العُزلـــــــة
(العزلة مكروهة حتى من المرفعين)
في يوم من األيام اثنين أباله قاعدين في بيت يتونسوو وفأو ه ه وت الريوا وبرقوت السوما
تنذر بالمطر وكمان جا ت طيره وجلست بالقرب منهم الواحد فيهم من الأماعوة ييو
عاين ليها وقال ( :يا يينك يا محمد) الطيره يي كاي يقتلها الهوا إذا طارت فوي الهووا يا
الهوا هايوقعها ويقتلها عشان كده جات جلست بأان نا .
الثاني حاول يطري الطيره لكن الطيره جلست مكانها ولم تتحرك  .وعندما أبت أن تتحرك
قال الرج األول :
(كنت أنا بنفسي في يوم من األيام في موقف أسوأ مما فيه الطيره يي) .
عندها قال اآلخر :
اخ رنا كيف كان موقفك أصعب مما فيه هذه الطيره فحكى الرج هذه القصة -:
" الحقيقة كان حصلت أمطار في مناطق االوليوب وذه نوا هنواك وفوي ذلوك العتموور فوي
االوليووب اجتم و أنووا كثيوورون وحيوانووات كثيووره وك و يوووم النووا ت خووذ ال هووايم إلووى
المراعووي وال هووايم ع و عانة وفووي يوووم موون األيووام أصووحابي اخ وذوا بهووايمهم واتأهوووا إلووى
المراعي تحت من المرتفعات وأنا لوحدي توجهوت مو حيوانواتي إلوى المراعوي فووف فوي
يوور
المرتفعووات  .ووجهووت جمووالي إلووى أعلووى المرتفعووات ومووا عوواي معوواي أي س و
العصايا الواحده يي ما عندي ير ذلك وبعد وقت قصير فأ ه عفت اإلب تتأم وتأري
من اتأاه إلى اتأاه آخر ومن جانب إلى جانب آخر .
فقلت في نفسي ( :ما هذا الذي يحدث ؟) وحملت عصواتي وجريوت نحوو اإلبو فوجودت
جم ً ضخما ً جداً هائأا ً في حالة جنون قد بدأ يطاري اإلب (هش هوش هوش) وجريوت
نحوه فرف رأسه عاليا ً فوي السوما وضوم أرجلوه األماميوة وفوت أرجلوه الخلفيوة ونرور
نحوووي مسووتعداً للقتووال  .فأريووت نحوووه وبعصوواتي ضووربته علووى عنقووه  .ولكنووه هأووم علووي
وحاول أن يعضني ب سونانه  .والعصوا قود فلتوت مون يودي  .ووقعوت هنالوك بعيوداً عنوي هأوم
الأم و نحوووي بسوورعة فائقووة ولووم يكوون هنوواك أي منفووذ اهوورب إليووه فأريووت نحووو اإلب و
ويخلت وسط اإلب  .فاخذ الأم الهائج يطاري اإلب من مكان إلى مكان وكايت اإلب أن
تقتلني ب رجلها وأنا تائه بين أرجلها  .فدخلت مون جانوب وسوط اإلبو وخرجوت مون الأانوب
اآلخر والأم المأنون ي حث عني وسط اإلب فأريت بعيداً هكذا وفكرت في نفسي .
(إن هذا الأم البد سيقتلني أينما اتعب واقوف مون الأوري )  .وجريوت عووية مسوافة ييوايه
ولم يتمكن هذا الأم الهائج من رؤيتي بعض الوقت ولكنه فأ ه عنودما نرور رآنوي بعيوداً
اصعد الأ  .وعلى الفور جرى نحوي وبدأ يقترب مني رويداً رويداً .
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وبفض هللا تعالى رأيت حفره ك يره كان قد حفرهوا مورفعين والأمو كواي أن يلحوق بوي
ولكننووي جريووت بكو قوووتي أسوور وأسوور وتسووابقنا نحووو تلووك الحفووره وبفضو هللا تعووالى
وصلت الحفره ق أن يصلني الأمو بقليو وموا كوان منوي إال أن قفوزت بوداخلها بعود أن
كاي أن يلحق بي وقد تسابقنا نحو تلك الحفره بشده .
وقووف الأمو فوووف الحفووره ورأسووه علووى فتحووة الحفووره  .وكووان فووي الحفووره " أسوولة " ثع ووان
ضخمة جداً ولموا رأت الأمو تحركوت األسولة وقود جعلتنوي تحتهوا وتحركوت مون فووقي
ق ضت األسلة فم الأم والأم رف رأسه وجرها حتى خرجت إلى الخارج .
وفووي الخوارج التفووت األسوولة حولووه واخوذ الأمو يقوواوم ويتلوووى ولكوون األسوولة تمكنووت منووه
وطرحته أرضا ً وأخذت تمص يمه .
وإننووي قوود حموودت هللا وذه ووت بعيووداً وذه ووت إلووى ابلووي وعصوواتي وتركتووه واألسوولة
يتصارعان .وبعدين عرفوت أن العزلوة حتوى المورفعين موا يودورها  .وعشوان كوده جمعوت
ابلي وحملت عصاتي وذه ت إلى حيث يوجد قومي ورفاقي إليهم .
وقد حكى الراعي هذه القصة موضحا ً انه قد القوى صوعوبة مثو تلوك الصوعوبة التوي القاهوا
هذا الطائر بس ب األمطار .
والعزلة واالنعزال حتى الكراي ي باها .

القصة الثالثة

الأار ال خي
كان في جارين ك واحد عنده أسره واحد من الأيران يي كان كريم واآلخر كان
بخي  .مره من المرات ال خي سافر للسوف اب من أهله .
الكريم قام بالواجب عشى أواليه جم ليهم ال هايم وحلب لويهم النونم وقوام بكو
الواج ات نحو جيرانه بالحاجات التي كانوا يحتاجون إليها  .الأار الكريم يا ألنه عوية كان
أ نى من جارو وبهايمه أكثر عشان كده كان يراعيهوو ويسواعده  .وعنود وروب الشوم
وحلول المسا كان يقوم يت كد أن جيرانه قد اوقدو نارهم لصن الطعام أم لم يوقدو نوارهم .
فإذا عاهدهم قد اوقدو نارهم يقول فوي نفسوه (إن الأماعوة ييو عنودهم عشوا)  .ثوم ينصور
إلى الم يت  .وإذا عاهدهم لم يوقدو نارهم يقول ( :اليوم ما عندهم عشا وبايتين بدون عشا)
 .ويكلم يوجته تصن ليهم العشا ويويي ليهم عشا جاهز .
وط عا ً يا جماعوة الودنيا نفسوها موا فيهوا يوام الحوال وعشوان كوده الراجو الكوريم يا
نفسه أمواله بدت تنقص وك مره تكون أمواله اق من أول وال خي ياك ظروفه أخوذت
تتحسن  .وبينما هم كذلك الراج الكريم بودأ ينل وو الحصوول علوى العشوا حقوه وبودأ يتوقو
مساعده من جاره ولكن جاره لم يلتفت إليه .
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أمووا الرج و ال خي و ويوجتووه فكووانو يخ ووون الطعووام (الفأوووه التووي كانووت تسوومى فووي
الماضي الحأرية وهي التي تسمى اآلن العراقية) واللحم المقلية التي تسمى (القلت) كانو
يخ ونها تحت (المسط ) وهو سرير ك ير يكون ياخ بيت ال رش  .ولكونهم كوانوا يرهورو
كو نهم مووا عنوودهم أي حاجووة ي كلوهووا وكلمووا يت كوودو انووه مووا فووي واحوود عووايفهم كووانو يو كلون
ويش عون من األك .
والوقت اآلخر يدخلو أكلهم تحت (المشك) وهو مؤخره الحأره في بيت ال رش .
الهوووا كمووان فووي الأ ووال نقووي عشووان كووده الريحووة بتاعووت األكو تطل و والأيووران
يعرفو انو الأماعة يي عندهم (قلت) ولحم مأفف وبعض المو كوالت  .والأيوران عوارفين
تماما ً انه إذا س لوهم ما حيدوهم ألنهم كانو عارفين بخلهم كوي .
يوم من األيام الراج الكريم ويوجته عملوا خطة قامت المرأه قالت للراج الكوريم
(أنا وأنت اليم نتشاك ونتقات ف نت حاول أن تضربني يون أن تصي ني وترميني بحأر
يون ان يفلقنووي وانووا اجووري وايخو علوويهم وإذا عنوودهم عووي لووي هنوواك طريقووة اال ان
اسرقها منهم)  .الراج قال كوي جداً واخذ عصا ً وضرب بأان ها فصرخت وجورت
نحو الأيران ثم اخذ حأراً ورماها به وكاي ان يصي ها وجرى خلفها وهي كانوت امورأه
سريعة وكذلك هو ال يريد ان يق ض عليها وهكذا قفوزت ياخو بيوت الرجو ال خيو واخوذ
الرج عصا واخذ يدور حول ال يت فدخلت المرأه المشك .
ف خذت تصرخ وقالت (احموني من الرج الرج يريد ان يقتلني احمووني منوه)..
فقالوا له ( :اترك المرأه اترك المرأه هذه المرأه في حمايتنا نحن اتركها) .
والرج اخذ يدور حول ال يت  .وفي اثنا انشنال الرج ال خي ويوجته بالرج وجودت
المرأه اللحم (القلت) المقلية ولم تأد ماعون تضعه فيه والقلت كانت قوية متماسوكة  .وموا
عرفت تعم عنو فعملت نفسها ك نها تشتم وقالوت (يوا ولود المتماسوك يوا ولود المتماسوك يوا
ولد المتماسك  )..وهي تعني ان اللحم متماسك بشده .
وهووو قوود ري عليهووا قووائ ً ( :يووا بووت الخشووب المشوقوف فووي كو مشووك يووا بووت الخشووب
المشقوف في ك مشك يا بت الخشب المشقوف في ك مشوك  )..وهوو يعنوي عووفي خشو ة
واحفري بها النه يوجد في ك مشك خشب مشقق  .ولما وجدت خش ة مشقوقة وحفرت بها
في اللحم المقلي ووجدت كمية معقولة من اللحم لم تأد ماعون تحم فيه .
فقالووت (يووا ولوود الماعنوودو موواعون يووا ولوود الماعنوودو موواعون  )..والأماعووة ييو كمووان
قايلين انهوم يتشواتمو ماجواي ين خ ور  .فكوانو يقولوون صولو علوى الن وي موا تت عووا هوواكم
اض طوا انفسكم ما تعملو كده  .فقال الرجو (يوا بوت الل يوب يوا بوت الل يوب  )..ويعنوي بهوا
ضعيها في طر ثوبك) .
وبعد ان وضعت اللحم في طر ثوبها لوم تعور كيوف تخورج مون المكوان النهوا اذا
خرجت من االمام لل يت سو يرونها ولذا قالت (يا ولد الماعنودو اتأواه يوا ولود الماعنودو
اتأاه  )..وتعني كيف اخرج .
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يوا بنوت الو

 )..ويعنوي ارفعوي موؤخره ال يوت وأخرجوي  .وهوو

فقال (يوا بنوت الو
كذلك هاج قائ ً :
(يعوني اقت هذه المرأه يعوني اقت هذه المرأه) فهي امرأه فاسده .
وهؤال يحأزو فيهو ويتعلقو فيه وهي رفعت ال يت من الخلف وخرجت وجرت مسرعة
.
وهو عندما رأى انها قد هربت ولكي ال يرونها هاج اكثر ف كثر .
وهي قد هربت وانتررته في مكان بعيود فوي خوور كوانو قود اتفقوو للقوا فيوه وهكوذا
اخذو كمية كافية لهم ومؤثره في نف الوقت على الرج ال خي أخذوها منهم  .وفي ذلوك
الخور أكلو حتى ع عوا .
فقالوا (نحن مهما كنا م هذا الرج فاألفض ان نرح من هذا المكان) .
ورحلووو إلووى مكووان آخوور كووان فيووه بعووض أهلهووم ولووم يواجهووو أي صووعوبة بعوود ذلووك .
وصار العمار وصار السمار .

انتهت
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