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استفاق األب من سكرته عندما
رأى فلذتي كبده يشتكيانه في املخفر
بينما كان الضابط يمارس عمله ،فوجئ بفتاة عمرها
ال يتجاوز  16سنة بصحبتها طفل  -11سنة -يقتحمان
مكتبه ويطلبان منه القبض على أبيهما رجل األعمال
الكبير ..لم يصدق الضابط ما سمع واعتقد أنها مجرد
م��داع �ب��ات أط �ف��ال ،إال أن ��ه س��رع��ان م��ا ت��أك��د م��ن جدية
طلبهما وجلس يستمع ملعرفة طبيعة الجريمة التي
ارتكبها والدهما ويستحق عليها العقاب.
وب�ع��د أن ه��دأ ال�ض��اب��ط م��ن روع�ه�م��ا ق��ال��ت ال�ف�ت��اة :من
ن�ع��وم��ة أظ �ف��اري وأن ��ا أرى أم��ي ال��وف�ي��ة ل��م تنقطع عن
ت�ق��دي��م ال�ن�ص��ح وال��رج��اء امل �م��زوج ب��ال�ح��ب واإلخ ��اص
لألب الاهي ،الذي غرق حتى رأسه في بحر من الوهم
وال�ض�ي��اع ،وتمسح الطفلة دم��وع�ه��ا وتضيف قائلة:
لقد ك��ان وال ��دي رج��ل أع�م��ال ن��اج��ح وص��اح��ب شركات
ك�ب��رى ،حتى ج��ذب��ه بعض أص��دق��اء ال�س��وء إل��ى طريق
القمار والخمر ..فأهمل عمله وأصبحت حياته عبارة
عن روت��ن ثابت ال يتغير ،النوم ط��وال النهار وط��وال
الليل يشرب زجاجات الخمر ويتنفس الدخان األزرق،
وهو منكب فوق املائدة الخضراء التي تنصب في أحد
م�ن��ازل «شلة ال�ض�ي��اع» ،التي شغلته ع��ن عمله تماما
حتى أن��ه لم يتذكر عمله إال لبحث عن مزيد من املال
إلنفاقه في سهرات القمار ..وتتابع الفتاة قائلة :لقد
أهمل أبي أمي وشقيقتي ولم يعرفنا إال بعد أن أذابت
الخمر كبده وأقعده املرض وظل طريح الفراش لفترة
طويلة وكلنا ن��رع��اه ليل ن�ه��ار حتى اس�ت��رد عافيته..
وع��اد كل همه اإلع��داد لسهرات القمار حتى وص��ل به
الحال أن ح��ول منزلنا إل��ى وك��ر لهذه الجلسات واألم
املسكينة ل��م ت�ج��د س�ب�ي��ا أم��ام�ه��ا س��وى دف��ن حزنها
وش �ك��واه��ا داخ ��ل ق�ل�ب�ه��ا ال �ج��ري��ح ..وأض��اف��ت ال�ط�ف�ل��ة:
عبثًا ح��اول��ت أم��ي بكل ال�ط��رق ثناء وال��دي ع��ن أفعاله
املخجلة ..فلم تكن اإلج��اب��ة س��وى اإله��ان��ة وم��زي��د من
ال �ض��رب .ول ��م ي�ك��ن ل��دي�ه��ا س ��وى ال �ص �م��ت ..ف�ك��ل ش��يء
ي�ه��ون م��ن أج��ل ت��رب�ي�ت�ن��ا .رف�ض��ت وال��دت��ي ت��رك امل�ن��زل
أو الشكوى إلى أسرتها ،وطوت األح��زان ومرت األيام
واألب زادت قسوته ورغ��م مكاسبه الكبيرة م��ن عمله
التجاري كان ال ينفق علينا ،فا مصروف وال رعاية،
ك��ل ح�ي��ات�ن��ا داخ ��ل امل �ن��زل ق�ل��ق مستمر ال م �خ��رج منه
ب�ع��دم��ا ص��ار ال �ح��ال م��ن س��يء إل��ى أس��وأ.وب��دم��وع�ه�م��ا
أض��اف الطفان :أن األم اض�ط��رت إل��ى ال�خ��روج للعمل
ول��م ت�ج��د س��وى ع�م��ل ال يليق بمؤهلها ال��دراس��ي أو
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قالت جدتي
عائلة م��ن ال��دي��اي األح�م��ر م��ع فروخها ق��اع��دة بالخن وال�ف��روج
يلعب والديك طالع ما هو موجود وجنبهم عائلة ثانية صديقة
من الدياي االبيض قاعدة تتمشى وتسولف مثل الدياي االحمر
اللي قاعد بالخن ما تسمع منها اال اصواتًا فأقأه تعني الحجي
جنس ن��اع��م م��ا يستغني ع��ن القرقة س��وال��ف ت��روح وس��وال��ف
تجي م��رة عن األزي��اء شنهو اح��دث ري��ش صيفي ن��زل السوق
وم��رة ع��ن السفر م��ع ش��وي��ة ح��ش بفانه أو ب��ال��دي��ك ال�ع��ان��ي..
سوالف عن الرجيم او الطبخات الجديدة وطبعا القعدة ما تخلي
م��ن ص�ح��ن ف�ي��ه ش��وي��ة شعير وع��دس م�خ�ل��وط ب��ال��ذرة اقصد
امل�ك�س��رات ال �ف��روخ ال�ل��ي بالخن ض��اق��ت م��ن ال�س��وال��ف فطلبت
تروح تلعب بالسكة واستأذنوا من امهم اللي ما سمعت شنو
قالوا لها ..وطلعت الفروخ الحمر وهناك
ش ��اف ��وه ��م ال � �ف� ��روخ ال �ب �ي��ض واش �ت ��رك ��وا
م�ع��اه��م ف��ي ال�ل�ع��ب ك�ت��اك�ي��ت اش�ح��ات�ه��م
يلعبون ويتغشمرون م��ع بعض وفجأة
فرخ ابيض وهو ما يدري داس على رجل
فرخ احمر فدز الفرخ االحمر االبيض اللي
رد ال ��دزة للفرخ االح�م��ر وال�ت�م��وا ال�ف��روخ
وتشابكوا وهم يطبقون املثل اللي يقول
انا واخوي على ولد عمي وانا وولد عمي
على ال�غ��ري��ب وت�ع��ال��ت اص ��وات الكتاكيت
اللي يبكي وال�ل��ي يصرخ ففزت ال��دي��اي��ات البيض والحمر من
خنها ..وك��ل واح��دة ملت كتاكيتها وب��دأ عتاب االم�ه��ات فرخج
طق فرخي وت��رد الثانية ال فرخج هو اللي عايل ألن فروخي
مؤدبه وانت فروخك مو متربني وتبدأ معركة كامية بني الدياي
االب�ي��ض واالح �م��ر وي�ت�ح��ول ال�ص��وت ال�ع��ال��ي ال��ى مناقد ونتف
ال��ري��ش وال �ف��روخ تطالع وتتطمش وش��وي ش��وي ت�ه��دأ معركة
االم�ه��ات وال�ك��ل يبجي وينسحب راج��ع لخنه ال�ف��روخ البيضة
وال �ح �م��رة ت�ط�ل��ع للسكة وت ��رد ت�ل�ع��ب م��ع ب�ع��ض وال ك ��ان شي
صار .يا ريت الجيران والعوائل يتعلمون من هالقصة ان اغلب
مشاكلهم سببها أطفال يلعبون وعشان جذية قالوا أجدادنا
الله يرحمهم احياء او ام��وات ..ال تتكلمون بالقطاعة والصغار
قعود الكبار تفنى والصغار ت�ع��ود ..ع��اد نتعلم م��ن اقوالهم..
لألسف ال ..ال الناس اليوم غير ناس اول ..غيره  ،وحب للمال
 ،وحسد ..ناسني ان نهايتهم متر في متر ..هذا اذا مادفنونا
وقافي من ندرة االراضي.

مستواها االجتماعي وعملت به مهدرة كرامتها من
أج��ل توفير مصروفات املنزل وأع�ب��اء ال��دراس��ة بعدما
نسي األب أن ل��ه م�ن��زال ف��ي ح��اج��ة مل�ص��روف��ات ،وأب�ن��اء
محتاجون لعطفه وحنانه .وأصبح يتذكر فقط مزاجه
وس�ه��رات��ه م��ع األص��دق��اء .ش��ك الضابط ف��ي حديثهما،
فمابسهما الرثة ال توحي أنهما أبناء رج��ل األعمال
املقصود ولكن الطفلن لم يعطياه الفرصة لاستمرار
في التفكير وهما يستمران في سرد قصتها ..فسألهما
الضابط :وماذا تريدان مني عمله..؟ أجاب الطفان في
ص��وت واح��د :أرج��وك احبس ابينا لديك أو أعيدوا له
عقله ..ق��ام م��دي��ر املباحث باستدعاء األب ليتأكد من
حقيقة ال�ب��اغ ..وم��رت ساعة وف�ج��أة ارت�ج��ف الطفان
رع �ب��ًا ع �ن��دم��ا دخ ��ل األب ل�ي�ت��أك��د م��ن ح�ق�ي�ق��ة ال �ب��اغ..
وم� ��رت س��اع��ة وف �ج��أة ارت �ج��ف ال �ط �ف��ان رع �ب��ا ع�ن��دم��ا
دخل األب قسم الشرطة والغضب يتطاير من عينيه..
وب��دأ ال�ض��اب��ط ف��ي استجوابه وبينما ه��و ف��ي طريقه
الس �ت �خ��اص االع �ت ��راف م��ن األب ال��اه��ي ،دخ �ل��ت األم
القسم ب�خ�ط��وات سريعة م�ه��رول��ة ،ت�س��أل ع��ن طفليها
وض�م�ت�ه�م��ا وه ��ي ت��رت�ج��ف م��ن ال �خ ��وف ،وف ��ي كلمات
هيستيرية أخ��ذت تستفسر عن سبب وج��ود طفليها
ف��ي ق�س��م ال�ش��رط��ة وه��ل أص��اب�ه�م��ا م �ك��روه ..ه��دأ مدير
املباحث من روع األم وعندما سألها عن حقيقة اعتداء
الزوج املستمر عليها وتصرفاته القاسية معها نظرت
إليه وق��ال��ت :ان��ه زوج��ي ووال��د طفلي ..واألم��ر ال يعدو
خ��اف��ات زوج �ي��ة ب�س�ي�ط��ة س��رع��ان م��ا ت � ��زول .وأخ �ف��ت
دمعة تسللت من عينيها ندما بعد أن أدرك الحقيقة
ال �ت��ي ط��امل��ا غ��اب��ت ع �ن��ه س �ن ��وات ط��وي �ل��ة ب�س�ب��ب شلة
الضياع ،ونجح الطفان بسذاجتهما وبراءتهما في
استعادة عقله مرة أخرى ،ووقف الرجل أمام الضابط
ليعترف بحقيقة كل كلمة قالها الطفان وأض��اف أنه
م�س�ت�ع��د ل�ت�ح�م��ل أي ��ة ع�ق��وب��ة ت�ك�ف�ي��را ل��ذن��وب��ه ف��ي حق
زوجته وأوالده ،نظر إليه الضابط قائا :اطمئن ليست
ه �ن��اك ع�ق��وب��ة ط��امل��ا ل�ي��س ه �ن��اك ات �ه��ام م��ن ص��اح�ب��ه..
وأضاف الضابط إني اكتفى بوعد رجل لرجل بحسن
رع��اي��ة زوج�ت��ك وأوالدك واالب�ت�ع��اد ع��ن شلة الضياع..
ف��وع��ده ال��رج��ل بحسن معاملة زوج�ت��ه ورع��اي��ة أبنائه
واح�ت�ض�ن�ه��م وه ��و ي �ق��ول ل�ق��د أن �س��ان��ي ل �ه��وي ولعبي
ع��ن أغ �ل��ى م��ا ل ��دي ف��ي ال��وج��ود وخ ��رج األب وزوج �ت��ه
يحتضنان ابنيهما بحب من املخفر.
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حبه الشديد للمال ..هدم حياته األسرية
ظ�ل��ت ق��اب�ض��ة ع�ل��ى حياتها ال��زوج �ي��ة ..رغ��م ك��ل ال�ط�ع�ن��ات وامل�ش��اك��ل التي
اعترضت طريقها ..كان أكثر ما يشعرها بالحزن وينغص عليها حياتها
أن كل هذه املشاكل والطعنات مصدرها إنسان واحد ..هو زوجها وشريك
عمرها ال��ذي ف��اج��أه��ا ببخله ال�ش��دي��د وح��رص��ه على امل��ال اك�ث��ر م��ن تلبية
ط�ل�ب��ات أس��رت��ه ال �ص �غ �ي��رة ..ورد ال�ج�م�ي��ل ل��زوج�ت��ه امل�ك��اف�ح��ة ال �ت��ي ضحت
بالكثير م��ن أج�ل��ه .ت�ق��ول ه��ذه ال�س�ي��دة :لقد أحببته ب�ش��دة وم�ل��ك حبه كل
كياني ..كنت أتعجل األي��ام كي يجتمع شملنا ..سأهتم معه بكل ما أملك
الستكمال تأثيث عش الزوجية .حبي جعلني أقف ضد أسرتي في مواقف
ع��دي��دة ..فرغم ح��رص كل أب على االتفاق على ما يقدمه ال��زوج من شبكة
ومهر صادق ..فأنني لم التفت إلى كل هذه األشياء ،ولم ألق لها باال.
ك �ن��ت أمل� ��س م �ن��ه م� ��دى ح ��رص ��ه ع �ل��ى ج �م��ع امل � ��ال ل �ت��أث �ي��ث ال �ش �ق��ة ال �ت��ي
ستجمعنا ..ك��ان ه��ذا السبب ه��و ال�ش��يء الوحيد ال��ذي أتمسك ب��ه للرد
على تساؤالت أسرتي ..خاصة أن األيام كانت تتشابه عنده ..فأي إنسان
يعلم أن هناك مناسبات معينة يقدم فيها الخطيب هدايا إلى زوجته
أو خ�ط�ي�ب�ت��ه ..ول�ك�ن��ه م�ن��ذ ال�ب��داي��ة أل�غ��ى ك��ل ت�ل��ك امل�ج��ام��ات رغ��م ضيق
أسرتي ..ولكنني كنت أتعلل بحاجته إلى كل جنيه إلنفاقه على تجهيز
الشقة .لم أكتف بذلك ،بل ساعدته بكل ما أملك ،كنت أدخ��ر من راتبي
وأعطي له مدخراتي .وقعت خافات شديدة بيني وب��ن أم��ي ..وكانت
ت��رى أن العروسة تتكفل فقط ببعض متطلباتها خاصة فقط ببعض
متطلباتها خاصة إذا كانت عاملة ..وكنت أهمل كل ذلك وال التفت إليه
حرصا على حبي الكبير من الضياع .وتضيف قائلة :بعد جهد ومشقة
وأيام مريرة يعلم الله كم قاسيت
خ��ال �ه��ا ..اق �ت��رب��ت ل�ح�ظ��ة تحقيق
الحلم ولكن كاد خافه مع أسرتي
وخ ��اص ��ة أب� ��ي ع �ل��ى ق �ي �م��ة م��ؤخ��ر
ال �ص��داق أن يقتل ك��ل حلمي ل��وال
ت ��دخ� �ل ��ي وب� �ك ��ائ ��ي واالس� �ت� �ع ��ان ��ة
ب�خ��االت��ي وأع �م��ام��ي إلق �ن��اع أب��ي..
ورغ��م ع��دم اقتناعهم أي�ض��ا بذلك
ت ��دخ� �ل ��وا ت� �ح ��ت إل � �ح� ��اح� ��ي ..وت ��م
ال� � � � ��زواج أخ� � �ي� � �رًا .وت �س �ت �ك �م��ل ف��ي
م � � ��رارة واض � �ح� ��ة :ب� � ��دأت امل �ش��اك��ل
ت�ط�ف��وا ع�ل��ى ال�س�ط��ح م��ع أول ي��وم
م��ن ال ��زواج ،فلم أج��د م��ا تحتاجه
ك� ��ل ف� �ت ��اة ف� ��ي م �ط �ب �خ �ه��ا ..ألن �ن��ي
رف � �ض� ��ت ن �ص �ي �ح��ة أم � � � ��ي ..وك �ن��ت
أؤم��ن نفسي ب��أن��ه س�ي�ه��ون ع�ل��ي..
ألن � ��ه ه� ��و ال ��وح� �ي ��د ال � � ��ذي ي �ع��رف
أن�ن��ي تغاضيت ع��ن ك��ل ش��يء من
أج ��ل م �س��اع��دت��ه ف ��ي ت��أث �ي��ث شقة
املستقبل ،وم��ع ذل��ك ف�ق��د الحظت
غ�ض �ب��ه ال �ش��دي��د ،وب� �م ��رور األي ��ام
تكشفت الحقيقة املرة أمام عيني..
ف��زوج��ي م��ن ال�ن��وع البخيل ورغ��م
توسلي فقد زاد ف��ي ح��رص��ه على
املال إلى حد التقتير.
ث� ��م ب � ��دأ ف� ��ي إت � �ب� ��اع أس � �ل� ��وب ك ��دت
أج��ن عند سماع ل��ه ..فهو يصر مع
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أول كل شهر على أخذ راتبي ويضع من راتبه ما يوازي ما أخذه منه .ثم
يخرج بعد ذلك من اإلجمالي مصروفاته الخاصة وسجائره ومواصاته
ثم يعطيني ما تبقى ويلزمني بأن أتدبر أمري طوال الشهر ..على أن أسدد
منه اإليجار وفاتورتي الكهرباء وامل��اء وكل املصروفات املنزلية األخ��رى.
وتضيف قائلة :لم يكن ما تبقى لي بعد كل ذلك يكفي لإلنفاق على املنزل،
بل أنه يغطي كلفة خمسة أيام من الشهر ..واألدهى من ذلك أنه كان يشترط
ت �ن��اول أط�ع�م��ة م�ع�ي�ن��ة ..وع�ن��دم��ا ال ي�ج��ده��ا ك��أن��ه ي�ن�ه��رن��ي فتنشب بيننا
الخافات لدرجة التشابك باأليدي.

الدي��ون
وف ��ي غ �م��رة ان�ش�غ��ال��ي ب�ت��دب�ي��ر أم ��ر م�ن��زل��ي اك�ت�ش�ف��ت أن �ن��ي م��دي�ن��ة لكل
معارفي وزم��ائ��ي بخاف أس��رت��ي وأق��رب��ائ��ي ..ب��ل كانت أس��رت��ي تشفق
ع�ل��ي ف�ي�ق��وم وال� ��دي ب�ت��وف�ي��ر ك��ل م��ا ال أس�ت�ط�ي��ع ت��وف �ي��ره ..وب �ع��د ط��ول
م�ع��ان��اة ت��أك��د ل��ي أن�ن��ي أصبحت مشكلة بالنسبة ألس��رت��ي ..وأن�ن��ي لم
أتزوج ألخفف عن أبي مسؤوليتي .بل بزواجي أصبح أبي مكلفا بي أنا
وزوج��ي معًا ،وتضيف قائلة :أفعال زوج��ي وتصرفاته قضت على كل
عواطفي ومشاعري .بل أصبحت أضيق برؤيته ..كنت أرى فيه إنسانا
فاقد اإلحساس واملسؤولية وشخص ال يطاق فطالبته باالنفصال رغم
معرفتي لنظرة املجتمع حولي للمطلقة .ولكن أفعاله حولت حياتي
إل��ى جحيم ال ي �ط��اق ..وم��ع ه��ذا اس�ت�م��رت بنا ال�ح�ي��اة .وبكلمات تقطر
مرارة قالت :يشقيني سؤال ال أجد له جوابًا حتى اآلن ..أعلم أن اإلنسان
يعمل ليكتسب امل��ال وينفقه على
نفسه ومن يعول أو ليطور حياته
أو ح�ت��ى يستخدمها ف��ي ال�ل�ه��و..
ولكنني أع�ج��ب ح��ن أرى إنسانًا
ي �ج �م��ع امل � ��ال م ��ن أج� ��ل امل � ��ال ذات ��ه
وي�ح��رم نفسه م��ن ك��ل ش��يء حتى
املظهر ..وكل ما يعنيه في حياته
هو جمع املال وكنزه.

الطاق
ك ��ان ��ت ط �ل �ب��ات أط� �ف ��ال ��ي ت�ش�ق�ي�ن��ي
لعدم قدرتي على تلبيتها رغ��م ما
لديه من أم��وال ،لكنه لم يكن يهتم
ب �ك��ل م��ا ي� ��دور ح��ول��ه وال ي�ل�ق��ي له
ب��اال حتى رس��وم أبنائي الدراسية
ك��ان يرفض دفعها .وب�م��رور األي��ام
لم أجد لدي القدرة على االستمرار
فلم تعد ل��ي ح��اج��ة عليه ك��رج��ل أو
رب أس� � ��رة .ف �ق��د اس �ت �ط��اع ب�ن�ج��اح
كبير أن يجعلني أك ��ره ك��ل ش��يء..
ف�ك��ان اخ�ت�ي��اري لخاصي م��ن هذه
امل ��أس ��اة ه ��و ال �ل �ج��وء إل ��ى ال�ق�ض��اء
ألطالب بحقي في الطاق .وبالفعل
ق��ال ال�ق�ض��اء كلمته ال�ع��ادل��ة وحكم
بطاق هذه السيدة بعد اثني عشر
عاما عاشتها ف��ي شقاء ال ينتهي
مع زوج بخيل.

الخوف كان السبب في كشف الجناة
على الرغم من مرور السنوات على ارتكابهم
ل� �ج ��ري� �م ��ة ال� �ق� �ت ��ل إال أن ش� �ب ��ح ال� �ق� �ت� �ي ��ل ل��م
ي�ف��ارق�ه��م وك ��ان ي �ط��ارده��م ب��ال�ل�ي��ل وال �ن �ه��ار..
ل�ق��د ك ��ان ال �خ��وف م��ن ه ��ذا ال�ش�ب��ح س�ب�ب��ا في
النهاية للكشف ع��ن ال�ج�ن��اة واإلي �ق��اع بهم ،
ومعاقبتهم ع�ل��ى جريمتهم ال�ن�ك��راء بسبب
املال وبريق الذهب.
وق� � ��د ح� � ��دث ان ال� �ج� �ن ��اة ق� ��ام� ��وا ف� ��ي إح� ��دى
األم �س �ي��ات ب �ت��دب �ي��ر ج��ري�م�ت�ه��م  ،وان �ت �ظ��روا
املوعد املناسب لتنفيذها ولم يهدأ لهم بال
حتى فعلوا فعلتهم ،فقد ك��ان ب��ري��ق الذهب
واملال يلوح في مخيلتهم دائم ،وكان عليهم
أن ي �ج��دوا امل �ص��در ح�ت��ى ي�ت�م�ت�ع��وا ب��ال��دن�ي��ا
وه��ا ه��و ق��د ج��اء ه��م ..ف��ال��رج��ل امل�ن�ش��ود اح��د
ص��اح �ب��ي م �ح ��ال امل� �ج ��وه ��رات وك � ��ان ال��رج��ل
م �ع��روف��ا ب�ب�خ�ل��ه ف�س��ول��ت ل�ه��م أن�ف�س�ه��م قتله
ل�ب�خ�ل��ه ال �ش��دي��د ف �ه��و ال��رج��ل امل �ن �ش��ود ال��ذي
ي �س �ت �ح��ق ال �ق �ت��ل واي� �ض ��ا ب �س �ب��ب م�ع��رف�ت�ه��م
بثرائه الفاحش فهو على الرغم من ثرائه إال
أن��ه ك��ان ي�س�ك��ن ف��ي ب�ي��ت م�ت�ه��ال��ك م��ن جميع
ال� �ن ��واح ��ي ف �ه ��و ال ي �ح �ت ��وي ع �ل ��ى أي اث� ��اث
ج��دي��د ل �ك �ن��ه ك ��ان ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��رج��ل ال �ت��اج��ر
ال�خ��زي�ن��ة ال �ت��ي يستطيع أن ي��أم��ن ف�ي��ه على
ذهبه ،الذي يحمله في حقيبته كل يوم وهو
ع��ائ��د م ��ن م �ح �ل��ه إذ ي �ق��وم ك ��ل ل �ي �ل��ة ب�ج�م�ع��ه
م��ن ال�ف��ات��ري�ن��ات ال�ت��ي ي�ع��رض فيها ،ليضعه
ف��ي ح�ض�ن��ه وي �ن��ام وه �ك��ذا ي �ن��ام ق��ري��ر ال�ع��ن
مطمئن البال ..وفي أحد األي��ام عاد الصائغ
وه��و ي�ح�م��ل حقيبته امل �م �ل��وء ة ذه�ب��ا ودخ��ل
بيته ،إال أنه فوجئ بما لم يكن في حسبانه،
ل �ق��د ان �ه ��ال ع �ل �ي��ه م �ج �م��وع��ة م ��ن األش �خ��اص
بالسكاكن ومزقوه إربا إربا ولم يتركوه إال
جثة ه��ام��دة ،وه��و ي�ح��اول مقاومتهم دفاعا
ع��ن ح��ال��ه م��ن ال��ذه��ب لكنهم ل��م ي�ت��رك��وه إال
وهو مجرد جثة تتكئ على الحائط.
وب �ع��د اك �ت �ش��اف ال �ج��ري �م��ة ع �ك �ف��ت امل �ب��اح��ث
أي� ��ام� ��ا ط ��وي� �ل ��ة ت� �س ��أل وت � �ت � �ح� ��رى .وت �ح �ق��ق
وت �س �ت �ج��وب ول � ��م ت �ع �ث��ر ال� �ش ��رط ��ة ع �ل��ى أي
م �ت �ه��م وب��ال �ت��ال��ي ل ��م ي �س �ت �ط �ي �ع��وا اك �ت �ش��اف
القاتل ،حتى أن القضية قيدت ضد مجهول
وأغ�ل��ق ملفها ،مؤقتا على األق��ل ..ظ��ل امللف
م�غ�ل�ق��ا ط ��وال ث ��اث س �ن��وات ك��ام �ل��ة ،تغيرت
خالها أش�ي��اء ك�ث�ي��رة ،حتى أن امل�ن��زل ال��ذي
كان يقطنه الصائغ تم بيعه لرجل وزوجته
ال�ل��ذي��ن ع�م��دا إل��ى صبغه وت�ج��دي��ده .وتغير
ك ��ل م ��ا ب ��ه ت �ق��ري �ب��ا  ،وم ��ن ض �م��ن ال �ت �غ �ي��رات
ال �ت��ي ن��ال��ت امل �ن��زل ح �ج��رة ال �ن��وم ال �ت��ي ك��ان
ال�ص��ائ��غ ي�ن��ام ب�ه��ا اس�ت�خ��دم��اه��ا ه�م��ا ايضا

ح �ج��رة ل �ل �ن��وم ف �ه �ك��ذا ك ��ان م��وق�ع�ه��ا ي�ف��رض
عليها م�ث��ل ه��ذا االس �ت �خ��دام ..وم��رت  3أي��ام
ف�ق��ط ع�ل��ى ان�ت�ق��ال ال��رج��ل وزوج �ت��ه إل��ى ه��ذا
ال�ب�ي��ت ،وال�غ��ري��ب أن ال��زوج��ة الح�ظ��ت شيئا
م� ��ا ..ل��م ت �ج��د ل��ه ت �ف �س �ي��را ،وظ ��ل ي��ؤرق �ه��ا ما
رأته طويا وظل هذا الشيء يتكرر أمامها ،
خشيت الزوجة أن تبوح به ..بسبب خوفها
م��ن أال يصدقها أح��د ،ولكنها اض�ط��رت في
ال�ن�ه��اي��ة إل��ى إخ �ب��ار زوج �ه��ا وق��ال��ت ل��ه انها
الحظت هيئة رجل أجنبي في حجرة النوم
ب��دا لها متكئا على ال�ح��ائ��ط ،ويثبت نظره
تجاهها ب��اس�ت�م��رار حتى أصيبت بالهلع..
لم يكلف نفسه الزوج عناء التأكد من صحة
م �ش��اه��دات ال ��زوج ��ة ،وق� ��ال ل �ه��ا ب �س��رع��ة «ال
ت�خ��اف��ي .م��ا ف��ي ش��يء ه��ذه م�ج��رد تهيئات».
ول �ك��ن ال��زوج��ة أص ��رت ع�ل��ى أن م��ا ش��اه��دت��ه
كان صحيحًا ،وأنها شاهدت شخصا يتكئ
على الحائط  ..استاء ت الزوجة من رد فعل
ال��زوج .وق��ررت أن تتحقق من صحة الرؤية
 ،فاستضافت شقيقتها للبقاء معها يوما
ك��ام��ا ،ح�ت��ى ت��رى بعينها م��ا ش��اه��دت��ه هي

ويصدق الجميع ما تراه  ،وكانت املفاجأة أن
الشقيقة رأت هي أيضا ذلك الرجل كما رأته
أخ�ت�ه��ا ت�م��ام��ا ،وه�ن��ا مل�ع��ت ف��ي ذه�ن�ه��ا فكرة
ال��ذه��اب إل��ى امل�خ�ف��ر ل��إلب��اغ ب�م��ا ش��اه��دت��اه
وتصادف أن الضابط ال��ذي لجأتا إليه كان
ي�ت��ذك��ر ه��ذا ال�ب�ي��ت ،وم��ن ف��وره ت��ذك��ر ح��ادث��ة
الصائغ القتيل ،وق��رر أن يذهب معهما إلى
امل �ن��زل ل�ل�م�ع��اي�ن��ة .واس �ت��دع��ى ل �ه��ذا ال�غ��رض
زوج ال �س �ي��دة وراف �ق �ه �م��ا إل ��ى ال �ب �ي��ت ،وس��ط
ح��ال��ة م��ن االس �ت �ي��اء ب ��دأت ت�م��ام��ا ف��ي عيني
ال � � ��زوج ب �س �ب��ب ل� �ج ��وء زوج� �ت ��ه إل � ��ى امل �خ �ف��ر
م ��ن دون أن ت �ب �ل �غ��ه أو ت� �س� �ت ��أذن ��ه ..أع� ��ادت
ال��زوج��ة على مسامع ال�ض��اب��ط مشاهداتها
ه��ي وش�ق�ي�ق�ت�ه��ا ..وك ��رر ال ��زوج رف�ض��ه ال�ت��ام
لتصديق هذه الرواية ..ولكن الضابط فاجأ
الجميع باقتراح وقال للزوج هل تمانع في
استضافتكم لزوجتي حتى تبيت ليلة مع
ال �س �ي��دة ح ��رم ��ك ،وه ��ي س ��وف ت �خ �ب��رن��ي إذا
ش��اه��دت ش �ي �ئ��ًا .ف��رب �م��ا اس �ت �ط��اع��ت ال�ن�س��اء
أن ي��ري��ن م��ا ال ي ��راه ال ��رج ��ال ..واف ��ق ال ��زوج..
وبالفعل حضرت زوجة الضابط ونامت مع
زوجته وأختها ،في حن بقي الزوج ساهرا
ليلته م��ع ض��اب��ط امل �خ �ف��ر ..وك��ان��ت امل�ف��اج��أة
م��ذه �ل��ة .ح�ي�ن�م��ا أب�ل�غ��ت زوج ��ة ال �ض��اب��ط في
اليوم التالي أنها شاهدت شبح الرجل الذي
ي�ت�ك��ئ ع �ل��ى ال �ح��ائ��ط ف��ي ال �ح �ج��رة ..ول�ث�ق�ت��ه
ف��ي زوج �ت��ه ق ��ام ال �ض��اب��ط م��ن ج��دي��د ف��أع��اد
قراء ة ملف قضية صائغ الذهب وراح يحقق
فيها واكتشف مجددا أن الرجل القتيل كان
يسكن الحجرة قبل مجيء هذه األسرة ،كان
متزوجا ومطلقا سيدة كانت لديها بنت من
زوج غيره .شك الضابط في أن هذه السيدة
واب �ن �ت �ه��ا ق�ت�ل�ت��ا ص��ائ��غ ال ��ذه ��ب ،ل�ت�س�ت��ول�ي��ا
ع�ل��ى ممتلكاته ،ف ��راح يبحث عنهما ،حتى
القى القبض عليهما ،عند ذلك أمرهما بأن
يبقيا في حجرة نوم الزوجة ،وكانت خطته
وج��وده �م��ا ف��ي م �ك��ان ال �ح��ادث س ��وف ي��دف��ع
بهما إلى االنهيار .واالعتراف بجريمتهما..
وتحقق ظن الضابط فعندما جاء ت الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ل�ي��ا ص��رخ��ت زوج ��ة القتيل
«ألحقوني يبي يقتلني أنا وبنتي» ..وهكذا
ان �ت��زع ال�ض��اب��ط وال �خ��وف اع �ت��راف��ا صريحًا
م��ن ال��زوج��ة ال�ق��ات�ل��ة ال �ت��ي أك ��دت ف��ي املخفر
أنها قتلت الصائغ بدافع السرقة واالنتقام..
وأعاد الضابط من جديد فتح ملف القضية
ال�ت��ي ك��ان��ت ق�ي��دت ض��د م �ج �ه��ول ..وت�ج��ددت
أحداثها باملصادقة والخوف ..وشبح القتيل
الذي طارد القتلة حتى اعترفوا بجريمتهم.

قصت الكوافيرة شعرها الطويل  ..فطالبت بتعويض مادي
توجهت السيدة التي تنتمي إلحدى ال��دول الخليجية وتقيم مع زوجها
ف��ي الكويت ،إل��ى ص��ال��ون التجميل ال��ذي اع�ت��ادت أن ت�ت��ردد عليه لتقص
فيه شعرها بضاحية النزهة ،وجلست على كرسي التزين انتظارًا لقيام
الكوافيرة بعملها ..وجهزت ه��ذه األخ�ي��رة أدوات�ه��ا وب��دأت العمل ..كانت
تجلس على كرسيها ف��ي اطمئنان ت��ام إل��ى أن ت�ق��وم ال�ك��واف�ي��رة بعملها
على أكمل وجه ،دون حاجة إلى أن تطلب منها شيئا معينًا ،فهي تعرف
كل ش��يء ،خصوصا أنها زبونة ل��دى الصالون منذ س�ن��وات ،وأصبحت
معروفة تماما لصاحبته وال�ع��ام��ات ف�ي��ه ،ب��ل وح�ت��ى ألغ�ل��ب إن ل��م يكن
لكل السيدات الاتي يترددن على هذا الصالون .والقصات التي تطلبها

لشعرها أصبحت معروفة ومحفوظة تمامًا ،ال يطرأ عليها أي تبديل
ج��وه��ري ،وال تحدث إضافة صغيرة أو كبيرة إال إذا طلبت هي ذل��ك ،أو
على األق��ل وافقت عليه..لكن ه��ذه امل��رة كانت مختلفة إل��ى حد كبير ..فما
أن فرغت خبيرة التجميل م��ن عملها وهمت السيدة ب��أن تنهض لترى
تسريحة شعرها وملسات الكوافيرة عليها ،حتى كاد ان يغمى عليها من
هول ما رأت .فعندما التفتت إلى الخلف رأت وراء ه��ا على األرض كومة
كبيرة من الشعر ،كان آخر ما تتصوره أن يكون هذا الشعر ينتمي إليها،
وقبل أن تصل أناملها إلى رأسها تملكها رعب شديد ..فحتى هذه اللحظة
كان يراودها األمل أن يكون هذا الشعر امللقى على األرض المرأة غيرها..

أخيرًا مدت يدها وبأصابع مرتعشة تحسست شعر رأسها خصلة خصلة
وه��ي تتمنى أال يكون ما توقعته صحيحًا ،لكنه بكل أس��ف ك��ان الشعر
امللقى على االرض هو شعرها ،جن جنونها وراحت تصرخ في الكوافيرة
ْ
وت �ض��رب ب�ي��ده��ا ع�ل��ى أي ش��يء ي�ق��اب�ل�ه��ا ..اج�ت�م��ع ك��ل َم ��ن ف��ي ال�ص��ال��ون
حولها في محاولة لتهدئتها ،لكن كل املحاوالت باءت بالفشل بتهدئتها
فاتصلت بزوجها ألنها لم تعد تقوى على قيادة السيارة ،فجاءها على
الفور وعندما رآها أصيب بصدمة ال تقل عن صدمتها ،فقد كان شعرها
الطويل هو أحب سماتها الجمالية إليه ،صحيح أن كل ما فيها جميل،
لكن شعرها املقصوص بتلك الطريقة البشعة قد ش��وه ج��زءًا كبيرًا من

جمالها هي نفسها كانت تعرف ذلك ،بل ان ما آملها أنها توقعت ردة فعله،
فهي على يقن من أن شعرها جزء كبير من «ثروتها» الجمالية أمامه ..لكن
املصيبة قد وقعت وانتهى األمر ،فما العمل؟ في الصباح ّ
توجه الزوجان
إلى مكتب احد املحامين طالبن منه رفع دعوى للمطالبة بتعويض عما
لحق الزوجة من تشويه لجمالها بتأثير ما فعلته الكوافيرة دون طلب
من بالزوجة وحتى دون استشارتها أو أخذ رأيها كما أن ذلك أيضا أدى
إلى وقوع خافات بن الزوجن ونشوب شجارات دائمة بينهما .وطالب
الزوجان بتعويضهما على كل اآلثار املادية واألدبية السيئة التي لحقت
بهما نتيجة قصة شعر غير مرغوبة.

