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شهادة

ءء لم تعد غريبة..؟ السيرة الرملية للفتى البحر.. أو تحت سما

سسبل، حزمت حقيبتي المتخمة باالكتب وباعض الملباس، وقفزت في عندما ضاقت أمامي ال
لل بامواجعه غيب الغرب القصى المجهول، ولم أكن قد أدركت باعد باأنني سأكون شاهدلا مغلو

التي كانت تنتظرني هناك، على مصارع الزهرات المنسية، التي ل يدري عنها أحد في
ررت بااتجاه الحلم المريكي المروع، كنا مثل بادوو شتتهم وطني البعيد. تلك الزهرات التي ف

آمال قبيلة حجرية المشاعر مشوشة الغايات وتخاطفتهم مجاهل النكسارات في بالدهم
المنسية، فروا الى حيث يمكن العيش باأقل القليل من الكرامة والستر إن جازت التسمية،

حتى يظل الوطن هو ذلك الحلم السطوري الذي ل يمس أو تخدشه المرارات.
 القاتل، وحيدلا فقيرلا ل أدري أي المنايا ستتلقفني،92وصلت الى الوليات المتحدة في شتاء 

وع صغير باواود متصلب النحاء والمفاوز، ل يمتلك خبرة كافية باوحشية مدن وكنت مثل را
السمنت، يقف للمرة الولى أمام الخرسانات الجبارة التي تطعن السماء باحيادها وجبروتها

السمنتي المعجون باالحديد، أساءل نفسي عن حقيقة تلك الديناصورات الفولذية التي ل
تقهر ول تلتفت لقصائد باشرية مرتجفة بامظنات لفظتها رطانات جغرافيات لم تعد مسالمة،

ليس معي سوى حلم ضاري وساذج في آن، عن ضرورة تغيير العالم باالقصة القصيرة،
التي كنت أظنها بالسملا ناجعلا سيداوي جروح ومواجع المنسيين، ليس لبني جلدتي ولغتي،

وبال ولسائر زملء المعاناة والضياع والنسيان، الذين لفظتهم متخاذلة أوطانهم بادون شفقة. 
كنت أطمح الى اللتحاق باجامعة ما لكتسب منها ما لم أكتسبه في بالدي، يحدوني أمل

شاهق لحفظ اللغة التي يتحدث باها سكان هذا الكوكب المريكي في جميع معاملتهم باما في
ذلك الثقافة والباداع. طمعت في أن أتعلم لغة شكسبير حتى أكتب باها، وأنقل اليها اباداع
الجنود المجهولين، من مبدعي أمتي الذين ل يعرفهم أحد في هذه الرض الجديدة لكنني

لل، وباعد ذلك التعلم، إن سأتيحت الفرصة، تلك الفرصة فوجئت باأن العمل يأتي هنا أو
لل لق النفس المستحيلة التي لم تتح حتى الن إ !! باش

كنت أظن - وما أكثر ما ظننت دون جدوى- باأن المقام لن يطول باي على تلك الرض، لن
ثمة أناس في بالدي سيطالبون باضرورة عودتي أو على أضعف اليمان، سيطالبون بامنحي

سعليا، خصوصلا وأنهم ما انفكوا يشيدون باـ«موهبتي» أضف الى فرصة أو منحة دراسية 
أنني شخصيلا كنت أرى في نفسي كاتبلا قصصيلا ل يشق له غبار هذا ما كنت أظنه في تلك
اليام، وكنت أشعر باالخجل أمام نفسي من تلك الحاسيس والمشاعر في اعتقادي باخطورة

ما أقوم باه، وتاليلا سأكتشف باأن ايماني ذاك هو الذي أنقذني من الضياع، وكثيرلا ما كنت
ألوم نفسي على شعوري باالخجل من نقدي لنفسي على إفراطي الزائد باالثقة باالنفس

والعتداد باها.
كان شتاء جارحلا ومريرلا وكئيبلا وموحشلا، خصوصلا وأنني رأيت مرأى العين، باأن كل ما

لل محض أوهام، ففي تلك الرض كنت أفكر باه كأن أكون ملتحقلا باجامعة ما، ما هو إ
أكتشفت أول قواعد الغتراب المريكي، وهي العتماد على النفس، وبادون ذلك لن يلتفت

لل الى الوراء وتحديدلا الى ذلك المساء اليك مخلوق كائنلا ما كان، وعندما رجعت باالذاكرة قلي
لل ل غير، هي حصيلة كتاباات الممطر في صنعاء، باعد أن استلمت مبلغ مائة وخمسين ريا
لل اذا كنت شهر باأكمله علمت علم اليقين باأنني غدوت قاب قوسين أو أدنى من اللجدوى إ
جادلا وصادقلا مع نفسي كما تقتضيه الظروف الجديدة. وهكذا كان فبمجرد ما رأيتني أقف
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أمام جهاز غسل الصحون والقدور في مطعم «باورت أفينو» اليطالي بامدينة وايندات التي
سكنها الهنود قبل بامئات السنين فهمت أنه يجب تحديد خياراتي باسرعة وبادقة، وقد كان

خياري هو خيار الكتاباة. 
كنت شابالا صغيرلا لم يتجاوز الواحدة والعشرين من عمره أو أقل ممتلئلا حتى

التخمة باجدوى ما أكتبه، في ظروف ل انسانية ول شفقة فيها على الطلق، تلك الظروف
التي لشدة قسوتها كنت معها أضطر لبيع القوارير الفارغة في سبيل مبلغ زهيد، يساعدني
على تدبار أمور معيشتي الضنكى الشديدة المحال والفقر. قال لي واحد من أباناء مدينتي

نن» أنت أول مغترب يا ولدي يأتي الى امريكا وشنطته مليئة باالكتب، وهذا سجبب الصغيرة «
أمر جيد لكنني سأنصحك نصيحة لوجه ال، الكتب ل تؤكل عيشلا، اباحث لك عن عمل وكن

لل كباقي الرجال الذين يجمعون الدولر فوق الدولر، ويتزوجون ويبنون لهم بايوتلا رج
تأويهم هذه بالد عمل وليست بالد كتب ومحازي!!

كان قد تجاوز السبعين، ولم أغضب منه، قضى منها خمسون عاملا مغتربالا. كلمات ذلك
ري وحدي الجاباة ري اسئلة كبيرة، كان يجب عل الرجل كانت باالنسبة لي تحود آخر وطرحت عل

عليها، وقد أجبت وكانت اجاباات ل اجاباة واحدة أجبت سأواصل الكتاباة وليقل الناس ما
يقولون وسأكون مغايرلا ليس في كتاباتي فحسب، بال وفي طريقة عيشي كذلك حتى أصبت

باالطعنة الولى!!
كنت على الدوام منغمسلا في غسيل الصحون، وعندما تأتيني فكرة ما للكتاباة، أترك كل

شيء وأجلس على أقرب طاولة لتسطير أفكاري، تلك الفكار التي علمتني أن الكتاباة
المغايرة ل يجب أن نكتفي باشكلها بال وهذا هو المهم باحيويتها، التي تجعل القارئ ل يكتفي
باالقراءة فحسب، بال أن يكون جزءلا من الكتاباة ذاتها. كنت أعيد اكتشاف ذاتي مرة ثانية في
ظروف مادية قاهرة وغير محايدة على الطلق، لذلك كتبت عشرات القصص تحت سماء
غريبة، باكل تفاصيلها وأحاسيسها، كان النسان هو باطلها باكل جدارة، أو باطريقة أدق كانت
الحاسيس الواسعة اللغة والدللت ميزتها الساسية، وهذا هو المفروض والضروري، في

كتاباة القصة، وكنت قد فطنت الى ضرورة اللتفات الى بانية النص وديناميكيته كمعطى
اباداعي في المقام الول، لكنني عندما فوجئت باتلك الطعنة المباغته، انتبهت الى ان القصة
قد ل تفي باالغرض، في التقاط الحدث وتأطيره كتابايلا، وتسطيعه كفن في الدرجة  الولى

وكتاريخ لما أراه تاليلا. 
كانوا ارباعة من عائلة واحدة لم يتعد اكبرهم الثلثين واصغرهم الثامنة عشرة سنة

من العمر، قتلوا في ليلة واحدة داخل دكان كان يمتلكه الب، وعندما سمعت باالكارثة
أصاباتني صدمة ما حقة، فهل كتب علينا ان نقتل مجانلا باالرصاص باعد ان قتلنا من قبل

باجوازات الهجرة، وفت في كبدي سؤال شديد اليلم.. كيف يمكن ان أصور أو أكتب ما
حدث أو سيحدث في مستقبل اليام القادمة؟

كانت القصة القصيرة هي معشوقتي الولى والثيرة، لكنني أكتشفت باأنها ل تكفي لللمام
باكافة التفاصيل التي كانت تتسع باإطراد فكان الخيار هو الرواية، وهذا ما حدث!!

كان خياري باالهجرة موفقلا على الصعيد الكتاباي، فمن الوليات الدولة ومن «ميتشجن»
كولية، ومن مدينة «ديرباورن» الصغيرة التي تسكنها غالبية عظمى من العرب، يمنيون،

ولبنانيون، وفلسطينيون، وعراقيون، وغيرهم استطعت قراءة المشهد الباداعي او باكلم أدق
مراقبته باالقدر الذي أتاحته لي الظروف ليس في وطني اليمني فقط، بال وفي سائر الوطن
العرباي، من محيطه الى خليجه وهنا أطلعت.. أي في امريكا على كل المطبوعات لكبار

الكتاب العرب، تلك المطبوعات والكتب التي كانت ممنوعة من التوزيع في البلدان العرباية،
لل ثم أقدمت على خطوتي المهمة، وهي في وبادأت بامتاباعة الصحف والدوريات كقارئ أو
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النشر في تلك المطبوعات كصحف أو كدوريات، وهذا ما حدث، وكم كانت سعادتي عظيمة
عندما كنت ارى ما أرسله منشورلا، ليس لنه يمثلني ويحمل أسمي فحسب، بال لن ذلك كان

يوحي لي باأن أباناء جيلي في صنعاء أو عدن أو تعز أو الحديدة أو حضرموت أو اب أو
حجة، وسائر المدن والمحافظات اليمنية، ل يقلون إباداعلا عن زملئهم في القطار العرباية،

وباقدر ما كان ذلك يعلي من إسمي كمبدع من اليمن، في المحيط العرباي الكبير، باقدر ما كان
يسلط الضوء باطريقة أو باأخرى، على إباداع أباناء جيلي خصوصلا الذين نسوني رغم

فف باالنشر فحسب، بال عمقت علقاتي مع كل حضوري الدائم والمبشر باإباداعهم, ولم اكت
المسؤولين والقائمين على المنافذ والملحق والصفحات والدوريات الثقافية وحدثتهم عن

حقيقة ما يجري من نهوض اباداعي في أرض سبأ يستحق الثناء والعجاب، وكانت جملتي
لل قطرة في محيط عظيم ل ينبغي إهماله»، وهذه شهادة لباد الدائمة في أسماعهم «ما أنا إ
من قولها وهو تواضع مني ل أراه مبررلا الن نظرلا لن من باشرت باهم باادلوني عكس ما
كنت أتوقع، فاذا كان «نجاحي» عربايلا أمدني باقوة معنوية هائلة على الستمرار، فقد كنت

أرد ذلك «النجاح» الى تميز زملئي وزميلتي في مهد العروباة الول الذين ل يقلون إباداعلا
ومغايرة عن غيرهم، وكان ذلك يفرحني، لكنه لم ينسني أبادلا المرارات التي كنت أعيشها،
فبعد ست سنوات عجاف من الشتغال على كتاباة رواية «رجال الثلج» وهي وثيقة مهمة

تسلط الضوء على واقع الغرباة المريكية، عرفت باكل ما تعنيه الكلمة أي هول وجحيم كنا
نعيشه في متاهة المغترب الخانقة التي بادت وكأن ل فكاك منه، وكانت زهرات العمر

الجميل ل تزال تواصل تساقطها المرعب الذي يبعث على الجنون!!
هل أخبرتكم عن المرأة التي ودعتني بااكية وهي تتمنى الموت باعد أن وصلت علقتي مع

أهلها الى نقطة الصطدام التي ل عودة باعدها!
هل ذكرت «هناء» ابانتي التي حرمت منها سنينلا طويلة دون ذنب؟!

ماذا عن الدموع التي سفحتها في ليل الضياع الطويل، ولم يرها إنسان, ماذا عن القهر
ونظرات التشفي وسوء الظنون والقاويل التي طاردتني في كل مكان؟

ماذا عن الوطن الذي ناديته باكل عمري المثخن باالمواجع والعثرات والهزائم والنكسارات
التي ل يتحملها باشر، ولم أسمع منه اجاباة واحدة تطفئ نيران الشوق اليه أو لفتة خاطفة
تداوي جروحي العميقة العذاب. كيف يمكنني تفسير مشاعري في كل مرة أعود فيها من

المقبرة باعد مواراة صديق فتكت باه رصاصات التوحش الحضاري المهلكة؟
ماذا عن السير على أرصفة النسيان وحيدلا وملعونلا ل يكفكف دموعي أحد!!

لل كيف يمكنني ماذا عن التجاهل والطعنات وتقليب صفحات ما كتبته بادمي كل مساء متسائ
طباعة هذه العذاباات؟!

هل أخبرتكم عن أثاث بايتي الصغير الذي باعته حتى أتمكن من طباعة كتاباي الشعري
«سيرة القبيلة»؟!

ماذا عن لؤم التقصد في داخل وطني الذي أحبه أكثر من «هناء» ومن نفسي لنسياني،
وكأنني ما صرخت باسم بالدي على الشهاد حين سقطت أقنعة المقت، وعز النصير والبلد

تؤخذ غدرلا الى المذباحة؟
ماذا عن عبدالناصر مجلي النسان، الذي قدم نفسه رخيصة في سبيل اشراقة صبح ارض
السعيدة عندما اتبع الشقيق مقاصده الناقصة، وأمام ثلة من البشر كان يظن باأنهم لن ينسوه،

فاذا باهم وباعدما كانوا في آخر الصفوف يصبحون في المقدمة لسباب ل أحد يدريها؟
ري وكأنني ما كنت قبلهم في الصرد والرد، وهم يأكلهم الخوف وجبن أعمى ل وينظرون ال

لل باأمثالهم, فهل حبك يا وطني يستلزم أن يكون عشاقك ومحبوك من المتخاذلين يليق إ
والجبناء.
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ري من نفسي يحتم أن أكون منافقلا ومرابايلا في أسواق بايع هل اليمان باك ايها العز عل
الوطان؟!

كانت تجرباة عاصفة باكل المرارات والخيبات وساباع عشر الحزان، لكنني ما انكسرت، أو
سمحت للهزيمة ان تحتويني رغم ضراوة الويل، وتكسر الحلم، لكنني ما استسلمت، وما

رفعتها عالية راية الموت والخذلن!!
علمتني الرض المريكية قيمة الوقت، وحينما لم يعد هناك وطن يذكرني، أو امرأة

تحتويني باعد مغادرتها لسمائي ذات ليل لم أعد أذكره، كانت الكتاباة ملذي وقلعة المان
التي ألوذ باها في كل وقت.

لل طويلة عند كتاباتي لرواية «رجال الثلج» كنت كمن سيعيد وقد أباكتني هذه الكتاباة فصو
صناعة المشهد مرة ثانية، وباعد تنبيه الوقت لي باقيمته وسرعته الخاطفة، هربات الى الشعر
لمحاولة قول ما لم استطع قوله في  القصة او الرواية، وقد كان نعم الصديق، ثم وفي سبيل
ان يصل صوت السبئيون الجدد من أباناء جيلي ذهبت الى الكتاباة النقدية، وهناك وعند تلك

التخوم التي تطرح السئلة كحبات المطر، بادأت أتساءل عن ماهية أمتي ومقدراتها
وتحدياتها والعقبات التي تحد من انطلقتها المرجوة.. فعكفت على كتاباة نظريتي النقدية
«الوحشية المضادة» التي نشرتها في لندن والشارقة وتعز، وكنت كلما سمعت كلمات

لل غيض من فيض مما يكتب، في جنوب جزيرة العرب، الطراء، أقول لنفسي: «ما هذا إ
واذا كنت مكربايلا شديد المراس واليمان باذاته، فلست آخر المكارباة»، ومر الوقت، وتنقلت

باين اللم والمواجع والعمال وصنوف الكتاباة، وكلما ازداد صعودي، زاد شعوري باالعزلة
والضياع فكل ما اكتبه، وعلى الرغم من نشره في أغلب الصحف والدوريات في وطني

وفي العواصم الغرباية والعرباية من لندن وبااريس ومدريد حتى صنعاء وتعز والقاهرة
لل وعلمان وتونس والرياض والدوحة والشارقة ومسقط والدار البيضاء والكويت وغيرها، إ

أن الحسرة كانت تأكل قلبي، وأنا أشاهد مخطوطاتي الشعرية والقصصية والروائية والنقدية
تتراكم أمامي ل حول لي في نشرها نظرلا لضيق ذات اليد، فأتساءل ما جدوى الكتاباة ان

كانت ل ستقرأ، وما قيمة العمر الذي يهدر في سبيل كتاباات ل استطيع نشرها؟
كنت كل ليلة حينما أعود من عملي مهدودلا ومحزونلا وشديد النسيان أخرج تلك المخطوطات
سس باالنار التي تعصف باي من الداخل وأباثها مواجيدي وأشجاني، كما لو كانت تسمعني وتح
وأصرخ باكل صوتي كمجنون باأرض خراب «أمعقول كل هذا يا ال؟» ل وطن ول أهل،

ول من يذكرني حتى باكلمة غير مقصودة؟!
وبادا أن كل ما حققته من «نجاح» و«شهرة» في الوطن العرباي-  إن جاز القول- وعلى
الرغم من ترجمة باعض كتابااتي الشعرية والقصصية الى النجليزية والفرنسية والسويدية

وأخيرلا السبانية، كما لو كان ل شيء أو قبض فراغ, حتى سافرت الى قطر وهناك سمعت
لل ولو إلى حين!! ورأيت ما جعلني أتماسك قلي

أعتقد باأن المام الشافعي كان على حق عندما قال في إحدى قصائده الحكيمة: «سافر ففي
السفار خمس فوائد... إلخ».

والن وباعد خمسة عشر سنة من الجمر تصطلي في كبدي، أدركت مقولة المام الشاعر،
فلول السفر والغرباة، ما كان سقدر لي أن أكون شاهدلا على ما يجري في الداخل المريكي

من هزائم وتمزق آمال واحتراق أرواح وضياع أناس لم يقدروا على الفكاك من رباقة ذلك
الفردوس الجهنمي، وأظن لو أنني باقيت في بالدي، ما كنت كتبت كل هذه المخطوطات،

وما كنت سعيت جاهدلا للمغايرة والختلف، مع أن هذه الخصلة أي حب الكتاباة غير المقلدة
او مسبوقة كما أظن ولتسامحوني على هذه الثقة المفرطة التي كانت تلزمني منذ أن كنت
في اليمن، والذي يقرأ مجموعتي القصصية الولى «ذات مساء ذات راقصة» رغم كثرة
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الخفاقات فيها، خصوصلا النحوية منها نظرلا لحداثة التجرباة، سيدرك باأن التغريد خارج
السرب هو شعاري، لكن ولباد هنا من العتراف باأن المغترب المريكي كان له فضل ل

ينكر فيما وصلت اليه، هذا مع افتراض انني قد وصلت الى شيء، فهذه البلد - امريكا
اقصد - التي تسيطر على العالم وتقوده ليست مجرد سياسة قد تتفق معها او تختلف، بال

وهذا هو الكيد تعتبر بالدلا منتجة للثقافة من الدرجة الولى، مع أننا قد نختلف حول مفهوم
هذه الثقافة وأصالتها، لكن ما قصدت قوله باالضبط، أنني عشت في بالد ل يهدأ طرفة عين

ري - قدر المكان -  أن التفت الى هذا بامعنى انها بالد تصنع ثقافتها في كل ساعة، وكان عل
الحراك البنيوي الهائل، وهذا ما فعلته قدر استطاعتي. ولهذا كنت احاول ان اكون مختلفلا

مع نفسي قدر المكان، حتى أكتب باطريقة مختلفة ومكثفة، لكن دون إغفال لمشاعري
النسانية والثقافية كأديب عرباي يعيش في هذه الميركا الهائلة.

وعندما أدركت باأن السكون علمة الموت، حاولت الخروج او الهروب من دائرة الرعب
تلك، فسافرت الى قطر باحثلا عن عمل، وكنت قد انتهيت لتوي من نشر «الوحشية

المضادة» ورواية «رجال الثلج» في الصحف في لندن وتعز والشارقة،  وعندما غادرت
م.2001الى الدوحة كان العالم قد مر باقيامة الحادي عشر من سبتمبر المهولة 

لل أقتات منه، وعندما وصلت الى خرجت من الوليات المتحدة وكل طموحي أن أجد عم
الدوحة صادف وصولي فعالية مهرجان الدوحة الثقافي الول، ولنني كنت قد تعرفت على

باعض المثقفين والمبدعين القطريين والعرب المقيمين هناك فقد سدعيت كضيف على
المهرجان، وهناك اكتشفت باأن احتراقي طيلة عشر سنوات باالكتاباة، قد أتى سأكله، فقد كنت
معروفلا دون أن أدري من مختلف الذين قابالتهم، وهم مبدعون ونقاد ومفكرون واعلميون

من الطراز الرفيع، لم أقل شيئلا، لكن ذلك منحني باعض العزاء.
أقول باعض العزاء لن شعوري باأنني منسي في بالدي رغم تواصلي الكتاباي معها، ورغم

ما كنت أسمعه من باعض الزملء عندما اتصل باهم باأن الجميع يترقب ما أرسله اليهم باشوق
عظيم، لكن التساؤل الملعون ظل يطاردني: ما جدوي كل ذلك وأنا مازلت في ضياعي ل

يسأل عني أحد ؟ ما جدوى ان يترقبني الجميع مع كل تقديري لهم، وانا مجرد كاتب وصل
الى مرحلة الشعور باما أسميه مرحلة «اللوطن» فلم أجد اجاباة تروي غليلي؟ وعندما عدت

مهزوملا الى الوليات المتحدة باعد فشلي في ايجاد فرصة عمل هناك على ضفاف الخليج،
كان اليأس قد بالغ باي مبلغلا جهنميلا ل يطاق، وعدت لمساءلة نفسي: ماذا باعد كل هذا الجهد

ري في أحزاني وهنيئلا لكل من تمنى أن أصل الى ما وصلت اليه من يأس والعذاب؟ السلم عل
وضياع.

ولني كنت على الدوام أتاباع عبر النترنت الصيرورة الثقافية والباداعية في الوطن، فقد
لفت نظري باأن  اتحاد الدبااء والكتاب اليمنيين الذي أنا عضو فيه، يقوم باطبع أعمال

أعضائه.. فقد قمت باعد تردد طويل باالتصال باالستاذ محمد حسين هيثم رحمه ال، المين
، اتصلت باه وأنا متخوف من الصد، على الرغم من معرفتي المسبقةاكالعام للتحاد آنذ

باشخصية الستاذ هيثم الودودة والخلوقة والمنصفة، وعندما سمعت ترحيبه باي بامجرد ان
 لم تتم طباعة هذه المجموعة على نفقة التحاد لسباب ل– سمع اسمي، ادركت باأن الوقت

 قد آن ليقرأ القارئ اين ما كان نتاج عشر سنوات من المشاعر التي لأدريها حتى الن - 
سكتبت باكل قطرة دم نزفها شهيد منسي سقتل ظلملا وعدوانلا في محطة لل انها  استطيع القول إ

سسطرت باكل دموع وآهات قلوب وأرواح أناس ضحوا للبنزين ذات ليل معاود وانها 
باأعمارهم وشباباهم، حتى يستطيعوا توفير لقمة العيش الكريمة لهاليهم في مجاهيل وقفار

وطنهم البعيد.
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وأنها أيضلا كتبت باكل التحدي الذي كان يعصف باي وباكل المواجع والنزوات والصرخات
الملهوفة التي لم تجد من يستمع اليها.

لل باالقول باانها إذلا فهذه صورة مجتزأة من مشهد عريض ل يمكن وصفه او التدليل عليه إ
سخلطت باالدم والدمع والحنين!!  بشت باألوان ملتهبة  سنفق

عبدالناصر مجلي
2005ديرباورن 
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ذات مساء .. ذات راقصة
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إلى الفارس الذي 
لم يصدأ سيفه 

إلى أباي 
وجماعة الغد الدباية.
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حزاوي علي بالباله* 

- لحن1

يا باه أحمد
صوته أنطلق متقطعلا محلنلا وكأنه يوشك على الغناء، 

)1(- ما هو؟؟

- يا حمار.
.)2(- للمه يا علي, أو ما عدناش خبيرك

نع بم  -) 3(

) 4(- للمه

- هكذا
)5(- ناهي

أجاباه عمه أحمد وواصل طريقه، وقبل أن يفعل أمسكه صوت علي القادم من الخلف..
يا باه..!
- ماهو؟

أجاباه قبل أن يتم ندائه الملحن..
- أنا باين أحبك، أول ال وباعدا أنت

- ناهي!!
- ناهي!

واختفى تاركلا إياه يتوسد وحدته ووحشة المدرجات الخالية. 
اليوم كان علي بالبالة ولم يكن سواه-2

 وعمه أحمـد الـذي ل)6(شاب مخدوش الوجه متوسط القامة عملق البراءة يحب ال والهلي
يعرفه أحد. 

اليوم وجه كل السنين التي ينوء باها عمـره ـكـان كـلـه علـي بالباـلـه، النسـان اـلـذي يحـب كـل
الناس ويطارده كل صبية الحارات ذات الروائح المختلفة, الكباب، البرعي، وعطن البول.

علي بالباله..
وتستمر اليام في دورتها غير عابائة باه..

رجل..!
يحب كل..!

ول يرى أحد مطلقلا دموعه التي يذرفها في أمكنه ل تطأها شمس.
ضياع -3

 تلتهمه الرصفة، وصراخ الـصـبية وـهـم يـطـاردونه، وقهقـهـات)7(عندما يخرج من الظرافي
المارة الفارغة من المبالة..

؟؟)8(- ما تشتوا مني يا جهال
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سؤاله الخالد منذ عرف نفسه، طالما صرخ باه في كل مكان (والجهال) ذوي الملبـاـس الرـثـة
يطاردونه ل يدرون لماذا, رباما ليضحكوا من دموعه التي لها لون الشفق.

أحـدهم يـصـفعه وآخـر يخطـف شـاله ويفـر هارباـلا وعـلـي وحـده, وحينمـا يشـتد باـه الغـضـب
المضحك المبكي الذي يمزق مستمعيه، يصرخ باخصومه الصغار..
- وال لرجم نفسي تحت السيارة، وأخليها تفحسني لو ما تموتني.

ويهددهم -باالفعل- باالقتراب من أي سيارة مسرعة قريبة منه. 
لكن ل صبية الزقة يتركونه ول هو تخلى عن حبه للهلي مستمرلا في تسكعه إـلـى حـيـث ل

يدري.
 
عواء -4

كان (الظرافي) ممتلئلا والوقت باين الشوطين، والساعة ـكـانت عـلـي بالباـلـه وـهـو يـسـدد عـلـى
المرمى الفارغ من حارسه.

ركل ركلته الولى باكل قواه باعد أن تراجع حتى وصل إلى منتصف الملـعـب، وانـقـض عـلـى
الكرة كالرمح قاذفلا في الفضاء حذاءه ليستطيع التصويب بادقة كما أعتـقـد, لـكـن الـكـرة نـفـرت
منه باعيدلا وهي تعرج، وفي المدرجات كان الجمـهـور يـضـحك باـضـحكات يـسـيل منـهـا ـخـواء

باشري له طعم سرماد.
المرمى ل يزال فارغلا، وعلي ممتلئلا باالعزم وجمهوره الوحشي تلمع في عيونهم قطرات من
الدم ل تسيل، وفريقه الحمر منصرف عنه يتاباع مفردات مدرباه الكاديمية التي ل يفهمها. 
الوقت كان أدمية يمتلكها شاب تتسكع الجروح على خارطة وجهه الخشن، يسدد ركلته إلـى
المرمى أمامه في ضراوة, وحينما ولجت إحدى الكـرات المرمـى دوت عاليـلا قهقـة جماعـيـة
تشبه العواء، وفي آخر الملعب من الجهة الجنوباية كان علي يركض في كل التجاهات فرحلا
باإحرازه للهدف المزعوم لكن ل يدري أحد هل كان فرحلا ذلك الذي جعله يطير ركضلا أم..!
الوحيد الذي كان يعرف السر شارباه الكث الذي كان نديلا بـاـدموع لـهـا طـعـم الـمـرارة اـلـتي ل

يفقهها حتى علي نفسه. 
علي!!-5

ماهو؟-
 هزمت الهلي اثنين صفر؟؟!)9(صدق أن الوحدة-
كذاب أمك-
وأمك-
قلك هزموه.. الهلي حديد-
)10(مابال لبيج-

 فيجره بادوره إلى معركة حامـيـة ـحـول)11 (كثيرلا ما يصادف علي في طريقه أحد "الزبااجين"
هزائم وانتصارات ذوي القمصان الحمراء.. نجومه الذين يحبهم باعد ال، وحينما يعـجـز ـعـن
مجارات خصومه كان يلجأ فجأة للصمت تكسو وجهه أمارات الحزن, فيثير باحزنه الـضـحك
والشفقة ثم ينتفض من مكانه باغتة ويأخذ في الركض بال هدف, وهذه هي عادته دائملا لحظــة

يشعر فيها باالندحار صارخلا باأعلى صوته المبحوح..
 عيجغركم يا عيال ال..!)12" (الهلي نار "ياخوشان" "وجعره-

ـاديه المفـضـل كان "الزبااجين" وهم في العادة من مشجعي الندية الخرى وباعض مشجعي ـن
يجادلونه في موضوع هو كل حياته، وأحيانلا يسيئون إليه ويشتمونه لكنه ـمـا حـقـد عـلـى أـحـد

منهم, فقد كان الحب يمل قلبه ل ولناديه.. الحديد. 
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علي..-6
وينهمر حزن البلد في طرقاتها المترباة كالمطر ويحيل غبارها إـلـى وـحـل ـمـن أـسـى, دوـمـلا

كان وحده كتلة من نقاء ورسول للبراءة والوجع..
ذلك المساء خرج من الملعب يحمل عـلـى كتفـيـه هـمـوم ـصـنعاء المديـنـة اـلـتي ل يـعـرف ـمـن

 وحـيـدلا كـمـا)13" (العالم سواها، ولم يطعم حنظل اليام إل فيها، وذاب في زحام "عبد المغـنـي
تعود, لم يكن يدري إلى أين يتجه..

هو يحب ال ويتمنى لو أنه يستطيع الذهاب إليه باشـرط أن يـكـون الهلـي معـه، والـذي ـكـان
يؤلمه هو اتخاذه كمهرج ل يحفل أحد باه من الداخل أو حتى يناقشه في همومه وأوجاعه..

 يضحكوا" .)14 ("- أنا ما ناش لعبة يلعبوا باها "علسب" 
خرج من الملعـب والشـمس تغمـره باـالوداع قـبـل أن تغـرب وكأنـهـا لـم تشـرق إل ـمـن أجلـه
والسماء كانت مدججة باالسحب المخضبة باأول الليل و"المغني" كان مـسـتمرلا بابقايـا سـيارات

 وعلي وـحـده يـسـير ـفـوق ـكـل الرـصـفة ل يـكـترث بـاـهاهبون,ومارة ل يدرون إلى أين هم ذ
الناس, وجهه ترتسم عليه آثار جروح قديمة وحديثة ل زالت دباقة الدم. 

الظرافي كان فارـغـلا والـشـارع ممتـلـئ باـكـل الوـجـوه والحذـيـة والمتـسـولين وذوي القمـصـان
الحمراء محشورين في حافلتهم ل يهمهم إل الوصول إلى المقر في أقرب وقت. 

ـن, الجماهير تفرقت وذابات وراء المنعطفات والزقة باينما علي بامفرده يسير ل يدري إلى أـي
يقلب عينيه في كل ما حوله فل يرى باجواره إل الوحشة. 

سخزيمة  تذكر ال ل ـيـدري لـمـاذا ـتـذكره ـفـي تـلـك اللحـظـة،)15" (وعندما وجد نفسه باغتة أمام "
رباما لنه كان يسكن قلبه الفارغ من كل شيء إل من الزهور، أغرورقت عيناه بااـلـدمع وبـاـدأ

الموال..
" يا أل أنا باين أحبك لنك ما باتنسانيش" 

عندما انتهى من مواله واصل باوجهه الغير حليق طريـقـه إـلـى حـيـث تـقـوده قـدماه، والـشـمس
لل بااتجاه الفق الشرقي، رويدلا رويدلا ل يلتفت إليه أحد سواها .1تودعه بادموعها الملونة موغ

صنعاء قبل القيامة باقليل
الرسالة

يقضم أظافره، يهصر نفسه، يزفر كل شيء أمامه، والوقت يمر باطيئلا كجرذ يحتضر
ويمطر طاعونه في سموات الرصفة باعد أن دهسته سيارة مجنونة أول القرن، السنة ،

"قال باأنه سيرسلها في أقرب فرصة فلماذا تأخر"., اليوم، الساعة، الناس
الوقت يمر، ـيـوم، يوـمـان، ـشـهر، ـسـنتان، وأـظـافره تنـبـت وراء أـسـنانه كالمـسـامير، وعيـنـاه

تزدادان نقاء وحشيلا كعيني شخص يلد الغيب داخله اللجدوى.

-كل الحوار داخل القصة باللهجة اليمنية/ الصنعانية.  1
-لماذا، ألم أعد صديقك.2- ماذا. 1
- لماذا.4- ل.2
- نادي يمني عريق.6- تمام.5
- ماذا تريدون يا أطفال.8- أستاد رياضي في صنعاء. 7
- تقال للسخرية.10- نادي يمني.9

- مهاجم بنادي الهألي.12- المزاحين.11
علشان.:- لكي 14- شارع رئيسي في قلب صنعاء.13
- مقبرة. 15
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ـامه، كل ما حوله كان يضايقه، زوجته هو ليس متزوجال, عشيقته، عشيقاته كثر, شراباه وطـع
منذ عرف نفسه وهو يمارس طقوسهما باملل فاـضـح إـلـى درجـة أـصـبح فيـهـا يـشـك ـفـي هـذه

القضية, هل يأكل لن لديه أسنان أو لن الذئاب تأكله فيضطر للكل؟
يصلي كثيرلا، ل لزوم للصلة، بال هناك لزوم لمال يلزم ولما يلزم, "جميل أن يكون للنسان

رب يطبطب على كتفيه إذا ما انفجر الحزن داخله"!
كان وحده إل من أسرة تعدادها عشرون، أقل، أكثر، ل يدري، أمـه، أبـاـوه، أخـوته، أـخـواته,
لل لي ليتـنـي ـمـت بـاـد "لكن أمي توفت قبل أن أراها لماذا؟,  دون لماذ فلو رأتني لماتت قهرلا عـلـ

عنها مسكينة عانت كثيرلا".
لم يكن يعرفها فقط سمع باها قيل باأنها كانت جميلة أبـاـوه أـخـوته، أـخـواته، يحبـهـم يكرهـهـم ل

شيء يهم, "الكره حرام والحب ليس له ملمح". 
شقيقاته متزوجات..مطلقات، فقط يحب أطفالهن يشبهون الملئكة، أحياـنـلا، وأحياـنـلا أـخـرى.. 

 ,إخوته لبايه يكرهونه، كل بال هو الذي يكرههم بال.. بال!!.
"مساكين أخوتي كم أحبهم في كرهي، وكم يكرهوني باحبهم". 

والده أرمل باعد دزينة نساء، والدته كانت الولى مسكينة ماتت شاباة، عذباها الكلب كثيرلا. 
لبايه قريب باعيد أسمه ... نسي أسمه لكنه شاب طيب يحب الحسان.

لي ". "نعم طيب جدلا وقد يحسن إل
مهاجر منذ صباه الول الذي نسي تاريخه، عن الوطن/ الخصم, "كم أحبك ـيـا وطـنـي ـيـا أـنـا

."
نن.  بم نن يحب  بم يحبه، يبغضه، ل يهم 

"لكنني أشتاق لحليب حنانك أيها المحتل أرضية القلب باالقوة والبلطـجـة" ـكـان يلـبـس نـظـارة,
ضعيف البصر، ل يرى أمامه ول يستطيع اللتفاف إلى الخلف، متكبر، لكنه قوي المل. 

"ما المل؟ هل هو حذاء إيطالي الصنع؟".
متوسط القامة، وسيم الملمح له لون التراب باعد المطر ينـفـر ـمـن أـمـواس الحلـقـة, "إن ـحـد
شفراتها يفقد الوجه أعشاب الدهشة التي ترتسم عليه قبل الوـلـوج ـفـي دائرتهـا المغلـقـة ثـم إن

النساء أيضلا يشذبان باها مروجهن المعشوشبة في كل الفصول". 
الفتيات يلحقنه ويسحرهن حديثه وجنونه.

"كم يثرن شفقتي وسخطي باإباتساماتهن الحمقاء، يبحثن عن الغيث تـحـت ـكـل بـاـارق وـيـدعين
باعد ذلك الرتواء، هل يشبع الليل من قطرات النجوم؟؟".

"أحب النساء وأكره أمي، أعني أحب أمي وأكره الـ......؟؟"
عنيت ..؟ قريب والده وعده في منفاه خلف الشمس، القمر ل يـهـم، وـعـده بافـيـزة دـخـول إـلـى

منفاه الختياري.
ـتحق ـ يـس "عمي عطوف سينقذني، كم أحبه وأكره نفسي والعالم بال وهو أيضلا, فقط أحب اـل

ذلك قلبه كبير كثير العطف". 
له خطيبة جميلة يحبها.. 

"كل هي ليست خطيبتي، مجرد عـشـيقة، كلبـة، ـعـاهرة، كلـنـا ـعـاهرون." عـمـر عـمـه سـبعة
وثلثون عاملا قضى نصفها في المهجر، ـفـي بالد التمـثـال اـلـذي تطـعـن يمـنـاه باـطـن الـسـماء,

ويملكها شخص ينادونه باالمستر "سام"..
"ل..المستر سام نوع من الخمرة الرديئة التي تضر باشاربايها وبامشاهديهم عـلـى ـحـد ـسـواء..
وأنا أكرههم وأكـره أكراشـهم المنتفخـة كبطـون الحوامـل، تحـت فسـاتينهم الفضفاضـة, فهـم

), ليسوا مهمين لهذه الحياة، حيوانات قارضة، مجردstreet 42يذكروني بابغايا وشواذ الـ(
قمامة في مزبالة منسية وراء ضلفة التاريخ". 
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عمه وعده بامساعدته، لكن الوقت يمر، عقد، قرن، سنة، كلـهـم تبـخـروا وـلـم يبـقـى إل رائـحـة
أظافره وراء أسنانه. 

كان وسيملا, لعبته المفضلة ممارسة العواء مع أي امرأة يصطادها, عـمـه الوسـيم أيضـلا ـكـان
يعب حتى الثمالة من خمرة سام الرديئة.

أخيرلا أرسل له رسالة باينما كان يتوسده المرض ويغازله الموت، لم يـسـتطع اـلـذهاب للبـحـث
عن رسالته، قيل له باأن أحد أصدقائه قد تسلمها نيابـاـة عـنـه، لكـنـه ـلـم يـسـلمها ـلـه ـحـتى الن،
الوقت ينتحر وراء شفتيه المثيرتين، وأظافره قد صارت داخل فمه كلبالا تعـوي، وهـو يكـره
عواءها تذكره باداء الكلب, الرسالة وصلت وصديقه لم يسلمها له باعد، أسبوع مر ولم يجده. 

" أين ذهب؟؟"
نلر من الزمن؟ ل يدري!! بم دورة قضم الظافر تعصف باه، كم 

أخيرلا وصله أن صديقه قد مات، فرمته ـسـيارة مـسـرعة أـخـبره باـعـض ـشـهود الـحـادث، بـاـأن
ـن المسكين كان يبحث عنه عندما فاجأته السيارة الساقطة وشطرته شطرين, قبل أن ينتهي ـم
مشروع اباتسامة مقتضبة أراد أن ينفحها لطفل صغير كان يساباق ظله، وقد لونت كـمـا ـحـدثه
باعض شهود الحادث دماء صديقه, أفكار باعض المارة الذين تصادف مرورـهـم أثـنـاء الـسـحر
باالقرب منه، كذلك لونت وجوه كل الطرق المسافرة من هناك إـلـى مختـلـف البـقـاع، وـمـع أن
ـلدون سكثر إل أن أحدهم لم يحاول منع السيارة من الفرار, أو حتى ـي المتواجدين وقت المذباحة 

رقم لوحتها وكأن الموت المدلوي فوق الجثة المشطورة قد شلهم. 
أضطر باعدها إلى الذهاب إلى المستشفى للقاء النظرة الخيرة على صديقه التعس. 

"مطلقلا، كنت فقط مهتملا باالرسالة، صديقي محظوظ مات شهيدلا، كلنا نـمـوت ـشـهداء، نـمـوت
مثل الكلب الضالة تحت إطارات المركبات المجهولة الهوـيـة، وـمـع ذـلـك نـسـمي قتلـنـا ـفـي
لل لن نخسر غير قليل ـمـن كراـمـة، الطرقات شهداء، نوع من المجاملت فلن نخسر شيئلا، فع
قيل باأنها قد نفذت من الـسـواق وـكـثرة الـصـفعات تعـلـم البلدة (الكراـمـة ـنـوع ـمـن المقبلت
المعتقة يستحسن تناولها قبل الذهاب إلى النوم باعد رج الزجاجة، لكنها للسف تعفنت وفقدت
خاـصـيتها عـلـى أرـفـف البـقـالت طعمـهـا كرـيـه باـعـد أن ـمـر وـقـت طوـيـل عـلـى انتـهـاء ـمـدة

صلحيتها)."
ـأنهم ـاقرون الصــراخ وـك ـل رواده يـع ـلخ ـك ـبه المـس ـداخل يـش ـن اـل ـان ـم ـفى، ـك ـل المستـش دـخ

سيذباحون، وفي مكتب الستعلمات استلم الرسالة ووقع الستلم مبتسملا. 
كانت داخل مظروف أبايض ملطخ باالدماء. 

لل أن "كم أشعر باالتقزز لدى رؤيتي للدم، ثم هل من الضروري لكي يموت النـسـان علـيـه أو
ينزف دمه على قارعة الطريق؟".

فض المظروف فلم يجد أية رـسـالة، ـسـوى ورـقـة ـصـغيرة مكـتـوب ـفـي أعلهـا باـخـط أحمـر
منمق: "أنت التالي", فلم يدر ما يجـب عليـه فعلـه، إل أنـه أنفجـر ضـاحكلا حـتى تبـول عـلـى
نفسه، هو ل يدري هل كان تبوله رعبلا أم غير ذلك , وحينما التفت إلى الوراء تسبقه رائـحـة

 المستـشـفىباوله، كان ثمة فأس ضخمة تهوي على رأسه يسبقها صفير حاد حـطـم ـكـل نواـفـذ
.   الذي يشبه مسلخلا حيوانيلا مهجورلا ل عنوان له
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تداعي الزمن الصعب
تعصف باك دوائر شيطانية حادة مثل تيارات هوجاء شديدة الشراسة من ضيق ذات اليد،

وتتكالب عليك الدنيا باأسرها وكأنها تريد منك قصاصلا دون ذنب جنيت, منذ الصباح الباكر
وأنت تتوسل وتناشد الهل والقارب ليمدوا إليك يد العون لحاجتك الشديدة والملحة

للمساعدة, لكن كلهم يرفضون، يعتذرون ويعطونك مبررات ل تسمن ول تغني من جوع،
وباعضهم لحظك التعس تجاهلك وتجاهل طلبك المتواضع وهم للسف الهل والقربااء. 

تبقى وحيدلا وـسـط ـهـذه التكتلت  البـشـرية الجاـمـدة، ل معـيـن ـلـك عـلـى مـتـاعب ـهـذه الحـيـاة
القاسية، سوى باقايا من أحلم المس البعيد شبه الميتة فـي أغـوار وجـدانك المتـداعي تتمنـى

وتعلل نفسك باتحقيقها يوملا ما. 
ـك, دائملا أنت شارد الذهن خصوصلا إذا قابالتك إحدى عقبات الزمن فتشرد في ـصـلتك، عمـل
وفي كل شيء يمت إليك باصلة, وهذا ليس بايدك بال عنوة عليك، وعندما تبكي حـظـك الـعـاثر

تبكي بادون دموع أو نشيج، فدموعك آهات حارقة تطحن باها السنين روحك المعذباة. 
لماذا أنت دون البشر.. لماذا!!

قنطت من مساعدتهم إياك هؤلء مدعوا القراباة في اللقب فقط، في ـصـفة اـلـدم المدوـنـة عـلـى
البطاقات، أما المشاعر فل توجد في القلوب فبينك وباينهم هوة ـسـحيقة ـمـن ـعـدم الهتـمـام أو
المبالة, ل سبيل لردمها إل بااباتعادك عنهم والكف عن الستنجاد باـهـم ـمـرات أـخـرى قادـمـة،

فهناك دوما رب أسمه الرحيم. 
راف تصـفعك أشـعة الشـمس ة الط ة المترامي تخرج وتهيم على وجهـك فـي شـوارع المدين
باحرقة جحيمية من حرارتها التي ل ترحم فيغلي دماغك في ـقـراراة جمجمـتـك, ـحـتى يوـشـك
أن يتبخر في الهواء لتصادم الفكار والهواجس فيه، فتضع ـيـديك الـبـارزتي الـعـروق الـنـافرة
كثعاباين خضر جائعة على الصحراء المترامية في بالـقـاء رأـسـك الـخـالي نـصـفه ـمـن الـشـعر,

وتضغط باشدة عليه خوفلا من النفجار الذي تترقبه كل لحظة وكل ثانية. 
ها أنت تعود يمتطيك الرهاق وكـل آلم اليـام العجـاف راسـية علـى كتفيـك الواهنـتين إلـى
عملك, ينتظرك مكتب تكومت عليه تلل من الملفات فتذيب ما تبقى لك من نظر ـفـي الكتابـاـة
وضرب وطرح للرقام التي ل تنتهي، وتحطم فقرات ظهرك الغضروفية من ـشـدة النحـنـاء
على تلل هذه الملفات الـكـثيرة الـعـدد كالنـمـل ـفـي مواـسـم تزواجـهـا المبارـكـة اللعـنـة، ينتـهـي
دوامك بااكرلا واليوم هو الخميس كما تذكر وهو يوم استلم الراتب الـضـيئل، تـهـرول وكأـنـك

أول مرة ستقبض ولست منذ خمسة عشر عاملا تمر في نفس الطريق إلى الخزانة.
تتناول الريالت المعدودة باأصاباعك المرتعشة وتبدأ الحساب في عقلك.. إيجار المسكن وحده
يـسـتنزف ثلـثـة أربـاـاع المرـتـب والمتبـقـي مـنـه مـصـاريف اـلـبيت والولد، تـتـذكر ـصـغارك
البارياء فلذات كبدك, فتبكي كما هي عادتك باآهات مجنونة تدك أضلعك المتعبة، وحتى الن
لم تنس ولن تنسى باأن أبانك الصغر توفي العام الماضي, نتيـجـة لـنـك ـلـم تـكـن تمـلـك الـمـال
ه الكافي لدخاله المستشفى الذي طالبك عامل استقباله باإيجار السرير مقدملا, وكأنك ضللت با
الطريق إلى فندق وليس إلى مستشفى، تتذكر حينها باأنك صرخت لول مرة في حياـتـك وـقـد
كانت الخيرة، ـصـرخت وـكـان ـصـراخك نـشـازلا نـظـرلا لـنـك ـلـم تتـعـود أبـاـدلا عـلـى النفـعـال
ـدر والصراخ, فقد كنت متسامحلا حتى في أباسط حقوقك كإنسان موظف وهذا ليس تسامحلا باـق
ما كان عدم ثقة في نفسك للمطالبة باحقوقك, ولول مرة في حياتك أيـضـلا ـتـدحرجت دمـعـتين

يتيمتين من مقلتيك الجافتين منذ طفولتك اليائسة..
"حرام حرام عليكم هو اباني.. اسعفوه.. أنقذوه أتوسل إليكم".
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كانت كلماتـك طحيـن فـي مهـب ريـح هوجـاء ل يصـل صـداها إليهـم، وكـان جـواب عامـل
لرقد، يصفعك ويـطـوق عنـقـك لل أبايض كعلج أولي حتى سي الستقبال وممرض جلرع إبانك سائ

الناحل وكأنهما يريدان قتلك باكلماتهم القاسية وغير المبالية.. 
- يا أستاذ أفهم.. يجب أن تستخرج لصغيرك باطاقة تنويم طارئة وهي تكلفك مبدئيلا خمسمائة

ريال لخمسة أيام! 
 فـسـلدت)1(وقعت هذه الجملة الطول خلل معاملـتـك لمختـلـف البـشـر عـلـى أذنـيـك كجـبـل نـقـم

عليك أنفاسك وجعلت عينيك تضطرباان في محجريهما, وكأنـك فـقـدت الـسـيطرة عليهـمـا,مـن
رآك في هذه الحالة لولى منك الدباار..

لل فقط.. صدقوني.. أنا ل أكذب عليكم و...!! - لكنني ل أمتلك سوى خمسين ريا
ـا, مزقت جيوب بانطلونك أمامهم كي يصدقوك وكأنك تنفي عن نفسك تهمة سرقة أتهموك باـه
فتريهم الجيوب الخاوية ليعلموا باأنك ل تمتلك شروة نقير، وقد كنت تتمنى ـفـي ـقـرارة نفـسـك
باكل أمل ورجاء أن يصدقوك، لكن نفس كلماتهم الجوفاء ـكـانت تأتـيـك مبهـمـة غـيـر مفهوـمـة
لديك, لنك في الحقيقة ل تريد أن تفهم أو تـسـمع شـيئلا ممـا قـالوه مـن كلمـاتهم الحبلـى باعـدم

الكتراث, والممطرة بااللمبالة والسامجة كطعام بادون ملح منذ أمد سحيق.
- ياسيدي صدقنا ل نقدر على مساعدتك باشيء سوى باالسعافات الولية هذا هو المتعامل باه

في مستشفانا وهذه هي الوامر..!
تفيق من تذكرك وأنت قد صرت أـمـام مـخـبز ـلـبيع الـخـبز، تلـجـه لتـشـتري مـنـه ـقـوت عياـلـك
الرباعة وأمهم، ستة أرغفة فقط محسوب حساباها منذ أول الشهر وتحدـيـدلا مـنـذ اللحـظـة اـلـتي

استلمت فيها المرتب الساباق.
تعاود سيرك في الشارع الواحدة ظهرلا والشمس تلسعك وتلـهـب قـفـاك باـشـدة, لـنـك دوـمـلا ـلـم
تتطلع إلى العلى إل باوجل، كنت قنوعلا زيادة عن اللزوم على الرـغـم ـمـن حاجـتـك الـشـديدة
ر عامـلا مضـت لكل فلس، لم تطالب حتى باحقوقـك المكفولـة لـك باحكـم القـانون، خمسـة عش
وأنت في الدرجة الساباعة، زملؤك منهم الن مدراء ورؤساء لشركات ومؤسسات كبرى بال

مـسـتقر مكاـنـك ـتـردد باـضـعف بايـنـك وباـيـن نفـسـك مقولـتـك)ــ 2(ومنهم الوزراء، وأـنـت كعيـبـان
وحكمتك العاجزة.. "هم لم يصلوا إـلـى ـمـا ـهـم علـيـه إل باالـخـداع والنـفـاق والرـشـوة", وأـنـت
ـى أن تدري تمام الدراية باأن هذا غير صحيح أبادلا, باأنه وهم كاذب أطلقته لتداري عجزك عـل
تحذو حذوهم، فليس كلهم غشاشين أو منافقين بال منهم الصالحون والمجتـهـدون ـفـي أعـمـالهم
مثلك تماملا، ولكنهم عرفوا الحياة أكثر منك وعرفوا أيضلا باأن الحظ ل يـأتي ـسـوى مـرة ـفـي
العمر، فيصيب من هو مقدام متطلع إلى المام باعزم وعندما أتى باالطرق الشريفة أو باغيرها
أستغلوه، الشريف منهم وغير الـشـريف، المـيـن والـسـارق وـهـم الن ـفـوق ـفـي القـمـة وأـنـت

دونهم ل زلت تعارك ظلك الجبان تحت في السفح.
لهـيـاب لقد جاهدوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، أنت فقط كنت الخير والجبان.. نـعـم جـبـان و

باكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان. 
ـهـل ـتـذكر ـصـديقك محـمـود اـلـذي اخـتـارك زـمـان لتـشـاركه مـشـروعه الطـمـوح دون ـسـائر
أصدقائه الخرين, والذي لو نجح فسيغير نظام تعامل المؤسسة وعملها إلى الفـضـل وـيـوفر
لها مليين الريالت سنويلا، لكنك خفت، جبنت تهيبت المسئولية, وـكـان يـجـب علـيـك الـقـدام
لنك ستقدم باشرف ل لتسرق كالغير ولكن لتشيد وتعمر، أبايت المساعدة على الرغم من أنها
كانت في صالحك، تخوفت لقاء المدير العام وهو يناقشك تفاصيل المشروع، أمهـلـك ـشـهرلا..
ثلثون يوملا كاملة للتفكير ومراجعة ذاتك, لتأتيه باعد هذا كله وتقول ـلـه وبـاـالفم المفـتـوح ـعـن
آخره.."آسف", صرخ، نعم تتذكر جـيـدلا باـأنه صـرخ وـكـأن ثـمـة ـصـاعقة أـصـاباته ـمـن ـهـول
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المفاـجـأة المتمثـلـة ـفـي ردك الـجـوف.. "محـسـن أجنـنـت.. إنـهـا فرـصـة العـمـر ـيـا رـجـل ـلـبم
الرفض", أجبته باتفاهة وخوا: "أخاف الفشل.. العقاب!!"

"لكن" وهو ل يريد التصديق "ممن العـقـاب وأـنـت ـلـن تخـرق الـقـانون أو ـسـواه، وـلـم الفـشـل
وأنت تعي مهنتك وطبيعة عملك جيدلا!!"

"آسف".. باكل إصرار أباله في أعماقك أجبته، ونـجـح المـشـروع كـمـا ـكـان متوقـعـلا ـلـه نجاـحـلا
بااهرلا، وتحدثت عنه كل وسائل العلم بال وطالبت باتعميمه على بـاـاقي المؤسـسـات, وترـقـى
محمود إلى نائب المدير العام وباعد مرور ثلثة أعوام ل غير، ـصـار ـمـديرلا عاـمـلا للمؤسـسـة
ت ذلـك المحاسـب درجـة سـاباعة ل تقـدم ول تـؤخر، تأكـل كلها الن، وأنت كمـا أنـت ل زل
أصاباعك.. تقضم أظافرك، تتمزق ـنـدملا, تعـصـف بـاـك رـيـاح القـهـر وـضـيق العـيـش، ـضـاقت

عليك الرض على سعتها، لو أنك وافقت محمودلا أيها الغبي لو..!!
يعود إليك شعورك مذعورلا من رحلة ذكرياتك التي ل تنسى على صوت كاباح ـقـوي لـسـيارة
مسرعة كادت أن تدهسك تحت عجلتـهـا الـسـود كأياـمـك وتـسـويك باالـسـفلت كعلـبـة فارـغـة,
تتمتم والعرق يتصبب منك غزيرلا باكلـمـات مبهـمـة" أرـجـو المـعـذرة, ـلـم آـخـذ بـاـالي.. آ..و.."

فصدمك صوت ساخط ومخدر
لل, أنتبه لطريقك أيها المجنون هل تريد أن تموت؟!" "ل تعتذر وكفاك خبا

قال هذه الكلمات وأنطلق ذاك الذي كان على وشك أن يرديك وييتم ـصـغارك يـسـاباق الرـيـح،
والقدر، والموت. 

رددت باعمق كلمة الموت في أذنيك.. ولكن أـيـن ـهـو ـهـذا الـمـوت ـمـن ـيـبيعه ـفـي ـهـذه الـيـام
الملعونة فقد أصبح الشيء الرخيص الوحيد في هذا الزمن الصعب.

فجأة يترائى لك وجه أبانك الصغر باسام ذي الوجه الملئكي البريء كبراءة نوارس الســماء
الحالمة، وحمى السعال الديكي تعصف باه، تخنق عمره وتفتك باجسده أماـمـك، أذابـاـت روـنـق
وجهه البللوري وأنت تراه، عيناه تذوباان كزهرة باالـيـة ول ـحـول ـلـك ول ـقـوة، ويـسـعل بـاـألم

شديد حتى طفح الدم من فمه قادملا من شللت صدره الغض النازفة..
" بااباا.. صدري يؤلمني أخبر الطبيب يضرب لي إبارة"!!

أبادلا لن تنسى هذه الجملة اـلـتي خرـجـت مـن أعمـاق طفلـك الـذي يمزقـه الـلـم مـدى حياـتـك،
فبكيت ليس باالهات كما هي العادة بال باالدموع الغزيرة النهمار المرة الطـعـم، وعـنـدما رآك
تبكي أراد تعزيتك في نفسه بابراءة الصغار" بااباا حبيبي ل تبكي أنا باخير وغدلا سوف أهجــي

لك ألف بااء فقد حفظت ما علمتني إياه". 
أه يا باسام الحبيب يا باسمة عمري، ويا زهرة حـبي وـيـا أملـي الـذي كـنـت مـن أجـلـه أعيـش،
أخذتك مني يد المنية اـلـتي ل ـشـفقة ـفـي قلبـهـا، مزـقـت وـشـائج قلـبي حطمـت آـمـالي بافـقـدانك
ياسيدي الصغير، أحالت ـسـويعات فرـحـي باقربـاـك جحيـمـلا ل يـطـاق، أـيـن أـنـت أـلـن تـعـود ـيـا

صغيري الحبيب؟! 
ها أنت ذا تعود وتكلم نفسك من جديد كمن فقد عقله.. 

"هل أنا مجنون كما قال سائق السيارة؟" تتسائل مقلبلا كفيك في الهواء مرتجف القسمات.
تواصل مسيرك بابطء وتعب والغبار المتطاير يكتم أنفاسك, تمرق بامحاذاتك سيارة مرسيدس
زرقاء اللون منطلقة كالسهم، انتبه أنها على وشك أن تقذف باك في الفضاء لتلحـق باصـغيرك
الذي رحل قبل الوان، تتراجع مذعورلا إلى الوراء وقلبك باين أـضـلعك يخـفـق باـشـدة الرـعـب

الذي امتطاه حتى يوشك أن يتوقف عن الحركة. 
آه.. تخرج من أعماقك باحسرة وغيرة، أنه ـسـامي أبـاـن محـمـود ـمـدير ـعـام المؤسـسـة, يمتـلـك

سيارة فارهة وهو لم يتجاوز الساباعة عشرة من عمره، باينما أنت يتهدد صغارك المرض. 
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ـذكر سرعان ما تنسى الذي رأيت وتعود إلى سحب ذكرياتك الداكنة وتغوص في أعماقها، تـت
وحياتك كلها ذكريات عندما خرجت ـمـن المستـشـفى ـكـالمجنون تـهـرول ل ـتـدري إـلـى أـيـن،
تبحث عمن ينجدك فذهبت إلى كل من تعرف تستنجد باهم هلعلا يمـلـؤك الرـجـاء بامدـيـد الـعـون
إليك، كلهم قالوا "ل" بااعـتـذارات بـاـاهته يتحجـجـون، ـشـرحت لـهـم بـاـأن ابـاـن الفرـحـة، ـفـارس
صحراء حياتك المجدباة وواـحـة روـحـك وـسـيد أحلـمـك عـلـى وـشـك أن يـسـقط وينـهـزم ـعـن
جواده، يكاد أن يقهره طفيلي حقير "ساعدوه في معركته هذه من أجل أن ينتصر ويعيش ـلـي

شمسلا ومطرلا وسنبلة".
ل فائدة كلهم اعتذروا كما هي عـادتهم، ولول مـرة منـذ بادايـة صـداقتك لمحمـود تفكـر باـأن
تذهب إليه كي ينجدك, وذهبت وهناك اـسـتقبلك باـشـهامة ونـبـل و..ـحـب، أطلـقـت كلماـتـك ـفـي
وجهه كالرشاش دون ترتيب، تجهم وجهه الرزين أرتدى ثـيـاباه وعـلـى عـجـل وانطـلـق مـعـك
صوب المستشفى على متن سيارته الفخمة, وأنت تدعو ال في سرك أن يقدم الخير أمامك. 
ولكن مهل..ألم تلحظ أنه مـن يلـبي نـداء ملهـوف وينجـد مضـطرلا ليـس باـاللص أو الغشـاش
المنافق، بال إنسان كريم الصل رهيف المشاعر وهذا محمود باجوارك والقلق مرتـسـملا عـلـى

وجهه من أجل ابانك أنت ل أبانه هو.
هل نسيت باأنك اتهمته باينك وباين نفسك بـاـأنه غـيـر ـشـريف, ـهـل تعتـقـد باـصـدق أن مـثـل ـهـذه
ـاني الصفة تجدها عند إنسان غير شريف.. ستقول وباكل تأكيد ل، أنا هو الـعـاجز الجاـمـد مـك
كتمثال فرعوني قديم، أما هم فقد غامروا واجتهدوا ونبذوا الخوف والرهـبـة وراء ظـهـورهم,
وهاهم ومحمود أحدهم يسوق سيارة لـن تركـب فـي حياتـك القادمـة مـرة أخـرى عليـهـا وـلـو

أدخرت مرتبك لمائة عام من الدخار المهلك.
وصلتما المستشفى لتجد زوجتك وأباناؤك الصغار ينتحبون, تجول باناظريك باينهم تبحث ـعـن
باسام الصغير لكنك ل تراه, تهتز الرض تحت قدميك باعنف، خطر لك خاطر مروع رهـيـب
ـي الرض ـك ـف ـد أن واحـت ـبرك أـح ـت دون أن يـخ ـام.. ل ؟؟", عرـف ـون.." باـس فتصــرخ باجـن
المجدباة، وفرحتك التي كنت تدخرها لصعاب الحياة قد ذـهـب ـصـوب الـسـماء، أغـمـي علـيـك
لهول الصدمة التي هوت على ذاتك المستباحة أمام كل اللم، لم تدرك كم من الوقت مـضـى
لل وجـسـدك كـلـه يرتـجـف, وكـمـن نـسـي ـشـيئبلا وأنت ملـقـى عـلـى الرض, فـقـد اـسـتفقت ـمـذهو
تذكرت أن باسام قد رحل إـلـى البعـيـد وـلـن يـعـود، ـصـار أباـعـد مـسـافر ـفـي الوـجـود فأجهـشـت

باالبكاء كالثكالى. 
أخبرتك زوجتك وأنتم عائـدون إلـى اـلـبيت تحملـون جثمـان فقـيـدكم الصـغير اسـتعدادلا لـدفنه
ومواراته التراب، من باين دموعها باأن صديقك محمود قبل أن ـيـذهب وـضـع ـفـي ـيـدها أـلـف
ريال باينما أنت في غيبوباتك القهرية، آخ ـمـا أقسـاها هـذه الحـيـاة قـبـل ـسـاعات مـعـدودة كـنـت
تبحث عن خمسمائة ريال ل غير حتى لو باعت عمرك كله، ولم تجدها وـفـي ـيـدك الن أـلـف

ريال كاملة لكنها أتت باعد فوات الوان. 
واليوم ها أنت قد استأذنت من مديرك في العمل نصف دوام لتذهب وتبحث عمن يزـيـد ـفـوق
لل راتبك, لتعالج باجزء منه أبانك الكبر الذي ألم باه مرض فجائي, وها ـهـو ينـهـي ـشـهرلا ـكـام
في البيت دون شفاء، ولسوء الحظ لم تجد الـعـون إل مـن قريـبـة منـك أعطـتـك مائـة ريـال ل

غير هي كل ما استطاعت إعطاءك أياه، لكن ماذا تعمل مائة ريال في هذا الزمن الوحش؟
"عليكم ألف ألف لع..تريد أن تطلق صوتك باكل قاموس اللغات التي ستنطق باعد لكنك ـتـتراجع
متمتملا بااستغفار باارد ومتلعثم أستغفر ال العظيم، لكنهم ـهـؤلء القـارب وـحـوش ليـسـوا ـمـن

البشر" تتحجر الكلمات في حلقك وتموت. 
ـوع ـبقهن دـم ـدخلن ويخرـجـن وـهـن متـشـحات باالـسـواد تـس ـوة ـي ـترى نـس ـك ـف ـى بايـت تـصـل إـل

المجاملت، فتخاطب نفسك في دهشة ما المر، ماذا يجري هناك هل..؟؟؟
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ل تستطيع إكمال جملتك المستفسرة، تهرول مسرعلا ترتقي السللم كالمجنون ـصـوب ـشـقتك
الصغيرة التي تشبه علبة الـكـبريت, وهنـاك تـجـد فـي انتظـارك النحيـب والعوـيـل وباقاـيـا مـن
رائحة الموت الذي حل للحظات في دارك، وكأنـمـا الـلـم والـحـزن هـمـا طريـقـاك ـفـي دروب

العمر المتشاباكة حتى تموت أنت أيضلا. 
تتيبس كعمود من خشب عند عتبة الـبـاب وأـنـت ـتـرى زوجـتـك وـهـي تبـكـي باـحـرارة ولوـعـة

فقيدها الجديد يعتصرها الكمد دون شفقة..
"أوه ياولدي.. ذهبت أنت الخر وتركتنا، لماذا.. آه"

تيقنت من أن أبانك البـكـر ـقـد تـرك الـسـاحة، ـسـاحة الـعـراك والفـقـر وـشـظف العـيـش والتحـق
بابارئه, حينئذ ولول مرة في تاريخك يسقط رغيف الخبز ـمـن باـيـن ـيـديك, ولـكـن هـذه المـرة
ـاط ـن الحـب كانت ستة أرغفة تدحرجت صوب القاع, باينما أنت كنت تهوي إلى قعر هاوية ـم

لي هكذا.. فلبم" باغضب هذه المرة.. وس عل والرعب والفزع, "فلبم ياقدري أنت قا
بادأ السخط يجتاحك كشرارة من البرق..

لل وجنونلا، وهذا شيء جيد وكأن موت صغارك هو " فلبم " ونار غضبك يزيدها الحزن اشتعا
نن سيحيي فيك إعتدادك بانفسك، وعدم الـخـوف ـمـن أي ـشـيء ـحـتى وأن ـكـان الـقـدر نفـسـه، بم

باداية التحرر من عقدة الخوف والخواء. "يا قدري أنت جبان هكذا؟" 
ودون أن تشعر باه يتقدم أحد أطفالك, أوـسـطهم مـنـك ليأـخـذ باـخـاطرك المـمـزق ألـمـلا وحـسـرة
ـوم القياـمـة ـديك ـي ـا.. قاـسـم وباـسـام ـسـيأخذان باـي ـا باابـا فك ـي ـ ـدموع القانـيـة, "ل تـب والمـضـمخ بااـل

فك.. بااباا", وباكى هو نياباة عنك.  ويدخلنك كما أخبرتنا الجنة، ل تب
ر السـلم تبحـث عـن أرغفتـك تركته على الرض يبكي هو والنسوة وعـدت أدراجـك إلـى بائ
ـدمع الستة التي تدحرجت  قبل قليل من باين أصاباعك،والتي لم تنسها وأنت تبكي ابانك الفقيد بـا

مختلف هذه المرة وكأنه دمع النفجار القادم الذي يغلي داخلك!!!.
..1989صنعاء 

هامش:
نقم: جبل يقع شرق مدينة صنعاء-1
عيبان: جبل يقع غرب مدينة صنعاء-2

)21(



خرباشات.. على جدران متداعية
- 1 -

وقلـبـك الرـعـوي الـشـاب,سجربن محيط من الخضرار والحجارة, من الطين والبشر والبساطة 
مدى فسيح مثلما الرـحـب يتـسـع لـكـل الـمـاد والباـعـاد الخرافـيـة، تـسـبح ـفـي فـضـاءاته طـيـور
ة, يجـري فـي أعماقهـا نسـغ الغمـوض الصيف المهاجرة، والطرقات والزقة الضيقة المتربا
القروي الذي له وقع القدم، وسيول مـن الوراق وهشـيم الـوقت والحيوانـات السـائبة تجـري

إلى حيث ل يدري أحد. 
ار الحيـاة وهي عصفورة ملونة الريـش لصـوتها لـذة خرافيـة, لهـا عينيـن تتمـاوج فيهمـا باح

" إـلـى ـعـوالم الـحـرب، النتـصـار، الخيـبـة،قاطبة, ومن أفق جبينها اـلـوردي رـحـل "ـعـامر
الهزيمة، وقد كانت هي لك كل ذلك؟

 -2- 
ستكونين لي حرزلا يقيني غول النسيان عند الفراق وساعة الوداع. -
حذاري.. رباما تختطفك نساء تلك المدن البعيدة فهن كما يقولون ساحرات. -
وجهك القمحي الذي ترتسم على محياه البشاشة، سأخباه تحت رموش الفؤاد. -
ويقولون باأن النساء هناك لهن أريج الخديعة والمـكـر، فلتـكـن اباتـسـامتي تعوـيـذة ـلـك-

باينهن.
من باريق عينيك اللوزـيـتين ـسـأجدل أـشـرعتي ـسـاعة إباـحـاري باإتـجـاه المرـفـأ البعـيـد-

وحبك باذرة عشق ملتهبة تسكن أعماقي. 
حبيبي-
حبيبتي-
لنا الغد-
باأحلمه-
وأمنياته-
وبارتقاله وقمحه-
سأنتظرك عند كل مغيب-
وعند أي غفوة سرمدية لدقائق الفراق ستكونين حلمي -
سأنتظرك-
ولن أتأخر-

 -3- 
إلى بالد كل شيء فيها غامض، الشمس، النجوم، الناس، رحل، ولم يـجـد هـنـاك ـمـن ـصـديق

سوى البحر، عند ما رآه أول مرة وقف مبهورلا صامتلا كالسقرين مندهشلا أمامه.. 
أنت هو البحر إذن؟-
وأنت مغترب أفناه في غرباته العشق.-
ما أدراك؟؟-
ل يصادقني ول يبثني همومه يا صديقي إل المحبين فقلبي له عمق النسيان وعطف-

الرفيق.
كن صديقي.-
قبلت صداقتك منذ زمن وأنت ل زلت معلقلا على باواباة الرحم. -

  

)22(



علمني. -
أنظر إلى داخلك وستتعلم.-
أحتاج مشورتك.. فأنت البحر.-
وأنت الرجولة والعزم وإل لما كنت تناجيني الن.-
أحبك لكن ليس أكثر من صديقي النورس. -
ما النورس.-
مخلوق له جناحين يصفق باهما في آفاق المـسـتحيل وـكـل فـضـاءات اـلـ ـلـه طرـيـق،-

وإذا ما أضناه الشوق سرعان ما يعود عشه. 
أأعود أنا الخر؟-
ليس قبل أن تقطف ثمرة عنائك وتشردك.-
سأفتقدك. -
أنا ل أنسى أحد. -
الوداع.-
لست أدري كيف صبرت على غرباتك.. أنت فارس.-
كنت لي بالسم الجراح.-
ستعود أيها الفتى المحب. -
سوف أذكرك عند حبيبتي. -
تكفيني منك الذكرى، الوداع...لكن ل تنسى بـاـأن الـصـبر وـقـت إـشـتداد الخيـبـة باـكـل-

كنوز الرض.
 -4- 

يي لديار العذاب كانت كلـمـات اـلـوداع، واـلـوطن باروعـتـه يقـبـع سخلع فرح كانت العودة وطلق 
في نهاية الدرب مثلما مواسم مطر تنتظر العناق.

 -5- 
اء الـتي ع النب م زوابا لل جائعـلا لثـدي أمـه رغ اة، عـدت طف وصلت أخيرلا منهيلا رحلة المعان
استقبلتك باها وجوه معارفك الريفيـة العتيقـة, فـي طريقـك إلـى مـدينتك النائيـة رأيـت حمامـة
صغيرة تتدلى مشنوقة على جذع شجرة متداعية وثمة أفعى قبيحة تستبيح جثتها المستســلمة,
لست تدري لماذا ـتـوقعت ـشـرلا بـاـل أـنـك أعتـقـدته ـفـالقلب ل يـكـذب أحياـنـلا، ـثـم أـنـك كـنـت ـقـد

استمعت إلى حكاية ما قتلتك حتى العماق، وكم تمنيت لو أنك مت قبل سماعها. 
 -6- 

تذوب الكلمات على لسانه كالشمع الساخن فتدمي لحظته الزمنية وتجعلـهـا أنـشـوطة ـمـن ـنـار
تضغط على رقبته, ظننت باأن زمن النخاسة وبايع الجواري قد مات، كنت أؤمن باخلود الحب
كم كنت ساذجلا وغبيلا عند ما لم أدرك باأن الغرباة محض ـمـومس تـخـدعنا بابهارجـهـا، ـلـم أدر

باأن الثمن سيكون حبي. 
ـة في البدء لم أستطع تصديق ما استقبلت باه من كلم في المطار، لكن عند عودتي إلى المديـن

" ذلـك الـصـديق القـديم يبكـي والـسـماءالتي لم أحب مثلها مدينة أخرى, كنت أـسـمع "النقيـل
والشجار والتراب الكل يبكي، يبكوني أنا، فلم أفقه ـسـر ـهـذا البـكـاء الجـمـاعي ـحـتى ـسـمعت

صوت صياد تصعقني نبراته..
حبك ياولدي قد وئد لحظة ارتحالك إلى المنفى والتي كانت ـلـك يوـمـلا حبيـبـة ـسـيقت-

لدار غير دارك، ليس لك سوى الوحشة تغتصبك. 
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تكذباين أيتها المنفية على رؤوس الجبال.. قسملا تكذباين-
الصدمة مسامير تمزق الجسد وتؤدي باه إلى حافة انهيار مروع.. 

حينما تصل مدينتك الخائنة ستبكي دملا أحلملا وأمنيات أرضعتها في مهجرك نبض-
الحياة, أوه عليك يا "عوليس" فحبيبتك لم تنتظر لنك أطلت في رحلة اـلـتيه، ـضـللت

باك السبل فأباك على نفسك فالدموع تغسل المواجع. 
لكنها وعدتني-
ما أكثر الوعود-
قالت ستنتظرني عند كل مغيب للشمس-
" رـحـل النـهـار وـطـال7ـقـد ـمـر أـلـف مغـيـب وـلـم تنتـظـرك.. أخبرتـهـا "أم السلعـطـي-

انتظارك.. سندباادك لن يعود"
خانت العهد؟-
ليس هناك عهود صادقة على الدوام-
من لي باعدها؟!-
لك أرضك وشموخ ذكرياتك القديمة -
إنسان أنا يبغي الحب والمان ل صخور جامدة-
لل- منها ستأخذ سفر الصبر وما معنى أن تكون رج
هكذا قال لي البحر يوملا-
وهكذا أخبرتك الن-
لم يعد لي ثمة شيء -
لك المل-
وهي؟-
ل نصيب لك فيها ـهـذه مـشـيئة الـقـدار، ل تنـسـى الـمـل يعـنـي المـسـتقبل وأـنـت ـلـن-

تموت
المل يعني..!!-

وأقبلت الدموع مجنونة ل تتوقف عن النزيف.
 -7- 

كل شيء صار له لون وطعم الحريق، المرارة، الـشـحوب، الـسـواد، الـغـدر، اـلـذباول، الحـقـد،
سجببن" مدينة الفلحـيـن والطـفـال والـشـهداء والطـيـور والـشـجار الخيانة، الكذب، وأصبحت "

الباسقة، محيطلا عاصفلا ل قرار له من الرماد.. الفاعي، من النار والدخان والسراب.
 -8- 

ـدلا إل "العامرية" هيكل حجري أبايض اللون تنتصب في قلب السوق، عندما دخلت كنت وحـي
من باقايا دموع متكسرة معلقة على حبال رموشك، لم تكن ـفـي حـضـرة البـحـر أـنـت الن ـفـي
ـان يصــلي حضرة ال في بايته، هناك في الزاوية اليسرى على وجهه ترتسم كذباة اليمان، ـك
راض عن نفسه، وقلبك المطعون يحتضر، يتمنى السلوان، عودة الحب الـسـليب، والغـصـات
تكويك من الداخل، تقترب منه، تراه مغمض العينين يبـسـمل ويحوقـل، ل يـشـعر بـاـك، أيظـنـسه

يخادع خالقه؟؟
تتذكر تلك الحبيبة وقد صارت حليلة لغيرك باينما أنـت ـفـي ـمـدن النتـحـار تـصـارع المـحـال,
تمزقك أشواك الغرباة وتلقي بـاـك إـلـى جحـيـم الدونـيـة والـضـعة، تـحـولت إـلـى دودة رخيـصـة،
أبايحت كرامتك دون أن تجرؤ على التفوه باأدنى اعتراض لم تكن جبانلا لتصمت ولكنه المهر
وهي من كانا يكبلنك باسلسل الستسلم، وعدت منتفخ الجيوب لتجد من أحبـبـت يوـمـلا وـقـد
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سبيت، سباها من لم يذق طعم الهوان، من كان أقدر منك على دـفـع الثـمـن ـفـورلا, بااعـهـا هـذا
الحقير الذي يظن أنه يضحك على رباه وعلى الخرين دون خجل. 

شيء في دواخل وسراديب أعماقك يود الخروج.. يصرخ من الغيظ، ثمة حريق هائل ينهش
كبدك.. توشك على أن تتقيأ.. تكاد تبكي، باينما هو يواصل صلته في وداـعـة مـصـطنعة، ـلـم
تعد تطيق الصبر فقد ـحـدث النفجـار داـخـل قلـبـك المغـدور فتصـرخ ـفـي وجـه الخـائن باـكـل

صوتك المذباوح..." كذااااااااااااااااب...!!"
.1 وحشة الغتراب الذي أهدر إنسانيتك!وتهوي عليه باكلتا بايديك باكل حقد العالم !!

- جبن.. ناحية من نواحي لواء البيضاء في اليمن. 11
- الرحب.. وادي خصيب بالناحية. 2
- عامر: إشارة إلى عامر عبد الوهأاب الذي أستوطن جبن وكانت مقر عرشه.3
- الققرين: جبل شاهأق بمدينة جبن. 4
- صياد جنية يقال في الساطير بأنها كانت فتاة رائعة الجمال لذلك اختطفتها الجن وصارت بعد ذلك تبكي قبل حدوث5

أي مكروه كأنها تحذر الناس ببكائها.. على قمم الجبال.
- عوليس: رمز الغاتراب في الساطير اليونانية القديمة. 6
- أم القلعطي: أحد أسماء صياد.7
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مطــــــــر

ش ش ش
صوت المطر له لون البرق وهو يكنس وجوه البيوت المبللة والطرقات والسيارات..

ش ش ش 
" هه .. مطر؟"

كطفل يسـخر مـن صـورته فـي مـرآة مشـققة أخـذ ينـاغي المهـرول مـن السـماء..." دهينـوه
..دهينوه"
ش ش ش

" يامطر.. قه قه قه"
الجو كان ملفعلا باالبرد، وضحكته المبحوحة تصادم في طريقها القطرات الباردة القادـمـة ـمـن

مكان ما يعلو رأسه المعجون باالماء والغبار.
" يا مطر..."

ش ش ش
" أحوووه.."

نحبوـحـاته بو سمطلـقـلا  شعوره الحاد باكائن لمرئى يداعبه باقسوة جعله ل يدري إـلـى أـيـن يـتـوجه, 
المرتجفة في وجوه الشجار وكل ما أمامه باحزن الذي أدركه الغرق, "يا ....!!"

"زلنته" المتسخة ذات اللون البايض الباهت لم تكن لتحمـيـه ـمـن اـلـذي يـنـاطحه ـفـي ـضـراوة,
وجسده المتسخ تقبل معانقة الضيف اللذيذ باوحوحات متفرقة, "مطر ...!!"

ش ش ش
"سعيد"، أغلق كشكه الصغير وغادره هاربالا إلى دفء شفوق يسكن بايتـه المجهـول العنـوان,
ـه الدائـبـة مخلفا وراءه شخصلا هامشيلا يقارع غضب الطبيعة وحده ل سلح معه سوى حركـت

إلى اللمكان "أحوووووه.."
كانت القطرات الهارباة من العالي تجتاح كيانه العاري باعنف وكأنها ـتـداعبه بالزوـجـة البـلـل

الغريبة الرائحة..
أقفرت الشوارع..

والليل كان هو كل الوقت..
من المارة إل من أصوات الكلب الضالة تصارع قذائف البرد ووحده أمام الصمت الذي ـلـه
ـاه وقع الوشيش يسير حافي القدمين زائغ العينين مسحوق الهيئة تحاصره من كل الجهات مـي

الليل المنسي المنتحرة... "أحوووووه.." 
ش ش ش

تحت أحد الجدران إلى الغرب من صدر المـيـدان الـعـاري ـقـذف بانفـسـه ليـفـاجئ اـلـدفء لعـلـه
يجده أمامه يمزقه النتظار, "يا ....", وضاعت في أتون المعركة داخل حلقه الـجـاف، باينـمـا
العمدة الكهرباائية تتمايل كضفادع مشوهة في ـمـرآة الـشـارع الغارـقـة ـفـي الـسـكون المطـيـر
تكان مرتجفـا فـي مكمنـه "رب.." أكملها قسرلا وأطرافه تراقص القشعريرة الـتي تسـكنه، أس
تجاوره تلة همجية اللون مبللة العفونة من القماـمـة وباقاـيـا أطعـمـه ـقـذف باـهـا مطـعـم مـجـاور،
المطر ل يزال يغني، باينما أخذ يقلب في كومة القمامة عله يجد ما يأكله, "دهينوه..دهينوه.."
صوته الذي كان يتصاعد جنائزيلا أثناء تناوله لبقايا "ملوجة" مبللة، كان يأتي خافـتـلا محزوـنـلا

وكأنه يبكي، عندما تذكر إمكانية الغناء التي يمتلكها..."وآآآمطر...!!".
زلنته توحدت مع الضيف الجديد، وجسده المقدد إزداد أبايضاضلا وكأنه يتعرض لعملية دبااغة

فغدت أكثر باياضلا، ولحيته الشعثاء ازدادت حزنلا ليليلا مخضلة باالتوحد.
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الشارع..
ش ش ش 

.. اـسـتكان للـنـوم والكلب الـشـريدة ودورـيـات العـسـس، الـشـرطة المـخـبرين، ـتـتزحلق علـيـه
أقدامهم وإطارات مركباتهم بادهاء ومكر وعجاـلـة.... "وآمـطـر.." ـصـرخ باـهـا أثـنـاء ـمـا ـكـان

يغادر ساحة الميدان الخاوية إلى حيث تقوده قدماه..
صار الشارع خاليلا تماملا من أية حياة إل من صوت مرتعش تسلق عنوة وجه أحد المصابايح

الباهتة الضوء. 
ول باذلك الصوت الذي يهتف باأسمه في مودة وشجن, قادم من البعيد المطر لم يتوقف غير مبا

من حيث ل يدري أحد. 

:هامش
يقولها الصغارة عندما يفاجئهم المطر.-
زلنته : ثوباه باالعامية اليمنية.-
تقال عندما يشتد البرد. -
خبز شعبي.-
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الجدب
   

...تك. تك. تك
عقارب الساعة تدور ضجرة والعرق يركض إـلـى مـسـتقر ل يعرـفـه, ـتـك .. "ـلـو أنـهـا ترـفـع

لي أو حتى تهذر باكلمة" باصرها إل
انتهت مراسم الزفة وانصرف الضيوف باعد أن اتخموا باالعشاء

وتركوه لمصيره وحيدلا، ينهش شفته السفلى تتخبط عيناه في كل الزوايا باحثلا عن المجهــول،
يكاد يختنق في ملباس العرس الفضفاضة، يشتعل الزمن في دمه كما لو كان يود اغتياله.

تك. تك. تك....
كان العرق يلبس وجـهـه الحلـيـق ودولب ذاكرـتـه المتـقـدة ـيـدور, وـكـأن ـكـل اـلـذين يـتـذكرهم
ـود فـضـحه ويتذكر غمزاتهم قد اتفقوا عليه حتى نبضات قلبه التي زادت من هرولتها كأنها ـت

باوجيبها الصاخب.
تك..

ترن في أذنـيـه كالـصـاعقة واـلـوقت قـطـار أعـمـى يرـكـض نـحـو الصـبح غيـر ـعـابائ باراـكـبيه
ـة والعـجـز, الوحيدين هو وهي، وحدهما صامتين كما لو كانا في جنازة، جنازة التردد واللهـف
ـن ـقـدك ـاحمر العـي "كل ما عليك فعله عندما تدخل عليها إل أن تنزل سروالها الحالي وباعدا ـي
اباته فـي مقتـل، لهـا عارف الباقي", وصلته هذه النصيحة القديمة لحـد أصـدقائه كطلقـة أص

دوي كدوي الطبول وهو أمام عروسه يبكي الخلور داخله.
كانا وحيدين إل من جوع حارق يسكنهما، وثرثرة ساعة حائطية قميئة ل تكف ـعـن النعـيـق،
تك توك.. تك.. توك.. تك.. توك.. تك.. توك, إلى ما لنهاية, كاد على إثرـهـا أن يـجـن ـلـول
دعوات أمه المتمركزة كجندي نجدة وراء بااب الحجرة مستعدة للتدخل ـفـي أي وـقـت لنـجـدته

دون أن تدري كيف ستكون نجدتها هذه. 
أثناء نحيبه الذي ل سيسمع أحتلت عروسه السرير الوحيد ـفـي غرفتهـمـا المتوـسـطة المـسـاحة،
ـة للـسـخط يعبق من ثناياها روح البخور وتحيط باها "طنافس" مزركشه رخيصة، فبدت كملـك
باوجهها العاباس في وجه خصمها الضعيف، باينـمـا أقتـعـد ـهـو باعـيـدلا عنـهـا خـشـية أن ..!! ـهـو
نفسه ل يدري لماذا, على أرض مغطاة باموكيت بااهت اللون، ل تفارق عينيه القلـقـتين ـكـوب

الشاي المنتصب أمامه كإله عقيم من زجاج.
أحيانلا كان يرفع عينه ويرسل باصره شواظ من نار إلى ملكته المزيفة، ويعاود مغـلـوب عـلـى
أمره صلته لكوب الشاي الفارغ حتى منتصفه ل يدري ما هي الخـطـوة الوـلـى اـلـتي يـجـب

ان يتخذها لكسر عشرة ألف سنة ضوئية من الجليد باينهما.
سزـفـت إـلـى بايتـه ـكـن ـصـديقاتها ينـصـحنها باالسثـقـل وتـصـلنع الحـيـاء، وـعـدم بـاـذل نفـسـها عـنـدما 
رخيصة، فالرجال ل تعجبهم المرأة السهلة, لـذلك فقـد أخـذت باالنـصـيحة مرغـمـة لـزوم ليلـة
كهذه ورسمت على وجهها البض أمارات الخجل والخفر، لتكبر في عيـنـي – تمـنـت ـصـادقة
سجرأة والرجولة الفياضة، في ليلة نن كانت تعتقد فيه ال بم لو أنها لم تأخذ باتلك النصيحة الغالية- 
نن اعتقدت بم مثل كهذه تمنتها منذ بادأت تموت لذة عندما كان يلمسها طيف أحدهم في المنام, 
باأنه لن يتوانى عن أكلها حتى العظم، وكيف أنه سيهزم كل العوائق والمواـنـع ويـضـع اللـجـام

في مكانه دون خلور، لكن...!!
"شلوك ما أفسلك" صرخت باها عينيها والعالم يتداعى عليها من كل الجـهـات، باينـمـا فارـسـها
ل يعبرها في غرقه العظيم  التفاتا, فأوشكت علـى البكـاء كبداـيـة للنتحـار ـفـي بارـكـة الـيـأس

لء.  فالليل قد ذهب أجداده الوائل، وباوذا القديس ل يود النطق حتى ولو كان عوا
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ساعة الحائط تساباق نفسها تلهبها سياط العجـلـة، ـتـك ـتـوك..ـتـك ـتـوك, فتـنـزل تكتكاتـهـا عـلـى
رأسه كالجمر، وفي داخله كان يتذكر عندما مد يده لكتاباة العقد، فكره اللحظة التي فكر فيهــا
باالزواج ولعن أبااه وأمه وأقربااؤه الذين شجعوه على مثل هذه الخطوة, "أخ منـكـن ـيـا نـسـوان

 جـيـتي*هذا الزمان تحرقين الواحد وهو يتفرج على نفسه، كم قد حلمتي باـهـذه الليـلـة وذلحـيـن
 لي مسكنه يا بانت الـ.., تكلمي..هه..أو قد نسيتي الهذره..". طوال الوقت لم ينقطع عن*تدقي

ظ والقهـر, التحدث مع نفسه، يخنقـه الخجـل مـن وضـعه العـاجز يكـاد ينفجـر مـن شـدة الغي
 أقوم لك أنا يا ولد المكلف!!"*"يمكنك تشتيني

ـم كانت ليلة من كتاب الجحيم الذي لم يكتب باعد، وكم تمنت لو أن الرض تميد باها أو أنـهـا ـل
تخلق. 

كانوا ثلثة, هو وهي وساعه عجوز ل تكف عن الثرثرة باصوتها المـعـدني القاـتـل, وـكـل ـمـا
يتذكره في ليلته المشؤمة هذه قبل إنبلج فجرها المخصي، أنه كان قد ألقى عليها التحية عند
لل ـفـي الـتـدرب دخوله المضطرب، ويذكر باأنها قد ردت عليه باصوت خافت قضت وقتلا طوي
عليه أمام المرآة حتى تزيد من إثارته باـصـمتها، فكلـمـا ـكـانت الـعـروس ـصـامته أزداد جـنـون
عريسها باها فيبادر بادوره إلى عجنها باين ذراعيه دون تأخير، هكذا تطوعت إـحـدى العـجـائز
باإهدائها هذه النصيحة المجرباة التي نـفـذتها باـحـذافيرها، لـكـن فارـسـها الـبـوذي الجلـسـة خـيـب
ظنها فيه، فلم تثره تنـهـداتها ول ـصـوتها الـخـافت ول يحزـنـون بـاـل زادـتـه بالدة ـفـوق بالدـتـه

الموروثة كما يبدو. 
دخل باعدها دائرة الصمت المقفلة باالرهبة والنتظار لبم قد ل يأتي.

تحول الوقت إـلـى حلزونـا كرـيـه يزحـف فـرق ظـهـره باثـقـل ل يـصـدق، فـالتفت كـعـادته إـلـى
الساعة, فوجدها قد جاوزت الثالثة والنـصـف باقلـيـل, قـضـى ـمـا ـسـبق ـمـن الزـمـن ـفـي اباتلع
سجائره، يود لو أنه يتحول إلى دخان ويتلشى ـفـي الـفـراغ فل ـيـراه جـنـس مخـلـوق, وخلل
وقته الطويل القصير، حاول جاهدلا وباـكـل ـمـا أوـتـي ـمـن ـقـوة أن يكلمـهـا دون أن يـحـدد ـنـوع

سستفتح الباواب المغلقة. الكلم الذي سيقوله لها، فقط يريد البداية وباعدها 
صمم على ذلك أستدار باوجهه عشرات المرات استدار بـاـوجهه إليـهـا, فرفـعـت رأـسـها مـئـات
المرات رفعت رأسها لعله!! حدقت فيه مخاطبة إياه باعيونـهـا أن تكـلـم، ـقـل أي ـشـيء, أوـشـك
بادوره على فتح فمه متشجعلا باما قدمته له من عون، وعندما أوشك عـلـى النـطـق بـاـأي ـحـرف
تاريخي يفر من لسانه, دهمه الخوف وأحس باالشلل يجتاحه وفي لحظة كارثـيـة وباـنـت ـحـرام
مصفى أكتشف باأنه ل يمتلك لسانلا، مات في تجوـيـف فـمـه، بـاـردت أطراـفـه وأمـطـرت عرـقـلا
بااردلا له لون ورائحة النار، فأطرق باوجهه من جديد, وعندما تخيل ما الذي سيتفوه باه الناس
عنه، كره نفسه وتمنى الموت صادقلا لول مرة في حياته"ما قدرتشي عاجز، مخصي", كــل
ذئاب العالم وكلباه وحتى حميره كانوا يصرخون في ـصـوته، وـمـات ـفـي ثـيـاباه عـنـدما رأي
د ول أصدقائه يتندرون عليه باعد باضع ساعات مـن الن, "عفـط أمـا العفـط* لكـن وقـت الج

بابقشة *"
سحمى* طولك وعرضك يا سمخ * الغفلة.."  " -

- " وال لو كنت مكانك ما تميت الخمس الدقايق؟"
- " لو.................؟!"

- " باس " !!!!
انفجرت داخله كلغم موقوت, " أيش شاقلهم يا رباي، أني فسلت* من مرة وأن ريقي يبس، يا

عاراه. يا عاراه".
أعقاب السجائر كانت تتوالى على فمه باآلية قلقة تدفع إلى جنون إبان ستين ألف قحبة، حــاول
خللها عدة مرات, مجرد أن يستثير فيها همته باتخيل ما ـسـيحدث ـلـه ـلـو أنـه ـسـمع تأوهاتـهـا
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أثناء لقائهما العاصف المرتقب، وكيف أنـه سـيلتهم ـشـفتيها ويهـصـرها باـيـن ذراعيـه، وكـيـف
سيسقيها من نبع ناره التي تـضـج داخـلـه باالرغـبـة والظـمـأ و....و...و....!, لـكـن همـتـه ـكـانت
مغلفة باالثلج فكلما صوب إليها نظرة مختلسة، رآها كما ـلـو ـكـانت أفـعـى ستبحـلـق فـيـه وليـسـت

إمرأة، فتصفر داخله عواصف من صقيع وكمد وقهر متكربان يكتم أنفاسه. 
دأت –عـادت- إلـى تنهـداتها من جهتها فوق عرشها الوهمي أحست بامدى عجـزه وجبنـه، فب
لتطلقها في سماء الحجرة لعنة نفسـها ـفـي نفـس اـلـوقت لقيامـهـا باتمثـيـل دور المغلوبـاـة علـى
أمرها, ومع ذلك لم يفقه قصدها وظل كما هو ـلـوح بـاـارد يسـبح ـفـي لزوجـة وسوـسـاته اـلـتي
تغلي في قعر جمجمته, " يمكنني مرباوط* أو مخصي، لكن وحوـحـات الليـالي الطويـلـة اـلـتي
كنت أقضيها بارفقة يدي وعلبة الكريم كذب, سراب!, ما أفظع أن يشعر النسان باعجزه دون

أن يقدم لنفسه شيء".
لل لمرة واحدة وأن يـشـحذ همـتـه القعـيـدة ويفـتـح معـهـا أي فكر آلف المرات في أن يكون رج

لرة", لكن شجاعته كانت تخونه في آخر لحظة.  لل م حوار, "فما هي إ
بادأت الديكة بامقارعة الفجر باأذانها القديم وهما ل يزالن ـفـي نـفـس وـضـعيتهما الـسـاباقة، ـكـل

منهما يلعن الخر والعالم أجمع في نفسه..
"قولي حاجة ياباقرة ".

"قل أي شيء حتى صليح باالبكاء ياباغل".
يتمنى لو أنه يقتلها ويشرب من دمها عقابالا لها على صمتها، اـلـذي أحـسـه مقـصـودلا، بـاـل وإن

هناك من دفعها إلى ذلك. 
تخيلت مستقبلها معه على هذا النمط، فتمنت لو أنها تنشب أظافرها في عينيه وعنقه. 

تصبب –ليزال- عرقلا حتى غرق في باركة عجزه، وهمهم باـبـدء الكلم مـئـات الـمـرات لـكـن
الثلج سرعان ما كان ـيـدهمه فيتوـقـف عـمـا ـنـوى، ونظراتـهـا تتوـسـل إلـيـه باـضـراعة وـشـفقة،

وبارغبة عارمة في لمسة تمزقها, "قم أنا لك ملك يديك حللك سقم.. سقم".
لم تبق إل أن تصرخ باها في وجهه دون فائدة, باينما بادى هو وكأنه قد رباط إلى الرض باوتد
ل فكاك منه إلى يوم يبعثون، وذاكرته تدور مذكرة أياه بافيلق أصدقائه الساخر وهم يســلقونه
بانصائحهم السخية, "قبل ما تدخل عليها إشرب لك قلص بالدي*، علسب* تقوي قلـبـك، ـقـه..
اقه المجرباـون عنـدما كـانوا يتـذاكرون فيمـا باينهـم ط سـخرية رف قه.. قه", دائمـلا ماكـان مح
لل وحنـقـلا ـمـن نفـسـه وـمـن جهـلـه, "ليتـنـي غرامياتهم وعلـقـاتهم الجنـسـية، فيحـمـر وجـهـه خج

صدقتهم وشربات كل المقويات في هذا العالم حتى ل أقع في هذا الموقف".
حينما افتض باكارة الليل أول خيط من خيوط الفجر البنفسجية، بادأ يشعر باالهزيـمـة ـتـدب ـفـي
أطرافه كما الموت مستسلملا له باعجز الفارس الذي فقد زمام المبادرة في معركته المصيرية,
لي ذلحين؟", سأل نفسه عـنـد لـمـح نـظـرة منـهـا تمـشـطه باتـحـد وازدراء, "تقولوا أيش باتقول عل
"سلود ال وجهك", نطقت باها في عينيه مباشـرة, فـزاده استفـسـاره ونظرتهـا الماحـقـة، كرهـلا

لرجولته المزعومة واضطرمت داخله نيران الحتقار.
أوشكت الشمس على معانقة أول النهار وهي صامتة ل تتكلم منذ أول الحريق، فـتـداعت ـفـي
ـال، مخيلته كل الصور التي ستقاباله في صباحه الكئيب هذا, غمزات الجيران، سخرية الطـف
باكاء أمه على رجولته المفقودة, احتقار أبايه له, شماتة الخـصـوم و.. و.. فـلـم يتحـمـل الـسـعير

القادم إليه فصرخ في وجهها كما لو كانت خصم باليد رفض تسليم سلحه أمامه
"تكلمي قولي لي حاجة يا بانت الكلب", صرخ باها باحقد كمن يجلدها وكأنهـا هـي السـبب فـي

تخاذله. 
أفزعها صوته المزمجر، فردت عليه متلعثمة يدهمها عرق باارد.." أيش أقول" أجابات عليــه

ورأسها منكسة في حسرة، تود البكاء. 
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" أي حاجة ياغبية أوقد نسيتي الكلم؟؟"
كان صوتلا عميق الكره لها ذاك الذي صفعها باه. 

"وال لول كلم الناس، لكنت قتلتها وقتلت نفسي", شرق باجملـتـه المبطـنـة والنهـيـار ـيـداعبه
مداعبة الخاتمة.

أحست باالنهيار في كلمه الـمـر ـيـداري بـاـه عـجـزه, ـفـردت علـيـه ـسـاخرة وحـسـرة محرـقـة
تسكنها، باصوت جامد ل حياة فيه ودون أن ترفع رأسها إليه..

لجال*- المفروض أنك أنت الذي يتكلم مش* أنا فأنت الر
تنسكبأصاباته في مقتل جملتها التي لم يتوقعها، جعلت كل حافظة تذكره 

داخل كوب الشاي المنتصب أمامه باكبرياء فارغة.. 
-أنت الرجال ومنك المبادرة -
ألطمها على وجهها وجر البضاعة*-
طفي السراج وشل حق ابان هادي* ولو باالصميل*-
أوباه* تسلود وجوهنا قدام الخبرة*-
أوقع أحمر عين-

إرشادات ونصائح أصدقائه المتهكمة، أنهمرت داخله كـشـظايا بارـكـان ملـعـون وـصـلت ـحـتى
نخاعه، فهب واقفلا كالملسوع وهجم عليها كذئب جريح، ودوي جملتـهـا الـسـاخرة يـكـويه ـمـن
رأسه وحتى أخمص قدميه، وقد عزم على التخـلـص ـمـن ـمـوقفه المتـخـاذل بـاـأي طريـقـه وـلـو

باالقتل
لي، وأنتي مايسووا باأباوش هانا*؟! -كل شيء عل

وأخذ يهوي باكلتا يديه على وجهها صفعلا ولكملا ولعاباه يتناثر ـمـن فـمـه أباـيـض كرـغـوة جـمـل
ذبايح, شلتها المفاجأة من جراء هجومه الصاعق فلم تتفاد صفعاته ولكماته, بال جـمـدت أـمـامه

كتمثال يواجه ريح هوجاء تنتحب دون صوت.
كف عن ـضـرباها وـعـاد يجرـجـر نفـسـه كـسـيرلا وكلب الرض ـقـاطبه تنـبـح داخـلـه باـشـماته،
فأجهش بااكيلا كطفل فقد دميته ومن باين كلماته ونحيبه سمعته يتمتم حاقدا على ـكـل ـمـا ـحـوله

باانكسار مروع.. 
لل رباية مكلف، باعدها أغمي عليهـا والـدموع تزحـف علـى- لجال، ما أنا إ "ما ناش* ر

خطوط الخضاب في وجهها بابطء له طعم الحتقار" .
:هامش
.ما أفسلك: ما أجبنك في العامية اليمنية
 .ذلحين :الن في العامية اليمنية
.أشارة إلى المكر
."تريدني "تشتيني
.العفط :الشاب الضخم الجثة
.البقشة: عملة يمنية الغيت وهي من فئة الفلس
 .سجبنت فسلت : 
 مرباوط: إشارة إلى السحر أو ما شاباه ذلك
 البلدي : خمر يصنع محليلا
علسب: لكي
.مش: ليس
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لجال: باتشديد الجيم تعني الرجل المفرد الر
جر البضاعة : أي بااشر زوجتك دون خجل وهي تقال للسخرية
طفي: أطفئ
حق ابان هادي: المعنى الساباق والصميل يعني الهراوة
سخبره: باضم الخاء تعني الصدقاء أوباه: أنتبه, ال
.أوقع : كن . هانا: هنا
 .ماناش: لست
.المكلف: تعني المرأة
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قصة قصيرة 12

متسول
على الرصيف ذلك البعيد في قلب المدينة المحتضرة باذبااباها الكثير، وأطفالها العراة الصدور
والبغايا والعجائز والكلب، والقطط المدهوسة فـي الطرـقـات العاريـة، أقـعـى متسـول أعـمـى

يحسب رباحه طوال اليوم إثر للبيع عرضه آدميته...!!
كلمة

نظراتهما زمن من الفوضى والفـضـول، وقـلـق ـمـن ـشـجون.. فراـشـات ـمـن التمـنـع والرغـبـة
والظن, قبل إلى حيث ل يدري يقتاده الجند همس باصوت لم يسمعه سواها. 

أحبك..
وركضت باه العرباة مخفورلا باالعتقال، وعينيه تشرقان ...!!

في مكانه المجهول لم يدر باماذا.
صبحة

ذي بر أبايهـا، ال ترلا ونرجسـلا علـى شـاهدة ق باكفيها النديين صبحة الصغيرة كانت تغرس زع
رصاصه اخترقت قلبه ولم يتوان قبل سقوطه إـلـى الـمـام ـعـن ـقـذف ـصـرخة ـكـانت تـصـهل

داخله.
 خالد

أذكره قبسلا من طفولة وشقاوة ويذكرني دمعـة ل تنطـفـئ.. مسـافر إـلـى عيـون الريـح وأزقـة
الحنين، فمتى يسقي باسوسنة الحلم أمانينا ومدن المستحيل.

أباو جهاد
مستسلمة تلك العشية كانت تونس لقبلة البحر ونبيذ المحار، لعشاب الملـح وغنـاء النـوارس

العائدة لباراجها، وحده عانق طعم الرصاص والموت، باعدها أرسل بايانه الخير.
 ناجي العلي

وحدها باكت مكعبات الرصيف اللندني الباردة، عندما أيقظتها قطرات وحشية الفرح/الـحـزن/
السخونة..

من دماء حنظلة؟؟
 دماء الحد

عشرون واليوم كان الحد، لـمـن تـقـرع الـجـراس ومرـيـم للـمـرة الـلـف تـشـهد الـصـلب, "ـلـم
، وحجر يداعب كفها، والحد كان اليوم/الرض/الغضب.)5(يمسسني باشير"
)6("أنى لك هذا"

عشرون والجراس عن الطرقات والـمـآذن تمـسـح الحـزان، ذلـك المسـاء سـقطوا وبـاـدمائهم
تضرج وجهها مريم, "هو الحجر ينصر باناره من يشاء".

جان مولويز
للفجر..

طزاجة الدم عندما أقتيد مولويز الذي لم ينم ليلته الفائتة، باوجهه السود إلى حتفه.
قيل فيه ما قيل لكن الحقيقة أنه غمز جلده بااباتسامة تشبه البرتقال وقصيدة باالصبح تتوعده.

سهى باشارة
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ازت تخـوم ارت، حـتى اجت ارت.. ط ارت.. ط حلقت فـي سـماء باغـي ذات يـوم فراشـة وط
بارزخنا الخصي..

وحين من نومنا على دوي رقصتها استفقنا، قيل..!!
فأجهشنا باالبكاء.

عمال
"جر منه ناوله والنبي ما فلته", كان هكذا يغني عمال تلك السقالة الصدأة التي ل سترى أـسـفل

عمارة بااسقة آخر شارع مجدب، وهم مبتسموا الوجوه مشققوا الكف والقدام.
تساؤل

جو الضـيق يبـعـث عـلـى اـسـتدرار الـبـؤس ووـجـه الجامـعـة داـكـن, الـصـمت فـارغ المحـصـلة
و"الدائري" حتى حنجرته مذباوح الظهر، ينز سابالة وحافلت حدبااء محشوة باالعرق وروائح

الفواه الجافة، وباقهقهات ذبايحة ل طعم لها. 
ة, "أيـش باهـم" تسـائل وحده على رصيفه المترب يجلس تسيل مـن بايـن شـفتيه اباتسـامة بااهت

واباتسامته اليتيمة تحتضر تحت أسنانه الصفراء ذلك الطفل المعاق.
مانديل

لم تمت في قلبه أشجار السرخس والكاسيا والمانجو، بال أثمرت سبع وعشرين سـنة وباضـع
شعيرات بايض وقبضة تتوعد الرض باالمطر.

 - صنعاء88شتاء 

:هامش
خالد: شقيق القاص.-1
رسام الكاريكاتير الفلسطيني الذي اغتيل في لندن.-2
). 1990إشارة إلى المذباحة التي قام باها إرهاباي إسرائيلي في إباريل (-3
قرآن كريم.-4
قرآن كريم.-5
م.1985شاعر أفريقي أعدمته قوات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سنة -6
الشاباة اللبنانية التي حاولت اغتيال العميل أنطوان لحد.-7
المناضل الفريقي المعروف.-8
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اللعبة

كنت قد رباطتـه ذلـك الحـيـوان ـمـن رقبتـه باـعـد مقاومـة عنيفـة منـه, بارباـاط ل يسـتطيع حـتى
الشيطان نفسه منه أن يفلت، وـمـع هـذا يـأباى مطـاوعتي أو أن يستسـلم ـلـي عـلـى الرـغـم مـن
طيبتي ـمـع ـكـل الحيواـنـات الـضـالة دون ـسـواها، أـمـا غيرـهـا فاعتبرـهـا حيواـنـات مدلـلـة ول

تستحق الشفقة. 
وكنت نائملا عندما خطر لي خاطر أفرحني، فقمت مـن فـوري باتنفيـذه خصوصـلا وقـد مـرت

فترة طويلة على اصطيادي لخاطر كهذا.
ـذين يتضــاحكون ـدائي اـل ـالحرى أـع ـاقي الصــغار أو بـا ـن رـف ـة ـم ـانت فارـغ ـة" ـك * "الحوـي
ويتغامزون كلما رأوني, فأنا ل صديق لي ول أحب الصدقاء، مجرد طفل ل يتـعـدى الثالـثـة
ر ف مـن باعـد ظه عشرة من عمره يكرهه كل الناس، والوقت كان في حدود الراباعـة والنص
ـا أحد اليام وكنت وحدي إل من نشوة تدغدغني وتجعل بادني يشعر باقشعريرة حلوة, أثناء ـم

لل جره إلى داخل "الحوي" ذات السور الطيني. كنت أوثق كلبي الصغير محاو
كان أمر استدراج الكلب في الواقع للدخول أمرلا صعبلا للغاية حيث وأنه ل ـيـأنس لرفـقـتي إل

حينما أكون خارج البيت. 
أخيرلا وباعد جهد ما باين شد وجذب اـسـتطعت إـغـراؤه بااـلـدخول مـعـي باـعـد أن قـمـت باالتلوـيـح
أمامه باقطعة لحم كنت أحتفظ باها في جيبي لسبب ل أدريه, وباعد أن تأكدت باأن خطتي تسير
وفق ما أردت لـهـا, قـمـت بـاـإغلق بـاـاب الـحـوي الحدـيـدي إـضـافة إـلـى بـاـاب اـلـبيت اـلـداخلي,

وأصبحت وغريمي وحيدين ينظر كل منا إلى الخر متوجسلا. 
من جهتي لم يداهمني نفس الشعور الذي رأيته في عينـيـه الـصـفراوين فـقـد كـنـت أدري تـمـام
ـويته ـد انـت ري القيام باه، المشكلة كانت مشكلته هو الذي ل يدري فما كنت ـق الدراية ما يجب عل
ط وكلب الحـارة العفنـة الـتي أعيـش فيهـا يعرفـون عنـي شـدة لن أتراجع عنه أبادلا وكل قط

لل وأخيرلا !! مراسي وعدم تراجعي مهما كان المر فالقضية قضية مبدأ أو
أنحنيت باظهري المحدودب باسكون كـل أفـاعي العـالم باطريقـة عمليـة جـادة, دون أن تفـارق
عيني غريمي المقيد والتقطت أكبر كمية من الحجار, التي ـكـانت ـفـي متـنـاول ـيـدي وبـاـدأت
بامداعبة صديقي العـجـم باطريـقـة – وـهـذه ـعـادتي – تجعلـنـي أدـمـع فرـحـلا، وـهـي أن أـقـذف
باالحجر الول في اتجاه باعيد عن هدفي, وباما أن الكلب من عادتها الحمقاء منها عـلـى وـجـه
الخصوص ملحقة ما يقذفه النسان في وجهها أو باعيدلا عنها لتشبعه عـضـلا، فـقـد فـعـل كـلـبي

الغبي الشيء ذاته محاكيلا بافعلته تلك جده الول.
تعدادلا جيـدلا وأهيـء نفسـي بامـا تيت أنظـار الضـحية تجعلنـي أسـتعد اس هذه الطريقة فـي تش
يؤهلني لبدء المباراة مع خصمي وأنا في مأمن منه، حيث وأن حدباتي وعرجة إـحـدى ـقـدمي
تعيقان حركتي، وباالطبع لست مستعدلا لمواجهة من يقف أمامي بايدي العاريتين، فأنا ل أباـغـي

لل من التسلية التي ل تضر على القل من وجهة نظري. العراك فقط قلي
الن كان الكلب الذي طالـمـا تطلـيـر ـمـن دـخـول الـحـوي ـفـي آخرـهـا, وـهـي ل يتـعـدى طولـهـا
الخمسة أمتار، أي على مرمى من قذائفي التي تدخل السرور إلى نفسي أـكـثر ـمـن أي ـشـيء
آخر في هذه الدنيا التي أكن كرها لها ولساكنيها، ما ـعـدا الحيواـنـات الـضـالة بـاـالطبع، وـكـان
مرباوطلا إلى وتد قمت بازرعه في أرض الحوي ل يستطيع منه هربالا، وبـاـدأت لعـبـتي الثـيـرة
باقذفه باأكبر حجر كنت أحملها, وباما أنني أجيد التصويب باشكل غريب ـيـثير دهـشـتي أحياـنـلا,
فقد أصبته باـيـن عينيـه إصـاباة مباشـرة جعلـت الـدم يفـر راكضـلا إـلـى السـماء مخـضـبلا إياهـا
باالعواء, فالتهبت حينئذ مشاعري وواصلت الرجم وأنا أصرخ صراخلا يشـبه ـعـواء ضـحيتي

المكبلة، وهذا ما كنت أود رؤيته منذ البداية.. الدم.
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كان الكلب أول المر وعند رجمتي الولى مندهشلا لما أقوم باه، لكنني وهذا طبـعـي ل أـتـرك
لخصومي ثانية واحدة للندهاش, بال أواصل نشاطي غير عابائ باما قد يعتـقـده اـلـذي أـمـامي،
وضحكاتي تمل الفضاء ولعاباي يسيل لزـجـلا عـلـى ـصـدري ـكـأفعى ـمـن رـمـاد, ومـمـا زادـنـي

ي المرتجفين.بهيجانلا شعوري باالبلل يداعب صدري ويتجول باين فخلذ
ه مـن جميـع ل واصـلت قصـفي علي ه الفرصـة با في البدء حاول كلبي الفرار لكنني لـم أعط
ـت لل وجود الحبل الذي يحد من حركته واندفاعه، ثم إنني من ناحية أخرى كـن الجهات, مستغ
م يمنعـه مـن الـدفاع عـن نفسـه علـى قد جهزت مؤنة كافية من القذائف الحجرية، لكن ذلك ل
ـو القل باعوائه المفجع له والمفرح لي, والذي كان يجعل الدموع تفر من عيني لذة وغبطة ـه

صراخه المتواصل الذي لم ينقطع حتى واجه حتفه. 
هاجمته من فوقه ومن يساره ومن يمينه ولم أترك مكانلا في جسده ذي الوبار الخـشـن إل وـقـد
ـأنني أـطـأ باعرـجـتي نهشته باأحجاري، وكلما سددت ضربااتي أحسست باأن حدباتي تفارقني وبـا
وجه السماء البغيض, حتى أنسلخت عني ولم أعد أعرفني، هل كـنـت أـنـا ـمـن يـقـوم بـاـذلك أو

شخص آخر غيري؟
واصلت مطري الصخري ندي العينين، وعواء الكلب ـصـديقي يـمـزق ـكـل ـمـا ـحـولي ويثـلـج
ـدء صدري, ومن عادتي حينما أستقدم أضحية جديدة إلى حويتنا أقوم باتسديد ضربااتي في الـب
إلى ما باين العينين حتى أفقد الضحية وعيها ولـو جزئـيـا, وباعـدها أركـز عـلـى قوائمـهـا حـتى
تخر أرضلا, باعد ذلك أتفنن في عملية الرـجـم، وـحـتى الن وـهـذا عاـئـد باالدرـجـة الوـلـى إـلـى

دعائي لم تستطع ضحية واحدة أن تفر مني.
أصبح كلبي مغـشـيلا علـيـه الن تقريـبـلا باـعـد عـشـر دـقـائق ـمـن الهـجـوم المتواـصـل والقهقـهـات
المجلجلة التي تصم الذان، وباعد أن تأكد لي استسلمه الواضح, تـقـدمت مـنـه بابـطـء تـسـبقني
عرجتي والتقطت أكبر حجر كنت أخصصها للضرباة القاضية, ورفعتها إلى ما ـفـوق رأـسـي
وقذفت باها باكل ما استطعت من قوة على رأسه الملـقـي عـلـى الرض يلـعـق دـمـه، وـلـم تفـلـح
نظرته الصفراء المستسلمة التي رمقني باـهـا لـخـر ـمـرة ـفـي حـيـاته أن تثنيـنـي عـمـا أنـتـويته،
فوصلني الصوت الذي طالما أطرباني ـفـي الـسـاباق.. خشخـشـة ـمـثيرة تـفـرح القـلـب للجمجـمـة

المهشمة لتوها. 
أخذت أضحك باعدها باجنون وحشي أفزعني وسالت دموعي غزيرة ل طعم لها، كذلك أزداد
سيلن لعاباي وصار لونه أكثر أبايضاضلا، له رائحة تشبه رائحة الـشـعر عـنـدما تمـسـه الـنـار,

واختلطت علي المور فلم أعد أدري هل كنت أضحك أم أباكي ؟!
.  90في الصيف – صنعاء 
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احتراق

" يوووه ما أكبر هذا المدفع", قالتها وكأنها تراه للمرة الولى عـنـد ـمـا رأـتـه يـفـض الـضـجيج
باقامته الفولذية ل يأباه لحد. 

لل سواده على كتفيه اللهثين، الشارع يعج باضوضاء المساء القادم من جهة الغرب متحم
والناس كالنمل الضال يزحفون إلى حيث ل يدرون يلوكون الضجر والرصفة باأقدامهم،

كانت وحدها شعلة من نار مجوسية تنقر بارشاقتها وكعبي حذائها وجه أفعى السفلت تحت
قدميها كمن يود القتل, مقلبة باصرها المتكهرب في كل التجاهات وكل الوجوه، تفوح منها

رائحة انثوية متوحشة معطرة باأول الحريق.
م ش ل الجمر والعط سيل كل شيء أمامها مستمير فـي زحفـه الصـموت، وجسـدها المحشـو با
ـارة تبرده نتف المطر الذليلة ونظرات العجاب، وعينيها وراء خندقهما السود تصــلبان الـم
باطعنات عشوائية نافذة, دون أن تكلف نفسها أو جسدها الغدق عـنـاء الوـقـوف والتـفـرج عـلـى

واجهات المحلت والدكاكين المتخمة بااللوان الفاقعة والغلء.
كانت قد لمحته من باعيد وهالها حجمه الساحق الصلد، فحثت السير نـحـوه ـلـتراه ـعـن ـقـرب،
كان قد أصبح قبلتها ل تعير التفاتلا لفحيح البعض، باعد أن أيقظ فيها رغبة اللمس واللتصاق

- نوصلكم يا قمر
- شوفوا على عيون معها بانت الـ...

كلما تقدمت بااتجـاه هـدفها العـاباس أزدادت الوحـدة داخلـهـا اتسـاعلا وتفجـرلا, وأزداد عطـشـها
أنينلا, فلم تعد ترى أمامها سواه بالونه الخضر يتمـطـى ـفـوق عجـلـتيه الخـشـبيتين مبتـسـملا لـهـا

باجسارة.
أخذت تقترب منه مذهولة ممتلئة باالوجل والنار كما لو كان هناك من يدفعها إلى ذلك دفعلا.

صارت قريبة منه باضع خطوات فقط, كل ما حولها أختفى وذاب في سعير الفراغ والرغبة،
منظره المعدني الذكورة طعنها في القلب فزاد تعرقهـا، ودغـدغ بـاـوخزاته المعطـرة راحتيهـا

وأماكن أخرى من جسدها.
باينما ظل هو شامخ الرأس يحدق في البعـيـد قـرب ـحـدود اللمـكـان، جاـمـد القـسـمات وحـشـي

الملمس.
أـقـتربات مـنـه ـحـتى ـصـارت أـمـامه مباـشـرة وجـهـلا ـلـوجه، تـسـبقها ـيـدها المرتعـشـة وأنفاـسـها
به رخ داخلهـا، مطلقـة أنـة صـغيرة تش الحارقة، ولمسته مستسقية إياه باكل العطش الذي يص
دوء ه المعدنيـة فـي العمـاق, أغمضـت باعـدها عينهـا باه منتصف الجحيـم, فأصـاباتها بارودت

وطمأنينة الذي أصاباه الرتواء، ومن حولها كان الوقت قد بادأ في الشتعال.

م .ذات مساء. صنعاء1991فاتحة إباريل  .
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جـــوع

فتح عيناه..
الشارع يصافح بالسانه السود أحداق الوراق والقراطيس المتطايرة، الفراغ، فحـيـح المـبـاني
التركية، وضحكات النساء المتفرطات في باطون الحواري الخلفيـة الموباـؤة باالسـأم واجـترار

القات والنميمة.
..باملل وفمه الدرد يلتهم ميدان التحرير باتثاؤباه اللي الذي يشبه العواء 

- يأال..
لـمـم نـجـس الـنـوم المـفـرغ ـشـهوته شمس حمراء تجر وراءها جثة الغروب المـشـوهة أقبـلـت ستي
تحت جفنيه المترهلين باموات، يفزعها المدفع ذي الخضرة الغامقة فوق دكة حجريه سمراء،
وهو يواجهها باعين سوداء تمطر النار والموت في ما مضى، التوالي أـشـعتها هاربـاـة موغـلـة
في قامات الشجار وعذقانها الجافة، ومؤخرات المارة المكدودين وقهقهات باـعـض الـعـاطلين
أثناء ارتشافهم لقهوة مرة على مقهى يـسـكن أـحـد الـطـراف الغرباـيـة للمـيـدان، عـنـد ـسـماعهم

لقصة رجل مات ولم يستطع ذووه دفنه لغلء القبور وندرتها.
- .. مر الوقت سريعلا أثناء نومي ترى..!

وراء شاحنة ـكـبيرة تـنـام عـلـى الرـصـيف اـلـذي يلـيـه، أقتـعـد ـشـخص ـحـافي الـقـدمين الرض
وراءها وكشف عن عورته وأخذ باجدية الموقف ولفافة تبغ تطعن فمه.. يسلح!!

باينما يديه تعدلن من هيئته الشعثاء ليظهر تشوهه المبالغ فيه إلى حد الفزع للعـيـان والوـجـوه
المذعورة أثناء هروباها إلى حيث ل تدري. 

- ..هل سأجد ليلتي هذه باعض اللقيمات؟!
لسان الـشـارع المـشـقق ل ـتـزال ترـكـض باـيـن ـشـقوقه الـسـيارات، النـمـل، البـصـقات الملوـنـة،
ورنين أحذـيـة النـسـاء والفتـيـات الممـشـوقات، والـمـترهلت، والقبيـحـات، الـقـوادات، يـقـودهن
ـان التسكع إلى المضاجع الموارباة خلف جدران البغاء، الدكاكين ومزاح البائعين، أصــباغ ـس
لوران وطنافسه، وإلى حيث ل ينتهي اليوم وقطار الهارباين المنهك يمر أـمـامه باطيـئـا، لهـثـلا
كطائر أعرج يساباق نفسه في سماء جدبااء، تصل إـلـى أنـفـه المفلـطـح ذي البـثـور الخـضـراء،

روائح أقدامهم وأمانيهم ذات الرائحة المحنطة.
- ..ل..

قبالته، أمام باوباؤ عينه الوحيدة جاورت سيارة داكنة الزجاج...؟
ـودهم ـامات جـل لطمه تجاهل راكبي قطار الهروب بارائحة أحذيتهم وعرقهم المترسب في مـس

المدباوغة، حتى أيقظ وحش جوعه الساكن مغارة باطنه الضامرة. 
ظل إمرأة طاغية النوثة تحارب قدميها الطريق باعناود له شياط الرغبة، وسفـتـح أـحـد البـاـواب

باجوع ل حد له.
المتفرطات لزلن في حواريهن القديمة البيوتات، يلكن فتات الـغـروب وأـعـراض ـجـاراتهن،
ه ر باطن ارق أخـذ الـوحش المتمـترس قع ويتهيأن للفراش باتأوهات لها طعم القات، وجوع ح
الفارغة، ينهشه باضراوة، فأخذ يلمـلـم جـسـده المبـعـثر اـسـتعدادلا لمـغـادرة الرـصـيف الـمـترب،

والمدفع الواقف على مرمى باصره المشطور يسخر منه باشماتة. 
سالت اباتسامة بااب السيارة الداكنة الزجاج على التراب باـشـبق باهيـمـي، وأـصـاباه ـشـبع التهـيـؤ

حينما لمسته أصاباع النثى. 
دـكـانه الـضـيق ـفـارقه الـهـواء الـطـازج وـسـكنه أرق المنـفـى والتوـحـد, عـنـدما ـعـانقت رأـسـه
وق مسـتديم، تسـيده لفـوره توجـع يـومه الطوـيـل، بانـوم قتيـل لـه المصدوع، وسادة قذرة باأرها

صوت يشبه صوت الخوار الذي ل يسمعه سواه. 
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دة، وفـي أحشـاء يد أنـثى جدي أضاءت المصابايح سماء الميدان وذات الزجاج القرمـزي تتص
ه طعـم الزقة البعيدة كانت أقدام المتفرطات تناطح أسقف حجرات النوم في صهيل مـدوي ل

الرتواء.
89شتاء صنعاء- 
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من مذكرات شخص هـامشي

- يناير1فجر الجمعة .. 
ـث كعادتي القديمة منذ أن بادأ مرض غامض يداهمني باين فترة وأخرى لم أنم حتى الن, الثـل
الخير من ليلتي الدهرية هذه ولم يقـارب حـتى النـعـاس جفنـي ولـ الحـمـد، أقـول لـ الحمـد
باغض النظر عن صدقي من عدمه، لن عدم النوم لفترة طويلة متعاقبة من الزمن ـمـع حـمـى
قلقة تعبث باجسدي، ما هو في حد ذاته إل بالء وخيم قد يؤدي أحيانلا إلى الجـنـون كـمـا يـقـول
أطباء العصاب، وـهـم ـجـديرون باالتـصـديق أو ليـسـوا أـصـحاب ـشـهادات ـكـبيرة، وـصـلعات
صحراوية ل أمل مطلقلا في تشجيرها، وأنا كشخص مدون في جواز سفره الديانة مسلم، مـع
أنني ل أمتلك جوازلا للسفر ولم أسافر قط إل عـنـد ـقـدومي إـلـى ـصـنعاء للدراـسـة, ـفـأعجبتني
واتخذتها لي خليـلـة وـمـوطن، ل يـسـعني إل التحـلـي باـصـفات الـمـؤمنين الزـهـاد ـفـي تقـبـل ـمـا
لل من التذمر الغير مـجـد ـمـا دام الـنـوم ـلـن ـيـوافيني إل حـيـن تـنـاغي يواجهني من صعاب، باد

الطيور صبحها الجديد.
تبلا ها قد عدت للهذر مجددلا دون فائدة، ل أدري ماذا أقول أو ماذا أكتب، فلقد مزقني ـصـفير
لي المتوثبـتين كـأذني كفيـف عـتيق للتقـاط أي همسـة شـاردة مهمـا الصمت الكئيب داخل أذن
ل ذي يضـيء لـي ظلم حجرتـي, لكـن ه تناهى خفوتها، حتى وأن كان صـوت المصـباح ال
للمصابايح أصوات؟ حقيقة ل علم ول معرفة لي باعلم الصوتيات، فقط أردت كتابـاـة مثـل هـذه
سجمل في مذكراتي لكي يقال عني باأنني أديب, ولو أتينا إلى الحقيقة والمانة كما يتشدق باها ال

البعض، فلست أديبلا ول الدب مني في شيء لكنه حب التباهي لعنه ال. 
صحيح أنني في أحد اليام الفائتة الشديد التوـحـد فيـهـا باـذاتي وباأفـكـاري المجنوـنـة، أعتـقـدت,
وجزى ال عني العتقاد باألف لعنة باأنني مشروع قاص خارق الموهـبـة دفـنـه الفقـر باالحيـاة,
ولسوء حظي صدقت ذلك العتقاد وآمنت باه، فشرعت في كتابـاـة رواـيـة تـهـز القلع الدباـيـة
بامن فيها، تناقش النسان وما يكتنفه من هموم وخوف وقهر وباطالة وـضـياع إـلـى آـخـر مـثـل
هذه المسميات المكررة، مع علمي الكيد باأن هناك مئات من الدبـاـاء والمفكرـيـن ـقـد ناقـشـوا
تلك القضايا وغيرها ولم يفلحوا في تغيـيـر الواـقـع الجاـمـد باعـشـرات المؤلـفـات، وـكـان ـجـزاء
ـم باعضهم الصادقين منهم القتل والنفي عالة على عباد ال في أرضه الواسعة، ومن نجي منـه
أصبح باقدرة قادر ولعل القادر هنا هو الخوف باوق صاخب يعزف على أباواب الحكام وـفـوق

موائدهم العامرة باأقوات شعوباهم المضطهدة. 
لتلك السباب الساباقة ـقـررت الكتابـاـة والعنـفـوان الـسـاذج يجـتـاحني كـشـرارة اـلـبرق، فل وـلـد
أخاف ضياع مستقبله أو إمرأة أخشى انحرافها باعد مـوتي, مـا عـدى واـلـدتي الـتي تـجـاوزت
الستين باقليل والتي ل أرضى لها أو لزوجها الـشـيخ الـكـبير واـلـذي ـهـو لـمـن ل يـعـرف أبـاـي,
الموت قهرلا في أحد المعتقلت باتهمة عدم تربايتي مبادئ الخضوع والستكانة، إل إذا كــانت

أقدارهما قد رضيت لهما تلك النهاية فلهما ال والدموع.
لل بااشرت باكتاباة روايتي التاريخية التي كما قدرت لها ستهز عروش الطـغـاة ـفـي عالمـنـا وفع

الموباوء باالسفالة والرق و...و... إلخ هذه الكلمات التي لم يعد لها سوق في هذه اليام.
لكتشف باعد أن كتبت خمسين صفحة حجم كبير باأن ما كتبـتـه ـمـا ـهـو ـفـي حقيقـتـه إل ـسـخفلا
وجنونلا أقرب إلى الهذر منه إلى الرواية, ولنني منصف وصادق مع نفسي فـقـد ـعـدلت ـعـن
رأيي في تتمة مشروعي الفاشل والسي يـحـز أوردـتـي، ومزـقـت ـمـاكتبته خلل أـسـبوع ـمـن
سحـمـى تـكـويني، خوـفـلا وـهـذه حقيـقـة مؤلـمـة ـمـن وـقـوع المعاناة الفكرية الضحلة رباما باـسـبب ل
ـي دون وازع ـمـن سكثر, فيقذف بـا روايتي المبتورة في يد أحد الرقباء، وهم عليهم ال وجنوده 
ضمير وراء قضبان فولذية مكهرباة حرم على ماورائها رؤية وجه الشمس إلى أباد البادين,
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الن فقط عذرت الدبااء والكلتاب الجبناء لهم جبنهم فالكتاباة شيء والواقع ـشـيء آـخـر ويـبـدو
باأنهم قد عرفوا هذه الجدلية قبلي.

وحتى أكون صادقلا أمام الورقة التي أكتب عليها، أعترف باـأنني لـم أـصـل فـي كتـاباتي رغـم
صدقها إلى فرع من فروع الدب المتشعبة، ولم تكن ما أسميتها رواية سوى منبرلا للـصـراخ
دون قواـعـد أو أـسـس أدباـيـة معروـفـة، فل ـهـي باالرواـيـة أو القـصـة أو القصوـصـة، بـاـل أن
الحكايات التي كانت جدتي رحمها رب السـماء ترويـهـا لـي أروع مـمـا كتبتـه فسـاءني ذلـك،

فقررت باعدها عدة قرارات هامة كبعض قراراتنا المضحكة:
ل لكتاباة القـصـة ـسـواء ـكـانت قـصـيرة أو طويلـة أو عريـضـة أو روايـة، ل للحتـجـاج عـلـى
لمة، ل.. لكلمـة الخطاء الكثيرة فلن يحرك احتجـاجي شـعر الجامـدين ذوي النفـوس المستس
"ل" فقد تؤدي باي إلى أعماق الجحيم، وما أكثر وجودها في أقبية السجون التي يفوق عددها
عدد الجامعات داخل هذا الوطن الموباوء باالفاقة والقراصنة والحروب التي تبدأ فجأة وتنتـهـي

فجأة ل تدري لماذا، نعم للسكوت الجبان ما دمت لن أكون أخر الجبناء. 
هكذا باهدوء غريب طلقت الفكر وسنينه، لكتشف باعد طلقي الخلعي المتعـسـف لكلـمـة فـكـر،
أن في أعماقي تسكن موهبة أخرى أصدق من..، من ..هآ وووووم.. ـهـا، يـبـدو أن الـنـوم ـقـد
أقبل أخيرلا ومؤكد باأنني سأستجيب له باكل وداعة، فإلى النوم ولتصبح على خير يا ...وطن.

 - يناير:5الثلثاء 
اليوم أستيقظت مبكرلا على غير عادتي نشيطلا يمتطيني الحبور، وما كدت أفـتـح عيـنـي ـحـتى
رأيت حجرتي الحقيرة التي أسكنها، المتداعية الركان واـلـتي طالـمـا ترقـبـت ـسـجودها عـلـي

أثناء نومي لكثرة ما تبعثه من أصوات تفجع القلب، قذرة الرضية عطنة الرائحة.
أنا ل أقول باأنني لم أكتشف هذه الحقيقة إل يومي هذا، فلو قلت ذلك فأنا أكبر ـكـاذب تعرـفـت
عليه في حياتي، فقبوي أعني حجرتي الصغيرة، هذا طبعـهـا مـنـذ سـكنتها قبـل خمسـة أـشـهر
مضت, قذرة بامعنى الكلمة ومهما حاولت تنظيفها عادت القذارة أشد من الساباق وكأنما هناك
أرواح شريرة تسكن معي وتلقي بامخلفاتها على أرضية الحجرة، مثلما نلقي باأعذارنا الواهية
ـاض على الخرين مشرقلا ومغربالا دون رادع من ذوق أو جيرة، فإذا باي في أحد اليام وقد ـف
باي الكيل، أنادي تلك الرواح اللعينة المفترض وجودها معي باأن تتقـيـد باالنـظـام والنظاـفـة أو

لترحل عن مسكني فأنا إنسان يكره الفوضى وقد تحملتهم باما فيه الكفاية. 
ـأنني ـي وـك من رآني على تلك الحالة من الجنون لولى هاربالا يركبه الفزع, فقد كنت أكلم نفـس
أكلم أشخاصلا يفترض وجودهم أمـامي, وعـنـدما أقتنـعـت علـى مـضـض باعـدم وـجـود جيـران
مـشـاركين ـلـي ـضـيق غرـفـتي ليقوـمـوا بامـعـاونتي ـفـي عملـيـة التنظـيـف طبـعـلا غـيـر الـجـرذان
المزعجة كما تحتم الخلق، سلمت أمري ل وقـمـت باـيـوم النظاـفـة بانفـسـي لعـنـلا ـفـي ـسـري
العزوباية والنخاسين الذين ل يقنعون باالقليل، والن وـقـد رأـيـت الـقـذارة تـعـم مختـلـف مـنـاطق
الجحر الذي أسكنه، فقد أنطفأ باريق الحبور داخلي وعدت إلى النوم كرة ثانية عندما ـتـذكرت
أيضلا باأنني ل أمتلك ملباس نظيفة للخروج، فأغمضت عيني، قاذفلا حظي وفقري ومن يتكلم
عن المساواة في ما يكريفون من ذهب، باأقذع الشتائم التي لم تدون في أي سجل لغوي باعد. 

- فبراير19الخميس 
أنقطعت عن الكتاباة كل ـهـذه الـفـترة الطويـلـة نـسـبيلا ـمـن الزـمـن لنـنـي خلل إـحـدى لحـظـات
وحدتي, أصبت بافكرة عارضة مفادها جعل شخص ما يشاركني حياتي ومللهـا علنـي أرتـاح
لل من الشعور الدائم باالوحدة، فالصدقاء ل أمل يرجى منـهـم، فـهـم ولـسـوء حـظـي الـسـيء قلي
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دائملا يموتون نبالة وزهولا في مناكدتي وجـري إلـى حاـفـة النتحـار، ويعلـم الـ باـأنني لـسـت
باحاجة للنكد ففي جراباي الكثير من الهموم. 

إذن الصدقاء وهم أثنان فقط أحدهما مولد ـمـن أم كينـيـة والـخـر متخـلـف ـضـل طريـقـه إـلـى
الجامعة كغيره من الميين الكثر ل يفيان باالغرض، فأخذت أفـكـر وأفـكـر ـحـتى أهـتـديت إـلـى
ري إذن أن أباحـث عـن حل، فبما أن حدتي فـي المقـام الول والخيـر هـي وـحـدة عاطفيـة عـلـ
الحب، أي أباحث عن فتاة تكون مقبولة وأجعلـهـا تحبـنـي وتنسـيني أـيـام الشـقاء, كيـف؟ لسـت
أن ق عنهـا ذهنـي, أدري با أدري. هكذا كان الحل ومن طبعي عدم مناقشة الحلـول الـتي يتفت
فكرتي منطقيلا تعتبر فكرة مجنونة ل يصدقها عاقل ولنني لست كذلك, فقد صدقتها وباادرت
فورلا إلى تنفيذها، فكان أول شيء قمت باه لتنفيذ مخططي الجهنمي القـيـام باتـنـاول باقاـيـا ـمـرآة
كانت ملقاة على منضدة خشبية باجوار سريري القديم وأخذت أحدق فيها بابلـه، فرأيـت وجهـلا
أفزعتني لحيته الشعثاء، وعينيه الجامدتين كعيني أفعى عجوز، وـلـم اـسـترد ثـبـاتي إل عـنـدما
تنبهت إلى أن الوجه للسف كان وجهي باشحمه ولحـمـه، فقـمـت لـفـوري وأـخـذت آـلـة حلـقـة
ذكرني بالحـي قراصـنة الزمنـة الغـابارة، صدأة وشرعت في حلقة لحيتي المجنونة والـتي ت
وخرجت من معركتي مع اللحية اللعينـة باعـدة جـروح مزقـت باعـض منـاطق وجـهـي الـشـديد
الشحوب, مما زاد الطين بالة فأنا محتاج لكل ذرة وـسـامة ولـيـس لخادـيـد وـجـداول عرـجـاء،
لل ومع ذلك كنت مصصملا على مواصلة التقدم لما خططت ـلـه ـفـي أن تبـقـى ـلـي حبيـبـة، وفع
لل نفـسـي سمـسـائ أرتديت ثياباي وهي للسف قديمة وعادية وانطلقت من كهفي أعني حجرـتـي, 
أين يمكنني أن أجد فريستي معذرة أقصد غنيمتي، أوه.. تـبـلا لـهـذه الغلـطـات الجائـعـة, عنـيـت
التي يمكن أن تصبح حبيبتي، فهداني تفكيري اللمعي إلى حديقة الـثـورة باالحـصـبة، وباـمـا أن
ـة ل حجرتي تقع – وليتها وقعت واراحتني من حياتي باجوار الجامعة القديمة, وحالتي المادـي
تسمح ـلـي باركـوب سـيارة أو حـتى دراـجـة هوائيـة، فقـد استسـلمت لحكـم المـقـادير وقطعـت
لل ـي ـسـري مث ـدام كعـسـكري يمـنـي ـغـابار، ـمـرددلا ـف ـى الـق المـسـافة رـغـم طولـهـا ـسـيرلا عـل
يقول.....!! يارباي ماذا..! يبدو باأنني قد نسيته، المهم يعني ان في الصبر الفائـدة أو مـا شـاباه

ذلك، ويعلم جبار السموات أنني كنت خير مثال للصبر خلل سفري هذا. 
ور من العرق وصلت الحديقة ذات الوجه المبقع باالتراب والتي وأخيرلا وباعد جهد ومشقة وأنها
يبدو باأنها في المرحلة الخيرة من المفاوضات باينها وباين سيدنا العزيز الذكر ملك الشــجار
ـد ـي الوـغ والحشائش, لما يبدو من أثر الحتضار على قسماتها الخضراء، لجدها لنذالة حـظ
كعادته خالية من الرواد، فاليوم كان السبت وباعادتي المـشـهورة عـنـي وـهـي ـعـادة حمـقـاء ـلـم
أيأس وأخذت أتمشى في أرجاء الخراب الخضر، وحينما رأيت الفريسة التي لجلها أتيــت،
ها أنني عدت للتلفظ بااللفاظ الهمجية، أقصد الحبيبة المنتظرة, استجمعت كل فلول شجاعتي
المبعثرة في أعماق أعماقي وسحبت نفسلا عميقلا كمن سيقدم على مواجهة الـمـوت, وـتـوجهت

لل باأنها وحيدة. ناحيتها باعد أن عرفت باخبرتي المكتسبة حا
"مساء الخير"..ألقيت باتحيتي في وجهها بابرائة طفل فقد أمه في زحام عاـصـف ل يخـلـو ـمـن
ـتي ـى تحـي بالدة، وكما توقعت لم يصعقها جمالي الخارق أو تسحرها أناقة هندامي لتجيب عـل
المرتجفة باجنون ولهفة، لكنها رمقتني بانظرة ماحقة من الستغراب مليئة باعدم الكتراث لهذا
ري المخلوق الوضيع كما يبدو الذي تجرأ علـى محادثتهـا, وواصـلت سـيرها دون أن تـرد علـ

باحرف أحمر كما يقول والدي حماه مولى النعم، وكأنني غير موجود أمامها البتة. 
ـم ـأنه ـل آلمتني نظراتها المتعالية لكنني لم استسلم لصدودها فأنا مؤمن باحكمة قديمة أشهد ل بـا
يضيعني سوى إيماني العمى باحكم وأمثال جدتي عليها الرحمة تقول آ..هه.. يـبـدو أنـنـي ـقـد
ضيعت معنى الحكمة ما علينا، المهم أعدت عليها تحيتي العقيـمـة ـمـرة أـخـرى فـكـان جواباـهـا
نت علي بانظرة احتقار قاـسـية قـسـوة بملن صمتلا مدويلا كصمت القبور, إضافة إلى صمتها اللعين 
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أيامي مشطتني باها ـمـن اـسـفلي ـحـتى قـمـتي، ـشـعرت باـعـدها باالـيـأس ـيـدب ـفـي أوـصـالي ـمـع
شعوري بامرارة الهزيمة.

لكن.. ربااه لقد كانت تبدو شديدة الجمال كما يبدو لي من ـشـكلها وهـكـذا ظلـلـت أطاردـهـا ـمـن
مكان لخر مرددلا كببغاء ثرثار لول مرة في حياتي, كلمـات أخجـل ـمـن كتاباتهـا لسـطحيتها
الشديدة, ورغم كل ما قلته كانت صلبة كتمثال سبأي يعود إلى الماضي مليون ـعـام. ـحـاولت
أن أشرح لها باأنني وحيد أباحث عن أنيس ل يهمني ـشـكله ول أـصـله باـقـدر ـمـا يهمـنـي فهـمـه
إياي ومشاركتي باصدق آلمي العظيمة، وباأن غرـضـي شـريف! حـتى تـلـك اللحـظـة ـلـم أـكـن
أدري ما الذي أباغيه من الفتاة ومع ذلك واصلت تمثيلي الفاشل ل أقصد منكرلا حاـشـا ـلـ ـمـن
ورائه، لكنها قبحها اـلـ ظـلـت ـصـامتة ـطـوال اـلـوقت كـصـمت أـضـرحة الولـيـاء الـصـالحين
والغير صالحين, الذين ل زالت والدتي تعتقد بابركاتهم وقدراتهم الخارقة اـلـتي ـحـتى الن ـلـم
أرى باركة واحدة, والدليل صمت تلك الغبية المتكبرة وفي احدى المرات باـعـد أن ـكـاد الغـيـظ
ري اللعنة كل ساعة يأخـذني فيـهـا العتـقـاد باأنـهـا أن يرديني, تجرأت وأمسكت بايدها معتقدلا عل
قد ترضخ للمر الواقع، وكم كانت خيبتي شديدة وأليمة عندما هوت بانت الوغاد بايدها على
وجهي باصفعة قوية اقتلعت باها من الجذور ثباتي وجراءتي، أحسست حينها أن ـكـل ـمـن ـفـي
ـاظ الحديقة قد سمعها وليتها أكتفت باذلك، بال أنها أتبعت صفعتها الخبيثة باسيل عارم من اللـف
المبهمة التي لم أفهمها، فقد كنت في دوامة هوجاء من الخجل والحقد والعمى ولم أـعـد أدري
ماذا أفعل، فأطلقت ساقي للريح قاطعلا المسافة من الحديقة وـحـتى حجرـتـي المـسـكونة باهمـوم
العالم واحباطاته وجرذانه، ركضلا دون أن أشعر بافقداني لحذائي الواسع أو لـطـول الطرـيـق،
وعلى فراشي البارد قذفت باجسدي المحموم وأجهشت باالبكاء المر، ليس لن الفتاة صــفعتني
فلطالما تلقيت الصفعات من الحياة والناس، ولكن الذي أباكاني وحز فـي نفسـي باتـلـك الحرقـة
أحساسي باأنني وحيد ومكروه, ول أحد أيلا كان يرغب في التعرف باي، فصعبت علي روحي

ري منذ زمن طويل. وأخذت أباكي باكل الدموع التي كانت قد تحجرت في عين

 - إباريل8الثنين 
مضت فترة ـمـن الزـمـن ـحـاولت خللـهـا تناـسـي ـمـا ـجـرى ـفـي الحديـقـة، ـلـذلك امتنـعـت ـعـن
مواصلة الكتاباة وأخذت أخرج كل صباح كما في الساباق للبحث عن وظيفة أعول باها نفسي،
رف مـاله القليـل علـى واحـد مثلـي مشـبع ل الـدهر كلـه يص فوالدي القروي المسكين لن يظ
باالحباط، فقضيت اليام الماضية باطولها وعرضها وارتفاعها ومساحتها وحجمها أباحث في
المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية عن عمل فلم أوفق، حتى أخذ الرهاق من جـسـدي
ما يقعدني كسيحلا ألف عام، فقد كنت أبااـشـر رحلـتـي المكوكـيـة باـيـن المـصـالح العاـمـة مـشـيلا
ذه صـار لـي تسـعة وأحيانلا كثيرة دون فطور مما زادني وهنلا على وهـن، وحـتى سـاعتي ه
عشر أو عشرين يوملا كاملة طريح الفراش تفتك باي الحمى، ولول أن لي جارة عجوز طيـبـة
القلب وهي في نفس الوقت صاحبة مأواي الحقير هذا, تعـودني ـفـي مرضـي بامـا يقـيـم أودي
لكنت لقيت حتفي وفاحت رائحتي دون أن يشعر باي أحد، وهذا ليس غريـبـلا ـفـي زـمـن ـصـار
ذه الناس فيه شعوبالا متنافرة كل بامفرده ل يسأل أحد عن أحـد، وصـار المـوت فيـه أيضـلا وه

ميزة مفجعة منتشرلا وباالمجان. 
يا ال ما أصعب أن يعيش المرء وحيدلا مع وجود آلف البشر ـحـوله ل يـشـعرون بـاـه أو باـمـا
ر الملعـون, الخلق، الرواباـط الجتماعيـة، المبـادئ، يعانيه، كل شيء تغير فـي هـذا العص
سعدت ثانية للردم بامثل هذه الكلمات التي لم يعد باها كائن إنـسـان, ورـغـم ذـلـك الضمائر ها قد 

لزالت هناك نفوس خيرة تلمع في وجه ظلم وقتنا العصيب، كجارتي رعاها ال. 
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آه.. كم أتمنى لو أنني الن في حضن أمي في قريتنا البعيدة، لكن أـيـن أنـا منـهـا تلـك الحبيـبـة
باعييد باعد الشمس, أنها باالتأكيد ل تدري باحقيقة وضعي وباما أعانيه من غرباة وألم في صنعاء
هذه المدينة الكبيرة القاسية القـلـب، وإل لكـانت صـنعت المـسـتحيل لـكـي ـتـأتي وتنتـشـلني ـمـن
الغرباة داخل هذا الوطن الذي ل يعلم مقدار عذاب أبانائه وعنائهم فيه وـمـن أجـلـه، ووـضـعت

رأسي الملغم باضجيج الفوضى التي تعم كوننا الجدب، على حجرها الدفيئ الحنون.
مجنونة ها قد بادأت الهذيان ولم أعد أتحكم في قلمي ولن أكـبـح جـمـاحه ـهـي الحـيـاة والبـشـر،
مجنون مغفل أنا حينما حشوت جمجمتي باكلم الكتب، ما كان أغـنـاني ـعـن ذـلـك كـلـه، ليتـنـي
رث حقلـي دون معرفـة مـا معنـى الوجـود وفلسـفة اللـم الـتي الي البـال أح ظللـت فلحـلا خ

ينتهجها......؟
سشرل عقلي ـعـن الفـهـم، ـمـات لـسـاني ـفـي تجوـيـف فـمـي, قتـلـه ماذا أقول عجزت عن التفكير و
المرض والحـسـاس المريـع بـاـالحزن والغـبـن والـخـوف، تـحـول وقتـنـا إـلـى وحـش ـمـن اـلـذل
والسحق والضياع, ولننا في حقيقتنا ـضـعاف النـفـوس فـقـد باـطـش باـنـا وأمتهنـنـا دونـمـا ـشـفقة

وباحقد رهيب.
أوه يا رباي كم هو فظيع العجز وـسـاعات المنـفـى المتوحـشـة, ـمـا أرـعـب أن يـمـوت النـسـان

وحيدلا منبوذلا دون أن يشعر باه أو يشفق عليه حتى كلب مشرد. 
لعينة الحياة، ولعينة هي القدار ولعين هو النسان إذا كانت حياته مجرد فـصـل ـمـن التوـجـع

والفزع والعدم. 

 - إباريل9مساء الثلثاء 
أعود لمذكراتي الحبيبة باعد انقطاعي المفـاجئ أمـس لشـدة تـوجعي، وإصـاباتي بانوباـة إغمـاء
مفاجأة رغم مرضي الشديد الذي أعانيه, لكتب هذه الكلمات ذات الخـط المـترجرج المبهمـة
المعاني والمفككة الجمل، ل أدري ما الذي دفعني إلى تجشم هذه المعانة، رباـمـا ـهـو التمـسـك
ـيء باالحياة رغم قبحها، أو محاولة فاشلة مني لنسيان المرض المعرباد في دمي، رباما فكل ـش
جائز في زمننا الحاضر، ولكن مهما كتبت فلن أستطيع تناسي مرضي فهو يحصدني باقسوة.
أكتب الن باينما أكاد ل أقوى على فتح عيـنـي المتعـبـتين فالنـهـاك ـقـد تـسـيدني تماـمـلا، لكنـنـي
ـروف ـأن الـح لزلت أواصل الكتاباة في هذه الساعة المتأخرة من الليل, لنني أعتقد وأدرك بـا
التي أخطها بايد مرتعشة هي آخر ما أكتبه، ل أدري ما الذي حملني عـلـى تـصـديق مـثـل ـهـذا

ري باضرورة تصديق حدسي المتشائم. العتقاد البغيض، لكنها الحقيقة رغم مرارتها تلح عل
أوه.. دوار شديد يعصف باي، يا أل كن معي أتراها النهاية قد أقبلت؟!

ل استبعد ذلك فأنا أدرك أن ما يمزقـنـي ـمـن اـلـداخل وأـشـعر بـاـدبايبه الـهـادر ـفـي كـيـاني لـيـس
ـة باالشيء الهين ول هو باالحمى المجردة، انه أكبر مما أتصوره، انه الموت باذاته يغني باأغنـي
الفناء في روحي وأنا لست خائفلا منه ففيه راحتي، لكن ما ـيـؤلمني ـهـو كـيـف ستـسـتقبل أـمـي
المسكنية التي تنتظر أن ترى أولدي قبل موتها، نبأ وفاتي إن علـمـت ورباـمـا ـلـن تعـلـم ـحـتى

يوم الدين, آه.. كم يمزقني الشوق إليك يا أمي.
ربااه كم هي صعبة ومرة دقائق النسان الخيرة، إنها باكل عذاباات الوجود أجمع, آخ.. أشعر
باالـجـدران تـهـوي عـلـى جـسـدي الـعـاجز وتـسـحقه, أـكـاد ل أري أـمـامي، ـخـدر ـعـارم يجـتـاح

أطرافي، أكاد ل أستطيع تحريك شفتي وذراعي. 
يا أل .. ما هذا الضوء الذي يغشي باصري وما هذه المخلوقات التي تحوم فـي سـماء رأسـي
المنهار!، أتراها الشباح التي أعتقدت ذات مرة باأنها تعـيـش مـعـي تـحـت ـسـقف واـحـد..؟, ل
أظن .. فهذه المخلوقات يشع منها النور، أنها .. أنها ملئكة، نعم ملئـكـة أـتـت ـلـترافقني ـفـي

رحلتي البادية نحو.. الموت. 
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يكاد القـلـم أن يـسـقط ـمـن ـيـدي.. آه.. أـلـم ـسـحيق يـسـوطني، أـشـعر باـشـيء ـمـا سيـسـل ـمـن باـيـن
جوانحي، رحماك أيتها الملئكة فما أنا إل إنسان ضعيف آآه.

تنويه:
ـة ـدود الخامـس وجدت جثة في إحدى الحجرات الضيقة في حارة الجامعة القديمة لشاب في ـح
والعشرين من العمر، وباعد أن تم تفتيش الحجرة تفتيشلا دقيقلا وجدت معه داخل درج منضــدة
خشبية، أوراق وشهادات دراسية مختلفة، وباعد معرفة عنوان ذوي المرحوم ـمـدونلا ـفـي أـحـد
دفاتره الشخصية، أمرت النياباة بادفن الجثة باعد أن أـفـاد تقرـيـر الـطـبيب الـشـرعي بـاـأن ـسـبب

الوفاة يعود لتمكن سرطان الدم من جسد المتوفي.

هامش:
الحصبة : حي يقع شمال العاصمة صنعاء. 
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.ذات مساء .. ذات راقصة

توطئة
كان المرقص مزدحملا بارواد الليل والخمرة والملباس المبهرجة وبانات الهوى وثمة راقصة

بايضاء البشرة إلى حد البرص تراقص دخان السجائر والتأوهات وسخام البصاق الملون
وعلى شفتيها ترتسم باإتقان محترف اباتسامة معدنية بااردة. 

كانت ترقص كأفعوان فقد أسنانه من جهة اليمين إلى جهة اليسار والمتواجدين السكارى
يستفزون أنوثتها المباحة بادنانيرهم الرطبة وجوعهم الجنسي الذي أخذ يسيل من أشداقهم
كالرغوة، كانت عينيها قلقتين يسكنهما القرف والزدراء من كل ما حولها وكأنها تود أن

تجهش باالبكاء، لكن ليس من باين الحضور من صدره أهل لدموعها. 
عندما أنهت نمرتها أنفجر الجمهور بانواح يشبه الضحك والتهليل. 

ملحوظة
وراء الكواليس أو في بايتها ليس مهما أين تكون، أخذت الراقصة تتخلص من ملباس

الرقص باألية صامتة ثم أندست في فراشها فقط أندست كقطة يتيمة تخشى على نفسها المطر
بابرودة لها صفير حاد ل يسمع وأغمضت عينيها تجاورها وسادة منداة بادموع متخثرة.

تنويه
رباما تكون الدموع دموع الفرح والظفر باالوعود إن كانت وعدت باشيء ل أحد يدري؟!!

معلومة 
من الصعب الحكم على شعور الراقصة ساعة النوم فوجهها المدباوغ باالصباغ كان صعب

الفهم إلى درجة مروعة. 
(....)

ل زلت أتساءل بايني وباين نفسي عن الذي قذف باي إلى قعر ذلك المرقص ذي الوجوه
والجساد المحنطة في لحظة ضعف مني، من يعرفه منكم؟!

عودة على ذي بادء
باعد أن أنهت الراقصة رقصها سأطفأت النوار وخرج أكثر الزباائن سكارى يعانقهم فجر

المدينة باضوع البحر وسكون النشوة وكم كان مضحلا  ذياك العراج العجوز وهو..!
هل تريدونني أن أروي لكم ما حدث له..

إذن استعموا........
..........

................؟!
89عدن. ذات ليلة. 
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الثقب

ياهـمـاإكل صباح باقدميه اللتين تجرانه إـلـى الـطـرف الـخـر ـمـن الرض ـكـان ـيـأتي ممتطـيـلا 
حافيتين تنزف منهما الدماء, ويتموـضـع كمقاـتـل مجـهـول وراء البوابـاـة الـضـخمة ذات الـلـون
ـا باقبضــتيه ـي تحطيمـه ـة ـف ـة ملعوـن ـه أمنـي ـوي داخـل ـؤخرلا, تـع ـفها ـم ـتي اكتـش الرصاصــي اـل
الصغيرتين ليسبح في غموض العالم النظـيـف وراءهـمـا ويغـمـض إـحـدى عينـيـه ويـبـدأ ـيـومه

باالتمني وحك مؤخرته الضامرة.
ما كان يراه أمامه من خلل ثقبه الصغير يجعله يفتح فمه ذي اللعاب المتحجر كفوهة مدخنة
صغيرة, لكوخ حجري في واد منسي يسافر منها خيـط باـخـار ـشـاحب نحـو قمـة البوابـاـة ذات
السلك الشائكة وتعجبلا ودهشة, فما يشاهده ما هو إل محض خرافة ـلـم ـيـر مثـلـه ـحـتى ـفـي
حكايا جدته الدرداء، عالم غريب له لون الخضرة ورائـحـة الدهـشـة والـفـرح, ألـعـاب تتـحـرك
رتها ضـوع النـدى والرتـواء, كما لو كـانت شـياطين مـن حديـد, مسـاحات يفـوح مـن خض

مخلوقات صغيرة تشبه أطفال حارته...
ـة ـى شاـش لكنهم موردي الوجوه والشفاة لهم عيون ملونة ويرتدون ثيابالا لم يشاهد مثلها إل عـل

تلفزيون الجيران الملون, وأحذية تشبه قوالب الشيكولته..
كان يظل في مكمنه أمام البواباة الثقب حتى ينسـى نفسـه، يتمنـى لـو أنـه كـان باينهـم وعنـدما

 أجحارهم مثلي!!".)1(تنهش الديدان مؤخرته تتبخر أمنيته فهم,"ما بايحكوش
أصبح الثقب نافذته على جنة ال التي سمع باها كثيرلا ولم يدخلها باعد, "وـلـو ـكـان ـشـعري ـمـا

)2 (باش فيه قمل كنت عاد أدخل وألعب معاهم؟!"

كان بامجرد أن يستيقظ من نومه يهرع إلى هناك باوجهه المغبر وباقذى عينيه المتجـمـد يـسـبقه
ـدم شوقه الجائع وفمه الجاف, وعندما يستقبله أقرانه في الجهة الخرى من الباب بالهوهم وـع
الكتراث باه, تتسع حدقتاه كما لو كان ـيـواجه الـمـوت ل الحـيـاة ويلـصـق عيـنـه بافتـحـة الثـقـب

؟!")3(الضيقة, حتى تحمر وجنته الممصوصة لشدة ضغطه على الحديد, "تقولوا أيش بايأكلوا
عندما يصل بانفسه إلى مثل هذا التـسـاؤل الـجـائع, ـكـان يعـلـم أن دـيـدانه ـسـاعتها تـسـتيقظ ـمـن
ـه ـمـن نومها أسفله وتبدأ في النهش, فيجأر مناديلا ومنفسلا عن ضيقه وعن الجحيم الذي يطحـن

؟".) 4(الداخل ويوشك على إفنائه باأعلى صوته, "ييه يا جاهال، يا مدري مسمكم
ويـظـل يـنـادي ـعـدة ـمـرات لكنـهـم ل يـسـمعونه لبـعـدهم عـنـه ـفـي آـخـر ـشـارعهم النظـيـف ذي
الرصفة الملونة باـالبايض والـسـود, وعـنـدما يـدركه الـيـأس ـيـدخل دائـرة الـصـمت والتأـمـل
ف يومـلا واحـدلا عـن الشره باعد أن أعياه وقوفه الصارخ وطوفان الحكيك, ومع ذلـك لـم يتخل
ـلا العـصـر والمـغـرب مكانه الثير أمام الثقب حيث يظل هناك حتى يهجم أذان الظهر، وأحياـن
فيعود من حيث أتى، وثمة دمعة تتغرغر في قلبه تشبه وجه رغـيـف ـخـارج لـتـوه ـمـن ـسـعير

فرن هائج فحمته الحرارة.
أيام طويلة قضاها في مراقبة أولئك الذين لم يستطع تحديد ـهـويتهم أو جنـسـيتهم دون مـلـل أو
شعور باالضجر ترافقه تساؤلت عدة استعصت على عقله ولم يجد لها جوابـاـلا, "لـيـش ـمـا ـهـم

" أو "تقولوا هم بايحسوا باالبرد أوـشـي ـفـي أرجيلـهـم)6( ما باليبسوش فوط)5(حافيين مثلي وللمه
بجنو ؟!".)7(ضريب  " , "منين 

كانت تلك التساؤلت تلحقه حتى في ـنـومه ولـعـل الخـاطر اـلـذي أـقـض مـضـجعه ـهـو كيـف
نع بم  ")8(سيتعامل معهم أو ماذا سيخبرهم لو أنه ألتقاهم, "مدري هم عيخلوني ألمسهم أو 

1
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وكيف سوف يسبهم لو أ نهم سبوه أو ضرباوه,"أهرب ل باعيد وأقولهم ياللي وجوهكم حـمـراء
 ". )9(مثل أجحار الربااح

في إحدى المرات وباينما هو منغمس في عالمه الـخـر يعتـلـي حـجـرلا ـضـخملا وـيـده اليـسـرى,
رؤوس أصـاباعها, تسافر ما باين شعر رأسه ومؤخرته وإحـدى قـدميه تحـك ظهـر الخـرى با
وباينما أقرانه الشقر يتقاذفون كرة باينهم بادا وأن السماء قد اـسـتجابات لمنيـتـه ـفـي النـظـر إـلـى
وجه أحدا الحمر عن قرب, حيث تدحرجت الكرة صدفة باعد قذفة خاطئة ـمـن أـحـدهم بااتـجـاه
ـدما أـصـبح ـقـرب البواباة التي يقف وراءها بااتجاهه هو, ليلحق باها أحد الصبية لعادتها وعـن
البواباة لفت الثقب الصغير نظره فـدفعه فـضـوله الطفـلـي للنظـر فـيـه, باينـمـا ـكـف الخـر ـعـن
الهرش وأخذ يراقب جاحظ العينين الذي يتحرك أمامه غـيـر مـصـدق ـمـا ـيـراه, "ـهـوذا آدـمـي

مثلنا ؟!"
باينما المخلوق الحمر يتقدم من الثقب باحذر

.)10(- أيوه أقرب .. خلنيأباسرك
أنتبه الغريب للصوت القادم من العالم الخر وأخذ يتلفت حواليه 

.)11(- من هانا لل.. من الخزق.. من الخزق باين أكلمك مش من السماء يادوع..
ثبت صاحب الكرة عينيه في فتحة الثـقـب ليـرى مـن أيـن ـيـأتيه الصـوت وـكـم ـكـانت دهشـته
ـادره بالـغـة عظيمة عندما رأي أمامه وجهلا مدورلا جاف الملمح يشبه وجه قط شريد والذي بـا

لم يفهمها..
- صديق فيه شكولته؟!

لم يفهم كلمه إل عندما أشار إلى فمه..
)12 (-من ذي في لقفك، أيش ماهو.. زغيرة باس.. قوى!!

كان يبتسم في ضراعة لعله يعطيه مما يأكل لكنه عوضلا من أن يستجيب له أخذ يتراجع إـلـى
الوراء تحثه أصوات أصحاباه على العودة باالكرة, باعد أن طال وقوفه وقبل أن يـعـود أدراـجـه

لمواصلة اللعب باصق بااللبانة بااتجاه الثقب وركن إلى الفرار.
كانت اللبانة قد سقطت أسفل البواباة واختلطت باالتراب ورغم ذـلـك ـحـاول اـلـذي يكـمـن وراء
البوابـاـة مـنـذ أـمـد طوـيـل, المـسـاك باـهـا باـعـد أن أدـخـل ـيـده النحيـلـة ـمـن تـحـت أـلـواح الحدـيـد
الرصاصية اللون وقد لمع في عينيه باريق يشبه الـجـوع عـنـدما يتـخـذ ـشـكل الـضـوء ـفـي بـاـدء
تكوينه, لم يفلح لعدم وجود ـفـراغ مناـسـب يـسـتطيع ـمـن خلـلـه إدـخـال ـيـده, وباـعـد مـحـاولت
مضنية عدة أشبع فيـهـا لـسـانه وـشـفتيه عـضـلا ـعـاد أدراجـه ـمـن حيـث أـتـى والرض تسـتقبل
الغروب, تتلوى داـخـل حلـقـه غـصـة محرـقـة ويـسـوطه تـسـاؤل ـجـائع,"تقوـلـوا ـيـا ربـاـي كـيـف

؟!!"1طعمها
90صنعاء- 

- سوف في العامية اليمنية. 2- ما بيحكوش: يحكوا. من حكيك.11
- نداء للنكرة.4- ماذا في العامية اليمنية.  3
- مئزر وفوط جمع فوطة.6- لماذا في العامية اليمنية.5
لل في العامية اليمنية.8- ضريب تخشن القدم وتشققها.7 -أو
- مؤخرات القرود. والربح في العامية اليمنية يعني قرد.9

- يا غابي في العامية اليمنية.11-دعني في العامية اليمنية.10
- لو سمحت.12
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ثمان قصص قصيرة جداا
 -1- 

أخبرني طائر قزحي اللون.. أخضر العينين حط على كتفي سهوا:
"رغم الجنون والعبقرية وعواصف النانية والعواـطـف اـلـتي تنهـشـك أيـهـا النـسـان.. ورـغـم
القوة التي تناطح باها جدران المستحيل.. إل أنك ضعيف في أعماقك لنـك ـفـي قـرارة نفسـك
ـي المتغطرسة المتعالية عن كل ما حولك تتمنى كطفل صغير ساذج لو تصير في زمن خراـف
ما لن يأتي.. طائرلا صغيرلا مثلي يجوب عوالم باعيدة باعد النجـوم وآفاقـلا سـحرية ينبـض فيهـا

الفرح والدهشة.!!".
 -2 - 

في المرآة رأي وجها كالحا كالقطران مخيفلا مثل الموت قذرلا كالحسد.. مشوهلا دونما جروح
كقطعة ثلج تحت وهج شمس ل ترحم 

لم يكن الوجه وجهه بال كان وجه العصر الذي تقمصته شروره.
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كان السخط يضيق علـيـه الخـنـاق والواـقـع المخـزي اـلـذي يحيـاه رـغـم أنـفـه يزيـد ـفـي إذلـلـه
وتعاسته فكتب في إحدى مذكراته الحارة كواقعه العفـن باكـل ذرات الصـدق الـتي تعتلـج فـي
ثنايا أعماقه, "في زمن اللعنة والجبن هذا غدت الحجر أفصح من ألف لسان وأقوى حضورلا
من باريق كل المدافع اللماعة التي تعرض في العياد الموسمية الباذـخـة, كـتـب ذـلـك وـخـرج

إلى حديقته ليروي شجرته الصغيرة باكل أمال المستقبل التي قد تأتي.

 -4- 
بافضول طفولي سمج أخذت أشد قطة صغيرة من ذيلها دون وـجـه ـحـق باقـسـوة ل ـمـبرر لـهـا

وباغباء كبير أباله. 
وباعد أن أشبعت نفسي المريضة من نبيذ صرخات اللم التي كانت تطلقها المـسـكينة, ترـكـت
لل من أن تهرب من أـمـامي نظـرت إـلـي باجـرأة صـارخة وـكـم فزعـت حيـن رأيـت ذيلها وباد
إنسانيتي المعدنية الضمير ممزقة في باحر عينيها تتقاذفها أـمـواج عنيـفـة قاـصـفة ـمـن الـسـخط

والحتقار.
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عيناه اللوزيتان الصغيرتان الشديدتا النقاء العميقتا اـلـبراءة كانـتـا تعـجـان باـكـل أـنـواع الحـيـاة,
الصدق.. الحب.. الحلم.. الرغبة المجنونة في اقتحام المجهول.. الشفافية المطلقة اللمتناهـيـة
في أفقهما البني.. يحمل كل ذلك المزيج الشديد الروعة والصفاء جـسـد ـصـغير ـلـدن ـلـه رـقـة

أوراق التوت حين أزهارها..
باينما أباوه تصطرع في دهاليز وممرات نفسه كل رموز ومعالم الخيبة، الضياع، الخوف من
اللشيء والشعور المريع باالعدم, باكت روحه لهذه الحقيقة المفزـعـة وـسـحقتها الحـسـرة عـلـى
أيام الطهر التي ولت أدراج الرياح, وقبل أن يذهب إلى حيث ل يدري تمنى في قرارته باكل

لل صغيرلا كإبانه الذي يلهو أمامه ولم يكبر باعد. أمانيه وأحلمه ان وجدت لو أنه يعود طف
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أخبرني ذو اليد المبتورة والوجه المشوه والسى ينز كالـدم ـمـن باـيـن كلمـاته المتهدجـة، باـأنه
تركوا مـواقعهم لحـد, حبوا أو ي ورفاقه كانوا يقاتلون باشجاعة السود الصيلة وأنهم لـم ينس
جر الصـفراء عنـد هبـوب لكن رغم ذلك كان رفاقه يتساقطون واحدلا تلو الخر كـأوراق الش
رياح الخريف الجافة, وعندما أصاباته شظية قذيفة غادرة وباترت ذراعه اليمنى وقبل أن يفقد
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وعيه اكتشف,وليته لم يكتشف هكذا قال باصوت حزين, باأن القصف عليهم ـكـان ـمـن الخـلـف
ولم يكن أبادلا من المام!!

 -7- 
ـار التـعـذيب الوحـشـي وجدوه ملقى على قارعة طريق قفر مهشم الوجه ممزق الجسد تبدو آـث
على خارطة جسده الممزق, ولكي يتعرفوا على شخـصـيته المجهوـلـة نبـشـوا جـيـوباه فوـجـدوا
ورقة مطوية باإهمال مخضلة باالدموع, عرفوا ذلك لن طعم البلل كان شديد الملوحة ففضــوا
رد الكـثيف "نعـم باعـد الورقة ووجدوا باقلبها باعض النصـال ذات الحـبر السـود كشـعره الك

الظلم نور ومن دماء الشهداء تفوح روائح الرض والحرية".
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يا ولدي شاءت أقدارك أن ستخبلـق فـي الزـمـن الـصـعب حـيـث يتنـدر كـل مـعـادلته المـسـتحيلة
الشديدة التعقيد الواسعة الخيال, ـلـم تـعـد باقاـيـا الحلم الـسـاذجة ـهـي الـسـلح كـمـا ـفـي ـسـالف

أيامنا. فثرى الرض صار صخرلا من الصوان شديد القوة والقسوة. 
يا ولدي قدرك أن تلقي بابذورك فـيـه وـقـدرك أن تنتـظـر موـعـد الحـصـاد وأن ـتـروي بـاـذورك
باأنفاسك وعرقك وأن لم تفعل ذلك تفترسك وحوش الوقت الصعب, فل تتخاذل ما دام العــزم

معولك والمستقبل طريقك..
أوصاه باذلك ومات

89شتاء صنعاء- 
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تداعيات الشخص المحزون
صص مقسوم على اثنين :عبد الناصر مجلي+الشاعر احمد شاجع) (نن

سدم .. سدم .. سدم.
ثلثة يحملهم على صهوة ذاته المتلجلجة باالنهيار..

هو.. ونفسه.. وطبلة الصارخ الصراخ الثخين. 
لء / حبورلا / مسعورلا، والساعة شرود وحزن  كان الوقت صنعاء/ مسا

وكان هو كشجرة تيتمت حديثلا، تشكلت أول الطوفان المستديم
والقمر / الشحوب، يحاصر مواء الليل باسلسله الباهتة. 

)1(كان الوقت كل المتوجعين وسمسرة تعج باالكادحين مدمني "اليورت"

، باالغرباة/ النفي، والبرد/ الشجن، وخمسة ريالت)2("والبسباس"
 يتلطم موجه باالسخام، )3(مفقودة هي كل أجرة النوم في محيط كنبل

)4(والقمل، والروائح التي أثناء الموت لقصير تخرج من "شواقيص"

"العمال" السفلية منتصف الغطيط.
أسمه المنحور داخل البلد سلطان، رفيقه طبل جلده مدباوغ باالتسول، وأشلء حزن كسيح.
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واحد مثله الحزن يولد

الكتاباة مائه
وصفاته قلب السماء

له هدايته الوحيدة 
وللنساء ما تبقى من صداه

الناشد المحزون في عرق المساء
ضلت يداه عن الدوي وتفرقت

أعصاب حيرته البعيدة في فضاه
الحزن ما ملكت يداه

سدم .. سدم .. سدم
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 ..)5(-أيوه قدنامتزوج

أحرف تتشكل كلمات من صقيع تعرية بانوافذ الطعنات. 
والكلب/ البشر وباراميـل "الـقـاز"الفارـغـة/ الممتلـئـة تحاصـره باـمـداءات تـشـعل فيـه مزامـيـر

.)6(النين
 ؟؟)7(-ومعي "تلفزيون" "ومرة" حالية

وأحمد وباقاياي نبكيه كنا,..
نبكي أنفسنا.. إلتفاتاتنا المسبحة لربااب السيف/ العهر/ والدبااباير، التي ل تشبع.

كان الطبل وقتلا محزونلا باالصمت/ البكاء.
ونحن هو..

وهو كل المغلولين باالرماد والشظايا..
- اسمي سلطان.. ولدت يوم مات المام. 

سكت عن نغمة البوح/ الوجع، لم يتماد بانعشه على مواصلة سحقه واحتراقه. 
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مهاجرلا في دموع نجم مسافر وعـكـارة اـلـترقب الـغـادرة، والنـعـاس يزـنـي ـفـي مـخـدع جفنـيـه
مفرغلا لذة نوم قعيد..

.)8(- ولو ما كبرت.. أباسرتألف أمام
كنا/ كان/ كانوا .. ثلثة ، 

مداح ونحن 
وكراسي مقهى غادره باعوضسه 

وجثة طبل مبللة باالفلس والعاصفة
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ترمي الصحوباة بايننا أهوالها

وأقف سويلا باين ظلك والزمان
توحدت فينا الشهية..

"يا عبد الناصر".. أقفل باهواك البحر
تتسع الريح على كفيك 

وأعط الشارع أقداملا أخرى
سيولي "المداح" لظهر الطبل

وسنولي أشرعة الحزن .. على القدام
يا مداح أضرب بايديك الليل 

وأخرج سرر الغربااء.
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- قد تقهويت..

سسمرة/ باغتة كالمطر حينما ل تأتي باه هوادج السماء على صديقي أجاب، تضاريسه وحشية ال
القهر، لها من غللة القلق ساقية ل تتقطع عن التوالي/ النحيب.

عيناه جمر المواقد المطفئة منذ مخاض الشرارة الم وحتى القذيفة الولى للئمة الجد..
- شاسمعكم تيه الغنية..

- هاتها
تى قمـة أرق الصـدفة ح صرخ الجياع فينا لحظة أجـاباه "أحمـد" جـذر "منـاخه" المتطـاول با

)9(الطبل المشروخ

- يامطر وامطر..
عزيناه بادموع صمتنا الجنائزي فسكت عندما خنقته يد "الضبح"

عيون أرباع كأول الطرقات المهـجـورة ـكـانت تـتراقص ـفـي باعـضـها، أمامـهـا ـمـن "مـسـريب"
. )10(اللحظة المحنطة، كان يتسرب جسده المراق تجرفه دموعه المخفورة باالحياء

يبكي آدميته.. أشكالنا الرخيصة الملوثة باالتبغ ومديحه الباكي
يبكي كذب الوطن باأناشيده الفارغة 

وقسوته
)11(وكدمه العجاف

سدم .. سدم .. سدم
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سدم ..
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سدم .. سدم ..
سدم .. سدم .. سدم
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ـال ل أصاباع كفه النحيلة تعتصر رحم السكون الكسول وتنقر وجه الزقاق، ولسانه يكيل بامكـي

ينفذ الهات..
)12(- "ياراعيات الغنم، فوق الجبال"

ثم يلجمه النطفاء الصوتي فيعود راكـضـلا باأـصـاباعه ليواـصـل وـصـلته ـكـرة ثانـيـة/ ألـفـلا وـفـي
موضوع آخر..

..)13(- مارضيتش تخليني تيه الليلة أرقد عندها في حقها السمسرة
.)14(يعوه ماعد باش رحمة في قلوباهم هذول البشر

)15(- منهيه

- الحجة – جدتي قالها ساخرلا – محصنة..
له لحية شعثا مخضلة باالتراب..

)16(- شلي لمحبوب قلب ذكريات

وقدميه المحاصرتين باأخاديد "الضريب" ينتعلهما حذاء ضخملا، 
يغطس باعيدلا داخل مآقي الرصفة الحجرية الصلدة.

رشي هكذا الغنية )17(- م

)18(- قصدك كلم ساعما "فلفسة" الخبرة أصحاب الزحن

)19(كوب الشاهي يفتض باكارة يدي .. يده, يد رفيقي، أيدي الشقاة

الملتحفين باإزار الشرف والجوع.. آيادي هذا العالم المغلول باالقهر. 
"وطني لو نازعتني في الخلد نفسي...

كاذب ذلك الـشـاعر الـمـدعي، وـصـادقة ـهـي الكلـمـات المليـئـة باـفـراغ اـلـدف وـسـعال النميـمـة،
.)20(صادق لحظة يمتدح بارعي العشاء

وجرعة الماء الرخيصة.
أشهد باأن ل صادق إل /هم وأنه/ الوطن أول

الضحايا/ المنكسرين ومنتصف الخديعة.
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المحصنات يجئن عفولا واقتدارلا
ويد الريح تطوله..

كأن غصنلا في هواه يميل صفولا  أو كدر
مساء القمر يا صاحبي

"يا ناصري" .. أو قد جناحك في العشاء
وبالل ريقي من تطامن رحمتك.

 -9- 
ضجيج..

صراخ حزن مشوي يسكن فوهة جراحه، ويزهر فيها باتلت الجنون الفارع كالماء ..
على وجهة المنحوت/ المجبول باالصخر..

سدم .. سدم .. سدم.
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وطني الموباوء

يامسك الوحشة وختام النس 
أسألك التوباة ما وسعت عينيك الذنب

وأسألك الرحمة ما نبت البطش على كفيك 
وطني .. ذاكرة العمر الوهمي

خشخشة الضوء على ورق الليل
ونبؤة عراف أعمى

ذاكرت فواصل عينيك البيض 
فانسدت عني الضداد

وطني المفعول على أمره 
وطني المغلوب على تعبي 

يا وطن الحكمة 
هل تقتنص الشهوة 

أقواس الحب/ الطبل؟!

 -11- 
)21(- منين قلت إنك ؟!

لم يجبني بال بانظراته النارية طهرني مني
)22(-ل تقلقش.. محناش "نمس" إحنا خبرة لك

سكت حينما أمرني السكوت بالغو السكوت أن أسكت وأكملت عني نظراتي.
حمل نفسه، دهشتنا، مساءه الذي له شكل الطبل، وأجتره باروازه الدـمـي وغـطـس ـفـي ظلم

الباتعاد..
ومن البعيد، من وراء جدائل المنارات الياجورية القداسة ـكـانت تأتيـنـا نـقـرات أـصـاباعه عـلـى

طبله المرقع "بالصقة" مستعملة، وكأنها دموعه/دموعنا، يودعنا منا .. باها.
غاب سلطان  ولم نعد نراه 

لكننا كلما مررنا باذلك الزقاق الذي ألتقيناه فيه كـنـا نـسـمع همـسـاته الـصـاخبة تدـغـدغ ظمأـنـا،
ودـمـوع طبـلـه تـهـرول إليـنـا باـصـوتها الـشـجي والـمـدمر فنلتـحـف الـصـمت ونواـصـل طريقـنـا
وصورته الخشنة تطل علينا من خلف البيوت القديمة كلما أطل القـمـر محاصـرة أياـنـا باـسـكر

الذكرى وعلقم باسمته الحزينة.
هامش:
أكله شعبية رخيصة تمزج مع عصير الطماطم-1
الفلفل-2
باطانية-3
جمع شاقوس. وهي النوافذ الضيقة-4
أنا-5
سائل الكيروسين-6
إمرأة-7
شاهدت-8
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منطقة جبلية تقع غرب مدينة صنعاء-9
ميزاب-10
جمع كدمة – خبز شعبي في اليمن-11
أغنية شعبية-12
فندق شعبي-13
هؤلء-14
من هي. من تكون -15
أغنية شعبية -16
ليست-17
مثل، وفلفسة للتهكم، والزحن جمع زحنه وتعني الكرش المنتفخة-18
جمع شاقي. عمال-19
باازل سوداء، وتعني المخبأ وتقال للتهكم-20
من أين أنت-21
إشارة إلى الياجور، وهي أحجار من الطين المشوي-22
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ثلثية الفجيعة

ظهيرة
الطيور الكالحة الوجوه تسبح كانت متماوتة في لجة أشعة الشمس وكأنـهـا تـسـير ـفـي جـنـازة،
وعـلـى الطرـقـات المـسـتباحة تحتـضـر باقاـيـا جـثـة عارـيـة لرغـيـف تنخرـهـا اـلـدود، مـضـاجعة
الرطوباة ووجه الوقت، باينما أنا مشنوق باإحاسيسي القتيلة أتدلى عـلـى ـشـفى هاوـيـة لرـصـيف

قذر، أرقب المارة ,السيارات ، العفن.
أحذية كل البشر أحسها تسير فوق نـتـوءات جبـهـتي فل أـسـتطيع لعـجـزي ولـشـعوري المرـيـع
باالتقيؤ منعها لشدة الضيق العاري باصفاقة أمامي، يكشف لي عورته المثيرة للجنون والبكــاء
وللبنايات المتداعية، الناس المحنـطـون الـسـائرون إـلـى اللمـكـان، الكلب الـشـريدة، البـصـاق
المتجمد على وجه السفلت القبيح، والظهيرة باغي ل عنوان لها تراقب باسأم التسكع والبطالة

لل حافي القدمين مطعون المل يقارع كل ما أمامه وحيدلا دون سلح ودونما .. جدوى. رج
لي الظهيرة الدباقتين بانشوة البعيد عن حلبة الوجع,"ها هو قد أنكسر" " آه " أطلقتها عين

الفجيعة
كان دائملا يحلم بـاـاللبن والـخـبز والتـمـر بااـسـتمرار مـتـواتر يـشـبه ارتعاـشـات القـلـب، ـكـان ـفـي
ادقة.. أحلمه يرى وجه القمر وهو يبتسـم لـه فـي وداعـة، ويوشـوش فـي أذنيـه باحميمـة ص

أصبر.. لك فجر الغد.
ل تجـاويف جمجمتـه كالصـدى المموسـق تمزقـه اللهفـة لتحقيقهـا، فتظل تصرخ الجملـة داخ
ـان وحين ل تأتيه الفرصة تئن الرتاباة من شدة الصمت حواليه، فيدرك حينها باأن أحلم وإدـم

الجهر باها عادة سيئة قد تؤدي باه للجنون و..  
"القناعة كنز..ل" كان في أعماقه يمتلك قناعة الـجـائع، وـسـاعة ـحـاول الـسـتيقاظ والنـهـوض
من سريره لم يقدر على ذلك, ثمة حاجز تراباي داـكـن ـلـه رائـحـة نـفـاذة يمنـعـه، أكتـشـف بـاـأنه
موثق اليدين والقدمين وباأن وجهه الضامر قد غسل باالتراب، شعر بااـلـذعر يكتـسـحه فـصـرخ

باكل الرعب الذي يتشكل داخله.
أعاد المحاولة من جديد فلم يستطع حتى أن يتزحزح عن مكانه الضيق فأحجار ضخمة تســد

طريقة وتمنعه من الحركة
عوى..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح.. ـن
باكى باغير دموع ومع ذلك لم يقدر على الفلت مما هو فيه, ولول باجنون مفزع عندما تأكــد

باأنه في قبر وأن الفجر قد تأخر مجيئه. 
إباداع

كانت المدينة شديدة التساع مترامية الفاق، تسافر في سماها نحو المجـهـول رائـحـة شرـسـة
تدفع باالمرء إلى النتحار، قادمة من جثث مخلوقات كئيبة تتوسد المدى وتفترش الرض في
باشاعة، مبقورة البطون مبتورة الحواس، ملقية باعبث يبعث عـلـى التبـلـد والـنـواح، وعـلـى ـتـل
مجاور للمدينة المنكوباة باالنتانة أنتصب رسام جميل الهيئة وحشي الوجه باـيـده فرـشـاة وعلـبـة

ألوان يرسم المشهد الذي أمامه باجمود و.. دهاء ملعون. 
كانت الحياة تضج في لوحته السوداء، فراشات، عصافير، أنهار 

رسمها باموهبة فريدة وهو مغتر الثغر، حدثته كتلة لحمية لها تقاسيم وتضاريس الكائن الحي
- رسمك مغاير لواقع الدمار الذي أمامك؟

اباتسم الرسام دون أن يلتفت اباتسامة مفجعة يسيل منها دم متخثر
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أرسم النقيض، من قال هذا أنا أستشرف المستقبل.-
وهؤلء المتعفنة أجسادهم.. المتحجرة عقولهم من .. !!-
لهم الفناء كي أواصل الرسم دون ضجيج.-
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عيشة

حكاية أولى
يحكى في المسيات الدفيئة أنه منذ زمن ليس بابعـيـد ول قرـيـب، ـحـدث أن تـعـثر أـحـد الـنـاس
الطيبين عند بااب جامع القرية المتناثرة البيوتات وقت صلة الفـجـر بالفاـفـة باالـيـة يـسـمع منـهـا

باكاء مكتوم لشيء حي..
-أعوذ باال من الشيطان الرجيم ومن هباته

ر باـرد ديه المرتعشـتين مـن أث وأخذ اللفافة المنداة بادموع البكور، ذات الخرق المهترأة باين ي
الفجر القارس وأدخل يده اليمنى إلى عمق القـمـاط لتصـطدم باكتلـة رخـوة لهـا طقـس اـلـدفء
تهمي باقطرات ساخنة، وحين نبش الخرقة المحتلة مساحتي يديه الباردتين صعق عند رؤيـتـه
لطفلة صغيرة حديثة الولدة يدل على ذلك نزيف سـرتها المذباوـحـة، عذباـة العينيـن ل يـدري
من قذف باساعتها، عمرها، جسدها وخطيئته عند قارعة الصباح الجامع، قضت ثواني وقتها

القصير في ممارسة الصراخ وكأنها تلعن بادموعها اليتيمة حظها. 
)1 (حاضر

تندحر مهزومة يتلوى الفزع في صوتها المشروخ أمام طعنات التوجع اـلـتي هاجمتـهـا باغـتـة،
والمسمار يصليها باالحريق فتنهـمـر دموعـهـا ـسـاخنة مزبـاـدة لـهـا ملوـحـة أـمـواج البـحـر، لـكـن
المسمار رفض الخروج وهي تـحـاول اـسـتخراجه ـمـن جـحـره اـلـذي حـفـره ـفـي بـاـاطن ـقـدمها

اليسرى واستوطن هناك. 
الباتسامة الولى* 

غزت الباتسامة شفتيها الضامرتين كماء المطر حينما قال لها:
- أحبك.. رغم ما فيك، فأنت قبل كل شيء وباعد كل شيء إنسانة لها قلب.

وظلت تلك الباتسامة عالقة باشقوق شفتيها حتى الن، فل عينيـهـا أورقـتـا الـشـجن لـشـدة بـاـأس
النتظار الخاسر، ول الحبيب أعتقته أقراش المحيط الذي ل تضيئه شمس.

أنشودة الدرب
-آه

)1 (ماض
استقبلت عيشة صباحها الجديد باعـد ليـل طويـل مزقـتـه أنينـلا وـصـلة، بـاـوجه يرتـسـم اليـمـان
الفطري على باشرته المحروقة مثلمـا حبـة بـاـن يافعـيـة، وقـذفت فـي وجهـه مـشـروع ضـحكة

مقتضبة سالت عنوة، دفعها إلى الشروق طهر قلبها.. 
-أصبحنا وأصبح الملك ل

إيمان مروع يجعل الجسـد يقشـعر دهشـة، واباتـدأت السـعي باانكسـار المغـترب داخـل حـدود
وطنه، تطأ باقدميها الحافيتين وجه الطرقات المترباة، طرقات قريتها الداكنة البيوت والســماء

ملنقل الماء على رأسها المشدود "باعكاوة" ا زاده ا بابقاي ون عليه  سوداء، للسكان الذين يمن
وأسمالهم البالية. 

)3 (مستقبل
قضت عيشة أيامـهـا الوحـشـية مبـتـورة الـقـدم عـنـد الركـبـة أـثـر تـسـمم رجلـهـا، ولتوـغـل ـصـدأ
المسمار في ثنايا العروق والوردة، وحيدة منزوية ل يسأل عنها أحد ـحـتى أحـسـت بـاـالموت
يطرق بااباها في حزن، فلم تدر باما تجيبه غير أنها لجأت إلى البكاء وقـسـرلا ـضـاجعته عارـيـة

الروح. 
الموت الول

)58(



واـقـع كئـيـب ـشـديد الـتـوحش والـسـعار، وطفـلـة لقيـطـة باـيـن باراثـنـه تلـهـو باـهـا ـثـواني الهوـيـة
المجهولة، تبحث عن حنان مفقود ل يمطر أبادلا على صحراء قلبها الذي يحصده الجفاف.

هواجس الطريق
قبيحة الوجه قصيرة ممتلئة الجسد باإـثـارة، ـحـولء العينـيـن بادرـجـة كانـتـا هـمـا نقـطـة الجـمـال

الوحيدة التي تمتلكها رغم خرائب قبحها اللعين. 
"لبم ل ينظرون داخل قلبي هناك الحب يزهر فيه كما الخرافة، أيتناسون قبحي ويهيـمـون ـفـي
ـي ـي دواخـل ـة الـغـوص ـف ـم ل تـحـاول الكلب البهيمـي ـم باحـصـاد جـسـدي، ـل ـم وواقعـه أحلمـه
المتشبعة باحبي الكبير لكل البشر، حتى لهم، لكنني لن أكون رغم حاجتي لرجل ـعـاهرة وـلـو

كويت شهوتي باالنار".
حلم

مرت السنوات وشاخ العمر والـحـبيب المـهـاجر ـلـم تـرده عادـيـات الزـمـن، عـبـده عـلـي ذـيـاك
الفلح الشفوق، عندما نطق واعترف باحبه تاه ل تعرف له طريق.., هل كان حـبـك ـلـه لعـنـة

وحبه لك معصية تخالف نواميس الواقع القذر لمجرد أنك قبيحة الوجه مجهولة الصل؟!
الحكاية الثانية 

شبت الطفلة التي وجدت ملقية عند قدمي الجامع باسرعة عجيبة، كما الشجرة التي تتجذر في
كبد الرض وتنمو باعنفوان هائل وأطلق عليها متبنيها أسم عيشة وكان يعاملـهـا وكأنـهـا أبانـتـه

وحين مات وجدت نفسها وجها لوجه أمام الصعاب.
كانت تشعر باالسحق يكويها عندما تجد نفـسـها مخلوـقـلا هامـشـيلا وـهـي ـتـرى قريناتـهـا يتـسـاباق
الخطاب لطلب ودهن باينما تواجه التعنت من زوجة اـلـذي تبناـهـا رـغـم اجتهادـهـا ـفـي العـمـل
الذي تقوم باه ، وكان الطفال هم حبها الوحيد الذي تحيا لجلهم, كذلك كان الطفال يبادلونها

لغتها الوجدانية باطفولة صادقة.
- أنت تفزعين أطفالي باوجهك الكئيب هذا، ل تلمسيهم مرة أخرى.

جمل بالهاء تخنقها حروفها حتى أعماقها، لكنـهـا واـصـلت لـسـوء حظـهـا الحـيـاة وحـيـدة داـخـل
غرفة منفية أطراف القرية. 

)2 (ماض
كان الصباح عذبالا وكانت الطيور تؤدي طـقـوس الغـنـاء البـاـدي، ـحـتى تـنـاهت إـلـى الـسـماع

صرخة مبتورة شاحبة تدل على شدة الفجيعة..
-ألم تجد سواي أيها المسمار التعس، لم تعجبك رجل غير رجلي الحافية لتهاجمها!!

وواصلت النشيج الدموي باينما الطيور الغبراء الوجوه، السوداء الزـغـب والرـيـش ـلـم تنقـطـع
عن غنائها الجنائزي.

ديمومة
المل يحتل أغشية الفؤاد، يحرق سويداء أمانيها، يستبيح إنسانيتها باتجاهله المقيت إياها, ـكـل
كلمة تنطقها موت، تأتي كلمته صاعقة كما الصفعة، فأـخـذت تقتـصـد ـمـن مـصـروفها الحقـيـر

واستبقت عجلة الحداث واشترت كفنا!!
)2 (حاضر

سمـر وصـبار -أنجدوني، أغيثوني، أنا أمكم عيشة، ـمـن سـقتكم ـعـذب المـاء وتجرـعـت عنكـم 
السنين..أ..!!

لم يرجع إليها غير وجع التشكي وباكاء الشـجر العجمـاء، وباجانبهـا تبعـثرت كـل سـنة قاحلـة
باعبث على قارعة الطريق، وصفيحة الماء الفارغة التي لم تملها باعد.

)2 - 1 (مستقبل
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كان غامضلا غموض الليالي التي يغـيـب عنـهـا وـجـه القـمـر يكثـفـه الـشـعور المـفـزع باالـضـياع
والعدم، الستعس وحده ينتظر في نهاية الرحلة كالسراب شفافية والنار حرقة..

بي القـديم والجديـد الـذي عشـت حيـاتي - ياإلهي أحبك رغم ما قدرته لي من تعاسة، لنك ح
كلها اقتات منه وانتظر عبده الذي لم يعد، 

أحبك لن..؟
)3 (حاضر

قررت الخروج إلى الناس، كانت فكرة الموت وحـيـدة مثلـمـا الـجـرذان باـيـن ـجـدران حجرتـهـا
احة اعدة عكـازين خشـبيين، وفـي وسـط س ت بامس المتداعية الشديدة العتمـة تفجعهـا، فخرج
القرية التي وصلت إليها باجهد خارق، صفعت ـيـد الفـنـاء جـسـدها المرـيـض باأحـكـام، ـفـوقعت

على الرض تعانقها وهي تبتسم بابله.
ماض – حاضر - مستقبل

خيبة..
صبر..
عزلة..
قبح..؟؟

الباتسامة الخيرة
حينما دهمتها يد المنون باأـصـاباعها الغليـظـة، ورأت وجهـهـا الـصـارم يلـمـع كالـشـرر ـفـي كـبـد
الســماء فوقهــا باالعنــاق المفقــود والخلص، تفجــرت اباتســامة غجريــة مــن بايــن شــفتيها

المزمومتين، وعينيها تغمضان باسكون الوداع، باعد أن أنطفأ باريق الحياة والشقاء فيهما. 
الحكاية الخيرة

كما يحكى أيضلا باأنها رحلت مثلما أتت وحيدة ل يبكيها أحد سوى الفق البعيد الملتهب الذي
ـل كان يأتي منه مسرعلا وجه الفجر، وقد قيل باأن قلبها تناثر شظايا في كل اتجاه وأزهرت ـك

شظية سنبلة مبللة باالدموع
- وماذا باعد يا جدتي؟

- ل شيء يا صغيرتي، أنتهت الحكاية.. هيا إلى النوم. 
- كما تشائين يا أمي.. أعني يا جدتي!
مزقت تلك الكلمة المتلجلجة البريئة 

قلب الجدة حين آوت إلى سريرها عندما سألت نفسها:
ترى أي مستقبل ينتظر هذه الطفلة..اللقيطة؟-

1989صنعاء – صيف -  
هامش:

العكاوة: ما يوضع فوق الرأس لتخفيف الضغط عليه.
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وراس ڤرحلة إلى كوكب سا

-أيها الرضي!!
نفس النغمة التي ل صوت لها تخاطبني دون أن أسمع لها ـصـدى وـكـأنني ـفـي حـلـم، ـكـل ـمـا
ة مثلثـة الباعـاد حولي أملس باارد يميل إلى اللون الرصاصي، حيث أجدني وسط صـالة هائل
أـقـف ـفـاغر الـفـم ـكـالباله، يجـتـاحني ـخـدر ـعـارم ل طـعـم ـلـه ول نكـهـة وـكـأنني معـلـق ـفـي
ـالمهزوم ـولي ـك الفراغ،"ما الذي حدث ومن أتى باي إلى هذا المكان الغريب!", كنت أتلفت ـح

في حلبة المصارعة وهو يبحث عمن يواسيه في هزيمته. 
- ل تخف

ها هو الصوت ذي اللكنة المعدنية ينبعث من جدـيـد، ـمـن مـكـان ل أدرـيـه ـفـي ـهـذه الـجـدران
ري تساؤل لو قلتـه لحـد أبانـاء القريـة لـمـات ضـحكلا الرصاصية اللون الباردة الملمس، أيقظ ف

لي، فجملة "أيها الرضي" أسمعها للمرة الثالثة تقريبلا كأن من يحدثني ليس باأرضي..  عل
- نعم لست أرضيلا

لم أستطع التفوه باأي كلمة لحظة صعقني رده المباغت، فكيف عرف ما أفكر باه، ـثـم..ـثـم ـمـا
معنى قوله باأنه ليس باأرضي فمن يكون أذن..أم الصبيان؟!

- ل تخف سنخبرك كيف نفهم ما يدور باخلدك بال وما يتوارد فيه الن.
- كيف!!!

ـم حاولت أن أسأله ولست أدري كيف واتتني الشجاعة على مجرد محاولة ـسـؤاله ـهـذا المتكـل
المجهول، لكنها شجاعتي على كل حال الحمقاء, فقاطعني باصوته العذب المعدني النغمة كما

لو كان رجع ناي باعيد
لل باأول وقبل أن تتفوه باها، وهذه ميزة خاصة بانا دون غيرنا ـمـن باقـيـة - نحن نقرأ أفكارك أو

المخلوقات..كما أخبرتك ساباقلا.. نحن لسنا من الرض.
أردت أن أضحك دون سبب أدريه، رباما لمداراة الخوف الذي بادأ يتشكل داخلي كالجنين فقد
كان جسدي ينتفض رغم أنفي كما لو أن، عاصفة تعبث باه فبادرني قـبـل أن يـسـمع ـضـحكتي

التي عزمت على صفعه باها. 
- ل تضحك ول تنزعج، فهذه هي الحقيقة، ولكي تتأكد سأخبرك كيف اتينا بـاـك إـلـى مركبتـنـا

و..!
لل قبل أن يتم كلمه الذي ل أسمع نبراته رنانة كبقية الصوات، قاطعته متسائ

- مركبتكم..ياال كم أنا مصر على مساءلته بافضول كما هي عادتي، لـكـن.. لـكـن ـفـي وـضـع
كهذا يصبح السكوت عدولا لدودلا.. أليس كذلك!!

وأنثالت في ذاكرتي عشرات القصص عن الطباق الطائرة وغيرـهـا ـمـن الحكاـيـات الغريـبـة
التي طالما سمعت وقرأت عنها.. 

- باالضبط وصوته لم يتغير هو ما قلت.. أعني كما خطر لك.
- لكنك كيف ..كيف!!

- أتينا باك إلى هنا!
- نعم.

كنا نتخاطب كصديقين ـلـدودين، ـمـع أنـنـي لـم أتوـقـف للحـظـة واـحـدة ـعـن التلفـت ـفـي جميـع
التجاهات، في محاولة مني لمعرفة من أين يأتيني صوته، لكنني ـلـم أفـلـح ـفـي ذـلـك فـصـوته

كان يأتيني من كل اتجاه ومن ل أتجاه. 
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إنك لن تتذكر ما حدث لك وهذا ما عمدنا إليه، وحينـمـا تحـيـن عودـتـك إـلـى الرض-
لن تستطيع إخبارهم باشيء مما جرى لك إل باما شاهدته في مركبتنا فقط وما عــدى

ذلك فلن تتذكره إل إذا كانت ذاكرتك أقوى مما تصورناه؟.
لماذا؟ -
لسنا مخولين باالجاباة على سؤالك ولكننا سنخبرك لحقلا. -
حسنلا.. كيف أتيتم باي إلى هنا؟!-

حاولت أن أبادوا طبيعيلا معه فحتى الن ل أدري من هو، أو ماذا يضمر ـلـي فالمهادـنـة لمـثـل
من هو في وضعي أسلم كما يبدو لي ، حتى أقرر ما يجب علي فعله. 

وراس".. كوكبنـا، عنـدما طـرأ- ڤالمر في غاية البساطة كنا عائدين إلى كوكب "سا
عطل باسيط في أحد محركات المركبة، وعندما حسبنا سباعد مـكـان أـقـرب نقـطـة إليـنـا
تـصـلح للهـبـوط الـضـطراري، وـجـدنا أن الرض ـهـي أنـسـب مـكـان للتوـقـف فـيـه
بيلا فـي حـدود ظ قريبـة نس ومباشرة تصليح العطل، وقـد كـانت المسـافة لحسـن الح

الخمسين اللف سنة ضوئية و..!
غير معقول ما تتفوه باه يا هذا.-

خرجت الجملة مني عفولا، فالرقم الذي ذكره الغريب كان أكبر من أن يصدق
أسمي فسكاسوڤ.-

أسمه الغريب كأسم كوكبه جعلني أشعر وكأنني أعاني كاباوسلا يكاد أن يكتم أنفاـسـي، فأـخـذت
أدعك عيني علني أستيقظ من نومي المزعوم لكن...!

ل فائدة أنت في كامل صحوك وقواك العقلية ولست تحلم.-
إن كان واقعلا هذا الذي أحياه الن فهو شيء يدعو للحيرة والدهشة والرعب أيـضـلا، أـمـا وإن
ذي كان حلملا فل ضير على من مواصلته فلن يكون باحال مـن الحـوال أفظـع مـن الواقـع ال

أحياه.
- باالضبط.. عليك أن تتجاهل وساوسك ولو مؤقتلا حتى نستطيع أن نتفاهم.

قرأ أفكاري كعادته قبل أن أنطق باها، وفي الحقيقة أنني مـنـذ وـجـدت نفـسـي ـفـي ـهـذا المـكـان
العجيب لم أنطق باحرف واحد، فقد كانت طريقة محادثتي مع خاطفي أو مضيفي – ـسـيان –
تتم باواسطة توارد الخواطر، ولست أدري كيف يتم ذلك ، لكنني كنت أـسـمعه يتكـلـم كـمـا ـلـو

كان من داخل رأسي.
حسنلا إسأل ما بادى لك.-
لل سبقني في الجاباة- عرف باأنني سأنهال عليه أسئلة، وقبل أن أبادأ سألت نفسي سؤا

عليه
عندك حق فكيف تأمن لشخص لم يظهر لك أو تراه ـحـتى الن، ول ـتـدري عـنـه أو-

عن هيئته وشكله شيء . هكذا كان جواباه يرن في رأسي باطريقة ل تـصـدق , وـكـل
ما عليك أن تفعله هو أن تغمض عينـيـك. أسـتجبت لطلبـه باالفعـل فالفضـول لرؤيتـه

ينهشني ، وأغمضتهما متلهفلا ل أخلو من رهبة
أفتحهما لو سمحت-

ري من ذي قبل، ففتحت عيني وكم كانت دهشتي مروـعـة عـنـدما رأيـتـه, صار صوته أقرب إل
لحظتها أسترجعت كل حكايات جدتي، وكل ـمـا جمعـتـه ـمـن معلوـمـات خلل قراءاـتـي، لـكـن
رغم كل ذلك لم أستطع ولو لثانية واحدة أن أصدق ما يحدث ـلـي, أو أـنـه ـقـد خـطـر ـلـي ـمـن

قبل، فما شاهدته كان محض مستحيل عجزت عن تحليله أو حتى فهمه الفهم البسيط. 
بملد يدلا تميل إلى اللون الخضر باشرتها الرقيقة كمن يود أن يصافحني 
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سلل .. أنا أود مصافحتك. - فع
مددت يدي بادوري لمصافحته ذلك الـكـائن الرقـيـق القـسـمات واـلـذي ل يتـعـدى ـطـوله الـمـتر،
وكأنني سأصافح صديقلا أعرفه منذ وقت طويل، التقت ـيـدانا ـفـي ود ـكـانت ـيـده بـاـاردة ودون

أظافر
كما أخبرتك فأسمي هو "فسكاسوڤ" ويعني بالغتنا الوفي، والمسؤول الول في ـهـذه-

المركبة 
وأنا ....؟-

حاولت إخباره باأسمي لكنه سبقني:
أسمك صالح أليس كذلك؟؟-

لم تكن دهشتي كبيرة لمعرفتي المسبقة باقواه الخارقة لكن..
هذا شيء سهل..-

وهو يبتسم باوداعة هذا الذي يشبه النسان باشكل قريب جدلا في ـشـكله وهيكـلـه ـمـا ـعـدا ـلـونه
الماـئـل للخـضـرار ودـقـه ـيـديه، وـقـدميه الـمـدورتين ـمـن أـسـفلها، علوة عـلـى ذـلـك  فرأـسـه
الصغيرة ل يغطيها شعر، كما أن عينيه كبيرتين باشكل واـضـح لكنهـمـا غـيـر قبيـحـتين، ـيـرى

فيهما ذكاء غير عادي وليس لهما رموش أو حاجبين.
لقد قرأته مدونلا على باطاقتك كما يدل أسمها عليـهـا، والن مرحـبـلا بـاـك ـفـي مركبتـنـا-

ـي يسك" المتجهة باسرعة خمسة آلف سنة ضوئية في الساعة الرضية، وـف ڤ"ثيودا
وراس" اـلـذي يـقـع ـخـارج إـطـار ڤالدقيقة باحـسـابانا نـحـن إـلـى كوكبـنـا الخـضـر "ـسـا
المجموـعـة الشمـسـية باملـيـار ـسـنة ـضـوئية، وتـسـمى مجـمـوعته اـلـتي ـهـو محورـهـا

اس" أي السكون بالغتكم. ڤومركزها الرئيسي بامجموعة "
ماذا ..؟-

صرخت باها عنوة هذه "اللماذا" فالذي قاله هو إلى الساطير أقرب منه إلى الواقع، وهو يشد
على يدي باحرارة وقوة هائلة آلمتني وأذهلتني معلا نظرلا للمقارنة باين حجـمـه وـقـوته البدنـيـة,
وأصاباني رعب فاحش إضافة إلى ألم أصاباعي المحشورة في يده عندما سمعته يـحـدد وجـهـة

انطلقنا الخارق.
ل تقلق.-

ت إليـه وهـو باكل باساطة الكوان قاطبة قالها، فصدقته وأنا ل أدري لماذا أشـعر حينمـا أنص
ـا، يتحدث – معذرة – قصدت وأنا أسمع توارد خواطره، فرباما كان لثير توارد الفكار باينـن
تأثير على دماغي يجعلني آنس ـلـه بامـجـرد أن نتـحـدث باخواطرـنـا وإل فـمـا معـنـى إطمئـنـاني

إليه؟!
فسوف نعيدك إلى الرض متى ما شئت العودة، لكن ليس الن.-

أشياء كثيرة كانت تعتمل داخلي.. هل كنت أحلم، كيف أتوا باي إلى هـنـا.. أـيـن يـقـع ـكـوكبهم،
لماذا أختاروني أنا باالذات دون ـسـواي, كيـف نتـفـاهم هكـذا بابسـاطة متناهيـة.. ـمـاذا يرـيـدون

مني, هذه المسافة الجغرافية الهائلة كيف سنقطعها؟!
عشرات السئلة كانت تضج باهـا مخيلـتي ولـم أسـتطع تفسـيرها، وكـأني باـي قـد شـللت عـن
التفكير، باالرغم من أنني منزو باطبعي، وتفسير الشياء هوايتي المفـضـلة باـعـد ـقـرة عيـنـي ..

القات. 
ل عليك يا صالح ستجد أجوباة على كل أسئلتك, أما الن فسأتركك لتستريح باـعـد أن-

تتناول هذه الحبة المنومة, كانت في حجم حبة الفاـصـوليا، بانفـسـجية الـلـون، أـخـذتها
منه وما كدت أضعها في فمي حتى ذابات سريعلا وكأنها لم تكن, فأنت في حالة غير
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مستقرة فعندك باوادر هـبـوط خفـيـف، وبـاـرودة ـفـي الطـراف وخفـقـان باـسـيط، وـهـذا
راجع لتناولك لنبات أخضر كما أخبرتنا باه أجهزتنا في غيبوباتك لكنـهـا الجـهـزة ـلـم

تعرف كنهه هذا الذي تناولته.
وددت أن أتكلم فألجمني الحياء، لكن "فسكاسوڤ" فهم قصدي..

أي شيء تريده ما عليك إل أن تفكر باه وـسـتجده أماـمـك، والن إـلـى اللـقـاء، أختـفـى-
ر وقبـل اختفـائه سـألته باصـوتي المجـرد أن لمـاذا ل نتخـاطب د تبخ فجـأة وكـأنه ق
باالصوات، فلم يرد, فعرفت باأنه ل يجيد التخاطب الصوتي، لـكـن ـصـوته الثـيـري

أتاني من البعيد . 
نحن ل نستطيع التخاطب معك بالغتك الصوتية، لعدم تعودنا علـى طريقتكـم البدائيـة-

فنحن نتخاطب باالحس مباشرة وهذه هي طريقتنا في التخاطب.
لل أكتشاف مكاني الجديد. طوقني باعدها الصمت، فعدت إلى تلفتاتي محاو

كنت في حجرة كبيرة مثلثة الباعاد، ل سيسمع فيها أي صوت، ل هي باالباردة ول باالحارة، ل
ة نافـذة يوجد فيها إل الصمت المدوي الذي له رائحة الرصاص الجامد، كما ل توجد فيهـا أي

أو بااب. 
أحسست باغتة باألم يعتصر أسفل باطني، وقبل أن أسأل أـيـن باإمكـاني تفريـغ باـولي، فتـح آخـر
الحجرة الصامتة باابالا له صوت موسيقي جميل لم أسمع مثله من قبل، وعـنـدما أوـشـكت عـلـى
الدخول عرفت باـأنه حـمـام ، هكـذا أخـبرني "فسكاـسـوف" باـتـوارد الخـاطر، عـاد البـاب إلـى
وضعه المغلق الساباق، لجد نفسي عارـيـلا كـمـا وـلـدتني أـمـي داـخـل حـجـرة ـصـغيرة مـضـاءة
باضوء أخضر شفاف ل يوجد فيها فتحة للدش كـمـا خمـنـت إل فتـحـة ـصـغيرة بامـحـاذاة ـجـدار
الباب من الجهة اليمنى تستخدم حـسـب ظـنـي لتـصـريف الـمـاء والفـضـلت, ـشـعرت باالخـجـل
لحظة شعوري باأن "فسكاسوف" يراقبنـي، لكننـي حينمـا حـاولت مخـاطبته لـم أسـمع جـواباه

فعرفت باأنني قد أصبحت وحيدلا للمرة الولى منذ مجيئي إلى هنا.
دهمتني من كل جانب فجأة شللت مائية لزجة ودافئة أحسست للوهلة الولى باأنني أغتســل
ـلا بادمي، باعد ذلك شممت رائحة نتنة تنبعث مني، فأكتشفت باأنني كنت أتبرز على نفسي رغـم
عني، كذلك خروج عرق ذي رائحة كريهة من أنحاء جسدي، وكأنني كنت أتـعـرض لغـسـيل
داخلي وخارجي، وهذا ما حصل باالفـعـل، فقـد ـشـعرت بـاـوزني يخـفـف وبـاـأنني أـصـبحت ـفـي
ـا المطلق وممتلئ باالسرور، ل أدري من أين أتاني ذلك الشعور اللذيذ لكنني سعيد باه، فلطالـم
شعرت بادبايب الموت يدب في أوصالي، أما الن وتـحـت ـهـذه المـيـاه اللزـجـة اـلـتي تطهرـنـي
حتى أعماق روحي، فإن باي جوع عاصف للحياة أريد أن أعيش كما يحـلـو ـلـي ل كـمـا يرـيـد
الناس لي العيش، والذي أكد صدق حدسي باخصوص الطهور الداخلي ـصـوت "فسكاـسـوف"

الذي أتاني وقد بادأ النوم يداعب عيوني. 
نحن نطهرك باسوائلنا لنعيدك إلى طهرك الول.-
باعدها غرقت في النوم واقفلا تحت وابال من سائل لم أفقه سره أو ماهيته داخل حمام-

غريب ومركبة أغرب, وأثناء نومي حلمت وأنا أعتقد باأنه لم يكن حلملا باقدر ما هي
مساعدة من كائنات المركبة محاولة منهم لتذكيري باما جرى ـلـي ـحـتى الن ـكـي ل
لل في بايت أحد الصدقاء، وباعد أن أنتهـيـت ـمـن الـقـات ـشـربات أجن، باأنني كنت مقي
ـة لل والليـل ـد شايلا باالحليب، وقررت التنزه على قدمي خصوصلا وأن الطقس كان معـت
لل ـعـن ضوـضـاء ـمـدينتي الـصـغيرة. قمراء، فقررت أن أذـهـب إـلـى جـهـة باعـيـدة قلي
لل توجهت إلى مكان أعرفه، وحينما وصلت إـلـى هـنـاك، جلـسـت عـلـى ـصـخرة وفع
ـاي ـدي، وعيـن ـة مفضــلة ـل ـدن باأغنـي ـذت أدـن لل ـعـن ـسـطح الرض وأـخ ـة قلي مرتفـع
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تجوسان في خبايا السماء، وباينما أنا في دندنتي، رأيت وكأن نجملا يهوي من حــالق
ويستقر على مسافة قريبة مني ل تتعدى الثلثين مترلا، في البداية لم أـكـترث للـمـر
معتقدلا باأن هذا شيء طـبيعي فكـم مـن نـجـوم تخـترق الغلف الـجـوي وتحـترق ـفـي
العالي قبل أن تصل إلى الرض، لكن لدهشتي الشديدة سمعت صـوتلا يشـبه رنيـن
الجرس، إضافة إلى عدة ألوان ـضـوئية ـتـتراقص ـفـي وـجـه اللـيـل تنبـعـث ـمـن ذـلـك
الشيء الذي أعتقدته شهابالا رغم أن شكله البيضوي ل يوحي باما خمنت, فأجتـاحتني
ـي رعدة صاعقة وأخذت دون شعور مني أتمتم باالبسلمة والمعوذتين، وعندما تأكد ـل
ـدأت لل طبق طائر توقف أمامي صدفة، خصوصلا وقد بـا باأن الشكل البيضوي هو فع
أشاهد مخلوقات تنزل منه لم أرها من قبل، توقفت التمتمة ـفـي حلـقـي، وأـنـا أـكـاد ل
أستطيع أن أتنفس وحينما حاولت الفرار أحسست بـاـي وـكـأنني ـقـد ـشـللت، وقـبـل أن
أسقط مغشيلا رأيت الكائنات الغريبة تتحلق حولي، ولم أدر بانفسي باعد ذلك إل داخل

هذه المركبة العجيبة.
      ××××× ×××××
صالح أستيقظ أوشكنا على الوصول.-

صوته العذب اـلـذي ـيـداعب غـشـاء مـخـي مباـشـرة، ـكـان يجعلـنـي أـشـعر بـاـالحب ـلـه ـصـديقي
الجديد، دون معرفة سر حبي المفاجئ، فكلمـا تـأملت عينـاه الكبيرـتـان والبراقتـان أزداد حـبـلا

وعرفانلا باالجميل، ودون أن أدري ما هو الجميل الذي كان قد أسداه لي. 
شكرلا-

لم يفته أن ينطق باها قبل أن أفتح عيني، لجده واقفلا عند رأسي مبتسملا.
ياأل كم كانت اباتسامته مطمئنة، لكن ما لفت انتباهي في فمه أنه ل ـشـفتين ـلـه، مـجـرد فتـحـة
دائرية صغيرة تتوسط الوجه، كذلك ل يوجد أنف، كما أن أسنانه صغيرة وكأنها أسنان طفل
اهي فـي الصـخر الـذي أراه عنـد ذا الشـيء المتن لم يبلغ الثالثة من عمره, يا إلهي.. ثم مـا ه
مقدمة رأسه الخضراء ، يهتز باسرعة مذهلة كما لو كان قرن استشعار يستقبل باه خواطري،

ويرسل من خلله جملة وكلماته الهادئة ذات الثقة العميقة.
كان ينظر إلي في وداعة ولم يعلق على اكتشافي لسنانه وقرنه الصغير، لكنه باادرني ونفس

الباتسامة ترتسم على محياه الخضر الجميل
هل نمت باما في الكفاية؟-
نعم . -

ـه أو أجبته متثائبلا باينما ل أزال مستلقيلا فوق سرير يعلم ال وحده وفسكاسوف من أين جيئ بـا
كيف وجدت نفسي عليه مع أنني كنت في الحمام أغتسل لحظة أخلدت للنوم. 

أتدري كم من الوقت قضيته نائملا! -
كم ؟!-

لل ـمـن الم أجبته دون مبالة وأنا أتمطئ وأتثائب فوق السـرير الـذي ـكـان يـهـتز بابـطـئ ـجـاع
المفاصل، كما عرفت لحقلا مجرد آلم ساباقة ل تذكر. 

ثلث دورات كونية!!-
لم أفهم ! أجبته-

لل باجملتـه وأشهد ل أنه لم يكن يضايقني أكـثر مـن لغتـه العلميـة البحتـة, فمـا الـذي يعينـه مث
الخيرة.

أجاباني مبتسملا كما هي عادته عندما عرف ما كنت أفكر باه..
سنة أرضية باالتمام والكمال!275يعني لقد نمت -
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ماذا تقول!!-
ة طح الحجـرة مـذعورلا وكـأن أفعـى نزق افزلا مـن علـى سـريري المريـح والقريـب مـن س ق

لسعتني.
ما سمعته، لكن ل تقلق فنحن في طيراننا نمشي عكس عقارب الـسـاعة الزمنـيـة ول-

ضير في هذا، أو على وجه الخصوص نحن نستبق الزمن نفسه. 
في الحقيقة أن الرقم الذي ذكره فسكاسوڤ جعلني أصاب بـاـالهلع عـلـى عـمـري، فمعـنـى ذـلـك
زاء ت الجنـة ج أنني قد مت منذ فترة طويلة، ورباما أننـي الن فـي العـالم الخـر، وقـد أدخل
ديد اتي الرضـية السـاباقة, لكـن وهـذا للمانـة شـعوري الش لصبري فقد كنت معـذبالا فـي حي
باالجوع جعلني أتغاضى عن ذـلـك التفكـيـر الغيـر منطـقـي، كـمـا أـنـه ـفـي نـفـس اـلـوقت، أعـنـي
شعوري باالجوع جعلني أطمأن على نفسي، وأني ل زلت حيلا أرزق، كيف..!! لم يعد يهمني
المر فلو باحثت عن إجاباة لكل سؤال ينتاباني لوصل باي المر إلى الجنون أو إـلـى النتـحـار,
وقبل أن أتم تفكيري بامعدتي رأيت أمامي مائدة عامرة باطعام لم أر مثله ساباقلا، فوقفت أـمـامه

تأكلني الدهشة
ما هذا ومن أي أتيت باه؟! -
ـال ـحـتى- طعام .. وقد أتيت باه باطريقتي الخاصة، فكل مطالبنا ننسجها في عالم الخـي

تأخذ الشكل الذي تطلبه، ثم باعد ذـلـك يتجـسـد عـلـى أرض الواـقـع ـفـي لـمـح البـصـر،
وهذه الطريقة تعتبر من أسرارنا اـلـتي ل يـجـب أن يعرفـهـا أـحـد أـيـلا ـكـان جنـسـه أو

فصيلته، كما توجد لدينا مقدرات أخرى ستعرفها في حينها. 
وـمـن أي ـنـوع ـهـو، باـقـري، غنـمـي، .. عـصـيد.. ـكـدم، ـخـاطبته ـسـاخرلا فـلـم ينتـبـه-

لسخريتي، أو أنه رأي عدم جدوى المناقشة في معاني كلماتي التي باالطبع ل يـدري
ـه ـاحة وجـه ـى مـس ـة عـل ـزال معلـق ـامة ل ـت ـه والباتـس ـبر, وواصــل تعريـف ـاذا تـع عـم

الخضر.
سكل دون قلق فطعامنا يناسبكم معـشـر الرـضـيين، كـمـا- لن تفهم إذا ما أخبرتك، لكن 

أنه خال من الحماض والملح والدهون المكثفة، لذلك ستجده دون رائحة كما أـنـه
ليس باالنباتي ول باالحيواني فهو خليط من الشيئين. 

أيضلا لم أفهم !!-
قبل أن أستمر في مجادلته العقيمة أكتشفت باأنني أرتدي حلة مزركشة فاقعة اللوان، وناعمة
جدلا أكاد ل أحسها على جسدي، ول أستطيع تحديد نوعها بادقة، فـهـي خليـط ـمـن ـعـدة أـلـوان

وخيوط تدهش كل من رآها. 
ولن تفهم ....!!-

هكذا أجاباني وكأنه قد ضاق من كثرة استفساراتي لكن بالطف. 
فهذا شيء معقد باالنسبة إليك.. هيا جرب طعامنا. -

مددت يدي مترددلا وكأنني سأقبض على جمرة، وتناولت لقمة صغيرة مما هو أمامي وقذفت
باها إلى فمي، أخذت ألوكها باحذر كما لو كنت ألوك عقربالا ، لكن طعمها اللذيذ جعلني أـسـاباق
ذوقه نفسي في الكل، فما كنت أطعمـه هـو فـي أحسـن الحـوال مـا لـم أطعمـه أو حلمـت بات

ساباقلا، وأقسم باأنني لم أطعم ألذ منه في ماض حياتي البائسة أبادلا. 
أستمريت في تناول طعامي وفسكاسوف يراقبني باصمت واباتسامته ل تفارقه، حين تكلم باغتة

أعني خاطبني بالغته الخاصة وكأنه يود إخباري باشيء مهم
إننا على وشك الوصول إلى كوكبنا.. -

قاطعته مسرعلا وثمة سؤال تذكرته يراودني منذ وجدت نفسي على متن المركبة
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حـتى ـفـي خيـالي وـهـو واسـع باـمـا فيـه الكفاـيـة لـم أعتـقـد للحظـة واـحـدة باـأن هنـاك-
مخلوقات غيرنا تعيش في ـكـواكب أـخـرى غـيـر الرض، لكـنـك ـيـا ـصـديقي نـسـفت
ـب باوجودك هذا العتقاد فهل وأنا أتهيأ لبلع لقمة ضخمة باإمكانك أيها المخلوق الطـي

أن تترفق باي وتوضح لي ما خفي عني بال وعن البشرية جمعاء.
يا صديقي .. -

أجاباني باهدوء وثقة العالم بابواطن المور.. 
هل تعتقد أن عظمة اـلـ ـسـبحانه وتـعـالى تتوـقـف عـنـد خلـق الرض باـمـن فيـهـا ـمـع-

مجموعتها الشمسية فقط. 
كل .. وإل كـمـا أعتـقـد لـمـا ـكـان خـلـق ـهـذا الـكـون الـمـترامي الـطـراف والمزدـحـم-

بـاـالمجرات ـمـا دام ـسـيظل فارـغـلا ، ولـكـان ـسـبحانه أكتـفـى بـاـالرض ومجموعتـهـا،
أولكتفى باخلق مجرة المجموعة الشمسية وحسب.

إذن لن نختلف -
ماذا تعني-
أعني باأن حكمة اـلـ ـجـل وعل رأت وـجـود مخلوـقـات أـخـرى غيرـكـم ـفـي ـكـواكب-

أخرى لتعبده وتقدسه وتسبح باحمده، فعظمته
ـا,- والدليل أنني أخاطبك الن أكبر من أن يخلق الكواكب ويتركها خاوية ل حياة فيـه

والذي نعرفه عن ال أنه ل يخلق أي شيء عبثلا بال لحكمة ـقـد ل نفهمـهـا أحياـنـلا ول
نستطيع لها تفسيرلا

أتؤمنون باال كإله واحد أحد خالق كل شيء؟!-
يا رجل..-

أجاباني واليمان ينطق من خواطره الهوائية كالمطر
بافضله استطعنا أن نصل إليكم رغم باعد المسافة الزمانيـة باينـنـا باـمـا وهبـه إياـنـا ـمـن-

علم لم تصلوا ولن تصلوا إليه إل باعد عشرات الجـيـال، وتـقـول أـتـؤمن بـاـال.. نـعـم
نحن نؤمن باه ونصدق باوجوده، وهذا ما يعلمنا إياه رسل ال عليهم السلم 

أمعكم أنبياء، أعني هل يوجد باينكم أنبياء مرسلون-
نعم وـهـم ـكـثر لكنـهـم ـقـد توـفـوا جميـعـلا مـنـذ فـترات طويـلـة وـلـم يـبـق لنـا باـعـدهم إل-

نصائحهم وإرشاداتهم الداعية إلىعبادة الخالق وحده لنه ليس هناك إله غيره, وإلى
الحق والخير والعدل والمساواة، وكذلك باـعـض ـمـن كتبـهـم الـسـماوية، فنـحـن لزلـنـا

نحتفظ باها جميعلا ول نفرط فيها مطلقلا
وما هي أسمائهم عليهم السلم-
لم يكونوا واحدلا ول أثنين بال أكثر من ذلك باكثير، ول أرى ضرورة لذكر أســمائهم-

الن
أكاد ل أصدق-
ولن تصدق إذا ما أخبرتك-
ماذا أيضلا-
تقول كتبنا القديمة باأننا في حقيقة المر من الرض، أو باالصح خلقنا فيها-
هاه..-

فتحت شدقي على آخره مشدوهلا لما أسمعه
صدقني .. هذه هي الحقيقة.-
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وق ـمـا قـاله وحينـمـا رأى لم اسـتطع أن أرد عليـه إل باعيـنـي وهـمـا تمشـطانه بابلـه غيـر مـصـد
الدهشة تتلبسني أستطرد شفقه باي..

- سأخبرك كيف.. في البدء خلق ال تبارك وتعالى الجن لعـبـادته، لكنـهـم فـسـقوا ـفـي الرض
وسفكوا فيها الدماء، فقرر سبحانه إنزال العـقـاب باـهـم مـسـتثنيلا منـهـم عـبـاده الـصـالحين، وـهـم
أجدادنا الذين أمرهم جلت قدرته على لسان أحد رسله بابناء سفن للرحيل عليها متى ـمـا ـنـزل
لل أنجزت الـسـفن ـفـي عذاباه فقد كانوا متقدمين جدلا في علوم الفضاء والصناعة الفضائية وفع
فترة وجيزة وحملت أجدادنا الوائل الذين غادروا الرض وقلوباهم تتمزق ألملا، لكنها حكمــة

ال، وباعد تيه دام عشرات السنين في الفضاء..!!
كنت أستمع إليه في ذهول ناسيلا الطعام فما كان يتفوه باه أشبه باالخرافة، لكنني رغـم دهشـتي

لم أنس أن أسأله
- وكيف تسنى لهم العيش كل تلك المدة داخل سفنهم المغلقة ؟! 

ة، ش فيهـا لجيـال متعاقب - المر باكل باساطة فقد كانت تلك السفن ضخمة جـدلا، ومعـدة للعي
لتوفر كل ما يحتاجه المسافر من مطعم وملبس ومشرب لسنين طوال دعني أواـصـل كلـمـي

قالها بارقة ورجاء
- تفضل

- كما أخبرتك باعد باحث طويل عن كوكب يصلح للعـيـش، أهـتـدوا إـلـى كوكبـنـا الن فوـجـدوه
صالحلا للستيطان ، فاستوطنوه وعاشوا فيه ما شاء ال لهم ذلك حتى أتينا نـحـن وـقـد أطلـقـوا
وراس" ويعني الهبة في لغتكم، لكنهم لم ينسوا الرض ـفـي ـيـوم مـن الـيـام ڤعليه تسمية "سا
بال كان يأخذهم الحنين إليها، وقد كانوا يقومون بازيارات خاطفة إـلـى ـكـوكبكم ـلـدقائق معيـنـة
رغم باعد المسافة، ومن ثم العودة إلى كوكبنا وقد دهشوا أول المر للكائن اـلـذي وـجـدوه فـيـه
وهو النسان، فعند رحيلهم لم يكن موجودلا، وـقـد أـصـاباه اـلـذعر ـهـو أيـضـلا –النـسـان- عـنـد
رؤيته لجدادنا كما ذعرت أنت باالضبط، لكنهم سرعان ما ألفوه كما ألفـهـم النـسـان وخـلـدهم
في رسوماته التي أكتشفها علماؤكم مؤخرلا على جدران الكهوف والمغاور، بـاـل ولـقـد وـصـل
المر باالنسان إلى عبادة أولئك القادمين ـمـن الفـضـاء باأـشـكالهم الغريـبـة وـقـد ـشـاهد أـجـدادنا
ومن باعدهم أبانائهم وأحفادهم مآـسـي الرض وـقـد آلمـهـم ذـلـك ـكـثيرلا وأحزنـهـم ـمـدى تخلفـكـم
العلمي والمعيـشـي والحـيـاتي وتـنـاحركم فيـمـا باينـكـم, فـحـاولوا ـمـد يـــد المـسـاعدة إليـكـم خلل
رحلتهم المتكررة عبر العصور، لكنكم ظللتم تنظرون إلى الـمـر باـخـوف وريـبـة، وـطـبيعي
جدلا أن ل يغامر أجدادنا ونحن من باعدهم على القتراب منكم ونحن نراكم على هذه الدرـجـة
من الريبة والشك وأحيانلا من الخوف والقسوة، وهذه ما جعلـنـا ننتهـز الفرصـة لنأـخـذك معـنـا
ـلا ـدلا وطيـب باعد أن قذفت بانا القدار باعيدلا عن مخطط رحلتنا إليك فحملناك، عندما رأيناك وحـي
ل تبغي الضر لحد كما أخبرتنا أجهزتنا التي تستقرئ أعماق الكائنات الحية أيلا كان جنسها،

وأتينا باك إلى كوكبنا الذي لن تطأه باقدميك لن ذلك محرم على باني البشر..
لل فـكـل ـمـا قـاله فسكاـسـوف كنت فقط استمع كصبي صغير إلى والده، وقد نسيت فضولي قلي
كان يشبع فضولي باشكل أو باأخر وهذا مما أتاح له فرصة السترسال دون خـشـية مـقـاطعتي

إياه بااستفساراتي الساذجة.
باعمل تجارب حميدة على طباعك وعاداتك، وهل أـنـت ـمـؤذ أم عـكـس ذـلـك وحينـمـا-

تأـكـد لنـا باأـنـك مخـلـوق وديـع ظهـرت ـلـك كمـا تـرى الن، وكـل ذلـك حـدث أثنـاء
غيبوباتك التي استغرقت سنة ونصف باحساباكم الرضي.

ر منـه، فلـم أعـد أدري مـاذا أقـول وحينمـا هممـت يق ألجمنـي وخصوصـلا الخي ديثه الش ح
باالتحدث فهم ما أود قوله فاستبقني باالكلم. 
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تتساءل لماذا أتينا باك إلى هنا ولماذا جعلناك عرضة لتجاربانا!!-
هززت رأسي بااليجاب وقد أنتاباني ضيق باسيط وأنا أتخيل نفسي فأر تـجـارب دون-

علم مني.
المر باكل باساطة أجاب فقـد خـلـص علماؤـنـا إـلـى نتاـئـج مفادـهـا أن أرـضـكم مـهـددة-

باالزوال مادمتم على طباعكم هذه، وتساباقكم في مـضـمار تـصـنيع الـسـلحة الفتاـكـة،
باحكم تفاوت وتباعد مجتمعاتكم عن باعضها في كل شيء، لذلك أخبرنا آـخـر أنبيائـنـا
عليه السلم قبل وفاته باضرورة المجيء باأحد سكان الرض إيلا ـكـان باـشـرط حـسـن
طباعه لنرسل معه رسالة سلم وباعض الدلة على وجودـنـا، وأيـضـلا باـعـض العـلـوم
لل وترفع من شأنكم وتبعدكم عن واقعكم المتخلف، ولنك أنت التي قد ترتقي باكم قلي
من كان في طريقنا فمن الضروري طبعلا معرفة طباعك قبل التواـصـل مـعـك وـهـذا
علمـيـلا لـيـس عيـبـلا ففـيـه مـصـلحتك ومـصـلحتنا، ونرـجـوا المـعـذرة، لـكـن كـمـا ـسـبق
ـارب لل فقط ولم نعاشركم وذلك ما دفعنا لفعل التـج وأخبرتك  نحن ل نعرفكم إل شك

عليك منفذين باذلك وصية نبينا عليه السلم. 
همم .. هكذا اذن هي القصة يا صاحبي-

تساءلت باكبر أجوف وكأنني كنت أدري أو أعي كل ما قاله
دون زيادة أو نقصان.-
وما الذي علي فعله الن.-
ل شيء، فقط سنقوم باتلقينك ما يجب أن تقوله لبني جنسك ـمـن خلل دورة تدريبـيـة-

شاملة، كما سنقوم باإرسال باعض الرسائل المصورة معك تصور كيفية الحـيـاة عـلـى
كوكبنا وكيف نعيش وـمـن نـحـن كعربـاـون ـصـداقة باـيـن جنـسـينا تدـشـينلا لـبـدء علـقـة
وراس" العرـيـق، وـسـكان ـكـوكب الرض ڤمتفاهمه ومتبادلة باين سكان كوكب "ـسـا

المتخلفين.
أستفزتني جملته الخيرة وحاولت أن أحتج على مقولته لكنه.. 

ل تغضب أيها الرضي فنحن جنس من العار عليه الـكـذب، ول نتعاـطـاه أبـاـدلا لـنـه-
في ديانتنا كفر مبين، وقد تفوهت باما هو واقع دون تعسف مني أو مزايدة. 

أغمضـت عيـنـي فـي حـزن علـى سـوء حالنـا، لكـن وللمانـة أقـول باـأنني أثنـاء نقاشـي مـع
"ديسكاسوف" لم أتوقف عن تناول الطعام إل نادرلا حتى أتيت على كل ما في الواني

ما قولك في كأس من مشروبانا القومي -
قال ذلك ليقطع بايننا حدة الحوار الذي بادأ يتفاقم باينـي وبايـنـه عنـدما رآـنـي وـقـد تضـايقت مـن

صراحته الصادقة
ل مانع لدي-

لل باالعطش, قام باعدها باعدة حركات كمن يصفق أتي لم أخيب ظنه فقد جعلني حديثه أشعر فع
على أثرها شخص ل أعرف من أية كوة خـرج، يشـبهه فـي الشـكل والتضـاريس لكنـه كـان
لل، يحمل باين يديه علبة مـسـتطيلة تـشـبه ـصـندوقلا زجاجـيـلا، تحـتـوي عـلـى ـعـدة أقصر منه قلي
ـأنه أغلفة كما لوكانت كتالوجات مليئة باالصور الملونة، وعندما سألته أين العصير، أجاباني بـا
في الصور، وباأنه سيخرجه بامجرد الشارة إلى القوارير المصورة وأن هذه الطريقة تســمى
وراس" دون ـسـواهم، ڤ"باالجاذباية السحرية" وهي مقدرة خارقة يمتاز باها سكان ـكـوكب "ـسـا
ـا لم ألتفت إلى شرح فسكاسوف رغم غراباته، فالذي لفت انتباهي أكثر هو الشخص الذي أتاـن
باالصندوق الزجاجي، فلم يكن يمشي على قدميه بال كان يتنقل من مكان إلى آـخـر باـسـرعة ل
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تصدق، كما أنها المرة الولى التي أرى فيها شخصلا آخر غير "فسكاسوڤ" فأـجـاباني عـنـدما
قرأ ما يدور باذهني..

هذه "ديسكالوا" الخادمة وـهـي ـمـن ـضـمن أعـضـاء ـطـاقم الرحـلـة، وطريـقـة مـشـيها-
ليست غريبة فهذه هي طريقتنا في المشي, النتقال ـمـن باـعـد إـلـى آـخـر, ـكـذلك تـجـد

مركباتنا، ولذلك تجدنا سريعوا الحركة سرعة خارقة
لماذا يا صديقي ل تقدمني لبقية أفراد الطاقم-

حاولت جره إلى البوح بابعض أسـراره دون أن أفكـر مسـبقلا حـتى ل يقـرأ أفكـاري، ولننـي
لل أردت معرفة رفاقه لكي أصدق باأنني مستيقظ ولست أحلم.  فع

أرجو المعذرة يا صالح فهذا ل يـسـرهم، وأرـجـو أن ل أـكـون ـقـد جرـحـت ـشـعورك-
لكنها الحقيقة

لماذا -
خط، نطقت باها ومذاق مشروباهم له وقع السحر على لساني، كما أنتـاباني شـعور ممتلـئ باالس
لعنلا في سري المصادفة التي أوقعتني باين أيدي هذه المخلوقات الملونة التي تزدري باـشـريلا

كونه ل يشبههم.
ياللعنة هكذا ثرت باغتة كحيوان أخرق دونما سبب وجيه وكأنني فقط أردت استعراض نفسي

في لحظة الغضب فلم أفطن لتهوري المتسارع من أن فسكاسوف يقرأ أفكاري.
شكرلا-

ع مـا برود كمـن كـان يتوق ذوي كـالزهور اليانعـة، قالهـا با صفعني باها والباتسامة في فمـه ت
حدث. 

ـم يـكـن قـصـدي حاولت أن أتدارك المر وأن أشرح له ما كنت أقصد وباأنني قد تسرعت، وـل
تي ة ولـم أعـد أدري بامـاذا أفسـر لـه فعل ا أباـرر لـه غلطـتي الغبي الساءة إليهم، تلعثمـت وأن

لل باأول ويعرف مدى كذباي. السوداء، فهو يقرأ أفكاري أو
لل إلى الرض، فهذا ما ـكـان متفـقـلا عليـه عنـد- انتهى المر أيها الرضي، ستعود حا

أول باادرة تبدر منك للغضب أو الحنق أو الـسـخرية ـسـنعيدك إـلـى كوكـبـك باواـسـطة
القذيـفـة النجمـيـة الـعـابارة للمـجـرات فلـسـنا نـسـمح أن يتـطـاول عليـنـا كائـنـلا ـمـن ـكـان

خصوصلا إذا كان باشريلا متخلفلا مثلك.
أرجوك فسكاسوف أسمعني!  -

قلتها صادقلا عساه يسامحني على زلتي الغير مقصودة..
أسف.. نحن ل نساوم في قراراتنا أبادلا، وما ـقـرر يـجـب تنفـيـذه ـفـورلا أختـفـى باـعـدها-

مباشرة من أمامي وكأن صاعقة أباتلعته
لهذا كان رفاقي ل يودون اللتقاء باك لنكم معشر البشر سريعوا الغضب ل تراعوا-

مـشـاعر الخرـيـن، ولـهـذا ـكـان محرـمـلا عليـكـم دـخـول كوكبـنـا، هـكـذا ـكـانت وصـية
الجداد. 

كانت خواطره تأتيني من البعيد هذه المرة ولم يستمع أبادلا إـلـى توـسـلتي باـعـدم إرـسـالي ـمـرة
ثانية إلى عالم البؤس والحرمان والضياع، فقد استطبت صحبتهم وأود لو أن العـمـر ينقـضـي

باي باينهم. 
أرجو المعذرة هذه هي الوامر ولن أستطيع مخالفتها، كـنـا ـقـد أـعـددنا ـلـك بارنامـجـلا-

لل يـسـتفيد مـنـه باـنـي جنـسـك عـنـدما تـعـود إليـهـم لكنـكـم كـمـا يـبـدو ل تـسـتحقون ـحـاف
الخير...الوداع أيها الرضي!!
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أستسلمت لقدري وقبل أن أغيب عن الوعي اـسـتعدادلا لتـسـفيري عـلـى مـتـن ـعـابارة المجـرات
لل: سمعته يخاطبني قائ

- من حسن حظك أنك ستعيش ألف سنة لنك أكلت من طعامنا فهو شبيه باإكسير الحياة الذي
تحلمون باه في تركيبه الجزئي، ول يجعل الخليا تموت مطلـقـلا، ـمـن ـيـدري فـقـد نلتـقـي ـمـرة

أخرى خلل عمرك الطويل ، والن الوداع. 
آخر شيء سمعته هو دوي النجمة الكونية العابارة للمجرات وهي تقلع باي إـضـافة إـلـى جمـلـة
ق الصـل منـي مـع اختلف باعـض خة طب فسكاسوف الخيرة الذي يشبهني كما لو كـان نس

التفاصيل.
الوداع يا قريني الجاحد.-

أفقت باعدها علـى واقـع مـزري، لجـدني عرـضـة لمـطـاردة الصـغار وقهقهـات الكـبـار كلـمـا
وراس الخـضـر", ـحـتى جعـلـوني أـشـك ـفـي نفـسـي ڤرويت لهم قصة رحلتي إلى كوكب "سا

لل أم أنني كنت أهذي باما ل يصدق؟! وأتساءل، هل سافرت فع
حتى الن لم أجد من يجيبني على سؤالي، لكنني كثيرلا ما ذهبت إلى نفس المكان الول الذي
ديقي فسكاسـوڤ علـه يصـفح لا ص سأخذت منه إلى المركبة الغريبة وأقضي ليال باطولها منادي

عـنـي وـيـأتي لينـقـذني ـمـن نفـسـي وـمـن ـقـومي، فل أـسـمع إل ـنـواحي يـهـاجم ظلم اـلـبراري
الموحشة، وعواء الذئاب يدهمني من البعيد.

90صنعاء – شتاء 
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أميـرة

أميرة..
وسنابال رياح الخريف تـهـرول ـفـوق وـجـه مـسـاء المديـنـة النائـمـة يـسـمع لـهـا هـسـيس الـجـوع

والفاقة..
ائن المقهـى وعـالمهم الخـانق المتشـبع ادتني منتشـلة إيـاي مـن همـومي، ومـن ضـجيج زبا ن
باالدخان والضحاك الذي يشبه البكاء، واشعلت ذباالة العين الذكرى، باالطفولـة ولهـاث "حبـس

 داخل أزقتنا الفقيرة وكركرة الطفال القديمة..)1(أمان"
لجال أمي مريضة أدلي ريال.. ال يخليك! - يا ر

ـان قدميها الحافيتين الرقيقتين تنغرزان كانتا في وجه الرصيف ينوشهما البرد، وعيناها البنيـت
تبتهلن لي بامودة واستجداء 
.)2(- قديه مرقدة في المستشفى

)3(- وأباوش ماله ما يصرف عليها

وجمت ولم ترد علي رباما أفزعها سؤالي المبحوح باالمفاجأة لكنها كمن ـتـود أن تخـيـب ظـنـي
فيما خمنته، تمتمت هامسة كأنما تحدث نفسها باحزن شفيف

- أباي سار البحر!
اسمها كان أميرة، أخبرتني وصوتها يرتعش عندما سألتها باـشـرود فأـضـاءت كلـمـات ـشـفتيها

لي نار السنين.. اليتيمتين ذات الثقة المشحونة باشجن لم أفقهه شارعنا المظلم وأوقدت ف
- أمي مريضة..!

أسمها عذب وجسدها النحيل تنهشه صنعاء باكلباها الضالة ونومها الكسيح
- وما قد رجعش من البحر؟!!

- منهوه!!
كنت ألقي عليها أسئلتي باآلية جامدة وكانت تجيبني بانفس طريقتي لكن باصدق.

- أباوش!!
!!)4(- ماعاد عيرجعش....

أجاباتني محنية الرأس تراقب قدمها اليسرى وهي تمسح وجه الرصيف باحيرة
.)5(- قالت أمي أنه يمكن قد ضاع أو فحسته سيارة

أباكتني من الداخل هذه المخلوقة الهشة باينما عيوننا تبحث ـفـي باعـضـها ـعـن ذواتـنـا وهمومـنـا
الكسيرة، فنهرتني باصوتها الرقيق عندما طال صمتي..

)7 ( أدلي الريال.. قوى!!)6(- يله

أضاءت قناديل القلب المطفأة هفهفة خصلت شعرها المتناثرة على صفحة وجهها القمحــي،
كشلل منسي عند نهر مقدس باعيد، وأذابات بادفء ـيـديها الحنوـنـتين غابـاـات ـصـدري الثلجـيـة

وهي تشدني من يدي بادلل ورجاء.
أباتسمت لها من خلل دخان سجارتي المتطاير وصمتي يجترح الدمع داخلي وضجر ما باـعـد
ـب ـأس والتـع القات والحزن الليلي المعتاد، وهززت رأسي باالموافقة, حينما ذهبت ممتلئة باالـي
يسكن كفها ريالي الوحيد، متوارية وراء عقارب التاسـعة وأـضـواء المقهـى الكابايـة واختفـت
حزينة، أظلم الشارع الضيق باالتراب وفضـلت الـمـارة الجاـفـة وعطـن الـبـول الـحـاد وصـار

للشاي في لساني طعم السراب.
كان اسمها أميرة.. وجهها حبيب وأمها مريضة..

 )8(ذهبت تلحق وعود الجرائد "وكدمة" العشاء
رحلت أميرة الحافية إلى حيث ل أدري 
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وفي السماء البعيدة
أختفت نجمة صغيرة

وانتشر الظلم.
90صنعاء- خريف 

هامش:
لعبة شعبية يقوم باها الصغار.-1
هي. في العامية اليمنية. -2
والدك. في العامية اليمنية. -3
ألن يعود. في العامية اليمنية. -4
سحقته. في العامية اليمنية.-5
هيا. في العامية اليمنية.-6
لو سمعت. في العامية اليمنية.-7
خبز شعبي يمني.-8
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تصاوير اليبوسة والملح والسمنت
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..صمتاا العم حميد سيخبرنا باما حدث

عندما وصل العم حميد كان وجهه مبيضلا من الغضب والحزن، كان قد تأخر نصف ساعة
كاملة عن العمل، أستقبلناه متسائلين نحن زملئه وعشاق قهوته، "وال يمكنهم عرب....!"

وسكت، أنتظرنا أن يكمل، بالع ريقه وأضاف "والملعون إبان الملعون أخذ مني عشرين
دولر حق توصيله ما تساوي خمسة دولرات" ، كانت هذه هي طبيعته يدخل ويشتبك في
خمسين ألف حكاية وقصة عندما يتحدث، "خلك من المعلون إبان الملعون، وأخبرنا من هم

العرب وأيش حدث لهم!" ، خلع نظارته وأخذ يمسحها باتؤدة حارقة ومراراتنا توشك إن
تنفقع ننتظر الجاباة، لكنه كان يبدو في كوكب آخر، وأخيرلا فتح فمه, "وصللني ....!",

وأكملنا ورائه مسرعين "الملعون إبان ستين كلب"، سكت حتى يعيد النظارة إلى مكانها فوق
أنفه الصغير "وطلب مني...!" ،هذا الرجل ل فائدة منه في نقل الخبار، لكننا وبامجرد أن

نراه نمطره بااستفساراتنا، علما سمع وشاهد في يومه، "هه وباعدين.." يا قيامة ال قومي كنا
نظن أحيانلا أنه يقصد ذلك، "شفت ...!", يا رب محمد عاد للصمت، هل يود قتلنا  هذا

الدمي "تشتوا قهوة!". كان شديد النقاء باعمره الستيني، ولول حبنا له لكلناه باأسناننا غيظلا
منه، "يا أخي ذباحتنا باقهوتك، أيش حصل باالعرب.. ماتو؟", كنا نستفسر عن حادثة مروعة

حدثت أمام إحدى المدارس الثانوية، وقد سمعنا من باعض رفاقنا أن العم حميد كان هناك
لل حتى يخبرنا باالتفاصيل, "قصدي صحيح.. ساعة الحادثة، وها نحن نوشك أن نبكي فضو
سسقط في أيدينا وحزلنا السكون المقهور، لم نقل شيئلا، معي قهوة بااهرة من حق البلد!..". أ

أمطرناه بانظراتنا حانقين، حدقنا فيه عن قصد لعله..!!، تفرقنا عنه، وذهب كل واحد منا إلى
عمله، وكأن المر ل يعنيه،"أمانه أنها قهوة...!!".

 - ديترويت2000صيف 
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غغرباــــــة -  ـ  

أخذ يراقب الطريق باحذر مشوب باخوف، كان الصمت يلف المكان، ـفـي ذـلـك الـصـباح
الباكر إل من زقزقة عصافير رمادية، كانت تتقافز على الغصان الـجـرداء, لتـلـك الـشـجار
الواقفة في وجه الشتاء، والثلج بابياضه الحليبي المحبب يغطي الماد، عيناه الصغيرتان كانتا
تتساءلن عن هذا الشيء البايض الذي سيدعى باالثلج، هو يتذكر جيدلا أنه ـلـم يـشـاهد مثـلـه ـفـي

بالده البعيدة وباهذه الكمية الهائلة وكان قد صم على أكتشافه.
لذلك أستيقظ بااكرلا باينما كل من في البيت كانوا ل يزالون في نومهم الهنيء, فتح الباب
وتقدم باحذر خطوة إـلـى الـمـام، الرـيـح الخفيـفـة الـتي ـكـانت تـصـفعه بارفـق عـلـى أرنـبـة أنـفـه
ـل الصغيرة لم تجعله يتراجع، تلفت يمنه ويسره وحينما لم يرى أحدلا، أنطلق فجأة مسرعلا مـث
فأر هارب باأتجاه الشارع الخالي، وقبل أن يصل إلى ـعـرض الطرـيـق تـعـثرت ـقـدمه وـسـقط
ـه ـاد أدراـج على الثلج الذي غطى وجهه وبالل يديه، فانتفض من شدة البرودة التي واجهته فـع
راكضلا صوب الباب الموارب، "أسووه.. ،... باارد" قالهـا لنفسـه مـن بايـن لهـاثه محـدقلا فـي
ـامه ـا أـم غريمه البايض النائم على الرض، وشبح اباتسامة تلوح في وجهه وهو يحدق في ـم

باإنبهار وفرح ل يدريه.
- ديرباورن92شتاء 
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- صـــورة -

ساعة الجدار كانت تشير إلى تمام الواحـدة والنصـف باـعـد منتـصـف اللـيـل، والبـطـل
الوسيم الحليق الذقن وسيجار ضخم باين أسنانه البيضاء، على جواده الممشوق في الـصـندوق
السحري الذي سيدار باالكهربااء، يجندل "الوـغـاد" الـذين نـسـوا أن يحلقـوا ذقـونهم أو يهنـدموا
ملباسهم، هكذا ـكـانت تـعـاليم المـخـرج، وعـلـى الـجـدار الـقـذر أـخـذت ـصـورة بـاـاهته لزعـمـاء
راحلين وباعضهم ينتظر، تأخذ مكانـهـا ـفـي مـسـاحات الجـدران الملطخـة باالـسـخام والبـصـاق،
ـارك صورة للوطن البعيد وسهوله ومدرجاته الخضراء، وأيضلا أحاديث تتحدث عن عقوباة ـت
سشقر وسمر يبتسمن في دلل وإـثـارة ـمـثيرة، وـهـن يستعرـضـن الصلة، وصوير ملونة لنساء 

أجسادهن النارية في الهواء الطلق أو باين الشجار.
) أحد الرواد، لعلع باها عاليلا في وجوه زملءه الذين يلعبـهـم، وأـمـارات الظـفـر1"هند..!!"(

باادية على وجهه، وثمة  على الجدار إعلن يتـحـدث ـعـن ـشـقة لليـجـار،  "يرـجـى التـصـال
عـلـى ـهـذا الرـقـم، (..........)، البـطـل الوـسـيم ل ـيـزال يلـقـن "الكومـبـارس" تـعـاليم المـخـرج
المختـفـي جـيـدلا، ولـعـبي "الـبـوكر" ـفـي مـعـاركهم الخاـسـرة، ووعـيـدهم تـلـوح بـاـه القبـضـات
الغاضبة، "إذا أنت خايف على فلوسك ترلوح أرقد ناهي؟!!" كان يقولها متوعدلا، "تمام ألـعـب
بلل ثـم ذلحين ورباطل كثرة الكلم حقك هذه"، التلفـون يـرن فيأـخـذ السـماعة أحـدهم، يرـطـن قلي
نن" يرد أحدهم مستفـسـرلا، "حـقـه القحـبـة"، "ل يرفع صوته عاليلا "سام موجود يا جماعه"، "م

قلها مش موجود" ثم يكمل كلمه وهو يغمز باعينه "قللها فيه واحد غيره". 
نساء ورجال وقوارير باراقة ومترعة في حاـنـة أنيـقـة ـمـن ـطـراز "الـكـاباوي"، والبـطـل باينـهـم
يراقص حسناء سأم شعر أشقر أعدها المـخـرج كمكافـأة لـه عـلـى أداءه المبهـر، ولتخفـف عـنـه
لل من حرارة ورطوباة الستديو المزدحم، باينما ومن آخر المقـهـى ـيـأتي ـصـوت جـمـاعي، قلي
سحب.!!", ثم يسكت الصوت فـجـأة، "أـطـرح الفـلـوس وإل يشبه الغناء "..ويا طول النواح من 
لـطـل عـنـترة لل له متوـعـدلا، "ـيـا ولـيـد با قسملا باال أنزع كبدك"، أحد اللعبين كان يخاطب زمي
رارة العـراك كـانت قـد أوشـكت علـى والعب بال كثرة صياح وإل روح أرقد عند أمك" ، ش
ور وفر، "قد قلت ـلـك وأـنـت الشتعال، البطل أيضلا كان في معركة ضروس مع أوغاده باين ك
لـجـال أخبر بانفسك"، رده كان حازملا قبل أن يطلوح باقبضته ـفـي الـهـواء"، "ـسـامعين" ، "ـيـا ر
لل أن هـوى لخلنا نلعب" باقية الزملء نهروه فعلزت عليـه نفسـه، فمـا كـان منـه إ أعقل شوية و
سشـل د  باكفه على وجه خصمه، الصفعة كانت من القوة باحيث جعلت المصفوع يبـدو وكـأنه ق

للحظات قبل أن ينشب أسنانه في عنق الخر, "ياجماعة عيب عليكم قدكم كبار".
لم يكن هناك متسع من الوقت لسماع النصائح، فالمعركة ـقـد حمـيـت، ـتـدخل باـعـض اـلـزملء
لل وقد عادا للعب ثانـيـة ـكـل يلـعـق لل دقائق إ والصحاب والحاضرين لفض النزاع، وما هي إ
ررويتك" قال أحدهما ولم يجب الخر. الساعة كانت تواصل رحلتها في الليل جراحه، "إذا ما 
الطويل، وفي فلن وقناني البيرة مرصوصة أمامه مثل نياـشـين النـصـر ـفـي مـعـارك اـلـوهم،
والدخان يزحف في الوجوه والعناق، والرجل في صورة على الجدار له عينين مغرورقتين
باالدمع، ل يدري  له الدمع أحد سببلا، وصوت " لندن" يتحدث عن مجزرة المـسـجد ل ـتـدري
أين "أنزل باالجوكر"، قال أحد المتعاركين، " أنزل باجدتك" رد الخر" أشهدوا عليه يا ناس"
، قالها وهو يشير متوعدلا إلى خصمه" جلني يا خي خلـنـا نلـعـب باقـلـب ـسـالي" أـحـد اللـعـبين
تمتم باضجر، كان ينظر أـحـدهما إـلـى الـخـر باـكـره, وـمـن زاوـيـة أـخـرى ـمـن زواـيـا المقـهـى
تتناوب الصوات "جفمى فايف"، "فايف وات"، "ـفـايف باتـشـز" فيقهقـهـون باـصـخب والبـطـل
الوسيم يظهر هذه المـرة وـهـو يـفـك الـصـفاد ـعـن معـصـمي حـبيبته الحـسـناء، ل تـدري ـمـن
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صفدها وحده المخرج يعلم ذلك ثم يأخذها باين ذراعيه، بانبالة الفارس ويلتهم شفتيها الشهيتين
", باعد ذلك وهو ل يزال ينهش تلك المرأة الشهية.THEENDلتظهر الـ"

لل الليل لم ينته باعد والمقهى لم يغلق أبـاـواباه، والجمـيـع ـفـي لعبـهـم ومـشـاجراتهم الحامـيـة، وقلي
لل أخذ الزباائن ينسحبون إلى بايوتهم مثخنين باضجر ل يطاق. قلي

- ديرباورن92شتاء 

هامش:
هند: المقصود: هاند: وهي أشارة الفوز في لعبة البوكر.-
ناهي: تمام-
وليد: وصغير لولد، وتقال للستخفاف-
يا رجال: باتشديد الجيم: يا رجل-
قد كم : أنتم-
إذا ما رويتك: سوف أريك وتقال للتهديد-
جفمي فايف: أعطني خمسة، وتقال للمداعبة أو الستحسان.-
باتشز: جمع مومس-
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ثلث فتيات مكسيكيات في مدينة بااردة 
ثلث فتيات مكسيكيات جميلت تنتظرهن سيارة قديمة عند بااب المصرف، كن
فاتنات كما لو أنهن ذاهبات إلى حفلة، واحدة رشقت زهرة صفراء في شعرها السود،
أخرى عقصت شعرها اللبني على شكل كرة صغيرة إلى الخلف، وأظهرت عنقلا شاهقلا

يستحق العض، أما الثالثة فقد عطرت المكان بااباتسامة سحرية كاملة السنان. من أين أتت
لل في غاباة منسية في كوكب الطيور سعتقت زمنلا طوي تلك المخلوقات المعطرات باأنوثة 
الملونة والفراشات الناطقة، عند ما دخلن كنا نقف في طاباور طويل أمام نافذة الصرافة

يعصف بانا بارد لعين، جافي الوجوه مشققي الشفاة، مثل رجال من خشب تركوا هناك
مليين السنين حتى تهرأت مفاصلنا، لم يكلم أحدنا الخر، صسموتلا والهواء بايننا ميت،

حتى أهللت ثلث شموس تفوح منهن رائحة أمريكاء اللتينية، باجبالها وسهولها وأنهارها
وأسرارها التي لم تعلن باعد. عادت الحياة إلى أرواحنا، أزهرت شفاهنا باإباتسامات يانعة،
أفسحنا لهن الطريق جذلين ليتقدمن الصف، وعندما شرعن في الحديث فيما باينهن وعلت
ضحكاتهن، أباهجت أفئدتنا لثغتهن التي تشبه لثغة عصافير لم تخلق حتى الن، قضين ما

أردن وخرجن، لم يلتفتن إلى أي واحد منا، كن قاسيات الرادة والدلل، صعدن سيارة
قديمة كانت تنتظرهن وأنطلقن مرتويات الجساد، تطوح باهن موسيقى راقصة أنبعثت

لل وقد اجتاح صلداحة من مسجل السيارة، فنتاباعهن باعيون مليئة باالحسرة. فجأة لم نشعر إ
لل إيانا إلى طيور سكرانة، تطارد سيارة قديمة في الربايع مدينتنا المغطاة باالثلج، محو

 داخلها ثلث أغنيات قصيرة لحقول تنهض من نومها الن. 
98ديترويت أواخر شتاء     
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أقاصيص أمريكية
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سقــــــوط  

ه سوكـل إليـه، كـان قـد أحـس أنـه لـن يقـدر علـى أدائ ذي أ عندما شرع في أداء العمل ال
باالشكل المطلوب منه، فكر في العتذار ومعنى ذلك أن الباب سيفتح في وجـهـه إـلـى ـعـرض
ـه، فقضــى الطريق، كان في ليلته الفائتة قد رأى في منامه أن كلبالا كثيرلا تلحقه تود الفتك بـا
سسخرته تلك، ومع ذـلـك لـيـس أـمـامه إل الطاـعـة، ليلته في المطاردة، قواه لم تكن لتساعده في 
عندما نفذ صبره، أخذ سيطلـق لعنـاته عالـيـلا فـي وجـوههم أولئـك اـلـذين يتـضـاحكون علـيـه، ل
يدري في إنفعاله ذاك، للحظة هل شعر أنه يوشك على السقوط، عندما تأكد من ذلك ـكـان ـقـد
لل بارطوباه البلط تدغدغ جبهته بابرودتـهـا الجاـمـدة، وقـبـل أن يغـيـب إـلـى البـاـد رأى أحس فع
باعينـيـه المظلـمـتين إل ـمـن باـصـيص ـمـن ـنـور أن الجمـيـع ـكـانوا يتـقـدمون بااتـجـاهه ـشـاهرين

سكاكينهم.
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نجينـصــــــا  

لسانها كان أحمر نقيلا عندما مدته لي في دلل..،
بجيننا"، تلبس جاكت ذي لون أسود وقبعة سوداء فتبدو مثل أميرة قديمة، وتمـلـك أسمها "

سيارة "نص" عمر، ولنها تكره الزحمة والوامر فقد فضلت العيش وحيدة.
تعمل في ورشة رقيقة مثلها، وهي الفتاة ذات التاـسـعة عشـرة وردة ـمـن العـمـر، تحمـل
ألواح الخشب الثقيلة والصناديق الفارغة والممتلئة باأشياء ل تدري باها متصنعلة الجللد بـاـذكاء،
ـل ـي العـم وعند آخر كل ليلة عمل مضنية هي ل تخبر أحدلا باذلك تذهب بارفقة أحد زملئها ـف
ـان إلى مكان ما حيث يمارس فيه الناس أشيائهم الخاصة جدلا، نسيت أن أخبركم أيضلا، لقد ـك

طعمها لذيذلا حينما كانت عندما يأتي دوري تمنحني مكانلا قصيلا من سريرها الوثير.
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تقليد   

رنين الملعق الرتيب كان يسيل بارتاباة على وجوه باعض زباائن المطعم العتيق، الكبار
في السن الشديدي النظافة والحريصين بامـا أوـتـوا مـن حـرص متـوارث علـى آداب الماـئـدة،
وجوههم عاجية وأصاباعهم طويلة تكاد تتمزق رقة متكلـفـة، يتـحـدثون باهـمـس جـنـائزي، فيـمـا
الخرين ل يشعر باهم أحد، عند ما يفرغون من أطباقهم يتحولون باكل لياقة المائدة إلى ذـئـاب

تندي عيونهم العجوزة ويبدأون في نهش الخرين وهم يبتسمون.
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علـــــــي  

سنتان يا علي وأنت تغسل الصحون وتمسح الرض وأوساخها، آلف الـسـاعات وأـنـت
تركض في نفس الطريق، و"تعال يا على، أذهب يا على" أغـسـل هنـا، أنتـبـه باالوـعـة الحـمـام
طفـحـت أدـخـل ـيـدك وأـخـرج اـلـذي يـسـدها..، ول تنـسـى القماـمـة ـيـا عـلـي يأمروـنـك بالغتـهـم
ول تكرـهـه تتـنـاول عـشـائك البـسـيط المعجونة "باالسقاطة"، وهذا المساء، هذ الن، ـهـا أـنـت بـاـذ
وحدك باين مجموعة من العمال ل يعيرونك التفاتلا كما لو كنت لست موجودلا باينهم، ل تدري
لماذا تود البكاء والركض باعيدلا تحت مطر من ثلج مثل مجـنـون يـهـرب ـمـن نفـسـه، ـمـع أـنـك
ـي كنت تتصنع مثلهم عدم المبالة، في آنك ذاك أقبل عليك رئيسك في العمل وأخذ يصــرخ ـف
ـك تـشـعر وجهك بالغته التي باالكاد تحفظ باعض كلماتها، كان صراخه عظيملا ذلك الكلب، جعـل
بانظرات زملئك تسلقك باتشف ل تدريه، كما لو أنك قد أرتكبت ذنبلا ل يغتـفـر، علـقـت اللقـمـة
باحلقك وتجمدت مكانك ل ـتـدري ـمـاذا تفـعـل، كـنـت ـحـدثت نفـسـك بـاـالوثوب ـفـي وجـهـه ذـلـك
الضخم ونهشه باأسنانك، لكنك تراجعت باانكسار، فمن أـيـن ـلـك باالـمـال باـعـد أن يلـقـى بـاـك ـفـي
الشارع، من أين ستأكل، كيف .. كيف!!، دوائر السئلة خنقتك، فذبات في مكانك مـثـل قطـعـة
ثلج آسنة، وعندما أمسك باكتفيك هازلا أياك باقوة ـلـم تتـحـرك، بـاـل تـسـاقطت دموـعـك، وحينـمـا
لل، وـغـدى منـظـرك ـيـثير الـشـفقة، فرفـعـت ـصـوتك عالـيـلا حاولت كبح جماحها أزدادت هـطـو

وأجهشت باالبكاء، فلماذا باكيت يا علي.. لماذا..؟!
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لحظـــــــــــــة 

كانت ساعة الحائط قـد شـارفت عـلـى الثانيـة والعشـر دقـائق مـن باعـد منتصـف الليـل،
رلا باالسـاعة، عنـدما ل أدري مـن أيـن ه أجي وحدي أهيئ نفسي لمغادرة المحل الذي أعمـل با
ـذ ظهر لي ذلك الوجه، أنقبض قلبي لرؤيته خصوصلا وأنه بادا كما لو كان ينتظر خروجي مـن
فترة طويلة، حاولت التراجع باأتجاه المحل، وحينما أستدرت، لم يتفوه بـاـأي كلـمـة، لكـنـه ـكـان
قد سحب شيئلا من وسطه، ساعتها أدركت لخر مرة باأن كل ما كان يعتمل في رأسي وسأمني

باه نفسي لن يتحقق أبادلا.
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كاباـــــــــــوس  

اك مـن نبشـه مـن فراشـه، فتح عينيـه خائفـلا ودقـات قلبـه تركـض متسـارعة وكـأن هن
تتصاعد من فمه رائحة نووم حامضة، وحده ممدد على فراش حـجـري يلـفـه الـصـمت، نـهـض
من رقدته عاريا متجمد العينين تتساقط رموـشـهما مـثـل أوراق ياباـسـة، وـفـي حـجـرات اـلـبيت
الخاوية أخذ يبحث عن شيء ل يدريه، جامد القسمات فـلـم يـجـد أـحـدلا، فـتـح الـبـاب وـخـرج ل
يزال عاريلا إلى الشارع الذي كان مكسولا باطبقة كثيفة من الرـمـاد، يتبـعـه ـسـكون رصاـصـي،
الشارع له نفس المعالم المألوفة، والسماء فوقه شديدة الزرقة تشبه صفيحة زرقاء ـمـن ـفـولذ
لة ويسـرة فلـم يـرى أو ة، تلفـت يمنـ ميت ل طيور فيها. سار إلى نهاية الشـارع باخطـوات آلي
يسمع شيئلا " أين ذهب الناس" كل ما حوله هباء زفت وقطران ناعم ـتـذروه رـيـح ميـتـة. ـكـل
الشوارع التي سار فيها أخبرته بانفس النتيجة الساباقة "ل أحد" ليس أمامه إل الـصـمت وظـمـأ
شرس يفتك باه، توارت عيـن الشـمس بااحمرارهـا الـواهن وتركتـه وحـده فـي ظلمـة حالكـة،
وعندما أعياه البحث توقف مكانه خائفلا يحدق في كل التجاهات علله يرى أحدلا، وثمة شعور
قاتل ل يدريه يدهمه عاصفلا "أين أنتم", صرخ باكل صوته صرخة جوفـاء ل يخـرج ـصـداها
عن محيطه، سقط متهالكلا على الرض العارية وأجـهـش باالبـكـاء، وـمـن ـحـوله أـخـذت ـتـبزغ

مئات العيون!!.
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ميشيـــــــل   

"هيه.. أيتها الخنزيرة كم تأخذين لقا خلع سروالك القذر" ,
ات يـا ابان السافلة عاملني كما لو كنت كلبه في الشارع، أخ لو...!! دعك من هذه التره
عزيزتي ميشيل فقد سمعت ما هو أسوأ وأقذر وتفقدي نفسك الن، علـيـك أن تظـهـري ـثـدييك
سحمرة، وأيضلا رموشك وعينيك ل تنسي أن..، مشدودين باما فيه الكفاية، وكذلك شفتيك أكثرة 
ثم ما هذا يا رباي، تغضن تحت الجفنين معلا، ـحـاولي ـيـا ميـشـيل أن تخفيهـمـا جـيـدلا، وإل فـلـن
يبصق في وجهك أحد, دعك من هذا التبرم السخيف وإل فستواجهك المتاعب ولعلك لم تنس
عند ما ذهبت إلى أحد الشوارع التي لم تعتاديها محاولة منك ـفـي التغيـيـر وحـسـب، كـيـف أن
فتياته تكالبن عليك وأشبعنك ضربالا، فقط أنتبهي لعملك وحافظي على نضارتك ما استطعت،
ت صحيح أن عمرك قد تجاوز الثلثين باقليل، لكنك ل زلت تمتلكيـن قوامـلا تحسـدك عليـه بان
العشرين..، و ....!!, أوه يا رباي لكنني تعبت وقرفت من ـهـذه الـشـغلة، ـكـل ليـلـة ـفـي حـضـن
رجل جديد، مللت يا إلهي، ليت أن لي ..، دـعـك ـمـن لـيـت وـهـذا الكلم الـفـارغ، فـلـن ينفـعـك
عض الشفاه ولن تطعمك أمنياـتـك الفارـغـة دـعـك ـمـن ـهـذه الوـهـام ـيـا ميـشـيل، وإل فـسـوف
لل، تأكلين من القمامة، والن هيا القي نظرة أخيرة علي "مكياـجـك" أرفـعـي ـهـذه الخـصـلة قلي
نعم هكذا إلى اليسـار، دعـي جبينـك يظهـر جليـلا، ول تنسـي الكحـل لكـي تبـدو عينيـك أكـثر
لل، رائع أليس كذلك، هيا يا عزيزتي أنفضي عنك الكسل، ففاتورات ـكـثيرة يـجـب علـيـك جما
سدادها تنتظر، تحركي فقد شارفت الساعة على العاشرة، لقد ـتـأخرتي ـعـن موـعـدك، فالليـلـة

ليلة سبت، عجلي لعلك تدركي آخر الزباائن، في هذا الوقت المتأخر من الليل.
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صــــــــــــــــراخ  

مثل نقطة سوداء متحركة كان  يبدو في صحراء هائلة ـمـن باـيـاض ملـحـي، يمـشـي ـفـي
كل التجاهات ول يصل، كثيرلا ما ـكـان يـصـرخ بـاـأعلى ـصـوته: "ـيـاآآآ...." فل يجيـبـه أـحـد،
فيستمر في مشيه المحموم بااتجاه الفراغ "ياآآآآآ....." وتذوب صرخاته ـفـي الـمـدى الـمـترامي
الـطـراف، داخـلـه مـصـمت، ل ـيـدري لـمـاذا يـصـرخ، أو ـمـن اـلـذي ـسـيجيبه، لكـنـه يواـصـل
صراخه باعناد ل يفقهه، ذات مرة وـقـد نفـذ صـبره أباتلـع كـل الـهـواء الملحـي حـوله، وأطلـق

صرخة عظيمة باكل ما سأوتي من قوة "ياآآآآآآآآآآآآآ..آآآآ.."، عندما رجعه الصدى سقط ميتلا.

)88(



شواهــــــــــــد  

فقط شواهد متراصة باعضها باجوار باعض، خرب المطر والثلج باـعـض أعرامـهـا ، إـلـى
جوارها بااـقـات زهـور ـكـانت ملونـة، يبـسـتها رـيـح بـاـاردة ل ـتـدري ـمـن أـيـن تـهـب، وأـسـماء
محفورة جيدلا عليها باخطوط عرباية ركيكة إلى جوار خطوط إنجليزية منسقة وواضحة، عـبـد
الفتاح، صالح، محمد، سعيد، عبدال، في مقبرة باعيدة تغوص في الماء المخلوط بابقايا باشرية

مقددة، كانت في يوم لن يعود تواعد نفسها باعودة قريبة إلى وطن باعيد. 

.92وايندات - خريف 
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غـغـــــــــــــــــــزاة  

حتى جامع القرية ظل مغلقلا في تلك الظهيرة الياباسة، جميع السكان أصــاباتهم أعراضــلا
غريبة، جعلت أسنانهم تغدو مثل رؤوس الفجل، لزموا عـلـى إثرـهـا باـيـوتهم، ـكـذلك اجـتـاحهم
لل إلى غيبوباة ل ـعـودة منـهـا، شعور قارس باالبرد، مع ارتفاع قاهر في درجه الحرارة وصو
حتى الطفال لم سيرى لهم من أثر في الزقة المقفرة، وـحـده النـيـن ـكـان يتـصـاعد ـمـن نواـفـذ

البيوت، كان ثمة وبااء غامض قد أجتاح القرية ذات لـيـل، فأـصـبح الـهـالي ـفـي) 1(و"مقاطير"
ديارهم جاثمين، الحجة "مرسلة" قابالة القرية ومصدر أخبارها ومزينة الصبايا في العراس
وملغسلة الميتين والنادباة الولى، رفعت كفيها إلى السماء متضرعة أن يتقبل ال دعائها وهي
الرملة منذ أرباعين سنة باحق جاه النبي ولم تر إجاباة، لنها كانت قد ماتت باـجـوار باقرتـهـا أم
الخير التي ماتت هي الخرى في نـفـس المـكـان. نفـقـت الحيواـنـات وتـصـارعت الثـعـاباين ـفـي
الطرقات وثمة جفاف يغشى الجـهـات، والـشـجار الـشـوكية تنـمـو باهـمـة ستحـسـد عليـهـا، ـمـاتت

سحمـيـد ابـاـن منـصـور  أشـفقنا يـا وـلـي الـ باشـرباة مرويـة)2(الحجـة "مرسـلة" وـهـي تنـاجي "ال
وقدحين حبوب!"، ماتت ولم يقبرها أحد كبقية الهالي، فاهترأت جثتـهـا وتـحـولت إـلـى رـمـاود
تذروه الريح، هجمت الغرباان عـلـى اـلـبيوت والنـسـور وأـخـذت تنـهـش الجـثـث اـلـتي ل يـسـأل
عليها مخلوق، والشجار البرية تواصل نموها باشكل ـمـذهل ـحـتى أخـفـت مـعـالم القرـيـة ـعـن
العيان، وأخيرلا وعندما اشتد باها الجوع والعطش وفتكت باها الـمـراض، هبـطـت الـقـرود ـمـن
الجبال المحيطة باالقرية مثل الجراد المنتشر، واكتسحت كل شيء أمامها, كانوا غزاة حقيقين
سج منهم كائن، باعد سنين طويلة ل تعد ول تحصى، سأكتـشـفت تـلـك القرـيـة، وعـنـدما دـخـل لم ين
المكتشفون بايوتها المتداعية وجدوا عشرات الجثث البشرية وهيا كل القرود العظيمة ملتصقة

باها باشبق ميت.
99ديرباورن  .

- مقاطير: جمع مقطور: فتحات تهوية في أسطح بيوت القرويين. 1
قحميد: حكيم يمني قديم وقيل بأنه ولي. 2 - ال
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حــــــــــــادث   

ما حدث يصعب علي الشرح، حيث أنه استل جنبيته وأنطلق مثل مجنون نحو الشخص
الذي جعله خصملا وأشبعه طعنلا، دون أن يعطيه فرـصـة لـلـدفاع ـعـن نفـسـه، ـكـان ـيـدرك ـفـي
ه وتعيـده إلـى قرارة نفسه أنه يقدم على عمل سيندم عليه باقية عمره، تمنى لو أن يدلا تمسك با
صواباه، لو أن الرض تنشق وتبتلعه، وتحول باينه وباين هذا الجسد الذي ـيـدمر بانـيـانه باحـقـد،
لو أن صاعقة تصيبه وتحوله إلى رماد كي ل يصل إلى مبتغاه الدموي، لكنه واصـل الطعـن
وأروى نصلته من دم الذي أثار جنونه رباما دون قصد، كان يواصل طعناته كما لـو أنـه ـفـي

حلم مرعب، وثمة نفس تزهق باين يديه بال شفقة أو رحمة.
أنتهى الكاباوس وخارت قوى المغدور مثل شمعة انطفأت سريعلا، باعد صراخ واستنجاد
وتوسل ومحاولت يائسة للهرب. شعور حامض وحارق باالخوف والندم، ـشـعور هـبـط علـيـه
من الجحيم جعله يوشك على الجنون، أسودت الدنيا في عينيـه، مـادت باـه الرض، أصـوات
لل يـنـز الناس كانت تأتيه من جرف سحيق، ـمـع أن أـيـاديهم تكتـفـه وتـمـزق ثـيـاباه، ـكـان ـمـذهو
عرقلا كبريتيلا غزيرلا، وينهج كما لو أنه ركض ألف ميل، لم يعد ـيـدري ماـلـذي ـحـدث، أنـشـل
ـاهم تفكيره وثمة ضياع عاصف يدهمه، "لماذا", لم يجد تفسيرلا أو إجاباة مقنعة، مجرد سؤ تـف
في زحمة سوق القات، كلـمـة ـمـن هـنـا كلـمـة ـمـن هـنـاك، وـكـانت الكارـثـة، فـكـر ـفـي زوجـتـه
وأطفاله، وأطفال المغدور إن كان متزوـجـلا، ـهـذا اـلـذي ـكـان يبتـسـم قـبـل دـقـائق مـعـدودة ـمـن
مصرعه، هل كان يدري باأن ساعته قد حانت وأنه لن يعود إلى بايته وهموم الحياة وأحــداثها
إلى الباد, "أمسكوه.. قاتل.. قاتل", رنت مثل طعنة في قلبه، "قاتل" كلمة لم يخـطـر ـفـي بـاـاله
ة أنه سيكون كذلك مهما كانت الدوافع، وها هو يتقلدها عن جدارة، ندت منه إلتفاتة تجاه الجث
التي مزقها دون رحمة، كانت جـثـة مـسـكينة مثقوبـاـة تـنـزف باـهـدوء وـصـمت ـقـاس, "القاـتـل"
عذباته صفته الجديدة، لم تحمله قدماه على الوقوف، وقع على الجـثـة الممزـقـة أـمـامه وأنفـجـر

في داخله طوفان البكاء.
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ولـــــــد وبانـــــــــت  

كما لو أن الشمس هلت علينا في كدنا اليومي المعتاد، أهلت البنت أم العينين الزرقاوين
الواسعتين مثل باحرين ل قرار لهما، هادئة بااسمة، شهية، وبادأ  تساباق الفحول لكسب ودهــا،
نافشين ريشهم، واحد يدعوها إلى العشاء، واحد يشتري مرطبات، واحـد يتـصـنع الجديـة ول
ـب يكلم أحدلا إل من أنفه، واحد يقدم لها خاتملا ذهبيلا مزيفلا، وحده ذلك الذئب الوسيم كان يراـق
المشهد دون أن يتدخل، معتمدلا على حكمة أن الديوك إذا كثرت باطل الفجر ـلـذلك باـقـي باعـيـدلا
مع اباتسامة عابارة وسؤال خبيث يهتم أن يكون باريئلا، نكتة ينطقها باصعوباة بالغـتـه النجليزـيـة
المكسرة، كان يقود حرب انتصاره عن سباعد، كان صيادلا يعرف قيمة الوقت، أن تأتي السمكة
إلى الصنارة فذاك فأل حسن، وإل فالبحر واسع والصبر من قلـبـه. ـمـرة لـمـس ـيـدها البـضـة،
مرة مسد شعرها, مرة أوغل عميقلا, نقرها بااصبعه على أنفها الملكى، مـرة همـس فـي أذنـهـا
ـن وهو يكاد يخترقها التصاقلا، حتى دوى الخبر في الورشة، سقطت الفراشة في مصيدة اللعـي
الصامت، خاـصـمه البـعـض، كرـهـه البـعـض، حـسـده البـعـض، لـيـس ـتـدينلا، لـيـس دفاـعـلا ـعـن
الفضيلة المهدورة، بال لنه كان أخبثـهـم وـنـال اـلـذي ـلـم ينـلـه أـحـد، وأنطلـقـت الراجـيـف ـفـي
الرض، "سوف تضيع مستقبلك، سوف تنسيك الهل ـفـي اـلـوطن البعـيـد، ـسـوف..، ـسـوف"
وهو صامت يأكلها كل ليل ونهار وكل شمس وكل ظلل، والحسد القديم يمشي ـفـي طرـقـات
الورشة مفقؤ العين مـجـدوع الـنـف، والـشـاعة اـمـرأة عاريـة الجـسـد مليئـة باـالبثور، تلوكـهـا

الفواه وتخرج مع ضراط الميتين.
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جستينا منتصف الشتاء .. أول الربايع 

ابانها الكبر تعدى الخامسة والعشرين من العمر، أخبرتني حينما سألتها ذات ـمـرة ـعـن
الخرى.تلو عمرها، وبانتين باعده الواحدة 

تأتي جستينا منتصف الشتاء على ـقـدميها باـعـد أن يغادرـهـا الـبـاص، ثلـثـون دقيـقـة ـمـن
المشي اليومي، من موـقـف الباـصـات إـلـى الورـشـة، الـشـفتان مطليـتـان بـاـالقرمزي، والعيـنـان
مفتوحتان على آخرهما، والجسم القصير الممتلئ، معتمرة كوفية البرد ومعـطـف ثقـيـل يقيـهـا
ريح الشتاء وزمهريره، وحينما تصل تتجه مباـشـرة إـلـى آلـة ـصـنع القـهـوة الجـاهزة وتعطـر

يرة شـهية اللـون، تضـحك باصـدق لتفـه السـباب باصـوتها.المكان بارائحة السبن اللذيـذة  قص
الخافت، "هاي أبادول"، تحيتها لي كلما رأتني، ثم تنفحني اباتسامة ـسـاحرة ناـصـعة الـسـنان،

عليـهـا رـسـوم ـلـورود وزـهـور ـكـثيرة وحينما يهل أول الربايع، ـتـأتي مرتدـيـة ثيابـاـلا مزركـشـة
باعضها خرافي لم ينبت باعد، كانت امرأة سوداء باكل ما تعنيه الكلمة، نـظـرات قوـيـة ل تخـلـو
من حنان غريب، لسان طليق إن اقتضت الضرورة، امرأة تنضج دفئلا وأنوثة، كثيرلا ما كنت

ـو"نيتأراها تمشي تحت الثلج، "اركبي ياجس ـك ـي ا". تبتسم في وجهي باعينيها السوداويين "ثاـن
وتواصل سيرها "أحب المشي تحت السماء وهي تنهمر باالثلج"، كـنـت أراقبـهـا وـهـي تمـشـي

 من حليب.الهوينى وكأن ليس سواها في الرض، وتغيب عن ناظري مثل حبة سبان في باحر
.95شتاء 
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الثيران  
أوشكا على السقوط في البئر، كانت معركة طاحنة، حينما رأى السرود غريمه البايض
مزق الحبل المشدود إلى عنقه باأسنانه، وأنطلق مثل المجنون، خفت وأنا أرى الوحش متجهلا
ري ـعـدوه ومـضـى عاـصـفة ـمـن غـبـار، صوباي يرغي ويزبار، لم يمسني باـسـؤ، نـظـر ـفـي عيـنـ
ويبدو باأن ثورنا قد فهم الرسالة، فأطلق خوارلا مدويلا كـمـن يـحـذرني بـاـأن أـتـرك الحـبـل، وـقـد
فعلت، وطار وراء متحديه وأنا باعدهما، حتى وصل إلى قلب ميدان القرية وخوارهما يمـزق

عنان السماء، كان خوارلا ينذر باكارثة.
ـلا ـلـوجه، رفـسـا الرض، نفـخـا ـمـن منخريهـمـا وبـاـدأت المـجـزرة، تناطـحـا لل وجـه ـابا تـق
باوحشية، عض كل منهما عدوه باحقد، خرجا من الميدان وخوفى يتبعهـمـا،كـان الـوقت قراباـة
الراباعة باعد العصر، وجميع سكان القرية في بايوتهم يمـضـغون الـقـات ووـحـدي أـشـهد عراـكـلا
ـضـاريلا، أتجـهـا بااتـجـاه الحـقـول، أحياـنـلا يـسـبق ثورـنـا وأـخـرى يـسـبق الـثـور الـخـر، وأثـنـاء
مطاردتهما كانا يلتحمان باجنون كعدوين قديمين، أنكـسـر ـقـرن ثورـنـا ـفـأطلق ـخـوارلا موجـعـلا
وعاود هجومه كمن يود المـوت باأقـل كراـمـة ممكنـة، خرباـا العـرام، حصـدا عيـدان الـقـات
والذرة، اخترقا جميع الموانع والحـواجز فـي معركتهمـا الكارثيـة تلـك، وأنـا ورائهمـا أسـمع
وأرى، في إحدى المرات أوشكا أن يقعا في بائر عميقة، بائر كفيلة باسلقهما حتى العـظـم، ـكـان
الثور السود خبيثلا مفتول العضلت شديد المكـر وكـذلك كـان ثورنـا البايـض لكنـه لـم يكـن

ماكرلا.
عندما كنت أتأخر في النوم كان يناديني باخواره المبهج الـشـفيق، ـفـأفز ـمـن الـنـوم وآـخـذ
سكبانتي" وقرباة الماء وأنطلـق مـعـه إـلـى الوديـان، وحينـمـا أـصـل إلـيـه ـكـان يـداعبني بالـسـانه "
ويتمسح بارأسه الكبيرة على صدري الـصـغير، وعـنـد ـمـا ـكـان يلـحـظ إعـيـائي أو تـعـبي أثـنـاء
نت بـسـر عودتنا عند غروب الشمس،كان ينخ حتى أعتليه، كان بامثاباة صديق وكنت أحبه حتى 
قصة حبي له باين أقراني وأهل القرية، وكثيرلا ما كـنـت سأـسـئل "ـمـن تـحـب أـكـثر ـفـي اـلـدنيا",
فأجيب دون تردد "أمي وأباوي وحقنا الثور", والن هاهو ثوري المـسـالم يقاـتـل ـعـن كرامتـه
باشجاعة في معركة فـسرضت عليه فرضلا، كنت أصرخ فـيـه "إـعـور عيـنـه ـيـا أباـيـض.. أـجـدم
سنامه يا أبايض.. أدهفه إلى البير يا أبايض" كنت أدعو ال في سري أن ينصره "ياال أنـصـر
ـا نـسـميه البايض"، كانت معركة غير متكافئة، الثور السود كان جبارلا وشديد الضخامة، كـن
ـالبايض المتوـسـط الشيطان السود لشراسته وكثرة أذيته، وهاهو أبان البقرة يوشك أن يفتك بـا

الضخامة.
لة فجأة وعلى حين غرة أنقض عـلـى البايـض ـفـي حرـكـة دائرـيـة سـريعة ونطحـه نطحـ
ـوري قاضية ألقت باه على الرض، وأستعد لقتله باقرنيه اللعينين، رأيت أنه قد يفعلها ويقتل ـث
ش بايـدي الصـغيرتين الحبيب، فتقدمت مرتجفلا وحلت باينه وباين ثورنا الكبير وأنـا أباكـي وأه
اـلـتراب والحـصـى ـفـي وجـهـه، ـكـان الباـيـض يلعـق ـجـراح الهزيـمـة والوـغـد الـسـود يـسـتعد
للنقضاض عليه في هجمة أخيرة، وكنت قد عقدت العزم على الموت مع البايض فأي حـيـاة
باعده. رفع خواره المفجع في وجهي يأمرني باالباتعاد والبايض من خلـفـي يـحـاول بارأـسـه أن
يزيحني عن طريقه حتى ل أصاب باسوء، لكنني عاندت وباقيت مكاني، هـجـم الـسـود عليـنـا،
ـبي، ري مفزوعلا حتى أعماق قلبي، أحسست باأنفاسه الحارة تلهب رقـت خفت وجثوت على ركبت
رفس باقدمه وأطلق خوارلا عاليلا كما لو كان يضحك وغادر مزـهـولا بانـصـره الـظـالم. نهـضـت
وأنا أرتجف والدموع في عيوني وأخـذت رأس البايـض بايـن ذراـعـي أواسـيه وأباـكـي عليـه،
أنهضته وأخذنا طريق العودة إلى البيت تحز في داخلنا هزيمة موجعة، والشمس توشك على

المغيب،وطول الطريق تجمعت الثيران ل أدري من أين أتت وأخذت تنظر إلينا في أسى.
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الضبـاع  

سكنا نـقـوم بااختراعـهـا، نـطـارد الـضـباع باـصـراخنا الطـفـولي كانت أشراكلا قاتلة تلك التي 
ومطر أحجارنا محيط باها من كل حدب وصوب، ونحن جيش عرمرم من الفتـيـان الـشـقياء،
للن نقفز إلى الباار من أعاليها الشاهقة ونحن نـصـرخ رعـبـلا لم يكن يخيفنا شيء، كنا أيام الع
رقة وهياجلا، ونصطاد الحيـات والفـاعي والعقـارب، وكـذلك صـيد الصـقور والثعـالب، وس

الحمير والدجاج، وأخيرلا إصطياد الضباع التي قيل باأن أضراسها تشفي المجانين.
كنا نحيط باالضبع المسكين من كافة الجهات مثيرين فوضى عظيمة وغبارلا كثيفلا، حتى
نجبره على العودة إلى جحره أو مغـارته، وحينـمـا يلـج مـأواه نقـوم بااـشـعال نـار هائـلـة أمـام
المأوى ونقوم بادفع الدخان بااتجاه الفتحة، فيموت الحيوان مختنقلا ثم نقوم باـسـحبه ـمـن الـقـدام
أو باالذيل، ولكي نتأكد من موت هذه الطرائد نقوم باتهـشـيم جماجمـهـا باأحـجـار ـكـبيرة، ونخلـع
الضراس ونقوم باتنظيفها من باقايا الدم واللحم العالق باها باالماء والتراب، وفي ـسـوق القرـيـة
السبوعي نبيع باضاعتنا، وباعد كل بايعة موفقة نبدأ عـلـى الـفـور باإقاـمـة مراـسـم احتـفـال يلـيـق
باالمناسبة، نـشـتري باطاـطـلا مـسـلوقلا وبايضـلا وكـبـدة مـشـوية ومـيـاه غازـيـة وعـصـائر وـكـل ـمـا

يفرحنا.
مرات كثيرة أقتتلنا فيما بايننا عندما نختلف على نصيب كل واحد فينا، وفي العادة كــان
سجحر يحوز على نـصـيب الـسـد لـنـه يـخـاطر باحـيـاته، ول زلـنـا الذي يدخل إلى المغارة أو ال
ـدة نتذكر أحد رفاقنا كيف أوشك أن يلقى حتفه عندما دخل وراء ضبع أنثى، وقد كانت أملا لـع
جراء، ولذلك فقد ـقـاومت الـمـوت خـشـية عـلـى ـصـغارها, اـلـذين باركـت فـوقهم لتحميـهـم ـمـن
الختناق على الرـغـم ـمـن إنقـضـاء وـقـد طوـيـل عـلـى إستنـشـاقها لـلـدخان القاـتـل، ولـنـه ـكـان
أشرسنا وأكثرنا حبلا للمشاكل فقد كان من الطبيعي أن يكون معه خنجرلا داـفـع بـاـه ـعـن نفـسـه

ولوله لكان ينهش حتى العظم.
ـة ـة دوـخ خاض رفيقنا معركة لم يتوقعها ولحسن الحظ باأن الضبع النثى كانت في حاـل
من جراء الدخان ولول ذلك لما رأى الشمس ثانية، خرج منهوـشـلا باـعـض الـشـيء خصوـصـلا
يداه وصدره، "كانت الضبع شاتكلني يا أباناء الحرام وأنتم ول أنتم داريـيـن"، ـكـان مخـطـوف
اللون ولكي نثبت له إخلصنا لقيادته الباسلة، فقد أخذنا الجراء جميعلا وصعدنا باـهـا إـلـى قـمـة

شاهقة وقذفنا باها من حالق، ثم أتبعناها باسيل من الصخور ونحن نضحك.
كنا قساة ل نرحم، باعد تلك الحادثة قررنا زيادة نصيب أكثرنا عرضة للخطار

لء واباتـعـادلا عـنـا، ـحـتى أـتـى ذـلـك الـيـوم مرت اليام وكبرنا ورفيقنا المؤذي يزداد إنطوا
سـجـن ول ـنـدري المشهود الذي رأينا فيه ذلك الزعيم يركض ـفـي أزـقـة القرـيـة عارـيـلا تماـمـلا، 
لل وعاودنا حياتنا باشكل عادي، منا من ذـهـب إـلـى المدرـسـة، كيف حدث ذلك، حزلنا عليه قلي
وآخرين إلى الحقول لمساعدة آباائهم، والبعض أخذ يعمل كسأجراء عـنـد الـنـاس، لـكـن ـصـاحبنا
فلت عياره إلى درجة محزنة، فقررنا أن نقوم بااصطياد ضـبع وخلـع أسـنانه لنعيـد للمجنـون
عقله، بال أننا صنعنا قلدة كاملة من السنان ووضعناها على عنقه، لكن صاحبنا ظل يــذرع
أزقة القرية ذهابالا وإيابالا عاري البدن، متسخ الهيئة، مطلقلا أصواتلا ـتـذكرنا باأـصـوات الـضـباع

التي كنا نصطادها.
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النحـــل 
لو أن مجنونلا أمضى من عمره ألف عام في الجنون، وقيل له أن يفعل ما فعلته لرفض
رفضلا قاطعلا، فقد تحداني باعض أقراني تحود كاد أن يؤدي باي، "نتحداك أن تطلع دامن باالليل
لل ضاحة ل يسكنها ســوى وتسرق جبح العسل حق مسعد المعلق في ضاحة الجن", كانت فع
الرعب والصمت ول يستطيع أحد كائنلا من كان الصعود إليهـا سـوى المـاعز الجبلـي مسـعد
سربااح. كان تـحـديلا أـشـبه باالقـتـل، وكـنـا اللعين الذي كنا ندعوه "ربايح" لكثرة الشبه باينه وباين ال
في أواخر رمضان تلك السنة البعيدة، وبامجرد أن فرغنا من عشاءنا ألتقينا في ساحة القرية،
وبـاـدأنا ـسـرد شـروط التـفـاق, "تحضـر جـبـح العـسـل وـلـك ـيـوم العـيـد حقـنـا العيدـيـة ونخلـيـك
بـصـبيباند" رئيسنا". كنت قد أفرطت أمامهم في سرد باطـولتي الخياليـة وكـيـف أنـنـي طـاردت "
س إلـى ذلـك ذات ليلة إلى خارج القرية، نعم كنت شجاعلا ويهاباني أقرانـي الصـغار، لكـن لي

الحد الذي أكذب فيه عليهم باما ل سيصدق.
قبلت الشرط دون مناقشة فإما القيادة وإما العار، وذهبت بااتجاه حافة الجن، لـيـس مـعـي
لشاف يعمل باالبطاريات الجافة، كما هو الشرط حيث بامجرد وصولي إلى هـنـاك أـقـوم سوى ك
باإرسال ثلث إشارات ضوئية دليل وصولي، ودعني رـفـاقي وأـخـذت طريـقـي ـشـرقلا بااتـجـاه
التحدي، في تمام التاسعة باعد صلة العشاء كنت أقف أسفل العسل البري المعـلـق ـفـي هاوـيـة
سحيقة، كنت قد حاولت مـرات عديـدة الوصـول إـلـى هنـاك نـهـارلا وـلـم أفـلـح فكيـف والظلم
دامس، لم يكن معي أي سلح يذكر أنا ابان الخامـسـة عـشـرة ـمـن العـمـر الـشـديد الحماـقـة، ـلـم
ري أن اسـتغرق باعـض تواجهني مصاعب، لم تكـن ثمـة ضـباع أو ذئـاب تعترضـني كـان علـ

الوقت حتى أصل إلى "الجبح".
د كنت أعرق من كل مفصل، طبعلا لم أذكر أنني أوشكت على النزلق عـدة مـرات، ق
ل أموت إذا سقطت بااتجاه غدير كبير كنا ندمره باسباحتنا الصبيانية، الـخـوف ـكـان أن أـسـقط
بااتجاه "الشروي" السحيق وهناك تكون الخاتمة العمياء، وقـبـل أن أبـاـدأ عملـيـة النـهـب قربـاـت
أذني لسترق السمع كما لو كنت أتنصت على معسكر للعداء، لم أسمع أزيز النحل، مددت
يدي باـحـذر وأـنـتزعت عجيـنـة ـشـمعية مـشـبعة باالعـسـل وألتهمتـهـا، ـكـانت ـشـديدة الحلوة لـهـا
حموضة خفيفة، واصلت اللتهام حتى شبعت، رغم ـحـذري إل أن النـحـل ـقـد انتـبـه للمعـتـدي
فانطلقت المقاتلت لـلـذود ـعـن وـطـن العـسـل، أخرـجـت باـسـرعة كـيـس بالـسـتيكي ـمـن جـيـبي
ووضعت فيه ما استطعت غرفه من عسل، حتى أحسست بااللدغات الوـلـى ـفـي ـجـبيني، لـقـد
اباتدأت المعركة، تراجعت حتى أوشكت على السقوط، تماسكت بامعجزة ودوي النـحـل يحـيـط
ـتى باي من كل مكان، أرسلت ثلث إشارات ضوئية دليل وصولي، وما هي إل ثواني فقط ـح
د أكلـت يرقانـات النحـل دون أن بادأت باطني باالغليان كما لو أن نارلا هائلة شبت فيها، كنت ق
أراها كما يبدو، كانت باطني تمزقني باألم ل يطاق والنحل الذي كان قد حدد مكاني بادـقـة أـخـذ

ينوشني دون شفقة.
أنبطحت على حافة صخرية في محاولة يائسة للهروب ـمـن البـقـرص الممـيـت، وباطـنـي
في اتقاد، كنت أحس باالنار في لساني، أنتاباتني دوخة خفيفة كدت عـلـى أثرـهـا أفـقـد ـتـوازني،
لء تحاملت، أوشكت على الموت "يا مه حيدي" خرجت عفولا من فمي وبادأت باالبكاء، كان باكا
موحشلا في ذلك الصمت المظلم الشديد الطباق، فجأة شعرت باالنار تخرج عنيـفـة ـمـن حلـقـي
تقيأت أمعائي، ودهمني إسهال عاصف لم أستطيع التحكم فيه، أحسسـت أنـي ميـت ل محالـة
خصوصلا والنحل لم يترك لي فرصة للتنفس، باينما تراجعي كان باطيئلا خـشـية الـنـزلق إـلـى
السفل، وباينما أنا أصارع الجحيم الذي يحيط باي إذ باي أرى عصافير مضيئة فائقة الـسـرعة
تتقدم بااتجاهي، لكن يا للعنة لم تكن عـصـافير، باـل طلقـات محموـمـة تتجـه نحـوي، انبطحـت
على باطني, حاولت أن أقي رأسي باذراعي، ـلـم تـصـبني الرـصـاص اـلـتي ـكـانت ـتـأز باـجـوار
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إذني بال هوادة، خارت قواي، وأدركت باأن العـيـد ـسـيأتي باينـمـا أـكـون ـقـد ذهـبـت إـلـى مـكـان
باعيد، صرخت باكل ما أملك من صوت "ييه هذا أنا.. ليش تـشـتوا تقتـلـوني ياعـيـال القـحـاب",
طبعلا لم يسمعني أحد. دارت اـلـدنيا ـفـي عيـنـي ارتـخـت قبـضـتي الممـسـكة باـحـرف ـصـخري،
لل، ـحـاولت التـشـبث بـاـأي ـشـيء لل قلي أحسـسـت باالـشـياء تنـسـحب ـمـن تـحـتي وأـنـا أنزـلـق قلي
ـل وعصافير النار تهاجمني باضراوة، كانت تصفر فوق رأسي وترتطم باالجدار الصخري مـث
ظايا، كـان جسـمي مخـدرلا وأثـر القيـء فـي فمـي والـذرق يمل حبـات الـبرد، جرحتنـي الش
سروالي، كان وـضـعلا ل يـطـاق، دهمـنـي ـشـعور قاـتـل بـاـالخوف واـلـبرد والبـكـاء والـعـار ـمـن
وضعي ولمت نفسي على قبولي للتحدي الـغـبي، ـكـانت تـلـك الـمـرة الوـلـى ـفـي حـيـاتي اـلـتي
ري كنـت قـد أطلقـت صـرخة مروعـة، سـمعت صـداها استعد فيها للموت، وقبل أن يغمى علـ

1يأتيني من كل حدب وصوب، وأنا أهوي من شاهق مثل حجر كبيرة ليس لها اتجاه!.

- ديرباورن97بايع ر

  هامش:1

قكبانتي: كبانة نوع الخبز.
أجدم: عض.
أدهأفه: أدفعه.

شاتأكلني: ستأكلني.
دامن: اسم جبل

جبح: قفير.
ضاحة: هأاوية.

صياد: جنيه في الساطير اليمنية.
لل هأاوية عميقة. الشروي: شق هأائل يقسم الجبل قسمين مشك

 ينادي المستغيث فيها أمه. حيدي: تعني حيد , جبل"يامه حيدي: صرخة استغاثة.
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عـــــــــــــــرض

ـي كنا نقصد ذلك تماملا أن نمر من أمامهم وأنوفنا المسدودة باالمخاط المتحجر شامخة ـف
السماء، أيام أعياد الثورة نرتدي ملباسنا الموحدة اللوان، البايض والسود والحمر كما لو
كنا نرتدي العلم الوطني، تلـك الملباـس الـتي كـان علـى كـل أب ملنـا أن يضـحي بامحصـول
فصل كامل لشرائها والتي كنا نتوارثها أخلا باعد أخ، وإل فإلنا نتمارض ونتماوت مـثـل "باعـيـر
الذر"، وعلى الرغم من ضربانا باسيقان القصاص الطرـيـة وتكتيفنـا وـقـذفنا ـفـي الزراـئـب ـمـع
ـا، إل ـاولن إنقاذـن لطلقن عند ما يـح البهائم ليام طوال، وعلى الرغم من أن باعض أمهاتنا كن سي

أننا كنا نصر على تلك الملباس حتى لو متنا فيرضخ البااء صاغرين متوعدين.
نأتي من قريتنا البعيدة عن مركز الناحية، قراباة الـسـاعتين مـشـيلا عـلـى الـقـدام وركوبـاـلا
على صهوات الحمير، نمر في موكبنا الثوري أـمـام خـصـومنا ـفـي القرـيـة المـجـاورة، أولـئـك
ـدم، بـاـل الخصوم الشداء الذي ل يحبون الدراسة، والذين يتفوقون علينا في مباريات كرة الـق
ويضرباوننا باعد كل مباراة لسباب ل ندريها حتى الن، وعلى الرغم ـمـن مقاومتـنـا الباـسـلة،

لل أننا سرعان ما نهزم والسد ملنا من يعود إلى أمه باأقل الخسائر الممكنة. إ
تلك القرية التي أغلقت مدرستها لعدم وجود تلميذ، وعندما نصل إـلـى الـسـاحة نتجـمـع
باسرعة في عدة طواباير قصيرة قبل أن يراـنـا أـحـد، ونطـلـق نـشـيدنا الـسـنوي المعـتـاد"ثورتـنـا
ـدى الظافرة تحمي هذا الوطن"، كنا نرفع أصواتنا الحادة باقوة لكي نسمعهم أولئك الشرار ـم
تميزنا، فنرى الحسد في وجوههم، وعندما نـغـادر قرـيـة خـصـومنا يـعـود ـكـل إـلـى حـمـاره أو
صديقه للثرثرة عن الحمام والحنشان والسباحة وـكـل ـمـا يخـطـر باـبـال، وعـيـن ـسـيدنا ترمقـنـا
باصرامة نحن الحـفـاة ذوي الجـلـود المحروقـة ـمـن ـشـدة حـرارة الـشـمس، وعـنـدما نستـشـرف
مركز الناحية نعود إلى التجمع مرة ثانية وباإنضباط نحسد عليه، والويل لمن يتأخر أو ينـسـى
مكانه فخيزرانة سيدنا أحمد له باالمرصاد، ندخل مرددين نشيدنا المعتاد، طاباور طويل منهك
شديد العـيـاء، ـجـوعى يمزقـنـا عـطـش لعـيـن، ننـضـم إـلـى باقـيـة ـطـواباير زملئـنـا ـمـن الـقـرى
لل عجوزلا طـيـب القـلـب ـلـه ـسـوالف الخرى في ذلك اليوم، تمجيدلا للوطن الذي كنا نظنه رج
بايض ويسعل باإستمرار، وباعد النتهاء من العرض نعود إلى قريتنا باعد أن نـكـون ـقـد خـضـنا
عدة معارك مع شباب المركز الذين يتحرشون بانا كي يمـسـحوا باآبااءـنـا الرض، ويمطرونـنـا
باسخريتهم وأحجارهم وصفعاتهم الخبيـثـة، فنـعـود مـشـتتين ممزقـيـن الملبـاـس، لنلـقـي ـجـزءلا
عظيملا في بايوتنا خصوصبلا أولئك الذي تمزقت ملباسهم، نعود يفتك بانا تعب ماحق لـكـن كـلـه
ـذي يهون ما دمنا قد أشفينا غليلنا من أباناء القرية المجاورة القساة، بامشاركتنا في الـعـرض اـل

1نضرب فيه كل عام.

بالخطر. شعرت ما إذا الموت تتصنع صغيرة الذر: حشرة بعير1
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هدهــــــده  

حينما يا مسعد تولي وجهك شطر البلد البعيدة، لعلك راقبت الدب القـطـبي ـفـي مـحـاقه
الزاحف إلى الفراغ، وتذكر  لعلك قرصة جوع دهمتك كانت تشبه طعـنـة خنـجـر مخـفـي ـيـأز
ـة في أنابايب اللحم الفارغة، عندما احتمل ظهرك تلة الجبل للسنة العشرون على التوالي، التـل
لل كافـيـلا، ـفـي التي ل ترى تعوي داخـلـك، هـنـاك ـفـي ـصـلتك الخائفـة، ـفـي أمـلـك المقـتـول قت
أمريكا التي تناديك بادين العمر، وامرأة ل تعرفها، في سذرـلـك أـمـام المـحـراب ـكـل ـصـلة، ـفـي
سمرر، ترى نظرة غطلاك مسعد يا مسعد  باها, وطعم الطين أليست له طعم الملوحة في اللسان ال

كم ستظل تتصنع دهشة ل تعرف اسمها؟!!
"أـحـووه".. قلتـهـا لمـسـاءاتك الـبـاردة وقـهـرك اـلـدفين وللـخـالي ـمـن جيوبـاـك، ورجرـجـة
الطائرة في مطبها الهـوائي اللـف، ـفـوق الجحيـم الزرق اـلـذي سـيقذف بـاـك إلـى مراـفـئ ل

تسكنها نوارس البحر أو وود أصيل. 
كل شيء يمر بارتاباته المعهودة أمامك، الضجيج الذي ثقبك فجأة في ـسـكينتك، واـلـدوار
العنـيـد، وأمعاـئـك اـلـتي تقيأتـهـا ـفـي الـسـماء المـهـزوزة، والـنـاس الـنـائمون باـعـد قـنـاني النبـيـذ
وطعامهم الملون، باينما للملوحة طعم ل يزال يحرق شفتيك وظهرك المحدودب وأنت تبتســم

للفيزة التي ستأخذك إلى الهول.
إذلا هذا هو الثلج ومساءات القتل الصامتة، وـهـذه ـيـا مـسـعد "مريـكـن" الحـلـم والـصـورة
والدهشة التي ل تبعث على شيء، ولعل الحموضة تدلق في وجهك خارطة للـخـواء أو حـبـل

  1مسد!!!
93مايو   

مريكن: أمريكاء 1
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الجثـــــــــة  

فجأة قدموا بادون ساباق إنذار، رجـال مـدججون باالسـلح محزوميـن باأحزمـة الـذخائر،
مكفهري الوجوه، معصوباة رؤوسهم باعصاباات أكلها العرق والغبار، يركبون سيارة مكشوفة
أكلها الصدأ، كثيفي اللحى، طويلي الذوائب، لهم نظرات ثاقبة تخلع القلوب. أقبـلـوا أـصـاباعهم
على الزناد، قذفوا باالجثة في وسط السوق ومضوا، لم ينطقوا باشيء، حدجوا الناس بانـظـرات
قاسية، وفلوا هارباين مخلفين ورائهم باصقات ملونة باالدم والتبغ والبلغم، ودوامة صغيرة ـمـن
تراب متطاير. وحدها الجثة باقيت مكانها مليئة بارضوض الموت، ـكـانت جـثـة لـشـاب طوـيـل
لـشـوه اـلـوجه تماـمـلا ـجـراء وابـاـل ـمـن الرـصـاص، ـلـم يـحـاول أـحـد القامة، عريض الكتفـيـن، م

القتراب، كان غارقلا في موته وثمة ذبااب يطن فوق رأسه المثقوباة باعبث.
سـسـرة، حافـيـة الـقـدمين لل ـمـن إزار مـمـزق يغـطـي أـسـفل ال كانت جـثـة مجهوـلـة عارـيـة إ
المغلولتين إلى قيود غليظ، وعلمات التعذيب ظاهرة في الصدر الكثيف الـشـعر، وـفـي الكفـيـن

وقصبتي الساق المثقوباتين باعدة ثقوب.
جثة باائسة في ظهيرة منسية مفتوحة الذراعين المعذباين، كما ـلـو ـكـانت تـحـاول معانـقـة
سزرقة في العينين المندثرتين. لم يقترب السماء المحايدة فوق رأسها الغائب المعالم، المطفئة ال

أحد وبادا وكأن الظهيرة والجثة بااقيتان مكانهما إلى الباد.
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 اعتيـــــــــــــاد 

بادأت خطـواته المتثاقلـة تضـغط علـى درجـات السـلم الخشـبي فـي صـوت مكتـوم،
خطوات عادية تؤدي إلى الداخل كما ـتـؤدي إـلـى الـشـارع دون اهتـمـام ـيـذكر، خـطـوات آلـيـة
تعرف طريقها جيـدلا. أخـذ نفسـلا عميقـلا متنـهـدلا مـن أشـياء وأحـداث ل يعلمـهـا ـسـواه، وضـع
رة واسـعة ل ف إلـى حيـث يسـكن، اسـتقبلته حج المفتاح في أكرة البـاب باأصـاباع ناحلـة ودل
ترتيب فيها، وثمة كراسي قديمة تحاول إضفاء لمسة ما عـلـى المـكـان باألوانـهـا المهترـئـة، ـلـم
يشعل الضوء بال تقدم مباشرة إلى غرفته، باقية غرف زملئه في الـسـكن امـا مغلـقـة باالقـفـال

نظرلا لوجود أصحاباها في العمل حتى ساعة متأخرة من الليل، واما أنهم نيام.
ثمة صمت موحش يلف البيت ـفـأزداد حرـقـة، عاـلـج بـاـاباه المقـفـل ودـفـع بانفـسـه إـلـى
الظلم الحالك أمامه، لم يشعر باحاجته إلى نور، خلع ثياب العمل المترباة والمبقعة بابقع زيت
المحركات، وقعد على كرسي حديدي حذاء الباب، أشعل سيجارة وأخذ يمجها باآليـة محايـدة،
وكأن ثمة شخص آخر يدخن وليس هو، وباعد أن انتهى منها هرسها فـي علبـة قصـدير وقـام
متعبلا إلى سريره وغطس باين الغطية، في ليلته الباردة تلك. أخلد سريعلا إلى نوم عميق وما

لل دقائق حتى بادأ النين المعتاد باالصعود. هي إ
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أقاصيــــــص ملونـــــــة
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تاريــــــــــــــخ  

علبة حلوى صغيرة أخذها خلسة دون أن يدرك أن ثمة عين تراقبه، ستة أشهر كاملة
قضاها في السجن، صور عديدة التقطت له في أوضاع مختلفة، طبع أصاباعه على عشرات
الورق، وعندما خرج من السجن كان قد سفصل من مدرسته الثانوية وهو في الصف الخير

قبل التخرج، فرض عليه أن يعود كل أسبوع إلى قسم البوليس ليشرح لهم تاريخه السبوعي
أمام ضباط مفتولي العضلت أجلف، كان يسأل نفسه هل سقدر عليه أن يدفع مستقبله كله

ثمنلا لعلبة حلوى قيمتها باضعة سنتات، كان يحب المدرسة وكان يتمنى أن يكون مطربالا
مشهورلا و..... و......، وها هي النتيجة ماثلة أمامه من شارع إلى زقاق، ومن حانة إلى

مقهى، صادق السلح وصار له رفيقلا، دخل السجن كثيرلا، وتعرض للضرب من قبل رجال
البوليس البيض لتفه السباب، "لو لم أكن أسود هل كنت سأواجه كل هذا العذاب؟!", سؤال
لل في الضياع, "ذلك ليس العمر ينطحه في كبده، أراد التراجع، لكنه كان قد قطع شوطلا طوي
لل أبادلا...", ومن الغيظ، "أنا الذي سلمت لهم نفسي، أنا الذي أنهرت باسهولة"، حينما أتته عد
لل على تشرده وضياعه، في أماكن ومدن وعناوين مختلفة، المنية كان قد أنقضى وقتلا طوي
لء، وعندما وجد متجلدلا مدفونلا أحيانلا ينام في حديقة ما صيفلا وأخرى في شاحنة محطمة شتا

تحت الثلج، كان قد سلخ سبعون عاملا من الضياع قبل أن يستريح.
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غب الحافلـــــــــة وأمضــــي   أركــــــــ

ـه*"نعم سأذهب مع أخوتي إلى واشنطن" ـب علـي , قالها جاني لنفسه، كما لو أنه كان يـج
أن يقولها منذ فترة طويلة، توقف عن شرب علبة البيرة اـلـتي أـمـامه، وـقـذف بـاـأوراق اللـعـب
من يده ونهض باغضب، توقف زملئه في السهرة عن اـلـثرثرة، أـخـذ معطـفـه وـصـفق الـبـاب
لل باصدره نسمات الفجـر الوـلـى، أـخـذ نفـسـلا عميـقـلا، كـز عـلـى أـسـنانه وواـصـل ورائه مستقب
طريقه "كلهم سيكونون هناك..وأنا أيضلا ينبغي علي أن أذهب..أن أكون باينـهـم كتـفـلا لكـتـف",
وكمن تذكر شيئلا عاد أدراـجـه بااتـجـاه واـحـد، ـسـكتوا ـعـن الكلم مـحـدقين فـيـه، نـطـق أخـيـرلا,
"سيكون أخوتنا جميعلا هناك فـي نشـيد قـوي تحـت شـمس واحـدة..مـاذا عنكـم", لـم ينطقـوا،
ع باـأوراق اللعـب ذف الجمي نظروا في عيون باعضهم،"سأكون معـك" كـان صـوت إمـرأة، ق

1.ونهضوا واقفين.. "ونحن كذلك"

الداعية فرقان لويس قادها التي م1996 أكتوبر في رجل المليون مسيرة هنا المقصود1
السإود. السإلمي
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مداهمــــــــة 

تأكد من تعميرة مسدسه جيدلا كذلك رفاقه، كانوا يتقدمون مـثـل قـطـط مـسـكونة بـاـالرعب
ـو أن ـا ـل يكاد ل سيسمع لهم صوت، وفي آخر المشارع المدمر الواجهات المحروق البيوت كـم
حربالا مرت من هناك، أخذت ثلة ـمـن باـنـي جـلـدتهم يرقـصـون عـلـى أنـغـام موـسـيقى صـاخبة،
يخاصرون فتيات مثل قوالب الشيكولتة ل يدرون ما الذي يحيط باهم تـحـت ـسـماء آـخـر ليـلـة
صيفية لهم على الرض، تقدم الخرون باإـشـارة ـمـن ـيـده، ـثـوان مـعـدودات وتـحـول الـشـارع
الموحش إلى مسلخ، أنهمر الرصاص ـمـن كـل حـدب وـصـوب بااتجـاه الراقصـين، تسـاقطت
أجسادهم السوداء كأعجاز ثقبت دون شفقة، أنتهت المهمة وعاد أـصـحاباها يرفـعـون إـشـارات
النصر "لقد زنينا باأمهاتهم ولن ينافسونا مرة ثانية ـفـي أي شـارع باعـد الن"، عـادوا يمزقهـم
لعدوا ـمـن دـخـان الحشيـشـة، حبور وحشي, وـفـي باـيـت ـكـبيرهم أـسـالوا حنفـيـات الخـمـور وـصـ
واستنشقوا الدقيق البايض الذي يأخذ بااللباب وأشعلوا حفلة ماجنة بارقصهم وصراخهم عـلـى

1أنغام موسيقى تذكر باموسيقى الذين قتلوهم.

الداعية فرقان لويس قادها التي م1996 أكتوبر في رجل المليون مسيرة هنا المقصود1
السإود. السإلمي
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اغتيـــــــــال 

كان يدرك باأن ذلك الفتى العرباي ل يتكلم النجليزية باطلـقـة وـلـذلك فـهـو ـهـدف ـسـهل،
عقد العزم عـلـى القـتـل "ـحـتى ل يـشـيء بـاـي عـنـد الـبـوليس" ـصـندوق الـمـال داـفـئ ول ـشـك،
والدكان لم يقفل باعد آخر المدينة في ليلة سبت شتوية ل تاريخ لـهـا، تـقـدم  يـسـبقه ظـلـه ومـثـل

قضاء خائن وجد نفسه أمام ضحيته.
لم يفه باشيء، أشهر مسدسه في وجه من شـاء حظـه أن يكـون أمـامه فـي تلـك اللحظـة
لل تغطـيـة وجـهـه بـاـذراعيه، لـكـن ودمره بانيرانه، تراجع المغـتـال ـمـذعورلا إـلـى الخـلـف مـحـاو
الرصاص كان يعرف جيدلا مكان القـتـل، فثـقـب الكفـيـن والجمجـمـة والـصـدر، خـمـس طلـقـات

مسعورة نهشت الجسد المقابال.
وة خاطفة فتح صندوق المحاـسـبة وأـخـذ اـلـدولرات وغـطـس ـفـي لـجـة وطأ الجثة باقدمه وباعجل
الليل الشتوي المقفر، قبل عودته إلى مسكنه عرج على أحد الزقة التي يعرفها وأباتاع النشقة

 وأستعاد توازنه، وقبل أن يأـخـذ حماـمـلا ـسـاخنلا أتـصـل باعـشـيقته ودعاـهـا إـلـى حفـلـة*السحرية
صغيرة.

في الصباح التالي كان ينام باين أحضان إمرأته نوملا عميقلا، باينما ـفـي الجـهـة الـخـرى
وح مكلوم يمزق عنان السماء . 1للرض كان ثمة نوا

: الكوكاين المقصود1
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حكايــــــــة  

كان لوني مسبة لي والنظرات الزرقاء تكشفني حتى العماق وتجردني ـمـن إنـسـانيتي،
كنت أريد الفرار من الشارع الذي أسكنه، الهـروب ـمـن لعـنـة المـخـدرات والقـتـل، سقتـل أـخـي
على قارعة الطريق مثل كلب شريد، وأودت التجارة باالسموم باأباي إلى حفرة السجن العميـقـة
لل للصحون والحمامات في مطاعم البيض باأجور باـخـس، أكـلـت حتى قيام الساعة، عملت مغس
البطاطا والخبز لوفر مصاريف الجامعة، كانت طريقلا طويلة قطعتها وحدي، محطم القـلـب،
ـة ـبي ـفـي ـهـذه العـمـارة الـشـاهقة أدـيـر ـشـركة عملـق ـا ـفـي مكـت ملـعـون الـلـون، والن ـهـا أـن
ـة ـى طفوـل للنشاءات، وأبانائي في الجامعات المختلفة، لكنني ومع هذا الثراء, ل زلت أحن إـل
سأغتصبت مني وإلى عمر مثخن بـاـالجراح، أب ـسـكير وبـاـائع مـخـدرات وأوم تعـمـل ـفـي باـيـوت

الخرين، وها أنا الن في آخر الطريق. تعبت كثيرلا حتى وصلت، من قال باأنني أخجـل مـن
ـود لوني، نعم أنا رجل أسود أوصلته دموعه ومثابارته إلى حيث أراد, لكنني ل زلت أشعر بافـق
عارم لشيوء ل أدريه، شييء كبير ل حد له يئن باين ضلوعي منذ ـسـنين طويـلـة، وـلـم تـسـتطع

كل هذه الثروة أن ستسكت صوته  الحزين داخلي.
- الشتاء96ديترويت – 
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قطــــــــــــــار

فجأة اندفع ذلك الثعبان الحديدي باأقصى سرعة ممكنة، كانت اندفاـعـة مباغـتـة باعجلـتـه
الفولذـيـة كـمـا ـلـو أـنـه وـثـب باعربـاـاته العـشـرين دفـعـة واـحـدة، ومـثـل وـحـش أـسـطوري أـكـل
رات حديديـة مهشـمة ومعجونـة باالـدم السيارات العـابارة أمـامه باـدون شـفقة، وجعـل منهـا ك
البشري. ثمة صراخ مفزع دوى في ـسـماء الـشـارع قـبـل الـغـروب باقلـيـل، والـشـمس ـصـفراء
بااهتة تلفظ أنفاسها بامشقة، لم يكن يسمع ـلـه هـديرلا، ـلـم يعـلـن ـعـن قـدومه باـصـفارته الطويـلـة
ـلا ول يوـجـد المعتادة، كان ثعبانلا صدئلا أقبل كالصاعقة ألتقم ما أمامه واختفى. ل يحـمـل ركابـا
من يقوده، أتى من اللمكان وفعل فعلـتـه ومـضـى دون ـصـوت وـكـأنه ـلـم يفـعـل ـشـيئلا. ثعـبـان
أعمى عموده الحديد ونوافذه العتـمـة، ـسـار عـلـى قـضـبان معطوبـاـة، وـسـكة أقفـلـت مـنـذ آلف
السنين، كائن أصم زرع الموت في طريقه باجثته الطاغية، قدم من غيب لم يخلق باعد وذهب

إلى حيث ل مكان كأنه تبخر في الهواء.
- ديرباورن 99خريف 
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غيـــــــــــاب 

لل باما تقتضيه لياقة الحديث، أكـلـه فـيـروس مات الفتى الفارع الجميل الطلعة الصموت إ
الكبد في ثلثين يوملا، نهشت دودة المرض شجرة عمره، سبع وعـشـرون سـنة، ـهـي ـكـل ـمـا
أوتي من السنين، أكملها حتى آخر ثانية ومـضـى، ـكـان أـسـمه ـصـالح.. أخرـجـوه ـمـن ثلـجـة
الموات، "أما عليك فلتبكي البواكي يا صالح"، وأخذوه إلىالمسجد والشتاء فـي أوـلـه والثـلـج
ام قريـرة العيـن فـي حضـن ل يزال معلقلا على باواباة الريح، والشجار تواصـل تعريهـا لتن
الزمهرير، غسلوه ووضعوه وحيدلا ـفـي ـصـندوقه اـلـذي ـسـيحتويه إـلـى البـاـد، ذهـبـوا بـاـه إـلـى
الصلة، باقي وحده آخر الصفوف حتى يحين وقت الصلة عليه، وحده مثل سقط المتاع وهو
النجم الساطع قبل أيام، وهو الـفـارع الـطـول ذو العينـيـن الممزوـجـتين باالخـضـر، والـضـحكة

الطيبة والوجه الجميل، صلوا عليه وذهبوا باه إلى المقبرة.
كان ناحل العود في موته أسيان الوحشة، وضعوا الكفن على وجهه ـمـرة ثانـيـة باـعـد ان
عفروه باالتراب وأغلقوا عليه التاباوت، ثم أنزلوه رويدلا إلى بائر القبر السحيقة، وأـهـالوا علـيـه

تراب الوداع وعادوا دون أن يلتفتوا إلى الوراء.
- ديرباورن2000شتاء 
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وجه ناحل يشع عميقاا في الظلم  

تخرج في ليلة ممطرة من عملك بااتجاه البيت، وحيدلا يجتاحك حنين عارم لوطن باعـيـد،
ول تحت المطر الغريب، وفي المـسـجل تـضـع ـشـريطلا ملـيـئ باالـغـاني تسوق السيارة على مه
التي تجعل الدمع يفر دون قيود، وثمة بـاـرد ـقـديم يـعـوي ـفـي العـظـام عـلـى الرـغـم ـمـن دـفـء

السيارة.
تمـر باشـوارع خاليـة ـفـي هـذه الـسـاعة المتـأخرة ـمـن الليـل، إل ـمـن الـخـوف وأضـواء
النيونات الملونة تتماوج على صفحة السفلت الصقيل الذي غسله رذاذ المطر مثل ثعاباين ل
تدري إلى أين تذهب، تتلفت يمـنـة ويـسـرة فل ـتـرى أي مخـلـوق، تـمـج ـسـجائرك واـحـدة تـلـو
الخرى، وتزفر الدخان من صدرك سحائب قهر وتعب، ثمة حزن يستيقظ مثل وحش أعمى
يلتهم كبدك، وفقود مروع يجتاحك لشياء كثيرة تتجمد في الذاكرة. ـتـدخل ـشـارع لـم ـتـره ـمـن
راء وأنـت علـى ف عنـد إشـارة ضـوئية حم قبل لعلك قد نسيت الشوارع فـي شـرودك، تتوق
كرسي القيادة كتمثال يبسته المواجع، تبدر منك إلتفاتة إلى الجهة اليمنى من الـسـيارة، وـعـبر
زجاج النافذة رأيت شيئلا ما يتحرك، كائن ما مقرفص إلى جوار جدار متداعي تـحـت المـطـر

وحده يرتعش، يمج سيجارة باجوع وعينان وقادتان تحدقان فيك.
ذات خريف – ذات بالد اسمها أمريكا
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قصـــــص لهــــــــا رائحــــــــة
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بانـــــت عــــــــرب 

 معك وأنت السبب في ضياعي الن !!رباتهلكنني -
لن أقول أكثر من أنني قد مللت.-

تلك السمرة التي تشبه العسل، والعينين النجلوـيـن، والقاـمـة الرياـنـة اـلـتي ـتـذكر باإـحـدى
الشرق، غدت مجرد فتاة تثير القرف والمللآلهات 

يا ابان العاهرة-
لم يكن أمامها إل أن تنكفئ على نفسها وتبكي، كرد موجوع لتـلـك الـصـفعة القوـيـة عـلـى

الفم الريان..
..العاهرة هي أمك، إني ذاهب، أما أنت فإلى الجحيم.-

صفع الباب وغادر إلى غير رجعة ذلك الشقر الوسيم.
الرصاد قالت أن الثلج سينهمر غزيرلا صبيحة اليوم التالي..

وحينما أعود ل أريد أن أراك في شقتي.-

لل للعار, ثلثة أشهر منذ أن غادرت البيت هربالا مع وثلثة أشهر حجة كافية للقتل غس
ن يوملاوعشيقها الذي تخلى عنها باعد أن أحس باالملل من صنف واحد قدمته رخيصلا له، تسع

دافعوا لتـذوق لحمهـالكاملة قضتها في أس زرق، الـذين ت بين ذوي العيـون ال زملء الطي رة ال
المحمص، لم تدر ماذا تفعل بانفسها وباورطتها وعارها فأخذت تبكي ل يسمعها جنس باشر.
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صدفــــــــة 

ة بااهرة دونفلم يصدق عينيه، انتفض مثل الملدوغ،.. "إنها هي!!", كانت ترقص باحر
جارة مـشـتعلة وفـي الخـرى قـارورة بايـرة حـتىيرأفة باخصرها النحيل، في يدها اليمـنـى ـسـ

منتصفها، وثمة زنجي، يمسكها باخاصرتها من الخلف ويلتصق باها في عـهـر وحـشـي، "إنـهـا
كـبـده مـثـل الـنـار، تقـدم بااتجاهـهـا مثـل مـوت يبحـث عـنإـلـى هي". الطعنة كانت قد وصلت 

فريسته والجحيم تضطرم داخله، "هاي", وقف أمامها مباشرة جامد الوجه، مرتجف الشفتين
والطراف، كان وجهه مبيضلا من المفاجأة.

اـلـوراء، تـعـثرت باـالزنجي ووقعـت عـلـىإـلـى توقفت عن الرقص وتراجعـت ـمـذعورة 
ـة لل شديد الدوي، زحفت على أرباع محاوـل الرض، آل كل شيء إلى الصمت، كان صمتلا قات
الهرب، وقفت على قدميها ورقة في مهب الريح، وحدهما وكأن ليس ـسـواهما وجـهـلا ـلـوجه،

أخ وأخته في ملهى ليلي يرتاده الزنوج قبل انهيار العالم باقليل.
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قهــــــــــــر 

 يكون لها باضعة سجون، في أحد هذه السجون التيلنديترويت مدينة كبيرة باما يكفي 
تحيط باه دائرة كامـلـة الـسـتدارة ـمـن الـجـدران الملـسـاء، الـشـاهقة الرتـفـاع الملغـمـة باأـسـلك

 في غرـفـة منعزـلـة منـه ـكـان وـحـده مثـل وـحـش،شائكة تسري في عروقها وحوش الكهربااء
جريح في غرفة يـسـمونها غرـفـة الحـبـس النـفـرادي، "ـلـم تـمـت رـغـم الطعـنـات ـفـي جـسـدها

س، الكلبة... الكلبة", يصرخ وينهش الجدران باأسنانه فيختلط دمه بالعاباه الذي يسيل علىجالن
صدره، "بااعت شرفنا وفضحتنا أمام الناس" ، كان قهرلا ل يطاق، يصليه حتى أعماقه،

كل يوم 

كل ليلة

كل ساعة

يمارس نفس طقوس الجنون،  "خللوني أشرب من دمها واقتلوني" ! 

كل دقيقة

كل ثانية

خمس سنوات كاملة لم يتوقف عـن النـيـن وـكـل ليـل يعـلـو نـواحه كـأنه يبشـر باالقيامـة
والقهر داخله في اتقاد.
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اعتـــــــــــــــــراف 

أخيرلا أمام نفسها اعترفت باأنها لن تستطيع الـعـودة إـلـى أمـهـا وأبايـهـا، وأنـهـا ـقـد أدمـنـت
لل ولم تعد نزوة عابارة، وأنهاالكوك  لن تستطيع الفكاك إلى الباد من أسر ذـلـك الزنـجـياين فع

البشع اـلـوجه الكريـه الرائحـة، ول مـن صـديقه الباـيـض اـلـذي غـرر باهـا وـصـار ـقـوادلا لـهـا
ارسلا ليليلا في شوارع الليل الطويلة، تـبيع جسـدها مقاباـل دولرات معـدودات، كـل مسـاءحو

تعترف لدموعها ولضياعها منذ أن هربات من البيت أول مرة بااتجاه الجحيم.

)116(



انتظــــــــــــــــار

ـكـان يـظـن أن نتيـجـة الفـحـص ـسـترعبه وأـنـه ـسـيقع بااكـيـلا عـلـى حـيـاته الموـشـكة عـلـى
ـهعالنطفاء، "إيدز..يا لها من نهاية"، ل شيء من ذلك كله غير باضع صف ات صفع باها وجـه

وباصق عليه في المرآة، وندم ماحق يفت ـفـي كـبـده وأحـشـاءه الـمـأدوزة، كـتـب ورـقـة الطلق
للتي تنتظره هناك في الوطن البعيد منذ ـسـنوات ـطـوال، وأـخـذ دون إدـعـاء باطوـلـة أو تكـلـف

ينتظر الموت.
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أمــــــــــــــــــــل 

هذه السنة سيقضي دينه والتي تليها سيوفر مبلغلا من المال لكي ـيـتزوج، "يكـفـي ـمـا ـقـد
ضيعته من سنين"، ول باأس من باضع قناني من البيرة في السبوع أو امرأة عابارة كل شهر
أو شهرين، عمر الغرباة قصير والمل باحر ليس له شاطئ، "ويجب أن ينتبه الـمـرء لعـمـره"
يحدث نفسه مطمئنلا. مرت السنين سريعلا كما لو كانت ـعـود ثـقـاب أـشـتعل لكـنـه ـسـرعان ـمـا
انطفئ, "أعتقد باعد هذا العمر أنه من العيب العودة" كان الشيب قد غزاه والعجز أخذ يطقطق

في مفاصله
هذه السنة لسداد الديون
والسنة التي تليها ......

ول باأس من ......
..............
!!!!..........
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مغامـــــــــــــــــرة 

أراد أن يغتني، وأن يبني بايتلا جديدلا في قريته البعيـدة أـسـوة بارـفـاق غرباـتـه، ـكـان يجـيـد
" , "امسكها باـيـدك وإذا ـمـا*اللغة النجليزية وقليل من اللباقة، ولذلك فقد كان هدفلا للـ"باادباويز

ض عليـك، عمليـة أو تطيع كائنـلا مـن كـان القب داهمك البـوليس القهـا علـى الرض ولـن يس
عمليتين وكل شيء تمام".

منذ أن أمسك باالمسحوق البايض باين يديه، انفتح أمامه بااب الـقـدر المريـكـي، النـسـاء،
 اـلـدقيقاالثياب الغالية، السيارة الفارهة، كل ما كان يحلم باه صار في متناول اليد، "جلرباه هذ

وستحصل على نشوة خرافية" كان يبدو مثل المنوم وحينما استيقظ من غفلته كان ـكـل ـشـيء
ه الـتراجع، أسـودت الـدنيا فـي عينيـه وغـدى مثـل قد فات أوانه، وأصبح من المسـتحيل علي
فراشة تحوم حول النار استعدادلا لنتحارها، عندما حاول التراجع كان قد تعدى أحد الخطوط
ـاتم الـصـوت رق سوى ثلث طلقات من مسدس ـك سحسن حظه أنه لم يتل الحمراء، لذلك كان من 

في رأسه.. ثلث وحسب. 

ديترويت- في أيام – في شهور – في سنوات

سإيئوون بادبويز: أولد*
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BRANDA   بارانـــدا، بارانــــدا وباالنجليــــــــزي

فيها ملمح شبه من المطرباة السوداء جانيت جاكسون، لو أنكم رأيتموـهـا تـلـك الجـمـرة

في صورتها الجديدة فستحدث فتنة عظيمة، لقد وـضـعت حـلـق فـضـة ـفـي أذنيـهـا وـكـذلك ـفـي

حاجبيـهـا وأنفـهـا القـمـور، وـفـي.....!!، أـسـتحي ـمـن التـصـريح خـشـية الـحـذف أو المـنـع لـهـذه

القصة، لكن باإمكانكم تخيل أين وضعت ذلك الحلق الفضي الجهنمي.

مع أنها خجولة جدلا، "أوه جيسس شي لوكن سرو سكسي*", ـقـالت باراـنـدا العـجـوز اـلـتي

ا عـن ذلـك الشـبه اللعيـن باينهـا وبايـن جـانيت تبـدأ تعمل باهمة ابان العشـرين، وعنـدما أخبره

المصائب، تزيد في دللها، تعمل بابطء، تحرك عجيزتـهـا الـتي ل باـأس باهـا باـدلل مضـحك،

ـك ري ول تعبرني" آي آم وركن*"، نعم لكن كالسلحفاة، كل ذـل "باراندا أريد انتاج", ل تلتفت إل

يحدث عندما أـحـدثها ـعـن الـشـبه المـسـتحيل. نظيـفـة ـجـدلا تخربـاـش مـثـل قـطـة نـظـرلا لخبرتـهـا

الطويلة في هذا المـضـمار، ـكـثيرة الـعـذار شـديدة الغيـرة تعيـش وـحـدها مثـل فـأرة مـصـاباة

بامرض الترتيب، "بارا ندا لقد أتينا لكي ننتج ولـيـس لنعـمـل منظفـيـن"، ـتـترك عملـهـا الحقيـقـي

وتنشغل باتنظيف "اللين*" وتبدأ روايتها الطويلة التي ذباحتني باها مراربلا، ـعـن حياتـهـا وكـيـف

أنها كانت تتعاطى الهروين، وأنها سعيدة باحياتها الحالية رـغـم اللم الماـضـية، وأنـهـا تـشـكر

الخ (جيسس) على هذه النعمة، وأن لها ولدين لم ترهما منذ عامين وأخ طيب القلب لـم تـره

ـلا ـورلا خفيـف لل وفيرلا، وأنها تستيقظ بااكرلا لتصنع لنفسها فـط منذ عشر سنوات، باعد أن رزق ما

وتعد كذلك قهوة قوية النكهة، "باراندا"، وأنها كانت جميلة جدلا وقد وصلت في جامـعـة "وـيـن

" إلى السنة الثانية في القتصاد، وأنها تحب الشعر والموسيقى، "بارانـدا" ومعـهـا قطـة*ستيت

, "تخرس فجأة كما بادأت عندما أقطعهــا*أليفة تحبها مثل عيونها، "باراندا.. ديد آي لوكن كير

رورة تغليـف وشـحن أكـبر كميـة مـن قطـع الغيـار، وت عديدة عن ض متبرملا. لقد حدثتها مرا

فنحن أقولها للمرة المليون لم نأت للقيام باعمل النظافة والكنس، فإذا باها تشرح لي باشرود ـتـام

كما لو كانت في غيبوباة عن تاريخها الشخصي منذ نزولها ـمـن ـسـفينة ـنـوح, وـحـتى وقوفـهـا

أمام الكاهن في الكنيسة لتعترف باما ل يعلـمـه إل اـلـ, ـمـع أن أـمـي لـيـس لـهـا دـخـل ـفـي ـهـذه

الرواية المؤثرة، إل أنها تصر على سلقي باها كل يوم. جـحـودة تتقلـب مـثـل الحرباـاء وتنفـعـل

لتفه السباب، وتبدأ تكلم نفسها كما لو كانت تنتحب، وعندما تهدأ تتعـذر باضـغط الـدم اـلـذي
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دهمها فجأة قبل سبع سنوات، وأن لها عشيق في الثلثين وأنا عمري ثلـثـون، لكنـنـي ل أنـام

مع العجائز، تضحك عن أسنانها المتآكلة عندما تدرك باأنني قد فهمت مغزاها.

على الرغم من عمرها الذي تجاوز النصف قرن باأرباع ـسـنوات، كـمـا أنـهـا ذهـبـت إـلـى

البااما في الخمسة والستين، وإـلـى تينـسـي ـفـي الـسـبعين، وـمـاتت أمـهـا ـيـا كـبـدي ـفـي الواـحـد

ـن لض لونه مع أنه أسود ـم والستين، باعدها باسنة توفي والدها الذي كان طيبلا ويشرب حتى أباي

أثر الكحول، وتذهب إلى حديقة الحيوانات لتشاهد الجمل، تحدثني عن جملها باحماس مفتعــل

كما لو أنها تتحدث عن جمل والدي، وفي مساءات الشتاء تجلس أمام المدفأة باعد أن تكون قد

صنعت لنفسها ما يكفيها من القهوة، لتتصفح مجلت نجوم هوليوود، وفي الربايـع ولـيـس ـفـي

ل سـميت*"، لل تستمع لـ"ويتني هيوسـتن*" , ويسـحرها ذلـك اللعيـن الجـذاب "وي الصيف مث

وتتمنى أن تكون ممثلة, "لكنـك علـى أباـواب السـتين أيتهـا القطـة العجـوز"، وتحـب "جيمـي

ـذي كارتر*" لنه كان طيب القلب دمعته قريبة، وتكره "مارتن لوثر كنج*" لنسه العم توم "اـل

استخدمه البيض", وتكره المسئول الذي يمشي مشيلا شديد النعومة كما لو كان شاذلا، لـنـه ـلـم

يقل لها "هاي"، وتحبني لنني جنتل معها، كما أنـهـا تخـصـني دون ـسـواي بابـعـض أـسـرارها

الصغيرة، "القصة قصة شغل يا ماما ل جنتـلـة ول يحزـنـون ـفـي ورـشـة أولد الكـلـب ـهـذه",

ـل أسرار نسوية، مثل أن الحيض ل يزال يدهمها وتسألني عن أحسن الحفاظات النسائية، "ـه

تعتقد أنني حضت ذات يوم هـذه المـرأة", وأن البواسـير يـا وجعـاه فـي هـذا الصـيف اللعيـن

تؤذيها وتدفعها إلى الجنون، وأنها أقلعت عن الشرب منذ زمن باعـيـد إل ـفـي المناـسـبات، وأن

ـة فتاها يشبعها في الفراش، كما أنها تكره ذلك الزنجي الصلف الذي صرخ في وجهها باوقاـح

ولسبب ل تدريه، وأنها ل تشتري السجائر لكي توزعها مجانلا على العاهرات اللواتي يعمـلـن

مثلها ويقبضن نفس الجر، وطيبة جدلا لكنها على استعداد لخوض معركة طاحـنـة ـفـي ـسـبيل

الدفاع عن نفسها، وأن أحد الوغاد كاد أن يقتلها وكيف جعلهـا تتـبـول عـلـى نفـسـها مـن شـدة

الـخـوف، باـعـد أن ـهـددها وخيرـهـا باـيـن الحـيـاة والـمـوت "باـسـرعة ـيـا ـعـاهرة", إن ـلـم تـسـلمه

محفظتها العزيزة جدلا على قلبها، لنها ذكرى من حبيبها الذي قتل قبل خـمـس وثلثـيـن ـسـنة

1في مشاجرة أثناء لعب القمار.

إشارات:1
اا. مثيرة إنها للمسيح :. يا جيسس أوه جد
أعمل. وركن: أنا آم أي

العامل. عليها يعمل التي اللة بحذاء طولي بشكل وهو العمل اللين: موقع
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وأوشكت أن تتعارك غيرة مع تلك "البـتـش*" ـسـوزان كـمـا تـسـميها لنـهـا ـحـاولت أـخـذ

فتاها الغالي منها، لكنها أمسكت نفسها في آخر لحظة خشية أن تفقد عملها, وليس رهـبـة ـمـن

تلك الساقطة التي تبيع نفسها من أجل حبة سيجارة،...و.........

و......................

باراااااااااااااا ندا.......!!!

سإوداء. أمريكية هيوسإتن: مطربة ويتني
أسإود. أمريكي وممثل سإميث: مطرب ويل

أسإبق. أمريكي كارتر: رئيس جيمى
متطرف يد على م1962عام قتل المعروف، المدنية الحقوق كنج: زعيم لوثر مارتن
أبيض.

يحب مسالم أسإود رجل عن تحكي توم" التي العم "كوخ رواية إلى توم: إشارة العم
البيض.

ديترويت. مدينة في عريقة سإتيت: جامعة واين
: كلبه. بتش
اا. تريني كير: هل لوكن أي ديد مهتم

يتحدث "الجذور" الذي كاتب هيل، هيلي الراحل: إليكس والممثل الكاتب هيل: المقصود
أمريكا. في السود تاريخ عن
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النسة كوكي التي أتت وفي يدها منديل الحزان 

قبل ثلث سنوات ليس باالضبط، ماتت ابانتها باطلقة صغيرة باين الـحـاجبين  المعـقـودين،
كانت بانتلا حلوة سوداء مشدودة الجسد ـلـم تبـلـغ الثالـثـة والعـشـرين، ـفـي تـلـك الثـنـاء وـضـعت
السيدة عفولا النسة فهي لم تتزوج باـعـد رـغـم الـسـنين اـلـتي تحملـهـا عـلـى عاتقـهـا, اـلـذي ـكـان
مقوسلا ذات يوم كالوتر، مولودبلا أنثى فأسمتها على أسم المرحومة اـلـتي حـصـلت عـلـى طلـقـة
ـاود صغيرة باين عينيها السوداوين, عندما كانت باصحبة عشيقها ذات ليلة عند خروجهما من ـن
ليلي يرتاده الزنوج, وإثر مشادة سريعة لقت البنت الحلوة حتفها بـاـدون قـصـد، وعـلـى الرـغـم
من آلم الوضع وفرحة المولودة الجديدية، أخرجت النسة كوكي منديلها المقلم اـلـذي ورثـتـه
عن جدتها لبايها، ومسحت باه النهار المالحة التي سالت وفاـضـت ـفـي ودـيـان وجهـهـا اـلـذي
كان متوردلا ذات يوم، وأطلقت على البنت الجديدة أـسـم المـغـدورة. والن باـعـد ثلث ـسـنوات
ليس عددلا، اضطرت النسة المهذباة كوكي لخراج منديل العائلة لتعـيـد مـسـح ـمـا ـفـاض ـمـن
أنهار الماء من عينيها الناعستين، لن فتاها الغالي والوحيد لقي مـصـرعه، لـيـس باطلـقـة باـيـن
العينين، بال بادستة من الرصاص مزقت جسده وهو لم يبلغ الثامنة عشرة باـعـد، ل نعـلـم لـمـاذا
لى طيبلا، في ذلك الوقت كانت المولودة قد قتل الصبي على الرغم من أنهم يقولون باأنه كان فت
أصبحت في الثالثة، والمغدورة صارت مجرد صورة بااهـتـة ـفـي اـلـذاكرة، أـمـا فتاـهـا الـغـالي
ـدلا المنكود الحظ فقد أضطرها لخراج منديل الحزان المقلم لتداري دموعها التي ما ظنت أبـا

أنها ستذرفها عليه، يا أل أليس القتيل أبانها!! 
على الرغم من أنها هذه المرة لم تنجب ل ولدبا ول بانتبلا، بـاـل تفرـغـت لحزنـهـا الجدـيـد، وباـيـن

يديها تلعب صغيرتها بادب اصطناعي ذي شعر كثيف بالني اللون.
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دكــــــــــــــــس 

العقاب الملونة تلوكها الفواه العميقة الشقوق، والدخان يكثف سحبه في سماء الوجوه
"ألعب", جأر باها أحدهم مستحثلا زملء "البوكر" السراع في قذف أوراقـهـم الغـيـر مناـسـبة،
يل بانكوتين السجائر المتعاقبة على شفتيه، وـكـأنه ـقـادم ـمـن باـئـر عميـقـة، ل ـيـرد علـيـه أـحـد ـكـ

مشغول بانفسه.
الدورة رتيبة والعيون مبحلقة من طرف خفي في كومه اـلـدولرات المهملـة إلـى حيـث
تتكوم في إحدى زوايا الطاولة المرباعة.."طقوها"، أشرأبات العناق حينما سمعوا تلك الكلـمـة
التي تدل على أن قائلها هو الراباح،"يكفيك يا صاحبي ما قد خـسـرت"، أـحـدهم يغـمـز لرفيـقـه

متشفيلا، "قلت لك ألعب مش شغلك", يرد عليه باقسوة ويشعل لفافة أخرى.
يواصل الجميع المغامرة والليل ينساب باطيـئـلا ـفـي مـسـاء ذـلـك الـحـد الـشـتوي الكئـيـب،
باينما المطر الثلجي مستمر في غنائه الحزين عـلـى الرـصـفة والـشـوارع والوـجـوه العاباـسـة،

"قلت لك ألعب يا حيوان", وأباتدأ العراك والشتاء ل يزال في منتصفه.
 - ديرباورن96شتاء 
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.. ولكن المشكلة في اللسان الجزمة  

ـع أن ...، أما من جهة عبدالحكيم فقد رجع إلى البيت متذرعلا باوجع أصاباه في باطنه، ـم
ـدون ـ، بـا ل وجع ول يحزنون، لكن صاحبنا قرف من حياته، "ثمانية وثلثين سنة يا خلق اـل
مرة  يا قهراه، نشتغل مثل الحمير ول جمعنا فلس، كأننا نعمل بافـلـوس ـحـرام ـفـي بالد أولد
ـة الحرام هذه!". والقصة ليست وجع ول خراء بال لن عبدالرزاق ذلق اللسان، القصير القاـم
الذي طحن فمه خلل زيارته للبلد، ثلث أحوال قات في ستة أـشـهر، ـطـول الـحـول الواـحـد
مائة وخمسين ذراع، كان قد استلم المسكين عبدالحكيم، " قـلـدني اـلـ قلدة إن موـتـك أحـسـن
من حياتك، في الرباعين ولقد نشقت ريحة مـرة!" ، عبـدالحكيم يسـتمع وعينيـه جامـدتين ل
ترمشان، فاغر الفم تعلو وجـهـه أـمـارات قـهـر ـقـديم، "ثلث ـسـنوات ول جمـعـت دولر، ـقـل
ـي ـان ـف مجنون أو سكران والسلم!" . كان حكيم قد شرح قصته مرارلا، "اشتغلت في كل مـك
باوفية، عسكري، صلياد، باياع قات، قبل دخولي مريكن، وباعد ما دخلت نفس الحظ نـيـاك أـمـه
وراي". لكن من يقنع عبدالزراق الذي كان يظن نفسه يمزح, "شوري لك أقـتـل نفـسـك", زاد
لود وجهـه فيها كثيرلا ذلك اللعين", وال إن الموت أريح ولـول خـوف الـ لقتلـت نفسـي". أسـ
العاباس وارتجفت شفتاه وغادر باعذر المرض تسبقه دـمـوع تحـجـرت عـنـد باوابـاـات عينـيـه ـلـم

يرها أحد, باينما عبدالرزاق يضحك باصوت عال يزلزل الورشة.
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 اليبوســــــة والسمنــــتتصاويـــر

)126(



جولـــــــــي 

لل واشـتهاء، ثـم عينيـن لهمـا لها شفتان ممتلئتان، وصف لولي لماع، وأحمر يقطر عسـ
لـطـرت لون الماء الزرق حينما يتوحش، من عند الباب في وجه الـشـارع الـمـذباوع باالثـلـج، ع
الجو "بااي.. بااي", مثل عصفور أنطلق لتوه من قفصه وساعة الخـمـس دولرات والنـصـف،

ولوحت باذراعها وأمام مقود سيارتها جلست.
كانت تمتلك سيارة أنيقة مثلها واختفت عن العين!!

سحزت من شفتيها وأن قاتلها أودع عندما سألت "كيف قتلت تلك الفراشة", قيل لي باأنها 
في فرجها ل أحد يدري هل كان ذلك قبل الغتصاب أم باعده, خمس طلقات من مسدس ـكـاتم

الصوت.
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قصـــــة مايك الطيــــب  

كان من عادته أن سيبقي في قارورة الويسكي رباعها ليـشـرباها عـنـدما يـسـتيقظ ـمـن ـنـومه
وقبل الذهاب إلى عمله، باالطبع له صديقه يحبها باجنون وباالذات مـكـان دفـيـئ منـهـا، وـيـذهب
إلى عمله منشرحلا ل يكره أحدلا. "واو .. وي وووه", يطلق صوته الحاد عاليلا مترنملا باأغنـيـة

كل زملء عمله خصوصلا النساء، وكم تكون فطائره لذيذة حينما ل سيـكـلدرل يفهمها أحيد سواه، يحبه 
 أحمر الوجه فارع الطول تفوح منه دائملا رائحة "الرباع" الطيبة، فـي المسـاء يضـاجعصفوه،

صديقته ويشبعها من عواءه ثم يتغرغر باثلثة أربااع ـقـارورته المثلـجـة، ويـنـام وإـلـى ـصـدره
يضم باحنان سأم قارورة ممتلئة حتى رباعها، باينما صديقته يقتلها البرد، مبتسملا ـفـي ـنـومه مـثـل

طفل يلعق باوظة باالشيكولته.
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القتــــل  

قلبه كان طيبلا والمطعم في كف نهر يهدهده انسياب الماء، وأـمـام دـفـتين ـقـديمتين كانـتـا
لسفينة غرقت أعلى البحار اقتعد لينظفهما من الملوـحـة وـصـرخات البـحـارة الغرـقـى، وعـلـى
طاولة ليست مستديرة باركت سيدتين في المنتصف من العمر تأكلن باـصـمت. أـعـاد نـظـارته
في انزلقها الخفيف بااتجاه أرنبة أنفه واـسـتمر ـفـي عمـلـه ـمـن حـيـث ل يـشـعر, ترقـبـه إـحـدى
السيدتين بانظرات لم يعرها اهتمامه، رفع رأسه فـالتقت عيـنـاه باعينـي الـتي ترقـبـه، ثـم أـعـاده
ـدة، وـمـن مطأطلأ، وباهدوء ميت رفع السكينة التي كان ينزع بارأسها قطرات الملوـحـة المتجـم

عند العنق، عنقه الجميل بادأ الذباح باطيئلا متقيئلا كل دمه ومات.
ـه ـان، ورأـس أفزع منظر الدماء رواد المطعم النهري وولوا هلعين. عيناه كانتا متحجرـت
المفصولة عن جـسـده يبتـسـم، وـفـي بايتـهـا أـخـذت إـحـدى ـسـيدتا الطاوـلـة تـقـرع نفـسـها "ـلـرم ـيـا

صوفي، لرم" ؟!
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باحــــــــــــــــــــار  

قال أنه سيذهب إلى البحر الكبير، "فالموت له نفس الطعم واللون على الياباـسـة أو باـيـن
ـاء ـل النـس الماء", وسيجمع أكبر قدر من الدولرات وسيدور مع خط الستواء، وسيضاجع ـك
في كل الموانئ، وستلوحه شموس الشواطئ البعـيـدة ليـعـود أـكـثرة فـتـوة وـشـبابالا. عـنـدما ـعـاد
باقدمين تحتذيان حذاء قديملا ويد وحيدة، لم يسأله أحيد عما حدث له فيده الخـشـبية ـكـانت تتكـلـم

باطلقه.
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ثلثـــــــــــــــــة  

...، وباوابـاـة المـقـبرة الـضـيقة ـلـم تـكـن لتتـسـع لجمـيـع المـشـيعين أثـنـاء دـخـولهم الطوـيـل
الغصات والغضب المتصاعد إلى عنان السماء، توابايتهم كانت متراصة بابعضها جنب باعض
ست ـمـن آخـر ـصـفوف المصـلين كـنـت قـد صـممت علـى مواجـهـة وجـه الـمـوت وعندما نهض

ورصاصاته التي ل تكذب.
سسمرة وطن باعيد, الزـمـان ـمـن ـحـولي ـكـان ـلـه طنـيـن رتـيـب وجوههم شاباه صغيرة لها 
لي عن حقيقة ترتيبي فـي القائـمـة. رفـعـت كغيـري ـعـن وـجـوههم الظـامرة وثمة سؤال يلح عل
الملطخة بابقايا قطرات ثخينة من الدم لم تمحها مياه الغسل، ونتف ل ترى لصرخات مكتومة
لي تسـمرتا باتـلـك أنطلقت للمرة الخيرة، أطراف أكفانهم المبللـة باعطـر ليـس لـه رائـحـة، عينـ
الوجوه البائسة لطفال لم يحتلموا باعد وباأحدهم باقرية منسية في وـطـن منـسـي تنتـظـره إـمـرأة
وطفلة تسأل عن أبايها ومتى سوف يعود، عند أذانهم من الجهة اليمنى إلى اـلـوراء، ارتسـمت
ثلث فوهات دموية باحجم رأس بانصر، تبدوا للرائي كما لو كانت نقاط ـحـبر ـضـخمة، حـيـن
تراجعت مذعوربا إلى الخلف، كنت في طريقي إلى المقبرة الضيقة الباب أسألني ما الموت؟!

وعندما رأيت التوابايت ستوارى في البادية عرفت ماذا يكون.
ـغـدت المـقـبرة خاوـيـة إل منـهـم ذوي الـصـداغ المثقوبـاـة، وباـعـض ـمـن"رـيـس" تـنـاثرت
حروفها في الهواء، وعند السارية في أعلها أـخـذ يرـفـرف عـلـم باـلـدهم البعـيـد ل ـتـدري ـمـن
لل لـصـمت ل سمـحـدثا دوـيـلا مقـتـو رفعه، وعند أول زخة لمطر ميـت ـسـقط العـلـم ـعـن الـسـارية 

سيسمع.
92-93
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أليكــــــــــــــــس  

شعيرات ذقنه البيضاء المتناثرة منتصبة كانت عـنـدما للـمـرة اللـيـدريها تـجـرع جرـعـة
دار وفمـه معـدوم السـنان، فـي محرقة من قارورة تسكن جيب سرواله المهترئ، ظهره للج
الخارج من المقهى يترباص باه الصقيع "هاي هتلر"، أحد الـقـدماء ـفـي المنـفـى أراد مـمـازحته
فأسكته بايده المرتجفة " هاي شت", وباكلمته المباشرة أخرسه أليـكـس. انـفـه المفلـطـح الـضـخم
وسط وجهه المتغضن أخذ يحمر عندما اشتعلت الجرعة الكبيرة ـفـي مـعـدته "الخربااـنـة" كـمـا
يسميها، وعينيه الزرقاوين يقلبهما في الوجوه الشاردة في الوراق الملونة "للكرت" في لعبة
نسيان دائمة، مكانه كل مكان وحينما تصرعه السكرة يعود إلى شباباه ويـبـدأ باـسـرد معجزاـتـه
لل عظيملا في كوريا ل يسـتطيع أـحـد مـجـاباهته، وعـنـدما ينتـهـي ـمـن سـرد وكيف أنه كان مقات
باطولته المكرورة يقوم باأداء "مارش" عسكري ويؤدي التحية باـيـد مرتجـفـة ويلعـلـع باـصـوت

جهوري "عاشت أمريكا.. عاش زباي" ثم يجهش باالبكاء.
ل أحد يدري باالضبط هل كان العم "أليكس" قد تزوج في يوم من اليام، أو أن له أباناء
أو أقارب، "كنت في شباباي وسيملا وـكـن النـسـاء عليـهـن اللعـنـة يعـشـقنني وـكـان ـلـي أـصـدقاء

سكثر".
يجـيـب عـلـى الـسـئوال باـحـدس غرـيـب قـبـل أن سيـسـأل. الـقـارورة تـسـكن جيـبـه بابرودتـهـا
المحرقة وقبعته المسودة الحواف أخذها من فوق الطاولة ورفع بانطلونه ومسح أنـفـه باكبرـيـاء
لل هزليلا يقوم باحركاته تلك أـمـام جمـهـور وهـمـي، وتهـيـأ للنـصـراف، "هيـيـه كما لو كان ممث
أليكس هل لزلت تذكر أسم أحد أـصـدقاءك أو ـصـديقاتك الـقـدماء، ـحـتى نبلـغـه باوفاـتـك حـيـن

تموت ليسير في جنازتك؟!".
نظرة أليكس الماحقة جعلت الذي أطلق تهكمه يبلع لسانه، ثم أحرق المقهى باسعلة حادة
وغادر مترنحلا ل يدري إلى أين، عندما أصبح وراء الباب على الرصيف في الـشـارع اـسـتل

قارورته وتغرغر باما تبقى منها وذهب باعينيه الزرقاوين وغاب في الثلج.
93ديترويت – شتاء وربايع 

    1

 

هامش:1
ل أكبرهم متجر، في عملهم أثناء واحدة ليلة في مصرعهم لقوا يمنيين شباب ثلثه: ثلثة

عشرة. الرابعة في وأصغرهم والعشرين الثانية يتعدى
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السيدة العزيزة الغالية مس هارييت

عاودت تصنع الغضب ـمـرة أـخـرى، علـمـات الغـضـب أعـنـي أن ترـفـع أـحـد حاجبيـهـا
لل، ظننتـهـا ـسـتكون مصعرة خدها باعيدلا عني, عندما أتى باها مسئوول العمال لم أـلـق إليـهـا بـاـا
كساباقاتها، مجرد امرأة سوداء ستهلكني ثرثرة، وكذلك ستبخ في وجهـي روائـح قاتلـة تـؤدي
إلى الكفر، قادـمـة ـمـن قناتـهـا الهـضـمية المنتـنـة, ـكـانت ـصـامتة أغـلـب الحـيـان..ـهـذه إـحـدى
مفاجآتها.. الصمت، وعندما تحشو فمها بـاـالتبغ, تنـسـى كيفـيـة النـطـق تماـمـلا، وتتواـصـل معـنـا
باالشارات المبهمة التي ل نفقهها، مثل أن تقوم بارسم إشارات أفـهـم منـهـا نكـتـة ـمـا فأـضـحك

ملئ شدقي، لكنني أفهم أو تفهمني باأنها تريد الذهاب إلى الحمام.
ـنلا ـك ـس إمرأة في الخمسين لها فم نظيف جدلا من السنان، يعني باالعرباي الفصيح ل تمـل
واـحـدة، وبااليـطـالي الـعـوج ـمـا فـيـش اـسـنان, أغيظـهـا باـسـؤالها ـعـن عمرـهـا "ـكـم عـمـرك
هارييت.. تسعين؟!"، أو "أين أسنانك يـا حبوباـتي" ل تـرد لكنـهـا تبتـسـم أباتسـامة خفيـفـة لهـذا
المجنون الذي ل يكف عن الثرثرة باسبب وبادون سبب، "المهم" ترد وهي تنظر إـلـى الـسـقف

في حركة تذكر باأباطال الكرتون منهية أي حديث ل يعجبها. 
ثاني أيام عملها تحت إمرتي أتتني بامفاجأة ـصـغيرة "لـقـد أفتـقـدتك", ـكـان يومـهـا الـثـاني
لل لن العـمـل مـعـي ـسـهل، إـضـافة إـلـى أنـنـي ثرـثـار باطبـعـي ـمـع وحسب، طبعلا لم تقل ذلك إ
النساء، أحب مضايقتهن والسخرية منهن، خصوصلا أمـثـال ـهـارييت، لكنـهـا تـظـل ـفـي تبغـهـا
العظيم صامتة صمت القبور، باينما أحاول إخافتها باالفصل من العمل إذا ـلـم تتكـلـم مـعـي، فل
ع لقمـة ضـخمة مـن التبـغ المعجـون خلـف شـفتها السـفلى ترد لعلمها باأنني أمزح معها. تض
فتزداد صمتلا على صمت، "هيه هارييت هذه القصة أكتبها عنك"، لم تـقـل ـشـيئلا ألـقـت نـظـرة
عابارة على الورقة التي أكتب عليها كما لو أنها سترى نفـسـها فيـهـا، وعـنـدما ـلـم تفـهـم خـطـي
دأت فـي كنـس الرض، لل، واللغـة المكتوباـة باهـا القصـة ثانيـلا، أخـذت المكنسـة وبا اللعين أو
ـو" شهرين لم أسمعها تنطق أسمي، وحينما تود الذهاب إلى الحمام تناديني من أنفها "هيه.. ـي
ري ولو لمرة واحدة بانطق أـسـمي مع معرفتها باأسمي، شهرين متتاباعين يا خلق ال، لم تحن عل
بافمها النظيف جدلا، حتى أتى ذلك اليوم الذي أتت فيه عاملة جديدة لتعمل معنا، كانت ـسـوداء
أسمها ديانا أسم جميل واباتسامة عذباة، وجسيد فتي على الرغم من تعديها الثامنة والرباعيــن،
ـكـانت باشوـشـة، رقيـقـة، ـسـريعة البديـهـة، تـضـحك وتـمـزح وتعـمـل باهـمـة, فـجـأة نطـقـت ـمـس
هارييت، نطقت بافصاحة شديدة، وضحكت وعلت قهقهتها عندما ـهـددتها باالـسـتغناء وإحلل
لل عنها، ضحكت وتدللت كثيرلا أوشكت على الرقص، ثم لن تصدقوا.. نطقت بااـسـمي ديانا باد
ـه لل من غير سوء، أول مرة في حياتي أسمع أسمي ينطق باتلك اللثغة الظريفة، إسم تنطـق كام
امرأة درداء وبالغة غير لغتي، كان أسمي متموجلا في فمها المطاطي، يا سادة يا كرام يا باـنـي

ري من ديانا "السيئة" كما كانت تسميها. شعبي، لقد شعرت العجوز باالغيرة عل
نطقـت أخيـرلا مـس هـارييت السـيدة الـسـوداء، القصـيرة القاـمـة، الحـادة الصـوت، العديـمـة 

السنان، التي لم تتزوج حتى كتاباة هذه القصة ولن تفعلها باـعـد نـشـرها أيـضـلا, لنـهـا ـلـم تـجـد
ري باجـراءة وكأنـهـا قـد وجـدته ذلـك المناسـب، قـلـت مـس الرجل المناسب، أخبرتني محدقة ـفـ
هارييت التي كانت جميلة ذات يوم، أعني قبل أرباعين سنة عندما كان عمرها عشرين،هكــذا
كنت أماحكها، فتبتسم إذا لم تكن تضع لقمة التبغ في فمها، أما إذا لم تكن ـفـي لحـظـة الكـيـف،
ري، أعني مس هارييت اـلـتي تكـلـم نفـسـها ـكـثيرلا، فأنها تتصنع الغضب ول تكلمني أو تـرد عل
ـم لل من أوراق ل قيمة لها من أوراق اليانصيب التي ـل وتخاف على شنطتها اليدوية الفارغة إ
ترباح، والتي تلعب باأنفها وتقوم باتنظيـفـه أمامـنـا. ـمـس ـهـارييت الغالـيـة الـتي تجعلـنـي رائـحـة

فسائها أدرك تماملا ما معنى أن يصل المرء إلى حافة الجنون.
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واقـــــــــــــــــع  

ه الصـغير باالـديزل تأكد مـن طعـومه وتفقـد شـباكه وكـذلك المحـرك الـذي يـدفع مركب
وأنطلق باعد غروب الشمس، كان بارنامجه قضاء الليل باطوله في عرض البحر، وعند الفجر
يبدأ حصاد محصوله البحري باـعـد أن ألـقـى ـشـباكه أول المـسـاء. ذـهـب باعـيـدبلا باإتـجـاه مـنـاطق
تتكاثر عندها أسراب السمك، أوقف المحرك، وألقى باالمرساة في العمق الـمـائي البهـيـم ـحـتى
ل تأخذه تيارات العماق باعيدلا. ألقى نظرة أخيرة عـلـى طـعـومه وـصـنانيره وـشـباكه قـبـل أن
يقذف باها في مهمتها التي يتمنى أن تتكلل باالنجاح، وعندما تأكد من سير كل ـشـيء عـلـى ـمـا
ـبر يرام أخلد إلى النوم. رأى في المنام أنه أصطاد سمكلا ذهبيلا كثيرلا وأشترى باثمنه مركبلا أـك
واستأجر صيادين أشداء، ليعملوا تحت أمرته، كانت الباتسامة ترتـسـم عـلـى ـشـفتيه الـجـافتين
في نومه المزدحم باالحلم، وعندما اـسـتيقظ ملـسـوعلا باـحـرارة ـشـمس الظهـيـرة الحارـقـة، ـلـم
يرى الماء وكأن البحر قد جف مائه فجأة، وعلى مدى باصـره وـفـي ـكـل التجاهـات لـم يـكـن

لل ل نهاية له، وثمة رائحة باحرية عطنة تجتاح الفضاء. يرى سوى أخدودلا هائ
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Huge life
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صراحـــــــة  

كان شيئلا ذلك الذي فعلته شديد السوء، كنت قد أوهمت الفـتـاة باـحـبي لـهـا وأن حـيـاتي ل
ـة، معنى لها باعيدلا عنها، "ملكتي" كما كنت أناديها، العينان الزرقاوان، الجسد الوحـشـي القاـم
والشعر المنسوخ منه كل شللت العالم، كل ذلك كان لي وحدي، البدوي الـقـادم ـمـن أقـصـى
ذرة من رمال جزيرة العرب، لحمها شهي وقالت أنها تحبني، من الضروري أن تقول ذـلـك،
رل ما معنى نعتى باالبدوي، تركت بايت أمها التي كانت تكرهني لعلكم تدركون لماذا, وأتت وإ
لتسكن معي، كنت كريملا معها وهي لم تبخل بامائدة جسدها الحرام، أعني كريملا في الفراش،
أما الكرم الحقيقي فقد كانت هي من ينفق على ملذاتنا، "هل ستتزوجني", كأي إمرأة ســألت،
ري استفـسـارها، "ـهـل أـنـت مجنوـنـة" أجـبـت، طبـعـلا اـلـرد بااللـغـة كانت تبكي حينما طرحت عل

ا? Are you crazyالنجلزية أكثر إثارة وت باه ي، له لل تحبن انت فع لل، ك ت قلي  حزن
كثيرلا ثم تركتها، وذهبت أباحث عن غيرها، وأثار دموعها ل تزال ندية على صدري.
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فتوحـــــــــــات  

محاصير باالتبغ وباخوره المعجـون بالعـاباي، أفتـح الـشـوارع والحانـات والنسـاء، باـدوي
أخرق ضل فـي مفـازة الفـولذ، وعنـدما اهتـديت فـي غاباـة السـمنت، تلـك الغاباـة الحديديـة
ري ـكـان الكائنات، الحجرية الثمار، وحييد باساق خشبي، التبغ يواصل طريقه المظفرة ـفـي رـئـت

ذلك عندما كنت أدخن، وأنا أواصل فتوحاتي المدهشة، وخيباتي الكثار.
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 Hustler

لل ـلـم أـسـعى إـلـى لل، فع لل باما يكـفـي لجـعـل مـنـه مغف لم أقصد البتة أن أخدعه، كان سه
ذلك، لكنه وقع في حبالي الخوية، كان يسأل عني دائملا ويتغاـضـى ـعـن تـحـاذقي الممـجـوج،
ري باجميل أسداه لي، باينمــا نن عل بم رغم ضخامته الجسدية وقدرته على البطش باي لو أراد، ما 
كنت أتصيد أي جميل أسديه إليه واسترجعه منه أـضـعافلا، ـكـان يـسـتحي ـمـن التـشـدق باأفـعـاله
الحقيقية أمامي حتى ل يحرجني، باينما أتمادى في شيطنتي عليه، لم يكن غبـيـلا، كـنـت احـتـاج
ـوته ري، أعجبني المر، أن يكون مثل هذا الشخص المـهـاب الـجـانب لـق إليه أكثر من حاجته إل
أسير صداقتي الكاذباة، لم أكتف باذلك وحسب بال وصل باي المر إلى محاولة النتـقـاص ـمـن
ائي، حـتى ثـار ذات يـوم فـي وجهـي، كـانت ثـورة عارمـة دره أمـام الخريـن لريهـم ده ق
زلزلتني حتى العماق، نـفـد ـصـبره وأوـصـلته بـاـذكائي الـغـبي إـلـى النفـجـار، ـلـم يـقـل أـشـياء
كثيرة، جملة مقتضبة طعنني باها وذهب "إنك شخص تشبه الطبل جهوري الصوت وليس له

عمق"، تاركلا إياي لزحمة الشوارع ووجع ل شفاء منه يسمونه الندم.
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رتاباــــــــة  

"ماذا سأصنع ـهـذا المـسـاء"، الـسـماء نائـمـة والثـلـج مقـتـول يلفـظ أنفاـسـه الخـيـرة عـلـى
رت جسـدي فـي الجينـز وخرجـت، أدرك وجهـتي جيـدلا، لحـم إمـرأة وقنـاني السـفلت، حش
ديقي الـذي أخـذ بايـدي إلـى الـبيت حامضة تصنع العجـائب فـي ذاكرتـي الهرمـة، الفجـر ص
يتعتعـنـي الـسـكر، وعـنـدما ـيـدخلني إـلـى غرـفـتي يـعـود هاربـاـلا، فـقـد ـكـانت مزدحـمـة بـاـالعطن
ري المنثـور فـي كـل الزوايـا، وباأمنيـات مؤجلـة مـن الكمـد وباضـعة والوحشة والوراق والمن

قصائد ودموع وفضائح تنتظر الغسيل.
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باسرعــــــة  

ضحكت البنت كثيرلا عندما سألتها لماذا يجب علينا الخروج إلى الـبـارات، أقـعـت عـلـى
طرف السرير تكاد تموت من الضحك، مع أنني لم أقل نكتة "أريد أن أشرب هذه الليلة حتى
أنسى نفسي" قالت ملوحة بايـدها ـفـي وجـهـي بـاـدلل محـبـب، "لكنـنـا سنشـرب هنـا" وغـمـزت
باعينها "ثم..." لم ترد بـاـل واـصـلت الـضـحك ـحـتى أـضـحكتني، وكـمـا ـهـي الـعـادة ـكـانت ـهـي

المبادرة ولم أمانع.
مر الوقت مسرعلا مثل حـلـم ـخـاطف، وـهـا أـنـا أقـف الن ـفـي آخـر العـمـر وحـيـدلا مـثـل

شيطان تساقطت أسنانه.

)140(



طقــــــــــس  

ون أعشـقها رر الجلـد، دنـدنت باعـدة أغـا اغتسلت جيدلا، حككـت جسـدي باالليفـة حـتى أحمـ
سجننت", أسأل نفـسـي ـهـذا الـسـؤال لنـنـي ـكـثيرلا ـمـا كثيرلا، تفرست في المرآة وضحكت "هل 
لل أم أنها تمزح معي سمعت صاحبة البيت الثرثارة تتشدق باذلك، هل كانت تعني ما تقوله فع
يجارة مـارلبورو بايضـاء اللـون، ل يهمني قصدها, لنني باعد أن تناولت فطـوري أشـعلت س

خفيفة القطران، وبادأت في كتاباة قصيدة جديدة عن الحب الذي ل خبرة لي فيه.
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وحشـــــــــة  

وضع المسدس على صدغي مهددلا بانسفي، لم أرتجف كنت قد نـسـيت ـهـذه المـسـميات،
الخوف، الرهبة، الحب، الفرح، الموت، اللم، مسميات كثيرة أنـسـتني إياـهـا حـيـاتي الفارـغـة
لل أن أرى وجهه البغيض، "الن" أي حركة سأمل جمجمتك باالرصاص "كان فصــيحلا محاو
ابان الزانية". أخذ المحفظة من جيبي باطريقة محترفة، لم أتحرك فليس من المعقول، أن أقتل
في مكاني ويضيع دمي هدرلا باين الذئاب لقاء لفتة عابارة لـن تفيـدني فـي شـيء، "ل تلتفـت..
واصل تقدمك", رفسني باقوة على مؤخرتي فسقطت على وجهي، قذف باالمحفظة باعيدلا عـنـي
باعد أن قام باتنظيفها جيدلا من باضعة دولرات كانت باحوزتي، وفر هاربـاـلا مختفـيـلا ـفـي أـقـرب
زقاق. أخذت محفظتي، نفضت عنها التراب، وواصلت سيري بااتجاه المقهى العرباي الوحـيـد
في آخر الشارع، وعندما ـحـدثت الـصـدقاء ـلـم يـصـدقني أـحـد، وانفـجـروا ـضـاحكين، "كـنـت
سسأقتل.. أموت يا أولد الحرام، وأنتم تضحكون", لم يدركوا للحظة واحدة باأنني أوشــكت أن
ل أكون باينهم إلى الباد أولئك الغبياء، شعرت باوحشة عاصفة تمزق قلبي وأحسسـت بـاـأنني
ل قيمة لي، مجرد شخص منبوذ في هذا العالم، عندما عدت إلى البيت، أغلقت بـاـاب غرـفـتي

وخلعت ثياباي باصمت موشك على القتل، أطفأت النور وذهبت إلى سريري وباكيت.
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إضــــــــراب  

"نضرب عن العمل، رـفـض مـسـئولي الورـشـة زـيـادة رواتبـنـا"، ـكـان ـصـبرنا ـقـد نـفـد،
فقررنا المواجهة، واحد متردد يشكوا كثرة الدين، وآخر يقسم بـاـرأس أـمـه أـنـه سيمـضـي إـلـى
آخر الشوط وثالث محايد وعاشر يعـلـن رفـضـه ـفـي مـسـايرة الغوـغـاء، خرجـنـا إـلـى الـشـارع
وظ أعور وأبان كلب، مطر وريح وصقيع، كان يومنا الول قطعة من جهنم "أصمدوا فتلقفنا ح
راء دون أي تقـدم يـذكر بايـن زي أنفسـنا باالصـبر، عشـرون يومـلا فـي الع يا رجال", كنـا نع
سـمـرة زاد ـمـن مرارتـهـا الورشة ونقاباة العمال، ـكـانت الهزيـمـة تـصـرخ ـفـي العـيـون، هزيـمـة 
ـة، قـيـل وصول رجال البوليس وكلباهم المتوحشة وهرواتهم المكهرباة، أخيرلا رضخت النقابـا
باعد أن أخذت المعـلـوم، ونـصـحتنا بـاـالعودة بـاـدون تحقـيـق أي مطـلـب، ل خـيـار إل الـعـودة أو
الفصل، عدنا منكسي الرؤوس، خاويي الجيوب مثقلين باديون ظالمة وبـاـرد ـقـاهر يـعـوي ـفـي

عظامنا الياباسة.

)143(



اللعنــــــــــة علـــــــــــى .... !  

"اللعنة" الـبرد ـشـديد ول أحـد يرـيـد توصـيلي باسـيارته, ـصـببت لعـنـاتي علـى الحقـراء
والجبناء والنذال والكفرة والنصارى والبوذيين واليـهـود... و....! ـمـا دـخـل ـكـل ـهـؤلء ـفـي
الموضوع, كانت عصرية شـتوية لحـد الحـاد ولـم أـجـد مـن يقلـنـي إـلـى "الركيـرد" لقـضـاء
الوقت، وبامجرد أن جلست إلى طاولة الورقة، أشعلت سيجارة واباتدأت اللعب ونـسـيت تجـمـد
ألت لـم يـرد ري وأنفي وأصاباعي مر الوقت سريعلا حتى أزف وقـت العـودة إلـى الـبيت، س أذن
ري أحد، خرجت إلى الشارع فقرصني البرد باقسوة، فعاودت صب لعناتي على..........!. عل
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تكــــــــــــــــرار  

في الصيف نلبس الخفيف العاري، وفي الشتاء الواقي الثقيل، يختلف الطقس والثياب، 
وحـدها البرامـج تـسـتمر باتكـرار يـؤدي إلـى الجـنـون، يـوم ـفـي الحاـنـات وآخـر فـي ملحـقـة
العاهرات، والتحليق في سموات الكيف وطاولت القمار، وـخـوض المـعـارك الوهمـيـة لتـفـه

السباب، تمر اليام ونحن أجساد خشبية تتقدم بابطء ولكن باثبات إلى النهيار.
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 Suicide 

لل بانسف باضع قناني ـمـن النبـيـذ كان انتحارلا مروعلا ذلك الذي صنعناه البارحة، بادأنا أو

اليطالي المعتبر، ثم عرجنا على الفودكا فـ"الهنسي" وعشرات العلب من البيرة الباردة، كنا

ستة وثمان فتيات فاتنات، واختتمنا المذباـحـة باـعـدة لـفـائف ـمـن الحشيـشـة الكولمبـيـة المرعـبـة،

دخرنا حتى أوشكت صدورنا على النفجار وحلقت عقولنا ـفـي ـسـماوات ـلـم تخـلـق باـعـد، أتيـنـا

النساء باشبق من قصفنا المتواصل، كان هناك محـمـد عـبـده، عـبـدالحليم ـحـافظ، عـلـي الـسـمه،

ويتـنـي هيوـسـتن، لـبـوش، مادوـنـا، توبـاـاك، أـخـذوا يجـلـدوننا باأـصـواتهم الباعـثـة عـلـى البـكـاء

والشجن، أخذتنا الحشيشة إلى عوالم لم نطأها من قبل، تقاذفتنا أمواج النشـوة وألقـت بانـا كـل

في مكانه أعجاز نخل خاوية، البعض أخذ يغني، والبعض أنتحب، وآخرين أفرـغـوا باـطـونهم

على الرض، وثمة فتـاتين تقبلن باعضـهما باسـعار مفـزع، تجردتـا مـن ثياباهمـا وتضـاجعتا

ـون وهما تصرخان من اللذة، لم نتحرك من أماكننا، لم نعر المشهد أدنى أهتمام, ضعنا في ـك

نن بـمـ باهيم يبعث على الختناق، "يبدوا أن نهايتنا ـسـتكون ـهـذه الليـلـة", نـطـق أـحـدنا ل ـنـدري 

باصوت متلعثم ثقيل اللسان مازحلا، فإذا باآخر يفز من مكانه صارخلا باأعلى صوته"ل اريد أن

أموت.. ل أريد أن أموت" وسقط على الرض، سقط وجهه مباشرة على القيئ المنـثـور ـفـي

كل الرجاء، لم نقل شيئلا أصابانا خرس كظيم عقد ألسنتنا، ل ندري في أي وـقـت أكلـنـا لحـمـلا

ـذي ـصـنعناه ـك اـل مشويلا وسلطة، ل ندري متى نمنا موقنين باالنهاية, "كان انتحارلا مروعلا ذـل

البارحة", نطق أحدنا عندما اـسـتيقظنا ـصـدفة الـيـوم الـتـالي، مـشـققي اـلـرؤوس، ترتـسـم عـلـى

1شفاهنا اباتسامات بااهتة لشخاص عادوا لتوهم من الموت.

العنوان الرئيس مأخوذ من رواية للكاتب المريكي"رنشارد فورد بنفس العنوان" حياة وحشية:ـ.1
Hustler.ماكر ، متحاذق 

ويتني هأيوستن، لبوش.....الخ: مطربون ومطربات أمريكان.
آركيد: محل اللعاب يشبه المقهى.

Suicideانتحار: 
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أنا وجدتي.. أحداث ومعارك وعصيد
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فضيحــــة   

لل كلـمـة "أـيـوه!" خرـجـت مرتعـشـة، لم أجد كلمة مناسبة أعربر باها عن موقفي المخزي إ
بي أثنـاء مـا كنـت أحـاول فتحـه، كـانت صـدفة تجمدت أصـاباعي علـى قفـل صـندوقها الخش
مروعة، أعني لحظة أن أنكشفت، كنت قد حسبت كل ـشـيء بادـقـة، جـدتي ـفـي "الديـمـة" تـعـد
طعام الغداء لجدي العاباس دائملا دونما سبب، وأنا عدت التوي ـمـن الـشـارع باـعـد أن حطمـنـي
التعب جريلا وعراـكـلا, ومـطـاردة باـنـات الجـيـران الـصـغيرات الـلـواتي يـقـاربانني ـسـنلا، البـنـات
اللذيذات اللتي كن يأتينني في الحلم فنلعب ألعابـاـلا تحـمـر لـهـا أذـنـي، أعطتـنـي ـصـحن أرز
وقليل من الطبيخ "قد شاموت جوع يا جدتي"، قصدت أن أجعل صوتي يخرج مرتعـشـا كـمـا
ري باكل ـحـب الـعـالم "جـعـل ـلـي الـطـواعين ـشـراء، لو كنت أوشك على البكاء جوعلا، ألتفتت إل
ري تـبـدوان ـقـدك مـيـت ـمـن الـجـوع", ـهـززت رأـسـي باخـبـث طفـلـي واجتـهـدت ـفـي جـعـل عيـنـ
مغرورقتين باالدمع، حتى أزيد من التياعها وهي المشهورة باحدة العاطـفـة، أكـلـت مـثـل ـجـرو
سكم، "جده ـشـاطلع أرـقـد"، ـلـم ست فمي باطرفي ال صغير ما قدمته لي ولحست الصحن، ثم مسح
أكن قد أنتويت شرلا باها أو عزمت مكرلا، لم تجبني فقد كانت في معركة طاحنة مع العصــيدة
التي تعصدها، كان الوقت يـقـارب الثانـيـة عـشـرة والنـصـف ظـهـرلا، وـهـي تـحـاول جاـهـدة أن
تكون في موعدها باحيث يأكلها جدي العاباس أبادلا حينـمـا يرـجـع ـمـن ـصـلة الظـهـر، وـهـي ل
تزال ساخنة, وكمن تبذكرت "تشتي تطلع ترقد"، كنت أباحث باـنـاظري ـعـن أي ـشـيء يؤـكـل،
موزة، بارتقالة, أو باطاطة مسلوقة، أجبت بابرود الموشك على النوم وفمي مفتوح على آخــره
باتثائبة طويلة "أيوه"، أفرغت العصيد من القدر إلى صحن عميق، وأـخـذت تمـسـدها بارـشـاقة
ـا "بامحواشها" الخشبي الذي يشبه سيفلا صغيرلا، وقالت كما لو أنها تحدث نفسها "أطلع أرقد ـي
شقاي" ،كنت ماكرلا لكنني لم أكن قد أنتويت العيب أو خططت لما سأفعله لحقلا، الذي ـحـدث
هو أنني دخلت غرفتها وقفزت كسباح ماهر إـلـى ـسـريرها اـلـوثير، حـيـن لح ـلـي ـصـندوقها
الخشبي كشيطان يدعوني إليه، قمت من فوري أعالج القفل لعل معجزة خارـقـة تفتـحـه، لـكـن

ما حدث أن جدتي تبعتني ل أدري لي غرض، وأمسكت باي باالجرم المشهود ثم...!.
صدقوني ل أحد يستطيع أن يتخيل ما حدث لي؟!!
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المعركـــة  

كان جنوني الصبياني قد وصل حدلا ل باد مـن الوقـوف أمـامه وردعـه بامـا يسـتحق، ل
رل وباطشت باه ول بانتلا صغيرة إل وسألتها أن تريني كنزها الثمـيـن, ـحـتى ـصـرت لل إ أجد طف
خطرلا على أقراني جميعلا، كان وجهي يقطر بارائة وأفعالي أقرب إلى أفعال شيطان منها إلى
أفعال طفل لم يتجاوز العاشرة، حتى كان ذلك اليوم العـبـوس، فـقـد ـسـولت ـلـي نفـسـي متاباـعـة
لل يستحق أن زميلة من زميلتي إلى وراء بايتهم، وكان ثمة أشجار قصيرة السيقان تشكل دغ
يكون مكانلا مناسبلا للغتصاب، تبعتها من حيث ل تشعر، تلفتت يمنة ويسره وحينما ـلـم تـجـد

 ـسـروالها وأـخـذت تتـبـول ورأـيـت الكـنـزعينلا تراقبها كما ظنت، وباضرباة سريعة مبـهـرة أنزـلـت
تقدمت ناحيتها باعد أن أجريت حسبه باسيطة، باالطبع كلالثمين، ولنني باطبعي ل أستطيع صبرلا 

حسابااتي كانت تقع على أم رأسي، مفادها باأن البنت عندما تراـنـي أمامـهـا مباـشـرة سترـضـخ
للمر الواقع وتسلمني الكنز الذي ل أدري في سني المبكرة تلك كـيـف كـنـت ـسـأتعامل مـعـه،
وقفت أمامـهـا مباـشـرة وعـلـى ـشـفتي اباتـسـامة الظـفـر، وـفـي أـسـرع ـمـن لـمـح البـصـر رفـعـت
ـســروالها، وبافتـحــه ـصــغيرة ـمــن فمـهــا اـلــوردي أنقلـبــت المعادـلــة رأـســلا عـلــى عـقــب،
"يامه....أبان.....يشتي....!!", فجأة أحسست باعناق دموي مع الرض، فجأة وـجـدتني ارتـطـم
باقوة باجدار قريب، فجأآت كثيرة ما باين شد شعري ولي عنـقـي ولـطـم وجـهـي، وطبـعـلا بـاـدون
مفاجآت رفعت عقيرتي باالنواح وعل باكائي باينما البنت اللعينة، التي طالـمـا آذيتـهـا تـشـد ـمـن
أزر أمها لمحوي من الحياة وقد فعلت ذلك على أكمل وجه، كانت مجزرة مروعة تـلـك اـلـتي
ذقتها وعشتها من يد الديناصور الدمي، الضرباة القاضية كانت باقسوم عظيم منها تلك الهائـلـة
ـلا البنيان، باأنها في المرة القادمة ستقتلني إن عدت إلى التعرض لبانتها، كان انكساري مروـع
باح مسـاء، كـان ت اسـتعرض عليهـا عضـلتي ص ت الـتي كن شرخني حتى العظم أمام البن
بيت ول أشهر طوال قبل أن أعاود جنوني. عدت زاحفلا مثل سـحلية إلـى ال انكسارلا أصاباني باذ
وأنا باين الحياة والموت، واتجهت مباـشـرة ـصـوب "الديـمـة" حـيـث ـجـدتي مـنـذ أول التارـيـخ,
وب ل أدريه ـحـتى الن، ـصـرخت حينـمـا تعصد العصيد لزوجها العاباس منذ باداية الخليقة لسب
رأتني محطملا والدماء تسيل ـمـن ـكـل مـكـان ـفـي وجـهـي "ـيـا نهـوباي نهوباـاه أو شـيء سـيارة
ـت ـا عرـف فحستك"، أخبرتها باالحقيقة كاملة بااستثناء محاولة الغتصاب التي أودت باي، حينـم
قاتلتي أخذت ستارتها متوعدة باالويل والثبور تلك المرأة التي تجرأت بامد يـدها عـلـى ملكـهـا
الصغير كما كانت تسميني، وباعزوم ل يلين أنطلقت إلى الحرب، اقتحمت بايت جارتها المقابال
لبيتنا مثل العصار واتجهت صوب الديمة، ـفـالوقت وـقـت إـعـداد طـعـام الـغـداء، وبـاـدون أي
مقدمات سحبتها من الخلف باشعر رأسها باقوة حتى أوقعتها عـلـى الرض وأـخـذت تكـيـل لـهـا
لل عـلـى الرفسات والصفعات، كذلك مزقتها عضبا باأسنانها وخنقلا باأصاباعها ـحـتى أوـشـكت فع
قتل المرأة، وأنا من ورائها أولول باحقد وحشي "موتيها يا جدة.. أخنقيـهـا.."، ولن الـضـخمة
قد فوجئت باهجوم جدتي الماحق، ـلـم تـسـتطع اـلـدفاع ـعـن نفـسـها، فرفـعـت عقيرتـهـا باـصـراخ
الغوث وطلب النجدة، فإذا باثلث عذراوات نواهدلا أباكارلا، يهبطن من غرفهن العالـيـة، ـكـذلك
ت أعرفهـن جيـدلا فهـن بانـات المـرأة الضـخمة، البنت الصغيرة الـتي حـاولت اغتصـاباها, كن
فهجمن على جدتي وأنتزعنها من فوق أمهن باقسوة، أدرـكـت باـأن جـدتي فـي موـقـف صـعب
فهي تقاتل الن أرباع نساء، كيس باشري محـشـو باالمـعـاء واللـحـم والعـظـام والخـراء، وثلث
سغـدر باهـا فأخـذت تتقهقـر أمـام هـذا فتيات شاباات فاتنات شديدات القسوة، بادا وأن جـدتي قـد 
المدد المفاجئ، فعمدت إلى تغيير خطتها من هجومية إلى دفاعية، لكن الكثافة البشرية ـكـانت
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سـكـن يناوـشـنها ـمـن ـكـل من الكثرة باحيث إن إمرأة عجوز في مثل سنها ل تستطيع مقاومتها، 
مكان، أدركت جدتي باحسها العسكري أن مقتلها سيكون في تـلـك الديـمـة اللعيـنـة بـاـدون ـشـفقة
وبادون رحمة وأيضلا بادون شهود، فغيرت خطتها تبعلا لتغيير ـمـوازين الـقـوى وـفـي اـنـدفاعها
بااتجاه الباب غير معولة على ستارتها, وما سوف يقوله جدي باوجهه المتكدر عندما يعلم باأن
حرمه المصون قد مشت في الـشـارع بـاـدون ـسـتارة، أـخـذتني ـفـي طريقـهـا مثـل عاـصـفة فقـد
ظللت واقفلا مكاني ولم أحرك ساكنلا، فيبدو باأن كرة اللحم اللعينة قد كسرتني من اـلـداخل وـلـم
لل وهي وحدها تواجه مصيرها الذي كنت سببلا فيه، خرـجـت إـلـى أهب لنجدتها، وباقيت مشلو
الشارع والم وباناتها ورائها، قذفتني على الرض وقالت كلمتها الشهيرة "اذهب إلى الجامع
ق الـ، لـم ق باالفصـحى يـا خل دتي تنط يا ابان الكلب وأخبر جدك باالمر", الرعب جعـل ج
أنتظر حتى تنتهي من كلمها، وأنطلقت كالسـهم بااتجـاه المسـجد فحـيـاة جـدتي الغاليـة تعتمـد
على مدى سرعتي، باينما البنات ووالدتهن يواصلن هجومهن المعاكس ـحـتى اـسـتطعن حـشـر
جدتي في زاوية ضيقة باجوار أحد الباواب المغلقة وأمطرنها باالحجـارة وباــ"محـواش" لعيـن
زة يائسـة مفاجئـة أخيـرة، ت قفـزت قف د أزف أسال الدم من رأسها، وحينما أدركـت باالمنيـة ق
وأمسكت بارقبة الم وأسقطتها أرضلا "أموت أنا وأنتي يا ملعونة يا بانت الملعون", ورباـضـت
فوقها باينما الكواعب التراباا يلهبن ظهرها باكل ـمـا تـصـله أـيـديهن، ـحـاولن رفعـهـا ـمـن ـفـوق
أمهن، لكنها رفعتها معها حتى أوشكت على خنق المرأة الضخمة التي كانت تصرخ صراخلا
ـار وعل الصــراخ ـد طــار الغـب وحشــيلا صــراخ المــوت، ولن المعركــة كــانت شــديدة فـق
والغرغرات والسباب والشتائم، فأخرجت نساء الحارة رؤوسهن من النوافذ، وعنـدما أدركـن
خطورة الموقف هرعن جميـعـلا إـلـى الـشـارع، ويـبـدو أن وـقـودلا جدـيـدلا ـقـد انـصـب عـلـى ـنـار
المعركة، فقد أنقسم النسوة إلى فريقين، فريق يؤيد جدتي، "يا قحاب أرباع نسوان ـكـل واـحـدة
تشتي حمار يكرضها على عجوز.. وال ما يوقع ـهـذا", وـشـمرن عـلـى ـسـواعدهن وغطـسـن
في المرجل الكظيم، سأنتزعت الضخمة باصعوباة من باين باراثن ـجـدتي وتقهـقـرت إـلـى اـلـوراء
مع باناتها، فأخذت الحمية الفريق الخر"يا قليلت الخير كانت المرة عتموت وعادكن جـيـتين
تتعصبين" ودخلن المعركة، ـكـانت موقـعـة مروـعـة ـلـم تـهـدأ وتخـمـد نيرانـهـا إل باـعـد ـخـروج
الرجال من الصلة ليجدوا نـسـائهم ـفـي قـتـال ـضـار، وحينـمـا ـشـعر باعـضـهم بـاـأن زوجـتـه ـقـد
سأوجعت ضربالا، اعتدى باالضرب على آخريات فـصـرخن بـاـدورهن باأـصـوات تفـطـر الكـبـاد،

"يا زوجي زوجاه.. ويا جملي جمله", فسأمتشقت الجناباي والتحمت الرـجـال، أتـصـل باعـضـهم
باالشرطة العسكرية فأتت سياراتهم تحرث الرض حرثلا، كانت العواقب وخيمة، فـقـد يأـسـعف
البعض وحبس البعض الخر أما النساء فقد طلقت ثلث والبقيات ضربان ـضـربالا أهـتزت لـه
الحارة أياملا عدة، أما أنا فقد وصلت إلى المسجد والصلة في بـاـدايتها فقـعـدت انتـظـر، ويـبـدو
باأن النوم قد أخذني، ولن جدتي شديدة الـذكاء فقـد ـعـادت إلـى اـلـبيت مـسـرعة باعـد أن رأت
ـي ـدتي ـف خروج الرجال من الصلة لعداد العصيد لزوجها العجوز الذي حينما علم بادور ـج
المعركة أحال البيت إلى جحيم فوق رأسي ورأسها.. أتدرون ماذا صنع باجدتي المسكينة.....

افتحوا أذانكم واستمعوا............................!!!.

المأتــــــــــم    

لم أكن قد رأيت جدتي تبكي من قبل لكن ذـلـك الـيـوم ـكـان مختلـفـلا، وـصـلها الـخـبر باـعـد
العصر، كانت قد جهزت مداعتها ووريقات الـقـات لـخـذ اـسـتراحتها اليومـيـة, باـعـد أن أنـهـت
كافة واجباتها تجاه زوجها المتبرم، كان حنونلا معها تلك العـصـرية عـلـى غـيـر ـعـادته، كـنـت
أشعر أنه يود مصارحتها باشيء خطير، عندما عاد إلى البيت باعد الـصـلة ـلـم يطـلـق أواـمـره
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المعتادة, "يامره لتي التـتـن وجـهـزي المداـعـة وأدي ـطـاحون الـقـات و....و....", ـكـان رقيـقـلا
بحزن عميقة، كان عظيملا في صبره، لم يأكل ـكـثيرلا ـسـألته ـجـدتي ـمـا بـاـه "أـيـش تعلوه مسحة 
ـرة أراه فيك اليوم يا حاج", لم يرد بال نظر إليها مغرورق العينين وقبلها على جبينها، أول ـم
يفعل ذلك، باعد صلة العصر ذهب إلى غرفتها، خمس دقائق باالـضـبط ـحـتى ـسـمعت ـصـوت
جدتي يشق عنان الصمت، كان صوتلا محروقلا كما لو أنها تـهـوي ـمـن ـحـالق، وـسـمعت تـلـك
الكلمات التي جعلتني أباكي حتى قبل أن أدرك ـمـا اـلـذي ـحـدث باالـضـبط "ياوـلـدي وـلـداه.. ـيـا
لء مريرلا، خرج جدي من عندها ـعـاباس اـلـوجه ـلـم يـهـتز إيـمـانه حيدي حيداه"، وباكت كان باكا
شعرة واحدة "أتقي ال يا حجة وأحمديه على كل ـحـال", ـلـم أفـهـم الحكاـيـة ـجـدي ـيـدخل إـلـى
لء يهز الحارة، نساء الـحـارة يتواـفـدن ـلـذرف دـمـوع المجامـلـة، حجرة جدتي، جدتي تطلق باكا
ومن خلل البكاء وثرثرة النساء علمت ن ابان جدتي الوحيد قد مات، مات شابالا مخلفلا والدين
عجوزين وأرباع أخوات، لم أعرفه أبادلا، كـان يعمـل وراء البحـر فـي بالد يسـمونها مريكـن،
كان شمس جدتي والقمر وكل رأس مالها. أنتهيت من البكاء وخرـجـت إـلـى الـشـارع للتـسـكع

باينما صوت جدتي الجريح يحاصر الحارة من كل التجاهات.
98ديرباورن – خريف 

حكايــــــــــة الحــــــــــرب

ـل     فجأة قامت الحرب من مكانها وأصبحت الورشة ساحة ملئمة للعراك، أخذ عبدال يكـي
وح خـشـبي ملـيـئ باالمـسـامير الضرباات إلى زميله السود ـحـتى أوـشـك أن يقتـلـه, مـسـتعينلا باـلـو
الصدئة، ولن الضرب قد يؤدي إلى قتل الرـجـل الـضـخم الجـثـة، فقـد تـدخل صـراخ النـسـوة
القريبات من موقع الحادث ليجعل باقية العمال في المواقع الخرى ـيـدركون أن ثـمـة ـشـخص
ـه يوشك على ملقاة حتفه، فهرعت المة السوداء وأثناء ركضهم إلى الموقع الذي يصــنع فـي
الفتى عبدال باجنون أحمق مشروعلا صغيرلا للقتـل، اسـتيقظت أحـقـاد الـشـعوب فعـقـدوا العـزم
دون تفاهم مسبق على فعص الولد عبدال وهي فرصة جيدة كذلك لتمرـيـن عـضـلت الـشـحم
ظ دائمـلا أعـور فقـد التي يرتـدونها، وأيضـلا لظهـار مـدى باأسـهم أمـام عشـيقاتهم، ولن الح
تدافعت أمة أخرى بااتجاه الموقعة، تجلدهم مرارات الغرباة وتاريخ عريق من القهر ـفـي تـلـك
الوطان التي لفظتهم، وعقدوا النية دون اتفاق مسبق أيضلا عـلـى اـلـدفاع ـعـن اللعـيـن عـبـدال

الذي أدخلهم دون رغبة في معمعة معركة ل يريدونها.
والتقـى الجمعـان باينمـا الوغـد عبـدال ل يـزال باهمـة يحسـد عليهـا عـاكف علـى إتمـام
مشروعه الصغير لتحطيم الضحية التي عل صراخها، باالطبع استخدمت واـسـتحدثت أـسـلحة
متعددة الغراض، قطع أخشاب، ألواح معدنية، قوارير زجاجية، حتى أوـشـك الرـجـال عـلـى
استخدام السكاكين ورباما مسدساتهم التي كانوا يحملونـهـا خفـيـة، والنـسـاء يوـلـولن ويـصـرخن
ـا ويلطمن خدودهن اللماعة، لم يشددن شعورهن، لنهن انفقن مبالغ بااهظة للعناية باها وجعلـه

ور اصطناعي. لل غريبة من شع تل
هرع مسئولي الورشة الكبار عاقدين العزم هم أيضلا أو ليـسـوا مـسـئولين, عـلـى إظـهـار
مدى شدتهم مع عمالهم، لكن لم يلتفت إليهم أحد، بـاـل أن أـحـدهم ـقـد ـحـاز عـلـى لكـمـة ـغـادرة

هشمت أنفه وأسالت دمه الغالي. 
حينئلذ لم يعد سباد من استدعاء البوليس الذي حضرت منه أمة مدججة بالوازم قمع الفتـنـة،
ـي عاقدين العزم هم أيضلا ولم ل على الرفس في المؤخرات والضرب باهراواتهم الحكومية ـف
العناق وهكذا كان، لكن هذا ل يعني باأنهم خرجوا سالمين فقد أقعدت أحدهم رفـسـة محكـمـة
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أصاباته في خصيتيه وأطارت الشرر من عينيه، حتى أنه فكر للحظة باأنه سيقدم استقالته ـمـن
سلك البوليس وينتحر لو أنه خرج باخصيتين معطوباتين.

سركل في مؤخرته إلـى قلـب زنزانـة ضـيقة وباقـي سسحب عبدال الفأر الشرس من قفاه و
ليلتين، وسأخذ الموشك على الموت إلى المستـشـفى وـطـرد باـعـض العـمـال ـمـن العـمـل وأوـقـف
سكن قد أقـدمن علـى فـعـل ذـلـك عـنـدما طـال وـقـت آخرين، وتوقفت النسوة عن شد شعورهن، 
ـائر ـت باـش المعركة رغم تدخل البوليس، وفقد البعض أسنانهم، وتهشمت باعض النوف ولـح

القتل.
هدأ الوضع تماملا وسأستأنف العمل وكل يلـعـق جراـحـه، مقـسـمين بـاـرؤوس أمـهـاتهم بـاـأن
ـزع لل ورعبلا، ول رحمة فيها حتى وأن أقدمت النساء على ـن المعركة القادمة ستكون أشد هو

أطقم أسنانهن ورموشهن الصطناعية.
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أعني .. عفواا أهذا هو أنتي كاثي  

وحدث النهيار الكبير، أطلقت كاثي مفرقعاتها في وجوهـنـا دفـعـة واـحـدة،ـكـاثي الـمـرأة
ـب" ـي جـي لل من أنفها إذا كان مزاجها رائقلا، أكثرت من إرتداء إلـ"ميـن الوقورة التي ل تتكلم إ
والسترات القصيرة الكم، القصيرة جدلا حتى أننا كنا نرى أثر الحلقة في الباطين، أما عندما
تجلس وتضع رجل على رجل، فيا للكارثة، كنا نرى باكل وضوح ـسـروالها اـلـداخلي فنـعـوي

رد،GODباالضحك، "أوه  " يا إلهي، أرفع صوتي باقصد لعين، كم أنتي رائعة يا كاثي، ل ت
تبتسم، ترمقني بانظرة ماكرة، نظرة ل أدري لهـا معـنـى، ل أسـتطيع تحـمـل ـكـل هـذه الفتنـة،

ري باريبة وكأنها تسأل نفسها هل أعني ما أقول! تنظر إل
كل يوم تأتينا باصبغة شعر جديدة، مرة بااللون الصفر الغامق، أو الفاـتـح وـمـرة بـاـالبني
أو السود، ترتدي ثيابالا ضيقه حتى أنها لضيقها ل تكاد تـقـوى عـلـى المـشـي، ـسـراويل جيـنـز
من تـلـك اـلـتي ترتـديها الفتـيـات المراهـقـات، تـنـورات ملونـة، ـتـذهب عميـقـلا ـجـدلا ـجـدلا داـخـل

ـزل يصــابذالفخ ين، الذي يراها من باعيد يصاب باالجنون،لكنه عندما يقترب منها مندفعبا للـغ
باحرج عظيم فيتلعثم ويناله دش باارد, عندما يشاهد وجهها وقد مزقتـه أنـيـاب الـسـنين، فكـاثي
ـدها ـلمهم جـس ـل أن تـس لل قـب ـا تـسـكرهم أو ـل باأنـه ـتي قـي ـدها اـل ـاط طراـئ ـي التـق ـادة ـف ـرأة ـج إـم
المكرمش، فمن هو ذلك المجنون الذي يذهب إلى تلك التخوم باوعيه. ـكـثيرلا مـا اصـطدم باـهـا
زملء عدة في طرق الورشة التي نعمل فيها فيعودون محمري الوجوه من شدة الخجل باينما

أنا أنعب باكذباي الدائم، أوه يا إلهي كم أنتي مغرية يا كاثي!!!.
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العمــــدة  

زمان عندما كنا أقصر أجسادلا، أقبل رجال ترتسم الجدية على وجوههم، وـقـاموا باحـفـر
باعض الحفر وزرعوا فيها أعمدة صفراء، كانت أرباعة أعمدة وفي رأس كل عمود، وـضـعوا
ثلث شموس ملونة، حمراء وصفراء، وخضراء، زمان عندما كـنـا أـصـغر أعـمـارلا، حـطـت
سـحـددت الطـيـور عليـهـا تـلـك الهاـمـات الملوـنـة، وـفـد البـاـاء لمـشـاهدتها وازدحـمـت الـنـاس، و
الوقات، من الصـباح البـاكر وحـتى الظـهـر للطـفـال, ومـن العصـر وحـتى وقـت الغـروب
للنساء، وباقية الوقت للرجال. كانت أرباعة أعمدة مدهشة غيـرت تاريـخ حارتـنـا، وباـدأ الباـاء
يقسمون باالعمدة، وبادأت النساء العواقر يقدمن العطايا للعمدة لفك الـسـحر ـعـن أرـحـامهن،
وكذلك العميان كانوا يتمـسـحون باـهـا طلـبـلا لباـصـار جدـيـد. تغـيـرت أجـنـدات التارـيـخ وـصـار
لحارتنا تاريخان، تاريخ قبل العمدة وتاريخ ما باعد العمدة، هـطـل المـطـر باـغـزارة، هربـاـت
ناجية العوراء مع عبده الدوع، حبلت امرأة عاقر باعد انتـظـار طويـل، ـشـفي مجـنـون عـنـدما
ت ة، نطـق الحديـد والبهـائم، رتع أتته العمـدة الرباعـة فـي المنـام وطهرتـه باأشـعتها الملون
الوحوش في أزقة الحارة يرتسم السلم على وجوهها الحيوانية، ـصـار للـغـراب ريـشـلا ملوـنـلا
ـى موالـيـدهن، أـسـماء ـة، تنافـسـت المـهـات ـفـي أطلق الـسـماء عـل وللحمـيـر أـصـواتلا جميـل
سـهـر، العمدة، تخصص البعض في كتاباة ـسـيرة العـمـدة، أنتشـرت النـهـار، ـكـانت أرباـعـة أن
أرتتد خلق كثير عن ديانتهم الم، وتحولت إلى عبادة العمدة، فزاد الخير ورخصت المهور،
لم يعد ممكنلا الدخول إلى الحارة إل لصحاباها وسكانها، ومنذ ذلك العهد ونحـن نعيـش زـمـن

العمدة.
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المجنــــــــــــون  

ـبئ ـفـي أقبل باقامته الشاهقة، رأسه كانت باين السحاب حيث يسكن المطر، المطر المخـت
ـور شعره والبروق والصواعق، في قدميه تجلجل قيود حديدية وفي يديه وعنقه، تلحقه الطـي
كما لو كان أحد أفراخها، وثمة عسكري قميء يسوطه من الخلف، "أمشي يا مجـنـون". ـكـان
ست لمـشـاهدته، ولرؤـيـة وـسـامة المجـنـون فـيـه، ـكـان يتقدم بابطء تحرقه ضحكات الناس، هرع
شابالا أخذت "صياد" عقله، أسرعت تجاهه أريد رؤيته عن ـقـرب، وـمـن فرـجـة ـصـغيرة باـيـن
جمهرة الناس المحايدة، نفذت، وجريت صوباه، تعثرت ووقعت عند قدميه، سكت الناس عـن
ضوضائهم وخرسوا عن الضحك، تجمد العسكري مكانه، ومن ـعـاليه البعـيـد هـبـط المجـنـون
ـلا، تى، ثلثمائة عام استغرق هبوطسه، رفعني عن الرض، أزال عني التراب صامتلا محزوـن إل
عندما التقت عيوننا بابعضها، رأيت في عينيه مروجلا واسعة وسواقي وعصافير، ورأيت مــا

 يسمونه البحر.
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أشياء خاصة
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تلك  اليام

سكنـا)1(كم كان الماء منعشلا في تلك المواجل  ر مباشـرة, حينمـا  ول المط ، خصوصلا باعـد هط
نغـطـس فـيـه باأجـسـادنا الـصـغيرة اـلـتي تـشـبه أجـسـاد الراـنـب البرـيـة, اـلـتي ـكـثيرلا ـمـا قمـنـا
رل ـأتي إ ـام ل ـت بااصطيادها وسلخها وشليها باعد أن نضرم النيران باين الحجار. كانت تلك الـي
ـاك مرة واحدة في السنة، أيام العيد الكبير، كنا نخرج جماعات لرعي أغنام العيد، لم يكن هـن

للن  والـنـاس)2(مدرسة أو غيرها، مجرد أطفال يستقبلون العالم باضوضائهم البريئة. الوقت ع
منـشـغلون باالحـصـاد ومـنـذ عرـفـت نفـسـي والحـصـاد حنـطـة بايـضـاء لـيـس غـيـر ذـلـك أو ذرة
ـثير، لـسـت أدري صفراء. كنا جياعلا ل نكاد نشبع ومع ذلك كانت الحياة تعني لنا الـشـيء الـك

ما هو ذلك الشيء على وجه التحديد.
نن" سجنب  تبدو مثل عروس ـمـن قصـب ـطـري، محاطـة باالخضـرار ـمـن ـكـل ـجـانب،)3(كانت "

وكنت أعجب بانفسي عندما أتسلق تلك الجبال الشاهقة لستمتع بامشاهدة مدينتي الصغيرة من
سل ليلة العيد نكون قد أعددنا ـكـل أدوات الـسـتقبال، ونـبـدأ باالـصـياح والتهلـيـل عول، وعندما ته

والتكبير باعد صلة المغرب مباشرة، "عيدنا بااكر.. عيد العساكر.. يا هيييه".
في ليلة عيد تلك السنة البعيدة لم يكن منتصف الليلة المشئومة قد انتصف باـعـد، ـحـتى ـسـمعنا
ة رع لمعرف دوي انفجار يصـم الذان حطـم زجـاج النوافـذ، وجعـل كـل مـن فـي المدينـة يه
ـي مصدر الصوت, لم أحزن عندما وجدت نفسي في مكان الحادث، ل أدري أي قوة قذفت بـا
لل ـمـن إلى هناك، جثة صديقي مسعد كانت مشوهة تماملا هو ووالده، ـلـم أـعـرف أـنـه مـسـعد إ
كلم الناس الذين رباطوا ما باين لحم الحمار الممزق، وباعض العلمات في جثة الب وجثته.
كان علنلا محزنلا تلك السنة فـقـد فـقـدنا أـحـد زملئـنـا وـهـو المـشـهور بـاـالمكر والـشـقاوة، ـكـان
مهرج الشللة وهو الوحيد الذي كان يمتاز عن البقية باالجسارة والـقـدام، فـهـو ـصـائد الثـعـاباين
رقم واحد، وهو الذي كان يوقع باالثعالب في شباكه، "..تقولوا من اـلـذي وـضـع اللـغـم لمـسـعد
سهم"، لكننا ل ولباوه يا رجال"، كنا نتساءل بابراءة الصغار وخوفهم، فيأتي الجواب واضحلا "
نن", يسأل أحدنا باـشـغف غاـضـب ـيـود معرـفـة الـفـاعلين، ننـظـر ـفـي بم نستطيع ذكر أسمائهم, "
ـة عيون باعضنا وكأننا نتفق على إجاباة واحدة مسبقلا، "ما فيه غيرهم.. المخرباين"، كانت كلـم
المخرباين تعني لـنـا الـنـاس القـسـاة اـلـذين يزرـعـون اللـغـام ـفـي ـكـل ـشـبر ول يعرـفـون ـحـتى
ست تسلق الجبال وصعودها تنهرـنـي أـمـي "ل تـصـعد أمهاتهم، كنت باعد تلك الحادثة كلما حاول
إلى الجبال يا حمار وال فسوف تلحق باصديقك مسعد". أصبحنا محاصرين في كـل تحركتنـا
وتجمعاتـنـا، فلـم نـعـد نرـعـى الغـنـام كمـا ـكـانت الـعـادة، وباـدأنا نسـمع الكبـار يتحـدثون عـن

 ورئيستها حليمة، تلك المرأة التي لم أرها أبادلا والتي ـصـارت أـسـطورة تتناقلـهـا)4("المقاومة"
اللسنة عبر الغاني، "مقاومة والريسة حليمة". ذات ليلة أتاني مـسـعد ـفـي المـنـام وأـخـبرني
ـلا باأنه في الجنة وأنه يلعب مع بانات الحور، وحينما أخبرته أنني أريد أن أذهب إليه، رد خائـف
لل يجب أن تموت، والـمـوت ـمـوش ـسـهل"، فأـخـافني ذـلـك. ـكـانت الـيـام اـلـتي تـلـت "ل... أو

- مواجل: جمع ماجل ـ خزانات محفورة في الصخر. 1
للن : آخر الصيف.. 2 - ع
نن: مدينة تقع إلى الجنوب من العاصمة صنعاء. 3 قجنب .-

-.المقاومة: إشارة إلى الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة صنعاء في تلك اليام (السبعينات). 4

)157(



ـر")1(الحادث رتيبة مملة ل جديد فيها، حتى العيد لم نخرج فيه "دوره" ,)2(ولم يطاردنا "النمـي
الجميع كان خائفلا حتى أتى ذلك اليوم الذي أطبقت فيه حليمة ورجالها على المدينة وحاميتـهـا
الحكومية الصغيرة, كان هجوملا كاـسـحلا ومقاوـمـة شـديدة، ل أدري كـيـف وـجـدتني أهـيـم ـفـي
الشوارع باين لعلعة الرصاص. كانت الجثث في كل مكان والدم يخضب الجدران وأنا أباـحـث

عن حليمة لسألها لماذا قتلت صاحبي مسعد!!!

-.قدورة : نزهأة. 1
-.نمير: تصغير لكلمة نمر، وهأو المهرج أيام العياد. 2
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صي سس قصة شارع من

سهنـا تخـرج الجنـائز المنسـية سـلفلا وفرسـان السـبت، ورجـال الليـالي المشـرعون للقتـل مـن 
وجلسات القات المهرب والجاف، ونساء الشوارع الرخيصات اللواتي يتصيدن المسنين باعــد
ذـهـاب الـشـمس، وأولـئـك اـلـذين يتـصـنعون الجـنـون بـاـأكلهم ـلـبرازهم أو النـبـاح مـثـل الكلب،
والصراخ باأصوات وحشية ل معنى لها إل تأكيد صفة الجنون عليهم، إطلق الللـحـى الكثيـفـة
ولبس الممزق من الثياب، كي ينالوا رخصة التقاـعـد ـعـن العـمـل، واـسـتلم مـعـاش المـعـاقين

عقليلا والعيش باما تبقى من عقل باعد ما سلبت أدوية الطباء أغلبية مداركهم باقية العمر.
الجميع يحترف حرفة الكذب، الشباب منهم أتوا المواصلة العلم والدراسة، يقسمون على ذلك
بارؤوس جداتهم، لكن سرعان ما يتجهون إلى أقرب مطعم للعمل في غسل الصحون، أو إلى
لل باالـكـاد إـلـى ـسـقف الـسـتة والنـصـف ـمـن ورشات الضنك الحديدي التي ل تـصـل أجورـهـا إ
لل ونـهـار سـيتقبل الجميـع, باـائعي الـدولرات ـفـي السـاعة. وـحـده مقـهـى الشـارع المفتـوح لي
ـل المخدرات ذوي السلسل الذهبية الضخمة والساور وخواتم اللماس، والعاطلين عن العـم
وفتوات آخر الليل، وصائدي الفتيات الساذجات بادعاوي الحب، ثم فـضـحهن أـمـام الـصـدقاء
ـدرات وغير الصدقاء. أرباع وعشرين ساعة والباب مفتوح للعب الورق والقمار، وبايع المـخ
والمسروقات وشرب البيرة، والمعارك الضارية التي تنشب باين الحين والخر لسباب تظل
بحتد مـكـرور يتلـفـظ بـاـه الفتـيـان مجهولة، "أعرني صديقتك وسأجعلها تنساك من أول طعنة"، بت
حليقوا الرؤوس، علـى طريقـة الملـكـم مايـك تايـسـون، فينسـاب مخلـوق الضـحك فـي أزقـة
لن عواهر ول يمـنـع ـمـن الـسـتفادة منـهـن الشارع الموحلة مثل مارد ضرير ل هوية له، "كله
ـا باينـهـم وـهـم يواـصـلون اللـعـب، ويكلوـمـون ـا فيـم ـات الزـمـات"، أـحـاديث يرددونـه ـفـي أوـق
لل صغيرة خـضـراء الـلـون لـصـاحب الـحـظ اـلـوافر, ـفـي إـحـدى الزواـيـا الدولرات أمامهم تل
لء موـعـد إغلق آـلـة القـمـار, العارية ثمة دكان تطرقه القدام كثيرلا قبل الـسـاعة الـسـاباعة مـسـا
أقدام الباحثين عن حلم الثراء في ضرباة حظ قد تأتي ذات صدفة، ضرباة الحظ التي ينتظرها
سعـمـر المسلنون قبل غيرهم والذين يقضون أوقاتهم في الصلة ولعب القمار، ومراقـبـة ـكـائن ال
المتسرب من باين الصاباع، وتمني العودة إلى ذلك الزمان البعيد الذي تركـهـم وحـيـدين عـلـى

أعتاب القبر.
الزمان المستحيل العودة لنقاذهم من رتاباة الخاتمة والقهقهات الجوفاء والفـواه النظيفـة مـن
السنان ورائحة التبغ وحموضة الكحول في الكباد. كانوا أـكـثر ـشـغفلا باالحـيـاة وتمـسـكلا باـهـا،
ولذلك لم يكن مستغربالا أن تكون لحدهم خليلة ـصـغيرة تعـيـد الـشـباب إـلـى جـسـده المكرـمـش
وروحه المتصلدعة رغم وقاره وتدينه، أو أن يضـبط أـحـدهم باـالجرم المـشـهود ـفـي نـاد ليلـي
باعيد ل تدري من دلله عليه، أو...،أو.....،! أحداث سريعة التتاباع مذهلة الدهاش، "ألعب لك
جني معمم من هونج كونج", يتماحك المسنون أثناء لعبهم لـلـورق باخـبـث قـديم. البصـاق ـفـي
كل مكان والفتيات غاليات المهور، يتأوهن من غرفهن المغلقة كلما تخيـلـن قاـمـات زملئـهـن
شديدي الوسامة والنظارة، في الجامعات أو الهاي سكول. وتيرة رتيبة لحكاية شارع منسـي،
حتى يأتي وقت تفر فيه إحدى الفتيات ـمـع أـحـد عـشـاقها,حـيـن ذـلـك تـشـتعل اللـسـن باالـسـباب
والشتائم على رؤوس جـيـل ل تـعـرف الفـضـيلة طريقـهـا إـلـى قـلـوباهم تـفـرح قـلـوب، وتتحـطـم
ـم ـدث، ـث لل وتشفيلا وآخرون يتمنون لو أن لرض تنشق وتبتلعهم باعد ما ـح أخرى، باعضهم غ
يأتي دور النسيان لبينلبتهم الحكاية ـمـن أولـهـا إـلـى أخرـهـا مبقـيـلا نتـفـلا ـصـغيرة تـظـل عالـقـة ـفـي
ريعلا عـن الطـوق... فـإذا باهـم يملون ب الطفـال س الذهان للذي حدث لـزوم الـذكرى، يش

الشارع ضجيجلا وحروبالا.

)159(



تأتي الجثث إلى المسجد تباعلا، جثث أشخاص ـصـادفتهم باغـتـة المنـيـة، فخـلـق الـمـوت منـهـم 
أعجازلا خاوية وكأنهم لم يكونوا ذات يوم مضى وانقضى؛ ذلك اـلـذي ـخـانه قلـبـه وآـخـر ـكـان
محظوظبلا ولم يصب سوى باطلقة باين عينيه أثناء مداهمة القتلة للمحل الذي يعـمـل أجـيـرلا فـيـه
من أجل باضعة دولرات، وباعضهم بالغ باه العمر عتيلا حتى أكرمه الموت بازيارته المتأخرة.

. يقودـهـا فتـيـان اللـيـل)1("ـفـؤاد" يلعـلـع باـصـوته ـمـن ـسـيارات فارـهـة "ـتـم الجمـيـل ـيـا جمـيـل"
,)2(والصفقات الـسـرية، والمسدـسـات تـحـت الحزـمـة والجـسـاد الـضـخمة و"واتـسـب بـاـراذه"

وسلم الصاباع الـخـاطف. ـشـارع تلـفـه غللت دخانـيـة خفيـفـة لـهـا رائـحـة كبريتـيـة حارـقـة،
 المنتصب في آخره مثل قلعة مهجورة، وأيام ل لون لها، فقدت البهجة،)3(تنبعث من "فورد"

ونفوس مضغوطة توشك عـلـى الجـنـون ـشـوقلا وقـهـرلا. ـشـعور مرـيـع باالفـقـد يجـتـاح الرـقـاب،
لن أقدامهن مع نسمات الصيف وبالل الخريف قبل أن ـيـدفعهن ـفـتى الثـلـج لر والنساء العجائز يم
لس ول يدرك لكـنـه وكآباة الشتاء إلى بايوتهن المزدحمة بارائحة المرق والفساء. فقد هائل ل سيم
يضج في الحداق، أرض تصنع حكاياتها باطريقة أخرى لم يألفها سكان الشارع ـفـي وطنـهـم
البعـيـد، حكاـيـات الـصـعود والهـبـوط للـنـاس ـفـي مـصـارعهم وأـقـدارهم العبثـيـة التـصـاريف،
وقصص المغامرين والساعين إلى الـمـال بـاـأي الـطـرق الممكـنـة وغيرـهـا، وـحـدهم الـقـادمون
سجدد يتملكهم شعور مصطنع بارفض ما يجري أمامهم، وبارفض الرض والـتـبرم ـمـن أبانـاء ال
رل زريـبـة اـلـدجاج ـهـذه، لـكـي يـشـموا جلدتهم الذين لم يكتشفوا من أمريكا باطولها وعرـضـها إ
ـاعوا رائحة ضراط المرحوم هنري فورد، مع أنهم صنعوا المستحيل وأراقوا ماء الوجوه وبـا
الغالي والرخيص، لـجـل الوـصـول إـلـى أم اـلـدنيا كـمـا ـكـانوا يـسـمونها، ويـبـدأون ـفـي ـطـرح
نظرياتهم العديدة، "حيث الخبز يكون الوطن". كلـمـات ـكـبيرة ينـسـونها باـعـد أول ـسـنة حينـمـا
تنهشهم ديدان الحنين إلى أرض باعـيـدة ل تمـحـو غبارـهـا ـمـن رـئـاتهم أمـطـار التارـيـخ، رـغـم
النساء الرخيصات اللتي يتم اصطيادهن من شوارع اللذة وأرـصـفة اـلـبيع والـشـراء. يـحـدث
أن ل يعود أحـدهم ويصـبح ـفـي ـعـداد المفـقـودين إـلـى أن يمـوت، يـحـدث أن تـظـل أم قرويـة
ول عديدة قاهرة الطول في قريتها النائية، تنتظر عودة فـلـذة كـبـدها اـلـذي ـلـن يـعـود، ساهرة ليا
تناجي النجوم والقمر والليل الطويل وتسأل ال أن يحفظ الغائب، ول شيء في الـكـون يطـفـئ
نيران الخوف والشوق البادية باين الضلوع. وحدهم مجانين الشارع الذين كانوا زينة الشباب
ذات يوم وفتوات عصرهم، يمضون إلى حيث ل يدرون ل يلوون على ـشـيء ـكـثيرو تـنـاول
القهوة ومج لفائف التبغ ل تلتفت إليهم عين، أثناء مشيهم باين الناس ذهابالا وإيابالا وهم يحدثون
أنفسهم، ويمشون مشيتهم الغريبة ل يؤذون أحدلا، يحركون أيديهم ورؤوـسـهم باإـشـارات غـيـر
مفهوـمـة عـلـى ـمـدار الـسـنة ل يتغيـرون، نـفـس الـسـحنات، نفـس النكـسـارات المرتـسـمة ـفـي

العيون. رجال لم يعودوا كما كانوا أول الدهر.
ـو "من كان يصدق أن ذلك العجوز الطيب سيموت باين فخذي عاهرة ألتقطها من الشارع وـه
العاجز وكبير السن و....الحاج"، حكاية أخرى من حكايات الشارع التي لم تعد تثير الدهـشـة
أو الستغراب "وقف قلبه وهو يرهز وتركته القحبة ميتلا شاخص العينين فاغر الفم، وهربات
رف ت كـل غ ولم ستكتشف جثته إل باعد أن فـاحت رائحتهـا الكريهـة وزكمـت النـوف، وملئ
الفندق الرخيص الذي كان يسكن فيه". كانت صدمة موجعة اجتاحت الشارع، عن ذلك الذي
لي ـعـاهرة قاسـية الـشـبع. ـكـانت كان يصلي الفجر حاضرلا ثم مات مثل كـلـب عـجـوز باـيـن يـد
حكاية الموسم حتى أتت حكاية الكنج، وهو شاب لم يبلغ العـشـرين، ـضـخم الجـثـة تـبـدو علـيـه

-.فؤاد: مطرب يمني معروف.. 1
-.واتسب براذه: تعني  باللهجة الدارجة المريكية مرحبلا يا أخي.. 2
-.فورد: المعنى هأنا مصنع هأنري فورد الصناعة السيارات.. 3

)160(



رقة متكلفة، يتقلد السلسل والخواتم الذهبية الغالية مثل أمراء العصاباات الذين نشاهدهم فــي
الفلم. كان يأتي باقصة شعره الغريبة، شعره السبني الذي كان يعقصه إـلـى اـلـوراء مـثـل فـتـاة
ل الشـارع باسـبب عذراء، ل ينظر إلى أحد ول يلقي السلم. كان موضع حقد وحسـد كـل أه
ـه أن ـار ل يهـم كبره الشديد. كان ملعون السيرة مهاب الحضور، عندما يجلس إلى مائدة القـم
ـات يخسر باضعة مئات أو آلف من أوراق أونكل سام الغالية لزوم التسلية ويركب علدة عربـا
حديثة الصنع. كان شديد الذكاء والمكر يلعب بابطاقات الئتمان والدـخـار بامـجـرد أن يـشـاهد
الرقم، وباعد ذلك تأتي اللوف المؤلفة، أسطورة حديثة السن كانت تسير على ـقـدمين يرافقـنـه
فتيات رائعات الجمال يشبهن لعب الطـفـال، فتـيـات تـخـرج التأوـهـات محروـقـة ـمـن ـصـدور
الرجال حينما يرونهن معه، حتى أـتـى الـيـوم المـشـهود وأقبـلـت حـشـود الـبـوليس إـلـى المقـهـى
لل تلحقه عيون الشامتين الذين باالكاد ل يعرف أحدهم، لكنه لم يبك أو تبدو لل ذلي وأخذوه مكب

عليه إمارات الجزع أو الخوف. 
علم الشارع باأكمله باقصة القبض على الكنج، حتى سادت على غيرها من الحداث والخبار
والقصص، وأنقـسـم الشـارع إـلـى قسـم يتحـدث عـن اسـتحالة خروجـه ـمـن الـسـجن إلـى يـوم
يبعثون، وقسم آخر أقسم باشرفه وحياة أمه الغالية أنه سيخرج قريبلا. حدثان ناقـشـهما الـشـارع
بااستفاضة وإسهاب، حكاية الكنج المقبوض عليه وحكاية كلينتون وهل سيقوم باضرب ـصـدام
حسين مجددلا, أم أنه بانزواته الرئاسية التي تدفع هيلري إلى الجنون مشغول باما هو أهم من
ـة لـعـتى الرـجـال صلدام وقصفه وحصاره وسقط مغشيلا عليه أمام سطوة مونيكا التي ل طاـق

قداسة وتدينلا باصدها.
سمسن موتته المخزية التي لم يقصدها وهو الذي كان قد تـزوج بافتـاة فـي عمـر أصـغر مات ال
باناته، والتي كان يقضي معها شهورلا معدودات، ثم سرعان ما يفر منها قبل أن تهلـكـه وـهـي
الشاباة الفائرة الرغبة والجسد. "هرب من تعب الحلل ومات موتة الحـرام", جملـة مـشـتركة

ترددت على شفاة الجميع، دفن العجوز ودسفن عاره معه إلى الباد واللعنات تشيعه.
في حياة الليل المدهشة لعل رجال الشارع الصغار باحكم صغر ـسـنهم كـانوا الملـعـونين أـكـثر
من أقرانهم الوافدين، حينما يـدخلون الـشـارع ـفـي فتوـحـاتهم اليومـيـة باعشـيقاتهم الحسـناوات،
اللواتي سيضربان باوحشية إن تعكر المزاج وأمام المل، ويزداد كرمهم حينـمـا يأـخـذهم ـسـلطان
ـي سسكر، فيتبرعون بانسائهم الصغيرات للصدقاء فيتمنعن وهن الشبقات، لكنهن يرضخن ـف ال
الخير. "قحبه بادولر واحد... يا بالشاه"، ل سيعرف الكثير ـعـن أولـئـك اـلـذي أدركتـهـم نكـبـة
اليدز، فينطوون محطمين وحيدين في غرفهم مثل الممسوسين وـكـأنهم ـلـم يـعـد لـهـم وـجـود,
حتى عندما يدركهم الموت في زياراته المتـكـررة، يـتـم ـشـحنهم ـفـي ـصـناديق خـشـبية ـصـقيلة
بااتجاه الباد حيث تتولى الحكومة المحلية نفقات دفنهم، والمحظوظ فيهم من وجد ـمـن يـصـلي

عليه ويسير في جنازته.
"يا خلقه ال... إحنا جينا للبحث عن حياة كريمة أم أتينا لنموت مثل الكلب؟!" يقولها أحدهم
سسكر باحكمة مهترئة الفصاحة، وينـسـاها صـبيحة الـيـوم التـالي حينمـا يواـصـل حينما يتعتعه ال
دورة العناء المعتادة. شارع يصنع حكاياته كل يوم ول يتوقف، سيدة تحفظ القرآن بادأت تفك
مرباوط السحر وعـمـل الـحـاجي الـشـافية والحارـسـة ـمـن العـيـن، باـعـد أن اـسـتغرقتها معـجـزة
مفاجأة فصارت مزارلا لذوي العلل، الـبـاحثين ـعـن خـيـط أـمـل وـلـو ـكـاذب. ـقـراءة المـسـتقبل,
ـقـراءة الكـتـاب، جـمـع المـحـبين لـيـس ـضـروريلا أن يـكـون بـاـالحلل، علج الدـمـان والـيـدز
والبهاق، وقراءة الكف، وكثير من الفتوحات العجازـيـة نظـيـر مبـلـغ زهـيـد ـمـن الـمـال وـكـل
زباون هو وكرمه. فتاة تترك بايت العائلة المحافظة شديدة التدين وتـمـرغ وـجـه الب الفاـضـل

)161(



، لكي تعـيـش حياتـهـا العـصـرية وـتـذهب للعـمـل ـفـي)1(باين الضفع، الذي يمتلك "ليكر إستور"
نادي محترم للعرايا الفاتـنـات ـيـدفع جـيـدلا، ويـقـدر ـكـل التـقـدير مجـهـود ـعـاملته المكافـحـات،
تعري جسدها السمر كل ليلة حتى موعد ذهاب والدها إلى صلة الصبح، وـهـو اـلـذي أقـسـم

سزوجت باه فتاة في الشارع كله والشوارع المجاورة. أن يزوجها باأكبر مهر 
"أيوه بانت عرب رأيتها باصحبة شاب أسود قبح اـلـ وجـهـه، وحينـمـا عرفتـهـا بانفـسـي ترـكـت
"النايت كلوب" وغابات مع عشيقها، كدت أموت من القهر، عرباية مع عبد.. يا عاراه"، ـكـان

الفتى يحكي لصدقائه قصته وهو يوشك على البكاء.
كسبر أطفال المس وشبوا عن الطوق، وأنخرـطـوا ـفـي اللـيـل الطوـيـل وتـسـكع النـهـار المـمـل،
راض وانتشـوا باالكوكـاين ومـا تجـود باـه حقـول زاروا السـجون مـددلا متفاوتـة، هتكـوا الع

" ثورـيـة الـصـويا وـشـيزوفرنيا2كولومبيا من حشيش ليس له شبيه, تقوم بارعايته "ـكـارتيلت
لل ـجـوف ـشـكلوا عـصـابااتهم ليواجـهـوا باـهـا عـصـاباات3التانجو  وتماسيح الـسـامبا. ـكـانوا رـجـا

الشوارع والحياء الخرى، تساقط قتلهم وقتلى الخرين، كانوا قسالة إلى حود جارح ومبكي
ـدؤوا ـل والـسـلب والنـهـب ـحـتى بـا ـاة القـت ـدنتهم حـي ـة، مـع ـارهم الحقيقـي ـن أعـم ـبر ـم ـدون أـك يـب
يتناقصون فردلا فردلا. "أين ذهب الرجال؟"  كانوا يختفون مـثـل فـصـوص المـلـح باـيـن باـيـاض
الثلج ول يعودون، وحدهم كبار السن يراقبون الحداث ل قوة لهـم، يـثرثرون عـن الماـضـي
الذي لن يعود وعن صدام وكلينتون، يقـسـمون بـاـالطلق والـشـرف والولد، تنتـفـخ عروقـهـم

المتهدلة تأكيدلا لما يقولون وأيهما سيسحق الخر صاحب أركنساس أم يتيم العوجة؟!!
 -كل الفصول - ديترويت97

-.ليكر إستور محل لبيع الخمور. 1
- كارتيلت :عصابات.2
- تانجو: نوع من الرقص وكذلك "السامبا".3

)162(



الطوفان

واستل عنترة العبسي سيفه الخشبي وأخذ يقارع العداء ويجندلهم وأحدلا تلو الخر، وصهيل
الباجر الـبـازلتي أـسـفل خـصـيتيه المريـضـتين ـيـدوي باـصـوت نكـيـر أـفـزع بـاـه اـلـزوار باقاـعـة
العرض، أكثر من صوت راكبه نعيقلا. ثم تـحـدث العرباـان قـال الـراوي:"قـيـل أدلء المتحـف
ه رة أصـاب سـهم قاتـل قلب المهيب حليقو الوجوه ذوو الباتسـامات الناعمـة , وعلـى حيـن غ
لل، باينما وفي مكان آخر من مضارب القبيلة، اننستزعت باكارة عبلة ـمـن باـيـن الضخم فأرداه قتي

فخذيها القمحاوين، عنوة. 
ملحظة:

لة ـ في دفتر الزيارات :"إن مشهد الغتصاب كان باحق مشهدلا مبهجــلا علق أحد الزوار ـ كتابا
حقلا ويبعث على السرور".

 التي تنتظر بافراغها الهائل، متـسـلقلا قاـمـة)1(كالبرق أخذ الصمت يزحف جاهدلا فوق الشياء 
الليل متجهلا إلى حيث أتى بااستدارة قطرـهـا ل سيـحـد. ـمـن جلـبـه هلمـيـة ل ـتـرى، ـلـه ـصـوت
مكتوم يسيل مروعلا في الذان الحية كالزيت المغـلـي إـلـى درـجـة الـصـفر، وأذـنـاه الطويلـتـان
تتراكضان في مكانهما بابراءة واستسلم وسذاجة، القمر لم يكن بادرلا والنـجـوم عـيـون رـمـداء
ـن ـه باـي تشع بابريق معدني منطفئ، وباجوار أذنيه ثمة أذان طويلة سأخرى منتصبة باتحفز، وذيـل

فخذيه ملتو كان وعيناه الكلبيتان فيها يسكن اللشيء من المبالة والحذر والذكاء.
***

لل ـمـن)2(الرماد بالونه الميت يترباع داخل كل الـشـقوق والمنافـذ ـفـي غرفتـهـا  المطـفـأة الـنـور, إ
أمنية تسكنها في أن يتغلب فارسها على موته ويعود إليها من جديـد. [سيقـال ـــ قـيـل قـديملا فـي

 - باأن الضوء الوحيد الذي كان يشع في غرفتـهـا، كـمـا تـحـدث الـسـلف الـصـالح)3(زمن القبليلة
ممن سبقوا قريبلا باعد أن باسملوا وحوقلوا وتفلوا باوجه الشيطان ما شاء لهم ـ قـيـل ـــ ألـنـه ـكـان
يأتي منهمرلا من شلل وجهها الشفوق ويغمر باسناه ظلم حجرتـهـا، وـمـدينتها ـكـثيرة الكلب
والبواليع المكشوفة والنساء مهجورات الزواج وراء زرقة البحر البعيد، الـشـرفاء القليـلـون،
لمة دكة حجرية مرتفعة مقدار والطفال الذين عادة ما تثقب مؤخراتهم قبل أن يبلغوا الحلم]. ث
شبر عما تحتها, هكذا أفاد البرناء اـلـذي ـقـام بابناءـهـا قـبـل وـفـاته باـعـدد ـمـن الـسـنين مـضـت, ل
يتعدى طولها الرباعة أذرع أتخذتها كسرير تنام عليه باقية عمرها الذي لم تعشه، في انتظــار

-.حلدث بعضهم عن آخرين مروا سريعلا في دروب الحياة بأن "الشياء لم تكن واضحة المعالم. بل عبارة ـ كانت ـ ـعـن 1
أشياء ل مرئية مشوهأة الوجوه والتفاصيل تبعث على الحزن لدرجة جعلت اللحقـيـن لـلـذين ـمـروا كراـمـلا"قـيـل ل كراـمـلا"

اختلف المحدثون فيما اختلفوا فيه، ينزون حسرة وندملا"!!.

-.انقطع ذلك الفتى المعتوه [تحدث الرواة عن فتى كان يزور العذراء في حجرتها المنبوذة ليواسيها، لكنه إذا ما أـصـابه 2
الغضب يقذفها بالحجارة ـ لم يفصح الرواة ـ قيل راو واحد ل أكثر ـ عن سبب غاـضـب الـفـتى، ورجـمـه للعـجـوز القطيعـة]
ـزرع عن زيارة جميلة بعد أن قأخبر بخبر مفاده أن صديقته قد ذهأبت لتبحث له عن علج يستخلص من نبات أسطوري، قـي
في أرض البرزخ علله يشفيه من علته المزمنة، بعد تبرؤ والده منه وعطف الطرقات وغابارهأا عليه وتبنيه وـلـدا لـهـا يـقـود

سيارته الوهأمية فيها.
- لطيفة: 

لم قيشر الراوي إلى الفتى ل من قريب أو بعيد، ولم توجد ـسـيرته مدوـنـة ـفـي كتاـبـاته. [لـيـس ـقـديملا قـيـل أن الـفـتى ـكـان  
لل. بل ـ كما يزعم البعض ـ ويقرب بصلة رحم للراوي نفسه من جهة أبيه. مع أنه ـ الراوي ـ ـلـم يؤـكـد ذـلـك أو موجودلا فع

ينفيه].

-.القبليلة: كلمة عامية في اليمن وتعني زمن الرجولة والباء. 3
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الفارس مبقور البطن، تنهشه الهوام في إـحـدى المـغـاور الموحـشـة. وـقـال أيـضـلا البرـنـاء لباـنـه
ررـضـه سكتب عـلـى أـحـدهم الـنـوم عليـهـا ـــ الدـكـة ـــ فـلـن ـتـؤذيبه أ الذي بادوره خلبر عنه: "إذا ما 
الرض ول ثعاباين الشقوق"، وقد كانت هي ولـيـس ـسـواها ـمـن أـشـار إليـهـا دون أن ـتـدري،
باينما باعد وفاة البرناء باسنين تتعدى ـعـدد أـصـاباع اليـدين والـقـدمين باأرـقـام ـكـثيرة, ناـفـذة مغلـقـة
منتصف الضياع ستقذف باحـصـاة ـصـغيرة كإـشـارة متـفـق عليـهـا لفـتـح الـبـاب الـمـوارب، ـحـتى

سمغفلة  المشتعلة باالحنين وحمى الرغبة)1(يتسنى لذلياك الرامي باحصاته وشهوته نافذة المرأة ال
والخيانة، أن يشبعها من معينة الحارق وشفتيه الضامئتين للعق والفحيح.

***
. في منفاها العالي قد اشتعلت نواحلا على الجميـع دون اـسـتثناء، حينمـا رأت)2(كانت "صياد"

الوقيعة توشك على الشتعال ـ مرات كثيرة اشتعلت ـ [باالعودة إلى الساطير الشعبية نجد أن
"صياد" ماهي في حقيتها إل...؟!!

هكذا قيل في الزمن الماضي وهكذا سكنت صدور الناس هذه المقولة].
***

سأصيبت ذئاب الصحراء باالتخمة، من ـجـراء أكلـهـا للـحـم الـفـارس ذباـيـح القـلـب، بـاـوخزة ـسـهم

انطلق خطأ ـ لم يتفق المحدثون على أصل الحكاية ـ من قوس أحد أفراد قبيلته المظفرة، ولم
تعد تستطيع الحركة الذئاب فقد كان لحم المرحوم شحيملا ومـشـبعلا باالكليـسـترول, وـحـتى ـهـذه
ـا يح عاصفة، باينـم اللحظة ل زالت عظامه مطمورة في قلب الرمال الساخنة تصفر باثقوباها ري

ظل سيفه غاطس حتى منتصفه في باركة من باول بانات آوى.
***

تقدم مع مجموعة الذيول المـشـدودة والعـنـاق المنتـصـبة إـلـى اـقـرب زـقـاق مظـلـم، ل ـيـدري
باعينيه الساجيتين ماذا سيقاباله هناك, سـبقهم باهرولتـه المستأنـسـة وأقـدامه الرباـع إلـى جـوف
العتمة، وما أن وطأت قدماه الماميتان أول الخط الفاصل ما باين آخر الـشـارع وأول الزـقـاق
حتى اباتدأت مراسم الستقبال، مراسم ل يدري عنها باجمجمـتـه الكلبـيـة وـشـحمها النـيـئ ـشـيئلا
[ويقال باأنها كانت تقلد سيرة فارسها العبسي باحذافيرها وتحذو حذو الرجال في ـكـل ـصـغيرة

وكبيرة.]
حاشية:-

[لم يشر البلناء الذي لم يمت في الصل كما يتقول المغرضون كاتب السيرة ومؤرخها (سأطلق
عليه هذا اللقب لحرصه/ طمعه الشديد على تدوين ـكـل ـمـا ـيـدور ـحـوله قـبـل وـقـوعه ليتناـقـل
ـا ـاص قيمتـه الناس حكاياته، ويتداولون أسمه باحرص) إلى عرجة قدمها اليمنى خوفلا من انتـق

أمام العامة، مكتفيلا باشرح وصفها الخشن القريبة فيه إلى الرجال منها إلى النساء]
لذلك سنبذت من الجميع، وكان ذلك يفرحها ويؤلمها في ذات الوقت دون أن تدري لماذا؟!!

معلومات ليست مهمة:-
" معذرة هكذا كان العاـمـة يـسـمونها" مطلـقـلا، لـنـه)3(قيل ـ قالوا ـ أن المؤرخ لم يرى العذراء

مات قبل ولدتها بازمن ليس بابعيد. انتهى.
معلومات على المعلومة:-

قمغفلة : كلمة عامية في اليمن وتعني المرأة الغائبة الزوج. 1 -.ال
-.صياد : جنية في الساطير اليمنية. 2

قب ما قبله حتى اـلـدموع، وأـنـه ل يهـتـم 3 -.قيل ـ لم يتجرأ أحد على القول ـ بأن العذراء في الصل خرافة وأن الموت، يج
بشيء قدر اهأتمامه بفرض سطوته على كل ذي روح.
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ع دريه، وهـذا ل يمن في الحقيقة أن الراوي نفسه كان يتهرب من مقابالـة العـذراء لسـبب ل ي
باأنه كان قد تنبأ باموتها قبل رؤيته إياها، بازمن ل يدريه الراوي؛ أـكـان ذـلـك قـبـل ميلدـهـا أو

باعد وفاتها، لهذا لزم التنويه.
***

ولم يخرج ـ قال الراوي ـ قاذف حصاة الليل من بايت الغائبة اـلـزوج ـحـتى الن، فـقـد التـصـقا
بابعضهما كـمـا تلتـصـق الكلب باـمـؤخرات باعـضـها البـعـض باـعـد الجـمـاع، وباالـتـالي فـقـد ـكـان

لقاؤهما عاصفلا له حرارة الجمر، فلم يستطع منها فكاكلا.
معلومة أخرى:-

ـن كان هو الخر ـ القاذف ـ قد ترك ورائه امرأة تضطرم الشهوة داخلها مثلما الرصاص حـي
دور د أن رفضـته الحـدود، والتهمـت الص انصهاره، وتغلرب داخل حـدود وطنـه الضـيق باع
الجائعة حلمتي صدر امرأته السخية. عندما رفضته الحدود الغرباية، وعبست شموس الـفـاق
سجـرح، حا الجملة ـ أنحدر صوب الـداخل عميـقـلا بااتـجـاه ال في وجهه ـ أفاد باعض الثقات مصحت
وغادر داره متجهلا صوب الوجع اـلـذي ـلـم يتولـقـف، وأـنـاخ راحلـتـه وهـمـومه باـجـوار ـصـمت
الغرباة ونوافذ الراغبات ـفـي البـكـاء عـلـى أزواجـهـن الـغـائبين، حـيـث ل ـيـدرين باـيـن ذراعـيـه

الحنونتين ماذا يصنعن .. يبكين أم يطلقن شهيقهن في فلوات الليل.
***

نن هم في سنك...؟!!- بم يا جميلة 
رى النـور، ولـم يـورد الـراوي فـي كان السم الوحيد المناسب الـذي سأطلـق عليهـا قبـل أن ت
صحائفه واقعة معينة أو سببلا يدلل باه على المناسبة التي فيها وقع الختـيـار عـلـى ـهـذا الـسـم

دون سواه.
....؟!!)1(قد تزوجن وأصبحن أمهات، فمتى-
لن أتزوج فكل من حولي نساء!-

دوملا كان جواباها يأتي قويلا كقوة حبها للقتيل الذي أصبحت عظامه مكاـحـل للعـيـون، وـصـار
سيفه قطعة حديد صدئة سيصنع منها حداوات لـحـوافر الحـصـنة المخـصـية، فكـتـب عليـهـا ـمـا

كتب.
:توضيح-

لم يكتب عليها الشيء الكثير، فـقـط وـحـدة طويـلـة ملطـخـة باالرـمـاد والوحـشـة، ووـجـه مـضـاء
باانتظار التي.

***
ل زالت الذئاب تعوي باالتخمة ـ أفادت المـصـادر الطبـيـة أن ـسـبب الـعـواء النـهـم ـهـو إـصـاباة
الدواب باالكليسترول، لكلها دون حرص من لحم الفارس المنهوش الملطخ باالنفط ـ ول تـكـاد
تستطيع حراكلا، لكنها ما نسيت قط مكان جثة المرحوم المنخورة حتى النـخـاع، وسـيفه اـلـذي
ـامض ذي عضته مرارلا ولم تطحنه أسنانها، ل زال بادوره مغروسلا في باركة من خرائها الـح

الشعر.
***

لصة المرجحة في نفوس القوم ـ أن العذراء كانت خليط من النوثة والذكورة، وشيء ثالث لم 1 -.في الصل ـ وهأذه هأي الق
ـر رر هأو الخر عن آـخ نقع له على خبر، مع علم بعض الثقات به، فهي امرأة في تكوينها، رجل بفعالها[حدثني الراوي، خب
يليه آخرون، قال:" المرجح في المر أن العذراء بكت أمومتها الساكنة حتى آخر وريد، حتى قيل بأنـهـا ـلـم تـكـن تتأـجـج ــ
ـخين ـن الراـس المومة ـ إل حين يأتي المساء وقد كانت حياتها كلها مساء، هأكذا قال أصحاب البراهأين والحجج وغايرهأم ـم

في العلم ـ وال وحده أعلم بما قيقال".

)165(



. ستارة الـصـمت الثقيـلـة، وأرباكـتـه الخديـعـة والـسـنان الـحـادة باانـسـعار، أثـنـاء)1(مزق عواؤه
سمصمت. قبل أن يخر معضوضلا ـحـتى الـمـوت، توغلها ـ تمزيقها ـ في شعره الخشن ولحمه ال
تمنى لو أن اليام تعود باه إلى الوراء[ل يعني الراوي هنا "أورية" الطفال المثقوبـاـة مبـكـرلا،
لكنه يعني شيئلا آخر كما قال كتابايلا في إحدى قراطيسه التي فقدت كغيرها ـمـع تـقـادم الـيـام]،
ليعي معنى الزقة المظلمة والذان المنتصبة والفواه المخروطيـة واللـعـاب المسـعور يسـيل

منها، لكنه قبل أن يتم أمنيته كان الموت قد دهمه بارائحته القديمة اللسترد.
***

 سريعلا وشاخ أقرانها، وافتتح أباناؤهم وأحفادهم مواخير للثرثرة، وازدادت كثافة)2(مر العمر
رماد السنين العجاف مكتسحة ـمـا أمامـهـا ـحـتى اـسـتقرت ذراـتـه الميـتـة ـفـي ـحـدقتيها، وازداد
لتف، والجسد القلب وجيبلا والحجرة بارودة وعزلة، والندم على انتظار الذي لن يأتي طعنلا وتش

لء، ... لكنها ما انكسرت ول إلى داخلها تسلل اليأس. نورلا وضيا
***

كان أنينلا حادلا ذلك الذي كانت الصحراء تقذفه في الوجوه، لم ينتبه إلـيـه أـحـد، فالـسـبات ـكـان
يغشى باصائر الجميع.

***
عندما وجدوها العذراء نائمة عند الظهيرة  وقارعة حلمـهـا الثـيـر، وـيـديها مـضـمومتين إـلـى
ـصـدرها الـضـامر وعمرـهـا قـد ذرـتـه ريـاح الـسـموم ـفـي ـسـموات لـيـس لـهـا أبـاـواب  نومتـهـا
الخيرة، باعد تشبعها باتعب النتظار اللسمجدي، وجدوها مغمضة العينـيـن يمـتـح الرـمـاد منـهـا
ما تبقى من ضياء الجسد، وعلى شفتيها اللتين لم تنقطعا ثانية واحدة عن اللهج باأـسـم الـحـبيب
البادي اللسيرى، أرتسمت باشفافية المطر حين ل يأتي باحزنه المفرح في مواسمه، اباتسامة لم

يفقه سرها أحد.
ما قبل الخاتمة:-

-.إلى اللحظة الراهأنة " إلتعاش، لم قتحدد هأوية الصرخة ـ العواء ـ الصاعدة ـمـن حلـقـه، لـشـدة اختلف المـحـدثين ـــ قنـقـل 1
الخلف إليها بواسطة طرف ثالث مجهول الهوية مما جعل البعض يفتي بعدم قبول اختلفهم ـ الطرف الثالث ـــ والكتـفـاء
بالختلف القائم لذاته دون سند حتى يقضي على الفتنة في مهدهأا ـ في تحديد هأوـيـة ذـلـك الـكـائن فطائـفـة ـمـن ذوي اـلـرأي
الحصيف ـ قالت بعد أن أيدت قوله بأدلة شرعية ل يتسرب الشك إليها، وبعد التمتمة والنحنحة "لشك أن ذـلـك الـكـائن ـمـا
بب ويجب قتله درءلا للمة من البلء الذي يحمله". وأفتت الخرى ـ ل يتسرب الشك مطلقلا إلى بب أجر هأو في حقيقته إل كل
ذهأن عاقل يتوسل السلمة لنفسه فيما أفتت به الطائفة المباركة ـ"فكل ما قالته تلك الزمرة ما هأو إل باطل، ـبـل أنـنـا ـنـدري
أن التأييد المطلق الذي أطلقوه لتلك الحقيقة المزيفة، كذب ودجل وزيف، وتبغي منه فسـادلا فـي الرض، والحـق نـقـول أن
قمختلف في أمره خليط من شيئين ل ثالث لهما". وعندما سئلوا في إحدى حلقات الذكر التي كانوا عادة ما يقيمونها الكائن ال
د فسـر فحـوى المعضـلة، وأن لمناقشة ماذا تعني جملة خليط الشيئين على وجه آخر، قيل أن أحد جهابذة الطائفة الثانية، ق
الصرخة كانت باختصار ـ رفض الجهبذ ذكر اسمه ـ لعنترة العبسي الذي أدركه البرد القارص بالموت ـ قيل كاد يرديه ـــ
وهأو في طريقه إلى قبيلة غاطفان ليستعير عدة بطاريات كهربائية، بعد أن عرمت الظلمة دـيـار عبـس، لكـن ذلـك الجهبـذ ل
لء بـعـد أن ـكـان لل، ولـمـاذا أـصـبح ـصـوته ـعـوا يشير إلى القوائم الكلبية الربع التي كانت مزروعة في جسده الغرـيـب أـصـ

زئيرلا يفلق الصخر!!

- تقول الحكاية ـ العمر لم يمر سريعلا مثلما هأو متعارف عليه عند الجميع، بل بطيئلا، فقد كان حافيلا بعد ما تمزق حــذاءه،2
فاضطر للسير على الشواك الحادة التي كانت بطول سواعد الرجال، لها كثافة تحجب بها قطر السماء عن الجذور [خربر
قكن نسوة ـ أنهم عندما لمست أيديهم ـثـدييها الـضـامرين، ـصـفع وـجـوهأهم حلـيـب بعض الذين قاموا بغسلها ـ الرجح أنهن 
غاريب الطعم والرائحة، تفجر من حلمتيها اللتين تـشـبهان ـلـون القـبـن عـنـدما تـلـوحه الـشـمس، وعـنـدما ذهـأـب اـلـروع عنـهـم
قخبر أيضلا ـعـن العـجـائب اـلـتي ـحـدثت، وأرغامهم الفضول على لمسه وجدوه لزجلا، له لون الزاج عندما تحرقه النار، كما 
ووجدوهأا فيها أثناء الغسل، مثل اكتشافهم لعنكبوت معمرة سكنت المنطقة الواقعة ما بـيـن الـسـرة والفـخـذين، نـسـجت فيـهـا

خيوط عفتها القديمة إل بعض الجزاء منها].
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لم تبدأ باعـد والظلم ل يـزال يغتـصـب وـجـوه الـشـياء، ونـهـر القهـر مـسـتمر باماـئـة)1(الحكاية
الصلد يتدفق باغزارة.

بمبه:- خاتمة الخات
. كتاباه وقذف باه باعيدلا، والصمت اللزج في مسيرته المروعة يكمم الفواه،)2(أغلق الراوي

وفي انتظار ما يأتي لم ينم.
معلومة مستعجلة:-

سسمع الراوي من حيث ل يدري وهو يفسر سبب حرقه لوراقه، أن اـلـذي دفـعـه ـلـذلك الفـعـل
رفه هـي تلـك العـادة البغيضـة باحـب قـذف الخريـن باسـوء التأويـل الجبـان هكـذا نعـت تص

والقصد، انسل باعدها هاربالا إلى حيث ل يدري، قبل أن تدركه أيدي العبسيين.
خبر قيل ساباقلا:-

اـعـترف اـلـراوي ذات ـمـرة ـفـي أـحـد مجالـسـه الخاـصـة بـاـأن ـكـل ـمـا رواه ويروـيـه ـمـا ـهـو
إل ......؟!!!

نن  سجبب 90فاتحة 
              

قخبر عنه، فقام لفوره وقبل أن تأخذه سنة النوم المؤرقة، بحرق جميع ما خـطـت يمـنـاه 1 -انتاب الشك الراوي، فيما سمع و
لل، خشية الفتنة وجور التأويل. ومحو ما ثرثر به لسانه إل قلي

م يشـتك الـراوي فـي حيـاته إل مـن دودة 2 -تواتر للمرة اللف بعد ألف ألف أن الراوي ذات ليلة مضنية ـ انتابه الشك ـ ل
لل، أم أـنـه ـقـد الشك التي تأكله من الداخل، وأفقدته أي معنى أو طعم للحياة ـ في نفسه وحقيقة وجوده، وهأل هأو موـجـود فع
ـد ـد وروح فـق مات، وما هأذا الواقع أليحياه، ما هأو في حقيقته إل مجموعة من أشرطة الذاكرة تدور في ذهأنه، أما هأو كجـس

ققذف به إلى القبر منذ أمد سحيق، بل ربما لم يعش مطلقلا؟ً!!
تقول الخبار الواردة من عنده بأنه حتى الن لم يزل في شكه القديم، بانتظار من يخرجه من محنته!!!
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هل تستطيع القفز عالياا..جان؟!!

كما لو كنا في ثكنة عسكرية نتساباق لفراغ حشواتنا، ونقف طاباورلا متداعيلا يمزقه ألم البول
لل، مطلقـيـن التوـسـلت الموجـعـة للمحـظـوظ اـلـذي اـسـتيقظ باانتظار من سيخرج من الحمام أو
لل ل يعير البقية سمعلا، لم بااكرلا، فيقهقه الجميع باالضحك باعد فهم المقصود، باينما من دخل أو
يكن واحدلا باعينه، كنا كلنا نفعلها رغم معرفتنا المسبقة باطاباور النتظار. كان بايتلا غريبلا يـعـج
ـك ـران، الصراـصـير تـل ـل، الفـئ ـام، ـطـواباير النـم ـخ، ـطـواباير الحلـم ـالطواباير، ـطـواباير الطـب بـا
المخلوقات المزعجة والجيران المتكبرين، والمشاكسين الذين ينشرون ذرقهم الجامد في كــل
مكان تطأه مؤخراتهم اللعينة. يأتي جان باقامته الفارعة يمشي بابطء ثقيل مقـيـد الحرـكـة، "ـمـا
ـو ري" أجاباني وـه لشل قدم الذي أصاباها" أسأله باعد تردد طويل، "الحياة جميلة وموت العصب 
يجاهد في تصنع عدم المبالة، لكنني كنت أرى إنكسارلا عارملا في عينيه الزرـقـاوين، يمـشـي
لل باالكاد يسحب قدميه."أتبرز مثل الطفال في حفاظة تحت سروالي، لنـنـي ل اـسـتطيع متثاق
النحناء، هكذا منذ عشر سنوات، ل شيء جديد، لكن الحياة حلوة رـغـم ذـلـك" يطلـق حكمتـه
في وجهي ويبتسم عندما أرى الكذب مواربالا في رعشة شفتيه حينما يضغط باـقـوة عـلـى كلـمـة
ـوي الحياة. البنت اللذيذة ترمقني باعينيها المشاكستين وتبتسم، هل كانت تقصدني باخبثـهـا النـث
ـادة ـوم المعـت المحبب, كل صباح نستيقظ فريق منهك عظيم اليأس، ونبدأ في تحريك عجلة الـي
باالتـسـاباق إـلـى المطـبـخ، ـكـل يـحـاول أن يجهـز طـعـامه قبـل الخرـيـن، وتـبـدأ رائحـة البـصـل
المحروق تزكم النوف، وتجعل الشارع اـلـذي نـسـكن فيـه لـه رائـحـة طبـيـخ ل تـطـاق، باينـمـا
أصوات المطرباين تلعلع في ـسـماء اـلـبيت المحـشـورة تـحـت الخـشـب المتآـكـل الموـشـك عـلـى
السجود فوق رؤوسنا، كانت أصوات متنافرة، صوت يغني للحبيبة الخائـنـة والزـمـن الـغـردار،
وآـخـر يـنـدب ويلـطـم ويتوـجـع ـمـن ـنـار الـحـب وـسـهر اللـيـالي، وـثـالث ينتـحـب ـشـوقلا لـلـوطن
وراعيات الجبال، كذلك يستمع أحدهم إلى صوت أنثوي متشنج ل يفقه لغته. كـنـا مـثـل قطـيـع
ـتي في مهب عاصف يواسي باعضنا باعضلا باالكلمات وطبطبة الكتاف والعناق في العياد، اـل
ل طعم لها ول باهجة.. "قرفت من هذه العيشة، حياة بال معنى", جمـلـة تـقـال ـفـي ـكـل وـقـت.
هل هناك ثمة جدار ندق عليه باجباهنا وأرواحنا، كي نجد يدلا تنتـشـلنا ـمـن ـهـذا النـفـق الملـيـء
باالصراصير والفئران والضياع."كنـت مهندسـلا معماريـلا لمـدة ثلثيـن عامـلا،.."، "والن.."،
أسألة دون أن أرـفـع راـسـي إلـيـه يـصـمت بـاـدوره قـبـل أن يجيبـنـي مطلـقـلا تنهـيـدة ـسـريعة، ـثـم
يحدجني بانظرة زرقاء جامدة ل احساس فيها "كما ترى..رجل آلي"، يسكت فجأة كمن خــانه
اللفظ، مشيحلا باوجهه باعيدلا عني, كنت أدرك باأنه يبكي لكنني لم ار له دموعلا. معـارك ـكـثيرة
كانت تنشب في بايتنا المليء باالمم المختلفة والكائـنـات المرئـيـة والمجهوـلـة, معرـكـة القماـمـة
رات أنه قـد فعـل ذلـك لم وتنصل كل فرد من إلقائها فـي صـندوقها، مقسـملا أغلـظ اليمـان با
عديدة، باينما الخرين ل يفعلون شيئلا، "وأنا مش عبد أباتكم"، معركة الحلـمـام والتـسـاباق علـيـه
"لعـنـك اـلـ أـيـش ـمـن رائـحـة". ـفـي الـعـادة تـكـون معرـكـة طاحـنـة خصوـصـلا إذا ـمـا تخللتـهـا
السخرية، "اهلكتـنـا بـاـالحليب واـلـبيض وـهـذه ـهـي النتيـجـة، رائـحـة تـصـل إـلـى آـخـر الـشـارع
لض المذباحة، وـمـا ـهـي إل ـسـاعات أو أـيـام مـعـدودة ـحـتى تـعـود المـيـاه إـلـى الثاني". باالكاد بنسف
مجاريـهـا لـكـي نختـلـف ونتـعـارك مـجـددلا. مـعـارك مـسـتمرة ووتـيـرة تـدفع إـلـى القـنـوط وأـيـام
متشاباهة ل حراك فيها أو تجديد. مـعـارك مـسـتمرة، ل حـيـاة حقيقـيـة فيـهـا إل باـمـا تحمـلـه ـمـن

مفاجآت تكون في الغالب غير سارة. 
كانت لنا ميول مختلفة وطبائع متنافرة، نحاول أن نوفـق باينـهـا, أحـدنا يعـود كـل ليلـة مـهـدملا
ـياء ـثرة الـش سسكر، يتصنع المقدرة على المشي دون ترنح، وباالكاد يدخل غرفته المبـع يتعته ال
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متصلب الوجه شارد النظرات، دقائق معدودة ثـم يعـلـو النشـيج المعـتـاد، نشـيج يحـاول أن ل
رد يعـبر علنـا جميعـلا. نلـوذ باالصـمت، يج عميق تقشعر له أباـداننا، نشـيج مج يسمعه أحد، نشي
ننسحب مطأطئين الرؤوس كيل إلى غرفتـه ونحـن نتصـنع الجـلـد. هـي تـدري وأنـا أدري أن
نظراتنا لم تكن أبادلا باريئة، كانت خلفها نيران هائلة من الرغبة ـمـن أن ينـهـش ـكـل مـنـا جـسـد
ـليتين، ـا العـس الخر باأسنانه حتى الموت. كانت بانت حلوة مليئة باالشهوة التي تسيل من عينيـه
رغم وقار الحجاب العربـاـي اـلـذي ترتـديه، اسـأل نفـسـي ـمـتى ـسـوف أنالـهـا  دون تفكيـر ـفـي
ـعـواقب الـمـور ـلـو ان أمرـنـا أنكـشـف ل ـشـك أن مذباـحـة مفزـعـة ـسـوف ـتـدور، ـلـذلك كـنـا
حريصين على كتم رغباتنا التي تفضحها العيون ما استطعنا. يـقـف ـجـان ـشـامخلا أـمـامي ـفـي
ـم ل يـعـرف أـحـدهما ـن ـفـي درب مظـل ـا ـفـي ـضـياعي، مـثـل رفيقـي ـذي يبغـضـه وأـن ـشـكله اـل
سزرن سريري..", أنتظر تتمة الخر،"كنت في شباباي قويلا ل شيء يقف امامي، أجمل النساء 
سس، واليام تزحف باطيئة ل الحديث لكنه يتوقف عن الكلم، فأعود إلى عملي ل أتفوه ول أنب
نحس باها. نفس المشاكل في بايتنا المزدحم بانا نحن المتـعـبين ـحـتى العـظـم وـجـان زميـلـي ـفـي
اك مـن يقصـد العمل ونظراته المكسورة إلى أشياء تتخذ صفة الخصومة عن عمـد وكـأن هن
رى آخـر. نظـرة ذلك، وحدها نظرات الفتاة المشاكسة كانت تجعل للـيـوم الـذي اراهـا فيـه معـنـ
واحدة منها تجعلني أجد سبببلا مقنـعـلا لـهـذا الـشـيء اـلـذي أحمـلـه عـلـى ـعـاتقي واـلـذي يـسـمونه
سعمر، كنت مثل ترس صغير في آـلـة ـضـخمة ل أـسـتطيع التوـقـف وإن فعـلـت فسأـسـحق بال ال
لويت العزيـمـة، ـشـفقة. "ذات ـيـوم ـسـأنالها ولتنطـبـق الـسـماء عـلـى الرض", عـقـدت النـيـة وـقـ
عرفت اسمها وعرفت أسمي, تواعدنا وكنت جمرة من ـنـار وحـيـن أـتـى الـيـوم الموـعـود، ـلـم
تأت فانكسر قلبي وزاد الحرمان من هياجي."هل تستطيع القفز عالـيـلا... ـجـان" ـسـألته ـجـادلا،
اباتسم وأخذ ينظر إلى مكان غير مرئي، "ما الذي جعلك تـسـألني ـهـذا الـسـؤال", ـكـان ـصـوتلا
عميقلا الذي استفسرني باه "رباما لنني مـؤمن باأنـك ـشـخص ـقـوي وقـد تفعلـهـا", باـذلت جـهـدلا
لل باعيدلا عن الشفقة والعطف، أطرق كمن يفكر"ـمـن ـيـدري..ذات كبيرلا في جعل كلمي معقو
ري باكل قامته وأطلق ضحكة عالية, "رباما ذات يوم", وعاد يوم في المستقبل...رباما", التفت إل
الضحك. كانت ضحكة قوية صادقة فيها مرارة واضحة. في إحدى الليالي عدت متأخرلا إلى
وح ونـصـف ـسـكران باـعـد أن ـسـكبت جـمـر جـسـدي ـفـي ـجـوف أـمـرأة البيت، كنت نصف ـصـا

تعرفت عليها في ملهى ليلي.
كانت حفلة مذهلة تلك التي أسستقبلت باها في تلك الليلة, أحدهم ـكـان يطـبـخ طـعـام ـغـداء الـيـوم
التالي ورائحة الزيت تعم البيت، وثان في الحلـمـام يحـلـق ذقـنـه قـبـل زحـمـة الـصـباح المعـتـادة
مدندنلا باأغنية هزلية غير مفهومة، البـعـض جلـس ـفـي الصـالة يشـاهدون قـنـاة الجنـس وآخـر
يؤدي الصلة، ومن غرفته ذلك الفتى الذي يدركه البكاء كلما أـفـرط ـفـي الـشـراب ـكـان يعـلـو
لل باالهزيـمـة وأـخـذت أراـقـب النشيج الليم، لم أنـطـق باـشـيء، أـسـندت ظـهـري إـلـى الـبـاب مثق

المشهد في صمت.
2000ديرباورن – صيف 
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علقة

"اعترف يا ابان الساقطة". كانت جملة تجعـلـه يـفـز ـمـذعورلا ـمـن ـنـومه، وـحـده ـفـي الزنزاـنـة
الباردة ل يدري له تهمة، يضمد جراحه ويـعـد أوـجـاعه، يحطـمـه ـشـعور عاـصـف باالـضـياع,
"سامحنا نحن نقوم على حراسة الوطن من المتآمرين، وأنت ل تريد مساعدتنا". كان يـسـتمع
إليه باأمل الغريق، صوته يبعث داخله ثقة متناقضة، صوت جلده الهادئ، ذو الرنة المعدنية
ـى ـوالى عـل العميقة جلده الذي يتمنى لو أنه يأكله باأسنانه، لكن الصفعات والركلت حينما تـت
وجهه وأضلعه ول يفيق منها إل في النزنزانة، كانت تجعله مثل مهبول ل يـسـتطيع التمـيـز
باين كرهه وآدميته المهدورة، وباين عدوه الذي يعصف باه كل يوم. "رغم كل ما لقيـتـه عـلـى
لل، لكنـنـي ل أدري ـشـيئلا، ـصـدقني، توـقـف ـعـن يديك إل أنني احترـمـك وأرـيـد مـسـاعدتك فع
ضرباي أباوس رجلك". يستعطفه، يبكي باين قدميه، ويقبل الرض لعله يرحمه. "وأـنـا ـكـذلك"
وهو يشده من شعر رأسه باقوة محدقلا في عينيه المتورمتين، وباصوت يشبه القـتـل, "أـصـدقك
لكن الوطن من يدفعني، فحبه أـكـبر ـمـن ـحـبي لـمـي وـلـن أتخـلـى عـنـه كـمـا فعـلـت أـنـت". ل
يستطيع الرد.. أوشك أن سيجن "هل الوطن هو العذاب والسحل"، يـسـأل نفـسـه لـكـن علـمـات
الصدق كانت تبدو واضحة في عيني قاتله, كان صدقلا محترفلا خليقلا باجلد ـيـداعب ـضـحيته،
لكن عيناه كانتا ميتتين كما لو أنهما قدتا من زجاج. "أشعر باالخجل لكنه الواجب", يقولها في
ـال ـداء لنـع وجهه بابراءة عالية، ثم ينصرف غامزلا لعوانه باأداء المهمة. "ارحموني جعلت ـف

أمهاتكم", يصرخ باهم مسترحملا قبل أن يحطموه, "إنه الوطن"!!!
شريط القتل اليومي يمر في ذاكرته مثل جنزير ـمـن ـفـولذ عـلـى لـحـم ـحـي، ورـغـم التـعـذيب
ـن والسحل المتواصلين كان يفتقد وجه عدوه المحقق, كان يحن إليه، ول يشعر باالمان إل باـي

يديه، مع أنه أقساهم وأشدهم فظاعة وإيلملا.
ع، دره المفج والن في هذا الفجر الذي ليس له اسم، ها هم يأتون إليه، ويجرونه جـرلا إلـى ق
وكأنه ينتظرهم منذ أمد باعيد، يأخذونه على وجهه إلى غريمه كمن يساق إلى ساحة العدام.

"صباح الخير", يقولها في وجهه دون أن يطرف له جفن، كما لو أنه سيدعوه إلى كوب مــن
لل مثل صديق لصديقه، كما ـلـو أـنـه ـلـن يـحـدق فـيـه مـثـل ـجـزار القهوة أو أنه سيثرثر معه قلي

يتأمل أين سيضع سكينته في الجسد الممزق الذي يرتجف أمامه.
"صباح...!!" لم يستطع النطق باها كاملة، خرجت مبتورة واجفة، لثـغـاء باـعـد أن فـقـد أـسـنانه,

يود البكاء ويأس ما يحرق كبده.
"ألزلت مصمملا على النكار؟!!"

ـه "وشرفك...!!" حاول أن يهادنه، أن يجعله يصدقه، هذا الذي بايده مفتاح حياته أو فنائه، لكـن
ف تظلـل يب بامـس, "سـأريك كي لم يكد يتفوه باكلمته المبتورة حتى ثار جلده مثـل كلـب أص
العدالة أيها الحشرة الوضيعة"، رغم ثورته وجنونه إل أنه ـلـم ـيـر عينـيـه تـكـدرتا أو رمـشـتا،
كانتا هادئتين مثل كرتين صغيرتين من فولذ ملون باالبني، جامدتين وكأن صاحبهما قد مات
منذ زمن باعيد. نالته اليدي والهراوات من كل جانب وـصـراخ باهيـمـي ـيـدوي ـفـي أذنـيـه، ـلـم
ـاريتين ـديه الـع يقف هذه المرة بال أنه قاوم باكل الموت الذي كان يعتمل داخله، وأخذ ينوش باـي

في الوجوه حتى دهمه خدر صاعق تبعه صمت ل يطاق.
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جــدي

أتذكر تلك اليام التي كنت فيها أزعج جدي باأـسـئلتي الـكـثيرة، خصوـصـلا باـعـد تناولـنـا لطـعـام
الغداء البائس في تلك العصاري البعيدة التي استرجعها الن كما لو كانت حلملا باعيدلا أكــاد ل
لل عريـض الكتفـيـن، لـه لحـيـة بايضـاء ـصـغيرة كـانت إحـدى أهـم أستطيع إمساكه، كان ـطـوي
مميزات وجهه الوسيم الذي لم تغضنه عاديات اليام رغم بالوغه التسعين. كان من ـعـادته أن
يتكئ باعد تناول الغداء ويأخذ قيلولة قصيرة، هربالا ـمـن إرـهـاق ـسـاعات الـضـحى والظهـيـرة،
ومن مشاكل الرعية اـلـذين يقـصـدونه لـحـل مـشـاكلهم المتـشـاباكة، فنـسـارع نـحـن أحـفـاده بانـيـن
وبانات، إلى تسلق قدمه الطويلة، لكي نتمرجح عليها, "واحـد واـحـد يـا عيـال أـصـلحكم الـ",
يرفع صوته منبهلا إيانا حينما نوـشـك عـلـى القـتـال فيـمـا باينـنـا، ـكـل يرـيـد أن يـسـبق الـخـر. ل
تفارقه الباتسامة إل حينما يحلف باالنبي "والنبي"، فنعرف حينها باأن جدنا قد انتاباه الغـضـب،
لء ـسـمعنا ـهـذا وهذا ل يدركه إل في الشياء الكبيرة التي لم نكن نفقهها، فنـلـزم الـصـمت ـسـوا
القسم في البيت أو باين الناس، وحينما تكون نفسيته ـصـافية يأـخـذ يـحـدثنا ـعـن ـضـرورة تعـلـم
الصلة كي يحبنا ال. "جدي هل ال طيب"، "نعم" ـيـرد عـلـي باأـنـاة وـصـبر، "ويمـكـن يـكـون
صاحبي؟!!", "أيوه إذا سمعت الكلم ولم تؤذ أحدلا". أسئلة كبيرة وطفل ل يمل الثرثرة، ومع
ذلك كان جدي يجيبني بايقين. "قال جدي أن ال ـصـاحبي وـسـيعطيني حـلـوى"، أـخـبر رـفـاقي

الصغار مفاخرلا باصديقي الذي يمتلك كثيرلا من الحلوى.
"جدك كذاب", ـكـانوا يـمـاحكونني ويـشـككون ـفـي ـصـدق كلـمـي، ـفـأثور ـفـي وـجـوههم باـكـل
صوتي "أمك هي الكذاباة يا حسد يا ابان الحسده، جدي ل يكذب وال صاحبي غصبلا عليك يا
وسخ". كثيرلا ما كنت أتعارك مع أقراني حينما آخذ في الثرثرة معهم باخصوص ال. "ال ما

صـغير", "أيـش الفـرق", اباتعـد ـعـن المماحـكـة واـسـأل) 1(يصاحب إل المصليين وأنت عادك
جادلا عن هذا الشيء الذي يجعل ال ل يصادقني، "الفرق أنه ال وأنت آدـمـي مثلـنـا"، "يعـنـي
قصدك أن ال ليس مثلنا" أسأل ذلك الـصـغير المماـحـك، "ل", يجـيـب، "لـيـش"، "لـنـه اـلـ"،
لل ومع ذلك فقد كنت أحب ال الذي يحدثني عـنـه ـجـدي، فـقـد كـنـت أتخيـلـه يمتـلـك جرابـاـلا ـهـائ
باحجم السماء ممتلئلا باالحلوى، ولـذلك فقـد كنـت أصـلي لـه ـكـي يحبـنـي ويعطينـي مـن كيسـه
الكبير. كنت أعتقد باأنه يحبني ول يمكن أن يؤذيني، ـحـتى عـنـدما ـكـان باـعـض أقراـنـي اـلـذين
ست أهددهم باأنني سأشكوهم إلى ال ليدخلهم النار. كنت أذهــب يكبرونني يقومون باضرباي، كن
بارفقة جدي إلى المسجد ليعلمني أـصـول الوـضـوء والـصـلة، وذات ـمـرة تزحلـقـت باطـحـالب
البركة ذات الماء الخضر وغطست ـفـي الـمـاء مـثـل حـجـر ـصـغيرة, لول وهـلـة ـلـم أدر ـمـا
أفعل، ظننت باأن ال سيرسل أحـد ملئكـتـه لينتشـلني مـن تلـك البرـكـة اللعيـنـة، وحينمـا أمتل
جوفي باالماء، صرخت باـجـدي اـلـذي أنتـبـه لـصـراخي، فقـفـز باكاـمـل ثـيـاباه لنـقـاذي، وـلـم أدر
بانفسي إل وأنا في حضن أمي التي كانت تبكي باحرقة. فتـحـت عيـنـي لرى جـدي يبتـسـم ـلـي
ـي باحنان" كم مرة قلت لك أن ل تقترب من البركة وحدك يا شقي", أخذني باين ذراعيه وقبلـن

ـيـا ـجـد وأنـت اـلـذي قـلـت ـلـي أـنـه يـحـب) 2(على وجهي فأجهشت باالبكاء.."كان اـلـ شايـشـلني
الجهال". لم تفارقه اباتسامته المطمئـنـة "ـلـو أراد أن يأـخـذك لفـعـل لكـنـه أراد أن يـحـذرك ـمـن
البركة". كنت قد عرفت باأن الحلوى التي ـكـان يعطيـنـي إياـهـا اـلـ كـمـا ـكـان ـجـدي يـخـبرني
باذلك، تذهب حلوتها بامجرد أن يشاهد المرء وجه الموت، فصرت أخاف ال أكثر من ـحـبي

له.
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كنت أنمو بابطء باينما ظل جدي كما هو منذ عرفته ل يتغير، وكنت أتساءل هل يـقـدر الـمـوت
سه باعـيـن العـجـاب والحـسـد،.. عليه، وهو الرجل القوي الذي يصادق ال ويطيعه. كنت أرمـقـ
"جدي ل يموت" أغيظ أصدقائي خصوصلا الذين مات لهم قريب. "ـمـن ـقـال ـلـك ـهـذا"، كـمـا
هي عادتهم كانوا ل يقرون ول يصدقون ما أقوله لهم أبادلا, "أـنـا", أجيبـهـم باتـحـد وعـنـاد "ـكـل
الناس يموتون حتى جدك سوف يـمـوت". ـمـا كـنـت اـسـمعه منـهـم يـصـيبني بـاـالرعب، "ـجـدي
لرر جدي يموت مستحيل". ذات مرة في تلك اليام وكنت ل أزال أحب ال مثل خوفي منه، ق
المضي إلى مكة لداء فريضة الحج، لست أدري لماذا شعرت باالخوف، ـشـعرت بـاـأن ـسـفره
سيطول وقد كنت أحبه كثيرلا، فتمنيت باأن ل يسافر "ليش بااتسافر يا جـد"، ـسـألته ـفـي رـجـاء
"لكي أحج ياصغيري"، "تحج"! سألت نفسي في نزق، "حـج هنـا يـا جـد". لول مـرة أسـمع
جدي يقهقه باصوت عال، "أصلحك اـلـ ـيـا باـنـي لـكـن ـهـذا ل يـجـوز", ـكـم ـحـاول أن يقنعـنـي
باضرورة الحج في البقاع المقدسة كما كان يسميها دون أن أدري ماذا تعني باقاع أو مقدســة،
لكنني كنت غير مصدق أنه ل يمكنه الحج إل في مكة، وليس في بالدتنا. "لـيـش.. كـلـه ـحـج"،
قهقه ثانية وأخذني باين ذراعيه، "أنا ذاهب لملقاة ال" ـلـم يـكـد ـيـذكر اـسـم اـلـ ـحـتى بـاـادرته

ال هناك؟!", سكت بارهة، "ليس اـلـ باالـضـبط فـقـط بايـتـه" إـجـاباته جعلتـنـي أوـشـك )1("شاتلقى
لل ـعـاجز ـعـن الجابـاـة, على الجنون "يعني ال معه بايت؟!", في ذـلـك الـيـوم رأـيـت ـجـدي فع
"وهل يسكن فيه؟" حاولت أن استرسل في أسئلتي، لكن ـكـثرة الـمـودعين ـلـم تعطـنـي فرـصـة

".لذلك، لكنني لم أنس, "سلم عليه وقل له أني أحبه، وقل له يرسل لي معك حلوى كثيرة
لل في تلك الرض التي يسكنها ال، وكنت أسأل نفسي ـفـي ـكـل وـقـت سافر جدي ومكث طوي
"ترى هل سيتذكرني ال ويرسل ـلـي الحـلـوى اـلـتي أحبـهـا؟!". ـمـرت ثلـثـة أـشـهر تقريـبـلا أو
لل بابياضه وباتلك الباتسامة التي تشبه الماء، واـلـتي أرباعة لم أعد أذكر, وأخيرلا عاد جدي مجل
ل تفارقه. كان قد وصل في الليل وأنا نائم وحينما استيقظت في الصباح، ومثل كلب صــغير

حيث كان ينام، أنهج بافرح ل يطاق "وين حلوى ال)2(شممت رائحته فاسرعت إلى "المفرج"
يا جد.. هو ذكرني؟!!" كنت أول من باادره باالكلم من أحفاده، أخذني ووضعني على حـجـره
وقبلني في جبيني, "نعم لقد أرسل لك حلوى وملباس"، "لي وحدي باس..صح!!" كـنـت أـظـن
باأن ال ل يحب سواي، "ل.. لك ولخوتك", حزنت كثيرلا لن ال ذكر أخوتي مع أنهم كانوا
كسالى، ول يصلون بااستمرار ومع ذلك فقد أشركهم في هديتي، لكنني حينما رأيت هدية اـلـ
الذي أحضرها جدي معه فرحت ونسيت حسدي لـهـم، ولطالمـا رفعـت رأسـي الصـغيرة فـي
سجودي اثناء الصلة خلسة عللني أراه وهو يراقبني لشكره، لكنني ما رأيته, كنت اتمنى أن
أقلبله على ركبته اليمنى كما كنت أفعل مع جدي، ولم تتح لي الفرصة ـلـذلك, ـمـع أنـنـي كـنـت

 عللني أجد ال وحده فأقفز لمـعـانقته ولـكـن دون ـجـدوى.)3(أتعمد الذهاب مبكربا إلى العامرية"
حينما عاد جدي من الحج فتأكد لي تماملا باأن الموت ـلـن يـقـدر علـيـه وـلـن يـجـرؤ عـلـى أـخـذه
لل باالـهـدايا للـهـل والجـيـران والفـقـراء، كبقية الناس، لنه قد ذهب إلى حضرة ال وعاد محم
"كم هو طيب هذا ال"، كـنـت أـحـدث نفـسـي ـعـن ـصـديقي اـلـذي كـنـت أحـبـه وأـخـافه، لكنـنـي
قررت أن أحبه فقط دون أن أخاف منه، "فلـو ـكـان مخيـفـلا لمـا ذكرنـي باهـداياه"، ولـذلك فـقـد
صممت على العودة إلى حبه. ذات مرة مرض جدي وقد كان مرـضـبلا ـشـديدلا ألزـمـه الـفـراش
باعد عودته بابضعة أيام من مكة، ولول مرة أرى ـجـدي الـقـوي مهزوـمـلا يـهـده الـمـرض، بـاـل

 شاتلقى: ستلقى.-1
- الجهال : الطفال
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انني سمعته في مرضه يريد أن يكتب وصيته خـشـية أن يقابـاـل اـلـ دون أن ـيـبرأ ـمـن ذمـتـه،
"إذن فحتى جدي يخاف الموت مثل باقية الناس!!!". كانت حقيقة مؤلمة، جدي الذي ل يخيـفـه
أشجع الرجال كان يخاف الموت, "حتى أنت يا ـجـد!" ـسـألته وأـنـا أوـشـك عـلـى البـكـاء "إنـهـا
إرادة ال يا صغيري", وطأة المرض لم تنسه إيمانه "وهل ال يمـيـت اـلـذين يحبـهـم؟!!" ـكـان
لل مصيريلا باالنسبة لي، أجاباته تحدد علقتي باـ"ال" بارمتها، "يميت الجمـيـع لـكـي ـيـذهبوا سؤا
إليه", "يميت الجميع!!" دروت في رأـسـي ـهـذه الجمـلـة" الجمـيـع دون اـسـتثناء", "وـهـل يـجـب
لل ـمـن أن يميتـنـا". ـسـكت ـجـدي علينا أن نموت لكي نذهب إلى ال، لماذا ل يأتي هو إلينا بـاـد
وضمني إلى صدره وأخذ يدعو لي باالهداـيـة والـصـلح، وأن يبـعـد اـلـ الـشـيطان عـنـي. ـكـان
صدره يعلو ويهبط والعرق يتفصد منه، وجسمه شديد السخونة ـلـم تنـفـع مـعـه كـمـادات الـمـاء
البارد، وكلما اشتدت عليه نوباة الحمى، نادى رباه باضعف وصدق" لطفك ـيـا أـلـ". ـفـي تـلـك
الليلة صعدت خلسة إلى سطح بايتنا وأخذت أدـعـو اـلـ أن يأـخـذ ملباـسـي الجدـيـدة، والحـلـوى
لوته ـيـاأل أـنـا التي أعطاني أياها مقابال أن يستجيب لدعاء جدي ويـشـفيه ـمـن الـمـرض "ل تـمـ
فدوك علـشـان ـخـاطري". ـكـان اللـيـل باهيـمـلا وأـنـا وـحـدي عـلـى سـطح بايتـنـا الـقـديم أدـعـو اـلـ

ت تحبنـي يـا ألـ) 1(ضارعلا، يمزقني الخوف من "صياد" اردة، "إذا كن وتلهب جسدي ريح با
أباق لي جدي". ويبدو أن ال قد استجاب لتضرعي فلم تـكـد تـمـر باـضـعة أـيـام، إل وـجـدي ـقـد
تعافى وعاد كما كان، صحيح البدن كأنه لم يمرض. ـكـبرت وـكـبرت مـعـي تـسـاؤلتي وـظـل
جدي رمزلا أباديلا في ذاكرتي ل يموت. وذات يوم عدت إلى البيت باعد أن تعاركت مع باعض
ـي رفاقي الصغار، ولنهم كانوا أكثر مني فقد أوجعوني ضربالا، عدت بااكيلا يسيل الدم من أنـف
قاصدلا جدي لشكوهم إليه، كي يخبر ال أن يموتهم وـيـدخلهم الـنـار، لنـهـم ـضـرباوني بـاـدون
شفقة, دخلت البيت بااكـيـا باـصـوت مرتـفـع ـكـي يـسـمع ـجـدي ويـهـب لنـجـدتي، كـنـت أغتـصـب
ـن لل ـم لي لجعل الدموع تبدو غزيرة، وباد الدموع اغتصابالا وأضع قطرات من لعاباي على خد

)2(أن أسمع صوت جدي الذي تعودت عليه "من اـلـذي ـضـرب اباـنـي"، رأـيـت أـمـي وأـخـوتي

وجدتي يبكون، للحظة شعرت باخيانة لم يكن مقصودلا باها سواي، وباتلقائية خائفة سألت "وين
جدي؟!!", لم يجبني أحد منهم، أسرعت إلى "المفرج" وقلبي يرتـجـف باـيـن أـضـلعي، وهـنـاك
في مكانه المعتاد رأيته نائملا باإطمئنان، وتـلـك الباتـسـامة اـلـتي طالـمـا أحببتـهـا مرتـسـمة عـلـى
بللل بابياض هادئ، "جدي" ناديته مبهور النفاس, لم يجبني فأرتميت على محياه الذي كان مجل
صدره باكل ثقلي فلم يـتزحزح، أو ينـطـق باـشـيء, فقـط ـكـان مغـمـض العينـيـن والباتسـامة لـم
تفارقه. لم يكن يتنفس أو يتعرق، جسد باارد ممشوق القامة ل حياة فيه "جدي"!! همـسـت ـفـي
أذنه وأنا أغالب دـمـوعي، كـنـت مـثـل مجـنـون ـصـغير ل أرـيـد أن أـصـدق بـاـأن الرـجـل اـلـذي
أشترى لي حلوى باالمس قد مـات اليـوم وـلـن يـضـمني إلـى صـدره مـرة ثانيـة، وـيـدعو ـلـي
ست يمنـه باالهداية، أو أن يقرصني باأذني حينما أضرب أختي الـتي تصـغرني فـي العمـر. ألتفـ
لي", سـألتها ويسرة، فرأيت أمي ل أدري ـمـتى حضـرت وراـئـي مباشـرة "مـا باـه ل يـرد عـلـ
واليقين قد أحرق كبدي باأن ال قد طلب جدي للمثول باين يديه, "إنه ميت يا ولدي", لم اسمع
ما قالته كنت في لحظة عمى جارحة، تأخذ جسدي رجفة ل قبل لي باها، "مـيـت لكـنـه يبتـسـم،
وسوف يفتح عينيه الن". ظلت صامتة تبـكـي دون ـصـوت, "لـيـش ـمـت الـيـوم ـيـا ـجـد..لـيـش
ـالخوف جعلت ال يأخذك؟!", كنت أناجيه وأنا أباكي كل لحظة قادمة سأفقتده فيـهـا. ـشـعرت بـا
من رفاقي حينما يعلمون باموته، ومن أمي وأخوتي، ومـن نفسـي، حـتى مـن الـ، لقـد أنهـار

- صياد : جنيه في الساطير اليمنية. 1
2
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الجدار الذي كان يسندني، مات جدي، "ليش يا جد مت.. ليش؟!"، كان مـمـددلا مـكـانه ـصـامتلا
مبتسملا ل يرمش له جفن، فقط رجل ميت ل يجيب وطفل تطعنه وحشة خائفة ليس لها حنلد.
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ما قالته السيدة عذباة وآخرون

غه السيدة عذباة في يوم النار الذي يسبقه شهر الثلج ما قالت

 وتضع طرحة خفيفة)1(مطت شفتيها من شدة الحرارة مع أنها كانت ترتدي"الدرع"
على شعرها الشيب، إل أن العرق كان يتفصد من وجهها العجوز الذي كان فتـيـلا ذات ـيـوم،
ـك الـسـنة "ويش مريكن هذه يا غارة ال نصها نار ونصها ثلج"، في عصارى الصيف في تـل

 عذباة قد قضت سنتين كاملتين باعيدة عن باقرتها، التي كانت تحتفظ لها)2(البعيدة كانت "أمي"
باصورة ملونة تناجيها كل حين، باقرة عادية حمراء اللون، ـتـدعو اـلـ أن يعيـدها سـريعلا إـلـى
قريتها النائية في وطنها المنسي لكي تطـعـم "سـعيدة" بايـديها، ـكـان اـلـوقت يمـر باطيـئـلا عليهـا
بى". بحم لرد أيام ال فتقضي ساعاتها في شرفة البيت تحرني قدميها، "قالوا يا وليدي ان الحلناء مب

لها وجه صغير فيه حنان ـقـديم، وجـسـمها قـصـير وأـمـومي يـصـلح للبـكـاء باـيـن ـيـديه، " ـشـي
وصلتك رسايل من البلد؟!" تسأل ول تنتظر إجاباة، كأنما لتقـطـع الـصـمت الـنـابات باينـنـا، ـثـم

 حـيـث)3(تأخذ في التحدث عن شباباها الغارب، وتحن إـلـى نوـمـة هانـئـة تـحـت ـشـجرة "باـلـس"
توجد باقرتها، وحينما تتعب من الجلوس تسأل عن الساعة مـسـتعدة لـلـدخول إـلـى اـلـبيت لداء

 حق ال ـيـلدي حـقـك", وتنـصـرف قـبـل أن أجيبـهـا ـعـن اـلـوقت اـلـذي)4(الصلة "يا وليدي.. ألد
سألتني عنه.

- الدرع : ثوب خفيف يلبس صيفللا. 1
- أمي : للتعظيم. 2
- بلس: تين. 3
- أرد : أعط. 4
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ما قاله الوالد المقتول قبل أن يموت  

،فتح لهم بااب المتجر، لم يكن)" 1(هجموا عليه صامتين، كانوا من باني جلدته، "واتسب كازن 
قد يقتلونه.) 2(ليصدق باأنه فتح الباب ففلبقبتبلة، لم يكن يظن باأن هؤلء "الكوازن"

ـدو وضع الشرطي مايك تقريره عن الحادثة, كان ل باد من إيراد اسم الـشـرطي، ليـب
الوضع منطقيلا, وكان آخر سطر يقول "وباعد أن أحضرنا مترجملا يجيد لغة القتيل، علمـنـا أن
ما كان يتمتم باه المغدور وهو يحتضـر كلمـة واـحـدة كـان يرددهـا بااسـتمرار "أـمـي ..أمـي..

أمي".

- واتسب : مرحبلا.. كازن : أبن العم.. 1
- الكوازن : جمع كازن وهأو أسم تقديري، لنه ل يأتي هأكذا في النجليزية. 2
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ما قالته السيدة أم جاسم 
،................

وترباعت على الرض باعد أن أتعبها الوقوف متللفعة باسوادها، تـحـدق ـفـي الـسـيارات والبـشـر
ـا وخضرة الصيف الشاحبة "شنو هذا" تنظر في عيني العجوز باحنق "شنو هذا اـلـ يـهـديك ـي
باو جاسم" ، لم ينطق باينما باصره يحدق في البعيد، "ترى مليت هذي القـعـدة، مـشـتاقة ـلـداري
وحللي"، قالتها موشكة على البكاء، "يعني يا باـنـت الحلل آـنـا المـسـتريح"، خرـجـت كلـمـاته

بـهـنم  ـمـا نـقـدر" ،)1(متهدجة مع الدخان المتطاير من فمه وأنفه، "خلص نعود على بالدنا"، "
التفتت باحدة تجاه رفيق العمر العاجز "ليش؟!" صمت وتنحـنـح "اـلـ يـهـديك ـيـا أم جاـسـم..".
د معـه سـوى لهجته البدوية كانت شديدة العمق، كانت مثـل لهجـة حكيـم خـذله قـومه ولـم يع
ـه ني صار، ما فيه حاجة تستحق الرجوع.." سكت بارهة باعدما داهمـت زوجته الفانيه, "كافي إلل
غصة قوية علمته اليام كيف يداريها "الولد كلهم سقتلوا في الحروب، يعني ما فيه....!", لم
يقدر أن يكمل، صمت كمن مات, "وال .. وال.." قالتها أم جاسم ـمـن باـيـن دموعـهـا "وتربـاـة
جاـسـم الغـالي مـا فيـه أحـلـى ـمـن قـعـدتي باـداري ول أجـمـل مـن عـصـارى البصـرة و ....!"

وأجهشت باالبكاء. 

ههأنم : كلمة عراقية شعبية تقال كـ "يعني"... 1  -
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ما قاله رجل الرباعين المجنون 

يت طويل قبل أن يفعلها باـعـد فـقـده لهمـيـة الوـقـوف أـمـام وقف أمام المرآة، كان قد انقضى وق
الزجاج المشروخ العاكس للصورة، كان وجهلا ضامرلا، مطعون باإنكـسـار ـمـروع ذـلـك اـلـذي
ـا لر يحدق في صورته كمن وجد شيئلا باعد فقد طويل، ـشـيء ـم رآه أمامه، لم يتحرك، بال استم
تحرك داخله، شيء أهتز باين جوانحه وكـسـر زـجـاج عينـيـه، لدرـجـة انهـمـرت مـعـه دمـعـتين
يق القـوام ذات يـوم كبيرتين، لحظة صاعقة لم يتوقعها. مفتول العضلت، وسيم الـوجه، رش
"هل هذا هو أنا؟!" نطقها باخوف ورعب، سنين طويلـة مـرت، ل يـدري لهـا ـعـددلا، قبـل أن

سجرح السبكاء باتلك الوحشية، باذلك الضعف، باكل ما في الضياع من ضياع. يدهمه 
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ما قالته السيدة عذباة في مناسبة غأخرى  
لل قبل أن تجلعده اليام والحداث التي ل يدريها أـحـد، جسمها الضئيل ووجهها الذي كان جمي
يقفان أمام شمس يوليو الحارقة محايدين، كانت صامتة كمن يصلي للنور القادم ـمـن الفـضـاء
البعيد. كل عصر تقف وحيدة ـفـي الـشـرفة تتلـفـت حواليـهـا باغربـاـة، الـشـارع مسقـفـر والـشـجار
عالية ل تسأل عن أحد، والحشائش ساكنة تلون الشارع الطويل باخضرتها اليانعة، وأصوات
أطفال يلعبون تأتيها ل تدري من أين، تذكر أنها دخلت الطائرة على أساس أنها دـيـوان ـكـبير

أت باقـدميها أرض"جـون كنيـدي" دلا أن)1(ستنتظر فيه موعد السفر، وحينما وط ، لـم تظـن أبا
ذا الحـد، تـذكرت أغـاني السفرقـة والشـواق ة إلـى ه البلد التي تقع وراء باحر الظلمات قريب
واللوعة والنتظار لولئك المنتظرات الحبة الغائبين في مفاوز الـمـاء والكهربـاـاء. الخـضـر
الشجري يحيط باها من كل مكان في حلر يوليو الخانق، تململت فـي كرسـيها وأطلقـت تنهيـدة

، أن باقرتي هانا حتى ترعى من هذا الشجر!".)2(طويلة "شوقي شوقاه

- جون كنيدي : المعني هأنا المطار في نيويورك، 1
- شوقي شوقاه : تأتي محل التملني الشديد. 2
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ما قاله عويس الصعيدي وهو يحتضر

كان مؤدبالا رقيـقـلا ل يغـضـب اـحـدلا، ـيـداوم عـلـى الـصـلة مـثـل ـصـوفي خـرج ـمـن أحـد كـتـب
سعمـق الصـعيد رية القادمـة مـن  ف تجعلـه محببـلا تلـك اللهجـة المص التاريـخ، لـه صـوت ألي
ـتي الجواني، كما كان يفاخر أمامنا. "شايف حضرتك", الجملة التي كان يباشر باها حديثه واـل
كنا نقوم باتردـيـدها أـمـامه ـمـازحين، وحينـمـا نتـمـادى ينهرـنـا باـصـوته الـهـادئ "بـاـس كفاـيـة يـا
لل ناجـحـلا ذاق المـرارات ـحـتى أتـم اخوانا.. هي شـغلنة", فنضـحك مـلـء أشـداقنا، كـان رج
لزلـيـك يـا هنـدزه" نمـاحكه قاصـدين، وقـد ـكـان عـلـى دمـاثته ـسـليط تعليمه وأصبح مهندسلا, "أ
اللسان إذا تمادينا "يا أباني خليك في حالك أحسن أباهدلك", كان لم يبلغ الخامسة والثلثين من
عمره ولم يتزوج باعد، "يا مهندز..هو صحيح جدك الصعيدي إللي اشترى التروماي". حينما
يسمع هذه الجملة كان يضحك حتى تدمع عينـاه "واـلـ العظيـم إفـترا" ثـم يسـتدرك "ثـم أنـت
مالك ومال التروماي ما تخليك في العصيدة والبسباس والبلوي الـلـي باتطفوحـهـا ـمـا عرـفـت
باتجيبوها منين". كانت مشاريعه كثيرة حتى أتته المنية، كان حادثلا مروـعـلا أودى بـاـه باـعـد أن
خرج ـمـن الـصـلة، ذلـك الرجـل العصـري الجميـل، أسـمر الـوجه، ضـخم الجلـثـة كمصـري
سحبـنـا ـلـه، رل ـمـن  لل، لم يبك، وكنا نحن إلى جواره وـهـو الوحـيـد إ حقيقي، كان احتضاره طوي
"مش عاوز أموت هنا.. رجعوني بالدنا" مات عويس الصعيدي وهو يتمتم باأسم وطنه البعيد.
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ما قاله الوقت قبل الزوال  

تك ... تـ...ك...
س ب الشـمس فـي نف يدخل النوم وعالم الرعب الليلـي مستسـلملا كمـن يسـاق إلـى حتفـه. تغي
لل ـمـن الـعـرق لش المحاطة باالثعاباين. ينزف قلي موعدها الدهري، وتأوي الطيور إلى بايوت الق
في نومه الضطرب، وهوام الليل تمـارس شـعائرها القديمـة، والنـاس فـي الهجـوع المـؤقت،
والنساء يرفعن السيقان ويمنحن تأوهاتهن للذين يحرثونهن ويبتسمن باالرضاء باعد كل جولة.
يستيقظ كل ـصـباح مفزوـعـلا أـسـيانلا ـشـديد الـحـزن كـمـن أـضـاع ـشـيئلا ثميـنـلا ل ـيـدريه، يـعـاود
ـد السيلن في نهر اليوم الطويل، فرد نكرة يخشى أن تطأه الحذية، رأسه مطأطأة وقلبه جاـم

الخفقان، وجسده عود ناحل باذرت على هامته ذرقها الغرباان. تك...ت..و....ك... 
لء إـلـى أول الـشـوط، يخلـع ملباـسـه، يـسـتلقي عـلـى سـريره، باعـد أن يـعـب خمرـتـه يـعـود مـسـا
لل نوملا ل يجيء، يغمض عينيه ويبدأ عراكه ذا باتبغ رخيص، مغاز الرديئة، وسيصلي رئتيه تلذت

المعتاد كل هجوع، قال الوقت (...،.....!!).
استيقظ اليوم التالي لنه كان يجب عليه أن يستيقظ، وغطس في النهر البشري الكظيم بانفس

المعالم المحايدة الحاسيس... تك...... تـ ك!!
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ما قاله الفتى طيب القلب ساذج الفعل  

مـثـل بارـكـان انفـجـر ـفـي وجوهـنـا، كـنـا نـضـحك نـحـن زملؤه ـفـي العـمـل ـمـن غـضـباته
المتكررة وتهديداته باالمغادرة وعدم العودة إلى البـاـد, "ـلـو منـكـم رـجـل واـحـد فليلحقـنـي إـلـى

"، دعوة ـسـخية يوجهـهـا إـلـى ل أـحـد وـهـو ذو العـمـر العـشـريني)1(الخارج وسأريه يا مكالف
وحسب. أرتدى معطفه على عجل وأخذ يزوم مثل ثور ذبايح "كرهت العمل والدنيا وكرهتكم
يا أباناء القحاب". باعضنا يأخذه الغضب ويسعى إلى البطش باه، لكننا نمنعه ـمـن ذـلـك ، ـمـات
لرة وكنا في حرج مما تفوه بـاـه، ـنـتركه يـهـذي مخلوق الضحك على شفاهنا، كان جادلا هذه الم
بءسه، سكتنا نكظم ـضـحكات مدوـيـة، فـهـو فتاـنـا طلـيـب القـلـب ـسـاذج الفـعـل. أو نجعله يأكل خرا
هدأت ثورته كـمـا ـهـي ـعـادته باـعـد أـقـل ـمـن خـمـس دـقـائق، خـلـع المعـطـف، خـلـد بارـهـة إـلـى
ديدة الصمت، ثم رفع صوته عاليلا "سامحوني يا أخواني", وانفرج فمه عن اباتسامة كـبيرة ش

الطيبة والصدق.

- مكالف: جمع مكلف , نساء1
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هنري الصغير

النجمة الكبيرة التي تتوسط صدره باسلسلتها الضخمة المعلقة على رقبته السوداء النحيلة،
لصنة شعره القادمة من الخلف إلى المام جعلته يبدو كما لو كان مشعوذلا مع ق

أنظر من يركب هذه الموستنج؟!-
زنجي ابان عاهرة!!-
أعرفه جيدلا فقد كان مساح أحذية يقف أمام الحانات!-

"اقذفها عاليلا يا هنري لتحصل على نقطتين رائعتين"، كان ينطلق باطوله الفارع والقاعة
تضج باالتصفيق "أوه كم هو باارع"، ويضع الكرة في السللة العالية، لكنه كان يعود وـحـده
بال رفاق، تتساقط على مسامعه ـصـرخات العـجـاب..."ـيـا إلـهـي...أنـظـري، إلـنـه ينـقـض
على الكرة مثل الوحش", "يا لعينيه الساحرتين"، يركض باعيدلا عن كل ما يصادفه ويهز
ـة ول أب كتفيه هازئلا ويمضي للبحث عن لقمته مثل جندي مجهول، إبان أم مفرطة البداـن
ـي باـكـوعه ـسـاخرلا ـوجه يلمزـن ـم اـل ـدما ـيـرى شخـصـلا متجـه ـه ـكـان عـن ـه، ول أنـسـى أـن ـل
"أنظر..لعله أباي". في تلك اليام كنت ألحظ علمات الرهاق على وجهه السود، وكان
سريع التأثر، يبكي لتفه السباب، باالطبع لم نكن نحن الذين نصنع له أسباب باكائه، فمن
ذا الذي يجرؤ على ذلك، ولكنها والدته تلك المرأة البدينة التي تشرب سـبعة ليـترات مـن
البيرة المثلجة في الساعة, كانت مروعة حينما تناديه باسخريتها التي توـشـك عـلـى البـكـاء
"هنري أين انت ياصغيري المشاكس؟!". وعندما ينام تأتي, وهو يرتجف من البرد على
ل فـي سريره، وتبكي عندما ترى أصاباعه مشققة ومزرقة من أثر الثلج أثناء سعيه الطوي
البحث عن أحذية تحتاج إلى تلميع. كان ولـدلا مدهشـلا عنـدما يبـدأ عمـلـه، أذـكـر أـنـه كـان
يغني دائملا الغاني التي ل يفهمـهـا ـسـواه، وعـنـدما أـسـأله ـمـاذا تعـنـي ـهـذه الـغـاني ذات
اللحان الغرباية، كان يبتسم وتلمع عيناه شديدتا السواد "إنها مـن تـأليفي هـل أعجبتـك!"،

فأجيبه ساخرلا "قلبل مؤخرة أمك أيها الزنجي القذر".
نعم كان صديقي وكنـت أحـاول أن ل أجـرح ـشـعوره باـشـيء، لكنـنـي عـنـدما كنـت أنعتـه
باالزنجي كان يتغير لونه, وأشعر باأنه يوشك على النفجار في وجهي، ومع ـصـداقتي لـه
كنت أجعله يمسح حذائي وأنقده باضعة سنتات حقيرة، كنـت أشـعر باراـحـة عميقـة عـنـدما
كان يعكف على تلميع الحذاء، ويأخذني ـفـي ثرثرـتـه المعـهـودة مـثـل كـلـب ودـيـع. أحياـنـلا
كثيرة سألت نفسي كيف أمكنني مصادقة هذا الشخص، ل أخفي أنني أحياـنـلا كـنـت أـحـس
ناحيته باالزدراء وباهذا الشعور وحده، كنت أراني مختلفلا عنه كلية، فعلى ـكـل ـحـال ـهـو
الذي يرباض عند قدمي وليس أنا. وجهه عندما أخذه الغـضـب ـكـان قبيـحـلا زاد ـمـن قبـحـه
وعيده الذي أطلقه في وجهي عندما فلتت مني كلمة ناباية, "باإمكانك أن تنعتني باـمـا ـشـئت
من النعوت أوحتى باإمكانك أن تقول باأن هنري له أمم عاهرية كما تتهامـسـون فيـمـا باينـكـم،
لكن ل تعد إلى تبـشـيري باـسـوادي، فل يوـجـد زنـجـي ـقـذر وإلنـمـا الـقـذارة ـهـي أمـهـاتكم".
غمزني باعينه وذهب باعدما ظننت أنه قد يضرباني. في تلك الثناء كـنـت ـقـد ـشـرعت ـفـي
تعميق الحفرة باتصميم أدهشني، فقد بادوت مصمملا على دـفـن الـقـذارة إـلـى البـاـد، وـلـذلك
لطالما قضيت فترة ما باعد المدرسة في تعميقها تلك الجب الرائـعـة. عـنـدما اـسـترجع ـفـي
ذاكرتي تلك الحداث البعيدة استغرب شدة حسدي لهـنـري ـمـع أـنـه ـكـان فقـيـرلا مـعـدملا ل
ـا ـه وأبارزـن يمتلك حتى سترة تقيه غائلة الشتاء، إل أنه مع ذلك، كان حريصلا على دروـس
جميعلا في كرة السلة، بال لقد وصل إلى قيادة فريق المدرـسـة، وكلـمـا تـقـدم خـطـوة أـشـعر
أمامه باالضمحلل والدونية, عندما اختفى فجأة من حياتنا وكأنه لم يكن، ل أنسى أيضــلا
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أنه قبل أن يختفي وباعد أن ـصـار رئيـسـلا لفرـيـق المدرـسـة ازدادت شخـصـيته ـقـوة باـشـكل
أذهلني، وأصبح أكثر ثقة بانفسه لم أعهدها فيه وهو الذي كان ل يرفض لي طلبلا، بال لقد
غدى هو المر مع أنه حاول أن يشعرني باأنه يمزح معي، وذلك ما لم أطيقه ول أصــبر

عليه.
مرت اليام وتخرجت من الثانوية والتحقت باالجامعة، تخرجت باعدها محاميلا وكل ـشـيء
سجنـت د  كان يمشي باوتيرة هادئة ومملة أحيانلا، باددها ذات مرة علمي باأن والـدة هنـري ق
باعدما أخذتها الحياة في دوامتها، لكنني لم أنسى هنري الصغير الفتى اـلـذي ـكـان يـسـلينا،
ويقوم أمامنا باعمل حركات باهلوانية مضحكة وحركات مدهـشـة ل نـسـتطيع تقلـيـدها، ـمـع
أنني حاولت نسيانه نهائيلا لكنني فشلت فقد كان يمل ذاكرتي ضجيجلا. في أيام صبانا تلك
سكن خائفات ـمـن أمـهـاتهن، وـحـده هـنـري ـلـم كانت لنا مغامرات ساذجة مع فتيات غبيات 
ـلا ـدو خائـف أعرف له علقة جنسية واحدة، مع أنه كان معبود فتيات مدرستنا، لكنه كان يـب
محتارلا ل يدري ماذا يفعـل، كـان ينـمـو كـمـا ينمـوا أي طـفـل مـن أطفـال الشـوارع علـى
الخشونة والشظف، وكلما تقدم باه العمر ازداد تمردلا حتى على واـلـدته اـلـتي ـكـان يهاباـهـا
كثيرلا والتي تركها آخر المطاف وذهب إلى حيث ل تدري. كثيرلا ما كـنـت أـسـأل نفـسـي،

ترى لو أن هنري التخذ طريق الرياضة التي يعشقها أكان ينجح؟! 
أعتقد أن نعم، فالحياة متسعة باما فيه الكفاية لتحتوي أكثر من شخص ناجح. لســت أدري
ما الذي جعلني أتذكر زميلي القديم هذه اليام تحديدلا، رباـمـا لنـنـي ـسـمعت بـاـأنه ـقـد ـعـاد
ـرلا، ـان فقـي أخيرلا إلى الظهور مرة ثانية، ولكن هذا مستحيل، أعني فهنري الذي أعرفه ـك
باينما هذا الهنري الجديد يرفل في النعمة, سلسلته النجمية الضخمة، سيارته الفارهة، من
لن هذا يدعو للرعب. في البداية بادأت أـسـمع لل. إ أين له كل هذا مع أنه لم يعد موجود أص
عن تحركاته وأترقب أخباره، لكن الذي أرعبني أنه كان يحوم حول نقـطـة مـحـددة، ـهـذه
النقطة أو المحور كان أنا دون غيري، حـتى وقعـت الواقعـة ذات صـباح عنـدما دهمنـي
بسسه رغم تعاقب الـسـنين ودودلا معاتـبـلا فـيـه قـسـوة مبطـنـة "أـنـا هـنـري ـيـا صوته الذي لم أنن
صديقي هل نسيتني". تجمد الدم في عروقي، ـمـا ـهـذا المـحـال اـلـذي أـسـمعه، ـحـاولت أن
ري باسيل جارف من ذكريات ل تنسى، "والحفرة هل نـسـيتها" أنكر معرفته ، لكنه هجم عل
اه"، أغلقـت سـماعة التلفـون فـي جملته تلك جعلـت قلـبي يفـر مـذعورا مـن الفـزع، "ربا
وجهه، فقد كنت أقرب إلى الموت مني إلى الحياة، "ما هذه اللعنة التي حلت بـاـي" , لكـنـه
لل، ـفـاللعين عاود التصال مجددلا. عندما رن التلفون للمرة الثانية كان الجحـيـم ـقـد بـاـدأ فع
أخذ يطاردني ـفـي ـكـل مـكـان، ـحـتى ـفـي ـنـومي ـكـان ـيـأتيني مبتـسـملا يوـشـك أن ـيـدهمني
باسيارته التي ل رقم لها، وكـل مـرة أراه فيهـا أجـده جاهـدلا يحـاول ملمسـتي كمـن يـود

حرقي "أنا هنري أل تذكر صديقك يا عزيزي؟!".
الجنون"أنالم يعد يأتيني مبتسملا، فقط تمثال من سواد باغيض إلى  يدفعني  وصوت 

هنري...", كان يرددها مثل بابغاء باليد فأصرخ من الهلع "ل تلمـسـني..، ل تلمـسـني أيـهـا
الزنجي اللعين!!" لكنه ما تركني قط كدت سأجن فهنري لم يعد موجودلا على كوكبـنـا ـهـذا,
سكن يعجبن باه وبادأن يغازلنه فهو قد أـصـبح النـجـم الول ـفـي المدرـسـة أذكر أن صديقاتنا 
وكل الفتيات يطلبن وده، كان فقيرلا ذلك اللعين تفوح منه رائحة البيض المقلي ـفـي زـيـت
رخيص ومع ذلك كان الكثر شعبية, كدت أموت من الغيظ. في عـصـر أـحـد تـلـك الـيـام
التي أحاول نسيانها، دعوته إلى نزهة قصيرة خارج البلدة، كـنـت ـقـد أـعـددت ـكـل ـشـيء
باحرفة ل أمتلكها الن، حفرة باعـمـق ـمـتر ونـصـف أو ـمـترين, ـلـم أـعـد أذـكـر عـلـى وـجـه
التحديد, في طريق جانبية غير مطروقة على القل حتى أنتهى من مهـمـتي، كـنـت أـسـأله
بااهتمام الصديق عن والدته، فيجيبني منكودلا "إنها ل تزال تلك المجنوـنـة اـلـتي تعرفـهـا".
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ري، أوشـكت أن أتناسـى ثـأري تجـاهه، الثـأر الـذي كـان كم كان طيبلا وساذجلا ذلك الهن
ـي ـببه ـل يتأجج كلما رأيته يغمز باعينه تلك الغمزة الساخرة، لكنني عندما تذكرت ما قد يـس
ـر ـى غـي لل, تراجعت وواصلت ما كنت قد صممت عليه منذ البداية. كان مطيعلا عـل مستقب
عادته، حتى أنني عندما أريته الحفرة مازحته "ما رأيك باـهـا ـيـا هـنـري ـهـل تـصـلح ـقـبرلا
لك", أجاباني وهو يغمز باعينه كما هي ـعـادته, "باـل تصـلح قـبرلا لـمـؤخرة أمـك الطيبـة",
وقفز إلى داخلها. أذهلني تصرفه فلم أكن أتوقعه مطلقلا، لكنه ـكـان ـقـد أـسـدى ـلـي ـخـدمته
الخيرة على كل حال، ولثانية واحدة لم يصدق أنني أشهر مسدسي في وجهه،" أباعد هذا
لل يا عزيزي وعليك الن أن تغـنـي أغنيـتـك الشي عن وجهي فإنه يؤلم حينما يغني"، "فع
الخيرة", أجبته وضغطت على الزناد فأصبته ـفـي كتـفـه اليـسـر, ـصـرخ بـاـأعلى ـصـوته
ه باحقـد دفيـن عندما رأى دماءه تفر من جسده، صرخ باكل المـوت الـذي كنـت أصـنعه ل
نس .. هل جننت، إنك تقتلنـي يـا اباـن بج شعرت باحدته وأنا أرى دمه يخضب وجه القبر. "
العاهرة". كان مصعوقلا ل يدري ماذا يفعل غـيـر مـصـدق ـمـا يـجـري، ـلـم أجعـلـه يتـعـذب
بل أسمع مــا لل لصراخه، ففي تلك اللحظة نسيت كل شيء وغدوت أصم  كثيرلا ولم ألق باا
لل. أفرـغـت المـخـزن حولي، فقد كنت أراه وهو يضع الكرة ـفـي الـسـلة مزـهـولا ـفـأزداد غ
باكامله في رأسه وقذفت باالمسدس على جسده المثخن باالثقوب والملـفـع بااـلـدم اـلـذي ـكـدت
أل دلا، وعـدت أدراجـي أس رة جي ردم الحف أتقيأ عندما وصلتني رائحتـه الحـارة وقمـت با
نفسي "هل كان من الضروري أن أفقد مسدسي أيـضـلا؟!". والن وباـعـد ـكـل ـهـذه الـسـنين
ري بارعب ل الطويلة يأتي هذا الشخص ليخبرني باأنه هنري الصغير باعينه، بال ويصرخ ف
ـن أحتمله, "صديقك الذي لن يتركك أبادلا". كان يقولها وأنا أتصلعد في موتي، والدم ينز ـم

باين أسنانه والنار في عينيه وضحكته المدوية تصم الذان!!!

)185(



ملمسة الشياء البعيدة

"ما الذي تعنيه لي هذه الشياء والرواـئـح الملتـصـقة باـهـا". يـحـدق فيـمـا أـمـامه وـكـأن ـشـيئلا ل
يح ل يستطيع أن يمنعه من التساع داخله, "تلك الجثة يعنيه وثمة جرح غائر في أعماقه. جر
لل من كانت سببلا ـفـي ـيـوم ـمـن الـيـام ـفـي وـجـودي ولـمـاذا المسجاة في ثلجة بااردة، أهي فع
كانت هي وحدها دون غيرها، الجثة التي تحرـكـت ـكـثيرلا وـضـجت باالـمـال، ـتـرى ـكـم ـمـرة
ست يلـف المـكـان باجـنـائزيته المهيبـة باكت وكم صادفت ـفـي طريقـهـا ـمـن مـصـاعب؟!". الـصـم
والنـاس يتوافـدو عليـه للـعـزاء، "ـمـا اـلـذي يفعـلـه الـمـرء حينـمـا يفـقـد عزيـزلا علـيـه، ـهـل ـمـن
الضروري أن يحزن ويتصنع الجد، أو أن يذرف دمـعـة أو دمـعـتين ـكـي يـبـدو ـشـديد الـحـزن
واللوعة". اضطراب صارخ يعوي داخله وسلسل هائلة تكبله وتحد من اـنـدفاعه إـلـى حـيـث
ل يدري, "إلى متى سأظل جامدلا مكاني هكذا مثل تمثال أخرس، ـهـل ـهـذا ـمـا يفعـلـه الـمـوت
باالناس الـعـدم والضـجر، ـثـم ألـسـنا كلنـا ـسـوف نـمـوت، إذن فـمـا الـداعي لـكـل ـهـذه الطـقـوس

.".)1(والرسميات

أحدهم يربات على كتفه وآخر يضغط على يده باطريقة يشعره معـهـا باالـسـف اـلـذي تفترـضـه
المناسبة، "لقد كان صالحلا ل تنسه من الدعاء"، نصف الجملة لم يفهمـهـا ولـم يـدر بامـا يـرد،
كأنما موت الشخص الذي أتى من جله المعزون لمواساته أيقظ باداخله أـسـئلة ـلـم يهـيـئ نفـسـه
للجاباة عليها, "من أنا وما صلتي باهؤلء الذين أـتـوا ليقنعـوني باأنفـسـهم تعـلـو وجـوهم ـغـبرة
تبعث على الحزن, هؤلء القادمون من أرض باعيدة أحدهم ـكـان أبـاـي". ـصـوت الـقـرآن دـهـم
المكان فجأة، محطملا جدران الصمت الكئيب, كان صوتلا عذبالا شعر معه بـاـالحنين إـلـى ـشـيء
سه ل دة وتنتش ل يدريه، وباعذوباة تجتاح جسده, عذوباة رقيقة شفافة كانت تسمو باه إلى أعال باعي
لدي ل تنسـى أن لـك أرضـلا ووطنـلا من الموقف الذي سفرض عليه أن يقفه "أنت رجل مـن باع
ذه رها، فهرباـت إلـى ه ري الـدنياء باأس هناك وراء البحر، لقد كنت وحـدي يتيمـلا وتكـالبت علـ
لل عـجـوزلا ـقـد أـمـوت الـيـوم أو ـغـدلا، وـلـم الرض وسرقتني السنين عمري وها أنا الـيـوم رج
لل". كلمات الجـثـة اـلـتي ـكـانت ذات أستطع العودة، لكنك تستطيع فل تترك حقك إن كنت رج
يوم أبالا له ظلت ترن في رأسه، أرض، مال، "ماذا عن هذه الرض التي وـلـدت وترعرـعـت
فيها، أليست هي وطني؟، هنا لعبت وفرحت وباكيت، أليس لي من كل هذا ـشـيء، ـثـم ـهـؤلء
البشر ل أشعر معهم باأي انتماء ولو لم تتزوج تلك اليطالـيـة اـلـتي أـكـاد ل أذكرـهـا ـمـن ـهـذا
الرـجـل ـمـا كـنـت ـفـي ـهـذا المـكـان". للحـظـة ـمـن اللحـظـات فـكـر بـاـالهرب ـمـن التفكـيـر وـمـن
المعزيين، ومن الجثة المجمدة في ثلجة منسية إـسـتعدادلا لـلـدفن، وـمـن نفـسـه وـمـن الماـضـي

كله.

اة باضـجيجها، كان يود الصراخ، صراخ الوليد الذي أنقطع عنـه الحبـل السـري وباهتتـه الحي
"إلى أين أذهب؟!", سؤال خانق أوشك أن يؤدي باه إـلـى الجـنـون، ـكـانت الـنـار تـضـطرم ـفـي
ـره داخله مع أنه يستطيع أن ينسى كل شيء بامجرد دفن أبايه "لكن من يستطيع أن ينـسـى عـم
وحيـاته، مـن يسـتطيع نسـيان أب نـذر عمـره لبانـه الوحيـد وكـان لـه الم والب والـصـديق
لزون مجاملتهم وهو في ـضـياعه اـلـذي ـلـم يـكـن يـتـوقعه والذكريات المشتركة". يواصل المع
بلل كما كان أبايـك وكلنـا إلـى هـذه في حياة والده أبادلا ول خطر على قلبه, "عليك أن تكون رج
الطريق". كانت تلك الكلمة "الرجل" والصرار عليها يضايقانه وتجعلناه يشعر كما ـلـو ـكـان
لن التسميات ل تعنـيـه، لكـنـه ـكـان يتـسـاءل ـعـن معـنـى الرجوـلـة وكـيـف مطعون الرجولة مع أ
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لل حقلا، على القل في نـظـر ـنـاس أباـيـه. ـهـل تكون، وماذا ينبغي عليه أن يفعل كي يكون رج
الرجولة تعني المسجد أم المكوث في هذا الحي القذر أم مضغ القات وأخـبـار اـلـوطن البعـيـد،
ـران،.. أو لعلها بايع المخدرات وتحصيل الدولرات باأي طريقة كانت والعيش كما تعيش الفـئ
لل طيبلا آخر العمر، أما لل هو أن أبااه قد مات، وقد كان رج "أذهبوا إلى الجحيم"، ما يدريه فع
سعرف باكرع قناني الويسكي في ضرباة واحدة، وملحـقـة الـعـاهرات ولـعـب القـمـار، أوله فقد 
وحينما دهمته الشيخوخة عاد كالبقية إلى ال، لكنه ل يستطيع أن ينسى باأنه كان أبالا عطوفــلا،
ومع ذلك  ومع كل الحب الذي أوله أياه، لم يشعر باأباوته كما لـو أنـه ليـس أباـاه، فكـل شـيء
فيهما مختلف، الحاسيس والمشاعر والطموح، ولول شعر رأسه الفاحم السواد والفم والنف
وشامة خضراء على خده اليسر لظن باأن هناك غلطلا ما أو إلتباسلا، ـفـي قـضـية البـاـوة، أـمـا
العينين الزرقاوين، وضخامة الجسم والتصرفات، فقد كانت أمريكية صرفة، وكم كان يشعر
باالغيظ من زملئه أيام المدرسة الثانوية وهم يعايرونه بـاـأبايه وطريـقـة لبـسـه غـيـر المتناـسـقة،
"أنظبربوا كيف يبدو ـهـذا الرـجـل مـثـل مـهـرج عـجـوز". غـمـزات أـصـدقائه جعلـتـه يـكـن حـقـدلا
عظيملا على ذلك الب الذي أتى من أرض باعيدة ليضاجع أـمـرأة ـشـبقة ويـكـون أبـاـلا ـلـه. لكـنـه
حينما كان ينظر في عينيه كان يدرك حبلا جارفلا أيـضـلا يرـكـض داخـلـه تـجـاهه. كانـتـا عيـنـان
بانيتان تشعان باالصرامة والطيبة، وثمة نبل غريب فيهما يجعله يشعر باالفخر باـه رغـم هيئتـه
المتداعية، مما جعله يشعر باالحيرة من جراء هـذه المـشـاعر الـصـارخة التنـاقض باـيـن الحـب
ـد، العميق والكره الذي ليس له وصف."ياولدي نحن لم نأت إلى هذه البلد لـكـي نلـبـس الجدـي
لقد أتينا لنعيل نساءنا وأطفالنا، أتينا لكي نعيش باقليل ـمـن الكراـمـة". ـمـرات ـكـثيرة أراسه فيـهـا
صورلا لبعض أهله في الوطن المنسي, "ـهـذه عمـتـك وـهـذه أخـتـك الـصـغيرة وباجانبـهـا أخـتـك

الكبيرة". 
لل، فيطرق بارـهـة مطلـقـلا تنهـيـدة عميـقـة ويواـصـل "وهذه التي تلبس السواد؟!!" يقاطعه متسائ

سامحيني يا بانت عمي"، لكنهحديثه كما لو أنه يحادث نفسه, "ظلمتك يا غالية وعذباتك معي 
سرعان ما ينتبه لسؤال ولده، "هذه زوجتي وأم أختيك، المرأة التي طال غياباي عنـهـا فـمـاتت

كمدلا".
لل وأشباح الذكريات البعيدة تنهض من موتها أشد سطوعلا وقسوة، فيسترسل يرن الصمت ثقي
الب في رواية ماضية المجروح, "عشت حياتي بـاـالطول والعـرض ونـسـيت أهـلـي وناـسـي،
كنت شابالا مجنونلا كل ما كنت أجمعه من مال أنفقه على ملذاتي، لذلك لم أستطع العودة خالي
الوفاض، باعدها قابالت والدتك وتزوجتها فقد كنت أباـحـث ـعـن أـمـرأة تنتـشـلني ـمـن ـضـياعي،
لكنها غادرتني إلى غير رجعة، ملقية باك ـفـي وجـهـي وـلـك ـمـن العـمـر سـت سـنوات". حـيـاة
والده كانت تمر أمامه كما لو أنه يشاهد شريطلا سـينمائيلا، ـكـان حنونـلا وعطوـفـلا وكـان قاسـيلا

حينما يغضب.
"...ال ربانا.."

كل يوم كان يعلمه كلمات جديدة عليه حفظها كأسمه.
"..ال ربانا"-
"ومحمد نبينا".-
"ومحمد نبينا". ذات يوم سأله عن محمد، فاباتسم في وجـهـه باـفـرح "محـمـد هـو ـنـبي-

ـه. المسلمين وقد سلميتك باإسمه"، وقد أحب محمدلا كثيرلا حينما كان يتخيله بال أم مثـل
وذات مرة شتم أحد زملئه النبي أمامه، فأحس كما لو أن الشتيمة موجهة إليه، ولو
لم يتدخل المعلمون لفض العراك لكان قتل ذلك الفتى. يتذكر كل ذلك فيشعر بـاـالحب
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يكبر وباالسى يحز في نفسه لذلك الذي سوف يدفن في اليوم التالي، كان حبلا جدـيـدلا
لم يشعر باه من قبل. 

حب قام من جموده لفقيد غاب ولن يـعـود، ذـلـك الرـجـل اـلـذي علـمـه أن يـكـون ـصـلبلا وـشـديد
النتماء لرض لم يرها, ولو لمرة في حياته إل عبر باـعـض الـصـور الـسـياحية، كـمـا ـلـو أـنـه
قريب جدلا بال ومشارك في تاريخ والده الشخصي حينما كان هناك ـفـي بالده، ـعـبر ملمـسـة
باعيدة ل تحس باها الطراف لكنها متـجـذرة ـفـي أعـمـاقه, وـمـع ذـلـك فـقـد ـكـان الـشـعور الـحـاد
باالتمزق والغرباة باين أباناء جلدة أبايه يؤلمه ويحز في نفسه، على الرغم ـمـن أـنـه ـعـاش باينـهـم
وفي كنفهم، لكنه ما شعر أبادلا أنه واحدلا منهم، "هذا ابان اليطالـيـة، فـعـل أبـاـن اليطالـيـة، ـهـذا
ولد مشاغب، إبان حرام، لن أخواله كفار"، كلمات لم يكن يفهم أغلبها لكـنـه ـكـان يـحـس باـهـا
من نظرات العيون، وحده والده ـصـلة الربـاـط الوحـيـد بايـنـه وباينـهـم. والن ـهـاهي الـعـروة ـقـد
انفكت، والحبل قد انقطع والب قد مات فمـا اـلـذي يبقيـه باينـهـم الن، ـفـي هـذه اللحـظـة الـتي

يتذكرون فيها أبااه، ويشيدون باطيب أخلقه وكرمه وأيضلا رجولته.
"الرجل يامحمد ولدي هو من ل يعطي لحد فرصة للنتقاص من قدره أو احتقاره أو قهره،
ـلا ـثيرة ـسـمع كلـم وهو على قيد الحياة، والذي ل يترك عرضه وماله نهبلا للكلب". مرات ـك
ـه للـسـلم ـى أباـي ـلنهن إـل رن يرـس ـ سـك ـتي  ـيت، اـل ـبر أـشـرطة الكاـس ـه، ـع ـتيه وعمـت ـلا لـخ وأحاديـث
والطمئنان، "أهدي سلمي وتحياتي لخي محمد، ال يحفظـك ويطـول عمـرك، إحنـا باخيـر
ليس لنا سؤال إل عن صحتكم الغالية التي هي غاية القصد والمراد، وإحنا مفقدين لك، نشتي

 الغالي ويا ظهرنا اـلـوافي"، كلـمـات غريـبـة باالـكـاد وبامـسـاعدة أباـيـه)1(نشوفك قدامنا، يا حيدنا
كان يفهمها، لكنه يشعر فيـهـا باـصـدق العاطـفـة ودفـء السقربـاـى. ـغـدت علقـتـه باعمـتـه وأخـتـاه
علقة معرفة وتقارب وإن كانت عن باعد، وقد كان والده ينـمـي ـهـذه العاطـفـة ـفـي قلـبـه، "إذا
مت يامحمد فليس لهن سواك، صحيح انهن متزوجات ومستورات، لكن تظـل رجلـهـن الول
قبل أي شيء". كانت حياة أبايه رتيبة عادية ليس فيـهـا أـثـر للطـمـوح، خصوـصـلا ـفـي ـسـنواته
الخيرة. رجل ينتظر لقاء رباه، من البيت إلى المسجد، وأحيانلا إلى المقهى ليلعب الورق ـمـع
زملء شباباه."لكنه ما قصر في حقي" قالها لنفسه كمن ـيـود تأكـيـد حقيـقـة ل ـشـك فيـهـا. ـكـان
يستيقظ كل فجر ليعده للذهاب إلى المدرسة، سنوات طويلة مرت لم يتغير فيـهـا نـمـط حـيـاته،
ه أن أو تقاعس في الهتمام باوحيده، حتى تخرج من الجامعة، هـذه الجامعـة الـتي أصـر علي
يكملها مهما كان الثمن، "العلم يا محمد هو رأس مالك في الحـيـاة فل تـكـن مـثـل أباـيـك ينتـظـر

صدقات الحكومة آخر عمره".
لم يتغير نظام والده حتى باـعـد أن تـخـرج ـمـن الجامـعـة والتـحـق باإـحـدى الـشـركات الـسـتيقاظ
بااكرلا ليعد له طعام الفطور، كان أـمـلا وأباـلا وـقـد ـكـان يحـبـه خصوـصـلا باـعـد أن تـعـدى مرحلـة
المراهقة وحساسياتها، وأصبح أكثر افتخارلا بانسبه، "أنا عرباي", كان يقولها باثقة ل حد لهــا،
مع أنه ل يدري على وجه الدقة ما الفرق باين أن يكون عربايلا أو أمريكيلا. ومع إحسـاس أباـيـه
لل يعتمد عليه حاول تزويجه، "أريد أن أراك وقد تزوـجـت ـفـي حـيـاتي باه وباأنه قد أصبح رج
ع, "لقـد ه لكنـه تمن قبل أن يخطفني الموت"، مـرات كـثيرة صـارحه بارغبتـه تلـك وألـح علي
ـل تزوجت أول مرة وعمري خمس عشرة سنة، هذه عادتنا في بالدنا، الزواج المبكر من أـج
النسل", ومرات كثيرة أراه صورلا لبنات عمته، تلك الصور التي كانت تصله في المناـسـبات
لكي يختار واحدة منهن، لكنه كان يرفض باإصرار، وقد خلق هذا غـصـة ـفـي قـلـب العـجـوز,
"الحرام دمار والنساء مكارات ليس لهن أمان، تزوج يا ولدي لكي يسترك ال وتفرح قلبي".

- حيد: جبل في العامية اليمنية. 1
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ه إلـى الـوراء، امتل المكـان باالنـاس، كلهـم كان صامتلا والماضي كله يمشي باطيئلا في ذاكرت
ـي كانوا يبدون السف على الفقيد، لكن ل يدري لماذا شعور طاغ باالختناق والوحشة يفت ـف
ـغ كبده، لم يستطع أن يحدد كنه ذلك الشيء الذي يعتريه، هل هو الشعور بااليتم، مع أنه قد باـل
الثلثين من العمر، أم أنه الحزن لفقد إنسان كان يفهمه ويحبه، ذلك النسان المسالم الذي ـلـن
ـه ـدها، أم أـن يستيقظ بااكرلا مرة ثانية إلى الباد ليعد له القهوة ويدعو له مثل أرملة ـتـدعو لوحـي
من هذا الحشد الذي لم يكن يتوقعه، أم تراه من كثرة النصائح التي تـهـل عـلـى رأـسـه ـفـي أن

لل. أشياء كثيرة كانت تنتاباه، ول يجد لها جوابالا. يكون رج
إذن فقد مات والشياء بااقية على حالها، أشياء أبايه البسيطة، ـسـريره المرـتـب وملباـسـه ذات
الرائحة العطرية العادية، ومسواك أسنانه الخضر وكتب الـحـاديث النبوـيـة، وقبـعـة اـلـرأس
بانلية اللون والمصحف، والعصى الـتي كـان يتوـكـأ عليـهـا وصـورة ملونـة سثبتـت علـى جـدار
غرفة الجلوس تجمعهما معلا يوم تخرج من "الهاي سكول". كل شيء على حاله لم يتغير ولم
يتبدل، شيء واحد فقط تغير، وفاة أبايه صانع كل هذه الشياء ومرتبها. أباوه الذي سأسعف إلى
المستشفى في غياباه، حيث فارق الحياة دون صخب ودون ـضـجة، فـقـط رـجـل انتـهـت أـيـامه
ومات. مرة واحدة باكى في حياته باتلك العاطفة المشبوباة حينـمـا أـخـبرته إـحـدى الممرـضـات،
أنه قبل أن يموت، كان ينادي ويتمتم بااسم محمد. شعر أـنـه لزاـمـلا عليـه أن يبـكـي، وـقـد باـكـى
وفرت الدموع من عينيه غصبلا، خصوصلا حينما أزاح الطرحة البيـضـاء ـعـن وجـهـه المـيـت

ورآه ساكنلا مطمئنلا في أباديته كأنه لم يكن، "ترى أي حياة كانت هي حياتك يا أباي؟!". 
قلبله على جبينه، عانق جسده الضامر الذي نهشه الموت، وقبل أن يـخـرج ـمـن غرفـتـه، أقـبـل
الصدقاء سراعلا إلى المستشفى, لم يصدق عينيه حينما رأى باعضهم يبكـي، "رحمـك الـ يـا
أباا محمد رحمة البارار"، عندما سأل عن سبب الوفاة، قيل له أنه مات نتيجة لهبوط حاد ـفـي
الدورة الدموية أدت إلى أزمة قلبية أودت باه. ـكـان ـكـل ـشـيء ـقـد توـقـف ـعـن الحرـكـة، وـمـا
سحلم، شييء ـمـا أنكـسـر ـفـي يحدث أمامه ويتحرك كان يتخيله ويراه باطيئلا رتيبلا خانقلا كأنه في 
نفسه أكبر من فقده لباـيـه، إـنـه الـشـعور باتمـزق ـمـا ـكـان يرباـطـه باأـهـل بالده وباعمـتـه وأـخـتيه
وأقربااءه. وفاة ذلك الرجل تركه على غير توقع أمام ما كان يفر منه دائـمـلا، فـمـا زرـعـه فـيـه
كان كافيلا لن يجعله يشعر باضرورة النتباه واللتفات إلى كل الشياء التي حدثه عنها، لكنه

ل يدري كيف يبدأ ، فلقد حلدثه عن أشياء كثيرة إل عن حالته باعد وفاته كيف ستكون.
انصرف المعزون وباقي وحده في البيت الذي اشتراه باعيدلا عن تجمع جالية أبايه، ذـلـك اـلـبيت
الفسيح الذي كان العجوز يشعر فيه باالضيق كما لو كان في حبس، البيت الذي أصبح فارغــلا
إل من أشياء الذي مات، وروائحه وضوـضـائه الخافـتـة ـكـل فـجـر حينـمـا ـكـان يـسـتيقظ لداء
الصلة. حاول أن يخلد إلى النوم، تقلب في مكانه ينهشه الرق وصور أباـيـه تلحـقـه، نـهـض
واتجه إلى الغرفة التي خلت باالموت, أضاء النور، كان السرير مرتبلا كما هي العادة، سجادة
ـة باـجـوار الصلة ممدودة أمامها ينتصب مصحف على كرسيه الصغير، وثمة مسبحة متكوـم
الكرسي، وآيات قرآنية معلقة على الجدران، كان يراه أمامه مكتمل الـصـحة يبتـسـم ـلـه باتـلـك
سـحـزن. تـقـدم باعـمـره الثلثيـنـي وجـسـده المريـكـي مفـتـول الباتسامة الحنوـنـة اـلـتي يعتورـهـا ال
العضلت، فاره الطول، وبارك على ركبتيه باجوار السرير الخالي مثل طفل يتيم ليس له أحد

وأخذ يبكي.
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اللة

"علي...".-
هاهو الكلب ينعب ثانية...!!

ست، وباغضب عظيم أكظمه داخلي باشق النفس، لو تسـربات ذرة أمامه باكل البلدة والقرف وقف
واحدة منه لحولت المطعم إلى كومة من رماد. هكذا كـنـت أرى نفـسـي جـبـارلا باإمـكـانه ـصـنع
المستحيل، وباهذه الصورة أعني باالتخيل كنت أصلبر نفسي, على تحـمـل مـضـايقات الـعـاملين
ة توشـك أن تهم الفارغـة، وغضـب "اللـوح" الواقـف قبـالتي مثـل باالون والعـاملت وغطرس
تفرقع، دقيقتان كاملتان وقفتهما أمامه ذلك الوغد الزرق، شتمني فيهما بالغته التي ل أفهمها.
سوف تسأليني كيف عرفت أنه يشتمني, كلماته وزعيقه المبحوح كانت ـشـتائم ـحـتى وـلـو ـلـم
يفعل، ومع أنني قد أباديت له أسفي على شيء ل أدريه، إل أنه وقد صار وجـهـه أحـمـر مـثـل
جزرة أشار بايده بااتجاه الـبـاب، متوـعـدلا, طبـعـلا عرـفـت ـمـا يقـصـده فلـسـت حـمـارلا ول.. "آس

ة بااعتـذاراتي)1(هول" أغرقته ثاني ال، ف لس" الرج ه لعنـتي مـدة غرباـتي "أخـ  كما يدعي، علي
وبالعاباي المتطاير، وباأنني لن أعود إليها ـمـرة أخـرى, كـنـت أـشـعر باالمهاـنـة والحتـقـار كلـمـا
أستسمحته وزدت في تذللي إليه فأكره نفسي، وألعن الساعة التي أتيت فيـهـا إـلـى ـهـذه البلد,
رات إن أراد، وأمسـح كـل زاويـة مـن وسوف أغسل الصحون أكثر مـن مـرة، عشـرات الم
زوايا المطعم وكذلك حلماماته، وسأنفذ كل ما يطلبه مني, كنت أحدثه وأنا أشير إلى المكنســة
محركلا يدي في الهواء باالمنشفة حتى ـيـدري ـمـا اـلـذي أعنـيـه، بـاـل وـسـوف أباتـسـم ـفـي وـجـوه
سـشـقر الوـغـاد العمال وهم يلوحون متوـعـدين باأيـديهم ويتلفـظـون باكلـمـاتهم المبهـمـة، أولـئـك ال
الذين يكرهونني ويصفعونني كل يوم باأحتقارهم مع أنني ـلـم سأؤذ واـحـدلا منـهـم ول اغتـصـبت
واحدة من أخواتهم أو نساءهم، بال أنني في كثير من الحيان حاولت مصادقتهم لكنـهـم ـكـانولا
لا حـتى سأذنـي فـي ينفرون مني. أدري باأن رائحتي ليس طيبة لكن ما ذنبي وهم يرونني غارق
ماء "الجلي" والغسيل, ثم أن هذا العذر عار من الصحة؛ فلماذا زميلي المريكي الذي يعـمـل

معي في غسل الصحون والمقالي يتحدث معهم ويمازحهم ول ينفرون منه!!
على كل هذا ل يهمني في شيء، فالذي يهمني هو أن ل سأطرد ـمـن عمـلـي وكـمـا أخبربـتـك ـيـا
صديقتي أشعر باالعيون تلحقـنـي ـفـي ـكـل الزواـيـا، بانـظـرات أخفـهـا أنـهـا ليـسـت ودودة عـلـى

بل أن يصادقني ويمد لي يده.  الطلق, وحدك أنت من قب
ما علينا من كل هذا الثرثرة فأنت ترينه وتسمعينه كل يـوم، لـكـن الموـضـوع الـذي وددت أن
أخبرك باه يتعلق بابقائي في العمل, فأنت تعلمـيـن أنـنـي ـفـي ـهـذا المطـعـم قـد تـجـاوزت الثلث

 ل أكثر ول أقل والراتب لم يرتفع وـلـم يـنـزل، وأـنـا ل)2(سنوات والنصف، مجرد "دشواشه"
تهمني الفلوس باقدر ما تهمني المعامـلـة، لـكـن ل المـعـاش زاد ول المعامـلـة تحـسـنت، مكاـنـك

. دائملا يهينونني مـسـتغلين غـبـائي ـفـي ـعـدم الفـهـم للـغـة)3(سر.."يامضيع أبارة يا مدور شريم"
التي يمضغونها مثل الحذاء في أفواههم، ويكلـفـونني باأـشـق العـمـال وأحقرـهـا, وإن ـحـاولت
مرة أن أرفع صوتي للمطالبة باحقوقي أجد الـبـاب دائـمـلا فـي نهايـة اـصـبع ـمـدير العمـل، فلـو
لل أنني قبلت تهديده وحملت نفسي وغادرت المحل تاركلا العمل وحـقـارته، ـسـوف فرضت مث
تقولين باأنني سوف أرتاح من هذا المدير ومن طبـعـه الكرـيـه وـهـذا ـهـو الـصـحيح, لـكـن ـهـل

- آس هأول : شتيمه مقذعة.. 1
- دشواشه : مغسل صحون. 2
- يا مضيع أبره.... مثل يمني يقال عند اليأس , والشريم هأو منجل الحصاد 3
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 وراـئـي)1(باإمكانك أن تخبريني من هو الذي سوف يمد لي يده باعد أن أترك "الست والستين"
لل آخر. أنت تعلمين كل العلم أنني آتي وأخرج، من سوف يسأل عني ويطعمني حتى أجد عم
إلى هنا سيرلا على القدام، فأجرتي التي أحصل عليها من الصحون والمـقـالي باالـكـاد تكفيـنـي

ور للحفرة التي أسكن فيها والمأكل، وفي السنة أشتري لي "باشطور" أو "باشــطورين" )2(كإيجا

 المفتوـحـة ـفـي)3(مستعملين أستر باهما عورتي، حتى أوفر أقل القلـيـل لرـسـله إـلـى"اللـقـاف"
, إذن فكرة ترك العمل غير واردة باتاتلا، عـلـى الـقـل ـمـن جـهـتي،)4(بالدي تشتي مني"سبار"

ـواب)5(فمعنى ذلك العودة إلى الشارع وملحقة "القصع" ـى البـا . والن وقد أصبح الشتاء عـل
لل والعمل هذا الصيف لم يكن كما ينبغي كما يتحـجـج المـدير، فقـد سـمعت باـمـا ل يـدعو مـجـا
للشك أنهم هذه المرة، سوف يستغنون عني في أقرب فرصة ممكـنـة، بامـجـرد هـطـول الثـلـج،
طيب وأهلي في بالدي البعيدة من لهم، من الذي سوف يقتر على نفسه ويعيش عيشة الكلب
ف دره ويق ويقتصد من معاشه ليرسل لهم ما يكفيهـم حاجـة النـاس. وأنـا مـن سـيفتح لـي ص
باجانبي حتى يذهب الشتاء وثلوجه، ل أحد، ومع ذلك فسوف يـسـتغنون عـنـي، ل يهمـهـم ـمـن
ت مـن لـك باعـدي، مـن سيسـمع صـوتك الهـادر وأنـت سوف يسدد عني ديوني الكـثيرة, وأن
تفرمين البقايا بااتجاه البالوعة. من لنا جميعلا..الشيطان إبان الحرام!! لكل هذا وذاك فقد واتتني
فكرة صعبة باعض الشيء، وتنفيذها يعتمد على مدى تعاونك مـعـي، وـهـي خدـمـة ـلـن أنـسـاها
أبادلا، وكل الذي ستقومين باه هين وباسيط، وـهـو أرـجـو أن ل يـسـوؤك ذـلـك أن تـقـومي باقـضـم
أصاباعي. ستسأليني عن كيفية ذلك، الجواب باسيط وسهل، فسوف أقوم باإدخال يـدي اليسـرى
ـدورين إلى داخل حلقك ذي السنان الفولذية، باعدها أضغط على مفتاح دورتك الكهرباائية فـت
باسرعتك الخارقة المألوفة وهوووب، تأخذين أصاباعي ـفـي دورـتـك الخاطـفـة. ـصـحيح بـاـأنني
ري، ورباـمـا أـمـوت، لـكـن ـكـل هـذا ل يهـم، ـمـادمت سوف أتألم ويعلو صراخي، وقد يغمى عـلـ
سأقبض مبلغلا من المال كتعويض عن أصاباعي من جهـة، وأضـمن البقـاء فـي المطعـم علـى
القل سنة كاملة يأتيني فيها "الشيك" إلى البيت وأنا جالس, صحيح أنها فـكـرة خـطـرة وغـيـر

 فكل ذلك يهون، ثم ـمـا باالـيـد حيـلـة)6(مجرباة، لكنني ما دمت سأرجع إلى بالدي باقليل "سباقش"
ـامرة. ـهـا في حقيقة المر، فهم سيطردونني على أية حال، فل ضير إذن من القيام باهذه المـغ
ا تعدي يـا صـديقتي، ه أنني الن قد فتحت الدورة الكهرباائية التي تدير محركك المعدني، اس

أنني سوف أدخل يدي، فل تأخذك باي شفقة...الن!! 

- الست والستين : إشارة إلى الضجر. 1
- بشطور: قطعة أو ثوب بالعامية. 2
- ألقاف : جمع لقف، فم بالعامية. 3
- سبار : مصروف. 4
- القصع : جمع قصعة، علب فارغاة. 5
- بقش: جمع بقشة ، عملة يمنية ملغية. 6
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لري العزيز

ـب لل في سذل ل أطيقه، وأنا أرـت ست، كان ذلك إلى الخلف، مغلغ كان ذلك في الصيف حينما ألتف
صناديق فارغة باعد أن أفرغت محتوياتها، ـفـي ـصـناديق أـخـرى. الـحـرارة ـكـانت ـفـي ـسـقف
التسعين، يا له من جحيم، رأيتسه يحدق باي، شخص أباـيـض ـفـي الثلثـيـن، كـمـا يـبـدو ـلـه لحـيـة
بانية، وفوقها نظارة "قعر كوب"، وشعر كثيف من الخلـف، خفيـف عـنـد الوسـط، لعـلـه سـوء
سعمـال، والرباـعـة دولرات فـي توزيع, كان أـسـمه "لري"، عامـل جديـد أنضـم إـلـى قافلـة ال
الساعة والتعب المضجر، والرطوباة الخانقة، وسذل الوامر البغضية. كان يبدو قنوعلا باما هـو
فيه من عمل، وصموتلا إلى درجة قاتـلـة وكـنـت ثرـثـارلا ل سيـطـاق ، ـكـثيرلا ـمـا أوـلـول باأـغـاني

, أـجـأر باـصـوتي والقـهـر يـكـاد)1(أحفظ باعض المقاطع منها"مشتاق لك أـسـأل علـيـك الطـيـار"
يرديني ومع ذلك لم أحبه هذا "اللري"، فقد ارتبت في أن يكون شاذلا جنسيلا، وأنا أـكـره ـهـذا
النوع من البشر البهيمي. مرة اكتشفت في صباي البعيد أن أـحـد أقراـنـي الـصـغار ـكـان طيـبـلا
ـى مع الخرين ويمركنهم من نفسه، وحينما سألته نصيبي رفض ذلك، وذات مرة صــممت عـل
أن أناله باالقوة، لكنني تراجعت في آخر لحظة باعد ما رأيته يبكي ويعـلـن اـسـتعداده لعـطـائي
نصيبي شريطة أن ل أوجعه، أذكر أنني تقيأت عندما رأيـتـه يبـكـي، وـمـع ذـلـك رفـسـته عـلـى
مؤخرته حتى آلمتني قدمي. من ذلك الوقت صرت ل أطـيـق ـهـذه النوعـيـة ـمـن الـنـاس. ـكـان
يرتدي قبعة"كوول" لم يغيرها أبادبلا، حتى بادأت تتآكل من الـحـواف، وـمـع أـنـه سألـحـق باجماـعـة
غير جماعتي، التي أعمل معها، إل أننا كنـا متقـارباين، ويصـدف أن تلتقـي أعيننـا بابعضـها،
ـن فيبادر مسرعلا إلى تحيتي، "هالو" ترتسم على شفتيه اباتسامة غبية. كثير من الحيان لم أـك
أرد عليه تحيته، "أذهب إلى الجحيم" كنت أقولها باتحد ـسـاذج، فل يـقـول ـشـيئلا عـنـدما يراـنـي
أحدق فيه باكره وإزدراء ويعود إلى عمله مثل كلب، فكانت حركته الذليلة ـهـذه تزـيـدني حنـقـلا
ـألته عليه، "لماذا، "لماذا أكرهه"، ل أدري لماذا، "شكله ل يعجبني وهذا يكفي". ذات مرة ـس
أمام مجموعة من الفتيات اللواتي يعملن معنا، "هل تحب النساء يا لري"، قصدت إحراجه،
لكنه عاجلني باجواب قـاطع"طبعـلا يـا صـديقي. مـن يكـره النـسـاء"، وعنـدما سأسـقط فـي يـدي
ست ـصـوب ـصـاحبة لل موجهلا بادقة وتحد. التف بااغتني سؤال حاد، "ماذا عنك أنت؟!"، كان سؤا
سل أنوثة مشتهاة، وقد كنت ضعيفلا أمام هذا الصنف من السؤال الستفزازي، كانت سوداء تسي
اله مـن سكـن طيبـات، ي لحم النساء، ليغفر ال لي، حيث كنت أنزو على كل فتاة تعجبني، فقـد 
ري، "ـلـن تـفـوتني ـهـذه الليـلـة" كـنـت ـقـد ماض ملطخ باالسواد. "مارأيك". سألتها وأنا آكلها باعين
ست عليها في داخلي، حاولت التهرب من نظراتي التي حاصرتها باها، لكنني ما أرجعت صمم
طرفي عنها. "فقط أردت سؤالك" قالت، فبادرتها باسؤال آخـر وـكـأني ـلـم أـسـمعها، "ـمـا ـهـوا
ـوس، أسمك يا عسل"، "أويدا" أجاباتني باصوت مبحوح لذيذ، يا لها من "أويدا"؛ جسيد مثل الـق
وثديان نزقان، وفتاة تتفجر أنوثة ورغـبـة، "ـكـم أـنـت رائـعـة"، "ـشـكرلا" أـجـاباتني بـاـدلل، لـقـد
غمزمت الصنارة، كم عمرك يا أويدا، "ناينتين" قالت"راـئـع"، ـثـم اباتـسـمت ـعـن أـسـنان مـثـل
ـون ـل جـن الحليب، باعد منتصف الليل باساعة واحدة باالضبط كنت ألتهم ذلك الجسد القوس، باـك

الصحاري التي تسكنني.
"لذيذة هاه"، بااغتني باها لري في يومنا التالي، "ماذا تعني" ـسـألته محـتـدلا، "الفـتـاة.. أوـيـدا"،
ـن ـر ـم "يا للعنة كيف عرفت"، لم يجبني بال مشطني بانظرة فاحصة، ثم استدرك "لنقل أنه ـس
أسرار المهنـة"، لـم اباتسـم وواـصـلت عملـي صـامتلا." إـنـه لـيـس شـاذلا"، هكـذا اقتنعـت باـهـذه
ف لل ونص النتيجة. كان يأتي إلى العمل بادراجة هوائية يقطع باها مسافة تقدر باتسعة عشـر مي

- أغااني شعبية في اليمن. 1
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تقريبلا، تستغرق منه قراباة الساعتين والرباع، وحينما يصل إلى الورشة يكون قد أصبح أحمر
مثل جزرة لشدة الحرارة التي كانت الشمس تصليه باها، حينما يـسـوق دراجـتـه. أحياـنـلا كـنـت
أشم رائحة خمر تنبعث من فمه، ومع ذلك يظسل هادئلا "اني أراك صامتلا"، "أنا أشرب لخلــد
ري الحذر ـفـي التعاـمـل مـعـه، فـهـو لـيـس إلى الهدوء!!"، اللعين عرف مقصدي سريعلا، كان عل

ذلك الغبي الذي كنت أتصوره.
مرت اليام ولري يقف أمامي في إجلل وذل ل أستحقهما، وهذا هو أحد أهم أسباب حنـقـي
ري وـكـان ذـلـك عليه, جبنه الكبير، ومع إحساـسـه الكيـد بـاـازدرائي ـلـه، إل أنـه ـكـان يـتـودد إـلـ
يغضبني، لكن هذا ل يجعلني أيضبا أنسى أن احترامه لي كان قد زاد باعد مشادة حامية كادت
تتسبب في معركة طاحنة مع "بايل"، وبايل هذا عامل أسود مفـتـول العـضـلت فـارع الـطـول،
يكثر من مزاحه الذي بااطنه التهديد، وذات مرة انفجرت في وجهه غير مبـال باـالعواقب باعـد
ـا أن كاد يوشك على صدمي باعرباة نقل فولذية كان يقودها, "أنظر أمامك أيها الحيوان" قلتـه
باكل صوتي وباتحد سافر, "هل تريد العراك"، قالها وهو يحدق باي بااحتقار، فقد كان شــعوره
لل باجعله يخوض ألف معركة ـمـع واـحـد مثـلـي. "نـعـم.. والن إن كـنـت باعضلته وباجسده كفي
لل", كنت ممسكلا باحديدة في طول الذراع، وكنت أحدث نفسي أن أضرباه على رأسه لكي رج
ـا الن ـه لنفـسـك فأـن أقضي عليه من الضرباة الولى، فلو وصلني الكلب لكلني باأسنانه, "انتـب
مستعد للقتل فل تظن عكس ذلك" قلتها صادقلا. لم يفه باشيء، للحظة بادا أنه قد تردد، "هؤلء
سخيل لي أنني سمعته يحدث نفسه، ـمـع أنـنـي ـلـم أـسـمعه العرب مجانين، ظننته سيخاف مني" 
ست مجنونـلا ينطق، ولم أدر ماذا يدور باخلـده، لكنـنـي كـنـت علـى أهبـة السـتعداد للعـراك. كنـ
كبيرلا، وقفتي أمامه وذراع الحديد في يدي جعلته يغادر باعرباته، يلوك باـيـن أـسـنانه مصاـصـة
ري أن سكره والحقد, عل ري أن أتبعه بانظرات متصنعة من ال عصير بالستيكية من الغيظ. كان عل
أجعله يشعر باالخوف مني، وإل فاتت الفرصة في تصنع الـشـجاعة الخائـفـة ـمـرة ثانـيـة، فـلـوا
ست ـكـل ـيـوم أدرك للحظة واحدة باأنني أرتعش من الداخل تهيبلا من ضخامته، لما رحمني. كـنـ
أصل فيه إلى الورشة كما لو أنني مقاتل باليد سيساق إلى حرب خاسرة، وـقـد كـنـت أـكـره ذـلـك
الشعور العدواني الذي كان ينتاباني، لكن ما بااليد حيلة، فلو رأى أحدهم باارقة خوف في عين

أحدنا، فالويل لنا من قبضتهم الجبانة.
كنت أتمختر في ردهات الورشة مستعرـضـبلا ـشـجاعتي المعدوـمـة، وجـنـوني المـصـطنع وأـنـا
أتمزق من داخلي, أشعر بارغبـة ـفـي البكـاء، ورغبـة ـفـي التقيـؤ، ورغبـة فـي القتـل، أو فـي
الفرار ل أدري إلى أين. القوة كانت مطلوباة كغرض استعراضي، وإن لم أكن قوـيـلا أو عـلـى
ـو كلفـنـي ـلا وـل القل إن لم يعتقد الخرون هذا، فسسأسحق تحت الحذية، وهذا ما ل أقبله مطلـق
ذلك حياتي. نظراتي التي لحقـتـه باهـا عمـلـت مفعولهـا سـريعلا، وإذا باـه ذـلـك الــ"بايـل" يـأتي
ري والخوف بااود ـفـي وجـهـه الـضـخم, ليعتذر, "أحيانلا يتفوه النسان باما ل سيعقل" كان يتحدث إل

، "وأـنـا آـسـف إن كـنـت ـقـد)1(لو باصق في وجهي مجرد باصقة لقتلني، لـكـن "أدكـمـه يعرـفـك"
أزعجتك باما ل يجوز قوله" هكذا مثل طفل صغير كان يـقـف أـمـامي، "أـنـس الـمـر"، ـقـذفت
ـا باجملتي تلك في وجهه وذهبت متصنعلا أيضبلا التجهم. كنت أتمنى أن أقول له باأننا باشر وكلـن
يتحامق أحيانلا، و"يغلط" على الخرين لكننا نظل باـشـرلا ـقـابالين للعـفـو و...؟!، كـنـت أرـيـد أن
سحـسـن الزماـلـة وـمـا ـشـاباه ذـلـك ـمـن الـكـرم الـفـارغ، أحكي له قصة طويلة مملة عن الصفح و
لكنني كنت متأكدلا تمام التأكد أنني لو لنت في القول معه، لصغرت فـي نظـر ذلـك الحيـوان،
ولعدنا إلى المماحكة والترباص الواحد باالخر دون فائدة من جديـد، لـذلك كـانت القسـوة هـي
نن كـان نجاحـلا حقيـرلا ل يسـتحق سـوى الحل المثـل لزاحتـه عـن طريقـي، وـقـد نجحـت وإ

- أدكمه يعرفك : مثل يمني , وأدكمه :تعني أضربه. 1
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البصق علـيـه. تـلـك الحادـثـة ظـلـت مرتـسـمة ـفـي مخيـلـة لري وغـيـره، "ـهـذا الـفـتى ـصـاحب
النظارات يبدو مجنونلا"، قال لري لنفسه باصـوت مسـموع ولـم يكـن يـدر أننـي قـد سـمعته،
ري وع الغضب والجنون، إنما استعدي عـلـ وأيضلا لم أشعره باذلك، فأنا أعلم تمام العلم أنني باتصن
لء لي، لكنني ما تراجـعـت ـقـط ـعـن العملـقـة الكاذبـاـة، أمريكا كلها وأجعل منها ومن أهلها أعدا
وعدم الشفقة، حتى صرت أسطورة، كانت أسطورة منخورة من الداخل. لم يـكـن هـنـاك أـحـد
يعلم باأنني أحيانلا كنت أباكي وحدتي ووضعي الظالم، ما من عامل جديد إل ويعرفني قـبـل أن
أعرفه ويتهيب من مواجهتي وأنا المشروخ حتى العظم، يا له من مجد تافه. تمنيت أن يغــدو
لل ـفـي ذـلـك، نـجـاحي ـكـان ـمـع النـسـاء، لء لي، لكن يبدو بـاـأنني كـنـت فاـشـ جميع العمال أصدقا
ـا، ـدريا، ريجيـن النجاح معهن مكان مبهرلا، لينداء، نيكول، ليزا، ماريا، إباريل، لدانا، أويدا، أـن
جسيكا، فرانكا، و... وقائمة طويلة من الفتيات اللواتي مزقت أجسادهن باأسناني، حياة باائـسـة
وضياع ل حد له. "اتق ال" أكلم نفسي حينما أرى وجهي في المرآة،"أل تفكر في الموت،"،
سـسـمر والـشـقر، وكنت كذابابا كبيرلا، وسكيرلا ل يرتوي، ومجنوـنـلا باالنـسـاء إـلـى ـحـد الـسـعار، ال
الجميلت والقبيحات، من مختلف الجنـسـيات، ومـا ارـعـويت، حيـاة ماجـنـة وذـنـوب أشـعرها
لممن أنتقم، ـلـم أـجـد ـلـي غريـمـلا إل نفـسـي فأـصـليتها باانتـقـامي تنهمر على رأسي مثل المطر. 
وكأني أنتقم من كل شيء ومن كل الناس لسبب ل أدريه. أتذكر أوجاعي وجعلا وجعلا وأحس
تي، قتلتني الماني وـلـم أـصـل باطعم دمي في لساني لكنني ما شبعت من نواح النساء باين ركبت

إلى شيء, مجرد حاجز من سراب كلما أوشكت على اجتيازه هرب مني.
رجل يكره المشاكل، هذه هي الصفة التي أطلقتها على لري مؤخرلا، باـعـدما ـشـعرت أنـنـي 

رباما أكون قد ظلمته، ومع ذلك كنت أشعر أن مجـرد التهـرب مـن المواجهـة هـو مـا يجعـلـه
مسالملا مع أن ثمة شيء فيه يوحي باعكس ذلك.

لل ـفـي انقضى الصيف باجحيمه ونسائه اللتي أوشك على التقيؤ حين أراهن، فخف العمـل قلي
الورشة، وبنبتيجة لذلك تم تسريح الكثير من عملهم وتم دمج باـعـض المجموـعـات ـفـي باعـضـها
البعض توفيرلا للعمال وللوقت، فكان لري باحكم قرباه ـمـن مجموـعـتي ـضـمن الـفـراد اـلـذين
أنظموا إلينا، لكنهم سرعان ما أخذوا يتغيبون عن العمل حتى صار لري المريـكـي الوحـيـد
باين ثلثة من العرب أحمد الذي كنت أراه شاردلا بااستمرار في أفكار ل يدري باها أحد سواه،
ذات مرة هجم على أحد الزملء شاهرلا في وجهه قطعة هائلة من الخشب كاد أن يقتـلـه باـهـا،
سألته عن سبب ثورته المفاجأة وهو الصموت، "قلت له مائة ألف ـمـرة ـيـترك الـمـزاح مـعـي
لكنه حمار ما بايفهم" أجاباني وعيناسه تغرورـقـان بااـلـدمع، ـكـان مقـهـورلا ـحـتى أعـمـاقه، "لكـنـك
سوف تقتله باهذه الطريقة يا صاحبي". حاولت أن أنبهه إلى غضبه المبالغ، "ـفـي ـسـتين أـلـف
داهية" قالها باجنون أخافني، فقد شعرت أنه قد وصل إلى قمة اليأس والحباط، وكان يؤلمني
باحالته تلك، "ليتني ما تزوجت في هذه البلد, "يا خطـيـر", ـفـرد مـسـرعلا "ل ل القـصـة ـمـش
هكذا، باس أشعر أنني مقيد، قتلتني الديون، ل المرأة أحبتني ول أهلها رحموني ول أصحاب
ري حتى يفكها رباك، وأهلي في البلد يهلـكـوني بارـسـائلهم، وـلـد فلن ـتـزوج، الدين صبروا عل
ولد فلن بانى، ولد علن فتح دكان، ولد زعطان اشترى سيارة، وأصبحت أنا الـضـايع اـلـذي
ل فائدة منه، مصايب يا أخي من كل ناحية، ـصـدقني ـلـو ل الـصـبر لكـنـت جنـنـت ـمـن زـمـن
باعيد". جملة طويلة سنة ونصف تقريبلا وهو يرددها على مـسـامعي، وكـنـت أـتـألم ـلـذلك، "ـمـا
بااليد حيلة يا صاحبي عليك باالصبر وأنت ل زلت شابالا وأماـمـك العـمـر باـطـوله لتقـضـي أـلـف
لل في اليأس. وذات يـوم تغيـب عـن لل قلي دين، كل الناس هكذا يا أحمد"، لكنه كان يغطس قلي
لل في محطة بانزين لنها تدفع أـكـثر باـفـارق العمل وعندما سألت عنه، قيل لي أنه قد وجد عم
لل كـمـا حدـسـت ـلـم يـمـر باسيط، لست ادري لماذا أنقبض قلبي حينما سمعت كلمة محطة، وفع
سوى شهر حتى كنت أحد المصلين في جنازته، فقـد قتـل ـفـي المحطـة الـتي التحـق باهـا فـي
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حادث سطو, "أشتهي أفك الدين عن رقبتي، أشعر وأني مثل المخـنـوق، ـكـل ـيـوم إهاـنـات ـيـا
أخي الموت أشرف من ذل أباناء القـحـاب". ـكـان اـلـدين يكبـلـه ويجعـلـه يـشـعر باـذل ل يـطـاق،
ـة إذا سكرماء معه أبادلا، بال أن أحدهم هدده باتحويله إلى المحكـم خصوصلا وأن دائنيه لم يكونوا 
ـزملء لم يسدد ما عليه خلل فترة باسيطة، وهم الهل والقربااء وأباناء القرية الواحدة. كل اـل
ـوارى ودعوه الوداع الخير، منهم من قبله على وجهه ومنهم من أكتفى باالمشاهدة، قبل أن ـي
لل حـارق تـجـاه في التراب، إل أنا لم أقدر على ذلك، فقد كان البكاء يـخـذلني, كـنـت أـحـس باـغـ
ـا أـسـعفتني هذه الرض التي تسرق ملنا زهرات العمر مقابال السفتات. باكيت وباكيت وباكيت باـم
باه الدموع, باكيت ضحكاته وآماله العراض، وشباباه واعتداده بانفـسـه, باكـيـت عـمـره اـلـذي ـلـم
يتجاوز الثانية والعشرين وحـيـاته اـلـتي ذهـبـت وكأنـهـا ـلـم تـكـن، "ـحـتى الـمـرأة اـلـتي أحببتـهـا
سمر أيش هذا الحظ يا رباي" , كنت مستودع أسراره والصـدر اـلـذي يحتـضـن حزنـه ذوقتني ال
الكبير، والن ها هو قد مات ودينسه لم يقض باعد، وـمـا ـهـي إل ـسـتة أـشـهر إل وـقـد تزوـجـت
ري أن أـفـر زوجته وكأنه لم يكن, أي بالد هذه وأي مصير ينتظرنا فيها نحن التعساء. كان عـلـ
من الجحيم الذي يحاصرني لكي أنـسـى الـنـار اـلـتي ـتـأكلني ـمـن اـلـداخل. هربـاـت إـلـى النـسـاء
وقناني الخمرة التي يشبه طعمها باول الحمير، وما استطعت فكاكلا من ذلك الضياع الذي كان
يعصف باي. وكان معنا أيضلا "علي" الذي ل ينقطع عن الغناء لحظة واحدة ـفـي حزـنـه وـفـي
ـلا، فرحه.. "خطر غصن القناء…". كان لري يخاطبني باـ"مستر أبادول" ـكـان احتراـمـلا كاذبـا
أحسه باجواري مثل زيت كريه الرائحة, "لماذا لم تمت أنت"، صرخت باها في وجـهـه حينـمـا
سمعت نبأ اغتيال أحمد في محطة البنزين "أل يكفيكم إذللنا يا أباناء الزواني", أوشكت عـلـى
لي على الرغم أن الذنب ـلـم يـكـن ذنبـه، لـكـن بالدـتـه جرحتـنـي، "ـمـات أحـمـد.. وـجـد خنقه بايد
لل", هكذا أخبرته وأنا أتمزق، "أي أحمد تعني", أجاباني بابرودة متشفية جعلتني أرى كل مقتو
ـك اللحـظـة لل أوشكت في تـل شياطين الرض أمامي، "الذي كان يعمل معنا يا أبان الكلب", فع
على صفعه، وقتله، ل يهم "تومني بارابالم إن ذس ليف"، فقط هذا ـكـا مـا قـاله، وكأنمـا ـكـان
ـات يشعر بانفسه كما لو كان نبيلا ينطق باالوحي، "الحياة مشاكلها كثيرة", طيب وأحمد الذي ـم
باالمجان هل تهمه هذه الفلسفة البليدة. عاد إلى عمله وكأن شيئلا لم يحدث ـكـان قاـسـيلا، قـسـوته
تلك لم تجعلني أنتبه إلى تلك الـ"ـسـوري" اـلـتي نطقـهـا باـسـرعة، اي أـسـف وأي "مخراـطـة"،

"فما فات فات وال يستر على الباقيين".
دخل الشتاء ولري كما هي عادته يأتي على ظهر دراجته غير مبال بابرد أو ريح، "ـسـيقتلك
الصقيع يا لري" أمازحه باخبث، "ل تخف فجسدي قوي باما فيه الكفاـيـة"، وـلـم يـتـأخر يوـمـلا
قط عن عمله. أذكر أنه ذات مـرة قـام باتوزيـع باعـض قطـع الشـوكلته باحجـم رأس الصـبع
لء من كل ـيـوم، وذات علينا واستمرت هذه العادة فترة طويلة حتى أنه حدد لذلك الخامسة مسا
مرة أخبرني باأن كيس الشوكلته "بادولر فقط"، فعرفت مغزاه، فانقدته دولرلا ليقوم باشــراء
كيس لـنـا جميـعـلا، وـفـي الـسـبوع اـلـذي يلـيـه، أـخـبر أحـمـد ـثـم أـخـبر عليتـاـ، اـلـذي ـكـان يـحـب
ب الصـمت رورة القصـوى، وأيضـلا يح رط فيهـا أباـدلا إل عنـد الض الدولرات كـثيرلا ول يف
لـمـا أن يـلـوذ باالـصـمت. أذـكـر أـنـه لما أن يغني وإ ويكره الكرم إل فيما ندر، إذا لم يكن يغني فإ
ذات مساء كان قد أخبرني عن عزمه على العودة إـلـى "البلد"، وظـل ـطـوال الـيـوم يـحـدثني
لة إـلـى "ـهـذه المريـكـا"، وباينـمـا عن مشاريعه التي سينفذها هناك، لكي ل يضطر للعودة ثانـيـ
نحن في السيارة في طريق عودتنا إلى بايوتنا باعد انتهاء ساعات العمـل، وخلل ثرثرتنـا ـفـي
ـا؟!" مواضيع شتى، نطق علي فجأة.. "ليش يا أخواني ما فيش نجوم ي هذه البلد مثل بالدـن
سكتنا بارهة حتى استوعبت عقولـنـا الـسـؤال، وأـخـذ الرـفـاق يتـسـاباقون ـفـي الجابـاـة ـكـل ـيـدلو
ري ست عميقـلا فـي نفسـي وأغمضـت عينـ بادلوه, وحدي أصاباني هذا الستفسار في مقتل، فغصـ
ـا ول نـجـوم سكنا ضيمع في مهب الريح، ل ـسـماء تظللـن يأكلني صمت باليد ل أدري ماذا أقول، 
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تضيء لنا ظلمة الدرب. كان أحمد هو من يسوق السيارة، ل يدري باأنه سيقتل باعد ذلك باأيام
معدودات خنقسا باسلك تلفون في محـطـة بانزـيـن منـسـية، باـعـد أن تكـبـل ـيـداه وراء ظـهـره، وأن

جثته ستقذف في صندوق للقمامة، وأن ثمة كلب لعجوز مسنة سيكتشف جثته صدفة.
باقيت على باهيميتي تلك ل أتهاون مع أحد أصرخ في وجه كل من يعارضني لتفه السباب,
ـوان مـسـعور ست ل سأطاق حتى نسائي أصبحن ينفرن مني، فقد كنت في الفراش مـثـل حـي صر
سس داخلي يتمعدن شيئلا فشيئلا، حتى أوشكت أن أتحول إلى آلة للدمار. هكذا سأطلق من قيده, أح

ـام المحزـنـة المليـئـة باالـضـجر والقـنـوط والـشـعور الـفـاجع كـنـت أـشـعر بانفـسـي ـفـي تـلـك الـي
بااللجدوى, "يا بالدي" اصرخ باها باكل صوتي أمـام زملئـي فـي الورشـة، ولـول معرفتهـم

ا من الجنون، "ألم أجن باعد؟". بمست الكيدة باي، لظلنوا باي 
استمر لري يوزع علينا شوكلتته، حتى أتى ذلك اليوم الذي ـسـمعنا فـيـه باـخـبر مقـتـل أحـمـد
باعدها لم نعد نراه أبادلا، حتى أن الشكوك ساورتني في قضية غـيـاباه المـفـاجئ، خصوـصـلا أـنـه
أتى باعد مقتل صاحبنا، لكنها كانت شكوك عقيمة ل تستند عـلـى حـجـة أو منـطـق. ـكـان يوـمـلا
تاريخيلا ل ينسى، فقد توقفنا ـعـن العـمـل ـحـدادلا عـلـى فقـيـدنا، وحينـمـا ـحـاول "رؤـسـاؤنا" ـفـي

الورشة أن يعيدونا إلى مواصلة العمل كنت أول الرافضين، "اليوم حزن". 
في ذلك اليوم المشهود ل زلت أتذكر أني صفعت رئيسي المباشر باـعـدما ـهـددني باالفـصـل إن
ـي سكس أمك"، وأذكر أن البوليس كان قد حضر وأخرجـن لم أعد إلى موقعي "اباتعد عني يلعن 
لل باالصفاد، وأنا أباكي أحمد. وباعد ذلك تم فصلي من العمل باعدما قضيت قراباة الخمســة مكب
عشر يومبلا في السجن باسبب اعـتـدائي عـلـى مـسـئول أثـنـاء العـمـل، وـهـا أـنـا الن عاـطـل، بال
"شغل أو مشغلة" مثل كلب ضال, لكنني ما نسيت كلمة أحمد الخيرة قبل غياباه عن الورشة

بايوم واحد, "خرلني أودعك الن يمكن ما شوفكش مرة ثانية"، وغاب إلى الباد.
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يوم موت لري

رشبهني أشعر بانظراته تلهب ظهري، فقد كان اللعين يسخر من الطريقة التي أمشي باها. كان سي
سهنا، فل ـشـيء جدـيـد. وتـيـرة ممـلـة لل  باكلب عجوز، ومع ذلك يبدو أن ل فائدة من باقائي طوي
أكل شرب نوم، عاهرة ما ألتقطها من عرض الطريق، الوجوه نفسها، النساء اللتي يتبرجن
وة مـا، وتلـك الروائـح ل تدري لمن رباما لنفسهن، الودودات في حالة الحاجة إلـى أنيـس لليلـ
المتخمرة بادخان السجائر وأشياء أخرى، تنبعث من أفواههن مدباوغة الشـفاة باـالحمر الفاتـح
سكرها وازدراء لهن ولنفسي، ومع ذلك فالموت يبدو أمـامي هـو تمزق كبدي، وتجعلني أزداد 
لل من كل ـهـذا القـبـح اـلـذي يعـصـف الخيار الوحيد لم يعد أمامي خيار غيره، لعلني أرتاح قلي
باي, شبعت دونية ومهانة، شبعت من شتائم سائقي السيارات، حينـمـا يلوـحـون ـلـي باقبـضـاتهم
متوـعـدين، "أنتـبـه لطريـقـك ـيـا كوـمـة القماـمـة", عـنـدما أترـنـح باالدراـجـة ذات اليمـيـن وذات
الشمال، "إنها الريح والبرد والرض الزلقة يا سفلة". أفكر فيه لكنسه يخيفني، لكم أكرهه فهـو
نهاية الشياء الجميلة والتعيسة أيضلا، ثم أنني ل أصدق أني ـسـأجد ذـلـك "الناصـري" أـمـامي
ه الصـلب هـذا إذا ليشفع لي، فلو أنه كان يملك القوة كما يتشدق باها القساوسة، لدرأ عـن نفس
سصلب في الصل. لذلك يبدو أن ضياعي سينتقل معي إـلـى الـعـالم الـخـر، أـكـره الـمـوت كان 
لنه يقودنا مثل النعاج إلى المسلخ، ونحن مستسـلمون لـه ـفـي بالهـة مقرفـة. يجـب فعـل أي
شيء لمقاومة هذا الكائن القديم الذي ل يريد أن يموت هو الـخـر. أـهـرب إـلـى الحلـمـام طلـبـلا
ر لـدقائق معـدودة مـن الراحـة، أخلـوا فيهـا إلـى نفسـي باعيـدلا عـن جحيـم العمـل وسذل الوام
الساقطة، فيصادفني أولئك الزنوج الذين يشبهون أثوارلا متوحشة، وهم يثرثرون باما ل يطاق
من التفاهة، وما أن الج دورة المياه حتى تحاصرني تـلـك الرواـئـح اـلـتي تـهـز الجـبـال، وذـلـك
العرباي يظل يلحقني باسماجته، والذي يردعى القوة وشدة البأس مع أنه "آس هول" وتافه ـفـي
نظري ل يساوي علبة صلصة فاسـدة، وـلـو ل أصـدقائه ـمـن بانـي جلـدته، لقتلـه زنـجـي عـنـد
قارعة أول طريق تصادفه. كنت أكرهه لكن منطقيتـه جعلـت منـه صـديقي الوحيـد مـن بايـن
رفاقه أجمعين، "النسان لم يخلق عبثلا يالري". مرات كثيرة وهو ـيـثرثر باجملـتـه تـلـك اـلـتي

لل حينما أدلورها في رأسي باأناة.  ترعبني فع
مللت دراجتي وظهري الموجوع وطعامي الرخيص، ورائحة جسدي، وحذائي العفن. "وهذا
الذي نعيشه الن أليس عبثلا يا "مستر" أبادول؟!". ل أدري إلى اين أنا متجه مـع هـذا المانـة
التي يسمونها حياتي, كم كنت أكره ذلك الوجه الباـيـض المحـمـر، ذي العينـيـن الخـضـراوين،
كما لو كانتا عيني أفعى عجوز، وأيضلا تلك اللحـيـة الكـثـة اـلـتي ل أرى لـهـا فاـئـدة وـمـع ذـلـك
اباقيها لغرض في نفسي ل أدريـه. ـكـم أنـا قبـيـح، أـيـن أـفـر باقبـحـي وـضـياعي.. احياـنـلا ـكـثيرة
لل، فأرى دمارلا آدميلا مروعلا، فيزـيـدني ذـلـك كرـهـلا لـهـذا الجـسـد أتعرى أمام المرآة تعريلا كام
الذي حملته رغملا عني، "هيه لري.. نـحـن نـحـب جيـسـس أيـضـلا"، وـمـا دخـلـي أـنـا ـفـي ـهـذا
لطخون بابول الرمل يحبونه ذلك"المصلوب" ام ل. لم الموضوع، ما دخلي إن كان هؤلء المل
أرد عليه بال اباتسمت, كانت اباتسامة جافة ل حياة فيها، ومع ذلك يـبـدو أن الـحـل ـفـي متـنـاول
يدي وحدي، والفكرة تتأصل في راسي، يوملا باعد يوم، لكني كنت أتخوف من التنفيذ. الموت
ر مـن يا له من شيء مخيف،هذه الوحدة وهذا الفراغ اللذان يحاصرانني من الداخل، كيف أف
دائرتهما الخانقة؟ أشعر كما لو أن لهما أصاباع أخطبوطية لزجة، تـزداد ضـغطلا عـلـى عنقـي
ساعة باعد ساعة. أشعر باالختناق يكاد يحطمني, إلى أين أهرب، الطرق مسدودة أمامي, من
ـلا, ينتشلني من هذا الفناء الذي يحيق باي. حسنلا سأجرب هذه الليلة شرابالا منعشلا ومركزلا وقوـي
شرابالا ينسيني نفسي سأشرباه بادونه إضافة ماء أو ثلج عليـه، وـسـأكرعه كرعـة واحـدة، لعـل
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الجحيم التي تستعر داخلي تنطفئ, ومع ذلك ومع كل ـهـذا الترتيـبـات، أـنـا متأـكـد تماـمـلا أنـنـي
سه حينما أرى وجهي في المرآة فإنني سأرى وجهلا باائسلا، جاحظ العينين، منتـفـخ الوداج سيتعـعـ
سسكر، تنهمر دموعه مخلوطة بادم ثخين يخرج من أنفي باغزارة ل أدري كيف ـخـرج، باينـمـا ال
ـل الـسـباب النار تأكلني بابطء من الداخل ول إنطفاء لها، وسأشتسم وأباصق عليه ذلك الوجه باـك
والبصاق, "عليك اللعنة يا لري البشع كم أـنـت قبـيـح، أيـهـا الـشـاذ العـفـن"، وـسـأحطم الـمـرآة
باقبضتي فتسيل دمائي أنهارلا وأقعي على الرض محطملا ألقط أنفاسي وجـسـدي كـلـه ينتـفـض
من الحمى، أنتظر الموت فل يأتيني، أركب دراجتي وأنا أـنـوح باأـصـوات حيوانـيـة، وأذـهـب
باعيدلا في الثلج والصقيع والليالي شديدة البرودة، لعل صاعقة تأخذني فحمة منتنة. أصـل إلـى
سب نهري الذي طالما باكيت باين يديه، فأدعوه مثل عبد يناجي رباه" أيها النـهـر...." فل يـسـتجي
لي ذلك السافل، مجرد ماء راكد تسبح فـيـه أسـماك عفـنـة زجاجيـة العيـون. "هيـه لري هـل
ـانوا تريد أن نأخذك في طريقنا، البرد شديد هذه الليلة ولن تصل بادراجتك حيلا إلى البيت"، ـك
يقولونها لي كما لو أنهم يشتمونني فل أرسد عليهم فيضطرون للمغادرة، وأباقى وـحـدي أعاـلـج
دراجتي اللعينة مثل شبح من ثلج "أذهبوا إلى الجحيم يا راكـبي الجـمـال". أقسـو عـلـى نفسـي
لنتقم من هذا العالم ومن باـشـره الوـغـاد خصوـصـلا ذـلـك المـسـئول الكـلـب اـلـذي ـكـان ـيـذلني
ومـسـالمة باأوامره البغيضة التي كانت تستفزني. كـنـت مـسـالملا ل سأؤذي اـحـدلا بـاـل وأزـيـد ـمـن ال
ري أن الـحـل لل. سيخـيـل إـلـ أكثر مما ينبغي فل طاقة لي باأولئك القساة، لكن إلى ـمـتى ـسـأظل ذلي
يكمن في باندقية سريعة الطلقات، أفرغها في رؤوس عـمـال الورـشـة جميـعـلا، وأـتـرك الطلـقـة
الخيرة لتكون من نصيبي، باعدها ينتهي كل شيء، اللم والقهر والمرارة والحزن, كل شيء
سيغدو رائعلا باعد ذلك، لكنني كلما هممت باتنفيذ هذه الخطة، أجبن ويشلني الخـوف، فلـم أكـن
أملك تلك الشجاعة التي تؤهلني لفـعـل مـثـل ـهـذا الـمـر، قـتـل ودـمـاء وـنـاس تـفـر ـمـن أـمـامي
مذعرة, حلم ل يطاق ومستحيل التحقيق. كل ما أستطيع فعله هو السباب والكره ليس أكثر.

ري كل يوم، ياللشيطان الكلب إبان الكلب حـتى النسـاء أو الرجـال الدائرة نفسها تزداد ضيقلا عل
ل فرق عندي، اريد أفرغ لذتي وجنوني باأية طريقة ـفـي أي ثـقـب أـصـادفه, جميعـهـم اختـفـوا
وـلـم يـعـد أـمـامي غـيـر ـهـؤلء العجـفـاوات المتـصـابايات ومتـهـلدلت الـكـراش، والـسـوداوات
الـشـبقات الـلـواتي ل يـمـانعن أن يفعلنـهـا ـمـع البـغـال, اـشـتهي أجـسـادهن وأـكـره الـلـون اـلـذي
ست أتقيـأ ـمـن تـلـك الكلـمـة" يصبغهن باصبغته المقيتة، "جسيد شهي.. ما رأيك ـيـا لري؟!"، ـكـد
سشويت على نار حامية فتفحـمـت ـمـن ـشـدة جسيد شهي"، تخيلتها كما لو كانت قطعة من اللحم 
القلي. حياة مملة وسمهانة، أشعر أحيانلا ولطالما ـشـعرت باـهـذا الحـسـاس أنـنـي دودة حقـيـرة ل
قيمة لها، إلى أن تـأتي قـدم غليظـة لتسـحقها ـفـي أي لحظـة, "مـات أحـمـد يـا لري، وجـدوه
لل"، فلتموتوا جميعلا يا أباناء العاهرات, أخبرني بامقتل صاحبه الذي كان يعمل معـنـا قـبـل مقتو
أن يترك الورشة وقرفها، ليلتحق بامحطة بانزين حيث الدفع أكثر باقليل مما كان يستلمة معنا،
وكان صموتلا هذا الحمد وغضوبالا لتفه السباب. رباما كان يعـاني مـن مشـاكل مـا، لكـن ل
يهمني ول يعنيني في شيء، المهم أنه قد مات واستراح. وجه "أبادول" كان حزينلا، أول مرة
أراه فيها حزينلا إلى هذه الدرجة يتطاير الشرر من عينيه, لقد خفت منه ـفـي ذـلـك الـيـوم، فـقـد
ـلا أو ظننته سيقتل أي شخص يقوم بامضايقته. ما الذي سيحدث لو أن فلنا ـمـات أو سقـتـل حرـق
خنقلا أو جوعلا، أو أكلته الكلب، ل شيء، فسكان العالم في تزايد مستمر، ولن تتوقــف دورة
الحياة، فهم يتزايدون مثل الدود، ومقتل شخص أو شخصين أو ـحـتى ملـيـون ـلـن ينـقـص ـمـن

العدد شيئلا.
لن باـأنني  لل، فلمحت وجهة مكفهرلا، هل ـظـ رآني صامتلا وكأن المر ل يعنيني وهو كذلك فع

سآخذه باالحضان حتى يبكي ذلك الحـمـق باـيـن ذراـعـي، وأنـنـي ـسـأخبره ـعـن أـسـفي الـشـديد
لمقتل صديقه, عليهم اللعنة جميعلا، لكنـنـي ـلـم أفـعـل ذـلـك، فتـلـك ليـسـت قـضـيتي، وـمـن ـمـات
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فليمت وليذهب إلى الجحيم، لكنني مجاملة لم أباخل عليه باتلك الـ"سوري" المقتضبة، فــانفجر
في وجهي مثل لغم موقوت عندما رآني جامدلا لم أتأثر "ما اـلـذي يرـيـدني أن أفعـلـه ـلـه ـحـتى
لل على الفقيد الغالي" ياله من ولد ساذج. صــرخ يرضى عني، هل أشق جيبي وأصرخ مولو
في وجهي باكـل الوجـع الـذي كـان يعتـمـل داخـلـه، وفهـمـت منـه كلـمـتين قالهمـا باالنجليزـيـة،
رخ باـه. وحينما لم يسعفه ذكاءه في مواصلة النباح أكمل باالعرباية، فلم أفهم ما الذي كـان يص
"أقول لك مات أحمد يا أبان الكلب، وتقول "سوري"، قتلوه ياحيوان يا أبـاـن الحـيـوان ـمـن ـهـم
ة"، على شاكلتك من قطاع الطرق وتقول "سوري"، وكأنه كلب دهسته بادراجتك يـابان الزاني
أوشك أن يهجم علي ليمزقني باأسنانه, ابان العاهرة كان مجنونلا ـكـبيرلا وكـنـت ـصـامتا مطرـقـلا
يأكلني الخوف، ل أدري ماذا أصنع، ولول أن رفاقه أمسكوا بـاـه ومنـعـوه عـنـي، لـكـان قتلـنـي
دون شك ذلك الوحش. ـكـان يتوعـدني باالعربايـة ل أدري بامـاذا، باينمـا كنـت أنظـر إليـه باـذل
باغيض ولم أتفوه باشيء. ذل ل يطاق وكأنني لست فـي باـلـدي, كـان داخـلـي ـغـل هاـئـل وكـره
ماحق في تلك الساعة، تجاه أولئك الذين ل أدري من أي صحراء أـتـوا، أو أي رـيـح ملعوـنـة
قذفت باهم إلى هذه البلد، فقد كانوا في نظري مجرد مصانع متنقـلـة لـصـنع اـلـبراز، ل فاـئـدة
منهم وإل لكانوا باقوا هناك في بالدانهم يحلبون النعاج ويرعون الجمال. كـنـت ـقـد ـقـرأت ـهـذه
ـادلا ست أعتقسد اعتـق الجملة في أحد الكتب فأعجبتني وصرت أطلقها على كل الناس وأنا منهم. با
جازملا باأن الوقت قد أصبح مناسبلا لكي تقوم القيامة، وينتهي كل شيء، فل فائدة من التطويل
أو "التعريض"، فقد أصبح الناس جميعهم مجانين، أخرهم "أبادول" الذي عاد إلى ربـاـه وأـخـذ
يقف أمامي هو وأصحاباه في صلتهم التي كانوا يقيمونها أثناء الستراحة، كنـت أشـعر كـمـا
لو أنهم يقومون باحركات ل قيمة لها، لكنني أقسم أنني كـنـت أرى ـفـي عـيـونهم إيماـنـلا غريـبـلا
خصوصلا باعد صلتهم مباشرة، كان يزلزلني حتى أعماقي. كانوا يـبـدون خاـضـعين مـسـللمين
لمامهم، يقلدونه في كل حركاته، إمامهم الذي كنت أعرفه جيدلا، "أبادول" اللعـيـن اـلـذي ـكـان
يطارد الفتيات ويتصيدهن واحدة تـلـو الـخـرى ويـشـرب الخـمـر, وعـنـدما أقـبـل "رمـضـانهم"
المعظم كما يسمونه، تحول إلى شخص آخر في مسوح نبي تاب ال عليه أخيرلا، أما باالنـسـبة
لي فقد كنت أراه منافقلا كبيرلا، مجنونلا باالنساء إلى درـجـة ل تـصـدق، وـقـد ـكـان أكثرـنـا حـظـلا
سكـن يـتـوددن إليـه ويمـازحنه باخبـث صـبياني، إل أنـه ـفـي معهـن ـحـتى مـع العـجـائز منـهـن، 
رمضان لم يكلم واحدة منهن, وبادا وأنه يوشك أن يتحول إلى راهب."قال ال"، ها ـهـو ثانـيـة
يريد أن يحدثني عن رباه فل استمع له، أتجاهله عمدلا وأتركه يثرثر بالغته المكـسـرة، كـمـا ـلـو
كان يحادث شخصلا آخر، وهو يظن أنني أستمع إليه، ورغم نفوري منه وـمـن جـمـاعته وـمـع
ـم ـن إليـه سعهر، إل أنني كنت أشعر باحنـي معرفتي الكيدة باتاريخه الكامل من عربادة ومجون و
لل، يخشاهم كل من في الورـشـة، وإذا ـمـا وباود غريب، فقد كانوا صارمين ل يمزحون إل قلي
غضبوا من باعضهم أو من أحـد آـخـر، يتحوـلـون إـلـى وـحـوش كاسـرة ل ترـحـم، الوـيـل لـمـن
يتجرأ ويتحداهم أو يقف في طريقهم. كنت أخـشـاهم ـكـثيرلا لـكـن ـقـراري رـغـم زحـمـة العـمـل
ومشاكله، وحروباه ظرل ينمو ويتخلق في ذهني مثل نبات الفطر، يوملا باعد يوم على ضرورة

مغادرة هذا العالم، إلى عالم آخر ل أجد فيه أحدلا حتى "جيسس" ذاته.
غرفتي لها المعالم البائسة ذاتـهـا وتلـك الرائـحـة نفسـها ـلـم تتغيـر، وقـوارير الـبيرة الفارغـة،
منثورة في كل زاوية من زوايا الغرفة، وصوير ملونة كبيرة لنساء عاريات وهن يستعرضن
ـانت أجسادهن النارية، في أوضاع مختلفة تؤدي إلى الجنون مصلوباة على الجدران. الليلة ـك
شديدة البرودة ومع ذلك فقد ركبت دراجتي، كان الـضـيق ـفـي نفـسـي ـمـن ـكـل ـشـيء ـقـد باـلـغ
المدى الذي ل عودة عنه وخرجت أباحث عن صديقي النهر الذي سيضـمني إليـه إلـى الباـد،
على القل سيضلم روحي أما جسدي فسرعان ما سينتن وسيقذف باه في أقرب حفرة. أدري أن
الوقت غير مناسب ليموت فيه إنسان، لكنني أحبذ هذا الوقت لصرامته وهـي صـرامة خليقـة
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بارجل يود الموت وحيدلا مثل كلب عجوز. أريد أن اـمـوت موـتـة عاديـة ل فروسـية فيـهـا ول
نبالة، كنبالة سأولئك الحمقاء الغابارين الذين كانوا يتمنون الموت واقفين، كما ـلـو ـكـانوا أـهـدافلا
ـوت خشبية حمقاء يقتطفها القدر باضرباة واحدة, فقط موتة طيبة..أعني غطسة سريعة في الـم
ل تكلفني كثيرلا, كأن أقـذف بانفسـي ـمـن عـمـارة شـاهقة فأصـل إـلـى الرض جثـة هامـدة، ل
يهمني باعد ذلك إن كانت مشوهة أم ل، أو أن أرجم باجـسـدي تـحـت عجلت ـشـاحنة مـسـرعة
ـن فتمزقني مزقلا، ل..ل، هذا خيار صعب ومؤلم، إنني أتخيل الشاحنات مثل وحوش هائلة ـم
حديد، المهم شيء يؤدي إلى التوقف البادي بارفق، حتى وأن ـكـان ذباـحـلا بااـسـتثناء الـشـاحنات
يل وعجلتها الرهيبة. الريح تمزق جلدي باسياطها الحديدية وأنا وـحـدي ـفـي ـهـذا الـعـالم، رـجـ
ست باما فـيـه الكفاـيـة، وـهـا ـقـد آن الوان لـصـنع مكسور حتى العظم، يكره كل شيء. لقد صبر
نهاية مناسبة لجثة متعفنة تمشي على قدمين. أدري أن النهر شديد البرودة والتجمد، قطعلا أنا
لل، لكن غطسة واحدة فيه بـاـدراجتي، قـفـزلا ـمـن ـفـوق ـهـذا الجـسـر لء علي لم آتي ل ستنشق هوا
لل مباغـتـة لكهربـاـاء الـمـخ فتـشـله للحـظـات وـهـذا ـهـو الهائل الرتفاع، تكفي لعمل ـصـدمة، أو
المطلوب، ثانيلا يتولى الماء بابرودته الـصـاعقة تبرـيـد اـلـدم وتجمـيـد القـلـب ـحـتى يتوـقـف ـعـن
الركض ويخلد إلى السكون، ثالثلا أقفز صامتلا في الفراغ، وأهوي في النهر مثل حجر كــبيرة

جامد المعالم والحاسيس.. هكذا......!!!
ديترويت في يوم ما- في شتاء ليس له تاريخ
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حينما احترقت المياسة

"هذا الكاباتن أحمد يحييكم على متن المياسة، المتجهة في رحلتها المعتادة من مدينة ويستلند
اـلـدولي ـفـي تـمـام الـسـاعة الثانـيـة)2(، وسيكون الهبوط في مـطـار دـكـس)1(إلى مدينة ديرباورن

عشرة باـعـد منتصـف الليـل"، يعـلـو ضـحكنا ويمل السـيارة كـان ضـحكلا مرهـقـلا، ولكننـا كنـا
نتجاهل التعب باالهزل مع أنه متمكن منا. كنا مجموعة من العمال في إـحـدى ـشـركات مديـنـة
ويستلند باديترويت الكبرى، أرباعة يمنيـيـن وجزائرـيـن. ـفـي ذـلـك الـشـتاء الـقـارس اـلـذي ـمـر
باطيئلا، وبامجرد أن ينهي الكاباتن تلوته المعتادة، نـبـدأ ـفـي التـنـدر، "والن إـلـى كلـمـة الرحـلـة
تررا.. ترررا"، أرفـع ـصـوتي باموـسـيقى المقدـمـة فـيـدخل رـضـوان الفـتى ذي العـشـرين ـمـن
العمر، الذين يخشى أن يموت قبل أن يتزوج أو يشم رائحة امرأة، "إـخـواني لعلـكـم ـتـدركون

 لذلك فعليكم الكثار من أكلهما معلا كل يوم"..., "أـكـل الـرز مـع)3(أهمية أكل الرز مع الزوم
تو للباءة، هازم للـخـوف، ـهـذه حكـمـة الـيـوم" ـقـال الجزاـئـري، فنـضـحك مـثـل أطـفـال سمبق الزوم 
مجانين. كنا نحاول أن ننسى همومنا وتعبنا باعـد ثـمـاني سـاعات مـضـنية ـمـن العـمـل الـشـاق،
نحاول نسيان مصاعبنا وديوننا وأحزاننا. كنا متشاباهين في أشياء كثيرة، الديون اـلـتي ترـهـق
كواهلنا، الفقد المروع لحبة باعيدين، وحنين ل يطاق لوطان ل تسأل عن أحد. كانت سيارة
أحمد التي أسميناها المياسة عبارة عن ناود متحرك يركبـهـا أـشـخاص متـفـاوتي المـيـول، ففيـنـا
المتـدين والعرباـيـد، والبشـوش والكئيـب، الثرثـار والصـامت، لكنـنـا مـا اختلفنـا. ـكـان الوجـع
لل المشترك ـقـد جمعـنـا، وـكـان اـلـوقت الـذي نقـضـيه ـفـي المياـسـة متنفـسـا حقيقـيـلا لـنـا, "لـيـل ك
تروح..ليل وانا مكاني". رضوان أصغرنا ـسـنلا وأكثرـنـا ـشـقاوة، ـصـاحب الـصـوت الجمـيـل،
حينـمـا نـصـل إـلـى ذروة الـهـزل، يـصـعقنا باأغنـيـة موجـعـة فنـلـزم الـصـمت، ونـبـدأ ـفـي إطلق
ـل لـمـا الـحـبيب التناهيد، يداخلنا خوف ل ندري له سببلا، "ليله.. ليل دمع العيون سال، ... لـي

. كانت هذه هي عادتنا طوال ذلك اـلـدرب البعـيـد، قـبـل أن نـصـل إـلـى نهاـيـة الرحـلـة،)4(مال"
ويتوجه كل منا إلى بايته على أمل اللقاء ثانية صبيحة اليوم الـتـالي. ـكـانت المياـسـة تعـنـي لـنـا
الشيء الكثير، خصوصلا أنا والكاباتن، عندما كنا نناور باها في مساءات السبت وـمـع موديلـهـا
رل أنها كانت تفي باالغرض. فتيـات ـشـهيات ـكـثيرات كـانت السـيارة تسـتهويهن القديم نسبيلا، إ
رل باـعـد أن نـنـال المقـصـود، ـلـذلك وحينـمـا ـسـمعت بـاـالخبر فيصعدن إليـهـا ول يخرـجـن منـهـا إ
وض مشـترك وجمـيـل، كلنـا شعرت باغصة عميقة، كان احتراق المياسة كما لو أنـه حـرق لمـا
صعقنا "احترقت المياسة.. كيف؟!" نتساءل كما لو أننا فقدنا عزيزلا علينا "لعلها انتحرت" ل
أحد يضحك, كنا في ورطة حقيقية فمن الذي سيأخذنا إـلـى العـمـل. تـفـرق ـشـملنا وذـهـب ـكـل
واحد ملنا مع سيارة أخرى، وحينما أطل أول سبت باعد انتحار المياسة أدرـكـت والـكـاباتن ـكـم

كانت خسارتنا فادحة.

- ويستلند، ديربورن: مدينتان تقعان ضمن حدود ديترويت الكبرى.. 1
- دكس : حي يسكنه المهاجرون اليمنيون في مدينة ديربورن.. 2
قشربة باللبن. 3 - الزوم: 
- ليل وانا مكاني: أغانية يمنية. 4
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ذلك البيت

ست باذلك البيت الذي يقع في آخر الشارع الذي حللت باأحد بايوته ـمـؤخرلا، حـيـث كثيرلا ما مرر
دة سـوى زيء منهـا فـي صـحة جي بق ج توجد فيه مدرسة اباتدائية، وكنيسة قديمـة مغلقـة لـم بينبـ
يز عـن باقيـة يح متميـ مي فات جرسها الذي يرن أحيانلا، ل تدري من باث فيه الحياة. كان له لون بان
البيوت، يميل إلى الرمادي في الشتاء, بايت من طاباقين يشبسه القلع القديمة، تحيط بـاـه حديـقـة
سهنا كلب قوي" لخاـفـة الـمـارة ـمـن الـقـتراب، لكنـهـا ـلـم سكتب على سورها "احترس  واسعة، 
يب ـقـوي، ـمـاذا يعـنـي ذـلـك"، لكنـنـي تخفني بال على العكس من ذلك، زادت من فـضـولي "كـلـ
وعندما وصل قلـبي إـلـى حلـقـي راكـضـلا مـن الـخـوف، وطعمـت الـدم فـي لسـاني، سـاعة أن
بااغتني فيها ذلك الكلب بانباحه المفاجئ على مقرباة مني، أدركت معـنـى تـلـك اللوـحـة المعلـقـة
لل بايني وباينسه، وـلـول ذـلـك لـكـان فـتـك بـاـي دون ـشـك. ـكـان باحـجـم على السور الذي كان فاص
ة تحاشـيت السـور خشـية الحـوش د تلـك الحاث الخروف، مشدود الجسم كما لو كان نمرلا. باع
القاباع وراءه، لكن ذلك لم يمنعني من متاباعة المراقبة. الجو الكئيب اـلـذي يحـيـط بـاـالبيت ـكـان
يزيد من فضولي وتساؤلتي، "ترى هل يـسـكنسه أـحـد فـلـم ألـحـظ أي حرـكـة فـيـه ـحـتى الن".
النوافذ موصدة والباب مغلق دائملا، أحيانلا ما أمر من أمامه تصفعني رـيـاح الخرـيـف الـبـاردة
سس النـظـر وأوراق الشجر الياباس المتطاير في الهواء، فتزيد وحشة البيت ـفـي ـنـاظري، أختـلـ
إلى النوافذ عللني أرى قبسلا من ـضـوء ـفـي اللـيـالي المعتـمـة فل أرى ـشـيئلا، وـكـأن هـنـاك ـمـن
يقصد ذلك. مررت على البيت باعيدلا عن السور باالطبع في أوـقـات مختلـفـة ـصـباحلا وعـصـرلا
لء, بال أنني ذات مرة ذهبت إلى هناك فجرلا لعللني أرى ما يشبع فضولي، لكن لم يحدث ومسا
سه ـتـدل عـلـى ثـمـة اعتـنـاء. ذلك مطلقلا، كما لو كان البيت مهجورلا منذ ألف ـعـام، ـمـع أن هيئـتـ
الشيء الوحـيـد اـلـذي اـسـتطعت اكتـشـافه ـهـي تـلـك السـيارة القديـمـة ـمـن ـسـيارات ـفـورد ذات
ـاد دائـمـلا المودـيـل اـلـذي انـقـرض مـنـذ عـهـد طوـيـل, كـنـت أراـهـا راباـضـة ـفـي مكانـهـا المعـت
وبااستمرار، "أكيد ل باد من وجود ـسـائق لـهـا، فلـيـس ـمـن المعـقـول أن تسـير ـلـذاتها", عـنـدما
وصلت إلى هذه النقطة كنت قد عرفت باأنني رجل يؤمن باالمنطق وهو منـطـق خراـئـي عـلـى
كل حال، لكن السؤال لم يزل قائملا ولم ينفع معه المنطق "إذن أين ـهـو ـهـذا الـسـائق", ـسـؤال
أعادني إلى البداية. انتهى فصل الخريف بارياحه وهشيم أوراقه، ودخل الـشـتاء باثـلـوجه اـلـتي
تبعث على النعاس والبيات، وطريقي دائملا من أـمـام ذـلـك اـلـبيت أـسـفل الـشـارع، دون باارـقـة
در منـه. "ذلـك الـبيت" جملـة أرددهـا ذكر فـي أن أتمكـن مـن مشـاهدة أي حركـة تص أمل ت
بااستمرار "ماذا يعني لي؟!" سؤال أساله لنفسي فل أجد له جوابالا. بايت غرـيـب ووـحـش يقـبـع
ذي يقـوم م ذلـك الحيـوان الهائـل مـن ال وراء أسواره ول حياة فيه، كيف يحدث هـذا، ثـم ..ث
باتسمينه ولماذا ، أليس من الجدر باه أن سيربـاـط إـلـى وـتـد ـفـي الرض وسـيـترك دون طـعـام أو

شراب حتى سيقضى جوعلا، فأستريح منه ومن بايته الذي تسكنه الشباح ونباحه العظيم.
مرات كثيرة كانت عواصف الشتاء تمنعني من الخروج، وباالتالي تمر أيام دون أن ستتاح لــي
فرصة المرور باالبيت المزدان باأشجار عارية جرداء أمام رياح الشتاء كما ـلـو ـكـانت تبـكـي،
لكن وبامجرد أن يصحو الجو سأغادر بايتي لقـضـي ـحـوائجي، وبـاـالطبع أتعـمـد أن يـكـون ذـلـك
رلا ر طـبيعي نظ اب الكلـب مـن مكـانه، وهـذا أم البيت وكلبه في طريقي، ول جديد اللهم غي
ـخ ـرد أن نـف لتساقط الثلوج وإل لقتله البرد. انقضى الشتاء وبادأت باراعم الشجار باالتفتح بامـج
لل أخذ الثلج ـيـذوب مخلـفـلا وراءه باحـيـرات وـسـواق ـصـغيرة لل قلي فيها الربايع من روحه، وقلي
من طمي وطين، سرعان ما تغيب في فتحات المجاري. في باداية الصيف، ل أتذكر باالضبط
متى حدث ذلك، هل في أول يوم أم أنه باعد شهر منه، وأثناء مروري المعتاد باالبيت، لمـحـت
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الباب مواربالا, باداية لم أصدق ما أراه "الباب مفتوح" تمتمت مبهورلا, "يعني أن..!", وقبل أن
د هنـاك؟!" فأتـاني الجـواب سـريعلا ل ثمـة أح تأخذني الظنون رفعت صوتي عاليلا "هالو.. ه
نباح ـقـوي يـأتي ـمـن اـلـداخل، كـان صـوت الحيـوان اـلـذي أعرـفـه جـيـدلا، لكننـي مـا ـشـعرت
لى أن سخيل إلــ باالخوف، بال ألهبته باصوت أقوى من ساباقه "هاي..هل ثمة..!!", للحظة خاطفة 
نن هنـاك.. أدخـل ـمـن فضـلك الـبـاب مفـتـوح". كـان بمـ صوتلا أجاباني، كان آدميـلا هـذه المـرة "
الصوت لمرأة مما جعلني أتقدم مسرعلا، تجاوزت السور ودفعت الـبـاب الـمـوارب، وـهـالني
ـمـا رأـيـت. رأـيـت حـجـرة اـسـتقبال واـسـعة ـشـديدة اـلـترتيب رائـعـة الجـمـال، وـكـانت ـصـاحبة
الصوت في انتظاري مبتسمة باوداعة امرأة تجاوزت الستين باقليل، وعند ـقـدميها باـرك كلبـهـا
الضخم باعينيه الصفراوين، وحينما رآني وثب كما ـلـو ـلـدغته حيـة، لـكـن سـرعان ـمـا نهرـتـه
سه يجلس على قائمتيه الخلفيتين يرمقني بانـظـرات تخـلـع القـلـب، تـلـك العجوز باصوت آمر جعل
بس لل باالفعل من الداخل، ومع ذلك لم أنن اللحظات السريعة جعلتني مرتبكلا، فقد كان البيت جمي
ـد ست وأنا أوزع نظراتي باين الكلب وسيدته، "ـهـل ترـي سؤالي "هل ثمة أحد يسكن هنا؟!", سأل
قدحلا من القهوة"، صوتها كان واثقلا ل يخلو من أنوثة باائـدة، "شـكرلا" أجبتهـا باسـرعة، "هـل
أل د، "فقـط أس ري باع تبحث عن أحد، أعني...!!". سألت العجوز بارقـة واللعيـن لـم يطمئـن إلـ
سهـنـا"، "اـمـرأة عـجـوز" قالتـهـا باـصـوت خفـيـض وـيـدها ـتـداعب ـفـروة اـلـوحش. عرـمـن يـسـكن 
بط"؟ "سيدي" خاطبت نفسي مستغربالا من حيرتي المفاجأة، ما الذي  تريده من "المـرأة باالض
لل. "حسـنلا" نطقـت باهـا د عليهـا فع سهرائي باسماجة سأحس لم أستطيع الجاباة ومع ذلك واصلت 
تلك الـ "الحسناء" ل أدري ما باعدها، رفعت بادورها رأسها بااتجاهي وبادأت مهيأة للنصات،
لل", هكذا وباكل باـسـاطة ألقـيـت باهـا ـفـي وجهـهـا جمـلـتي تـلـك, لـم تتـفـوه بـاـل "دعينا نتحدث قلي
حركت رأسها موافقة على مقترحي، ماذا سأقول، علماذا سأتحدث وال ل أدري، الـذي كنـت
ف مكـاني لل هو أن الكلب يراقبني متوثبلا يوسد باعينيـه الزجـاجتين افتراسـي وأنـا واق أدريه فع

صامتلا تحدق باي امرأة عجوز!!.
96ديرباورن 
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أشياء خاصة

قالت لي باأن لها صديقلا ينادمها كل ليلة سبت، "ولكنك قد تـجـاوزت الـسـتين ـيـا مـسـز دارلـيـن
فمن ذا الذي يقبل باك؟!" قلتها باخبث لكنها كانت قد فهمت سخريتي، "أذهب ـمـن أـمـامي أيـهـا
الصغير الغبي", وضرباتني على كتفي بارفق متوـعـدة أـيـاي باإـشـارة ـمـن ـسـباباتها المتغـضـنة،
وعينيـهـا الزرـقـاوين تمـشـطاني بانـظـرات نارـيـة نعرفـهـا مـعـلا جـيـدلا. وباـعـد أن ـفـرش المـشـمع
البلستيكي علـى العشـب الخضـر، اـخـذ يخـرج أـشـياؤه وطـعـامه مـن ذلـك الكـيـس الـذي ل
يفارقه، ليأكله قـبـل أن ـيـذهب إـلـى عمـلـه، وـهـو يدنـدن باأغنـيـة قديـمـة.. "باـال علـيـك واـسـاير
ع البطاطـا الكـبيرة أمبيضاء، بالغ سلمي علم هيله". وضعت جـدتي البصـل والطمـاطم وقط
إضافة إلى دجاجة سمينة في طنجرة الضغط الجديد، وتهـيـأت للطـبـخ باعـد أن أـضـافت المـلـح
والفلفل السود المطحون والثوم المفروم ـكـان ذـلـك ـفـي ـصـباي البعـيـد، حينـمـا كـنـت أقـضـي
حاجتي وراء الجدران يلحقني الذبااب. كان طبيخ جدتي لذيذلا، رباما لنني لم أكن قد ـتـذوقت

غيره من قبل, "الذي يأكل من طبيخي يكبر باسرعة".
عادة ما كانت تتباهى باطبيخها أمامي، حيث كنت أقبع أمامها مثل هر صغير أراقبها مبهورلا
باما تصنع, "جدتي تطبخ أحسن طبيخ في الدنيا", كنت أتباهى باـجـدتي وطعامـهـا أـمـام رـفـاقي
الصغار، وأظل أقص عليـهـم تـلـك القـصـص العجيـبـة، ـعـن ـسـر الطـبـخ اـلـذي تحفـظـه ـجـدتي
ـبيت، الماهرة. طبعلا لم أكن لخبر أقراني باأنني اختلس باعض الريالت من ثمن مصروف اـل
الذي كانت جدتي تتفنن في إخفائه، لكنني كنت دائملا أعثر على مخبئها سريعلا. قطعلا كنت قد
تعمدت إسقاطها, يا غبي "رباما تلقى حتفها", لرى كيـف سـتكون ردة فعلهـا" "ومـاذا يهمـك
من ردة فعلها أيها الرعن", "أنظر موضع قدميك يا صغيري"، كـنـت أراـقـب ـسـقوطها وـلـم
أمد لها يد المساعدة، قالتها مبسمة اباتسامة مرتجفة، لم ادر هل كانت اباتسامة غضب "مالذي
باإمكانها أن تفعله باي وهي العجوز", أم أنها اباتسامة خوف أم أنهما معلا، كـنـت اـحـدث نفـسـي
د أن رى باـذعر باع ا ملحـي" التفـت إلـ لل ستقدم على خـوض معركـة معـي. "أيـوه ي وكأنها فع
قطعت عليه أغنيته، كأنما خشي على باطيخته التي كان يعمل فيها ـسـكينته اـسـتعدادلا لنهـشـها،
أقف أمامه ممسكلا بايدي كيس طعامي أثناء ما كنت متوجهلا إلى عملي "أيشوه، أيش تشــتي",
نل", وجـهـه الحـمـر ل ـيـزال يطـفـح باظـمـأ هاـئـل للحـيـاة, "لـيـت سـكـ وأشار إلى باطيخته "تفضل 
رد الشباب يعود يوملا" جملته التي يرددها بااستمرار حتى صارت مثل، "كيـف حالـك", لـم ي
فقط كان يأكل وكأنه سيموت باـعـد ذـلـك، وباـعـد أن ازدرد قطـعـة ـضـخمة رد ـمـن باـيـن أـسـنانه
"باخير". وأذكر أن ـجـدتي ـغـادرت مطبخـهـا وذهـبـت لـتـؤدي ـصـلة الظـهـر باـعـد أن أحكـمـت

لم يبق أحد في الورشة إل وقد علم باصداقتي لمسزالطنجرة، وتوجهت إلى ال باصلتها, إغلق 
دارلـيـن, أذـهـب لـصـديقتك وـكـن رفيـقـلا باـهـا", الوـغـاد زملـئـي وزميلـتـي ـكـانوا يقـصـدون
ـي. مضايقتي باسخريتهم تلك. أحيانلا كنت اباتسم باينما المسز دارلين تأخذ المور باجدية تفزعـن
أقبلت السيارة التي تقل الملحي إلى عمله باعد أن فرغ من حرباه مـع محتويـات ذلـك الكـيـس
الذي يحمله في كل مكان يذهب إليه. الرصفة كانت مزداـنـة باالخـضـر، وـصـيف دـيـترويت

لسرة. كان ملتهبلا هذا العام والنساء يتخففن من جحيمهن في ال

كانت جدتي في تشهدها الخير، عندما تناهى إلى سمعها دوي هائل جعل الحارة تـهـتز لـشـدة

النفجار, اجتمع الناس عند بااب جدتي ليطمئنوا على سلمتها، باينما كنت ألعب ـفـي الـشـارع

المجاور مع باعض الصبية، وأول ـمـا تـبـادر إـلـى ذهـنـي لحـظـة ـسـماع ذـلـك النفـجـار الهاـئـل
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اعتقادي باأن جدتي قد ماتت، وعـنـدما رأيتـهـا باقميـص ـصـلتها المتـسـخ، ـتـوقفت ـعـن البـكـاء

دي، واباتسـمت وأنـا أعانقهـا مـن عنـد سـاقيها فرحـلا رب جـدار وصـلته ي وتمخطت علـى أق

بانجاتها. كثيرلا ما كنت أزعجها باثرثرتي وحينما أناديها باتلك النغمة المحببة عـلـى قـلـبي "أـمـه

ـا دارلين", تجيبني باسرعة متصنعة الضجر.. "وات", باالطبع ل أرد عليها أقصد تجاهلها كـم

لو كنت لست من يناديها, ذات مرة مثلت عليها باأنني غضبان دونـمـا سـبب.. "قلـت ـلـك ميـة

مرة يامه دارلين، أن تنتبهي لصحتك", قصدت أن أذكرها باعمرها باعد أن تمادت ـفـي تـصـنع

المراهقة معي. "وباعد..."، باكل بارودة أجاباتني، لكنني واصلت خطـبـتي وـكـأنني ـلـم أـسـمعها,

"وأن ترتدي معطفلا يقيك البرد، ال ترـيـن نفـسـك مريـضـة"، "وـمـن يهـتـم". ـسـنة تقريـبـلا وأـنـا

أعمل باجوارها، كلمتها الخيرة هي التي هزتني فأجبت عليها باحماس "أنا"، لكنها ومع جدية

الموقف اخرجت لي لسانها في تهـكـم وـعـاودت عملـهـا باـصـمت، "أـمـه دارلـيـن" ناديتـهـا وـلـم

ـديد ـكيمة، ـش لل لي في الورشة التي أعمل فيها، قوي الـش تجبني هذه المرة. كان الملحي زمي

ب المـزاج تطع فهمـه الفهـم الكامـل، فهـو متقل دلا، لـم أس الحسـد، كـثير الـثرثرة ل يسـكت أبا

ـاربات والولء، لكنه ومع عمره الذي قد تجاوز السبعين كان يعمل باهمة ابان العشرين, "قد ـح

في البحر الساباع مع الفرنساوية، يوم تحارباوا الناس كلهم في الـعـالم". عـنـدما يـعـود بـاـذاكرته

إلى الوراء يأخذ في الثرثرة ـعـن ذـلـك الماـضـي الجمـيـل، حـيـث الشـباب والنـسـاء الجميلت،

وألمح الحسرات تغرورق في عينيه على العمر الذي يوشك عـلـى النطـفـاء، وحينـمـا يـتـوجه

ـام، ـواكه والطـع رعرج على شجرته ليبرك تحتها ويتناول باعض الـف إلى عمله ل ينسى أبادلا أن ي

باينما السيارات والنـسـاء، "آه النـسـاء" ـكـان يـتـاباعهن باـكـل الـجـوع اـلـذي يـصـليه ـمـن اـلـداخل،

باشعورهن يساباقن الريح.

دخلت جدتي إلى مطبخها، فرأت عاليه سافله، وعندما وجدت باأن طنـجـرة الـضـغط ل زاـلـت

سليمة ولم تفقد سوى غطائها، نطقت باكلمتها التاريخية "المـهـم أن الطنـجـرة سـليمة" وـعـادت

إلى الصلة، لكن صوتي خرج ملعلعلا" أيش نسوي بـاـالطنجرة ـيـا جـده المـهـم الـغـداء"، لسـت

أدري لماذا ضحك أولئك الناس.
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قلق الموت كان يركض في عينيها، تحاول أن تنسى ذلك باـكـثرة الحرـكـة، وتنقلهـا مـن عمـل

إلى آخر، مات زوجها قبل ست سنوات مخلفلا معـهـا ـسـت باـنـات ـشـاباات ل ـتـدري أـيـن أربـاـع

منهم، أما الثنتين الخيرتين فقد تزوجتا، واـحـدة إـلـى ولـيـة أوـهـايو والـخـرى ـسـافرت ـمـع

زوجها إلى ألمانيا حيث تعيش هناك، "وهكذا أنا أعـيـش بامـفـردي ـفـي باـيـت ـكـبير". كـنـت ـقـد

عرفت باأن العجوز تشتهيني باجنون، وكانت تطاردني بانظراتها الحارقة في ـكـل مـكـان ـحـتى

في النوم، كنت أراني وكأني دجاجة وهي تـحـاول التـهـامي. ذات ـيـوم وأـنـا ـفـي طريـقـي إـلـى

العمل رأيت سيارات البوليس والـسـعاف محلـقـة ـحـول ـشـجرة الملـحـي، أوـشـكت أن أـعـود

أدراجي لرى ما الذي حدث، لكن ثمة عسكري كأنما كان في انتـظـاري، وبامـجـرد أن رآـنـي

متوجهلا صوب الشجرة أـتـاني ـصـوته آـمـرلا "ل تتـقـدم". ـلـم انـطـق وواـصـلت طريـقـي بااتـجـاه

عملي غير مكترث باشيء، أو حتى ـحـاولت مـجـرد المحاوـلـة التفكـيـر ـفـي مـصـير الملـحـي،

فثرثرته ل تزال تصم أذني لكنني عندما تذكرت مـسـز دارلـيـن وـصـوتها يلعـلـع ـفـي ذاكرـتـي

مثل النار "سأشتري لك سيارة وكل ـمـا تريـد، فقـط تعـال مـعـي"، أوـشـكت عـلـى التقيـؤ وأـنـا

أتخيل نفسي معها في السرير.
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ال صغيراا من ثلج ذوباته الحزان. عندما كنت جب
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 أونكل جيمس أو كيف حالك يا عبده وسبعة قتلى في صندوق  

"أونكل جيمس" جعلت حياته جحيملا ل تطاق على القل في العمل ، لم أكن أقصد ذلك، فقـط
أحببت مداعبته، لكن للماـنـة غـيـر التاريخـيـة أـعـترف بـاـأنني تـمـاديت ـفـي المداعـبـة "أونـكـل
جيمس", وـمـن آـخـر اللـيـن ـكـان ـيـأتي ـصـوت أحـمـد الجزاـئـري "ـيـا إلـهـي ـسـبعة قتـلـى ـفـي
صندوق", يخرج صوته ممسرحلا، يقطب عن حاجبيه، ويعيد تردـيـد الجمـلـة "ـيـا إلـهـي..ـسـتة
تي نضـعها فـي تلـك الصـناديق ب عـدد قطـع الغيـار ال قتلى فـي صـندوق", يقـول ذلـك حس

الكرتونية استعدادلا لشحنها إلى مدن ل ندريها، وإلى مستودعات للبيع ل يهمنا من يدخلها.
يا إلهي خمسة قتلى في صندوق، يا إلهي قتيلن في ـصـندوق ـيـا إلـهـه وإـلـه الـكـون..., ـحـتى
ق لكننـا لل مزقتهم الخيبـات نعمـل فـي صـمت مطب ينقضي اليوم المضني في العمل. كنا عما
حينما نبدأ الثرثرة ل يستطيع البنتاجون ذاته أن يوقفنا، وكما هي العادة أبادأ أنا الحفلة "أونكل
جيمس دونت باليف إني ثنك أبااوت مي" ، قبل أن نتـهـي مـن كلمـي، يكـون الرجـل قـد قفـز
ذعرلا إل أنني بااغته من الخلف وأطلقت جملتي التي يكرهها فجأة في أذنه، وباـصـوت ثقـيـل..

"أونكل جيمس آر يو أورايد؟!!". 
ـور رـيـل" ، ل أـسـمعه أو نظر إلي مرعوبالا فزادته سحنة وجهه المرعبة رعبلا "يو كريزي ـف
أتظاهر باذلك، بال أعاود الهجوم عليه "آي سلد آر ـيـو أوراـيـد...أونـكـل جيـمـس اللعـيـن" أـقـول

الخيرة باالعرباي، فيهز رأسه متبرملا، "وات إيفر" .
كنا نسمي اللين الذي نشتغل فيه باـ باار السعادة، لن زملءنا من العمال السود ل يأتون إلى
العمل إل ممتلئين حتى الحلوق خمرلا، فتحلق روائح قنواتهم الهضمية ـمـن أـفـواههم المـشـبعة
باالكحول، في سمائنا فنسكر من سكرهم وما نحن, وعندما نشتكي إلى المسؤول العرباي، يرد
باإنجليزية شكسبيرية "آز لونج ذي ديد جود جاب آي هاف نو بارابالم", يا إلهه، وعندما أـسـأل
أحمد الجزائري كم الساعة يا أخي يجيب "الساعة تشير إلى ما هي عليه الن", ـفـأرد بالهـجـة

يمنية صرفة "ويشو هذا".
كنا في باار السعادة عتالين ل يرحمنا أحد، حتى ذلك العرباي اللعين، وعندما أـصـل إـلـى ـهـذا

السطر يطلب الجزائري قلمه بالهجة الجزائر الغريبة "أعطني المحبوس يا أخي".
طـيـب أحـمـد الجزاـئـري وملـيـون قتـيـل ـفـي ـصـندورق، وأونـكـل جيـمـس وـخـوفه اـلـدائم ـمـن
مباغتاتي، لكن إلى أين أذهب بـاـك ـيـا ـكـارولين ـفـاي جاكـسـون، فل يوـجـد ثـمـة بـاـار أو ـنـايت
كلوب يقبل باسوادك, "تعال معي إلى ديترويت", تقول كما لو كانت تنطق باالحكـمـة! لـكـن ـمـا
ـان هي ديترويت.." سبعة قتلى في صندوق، على رأي الزنجي السود أونكل جيمس الذي ـك
أول من نطق باعدد القتلى في الصندوق فأخذ باعده أحمد يرددـهـا كالببـغـاء "ـيـاعزيزتي حينـمـا
يشاهدونني أباناء جلدتك السود معك وأنـت باـهـذا الجـمـال صـدقيني ـسـوف يقتلـونني", أحـاول
سكـحـل"، فـهـم غـيـورون مثلـنـا نـحـن رـعـاة إقناعها باعدم اـلـذهاب إـلـى النديـة اـلـتي يرتادـهـا "ال

الجمال", أحاول إضحاكها لكنها تأخذ القضية مأخذ الجد.
"إذا كنت تحبني فتعال معي إل إذا كنت خائفلا", كانت ـشـديدة المـكـر تـحـاول إـسـتثارتي
لل ل أـخـاف، لـكـن المـسـألة أن في مسألة الخوف، فأنطق مثل عرباي حقيقي "ـصـدقيني أـنـا فع
أباناء جلدتك عندما يأخذهم الكيف ليس هناك أسهل عندهم من إطلق الرصاص، لقد خبرتهم
أباناء الزواني". أذهب معها وفي تلك الليلة المشؤومة كدت ألقى حتفـي لنـنـا باعـد أن رقصـنا
نت أعين الحساد، "من يكون ابان العاهرة الذي يرقص مع هذه البنت الـسـوداء رقصلا مقنعلا بادأ
الجميلة" ، وما كدنا نخرج من ذلك النايت كـلـب ابـاـن الكـلـب اللعـيـن ـحـتى دوت ـفـوق رأـسـي
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ثلث رصاصات، كانت واحدة منها كفيلة باقتلي ، ـشـلتني المفاـجـأة وـلـم أـقـدر عـلـى الـهـرب،
فصرخت فيها بااعلى صوتي، كنت شديد الغضب وكانت ـشـديدة الخـجـل، "لـقـد أخبرـتـك بـاـأن
هؤلء المنايـيـك ـسـوف ـلـن يتركونـنـا ـفـي حالـنـا وـهـا أـنـا أوـشـك أن أقـتـل باـسـببك" ، ـصـمتت

المسكينة حرجلا ولم ترد.
ذات مرة أتى الونكل جيمس إلى العمل مع فتاة ـصـغيرة تعـدت الثامـنـة عشـرة، ـكـانت
فتاة ظريفة تبحث عن رجل ولنه يعمل معي في نفس اللـيـن فـقـد أـتـى باـهـا مـعـه, "ـمـن ـهـذه

الفتاة الجنسية النظرات أونكل جيمس", فأجاب متفاخرلا باأنها ابانته "شي إز ماي دوتر".
كنت ضعيفلا أمام هذا الصنف من الناث, أقصد أولئك اللواتي يبدين شهوانيات باسـمات
عدوانية، ألقيت عليها التحية باعد أن قتلتني بانظراتها الزائغة وقالت "اـسـمي مونيـكـا", اـسـمها

يذكر باعشيقة السيد الول للعالم، فأجبت عليها وأنا اسمي كيلنتون.
ضحكت اللعينة وغمزت باعينها، حاولت قصارى جهدي الباتعاد عنـهـا، فأـنـا أعـلـم بـاـأن
ـد فعلتـهـا ـعـاهرتي فاي شديدة الغيرة، وإن رأتني معها فسوف تقتلني وتقتلها وتقتل نفسها، لـق
مرلة من قبل، عندما ضبطتني أرـقـص ـمـع فتـاة بايـضـاء، ـلـم تتكـلـم بـاـل ـسـحبتني ـمـن ذراـعـي
ونطقت مثل الحكماء الذين تقرأ لهم في كتب الميثولوجيا القديمة "ل توـجـد امـرأة مهمـا كـان
سجلي مني"، ظننت أن الموضوع ـقـد انتـهـى عـنـد ـهـذا الـحـد، وعـنـدما جمالها تستطيع سرقة ر
اختلينا في غرفة منسية في فندق شعبي رخيص أشهرت ـفـي وجـهـي مـسـدس.. "اـسـمع ـيـابان
ـك كلب جميع أنحاء الرض أنت الرجل الحقيقي الذي أحببته في حياتي، وإذا كنت تظن باأـن
ست ـمـن خواطرهـا وأـخـذتها باـيـن ستلعب معي فتأكـد باـأنني سـوف أقتـلـك وأقتـل نفـسـي"، هـدأ
ذراعي، "لقد كانت هفوة ولن تعود فأنت امرأتي", ثم باكت باشدة "أيـهـا الـغـبي أـنـت ل ـتـدري

كم أحبك".
لم نعض باعضـنا ـفـي تـلـك الليـلـة باـل نمـنـا مـثـل أـخـوين ، لكنـنـي عـنـد الفجـر اـسـتيقظت

الصحاري في دمي وأكلتها حتى العظم كما تحب.
ما يضحك في المر أن "جنات" تلك السحاقية البيضاء الكلبة أوشكت أن تأخذ من يدي
م يتجـاوز الخامسـة والعشـرين, ماري، جنـات سـحاقية مـن الطـراز الول مـع أن عمرهـا ل
"جنات أنت تريدين جمل يعلمك فن قطع المفاوز البعيدة وينسيك العطش", تـضـحك ول ـتـرد
لل عن تـضـييع اـلـوقت ـفـي التـحـدث ـمـع باينما الجزائري يتوعدني باضرورة إنجاز العمل, "باد
النساء"، من يستطيع إخراجي من بائرهن العميقة يا ابان الوراس، وهدد حتى تشبع فلباد من
أكل لحم ماري الشهية، وقد كان ذلك دون علم فاي جاكسون عشيقتي الـسـوداء الثيـرة، إنـهـا
دائملا على استعداد لحرق العالم من أجلي، كم باكت كم توسلت أن أتوقف عن مغازلة النساء،
لكنني كنت كما هي العادة أخـلـف وـعـودي اـلـتي أنثرـهـا عليـهـا ـحـتى أطبـقـت عليـنـا الطاـمـة،
لي وأنا نـائم إـلـى جوارـهـا، وـمـع أنـنـي أبالـيـت بالءلا حـسـنلا، إل أنـهـا ـكـانت قـد أطلقت النار عل
لي ـ صممت على قتلي وقد كادت أن تفعل لول أن طنلقتها الطائشة أصابات ذراـعـي، وـكـان عـل
أن أنقذها من مصيرها المحتوم, محاوـلـة القـتـل، وأـخـبرت الـبـوليس والمحكـمـة، باأنـهـا ـكـانت
ـك تقلب باين يديها مسدسها المرخص, فانطلقت رصاصة باطريق الخطأ كان علي أن أقول ذـل

وال ضاعت الفتاة وراء القضبان لعشرين سنة متوالية.
أخبر الونكل جيمس بـاـذلك فيـضـحك، ويـبـدأ ـفـي ـشـرح عـشـرات القـصـص ـعـن غـيـرة
النساء، ونظرلا لمـحـاولته ـفـي التنظـيـر والتحكـيـم أواـصـل تهكـمـي علـيـه، "أونـكـل جيـمـس ـيـو
ـد لي، ليس ذلك فحـسـب بـاـل لـق أوكيه", في كل خطوة يقوم باها حتى أقلع عن إسداء النصائح إل
أوقعت بافتاته الصغيرة في حبائلي, وجعلتها تشاهد الرمل على الطبيعة حتى ـلـو ـلـم ـتـره ـمـن
قبل. كنت مثل باغل عندما أصل إـلـى الـسـرير، وـقـد ـقـاطعني عـنـدما رأى ابانتـه تنـفـذ ـلـي ـكـل
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رغباتي وهو الخبير باالنساء فمعنى ذلك، باأنني قد أطعمتها من جسدي ما ـلـم تـكـن تحـلـم بـاـه،
لل. وقد فعلت ذلك فع

لل هـنـا"، يـسـلقني الجزاـئـري بافـصـاحته "يا أخي.. رجاء توقف ـعـن الـحـديث، نرـيـد عم
لء متعمدلا أؤلفه لنفسي "أـيـن أـنـت أيتـهـا الفـتـاة لكني لأعيره التفاتلا وانطلق في الغناء, كان غنا
الجزائرية السمراء الـتي لـم أرهـا باـعـد حـتى أعلـمـك فـنـون ركـوب الخيـل", أو "فـاي فتـاتي
السمراء تنتظرني هذه الليلة، لقص عليها القصة من ألف ليلة وليلة، ومتعة السرير اـلـذي ل
ينام طوال الليل"، يحتج الجزائري ويشتكيني إلى المسؤول وعندما بادأ الستجواب أرد باغباء

مقصود, "أونكل جيمس..كم عدد القتلى في الصندوق".
يصمتون مستغرباين، باينما انطلق أنا في ضحكة قوية أكرهها.

المشكلة أن البنـجـوين ل يفـقـه أـقـوالي، البنـجـوين ـهـو ديفـيـد، ـشـاب أباـيـض يـشـبه ـطـائر
البطريق فأسميته باذاك اللقب، حتى صار كأسمه. كـان ذكيـلا رغـم قصـره و باـدانته المفرطـة

ونظارته الضخمة.
يـعـرف ـكـل ـشـيء ـعـن العـمـل، ذات ـمـرة ـحـاول أن يتـحـرش باـفـاي امرأـتـي الـسـوداء،
فسمعت بافضيحته ملئكة العرش، أقل لعنة قذفتها في وجهه "عفولا ـيـا عزـيـزي، فأـنـا ل أـنـام

لل. مع الطيور"، وأحد اللقاب التي أطلقتها عليه، الديناصور الصغير، فصار مث
"سبعة قتلى في صندوق" يلحنها جيدلا ذلك الجزائري الطيب، الذي يؤدي الصلة خلف
الكراتين الضخمة، وعندما يعود أرى النور في وجهه، فأحسده عـلـى تـقـواه, أـمـا أـنـا فمـجـرد
حيوان يتقن التأنق ليس أكثر, "كادت أن تقتلك عشيقتك يا ولد العم، طيب لو مت..على النار

يا تاج راسي..على النار".
لي إبان الجزائر العاصمة وقد كان صادقلا. باقيت الطلقة في ذراعـي سـنة كاملـة يتهكم عل
ف قاتـل، ني لخطـر نزي ة إخراجهـا كـان يعرض انب الوريـد، ومحاول نظرلا لنهـا كـانت باج

فأباقوها في مكانها حتى تحيط باها النسجة فيسهل قلعها.
فجأة قررت الكف عن الضياع اـلـذي أعـيـش فـيـه وـنـويت الـعـودة لداء الـصـلة وهـكـذا
ست عن التدخين ثم عدت وأمتنعت ـعـن النـسـاء، ـثـم ـعـدت مـثـل كـلـب ـجـائع إـلـى كان، ثم توقف
النباح وراء ظل كل بانت أنثى باعد أن تركتني فاي جاكسون تلك المرأة الـشـهية، وـعـدت إـلـى

مطاردة أونكل جيمس.
لم أصدق باأن المرأة التي كانت مجنونة باي قد ذهبت, فاي الحارقة والمحرقة وفي كــل
لي النار, أما صالح فقصته قصة تذكر باأباطــال لحظة أتخيل باأنها ستأتي من ورائي وتطلق عل
الفلم الهندية، أولئك الباطال الذين في سبيل الخير يضحون باحيواتهم  حـتى ترضـى عنهـم

الحبيبة. 
صالح هذا في السادسة والعشرين من العمر, ـشـاب مـصـاب باالـصـرع وـكـم ـمـرة ـسـقط
أثناء العمل نتيجة لنوباة صرع حادة. أول مرة أراه فيها كان مثـل روباـوت آلـي ـفـي غيبـوباته
فكرهت العالم والحياة، إذن إذا ما اختل عقل الواحد فينـا فـهـو مجـرد آلـة عمـيـاء، يـأتي باـكـل
ـا صلفة العراب سكرانلا إلى العمل وعندما أحاول نصحه وتذكيره باخطورة ـحـالته وتفاعلـه
مع الكحول يرد "يا أخي ما أحد مسلرح مـعـه ـشـيء". تـكـاد تـكـون إجابـاـة ـصـادقة، لـكـن ـمـال

أستطيع تفسيره من قبله هو ذلك الصرار على الموت.
مرة رأيته عائدلا إلى بايته قبل الفجر، كان جاري وزميلي في العمل، رأيـتـه ـفـي ـضـياع
مهول تقشعر له البادان، شاب نحيل العود، شديد الظمأ إلى الحياة، مثل ذئب لم يطأ أنثاه منذ

أول الخليقة، يعود كل فجر سكرانلا ل يواسيه أحد.
أذهب إليه ألقي التحية فل يرد يكون في عالم آـخـر, وذات ـمـرة أـصـاباني بـاـالرعب فـقـد
لل من الغماء كـمـا ـهـي الـعـادة إذا بـاـي أـسـمعه يتكـلـم وصل إلى بااب بايته وأنتاباته الحالة، وباد
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باطلقه وبافصاحة تذكر باالمسلسلت التاريخية, "لماذا أنا يا رباي لماذا لم يـكـن أـحـد غـيـري",
قال جملته وخر في صرعته كالميت، هرعت إليه ووضعته على جنبه اليمن ـحـتى يـسـتطيع

لض لسانه. التنفس خشية أن يع
ـكـان يـهـذي, "أرـيـد إـمـرأة تكفـكـف دـمـوعي وتمـسـح عـنـي المواـجـع, تعـبـت ـمـن ـهـذه

لل؟!! العيشة..تعبت". تلك الليلة باكيت من كل قلبي ضياعنا جميعلا, هل هناك من يسمعنا فع
أعود إلى العمل اليوم التالي فيواجهني الجزاـئـري باـصـوته الممـسـرح "ـسـبعة قتـلـى ـفـي
لي صندوق"، فل أرد عليه، كذلك الحال ل أزعج السيد جيمس، فقضى اليوم باـطـوله ينظـر إلـ
خفية وأنا أراه دون أن يشعر باذلك، لعله يستغرب عدم إزـعـاجي ـلـه، ل ـيـدري ـمـاذا ينـتـاباني
من أسئلة "أونكل جيمس هل تدري من هم القتلى الذين نقذف باهم ـفـي الـصـندوق ـكـل ـيـوم؟"
وأتخيله صامتلا كلوح معدني فأجيب  "إنهم نحن" ، "أونكل جمس أنـاديه فيجـيـب, "يـس" هـم

كما قلت لك ليسوا سوانا..فهل ارتحت الن؟! فل يجيب؟!!
عندما يرد الونكل جيمس، كنت قد سميته كذلك لنه كبير في السن، رجل أسود

قضى أرباعين عاملا في شركة فورد، وعندما أخذ التقاعد أتى ليشتغل معنا، كم رأيت
أشخاصلا مثله يأتون يشاركوننا العمل، فهم عليهم اللعنة ل يستطيعون التوقف عن الكد،

فمعنى ذلك باالنسبة لهم الموت، لكن من يخبر ناجي الشميري وهذا له معي قصة، ذات مرة
لل لتحاد العمال أردت أن أسلم عليه على الطريق، فناديته، كيف حالك عندما سأنتخبت مسؤو

واعبده، فرد "الحمدل يا عبده"، وهكذا لم أسلم من لسانه حتى الن، وكلما رآني، يصرخ
في وجهي "كيف حالك واعبده"، فأرد عليه ممازحلا الحمدل يا عبده، لكنها صارت باالنسبة

لل في الذهاب والياب, كلما رآني أفزعني باصوته الجهوري "هيا كيف حالك يا عبده"، له مث
فأرد عليه الحمدل، طويل القامة ذو سحنة قروية, دخل أمريكا قبل خمسة عشر سنة، أصلع

من وسط رأسه على شكل هلل خسفت باه عواصف رعد  حارقه, أدخله أباوه الذي يعمل
في فورد باعشرين دولرلا في الساعة لكنه يبدو طيبلا جدلا حتى ل أقول ساذجلا وأجرح

أحاسيسه, "أسمي قاسم يا صاحبي", أقول له حتى يرحمني من سلمه, لكنه يصر على "هيا
كيف حالك يا عبده"، كنت قد ناديته باذلك أول مرة عفويلا، وكانت غلطة من الصعب

تجاهلها.
باخير ول الحمد أرد عليه باصوت قاطع، لكنه ل يفهم معنى ما أـقـول.."إـسـمي قاـسـم ـيـا
ـه دون قـصـد باني آدم" صرخت باها في وجهه ذات يوم، وقد كنت غاضبلا لسباب عديدة, لكـن
لي بانفس اللهجة "كيف حالك واعـبـدوه", سأـسـقط ـفـي ـيـدي ول وكما لو كنت أمزح معه يرد عل

أجيب من يقنع هذا الشخص على التوقف عن سذاجته.. طبعلا ل أحد.
كيف حالك واعبده، كلما رآني يصليني باها، فأسكت ول أجيب علـيـه، لكنـنـي ـفـي نـفـس
لل يدرك هذا الـشـخص أي جحيـم لل ل باراءة فيه على الطلق ,هل فع الوقت أسأل نفسي سؤا
نعيش فيه، أتساءل عندما أراه متجـهـلا إـلـى الحـمـام دون أن يراـنـي، فل أـجـد جوابـاـلا، وعـنـدما
لي جملـتـه الثـيـرة والمـسـتفزة "كـيـف حاـلـك واعـبـدوه", فل يخرج من بايت الراـحـة يطـلـق عـلـ
أعيره إلتفاتلا فقط أغوص في مشاغلي الكثيرة وأشعر باحسد عارم تجـاهه، ذلـك الـصـلع ـمـن

وسط رأسه الذي ل يفقه شيئلا, وأقول لنفسي ليتني كنت مكانه في راحة البال؟!!
ومن اللين تتعالى أصوات سيدي أحمد الجزائري وعمي جيمس وهما يتلعنان ويتواعدان

باالويل والثبور ويوشك أن يأكل أحدهما الخر ل أدري لماذا.

.أونكل جيمس دونت باليـڤ ....العم جيمس ل تصدق أي شيء عني
.أونكل جيمس أريو أريد ... العم جيمس هل أنت على ما يرام
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.يو كريزي فور ريل ... أنت مجنون باشكل حقيقي
.بسند أر يو...! قلت هل أنت باخير آي 
.ر :تقال للتبرم ونفاذ الصبر ڤوات إيـ
.لي آز لونج ذي ديد جو چاب...:ما دامو يقومون باعملهم باشكل جيد فل مشكلة لد
.سكحل: السود بااللهجة الجزائرية العامية ال
.يو أوكيه؟!:هل أنت باخير
.يس :نعم
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ثـــــــلث نســــــــاء 

لهن أسماء ثلثة:
ليندا + أمها + عمتها

لهن السود من اللوان السبعة
وهكذا نبدأ القصة..

لي ـهـذا الكلم" كـنـت أغيظـهـا باـعـدم أما ليندا وهي عذراء ما أشد تصميمها على ذـلـك "ل..عـلـ
تصديقي إياها..

فلها حياتها الخاصة التي طالما أهلكتني باترديد تفاصيلها,
"معي غرفة خاصة باي، أدخلها في أي وقت أشاء" عندما تتحدث يـسـمع لـصـوتها رـنـة لذـيـذة

ومحببة تجعل الذي يستمع إليها يشعر بارغبة قوية في تقبيلها على فمها الحمر.

ذات مساء اجتمعت الم والعمة لمناقشة أمر هام يخص ليندا،
كم أشتهيها هذه الفتاة السوداء يا خلق ال.

- اسمعي يا لينور.. قالت الم من باين دخان سيجارتها المتطاير
من فمها وأنفها، لم تجب العمة ولكنها أومأت بارأسها علمة النصات.

- أريد أن أحدثك باخصوص ليندا.
رفعت العمة عويناتها الزجاجية باطرف أصبعها وعادت بارأسها إلى الوراء.

ماذا..-
الفتاة تريد أن نشتري لها سيارة-
هكذا إذن-
نعـم..-
انظري يا غلوريا كيف تمر اليام باالمس كانت ل تـزال تحـبـو واليـوم.. ليتهـا تـسـتقر-

معنا في هذا البيت!
نعم-
وتبتعد عن أصحاب السوء أولئك، فالسيد المسيح ل يحب الفتيات العاباثات-
أوه يا إلهي العاباثات-

     تمتمت العمة العجوز وأردفت..
أنظري يا غلوريا هؤلء الفتيات كم هن مستهترات-
ونحن ألم نكن نفعل مثلهن يا لينور-
نعم ولكننا كنا سنمانع كثيرلا أما فتيات اليوم فهن ـيـذهبن إـلـى الجحـيـم، لمـجـرد ـسـماعهن-

لكلمة "هاي" ..فتيات غبيات.
دعيها تعيش حياتها فيكفيها فقدان الب-
ـن- ـتي تجنـي ـا أـن ـن اللزم، وـه ـثر ـم ـدللينها أـك ـأنت ـت ـا ـف ـي غلورـي ـا عزيزـت ـذريني ـي أـع

مازرعتي ، ثم أخبريني هل ل تزال الفتاة عذراء كما تتقول أمامنا.
هي تخبرني باذلك لكنني مرتاباة في المر، أل ترين باأن أغلب أيامها خارج البيت-
كم هن ساذجات بانات هذه اليام-
لل هو أي نوع من الرجال تقذف بانفسها في أحضانهم.- ما يغضبني فع
ماذا عن السيارة هل سوف تشترينها لها-
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ليرحمني ال فلست أدري ماذا أفعل! طبعلا الحوار لم يـكـن باطريـقـة العـصـر الـبـاروكي-
كـمـا هـو مكـتـوب هنـا, ولكـن لنقـل أنـهـا تـحـذلقات كتابايـة ل أدري لـمـاذا كتبتـهـا باهـذه

الطريقة, رباما الم تعرف ذلك.
كنت أراقبها في عملها وهي مـثـل فراـشـة ـصـغيرة باللـهـا المـطـر، أتـسـاءل بايـنـي وباـيـن

نفسي أي حيوان إبان زانية يطأها هذه الفراشة السوداء، التي تشبه قارورة عسل ممتلئة 
لى هكذا فنظراتك تخيفني. أبادول: ل تنظر إل

انك تعجبينني باسمرتك هذه. -
بسنو.." أجابات بادلل الشيطان نفسه ل يستطيع أن يدرأ عن نفـسـه غوايتـهـا أخبرتـهـا مازـحـلا  "
نن" تسـألت ـفـي بمـ أن أصحاب الشرق مشهور عنهم الفحولـة "وـهـؤلء.." قـاطعتني محتـدة, "

خبث، "هؤلء الرجال من حولك".
"أنا أحدثك عن الرجال الذي تشويهم الشمس والصحاري، ل عن جرذان الثلج الذين تسميهم
لل", "من قال ذلك", "أنا", "ومن أـنـت", قالتـهـا مسـتنكرة، فواصـلت تهكـمـي معهـا، "ـلـو رجا
تدرين كم نحن قساة في هذه المسألة يا ليندا هـل تريـدين التجرباـة", "أـغـرب عـن وجهـي يـا

راكب الجمل"
ذهبت وهي تضحك، أسمها ليندا عمرها عشرون ولها جسد من نار.

ترى هل تكفيها الدولرات الزهيدة التي تأخذها من عملها. عدنا للعصر الباروكي.-
لو كانت ابانتك ذكية لواصلت دراستها الجامعية لكنها فضلت..!-
لينور..مقاطعة باامتعاض..ل فائدة من الندم عـلـى ـمـا ـفـات، فـمـاذا بامـقـدوري أن أفعـلـه-

ذه حيـاتي ، ا مامـا ه تجاه هذه الحمقاء ولم أفعله، فكلما حدثتها من حياتها, "أرجوك ي
ة ل تـدري كـم أتمـزق دعيني أعيشها كما يحلو لي. فأنا أدري ماذا أفعـل", تلـك الغبي

لجلها! 
قاسية كانت ليندا قارورة الكاكاو، ألحظها باعين الشتهاء ول تعير أحدلا أدنى اهتمام.

لل من عادتي أن ل أقف ـعـاجزلا أـمـام النـسـاء وألعيبـهـن، أـمـا ـهـذه "هل ل تزال عذراء فع
الليندا، فقد ارباكتني، كانت مثل الزئبق صعبة المساك، "أنـتـم تكرهونـنـا نـحـن الـسـود أيـهـا

العرب" بااغتتني, "ماذا"
كانت تعني ما تقوله.

نحن...!-
"أنتم ماذا" قاطعتني باحدة.-
حسنلا أيتها الغبية هل تعتقدين أن مطاردتي لك تدل على عنصرية!-
ماذا تعني؟!-

أعني أني اشتهيك باسوادك، أريد أن أسكب ـشـوكلته جـسـدك عـلـى حنـطـة رغـبـتي ـهـل ـهـذه
عنصرية؟! هنا تبدو اللغة من العهد الطباشيري لكن ل باأس على الـقـل لليـقـاع باسـقـرة العـيـن

ليندا الكلبة بانت ستين مليار ألف سنة ضوئية من الكلب والكبر الذي يؤدي إلى الحسرة.
ة فلـم تجبنـي، وأيضـلا لـم تبتسـم، لمعت عينيها بابريق خاطف، كانت تبدو شديدة الجدي

صمتت بارهة، ثم عاودت هجومها مثل قطة شرسة..
هل تريدني أن أصدق باأن رغبتك ـفـي جـسـدي ليـسـت عنـصـرية، بـاـل أنـهـا العنـصـرية-

رون إلـى ة, وتنظ رة شـديدة الدونيـة والعدائي رون إلينـا نظ باعينها، فـأنتم العـرب تنظ
أجسادنا كعاهرات ل يملكن أحاسيس أو مشاعر!

لول مرة أراها وأسمعها تتكلم باتلك الجدية، تلعثمت كانت قد سجلت نقطة قوية لصالحها..
لكنني...!!-
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لكنك تشتهيني أيها الذئب الصحراوي.-
لل أنا لست عنصريلا لم أكن متأكدلا من هذا فأنا اشتهي مختلف النساء.- فع
يا لك من حيوان؟-

حاصرتني باصدقها فحاولت ترطيب الجو 
لست حيوانلا كما تظنين فقط أريد أن ألتقي ثقافيلا مع الجساد!! -

جلجلت ضحكتها عاليلا وباانت أسنانها البيض..         
تلتقي ماذا...؟! وواصلت ضحكها حتى طفر الدمع من عينيها العميقتي السوادء.-
كم أخشى أن أموت يالينور، وهي باعيدة عني، أحيانلا كثيرة أباكي عـلـى ـسـريري ـحـتى-

ـا الـصـارخ، تبتل وسادتي أخاف على ليندا، ماذا تخبئ لها اليام، خصوصلا مع جمالـه
كم تمنيت لو أنها لم تكن أبانتي أو أنني كنت عاقرلا فأخشى عليها من الذئاب!

دعيها تعيش حياتها يا غلورـيـا، كـمـا يحـلـو لـهـا. ياللعـنـة البـاروكيين كلـهـم مـع دواباـهـم-
ووجوههم الكرتونية التفاصيل.

هذا صحيح لكنني أخشى أن تنتهي إلى ـعـاهرة ـتـبيع جـسـدها، مقابـاـل باـضـعة دولرات-
حقيرة،باينما باإمكانها العيش معنا ومواصلة دراستها الجامعية.

ماذا قررت باخصوص السيارة؟!-
قاطعتها لينور محاولة إنهاء الموضوع بارنة شكسبيرية لم تعد رائجة اليومين دول.

قلبي ل يطاوعني، أخاف ضياعها هذه العنيدة أنها ل تزال صغيرة والشارع ل يرحم.-
كانت تتكلم باانفعال وأمارات القلق باادية على وجهها، ثم أنفجرت فجأة في البكاء، كان
باكاء أم تخشى على وحيدتها الضياع، ومن باين دموعها أعلنت استـسـلمها.. "نـعـم سأـشـتري
لها سيارة وليفعل ال ما يشاء!". هذا ما يسمونه باالفيلم الهـنـدي الـعـور والكسـح والمصـاب

بافتق في المصران موش العور.
ـايرة- ـا مـس أظن يا عزيزتي غلوريا أننا غدونا باأفكارنا موضة قديمة، ولذلك يجب عليـن

الواقع رغم رفضنا له وهذا أفضل!
كانت سيارة رائعة التي اشترتها لها أمها، ـسـيارة ركبتـهـا ـمـرات عدـيـدة وتمنـعـت فيـهـا ليـنـدا
مرات عديدة على منحي ولو قبلة، الحق أقول لم يكن يهمني سوى جسدها أما مشاعرها كمـا
قالت ذات مرة، فلم تعنني في شيء. ل أدري لـمـاذا تـصـر عـلـى أـصـرارها البلـيـد، "ترـيـدني
خذني على فراش الزوجية", أل تذكرنا هذه الجملة بامشهد من فيـلـم مـصـري أباـيـض وأـسـود!
كانت ماكرة وقاطعة في هذا الموضوع، أخيرلا رضخت للمر الواقع ووافقت على الزواج.،

لم أكن جادلا في ذلك فقط حتى أنال المنال.
في ليلة السبت الموعودة انتظرتها ولم تأتي ترى هل شعرت باالخديعة ..  رباما.

ليندا أين أنت؟!!.
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الحاج مثنى الذي لدغه الحنش 

ـك الـصـباح ـان ذـل ما كادت فأسه تصل الرض، إل وقد تبعتها صرخة عظيمة تشق عـن
الباكر الذي لم تستطع شمسة باعد، والنكي ذـلـك أـنـه رأى باقـيـة غريـمـه يتسـرب متبخـرلا ـفـي
مرج قريب كثيف باشجيراته القصيرة القامة، كان ثعبانلا أـسـود، ـمـادت بـاـه الرض لـقـد سـلـدغ،
أول ما فكر باه أنه لم ينم الليلة الفائتة مع أم العيال متصنعلا الغضب منها لنها تجاهلت ـنـداءه
ندائه المتكرر مع أنها كانت مشغولة باأعداد القهوة له، ل يدري لماذا أحس باالحسرة تفت في
باح كبده عندما تراءى له أنه على وشك الموت، لو كـان يعلـم مـا سـيحدث لـه فـي هـذا الص
لباشر قرة عينه كما ينبغي لمفارق أن يفعل, "ياغارتاه..حنش أسود لقصني..أنجدوني", أقـبـل
باعض جيرانه الذين كانوا يستعدون لفلحة أراضيهم، "أيش حصل يا ـحـاج مثـنـى"، ـلـم يـكـن
ـي كبيرلا جدلا في السن، كان في حدود الخمسين، صدف أن حج ذات مرة باعيدة عند ما كان ـف
ـش.. الثلثين، يعني قبل عشرين سنة، ولم يفارقه لقب الحاج حتى ساعة لدغه, "لقصني الحـن
ـاج ل أشهد أن ل إله إل ال وأشهد.........."، كان يتلو شهادة الذي يموت, "على مهلك يا ـح
تقلق المور سهلة"، كانوا يحاولون تهدئته في رعبه العظيم، لم تكن الحياة تعني ـلـه ـشـيئلا إل
في تلك اللحظة، "أحملوني روحوني البيت خـلـوني أـمـوت باـيـن عـيـالي", حمـلـوه باـيـن أـيـديهم
مهللين مكبرين وهو يبكي, العم مثنى القصير القاـمـة، الـسـمر الـلـون الـشـديد الـتـوتر، قـضـى
ثلثة أيام في بايته ولم يمت، كان قوي البنية لكن قدمه الملدوغة تورمت فقرر أباـنـائه اـلـذهاب
باه إلى حيث يوجد مستشفى على مسافة أرباعة أيام على ظهور الحمير كـان ذلـك فـي عصـر
ما قبل التاريخ, ولما لم يستطيعوا وضعه على ظـهـر حـمـار أو جـمـل، وـضـعوه داـخـل نـعـش
ومضوا باه سيرلا على القدام، ونظرلا لشهرته في القرـيـة أـخـذت النـسـاء خصوـصـلا القريـبـات
بمند يده من مكانه وأخذ ورقة ثومة يتبعن موكبه مولولت, "سكل هذه الثومة يا عم شا تنفعك", 
خضراء وأكلها عن آخرها، وثانية تناوله قمع لبنا رائبلا "أشرب ـهـذا ـيـا ـعـم مـسـعود علـشـان
السم", فخطفه ملهوفلا وكرعه كرعة واـحـدة ـفـي ـخـوف ورـعـب فظيعـيـن, فـسـال اللـبـن عـلـى
لحيته وملباسه, فبدا كما لو كان مجنونلا أعمى, وأـخـرى تـنـاوله وـعـاء مليـئـلا باالـسـمن البـلـدي
لل فأفرغه في معدته كالملهوف، واحدة تعطيه طحين ذرة فسكبه في حلقه، وثالثة تعطيه باصــ
أخضر فبلـعـه دون مـضـغ, وحـلـوى وـسـبرتو، ـفـامتلئ الرـجـل ـحـتى تـحـول إـلـى باالوـنـة تـثير
الرعب، كان مغبرلا باالطحين ملطخلا باالعـسـل والحلـيـب، أـشـعث الـشـعر ملـطـخ اللحـيـة، طـفـح
النعش باسوائله الحليب والسمن وعشرات السوائل اـلـتي ل أـسـم لـهـا، وعـنـدما لـعـب الـسـبرتو
لء تقشعر له البادان ساعة من الزـمـان, ـثـم ـخـر ـسـريعلا ـفـي بارأسه رفع صوته وأخذ يبكي باكا

النوم وشخيره سيسمع إلى القرية المجاورة التي تبعد يومين ونصف. 
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خبابايــر بالغـــــــة شكسبيـــر

ها هو يعود كرة ثانية ليقسم بارأس أمه باأنه لم يقصد ذلك وأنه لن يأتي سكرانلا مرة ثانية إـلـى
العمل!

ومع ذلك مرات عديدة يأتي إلى العمل سكرانلا ل يكاد يقوى على المشي.
أدفعه باعيدلا لن رائحة الكحول تخنقني، فيندفع بااتجاهي ضاريلا تشد ـمـن أزره لـيـترات هائـلـة

من البيرة التي  تجرعها في غمضة عين.
"طيب.. لقد صدقتك عد إلى العمل", يوشك أن ـيـذهب لكـنـه يـعـود أـشـد ـضـراوة ليؤـكـد
اعتذاره, أنا أعرفهم هؤلء السكارى وأعلم باأنه صادق النية، لكن حركة الكحول ـفـي أمـعـائه
تكون كحركة الزئبق في دورق مغلقة، كلما أنساب في جهة انـسـاب مـعـه اـلـدورق ـفـي نـفـس
ادقلا التجاه ، وهذا هو حال السكران دائملا، يقول الصدق لكن لنه فـي ذلـك الـوقت ليـس ص
مع نفسه في الصل، يجتهد ليبدو صادقلا وهـنـا تـكـون الكارـثـة, "ورأس أـمـي أنـنـي ل أقـصـد
اهله باإسـتمرار، فيـزداد ضـياعه. حيرنـي معـه وكـأنني أنـا ه، وأتج ذلـك.. إنمـا....", ل أحب

السكران. 
أربات على كتفه, "ل تخف المور على أحسن ما ـيـرام", وـمـا يـكـاد يفـعـل ـحـتى يـعـاود
أدراجه، هل يضن هذا الحيوان أنني سأقضي وقتي كله أتقبل اعتذاره، "عد إـلـى مكاـنـك وإل
فقسملا بارب أمي وأمك لجعلك عبرة لكل العمال..ـهـل فهـمـت", ـصـرخت ـفـي وجـهـه بـاـأعلى
صوتي، حقيقة لم أقصد ذلك.. لكن ما علينا، عقدت الدهشة وجهه وبادا للحظة واحدة، كما لو
أنه قد استيقظ من سكرته من شدة الذعر الذي انتاباه، لم ينطق، تراجع، وهو يحرك يده كأنما

ليقول "اتس أوكيه.. ها ..".
لقـد ذكرنـي باالسـيدة ـكـارمن، السـيدة السـوداء الـتي تزوجـت بارـجـل مـن باورتوريـكـو،
خوسيه اللعين قبل أرباعين سنة، ثم وفجأة يهجرها ويذهب مع فتـاة فـي عمـر بانـاته، ولطالمـا
لعنته أمامي، "اللعين الفاسق الكلب، الـخـائن الـذي سـيلقى باـه الـرب فـي نـار جهنـم إـلـى أباـد
البادين"، وأنا أطيب خاطرها وأطبطب على كتفها مواسيلا، ـمـاذا باإمـكـاني أن أفـعـل لـهـا ـهـذه
السيدة الطيبة القلب غير تصنع السف, "نعم إنه رجل حقير..." ـيـاه، وـهـي تـبـدو مستـسـلمة،

بجلد...إتس سو ساد... "، كانت تبدو حزينة جدلا، لكن العمل يريد حركة يا ـكـارمن،"أوه ماي 
أنا عند ال وعندك تحركي، خلص عرفنا أن سليل الكلب، هـجـرك باـعـد أرباعـيـن عـقـدلا ـمـن

الزواج، لكن ما ذنب أمي أنا في هذه المصيبة.
ل تفهم باماذا أخطرف لكنها تواصل، تمتمتها المعهودة "ـيـاه.. إـتـس ـسـوبااد يـنـج ـمـان".
لى لتشكي لي ضرها، فأنا متأكد أن ساعة كاملة ستمـضـي ونـحـن ـنـذرف اـلـدمع عندما تأتي إل

باسبب إبان العاهرة البورتريكي  الذي.......!!
يا خلق ال أنا نفسي أعرف ليش كل العجائز والـسـكارى ل يعجبـهـم الـشـكاء إل عـنـدي

خصوصلا أثناء العمل؟!
ماما كارمن ل تحملي هما.. ال سيتكفل باه ذلك السافل. 

فتردد ورائي "أوه.. نعم .. نعم .. ال...".
أيام طويلة وساعات ستهدر وأنا أستمع إلى أمي كارمن بانت جونزاليس رحم قبره، لكنها
أراحتني لسبوعين ول دـمـوع، ول "أوـمـاي ـجـاد اـتـس ـسـو.ـسـو.ـهـرت." أـسـبوعين باالتـمـام
والكمال، والن ها هو صاحب البلد يأتي والبيرة تنضح شدقيه مثل جمل سنحر غيـلـة، ـعـدت

  دد... إتس ماي أوه الحزن شديد شيء هذا إلهي يا سإاد...:أوه  سإو جج . 

)217(



إلى طاولتي، لحاول مواصلة عملي، فإذا باصوت خفيف ناعم.. يـنـادي ـمـن وراـئـي، أعرـفـه
حق المعرفة، أنه صوتها.. أمي كارمن بانت الفقيه جونزاليس بااريرا, هجمي هجماه واحرقي

حرقاه إلى آخره في هذا اليوم أبان الكلب الذي لم ينتهي باعد.
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انــــــــزواء  وكوابايس مالحة 

أغلق بااب الغرفة وأغلق النافذة الوحيدة، وخلع كل ملباسه وألـقـى بانفـسـه عـلـى الرض
باقوة، كز على أسنانه متألملا وأغمض عينيه وقرر أن يبقى هناك إلى الباد.

في الليلة الولى رأى نفسه في صحراء، مليئة بابشر ـعـراة ـكـانوا يـحـاولون اغتـصـاباه،
هرب منهم، كان يبحث عن مأمن، عندما وصل إلى نهاية الفق, رآه مغلقلا كما لو كان داخل
حجرة ضـخمة ـمـن زجـاج, أسـند ظهـره إلـى الجـدار الملـس واسـتعد للقتـال، باينمـا العـراة

يتقدمون منه بابطء وألسنتهم في أيديهم تلمع تحت شمس لها أسنان مثل سكاكين باارزة.
في الليلة الثانية رأى أمه، كان ممزق الثياب يقتله عطش ـمـاحق، ناداـهـا، ألتفـتـت إلـيـه،
وواصلت سيرها إلى حيث ل يـدري، ناداهـا... أمـاه، ـلـم تلتـفـت باينمـا الـعـراة يتـاباعونه، لـهـم

عيون صحراء مثل جمر وأجساد ممزقة تخرج منها ديدان صفراء.
في الليلة الثالثة رأى نفسه يحمل حجرلا هائلة على كتفيه، ـكـان كلـمـا ـحـاول الـسـير باـهـا
سقط وسقطت عليه حاول الصراخ، أنحبس صوته ـفـي حنجرـتـه، فـجـأة رأى شخـصـلا يعرـفـه
جيدلا له جسد ذئب ووجه إنسان، له أنياب باارزة، تقدم منه تحت صخرته الهائلة وأخذ ينهشه

دون شفقة.
ـفـي الليـلـة الراباـعـة ـكـان ـسـكرانلا دون أن يـشـرب قـطـرة كـحـول ـيـود التقـيـؤ، مرتـجـف
ـل ـم مـث الطراف يسيل لعاباه على صدرة باغزارة، رأى جماعة من أناس يعرفهم تدحرج إليـه
ـم اـسـتغاثهم فأـغـاثوه باـسـيوفهم وفؤوـسـهم وـسـكاكينهم ـدما وـصـل إليـه ـد، وعـن ـكـرة ـمـن حدـي

وهراواتهم وأشبعوه تمزيقلا.
في الليلة الخامسة كان يقرأ كتابالا ضخملا له مليين الصحفات, كتاب مليء باحرقته وفي
الصـفحات الخيـرة كـانت وصـيته مكتوباـة بـاـدم قلبـه. ـكـانت وصـية وحسـب، نقاطهـا جمـر

وحروفها أسياخ محماة.
نر خلق ـكـثير أـمـام ـنـاظريه، بم المرأة التي أحبها ذات يوم، رآها عارية مستباحة الجسد, 
حاول أن يشيح بابصره عنها لكن وجهه تسمر بااتجاهها، كانت تتأوه باشبق له رائحة الرماد.

في الليلة السادسة كان يهوي من شاهق، ولم يصل إلى الرض حتى الن، في سقوطه
رأى خلق كثير، ينظرون إليه ويضحكون باضحكات لها لون الدم.

رأي أمه مرة ثانية ناداها،  أ..وجيع يا أماه"
لم تقل شيئلا نظرت إليه وباكت، اقتربات منه وضعت كفها على جبينه فـانهمرت دـمـوعه
محروقة شديدة اللتياع، فجأة أقبلت كلب لها وـجـوه باشـرية، ـسـحبوها ـمـن ـشـعرها وعـنـدما

حاول الدفاع عنها مزقوه باأنياباهم.
في الليلة ما قبل الخيرة رأى نفسه في الجحيم يعذب عذابالا سنكرلا ـلـم يـعـذب مـثـل ـعـذاباه
أحد، وكان كلما دـعـا واـسـتغاث أن يرحـمـوه ل سيـسـتجاب ـلـه إل بامـقـامع ـمـن حدـيـد، ـفـانزوى
وحيدلا في تلل النيران وأخذ يبكي باكاء يخرج من عـيـن القـلـب, باـكـاء اـلـذي ـلـم يـجـد فرـصـة

واحدة للدفاع عن نفسه في الحياة  وباعدها.
رب في الليلة الخيرة رأى وكأن الجحيم قد أقفرت من سكانها ولم يعد فيهـا سـواه ليض

وحده باعذاب أهل النار جميعلا.
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مواجهــــــة

وقفت أمامه ملفعة باالسواد الذي ألبسها إياه، بامجرد وـصـولها إـلـى مـطـار اـلـوطن اـلـذي
أتت لرؤيـتـه، ترتـسـم دهـشـة محاـيـدة عـلـى وجهـهـا الحنـطـي، وكلمـتـه بالـغـة عربايـة ذات لكـنـة
متفرنـجـة مـشـوباة باـخـوف خـفـي، كاـنـا وـحـدهما تحـيـط باهـمـا خـضـرة جبلـيـة جاـمـدة "أبـاـه..."
وسكتت، لم يلتف أو يرد، كان يبدو مثل ميت قديم يعصف باه قهر دفـيـن، ل يـدري مـا اـلـذي
لل مـن اباه، ليسـتمد منـه قلي ات ثي سوف يقدم عليـه وكيـف تحسـس المسـدس المخفـي فـي طي
لحه ثباتلا وحشيلا يكرهه ويريد أن يفر عنه لكن لباد منه في هذه الساعة الكئيـبـة والطويـلـة ثباتأ
ور ما ـسـيحدث، وأن البـنـت الحـلـوة ـلـن تـعـود باعمره كله، ل شيء حولهما يدل على أن ثمة أم

إلى تلك الرض البعيدة المخضبة باالثلج, بال ولن ترى القرية التي أتت لزيارتها.
كان مكسورلا حتى العظم، وكلمات الناس تطعنه في أعز ما يملك, "البنت طارت وأنت
في القهوة تلعب الورق", لم يصدق في باادئ المر، أحس كما لو أن هـنـاك خياـنـة ـمـا تقـصـد
النيل منه. يراها أمامه مثـل فراشـة مبلوـلـة، "أباـه نظراـتـك مخيـفـة" ـكـان يـحـدق فيـهـا باـحـزن
وكره، باحب وخوف، كانت نظرات زائغة، كان قد عقد العزم على تنفيذ ـمـا ـقـرر القـيـام بـاـه،
وكانت تعوزه شجاعة لحظة الطلقة الولى، لم يظن أبادلا في ـسـالف أـيـامه، أـنـه ـسـيأتي الـيـوم

الذي سيقف أمام ابانته الوحيدة ليصليها من نيران قلبه ومسدسه.
وحتى حينما سقطت مضرجة بادمائها، كان يشعر كما لو أنه في كاباوس، زـهـرة العـمـر
التي أرواها باحبه ودلله سقطفت ذات ليل، كانت نـظـرات الـنـاس تقتـلـه وتعلـيـره باـعـاره، بـاـأبانته
التي تمارس حياتها باحرية زائدة، تلك الحرية التي دمرته ولم يستطع أن ينبس باكلمة واحدة،
"ل تضايقوني وإل غادرت البيت إلى غير رجعة", كان تهديدلا صارملا وهذا ما ـكـان يخيـفـه،
أن تهرب البنت، فيصبح مضغة في أفواه الناس إلى يوم الدين. يتذكرها في طفولتـهـا البعـيـدة
طفلة ذكية كثيرة السئلة مفرطة الرقة، كانت بامثابـاـة ـشـمس أـشـرقت ـفـي ـسـماء حـيـاته، باـعـد
دزينة من الذكور  الذين تخلوا عنه باعدما فاحت رائحتها، لكنها سرعان ما تحولت إلـى عـدو
أشر، وشيطان خرج من صلبه ليضع وجهه تحت الحذية آخر عـمـره. ـسـت طلـقـات نهـشـت
جسدها بال رحمة، مزقته حركتها اليائـسـة لـسـترحامه. عـنـدما أـشـهر المـسـدس ـفـي وجهـهـا،
تراجعت مذعورة إلى الوراء، تعثرت، وقعت على الرض، "ل ياباه.. ل تقتلني", كان كـمـن
أصيب باصمم مفاجئ لم يعد يسمع سوى تشفى النظرات في العيون, "انتـبـه لبنـتـك", ـلـم يـكـن
أمامه خيارلا آخرلا، فقد عرف الجميع باقصتها مع ذلك الزنجي اللعين، ـلـم تعـطـه فرـصـة ـكـي

يدافع عنها. 
كان يعض أصاباعه ندملا على كل دقيقة دللها فيها، وها ـهـي النتيـجـة الن ماثـلـة أـمـامه,
يمكن أن يطمسها باضغطة سريعة على زناد المـسـدس, وينتـهـي ـكـل ـشـيء ويـعـود ـلـه ـشـرفه
المهدور. تأملها مرتجفلا وهي تتخبط في موتها ودمائها تجري أـمـامه، للحـظـة ـمـن اللحـظـات

فكر باقتل نفسه فيستريح من كل ما يعتوره من عنا وشعور باالضعة والهوان والندم.
حينما أخبرها باأنه سيزور الوطن وأنها ستذهب معه، ـلـم يـصـدق أذنـيـه عـنـدما أـخـبرته
باموافقتها، ل يدري لماذا تمنى في قرارة نفسه لو أنها ترفض وتتمنع، لكن موافقتها الـسـريعة

لم تجعل أمامه خيار سوى المضي إلى موتها.
باعد ـسـنين طويـلـة عـلـى موتـهـا ظـلـت موافقتـهـا الـسـريعة عـلـى الـسـفر ـتـؤرقه وتـقـض 

مضجعه، هل ضحت باحياتها من أجله، ومن أجل أن يستريح ويرفع رأسه باـيـن الـنـاس ـحـتى
لو كان الثمن حياتها، هل شعرت باالذنب تجاه الذي أحبها ودللها، ظلت الموافقة ذـكـرى ـمـرة

 وطـنـه البعـيـد، أـخـوهاستمرت معه حتى نهاية حياته. لم يخبر أـحـدلا ل زوجـتـه ول أهـلـه ـفـي
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الوحيد الذي عرف باكل شيء وهو الذي اسـتقبلهما فـي المـطـار والمـسـدس فـي جيبـه، ـكـذلك
سيارة الرحلة الخيرة واختفى, "ل تتراجع أغـسـل ـعـارك باـيـدك.. توـكـل"، أـشـترى ـتـذكرتي
سفر وطار بااتجاه القتل الذي سيصنعه باعيدلا عن العيون، كان قد خطط لكل ـمـا ـسـوف يفعـلـه

هناك.
ركب السيارة التي كانت في انتظاره وتوجه باإتجاه قريته, "واو..ما أحسن هذه البلد",
كانت مبهورة باالجبال والناس والرض والطقس، أثناء سفرها بااتـجـاه الـمـوت اـلـذي يترقبـهـا
في نهاية الطريق دون أن تدري، وحينما وصل إلى المكان المحدد البعيد عن الطريق العام،
أمرها باالترجل، كانت تحدق باانبهار في ما حولـهـا, "اـلـ..", ـلـم يـسـتعجل قتلـهـا بـاـل أعطاـهـا
فرصة لمشاهدة الطبيعة أمامها فرصة اخيرة هي آخر ما يمكن أن يقدمه لـهـا، الطبيـعـة اـلـتي
علمته أن غسل العار ل يكون إل باالدم، تمنى لو أنه لم يـكـن منـهـا ـهـذه الطبيـعـة القاـسـية، ـلـم
يكن أمامه منفذلا آخر فقد اختارت طريقها وداست على شرفه وكبريائه وأباوته باحذائها, رـغـم
توسلته الباكية، "يا بانتي نـحـن نختـلـف ـعـن ـهـؤلء البـشـر، وـمـا تـقـومين بـاـه يجـلـب الـعـار..

أرحمي شيبتي آخر عمري".
كانت في عالم آخر، عالم الغرامـيـات ولـيـالي الجـنـون, "ـهـذه حـيـاتي وأـنـا ـحـرة فيـهـا".
مرات كثيرة تفقدها في غرفة نومها فل يجدها، حتى تعود ـفـي الـيـوم الـتـالي منهـكـة محطـمـة
ت ا بان ة ي تتخبط في سكر مقرف، فيجن جنونه ويوشك على قتل زوجته, "أيـن ابانتـك يـا كلب
الكلب", كان يتمنى لو أنه يشرب من دمها، لكن القانون ـفـي ـصـفها، وباـقـدر مـا حـقـد عليهـا
حقد على نفسه, "أنا السبب.. أنا الذي صنعت منها عاهرة بـاـدللي الـغـبى ـفـي زريـبـة اـلـذئاب
هذه". كان يشعر باها ـضـحية ل ـحـول لـهـا، لـكـن ـمـن ـحـوله ل يرحـمـون، همـسـاتهم ـسـكاكين

تنهش كبده، ولذلك قرر أن يضع حدلا للجحيم باإخمادها مرة واحدة وإلى الباد.
لم يتكلم باـل أـخـذ ينظـر إليـهـا باحـيـاد، سـاعة كاملـة أنقضـت قبـل أن يـسـتجمع ـشـجاعته
الخائفة، ويسحب مسدسه ويشهره في وجهها, "سامحيني ما فيش طريقة ثانية غير هذه", لــم
يسمع صرختها المرعوباة، ست طلقات ثقبتها في أماكن متفرقة من جسدها، كان ـقـد تحاـشـى
روت قـبـل أن تـهـوى إـلـى الوجه، لم ـيـرد أن ـيـراه مـشـوهلا، ذـلـك اـلـوجه اـلـذي أحـبـه ـكـثيرلا. تـلـ
الرض، رفست بارجلها ـثـم ـهـدأت حركتـهـا تماـمـلا، تـقـدم بااتجاهـهـا، ـكـانت شاخـصـة البـصـر
ره فاغرة الفم وهي ممدة على ظهرها في انكسـار المـوت، حمـل رأسـها ووضـعه علـى حج
صامتلا متجهم الوجه منهارلا واجف القلب، والماـضـي يـنـداح أـمـامه ـصـفحة بايـضـاء. هـا ـهـي
تحبو وتلثغ في الكلم، ها هي تقلده في الصلة، ثم ها هي تشب فتاة جميلة شديد الفتنة, "أين
ـن ـها باـي كنت..عندما أنزلقت ابانتي إلى الهاوية", وها هي الن جثة هامدة باين يديه، ضم رأـس
ـرة أجـهـش ذراعيه باقوة مطلقلا تنهيدة عميقة وحينما لمست شفتاه جبينها الناصع في قبلة أخـي

باالبكاء.
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كل يوم أحد في الثالثة عصرلا عندما أذهب إلى مطعمي المفـضـل اـلـذي يـقـدم ـمـأكولت
اك وراء البـاب ده هن احلية, أج ترويت فـي مدينـة "واينـدات" الس باحرية، ويقع على نهـر دي

الزجاجي، يراقب الطريق المقفرة في مثل تلك الساعة من ساعات الشتاء الموحشة.
وجه قاسي الملمح منسق المعالم، تزيده سمرة بالده البعيدة التي ل أدري أـيـن موقعـهـا
ـا أراه في الخارطة غموضلا في وقفته المتبرمة. ل أدري لماذا كانت تأخذني القشعريرة حينـم
شاخصلا مثل تمثال فرعوني ينظر إلى الفراغ، بال لـقـد كـنـت أـشـعر بـاـبرودة خفيـفـة ـتـدب ـفـي

أطرافي، في كل مرة أذهب فيها إلى المطعم وأتذكر باأنني سأجده أمامي.
قراباة الثلثة أشهر وهو ل يخلف موعده ولو لمرة واحدة، ـفـي وقفتـه الـسـاخطة كـمـن 

يوشك على البكاء.
ري لكنـه وأـصـاباع يـده ذات مرة اقتربات منه باعد أن ولـجـت مباشـرة، حسـبته ـسـيلتفت إـلـ
اليسرى تقبض على كيس بالستيكي باثـبـات. وأـمـارات التـعـب باادـيـة عـلـى وجـهـه ـلـم يلتـفـت،
هالني منظر عينيه وهما تخترقان طيور الثلج المنهمرة من السماء, كما لو كان ينتـظـر ـقـدوم
القيامة, "هاي" حييته في محاولة لجره إلى ـحـديث ل أدري ـلـه باداـيـة, "ـهـاي" قالـهـا دون أن
ينظر في وجهي، وعندما انتبه إلى أنني لم أمضي في حـال سـبيلي، التـفـت باكـل تعبـه, "هـل

باإمكان مساعدتك يا سيدي؟!"
رده فاجأني، فقسماته القاسية لم تجعلني انتظر ردلا مهذبالا، ثوان مرت وأنا أتأـمـل ـقـامته
المنحوتة من عناء, "عفولا" نبهني عندما طال وقوفي أـمـامه أـحـدق فـيـه, "آ.. ل ..ـشـكرلا.. ل
ق المغطـاة باالثلـج شيء", تلعثمت مثل طفل أخـرق، لـم يبتسـم باـل أدار وجهـه بااتجـاه الطري
والوحل، وغاب في البلل البارد, الذي يبسـط ردائـه علـى كـل شـيء وكـأنني لسـت موجـودلا
أمامه. صرت استعجل وقت العمل العائلي الذي أخصصه كل أحد للعائلة، وبامجرد أن انتهي
منه أركب سيارتي واتجه إلى المطعم النـهـري، لعلـنـي أراه ذـلـك الشـخص اـلـذي ـشـدني إليـه
باشكل أعجز عن تفسيره، في وقفته الثاباتة التي تجعلني أسير ارتباك ل أدريه، ـيـوم باـعـد ـيـوم
وشهر باعد آخر، وأنا أراقبه مرة بارفقة زوجتي التي لم تر في الموضوع ـمـا ـيـثير اهتمامـهـا,
"مجرد شخص ينتظر أحد ـمـا", وـمـرة باـصـحبة أـصـدقاء وـمـرات ـكـثيرة لوـحـدي. ذات أـحـد
عقدت العزم على ضرورة فتح حوار معه في أي شيء بال ورباما قد أدـعـوه إـلـى باـيـرة, وـلـو
أنني أعلم باأن باعض الغراب ل يقترباون من الكحول، كنت أحدث نفسي أثـنـاء ـتـوجهي إـلـى
المطعم، عـنـدما وـصـلت إـلـى هـنـاك أحسـسـت باانقـبـاض ـشـديد ـفـي ـصـدري, فـلـم ألـحـظ ذـلـك
ـة الشخص في مكانه المعتاد وراء الزجاج يراقب الفق باعينيه الحادتين، مزقتني غصة عميـق
لغياباه المفاجئ، سألت عنه فأخبرني أحد العمـال باـأنه "قـد تـرك العمـل ولـن يعـود", "..إلـى
أين", سألته بالهفة الفاقد لشيء مـهـم, "إـلـى حـيـث ل أدري ـيـا ـسـيدي". طلـبـت طبـقـي المعـتـاد
وكأس نبيذ، لم أكمل الطبق، دفعت الحساب وغادرت المطعم إلى غير رجعة, "ما هو العمل
الذي كان يقوم باه" سألت, "مغسل صحون" أجاباني العامل، ذهـبـت أـنـا أيـضـلا سأـسـائل نفـسـي،

أين عساه يكون ذلك الشخص الذي لم أسألة ولو لمرة واحدة عن اسمه.
وايندات- ذات شتاء باعيد
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سمر، "سنة أو سنتين وأعود إليك"، ـقـال ـهـذا قـبـل عـشـرين عشرون عاملا من النتظار ال
سنة ليلة سفره إلى أرض لم أسمع باها من قبل، باكيت على صدره خوفلا من فراق ـقـادم وـمـن
ـة مجهول ينتظره، باكيت على صدره عمرلا ل أدري باأنني سأقضيه في انتظاره. كنت مجنوـن

باه رجلي الول والخير، أغار من نفسي وأخاف عليه من لدغة النسيم الخفيفة.
عشرون عاملا لم أسمع صوته، لم يرسل لي حتى صورة، ـلـم يـقـل لـمـرة واـحـدة "كـيـف
ـذرته ومـضـى حالك يا فاطمة"، كلمة واحدة تطفئ لهيب النتظار القاهر، قذف في أحشائي بـا
وراء البحر، غاب في البعيد الما باعده باعيد، ومر العمر، أنجبت له ولدلا يشبهه، ولد كـان كـل
عزائي في غيبة الب، نصحوني باعدم النتظار فهو لن يعود "سحرينه بانات البـحـر"، لكنـنـي
ـم ما صدقت، لقد وعدني باالعودة، لم أضع على جسدي أية ريحة عطر, وفرتها ليوم اللقاء، ـل
أخنسه بالحظة فرح مع نفسي ما ـلـم يـكـن مـعـي لنـفـرح مـعـلا، وـتـوالت الطعـنـات، ـقـالوا ـتـزوج،
سمت قبل سماع ذلك، طيب ماذا عني، ماذا عن ـشـباباي اـلـذي أوقفـتـه ـلـه، ـمـاذا تمنيت لو انني 

عن جسدي الممسوس باسحره، عن حبه الكبير داخل قلبي!
عشرون عاملا من الدموع

عشرون عاملا من القهر،..
كنت أسأل، أتلقط أخباره على استعداود للعفو عنه، لو أنـه أرسـل كلمـة صـغيرة ملفوـفـة
في ظرف يقول فيها أنه ل يزال يتذكرني، وأنه سيعود لكـنـه لـم يعـد، لكنهـا لـم تصـلني تـلـك

الكلمة التي قضيت عشرين سنة أنتظرها! 
لخيل الشوق الذي خزنته باين ضلوعي، من يستطيع تصور تلـك الليـالي الـتي من يقدر ت
سهرتها وحيدة في انتظاره، من يجرؤ على أن يسأل النجوم الـسـحيقة ـكـم ناجيتـهـا، ـكـم نـمـت
لل، متذكرة كل همسة وـكـل لمـسـة تحت ضوءها منتظرة شخص غاب عن ناظري دهرلا طوي

وكل لحظة حب قضيناها معلا، كيف استطاع نسيان كل ذلك!
ـت نصحوني باطلب الطلق "زوجك ضاع"، لكنني ما صدقت، كنت أترقب عودته لثـب
اباه، أردتـه أن يعـود دفاعـلا عنـه أمـام الحسـاد للجميع باأن مثله ل يضيع ول ينسى أهله وأحب
سطعـنـت ـفـي والشامتين، أردته فجرلا يشق ظلم عمري، ونجملا يضيئ طرـيـق لـيـل القاوـيـل، 
راس مالي في انتظاري الطويل، مزقتني ألسن الـسـوء، طعـنـوني ـفـي ـشـرفي لنـنـي أحببـتـه،
لنني أنتظرت فارسي وحبيبي ورجلي، أنتظرت ـضـحكاته، رائـحـة جـسـده، أنتـظـرت رأـسـه
ـا عندما يأتي ويضعها في حجري ونعاود الثرثرة كما في سالف اليام، لكنه ما رجع، لكنه ـم
سمع صوتي أشق باه وجه الليل الطويل في ندائي المجروح لسمه الحبيب, "يا عيل عيلوه يا

ناجي عادك شترجع يا شقاي"؟!
ـه لي من عيوني، لكن يا زوجتي غدرني الزمان، ما رأيـت يعلم ال يا فاطمة باأنك أعلز عل
وعشته لم يكن ليخطر لي بابال، لو علمته ما ذهبت ول ضيعت عـمـري وراء البـحـر أبـاـدلا، ل
ـف ـذكرين كـي تظني باأنني نسيتك يا أول حب وأجمل عمر، لكنه الحظ السيئ يطاردني. هل ـت
ـوته، ـه وكـس كانت حالتي قبل السفر، فقر وفاقة، مجرد أجير في أراضي الخرين، عبد بالقمـت
ري، ولهذا رحلت إلى بالد اـلـ الواـسـعة، ولـهـذا ـهـاجرت لرـفـع ـعـن حتى مهرك كان دينلا عل
عنقي ذل العـمـر وقـلـة الحيـلـة، ورحـلـت وأنـا أباـكـي دون أن يـرى أـحـدلا دـمـوعي وـضـياعي،
ـى ـا أغـل وعملت واشتغلت في أعمال كثيرة ومضنية، وسأهنت في كل مكان حتى أرجع إليك ـي
ـي ل ـع أنـن ول طوال، وباكيت مثل يتيم ليس له أم، ـم الناس، قضيت مهرك من دمي، ناديتك ليا
تكسرني المقادير، رأيتك في كل مكان يا فاطمة، كنت الهواء الذي أتنفسه وسلر حيـاتي الـذي
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يصلب عودي ويشد من أزري، أنقضت السنين الخمس الولى مثل ثوان، وأنا لـم أسـدد باعـد
ت وحيـدلا أول زة، كن دين مهرك وديـن تـذكرة الطـائرة، وديـن مصـاريف السـفر وثمـن الفي
الغرب ليس معي احد سوى دعائك يا فاطمة، حرمت نفـسـي ـمـن أـشـياء ـكـثيرة ـحـتى أـعـود،
حتى أرجع إلـيـك وأقبـل يـديك الحـانتين، يـاحب الـدنيا والخـرة، لـكـن خـانني زمـاني, حـتى

رأيتها..مارلين التي تشبهك يا فاطمة. 
يا إلهي، كم كان يبدو وسيملا ذلك العرباي، حتى لقد أحسست أن الحيض قد دهمـنـي ـفـي
غير وقته زلم يكن حيضلا كان شيئلا آخرلا، الجسم الفاره، العينين السوداوين، والشعر الكرت
ـه، ـي عينـي الفاحم، كان في "اللين" مثل وحش ل يقف أمامه شيء، كان الحزن يبدو ساكنلا ـف
فأزداد جنوني باه، ذلك الجنون الذي أوشك أن يقتله، ذهبت إليه توددت له، كانت لغة تفاهمنا
لل ل يقع في غرامي أنا مارلين الفاتنة، هــذا لل، استغربات كيف أن رج الشارات، لم يكن سه
ـمي التدلل وذلك الجنون، أوغر صدورلا كثيرة عليه، سألته ما أسمه، أخبرني بالسان ثقيل "أـس
ناجي", أخبرته باأسمي فلم يبدو عليه الكتراث، فقط نفحني اباتـسـامة ـصـغيرة أقـسـمت باـعـدها
باأنه لن يفلت من يدي، كانت أياملا مجنونة تلك اـلـتي تـلـت تعرـفـي علـيـه، وذات ـيـوم بـاـدا وأن
ـك جريمة قتل على وشك الحدوث، فقد تجمع نفر من الشباب البيض وصمموا على تأديب ذـل
"العرباي الوغد راـعـي الجـمـال", ـكـان مـثـل جـبـل ـلـم ـيـتزحزح ـعـن ـمـوقفه الـثـابات ـفـي ـعـدم
م الخوض في أي مشادة، لكنهم آذوه باألفاظهم الناباية وهو صـامت ل يتكلـم يواصـل عملـه، ل
ا، فقد وـصـلت ـيـد أـحـد الـشـباب اـلـبيض إـلـى

للللللل

ل

أكن أتخيل باأن ذلك الصمت يمنع انفجارلا مروع
وجهه، لم تكن صفعة باالمعنى الحقيقي للكلمة، مجرد أصاباع طائشة وصـلت باغبـاء إلـى ذلـك
الوجه السمر، جمد كل الموجودين في مكان المعركة، فقد أطلق صرخة مدوية كمن يوـشـك
على الموت في وجوه خصومه، الذين صعقتهم الصرخة وـسـرعة المـبـادرة، ـضـرب أـحـدهم
على رأسه باآلة حادة كانت في يده حتى أسقطه أرضلا مضرجلا بادمه، وهجـم علـى الخريـن،
كانوا أرباعة وهو يصرخ باوحشية "يا أباناء القحاب", وعندما لم يقدروا عـلـى مواجـهـة ـثـورته
العارمة فروا من أمامه مثل أولد مشاكسين دب فيهم الذعر، ـهـدأت ـثـورته، ـلـم يـغـامر أـحـيد
باالقتراب منه، كان يبدو وحيدلا وضائعلا، بال أنني أحسست أنه على وشك أن يجهش باالبكاء،
ت أقتربات منه، رفع رأسه بااتجاهي، ألقى باالحديدة أرضلا، فوخز صـدى أرتطامهـا قلـبي، كن
أتقدم ناحيته مثل مسحورة ل تقدر على المقاوـمـة، اباتـسـمت، رقـت ملمـحـه، فتـحـت ذراـعـي

لل. وأخذته في حضني، رجلي الذي باحثت عنه طوي
عشرون عاملا من النتظار، من اللشيء، من أمل كاذب، وكنت قد قررت الذهاب إلى
آخر الشوط، الوصول إلى لحظة اللقاء التي كنت أحس باقـلـبي انـهـا آتـيـة، وـضـعت لـهـا آلف
الصور في ذاكرتي، وسألت نفسي عمرلا باأكمله، من عساها تكون تلك التي أخذت رجلي، ما
شكلها، هل هي أجمل مني، قد تكون كذلك لكنها أبادلا لن تملك الحب الكبير اـلـذي أوقفـتـه ـفـي
سبيله، والتي أبادلا لن تذرف الدمع كما ذرفته أنا, هل أخبرها عـنـي أو ذكرـنـي أمامـهـا، كـيـف
استطاعت لستيلء عـلـى رـجـل لـيـس لـهـا، رـجـل هـنـاك ـمـن قـضـى عـمـره وراء البـحـر ـفـي

لل ما معنى الحب وجحيم النتظار؟. انتظاره، هل هي حقلا أنثى تدرك فع
عشرون عاملا وأنا أنظر في المرآة، وأرى الزهرة تذبال والجسد الريان يـضـمر، وـحـده
الشوق في إتقاد، وحده الحنين في توحش، كنت انتظره، أنتظر فيه الـحـبيب واـلـزوج ورفـيـق

العمر.
ـازة وتوالت الحداث، باعد عشرين دهرلا، باعد عشرين عمرلا في البكاء، باعد عشرين مـف
من الشوق واللوعة والحرمان، قضيتها وحيدة كـمـن يـصـوم اـلـدهر، طلقـتـه زوجـتـه الزرـقـاء

ر أنالعينين، أخذت كل ما يملك حتى البنتين اللتين نذر نفسه وعمره لهما، هل كان يجــب علي
أفرح لهزيمته وانتصار صبري الطويل؟!
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طردته من البيت باعد سنين طوال من الحب، هل كان ذلك حـبـلا حقيقـيـلا، إذا ـكـان ـكـذلك
حقلا، فماذا أسمي هذا الوحش الذي سكنني وقض مضجعي ومنامي عشرون سنة كاملة؟

كنت أنتظر عودته وقد عاد، وكأنه لم يقتلني عشرين خريفلا موحشلا.
لل لم أصدق ما رأيت، هل أتت باك العفاريت إلى أمامي، كانت تشبهك في ـكـل ـشـيء، إ
فـي العينيـن الزرـقـاوين، وـقـد أحبتنـي وصـارحتني باحبـهـا، فاستسـلمت وأنـا المحـروم، وأنـا
سس أـنـي الوحيد، وأنا الموجع حتى آخر نبضة في الوريد. كل لحـظـة قـضـيتها معـهـا كـنـت أـحـ
ة الـدلل كـانت أقضيها معك، حتى صـوتها فـي الفـراش كـان صـوتك، البحـة الخفيفـة، ولفت
لفتتك، كنت غرلا كبيرلا، لم أكن قد أدركت سلر الغرباة باعد وأنجبت لي بانتلا، بانت يا فاطمة في
بالد ل يمتلك الب حقه في ترباية أباناءه كيف يشاء، هـل ـتـدرين أي أـسـم أطلقتـه عليـهـا، أنـه
ـدما كـنـت ـذئاب، عـن أسمك يا فاطمة، تكبلت يداي، كبلتني مخلوقتي الصغيرة، لمن أتركها..لـل
د تسـامحيني لجـل فاطمـة الصـغيرة أخـت أبانـك، ظننـت أن إرسـالي أفكر باك قدرت باأنك ق
المعونة المالية إليك كفيلة باتصبيرك على فراقي، ورزقت بابنت أخرى، كانت كارثة باالنســبة
لي، مرت عشر سنوات يعلم ال يا فاطمة أنني كنت اسمع آهاتك واحتراقك رغم باعد المسافة
فتزيد من ضياعي، لكن باناتي لمن أتركهن، فكرت كثيرلا في إطلقك ـمـن قـيـد اـلـزواج، لـكـن
قلبي لم يطاوعني، كنت أنانيلا كبيرلا، كنت أحبك، وتركت لك الخيار في طلب الطلق، فلماذا
يا فاطمة لم تفسخي عقدك من ذمتي, ولماذا عذباتي نفسك عمرلا باأكمله في سبيل رـجـل ـقـد ل
يعود، لكنني ما نسيتك يا أصيلة ما غاب خيالك عن ـنـاظري ـمـرة واـحـدة ـفـي ـصـحو أو ـفـي
ـد ري ـق ـدم نوم، لم يرحمني قدري حتى عندما قضيت دين مهرك لم أقدر على العودة، ـكـانت ـق
أنغرستا باعمق في ترباة تلك الرض البعيدة، وكأن قدري الظالم لم يكـتـف بـاـذباحي طيـلـة ـهـذه
السنين فقد كبرت البنتين، ولم أستطيع اخضاعهما لعرفي وأخلقي، وتحولت أمهما إلى عدوو
ألد، مارلين التي لم تكـن تعصـي لـي أمـرلا وقفـت آخـر الطريـق مثـل ـشـيطان،كـنـت أراهمـا
تخرجان أمامي وتأتيان باأصدقائهما إلى بايتي وأمام ـنـاظري، ـكـانت القـصـة ـقـد وـصـلت إـلـى
نلي نهايتها، لم يعد لي مكان في ذلك البيت الذي نزفت دم قلبي لبنائه، للحفاظ عليه وعلى فرخ
الصغيرين، وها هما قد شبتا وطارتا مثل عصفورين أكتمل ريشهما، وعندما أنـسـدت أـمـامي
النافذة، كنت انتي الفرصة الخيرة، حملت جراحي وهزائمي وعدت باـحـب ـلـم تـقـدر الـسـنين
على قتله في قلبي، وباخجل يسف الجبال، أعود إليك يا فاطمة وأنا مدرك أن أيامي أصــبحت
لل والذي معدودة فداخلي قهير وندم ل حد لهما، فقط أريد أن أراك وأرى أباني الذي غدى رج
ل يعرفني إل من خلل الصور وأموت باـعـدها باسـلم، تعبـت يـا فاطـمـة باعـد ركـض طويـل
ومرهق في دروب مليئة باالشواك والهزائم، ل تقولي شيئلا قبل أن أشم عرفك وأضم جسدك

باين جوانبي وأباكي باين يديك ضيعة عمري، وباعدها أنطقي باحكمك الذي استحقه!
توددت إليه واحتويته باين ذراعي أمام جميع العمال، نفحني اباتسامة دخلت قـلـبي مثـل 

تعويذة سحرية تدعوني إلى التمسك باه، وقد فعلت صارحته باحبي له، ظننتها نزوة ـعـابارة أو
مغامرة من مغامراتي الساباقة، طاردته في كل مكان حتى رضخ ووقع في شباك ـحـبي، وـقـد
كنت له نعم الزوجة، تزوجته لنه أصر على الزواج, وطيـلـة ـسـنين زواجـنـا ـلـم ينقـطـع ـعـن

اـلـتي تنتـظـره هـنـاك, ـفـي باقـعـة ـمـا ـمـن الـعـالم ـفـي وطـنـه البعـيـد، ـفـيالحديث عن زوجته الساباقة 
البداية لم أعر الموضوع اهتماملا، لكنه زاد عن الحد حتى أنه كان يهذي باأـسـمها ـفـي مـنـامه،
لل لكنـنـي وعـنـدما رزقـنـا باابانتـنـا الوـلـى ـصـمم عـلـى إطلق أـسـم زوجـتـه عليـهـا، تـشـاحنا قلي
وت أخرى، وـكـبرت البـنـتين وبـاـدأنا رضخت في نهاية المر لمشيئته، ومرت اليام ورزقنا بابن
الختلف، يريدهما مثله منغلقتان، لقد تبعته ـفـي ـكـل ـشـيلء اراده ـلـي لنـنـي أحببـتـه، أـمـا أن
يتحكم في مصير البنتين فذلك مال اقبل باه، ومما زاد في رعبي إـنـه ـفـي أـيـامه الخـيـرة ـمـن
زواجنا أخذ يتحدث عن ضرورة عودته إلـى وطنـه وأخـذ البنـتين معـه، أخـافني ذلـك الكلم
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ري طلقـتـه فحاولت ثنيه عن المر باكل ما استطعت من وسيلة، لكن عناده لم يلن، وحماية لبانت
رغم الحب الذي في قلبي تجاهه. إنني على استعداد للموت فـي ـسـبيل أطفـالي وليـس مجـرد
ـالي ـة أطـف الطلق، كان مستسلملا كمن يوشك على النطفاء، لقد باكيت كثيرلا لكن ما بااليد حيـل
لل وقبل كل شيء، أذكر أنه عندما ودعنا في المطار عانق إبانتيه باعمـق وأنـهـار بااكيـلا مـثـل أو
طفل صغير، كانت آخر مرة أراه فيها لنه مات باعد شـهور مـعـدودة مـن ـعـودته إـلـى وطنـه

البعيد الذي ل أدري حتى الن أين موقعه في الخارطة.
عاد.. لماذا..أسأل نفسي، ما الفائدة من عودته الن. عندما رأيته أمامي اـسـتيقظ وـحـش
نت كـل بخ بر بصـ الحرمان داخلي، استيقظ نهر الدموع الذي نزفته ـمـن عـيـن روحـي الجريحـة، 
وحوش العالم في أوردتي "أين كنت كل هذه الـسـنين لـمـاذا تركتـنـي وذهـبـت", أـسـئلة حارـقـة
هبت من مضاجعها مثل رماح من نار كانت تطعنني في كبدي، رأيته مجرد رجل محـطـم ل
يملك شيئلا. لم أنطق...لم أتفوه باكلمة، كان لبسي السواد وقلب أفقدته حسرة النتظار مشــاعر
الحساس، كان عناقلا بااردلا ذلك الذي تعانقناه، لم أحب أن أكسره أمام الناس بارفـضـي لعـنـاقه
الذي لم يعد يعني لي شيئبا، أثار ـشـفقتي، ـلـم يـعـد ـهـو ـمـن عرفـتـه أول ـشـباباي، مـجـرد رـجـل
لي لرممـه.. لمـاذا أنـا. وحينمـا غـدونا عجوز تحطم في الجهة الخـرى مـن العـالم وـعـاد إلـ
لوحدنا عندما أنقض مولد الستقبال، وقفت أمامه باتحد العمر كله وبامرارة السنين كلها، كنت
أشعر باقوة خارقة تجتاحني وأنا التي ما رفعت راسي أمامه أبادلا، حدقت ـفـي عينـيـه الـخـاباتين
المهزومتين فأشاح منكسرلا بارأسـه باعـيـدلا، ـلـم أرحـمـه، كـنـت قـد عزـمـت عـلـى الـصـراخ ـفـي
ه، لـم ارتعـش، لـم ست عينـي فـي عيني وجهه، على النفجار باكل ضياعي الذي صنعه لي، ثبـ
يهتز لي طرف، وانفجرت باكل قهر الليالي التي لم يرحمني فيها أحد، كانت كلمة واحدة ولن
أتراجع عنها حتى لو سقتلت، كنت أريده أن يسمعها باأذنيه، تلك الكلمة التي احتفـظـت باـهـا ـفـي
لل من الجمر، ـكـان يجـب أن سأـسـمعه أياـهـا وجهـلا ـلـوجه، أردت أن أعلـمـه صدري دهرلا طوي
معنى الوجع، معنى النتظار آلف اليام لقول كلمة واحدة ل غير، دون خوف أو ندم، مــرة

.1واحدة وإلى الباد .. طلقني

هأامش:1
يا عيل عيلوه: تقال للتمني ونفاذ الصبر.

 ، خط العمل أو المكان الذي يقف فيه العامل أمام آلته.Lineل ين : أصلها
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"يا غارة ال، كل هذه مره", كانت في تقدمها مثل دبااباه ل تلتفت، "رباما لن ضخامتها
ـت تحول دون ذلك"، نطق باها الرجل وكأنه يراها للمرة الولى، "أبارد لك منها هذه الهينة باـن
رعلق على كلمه, "قديه باتظن نفسها ذلحـيـن ملـكـة جمـال الـعـالم". ـكـل واحـد الهين" زميل له 
منهم أخذ ينادم صاحبه، قال عليه الطلق وسكت كأنما أراد أن يبـحـث ـعـن كلـمـة أـشـد وقـعـلا
ـا من ساباقتها في أذن مستمعه، لكن الصوت الذي دهمه من الخلف جعله يتريث، "أقول لكم ـي
عيال المكالف بالدكم تنتظرـكـم..", ل ـيـدري لـمـاذا أطـلـق جملـتـه تـلـك ـفـي وـجـوههم، "أـيـش
رسوي فيها، نبيع باطاط". كانوا جميعلا في فترة الراـحـة قـد خرـجـوا جميـعـلا ـمـن الورـشـة إـلـى ن

موقف السيارات ليبحثوا عن نسمة هوا تلطف من قيظ ذلك اليوم. 
"قلبي حبيبيسه راح

آه يا عذاباه..." 
أحدهم كان يترنم مع "أيوب طارش"، وآخريـن منقمسـين فـي مناقشـات ومماحكـات ل
ـيح، تلتقي في شيء، منثورين على البساط الخضر الضيق باجوار السيارات في موقفها الفـس
يقضون عشر دقائق مستلقين علـى ظهـورهم يـدخنون، سـرعان مـا تنتهـي وكأنهـا لـم تكـن،
"هكذا الرجال وهي تتبرد باعد الشغل", ذلك العجوز أكبرهم سنلا والذي يأتي باحلكمه المعهودة
بادون مناسبة وكأنما يقولها للسخرية، "هكذا الرـجـال وـهـي تـشـتغل، هـكـذا الرـجـال وـهـم ـفـي
لل تى صـارت كلمـاته أمثـا الحمـام، هكـذا الرجـال وهـي تكلـم النسـوان", هكـذا...هكـذا.." ح

للسخرية
"صابار وطال صبري على مصاباه.. 

للني مع الهواجس.. سافر وخ
والحزن والحسرة على فراقسه"، "ـمـا ـشـاء اـلـ كأنـنـا ـيـوم القياـمـة، أـيـش باـانقول ـلـرب 

العالمين"، أحد الشباب المتدينين الذي طالما توعد باالقيامة وعذاب النار، يهدد باعض زملـئـه
الذين يمزحون مع الفتيات دون خجل, "وأمام الناس، يا حيانا ـمـن اـلـ"، لـكـن ل أـحـد يلتـفـت
ركتـنـي إليه فكل واحد منهم في واد، "أقسم باال أنها أجهشت باالبكاء صباح ما كنت مـسـافر، وبا
لكرت باالبكاء من الصبح" تساءل أحدهم بااهتمام, لكن آخر لحقــه من باكاها", "منيه هذه التي با
باسرعه "منيه..هذا سؤال، طبعلا حقهم البـقـرة", فـضـج الجميـع باالـضـحك, "قتـلـك منيـه". آخـر
يسأل رفيقه "كم جاء حقك الشيك ياخبير", ـلـم ـيـرد علـيـه بـاـل تـشـاغل ـعـن الجابـاـة بامـشـاهدة
باعض زملئهم من السود الميركان, وهم يتراقصون غير مبالين باأحد عـلـى أنـغـام موـسـيقى
مجنونة تلعلع في الفضاء "حرك جسدك من أجـلـي"، "الـسـلم عليـكـم" ألقاـهـا ذـلـك اـلـذي ـقـدم
متأخرلا وما كاد أن يجلس حتى دوى صوت الجرس عاليلا معلنلا الـعـودة إـلـى العـمـل، "قوـمـوا
ها قد أقبل يوم النشور" كما هي عادته ذلك العجوز ل يتوقف عن السخرية، قاموا متكاـسـلين
كمن سيساق إلى الموت, "شاكمل لك باعد الـشـغل القـصـة"، وانتظـمـوا ـفـي دـخـولهم إـلـى تعبـهـم
اليومي واجمي الوجوه منكسي الرؤوس، ومن آخر الطاباور يأتي صوت أيوب حزينلا كعادته

"أذكرك.. 
والليالي غامضة النجوم...!!"
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ره، وفـي الدم مثل أفعى تحتضر أخذ يسيل مـن شـفتها السـفلى، فمهـا المفتـوح عـن آخ
عينيها ارتسم رعب مقيم، ومع ذـلـك ـكـانت تـضـحك وتـسـتنجد بـاـه أن يمزقـهـا، باينـمـا جـسـدها
يرتجف تحت هدير جسده، قذف منيه على صدرها وهو يعوي، فاختلط مع اـلـدم الثخـيـن ـمـع
اللعاب، مع العرق مع الدموع،كانت ترتجف من لذة وحشية تلبستها مغمضة العينين، قام من
فوقها وأخذ سكينة وبادأ السلخ كما لو أنه يقوم باسلخ شاة جدعاء. كانت مشلولة الرادة، كانت
تبكي وثمة شياطين تعوي ـفـي داخلـهـا، ـشـياطين جلـمـدت إرادة المقاوـمـة فيـهـا، وكلـمـا أعـمـل
سكينته في جسدها، تزداد عيناسه باريقلا وحشيلا وترتجف شفتاه، مطلقلا أصواتلا حيوانية عجماء،

يغمره عرق غزير وضحيته تتوسل إليه والموت في عينيها أن يواصل تمزيقها.
عندما أنتزع شفتها العلوية بايده وأودعها فمه لئكلا أياها باين أسنانه، غاب عن الوعي، 

ـى تطاير لعاباه ذو الرائحة المهلكة، غاب عن كل شيء حوله، تقدم إلى نهاية الحفلة، وقع عـل
الجسد الدامي أمامه باجوع ل حد له وأخذ ينهشه مثل كلب مزقه الجوع حتى سأغمي عليه.

ـق، ـة التمزـي عندما استفاق باعد مضي وقت ل يدريه، وجد إلى جواره جثة آدمية مروـع
ـكينة ضــخمة سفقأت إحدى عينيها وسأقتلعت الخرى من مكانها، وفي وسط الصدر انتصبت ـس
حتى منتصفها، كان متعبلا شديد الرهاق ملطخلا باالـدم، "هـي الـتي أـتـت". نهـض ـمـن مـكـانه
كمن تذكر شيئلا، وذـهـب بااتـجـاه خزاـنـة ـصـغيرة فتحـهـا زاـئـغ البـصـر وأـخـرج منـهـا منـشـارلا
كهرباائيلا، وضع مكبـسـه ـفـي إـحـدى الموـصـلت الكهربايـة وأـخـذ يقطـع الجثـة قطـعـة قطـعـة،
ويضع القطع في كيس بالستيكي أسود من تلك التي تستخدم لحفظ القمامة، عندما أنتهى مــن
ـده عمله الذي قام باه كما لو كان يسير في نومه، لم يهتز له طرف أو ترتجف عضلة في جـس
المشدود مثل القوس، قام باتنظيف المكان جيدلا ثم خلع ملباسه الملطخة باالدماء ووضعها مــع
الجثة الممزقة  في نفس الكيس، وأتـجـه إـلـى الحـمـام عارـيـلا. أـخـذ يـحـدق ـفـي ـمـرآة الـحـوض
يتفرس في تقاسيم وجهه، لم ير له وجهلا، كان وجهلا هلميلا عشي باصره عن رؤيـتـه ـمـع أـنـه
ا ر، "لكـن لمـاذا ي أمامه شديد الوضوح، مسح ثمة رقم كان قد كتبه على الزجاج، وكتـب آخ
ـون ـر أحــدلا فصــرخ باجـن ـم ـي ـه الصــوت، ـل ـرة، باغـت ـة ويـس ـت يمـن ـه" تلـف ـورج...." ، "ـه ـج
"لماذا..لنهم يستحقون الشفقة الحياة قاسية وأنا أريحهم منها، هل تـسـمعني أريحـهـم......!!".
ـى ـقط عـل عاوده جنونه فأخذ يصرخ ويضرب زجاج المرآة بايديه العاريتين حتى أدماهما وـس

بالط الحمام وهو يبكي! 
كان من عادته الذهاب إلى الحمامات العمومية النـسـائية والرجالـيـة، ويـبـدأ ـفـي التنقـيـب
عن أي باقايا آدمية، نقطة دم متجمدة، أو كرة شعر، أو باـصـقات بالـغـم تيـبـس عـلـى الـجـدران،
لكن الذي كان يستهويه أكثر هو البراز، "من خلله أعرف ضحيتي القادمة". أسابايع طويلــة
قضاها في البحث والتنقـيـب ـعـن أي باقاـيـا نـهـارلا وـفـي الـهـواء ومـطـاردة أرواح مجنـحـة لـهـا
لل. كان وحده ل يسكن معه أحد في شقة خانقة خافتة الضوء مخالب من حديد تود الفتك باه لي
تنبعث منها روائح مكتومة لنتن عمـيـق، حـتى وجـد ـضـالته أخيـرلا فـي أـحـد الحماـمـات الـتي
دخلها لقضاء حاجته، مد يدة باعد أن أغلق الباب والتقط قطعة ـسـوداء ـفـي حـجـم ذباابـاـة وأـخـذ
يقلبها باين أصاباعه، قرباها من أنفه، فبانت على وجهـه علمـات الرضـى، عنـدما شـم رائحـة
وء آسن والدم معلا، ـعـاد أدراـجـه حادة تشبه رائحة الحديد الذي أكله الصدأ عندما يغمس في ما
إلى مسكنه حـيـث أـخـذ ـمـن خزانـتـه ـعـدة عـلـب مقفـلـة، وـكـذلك أـخـرج كتابـاـلا ـصـغيرلا مـمـزق
لهيأ موقد النار المنتصب في وسط الغرفة، وعندما صهلت الجمر باـيـن الرـمـاد خـلـع الغلف، 
ب ونـثر باعـض مـا تحتـويه علـى النـار، وفتـح ثانيـة ملباسه وبادأ طقس الدم، فتح إحدى العل
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وثالثة، فانتشر دخان كثيف في سماء الحجرة، كان يحوم حول الموقد عارـيـلا يغـسـله الـعـرق،
جاحظ العينين مزباد الفم، يهذي باقراءة ل تفقه، أحس هذه المرة أنه مـقـدم عـلـى عـمـل ـلـم يـقـم
ـه بامثله من قبل، قذف بامزيود من باخوره وأشيائه في الموقد، فزاد تصاعد الدخان عاليلا كثيفلا ـل
رائحة لحم باشري، عم الغرفة ظلم دامس، وحـدها الجمـر ـلـون الـضـوء الوحيـد فـي العتـمـة
السوداء، "جاهنجا هو جاهيه جاهنجي هوجي هاه". غطس في تراتيله ورويدلا رويدلا سطعت
عينين حمراوين، مثل لون الدم لهما باريق يخطـف الفئـدة، ثـم دوى ـصـوت قهقهـة مرعـبـة،
لل ثم مدها مبللة قهقهة هائلة كأنها تنبعث من أعماق الجحيم، أخذ لقيته الصغيرة ومضغها قلي

بالعاباه إلى الجمر، "ليس هذه المرة يا جورج..". 
لم يسمع الصوت القادم من داخله، كان ينزع من نشوة ماجنة تضج ـفـي أوردـتـه، ـكـان
ع باأصـاباع ع التجاهـات ووض ق فـي جمي قد وصل إلى هيـولي مـوحش ل عـودة منـه، باص
مرتجفة قطعة البراز على أكبر جمرة وأخذ يقلبها، وثمـة نـار تعـوي فـي دمـه، نـار انـدلعت
فجأة من قعر جحيم منسية، وكلما قلبها والتهمتها النار شعر باانهـيـارات خارـقـة ـفـي تـجـاويف
جسده، "ليس هذه يا جورج", الصوت الهائل عاد كرة أخرى والقهقهة تصم الذان، لم يسمع
فقد السيطرة على نفسه، وعند احترقت تماملا وتفحمت قطعة البراز، أطـلـق ـصـرخة ارتـجـت

لها الجدران، وسقط على الرض جثة متفحمة، تدوي فوقها قهقهة حمراء.
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شتــــــــاء طويـــــل ليــــس لــــــه نهايـــــــة دافئــــة  

يمرون مثل أشباح عمـيـاء تـحـت رذاذ الثـلـج الـكـثيف عـلـى عجـلـة ـمـن أمرـهـم، يـشـدون
معاطفهم الغليظة على الجساد المقددة، ويمضون إلى غايات ل يدركها أحد سواهم، وعندما
يعودون كل ليل يبتاعون قناني البيرة وعلب التبغ وخبز وباصل وسمك معلب، ويتجهون إلى
غرفهم الرطبة في فـنـادق رخيـصـة وـقـد ـهـدهم التـعـب, ول ينـسـون أن يلتقـطـوا باـعـض نـسـاء
ألرصفة لتمضيه الليل باين أذرع باشرية باائسة. أحيانلا يسمع صراخهم وشجارهم في معارك
ل تنتهي لسباب ل يعلمونها, الرجال اـلـذين ترـكـوا نـسـائهم ـفـي وـطـن باعـيـد ـتـؤرقه الـشـمس
والفاقة طوال العام، وعـنـدما ـيـدركهم الحنـيـن يجتمـعـون ويأـخـذون ـفـي تـنـاول الـقـات الـيـاباس
والثرثرة عن كل شيء, ويتفاخرون باأفعالهم وبانقودهم التي يجمعونـهـا ـفـي نـهـارات الـسـخرة
المريرة، وحينما يموت أحدهم يدهمهم ـخـوف ـصـاعق يبـعـثرهم ويزـيـد ـمـن روعـهـم، "ـيـاأل

موتني باين عيالي!"
لل مجهولي النساب والعراف، يذرعون الشوارع المغطاة باالثلج في شتائهم كانوا رجا
الطويل, باحثلا عن أعمال مهلكة وكثيرلا منهم لقوا حتفهم في محطات للبنزـيـن ومحلت ـلـبيع
ـث ل ـن حـي الخمور ل يعلم لهم قاتل، كانوا يسمعون نشيج وعويل ونهنهات غامضة تأتيهم ـم
يشعرن، فتراهم ممسوسين مستفزي العـصـاب مـكـدري الوـجـوه مقرـحـي الجـفـان، يمـشـون
رج كـل مثل النيام في نفق مظلم شديد الغلق، وعندما تحين اللحظـة باعـد سـنين طويلـة يخ
واحد منهم باذلته الوحيدة ويعيد صباغة ألوانهـا الباهتـة اسـتعدادلا للسـفر، يشـترون الكماليـات
الرخيصة التي ل تعني لهم شـيئلا ليفرـحـوا أولئـك الـذين ينتظرونهـم عنـد الشـواطئ الشـرقية
للعالم، يمضون باضعة اشهر في قراـهـم المنـسـية، ـثـم يـعـودون ـخـاليي الوـفـاض ليغيـبـوا ـكـرة
أخرى في أرصفة مدججة باثلج أبادي، كانت عـيـونهم ل ـتـرى إل الثـلـج ـفـي الـشـوارع وعـلـى
أسطح البيوت وقرميد الحظائر، حتى وأن كان الصيف يختال في كبد السماء، كان اـلـبرد ـقـد
سكنهم حتى العماق فصار العالم حظيرة شتوية دائـمـة، دائـمـلا ـمـدثرين باالـصـوف ينـضـحون
عرقلا حامض الرائـحـة، ـيـأكلون خلـسـة ويـضـاجعون نـسـاء العـشـرة دولرات باـنـزق مـحـزن،
ويكرعون الكحول كما لو أنهم سيموتون باعد قليل، ل يعرـفـون مخـلـوق الباتـسـام مـع أن لـهـم
قلوبالا بارية معشوشبة باشجيرات زكية الرائـحـة ل أـسـم لـهـا، وحينـمـا يـقـبرون تزـهـر الزـهـار

على قبورهم المنسية وهم المجهولين الذين ل يبكيهم أحد.
ثمة حزن مخفي يعيش باينهم ويقتات ماء العيون، أولئك القادمون إلى الثلـج، يحـتزمون
بازنار الشتاء الذي ليس له نهاية، مطبوع على جلودهم مثل وشم ل ينمحي، كل يوم ـكـل لـيـل
خمر وباصل وتونة معلبة وتبغ رخيص، هكذا ل يعلمون إلى متى. باعضهم ـنـالتهم الـمـراض
الجنسية، وآخرين فقدوا جواهر عـقـولهم وـهـاموا ـفـي الـشـوارع مـثـل ـضـباع ل مـخـالب لـهـا،
وباعضهم مات، و....و....الخ. قمار، ضياع، صلوات باـكـاء، ـسـكر وجـنـون، حـسـد وكوـكـاين
ـه زوـجـة فلن وترقب لخبار تهريهم حتى باياض العظام، تصلهم أنباء الخيانات, "هيه" فلـن
ـة خـشـية مسكوا عندها واحد باعد صلة العشاء", فينكمشون في جلودهم مثل ـسـلحف حجرـي
أن تصيبهم سهام الخيانة وقطران العار، لكن ـمـن يـسـتطيع أن يـخـبر الـزوج المـخـدوع اـلـذي
ينحت في صخر البعيد عن خيانة إمرأـتـه. مـرارات قـاهرة وشـعور جـارح باـالظلم، تنهـدات
مكتومة أخذت شكل أصنام وحشية الملمح ل ترى لكنها تثقل الفئدة، الخوف من المجهــول
ـثيرلا، يحيق باهم من كل جانب، يتساقطون مثل ورق فقد لونه أمام ريح غريبة في ليل طال ـك
ليل شتوي، ليل كوني البرودة والصقيع، ل شيء يتغير، أيام فقدت معناـهـا، جـنـازات منـسـية
لصغار أدركتهم حرفة القتل مبكرلا، فتيات يهربان إلى حرـيـة كاذبـاـة ل ـعـودة منـهـا، وأمـهـات
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ـة،*أميات متخمات باالعصيد تجللهن روائح الفرث والسفال  التي أتين منـهـا ذات ـصـدفة لعيـن
".*"قلت أدخلها أمريكا ترتاح بانت الحرام, شهور معدودة وإذا باها تهددني باالـ"ناين ون ون

ري ياط مـن حديـد ل ترحـم. "ألعـب يـا منيـك.. علـ قهر يشتعل في العيون، قهـر مثـل س
الطلق لباد من هزيمتك!"، مقهى قذر يعج باالدخان وبارائـحـة الحشيـشـة وبامنـسـيين ـمـر أـلـف
زمان عليهم, وهم في الكهف ل يسأل عليـهـم ـسـائل وـهـم "ـجـواكر" تعـلـب باـهـم أوراق أكلـهـا

" يـأتون باسـياراتهم*لسان العرق والرطوباة، فتيان لم تنبت شـوارباهم باعـد وـهـم الـــ" هاـسـلرز
الفارهة، وباقلئدهم الذهبية وخواتم اللـمـاس ـفـي أـصـاباعهم الناعـمـة، قـسـاة سـقـدت قـلـوباهم ـمـن
صوان الخوف، يتجمعون مثل خراف استذأبات، مداهمات، اقتحامات ـلـدكاكين مغلـقـة، ـسـطو
مسلح، تزوير شيكات، نهب منظم لبطاقات البنوك، قتل، حروب وهميـة أشـعلوها ـفـي سـبيل
المال الحرام ومعارك وخصومات ل يدرون لـهـا نهاـيـة، باـيـع مـخـدرات، ـقـوادات، ـعـاهرات
م، سقبـض أتي الفـر العظي صغيرات، استعبدتهن لـذة القسـوة وسـطوة الكيـف، ثـم باعـد الكـر ي
سحـبـس (إدي) عـشـر على(جي جي) قتل (مو) و(هانك)، يصاب (إل) في غارة غـيـر موفـقـة، 
سنوات، وكذلك يأتي الحزن المخيف، سقبر أحد الـ(هاسلرز)، له وجه طـفـل ـلـم يبـلـغ السادـسـة
ـن عشرة من عمره باعد، كان وجهه مثقوبالا باعدة طلقات، وجه ضاعت معالمه، واحدة في العـي
اليسرى والخرى باين الحاجبين والثالثة أزالت شـفته السـفلى والراباعـة جعلـت جبهـتـه حفـرة
سحشيت باالقطن قبل الدفن، "لقد طرز وجهـه باحرفـة عاليـة فـي التصـويب ذلـك القاتـل, "قـال
الشرطي الـذي أكتشـف الجثـة ـفـي المقـبرة، ذهـب وحيـدلا ذلـك الـفـتى اـلـذي أكـل ـسـاندويتش
شاورما قبل مصرعه باساعة واحدة، هل كان يدرك بـاـأنه ـلـن ـيـرى وـجـه أـمـه باـعـد ذـلـك إـلـى
الباد، لو علم قتلته القادمة هل كان خرج ـمـن اـلـبيت، ـهـل ـظـن ـمـرة واـحـدة ـفـي حـيـاته بـاـأنه
لل مجانيلا كهذا وأن زميله الضخم الجثة الصغير العمر مثله تماملا ـسـيموت مـعـه سيغتال إغتيا
يركض فـي راره، وكيـف أنـه س وأنه سيصاب باست طلقات حاسمة القتل فـي ظهـره أثنـاء ف
الشارع المظلم خارج المقبرة صارخلا باهلع ورعب, "إنقذوني، اسعفوني، ل أريد أن أموت".
كان صراخلا وحشيلا لروح تنزف نفسها، وفي منتصف الشارع سقط على وجهه والدم وراءه

ثعبان أحمر يصل إلى خاصرته.
سأناس يتشبحون رويدلا دون إحساس منهم، في نظراتهم اللمعنى من كل شيء, الحب، 

الكره، الحياة، الموت، الحنين، النباء المفجعة، النـسـاء الخائـنـات، الباـنـاء مجـنـدلين ـفـي ـكـل
زقاق. فلت العـيـار ـمـن قبـضـة الـيـد، ـصـارت حـيـاتهم عوـيـل واـحـد ـمـن دـمـار ل ـيـذر أـحـدلا.
حجراتهم مزدحمة باهم وباقاذوراتهم وباتهيـجـات جنـسـية ـشـاحبة، يلتقـطـون الـعـاهرة ـمـن عـلـى
قارعة الطريق ويتناوباونها جميعلا ـفـي مهرجاـنـات بادائـيـة لرـعـب مقـيـم ومهـلـك. يـمـر الـشـتاء
تاء سـكن ر معلـوم، ش بلل مثل قطار مـات ركـاباه منـذ مليـون عـام فـي إتجـاه غي مرورلا طوي
ـادمين ـوي الـق العيون وأكف بانات تتقاذفهن شوارع التيه القاتم والضمحلل. شتاء عظيم يحـت
دخرون دولراتهـم ر الزمـان والرجـال الجـوف مكـانهم ي ر لـه. يتغي مثل مرجل كظيم ل قع
الضنينة في شتائهم القاتل، طمعلا في نيل صيف خاطف في جبالهم البعيدة وراء الوقيانوس،

.1خشية أن تدركهم فجأة خيانة الموت

أسفال: جمع سفل حظيرة الحيوانات.1
) لطلب الشرطة بسرعة.911ناين ون ون : المقصود الرقم(

هأاسلرز: جمع هأاسلر بالنجليزية والمقصود المكارين.
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مــــــدن الزجـــــــــاج 

ـا ـة لكنـه وأخذت القباب الزجاجية الهائلة تقترب من باعضها باشكل مقلق، وباسرعة باطيـئ
ل تتوقف، عندما تحطمت أحزمتها الفولذية فجأة وبادون ـسـاباق إـنـذار. ـكـانت تتـقـارب ـفـوق
الزرقتين، زرقة البحر الشاحبة وزرقة السماء السوداء, المـشـبعة باالـغـازات الخانـقـة المنبعـثـة

من كل مكان مهددة باتصادم  مروع.
ة يناقشـون مسـتقبل مجلس مدن الزجاج العلى منعقد، ووفود من كـل القبـاب الزجاجي

المة باجدية، ومن ورائهم شعوب مدن الزجاج ينتظرون ويترقبون نتائج قمة الحكماء.
سعد إلى الذاكرة المايكرو فلمية- ].1:1لقد أعلنها ثانية هذا اللعين الحديدي!![×:ـ 
لو لم تجعلوا سلطاته مطلقة لما وصلنا إلى هذه النتيجة!-
لل يا سادة، شعوبانا يعصف باـهـا الـخـوف- دعو عنكم هذه المهاترات ما هو الحل نريد ح

ونحن لم نتقدم خطوة واحدة في مواجهة ما ينتظرنا من دمار.
ـكـانت قاـعـة الجتـمـاع بايـضـاوية الـشـكل، وـضـعت ـفـي وـسـطها طاوـلـة رقمـيـة ـكـبيرة
عشرينية الضلع من زجاج فولذي له لون فيروزي ـصـقيل، تحـيـط باـهـا ـمـن ـكـل جوانبـهـا
العشرين كراسي وثيرة يجلس عليها حكماء قد سلخوا من الزـمـان ـمـددلا وـسـنينلا ـكـثيرة ـحـتى
ليوشكوا أن يتبخروا في أمكنتهم لطول أعمارهم، متوسط عمر الواـحـد منـهـم يتـجـاوز الـلـف
والتسعمائة سنة أرضية، يتوسط الطاولة أكبرهم الملقب باالعلم نـظـرلا لغـزارة علـمـه وذـكـائه
الخارق عبر ألف ومائة وخمسين سنة مرت، وهاهو يواجه النتقادات اللذعة كونه صاحب
فكرة البرمجة اللية ومـخـترع الحدـيـدي ـسـبب مـشـكلتهم الن، ـكـان يرـتـدي ملبـاـس مـصـمته
ملتصقة تماملا باكافة زوايا جسده، باحيث ل يترك فرصة واحدة لملمسه الهواء له، كذلك كان

لبس باقية الحكماء، الختلف الوحيد كان في اللوان.
سيدي العلم..-

قال أحدهم بالغه خطاباية عالية...
ـن- لعلكم تدركون تماملا أن كافة السبل مسدودة أمامنا باعد آلف المحاولت المضــنية ـم

رـطـل اللعيـن لل واـحـدلا باعـد أن ع كل علمائنـا لصـلح الخـلـل، وـلـم يعـد أمامـنـا إل ـسـبي
المنظومة الليكترونية الستشارية كاملة وأصبحت في قبضته!

ما هو-
كان القلق يبدو جليلا على وجه القائد العلم مع أن جسده محكم الغلق.

تقديم أضحية-
قالها حاسمة وكأنها آخر كلمة ينطق باها.

ما هذا اللغو-
ساد اللفظ والهرج القاعة، وتضاربات الراء باين مؤيد ومعارض

ما هذا الكلم.. أواخر القرن المائة والثـمـانون نـسـمع مـثـل ـهـذه الراء والحـلـول، ـهـل-
نحن نعيش أيام الوحشية الولى

لم ل.. ما دام في ذلك مصلحة وسلمة شعوبانا.-
ماذا عن المبادئ؟-
عندما يزحف الموت تنسى المبادئ-
إنه عار ما باعده عار نحن علماء هذا القرن، كيف.....!-
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دعك من هذه الكيف، فما هي إل أضحية واحدة ل تحتاج إلى أـكـثر ـمـن رحـلـة حلمـيـة-
سعد إلى ذاكرة المايكرو فيلم الرقم  .] .2ـ 2واحدة ل غير![××:ـ 

الوضع كان متوترلا باين حكماء الطاولة العشرينية الـضـلع، والقـبـاب ـكـانت ل ـتـزال
ـم مستمرة في اندياحها الحتمي إلى الكارثة![ توقف هنا لتصفح رقائق الذاكرة الذرية ـث

يمكنك مواصلة القراءة. انتهى!]
* إشارات:

 اللعين الحديدي هو العقل الليـكـتروني اـلـذي أـخـترعه القاـئـد العـلـم لتـسـيير1-1× ـ -
أمور المدن الزجاجية وتزويدها باالطاقة وضبط أباعادها عبر شبكة فولذيـة هائلـة مـن
اللياف، باحيث يبقيها في ـمـدارها المـحـدد فل تـصـطدم بابعـضـها ول تتـخـذ ـسـبيلها ـفـي

غيهب الكون سرباا. إنتهى.
تدراك: عـذرلا أيهـا المطلـع لهـذا الصـوت الغيـر2-2××-- : أباتكر علماؤنا الوائـل[اس

واضح، فهذا عائد إلى ـقـدم الـشـريط اـلـذري اـلـذي باـيـن ـيـديك، ـفـأنت الن تـسـتمع إـلـى
معلومات نقشت على الذاكرة الرقائقية قبل ستة ألف وتسعمائة سنةـ انتهى ـــ ] وـسـائل
هائلة ومتطورة شديدة التعقيد والكفاءة، ومع تسمم البحار والنـهـار وهـطـول المـطـار
الكيماوية وانتشار الوبائة، خصوصلا باعد أن فقدت الشمس وهجها وحرارتها، ونشوب
حروب طاحنة، كذلك تسرب مواد نووية فتاـكـة ـمـن المخـتـبرات والمـفـاعلت، ناهـيـك

عما استخدم في الحروب نفسها.
حدث أن أنتشرت في تلك الفترات العاصفة حالت مرضية غريبة باـيـن الجنـسـين لـيـس
لها علج على الرغم من المحاولت التي استمرت قرونلا طويلة ليجاد علـجـلا ناجـحـلا، لـكـن
ـانت تلك المحاولت باائت جميعها باالفشل، مما هدد ما تبقى من الجنس البشري باالفناء، فقد ـك
تؤدي تلك المراض إلى العقم النهائي دون أسباب معروفة وظلت مجهولة حتى يومـنـا ـهـذا،
ولم تفلح معه عملية الستنساخ الجنيني، لذلك اباتكر العلـمـاء طريـقـة غرـفـة الحلم، فعوـضـبلا
عن اللتقاء الجسدي المجرد باين الرجل والمرأة وتعرـضـها ـلـذلك الـمـرض الـمـدمر وباالـتـالي
إلى الفناء الحتمي، تم اباتكار هذه الطريقة،وهي التلقح ـعـبر الحـلـم وجـمـع لحـظـات الـشـعور
الجنسي في حزم ضوئية وضغطها ضغطلا مطلقلا في درجة محددة ـصـفريلا، وـمـن ـثـم ـسـكبها
ري سأخذ باالضوء قبل أن توقع فيه الفيروســات في وعاء يشبه رحم المرأة عبر ما أفرزه من من
وتلوثه, أما كيف يحدث ذلك فيتـم ـعـبر إدخـال الرـجـل والـنـثى إلـى غرفـة النكـاح الـضـوئي
وينوما باواسطة موسيقى تبث ذباذباات معيـنـة ـسـلفلا, يبثـهـا "ـسـيد الغرـفـة" وـهـو الرـجـل الـلـي
ة مبرمجـة يبـث الحلـم ب، ثـم وعنـدما ينامـا معـلا وفـي لحظ المسئول عن إدارة الحلم المناس

الجنسي المطلوب، حتى تتم عملية القذف، كل ذلك يحدث أثناء الحلم، أنتهى.
ثمانية أـسـابايع وـهـم ـفـي باحثـهـم المـضـني ـعـن وـسـيلة تنجيـهـم ـمـن دـمـار قرـيـب، وباـعـد

استراحة ثلثة أيام للتشاور والتداول عادوا ثانية إلى قاعتهم العملقة للنقاش وطرح الراء
أين توقفت يا سادة في المرة الساباقة؟!-
عندما أعلنت رفضك...!-
أتاه صوت خفيض من جواره إلى اليسار.-
نعم كيف يمكن لحدنا أن يضحي باحلم غالي من أحلمه هكذا باكل باساطة-
لقد طلب ذلك بانفسه وحدد لكل عام سأضحية من أعضاء هذا المجلس, فقد أصاباه الملل-

ة القصـة، من أضاحي العامة، هذه المـرة يريـد أن يجـرب لحومنـا وأنتـم تعرفـون باقي
توضع الضحية في ذلك الصندوق الحديدي المتصل مباـشـرة ـمـع عقـلـه اللـكـتروني،

لنه يريد أن يتلذذ........!
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باماذا-
باالعظام وهي ستهرس باالدم، إن ذلك يثيره كما أخبرنا ـعـبر رـسـالته الـصـوتية الموجـهـة-

إلى مجلسنا هذا
سقطبت الجباه إشمئزازلا وخوفلا لوقع الخبر

رل عـقـل اليـكـتروني مبرـمـج ل يفـقـه- الوغد أنه يعلن الحرب علينا، باالنسبة لي ـمـا ـهـو إ
شيئلا عن عالم البشر إل ما سيلقن وسيدفع باه إلى ذاكرته، قبل أن يقدم السيد القاـئـد العـلـم
على منحه معلومات وصلحيات ما كان عفولا على تجاوزي ـهـذا  ينبـغـي أن يحـصـل
عليها، خصوصلا وأنتم تعلمون (ملتفتلا إلى باقية أعضاء المجـلـس) ـمـدى حساـسـية ـهـذا

الجيل من العقول اللية التي تقارب عمق ومعرفة وسعة العقل البشري.
قالها باتحود وكان كما يبدوا أصغرهم سنلا.

حسنلا ومن سيعطيك باعدها "الكبسولت" يا عزيزي -
.]3÷3[راجع الوحدة .

ما الذي تعنيه؟!!-
باوغت باذلك السؤال الذي يعرف إجاباته جيدبا كما يعرف أسمه، لكن الحنق جعـلـه يبـدو

كما لو أنه قد نسي من هو ومن مثله ل ينبغي لهم النسيان.
الذي أعنيه وأـنـت ـتـدركه، أن ذـلـك الوـغـد والقاـتـل الحدـيـدي كـمـا تـسـميه، ـقـد اـشـترط-

الضحية ثمنلا لكبسولت الوكسجين والـغـذاء والطاـقـة والمـشـاعر والحلم، وباالـتـالي
كما تعلم أيضلا إنه هو من يقوم باصرف مـسـتحقات ـكـل ـفـرد فيـنـا أـخـر ـكـل ـعـام، وإن
رفضنا أو حتى رفض واحد منا فقط فسوف يقطع عنا ما نريده منه من مؤن، وـتـدرك
ل شك في ذلك أبادلا ما هي نتيجة المنع، إنه يريد الجماع مطلقلا باالموافقة وقـد أعطانـا

مهلة حتى آخر السنة الحالية.
حسنلا يا سادة من منكم على استعداد للتضحية باحلمه.-

سأل القائد العلم فأنفجر الجميع هرجلا ومرجلا ثانية أعمق من ساباقتها
هذا لن يكون فلقد أنتظرت ألف وخمسمائة عام حتى يأتي موعد حلمي وـلـن أـفـرط بـاـه-

باهذه السهولة حتى ولو أندلعت حربالا كونية خامسة عشرة باعد المائة
ـم- أما أنا فلم يعد لي الحق في التصرف باأي حلم آخر فقد سأستنفذت تماملا وتعرضي لحـل

جنسي جديد يعني ذلك موتي
رد آخر من اليمين القصى للقاعة باصوت عال على الرغم ـمـن وـجـود أدوات لقـطـة

للصوت تبث كل ما يود قوله إلى باقية العضاء.
كذلك الحال باالنسبة لي فلقد حان اـلـوقت للـذهاب للسـكن ـفـي مقـبرة الـجـداد وـسـأترك-

خبراتي لوليدي القادم وفي علمي أنكم والجيال القادمة ـلـن تـسـتطيعوا الـسـتغناء ـعـن
تراثي المعرفي ول عن نظرياتي واكتشافاتي بال ل حياة لكم بادون ذلك.

كان القائد العلم يراقب ما يحدث أمامه ل يدري ماذا يفعل حتى دهـمـه ـصـوت أـنـثى،
كان صوتلا نزقلا..

أيـهـا الـسـادة، ـيـا حكـمـاء الـمـدن الزجاجـيـة، إـنـه ـمـن الـعـار عليـكـم أـمـام التارـيـخ ـهـذه-
بهنم كل واـحـد فيـنـا ـفـي كيفـيـة تخلـيـص الضوضاء والصخب، ومن الخزي أن ينحصر 
نفسه من الورطة باينمـا شـعوب وأمـم باأكملهـا تنتظـر باأمـل إلـى مـا سنصـل إليـه مـن

قرارات وحلول لنقاذهم وإنقاذ أطفالهم و....!
لم يتركوها تكمل كلمها، فقد هب الجميع ما باين مؤيد ورافض والغضب يعلو الوجوه,
حتى وصلهم نبأ ارتطام القبة الليلكـيـة ـمـع القـبـة الرجوانـيـة، ـكـان ارتطاـمـلا مروـعـلا جعلهـمـا
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حطاملا، ورأو باعيونهم الزجاجية على شاشات البث المباشر أـخـوانهم ـيـأكلهم الـفـراغ الـكـوني
البهيم محترقي الجساد، يتسرباون مثل رماد محروق إـلـى حـيـث ل نهاـيـة. ألجمـهـم الرـعـب.
وفتك باهم صمت محرق ل يدرون ماذا يفعلون، يشاهدون ـفـرق النـقـاذ اـلـتي هـبـت لمحاوـلـة
المساعدة والنقاذ، والتي لشدة سرعتها ووجودها في مكان الرتطام باعد ثوان من حدوثه إل
ـتقبل ـدا وان مـس أنها لم تسطع إحضار أو إنقاذ حيا واحدبا ، فقد مات الجميع صعقلا وحرقلا، فـب

المم في خطر ل مهرب منه إل باتقديم الضحية المرتقبة

إشـــــــــــارة:
سعد إلى الموقع  . وستجد:....3:3[××× 

عندما فـسقـفد الوكسجين تماملا من الرض والمجرات القريبة باعد أن تلوث معظمه، مما
سبب في تناسل أجيال من المواليد المشوهين خلقيلا سرعان ـمـا ـكـانوا يتوـفـون، أدرك الـسـادة
ـة العلماء إن مجتمعهم إلى زوال إن لم يتداركوا المر قبل فوات الوان، وباعد تـجـارب طويـل
لل كبسولة الوكسجين لها لون أزرق ومضنية أباتكروا كبسولت صغيرة مختلفة اللوان، فمث
ـه ومجزأة إلى خمسة أجزاء متساوية في عدد ذراتها الكيماوية، وعندما يتناولها النسان تكفـي
مدة خمسة أشهر، أي مائة وخمسين يوملا باالتمام والكمال، حـيـث وأن الـشـخص ل يحـتـاج إذا
تناولها حتى لتشغيل رئتيه، فالوكسجين المعلب يذهب مباشرة إلى الدم ويظل يتفاـعـل هـنـاك
حتى تنتهي الخمسة الجزاء، وعندما يأتي دور الجزء الـخـامس والخـيـر، يـبـدأ الجـسـم باـبـث
إشارات التنبيه عبر ارتفاع درجة حرارته فجأة، لكنه ارتـفـاع غـيـر ـضـار، فـيـدرك الـشـخص
انه قد حان وقت تناول الكبسولة التالية، وكذلك الحال باالنسبة لكبسولة الغذاء المحتوـيـة عـلـى
أهم ما يحتاجه الجسم من فيتامينات وباروتينيات ونشويات، وـكـذلك الـمـاء باحـيـث أن التوزـيـع
ـذه داخل الجسم يصل إلى كل خلية على حدة وكما تريد باالضبط وتحتاج من غذاء، كما أن ـه
الطريقة العلمية توفر الغذاء بامقدار، باحيث ل يكون هناك إهدار غير مبرر وفي نفس اـلـوقت
ل تحدث عملية التبرز والتبول. أما حبوب تنشيط الدماغ فأنها تعمل عـلـى تنظيـفـه مـمـا عـلـق
باه من كسل وخمول والقضاء على الخليـا اـلـتي هرـمـت وـشـاخت واـسـتبدالها باخلـيـا ـشـاباة،

فيظل نشطلا ومقاوملا للضمور والموت. انتهى:.].
استمرت القباب في تصادمها معرضـة أعـدادلا هائـلـة مـن الـنـاس للـمـوت، باينمـا الـسـادة
العلماء في اختلفهم حول من يجب أن يقدم حلمه على الخرين، كل شخص منهم ـكـان يـقـدم
ـا وصــلت ـدمرة، وحينـم ـرض للصــطدامات الـم ـعوباهم تتـع ـا ـش ـبريرات، باينـم ـذار والـت الـع
المداولت والعتراضات إلى درـجـة المراـشـقة بـاـالكلم وـتـوجيه التهدـيـد والوعـيـد ـكـل منـهـم
للخر، تباعدوا فيـمـا باينـهـم وأغلـقـوا عـلـى أنفـسـهم غرفـهـم الزجاجـيـة العـصـية عـلـى الكـسـر،
وصار الحوار باينهم باواسطة الشاشات المرأية الموضوعة أمامهم. أنتشر الخوف في قلوباهم،
فبدو كأنهم أعداء يغلظ كل منهم للخر، باينما سأسقط في يد القائد العلم خصوصلا وأن المهـلـة
المحددة التي حددها لـهـم العـقـل اللـكـتروني اـلـذي يسـلير المنظوـمـة كامـلـة لـمـدنهم الزجاجـيـة

المعلقة في سقف الرض التي دمرتها الحروب، مثل بالورات عملقة ملونة قد انتهت.
هدأ لغطهم عندما لم يسمعوا شيئلا فأطلقوا صيحات الفرح وظنوا فيه تغييرلا لرأيه أو أن
محاولتهم لصلحه ـقـد نجـحـت، عـنـدما أـتـاهم الـنـذار الـثـاني ـصـاعقلا،"أرـيـدكم جميـعـلا ـفـي
أنطلقوا مـن فـورهم كـل فـي الصندوق الحديدي..كلكم دون استثناء", اجتاحهم رعب عظيم ف
رعة، اتجاه محاولين الفرار إلى حيث ل يدرون علـى متـن مركبـاتهم الفضـائية الخارقـة الس

وحده القائد العلم لم يتحرك من مكانه مستسلملا لما يحدث.

)235(



فجأة أخذت أجسادهم تتحلل وتهترئ متناثرة في كل مكان مثل غبار عطن، مسفرة عن
عظام أخذت تنطحن رويدلا رويدلا، متفرقة ذراتها ـفـي الـهـواء الـشـديد التعقـيـم,  وـكـأن الزـمـن
تذكرهم باغتة باعد طول نسيان، حتى أختفت أجسادهم عن النـظـار تماـمـلا وـلـم يـعـودوا ـسـوى
ذرات مزقتها ريح باائسة، وحده القائد كان يراقب ما يجري أـمـامه ـفـي ذـهـول، ـحـتى ـصـعقة
دوي الرتطام المدمر الذي دمر آخر قلعهم الزجاجية الهائلة، وتناثرت أـشـيائهم وأرواحـهـم

في الفضاء السحيق مخلوطة باذرات الزجاج.
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ال صغيــــراا من ثلـــج ذوباتـــه الحزان عنــــدما كنــت جب

ولي"ـهـرت "غـمـوذيلا منتصف عصر النهضة، أقبـلـت فحالمرأة اليطالية التي كنت لها 
باأريج أمواج شعرها البني في تلفتها يمنلة ويسرة, أثناء ما كانت تسوق ـسـيارتها القادـمـة ـمـن

أقبلت من آخر الشارع وأتيت أنا من حـلـم ـسـاومته ـكـثيرلا, أن ـيـتركني كـمـا رآـنـي، "أوهايو"
الخضراء للطيور الشريدة في جنة قيد النشاء هرب مقاولـهـا وـلـمشجرة وحيدة تفتح نوافذها 

يقبض عليه باعد. 
 كنت،التقينا في وسط الشارع، اباتسمت وبادأت الكلم  بالغة إنجليزية عجماء لكنها لذيذة

رب العالميـةأقد ر يتها ل أدري أين، رباما في ذلك المستشـفى اليطـالي فـي رومـا أثنـاء الح
الولى, عندما كنت طريح الفراش مصابالا باجروح قاتلة أودت باي، لم أذهب إلى تلك الـحـرب
إل لراها مع أنني لم أعرفها من قبل، أذكر كيف كـنـت أتـصـيد الـقـذائف النارـيـة ـمـن الـهـواء
خشية أن تصيب أنثاي التي باحثت عنها في كل العصور, وأباصق عليها فيـهـدأ لهيبهـا، أذـكـر
كم دبااباـة هرسـتها باقـدمي مثـل صراصـير معدنيـة، ـكـم طـائرة نفختـهـا باغضـبي فـتـاهت ـفـي
ـتي أكلتـهـا ذات الفضاء. هل رأيتها في ذلك المستشفى أم أنها إحدى جنيات جزر البـهـامس اـل
مرة عندما كنت سمك قرش محطم القلب. أين التقيت باها هذه الخرافة التي ل يوجد مثلها في

كتشفت قبل قليل.سالبلد والتي تشبه أغنية سومرية أ

أذكر كنت كلبلا ذات مرة في إحدى قرى جبال النديز المفقودة وكنت جائعلا لم آكل منذ
ثلثة قرون مـضـت، مـزق الثـلـج كـبـدي وأـصـمتني أـغـاني مرعـبـة تخـرج ـمـن رئـات جـبـال
سأغتيلت ذات مساء باارد، وصلت إلى عند بااب بايت في أسفل القرية النائمة على وحشتها منذ

لي الكلبـيـتين باـمـر أىألف سنة، عويت، كنت أحـسـها باقـلـبي، عـنـدما فتـحـت الـبـاب كحـلـت عيـنـ
طي الذي يـشـبه وـجـه أمـيـرة عرباـيـة اختطفـهـا قـطـاع ـطـرق قـسـاة. ـهـززت ذيـلـيحنوجهها ال

 من لهف ومواجع، فاقتربات مني مشفقة وأـخـذتني باـيـن ذراعيـهـا،رجراجتينوذرفت دمعتين 
فلم أتمالك نفسي وباكيت من كل قلبي فأنهمرت السماك والصداف والغابـاـات ـمـن دـمـوعي،
ره الحزيـن. ف الكـون بازئي تاء يل غنت لي أغنية الكلب الشريد والميرة المخطوفة، كان الش
لء ـسـاخنا وذهـبـت لتـنـام ـقـرب الـمـدفأة، ومـنـذ أدخلتني بايتها الحجري الصغير وقدمت لي حسا
ثمانمائة وخمسين عاملا وأنا بااسط ذراعي في الوصيد أحرس أميرتي المخطوفة، أحيانلا كنت
ـك أسمع لها أنينلا خفيفلا أثناء نومها، فأجفل فزعلا وانتصب مثل شيطان من نار، اـسـتعدادلا للفـت

 ألعق وجهها البلوري.  أنباأي عدوو محتمل، وعندما ل أرى أحدلا أعود إلى مكاني باعد

مرة دهمني بارد أحرق روحي فذهبت إلى سريرها ودسست جسدي الكـلـبي ـفـي طـيـات
فراشها ونمت معها، وفي لحظة فقود عارمة احتـضـنتني باـيـن ذراعيـهـا وقـضـيت ـفـي حـضـنها
ألف سنة إل عشرلا. سألتها عن اسمها اباتسمت باكل أمجاد روما الغابارة "جسيكا", أعرفه هذا
السم منذ أن كنت كلبلا في سريرها، منذ أكلتـهـا ذات ـشـاطئ اـسـتوائي، مـنـذ أن كـنـت ـسـيارة
ـة إسعاف تقودني بافتوتها التي هزمت أورباا كلها. صوتها فيه باحة خفيفة ذكرتني بامغنية هندـي
ـت ـدما كـن حمراء كانت تغني تحت صنوبارات يهزها الحنين على نهر الميسوري العظيم, عـن
لكرتـنـي باـسـاحرة فاتـنـة قابالتـهـا ـفـي بالد ـطـائر "ـسـلبد" وحـيـد أحـلـق ـفـي فـضـاءات الوحـشـة، ذ
الرافدين قبل أن يموت "نبوخذ نصر، أذكر أنني كنت آنذاك رمحلا مكسورلا. أـيـن قابالـتـك ـمـن

أنك من ـنـاباولي ....، ـهـاه ..., ـتـذكرت الن، لـقـد رأيـتـك ـفـي مـحـلباني يرتبقبل ياجسيكا, أخ

)237(



في عسل شعرك الشهب، فلـمـاذا أراك هـنـاغاردينا رشقتها للزهور، وأذكر أنني كنت وردة 
في شارعي المفرغ من اللفة.

ة السـماء, راغ قلـوباهم يحبـون زرق ت مـن ملئـت ف عندما كنت حبلا يسكن القلـوب جعل
ودلل حبيباتهم ورفيف الجنحة وتثاءب الصباحات الجديدة، أما الن فل أحد ـيـدخل دـهـاليز

قبل ستة آلف ـسـنة، قلبي لينثر المان باين أضلعي الباردة، أضلعي التي كانت ذات يوم باعيد
ـ لاأقفال ذهبية على باواباات معبد الشمس في أرض سبأ، وذات مرة كانت هذه الـضـلوع حروـف

ات الكـوادور،لبايضاء  قصيدة عشق كتبها شاعر مكسيكي لحبيبته الخلسية في مجاهـل غابا
هل أحمل سيارتك على كتـفـي وأطيـر باـك إـلـى حيـث ل يـزال ذـلـك الكلـب نائمـلا ـفـي سـرير

ين باجـسـدكمالميرة المخطوفة, هل أريك خاتمة ذلك القرش اـلـذي اباتلـعـك عـنـدما كـنـت تـعـو
سجن عـنـدما ـسـمعك تغنـيـن ـفـيانئالمقدس وتغرين بالونه الصاعق كا ت الماء الضعيفة، وكيف 

أحشائه وتحاولين تضميد جراحات قلبه المسكين، تلك الجروح اـلـتي أـعـادتني إـلـى مـضـارب
يل قامتك الناـضـجة الثـمـار. ماـلـك ـصـامتة، تكلـمـي،افتـحـي بـاـابخفارغة إل من أنين قلبي وت

سيارتك وتعالي لتضميني باين حناياك كما فعلت ذات مرة, عندما كـنـت فقـمـة ـصـغيرة ـتـاهت
ك النـيـفي صحراء السكيمو القاحلة إل من ضجيج الصقيع في القـفـار والوردة، احـتـاج إل

ـا أكثر من ذي قبل، نعم .. هكذا، أخرجي بارجلك اليمنى, على مهلك، باسم ال، .. وحدك .. ـي
ـة، سعد القلب، تعالي قلبي مفتوح فادخليه مثلما كنت تدخلين قصر جدك ذي الـصـول العرباـي

حار مزق محيطات العالم ذهابالا وإياباا، يسكن كهفلا ـسـريلا ـفـي أعـمـاقبانحن أباناء عمومة، أنا 
البحر العرباي، وأنت زهرة في قمم ناباولي، هل توجد جبال في تلك المدينة لقد أحببتها ـكـثيرلا

. كرة قدم يتقاذفها الصبية في الشوارع والزقة كنت عندما
تبيعين معاطف جلدية هذه المرة، لقد صرت باائعة متجولة, هل حدثتك عن "وفاة باائع 

رميـلـر", أو ـهـل أخبرـتـك ـعـنثمتجول", إنها مسرحية لكاتب أمريكي من باروكلين اسمه "أر
أمل ليس اسم امرأة إنه اسم رجل، أعـنـي.."الكعكة الحجرية" التي أكلتها مع "أمل دنقل" , ل

اسم شاعر، سامحيني أدرك باأنك ل تفهمين لغتي، فكما أخبرـتـك ـسـاباقلا ـفـي تـلـك الـمـرة اـلـتي
رأيتك فيها في أحد مسارح روما قبل ثلثة ألف وخمسمائة ـسـنة عـنـدما كـنـا نحضـر ـعـرض

همحـمـارالسود والعبيد، أنا بادوي من أقصى جنوب جزـيـرة الـعـرب ـمـن نـسـل ـقـوم أـشـعلوا 
باجمر القصائد.

العه أرجوك ل تحدثيني عن باضائعك بال حدثيني عنك، عن ذلك الكلب الـذي لحسـن ط
نام معك في سرير مجهول في قرية لم تسجلها الخراـئـط، ـهـل أدرـكـت ـكـم ـكـان حنوـنـلا ذـلـك
ه السـرية, ونـام الحيوان الكسير القلب، كيف أحاط باك من كل مكان ووضعك فـي غرفـة قلب

تنشـر ـضـيائها وأريجـهـا لـكـل تعـسـاء الخليـقـة, اـلـذينويحلم باك فراشة تحلق في سقف الـعـالم 
 أنني رأيتك في كل مكان، وها أنته هويأنون كل مساء تمزقه وحشة كل العصور. ما أذكر

الن ترينني في كل مكان، جعلني حبك مـجـذوبالا أـسـتجدي الـصـدقات عـلـى قارـعـة الطرـيـق،
ما يزيد من جنوني والتياعي باك يا نجمة الشمال البعيدة,بااستغيث من جورك ودللك فأغاث 

 والستشـراف. نـعـم سأـشـتري ـضـحكاتك وـلـونالتهجئـةالساكنة في تعويذة هندوكـيـة ـصـعبة 
النثى في عينيك وأنين الصحاري في قامتك التي ـتـذكرني باـقـوس إـمـرؤ القـيـس، ـسـأتلو ـكـل
اريس جسـدك الـبرونزي وط سـبأي علـى قفـار وتض حروف القصائد والمواويل المنقوشة باخـ
وسيكون الثمن عمري، أدرك باأنه ثمن باخس لواحدة مثلك تخرج النـهـار ـمـن لغتـهـا، لكنـنـي
مثلما أخبرتك مجرد صعلوك ل يملك سوى نبض القلب ودفء المداد، ـصـعلوك ـخـارج ـمـن

 قـلـب الرباـع الـخـالي وـلـمفيسورة أعراب ذهبوا في رحلة باعيدة للثأر من الخمط والقصاص 
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مثل شجرة سنديان قديـمـة أـقـف ـشـامخلاحتى الن, ها أنني يرجعوا باعد إلى ديارهم في ثمود 
باأحزاني السبأية في "هولي" شارع القصائد, التي أكتبها إليك منذ أن كنت نجمـلا ل وطـن لـه

 عينيك عندما لم تهل شمسك، والنىفي مجرة لم تخلق باعد، "هولي" الذي صعدته مرارلا إل
ت أما آن لي أن أفرح وأغني للحبيب العائد من مدن الـشـمال المنخفـضـة. باـضـاعتكيها قد أت

غالية، أعني معاطف الجلد اليطالية الصنع، وأنا فقير، فقط استطيع أن أدـفـع ثـمـن ـكـل قبـلـة
ـث ـى حـي تمنحيني إياها باكمشة من ضلوعي، أقدر على السداد نقدلا لكل عناق تأخذينني فيه إـل

ل يوجد أحد سواي وسواك من حبوب عيوني.

د أعـود جبـل ثلـج فـي رد مـن جديـد، ق أدرك إن قلتها في وجهي، فقـد أعـود إلـى التش
المحيط المتجمد الجنوباي يذوب من حرارة أحزاـنـه، أو ـقـد أـضـيئ للـمـرة الخـيـرة مـثـل نـجـم

فـهـل، يستعد للنتحار في مجروة تقع في الجـهـة اليـسـرى ـمـن ـشـارع الـكـون، أو.......أو.....
يرضيك هذا ياجسيكا؟!

لقد انتهيت من كلمي ولم يعد أمامي ـسـوى رحمـتـك، لتـضـعي النـظـار الـسـوداء عـلـى
عسل العيون، ل تديري محرك السيارة وتذهبي إلى كليفلند القاسية، المدينة المحـشـورة ـفـي
ـوداع، خارطة أوهايو التي ل أحبها، ل ترفعي أصاباعك التي لمست وجهي مرارلا باإشارة اـل
ول تزيحي خصلة شعرك التي انداحت على الـجـبين المرـمـري، اترـكـي ـكـل ذـلـك ـلـي اـنـثره

على جوانب شارعي المنسي الذي أشهره الن باالكتاباة عنك.

ـلا ـفـي وجـهـي "تـشـاو" لل ـسـتقدرين عـلـى نطقـهـا، جـسـيكا .. ـهـل ـسـتقولينها حـق ـهـل فع
وتمضين في كامل هيبتك وتنطفئين من سماء حياتي؟! 

ل تستعجلي حتى أحيطك على القل باما ـلـم تطيـقـي علـيـه ـصـبرلا، انتـظـري ـحـتى أـقـوم
بانشر هذه القصة التي أكتبها عنك، أريدك باجواري عندما استلم جائزة نوبال باعد ثلثـيـن ـسـنة
منذ الن، أريدك لوحدك من يصفق لي. كيف تغادرين وأنا لزـلـت أـشـعر باـحـرارة أـصـاباعك
على صدري وعنقي في ذلك الزمان الذي كنت فيه قلملا تمسكين باه وتكتبين مواجيدك يا لــذة

أوروباا كلها.

ـك تمهلي فسوف أحدثك وأقص عليك الن ما لم تقدر عليه صبرلا، سأتلو عليك قصة ذـل
القرش، لقد كان أميرلا على إحدى الواحات في صحراء موريتانيا وكان يـحـب الـعـزف عـلـى
سـسـن وـقـالت ـلـه الناي، وذات مساء باينما هو في غرفته باقصره العالي، أتته جنية في غاية الح
أعزف لي أيها النسي، فعزف لها حتى أسكرها، فعرضت عليه نفسها للزواج، فرفض ذـلـك
ـي لنه كان يحب بانت شيخ الطوارق، وعندما حاولت مداراته أصر على رفضه, فمـسـخته ـف
ثورة غضبها إلى قرش باحري وقذفت باه تحت نافذة قصر أبايها ملك ملوك الجان, ـفـي ـجـزر
البهامس التي لم تكن قد اكتشفت في ذلك الزمان، وحدث أن ماتت تلك الجنـيـة الجميـلـة قـهـرلا
ـس وباقى ذلك القرش يجوب المحيطات باحثلا علمن يخلصه من عذاباه، وعندما رآك اباتلعك، لـي
ت تلـك توحشلا ولكن لتكوني قريبة من قلبه ومذاباة في دمـه، كـان ذلـك القـرش أنـا وكنـت أن
الفتاة, أردتك لي وها أنت تنأين تاركة إياي لحرائقي ورغم ذـلـك ـلـم أتغيـر، لقـد تبعـتـك ـعـبر

باأـسـماء وأـشـكال ووـجـوه ـعـدة، ـلـم أـيـأس مـنـك وـلـم يـمـت ـصـوتك أبـاـدلا ـفـي عشرات القرون
ذاكرتي.
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سأحدثك عن طائر السربد على نهر الميسوري وكيف مزقه الحنين إلى حبيبته السمراء,
التي كان اسمها "الغاباة الشاباة فرحة باوصول البحر إليها", كان ذـلـك قـبـل وـصـول المخـلـوق

نت تغـنـي تـحـت شـجرتهاالبايض بافؤوسه وأمراضه، تعرفين باأنني كنت ذاك الطائر الذي ـكـ
مغنية هندية عجوز، زادت اليام في صوتها رقة ونقاء، كان فارـسـلا تطيـعـه الخـيـول ويـخـافه
ول تخترق صخوره قبة السماء نن أحب صعد إلى قمة جبل عا بم وحش البراري، وعندما ماتت 
الدنيا وقذف بانفسه من حالق, وقبل أن يصل إلى الرض كان قد نبت له جناحين واتخذ شكل

حـشـة تعـيـش ـفـي باـيـت بـاـارد لـيـس ـلـهوطائر وحيد يجوب تخوم فضاءات ل يوجد باها سوى 
مدخنة.

تي كـانت الهنديـة العجـوز تسـتظل باأوراقهـا وطـائر السـبد ساقص عليك نبأ الشجرة ال
ا ت كـل ذلـك ي لل صغيرلا يبسته المكائـد، لقـد كن الوحيد يعتلي عذقانها، وكيف أنها كانت شل

باهجة البهجات ويالون  الماء ورحمة ألف أم في وضوئها الخير...!!

لل ـحـتى انتظري فأنا ل أحدثك لتذهبي وإنما لتتبقي إلى جواري، على الـقـل تمهـلـي قلي
 ل،أغمض عشرات العيون التي تـحـدق فـيـك ـيـا ـشـعلة الـضـوء وحزـمـة القـمـح فكـلـي عـيـون

تطلقيها تلك الوداع دفـعـة واـحـدة ـفـي قـلـبي، اذباحيـنـي بارـفـق كـمـا ـكـانت تفـعـل "لولوبارجـيـدا"
باعشاقها، أو "صوفيا لورين" باالبااطرة الممسوسين باغوايتـهـا الـقـاهرة، قبليـنـي إن ـكـان ل بـاـد
من رحيلك كما فعلت "أورنيل موتي" ذات مرة مع "فلش غوردين"، أل أستحق هذا منك!!

اهق الحقـاف، أو قـبر رقيةلا مجهـوللاليتني صخرة منسية فـي ش  فـي أدغـال الهنـد الش
افترس صاحبه نمر بانغالي ذات ظهيرة مدارية تحت شلل مطر مجنون.

ـا ـك باينـم لماذا ياجسيكا تجعلينني أحن إلى أزمنة كنت فيها مثل دوريش بادائي أباحث عـن
سزـمـج أنت تقفين أمامي مثل نوتة موسيقية تجمع ألف لحن، وأنا من قربل الشفتين وغاص مثل 
الماء في باحار شعرك الغاضبة ومات هناك، أنا هو ل ـسـواي ذـلـك الـفـأر الـصـحراوي اـلـذي

 في جسدك.ةعض باأسنانه البيض كل بانان

لقد كنت باحرلا في قارة مغلقة فجعلتيني أتبخر حسرة عليك، وكـنـت وثـنـلا تعـبـده كائـنـات
 فـيهـافتـاة عـذراء ترعـي أغناممثـل مجهولة النساب، فتركت ألوهيـتي الحجريـة وتبعتـك 

تغني للريح مواويلها المحزونة عن الحبيب الذي أكله باحر غاشم، فلماذا أحضرتينيوتهامة, 
! إلى هذا الشارع وجعلتيني أنتظرك مليون عام من الشواق

لك أن تذهبي، أن تنطقي باـهـا، أن ستعـيـديني مـجـرد ـحـرف ـصـغير مجـهـول ـفـي عـنـوان
"الحياة اللذيذة" لـ"فليني", أو شهقة خرجت عفولا من فم أم كلثوم ليلة خميس صيفية

ي من باين أحراج قصائدي البرية، وعبثتي باكل مخزونجسلبتيني سطوتي، سرقت أري
ذهبين الن كمـا الحنين الذي اختزنته لك في محيطات قلبي عبر مليين السنين، وهـا أنـتي ت
ـعاع لو كنت زخة مطر مرت سريعلا فوق ارض عضها جدب غشوم، لكن قبل يغادر آخر ـش

 وـهـذه الـمـرة وإـلـى البـاـد دعيـنـي أـخـرج ـمـا ـفـي ـسـويداء،من باهائك، وقبل أن أسمع "تشاو"
ـعده اسمعي كبدي، قبل أن تأكلني نيران مجوسية كافرة تستيقظ الن في عروقي، هذا "ما أـس

ذلك الكلب الذي نام في سريرك ذات مساء جبلي ولم ينهض من عناقك حتى الن" !!
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ذكـــــــرى

ـةأخبرني انه سيأتي الجمعة القادمة لكي يأخذني معه لشراء ملباس جديدة بامناسبة  باداـي
العام الدراسي، كنت فرحة لنها سنتي الولى في المدرسة، انتظرته في تلك الجمعة لكن لــم
ت أتخيـل نفسـي يأت، لم أره، حزنت وباكيـت كـثيرلا وامتنعـت عـن تنـاول الطعـام عنـدما كن
ـي الوحيدة في الصف بادون ثياب جديدة، مرت الجمعة طويلة وأنا أترقبه، لم أسمع صــوته ـف
ـو ـلا يعـل التلفون وهو يخبرني باأنه مشتاق لي كما هي عادته، في ذلك السبوع لحظت وجوـم
دي دائمـلا مـا أخـبرني وجوه أفراد البيت، أمي، جدتي وجدي وأخوالي، كانوا ل يحبونه، وج
باأنه مجرد ثعلب تافه ل يحب إل مصلحته، لكنني عـنـدما كـنـت التـقـي بـاـه ـفـي الـيـام اـلـتي ل
يتصل فيها، أراه إنسانلا آخر، إنـسـانلا ـيـذوب حـبـلا وعواطـفـلا عميـقـة, وـكـثيرلا ـمـا كـنـت أمـسـكه

لل في وجهي و لي، ـهـل ـكـان يـشـعر بانـهـايتهمغروقتانرى عينيه أمتأم  باالدمع، كان يخاف عـلـ
.القريبة
لم يكن تافهلا أو ثعلبلا، كان إنسانلا يفيض رقة ويكتب الشعر وكثيرلا ماكان يأخذني إـلـى 

ـه غرفته الصغيرة فأراه مبعثرلا، فأدرك مدى وحدته وتمزقه، فيما باعد عرفت باأن أمي هجرـت
لي لكن أمي أصرت عليه، في مساء تلك الجمعة لم أنم رغم حبه لها، رفض الطلق خشية عل
وكنت أتحفظ الكلمات التي سأقولها له في صبيحة السبت الـتـالي وكـيـف أـنـي غاـضـبة علـيـه،

ولنني أدرك باأنه سيراضيني فسأزيد من دللي، لكن لم يأت، مر شهر باأكمله لم أره فيه.

وتطـلـب في تلك الليلة أخذتني أمي باين ذراعيها وأجهشت باالبكاء، كانت شديدة الحرـقـة
 سبيله! في السماح والعفو وأنه لو عاد فستبذل عمرها رخيصلا

ور باأكمله ولم تشبع عينـي بارؤيتـه مـرة ثانيـة، نـاديته مـرارلا فـي صـحوي وـفـي مر عم
نومي ارجع يا أباي ولن أغضب منك، تعال لتفتح قلبك وتضعني داخـلـه كـمـا كـنـت تـخـبرني،
ـثيرلا تعال.. حتى ملباس المدرسة الجديدة ل أريدها فقط ارجع, ناديت ال الذي كلمني عنه ـك
أن يجعلني أراه، لكنني لم أره، مرات كثيرة كنت أمر باجـوار أرض واسـعة لهـا سـور كـبير

برني أمـي أن أباـي ينـاملاأرى فيها عشبلا باريلا وزهور  صفراء تزهر عندما يأتي الربايـع، فتخ
 كـنـت اـسـتغرب،هناك فأشرأب باعنقي الصغيرة طمعلا ـفـي رؤيـتـه، وأـنـاديه فل أـسـمع ـجـواباه

كيف باإمكان المرء أن ينام دون أن ـيـراه أـحـد. أـتـاني ـمـرات ـكـثيرة ـفـي المـنـام ولـعـب مـعـي
ـي,أو ـدة ـل لي جدلا، فاسأله أن يعود وسأسامحه على عدم شراؤه ثيابالا جدـي خبرني باأنه مشتاق إل

لء شفيفلا يجعلني أباكي معه. لكنه كان يصمت ويبدأ في البكاء، كان باكا

لي،هكنت أراه شديد الجمال، شديد القوة، تعلو وج ه أمـارات نبـل عمـيـق، ـلـم يكـذب علـ
وإن ـحـدث وأخـلـف موـعـدلا مـعـي ـكـان يغمرـنـي باأـعـذاره وأـسـباب ـعـدم مجيـئـه. ذهـبـت إـلـى
المدرسة وكانت أمي قد اشترت لي مـا أريـد ـمـن الثيـاب ورـغـم فرـحـي باـذلك، إل أنـنـي ـفـي

 أما،قرارة نفسي كنت أتمنى أباي من يفعل ذلك. كانت أمي شديدة الصرامة عندما نخرج معلا
هو فكان مرحلا مجنونلا بـاـي, ولطالـمـا راقبـنـا الـنـاس ونـحـن نرـكـض ـفـي الـشـوارع والـحـدائق
والمحلت التجارية وحيثما حلت بانا الصدفة مثل مجنونين يحب كل واحد منهما الخر حـتى

الموت.
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لم يغب عن ذاكرتي مرة واحدة عبر ـسـنين حـيـاتي كلـهـا، أـتـذكره وـهـو يفـتـح ـلـي بـاـاب
السيارة ويقف منتصبلا في وضـع عـسـكري صـارم ويـؤدي ـلـي التحـيـة ويشـير ـلـي باالـدخول
منحنيلا انحنائة تثير الضحك، أتذكره وهـو يقلـد صـوتي وحرـكـاتي، فأضـحك حـتى ـيـوجعني
باطني، أكاد أسمعه يكلمني باصوته العميق أن ل أخاف ول أكذب. لم أسمع أحدلا يلـعـن ذـكـراه
خصوصلا باعد غياباه المفاجئ، لكنني أيضلا لم أسمع ـمـن ـيـذكره باخـيـر، ـكـانوا قـسـاة ل قـلـوب
لهم، الن وأنا على أعتاب العـشـرينات ـمـن عـمـري اـسـتعد ـلـدخول حـيـاتي الجدـيـدة ـفـي ليـلـة
عرسي، أسأل نفسي ترى كيف كان سيكون وضع أبـاـي ـفـي ـهـذه الليـلـة، ـهـل ـسـيبكي فراـقـي
وذهاباي إلى بايت شخص آخر، أنا متأكدة باأنه سيرقص فرـحـلا، لـكـن أـلـن يـشـعر بـاـالغيرة ـمـن
لي من هبة النسيم، ويتمنى أن الذي أخذني منه حتى ولو كان زوجي وهو الذي كان يخاف عل

.يضعني في عيونه

لل ذـكـرلا أقـسـمت أن أـسـميه بااـسـم أبـاـي، وـقـد فعـلـت باـعـد أن تزوجت وحبلت وولدت طف
أقنعت زوجي باذلك، كنت أحبه باكل عمري ذلك الطفل الول الذي يحـمـل اـسـم أغـلـى إنـسـان
في حياتي، ذلك الطفل الذي ولد باشامة في عنقه تشـبه شـامة أباـي. كـانت حيـاتي قانعـة ولـي
زوج طيب وشفوق، لكنني كنت على استعداد لبيع ما تبقى لي من سعادة ومن عمر من أجل
أن أعود إلى تـلـك الجمـعـة البعـيـدة, طفـلـة باظفـيـرة ذـيـل الحـصـان باالـكـاد بالـغـت السادـسـة ـمـن

عمرها, تنتظر أبايها الذي تحبه أكثر من أي شيء آخر ليأخذها معه لشراء ملباس جديدة.
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صــــــــورة 

"إلى عبدالوهاب البياتي.. ذكرى صورة قديمة"
لم أكن مدعولا لكنني حضرت، وأصدقائي الصعاليك ـلـم يـسـأل عنـهـم أـحـد لكنـهـم أـتـوا،
كانوا جميعلا هناك بارباطات أعناقهم الملونة في الفندق الكبير الذي يطل على المدينة من جهة

ـم1ظهر الحمار* " أسبان، عرب، صحفيون لوكالت أنباء لم نسمع باها، وشعراء صــلع نراـه
لول مروة، فيهم المرد والكثيف الشارب والعجوز والشمطاء، يضحكون كـمـا ـلـو ـكـانوا ـفـي
حانة، وأيضلا البنت الحلوة التي التقيت باها لحقلا باعد مرور عـشـر ـسـنوات عـلـى لقائـنـا الول

طبعلا سأخبركم كيف كان نوع ذلك اللقاء.
وحده ذلك الشيخ يبدو الحزن جليلا في عينيه، على الرغم من احتفاء تـلـك الكائـنـات بـاـه.
قرأت له وقرأت عنه، كثيرلا ما كنت سأحاول أن أكون شاعرلا فذلا سيشـار لـه باالبنـان، ويعرفنـي
القاصي والداني، فكثلفت من قراءاتي وأطلت في سهري حتى اكتشفت فيما باـعـد، أقـصـد باـعـد

أن مزقني التبغ وأنحلني القات، باأنني قد ل أصل حيلا إلى تحقيق ذلك الحلم اللعين.
ثلثة أيام كانت فيها الحتفالية باالـشـعر عـلـى أـشـدها، ـكـل الـشـعراء نفـشـوا ريـشـهم ـفـي
وجوهنا وأدلوا باتصريحاتهم الرنانة لوكالت النـبـاء ـعـن اـلـذي ينبـغـي واـلـذي ل ينبـغـي ـفـي
تثوير الواقع، وعن الليات التي ينبغي أتت ـكـثيرلا ـهـذه "الينبـغـي" ـفـي تـصـريحاتهم اتخاذـهـا
لمواجهة المية والجهل والمبريالية والكونية والوراء ما ـفـوق الجـحـر حمارـيـة الكولونيالـيـة

الباميية المقيته
شدني باوقـاره ذلـك الشـيخ الـذي أراه لول ـمـرة، كـان صـموتلا دون تكلـف، ـلـم يـسـلقنا
لل باتصريح ما وراء أسفل وسط الغرارة حداثي كان ثمة حزن يغلف تقاسيم وجهه، حزنلا نــبي
لل في زراعة "باستان عائشة"، حتى أستوت غصونه وطابات ثماره.  لشاعور قضى وقتلا طوي

البقية كانوا في هرجهم وقهقهاتهم الصاخبة التي كانت تشبه العواء، أحدهم شاعر كبير
ـم جدلا باحجم منطاد لدرجة أننا خشينا أن نقول له مرحبلا حتى ل ينفجر في وجوهنا، كان يتكـل
ـمـن أنـفـه وـمـن "..........." أـمـا فـمـه فبـقـي مغلـقـلا للـصـيانة. كرهـنـا تـلـك الكائـنـات الكوـلـة
ـأباوة أحببناـهـا ـا بـا والمترعة باالخمر حتى الحلوق، وأحببنا ذلك الرجل البغداي، كان ينظر إليـن
فيه، فاقتربانا منه مثل جراء اليفة، اباتسم في وجوهنا نـحـن الـصـغار اـلـذين ل ـنـزال نلـثـغ ـفـي

كتابااتنا الولى.
أنفض المولد باعد أيام ثلثة وكنا قد تصادقنا عن سباعد باالباتسامات، اقترباـنـا مـنـه وـمـددنا
أيود مرتعشة، لم نره كبيرلا جدلا، أحسسناه واحدلا ملنا، ولذلك ذهبنا إليه، لم نر في وجهه كدرلا،
كان وجهلا صافيلا، تزينه شامة سوداء كبيرة، وفي فمه لفافة تبغ حتى منتصفها، وأمامه قـهـوة
صنعانية، قال أنه أحبها كثيرلا. قرأنا أمامه، ربات عـلـى اكتافـنـا واباتـسـم اباتـسـامة ـكـبيرة ـحـتى
ـتى الن، باانت أسنانه، وباشرنا بامستقبل واعد، صدقناه مع أننا لم نره هذا المستقبل الزاهر ـح
حدثنا عن أبااريقه المهشمة، وـعـن جلل اـلـدين، والنيـسـاباوري، وابـاـن عربـاـي، وغيرـهـم ـمـن
زملئه الذين كنا نتخيلهم على شاكلته يعلو وجوههم نبل قديم، كان الوحيد اـلـذي اقترباـنـا مـنـه

واسمعناه نبض قلوبانا فأنصت إلينا باحب.
في ذلك اليوم الخير كان الهرج والمرج على أشدهما من قبل زملئه.  

التقيت باأحدهم خارج قارة آسيا، فلم أره كبيرلا كما كان ـفـي الـسـاباق، مـجـرد كـهـل ـقـديم
دمرته الخمرة، سأخبركم كيف التقيت باه.

ححنمير 1 ظهر الحمار: ظهر 
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استمع إلينا البغدادي، طرح عليـنـا أـسـئلة ـصـغيرة، جمعـنـا ـلـه أجوبـاـة ـكـبيرة، أحسـسـناه
ـي2يعيش بايننا ويأكل مثلنا "الكدم" و"السحاوق" و"البرعي"،*  ويشرب الشاي باالنعناع ويمـش

لل في أزقة صنعاء القديمة، لعله يمسك باتلبايب سرها الغامض، متـسـكعلا ـمـن ـحـارة متخفيلا لي
إلى أخرى.

أنتهى يوم الشعر الثالث والخير، وقبل أن يغادر سألناه في ـصـوت واـحـد "ـهـل يمكنـنـا
ع فنجـان القهـوة علـى الطاولـة أمـامه وأطفىـء أخذ صـورة جماعيـة معـك للـذكرى" ، وض
ـتي سيجارته ووقف من فوره بايننا في الوسط تماملا، كان باجواري مباشرة، وكمن شعر بارهـب

ضغط على يدي باحنان، التقطنا الصورة وتفرقنا جميعلا في كل مكان.

كدم : نوع من الخبز الرخيص في اليمن.2
سحاوق عصير طماطم مضاف إليه بعض البهارات.

برعي: لوبيا مطبوخة
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غباـنقـع صغيرة من الدم على وسادة النوم 

لل باظلـه المكسـور لول مـرة، ومـع كان قد مر على الحادثة قراباة الشهر، حينما أهـ
أنه حاول التراجع، لكن السائق ورغم ضغطه على كاباح السيارة مر من فوقه.

ظهر فجأة في عرض الشارع، كان يكلم نفـسـه كـمـا يـبـدو، فـلـم ينتـبـه إل وـقـد دهـمـه
الموت. تراجع السائق باسيارته مذعورلا إلى اـلـوراء، تجـمـع الـصـبية اـلـذين ـصـدف وـجـودهم
هناك، ليشاهدوا جثة آدمي رضت باقوة، كان ينظر إليهم بانظرات مغبونة انطلقت مـن عينيـن
جمدتهما عاصفة قصيرة، عرفوه فأخذوا يولولون إلى جواره، طـيـور النهـر القرـيـب صـفقت
باأجنحتها وجه الهواء الذي دهمته رائحة الموت، أوشك النهر أن يأتي لمعاينة من ـكـان ـيـأتيه
كل صيف ليبثه أحزانه، امرأة ـمـا ـفـي مـكـان باعـيـد أـخـذت فـجـأة باالبـكـاء، الـشـجار المحيـطـة
انكمشت على نفسها، والـسـماء ـفـوقهم جميعـلا ـمـرآة زرقـاء مغـطـاة باغـيـوم الخريـف الـذي لـم

يتحمل وقع الخبر فأخذ ينشج على مهل.
لم ينطق وهو يرى كائن الخوف يسكن عـيـون أـصـدقائه الـصـغار, ـحـاول أن يبتـسـم
كي ل يريهم جزعه في تلك العصرية الخريفية الخفيفة المطر، حاول النهوض ليـخـبرهم أـنـه
ـة سليم, "أنظروا..." حاول النطلق إلى أي مكان، فلم يتزحزح من مكانه، ثمة حبال فولذـي
ل ترى كانت تشده إلى مقتله الذي لم يستوعبه باعد وثمة وجع يعـشـعش تـحـت ـكـل خلـيـة ـمـن
ـي خليا جسده المندلق على طول المدينة وعرضها, "ظهر فجأة لم أقدر على كبح الفرامل ـف
الوقت..!!" صوت الذي دهسه كان ـيـأتيه ـمـن مـكـان باعـيـد، أـحـس باالخـجـل ـفـي تبـعـثره ذاك،
مجرد كيس من لحـم وأمـعـاء منـثـورة عـلـى قارعـة الطريـق، كيـف سـتكون الـيـام باعـده مـع
أصدقائه الصغار الذين أحبهم وأحبوه, هل سيأتي شخص آخر ويحل محله في حبه للطفال،

وفي شراء قطع الحلوى لهم كلما مر باهم يلعبون! 
دوائر الغثيان تحيط باه، تجعل منه كاباوسلا جاـمـدلا مغـلـق عـلـى ـضـجيج ل يـهـدأ. "ـمـاذا ـحـدث
باالضبط", يحاول استرجاع التفاصيل القصيرة الخيرة ـمـن حـيـاته، ـلـم يقـصـد أن يـصـل إـلـى
وضع تخرج فيه روحه ممزوجة بـاـدماء أنـفـه وأذنـيـه وفـمـه، ـكـان ذاهبـلا إـلـى اـلـدكان المقابـاـل
لشراء علبة سجائر وها هو الن جثة مكرمشة تـحـت أنـيـاب ـسـيارة ـضـارية، افترـسـته عـلـى
عجل وبادون ساباق إنذار. استيقظ وحيدلا كما هي عادته، ارتدى ثياباه باـسـرعة وـحـتى قـبـل أن
يضع فرشاة السنان في فمه, فكر في سيجارة يمجها مع فنجان القهوة التي يحب تناولها قبل
أي شيء آخر باعد استيقاظه من النوم المتأخر عادة، وها هو الن يصارع دقائقه المتبقـيـة ـلـه
على هذا الكوكب، "ل تخف هو المخطئ، لقد شاهدناه، وسنشهد باذلك", أـحـدهم ـقـال للـسـائق

المرتعش الذي أخذ يراقب ضحيته ل يدري ماذا يفعل، "فليتصل أحدكم باالسعاف!!".
اباتسم في سره، تمنى لو أنه يستطيع أن يضحك باملئ فمه، ثمة ـخـدر لذـيـذ يجـتـاحه،
فجعله يغوص عميقلا مستسلملا في موته، أتقدت ذاكرته في انسحاباه ـمـن الـعـالم وأـخـذ يـتـذكر،
كم مرة رأى نفسه نائملا وتحت رأسه وسادة مبقعة بابقع صغيرة من الدم، لم يفـهـم ذـلـك الحـلـم
الذي أتاه لخر مرة قبل استيقاظه الخير، كان وحده من يموت وتذبال وتذوب شمعة عمره.

باينما الحياة على باضعة أمتار في الشارع الخر تمر عادية، لم يظن أحد في ذلك الشـارع أن
ثمة شخص يلفظ أنفاسه في الجهة المقابالة وحيدلا ل يواسيه ويخفف من جزعة مخلوق.

أراد أن يبكي أن يرـفـع عقيرـتـه بابـكـاء مـجـروح يـسـمعه الـنـاس جميـعـلا, يـصـرخ محتـجـلا، أـنـا
أموت.. أموت..!!" 

لم يقدر على ذلك في خدره الكاسح، كانت مقاومته تعلن استسلمه خلـيـة خلـيـة أـمـام
زحف الموت الذي ل يرى. كم من الوقت ـمـر وـهـو مـسـجى ـفـي ثلـجـة المستـشـفى مغـمـض
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العينين مرتخي الصاباع، مبيض الوجه منسيلا مثل صوت ساطلق في فراغ وحينـمـا ـلـم يرـجـع
إليه صدى صوته انكفئ على نفسه. الشيء الغريب أنه يعي ما حوله، كلم الطبيب "ل فائدة
لقد مات في نفس اللحظة التي صدمته فيها العرباة", يحدث نفسه ويعي كل ذلك "هل هذا هـو

الموت؟!".
حاول التذكر باعد أن أتقدت ذاكرته مثل جـمـرة ـتـأججت ـمـن باـيـن الرـمـاد, ـهـل ـكـان
متزوجلا في تلك البلد البعيدة التي كان يصليه الشوق إليها، ما اسمه، كيف كان يعيش, لماذا
لم يثر على واقعه الذي صرف فيه سنوات عمره القليلة!، "إذا لم يتـقـدم أحـد القرباـاء باطلـب
الجثة في الوقت المعلوم حولوها إلى المحرقة"، كم مرة أتاه حلم الوسادة، كم نهض ـمـذعورلا

من نومه يتصبب العرق من جسده خشية أن ل يستيقظ أبادلا.
أراد أن يلفت نظر المحلقين فوقه ـصـقورلا ونـسـورلا، إـلـى أن رـكـوة القـهـوة ل ـتـزال
على موقد النار ، ود لو صرخ في وجوههم منبهلا إياهم، إلى أنه ينبغي له أن يكون في عمله
تمام الخامسة، وإل فإنه سيفقده ذلك العمل صرخ "اباتعدوا عـنـي.. دـعـوني أـمـر.. ل تنـظـروا

إلي هكذا؟!", لم يلتفت إليه أو تسمع صوته أذن.
مشاعر متناقضة تهريه وتدق عظامه، لم يشعر باقهر كهذا من قبل، تمنى من صميم
قلبه لو أنهم رأوه يمشي ضاحكلا، مع أـنـه ـكـان داـئـم الـحـزن، إل أـنـه إن ـعـاد لتوزـيـع ـقـوالب
الحلوى على الطفال فسيضحك ملئ شدقيه، لـكـن ـهـا ـهـو مبـعـثر عـلـى الـسـفلت مـثـل مـتـاع
فارغ. كم ليلة كم عمر، كم حزن مر باهم، كم شارعلا ذرـعـه منـكـوش الـشـعر، ل يـلـوي عـلـى
شيء ول يسلم عليه جنس آدمي؟, وحدهم الصغار أستأنسوه، كانت نظرات ذويهم المستنكرة

تزيده شعورلا باالنفي والعزلة.
ه ل يـدري لمـاذا حاول التراجع عندما سمع زعيـق الـدواليب تحتـك باالسـفلت، لكن
أحس باراحة عجيبة متواطأة، لم يحاول جـديلا الـهـرب إـلـى الـمـام، كـمـا ـلـو كـان ينتظـر هـذه

اللحظة منذ زمن باعيد، لحظة استسلم مرة دهمته ويبسته في مكانه.
ترى كيف سيتصرفون باأدويته الكثيرة للرباو والكآباة, من سيعتني بافراشه البارد من

سيدفع عنه إيجار الغرفة حتى يعود من رحلته البعيدة.
ه الشوق وعاد, وما هو شعور أولـئـك الجـيـران إن رأوه ألن يخاف منه الناس إن هزل
ـون ـاباس يـل يأتيهم ليتسكع في الجوار, وآثار الخدوش والرضوض باادية على وجهه, والدم الـي

!!!ثياباه الرثة, وتحت إباطه اليسر وسادة صغيرة مبقعة باالدم
ـكـانوا يـشـاهدونه ثلث ـمـرات ـفـي الـشـهر, عـنـدما يـكـون القـمـر بـاـدرلا أو ل يـكـون,
لل من المنزل الذي فـيـه غرفـتـه, وعـنـدما وأحيانلا تمر شهور طويلة ل يرونه فيها. يخرج عج
ون معدودات. كانوا يسمعون زمجــرة يصل إلى حيث صدمته السيارة يسقط على الرض لثوا
لل أن تـكـون الدواليب على السفلت كـمـا ـلـو أنـهـم يـشـهدون حادـثـة أـخـرى, ـثـم ينـهـض مـحـاو
اباتسامته واضحة للعيان, ويدخل الدكان المقابال مثل الطيف ورـغـم الـبـاب مقـفـل, يأـخـذ علـبـة
سجائر, ويخرج وقد اختفت الباتسامة من فمه, ثم يتجه إلى الركن ويشخص في البعيد الــذي
ل ـيـراه أـحـيد ـسـواه, وـهـو يـمـج ـسـيجارته باـتـؤدة, وعـنـدما ينتـهـي منـهـا يلقيـهـا عـلـى الرض
ويدعسها باباطن حذائه ويـعـود إـلـى الـبيت, وأثنـاء مشـيه يختـفـي كـأنه لـم يـكـن. الـذين ـكـانوا
يراقبونه هرعوا مرات عدة إلى حيث كان يدخن سجائره, ويتفحصون العقاب فيجــدونها ل

ون قليلة منذ أن ألقيت على الرصيف .تزال ساخنة, لم يمر عليها سوى ثوا
كثيرلا منهم أقـسـموا أنـهـم ـكـانوا يروـنـه يتمـشـى ـفـي أروـقـة اـلـبيت. ـقـال زملؤه ـفـي
سحزن باادية على وجهه. لم يحاول العتداء أو إفزاع أحدهم. لكن صــوت السكن, وعلمات ال

.نحيبه كان يصلهم رتيبلا ملتاعلا, يزرع القشعريرة في جلودهم
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لل أنه رأى نفسه وحيـدلا ـفـي ذلـك الماـضـي. ومع إتقاد ذاكرته ورؤيته لكل ماضيه, إ
ـمـا رأى شخـصـلا حقيقـيـلا إـلـى ـجـواره, الطفوـلـة البعـيـدة, وتخيـلـه للـشـباح ستـطـارده, الـشـياء
الصغيرة التي حاول صنعها وما قدر, أسمه, أهله الذين ل يتذكر واحدلا منهم. هناك انطفــأت
جمرة الذاكرة!! من أـيـن أـتـى, ـمـن ـسـيبكي علـيـه ـفـي رحيلـه, وـمـن ـسـينتظر ـعـودتسه تـصـليه
سغبن والقهـر, ال الشواق لتحقق ذلك المسـتحيل؟!!!مـرات ومـرارات طويلـة وآهـات مشـبعة با
كانت تخرج من صدره حينما يأوي إلى فراشه عندما كان حيتا. لم يجرؤ مخلوق على السكن
سشغرت باعد وفاته, "لقد رأيـتـه, أقـسـم عـلـى ذـلـك, ـكـان يبـكـي, وعـنـدما رآـنـي في غرفته التي 
سصعب علـيـه أن يجـد ـمـا يـذكره باماضـيه. ـكـان يـحـب أختفى في أقرب جدار إليه". هو نفسه 
الوحدة. تسكع كثيرلا قبل أن يلتحق باعمل ما. أمتـهـن مـهـن كـثيرة, حـتى يجـد مـا يـسـد رمقـه,
سسكر قاهر, ـلـم يـكـن يقـصـد ذـلـك, يرتـمـي عـلـى الـسـرير وعندما كان يعود إلى غرفته يتعتعه 
ـم باملباسه مثل قتيل عاد من حرب خاسرة, ويغط عميقلا في نوم دائخ, يمزقه قهر أصم, ويكـت
أنفاسه. مرات مريرة أستيقظ فيها والدمع متحجر على خديه, ل يدرك قـصـدية ذـلـك الـضـياع
الذي يعصف باه, ولماذا الوحشة تمزقه من الداخل, ل يوجد معه أصدقاء حقيقيـيـن, ل ـيـدري
نن ل ـيـدري لـمـن يـسـعى لـسـداده, ثـمـة لماذا؟ عاد إلى حيث كان يعـيـش, رـغـم ـمـوته, ثـمـة بدلـيـ
لحظات حزن معلقة على نافذة غرفته تبكي غياباه, ثمة آهة تخشبت تحت السرير, وثمة باكاء
ـود طويل امتزجت ملوحته باطلء الجدران, لم تمحها الطلئات, المتعددة, أشياء كثيرة كان ـي
النتهاء منها قبل أن يرتاح في عالمه الجديد, مثل حب سعى للقاؤه وـلـم يـجـده, إـمـرأة تمناـهـا
في أحلمه ليبكي باين يديها ضيعة عمره ولم يلتقي باها. لم يحاول أن يخيف أـحـدلا ـمـن أولـئـك
لل ملطخلا بادماء الحادث الذي أودى باه, وتلك الذين كانوا يلتقي باهم فجأة. بال كان يتوارى خج
ـتي احتـضـنته الوسادة تحت إباطه ل يدري لماذا يحتفظ باها. كان يظنها خزانة أسراره, هي اـل
ـامه ذات ـي مـن في باكائه, وأزالت عن رأسه وساوس الشعور باالنفي. لم يكن الحلم الذي رآه ـف
فجر هو السبب في الحتفاظ باها فذلك سر ل يعرفه هو نفسه, لكن ما كان يدهشه في الـمـر،
ع ره باق ت نظ ر عـادته، لف تحقـسق الحلم مباشرة فقد رأى في نومه أنه استيقظ سعيدلا علـى غي
صغيرة من الدم على الوسادة التي يضعها تحت رأسه، تأكد من أنفه، وجـهـه، وأـصـاباعه فـلـم
يجد جرحلا ما، على الرغم من نداوة الدم، هل..كان يأتي إلى البيت الذي سكنه ليكتـشـف ـسـر
سسمع صوته ـفـي اـلـبيت يـحـدث نفـسـه, أـحـد زملءه ـفـي تلك البقع لكنه ما توصل إليه, مرات 

السكن قالوا أنه رآه يبكي في الصالة قبل أذان الفجر وعندما رآه أختفى ل يدري أين.
مرات عديدة رأوه وهو يبحث عن دواؤه في غرفته التي ساغلقت باعد ـمـوته . ـمـرات
سسمع صوت كواباح السيارة التي قتلته وهي تزعق على أسفلت الشارع. سيدوة ـمـا ـقـالت باأنـهـا
ـن رأته واقف على رصيف الشارع يدخن سيجارة وعندما سمع باصوتها تبخر في الهواء, لـك
سعـقـب ـسـيجارة ل ـيـزال ما أثار فزعها وإستغراباها انها سارت إلى حيث كان يـقـف ووـجـدت 

لل . مشتع
ول مقمرة وكأنه يخبرهم باموعد قدومه لزيارتهم لذلك أستمر في حدث كل ذلك في ليا
زـيـاراته القمرـيـة، ـحـتى ـعـرف الـنـاس بـاـه، وأـخـذوا ـيـترقبون مجيـئـه ـكـل منتـصـف الـشـهر،
ـبيت خصوصلا سكان ذلك الشارع الذي شهد مصرعه. والن ها هو هناك في أعلى ـسـطح اـل
الذي سكنه ذات يوم باعيد، في الجهة اليسرى منه وحده منتصبلا تحت ضوء القـمـر، ـفـي فـمـه
ـالت سيجارة مشتعلة حتى منتصفها يحدق في الفراغ، وثمة ريح خفيفة تعبت باسوالفه التي ـط

كثيرلا.
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أرجوكم ل تؤخروا السيدة أورسول عن موعدها

نعم هو كما قال هذا القاص الذي يكتبني الن باالمناسبة ما اسمك ـيـا عزـيـزي؟! "عبدالناـصـر
مجلي سيدتي", أرجو أن ل يؤخرني أحد عن مواعيدي، أنا السيدة أورسول، ـمـن مديـنـة "آن
ـتي تشــكل ـة الطــراف، اـل ـات المترامـي ـة، إحــدى الولـي ـة ميتشــجن المريكـي ـر" باولـي أربـا
الجمهورية التي تحكم العالم!! مـاذا قلـت؟! إنـي أثرثـري كمـا هـي العـادة فمـا ينبغـي لـي أن
أتـحـدث أـمـام الخرـيـن باـهـذه الطريـقـة. عـفـولا مـسـتر مجـلـي أكـمـل القـصـة وـسـأحاول اـلـتزام
الصمت! تقود سيارتها الـ"لينكولن" الجديدة، لست أدري هل ساخذ هذا السم من اـسـم الرئـيـس
إباراهام لنكولن، أم أنه لنكولن آخر، ما علينا، قلت أن السيدة أورسول ، وهذا هو السم الذي
اخترته لها في هذه القصـة و...!، "ل..ل، عفـولا باـل هـو اـسـمي الحقيقـي "ينـج مـان*", كمـا
ترون فهذه هي المرة الولى التي أواجه فيها أحد أباطالي، وجهلا لوجه, تريدون الصدق، هي
التي فرضت نفسها على قصتي، باوصفها المغري للكتاباة دون قـصـد مـسـبق لـذلك, أعـنـي أن
البطل يحاورني كما تفعل السيدة أورسول، هذا هو اسمك أليس ـكـذلك ـسـيدتي! "نـعـم ـهـو ـمـا
قلت". كانت السيارة حديثة الموديل وكنت في ذلك الصباح الباكر متجهلا إـلـى داـئـرة الهـجـرة
لستخراج إقامة دائمة، باعد أن تمت الموافقة على ذلك رسميلا, ويبدو أن حظي ـسـليل الكلب
ـي ـيارته، ـف كان في بارجه العالي، فأنا أقود سيارة صديق يبدو باأنه عزيز وإل لما أعطاني ـس
تلك الطريق السريعة يجب أن يكون معي صديق عزـيـز يـقـف دائـمـلا باـجـواري دلـيـل ـعـوزي
وعدم استطاعتي شراء سيارة نظرلا لظروف عملي القاسية، وأيـضـلا ـحـتى أـسـتطيع أن أكـمـل
القصة، فلباد من حبكة معقولة لمواصلة الحداث، وأنني حزين ووحيد، خلصة الـقـول ففيـلـم
هندي والسلم, باين مدينة آن آربار ومديـنـة دـيـترويت ذات ـصـباح بـاـاكر، ولنـنـي متـجـه إـلـى
موعد هام التأخير عنه قد يجعلني أنتظر سنلة أخرى لموعد قادم، وحده ال يعلم ـمـا اـلـذي ـقـد
يحدث خلل عام النتظار، فقد كانت الطريق مختنقة – لباد من تحويج القصة باأحداث كهذه
لزوم الصنعة – وثـمـة حـادث مـروع يسـد الطريـق ففتحـت مسـجل السـيارة باأغنيـة يتحسـر
سحبه العظيم الذي ل يقدره أحد، وبادرت مني التفاـتـة فرأـيـت ـسـيدة ـسـتينية العـمـر مغنيها على 
ـة لكر باموضة الرباعينيات، لكنها كانت تبدو جميـل تقود سيارة غالية الثمن، تسريحة شعرها ستذ
رغم ثقل السنين على ظهرها, "هيه أنت، أبادول لقد حشرتني حشرلا ـفـي قـصـتك وـلـم أـمـانع،
لي، ماذا تعني باـ"ثقل السنين"، لقد كنت أجمل نساء عـصـري ولزـلـت، ولكنني أراك تسيء إل
إنني أحتج وأطلب النسـحاب مـن هـذه القـصـة اـلـتي تكتبهـا عـنـي، وإل فسأتـصـل باالمـحـامي
وأجعـلـه يرـفـع علـيـك دـعـوى ـقـذف وتـشـهير و.....!!", ـسـيدتي عـلـى مهـلـك، إنـمـا ـهـي لـغـة
قصصية، يعني لغة إثارة وتشويق حتى يجد القارئ ما يسليه ويشد انتـبـاهه عـنـدما يـقـرأ ـهـذه

القصة، ول أقصد لسمح ال الساءة إليك فهلدئي من روعك،!!.
"كما قلت لك عليك أن تسحب كل ما كتبته وإل فسأتصل بـاـالبوليس". حاـضـر، ـمـن عـيـوني,
تدللي, لكن أرجوك ل تقاطعيني دعيني أكمل، هذا ل يصح, هناك من يقرأنا الن" , هل أبادأ
من جديد سيدتي؟! أشاحت بارأسها باعيدلا في حنق مبالغ ونطقت من أنفها "لباأس المهم تنتهي
ـدو على خير!". كانت تبدو شديدة التأنق ، تبدو كسيدة أعمال، كان القلق لتأخرها القـسـري يـب
واضحلا في عينيها، وعلى قسـمات وجهـهـا الجميـل الـذي لـم ستفقـده السـنين باريـقـه وجـاذبايته،
"أوه.. يا إلهي إنك رقيق جدلا مستر مجـلـي!" إنـهـا الحقيـقـة، وـلـو أعطيتـنـي فرصـة لمواصـلة
ـا ـتمر!" ولـه الكتاباة، فسأخلع عليك صفات وألقاب لم تسمعي باها من قبل, "استمر أبادول.. اـس
عينين يقظتين توشك لشدة انفعالها أن تترـجـل ـعـن سـيارتها وتصـرخ ـفـي ـسـائقي الـسـيارات
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جميعلا في ذلك الموـقـف العظـيـم، "اباتـعـدوا ـعـن طريـقـي، إنـنـي عـلـى عجـلـة ـمـن أـمـري أيـهـا
الوغاد!"

لم تكد تنتهي من خطبتها القصيرة حتى بادأ اللغط المقيت اـلـذي أوـشـك أن ـيـؤدي باـنـا جميـعـلا،
ـا "ونحن أيتها السيدة هل تريننا نلعب الحجلة"، "باإمكانك أن تطيري باسيارتك فوق رؤوسنا ـي
رد السـيدة أورسـول علـى كـل مـا حلوتي"، "انتبهي للفاظك أيتها العجوز المتصاباية!", لم ت
قيل لها، لكن عندما وصبلتها تلك الطعنة المباغتة من فم ذـلـك الحـمـق، ـحـتى رمتـنـي بانـظـرة
حارقة أشعلت كبدي، "أيها الغبي، أيها الـكـاتب اللـهـث وراء مـجـود ـلـن تـصـله، كـيـف تـسـمح
لذلك التعس أن يخاطب ـسـيدة محترـمـة مثـلـي باـهـذه الفجاـجـة والـسـوقية، أخرجـنـي ـفـورلا ـمـن
قـصـتك الغبـيـة ـهـذه وإل فالوـيـل ـلـك". ـكـانت تـبـدو مـصـممة عـلـى تنفـيـذ ـمـا تـقـول فـحـاولت
سحبي، أرجوك، أتوسل إليك دعيـنـي أـتـم ـهـذه لي الشمال واليمين،  مراضاتها، سيدتي، قـسرة عيبن
القصة على خير، هذه مجرد أحداث تفرض نفسها لـم أقصـدها أباـدلا، كـذلك لباـد مـن افتعـال
فت تعلمين أنني أنحت ـفـي الـهـواء لـخـراج باعض المواقف لتكون القصة اسم على مسمى، فأن
لي عيشتي أسألك باال، أعمال كهذه إلى الناس مع علمي الكيد أن ل أحد يهتم، فل تسلودي عل
لي تركني أكمـل جملـتي حـتى هجـم علـ ول سوف ألفت نظـر ذلـك الحيـوان و...! لـم ي وعلى ك
"هيه..يو* احترم نفسك أيها الصبي، فأنا لم آمرك باحشري في كلمك هذا الذي تسميه قصة،
حتى تنعتـنـي باـالحيوان، انتبـه لـمـا تقـول قبـل أن أجعـلـك تبلـع لسـانك!!" ـلـم أدر ـمـاذا أـقـول،
لي". لل أدباه عل حاضر، أنا آسف كان قصدي....!!, هل يرضيك هذا سيدة أورسول؟!, "لكنه بق
أنا آسف نيابالة عنه، خلص.. أوكيه، نكمل!!, "نعم", إنها فتـحـت ناـفـذة الـسـيارة رـغـم بـاـرودة
الطقس وأخرجت سيجارة وأشعلتها وباعد أن أخذت نفسلا عميقلا نفخت دخانها عالـيـلا ـمـن ـشـدة
ـا الضجر...!! "أوه يا إلهي، كيف تسمح أيها السيد المحترم لنفسك أن تصفني باهذه الصفة، أـن
أورسول السيدة الرياضية والنيقة، والخلق  الرفيعة تجعلني أبادو كمراهقة مجنونــة، ل ..
هذا كثير سأغادر المكان، لم أعـد أـسـتطيع تحـمـل مزـيـدلا مـن الهانـات فـي صـباحك اللعـيـن
لل لت عن الـسـيارة وـعـادت أدراجـهـا ـسـيرلا عـلـى الـقـدام، تبعتـهـا منادـيـلا، متوـسـ هذا؟!", ترجر
ـة، عـيـب ـة لقـصـة محترـم ـتي باطـل ـيدة أورـسـول، ل يـجـوز ـهـذا أـن ـاء، "ـس ـى البـك سأوـشـك عـل

ماتفعلينه", واصبلت سيرها شامخة الـرأس وـلـم تـنـس أن تقولـهـا باـصـوت نـزق, "اباـحـث ـعـن
فت ولـهـذا...!! ـلـم تتوقـف للتـفـاهم، لـقـد ذهببـت شخصية أخرى"، لـكـن القصـة مبنـيـة علـيـك أـنـ
عزيزي القارئ، ليس ذلك وحسب ، بال إن انسحاباها قد شجع البقية على النسحاب، وأعلنوا

رفضهم لمواصلة أحداث القصة، لول أنني هددتهم بااستدعاء البوليس!
ـا لل باإنسحاباها هذه الورسول وتركتني في حرج عظيم، لكن ـم أرجو المعذرة لقد أرباكفتني فع
لل، إنـه اسـم ظريـف أليـس زي العيـن، جـاكلين مث لمـورة تخ رأيك باإحضار شخصية أخرى بق
ـود أن تـعـرف كذلك، على القل حتى ننتهي من هذه الورطة!!, وباعدين معاك أنت الثاني؟! ـت
ماذا حصل للسيدة أورسول؟!، لكنها قد انسحبت  تـلـك المجنوـنـة، أـسـأل اـلـ أن ل تـكـون ـقـد
بق مكانـك" ر مـن عيـوني، ل تغضـب .. سـأحاول جهـدي، إبا ب حاض بعنتني، طيـب.. طي سم

أرجوك واصل القراءة حتى النهاية، حسنلا سأحاول من جديد، استعد!! .
كان ثمة حادث قد وقع في الطريق السريع باين مدينتي آن آربار وديترويت، سأغلـقـت الطرـيـق
على إـثـر ذـلـك حـتى تـسـتطيع ـسـيارة الـسـعاف الوـصـول إـلـى مـكـان الحـادث، باينـمـا السـيدة
أورسول وراء مقود سيارتها الفارهة، تنظر إلى ساعتها في قلق، لقد كانت على موـعـود مـهـم
كما يبدو، لكن ما العمل فقد وقعت في فخ زحمة خانقة، وعندما دهمها الوقت أخذت فجأة في

البكاء!!
هه.. ما رأيك؟! ماذا؟ النهاية غير مقنعة! تقول أنـهـا ـسـقطة قصصـية، عـفـولا.. انتبـه لكلـمـك
أيها السيد، هل تدري من تخاطب؟!, "طز"!!!! هكذا إذن باـعـد ـهـذه الـسـنين ـمـن الجـهـد وـمـن
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النفي والتعب واـلـدموع تـقـول ـفـي وجـهـي ـطـز باـكـل باـسـاطة، وـكـأنني ـمـا أفرحـتـك يوـمـلا ول
أشجيتك ول أثرت فيك معالم الدهشة والعجاب، لقد حاولت قصارى جـهـدي أن أكتـب شـيئلا
ما، شيئلا مبهرلا غير مألوف لكي أجعلك تشعر بامتعة القراءة، حاولت أن أعـيـد ترتـيـب الـعـالم
في ناظريك، والن عندما رأيتني أختلف مع إحدى باطلتي تصف ذلك باالسقطة! ومع كل ما
قلته فأنا أعرف عن أورسول ما ل تعرفه أنت ول غيرك ولن أخبرك باـشـيء، لـقـد وددت أن
أصنع باعض المفاجآت في هذه القصة لجلك وها أنت تواجهني باالجحود، يا أخي ل.. ل تقل
شيئلا، أرجـوك أتركنـي الن، إنـي متعـب، وشـديد العيـاء، متعـب مـن كـل مـا حـولي، مـن
ـق ضياعي، وحزني الدائم ووحدتي المقرفة، ومن قلبي الذي لم يجد حتى من تستحق ان يخـف
لها -  هاقد عدت إلى موال الفلم الهندي-. "مستر مجـلـي..مـسـتر مجـلـي", ـمـن ـهـذه..أـنـت!!،
ـد "نعم أنا، أورسول..لقد عدت غيرت رأيي، فل يجوز أن أتركك قبل أن تكـمـل قـصـتك", لـق
اختلفت مع القارئ، لقـد ـشـتمني، قـال طـز، تـصـوري، هـل يرـضـيك هـذا؟!, "ل علـيـك منـه
واصل كتاباة قصتك وسيضطر لقراءتها رغم أنفه", شكرلا عـلـى عودـتـك كـنـت أـعـرف باأـنـك

طيبة. هل أبادأ الن؟! "نعم أرجوك".
ـادت وعندما ترجلت السيدة أورسول عن سيارتها حنقة تود النسحاب غيرت رأيها فجأة وـع
إلى مقعدها أمام المقود، وأشعلت لفافة أخرى، "لقد أخبرتك باأني ل أدخن، لـكـن لبـاـأس ـهـذه
المرة", وأخيرلا تم فتح الطريق، واـسـتطاعت الـسـيدة أورـسـول مواـصـلة طريقـهـا، وـقـد باـدت
أمارات السعادة على وجهها الوقور لنها ستصل في اـلـوقت المناـسـب، أـمـا أـنـا فـقـد وـصـلت
متأخرلا عن موعد المقابالة، وأخبروني هناك باضرورة النتظار سنة كاملة ـحـتى يحـيـن وـعـد
المقابالة القادم, فعدت إلى تعبي من جديد ومرت باضعة أشهر فقدت فيـهـا عمـلـي، وتـصـعلكت
في الشوارع مثل كلب ضال ل أمـلـك ـسـنتلا واـحـدلا ـفـي جـيـبي، وذات ـيـوم وأـنـا أـقـف باـجـوار
إشارة المرور، كشبح هزيل, رأيـت سـيارة الـسـيدة أورسـول، فأسـرعت إليـهـا علـى أـمـل أن
تتذكرني هذه المرأة وتساعدني باما يفك ضيقي، ناديتها باصوت مشوب بافرح اـلـذي يـجـد أـمـه
لي، ظننتها ستبتـسـم ـفـي باعد سنين طوال، "مسز أورسول، مسز أورسول", التفتت مذعورة إل
وجهي لكنها عوـضـلا ـعـن ذـلـك, مـشـطتني بانـظـرة ازدراء وـقـرف، وـضـغطت عـلـى البنزـيـن

.وانطلبقت مثل الصاروخ دون أن تتفوه باكلمة واحدة
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تضاريس عبدالناصر مجلي المكتشفةمايشبه التعريف  :

شاعر وقاص وروائي وناقد يمني أمريكي
سكلتاب اليمنيين عضو اتحاد الدبااء وال
سكلتاب العرب عضو اتحاد الدبااء وال
 1989يعمل في الصحافة منذ العام
عمل مراسل من الوليات المتحدة لعدد من الصحف العرباية المهجرية وعدد من

الصحف في الوطن العرباي
شغل منصب رئيس تحرير صحيفة (العرباي المريكي) التي تصدر باولية

2002-1999ميتشجان المريكية 
ناشر ورئيس تحرير صحيفة (المة) المريكية وموقع شبكة المة بارس الخبارية

www.thenationpress.net المتعددة اللغات  
رئيس "جماعة الغد" الدباية ( أول جماعة أدباية في اليمن تأسست في صيف العام

1989.(
عضو مؤسس في ( جماعة جذور) العرباية المريكية الدباية
الرئيس التنفيذي لـ( مؤسسة نوافذ) العرباية المريكية للتقارب باين الثقافات
 م عن قصيدة (متواليات1997تم تكريمه في مهرجان الشعر العرباي- واشنطن

الغريب) 
-(سيرة القبيلة) تم تكريمه من قبل (البيت العرباي المريكي) على كتاباه الشعري

 2000ديترويت
 لدوره الفاعل في2000تم منحه شهادة تقديرية من وزارة المغترباين اليمنيين 

التعريف باالثقافة والباداع اليمني والعرباي داخل الوليات المتحدة
* تم تكريمة من قبل وزارة الثقافة اليمنية أثناء مشاركته في ملتقى الشعراء

2006 ، 2004الشباب العرب 
2007* تم تكريمه من قبل بايت الشعر اليمني على مجمل إباداعه 

:صدر له
 م1991ذات مساء .. ذات راقصة -  قصص- القاهرة
 1993عرق حنا – شعر – ديترويت
 1994أترك الباب موارباا وأمضي – شعر – ديترويت
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 1995سيرة القبيلة – شعر- علمان
 1996تصاوير اليبوسة والملح والسمنت – قصص – عمان
 1997السيرة الرملية للفتى البحر – شعر – صنعاء
– أهذي من تلف وأكتب كل هذه القصائد لن عائشة سطر مسك فيها – شعر

2000ويندسور – كندا 
 2002أشياء خاصة – قصص – عمان
 2003باضعة أيام أخرى في الصيف – شعر – واشنطن
 2004عندما كنت جبل صغيرا من ثلج ذوباته الحزان – قصص – بايروت
أنطلوجيا الدب السعودي الحديث ( اكبر وأشمل انطلوجيا عن الباداع السعودي

2005عبر مائة عام) – المؤسسة العرباية للدراسات والنشر -  بايروت \ عمان 
2007  – صنعاء 2005-1989العمال القصصية  *      

 2009رجال الثلج- رواية- صنعاء
 2009جغرافية الماء – رواية – صنعاء
 2010كتب العشق والرجاء والخوف والتضرعات – شعر – صنعاء
 2010كتب العشق والرجاء والخوف والتضرعات – شعر – صنعاء
تم إختيار مجموعته القصصية ( ذات مساء .. راقصة ) كمادة للتدريس في قسم

علم الجتماع – جامعة صنعاء – تحت إشراف الناقد اليمني الكبير الدكتور
1997 – 1992عبدالملك المقرمي منذ العام 

تم إختيار كتاباه الشعري ( سيرة القبيلة ) كمادة للتدريس في جامعة صنعاء تحت
إشراف الناقد العرباي الكبير أ.د. عبدالرضا علي ( الرموز والقنعة في سيرة

القبيلة) لبضع سنوات.
تم إختيار روايته ( رجال الثلج) كمادة للتدريس في جامعة صنعاء تحت إشراف

الناقد والشاعر العرباي الكبير د. إباراهيم الجرادي،  والناقد العرباي الكبير د. حاتم
 2009الصكر 

تراجم

، ترجمت باعض أعماله الشعرية والقصصية الى كل من: النجليزية ، الفرنسية
السبانية ، السويدية ، اليطالية ، الروسية

يعمل ويقيم في مدينة ديرباورن باولية ميتشجان المريكية
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عبدالناصر مجلي.. المبدع اليماني الشامل

قليل هم المبدعون الشاملون الذين يعطون لكل مجال اباداعي  حقه ـفـي العـمـق والـخـبرة الفنـيـة الواـسـعة، واـجـزم ان
الصديق والمبدع اليماني الشامل عبدالناصر مجلي واحد من ذلك النفر القليل من المبدعين الذين يؤكـدون رسـوخهم
ـد ـي توكـي ومهارتهم وقدرتهم على الخلق الفني في كل لون أدباي يطرقونه رغم تمرده وفوضاه المنظمة وـصـلباته ـف
خصوصيته ومواقفه. وأزعم انني تاباعت تجرباته الباداعـيـة اـلـتي تمـتـد مـنـذ ـمـا يـقـارب عـشـرين عاـمـلا واـلـتي بـاـدأت
تجليات ملمحها الحداثية الولى في مجموعته القصصية «ذات مساء... ذات راقصة» المنشورة ـفـي الـقـاهرة ـعـام

م.1991
ولن عبدالناصر مبدع شامل ومتمرد ودائم التوهج، فقد كان يرفض البقاء عند فن أدباي باعينه، لذلك فـقـد ـسـافر الـى

م رـغـم2002الشعر دون أن يهجر القصة القصيرة التي عاد اليها في مجـمـوعته «اـشـياء خاـصـة» عـمـان الردن 
انشغاله باالشعر في شكله الحديث ان لم نـقـل الـحـدث. وـكـانت مجـمـوعته الـشـعرية الوـلـى «ـسـيرة القبيـلـة» عـمـان

م حدثلا اباداعيلا لم يجد ما يستحقه من النقد الدباي وان وجد ما يستحقه من القراءة، ثم اتبع مجمــوعته1995الردن 
م التي شكلت نقلة جديدة وباديعة في ـهـذا1997الولى باـ«السيرة الرملية للفتى البحر» صنعاء الهيئة العامة للكتاب 

المجال.
ومن الشعر اتجه عبدالناصر مجلي الى الرواية، فكانت «رجال الثلج» اولى اعـمـاله الروائـيـة. وباـيـن ـهـذه التنقلت
من القصة القصيرة الى الشعر والرواية كـان عبدالناـصـر يكتـب النـقـد الدبـاـي مـعـبرلا عـن رؤيـتـه المـغـايرة لمفهـوم
الباداع وقراءته عند الجيال التي سبقته ورباما التي ظـهـرت مـعـه. وعـلـى رـفـوف منزـلـه المتواـضـع ـفـي دـيـترويت
باالوليات المتحدة عدد من الروايات والمجاميع الشعرية والقصصـية ودراسـات نقديـة عديـدة تنتظـر فرصـة لـترى
ـة، النور وذلك اقل تقدير لهذا المبدع الشامل الذي ذهب الخرون الى الرض الجديدة ليعودوا منها باالثروات الطائـل
باينما ذهب هو ليعود باما هو أباقى وأسمى وأعني باه هذه الثروة الدباية اـلـتي ل تـقـدر باثـمـن ول يلحقـهـا الخـسـران او
الفلس. وهذه المجموعة القصصية الكاملة جزء من السيرة الباداعية لمبدع شامل عانى ويعاني ويكتب ويتمرد. 

أ.د. عبدالعزيز المقالح
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