إبراھیم الحـل
ي بنكاتـه موجھـا                ب يلـق المصري الذي كـان يـداعب أم غاـئ

ي الصـور   ! قلت ھنبقى قرايب وبقینا   حديثه إلیھا    الكل ـف
     إال أبو طه    وفرج    ي    "صابرة  " أما فمكانھا ما زال ـف



 تركھــا مــع أھلھــا واســتأذن     انفــض المولــد  القلــب 
. الفندقللذھاب إلى

بعــد العــودة عــرج علــى منزلھــا لیأخــذھا، ال يعلــم كیــف  
انشقت األرض عن كل ھؤالء األطفال المصـريین ومـن أيـن            

 ومـــن أيـــن أحـضــر الـشــباب الطبـــل واألدوات     جـــاءوا 
 زفة بطول الحارة إلى أن دخل الزاوي غرفته         الموسیقیة  

ى حـال سـبیله              لـم يعـد اللیـل    مع زينب وانصرف كـُل إـل
 وتنـاول  ما كـان، ظھـر النھـار مبكـرا عـن المعتـاد          طويال ك 

 وھم  شربه شايه   الزاوي إفطارا ألول مرة في حجرته       
باالنصراف طالبته بأال يتأخر، فأھلھا في انتظاره بعد المغرب 

ولديھم أخبار عن ابنه لم تفصح له عنھا في لیلة زفافھا            
فخالھا يعرف مكان أسرة عامرة منور ھاشم، وستكون ھي 

اھتــز جســد الــزاوي بشــدة  "فــرج "الخــیط الواـصـل إلــى  
وردد الــدعاء الــذي أوصــاه بــه الحــاج "مراوحــه "وانقبضــت 

".ال إله إال أنت سبحانك أني كنت من الظـالمین   "إبراھیم  
 مأل صـدره بھـواء الصـباح وعبـأ قلبـه             عبر الجسر    نزل  

.بأمل جديد
طح  وافترشــوا جــزءا مــن الســالضــیوف مــألوا الحجــرة 

ض المصــريات ال يعــرفھن   المقابــل   أھــل زوجتــه وبعــ
 أشارت لـه أم   ھدايا وعلب وكراتین صديقات أم غائب   

يء   غائب إلى بوتجاز جديد في كرتونتـه وتلیفزيـون            وـش
 أحضرھم إلى ھنا صـديق  آخر قالت له أنه فرن كھربائي      

 دخـل الـزاوي وسـلم         قال إنھم ھدايا جبرائیـل       له  
س مع مج   موعة من الرجال، كل منھم قـدم نفسـه          وجل

 المھـم أنھـم     ھذا خال أم غائب، وھذا عمھا وابن خالھـا          



 قالوا أنھـا شـكرت فیـه        أقاربھا ال فرق بین الخال أو العم        
كثیــرا عنــدما عرضــت علــیھم رغبتــه ورغبتھــا فــي االرتبــاط 

 ستصبح في ذمة رجل       قالوا أنھم وافقوا     ببعضھما  
غداد ورفضت دعـوات أھلھـا المتكـررة        خاصة وأنھا عشقت ب   

ى البصـرة        ب      في العودة إـل  دارت أكـواب الشـاي وأم غاـئ
 تقــدم بعــض الحلــوى للســیدات ثــم تــأتي  مثــل النحلــة 

للرجال وتقدم لھم أطباقا من الطعام أو الحلـوى لـم يعرفھـا      
ب الجمـع               الزاوي من قبل، أخذوا سـھرتھم ثـم انصـرف أغـل

ب       ى الـزا    وبقى خال أم غاـئ ي   وي خیـرا بھـا       أوـص  فـھ
طیبة القلب مخلصة وانتقل إلى ما كان يشغل قلب الزاوي          

             انه يعـرف عائلـة منـور ھاشـم وعشـیرته    ت لـه  وكاـن
عالقة بمنور نفسه فقد كان بینھما تجارة استمرت لسنوات 

            كان منـور يـورد إلـیھم الخضـروات والفاكھـة مـن منطقـة 
بنتـه المصـري    كما انه يعلم بقصـة اختفـاء زوج ا  الخالصة  

إال انــه لــم يفاتحــه فــي الموضــوع علــى اإلطــالق، وأبــدى   
ي           "نصیحة عابرة    ت ـف ي العـراق فأـن إذا كنت تريد البقـاء ـف

ى              حاجة إلى أربع عیون وعشرة أذان ولست في حاجـة إـل
أخبره أن منور ھاشم يقیم حالیا ھو       "!اإلطالق إلى لسان    
ت بعیـدة عـن       "الشـطرة   "وأسرته في مدينـة      ي لیـس وـھ

 وقــد يــأتي بــه إلــى بغــداد فــي الزيــارة القادمــة البصــرة 
وطـلب منـه أن يحفـظ لسـانه         "فرج  "والتحادث بشأن ابنه    

         ى  "الشطرة  " وال يحكي عن منور ھاشم أو منطقة عـل
اإلطــالق مؤكــد بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن منــور ھاشــم 

".فرج "يعلمون مكان "عامرة "وعائلته وابنته 



الكثیر من متاعب الزاوي إال أن قلبـه        "ئب  أم غا "خففت  
ى               المسكون بابنه كـان مصـدر شـقائه الـدائم، باإلضـافة إـل
ي            المشاكل التي بدأت تظھر بینه وبین رئیسه المباشـر ـف
ى         العمل، لقد تخطـاه، وأصـبح ينقـل المعلومـات بنفسـه إـل

تحولت لمصدر ھام وكنـز مـن       "أم غائب   "جبرائیل، كما أن    
" رئیســه فــي العمــل غیــر لــه  مغلقــة أســرار العــراق ال

ال دوامــا "دوامــین "وجعلــه يــأتي للفنــدق فــي  "الورديــة 
ى           واحدا، الداوم الجديد من السـاعة السادسـة صـباحا حـت
الثانیــة عشــر ظھــرا وـمـن الرابعــة حتــى الثامنــة مســاء أو   
التاسعة، فقد علم بزواجه واستشاط غیظـا ألن الـزاوي لـم      

یظه نارا عندما علـم أن الـزاوي         وزاد غ  يخبره قبل حدوثه    
 أظھـره وجھـه القبـیح        وكأنه تـزوج أمـه       اقترن بعراقیة   

وبــدأ يســب المصــريین علنــا أمــام الــزاوي وينعــتھم بــأحقر  
"الصفات، انقلب حاله ومزاجه وبدال من حديث الـدائم عـن            

وأننا جمیعا عرب وأخوة إلى أن مصر سـبب         "األمة الواحدة   
أم "ولكنھــا " أم الــدنیا "نكســات العــرب وھــي لیســت    

".البالوي 
" يتناول غداءه مع أم      تعود أن يذھب إلى البیت ظھرا       

ى الـدوام الثـاني            "غائب   ويأخذ جزءا من الراحة ثم يعود إـل
 ـقـل كالمــه وحديثــه وطريقــة مداعبتــه  فــي الفنــدق 

 كانت فتـرات صـمته تطـول        تغییرا  "أم غائب   "اكتشفت  
    لتي يدخنھا يومیا     وزاد عدد السجائر ا    ،زادت عصـبیته 

ت أن تفاتحـه فیمـا يجـري           شعرت به وأحسـته       حاوـل
ي سـاعات العمـل ومـن ھـو                 تحاول أن تعرف ماذا يحـدث ـف
رئیسه وما عالقته بـه، إال أن نصـیحة خالھـا لـه باالسـتغناء        



 كانت تلح وال تمـل، إال أنھـا         عن لسانه بدأ يطبقھا معھا      
 تسـتطیع تحويـل اللحظـة قبـل     كانت من الذكاء بما يجعلھـا  

! إلى ساعة صفونقطة الغضب 
ي   العمل أصبح كريھا      والمكان لم يعد يحبه ورئیسه ـف

 يسب المصريین عالنیـة أمامـه وھـو ال يعـرف           العمل فظ   
ف يسترضـیه  ماذا يعمل معه    ب  "وتخـفف  ! وكـی "أم غاـئ

ـن       عنــه  ـن غیــرة الرجــال العــراقیین ـم  وتحكــي لــه ـع
 عنــدما يعلمــون بــاقتران المصــري ـمـن   المصــريین، خاصــة 

 وتبرر له ھذه الغیـرة بأنھـا طبیعیـة وأن المصـري             عراقیة  
يــأتي .أيضــا قــد تأكلــه الغیــرة مــن خلیجــي يتــزوج مصــرية 

ض آالمـه ويزيـل عنـه            حديثھا شافیا مھدئا      يزيح عنـه بـع
ي العمـل منـه             .بعض متاعبـه   ربـط بـین غیـرة رئیسـه ـف

، فقد يكون ولـده راح      "فرج  "ه  وغیرة أمثاله من ولد مثل ابن     
ب   ألم يتزوج ھو أيضا عراقیـة  ضحیة لھذه الغیرة    وذـھ

ب  "فرج "لإلقامة معھا في مسقط رأسھا       قد يكون ذـھ
!ضحیة وشاية أو غیره من ھذا النوع

تفوح بحب العراق وحب أھلھـا      "فرج  "لقد كانت رسائل    
ة  وحــبھم للمصــريین، كانــت رســائله ال تخلــو مــن إشــاد

بصــديق أو جــار عراقــي كــان يتحــدث ـعـن ناســھا وكــأنھم   
ض ـعـن النســاء      مالئكــة، وفــي أجازاتــه عنــد يســأله الــبع

ي       والخمور يدافع وكأنه يـدافع عـن أھلـه            يقـول عنـدنا ـف
وفي كل بلـد    "إن في كل بلد مقبرة      "العراق مثل شعبي    

 وال يمل من قول عندنا في العراق        يوجد الصالح والطالح    
 كان يحضر في األجازات ولديـه شـرائط         عراقیا  وكأنه صار   

لمطربین عـراقیین، حفـظ الـزاوي أغـانیھم وأسـماءھم مـن             



كثرة تشغیل أغانیھم طوال فترة وجوده في القـاھرة، وھـو            
ش    بعد زواجھـا منـه عنـدما علـمت انـه          "أم غائب   "ما أدھ

يحفــظ أغــاني ســعدون جــابر ورضــا الخیــاط ويدنــدن بصــوته 
 يا   يا أبو رجل ذھب       ھال   ك   بی ھال  "الخشن  

"أحیــا وأمــوت علــى البصــرة   ""محبــوب الشــعب  
تداعبه أم غائب وتطلق علیه اسم عندلیب الرافدين دجلـة          

!والفرات
كانــت الھبــة الســماوية التــي ألقیــت فــي  "أم غائــب "

 لقد قرر طريقه أو ألقت نفسھا أمامه انتشلته من مأزقه  
 طوعا في براثن جبرائیل، فحافظت   االرتباط بھا بعد سقوطه   

يء ومـألت علیـه الجـزء              ض الـش على سالمته النفسیة بـع
وسـاعدته  "أبـو طـه   "األعظم من حیاته بعـدما خـرج منھـا         

ى          عندما فقد السند وحافظت علیه عنـدما فقـد القـدرة عـل
أم غائب ؛ عیونـه وآذانـه   " كانت  الحفاظ على نفسه    

ــ     ا قــال لــه خالھــا   عیونــه األربـعـة وأذانــه العشــرة كم
 تسللت  استطاعت بھدوء أن تثقب في جدار صمته ثقبا         

ي العمـل وأوضـحت             إلیه وعلمت منھا متاعب مع رئیسه ـف
له ما كان بجھل وشرحت له ما غاب عن عقله ومداركه            

ي أطـول عمـرا مـن         وأكدت له أن الكراھیة قـد تـدوم           فـھ
األيـام  الحب، الكراھیة دائما أعـمق جـذرا ألنھـا تتـراكم مـع        

والسنین، إال أن الحب مثل النبتـة الطريـة مـن الممكـن أن              
س بطريقـة أسـھل            كـان يسـتمع     تقتلع بسھولة أو تـدھ

"صـابرة   " أنھا تعرف من األشیاء ما ال تعرفه         إلیه كطفل   
.وتقول له ما لم يسمعه من أم عیاله طوال عمره



 تطــور العالقــة بــین المصــريین حكــت لــه علــى أجــزاء 
ب الـذي نمـا إال انـه لـم يجـد مـن يرعـاه             یین  والعراق  الـح

ي األرض فوجـدت مـن يحفـر لھـا                والكراھیة التي ظھـرت ـف
 الحــوادث ظھــرت فجــأة بعــد انتھــاء الحــرب لتــزداد عمقــا 

 عمل المصريون في   كالمھا منطقي    العراقیة اإليرانیة   
 كــان ھنــاك ـمـن يحســدھم، يــدخرون  العــراق وكســبوا 

 بعضھم لبغداد بعدما استدان في ويشترون محالت وقد جاء
 بعضھم كان يرسل كل ما       ال عیب    مصر تذكرة السفر    
 وبنك الرافدين أول  حواالت ال تنقطع يكسبه إلى مصر 

 قبـل معـرفتھم بموقـع       مكان يعرفه المصريون في بغـداد       
ـن المقــر        شــركة مصــر للطیــران والتــي ال تبعــد كثیــرا ـع

ي للبنـك، جــاءوا للعـراق     ي جنوبھــا   والرئیـس انتشــروا ـف
س أحبـوھم          وشمالھا   س والنـا  شـھدت أم     أحبـوا النـا

 سعید النظـیف     غائب وصول أول مصري إلى المربعة       
ي         قال انه قدم من لبنان        وجاء بعده بلدياتـه وانتشـروا ـف

محلة السلطان علي واألزقة المتفرعة منھا وانتھت الحـرب    
!وكان البد من انسحاب المصريین

ى المصـريین، فقـد احتـل المصـريون           انقلب الع  راقیون عـل
 الحكومــة كــل الوظــائف فــي الحكومــة والقطــاع الخــاص 

ي   تعتمد علیھم اعتمادا كلیـا وال تفـرط فـیھم       كفـاءات ـف
ص يفضل المصريین   في مختلف التخصصات والقطاع الخا

ت للھـزار،      الغربة تعلمـوا أن يحترمـوا قیمـة العمـل             ال وـق
ي يـرى أن           فقد جاءوا لھدف، كمـا      أن صـاحب العمـل العراـق

التعامل معھم أسھل من التعامل مع العراقیین وأنھـم أكثـر           
ث     " وفرـيق داخـل الحكومـة        طاعة والتزامـا     "حـزب البـع



يــرى أن إرھــاب المصــريین ونشــر أخبــار القتــل واالختطــاف  
سیجبر المصريین على مغادرة العـراق دون إصـدار مرسـوم        

ا ومسبباتھا، ساھمت قرارات     الغیرة لھا دوافعھ   بطردھم  
ى سـبیل المثـال ال الحصـر            غبیة في إشعالھا      منھـا عـل

ب والمصـريون          تقیید نسب التحويالت لكافة العاملین األجاـن
.يمثلون النسبة األعظم

تؤكــد للــزاوي أن ھنــاك بعــض المصــريین    "أم غائــب "
يعیشــون أفضــل مــن العــراقیین، اشــتروا منــازل ومـحـالت،   

نعھم وآخــرون ينفقــون ببــذخ فــي الفنــادق  فالقــانون ال يمــ
س           وكازينوھات نھر دجلة وعلى الساقطات في أبي نـوا

كان الزاوي يرى بعض المصريین بصفة منتظمة في الفندق         
ض اآلخر من العاملین في           الذي يعمل به، بعضھم زوار والبع
العــراق يتــرددون علــى الفنــدق لتنــاول الغــذاء أو الســھر     

 حاول أن يصدق ساء عراقیات وبعضھم بالفعل يصطحب ن  
أن الغیرة ھي السبب، إال انه لم يستطع تقبل ھذه الغیـرة          

ي السـجن أو أنھـا       "أبـو طـه     "قد تلقي بأبرياء مثل ابـن        ـف
"عامرة  "وإبعاده عن زوجته    "فرج  "تؤدي إلى اختفاء ابنه     

    ابتلع ألمه    وأحزانه          قد يكون ھـؤالء الشـباب راحـو 
!مثالهضحیة لوشايات من أ

ى سـعید النظـیف              أسر ألم غائب برغبته في الـذھاب إـل
لطلب مساعدته في البحث عن زوجة ابنه عامر في مدينة      

 كأن عقربا لدغھا عند سماعھا اسم سعید        "الشطرة  "
        نصحته بعدم الذھاب إلیه أو مقابلته      س  خاطبتـه بـنف

طريقة جبرائیل عند سماعه اسم سعید النظیف، قالت لـه          
س   "جل  أنه ر  كما تقولون في مصر، لديـه امرأتـه        "ديله نج



بصـاص وبتـاع نسـوان، كمـا     "عینه زايغة " و   ونباته معه   
ث                ى المصـريین ويبلـغ عـنھم المباـح انه يعمـل مرشـدا عـل

أھلــه وناســه وســبته بأمــه وأبیــه    "لعنــت "العراقیــة 
وتعجبــت كیــف يرضــى علــى نفســه أن يكــون ســبب إيــذاء 

كین تقطع في قلب الزاوي الـذي لـم         كلماتھا س !المصريین
.يعد فیه مكان لمزيد من التمزيق أو الطعن

قالــت أنھــا ســمعت أن ســعید النظیــف ھــذا كــان تــاجر   
مخدرات قبل مجیئه إلى العراق وأن لديه عصابة كبیـرة لـم            
ي العـراق عقوبتھـا           تعد تعمل في المخدرات فاالتجار بھـا ـف

 يرسل  األموال  اإلعدام ولكنه يعمل فیما يبدو في تھريب      
ألسر المصريین في مصر ما يرغبون فیـه مـن أمـوال ويأخـذ              

 يقولـون إن سـعره أضـعاف سـعر        المقابل ھنـا بـالعراقي      
 كما انه يستفید مـن عالقاتـه بـبعض          التحويل في البنك    

 يأتي منھم من يتسلم ثالث المسئولین العراقیین الكبار 
س ملی        ئـة بـاألموال،    أو أربع حقائب بالستیك كبیرة كل خمی

وراء النسـوان كمـا   "جريـه  "فھي تعرفه وتعرف نجاسـته و       
يمسك بسبحة ويھرع إلى المسجد عنـد       "خمورجي  "انه  

كل صالة تظاھرا بالورع واإليمان وأطلق علیه أھل بلده في          
ولــم ! الحــاج ســعیدالحــاج ســعید "الرايحــة والجايــة "

!تسمع أبدا انه سافر للحجاز
ني الزاوي، األخبار تأتي له وال يسعى       اتسعت حدقتا عی  

 وقد تھم جبرائیل وعلیه تقديمھا له بطريقة تسـیل          إلیھا  
لعابه على أن يقرنھا بطلباته، أولھا البحث عـن زوجـة ابنـه             
ى نقلـه          في مدينة الشطرة القريبة من البصـرة، العمـل عـل
مــن الفنــدق حتــى ال يرتكــب جريمــة مــع رئیســه البــذيء   



ي عملیـات البـحث عـن           والنقطة األكثر أھم   "یة التسريع ـف
سألته أم غالب إذا كان يرغب في كوب من الشـاي           ".فرج  

وطمأنته أن خالھا لن يغیب أكثر من أسـبوع أو عشـرة أيـام       
ي زيارتـه المقبلـة،               وقد وعدھا بإحضار احد أقـارب عـامرة ـف
مســحت براحــة يــدھا علــى صــلعة الــزاوي وبقايــا شــعره   

 ھــذه  وأوصــته بالصــبر المتنــاثر علــى جــانبي الجمجمــة
" ففــي مصــر يقولــون إن الكلمـة التــي لــم يعــد يطیقھــا  

"الصبر حرق دكان العطار !والصبر ھنا حرق أعصاب الزاوي!
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ب كعادتـه               ي الـزاوي راتبـه أول الشـھر، ذـھ عندما تقاـض
إلــى الحــاج إبــراھیم الحلــي وكســر العــادة بشــراء بعــض    

س وأشـیاء      عاد   احتیاجات المنزل من محله      محمال بأكیـا
      ي راتبـه كلـه   "حجرھـا  " وضعھا أمام أم غائب ووضـع ـف

ب            وأخبرھا انه احتفظ لنفسه بأربعین دينارا، طوقتـه أم غاـئ
"بدعائھا وشكرت اھتمامه وكرمه وھو ما لم يسـمعه مـن            

 أخبرتـه بمـا أدخـل السـرور         طـوال ثالثـین سـنة       "صابرة  
ته منـور ھاشـم     علیه، لقـد جـاء خالھـا مـن البصـرة وبصـحب            

وذھبــوا جمــیعھم لزيــارة بعــض األصــدقاء  "عــامرة "وابنتــه 
ى منزلھـا         وسیأتون لتناول العشاء معھم      ت إـل  وقـد ذھـب
 لم يصدق أذنیه، احتضنھا     القديم وأعدته لمبیت الضیوف     

 عرفته  وقبلھا بطريقة صبیانه، وسرعان ما وصل الضیوف        
"ه باسـتثناء    كل مالمح "فرج  "عامرة على الفور فقد ورث      

 لــم  حــي يــرزق  فــرج بخیــر  طمــأنوه "الصــلعة 
ب      يتبین بعض كالمھم ومفرداتھم اللغويـة        ت أم غاـئ  قاـم

 فرج حي يرزق إال انه في حاجـة لمعجـزة           بدور المترجم   
   تكلــم منــور باختصــار شــديد وتــرك البنتــه اإلســھاب 

تساءل عن سبب انقطاع الرسائل، لم تفصح كثیرا، تحدثت      
 طريقة تعرفھا بفرج وقصة الزواج والعمل مع أسرتھا، ثم عن

الذين أقنعوه بإنشاء شركة خارج العراق "أوالد الزنا "ظھور 
 سافر معھم إلى الكويت  أسسوا الشركة واختفوا 

س ال يعـرفھم      "ستار  "كان فرج مجرد      وجـدوا   واجھة لنا
ذابھا  وترك ھو أسرته لعـ     فیه ضالتھم وفي النھاية تركوه      



 طاردتـه الشـرطة     وقد نال منور ھاشم جزءا من العـذاب         
ي مدينـة    من مكان آلخر   ش مع أقارب لـه ـف " انتقل للعی

وتركته الشرطة بعدما تأكدت انـه ال يعلـم شـیئا           "الشطرة  
".فرج "عن نشاط 

س فــي ســجن البصــرة العــام، بــال تھمــة "فــرج " محبــو
 يـذكر أسـماء      الشرطة تطلب منه طلبا واحد، أن      محددة  

شركائه من العراقیین، إال انه مصر على اإلنكـار، مـدعیا أن            
 وھم يعلمون اسـتحالة ھـذا، فالشـركة      الشركة شركته   

خالل فترة قصیرة كانت تعامالتھا بماليین الدنانیر ومـن أيـن       
 قد جاء بھذه الماليین، الشرطة تعلم أن وراءه رجال كبار         

البحث، سأل الـزاوي إذا     يكونوا أعضاء في الحكومة أو حزب       
ت         ب نـف مؤكـدة أنھـا   "عـامرة  "كانت القضیة خاصة بالتھرـي

ت للتوريـدات العمومیـة             اكبر من مجرد تھريب، الشـركة كاـن
 تستورد أجھزة وأشیاء للحكومة والوزارات  منھا أجھزة 

 إال أنھـم اكتشـفوا فجـأة أنھـا          للمستشفیات والجامعات   
كاؤه وسـقط ھـو       ھـرب شـر    غیر مطابقة للمواصـفات     

ض مجرد اإلدالء بأسمائھم .ويرف
دخل الزاوي محنة أبو طه، بدأ التفكیر في السفر للبصرة        

 أبلغتـه   إذا كانت تزوره    "عامرة  " سأل   واإلقامة ھناك   
أنھم سمحوا لھا بزيارته بعد أربعة شھور كاملة من حجـزه،           
منور ھاشم طلب منه أال يبلغ أحدا، بزيارتـه تلـك، فھـو لـم              

 اختصارا وعمال بالمثل الشائع   ولم يتحدث إلیه     يقابله  
 ولكـن ال    فالعراق كلھا عیـون وكلھـا أذان        !ال لسان ألحد  

!ألسنة



عرض منور ھاشم على الزاوي أن تبقى معھم عامرة إذا 
 أو أن تعود للشـطرة إذا أرادت لتكـون بـالقرب مـن              رغبت  
غائب عندما  وھم أھلھا، تدخلت أم  فھو أبوھا البصرة 

 وأوصتھا بالبقاء في الحظت تردد عامرة في اتخاذ قرارھا 
ث كیفیـة          "الشطرة  " إلى أن يدبر علي الزاوي أموره ويبـح

 المكان ال يسع إقامـة الضـیوف،        الذھاب إلى ابنه ولقائه     
طلبت أم غائب الذھاب إلى منزلھا والمبـیت ھنـاك اللیلـة،            

رقم "عامرة "ترك ولیسافر من يرغب في الصباح على أن ت
تلیفون قريب منھا لالتصال بھا أو أن تتصل ھي بصديقة ألم          

ي محبسـه   "فـرج  "غائب وأعطتھا رقما وأن تقوم بزيـارة      ـف
ب      وإبالغه بوجود والده في بغداد، الفرحة عنـد الـزاوي تنقـل

 والحزن يتحول لفزع يطرد من عینیه       إلى قلق وعدم نوم     
ب    النوم أيضا قضوا جمیعا لیلتھم   ي منـزل أم غاـئ ي   ـف  ـف

ى الشـطرة      "عـالوى الحلـة     "الصباح تحركوا إلى     ومنھـا إـل
 وعاد الزاوي إلى مقر عمله يلعن األيـام واألبنـاء           والبصرة  

  يلعــن ھوجــة الســفر ويلـعـن طــوق الفقــر المعلــق فــي 
!الرقاب وحلم الثراء

 العـمـل ورئیســه المـلـل تســلل إلــى الــزاوي وحیاتــه  
 معـه، فقـد يخبطـه بـالمقص الكبیـر           وخشیته من المواجھة  

خبطة واحدة فوق رأسه، إال أن النھاية ستكون السجن          
ي ال       وسجن بعید عن سجن ولده        أم غائب وقصصھا الـت

ي             تنتھي والتي لم يعد يتوقف فیھا إال على المعلومـات الـت
 عامرة لم تتصـل كمـا       يمكن تبادلھا بخدمات مع جبرائیل      

ى   وعدت وخال أم غائب كأنه أد    "ى مھمة صـعبة واختـف
 أما منور ھاشم فقد شـعر الـزاوي مـن        "فص ملح وذاب    



ي أن يــورط         البدايـة انـه جـاء مرغمـا ولیســت لديـه رغبـة ـف
المنقذ قد يكـون جبرائیـل إال     .تلك"فرج  "نفسه في قضیة    

أن الزاوي أدرك كذبه بعدما علم بسجن ابنه، فھذه األمور ال 
ي السـجن        تخفى على جبرائیل والبد وانه      يعلم أن الولد ـف

     وفي سجن البصرة العام ويعرف جريمته    إال انـه يريـد 
ي العـراق،               اإلبقاء على علي الزاوي أطـول فتـرة ممكنـة ـف

 وكل مـا يـرى       وكل ما يسمع     فھو يخبره بكل ما يعلم      
وأصبح مصدرا ھاما للمعلومات داخـل المربعـة وخارجھـا           

صـدع  "لمصري الذي   فكر في مقابلة المستشار العمالي ا     
 إال أن االقتراب  يوسف شرف الدين به رأسه أبو طه "

ـمـن الســفارة المصــرية أو العــاملین فیھــا قــد يثیــر غضــب    
!جبرائیل

 من عائلتھا يشـغل منصـبا ھامـا     أم غائب لديھا قريب     
 من الممكن أن    يظھر أحیانا في التلیفزيون      في بغداد   

ت ذـلـك للــزاوي  قالــتــذھب إلیــه وتطلــب مســاعدته 
ي شـبابھا                أضافت أن قريبھا ھذا كان قـد تقـدم لخطبتھـا ـف
قبل ارتباطھا بالمرحوم زوجھا، تجمعت سحب الغضب على 

 وخطیبھــا الســابق جبھــة الــزاوي، لــذكرھا المرحــوم 
 وأوضحت أن المسئول قريبھا متـزوج ولديـه أبنـاء           أدركت  

ت له  قال ھمھم الزاوي بشيء من الغضب وبنات كبار 
ى ھنـا،                    ى زوجـة فـرج وجـاء بھـا إـل بأن اهللا الذي دلھـم عـل

ى ابنـه             ى سـبیل للتوصـل إـل س أمامـه     سیدلھم عـل  لـی
سوى جبرائیل، إال أن جلسته ال يحبھـا رغـم طـول معرفتـه       

"بــه، فالــدخول علیــه مثــل الــدخول علــى عزرائـیـل، إال أن  
 ال يرغــب أيضــا فــي البــوح   "!المحتــاج يركــب الصــعب  



رائیل ھذا بعدما سمع سباب أم غاـئب لسـعید          بعالقته بجب 
النظـیف الـذي نعتتـه بأقــذر الصـفات لتعاملـه مـع المباحــث       

!والمخبرين
 وفود تجيء ووفود تذھب  زادت الحركة في الفندق 

 ھديــة زواجــه التــي أرســلھا   وـمـن التلیفزيــون الھديــة   
ت            جبرائیل بدأ يدرك أن ھناك مشاكل بین العـراقیین والكوـي

س بترول  وأن ھن  حقول بترول اك خالفات على فلو
ت تقـول أن              العراق تصر على أن البترول من أراضـیھا والكوـي

 الفندق يتم إخـالؤه     ھناك اتفاقیات ال يمكن الرجوع فیھا       
أحیانا على وجـه السـرعة اسـتعدادا السـتقبال مسـئولین            
من مصر أو األردن أو الیمن، رئیسه في العمل طلب عودته           

ى نظـام العمـل السـابق      مرة أخرى     ورديـة واحـدة   إـل
س دوامـین       ى بعـد العصـر      دوام واحد ولی  مـن الصـبح حـت

ي الیـوم، أصـبح                على أن يروي الحديقة مرة واحـدة فقـط ـف
ف سـبابه                 س العمـل كـث ت، إال أن رئـی لديه متسع مـن الوـق

.وشتائمه للمصريین خالل الوردية الواحدة
ـن إمك " ســأل  فــي ســاعة صــفا    انـیـة  أم غائــب ـع

 لـم تمـانع     مصاحبته والسفر إلى البصرة معه لزيارة ابنه        
ى األقـل،                 ي حاجـة ألجـازة أسـبوع عـل إال أنھا أخبرته انه ـف
فقد يسافر دون ترتیب وقد ال يسمح له بزيـارة ابنـه إال بعـد      
ثالثة أو أربع أيام واألفضل انتظار مكالمـة عـامرة أو االتصـال             

ي الشـطرة       بھا قبل وصولھما إلى البصرة والمـرو       ر علیھـا ـف
ــطحابھا معھمـــا  ــة  واـص ــه أصـــبحت مثـــل البیـض " رأـس

تـرتج مـن الـداخل بسـبب التفكیـر الـدائم             "الممششة  
"بعدين أشوف "علق مناقشة األمر     !    زيارة جبرائیـل 



 دخل علیه مكتبه شاكرا له ھديته، مـتعلال   شر البد منه    
أخبره أن  بانشغاله بالعمل واستعدادات الزواج ثم الزواج       

رئیسه في العمل ال يطاق ويطمع في كرمه ونقله من ھذا          
ى معلومـات بشـأن      الفندق    ويزف إلیه بشرى التوصل إـل

ي             سعید النظیف، كما يخبره بالعثور على أبنـه مسـجونا ـف
ى          سجن البصرة العام      ابتسـامة ال تحمـل أيـة داللـة عـل

 رئیسه في العمل     وتتوالى اإلجابات    شفتي جبرائیل   
ي  " األھـم سـعید   ینقل خالل أيام وعلیه تحملـه،      س الـل

ش نظیف    ب    " حكى له قصـة      ھذا  "م كلھـا   "أم غاـئ
ي تصـله كـل                  طلب منـه جبرائیـل معرفـة رقـم السـیارة الـت
ــل لمھمـتــه األساســـیة فـــي االســـتجواب   س وانتـق خمـــی

 ذكـر لـه    سأله عن كیفیة معرفة مكان ابنه   والتحقیق  
ي السـجن        "ة  عـامر "انه عثر على زوجتـه       ي تـزوره ـف وـھ
 أخرج جبرائیل من مكتبه ما يشبه       بانتظام وعرف قضیته    

 قــائال لقــد جــاءني  مــرره أمــام وجــه الــزاوي الخطــاب 
ي سـجن                  س فقـط، فیـه معلومـات عـن وجـود ابنـك ـف باألم

! وإن لم تأت الیوم كنت سأرسل مـن يسـتدعیك        البصرة  
ب      تظاھر الزاوي بتصديقه     ى المكـت  مؤكـدا   خبط بكفه عـل

ى                أن ھذا الولد لن يخرج من السجن إال بعـد أن يعتـرف عـل
 ووعــده بشــرفه بــاإلفراج عنــه شــركائه ويــذكر مــن ھــم 

! حیث أن الولد تورط بال علمبمجرد انتھاء التحقیقات 
س على اهللا بكثیر تلبیة طلبـه       الزاوي لديه طلب أخیر ولی

مـن  كما أن جبرائیـل لـه مـن النفـوذ والصـالحیة مـا يمكنـه                 
ب بسـیط    مساعدته   ب اإلفـراج اآلن     الطـل  فھـو ال يطـل

عن فرج ولكن يطلب نقله إلى سجن داخل بغـداد لیـتمكن            



ي الضــغط علیــه لالعتــراف    مـن رؤيتــه ويســاعد الشــرطة ـف
 كما يطلب اإلذن له بالسفر إلى البصرة لرؤيتـه   بشركائه  

   أذن له جبرائیل       س بنقـل ولـده  وأوصـاه بتقـديم التمـا
ى أن يعـده ھـو            ة لبغـداد    من البصر   ووعـده بالتوصـیة عـل

 وأذن لــه بالضــغط علــى ابنــه لیعتــرف بأســماء الشــركاء 
.باالنصراف

قدم طلبا للقیام بأجازة لمدة أسبوع، لـم يواـفق رئیسـه            
إال علــى ثالثــة أيــام فقــط، وضــع إمضــاءه والتــاريخ وجملــة   

".1990 يولیــو 31يعــود لعملــه الثالثــاء  "وظیفیــة رويتینــة 
 الجو قیظ   أوال  "الشطرة  "صطحب الزاوي أم غائب إلى      ا

              ى الجنـوب يعـج بالسـیارات  األجساد لزجـة والطرـيق إـل
س يـردون      واألتوبیسات المدنیة والعسكرية      ركاب األتـوبی

على استفسارات بعضھم البعض، ھناك من يقول إن ھناك         
مناورات عسكرية في الجنوب أذاع عنھا تلیفزيون بغـداد          

س تتوافـد   "عاشوراء  " يؤكدون أن سبب الزحام      آخرون والنا
من كل مكان بالعراق لزيارة كربالء حیث مشھد سید وزينة          
ى النـجف             شباب أھل الجنة اإلمام الحسین ثم يعرجـون إـل

 أخـذوا عـامرة      مـن الشـطرة     .حیث مرقد اإلمام علي   
ص الزاوي وجھھا      بھا انكسار     ملیحة التقاطیع    تفح

"صابرة " أنھا أقرب إلى  لیست بقوة أم غائب أعانھا اهللا
ى فـرج بمجـرد عودتھـا مـن بغـداد لـم                  أخبرتھما بزيارتھـا إـل
يصدق أن أباه بالعراق، استقلوا أتوبیسا آخر إلى البصرة ثم          

 قدم طلب الزيارة     سیارة أجرة إلى السجن العمومي      
وافقــوا علــى الفــور يبــدو أن جبرائیــل وفــى بوعــده وأرســل 

ى    يخشى اللقاء    ته، الزاوي يتصبب عرقا     توصیا  يخـش



التوـسـل البنــه واالنكســار أمامــه، يخشــى أن يعــود إلــى    
".فرج " دون ولده القاھرة كما جاء 

النسوة بقـین بالخـارج وأدخلـوا الـزاوي حجـرة انتظـار              
وبعد دقائق أدخلوا علیه فرج اندفع بكل قوته الحتضان أبیـه           

 انحنــى يقبــل يديــه بللــت صــدر أبیــه إال انــه  دموعــه 
س بأصابعه كتفي ابنه ووجھـه        تماسك    تحـوط    يتحس

ي       يداه ظھـر ابنـه       ب فـرج السـماح        يكـاد أن يبـك  يطـل
والمغفرة ويأسف لما سببه من عذاب ألبیه وزوجتـه عـامرة           

 يصرخ فیه وأھلھا، يطلب من أبیه أن يدعو له في محنته 
ي اجتیـاز أز       متـه وأن يعتـرف   الزاوي طالبا أن يساعده ھـو ـف

 لسان حاله يقول انه لـن        يبكي فرج    بأسماء شركائه   
 يخبر أباه بـأن ھنـاك فاتحـة         يستطیع أن يبوح بأسمائھم     

الفاتحـة  ! ينھـره الـزاوي قـائال      قد قرئت بإخفاء أسمائھم     
التــراب "بیســف " لیســت ھنــا، أبــوك عنــدنا فــي مصــر 

 أعــاد علــى مســامعه أبــوك انكســر واتھــان عشــانك 
ضرورة االعتراف وإال لن يخرج من السجن ولن يغادر العراق          

              ى  وأن ھناك مـن وعـدوه بـاإلفراج عنـه بعـد اعترافـه عـل
 وأنــه قــد ينقــل إلــى ســجن قريــب مــن بغــداد  شــركائه 

ي رقبتـه         ب أسـرته كلھـا ـف  ذنــب شـريطة االعتـراف، ذـن
ي       ي رقبتـه       "سـالھا   "عامرة المسـكینة الـت العـذاب ـف

س إلنقـاذه   ! في رقبتهذنب أمه وأخوته  لقد جاء أبوه إلیه لـی
وانتھــت !ولكنــه قطــع ـكـل ھــذه المســافات لینقــذھم ھــو 

 ســواء ألم غائــب أو  خــرج ولــم ينطبــق بكلمــة   .الزيــارة
!عامرة



فــي الشــطرة "عــامرة " نزلــت  عــادوا كمــا جــاءوا 
واستمر الزاوي وأم غائب إلى بغداد لم تنظر إلیه ولم ينظـر            

ي االتجـاه      أسـود لیـل    الطرـيق  إلیھا    دبابـات تسـیر ـف
س، جنـود شـرطة عسـكرية يسـتوقفون السـیارات،            المعاك

ي البصـرة               " زاروا   وصلوا بغداد بعد أن قضوا ثالثـة أيـام ـف
 االحتفاء بھما كان حارا أشـد  وزاروا أسرة أم غائب   "فرج  

من حرارة الجو، إال أن قلب الزاوي كان يغلي من إصرار ابنه            
ى    عتراف على شركائه    على عدم اال    أوصـل أم غاـئب إـل

 لم يجده في مكتبـه  المنزل وذھب مباشرة لجبرائیل    
ى              انتظره أكثر من ساعة، جاء متجھمـا، طمأنـه الـزاوي عـل
ى سـجن             الرحلة وعلى الزيارة وتوسل إلیه أن ينقل فرج إـل

 والطرـيق صـعب والسـن لـم يعـد      قريب، فالرحلة مضنیة  
 أكـد لـه أن   زاوي يلـح علیـه    والـ  وعده خیرا  يسمح  

غرب بغداد وطلب "أبو غريب "فرج سیبیت غدا في سجن 
 أول مـرة يطـلب منـه        منه االنصراف النشغاله بأمور أھم      

! فانصرفاالنصراف 
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س التي عرفھا أول مرة        ي       بغداد لی  ھناك شيء مـا ـف

ى كآبـة، سـیارات مصـفحة             األفق    تحول التجھم فیھـا إـل
 رئیسه في العمـل      وتحت الجسر    من الفندق   بالقرب  

تــم نقلــه بالفعــل خــالل أجازتــه، جــاء بــدال منــه رجــل بــزي 
ى يومـه وعـاد     الفندق لم يعد فیـه زوار  عسكري    قـض

 وإعــداد العشــاء "الطبــیخ " أم غائــب مشــغولة فــي
س مســدودة  "الرائحــة نفــاذه، إال أن   تحــاول قــدر  "الــنف

 تحدثه بالمصـري    ه المتردية   استطاعتھا إخراجه من حالت   
  تعاتبـه " مــن لقــى أحبابــه نســي أصــحابه" تعــده "

 الــذھن شــارد والقلــب  "بوجبــه يأـكـل أصــابعه وراءھــا   
 العاشـر مـن محـرم        تذكره أن اللیلة عاشوراء      مھموم  

    وإذا كــان "فــرج " وھــو غیــر مكتــرث يفكــر فــي ولــده
ل عشـاءه   تنـاو يستجیب لتوسالته أو انه سیركب رأسه  

س      ونزل على عجل لمقابلة جبرائیل        نعم قابله بـاألم
ى بغـداد          وانـه سـیبیت لیلتـه    إال انه وعده بنقل ولـده إـل

س              فیھا   ى األعظمیـة مكـتظ بالنـا  ألول مرة يـري مبـن
 والبعض يـدخل ويخـرج مـن       البعض يھرول على الساللم     

 عندما جاء المبنى أول مرة لم يرى        المكاتب على عجل    
س وجبرائـیـل ســ  بغــداد لــم تعــد بغــداد التــي  وى الحــار

بطرف إصبعه أشار له جبرائیل أن الولد جـاء لسـجن    !عرفھا
ى لیلتـه واسـتیقظ اسـتحم        !بغداد وأشار له باالنصراف    قـض

 أعـدت   وھو ما ال يفعلـه إال نـادرا         "حاضر  "وصلى الفجر   
ب فنجانـا مـن القھـوة            ت مداعبتـه     له أم غاـئ " وحاوـل



ي العشـرين          شعرك أب   ال  یض وأصلع ولكنك مثل شاب ـف
ى الثالثـة      تعلم أن الفترة التي قضاھا في العراق أضافت إـل

 تبسـم    خمسـین أخـرى      والخمسین عاما من عمـره      
 وطبع على جبھتھا قبلة وھو ما لـم يفعلـه أبـدا مـع               لھا  

 أذاع  نھض لیلحق بعمله وقبل أن يغادر الحجرة صابرة 
ل القوات العراقیة إلى الكويت فجر الیـوم        التلیفزيون نبأ دخو  

س      س الثاني من أغسط  الحادي عشر من محرم     الخمی
" على الباب لحظات ثم انصرف"تسمر!

 تغیــر فیھــا البشــر وتبــدل   ـلـم تتغیــر بغــداد وحــدھا   
ي الرحیـل عنھـا          العراقیون والمقیمون     جنسیات بـدأت ـف

طلین  المقــاھي مزدحمــة بالعــا  وآخــرون قــدموا إلیھــا   
ـن  مشــاھدة التلیفزيــون مھنــتھم الوحیــدة     الحــديث ـع

ــدات أمريكـــا    ــة وتھدـي  وـخــروج الـكــويتیین  السیاـس
واستعدادات السعودية والطائرات التي ال ينقطع أزيزھا في        

 صدام حسین وخلفـه     الجو وكأن الحرب نقلت إلى بغداد       
ــم العراقـــي   أصـــبح المـــذيع الـــدائم والوحیـــد فـــي العـل

 والزاوي ال يعلم مصیره وإلى أين دد ويتوعد التلیفزيون يھ
المســیر ومــا الخطــوة القادمــة، فالولــد مصــر علــى عــدم     

 طـرده مـن     االعتراف وجبرائیل كشف عن وجھـه القبـیح         
 وطلب منه عدم المجيء إلیه مرة أخرى        مكتبه آخر مرة    

            إال في حالتین إما حصوله على معلومة ال تقبل التـأخیر 
   لالعتراف    أو استعداد ابنه       وفي كال الحالتین األفضـل 

ى مكتبـه         أعطـاه رقـم تلیفـون لیتصـل بـه       أال يأتي إـل
يخبره أو يخبر غیره المتواجد في المكتب بما يريد إبالغه به 



            قال له انه مسموح بزيارته البنه مرة كل شـھر    أمـره 
!باالنصراف دون أن يمد يده للسالم علیه

ب وراءھــا شــھورا انتھــى   تســحاأليــام تمــر متثاقلــة  
أم غائب  " تشاور مع     وقرفه   الصیف بحراراته ولزوجته    

لإلقامة معھم ولتكون قريبـة    "عامرة  "في إمكانیة إحضار    "
 ربمـا    وجـاءت     لم تمانع واتصلت بالفتـاة       من زوجھا   

يســاعد لــم الشــمل الــزاوي علــى الخــروج مــن محنتــه 
 دار عربیــة قــديم انتقلــوا جمیعــا لإلقامــة فــي منزلھــا ال 

ـن أربــع حجــرات     "للخــزين " وحجــرة كبیــرة  مكونــة ـم
 صحن الدار واسع     وحجرة منفصلة للضیوف     وحمامین  

قصـیرة  "بصـراوي   "كبیر غیر مسقوف، في منتصـفه نخلـة         
            ى المكـان  السـور    غیر مثمرة إال أنھا تبسط ظلھا عـل

 طالته  يد اإلھمالمن داخل الدار مزروع بالصبار والريحان    
               يعود الزاوي من عملـه يـروي الريحـان ويقلـم الصـبار 

 غرسـھا   ياسـمین   "عقلـة   "وأتى معـه مـن الفنـدق بــ          
.بجانب المدخل

 ال يتحرك من أمامه إال بعـد      أدمن مشاھدة التلیفزيون    
ي مقعـده         سماع السالم الجمھوري      وأحیانـا يغفـو ـف

فتاة ال تغادر    ال توقظه أم غائب لیكمل نومه على سريره        
ب أو أبـو فـرج              مثـل أيـام    .حجرتھا إال إذا نادت علیھـا أم غاـئ

 عرفت عالمات الذبول طريقھـا لوجھھـا الملـیح           بغداد  
يوصیھا الزاوي بالصبر ويدخل حجرته يبكي كمـا كـان يفعـل            

 قبـل أن     اصطحبھا ھي وأم غائب لزيـارة فـرج          أبو طه   
 اقتـرن   جة أبیه    أخبره انه زو   يسأله عن المرأة األخرى     



" قال له انه آخر مـرة قـد تـزوره فیھـا              بھا ھنا في بغداد     
ي             "عامرة    لم يسأل عن السبب ونظـرت إلیـه الفتـاة ـف

!محاولة لالستفسار
كمــا قــال لــه جبرائـیـل  "فــرج "البــد ـمـن الضــغط علــى  

وأوضـح  "عـامرة   "وسیذھب إلى زيارته المرة القادمة دون       
رغبتھا في العودة إلى أھلھـا        سیخبره ب  لھا األسباب   

 وانـه مـن الرجولـة أن    كفاھا ما لحق بھا مـن أذى وضـرر       
يسرحھا بإحسان وأن يطلقھا لتذھب إلى حال سـبیلھا          

 أفھمھــا أن ھــذا أفضــل طريقــة للضــغط "عــامرة "بكــت 
 وإذا كان يحبھا بالفعل لن يستمر في تعذيبھم وإذا علیه 

ى ذمتـه لیـوم         كان ال يحبھا، فھـو ال يسـتحق أ         ى عـل ن تبـق
الرفق بالفتاة، فھي لـم تعـد       "أم غائب   "واحد، طلبت منه    

ي             تحتمل   ى حجرتھـا وانفجـر الـزاوي ـف  ذھبت عامرة إـل
.البكاء

ت    وضعت رأسه في صدرھا      احتضنته أم غائب      ربـت
 جسـده يھتـز      فیضان مـن الـدموع واآلالم        على ظھره   

"ن ســبب  يتســاءل بحرقــة عــ وكأنــه أصــیب بــالحمى  
 طلـبت منـه     واألبناء وھل نـأتي بھـم لیعـذبوننا         "الخلفة  

ى صـدرھا كطفـل أنھكـه البكـاء              االستغفار   " نـام عـل
 الـزاوي لـم     "غطته  "وعلى سريره وضعته    "سندته  

س وجحود االبنيعد كما عرفته  ذھبت لحجرة ! ھزمه الیأ
"عامرة  " وضـعھا  معھا وتبیت لیلتھا بجوارھا، ف    "تتسالف  "

س أحسن حـاال مـن وضـع          ت تـرفض    "أبـو فـرج     "لی  البـن
ى أن             فكرة الطالق تصر ھي أيضا على البقاء بجانب فرج إـل



ي قـرارة          يفعل اهللا أمرا كان مفعـوال        ب ـف ب أم غاـئ  تتعـج
 وســر عشــق البنــت نفســھا عــن ســر عشــقھا للــزاوي 

تخبرھا أن أبو فرج يلوح بموضوع الطالق إلجبـار الولـد    !البنه
! االعترافعلى

 قبله مـن كتفیـه       جاء الحاج إبراھیم الحلي لزيارته      
عاتبــه النقطاعــه ـعـن زيارتــه جلســا فــي صــحن الــدار    

ش الروح       طلب الحاج إبـراھیم شـتلة       الريحان رائحته تنع
منه، وعده الزاوي بإحضارھا إلیه وغرسـھا لـه أمـام المحـل      

س الـذي عرفـه الحـ             بنفسه   اج  الزاوي لم يعد الـزاوي لـی
ى بغـداد         ب      أطـلق لحیتـه      عند قدومـه إـل  وأصـبح قرـي

س لحیتـه وداعبــه  الشـبه بـأبو طــه    سـأله إذا كــان  . تلـم
"اللـطف   "مثل أبو طه، قھقه الـزاوي نافیـا         "لطف  "أصابه  

ض  عن الصعايدة وكأنھم من عجینة غیر البشر         حمله بـع
وكشف عـن خوفـه مـن       "فرج  " اشتكى له من     ھمومه  

ي          مة في بغداد    األيام القاد  ي تلـوح ـف  وأجواء الحـرب الـت
 قـد تتعثـر       طمأنه الحلي أن بغداد لن تموت        األفق  

ى قـدمیھا     "عفیـة   "قد تقع إال أنھـا تقـوم          كـل ذلـك    عـل
!مكتوب في الكتب

 حلق لحیتـه   موعد زيارة فرج الشھرية    الیوم جمعة   
 لقد مر شھران تعمد أال يزوره للضغط علیـه،          وذھب إلیه   

 الیــوم إال أن الضــغط الحقیقــي كــان علــى نفســه ھــو    
 ســیخبره انــه عقــد العــزم علــى  سیحســم األمــر معــه 

ب معـه ويتركـه          الرحیل إلى مصر بدونـه        سـیأخذ أم غاـئ
 ال يعرف كیف يقول له مثل ھذا الكالم          وحده لمصیره   

قبل أن يسأله لماذا لم يأت لزيارته خالل        !إال انه يجب قوله   



ي      الشھرين الما  ضیین، أفھمه أن سیسـتقیل مـن عملـه ـف
ى مصـر        س      الفندق ويعود إـل غربـة   "حمـل   " فھـو لـی

 استفسر  اغروقت عینا فرج بالدموع الغربة لھا ناسھا 
 بال اھتـزاز أو خنـوع         وماذا عن عامرة     ھل سیتركه   

ي حیاتـه              أعلمه انه ھو الذي سیترك نفسـه للھـالك ويقـض
 أعرب فـرج عـن       الزاوي    وقبل أن ينھي   خلف القضبان   

 يا دلیل التائـه     !رغبته في االعتراف أمام جھات التحقیق     
 يا عدوي عادت الروح للزاوي !

اشترى بعض الفاكھـة والمكسـرات وعـاد متھلـل الوجـه             
 ارتمت علیه  قرأته بمجرد دخوله     "أم غائب   "إلى  

 وأخبرھمـا    بشـرھما    سأل عن عامرة احتضن االثنین      
 وان ھنــاك خطــوتین ال رحلــة قاربــت علــى االنتھــاء أن ال

ى مصـر              ثالث لھما     لـم    اإلفـراج عـن فـرج والخـروج إـل
 بـدأھا باالتصــال  اإلجـراءات طويلـة   .يطلبـا معرفـة المزيـد   

ي االعتـراف ويؤكـد               تلیفونیا بجبرائیل يخبـره برغبـة الولـد ـف
.علیه وعده باإلفراج عنه

ي    كان جبرائیل كريما معه وتظاھر ان   ه رغـم مشـاغله الـت
ال يعلم حجمھا إال اهللا والضغوط التي علیـه ومواصـلة اللیـل         
ي الـزاوي              ى بالسـماح لعـل بالنھار في المكتب، إال أنه أوـص
ى يـتم اإلفـرج عنـه،                بزيارة ابنه فرج في محبسه يومیـا حـت
ى ابنــه        س أن ينصـحه بممارســة كافـة الضـغوط عـل ولـم يـن

ا لديه مـن معلومـات      للتعاون مع المحققین وإبالغھم بكل م     
إذا كان يرغب حقا في الخروج من السجن، وقبل أن يسأل           
الزاوي مزيدا من األسئلة أغـلق جبرائیـل التلیفـون بطريقـة            



جعلت الزاوي يستشعر الصعب ھو القادم وأن ما مضى من 
!أحداث ال يقارن بما ھو آت

التوقیت ھو المشكلة في زيارة ابنه، فالزيارات ھناك في         
 وھو الوقت الـذي يقضـیه الـزاوي         العمل الرسمیة   أوقات  

 جاء الفرج من عند اهللا عنـدما قـررت          في عمله بالفندق    
إدارة الفنــدق االســتغناء ـعـن بعــض العمالــة الزائــدة لیــتم   
تســريحه وإعطائــه مبلغــا مــن المــال تحــت مســمى نھايــة 

 أبلــغ عــامرة وأم غائــب بــالخبر وأخبرھمــا انــه   الخدمــة 
ي أول أيـام      سیتفرغ لزيارة فر   ج إلى أن يتم اإلفـراج عنـه، ـف

الزيارة سمحوا له بلقاء ابنه لمدة تزيـد عـن النـصف سـاعة              
ي السـجن               ب المسـئول الكبیـر ـف في حجرة مجـاورة لمكـت
والذي أبلغه تحیات جبرائیل وتوصیته علیه ومدحه له وخرج         
الولد إلى حجرة أخرى مجاورة ال يفصل بینھما وبین الحجرة 

س فیھـا     الـزاوي سـوى حـائط زجـاجي ضـخم            التي يجل
 أربعـة   استطاع الزاوي من خالله أن يشـاھد المحققـین          

س أمامھم فـرج كالفـأر المـذعور يتنـاوبون التحقـیق              وقد جل
 وقف الزاوي على   معه وھناك شخص آخر يكتب ما يقال        

ى منضـدة قريبـة                 يء موضـوع عـل قدمیه لیتأكـد مـن ـش
 يكتب في األوراق     ما يقوله فرج   جھاز تسجیل فیما يبدو     

 ظن أن الجلسة قد تطول عدة سـاعات         ويسجله الجھاز   
ثم يأخذ فرج في يده ويعود، مضت ساعات العمل الرسمیة     
والتحقیقات من وراء الزجاج لم تنته وأرسـلوا للـزاوي جنـديا         
يخبره بضرورة الرحیل على أن يعود في الغد ولـم يسـمحوا            

.له بوداع ابنه



يء         لـ  األيام مثل بعضھا      يـرى   م يسـتجد علیھـا ـش
ي             ابنه في الصباح ثم يدخلونه حجرة التحقیقـات ويظـل عـل
الــزاوي يرقــب ـمـن خلــف الزجــاج إلــى أن ينتھــي الــدوام     
ى            الرسمي لیعود إلى أم غائب وعامرة مرھقا ال يقـوى عـل

 بمجـرد   استكمال الیـوم دون نـوم الظھیـرة الـذي أدمنـه             
س        العودة   ب الطعـام وتجـل  ال  أمامـه   تقـدم لـه أم غاـئ

تأكل معه ولكنھا ترقبه، مر من األيام مـا مـر، توـقف الـزواي          
س،                عن عدھا ولم يعـد يعـرف الفـرق بـین السـبت والخمـی
كلھا أيام يديرھا رجال جبرائیل عبـد الجبـار وكـل مـا يفعلـه               
مشاھدة ولده صباحا ثم التطلع إلیه مـن وراء الزجـاج إال أن          

یر ذھب كعادته إلى    ينتھي الدوام الرسمي، في الیوم األخ     
السجن قبل الثامنة صباحا أدخلوه إلى الحجرة التي اعتـاد          

ى     احضروا إلیه الولـد ثـم أخـذوه        علیھا    أخـذوا فـرج إـل
ى حجـرة أخـرى وإذا بثالثـة                حجرة وعلى الـزاوي نفسـه إـل

ـن  محققــین يجلســون مــع الــزاوي نفســه     يســألونه ـع
ى ع       القـة بابنـه   أسماء العراقیین الذين زاروا مصر وكـانوا عـل

فرج، نفي أن يكون قد عرف أسـمائھم، إال انـه اعتـرف بـأن               
ش النیـل                  ى كـورنی ى احـد الفنـادق عـل فرج كـان يـذھب إـل

 عادوا وسألوه إذا    أحیانا لمقابلة بعض أصدقائه العراقیین      
ض الصـور         كان قابل احد منھم      ي    عرضوا علیـه بـع  نـف

ي المكا     مشاھدته لھؤالء البشر من قبـل        ب   الحركـة ـف ـت
تبشر بانتھاء الدوام الرسمي إال أن التحقیق معه لم ينتـه،           
سأل الزاوي احد المحققین إذا كان ھو نفسه موضع اتھـام           

ي الحجـرة       أجـابوه بـالنفي      في قضیة ابنـه       وتركـوه ـف
ى مـن الوـقت ومـاذا               وغادروا المكان     لـم يعـرف كـم مـض



 ظنونه لم تستمر    يفعلون في ابنه في الحجرة المجاورة       
 مخاوفه زالت عندما دخـل علیـه الحجـرة شـخص            ويال  ط

:ضخم الجثة يقبض بیده على رسخ فرج ويسلمه لـه قـائال       
! من الممكن أن تغادروا العراق بأسرهابنك معك 

! يا عدوييا دلیل التائه 
ى رسـخه        ..احتضن فرج وقبله دون كـالم      ض بیـده عـل قـب

ى منــزل أم غائــب   نــد  احتفلــوا بخروجــه، االحتفــال عحـت
العــرب وغیــر العــرب ال يخــرج عــن حیــز المأكــل والمشــرب، 

 بعضــھا اشــتروه جــاھزا ـمـن المطــاعم    أطعمــة كثیــرة  
المجــاورة ولــم يجــد جديــد علــى الــزاوي وأســرته الصــغیرة  

.واأليام مثل بعضھا"العصارى "سوى نوم 
 لــم يشــغل الــزاوي نفســه  مــر ـمـن الشــھور مــا مــر  

قام معھم ومع زوجته وأ"فرج من السجن "بحسابھا وخرج 
وانحسر تفكیـر العائلـة بأسـرھا       "أم غائب   "عامرة في دار    

!في كیفیة الخروج من بغداد

لــم يعــد يكتــرث الــزاوي بــالتلیفزيون أو غــزو الكويــت أو     
 يذھب للفنـدق صـباحا يعـود عصـر           التھديد األمريكي   

 لـن يعـود   يفكر في كیفیة الخروج من العراق، اخذ قـراره     
 كمـا أن جبرائیـل وجـد مـا           ومحاوالت إذاللـه     ل  لجبرائی

 أغلــق يشــغله ويبعــده عنــه وـعـن المصــريین وغیــرھم   
ي صـحن     "أم غائب   "الحجرة على نفسه ومعه       فـرج ـف

 طال انتظارھما لخروجھما لم يخرجا مـن        الدار مع عامرة    
 وعدتـه   الكل في العراق يعد بالخیر   الحجرة إال صباحا    

لبت منه ترك أمر خروجھم جمیعـا مـن          وط أم غائب خیرا    



 جــاء عمھــا حــاجم حــاجم أصــغر  العــراق لھــا وألســرتھا 
 سیارته كبیرة تتسع أكثر مـن سـبعة ركـاب            أعمامھا  

 خرجت معه أم غائب يوما بعد    قضى عدة أيام في بغداد      
 ذھبــا ســويا إلــى الشــھر العقــاري     اســتئذان الــزاوي  

اما للتصرف في    استلم حاجم حاجم توكیال ع     بالمحكمة  
 وقطعــة أرض  منــزل فــي بغــداد  "أم غائــب "أمــالك 

. وعاد من حیث أتىزراعیة في زمام البصرة 
يء حـاجم حـاجم لزيـارتھم           الحذر واجب     البد من مـج

ي           أكثر من مرة     ى رؤيتـه، يصـطحبھم ـف س عـل  يتعود النا
جولــة بســیارته داخــل بغــداد، ثــم يعــود بھــم ويســافر إلــى 

 زيارة مثل كل الزيارات ي إلیھم فیما بعد     سیأت البصرة  
            سیخرجون معه في جولة مثل الجـوالت، سـیخرج بھـم 

ى الحـدود األردنیـة ومنھـا     من بغداد في اتجاه الغـرب      إـل
ب قـد         في أمان اهللا إلى مصر        يجب أال يخرجوا بأية حقاـئ

 من الممكن شراء ما يرغبون فیه في طريق         تثیر االنتباه   
كلة األصعب وجد لھا حـاجم حـاجم حـال           المش خروجھم  

 إال  عن طريق معارفه، فقد يسمح للزاوي وابنه بالرحیـل          
أن أم غائب وعامرة غیر مسموح لھما بالسفر طبقا لقـانون           
ي إال بعـد مـرور              يمنع مغادرة العراقیة بصحبة زوجھـا األجنـب

س سنوات من الزواج    لن يعدم الوسیلة   "حاجم حاجم   .خم
ئبا دوما فھو لديه عالقات واسعة واتصاالت تؤكد ذلك أم غا"

أوسع وإن فشل، فالرشوة أھم من الوساطة وأكثـر سـحرا           
وأشــد مفعــوال، والبــاب الــذي ال تخترقــه الوســاطة تخلعــه   

!الرشوة



وصل حاجم حاجم في زيارة لبغداد تبدو أنھا األخیرة معه    
بعـد زيـارة    "الشـطرة   "تصاريح الخروج وعاد فرج وعامر من       

وأعلـن  "أم غائب   " تجمع الجمیع في دار      ة حزينة   وداعی
 بعـد أذان الفجـر مباشـرة سـتتحرك          حاجم ساعة الصفر    

 إعالن عملیة التحـرك مثـل       السیارة إلى الحدود األردنیة     
 حـاجم حـاجم أمـر مـن         بیانات العـراق العسـكرية تمامـا        

ي           ى السـیارة أن ينقلـه ـف يء إـل ي نقـل ـش يرغب منھم ـف
ى يعـود           و اللحظة والتو    أمرھم بأال يغادروا المنـزل حـت

"و "فـرج   "تلقى الزاوي األوامـر صـامتا، ينقـل عینیـه بـین             
ى               "عامرة   ت إـل ي انكمـش ب، الـت ى أم غاـئ ويعـود ينظـر إـل

 تــدخل الحجــرات وتنتقــل بیــنھم، وكأنھــا تطــوف الــداخل 
ى صـحن الـدار          بالجدار طـواف الـوداع        تنظـر    تخـرج إـل

 تــداعب أنھــا تعــد جريــدھا للنخلــة فــي أســى واضــح وك
ـن    ســیقان الريحــان وأوراـقـه    " أخــذت بعــض البــذور ـم

س مـن          فركتھا بیـدھا     "الشواشي   ي كـی  وضـعتھا ـف
 روت الصــبار وأطالــت الوقــوف، يناديھــا الــزاوي وال الــورق 

 أدرك ألــم لحظــة   يزعــق فتجیبــه مســرعة  تســمعه 
 تــودع  أغراضــھا الفــراق، أم غائــب تــودع أشــیاءھا    

 تظاھرت  اتھا، طمأنھا أن األيام القادمة ستكون أفضل        حی
 ھا ھي ستترك حیاتھا  إال أن الوطن غال باالقتناع 

 لن تشـرب مـرة أخـرى مـن        سماءھا    ترابھا   أرضھا  
ســتبدأ رحلتھــا تجــاه المجھــول    .. خیــر مــاء دجلــة 

 وقـررت منـذ   المعلوم منه فقـط ھـو الـزاوي الـذي أحبتـه       
 وحیاتھـا بحیاتـه       ربط مصیرھا بمصـیره      الوھلة األولى 

ومــا تبقــى مــن عمرھــا بعمــره ومــا تبقــى مــن مســتقبلھا  



 عینا الزاوي تنتقل بین الزوجة واالبن وزوجتـه     بمستقبله  
        االبن غابت كل التعبیرات من مالمحه    ،عیناه غائرتان 

قــد حلقــت ســحب الخــوف فــوق رأســھا "عــامرة "أمــا 
ي انت     س تلوك الصـمت ـف ي      تجل ظـار عـودة حـاجم حـاجم ـف

"مخطــوف " لونھــا ســكون وســكینة  انطفــأ "دبالنــة "
يء وتنتظـر سـاعة الصـفر               بريقھا   ي الـال ـش  تحلق ـف

 تحتضــنھا تتحــرك أم غائــب مــن وقــت آلخــر تجاھھــا  
تستمد منھا بعض الشجاعة أو تحقنھـا بـبعض بقايـا الصـبر             

!واألمل

 الـدار   انتقلـوا جمـیعھم مـن صـحن    وصل حاجم حاجم    
ش أمــامھم طعامــا اشــتراه إلــى داخلــه  " رائحتــه  فــر

 أكلـوا جمـیعھم      فراخ مشوية وأشـیاء أخـرى        "فواحة  
              نظراتھم مركزة على ما أمـامھم، لـم يتبـادلوا نظـرات أو 

 أوصت أم غائب عمھـا بضـرورة تـأجیر الـدار لمـن              كلمات  
ى ال يھـین نخلتھـا المنتصـبة          يرعى الزرع ويحب النخـل حـت

 رفع أذان الفجـر      طمأنھا خیرا    صحن الدار تحرسه    في  
       تحركوا وراء بعضھم إلى السیارة     س حاجم حاجم  جل

ى مقعـد القیــادة    أم " بجانبـه فــي المقعـد األمــامي   عـل
"و "الـزاوي  "و "عـامرة  " في المقعد الخلفي   "غائب  
س الــزاوي بینھمــا  "فــرج   ألقــى حــاجم حــاجم   جلــ

ى نھايـة            تعلیماته األخیرة   لن يتوقفـوا سـوى مـرتین حـت
والتي تبعد  "الرمادى  " المرة األولى في مدينة      الطريق  

" والتوقف األخیر في مائة وعشرين كیلوا مترا عن بغداد 
مـن الممكـن أن يشـتروا مـا     .حیث يودعھم ويعـود   "الرطبة  



يرغبون فیه من مدينة الرمـادي، سـیدخلونھا مـع الشـروق            
   رھم   يتناولون إفطـا           ي سـیارته لمـدة  ثـم ينتظـرھم ـف

 يشـترون احتیاجـات الطرـيق         ال أكثـر     نصف ساعة   
ى           من مـاء وطعـام       ي سـیدخلون بھـا عـل  وھـداياھم الـت

"!أھلنا في مصر " استدرك حاجم حاجم أھلھم 
 الســیارة ال تھتــز الطريــق الصــحراوي ممھــد كــالحرير  

طى الزاوي  أع توقفوا في الرمادي تشق الرياح والبرد  
س      س    أم غائب بعض الفلو  طلب منھا شراء     رزمة فلو

القابعة تنتظره في جـوف     "نصرة  "شال قطیفة أسود ألمه     
ض األشـیاء لزوجتـه       الصعید    لـم يغـادر   "صـابرة  " وبـع

 ولم يترك حاجم حاجم مقعد القیـادة         الزاوي السیارة   
س    علب شاي    عادوا محملین     لنصرة وصـابرة    مالب

 اشــترت أم غائــب أشــیاء خاصــة لصــابرة  عــادوا إلــى 
ت الســیارة     يـد الـزاوي لــم ترفـع عــن    مقاعـدھم وانطلـق

ى أن يضـیع منـه مـرة أخـرى          "فـرج   "ساعد    يـده  يخـش
ف        ب    "الثانیة تنتقل مـن كـت ي األمـام      "أم غاـئ الجالسـة ـف

 يغفو قلیال ويصـحو  وكتف عامرة الجالسة على يمینه   
ى    إال انه يعلـم نھايتـه     الطريق ال نھاية له     الوصـول إـل

ى الصـعید             سـیأخذ   األردن ومنھا إلى مصر، ومن مصر إـل
 زوجاتھم، أحفـاده   أبناءه األربعة أسرته كاملة معه    

ي  سیقدم كفنـه ألھـل القتیـل، وسـینتھي األمـر              وينتـھ
 أطبق علیه الصمت  حاجم حاجم ال ينطق الطريق 

ى الطرـيق        ينظـر مـن     اتـه اإلرشـادية      وعالم عیناه عـل
نظــرات تمتــزج فیھــا  "أم غائــب "وقــت آلخــر البنــة أخیــه  



 نطق  نظرات يختلط فیھا األمل بالرجاء      الشفقة باأللم   
".أمامنا ربع ساعة وندخل الرطبة"أخیرا  !

 مئات من الخیـام      ال شجر بھا وال ماء       صحراء جرداء   
        أالف من البشر من كل الجنسیات  رات مـن كـل      سیا

 زجاجـات بالسـتیكیة فارغـة،        فضـالت     نفايـات    نوع  
 أطفـال صـغار ونسـاء يبیعـون میـاه         إطارات سیارات بالیة    

أكثر من شـاب يمـر بـین        ..شرب وزجاجات مشروبات غازية     
س يحمــل صــینیة علیھــا بــراد شــاي وعــدة أكــواب مــن  النــا

 ھواء الصحراء رغم اتساعه  أطعمة وبضائع البالستیك 
 باتشــه وشــلجم ورائحــة طعمیــة  ل رائحــة طعــام يحمــ

س؟ السـؤال         مقلیة، وخبز طازج من أين أتى كل ھـؤالء النـا
س الزاوي بعنف       كیف خرج ھذا الكـم مـن البشـر      يدق رأ

ى الـزاوي وأسـرته             من العراق وكم من الوقت سیقضیه عـل
ى أن يـأتي دوره أمـام ضـابط الجـوازات؟                في ھذا المكان إـل

! اهللاويسمع كلمة في أمان

يلفــح وجــوھھم، أعــاد الــزاوي "العصــاري "ھــواء شــتاء 
واستنشق متعمـدا اكبـر قـدر مـن ھـواء           "تلفیحته  "ترتیب  
 أم غائب وعامرة وفرج في صمتھم وسكونھم         العراق  

ترجلوا من السیارة وتقدموا لمنطقة الجمارك والجـوازات         
 الفتحـة تسـمح بمـرور يـد      حاجز زجاجي مبنى قديم  

ي الطـابور    ل جواز سـفر ال غیـر    تحم  وـقف   اصـطفوا ـف
 وقـدم    قدموا جوازات سـفرھم      بجوارھم حاجم حاجم    

حاجم وثائق رسمیة وأذونـات خـروج أحضـرھا معـه تسـمح             



ألم غائــب وعــامرة بــالعبور مــن النقطــة الحدوديــة ومغــادرة  
.العراق

طالت المناقشة بین حاجم حاجم ومسئول الجـوازات    
 جلســت علــى ســاقیھا علــى حملھــا  عــامرة ال تقــوى 

س فرج بجانبھا يطمأنھا        يقـوى مـن عزيمتھـا       األرض وجل
        ساعات ويدخلون األردن ومنھا إلى مصر     ي  الزاوي ـف

ب    حالة استنفار يقرض زوائـد شـاربه مـن الغـیظ              أم غاـئ
ترقب المناقشة بـین حـاجم حـاجم ومسـئول الجـوازات             

لیھــا  تجــز عفــي فمھــا  "طرحتھــا "وضــعت طــرف  
تعـلـل مســئول الجــوازات  ..اســتمعت لطــرف ـمـن الحــديث 

 عینـا أم   تدور حول عدم وضوح األختام     بأسباب واھیة   
غائب تطق شررا، لو كان الوضـع غیـر اآلن لسـبت مسـئول        

 تخرج طرف  األمور اآلن ال تحتمل الجوازات بأخته وأمه 
" تكـاد أن تمـزق       الطرحة من فمھـا لتدخلـه مـرة أخـرى           

مــن الغــیظ والقلــق، الــزاوي يربــت علــى كتفھــا  "حــة الطر
 األمــور اآلن ال تحتمــل وإذا لیھــدئ مــن غضــبھا المكتــوم 

حدث شجار مع مسـئول الجـوازات قـد يعیـدونھم جمـیعھم             
إلى بغداد مرة أخرى، أو على األقل يتركونھم عدة أيام في          

 أمـواج مـن البشـر تقـذف بھـم السـیارات             ھذه الصـحراء    
س رغم الشتاء لى مبنى الجوازات ويھرعون جريا إ  الشم

س ودمـاء أم             س النـا زادت حراراتھا وھبطت لتقترب مـن رؤو
ي    تغلي   غائب رغم البرودة البادية على الوجوه         وتغـل

 إال أن الموقف ال يحتمل والبد من الكیاسة والھدوء حتى 
ي الرحلــة بســالم    أدارت ظھرھــا لشــباك الجــوازات تنتـھ

 عــادت مــرة أخــرى تنظــر الواســعة نظــرت إلــى الصــحراء 



ى مـا ال نھايـة            ت فجـأة   لطوابیر البشـر الممتـدة إـل  توقـف
 فكرت  زوجھا  مسكت يد على الزاوي وتجمدت 

 دخلــت أم غائـــب   قـــررت واقتحمــت المكـــان  دبــرت  
 تاركـة بقیـة الـصف    لمسئول الجوازات من الباب الخلفي      

ت خلفـه مباشـرة        أمام الحاجز الزجاجي     ت   وقـف  خلـع
ى المكـتب        أساورھا الذھبیة األربعة، وضعتھم أمامه عـل

ض األوراق وتنـاول الجـوازات              بسرعة البرق وضع فـوقھم بـع
 انتقلوا إلى الجزء اآلخر     األربعة، دق ختمه فوق كل جواز       

ى حـدود          داخل الحدود األردنیـة وانسـحب حـاجم حـاجم إـل
 صرخ الزاوي أخیرا بالده مرة أخرى 

" يا عدوي  التائه يا دلیل"
 قبض   في أمان اهللا      أشاروا بأيديھم ولوحوا لحاجم     

 والیــد األخــرى أمســكت  الــزاوي علــى رســخ أم غائــب  
ي فـرج       بعامرة   ث عـن            صرخ ـف  زـعق فیـه طالبـا البـح

 أمره بإرسال تلغرافین    مكتب تلغراف على وجه السرعة      
             قاسـم   واحد لصابرة بالقاھرة واآلخـر البـن خالـه صـفوت

 أملــى علــى فــرج صــیغة التلغــراف عمــر فــي صــدفا 
المصوراتي عندما  "عرفان  "وبرقت عیناه عندما تذكر صورة      

 أملي الصـیغة لفـرج       كان يملي علیه خطاباته لصابرة      
ى مصـر       "صیغة واحدة للتلغرافین     ي الطرـيق إـل نحـن ـف

".ومنھا إلى الصعید لتسوية كافة األمور المعلقة !

هللا تمت بحم د ا
 مصر-محمد غزالن 




