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مق ّدمة
هذا هو الكتاب الثالث الذي يصدر عن "منتدى الشعراء والكتاب"
أتسس يف مارس 2017م كمجموعة يف "واتس أب" أو -ما
الذي ا
ضمت آنذاك حنو  66شاعرا وأديبا
يرتجم لدى بعضهم ابلوّثب -ا
عامة ،وقد أصدر امللتقى يف فرباير 2019
ومث اقفا معروفا وشخصياة ا
ما نعتقد أنه أول كتاب يصدر ورقيًّا عن جمموعة وّثب ،وكان بعنوان
"مشوع ذات ألوان" شارك فيه  33شاعرا من أعضاء املنتدى بثالث
وثالثني قصيدة خمتلفة األشكال بني عمودية وتفعيلية ونثرية ،تتناول

موضوعات خمتلفة ،وقد نشر الكتاب مع ترمجة إىل اإلجنليزية
للقصائد قام هبا  8من األعضاء ،بعضهم من الشعراء أنفسهم،
وبعض القصائد ترمجها أصحاهبا ،كما حرر الكتاب  3من األعضاء.
مث قُ ادم الكتاب يف ندوة ضمن مهرجان طريان اإلمارات لآلداب يف
ديب يف مارس 2019م ،كما كتبت عنه ع ادة صحف حملاياة وعربياة،
مثل األهرام املصرية وبعض الصحف األجنبية .

بعد االنتهاء من تلك التجربة األوىل من نوعها ارأتى األعضاء -
وقد بلغ عددهم  71عضوا يومئذ  -االستمرار يف جتربة أتليف ونشر
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كتاب ٍ
كتب مشرتكة أبقالم األعضاء بتقدمي ٍ
ّثن يتناول موضوعي
التسامح والسالم؛ ألنه كان موضوع الساعة ،بل جند أ ان دولة عربية
كاإلمارات اقررت أن يكون عام 2019م عاما للتسامح ،وكانت قد

وقعت يف أبوظيب وثيقة "األخوة اإلنسانية من أجل السالم العاملي
والعيش املشرتك" يف  4فرباير 2019م من قبل شيخ األزهر الشريف
وقداسة البااب حتت رعاية دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الشك أ ان ذلك كان يف ح اد ذاته حدّث اترخييًّا كبريا.
ا
الورقي الثاين بعنوان "إبداعات عربية يف التسامح
صدر الكتاب
ا
والسالم" يف أكتوبر  2019عن "ندوة الثقافة والعلوم" وقد شارك
عدد من األعضاء بثماين عشرة مقالة ودراسة عن التسامح والسالم.
كما شارك بعض الشعراء والشاعرات من األعضاء ابثنيت عشرة
بست قصائد مرتمجة عن
قصيدة ،وشارك بعض املرتمجني واملرتمجات ا

الدويل
لغات أجنبية .وقد أطلق الكتاب الثاين يف معرض الشارقة
ا
للكتاب يف نوفمرب  ،2019وكان ذلك ضمن إطالق أكرب عدد من
الكتب يف يوم واحد ،وكان مندوبو موسوعة جينيس لألرقام القياسية
وسجلوا ذلك .
حاضرين ا
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واليوم وقد بلغ أعضاء املنتدى  84عضوا ،نصدر هذا الكتاب
الثالث عن دار "نبطي للنشر" ،وهو عبارة عن  24قصة قصرية
ابللغة العربية ألربعة وعشرين عضوا ،مرتبة أجبداي حسب االسم
األول للكاتب .ختتلف القصص يف طوهلا وموضوعاهتا واملدارس اليت
تنتمي إليها.
كما ننوي إن أمكن إصدار كتاب آخر حيوي ترمجة إىل اإلجنليزية
هلذه القصص ،يقوم هبا أعضاء من املنتدى .
لكل األدابء الذين شاركوا
يف اخلتام ا
أود أن أعرب عن جزيل شكري ا
يف تقدمي مو ااد هذا الكتاب ،وأشكر بشكل خاص الدكتورة نعيمة

الغامدي جلهدها يف املساعدة يف مجع القصص وحترير الكتاب،
ولألستاذ مجيل داري يف تصحيحه ومراجعته ،وللدكتور عبد احلكيم
الزبيدي ملشاركته يف مراجعة الكتاب و إخراجه.

ويل التوفيق .
وهللا ا

د .شهاب غامن

العام
احملرر ا
ا
يونيه 2020
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القرنفل
إخالص فرنسيس
ٍ
ِ
حيمل بيده معوال عاله الصدأ ،وزهرَة
َّ
كل مساء يف طريق العودة ُ
قر ٍ
نفل.
مير بباهبا ،يلقي حتياة خجولة ،يرتك هلا الزهرة يف يدها مع ابتسامة
ا
رقيقة ،وميضي يف طريقه.
كانت ابوابة اخلروج والدخول ابلنسبة له ابوابة لدخول معبد ،وكان
الصباح واملساء موعدا غراميًّا لعاشق مع معشوقة مسراء ،وكانت
مشس الظهرية مالذا لقلبه الذي بلهفة مشتعلة يطالبه ابسرتاق النظر،
من خلف العديد من نصب الرخام احملفورة عليها أمساء وتواريخ
ميالد وهناايت عمر...
اخلشيب املوازي ملكان عمله يف مقربة املدينة،
كل مساء الكشك
جيتاز ا
ا
احلار ،مفتول العضالت ،هادئ
أمسر ،الوحته مشس ذلك الصيف ا

حب.
القسمات ،عميق العينني الناطقتني بقصيدة ا
ري األزهار ،وحفر القبور ،وتنظيف
عمله االهتمام حبدائق املقابر ،ا
الرخام األبيض ،ومجع أوراق األشجار املتساقطة...
يف عينيه صمت القبور ،لطول الوقت الذي يقضيه هناك .ابتعد عنه
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لكل من يتكلام معه،
لفيف من البشر إلمياهنم اخلر ا
ايف جبلب النحس ا
شاب كيف انتهت به األايم هنا؟ ال أدري ،لكناه هنا اآلن ،وهذا
ا
األهم.
ا
املرات ،صبياة يف العشرين ،غجرياة
مجلة دارت يف ذهنها مئات ا
املالمح واألطوار ،رقيقة االبتسامة ،كأ اهنا استم ادت من الورود رقاتها
ودالهلا ورونقها ،وعينان مسافراتن يف رحلة ال هنائياة إىل عامل بعيد .

مثلها مثل ابقي الناس لغزا هو كان ابلنسبة هلا ،واألكثر واألش اد
كل يوم ،لتنام يف حضن
اندهاشا زهرة القرنفل اليت كان يرتكها ا
يدها..
وصممت على السؤال وكان.
كل ما لديها من شجاعة يوما ،ا
مجعت ا

كل مساء ،أعرفها
الفل طوال النهار ،وأنت تعود يل بزهرة ا
أبيع الورد و ا
تستقر يف يدي ،هتمس يف دواخلي :أان عدت ،لن تستطيعي
حني ا
السر الكامن خلف هذا القرنفل؟
التخلاص مين ،من أنت؟ وما ا

كل الزهور قال ،له الكثري من املعاين اليت ختاطب الروح،
القرنفل كما ا
أنت تبيعني القرنفل زينة أعراس وأفراح وزينة للقبور ،أبيعها ،نعم
قالت ،لكن مل يهدين يوما أحد زهرة ،أشبكها يف شعري ،أو أتزيان
كأي أنثى ،وأنت أتتيين بعد يوم طويل تقضيه مع املوتى ،تشبك
هبا ا

يف شعري زهرة قرنفل ،ومتشي يف سبيلك دون كالم ،كأ ان املوت
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خطف منك اللسان.
توقافت قليال ،ما عساها تقول وقد رأت ذاهتا مثل ابقي البشر ال
ترى فيه اإال املوت فقط ،وال ترى اإلنسان ،فتجفل ملا دار يف
فكرها ،وتصمت.
اأما هو فيبتسم ،كم هو مجيل عندما يبتسم ،وكم تفيض تلك العيون
بنبع حياة.

أين شبح املوت إذا ،وملَ اخلوف كان يستويل على قلبها كلما رأته؟
اداي ودون أن
اخلشية تُربكها وهي أتخذ منه زهرة القرنفل ال إر ًّ
داخلي عميق يقول:
تدرك ،وتشبكها يف شعرها استجابة لصوت
ا
ضعيها يف شعرك كي تزدان من مجالك ،وتنبثق منها احلياة .تقول:
أّن لك أن تبتسم،
كيف تتكلام عن احلياة وأنت بني املوتى تقيم؟ و ا
أبم عينيك أفواج البشر من النائحني والثكاىل
وكيف؟ وأنت ترى ا
املرات؟
كل يوم عشرات ا
والنفوس الكليمة ،كيف تعيش املوت ا

أصحح لك املعلومة ،استطرد قائال :أان ال أقيم مع األموات
دعيين ا
وال بينهم بل أعيش احلياة يف مقربة ،أولئك البشر الذين ترينهم
جيملوا القبور
يكافحون أبقصى ما لديهم ،حياولون جاهدين أن ا
ابلزهور ،وينفقون الغايل والرخيص على األلواح الرخامية من نقش
وكلمات ،إ اهنم يهابون املوت كثريا ،أل اهنم ال يرون فيه اإال هناية
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األشياء ،أو هناية احلياة .
أراد أن يُكمل ،لكن حجبت الكالم عينا الصبية املغرورقتان
ابلدموع.
سكت ممسكا نفسه عنوة ،ومحل رفشه ،ومضى يف طريقه اببتسامة
كشفت خبااي قلبه ،وتركت جزءا منه بني يدي الصبية اليت راحت
تالعب زهرة القرنفل احلمراء ،وتداعب شقيقتها البيضاء من البارحة،
كل يوم ،أرادت أن تسأله،
ا
وتعجبت أ ان لون الزهور كان خيتلف ا
لكناه كان قد اختفى عن بصرها.
وقصة املوت
انتظرت اليوم التايل بشغف ،لتعرف حكاية األلوان ا
واحلياة بني القبور.
عودها أتى حامال بيده زهرة قرنفل بيضاء ،ألقى التحياة
كما ا
تشع بنور غريب ،شكرا قالت ،وزرعتها يف شعرها ،وسألته:
اببتسامة ا
ما رأيك؟ تلعثم ،مل يستطع اإلجابة ،فاجأه السؤال الذي بدون
موعد ،ال يعرف مبا جييب .وابملناسبة أردفت قبل أن ينطق حبرف:
هل املوت شيء سوى سادياة النهاية؟ ما زلت أفكر بكالمك من
احلب يكن املوت له هناية وخيمة ،ومن
يوم أمس .من ال يعرف ا
احلب أدرك أ ان املوت هو البداية.
أدركه ا
أي شيء يعطي مثرا إن مل ندفنه يف األرض أوال.
ليس هناك ا
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الزهور مثال أين جذورها ،ومن أين تستقي احلياة؟ هي مدفونة حتت
متتص من الرتاب الغذاء،
الرتاب ،خمتفية عن النور ،تعمل يف صمت ،ا
احلب اي صغرييت.
ا
احلب ،نعم ا
لتبث احلياة يف القرنفل ،ا
القرنفل األمحر هو احلب ،واألبيض هو الطهارة ،و ِ
أنت منهما نبض
ا
ِ
احلب.
أمتنااه ألستيقظ ،وتستيقظ احلياة يف جناة ا
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الدروازة
ثراي العريّض
بكل أحداثها تتسرب إىل أعماقنا ،وتنصب لنا
األماكن العتيقة ا
كمائن ال مرئياة.
وتتسرب إىل قصائدي ..
أحياان تنبعث أطياف الطفولة مبنامايت ،ا
مسجل يف تالفيف الذاكرة  ..الستائر اليت هتفهف من وراء
اتريخ ا
نوافذ اجلريان نصف املفتوحة ،وكأ اهنا تومئ خبجل لعابري الشارع ..
رائحة الرمل املختلط إبغواء البحر نبين منه قصورا و قالعا..
املتجمعة خارج بيت ج ادي حيث ركن الطواويش
أكوام احملار
ا
..تعرجات األزقاة الشعبياة و
حصيلتهم منها بعد موسم الغوص ا

اجلدران اخلشنة.
ٌّ
مكتظ ببنات و بين األعمام و اخلاالت ..
فناء منزل العائلة
دروازاته و بواابته تفتح على شوارع خمتلفة .بواابت ضخمة

تستوعب مجال أو عربة لوال أ اهنا مقفلة من الداخل ما عدا طاقة
صغرية هلا ابب نستخدمه للعبور..
يقولون :إ ان اخلرائط القدمية ملواقع خطاان الطفولية تبقى يف الذاكرة،
هذا صحيح.
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أمحل يف ذاكريت خارطة للمنامة القدمية ،يتص ادرها "فريج احلطب "
..
أحالمي تؤاكد ذلك ،وكوابيسي أيضا.

أحلم ابألزقاة والبحر والفراشات وسدرة النبق واملدرسة..
بيين و بني البحر عالقة عشق منذ اكتشفته.
مل يكن البحر بعيدا عن بيتنا  .كنت أستطيع أن أمشي إليه يف ربع
ساعة مرورا مبصنع الثلج  ..و مل يكن مسموحا يل أن أفعل ،لذلك
مل أخرب أحدا بزايرايت السرية للبحر.
لكنه كان أبعد من املسافة إىل مدرسيت " عائشة أم املؤمنني" و
وعمي سامل.
بيت خاليت نصرة ا

رمبا كنت وقتها يف السابعة أو الثامنة من عمري.
مفضال عندي ،مينحين مئة فلس حني
عمي سامل -رمحه هللا -كان ا
ا
أحييه وأان يف طريقي إىل املدرسة.
املتسول األشعث الذي يستند
مل أبح له أنين أفرح حني أراه ،أل ان ا
مادا ساقيه العجفاوين املفرطيت الطول و
إىل جدار املدرسة يوميًّا ًّ
السواد والنحافة مواجها الزقاق الذي يؤدي إىل بيتهم يرعبين كثريا .
كان دائما شبه عار ،أخافه كثريا ،ألناه حني خيلو الشارع من

العابرين سوى طفلة وحيدة مضطرة لالقرتاب من موقعه للوصول إىل
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مدرستها كان يكشف عورته متهيجا مستمتعا برعبها الواضح.
وعمي سامل قريب،
كنت أطمئن نفسي أ ان بيت خاليت نصرة ا
عمي سامل وخاليت نصرة كان
وميكنين أن أحتمي به .حيث بيت ا
يف هناية زقاق طويل جبانب املدرسة.
املتسول
لعمي سامل أو أليب أو أمي مبا كان يفعله
ا
لكين مل أبح أبدا ا
ا
املرعب.

عمن ألعب معه من الصغريات.
بعد املدرسة كنت أحبث ا
كنت ألعب أحياان مع نعيمة اليت تسكن يف اجلوار ،وتبيع ج ادهتا
املخلال من صنعها ،وأحياان مع سلوى بنت انطور املدرسة الذي
كان أيضا يعمل حارسا لدار السينما بعد انتهاء دوام املدرسة.
منعت من اللعب اإال مع قريبايت بعد أن أقنعتين سلوى مبرافقتها إىل
النهاري بعد ظهر اإلثنني بدال من العودة إىل املنزل
عرض السينما
ا
.
لذا صرت أزور بيت خاليت نصرة أكثر..
متوجسة أ ان
التفت
كنت يف الطريق إليه عرب الزقاق اخلايل حني ا
ا
خطى تتبعين ..
مكررا " :ايهلل
كان هناك رجل ميسك بعصا يتع اكز عليها ،و ينادي ا

من مال هللا".
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شحاذ املدرسة
كان كفيفا مغلق العينني .اطمأننت أناه ليس ا
املرعب ،وعدت أواصل عبور الزقاق إىل بيت خاليت .شيء يف
صدى خطاه ورائي أقنعين أناه يقرتب مين  ..صرت أسرع ،وهو

التفت إليه،
يسرع ورائي  ..أخذت أركض ،وأمسعه يركض ورائي  ..ا
يف،
مل يكن يتع اكز على عصاه ،وال كان مغلق العينني بل كان حي ادق ا
ومي اد يده.

وصلت ابب بيت خاليت وأان أمسع أنفاسه الالهثة بوضوح ،وأكاد
أحس حرارهتا على رقبيت  ..أخذت أطرق الباب مبطرقته النحاسية
ا
علي ،الدروازة املقفلة
بتكرار مستميت  ..أحسست أنين سيغمى ا
الشحاذ الساخنة ورائي..
أمامي ،وأنفاس ا
جمرد ثوان ،لكناها بدت يل دهورا طويلة.
رمبا كانت ا
جف فمي متاما.
بدأت ركبتاي ترجتفان ،و ا
أحسست ابلدنيا تدور يب ،وظللت أقرع الباب.

فجأة فتحت الطاقة الصغرية يف الدروازة ،وأطلات مرمي العجوز اليت
حتتج " :كدت تكسرين الباب" وال
تعمل يف بيت خاليت ،و هي ا
أعرف كيف استطعت أن أفتح فمي ألحاول أن أقول" :هذا الرجل،
هذا الرجل كان حياول أن  "..رمبا مل تسمعين ،فقد عاد يشحذ
مكررا " :اي هللا ،من مال هللا" ..نظرت إليه مذهولة،
بصوت عال ا
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كانت عيناه قد عادات مغمضتني.
أدخلتين وعادت إليه بصدقة..
مل أعد أذهب إىل بيت خاليت نصرة اإال برفقة اأمي ،وال إىل املدرسة

اإال متشباثة بيد أخيت األكرب مين.
وظل الرعب الكامن يستوطن ذاكريت ،هلع غري
كربت ،و نسيت ،ا
الشحاذين و األزقاة.
مفهوم من ا
تعرضت لضغوط ما زارتين كوابيس الدروازة دون أن أفهمها.
مثا كلما ا
عدو
حني أيقظين زوجي مرارا من كابوس أتصارع فيه مع خطر ا
جمهول أمام ابوابة أحاول ص اده عنها ،و دموعي تنهمر  ..تذكرت
تفاصيل ما حدث لطفلة السابعة.
عرفت أ ان رعب الطفولة ينفلت من تالفيف الذاكرة يف كوابيس
ال نفهم ملاذا تطاردان.

هامش:
الدروازة :البوابة يف بعض اللهجات اخلليجية وأصلها فارسية وتستخدم يف األوردية واهلندية
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ث على أريكة ِّّ
الزفاف
َح َد َ
جاسم الصحيّح

أي م ًدى سوف أشتاقك ..ال أص ّدق َّ
أن
(ال تعلم اي حبييب إىل ِّّ
هذه املكاملة اهلاتفية ستكون آخر مكاملة بيننا ..ال أص ّدق أبدا).

خمالب قافزٍة من أسالك اهلاتف
ت هذه
نطَّ ْ
ُ
الكلمات على قلبه مثل َ
ِ
وتشمعه إبجهاشة الوداع األخري لترتك حبيبها
قبل أن تغلقه (هدى) ا
يتوسل اهلاتف أن يصدح واألسالك أن تبوح ولكن دون
وراء املسافة َّ
حتولت إىل قَصب ٍة ٍ
حنيلة
جدوى ،بينما هي على الشاطئ اآلخر قد َّ ْ
ََ

شرر الذكرايت.
قنديل ال ُّ
ينفك يتناثر منه ُ
يتدىل يف طرفها ٌ
يطل
وجهُ تلك الليلة (السادسة عشرة من ربيع اآلخر /عام )...كان ُّ
من ُشرفة الوقت عابسا ومق ِطابا ال يشبه ليايل العرس أبدا ،وهناك
(هدى) جالسة إىل جانب عريسها على أريكة الزفاف حيث أشواك
ِ
نجد تلك األريكة.
نبتت وافتضَّت
احلقيقة قد ْ
املخمل الذي كان يُ ا
َ
أحست (هدى) ابألشواك تنغرس يف جسدها ،و َّ
َّ
لكن الفضيحةَ
منعتها من الصراخ يف زمحة احلضور ..مهست لنفسها نبضا إىل
نبض:
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أرضي ُّ
أشد سوادا من أن تكتبه السماء ..أليست املرأة
هذا َ
قدٌر ٌّ
كالوردة ال ميكن أن تتفتَّح بتالتـُها رغما عنها؟ وأي معىن للوحدة
ٍ
شخص ال تشعر به؟
أش اد وطأة وأكثر وضوحا من معاشرِة

توزع نظراهتا كالآللئ احلزينة
كانت الكامريات تتالقفها بينما هي ا
ٍ
على وجوه النساء من حوهلا .فجأة ،تَ َشظَّ ْ
ت لؤلؤةٌ على وجه َحَرثـَْتهُ
عناصر املاكياج إىل
َّت
ونثرت فيه
ُ
بذورها فارتد ْ
ثريا ُن الزمن ْ
التجاعيد َ
ُ
ِ
تستطع أن َّ
تصد غارَة األايم عن ذلك
منامجها خجلى حينما مل
ْ

ست (هدى) يف تلك املالمح البعيدة فإذا هبا مالمح
الوجهَّ ..
تفر ْ
ِ
األم وابنتُها
أت
مالمح احلزن على وجه العروس .بدأت ُّ
أ اُمها اليت قر ْ
َ
فكل
ختطَّان َر ْمسا كاريكاتوراي حزينا يف اهلواء ابلصمت والنظراتُّ ،
رم ٍز فيه َّاختذ هيئةَ ثعبان ،و ُّ ٍ َّ
شكل أفعى ..وال يكاد
كل داللة اختذت َ
يكتمل ذلك الرسم حىت تقطع خطوطَهُ قُبلةٌ من صديقة ،أو َّ
ضمةٌ
من أخرى يف غمرة التهاين.
ويف الوقت الذي كانت تتالشى خالله تفاصيل ِ
وجه (هدى) شيئا
ِ
جتاويف إحساسها رائحةُ صدى معتَّق داخلها..
انبعثت من
فشيئا،
ْ
حتولت إىل
تتجسد يف شكلها النهائي حىت َّ
ومل تك ْد تلك الرائحةُ َّ
خارطة تقود إىل ِ
صوت حبيبها يف حوا ٍر قدمي معها:
أرغمك أهلُ ِ
ِ
ك على الزواج من أحد غريي؟
ـ ماذا لو
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ـ هذا حمال ..ال أحد يستطيع أن يفصل املاء عن اخلرير ساعة جراين
النهر.
شاعري ال يُسمن وال يغين من جوع!
ـ هذا كالم
ٌّ
الدين ،وال أعتقد َّ
الدي
أن و َّ
ـ اي حبييب ..إن السماحة من وظائف الو َ
سوف يتخلَّيان عن وظيفتهما.
جرت (هدى) آهة خفيفة وقبل أن تنـزلق تلك اآلهة من اللهاة
َّ
خبأهتا يف ٍ
سعلة مصطنعة مثا غابت يف جنوى:
ا
ِ
يف
يف منك اي حبييب ،وما تب اقى َّ
أودع ما تبقى َّ
كيف أستطيع أن ا
منك هو كلُّك .كيف يل أن أذهب بذاكريت إىل حضانة الغياب كي
َ
آخر
ا
أدرهبا على نسيانك ،وكيف ميكن جلسدي الذي مسايتَهُ أنتَ :
ِ
حبرية ..كيف ميكن هلذه
مالعب طفولتك؛
َ
وحلمت أن تلعب فيه ا
اجلَّرة الواهنة ِ
ذات البَ َشَرِة اليت يفتضُّها اهلواء الرقيق ..كيف ميكن هلا
َ
أعاصري الندم والقهر عُمرا أبكمله دون أن تتسابق
أن ختتزن
َ
أمشاجها إىل االنفجار.
ُ
اي إهلي ..لن أدع اجلرمية داخلي تنـزف كل دمائها هذه الليلة ،ال ب اد
لألايم القادمة فاجلرح طويل ،وال ب اد أيضا
أن اأدخر كثريا من الدم ا
أن أقرع رؤوس الشياطني ابألش اد من اآلايت كي أحتاشى االصطدام
إن ورقةَ ِ
عقد الزواج س ٌّد ٍ
ابلقيم واملبادئَّ .
عال أمام تدفُّ ِق هن ِر
َ
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َّيت أن
احلب ..تَـبًّا هلذه الورقة السوداء ..كم متن ُ
مشاعري ابجتاه ا
ٍ
يت
كتب ُ
عقد زواجي على ورقة بيضاء كحليب أمي ..آه ..كم متنا ُ
يُ َ
ذلك.
غاصت (هدى) يف أعماق وساوسها أكثر وأكثر وهي مازالت على
ْ
أريكة الزفاف:
الطالق ..الطالق هو احلل القادر على إنقاذي من وحش هذه
الوساوس .ال ..ال أريد أن أهرب من ٍ
وحش ُّ
أشد
وحش ليبتلعين ٌ
وحش آخر ،وهو لن ينقذين من وحش الوساوس
ضراوة ،فالطالق ٌ
إالا ليستفرد يب وأيكلين على مهلَّ .
احلب املبتور ليس مأسايت
إن ا
وحدي فطاملا حدَّثتين صديقيت (وردة) عن عشقها اجلارف البن

نسيم الزواج ،كان نسيما مسموما دفعها
احلارة ،وحينما ا
هب عليها ُ
بقيت
إىل أحضان شخص ال تعرفه ..كذلك صديقيت (وفاء) اليت ْ
ِ
انتهت إىل رجل طارئ على
حتلم اببن جارهم ،و ْ
أطول من عُمرها ُ
حياهتا .ال َّ
بد من االعرتاف أبناين لن أكون بدعة يف اجملتمع ،ولن

السنَ َن الشمطاء .هذه أنوثيت جتري يف جمراها
أجتاوز التقاليد و ُّ
الطبيعي:
ٍ
احلي ينتظر َن رؤيةَ بطين بعد عدَّة أشه ٍر َّ
ذبيحة
تتدىل مثل
نساءُ ِا

للسلخ!
معلاقة َّ
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جدرا ُن البيت تنتظر إعادة تشكيل مالحمها إىل األمجل كلَّما
ِ
بصرخات ِصغاري!
تطمت
ار ْ
والشارعُ ينتظر اغتساله يف هن ٍر من األطفال يتدفاق من خلفي كلما

َع َْربتُهُ!

أترك قليب معزوال يف ركن من أركان جسدي كاملرآب
سأصرب إذ ْن ،و ُ

املعزول يف زاوية من زوااي املنـزل .من أجل عيون الشارع وجدران
البيت ونساء احلي سأصرب ..سأصرب مشطورة هكذا :نصفي اخلارج
اِ
متزوج ونصفي الداخل أعزب.

شك ..ولكنَّها ليست جرمية أهلي ..وإمنا جرميةٌ عائمةٌ
هي جرميةٌ بال ا
ميكن حماكمةُ جمتم ٍع أبكمله.
ميكن حماكمتُها اإال مبقدار ما ُ
ال ُ
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ساعة ومرآة بيضاء
حارب الظاهري
أين حتما فعلتها بعد
مل أكن أرتشف قهويت معها يف آخر الليل ،اإال ا
أفضلها يف أول املساء ،كان هلا ما
حماوالت إلرجاء الفكرة ،كنت ا
يشبه الطقوس املسائية ،تناءت تلك اللحظات ،وعادت يف التحام
حكاايت ليلياة
تبعثر ما للثواين،
ف
أجوف ،توقا ٌ
ٌ
ٌّ
حتمي للوقتٌ ،
يؤرق النائمني ،تزاحم يف السواد
تضج ،ال أشعر ابلزمن الذي ا
ا
املهيمن ،يطمس دقائق التمتع ابلنظرة األبدية للحياة ،يضرم احتدامه
بساعة بيضاء على اجلدار ،ال عقارب هلا .
اقررت اأال أرفع الستائر "ابلرموت" ،حىت ال أشعر ابلضجيج الذي
حيدثه صوهتا يف الصمت املهيب ،حالة هوجاء ويتوارى خلفها
الزمن.
حىت ال أرى الفتاة ذات اجلبهة الساطعة جتلس على الشرفة الليلية،

حتاور السماء اببتسامة بلهاء ،جاريت هي اليت ال أعرفها جيدا ،هلا
حملات استثنائية ،أعرف امسها أو تناسيته.
كأين فقدت من الزمن
أوال ا
أود أن يقع اللوم على ذاكريت ،رفقا هبا ،ا
حلظات ال معىن هلا ،حلظات اضطراب مهووسة ابلضياع ،تنازلت
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أي شيء ،وأيقنت أ اهنا حمض إّثرة ،وبدأت اللحظة
عن مناكفة ا
املختلة من الذاكرة البيضاء الشفافة ،اللحظات املاثلة تصبح ذات
هبي ،ال فتور وال صخب.
بعد ا
خيايل مجيل ،ذي رونق ا

وخضم
اغرتاب يف التفكري ،حلظة ليلية بل حلظات ،ال أحد جييبين،
ا
وأتمل يف األشياء املاثلة اليت تبدو مجيلة ...أقرأ تعابري ومهها،
صمت ا
مترد اللون
الن منذ زمن ،ال أعرف شيئا عن األشياء القدمية ،ا

أود أن أحجر على ذاكريت ،من أجل أن
والشكل على ذاكريت ،فال ا
خيلد صميت األخري ،صمت الشارع الكئيب.
لوال ضجيج القطط الذي متادى ،لن أفتح الستائر ،فالقطط ال
وحرة ،تدفع مثن
تضجر اإال ليال ،ا
ألهنا مشردة ،وهي بال إيقاع للزمن ا
حريتها ،أبهنا بال مأوى أيويها ،وبعد بضع حلظات من السرحان
ا
إيل ،هي دعوة كالعادة
ابغتتين جاريت ذات اجلبهة الساطعة ،إشارة ا
للسهر معها ،وقد أع ادت القهوة الليلية ،وتبدو أمجل وهي تنتظرين،

حجبت جبهتها الالمعة بقليل من خصالت شعرها ،بدأت أمجل
إيل بك افها وبعنفواهنا،
أمام حمطات قناعيت اخلفية ،أحلت وهي تشري ا
ألرتشف قهوة معها ،كأ اهنا تنتظر اللحظة تلو اللحظة ،منذ عرفتها
متورطة مع الزمن.
وهي ا
أود أن أخرج من فكريت البائسة ،القهوة هي نبض الوقت واللقاءات،
ا
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ملا أبقى يف غرفيت ،هذه اليت حتولت إىل غرفة مزمنة ،فما إن أومأت
إليها حىت شعرت أبن ال انفصال عن الزمن ،خرجت من عباءة
الزمن جرحيا وحزينا ،وها أان أوافق على تبعات زمنية رمادية ،رمبا
شك يف الزمن .
سوداء حافلة مبا يساورين من ا
ألزمت املوسيقى اهلادئة ابلصمت ،وبدأت ألبس هندامي اجلديد،
أجزم ال أعرف مىت اشرتيته ،ليبدو جديدا ألعوام قادمة ،وأمام حلظة
كهذه ،أقابل فيها فتاة مجيلة ،تنتظرين على ما يبدو بلهفة وشوق،
اإليقاعي ،مل أمسع
تدرجت من العلو الثالث ،كان حلذائي صوته
ا
إيقاعه منذ زمن ،مل َأر ملعانه ساطعا ،مل أف اكر يف الطريق ،والسماء
تبدو داكنة.
اخلفي أ اهنا تراقب حضوري من آلة
مل أطرق الباب ،اكتفيت ابلشعور ا
املراقبة ،وحتشد حضورها املشبع ابللمعان ،تنطوي حتت جنح الباب
األنيق.
خطوت معها هادئة ،ال تبدو لغة ترحاب بيننا حتضر ،وال مهس
يؤجج الصمت ،ما يبدو تالمس شعوران يف البهاء ،كأنه يف فضاء
ا
يفر بنا حنو جناحها اخلاص ،سائر البيوت من حولنا فخامة
أزيل ،ا
ا
من األسى ،ال نبض فرح يوحي ابحلياة فيها ،هلا أانقة من احلكاايت
املؤملة ،وكم تبدو حزينة.
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املر على لساين ،مل أعرف
شعرت أب ان القهوة بدأت تفقد طعمها ا
أب ان هلا حروفا تنطلق يف الرأس ،وهلا رائحة ينكمش هلا األمل ،ال تنعتق
رائحتها من ذاكرة األفكار ،ال متنح اللحظات أن تثب بعيدا،
يؤرق اجلسد ،تدرك أب ان هلا فقاعات بيضاء ،ال
تسلسل حدّث ما ا
تشاهد حني مزجتها ابلليل واألحالم ،وعصف هبا الوقت بعيدا عن
سهرتنا ،نظراتنا توحي أبننا تقابلنا مرارا يف بيتها ،وعلى األريكة،
وحت ادثنا على ضفاف النهار ،ويف كنف اهلدوء تل اذذان "ابآليس كرمي"،
حني الروح كانت تفزع من األصوات اهلوجاء ،التقينا أمام حديقة
من الزهور ذات مرة ،وارتشفنا مع الشاي ماء الزهور ،والتقينا ذات
الكل كانوا يزعمون أب اهنم
مرة خلسة ،مبحاذاة بوابة السوق القدمي ،ا

ال يروننا ،أو يغضون الطرف ،ونزعم أنانا جسدان من براءة ،وعقل
من طفولة واغرتاب .
النسائي ،تساءلت :أين أان اآلن،
مزجت جسدي برائحة عطرها
ا

أحياان أشعر جبسدي حيلاق يف السماء ،وأحياان ال أراها تبتسم
كعادهتا ،تراودين الفكرة حينها ،تقول استسلم للزمن ،أو اترك حياة
العبث ابلوقت واألايم ،عش بال زمن ،بال دقائق تفرتس ملذاتك،
قهوة العشق مل تبدأ بعد ،والسهر يصدمنا بصمته ،فكلما زاد الوجع
الليلي والتعب ف اكرت كيف أطوي سجادة الوقت ،وأستسلم .
32

نقرت الطيور انفذيت ،أشعرتين ابلظمأ وصحو ساعة الزمن يف قلبها،
عطشها بوصلة اجتاهها وجوعها ،بصيص من ضوء يفتح جفوين
قليال ،أشعر بساعة الوقت تالمس عقارهبا ،مل تعد بيضاء ،ومل تعد
قصورا حويل وال بيوات فخمة ،قهويت الفاضلة مبرارهتا فاصلة بني
زمنني ،وجاريت اجلميلة لعلاها تنهض من نومها ،وجتلس قليال قبل أن
تذهب إىل عملها ،تستدرج الوقت هبدوء ،لن أهتندم أمام مرآيت
أود أن أكبح مجاح األانقة الفاترة واملظللة ،منذ
مثلما تفعل هي ،ا
عقدي الثاين مل أعد على التصاق مباشر مع األانقة .
هنضت من سرير عاملي اآلخر ،وأرسلت جلاريت كلمة صباح اخلري،
لكل من هم يف أتون األسئلة الزمنية ،قطفت هلم وردة محراء وأان
و ا
أرتشف قهويت مبالذ الصباح ،والعصافري تنقر حبات الوقت ،وجتنح
بعيدا ،كأ اهنا تطري ابلوقت حنو اجملهول ،كأ ان الوقت ال يتفهم وجودان
وال حيصي اآلالم اليت تنتابنا من وقت إىل آخر.
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الصرصور والعصفور
رايض نعسان آغا
ِ
بدت اللعبة مسلاية ،طائرة حتلاق يف السماء ،لكناها تقرتب من أسطح

يلوح
املنازل ،مسع األوالد أزيزها ،فرحوا أل اهنم أوشكوا أن يروا الطياار ا
هلم بيده بينما يده األخرى تقود الطائرة ،هرعت اأمهم إىل الشرفة،
وصرخت برعب:
ماذا تفعلون هنا ؟نتفرج على الطائرة ،اأمي انظري ،أليس هذا الطياار هو ابن جرياننا
 االذي صار ضابطا يقود الطائرات ؟
األم ،وتصرخ:
تصعق ا

احلي كلاه .تعالوا
ال ،هذا ليس ابن جرياننا ،هذا سريمي قنبلة اتدمر ا
احلمام ،هياا بسرعة.
ادخلوا ،واختبئوا يف ا
ابنتها فاطمة تشعر ابلرعب ،تدخل مرتعشة ،وقد سرت قشعريرة

الذكي إىل اأمه
اخلوف يف جسدها الناحل بينما ينظر ابن العاشرة
ا
املغ افلة ،ويقول ساخرا:
احلمام ؟
ألن تصل القنبلة إىل ااألم على وجهها هلعا ،بينما ابنها األكرب ابن الثانية عشرة
تلطم ا
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يضحك:
اي اأمي ،أفضل مكان للحماية من القنابل هو الشرفة ،هنا نطري،نتحول إىل صراصري.
نصري عصافري ،يف ا
احلمام هناك احتمال أن ا
األم أ ان قائد
الطائرة حتوم كأ اهنا تبحث عن هدف حم ادد ،وتشعر ا
الطائرة رأى أبناءها ،وأ اهنم هدفه .
تنظر يف عينيه ،تراه ،حتدس أ اهنا تعرفه ،هو ابن اجلريان ًّ
حقا ،خييال

إليها أناه يشري هلا بيده ضاحكا ،بل توشك أن تسمعه يناديها:
جارتنا أم أمحد ،أان سليمان ،ابن جارتك أم سليمان الذي كانيلعب يف احلارة مع ابنك أمحد ،لقد صرت مالزما .هل صحيح أ ان
أمحد هرب من عامني ،وصار إرهابيًّا ؟

ترتعش اأم أمحد ،هي ال تعرف أين ذهب ابنها الذي طُلب إىل أداء
اخلدمة العسكرياة ،فتل اكأ طويال ،وتوارى مثا هرب ،وترك رسالة صغرية
ألمه يقول فيها ( :ساحميين ،ال أستطيع الذهاب إىل احلرب ،أخاف
ا
مين أن أقتل أحدا ،سأهرب ،أعدك أبن أعود )
أن يطلبوا ا
لكن أمحد مل يعد.
تلتف الطائرة حول سلسلة العمارات املتالصقة ،تعرب بني مالقط
ا
خبزاانت املياه واملازوت
الغسيل املنتشرة على األسطح املكتظاة ا
وصحون الدشات الالقطة .يصرخ ابنها الذكي وهو يرى اأمه ترجتف:
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 اأمي ،هذه الطائرة لن تقصف ،الكابنت ابن حارتنا ،حمال أن يهدمابن حارتنا بيوت أهله وجريانه ،هو يبحث عن اإلرهابيني فقط.
ط يتعربش ملالعبة
ط كق ا
اأما أخوه الصغري فقد ابغته فرح جعله ين ا
فراشة ،وهو يصرخ:
 اأمي ،شويف الربميل ...تصعق اأم أمحد وهي ترى الربميل يتهاوى ابختيال ،ويرتاقص زهوا

احلي ،يصرخ وائم بفرح وسخرية.
وهو يف طريقه إىل ا
جاران يعرف أ اان نعيش بال ماء ،أكيد هذا برميل ماء .إناه يريد أنيسقي أهل حارته.
يضحك الصغري ،ويعلاق مبكر:

بل هو برميل مازوت ،أغمض عينيك ،املازوت حيرق العيننينسيت اأم أمحد ذعرها وهي مأخوذة مبتابعة رحلة الربميل ،أين
سيسقط ؟ ومن سيموت بعد دقيقة ،أو من سيفقد يديه أو رجليه،

أو من سيبقى حيًّا حتت أنقاض بيته ،والربميل يقرتب  ..ويقطع
حاد ،يعلن الصغري عن هطول برميل آخر
عليها شرودها تصفيق ا
احلي  ..تصرخ اأم أمحد:
أرسله جاران إىل ا
متفجرات ...
اي ويلي ،تعالوا ادخلوا بسرعة ،هذا برميل اتقبض بيديها على الولدين ،والربميل يقرتب ،ويتهاوى ،ويصرخ وائم:
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 اأمي ،إن كنت خائفة فص ادقيين الشرفة هي املكان اآلمن.تصطك أسنان اأم أمحد وهي تسحب الولدين راجفة اليدين إىل
ا
احلمام ،ومل تعرف أين اختبأت فاطمة
الداخل ،وتقودمها إىل ا

مصر أن يبقى يف الشرفة ،وحياول أن
الصغرية ،اأما ابنها وائم فهو ا
يفلت وهو يصرخ:
-ال أريد أن أموت كصرصور.

يضحك الصغري خببث:
أان الذي سأكون العصفور ،وأنت ستكون الصرصور.وجيف الدمع يف مقلتيها ،وتطفئ يف
تنظر اأم أمحد إىل ولديها ،ا
جوفها محاى السؤال:

احلي فوق رؤوسنا ويقتلنا ؟ أطفايل مل
ملاذا يريد سليمان أن يهدم اخيرجوا يف املظاهرات ،وأمحد هرب ،وجرميته أناه خاف أن يقتل أحدا
من أبناء اجلريان.

نسيت اأم أمحد أ ان الربميل يوشك أن يصل ،وقبل أن تسمع االنفجار،
ودوى انفجار مل ميهلها كي تسمع صداه،
فلت الولدان من بني يديها ،ا
حتوال سريعا إىل عصفور وصرصور ،ومل يعرف أحد مصري
لكن ولديها ا
فاطمة.
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اإلكسري ..رمبا
شاكر نوري
علي كما لو أ ان نسرا فرش جناحيه
شعرت فجأة حبزن داكن خييام ا

على أنفي ،وخنق أنفاسي ! كان الوقت مساء ،ولون السماء امتقع
قليال ،واختلط أبعمدة دخان غريبة انبثقت من قلب بغدادٍ .
حينئذ
مر يلصق يف ابطن الفم .
أصبح للغثيان طعم ٌّ

أي شيء بني جدران غرفيت ،لذا اقررت
أصبحت عاجزا عن فعل ا
ظ بدكاكني
ملطل على هنر دجلة ،واملكت ا
اخلروج والتجوال يف الشارع ا ا
الفضة واجملوهرات ،يف حماولة حملاصرة هذا الغثيان
صاغة الذهب و ا
والتخلاص منه .

كانت أشكال األساور واألقراط واخلوامت تبعث يف نفسي هبجة،
لكناها يف الوقت نفسه ختفي بني ثنااي نقوشها أسرارا وطالسم أشبه
ما تكون بغموض احلروف اليت تبعث القلق .

قلت يف نفسي :
ماذا ينفع أن أستبدل ابلغثيان القلق؟
مثا أجبت :
لكين ينبغي أن أكون هنا أو هناك ...يف غرفيت أو يف
ا
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الشارع !
قطعت جزءا من الشارع وأان أهلو ابلنظر إىل نقوش اجملوهرات
وملعاهنا.
كنت على الدوام مولعا بربيق الذهب ،فمنذ صغري كان ج ادي
يصحبين معه إىل دكانه الكائن يف الشارع نفسه .
كانت األبنية احلديثة الشاهقة ختيام على البيوت البغدادية القدمية

ذات الشناشيل املصنوعة من اخلشب ،حيث تضاءلت يف ظالهلا،
وأصبحت مثل علب الكربيت .
ال أعرف كيف توقافت عند دكان صغري منزٍو ،انش ادت نظرايت إىل
اجملوهرات املعروضة فيه .يف الواقع مل جتذبين تلك اجملوهرات بقدر ما
السن ،وقد احنىن بقامته الضئيلة على
جذبين وجه الصائغ الطاعن يف ا
خامت حنيف ،يصقله بوساطة منفاخ خترج منه ألسنة هليب حارقة،
إيل أ اهنا على وشك أن حترق أطراف حليته الكثاة النازلة
حيث خيال ا

إىل األرض .
اخلشيب املهلهل ،ودخلت ذلك الدكان
ال أتذ اكر كيف دفعت الباب
ا
الناري.
حىت وجدت نفسي يف مواجهة الصائغ اجلامث على منفاخه ا
كان خيالطين شعور مؤاكد أبناه كان يبحث عرب نظراته القلقة يف

حيول به املعادن الرخيصة إىل معادن مثينة ،لكن
اخلامت عن إكسري ا
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الرث ،ودكانه املنزوي البائس ،وأدواته البسيطة مل تكن توحي
ثوبه ا
أبدا أبناه مقدم على تلك املغامرة اخليميائية اخلطرية !
مل يرفع الصائغ اهلرم رأسه ،ومل يشعر بوجودي إىل أن وضع اخلامت
الذي يف أطراف أصابعه املعروقة املرجتفة يف حوض صغري مليء
بسائل أبيض يشبه احلليب ،فأحدث فرقعة .وحاملا انطفأت شعلة
املنفاخ ،واختفى صوته ،رفع رأسه .
ح ادق يب ،وعصر جتاعيد وجهه وكأناه حي ادق يف رجل مريب ،قائال
بنربة صارمة :
أبين أقتحم عزلته ،فقلت له :
ماذا تريد؟ شعرت ا
أي معدن تصنع جموهراتك؟
من ا
قطب حاجبيه ،وحدجين بنظرة مستغربة قائال :
وماذا تعتقد؟
أقول هل تصنع جموهراتك من الذهب اخلالص مثال؟ !
-

الذهب اخلالص !
وضع مع اداته جانبا ،وأخرج علبة من جيبه ،التقط منها قليال من
مررها بني شفتيه الذابلتني ،الصقا
التبغ ،ونثره وسط ورقة خفيفة ،ا
يدخن كما لو انفتحت أساريره من
حافتيها بلعابه .عندها بدأ ا

جديد .مثا قال :
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بين ،املعادن أجساد وأرواح .
اي ا
إيل أناين أحت ادث
بقيت شاردا حلظة أحبث عن إجابة مناسبة .خيال ا
إىل ج ادي !
قلت :
وكيف تكون للمعادن أرواح؟
قال بنربة حازمة كأناه عامل كيمياء خبري :

الفضة واحلديد والنحاس والرصاص
من األجساد :الذهب و ا
واخلارصني.
احلادة عن أنفي :
قاطعته قبل أن يكمل ،طاردا دخان سيجارته ا
ومن األرواح ...
-

من األرواح :الكربيت والزرنيخ الزئبق .
مثا أضاف وهو يطلق عقلي يف متاهة الكيمياء :
وميكننا أن نذكر بعض املركبات كامللح والنشادر والبورق
والزاجات واألحجار أيضا .
مثا ساد صمت بيننا ،كنت خالله أحبث يف خمزون ذاكرايت
أرد هبا على الصائغ اهلرم .
عن كلمات ا
عندما رآين يف حاليت هذه قال كمن يطمئنين :
-

لكل معدن طبائع ،منها ما هو ظاهر ،ومنها ما هو ابطن .
ا
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وراح يع ادد يل صفات املعادن قائال :
الرصاص ،ظاهره ابرد ،ايبس ،وابطنه رخو ،حار ،رطب.
احلديد ظاهره حار ايبس ،ابطنه ابرد ،ورطب رخو .الذهب ظاهره
حار ،رطب ،ابطنه ابرد ،ايبس .الزئبق ظاهره ابرد ،رطب ،رخو
ابطنة حار ،ايبس ،صلب .الفضة ظاهرها ابرد ،ايبس وابطنها حار،
رطب.
صرخت يف وجهه :
حتول مجيع املعادن التافهة إىل ذهب ،وتصبح
إذن ملاذا ال ا
غنيًّا؟
متأسفا ،وبنربة حزينة قال :
ا
هز رأسه ا

فضويل مثلك هذا اهلراء.
أتصور أن يصدر عن
مل أكن ا
ا
طأطأت رأسي خجال منه .
مرت فرتة صمت ،تناول معداته الصدئة ،وراح يضغط بقدمه على
ا

اطي ،خيرج من فوهة املنفاخ ألسنة اللهيب ،مثا قال :
كيس مطا ا
كيف ميكن حتويل معدن إىل معدن آخر إبظهار ما يبطن
أو إبطان ما يظهر؟ وكيف ميكن حتويل ميزان وزين ملعدن إىل ميزان
وزين ملعدن آخر؟
توقافت قليال ،وأضاف بعد أن نفث دخان سيجارته يف فناء الدكان
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الضيق :
يتحول عنصر ما من مرتبته إىل مرتبة أعلى دون املرور
ال ا
فضة قبل
يتحول النحاس إىل ا
ابملرتبة الوسطية إن وجدت .الب اد أن ا

أن يصري ذهبا إبريزا .
خشيب
هنض جبسده الواهن النحيل ،وصعد على صندوق
ا
رف يف سقف الدكان ،تناول حزمة من الرسائل
ملقى ،وم اد يده إىل ا
يف أنواع اجلواهر الثمينة والسيوف والعطور ،مع رسومها املنحوتة
على ورق رقيق من اجللد .
فرشها أمامي قائال :
انظر ،إ ان درمها من الزئبق يغطاي عشرين من النحاس حىت
-

يصري كلاه أبيض اللون .ودرهم من الكربيت حيرق درمهني من
ويلون عشرين إىل اللون األزرق.
النحاس ،ا
مثا سألين :

أتعتقد أب ان األشياء املختلطة هي األشياء املمتزجة؟
مل أفهم سؤاله ،ألناين كنت ما أزال أفكر ابلفقرة األوىل اليت ذكرها
يل حني دخلت دكانة .طلبت املعذرة ،وقلت له :
هل ميكن أن تقول يل :ما معىن أ ان املعادن هي أجساد
-

وأرواح؟
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أطلق قهقهة طويلة ،اخرتقت الواجهة الزجاجية املطلاة على الشارع
املارة غري العابئني أبرواح جموهراته ،وبعد أن انتهى
حيث أّثر انتباه ا
من قهقهته قال يل ساخرا :
املعادن يف حقيقة األمر ما هي إال أرواح وأجساد وأحجار
وزاجات وبوارق وأمالح .املقصود ابألرواح املو ااد اليت ال تثبت على
النار ،ومنها :الزئبق والنشادر والكربيت .أما املقصود ابألجساد فهي
الفضة
أنواع املعادن اليت تثبت على النار ،وتكون ُمطرقة كالذهب و ا
والنحاس واحلديد والقصدير والرصاص واخلارصني .
صمت قليال مثا أضاف :
واألحجار قد تكون من الالزورد أو الكحل .ويقصد
ابلزاجات البلورات ،ومنها الزاج األسود واألخضر والشب .ويقصد
ابلبوارق األمالح اليت يدخل فيها البورق .
املر
ويقصد ابألمالح جمموعة من املركبات مثل امللح احللو وامللح ا

وملح الطعام وجوهر البول ..
مل أعد أحتمل مساع ما يقول ،وقد شعر أبناين ال أفقه شيئا مماا يذكر.
قال يل مبتسما وهو ينظاف ك افيت امليزان من الغبار املرتاكم :
انظر .
وأخرج كرة معدنية كبرية وضعها يف ك افة امليزان ،بينما وضع حباة ارز
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يف الك افة األخرى ،اإال أ ان ك افيت امليزان استوات ،مثا أردف قائال :
املثقال الواحد هو ليس مثقاال واحدا .
قلت ابندهاش :
وكيف؟
املثقال الواحد يعادل ستة دوانيق .والدانق يعادل أربعة
طساسيج .
رفعت رأسي عن امليزان ،فرتاءت يل األدراج اخلشبياة املثبتة ابجلدران
مليئة ابلياقوت والزمرد والالزورد والعقيق والبلور والفريوز والزجاج
الفرعوينا واحلدد واخلارصني وعلب الكربيت والزرنيج والزئبق
والنوشادر والبورق والزاجات واألحجار والسيوف والعطور والرسوم
املنحوتة واجللود والكحل .
قلت له :
ملاذا ال تعرض الذهب مثل هذا املو ااد؟
-

مل جيب.
مثا أضفت بنربة مشوبة ابلتح ادي :
ليس يف جموهراتك املعروضة يف الواجهة الزجاجياة بريق
الذهب ..
املطلي مباء الذهب؟
أليست هي مصنوعة من التنك
ا
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ذرات من لعابه املتخثار على وجهي،
قهقه بضجيج فيما تناثرت ا
وقال بشيء من السخرية :
ها أنت جتيب بنفسك عن سؤالك .
مثا أضاف خببث :
اي سيدي ،ال أريد أن أبيع ذهيب بنقود مزيافة !
نقود مزيافة !
كل النقود مزيافة !
أجل ..ا
شعرت بدوار يعصف برأسي .
وتساءلت يف نفسي :
عبقري؟
خيميائي
هل إناين أمام جمنون أو
ا
ا

إيل أ ان ولع الصائغ اهلرم
ال أعرف كيف جاءتين هذه الفكرة .خيال ا
ابلذهب وصل ًّ
ينكب على صياغة اتبوت من الذهب
حدا جعله
ا
لنفسه ،حيفظه يف ابطن األرض من احلرارة والرطوبة .فقد حملت
كوة على شكل انفذة ومهياة.
مدخل السرداب ا
لعل هناك من يدفنه !
إناه قد ميوت بني حلظة وأخرى ..و ا
نسيت الوقت الذي أمضيته مع الصائغ اهلرم لوال الساعة اجلدارياة
ودعته بلباقة .وما إن خرجت إىل
اليت أعلنت موعد إغالق الدكان .ا
الشارع حىت شعرت كأناين أخرج من ابطن األرض ،من اتبوت
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السري ،دون أن أستطيع مغادرته هنائيًّا .
الذهب
ا
وقفت أمام دكانه أنتظر كي أشكره على املعلومات اليت ازودين هبا.
حيول به املعادن
الح يل كالربق حلم ج ادي يف العثور على إكسري ا
سري :
الرخيصة إىل معادن مثينة .تساءلت يف ا
هل استوىل هذا الصائغ اللعني على إكسري ج ادي ،وسلاط
علينا أنياب الفقر؟

بعد حلظات خرج الصائغ اهلرم ببدلة أنيقة مل أكد أعرفه .ال أدري
كيف أبدل بثيابه الرثاة امللبدة برتاب الرصاص والنحاس والذهب
والفضة بدلة أنيقة مصنوعة من احلرير.
اقرتبت منه كي أح ادثه ،اندهش متظاهرا أبناه ال يعرفين ،ومل يقابل
شخصا مثلي !
كان الغضب على وشك االنفجار يف داخلي .فقد مضى خبطى
مستقيمة دون أن يعبأ بوجودي .

قلت يف نفسي :
اللعنة على سارق اإلكسري .
أدركت يف تلك اللحظة أب ان هذا الصائغ اهلرم استوىل ،بال شك،
على اإلكسري الذي اكتشفه ج ادي حني اشرتى منه الدكان قبل
وفاته – كنز الذهب الذي كان خيفيه ج ادي يف السرداب مع كتاب
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سري .
ا
كان مماا خي افف من حزين وكآبيت ،رغم ما جرى يل ،أ ان ذلك الصائغ
اهلرم بعث يف أعماقي ضوءا جعلين أرى به بريق الذهب الذي نسيته
ألعوام طويلة ..وأتذ اكر إكسري ج ادي – خرافة العصر !
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الراتب
ّ

شهاب غامن
متأخرة بعد الدوام وهي يف أش اد
عادت فرح إىل املنزل ذلك اليوم ا
حاالت االكتئاب .رآها والدها عند دخوهلا غرفة جلوس العائلة
العلوي ،فسلمت عليه ابقتضاب،
اليت فيها التلفزيون يف الطابق
ا
والحظ والدها الفرق يف أسارير وجهها بني أمس واليوم ،وقال
بعطف ":ال أرى الفرح بوجه فرح اليوم" فاغرورقت عيناها ابلدموع،
ترد بل دخلت غرفتها.
ومل ا
تردد ،وقال :سأدعها لنفسها قليال،
ف اكر والدها أن يتبعها ،لكن ا
مثا أحاول أن أعرف ما األمر.
خترجت يف اجلامعة قبل ثالثة أشهر من كلية الرتبية
كانت فرح قد ا
مبعدل مرتفع ،مثا بدأت العمل يف وزارة الرتبية والتعليم يف املدرسة
االبتدائياة يف حياهم قبل شهر ،واليوم كان ميعاد تسلم أول راتب يف

حياهتا .كانت فرح قد اقررت بينها وبني نفسها أن تق ادم ذلك املرتب
ألمها لتعرب عن امتناهنا لسنوات احلب والرعاية والرتبية الطويلة،
هدية ا
ولتكسب بركة دعواهتا ،وذلك بعد أن تشرتي لوالدها قارورة عطر
رجايل من النوع الغايل ،وتشرتي لنفسها بعض املتطلبات القليلة من
ا
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وسائل اإليضاح لتلميذاهتا ،وبعض متطلباهتا القليلة من ماكياج وما
شابه ذلك .كانت قد فكرت حىت قبل أن تتسلم الوظيفة أن هتدي
ألمها.
أول راتب تكسبه من عرق جبينها ا
ذهبت ذلك اليوم بعد الدوام إىل البنك ،وتسلامت الراتب ،ووضعته
داخل ظرف من البنك يف الشنطة على كتفها وهي تشعر بفرح
كبري .توجهت إثر ذلك إىل "املول" القريب من البنك ،واختارت
قارورة عطر كبرية لوالدها من دكان العطور ،وملا أرادت أن تدفع
مثنها مل جتد الظرف الذي كان فيه املرتب .فتاشت جيدا ،لكناه كان
تبخر.
قد ا

أصاهبا اهللع ،وشعرت بشيء من الدوار وبتعرق يف يديها وبضعف
خشيب طويل من مقاعد زوار
يف رجليها .جلست يف أقرب مقعد
ا
املول وهي تستعيذ من الشيطان الرجيم ،وتقرأ املعوذات .حاولت أن
تتذ اكر أو تتخيال من ميكن أن يكون قد خطف الظرف.
حاولت أن تتذ اكر إن كان هناك من راقبها يف البنك عند تسلام
الراتب أو إن كان أحد اقرتب منها دون أن تشعر ،لكن مل تستطع
أن تتذ اكر .المت نفسها على وضع الشنطة على كتفها خلف

تبخر
ظهرها .ف اكرت ومل تستطع أن تتذ اكر سوى أ ان جمهود شهر قد ا
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تبخرت أيضا ،على
لص ،وأ ان خطاتها إلفراح اأمها وأبيها قد ا
على يد ا
األقل ذلك الشهر.
األم يف املطبخ تع اد الغداء ،ومل َتر فرح تدخل املنزل ،وتصعد
كانت ا

دق الوالد
للطابق
العلوي إىل غرفتها مثلما رآها الوالد .بعد قليل ا
ا
الباب على فرح ،ففتحت ومازالت الكآبة تغمر وجهها .سأهلا
يسر؟".
والدها قلقا" :خري ،هل حدث ما ال ا
روت له قصة سرقة راتبها .انزعج والدها ،وكاد يلومها على عدم
االحرتاز من اللصوص ،لكناه بدال من ذلك قال هلا :إ ان هناك يف
بعض البنوك يف فرتة تسلام املوظفني رواتبهم يوجد أحياان لصوص
يراقبون الناس ويالحظون أين يضعون ظروف النقود اليت يتسلموهنا
وخيتارون الضحااي اليت يقدرون أ اهنا سهلة ،ويتبعوهنا إىل خارج
حمل يسهل فيه نشل الظرف .لذلك ينبغي أن نضع
البنك ،إىل ا
النقود يف مكان يصعب نشلها منه ،كما ينبغي أن ننتبه إىل من
يراقبنا.
تذكر الوالد يف تلك اللحظة قصتني .األوىل ما حدث ألخيه األصغر
يف لندن حيث ذهب لدراسة املاجستري ،وكانت تعيش برفقته زوجته
يف مطلع زواجهما .وذات يوم يف بدء أايم دراسته ذهب يف أول
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أحد الشهور لتسلم مبلغ املنحة الشهرية للدراسة من فرع بنك يف
حمطة "ابدجننت" .وما إن تسلم املبلغ ،ووضعه يف جيب معطفه،
عريب ،وخاطبه
وابتعد خطوات من البنك حىت أقبل حنوه شخص ا

مودة بلهجة تنتمي إلحدى الدول العربية سائال" :هل األخ
بكل ا
ا
عريب؟" فأجاب شقيقه ابإلجياب .فأقبل حنوه الرجل قائال" :امسح
ا
العريب" وقبل أن يقول
يل إذن أن أحضنك ،فأان مشتاق للوطن
ا

شقيقه شيئا كان الرجل حيضنه بقوة للحظة مثا ابتسم قائال" :ربنا
يوفقك ،ويوفق األمة العربية والوحدة العربية" مثا مشى بعيدا بشيء
من السرعة.
بعد دقائق دخل الشقيق دكاان يف حمطة "ابدجننت" ليشرتي بعض
متطلابات املنزل ،وعندما حبث عن ظرف نقود املنحة الذي تسلمه
تبخر .تذ اكر األب أيضا أنه عندما أخرب أسرته
من البنك كان قد ا
عمها كان ينبغي أن يكون
بتلك القصة احملزنة علقت ابنته قائلة :إ ان ا

أكثر حرصا.
أما القصة الثانية اليت تذكرها األب فهي كيف أنه عندما تسلم أول
معاش بعد أن أهنى الشهر األول يف أول وظيفة له ،وكانت يف شركة
لالتاصاالت ،أخذ راتبه األول كامال يف الظرف نفسه الذي تسلم
فيه املعاش ،وق ادمه لوالدته وقال هلا :إناه أول معاش ،وإناه هدية هلا،
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ليكسب الربكة يف وظيفته .شكرته اأمه كثريا ،ودعت له ،لكناها
رفضت أن أتخذ الراتب ولو جزءا منه .وقالت له" :ربنا يبارك لك،
ويزيدك ،ويعلي مقامك ،وإذا احتجت يوما ما فسأخربك".
ذهب الوالد إىل مكتبه وهو يف اكر ،مثا أخذ ظرفا ،ووضع فيه ما
ودق
يعادل نصف راتب ابنته ابلضبط وأغلقه ،وعاد إىل غرفة ابنته ،ا
الباب من جديد ،وملا فتحت الباب كان بعض احلزن ما زال خييام
على وجهها .ق ادم هلا الظرف وهو يقول ":هذا نصف تعويض،
والنصف الثاين هو الدرس الذي عسى أن تكوين قد تعلمتيه ".
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كل شيء على ما يرام
ّ
شيماء املرزوقي

كل مالمح التعب واإلرهاق تغطي وجهه ،كان اإلعياء قد
جاء و ا
كل مأخذ.
أخذ منه ا
اقرتب من فراشي ،مسح على وجهي ،وهو يقول :
غدا مدرسة ،هل استذكرت دروسك؟أجبته ،وأان أهنض ألجلس على السرير:
نعم.ابتسم ،وهو يقول :
ذكي ،ستنجح.
-أنت ا

عاد يبتسم ،حياول أن يغطاي مالمح البؤس اليت متأل كيانه ووجوده
وحياته.
بعد أن ساد الصمت ،هنض ليغادر ،سألته:
أيب ،هل أنت خبري؟نظر حنوي ،وهو يزيد من حجم االبتسامة ،يف حماولة أكيدة إلخفاء
أكرب قدر من احلزن بني عينيه ،لكن مع اتاساع الفرحة املصطنعة،
مسه ،ومن خسارة
ظهرت فجوات واضحة من خريف العمر الذي ا
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اإلنسان للوقت ،عندما ميضي به الزمن دون أن يدرك أو يعلم.
قال وهو يتاكئ على اجلدار:
أي يوم أفضل حاال من اليوم.
-مل أكن يف ا

يهز رأسه:
نظر حنوي وبني عيين ،وهو ا
كل شيء على ما يرام.
 اكل
أشرقت مشس الصباح ،ا
توجهت حنو مدرسيت ،وعند عوديت كان ا

شيء يوحي ابلربودة واجلفاف والقسوة .ذهلت عندما شاهدت اأمي
مكتئبة ،واحلزن ارتسم على وجهها ،وأيب جالسا يقرأ قصاصة إحدى
رحب يب ،وأجلسين
الصحف ،عندما شاهدين واقفا عند الباب ،ا
اسي ،وبعد االنتهاء من سرد ما حدث
جبانبه ،وسألين عن يومي الدر ا
اسي ،سألته:
وإعجاب املعلمني مبستواي الدر ا
أيب ،هل أنت يف إجازة؟نظر حنوي ،وابتسم ،قطعت ابتسامته ،عندما قلت:

حتب اإلجازات.
أنت ال اصمت بعض الوقت ،ومع صمته شعرت أبناه من املناسب أن أغادر
حنو غرفيت ،لكناه عاد واستوقفين ،وهو يقول:
لقد ق ادمت استقاليت؛ ومؤاكد أ اهنم سيندمون ،ويعودون يطلبونعوديت.
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هبز رأسي؛ أل ان األمل كان يطفح من عينيه ،كان بليغا
اكتفيت ا
ومؤذاي ،فمن الواضح أ اهنم هم َمن استغنوا عنه ،ألناه يتح ادث أ اهنم
سيندمون ،ويعودون يطلبون عودته.
...
مضى بعض الوقت ،واحلالة النفسية أليب تزداد سوءا ،فهو خيرج
معي ومع أشقائي خالل الصباح للبحث عن وظيفة ،ويعود بعد
أي مكان ليعمل فيه ،ويعود متعبا ومرهقا ،بينما
عودتنا ،لكناه مل جيد ا
أي مصدر للتعويض ،وهو الذي
املايل
مستمر دون ا
ا
نزف الصرف ا
يعين اإلفالس يف غضون أايم قليلة ،وهذا يعين اأال جيد ألطفاله قوات
الكحة
وطعاما ،ومع هذا الضغط بدأت أمسع حنيب أيب وهو يعاين ا
فكل يوم ميضي كانت خالله اآلالم تتزايد وتنمو،
املتواصلة ،ا
واملخارج أو احللول معدومة متاما ،واألكثر قلقا أ ان إجيار منزلنا بدأ
يقرتب اترخيه ،وأيب مفلس متاما ،وقد يُرمى بنا يف الشارع.

حل ملساعدة أيب الذي كما يظهر أناه وقع
كان الب اد يل أن أف اكر يف ا
حترك غطس أكثر ،كان الب اد أن أم اد له يد
يف مستنقع ،كلما ا
املساعدة ،وأحاول سحبه إىل ابر األمان ،لكن كيف؟
وما هي الطريقة املثلى؟ مل أجد حاضرا يف ذهين كمخرج إال صديقي
"خالد" ،ألناه دوما كان يبلغين أن أابه مدير يف إحدى الشركات،
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لذا عزمت أن أح ادثه لعلاه يطلب من والده أن يساعد أيب يف إجياد
وظيفة مناسبة له.
يف صباح اليوم التايل ،عندما حضر "خالد" للمدرسة ،وألول مرة
ويتوجه حنو غرفة املدير.
يرتجل أبوه من سيارته ،ويدخل إىل املدرسة ،ا
ا
سألت صديقي "خالد":
توجه حنو اإلدارة ،هل توجد
-ملاذا حضر أبوك إىل املدرسة؟ لقد ا

مشكلة اي "خالد"؟
مير ابملعلامني للسؤال عن مستواي
كل شهر ،ا
ال؛ لكن أيب يف ااسي ،وإذا كان لديهم مالحظات وحنوها.
الدر ا
فهمت ،أريد السالم على أبيك.سنتوجه أان وأنت وأعرفك إليه.
حسنا ،قبل مغادرته املدرسةا
نظرت حنو صديقي ،وأان أشعر ابلسعادة ،وقلت له:
-شكرا اي "خالد" إ ان هذه فرصة مواتية فعال.

متحمس للتعرف إىل أيب كنت
فرصة ماذا؟ لو أعرف أناك ادعوتك إىل زايرتنا يف املنزل.
نظرت حنوه ،وقلت:
هذه أيضا فكرة جيدة ،تذكرها.وبينما كنت أحت ادث مع "خالد" ،خرج أبوه ،فهرول إليه ،مثا أشار
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حنوي ،فركضت ،وما إن وصلت حىت تلقاين "أبو خالد" ابلرتحيب،
علي حبماس ،وهو يش اد على يدي ،وقال:
وسلام ا
-دوما "خالد" يذكرك خبري ،أنت متمياز يف دراستك وجمتهد.

أفوت الفرصة ،فقلت له:
علي ،ومل ا
أسعدين كثريا ثناؤه ا
أعتز به كثريا .يوجد
أشكر سيدي ،و"خالد" مبنزلة أخ يل ،و اموضوع أريد أن أح ادثك عنه.
رغم أناه كان واضحا أنين صدمته هبذه اللهجة اجلدية ،إال أناه
ضحك ،وقال:
تفضل اي بين ،خري إن شاء هللا.كل خري اي عم ،إناه أيب اي سيدي.قاطعين ،وهو يقول بقلق :
ماذا حدث ألبيك ،هل أصابه مكروه؟-لقد متا االستغناء عنه يف عمله منذ حنو عشرين يوما ،وهو يوميًّا

يذهب للبحث عن وظيفة جديدة ،لكن دون جدوى ،بدأت حىت
صحته ابلتدهور.
ا
فظل مندهشا ،قطعت هذا الوضع ،عندما
كأ ان "أبو خالد"ُ ،
صدم ،ا
قلت:
لذا ف اكرت أناه لو أمكنك مساعدتنا إبجياد وظيفة جديدة أليب61

لكنت شاكرا لك.
هز رأسه ،وهو ينظر يف ساعته ،وقال:
ا
إن شاء هللا ،سأحاول وأبلغ "خالد" ابلنتيجة.مثا غادر املدرسة.
كل حلظة
بدأت ا
احلصة الدراسية األوىل ،ويف احلقيقة كان ف اكري يف ا
مشغوال أبيب خالد ،فلم يظهر يل أناه أخذ املوضوع جبدية ،فهو مل

يتحمس .كنت خالل احلصص
يعدين بشكل واثق ،أيضا مل ا
الدراسية غارقا متاما يف التفكري عن خمرج أليب ،وبينما كان رفاقي قد
خرجوا يف وقت االسرتاحة واإلفطار ،جلست يف الفصل أقلاب
حل.
األفكار ،وأحبث عن ا

يف هذه اللحظة دخل مدير املدرسة وبرفقته عدد من املعلامني ،وهو
يشرح هلم عن بعض التعديالت يف بعض الفصول ،اندهش لرؤييت،
وسألين:
ملاذا مل خترج مع رفاقك لتناول اإلفطار؟وتوجهت حنوه ،وقلت له مباشرة:
كرسي ،ا
هنضت من ا
إناين مشغول ابلتفكري يف مشكلة يف منزلنا اي سيدي.االجتماعي ،وهو يقول:
االختصاصي
وجه نظره حنو
ا
ا
ا

مشكلة ،ال ختف ،سنساعدك يف حلاها ،هذا األستاذ "أمحد"- ،62

حل املشكالت اليت
االختصاصي
يشري إىل
االجتماعي – وظيفته ا
ا
ا
توجه حنو مكتبه.
تعرتضكم ،اآلن اذهب لتناول اإلفطار ،مثا ا
انتهزت هذه الفرصة ،وقلت:
كال ،إذا وجد من سيحل مشكليت فهو أنت وحدك ،رغم أ ان
 اأي يوم.
األستاذ "أمحد" مل ا
يقصر معنا يف ا
ضحك املدير واملعلامون ،وقال:

ما شاء هللا ،بالغتك ال تتناسب مع سنك ومرحلتك الدراسية،ما امسك؟
امسي "طارق" اي سيدي.-حسنا اي "طارق" ،اذهب لتناول اإلفطار ،مثا تعال إىل مكتيب.

عيين ،وأان أشكره ،وأقول:
تطاير الفرح من ا
حسنا ،حسنا.ال أخفيكم أنين توجهت حنو مكتبه مباشرة ،وبعد مضي بعض
الوقت ،شاهدين وهو يصل إىل مكتبه ،فأشار بيده حنوي ،فهرولت
حنوه ،وعندما دخلت مكتبه ،طلب أن أجلس ،وكان مبتسما .مثا
قال:
حسنا ،ما مشكلتك؟إناه أيب اي سيدي.63

قاطعين:
عسى ما شر؟-متا طرده من وظيفته ،وابت دون عمل ،وهو يبحث يوميًّا ومل جيد

عمال ،وبدأت حالته النفسية تسوء ،أخاف أن يصيبه مكروها .هل
ميكنك أن تساعدان يف إجياد وظيفة له؟
كان الذهول قد متلك ابملدير ،مع ابتسامة خفيفة ،وقال:
هل يوجد من املعلامني َمن ح ادثك أ ان لدينا وظيفة شاغرة؟أي مكان تعرفه،
 اكال اي سيدي ،وال أقصد يف املدرسة ،وإمنا يف ا
يستطيعون أن جيدوا أليب وظيفة.
ضحك ،وهو يقول:
لقد سألتك اي "طارق" ،أل ان لدينا فعال وظيفة شاغرة ،قد تناسبأابك.
صحيح اي سيدي؟املهم اآلن هل تبلغه ،أو أتاصل أان به؟
نعم صحيح؛ اأعتقد أناه من األفضل أن تتاصل أنت به.فعال هذا أفضل ،أمل أقل إ ان حكمتك وبالغتك أكرب من سناك،يريب مثلك اي "طارق" ،جدير ابالحرتام.
إ ان أاب ا

ال أعلم ملاذا أجهشت يف هذه اللحظة ابلبكاء ،هنض وربت على
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كتفي ،وغادرت مكتبه.
ا
عندما عدت إىل املنزل كان أيب جالسا مع اأمي وإخويت ،استقبلين
حبفاوة ،وما إن جلست حىت قال:
توجد مفاجأة ،لن تتوقاعها اي "طارق"؟سألته ،ما هي؟-لقد تل اقيت اتاصاال اليوم من شخص يسألين إذا كنت أعرف أحدا

ألر اشحه لوظيفة للعمل لديهم ،هل تص ادق؟ هل تعرف ممان جاء
االتاصال؟
 َمن هو اي أيب الذي اتاصل؟إناه مدير مدرستك ،يسألين إذا كنت أعرف َمن يبحث عنوظيفة أل ان لديهم وظيفة شاغرة ،وراتبها مناسب ،ووقت عملها
قصري.
رائع ،وماذا أجبته؟مباذا تعتقد؟ مباشرة ر اشحت نفسي هلذه الوظيفة.ممتاز ،سنسري للمدرسة معا.انتظر اي "طارق" املفاجأة مل ِتنته.
ماذا؟ أرجوك أبلغين.يوجد هلذه الوظيفة سكن مالصق للمدرسة ،هل تص ادق؟65

معقولة اي أيب؟نعم ،فأان سأصبح احلارس الرئيس للمدرسة ،ويوجد سكن واسع،وهذا يعين أنانا لن ندفع إجيارا بعد اليوم.

مل أمتالك نفسي ،فبكيت ،اأما اأمي وإخويت فضحكوا فرحا وسرورا.
بينما قام أيب واحتضنين ،وهو يقول:
كل شيء سيكون على ما يرام
أان أيضا بكيت مطوال من الفرح ،اكل شيء سيكون على ما يرام.
اي "طارق" ،ا
نظرت حنو أيب ،وقلت:
كل
هل تعرف اي أيب ،منذ أن اختفت هذه اجلملة من لسانك – اشيء سيكون على ما يرام ومل أعد أمسعها بدأت أقلق.

ضحك أيب ،اأما أان فقد امتزجت ضحكايت بدموعي ،إ اهنا صفحة
السعيدة.
جديدة يف حيايت ا
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أكرم من حامت
عبد احلكيم الزبيدي
كان راشد مستلقيا على األريكة يطالع التلفزيون حني ر ان هاتفه
اجلوال ،وظهر على الشاشة اسم صديقه األثري سامل .ترك اهلاتف
ا
كل مرة
ير ان قليال ،ليوحي لسامل أناه مشغول كما اعتاد أن ميازحه يف ا
يرد :أين أنت اي رجل؟
يتاصل به فيها ،لكي يسمعه يقول له أول ما ا

أدق عليك ،وال جتيب؟ يبتسم راشد وهو يقول:
مضت ساعة وأان ا
كيف مضت ساعة واهلاتف أصال يقطع املكاملة بعد عشرين ّثنية؟
وميضي يقهقه.
حيب راشد صديقه سامل ملرحه وخ افة ظلاه ،ويسعد مبحادثته واجللوس
ا
معه ،وال ينسى أناه صديقه من أايم الدراسة االبتدائية ،وجاره يف
حي الكويتات يف مدينة العني.
السكن يف ا
كل من سامل وراشد العبارة املعتادة حىت قال سامل
وما إن أهنى ا

رد
مستعجال :دع عنك هذه السوالف اآلن .هل مسعت آخر خرب؟ ا
راشد مبتسما وهو يتوقاع أن يسمع طرفة جديدة من طرائف سامل:
جسوم .يقصد صديقهما جاسم زميل
خري إن شاء هللا؟ قال سامل :ا
مقرها يف العني ،وهو من س اكان
الدراسة يف جامعة اإلمارات اليت ا
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شرا:
متوجسا ًّ
أبوظيب .قال راشد ا
ما ابله؟ قال سامل وهو يطلق قهقهة طويلة :عازمنا الليلة على
العشاء.
قال راشد بعد أن أطلق تنهيدة طويلة :أخفتين اي رجل .ظننت سوءا
حل به.
ا
ما املشكلة يف األمر؟
سامل :كيف أين املشكلة؟ أقول لك عازمنا على العشاء ،وتقول أين
املشكلة؟
يقصر.
راشد :نعم أين املشكلة؟ كثار هللا خريه ،الرجل مل ا
سامل :تتذ اكر مىت آخر مرة عزمنا فيها ؟

راشد :ال –وهللا -ال أذكر.
خترج من اجلامعة.
سامل :من مخس سنوات عندما ا
راشد( :يضحك) حسنا ،وما هي املناسبة اليوم؟ هل درس املاجستري
دون أن ندري؟
جسوم يدرس ماجستري (يضحك)؟
سامل :ا
راشد :إذن ما هي املناسبة؟
سامل :ال أدري ،مل يقل يل .األغرب من ذلك احزر أين عازمنا؟
راشد :أكيد يف مطعم راشد علي" ،كيما" و"براته" (يضحك).
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سامل :ال وأنت الصادق ،يف هيلتون العني.
راشد :معقولة؟ ما الذي صار يف الدنيا؟
سامل :أمل أقل لك إ ان األمر يدعو للعجب؟

راشد :مىت قدم إىل العني؟
أمر
كل شيء حني نلقاه الليلة .سوف ا
سامل :ال أدري .سنعرف ا
عليك بعد عشر دقائق ،ونذهب معا.
راشد :متام .أان يف انتظارك.
سامل :إىل اللقاء.
راشد :يف أمان هللا.
مر سامل مبنزل راشد ،وسارا معا إىل فندق اهليلتون
بعد عشر دقائق ا

الواقع يف منطقة الكويتات قريبا من منطقة سكنهما.
كاان طيلة الطريق يتبادالن الطرائف حول خبل جاسم ،وكيف أناه
كل مرة يزور العني فيها ،ويلتقي بصديقيه يدعوانه إىل أحد
يف ا

املطاعم ،وعند الدفع يتنافس الصديقان حول أيهما يدفع احلساب
بينما يلتزم جاسم الصمت.
كان راشد يدافع عن جاسم قائال :إناه ضيف قدم من خارج العني،
يرد ابلقول :إناه كان عليه أن يتظاهر
فليس عليه أن يدفع ،لكن ساملا ا
ابلرغبة يف الدفع ولو من قبيل اجملاملة.
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وهكذا حىت وصال إىل الفندق ،وسأال عن رقم غرفة جاسم ،وصعدا
إليه.
شاب ق ادمه
حني دخال احلجرة وجدا جامسا يف انتظارمها ،وبصحبته ا
هلما على أناه املهندس محد .وبعد التعارف والسالم أخربمها جاسم
مهمة عمل مع زميله محد ،وأ اهنما
أناه قدم إىل العني يوم أمس يف ا
سيغادران غدا .وما هي إال دقائق حىت طرق ابب الغرفة ،ودخل

اخلدم أبطباق الطعام ،وصفوها على طاولة الطعام .كان سامل ينظر
إىل الطعام ابنبهار ،ومل جيرؤ أن يسأل جامسا عن مناسبة العزمية حياء
كل
من وجود زميله محد .لكنه قال له مداعبا :ملاذا كلافت نفسك ا
فرد جاسم قائال وهو يبتسم:
هذا ،نصف هذه الكمية كان يكفي؟ ا

ال عليك ،ك ال هذا على حساب االستضافة .استغرب سامل ،وعاد
يسأل من جديد :ما شاء هللا .االستضافة يدفعون حىت حساب
كمية الطعام اليت
ضيوفك؟ فضحك جاسم وهو يقول :ال لكن ا
حيضروهنا لنا حنن االثنني تكفي أربعة.
جلس األصدقاء األربعة على طاولة الطعام ،وبدأوا يف تناول
الطعام ،وهم يتح ادثون وميزحون .كان جاسم يعزم على صديقيه،
ويضع هلما األكل يف صحنهما ،ومها يقوالن له :يكفي ..يكفي.
يكرر قوله :كلوا ..كلوا اي شباب ،األكل كثري ،وما
وظل جاسم ا
ا
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يفيض سوف يُلقى به يف الزابلة.
بدا الضيق على وجه سامل ،وسأل جامسا قائال :ملاذا طلبت كل هذه
الكمية من الطعام؟ كان يكفينا نصفها فقط .ابتسم جاسم وهو
يقول :تصدق أن هذه الكمية لشخصني؟ أان مل أطلب شيئا زايدة
عما هو مقرر لنا حنن االثنني من الضيافة .وملا الحظت البارحة أن
كمية الطعام ميكن أن تكفي أربعة قررت أن أدعوكما الليلة ملشاركتنا
غص سامل ابللقمة يف حلقه ،ومل يستطع بلعها،
العشاء .هنا ا
وجحظت عيناه ،لوال أ ان راشدا تداركه بلكمة يف ظهره ،جعلت
فتنهد سامل ،وشرب كأسا من املاء حامدا هللا على
متر بسالم ،ا
اللقمة ا
السالمة .نظر سامل إىل جاسم معاتبا وهو يقول :تقصد أنانا أوىل من
وهبت جاسم ،وأخذ يعتذر لسامل
الزابلة هبذا الطعام؟ ضحك راشدُ ،
قائال :أان مل أقصد هذا املعىن ،وكنت أريد أن أتاصل بكما الليلة،
لكين آثرت أن أدعوكما هنا ،لنستمتع مجيعا هبذا
و ا
أتعشى معكما ،ا

العشاء الفاخر بدل أن أكلافكما قيمة عشاء يف أحد املطاعم .هنا
كل من سامل وراشد نظرات ذات معىن ،وقال سامل وهو يبتسم
تبادل ا
موجها خطابه لراشد :أمل أقل لك اي راشد وحنن قادمان إىل هنا :إ ان
ا
جامسا أكرم من حامت؟
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صاحب اللحية البيضاء
عبد احلميد القائد
كل ورقة
َّ
مر فاضل ابملَقابرَ ،
ونثر أوراقا كثرية يف اهلواء مكتواب يف ا
"أيها املوتى  ..من ينقذ روحي التائهة من هذا الوجع العظيم؟".
الليل كلاه ،وكتب هذه العبارة على أكثر من ألف
كان قد سهر َ
قصاصة بعد أن شعر ابليأس من األحياء الذين يزيدون انره حطبا،
حىت األصدقاء يسمعون صهيل روحه ،ويطلبون منه الصمود ،ورجال
الدين حيثاونه على الصرب والرضا بقضاء هللا وقدره...
ال أحد رمى له حببل النجاة أو تنازل عن قليل من فرحه له كي
يريح ويسرتيح.
حيرضه أحد عليها ،ومل يغ ِوه أحد ..الثقافة
جاءته الثقافة مع الريح ،مل ا
علامته احلرية والشموخ ،واحلرية علامته معىن العدالة واإلنصاف
حولت طريقه إىل خناجر وسكاكني
واإلنسانية .إنسانيته املفرطة ا

وأشواك ونبااتت ُمارة كاحلسك ...صار الطريق ضبااب...والليلُ
حي ال ينام .األصدقاء يعرفون شيئا واحدا فقط :الالمباالة
ٌ
كابوس ا
اليت حتبس الدماء من التدفاق يف الروح.
دأب أن جيلس على كرسي
ظل يزور املقربة ليليًّا ،ويف وسط العتمة َ
ا
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أايم عديدة منذ أن أطعم مساء املقربة بتلك القصاصات
مرت ٌ
أسود .ا
اليت تناثرت يف أرجاء املقربة ،واحنصر بعضها خلف احلصى وشواهد
القبور.
موحش أكثر من صمت املوتى .كان جيلس ساعات
الليل يف املقابر
ٌ
ُ
وزعها هدية للهواء .كان
يرد على رسالته اليت ا
طويلة يف انتظار من ا
يتهياأ له وهو جالس وسط ذلك الصمت املطبق أ ان شواهد القبور

تتحرك أحياان ،واترة يتخيال مرور أطياف شفافة ترتدي أردية بيضاء
ا
متضي بعيدا ،وتتقافز خب افة على ارتفاعات متفاوتة .
اقرتب طيف من تلك األطياف منه يف ليلة من الليايل ،وسلامه ورقة،
وأشار إىل مكان بعيد .كانت كتلة من الدم ضخمة ًّ
جدا تتدحرج

تستقر يف مكان ،مثا اختفى الطيف األبيض مثل
يف الفضاء دون أن ا
دخان.
فتحها ،كانت بيضاء متاما ،أطال النظر ،وفجأة بزغ وجه اأمه وهي

حت ادق فيه مثا ابتسمت و َلوحت بيديها ،واختفت ،وظلات الورقة
وطريهتا ،فانطلقت الورقة وهي
البيضاء يف يده .هبات ريح عاتية ،ا
تعلو إىل نفس املنطقة اليت شاهد فيها كتلة الدم ،وفجأة احرتقت يف
جتمع حوله عدد
اهلواء لتضيء املقربة ،وحتيلها إىل هنار .خالل ثوان ا
هائل من الكالب وهي تنبح دون توقاف ،فجأة توقافت عن النباح
74

كلايًّا ،وبدأت تطوف حوله حبركة دائرية ،وكلَّها حت ادق فيه ،وألسنتها
ظالم كثيف ،وحاول أن خيرج من املقربة ،لكنه فوجئ
ترتعش مثا خي ام ٌ
املمرات ،فشعر
كل املساحات اخلالية و ا
ابلكالب منبطحة على ا
فاضطر أن يدوس
ابهللع ،وبدأ يعدو لكي خيرج أبسرع ما ميكن،
ا
على أجساد الكالب .
حني مت اكن من اخلروج من املقربة وهو يف حال هل ٍع عظيم ،وجد

أمامه شيخا عجوزا ابتسم له ،وأمسك بيده وهو حي ادق يف عينيه
بعمق ،وقال له :اي ولدي ،حني ترحل إىل هناك ،حيث الضوء مبهر
لك ولسواك يقولون :إ ان ذلك الضوء سيأخذك يف قارب صغري،
ملونة
يسري يف هنر طويل ،على ضفافه أمجل األشجار والورود .طيور ا
مزركشة تطري فوقك ،لتش اكل ًّ
ظال دافئا .ستشعر بقطرات مطر
خفيفة وانعمة تنعش وجهك ،وحتييك.
البلل اجلميل .ستصل إىل مكان تغفو فيه دهرا ،وتصحو لتجد
إناه ُ
نفسك طفال مرة أخرى ،لتعيش حياتك من جديد .تستعيد اأمك.
كل أحباتك ،وكأ ان أحدا مل يرحل ،وال أملٌ عصف بك،
تستعيد أابك و ا
متر من نفس السكك اليت مررت
وال فجيعة هبات على روحك .رمبا ا
هبا سابقا ،أو ستمنح الفرصة كي تتفادى املسالك السابقة اليت
جرحتك ،أو أوجعتك ،أو قذفت بروحك إىل مهاوي اجلحيم .سرتى
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وهن أكثر حناان ووصال وجاذبية ومجاال.
كل النساء اللوايت
عشقتهن ا
ا
ا
ٍ
ال زواج هناك ،وال تقييد للحرية .ستعيش كريشة تتطاير يف
يح صوب أشهى الشهوات وأل اذ الطيبات
النسمات.
َ
ستقذفك الر ُ
ٍ
ألي
و ا
هلن حاجة ا
أرق النساء املخلوقات جبمال متكامل ،ليس ا
مساحيق جتميل .النساء هناك نساء بال كيد وال مكر وال خبث.
هناك حبار ال تُغرق ،وعواصف ال ُهتلك ،ومشس ال حترق .هناك
ستشعر أناك يف حل ٍم مجيل ...حلم ال ينتهي.
رمبا هذا ما ح ادثوين عنه يف أحد أحالمي اليت تتح اقق غالبا .
انتهى الشيخ العجوز صاحب اللحية الطويلة البيضاء من حديثه،
ومضى مع الغبار .
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حكاية الليلة األخرية
عبدهللا حممد السبب
يف زمن ما "1955م" ،يف مكان ما "سدروه" ،من الرقعة اجلغرافية
اإلماراتية الشمالية "رأس اخليمة" سقط شيء ما :رأس "مجعة موسى
الفريوز إبراهيم" الذي راودته أحالمه ِ
اليقظَة عن نفسه وعن أنفاسه،
وعن رؤى مل تدر يف خلد ٍ
أحد من قبل ومن بعد ،فكان ما كان:
طفل أمسر يكرب ،ينمو ،يتطور ،وتعتمر رأسه ابملعرفة و ِ
الفكْر احلَ َسن،
ا
ص رويدا رويدا ،ليكون فيما بعد "مجعة الفريوز":
فيما امسه يتقلَّ ُ
موسوعي من دولة اإلمارات العربية املتحدة:
عريب ،ومث اقف
أديب ا
ا
ط ٍ
مجيل
موسيقي،
وي،
تشكيلي ،وذو َخ ا
ائي ،لُغَ ٌّ
شاعر ،ا
ٌ
ا
ا
قاص ،رو ا
ٍ
وقلب نبيل ..متاما كما لو أناه "طاغور" اإلمارات:
هكذا كان "مجعة الفريوز" يف رو ِ
وجميئِ ِه ،فيما كانت روحه املرحة
اح ِه َ
َ
عصفورا نبيال يكافح اهلواء وأمراضا متباينة األنفاس ،مستعصية على
النفس والذاكرة والفكر واحلرية.
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ذات مساء ...
ها حنن اآلن يف شهر نوفمرب "تشرين الثاين" من العام 1998م..
كنت ُمرتجال من سياريت اهلوندا
ففيما كان الوقت عصرا ،وفيما ُ

البيضاء الصغرية ،امتثاال لرغبة املثول يف رحاب سوق "املعرييض"
للسمك واخلضار واللحوم يف "إمارة رأس اخليمة" ..حملت "القامة
الفريوزية السمراء" أمام ثالثة أمكنة جتارية يف اجلوار" :بقالة اجلامعة،
مطحنة اجلامعة ،املصباح لبيع وذبح الدواجن احلية".
أستاذ "مجعة" ..أستاذ "مجعة"!
الذ َه ِ
أطلقت العنان لنداء االستجابة للمفاجأة َّ
ب الذاهبة حنو
هكذا
ُ
يتسن يل مصافحة وجهه من قبل :األستاذ "مجعة
تبجيل من مل ا

الفريوز" :األديب ا
العال َمة ،و َ
العالمة الفارقة يف األدب اإلمارايتا
العام..
و
العريب ا
اخلليجي و ا
ا
نعم ..نعم ..من معي عفوا؟!

وهكذا تنطلق االستجابة الفورية املو اشحة ابلتواضع والوضوح..
معك أخوك "عبد هللا السبب"..
أهال أستاذ عبد هللا  ..سعي ٌد برؤيتك!
بل أان األسعد للقاء كنت أرتقبه منذ سنني!
أين تتواجد؟!
78

"االحتاد" يف رأس اخليمة..
يف مكتب جريدة ا
أمر عليك..
غدا س ُّ
اتافقنا ..صحبتك السالمة..

هكذا كان احلوار ،وهكذا املوعد املرتقب ،وهكذا ،هكذا ،أشرقت
مشس اليوم التايل حاملة معها إشراقة وجه األديب "مجعة الفريوز"
اليت نشرت ضوء احملباة والصداقة وصدق الوعد يف مكتيب الصغري يف

"االحتاد" اليت كانت أُوىل إشراقاهتا يف العام 1969م
اجلريدة الكبرية ا
يف العاصمة اإلماراتية "أبوظيب"..
هكذا كان القدوم املِْقدام ،وهكذا كانت "الصوغة* الفريوزية" :ثالثة
خمطوطات ممتلئات مبا ل اذ وطاب من األغذية والفيتامينات الثقافية،
ممهورة إبهداءات إبداعية بديعة احلروف احملرتفة ،واملعاين املعنية
ط اجلميل اجلليل.
ابحلياة ،واخل ا
الود والورد ،وهكذا كانت ابقايت
هكذا كانت هداايه املخطوطة مباء ا
الشعرية إليه.

مساءٌ آخر ...
ها هو زمن جدي ٌد جيمعنا معا 23" :أبريل /نيسان 2000م" ،يف
اب وأ ِ
"احتاد ُكتا ِ
ُدابء اإلمارات" يف رأس اخليمة ..هنالك ،يف بيتنا
فرع ِا
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بود وصدق األصدقاء،
الثقايف العريق ،ويف ليلة ليلكية مضاءة ا
ا
أُ ْشعِلت مشوع االحتفاء يف احتفالية حافلة ابلشعر واملشاعر
واملشاعل ،حيث الباكورة الشعرية للشاعر القدير ،القرير الشعر
(ذاهل عرب الفكرة) اليت
والكلمة امل ْشرعة يف الفضاء "مجعة الفريوز":
ٌ
ُ
َم َهَر إحدى نُ َس ِخها يل إبمضاءة شاعرية أشبه ما تكون بوصية وثيقة
الصلة بعالقتنا املتعلاقة ابحلياة واآلمال ،وما يعرتيها من آالم ومرارات:

(الصديق السبب عبد هللا :الذهول يل ،اأما الفكرة فهي لك)" :مجعة
الفريوز".
هكذا كان الشعر ،وكانت املشاعر ،وكانت املشاعل ،وهكذا،
األم َارِة
هكذا ،هكذا انصرفنا إىل شؤون احلياة ،وشجون النفس ا
ابملغرايت ،ما ظهر منها ،وما بَطَن...
ليلةٌ أخرية ...
هنالك حيث "الرمس" :مسقط رأسي (1965م) ،ومنبت

أحالمي ،ورؤاي ،وآرائي ،وميدان ذاكريت ،وبطولة طفوليت ،وحيث
ذلك العش الذي وطئته قدماي منذ ما قبل يوم عرسي ( 14يوليو/
الفضي هذا ( 14يوليو /متاوز
متاوز 1994م) ،حىت ما بعد يوبيلنا
ا
2019م) ..حيث ليل اإلثنني ( 19فرباير /شباط 2001م)،
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(مزون) ،وحنن هنتف
الذي احتفينا فيه ابلذكرى الثالثة لوالدة ابنتنا ُ
بقدومها اجلميل.
االحتفائي ،ودون نية ُمبَـيَّـتَ ٍة تُ ْذكر ،ودون شعوٍر حاض ٍر
يف ذلك الليل
ا
ُسَرِة ،مثاة شيء ما
يف تلك اللحظة الليلية الليلكية املضاءة بدفء األ ْ
ٍ
ضين على دخول غرفة املكتب
يش ادين من شيء ما يف رأسيُ ،حيَاِر ُ
ف
اليت كانت ،وعلى َع َج ٍل فعلت ..لتذهب نَظَْرةٌ سريةٌ سريعةٌ حنو َر ٍا
خمطوطات فريوز ٍ
ٍ
ايت ثالثة( :أصدقاء احلداثة،
مهمل يستضيف
أحاديث الذكرايت ،خالصة الشذور)..
ِ
ص َّوبَِة حنو
هنالك عند حدود النظرة الغامضة املفاجئة واملُ َ
اإلبداعي البديع( :غدا
ت للعمالق
أسَرْر ُ
املخطوطات الثالثةْ ،
ا

سنلتقي اي "مجعة الفريوز" ،وسأقرأ خمطوطاتك تباعا  ...قراءة،
مكتوبة ،ومنشورة يف إحدى وسائل اإلعالم املقروءة).
ت عن صميت الذي َمهس َّ ِ
خرجت ال ألوي
ص َم ُّ
إيل يف ذهين ،مثا
ُ
َ
ََ
ُسرة الصغرية امل َح اِدقَِة يف الغياب
على شيء ،سوى االلتفاف حول األ ْ
ُ
"مزون".
املفاجئ ..عندها
أخذت أ ُ
ُ
ُنشد لطفليت ُ
ُ
دفعةٌ واحدةٌ ...

هكذا يف صبيحة اليوم التايل 20" :فرباير /شباط 2001م" ،جاء
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الغد على غري عادته ..التقيته ابكرا ،ليخطرين َّ
ت
أبن البارحة اليت ُكْن ُ
فيها مع املخطوطات الثالثة ،هي ذاهتا الليلة األخرية للصديق
ب ثراه –
واألستاذ األديب الشاعر "مجعة الفريوز" – رمحه هللا وطيَّ َ

َّد على فراش النوم يف "الظيت
الذي استقبل موته فيما هو ممَُد ٌ
اجلنويب" من إمارة رأس اخليمة..
ومات" :مساء اإلثنني 19 :فرباير /شباط 2001م".
هامش:
* "الصوغة" تعين هدية السفر اليت كان اآلابء جيلبوهنا ألبنائهم حني عودهتم من أسفار
البحر يف الدول اخلليجية العربية اجملاورة وشبه اجلزيرة العربية.
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للتسوق الليلة
سنذهب ّ
عزيز اثبت سعيد

متأخرا على غري عادته ذلك اليوم ،فبعد أن انتظره علي
كان سعيد ا
وقتا طويال أمام املطعم الذي اعتادا ارتياده يف اآلونة األخرية لتناول
وجبة الغداء ،اقرر هذا األخري الذهاب إىل مدرسة أخيه ملعرفة سبب

متر برهة وجيزة على انطالقه صوب املدرسة حىت
ا
أتخره ،لكن مل تكد ا
االجتاه املعاكس.
ملح سعيدا يركض يف ا
"سعيد"!

كان صوت الطفل مبحوحا ..ووجهه شاحبا ..ومليئا بندوب وبثور
خلَّفها أفواج البعوض والقمل وغريها من اهلوام اليت تسكن معهما
يف غرفة ترابية عتيقة ملتصقة مبسجد قدمي بُين قبل قرون ،ومل جت ادد،
أي نوع ،فباتت مرتعا للقوارص واهلوام اليت
ومل ينلها اهتمام من ا
كانت هلا حصة يومية من جسديهما النحيلني اهلزيلني اللذين قد
فعل اجلوع فيهما فعله.
مل يكن يسكن يف تلك اخلرابة أحد اإال من مل تكن له أسرة تعيله .

اهتم والد سعيد بتعليمه وتلبية احتياجاته
كاان من أسرة طيابة ،ا
تغريت فجأة،
املدرسية حىت أهنى املرحلة االبتدائية ،اإال أ ان األحوال ا
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إذ فقد والده وظيفته املؤقاتة ،وأضحى غري قادر على مواصلة تعليم
سعيد .مل يكن لدى سعيد من خيار اإال االلتحاق مبدرسة مهنية
تدعم ملتحقيها إبعانة مالية شهرية ،فكان اختياره ملعهد املعلمني
أي
مبدينة ذمار ،وسط اليمن .وأل ان أابه ابت غري قادر على تعليم ا
من األبناء ،فقد ابدر سعيد بفكرة اصطحاب علي ،األخ األصغر
يف األسرة ،وهي مبادرة انلت استحسان ورضا والديه اللذين وعدا
ابملساعدة كلما مت اكنا من ذلك .
ِ
اسي
سارت األمور سريا حسنا بداية األمر ،حيث بدأ العام الدر ا
اجلديد ومها يسكنان مع مخسة عمال بناء ينحدرون من نفس
بلدهتما الريفية ،وكان املعهد يدفع اإلعانة املالية الشهرية ابنتظام ،مثا

فجأة حدث مامل يكن يف احلسبان ،فقد توقافت اإلعانة املالية نظرا
ملطالبة بعض الطلبة بزايدهتا ،وطال هذا التوقاف فرتة مخسة أشهر .
َّ
شكل توقف اإلعانة املفاجئ مشكلة لسعيد وأخيه ،فما عساه أن

يصنع؟ بدأ ابلتفكري ببدائل ومصادر دخل أخرى مت اكنه من
اسي.
االستمرار الدر ا
كان أحد هذه البدائل املتاحة صياغة عرائض والتماسات ألانس
من قريته ،لديهم قضااي يف احملكمة املركزية يف املدينة ،حيث كان
جلاهم ،حلسن حظه ،أمياني ،وحيتاجون إىل من يكتب هلم العرائض
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للمحكمة .كان يكفي أن يوجز صاحب القضية دعواه ،فيصوغها
ط واضح وأسلوب سلس يُرضي املستفيد ويُسعده ،فيُدفع
سعيد خب ا
له مقابل ذلك مبلغ  5رايالت ،تساوي يف ذلك الوقت ثلثي دوالر.
املهم آنذاك ،لكناه كان يكفي لشراء املكوانت
مل يكن املبلغ ابلشيء ا
األساسية لوجبة منزلية متواضعة لشخصني .
أقل من مخسة رايالت ،وكان سعيد
كان بعض العمالء يدفعون ا

تذمر ،فلم يشأ أن يشرتط مبلغا
أي مبلغ جيود به املستفيد دون ا
يقبل ا
بعينه مقابل اخلدمة خوفا من نفور أصحاب القضااي منه ،فهو مل
يص ادق أناه قد تيسر له هذا العمل املتقطاع الذي يساعده وأخاه
جزئيًّا على االستمرار .
كانت تلك املبالغ الضئيلة تصرف يف شراء "كدم" ،وهي نوع من
اخلبز الذي يع اد للجيش يف خمابز املعسكرات خصيصا ،اإال أ ان بعض
حصتهم ،ما جعل ذلك النوع من اخلبز يسري
اجلنود كانوا يبيعون ا

للعامة ،ويف متناول حمدودي الدخل الذين ليس لديهم
الثمن متوفاـرا ا
إمكانية شراء نوعية أفضل من اخلبز.
كان ينفق رايال واحدا يف شراء الكدم ورايلني يف شراء احلليب
ونصف رايل للسمن ،لعمل فتة ،وهي أكلة مينية تقليدية .أحياان مل
تكن كمية الفتة كافية ،وعندها كان سعيد حياول أن أيكل ببطء
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يشح فيها األكل
حىت يتيح ألخيه اليافع فرصة ليشبع ،وقد أتيت أايم ا
كثريا ،فيكتفي سعيد ابلتظاهر أناه أيكل.
مل تكن وظيفة كتابة العرائض دائمة ،بل مع الوقت أصبحت
وحتول من سيائ إىل أسوأ
قلاة قليلة تطلب اخلدمة ،فتفاقم الوضع ،ا
كل ما حبوزة سعيد من رايالت م ادخرة ،وعندها حتتام
حيث نضب ا
عليه ااختاذ قرار صعب ،فقد طلب إىل أبناء بلدته أن يعمل معهم
كل أسبوعني .كانت الفكرة مفاجئة هلم ،فحاولوا
يوما واحدا ا
شاق،
جهدهم ثنيه عن هذا القرار ،إذ أوضحوا له أ ان عملهم ا
ويتطلاب محل حجارة ثقيلة ،وإعداد خلطات البناء لعدد من
توسل إليهم أن يساعدوه يف تلبية طلبه .كان هؤالء
البنائني ،لكناه ا
العمال يكنُّون حبًّا واحرتاما كبريين لسعيد لدماثة أخالقه وطيب

معشره ،وألناه الطالب الوحيد الذي قد أهنى املرحلة التعليمية
االبتدائية من بلدهتم .كانوا يرون أناه من غري املناسب بل من غري

شاق كعملهم،
السن بعمل ا
العدل أن يقوم طالب مدرسة صغري ا
لكن مل يكن أمام سعيد من خيار غريه .
تصرفه والتأقلم مع الظروف أمرا مبالغا
لقد كانت ثقة والديه حبسن ا
فيه.

عمل أايما متقطاعة يف مناسبات خمتلفة ،معظمها أايم اجلمع ،وهي
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كل يوم عمل
إجازته املدرسية األسبوعية ،لكناه كان يشعر يف هناية ا
هتشم،
كل جزء من جسده النحيل قد َّ
من ذلك الشغل ا
الشاق أب ان ا
متوجعا طيلة أسبوع كامل ،لكن تلك املش اقة كانت يف نظره
ويظل ا
ا

جراء رفض طلبه لسلفة من
أقل أملا من الوجع الذي قد يصيبه َّ
ا
صديق أو معروف.
تعودوا إقراضه قد أدركوا أناه لن يستطيع سداد
كان أصدقاؤه الذين ا

ما عليه يف القريب املنظور ،وتراكمت الديون عليه ،ووصل به احلال
الشهري ،األمر الذي فاقم
إىل أن عجز عن دفع قسطه من اإلجيار
ا
مرت فرتة ثالثة أشهر دون دفع اإلجيار طُلب منه
املشكلة ،وحني ا
اإما الدفع أو البحث عن مسكن آخر له وألخيه .كانت تلك هي

أحلك اللحظات وأقساها .
"أين أسكن؟ إىل أين أذهب؟ هل أترك املدرسة وأعود لقرييت؟"
ليتجشم عناء الغربة
وإال ما كان
ابلطبع مل يكن يف قريته مدارس ا
ا

والشقاء ،ليعيش بعيدا عن قريته وأسرته .
الحت له فكرة إعادة أخيه إىل القرية ،اأما هو فلم يكن خيار العودة
تضور
مصرا على االستمرار حىت لو َّ
لريتضيه لنفسه البتة ،فقد كان ًّ
جوعا.

شاء له املوىل سبحانه أن يُطلع زميال له على احلالة املعيشية القاسية
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اليت يكابدها ،فكان أن واساه ،وأبلغه أناه وأخا له يعيشان ظروفا قاسية
مشاهبة ،ويسكنان يف غرفة صغرية ملحقة مبسجد قدمي ،مثا عرض عليه
ينضم وأخاه للسكن معهما يف تلك الغرفة إن رغبا يف ذلك.
أن ا
"عظيم!" صاح سعيد ممتنًّا هلذا العرض .كان هذا هو املكان الذي
يسكنانه منذ شهرين مع أسراب من القمل والبعوض وأضراب أخرى
من القوارص خمتلفة األنواع واألحجام.
كان حجم الغرفة ال يكاد يزيد على ثالثة أمتار طول يف ثالثة
عرض ،وهلا ابب مهرتئ ،وسقف وجدران يف حالة من التش اقق
أي واحدة من
أي انفذة وال ا
والبؤس عجيبة .مل يكن يف الغرفة ا
اِ
مقومات احلياة العصرية املتمدنة ،فال ماء وال كهرابء وال أدوات

طبخ ،عدا قدر صغري متآكل و"دافور" ،وهي أداة طبخ عتيقة تعمل
ابلكريوسني ،إضافة ألطباق ابلية وفناجني من الصلصال .كانت
مكومة يف إحدى زوااي الغرفة
تلك األدوات الشبيهة ابلنفاايت ا

للحمام فقد كان عليهم استخدام مراحيض
اخلربة .اأما ابلنسبة ا
املسجد اليت تفتح قبل مواعيد الصلوات اخلمس ،وإذا نسي أحدهم
استعماهلا قبل إغالقها بعد الصالة األخرية ،أي قبيل الساعة الثامنة
ليال ،فيا سواد ليله إذ ذاك ،أل ان عليه االنتظار لوقت صالة الفجر .
عند احلالة الشديدة اليت ال يستطيع أحدهم معها االنتظار للصباح،
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كان أربعتهم جيتمعون كفريق واحد ،وخيرجون إىل الشارع حيرسون
للحمام.
من حيتاج إىل الذهاب ا
كانت بقعة مظلمة يف زقاق ضيق أو خلف سيارة واقفة تفي
ابلغرض .وابلطبع قبل اخلروج كان اجلميع يتسلاح حبجارة يف أيديهم
حتسبا هلجوم كالب ضالاة ،يكثر انتشارها يف ذلك اجلزء من املدينة،
ا
أو ملخمور حياول إيذاءَهم.

بعد االنتقال للعيش مع هذا الصديق ،اقرر سعيد أن يكتفي بوجبة
واحدة يف اليوم ،ووجبتني أو ثالث إن أمكن ألخيه .كانت الوجبة
األساسية هي الغداء ،وهي الوجبة الرئيسية يف اليمن .بعد فرتة
مسن ،هو
اكتشف الولدان مطعما أو شبه مطعم ميلكه رجل ا

الطبااخ ،وهو الوحيد الذي يدير شؤون املطعم ،اأما مراتدوه فمن
أولئك الذين بلغت حاهلم من البؤس حدًّا يشبه حال سعيد وعلي.
كان ذلك االكتشاف نتيجة حبث دؤوب عن مطعم رخيص.

مل يكن منظر املكان من اخلارج يعطي انطباعا أبناه مطعم .
كان الرجل العجوز ال يطبخ إال شيئني ال ّثلث هلما :مداخيل
الذبيحة أو حواشيها من كرش وأمعاء وألسنة إضافة إىل "السلتة"،
يتكون من مسحوق احللبة املخضوب
الطبق
اليمين الشهري الذي ا
ا

مع مسحوق الطماطم واخلضراوات املسلوقة واللحم املفروم أو
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املدقوق .ابلنسبة "لسلتة" الرجل العجوز فقد كانت فقط مرق
تيسر
أحشاء ذبيحة مضافا إليها ملعقة من احللبة املخضوبة ،وما ا
من قطع صغرية من احملاشي :قطعة من الكرشة وإصبع أو إصبعني
من األمعاء .على العموم خيتلف مقدار ما يناهلما من يوم آلخر
حبسب احلالة النفسية للعجوز .كما كان يق ادم كدما ابئتة ،مضى
عليها أايم ،ملن ال خبز لديه ،وابلطبع كان األخوان من بني من
يق ادرون كرم العجوز أميا تقدير .
كان سعر الوجبة زهيدا ًّ
جدا ،رايال أو رايلني ،وهو مبلغ ال يكفي
لكأسني من الشاي يف مطعم أنيق .ورغم ما قد يتوقاع من مثل طعام
كهذا ،فإناه كان يضاهي ما يُق ادم يف مطعم مخسة جنوم يف نظر سعيد

اسي طويل ،وأحياان بعد
وأخيه اللذين أيتيان جائعني بعد يوم در ا
مضي  24ساعة دون أن تدخل لقمة واحدة جوفيهما .
ا
صاح سعيد مناداي عليًّا" :تعال هنا".
حيس علي مثلها من فرتة طويلة،
كان صوته يفصح عن فرحة مل ا
خصوصا خالل األشهر اخلمسة املاضية الشديدة البؤس.
"دعنا نذهب إىل مطعم"
بدا علي يف حرية مماا مسع" .مطعم"!

سر استخدام صيغة التنكري هنا ،فهما يراتدان
كان يتساءل عن ا
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مطعما واحدا معروفا منذ فرتة طويلة.
أتخر على الغداء "
"نعم ،دعنا نستقل اتكسي ،فالوقت قد ا
"مطعم! اتكسي! ما الذي حصل؟"
سأقص عليك ما حدث فيما بعد"
هتتم،
ا
"ال ا
ما إن وقفت هلما سيارة أجرة ،حىت فتح سعيد الباب ليدخل أخوه
مثا دخل بعده.
"إىل أين اي عيال؟" سأهلم السائق.
"إىل مطعم الوادي األخضر" ،أجابه سعيد سريعا .كان ذلك واحدا
من أفضل املطاعم يف املدينة يف ذلك الوقت.
مطعم الوادي األخضر ،هاه؟

نود أن نلحق الغداء"
"نعم ،ورجاء أسرع ،ا
نظر السائق إليهما اببتسامة يشوهبا خبث" :عليكما أن تدفعا
األجرة مق ادما"

إضافة إىل ما عُرف عن سائقي األجرة يف هذه املدينة من سوء
اخلصال ،وفظاظة الطبع ،فإ ان وجهي الولدين الشاحبني ومالبسهما
البالية مل تعط السائق انطباعا أب ان لديهما أجرة التاكسي.
"الأبس ،كم األجرة؟"
"10رايل"
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"تفضل" مناوال إايه ورقة مئة رايل بشعور كلاه فخر وأمهاية.
لدي صرف ملئة".
"حسنا ،دعين َأر إن كان ا
كرر عليه" :رجاء أسرع"
وما إن انول السائق سعيدا بقياة املبلغ حىت ا

لريد عليه السائق بنربة سيئة" :طياب اي ولدي".
ا
كان حماسب املطعم ،ورمبا مالكه ،واقفا على مقربة من الباب
رحب هبما اببتسامة دافئة ،داعيا إايمها
ئيسي حني وصال ،حيث ا
الر ا
تصرف أبسلوب الئق
للتفضل ابلدخول ،األمر الذي استغرابه ،فقد ا
متحضر خيتلف عن أسلوب سائق األجرة اجلايف ،لكن حني أدرك
ا
سعيد أ ان ابقي مبلغ املئة كان مايزال يف يده َعرف السبب.
بينما كاان أيكالن ،سأل علي إن كانت ليلة القدر قد نزلت على
فتغريت األحوال ،فأجابه" :ميكنك قول ذلك ،فقد دفع
أخيه ،ا
املعهد اإلعاانت املالية للشهور اخلمسة املاضية ،إضافة إىل ذلك فإ ان
مبلغ اإلعانة قد ارتفع من  100إىل  400رايل للشهر"
ابستحياء سأل علي ،وعيناه تنظران لألرض" :هل ستشرتي يل
قميصا اي أخي؟ "
"حبييب سأشرتي لك ثالثة قمصان وليس قميصا واحدا فقط .اكتب
للتسوق الليلة"
كل ما حتتاجه ،سنذهب ا
ا
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فنجـان آخـر من القهـوة
علي عبيد اهلاملي
ط الفاصل بني معانقة احلياة ومواجهة اجملهول كانت
على حدود اخل ا

يودعها يف حقيقة األمر .عند اهلزيع األخري
تودعه ،أو كان هو الذي ا
ا
من الليل ،قبل أن يرتفع صوت املؤذان مناداي" :الصالة خري من
النوم" كان حيمل ع ادة صيده ،تلك األدوات القدمية اليت مل تطلها يد
اخلشيب املتهالك ،حي ادق جيدا يف صفحة
احلداثة بعد .يتف اقد قاربه
ا
املاء ،ينظر بعيدا خمرتقا ظلمة الليل ،حياول أن يسرب غور البحر ،أن
يتنباأ حبالة الطقس .يغريه سكون املاء ،فريفع راحتيه ابلدعاء كي
يوفاقه هللا لصيد يوفار عليه مش اقة اخلروج يومني أو ثالثة .وعندما
يتأمل مقدار ما حفرت اجملاديف فيهما من
ينزل يديه املعروقتني ا
خطوط وتضاريس ،وما تركت عليهما احلبال واألسالك من آّثر
يتحسس ابطنهما ،فيخال له أناه يلمس جدار كهف
وندوب.
ا

حجري يف جوف جبل ،يعجب من لوهنما الذي استحال إىل السواد
ا
لكثرة ما أطبقتا على ألواح اجملاديف ،وما أمسكتا من أسيام
3
القراقري .1يشعل فتيلة الفنر 2القدمي بعد أن يتأ اكد أ ان به من اجلاز
ما يكفي حىت العودة من الرحلة ،ويضعه على سطح مقدمة الزورق
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كي تتفاداه السفن الكبرية ،وتبتعد عنه التكات 4الداخلة إىل اخلور
املتأخرة من الليل ،حيث يكون النوم
واخلارجة منه يف هذه الساعة ا
قد أطبق على أعني حباارة السفن عادة ،وتالعب النعاس بعيون

املناوبني منهم ،فلم يعد مبقدورهم رؤية زورق صغري كزورقه ،حيسبه
الناظر من فوق سفينة كبرية ريشة سقطت من جناح طائر ،تتقاذفها
تستقر.
األمواج لتلقي هبا حيث شاءت هلا األقدار أن تذهب أو
ا

ينزل قاربه يف البحر ،ورويدا رويدا يدفعه يف املياه الضحلة حىت يصل
املاء إىل ما فوق ركبتيه ،مثا يقذف نفسه داخله يف حركة يعجز عن
يؤديها خب افة لكثرة
شاب يف مقتبل العمر .اأما هو فقد أصبح ا
أدائها ا
ما قام هبا على مدى سنوات عمره اليت جاوزت الستاني .

تتغري منذ سنوات كلما سأله أحد عن
"فوق الستاني" إجابته اليت مل ا
عمره .كم عاما فوق الستاني اي راشد؟ لو كان يعرف ألجاب ،لكناه
هو نفسه ال يعرف عدد سنوات عمره ،وليس األمر بذي أمهاية كي

جيهد نفسه ملعرفته .ففي مدينة ساحلية صغرية يف بداية الستينيات
مهما أن يعرف اإلنسان عمره ،إذ ال شيء
من القرن العشرين ،ليس ًّ
سيرتتاب على ذلك ،فليس مثاة قانون للمعاشات حيال املرء مبوجبه
سن معينة ،وليس مثاة وزارة للشؤون االجتماعية ستدفع
للتقاعد عند ا
له إعانة تساعده على مواجهة أعباء احلياة.
94

للسن أتثري عليه هو فيما لو تق ادم
الشيء الوحيد الذي سيكون ا
وتعرض للسؤال عن سناه .
للزواج من فتاة صغرية ،ا
آآآه ..ملاذا تنكأ جرحا ما فتئ ي انز عليك اي راشد؟ ملاذا تفتح

أبوااب تتحاشى أن تلمس مقابضها؟ ينظر حوله ،ال شيء سوى
الليل يب ادد شيئا من ظلمته نور القمر املنعكس على صفحة املاء.
ينظر انحية السماء ،حي ادد مواقع النجوم ،ليعرف موقعه من البحر،
حيسب كم من الوقت قد انقضى ،وكم تب اقى للوصول إىل املنطقة
اليت رمى فيها الدوايب 5الليلة املاضية .ال شيء سوى النجوم ترشده
يف عرض البحر ،فليس مثاة شجرة أو بيت أو معلم يهتدي به ،وليس
يف قاربه بوصلة أو جهاز يستعني هبما كما يفعل حباارة السفن

الكبرية.
أي حال مل تعد هذه مشكلة لديه ،فالقارب نفسه أصبح
على ا
يعرف طريقه يف عرض البحر لكثرة ما أحبر يف ااجتاهاته املختلفة .

السن وتلك العقبة اليت ميثالها يف
مرة أخرى يعود إىل موضوع ا
ا
شااب
طريق تنفيذ الفكرة اليت تراوده منذ م ادة .هو ال ينكر أنه ليس ًّ
كي يغري الفتاة اليت سيتق ادم هلا وأهلها ،وجيعلهم يوافقون عليه ،وال
ينكر أيضا أناه ليس غنيًّا كي يشفع له ماله ،فيتغاضى أهل الفتاة
ستتغري
عن كرب سناه إكراما خلزائنه العامرة .آآآه ..كم كانت حياته ا
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حصة أجنبت له ولدا كي حيمل امسه ،ويتواصل نسله ،فال
لو أ ان ا
ينقطع ذكره .يقسم بينه وبني نفسه أناه مل يكن ليعرتض لو اأهنا أجنبت
له بنتا .كان سيقنع نفسه أب ان املولود القادم سيكون ولدا .بنتان..
سيظل األمل قائما .اأما أن تصوم متاما عن
ثالث بنات ..ال أبس،
ا
اإلجناب فهذا أمر فوق طاقته.
هي نفسها مل تعرتض على فكرة الزواج عندما فاحتها يف األمر ،وإن

كان قد حاول تغليف احلديث بشيء من املزاح .لكن أين هي
الفتاة اليت ترضى به زوجا واحلال هذه؟.
السن ،لكناه خاف أن يكون
فكر يف الزواج من امرأة مقاربة له يف ا
قد فاهتا قطار اإلجناب هي األخرى ،وعندها تصبح املصيبة
حصة .ليس
مصيبتني .انهيك عن نظرات الشماتة اليت ستالحقه هبا ا
املهم اأال تشيع أ ان العيب فيه هو،
ًّ
مهما أن تشمت ا
حصة ،لكن ا
حصة أعقل وأنبل من أن
فيصبح يف نظر الناس عاقرا .ال ..ال ..ا

تقدم على فعل كهذا.
لكن ما يدريه أ اهنا لن تفعل ذلك؟ أليست هي يف النهاية امرأة
كسائر النساء؟ أمل يقل الشيخ عبدالرمحن يف خطبة اجلمعة قبل أايم
إ ان النساء انقصات عقل ودين؟ مل يفهم ساعتها ما يعنيه الشيخ

حصة انقصة أوالد كذلك ،فهي
عبدالرمحن ،لكناه يتذ اكره جيدا .ا
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يتمناها .
الذرية اليت ا
عاقر ،مل تستطع أن هتبه ا
مضى وقت غري قليل قبل أن يدرك راشد أناه قد وصل إىل
املكان الذي ألقى فيه قراقريه ،وأ ان عليه أن يبدأ يف سحبها إلفراغ

اليزافة 6وأصحاب
ما هبا من أمساك ،والعودة إىل حيث ينتظر ا
البسطات الصياادين يف سوق السمك بفريج الضغاية 7لشرائها منهم
وعرضها للبيع ،أو نقلها إىل مناطق أخرى ،السمك فيها أندر
وأغلى.
فكمية األمساك اليت فيها معقولة،
يسحب دوابيته األوىل ..ال أبس ،ا
كذلك الثانية والثالثة .احلمد هلل ،يف البحر خري كثري مل يبخل به
يوما على البشر ،رغم أ ان بعض البشر يبخلون ابخلري الذي عندهم .

مرة أخرى .مثاة فكرة
يف طريق العودة إىل ا
الرب تراوده تلك األفكار ا
تلح عليه منذ فرتة ..ملاذا ال يفعل كما فعل صديقه مطر رغم أناه مل
ا
مضطرا مثله ،إذ لديه من األبناء ـ ما شاء هللا ـ تسعة؟ يقلاب
يكن
ًّ

حبل
الفكرة يف رأسه مرارا ،فيستحسنها ،أل اهنا وحدها الكفيلة ا
تقض مضجعه ،وتنغاص عليه حياته .
املشكلة اليت ا
يف مساء ذلك اليوم ،بعد أن صلاى العصر يف املسجد ،وأمضى
جانيب مع صديقه مطر ،عاد راشد إىل
ما يقارب الساعة يف حديث ا
بيته ،وقال لزوجته اليت كانت تنتظره بدلاة القهوة يف حوش البيت
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كعادهتا :
جهزي يل تنكة 8املالبس ،فأان مسافر مع مطر
حصة ...ا
ا
إىل اهلند يف املركب الذي سيغادر األسبوع املقبل .
حصة ببنت شفة ،صبات فنجاان من القهوة ،تناوله
مل تنبس ا
منها راشد ،وفنجاان آخر أخذت ترتشف منه ،وهي صامتة تنظر
جتمد الفنجان يف يد راشد ،وارتسمت عالمات
حنو ابب البيت .ا
املرة
مرة تشرب فيها ا
حصة القهوة ا
الدهشة على وجهه ،فهذه أول ا
وضمهما بيت واحد قبل مخسة وثالثني عاما.
منذ أن اقرتن هبا ،ا
اهلوامش:
 .1أسيام القراقري :األسيام األسالك ،والقراقري مجع قرقور ،وهو وسيلة صيد مصنوعة من
األسالك على شكل نصف دائرة ،قاعدهتا مسطاحة.
 .2الفنر :السراج.
 .3اجلاز :الكريوسني.
احملركات اليت تقطر هبا احلاوايت البحرية.
 .4التا اكات :الزوارق ذات ا
 .5الدوايب :مجع دوابية ،وهي القرقور الكبري.

اليزافة :التجار الذين يشرتون األمساك من البحارة ،وعادة ما ينقلوهنا إىل مناطق أخرى.
 .6ا

حي من أحياء مدينة "ديرة" إبمارة ديب .و"الضغوة" طريقة من طرق
 .7فريج الضغاية :ا
صيد األمساك يف اإلمارات ،تستخدم غالبا لصيد أمساك العومة "السردين".

 .8التنكة :وعاء مصنوع من الصفيح ،كانت توضع فيه املالبس قدميا.
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وربَـ ْرت الي
ن ْ

حممد أبو الفضل بدران
خرجت ألول مرة من بييت الكائن يف
كان الوقت صباحا عندما
ُ
احلي القدمي مبدينة بون أبملانيا حيث حطات يب الرحال لإلعداد
ا
لرسالة الدكتوراه.
وصلت البارحة ليال ،مل أتبني معامل املنـزل من اخلارج أل ان الوقت
ُ
كان حواىل التاسعة مساء األحد ؛ وكانت الشوارع شبه خالية ،فغدا
عجبت حني عرفت أ ان مطار كولن Koeln
لديهم عمل ،وكم
ُ
كل يوم يف الثامنة
الذي يبعد عن بون عشرين كيلو مرتا تُغلق أبوابه ا
مساء حىت السابعة صباحا أل ان السكان اجملاورين له اشتكوا من
ضجيج الطائرات ،لذا فقد اقررت البلدية إغالق املطار ليال حىت
ينعم الناس ابهلدوء.
فتحت حقيبيت،
مل أشأ أن أخرج ليال حبثا عن مطعم ،لذلك
ُ
وأخرجت بعض التمر الذي وضعته اأمي هبا ،ورحت آكل وأان أشعر
أردد قول الشاعر:
بشوق إىل األهل والنخيل،
ورحت ا
ُ
ض يب غري ٍ
أش ـ ـ ـ ـوقا ول َّـما تـم ـ ـ ِ
ليلة
ُ
املطي بنا عشرا
فكيف إذا َّ
خب ُّ
َ
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مكوان من قسمني
منت نوما عميقا
ُ
ُ
؛خرجت يف الصباح ،كان املنزل ا
حملت رجال يف
متجاورين ،هلما حديقة مشرتكة .يف أثناء خروجي ُ
اخلمسني من عمره تقريبا ،جيلس على أريكة يف احلديقة ،بدا حملقا
يف الورود بينما بسط كلبُه األسود ذراعيه حتت قدميه .كان الشيب
قد زحف إىل رأس ذلك الرجل بينما امتأل جسمه الذي بدا كعمود
فرد يف
أين ابدرته ابلسالمَّ ،
من حجر أبيض .مل ينتبه لقدومي بيد ا
التقيت أستاذي
برود ،وواصلت سريي حنو جامعة بون حيث
ُ
الربوفيسور اشتيفان فيلد العميد ابجلامعة ،تباحثنا معا ،وعزمين على
الغداء ،وبعد ذلك عدت إىل املنزل .كان الرجل مايزال جالسا
وكأناه مل يقف منذ تركته يف الصباح ،لكن حملت جبواره امرأة ،سلامت

عليهما ،فاستوقفين ،وم اد يده قائال  :أان نوربرت الي ،جارك ،وهذه
روزفيتا زوجيت ،وهذا ِ
"س ْدين" كلبنا اهلادئ.
علي أن أجلس معهما ،وحكيا
عرفتُه ابمسي أيضاَّ ،
َّ
فرحبا يب ،وعرضا َّ

علي أن أتناول العشاء معهما يف
يل عن املنزل ومزاايه ،وعرضا ا
فاجلو كان صيفيًّا ،وبدأ نوربرت الي حيكي بينما راح
احلديقة ،ا
حيتسي كأسا من الكوال يف حني أع ادت يل زوجته كواب من الشاي:
أان نوربرت الي ،إنين أميل إىل العرب بعد أن كنت ال أحباهم،هكذا بدأ حديثه معي .يف شبايب كنت أعمل ع ادة أعمال بعد أن
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بت من بيتنا بعد مقتل أيب يف احلرب العاملية الثانية وزواج اأمي
هر ُ
من آخر مل أتقباله ،بدأت راهبا يف كنيسة قرب ميونيخ ،كان العمل
لكين وجدت فيه امللجأ .كانت احلياة صعبة بعد احلرب،
ال يناسبين ،ا
كناا نقف يف طوابري حىت أنخذ كسرة خبز .يف يوم من األايم ذهبت
أشجعه وآخر ،وعندما َغلب
ملشاهدة مباراة كرة قدم بني فريق كنت ا
خلعت
مشجعي الفريق اآلخر،
ُ
الفريق اآلخر ثُرت ،شتمين أحد ا
وشججت به رأسه ،وألقيت مبسوح
املدىل على صدري،
الصليب ا
ُ
الرهبان ،ومضيت دومنا رجعة إىل الكنيسة.
نسي ،بعد
ُ
سافرت إىل فرنسا حيث التحقت ا
متطوعا ابجليش الفر ا
فرتة قصرية من التدريب أرسلوين ألعمل يف اجلزائر ،مل أكن أدرك أ اهنا

علي أن أثبت
مهميت اقتناص اجلزائريني الثائرين ،كان َّ
عربية ،كانت ا
براعيت يف عملي ،وكم كنت قنااصا ماهرا ،ال ميكن أن أنسى وجوه
من قتلتهم !
يتوقاف نوربرت الي عن احلديث ،ويروح يف فرتة صمت وندم،
يشرب ما تب اقى يف كأسه ،فتمأل له روزفيتا كأسا أخرى ،وجتلس
أمامه حمدقة ذاهلة كأمنا تراه ،وتسمعه ألول مرة ،بينما كان ِس ْدين
يدور حولنا.
نعم قتلت  149رجال جزائرًّاي .ماذا؟ أح ادق يف وجهه ،مل يكن101

تتدخل
مازحا بل اكتسى وجهه ابحلزن والدموع ،وراح ينتحب ! ا
ا
روزفيتا حماولة أن خترجه من هذه احلالة:
نوربرت ..ملاذا مل يصل العدد إىل 150؟هذا ما كنت أنويه حىت أحصل على امليدالية الذهبياة ،لكناملشكلة أتت عندما مهمت أن أقتل "الرجل املئة واخلمسني" ،نفد
نسي كان معي أن يعطيين رصاصة،
الرصاص ،طلبت من
ا
جندي فر ا
علي ،لذا رفض حىت ال أحصل على الذهبياة .وقف
لكناه كان حيقد ا
تعجبت من قوة إميانه،
ائري يصلاي يف خشوع غري آبه مبصريه ،ا
اجلز ا
ائري الذي كان قد فرغت
نسي أن يقتل هذا الرجل اجلز ا
حاول الفر ا
توسال
ائري ا
ذخريته أيضا ،منعته وركلته بعيدا ،ألناين حملت يف عيين اجلز ا

أشفقت
وعتااب على الرغم من أناه كان قد قتل منا مخسة رجال،
ُ
أتذوق حالوة اإلميان.
عليه ،سجد هلل شكرا ،وألول مرة ا
ائري  :ملاذا كنت حريصا على قتلي مثا على جنايت؟
 -سألين اجلز ا

حاولت أن أشرح له األمور ،وكان حماورا ،مل أستطع أن أجيبه عن
جمرد قاتل ،وهكذا كنت !
أسئلته ،كنت يف نظره ا
شرح يل قضياته ،اقتنعت ،تبادلنا البنادق الفارغة ،على بندقيته حفر
كتبت له على بندقييت ":نوربرت الي" .مل
امسه "عمري اليوسفي" ُ
يص ادق الرجل أناين أمامه ،أل ان شهريت قاتال كانت ختيف اجلزائريني!
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صممت على العودة إىل
ا
ودعته ،وقد اقررت اأال أقتل مرة أخرى ،ا
أملانيا.
حاول القادة الفرنسيون أن يثنوين عن قراري ،لكن هيهات.
عدت إىل
ينتبين من قبلُ ،
يف إحساسا مل ْ
أيقظت كلمات اليوسفي ا
أملانيا ،مل أجد عمال ،حصلت على معاش مب اكر من اجليش
نسي ،وبعد سنوات حصلت على إعانة بطالة من أملانيا ،وأعيش
الفر ا

هنا منذ سنوات مع روزفيتا ،إ اهنا زوجيت الثانية ،اأما األوىل فقد
طلاقتين بعد أن ُرزقت منها اببنتني ،ال تزورانين اإال يف عيد رأس
السنة رغم أ اهنما تسكنان يف بون ،أعيش وحيدا مع روزفيتا ِ
وس ْدين،
روزفيتا كانت تعمل يف إذاعة كولن ،لكناها حصلت على معاش

مب اكر !
يؤرقين :كيف قتلت  149رجال من اجلزائر؟ وملاذا؟ كيف
كل ما ا
ا
يل أن أختلاص من هذا العار الذي يطاردين ،والذي كان مصدر فخر
يل آنذاك ؟!
كل مساء ،قرأت معاين القرآن الكرمي،
هذه الوجوه تزورين ا
متوعدة ا
وأعجبت به ،ودخلت اإلسالم ،عسى أن يغفر هللا يل .
مازلت أحتفظ ابلصور ،متضي روزفيتا الهثة ،وحتضر ألبوم الصور،
العسكري ،صورة مع ابنتيه وزوجته األوىل.
ابلزي
ا
ها هو نوربرت الي ا
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مضى نصف الليل وهو حيكي وينتحب ،ويصمت..
تكمل روزفيتا  :عندما أملت به أزمة قلبياة يف العام املاضي نقلته إىل
ا
املستشفى القريب مناا ،وعندما أفاق من غيبوبته كان هنالك رجل

كل منهما يف وجه
آخر ينام على السرير اجملاور يف غرفته ،ح ادق ٌّ
اآلخر ،اعتدال:
-أنت نوربرت الي؟

 وأنت عمري اليوسفي؟كل منهما اآلخر ،وراحا يف بكاء عميق.
عانق ا
حق العرب ،لقد كانوا
يلتقط نوربرت الي احلديث :لقد أخطأت يف ا
اثوارا مقاتلني بينما كنت قاتال مأجورا.
ودعته ،ومضيت ،كانت مشاعري جتاهه بني الكراهية والشفقة معا.
ا
كل أحد تقريبا كنت أجلس معهم ،ليحكي فصال من
يف مساء ا
فصول حياته اليت ال تنتهي.

كل عام ،لكن
بعد سنوات عدت إىل الوطن ،كنت أذهب إىل أملانيا ا
مل أكن أعرج حنو بون ،يف العام املاضي زرت بون ،وحبثت عنه،
كل
قالت يل روزفيتا  :لقد هجرين قبل عشرة أعوام ،حبثت عنه يف ا
علي،
مكان ،مل أجده ،وأخريا عرفت أناه يعيش يف بيت العجزة ،سلام ا
وراح يف صمت.

104

جير كلبه س ْدين
كنت أراه يف السوق ،وقد ا
تدىل شعر رأسه وحليته ،ا
ظل صامتا.
الذي كان ا
يهش ملرآي ،اأما هو فقد ا
كان شعور الندم يغطاي مالمح وجهه .عدت إىل مصر ،ويف آخر

مرة ذهبت ألملانيا عرجت حنوه ؛ سألت موظافة االستقبال عنه،
عيين متسائلة :هل تعرفه؟
حدقَت يف ا
 -نعم فقد كناا جاريْن.

 مىت؟ قبل عشرة أعوام؟ -لقد مات نوربرت الي قبل مخسة أايم!!
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"حليمة" اليت أكلها البحر
حممد مقدادي
تردد ظهرها ،زرقته
"اهلراوة" قرية جتاور البحر ،لكناها تدير له من غري ا

ال تعين هلا شيئا ،وال تكرتث إن هو أرغى وأزبد ،أو هدأ وأرسل
موسيقا صمته ،وشوشها داعيا إايها لصحبة ليلة واحدة .الناس
كذلك ال أيهبون ابلزرقة اليت أتسر ألباب القادمني ،وال جييزون إطعام
الضيف شيئا من مثار البحر ،أل ان كائناته ال تُذبح ،وال تسيل منها
أي
الدماء ،بل ال يُقدمون أصال على تناوهلا ولو بلغ هبم اجلوع ا
يؤمون البحر،
مبلغ ،حىت أ ان احلاذقني من أهل "مصراتة" الذين ا
ويصطادون أمساكه الشهية يكونون موضع فكاهة وتندر  ...ماذا
يفعل هؤالء اجملانني مبا تنال شباكهم من احليتان؟ هل أيكلوهنا،
تتضرج األيدي
ويطعمون أطفاهلم وضيوفهم؟ كيف أيكلون ما مل ا
بدمائه؟ هل يبيعوهنا يف األسواق؟ وكيف خيدعون الناس ،ويعرضون
عليهم جيفا تعافها النفوس؟
لكن احلقيقة اليت مل يكن أهل "هراوة" يعرفوهنا هي أ ان "املصراتيني"
ظل
الذين كانوا جيمعون حيتان حبرهم صاروا من األثرايء ،بينما ا
جريان البحر أوفياء ألسطورة أ ان البحر ال حيمل يف جوفه غري تلك
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مزقت جسد "حليمة" أشالء قبل أن تلتهمها،
الكائنات اليت ا
وحتيلها ،مثل غريها ،جزءا من مائدهتا اليومية.
"حليمة" اليت شبات على خشية جسدها من مالمسة املاء ،مل يغسل

كل أهل
البحر يوما قدميها ،ومل ا
تتيمم برمله وحصاه ،ظلات مثل ا
"اهلراوة" جتاور البحر ،وتراقبه من بعيد ،ترى فيه مثلما يرون ،أفراسا
مطهمة تعتلي موجا عاتيا يلقي أشياء جمهولة عند الشاطئ القريب،
ا
فتدير "حليمة" ظهرها للبحر كما يفعلون  ...لكن "حليمة" ظلات
تعشق ذلك الغامض الذي حياول أن يقرتب من جدران البيوت
وظهورها من غري أن يستطيع الوصول ،فقد الذت القرية بكثبان
احملمص
الرمل العالية كي ال مت اكنه من ذوائبها املشلوحة على الرمل ا

بشمس متاوز.
ذات ليلة ماطرة اقررت "حليمة" ومعها رهط من أتراهبا أن يزرن
البحر.
كل واحدة من بيتها حتت جنح الظالم الدامس ،والتقني
تسلالت ا
عند حافاة مرتقع قريب ،تسلاقن ذلك املنحدر ،وتشباثن بشجرياته
الضئيلة ،وبقااي أعشابه شبه اجلافاة خشية االنزالق حىت بلغن احلافاة،
مس من جنون .صعد املوج عند
وما إن تب ادين للبحر حىت أصابه ٌّ
احلافاة املقابلة ،هاج املاء وماج ،راحت أمواجه تصعد وهتبط ،ومتت اد
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وترت اد ،داعب رذاذ مائه برفق وجه "حليمة" وخ اديها األملسني،
اقرتبت من املاء أكثر فأكثر ،اطمأنات أب ان هذا البياض ليس جناـيًّا
كما قالوا هلا من قبل ،إناه شوق البحر للرتاب وللناس الذين ال

حيُ اجون إليه ،إنه دافئ ومحيم ،وال ينطوي سلوكه على أية نياات
عدوانية جتاهها.
إذن ..ملاذا اخلوف؟ قالت "حليمة" حم ادثة نفسها.

دنوها وهي ترى املاء يتق ادم حنوها بشغف
دنت منه ،وابلغت يف ا
حتس هلفته للعناق !...
كبري ،ويدعوها إىل حضنه ورذاذه بينما هي ا
تق ادمت أكثر كأ ان كائنا أسطورًّاي يناديها.
الغض فوق بساط املاء بينما راح املوج يدغدغ
م ادت جسدها
ا

ضم بني ذراعيه
أعضاءها املستسلمة لرغبة املاء الذي اكتفى أبن ا
الشاسعتني "حليمة" اليت مل تستجب لتوسالت قريناهتا أبن تقاوم
إليهن.
املوج ،وتعود ا

هلن بكلتا يديها أن تعالني ،ال خشية بعد اليوم من املاء.
تلوح ا
ظلات ا
إناه البحر سياد الكائنات ومالذها حينما يطفح الكيل هبا ،صديق
ال ُقرى واملتعبني ،زارع احلكمة ،ودليل احلَيارى يف عتمة الليل البهيم!
بتوسالهتا اليت حطات على موجة أخذهتا
لكن الصديقات مل أيهبن ا
جين البحر ،قابض األرواح
إىل البعيد ،البعيد الذي تؤثاثه أسطورة اا
109

الطارية ،عازف موسيقا املوت على الشواطئ املسكونة ابلغياب،
سارق الطفولة والبهجة الغامضة!
هامش:
"اهلراوة" و"مصراتة" قرية ومدينة يف ليبيا.
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عن روح يوسف
موسى احلالول
أحدث صدور ديوان "صرخة قلم" لشاعر معروف ضجة كبرية بني
يضم الديوان ،فيما
الن اقاد واألوساط اإلعالمية املناوئة لنظام الطاغية .ا
أت ومسعت يف اإلعالم ،قصائد انرية هتاجم القمع واالستبداد
قر ُ
مؤسس
والفساد يف البالد .ومما زاد يف شعبية الشاعر وديوانه هو أناه ا

منتدى اإلنصاف ،أحد منتدايت اجملتمع املدينا اليت انبثقت يف البالد
توهم احلاملون أن وريث العرش لن يقتفي أثر أبيه يف احلكم.
يوم َّ
هرب الشاعر ،كما هرب كثريون غريه ،إىل املنفى ،فأاتح له هذا
حرية يف التعبري ،ما كان حيلم هبا لو بقي حبيسا يف بالده.
الوضع ا
كنت قد التقيت الشاعر يف منزل خاله يوسف قبل سنوات يف املنفى
ضمنا مجيعا ،ومل تُتح لنا فرصة لقاء آخر ،لكناه
االختياري الذي َّ
ا
كان يعرف نشاطي يف جمال الرتمجة األدبية .كان يوسف صديقا
لكين مل أطالع على ديوان ابن أخته
قدميا يل وزميل دراسة أيضا ،ا
الضجة اليت أحدثها .
ابلرغم من ا
عريب،
يف رحليت األخرية إىل إسطنبول ،كنت أتناول الغداء يف مطعم ا
وحني ااجتهت إىل الصندوق لدفع احلساب ،وجدت شخصا يضع
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كتفي من اخللف ويش ادمها كأناه يريد تثبيتهما.
قبضتيه الثقيلتني على َّ
ِ
املتنمر
أان ال أجيد املصارعة ،فما الذي ميكن أن يريده هذا املصارع ا
التفت مرعواب فإذا هو صاحبنا الشاعر
على رجل ضعيف مثلي؟ ُّ
املشهور نفسه .قبل أن أسلِام عليه ،خطر ببايل :كيف لشاعر أن
تكون له مثل هاتني القبضتني اللتني مل أنتبه إىل حجمهما حني
التقيته يف املرة األوىل يف بيت خاله؟
ٍ
بدهشة وفرٍح ظاهرين" :إذن أنت من زابئن مطعمنا؟ مرحبا
قال يل

بك مرحبا"!
سألته بسذاج ٍة ٍ
ابدية على ُحمَيااي" :مطعمكم؟"
كنت قد نسيت أ ان خاله قد أخربين قبل وفاته أ ان ابن أخته قد
افتتح مطعما – أو مقهى – فاخرا يف إسطنبول .واحلقيقة أ ان ما
جذبين إىل هذا املطعم الذي وجدته مصادفة مل يكن فخامة
الديكورات ،وال قائمة الطعام املعروضة عند مدخله ابللغات العربية
والرتكية واإلجنليزية ،بل الفضول ملعرفة تسميته الطريفة :بوز القلم!
منعين الشاعر من دفع احلساب وهو يقول" :عيب ،اي رجل ،عيب.
هذه إهانة يل .أنت ضيفنا يف بوز القلم ما دمت يف إسطنبول".
قادين إىل زاوية خاصة بكبار الزابئن يف املطعم ،وطلب يل فنجان
"س َّكر زايدة ".
قهوة ُ
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"كان خايل ،رمحه هللا ،حي ادثين عنك كثريا منذ كنتما يف اجلامعة".
"وقد ح ادثين عنك كثريا أيضا ،لكن قبيل وفاته".
ب داكنةٌ مفاجئةٌ ،فراح يفرك رقبته بنزق .
تش اكلت على ُحمَيَّاه ُس ُح ٌ

فدفعت الفنجان حنوه .سألين ابستغراب:
جاءت القهوة اليت طلبها،
ُ
"أال تشرب القهوة؟ هذا الفنجان لك"!
قلت له" :أنت طلبت القهوة على ذوقك ،ال على ذوقي ،لذلك

أرى أناك أوىل هبذا الفنجان مين".
أحس بشيء من احلرج بسبب هذه اهلفوة الدبلوماسية من جانبه،
ا
وبسبب صراحيت اجلارحة .طلب يل هذه املرة فنجان قهوة على
ذوقي أان "بال سكر".
قال" :تعجبين صراحتك – رمبا هلذا أحبَّك خايل .وعلى ِذكر
الصراحة ،أريد أن أصارحك بفكرة تشغلين منذ فرتة ،لكن موت
خايل املفاجئ قطع وسيلة التواصل معك ،وحال دون حتقيقها .و

اي هلا من مصادفة سعيدة أن ألقاك اليوم هنا"!
قلت له" :تفضل".
"ما رأيك بديواين "صرخة قلم" الذي صدر منذ ثالث سنوات؟"
ٍ
جذاذت عنه".
أت
"مل أقرأه ،لكن قر ُ
عاتب عليك".
"معقولة اي أستاذ؟ إين ٌ
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"حالت ظروف كثرية دون ذلك".
"ال أبس .أريد أن أطرح عليك فكرة ترمجة الديوان إىل اإلنگليزية".
ِ
أي استجابة .
مل أُبْد ا
"فهل عندك رغبة يف ذلك؟"
توصلنا إىل اتافاق يرضي مجيع األطراف".
"هذا يعتمد على ا
"ممتاز .كم تتقاضى على ترمجة الصفحة الواحدة عادة؟"

بغض النظر عن عدد
"أتقاضى ثالثني دوالرا على الصفحة الواحدة ا
األسطر فيها".
ٍ
حساابت سريعة يف ذهنه ،مث سألين" :أال تُراعي ابن ِ
أخت
أجرى
َ
أعز ٍ
اِ
صديق لديك؟"
"بلى .كم عدد صفحات الديوان؟"
" َمائة ومخسةٌ ومخسون صفحة".
ومخس ومخسون صفحة".
"تقصد :مئةٌ ٌ

أنت به؟"
"ما الفرق بني ما قلتُه أان وما
تفضلت َ
َ
"أوال ،الرقم  100يُكتَب ’ ِمئة‘ وليس ’ َمائة ‘.وحىت إن كتبتَها ابأللف
فهي تُلفظ بكسر امليم وليس بفتحهاّ .ثنيا ،الرقم  5خيالف املعدود
– ’صفحة‘ – يف التذكري والتأنيث .أليس كذلك ،اي انبغتَنا؟"
كت أكثر ملاذا كان خايل معجبا بك".
"اآلن أدر ُ
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"رمحه هللا ،اراتح من نكد الدنيا وأهلها".
"مل تقل يل :كم تريد أجرا للصفحة الواحدة؟"
"سأخصم لك أجر مخس صفحات ،إكراما لذكرى خالك يوسف".
ٍ
حساابت سريعة يف ذهنه من جديد ،وقال" :يعين تريد مين
أجرى
مبلغ  4500دوالر؟"
"ال ،هذا األجر الذي كنت سأطلبه من زبون ال أعرفه .أما أنت
فألين أعرفك جيدا فال ميكنين إال أن أُ ْك ِرم ذكرى صديقي وخالِك".
ا

"ابرك هللا بك ،أان ابلفعل عاجز عن شكرك".
إيل والفضول أيكل رأسه .
نظر ا
لكل صفحة"!
قلت له" :ال أريد منك أيها الشاعر سوى ألف دوالر ا
ط أناك صاحب ٍ
نكتة أيضا".
"مل يذكر يل خايل ق ا
ُ
ِ
لست أمازحك".
"صحيح ،وأان ابلفعل ال أمزح .وهللا ُ
عقدت الصدمة لسانه حلظة قبل أن جيده من جديد.
مرتجم مبلغ َمائة – أقصد ِمئة – ومخسني
"هل يُع َقل أن يطلب
ٌ
ألف دوالر من أجل ترمجة ديوان شعر ابئس؟"
"أان مل أقل إ ان هذا املبلغ هو أجر ترمجيت لديوانك".
"أان ال أفهمك .أنت تتكلم ابألحجيات واأللغاز .أرجوك ،كلامين
بصراحة"!
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"بصراحة ،أان مستع اد لرتمجة ديوانك – البائس كما أمسيته أنت –
لكين لن أتنازل عن مبلغ املئة ومخسني ألف
أي مقابل كان ،ا
بال ِا
دوالر الذي ذكرتُه لك قبل قليل".
"ما زلت تتكلام ابأللغاز".
"ال أريد املئة ومخسني ألف دوالر يل شخصيًّا ،بل أريد أن آخذها
ألردها إىل أيتام خالك الذي اقرتضت منه هذا املبلغ ،لتفتتح
منك ا
ترد
به بوز قلمك الفاخر هذا ،ومل ترأف حلاله حىت وهو يناشدك أن ا
ٍ
صياات الكلى اليت نزلت يف حالبَـْيه
إليه مبلغا قليال إلجراء تفتيت حلُ َ
وظل
وس ادت جمرى البول ،فلم يعد يقوى على ا
التبول إال ابلقسطرة ،ا
رحت تتجاهل
يتأ امل ع ادة أشهر حىت أُصيبت كليتاه ابلفشل .وحني َ

جوالك – مات ابجللطة من ش ادة القهر،
مكاملاته – بل َ
غريت رقم ا
وهو يراك على شاشات التلفزة تناضل ابسم املقهورين".
"يبدو أناين أخطأت العنوان".

عني اليقني".
"يبدو؟ بل هذا ُ
فاغر الف ِم ،وهنضت .عند مدخل املطعم وجدت طفلة – بعمر
تركتُه َ
ابنة يوسف – تشحذ .انولتها مئة لرية تركية ،وقلت هلا" :عن روح
يوسف".
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حجر الرغبة
انصر الظاهري
احلر والربد ،اجلفاف والرطوبة .
"ليس هناك يف املكان غري ا

حار ورطب ،والرتاب ابرد
حارة جافاة ،واملاء ابرد رطب ،اهلواء ا
النار ا
وجاف .
ا
من هذه اخلواص ميكن لإلكسري أو الزئبق األمحر ،ذلك السائل من
حجر الفالسفة أن يعطي شيئا من اخللود ،والكثري من الرغبة".
يف حماولة لفهم جابر بن حياان ،وملا كانت العبادة للحجر!
يف منزل املثاالة اليت غاب امسها يف مهنتها عند اجلريان البعيدين ،ال
يرد اإال على لسان صحفيني ممان يفرحون أبايم االفتتاح ملهرجاانت
مهين أو ن اقاد قادرون على
أو معارض فنية مقرتحة ،وكأناه واجب ا
النفاذ للعبة األصابع على احلجر .
حتب أن تسميه يف حلظات مرحها القليلة ،ذلك البناء
الصومعة كما ا
يستقر يف طرف املدينة ،كدليل ك اد سنوات طويلة يف
ا
احلجري الذي ا
اخلارجي ،لرجل ضاع بني اخلدمة امللكية،
الدبلوماسي
العمل
ا
ا
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والقراءات ،واملتع الناقصة ،واألسرة غري املكتملة ،وأوجاع زوجة من
العم ،مل تعش طويال .
بنات ا
متوحشة ،عملت عن قصد،
يف ذلك املنزل الذي حتيطه حديقة برية ا
لكي تتواءم مع نزق احلجر ،وجفاء املكان شبه البعيد ،يف حني
ومرات جتدها مبثوثة هنا
ا
تتوزع منحواتهتا الزوااي ،واألركان الصغرية ،ا
وهناك ،عند خاصرة البيت مثال ،حتت شبااك مضاء ،ومزين بزجاج

معشق ،يف احلديقة اليت تشبه مقربة كاثوليكية يف قرية صغرية.
ا

يطوع؟ من قال
"حجر ...حجر ،ما أروع احلجر ،من قال إناه ال ا
إناه صخر صوان ،كتلة حجر؟! حجري انطق جتري فيه دمائي

وعرقي ،وتلك األحاسيس اليت أبثاها له وحده ،تلك الوشوشة،
واحلديث الصامت بيين وبينه ،شوقي له ،حبثي عنه ،ال يدخل بييت
إال حجر منتقى ،أل ان كالم اإلزميل واملطرقة ورقص األصابع
كل املعىن ،يكاد يسرب الروح يف متاهتها
والفرشاة ،حديث مهس له ا
البعيدة .
بكل عافية احلجر،
اآلن حني يستوي التمثال ،ويصبح كائنا مكتمال ا
وحلمي املتخيال ،وحني تنطق تفاصيل اجلسد ،ويتهياأ يل مثل بطل

أسطوري هتمه االنتصارات ،وأهتياأ له مثل نساء املعبد ،الشرقات
ا
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ابللذة الصامتة ،ينطق احلجر ،وأغيب يف دفئه :حجري غري احلجر!
غصت
هكذا شهقت املثاالة حبديثها ساعة التجلاي واكتمال املولود ،ا
ابلفرح وهي خارجة من حبر نشوهتا ،وهي تغطاي التمثال ،الرجل
بسر عطرها.
يري أبيض ،ا
اجلديد ،بغطاء سر ا
مضمخ ا
وتفصل
جل يومها حتاول أن تستنطق انفعاالت احلجر ،ا
متضي املثاالة ا
شجر احلديقة ،فليس يع اكر زهو الصباح مثل وظيفة دبقة على روح

فناان ،هكذا كان قرارها ،رغم إحلاح معارف األب الكثريين الذين
بودهم تقدمي خدمات جمانية للـ "بيك يوسف" ووظيفته احملرتمة .
ا
ظل الصباح ،وروائح زهر الليمون ،لقط أوراق الشجر
كانت تعشق ا
اليابس املتساقط على مهل ،كانت تعطي األمور شيئا من نكهتها،
اخلاصة .
وتفصلها وفق فلسفتها اجلمالية ا
فناجني القهوة يف فرتة راحتها واسرتاحتها ،تنتقل معها من ركن إىل
ركن ،مرة حتت شجرة التني ،ومرة أخرى حتت شجر اللوز ،وهي
احلجري املسندة إليه ظهرها ،ال يشاركها
تستمتع بربودة اجلدار
ا
وحدهتا ،ووحدة فنجان القهوة ،غري أصابع السيجارة اليت تستلاها
املعزز على الطاولة.
من العلب العديدة من ذلك الصندوق ا
يف يومها الذي يبدأ -إذا مل يكن ليله قلقا -يف الفجر الذي يضحك
تظل تعمل حىت منتصف النهار ،بعدها
مع أول ضوء الشمس ،ا
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ط بعدها ساعة
تذهب يف رحلة املاء ،وتناول إفطارها اخلفيف ،تغ ا
زمن ،لتخرج من جديد هذه املرة متزيانة ،متعطارة ،لتنسج عمال
جديدا أو حنتا استعصى عليها يف ساعات الصبح األوىل.
متأخرة حىت العصر ،بعد أن أتخذ إغفاءة دامهتها بشكل
تبقى ا
مفاجئ ،وطرأت على جفنيها املتخفيني خلف نظارة مسيكة،
العاجي ،والذي كان حيمل يوما ما قيمة
املذهب ،وخشبها
إبطارها ا
ا

غاليه .
تقايل
كل األجواء بلوهنا الرب ا
تنزل حديقتها بعد أن تصبغ الشمس ا
الغائب ،ليخلق مع حجر الدار تلك السكينة املشتعلة.
تضحك بصوت ٍ
عال ،إذا كان يومها على درجة من الرضا ،يف حني
خاصة ،إذا ما سارت أمور اليوم بطبيعة كسلى،
تكتفي اببتسامة ا
هتم بدخول ابب البيت املنحوت بطريقتها ،مطبقة على
تبتسم وهي ا
تعوضه املدن الكثرية
ما بقي يف العينني من منظر تعشقه ،وال ا

األخرى.
حتضر وجبتها
الليل عندها له طقس آخر ،وتدبري خمتلف ،فبعد أن ا
وتستقر زجاجة النبيذ الذي حترص على انتقائه من أركان
النباتية،
ا
اخلاصة ،تذهب
دافئة يف مطارات خمتلفة ،جبنب احلواضر ،وكأسها ا

من جديد إىل رحلة املاء الثانية ،وترتدي خفاف املالبس ،أبلواهنا
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املدعاة للمشاغبة الليلية .
الليل عادة ما ميضي بني القراءة ،والتل اذذ ابألوراق النباتية املغسولة
اخلل ،وتلك الكأس املشربة حبمرة دم األتقياء ،وحني يبدأ
ابحلامض و ا

هزات النشوة ،ترفع من صوت املوسيقى
اجلسد يرجتف أبوىل ا
ليؤنسها ،ويؤنس وحشة البيت ،والليل الذي بدأ يغوص يف ظلمته،
كل اجلسد،
تبقى يف متعتها تلك ،حىت تشعر ابخلدر يسري يف ا

مستقرة يف الرأس ،وحلظات فرح كانت غامرة يوما
ويستدعي أحزاان
ا
ما ،حني كانت صغرية ،مستبشرة بتم ادد اجلسد ،وبداية تفاصيل
األنثوي فيه ،وتلك املغامرات الصغرية صوب براءة التكون،
النحت
ا
تعن اليوم ،وكأ اهنا مل تغب طيلة هذه السنني ،وحده وهج النور
واليت ا

يطفئها ،ال أييت هبا اإال هبوب الليل البارد ،والتماعة الكأس اليت
يتفصد عرقا ،منهكا من
اندرا ما تفرغ ،وإن فرغت كان اجلسد ا
التعب ،ومن تلك النشوة حني تذهب إىل مداها ،دافعة ضريبة
العمر ،واجلمال غري املكتمل ،واآلفل بسرعة حنو العطب.
تضمها الكنبة العتيقة ،ال توقظها اإال
تتكوم كقطعة حجر بدائية ا
ا
الكحة اليت توقظها أحياان
األحالم اليت هتامجها بشراستها ،أو تلك ا
تئن العظام من برودة احلجر،
يف منتصف الليايل الشتوية ،وحني ا
الشر ،تسحب
والصمت الذي يضفي عليه الليل شيئا من سواد ا
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قدميها ،لتلقي جبثاتها على السرير الكبري ،وتنغمس يف فراشها الدافئ
والوثري ،ابحثة يدها عن شبح رجل ليته كان هنا ..الساعة.
ضوء الصبح يكشف عن مالمح امرأة مخسينية ،ينتعها الطول،
وترهل الوقت اللذان حييطان
وتصقلها النحافة ،لوال مسنة العمر ،ا
اخلصر واألرداف ،ويثقالن الصدر لألسفل.
ينحسر الشعر احملىن عن اجلبهة ،ليضاعف من سنواهتا اخلمسني،
والنمش املتناثر على الوجه والصدر ،وقليل منه على اليدين ،بتلك
تدرب كثريا ،تزيانها خوامت
األصابع الطويلة اليت تشبه أصابع عازف ا
الفضة واألحجار الكرمية ذات الفصوص املهيبة .
التكسر
شيئان ال جتد فيهما اللمعة احلقيقية :األظافر دائمة
ا

التقصف ،واألسنان اليت اعتادت القهوة اليومية والنيكوتني ،وحده
و ا
ظل حمافظا على نضارة ما .
اجللد ا
كانت دائما تفتاش عن حجرها اخلام ،تبحث عن األشياء املراكبة

من الناس ،أو ختلق تلك العالقة بني املرأة واملوجودات .كان جسد
كل عضلة فيه ،تطرقه
الرجل هو فرحها
احلقيقي ،كانت تتعامل مع ا
ا
بقوة جسد أنثى مسكونة حبرقة العطش ،كان رقص األصابع يوحي
حتممه ابلغار ،أو تغسله بعطر الورد ،يف حلظات النحت
كأ اهنا ا
كل احلواس تتجاذهبا مع لغة التواصل ،إىل أن مينحها الفم
كانت ا
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حمل اختبار ،اأما
تظل درجة رضاها ا
اإلحساس بتلك القبلة الغائبة ،ا
وثين ،يظهر هيامها ابملعبود
حني يكتمل التمثال فليلتها ليلة عرس ا
تظل مثل كاهنة
جتل حضوره بطقوس الصلوات القدمية ،ا
اجلديد ،ا
رب اخلصب والنماء ،تتح ادى مطره ،وتنتظر
تتلوى على نشيد ا
املعبد ا
خيضر حوهلا ،ليلتها تشعل انرا من بقااي انر اجملوس،
عشبه الذي ا
وتظل تطوف ابلنار ،وهتب
وطالسم من أانشيد اهلداية األوىل،
ا

للجسد انطالقته وعفويته حىت يسقط يف حبر الرجس!
متطهرة من جروح النفس،
تصحو بعد تلك الصالة الوثنية ،خفيفة ا
تتمىن لو
وكأ اهنا عروس اخلصب اجلديدة ،تفرح بلحظة التملاك اليت ا
كانت تدوم بصيغة أخرى ،أي صيغة يف احلياة ..حىت ولو كان
ذلك احل اداد الكافر الذي حضر مرة وهي صغرية يراكب ابوابة البيت
املتعرقة ،وبتلك البدلة الزرقاء
الكبري ،كانت معجبة ابليد املعروقة ،ا
اليت ختفي تفاصيل جسد فارع ،كانت تراقب ثين احلديد وانر
كل شيء ،كانت حلظة مراقبة طفولية،
األوكسجني اليت تذيب ا
ألشياء ستحبها يف أايمها املقبلة ،غري أ ان نظرة احل اداد جرحت
عمرها ،وشغفها مبراقبة اليد وهي تعمل .
بكل رغبته الشيطانية تلك!
اليوم ..ليته أييت ا
اأما ذلك الذي هرب بزهر العمر الغض ،وبتلك الرسائل املدرسية
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الوردية ،فليعش مع زوجته تطحنه لقمة العيال ،ولعنة الس اكري الذي
حوله إىل شبح خمضر مطارد ،مثلما هرب ذلك اليوم متخلاصا منها
ا
متذرعا أبناه عاطل عن العمل ،وغري قادر على
كل عطاايها ،ا
ومن ا
أبي مثن،
االرتباط
كل مهاه أن جيد فرصة السفر للخليج ا
الزوجي ،و ا
ا
ساعتها أخرجت من صندوقها الذي ورثته عن اأمها ربطة نقود،
ورمتها يف صدره ،أخذها ومل يعد من الكويت اإال وهو جيرجر زوجة

مدرسة مطلاقة ،وتعيل بنتا وولدا يف
سبقته إىل هناك ،تعمل بوظيفة ا
مستقر يف النفس ،واألايم الرجولية يف
اخلامسة ،أجربه عليها طمع
ا
مدن السواحل اليت ال ترحم!
يومها حنتت وجها نصفيًّا لرجل متأناث متخناث ،ونصفه األخر

تنغل فيه ،وتقتات عليه
متفتات ،حمفور ،وكأ ان دواب األرض جلست ا
ألايم متواصلة.
استقر ذلك التمثال خارج البيت ،ترمقه بنظرة كلما سنحت هلا
ا
فرصة التذ اكر أو السهو .مضت حياهتا بعد مغامرة ذلك الرجل
اهلارب بنصف رجولته تسري حنو جناح يف احلياة والشهرة اليت حتظى
هبا من خالل الصحف واجملالت واملعارض ،وكلمات الن اقاد اللعابية،
والسفرات الكثرية ،واملشاركات العديدة ،وجلسات ازوار طارئني من

مث اقفني عابري املؤمترات الومهية ،وعشاق فناها ،واليت عادة ما تنتهي
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بقبالت من تعتعة السكر وقلاة احليلة ،والتعلال بضرورة املبيت عند
الزوجة املثقلة بنداءات االنتظار.
كانت ليايل تبتدئ ابلفرح األويل ،سرعان ما خيلو البيت ،وتبقى
ختصها
تتمىن لو مل تكن ا
طاوالت العشاء بصحوهنا الرابضة ،واليت ا
ساعتها ،كلبوة ملات من الشبع والتسافد ،ليال ..سرعان ما ختبو،
متين النفس به دوما ،ال يبقى
سارقة إمتام الفرح
األنثوي الذي كانت ا
ا
عادة بعد تلك اجللسات احلميمية اإال ما يوجع الرأس من ذكرى أم
مل تستطع أن تكرب معها ،وأب ستتآكله العواصم السياسية ،والزوجة
الثانية ،وسنوات طويلة من الغياب كفيلة أبن جتعله يشبع من ابنته
الوحيدة بلقاءات فاترة ،سرعان ما تنتهي بكثري من العتب،

املسربة بلسان الزوجة الثانية!
والنصائح ا
املتأخرة و ا
هكذا سار هبا العمر الذي كان يفرض عليها مقاييس جديدة لطريقة
ب ،ولنوع املغامرة ،كانت شروطه تزداد يوما بعد يوم ،وهي مل
احل ا

لكل شخص ،حىت قرع
سر اجلسد ا
تعد قادرة على إعطاء ا
املتحول ا
شحاذ أعمى يقوده طفل يف احلادية عشرة من عمره،
ابهبا ذات يوم ا
فق ادمت له من فطورها املتبقي ،وأرادت أن تعطيه أشياء كثرية بكرم .
الفين اجلديد ،وأناه ميكن أن يعاجل
ا
أحست ألول وهلة أناه مشروعها ا
تتأمله وهو أيكل ،وهو يشرب،
البكارة الذاوية بطريقة جلفة .كانت ا
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يتحسس األشياء ،تفاصيل اجلسد ،يقظة
وهو ميسح شاربيه ،وكيف ا
بري من قلاة
اإلذنني ،األنف املتوثاب ،اللحية النافرة كعشب ليل ا
احلالقة .
كانت تسرتق النظر حينا إليه وهو يعبث يف الفراغات ،مش اكال
حواره معها ،وحينا آخر تشاركه يف حديث كلاه أسئلة .
الشحاذ تنبه لنظراهتا ،كادت أن ترتبك ،رمت يف حضنه حباة
صيب ا

برتقال ،كنوع من طلب الرضا ،وتشتيت الرأس الصغري ،وشراء
الصمت!
عما
بعد جتشؤ الشبع ،دعا هلا ا
الشحاذ األعمى كعادته حني يرضى ا
يق ادم له بطول العمر ،والصحة ،ومباركة الرزق ،والولد ،وعمار

البيت.
شعرت أناه يقوهلا بصدق أو هكذا أومهت نفسها ،طلبت منه أن
الفين
يزورها كلما ا
مر من هنا ،وحاولت أن تفهمه أناه مشروعها ا

املقبل ،وأ اهنا تريد أن تصنع منه متثاال.
كشحاذ حمرتف خرب الطرقات ،قائال :
مل يفهم كثريا ،ومل يقتنع ا
"اي سيت ..حنا دراويش على ابب هللا ..قويل :اي ارزاق ..اي كرمي!"
قالت له بطريقة مومس مبتدئة" :سأعطيك عن شهر من العمل مئة
كل يوم ،وربع بطحة عرق "..
دينار ،وستأكل وجبتني ا
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كل يوم"
قال " :موافق ..بس انطيين فوقها علبة سيجارة كاملة ا
ضحكت ،وقالت " :كنت لن أوافق لو طلبت ربع لفة حشيش "
برقت عينا األعمى يف الغبش ،وابن انبه ضاحكا" :وهللا اي ستنا..
أنت كرمية ..ومن انس أجاويد ،وأان أستاهل عطفك".
الشحاذ بسواد
حلظتها كانت تريد أن تسرب ما حتت ثيابه ،تظاهر ا
تنم عن خبث علامه اإايها العمى من وقت مب اكر،
عماه ،وأتى حبركة ا

مل تعرف ساعتها هل كان يقصدها ذلك األعمى النجس ،ليبصر
طريق ظلمته حنوها ،أم جاءت هكذا عفو خاطر ،مل تقتنع ابلثانية،
السخي،
الفين القادم .رضي هو بعرضها
ا
لكناها اقتنعت بعملها ا
ضامنا شهرا من املتعة :األكل ،األجر ،قلة املشي ،وكيف قادر أن
يس اد أذنيه عن مشاجرات ال تنتهي عادة كما يشتهي مع اأم العيال
إبراقة ماء ظهرها .
كل هذا العرض الذي ق ادمته؟
فقط ..بقي سؤال ا
يؤرقه :هل يساوي ا

وماذا فيه من أشياء ال يراها يف نفسه؟
كل
كان حديثا مقتضبا وطارائ بني ا
الشحاذ وابنه ،لكناه استهلك ا
لصيب اعتاد أن جييب على أسئلة أبيه غري
الطريق ،كانت أسئلة كبرية ا
متىن لو كان هو هالة العينني!
املبصرة ،كان هو عينيه ،لكناه هذه املرة ا
الصيب ،أو
متىن األعمى اأال يدركه
خيص الفحولة ،ا
مثاة أمر يبدو أناه ا
ا
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كل شيء يف مسائها
يبوح به إىل اأمه الغاضبة دوما ،احلاصية عليه ا
الضجر عادة.
قال األعمى لصبيه املرافق" :اي بين ..دعنا نوكل وجبتني يف اليوم،
ونقبض املياة دينار ،ونقول ألمك ،أ اان كسبنا نصف املبلغ ،وعلبة
سيجارة حباهلا ،بتدخن منها لوحدك خرطوشة بعد كل وجبة ،شو
رأيك؟ خلنا نقضي هالشهر دون أن تدري أمك الساحرة ،هذا إذا
بدك توكل زي الناس ،وتطعم الربتقان عن حق ،وجترب السيجارة،
وختف املشاوير السابقة الطويلة ".
كل شيء بسرعة ووضوح.
الصيب ،و ا
متىن لو كان يعرف ا
مههم ا
ِ
تتالت األايم من حضورهم قبل املوعد ،كعادة الناس املغبشني قبل
أن خيطف الطري رزقهم ،والذي كان يضايق املثاالة ،ويش اكل ضغطا
ال يتناسب مع إيقاع يومها الذي تشتهيه أن يسري كمجرى املاء.
ظل يتذ اكر تلك الربتقالة الناضجة اليت رميت يف حضنه ذاك
االبن ا

النهار ،وذلك الفطور الذي حافظ على موعده يف احلادية عشرة
الظل الذي جيلب نعاس الظهرية الذي ترسله
والنصف تقريبا ،وذلك ا
شجرة التني الكبرية ،ونظرات تلك املرأة اليت حاول أن يفهمها بعمر
ل اذة االستمناء ،ويفهم كالمها العذب ،مثلما حاول أن يتصياد هلا
أنثواي يسحبه إىل تلك الفرشة املتهالكة الرطبة ،وصور آخر
تشكيال ًّ
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الليل العارية ،والذي يستدعيها العمر يف املخيام البائس.
األب جلس بعد تلك األايم املقلقة مع ابنه بعد عودة املساء ،كان
يريد أن يعرف منه شيئا نسيه أو شيئا يريد أن يفيض به ،وملا اطمأ ان

دومنا جواب من االبن ذهب متسلاال يتع اكز على أصابع يديه،
ويتلمس خطواته يف الظلمات ،ورضي ابلسكون ،ومشاغبة امرأة
ا
عرفها ابللمس ،ونشدان النشوة معها من تلك التضاريس اليت تلتقي

وتستدل عليها دومنا عناء ،منتزعني الرغبة الساكنة من
ابألصابع،
ا
اليومي ،الذاهب يف املشاحنات واللغو وتفاصيل
وجع التعب
ا
احلارة املكتظاة ،وس اكاهنا الذين جيربهم الفقر
األوالد ،ومضايقات ا
على خلق يومهم وعواملهم ،وتلك األمور الصغرية اليت تعطي احلياة
حيوياتها الناقصة أحياان.
مل يكن ليستطيع يف ذلك املساء ،وهو يالمس زوجته من عدم إدخال
صوت املثاالة طرفا بينهما ،أو حماولة خلق متثال هلا يف ظالم العيون.
كانت الصورة اجلديدة فاعلة ،مثلما هي الليلة ،حيث كانت
مسدات ظهره
ضحكة زوجته ورضاها قد ا
حتوال إىل يدين انعمتني ،ا
خير يف سبات مل يستدعه طويال.
وأطرافه املتيبسة ،وجعلتاه ا
شك أناه أربك
كان حضوره
اليومي إىل دار املثاالة يتبع ابنه ،ال ا
ا
برانجمها ،ووتريته الكسلى بل اذة ،لكناها حاولت أن تكيافه بقدر ما
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استطاعت ،وبقدر فهمه وفهم ابنه ،حىت وضعتهما على خ اط
سريها ،وضمن تفاصيل يومها اجملربة عليه بفعل مهنتها.
االبن كان يف بدايته مالزما أابه ،إىل أن اخرتعت له ألعااب تتناسب
وسناه الراكضة حنو الرجولة املب اكرة ،فقد ضمنت سكونه وركونه بذاك
اجلهاز املدهش الذي قلما تفتحه اإال إذا كانت هناك برامج
تسر خاطرها ،أو تلك اليت تذ اكرها بوجع
تسجيلية ،أو أخبار ال ا

الوطن القدمي ،والقرى املتناثرة على الضفة األخرى املنسية .كان
تبث ابألبيض واألسود
التليفزيون مسكن
الصيب ،واألفالم اليت ا
ا
مصدر سروره وضحكه واحتالماته.
لصيب أناه هو
األعمى يف بداية األمر اعتقد أ ان االهتمام املوجه ل ا

يفهمها أ ان
املعين ابألمر ،وأ ان وجوده هو مثل كوز املاء ،فحاول أن ا
ا
لديه وجهة نظر ،وأناه رجل ،ويريد أن يعرف" :االتافاق ما هيك اي
ستنا ..وإذا بدك إايين أان مستعد!"
أي أعمى ،فهمت املثاالة بعض نيااته،
كان
ا
الشك ا
يسريه مثل ا
فين وحسب ،وعليه
وحاولت جاهدة أن تثبت له أناه ا
جمرد مشروع ا
اخلاصة يف عملها ،اأما األساسية
أن يلتزم هبذا ،وال يزعجها أبموره ا
منها فإ اهنا ملبااة .
طر
صرخ من ش اكه " :لكن اي سيت  ..الصيب بعده صغري ،ولسا ما ا
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شاربه ،شو طلباتك ..عندي أان ..هللا يرحم والديك".
"افهم اي رجل ..خلاي الصيب يلتهي ..بدان نشتغل ".
"أان اي ستنا وهللا حاضر ..بس تشري بصباعك ..كرمك مغرقنا من
حتت لفوق".
لكل شيء فيك".
علي ..بدي أصب لك قوالب ا
"امسع ..افهم ا
إين ما فهمت..
"أان اي ستنا حاضر ..شو ما بدك ..أان حاضر ،ولو ا

بس خليك بعيدة عن هالصيب".
"امسع عاد ..هلكتنا ابلصيب ..شو بدي ابلصيب ،أنت موضوعي..
بتفهم ،وإال ال".
هاي".
هاي ،إىل إيدك ا
"ستنا مثل ما بدك ..أان من إيدك ا
"بالش ستنا ..هلكتنا فيها..".
"مثل ما بدك..".
"تعا معي ..بدي أعمل قوالب ..بس ما بدي وال ن افس ها..".
وينجح مقاصدك".
"حاضر اي ستنا ..هللا يوفقك ،ا
"هللا يطولك اي روح ..تعا معي ..عالساكت ،بال غلبة".
"والصيب ..اي ستنا".
"خليه يشوف التليفزيون ..وإال بدك إايه يكون أعمى زيك..".

"اي ستنا خذينا حبلمك ..حنن انس غالبه ،دراويش على ابب هللا".
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"بال كثرة حكي ورغي ..خلينا نشوف شغلنا..".
صيب ُهنر على غلطته ،لكن داخله كان يستصرخ
امتثل هلا مثل ا
خشونة الرجل وقسوة احلياة ،حني تصنع رجاهلا ،كان يشعر أبناه
مقبل على ضوء جديد سيسعد أايمه ،شعر حلظتها كأ ان مسالكه
البولية تريد أن تتسرب يف ااجتاهات جديدة ،وبطرق سرياميكية المعة

مل تعتدها حياته يف املخيام ،ومل تسمح الظروف بتجربتها على مهل.
الشحاذ كخامة خمتلفة عن احلجر ،كان
كانت تتعامل مع جسد ا
أشبه بلحم ميت ،وهي النباتية ،ليس فيه صالبة الرخام وال مطواعية
خيصها ،ومل تشهد التكوين ،انتظرت حلظة
احلجر ،كان شكال ال ا
النضج ،واكتفت ابلوداع قبل الباب ،وكأ اهنا كانت مرغمة على شيء
ال حتباه  ،لكن أتتيه ،ففي ليلها الضجر ذاك عليها أن هتزم الرجل
اهلارب والعمر اهلارب ،وتكتفي مبا تصنعه يداها !

الشحاذ وابنه ،وطعامهما الذي ال ينتهي،
افرغت من طقوس يومها ا
متوحدة مع طقوس اعتادت أن تعطي أشياءها
فقد اشتاقت أن تبقى ا
ًّ
ظال من حنني.
شحاذ أعمى،
كلمة شكرا كان ميكن أن تكفي ،لكن يف منطق ا
الثالجة على
وابن على طريق
التسول ،فاألفضل منها فتح ا
ا
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مصراعيها ،وتفريغها من حاجاهتا اليت قد تفقد صالحيتها بعد وقت
قليل.
ال تعرف ملَ طرأت عليها فكرة االعتقاد بفساد األشياء ،وهي ماكثة

حرك ذلك التفكري يف وجهها عضلة انئمة ،بدأت
يف مكاهنا ،ا
تنتفض وترتاقص بال إرادة منها ،لكناها استسلمت لفرحة الوحدة
من جديد ،وأن هذا احلياز من القلب واملكان ال ميكن أن يتاسع

كل األوقات .
للكثري ،ويف ا
املسرة اليت دخلت يومه،
وبكل ا
ظل متعلاقا ابلباب ،ا
وحده االبن ا
أنثوي سكن رأسه ،وال يشبه
منذ أن وجل تلك الدار ،وهبا كتمثال ا
اأمه ،وال يعرف أن يقبض عليه ،كما ينبغي للحاالت ،ومبنحواتهتا

الكثرية ،وبتفاصيل عرفها خارج عطن املخيام ،ابت ليلتها ضائعا،
كل تلك األشياء مرة واحدة ،ومن جديد؟
كيف ميكنه أن ميسك ا
استقرت يف حضنه قبل شهر
وتذ اكرأكثر ما تذ اكر تلك الربتقالة اليت ا
تقريبا!
بعد واحد وعشرين عاما وسبعة أشهر وسبعة عشر يوما ،عند انصية
الشارع الذي أخذ امسا جديدا "شارع أحالم اجمليدي" ويف دوار
استقر فيها متثال أزاح عنه الستار حمافظ
حديقته الصغرية اليت
ا
العاصمة اليوم ،وقبل أن اأجته لطريق منزل عرفته قدماي احلافيتان
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ألول مرة ،تركت شيئا من زهر الليمون يؤنس وحشة املكان اجلديد،
ويذ اكرها بعطر كانت حتباه يف حياهتا .أشعلت الغليون ،ورميت بشايل
الكشمريي حول رقبيت ،ومل أنتظر املطر حىت يتوقاف ،فقد كنت
األقل
وكانت روحها ،وكانت املدينة حباجة له ،يف يوم
استثنائي على ا
ا
ومعين
تغري منذ دخل بيت املثاالة مشدوها،
ابلنسبة يل كرجل ا
ا
شحاذا أعمى.
ابألسئلة ،يقود ا
وحتسست
ا
مررت يدي املبتلاة على وجه التمثال املب اقع ابلنمش ،ا
أتملي لتلك
النظاارة السميكة ،شاعرا حلظتها بقيمة العاج ،وطال ا
اجلبهة احلاسرة قليال ،مثا طبعت قبلة الرضا على شفاه املثاالة ،ال تعين
كل تفاصيلها،
غري متجيد ذكراها ،وغري ا
احلب لشخص عاشر ا

وانغمس يف يومياهتا ،وعلامته الكثري يف آخر عمرها ،والرضا على ما
أجنزت يداه على هذا احلجر.
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جبل بالل
جناة الفارس
مشال شرق مدينة انبلس الفلسطينية يقع ذلك الصرح الرابينا ،منذ

طفولتنا عرفناه " جبل بالل" ،عندما عانقت خارطة فلسطني للمرة
األوىل يف حيايت ،حبثت عنه فوجدت امسه " اجلبل الكبري" يف ظالله
غفت قريتنا الصغرية " واد الباذان" ،كانت أول لوحة إهلية تداعب
كل صباح هي سفح ذلك اجلبل ،أشجار سرو متالصقة،
انظري ا
توحدها األسرار ،وجتمعها احلكاايت،
متناثرة ،مجاعات مجاعات ،ا
فضية اترة
تتخلالها مسافات صخرية رمادية ،سوداء اترة ،ورمادية ا
تلم به العيون،
كل ما ا
أخرى ،رموش الطبيعة برباءهتا وعفوياتها تغلاف ا
األشواك ابصفرارها واخضرارها تداعب جبني اجلبل ،فتزيده رونقا
ومشوخا .
مجيع فلذات األرض تسكن هناك ،سنابل سهلية اينعة ،أشواك
صخرية ،بساتني محضيات وفواكه ،كروم التني والزيتون ،جتاورها
كل هذا مزيان أبشرطة زاهية مزركشة من غرائب الزهور ،ما
لوزايت .ا
الربتقايل حياكيه األزرق،
بني األمحر و
البنفسجي ،خيتال األصفر مثا
ا
ا
نعم األزرق .
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سر تسمية اجلبل ،قالت كباقي اجلدات:
عندما سألت ج اديت عن ا
مر من فوق اجلبل ،وهناك
إ ان بالل بن رابح  -رضي هللا عنه -قد ا
قمة اجلبل.
كهف يدعى مقام بالل يقع على ا

منذ تلك األايم زاد عشقي وولعي هبذا الشاهق الرحب ،ابت
قمته عرب أشجار السرو وسط
حلما يراودين ا
أين سأصعد يوما ما إىل ا
املهم اأهنا
األشواك فوق الصخور ،بني الكهوف ،ليست مشكلة ،ا
ستكون رحلة رائعة ممتعة .
وكربت ،وكربت رغبيت يف حتقيق احللم ،لكن هيهات ،من يوافق على
تستمر أايما.
اصطحايب للخوض يف غمار معركة شاقاة قد
ا
كلما حدثت والدي ابلفكرة ضحك قائال " :الصخور والتالل
أحب
تضمنا من مجيع اجلهات ،غامري حيث تشائني" ا
ا
لكين ال ا
املدمى،
التالل والروايب الساذجة ،جبل بالل وحده حلمي الشائك ا
وسط الثعابني وفحيحها ،أو الذائب وعوائها ،حىت العقارب
املهم النهاية،
وبشاعتها ،ضباع ،زواحف خميفة ،ماذا يعين ذلك؟ ا
القمة الرائعة الوديعة املعطارة بنفحات التاريخ الزكية .
ا
متر السنوات وحلمي صار معروفا لدى اجلميع ،وابت البعض
ا
عمي ،وكان
يشاركين تلك األمنية ،ويف أحد أايم الربيع املشرقة زاران ا

موظافا يف دائرة الزراعة .قال يل  ":لك عندي خرب سعيد ،اليوم
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حتسست األشياء حويل،
سوف أصحبك إىل ا
قمة جبل بالل" ا
ملستها ،ح اركتها ،أت اكدت أناه علم وليس حلما ،وهذه دنيا الواقع ال
حبر األحالم .مل أص ادق مسعي ،صرخت :سنصعد فوق الصخور،
وبني ظالل الشجر متاما كالسالحف الصغرية .
عمي :مهال ،مهال سنصعد ابلسيارة.
قال ا
أي سيارة؟ ليس هناك طريق معباد .
قلت  :اي إهلي ،ا

مير خلف اجلبل ،وحبكم
قال  :بلى -اي عزيزيت -هناك طريق معباد ا
عملي حصلت على تصريح للمرور عرب هذا الطريق ،ألتف اقد
األشجار احلرجية على اجلبل .
لكن شيء أفضل من ال شيء ،سأذهب مع
ذابت بعض أحالميْ ،

عمي برفقة آخرين .
ا
سارت بنا السياارة ابجتاه اجلبل ،لكن اي إهلي ..ما هذا ؟
حتتل القسم األكرب من ظهر اجلبل.
ا
عمي  :هذه مستعمرة إسرائيلية ا

قلت  :اآلن فهمت هذه الطريق ،هم ش اقوها .
ذبلت فرحيت ،مل أعد أريد إمتام املشوار ،حىت صديقي العمالق
الشامخ ،األصعب ،األقوى ،له وجه آخر مظلم ،تساقطت
قمته ،صرخت أبعلى
أحالمي ،تناثرت أدمعي ،دفنت مهجيت على ا
صويت :أيرضيك هذا اي مقام بالل؟! أيرضيك هذا اي مقام بالل ؟ !
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العمليّة

جنيب سعيد ابوزير
كل شيء يف املستشفى ،ورمبا
ا
جو من العذوبة واجلمال يغلاف ا
حل به إلجراء عملية له ..األروقة
ابلذات يف ذلك اجلناح الذي ا
وتشع أرضياهتا وجدراهنا ابلنظافة الفائقة ،والتكييف واهلدوء
تلمع ،ا
املريح لألعصاب الذي يكاد يقضي على معاانة املريض حىت قبل
أبجسادهن البيضاء خيطرن يف بياض
أن يبدأ العالج ،ومالئكة الرمحة
ا
اخلاصة للمكان بدت
الثياب كالنسمات احلاملة .حىت تلك الرائحة ا
له حمبابة تدغدغ احلواس.
كل شيء ،وب ادد خماوفه وهواجسه
سحره ذك ا
اجلو الذي يغلاف ا

الطفولية إىل ح اد بعيد ،ففي مثل سناه الصغرية اليت ال تتجاوز احلادية
العاطفي
عشرة مل يكن من املمكن أن ينتزع نفسه متاما من ارتباطه
ا
احلميم أبسرته اليت عليه اآلن أن ينام بعيدا عنها ألول مرة يف حياته،
وحيب أايمها
وال من حنينه الطاغي إىل بلدته الوادعة اليت حيباها كثريا ،ا
ولياليها املليئة ابلدفء والسعادة ،ومل يكن خيطر بباله أنه سيفارقها
حيتل مكاهنا األثري يف
يوما أو أ ان هناك يف بالد هللا ما ميكن أن ا
نفسه .كانت تلك أول جتربة له يف السفر البعيد ،جاء من بلدته
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الساحلي إىل هذه
القابعة هناك يف تلك البقعة النائية من الشريط
ا
تعج ابلناس ،وتفيض ابلبهاء والرونق ،جاء إىل جناة عدن،
املدينة اليت ا
وأسبغ خيال الطفولة اجلامح على املدينة مجاال فوق مجاهلا..
كل ذلك
فاألشياء كلاها :الشوارع و ا
احملالت والبيوت ووجوه الناس ،ا
كان يش اكل أمام عينيه لوحة رائعة ابهرة األلوان والظالل ،وعندما
كل
دخل املستشفى غرق يف ا
جو العذوبة واجلمال الذي يغلاف ا
شيء ،وأيقن أناه يف أحسن روضة من رايض اجلناة.
علاق أحد أصدقاء أبيه مازحا عندما زاره ووجده غارقا يف سريره
الوثري ،وإحدى مالئكة الرمحة احلسان تقوم على خدمته أبناه" :وال
السلطان عوض!" طبعا كان الصديق يريد أن يش اد من عزميته ،وأن
خي افف عنه بعض ما قد يشعر به من آالم الوحدة واملرض .ومل يكن
خيلو ابلطبع من شيء من هذه اآلالم النفسية ،لكناه عندما بدأ
يتمشى يف الرواق
يتماثل للشفاء كان حيلو له يف الصباح الباكر أن ا

تطل على منظر مجيل تكتنفه
ا
املار بغرفته إىل هنايته حيث تقع شرفة ا
األشجار واخلضرة .كان يف تلك الصباحات الندية ويف إطاللته على
ذلك املنظر ،يشعر أناه ممتلئ ابلنشاط والعافية ،وأناه يريد أن حيتضن
الدنيا كلاها.
يتحرك ،ويتجاذب أطراف احلديث مع زمالئه املرضى
ها هو اآلن ا
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كل
اجملاورين له يف ذلك اجلناح .عاد جناح اخلياالت يطري به يف ا
األجواء ،فتارة يتذ اكر بلدته و اأمه وجريانه ،واترة تقفز إىل ذاكرته أغنية
يود لو استطاع أن يدندن هبا .مل تكن املشاعر الوطنية بعيدة
مجيلة ا

السن ،فقد كانت كلمات الزعيم مجال عبدالناصر
عنه يف تلك ا
وصوته يف تلك األايم نوعا من األحلان الرائعة اليت متأل الوجدان،
وهتز املشاعر ،يستوي يف ذلك الكبار والصغار .
ا

"على االستعمار أن حيمل عصاه على كاهله ،ويرحل" .كان يعجبه
هذا التعبري ،وميضي متخياال االستعمار يف هيئة رجل وقور ممسك
بعصا غليظة تستند إىل كتفه بينما هو منطلق يف سفره مشيا على
األقدام .مل يكن يدور خبلده وقتها أن يتساءل :ملاذا كان االستعمار
حيمل تلك العصا ،ألكي يلهب هبا ظهر الشعوب املستعمرة أم لكي
يهش هبا على غنمه وأنعامه اليت يسرقها من حقول ومراعي البالد
ا
املهم أناه حىت االستعمار كان عليه
اليت يستعمرها أم ملآرب أخرى؟! ا

أن يرحل ،هكذا كان يقول عبدالناصر ،وهكذا كانت تسري عدوى
احلماسة الوطنية حىت بني أولئك الناس الذين مل متسسهم عصا
حيسون لذعها.
االستعمار ،أو الذين مل يكونوا ا
حيس ثقال يف جسمه،
صحا
الصيب من نومه يف أحد األايم وهو ا
ا
التغري الذي طرأ عليه بعد أن كان قد بدأ يف
فانتابه بعض القلق هلذا ا
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األايم السابقة يصحو خفيفا ونشيطا .وكم كانت دهشته كبرية
عندما حانت منه التفاتة إىل يديه ،فوجدمها قد كربات ،وتكاثف
حتولت إىل فزع –
الشعر عليهما! وكم كانت دهشته أكرب -دهشة ا

اخلاصة بل يف
عندما أجال عينيه حوله ،فلم جيد نفسه يف غرفته
ا
ابألسرة ،وعليها كثري من املرضى ذوي السحن
عنرب كبري مزدحم
ا
الغض والشيخوخة امله ادمة .ما
املختلفة اليت ترتاوح بني الشباب ا

هذا؟ هل حيلم؟ أم أنه كان حيلم؟ فإ ان ما يراه حوله اآلن يبدو كما
قوي
لو كان ساحبا يف ا
شالل من النور الساطع املنبعث من ا
كشاف ا
معلاق يف السقف أو يف السماء ،ال يدري ،ومل تعد أحداث الطفولة
إال أشباحا ترتاقص يف اخللفية الضبابية اليت تكتنف رقعة النور ،وهو
أحس
حياول جاهدا التطاول واإلمساك هبا فال يفلح ..حىت
ا
ابالختناق وكأناه يف كابوس !
املمرضات
مل جيرؤ على سؤال أحد من املرضى اجملاورين له ،أو من ا

كن ميررن جبواره أحياان يف خ افة ورشاقة الظباء.
السمراوات الاليت ا
يعم ذلك العنرب ،وأصوات كثرية خمتلطة
كان هناك ا
جو من الفوضى ا
األسرة وهي ترسل مواء
تتصاعد ،ورأى قطة شاحبة ا
تتجول بني ا
حيس ابألمل يف موضع العملية الذي
خافتا .بذل جهدا كبريا جعله ا

يبدو أناه اختلف عن املوضع األول ،حىت استطاع أخريا أن يفتح
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املمرضة أن تساعده يف تعديل وضعه ،فقد
فمه ،وأن يطلب من ا
كان ابلفعل جيد صعوبة يف حتريك جسمه ،واعتدل قليال مستندا
أشعة حنيلة من الضوء
حيس كأ ان ا
إىل املخ ادة ،وعندما فعل ذلك بدأ ا
لتوه من أثر البنج.
تتسلال شيئا فشيئا إىل زوااي ذهنه ،وكأناه يصحو ا
كل
اي للهول! إناه اآلن ا
شاب مكتمل الرجولة ،ذلك ما تشري إليه ا
حيس إحساسا غامضا أب ان
الدالئل املنتشرة يف أحناء جسمه .وهو ا

التوجس والقلق
شيئا غريبا حيدث من حوله ..هناك نظرات من ا
كل الوجوه احمليطة به ،ليس وجوه املرضى فقط ،بل
ترتسم على ا
املمرضات الذين غريوا أغطية سريره ،والذين
املمرضني و ا
كذلك وجوه ا
أحضروا له وجبات األكل ،والذين أعطوه بعض العالجات .يف
الليل الذي مل يستطع أن ينام فيه تناهى إىل مسعه صوت أانس
يتسامرون ،وخيتلط أبصواهتم صوت مذايع .عرف من العبارات اليت
وصلت إىل مسعه أ ان ابلعنرب بعض املقاتلني اجلرحى من رجال املقاومة
املرحلني من مدينة بريوت..
الفلسطينية ،وفهم أ ان هؤالء من بني ا
تغزل به
عريب امسه لبنان ،كثريا ما ا
تذ اكر أ ان بريوت هي عاصمة بلد ا
الثقايف.
الشعراء ،وكان عنواان للحرية واالنفتاح واالزدهار
ا
قفزت إىل وعيه أفكار وخياالت عن أحداث مل يعشها ،أو يسمع
متر عرب شاشة دماغه أ اهنا
هبا يف طفولته ،وكان خييال إليه وهي ا
143

مصحوبة مبؤثار صويتا صادر عن املذايع كما لو كان هناك من يسرد
تفاصيل نشرة إخبارية تغطاي ردحا طويال من الزمن :نكسة حزيران،
مين ،رحيل مجال عبدالناصر ،حرب أكتوبر،
استقالل اجلنوب الي ا
اكي
احلرب اللبنانية ،زايرة أنور السادات للقدس ،قيام احلزب االشرت ا
اليمين ،حرب اخلليج ..و ..و ..و ..واجتياح إسرائيل جلنوب لبنان،
ا
ورحيل املقاومة الفلسطينية من بريوت!

إذن فعبدالناصر قد رحل ،ذهب إىل بعيد .والفلسطينيون رحلوا،
ُشاردوا من جديد.
املسجى هنا على سريره؟ أال من خيربه إىل أين
لكن ماذا عنه هو ا
كان رحيله؟ ال ب اد أناه يف رحلة ما ،وإن مل يكن يدري ما كنهها..

كل ما يعرفه أناه مريض يف مستشفى قد أجريت له عملية ،هذا ما
ا
تغري ،فلن
يهم إذا كان موضع العملية قد ا
هو متأ اكد منه جيدا ،وال ا
سر ذلك .يكفي أناه وجد شيئا
جيهد نفسه كثريا يف البحث عن ا

جيمع بني حالني متناقضني يف إهابه.
هكذا أقنع نفسه أخريا عندما وجد نفسه مشدودا بني هذين
حيس أاناه ما زال
القطبني :الطفولة والرجولة ..أجل ،إنه وهو رجل ا
حيس اآلن أناه صار رجال ،لكناه مع كال
صبيًّا ،أو أناه وهو
الصيب ا
ا
اإلحساسني موقن أناه مريض وخاضع لعملية ما!
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حتسس موضعا
لكناه ما إن وصل إىل هذه احلالة من االقتناع حىت ا
ينز بسائل
يف جسمه ال ب اد أناه موضع العملية اجلديد ،فوجد أناه ا
شك أناه دم .سرت يف بدنه رعدة ،وأراد
أي سائل هذا؟ ال ا
ا
معني ..ا

أن يوقف انسياب السائل ،فبسط راحة يده مغطايا املوضع ،وضغط
بقوة ،فتلطاخت يده ،وتدفاق الدم أكثر فأكثر ًّثرا ودافئا ،فسارع إىل
يكومها واحدة تلو األخرى يف وجه فيضان
مالءات وأغطية السرير ا
الدم ،وإذا ابلبياض يتلطاخ شيئا فشيئا حىت اكتسى متاما ابللون
األمحر .ليس هذا فحسب ،بل إ ان الدماء أخذت تنتشر ،وتسيل
على األرض ..دماء ..دماء كثرية وكأ ان هذا الثقب يف جسمه عني
تتفجر من حبرية هائلة مدفونة يف داخله من هذا السائل األمحر
ا
القاين الكريه ..ها هو اآلن يصعد ،ويتسلاق اجلدران ،وتكاد املرئياات
الكشاف
تغرق يف العتمة عندما يصل السائل إىل ما بدا له أناه ا
املعلاق يف السقف أو يف السماء ،فيتحلاق حوله مثا يزحف يف بطء

وإصرار ملتهما دائرة الضوء اليت تصغر شيئا فشيئا حىت تتالشى
كل شيء يف ظالم دامس وسكون شامل ،كما لو
متاما ،ويغرق ا
كانت هناية الدنيا!
يف اليوم التايل وجد صاحبنا جسمه مبلاال متاما من أثر الطوفان الذي
كل شيء يف الليلة املاضية والذي  -اي للعجب – أبقى عليه
غمر ا
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كل تلك الدماء اليت نزفت منه.
حيًّا رغم ا
حتسس جسمه مل جيد للسائل ذلك اللون الرهيب وال
لكناه عندما ا
يتفصد من
امللمس اللزج ،بل وجد سائال آخر ..إناه العرق ،عرق ا

مجيع مسامات جسمه ،وليس من ذلك الثقب اللعني فقط! شعر
ابالرتياح مع برودة العرق الذي اغتسل به ،واستكان إىل اسرتخاء
يطل عليه مبتسما ابتسامة شعر أ اهنا
نفسي ،وإذا بوجه أبيه ا
وسالم ا

شك أ ان أابه
كل شيء! أجل ،ال ا
حتمل معاين كثرية ..كأناه يعرف ا
يقص
يعرف الكثري – هكذا كان يعتقد دائما – فال داعي إذن ألن ا
مر به ،أو ما رآه من أحداث ،أو لعلاه شعر أناه حىت إن أراد
عليه ما ا
أن يتكلام فلن جيرؤ.

كوما على
كل ما فعله عندما عاد إىل بلدته الوادعة أناه انكفأ مت ا
ا
مر مكتوم .وعندما أخذ أبوه
نفسه يف حجرة أبيه وهو ينشج ببكاء ا
يردد من خالل
سر بكائه انفجر ا
يربت عليه حبنان ،ويسأله عن ا
النشيج :لن أسافر ،لن أسافر!..

هامش:
نشرت يف صحيفة (الشرارة) الصادرة يف املكال – حضرموت – بتاريخ  22يونيو
1988م .
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ذحبة صدرية
نصر بدوان
مر ,لكناه استيقظ
مل يشعر كيف أغمض جفنيه ،وال كم من الوقت ا

على كابوس  .كابوس خربه قبل عشرة أعوام تقريبا ،وها هو نفس
األمل يعاوده ،فيمت اد من الصدر إىل اليد اليسرى .هذا الصدر الذي
بدأ يعطيه إشارات مل أيبه هلا .فمنذ أسبوع بدأ يشعر أبمل يف اجلانب
يضطره للضرب
األيسر أييت ،ويذهب .أمل غري ا
حاد ،لكناه مزعج ،إذ ا
فيحس
الكف,
على موضعه بقبضته ضراب خفيفا ،أو تدليكه براحة ا
ا
أب ان الدم بدأ يندفع يف الشراين القابع حتت أعلى نتوء القفص
الصدري .يقول لنفسه :يبدو أ ان هذا الشراين يعاين بعض الضيق،
ا

لذا ال ب اد من ممارسة رايضة املشي ,فهي كفيلة ابلقضاء على هذا
تتوىل أمر
العارض .كذلك ال ب اد من معاودة ممارسة السباحة ,كي ا
هذه الكتف اليت تضايقه ابلوخز من حني حلني.
هكذا هو ابرع يف تبسيط األمور ،وال يف اكر مبراجعة الطبيب ،فبينه
وبني األطبااء أزمة ثقة ،وخصوصا حينما يتعلاق األمر ابلقلب
الطب ,لكن للحاالت اليت
وأحواله .وذلك ليس جلهل منه أبمهاية ا
مرت عليه ،أو اليت مسع هبا  .أقرب مثال على ذلك ,حالة زوجته
ا
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حاد من الكتف حىت
اليت عانت فرتة من ضيق التنفس ،يصاحبه أمل ا
رؤوس أصابع اليد .وقد قال هلا األطباء ما قالوا عن القلب وما يعاين
تبني وبعد معاانة مرة ألكثر من ستة أشهر أ ان األمر ال يتعلاق
 .مثا ا

ابلقلب من قريب أو بعيد ،إمنا هي حساسية سبابت هلا ضيقا يف
التن افس،
سباب هلا إجهادا كبريا وخصوصا عند صعود الدرج مهما كان عدد

الدرجات بسيطا.
هذا بدوره سبب هلا قلقا نفسيًّا ،انعكس إىل أمل يف اليد اليمىن من
كل ذلك األمل زال عندما تناولت
الكتف حىت أطراف األانمل .ا
العالج املناسب للحساسية ،وها هي منذ عشرين عاما تبدو معافاة،
ومل تعد تواجه ًّأاي من األعراض السابقة .أليس من ح اقه وقد خرب
هذه املعاانة اأال يثق؟ مثا ماذا لو أناه خضع للفحص ،وق ادم له
األطبااء قائمة من املشاكل الصحية القائمة أو املتوقاعة؟ ماذا
سيحصل لنفسيته املتفائلة املطمئنة؟ أمل يعش أكثر من مخسني عاما
دون مشاكل صحية تذكر؟ وما زال يتمتاع جبسم منتصب ،ووجه
تشعان بربيق احليوية والعافية،
هادئ خال من التجاعيد ،وعينني ا
هتتز اإال ألمر جلل .تؤمن أ ان احلياة بطبيعتها
ونفس واثقة مطمئناة ال ا

ليست سهلة ،فهي مليئة ابملشاكل ،فإذا ضعفنا أمامها أعنااها على
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أجسادان ،فتضعف بدورها .يدرك هذا جيدا فيحاول دائما تبسيط
حالل
األمور ،ويعود للعب على عامل الزمن ،فهو يرى أ ان الزمن هو ا
املشاكل ،وهو النهر الذي تغتسل فيه النفوس ،فتتخلاص من

كل هذا وهو يعاين ما يعانيه اآلن ،فقد
معاانهتا .طبعا مل ا
مير بباله ا
يسمونه ذحبة
خطر بباله أ ان ما يعانيه ال ب اد أن يكون جلطة ،أو ما ا
صدرية .هذا احلريق الذي اجتاح صدره مندفعا يف اليدين عرب
األكتاف .هذا احلريق املصحوب بضيق يف التن افس ،األمر الذي
اضطره أن أيخذ نفسا عميقا إثر آخر  .يفرك صدره بيمناه ،يشعر
ا
بدوار وأ ان ما يف جوفه يرتفع إىل حلقه ،فريفع جذعه ،ليصبح رأسه
أعلى قليال  .قال لنفسه :هي اجللطة حتما ،وهو املوت ،لكن ال
رده.
أبس  .إن كان املوت قد حان فلن يستطيع أحد ا
خطر بباله أن يوقظ ابنه النائم ابلقرب منه ,لكناه أزاح الفكرة من
رأسه ابلسرعة اليت خطرت له .مل يوقظه إذا ،ومل يف اكر يف الذهاب

إىل املستشفى أيضا ،بل اقرر تقبال األمر ببساطة .فإن كان املوت
دان فال ب اد من استقباله ,وهنا أخذ ينطق ابلشهادتني ":أشهد أن ال
رددها أكثر من مرة ،وهو
حممدا رسول هللا" ا
إله اإال هللا ،وأشهد أ ان ا
التشهد
أيخذ نفسا عميقا إثر نفس .األمل يزداد ش ادة ،وهو ميعن يف ا
ينز من الصدر ،البطن ،الرقبة ،الرأس،
يتفصد عرقا ،ا
 .بدأ جسمه ا
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اليدين ,حىت أناه ليقطر من أطراف األصابع .ها هي موجة كهرابئية
فيحس كأ اهنا تغادر اجلسم من أطرافه
هتز كيانه ،وتسري يف أرجائه,
ا
ا
القصوى.
نعم إناه يتوقاع املوت كما توقاعه يف املرة السابقة ،لكناها املعجزة هذه
املرة أيضا ،فقد تالشى األمل ،كأناه غادر اجلسم مع الرعشة الكهرابئية
يظن أ ان روحه هي اليت تنسل من أطرافه ،لكناه األمل
اليت اعرتته .كان ا
يبق اإال أثر بسيط منه يف الصدر ومننمة خفيفة يف
الذي زال ،ومل َ
اليد اليسرى  .مل يشعر ماذا حدث بعد ذلك ،لكن يبدو أناه استسلم
لنوم هادئ عميق ،حىت أفاق على صوت املنباه للسحور .هنض من
فراشه بنشاط وخ افة .

لكن آّثر العرق كانت ما تزال على مالبسه  .كان البلل ظاهرا بل
عما يرى  .جاء جوابه
صارخا ,مما حدا اببنه أن يسأله يف دهشة ا
جمرد عرق ،ومل خيربه بشيء آخر .
ًّ
عاداي ابردا ومقتضبا :إناه العرق ،ا

يف طريقه إىل العمل بدأ يف اكر ،نظر فرأى خلفه شريطا من األعمال
الصاحلة ،وآخر من األعمال الطاحلة ،تساءل :ماذا لو مات يف هذه
الليلة ؟ ماذا لو مات غدا أو بعد غد ؟
وشره ،وقد كتب فيما كتب،
قال لنفسه اأما املاضي فقد كان خبريه ا
مرد لفائت ،فقد ج افت األقالم،
وال سبيل لتغيري شيء منه ،وال ا
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وطويت الصحف .اأما اآليت فرمبا عشرون سنة أخرى .هكذا كان
خيطر بباله دائما ،فما دام يشبه أابه إىل ح اد كبري ،يف السحنة
والصوت ولثغة اللسان ،حىت اخلدر يف ظاهر الفخذ األمين ،والطيبة
كل ذلك يؤاكد أناه
الزائدة عن احل اد ،هذه الطيبة اليت تزعجه أحياان ،ا
يشبه أابه إىل ح اد التطابق ،وما دام أبوه قد جاوز الثانية والثمانني
من العمر ،فهو أيمل أن يعيش عشرين ،أو مخسا وعشرين سنة
أخرى .لكن من يضمن ذلك ؟ من يضمنه لدقيقة أخرى ،بل
لثانية ،بل لطرفة عني ؟! وما دام األمر كذلك فما العمل ؟ ما الذي
مرتني ؟
جيب فعله ،وقد ا
دق انقوس اخلطر ا
تبسم،
ح ادق يف البعيد ,قفزت إىل ذهنه مخس وعشرون سنة أخرى .ا
كل االحتماالت.
وترك الباب مفتوحا على ا

151

النحلة
نوال حالوه
ٍ
اتم بعد زوال حرارة الشمس احلارقة...
كانت هيلينا تتمتَّع ابسرتخاء ٍا

بدأ جسدها يستيقظ بعض الشيء بعد نوم طويل منذ عودهتا من
ِ
يودع
عملها فجر هذا اليوم .انزلقت هبدوء إىل املسبح الَّذي كان ا
مع أطفاهلا ...أصبح هلا ال يشاركها فيه أحد .أخذت َّ
تتلذذ
عائلة َ
بطرطشة املاء ونعومته ودفئه يف بداية فصل الشتاء الَّذي تكون فيه
ِ
املدمرة ِيف فلوريدا .لكن
درجة حرارته منعشة ،وهتدأ عواصف الطبيعة ا
كل يوم على مدينتها الَّيت ستغرق يوما ِيف احمليط!
خوفها يزداد ا
ٍ
َّ
تستعد لعملها الليلي ...اسرتخت
اتم َح َّىت
أخذت تسبح ابسرتخاء ٍا
ابهلدوء ،والنسيم الودود يداعب وجهها بعد أن بدأت الشمس
أشعتِها الذهبياة تغمر
ابلزوال تدرجييًّا ،وتتخلَّل
الغيوم َّ
ات من َّ
زخ ٌ
َ
جسدها ،فتسرتخي متاما ،وتسبح كالفراشة َح َّىت تستعيد طاقتها

ويقظة ذهنها.
هتجع إىل
كانت تسبح ابنسجام ،تطرهبا زقزقة العصافري قبل أن َ
ت
أرخ ْ
أوكا ِرها على الشجر احمليط ابملسبح .أغمضت عينيها ،و َ
ِ
عضالهتا بدفء املاء ...فجأة مسعت أزيز حنلة تنازع ،نظرت حوهلا،
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فرأت حنلة صغرية مقلوبة على ظهرها تتنفَّس بصعوبة ،وتتخبَّط
جبناحيها الرقيقني ابستماتة ...اقرتبت منها رغم خوفها من النحل
وحتذير األطبااء هلا منه بعد أن أت اكدوا من أ ان لديها حساسية مفرطة

كل شهر
من لدغ النحل ،ووصفوا هلا دواء عبارة عن حقنة تشرتيها َّ
من الصيدلية حتقن هبا نفسها إذا لدغتها حنلة ...حرصت على ذلك
هتتم بعد مرور سنوات.
ألشهر ،مثا مل تعد ُّ
كورت ك افيها،
متسهاَّ .
رغم ذلك هبَّت إلنقاذ النحلة ،حريصة َّأال َّ
ي الشكل.
تدفع بقوٍة املاءَ ا
ابجتاه قناة رفيعة حتيط ابملسبح َ
البيض ِو ا
ٍ
الص َعداء ،وعادت إىل
تسربت النحلة بسالم ،تن افست ُّ
وبعد جهد ا
االسرتخاء ّثنية.
أخذت اِ
حترك أطرافها ،وهت اِدئ من انفعاهلا .وبعد أن شاهدت النحلة

خترج من القناة ،فرحت لنجاهتا ،لكن النحلة اللعينة دارت مثا
استدارت ،وحطَّت عليها...

رفستها هبل ٍع وهي تنضح جسدها ابملاء َح َّىت تُبعدها عنها ،اختفت
وقررت هيلينا النجاة بنفسها .وضعت قدمها على أول
النحلة ،ا
درجة ،لكن النحلة اللعينة استدارت مرة أخرى ،ودامهتها ،ولدغتها
مهمتها .بدأ جسد
ِيف رقبتها بسرعة الربق ،واختفت بعد أن أهنت ا
يتورم بسرعة كبرية .ضعفت مقاومتها بعد أن تغلغل سم النحلة
هيلينا َّ
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ِيف دمها ،وسبَّب هلا حساسية شديدة .وعندما وصلت إىل
ِ
إلنقاذها .كانت قد فقدت القدرة
املستشفى الَّذي تعمل به ،هباوا
ُّسها ،واستسلمت
على املقاومة بعد أن انتفخ جسدها ،وثـَ ُق َل تنَـف ُ
السم ِيف جسدها ...بذل أطبااء الطوارئ
لقد ِرها بعد أن انتشر ُّ
حماوالت رهيبة ِ
ٍ
إلنقاذها ...و...
فتحت عينيها بقوة بعد أن صفعتهما عاصفة مطرية هوجاء ،أيقظتها
من غفوهتا اهلانئة...
فلوريدا – إبريل 2014
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نصف ساعة ضجر
مهدان زيد دماج
أشعة
عندما
ُ
جلست مرتاخيا على الدرجات اإلمسنتية الباردة كانت ا

الشمس قد استطاعت أخريا اخرتاق الغيوم القطنية املسرعة اليت
كنت حينها أشعر ابلضجر.
هجمت على مساء لندن منذ الصباح ،و ُ

***
كنت ضجرا إىل الدرجة اليت شعرت فيها ابلرغبة يف التدخني،
ُ
تلقائي على الرغم من أناين ال
ست جيب معطفي بشكل
وحتس ُ
ا
ا
كنت منسجما لرؤية سرب منل أمحر مبعثر
ا
أدخن .لكناين مع ذلك ُ
معوجا بني فتحتني يف جدران الرصيف .كانت النمالت
رسم خطًّا ًّ
تتحرك بنشاط حمموم ميينا ويسارا ،وتتصادم يف بعض األحيان مع
ا
بعضها ،وكانت حبرية "حوض ابدينجتون" الصناعية الصغرية اليت

أمامي مجيلة أكثر مماا توقعت.
ط يسبح فيها هبدوء على صفحة املياه اليت عكست صور
مثاة ب ٌ
كنت ما أزال أشعر
العمارات السكنية الفاخرة احمليطة ابملكان ،و ُ
ابلضجر .
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***
كنت قد تذ اكرت مقولة فلسفية قرأهتا ِ
أمس يف أحد اإلعالانت
ُ
التجارية لشركة أتمني عاملية ،لكناين مل أعد أتذ اكر من قائلها ،بل مل

كل ما استطعت أن أتذ اكره اأهنا كانت مناسبة،
أعد أتذ اكرها اآلن ،ا
وأ ان هلا عالقة ذكية بقطاري الذي سينطلق من حمطة ابدينجتون بعد
نصف ساعة عائدا يب "وحيدا ومكسور القلب" إىل مدينيت الصغرية

أتوجه
نصف ساعة ليست ابلوقت الطويلَّ ،
يف الشمالُ .
وعلي أن ا
إىل احملطاة اآلن ،هكذا ح ادثت نفسي؛ لكناين مع ذلك اقررت أن
أجلس برت ٍاخ على هذه الدرجات اإلمسنتية اليت غُرست فيها بتناسق
ساحر مصابيح خمفية .ال أعلم ًّ
حقا ملاذا؟ ما أعلمه هو أ ان شيئا ما

كنت مستمتعا بسماع صوت
بداخلي قال يل" :ترياث" ،وأناين ُ
موسيقى فلوت ينبعث من مقهى جماور ،رمبا كانت جلورجي زامفري
يهم ًّ
كنت منسجما مع اللحن اجلميل
حقا ،فقد ُ
أو عازف آخر ،ال ا

كنت ،كما تتوقعون ،مازلت أشعر
واملألوف ،وهذا يكفي ...و ُ
ابلضجر .
***
هل يعرف اإلنسان ملاذا يشعر ابلضجر أم تراه يشعر به وحسب؟
كنت ًّ
حقا أشعر ابلضجر ،وهلذا أخرجت هاتفي
ال أعرف ،لكناين ُ
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الشتوي ،ومسحت شاشته امللساء
الذكي من جيب املعطف
ا
ا
الوسخة بيدي ولعايب ،ودعكتها على ركبيت حىت نظفت متاما ،قبل
لدي" على خلفية
أمرر بسباابيت عليها ،وتظهر "صورهتا احملبابة ا
أن ا

لوحة املفاتيح الرقمية .بدأت أضغط على األزرار االفرتاضية،2 ،5:
أبي
 ..5لكناين مل أكمل بعد أن تذ اكرت أناين غري مستع اد للقيام ا
شيء ،وأ ان أفكاري كانت مشتاتة ..لقد تركتين ،وليس هناك ما
علي أن أشعر به،
ميكنين فعله ،تركتين فجأة ...ال أعرف ماذا ينبغي ا
كنت أخافه حدث ،وها أان ال أشعر ًّ
أبي شيء سوى
ما ُ
حقا ا
ابلضجر .
***

ط الذي توقاف انعكاسه على
عرفت ذلك من الب ا
فجأة توقاف الزمن؛ ُ
جتمد ،من الصمت الذي لف املقهى الذي
سطح ماء البحرية الذي ا
كانت تنبعث منه موسيقى الفلوت الناعمة ،من طنني األذن الذي
جتمد بال حراك .مل أستطع أن أعرف
توقاف ،ومن سرب النمل الذي ا
ظل الزمن متوقاـفا هكذا ،أل ان الوقت بطبيعة احلال
كم من الوقت ا
كان أيضا قد توقاف.
كل شيء توقاف ما عدا شعوري ابلضجر .
ا
***
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كم كنت ضجرا! ال أتذ اكر أناين شعرت يوما ابلضجر إىل هذا احل اد،
وكاد ذلك أن يكون ممتعا .بدأ الزمن يرتاخى؛ فسرب النمل بدأ
ابحلركة من جديد ،وطنني األذن عاد يغزو كهوفا خلفية يف
حاد يف بطين عندما تبادر إىل ذهين
مججميت ..حينها شعرت أبمل ا
أتخرت عن موعد القطار الذي كان موعده
إمكانية أن أكون قد ا
بعد نصف ساعة ..كان هذا ابلطبع قبل ما يقارب نصف الساعة
جلست فيها ضجرا على هذه الدرجات اإلمسنتية اجلميلة.
اليت
ُ
ترددت يف رؤية الوقت ،كانت يدي اليسرى أتىب أن ترتفع
لوهلة ا
لرتيين الوقت من ساعيت اليت الحظت حينها أ ان جزءا من حزامها
اجللدي قد انقطع ،لكن قدماي كانتا هبلع قد بدأات ابلركض حنو
ا

احملطاة.

لندن ،خريف 2015
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الشحن ـ ــة
وليد الزايدي
يرد.
اتصال دويل من رقم جمهول ،لكناه مل ا

هذه هي املرة الثانية اليت يتجاهل فيها نفس الرقم ،خشية أن يكون
أحدا من أقرابئه أو شخصا يعرفه يطلب معونة مالية ،وذلك نظرا
كل شيء مجيل
مير هبا وطنه ،فاحلرب ا
للظروف الصعبة اليت ا
دمرت ا

وترملت النساء،
يف بلده السعيدة ،واألرض ابتلعت شباب أبنائها ،ا
وتيتام األبناء ،وانتشرت األوبئة واألمراض ،وكثري من الناس ال جيدون
مثن الدواء.
خاصة بعد
مل يكن سعيدا بتجاهل هذا االتصال ،لكناه كان
ًّ
مضطرا ا
أن قام بتحويل آخر مبلغ لديه ملراسيم دفن جارته العجوز اليت
فضلت أن متوت على فراشها بدال من املوت يف غرفة اإلنعاش يف
وحتمل أوالدها تكاليف مالية كبرية ال طاقة هلم هبا.
املستشفى ،ا
عند خروجه من مكتبه متاجها إىل منزله كان الطريق مزدمحا ًّ
جدا،
وكانت السيارات تسري ببطء شديد .حبث عن الفالش الذي حيتوي
على أغنيات مينية مجيلة ،استطاعت أحلاهنا الوترية أن تنسيه زمحة
اجلو ،وبينما هو ٍ
منتش بذلك ير ان اهلاتف
الطريق ،وحرارة ورطوبة ا
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مرة أخرى من نفس الرقم ،فلم يتجاهل االتصال هذه املرةًّ ،
ظاان أ ان
هناك أمرا طارائ أو مصيبة حلات أبحد من أقرابئه.
 ألو مساء اخلري ،كان صوهتا انعما ومرتبكا( ...كيف حالك ايمنري)
 أهال ،يف أحسن حال ،واحلمد هلل أان الصحفية ابتسام.لكين
 (مش معقول) عزيزيت ابتسام منذ زمن مل أمسع صوتك ،اأاتبع مقاالتك اجلريئة بشغف كبري ،وأان أشعر ابلقلق الدائم عليك.
فهل أنت خبري؟ ولقد حاولت االتصال بك أكثر من مرة ولكن
هاتفك كان مغلقا.
 نعم لقد قمت بتغيري رقمي ألسباب خارجة عن إراديت ،ولكنال تقلق ،فلوال أناين من عائلة كبرية ومعروفة ،وقبيليت هي اليت حتميين

لكنت اآلن يف خرب كان .
لكن ال أخفي عليك القول إناين تسبابت ابلكثري من األذى ألسريت،
تعرضت حلـادث سري منذ فرتة ـ ـ بفعلة فاعل ـ ـ ـ ،
وخصوصا بعد أن ا
ودخلت على إثره املستشفى ،وعندما خرجت ازددت إصرارا على
أن أكمل مشواري يف تعرية النظام وكشف املستور وعدم السكوت
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عن بؤس الواقع املرير الذي نعيشه.
كل الصحف احمللاية ،وها أان أقوم
هلذا فقد متا منع نشر مقااليت يف ا
بنشرها يف الصحف العربية .وقد متات طباعة مقااليت يف كتاب من

وسيتم عرضه يف معرض الكتاب
إحدى دور النشر يف اخلارج،
ا
لديكم ،وكنت أرغب أن تشرتي يل بعض النسخ ،وأن ترسلها مع
صديقة يل ستأيت إىل صنعاء بعد ٍ
غد.
أردت أن استأذنك قبل أن أخربها أبن تتاصل بك غدا ،لتأخذ منك
الكتب (إن كان هذا األمر ال يزعجك).
محدا هلل على سالمتك أوال ،وّثنيا أهنائك على صدور كتابك،ونظل على تواصل
وسأحرص على شراء الكتب وإرساهلا إليك ،ا

إبذن هللا.
ذهب بسياارته متاجها إىل معرض الكتاب ،واشرتى بعض النسخ من
كتاهبا (السالم يبدأ من الداخل) ،واشرتى هلا أيضا رواية (الطاعون)
اليت قرأها أكثر من مرة ،ال سيما بعد أن اشتعلت احلرب ،والتهمت
األخضر واليابس يف بالده ،وانتشر اخلراب والفساد والظلم
كالطاعون يف رواية ألبري كامو .كما اشرتى هلا أيضا ديواان لنزار قباين
(طفولة هند) ،فقد أهدى هذا الكتاب البتسام يف بداية عالقتهما
العاطفية ،فقد كانت هي حباه األول ،وكاان خمطوبني لبعضهما،
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وعندما جاءت له فرصة السفر إىل اخلارج ،عارضت فكرة سفره
متاما ،فهي مؤمنة أب ان الوطن حيتاج إىل كفاءات وعقول شبابه ،وأ ان
اهلجرة هي هروب من املسؤولية جتاه هذا الوطن اجلريح.
أي
كان منري موظافا ًّ
مهما يف إحدى وزارات الدولة ،وال ينتمي إىل ا
ديين ..وكان على وشك أن ميسك منصب انئب
حزب أو تياار ا
ينضم إىل احلزب احلاكم حىت يصل
مدير ،لكن كان جيب عليه أن ا

إىل هذه املكانة ،كما عُرض عليه أن يكون عضو جلنة دائمة يف
احلزب ..وملثل هذه املواصفات كان جيب عليه أن يتخلاى عن الكثري
ترىب عليها ،كأن يكون منافقا ويقبل الرشاوى،
من مبادئه وقيمه اليت ا
ميرر املعامالت غري القانونية وما إىل ذلك .فكانت اهلجرة هي
وا

اخليار الوحيد لديه .
حب إىل
وحتولت عالقتهما من ا
متا فسخ اخلطبة بينه وبني ابتسام ،ا
صداقة محيمة.
مل يتاصل به أحد من طرفها ال يف اليوم األول وال الثاين وال الثالث،
أجلت سفرها ،و اأهنا ستسافر يف وقت الحق .
فظن أ ان صديقتها ا
ا
مرت أايم والكتب تتنقل معه أينما ذهب ،ومل يتاصل به أحد ،ما
ا
أاتح له الفرصة أن يقرأ كتاهبا بتأ ٍان وعمق ،فأصابه نوع من الغرية

على جرأهتا وشجاعتها اليت افتقدها منذ أن فقدها ،ورحل إىل
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اجملهول.
اتاصل اببتسام ،وسأهلا عن صديقتها ،اإال أ اهنا حت ادثت إليه بصوت
حتججت بعدم وجود مساحة يف حقيبتها حلمل
حزين أ ان صديقتها ا

ولو نسخة واحدة.
وقد وعدها أبناه سيبحث عن أقرب مسافر ،لريسل معه الكتب ،ال
بكل أنواعه .شكرته كثريا ،وسعدت أيضا
سيما بعد انقطاع الربيد ا

ابلكتب األخرى اليت اشرتاها هلا.
املهمة
يظن أ ان ا
مر أسبوع آخر ومنري يبحث عن مسافر ،فقد كان ا
ا
خاصة لعدم وجود طريان اإال إىل
سهلة ،لكناها كانت صعبة للغاية ،ا
عدن مثا املرور ًّبرا إىل صنعاء.

الشيء الوحيد الذي حيمله املسافر معه مكتواب هو جواز سفره ،أو
أوراق طبية ،و من حيمل يف يده جواز سفر أو بطاقة شخصية فقد
يكون انتماؤه إىل عائلة معينة أو قبيلة ما يسباب له اهلالك ،أو الكثري

ألي طرف من األطراف املتنازعة ،دون أن يكون له
من املشكالت ا
يد يف هذا النزاع سوى أناه ابن هلذا الوطن ،ولديه أسرة يعيلها بل
وخاصة بعد اشتعال الفتنة واهنيار االقتصاد يف أرجاء
يهتم هبا،
ا
أسر ا
املعمورة .فكيف مبن حيمل كتااب فكراي أو ثقافيا؟.
إن استطاع أن يعرب هبذه الكتب من املطار رغم التدقيق الشديد
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الربية اليت ال تع اد وال
فكيف سيتجاوز العديد من نقاط التفتيش ا
حتصى إىل صنعاء ،انهيك عن عصاابت النهب والسلب وقطااعي
الطرق؟ أوليس من األجدر أن ينجو املسافر بنفسه أوال وأخريا؟
يف آخر حماوالته لتوصيل الكتب إىل ابتسام ،اتاصل بصديق له ،وهو
الرب إىل اليمن ،وطلب منه راجيا
اتجر يقوم بشحن بضائع عن طريق ا
بدس الكتب يف إحدى بضائعه اليت يشحنها ..وقد وعده
أن يقوم ا

التاجر أناه سيقوم بتهريبها (أي الكتب) مع شاحنة ستتاجه إىل
صنعاء خالل األسبوع املقبل ،فشكره منري على هذه اخلدمة اليت لن
ينساها له طوال العمر.
عندما علمت ابتسام هبذا اخلرب فرحت كثريا ،وكانت تنتظر على
أحر من اجلمر.
ا
مرت
بعد عشرة أايم تقريبا اتاصل التاجر مبنري ليعلمه أب ان الشحنة ا
عرب احلدود بسالم ،وعربت العديد من نقاط التفتيش اإال أ ان إحدى

هذه النقاط القريبة من صنعاء ،اكتشفت مكان الكتب عن طريق
أحد رجاهلا ،والذي برقت عيناه ،وسال لعابه الكتشافه هذه الوليمة
الدمسة ،فذهب مسرعا إىل املشرف العام الذي كان اأميًّا ،فتص افح
الكتب مجيعها ابملقلوب ،وغضب غضبا شديدا دون أن يعي
صفحة واحدة منها.
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كما أمر بتفتيش املركبة مرة أخرى بدقاة شديدة للبحث عن كتب
أخرى وكأ اهنا ممنوعات أو خم ادرات ،وكادوا أن حيجزوا البضاعة
فاضطر السائق أن يدفع مبلغا كبريا من املال لإلفراج عنها
برمتها،
ا
ا
وترك الشاحنة متضي يف سبيلها أبمان ،وعلى شرط أن يقوم السائق
إبحراق الكتب بيديه.
ميتشيجن  15فرباير 2020
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جذور
يوسف احلسن
ترجل من
مضت سنوات مل يذهب مخيس إىل سوق املدينة القدمي ،ا
تغري.
متأمال ما طرأ على األمكنة من ا
سيارته ،ومشى ا
وتعجب من كثرة األقوام و امللل و النحل وهم
اصطدم ابلزحام ،ا
يتقافزون بني سيل السيارات املتزامحة ،كم تب ادلت وجوه الناس .

توقاف أمام فرن إيراينا ،وتذ اكر يوم كان حيمل يف يديه أرغفة اخلبز
الطازج ,والبخار الساخن يندفع من فمه املفتوح ،وهو يتل اذذ أبكل
اخلبز قبل أن يصل إىل بيت أبيه ,عابرا أكواما من الرمال.
تذ اكر والده ,ووجهه الناعم السواد ,وهو جيلس على حافة طينية يف

(عشيش) لبيع السمك والليمون والتمر يف سوق التجار اهلنود
القادمني من السند .وكيف كان هذا الدكان الصغري املشيد من
سعف النخيل ,يتحول بعد الغروب إىل مكان أيوي إليه مع شقيقه
فريوز ،وتذ اكر كيف كان يقضي حاجته عند الغروب أو قبيل الفجر
على شاطئ البحر ،حيث يغسل سرواله وثوبه الوحيد مرة يف الشهر,
وغذاؤه اليوم اي ال يزيد على التمر والسمك.
(املطوع) قراءة القرآن ،ومع مرور الوقت
تعلام من والده و جارهم ا
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تعلام اللغة العربية ،ونسي تلك املفردات الغريبة اليت كان يسمعها من
والده ،لكناه يذكر أ ان من بينها ألفاظا عربية ,و تتداخل فيها هلجة
أفريقية سواحلية .حاول أن يسرتجع مالمح صور اأمه ,لكناها ظلات

مهزوزة غري واضحة املعامل ،أحياان تتهياأ له يف صورة امرأة هندية
ضعيفة البنية ،وأحياان أخرى يف صورة امرأة أفريقية حتمل طفلها يف
صرة على ظهرها.
ا

شعيب ,وطلب شااي خملوطا ابحلليب،
ا
استقر على مقعد يف مقهى ا
كل
وكانت أصوات أغان و موسيقا هندية متأل املكان ،وتصل إىل ا
دكاكني السوق ،وعلى م اد النظر كانت تلوح أبنية عالية وأضواء
ساطعة ولوحات إعالنية مبهرة لوجوه نسائية فاتنة ،وعالمات جتارية

وغساالت.
لتلفزيوانت وتلفوانت حممولة وأفالم ا
وثالجات ا
املتوّف من أربعني عاما ،وكيف عاش بعده يف منزل سامل
تذ اكر والده ا
بن محيد خادما جييد حتضري القهوة وتقدميها للضيوف ,مل يكن عمره
وقتها يزيد على ثالثة عشر عاما ،وكرب هناك وسط أطفال سامل كأناه
واحد منهم  .وحينما سافر سامل إىل اهلند للعالج ،صحبه معه
خلدمته ،واستخرج له جواز سفر ،ليصبح بعدها امسه مخيس بن
سامل .
تزوج مخيس ,وخلاف عشرة أوالد وبنات ,تعلاموا يف مدارس نظامية,
170

وها هم يك ادون ،ويعملون ،ولديهم رزق وفري.
األصلي وأهله ,روى له
قبل أن يتوّف والده ،سأله االبن عن بلده
ا
تفرق
أ ان ج اده لقي حتفه غارقا يف هنر بعد أن ا اهتم بسرقة بقرة ،و ا

األوالد يف أرض الزنج ،بعضهم وصل إىل زجنبار ،وآخرون إىل جزر
مابويت ،كما روى له كيف وصل على مركب صيادين إىل خورفكان
قصص كثرية ،مسعها من والده ،لكن الذاكرة تداريها ،وتدفع هبا إىل

غياهب النسيان مثل كل خبااي هذه املدينة وأسرارها اليت كانت
منقوشة على اجلدران الطينية ورمال الشاطئ.
......................
أبناء مخيس ال يعرفون اإال أ ان ج ادهم امسه سامل ،وال جيدون ضرورة

للبحث عن اجلذور ،وحينما يغادر مخيس دنيا الفناء يبدأ التاريخ
من جديد..
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