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العدد 2409 :

معركة أم الكالثيم
ارتق���ى الصحف���ي الس���عودي
إلى مص���اف ش���ارون ونتنياهو
والحوث���ي؛ ألنه تجرأ على ثوابت
األمة العربية وأميز رموزها ،حين
هرطق وقال :إن قدرات المطربة
الراحل���ة أم كلث���وم كمغنية كانت
أكثر من متواضع���ة وإن اإلعالم
صنع منها أس���طورة ،بدرجة أنك
ل���و قلت «الس���ت» ،فل���ن تكون
تتكلم ع���ن زوجتك ،أو ميش���يل
أوباما ،بل يفت���رض كثيرون أنك
تتح���دث عن أم كلثوم ،وأحس���ده
هذا الزميل على شجاعته ،فرغم
انهيال اللعنات والشتائم عليه فقد
تمس���ك برأيه ف���ي أم كلثوم ،بل
وأض���اف أنها لم ول���ن تكون في
مرتبة في���روز (حمدت اهلل انه لم
يقل شعبوال).
منذ س���نوات طوال وأن���ا ال أجد
الش���جاعة كي أقول إنني حاولت
متابعة غناء أم كلثوم ،ولكن أذني
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«التشتيت»..

جعفر عباس

رفضت التجاوب معها .يعني غناء
أم كلثوم ال يحرك في نفسي شيئاً،
ولكن الفرق بين���ي وبين صاحبنا
هذا ،هو أنني لم َّ
أعد ذلك دليل فقر
ً
دليال
ملكة أم كلث���وم الغنائية ،بل
عل���ى أن للناس في ما يعش���قون
مذاهب ،فذوقي الموس���يقي ليس
فاس���داً؛ ألن غن���اء أم كلث���وم ال
يس���تهويني ،وك���ون غنائه���ا ال
ً
دليال على أنها
يس���تهويني ليس
مغني���ة «أي كالم» ،وقد حس���م
مس���ألة تفاوت األذواق ،الشاعر
بشار بن برد قبل عدة قرون عندما
استنكر محبو شعره المشهود له
بقوة الديباج���ة ورصانة اللغة أن
يقول:
ربابة رب���ة البيت تصب الخل في
الزيت  /لها س���بع دجاجات وديك
حسن الصوت
وه���و الكفيف الذي قال أحد أجمل
أبيات الشعر :كأن مثار لنقع فوق
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رؤوسنا وأس���يافنا  /ليل تهاوى
كواكبه .ودافع بش���ار عن نفسه
بكالم معن���اه أن األذواق تتفاوت،
وأن جارت���ه رباب���ة ال يمكن أن
تستسيغ كالماً من شاكلة :قفا نبك
من ذكرى حبيب ومنزل… !..ثم
أليس بينن���ا الماليين اليوم الذين
لو دعوتهم إلى جلس���ة اس���تماع
ألش���رطة فيديو لنوال الزغبي و
نجوى ك���رم أو حتى تلك العراقية
التي تتغنى بأنه���ا تريد أن تروح
للم�ل�ا علي لتش���كو ل���ه من أن
خطيبها «شايب ..وأنا بنية» ،بعد
دفع مائة دوالر أو جلسة مجانية
من نفس النوع ألشرطة أم كلثوم
مع الوعد بس���حب على س���يارة
رولز رويس ،لزعموا أن الرولز
صناعة تايوان!
ولك���ن الزميل الصحفي لم يرتكب
كبي���رة حت���ى يتع���رض للتنكيل
الصحف���ي اليومي وحتى يس���أله

تط����ورت المناه����ج ،وتح ّدثت أس����اليب
التدري����س ،ودخلت التقني����ة على التعليم
..وما زالت العطلة الصيفية مثل «الحالوة
الطحينية» بنفس النكهة والشكل واللون
منذ األزل..
**
في الثمانينات ،و مع إقفال البوابة الغربية
بيد حارس المدرسة «أبو ّ
بشار» في آخر
وبمجرد المش����اركة في
يوم لالمتحانات ،
ّ
نتضور ً
ملال...
«هولوكوست» الكتب كنا
ّ
أين نذه����ب؟ ماذا نفعل؟ كيف نقضي أكثر
من تسعين يوماً في البيوت تحت الشبابيك
المشرعة ،او في الش����مس الحارقة بال
هدف او غاية ...ثم أن وس����ائل التس����لية
المطروحة أمامنا آن����ذاك كانت محدودة
للغاية..ألعابنا بسيطة وغير مكلفة  ،ليس
ّ
التقش����ف ال س����مح
م����ن باب التوفير او
اهلل ...وإنما هذا ه����و المتاح في ميزانية
األهل..نقوم بجمع أعواد «األس����كيمو»
الواح����د تلو اآلخ����ر  ،نبح����ث عنها في
محاذاة األس����وار وعلى العش����ب اليابس
والقرب من الدكاكين ،وعندما يصل العدد
الى المئات من األعواد المتساوية نشرع
في عمل ك����وخ متواضع بالع����ادة ينهار
جدارة بعد س����اعة من اإللصاق والتركيز
بس����بب رداءة الصمغ..حتى اذا ما اكتمل
المشروع الهندسي  ،كنا نجده انقاضا بعد
ساعات بعد أن نكتشف أن الوالدة رحمها
اهلل قد هدمت التصميم لتأخذ عوداً واحداً
لتلف عليه «خيطان التلحيف»...
اللعبة الصيفية األخرى «السلم والحية «
وهذه وكيل الملل في الش����رق األوسط،
نرمي حجر الن����رد ونعد المربعات..وكلما
وصلن����ا الى الصف الثان����ي من الصورة
كان����ت تلتقطن����ا أفعى لئيم����ة وتعيدنا من
حيث بدأنا...انا لم أكن أخشى الثعبان في
إفساد اللعبة بقدر ما كنت أخشى ّ
التنين-
اقصد اخي خصمي في اللعبة -فكلما كان
يش����اهدني اقترب من التتويج ،والزحف
يتوالي نحو رقم « »100كان ينفخ على

ق���ارئ :ومن تكون حتى تقول كل
ذلك في أم كلث���وم؟ وحتى يطالب
البع���ض بإهدار حب���ر قلمه لعدم
إمكان إهدار دمه ،ولتدور معركة
أم الكالثي���م ويراق فيه���ا الحبر
مدراراً! وف���ي ذات الوقت فإنني
أتفهم غضب جماهي���ر أم كلثوم،
ولكنني ال أتفه���م غضبهم بدرجة
المطالبة بف���رض عقوبات دولية
عل���ى الكات���ب وتوجيه الس���باب
الش���خصي إليه وكأنه المسؤول
ع���ن مذاب���ح البلقان وس���وريا
واليم���ن وي���ا أخي ف���ي المهن
والمحن ،ال عليك فقد س���بق ألبي
الجعافر خالل وجوده في لندن أن
قدم له مس���ؤول في مكان العمل
تذكرة مجانية لحضور حفل لمغني
األوبرا بافاروتي ،الذي كان شكله
يوحي بأن���ه جزار أفل���س؛ ألنه
كان ي���أكل نصف بضاعت���ه ً
بدال
م���ن أن يبيعها للجمه���ور ،فقلت
لصاحب���ي ذاك :واهلل ل���و أتان���ي
بافاروتي هذا ف���ي المنام النتهى
بي األمر إلى مستشفى األمراض
العقلي���ة! فحس���ب الخواجة أنني
أعني أنني س���أجن م���ن الفرحة،
فقل���ت له إن ص���وت أي دالل في
أي سوق للحراج أو مزاد في بلد
عربي أخف على قلبي من صوت
بافاروتي؟ فقال لي ما معناه :من
علّم الحمي���ر أكل الزنجبيل؟ يعني
أب���و الجعافر طل���ع حمار؛ ألنه ال
يهضم صي���اح بافاروتي .إذن ما
فيها ش���يء أن يصف البعض من
ال يحب غناء أم كلثوم بقلة الفهم
أو حتى بخيان���ة األمة التي تجعل
لألدب عميداً وللشعر أميراً وللغناء
سفيراً ،وفي إجماع نفتقر إليه في
مواجهة الكالب التي تنهش ثيابنا
وتكشف عن عوراتنا.

أحمد حسن الزعبي

طريقة التني����ن فتطير الكرتون����ة والنرد
وأحجار اللعبة والمراكز لنعود من الصفر
كم����ا دوماً....اللعب����ة المجاني����ة والمملة
الثالث����ة هي..عمل «قالب����ات» رمل من
«باكيتات» الدخان الفارغة..تطوى ورقة
القصدير بش����كل رفيع وتدخل بين ثنيات
الورق ....تربط بالغطاء المتحرك لباكيت
الدخان...وعندما تسحب ترتفع الى أعلى
وعندما ترخى تنزل إلى أس����فل فيصبح
ّ
«قالب����ًا» ..برغم انها لعبة تافهة
الغطاء
وغبية وال يوجد فيها أدنى متعة اال إنني
لم اكن اتقنها على س����ذاجتها..األمر الذي
يؤكد ان لدي صعوب����ات تعلم مزمنة ولم
يكتشفها أحد حتى اللحظة...كنا نتعلّق بأي
شيء يلهينا عن فراغنا الواسع كمحيط،
ويسكتنا عن فقرنا الضيق كعين إبرة  ،كنا
نتسلّى بمهمالتنا...كي نصنع فرحاً مجانياً
أو لعبة ت����دوم لدقائق ..كن����ا نختبئ عن

لماذا يسحرنا المزيف؟
تح���ت هذا العن���وان عق���دت ن���دوات عديدة في
جمعيات التحليل النفس���ي ..في فرنس���ا وبريطانيا
والواليات المتحدة_على مدار القرن العش���رين_
ويمكن بس���هولة ,لمن يرغب بالتوسع في معرفة
الموض���وع عبر كت���ب من ترجمة وجيه أس���عد:
النرجس���ية ,األودي���ب عقدة كلية ,األن���ا ومراجع
الش���خصية ,التصعيد_ دروب االبداع..على سبيل
ألس���باب عديدة
المث���ال ،وجاذبي���ة المزيف تعود
ٍ
ومصادر متنوعة :
_ يحق���ق المصلحة المباش���رة أو الش���عور اآلني
بالراحة ,بشكل سهل وفوري ومجاني
_يحرر بصورة مؤقتة من الخوف والهم المترافقين
مع عملي���ات النضج ,كذلك مع عملي���ات االدراك
الواقعي للقوى النفس���ية_ االجتماعية وللقوانين
التي تتحكم به���ا ,واألكثر أهمي���ة وخطورة إنكار
حقيقة مرور الزمن.
_يس���تعيد الحني���ن الطفول���ي للق���وة والرغب���ة
والمعرفة(المطلق���ة) ،ويوه���م بس���هولة تحققها
م���ع تجن���ب الصراع���ات بي���ن الجنس���ين وبين
األجيال،والضغوط المختلفة والمتالزمة معها.
_يحقق مؤقتاً ش���عور االنتماء للجماعة المختارة
والمفضل���ة( الديني���ة أو االجتماعي���ة أو
الفكرية_ السياس���ية) التي ت���درك الخالص
وتمنحه أيضاً.
وعلى ضوء الخالص���ات التي تمخضت عنها
الن���دوات المذك���ورة ,تقوم قراءت���ي لكتابين
ش���هيرين ف���ي القرن العش���رين ,وم���ا تزال
شهرتهما تتصاعد مع تقدم القرن الحالي.
_ كتاب السر كنموذج للزائف.
_ كتاب العادات الس���بع للن���اس األكثر فعالية
كنموذج للمعرفي.
المفارقة_ تشابه ظاهري بين الكتابين وتناقض
ضمني بالفعل.
إن���كار الواق���ع الموضوع���ي ,بمختل���ف قواه
وقوانينه ,في كتاب الس���ر (الح���ل بدفن الرأس
ف���ي الرمل) ،وعلى العك���س (معرفة الضرورة)
بالتعبير الفلسفي الكالس���يكي ,في كتاب العادات

السبع_ مع تقديم الدالئل المنطقية مع كل فكرة.
***
الحياة اإلنس���انية بأطوارها األربعة ..من الطفولة
الباك���رة إل���ى الش���يخوخة المتأخ���رة (م���دارات
ومس���تويات م���ن الطاق���ة والوع���ي والمهارات
المتسلسلة_ متصلة ومنفصلة بالتزامن).
 _1طور الرغبة الكلية أو الطور النرجسي ,رغبة
ومعرف���ة وق���وة_ كلية ،إنه طور كل ش���يء أو ال
شيء.
ه���ذا الطور الحاضنة لنم���اذج األب الخصاء واألم
المفترس���ة واألخ القاتل وال���زوج  -ة الخائن  -ة
واألبن الحاقد والمغتاظ والجار الحس���ود والزميل
الغي���ور ,وغيرهم م���ن بقي���ة األدوار االجتماعية
المرضية.
الشخصية في هذا الطور بحالة صراع مستمر حول
الماضي أو الحق خصوصا ,وال غرابة في ذلك فهو
طور المطلق والسحر_ الطاقة السالبة.
 -2ط���ور المقدرة أو الطور المنطقي ،يدرك المرء
ف���ي هذا الط���ور والمس���توى التباي���ن بين الحق
والمنط���ق والمث���ل والقيم العلي���ا( االجتماعية أو

حسين عجيب

الذاتي���ة) وبين المصلحة الش���خصية المباش���رة
كالسيطرة والتملك والجشع أو عدم الكفاية ،تدور
حياة أغلب الناس بي���ن الطورين ,وتدل على ذلك
كثرة العبارات المأثورة المش���تركة ,والتي تحض
عل���ى الطاعة واالمتثال أو على النكوص أكثر عبر
التحريض على األنانية والجش���ع :ضع رأسك بين
الرؤوس ,أنا وأخي على أبن عمي( ,ألف أم تبكي
( ,)..في مدينة العوران ,)..مئة كلمة جبان وال اهلل
يرحمو ,وغيرها كثير.
 _3ط���ور الثقة أو ط���ور تكامل الش���خصية مع
ُ
يحتمل المرء الخس���ارات المادية
إعادة توحيدها،
أو االجتماعية أو العاطفية بس���هولة بعدما يختار
ويق���رر_ عند حدوث التعارض بي���ن قيمه الذاتية
ونماذج���ه األخالقي���ة ،وبي���ن مصالح���ه العميقة
والجوهري���ة (المادي���ة أو المعنوي���ة) ،وبالمقابل
يس���تطيع ان يحتمل تناقضاته مع القيم المشتركة
االجتماعي���ة أو اإلنس���انية أو الذاتي���ة في حاالت
خاصة ومحدودة بالطب���ع ،كأن تتعرض حياة أبن
أو حبيب أو مصيره وبقائه الش���خصي لمخاطر_

ويكولون عدكم زلم
ٌ
جميل جدا أن يس����تنكر العرب
ماحدث في فرنس����ا ،فعمليات
تس����تهدف مدنيي����ن آمنين في
بل����د آمن صار هو وش����قيقاته
ملجأ للفارين من جحيم بلداننا
المحكوم����ة بالحدي����د والن����ار
تس����تحق الش����جب  ,وبما أني
لس����ت من أنصار (أمه عربية
واحدة) ،بمعنى تحويل العرب
الى دولة واحدة ،فلن أُطالبهم
كم����ا يري����د (القومجي����ه) بأن
إس����تنكارهم لجرائ����م اإلرهاب
بالعراق وسوريا وليبيا واليمن
أولى  ,لكني س����أخاطبهم بلغة
اإلنس����انيه التي ح ّركت دمائهم
البارده فهاج����وا وماجوا ،ألن
أقل من  20ش����خص قتلوا في
فرنسا وهذا العدد ليس أكثر من
(فطور) صباحي يومي لإلرهاب
ف����ي معظ����م البل����دان القريبة

منهم ..دعك عن بقية وجباته
( الدس����مه) من أجساد ودماء
أبن����اء (ملّتهم) وابناء (أمتهم)
فلماذا لم تتح����رك (غيرتهم) ؟
أين كانت إنس����انيتهم ؟ يبدو
إنهم إنس����انيون ج ّدًا ج ّدًا لكن
مكتوب
مش����اعرهم الطيبه تلك
ٌ
عليه����ا (للتصديرعبر البحار)
أي ليس للقري����ب منه نصيب
.الش����ك إن ماحدث في فرنسا
شيء يثير الحميه واالستنكار
ألن ُه جريم����ه ض ّد اإلنس����انيه
ولكن���� ُه اليختلف عم����ا يحدث
هنا في بالدن����ا وبلدان الجوار
العربيه واألسالميه  ,كذلك فإن
ردود الفعل الداخليه الفرنسية
والتضامن العالمي مع ضحايا
اإلره����اب والموق����ف الموحد
لفعل مأمول
ض ّده فاتح����ة خير ٍ
دولياً ،لمحاصرة مجرمين قتله

أعمارن����ا حتى نكب����ر غفلة مث����ل أبطال
«المسلسالت» ..اآلن..تلفزيون وانترنت
وموالت ومدن ترفيهية و»آيباد» وآالف
األلعاب المحملّة والمحطات المتخصصة
ويتذمر الطفل م����ن «الملل» ،باختصار
كل ملف����ات الترفيه تعم����ل «لودنج» في
نفس الوقت ..وبالتالي كلها تعطي رسالة
«جاري التشتيت» للطفل بنفس الوقت...
جربت����م صناعة «س����يارة
آه ل����و أنك����م ّ
األس��ل�اك» وبحثت����م عن موادك����م الخام
حف����اة في زق����اق الحي...مزبل����ة الحارة
كان����ت «آيبادن����ا» الذي نحم����ل منه كل
«األبلكيشن» المطلوب للتسلية بدءاً من
األحذية المقطوعة وقش����ر البطيخ مروراً
بالعظ����ام المجروم����ة وانته����اء بالزجاج
المكسر...انها «ابل ستور» خاصتنا..
ّ

إستباحوا الدماء وواجهوا أمان
وطمأنينة الناس بأدوات قتلهم
المرفوض����ه  ,لك����ن مايُخجلنا
إن أوائ����ل المبادرين للش����جب
واألس����تنكار لتل����ك الجريم����ه
البشعه قو ٌم يتصدرون بلدانهم
كـ (قاده) حدث على مقربة منهم
ماهو أبشع ولم يند عن بعضهم
ما يؤكد وقوفهم ضده!! إن لم
يكونوا م����ن مموليه ومباركيه
_ ومع هذا فقد أسموا أنفسهم
بأس����ماء ونعوت اليستحقونها
فكان����وا به����ذا اليختلفون عن
أخوان (عواد) وابناء عمومته
 ,فلطالما ش����كا منه����م لخاله
وموضع سره ،لكن الخال كان
يرده متهماً إيّاه بالتجني عليهم
 ,وذات ليله تع����رض قطيعهم
من األغنام للس����رقه فأستنجد
(ع����واد) بخاله طالب����اً منه أن

يس���توجب إنقاذها التضحية بالمبادئ ،والمختلف
في هذه الحالة _ الطور عن الجش���ع الالشعوري
وحالة عدم الكفاية ,ان ذل���ك يحدث بفهم ووعي،
وليس ضمن ح���االت إنفعالية كالكبت واالس���قاط
واالن���كار ,م���ع إدراك الم���رء للحال���ة الخاص���ة
والمؤقتة ,واس���تعداده الواع���ي واإلرادي لتحمل
مسؤولية قراراته وخياراته الخاطئة أخالقياً( ،حتى
بمعياره الش���خصي)..هذا الطور مدخل إلى النضج
والحكمة_ غبطة الوجود.
_4طور االيمان_ طور الحب والمعرفة ،المرحلة
التي تنفتح فيها الدوائر اإلنسانية الثالثة عبر تكامل
الشخصية بجوانبها(دوائرها) الذاتي واالجتماعي
واإلنس���اني ,وتتمح���ور عل���ى مركز الش���خصية
الموحد ,الذي يحتوي ضمناً على القيم الذاتية للفرد
بشكل مندمج ومتسلسل ,بانسجام ومرونة.
ٍ
تلك الخبرة النادرة ,والت���ي التخلو حياة أحد منها
تماماً_ مع ذلك ,سوى األشقياء والذين لم يغادروا
الطور البدائي -الجنيني بعد ،.وهي تشرح بوضوح
يقارب اليقين خيارات مرعبة لغالبية الناس ,تكون
دوافعه���ا الحقيقية عمق الحب واإليم���ان بالحياة
واس���تمرارها_ ولفرط الثق���ة بالعقل وقدرته على
أختيار الص���واب (ال الموت االنتحاري واالجرامي
حب���اً بالدمار والفن���اء ونتيجة النحراف���ات العقل
وش���لله)  -المث���ال الب���ارز في الحياة االنس���انية
المش���تركة_ إلى الي���وم ،أختيار العلم���اء (الكثير
منهم) للعزلة والصمت وتفضيلها على حياة السلطة
والمال واألضواء ,نفس���ه طريق بوذا والمسيح ،
وأيضاً كوبرنيكوس وغاليلي والحالج وأبن المقفع
والمع���ري ،ذلك كلّه قبل ِ أن تنتص���ر ثقافة الموت
ف���ي بالدنا ،وتطبق على العق���ل والمجتمع والدين
واالعتقاد بشكل أساسي.
***
الطور األول يالئم كتاب الس���ر ,ويتناس���ب مع ما
أف���كار عنصرية ,غاية في القس���وة
يتضمن��� ُه من
ٍ
والعنف ً
بشكل مضمر)،فيما الطور النهائي_
(وإن
ٍ
طور االكتمال والحب يالئم كتاب العادات السبع..
خاصة لجهة أخذه باالعتبار القوانين الموضوعية

المادي���ة والتاريخية واالجتماعية والنفس���ية_إلى
جانب االعت���راف بأهمية الوعي واإلرادة والتفكير
اإليجابي* * *.
العالم الحالي بالنسبة ألي حيوان غير مدجن ,مكان
شديد الخطورة بالفعل ,وموقفا الحكمة والصراع(
أو الهرب) مترادفان ويشتركان بتحقيق المصلحة
الجوهرية للكائن :التكاثر والبقاء (االنتاج وإعادة
االنتاج)،لكن ,هل يصح تعميم ذلك على اإلنس���ان
المعاص���ر وعل���ى المجتمعات أيض���اً؟ وهل يبرر
االنحياز على قط���ب الصراع والخوف ,مع طمس
وإهمال قطب الحب والتع���اون (اإليمان)؟ محاولة
اإلجابة على هذا السؤال تشكل المحتوى الجوهري
للكتابين ,ومصدر أهميتهما وخطورتهما معاً.
كي ال تطول المادة ,وس���بب اهم لتأجيل المناقشة
والقراءة التحليلية للكتابين:
أدعوك لق���راءة كال الكتابين بهدوء_ وعقل بارد،
سأخصص لهما مقاالت قادمة.
***
يتعذر فهم فك���رة»أن النصوص أكثر ذكاءاً وعمقاً
وس���عة من رغبة قرّاءها_ وكتابه���ا أيضاً» قبل
خبرة القراءة التالية والمتكررة.
يفس���ر ذلك بعض الظواه���ر االجتماعية
نس���بياً_ ّ
البارزة ،مثل شغف األطفال الصغار بإعادة االستماع
إل���ى الحكايات التي يحفظونها عن ظهر قلب_ كما
يقال ،كذلك شغف الجماعات البدائية بتكرار تالوة
نصوصهم المق ّدس���ة ,والتي تتضاعف مع التكرار
يفسر أيضاً ما يحدث معنا نحن(
واألجيال القادمةّ ،
بتعبير يالئم خبرة
العش���اق_ القرّاء) حين نوف���ق
ٍ
غامضة وعواطف مبهمة ,لحظة السحر تلك_ التي
هي بالفع���ل المكافأة الحقيقية للق���راءة_ الكتابة،
واليفلت من ش���ركها النرجسي سوى القلة النادرة
من الك ّت���اب_ القراء ,عبر االرتقاء المتسلس���ل..
رغبة ,مقدرة ,ثقة ,حب وفرح وإيمان.

حميد حران السعيدي

يرس����ل من يعتم����د عليهم من
رجاله للبحث عن مس����روقاته
 ,لك����ن الرج����ل إس����تنكر ذلك
من أبن أخته ،فأمتطى فرس����ه
وجاءه م َ
ُغضباً عاتباً الئماً إيّاه
على عدم اس����تنجاده باشقائه
وأبناء عمومته ف����ي البحث ,
إبتسم الرجل بوجه خاله رغم
مرارة الموقف ،وطلب منه أن
يستريح ليسمع ويرى  ,ونادى
على ش����قيقيه وثالثة من ابناء
عمومته وس����لّحهم باحس����ن
األس����لحه وأس����رج لهم خيرة
الخيول ،وطلب منهم أن يذهبوا
ألى أحد اللصوص المعروفين
ماس����رق
علّه����م يعثرون على ُ
منهم  ,عاد (أألش����اوس) قبل
الغروب هاشين باشين  ,وحين
وقع عليهم بصر الخال ،تصور
أنهم عادوا غانمين وأعتبرها

فرصة للش����ماته بأب����ن أخته ,
لكن عواد لم يكترث لمقدمهم ,
ما أن نزلوا عن ظهور الجياد
حتى بادرهم الخال متس� ً
���ائال،
ف����كان رده����م  :لقد إس����تقبلنا
الرجل واكرم وفادتنا وأقس����م

لنا ّإن����ُه لم يخرج من داره منذ
ثالثة أي����ام ث ّم أق����ام لنا وليمه
على اثنين من أغنامه ّ ,
صفق
عواد بكلتا يديه وصاح (الغنم
عنده)  ,ثم ركب فرسه وأغار
على الحرام����ي بمفرده ،وعاد

بمنتصف الليل مع قطيعه بعد
أس����ر اللص ،توجه من فوره
نحو خاله الذي كان في مقدمة
مستقبليه ً
قائال (:تكول ياعواد
عن����دك زل����م  ,لو بيه����م خير
عرفوا حاللهم من طعم اللحم
) ُ ..ده����ش الرج����ل من فطنة
(ع����واد) وس����أل ُه كيف عرف
السر ؟ فرد عليه  :عرفته من
إكرامه له����م ،فهو يعرف إنهم
اليستحقون حتى (المسموطه)
 ,أ ّم����ا أن يكرمهم بـ(خروفين)
فمعن����ى ذلك إن����ه أطعمهم من
لح����م ثورهم ألنهم أغبياء  ..و
سسالمتكم.

