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 املقدمة

 
يف أوروبا والدول املتقدمة، یولی اإلمتاا  بتتاو و متاالت األ؛االی بحیان ی تان 

أن یاذهو إلای املتتباات ویشالک التتاو  للطفل منذ ع ر السادسة والساابحة 
 واملتالت ومستلزمات القراءة والتتابة کام یرغو وحسو ع ار.  والتتاو األکار

يف أمتنة بیع التتو هي کتو األطفالی ألن اإلهتام  بقراءة التتاو عالماة  رواجا  
من عالمات الشطارة والتفوق، حین تاتف  أههاان أول ال الرابار بقاراءة تلال 

 التتابات والتتو املتنوعة: ؛یتونون هوک خربات کثیرة يف الَتربر 
وتساءلت: ملاها عا  ن أکتو لتم هذا املرة هذا القرص، إها ؛ترت  ولذا حبذت أ

وملاها الأکتو شی ا  لفتیتنا الحلوین؟ ورغم  أن أکتو دامئا  قررا  و روایات للتبار؟
ان هذ. القرص متتوب علیها )للفتیان( ؛یعني انها متتوبة ملن یستطیع القاراءة 

 يف تلل األعامر 
ث آمل أن تروق لتم هذ. الرفحاتی ؛تست عون بها، وتشارکون ابطالها يف األحدا

 وتخطلتون معهم خیالیا   
وبعد   أتارکتم يف رعایاة الالم، مت نیاة لتام النتااق والتقاد  الادامئیینی ؛تتاون 
کردستان الزاهیة أج ل مبنظرکم و شاذاکم  وکلای أمال أن أقاد  الحقاا  نتاجاات 

 أخری لتم أیها األعزاء األحبة 
      

 
 گالویژ   
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؛ی سنوات بعیدة، بعیدة جدا ، ويف قریة صبیرة حلوة علی سف  جبل عال، کاان 

َمن مل يَر املديناةی ولاذا ناناة يحساو أهلیها یعیشون يف و ئا  وهناء  کان بینهم 

 السيارة شي ا  عتيبا  عتيباَ و غريبا ، إها س ع بها!

األرض، ل أغلو قرويي کردساتان مشابولین بحرا اة نان حال أهل تلك القرية حا

البذار، الحرار، درس البیادر، ج ع وخزن البالل، العنایة بالترو  والبساتین، تریة 

اآلغنا  واملاعز والبقر والدجاج واإلوز والاب  والعشای) )الادیل الرومای(ی ببیاة 

 العی) 

کانت مناز لهم مبنیة بالطین وأکریتها هآت طابق واحد، وقد آلحقوا بها زرائو و 

خظائر لحیواناتهم  وکانوا یقضون لیالهم علی نور القنادیال والفاوانیا النفطیاة  

رَب واملطااارات واجااراری لل ااب والطااب   وکااانوا یتلبااون املاااء إلاای بیااوتهم بااالقر

 واإلغتسال وغسل املالبا 

ان يف جنويب القرية جارین بینهام حاائ  مشالک، لتانهام مل یتوناا کان هناک بیت

منست ین بسبو أطفالهامی إها ما أرسع ما کان عاراک األطفاال یقاذهام ب ارة، 

؛یندلع بینهام الشتار، یحین غدا املختاار حسان والخاال کاریم العلاك )اللباان( 
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لعای) منفرالین، الطیو دک أ؛وا. الناس، الدین کانوا یقولاون أنهاام الیطیقاان ا

 ورغم هلك تراهام دامئا  يف شتار وعراك !

 طاملا کان أهل القریة یقولون ؛یام بینهم:

، لتان أطفاال "واللم ان أطفال الخال کریم مٶدبون ومهذبون ویسا عون النرا 

املختار حسن نار و رشر، وأکربهم باألخص طال  سييء الفعال  و؛عال  نان غلبا  ما 

ماع أطفاال الخاال کاریم،  ام تتارب املشاتلةی إها تشاارج یعی) ؛تیل العراک، وی

تتدخل األمان نریرتین ألطفالهام، ؛تتبادالن أقذعالشتائم والسباب، ومن  م یبلا  

الخرب أسامع األبوینی ؛یتحو الن إلی طر؛ین مترار عین، وهتاذا تفااقم اإلحالاب 

عیااد، وکاان یوما  تلو یو  بین تینك العائلتین لسانین طویلاة  حتای حال أحاد األ 

 األطفال قد کربوا ووعوای ؛عاتبهام والمهام شی  القریة:

'' عیااو علاایتامی أن تتشاااجرا وتتعارکااا بساابو األطفااال، ؛ااینتام کاایخوین وبااین 

منزلیتام حائ  مشالکی ؛تیات تسا حان لنفسایتام تباادل الطعاوین والشاتائم 

أن تتعهادا املقذعة؟! ها هم أطفالتم قد کربوای ؛علیتم أن تنراحهم،  ام یتاو 

 أألتتشاجرا بعد االن أبدا ، والأرید أن یس ع الناس صوتیتام بتاتا ''

 یترصف کام أمر شی  القریة  وعندها تعهد کالهام أن 

جاءت األیا  ومضات، ومل یطارأ أک تبیار علای حیااة النااس ماعادا سانة الحیااة 

عااوائلهم الروتینیااة، أال وهاای ان األوالد کااانوا یتااربون،  اام یتزوجااون ویتونااون 

ساواء أکانات باد؛ع  الربیرة، والبنات یتربن ویتزوجن ایضا   وکانت تتم الزیتات

املهر أو الشبار )کرم بترة = إستبدال بنات ببنات( ورغام ان غالبیاة الزیتاات 

کانت تتم داخل القریة، لتن بعضها کان یاتم ماع القاری األخاریی حیان یتازوج 

 أخری الشاب ؛تاة من شاب من قریة 
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ی ؛طلاو مان أبیاة أن ابن املختار حسن یحو خاور ابنة الخاال کاریم کان کرون

یخطبها لم  وملا ههبوا لخطبتها، قال شاخوا ابن خال کریم ألبیم )وکان حلیام ، هنيا  

"لن أزواج أختی من أح ق ورشیر"  م ان خاور نفسها کانات   :و شاطرا  ومحبوبا (

رونی لذا ؛ق  عاد )الخطاباة( تحو جوهر ابن کاکم سور، ومل ترتض الزواج من کَ

 خائبین 

رغم ميض سنین طویلة علی انتهاء اإلحلاب بین تنك العاائلتین، اإل ر؛اص تازوی  

خار من کَرونی صار نقطة سوداء يف قلو کَرون، ؛قرر أن ینتقم من تلاك العائلاة 

 حتی يف أخر یو  من حیاتة!

ف )زیتاة شاباریة( مل ی ض وقت طویل، حتی قامت عائلة الخال کاریم بحفلاة ز؛اا

بتزوی  رسکَل أخت جوهر من شاجوان، وتزوی  خاور من جوهری ؛تثت هذا الحدث 

، لتنم خشیة أبیمی مل یترٶ علی إلحاق األهی بعاائلم الخاال الحقد أکر يف قلو کَرون

 کریم  وعند حلول الشتاء، تويف املختار حسنی ؛یاصب  کَرون رب البیت 

بسالوك کَارون املریاوی حیان کاان غالباا  مایباادر وبعد ؛لة، شعر أهل القریة، 

ضاالَ عان مضااهر القریة، ویرطحو معم عند رجوعم رجال  غاریبین مسالحین، ؛

اإل راء البادیة علیم! حین راق یبیار مالبسام ومالباا إخاوتم وأخاواتم،  ام قاا  

بإعادة تع یر بیتهم الطینی وزاد علیم طابقا ، مع رسداب )قبو( ومن  م زاد عادد 

 امم وماعز. وبقر.    وطرأ تبییر ملحوظ علی خیاتم أغن

کان بحض أهل قریة یعللاون إ اراء. العایع مح الم يف التهریاو، لتان الرجاال 

املتربین الحتامء، راحوا یبحثون عن العی ؛عر؛وا أن کَرون قد صار قاطع طریاق 

یامرس القتل والسلو والنهو، ؛قد غارر بضاعة أشاخاض ماثلم، ؛تاون عراابتم  

تعارب القوا؛ال مانم،  نوا یذهبون یومیاَ منذ الرباق الباکر، لیت نوا يف املضایق،وکا
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؛ینقضون علی السابلة ویستلبونهم،  م ییخذون البناائم لبیعهاا ؛ای املدیناة  ومل 

یتتفوا بذلكی ؛قد أعدوا لهم وکرا  ؛ی املدیناة، حیان کاانوا یختفاون ویخططاون 

ذا راحت س عم کَرون تنح  توماا  بعاد لعقة هذا البیت أو هالك الدکان لیال  ول

 احلاما  بین الناس یو ، بینام کانت س عة شاخوان تس و وازداد 

داب کَرون علی اإلختفاء ليلی مع رشهمتة يف شعاب التبل، حین کاانوا یت ناون 

عند سف  م ف علی املضایق، لننقضااض علای املاارة مان القارویین واساتالب 

زراعیة والحیوانیة، التی کانوا ییخذونها لبیعهاا ؛ای أحامل دوابهم من املحاصیل ال

املدینة لتدبیر معیشتهم  وکان قطاع الطریق یسلبون حتی الدواب ویقتادونها مع 

أحاملها لبیعها ؛ای املدیناة، و؛ای أحاایین أخاری یسالبون کال مااح لم الساابلة 

 ال العائدون من املدینة من نقاود وبضااعة، ومانهم أهاالی املدیناةی ؛یعاود أول

 املسلوبون التعساء حفاة وشبم عراة 

کان الخال کریم قد نوی منذ ؛لة أن ییخاذ بضاعة أکیااس مان الق ا  والعادس 

والح ص ؛ائضة عن حاجتهم یبیعها ؛ی املدینة، ورشاء مایحتاجونم لاذلك الشاتاء 

 لتن ابنم شاجوان مل یتن یس   لم، وکان یقول:

 "ال أس   لك بالذهاب واما أههو بنفيس"اما 

 لتن األب أقنع ولد. ؛ی النهایةی إه قال:

 عار علی أن أهاب أول ك األوباش األراهل""

 م یهی ت القا؛لة، وشد الخال کریم حزا  الطلقاات علای خرصا. وح ال بنادقیم 

وببلات املضایق الواقاع باین الخبلاین  دون علم شااخوان،  ام انطلقات القا؛لاة

العالیین، وإها بقطاع الطرق ینتفضون من کامئنهم لننقضاض علیهم وسالبهم، إأل 

ان الخال کریم عاجلهم باملقاومة، وراق یطلق علایهم الناار مثال شااب ؛ای أوج 
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عنفوانم  وملا شخز قطاع الطرق مردر إطالق النار علیهمی إساتهد؛و. بایج عهم، 

الرماي، ومتارا الخاال کاریم يف دماائم،  ام انقاض األوبااش األوغااد حتی انقطع 

املثل ون واصبوا جا  حقادهم علای کال ماا ؛ای القا؛لاة، ولسالبوا الادواب ماع 

أحاملها، واقتادوها إلی حین یبیعونها  بینام عاد منتوبو القا؛لة بتل أسی واجزع 

 حاملین جثامن الخال کریم نحو القریة، وهم یذر؛ون الدموع 

حاملا هاع الخربی هاج و ماج أهل القریم وهرعوا إلی بیت الخال کریم، وامتعض و 

قلقاوا کثیارا  لوقاوع هاذا الحاادث املٶسات، وحزناوا کثیارا  علای وجهاء القریة و 

 الفقید، وراحوا یعزون شاخوان ویواسونها قائلین:

 "مل ترتتو هذ. التری ة بحقك وحدك، وإمنا بحقنا ج یعا "

أصابع أهل القریة وشاخوان إلی اتها  کَرون املعروف بی؛ااعلم  ورسعان ما أشارت

ال یرة، بینام اختفی کَرون ؛ی تلك الفلة بضاعة أیاا ، متظااهرا  بتای ر والحازن، 

لتاان مااوقفم هااذآ مل یبیاار شاای ا  ماان قناعااة شاااخوان والناااسی ألن کاال الاادالئل 

 والشواهد والشتوك کانت تنرو علیم 

، حتای بلا  األمار بم أن یط اع ؛ای  وراحت األیا  تیيت ومتيض وکَرون یزداد غنای 

 :إلحاق منزل شاخوان مبنزلم، ؛فاتحم قائال 

"أنت تعرف بین عائلتنا قد کربت، وییتیني ضیوف کثیرون، وأناا األن منشابل ؛ای 

 التتارة يف املدینةی لذا أرید ؛یجابم شاخوان:

 "وأن أههو بعائلتی یا کاک کَرون؟!"

 ؛یجابم:

؛قیرا  معوزا هنای ؛تحول إلی قریة أخری، واتخذ من مثن الدار رأس ال  ؛ای "مادت 

 ع ل ما ودبر معیشتتم وحسنها"
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 ؛علق شاخوان علی کالمم:

"یا سید کَرون! کت عن هذا الهراء لن أبیع دارکی حتی لو مات جوعاا ی ؛هناا قاد 

ولتان ، عاش آبايئ وأجدادک وماتوا، ولتن أتخلی عن دارک بیک شتل من األشتال

 أبیعها ؛هي رضی  آبايئ وأجدادک"

وترک کَرون شاخوان مختاظا  مدمدما  وشبم متوعد، وقیل أن یبتعد ردد مع نفسم 

 ج یلة قردا  سامعها من قبل شاخوان:

 "واللم سوف لن أدعنك ترتاق وتهنی يف دارك هذ."!

 مل ی ض عیر بضعة أسابیع علی هذآ الحوار، وإها بیهال شااخوان املساتبرقین يف

أحلی نو  ینتفضون مستیقضین هات لیلة بعدما شعروا بنختنااف بسابو دخاان 

کثیت سببم اندالع النیران يف منزلهم من کل صوب  ورسعان ما هو أهال القریاة 

الحریق برو املاء علی النیران بالادالء والتارار، وبعادها أنقاذوا العائلاة إلطفاء 

حو أهل کاکم سور صهرهم من شدق اللهیو، والرط األغراض والحاجیاتوبعض 

شاخوان وزوجم وأخواتم ألی بیتهم مع صاهرهم شااخوان وزوجتاة وأخاوتم إلای 

 حین رأق القریاة بیتهم مع تلك األغراض والحاجیات، وراحوا هناک یواسونهم، يف

یربون اللعناات علای املتار  الاذی آشاعل الناار يف بیات هلاك الرجاال الطیاو 

  املحبوب واملحل  لدی الت یع 

ويف الیو  التالی قرد التثیر من رجال القریة بیات کااکم ساور ملواسااة شااخوان 

 قائلین 

"ما أصابل لیا محنتل وحدک، بل محنتنا ج یعاا ی ؛التحازن سانتتاتت ج یعاا  

 ونع ر دارک"

 ؛شتر هم شاخوان وقال لهم:
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"أعرف انتم ؛قراء مث ی ؛ال أرید أن أ قل علیتم، سینترض بیاع محاصایل املوسام 

 ملقبل، وعندها اللم کریم"ا

لتن أول ك الرجال ألحوا وأرصوا علی إعادة بنااء دار. مناذ الباد، إأل أن شانخوان 

 وکینم قد اتخذ قرارا  حاسام  أکد لهم:

"؛م حقیقة، الأرید أن أخاور کَرون السا؛ل بعد اآلن، لتنني لن أبیعم دارک حتای 

منم، وإن شاء اللم سیبني يل  لو إنشق شطرین، ولن أع رها، حین الأرید اإلقلاب

 "يف متان آخر دارا  صبیرة

هات یو  خرج شاخوان وحد. من القریة وارتقی نحو مضیق ناوگردان، مارا  جنو 

کرومم، حتی وصل العین الواقعة علی ساف  املضایق، حیان رشب املااء وارتاوی 

فاا ، واسلاق قلیال ،  م حن خطاا. صاوب املضایق  ورأی هنااک متاناا  عالیاا  ونظی

 ؛تیملم قلیال ، وقال مع نفسة:

"مل الأبني دارا  صبیرة يل يف هذا املتان املطل علی قریتنا، والقریو من األقربااء واملعاارف 

یادبر يف الخفااء وأهل قریتي، وأصیر طحال  علی کرش کَرون، وأراقو حرکاتم وستناتم وما 

 روتم الطائلة؟!"من مٶامرات، وملاها یختفي ؛تیة أیا ،  م یعود، وکیت ج ع  

 م طرق ويف تلك الیلة ؛ترتم علی ح یم کاکم سور وصاهر. جاوهر واخاتم خااور 

 وزوجتم رسکَل، ؛استحسنوا الفترة وأبدوا استعدادهم لتقدیم العون، وقالوا:

"رغم اننا سنتون هناک البیت الوحید، لتن من حسناتم القرب من کرومنا  ونحن 

 معل يف کل ما تحسبم صوابا "

ويف الیاو  التاايل ح ال شاااخوان ؛یساا  و کرکاا  )متر؛ااة( ومضای قاصادا  منضاایق 

ماثلام  ناگردان  کان شاخوان رجال  قدیرا  و ماهرا ، وکان ها خربة مشهود. يف البناء، 

 کان کراما  جدیدا  
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وملا بل  املتان املقرود وتیملةی إنفرجت أساریر. وابته  قلبم مبارأی البناع واملااء 

 رف، والترو  والبستان من الطرق اآلخر، ؛قال مع نفسة:من هذا الط

 والبستان من الطرف اآلخر، ؛قال مع نفسم: 

 "وهل یوجد متان أج ل وأطیو من هذا؟!"

وخط  بترکم خارطة الدار، ورشع یحفار بفیسام أسااس الادار الرابیر. التاي یناوک 

 أن یسلی  قلیال یبناءها، وظل یواصل الحفرتی وقت متیخر من الظهیرة، وعندها أراد 

؛فض الزوادة التي اعدتها رسکَل، وأخذ ییکل الخبز والبرل األخرض،  م رشب املااء 

من طارتم التي کان قد مألها من ماق النبع العاذب الباارد، ؛اارتوی،  ام اسات تع 

 بقیلولة قریرة، ونهض بعدها نشطا  لیعاود الحفر، وقال مع نفسة:

أطلاو عاون األقربااء واألصادقاء ؛ألنتر علی األقل األحساس الذک خطاطم،  ام "

 وأهل القریة"

کان شاخوان مبته  القلو بع لم، وظل یحفار حتای کاادت الشا ا أن تبیاو، 

وإها بنرل الفیس یظرب حترا  کبیرا ، وحااول عبثاا  أن یفتاتم ؛لام یانتای ؛یخاذ 

وإها بم یری حفرة کبیرة  حزحتم،یحفر حوالیم بالفیس والترک إلی حد متتن من ز 

تحتة، ؛یها صفیحة قدی ة صدئة، وشی ا  طویال  ملبا  صدئا  مهلئاا ، ور؛عهاام بیاد. 

ورماهام جنو الحتر القدیم، وإها بدوک هائل، وصااعقة مراحوبة بلهیاو ناار، 

وتراعد دخان کثیت متحلزنی ؛تس ر شااخوان مان شادة الخاوف، واساتند إلای 

 : حتر کبیر، وهو یقول

 "إلهي! روحی ؛داک، ما هذا؟!"

و؛تیة ضهر مان وسا  الادخان التثیات املترااعد عفریات ضاخم، اقرتاو مان 

 شاخوان ؛اتحا  یدیم وهو یقول:



17 

 "لبیل شبیل أنا عبد بن یدیك! مرين ما تشاء وما تریدی

 سی؛علم ؛م رش ة عین"!

الیادین کان شاخوان شنحو الوجم، ع  اللسان، متیبا الشفا. والحلاق، راجات 

والرکبتین والساقین، والیساتطیع التانفا مان هاول الرادمة  ؛تقاد  العفریات 

 الهائل منم أکر وهو یقول:

 "سیدک املفدی! ملاهآ التتیبنی  تفضل أجبني"

 ؛استت ع شاخوان کل قوا.ی عسی أن یتیبم ولو بت لة واحدة، ؛حرك شفتیم متسائال :

 " من أنت؟ ماها أنت؟ أنا خائت جدا "

 العفریت العظیم وأجابم بروتم املتلتل:؛ضحل 

ال تخت أنا عبدك منذ اآلن ماحییت، ؛قد ظللت حبیا هذ. القنیناة الزجاجیاة "

املتحترة منذ م ات السنین، وألنك حررتني اآلنی ؛ینا عبدک املطیع، أما يف السابق 

؛قد کنت عبد أحد األجالف القساة، وقد عاذبنم کثیارا   وحسابني هات یاو  ؛ای 

لقنینة الزجاجیة، وقذ؛ها يف سیل عرمر ، ویبدو أن الفیضان قد جر؛هاا إلای هذ. ا

هذا املتان، حین وجدتها أن واستخرجتهای گحررتني، ملا قذ؛تها واصاتدمت بهاذا 

املطیع، ؛یها أنطق والتخت الحتر وتحط ت  واآلن ما علیك أن تیمرين ؛ینا عبدك 

 ؛ینا انتظر أمرك"

إنتزع من إصبعم خامتا  ههبیا  من البالتاین، وناالم وبینام کان یتحدث مع شاخوان 

 لشاخوان:

 "هاک خذ. وضعم يف إصبعك"

؛اضطر شاخوان املذهول املرتعو من اقلاب العفریت إلای اساتال  الخااتم مانم، 

 وهو یتلعثم:
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 "شترا "

 صاق العفریت:

 "ضعم يف إصبعل هیا"

 ؛وضع شاخوان الخاتم بید مرتعشة يف إصبعم  ؛قال العفریت:

 "هیا اطلو ماتشاء يف هذا الدنیا، وأدر الخاتمی سیتحقق لل ؛ورا "

 ورغم هلك ظل الخوف مهی نا  علی شاخوان، الذی نظر إلی العفریت متسائال :

 قول؟ ال أ؛هم، ال أدرک  انني مذهول ومشدو. وخائت" "ال أدرک ماها ا

 قال العفریت:

 أدر الخاتم وقل شی ا  ما"

 وء، وإها بالعفریت یقفز أمامم، ویقول:أدار شاخوان الخاتم بهد

 "تفضل مرين"

تلعثم شااخوان، ومل یادر ماایقول،  ام قاال ماع نفسام:"؛ألقل شای ا ماای وانتظار 

 ماسیحدث"

 ؛حرك شفتیم ونطق:

 وج یل ؛ی هذا املتان"" أرید أن یتون يل منزل صبیر 

 ؛یجابم العفریت:

 "أمرک مطاع" 

  م ؛رك یدیم التبیرتین ببعضهام وقال:

 "هیا بععة"

؛تحظت عینا شنخوان من شدة الذهول وانعقد لسانم وارتتت جسا می ملاا رأی 

یدک العفریت تنزالن يف هلك املوضع منزال  ج یال  جادا  یحتاوک علای عادة غارف 
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وباحة وحام  ومرا؛ق ومباسل وأ اث ومطب  وموقد    کلم ج یل جاذاب! ؛تااد 

 متشوشا  جدا :أن یب ی علیم ؛رحا  وخو؛ا ، وقال منذهال  

" شترا  جزیال  لك، ولتن کیت أرٶ أن أستن هذآ املنزل خو؛ا  من تعلیقات النااس 

 وژقربايئ وأصدقايئ الذین سیسیلوننی: من أین لك هذآ؟ وکیت بنیتة؟!"

 أجابم العفریت:

التهتهم بتال  أحد، وقل هبانی اللم هذا املنزل، وال أحاد ی تانم أن یاراين ساواك، 

 "اتم ألحد بتاتا  ولتن التع  الخ

؛شتر. شاخوان  انیة، وراق یتحدث کثیرا  کینم یهذک هاذیان مان أصاابتم ح ای، 

وهو یت تم ویدمد ، والیفهم نفسام ماایقولم! أحنای العفریات رأسام لشانخوان 

 وقال:

" أنت العفریت تشترين؟ سیظل العبد املطیع ماحییات لاك وألوالدك وأحفاادك   

لاات حبیسااا  منااذ قاارون يف تلاال القنینااة إنااك التاادرك عظ ااة ج یلااكی ؛قااد ظل

 الزجاجیة املتحترة، حتی حررتني، ؛عدت إلی هذا الدنیا الحلوة، استنشق الهاواء

النقي ملء رئتي  وأنت اآلن تشترين علی هذا املنزل الربیر؟! هذا الشیء سیبني 

 لك قریرا  منیفا   لقد منحتني الحریة، والحریة یستحیل تث ینها"

مردق مبا رأی بی  عینیم وما س ع بیهنیمی کام لو کاان يف حلام، کان شاخوان غیر 

 لذا کان یقرص ساقم بقوة، ویقول:

 " ألتیکد مام أرا. أهو یحدث حقیقة أ  يف الحلم؟" 

وحائرا  الیدرک کیت یخارب ع لاتم، وهال  إظل ت الدنیا، وملا یزل شاخوان مذهوال 

 یتلبها اآلن؟ أ  یستت اللیلة والیبوق بیک شیء؟"

 ؛ال العفریت يف خیالم: 
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" سیدک ما الذک ستفعلم اآلن؟ ملاها التعود إلی أهلاك،  ام تایمرين ألجلابهم إلای 

 هنا؟

 ؛ردق بم شاخوان واطأمن إلیم ک خلص لم ؛استشار.: 

" حسنا    کیت أری اآلن أطفايل؟ وکیت اصار حهم؟  م ان هناک رجاال  معادیاا  يل 

م مختارا ، ؛لو عارفی لرمباا سایحرق هاذا حاقدا  ع  اس م کَرون، وقد نرو نفس

املنزل مثل منزيل السابق! أخشی ساطوتم الهائلاة، وأخااف مانم کثیارا ، أماا أهال 

 القریة ؛سیع هم رسورک کثیرا ، إأل املختار کَرون الحاقد ع  منذ سنین طویلة"

 قال العفریت:

، لألست ی تنناي أن أع ال أک شایء لاك، أن اساتنك اآلن يف قرصا مان ههاو "

وأ ریاك  اراء  هاائال ، ماعادا قتال الب ا وتعاذیبهم ، لتنناي أساتطیع إبعااادهم ، 

وأستطیع حامیتك، ولن أدع أحدا  ی سك برضر أنت وأهلك ، لتنام القدرة يل علی 

 إبادة الناس"

 قال شاخوان بارتڤاك: 

 "وأنا أیضا ، الأریدك أن تقتل أحدا ، وأنا أببض کل ة )القتل( جدا ، وأحاو الساال ،

بل أحو کل الناس، لتن هلل الرجل ؛ق  یترهني و حاقاد عا ، وقاد قتال أيب 

 وأحرق منزيل، ومل یدعني أهنی بیک خیر"

 قال العفریت:

" عشت واحسنتی ألنل التحباذ القتال وتعاذیو النااس، وتحاو الساال ، لتانام 

محال أن یستطیع هلك اآلن أن ی سل برضر أو یحرق منزلاك هاذا، کیات أدعمی 

 یك؟! ؛اط نئ، والتخ) إال اللم ؛هو األعظم واألکرب من کل شخص وقوة"وأنا حام

 قال شاخوان:
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"أشترک کثیرا   بعون اللم وبعوناك لان أخشای أحادا  بعاد اآلن  مان اآل؛ضال أن 

 أههو إلی حین توجد عائلتيی کي أجلبها إلی هنا" 

 سیل العفریت: 

 " حسنا    أین هي اآلن؟"

 أجاب شاخوان:

 کاکم سوری األننا بال دار""إنها يف بیت 

 قال العفریت:

 "من األ؛ضل أن أجلو اآلن عائلتك، ؛هل أجلو معها آخرین؟"

 أجاب شاخوان:

"ال، التذهو أنتی أعتقد أن أطفايل سیرتعبون مان مارآك، وی اوت بعضاهم مان 

 هول الردمة  ؛ألههو بنفيس، وأ؛ه هم رویدا  رویدا "

 ؛تساءل العفریت:

 الیروين؟ أنت الوحید الذک تراينی ألنك صاحو الخاتم" کیت یخا؛ون مني، وهم

 قال شاخوان:

 ا  مربکا  إلی منزلنا هذا""ال، الل، دعهم اللیلة، وألههو أنا، وآيت بهم غد

 قال قلعفریت:

"حسانا   إط انئ الأحاد ی تانم اإلقالاب مان منزلاك، وإهآ حباذت سانقفل باابم، 

 ونذهو"

 قال شاخوان:

 " حسنا  لنذهو"

 وهو مرتبك و وخائت: م قال 
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" سینرد  الت یع وینذهلون من هذا األمری ال أدرک کیت أ؛ه هام ومااها أقاول 

 لهم؟"

 قال العفریت:

 " التهتم  قل ؛ق : هذا من ؛ضل ريب"

 وتثاءب العفریت وقال:

 "یبدو انني تعبان وناعا، ؛یتو أن أوصلك إلی عائلتك،  م أههو ألرتاق"

 بوجم جذالن:وأقلی نظرة علی شاخوان، وقال 

 " ع ر اللم بیتك وأطاع ع ركی ألنك حررتني من العبودیة"

نظر العفریت حوالیم، ورغام الظاال  کاان یاری کال ذءی إها کانات عیناا. مثال 

 املرابی  التهربائیة، وقال:

"ما أحلی الدنیا! وکم تبیرت؟! ؛الدنیا مل تتن هتذا يف زماين قبال م اات السانین  

رغم أن الدنیا کانت حلوة آنذآک أیضا ی ؛قد کان کل ذء أن کل ذء متبیر اآلن، 

 طبیعیا ، لتن قد یتون األمر اآلن مختلفا "

 قال شاخوان:

"یبدو أن الحیاة قد تبیرت کثیرا  بالقیاس إلی هلك الزمان الذ. تتحدث عنم، ولتن 

دن القری الربیرة مثل قریتنا مل تتبیر کثیرا ، يف حین تبیرت البلدان املتقدمة واملا

 التبیرة" 

 وعندها أدار شاخوان الخاتم يف إصبعمی ؛انتفض العفریت وأحنی رأسم وقال:

 " تفضل مرين ماها ترید؟"

 أجاب شاخوان بابتس ة مشوبة بالشك:

 " أوصلني إلی عائلتي"
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 ؛فرك العفریت یدیم وقال:

 "أمرک مطاع علی الرأس والعین"

وجناو زوجم، وقاد تحلاقم أهال وإها بشاخوان یتد نفسم يف البیت بین أطفالم 

 ح یم، وهم یتساءلون:

"أین کنت؟ ملاها تیخرت؟ مل ندر ماحرل لك، وأین کنت؟ لقد قلقنا علیاك شاترا ، 

 خشیة حدوث مترو. لك؟"

 أقلبت منم زوجم امله ومة وسائلتم:

 وارتبك وجهك؟ تبدو ک ریض  ما خطبك؟ هل حرل لك مترو.؟" ملاها شحو لونك 

 ؛رحان: أجاب شاخوان بقلو

" ال مل یحدث يل أک مترو.، لتني ابتعدت قلیال ، ووجدت منزال  لنا، وغدا  سنذهو 

مبترین لنستنم، لتنني اآلن متعو، ؛تفوا عن أس لتتم، ودعونا نتع)  وأغسالوا 

 أیدیتم ج یعا ، ؛قد أرسلت من یتلو لنا الطعا "

 بروت خاتت: وعندها أدار الخاتم، وقال

 "هات لنا العساء"

 نی العفریت .أسم وقال:؛یح

 "اآلن ؛ورا "

؛رفقی وإها بخوان علیم ع ات األصناف من املیکوالت اللذیذة: رز، دجاج، بامیا، 

 دوملم، لحم غنم، کباب، لنب و؛واکم متنوعة 

وحین عادوا من غسل أیدیهم، وشاهدوا السفرة املفروشة، وعلیهاا شاتی صانوف 

رج یتدا؛عون ویرطدمون ببعضهم الطعا ی جحظت عیونهم، وأس وا يف هرج و م

 البعض، وهم یلهتون:
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" ماشاء اللم   ماشاء اللم   نفتدک اللم بیرواحنا   کیات جااءت أصاناف املایکوالت 

 هذ. ومن أین؟!"

 لقد کانوا ؛قراء إلی درجة یتلهون أسامء بعضها وطرق إعدادها!

 ؛بادر شاخوان یدعو حام. وصهر. واآلخرین:

 " تفضلوا   تفضلوا  "

 دعا أطفالم وزوجتم وقال للت یع: و

"هذا من ؛ضل ريبی ؛ال تستبربوا والتتعتبوا منم بعد اآلن، والتتساءلوا عن ع ال 

 اللمی وإال سیبضو علیتم ویحرمنا من نع م"

 هلل الت یع:

 " تبارک اللم تعالی"

 " أللهم زد وبارك  "

متیخرا ی ؛قد کان وجلسوا احول السفرة، وش روا عن سواعدهم  وألن الوقت کان 

بعضهم نامئا ، وبعضهم علی وشل النو ، ؛حرضوا ورشعاوا بتنااول العشااء، وهام 

یح دون اللم علی نع م، بل کان أطفال شاخوان یترصا؛ون کاملتاانین مان شاذة 

 الفرق 

 قال شاخوان:

"ح دا  اللم األکرب، الطعاا  کثیار، وی تان أن نعطاي بعضام للتیاران  أناتم کلاوا 

 والتهت وا بیک شیء، ؛في البد سنستضیت أیضا  أقرباءنا"کفایتتم، 

کااانوا مااذهولین مشاادوهین عنااد األکاال وهاام یتبااادلون النظاارات ؛اایام بیاانهم، 

والیتسااءلونی ؛قاد حاذرهم شااخوان النظارات ؛ایام بیانهم، والیتسااءلونی ؛قااد 

حذرهم شاخوان من هلاك  وهتاذا تنااولوا الطعاا  دون أن یسا ع مانهم ساوی 
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ثناء للم  وبعدها رُ؛رَع ماتبقی من الطعا ، ور؛عت السفرة، ومضای کال الح د وال

مان غار؛تین صابیرتین وطاارمم منهم یضطتع يف متاان ماا کاان املنازل یتتاون 

)إیوان(، کان کاکم سور وزوجم وجوهر وخاور وأطفالهام متتدسین کالدوملم علی 

 جتم وأطفالم بعضهم البعض يف غر؛ة، بینام خلوا البر؛ة األخری لشاخوان وزو 

علی کل حال هدأ الت یع والخیارات الحلاوة تاراود أههاانهمی بعادما رأوا الخیار 

والربکة ینه ران علی شاخوان، ومن شدة الذهول تیرقوا وهم یبوصاون يف بحاور 

الخیال، و من شدة الذهول تیرقوا وهم یبوصون يف بحاور الخیاال، وإها بالدیتاة 

ویحال الفتار، ومان  ام یاٶهن املاال لراالة  تری ،  م تزقزق العرا؛یر بعد ؛لة

 الرب   

إستیقظ شاخوان، وهنض، وصلی صالة الرب ، وترضع إلی اللم وح د. کثیارا ی ملاا 

أمطر. بالخیر والربکة  ونعد الفطور، ج ع أطفالم مع أمهم، وساروا نحاو منازلهم 

ن التدید، رغم بعد.ی ألن شاخوان مل یشی مناداة العفریت علی مرأی ومسا ع ما

لینقلهم إلی هناک  وملا اقلبوا مان املنازل، کاادت رسکَال أن تفقاد وعیهاا الناس، 

 ویب ی علیها من شدة الفرق، وهي تتساءل:

 أهذا املنزل لنا حقا ؟!""

 ؛وضع شاخوان ید. علی ؛ ها، وقال:

 "مثلام قلت لتم التقولوا أک ذء، بل أدخلو."

وهم یتل سون التادران واأل ااث،  کان الت یع صبارا  وکبارا  مرعوقین مذهولین،

ویدخلون البرف والحام  واملرا؛ق واملطب   وکانت املفاجیة األحلی هي عین املاء 

 يف الحوش )الباحة( وساقیتها التي یترک ؛یها املاء إلی البستان 

 وعند حلول املساء، اقلب أحد أطفال شاخوان وکان أکوال  رشها ، وسیل أبا.:
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 لو لنا هلك الطعا  اللذید؟!""أيب العزیز! هل ستت

 ؛یجابم أبو.:

"کالی ألننا اآلن عندنا مطب  جید، والتثیر مان صانوف الاذخیرة: رز، دهان، بایض 

 ودجاج، وینببي علی أمتم وأخواتتم أن یطبخن ویهینئ الطعا "

 ل قائلة:؛انربت رسکَ

درک "دعهم یتلبوا لنا الطعا  هذا الیو  أیضا ی ؛نحن مراعوقات وماذهوالت، والأ 

 ماها أ؛عل من شدة الفرقی ؛تیت ی تنني إعداد الطعا ؟!"

 ؛قال شاخوان:

" البیس، صدقت   مازلتم مردومین ومشاوذ األههاان  سایطلو جلاو الطعاا  

 لتم"

 أدار شاخوان الخاتمی ؛انترو العفریت أمامم وقال: 

 "لبیل مرين یاسیدک املطاع"

 واقلب منم وقال مبتسام :

 منذ البارحةی ؛قد اشتقت إلیك؟!""ملاها مل تناد ع  

 ؛ضحك شاخوان وأجابم:

خاالل الساویعات  "وللم إشتقت أیضا  إلیك، یا للعتو ؛قد ألفتاك وأحباك قلباي

القلیلة التي قضیناها سویة! والأستطیع مفارقتك بعد اآلن وخاصة بعدما أمطارت 

 ع  بتل هذا الخیر والنعم"

 قال العفریت:

أکر ألنني غیر مريئی ؛قد کنت معتم يف البیات البارحاة وأنا أیضا ، لتنني أتعذب 

 لیال ، بل دبرت يل متانا  ورقدت، ومنت مبترا ، ورا؛قتتم صباحا  إلی هنا"
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 متلی العفریت شاخوان ؛رآ. رجرال  مهیبا  رائعا ، ؛قال:

 " واللم انك لترل رائعی ؛لم یبعدين والیفرقني عنك إال املوت"

  م أحنی رأسم وسیلم:

 "واآلن أمرك  "

 قال شاخوان:

" نرید طعاما ی ألن أه  مراعوقون وماذهولون بهاذا املنازل الت یال، وزوجتاي 

 عاجزة عن إعداد الطعا "

 ؛یحنی العفریت رأسم، ورضبت کفا  بتت، وقال: 

 "هیا بععة  "

وإها باگسفرة تنفارش يف غر؛اة املعیشاة، وتظایم علیهاا شاتی صانوف املایکوالت 

 ومعها هذ. املرة: الشهیة الذیذة،

العساال، الاادبا، الشاااک، السااامور واإلسااتتانات، والعراایر والفااواکم  ؛یحاطبهااا 

 الربار والتبار، وراحوا ییکلون وی بون ماطاب لهم 

 وراق الخرب ینتشڕ يف القریة، وکل واحد یسیل صاحبم: 

عة " أالتدرک ما الذک حدث؟ یقال أن شاخوان تحول اللیلة إلی ساحری ؛بنی يف سا

واحدة ؛ق  دارا  لم، ال، بل قرصا ، ومأل. بتال أصاناف األ ااث، ؛ااههبوا وتفرجاوا 

 علی خوانم وطعامم، ومالبسم ومالبا أهلم الت یلة!:

 وکان أکر القرویین یقولون:

"مربوک علیمی ؛هو رجل طیو، صاادق وغیار کاذاب وغیار نرااب، والالم یحابمی ؛تاازا. 

 بنع تم:
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ون شاخوان إنسانا  رائعا  ومحبوباا  لادی أغلابهم، ماعادا ؛رق أهل القریة کثیرا ی لت

 بعض الحساد 

کان التویخا )املختار = الع دة( کَرون قد سا؛ر يف تلك األیاا  إلای إحادی املادن 

التبیرة للتتارة، ؛قد صار ملیونیرا  من ؛ار  العاقة واللروصایة وقطاع الطارق، 

 وراق یشلک أرايض الفالحین املالکین يف قریتم 

ا عاد، رأی القروبین مخبوصین متوزعین يف مت وعات وهم یتتاهبون أطاراف ومل

 الحدین، کام لو انهم يف حفلة ز؛افی ؛سیل من حامیتم:

 ما الذک یحرل؟! من یتزوج؟ إههبوا وهاتوايل الخیر""

کان التویخا کَرون أربع زوجات  وراق أ؛راد حامیاتم ینت اون هناا و هناا وهام 

املتوزعین جامعات يف الساحات والدرابین عام حرل، ؛لاام عل اوا یسیلون الناس 

بیخبار شاخوان الطیبةی هرعوا لیخربوا سیدهم التویخا کَرون، وهم یلط ون علی 

 رٶوسهم:

"عم نخربك؟! یقولون ان شاخوان صاار سااحرا ی ؛بنای لنفسام قرصاا  منیفاا  خاالل 

من لحم وکبااب ورز علای  ساعتین، وهاهو منذ البارحة لیال  یوزع صنوف الطعا 

 أهل القریة 

 تت د التویخا کَرون ورصخ کاملتنون:

"أک کال  سخیت هذا؟! أک داعر سا؛ل قال هذا لتام؟ لقاد قرادوا أن یزعتاوکم 

 ویثیروا حنقتمی وإال کیت یحرل هذا؟! أک سحر وأک ساحر؟! هذا هراء يف هراء"

 قال أ؛راد الحامیة:

؛قد رأینا بی  عیوننا من بعید قرص.، الاذک المثیال  سیدنا التبیر، مل یتذبوا علینای"

لم حتی يف املدینةی بل ؛یم حتی عاین مااء وسااقیة وتحایطم الریااض والبسااتین، 
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ویرعی حاوالیم البانم واملااعز والبقار والخیال والادجاج، ولهاا معاالت وزرائاو 

 وإصطبل    ؛اههو واشهد بنفسك"

 ؛رضب التویخا کَرون بقبضتم جبینم وتساءل: 

 حسنا ، وأین بنی بیتم؟"

 ؛یجابو.:

 "قرب املضیق، حین مل یوجد هناك غیر الذئاب والثعالو والدببم!"

 ؛تن جنون کَرون ؛راق:

 " هیا لنذهو ولرنَ    سیههو بنفيس إلیم وأقول: ج ت ألبارك لك"

 مل یترٶ أ؛راد حامیتم علی القول:

؛بایک وجم تازور. " لقد أحرقات منازلم قبال شاهر، بال أنات الاذی قتلات أباا.ی 

 وکیت؟!"

کان کَرون یتاد أن ینفتر من الحنق، وسارع قاصادا  منازل شااخوان، هاو وأ؛اراد 

حامیتم علی ظهور الخیلی لبعد املنطقة القریة  وصلوا، طرق أحد أ؛اراد الحامیاة 

 باب املنزل، ؛فت  أحد أطفال شاخوان الباب وسیل:

 من أنتم؟""

 ؛یجابم التویخا کَرون:

 جاء کویخا کَرون لیهن ك" " قل ألبیك:

 ؛عاد الولد راکضا  لیخرب أبا.، الذک سارع بدور. إلی إستقبالهم:

 " تفضلوا مرحبا  بتم"

لتنم کان یعرف أن کَرون قد أتی لیتفرج علی منزلم،  م یادبر متیادة أو ماٶامرة 

لیٶهیم  ورسعان ماتذکر العفریت وقال يف نفسم:" سیقلع عینیم إها مسني بایهی" 
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هم شاخوان إلی غر؛ة اإلستقبال املٶ ان بایغلی وأج ال األ ااثی بحیان مل وتقدم

یظا. کل مايف بیت کَرون امللیونیر النهاب والسالب والنراب حتای توالیات بیات 

 شاخوان!  م نادی شاخوان علی أوالد.:

 " هیا یا أوالدک هاتوا الشادک والحلویات والفواکم للتویخا کَرون جارنا القدیم"

ا کَرون یتاد أن ینشطر شطرین من هاول الرادمة والحقاد والحساد، کان التویخ

 وهو یترر السٶال:

" مربوك من أین لك هاذا البیات الت یال؟ وکیات بنیاتم بهاذ. العاعة؟ وکیات 

 حرلت علی کل هذآ األ اث الت یل النفیا؟!"

 ؛یجابم شاخوان:

اء " الاالم أکاارب وهااو البااارک األعظاام الااذک تفضاال بم علاایی وهااو مبیاان البٶساا

تعساء  وهو الذک أنقاذ حیاتناا يف تلال اللیلاة التاي أشاعلت الناار يف منزلناا، وال

 وت دنا، أنا وأطفايل يف العراء!"

 وإها بَترون یتظاهر بطیبتم وحسن سلوکم متسائال  بعدما رضب بقبظتم جبینم:

" هل حقا  أنا الذک أحرقت منزلتم؟ هل أنا الذک قذ؛ت أطفالك يف العاراء؟ هاذا 

التال  عیو یا رجل ؛نحن جاران قدیامن ح یامن، ؛تیت أ؛عل بتم هلال؟ لقاد 

 ج ت ألهن ل وأبارك لك، وأساللك کیت حرلت علیم؟!" قال شاخوان:

"مشتور علی تهانیك مبناسبة املنزل، لتنني حسو معر؛تي بحقیقتلی قاد ج ات 

 یازع  لتتتشت رس الحرول علیم    علی کل حال    أنت اآلن ضیفي، وینببي أال

املستضیت ضیفم  البیس إنني أصف  عاام ألحقات بناا مان أهی، وسینسای هلاكی 

 ألنك قد زرتني"

 ؛قال کَرون: 
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" التفتر هتذای ؛لست من أحرق منزلك، والتته ني، وإها رغبت يف تع یر منزلاك 

 القدیمی ؛ینا مستعد ملساعدتل"

 وکان شاخوان عار؛ا  بحیلم وخدعم، ؛قال:

؛لیبق علی حالم یروق يل املنزل التدید هذا، أما هالك املنزل، " مشتور یا کویخا، 

 مبثابة هکری آلبايئ وأجدادک"

سعل کَرون سعلتین کاهبتین وطقطق حبات مسبحتم، وقال: لتن کیت تعیشاون 

يف هذا املتان الوعر، الذک لیا ؛یم سوی الذئاب؟ إنم موح) جدا  وبعید تحات 

 بم املخاطر، ویتیهی أطفالك ؛یم"

 ق شاخوان علی حرصم الزائت:؛عل

 وشیننا، والتهتم بیمرنای ؛عندنا التثیر من التالب، ونحن حذرون" " دعنا

مل ی ب کَرون حتی الشااک املوضاوع أمااممی مان هاول حقاد. وحساد.، وکاان 

کاألع ی، ونبضم متسارع، ویبدو الهثاا ی ؛قاد کاان مراعوقا  مرادوما  وهاو یاری 

 والیدرک کیت یترصف وماها یع ل؟"األ اث ومالبا شاخوان وأطفالم، 

  م ألقی نظرة علی أ؛راد حامیتم، وخاطبهم:

"هیا یا شباب قوموا الرنجع، ؛قد تیخر الوقت، ونحن متعبون، خروصا  وقد عادنا 

الیو  من متان بعید" ؛را؛قهم شاخوان حتی البااب، وودعهام خحارارة وحاامس  

والدیتاة والنباع والخیال وهناك شاهد کَرون حدائق وبستان شااخوان، والادجاج 

والبقر والنبمی ؛زادت کبد. من البم والحسد احلاقا ، السیام وقد شاهد القرویین 

ض، وتلك تحلو بقارة، هاك والقرویات یع لون یع لن يف حقولة: هذا یحرث األر 

طلاق ز؛ارة  یشذب شترة، وتلك تنر العلات للادجاج  ؛تحعا التویخاا کَارون وأ

 حری، وقال:
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 حین بهذ. الععم کل هٶالء القروبین والقرویات؟" "أنظروا کیت

 ؛قال احد حامتم:

" سیدک یقولون انم یعطاي الت یاع رواتاو متزیاة، بال و االث وجباات طعاا  

 للت یع، وحتی ألهل القریة!"

 ؛رصخ کَرون يف وجهم:

"إغلق ؛ كی وإال سیترجل وأمأل. بالد   وللم لن أدعم یهنی أکار مان أسابوعین يف 

سی؛عل بم ما ؛علتم مبنزلم السابق، ؛اامهلوين قلایال  ورضب التویخاا کَارون منزلمی 

 صدر. بقبضتم، بحین کاد أن یسق  من ظهر ؛رسم، وهو یرعد ویزبد:

 " سیری مایحل بم وبهٶالء القروبین األنذال، سینزل علی رٶوسهم أک بالء"

کال والی اب وبقي التویخا طوال هلك النار واللیل حتی صاباق الیاو  التاايل الیی

 -والیتتلم مع أحد، ومن شدة انفعالم واحتدا  غیظمی ظرب نسوتم األربع وا نتین

  ال ة من حاشیتم! 

أزالمم وزباانیتم املسالحین وکاان  ويف الرباق الباکر من الیو  التايل طلاو حضاور

عددهم أکر من مائة،  م اختلی بهمی لیتشاوروا کی إ یتنمرون علی شاخوان، ؛قال 

 رابة:رئیا الع

"لنحرق منزلم کالسابق" ؛قال التویخا: "النستطیع هلاكی ألن لادیم بضاعة کاالب 

 رشسة مسعورة تلتهم الب ، والأدرک أک قواد جلبها لم؟!"

 ؛قال آخر:

"حسنا    لننتظر بضعم أیا  حتی ندبر دواءا  مخدرا  إلغامء التالب، وعندها نستو 

 لن ندع أحدا  ینتو منم"النف  براحتنا علی منزلم ونشعل ؛یم النار و 

 وقال آخر من األوباش:
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" ال هذا وال هاك  لنخطت أطفالم،،  م نساومم ونهدد. بیانا سنقتلهمی إها مل یخل 

 منزلم ویبادر القریة"

 ؛انربی آخر، وقال:

علیتم التدخلوا األطفال األبریاء يف املشتلة، ؛نحن أیضا  آباء ألطفال،  "ال، ال، باللم

 تضم أن یفعلوا هتذا بیطفالم"وال أحد منا یر 

 و؛تیة ر؛ع التویخا کَرون ید.، وتاءل: 

 "أمل تل حوا الخاتم کَرون ید.، وتساءل:

"أمل تل حوا الخاتم التبیر يف إصبعم؟ انم خاتم عتیو یشبم الت ت اة، أو مضااع 

 من الذهو الخاص علی شتل ج ت ة اإلنسان"

 "  م ر؛ع إصبعم، ورم) عینیم بضع مرات وتساءل:

" أما ترون کل هذا السحر والبالء يف هلك الخاتم؟! إهنی یتو أن نعق منم هلاك 

 الخاتم بیک طریقة کانت"

 ؛سیل رئیا العرابة:

 " وکیت ی تننا رسقتم منم؟!"

 أجاب کَرون:

 " إنتظروا یومین وستعر؛ون خطتي املحت ة"

وظل التویخاا کَارون وأزالمم األوغااد یتاداولون خططهام التنمریاة للقظااء علای 

شاخوان وأهالم واإلساتیالء علای منازلم وحقالم وبساتانم    حتای اختااروا خاالل 

 النهارین واللیلتین خطم قذرة نتسة مثلهم 

أما شاخوان ؛قد کان جذالن مبنزلم التدید وحیااتم الباهخاة، وکاان معاورا  جادا  

العفریت املخلص، ویظع معم الخط ی إلسعاد أهل القریة بتع یر دورهام بر؛قة 
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الخربة، و؛ت  الدکاکین واألسواق وإکسائهم باملالبا التدیدة، وإکامل أک نواقص 

 وتنفیذ أک طلبات لهم 

و علیم کان أهل القریة یدعون اللم ویلجمنم ویلضعون إلیم أن یحفظ شااخوان 

ویقيض علیهم  وراق شاخوان یطلو من ر؛ایقم  ویطیل ع ر.، وأن یفض  أعداء.

العفریت املحبوب أن یبني العدید من البیوت قرب منزلمی ألنم کان ینوک تحویال 

 القریة القدی ة إلی منطقتم التدیدة 

ومل یربق شاخوان یفتار يف ومشااریع کثیارة لتطاویر حیااة القاروبین، ومنهاا: بنااء حاام  

يف املدینة، وکان یتساءل مع نفسم: " ملااها یظال  ع ومي ومدرسة علی غرار ماهو موجود

أطفالهم محرومین من العلم واملعر؛ة ویبقاون متخلفاین؟" وهتاذا ظال شااخوان یفتار 

 یومیا  علی هذا املنوال، ویطرق أ؛تار. التدیدة علی العفریت الذک ینفذها ؛ورا  

لقتال، ويف الطرف اآلخر ظل التویخاا کَارون یاامرس النهاو والسالو والعاقة وا

ویتلو زبانیتم لم أکیاس النقود التبیرة، ؛یودعها صنادیقة ویقفال علیهاا، ولتان 

ه م وغ م األکرب املنبص ؛خفخاتم کاان شااخوان الطیاو بی؛عاالم الخیارة، التاي 

مألت أخبارها اآل؛اق، حتی حل یو  تنفیذ مٶامرتم الدنی ة صد.ی إه بعن برساالة 

عد حتومة مثل املوجودة حالیا ، وإمنا کان ، حین مل توجد مإلی معار؛م يف املدینة

یحتم وايل اإلقلیم مع ازالمم، ولهم السلطة التاملة علی الناس، وطبعاا  کاان اکار 

ازال  ومااوظفي الااوايل ماان املرتشااین والنرااابین والساافاحین واملتاارمین، وکااان 

التویخا کَرون قد نسق مع رشهماة مان أول اك األوغاادی لت شایة أعااملم وتنفیاذ 

مئم، حین کانات تلاك ال اهمة مان الفاسادین ظهیارتم يف تربئاة أزالمم مان  جرا

الترائم التي یرتتبونهای مقابل حرص مبریة من البنائمی وعلیم کانت ال همتان 

 متتاتفتین متتاتفلتین، ؛اغتنت أ؛رادهام عن طریق التری ة  
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راء والتااا. واکااراء املتنع ااین بم علاای حساااب الفقاا ولتااي الیفقاادوا الساالطة

واملسحوقین املسلوبین واملنهوبینی؛قد أرسع التویخا کَارون بإرساال رساالة إلای 

أول ك األوغاد داعیا  إیاهم إلی معالتة املعضلة بیرسع مای تن، حین جاء ؛یها: " 

أرسعوا لنخدنای ؛قد ظهر ساحر من أهل قریتنا، یقال انم حرل علی خاتم سحری، 

برفقة واحدة من یدیم، وها هو قد بنی قریة  ما إین یدیر. يف إصبعمی یبني قرصا  

جدیدة للقروبین، ویوزع علیهم لیل نهار الطعا  واملالبا والنقود، ؛إها ما است ر 

 م الناس والیا  علیهم، ولن یثقوا بسوا.!"علی هذا الحل ؛لة أخریی سیتعل

 وأضاف إلی رسالتم أضعاف هلك مام أوحی بم قلبم األسود  وملا وصالت الرساالة،

سارع أول ك األوغاد بالتهاس ووضع الخط  إلنتزاع الخاتم مان شااخوان والقضااء 

علیم  ؛وضعوا خطة لخدع شاخوان بادعوتم إلای املدیناة، علای أسااس أن الاوايل 

یطلو حضور.ی ألنم رجل رائاع وصاال  یخاد  الفقاراء واملسااکین ویطاور أضااع 

 دة القرویین املتخلفین ویو؛ر لهم الحیاة التری ة والسعا

ومن  م، وصلت دعوة من الوايل مع رسالة شاتر وتقادیر وکلاامت طیباة  ؛فارق 

 شاخوان وقال لزوجتم رسکَل:

" یبدو این مازال يف الدنیا أناس طیباون، یفتارون يف األعاامل الراالحم ويف خیار 

وسعادة الشعو والفقراء، ؛ها هو الوايل یدعوين إلای زیاارتمی ؛عا  أن أساتتیو 

 ائعة   "وآخذ معي هدایا ر 

کانت رسکَل زوجتم إمرأ. حسناء، مذهبة وحتی ة تحت زوجها کثیارا ، وهاو یحبهاا أیضاا  

 ؛اقلبت منم، وقالت بهدوء:ویحت ها، وکانت طیبة تحو أطفال الناس کام تحو أطفالها، 

"أال تتوقع الدعوة خدعاة مان خادع وماٶامرات التویخاا کَارون املحالق حسادا  

 وحقدا ؟"
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 ؛یجاب شاخوان: 

" ال أعتقد   وما دخل التویخا کَرونفي األمر؟ هاك أنظرک ختم الوايل علی الرسالة 

 والدعوة"

 ؛قالت رسکَل:

 " إهن ال تردق يب، لتنني خائفة جدا  من کونها مٶامرة مدبرة"

 ؛قال شاخوان: 

 " حسبنا اللم وهو نعم الوکیل"

تون العفریات مل یتن يف مقدور شاخوان کشت رس العفریت لزوجتم الحبیبة، ول

موجودا  ؛قد کان شاخوان مط  نا  جدا ، والیهاب شای ا    ام دخال إحادی البارف 

 وسد علیم الباب، وأدار الخاتم يف إصبعمی ؛انترو العفریت أمامم، وهو یقول:

 "لبیل   تفضل   أمرك مطاع علی الرأس والعین"

 ؛شتر. شاخوان، وسیل عن أحوالم وقال:

کثیرا ، وأنات األعاال  بانشابايل يف تادبیر أماور النااس، " حین الأراكی أشتاق إلیك 

)قالها ضاحتا ( لتونك املدبر الحقیقيی وإله القادرة يل علای هلاك، وکیات  وطبعا  

ی تنني أن أقو  بتلك األعامل؟! لذلك ع  أن أشترك دوما ، ونتون م ناونین لاك 

 أج عین"

 لشاخوان، وأحنی رأسم لم وقال:کان العفریت قد صار نعم الردیق والر؛یق العزیز 

 " أیها املفدی! أمرك مطاع"

 ؛شهق شاخوان شهقة ع یقة وقال:

"جاءتني رسالة من الاوايل یادعوين إلای زیاارتمی لیترمناي ویقایم حفلاة يل، لتان 

هاجا القلق اعلاين ان تتون الدعووة مٶامرة مادبرة مان قبال التویخاا کَارون 
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والفاسادین املحیطاین باالوايل" توقات الحاقد علای مبسااعدة معاار؛م اللراوص 

العفریت قلیال  وهو یتیل عینیم التاحظتین، و؛ت  یدیم العریضتین م سدا  بهاام 

 لحیتم ورأسم،  م قال بروتم املتلتل:

دسیساة مادبرةی وإال ملااها مل "وللم ارتابیت واحلت أنا أیضاا ، وأخشای أن تتاون 

 یعر؛ك رجال الحتم التبار من قبل؟! 

 ان:قال شاخو 

"ال، طبعا  ومن أین یعر؛ون الناس الفقراء الطیبین البسطاء املشبولین بالحرث والزرع؟ 

 ومن أین لهم أن یعر؛وا حتی اسم قریتنا؟ أما اآلن ؛ ن أین وکیت عر؛وين؟!"

 قال العفریت:

" لألست لیا يف مقدورک أن أعرف أهذا دعوة حقیقیة أ  مٶامر.؟ ؛االلم وحاد. 

األعلم، لتنني أستطیع مرا؛قتك وحامیتكی ألن أحدا  الیراين، وسیکون دامئاا  جنباك 

ووراءكی ؛الیستطیع أحد أن ی سك بسوء، ومن ی سل بسوءی سیقلع عینیم، لتن 

ساوف لان أساتطیع ع ال أک یتو أن تحا؛ظ علی خامتك، ؛إها ما أخذو. مناكی 

ذء لك، وسیصب  خاد  من سایخذ.، شا ت أ  أبیات  وواضا  الأریاد أن أکاون 

خاد  سواك يف الدنیای ألنني أحبك نثیرا ، وأضحي برأيس من أجلاك، لتان مرایرک 

 مرتب  بالخاتم" 

 قال شاخوان:

 " ما رأیك أال ألبي الدعوة؟"

 قال العفریت:

قبض علیةی ألنم مل یس ع کاال  الاوايل ومل یطاع أرسلوا لل" أخشی أن یقال عندئد: 

 أمر."



38 

 وظل شاخوان والعفریت یتینن ویذهبان يف دوامة القلق والحیرة 

وبعد یومین، أظطر شاخوان إلی الذهاب مرطحبا  العدیاد مان الهادایا النفسایة 

بر؛قة بضعة أشخاص من أقربائم ومعار؛م املخلرین، م ن کانوا یخشون أن یلحق 

األوبااش األهی بشااخوان، وباالطبع کاان العفریات یتباع شااخوان، ویاری أول ك 

 الت یع، لتنهم مل یتونوا یرونم 

دامت رحلتهم أربعة أیا  علی ظهور الخلیل حتی بلباوا املدیناة التبیارة، حیان 

یقیم الوايل ویوجد مقر الحتومة، وقاد إساتقبلهم و؛اد مان أزال  معاارف کَارون 

قامة املعد لهم، لتي ییخذوهم الحقا  إلای مقابلاة واصطحبوهم هم إلی متان اإل 

الوايل  وألنهم وصلوا لیال ی ؛قد قالوا لهم أن یسالیحوا حتای ظهیارة الباد موعاد 

اللقاء مع الوايل، ولقد تحتتوا بذلك ألخذ. إلای هلاك املتاان  ورسعاان ماا أخاذ 

کازون أول ك األوباش األغاد من رشکاء التویخاا کَارون بااله ا والب از، وهام یر 

إنتباعااتهم عان خاامتم النظر علای مالباا ویادک شااخوان، ورسعاان ماا تباادلوا 

العتیو البریو، بینام کان التویخا کَرون مخت با  يف متاان قریاو یلقان ویاوجم 

 تلك ال همة 

تالز  شاخوان ور؛اقم ومل یب ض لهم جفن يف تلك اللیلةی خشیة أول ال السافلة  

وأدار الخاتمی ؛حرض العفریت أمامم واساتعد وانتحی شاخوان بحتة غسل یدیم، 

 واضعا  یدیم علی رأسم، وأحنی رأسم قائال :

 " لبیك أیها املفدی"

 ه ا شاخوان ؛ی أهنم:

اکنظر علی الخاتمی أتاراهم یعر؛اون رس.؟ أالتتوقاع أن ی ساونا  " الت یع یرکزون

 بإهی؟!"
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 ؛یجابم العفریت هامسا  يف أهنم:

 تلة"" التهتمی ؛قد عاجلت املش

 و؛رك العفریت یدیم وقال:

 " هیا ارسعوا  "

وإها بشاخوان یری أمامم بذلم جدیدة ومالبا داختیة وزوجا  من األحذیة وزوجا  

 من التواریو يف خرج ج یل ونظیت  وعندها ه ا لم العفریت:

" علیك أن تستبدل مالبسك، واعلم أن يف العوال التدید جیبا  خفیاا  مان قاامش 

متین لحفظ خامتك، وحاملا متد ؛یم یدكی ستدخل إصبعك يف الخااتم،  ام ی تناك 

 تدیر. ؛یحرض ؛ورا "أن 

 وأخرج العفریت من عبم خامتا  آخر مثل خاتم شاخوان، وقال:

الابا هاذا الخااتم الزائات يف إصابع، " ضع خامتك الحقیقي يف التیو املذکور، و 

 حین تخال  أول ك األدنیاء:

؛ذهل شاخوان من حت ة وتدبیر العفریت، وتعتو من تشنبم الخامتینی ؛شتر. 

 شاخوان:

" عشت لتدبیرك الحتایمی سیتضا  لناا رس هاذ. الادعوة حاتام ، والشاك يف انهام 

 یط حون يف اإلستیالء علی الخاتم"

 وة:؛قال العفریت بابتسامة حل

" واآلن اههو   الالم معاك، وسایکون جنباك دوماا، ؛ااط نئ والتهاتم"  ام غااب 

العفریت، ؛سارع شاخوان يف استبدال مالبسم، وأخفی خامتم الحقیقي يف التیاو 

 اليس ولبا الخاتم البدیل الزائت 

 وبعد الفطور، جاء املتنمرون أصحاب کَرون، وقالوا لشاخوان:



41 

 ايل ؛هو يف انتظارك"" هلم نذهو إلی لقاء جناب الو 

؛تبعهم شاخوان ور؛اقم، وکان األدالء یقردون متانا  بعیدا  خاالل بعاض سااعات، 

 وقالوا لشاخوان:

 "" ترجلوا وارتاحوا هنای حین ینتظرکم الوزیر والرجال التبار، لیرطحبوکم من  م إلی الوايل

 ؛لجلوا  وتبعوهم، وکان شاخوان یقول مع نفسم:

 بیتوا لنا، أنزلونا هناك، وهاهم یحولوننا إلی هنا؟!"" تری ما الذک 

 م أدخلوا شاخوان ور؛اقم إلی غر؛اة، حیان کانات رشهماة مان أول اك األوغااد 

النرابین جالسین وسیامهم علی وجوهم من أ ر اإلخاتالس والعاقة والتری اة، 

 کلروص کبار ومترمین عتاة  ؛سلم علیهم شاخوان، ؛تلا، ؛رحبوا بم، وقالوا:

 نتون عند جناب الوايل بعد ساعةی ؛هو ینتظرك بتهفة" شترهم شاخوان وقال:"س

 " أما ترونني قد لبیت دعوتم وج ت أیضا  لزیارتم؟!"

خاامتم مناذ جلوسام وکان شاخوان قد الحظ کبیار هام کیات یرکاز النظار علای 

 والتفارقم عینا.،  م قال:

رلت علایم؟ سیشالک " مربوك لك هذا الخاتم الت یل من أین اشلیتم؟ وکیت ح

 مثلم إن وجد"

 بسذاجة وحامس وبال ارتباك:  –املدرك لنیتم السی ة  –؛قال شاخوان 

" شترا  لك  لقد ور ت هذا الخاتم من آبايئ وأجدادک، الذین کانوا یحرصون علیم، 

 ومل یفرطوا بم، ؛یخرجتم أخیرا ، ووضعتم يف إصبعي کذکری مقدسة"

 ء الوايل:؛قال الشخص نفسم وکان من وزرا

یبدو انم تحفم صنعت يف غابر الزمان  انم خاتم بدیع نادر، بودناا أن " ما أج لم! 

 صنع علی غرار. لنا، بعد زیارة الوايل"
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 ؛قال شاخوان:

"حسنا    علی العین والرأس، سیعطیتم الخااتمی لتاي یرانع الراانع علای غارار. 

 خواتم لتم"

ماٶامرة تساتهدف الخااتم؟!   وکاان  وأضاف شاخوان يف قلبم: "هم   أی  أقل انهاا

 یبستم يف قرارة نفسم، ویقول:" یا لخیبتتم ! یا أوالد ال   "

وکان الوزیر الخداع یقول مع نفسم: " إها کان هذا الخاتم سحریا  کام قال کَارونی 

 ؛تیت یقول شاخوان بتل بساطة:

 خذو. واصنعوا مثلم؟!"

 أک نفسم: م تهاما مع بعض رجالم، وراحوا یتبادلون الر 

کن وهج لیرنعوا علیم خواتم أخری؟!" "إن کان الخاتم سحریا ی کیت یسل م إلیهم 

؛بل  بعضهم حد کیل السباب والشتائم الفاحشة لَتارون، وهام یقولاون: "هاا إن 

أکاهیبم أخذت تنفض ،،!" بینام قال اآلخرون:" دعونا نرل إلی حرضاة الاوايل أوال ی 

؛یقول شی ا  آخار هنااک" ومان  ام وصالوا مقار  لربم سیناقض مایقولم اآلن هنای

الوايل  کان الوايل رجال  کربوعا   زیم ج یل وملون، ویعت ر قلنسوة مدببة مرصاعة 

بالذهو والفضة، وکان یتلا علی کريس کبیر مفروش بدوشك ووسادة، ویتلا 

الناس حوالیم علی األرض  وقبل أن یدخل شاخوان ومرا؛قو. علی الوايل، تقدمهم 

 اجو وانحنی، وقال: الح

" سیدک التبیر   لقد حرض الرجل، الذک قیال عانم انم قاد ع ار القاری ویسااعد 

 الفقراء، والذک طلبتم حضور."

 وألن الوايل کان رجال  هکیا ی ؛قد قال:

 " ؛لیتفضل"
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 ؛دخل شاخوان علی الوايل، وحیا. وهو یحني رأسم،  م قال:

 " سیدک الوايل ها أنذا قد حرضت حسو أمرك"

 ؛قال الوايل:

م " مرحبا  بك  تعال اجلا قاريب  ولیایت مرا؛قاوك أیضاا  ؛ایحنی شااخوان ور؛ااق

رٶوسهم احلاما  لم وههبوا وجلسوا أمامم، ؛نادی الوايل علی رجالم وأمار هام أن 

یعدوا الطعا  يف أرسع وقت لشاخوان ور؛اقة، ؛سارعوا لتنفیذ أمر.  وعندها قاال 

 الوايل لشاخوان:

فا  لرٶیتكی رغم ان وزیرک والذین اساتقدموك، کاانوا یتحاد ون عناك " کنت متله

بسوء وحقد جارف ساعین إلی القضاء علیاكی بسابو خادماتك التلیلاة للفقاراء 

 واملساکین  وأنا أعرف معادن هٶالء جیدا ی لذلك طلبت حظورك بنفيس:

؛حباذت لتي یتروروا بیين سیلحق بك األهی! بینام کنت ؛رحاا  بیعاملاك الطیباةی 

 متی كی لتي أقطع دابر دعیهم الخبین إلی إلحاق األهی بك"

 شاخوان رأسم للوايل إجالال  وقال:أحنی 

" سیدک اکبیر    أشترك کثیرا   إنني رجال حسان الطویلاة، ولایا دیادين الخاداع 

 والرصاحة والطیبة"والنرو، والأعرف غیر الردق 

یتامال الاوايل شااخوان ویتحادث ماعم وألن الوزیر الخداع وأزالمم رأوا من بعید کی إ 

 مبودة ویضحكی کادوا أن ینشقوا حسدا  وحنقا ، ؛قالوا بانخذال وقهر لبعضهم بعضا :

" تری ما الذک یحرل؟! کیت صار شاخوان محبوبا  وعزیزا  عند الاوايل؟ بیانام کناا 

نظن أنم حسو کالمناا عان ساحر. وأ؛ااعلیمی ساینتزع الخااتم مان إصابعم ؛اورا  

ویستنم، وإها بم یبتلم ویتاملم ویضحك يف وجهم!" واستشا  بعضاهم ویرفعم 

 غیظا  وحنقا ، وقالوا:
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" واللم سنذهو ونوب  التویخا کَرونی ؛هاو السابو يف میزقناای وإال ملاا کاان مان 

الرضورک استقدا  شاخوان إلی الوايل، وکان یتفاي أن نهااج م بینفسانا، وننتازع 

 ا يف منزلمی إن اقتضی األمر"منم الخاتم، بل نقتلم وننهو کل م

 ؛قال أحدهم:

لقطاع وا ودعوا البضو اآلنی ؛بدا  أو بعد غد، حین یعود، سرنسل رجالناا " اهدٶ 

الطریق علایم، لینتزعاوا مانم الخااتم، وحتای یقتلاوا إن اقتضای الحاال  أماا اآلن 

  ؛ینببي علینا، علی مرأی ومس ع الوايل، أن نرحو بم بحفاوة ونتاملم کثیرا "

ظألول ااك األنااذال مه ااومین ومنقبضااین علاای وشااك اإلنفتاااری ماان حساادهم و 

املختفااي يف بیاات أحااد  –لشاااخوان وط عهاام يف خااامتم  وکااان التویخااا کَاارون 

یتباحن مع املتواطین معم عام یتو ؛علم، حین غاصاوا  –الضالعین يف املٶامرة 

وايل لشااخوان يف وحل مستنقل القهر والبمی بعدما بلبهم خرب استقبال وتبتیل ال

 بدال  عن الرفع والرکل والستن!

وملا حل املساء، أمر الوايل باستقدا  ؛رقة املوسیقی والبناء والرقص إلحیااء حفلاة 

علی رشف شاخوانومرا؛قیم، بعر میدبة عشاء باهخ و؛اخر   ويف نهایةالحفلة علاق 

ور مدالیة مثینة جدا  علی صدر شاخوان، ور؛اع یاد. وخاطاو حشاد الحضاالوايل 

 التبیر:

" أنظروا وتعر؛وا إلی هذا الرجل التردک الشتاع والبیاور الراال ، الاذک یسااعد 

الفقراء واملسااکین، ویع ار القاری ویبناي الادور للقاروبین، ویبیان املنتاوبین، 

ویواصل الع ل باملعروف  إن علی کل مسٶول أن یقتدک بهذا الرجل األيب البیور 

ویخاون، ویاامرس ع لیاات النراو، ویرت ا،  التریم، ال أن ینشبل مبلء جیوبم،

 ویبترو أموال الفقراء واملسحوقین، والیبايل مبریر سواد الناس واملنتوبین"
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  م ربت الوايل علی کتت شاخوان، وقال:

 " تحیا أیها الرجل التردک الطیو، وکر اللم من أمثالك"

کانوا أنانیین وأشبا. لتن املحیطین بم، وبعض الوزراء لقد کان الوايل رجال  صالحا ، 

للتویخا کَرون، وطاملا کان الوايل یبضاوی ؛یطارد بعضاهم مان وظیفاتم، ویحیال 

آخرین محلهم لتن أکارهم رسعاان ماا کاان یتحاول إلای رشیال ال ایر کَارون 

وأمثالم  وألن الوايل کان عار؛ا  خبیرا  بنوایا أول اك السافلة املساتعدین إلقالاف أک 

نانیاةی لاذا ؛قاد أرسال العدیاد مان الحاراس بر؛قاة منتر من أجال مراالحهم األ 

 شاخوان ور؛اقم لحامیتهم، بعدما ودعهم بحرارة 

وألن التویخا کَارون وأول اك السافلة کاانوا قادعل وا أیان سایودع حاراس الاوايل 

شاخوان ور؛اقم، ؛یواصلون العودة وحدهم، عند بلوا مشارف حادود کردساتان، 

طوزخورماتو وکرکوكی ؛قد ک ن لهم أزال  کَرون يف قاصدین خانقین، کالر، کفرک، 

 تلك املنطقة التبلیة هات املباور والتهوف 

املتان وودعم حراس الوايل هو ور؛اقم، إنتحی جانبا ، ووضع وملا بل  شاخوان هلك 

ید. يف جیبم، ودس إصبعم يف الخااتم وأدار.ی ؛انتراو صادیقم العفریات أماامم 

 ووضع علی رأسم، وقال:

 ک مرين   أمرك مطاع علی رأيس وعیني"" سید

 رحو بم شاخوان واستفع عن أحوالم،  م قال:

" ها انك تری أن حراس الوايل قد ودعونا وعادوا بعد أن را؛قونا أرباعم أیاا  لیال 

، أما منذ اآلن وصاعدا ی ؛یتو علیناا أن نعت اد علای أنفسانا، نهار، بارك اللم ؛هم

 األوباش کامنون لنا يف هذ. املنطقة"ألن، من املٶکد أن أزال  کَرون 

 أحنی العفریت رأسم امتثاال ، وقال:
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 " التبتم والتقلقی ؛اللم أکرب، سیعرف ما أ؛عل بهم"

 وألقی العفریت نظرة حانیة علیم، وابتسم وقال:

 " سی؛عل بهم کل متاق يل إال القتلی ؛هو لیا مس وحا  ؛علق شاخوان:

 ك بیين أمقت هکر القتل"" ال ، ال باللم علیك، سبق وأن ل

 ؛هز العفریت رأسم ورضب بید. الضخ ة صدر. موا؛قا :

 "التبتمی ؛لیرب زوا لتم إن کانوا رجاال "

کان الظال  یحل، والربد یشتد، ؛ل لام شااخوان نفسام ور؛ااقم، وحباذوا التلاوس 

قلیال ، وأن یتناولوا شی ا  من الطعا  الذک زود. بهم الوايل ماع الشااک، ؛بام عاد  

حاجة شاخوان إيل هلكی إها کاان ی تانم إحضاار شاتی صاندوق األکال وال ابی 

 مبترد توجیم أمر. للعفریت، لتنم مل یحبذ هلك علئ مرأی مرا؛قیم 

وأطفالوا مقد النار، ونهضوا، وواصالوا رحلاتهم  م انتهوا من األکل ورشب الشاک، 

الق ر ین  نور. ای؛يض وکانت اللیلة ق راء، إه کان بال توقت  کان الوقت متیخرا ، 

الخالب والهدوء علی تلك الوهاد والتاند التبلیة  وکان شاخوان ور؛اقم یتتاهبون 

أطراف الحدین ضاحتین أ ناء املسیر، وهم یثنون علای الاوايل الراال  وتاوبیخم 

ألنرار کَرون   وکان بعضهم یستذکر الحفلة التربی التي أقامها لهام وماا سا عوا 

غناء وشاهدوا من رقراات ودبتاات   وعنادها أوشاك الفتار ؛یها من موسیقی و 

علی البزوا   م أمضوا هلك النهار يف اإلسلاحة واألکل وتعلیت خیلهم، ومان  ام 

واصلوا رحلتهم يف املساء، وراحاوا یقلباون مان مدیناة کرکاوك الت یلاة عاروس 

ماامهم کردستان، وإها ب همة من قطاع الطرق املقنعین بیقنعة سوداء ینتربون أ 

؛تیة، والذین کانوا قد حفروا علی الطریق حفرا  کثیرة وع یقةی لتي یسق  ؛یهاا 

 شاخوان ور؛اقم يف ظال  اللیل  وعندها صنق أحد ر؛اق شاخوان الشتعان:
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 من أنتم یا رجل؟ حذار أن تقلبوا منا"" 

 ؛راق أزال  کَرون من کل صلوب:

؛اینتم مقتولاون يف الحاال" ؛رصاخ ضا ی وإال  " هیا یاشاخوان أرسع   ضع خامتك أر

 شاخوان:

" أخرج یا کَرون الدينء، واکشت عن وجهك القبی   أتترور بایين الأعارف أن کال 

هذ. الدسائا واملٶامرات القذرة من تدبیرك؟ یا من تتااد تع ای مان غ اك یاا 

 سا؛ل یاحاقد"

وعندها ساحو املقنوعاون أقساا  بناادقهم وتقادموا لننقضااض علای شااخوان 

ی ؛سارع شاخوان بدس ید. يف جیبم لیلبا الخاتم ویادیر. طلباا  العفریات ور؛اق

 لنتدتهم، ؛انترو أمامم ؛ورا : 

 "أمرك سیيس"

 ؛قال شاخوان:

" ها انك تراهم ینقضون علینا وهم مسلحونی ؛لتقفهم عند حدهم ولتبعد رشهم 

 عنا"

 أجاب العفریت:

شاخوان ور؛اقم یارون نهارا  " تٶمر   علی الرأس والعین" ورضب کفا  بتتی وإها ب

عریضا  یترک ؛یم سیل عرمر  یفرلهم عن أزال  کَارون، ویعلاو املااء جار؛اا  تیاار. 

، وهم مذهولون ماذعورون یفارون للنتااة بتلاودهم، العنیت ازال  وخیل کَرون

وتطایر بنادقهم قخناجرهم من قبضاتهم وتسق  يف املاء، وهم یساارعون باانتزاع 

تقهقرون، حتی تاواروا عان األنظااری ؛اابته  ر؛ااق شااخوان أقنعتهم الخانقة، وی

وتظاعو تبتیلهم وحبهم لم، دون أن یتارٶوا علای الساٶال مانم ومان بعضاهم 
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البعض عن هذا الحدث العتیو والبریو جدا ، بل کاانوا یادرکون مقاامم العاايل 

 لدی اللم، أال وهو مقا  األولیاء الذین حباهم اللم بهتذا کرامات 

ة یاومین وصالوا إلای قاریتهم، حیان کاان أهلهاا مب اومین لبیااب وبعد مسیر 

کل تلك األیا ، وکانوا یتوجسون خشیة شاخوان ور؛اقم، وانقطاع أخبار هم طوال 

من متائد وغدر أول اك األوغااد األناذال، يف حاین کانات رسکَال زوجاة شااخوان 

 الحسناء الباسلة تط نئ الناس وأطفالها: 

م، سایعودون عاام قریاوی ؛رحلتاا الاذهاب واإلیااب " الخوف علیهمی ؛اللم معه

تستبرف أکر من ع ة أیا ، ماعدا أیاا  البقااء هنااك،  ام انهام الباد أن یراعاوا 

 خیلهم من حین الراحة والعلت"

ويف هلك العرص مل تتن توجد بعد وسائل النقل واملواصاالت وإلتراال ماثلام اآلن 

یتن القرویون یعل ون شی ا  عن مریر من تلفون وبرقیة وحتی السیاراتی ولذا مل 

شاخوان ور؛اقم، الذین ما إن عاادوای حتای هاو کال النااس إلساتقبالهم مهللاین 

 متربین ومرفقین من شدة اإلبتهاج 

حین وصلوا، کان الوقت مساء، وابتدأ برد أواخر الخریت ومطلع الشاتاء، والاری  

انات األشاتار تقاارب تعرت بیوراق األشتار وتتر؛ها، بعدما کانت تتسااق ، وک

 رٶوسها من بعضها البعض وتتحادث:

ها أنظروا إڵی العاصفة کیت تتبخل من جدید، وتنز هو ؛وق رٶوسن، وتتردنا " 

من األوراق، ألنها تعرف بینا بال حول والقوة، ونعتز عن مقارعتها، ولیا لنا سوی 

 الخضوع لها محنیات الرٶوس"

 وهي تقول:وراحت أشتار أخری تتحدث مع جاراتها 
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" سنستت اآلن،ونر تی ریثام ی ار الزمهریار، ومتيضا العاصافة، وهیال الربیاع، 

حتی یعرف الزمهریر والثل  والعواصت شیونا وبیسنای حین منأل الدنیا بتاملنا ونرب 

عم ونورق ونزهر،  ام نث ار ألاذ الاثامر والفاواکم للنااس، الاذین یحبونناا أیضاا ، 

فروول مثل أطفالهم األعزاء   ؛لتنتظرنا العواصت ویعتنی بنا اصحابنا يف ج یع ال

 والربودة القارسة حتی حلول الربیع"

کان التویخا کَارون قاد ساارع يف العاودة رسا  إلای القریاة، قبال عاودة شااخوان 

ور؛اقم، ون  دعایة ؛حواها انم مریض طری  الفراش ورهین البیات مناذ بضاعة 

ة لم بتاال مااا حاادث وحراال، أیااا ی حتاای یترااور شاااخوان ور؛اااقم أن العالقاا

؛الیته ونم! ؛اعلت الهواجا قلو شاخوان الطیو، وراق یتساءل: أیتاون مارض 

کَرون صحیحا  وانم طاری  الفاراش؟ إهن مان قااد أول اك األوبااش الاذین قطعاوا 

علیهم الطریق وکادوا أن یقتلوهم؟! ولو مل یتن کَرون معهام ویقاودهم بنفسامی 

وکیات کل ناي صااحبم الاوزیر الفاساد عان  ؛تیت وم ن یعر؛ون قرة الخااتم؟

 جامل الخاتم واستعارتم منيی لیرنع الرانع مثلم لم؟!"

 ويف الوقت نفسم کان یقول مع نفسم: "لرمبا الدخل کَرون يف کل حدث"!

وبینام کان شاخوان يف دوامة وتردد يف الحتم القاطع علی کَارون، قالات زوجاتم 

 لم:

ردیق إلی هذا الحدی ألن کَرون هو عودك األکارب " التتن ساهجا  وغریرا  رسیع الت

وهو یرتتو کل رش، ورسعان ماا اللدود، وکل ما حدث وحرل سببم تنمر. علیك، 

ینترل منم، إنم یسلم علیك حین یلقاك وینتظاهر بالطیبة واإلخالص تزلفاا ، بیانام 

 ینض  قلبم األسود سام  زعا؛اا  واآلن یحااول خاداعك بت ثیال دور املاریض طاری 

 الفراش منذ ؛لة!"
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 ؛هز شاخوان رأسم لزوجتم الت یلة وقال:

" واللم ال أدرک ماها أقول؟! کالمك صائو، ولتن أخشای أن نظلا م بهتاناا ، وهاو 

 مریض ؛عال  منذ أیا "!

کان کَرون مرضا  بالفعل غیظا  وقهرا  وطری  الفراش، وقد أطلق لحیتم، وامتنع عن 

د ؛حتی زوجاتم، کان الیتارٶن الادخول علایم استقبال أحد، وحتی التتلم مع أح

بدون طلبم وسامحم لهنی وکل هلك بسبو هلك السیل العار  الذک جر؛هم تیاار. 

هو وأزالمم العتاة!  وطبعا  تظاهر أن مرضم قد تفاقم، وجيء بحتایم مان مدیناة 

 کبیرة لعالجم 

ن س ع شااخوان کاال  زوجاتم الحتی اةی ؛لام یازر کَارون، السایام وان اعدیاد ما

 القرویین أکدوا لشاخوان:

غائبا  عن القریة ألکر مان ع اة أیاا ،  ام عااد ؛تایة، ومتاارض! انم " کان نَرون 

 یتذب، وما أصابم بسبو حسد. من ؛الحكی ؛إیاك أن تزور. وتنخدع بیکاهیبم"

إنرصف شاخوان ألعاملم والعنایة بالقرویین األعزاء عند.، وهو یسارع دوما  بإدارة 

 العفریت، الذک کان مبترد أن یرفق صفقةی یتحقق املراد!الخاتم طالبا  حضور 

الشتاء قد حل، وبرد التو برودة شدیدة  وکاان القرویاون مط  ناین ساعداء کان 

ویرجاونم مترضا عاین إلایم أن  الالم علای عاونم ونعا میٶهن صلواتهم حامدین 

یحفظ شنخوان ویطیل ع ر.ی ألن أحوالهم جیدة جدا ، يف هذا الشتاء، والینقرهم 

شیء  أجلی ؛قد کانت منازلهم دا؛ ة، ومٶنهم کثیرة وجیدة، ومالبسهم ومالباا 

أطفالهم س یتة، ودوربهم ودرابینهم معبدة، وغدا الت یع أصاحاب غانم ومااعز 

حین کانوا ؛یام مضی یرتتفون من الربد داخل أکاواهخم  وبقر و دواب وخیل، يف

الخربة، بال مالبا  خینة وتبذیة جیدة  واآلنبح د اللم األعظم ووجاود شااخوان 
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الرائع وصدیقم العفریت الطیوی یتنااولون دوماا  اللانب والرائاو والبایض وشاتی 

ح دا  صنوف املیکوالت الشهیة، وعذهم مستشفی ملرضاهم ومدرسة ألطفالهم     

 للم عز وجل 

هاع صیت شاخوان الشهم الطیو حتای يف مااوراء الحادودی حیان کاان یقراد. 

العدید من الرجال املعرو؛ین عابرین الحدودی لتي یسل وا علیم ویتعاار؛وا ماعم  

وکان التثیرون ید؛عهم الفضول لرٶیة دلك الشخص الذک یقاال انم سااحر لادیم 

مارغاو شااخوان  ! وکاان من الذهابی إها من التن مایبني برفقة واحدة منیفا  

شاخوان یستقبل أول ل الضیوف بتل حفاوة وترحاب وتبتیل، ویقاو  املحیطاون 

بمبواجو الضیا؛ة لهم علی أتم وجم، وغالبا  ما یعطي الهدایا ألول ك الضیت عند 

 تودیعهم ومبادرتهم 

بزیاارتمی وحدث أن دعا بعض وجهاء ماوراء الحدود بضع مرات شاخوان لی ؛هم 

 ؛قد استتاب شاخوان لدعواتهم ووعدهم:

 " حسنا  سنيت  "

وکان ؛رحا  لتونم محبوبا  ومحلما  يف کل صوب  وعندها نادی علی عفریتم الاويف، 

 وتحدث معم يف املوضوعی ؛ع العفریت، وقال لم:

" إههو یحفظك للم   وطبعا  سیتبعك وأسهر علی ساالمتك وأح یاك مثال کال مارة، 

حا؛ظ علی خامتكی ل ال  یقع يف ید سواك، ؛إن حدث هلك، ال س   للمی ؛یصاب  لتنام 

العبد املطیع لذلك الشخص رغم أنفي    ؛باللم علیك کن يف منتهی الحیطاة والحاذر   

 أختر الخاتم الحقیقي يف التیو العک، والبا الخاتم الزائت يف إصبعك"

التي وجهها إلایم وجهااء لدعوة، لنئ علم التویخا کَرون بعز  شاخوان علی تلبیة ا

ماوراء الحدود، والذین دأبوا علی زیارتم، وانم سیذهو إلایهم بعاد أسابوع إلای 
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هناكی ؛قد سارع کعادتم إلی حیاکة مٶامرة ماع معاار؛م األوغااد وأزالمم العتااة 

 البيس السواد، وقال لهم:

 أجلم!" " إما أن أنتزع هذ. املرة الخاتم من ید.، واما أن أ؛قد رأيس من

ون  کَرون جواسیسام يف کال متاانی لتساق  أخباار شااخوان  وکاان القرویاون 

البسطاء الطیبون یبوحون بتل ما یعر؛ونم عن حرکات وستنات شااخوان ألول اك 

 التواسیا السفلة املحنتین:

" سیسا؛ر شاخوان يف کذا یو ، ویرطحو کذا عادد مان املارا؛قین، ویختاار کاذا 

 "طریق، ویقرد کذا متان

ورسعان ما یوصل أول ك التواسیا کل تلك التفاصیل إلای الارأس املادبر کَارونی 

لیحبك خطتم الخبیثم، و؛عال أرسال زبانیتم قبیل یو  من سفر شاخوان إلی متاان 

مناسو لقطع الطریق علیم وعلای مارا؛قیم، ولتان دون أن یخرجاوا هاذ. املارة 

تی األسالحة مان بناادق جهارا  عند انقضاضهم علی موکبم، ودجتوا أنفساهم بشا

وأقواس وخناجر وستانین  وکانت خطتهم يف اإلنقضاض علی موکو شاخوان من 

الخلت، ورمیم بالرصاص والسها ، کام انهم قد حفروا هناك حفرا  عدیادة وکبیارة 

وع یقة، وموهوها بتبطیتها بیغران األشتار واألوراق والق)ی لتي یساق  ؛یهاا 

 اإلرساع أماما  عند مهاج تهم من الخلت  شاخوان ور؛اقم حین یضطرون إلی

لقد حشد کَرون هذ. املرة کل ماتفتقال عانم هکااٶ. الخبیان مان حیال وخاذع 

ودناءة وسفالة، مٶکدا  علی اإلنقضاض املباغت علی شااخوان برشاقم بوابال مان 

الرصاص والسها ی بحین یتعذر علیم طلو أک جن إلنقاه.  ألن کَرون کان بعتقد 

 ر صاحو جن ییمترون بیمر. منتزین کل أعاملم أن شاخوان ساح
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ويف الیو  املقرر، ومنذ الرااحو البااکر، إنطلاق شااخوان ومرا؛قاو. مان القریاة 

الحدود، وأمسوا متعبین عناد حلاول املسااء، ؛احتااجوا إلای قسا  مان قاصدین 

الراحة واألکل والنو ، ؛حثوا خیلهم حتای بلباوا املتاان الاذک نراو ؛ایم کَارون 

األوباش ک ینهم، وحاملا عربوا من هناکی انقض علیهم کَارون وأزالمم مان وأزالمم 

الخلت املطلقین علایهم واباال  مان الرصااص والساها ی ؛یصانبت بضاع رصاصاات 

وسها  هراع شاخوان، ؛تهاوی من ظهر ؛رسم، کام أصایو أغلاو مارا؛قیم بتاراق 

ک لیلابا الخااتم بلیبم وسقطوا أرضا  متڤعرین عبثا  أن ی د ید. إلی جیابم العا 

ویدیر. طالبا  النتدة من العفریتی وعتز عن هلاك إلصاابة هراعم الی نای إصانبة 

بلیبة، وراق یحاول بید. األخری هات اإلصابة الخفیفة، ولتنم مل یفل  أیضاا   وألن 

کَرون کان قد أعد التثیر من األوباش العتاة املدجتین بشتی األسلحةی ؛قد کانت 

طر علی شااخوان ور؛ااقم املبلاوبین علای أمارهمی بحیان الرصاصات والسها  مت

عتاازوا عاان إبااداء أک مقاومااة، وعناادها اقاالب املهاااج ون الالبسااون السااواد 

یتقدمهم کَرون راکضا  نحو شاخوان الرصیع، ؛انتزع الخاتم من إصابعم واملقنعون 

املدماة، ومل یعد کَرون یفتار بایک ذء آخار مان ؛ار  غبطاتمی باین یُتهاز علای 

 شاخوان ویقتلم  وإمنا سارع ییمر أزالمم باملعادرة بیرسع مای تن:

" هذا هو الخاتم يف قبضتي، والنرید شی ا  آخار وساتیيت الاذئاب والدبباة إلختتاا  

الحفلة باإلجهاز علی هٶالء الترحی، وتزدر هم مع دوابهم التریحة، أما الفارون 

 ریر نفسم"القالئل منهم سیتیهون يف شعاب التبال ویالقون امل

وسارع کَرون وأوباش باملبادرة، وکاان قابضاا  علای الخااتم يف کافم، ویقابلم باین 

 الفینة واألخری رغم تلطخم بد  شاخوان، وهو یخاطبم:

 " أهذا أنت يف قبضتي أیها الخاتم الحبیو؟! سترب  الدنیا ج عاء يل"
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الحقیقاي،  وکان شاخوان یتاهد ویتابد بتل ما بقي ؛یم من قوة إلمساك بالختم

بینام کاان ر؛ااقم الترحای یوئناون ویرصاخون مان شادة آال  وأوجااع جاراحهم 

البلیبة، وکان بعضهم يف غیوبة  وکان الظال  قد حل  وأخیرا  متتان شااخوان رغام 

جراحم البلیبة أن ی دید. إلی جیبم العک ویدس إصابعة إلک الخااتم الحقیقاي 

 و أمامم ؛ورا : ویدیر.، وإها بالعفریت الويف املعهود ینتر

 " لبیك سیدک املطاع مر عبدك املطیع"

ورغم أن شاخوان کان یرید أن یبدو أن قویا ، لتن أوجاعم کانت ؛وق تح ل طاقة 

 الب ی ؛قال متفتعا :

 " ها إنك تری ما ؛عل بنا قطاع الطرق العتاة!"

 کاد العفریت أن یتن من القهر ؛قال:

 " سلی ما سی؛علم بهم اآلن"

 خوان:؛قال شا

" دعك منهم اآلن، ؛نحن جرحی يف أسوأ حال بعد أن أمطرونا بالرصاص والساها ، 

 ؛تبدر أمرنا"

 ؛عض العفریت شفل قهرا ، وصفق ونادی:

 "ه لوا ؛ورا   "

وتازول آالمم ؛شعر شااخوان بیاد المرئیاة متار علای جاراحم، ؛تنادمل يف الحاال، 

علی قدی یم، وقد حرل ذء وأوجاعم الشدیدة، ویشعر بالراحة واملعة، وینهض 

نفسم لر؛اقر الذین رسعان ما شفیت جراحهم بتلك املراهم التي وضاعتها األیادک 

 الالمرئیة علیها   م ه ا العفریت يف أهن شاخوان:

 " کنت قد ألبستتم الزرود من دون عل تمی ولذلك مل تتن جراحتم م یتة"
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 وتذکر شاخوان خیلهم ؛قال للعفریت:

 یضا ، و؛ر بعضها مذعورا :" دوابنا جریحة أ

 ؛یحنی العفریت رأسم امتثاال  لشاخوا وقال:

 " طوع أمرك سیيس التلیل"

؛فرك یدیم، وإها بت یع الدواب یلتم ش لها مبا ؛یها التریحة التي شافیت ؛اورا ، 

وعادت أقوی مام يف السابق! ؛ذهل وانشد. ر؛اق شااخوان وانعقادت ألسانتهمی 

ا. موتی إلای سالی ین أصاحاء أقاوی ماام مضای، مام حدث، حین عادوا من أشب

حین مسدت األیدک الالمرئیة جراحهم البلیبة! کان الت یع ؛رعوقین ماذهولینی 

ماها ؛عل شاخوان وکیت؟ ؛تانوا یت ت ون ویتهامسون،  م مل یسعهم إال أن یرموا 

 أنفسهم علی یدک شاخوان وقدمیم، وهم یلهتون:

 فینا الحال ونحن أشبا. موتی؟!حبیو اللمی وإال کیت ش"واللم انك 

 ؛بضو شاخوان منهم وزجرهم:

" الداعي لتقبیل یدک، ولن أرتيض تقبیل یدک قطعا ، أو الوقوع علی قدمي، ؛ام أنا 

إال ب  مثلتم، وعلینا ج یعا  أن نحني رٶوسنا للمی ؛هو األجدر بذلك، ؛ام تارونم 

علیم، والعل وا أن کال امارکء کلم من ؛ضلم، وهو الوحید األوحد القدیر والقادر 

طیو نزیم صادق محبوب عند اللم، ؛ینرص. وینتقم من ظالمم، ؛علینا ج یعاا  أن 

 نح د. ونشتر. دامئا  وأبدا  علی نع م"

ومن التهة األخری، سارع التویخا کَرون يف الوصل إلای متاان بعیاد مان أمتناة 

د  شااخوان ووضاعم يف  زبانیة األرشار، واختلی ؛ورا  يف غر؛ة، وغسل الخااتم مان

یشهق ویز؛ر بخوف ورسور، ویتسارع نبضام، ؛قاال ماع  إصبعم بفرق غامر، وکان

 نفسم:
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" ماها أ؛عل اآلن مع هذا الخاتمی کي ینفذ أوامارک کشااخوان؟ اخشای أن یهتام 

 ع  التان أنرار شاخوان ویقتلونني"

کیات یتعامال کان کَرون خائفا  جدا ، والیترٶ علی قول و؛عل أک ذء، والیعرف 

 مع الخاتم، بینام کان أزالمم یتهامسون ویتساءلون:

" ملاها رس هذا الرجل إلی هذا الحد؟ وهل أن هذا الخاتم یستحق قتل کل أول ك 

 الناس من أجلم؟!

مل یشای  مل یتن قطاع الطرق یعر؛ون متاما  وبالضب  ما یتعلق بالخااتمی ألن کَارون

الخاتم أن یشید قرصا  من الذهاب يف رمشة أن یعرف أ؛راد حاشیتم بین يف مقدور 

عین لشاخوانی إها أراد هلك، وإمنا أ؛ه هم بینم یبتبایم لنفسامی ألنم خااتم قادیم 

جدا  ونفیا جدا ، ور م شاخوان عن أسال؛م القادامی، إال أن أول اك األتبااع خاامر 

 هم الشك والظن ؛تساءلوا ؛یام بینهم میسورین بع. و؛ضول کشفم:

رون بتل ما علیم من غنی و راء بحاجة إلی هتاذا خااتمی مهاام غاال " وهل أن کَ

 مثنم؟!"

بعدما شفي شاخوان ور؛اقم، واصلوا رحلاتهم، وملاا اقلباوا مان املتاان املقراودی 

إستقبلهم حشد کبیار مان النااس مبحباة واحالا ، يف حاین ؛عا التویخاا کَارون 

نهام اآلن یقیناا  يف بطاون انقطاع أخبار هام و غیاابهم بالقضااء املارب  علایهم، وإ 

الذئاب والدببة والضوارکی مادا  قد ترکهم جرحی وأشبا. موتی هناك، بل مل یتنا. 

إلیم أک خرب عنهم بعدما حین بیومین  وبعد قرابة ع ة أیا ، مربعض املسا؛رین 

شنخوان للتبضعی حین صارت تلك القریة يف غضون ستم شهور شبم مدینة بقریة 

یرة تتوا؛ر ؛یها شتی البضائع وخاصة األق شة الت یلة جدا، تشت ل علی سوق کب

؛تان التتار یقردونای ؛س ع کَارون مان أول اك املساا؛رین خارب عاودة شااخوان 
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ومرا؛قیم ساملین غامنین، وقد استقبلهم أهل القریة بالبهتاة والحفااوة والارقص، 

م وراق وراق بعض أهل املدینة یزورونهم مبارکین سافرهم املی اونی ؛تان جناون

 ینهال باللطم علی رأسم ویقول ک ن یهذک:

" بی  عیني هاتین شاهدت شاخوان مرضحا  بالادماء ویت ارا يف برکاة مان الاد ، 

وکذالك أتباعم، بل کانت دوابهم املذعورة تدوسهم بسانابلهای ؛تیات عاادوا إلای 

 الحیاة؟! وکیت واصلوا رحلتهم؟! أک رس عظیم لهذا الرجل؟!!"

ن علی خوف قلبمی ؛وضع الخاتم يف إصبعم، وأدار. بضع مارات وعندها داس کَرو 

یدیر. ی ینا  ی ینا  ویسارا ،  م انتزعم من تلك اإلصبع ووضعم يف إصبع أخری، وراق 

وشامال  بتا جدویی ؛لم یس ع صوتا ، ومل یَر أحدا ی ؛نهض کااملتنون وهاو یح لاق 

 يف الخاتم ویقول:

"هیا أیها التان! هیا أیها الطیبون! هیا یا آک  الب ! باللم علیتم إس عوا ونفذوا 

 کل ي   أجیبوين   إعلوا شی ا  يل   ملاها کنتم طوع أمر شاخوان؟ أجیبوين؟! 

ومل تتدر تساٶالتم وتوسالتمی؛قد ظل الخاتم أصم وأبتم کقطعاة جامادة وبااردة 

رون وأرعاد وأزباد ونطا  الحیطاانی من الذهو لیا إال! ومن ؛ار  ماا رصخ کَا

أغ ي علیم، وبعد ساویعات إ؛تقاد. أزالمم ؛وجادو. يف غیباوبتم متفلطحاا  علای 

إلاای ح االم، ورشبااو. املاااء األرض، ورأوا الخاااتم مقااذو؛ا  بعیاادا  عاانم، ؛سااارعوا 

 والعریر،  م صحا من غیبوبتم، ؛سیلو.:

 رناك نامئا "ماها أصابك؟ وملاها؟! ومل مل تنادر علینا؟ نحن ترو " 

 ؛یجابم کَرون بانتسار وعینین شبم مب ضتین وصوت وا. متقطع:

" لقد تی ر ورصخت کثیرا  حنقا  وغضبا  علی شااخوان السااحر صااحو التاانی أمل 

تروا بی  أعینتم ما؛علنا. بهم، وکیت ترکناهم أشبا. موتی یت رغون يف دماائهم؟! 
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ا  وقوة مام مضی، والقرویون یحتفلون واآلن یقال أنهم عادوا ساملین، بل أکر شباب

 بعودتهم احتفاال  بهیتا "

 وسیلهم کَرون بیقری انتسار وغم:

 " أجیبوين کیت عاد هٶالء إلی الحیاة؟!"

 ؛وضع أحد أزالمم ید. علی جبینم وأحنی رأسم وقال مبنتهی الخیبة:

؛یهاا، " إهن   ها هي الخامتة   ؛اإها اسات ر شااخوان هتاذای سایبتلع الادنیا وماا 

 سینتقم منا أوال  ویقيض علینا واحدا  تلو اآلخر"

 العرابة جنبم بتوعم ونهر.:؛رضب رئا 

 أهذا وقت مثل هذا الهراء؟!:

 وه ا يف أهنم:

 " اقفل ؛ ك اآلن علی األقلی من أجل التویخا کَرون، وإال سیسوء حالم:

 زالمم قائال:وانربی أحد األوباش األراهل ضاربا  صدر. بقبضتم، وواجم کَرون وأ

 " ما هذا الهراء السخیت؟ واللم ألقضین وعلی جانم، أو أ؛قد رأيس"

 وأضاع متبطرسا : 

" هذا هو الیو  الذک أوعدکم ؛یم   ؛إها أبقیت يف غضون شهر َمن إس م شاخوانی 

 سیحلق شاريب هذین!"

 ؛تبادل األوباش اآلخرون النظرات والب زات، وضحتوا يف أعاملقهم، رغام انهام مل

یسااتطیعوا أن یطلقااوا قهقهاااتم العالیااة ساااخرین ماان هااذا الوغااد املتعتاارف 

املتبطرس، وکانوا یعر؛ون کم هو أح ق، بل جبان رعدید حین یتاد التاد، لتان 

کَرون مل یتخل عنمی ألنم کان أخلص مخلریم، حریرا  من قاروش کَارون، بال کاان 

 یحسو عدد لقامت األوباش اآلخرین:
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 طعا  وهذا األشیاء؟!"" ملاها تهدرون هذا ال

یحسابم األوبااش متارد هازأة ولذلك کاان محباباا  جادا  لادی کَارون، بیانام کاان 

یست تعون بالعخیة منم والتنتیت علیم عند املزاق هزأة یسات تعون بالساخریة 

 منم والتنتیت علیم عند املزاق  وعندها نظر أحدهم إلی الوغد املتبطرس وقال:

باللم انك کتء وی تنك أن تفعل أک شایءی ؛هاال " عشت وسل ت یداك   أشهد 

 أخربتنا کیت ستقيض علی شاخوان وجانم وجنیاتم؟!"

 ؛انربی وغد آخر قائال :

" أک سٶال هذا؟! کیت یتشت خطتم التهن یة إلبادة شاخوان؟ أتراهاا مزحاة؟! 

 انم األعلم بذلك، ولیا علیتم إلا اإلنتظار"

زوجاااتمی وهاام یعاااودون التشاااور  وبعااد ؛االة، تحلااق األوباااش کَاارون بحضااور

 والتخطی  للخالص من شاخوان 

أما شاخوان ور؛اقم الترحی، ؛بعد شفائهم وعودتهم، کانوا یحرضون إلی الحفالت 

املقامة علی رش؛هم، ویست عون إلی املادی  والثنااء   بیانام ظال ر؛ااق شااخوان 

اء الحدث العتیو مرعوقین مذهويل العقول يف القیا  والقعود والرقاد وامل ی إز 

البریو، کیت نهضوا ساملین وکانوا أشبا. موتی بیطراف وظهور متساورة؟ وهام 

اآلن ساملون أصحاء أ؛ضل من قبل  ولذلك ؛قد و قاوا أکار بتاون شااخوان أحاد 

أولیاء اللم املحبوبین جدا   وکانوا یتیبون علی أس لة واستفسارات الناس بخروص 

نی بحیان أخاذت حتای زاجااتهم یظانن بهام الحاد ة بیلسانة قیلة وشابم هاذیا

السابقة الظنون، السیام وقد تتررت حالة النتاة من املوت املٶکد، کام يف السفرة 

الزیارة الوايل، والتي رواها ر؛ااق شااخوان، الاذین شااهدوا قطااع الطارق العتااة 

یتر؛هم السیل العنیت وهم یفرون قاه؛ین أسلحتهم لیسل وا بتلودهم! وماکان 
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السنتهم أکر ویتعلهم یرتتفون کلام ُس لوا، هو انهم کاانوا م ناوعین مان یعقد 

إ؛شاء الع، رغم ان ج یع النااس کاانوا یعتقادون وعلای قناعاة تاماة باین قاوة 

عظی ة المثیلة لها تسند شاخوان  ولذلك کانت تلك األحاداث واأل؛عاال تادور يف 

اتهم وتابه  قلاوبهم، ضامئر وأههان أقرب ر؛اق شاخوانی مام کانت تر؛ع معنویا

 ؛بم انهم کانوا یتعرضون أحیانا  ملواقت عربیة 

ومبيض الوقت کان شاخوان یذیع صیتم أکر، ویزداد حو الفقاراء واملنتاوبین لمی 

ألنم کان ینارصهم، ویبیثهم ویٶازرهم، ویحسان معیشاتهم، وألنم کاان یضااعت 

ل البالد وعرضها، بال طو ؛قد هاعت س عتم الطیبة يف  خدمتم للناس یام  بعد یو ،

اجتازت حدودها، حین کان اس م یتیلق مع األسامء املبتلة  يف حین کاان کَارون 

یواصل سلوکم التنمرک للقضااء علای شااخوان، ولتان هیهااتی إه کانات ماٶامر. 

 تفشل، ویزداد احتقارا  لدی الناس الذین کانوا یلعنونم ویبرقون علی هکر.   

لاة الالمحادودة والسالطة العاتیاة وقاوة الزبانیاة أجل   ؛قد عتازت الاروة الهائ

ال سااة والوعیااد والتهدیااد أن تحنااي رٶوس الفقااراء واملنتااوبین العاازل إال ماان 

بسابو  الردق والنزاهة واملشاعر الطیبة التو تتنها قلوبهم  ولذلك أضطر کَرون

ضبو  الناس ولعناتهم أن یل لم کل مالدیم من  روات من ههو و؛ضة وأ ااث   

خذ عائلتم ویبادر القریة إلی تلك املدینة، حین کان الوايل ی قتهم ویحتقرهم ویی 

أیضا ، وهو الذک حذر بنفسم شاخوان من کیادهمی " حاذار مان هاٶالء األوبااش 

 البدارین" وقد أرسل معم أ؛راد حامیتم حتی مشارف قریتم 

وملا علم الوزیر الفاسد وبطانتم املرتشین أن کَرون انهز  من القریاة إلای املدیناة 

مندحرا  أما  طیبة وشهامة شاخوان، وتارك املنطقاة الحدودیاة، التاي کانات تادر 

علیهم غنائم السلو والنهوی ؛نبذو.، ولتي التزداد س عتهم قتاماة لادی الاوايلی 
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ن یقاو  بعاقة بیات أحاد األغنیااء وضعوا خطة محت ة للتخلص منم، أال وهي أ 

لیال ، وأن یتردی لم العسا، ؛یطلق علیهم النار ویطلقاون علایم الناار بادورهمی 

؛یقتال أحاادهم، وینتاارق ؛یقاع يف قبضااتهم متلبسااا  بالتری اة   و؛عااال  نتحاات 

وأوقت ؛الة، وبعاد شافائم مان جارحم البلیا ، قاد  الخطة، وأق  القبض علیم، 

لحارس اللی ، کام شهد ضاد. العدیاد مان الاذین سالبهم لل حاک ة بته ة قتل ا

إعلف علیم العدید من أزالمم البباة، حتی علای قاتلم الخاال ونهو أموالهم،  م 

کریم والد شاخوانی ؛حت ت علایم املحت اة بالساتن املٶباد، ومراادرة أماوالم 

 املنقولة وغیر املنقولةی لتعویض املترضرین، وصادق الوايل علی الحتم 

الوقت نفسم، أصدر الوايل مرسوما  خاصا  بتعیین شاخوان مسۆوال  ملطقتم، ولم  ويف

کامل الرالحیات کاوجیم یحاا؛ض علای أمان املنطقاة ویادیر شاٶون القارویین، 

 ویواصل التع یر    أما کَرون ؛قد جن بعد شهرین من ستنم 

ضام تبین هذ. القرام لناا وجاوب أن یتاون اإلنساان صاالحا  وصاادقا  ومحباا  ألر 

وشعبم، وی د ید العاون لل حتااجین واملنتاوبینی لتاي یتاون يف حیااتم مر؛اوع 

 الهامة، ویشار إلیم بالبنان أینام یذهو، ویقالی

 " حامك اللم ورعاك ودا ظلك   "

 

 

الثلثاء        

 السلیامنیة 1/2006/ 31
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