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!!!إلى سنوات الجمر المضنية المسالك التي عبرناها منسيين ل يسأل عنا أحد
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شهادة
السيرة الرملية للفتى البحر ..أو تحت سماءء لم تعد غريبة..؟
عندما ضاقت أمامي السسبل ،حزمت حقيبتي المتخمة باالكتب وباعض الملباس ،وقفزت في
غيب الغرب القصى المجهول ،ولم أكن قد أدركت باعد باأنني سأكون شاهدلا مغلو ل
ل بامواجعه
التي كانت تنتظرني هناك ،على مصارع الزهرات المنسية ،التي ل يدري عنها أحد في
وطني البعيد .تلك الزهرات التي فررت بااتجاه الحلم المريكي المروع ،كنا مثل بادوو شتتهم
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.
وصلت الى الوليات المتحدة في شتاء  92القاتل ،وحيدلا فقيرلا ل أدري أي المنايا ستتلقفني،
وكنت مثل را وع صغير باواود متصلب النحاء والمفاوز ،ل يمتلك خبرة كافية باوحشية مدن
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
فوجئت باأن العمل يأتي هنا أولل ،وباعد ذلك التعلم ،إن سأتيحت الفرصة ،تلك الفرصة
المستحيلة التي لم تتح حتى الن إ ل
ل باشلق النفس!!
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
فرصة أو منحة دراسية سعليا ،خصوصلا وأنهم ما انفكوا يشيدون باـ»موهبتي« أضف الى
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
كنت أفكر باه كأن أكون ملتحقلا باجامعة ما ،ما هو إ ل
ل محض أوهام ،ففي تلك الرض
أكتشفت أول قواعد الغتراب المريكي ،وهي العتماد على النفس ،وبادون ذلك لن يلتفت
اليك مخلوق كائنلا ما كان ،وعندما رجعت باالذاكرة قلي ل
ل الى الوراء وتحديدلا الى ذلك المساء
الممطر في صنعاء ،باعد أن استلمت مبلغ مائة وخمسين ريالل ل غير ،هي حصيلة كتاباات
شهر باأكمله علمت علم اليقين باأنني غدوت قاب قوسين أو أدنى من اللجدوى إ ل
ل اذا كنت
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
الصغيرة »سجب نن« أنت أول مغترب يا ولدي يأتي الى امريكا وشنطته مليئة باالكتب ،وهذا
أمر جيد لكنني سأنصحك نصيحة لوجه ال ،الكتب ل تؤكل عيشلا ،اباحث لك عن عمل وكن
رج ل
ل كباقي الرجال الذين يجمعون الدولر فوق الدولر ،ويتزوجون ويبنون لهم بايوتلا
تأويهم هذه بالد عمل وليست بالد كتب ومحازي!!
كان قد تجاوز السبعين ،ولم أغضب منه ،قضى منها خمسون عاملا مغتربالا .كلمات ذلك
الرجل كانت باالنسبة لي تحود آخر وطرحت علري اسئلة كبيرة ،كان يجب علري وحدي الجاباة
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!!
ل
كنت على الدوام منغمس ا 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،
وبادأت بامتاباعة الصحف والدوريات كقارئ أولل ثم أقدمت على خطوتي المهمة ،وهي في
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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
حضوري الدائم والمبشر باإباداعهم ,ولم اكتفف باالنشر فحسب ،بال عمقت علقاتي مع كل
المسؤولين والقائمين على المنافذ والملحق والصفحات والدوريات الثقافية وحدثتهم عن
حقيقة ما يجري من نهوض اباداعي في أرض سبأ يستحق الثناء والعجاب ،وكانت جملتي
الدائمة في أسماعهم »ما أنا إلل قطرة في محيط عظيم ل ينبغي إهماله« ،وهذه شهادة لباد
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 إباداعال
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!
ل
هل ذكرت »هناء« ابانتي التي حرمت منها سنينا 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!!
ل
ماذا عن التجاهل والطعنات وتقليب صفحات ما كتبته بادمي كل مساء متسائل كيف يمكنني
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؟
وينظرون الري وكأنني ما كنت قبلهم في الصرد والرد ،وهم يأكلهم الخوف وجبن أعمى ل
يليق إ لل باأمثالهم ,فهل حبك يا وطني يستلزم أن يكون عشاقك ومحبوك من المتخاذلين
والجبناء.
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هل اليمان باك ايها العز علري من نفسي يحتم أن أكون منافقلا ومرابايلا في أسواق بايع
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.
ل
وقد أباكتني هذه الكتاباة فصول طويلة عند كتاباتي لرواية »رجال الثلج« كنت كمن سيعيد
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
الطراء ،أقول لنفسي» :ما هذا إلل غيض من فيض مما يكتب ،في جنوب جزيرة العرب،
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
وع لمان وتونس والرياض والدوحة والشارقة ومسقط والدار البيضاء والكويت وغيرها ،إلل
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
وأباثها مواجيدي وأشجاني ،كما لو كانت تسمعني وتحسس باالنار التي تعصف باي من الداخل
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
ورأيت ما جعلني أتماسك قلي ل
ل ولو إلى حين!!
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
بامعنى انها بالد تصنع ثقافتها في كل ساعة ،وكان علري  -قدر المكان  -أن التفت الى هذا
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
الى الدوحة كان العالم قد مر باقيامة الحادي عشر من سبتمبر المهولة 2001م.
خرجت من الوليات المتحدة وكل طموحي أن أجد عم ل
ل أقتات منه ،وعندما وصلت الى
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
والعذاب؟ السلم علري في أحزاني وهنيئلا لكل من تمنى أن أصل الى ما وصلت اليه من يأس
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
العام للتحاد آنذاك ،اتصلت باه وأنا متخوف من الصد ،على الرغم من معرفتي المسبقة
باشخصية الستاذ هيثم الودودة والخلوقة والمنصفة ،وعندما سمعت ترحيبه باي بامجرد ان
سمع اسمي ،ادركت باأن الوقت – لم تتم طباعة هذه المجموعة على نفقة التحاد لسباب ل
أدريها حتى الن  -قد آن ليقرأ القارئ اين ما كان نتاج عشر سنوات من المشاعر التي ل
استطيع القول إ ل
ل انها سكتبت باكل قطرة دم نزفها شهيد منسي سقتل ظلملا وعدوانلا في محطة
للبنزين ذات ليل معاود وانها سسطرت باكل دموع وآهات قلوب وأرواح أناس ضحوا
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.
إذلا فهذه صورة مجتزأة من مشهد عريض ل يمكن وصفه او التدليل عليه إ ل
ل باالقول باانها
سنفقبشت باألوان ملتهبة سخلطت باالدم والدمع والحنين!!

عبدالناصر مجلي
ديرباورن 2005
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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

 -1لحن
يا باه أحمد
ل
ل
صوته أنطلق متقطعا محلنا وكأنه يوشك على الغناء،
)(1
 ما هو؟؟ يا حمار. للمه يا علي ,أو ما عدناش خبيرك).(2)(3
 بمنع)(4
 للمه هكذا)(5
 ناهيأجاباه 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.
 -2اليوم كان علي بالبالة ولم يكن سواه
)(6
شاب مخدوش الوجه متوسط القامة عملق البراءة يحب ال والهلي وعمه أحمـد الـذي ل
يعرفه أحد.
اليوم وجه كل السنين التي ينوء باها عمـره كــان كلــه علـي بالبالــه ،النسـان الــذي 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!..
ل
ول يرى أحد مطلقا دموعه التي يذرفها في أمكنه ل تطأها شمس.
ضياع
-3
)(7
عندما يخرج من الظرافي تلتهمه الرصفة ،وصراخ الصــبية وهــم يطــاردونه ،وقهقهــات
المارة الفارغة من المبالة..
 -ما تشتوا مني يا جهال)(8؟؟

)(11

سؤاله الخالد منذ عرف نفسه ،طالما صرخ باه في كل مكان )والجهال( ذوي الملباــس الرثــة
يطاردونه ل يدرون لماذا ,رباما ليضحكوا من دموعه التي لها لون الشفق.
أحـدهم يصــفعه وآخـر يخطـف شـاله ويفـر هارباـلا وعلــي وحـده ,وحينمـا يشـتد باـه الغضــب
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 إلــى حيــث ل
يدري.
عواء
-4
كان )الظرافي( ممتلئلا والوقت باين الشوطين ،والساعة كــانت علــي بالبالــه وهــو يســدد علــى
المرمى الفارغ من حارسه.
ركل ركلته الولى باكل قواه باعد أن تراجع حتى وصل إلى منتصف الملعــب ،وانقــض علــى
الكرة كالرمح قاذفلا في الفضاء حذاءه ليستطيع التصويب بادقة كما أعتقــد ,لكــن الكــرة نفــرت
منه باعيدلا وهي تعرج ،وفي المدرجات كان الجمهــور يضــحك باضــحكات يســيل منهــا خــواء
باشري له طعم سرماد.
ل
المرمى ل يزال فارغلا ،وعلي ممتلئا 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 جماعيــة
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 باــدموع لهــا طعــم المــرارة الــتي ل
يفقهها حتى علي نفسه.
 -5علي!!
 ماهو؟ صدق أن الوحدة) (9هزمت الهلي اثنين صفر؟؟! كذاب أمك وأمك قلك هزموه ..الهلي حديد)(10
 مابال لبيج)(11
كثيرلا ما يصادف علي في طريقه أحد "الزبااجين" فيجره بادوره إلى معركة حاميــة حــول
هزائم وانتصارات ذوي القمصان الحمراء ..نجومه الذين يحبهم باعد ال ،وحينما يعجــز عــن
مجارات خصومه كان يلجأ فجأة للصمت تكسو وجهه أمارات الحزن ,فيثير باحزنه الضــحك
والشفقة ثم ينتفض من مكانه باغتة ويأخذ في الركض بال هدف ,وهذه هي عادته دائملا لحظــة
يشعر فيها باالندحار صارخلا باأعلى صوته المبحوح..
 الهلي نار "ياخوشان" "وجعره" ) (12عيجغركم يا عيال ال!..كان "الزبااجين" وهم في العادة من مشجعي الندية الخرى وباعض مشجعي نــاديه المفضــل
يجادلونه في موضوع هو كل حياته ،وأحيانلا يسيئون إليه ويشتمونه لكنه مــا حقــد علــى أحــد
منهم ,فقد كان الحب يمل قلبه ل ولناديه ..الحديد.
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 -6علي..
وينهمر حزن البلد في طرقاتها المترباة كالمطر ويحيل غبارها إلــى وحــل مــن أســى ,دومــال
كان وحده كتلة من نقاء ورسول للبراءة والوجع..
ذلك المساء خرج من الملعب يحمل علــى كتفيــه همــوم صــنعاء المدينــة الــتي ل يعــرف مــن
العالم سواها ،ولم يطعم حنظل اليام إل فيها ،وذاب في زحام "عبد المغنــي" ) (13وحيــدلا كمــا
تعود ,لم يكن يدري إلى أين يتجه..
هو يحب ال ويتمنى لو أنه يستطيع الذهاب إليه باشـرط أن يكــون الهلـي معـه ،والـذي كــان
يؤلمه هو اتخاذه كمهرج ل يحفل أحد باه من الداخل أو حتى يناقشه في همومه وأوجاعه..
" -أنا ما ناش لعبة يلعبوا باها "علسب" ) (14يضحكوا" .
خرج من الملعـب والشـمس تغمـره باـالوداع قبــل أن تغـرب وكأنهــا لـم تشـرق إل مــن أجلـه
والسماء كانت مدججة باالسحب المخضبة باأول الليل و"المغني" كان مســتمرلا بابقايـا سـيارات
ومارة ل يدرون إلى أين هم ذاهبون ,وعلي وحــده يســير فــوق كــل الرصــفة ل يكــترث باــه
الناس ,وجهه ترتسم عليه آثار جروح قديمة وحديثة ل زالت دباقة الدم.
الظرافي كان فارغــلا والشــارع ممتلــئ باكــل الوجــوه والحذيــة والمتســولين وذوي القمصــان
الحمراء محشورين في حافلتهم ل يهمهم إل الوصول إلى المقر في أقرب وقت.
الجماهير تفرقت وذابات وراء المنعطفات والزقة باينما علي بامفرده يسير ل يدري إلى أيــن,
يقلب عينيه في كل ما حوله فل يرى باجواره إل الوحشة.
وعندما وجد نفسه باغتة أمام "سخزيمة" ) (15تذكر ال ل يــدري لمــاذا تــذكره فــي تلــك اللحظــة،
رباما لنه كان يسكن قلبه الفارغ من كل شيء إل من الزهور ،أغرورقت عيناه باالــدمع وباــدأ
الموال..
" يا أل أنا باين أحبك لنك ما باتنسانيش"
عندما انتهى من مواله واصل باوجهه الغير حليق طريقــه إلــى حيــث تقــوده قـدماه ،والشــمس
تودعه بادموعها الملونة موغ ل
ل بااتجاه الفق الشرقي ،رويدلا رويدلا ل يلتفت إليه أحد سواها .1
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 ،
اليوم ،الساعة ،الناس" ,قال باأنه سيرسلها في أقرب فرصة فلماذا تأخر".
الوقت يمر ،يــوم ،يومــان ،شــهر ،ســنتان ،وأظــافره تنبــت وراء أســنانه كالمســامير ،وعينــاه
تزدادان نقاء وحشيلا كعيني شخص يلد الغيب داخله اللجدوى.

- 1كل الحوار داخل القصة باللهجة اليمنية /الصنعانية.
-2لماذا ،ألم أعد صديقك.
 -1ماذا.
 -4لماذا.
 -2ل.
 -6نادي يمني عريق.
 -5تمام.
 -8ماذا تريدون يا أطفال.
 -7أستاد رياضي في صنعاء.
 -10تقال للسخرية.
 -9نادي يمني.
 -12مهاجم بنادي الهألي.
 -11المزاحين.
 -14لكي :علشان.
 -13شارع رئيسي في قلب صنعاء.
 -15مقبرة.
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كل ما حوله كان يضايقه ،زوجته هو ليس متزوجال ,عشيقته ،عشيقاته كثر ,شراباه وطعــامه،
منذ عرف نفسه وهو يمارس طقوسهما باملل فاضــح إلــى درجـة أصــبح فيهــا يشــك فــي 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 ،أباــوه ،أخـوته ،أخــواته,
"لكن أمي توفت قبل أن أراها لماذا؟ ,دون لماذ فلو رأتني لماتت قهرلا علــلي ليتنــي مــت باــد ل
ل
عنها مسكينة عانت كثيرلا".
لم يكن يعرفها فقط سمع باها قيل باأنها كانت جميلة أباــوه أخــوته ،أخــواته ،يحبهــم يكرههــم ل
شيء يهم" ,الكره حرام والحب ليس له ملمح".
شقيقاته متزوجات..مطلقات ،فقط يحب أطفالهن يشبهون الملئكة ،أحيانــلا ،وأحيانــلا أخــرى..
,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 كثيرا.ل
لبايه قريب باعيد أسمه  ...نسي أسمه لكنه شاب طيب يحب الحسان.
"نعم طيب جدلا وقد يحسن إللي ".
مهاجر منذ صباه الول الذي نسي تاريخه ،عن الوطن /الخصم" ,كم أحبك يــا وطنــي يــا أنــا
".
يحبه ،يبغضه ،ل يهم بمنن يحب بمنن.
"لكنني أشتاق لحليب حنانك أيها المحتل أرضية القلب باالقوة والبلطجــة" كــان يلبــس نظــارة,
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 ينفــر مــن أمــواس الحلقــة" ,إن حــد
شفراتها يفقد الوجه أعشاب الدهشة التي ترتسم عليه قبل الولــوج فــي دائرتهـا المغلقــة 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 تحــت كــل باــارق ويــدعين
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 يهــم ،وعــده بافيــزة دخــول إلــى
منفاه الختياري.
"عمي عطوف سينقذني ،كم أحبه وأكره نفسي والعالم بال وهو أيضلا ,فقط أحب الــ يســتحق
ذلك قلبه كبير كثير العطف".
له خطيبة جميلة يحبها..
"كل هي ليست خطيبتي ،مجرد عشــيقة ،كلبـة ،عــاهرة ،كلنــا عــاهرون ".عمــر عمــه سـبعة
وثلثون عاملا قضى نصفها في المهجر ،فــي بالد التمثــال الــذي تطعــن يمنــاه باطــن الســماء,
ويملكها شخص ينادونه باالمستر "سام"..
"ل..المستر سام نوع من الخمرة الرديئة التي تضر باشاربايها وبامشاهديهم علــى حــد ســواء..
وأنا أكرههم وأكـره أكراشـهم المنتفخـة كبطـون الحوامـل ،تحـت فسـاتينهم الفضفاضـة ,فهـم
يذكروني بابغايا وشواذ الـ) ,(street 42ليسوا مهمين لهذه الحياة ،حيوانات قارضة ،مجرد
قمامة في مزبالة منسية وراء ضلفة التاريخ".
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عمه وعده بامساعدته ،لكن الوقت يمر ،عقد ،قرن ،سنة ،كلهــم تبخــروا ولــم يبقــى إل رائحــة
أظافره وراء أسنانه.
كان وسيملا ,لعبته المفضلة ممارسة العواء مع أي امرأة يصطادها ,عمــه الوسـيم أيضـلا كــان
يعب حتى الثمالة من خمرة سام الرديئة.
أخيرلا أرسل له رسالة باينما كان يتوسده المرض ويغازله الموت ،لم يســتطع الــذهاب للبحــث
عن رسالته ،قيل له باأن أحد أصدقائه قد تسلمها نياباــة عنــه ،لكنــه لــم يســلمها لــه حــتى 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؟؟"
ن
دورة قضم الظافر تعصف باه ،كم بملر من الزمن؟ ل يدري!!
أخيرلا وصله أن صديقه قد مات ،فرمته ســيارة مســرعة أخــبره باعــض شــهود الحــادث ،باــأن
المسكين كان يبحث عنه عندما فاجأته السيارة الساقطة وشطرته شطرين ,قبل أن ينتهي مــن
مشروع اباتسامة مقتضبة أراد أن ينفحها لطفل صغير كان يساباق ظله ،وقد لونت كمــا حــدثه
باعض شهود الحادث دماء صديقه ,أفكار باعض المارة الذين تصادف مرورهــم أثنــاء الســحر
باالقرب منه ،كذلك لونت وجوه كل الطرق المسافرة من هناك إلــى مختلــف البقــاع ،ومــع أن
المتواجدين وقت المذباحة سكثر إل أن أحدهم لم يحاول منع السيارة من الفرار ,أو حتى يــلدون
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 نمــوت شــهداء ،نمــوت
مثل الكلب الضالة تحت إطارات المركبات المجهولة الهويــة ،ومــع ذلــك نســمي قتلنــا فــي
الطرقات شهداء ،نوع من المجاملت فلن نخسر شيئلا ،فع ل
ل لن نخسر غير قليل مــن كرامــة،
قيل باأنها قد نفذت من الســواق وكــثرة الصــفعات تعلــم البلدة )الكرامــة نــوع مــن المقبلت
المعتقة يستحسن تناولها قبل الذهاب إلى النوم باعد رج الزجاجة ،لكنها للسف تعفنت وفقدت
خاصــيتها علــى أرفــف البقــالت طعمهــا كريــه باعــد أن مــر وقــت طويــل علــى انتهــاء مــدة
صلحيتها(".
دخــل المستشــفى ،كــان مــن الــداخل يشــبه المســلخ كــل رواده يعــاقرون الصــراخ وكــأنهم
سيذباحون ،وفي مكتب الستعلمات استلم الرسالة ووقع الستلم مبتسملا.
كانت داخل مظروف أبايض ملطخ باالدماء.
ل
"كم أشعر باالتقزز لدى رؤيتي للدم ،ثم هل من الضروري لكي يموت النســان عليــه أول أن
ينزف دمه على قارعة الطريق؟".
فض المظروف فلم يجد أية رســالة ،ســوى ورقــة صــغيرة مكتــوب فــي أعلهـا باخــط أحمـر
منمق" :أنت التالي" ,فلم يدر ما يجـب عليـه فعلـه ،إل أنـه أنفجـر ضـاحكلا حـتى تبـول علــى
نفسه ،هو ل يدري هل كان تبوله رعبلا أم غير ذلك  ,وحينما التفت إلى الوراء تسبقه رائحــة
باوله ،كان ثمة فأس ضخمة تهوي على رأسه يسبقها صفير حاد حطــم كــل نوافــذ المستشــفى
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 وســط هــذه التكتلت البشــرية الجامــدة ،ل معيــن لــك علــى متــاعب هــذه الحيــاة
القاسية ،سوى باقايا من أحلم المس البعيد شبه الميتة فـي أغـوار وجـدانك المتـداعي تتمنـى
وتعلل نفسك باتحقيقها يوملا ما.
دائملا أنت شارد الذهن خصوصلا إذا قابالتك إحدى عقبات الزمن فتشرد في صــلتك ،عملــك,
وفي كل شيء يمت إليك باصلة ,وهذا ليس بايدك بال عنوة عليك ،وعندما تبكي حظــك العــاثر
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 صــفة الــدم المدونــة علــى
البطاقات ،أما المشاعر فل توجد في القلوب فبينك وباينهم هوة ســحيقة مــن عــدم الهتمــام أو
المبالة ,ل سبيل لردمها إل بااباتعادك عنهم والكف عن الستنجاد باهــم مــرات أخــرى قادمــة،
فهناك دوما رب أسمه الرحيم.
تخرج وتهيم على وجهـك فـي شـوارع المدين ة المترامي ة الط راف تصـفعك أشـعة الشـمس
باحرقة جحيمية من حرارتها التي ل ترحم فيغلي دماغك في قــراراة جمجمتــك ,حــتى يوشــك
أن يتبخر في الهواء لتصادم الفكار والهواجس فيه ،فتضع يــديك البــارزتي العــروق النــافرة
كثعاباين خضر جائعة على الصحراء المترامية في بالقــاء رأســك الخــالي نصــفه مــن الشــعر,
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 فــي الكتاباــة
وضرب وطرح للرقام التي ل تنتهي ،وتحطم فقرات ظهرك الغضروفية من شــدة النحنــاء
على تلل هذه الملفات الكــثيرة العــدد كالنمــل فــي مواســم تزواجهــا المباركــة اللعنــة ،ينتهــي
دوامك بااكرلا واليوم هو الخميس كما تذكر وهو يوم استلم الراتب الضــيئل ،تهــرول وكأنــك
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
يســتنزف ثلثــة أرباــاع المرتــب والمتبقــي منــه مصــاريف الــبيت والولد ،تتــذكر صــغارك
البارياء فلذات كبدك ,فتبكي كما هي عادتك باآهات مجنونة تدك أضلعك المتعبة ،وحتى الن
لم تنس ولن تنسى باأن أبانك الصغر توفي العام الماضي ,نتيجــة لنــك لــم تكــن تملــك المــال
الكافي لدخاله المستشفى الذي طالبك عامل استقباله باإيجار السرير مقدملا ,وكأنك ضللت با ه
الطريق إلى فندق وليس إلى مستشفى ،تتذكر حينها باأنك صرخت لول مرة في حياتــك وقــد
كانت الخيرة ،صــرخت وكــان صــراخك نشــازلا نظــرلا لنــك لــم تتعــود أباــدلا علــى النفعــال
والصراخ ,فقد كنت متسامحلا حتى في أباسط حقوقك كإنسان موظف وهذا ليس تسامحلا باقــدر
ما كان عدم ثقة في نفسك للمطالبة باحقوقك ,ولول مرة في حياتك أيضــلا تــدحرجت دمعــتين
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
الستقبال وممرض جلرع إبانك سائ ل
ل أبايض كعلج أولي حتى سيلرقد ،يصفعك ويطــوق عنقــك
الناحل وكأنهما يريدان قتلك باكلماتهم القاسية وغير المبالية..
 يا أستاذ أفهم ..يجب أن تستخرج لصغيرك باطاقة تنويم طارئة وهي تكلفك مبدئيلا خمسمائةريال لخمسة أيام!
)(1
وقعت هذه الجملة الطول خلل معاملتــك لمختلــف البشــر علــى أذنيــك كجبــل نقــم فســلدت
عليك أنفاسك وجعلت عينيك تضطرباان في محجريهما ,وكأنـك فقــدت الســيطرة عليهمــا,مـن
رآك في هذه الحالة لولى منك الدباار..
 لكنني ل أمتلك سوى خمسين ريالل فقط ..صدقوني ..أنا ل أكذب عليكم و!!...مزقت جيوب بانطلونك أمامهم كي يصدقوك وكأنك تنفي عن نفسك تهمة سرقة أتهموك باهــا,
فتريهم الجيوب الخاوية ليعلموا باأنك ل تمتلك شروة نقير ،وقد كنت تتمنى فــي قــرارة نفســك
باكل أمل ورجاء أن يصدقوك ،لكن نفس كلماتهم الجوفاء كــانت تأتيــك مبهمــة غيــر مفهومــة
لديك ,لنك في الحقيقة ل تريد أن تفهم أو تســمع 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 باهفي مستشفانا وهذه هي الوامر!..
تفيق من تذكرك وأنت قد صرت أمــام مخــبز لــبيع الخــبز ،تلجــه لتشــتري منــه قــوت عيالــك
الرباعة وأمهم ،ستة أرغفة فقط محسوب حساباها منذ أول الشهر وتحديــدلا منــذ اللحظــة الــتي
استلمت فيها المرتب الساباق.
تعاود سيرك في الشارع الواحدة ظهرلا والشمس تلسعك وتلهــب قفــاك باشــدة ,لنــك دومــلا لــم
تتطلع إلى العلى إل باوجل ،كنت قنوعلا زيادة عن اللزوم على الرغــم مــن حاجتــك الشــديدة
لكل فلس ،لم تطالب حتى باحقوقـك المكفولـة لـك باحكـم القـانون ،خمسـة عش ر عامـلا مضـت
وأنت في الدرجة الساباعة ،زملؤك منهم الن مدراء ورؤساء لشركات ومؤسسات كبرى بال
ومنهم الوزراء ،وأنــت كعيبــان)(2ــ مســتقر مكانــك تــردد باضــعف باينــك وبايــن نفســك مقولتــك
وحكمتك العاجزة" ..هم لم يصلوا إلــى مــا هــم عليــه إل باالخــداع والنفــاق والرشــوة" ,وأنــت
تدري تمام الدراية باأن هذا غير صحيح أبادلا ,باأنه وهم كاذب أطلقته لتداري عجزك علــى أن
تحذو حذوهم ،فليس كلهم غشاشين أو منافقين بال منهم الصالحون والمجتهــدون فــي أعمــالهم
مثلك تماملا ،ولكنهم عرفوا الحياة أكثر منك وعرفوا أيضلا باأن الحظ ل يـأتي ســوى مـرة فــي
العمر ،فيصيب من هو مقدام متطلع إلى المام باعزم وعندما أتى باالطرق الشريفة أو باغيرها
أستغلوه ،الشريف منهم وغير الشــريف ،الميــن والســارق وهــم الن فــوق فــي القمــة وأنــت
دونهم ل زلت تعارك ظلك الجبان تحت في السفح.
لقد جاهدوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه ،أنت فقط كنت الخير والجبان ..نعــم جبــان ولهيــاب
باكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان.
هــل تــذكر صــديقك محمــود الــذي اختــارك زمــان لتشــاركه مشــروعه الطمــوح دون ســائر
أصدقائه الخرين ,والذي لو نجح فسيغير نظام تعامل المؤسسة وعملها إلى الفضــل ويــوفر
لها مليين الريالت سنويلا ،لكنك خفت ،جبنت تهيبت المسئولية ,وكــان يجــب عليــك القــدام
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 ،أمهلــك شــهرلا..
ثلثون يوملا كاملة للتفكير ومراجعة ذاتك ,لتأتيه باعد هذا كله وتقول لــه وباــالفم المفتــوح عــن
آخره"..آسف" ,صرخ ،نعم تتذكر جيــدلا باـأنه صـرخ وكــأن ثمــة صــاعقة أصــاباته مــن هــول
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المفاجــأة المتمثلــة فــي ردك الجــوف" ..محســن أجننــت ..إنهــا فرصــة العمــر يــا رجــل لــبم
الرفض" ,أجبته باتفاهة وخوا" :أخاف الفشل ..العقاب!!"
"لكن" وهو ل يريد التصديق "ممن العقــاب وأنــت لــن تخـرق القــانون أو ســواه ،ولــم الفشــل
وأنت تعي مهنتك وطبيعة عملك جيدلا!!"
"آسف" ..باكل إصرار أباله في أعماقك أجبته ،ونجــح المشــروع كمــا كــان متوقعــلا لــه نجاحــال
بااهرلا ،وتحدثت عنه كل وسائل العلم بال وطالبت باتعميمه على باــاقي المؤسســات ,وترقــى
محمود إلى نائب المدير العام وباعد مرور ثلثة أعوام ل غير ،صــار مــديرلا عامــلا للمؤسســة
كلها الن ،وأنت كمـا أنـت ل زل ت ذلـك المحاسـب درجـة سـاباعة ل تقـدم ول تـؤخر ،تأكـل
أصاباعك ..تقضم أظافرك ،تتمزق نــدملا ,تعصــف باــك ريــاح القهــر وضــيق العيــش ،ضــاقت
عليك الرض على سعتها ،لو أنك وافقت محمودلا أيها الغبي لو!!..
يعود إليك شعورك مذعورلا من رحلة ذكرياتك التي ل تنسى على صوت كاباح قــوي لســيارة
مسرعة كادت أن تدهسك تحت عجلتهــا الســود كأيامــك وتســويك باالســفلت كعلبــة فارغــة,
تتمتم والعرق يتصبب منك غزيرلا باكلمــات مبهمــة" أرجــو المعــذرة ,لــم آخــذ باــالي ..آ..و"..
فصدمك صوت ساخط ومخدر
"ل تعتذر وكفاك خبالل ,أنتبه لطريقك أيها المجنون هل تريد أن تموت؟!"
قال هذه الكلمات وأنطلق ذاك الذي كان على وشك أن يرديك وييتم صــغارك يســاباق الريــح،
والقدر ،والموت.
رددت باعمق كلمة الموت في أذنيك ..ولكن أيــن هــو هــذا المــوت مــن يــبيعه فــي هــذه اليــام
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 أمامــك ،أذاباــت رونــق
وجهه البللوري وأنت تراه ،عيناه تذوباان كزهرة بااليــة ول حــول لــك ول قــوة ،ويســعل باــألم
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 الــتي خرجــت مـن أعمـاق طفلـك الـذي يمزقـه اللــم مـدى حياتــك،
فبكيت ليس باالهات كما هي العادة بال باالدموع الغزيرة النهمار المرة الطعــم ،وعنــدما 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 ويــا أملـي الـذي كنــت مـن أجلــه أعيـش،
أخذتك مني يد المنية الــتي ل شــفقة فــي قلبهــا ،مزقــت وشــائج قلـبي حطمـت آمــالي بافقــدانك
ياسيدي الصغير ،أحالت ســويعات فرحــي باقرباــك جحيمــلا ل يطــاق ،أيــن أنــت ألــن تعــود يــا
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 أضــلعك يخفــق باشــدة الرعــب
الذي امتطاه حتى يوشك أن يتوقف عن الحركة.
آه ..تخرج من أعماقك باحسرة وغيرة ،أنه ســامي أباــن محمــود مــدير عــام المؤسســة ,يمتلــك
سيارة فارهة وهو لم يتجاوز الساباعة عشرة من عمره ،باينما أنت يتهدد صغارك المرض.
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سرعان ما تنسى الذي رأيت وتعود إلى سحب ذكرياتك الداكنة وتغوص في أعماقها ،تتــذكر
وحياتك كلها ذكريات عندما خرجت مــن المستشــفى كــالمجنون تهــرول ل تــدري إلــى أيــن،
تبحث عمن ينجدك فذهبت إلى كل من تعرف تستنجد باهم هلعلا يملــؤك الرجــاء بامديــد العــون
إليك ،كلهم قالوا "ل" بااعتــذارات باــاهته يتحججــون ،شــرحت لهــم باــأن اباــن الفرحــة ،فــارس
صحراء حياتك المجدباة وواحــة روحــك وســيد أحلمــك علــى وشــك أن يســقط وينهــزم عــن
جواده ،يكاد أن يقهره طفيلي حقير "ساعدوه في معركته هذه من أجل أن ينتصر ويعيش لــي
شمسلا ومطرلا وسنبلة".
ل فائدة كلهم اعتذروا كما هي عـادتهم ،ولول مـرة منـذ بادايـة صـداقتك لمحمـود تفكـر باـأن
تذهب إليه كي ينجدك ,وذهبت وهناك اســتقبلك باشــهامة ونبــل و..حــب ،أطلقــت كلماتــك فــي
وجهه كالرشاش دون ترتيب ،تجهم وجهه الرزين أرتدى ثيــاباه وعلــى عجــل وانطلــق معــك
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 مرتســملا علــى
وجهه من أجل ابانك أنت ل أبانه هو.
هل نسيت باأنك اتهمته باينك وباين نفسك باــأنه غيــر شــريف ,هــل تعتقــد باصــدق أن مثــل هــذه
الصفة تجدها عند إنسان غير شريف ..ستقول وباكل تأكيد ل ،أنا هو العــاجز الجامــد مكــاني
كتمثال فرعوني قديم ،أما هم فقد غامروا واجتهدوا ونبذوا الخوف والرهبــة وراء ظهــورهم,
وهاهم ومحمود أحدهم يسوق سيارة لـن تركـب فـي حياتـك القادمـة مـرة أخـرى عليهــا ولــو
أدخرت مرتبك لمائة عام من الدخار المهلك.
وصلتما المستشفى لتجد زوجتك وأباناؤك الصغار ينتحبون ,تجول باناظريك باينهم تبحث عــن
باسام الصغير لكنك ل تراه ,تهتز الرض تحت قدميك باعنف ،خطر لك خاطر مروع رهيــب
فتصــرخ باجنــون "..باســام ..ل ؟؟" ,عرفــت دون أن يخــبرك أحــد أن واحتــك فــي الرض
المجدباة ،وفرحتك التي كنت تدخرها لصعاب الحياة قد ذهــب صــوب الســماء ،أغمــي عليــك
لهول الصدمة التي هوت على ذاتك المستباحة أمام كل اللم ،لم تدرك كم من الوقت مضــى
وأنت ملقــى علــى الرض ,فقــد اســتفقت مــذهولل وجســدك كلــه يرتجــف ,وكمــن نســي شــيئبلا
تذكرت أن باسام قد رحل إلــى البعيــد ولــن يعــود ،صــار أباعــد مســافر فــي الوجــود فأجهشــت
باالبكاء كالثكالى.
أخبرتك زوجتك وأنتم عائـدون إلـى الــبيت تحملـون جثمـان فقيــدكم الصـغير اسـتعدادلا لـدفنه
ومواراته التراب ،من باين دموعها باأن صديقك محمود قبل أن يــذهب وضــع فــي يــدها ألــف
ريال باينما أنت في غيبوباتك القهرية ،آخ مــا أقسـاها هـذه الحيــاة قبــل ســاعات معــدودة كنــت
تبحث عن خمسمائة ريال ل غير حتى لو باعت عمرك كله ،ولم تجدها وفــي يــدك الن ألــف
ريال كاملة لكنها أتت باعد فوات الوان.
واليوم ها أنت قد استأذنت من مديرك في العمل نصف دوام لتذهب وتبحث عمن يزيــد فــوق
راتبك ,لتعالج باجزء منه أبانك الكبر الذي ألم باه مرض فجائي ,وها هــو ينهــي شــهرلا كــام ل
ل
في البيت دون شفاء ،ولسوء الحظ لم تجد العــون إل مـن قريبــة منـك أعطتــك 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 تــتراجع
متمتملا بااستغفار باارد ومتلعثم أستغفر ال العظيم ،لكنهم هــؤلء القـارب وحــوش ليســوا مــن
البشر" تتحجر الكلمات في حلقك وتموت.
تصــل إلــى بايتــك فــترى نســوة يــدخلن ويخرجــن وهــن متشــحات باالســواد تســبقهن دمــوع
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 صــوب شــقتك
الصغيرة التي تشبه علبة الكــبريت ,وهنـاك تجــد فـي انتظـارك النحيـب والعويــل وباقايــا مـن
رائحة الموت الذي حل للحظات في دارك ،وكأنمــا اللــم والحــزن همــا طريقــاك فــي دروب
العمر المتشاباكة حتى تموت أنت أيضلا.
تتيبس كعمود من خشب عند عتبة البــاب وأنــت تــرى زوجتــك وهــي تبكــي باحــرارة ولوعــة
فقيدها الجديد يعتصرها الكمد دون شفقة..
"أوه ياولدي ..ذهبت أنت الخر وتركتنا ،لماذا ..آه"
تيقنت من أن أبانك البكــر قــد تـرك الســاحة ،ســاحة العــراك والفقــر وشــظف العيــش والتحـق
بابارئه ,حينئذ ولول مرة في تاريخك يسقط رغيف الخبز مــن بايــن يــديك ,ولكــن هـذه المـرة
كانت ستة أرغفة تدحرجت صوب القاع ,باينما أنت كنت تهوي إلى قعر هاوية مــن الحبــاط
والرعب والفزع" ,فلبم ياقدري أنت قاوس عللي هكذا ..فلبم" باغضب هذه المرة..
بادأ السخط يجتاحك كشرارة من البرق..
ل
ل
" فلبم " ونار غضبك يزيدها الحزن اشتعال وجنونا ،وهذا شيء جيد وكأن موت صغارك هو
بم نن سيحيي فيك إعتدادك بانفسك ،وعدم الخــوف مــن أي شــيء حــتى وأن كــان القــدر نفســه،
باداية التحرر من عقدة الخوف والخواء" .يا قدري أنت جبان هكذا؟"
ودون أن تشعر باه يتقدم أحد أطفالك ,أوســطهم منــك ليأخــذ باخــاطرك الممــزق ألمــلا وحســرة
والمضــمخ باالــدموع القانيــة" ,ل تبــفك يــا بااباــا ..قاســم وباســام ســيأخذان بايــديك يــوم القيامــة
ويدخلنك كما أخبرتنا الجنة ،ل تبفك ..بااباا" ,وباكى هو نياباة عنك.
تركته على الرض يبكي هو والنسوة وعـدت أدراجـك إلـى بائ ر السـلم تبحـث عـن أرغفتـك
الستة التي تدحرجت قبل قليل من باين أصاباعك،والتي لم تنسها وأنت تبكي ابانك الفقيد باــدمع
مختلف هذه المرة وكأنه دمع النفجار القادم الذي يغلي داخلك!!!.
صنعاء ..1989
هامش:
نقم :جبل يقع شرق مدينة صنعاء
-1
عيبان :جبل يقع غرب مدينة صنعاء
-2
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خرباشات ..على جدران متداعية
-1سجربن محيط من الخضرار والحجارة ,من الطين والبشر والبساطة وقلبــك الرعــوي الشــاب,
مدى فسيح مثلما الرحــب يتســع لكــل المــاد والباعــاد الخرافيــة ،تســبح فــي فضــاءاته طيــور
الصيف المهاجرة ،والطرقات والزقة الضيقة المتربا ة ,يجـري فـي أعماقهـا نسـغ الغمـوض
القروي الذي له وقع القدم ،وسيول مـن الوراق وهشـيم الـوقت والحيوانـات السـائبة تجـري
إلى حيث ل يدري أحد.
وهي عصفورة ملونة الريـش لصـوتها لـذة خرافيـة ,لهـا عينيـن تتمـاوج فيهمـا باح ار الحيـاة
قاطبة ,ومن أفق جبينها الــوردي رحــل "عــامر " إلــى عــوالم الحــرب ،النتصــار ،الخيبــة،
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 والمكــر ،فلتكــن اباتســامتي تعويــذة لــكباينهن.
 من باريق عينيك اللوزيــتين ســأجدل أشــرعتي ســاعة إباحــاري باإتجــاه المرفــأ البعيــدوحبك 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-3إلى بالد كل شيء فيها غامض ،الشمس ،النجوم ،الناس ،رحل ،ولم يجــد هنــاك مــن صــديق
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 وعطفالرفيق.
 كن صديقي.ل
 قبلت صداقتك منذ زمن وأنت ل زلت معلقا على باواباة الرحم.
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 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 المســتحيل وكــل فضــاءات الــ لــه طريــق،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 باــأن الصــبر وقــت إشــتداد الخيبــة باكــلكنوز الرض.
-4فرح كانت العودة وطلق سخلعيي لديار العذاب كانت كلمــات الــوداع ،والــوطن باروعتــه يقبــع
في نهاية الدرب مثلما مواسم مطر تنتظر العناق.
-5وصلت أخيرلا منهيلا رحلة المعان اة ،عـدت طف ل
ل جائعـلا لثـدي أمـه رغ م زوابا ع النب اء الـتي
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 تــوقعت شــرلا باــل أنــك أعتقــدته فــالقلب ل يكــذب أحيانــلا ،ثــم أنــك كنــت قــد
استمعت إلى حكاية ما قتلتك حتى العماق ،وكم تمنيت لو أنك مت قبل سماعها.
-6تذوب الكلمات على لسانه كالشمع الساخن فتدمي لحظته الزمنية وتجعلهــا أنشــوطة مــن نــار
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 مــومس تخــدعنا بابهارجهــا ،لــم أدر
باأن الثمن سيكون حبي.
في البدء لم أستطع تصديق ما استقبلت باه من كلم في المطار ،لكن عند عودتي إلى المدينــة
التي لم أحب مثلها مدينة أخرى ,كنت أســمع "النقيـل "ذلـك الصــديق القـديم يبكـي والســماء
والشجار والتراب الكل يبكي ،يبكوني أنا ،فلم أفقه ســر هــذا البكــاء الجمــاعي حــتى ســمعت
صوت صياد تصعقني نبراته..
 حبك ياولدي قد وئد لحظة ارتحالك إلى المنفى والتي كانت لــك يومــلا حبيبــة ســيقتلدار غير دارك ،ليس لك سوى الوحشة تغتصبك.
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 تكذباين أيتها المنفية على رؤوس الجبال ..قسملا تكذباينالصدمة مسامير تمزق الجسد وتؤدي باه إلى حافة انهيار مروع..
 حينما تصل مدينتك الخائنة ستبكي دملا أحلملا وأمنيات أرضعتها في مهجرك نبضالحياة ,أوه عليك يا "عوليس" فحبيبتك لم تنتظر لنك أطلت في رحلة الــتيه ،ضــللت
باك السبل فأباك على نفسك فالدموع تغسل المواجع.
 لكنها وعدتني ما أكثر الوعود قالت ستنتظرني عند كل مغيب للشمس قــد مــر ألــف مغيــب ولــم تنتظــرك ..أخبرتهــا "أم السلعطــي  "7رحــل النهــار وطــالانتظارك ..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 منها ستأخذ سفر الصبر وما معنى أن تكون رجلل هكذا قال لي البحر يوملا وهكذا أخبرتك الن لم يعد لي ثمة شيء لك المل وهي؟ ل نصيب لك فيها هــذه مشــيئة القــدار ،ل تنســى المــل يعنــي المســتقبل وأنــت لــنتموت
 المل يعني!!..وأقبلت الدموع مجنونة ل تتوقف عن النزيف.
-7كل شيء صار له لون وطعم الحريق ،المرارة ،الشــحوب ،الســواد ،الغــدر ،الــذباول ،الحقــد،
الخيانة ،الكذب ،وأصبحت "سجببن" مدينة الفلحيــن والطفــال والشــهداء والطيــور والشــجار
الباسقة ،محيطلا عاصفلا ل قرار له من الرماد ..الفاعي ،من النار والدخان والسراب.
-8ل
"العامرية" هيكل حجري أبايض اللون تنتصب في قلب السوق ،عندما دخلت كنت وحيــدا إل
من باقايا دموع متكسرة معلقة على حبال رموشك ،لم تكن فــي حضــرة البحــر أنــت الن فــي
حضرة ال في بايته ،هناك في الزاوية اليسرى على وجهه ترتسم كذباة اليمان ،كــان يصــلي
راض عن نفسه ،وقلبك المطعون يحتضر ،يتمنى السلوان ،عودة الحب الســليب ،والغصــات
تكويك من الداخل ،تقترب منه ،تراه مغمض العينين يبســمل ويحوقـل ،ل يشــعر باــك ،أيظنــسه
يخادع خالقه؟؟
تتذكر تلك الحبيبة وقد صارت حليلة لغيرك باينما أنـت فــي مــدن النتحــار تصــارع المحــال,
تمزقك أشواك الغرباة وتلقي باــك إلــى جحيــم الدونيــة والضــعة ،تحــولت إلــى دودة رخيصــة،
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 أحببــت يومــلا وقــد
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سبيت ،سباها من لم يذق طعم الهوان ،من كان أقدر منك على دفــع الثمــن فــورلا ,بااعهــا 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 وداعــة مصــطنعة ،لــم
تعد تطيق الصبر فقد حــدث النفجـار داخــل قلبــك المغـدور فتصـرخ فــي وجـه الخـائن باكــل
صوتك المذباوح "...كذااااااااااااااااب"!!...
وتهوي عليه باكلتا بايديك باكل حقد العالم !!! وحشة الغتراب الذي أهدر إنسانيتك.1

 -11جبن ..ناحية من نواحي لواء البيضاء في اليمن.
 -2الرحب ..وادي خصيب بالناحية.
 -3عامر :إشارة إلى عامر عبد الوهأاب الذي أستوطن جبن وكانت مقر عرشه.
 -4الققرين :جبل شاهأق بمدينة جبن.
 - 5صياد جنية يقال في الساطير بأنها كانت فتاة رائعة الجمال لذلك اختطفتها الجن وصارت بعد ذلك تبكي قبل حدوث
أي مكروه كأنها تحذر الناس ببكائها ..على قمم الجبال.
 -6عوليس :رمز الغاتراب في الساطير اليونانية القديمة.
 -7أم القلعطي :أحد أسماء صياد.
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مطــــــــر
ششش
صوت المطر له لون البرق وهو يكنس وجوه البيوت المبللة والطرقات والسيارات..
ششش
" هه  ..مطر؟"
كطفل يسـخر مـن صـورته فـي مـرآة مشـققة أخـذ ينـاغي المهـرول مـن السـماء "...دهينـوه
..دهينوه"
ششش
" يامطر ..قه قه قه"
الجو كان ملفعلا باالبرد ،وضحكته المبحوحة تصادم في طريقها القطرات الباردة القادمــة مــن
مكان ما يعلو رأسه المعجون باالماء والغبار.
" يا مطر"...
ششش
" أحوووه"..
شعوره الحاد باكائن لمرئى يداعبه باقسوة جعله ل يدري إلــى أيــن يتــوجه ,سمطلقــلا بونحبوحــاته
المرتجفة في وجوه الشجار وكل ما أمامه باحزن الذي أدركه الغرق" ,يا "!!....
"زلنته" المتسخة ذات اللون البايض الباهت لم تكن لتحميــه مــن الــذي ينــاطحه فــي ضــراوة,
وجسده المتسخ تقبل معانقة الضيف اللذيذ باوحوحات متفرقة" ,مطر "!!...
ششش
ل
"سعيد" ،أغلق كشكه الصغير وغادره هارباا إلى دفء شفوق يسكن بايتـه المجهـول العنـوان,
مخلفا وراءه شخصلا هامشيلا يقارع غضب الطبيعة وحده ل سلح معه سوى حركتــه الدائبــة
إلى اللمكان "أحوووووه"..
كانت القطرات الهارباة من العالي تجتاح كيانه العاري باعنف وكأنها تــداعبه بالزوجــة البلــل
الغريبة الرائحة..
أقفرت الشوارع..
والليل كان هو كل الوقت..
من المارة إل من أصوات الكلب الضالة تصارع قذائف البرد ووحده أمام الصمت الذي لــه
وقع الوشيش يسير حافي القدمين زائغ العينين مسحوق الهيئة تحاصره من كل الجهات ميــاه
الليل المنسي المنتحرة" ...أحوووووه"..
ششش
تحت أحد الجدران إلى الغرب من صدر الميــدان العــاري قــذف بانفســه ليفــاجئ الــدفء لعلــه
يجده أمامه يمزقه النتظار" ,يا  ,"....وضاعت في أتون المعركة داخل حلقه الجــاف ،باينمــا
العمدة الكهرباائية تتمايل كضفادع مشوهة في مــرآة الشــارع الغارقــة فــي الســكون المطيــر
"رب "..أكملها قسرلا وأطرافه تراقص القشعريرة الـتي تسـكنه ،أس تكان مرتجفـا فـي مكمنـه
تجاوره تلة همجية اللون مبللة العفونة من القمامــة وباقايــا أطعمــه قــذف باهــا مطعــم مجــاور،
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 خافتــلا محزونــلا
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..
ششش
 ..اســتكان للنــوم والكلب الشــريدة ودوريــات العســس ،الشــرطة المخــبرين ،تــتزحلق عليــه
أقدامهم وإطارات مركباتهم بادهاء ومكر وعجالــة" ....وآمطــر "..صــرخ باهــا أثنــاء مــا كــان
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.
المطر لم يتوقف غير مبا ول باذلك الصوت الذي يهتف باأسمه في مودة وشجن ,قادم من البعيد
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 إلــى مســتقر ل يعرفــه ,تــك " ..لــو أنهــا ترفــع
باصرها إللي أو حتى تهذر باكلمة"
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 وجهــه الحليــق ودولب ذاكرتــه المتقــدة يــدور ,وكــأن كــل الــذين يتــذكرهم
ويتذكر غمزاتهم قد اتفقوا عليه حتى نبضات قلبه التي زادت من هرولتها كأنها تــود فضــحه
باوجيبها الصاخب.
تك..
ترن في أذنيــه كالصــاعقة والــوقت قطــار أعمــى يركــض نحــو الصـبح غيـر عــابائ باراكــبيه
الوحيدين هو وهي ،وحدهما صامتين كما لو كانا في جنازة ،جنازة التردد واللهفــة والعجــز,
"كل ما عليك فعله عندما تدخل عليها إل أن تنزل سروالها الحالي وباعدا يــاحمر العيــن قــدك
عارف الباقي" ,وصلته هذه النصيحة القديمة لحـد أصـدقائه كطلقـة أص اباته فـي مقتـل ،لهـا
دوي كدوي الطبول وهو أمام عروسه يبكي الخلور داخله.
كانا وحيدين إل من جوع حارق يسكنهما ،وثرثرة ساعة حائطية قميئة ل تكف عــن النعيــق،
تك توك ..تك ..توك ..تك ..توك ..تك ..توك ,إلى ما لنهاية ,كاد على إثرهــا أن يجــن لــول
دعوات أمه المتمركزة كجندي نجدة وراء بااب الحجرة مستعدة للتدخل فــي أي وقــت لنجــدته
دون أن تدري كيف ستكون نجدتها هذه.
أثناء نحيبه الذي ل سيسمع أحتلت عروسه السرير الوحيد فــي غرفتهمــا المتوســطة المســاحة،
يعبق من ثناياها روح البخور وتحيط باها "طنافس" مزركشه رخيصة ،فبدت كملكــة للســخط
باوجهها العاباس في وجه خصمها الضعيف ،باينمــا أقتعــد هــو باعيــدلا عنهــا خشــية أن  !!..هــو
نفسه ل يدري لماذا ,على أرض مغطاة باموكيت بااهت اللون ،ل تفارق عينيه القلقــتين كــوب
الشاي المنتصب أمامه كإله عقيم من زجاج.
أحيانلا كان يرفع عينه ويرسل باصره شواظ من نار إلى ملكته المزيفة ،ويعاود مغلــوب علــى
أمره صلته لكوب الشاي الفارغ حتى منتصفه ل يدري ما هي الخطــوة الولــى الــتي يجــب
ان يتخذها لكسر عشرة ألف سنة ضوئية من الجليد باينهما.
عنــدما سزفــت إلــى بايتـه كــن صــديقاتها ينصــحنها باالسثقــل وتصــلنع الحيــاء ،وعــدم باــذل نفســها
رخيصة ،فالرجال ل تعجبهم المرأة السهلة ,لـذلك فقـد أخـذت باالنصــيحة مرغمــة لـزوم ليلـة
كهذه ورسمت على وجهها البض أمارات الخجل والخفر ،لتكبر في عينــي – تمنــت صــادقة
لو أنها لم تأخذ باتلك النصيحة الغالية -بمنن كانت تعتقد فيه السجرأة والرجولة الفياضة ،في ليلة
مثل كهذه تمنتها منذ بادأت تموت لذة عندما كان يلمسها طيف أحدهم في المنام ,بمنن اعتقدت
باأنه لن يتوانى عن أكلها حتى العظم ،وكيف أنه سيهزم كل العوائق والموانــع ويضــع اللجــام
في مكانه دون خلور ،لكن!!...
"شلوك ما أفسلك" صرخت باها عينيها والعالم يتداعى عليها من كل الجهــات ،باينمــا فارســها
ل يعبرها في غرقه العظيم التفاتا ,فأوشكت علـى البكـاء كبدايــة للنتحـار فــي باركــة اليــأس
فالليل قد ذهب أجداده الوائل ،وباوذا القديس ل يود النطق حتى ولو كان عوالء.
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ساعة الحائط تساباق نفسها تلهبها سياط العجلــة ،تــك تــوك..تــك تــوك ,فتنــزل تكتكاتهــا علــى
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 منكــن يــا نســوان
هذا الزمان تحرقين الواحد وهو يتفرج على نفسه ،كم قد حلمتي باهــذه الليلــة وذلحيــن* جيــتي
تدقي* لي مسكنه يا بانت الـ ,..تكلمي..هه..أو قد نسيتي الهذره ."..طوال الوقت لم ينقطع عن
التحدث مع نفسه ،يخنقـه الخجـل مـن وضـعه العـاجز يكـاد ينفجـر مـن شـدة الغي ظ والقهـر,
"يمكنك تشتيني* أقوم لك أنا يا ولد المكلف!!"
كانت ليلة من كتاب الجحيم الذي لم يكتب باعد ،وكم تمنت لو أن الرض تميد باها أو أنهــا لــم
تخلق.
كانوا ثلثة ,هو وهي وساعه عجوز ل تكف عن الثرثرة باصوتها المعــدني القاتــل ,وكــل مــا
يتذكره في ليلته المشؤمة هذه قبل إنبلج فجرها المخصي ،أنه كان قد ألقى عليها التحية عند
دخوله المضطرب ،ويذكر باأنها قد ردت عليه باصوت خافت قضت وقتلا طوي ل
ل فــي التــدرب
عليه أمام المرآة حتى تزيد من إثارته باصــمتها ،فكلمــا كــانت العــروس صــامته أزداد جنــون
عريسها باها فيبادر بادوره إلى عجنها باين ذراعيه دون تأخير ،هكذا تطوعت إحــدى العجــائز
باإهدائها هذه النصيحة المجرباة التي نفــذتها باحــذافيرها ،لكــن فارســها البــوذي الجلســة خيــب
ظنها فيه ،فلم تثره تنهــداتها ول صــوتها الخــافت ول يحزنــون باــل زادتــه بالدة فــوق بالدتــه
الموروثة كما يبدو.
دخل باعدها دائرة الصمت المقفلة باالرهبة والنتظار لبم قد ل يأتي.
تحول الوقت إلــى حلزونـا كريــه يزحـف فـرق ظهــره باثقــل ل يصــدق ،فـالتفت كعــادته إلــى
الساعة ,فوجدها قد جاوزت الثالثة والنصــف باقليــل ,قضــى مــا ســبق مــن الزمــن فــي اباتلع
سجائره ،يود لو أنه يتحول إلى دخان ويتلشى فــي الفــراغ فل يــراه جنــس مخلــوق ,وخلل
وقته الطويل القصير ،حاول جاهدلا وباكــل مــا أوتــي مــن قــوة أن يكلمهــا دون أن يحــدد نــوع
الكلم الذي سيقوله لها ،فقط يريد البداية وباعدها سستفتح الباواب المغلقة.
صمم على ذلك أستدار باوجهه عشرات المرات استدار باــوجهه إليهــا ,فرفعــت رأســها مئــات
المرات رفعت رأسها لعله!! حدقت فيه مخاطبة إياه باعيونهــا أن تكلــم ،قــل أي شــيء ,أوشــك
بادوره على فتح فمه متشجعلا باما قدمته له من عون ،وعندما أوشك علــى النطــق باــأي حــرف
تاريخي يفر من لسانه ,دهمه الخوف وأحس باالشلل يجتاحه وفي لحظة كارثيــة وبانــت حــرام
مصفى أكتشف باأنه ل يمتلك لسانلا ،مات في تجويــف فمــه ،باــردت أطرافــه وأمطــرت عرقــلا
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 صــوته ،ومــات فــي ثيــاباه عنــدما رأي
أصدقائه يتندرون عليه باعد باضع ساعات مـن الن" ,عفـط أمـا العفـط* لكـن وقـت الج د ول
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 ســيحدث لــه لــو أنـه ســمع تأوهاتهــا
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أثناء لقائهما العاصف المرتقب ،وكيف أنـه سـيلتهم شــفتيها ويهصــرها بايــن ذراعيـه ،وكيــف
سيسقيها من نبع ناره التي تضــج داخلــه باالرغبــة والظمــأ و....و...و ,!....لكــن همتــه كــانت
مغلفة باالثلج فكلما صوب إليها نظرة مختلسة ،رآها كما لــو كــانت أفعــى ستبحلــق فيــه وليســت
إمرأة ،فتصفر داخله عواصف من صقيع وكمد وقهر متكربان يكتم أنفاسه.
من جهتها فوق عرشها الوهمي أحست بامدى عجـزه وجبنـه ،فب دأت –عـادت -إلـى تنهـداتها
لتطلقها في سماء الحجرة لعنة نفسـها فــي نفـس الــوقت لقيامهــا باتمثيــل دور المغلوباــة علـى
أمرها ,ومع ذلك لم يفقه قصدها وظل كما هو لــوح باــارد يسـبح فــي لزوجـة وسوســاته الــتي
تغلي في قعر جمجمته " ,يمكنني مرباوط* أو مخصي ،لكن وحوحــات الليـالي الطويلــة الــتي
كنت أقضيها بارفقة يدي وعلبة الكريم كذب ,سراب! ,ما أفظع أن يشعر النسان باعجزه دون
أن يقدم لنفسه شيء".
فكر آلف المرات في أن يكون رج ل
ل لمرة واحدة وأن يشــحذ همتــه القعيــدة ويفتــح معهــا أي
حوار" ,فما هي إ ل
ل ملرة" ,لكن شجاعته كانت تخونه في آخر لحظة.
بادأت الديكة بامقارعة الفجر باأذانها القديم وهما ل يزالن فــي نفــس وضــعيتهما الســاباقة ،كــل
منهما يلعن الخر والعالم أجمع في نفسه..
"قولي حاجة ياباقرة ".
"قل أي شيء حتى صليح باالبكاء ياباغل".
ل
ل
يتمنى لو أنه يقتلها ويشرب من دمها عقاباا لها على صمتها ،الــذي أحســه مقصــودا ،باــل 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 بابــدء الكلم مئــات المــرات لكــن
الثلج سرعان ما كان يــدهمه فيتوقــف عمــا نــوى ،ونظراتهــا تتوســل إليــه باضــراعة وشــفقة،
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 قلبــك ،قــه..
قه ..قه" ,دائمـلا ماكـان مح ط سـخرية رف اقه المجرباـون عنـدما كـانوا يتـذاكرون فيمـا باينهـم
غرامياتهم وعلقــاتهم الجنســية ،فيحمــر وجهــه خج ل
ل وحنقــلا مــن نفســه ومــن جهلــه" ,ليتنــي
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 باالهزيمــة تــدب فــي
أطرافه كما الموت مستسلملا له باعجز الفارس الذي فقد زمام المبادرة في معركته المصيرية,
"تقولوا أيش باتقول عل لي ذلحين؟" ,سأل نفسه عنــد لمــح نظــرة منهــا تمشــطه باتحــد وازدراء,
"س لود ال وجهك" ,نطقت باها في عينيه مباشـرة ,فـزاده استفســاره ونظرتهـا الماحقــة ،كرهـلا
لرجولته المزعومة واضطرمت داخله نيران الحتقار.
أوشكت الشمس على معانقة أول النهار وهي صامتة ل تتكلم منذ أول الحريق ،فتــداعت فــي
مخيلته كل الصور التي ستقاباله في صباحه الكئيب هذا ,غمزات الجيران ،سخرية الطفــال،
باكاء أمه على رجولته المفقودة ,احتقار أبايه له ,شماتة الخصــوم و ..و ..فلــم يتحمــل الســعير
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 باجملتــه المبطنــة والنهيــار يــداعبه
مداعبة الخاتمة.
أحست باالنهيار في كلمه المــر يــداري باــه عجــزه ,فــردت عليــه ســاخرة وحســرة محرقــة
تسكنها ،باصوت جامد ل حياة فيه ودون أن ترفع رأسها إليه..
 المفروض أنك أنت الذي يتكلم مش* أنا فأنت الرلجال*تنسكب
أصاباته 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 عينإرشادات ونصائح أصدقائه المتهكمة ،أنهمرت داخله كشــظايا باركــان ملعــون وصــلت حــتى
نخاعه ،فهب واقفلا كالملسوع وهجم عليها كذئب جريح ،ودوي جملتهــا الســاخرة يكــويه مــن
رأسه وحتى أخمص قدميه ،وقد عزم على التخلــص مــن مــوقفه المتخــاذل باــأي طريقــه ولــو
باالقتل
كل شيء عللي ،وأنتي مايسووا باأباوش هانا*؟!وأخذ يهوي باكلتا يديه على وجهها صفعلا ولكملا ولعاباه يتناثر مــن فمــه أبايــض كرغــوة جمــل
ذبايح ,شلتها المفاجأة من جراء هجومه الصاعق فلم تتفاد صفعاته ولكماته ,بال جمــدت أمــامه
كتمثال يواجه ريح هوجاء تنتحب دون صوت.
كف عن ضــرباها وعــاد يجرجــر نفســه كســيرلا وكلب الرض قــاطبه تنبــح داخلــه باشــماته،
فأجهش بااكيلا كطفل فقد دميته ومن باين كلماته ونحيبه سمعته يتمتم حاقدا على كــل مــا حــوله
باانكسار مروع..
 "ما ناش* رلجال ،ما أنا إلل رباية مكلف ،باعدها أغمي عليهـا والـدموع تزحـف علـىخطوط 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.
 فسلت  :سجبنت.
 مرباوط :إشارة إلى السحر أو ما شاباه ذلك
 البلدي  :خمر يصنع محليلا
 علسب :لكي
 مش :ليس.
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الرلجال :باتشديد الجيم تعني الرجل المفرد
جر البضاعة  :أي بااشر زوجتك دون خجل وهي تقال للسخرية
طفي :أطفئ
حق ابان هادي :المعنى الساباق والصميل يعني الهراوة
أوباه :أنتبه ,السخبره :باضم الخاء تعني الصدقاء
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 الطرقــات العاريـة ،أقعــى متسـول أعمــى
يحسب رباحه طوال اليوم إثر للبيع عرضه آدميته!!...
كلمة
نظراتهما زمن من الفوضى والفضــول ،وقلــق مــن شــجون ..فراشــات مــن التمنــع والرغبــة
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
ل
ل
باكفيها النديين صبحة الصغيرة كانت تغرس زع ترا ونرجسـا علـى شـاهدة ق بر أبايهـا ،ال ذي
رصاصه اخترقت قلبه ولم يتوان قبل سقوطه إلــى المــام عــن قــذف صــرخة كــانت تصــهل
داخله.
خالد
ل
أذكره قبسا من طفولة وشقاوة ويذكرني دمعـة ل تنطفــئ ..مسـافر إلــى 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/الحــزن/
السخونة..
من دماء حنظلة؟؟
دماء الحد
عشرون واليوم كان الحد ،لمــن تقــرع الجــراس ومريــم للمــرة اللــف تشــهد الصــلب" ,لــم
يمسسني باشير") ،(5وحجر يداعب كفها ،والحد كان اليوم/الرض/الغضب.
)(6
"أنى لك هذا"
عشرون والجراس عن الطرقات والمــآذن تمســح الحـزان ،ذلـك المسـاء سـقطوا وباــدمائهم
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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حلقت فـي سـماء باغـي ذات يـوم فراشـة وط ارت ..ط ارت ..ط ارت ،حـتى اجت ازت تخـوم
بارزخنا الخصي..
وحين من نومنا على دوي رقصتها استفقنا ،قيل!!..
فأجهشنا باالبكاء.
عمال
س
"جر منه ناوله والنبي ما فلته" ,كان هكذا يغني عمال تلك السقالة الصدأة التي ل ترى أســفل
عمارة بااسقة آخر شارع مجدب ،وهم مبتسموا الوجوه مشققوا الكف والقدام.
تساؤل
جو الضـيق يبعــث علــى اســتدرار البــؤس ووجــه الجامعــة داكــن ,الصــمت فـارغ المحصــلة
و"الدائري" حتى حنجرته مذباوح الظهر ،ينز سابالة وحافلت حدبااء محشوة باالعرق وروائح
الفواه الجافة ،وباقهقهات ذبايحة ل طعم لها.
وحده على رصيفه المترب يجلس تسيل مـن بايـن شـفتيه اباتسـامة بااهت ة" ,أيـش باهـم" تسـائل
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.
شتاء  - 88صنعاء
:هامش
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

خالد :شقيق القاص.
رسام الكاريكاتير الفلسطيني الذي اغتيل في لندن.
إشارة إلى المذباحة التي قام باها إرهاباي إسرائيلي في إباريل ).(1990
قرآن كريم.
قرآن كريم.
شاعر أفريقي أعدمته قوات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سنة 1985م.
الشاباة اللبنانية التي حاولت اغتيال العميل أنطوان لحد.
المناضل الفريقي المعروف.
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اللعبة
كنت قد رباطتـه ذلـك الحيــوان مــن رقبتـه باعــد مقاومـة عنيفـة منـه ,بارباـاط ل يسـتطيع حـتى
الشيطان نفسه منه أن يفلت ،ومــع هـذا يـأباى مطـاوعتي أو أن يستسـلم لــي علــى الرغــم مـن
طيبتي مــع كــل الحيوانــات الضــالة دون ســواها ،أمــا غيرهــا فاعتبرهــا حيوانــات مدللــة ول
تستحق الشفقة.
وكنت نائملا عندما خطر لي خاطر أفرحني ،فقمت مـن فـوري باتنفيـذه خصوصـلا وقـد مـرت
فترة طويلة على اصطيادي لخاطر كهذا.
* "الحويــة" كــانت فارغــة مــن رفــاقي الصــغار أو باــالحرى أعــدائي الــذين يتضــاحكون
ويتغامزون كلما رأوني ,فأنا ل صديق لي ول أحب الصدقاء ،مجرد طفل ل يتعــدى الثالثــة
عشرة من عمره يكرهه كل الناس ،والوقت كان في حدود الراباعـة والنص ف مـن باعـد ظه ر
أحد اليام وكنت وحدي إل من نشوة تدغدغني وتجعل بادني يشعر باقشعريرة حلوة ,أثناء مــا
كنت أوثق كلبي الصغير محاولل جره إلى داخل "الحوي" ذات السور الطيني.
كان أمر استدراج الكلب في الواقع للدخول أمرلا صعبلا للغاية حيث وأنه ل يــأنس لرفقــتي إل
حينما أكون خارج البيت.
أخيرلا وباعد جهد ما باين شد وجذب اســتطعت إغــراؤه باالــدخول معــي باعــد أن قمــت باالتلويــح
أمامه باقطعة لحم كنت أحتفظ باها في جيبي لسبب ل أدريه ,وباعد أن تأكدت باأن خطتي تسير
وفق ما أردت لهــا ,قمــت باــإغلق باــاب الحــوي الحديــدي إضــافة إلــى باــاب الــبيت الــداخلي,
وأصبحت وغريمي وحيدين ينظر كل منا إلى الخر متوجسلا.
من جهتي لم يداهمني نفس الشعور الذي رأيته في عينيــه الصــفراوين فقــد كنــت أدري تمــام
الدراية ما يجب عل ري القيام باه ،المشكلة كانت مشكلته هو الذي ل يدري فما كنت قــد انتــويته
لن أتراجع عنه أبادلا وكل قط ط وكلب الحـارة العفنـة الـتي أعيـش فيهـا يعرفـون عنـي شـدة
مراسي وعدم تراجعي مهما كان المر فالقضية قضية مبدأ أو ل
ل وأخيرال !!
أنحنيت باظهري المحدودب باسكون كـل أفـاعي العـالم باطريقـة عمليـة جـادة ,دون أن تفـارق
عيني غريمي المقيد والتقطت أكبر كمية من الحجار ,التي كــانت فــي متنــاول يــدي وباــدأت
بامداعبة صديقي العجــم باطريقــة – وهــذه عــادتي – تجعلنــي أدمــع فرحــلا ،وهــي أن أقــذف
باالحجر الول في اتجاه باعيد عن هدفي ,وباما أن الكلب من عادتها الحمقاء منها علــى وجــه
الخصوص ملحقة ما يقذفه النسان في وجهها أو باعيدلا عنها لتشبعه عضــلا ،فقــد فعــل كلــبي
الغبي الشيء ذاته محاكيلا بافعلته تلك جده الول.
هذه الطريقة فـي تش تيت أنظـار الضـحية تجعلنـي أسـتعد اس تعدادلا جيـدلا وأهيـء نفسـي بامـا
يؤهلني لبدء المباراة مع خصمي وأنا في مأمن منه ،حيث وأن حدباتي وعرجة إحــدى قــدمي
تعيقان حركتي ،وباالطبع لست مستعدلا لمواجهة من يقف أمامي بايدي العاريتين ،فأنا ل أباغــي
العراك فقط قلي ل
ل من التسلية التي ل تضر على القل من وجهة نظري.
الن كان الكلب الذي طالمــا تطليــر مــن دخــول الحــوي فــي آخرهــا ,وهــي ل يتعــدى طولهــا
الخمسة أمتار ،أي على مرمى من قذائفي التي تدخل السرور إلى نفسي أكــثر مــن أي شــيء
آخر في هذه الدنيا التي أكن كرها لها ولساكنيها ،ما عــدا الحيوانــات الضــالة باــالطبع ،وكــان
مرباوطلا إلى وتد قمت بازرعه في أرض الحوي ل يستطيع منه هربالا ،وباــدأت لعبــتي الثيــرة
باقذفه باأكبر حجر كنت أحملها ,وباما أنني أجيد التصويب باشكل غريب يــثير دهشــتي أحيانــلا,
فقد أصبته بايــن عينيـه إصـاباة مباشـرة جعلـت الـدم يفـر راكضـلا إلــى السـماء مخضــبلا إياهـا
باالعواء ,فالتهبت حينئذ مشاعري وواصلت الرجم وأنا أصرخ صراخلا يشـبه عــواء 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 طبعــي ل أتــرك
لخصومي ثانية واحدة للندهاش ,بال أواصل نشاطي غير عابائ باما قد يعتقــده الــذي أمــامي،
وضحكاتي تمل الفضاء ولعاباي يسيل لزجــلا علــى صــدري كــأفعى مــن رمــاد ,وممــا زادنــي
هيجانلا شعوري باالبلل يداعب صدري ويتجول باين فخلذبي المرتجفين.
في البدء حاول كلبي الفرار لكنني لـم أعط ه الفرصـة با ل واصـلت قصـفي علي ه مـن جميـع
الجهات ,مستغ ل
ل وجود الحبل الذي يحد من حركته واندفاعه ،ثم إنني من ناحية أخرى كنــت
قد جهزت مؤنة كافية من القذائف الحجرية ،لكن ذلك ل م يمنعـه مـن الـدفاع عـن نفسـه علـى
القل باعوائه المفجع له والمفرح لي ,والذي كان يجعل الدموع تفر من عيني لذة وغبطة هــو
صراخه المتواصل الذي لم ينقطع حتى واجه حتفه.
ل
هاجمته من فوقه ومن يساره ومن يمينه ولم أترك مكانا في جسده ذي الوبار الخشــن إل وقــد
نهشته باأحجاري ،وكلما سددت ضربااتي أحسست باأن حدباتي تفارقني وباــأنني أطــأ باعرجــتي
وجه السماء البغيض ,حتى أنسلخت عني ولم أعد أعرفني ،هل كنــت أنــا مــن يقــوم باــذلك أو
شخص آخر غيري؟
واصلت مطري الصخري ندي العينين ،وعواء الكلب صــديقي يمــزق كــل مــا حــولي ويثلــج
صدري ,ومن عادتي حينما أستقدم أضحية جديدة إلى حويتنا أقوم باتسديد ضربااتي في البــدء
إلى ما باين العينين حتى أفقد الضحية وعيها ولـو جزئيــا ,وباعـدها أركـز علــى قوائمهــا حـتى
تخر أرضلا ,باعد ذلك أتفنن في عملية الرجــم ،وحــتى الن وهــذا عائــد باالدرجــة الولــى إلــى
دعائي لم تستطع ضحية واحدة أن تفر مني.
أصبح كلبي مغشــيلا عليــه الن تقريبــلا باعــد عشــر دقــائق مــن الهجــوم المتواصــل والقهقهــات
المجلجلة التي تصم الذان ،وباعد أن تأكد لي استسلمه الواضح ,تقــدمت منــه بابطــء تســبقني
عرجتي والتقطت أكبر حجر كنت أخصصها للضرباة القاضية ,ورفعتها إلى ما فــوق رأســي
وقذفت باها باكل ما استطعت من قوة على رأسه الملقــي علــى الرض يلعــق دمــه ،ولــم تفلــح
نظرته الصفراء المستسلمة التي رمقني باهــا لخــر مــرة فــي حيــاته أن تثنينــي عمــا أنتــويته،
فوصلني الصوت الذي طالما أطرباني فــي الســاباق ..خشخشــة مــثيرة تفــرح القلــب للجمجمــة
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 الشــعر عنــدما تمســه النــار,
واختلطت علي المور فلم أعد أدري هل كنت أضحك أم أباكي ؟!
في الصيف – صنعاء .90
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احتراق
" يوووه ما أكبر هذا المدفع" ,قالتها وكأنها تراه للمرة الولى عنــد مــا رأتــه يفــض الضــجيج
باقامته الفولذية ل يأباه لحد.
ل
الشارع يعج باضوضاء المساء القادم من جهة الغرب متحمل سواده على كتفيه اللهثين،
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.
سيل كل شيء أمامها مستم ير فـي زحفـه الصـموت ،وجسـدها المحشـو با الجمر والعط ش ل م
تبرده نتف المطر الذليلة ونظرات العجاب ،وعينيها وراء خندقهما السود تصــلبان المــارة
باطعنات عشوائية نافذة ,دون أن تكلف نفسها أو جسدها الغدق عنــاء الوقــوف والتفــرج علــى
واجهات المحلت والدكاكين المتخمة بااللوان الفاقعة والغلء.
كانت قد لمحته من باعيد وهالها حجمه الساحق الصلد ،فحثت السير نحــوه لــتراه عــن قــرب،
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...ل
ل
كلما تقدمت بااتجـاه هـدفها العـاباس أزدادت الوحـدة داخلهــا اتسـاعا وتفجـرا ,وأزداد عطشــها
أنينلا ,فلم تعد ترى أمامها سواه بالونه الخضر يتمطــى فــوق عجلــتيه الخشــبيتين مبتســملا لهــا
باجسارة.
ل
أخذت تقترب منه مذهولة ممتلئة باالوجل والنار كما لو كان هناك من يدفعها إلى ذلك دفعا.
صارت قريبة منه باضع خطوات فقط ,كل ما حولها أختفى وذاب في سعير الفراغ والرغبة،
منظره المعدني الذكورة طعنها في القلب فزاد تعرقهـا ،ودغـدغ باــوخزاته المعطـرة راحتيهـا
وأماكن أخرى من جسدها.
باينما ظل هو شامخ الرأس يحدق في البعيــد قـرب حــدود اللمكــان ،جامــد القســمات وحشــي
الملمس.
أقــتربات منــه حــتى صــارت أمــامه مباشــرة وجهــلا لــوجه ،تســبقها يــدها المرتعشــة وأنفاســها
الحارقة ،ولمسته مستسقية إياه باكل العطش الذي يص رخ داخلهـا ،مطلقـة أنـة صـغيرة تش به
منتصف الجحيـم ,فأصـاباتها بارودت ه المعدنيـة فـي العمـاق ,أغمضـت باعـدها عينهـا باه دوء
وطمأنينة الذي أصاباه الرتواء ،ومن حولها كان الوقت قد بادأ في الشتعال.
.فاتحة إباريل 1991م .ذات مساء .صنعاء
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جـــوع
فتح عيناه..
الشارع يصافح بالسانه السود أحداق الوراق والقراطيس المتطايرة ،الفراغ ،فحيــح المبــاني
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..س
شمس حمراء تجر وراءها جثة الغروب المشــوهة أقبلــت تيلمــم نجــس النــوم المفــرغ شــهوته
تحت جفنيه المترهلين باموات ،يفزعها المدفع ذي الخضرة الغامقة فوق دكة حجريه سمراء،
وهو يواجهها باعين سوداء تمطر النار والموت في ما مضى ،التوالي أشــعتها هارباــة موغلــة
في قامات الشجار وعذقانها الجافة ،ومؤخرات المارة المكدودين وقهقهات باعــض العــاطلين
أثناء ارتشافهم لقهوة مرة على مقهى يســكن أحــد الطــراف الغربايــة للميــدان ،عنــد ســماعهم
لقصة رجل مات ولم يستطع ذووه دفنه لغلء القبور وندرتها.
  ..مر الوقت سريعلا أثناء نومي ترى!..وراء شاحنة كــبيرة تنــام علــى الرصــيف الــذي يليــه ،أقتعــد شــخص حــافي القــدمين 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 للعيــان والوجــوه
المذعورة أثناء هروباها إلى حيث ل تدري.
 ..هل سأجد ليلتي هذه باعض اللقيمات؟!لسان الشــارع المشــقق ل تــزال تركــض بايــن شــقوقه الســيارات ،النمــل ،البصــقات الملونــة،
ورنين أحذيــة النســاء والفتيــات الممشــوقات ،والمــترهلت ،والقبيحــات ،القــوادات ،يقــودهن
التسكع إلى المضاجع الموارباة خلف جدران البغاء ،الدكاكين ومزاح البائعين ،أصــباغ ســان
لوران وطنافسه ،وإلى حيث ل ينتهي اليوم وقطار الهارباين المنهك يمر أمــامه باطيئــا ،لهثــلا
كطائر أعرج يساباق نفسه في سماء جدبااء ،تصل إلــى أنفــه المفلطــح ذي البثــور الخضــراء،
روائح أقدامهم وأمانيهم ذات الرائحة المحنطة.
 ..ل..قبالته ،أمام باوباؤ عينه الوحيدة جاورت سيارة داكنة الزجاج...؟
لطمه تجاهل راكبي قطار الهروب بارائحة أحذيتهم وعرقهم المترسب في مســامات جلــودهم
المدباوغة ،حتى أيقظ وحش جوعه الساكن مغارة باطنه الضامرة.
ظل إمرأة طاغية النوثة تحارب قدميها الطريق باعناود له شياط الرغبة ،وسفتــح أحــد الباــواب
باجوع ل حد له.
المتفرطات لزلن في حواريهن القديمة البيوتات ،يلكن فتات الغــروب وأعــراض جــاراتهن،
ويتهيأن للفراش باتأوهات لها طعم القات ،وجوع ح ارق أخـذ الـوحش المتمـترس قع ر باطن ه
الفارغة ،ينهشه باضراوة ،فأخذ يلملــم جســده المبعــثر اســتعدادلا لمغــادرة الرصــيف المــترب،
والمدفع الواقف على مرمى باصره المشطور يسخر منه باشماتة.
سالت اباتسامة بااب السيارة الداكنة الزجاج على التراب باشــبق باهيمــي ،وأصــاباه شــبع التهيــؤ
حينما لمسته أصاباع النثى.
دكــانه الضــيق فــارقه الهــواء الطــازج وســكنه أرق المنفــى والتوحــد ,عنــدما عــانقت رأســه
المصدوع ،وسادة قذرة باأرها وق مسـتديم ،تسـيده لفـوره توجـع يـومه الطويــل ،بانـوم قتيـل لـه
صوت يشبه صوت الخوار الذي ل يسمعه سواه.
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أضاءت المصابايح سماء الميدان وذات الزجاج القرمـزي تتص يد أنـثى جدي دة ،وفـي أحشـاء
الزقة البعيدة كانت أقدام المتفرطات تناطح أسقف حجرات النوم في صهيل مـدوي ل ه طعـم
الرتواء.
شتاء صنعاء89 -
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من مذكرات شخص هـامشي
فجر الجمعة  -1 ..يناير
كعادتي القديمة منذ أن بادأ مرض غامض يداهمني باين فترة وأخرى لم أنم حتى الن ,الثلــث
الخير من ليلتي الدهرية هذه ولم يقـارب حـتى النعــاس جفنـي ولـ الحمــد ،أقـول لـ الحمـد
باغض النظر عن صدقي من عدمه ،لن عدم النوم لفترة طويلة متعاقبة من الزمن مــع حمــى
قلقة تعبث باجسدي ،ما هو في حد ذاته إل بالء وخيم قد يؤدي أحيانلا إلى الجنــون كمــا يقــول
أطباء العصاب ،وهــم جــديرون باالتصــديق أو ليســوا أصــحاب شــهادات كــبيرة ،وصــلعات
صحراوية ل أمل مطلقلا في تشجيرها ،وأنا كشخص مدون في جواز سفره الديانة مسلم ،مـع
أنني ل أمتلك جوازلا للسفر ولم أسافر قط إل عنــد قــدومي إلــى صــنعاء للدراســة ,فــأعجبتني
واتخذتها لي خليلــة ومــوطن ،ل يســعني إل التحلــي باصــفات المــؤمنين الزهــاد فــي تقبــل مــا
يواجهني من صعاب ،باد لل من التذمر الغير مجــد مــا دام النــوم لــن يــوافيني إل حيــن تنــاغي
الطيور صبحها الجديد.
ل
تبلا ها قد عدت للهذر مجددا دون فائدة ،ل أدري ماذا أقول أو ماذا أكتب ،فلقد مزقني صــفير
الصمت الكئيب داخل أذنلي المتوثبـتين كـأذني كفيـف عـتيق للتقـاط أي همسـة شـاردة مهمـا
تناهى خفوتها ،حتى وأن كان صـوت المصـباح ال ذي يضـيء لـي ظلم حجرتـي ,لكـن ه ل
للمصابايح أصوات؟ حقيقة ل علم ول معرفة لي باعلم الصوتيات ،فقط أردت كتاباــة مثـل هـذه
ال سجمل في مذكراتي لكي يقال عني باأنني أديب ,ولو أتينا إلى الحقيقة والمانة كما يتشدق باها
البعض ،فلست أديبلا ول الدب مني في شيء لكنه حب التباهي لعنه ال.
صحيح أنني في أحد اليام الفائتة الشديد التوحــد فيهــا باـذاتي وباأفكــاري المجنونــة ،أعتقــدت,
وجزى ال عني العتقاد باألف لعنة باأنني مشروع قاص خارق الموهبــة دفنــه الفقـر باالحيـاة,
ولسوء حظي صدقت ذلك العتقاد وآمنت باه ،فشرعت في كتاباــة روايــة تهــز القلع الدبايــة
بامن فيها ،تناقش النسان وما يكتنفه من هموم وخوف وقهر وباطالة وضــياع إلــى آخــر مثــل
هذه المسميات المكررة ،مع علمي الكيد باأن هناك مئات من الدباــاء والمفكريــن قــد ناقشــوا
تلك القضايا وغيرها ولم يفلحوا في تغييــر الواقــع الجامــد باعشــرات المؤلفــات ،وكــان جــزاء
باعضهم الصادقين منهم القتل والنفي عالة على عباد ال في أرضه الواسعة ،ومن نجي منهــم
أصبح باقدرة قادر ولعل القادر هنا هو الخوف باوق صاخب يعزف على أباواب الحكام وفــوق
موائدهم العامرة باأقوات شعوباهم المضطهدة.
لتلك السباب الساباقة قــررت الكتاباــة والعنفــوان الســاذج يجتــاحني كشــرارة الــبرق ،فل ولــد
أخاف ضياع مستقبله أو إمرأة أخشى انحرافها باعد مـوتي ,مـا عـدى والــدتي الـتي تجــاوزت
الستين باقليل والتي ل أرضى لها أو لزوجها الشــيخ الكــبير والــذي هــو لمــن ل يعــرف أباــي,
الموت قهرلا في أحد المعتقلت باتهمة عدم تربايتي مبادئ الخضوع والستكانة ،إل إذا كــانت
أقدارهما قد رضيت لهما تلك النهاية فلهما ال والدموع.
وفع لل بااشرت باكتاباة روايتي التاريخية التي كما قدرت لها ستهز عروش الطغــاة فــي عالمنــا
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 كتبتــه مــا هــو فــي حقيقتــه إل ســخفلا
وجنونلا أقرب إلى الهذر منه إلى الرواية ,ولنني منصف وصادق مع نفسي فقــد عــدلت عــن
رأيي في تتمة مشروعي الفاشل والسي يحــز أوردتــي ،ومزقــت مــاكتبته خلل أســبوع مــن
المعاناة الفكرية الضحلة رباما باســبب لسحمــى تكــويني ،خوفــلا وهــذه حقيقــة مؤلمــة مــن وقــوع
روايتي المبتورة في يد أحد الرقباء ،وهم عليهم ال وجنوده سكثر ,فيقذف باــي دون وازع مــن
ضمير وراء قضبان فولذية مكهرباة حرم على ماورائها رؤية وجه الشمس إلى أباد البادين,

)(40

الن فقط عذرت الدبااء والكلتاب الجبناء لهم جبنهم فالكتاباة شيء والواقع شــيء آخــر ويبــدو
باأنهم قد عرفوا هذه الجدلية قبلي.
وحتى أكون صادقلا أمام الورقة التي أكتب عليها ،أعترف باـأنني لـم أصــل فـي كتـاباتي رغـم
صدقها إلى فرع من فروع الدب المتشعبة ،ولم تكن ما أسميتها رواية سوى منبرلا للصــراخ
دون قواعــد أو أســس أدبايــة معروفــة ،فل هــي باالروايــة أو القصــة أو القصوصــة ،باــل أن
الحكايات التي كانت جدتي رحمها رب السـماء ترويهــا لـي أروع ممــا كتبتـه فسـاءني ذلـك،
فقررت باعدها عدة قرارات هامة كبعض قراراتنا المضحكة:
ل لكتاباة القصــة ســواء كــانت قصــيرة أو طويلـة أو عريضــة أو روايـة ،ل للحتجــاج علــى
الخطاء الكثيرة فلن يحرك احتجـاجي شـعر الجامـدين ذوي النفـوس المستس لمة ،ل ..لكلمـة
"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 وتنتهــي
فجأة ل تدري لماذا ،نعم للسكوت الجبان ما دمت لن أكون أخر الجبناء.
هكذا باهدوء غريب طلقت الفكر وسنينه ،لكتشف باعد طلقي الخلعي المتعســف لكلمــة فكــر،
أن في أعماقي تسكن موهبة أخرى أصدق من ،..من ..هآ وووووم ..هــا ،يبــدو أن النــوم قــد
أقبل أخيرلا ومؤكد باأنني سأستجيب له باكل وداعة ،فإلى النوم ولتصبح على خير يا ...وطن.
الثلثاء  - 5يناير:
اليوم أستيقظت مبكرلا على غير عادتي نشيطلا يمتطيني الحبور ،وما كدت أفتــح عينــي حــتى
رأيت حجرتي الحقيرة التي أسكنها ،المتداعية الركان والــتي طالمــا ترقبــت ســجودها علــي
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 كــاذب تعرفــت
عليه في حياتي ،فقبوي أعني حجرتي الصغيرة ،هذا طبعهــا منــذ سـكنتها قبـل خمسـة أشــهر
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
على الخرين مشرقلا ومغربالا دون رادع من ذوق أو جيرة ،فإذا باي في أحد اليام وقد فــاض
باي الكيل ،أنادي تلك الرواح اللعينة المفترض وجودها معي باأن تتقيــد باالنظــام والنظافــة أو
لترحل عن مسكني فأنا إنسان يكره الفوضى وقد تحملتهم باما فيه الكفاية.
من رآني على تلك الحالة من الجنون لولى هاربالا يركبه الفزع ,فقد كنت أكلم نفســي وكــأنني
أكلم أشخاصلا يفترض وجودهم أمـامي ,وعنــدما أقتنعــت علـى مضــض باعـدم وجــود جيـران
مشــاركين لــي ضــيق غرفــتي ليقومــوا بامعــاونتي فــي عمليــة التنظيــف طبعــلا غيــر الجــرذان
المزعجة كما تحتم الخلق ،سلمت أمري ل وقمــت بايــوم النظافــة بانفســي لعنــلا فــي ســري
العزوباية والنخاسين الذين ل يقنعون باالقليل ،والن وقــد رأيــت القــذارة تعــم مختلــف منــاطق
الجحر الذي أسكنه ،فقد أنطفأ باريق الحبور داخلي وعدت إلى النوم كرة ثانية عندما تــذكرت
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.
الخميس  -19فبراير
أنقطعت عن الكتاباة كل هــذه الفــترة الطويلــة نســبيلا مــن الزمــن لننــي خلل إحــدى لحظــات
وحدتي ,أصبت بافكرة عارضة مفادها جعل شخص ما يشاركني حياتي ومللهـا علنـي أرتـاح
قلي لل من الشعور الدائم باالوحدة ،فالصدقاء ل أمل يرجى منهــم ،فهــم ولســوء حظــي الســيء
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دائملا يموتون نبالة وزهولا في مناكدتي وجـري إلـى حافــة النتحـار ،ويعلـم الـ باـأنني لســت
باحاجة للنكد ففي جراباي الكثير من الهموم.
إذن الصدقاء وهم أثنان فقط أحدهما مولد مــن أم كينيــة والخــر متخلــف ضــل طريقــه إلــى
الجامعة كغيره من الميين الكثر ل يفيان باالغرض ،فأخذت أفكــر وأفكــر حــتى أهتــديت إلــى
حل ،فبما أن حدتي فـي المقـام الول والخيـر هـي وحــدة عاطفيـة علــري إذن أن أباحـث عـن
الحب ،أي أباحث عن فتاة تكون مقبولة وأجعلهــا تحبنــي وتنسـيني أيــام الشـقاء ,كيـف؟ لسـت
أدري .هكذا كان الحل ومن طبعي عدم مناقشة الحلـول الـتي يتفت ق عنهـا ذهنـي ,أدري با أن
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 القيــام باتنــاول باقايــا مــرآة
كانت ملقاة على منضدة خشبية باجوار سريري القديم وأخذت أحدق فيها بابلـه ،فرأيـت وجهـلا
أفزعتني لحيته الشعثاء ،وعينيه الجامدتين كعيني أفعى عجوز ،ولــم اســترد ثبــاتي إل عنــدما
تنبهت إلى أن الوجه للسف كان وجهي باشحمه ولحمــه ،فقمــت لفــوري وأخــذت آلــة حلقــة
صدأة وشرعت في حلقة لحيتي المجنونة والـتي ت ذكرني بالحـي قراصـنة الزمنـة الغـابارة،
وخرجت من معركتي مع اللحية اللعينـة باعـدة جـروح مزقـت باعـض منـاطق وجهــي الشــديد
الشحوب ,مما زاد الطين بالة فأنا محتاج لكل ذرة وســامة وليــس لخاديــد وجــداول عرجــاء،
ومع ذلك كنت مصصملا على مواصلة التقدم لما خططت لــه فــي أن تبقــى لــي حبيبــة ،وفع ل
ل
أرتديت ثياباي وهي للسف قديمة وعادية وانطلقت من كهفي أعني حجرتــي ,سمســائ ل
ل نفســي
أين يمكنني أن أجد فريستي معذرة أقصد غنيمتي ،أوه ..تبــلا لهــذه الغلطــات الجائعــة ,عنيــت
التي يمكن أن تصبح حبيبتي ،فهداني تفكيري اللمعي إلى حديقة الثــورة باالحصــبة ،وبامــا أن
حجرتي تقع – وليتها وقعت واراحتني من حياتي باجوار الجامعة القديمة ,وحالتي الماديــة ل
تسمح لــي باركـوب سـيارة أو حـتى دراجــة هوائيـة ،فقـد استسـلمت لحكـم المقــادير وقطعـت
المســافة رغــم طولهــا ســيرلا علــى القــدام كعســكري يمنــي غــابار ،مــرددلا فــي ســري مث ل
ل
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.
وأخيرلا وباعد جهد ومشقة وأنهاور من العرق وصلت الحديقة ذات الوجه المبقع باالتراب والتي
يبدو باأنها في المرحلة الخيرة من المفاوضات باينها وباين سيدنا العزيز الذكر ملك الشــجار
والحشائش ,لما يبدو من أثر الحتضار على قسماتها الخضراء ،لجدها لنذالة حظــي الوغــد
كعادته خالية من الرواد ،فاليوم كان السبت وباعادتي المشــهورة عنــي وهــي عــادة حمقــاء لــم
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 المــوت ,وتــوجهت
ناحيتها باعد أن عرفت باخبرتي المكتسبة حالل باأنها وحيدة.
"مساء الخير"..ألقيت باتحيتي في وجهها بابرائة طفل فقد أمه في زحام عاصــف ل يخلــو مــن
بالدة ،وكما توقعت لم يصعقها جمالي الخارق أو تسحرها أناقة هندامي لتجيب علــى تحيــتي
المرتجفة باجنون ولهفة ،لكنها رمقتني بانظرة ماحقة من الستغراب مليئة باعدم الكتراث لهذا
المخلوق الوضيع كما يبدو الذي تجرأ علـى محادثتهـا ,وواصـلت سـيرها دون أن تـرد علـري
باحرف أحمر كما يقول والدي حماه مولى النعم ،وكأنني غير موجود أمامها البتة.
آلمتني نظراتها المتعالية لكنني لم استسلم لصدودها فأنا مؤمن باحكمة قديمة أشهد ل باــأنه لــم
يضيعني سوى إيماني العمى باحكم وأمثال جدتي عليها الرحمة تقول آ..هه ..يبــدو أننــي قــد
ضيعت معنى الحكمة ما علينا ،المهم أعدت عليها تحيتي العقيمــة مــرة أخــرى فكــان جواباهــا
صمتلا مدويلا كصمت القبور ,إضافة إلى صمتها اللعين بملننت علي بانظرة احتقار قاســية قســوة
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أيامي مشطتني باها مــن اســفلي حــتى قمــتي ،شــعرت باعــدها بااليــأس يــدب فــي أوصــالي مــع
شعوري بامرارة الهزيمة.
لكن ..ربااه لقد كانت تبدو شديدة الجمال كما يبدو لي من شــكلها وهكــذا ظللــت أطاردهــا مــن
مكان لخر مرددلا كببغاء ثرثار لول مرة في حياتي ,كلمـات أخجـل مــن كتاباتهـا لسـطحيتها
الشديدة ,ورغم كل ما قلته كانت صلبة كتمثال سبأي يعود إلى الماضي مليون عــام .حــاولت
أن أشرح لها باأنني وحيد أباحث عن أنيس ل يهمني شــكله ول أصــله باقــدر مــا يهمنــي فهمــه
إياي ومشاركتي باصدق آلمي العظيمة ،وباأن غرضــي شـريف! حـتى تلــك اللحظــة لــم أكــن
أدري ما الذي أباغيه من الفتاة ومع ذلك واصلت تمثيلي الفاشل ل أقصد منكرلا حاشــا لــ مــن
ورائه ،لكنها قبحها الــ ظلــت صــامتة طــوال الــوقت كصــمت أضــرحة الوليــاء الصــالحين
والغير صالحين ,الذين ل زالت والدتي تعتقد بابركاتهم وقدراتهم الخارقة الــتي حــتى الن لــم
أرى باركة واحدة ,والدليل صمت تلك الغبية المتكبرة وفي احدى المرات باعــد أن كــاد الغيــظ
أن يرديني ,تجرأت وأمسكت بايدها معتقدلا علري اللعنة كل ساعة يأخـذني فيهــا العتقــاد باأنهــا
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 كــل مــن فــي
الحديقة قد سمعها وليتها أكتفت باذلك ،بال أنها أتبعت صفعتها الخبيثة باسيل عارم من اللفــاظ
المبهمة التي لم أفهمها ،فقد كنت في دوامة هوجاء من الخجل والحقد والعمى ولم أعــد أدري
ماذا أفعل ،فأطلقت ساقي للريح قاطعلا المسافة من الحديقة وحــتى حجرتــي المســكونة باهمـوم
العالم واحباطاته وجرذانه ،ركضلا دون أن أشعر بافقداني لحذائي الواسع أو لطــول الطريــق،
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 باتلــك الحرقـة
أحساسي باأنني وحيد ومكروه ,ول أحد أيلا كان يرغب في التعرف باي ،فصعبت علي روحي
وأخذت أباكي باكل الدموع التي كانت قد تحجرت في عينري منذ زمن طويل.
الثنين  - 8إباريل
مضت فترة مــن الزمــن حــاولت خللهــا تناســي مــا جــرى فــي الحديقــة ،لــذلك امتنعــت عــن
مواصلة الكتاباة وأخذت أخرج كل صباح كما في الساباق للبحث عن وظيفة أعول باها نفسي،
فوالدي القروي المسكين لن يظ ل الـدهر كلـه يص رف مـاله القليـل علـى واحـد مثلـي مشـبع
باالحباط ،فقضيت اليام الماضية باطولها وعرضها وارتفاعها ومساحتها وحجمها أباحث في
المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية عن عمل فلم أوفق ،حتى أخذ الرهاق من جســدي
ما يقعدني كسيحلا ألف عام ،فقد كنت أبااشــر رحلتــي المكوكيــة بايــن المصــالح العامــة مشــيلا
وأحيانلا كثيرة دون فطور مما زادني وهنلا على وهـن ،وحـتى سـاعتي ه ذه صـار لـي تسـعة
عشر أو عشرين يوملا كاملة طريح الفراش تفتك باي الحمى ،ولول أن لي جارة عجوز طيبــة
القلب وهي في نفس الوقت صاحبة مأواي الحقير هذا ,تعـودني فــي مرضـي بامـا يقيــم أودي
لكنت لقيت حتفي وفاحت رائحتي دون أن يشعر باي أحد ،وهذا ليس غريبــلا فــي زمــن صــار
الناس فيه شعوبالا متنافرة كل بامفرده ل يسأل أحد عن أحـد ،وصـار المـوت فيـه أيضـلا وه ذه
ميزة مفجعة منتشرلا وباالمجان.
يا ال ما أصعب أن يعيش المرء وحيدلا مع وجود آلف البشر حــوله ل يشــعرون باــه أو بامــا
يعانيه ،كل شيء تغير فـي هـذا العص ر الملعـون ,الخلق ،الرواباـط الجتماعيـة ،المبـادئ،
الضمائر ها قد سعدت ثانية للردم بامثل هذه الكلمات التي لم يعد باها كائن إنســان ,ورغــم ذلــك
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 أيــن أنـا منهــا تلـك الحبيبــة
باعييد باعد الشمس ,أنها باالتأكيد ل تدري باحقيقة وضعي وباما أعانيه من غرباة وألم في صنعاء
هذه المدينة الكبيرة القاسية القلــب ،وإل لكـانت صـنعت المســتحيل لكــي تــأتي وتنتشــلني مــن
الغرباة داخل هذا الوطن الذي ل يعلم مقدار عذاب أبانائه وعنائهم فيه ومــن أجلــه ،ووضــعت
رأسي الملغم باضجيج الفوضى التي تعم كوننا الجدب ،على حجرها الدفيئ الحنون.
مجنونة ها قد بادأت الهذيان ولم أعد أتحكم في قلمي ولن أكبــح جمــاحه هــي الحيــاة والبشــر،
مجنون مغفل أنا حينما حشوت جمجمتي باكلم الكتب ،ما كان أغنــاني عــن ذلــك كلــه ،ليتنــي
ظللـت فلحـلا خ الي البـال أح رث حقلـي دون معرفـة مـا معنـى الوجـود وفلسـفة اللـم الـتي
ينتهجها......؟
ر
س
ماذا أقول عجزت عن التفكير وشل عقلي عــن الفهــم ،مــات لســاني فــي تجويــف فمــي ,قتلــه
المرض والحســاس المريـع باــالحزن والغبــن والخــوف ،تحــول وقتنــا إلــى وحـش مــن الــذل
والسحق والضياع ,ولننا في حقيقتنا ضــعاف النفــوس فقــد باطــش بانــا وأمتهننــا دونمــا شــفقة
وباحقد رهيب.
أوه يا رباي كم هو فظيع العجز وســاعات المنفــى المتوحشــة ,مــا أرعــب أن يمــوت النســان
وحيدلا منبوذلا دون أن يشعر باه أو يشفق عليه حتى كلب مشرد.
لعينة الحياة ،ولعينة هي القدار ولعين هو النسان إذا كانت حياته مجرد فصــل مــن التوجــع
والفزع والعدم.
مساء الثلثاء  - 9إباريل
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 ،ربامــا هــو التمســك
باالحياة رغم قبحها ،أو محاولة فاشلة مني لنسيان المرض المعرباد في دمي ،رباما فكل شــيء
جائز في زمننا الحاضر ،ولكن مهما كتبت فلن أستطيع تناسي مرضي فهو يحصدني باقسوة.
أكتب الن باينما أكاد ل أقوى على فتح عينــي المتعبــتين فالنهــاك قــد تســيدني تمامــلا ،لكننــي
لزلت أواصل الكتاباة في هذه الساعة المتأخرة من الليل ,لنني أعتقد وأدرك باــأن الحــروف
التي أخطها بايد مرتعشة هي آخر ما أكتبه ،ل أدري ما الذي حملني علــى تصــديق مثــل هــذا
العتقاد البغيض ،لكنها الحقيقة رغم مرارتها تلح علري باضرورة تصديق حدسي المتشائم.
أوه ..دوار شديد يعصف باي ،يا أل كن معي أتراها النهاية قد أقبلت؟!
ل استبعد ذلك فأنا أدرك أن ما يمزقنــي مــن الــداخل وأشــعر باــدبايبه الهــادر فــي كيــاني ليــس
باالشيء الهين ول هو باالحمى المجردة ،انه أكبر مما أتصوره ،انه الموت باذاته يغني باأغنيــة
الفناء في روحي وأنا لست خائفلا منه ففيه راحتي ،لكن ما يــؤلمني هــو كيــف ستســتقبل أمــي
المسكنية التي تنتظر أن ترى أولدي قبل موتها ،نبأ وفاتي إن علمــت وربامــا لــن تعلــم حــتى
يوم الدين ,آه ..كم يمزقني الشوق إليك يا أمي.
ربااه كم هي صعبة ومرة دقائق النسان الخيرة ،إنها باكل عذاباات الوجود أجمع ,آخ ..أشعر
باالجــدران تهــوي علــى جســدي العــاجز وتســحقه ,أكــاد ل أري أمــامي ،خــدر عــارم يجتــاح
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 تعيــش معــي تحــت ســقف واحــد..؟ ,ل
أظن  ..فهذه المخلوقات يشع منها النور ،أنها  ..أنها ملئكة ،نعم ملئكــة أتــت لــترافقني فــي
رحلتي البادية نحو ..الموت.
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يكاد القلــم أن يســقط مــن يــدي ..آه ..ألــم ســحيق يســوطني ،أشــعر باشــيء مــا سيســل مــن بايــن
جوانحي ،رحماك أيتها الملئكة فما أنا إل إنسان ضعيف آآه.
تنويه:
وجدت جثة في إحدى الحجرات الضيقة في حارة الجامعة القديمة لشاب في حــدود الخامســة
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 مــدونلا فــي أحــد
دفاتره الشخصية ،أمرت النياباة بادفن الجثة باعد أن أفــاد تقريــر الطــبيب الشــرعي باــأن ســبب
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........
..........
................؟!
عدن .ذات ليلة89 .
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الثقب
كل صباح باقدميه اللتين تجرانه إلــى الطــرف الخــر مــن الرض كــان يــأتي ممتطيــلا إياهمــا
حافيتين تنزف منهما الدماء ,ويتموضــع كمقاتــل مجهــول وراء البواباــة الضــخمة ذات اللــون
الرصاصــي الــتي اكتشــفها مــؤخرلا ,تعــوي داخلــه أمنيــة ملعونــة فــي تحطيمهــا باقبضــتيه
الصغيرتين ليسبح في غموض العالم النظيــف وراءهمــا ويغمــض إحــدى عينيــه ويبــدأ يــومه
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 باخــار شــاحب نحـو قمـة البواباــة ذات
السلك الشائكة وتعجبلا ودهشة ,فما يشاهده ما هو إل محض خرافة لــم يــر مثلــه حــتى فــي
حكايا جدته الدرداء ،عالم غريب له لون الخضرة ورائحــة الدهشــة والفــرح ,ألعــاب تتحــرك
كما لو كـانت شـياطين مـن حديـد ,مسـاحات يفـوح مـن خض رتها ضـوع النـدى والرتـواء,
مخلوقات صغيرة تشبه أطفال حارته...
ل
لكنهم موردي الوجوه والشفاة لهم عيون ملونة ويرتدون ثياباا لم يشاهد مثلها إل علــى شاشــة
تلفزيون الجيران الملون ,وأحذية تشبه قوالب الشيكولته..
كان يظل في مكمنه أمام البواباة الثقب حتى ينسـى نفسـه ،يتمنـى لـو أنـه كـان باينهـم وعنـدما
تنهش الديدان مؤخرته تتبخر أمنيته فهم",ما بايحكوش) (1أجحارهم مثلي!!".
أصبح الثقب نافذته على جنة ال التي سمع باها كثيرلا ولم يدخلها باعد" ,ولــو كــان شــعري مــا
)(2
باش فيه قمل كنت عاد أدخل وألعب معاهم؟!"
كان بامجرد أن يستيقظ من نومه يهرع إلى هناك باوجهه المغبر وباقذى عينيه المتجمــد يســبقه
شوقه الجائع وفمه الجاف ,وعندما يستقبله أقرانه في الجهة الخرى من الباب بالهوهم وعــدم
الكتراث باه ,تتسع حدقتاه كما لو كان يــواجه المــوت ل الحيــاة ويلصــق عينــه بافتحــة الثقــب
الضيقة ,حتى تحمر وجنته الممصوصة لشدة ضغطه على الحديد" ,تقولوا أيش بايأكلوا)(3؟!"
عندما يصل بانفسه إلى مثل هذا التســاؤل الجــائع ,كــان يعلــم أن ديــدانه ســاعتها تســتيقظ مــن
نومها أسفله وتبدأ في النهش ,فيجأر مناديلا ومنفسلا عن ضيقه وعن الجحيم الذي يطحنــه مــن
الداخل ويوشك على إفنائه باأعلى صوته" ,ييه يا جاهال ،يا مدري مسمكم) (4؟".
ويظــل ينــادي عــدة مــرات لكنهــم ل يســمعونه لبعــدهم عنــه فــي آخــر شــارعهم النظيــف ذي
الرصفة الملونة باـالبايض والســود ,وعنــدما يـدركه اليــأس يــدخل دائـرة الصــمت والتأمــل
الشره باعد أن أعياه وقوفه الصارخ وطوفان الحكيك ,ومع ذلـك لـم يتخل ف يومـلا واحـدلا عـن
مكانه الثير أمام الثقب حيث يظل هناك حتى يهجم أذان الظهر ،وأحيانــلا العصــر والمغــرب
فيعود من حيث أتى ،وثمة دمعة تتغرغر في قلبه تشبه وجه رغيــف خــارج لتــوه مــن ســعير
فرن هائج فحمته الحرارة.
أيام طويلة قضاها في مراقبة أولئك الذين لم يستطع تحديد هــويتهم أو جنســيتهم دون ملــل أو
شعور باالضجر ترافقه تساؤلت عدة استعصت على عقله ولم يجد لها جواباــلا" ,ليــش مــا هــم
حافيين مثلي وللمه) (5ما باليبسوش فوط) "(6أو "تقولوا هم بايحسوا باالبرد أوشــي فــي أرجيلهــم
ضريب)" , " (7منين بجنو ؟!".
كانت تلك التساؤلت تلحقه حتى في نــومه ولعــل الخـاطر الــذي أقــض مضــجعه هــو كيـف
سيتعامل معهم أو ماذا سيخبرهم لو أنه ألتقاهم" ,مدري هم عيخلوني ألمسهم أو بمنع)" (8
1
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وكيف سوف يسبهم لو أ نهم سبوه أو ضرباوه",أهرب ل باعيد وأقولهم ياللي وجوهكم حمــراء
مثل أجحار الربااح)." (9
في إحدى المرات وباينما هو منغمس في عالمه الخــر يعتلــي حجــرلا ضــخملا ويــده اليســرى,
تسافر ما باين شعر رأسه ومؤخرته وإحـدى قـدميه تحـك ظهـر الخـرى با رؤوس أصـاباعها,
وباينما أقرانه الشقر يتقاذفون كرة باينهم بادا وأن السماء قد اســتجابات لمنيتــه فــي النظــر إلــى
وجه أحدا الحمر عن قرب ,حيث تدحرجت الكرة صدفة باعد قذفة خاطئة مــن أحــدهم بااتجــاه
البواباة التي يقف وراءها بااتجاهه هو ,ليلحق باها أحد الصبية لعادتها وعنــدما أصــبح قــرب
البواباة لفت الثقب الصغير نظره فـدفعه فضــوله الطفلــي للنظـر فيــه ,باينمــا كــف الخـر عــن
الهرش وأخذ يراقب جاحظ العينين الذي يتحرك أمامه غيــر مصــدق مــا يــراه" ,هــوذا آدمــي
مثلنا ؟!"
باينما المخلوق الحمر يتقدم من الثقب باحذر
 أيوه أقرب  ..خلنيأباسرك).(10أنتبه 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 الثقــب ليـرى مـن أيـن يــأتيه الصـوت وكــم كــانت دهشـته
عظيمة عندما رأي أمامه وجهلا مدورلا جاف الملمح يشبه وجه قط شريد والذي باــادره بالغــة
لم يفهمها..
 صديق فيه شكولته؟!لم يفهم كلمه إل عندما أشار إلى فمه..
)(12
من ذي في لقفك ،أيش ماهو ..زغيرة باس ..قوى!!ل
كان يبتسم في ضراعة لعله يعطيه مما يأكل لكنه عوضا من أن يستجيب له أخذ يتراجع إلــى
الوراء تحثه أصوات أصحاباه على العودة باالكرة ,باعد أن طال وقوفه وقبل أن يعــود أدراجــه
لمواصلة اللعب باصق بااللبانة بااتجاه الثقب وركن إلى الفرار.
كانت اللبانة قد سقطت أسفل البواباة واختلطت باالتراب ورغم ذلــك حــاول الــذي يكمــن وراء
البواباــة منــذ أمــد طويــل ,المســاك باهــا باعــد أن أدخــل يــده النحيلــة مــن تحــت ألــواح الحديــد
الرصاصية اللون وقد لمع في عينيه باريق يشبه الجــوع عنــدما يتخــذ شــكل الضــوء فــي باــدء
تكوينه ,لم يفلح لعدم وجود فــراغ مناســب يســتطيع مــن خللــه إدخــال يــده ,وباعــد محــاولت
مضنية عدة أشبع فيهــا لســانه وشــفتيه عضــلا عــاد أدراجـه مــن حيـث أتــى والرض تسـتقبل
الغروب ,تتلوى داخــل حلقــه غصــة محرقــة ويســوطه تســاؤل جــائع",تقولــوا يــا رباــي كيــف
طعمها1؟!!"
صنعاء90 -

 -11ما بيحكوش :يحكوا .من حكيك.
 -3ماذا في العامية اليمنية.
 -5لماذا في العامية اليمنية.
 -7ضريب تخشن القدم وتشققها.
 -9مؤخرات القرود .والربح في العامية اليمنية يعني قرد.
 -11يا غابي في العامية اليمنية.
-10دعني في العامية اليمنية.
 -12لو سمحت.

 -2سوف في العامية اليمنية.
 -4نداء للنكرة.
 -6مئزر وفوط جمع فوطة.
-8أولل في العامية اليمنية.
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ثمان قصص قصيرة جدا
-1أخبرني طائر قزحي اللون ..أخضر العينين حط على كتفي سهوا:
"رغم الجنون والعبقرية وعواصف النانية والعواطــف الــتي تنهشــك أيهــا النســان ..ورغــم
القوة التي تناطح باها جدران المستحيل ..إل أنك ضعيف في أعماقك لنـك فــي قـرارة نفسـك
المتغطرسة المتعالية عن كل ما حولك تتمنى كطفل صغير ساذج لو تصير في زمن خرافــي
ما لن يأتي ..طائرلا صغيرلا مثلي يجوب عوالم باعيدة باعد النجـوم وآفاقـلا سـحرية ينبـض فيهـا
الفرح والدهشة."!!.
-2في 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.
-3كان السخط يضيق عليــه الخنــاق والواقــع المخـزي الــذي يحيـاه رغــم أنفــه يزيـد فــي إذللــه
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 حضورال
من باريق كل المدافع اللماعة التي تعرض في العياد الموسمية الباذخــة ,كتــب ذلــك وخــرج
إلى حديقته ليروي شجرته الصغيرة باكل أمال المستقبل التي قد تأتي.
-4بافضول طفولي سمج أخذت أشد قطة صغيرة من ذيلها دون وجــه حــق باقســوة ل مــبرر لهــا
وباغباء كبير أباله.
وباعد أن أشبعت نفسي المريضة من نبيذ صرخات اللم التي كانت تطلقها المســكينة ,تركــت
ذيلها وباد لل من أن تهرب من أمــامي نظـرت إلــي باجـرأة صـارخة وكــم فزعـت حيـن رأيـت
إنسانيتي المعدنية الضمير ممزقة في باحر عينيها تتقاذفها أمــواج عنيفــة قاصــفة مــن الســخط
والحتقار.
-5عيناه اللوزيتان الصغيرتان الشديدتا النقاء العميقتا الــبراءة كانتــا تعجــان باكــل أنــواع الحيــاة,
الصدق ..الحب ..الحلم ..الرغبة المجنونة في اقتحام المجهول ..الشفافية المطلقة اللمتناهيــة
في أفقهما البني ..يحمل كل ذلك المزيج الشديد الروعة والصفاء جســد صــغير لــدن لــه رقــة
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 المفزعــة وســحقتها الحســرة علــى
أيام الطهر التي ولت أدراج الرياح ,وقبل أن يذهب إلى حيث ل يدري تمنى في قرارته باكل
أمانيه وأحلمه ان وجدت لو أنه يعود طف ل
ل صغيرلا كإبانه الذي يلهو أمامه ولم يكبر باعد.
-6أخبرني ذو اليد المبتورة والوجه المشوه والسى ينز كالـدم مــن بايــن كلمـاته المتهدجـة ،باـأنه
ورفاقه كانوا يقاتلون باشجاعة السود الصيلة وأنهم لـم ينس حبوا أو ي تركوا مـواقعهم لحـد,
لكن رغم ذلك كان رفاقه يتساقطون واحدلا تلو الخر كـأوراق الش جر الصـفراء عنـد هبـوب
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 كــان مــن الخلــف
ولم يكن أبادلا من المام!!
-7وجدوه ملقى على قارعة طريق قفر مهشم الوجه ممزق الجسد تبدو آثــار التعــذيب الوحشــي
على خارطة جسده الممزق ,ولكي يتعرفوا على شخصــيته المجهولــة نبشــوا جيــوباه فوجــدوا
ورقة مطوية باإهمال مخضلة باالدموع ,عرفوا ذلك لن طعم البلل كان شديد الملوحة ففضــوا
الورقة ووجدوا باقلبها باعض النصـال ذات الحـبر السـود كشـعره الك رد الكـثيف "نعـم باعـد
الظلم نور ومن دماء الشهداء تفوح روائح الرض والحرية".
-8يا ولدي شاءت أقدارك أن ستخبلـق فـي الزمــن الصــعب حيــث يتنـدر كـل معــادلته المســتحيلة
الشديدة التعقيد الواسعة الخيال ,لــم تعــد باقايــا الحلم الســاذجة هــي الســلح كمــا فــي ســالف
أيامنا .فثرى الرض صار صخرلا من الصوان شديد القوة والقسوة.
يا ولدي قدرك أن تلقي بابذورك فيــه وقــدرك أن تنتظــر موعــد الحصــاد وأن تــروي باــذورك
باأنفاسك وعرقك وأن لم تفعل ذلك تفترسك وحوش الوقت الصعب ,فل تتخاذل ما دام العــزم
معولك والمستقبل طريقك..
أوصاه باذلك ومات
شتاء صنعاء89 -
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تداعيات الشخص المحزون
ص مقسوم على اثنين :عبد الناصر مجلي+الشاعر احمد شاجع(
)ن ص
سدم  ..سدم  ..سدم.
ثلثة يحملهم على صهوة ذاته المتلجلجة باالنهيار..
هو ..ونفسه ..وطبلة الصارخ الصراخ الثخين.
كان الوقت صنعاء /مسالء  /حبورلا  /مسعورلا ،والساعة شرود وحزن
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"
"والبسباس") ،(2باالغرباة /النفي ،والبرد /الشجن ،وخمسة ريالت
مفقودة هي كل أجرة النوم في محيط كنبل) (3يتلطم موجه باالسخام،
)(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.
-2واحد 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
-3)(5
أيوه قدنامتزوج ..أحرف تتشكل كلمات من صقيع تعرية بانوافذ الطعنات.
والكلب /البشر وباراميـل "القــاز"الفارغــة /الممتلئــة تحاصـره بامــداءات تشــعل فيـه مزاميــر
النين).(6
ومعي "تلفزيون" "ومرة" حالية) (7؟؟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 وعكــارة الــترقب الغــادرة ،والنعــاس يزنــي فــي مخــدع جفنيــه
مفرغلا لذة نوم قعيد..
)(8
 ولو ما كبرت ..أباسرتألف أمام .كنا /كان /كانوا  ..ثلثة ،
مداح ونحن
وكراسي مقهى غادره باعوضهس
وجثة طبل مبللة باالفلس والعاصفة
-4ترمي 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.
-5 قد تقهويت..باغتة كالمطر حينما ل تأتي باه هوادج السماء على صديقي أجاب ،تضاريسه وحشية السسمرة/
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.. هاتهاصرخ الجياع فينا لحظة أجـاباه "أحمـد" جـذر "منـاخه" المتطـاول با أرق الصـدفة ح تى قمـة
)(9
الطبل المشروخ
 يامطر وامطر..عزيناه بادموع صمتنا الجنائزي فسكت عندما خنقته يد "الضبح"
عيون أرباع كأول الطرقات المهجــورة كــانت تـتراقص فــي باعضــها ،أمامهــا مــن "مســريب"
اللحظة المحنطة ،كان يتسرب جسده المراق تجرفه دموعه المخفورة باالحياء).(10
يبكي آدميته ..أشكالنا الرخيصة الملوثة باالتبغ ومديحه الباكي
يبكي كذب الوطن باأناشيده الفارغة
وقسوته
)(11
وكدمه العجاف
سدم  ..سدم  ..سدم
-6سدم ..
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سدم  ..سدم ..
سدم  ..سدم  ..سدم
-7أصاباع كفه النحيلة تعتصر رحم السكون الكسول وتنقر وجه الزقاق ،ولسانه يكيل بامكيــال ل
ينفذ الهات..
)(12
 "ياراعيات الغنم ،فوق الجبال"ل
ل
ثم يلجمه النطفاء الصوتي فيعود راكضــا باأصــاباعه ليواصــل وصــلته كــرة ثانيــة /ألفــا وفــي
موضوع آخر..
 مارضيتش تخليني تيه الليلة أرقد عندها في حقها السمسرة)..(13يعوه ماعد باش رحمة في قلوباهم هذول البشر).(14
)(15
 منهيهل
 الحجة – جدتي قالها ساخرا – محصنة..له لحية شعثا مخضلة باالتراب..
)(16
 شلي لمحبوب قلب ذكرياتل
وقدميه المحاصرتين باأخاديد "الضريب" ينتعلهما حذاء ضخما،
يغطس باعيدلا داخل مآقي الرصفة الحجرية الصلدة.
)(17
 مرشي هكذا الغنية)(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 الشــاعر المــدعي ،وصــادقة هــي الكلمــات المليئــة بافــراغ الــدف وســعال النميمــة،
صادق لحظة يمتدح بارعي العشاء).(20
وجرعة الماء الرخيصة.
أشهد باأن ل صادق إل /هم وأنه /الوطن أول
الضحايا /المنكسرين ومنتصف الخديعة.
-8المحصنات يجئن عفولا واقتدارال
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.
-9ضجيج..
صراخ حزن مشوي يسكن فوهة جراحه ،ويزهر فيها باتلت الجنون الفارع كالماء ..
على وجهة المنحوت /المجبول باالصخر..
سدم  ..سدم  ..سدم.
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 - 10وطني 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 منين قلت إنك ؟!لم يجبني بال بانظراته النارية طهرني مني
)(22
ل تقلقش ..محناش "نمس" إحنا خبرة لكسكت حينما أمرني السكوت بالغو السكوت أن أسكت وأكملت عني نظراتي.
حمل نفسه ،دهشتنا ،مساءه الذي له شكل الطبل ،وأجتره باروازه الدمــي وغطــس فــي ظلم
الباتعاد..
ومن البعيد ،من وراء جدائل المنارات الياجورية القداسة كــانت تأتينــا نقــرات أصــاباعه علــى
طبله المرقع "بالصقة" مستعملة ،وكأنها دموعه/دموعنا ،يودعنا منا  ..باها.
غاب سلطان ولم نعد نراه
لكننا كلما مررنا باذلك الزقاق الذي ألتقيناه فيه كنــا نســمع همســاته الصــاخبة تدغــدغ ظمأنــا،
ودمــوع طبلــه تهــرول إلينــا باصــوتها الشــجي والمــدمر فنلتحــف الصــمت ونواصــل طريقنــا
وصورته الخشنة تطل علينا من خلف البيوت القديمة كلما أطل القمــر محاصـرة أيانــا باســكر
الذكرى وعلقم باسمته الحزينة.
هامش:
 -1أكله شعبية رخيصة تمزج مع عصير الطماطم
 -2الفلفل
 -3باطانية
 -4جمع شاقوس .وهي النوافذ الضيقة
 -5أنا
 -6سائل الكيروسين
 -7إمرأة
 -8شاهدت
)(21
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 -9منطقة جبلية تقع غرب مدينة صنعاء
 -10ميزاب
 -11جمع كدمة – خبز شعبي في اليمن
 -12أغنية شعبية
 -13فندق شعبي
 -14هؤلء
 -15من هي .من تكون
 -16أغنية شعبية
 -17ليست
 -18مثل ،وفلفسة للتهكم ،والزحن جمع زحنه وتعني الكرش المنتفخة
 -19جمع شاقي .عمال
 -20باازل سوداء ،وتعني المخبأ وتقال للتهكم
 -21من أين أنت
 -22إشارة إلى الياجور ،وهي أحجار من الطين المشوي
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ثلثية الفجيعة
ظهيرة
الطيور الكالحة الوجوه تسبح كانت متماوتة في لجة أشعة الشمس وكأنهــا تســير فــي جنــازة،
وعلــى الطرقــات المســتباحة تحتضــر باقايــا جثــة عاريــة لرغيــف تنخرهــا الــدود ،مضــاجعة
الرطوباة ووجه الوقت ،باينما أنا مشنوق باإحاسيسي القتيلة أتدلى علــى شــفى هاويــة لرصــيف
قذر ،أرقب المارة ,السيارات  ،العفن.
أحذية كل البشر أحسها تسير فوق نتــوءات جبهــتي فل أســتطيع لعجــزي ولشــعوري المريــع
باالتقيؤ منعها لشدة الضيق العاري باصفاقة أمامي ،يكشف لي عورته المثيرة للجنون والبكــاء
وللبنايات المتداعية ،الناس المحنطــون الســائرون إلــى اللمكــان ،الكلب الشــريدة ،البصــاق
المتجمد على وجه السفلت القبيح ،والظهيرة باغي ل عنوان لها تراقب باسأم التسكع والبطالة
رج ل
ل حافي القدمين مطعون المل يقارع كل ما أمامه وحيدلا دون سلح ودونما  ..جدوى.
" آه " أطلقتها عينلي الظهيرة الدباقتين بانشوة البعيد عن حلبة الوجع",ها هو قد أنكسر"
الفجيعة
كان دائملا يحلم باــاللبن والخــبز والتمــر بااســتمرار متــواتر يشــبه ارتعاشــات القلــب ،كــان فــي
أحلمه يرى وجه القمر وهو يبتسـم لـه فـي وداعـة ،ويوشـوش فـي أذنيـه باحميمـة ص ادقة..
أصبر ..لك فجر الغد.
فتظل تصرخ الجملـة داخ ل تجـاويف جمجمتـه كالصـدى المموسـق تمزقـه اللهفـة لتحقيقهـا،
وحين ل تأتيه الفرصة تئن الرتاباة من شدة الصمت حواليه ،فيدرك حينها باأن أحلم وإدمــان
الجهر باها عادة سيئة قد تؤدي باه للجنون و..
"القناعة كنز..ل" كان في أعماقه يمتلك قناعة الجــائع ،وســاعة حــاول الســتيقاظ والنهــوض
من سريره لم يقدر على ذلك ,ثمة حاجز تراباي داكــن لــه رائحــة نفــاذة يمنعــه ،أكتشــف باــأنه
موثق اليدين والقدمين وباأن وجهه الضامر قد غسل باالتراب ،شعر باالــذعر يكتســحه فصــرخ
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..
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح..
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 المجهــول رائحــة شرســة
تدفع باالمرء إلى النتحار ،قادمة من جثث مخلوقات كئيبة تتوسد المدى وتفترش الرض في
باشاعة ،مبقورة البطون مبتورة الحواس ،ملقية باعبث يبعث علــى التبلــد والنــواح ،وعلــى تــل
مجاور للمدينة المنكوباة باالنتانة أنتصب رسام جميل الهيئة وحشي الوجه بايــده فرشــاة وعلبــة
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 بابعيــد ول قريــب ،حــدث أن تعــثر أحــد النــاس
الطيبين عند بااب جامع القرية المتناثرة البيوتات وقت صلة الفجــر بالفافــة بااليــة يســمع منهــا
باكاء مكتوم لشيء حي..
أعوذ باال من الشيطان الرجيم ومن هباتهوأخذ اللفافة المنداة بادموع البكور ،ذات الخرق المهترأة باين ي ديه المرتعشـتين مـن أث ر باـرد
الفجر القارس وأدخل يده اليمنى إلى عمق القمــاط لتصـطدم باكتلـة رخـوة لهـا طقـس الــدفء
تهمي باقطرات ساخنة ،وحين نبش الخرقة المحتلة مساحتي يديه الباردتين صعق عند رؤيتــه
لطفلة صغيرة حديثة الولدة يدل على ذلك نزيف سـرتها المذباوحــة ،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.
حاضر )(1
تندحر مهزومة يتلوى الفزع في صوتها المشروخ أمام طعنات التوجع الــتي هاجمتهــا باغتــة،
والمسمار يصليها باالحريق فتنهمــر دموعهــا ســاخنة مزباــدة لهــا ملوحــة أمــواج البحــر ،لكــن
المسمار رفض الخروج وهي تحــاول اســتخراجه مــن جحــره الــذي حفــره فــي باــاطن قــدمها
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 عينيهــا أورقتــا الشــجن لشــدة باــأس
النتظار الخاسر ،ول الحبيب أعتقته أقراش المحيط الذي ل تضيئه شمس.
أنشودة الدرب
آهماض )(1
استقبلت عيشة صباحها الجديد باعـد ليـل طويـل مزقتــه أنينـلا وصــلة ،باــوجه يرتســم اليمــان
الفطري على باشرته المحروقة مثلمـا حبـة باــن يافعيــة ،وقـذفت فـي وجهـه مشــروع ضـحكة
مقتضبة سالت عنوة ،دفعها إلى الشروق طهر قلبها..
أصبحنا وأصبح الملك لإيمان مروع يجعل الجسـد يقشـعر دهشـة ،واباتـدأت السـعي باانكسـار المغـترب داخـل حـدود
وطنه ،تطأ باقدميها الحافيتين وجه الطرقات المترباة ،طرقات قريتها الداكنة البيوت والســماء
لنقل الماء على رأسها المشدود "باعكاوة" سوداء ،للسكان الذين يمن ون عليه ا بابقاي ا زاده م
وأسمالهم البالية.
مستقبل )(3
قضت عيشة أيامهــا الوحشــية مبتــورة القــدم عنــد الركبــة أثــر تســمم رجلهــا ،ولتوغــل صــدأ
المسمار في ثنايا العروق والوردة ،وحيدة منزوية ل يسأل عنها أحد حــتى أحســت باــالموت
يطرق بااباها في حزن ،فلم تدر باما تجيبه غير أنها لجأت إلى البكاء وقســرلا ضــاجعته عاريــة
الروح.
الموت الول
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واقــع كئيــب شــديد التــوحش والســعار ،وطفلــة لقيطــة بايــن باراثنــه تلهــو باهــا ثــواني الهويــة
المجهولة ،تبحث عن حنان مفقود ل يمطر أبادلا على صحراء قلبها الذي يحصده الجفاف.
هواجس الطريق
قبيحة الوجه قصيرة ممتلئة الجسد باإثــارة ،حــولء العينيــن بادرجــة كانتــا همــا نقطــة الجمــال
الوحيدة التي تمتلكها رغم خرائب قبحها اللعين.
"ل بم ل ينظرون داخل قلبي هناك الحب يزهر فيه كما الخرافة ،أيتناسون قبحي ويهيمــون فــي
أحلمهــم وواقعهــم باحصــاد جســدي ،لــم ل تحــاول الكلب البهيميــة الغــوص فــي دواخلــي
المتشبعة باحبي الكبير لكل البشر ،حتى لهم ،لكنني لن أكون رغم حاجتي لرجل عــاهرة ولــو
كويت شهوتي باالنار".
حلم
مرت السنوات وشاخ العمر والحــبيب المهــاجر لــم تـرده عاديــات الزمــن ،عبــده علــي ذيــاك
الفلح الشفوق ،عندما نطق واعترف باحبه تاه ل تعرف له طريق ,..هل كان حبــك لــه لعنــة
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 يعاملهــا وكأنهــا أبانتــه
وحين مات وجدت نفسها وجها لوجه أمام الصعاب.
ل
ل
كانت تشعر باالسحق يكويها عندما تجد نفســها مخلوقــا هامشــيا وهــي تــرى قريناتهــا يتســاباق
الخطاب لطلب ودهن باينما تواجه التعنت من زوجة الــذي تبناهــا رغــم اجتهادهــا فــي العمــل
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 ،لكنهــا واصــلت لســوء حظهــا الحيــاة وحيــدة داخــل
غرفة منفية أطراف القرية.
ماض )(2
ل
كان الصباح عذبا ا وكانت الطيور تؤدي طقــوس الغنــاء الباــدي ،حــتى تنــاهت إلــى الســماع
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 الزغــب والريــش لــم تنقطــع
عن غنائها الجنائزي.
ديمومة
المل يحتل أغشية الفؤاد ،يحرق سويداء أمانيها ،يستبيح إنسانيتها باتجاهله المقيت إياها ,كــل
كلمة تنطقها موت ،تأتي كلمته صاعقة كما الصفعة ،فأخــذت تقتصــد مــن مصــروفها الحقيــر
واستبقت عجلة الحداث واشترت كفنا!!
حاضر )(2
أنجدوني ،أغيثوني ،أنا أمكم عيشة ،مــن سـقتكم عــذب المـاء وتجرعــت عنكـم سمـر وصـبارالسنين..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.
مستقبل )(2 - 1

)(59

كان غامضلا غموض الليالي التي يغيــب عنهــا وجــه القمــر يكثفــه الشــعور المفــزع باالضــياع
والعدم ،الستعس وحده ينتظر في نهاية الرحلة كالسراب شفافية والنار حرقة..
 ياإلهي أحبك رغم ما قدرته لي من تعاسة ،لنك ح بي القـديم والجديـد الـذي عشـت حيـاتيكلها اقتات منه وانتظر عبده الذي لم يعد،
أحبك لن..؟
حاضر )(3
قررت الخروج إلى الناس ،كانت فكرة الموت وحيــدة مثلمــا الجــرذان بايــن جــدران حجرتهــا
المتداعية الشديدة العتمـة تفجعهـا ،فخرج ت بامس اعدة عكـازين خشـبيين ،وفـي وسـط س احة
القرية التي وصلت إليها باجهد خارق ،صفعت يــد الفنــاء جســدها المريــض باأحكــام ،فــوقعت
على الرض تعانقها وهي تبتسم بابله.
ماض – حاضر  -مستقبل
خيبة..
صبر..
عزلة..
قبح..؟؟
الباتسامة الخيرة
حينما دهمتها يد المنون باأصــاباعها الغليظــة ،ورأت وجههــا الصــارم يلمــع كالشــرر فــي كبــد
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
ل
كما يحكى أيض ا باأنها رحلت مثلما أتت وحيدة ل يبكيها أحد سوى الفق البعيد الملتهب الذي
كان يأتي منه مسرعلا وجه الفجر ،وقد قيل باأن قلبها تناثر شظايا في كل اتجاه وأزهرت كــل
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؟صنعاء – صيف 1989 -
هامش:
العكاوة :ما يوضع فوق الرأس لتخفيف الضغط عليه.
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رحلة إلى كوكب ساﭭوراس
أيها الرضي!!نفس النغمة التي ل صوت لها تخاطبني دون أن أسمع لها صــدى وكــأنني فــي حلــم ،كــل مــا
حولي أملس باارد يميل إلى اللون الرصاصي ،حيث أجدني وسط صـالة هائل ة مثلثـة الباعـاد
أقــف فــاغر الفــم كــالباله ،يجتــاحني خــدر عــارم ل طعــم لــه ول نكهــة وكــأنني معلــق فــي
الفراغ"،ما الذي حدث ومن أتى باي إلى هذا المكان الغريب!" ,كنت أتلفت حــولي كــالمهزوم
في حلبة المصارعة وهو يبحث عمن يواسيه في هزيمته.
 ل تخفها هو الصوت ذي اللكنة المعدنية ينبعث من جديــد ،مــن مكــان ل أدريــه فــي هــذه الجــدران
الرصاصية اللون الباردة الملمس ،أيقظ فري تساؤل لو قلتـه لحـد أبانـاء القريـة لمــات ضـحكلا
عللي ،فجملة "أيها الرضي" أسمعها للمرة الثالثة تقريبلا كأن من يحدثني ليس باأرضي..
 نعم لست أرضيلالم أستطع التفوه باأي كلمة لحظة صعقني رده المباغت ،فكيف عرف ما أفكر باه ،ثــم..ثــم مــا
معنى قوله باأنه ليس باأرضي فمن يكون أذن..أم الصبيان؟!
 ل تخف سنخبرك كيف نفهم ما يدور باخلدك بال وما يتوارد فيه الن. كيف!!!حاولت أن أسأله ولست أدري كيف واتتني الشجاعة على مجرد محاولة ســؤاله هــذا المتكلــم
المجهول ،لكنها شجاعتي على كل حال الحمقاء ,فقاطعني باصوته العذب المعدني النغمة كما
لو كان رجع ناي باعيد
ل
 نحن نقرأ أفكارك أو ل باأول وقبل أن تتفوه باها ،وهذه ميزة خاصة بانا دون غيرنا مــن باقيــةالمخلوقات..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 قبــل أن يســمع ضــحكتي
التي عزمت على صفعه باها.
 ل تضحك ول تنزعج ،فهذه هي الحقيقة ،ولكي تتأكد سأخبرك كيف اتينا باــك إلــى مركبتنــاو!..
قبل أن يتم كلمه الذي ل أسمع نبراته رنانة كبقية الصوات ،قاطعته متسائ ل
ل
 مركبتكم..ياال كم أنا مصر على مساءلته بافضول كما هي عادتي ،لكــن ..لكــن فــي وضــعكهذا يصبح السكوت عدولا لدودلا ..أليس كذلك!!
وأنثالت في ذاكرتي عشرات القصص عن الطباق الطائرة وغيرهــا مــن الحكايــات الغريبــة
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 لــدودين ،مــع أننــي لـم أتوقــف للحظــة واحــدة عــن التلفـت فــي جميـع
التجاهات ،في محاولة مني لمعرفة من أين يأتيني صوته ،لكنني لــم أفلــح فــي ذلــك فصــوته
كان يأتيني من كل اتجاه ومن ل أتجاه.
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 إنك لن تتذكر ما حدث لك وهذا ما عمدنا إليه ،وحينمــا تحيــن عودتــك إلــى الرضلن 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؟ل
 لسنا مخولين باالجاباة على سؤالك ولكننا سنخبرك لحقا. حسنلا ..كيف أتيتم باي إلى هنا؟!حاولت أن أبادوا طبيعيلا معه فحتى الن ل أدري من هو ،أو ماذا يضمر لــي فالمهادنــة لمثــل
من هو في وضعي أسلم كما يبدو لي  ،حتى أقرر ما يجب علي فعله.
 المر في غاية البساطة كنا عائدين إلى كوكب "ساﭭوراس" ..كوكبنـا ،عنـدما طـرأعطل باسيط في أحد محركات المركبة ،وعندما حسبنا سباعد مكــان أقــرب نقطــة إلينــا
تصــلح للهبــوط الضــطراري ،وجــدنا أن الرض هــي أنســب مكــان للتوقــف فيــه
ومباشرة تصليح العطل ،وقـد كـانت المسـافة لحسـن الح ظ قريبـة نس بيلا فـي حـدود
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 أنفاســي ،فأخــذت
أدعك عيني علني أستيقظ من نومي المزعوم لكن!...
 ل فائدة أنت في كامل صحوك وقواك العقلية ولست تحلم.ل
إن كان واقعلا هذا الذي أحياه الن فهو شيء يدعو للحيرة والدهشة والرعب أيضــا ،أمــا وإن
كان حلملا فل ضير على من مواصلته فلن يكون باحال مـن الحـوال أفظـع مـن الواقـع ال ذي
أحياه.
ل
 باالضبط ..عليك أن تتجاهل وساوسك ولو مؤقتا حتى نستطيع أن نتفاهم.قرأ أفكاري كعادته قبل أن أنطق باها ،وفي الحقيقة أنني منــذ وجــدت نفســي فــي هــذا المكــان
العجيب لم أنطق باحرف واحد ،فقد كانت طريقة محادثتي مع خاطفي أو مضيفي – ســيان –
تتم باواسطة توارد الخواطر ،ولست أدري كيف يتم ذلك  ،لكنني كنت أســمعه يتكلــم كمــا لــو
كان من داخل رأسي.
 حسنلا إسأل ما بادى لك. عرف باأنني سأنهال عليه أسئلة ،وقبل أن أبادأ سألت نفسي سؤالل سبقني في الجاباةعليه
 عندك حق فكيف تأمن لشخص لم يظهر لك أو تراه حــتى الن ،ول تــدري عنــه أوعن هيئته وشكله شيء  .هكذا كان جواباه يرن في رأسي باطريقة ل تصــدق  ,وكــل
ما عليك أن تفعله هو أن تغمض عينيــك .أسـتجبت لطلبـه باالفعـل فالفضـول لرؤيتـه
ينهشني  ،وأغمضتهما متلهفلا ل أخلو من رهبة
 أفتحهما لو سمحتصار صوته أقرب إلري من ذي قبل ،ففتحت عيني وكم كانت دهشتي مروعــة عنــدما رأيتــه,
لحظتها أسترجعت كل حكايات جدتي ،وكل مــا جمعتــه مــن معلومــات خلل قراءاتــي ،لكــن
رغم كل ذلك لم أستطع ولو لثانية واحدة أن أصدق ما يحدث لــي ,أو أنــه قــد خطــر لــي مــن
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

)(62

 فع لسل  ..أنا أود مصافحتك.
مددت يدي بادوري لمصافحته ذلك الكــائن الرقيــق القســمات والــذي ل يتعــدى طــوله المــتر،
وكأنني سأصافح صديقلا أعرفه منذ وقت طويل ،التقت يــدانا فــي ود كــانت يــده باــاردة ودون
أظافر
 كما أخبرتك فأسمي هو "فسكاسوڤ" ويعني بالغتنا الوفي ،والمسؤول الول في هــذهالمركبة
 وأنا ....؟حاولت إخباره باأسمي لكنه سبقني:
 أسمك صالح أليس كذلك؟؟لم تكن دهشتي كبيرة لمعرفتي المسبقة باقواه الخارقة لكن..
 هذا شيء سهل..ل
وهو يبتسم باوداعة هذا الذي يشبه النسان باشكل قريب جدا في شــكله وهيكلــه مــا عــدا لــونه
المائــل للخضــرار ودقــه يــديه ،وقــدميه المــدورتين مــن أســفلها ،علوة علــى ذلــك فرأســه
الصغيرة ل يغطيها شعر ،كما أن عينيه كبيرتين باشكل واضــح لكنهمــا غيــر قبيحــتين ،يــرى
فيهما ذكاء غير عادي وليس لهما رموش أو حاجبين.
ل
 لقد قرأته مدونلا على باطاقتك كما يدل أسمها عليهــا ،والن مرحبــا باــك فــي مركبتنــا"ثيوداﭭ يسك" المتجهة باسرعة خمسة آلف سنة ضوئية في الساعة الرضية ،وفــي
الدقيقة باحســابانا نحــن إلــى كوكبنــا الخضــر "ســاﭭوراس" الــذي يقــع خــارج إطــار
المجموعــة الشمســية بامليــار ســنة ضــوئية ،وتســمى مجمــوعته الــتي هــو محورهــا
ومركزها الرئيسي بامجموعة "ﭭاس" أي السكون بالغتكم.
 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 حجمــه وقــوته البدنيــة,
وأصاباني رعب فاحش إضافة إلى ألم أصاباعي المحشورة في يده عندما سمعته يحــدد وجهــة
انطلقنا الخارق.
 ل تقلق.باكل باساطة الكوان قاطبة قالها ،فصدقته وأنا ل أدري لماذا أشـعر حينمـا أنص ت إليـه وهـو
يتحدث – معذرة – قصدت وأنا أسمع توارد خواطره ،فرباما كان لثير توارد الفكار بايننــا،
تأثير على دماغي يجعلني آنس لــه بامجــرد أن نتحــدث باخواطرنــا وإل فمــا معنــى إطمئنــاني
إليه؟!
 فسوف نعيدك إلى الرض متى ما شئت العودة ،لكن ليس الن.أشياء كثيرة كانت تعتمل داخلي ..هل كنت أحلم ،كيف أتوا باي إلى هنــا ..أيــن يقــع كــوكبهم،
لماذا أختاروني أنا باالذات دون ســواي ,كيـف نتفــاهم هكـذا بابسـاطة متناهيـة ..مــاذا يريــدون
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 المفضــلة باعــد قــرة عينــي ..
القات.
 ل عليك يا صالح ستجد أجوباة على كل أسئلتك ,أما الن فسأتركك لتستريح باعــد أنتتناول هذه الحبة المنومة ,كانت في حجم حبة الفاصــوليا ،بانفســجية اللــون ،أخــذتها
منه وما كدت أضعها في فمي حتى ذابات سريعلا وكأنها لم تكن ,فأنت في حالة غير
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مستقرة فعندك باوادر هبــوط خفيــف ،وباــرودة فــي الطـراف وخفقــان باســيط ،وهــذا
راجع لتناولك لنبات أخضر كما أخبرتنا باه أجهزتنا في غيبوباتك لكنهــا الجهــزة لــم
تعرف كنهه هذا الذي تناولته.
وددت أن أتكلم فألجمني الحياء ،لكن "فسكاسوڤ" فهم قصدي..
 أي شيء تريده ما عليك إل أن تفكر باه وســتجده أمامــك ،والن إلــى اللقــاء ،أختفــىفجـأة وكـأنه ق د تبخ ر وقبـل اختفـائه سـألته باصـوتي المجـرد أن لمـاذا ل نتخـاطب
باالصوات ،فلم يرد ,فعرفت باأنه ل يجيد التخاطب الصوتي ،لكــن صــوته الثيــري
أتاني من البعيد .
 نحن ل نستطيع التخاطب معك بالغتك الصوتية ،لعدم تعودنا علـى طريقتكـم البدائيـةفنحن نتخاطب باالحس مباشرة وهذه هي طريقتنا في التخاطب.
طوقني باعدها الصمت ،فعدت إلى تلفتاتي محاولل أكتشاف مكاني الجديد.
كنت في حجرة كبيرة مثلثة الباعاد ،ل سيسمع فيها أي صوت ،ل هي باالباردة ول باالحارة ،ل
يوجد فيها إل الصمت المدوي الذي له رائحة الرصاص الجامد ،كما ل توجد فيهـا أي ة نافـذة
أو بااب.
أحسست باغتة باألم يعتصر أسفل باطني ،وقبل أن أسأل أيــن باإمكـاني تفريـغ باـولي ،فتـح آخـر
الحجرة الصامتة باابالا له صوت موسيقي جميل لم أسمع مثله من قبل ،وعنــدما أوشــكت علــى
الدخول عرفت باـأنه حمــام  ،هكـذا أخـبرني "فسكاســوف" باتــوارد الخـاطر ،عـاد البـاب إلـى
وضعه المغلق الساباق ،لجد نفسي عاريــلا كمــا ولــدتني أمــي داخــل حجــرة صــغيرة مضــاءة
باضوء أخضر شفاف ل يوجد فيها فتحة للدش كمــا خمنــت إل فتحــة صــغيرة بامحــاذاة جــدار
الباب من الجهة اليمنى تستخدم حســب ظنــي لتصــريف المــاء والفضــلت ,شــعرت باالخجــل
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
بادمي ،باعد ذلك شممت رائحة نتنة تنبعث مني ،فأكتشفت باأنني كنت أتبرز على نفسي رغمــلا
عني ،كذلك خروج عرق ذي رائحة كريهة من أنحاء جسدي ،وكأنني كنت أتعــرض لغســيل
داخلي وخارجي ،وهذا ما حصل باالفعــل ،فقـد شــعرت باــوزني يخفــف وباــأنني أصــبحت فــي
المطلق وممتلئ باالسرور ،ل أدري من أين أتاني ذلك الشعور اللذيذ لكنني سعيد باه ،فلطالمــا
شعرت بادبايب الموت يدب في أوصالي ،أما الن وتحــت هــذه الميــاه اللزجــة الــتي تطهرنــي
حتى أعماق روحي ،فإن باي جوع عاصف للحياة أريد أن أعيش كما يحلــو لــي ل كمــا يريــد
الناس لي العيش ،والذي أكد صدق حدسي باخصوص الطهور الداخلي صــوت "فسكاســوف"
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 حمامغريب ومركبة أغرب ,وأثناء نومي حلمت وأنا أعتقد باأنه لم يكن حلملا باقدر ما هي
مساعدة من كائنات المركبة محاولة منهم لتذكيري باما جرى لــي حــتى الن كــي ل
أجن ،باأنني كنت مقي ل
ل في بايت أحد الصدقاء ،وباعد أن أنتهيــت مــن القــات شــربات
شايلا باالحليب ،وقررت التنزه على قدمي خصوصلا وأن الطقس كان معتــدلل والليلــة
قمراء ،فقررت أن أذهــب إلــى جهــة باعيــدة قلي ل
ل عــن ضوضــاء مــدينتي الصــغيرة.
وفع ل
ل توجهت إلى مكان أعرفه ،وحينما وصلت إلــى هنــاك ،جلســت علــى صــخرة
مرتفعــة قلي ل
ل عــن ســطح الرض وأخــذت أدنــدن باأغنيــة مفضــلة لــدي ،وعينــاي
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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 أكــترث للمــر
معتقدلا باأن هذا شيء طـبيعي فكـم مـن نجــوم تخـترق الغلف الجــوي وتحـترق فــي
العالي قبل أن تصل إلى الرض ،لكن لدهشتي الشديدة سمعت صـوتلا يشـبه رنيـن
الجرس ،إضافة إلى عدة ألوان ضــوئية تــتراقص فــي وجــه الليــل تنبعــث مــن ذلــك
الشيء الذي أعتقدته شهابالا رغم أن شكله البيضوي ل يوحي باما خمنت ,فأجتـاحتني
رعدة صاعقة وأخذت دون شعور مني أتمتم باالبسلمة والمعوذتين ،وعندما تأكد لــي
باأن الشكل البيضوي هو فع ل
ل طبق طائر توقف أمامي صدفة ،خصوصلا وقد باــدأت
أشاهد مخلوقات تنزل منه لم أرها من قبل ،توقفت التمتمة فــي حلقــي ،وأنــا أكــاد ل
أستطيع أن أتنفس وحينما حاولت الفرار أحسست باــي وكــأنني قــد شــللت ،وقبــل 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 الــذي يــداعب غشــاء مخــي مباشــرة ،كــان يجعلنــي أشــعر باــالحب لــه صــديقي
الجديد ،دون معرفة سر حبي المفاجئ ،فكلمـا تـأملت عينـاه الكبيرتــان والبراقتـان أزداد حبــلا
وعرفانلا باالجميل ،ودون أن أدري ما هو الجميل الذي كان قد أسداه لي.
 شكراللم 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 شــفتين لــه ،مجــرد فتحــة
دائرية صغيرة تتوسط الوجه ،كذلك ل يوجد أنف ،كما أن أسنانه صغيرة وكأنها أسنان طفل
لم يبلغ الثالثة من عمره ,يا إلهي ..ثم مـا ه ذا الشـيء المتن اهي فـي الصـخر الـذي أراه عنـد
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 .أجبته متثائبلا باينما ل أزال مستلقيلا فوق سرير يعلم ال وحده وفسكاسوف من أين جيئ باــه أو
كيف وجدت نفسي عليه مع أنني كنت في الحمام أغتسل لحظة أخلدت للنوم.
 أتدري كم من الوقت قضيته نائملا! كم ؟!أجبته دون مبالة وأنا أتمطئ وأتثائب فوق السـرير الـذي كــان يهــتز بابطــئ جــاع ل
ل مــن الم
المفاصل ،كما عرفت لحقلا مجرد آلم ساباقة ل تذكر.
 ثلث دورات كونية!! لم أفهم ! أجبتهل
وأشهد ل أنه لم يكن يضايقني أكـثر مـن لغتـه العلميـة البحتـة ,فمـا الـذي يعينـه مثل باجملتـه
الخيرة.
ل
أجاباني مبتسما كما هي عادته عندما عرف ما كنت أفكر باه..
 -يعني لقد نمت 275سنة أرضية باالتمام والكمال!
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 ماذا تقول!!ل
ق افزلا مـن علـى سـريري المريـح والقريـب مـن س طح الحجـرة مـذعورا وكـأن أفعـى نزق ة
لسعتني.
 ما سمعته ،لكن ل تقلق فنحن في طيراننا نمشي عكس عقارب الســاعة الزمنيــة ولضير في هذا ،أو على وجه الخصوص نحن نستبق الزمن نفسه.
في الحقيقة أن الرقم الذي ذكره فسكاسوڤ جعلني أصاب باــالهلع علــى عمــري ،فمعنــى ذلــك
أنني قد مت منذ فترة طويلة ،ورباما أننـي الن فـي العـالم الخـر ،وقـد أدخل ت الجنـة ج زاء
لصبري فقد كنت معـذبالا فـي حي اتي الرضـية السـاباقة ,لكـن وهـذا للمانـة شـعوري الش ديد
باالجوع جعلني أتغاضى عن ذلــك التفكيــر الغيـر منطقــي ،كمــا أنــه فــي نفــس الــوقت ،أعنــي
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 إلــى النتحــار,
وقبل أن أتم تفكيري بامعدتي رأيت أمامي مائدة عامرة باطعام لم أر مثله ساباقلا ،فوقفت أمــامه
تأكلني الدهشة
 ما هذا ومن أي أتيت باه؟! طعام  ..وقد أتيت باه باطريقتي الخاصة ،فكل مطالبنا ننسجها في عالم الخيــال حــتىتأخذ الشكل الذي تطلبه ،ثم باعد ذلــك يتجســد علــى أرض الواقــع فــي لمــح البصــر،
وهذه الطريقة تعتبر من أسرارنا الــتي ل يجــب أن يعرفهــا أحــد أيــلا كــان جنســه أو
فصيلته ،كما توجد لدينا مقدرات أخرى ستعرفها في حينها.
ل
 ومــن أي نــوع هــو ،باقــري ،غنمــي .. ،عصــيد ..كــدم ،خــاطبته ســاخرا فلــم ينتبــهلسخريتي ،أو أنه رأي عدم جدوى المناقشة في معاني كلماتي التي باالطبع ل يـدري
عمــاذا تعــبر ,وواصــل تعريفــه والباتســامة ل تــزال معلقــة علــى مســاحة وجهــه
الخضر.
س
 لن تفهم إذا ما أخبرتك ،لكن كل دون قلق فطعامنا يناسبكم معشــر الرضــيين ،كمــاأنه خال من الحماض والملح والدهون المكثفة ،لذلك ستجده دون رائحة كما أنــه
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 ،فهــي خليـط مــن عــدة ألــوان
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 أســاباق
نفسي في الكل ،فما كنت أطعمـه هـو فـي أحسـن الحـوال مـا لـم أطعمـه أو حلمـت بات ذوقه
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 فــي خيـالي وهــو واسـع بامــا فيـه الكفايــة لـم أعتقــد للحظـة واحــدة باـأن هنـاكمخلوقات غيرنا تعيش في كــواكب أخــرى غيــر الرض ،لكنــك يــا صــديقي نســفت
باوجودك هذا العتقاد فهل وأنا أتهيأ لبلع لقمة ضخمة باإمكانك أيها المخلوق الطيــب
أن تترفق باي وتوضح لي ما خفي عني بال وعن البشرية جمعاء.
 يا صديقي ..أجاباني باهدوء وثقة العالم بابواطن المور..
 هل تعتقد أن عظمة الــ ســبحانه وتعــالى تتوقــف عنــد خلـق الرض بامــن فيهــا مــعمجموعتها الشمسية فقط.
 كل  ..وإل كمــا أعتقــد لمــا كــان خلــق هــذا الكــون المــترامي الطــراف والمزدحــمباــالمجرات مــا دام ســيظل فارغــلا  ،ولكــان ســبحانه أكتفــى باــالرض ومجموعتهــا،
أولكتفى باخلق مجرة المجموعة الشمسية وحسب.
 إذن لن نختلف ماذا تعني أعني باأن حكمة الــ جــل وعل رأت وجــود مخلوقــات أخــرى غيركــم فــي كــواكبأخرى لتعبده وتقدسه وتسبح باحمده ،فعظمته
 والدليل أنني أخاطبك الن أكبر من أن يخلق الكواكب ويتركها خاوية ل حياة فيهــا,والذي نعرفه عن ال أنه ل يخلق أي شيء عبثلا بال لحكمة قــد ل نفهمهــا أحيانــلا 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 بايننــا بامــا وهبـه إيانــا مــنعلم لم تصلوا ولن تصلوا إليه إل باعد عشرات الجيــال ،وتقــول أتــؤمن باــال ..نعــم
نحن نؤمن باه ونصدق باوجوده ،وهذا ما يعلمنا إياه رسل ال عليهم السلم
 أمعكم أنبياء ،أعني هل يوجد باينكم أنبياء مرسلون نعم وهــم كــثر لكنهــم قــد توفــوا جميعــلا منــذ فـترات طويلــة ولــم يبــق لنـا باعــدهم إلنصائحهم وإرشاداتهم الداعية إلىعبادة الخالق وحده لنه ليس هناك إله غيره ,وإلى
الحق والخير والعدل والمساواة ،وكذلك باعــض مــن كتبهــم الســماوية ،فنحــن لزلنــا
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 أســمائهمالن
 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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لم اسـتطع أن أرد عليـه إل باعينــي وهمــا تمشـطانه بابلـه غيـر مصــدوق مــا قـاله وحينمــا رأى
الدهشة تتلبسني أستطرد شفقه باي..
 سأخبرك كيف ..في البدء خلق ال تبارك وتعالى الجن لعبــادته ،لكنهــم فســقوا فــي الرضوسفكوا فيها الدماء ،فقرر سبحانه إنزال العقــاب باهــم مســتثنيلا منهــم عبــاده الصــالحين ،وهــم
أجدادنا الذين أمرهم جلت قدرته على لسان أحد رسله بابناء سفن للرحيل عليها متى مــا نــزل
عذاباه فقد كانوا متقدمين جدلا في علوم الفضاء والصناعة الفضائية وفع ل
ل أنجزت الســفن فــي
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 ؟! المر باكل باساطة فقد كانت تلك السفن ضخمة جـدلا ،ومعـدة للعي ش فيهـا لجيـال متعاقب ة،لتوفر كل ما يحتاجه المسافر من مطعم وملبس ومشرب لسنين طوال دعني أواصــل كلمــي
قالها بارقة ورجاء
 تفضل كما أخبرتك باعد باحث طويل عن كوكب يصلح للعيــش ،أهتــدوا إلــى كوكبنــا الن فوجــدوهصالحلا للستيطان  ،فاستوطنوه وعاشوا فيه ما شاء ال لهم ذلك حتى أتينا نحــن وقــد أطلقــوا
عليه تسمية "ساﭭ وراس" ويعني الهبة في لغتكم ،لكنهم لم ينسوا الرض فــي يــوم مـن اليــام
بال كان يأخذهم الحنين إليها ،وقد كانوا يقومون بازيارات خاطفة إلــى كــوكبكم لــدقائق معينــة
رغم باعد المسافة ،ومن ثم العودة إلى كوكبنا وقد دهشوا أول المر للكائن الــذي وجــدوه فيــه
وهو النسان ،فعند رحيلهم لم يكن موجودلا ،وقــد أصــاباه الــذعر هــو أيضــلا –النســان -عنــد
رؤيته لجدادنا كما ذعرت أنت باالضبط ،لكنهم سرعان ما ألفوه كما ألفهــم النســان وخلــدهم
في رسوماته التي أكتشفها علماؤكم مؤخرلا على جدران الكهوف والمغاور ،باــل ولقــد وصــل
المر باالنسان إلى عبادة أولئك القادمين مــن الفضــاء باأشــكالهم الغريبــة وقــد شــاهد أجــدادنا
ومن باعدهم أبانائهم وأحفادهم مآســي الرض وقــد آلمهــم ذلــك كــثيرلا وأحزنهــم مــدى تخلفكــم
العلمي والمعيشــي والحيــاتي وتنــاحركم فيمــا باينكــم ,فحــاولوا مــد يـــد المســاعدة إليكــم خلل
رحلتهم المتكررة عبر العصور ،لكنكم ظللتم تنظرون إلى المــر باخــوف وريبــة ،وطــبيعي
جدلا أن ل يغامر أجدادنا ونحن من باعدهم على القتراب منكم ونحن نراكم على هذه الدرجــة
من الريبة والشك وأحيانلا من الخوف والقسوة ،وهذه ما جعلنــا ننتهـز الفرصـة لنأخــذك معنــا
باعد أن قذفت بانا القدار باعيدلا عن مخطط رحلتنا إليك فحملناك ،عندما رأيناك وحيــدلا وطيبــلا
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..
كنت فقط استمع كصبي صغير إلى والده ،وقد نسيت فضولي قلي ل
ل فكــل مــا قـاله فسكاســوف
كان يشبع فضولي باشكل أو باأخر وهذا مما أتاح له فرصة السترسال دون خشــية مقــاطعتي
إياه بااستفساراتي الساذجة.
 باعمل تجارب حميدة على طباعك وعاداتك ،وهل أنــت مــؤذ أم عكــس ذلــك وحينمــاتأكــد لنـا باأنــك مخلــوق وديـع ظهـرت لــك كمـا تـرى الن ،وكـل ذلـك حـدث أثنـاء
غيبوباتك التي استغرقت سنة ونصف باحساباكم الرضي.
ح ديثه الش يق ألجمنـي وخصوصـلا الخي ر منـه ،فلـم أعـد أدري مـاذا أقـول وحينمـا هممـت
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 تجــارب دونعلم مني.
 المر باكل باساطة أجاب فقـد خلــص علماؤنــا إلــى نتائــج مفادهــا أن أرضــكم مهــددةباالزوال مادمتم على طباعكم هذه ،وتساباقكم في مضــمار تصــنيع الســلحة الفتاكــة،
باحكم تفاوت وتباعد مجتمعاتكم عن باعضها في كل شيء ،لذلك أخبرنا آخــر أنبيائنــا
عليه السلم قبل وفاته باضرورة المجيء باأحد سكان الرض إيلا كــان باشــرط حســن
طباعه لنرسل معه رسالة سلم وباعض الدلة على وجودنــا ،وأيضــلا باعــض العلــوم
التي قد ترتقي باكم قلي ل
ل وترفع من شأنكم وتبعدكم عن واقعكم المتخلف ،ولنك أنت
ل
من كان في طريقنا فمن الضروري طبعا معرفة طباعك قبل التواصــل معــك وهــذا
علميــلا ليــس عيبــلا ففيــه مصــلحتك ومصــلحتنا ،ونرجــوا المعــذرة ،لكــن كمــا ســبق
وأخبرتك نحن ل نعرفكم إل شك ل
ل فقط ولم نعاشركم وذلك ما دفعنا لفعل التجــارب
عليك منفذين باذلك وصية نبينا عليه السلم.
 همم  ..هكذا اذن هي القصة يا صاحبيتساءلت 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 مــن خلل دورة تدريبيــةشاملة ،كما سنقوم باإرسال باعض الرسائل المصورة معك تصور كيفية الحيــاة علــى
كوكبنا وكيف نعيش ومــن نحــن كعرباــون صــداقة بايــن جنســينا تدشــينلا لبــدء علقــة
متفاهمه ومتبادلة باين سكان كوكب "ســاﭭوراس" العريــق ،وســكان كــوكب الرض
المتخلفين.
أستفزتني جملته الخيرة وحاولت أن أحتج على مقولته لكنه..
ل
 ل تغضب أيها الرضي فنحن جنس من العار عليه الكــذب ،ول نتعاطــاه أباــدا لنــهفي ديانتنا كفر مبين ،وقد تفوهت باما هو واقع دون تعسف مني أو مزايدة.
أغمضـت عينــي 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 القوميقال ذلك ليقطع بايننا حدة الحوار الذي بادأ يتفاقم باينـي وباينــه عنـدما رآنــي وقــد تضـايقت مـن
صراحته الصادقة
 ل مانع لديل
لم أخيب ظنه فقد جعلني حديثه أشعر فعل باالعطش ,قام باعدها باعدة حركات كمن يصفق أتي
على أثرها شخص ل أعرف من أية كوة خـرج ،يشـبهه فـي الشـكل والتضـاريس لكنـه كـان
أقصر منه قلي ل
ل ،يحمل باين يديه علبة مســتطيلة تشــبه صــندوقلا زجاجيــلا ،تحتــوي علــى عــدة
أغلفة كما لوكانت كتالوجات مليئة باالصور الملونة ،وعندما سألته أين العصير ،أجاباني باــأنه
في الصور ،وباأنه سيخرجه بامجرد الشارة إلى القوارير المصورة وأن هذه الطريقة تســمى
"باالجاذباية السحرية" وهي مقدرة خارقة يمتاز باها سكان كــوكب "ســاﭭوراس" دون ســواهم،
لم ألتفت إلى شرح فسكاسوف رغم غراباته ،فالذي لفت انتباهي أكثر هو الشخص الذي أتانــا
باالصندوق الزجاجي ،فلم يكن يمشي على قدميه بال كان يتنقل من مكان إلى آخــر باســرعة ل
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تصدق ،كما أنها المرة الولى التي أرى فيها شخصلا آخر غير "فسكاسوڤ" فأجــاباني عنــدما
قرأ ما يدور باذهني..
 هذه "ديسكالوا" الخادمة وهــي مــن ضــمن أعضــاء طــاقم الرحلــة ،وطريقــة مشــيهاليست غريبة فهذه هي طريقتنا في المشي ,النتقال مــن باعــد إلــى آخــر ,كــذلك تجــد
مركباتنا ،ولذلك تجدنا سريعوا الحركة سرعة خارقة
 لماذا يا صديقي ل تقدمني لبقية أفراد الطاقمل
حاولت جره إلى البوح بابعض أسـراره دون أن أفكـر مسـبقا حـتى ل يقـرأ أفكـاري ،ولننـي
فع ل
ل أردت معرفة رفاقه لكي أصدق باأنني مستيقظ ولست أحلم.
 أرجو المعذرة يا صالح فهذا ل يســرهم ،وأرجــو أن ل أكــون قــد جرحــت شــعوركلكنها الحقيقة
 لماذانطقت باها ومذاق مشروباهم له وقع السحر على لساني ،كما أنتـاباني شـعور ممتلـئ باالس خط،
لعنلا في سري المصادفة التي أوقعتني باين أيدي هذه المخلوقات الملونة التي تزدري باشــريلا
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.
 شكرلاصفعني باها والباتسامة في فمـه ت ذوي كـالزهور اليانعـة ،قالهـا با برود كمـن كـان يتوق ع مـا
حدث.
حاولت أن أتدارك المر وأن أشرح له ما كنت أقصد وباأنني قد تسرعت ،ولــم يكــن قصــدي
الساءة إليهم ،تلعثمـت وأن ا أباـرر لـه غلطـتي الغبي ة ولـم أعـد أدري بامـاذا أفسـر لـه فعل تي
السوداء ،فهو يقرأ أفكاري أولل باأول ويعرف مدى كذباي.
 انتهى المر أيها الرضي ،ستعود حالل إلى الرض ،فهذا ما كــان متفقــلا عليـه عنـدأول باادرة تبدر منك للغضب أو الحنق أو الســخرية ســنعيدك إلــى كوكبــك باواســطة
القذيفــة النجميــة العــابارة للمجــرات فلســنا نســمح أن يتطــاول علينــا كائنــلا مــن كــان
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 قــرر يجــب تنفيــذه فــورلا أختفــى باعــدهامباشرة من أمامي وكأن صاعقة أباتلعته
 لهذا كان رفاقي ل يودون اللتقاء باك لنكم معشر البشر سريعوا الغضب ل تراعوامشــاعر الخريــن ،ولهــذا كــان محرمــلا عليكــم دخــول كوكبنــا ،هكــذا كــانت وصـية
الجداد.
كانت خواطره تأتيني من البعيد هذه المرة ولم يستمع أبادلا إلــى توســلتي باعــدم إرســالي مــرة
ثانية إلى عالم البؤس والحرمان والضياع ،فقد استطبت صحبتهم وأود لو أن العمــر ينقضــي
باي باينهم.
 أرجو المعذرة هذه هي الوامر ولن أستطيع مخالفتها ،كنــا قــد أعــددنا لــك بارنامجــالحــاف لل يســتفيد منــه بانــي جنســك عنــدما تعــود إليهــم لكنكــم كمــا يبــدو ل تســتحقون
الخير...الوداع أيها الرضي!!
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أستسلمت لقدري وقبل أن أغيب عن الوعي اســتعدادلا لتســفيري علــى متــن عــابارة المجـرات
سمعته يخاطبني قائ ل
ل:
 من حسن حظك أنك ستعيش ألف سنة لنك أكلت من طعامنا فهو شبيه باإكسير الحياة الذيتحلمون باه في تركيبه الجزئي ،ول يجعل الخليا تموت مطلقــلا ،مــن يــدري فقــد نلتقــي مــرة
أخرى خلل عمرك الطويل  ،والن الوداع.
آخر شيء سمعته هو دوي النجمة الكونية العابارة للمجرات وهي تقلع باي إضــافة إلــى جملــة
فسكاسوف الخيرة الذي يشبهني كما لو كـان نس خة طب ق الصـل منـي مـع اختلف باعـض
التفاصيل.
 الوداع يا قريني الجاحد.أفقت باعدها علـى واقـع مـزري ،لجـدني عرضــة لمطــاردة الصـغار وقهقهـات الكبــار كلمــا
رويت لهم قصة رحلتي إلى كوكب "ساﭭوراس الخضــر" ,حــتى جعلــوني أشــك فــي نفســي
وأتساءل ،هل سافرت فع ل
ل أم أنني كنت أهذي باما ل يصدق؟!
ل
حتى الن لم أجد من يجيبني على سؤالي ،لكنني كثيرا ما ذهبت إلى نفس المكان الول الذي
سأخذت منه إلى المركبة الغريبة وأقضي ليال باطولها منادي لا ص ديقي فسكاسـوڤ علـه يصـفح
عنــي ويــأتي لينقــذني مــن نفســي ومــن قــومي ،فل أســمع إل نــواحي يهــاجم ظلم الــبراري
الموحشة ،وعواء الذئاب يدهمني من البعيد.
صنعاء – شتاء 90
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أميـرة
أميرة..
وسنابال رياح الخريف تهــرول فــوق وجــه مســاء المدينــة النائمــة يســمع لهــا هســيس الجــوع
والفاقة..
ن ادتني منتشـلة إيـاي مـن همـومي ،ومـن ضـجيج زبا ائن المقهـى وعـالمهم الخـانق المتشـبع
باالدخان والضحاك الذي يشبه البكاء ،واشعلت ذباالة العين الذكرى ،باالطفولـة ولهـاث "حبـس
أمان") (1داخل أزقتنا الفقيرة وكركرة الطفال القديمة..
 يا رلجال أمي مريضة أدلي ريال ..ال يخليك!قدميها الحافيتين الرقيقتين تنغرزان كانتا في وجه الرصيف ينوشهما البرد ،وعيناها البنيتــان
تبتهلن لي بامودة واستجداء
)(2
 قديه مرقدة في المستشفى .)(3
 وأباوش ماله ما يصرف عليهاوجمت ولم ترد علي رباما أفزعها سؤالي المبحوح باالمفاجأة لكنها كمن تــود أن تخيــب ظنــي
فيما خمنته ،تمتمت هامسة كأنما تحدث نفسها باحزن شفيف
 أباي سار البحر!اسمها كان أميرة ،أخبرتني وصوتها يرتعش عندما سألتها باشــرود فأضــاءت كلمــات شــفتيها
اليتيمتين ذات الثقة المشحونة باشجن لم أفقهه شارعنا المظلم وأوقدت فلي نار السنين..
 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
 قالت أمي أنه يمكن قد ضاع أو فحسته سيارة).(5أباكتني من الداخل هذه المخلوقة الهشة باينما عيوننا تبحث فــي باعضــها عــن ذواتنــا وهمومنــا
الكسيرة ،فنهرتني باصوتها الرقيق عندما طال صمتي..
)(7
 يله) (6أدلي الريال ..قوى!!أضاءت قناديل القلب المطفأة هفهفة خصلت شعرها المتناثرة على صفحة وجهها القمحــي،
كشلل منسي عند نهر مقدس باعيد ،وأذابات بادفء يــديها الحنونــتين غاباــات صــدري الثلجيــة
وهي تشدني من يدي بادلل ورجاء.
أباتسمت لها من خلل دخان سجارتي المتطاير وصمتي يجترح الدمع داخلي وضجر ما باعــد
القات والحزن الليلي المعتاد ،وهززت رأسي باالموافقة ,حينما ذهبت ممتلئة بااليــأس والتعــب
يسكن كفها ريالي الوحيد ،متوارية وراء عقارب التاسـعة وأضــواء المقهـى الكابايـة واختفـت
حزينة ،أظلم الشارع الضيق باالتراب وفضـلت المــارة الجافــة وعطـن البــول الحــاد 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.
صنعاء -خريف 90
هامش:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

لعبة شعبية يقوم باها الصغار.
هي .في العامية اليمنية.
والدك .في العامية اليمنية.
ألن يعود .في العامية اليمنية.
سحقته .في العامية اليمنية.
هيا .في العامية اليمنية.
لو سمعت .في العامية اليمنية.
خبز شعبي يمني.
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تصاوير اليبوسة والملح والسمنت
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..صمتا 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
ساعة الحادثة ،وها نحن نوشك أن نبكي فضولل حتى يخبرنا باالتفاصيل" ,قصدي صحيح..
معي قهوة بااهرة من حق البلد! ."..أسسقط في أيدينا وحزلنا السكون المقهور ،لم نقل شيئلا،
أمطرناه بانظراتنا حانقين ،حدقنا فيه عن قصد لعله ،!!..تفرقنا عنه ،وذهب كل واحد منا إلى
عمله ،وكأن المر ل يعنيه"،أمانه أنها قهوة."!!...
صيف  - 2000ديترويت
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ـ غغرباــــــة -
أخذ يراقب الطريق باحذر مشوب باخوف ،كان الصمت يلف المكان ،فــي ذلــك الصــباح
الباكر إل من زقزقة عصافير رمادية ،كانت تتقافز على الغصان الجــرداء ,لتلــك الشــجار
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 لــم يشــاهد مثلــه فــي
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 إلــى المــام ،الريــح الخفيفــة الـتي كــانت تصــفعه بارفـق علــى أرنبــة أنفــه
الصغيرة لم تجعله يتراجع ،تلفت يمنه ويسره وحينما لم يرى أحدلا ،أنطلق فجأة مسرعلا مثــل
فأر هارب باأتجاه الشارع الخالي ،وقبل أن يصل إلى عــرض الطريــق تعــثرت قــدمه وســقط
على الثلج الذي غطى وجهه وبالل يديه ،فانتفض من شدة البرودة التي واجهته فعــاد أدراجــه
راكضلا صوب الباب الموارب" ،أسووه ...، ..باارد" قالهـا لنفسـه مـن بايـن لهـاثه محـدقلا فـي
غريمه البايض النائم على الرض ،وشبح اباتسامة تلوح في وجهه وهو يحدق في مــا أمــامه
باإنبهار وفرح ل يدريه.
شتاء  -92ديرباورن
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 صـــورة -ساعة الجدار كانت تشير إلى تمام الواحـدة والنصـف باعــد منتصــف الليــل ،والبطــل
الوسيم الحليق الذقن وسيجار ضخم باين أسنانه البيضاء ،على جواده الممشوق في الصــندوق
السحري الذي سيدار باالكهربااء ،يجندل "الوغــاد" الـذين نســوا أن يحلقـوا ذقـونهم أو يهنـدموا
ملباسهم ،هكذا كــانت تعــاليم المخــرج ،وعلــى الجــدار القــذر أخــذت صــورة باــاهته لزعمــاء
راحلين وباعضهم ينتظر ،تأخذ مكانهــا فــي مســاحات الجـدران الملطخـة باالســخام والبصــاق،
صورة للوطن البعيد وسهوله ومدرجاته الخضراء ،وأيضلا أحاديث تتحدث عن عقوباة تــارك
الصلة ،وصوير ملونة لنساء سشقر وسمر يبتسمن في دلل وإثــارة مــثيرة ،وهــن يستعرضــن
أجسادهن النارية في الهواء الطلق أو باين الشجار.
"هند (1)"!!..أحد الرواد ،لعلع باها عاليلا في وجوه زملءه الذين يلعبهــم ،وأمــارات الظفــر
باادية على وجهه ،وثمة على الجدار إعلن يتحــدث عــن شــقة لليجــار" ،يرجــى التصــال
علــى هــذا الرقــم ،(..........) ،البطــل الوســيم ل يــزال يلقــن "الكومبــارس" تعــاليم المخــرج
المختفــي جيــدلا ،ولعــبي "البــوكر" فــي معــاركهم الخاســرة ،ووعيــدهم تلــوح باــه القبضــات
الغاضبة" ،إذا أنت خايف على فلوسك ترلوح أرقد ناهي؟!!" كان يقولها متوعدلا" ،تمام ألعــب
ذلحين ورباطل كثرة الكلم حقك هذه" ،التلفـون يـرن فيأخــذ السـماعة أحـدهم ،يرطــن قلي لب
ل ثـم
يرفع صوته عاليلا "سام موجود يا جماعه"" ،منن" يرد أحدهم مستفســرلا" ،حقــه القحبــة"" ،ل
قلها مش موجود" ثم يكمل كلمه وهو يغمز باعينه "قللها فيه واحد غيره".
نساء ورجال وقوارير باراقة ومترعة في حانــة أنيقــة مــن طــراز "الكــاباوي" ،والبطــل باينهــم
يراقص حسناء سأم شعر أشقر أعدها المخــرج كمكافـأة لـه علــى أداءه المبهـر ،ولتخفـف عنــه
قلي ل
ل من حرارة ورطوباة الستديو المزدحم ،باينما ومن آخر المقهــى يــأتي صــوت جمــاعي،
يشبه الغناء "..ويا طول النواح من سحب ,"!!.ثم يسكت الصوت فجــأة" ،أطــرح الفلــوس وإل
قسملا باال أنزع كبدك" ،أحد اللعبين كان يخاطب زمي ل
ل له متوعــدلا" ،يــا وليــد بالطــل عنــترة
والعب بال كثرة صياح وإل روح أرقد عند أمك"  ،ش رارة العـراك كـانت قـد أوشـكت علـى
الشتعال ،البطل أيضلا كان في معركة ضروس مع أوغاده باين كور وفر" ،قد قلت لــك وأنــت
أخبر بانفسك" ،رده كان حازملا قبل أن يطلوح باقبضته فــي الهــواء"" ،ســامعين" " ،يــا رلجــال
أعقل شوية ولخلنا نلعب" باقية الزملء نهروه فعلزت عليـه نفسـه ،فمـا كـان منـه إ ل
ل أن هـوى
باكفه على وجه خصمه ،الصفعة كانت من القوة باحيث جعلت المصفوع يبـدو وكـأنه ق د سشـل
للحظات قبل أن ينشب أسنانه في عنق الخر" ,ياجماعة عيب عليكم قدكم كبار".
لم يكن هناك متسع من الوقت لسماع النصائح ،فالمعركة قــد حميــت ،تــدخل باعــض الــزملء
والصحاب والحاضرين لفض النزاع ،وما هي إ ل
ل دقائق إلل وقد عادا للعب ثانيــة كــل يلعــق
جراحه" ،إذا ما ررويتك" قال أحدهما ولم يجب الخر .الساعة كانت تواصل رحلتها في الليل
الطويل ،وفي فلن وقناني البيرة مرصوصة أمامه مثل نياشــين النصــر فــي معــارك الــوهم،
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 المســجد ل تــدري
أين "أنزل باالجوكر" ،قال أحد المتعاركين " ،أنزل باجدتك" رد الخر" أشهدوا عليه يا ناس"
 ،قالها وهو يشير متوعدلا إلى خصمه" جلني يا خي خلنــا نلعــب باقلــب ســالي" أحــد اللعــبين
تمتم باضجر ،كان ينظر أحــدهما إلــى الخــر باكــره ,ومــن زاويــة أخــرى مــن زوايــا المقهــى
تتناوب الصوات "جفمى فايف"" ،فايف وات"" ،فــايف باتشــز" فيقهقهــون باصــخب والبطــل
الوسيم يظهر هذه المـرة وهــو يفــك الصــفاد عــن معصــمي حـبيبته الحســناء ،ل تـدري مــن
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صفدها وحده المخرج يعلم ذلك ثم يأخذها باين ذراعيه ،بانبالة الفارس ويلتهم شفتيها الشهيتين
لتظهر الـ" ,"THEENDباعد ذلك وهو ل يزال ينهش تلك المرأة الشهية.
الليل لم ينته باعد والمقهى لم يغلق أباــواباه ،والجميــع فــي لعبهــم ومشــاجراتهم الحاميــة ،وقلي ل
ل
قلي ل
ل أخذ الزباائن ينسحبون إلى بايوتهم مثخنين باضجر ل يطاق.
شتاء  -92ديرباورن

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
تلك المخلوقات المعطرات باأنوثة سعتقت زمنلا طوي ل
ل في غاباة منسية في كوكب الطيور
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
صلداحة من مسجل السيارة ،فنتاباعهن باعيون مليئة باالحسرة .فجأة لم نشعر إ ل
ل وقد اجتاح
الربايع مدينتنا المغطاة باالثلج ،محولل إيانا إلى طيور سكرانة ،تطارد سيارة قديمة في
داخلها ثلث أغنيات قصيرة لحقول تنهض من نومها الن.
ديترويت أواخر شتاء 98
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أقاصيص أمريكية
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سقــــــوط
عندما شرع في أداء العمل ال ذي أسوكـل إليـه ،كـان قـد أحـس أنـه لـن يقـدر علـى أدائ ه
باالشكل المطلوب منه ،فكر في العتذار ومعنى ذلك أن الباب سيفتح في وجهــه إلــى عــرض
الطريق ،كان في ليلته الفائتة قد رأى في منامه أن كلبالا كثيرلا تلحقه تود الفتك باــه ،فقضــى
ليلته في المطاردة ،قواه لم تكن لتساعده في سسخرته تلك ،ومع ذلــك ليــس أمــامه إل الطاعــة،
عندما نفذ صبره ،أخذ سيطلـق لعنـاته عاليــلا فـي وجـوههم أولئـك الــذين يتضــاحكون عليــه ،ل
يدري في إنفعاله ذاك ،للحظة هل شعر أنه يوشك على السقوط ،عندما تأكد من ذلك كــان قــد
أحس فع لل بارطوباه البلط تدغدغ جبهته بابرودتهــا الجامــدة ،وقبــل أن يغيــب إلــى الباــد رأى
باعينيــه المظلمــتين إل مــن باصــيص مــن نــور أن الجميــع كــانوا يتقــدمون بااتجــاهه شــاهرين
سكاكينهم.
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نجينصـــــــا
لسانها كان أحمر نقيلا عندما مدته لي في دلل،..
أسمها "بجي ننا" ،تلبس جاكت ذي لون أسود وقبعة سوداء فتبدو مثل أميرة قديمة ،وتملــك
سيارة "نص" عمر ،ولنها تكره الزحمة والوامر فقد فضلت العيش وحيدة.
تعمل في ورشة رقيقة مثلها ،وهي الفتاة ذات التاســعة عشـرة وردة مــن العمــر ،تحمـل
ألواح الخشب الثقيلة والصناديق الفارغة والممتلئة باأشياء ل تدري باها متصنعلة الجللد باــذكاء،
وعند آخر كل ليلة عمل مضنية هي ل تخبر أحدلا باذلك تذهب بارفقة أحد زملئها فــي العمــل
إلى مكان ما حيث يمارس فيه الناس أشيائهم الخاصة جدلا ،نسيت أن أخبركم أيضلا ،لقد كــان
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 أوتــوا مـن حـرص متـوارث علـى آداب المائــدة،
وجوههم عاجية وأصاباعهم طويلة تكاد تتمزق رقة متكلفــة ،يتحــدثون باهمــس جنــائزي ،فيمــا
الخرين ل يشعر باهم أحد ،عند ما يفرغون من أطباقهم يتحولون باكل لياقة المائدة إلى ذئــاب
تندي عيونهم العجوزة ويبدأون في نهش الخرين وهم يبتسمون.
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علـــــــي
سنتان يا علي وأنت تغسل الصحون وتمسح الرض وأوساخها ،آلف الســاعات وأنــت
تركض في نفس الطريق ،و"تعال يا على ،أذهب يا على" أغســل هنـا ،أنتبــه باالوعــة الحمــام
طفحــت أدخــل يــدك وأخــرج الــذي يســدها ،..ول تنســى القمامــة يــا علــي يأمرونــك بالغتهــم
المعجونة "باالسقاطة" ،وهذا المساء ،هذ الن ،هــا أنــت باــذول تكرهــه تتنــاول عشــائك البســيط
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 مجنــون يهــرب مــن نفســه ،مــع أنــك
كنت تتصنع مثلهم عدم المبالة ،في آنك ذاك أقبل عليك رئيسك في العمل وأخذ يصــرخ فــي
وجهك بالغته التي باالكاد تحفظ باعض كلماتها ،كان صراخه عظيملا ذلك الكلب ،جعلــك تشــعر
بانظرات زملئك تسلقك باتشف ل تدريه ،كما لو أنك قد أرتكبت ذنبلا ل يغتفــر ،علقــت اللقمــة
باحلقك وتجمدت مكانك ل تــدري مــاذا تفعــل ،كنــت حــدثت نفســك باــالوثوب فــي وجهــه ذلــك
الضخم ونهشه باأسنانك ،لكنك تراجعت باانكسار ،فمن أيــن لــك باالمــال باعــد أن يلقــى باــك فــي
الشارع ،من أين ستأكل ،كيف  ..كيف!! ،دوائر السئلة خنقتك ،فذبات في مكانك مثــل قطعــة
ثلج آسنة ،وعندما أمسك باكتفيك هازلا أياك باقوة لــم تتحــرك ،باــل تســاقطت دموعــك ،وحينمــا
حاولت كبح جماحها أزدادت هطــولل ،وغــدى منظــرك يــثير الشــفقة ،فرفعــت صــوتك عاليــلا
وأجهشت باالبكاء ،فلماذا باكيت يا علي ..لماذا..؟!
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لحظـــــــــــــة
كانت ساعة الحائط قـد شـارفت علــى الثانيـة والعشـر دقـائق مـن باعـد منتصـف الليـل،
وحدي أهيئ نفسي لمغادرة المحل الذي أعمـل با ه أجي رلا باالسـاعة ،عنـدما ل أدري مـن أيـن
ظهر لي ذلك الوجه ،أنقبض قلبي لرؤيته خصوصلا وأنه بادا كما لو كان ينتظر خروجي منــذ
فترة طويلة ،حاولت التراجع باأتجاه المحل ،وحينما أستدرت ،لم يتفوه باــأي كلمــة ،لكنــه كــان
قد سحب شيئلا من وسطه ،ساعتها أدركت لخر مرة باأن كل ما كان يعتمل في رأسي وسأمني
باه نفسي لن يتحقق أبادلا.

)(85

كاباـــــــــــوس
فتح عينيـه خائفـلا ودقـات قلبـه تركـض متسـارعة وكـأن هن اك مـن نبشـه مـن فراشـه،
تتصاعد من فمه رائحة نووم حامضة ،وحده ممدد على فراش حجــري يلفــه الصــمت ،نهــض
من رقدته عاريا متجمد العينين تتساقط رموشــهما مثــل أوراق ياباســة ،وفــي حجــرات الــبيت
الخاوية أخذ يبحث عن شيء ل يدريه ،جامد القسمات فلــم يجــد أحــدلا ،فتــح البــاب وخــرج ل
يزال عاريلا إلى الشارع الذي كان مكسولا باطبقة كثيفة من الرمــاد ،يتبعــه ســكون رصاصــي،
الشارع له نفس المعالم المألوفة ،والسماء فوقه شديدة الزرقة تشبه صفيحة زرقاء مــن فــولذ
ميت ل طيور فيها .سار إلى نهاية الشـارع باخطـوات آلي ة ،تلفـت يمنـلة ويسـرة فلـم يـرى أو
يسمع شيئلا " أين ذهب الناس" كل ما حوله هباء زفت وقطران ناعم تــذروه ريــح ميتــة .كــل
الشوارع التي سار فيها أخبرته بانفس النتيجة الساباقة "ل أحد" ليس أمامه إل الصــمت وظمــأ
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 صــداها
عن محيطه ،سقط متهالكلا على الرض العارية وأجهــش باالبكــاء ،ومــن حــوله أخــذت تــبزغ
مئات العيون!!.
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ميشيـــــــل
"هيه ..أيتها الخنزيرة كم تأخذين لقا خلع سروالك القذر" ,
ابان السافلة عاملني كما لو كنت كلبه في الشارع ،أخ لو !!...دعك من هذه التره ات يـا
عزيزتي ميشيل فقد سمعت ما هو أسوأ وأقذر وتفقدي نفسك الن ،عليــك أن تظهــري ثــدييك
مشدودين باما فيه الكفاية ،وكذلك شفتيك أكثرة سحمرة ،وأيضلا رموشك وعينيك ل تنسي أن،..
ثم ما هذا يا رباي ،تغضن تحت الجفنين معلا ،حــاولي يــا ميشــيل أن تخفيهمــا جيــدلا ،وإل فلــن
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 فــي التغييــر وحســب ،كيــف أن
فتياته تكالبن عليك وأشبعنك ضربالا ،فقط أنتبهي لعملك وحافظي على نضارتك ما استطعت،
صحيح أن عمرك قد تجاوز الثلثين باقليل ،لكنك ل زلت تمتلكيـن قوامـلا تحسـدك عليـه بان ت
العشرين ،..و  ,!!....أوه يا رباي لكنني تعبت وقرفت من هــذه الشــغلة ،كــل ليلــة فــي حضــن
رجل جديد ،مللت يا إلهي ،ليت أن لي  ،..دعــك مــن ليــت وهــذا الكلم الفــارغ ،فلــن ينفعــك
عض الشفاه ولن تطعمك أمنياتــك الفارغــة دعــك مــن هــذه الوهــام يــا ميشــيل ،وإل فســوف
تأكلين من القمامة ،والن هيا القي نظرة أخيرة علي "مكياجــك" أرفعــي هــذه الخصــلة قلي ل
ل،
نعم هكذا إلى اليسـار ،دعـي جبينـك يظهـر جليـلا ،ول تنسـي الكحـل لكـي تبـدو عينيـك أكـثر
جما لل ،رائع أليس كذلك ،هيا يا عزيزتي أنفضي عنك الكسل ،ففاتورات كــثيرة يجــب عليــك
سدادها تنتظر ،تحركي فقد شارفت الساعة على العاشرة ،لقد تــأخرتي عــن موعــدك ،فالليلــة
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 مــن بايــاض ملحــي ،يمشــي فــي
كل التجاهات ول يصل ،كثيرلا ما كــان يصــرخ باــأعلى صــوته" :يــاآآآ "....فل يجيبــه أحــد،
فيستمر في مشيه المحموم بااتجاه الفراغ "ياآآآآآ ".....وتذوب صرخاته فــي المــدى المــترامي
الطــراف ،داخلــه مصــمت ،ل يــدري لمــاذا يصــرخ ،أو مــن الــذي ســيجيبه ،لكنــه يواصــل
صراخه باعناد ل يفقهه ،ذات مرة وقــد نفـذ صـبره أباتلـع كـل الهــواء الملحـي حـوله ،وأطلـق
صرخة عظيمة باكل ما سأوتي من قوة "ياآآآآآآآآآآآآآ..آآآآ ،"..عندما رجعه الصدى سقط ميتلا.
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شواهــــــــــــد
فقط شواهد متراصة باعضها باجوار باعض ،خرب المطر والثلج باعــض أعرامهــا  ،إلــى
جوارها بااقــات زهـور كــانت ملونـة ،يبســتها ريــح باــاردة ل تــدري مــن أيــن تهــب ،وأســماء
محفورة جيدلا عليها باخطوط عرباية ركيكة إلى جوار خطوط إنجليزية منسقة وواضحة ،عبــد
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.
وايندات  -خريف .92
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غغــــــــــــــــــــزاة
حتى جامع القرية ظل مغلقلا في تلك الظهيرة الياباسة ،جميع السكان أصــاباتهم أعراضــلا
غريبة ،جعلت أسنانهم تغدو مثل رؤوس الفجل ،لزموا علــى إثرهــا بايــوتهم ،كــذلك اجتــاحهم
شعور قارس باالبرد ،مع ارتفاع قاهر في درجه الحرارة وصولل إلى غيبوباة ل عــودة منهــا،
حتى الطفال لم سيرى لهم من أثر في الزقة المقفرة ،وحــده النيــن كــان يتصــاعد مــن نوافــذ
و"مقاطير") (1البيوت ،كان ثمة وبااء غامض قد أجتاح القرية ذات ليــل ،فأصــبح الهــالي فــي
ديارهم جاثمين ،الحجة "مرسلة" قابالة القرية ومصدر أخبارها ومزينة الصبايا في العراس
وم لغسلة 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 باجــوار باقرتهــا أم
الخير التي ماتت هي الخرى في نفــس المكــان .نفقــت الحيوانــات وتصــارعت الثعــاباين فــي
الطرقات وثمة جفاف يغشى الجهــات ،والشــجار الشــوكية تنمــو باهمــة ستحســد عليهــا ،مــاتت
الحجـة "مرسـلة" وهــي تنـاجي "السحميــد اباــن منصــور) (2أشـفقنا يـا ولــي الـ باشـرباة مرويـة
وقدحين حبوب!" ،ماتت ولم يقبرها أحد كبقية الهالي ،فاهترأت جثتهــا وتحــولت إلــى رمــاود
تذروه الريح ،هجمت الغرباان علــى الــبيوت والنســور وأخــذت تنهــش الجثــث الــتي ل يســأل
عليها مخلوق ،والشجار البرية تواصل نموها باشكل مــذهل حــتى أخفــت معــالم القريــة عــن
العيان ،وأخيرلا وعندما اشتد باها الجوع والعطش وفتكت باها المــراض ،هبطــت القــرود مــن
الجبال المحيطة باالقرية مثل الجراد المنتشر ،واكتسحت كل شيء أمامها ,كانوا غزاة حقيقين
لم ينسج منهم كائن ،باعد سنين طويلة ل تعد ول تحصى ،سأكتشــفت تلــك القريــة ،وعنــدما دخــل
المكتشفون بايوتها المتداعية وجدوا عشرات الجثث البشرية وهيا كل القرود العظيمة ملتصقة
باها باشبق ميت.
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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 فرصــة للــدفاع عــن نفســه ،كــان يــدرك فــي
قرارة نفسه أنه يقدم على عمل سيندم عليه باقية عمره ،تمنى لو أن يدلا تمسك با ه وتعيـده إلـى
صواباه ،لو أن الرض تنشق وتبتلعه ،وتحول باينه وباين هذا الجسد الذي يــدمر بانيــانه باحقــد،
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 فــي
حلم مرعب ،وثمة نفس تزهق باين يديه بال شفقة أو رحمة.
ل
أنتهى الكاباوس وخارت قوى المغدور مثل شمعة انطفأت سريعا ،باعد صراخ واستنجاد
وتوسل ومحاولت يائسة للهرب .شعور حامض وحارق باالخوف والندم ،شــعور هبــط عليــه
من الجحيم جعله يوشك على الجنون ،أسودت الدنيا في عينيـه ،مـادت باـه الرض ،أصـوات
الناس كانت تأتيه من جرف سحيق ،مــع أن أيــاديهم تكتفــه وتمــزق ثيــاباه ،كــان مــذهو ل
ل ينــز
عرقلا كبريتيلا غزيرلا ،وينهج كما لو أنه ركض ألف ميل ،لم يعد يــدري مالــذي حــدث ،أنشــل
تفكيره وثمة ضياع عاصف يدهمه" ،لماذا" ,لم يجد تفسيرلا أو إجاباة مقنعة ،مجرد سؤ تفــاهم
في زحمة سوق القات ،كلمــة مــن هنــا كلمــة مــن هنــاك ،وكــانت الكارثــة ،فكــر فــي زوجتــه
وأطفاله ،وأطفال المغدور إن كان متزوجــلا ،هــذا الــذي كــان يبتســم قبــل دقــائق معــدودة مــن
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 يخطــر فــي باــاله
أنه سيكون كذلك مهما كانت الدوافع ،وها هو يتقلدها عن جدارة ،ندت منه إلتفاتة تجاه الجث ة
التي مزقها دون رحمة ،كانت جثــة مســكينة مثقوباــة تنــزف باهــدوء وصــمت قــاس" ,القاتــل"
عذباته صفته الجديدة ،لم تحمله قدماه على الوقوف ،وقع على الجثــة الممزقــة أمــامه وأنفجــر
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 يتصــنع الجديـة ول
يكلم أحدلا إل من أنفه ،واحد يقدم لها خاتملا ذهبيلا مزيفلا ،وحده ذلك الذئب الوسيم كان يراقــب
المشهد دون أن يتدخل ،معتمدلا على حكمة أن الديوك إذا كثرت باطل الفجر لــذلك باقــي باعيــدلا
مع اباتسامة عابارة وسؤال خبيث يهتم أن يكون باريئلا ،نكتة ينطقها باصعوباة بالغتــه النجليزيــة
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 قلبــه .مــرة لمــس يــدها البضــة،
مرة مسد شعرها ,مرة أوغل عميقلا ,نقرها بااصبعه على أنفها الملكى ،مـرة همـس فـي أذنهــا
وهو يكاد يخترقها التصاقلا ،حتى دوى الخبر في الورشة ،سقطت الفراشة في مصيدة اللعيــن
الصامت ،خاصــمه البعــض ،كرهــه البعــض ،حســده البعــض ،ليــس تــدينلا ،ليــس دفاعــلا عــن
الفضيلة المهدورة ،بال لنه كان أخبثهــم ونــال الــذي لــم ينلــه أحــد ،وأنطلقــت الراجيــف فــي
الرض" ،سوف تضيع مستقبلك ،سوف تنسيك الهل فــي الــوطن البعيــد ،ســوف ،..ســوف"
وهو صامت يأكلها كل ليل ونهار وكل شمس وكل ظلل ،والحسد القديم يمشي فــي طرقــات
الورشة مفقؤ العين مجــدوع النــف ،والشــاعة امــرأة عاريـة الجســد مليئـة باـالبثور ،تلوكهــا
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 مــرة عــن
عمرها ،وبانتين باعده الواحدة تلو الخرى.
تأتي جستينا منتصف الشتاء على قــدميها باعــد أن يغادرهــا البــاص ،ثلثــون دقيقــة مــن
المشي اليومي ،من موقــف الباصــات إلــى الورشــة ،الشــفتان مطليتــان باــالقرمزي ،والعينــان
مفتوحتان على آخرهما ،والجسم القصير الممتلئ ،معتمرة كوفية البرد ومعطــف ثقيــل يقيهــا
ريح الشتاء وزمهريره ،وحينما تصل تتجه مباشــرة إلــى آلـة صــنع القهــوة الجـاهزة وتعطـر
المكان بارائحة السبن اللذيـذة .قص يرة شـهية اللـون ،تضـحك باصـدق لتفـه السـباب باصـوتها
الخافت" ،هاي أبادول" ،تحيتها لي كلما رأتني ،ثم تنفحني اباتسامة ســاحرة ناصــعة الســنان،
وحينما يهل أول الربايع ،تــأتي مرتديــة ثياباــلا مزركشــة عليهــا رســوم لــورود وزهــور كــثيرة
باعضها خرافي لم ينبت باعد ،كانت امرأة سوداء باكل ما تعنيه الكلمة ،نظــرات قويــة ل تخلــو
من حنان غريب ،لسان طليق إن اقتضت الضرورة ،امرأة تنضج دفئلا وأنوثة ،كثيرلا ما كنت
أراها تمشي تحت الثلج" ،اركبي ياجستينا" .تبتسم في وجهي باعينيها السوداويين "ثانــك يــو"
وتواصل سيرها "أحب المشي تحت السماء وهي تنهمر باالثلج" ،كنــت أراقبهــا وهــي تمشــي
الهوينى وكأن ليس سواها في الرض ،وتغيب عن ناظري مثل حبة سبان في باحر من حليب.
شتاء .95
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الثيران والضباع والنحل
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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
صوباي يرغي ويزبار ،لم يمسني باســؤ ،نظــر فــي عينــري عــدوه ومضــى عاصــفة مــن غبــار،
ويبدو باأن ثورنا قد فهم الرسالة ،فأطلق خوارلا مدويلا كمــن يحــذرني باــأن أتــرك الحبــل ،وقــد
فعلت ،وطار وراء متحديه وأنا باعدهما ،حتى وصل إلى قلب ميدان القرية وخوارهما يمـزق
عنان السماء ،كان خوارلا ينذر باكارثة.
تقــابا ل
ل وجهــلا لــوجه ،رفســا الرض ،نفخــا مــن منخريهمــا وباــدأت المجــزرة ،تناطحــا
باوحشية ،عض كل منهما عدوه باحقد ،خرجا من الميدان وخوفى يتبعهمــا،كـان الـوقت قراباـة
الراباعة باعد العصر ،وجميع سكان القرية في بايوتهم يمضــغون القــات ووحــدي أشــهد عراكــلا
ضــاريلا ،أتجهــا بااتجــاه الحقــول ،أحيانــلا يســبق ثورنــا وأخــرى يســبق الثــور الخــر ،وأثنــاء
مطاردتهما كانا يلتحمان باجنون كعدوين قديمين ،أنكســر قــرن ثورنــا فــأطلق خــوارلا موجعــلا
وعاود هجومه كمن يود المـوت باأقـل كرامــة ممكنـة ،خرباـا العـرام ،حصـدا عيـدان القــات
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 العظــم ،كــان
الثور السود خبيثلا مفتول العضلت شديد المكـر وكـذلك كـان ثورنـا البايـض لكنـه لـم يكـن
ماكرلا.
عندما كنت أتأخر في النوم كان يناديني باخواره المبهج الشــفيق ،فــأفز مــن النــوم وآخــذ
" سكبانتي" وقرباة الماء وأنطلـق معــه إلــى الوديـان ،وحينمــا أصــل إليــه كــان يـداعبني بالســانه
ويتمسح بارأسه الكبيرة على صدري الصــغير ،وعنــد مــا كــان يلحــظ إعيــائي أو تعــبي أثنــاء
عودتنا عند غروب الشمس،كان ينخ حتى أعتليه ،كان بامثاباة صديق وكنت أحبه حتى بســرنت
قصة حبي له باين أقراني وأهل القرية ،وكثيرلا ما كنــت سأســئل "مــن تحــب أكــثر فــي الــدنيا",
فأجيب دون تردد "أمي وأباوي وحقنا الثور" ,والن هاهو ثوري المســالم يقاتــل عــن كرامتـه
باشجاعة في معركة فسـرضت عليه فرضلا ،كنت أصرخ فيــه "إعــور عينــه يــا أبايــض ..أجــدم
سنامه يا أبايض ..أدهفه إلى البير يا أبايض" كنت أدعو ال في سري أن ينصره "ياال أنصــر
البايض" ،كانت معركة غير متكافئة ،الثور السود كان جبارلا وشديد الضخامة ،كنــا نســميه
الشيطان السود لشراسته وكثرة أذيته ،وهاهو أبان البقرة يوشك أن يفتك باــالبايض المتوســط
الضخامة.
فجأة وعلى حين غرة أنقض علــى البايـض فــي حركــة دائريــة سـريعة ونطحـه نطحـةل
قاضية ألقت باه على الرض ،وأستعد لقتله باقرنيه اللعينين ،رأيت أنه قد يفعلها ويقتل ثــوري
الحبيب ،فتقدمت مرتجفلا وحلت باينه وباين ثورنا الكبير وأنـا أباكـي وأه ش بايـدي الصـغيرتين
الــتراب والحصــى فــي وجهــه ،كــان البايــض يلعـق جــراح الهزيمــة والوغــد الســود يســتعد
للنقضاض عليه في هجمة أخيرة ،وكنت قد عقدت العزم على الموت مع البايض فأي حيــاة
باعده .رفع خواره المفجع في وجهي يأمرني باالباتعاد والبايض من خلفــي يحــاول بارأســه أن
يزيحني عن طريقه حتى ل أصاب باسوء ،لكنني عاندت وباقيت مكاني ،هجــم الســود علينــا،
خفت وجثوت على ركبتري مفزوعلا حتى أعماق قلبي ،أحسست باأنفاسه الحارة تلهب رقتــبي،
رفس باقدمه وأطلق خوارلا عاليلا كما لو كان يضحك وغادر مزهــولا بانصــره الظــالم .نهضــت
وأنا أرتجف والدموع في عيوني وأخـذت رأس البايـض بايـن ذراعــي أواسـيه وأباكــي 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
كانت أشراكلا قاتلة تلك التي سكنا نقــوم بااختراعهــا ،نطــارد الضــباع باصــراخنا الطفــولي
ومطر أحجارنا محيط باها من كل حدب وصوب ،ونحن جيش عرمرم من الفتيــان الشــقياء،
لم يكن يخيفنا شيء ،كنا أيام الع ل
لن نقفز إلى الباار من أعاليها الشاهقة ونحن نصــرخ رعبــلا
وهياجلا ،ونصطاد الحيـات والفـاعي والعقـارب ،وكـذلك صـيد الصـقور والثعـالب ،وس رقة
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 ،وحينمــا يلـج مـأواه نقـوم بااشــعال نـار هائلــة أمـام
المأوى ونقوم بادفع الدخان بااتجاه الفتحة ،فيموت الحيوان مختنقلا ثم نقوم باســحبه مــن القــدام
أو باالذيل ،ولكي نتأكد من موت هذه الطرائد نقوم باتهشــيم جماجمهــا باأحجــار كــبيرة ،ونخلـع
الضراس ونقوم باتنظيفها من باقايا الدم واللحم العالق باها باالماء والتراب ،وفي ســوق القريــة
السبوعي نبيع باضاعتنا ،وباعد كل بايعة موفقة نبدأ علــى الفــور باإقامــة مراســم احتفــال يليــق
باالمناسبة ،نشــتري باطاطــلا مســلوقلا وبايضـلا وكبــدة مشــوية وميــاه غازيــة وعصــائر وكــل مــا
يفرحنا.
مرات كثيرة أقتتلنا فيما بايننا عندما نختلف على نصيب كل واحد فينا ،وفي العادة كــان
الذي يدخل إلى المغارة أو ال سجحر يحوز على نصــيب الســد لنــه يخــاطر باحيــاته ،ول زلنــا
نتذكر أحد رفاقنا كيف أوشك أن يلقى حتفه عندما دخل وراء ضبع أنثى ،وقد كانت أملا لعــدة
جراء ،ولذلك فقد قــاومت المــوت خشــية علــى صــغارها ,الــذين باركـت فـوقهم لتحميهــم مــن
الختناق على الرغــم مــن إنقضــاء وقــد طويــل علــى إستنشــاقها للــدخان القاتــل ،ولنــه كــان
أشرسنا وأكثرنا حبلا للمشاكل فقد كان من الطبيعي أن يكون معه خنجرلا دافــع باــه عــن نفســه
ولوله لكان ينهش حتى العظم.
خاض رفيقنا معركة لم يتوقعها ولحسن الحظ باأن الضبع النثى كانت في حالــة دوخــة
من جراء الدخان ولول ذلك لما رأى الشمس ثانية ،خرج منهوشــلا باعــض الشــيء خصوصــلا
يداه وصدره" ،كانت الضبع شاتكلني يا أباناء الحرام وأنتم ول أنتم دارييــن" ،كــان مخطــوف
اللون ولكي نثبت له إخلصنا لقيادته الباسلة ،فقد أخذنا الجراء جميعلا وصعدنا باهــا إلــى قمــة
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
مرت اليام وكبرنا ورفيقنا المؤذي يزداد إنطوالء واباتعــادلا عنــا ،حــتى أتــى ذلــك اليــوم
المشهود الذي رأينا فيه ذلك الزعيم يركض فــي أزقــة القريــة عاريــلا تمامــلا ،سجــن ول نــدري
كيف حدث ذلك ،حزلنا عليه قلي ل
ل وعاودنا حياتنا باشكل عادي ،منا من ذهــب إلــى المدرســة،
س
وآخرين إلى الحقول لمساعدة آباائهم ،والبعض أخذ يعمل كأجراء عنــد النــاس ،لكــن صــاحبنا
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 تــذكرنا باأصــوات الضــباع
التي كنا نصطادها.
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النحـــل
ل
لو أن مجنون ا 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
وتسرق جبح العسل حق مسعد المعلق في ضاحة الجن" ,كانت فع ل
ل ضاحة ل يسكنها ســوى
الرعب والصمت ول يستطيع أحد كائنلا من كان الصعود إليهـا سـوى المـاعز الجبلـي مسـعد
اللعين الذي كنا ندعوه "ربايح" لكثرة الشبه باينه وباين السربااح .كان تحــديلا أشــبه باالقتــل ،وكنــا
في أواخر رمضان تلك السنة البعيدة ،وبامجرد أن فرغنا من عشاءنا ألتقينا في ساحة القرية،
وباــدأنا ســرد شـروط التفــاق" ,تحضـر جبــح العســل ولــك يــوم العيــد حقنــا العيديــة ونخليــك
صــبيباند"
رئيسنا" .كنت قد أفرطت أمامهم في سرد باطـولتي الخياليـة وكيــف أننــي طـاردت " ب
ذات ليلة إلى خارج القرية ،نعم كنت شجاعلا ويهاباني أقرانـي الصـغار ،لكـن لي س إلـى ذلـك
الحد الذي أكذب فيه عليهم باما ل سيصدق.
قبلت الشرط دون مناقشة فإما القيادة وإما العار ،وذهبت بااتجاه حافة الجن ،ليــس معــي
سوى ك لشاف يعمل باالبطاريات الجافة ،كما هو الشرط حيث بامجرد وصولي إلى هنــاك أقــوم
باإرسال ثلث إشارات ضوئية دليل وصولي ،ودعني رفــاقي وأخــذت طريقــي شــرقلا بااتجــاه
التحدي ،في تمام التاسعة باعد صلة العشاء كنت أقف أسفل العسل البري المعلــق فــي هاويــة
سحيقة ،كنت قد حاولت مـرات عديـدة الوصـول إلــى هنـاك نهــارلا ولــم أفلــح فكيـف والظلم
دامس ،لم يكن معي أي سلح يذكر أنا ابان الخامســة عشــرة مــن العمــر الشــديد الحماقــة ،لــم
تواجهني مصاعب ،لم تكـن ثمـة ضـباع أو ذئـاب تعترضـني كـان علـري أن اسـتغرق باعـض
الوقت حتى أصل إلى "الجبح".
كنت أعرق من كل مفصل ،طبعلا لم أذكر أنني أوشكت على النزلق عـدة مـرات ،ق د
ل أموت إذا سقطت بااتجاه غدير كبير كنا ندمره باسباحتنا الصبيانية ،الخــوف كــان أن أســقط
بااتجاه "الشروي" السحيق وهناك تكون الخاتمة العمياء ،وقبــل أن أباــدأ عمليــة النهــب قرباــت
أذني لسترق السمع كما لو كنت أتنصت على معسكر للعداء ،لم أسمع أزيز النحل ،مددت
يدي باحــذر وأنــتزعت عجينــة شــمعية مشــبعة باالعســل وألتهمتهــا ،كــانت شــديدة الحلوة لهــا
حموضة خفيفة ،واصلت اللتهام حتى شبعت ،رغم حــذري إل أن النحــل قــد انتبــه للمعتــدي
فانطلقت المقاتلت للــذود عــن وطــن العســل ،أخرجــت باســرعة كيــس بالســتيكي مــن جيــبي
ووضعت فيه ما استطعت غرفه من عسل ،حتى أحسست بااللدغات الولــى فــي جــبيني ،لقــد
اباتدأت المعركة ،تراجعت حتى أوشكت على السقوط ،تماسكت بامعجزة ودوي النحــل يحيــط
باي من كل مكان ،أرسلت ثلث إشارات ضوئية دليل وصولي ،وما هي إل ثواني فقط حــتى
بادأت باطني باالغليان كما لو أن نارلا هائلة شبت فيها ،كنت ق د أكلـت يرقانـات النحـل دون أن
أراها كما يبدو ،كانت باطني تمزقني باألم ل يطاق والنحل الذي كان قد حدد مكاني بادقــة أخــذ
ينوشني دون شفقة.
ب
أنبطحت على حافة صخرية في محاولة يائسة للهروب مــن القــرص المميــت ،وباطنــي
في اتقاد ،كنت أحس باالنار في لساني ،أنتاباتني دوخة خفيفة كدت علــى أثرهــا أفقــد تــوازني،
تحاملت ،أوشكت على الموت "يا مه حيدي" خرجت عفولا من فمي وبادأت باالبكاء ،كان باكالء
موحشلا في ذلك الصمت المظلم الشديد الطباق ،فجأة شعرت باالنار تخرج عنيفــة مــن حلقــي
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 خشــية النــزلق إلــى
السفل ،وباينما أنا أصارع الجحيم الذي يحيط باي إذ باي أرى عصافير مضيئة فائقة الســرعة
تتقدم بااتجاهي ،لكن يا للعنة لم تكن عصــافير ،باـل طلقـات محمومــة تتجـه نحـوي ،انبطحـت
على باطني ,حاولت أن أقي رأسي باذراعي ،لــم تصــبني الرصــاص الــتي كــانت تــأز باجــوار
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إذني بال هوادة ،خارت قواي ،وأدركت باأن العيــد ســيأتي باينمــا أكــون قــد ذهبــت إلــى مكــان
باعيد ،صرخت باكل ما أملك من صوت "ييه هذا أنا ..ليش تشــتوا تقتلــوني ياعيــال القحــاب",
طبعلا لم يسمعني أحد .دارت الــدنيا فــي عينــي ارتخــت قبضــتي الممســكة باحــرف صــخري،
ل قلي ل
أحسســت باالشــياء تنســحب مــن تحــتي وأنــا أنزلــق قلي ل
ل ،حــاولت التشــبث باــأي شــيء
وعصافير النار تهاجمني باضراوة ،كانت تصفر فوق رأسي وترتطم باالجدار الصخري مثــل
حبـات الـبرد ،جرحتنـي الش ظايا ،كـان جسـمي مخـدرلا وأثـر القيـء فـي فمـي والـذرق يمل
سروالي ،كان وضــعلا ل يطــاق ،دهمنــي شــعور قاتــل باــالخوف والــبرد والبكــاء والعــار مــن
وضعي ولمت نفسي على قبولي للتحدي الغــبي ،كــانت تلــك المــرة الولــى فــي حيــاتي الــتي
استعد فيها للموت ،وقبل أن يغمى علـري كنـت قـد أطلقـت صـرخة مروعـة ،سـمعت صـداها
1
يأتيني من كل حدب وصوب ،وأنا أهوي من شاهق مثل حجر كبيرة ليس لها اتجاه!.
ربايع  -97ديرباورن

1هامش:

قكبانتي :كبانة نوع الخبز.
أجدم :عض.
أدهأفه :أدفعه.
شاتأكلني :ستأكلني.
دامن :اسم جبل
جبح :قفير.
ضاحة :هأاوية.
صياد :جنيه في الساطير اليمنية.
الشروي :شق هأائل يقسم الجبل قسمين مشك ل
ل هأاوية عميقة.
"يامه حيدي :صرخة استغاثة .ينادي المستغيث فيها أمه .حيدي :تعني حيد  ,جبل

)(98

عـــــــــــــــرض
كنا نقصد ذلك تماملا أن نمر من أمامهم وأنوفنا المسدودة باالمخاط المتحجر شامخة فــي
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 مثــل "باعيــر
الذر" ،وعلى الرغم من ضربانا باسيقان القصاص الطريــة وتكتيفنـا وقــذفنا فــي الزرائــب مــع
البهائم ليام طوال ،وعلى الرغم من أن باعض أمهاتنا كن سيلطلقن عند ما يحــاولن إنقاذنــا ،إل
أننا كنا نصر على تلك الملباس حتى لو متنا فيرضخ البااء صاغرين متوعدين.
نأتي من قريتنا البعيدة عن مركز الناحية ،قراباة الســاعتين مشــيلا علــى القــدام وركوباــال
على صهوات الحمير ،نمر في موكبنا الثوري أمــام خصــومنا فــي القريــة المجــاورة ،أولئــك
الخصوم الشداء الذي ل يحبون الدراسة ،والذين يتفوقون علينا في مباريات كرة القــدم ،باــل
ويضرباوننا باعد كل مباراة لسباب ل ندريها حتى الن ،وعلى الرغم مــن مقاومتنــا الباســلة،
إلل أننا سرعان ما نهزم والسد ملنا من يعود إلى أمه باأقل الخسائر الممكنة.
تلك القرية التي أغلقت مدرستها لعدم وجود تلميذ ،وعندما نصل إلــى الســاحة نتجمــع
باسرعة في عدة طواباير قصيرة قبل أن يرانــا أحــد ،ونطلــق نشــيدنا الســنوي المعتــاد"ثورتنــا
الظافرة تحمي هذا الوطن" ،كنا نرفع أصواتنا الحادة باقوة لكي نسمعهم أولئك الشرار مــدى
تميزنا ،فنرى الحسد في وجوههم ،وعندما نغــادر قريــة خصــومنا يعــود كــل إلــى حمــاره أو
صديقه للثرثرة عن الحمام والحنشان والسباحة وكــل مــا يخطــر بابــال ،وعيــن ســيدنا ترمقنــا
باصرامة نحن الحفــاة ذوي الجلــود المحروقـة مــن شــدة حـرارة الشــمس ،وعنــدما نستشــرف
مركز الناحية نعود إلى التجمع مرة ثانية وباإنضباط نحسد عليه ،والويل لمن يتأخر أو ينســى
مكانه فخيزرانة سيدنا أحمد له باالمرصاد ،ندخل مرددين نشيدنا المعتاد ،طاباور طويل منهك
شديد العيــاء ،جــوعى يمزقنــا عطــش لعيــن ،ننضــم إلــى باقيــة طــواباير زملئنــا مــن القــرى
الخرى في ذلك اليوم ،تمجيدلا للوطن الذي كنا نظنه رج ل
ل عجوزلا طيــب القلــب لــه ســوالف
بايض ويسعل باإستمرار ،وباعد النتهاء من العرض نعود إلى قريتنا باعد أن نكــون قــد خضــنا
عدة معارك مع شباب المركز الذين يتحرشون بانا كي يمســحوا باآبااءنــا الرض ،ويمطروننــا
باسخريتهم وأحجارهم وصفعاتهم الخبيثــة ،فنعــود مشــتتين ممزقيــن الملباــس ،لنلقــي جــزءلا
عظيملا في بايوتنا خصوصلبا أولئك الذي تمزقت ملباسهم ،نعود يفتك بانا تعب ماحق لكــن كلــه
يهون ما دمنا قد أشفينا غليلنا من أباناء القرية المجاورة القساة ،بامشاركتنا في العــرض الــذي
1
نضرب فيه كل عام.

1بعير الذر :حشرة صغيرة تتصنع الموت إذا ما شعرت بالخطر.
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هدهــــــده
حينما يا مسعد تولي وجهك شطر البلد البعيدة ،لعلك راقبت الدب القطــبي فــي محــاقه
الزاحف إلى الفراغ ،وتذكر لعلك قرصة جوع دهمتك كانت تشبه طعنــة خنجــر مخفــي يــأز
في أنابايب اللحم الفارغة ،عندما احتمل ظهرك تلة الجبل للسنة العشرون على التوالي ،التلــة
التي ل ترى تعوي داخلــك ،هنــاك فــي صــلتك الخائفـة ،فــي أملــك المقتــول قت ل
ل كافيــلا ،فــي
أمريكا التي تناديك بادين العمر ،وامرأة ل تعرفها ،في سذرلــك أمــام المحــراب كــل صــلة ،فــي
نظرة غطلاك مسعد يا مسعد باها ,وطعم الطين أليست له طعم الملوحة في اللسان السمرر ،ترى
كم ستظل تتصنع دهشة ل تعرف اسمها؟!!
"أحــووه" ..قلتهــا لمســاءاتك البــاردة وقهــرك الــدفين وللخــالي مــن جيوباــك ،ورجرجــة
الطائرة في مطبها الهـوائي اللـف ،فــوق الجحيـم الزرق الــذي سـيقذف باــك إلـى مرافــئ ل
تسكنها نوارس البحر أو وود أصيل.
كل شيء يمر بارتاباته المعهودة أمامك ،الضجيج الذي ثقبك فجأة في ســكينتك ،والــدوار
العنيــد ،وأمعائــك الــتي تقيأتهــا فــي الســماء المهــزوزة ،والنــاس النــائمون باعــد قنــاني النبيــذ
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 ،وهــذه يــا مســعد "مريكــن" الحلــم والصــورة
والدهشة التي ل تبعث على شيء ،ولعل الحموضة تدلق في وجهك خارطة للخــواء أو حبــل
1
مسد!!!
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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 .أقبلــوا أصــاباعهم
على الزناد ،قذفوا باالجثة في وسط السوق ومضوا ،لم ينطقوا باشيء ،حدجوا الناس بانظــرات
قاسية ،وفلوا هارباين مخلفين ورائهم باصقات ملونة باالدم والتبغ والبلغم ،ودوامة صغيرة مــن
تراب متطاير .وحدها الجثة باقيت مكانها مليئة بارضوض الموت ،كــانت جثــة لشــاب طويــل
القامة ،عريض الكتفيــن ،ملشــوه الــوجه تمامــلا جــراء واباــل مــن الرصــاص ،لــم يحــاول أحــد
القتراب ،كان غارقلا في موته وثمة ذبااب يطن فوق رأسه المثقوباة باعبث.
كانت جثــة مجهولــة عاريــة إلل مــن إزار ممــزق يغطــي أســفل السســرة ،حافيــة القــدمين
المغلولتين إلى قيود غليظ ،وعلمات التعذيب ظاهرة في الصدر الكثيف الشــعر ،وفــي الكفيــن
وقصبتي الساق المثقوباتين باعدة ثقوب.
جثة باائسة في ظهيرة منسية مفتوحة الذراعين المعذباين ،كما لــو كــانت تحــاول معانقــة
السماء المحايدة فوق رأسها الغائب المعالم ،المطفئة السزرقة في العينين المندثرتين .لم يقترب
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 تــؤدي إلــى الشــارع دون اهتمــام يــذكر ،خطــوات آليــة
تعرف طريقها جيـدلا .أخـذ نفسـلا عميقـلا متنهــدلا مـن أشـياء وأحـداث ل يعلمهــا ســواه ،وضـع
المفتاح في أكرة البـاب باأصـاباع ناحلـة ودل ف إلـى حيـث يسـكن ،اسـتقبلته حج رة واسـعة ل
ترتيب فيها ،وثمة كراسي قديمة تحاول إضفاء لمسة ما علــى المكــان باألوانهــا المهترئــة ،لــم
يشعل الضوء بال تقدم مباشرة إلى غرفته ،باقية غرف زملئه في الســكن امـا مغلقــة باالقفــال
نظرلا لوجود أصحاباها في العمل حتى ساعة متأخرة من الليل ،واما أنهم نيام.
ثمة صمت موحش يلف البيت فــأزداد حرقــة ،عالــج باــاباه المقفــل ودفــع بانفســه إلــى
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
هي إلل دقائق حتى بادأ النين المعتاد باالصعود.
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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
العمر ينطحه في كبده ،أراد التراجع ،لكنه كان قد قطع شوطلا طوي ل
ل في الضياع" ,ذلك ليس
عد ل
ل أبادلا ,"...ومن الغيظ" ،أنا الذي سلمت لهم نفسي ،أنا الذي أنهرت باسهولة" ،حينما أتته
المنية كان قد أنقضى وقتلا طوي ل
ل على تشرده وضياعه ،في أماكن ومدن وعناوين مختلفة،
أحيانلا ينام في حديقة ما صيفلا وأخرى في شاحنة محطمة شتالء ،وعندما وجد متجلدلا مدفونلا
تحت الثلج ،كان قد سلخ سبعون عاملا من الضياع قبل أن يستريح.
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أركــــــــغب الحافلـــــــــة وأمضــــي
"نعم سأذهب مع أخوتي إلى واشنطن"* ,قالها جاني لنفسه ،كما لو أنه كان يجــب عليــه
أن يقولها منذ فترة طويلة ،توقف عن شرب علبة البيرة الــتي أمــامه ،وقــذف باــأوراق اللعــب
من يده ونهض باغضب ،توقف زملئه في السهرة عن الــثرثرة ،أخــذ معطفــه وصــفق البــاب
ورائه مستقب ل
ل باصدره نسمات الفجـر الولــى ،أخــذ نفســلا عميقــلا ،كـز علــى أســنانه وواصــل
طريقه "كلهم سيكونون هناك..وأنا أيضلا ينبغي علي أن أذهب..أن أكون باينهــم كتفــلا لكتــف",
وكمن تذكر شيئلا عاد أدراجــه بااتجــاه واحــد ،ســكتوا عــن الكلم محــدقين فيــه ،نطــق أخيــرلا,
"سيكون أخوتنا جميعلا هناك فـي نشـيد قـوي تحـت شـمس واحـدة..مـاذا عنكـم" ,لـم ينطقـوا،
نظروا في عيون باعضهم"،سأكون معـك" كـان صـوت إمـرأة ،ق ذف الجمي ع باـأوراق اللعـب
1
ونهضوا واقفين" ..ونحن كذلك".

1المقصود هنا مسيرة المليون رجل في أكتوبر 1996م التي قادها لويس فرقان الداعية
السإلمي السإود.
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مداهمــــــــة
تأكد من تعميرة مسدسه جيدلا كذلك رفاقه ،كانوا يتقدمون مثــل قطــط مســكونة باــالرعب
يكاد ل سيسمع لهم صوت ،وفي آخر المشارع المدمر الواجهات المحروق البيوت كمــا لــو أن
حربالا مرت من هناك ،أخذت ثلة مــن بانــي جلــدتهم يرقصــون علــى أنغــام موســيقى صـاخبة،
يخاصرون فتيات مثل قوالب الشيكولتة ل يدرون ما الذي يحيط باهم تحــت ســماء آخــر ليلــة
صيفية لهم على الرض ،تقدم الخرون باإشــارة مــن يــده ،ثــوان معــدودات وتحــول الشــارع
الموحش إلى مسلخ ،أنهمر الرصاص مــن كـل حـدب وصــوب بااتجـاه الراقصـين ،تسـاقطت
أجسادهم السوداء كأعجاز ثقبت دون شفقة ،أنتهت المهمة وعاد أصــحاباها يرفعــون إشــارات
النصر "لقد زنينا باأمهاتهم ولن ينافسونا مرة ثانية فــي أي شـارع باعـد الن" ،عـادوا يمزقهـم
حبور وحشي ,وفــي بايــت كــبيرهم أســالوا حنفيــات الخمــور وصــلعدوا مــن دخــان الحشيشــة،
واستنشقوا الدقيق البايض الذي يأخذ بااللباب وأشعلوا حفلة ماجنة بارقصهم وصراخهم علــى
1
أنغام موسيقى تذكر باموسيقى الذين قتلوهم.

1المقصود هنا مسيرة المليون رجل في أكتوبر 1996م التي قادها لويس فرقان الداعية
السإلمي السإود.
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اغتيـــــــــال
كان يدرك باأن ذلك الفتى العرباي ل يتكلم النجليزية باطلقــة ولــذلك فهــو هــدف ســهل،
عقد العزم علــى القتــل "حــتى ل يشــيء باــي عنــد البــوليس" صــندوق المــال دافــئ ول شــك،
والدكان لم يقفل باعد آخر المدينة في ليلة سبت شتوية ل تاريخ لهــا ،تقــدم يســبقه ظلــه ومثــل
قضاء خائن وجد نفسه أمام ضحيته.
لم يفه باشيء ،أشهر مسدسه في وجه من شـاء حظـه أن يكـون أمـامه فـي تلـك اللحظـة
ودمره بانيرانه ،تراجع المغتــال مــذعورلا إلــى الخلــف محــاولل تغطيــة وجهــه باــذراعيه ،لكــن
الرصاص كان يعرف جيدلا مكان القتــل ،فثقــب الكفيــن والجمجمــة والصــدر ،خمــس طلقــات
مسعورة نهشت الجسد المقابال.
وطأ الجثة باقدمه وباعجلوة خاطفة فتح صندوق المحاســبة وأخــذ الــدولرات وغطــس فــي لجــة
الليل الشتوي المقفر ،قبل عودته إلى مسكنه عرج على أحد الزقة التي يعرفها وأباتاع النشقة
السحرية* وأستعاد توازنه ،وقبل أن يأخــذ حمامــلا ســاخنلا أتصــل باعشــيقته ودعاهــا إلــى حفلــة
صغيرة.
في الصباح التالي كان ينام باين أحضان إمرأته نوملا عميقلا ،باينما فــي الجهــة الخــرى
1
للرض كان ثمة نواوح مكلوم يمزق عنان السماء .

1المقصود  :الكوكاين
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حكايــــــــة
كان لوني مسبة لي والنظرات الزرقاء تكشفني حتى العماق وتجردني مــن إنســانيتي،
كنت أريد الفرار من الشارع الذي أسكنه ،الهـروب مــن لعنــة المخــدرات والقتــل ،سقتـل أخــي
على قارعة الطريق مثل كلب شريد ،وأودت التجارة باالسموم باأباي إلى حفرة السجن العميقــة
حتى قيام الساعة ،عملت مغس ل
ل للصحون والحمامات في مطاعم البيض باأجور باخــس ،أكلــت
البطاطا والخبز لوفر مصاريف الجامعة ،كانت طريقلا طويلة قطعتها وحدي ،محطم القلــب،
ملعــون اللــون ،والن هــا أنــا فــي مكتــبي فــي هــذه العمــارة الشــاهقة أديــر شــركة عملقــة
للنشاءات ،وأبانائي في الجامعات المختلفة ،لكنني ومع هذا الثراء ,ل زلت أحن إلــى طفولــة
سأغتصبت مني وإلى عمر مثخن باــالجراح ،أب ســكير وباــائع مخــدرات وأوم تعمــل فــي بايــوت
الخرين ،وها أنا الن في آخر الطريق .تعبت كثيرلا حتى وصلت ،من قال باأنني أخجـل مـن
لوني ،نعم أنا رجل أسود أوصلته دموعه ومثابارته إلى حيث أراد ,لكنني ل زلت أشعر بافقــود
عارم لشيوء ل أدريه ،شي يء كبير ل حد له يئن باين ضلوعي منذ ســنين طويلــة ،ولــم تســتطع
كل هذه الثروة أن ستسكت صوته الحزين داخلي.
ديترويت –  -96الشتاء
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قطــــــــــــــار
فجأة اندفع ذلك الثعبان الحديدي باأقصى سرعة ممكنة ،كانت اندفاعــة مباغتــة باعجلتــه
الفولذيــة كمــا لــو أنــه وثــب باعرباــاته العشــرين دفعــة واحــدة ،ومثــل وحــش أســطوري أكــل
السيارات العـابارة أمـامه باـدون شـفقة ،وجعـل منهـا ك رات حديديـة مهشـمة ومعجونـة باالـدم
البشري .ثمة صراخ مفزع دوى في ســماء الشــارع قبــل الغــروب باقليــل ،والشــمس صــفراء
بااهتة تلفظ أنفاسها بامشقة ،لم يكن يسمع لــه هـديرلا ،لــم يعلــن عــن قـدومه باصــفارته الطويلــة
المعتادة ،كان ثعبانلا صدئلا أقبل كالصاعقة ألتقم ما أمامه واختفى .ل يحمــل ركاباــلا ول يوجــد
من يقوده ،أتى من اللمكان وفعل فعلتــه ومضــى دون صــوت وكــأنه لــم يفعــل شــيئلا .ثعبــان
أعمى عموده الحديد ونوافذه العتمــة ،ســار علــى قضــبان معطوباــة ،وســكة أقفلــت منــذ 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.
خريف  -99ديرباورن
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غيـــــــــــاب
مات الفتى الفارع الجميل الطلعة الصموت إلل باما تقتضيه لياقة الحديث ،أكلــه فيــروس
الكبد في ثلثين يوملا ،نهشت دودة المرض شجرة عمره ،سبع وعشــرون سـنة ،هــي كــل مــا
أوتي من السنين ،أكملها حتى آخر ثانية ومضــى ،كــان أســمه صــالح ..أخرجــوه مــن ثلجــة
الموات" ،أما عليك فلتبكي البواكي يا صالح" ،وأخذوه إلىالمسجد والشتاء فـي أولــه والثلــج
ل يزال معلقلا على باواباة الريح ،والشجار تواصـل تعريهـا لتن ام قريـرة العيـن فـي حضـن
الزمهرير ،غسلوه ووضعوه وحيدلا فــي صــندوقه الــذي ســيحتويه إلــى الباــد ،ذهبــوا باــه إلــى
الصلة ،باقي وحده آخر الصفوف حتى يحين وقت الصلة عليه ،وحده مثل سقط المتاع وهو
النجم الساطع قبل أيام ،وهو الفــارع الطــول ذو العينيــن الممزوجــتين باالخضــر ،والضــحكة
الطيبة والوجه الجميل ،صلوا عليه وذهبوا باه إلى المقبرة.
كان ناحل العود في موته أسيان الوحشة ،وضعوا الكفن على وجهه مــرة ثانيــة باعــد ان
عفروه باالتراب وأغلقوا عليه التاباوت ،ثم أنزلوه رويدلا إلى بائر القبر السحيقة ،وأهــالوا عليــه
تراب الوداع وعادوا دون أن يلتفتوا إلى الوراء.
شتاء  -2000ديرباورن
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وجه ناحل يشع عميقا في الظلم
تخرج في ليلة ممطرة من عملك بااتجاه البيت ،وحيدلا يجتاحك حنين عارم لوطن باعيــد،
تسوق السيارة على مهول تحت المطر الغريب ،وفي المســجل تضــع شــريطلا مليــئ باالغــاني
التي تجعل الدمع يفر دون قيود ،وثمة باــرد قــديم يعــوي فــي العظــام علــى الرغــم مــن دفــء
السيارة.
تمـر باشـوارع خاليـة فــي هـذه الســاعة المتـأخرة مــن الليـل ،إل مــن الخــوف وأضـواء
النيونات الملونة تتماوج على صفحة السفلت الصقيل الذي غسله رذاذ المطر مثل ثعاباين ل
تدري إلى أين تذهب ،تتلفت يمنــة ويســرة فل تــرى أي مخلــوق ،تمــج ســجائرك واحــدة تلــو
الخرى ،وتزفر الدخان من صدرك سحائب قهر وتعب ،ثمة حزن يستيقظ مثل وحش أعمى
يلتهم كبدك ،وفقود مروع يجتاحك لشياء كثيرة تتجمد في الذاكرة .تــدخل شــارع لـم تــره مــن
قبل لعلك قد نسيت الشوارع فـي شـرودك ،تتوق ف عنـد إشـارة ضـوئية حم راء وأنـت علـى
كرسي القيادة كتمثال يبسته المواجع ،تبدر منك إلتفاتة إلى الجهة اليمنى من الســيارة ،وعــبر
زجاج النافذة رأيت شيئلا ما يتحرك ،كائن ما مقرفص إلى جوار جدار متداعي تحــت المطــر
وحده يرتعش ،يمج سيجارة باجوع وعينان وقادتان تحدقان فيك.
ذات خريف – ذات بالد اسمها أمريكا
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قصـــــص لهــــــــا رائحــــــــة

)(112

بانـــــت عــــــــرب
 لكنني هربات معك وأنت السبب في ضياعي الن !! لن أقول أكثر من أنني قد مللت.تلك السمرة التي تشبه العسل ،والعينين النجلويــن ،والقامــة الريانــة الــتي تــذكر باإحــدى
آلهات الشرق ،غدت مجرد فتاة تثير القرف والملل
 يا ابان العاهرةلم يكن أمامها إل أن تنكفئ على نفسها وتبكي ،كرد موجوع لتلــك الصــفعة القويــة علــى
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.وثلثة أشهر حجة كافية للقتل غس ل
ل للعار ,ثلثة أشهر منذ أن غادرت البيت هربالا مع
عشيقها الذي تخلى عنها باعد أن أحس باالملل من صنف واحد قدمته رخيصلا له ،تسع ون يوملا
كاملة قضتها في أسل رة ال زملء الطي بين ذوي العيـون ال زرق ،الـذين ت دافعوا لتـذوق لحمهـا
المحمص ،لم تدر ماذا تفعل بانفسها وباورطتها وعارها فأخذت تبكي ل يسمعها جنس باشر.
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صدفــــــــة
لم يصدق عينيه ،انتفض مثل الملدوغ" ..،إنها هي!!" ,كانت ترقص باحرفة بااهرة دون
رأفة باخصرها النحيل ،في يدها اليمنــى ســيجارة مشــتعلة وفـي الخـرى قـارورة بايـرة حـتى
منتصفها ،وثمة زنجي ،يمسكها باخاصرتها من الخلف ويلتصق باها في عهــر وحشــي" ،إنهــا
هي" .الطعنة كانت قد وصلت إلــى كبــده مثــل النــار ،تقـدم بااتجاههــا مثـل مـوت يبحـث عـن
فريسته والجحيم تضطرم داخله" ،هاي" ,وقف أمامها مباشرة جامد الوجه ،مرتجف الشفتين
والطراف ،كان وجهه مبيضلا من المفاجأة.
توقفت عن الرقص وتراجعـت مــذعورة إلــى الــوراء ،تعــثرت باـالزنجي ووقعـت علــى
الرض ،آل كل شيء إلى الصمت ،كان صمتلا قات ل
ل شديد الدوي ،زحفت على أرباع محاولــة
الهرب ،وقفت على قدميها ورقة في مهب الريح ،وحدهما وكأن ليس ســواهما وجهــلا لــوجه،
أخ وأخته في ملهى ليلي يرتاده الزنوج قبل انهيار العالم باقليل.
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قهــــــــــــر
ديترويت مدينة كبيرة باما يكفي لن يكون لها باضعة سجون ،في أحد هذه السجون التي
تحيط باه دائرة كاملــة الســتدارة مــن الجــدران الملســاء ،الشــاهقة الرتفــاع الملغمــة باأســلك
شائكة تسري في عروقها وحوش الكهربااء ،في غرفــة منعزلــة منـه كــان وحــده مثـل وحــش
جريح في غرفة يســمونها غرفــة الحبــس النفــرادي" ،لــم تمــت رغــم الطعنــات فــي جســدها
النج س ،الكلبة ...الكلبة" ,يصرخ وينهش الجدران باأسنانه فيختلط دمه بالعاباه الذي يسيل على
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 النيــن وكــل ليـل يعلــو نـواحه كـأنه يبشـر باالقيامـة
والقهر داخله في اتقاد.
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اعتـــــــــــــــــراف
أخيرلا أمام نفسها اعترفت باأنها لن تستطيع العــودة إلــى أمهــا وأبايهــا ،وأنهــا قــد أدمنــت
الكوكاين فع ل
ل ولم تعد نزوة عابارة ،وأنها لن تستطيع الفكاك إلى الباد من أسر ذلــك الزنجــي
البشع الــوجه الكريـه الرائحـة ،ول مـن صـديقه البايــض الــذي غـرر باهـا وصــار قــوادلا لهــا
وحارسلا ليليلا في شوارع الليل الطويلة ،تـبيع جسـدها مقاباـل دولرات معـدودات ،كـل مسـاء
تعترف لدموعها ولضياعها منذ أن هربات من البيت أول مرة بااتجاه الجحيم.
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انتظــــــــــــــــار
كــان يظــن أن نتيجــة الفحــص ســترعبه وأنــه ســيقع بااكيــلا علــى حيــاته الموشــكة علــى
النطفاء" ،إيدز..يا لها من نهاية" ،ل شيء من ذلك كله غير باضع صفعات صفع باها وجهــه
وباصق عليه في المرآة ،وندم ماحق يفت فــي كبــده وأحشــاءه المــأدوزة ،كتــب ورقــة الطلق
للتي تنتظره هناك في الوطن البعيد منذ ســنوات طــوال ،وأخــذ دون إدعــاء باطولــة أو تكلــف
ينتظر الموت.
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أمــــــــــــــــــــل
هذه السنة سيقضي دينه والتي تليها سيوفر مبلغلا من المال لكي يــتزوج" ،يكفــي مــا قــد
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 المــرء لعمــره"
يحدث نفسه مطمئنلا .مرت السنين سريعلا كما لو كانت عــود ثقــاب أشــتعل لكنــه ســرعان مــا
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 أســوة بارفــاق غرباتــه ،كــان يجيــد
اللغة النجليزية وقليل من اللباقة ،ولذلك فقد كان هدفلا للـ"باادباويز*" " ,امسكها بايــدك وإذا مــا
داهمك البـوليس القهـا علـى الرض ولـن يس تطيع كائنـلا مـن كـان القب ض عليـك ،عمليـة أو
عمليتين وكل شيء تمام".
منذ أن أمسك باالمسحوق البايض باين يديه ،انفتح أمامه بااب القــدر المريكــي ،النســاء،
الثياب الغالية ،السيارة الفارهة ،كل ما كان يحلم باه صار في متناول اليد" ،جلرباه هذا الــدقيق
وستحصل على نشوة خرافية" كان يبدو مثل المنوم وحينما استيقظ من غفلته كان كــل شــيء
قد فات أوانه ،وأصبح من المسـتحيل علي ه الـتراجع ،أسـودت الـدنيا فـي عينيـه وغـدى مثـل
فراشة تحوم حول النار استعدادلا لنتحارها ،عندما حاول التراجع كان قد تعدى أحد الخطوط
الحمراء ،لذلك كان من سحسن حظه أنه لم يتلرق سوى ثلث طلقات من مسدس كــاتم الصــوت
في رأسه ..ثلث وحسب.
ديترويت -في أيام – في شهور – في سنوات

*بادبويز :أولد سإيئوون
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بارانـــدا ،بارانــــدا وباالنجليــــــــزي BRANDA
فيها ملمح شبه من المطرباة السوداء جانيت جاكسون ،لو أنكم رأيتموهــا تلــك الجمــرة
في صورتها الجديدة فستحدث فتنة عظيمة ،لقد وضــعت حلــق فضــة فــي أذنيهــا وكــذلك فــي
حاجبيهــا وأنفهــا القمــور ،وفــي ،!!.....أســتحي مــن التصــريح خشــية الحــذف أو المنــع لهــذه
القصة ،لكن باإمكانكم تخيل أين وضعت ذلك الحلق الفضي الجهنمي.
مع أنها خجولة جدلا" ،أوه جيسس شي لوكن سرو سكسي*" ,قــالت بارانــدا العجــوز الــتي
تعمل باهمة ابان العشـرين ،وعنـدما أخبره ا عـن ذلـك الشـبه اللعيـن باينهـا وبايـن جـانيت تبـدأ
المصائب ،تزيد في دللها ،تعمل بابطء ،تحرك عجيزتهــا الـتي ل باـأس باهـا باـدلل مضـحك،
"باراندا أريد انتاج" ,ل تلتفت إلري ول تعبرني" آي آم وركن*" ،نعم لكن كالسلحفاة ،كل ذلــك
يحدث عندما أحــدثها عــن الشــبه المســتحيل .نظيفــة جــدلا تخرباــش مثــل قطــة نظــرلا لخبرتهــا
الطويلة في هذا المضــمار ،كــثيرة العــذار شـديدة الغيـرة تعيـش وحــدها مثـل فـأرة مصــاباة
بامرض الترتيب" ،بارا ندا لقد أتينا لكي ننتج وليــس لنعمــل منظفيــن" ،تــترك عملهــا الحقيقــي
وتنشغل باتنظيف "اللين*" وتبدأ روايتها الطويلة التي ذباحتني باها مرارلبا ،عــن حياتهــا وكيــف
أنها كانت تتعاطى الهروين ،وأنها سعيدة باحياتها الحالية رغــم اللم الماضــية ،وأنهــا تشــكر
الخ )جيسس( على هذه النعمة ،وأن لها ولدين لم ترهما منذ عامين وأخ طيب القلب لـم تـره
منذ عشر سنوات ،باعد أن رزق ما ل
ل وفيرلا ،وأنها تستيقظ بااكرلا لتصنع لنفسها فطــورلا خفيفــلا
وتعد كذلك قهوة قوية النكهة" ،باراندا" ،وأنها كانت جميلة جدلا وقد وصلت في جامعــة "ويــن
ستيت* " إلى السنة الثانية في القتصاد ،وأنها تحب الشعر والموسيقى" ،بارانـدا" ومعهــا قطـة
أليفة تحبها مثل عيونها" ،باراندا ..ديد آي لوكن كير*" ,تخرس فجأة كما بادأت عندما أقطعهــا
متبرملا .لقد حدثتها مراوت عديدة عن ض رورة تغليـف وشـحن أكـبر كميـة مـن قطـع الغيـار،
فنحن أقولها للمرة المليون لم نأت للقيام باعمل النظافة والكنس ،فإذا باها تشرح لي باشرود تــام
كما لو كانت في غيبوباة عن تاريخها الشخصي منذ نزولها مــن ســفينة نــوح ,وحــتى وقوفهــا
أمام الكاهن في الكنيسة لتعترف باما ل يعلمــه إل الــ ,مــع أن أمــي ليــس لهــا دخــل فــي هــذه
الرواية المؤثرة ،إل أنها تصر على سلقي باها كل يوم .جحــودة تتقلـب مثــل الحرباـاء وتنفعــل
لتفه السباب ،وتبدأ تكلم نفسها كما لو كانت تنتحب ،وعندما تهدأ تتعـذر باضـغط الـدم الــذي
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دهمها فجأة قبل سبع سنوات ،وأن لها عشيق في الثلثين وأنا عمري ثلثــون ،لكننــي ل أنـام
مع العجائز ،تضحك عن أسنانها المتآكلة عندما تدرك باأنني قد فهمت مغزاها.
على الرغم من عمرها الذي تجاوز النصف قرن باأرباع ســنوات ،كمــا أنهــا ذهبــت إلــى
البااما في الخمسة والستين ،وإلــى تينســي فــي الســبعين ،ومــاتت أمهــا يــا كبــدي فــي الواحــد
والستين ،باعدها باسنة توفي والدها الذي كان طيبلا ويشرب حتى أباي ل
ض لونه مع أنه أسود مــن
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 وليــس فــي
الصيف مث ل
ل تستمع لـ"ويتني هيوسـتن*"  ,ويسـحرها ذلـك اللعيـن الجـذاب "وي ل سـميت*"،
وتتمنى أن تكون ممثلة" ,لكنـك علـى أباـواب السـتين أيتهـا القطـة العجـوز" ،وتحـب "جيمـي
كارتر*" لنه كان طيب القلب دمعته قريبة ،وتكره "مارتن لوثر كنج*" لنسه العم توم "الــذي
استخدمه البيض" ,وتكره المسئول الذي يمشي مشيلا شديد النعومة كما لو كان شاذلا ،لنــه لــم
يقل لها "هاي" ،وتحبني لنني جنتل معها ،كما أنهــا تخصــني دون ســواي بابعــض أســرارها
الصغيرة" ،القصة قصة شغل يا ماما ل جنتلــة ول يحزنــون فــي ورشــة أولد الكلــب هــذه",
أسرار نسوية ،مثل أن الحيض ل يزال يدهمها وتسألني عن أحسن الحفاظات النسائية" ،هــل
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 باعيــد إل فــي المناســبات ،وأن
فتاها يشبعها في الفراش ،كما أنها تكره ذلك الزنجي الصلف الذي صرخ في وجهها باوقاحــة
ولسبب ل تدريه ،وأنها ل تشتري السجائر لكي توزعها مجانلا على العاهرات اللواتي يعملــن
مثلها ويقبضن نفس الجر ،وطيبة جدلا لكنها على استعداد لخوض معركة طاحنــة فــي ســبيل
الدفاع عن نفسها ،وأن أحد الوغاد كاد أن يقتلها وكيف جعلهـا تتبــول علــى نفســها مـن شـدة
الخــوف ،باعــد أن هــددها وخيرهــا بايــن الحيــاة والمــوت "باســرعة يــا عــاهرة" ,إن لــم تســلمه
محفظتها العزيزة جدلا على قلبها ،لنها ذكرى من حبيبها الذي قتل قبل خمــس وثلثيــن ســنة
في مشاجرة أثناء لعب القمار.

1

1إشارات:
أوه جيسس  .:يا للمسيح إنها مثيرة جداا.
أي آم وركن :أنا أعمل.
اللين :موقع العمل وهو بشكل طولي بحذاء اللة التي يعمل عليها العامل.
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وأوشكت أن تتعارك غيرة مع تلك "البتــش*" ســوزان كمــا تســميها لنهــا حــاولت أخــذ
فتاها الغالي منها ،لكنها أمسكت نفسها في آخر لحظة خشية أن تفقد عملها ,وليس رهبــة مــن
تلك الساقطة التي تبيع نفسها من أجل حبة سيجارة...،و.........
و......................
باراااااااااااااا ندا!!!.......

ويتني هيوسإتن :مطربة أمريكية سإوداء.
ويل سإميث :مطرب وممثل أمريكي أسإود.
جيمى كارتر :رئيس أمريكي أسإبق.
مارتن لوثر كنج :زعيم الحقوق المدنية المعروف ،قتل عام 1962م على يد متطرف
أبيض.
العم توم :إشارة إلى رواية "كوخ العم توم" التي تحكي عن رجل أسإود مسالم يحب
البيض.
واين سإتيت :جامعة عريقة في مدينة ديترويت.
بتش  :كلبه.
ديد أي لوكن كير :هل تريني مهتماا.
هيل :المقصود الكاتب والممثل الراحل :إليكس هيلي هيل ،كاتب "الجذور" الذي يتحدث
عن تاريخ السود في أمريكا.
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النسة كوكي التي أتت وفي يدها منديل الحزان
قبل ثلث سنوات ليس باالضبط ،ماتت ابانتها باطلقة صغيرة باين الحــاجبين المعقــودين،
كانت بانتلا حلوة سوداء مشدودة الجسد لــم تبلــغ الثالثــة والعشــرين ،فــي تلــك الثنــاء وضــعت
السيدة عفولا النسة فهي لم تتزوج باعــد رغــم الســنين الــتي تحملهــا علــى عاتقهــا ,الــذي كــان
مقوسلا ذات يوم كالوتر ،مولودبلا أنثى فأسمتها على أسم المرحومة الــتي حصــلت علــى طلقــة
صغيرة باين عينيها السوداوين ,عندما كانت باصحبة عشيقها ذات ليلة عند خروجهما من نــاود
ليلي يرتاده الزنوج ,وإثر مشادة سريعة لقت البنت الحلوة حتفها باــدون قصــد ،وعلــى الرغــم
من آلم الوضع وفرحة المولودة الجديدية ،أخرجت النسة كوكي منديلها المقلم الــذي ورثتــه
عن جدتها لبايها ،ومسحت باه النهار المالحة التي سالت وفاضــت فــي وديــان وجههــا الــذي
كان متوردلا ذات يوم ،وأطلقت على البنت الجديدة أســم المغــدورة .والن باعــد ثلث ســنوات
ليس عددلا ،اضطرت النسة المهذباة كوكي لخراج منديل العائلة لتعيــد مســح مــا فــاض مــن
أنهار الماء من عينيها الناعستين ،لن فتاها الغالي والوحيد لقي مصــرعه ،ليــس باطلقــة بايــن
العينين ،بال بادستة من الرصاص مزقت جسده وهو لم يبلغ الثامنة عشرة باعــد ،ل نعلــم لمــاذا
قتل الصبي على الرغم من أنهم يقولون باأنه كان فتلى طيبلا ،في ذلك الوقت كانت المولودة قد
أصبحت في الثالثة ،والمغدورة صارت مجرد صورة بااهتــة فــي الــذاكرة ،أمــا فتاهــا الغــالي
المنكود الحظ فقد أضطرها لخراج منديل الحزان المقلم لتداري دموعها التي ما ظنت أباــدلا
أنها ستذرفها عليه ،يا أل أليس القتيل أبانها!!
ب
ل
ب
على الرغم من أنها هذه المرة لم تنجب ل ولدا ول بانتا ،باــل تفرغــت لحزنهــا الجديــد ،وبايــن
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 أوراقهــم الغيــر مناســبة،
بانكوتين السجائر المتعاقبة على شفتيه ،وكــأنه قــادم مــن بائــر عميقــة ،ل يــرد عليــه أحــد كــيل
مشغول بانفسه.
الدورة رتيبة والعيون مبحلقة من طرف خفي في كومه الــدولرات المهملـة إلـى حيـث
تتكوم في إحدى زوايا الطاولة المرباعة"..طقوها" ،أشرأبات العناق حينما سمعوا تلك الكلمــة
التي تدل على أن قائلها هو الراباح"،يكفيك يا صاحبي ما قد خســرت" ،أحــدهم يغمــز لرفيقــه
متشفيلا" ،قلت لك ألعب مش شغلك" ,يرد عليه باقسوة ويشعل لفافة أخرى.
يواصل الجميع المغامرة والليل ينساب باطيئــلا فــي مســاء ذلــك الحــد الشــتوي الكئيــب،
باينما المطر الثلجي مستمر في غنائه الحزين علــى الرصــفة والشــوارع والوجــوه العاباســة،
"قلت لك ألعب يا حيوان" ,وأباتدأ العراك والشتاء ل يزال في منتصفه.
شتاء  - 96ديرباورن
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 ..ولكن المشكلة في اللسان الجزمة
 ،...أما من جهة عبدالحكيم فقد رجع إلى البيت متذرعلا باوجع أصاباه في باطنه ،مــع أن
ل وجع ول يحزنون ،لكن صاحبنا قرف من حياته" ،ثمانية وثلثين سنة يا خلق الــ ،باــدون
مرة يا قهراه ،نشتغل مثل الحمير ول جمعنا فلس ،كأننا نعمل بافلــوس حــرام فــي بالد أولد
الحرام هذه!" .والقصة ليست وجع ول خراء بال لن عبدالرزاق ذلق اللسان ،القصير القامــة
الذي طحن فمه خلل زيارته للبلد ،ثلث أحوال قات في ستة أشــهر ،طــول الحــول الواحــد
مائة وخمسين ذراع ،كان قد استلم المسكين عبدالحكيم " ،قلــدني الــ قلدة إن موتــك أحســن
من حياتك ،في الرباعين ولقد نشقت ريحة مـرة!"  ،عبـدالحكيم يسـتمع وعينيـه جامـدتين ل
ترمشان ،فاغر الفم تعلو وجهــه أمــارات قهــر قــديم" ،ثلث ســنوات ول جمعــت دولر ،قــل
مجنون أو سكران والسلم!"  .كان حكيم قد شرح قصته مرارلا" ،اشتغلت في كل مكــان فــي
باوفية ،عسكري ،صلياد ،باياع قات ،قبل دخولي مريكن ،وباعد ما دخلت نفس الحظ نيــاك أمــه
وراي" .لكن من يقنع عبدالزراق الذي كان يظن نفسه يمزح" ,شوري لك أقتــل نفســك" ,زاد
فيها كثيرلا ذلك اللعين" ,وال إن الموت أريح ولـول خـوف الـ لقتلـت نفسـي" .أسـلود وجهـه
العاباس وارتجفت شفتاه وغادر باعذر المرض تسبقه دمــوع تحجــرت عنــد باواباــات عينيــه لــم
يرها أحد ,باينما عبدالرزاق يضحك باصوت عال يزلزل الورشة.
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تصاويـــر اليبوســــــة والسمنــــت
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جولـــــــــي
لها شفتان ممتلئتان ،وصف لولي لماع ،وأحمر يقطر عسـ ل
ل واشـتهاء ،ثـم عينيـن لهمـا
ل
لون الماء الزرق حينما يتوحش ،من عند الباب في وجه الشــارع المــذباوع باالثلــج ،عطــرت
الجو "بااي ..بااي" ,مثل عصفور أنطلق لتوه من قفصه وساعة الخمــس دولرات والنصــف،
ولوحت باذراعها وأمام مقود سيارتها جلست.
كانت تمتلك سيارة أنيقة مثلها واختفت عن العين!!
عندما سألت "كيف قتلت تلك الفراشة" ,قيل لي باأنها سحزت من شفتيها وأن قاتلها أودع
في فرجها ل أحد يدري هل كان ذلك قبل الغتصاب أم باعده ,خمس طلقات من مسدس كــاتم
الصوت.
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قصـــــة مايك الطيــــب
كان من عادته أن سيبقي في قارورة الويسكي رباعها ليشــرباها عنــدما يســتيقظ مــن نــومه
وقبل الذهاب إلى عمله ،باالطبع له صديقه يحبها باجنون وباالذات مكــان دفيــئ منهــا ،ويــذهب
إلى عمله منشرحلا ل يكره أحدلا" .واو  ..وي وووه" ,يطلق صوته الحاد عاليلا مترنملا باأغنيــة
ل يفهمها أحيد سواه ،يحبه كل زملء عمله خصوصلا النساء ،وكم تكون فطائره لذيذة حينما ل سيكــلدر
صفوه ،أحمر الوجه فارع الطول تفوح منه دائملا رائحة "الرباع" الطيبة ،فـي المسـاء يضـاجع
صديقته ويشبعها من عواءه ثم يتغرغر باثلثة أربااع قــارورته المثلجــة ،وينــام وإلــى صــدره
يضم باحنان سأم قارورة ممتلئة حتى رباعها ،باينما صديقته يقتلها البرد ،مبتسملا فــي نــومه مثــل
طفل يلعق باوظة باالشيكولته.
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القتــــل
قلبه كان طيبلا والمطعم في كف نهر يهدهده انسياب الماء ،وأمــام دفــتين قــديمتين كانتــا
لسفينة غرقت أعلى البحار اقتعد لينظفهما من الملوحــة وصــرخات البحــارة الغرقــى ،وعلــى
طاولة ليست مستديرة باركت سيدتين في المنتصف من العمر تأكلن باصــمت .أعــاد نظــارته
في انزلقها الخفيف بااتجاه أرنبة أنفه واســتمر فــي عملــه مــن حيــث ل يشــعر ,ترقبــه إحــدى
السيدتين بانظرات لم يعرها اهتمامه ،رفع رأسه فـالتقت عينــاه باعينـي الـتي ترقبــه ،ثـم أعــاده
مطأطلأ ،وباهدوء ميت رفع السكينة التي كان ينزع بارأسها قطرات الملوحــة المتجمــدة ،ومــن
عند العنق ،عنقه الجميل بادأ الذباح باطيئلا متقيئلا كل دمه ومات.
أفزع منظر الدماء رواد المطعم النهري وولوا هلعين .عيناه كانتا متحجرتــان ،ورأســه
المفصولة عن جســده يبتســم ،وفــي بايتهــا أخــذت إحــدى ســيدتا الطاولــة تقــرع نفســها "لــرم يــا
صوفي ،لرم" ؟!
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باحــــــــــــــــــــار
قال أنه سيذهب إلى البحر الكبير" ،فالموت له نفس الطعم واللون على الياباســة أو بايــن
الماء" ,وسيجمع أكبر قدر من الدولرات وسيدور مع خط الستواء ،وسيضاجع كــل النســاء
في كل الموانئ ،وستلوحه شموس الشواطئ البعيــدة ليعــود أكــثرة فتــوة وشــبابالا .عنــدما عــاد
باقدمين تحتذيان حذاء قديملا ويد وحيدة ،لم يسأله أحيد عما حدث له فيده الخشــبية كــانت تتكلــم
باطلقه.
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ثلثـــــــــــــــــة
 ،...وباواباــة المقــبرة الضــيقة لــم تكــن لتتســع لجميــع المشــيعين أثنــاء دخــولهم الطويــل
الغصات والغضب المتصاعد إلى عنان السماء ،توابايتهم كانت متراصة بابعضها جنب باعض
وعندما نهضست مــن آخـر صــفوف المصـلين كنــت قـد صـممت علـى مواجهــة وجـه المــوت
ورصاصاته التي ل تكذب.
وجوههم شاباه صغيرة لها سسمرة وطن باعيد ,الزمــان مــن حــولي كــان لــه طنيــن رتيــب
وثمة سؤال يلح عللي عن حقيقة ترتيبي فـي القائمــة .رفعــت كغيـري عــن وجــوههم الظـامرة
الملطخة بابقايا قطرات ثخينة من الدم لم تمحها مياه الغسل ،ونتف ل ترى لصرخات مكتومة
أنطلقت للمرة الخيرة ،أطراف أكفانهم المبللـة باعطـر ليـس لـه رائحــة ،عينـلي تسـمرتا باتلــك
الوجوه البائسة لطفال لم يحتلموا باعد وباأحدهم باقرية منسية في وطــن منســي تنتظــره إمــرأة
وطفلة تسأل عن أبايها ومتى سوف يعود ،عند أذانهم من الجهة اليمنى إلى الــوراء ،ارتسـمت
ثلث فوهات دموية باحجم رأس بانصر ،تبدوا للرائي كما لو كانت نقاط حــبر ضــخمة ،حيــن
تراجعت مذعوربا إلى الخلف ،كنت في طريقي إلى المقبرة الضيقة الباب أسألني ما الموت؟!
وعندما رأيت التوابايت ستوارى في البادية عرفت ماذا يكون.
غــدت المقــبرة خاويــة إل منهــم ذوي الصــداغ المثقوباــة ،وباعــض مــن"ريــس" تنــاثرت
حروفها في الهواء ،وعند السارية في أعلها أخــذ يرفــرف علــم بالــدهم البعيــد ل تــدري مــن
رفعه ،وعند أول زخة لمطر ميـت ســقط العلــم عــن الســارية سمحــدثا دويــلا مقتــو ل
ل لصــمت ل
سيسمع.
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أليكــــــــــــــــس
شعيرات ذقنه البيضاء المتناثرة منتصبة كانت عنــدما للمــرة الليــدريها تجــرع جرعــة
محرقة من قارورة تسكن جيب سرواله المهترئ ،ظهره للج دار وفمـه معـدوم السـنان ،فـي
الخارج من المقهى يترباص باه الصقيع "هاي هتلر" ،أحد القــدماء فــي المنفــى أراد ممــازحته
فأسكته بايده المرتجفة " هاي شت" ,وباكلمته المباشرة أخرسه أليكــس .انفــه المفلطــح الضــخم
وسط وجهه المتغضن أخذ يحمر عندما اشتعلت الجرعة الكبيرة فــي معــدته "الخرباانــة" كمــا
يسميها ،وعينيه الزرقاوين يقلبهما في الوجوه الشاردة في الوراق الملونة "للكرت" في لعبة
نسيان دائمة ،مكانه كل مكان وحينما تصرعه السكرة يعود إلى شباباه ويبــدأ باســرد معجزاتــه
وكيف أنه كان مقات ل
ل عظيملا في كوريا ل يسـتطيع أحــد مجــاباهته ،وعنــدما ينتهــي مــن سـرد
باطولته المكرورة يقوم باأداء "مارش" عسكري ويؤدي التحية بايــد مرتجفــة ويلعلــع باصــوت
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 وكــن النســاء عليهــن اللعنــة يعشــقنني وكــان لــي أصــدقاء
سكثر".
يجيــب علــى الســئوال باحــدس غريــب قبــل أن سيســأل .القــارورة تســكن جيبــه بابرودتهــا
المحرقة وقبعته المسودة الحواف أخذها من فوق الطاولة ورفع بانطلونه ومسح أنفــه باكبريــاء
كما لو كان ممث ل
ل هزليلا يقوم باحركاته تلك أمــام جمهــور وهمــي ،وتهيــأ للنصــراف" ،هييــه
أليكس هل لزلت تذكر أسم أحد أصــدقاءك أو صــديقاتك القــدماء ،حــتى نبلغــه باوفاتــك حيــن
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 الشــارع اســتل
قارورته وتغرغر باما تبقى منها وذهب باعينيه الزرقاوين وغاب في الثلج.
ديترويت – شتاء وربايع 93
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1هامش:
ثلثه :ثلثة شباب يمنيين لقوا مصرعهم في ليلة واحدة أثناء عملهم في متجر ،أكبرهم ل
يتعدى الثانية والعشرين وأصغرهم في الرابعة عشرة.
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السيدة العزيزة الغالية مس هارييت
عاودت تصنع الغضب مــرة أخــرى ،علمــات الغضــب أعنــي أن ترفــع أحــد حاجبيهــا
مصعرة خدها باعيدلا عني ,عندما أتى باها مسئوول العمال لم ألــق إليهــا باــالل ،ظننتهــا ســتكون
كساباقاتها ،مجرد امرأة سوداء ستهلكني ثرثرة ،وكذلك ستبخ في وجهـي روائـح قاتلـة تـؤدي
إلى الكفر ،قادمــة مــن قناتهــا الهضــمية المنتنــة ,كــانت صــامتة أغلــب الحيــان..هــذه إحــدى
مفاجآتها ..الصمت ،وعندما تحشو فمها باــالتبغ ,تنســى كيفيــة النطــق تمامــلا ،وتتواصــل معنــا
باالشارات المبهمة التي ل نفقهها ،مثل أن تقوم بارسم إشارات أفهــم منهــا نكتــة مــا فأضــحك
ملئ شدقي ،لكنني أفهم أو تفهمني باأنها تريد الذهاب إلى الحمام.
إمرأة في الخمسين لها فم نظيف جدلا من السنان ،يعني باالعرباي الفصيح ل تملــك ســنال
واحــدة ،وبااليطــالي العــوج مــا فيــش اســنان ,أغيظهــا باســؤالها عــن عمرهــا "كــم عمــرك
هارييت ..تسعين؟!" ،أو "أين أسنانك يـا حبوباـتي" ل تـرد لكنهــا تبتســم أباتسـامة خفيفــة لهـذا
المجنون الذي ل يكف عن الثرثرة باسبب وبادون سبب" ،المهم" ترد وهي تنظر إلــى الســقف
في حركة تذكر باأباطال الكرتون منهية أي حديث ل يعجبها.
ثاني أيام عملها تحت إمرتي أتتني بامفاجأة صــغيرة "لقــد أفتقــدتك" ,كــان يومهــا الثــاني
وحسب ،طبعلا لم تقل ذلك إ لل لن العمــل معــي ســهل ،إضــافة إلــى أننــي ثرثــار باطبعــي مــع
النساء ،أحب مضايقتهن والسخرية منهن ،خصوصلا أمثــال هــارييت ،لكنهــا تظــل فــي تبغهــا
العظيم صامتة صمت القبور ،باينما أحاول إخافتها باالفصل من العمل إذا لــم تتكلــم معــي ،فل
ترد لعلمها باأنني أمزح معها .تض ع لقمـة ضـخمة مـن التبـغ المعجـون خلـف شـفتها السـفلى
فتزداد صمتلا على صمت" ،هيه هارييت هذه القصة أكتبها عنك" ،لم تقــل شــيئلا ألقــت نظــرة
عابارة على الورقة التي أكتب عليها كما لو أنها سترى نفســها فيهــا ،وعنــدما لــم تفهــم خطــي
اللعين أولل ،واللغـة المكتوباـة باهـا القصـة ثانيـلا ،أخـذت المكنسـة وبا دأت فـي كنـس الرض،
شهرين لم أسمعها تنطق أسمي ،وحينما تود الذهاب إلى الحمام تناديني من أنفها "هيه ..يــو"
مع معرفتها باأسمي ،شهرين متتاباعين يا خلق ال ،لم تحن علري ولو لمرة واحدة بانطق أســمي
بافمها النظيف جدلا ،حتى أتى ذلك اليوم الذي أتت فيه عاملة جديدة لتعمل معنا ،كانت ســوداء
أسمها ديانا أسم جميل واباتسامة عذباة ،وجسيد فتي على الرغم من تعديها الثامنة والرباعيــن،
كــانت باشوشــة ،رقيقــة ،ســريعة البديهــة ،تضــحك وتمــزح وتعمــل باهمــة ,فجــأة نطقــت مــس
هارييت ،نطقت بافصاحة شديدة ،وضحكت وعلت قهقهتها عندما هــددتها باالســتغناء وإحلل
ديانا بادلل عنها ،ضحكت وتدللت كثيرلا أوشكت على الرقص ،ثم لن تصدقوا ..نطقت بااســمي
كام ل
ل من غير سوء ،أول مرة في حياتي أسمع أسمي ينطق باتلك اللثغة الظريفة ،إسم تنطقــه
امرأة درداء وبالغة غير لغتي ،كان أسمي متموجلا في فمها المطاطي ،يا سادة يا كرام يا بانــي
شعبي ،لقد شعرت العجوز باالغيرة علري من ديانا "السيئة" كما كانت تسميها.
نطقـت أخيـرلا مـس هـارييت السـيدة الســوداء ،القصـيرة القامــة ،الحـادة الصـوت ،العديمــة
السنان ،التي لم تتزوج حتى كتاباة هذه القصة ولن تفعلها باعــد نشــرها أيضــلا ,لنهــا لــم تجــد
الرجل المناسب ،أخبرتني محدقة فــري باجـراءة وكأنهــا قـد وجـدته ذلـك المناسـب ،قلــت مـس
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 فــي لحظــة الكيــف،
فأنها تتصنع الغضب ول تكلمني أو تـرد علري ،أعني مس هارييت الــتي تكلــم نفســها كــثيرلا،
وتخاف على شنطتها اليدوية الفارغة إلل من أوراق ل قيمة لها من أوراق اليانصيب التي لــم
ترباح ،والتي تلعب باأنفها وتقوم باتنظيفــه أمامنــا .مــس هــارييت الغاليــة الـتي تجعلنــي رائحــة
فسائها أدرك تماملا ما معنى أن يصل المرء إلى حافة الجنون.
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واقـــــــــــــــــع
تأكد مـن طعـومه وتفقـد شـباكه وكـذلك المحـرك الـذي يـدفع مركب ه الصـغير باالـديزل
وأنطلق باعد غروب الشمس ،كان بارنامجه قضاء الليل باطوله في عرض البحر ،وعند الفجر
يبدأ حصاد محصوله البحري باعــد أن ألقــى شــباكه أول المســاء .ذهــب باعيــدبلا باإتجــاه منــاطق
تتكاثر عندها أسراب السمك ،أوقف المحرك ،وألقى باالمرساة في العمق المــائي البهيــم حــتى
ل تأخذه تيارات العماق باعيدلا .ألقى نظرة أخيرة علــى طعــومه وصــنانيره وشــباكه قبــل أن
يقذف باها في مهمتها التي يتمنى أن تتكلل باالنجاح ،وعندما تأكد من سير كل شــيء علــى مــا
يرام أخلد إلى النوم .رأى في المنام أنه أصطاد سمكلا ذهبيلا كثيرلا وأشترى باثمنه مركبلا أكــبر
واستأجر صيادين أشداء ،ليعملوا تحت أمرته ،كانت الباتسامة ترتســم علــى شــفتيه الجــافتين
في نومه المزدحم باالحلم ،وعندما اســتيقظ ملســوعلا باحــرارة شــمس الظهيــرة الحارقــة ،لــم
يرى الماء وكأن البحر قد جف مائه فجأة ،وعلى مدى باصـره وفــي كــل التجاهـات لـم يكــن
يرى سوى أخدودلا هائ ل
ل ل نهاية له ،وثمة رائحة باحرية عطنة تجتاح الفضاء.

)(134

Huge life

(135)

صراحـــــــة
كان شيئلا ذلك الذي فعلته شديد السوء ،كنت قد أوهمت الفتــاة باحــبي لهــا وأن حيــاتي ل
معنى لها باعيدلا عنها" ،ملكتي" كما كنت أناديها ،العينان الزرقاوان ،الجسد الوحشــي القامــة،
والشعر المنسوخ منه كل شللت العالم ،كل ذلك كان لي وحدي ،البدوي القــادم مــن أقصــى
ذرة من رمال جزيرة العرب ،لحمها شهي وقالت أنها تحبني ،من الضروري أن تقول ذلــك،
وإ رل ما معنى نعتى باالبدوي ،تركت بايت أمها التي كانت تكرهني لعلكم تدركون لماذا ,وأتت
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،
كانت تبكي حينما طرحت علري استفســارها" ،هــل أنــت مجنونــة" أجبــت ،طبعــلا الــرد بااللغــة
ل ،ك انت فع ل
النجلزية أكثر إثارة  ?Are you crazyحزن ت قلي ل
ل تحبن ي ،له وت باه ا
كثيرلا ثم تركتها ،وذهبت أباحث عن غيرها ،وأثار دموعها ل تزال ندية على صدري.
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فتوحـــــــــــات
محاص ير باالتبغ وباخوره المعجـون بالعـاباي ،أفتـح الشــوارع والحانـات والنسـاء ،باـدوي
أخرق ضل فـي مفـازة الفـولذ ،وعنـدما اهتـديت فـي غاباـة السـمنت ،تلـك الغاباـة الحديديـة
الكائنات ،الحجرية الثمار ،وحييد باساق خشبي ،التبغ يواصل طريقه المظفرة فــي رئــتري كــان
ذلك عندما كنت أدخن ،وأنا أواصل فتوحاتي المدهشة ،وخيباتي الكثار.
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Hustler
ل ،فع ل
ل باما يكفــي لجعــل منــه مغف ل
لم أقصد البتة أن أخدعه ،كان سه ل
ل لــم أســعى إلــى
ذلك ،لكنه وقع في حبالي الخوية ،كان يسأل عني دائملا ويتغاضــى عــن تحــاذقي الممجــوج،
رغم ضخامته الجسدية وقدرته على البطش باي لو أراد ،ما بمنن علري باجميل أسداه لي ،باينمــا
كنت أتصيد أي جميل أسديه إليه واسترجعه منه أضــعافلا ،كــان يســتحي مــن التشــدق باأفعــاله
الحقيقية أمامي حتى ل يحرجني ،باينما أتمادى في شيطنتي عليه ،لم يكن غبيــلا ،كنــت احتــاج
إليه أكثر من حاجته إلري ،أعجبني المر ،أن يكون مثل هذا الشخص المهــاب الجــانب لقــوته
أسير صداقتي الكاذباة ،لم أكتف باذلك وحسب بال وصل باي المر إلى محاولة النتقــاص مــن
ق دره أمـام الخريـن لريهـم ده ائي ،حـتى ثـار ذات يـوم فـي وجهـي ،كـانت ثـورة عارمـة
زلزلتني حتى العماق ،نفــد صــبره وأوصــلته باــذكائي الغــبي إلــى النفجــار ،لــم يقــل أشــياء
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 هــذا المســاء" ،الســماء نائمــة والثلــج مقتــول يلفـظ أنفاســه الخيــرة علــى
السـفلت ،حش رت جسـدي فـي الجينـز وخرجـت ،أدرك وجهـتي جيـدلا ،لحـم إمـرأة وقنـاني
حامضة تصنع العجـائب فـي ذاكرتـي الهرمـة ،الفجـر ص ديقي الـذي أخـذ بايـدي إلـى الـبيت
يتعتعنــي الســكر ،وعنــدما يــدخلني إلــى غرفــتي يعــود هارباــلا ،فقــد كــانت مزدحمــة باــالعطن
والوحشة والوراق والمنري المنثـور فـي كـل الزوايـا ،وباأمنيـات مؤجلـة مـن الكمـد وباضـعة
قصائد ودموع وفضائح تنتظر الغسيل.
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باسرعــــــة
ضحكت البنت كثيرلا عندما سألتها لماذا يجب علينا الخروج إلى البــارات ،أقعــت علــى
طرف السرير تكاد تموت من الضحك ،مع أنني لم أقل نكتة "أريد أن أشرب هذه الليلة حتى
أنسى نفسي" قالت ملوحة بايـدها فــي وجهــي باــدلل محبــب" ،لكننــا سنشـرب هنـا" وغمــزت
باعينها "ثم "...لم ترد باــل واصــلت الضــحك حــتى أضــحكتني ،وكمــا هــي العــادة كــانت هــي
المبادرة ولم أمانع.
مر الوقت مسرعلا مثل حلــم خــاطف ،وهــا أنــا أقـف الن فــي آخـر العمــر وحيــدلا مثــل
شيطان تساقطت أسنانه.
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طقــــــــــس
اغتسلت جيدلا ،حككـت جسـدي باالليفـة حـتى أحمـرر الجلـد ،دنـدنت باعـدة أغـاون أعشـقها
كثيرلا ،تفرست في المرآة وضحكت "هل سجننت" ,أسأل نفســي هــذا الســؤال لننــي كــثيرلا مــا
سمعت صاحبة البيت الثرثارة تتشدق باذلك ،هل كانت تعني ما تقوله فع ل
ل أم أنها تمزح معي
ل يهمني قصدها ,لنني باعد أن تناولت فطـوري أشـعلت س يجارة مـارلبورو بايضـاء اللـون،
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 نســيت هــذه المســميات،
الخوف ،الرهبة ،الحب ،الفرح ،الموت ،اللم ،مسميات كثيرة أنســتني إياهــا حيــاتي الفارغــة
محاو لل أن أرى وجهه البغيض" ،الن" أي حركة سأمل جمجمتك باالرصاص "كان فصــيحلا
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 عنــي
باعد أن قام باتنظيفها جيدلا من باضعة دولرات كانت باحوزتي ،وفر هارباــلا مختفيــلا فــي أقــرب
زقاق .أخذت محفظتي ،نفضت عنها التراب ،وواصلت سيري بااتجاه المقهى العرباي الوحيــد
في آخر الشارع ،وعندما حــدثت الصــدقاء لــم يصــدقني أحــد ،وانفجــروا ضــاحكين" ،كنــت
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 باــأنني
ل قيمة لي ،مجرد شخص منبوذ في هذا العالم ،عندما عدت إلى البيت ،أغلقت باــاب غرفــتي
وخلعت ثياباي باصمت موشك على القتل ،أطفأت النور وذهبت إلى سريري وباكيت.
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إضــــــــراب
"نضرب عن العمل ،رفــض مســئولي الورشــة زيــادة رواتبنــا" ،كــان صــبرنا قــد نفــد،
فقررنا المواجهة ،واحد متردد يشكوا كثرة الدين ،وآخر يقسم باــرأس أمــه أنــه سيمضــي إلــى
آخر الشوط وثالث محايد وعاشر يعلــن رفضــه فــي مســايرة الغوغــاء ،خرجنــا إلــى الشــارع
فتلقفنا حوظ أعور وأبان كلب ،مطر وريح وصقيع ،كان يومنا الول قطعة من جهنم "أصمدوا
يا رجال" ,كنـا نع زي أنفسـنا باالصـبر ،عشـرون يومـلا فـي الع راء دون أي تقـدم يـذكر بايـن
الورشة ونقاباة العمال ،كــانت الهزيمــة تصــرخ فــي العيــون ،هزيمــة سمــرة زاد مــن مرارتهــا
وصول رجال البوليس وكلباهم المتوحشة وهرواتهم المكهرباة ،أخيرلا رضخت النقاباــة ،قيــل
باعد أن أخذت المعلــوم ،ونصــحتنا باــالعودة باــدون تحقيــق أي مطلــب ،ل خيــار إل العــودة أو
الفصل ،عدنا منكسي الرؤوس ،خاويي الجيوب مثقلين باديون ظالمة وباــرد قــاهر يعــوي فــي
عظامنا الياباسة.
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اللعنــــــــــة علـــــــــــى ! ....
"اللعنة" الـبرد شــديد ول أحـد يريــد توصـيلي باسـيارته ,صــببت لعنــاتي علـى الحقـراء
والجبناء والنذال والكفرة والنصارى والبوذيين واليهــود ...و !....مــا دخــل كــل هــؤلء فــي
الموضوع ,كانت عصرية شـتوية لحـد الحـاد ولـم أجــد مـن يقلنــي إلــى "الركيـرد" لقضــاء
الوقت ،وبامجرد أن جلست إلى طاولة الورقة ،أشعلت سيجارة واباتدأت اللعب ونســيت تجمــد
أذنري وأنفي وأصاباعي مر الوقت سريعلا حتى أزف وقـت العـودة إلـى الـبيت ،س ألت لـم يـرد
علري أحد ،خرجت إلى الشارع فقرصني البرد باقسوة ،فعاودت صب لعناتي على.!..........
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تكــــــــــــــــرار
في الصيف نلبس الخفيف العاري ،وفي الشتاء الواقي الثقيل ،يختلف الطقس والثياب،
وحـدها البرامـج تســتمر باتكـرار يـؤدي إلـى الجنــون ،يـوم فــي الحانــات وآخـر فـي ملحقــة
العاهرات ،والتحليق في سموات الكيف وطاولت القمار ،وخــوض المعــارك الوهميــة لتفــه
السباب ،تمر اليام ونحن أجساد خشبية تتقدم بابطء ولكن باثبات إلى النهيار.
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Suicide
كان انتحارلا مروعلا ذلك الذي صنعناه البارحة ،بادأنا أولل بانسف باضع قناني مــن النبيــذ
اليطالي المعتبر ،ثم عرجنا على الفودكا فـ"الهنسي" وعشرات العلب من البيرة الباردة ،كنا
ستة وثمان فتيات فاتنات ،واختتمنا المذباحــة باعــدة لفــائف مــن الحشيشــة الكولمبيــة المرعبــة،
دخرنا حتى أوشكت صدورنا على النفجار وحلقت عقولنا فــي ســماوات لــم تخلــق باعــد ،أتينــا
النساء باشبق من قصفنا المتواصل ،كان هناك محمــد عبــده ،عبــدالحليم حــافظ ،علــي الســمه،
ويتنــي هيوســتن ،لبــوش ،مادونــا ،توباــاك ،أخــذوا يجلــدوننا باأصــواتهم الباعثــة علــى البكــاء
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 أفرغــوا باطــونهم
على الرض ،وثمة فتـاتين تقبلن باعضـهما باسـعار مفـزع ،تجردتـا مـن ثياباهمـا وتضـاجعتا
وهما تصرخان من اللذة ،لم نتحرك من أماكننا ،لم نعر المشهد أدنى أهتمام ,ضعنا في كــون
باهيم يبعث على الختناق" ،يبدوا أن نهايتنا ســتكون هــذه الليلــة" ,نطــق أحــدنا ل نــدري بمــنن
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 المنثــور فــي
كل الرجاء ،لم نقل شيئلا أصابانا خرس كظيم عقد ألسنتنا ،ل ندري في أي وقــت أكلنــا لحمــلا
مشويلا وسلطة ،ل ندري متى نمنا موقنين باالنهاية" ,كان انتحارلا مروعلا ذلــك الــذي صــنعناه
البارحة" ,نطق أحدنا عندما اســتيقظنا صــدفة اليــوم التــالي ،مشــققي الــرؤوس ،ترتســم علــى
شفاهنا اباتسامات بااهتة لشخاص عادوا لتوهم من الموت.

1

 1العنوان الرئيس مأخوذ من رواية للكاتب المريكي"رنشارد فورد بنفس العنوان" حياة وحشية:ـ.
 Hustlerماكر  ،متحاذق.
ويتني هأيوستن ،لبوش.....الخ :مطربون ومطربات أمريكان.
آركيد :محل اللعاب يشبه المقهى.
انتحارSuicide :
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أنا وجدتي ..أحداث ومعارك وعصيد
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فضيحــــة
لم أجد كلمة مناسبة أعربر باها عن موقفي المخزي إلل كلمــة "أيــوه!" خرجــت مرتعشــة،
تجمدت أصـاباعي علـى قفـل صـندوقها الخش بي أثنـاء مـا كنـت أحـاول فتحـه ،كـانت صـدفة
مروعة ،أعني لحظة أن أنكشفت ،كنت قد حسبت كل شــيء بادقــة ،جـدتي فــي "الديمــة" تعــد
طعام الغداء لجدي العاباس دائملا دونما سبب ،وأنا عدت التوي مــن الشــارع باعــد أن حطمنــي
التعب جريلا وعراكــلا ,ومطــاردة بانــات الجيــران الصــغيرات اللــواتي يقــاربانني ســنلا ،البنــات
اللذيذات اللتي كن يأتينني في الحلم فنلعب ألعاباــلا تحمــر لهــا أذنــي ،أعطتنــي صــحن أرز
وقليل من الطبيخ "قد شاموت جوع يا جدتي" ،قصدت أن أجعل صوتي يخرج مرتعشــا كمــا
لو كنت أوشك على البكاء جوعلا ،ألتفتت إلري باكل حــب العــالم "جعــل لــي الطــواعين شــراء،
قــدك ميــت مــن الجــوع" ,هــززت رأســي باخبــث طفلــي واجتهــدت فــي جعــل عينــري تبــدوان
مغرورقتين باالدمع ،حتى أزيد من التياعها وهي المشهورة باحدة العاطفــة ،أكلــت مثــل جــرو
صغير ما قدمته لي ولحست الصحن ،ثم مسحست فمي باطرفي السكم" ،جده شــاطلع أرقــد" ،لــم
أكن قد أنتويت شرلا باها أو عزمت مكرلا ،لم تجبني فقد كانت في معركة طاحنة مع العصــيدة
التي تعصدها ،كان الوقت يقــارب الثانيــة عشــرة والنصــف ظهــرلا ،وهــي تحــاول جاهــدة أن
تكون في موعدها باحيث يأكلها جدي العاباس أبادلا حينمــا يرجــع مــن صــلة الظهــر ،وهــي ل
تزال ساخنة ,وكمن تبذكرت "تشتي تطلع ترقد" ،كنت أباحث بانــاظري عــن أي شــيء يؤكــل،
موزة ،بارتقالة ,أو باطاطة مسلوقة ،أجبت بابرود الموشك على النوم وفمي مفتوح على آخــره
باتثائبة طويلة "أيوه" ،أفرغت العصيد من القدر إلى صحن عميق ،وأخــذت تمســدها بارشــاقة
"بامحواشها" الخشبي الذي يشبه سيفلا صغيرلا ،وقالت كما لو أنها تحدث نفسها "أطلع أرقد يــا
شقاي" ،كنت ماكرلا لكنني لم أكن قد أنتويت العيب أو خططت لما سأفعله لحقلا ،الذي حــدث
هو أنني دخلت غرفتها وقفزت كسباح ماهر إلــى ســريرها الــوثير ،حيــن لح لــي صــندوقها
الخشبي كشيطان يدعوني إليه ،قمت من فوري أعالج القفل لعل معجزة خارقــة تفتحــه ،لكــن
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
لإر
أجد طف ل
ل وباطشت باه ول بانتلا صغيرة إل وسألتها أن تريني كنزها الثميــن ,حــتى صــرت
ل
خطرلا على أقراني جميعا ،كان وجهي يقطر بارائة وأفعالي أقرب إلى أفعال شيطان منها إلى
أفعال طفل لم يتجاوز العاشرة ،حتى كان ذلك اليوم العبــوس ،فقــد ســولت لــي نفســي متاباعــة
زميلة من زميلتي إلى وراء بايتهم ،وكان ثمة أشجار قصيرة السيقان تشكل دغ ل
ل يستحق أن
يكون مكانلا مناسبلا للغتصاب ،تبعتها من حيث ل تشعر ،تلفتت يمنة ويسره وحينما لــم تجــد
عينلا تراقبها كما ظنت ،وباضرباة سريعة مبهــرة أنزلــت ســروالها وأخــذت تتبــول ورأيــت الكنــز
الثمين ،ولنني باطبعي ل أستطيع صبرال تقدمت ناحيتها باعد أن أجريت حسبه باسيطة ،باالطبع كل
حسابااتي كانت تقع على أم رأسي ،مفادها باأن البنت عندما ترانــي أمامهــا مباشــرة سترضــخ
للمر الواقع وتسلمني الكنز الذي ل أدري في سني المبكرة تلك كيــف كنــت ســأتعامل معــه،
وقفت أمامهــا مباشــرة وعلــى شــفتي اباتســامة الظفــر ،وفــي أســرع مــن لمــح البصــر رفعــت
ســـروالها ،وبافتحـــه صـــغيرة مـــن فمهـــا الـــوردي أنقلبـــت المعادلـــة رأســـلا علـــى عقـــب،
"يامه....أبان.....يشتي ,"!!....فجأة أحسست باعناق دموي مع الرض ،فجأة وجــدتني ارتطــم
باقوة باجدار قريب ،فجأآت كثيرة ما باين شد شعري ولي عنقــي ولطــم وجهــي ،وطبعــلا باــدون
مفاجآت رفعت عقيرتي باالنواح وعل باكائي باينما البنت اللعينة ،التي طالمــا آذيتهــا تشــد مــن
أزر أمها لمحوي من الحياة وقد فعلت ذلك على أكمل وجه ،كانت مجزرة مروعة تلــك الــتي
ذقتها وعشتها من يد الديناصور الدمي ،الضرباة القاضية كانت باقسوم عظيم منها تلك الهائلــة
البنيان ،باأنها في المرة القادمة ستقتلني إن عدت إلى التعرض لبانتها ،كان انكساري مروعــلا
شرخني حتى العظم أمام البن ت الـتي كن ت اسـتعرض عليهـا عضـلتي ص باح مسـاء ،كـان
انكسارلا أصاباني باذول أشهر طوال قبل أن أعاود جنوني .عدت زاحفلا مثل سـحلية إلـى ال بيت
وأنا باين الحياة والموت ،واتجهت مباشــرة صــوب "الديمــة" حيــث جــدتي منــذ أول التاريــخ,
تعصد العصيد لزوجها العاباس منذ باداية الخليقة لسبوب ل أدريه حــتى الن ،صــرخت حينمــا
رأتني محطملا والدماء تسيل مــن كــل مكــان فــي وجهــي "يــا نهـوباي نهوباـاه أو شـيء سـيارة
فحستك" ،أخبرتها باالحقيقة كاملة بااستثناء محاولة الغتصاب التي أودت باي ،حينمــا عرفــت
قاتلتي أخذت ستارتها متوعدة باالويل والثبور تلك المرأة التي تجرأت بامد يـدها علــى ملكهــا
الصغير كما كانت تسميني ،وباعز وم ل يلين أنطلقت إلى الحرب ،اقتحمت بايت جارتها المقابال
لبيتنا مثل العصار واتجهت صوب الديمة ،فــالوقت وقــت إعــداد طعــام الغــداء ،وباــدون أي
مقدمات سحبتها من الخلف باشعر رأسها باقوة حتى أوقعتها علــى الرض وأخــذت تكيــل لهــا
الرفسات والصفعات ،كذلك مزقتها عضبا باأسنانها وخنقلا باأصاباعها حــتى أوشــكت فع ل
ل علــى
قتل المرأة ،وأنا من ورائها أولول باحقد وحشي "موتيها يا جدة ..أخنقيهــا ،"..ولن الضــخمة
قد فوجئت باهجوم جدتي الماحق ،لــم تســتطع الــدفاع عــن نفســها ،فرفعــت عقيرتهــا باصــراخ
الغوث وطلب النجدة ،فإذا باثلث عذراوات نواهدلا أباكارلا ،يهبطن من غرفهن العاليــة ،كــذلك
البنت الصغيرة الـتي حـاولت اغتصـاباها ,كن ت أعرفهـن جيـدلا فهـن بانـات المـرأة الضـخمة،
فهجمن على جدتي وأنتزعنها من فوق أمهن باقسوة ،أدركــت باـأن جـدتي فـي موقــف صـعب
فهي تقاتل الن أرباع نساء ،كيس باشري محشــو باالمعــاء واللحــم والعظــام والخـراء ،وثلث
فتيات شاباات فاتنات شديدات القسوة ،بادا وأن جـدتي قـد سغـدر باهـا فأخـذت تتقهقـر أمـام هـذا
المدد المفاجئ ،فعمدت إلى تغيير خطتها من هجومية إلى دفاعية ،لكن الكثافة البشرية كــانت
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من الكثرة باحيث إن إمرأة عجوز في مثل سنها ل تستطيع مقاومتها ،سكــن يناوشــنها مــن كــل
مكان ،أدركت جدتي باحسها العسكري أن مقتلها سيكون في تلــك الديمــة اللعينــة باــدون شــفقة
وبادون رحمة وأيضلا بادون شهود ،فغيرت خطتها تبعلا لتغيير مــوازين القــوى وفــي انــدفاعها
بااتجاه الباب غير معولة على ستارتها ,وما سوف يقوله جدي باوجهه المتكدر عندما يعلم باأن
حرمه المصون قد مشت في الشــارع باــدون ســتارة ،أخــذتني فــي طريقهــا مثـل عاصــفة فقـد
ظللت واقفلا مكاني ولم أحرك ساكنلا ،فيبدو باأن كرة اللحم اللعينة قد كسرتني من الــداخل ولــم
أهب لنجدتها ،وباقيت مشلولل وهي وحدها تواجه مصيرها الذي كنت سببلا فيه ،خرجــت إلــى
الشارع والم وباناتها ورائها ،قذفتني على الرض وقالت كلمتها الشهيرة "اذهب إلى الجامع
يا ابان الكلب وأخبر جدك باالمر" ,الرعب جعـل ج دتي تنط ق باالفصـحى يـا خل ق الـ ،لـم
أنتظر حتى تنتهي من كلمها ،وأنطلقت كالسـهم بااتجـاه المسـجد فحيــاة جـدتي الغاليـة تعتمـد
على مدى سرعتي ،باينما البنات ووالدتهن يواصلن هجومهن المعاكس حــتى اســتطعن حشــر
جدتي في زاوية ضيقة باجوار أحد الباواب المغلقة وأمطرنها باالحجـارة وباــ"محـواش" لعيـن
أسال الدم من رأسها ،وحينما أدركـت باالمنيـة ق د أزف ت قفـزت قف زة يائسـة مفاجئـة أخيـرة،
وأمسكت بارقبة الم وأسقطتها أرضلا "أموت أنا وأنتي يا ملعونة يا بانت الملعون" ,ورباضــت
فوقها باينما الكواعب التراباا يلهبن ظهرها باكل مــا تصــله أيــديهن ،حــاولن رفعهــا مــن فــوق
أمهن ،لكنها رفعتها معها حتى أوشكت على خنق المرأة الضخمة التي كانت تصرخ صراخلا
وحشــيلا صــراخ المــوت ،ولن المعركــة كــانت شــديدة فقــد طــار الغبــار وعل الصــراخ
والغرغرات والسباب والشتائم ،فأخرجت نساء الحارة رؤوسهن من النوافذ ،وعنـدما أدركـن
خطورة الموقف هرعن جميعــلا إلــى الشــارع ،ويبــدو أن وقــودلا جديــدلا قــد انصــب علــى نــار
المعركة ،فقد أنقسم النسوة إلى فريقين ،فريق يؤيد جدتي" ،يا قحاب أرباع نسوان كــل واحــدة
تشتي حمار يكرضها على عجوز ..وال ما يوقع هــذا" ,وشــمرن علــى ســواعدهن وغطســن
في المرجل الكظيم ،سأنتزعت الضخمة باصعوباة من باين باراثن جــدتي وتقهقــرت إلــى الــوراء
مع باناتها ،فأخذت الحمية الفريق الخر"يا قليلت الخير كانت المرة عتموت وعادكن جيــتين
تتعصبين" ودخلن المعركة ،كــانت موقعــة مروعــة لــم تهــدأ وتخمــد نيرانهــا إل باعــد خــروج
الرجال من الصلة ليجدوا نســائهم فــي قتــال ضــار ،وحينمــا شــعر باعضــهم باــأن زوجتــه قــد
سأوجعت ضربالا ،اعتدى باالضرب على آخريات فصــرخن باــدورهن باأصــوات تفطــر الكبــاد،
"يا زوجي زوجاه ..ويا جملي جمله" ,فسأمتشقت الجناباي والتحمت الرجــال ،أتصــل باعضــهم
باالشرطة العسكرية فأتت سياراتهم تحرث الرض حرثلا ،كانت العواقب وخيمة ،فقــد أيســعف
البعض وحبس البعض الخر أما النساء فقد طلقت ثلث والبقيات ضربان ضــربالا أهـتزت لـه
الحارة أياملا عدة ،أما أنا فقد وصلت إلى المسجد والصلة في باــدايتها فقعــدت انتظــر ،ويبــدو
باأن النوم قد أخذني ،ولن جدتي شديدة الـذكاء فقـد عــادت إلـى الــبيت مســرعة باعـد أن رأت
خروج الرجال من الصلة لعداد العصيد لزوجها العجوز الذي حينما علم بادور جــدتي فــي
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 ذلــك اليــوم كــان مختلفــلا ،وصــلها الخــبر باعــد
العصر ،كانت قد جهزت مداعتها ووريقات القــات لخــذ اســتراحتها اليوميــة ,باعــد أن أنهــت
كافة واجباتها تجاه زوجها المتبرم ،كان حنونلا معها تلك العصــرية علــى غيــر عــادته ،كنــت
أشعر أنه يود مصارحتها باشيء خطير ،عندما عاد إلى البيت باعد الصــلة لــم يطلــق أوامــره
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المعتادة" ,يامره لتي التتــن وجهــزي المداعــة وأدي طــاحون القــات و....و ,"....كــان رقيقــلا
تعلوه مسحة بحزن عميقة ،كان عظيملا في صبره ،لم يأكل كــثيرلا ســألته جــدتي مــا باــه "أيــش
فيك اليوم يا حاج" ,لم يرد بال نظر إليها مغرورق العينين وقبلها على جبينها ،أول مــرة أراه
يفعل ذلك ،باعد صلة العصر ذهب إلى غرفتها ،خمس دقائق باالضــبط حــتى ســمعت صــوت
جدتي يشق عنان الصمت ،كان صوتلا محروقلا كما لو أنها تهــوي مــن حــالق ،وســمعت تلــك
الكلمات التي جعلتني أباكي حتى قبل أن أدرك مــا الــذي حــدث باالضــبط "ياولــدي ولــداه ..يــا
حيدي حيداه" ،وباكت كان باكالء مريرلا ،خرج جدي من عندها عــاباس الــوجه لــم يهــتز إيمــانه
شعرة واحدة "أتقي ال يا حجة وأحمديه على كل حــال" ,لــم أفهــم الحكايــة جــدي يــدخل إلــى
حجرة جدتي ،جدتي تطلق باكا لء يهز الحارة ،نساء الحــارة يتوافــدن لــذرف دمــوع المجاملــة،
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 وخرجــت إلــى الشــارع للتســكع
باينما صوت جدتي الجريح يحاصر الحارة من كل التجاهات.
ديرباورن – خريف 98
حكايــــــــــة الحــــــــــرب
فجأة قامت الحرب من مكانها وأصبحت الورشة ساحة ملئمة للعراك ،أخذ عبدال يكيــل
الضرباات إلى زميله السود حــتى أوشــك أن يقتلــه ,مســتعينلا بالــووح خشــبي مليــئ باالمســامير
الصدئة ،ولن الضرب قد يؤدي إلى قتل الرجــل الضــخم الجثــة ،فقـد تـدخل صـراخ النســوة
القريبات من موقع الحادث ليجعل باقية العمال في المواقع الخرى يــدركون أن ثمــة شــخص
يوشك على ملقاة حتفه ،فهرعت المة السوداء وأثناء ركضهم إلى الموقع الذي يصــنع فيــه
الفتى عبدال باجنون أحمق مشروعلا صغيرلا للقتـل ،اسـتيقظت أحقــاد الشــعوب فعقــدوا العـزم
دون تفاهم مسبق على فعص الولد عبدال وهي فرصة جيدة كذلك لتمريــن عضــلت الشــحم
التي يرتـدونها ،وأيضـلا لظهـار مـدى باأسـهم أمـام عشـيقاتهم ،ولن الح ظ دائمـلا أعـور فقـد
تدافعت أمة أخرى بااتجاه الموقعة ،تجلدهم مرارات الغرباة وتاريخ عريق من القهر فــي تلــك
الوطان التي لفظتهم ،وعقدوا النية دون اتفاق مسبق أيضلا علــى الــدفاع عــن اللعيــن عبــدال
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 واســتحدثت أســلحة
متعددة الغراض ،قطع أخشاب ،ألواح معدنية ،قوارير زجاجية ،حتى أوشــك الرجــال علــى
استخدام السكاكين ورباما مسدساتهم التي كانوا يحملونهــا خفيــة ،والنســاء يولــولن ويصــرخن
ويلطمن خدودهن اللماعة ،لم يشددن شعورهن ،لنهن انفقن مبالغ بااهظة للعناية باها وجعلهــا
تللل غريبة من شعور اصطناعي.
ل
هرع مسئولي الورشة الكبار عاقدين العزم هم أيضا أو ليســوا مســئولين ,علــى إظهــار
مدى شدتهم مع عمالهم ،لكن لم يلتفت إليهم أحد ،باــل أن أحــدهم قــد حــاز علــى لكمــة غــادرة
هشمت أنفه وأسالت دمه الغالي.
حينئلذ لم يعد سباد من استدعاء البوليس الذي حضرت منه أمة مدججة بالوازم قمع الفتنــة،
عاقدين العزم هم أيضلا ولم ل على الرفس في المؤخرات والضرب باهراواتهم الحكومية فــي
العناق وهكذا كان ،لكن هذا ل يعني باأنهم خرجوا سالمين فقد أقعدت أحدهم رفســة محكمــة
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أصاباته في خصيتيه وأطارت الشرر من عينيه ،حتى أنه فكر للحظة باأنه سيقدم استقالته مــن
سلك البوليس وينتحر لو أنه خرج باخصيتين معطوباتين.
سسحب عبدال الفأر الشرس من قفاه وسركل في مؤخرته إلـى قلـب زنزانـة ضـيقة وباقـي
ليلتين ،وسأخذ الموشك على الموت إلى المستشــفى وطــرد باعــض العمــال مــن العمــل وأوقــف
آخرين ،وتوقفت النسوة عن شد شعورهن ،سكن قد أقـدمن علـى فعــل ذلــك عنــدما طـال وقــت
المعركة رغم تدخل البوليس ،وفقد البعض أسنانهم ،وتهشمت باعض النوف ولحــت باشــائر
القتل.
س
هدأ الوضع تماملا و أستأنف العمل وكل يلعــق جراحــه ،مقســمين باــرؤوس أمهــاتهم باــأن
المعركة القادمة ستكون أشد هو ل
ل ورعبلا ،ول رحمة فيها حتى وأن أقدمت النساء على نــزع
أطقم أسنانهن ورموشهن الصطناعية.
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أعني  ..عفوا أهذا هو أنتي كاثي
وحدث النهيار الكبير ،أطلقت كاثي مفرقعاتها في وجوهنــا دفعــة واحــدة،كــاثي المــرأة
الوقورة التي ل تتكلم إلل من أنفها إذا كان مزاجها رائقلا ،أكثرت من إرتداء إلـ"مينــي جيــب"
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 ســروالها الــداخلي فنعــوي
باالضحك" ،أوه  "GODيا إلهي ،أرفع صوتي باقصد لعين ،كم أنتي رائعة يا كاثي ،ل ت رد،
تبتسم ،ترمقني بانظرة ماكرة ،نظرة ل أدري لهـا معنــى ،ل أسـتطيع تحمــل كــل هـذه الفتنـة،
تنظر إلري باريبة وكأنها تسأل نفسها هل أعني ما أقول!
كل يوم تأتينا باصبغة شعر جديدة ،مرة بااللون الصفر الغامق ،أو الفاتــح ومــرة باــالبني
أو السود ،ترتدي ثيابالا ضيقه حتى أنها لضيقها ل تكاد تقــوى علــى المشــي ،ســراويل جينــز
من تلــك الــتي ترتـديها الفتيــات المراهقــات ،تنــورات ملونـة ،تــذهب عميقــلا جــدلا جــدلا داخــل
الفخذ ين ،الذي يراها من باعيد يصاب باالجنون،لكنه عندما يقترب منها مندفعبا للغــزل يصــاب
باحرج عظيم فيتلعثم ويناله دش باارد ,عندما يشاهد وجهها وقد مزقتـه أنيــاب الســنين ،فكـاثي
إمــرأة جــادة فــي التقــاط طرائــدها الــتي قيــل باأنهــا تســكرهم أولل قبــل أن تســلمهم جســدها
المكرمش ،فمن هو ذلك المجنون الذي يذهب إلى تلك التخوم باوعيه .كــثيرلا مـا اصـطدم باهــا
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 ،وقــاموا باحفــر
باعض الحفر وزرعوا فيها أعمدة صفراء ،كانت أرباعة أعمدة وفي رأس كل عمود ،وضــعوا
ثلث شموس ملونة ،حمراء وصفراء ،وخضراء ،زمان عندما كنــا أصــغر أعمــارلا ،حطــت
الطيــور عليهــا تلــك الهامــات الملونــة ،وفــد الباــاء لمشــاهدتها وازدحمــت النــاس ،وسحــددت
الوقات ،من الصـباح البـاكر وحـتى الظهــر للطفــال ,ومـن العصـر وحـتى وقـت الغـروب
للنساء ،وباقية الوقت للرجال .كانت أرباعة أعمدة مدهشة غيـرت تاريـخ حارتنــا ،وباـدأ الباـاء
يقسمون باالعمدة ،وبادأت النساء العواقر يقدمن العطايا للعمدة لفك الســحر عــن أرحــامهن،
وكذلك العميان كانوا يتمســحون باهــا طلبــلا لباصــار جديــد .تغيــرت أجنــدات التاريــخ وصــار
لحارتنا تاريخان ،تاريخ قبل العمدة وتاريخ ما باعد العمدة ،هطــل المطــر باغــزارة ،هرباــت
ناجية العوراء مع عبده الدوع ،حبلت امرأة عاقر باعد انتظــار طويـل ،شــفي مجنــون عنــدما
أتته العمـدة الرباعـة فـي المنـام وطهرتـه باأشـعتها الملون ة ،نطـق الحديـد والبهـائم ،رتع ت
الوحوش في أزقة الحارة يرتسم السلم على وجوهها الحيوانية ،صــار للغــراب ريشــلا ملونــلا
وللحميــر أصــواتلا جميلــة ،تنافســت المهــات فــي أطلق الســماء علــى مواليــدهن ،أســماء
العمدة ،تخصص البعض في كتاباة ســيرة العمــدة ،أنتشـرت النهــار ،كــانت أرباعــة أنسهــر،
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 زمــن
العمدة.
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المجنــــــــــــون
أقبل باقامته الشاهقة ،رأسه كانت باين السحاب حيث يسكن المطر ،المطر المختــبئ فــي
شعره والبروق والصواعق ،في قدميه تجلجل قيود حديدية وفي يديه وعنقه ،تلحقه الطيــور
كما لو كان أحد أفراخها ،وثمة عسكري قميء يسوطه من الخلف" ،أمشي يا مجنــون" .كــان
يتقدم بابطء تحرقه ضحكات الناس ،هرعست لمشــاهدته ،ولرؤيــة وســامة المجنــون فيــه ،كــان
شابالا أخذت "صياد" عقله ،أسرعت تجاهه أريد رؤيته عن قــرب ،ومــن فرجــة صــغيرة بايــن
جمهرة الناس المحايدة ،نفذت ،وجريت صوباه ،تعثرت ووقعت عند قدميه ،سكت الناس عـن
ضوضائهم وخرسوا عن الضحك ،تجمد العسكري مكانه ،ومن عــاليه البعيــد هبــط المجنــون
إلتى ،ثلثمائة عام استغرق هبوطسه ،رفعني عن الرض ،أزال عني التراب صامتلا محزونــلا،
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
كم كان الماء منعشلا في تلك المواجل ) ،(1خصوصلا باعـد هط ول المط ر مباشـرة ,حينمـا سكنـا
نغطــس فيــه باأجســادنا الصــغيرة الــتي تشــبه أجســاد الرانــب البريــة ,الــتي كــثيرلا مــا قمنــا
بااصطيادها وسلخها وشليها باعد أن نضرم النيران باين الحجار .كانت تلك اليــام ل تــأتي إلر
مرة واحدة في السنة ،أيام العيد الكبير ،كنا نخرج جماعات لرعي أغنام العيد ،لم يكن هنــاك
مدرسة أو غيرها ،مجرد أطفال يستقبلون العالم باضوضائهم البريئة .الوقت ع ل
لن) (2والنــاس
منشــغلون باالحصــاد ومنــذ عرفــت نفســي والحصــاد حنطــة بايضــاء ليــس غيــر ذلــك أو ذرة
صفراء .كنا جياعلا ل نكاد نشبع ومع ذلك كانت الحياة تعني لنا الشــيء الكــثير ،لســت أدري
ما هو ذلك الشيء على وجه التحديد.
كانت "سجنبنن") (3تبدو مثل عروس مــن قصـب طــري ،محاطـة باالخضـرار مــن كــل جــانب،
وكنت أعجب بانفسي عندما أتسلق تلك الجبال الشاهقة لستمتع بامشاهدة مدينتي الصغيرة من
عول ،وعندما ته سل ليلة العيد نكون قد أعددنا كــل أدوات الســتقبال ،ونبــدأ باالصــياح والتهليــل
والتكبير باعد صلة المغرب مباشرة" ،عيدنا بااكر ..عيد العساكر ..يا هيييه".
في ليلة عيد تلك السنة البعيدة لم يكن منتصف الليلة المشئومة قد انتصف باعــد ،حــتى ســمعنا
دوي انفجار يصـم الذان حطـم زجـاج النوافـذ ،وجعـل كـل مـن فـي المدينـة يه رع لمعرف ة
مصدر الصوت ,لم أحزن عندما وجدت نفسي في مكان الحادث ،ل أدري أي قوة قذفت باــي
إلى هناك ،جثة صديقي مسعد كانت مشوهة تماملا هو ووالده ،لــم أعــرف أنــه مســعد إ ل
ل مــن
كلم الناس الذين رباطوا ما باين لحم الحمار الممزق ،وباعض العلمات في جثة الب وجثته.
كان علنلا محزنلا تلك السنة فقــد فقــدنا أحــد زملئنــا وهــو المشــهور باــالمكر والشــقاوة ،كــان
مهرج الشللة وهو الوحيد الذي كان يمتاز عن البقية باالجسارة والقــدام ،فهــو صــائد الثعــاباين
رقم واحد ،وهو الذي كان يوقع باالثعالب في شباكه.." ،تقولوا من الــذي وضــع اللغــم لمســعد
ولباوه يا رجال" ،كنا نتساءل بابراءة الصغار وخوفهم ،فيأتي الجواب واضحلا "سهم" ،لكننا ل
نستطيع ذكر أسمائهم" ,بم نن" ,يسأل أحدنا باشــغف غاضــب يــود معرفــة الفــاعلين ،ننظــر فــي
عيون باعضنا وكأننا نتفق على إجاباة واحدة مسبقلا" ،ما فيه غيرهم ..المخرباين" ،كانت كلمــة
المخرباين تعني لنــا النــاس القســاة الــذين يزرعــون اللغــام فــي كــل شــبر ول يعرفــون حــتى
أمهاتهم ،كنت باعد تلك الحادثة كلما حاولست تسلق الجبال وصعودها تنهرنــي أمــي "ل تصــعد
إلى الجبال يا حمار وال فسوف تلحق باصديقك مسعد" .أصبحنا محاصرين في كـل تحركتنـا
وتجمعاتنــا ،فلـم نعــد نرعــى الغنــام كمـا كــانت العــادة ،وباـدأنا نسـمع الكبـار يتحـدثون عـن
"المقاومة") (4ورئيستها حليمة ،تلك المرأة التي لم أرها أبادلا والتي صــارت أســطورة تتناقلهــا
اللسنة عبر الغاني" ،مقاومة والريسة حليمة" .ذات ليلة أتاني مســعد فــي المنــام وأخــبرني
باأنه في الجنة وأنه يلعب مع بانات الحور ،وحينما أخبرته أنني أريد أن أذهب إليه ،رد خائفــلا
"ل ...أو لل يجب أن تموت ،والمــوت مــوش ســهل" ،فأخــافني ذلــك .كــانت اليــام الــتي تلــت

 - 1مواجل :جمع ماجل ـ خزانات محفورة في الصخر.
-2ع ل
لن  :آخر الصيف..
.- 3قجنبنن :مدينة تقع إلى الجنوب من العاصمة صنعاء.
.- 4المقاومة :إشارة إلى الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة صنعاء في تلك اليام )السبعينات(.
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الحادث رتيبة مملة ل جديد فيها ،حتى العيد لم نخرج فيه "دوره")(1ولم يطاردنا "النميــر"),(2
الجميع كان خائفلا حتى أتى ذلك اليوم الذي أطبقت فيه حليمة ورجالها على المدينة وحاميتهــا
الحكومية الصغيرة ,كان هجوملا كاســحلا ومقاومــة شـديدة ،ل أدري كيــف وجــدتني أهيــم فــي
الشوارع باين لعلعة الرصاص .كانت الجثث في كل مكان والدم يخضب الجدران وأنا أباحــث
عن حليمة لسألها لماذا قتلت صاحبي مسعد!!!

.- 1قدورة  :نزهأة.
.- 2نمير :تصغير لكلمة نمر ،وهأو المهرج أيام العياد.
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قصة شارع منسسصي
مـن سهنـا تخـرج الجنـائز المنسـية سـلفلا وفرسـان السـبت ،ورجـال الليـالي المشـرعون للقتـل
وجلسات القات المهرب والجاف ،ونساء الشوارع الرخيصات اللواتي يتصيدن المسنين باعــد
ذهــاب الشــمس ،وأولئــك الــذين يتصــنعون الجنــون باــأكلهم لــبرازهم أو النبــاح مثــل الكلب،
والصراخ باأصوات وحشية ل معنى لها إل تأكيد صفة الجنون عليهم ،إطلق الللحــى الكثيفــة
ولبس الممزق من الثياب ،كي ينالوا رخصة التقاعــد عــن العمــل ،واســتلم معــاش المعــاقين
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
ورشات الضنك الحديدي التي ل تصــل أجورهــا إلل باالكــاد إلــى ســقف الســتة والنصــف مــن
الـدولرات فــي السـاعة .وحــده مقهــى الشـارع المفتـوح لي ل
ل ونهــار سـيتقبل الجميـع ,باـائعي
المخدرات ذوي السلسل الذهبية الضخمة والساور وخواتم اللماس ،والعاطلين عن العمــل
وفتوات آخر الليل ،وصائدي الفتيات الساذجات بادعاوي الحب ،ثم فضــحهن أمــام الصــدقاء
وغير الصدقاء .أرباع وعشرين ساعة والباب مفتوح للعب الورق والقمار ،وبايع المخــدرات
والمسروقات وشرب البيرة ،والمعارك الضارية التي تنشب باين الحين والخر لسباب تظل
مجهولة" ،أعرني صديقتك وسأجعلها تنساك من أول طعنة" ،بتبحتد مكــرور يتلفــظ باــه الفتيــان
حليقوا الرؤوس ،علـى طريقـة الملكــم مايـك تايســون ،فينسـاب مخلـوق الضـحك فـي أزقـة
الشارع الموحلة مثل مارد ضرير ل هوية له" ،كلهلن عواهر ول يمنــع مــن الســتفادة منهــن
فــي أوقــات الزمــات" ،أحــاديث يرددونهــا فيمــا باينهــم وهــم يواصــلون اللعــب ،ويكلومــون
الدولرات أمامهم تل لل صغيرة خضــراء اللــون لصــاحب الحــظ الــوافر ,فــي إحــدى الزوايــا
العارية ثمة دكان تطرقه القدام كثيرلا قبل الســاعة الســاباعة مســالء موعــد إغلق آلــة القمــار,
أقدام الباحثين عن حلم الثراء في ضرباة حظ قد تأتي ذات صدفة ،ضرباة الحظ التي ينتظرها
المسلنون قبل غيرهم والذين يقضون أوقاتهم في الصلة ولعب القمار ،ومراقبــة كــائن السعمــر
المتسرب من باين الصاباع ،وتمني العودة إلى ذلك الزمان البعيد الذي تركهــم وحيــدين علــى
أعتاب القبر.
الزمان المستحيل العودة لنقاذهم من رتاباة الخاتمة والقهقهات الجوفاء والفـواه النظيفـة مـن
السنان ورائحة التبغ وحموضة الكحول في الكباد .كانوا أكــثر شــغفلا باالحيــاة وتمســكلا باهــا،
ولذلك لم يكن مستغربالا أن تكون لحدهم خليلة صــغيرة تعيــد الشــباب إلــى جســده المكرمــش
وروحه المتصلدعة رغم وقاره وتدينه ،أو أن يضـبط أحــدهم باـالجرم المشــهود فــي 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 للــورق باخبــث قـديم .البصـاق فــي
كل مكان والفتيات غاليات المهور ،يتأوهن من غرفهن المغلقة كلما تخيلــن قامــات زملئهــن
شديدي الوسامة والنظارة ،في الجامعات أو الهاي سكول .وتيرة رتيبة لحكاية شارع منسـي،
حتى يأتي وقت تفر فيه إحدى الفتيات مــع أحــد عشــاقها,حيــن ذلــك تشــتعل اللســن باالســباب
والشتائم على رؤوس جيــل ل تعــرف الفضــيلة طريقهــا إلــى قلــوباهم تفــرح قلــوب ،وتتحطــم
أخرى ،باعضهم غ ل
ل وتشفيلا وآخرون يتمنون لو أن لرض تنشق وتبتلعهم باعد ما حــدث ،ثــم
يأتي دور النسيان لبينلبتهم الحكاية مــن أولهــا إلــى أخرهــا مبقيــلا نتفــلا صــغيرة تظــل عالقــة فــي
الذهان للذي حدث لـزوم الـذكرى ،يش ب الطفـال س ريعلا عـن الطـوق ...فـإذا باهـم يملون
الشارع ضجيجلا وحروبالا.
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تأتي الجثث إلى المسجد تباعلا ،جثث أشخاص صــادفتهم باغتــة المنيــة ،فخلــق المــوت منهــم
أعجازلا خاوية وكأنهم لم يكونوا ذات يوم مضى وانقضى؛ ذلك الــذي خــانه قلبــه وآخــر كــان
محظوظلبا ولم يصب سوى باطلقة باين عينيه أثناء مداهمة القتلة للمحل الذي يعمــل أجيــرلا فيــه
من أجل باضعة دولرات ،وباعضهم بالغ باه العمر عتيلا حتى أكرمه الموت بازيارته المتأخرة.
"فــؤاد" يلعلــع باصــوته مــن ســيارات فارهــة "تــم الجميــل يــا جميــل") .(1يقودهــا فتيــان الليــل
والصفقات الســرية ،والمسدســات تحــت الحزمــة والجســاد الضــخمة و"واتســب باــراذه" ),(2
وسلم الصاباع الخــاطف .شــارع تلفــه غللت دخانيــة خفيفــة لهــا رائحــة كبريتيــة حارقــة،
تنبعث من "فورد") (3المنتصب في آخره مثل قلعة مهجورة ،وأيام ل لون لها ،فقدت البهجة،
ونفوس مضغوطة توشك علــى الجنــون شــوقلا وقهــرلا .شــعور مريــع باالفقــد يجتــاح الرقــاب،
والنساء العجائز يملر لن أقدامهن مع نسمات الصيف وبالل الخريف قبل أن يــدفعهن فــتى الثلــج
وكآباة الشتاء إلى بايوتهن المزدحمة بارائحة المرق والفساء .فقد هائل ل سيملس ول يدرك لكنــه
يضج في الحداق ،أرض تصنع حكاياتها باطريقة أخرى لم يألفها سكان الشارع فــي وطنهــم
البعيــد ،حكايــات الصــعود والهبــوط للنــاس فــي مصــارعهم وأقــدارهم العبثيــة التصــاريف،
وقصص المغامرين والساعين إلى المــال باــأي الطــرق الممكنــة وغيرهــا ،وحــدهم القــادمون
ال سجدد يتملكهم شعور مصطنع بارفض ما يجري أمامهم ،وبارفض الرض والتــبرم مــن أبانـاء
جلدتهم الذين لم يكتشفوا من أمريكا باطولها وعرضــها إرل زريبــة الــدجاج هــذه ،لكــي يشــموا
رائحة ضراط المرحوم هنري فورد ،مع أنهم صنعوا المستحيل وأراقوا ماء الوجوه وباــاعوا
الغالي والرخيص ،لجــل الوصــول إلــى أم الــدنيا كمــا كــانوا يســمونها ،ويبــدأون فــي طــرح
نظرياتهم العديدة" ،حيث الخبز يكون الوطن" .كلمــات كــبيرة ينســونها باعــد أول ســنة حينمــا
تنهشهم ديدان الحنين إلى أرض باعيــدة ل تمحــو غبارهــا مــن رئــاتهم أمطــار التاريــخ ،رغــم
النساء الرخيصات اللتي يتم اصطيادهن من شوارع اللذة وأرصــفة الــبيع والشــراء .يحــدث
أن ل يعود أحـدهم ويصـبح فــي عــداد المفقــودين إلــى أن يمـوت ،يحــدث أن تظــل أم قرويـة
ساهرة ليا ول عديدة قاهرة الطول في قريتها النائية ،تنتظر عودة فلــذة كبــدها الــذي لــن يعــود،
تناجي النجوم والقمر والليل الطويل وتسأل ال أن يحفظ الغائب ،ول شيء في الكــون يطفــئ
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 شــيء كــثيرو تنــاول
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 ورؤوســهم باإشــارات غيــر
مفهومــة علــى مــدار الســنة ل يتغيـرون ،نفــس الســحنات ،نفـس النكســارات المرتســمة فــي
العيون .رجال لم يعودوا كما كانوا أول الدهر.
"من كان يصدق أن ذلك العجوز الطيب سيموت باين فخذي عاهرة ألتقطها من الشارع وهــو
العاجز وكبير السن و....الحاج" ،حكاية أخرى من حكايات الشارع التي لم تعد تثير الدهشــة
أو الستغراب "وقف قلبه وهو يرهز وتركته القحبة ميتلا شاخص العينين فاغر الفم ،وهربات
ولم ستكتشف جثته إل باعد أن فـاحت رائحتهـا الكريهـة وزكمـت النـوف ،وملئ ت كـل غ رف
الفندق الرخيص الذي كان يسكن فيه" .كانت صدمة موجعة اجتاحت الشارع ،عن ذلك الذي
كان يصلي الفجر حاضرلا ثم مات مثل كلــب عجــوز بايــن يـدلي عــاهرة قاسـية الشــبع .كــانت
حكاية الموسم حتى أتت حكاية الكنج ،وهو شاب لم يبلغ العشــرين ،ضــخم الجثــة تبــدو عليــه
.- 1فؤاد :مطرب يمني معروف..
ل
.- 2واتسب براذه :تعني باللهجة الدارجة المريكية مرحبا يا أخي..
.- 3فورد :المعنى هأنا مصنع هأنري فورد الصناعة السيارات..
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رقة متكلفة ،يتقلد السلسل والخواتم الذهبية الغالية مثل أمراء العصاباات الذين نشاهدهم فــي
الفلم .كان يأتي باقصة شعره الغريبة ،شعره السبني الذي كان يعقصه إلــى الــوراء مثــل فتــاة
عذراء ،ل ينظر إلى أحد ول يلقي السلم .كان موضع حقد وحسـد كـل أه ل الشـارع باسـبب
كبره الشديد .كان ملعون السيرة مهاب الحضور ،عندما يجلس إلى مائدة القمــار ل يهمــه أن
يخسر باضعة مئات أو آلف من أوراق أونكل سام الغالية لزوم التسلية ويركب علدة عرباــات
حديثة الصنع .كان شديد الذكاء والمكر يلعب بابطاقات الئتمان والدخــار بامجــرد أن يشــاهد
الرقم ،وباعد ذلك تأتي اللوف المؤلفة ،أسطورة حديثة السن كانت تسير على قــدمين يرافقنــه
فتيات رائعات الجمال يشبهن لعب الطفــال ،فتيــات تخــرج التأوهــات محروقــة مــن صــدور
الرجال حينما يرونهن معه ،حتى أتــى اليــوم المشــهود وأقبلــت حشــود البــوليس إلــى المقهــى
ل ذلي ل
وأخذوه مكب ل
ل تلحقه عيون الشامتين الذين باالكاد ل يعرف أحدهم ،لكنه لم يبك أو تبدو
عليه إمارات الجزع أو الخوف.
علم الشارع باأكمله باقصة القبض على الكنج ،حتى سادت على غيرها من الحداث والخبار
والقصص ،وأنقســم الشـارع إلــى قسـم يتحـدث عـن اسـتحالة خروجـه مــن الســجن إلـى يـوم
يبعثون ،وقسم آخر أقسم باشرفه وحياة أمه الغالية أنه سيخرج قريبلا .حدثان ناقشــهما الشــارع
بااستفاضة وإسهاب ،حكاية الكنج المقبوض عليه وحكاية كلينتون وهل سيقوم باضرب صــدام
حسين مجددلا ,أم أنه بانزواته الرئاسية التي تدفع هيلري إلى الجنون مشغول باما هو أهم من
صلدام وقصفه وحصاره وسقط مغشيلا عليه أمام سطوة مونيكا التي ل طاقــة لعــتى الرجــال
قداسة وتدينلا باصدها.
مات ال سمسن موتته المخزية التي لم يقصدها وهو الذي كان قد تـزوج بافتـاة فـي عمـر أصـغر
باناته ،والتي كان يقضي معها شهورلا معدودات ،ثم سرعان ما يفر منها قبل أن تهلكــه وهــي
الشاباة الفائرة الرغبة والجسد" .هرب من تعب الحلل ومات موتة الحـرام" ,جملـة مشــتركة
ترددت على شفاة الجميع ،دفن العجوز ودسفن عاره معه إلى الباد واللعنات تشيعه.
في حياة الليل المدهشة لعل رجال الشارع الصغار باحكم صغر ســنهم كـانوا الملعــونين أكــثر
من أقرانهم الوافدين ،حينما يـدخلون الشــارع فــي فتوحــاتهم اليوميــة باعشـيقاتهم الحسـناوات،
اللواتي سيضربان باوحشية إن تعكر المزاج وأمام المل ،ويزداد كرمهم حينمــا يأخــذهم ســلطان
ال سسكر ،فيتبرعون بانسائهم الصغيرات للصدقاء فيتمنعن وهن الشبقات ،لكنهن يرضخن فــي
الخير" .قحبه بادولر واحد ...يا بالشاه" ،ل سيعرف الكثير عــن أولئــك الــذي أدركتهــم نكبــة
اليدز ،فينطوون محطمين وحيدين في غرفهم مثل الممسوسين وكــأنهم لــم يعــد لهــم وجــود,
حتى عندما يدركهم الموت في زياراته المتكــررة ،يتــم شــحنهم فــي صــناديق خشــبية صــقيلة
بااتجاه الباد حيث تتولى الحكومة المحلية نفقات دفنهم ،والمحظوظ فيهم من وجد مــن يصــلي
عليه ويسير في جنازته.
"يا خلقه ال ...إحنا جينا للبحث عن حياة كريمة أم أتينا لنموت مثل الكلب؟!" يقولها أحدهم
حينما يتعتعه ال سسكر باحكمة مهترئة الفصاحة ،وينســاها صـبيحة اليــوم التـالي حينمـا يواصــل
دورة العناء المعتادة .شارع يصنع حكاياته كل يوم ول يتوقف ،سيدة تحفظ القرآن بادأت تفك
مرباوط السحر وعمــل الحــاجي الشــافية والحارســة مــن العيــن ،باعــد أن اســتغرقتها معجــزة
مفاجأة فصارت مزارلا لذوي العلل ،البــاحثين عــن خيــط أمــل ولــو كــاذب .قــراءة المســتقبل,
قــراءة الكتــاب ،جمــع المحــبين ليــس ضــروريلا أن يكــون باــالحلل ،علج الدمــان واليــدز
والبهاق ،وقراءة الكف ،وكثير من الفتوحات العجازيــة نظيــر مبلــغ زهيــد مــن المــال وكــل
زباون هو وكرمه .فتاة تترك بايت العائلة المحافظة شديدة التدين وتمــرغ وجــه الب الفاضــل
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باين الضفع ،الذي يمتلك "ليكر إستور") ،(1لكي تعيــش حياتهــا العصــرية وتــذهب للعمــل فــي
نادي محترم للعرايا الفاتنــات يــدفع جيــدلا ،ويقــدر كــل التقــدير مجهــود عــاملته المكافحــات،
تعري جسدها السمر كل ليلة حتى موعد ذهاب والدها إلى صلة الصبح ،وهــو الــذي أقســم
أن يزوجها باأكبر مهر سزوجت باه فتاة في الشارع كله والشوارع المجاورة.
"أيوه بانت عرب رأيتها باصحبة شاب أسود قبح الــ وجهــه ،وحينمــا عرفتهــا بانفســي تركــت
"النايت كلوب" وغابات مع عشيقها ،كدت أموت من القهر ،عرباية مع عبد ..يا عاراه" ،كــان
الفتى يحكي لصدقائه قصته وهو يوشك على البكاء.
كسبر أطفال المس وشبوا عن الطوق ،وأنخرطــوا فــي الليــل الطويــل وتســكع النهــار الممــل،
زاروا السـجون مـددلا متفاوتـة ،هتكـوا الع راض وانتشـوا باالكوكـاين ومـا تجـود باـه حقـول
كولومبيا من حشيش ليس له شبيه ,تقوم بارعايته "كــارتيلت "2ثوريــة الصــويا وشــيزوفرنيا
التانجو 3وتماسيح الســامبا .كــانوا رجــالل جــوف شــكلوا عصــابااتهم ليواجهــوا باهــا عصــاباات
الشوارع والحياء الخرى ،تساقط قتلهم وقتلى الخرين ،كانوا قسالة إلى حود جارح ومبكي
يبــدون أكــبر مــن أعمــارهم الحقيقيــة ،معــدنتهم حيــاة القتــل والســلب والنهــب حــتى باــدؤوا
يتناقصون فردلا فردلا" .أين ذهب الرجال؟" كانوا يختفون مثــل فصــوص الملــح بايــن بايــاض
الثلج ول يعودون ،وحدهم كبار السن يراقبون الحداث ل قوة لهـم ،يـثرثرون عـن الماضــي
الذي لن يعود وعن صدام وكلينتون ،يقســمون باــالطلق والشــرف والولد ،تنتفــخ عروقهــم
المتهدلة تأكيدلا لما يقولون وأيهما سيسحق الخر صاحب أركنساس أم يتيم العوجة؟!!
- 97كل الفصول  -ديترويت

.- 1ليكر إستور محل لبيع الخمور.
 -2كارتيلت :عصابات.
 -3تانجو :نوع من الرقص وكذلك "السامبا".
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الطوفان
واستل عنترة العبسي سيفه الخشبي وأخذ يقارع العداء ويجندلهم وأحدلا تلو الخر ،وصهيل
الباجر البــازلتي أســفل خصــيتيه المريضــتين يــدوي باصــوت نكيــر أفــزع باــه الــزوار باقاعــة
العرض ،أكثر من صوت راكبه نعيقلا .ثم تحــدث العرباـان قـال الـراوي":قيــل أدلء المتحـف
المهيب حليقو الوجوه ذوو الباتسـامات الناعمـة  ,وعلـى حيـن غ رة أصـاب سـهم قاتـل قلب ه
الضخم فأرداه قتي ل
ل ،باينما وفي مكان آخر من مضارب القبيلة ،انستزعت باكارة عبلة مــن بايــن
فخذيها القمحاوين ،عنوة.
ملحظة:
علق أحد الزوار ـ كتابالة ـ في دفتر الزيارات ":إن مشهد الغتصاب كان باحق مشهدلا مبهجــال
حقلا ويبعث على السرور".
(
1
)
كالبرق أخذ الصمت يزحف جاهدلا فوق الشياء التي تنتظر بافراغها الهائل ،متســلقلا قامــة
الليل متجهلا إلى حيث أتى بااستدارة قطرهــا ل سيحــد .مــن جلبــه هلميــة ل تــرى ،لــه صــوت
مكتوم يسيل مروعلا في الذان الحية كالزيت المغلــي إلــى درجــة الصــفر ،وأذنــاه الطويلتــان
تتراكضان في مكانهما بابراءة واستسلم وسذاجة ،القمر لم يكن بادرلا والنجــوم عيــون رمــداء
تشع بابريق معدني منطفئ ،وباجوار أذنيه ثمة أذان طويلة سأخرى منتصبة باتحفز ،وذيلــه بايــن
فخذيه ملتو كان وعيناه الكلبيتان فيها يسكن اللشيء من المبالة والحذر والذكاء.
***
الرماد بالونه الميت يترباع داخل كل الشــقوق والمنافـذ فــي غرفتهــا) (2المطفــأة النــور ,إ ل
ل مــن
أمنية تسكنها في أن يتغلب فارسها على موته ويعود إليها من جديـد] .سيقـال ـــ قيــل قـديملا فـي
زمن القبليلة) - (3باأن الضوء الوحيد الذي كان يشع في غرفتهــا ،كمــا تحــدث الســلف الصــالح
ممن سبقوا قريبلا باعد أن باسملوا وحوقلوا وتفلوا باوجه الشيطان ما شاء لهم ـ قيــل ـــ ألنــه كــان
يأتي منهمرلا من شلل وجهها الشفوق ويغمر باسناه ظلم حجرتهــا ،ومــدينتها كــثيرة الكلب
والبواليع المكشوفة والنساء مهجورات الزواج وراء زرقة البحر البعيد ،الشــرفاء القليلــون،
والطفال الذين عادة ما تثقب مؤخراتهم قبل أن يبلغوا الحلم[ .ثلمة دكة حجرية مرتفعة مقدار
شبر عما تحتها ,هكذا أفاد البرناء الــذي قــام بابناءهــا قبــل وفــاته باعــدد مــن الســنين مضــت ,ل
يتعدى طولها الرباعة أذرع أتخذتها كسرير تنام عليه باقية عمرها الذي لم تعشه ،في انتظــار
.- 1حلدث بعضهم عن آخرين مروا سريعلا في دروب الحياة بأن "الشياء لم تكن واضحة المعالم .بل عبارة ـ كانت ـ عــن
أشياء ل مرئية مشوهأة الوجوه والتفاصيل تبعث على الحزن لدرجة جعلت اللحقيــن للــذين مــروا كرامــلا"قيــل ل كرامــلا"
اختلف المحدثون فيما اختلفوا فيه ،ينزون حسرة وندملا"!!.
.- 2انقطع ذلك الفتى المعتوه ]تحدث الرواة عن فتى كان يزور العذراء في حجرتها المنبوذة ليواسيها ،لكنه إذا ما أصــابه
الغضب يقذفها بالحجارة ـ لم يفصح الرواة ـ قيل راو واحد ل أكثر ـ عن سبب غاضــب الفــتى ،ورجمــه للعجــوز القطيعـة[
عن زيارة جميلة بعد أن قأخبر بخبر مفاده أن صديقته قد ذهأبت لتبحث له عن علج يستخلص من نبات أسطوري ،قيــزرع
في أرض البرزخ علله يشفيه من علته المزمنة ،بعد تبرؤ والده منه وعطف الطرقات وغابارهأا عليه وتبنيه ولــدا لهــا يقــود
سيارته الوهأمية فيها.
 لطيفة:لم قيشر الراوي إلى الفتى ل من قريب أو بعيد ،ولم توجد ســيرته مدونــة فــي كتابــاته] .ليــس قــديملا قيــل أن الفــتى كــان
موجودال فع لل .بل ـ كما يزعم البعض ـ ويقرب بصلة رحم للراوي نفسه من جهة أبيه .مع أنه ـ الراوي ـ لــم يؤكــد ذلــك أو
ينفيه[.
.- 3القبليلة :كلمة عامية في اليمن وتعني زمن الرجولة والباء.
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الفارس مبقور البطن ،تنهشه الهوام في إحــدى المغــاور الموحشــة .وقــال أيضــلا البرنــاء لبانــه
الذي بادوره خلبر عنه" :إذا ما سكتب علــى أحــدهم النــوم عليهــا ـــ الدكــة ـــ فلــن تــؤذيبه أررضــه
الرض ول ثعاباين الشقوق" ،وقد كانت هي وليــس ســواها مــن أشــار إليهــا دون أن تــدري،
باينما باعد وفاة البرناء باسنين تتعدى عــدد أصــاباع اليـدين والقــدمين باأرقــام كــثيرة ,نافــذة مغلقــة
منتصف الضياع ستقذف باحصــاة صــغيرة كإشــارة متفــق عليهــا لفتــح البــاب المــوارب ،حــتى
يتسنى لذلياك الرامي باحصاته وشهوته نافذة المرأة السمغفلة) (1المشتعلة باالحنين وحمى الرغبة
والخيانة ،أن يشبعها من معينة الحارق وشفتيه الضامئتين للعق والفحيح.
***
) (2
ل
كانت "صياد"  .في منفاها العالي قد اشتعلت نواحا على الجميـع دون اســتثناء ،حينمـا رأت
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 جــراء أكلهــا للحــم الفــارس ذبايــح القلــب ،باــوخزة ســهم
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 ومشــبعلا باالكليســترول ,وحــتى هــذه
اللحظة ل زالت عظامه مطمورة في قلب الرمال الساخنة تصفر باثقوباها رييح عاصفة ،باينمــا
ظل سيفه غاطس حتى منتصفه في باركة من باول بانات آوى.
***
تقدم مع مجموعة الذيول المشــدودة والعنــاق المنتصــبة إلــى اقــرب زقــاق مظلــم ،ل يــدري
باعينيه الساجيتين ماذا سيقاباله هناك ,سـبقهم باهرولتـه المستأنســة وأقـدامه الرباـع إلـى جـوف
العتمة ،وما أن وطأت قدماه الماميتان أول الخط الفاصل ما باين آخر الشــارع وأول الزقــاق
حتى اباتدأت مراسم الستقبال ،مراسم ل يدري عنها باجمجمتــه الكلبيــة وشــحمها النيــئ شــيئلا
]ويقال باأنها كانت تقلد سيرة فارسها العبسي باحذافيرها وتحذو حذو الرجال في كــل صــغيرة
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 كــل مــا يــدور حــوله قبــل وقــوعه ليتناقــل
الناس حكاياته ،ويتداولون أسمه باحرص( إلى عرجة قدمها اليمنى خوفلا من انتقــاص قيمتهــا
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:) (3
ل
قيل ـ قالوا ـ أن المؤرخ لم يرى العذراء " معذرة هكذا كان العامــة يســمونها" مطلقــا ،لنــه
مات قبل ولدتها بازمن ليس بابعيد .انتهى.
 معلومات على المعلومة:.- 1القمغفلة  :كلمة عامية في اليمن وتعني المرأة الغائبة الزوج.
.- 2صياد  :جنية في الساطير اليمنية.
.- 3قيل ـ لم يتجرأ أحد على القول ـ بأن العذراء في الصل خرافة وأن الموت ،يجقب ما قبله حتى الــدموع ،وأنــه ل يهتــم
بشيء قدر اهأتمامه بفرض سطوته على كل ذي روح.
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في الحقيقة أن الراوي نفسه كان يتهرب من مقابالـة العـذراء لسـبب ل ي دريه ،وهـذا ل يمن ع
باأنه كان قد تنبأ باموتها قبل رؤيته إياها ،بازمن ل يدريه الراوي؛ أكــان ذلــك قبــل ميلدهــا أو
باعد وفاتها ،لهذا لزم التنويه.
***
ولم يخرج ـ قال الراوي ـ قاذف حصاة الليل من بايت الغائبة الــزوج حــتى الن ،فقــد التصــقا
بابعضهما كمــا تلتصــق الكلب بامــؤخرات باعضــها البعــض باعــد الجمــاع ،وباالتــالي فقــد كــان
لقاؤهما عاصفلا له حرارة الجمر ،فلم يستطع منها فكاكلا.
 معلومة أخرى:كان هو الخر ـ القاذف ـ قد ترك ورائه امرأة تضطرم الشهوة داخلها مثلما الرصاص حيــن
انصهاره ،وتغ لرب داخل حـدود وطنـه الضـيق باع د أن رفضـته الحـدود ،والتهمـت الص دور
الجائعة حلمتي صدر امرأته السخية .عندما رفضته الحدود الغرباية ،وعبست شموس الفــاق
مصححا الجملة ـ أنحدر صوب الـداخل عميقــلا بااتجــاه السجـرح،
في وجهه ـ أفاد باعض الثقات
ت
ل
وغادر داره متجهلا صوب الوجع الــذي لــم يتوقــف ،وأنــاخ راحلتــه وهمــومه باجــوار صــمت
الغرباة ونوافذ الراغبات فــي البكــاء علــى أزواجهــن الغــائبين ،حيــث ل يــدرين بايــن ذراعيــه
الحنونتين ماذا يصنعن  ..يبكين أم يطلقن شهيقهن في فلوات الليل.
***
 يا جميلة بمنن هم في سنك...؟!!كان السم الوحيد المناسب الـذي سأطلـق عليهـا قبـل أن ت رى النـور ،ولـم يـورد الـراوي فـي
صحائفه واقعة معينة أو سببلا يدلل باه على المناسبة التي فيها وقع الختيــار علــى هــذا الســم
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 مكاحــل للعيــون ،وصــار
سيفه قطعة حديد صدئة سيصنع منها حداوات لحــوافر الحصــنة المخصــية ،فكتــب عليهــا مــا
كتب.
 توضيح:لم يكتب عليها الشيء الكثير ،فقــط وحــدة طويلــة ملطخــة باالرمــاد والوحشــة ،ووجــه مضــاء
باانتظار التي.
***
ل زالت الذئاب تعوي باالتخمة ـ أفادت المصــادر الطبيــة أن ســبب العــواء النهــم هــو إصــاباة
الدواب باالكليسترول ،لكلها دون حرص من لحم الفارس المنهوش الملطخ باالنفط ـ ول تكــاد
تستطيع حراكلا ،لكنها ما نسيت قط مكان جثة المرحوم المنخورة حتى النخــاع ،وسـيفه الــذي
عضته مرارلا ولم تطحنه أسنانها ،ل زال بادوره مغروسلا في باركة من خرائها الحــامض ذي
الشعر.
***
.- 1في الصل ـ وهأذه هأي الق لصة المرجحة في نفوس القوم ـ أن العذراء كانت خليط من النوثة والذكورة ،وشيء ثالث لم
نقع له على خبر ،مع علم بعض الثقات به ،فهي امرأة في تكوينها ،رجل بفعالها]حدثني الراوي ،خبرر هأو الخر عن آخــر
يليه آخرون ،قال ":المرجح في المر أن العذراء بكت أمومتها الساكنة حتى آخر وريد ،حتى قيل بأنهــا لــم تكــن تتأجــج ــ
المومة ـ إل حين يأتي المساء وقد كانت حياتها كلها مساء ،هأكذا قال أصحاب البراهأين والحجج وغايرهأم مــن الراســخين
في العلم ـ وال وحده أعلم بما قيقال".
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مزق عواؤه) . (1ستارة الصــمت الثقيلــة ،وأرباكتــه الخديعــة والســنان الحــادة باانســعار ،أثنــاء
توغلها ـ تمزيقها ـ في شعره الخشن ولحمه السمصمت .قبل أن يخر معضوضلا حــتى المــوت،
تمنى لو أن اليام تعود باه إلى الوراء]ل يعني الراوي هنا "أورية" الطفال المثقوباــة مبكــرلا،
لكنه يعني شيئلا آخر كما قال كتابايلا في إحدى قراطيسه التي فقدت كغيرها مــع تقــادم اليــام[،
ليعي معنى الزقة المظلمة والذان المنتصبة والفواه المخروطيـة واللعــاب المسـعور يسـيل
منها ،لكنه قبل أن يتم أمنيته كان الموت قد دهمه بارائحته القديمة اللسترد.
***
(
2
)
مر العمر سريعلا وشاخ أقرانها ،وافتتح أباناؤهم وأحفادهم مواخير للثرثرة ،وازدادت كثافة
رماد السنين العجاف مكتسحة مــا أمامهــا حــتى اســتقرت ذراتــه الميتــة فــي حــدقتيها ،وازداد
القلب وجيبلا والحجرة بارودة وعزلة ،والندم على انتظار الذي لن يأتي طعنلا وتشلتف ،والجسد
نورلا وضيالء ... ،لكنها ما انكسرت ول إلى داخلها تسلل اليأس.
***
ل
ل
كان أنينا حاد ا ذلك الذي كانت الصحراء تقذفه في الوجوه ،لم ينتبه إليــه أحــد ،فالســبات كــان
يغشى باصائر الجميع.
***
عندما وجدوها العذراء نائمة عند الظهيرة وقارعة حلمهــا الثيــر ،ويــديها مضــمومتين إلــى
صــدرها الضــامر وعمرهــا قـد ذرتــه ريـاح الســموم فــي ســموات ليــس لهــا أباــواب نومتهــا
الخيرة ،باعد تشبعها باتعب النتظار اللسمجدي ،وجدوها مغمضة العينيــن يمتــح الرمــاد منهــا
ما تبقى من ضياء الجسد ،وعلى شفتيها اللتين لم تنقطعا ثانية واحدة عن اللهج باأســم الحــبيب
البادي اللسيرى ،أرتسمت باشفافية المطر حين ل يأتي باحزنه المفرح في مواسمه ،اباتسامة لم
يفقه سرها أحد.
 ما قبل الخاتمة:.- 1إلى اللحظة الراهأنة " إلتعاش ،لم قتحدد هأوية الصرخة ـ العواء ـ الصاعدة مــن حلقــه ،لشــدة اختلف المحــدثين ـــ قنقــل
الخلف إليها بواسطة طرف ثالث مجهول الهوية مما جعل البعض يفتي بعدم قبول اختلفهم ـ الطرف الثالث ـــ والكتفــاء
بالختلف القائم لذاته دون سند حتى يقضي على الفتنة في مهدهأا ـ في تحديد هأويــة ذلــك الكــائن فطائفــة مــن ذوي الــرأي
الحصيف ـ قالت بعد أن أيدت قوله بأدلة شرعية ل يتسرب الشك إليها ،وبعد التمتمة والنحنحة "لشك أن ذلــك الكــائن مــا
هأو في حقيقته إل كلبب أجربب ويجب قتله درءلا للمة من البلء الذي يحمله" .وأفتت الخرى ـ ل يتسرب الشك مطلقلا إلى
ذهأن عاقل يتوسل السلمة لنفسه فيما أفتت به الطائفة المباركة ـ"فكل ما قالته تلك الزمرة ما هأو إل باطل ،بــل أننــا نــدري
أن التأييد المطلق الذي أطلقوه لتلك الحقيقة المزيفة ،كذب ودجل وزيف ،وتبغي منه فسـادلا فـي الرض ،والحـق نقــول أن
الكائن ال قمختلف في أمره خليط من شيئين ل ثالث لهما" .وعندما سئلوا في إحدى حلقات الذكر التي كانوا عادة ما يقيمونها
لمناقشة ماذا تعني جملة خليط الشيئين على وجه آخر ،قيل أن أحد جهابذة الطائفة الثانية ،ق د فسـر فحـوى المعضـلة ،وأن
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 ديــار عبـس ،لكـن ذلـك الجهبـذ ل
يشير إلى القوائم الكلبية الربع التي كانت مزروعة في جسده الغريــب أصــ ل
ل ،ولمــاذا أصــبح صــوته عــوالء بعــد أن كــان
زئيرال يفلق الصخر!!
 -2تقول الحكاية ـ العمر لم يمر سريعلا مثلما هأو متعارف عليه عند الجميع ،بل بطيئلا ،فقد كان حافيلا بعد ما تمزق حــذاءه،
فاضطر للسير على الشواك الحادة التي كانت بطول سواعد الرجال ،لها كثافة تحجب بها قطر السماء عن الجذور ]خربر
بعض الذين قاموا بغسلها ـ الرجح أنهن قكن نسوة ـ أنهم عندما لمست أيديهم ثــدييها الضــامرين ،صــفع وجــوهأهم حليــب
غاريب الطعم والرائحة ،تفجر من حلمتيها اللتين تشــبهان لــون القبــن عنــدما تلــوحه الشــمس ،وعنــدما ذهأــب الــروع عنهــم
وأرغامهم الفضول على لمسه وجدوه لزجلا ،له لون الزاج عندما تحرقه النار ،كما قخبر أيضلا عــن العجــائب الــتي حــدثت،
ووجدوهأا فيها أثناء الغسل ،مثل اكتشافهم لعنكبوت معمرة سكنت المنطقة الواقعة ما بيــن الســرة والفخــذين ،نســجت فيهــا
خيوط عفتها القديمة إل بعض الجزاء منها[.
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الحكاية) (1لم تبدأ باعـد والظلم ل يـزال يغتصــب وجــوه الشــياء ،ونهــر القهـر مســتمر بامائــة
الصلد يتدفق باغزارة.
 خاتمة الخاتبمبه:أغلق الراوي) .(2كتاباه وقذف باه باعيدلا ،والصمت اللزج في مسيرته المروعة يكمم الفواه،
وفي انتظار ما يأتي لم ينم.
 معلومة مستعجلة:سسمع الراوي من حيث ل يدري وهو يفسر سبب حرقه لوراقه ،أن الــذي دفعــه لــذلك الفعــل
الجبـان هكـذا نعـت تص رفه هـي تلـك العـادة البغيضـة باحـب قـذف الخريـن باسـوء التأويـل
والقصد ،انسل باعدها هاربالا إلى حيث ل يدري ،قبل أن تدركه أيدي العبسيين.
 خبر قيل ساباقلا:اعــترف الــراوي ذات مــرة فــي أحــد مجالســه الخاصــة باــأن كــل مــا رواه ويرويــه مــا هــو
إل ......؟!!!
فاتحة سجبنن 90

- 1انتاب الشك الراوي ،فيما سمع و قخبر عنه ،فقام لفوره وقبل أن تأخذه سنة النوم المؤرقة ،بحرق جميع ما خطــت يمنــاه
ومحو ما ثرثر به لسانه إل قلي ل
ل ،خشية الفتنة وجور التأويل.
- 2تواتر للمرة اللف بعد ألف ألف أن الراوي ذات ليلة مضنية ـ انتابه الشك ـ ل م يشـتك الـراوي فـي حيـاته إل مـن دودة
الشك التي تأكله من الداخل ،وأفقدته أي معنى أو طعم للحياة ـ في نفسه وحقيقة وجوده ،وهأل هأو موجــود فع ل
ل ،أم أنــه قــد
مات ،وما هأذا الواقع أليحياه ،ما هأو في حقيقته إل مجموعة من أشرطة الذاكرة تدور في ذهأنه ،أما هأو كجســد وروح فقــد
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
باانتظار من سيخرج من الحمام أولل ،مطلقيــن التوســلت الموجعــة للمحظــوظ الــذي اســتيقظ
بااكرلا ،فيقهقه الجميع باالضحك باعد فهم المقصود ،باينما من دخل أولل ل يعير البقية سمعلا ،لم
يكن واحدلا باعينه ،كنا كلنا نفعلها رغم معرفتنا المسبقة باطاباور النتظار .كان بايتلا غريبلا يعــج
باــالطواباير ،طــواباير الطبــخ ،طــواباير الحلمــام ،طــواباير النمــل ،الفئــران ،الصراصــير تلــك
المخلوقات المزعجة والجيران المتكبرين ،والمشاكسين الذين ينشرون ذرقهم الجامد في كــل
مكان تطأه مؤخراتهم اللعينة .يأتي جان باقامته الفارعة يمشي بابطء ثقيل مقيــد الحركــة" ،مــا
الذي أصاباها" أسأله باعد تردد طويل" ،الحياة جميلة وموت العصب لشل قدمري" أجاباني وهــو
يجاهد في تصنع عدم المبالة ،لكنني كنت أرى إنكسارلا عارملا في عينيه الزرقــاوين ،يمشــي
متثاق لل باالكاد يسحب قدميه".أتبرز مثل الطفال في حفاظة تحت سروالي ،لننــي ل اســتطيع
النحناء ،هكذا منذ عشر سنوات ،ل شيء جديد ،لكن الحياة حلوة رغــم ذلــك" يطلـق حكمتـه
في وجهي ويبتسم عندما أرى الكذب مواربالا في رعشة شفتيه حينما يضغط باقــوة علــى كلمــة
الحياة .البنت اللذيذة ترمقني باعينيها المشاكستين وتبتسم ،هل كانت تقصدني باخبثهــا النثــوي
المحبب ,كل صباح نستيقظ فريق منهك عظيم اليأس ،ونبدأ في تحريك عجلة اليــوم المعتــادة
باالتســاباق إلــى المطبــخ ،كــل يحــاول أن يجهـز طعــامه قبـل الخريــن ،وتبــدأ رائحـة البصــل
المحروق تزكم النوف ،وتجعل الشارع الــذي نســكن فيـه لـه رائحــة طبيــخ ل تطــاق ،باينمــا
أصوات المطرباين تلعلع في ســماء الــبيت المحشــورة تحــت الخشــب المتآكــل الموشــك علــى
السجود فوق رؤوسنا ،كانت أصوات متنافرة ،صوت يغني للحبيبة الخائنــة والزمــن الغــردار،
وآخــر ينــدب ويلطــم ويتوجــع مــن نــار الحــب وســهر الليــالي ،وثــالث ينتحــب شــوقلا للــوطن
وراعيات الجبال ،كذلك يستمع أحدهم إلى صوت أنثوي متشنج ل يفقه لغته .كنــا مثــل قطيــع
في مهب عاصف يواسي باعضنا باعضلا باالكلمات وطبطبة الكتاف والعناق في العياد ،الــتي
ل طعم لها ول باهجة" ..قرفت من هذه العيشة ،حياة بال معنى" ,جملــة تقــال فــي كــل وقــت.
هل هناك ثمة جدار ندق عليه باجباهنا وأرواحنا ،كي نجد يدلا تنتشــلنا مــن هــذا النفــق المليــء
باالصراصير والفئران والضياع".كنـت مهندسـلا معماريـلا لمـدة ثلثيـن عامـلا" ،"..،والن،"..
أسألة دون أن أرفــع راســي إليــه يصــمت باــدوره قبــل أن يجيبنــي مطلقــلا تنهيــدة ســريعة ،ثــم
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 كــثيرة
كانت تنشب في بايتنا المليء باالمم المختلفة والكائنــات المرئيــة والمجهولــة ,معركــة القمامــة
وتنصل كل فرد من إلقائها فـي صـندوقها ،مقسـملا أغلـظ اليمـان با أنه قـد فعـل ذلـك لم رات
عديدة ،باينما الخرين ل يفعلون شيئلا" ،وأنا مش عبد أباتكم" ،معركة الحلمــام والتســاباق عليــه
"لعنــك الــ أيــش مــن رائحــة" .فــي العــادة تكــون معركــة طاحنــة خصوصــلا إذا مــا تخللتهــا
السخرية" ،اهلكتنــا باــالحليب والــبيض وهــذه هــي النتيجــة ،رائحــة تصــل إلــى آخــر الشــارع
الثاني" .باالكاد بنسف ل
ض المذباحة ،ومــا هــي إل ســاعات أو أيــام معــدودة حــتى تعــود الميــاه إلــى
مجاريهــا لكــي نختلــف ونتعــارك مجــددلا .معــارك مســتمرة ووتيــرة تـدفع إلــى القنــوط وأيــام
متشاباهة ل حراك فيها أو تجديد .معــارك مســتمرة ،ل حيــاة حقيقيــة فيهــا إل بامــا تحملــه مــن
مفاجآت تكون في الغالب غير سارة.
كانت لنا ميول مختلفة وطبائع متنافرة ،نحاول أن نوفـق باينهــا ,أحـدنا يعـود كـل ليلـة مهــدملا
يتعته ال سسكر ،يتصنع المقدرة على المشي دون ترنح ،وباالكاد يدخل غرفته المبعــثرة الشــياء

)(168

متصلب الوجه شارد النظرات ،دقائق معدودة ثـم يعلــو النشـيج المعتــاد ،نشـيج يحـاول أن ل
يسمعه أحد ،نشييج عميق تقشعر له أباـداننا ،نشـيج مج رد يعـبر علنـا جميعـلا .نلـوذ باالصـمت،
ننسحب مطأطئين الرؤوس كيل إلى غرفتـه ونحـن نتصـنع الجلــد .هـي تـدري وأنـا أدري أن
نظراتنا لم تكن أبادلا باريئة ،كانت خلفها نيران هائلة من الرغبة مــن أن ينهــش كــل منــا جســد
الخر باأسنانه حتى الموت .كانت بانت حلوة مليئة باالشهوة التي تسيل من عينيهــا العســليتين،
رغم وقار الحجاب العرباــي الــذي ترتـديه ،اسـأل نفســي مــتى ســوف أنالهــا دون تفكيـر فــي
عــواقب المــور لــو ان أمرنــا أنكشــف ل شــك أن مذباحــة مفزعــة ســوف تــدور ،لــذلك كنــا
حريصين على كتم رغباتنا التي تفضحها العيون ما استطعنا .يقــف جــان شــامخلا أمــامي فــي
شــكله الــذي يبغضــه وأنــا فــي ضــياعي ،مثــل رفيقيــن فــي درب مظلــم ل يعــرف أحــدهما
الخر"،كنت في شباباي قويلا ل شيء يقف امامي ،أجمل النساء سزرن سريري ,"..أنتظر تتمة
الحديث لكنه يتوقف عن الكلم ،فأعود إلى عملي ل أتفوه ول أنبسس ،واليام تزحف باطيئة ل
نحس باها .نفس المشاكل في بايتنا المزدحم بانا نحن المتعــبين حــتى العظــم وجــان زميلــي فــي
العمل ونظراته المكسورة إلى أشياء تتخذ صفة الخصومة عن عمـد وكـأن هن اك مـن يقصـد
ذلك ،وحدها نظرات الفتاة المشاكسة كانت تجعل لليــوم الـذي اراهـا فيـه معنــرى آخـر .نظـرة
واحدة منها تجعلني أجد سبببلا مقنعــلا لهــذا الشــيء الــذي أحملــه علــى عــاتقي والــذي يســمونه
ال سعمر ،كنت مثل ترس صغير في آلــة ضــخمة ل أســتطيع التوقــف وإن فعلــت فسأســحق بال
شــفقة" .ذات يــوم ســأنالها ولتنطبــق الســماء علــى الرض" ,عقــدت النيــة وقــلويت العزيمــة،
عرفت اسمها وعرفت أسمي ,تواعدنا وكنت جمرة من نــار وحيــن أتــى اليــوم الموعــود ،لــم
تأت فانكسر قلبي وزاد الحرمان من هياجي".هل تستطيع القفز عاليــلا ...جــان" ســألته جــادلا،
اباتسم وأخذ ينظر إلى مكان غير مرئي" ،ما الذي جعلك تســألني هــذا الســؤال" ,كــان صــوتلا
عميقلا الذي استفسرني باه "رباما لنني مـؤمن باأنـك شــخص قــوي وقـد تفعلهــا" ,باـذلت جهــدال
كبيرلا في جعل كلمي معقو ل
ل باعيدلا عن الشفقة والعطف ،أطرق كمن يفكر"مــن يــدري..ذات
يوم في المستقبل...رباما" ,التفت إلري باكل قامته وأطلق ضحكة عالية" ,رباما ذات يوم" ,وعاد
الضحك .كانت ضحكة قوية صادقة فيها مرارة واضحة .في إحدى الليالي عدت متأخرلا إلى
البيت ،كنت نصف صــا وح ونصــف ســكران باعــد أن ســكبت جمــر جســدي فــي جــوف أمــرأة
تعرفت عليها في ملهى ليلي.
كانت حفلة مذهلة تلك التي أسستقبلت باها في تلك الليلة ,أحدهم كــان يطبــخ طعــام غــداء اليــوم
التالي ورائحة الزيت تعم البيت ،وثان في الحلمــام يحلــق ذقنــه قبــل زحمــة الصــباح المعتــادة
مدندنلا باأغنية هزلية غير مفهومة ،البعــض جلـس فــي الصـالة يشـاهدون قنــاة الجنـس وآخـر
يؤدي الصلة ،ومن غرفته ذلك الفتى الذي يدركه البكاء كلما أفــرط فــي الشــراب كــان يعلــو
النشيج الليم ،لم أنطــق باشــيء ،أســندت ظهــري إلــى البــاب مثق ل
ل باالهزيمــة وأخــذت أراقــب
المشهد في صمت.
ديرباورن – صيف 2000
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علقة
"اعترف يا ابان الساقطة" .كانت جملة تجعلــه يفــز مــذعورلا مــن نــومه ،وحــده فــي الزنزانــة
الباردة ل يدري له تهمة ،يضمد جراحه ويعــد أوجــاعه ،يحطمــه شــعور عاصــف باالضــياع,
"سامحنا نحن نقوم على حراسة الوطن من المتآمرين ،وأنت ل تريد مساعدتنا" .كان يســتمع
إليه باأمل الغريق ،صوته يبعث داخله ثقة متناقضة ،صوت جلده الهادئ ،ذو الرنة المعدنية
العميقة جلده الذي يتمنى لو أنه يأكله باأسنانه ،لكن الصفعات والركلت حينما تتــوالى علــى
وجهه وأضلعه ول يفيق منها إل في النزنزانة ،كانت تجعله مثل مهبول ل يســتطيع التميــز
باين كرهه وآدميته المهدورة ،وباين عدوه الذي يعصف باه كل يوم" .رغم كل ما لقيتــه علــى
يديك إل أنني احترمــك وأريــد مســاعدتك فع ل
ل ،لكننــي ل أدري شــيئلا ،صــدقني ،توقــف عــن
ضرباي أباوس رجلك" .يستعطفه ،يبكي باين قدميه ،ويقبل الرض لعله يرحمه" .وأنــا كــذلك"
وهو يشده من شعر رأسه باقوة محدقلا في عينيه المتورمتين ،وباصوت يشبه القتــل" ,أصــدقك
لكن الوطن من يدفعني ،فحبه أكــبر مــن حــبي لمــي ولــن أتخلــى عنــه كمــا فعلــت أنــت" .ل
يستطيع الرد ..أوشك أن سيجن "هل الوطن هو العذاب والسحل" ،يســأل نفســه لكــن علمــات
الصدق كانت تبدو واضحة في عيني قاتله ,كان صدقلا محترفلا خليقلا باجلد يــداعب ضــحيته،
لكن عيناه كانتا ميتتين كما لو أنهما قدتا من زجاج" .أشعر باالخجل لكنه الواجب" ,يقولها في
وجهه بابراءة عالية ،ثم ينصرف غامزلا لعوانه باأداء المهمة" .ارحموني جعلت فــداء لنعــال
أمهاتكم" ,يصرخ باهم مسترحملا قبل أن يحطموه" ,إنه الوطن"!!!
شريط القتل اليومي يمر في ذاكرته مثل جنزير مــن فــولذ علــى لحــم حــي ،ورغــم التعــذيب
والسحل المتواصلين كان يفتقد وجه عدوه المحقق ,كان يحن إليه ،ول يشعر باالمان إل بايــن
يديه ،مع أنه أقساهم وأشدهم فظاعة وإيلملا.
والن في هذا الفجر الذي ليس له اسم ،ها هم يأتون إليه ،ويجرونه جـرلا إلـى ق دره المفج ع،
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
القهوة أو أنه سيثرثر معه قلي ل
ل مثل صديق لصديقه ،كما لــو أنــه لــن يحــدق فيــه مثــل جــزار
يتأمل أين سيضع سكينته في الجسد الممزق الذي يرتجف أمامه.
"صباح "!!...لم يستطع النطق باها كاملة ،خرجت مبتورة واجفة ،لثغــاء باعــد أن فقــد أســنانه,
يود البكاء ويأس ما يحرق كبده.
"ألزلت مصمملا على النكار؟!!"
"وشرفك "!!...حاول أن يهادنه ،أن يجعله يصدقه ،هذا الذي بايده مفتاح حياته أو فنائه ،لكنــه
لم يكد يتفوه باكلمته المبتورة حتى ثار جلده مثـل كلـب أص يب بامـس" ,سـأريك كي ف تظلـل
العدالة أيها الحشرة الوضيعة" ،رغم ثورته وجنونه إل أنه لــم يــر عينيــه تكــدرتا أو رمشــتا،
كانتا هادئتين مثل كرتين صغيرتين من فولذ ملون باالبني ،جامدتين وكأن صاحبهما قد مات
منذ زمن باعيد .نالته اليدي والهراوات من كل جانب وصــراخ باهيمــي يــدوي فــي أذنيــه ،لــم
يقف هذه المرة بال أنه قاوم باكل الموت الذي كان يعتمل داخله ،وأخذ ينوش بايــديه العــاريتين
في الوجوه حتى دهمه خدر صاعق تبعه صمت ل يطاق.
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جــدي
أتذكر تلك اليام التي كنت فيها أزعج جدي باأســئلتي الكــثيرة ،خصوصــلا باعــد تناولنــا لطعــام
الغداء البائس في تلك العصاري البعيدة التي استرجعها الن كما لو كانت حلملا باعيدلا أكــاد ل
أستطيع إمساكه ،كان طــوي ل
ل عريـض الكتفيــن ،لـه لحيــة بايضـاء صــغيرة كـانت إحـدى أهـم
مميزات وجهه الوسيم الذي لم تغضنه عاديات اليام رغم بالوغه التسعين .كان من عــادته أن
يتكئ باعد تناول الغداء ويأخذ قيلولة قصيرة ،هربالا مــن إرهــاق ســاعات الضــحى والظهيــرة،
ومن مشاكل الرعية الــذين يقصــدونه لحــل مشــاكلهم المتشــاباكة ،فنســارع نحــن أحفــاده بانيــن
وبانات ،إلى تسلق قدمه الطويلة ،لكي نتمرجح عليها" ,واحـد واحــد يـا عيـال أصــلحكم الـ",
يرفع صوته منبهلا إيانا حينما نوشــك علــى القتــال فيمــا بايننــا ،كــل يريــد أن يســبق الخــر .ل
تفارقه الباتسامة إل حينما يحلف باالنبي "والنبي" ،فنعرف حينها باأن جدنا قد انتاباه الغضــب،
وهذا ل يدركه إل في الشياء الكبيرة التي لم نكن نفقهها ،فنلــزم الصــمت ســوالء ســمعنا هــذا
القسم في البيت أو باين الناس ،وحينما تكون نفسيته صــافية يأخــذ يحــدثنا عــن ضــرورة تعلــم
الصلة كي يحبنا ال" .جدي هل ال طيب"" ،نعم" يــرد علــي باأنــاة وصــبر" ،ويمكــن يكــون
صاحبي؟!!"" ,أيوه إذا سمعت الكلم ولم تؤذ أحدلا" .أسئلة كبيرة وطفل ل يمل الثرثرة ،ومع
ذلك كان جدي يجيبني بايقين" .قال جدي أن ال صــاحبي وســيعطيني حلــوى" ،أخــبر رفــاقي
الصغار مفاخرلا باصديقي الذي يمتلك كثيرلا من الحلوى.
"جدك كذاب" ,كــانوا يمــاحكونني ويشــككون فــي صــدق كلمــي ،فــأثور فــي وجــوههم باكــل
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
يصاحب إل المصليين وأنت عادك) (1صـغير"" ,أيـش الفـرق" ,اباتعـد عــن المماحكــة واســأل
جادلا عن هذا الشيء الذي يجعل ال ل يصادقني" ،الفرق أنه ال وأنت آدمــي مثلنــا"" ،يعنــي
قصدك أن ال ليس مثلنا" أسأل ذلك الصــغير المماحــك" ،ل" ,يجيــب" ،ليــش"" ،لنــه الــ"،
ومع ذلك فقد كنت أحب ال الذي يحدثني عنــه جــدي ،فقــد كنــت أتخيلــه يمتلــك جراباــلا هــائ ل
ل
باحجم السماء ممتلئلا باالحلوى ،ولـذلك فقـد كنـت أصـلي لـه كــي يحبنــي ويعطينـي مـن كيسـه
الكبير .كنت أعتقد باأنه يحبني ول يمكن أن يؤذيني ،حــتى عنــدما كــان باعــض أقرانــي الــذين
يكبرونني يقومون باضرباي ،كن ست أهددهم باأنني سأشكوهم إلى ال ليدخلهم النار .كنت أذهــب
بارفقة جدي إلى المسجد ليعلمني أصــول الوضــوء والصــلة ،وذات مــرة تزحلقــت باطحــالب
البركة ذات الماء الخضر وغطست فــي المــاء مثــل حجــر صــغيرة ,لول وهلــة لــم أدر مــا
أفعل ،ظننت باأن ال سيرسل أحـد ملئكتــه لينتشـلني مـن تلـك البركــة اللعينــة ،وحينمـا أمتل
جوفي باالماء ،صرخت باجــدي الــذي أنتبــه لصــراخي ،فقفــز باكامــل ثيــاباه لنقــاذي ،ولــم أدر
بانفسي إل وأنا في حضن أمي التي كانت تبكي باحرقة .فتحــت عينــي لرى جـدي يبتســم لــي
باحنان" كم مرة قلت لك أن ل تقترب من البركة وحدك يا شقي" ,أخذني باين ذراعيه وقبلنــي
على وجهي فأجهشت باالبكاء"..كان الــ شايشــلني) (2يــا جــد وأنـت الــذي قلــت لــي أنــه يحــب
الجهال" .لم تفارقه اباتسامته المطمئنــة "لــو أراد أن يأخــذك لفعــل لكنــه أراد أن يحــذرك مــن
البركة" .كنت قد عرفت باأن الحلوى التي كــان يعطينــي إياهــا الــ كمــا كــان جــدي يخــبرني
باذلك ،تذهب حلوتها بامجرد أن يشاهد المرء وجه الموت ،فصرت أخاف ال أكثر من حــبي
له.
 - 1عادك :لزلت.
 - 2شا يشلني :سيأخذني..
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كنت أنمو بابطء باينما ظل جدي كما هو منذ عرفته ل يتغير ،وكنت أتساءل هل يقــدر المــوت
عليه ،وهو الرجل القوي الذي يصادق ال ويطيعه .كنت أرمقــسه باعيــن العجــاب والحســد..،
"جدي ل يموت" أغيظ أصدقائي خصوصلا الذين مات لهم قريب" .مــن قــال لــك هــذا" ،كمــا
هي عادتهم كانوا ل يقرون ول يصدقون ما أقوله لهم أبادلا" ,أنــا" ,أجيبهــم باتحــد وعنــاد "كــل
الناس يموتون حتى جدك سوف يمــوت" .مــا كنــت اســمعه منهــم يصــيبني باــالرعب" ،جــدي
يموت مستحيل" .ذات مرة في تلك اليام وكنت ل أزال أحب ال مثل خوفي منه ،قلرر جدي
المضي إلى مكة لداء فريضة الحج ،لست أدري لماذا شعرت باالخوف ،شــعرت باــأن ســفره
سيطول وقد كنت أحبه كثيرلا ،فتمنيت باأن ل يسافر "ليش بااتسافر يا جـد" ،ســألته فــي رجــاء
"لكي أحج ياصغيري"" ،تحج"! سألت نفسي في نزق" ،حـج هنـا يـا جـد" .لول مـرة أسـمع
جدي يقهقه باصوت عال" ،أصلحك الــ يــا بانــي لكــن هــذا ل يجــوز" ,كــم حــاول أن يقنعنــي
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" .ليــش ..كلــه حــج"،
قهقه ثانية وأخذني باين ذراعيه" ،أنا ذاهب لملقاة ال" لــم يكــد يــذكر اســم الــ حــتى باــادرته
"شاتلقى) (1ال هناك؟!" ,سكت بارهة" ،ليس الــ باالضــبط فقــط بايتــه" إجــاباته جعلتنــي أوشــك
على الجنون "يعني ال معه بايت؟!" ,في ذلــك اليــوم رأيــت جــدي فع ل
ل عــاجز عــن الجاباــة,
"وهل يسكن فيه؟" حاولت أن استرسل في أسئلتي ،لكن كــثرة المــودعين لــم تعطنــي فرصــة
لذلك ،لكنني لم أنس" ,سلم عليه وقل له أني أحبه ،وقل له يرسل لي معك حلوى كثيرة".
سافر جدي ومكث طوي ل
ل في تلك الرض التي يسكنها ال ،وكنت أسأل نفسي فــي كــل وقــت
"ترى هل سيتذكرني ال ويرسل لــي الحلــوى الــتي أحبهــا؟!" .مــرت ثلثــة أشــهر تقريبــلا أو
أرباعة لم أعد أذكر ,وأخيرلا عاد جدي مجل ل
ل بابياضه وباتلك الباتسامة التي تشبه الماء ،والــتي
ل تفارقه .كان قد وصل في الليل وأنا نائم وحينما استيقظت في الصباح ،ومثل كلب صــغير
شممت رائحته فاسرعت إلى "المفرج")(2حيث كان ينام ،أنهج بافرح ل يطاق "وين حلوى ال
يا جد ..هو ذكرني؟!!" كنت أول من باادره باالكلم من أحفاده ،أخذني ووضعني على حجــره
وقبلني في جبيني" ,نعم لقد أرسل لك حلوى وملباس"" ،لي وحدي باس..صح!!" كنــت أظــن
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 الــ
الذي أحضرها جدي معه فرحت ونسيت حسدي لهــم ،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 لــذلك ,مــع أننــي كنــت
أتعمد الذهاب مبكربا إلى العامرية") (3عللني أجد ال وحده فأقفز لمعــانقته ولكــن دون جــدوى.
حينما عاد جدي من الحج فتأكد لي تماملا باأن الموت لــن يقــدر عليــه ولــن يجــرؤ علــى أخــذه
كبقية الناس ،لنه قد ذهب إلى حضرة ال وعاد محم ل
ل باالهــدايا للهــل والجيــران والفقــراء،
"كم هو طيب هذا ال" ،كنــت أحــدث نفســي عــن صــديقي الــذي كنــت أحبــه وأخــافه ،لكننــي
قررت أن أحبه فقط دون أن أخاف منه" ،فلـو كــان مخيفــلا لمـا ذكرنـي باهـداياه" ،ولـذلك فقــد
صممت على العودة إلى حبه .ذات مرة مرض جدي وقد كان مرضــلبا شــديدلا ألزمــه الفــراش
باعد عودته بابضعة أيام من مكة ،ولول مرة أرى جــدي القــوي مهزومــلا يهــده المــرض ،باــل
 -1شاتلقى :ستلقى.
 الجهال  :الطفال - 2المفرج :غارفة كبيرة يسكن داخلها كبيرة العائلة في اليمن..
 - 3العامرية مسجد ومدرسة بناهأا الملك الطاهأري عامر عبدالوهأاب أشهر ملوك الدولة الطاهأرية ،في "جبن" بلدة
القاص..
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انني سمعته في مرضه يريد أن يكتب وصيته خشــية أن يقاباــل الــ دون أن يــبرأ مــن ذمتــه،
"إذن فحتى جدي يخاف الموت مثل باقية الناس!!!" .كانت حقيقة مؤلمة ،جدي الذي ل يخيفــه
أشجع الرجال كان يخاف الموت" ,حتى أنت يا جــد!" ســألته وأنــا أوشــك علــى البكــاء "إنهــا
إرادة ال يا صغيري" ,وطأة المرض لم تنسه إيمانه "وهل ال يميــت الــذين يحبهــم؟!!" كــان
سؤا ل
ل مصيريلا باالنسبة لي ،أجاباته تحدد علقتي باـ"ال" بارمتها" ،يميت الجميــع لكــي يــذهبوا
إليه"" ,يميت الجميع!!" د روت في رأســي هــذه الجملــة" الجميــع دون اســتثناء"" ,وهــل يجــب
علينا أن نموت لكي نذهب إلى ال ،لماذا ل يأتي هو إلينا باــدلل مــن أن يميتنــا" .ســكت جــدي
وضمني إلى صدره وأخذ يدعو لي باالهدايــة والصــلح ،وأن يبعــد الــ الشــيطان عنــي .كــان
صدره يعلو ويهبط والعرق يتفصد منه ،وجسمه شديد السخونة لــم تنفــع معــه كمــادات المــاء
البارد ،وكلما اشتدت عليه نوباة الحمى ،نادى رباه باضعف وصدق" لطفك يــا ألــ" .فــي تلــك
الليلة صعدت خلسة إلى سطح بايتنا وأخذت أدعــو الــ أن يأخــذ ملباســي الجديــدة ،والحلــوى
التي أعطاني أياها مقابال أن يستجيب لدعاء جدي ويشــفيه مــن المــرض "ل تمــلوته يــاأل أنــا
فدوك علشــان خــاطري" .كــان الليــل باهيمــلا وأنــا وحــدي علــى سـطح بايتنــا القــديم أدعــو الــ
ضارعلا ،يمزقني الخوف من "صياد") (1وتلهب جسدي ريح با اردة" ،إذا كن ت تحبنـي يـا ألـ
أباق لي جدي" .ويبدو أن ال قد استجاب لتضرعي فلم تكــد تمــر باضــعة أيــام ،إل وجــدي قــد
تعافى وعاد كما كان ،صحيح البدن كأنه لم يمرض .كــبرت وكــبرت معــي تســاؤلتي وظــل
جدي رمزلا أباديلا في ذاكرتي ل يموت .وذات يوم عدت إلى البيت باعد أن تعاركت مع باعض
رفاقي الصغار ،ولنهم كانوا أكثر مني فقد أوجعوني ضربالا ،عدت بااكيلا يسيل الدم من أنفــي
قاصدلا جدي لشكوهم إليه ،كي يخبر ال أن يموتهم ويــدخلهم النــار ،لنهــم ضــرباوني باــدون
شفقة ,دخلت البيت بااكيــا باصــوت مرتفــع كــي يســمع جــدي ويهــب لنجــدتي ،كنــت أغتصــب
الدموع اغتصابالا وأضع قطرات من لعاباي على خدلي لجعل الدموع تبدو غزيرة ،وباد ل
ل مــن
) (2
أن أسمع صوت جدي الذي تعودت عليه "من الــذي ضــرب ابانــي" ،رأيــت أمــي وأخــوتي
وجدتي يبكون ،للحظة شعرت باخيانة لم يكن مقصودلا باها سواي ،وباتلقائية خائفة سألت "وين
جدي؟!!" ,لم يجبني أحد منهم ،أسرعت إلى "المفرج" وقلبي يرتجــف بايــن أضــلعي ،وهنــاك
في مكانه المعتاد رأيته نائملا باإطمئنان ،وتلــك الباتســامة الــتي طالمــا أحببتهــا مرتســمة علــى
للب
ل بابياض هادئ" ،جدي" ناديته مبهور النفاس ,لم يجبني فأرتميت على
محياه الذي كان مجل
صدره باكل ثقلي فلم يـتزحزح ،أو ينطــق باشــيء ,فقـط كــان مغمــض العينيــن والباتسـامة لـم
تفارقه .لم يكن يتنفس أو يتعرق ،جسد باارد ممشوق القامة ل حياة فيه "جدي"!! همســت فــي
أذنه وأنا أغالب دمــوعي ،كنــت مثــل مجنــون صــغير ل أريــد أن أصــدق باــأن الرجــل الــذي
أشترى لي حلوى باالمس قد مـات اليـوم ولــن يضــمني إلـى صـدره مـرة ثانيـة ،ويــدعو لــي
باالهداية ،أو أن يقرصني باأذني حينما أضرب أختي الـتي تصـغرني فـي العمـر .ألتفـست يمنـه
ويسرة ،فرأيت أمي ل أدري مــتى حضـرت ورائــي مباشـرة "مـا باـه ل يـرد علــلي" ,سـألتها
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" ،ميــت لكنــه يبتســم،
وسوف يفتح عينيه الن" .ظلت صامتة تبكــي دون صــوت" ,ليــش مــت اليــوم يــا جــد..ليــش
جعلت ال يأخذك؟!" ,كنت أناجيه وأنا أباكي كل لحظة قادمة سأفقتده فيهــا .شــعرت باــالخوف
من رفاقي حينما يعلمون باموته ،ومن أمي وأخوتي ،ومـن نفسـي ،حـتى مـن الـ ،لقـد أنهـار
 - 1صياد  :جنيه في الساطير اليمنية.
2
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الجدار الذي كان يسندني ،مات جدي" ،ليش يا جد مت ..ليش؟!" ،كان ممــددلا مكــانه صــامتلا
مبتسملا ل يرمش له جفن ،فقط رجل ميت ل يجيب وطفل تطعنه وحشة خائفة ليس لها حنلد.

)(174

ما قالته السيدة عذباة وآخرون
ما قالتغه السيدة عذباة في يوم النار الذي يسبقه شهر الثلج
مطت شفتيها من شدة الحرارة مع أنها كانت ترتدي"الدرع") (1وتضع طرحة خفيفة
على شعرها الشيب ،إل أن العرق كان يتفصد من وجهها العجوز الذي كان فتيــلا ذات يــوم،
"ويش مريكن هذه يا غارة ال نصها نار ونصها ثلج" ،في عصارى الصيف في تلــك الســنة
البعيدة كانت "أمي") (2عذباة قد قضت سنتين كاملتين باعيدة عن باقرتها ،التي كانت تحتفظ لها
باصورة ملونة تناجيها كل حين ،باقرة عادية حمراء اللون ،تــدعو الــ أن يعيـدها سـريعلا إلــى
قريتها النائية في وطنها المنسي لكي تطعــم "سـعيدة" بايـديها ،كــان الــوقت يمـر باطيئــلا عليهـا
فتقضي ساعاتها في شرفة البيت تحرني قدميها" ،قالوا يا وليدي ان الحلناء مبلرد أيام البحمبى".
لها وجه صغير فيه حنان قــديم ،وجســمها قصــير وأمــومي يصــلح للبكــاء بايــن يــديه " ،شــي
وصلتك رسايل من البلد؟!" تسأل ول تنتظر إجاباة ،كأنما لتقطــع الصــمت النــابات بايننــا ،ثــم
تأخذ في التحدث عن شباباها الغارب ،وتحن إلــى نومــة هانئــة تحــت شــجرة "بالــس") (3حيــث
توجد باقرتها ،وحينما تتعب من الجلوس تسأل عن الساعة مســتعدة للــدخول إلــى الــبيت لداء
الصلة "يا وليدي ..ألد) (4حق ال يــلدي حقــك" ,وتنصــرف قبــل أن أجيبهــا عــن الــوقت الــذي
سألتني عنه.

 - 1الدرع  :ثوب خفيف يلبس صيفللا.
 - 2أمي  :للتعظيم.
 - 3بلس :تين.
 - 4أرد  :أعط.
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ما قاله الوالد المقتول قبل أن يموت
هجموا عليه صامتين ،كانوا من باني جلدته" ،واتسب كازن )، "(1فتح لهم بااب المتجر ،لم يكن
ليصدق باأنه فتح الباب فلبقبتبلة ،لم يكن يظن باأن هؤلء "الكوازن") (2قد يقتلونه.
وضع الشرطي مايك تقريره عن الحادثة ,كان ل باد من إيراد اسم الشــرطي ،ليبــدو
الوضع منطقيلا ,وكان آخر سطر يقول "وباعد أن أحضرنا مترجملا يجيد لغة القتيل ،علمنــا أن
ما كان يتمتم باه المغدور وهو يحتضـر كلمـة واحــدة كـان يرددهـا بااسـتمرار "أمــي ..أمـي..
أمي".

 - 1واتسب  :مرحبلا ..كازن  :أبن العم..
 - 2الكوازن  :جمع كازن وهأو أسم تقديري ،لنه ل يأتي هأكذا في النجليزية.
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ما قالته السيدة أم جاسم
،................
وترباعت على الرض باعد أن أتعبها الوقوف متللفعة باسوادها ،تحــدق فــي الســيارات والبشــر
وخضرة الصيف الشاحبة "شنو هذا" تنظر في عيني العجوز باحنق "شنو هذا الــ يهــديك يــا
باو جاسم"  ،لم ينطق باينما باصره يحدق في البعيد" ،ترى مليت هذي القعــدة ،مشــتاقة لــداري
وحللي" ،قالتها موشكة على البكاء" ،يعني يا بانــت الحلل آنــا المســتريح" ،خرجــت كلمــاته
متهدجة مع الدخان المتطاير من فمه وأنفه" ،خلص نعود على بالدنا"" ،بهــنم) (1مــا نقــدر" ،
التفتت باحدة تجاه رفيق العمر العاجز "ليش؟!" صمت وتنحنــح "الــ يهــديك يــا أم جاســم."..
لهجته البدوية كانت شديدة العمق ،كانت مثـل لهجـة حكيـم خـذله قـومه ولـم يع د معـه سـوى
زوجته الفانيه" ,كافي إللني صار ،ما فيه حاجة تستحق الرجوع "..سكت بارهة باعدما داهمتــه
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 مــن بايــن دموعهــا "وترباــة
جاســم الغـالي مـا فيـه أحلــى مــن قعــدتي باـداري ول أجمــل مـن عصــارى البصـرة و "!....
وأجهشت باالبكاء.

 - 1ههأنم  :كلمة عراقية شعبية تقال كـ "يعني"...
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ما قاله رجل الرباعين المجنون
وقف أمام المرآة ،كان قد انقضى وقيت طويل قبل أن يفعلها باعــد فقــده لهميــة الوقــوف أمــام
الزجاج المشروخ العاكس للصورة ،كان وجهلا ضامرلا ،مطعون باإنكســار مــروع ذلــك الــذي
رآه أمامه ،لم يتحرك ،بال استملر يحدق في صورته كمن وجد شيئلا باعد فقد طويل ،شــيء مــا
تحرك داخله ،شيء أهتز باين جوانحه وكســر زجــاج عينيــه ،لدرجــة انهمــرت معــه دمعــتين
كبيرتين ،لحظة صاعقة لم يتوقعها .مفتول العضلت ،وسيم الـوجه ،رش يق القـوام ذات يـوم
"هل هذا هو أنا؟!" نطقها باخوف ورعب ،سنين طويلـة مـرت ،ل يـدري لهـا عــددلا ،قبـل أن
يدهمه سجرح السبكاء باتلك الوحشية ،باذلك الضعف ،باكل ما في الضياع من ضياع.
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ما قالته السيدة عذباة في مناسبة غأخرى
جسمها الضئيل ووجهها الذي كان جمي ل
ل قبل أن تجلعده اليام والحداث التي ل يدريها أحــد،
يقفان أمام شمس يوليو الحارقة محايدين ،كانت صامتة كمن يصلي للنور القادم مــن الفضــاء
البعيد .كل عصر تقف وحيدة فــي الشــرفة تتلفــت حواليهــا باغرباــة ،الشــارع مسقفــر والشــجار
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 ديــوان كــبير
ستنتظر فيه موعد السفر ،وحينما وط أت باقـدميها أرض"جـون كنيـدي") ،(1لـم تظـن أبا دلا أن
البلد التي تقع وراء باحر الظلمات قريب ة إلـى ه ذا الحـد ،تـذكرت أغـاني السفرقـة والشـواق
واللوعة والنتظار لولئك المنتظرات الحبة الغائبين في مفاوز المــاء والكهرباــاء .الخضــر
الشجري يحيط باها من كل مكان في حلر يوليو الخانق ،تململت فـي كرسـيها وأطلقـت تنهيـدة
طويلة "شوقي شوقاه) ،(2أن باقرتي هانا حتى ترعى من هذا الشجر!".

 - 1جون كنيدي  :المعني هأنا المطار في نيويورك،
 - 2شوقي شوقاه  :تأتي محل التملني الشديد.
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ما قاله عويس الصعيدي وهو يحتضر
كان مؤدبالا رقيقــلا ل يغضــب احــدلا ،يــداوم علــى الصــلة مثــل صــوفي خـرج مــن أحـد كتــب
التاريـخ ،لـه صـوت ألي ف تجعلـه محببـلا تلـك اللهجـة المص رية القادمـة مـن سعمـق الصـعيد
الجواني ،كما كان يفاخر أمامنا" .شايف حضرتك" ,الجملة التي كان يباشر باها حديثه والــتي
كنا نقوم باترديــدها أمــامه مــازحين ،وحينمــا نتمــادى ينهرنــا باصــوته الهــادئ "باــس كفايــة يـا
اخوانا ..هي شـغلنة" ,فنضـحك ملــء أشـداقنا ،كـان رج ل
ل ناجحــلا ذاق المـرارات حــتى أتـم
تعليمه وأصبح مهندسلا" ,ألزليــك يـا هنـدزه" نمـاحكه قاصـدين ،وقـد كــان علــى دمـاثته ســليط
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 "والــ العظيـم إفـترا" ثـم يسـتدرك "ثـم أنـت
مالك ومال التروماي ما تخليك في العصيدة والبسباس والبلوي اللــي باتطفوحهــا مــا عرفــت
باتجيبوها منين" .كانت مشاريعه كثيرة حتى أتته المنية ،كان حادثلا مروعــلا أودى باــه باعــد أن
خرج مــن الصــلة ،ذلـك الرجـل العصـري الجميـل ،أسـمر الـوجه ،ضـخم الجلثــة كمصـري
ل ،لم يبك ،وكنا نحن إلى جواره وهــو الوحيــد إ ر
حقيقي ،كان احتضاره طوي ل
ل مــن سحبنــا لــه،
"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...
يدخل النوم وعالم الرعب الليلـي مستسـلملا كمـن يسـاق إلـى حتفـه .تغي ب الشـمس فـي نف س
موعدها الدهري ،وتأوي الطيور إلى بايوت القلش المحاطة باالثعاباين .ينزف قلي ل
ل مــن العــرق
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 صــباح مفزوعــلا أســيانلا شــديد الحــزن كمــن أضــاع شــيئلا ثمينــلا ل يــدريه ،يعــاود
السيلن في نهر اليوم الطويل ،فرد نكرة يخشى أن تطأه الحذية ،رأسه مطأطأة وقلبه جامــد
الخفقان ،وجسده عود ناحل باذرت على هامته ذرقها الغرباان .تك...ت..و....ك...
يعــود مســا لء إلــى أول الشــوط ،يخلـع ملباســه ،يســتلقي علــى سـريره ،باعـد أن يعــب خمرتــه
الرديئة ،وسيصلي رئتيه ت
تلذذا باتبغ رخيص ،مغاز ل
ل نوملا ل يجيء ،يغمض عينيه ويبدأ عراكه
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
مثــل باركــان انفجــر فــي وجوهنــا ،كنــا نضــحك نحــن زملؤه فــي العمــل مــن غضــباته
المتكررة وتهديداته باالمغادرة وعدم العودة إلى الباــد" ,لــو منكــم رجــل واحــد فليلحقنــي إلــى
الخارج وسأريه يا مكالف) ،" (1دعوة ســخية يوجههــا إلــى ل أحــد وهــو ذو العمــر العشــريني
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 مــن ذلــك  ،مــات
مخلوق الضحك على شفاهنا ،كان جادلا هذه الملرة وكنا في حرج مما تفوه باــه ،نــتركه يهــذي
أو نجعله يأكل خرابءسه ،سكتنا نكظم ضــحكات مدويــة ،فهــو فتانــا طليــب القلــب ســاذج الفعــل.
هدأت ثورته كمــا هــي عــادته باعــد أقــل مــن خمــس دقــائق ،خلــع المعطــف ،خلــد بارهــة إلــى
الصمت ،ثم رفع صوته عاليلا "سامحوني يا أخواني" ,وانفرج فمه عن اباتسامة كـبيرة ش ديدة
الطيبة والصدق.

 -1مكالف :جمع مكلف  ,نساء
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هنري الصغير
النجمة الكبيرة التي تتوسط صدره باسلسلتها الضخمة المعلقة على رقبته السوداء النحيلة،
صنة شعره القادمة من الخلف إلى المام
جعلته يبدو كما لو كان مشعوذلا مع ق ل
 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 وحــده
بال رفاق ،تتساقط على مسامعه صــرخات العجــاب"...يــا إلهــي...أنظــري ،إلنــه ينقــض
على الكرة مثل الوحش"" ,يا لعينيه الساحرتين" ،يركض باعيدلا عن كل ما يصادفه ويهز
كتفيه هازئلا ويمضي للبحث عن لقمته مثل جندي مجهول ،إبان أم مفرطة البدانــة ول أب
لــه ،ول أنســى أنــه كــان عنــدما يــرى شخصــلا متجهــم الــوجه يلمزنــي باكــوعه ســاخرلا
"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 توشــك علــى البكــاء
"هنري أين انت ياصغيري المشاكس؟!" .وعندما ينام تأتي ,وهو يرتجف من البرد على
سريره ،وتبكي عندما ترى أصاباعه مشققة ومزرقة من أثر الثلج أثناء سعيه الطوي ل فـي
البحث عن أحذية تحتاج إلى تلميع .كان ولـدلا مدهشـلا عنـدما يبـدأ عملــه ،أذكــر أنــه كـان
يغني دائملا الغاني التي ل يفهمهــا ســواه ،وعنــدما أســأله مــاذا تعنــي هــذه الغــاني 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 شــعوره باشــيء ،لكننــي عنــدما كنـت أنعتـه
باالزنجي كان يتغير لونه ,وأشعر باأنه يوشك على النفجار في وجهي ،ومع صــداقتي لـه
كنت أجعله يمسح حذائي وأنقده باضعة سنتات حقيرة ،كنـت أشـعر باراحــة عميقـة عنــدما
كان يعكف على تلميع الحذاء ،ويأخذني فــي ثرثرتــه المعهــودة مثــل كلــب وديــع .أحيانــلا
كثيرة سألت نفسي كيف أمكنني مصادقة هذا الشخص ،ل أخفي أنني أحيانــلا كنــت أحــس
ناحيته باالزدراء وباهذا الشعور وحده ،كنت أراني مختلفلا عنه كلية ،فعلى كــل حــال هــو
الذي يرباض عند قدمي وليس أنا .وجهه عندما أخذه الغضــب كــان قبيحــلا زاد مــن قبحــه
وعيده الذي أطلقه في وجهي عندما فلتت مني كلمة ناباية" ,باإمكانك أن تنعتني بامــا شــئت
من النعوت أوحتى باإمكانك أن تقول باأن هنري له أم عاهرية كما تتهامســون فيمــا باينكــم،
لكن ل تعد إلى تبشــيري باســوادي ،فل يوجــد زنجــي قــذر وإلنمــا القــذارة هــي أمهــاتكم".
غمزني باعينه وذهب باعدما ظننت أنه قد يضرباني .في تلك الثناء كنــت قــد شــرعت فــي
تعميق الحفرة باتصميم أدهشني ،فقد بادوت مصمملا على دفــن القــذارة إلــى الباــد ،ولــذلك
لطالما قضيت فترة ما باعد المدرسة في تعميقها تلك الجب الرائعــة .عنــدما اســترجع فــي
ذاكرتي تلك الحداث البعيدة استغرب شدة حسدي لهنــري مــع أنــه كــان فقيــرلا معــدملا ل
يمتلك حتى سترة تقيه غائلة الشتاء ،إل أنه مع ذلك ،كان حريصلا على دروســه وأبارزنــا
جميعلا في كرة السلة ،بال لقد وصل إلى قيادة فريق المدرســة ،وكلمــا تقــدم خطــوة أشــعر
أمامه باالضمحلل والدونية ,عندما اختفى فجأة من حياتنا وكأنه لم يكن ،ل أنسى أيضــلا
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أنه قبل أن يختفي وباعد أن صــار رئيســلا لفريــق المدرســة ازدادت شخصــيته قــوة باشــكل
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.
ل
مرت اليام وتخرجت من الثانوية والتحقت باالجامعة ،تخرجت باعدها محاميا وكل شــيء
كان يمشي باوتيرة هادئة ومملة أحيانلا ،باددها ذات مرة علمي باأن والـدة هنـري ق د سجنـت
باعدما أخذتها الحياة في دوامتها ،لكنني لم أنسى هنري الصغير الفتى الــذي كــان يســلينا،
ويقوم أمامنا باعمل حركات باهلوانية مضحكة وحركات مدهشــة ل نســتطيع تقليــدها ،مــع
أنني حاولت نسيانه نهائيلا لكنني فشلت فقد كان يمل ذاكرتي ضجيجلا .في أيام صبانا تلك
كانت لنا مغامرات ساذجة مع فتيات غبيات سكن خائفات مــن أمهــاتهن ،وحــده هنــري لــم
أعرف له علقة جنسية واحدة ،مع أنه كان معبود فتيات مدرستنا ،لكنه كان يبــدو خائفــلا
محتارلا ل يدري ماذا يفعـل ،كـان ينمــو كمــا ينمـوا أي طفــل مـن أطفـال الشـوارع علـى
الخشونة والشظف ،وكلما تقدم باه العمر ازداد تمردلا حتى على والــدته الــتي كــان يهاباهــا
كثيرلا والتي تركها آخر المطاف وذهب إلى حيث ل تدري .كثيرلا ما كنــت أســأل نفســي،
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 ،ربامــا لننــي ســمعت باــأنه قــد عــاد
أخيرلا إلى الظهور مرة ثانية ،ولكن هذا مستحيل ،أعني فهنري الذي أعرفه كــان فقيــرلا،
باينما هذا الهنري الجديد يرفل في النعمة ,سلسلته النجمية الضخمة ،سيارته الفارهة ،من
أين له كل هذا مع أنه لم يعد موجود أص ل
ل .إلن هذا يدعو للرعب .في البداية بادأت أســمع
عن تحركاته وأترقب أخباره ،لكن الذي أرعبني أنه كان يحوم حول نقطــة محــددة ،هــذه
النقطة أو المحور كان أنا دون غيري ،حـتى وقعـت الواقعـة ذات صـباح عنـدما دهمنـي
صوته الذي لم أنبسسه رغم تعاقب الســنين ودودلا معاتبــلا فيــه قســوة مبطنــة "أنــا هنــري يــا
صديقي هل نسيتني" .تجمد الدم في عروقي ،مــا هــذا المحــال الــذي أســمعه ،حــاولت أن
أنكر معرفته  ،لكنه هجم علري باسيل جارف من ذكريات ل تنسى" ،والحفرة هل نســيتها"
جملته تلك جعلـت قلـبي يفـر مـذعورا مـن الفـزع" ،ربا اه" ،أغلقـت سـماعة التلفـون فـي
وجهه ،فقد كنت أقرب إلى الموت مني إلى الحياة" ،ما هذه اللعنة التي حلت باــي"  ,لكنــه
عاود التصال مجددلا .عندما رن التلفون للمرة الثانية كان الجحيــم قــد باــدأ فع ل
ل ،فــاللعين
أخذ يطاردني فــي كــل مكــان ،حــتى فــي نــومي كــان يــأتيني مبتســملا يوشــك أن يــدهمني
باسيارته التي ل رقم لها ،وكـل مـرة أراه فيهـا أجـده جاهـدلا يحـاول ملمسـتي كمـن يـود
حرقي "أنا هنري أل تذكر صديقك يا عزيزي؟!".
وصوت يدفعني إلى الجنون"أنا
لم يعد يأتيني مبتسملا ،فقط تمثال من سواد باغيض
هنري ,"...كان يرددها مثل بابغاء باليد فأصرخ من الهلع "ل تلمســني ،..ل تلمســني أيهــا
الزنجي اللعين!!" لكنه ما تركني قط كدت سأجن فهنري لم يعد موجودلا على كوكبنــا هــذا,
أذكر أن صديقاتنا سكن يعجبن باه وبادأن يغازلنه فهو قد أصــبح النجــم الول فــي المدرســة
وكل الفتيات يطلبن وده ،كان فقيرلا ذلك اللعين تفوح منه رائحة البيض المقلي فــي زيــت
رخيص ومع ذلك كان الكثر شعبية ,كدت أموت من الغيظ .في عصــر أحــد تلــك اليــام
التي أحاول نسيانها ،دعوته إلى نزهة قصيرة خارج البلدة ،كنــت قــد أعــددت كــل شــيء
باحرفة ل أمتلكها الن ،حفرة باعمــق مــتر ونصــف أو مــترين ,لــم أعــد أذكــر علــى وجــه
التحديد ,في طريق جانبية غير مطروقة على القل حتى أنتهى من مهمــتي ،كنــت أســأله
بااهتمام الصديق عن والدته ،فيجيبني منكودلا "إنها ل تزال تلك المجنونــة الــتي تعرفهــا".
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كم كان طيبلا وساذجلا ذلك الهن ري ،أوشـكت أن أتناسـى ثـأري تجـاهه ،الثـأر الـذي كـان
يتأجج كلما رأيته يغمز باعينه تلك الغمزة الساخرة ،لكنني عندما تذكرت ما قد يســببه لــي
مستقب ل
ل ,تراجعت وواصلت ما كنت قد صممت عليه منذ البداية .كان مطيعلا علــى غيــر
عادته ،حتى أنني عندما أريته الحفرة مازحته "ما رأيك باهــا يــا هنــري هــل تصــلح قــبرلا
لك" ,أجاباني وهو يغمز باعينه كما هي عــادته" ,باـل تصـلح قـبرلا لمــؤخرة أمـك الطيبـة",
وقفز إلى داخلها .أذهلني تصرفه فلم أكن أتوقعه مطلقلا ،لكنه كــان قــد أســدى لــي خــدمته
الخيرة على كل حال ،ولثانية واحدة لم يصدق أنني أشهر مسدسي في وجهه "،أباعد هذا
الشي عن وجهي فإنه يؤلم حينما يغني"" ،فع ل
ل يا عزيزي وعليك الن أن تغنــي أغنيتــك
الخيرة" ,أجبته وضغطت على الزناد فأصبته فــي كتفــه اليســر ,صــرخ باــأعلى صــوته
عندما رأى دماءه تفر من جسده ،صرخ باكل المـوت الـذي كنـت أصـنعه ل ه باحقـد دفيـن
شعرت باحدته وأنا أرى دمه يخضب وجه القبر" .بجنس  ..هل جننت ،إنك تقتلنـي يـا اباـن
العاهرة" .كان مصعوقلا ل يدري ماذا يفعل غيــر مصــدق مــا يجــري ،لــم أجعلــه يتعــذب
كثيرلا ولم ألق باالل لصراخه ،ففي تلك اللحظة نسيت كل شيء وغدوت أصم ب
ل أسمع مــا
حولي ،فقد كنت أراه وهو يضع الكرة فــي الســلة مزهــولا فــأزداد غ ل
ل .أفرغــت المخــزن
باكامله في رأسه وقذفت باالمسدس على جسده المثخن باالثقوب والملفــع باالــدم الــذي كــدت
أتقيأ عندما وصلتني رائحتـه الحـارة وقمـت با ردم الحف رة جي دلا ،وعـدت أدراجـي أس أل
نفسي "هل كان من الضروري أن أفقد مسدسي أيضــلا؟!" .والن وباعــد كــل هــذه الســنين
الطويلة يأتي هذا الشخص ليخبرني باأنه هنري الصغير باعينه ،بال ويصرخ فري بارعب ل
أحتمله" ,صديقك الذي لن يتركك أبادلا" .كان يقولها وأنا أتصلعد في موتي ،والدم ينز مــن
باين أسنانه والنار في عينيه وضحكته المدوية تصم الذان!!!
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ملمسة الشياء البعيدة
"ما الذي تعنيه لي هذه الشياء والروائــح الملتصــقة باهــا" .يحــدق فيمــا أمــامه وكــأن شــيئلا ل
يعنيه وثمة جرح غائر في أعماقه .جريح ل يستطيع أن يمنعه من التساع داخله" ,تلك الجثة
المسجاة في ثلجة بااردة ،أهي فع ل
ل من كانت سببلا فــي يــوم مــن اليــام فــي وجــودي ولمــاذا
ل
كانت هي وحدها دون غيرها ،الجثة التي تحركــت كــثيرا وضــجت باالمــال ،تــرى كــم مــرة
باكت وكم صادفت فــي طريقهــا مــن مصــاعب؟!" .الصــمست يلـف المكــان باجنــائزيته المهيبـة
والنـاس يتوافـدو عليـه للعــزاء" ،مــا الــذي يفعلــه المــرء حينمــا يفقــد عزيـزلا عليــه ،هــل مــن
الضروري أن يحزن ويتصنع الجد ،أو أن يذرف دمعــة أو دمعــتين كــي يبــدو شــديد الحــزن
واللوعة" .اضطراب صارخ يعوي داخله وسلسل هائلة تكبله وتحد من انــدفاعه إلــى حيــث
ل يدري" ,إلى متى سأظل جامدلا مكاني هكذا مثل تمثال أخرس ،هــل هــذا مــا يفعلــه المــوت
باالناس العــدم والضـجر ،ثــم ألســنا كلنـا ســوف نمــوت ،إذن فمــا الـداعي لكــل هــذه الطقــوس
والرسميات).".(1
أحدهم يربات على كتفه وآخر يضغط على يده باطريقة يشعره معهــا باالســف الــذي تفترضــه
المناسبة" ،لقد كان صالحلا ل تنسه من الدعاء" ،نصف الجملة لم يفهمهــا ولـم يـدر بامـا يـرد،
كأنما موت الشخص الذي أتى من جله المعزون لمواساته أيقظ باداخله أســئلة لــم يهيــئ نفســه
للجاباة عليها" ,من أنا وما صلتي باهؤلء الذين أتــوا ليقنعـوني باأنفســهم تعلــو وجـوهم غــبرة
تبعث على الحزن ,هؤلء القادمون من أرض باعيدة أحدهم كــان أباــي" .صــوت القــرآن دهــم
المكان فجأة ،محطملا جدران الصمت الكئيب ,كان صوتلا عذبالا شعر معه باــالحنين إلــى شــيء
ل يدريه ،وباعذوباة تجتاح جسده ,عذوباة رقيقة شفافة كانت تسمو باه إلى أعال باعي دة وتنتش لسه
من الموقف الذي سفرض عليه أن يقفه "أنت رجل مـن باع لدي ل تنسـى أن لـك أرضـلا ووطنـلا
هناك وراء البحر ،لقد كنت وحـدي يتيمـلا وتكـالبت علـري الـدنياء باأس رها ،فهرباـت إلـى ه ذه
الرض وسرقتني السنين عمري وها أنا اليــوم رج ل
ل عجــوزلا قــد أمــوت اليــوم أو غــدلا ،ولــم
أستطع العودة ،لكنك تستطيع فل تترك حقك إن كنت رج ل
ل" .كلمات الجثــة الــتي كــانت ذات
يوم أبالا له ظلت ترن في رأسه ،أرض ،مال" ،ماذا عن هذه الرض التي ولــدت وترعرعــت
فيها ،أليست هي وطني؟ ،هنا لعبت وفرحت وباكيت ،أليس لي من كل هذا شــيء ،ثــم هــؤلء
البشر ل أشعر معهم باأي انتماء ولو لم تتزوج تلك اليطاليــة الــتي أكــاد ل أذكرهــا مــن هــذا
الرجــل مــا كنــت فــي هــذا المكــان" .للحظــة مــن اللحظــات فكــر باــالهرب مــن التفكيــر ومــن
المعزيين ،ومن الجثة المجمدة في ثلجة منسية إســتعدادلا للــدفن ،ومــن نفســه ومــن الماضــي
كله.
كان يود الصراخ ،صراخ الوليد الذي أنقطع عنـه الحبـل السـري وباهتتـه الحي اة باضـجيجها،
"إلى أين أذهب؟!" ,سؤال خانق أوشك أن يؤدي باه إلــى الجنــون ،كــانت النــار تضــطرم فــي
داخله مع أنه يستطيع أن ينسى كل شيء بامجرد دفن أبايه "لكن من يستطيع أن ينســى عمــره
وحيـاته ،مـن يسـتطيع نسـيان أب نـذر عمـره لبانـه الوحيـد وكـان لـه الم والب والصــديق
والذكريات المشتركة" .يواصل المعلزون مجاملتهم وهو في ضــياعه الــذي لــم يكــن يتــوقعه
في حياة والده أبادلا ول خطر على قلبه" ,عليك أن تكون رج لب
ل كما كان أبايـك وكلنـا إلـى هـذه
الطريق" .كانت تلك الكلمة "الرجل" والصرار عليها يضايقانه وتجعلناه يشعر كما لــو كــان
مطعون الرجولة مع أ لن التسميات ل تعنيــه ،لكنــه كــان يتســاءل عــن معنــى الرجولــة وكيــف
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تكون ،وماذا ينبغي عليه أن يفعل كي يكون رج ل
ل حقلا ،على القل في نظــر نــاس أبايــه .هــل
الرجولة تعني المسجد أم المكوث في هذا الحي القذر أم مضغ القات وأخبــار الــوطن البعيــد،
أو لعلها بايع المخدرات وتحصيل الدولرات باأي طريقة كانت والعيش كما تعيش الفئــران..،
ل هو أن أبااه قد مات ،وقد كان رج ل
"أذهبوا إلى الجحيم" ،ما يدريه فع ل
ل طيبلا آخر العمر ،أما
أوله فقد سعرف باكرع قناني الويسكي في ضرباة واحدة ،وملحقــة العــاهرات ولعــب القمــار،
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 ،فــي قضــية الباــوة ،أمــا
العينين الزرقاوين ،وضخامة الجسم والتصرفات ،فقد كانت أمريكية صرفة ،وكم كان يشعر
باالغيظ من زملئه أيام المدرسة الثانوية وهم يعايرونه باــأبايه وطريقــة لبســه غيــر المتناســقة،
"أنظبر بوا كيف يبدو هــذا الرجــل مثــل مهــرج عجــوز" .غمــزات أصــدقائه جعلتــه يكــن حقــدلا
عظيملا على ذلك الب الذي أتى من أرض باعيدة ليضاجع أمــرأة شــبقة ويكــون أباــلا لــه .لكنــه
حينما كان ينظر في عينيه كان يدرك حبلا جارفلا أيضــلا يركــض داخلــه تجــاهه .كانتــا عينــان
بانيتان تشعان باالصرامة والطيبة ،وثمة نبل غريب فيهما يجعله يشعر باالفخر باـه رغـم هيئتـه
المتداعية ،مما جعله يشعر باالحيرة من جراء هـذه المشــاعر الصــارخة التنـاقض بايــن الحـب
العميق والكره الذي ليس له وصف".ياولدي نحن لم نأت إلى هذه البلد لكــي نلبــس الجديــد،
لقد أتينا لنعيل نساءنا وأطفالنا ،أتينا لكي نعيش باقليل مــن الكرامــة" .مــرات كــثيرة أراسه فيهــا
صورلا لبعض أهله في الوطن المنسي" ,هــذه عمتــك وهــذه أختــك الصــغيرة وباجانبهــا أختــك
الكبيرة".
ل
ل
"وهذه التي تلبس السواد؟!!" يقاطعه متسائل ،فيطرق بارهــة مطلقــا تنهيــدة عميقــة ويواصــل
حديثه كما لو أنه يحادث نفسه" ,ظلمتك يا غالية وعذباتك معي سامحيني يا بانت عمي" ،لكنه
سرعان ما ينتبه لسؤال ولده" ،هذه زوجتي وأم أختيك ،المرأة التي طال غياباي عنهــا فمــاتت
كمدلا".
ل
ل
يرن الصمت ثقيل وأشباح الذكريات البعيدة تنهض من موتها أشد سطوعا وقسوة ،فيسترسل
الب في رواية ماضية المجروح" ,عشت حياتي باــالطول والعـرض ونســيت أهلــي وناســي،
كنت شابالا مجنونلا كل ما كنت أجمعه من مال أنفقه على ملذاتي ،لذلك لم أستطع العودة خالي
الوفاض ،باعدها قابالت والدتك وتزوجتها فقد كنت أباحــث عــن أمــرأة تنتشــلني مــن ضــياعي،
لكنها غادرتني إلى غير رجعة ،ملقية باك فــي وجهــي ولــك مــن العمــر سـت سـنوات" .حيــاة
والده كانت تمر أمامه كما لو أنه يشاهد شريطلا سـينمائيلا ،كــان حنونـلا وعطوفــلا 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 وجهــه بافــرح "محمــد هـو نــبيالمسلمين وقد سلميتك باإسمه" ،وقد أحب محمدلا كثيرلا حينما كان يتخيله بال أم مثلــه.
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 باــالحب
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يكبر وباالسى يحز في نفسه لذلك الذي سوف يدفن في اليوم التالي ،كان حبلا جديــدال
لم يشعر باه من قبل.
حب قام من جموده لفقيد غاب ولن يعــود ،ذلــك الرجــل الــذي علمــه أن يكــون صــلبلا وشــديد
النتماء لرض لم يرها ,ولو لمرة في حياته إل عبر باعــض الصــور الســياحية ،كمــا لــو أنــه
قريب جدلا بال ومشارك في تاريخ والده الشخصي حينما كان هناك فــي بالده ،عــبر ملمســة
باعيدة ل تحس باها الطراف لكنها متجــذرة فــي أعمــاقه ,ومــع ذلــك فقــد كــان الشــعور الحــاد
باالتمزق والغرباة باين أباناء جلدة أبايه يؤلمه ويحز في نفسه ،على الرغم مــن أنــه عــاش باينهــم
وفي كنفهم ،لكنه ما شعر أبادلا أنه واحدلا منهم" ،هذا ابان اليطاليــة ،فعــل أباــن اليطاليــة ،هــذا
ولد مشاغب ،إبان حرام ،لن أخواله كفار" ،كلمات لم يكن يفهم أغلبها لكنــه كــان يحــس باهــا
من نظرات العيون ،وحده والده صــلة الرباــط الوحيــد باينــه وباينهــم .والن هــاهي العــروة قــد
انفكت ،والحبل قد انقطع والب قد مات فمـا الــذي يبقيـه باينهــم الن ،فــي هـذه اللحظــة 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،
وهو على قيد الحياة ،والذي ل يترك عرضه وماله نهبلا للكلب" .مرات كــثيرة ســمع كلمــلا
وأحاديثــلا لخــتيه وعمتــه ،عــبر أشــرطة الكاســيت ،الــتي سكــرن يرســلنهن إلــى أبايــه للســلم
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
نشوفك قدامنا ،يا حيدنا) (1الغالي ويا ظهرنا الــوافي" ،كلمــات غريبــة باالكــاد وبامســاعدة أبايــه
كان يفهمها ،لكنه يشعر فيهــا باصــدق العاطفــة ودفـء السقرباــى .غــدت علقتــه باعمتــه وأختــاه
علقة معرفة وتقارب وإن كانت عن باعد ،وقد كان والده ينمــي هــذه العاطفــة فــي قلبــه" ،إذا
مت يامحمد فليس لهن سواك ،صحيح انهن متزوجات ومستورات ،لكن تظـل رجلهــن الول
قبل أي شيء" .كانت حياة أبايه رتيبة عادية ليس فيهــا أثــر للطمــوح ،خصوصــلا فــي ســنواته
الخيرة .رجل ينتظر لقاء رباه ،من البيت إلى المسجد ،وأحيانلا إلى المقهى ليلعب الورق مــع
زملء شباباه".لكنه ما قصر في حقي" قالها لنفسه كمن يــود تأكيــد حقيقــة ل شــك فيهــا .كــان
يستيقظ كل فجر ليعده للذهاب إلى المدرسة ،سنوات طويلة مرت لم يتغير فيهــا نمــط حيــاته،
أو تقاعس في الهتمام باوحيده ،حتى تخرج من الجامعة ،هـذه الجامعـة الـتي أصـر علي ه أن
يكملها مهما كان الثمن" ،العلم يا محمد هو رأس مالك في الحيــاة فل تكــن مثــل أبايــك ينتظــر
صدقات الحكومة آخر عمره".
لم يتغير نظام والده حتى باعــد أن تخــرج مــن الجامعــة والتحــق باإحــدى الشــركات الســتيقاظ
بااكرلا ليعد له طعام الفطور ،كان أمــلا وأباـلا وقــد كــان يحبــه خصوصــلا باعــد أن تعــدى 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 أبايــه
باه وباأنه قد أصبح رج ل
ل يعتمد عليه حاول تزويجه" ،أريد أن أراك وقد تزوجــت فــي حيــاتي
قبل أن يخطفني الموت" ،مـرات كـثيرة صـارحه بارغبتـه تلـك وألـح علي ه لكنـه تمن ع" ,لقـد
تزوجت أول مرة وعمري خمس عشرة سنة ،هذه عادتنا في بالدنا ،الزواج المبكر من أجــل
النسل" ,ومرات كثيرة أراه صورلا لبنات عمته ،تلك الصور التي كانت تصله في المناســبات
لكي يختار واحدة منهن ،لكنه كان يرفض باإصرار ،وقد خلق هذا غصــة فــي قلــب العجــوز,
"الحرام دمار والنساء مكارات ليس لهن أمان ،تزوج يا ولدي لكي يسترك ال وتفرح قلبي".
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كان صامتلا والماضي كله يمشي باطيئلا في ذاكرت ه إلـى الـوراء ،امتل المكـان باالنـاس ،كلهـم
كانوا يبدون السف على الفقيد ،لكن ل يدري لماذا شعور طاغ باالختناق والوحشة يفت فــي
كبده ،لم يستطع أن يحدد كنه ذلك الشيء الذي يعتريه ،هل هو الشعور بااليتم ،مع أنه قد بالــغ
الثلثين من العمر ،أم أنه الحزن لفقد إنسان كان يفهمه ويحبه ،ذلك النسان المسالم الذي لــن
يستيقظ بااكرلا مرة ثانية إلى الباد ليعد له القهوة ويدعو له مثل أرملة تــدعو لوحيــدها ،أم أنــه
من هذا الحشد الذي لم يكن يتوقعه ،أم تراه من كثرة النصائح التي تهــل علــى رأســه فــي أن
يكون رج ل
ل .أشياء كثيرة كانت تنتاباه ،ول يجد لها جوابالا.
إذن فقد مات والشياء بااقية على حالها ،أشياء أبايه البسيطة ،ســريره المرتــب وملباســه ذات
الرائحة العطرية العادية ،ومسواك أسنانه الخضر وكتب الحــاديث النبويــة ،وقبعــة الــرأس
بانلية اللون والمصحف ،والعصى الـتي كـان يتوكــأ عليهــا 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 ضــجة ،فقــط رجــل انتهــت أيــامه
ومات .مرة واحدة باكى في حياته باتلك العاطفة المشبوباة حينمــا أخــبرته إحــدى الممرضــات،
أنه قبل أن يموت ،كان ينادي ويتمتم بااسم محمد .شعر أنــه لزامــلا عليـه أن يبكــي ،وقــد باكــى
وفرت الدموع من عينيه غصبلا ،خصوصلا حينما أزاح الطرحة البيضــاء عــن وجهــه الميــت
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 يخــرج مــن غرفتــه ،أقبــل
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 فــي
الدورة الدموية أدت إلى أزمة قلبية أودت باه .كــان كــل شــيء قــد توقــف عــن الحركــة ،ومــا
يحدث أمامه ويتحرك كان يتخيله ويراه باطيئلا رتيبلا خانقلا كأنه في سحلم ،شييء مــا أنكســر فــي
نفسه أكبر من فقده لبايــه ،إنــه الشــعور باتمـزق مــا كــان يرباطــه باأهــل بالده وباعمتــه وأخــتيه
وأقربااءه .وفاة ذلك الرجل تركه على غير توقع أمام ما كان يفر منه دائمــلا ،فمــا زرعــه فيــه
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 ،ذلــك الــبيت
الفسيح الذي كان العجوز يشعر فيه باالضيق كما لو كان في حبس ،البيت الذي أصبح فارغــلا
إل من أشياء الذي مات ،وروائحه وضوضــائه الخافتــة كــل فجــر حينمــا كــان يســتيقظ لداء
الصلة .حاول أن يخلد إلى النوم ،تقلب في مكانه ينهشه الرق وصور أبايــه تلحقــه ،نهــض
واتجه إلى الغرفة التي خلت باالموت ,أضاء النور ،كان السرير مرتبلا كما هي العادة ،سجادة
الصلة ممدودة أمامها ينتصب مصحف على كرسيه الصغير ،وثمة مسبحة متكومــة باجــوار
الكرسي ،وآيات قرآنية معلقة على الجدران ،كان يراه أمامه مكتمل الصــحة يبتســم لــه باتلــك
الباتسامة الحنونــة الــتي يعتورهــا السحــزن .تقــدم باعمــره الثلثينــي وجســده المريكــي مفتــول
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!!...
أمامه باكل البلدة والقرف وقفست ،وباغضب عظيم أكظمه داخلي باشق النفس ،لو تسـربات ذرة
واحدة منه لحولت المطعم إلى كومة من رماد .هكذا كنــت أرى نفســي جبــارلا باإمكــانه صــنع
المستحيل ،وباهذه الصورة أعني باالتخيل كنت أصلبر نفسي ,على تحمــل مضــايقات العــاملين
والعـاملت وغطرس تهم الفارغـة ،وغضـب "اللـوح" الواقـف قبـالتي مثـل باالون ة توشـك أن
تفرقع ،دقيقتان كاملتان وقفتهما أمامه ذلك الوغد الزرق ،شتمني فيهما بالغته التي ل أفهمها.
سوف تسأليني كيف عرفت أنه يشتمني ,كلماته وزعيقه المبحوح كانت شــتائم حــتى ولــو لــم
يفعل ،ومع أنني قد أباديت له أسفي على شيء ل أدريه ،إل أنه وقد صار وجهــه أحمــر مثــل
جزرة أشار بايده بااتجاه البــاب ،متوعــدلا ,طبعــلا عرفــت مــا يقصــده فلســت حمــارلا ول" ..آس
هول") (1كما يدعي ،علي ه لعنـتي مـدة غرباـتي "أخـلس" الرج ال ،ف أغرقته ثاني ة بااعتـذاراتي
وبالعاباي المتطاير ،وباأنني لن أعود إليها مــرة أخـرى ,كنــت أشــعر باالمهانــة والحتقــار كلمــا
أستسمحته وزدت في تذللي إليه فأكره نفسي ،وألعن الساعة التي أتيت فيهــا إلــى هــذه البلد,
وسوف أغسل الصحون أكثر مـن مـرة ،عشـرات الم رات إن أراد ،وأمسـح كـل زاويـة مـن
زوايا المطعم وكذلك ح لماماته ،وسأنفذ كل ما يطلبه مني ,كنت أحدثه وأنا أشير إلى المكنســة
محركلا يدي في الهواء باالمنشفة حتى يــدري مــا الــذي أعنيــه ،باــل وســوف أباتســم فــي وجــوه
العمال وهم يلوحون متوعــدين باأيـديهم ويتلفظــون باكلمــاتهم المبهمــة ،أولئــك السشــقر الوغــاد
الذين يكرهونني ويصفعونني كل يوم باأحتقارهم مع أنني لــم سأؤذ واحــدلا منهــم ول اغتصــبت
واحدة من أخواتهم أو نساءهم ،بال أنني في كثير من الحيان حاولت مصادقتهم لكنهــم كــانوال
ينفرون مني .أدري باأن رائحتي ليس طيبة لكن ما ذنبي وهم يرونني غارق لا حـتى سأذنـي فـي
ماء "الجلي" والغسيل ,ثم أن هذا العذر عار من الصحة؛ فلماذا زميلي المريكي الذي يعمــل
معي في غسل الصحون والمقالي يتحدث معهم ويمازحهم ول ينفرون منه!!
على كل هذا ل يهمني في شيء ،فالذي يهمني هو أن ل سأطرد مــن عملــي وكمــا أخبربتــك يــا
صديقتي أشعر باالعيون تلحقنــي فــي كــل الزوايــا ،بانظــرات أخفهــا أنهــا ليســت ودودة علــى
الطلق ,وحدك أنت من قببل أن يصادقني ويمد لي يده.
ما علينا من كل هذا الثرثرة فأنت ترينه وتسمعينه كل يـوم ،لكــن الموضــوع الـذي وددت أن
أخبرك باه يتعلق بابقائي في العمل ,فأنت تعلميــن أننــي فــي هــذا المطعــم قـد تجــاوزت الثلث
سنوات والنصف ،مجرد "دشواشه") (2ل أكثر ول أقل والراتب لم يرتفع ولــم ينــزل ،وأنــا ل
تهمني الفلوس باقدر ما تهمني المعاملــة ،لكــن ل المعــاش زاد ول المعاملــة تحســنت ،مكانــك
سر"..يامضيع أبارة يا مدور شريم") .(3دائملا يهينونني مســتغلين غبــائي فــي عــدم الفهــم للغــة
التي يمضغونها مثل الحذاء في أفواههم ،ويكلفــونني باأشــق العمــال وأحقرهــا ,وإن حــاولت
مرة أن أرفع صوتي للمطالبة باحقوقي أجد البــاب دائمــلا فـي نهايـة اصــبع مــدير العمـل ،فلـو
فرضت مث ل
ل أنني قبلت تهديده وحملت نفسي وغادرت المحل تاركلا العمل وحقــارته ،ســوف
تقولين باأنني سوف أرتاح من هذا المدير ومن طبعــه الكريــه وهــذا هــو الصــحيح ,لكــن هــل
 - 1آس هأول  :شتيمه مقذعة..
 - 2دشواشه  :مغسل صحون.
 - 3يا مضيع أبره ....مثل يمني يقال عند اليأس  ,والشريم هأو منجل الحصاد
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باإمكانك أن تخبريني من هو الذي سوف يمد لي يده باعد أن أترك "الست والستين") (1ورائــي
وأخرج ،من سوف يسأل عني ويطعمني حتى أجد عم ل
ل آخر .أنت تعلمين كل العلم أنني آتي
إلى هنا سيرلا على القدام ،فأجرتي التي أحصل عليها من الصحون والمقــالي باالكــاد تكفينــي
) (2
كإيجا ور للحفرة التي أسكن فيها والمأكل ،وفي السنة أشتري لي "باشطور" أو "باشــطورين"
مستعملين أستر باهما عورتي ،حتى أوفر أقل القليــل لرســله إلــى"اللقــاف") (3المفتوحــة فــي
بالدي تشتي مني"سبار") ,(4إذن فكرة ترك العمل غير واردة باتاتلا ،علــى القــل مــن جهــتي،
فمعنى ذلك العودة إلى الشارع وملحقة "القصع") .(5والن وقد أصبح الشتاء علــى الباــواب
والعمل هذا الصيف لم يكن كما ينبغي كما يتحجــج المـدير ،فقـد سـمعت بامــا ل يـدعو مجــا ل
ل
للشك أنهم هذه المرة ،سوف يستغنون عني في أقرب فرصة ممكنــة ،بامجــرد هطــول الثلــج،
طيب وأهلي في بالدي البعيدة من لهم ،من الذي سوف يقتر على نفسه ويعيش عيشة الكلب
ويقتصد من معاشه ليرسل لهم ما يكفيهـم حاجـة النـاس .وأنـا مـن سـيفتح لـي ص دره ويق ف
باجانبي حتى يذهب الشتاء وثلوجه ،ل أحد ،ومع ذلك فسوف يســتغنون عنــي ،ل يهمهــم مــن
سوف يسدد عني ديوني الكـثيرة ,وأن ت مـن لـك باعـدي ،مـن سيسـمع صـوتك الهـادر وأنـت
تفرمين البقايا بااتجاه البالوعة .من لنا جميعلا..الشيطان إبان الحرام!! لكل هذا وذاك فقد واتتني
فكرة صعبة باعض الشيء ،وتنفيذها يعتمد على مدى تعاونك معــي ،وهــي خدمــة لــن أنســاها
أبادلا ،وكل الذي ستقومين باه هين وباسيط ،وهــو أرجــو أن ل يســوؤك ذلــك أن تقــومي باقضــم
أصاباعي .ستسأليني عن كيفية ذلك ،الجواب باسيط وسهل ،فسوف أقوم باإدخال يـدي اليسـرى
إلى داخل حلقك ذي السنان الفولذية ،باعدها أضغط على مفتاح دورتك الكهرباائية فتــدورين
باسرعتك الخارقة المألوفة وهوووب ،تأخذين أصاباعي فــي دورتــك الخاطفــة .صــحيح باــأنني
سوف أتألم ويعلو صراخي ،وقد يغمى علــري ،وربامــا أمــوت ،لكــن كــل هـذا ل يهـم ،مــادمت
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 فكــرة خطــرة وغيــر
مجرباة ،لكنني ما دمت سأرجع إلى بالدي باقليل "سباقش") (6فكل ذلك يهون ،ثم مــا بااليــد حيلــة
في حقيقة المر ،فهم سيطردونني على أية حال ،فل ضير إذن من القيام باهذه المغــامرة .هــا
أنني الن قد فتحت الدورة الكهرباائية التي تدير محركك المعدني ،اس تعدي يـا صـديقتي ،ه ا
أنني سوف أدخل يدي ،فل تأخذك باي شفقة...الن!!

 - 1الست والستين  :إشارة إلى الضجر.
 - 2بشطور :قطعة أو ثوب بالعامية.
 - 3ألقاف  :جمع لقف ،فم بالعامية.
 - 4سبار  :مصروف.
 - 5القصع  :جمع قصعة ،علب فارغاة.
 - 6بقش :جمع بقشة  ،عملة يمنية ملغية.
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لري العزيز
كان ذلك في الصيف حينما ألتفست ،كان ذلك إلى الخلف ،مغلغ ل
ل في سذل ل أطيقه ،وأنا أرتــب
صناديق فارغة باعد أن أفرغت محتوياتها ،فــي صــناديق أخــرى .الحــرارة كــانت فــي ســقف
التسعين ،يا له من جحيم ،رأيت سه يحدق باي ،شخص أبايــض فــي الثلثيــن ،كمــا يبــدو لــه لحيــة
بانية ،وفوقها نظارة "قعر كوب" ،وشعر كثيف من الخلـف ،خفيـف عنــد الوسـط ،لعلــه سـوء
توزيع ,كان أســمه "لري" ،عامـل جديـد أنضـم إلــى قافلـة السعمـال ،والرباعــة دولرات فـي
الساعة والتعب المضجر ،والرطوباة الخانقة ،وسذل الوامر البغضية .كان يبدو قنوعلا باما هـو
فيه من عمل ،وصموتلا إلى درجة قاتلــة وكنــت ثرثــارلا ل سيطــاق  ،كــثيرلا مــا أولــول باأغــاني
أحفظ باعض المقاطع منها"مشتاق لك أســأل عليــك الطيــار") ,(1أجــأر باصــوتي والقهــر يكــاد
يرديني ومع ذلك لم أحبه هذا "اللري" ،فقد ارتبت في أن يكون شاذلا جنسيلا ،وأنا أكــره هــذا
النوع من البشر البهيمي .مرة اكتشفت في صباي البعيد أن أحــد أقرانــي الصــغار كــان طيبــلا
مع الخرين ويمركنهم من نفسه ،وحينما سألته نصيبي رفض ذلك ،وذات مرة صــممت علــى
أن أناله باالقوة ،لكنني تراجعت في آخر لحظة باعد ما رأيته يبكي ويعلــن اســتعداده لعطــائي
نصيبي شريطة أن ل أوجعه ،أذكر أنني تقيأت عندما رأيتــه يبكــي ،ومــع ذلــك رفســته علــى
مؤخرته حتى آلمتني قدمي .من ذلك الوقت صرت ل أطيــق هــذه النوعيــة مــن النــاس .كــان
يرتدي قبعة"كوول" لم يغيرها أبادبلا ،حتى بادأت تتآكل من الحــواف ،ومــع أنــه سألحــق باجماعــة
غير جماعتي ،التي أعمل معها ،إل أننا كنـا متقـارباين ،ويصـدف أن تلتقـي أعيننـا بابعضـها،
فيبادر مسرعلا إلى تحيتي" ،هالو" ترتسم على شفتيه اباتسامة غبية .كثير من الحيان لم أكــن
أرد عليه تحيته" ،أذهب إلى الجحيم" كنت أقولها باتحد ســاذج ،فل يقــول شــيئلا عنــدما يرانــي
أحدق فيه باكره وإزدراء ويعود إلى عمله مثل كلب ،فكانت حركته الذليلة هــذه تزيــدني حنقــلا
عليه" ،لماذا" ،لماذا أكرهه" ،ل أدري لماذا" ،شكله ل يعجبني وهذا يكفي" .ذات مرة ســألته
أمام مجموعة من الفتيات اللواتي يعملن معنا" ،هل تحب النساء يا لري" ،قصدت إحراجه،
لكنه عاجلني باجواب قـاطع"طبعـلا يـا صـديقي .مـن يكـره النســاء" ،وعنـدما سأسـقط فـي يـدي
بااغتني سؤال حاد" ،ماذا عنك أنت؟!" ،كان سؤا ل
ل موجهلا بادقة وتحد .التفست صــوب صــاحبة
السؤال الستفزازي ،كانت سوداء تسيسل أنوثة مشتهاة ،وقد كنت ضعيفلا أمام هذا الصنف من
لحم النساء ،ليغفر ال لي ،حيث كنت أنزو على كل فتاة تعجبني ،فقـد سكـن طيبـات ،ي اله مـن
ماض ملطخ باالسواد" .مارأيك" .سألتها وأنا آكلها باعينري" ،لــن تفــوتني هــذه الليلــة" كنــت قــد
صمم ست عليها في داخلي ،حاولت التهرب من نظراتي التي حاصرتها باها ،لكنني ما أرجعت
طرفي عنها" .فقط أردت سؤالك" قالت ،فبادرتها باسؤال آخـر وكــأني لــم أســمعها" ،مــا هــوا
أسمك يا عسل"" ،أويدا" أجاباتني باصوت مبحوح لذيذ ،يا لها من "أويدا"؛ جسيد مثل القــوس،
وثديان نزقان ،وفتاة تتفجر أنوثة ورغبــة" ،كــم أنــت رائعــة"" ،شــكرلا" أجــاباتني باــدلل ،لقــد
غمزمت الصنارة ،كم عمرك يا أويدا" ،ناينتين" قالت"رائــع" ،ثــم اباتســمت عــن أســنان مثــل
الحليب ،باعد منتصف الليل باساعة واحدة باالضبط كنت ألتهم ذلك الجسد القوس ،باكــل جنــون
الصحاري التي تسكنني.
"لذيذة هاه" ،بااغتني باها لري في يومنا التالي" ،ماذا تعني" ســألته محتــدلا" ،الفتــاة ..أويــدا"،
"يا للعنة كيف عرفت" ،لم يجبني بال مشطني بانظرة فاحصة ،ثم استدرك "لنقل أنه ســر مــن
أسرار المهنـة" ،لـم اباتسـم وواصــلت عملـي صـامتلا ".إنــه ليــس شـاذلا" ،هكـذا اقتنعـت باهــذه
النتيجة .كان يأتي إلى العمل بادراجة هوائية يقطع باها مسافة تقدر باتسعة عشـر مي ل
ل ونص ف
 - 1أغااني شعبية في اليمن.
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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 يســوق دراجتــه .أحيانــلا كنــت
أشم رائحة خمر تنبعث من فمه ،ومع ذلك يظسل هادئلا "اني أراك صامتلا"" ،أنا أشرب لخلــد
إلى الهدوء!!" ،اللعين عرف مقصدي سريعلا ،كان علري الحذر فــي التعامــل معــه ،فهــو ليــس
ذلك الغبي الذي كنت أتصوره.
مرت اليام ولري يقف أمامي في إجلل وذل ل أستحقهما ،وهذا هو أحد أهم أسباب حنقــي
عليه ,جبنه الكبير ،ومع إحساســه الكيـد باــازدرائي لــه ،إل أنـه كــان يتــودد إلــري وكــان ذلــك
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 مفتــول العضــلت فـارع الطــول،
يكثر من مزاحه الذي بااطنه التهديد ،وذات مرة انفجرت في وجهه غير مبـال باـالعواقب باعـد
أن كاد يوشك على صدمي باعرباة نقل فولذية كان يقودها" ,أنظر أمامك أيها الحيوان" قلتهــا
باكل صوتي وباتحد سافر" ,هل تريد العراك" ،قالها وهو يحدق باي بااحتقار ،فقد كان شــعوره
باعضلته وباجسده كفي ل
ل باجعله يخوض ألف معركة مــع واحــد مثلــي" .نعــم ..والن إن كنــت
رج ل
ل" ,كنت ممسكلا باحديدة في طول الذراع ،وكنت أحدث نفسي أن أضرباه على رأسه لكي
أقضي عليه من الضرباة الولى ،فلو وصلني الكلب لكلني باأسنانه" ,انتبــه لنفســك فأنــا الن
مستعد للقتل فل تظن عكس ذلك" قلتها صادقلا .لم يفه باشيء ،للحظة بادا أنه قد تردد" ،هؤلء
العرب مجانين ،ظننته سيخاف مني" سخيل لي أنني سمعته يحدث نفسه ،مــع أننــي لــم أســمعه
ينطق ،ولم أدر ماذا يدور باخلـده ،لكننــي كنــت علـى أهبـة السـتعداد للعـراك .كنـست مجنونـلا
كبيرلا ،وقفتي أمامه وذراع الحديد في يدي جعلته يغادر باعرباته ،يلوك بايــن أســنانه مصاصــة
عصير بالستيكية من الغيظ .كان علري أن أتبعه بانظرات متصنعة من السكره والحقد ,علري أن
أجعله يشعر باالخوف مني ،وإل فاتت الفرصة في تصنع الشــجاعة الخائفــة مــرة ثانيــة ،فلــوا
أدرك للحظة واحدة باأنني أرتعش من الداخل تهيبلا من ضخامته ،لما رحمني .كنــست كــل يــوم
أصل فيه إلى الورشة كما لو أنني مقاتل باليد سيساق إلى حرب خاسرة ،وقــد كنــت أكــره ذلــك
الشعور العدواني الذي كان ينتاباني ،لكن ما بااليد حيلة ،فلو رأى أحدهم باارقة خوف في عين
أحدنا ،فالويل لنا من قبضتهم الجبانة.
ب
ل
كنت أتمختر في ردهات الورشة مستعرضــا شــجاعتي المعدومــة ،وجنــوني المصــطنع وأنــا
أتمزق من داخلي ,أشعر بارغبـة فــي البكـاء ،ورغبـة فــي التقيـؤ ،ورغبـة فـي القتـل ،أو فـي
الفرار ل أدري إلى أين .القوة كانت مطلوباة كغرض استعراضي ،وإن لم أكن قويــلا أو علــى
القل إن لم يعتقد الخرون هذا ،فسسأسحق تحت الحذية ،وهذا ما ل أقبله مطلقــلا ولــو كلفنــي
ذلك حياتي .نظراتي التي لحقتــه باهـا عملــت مفعولهـا سـريعلا ،وإذا باـه ذلــك الــ"بايـل" يـأتي
ليعتذر" ,أحيانلا يتفوه النسان باما ل سيعقل" كان يتحدث إلري والخوف بااود فــي وجهــه الضــخم,
لو باصق في وجهي مجرد باصقة لقتلني ،لكــن "أدكمــه يعرفــك")" ،(1وأنــا آســف إن كنــت قــد
أزعجتك باما ل يجوز قوله" هكذا مثل طفل صغير كان يقــف أمــامي" ،أنــس المــر" ،قــذفت
باجملتي تلك في وجهه وذهبت متصنعلا أيضبلا التجهم .كنت أتمنى أن أقول له باأننا باشر وكلنــا
يتحامق أحيانلا ،و"يغلط" على الخرين لكننا نظل باشــرلا قــابالين للعفــو و...؟! ،كنــت أريــد أن
أحكي له قصة طويلة مملة عن الصفح وسحســن الزمالــة ومــا شــاباه ذلــك مــن الكــرم الفــارغ،
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
الحل المثـل لزاحتـه عـن طريقـي ،وقــد نجحـت وإنن كـان نجاحـلا حقيـرلا ل يسـتحق سـوى
 - 1أدكمه يعرفك  :مثل يمني  ,وأدكمه :تعني أضربه.
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البصق عليــه .تلــك الحادثــة ظلــت مرتســمة فــي مخيلــة لري وغيــره" ،هــذا الفــتى صــاحب
النظارات يبدو مجنونلا" ،قال لري لنفسه باصـوت مسـموع ولـم يكـن يـدر أننـي قـد سـمعته،
وأيضلا لم أشعره باذلك ،فأنا أعلم تمام العلم أنني باتصنوع الغضب والجنون ،إنما استعدي علــري
أمريكا كلها وأجعل منها ومن أهلها أعدالء لي ،لكنني ما تراجعــت قــط عــن العملقــة الكاذباــة،
وعدم الشفقة ،حتى صرت أسطورة ،كانت أسطورة منخورة من الداخل .لم يكــن هنــاك أحــد
يعلم باأنني أحيانلا كنت أباكي وحدتي ووضعي الظالم ،ما من عامل جديد إل ويعرفني قبــل أن
أعرفه ويتهيب من مواجهتي وأنا المشروخ حتى العظم ،يا له من مجد تافه .تمنيت أن يغــدو
جميع العمال أصدقالء لي ،لكن يبدو باــأنني كنــت فاشــ ل
ل فــي ذلــك ،نجــاحي كــان مــع النســاء،
النجاح معهن مكان مبهرلا ،لينداء ،نيكول ،ليزا ،ماريا ،إباريل ،لدانا ،أويدا ،أنــدريا ،ريجينــا،
جسيكا ،فرانكا ،و ...وقائمة طويلة من الفتيات اللواتي مزقت أجسادهن باأسناني ،حياة باائســة
وضياع ل حد له" .اتق ال" أكلم نفسي حينما أرى وجهي في المرآة"،أل تفكر في الموت،"،
وكنت كذابابا كبيرلا ،وسكيرلا ل يرتوي ،ومجنونــلا باالنســاء إلــى حــد الســعار ،السســمر والشــقر،
الجميلت والقبيحات ،من مختلف الجنســيات ،ومـا ارعــويت ،حيـاة ماجنــة وذنــوب أشـعرها
تنهمر على رأسي مثل المطر .لممن أنتقم ،لــم أجــد لــي غريمــلا إل نفســي فأصــليتها باانتقــامي
وكأني أنتقم من كل شيء ومن كل الناس لسبب ل أدريه .أتذكر أوجاعي وجعلا وجعلا وأحس
باطعم دمي في لساني لكنني ما شبعت من نواح النساء باين ركبتتي ،قتلتني الماني ولــم أصــل
إلى شيء ,مجرد حاجز من سراب كلما أوشكت على اجتيازه هرب مني.
رجل يكره المشاكل ،هذه هي الصفة التي أطلقتها على لري مؤخرلا ،باعــدما شــعرت أننــي
رباما أكون قد ظلمته ،ومع ذلك كنت أشعر أن مجـرد التهـرب مـن المواجهـة هـو مـا يجعلــه
مسالملا مع أن ثمة شيء فيه يوحي باعكس ذلك.
ل
انقضى الصيف باجحيمه ونسائه اللتي أوشك على التقيؤ حين أراهن ،فخف العمـل قليل فــي
الورشة ،وبنبتيجة لذلك تم تسريح الكثير من عملهم وتم دمج باعــض المجموعــات فــي باعضــها
البعض توفيرلا للعمال وللوقت ،فكان لري باحكم قرباه مــن مجموعــتي ضــمن الفــراد الــذين
أنظموا إلينا ،لكنهم سرعان ما أخذوا يتغيبون عن العمل حتى صار لري المريكــي الوحيــد
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 يقتلــه باهــا،
سألته عن سبب ثورته المفاجأة وهو الصموت" ،قلت له مائة ألف مــرة يــترك المــزاح معــي
لكنه حمار ما بايفهم" أجاباني وعيناسه تغرورقــان باالــدمع ،كــان مقهــورلا حــتى أعمــاقه" ،لكنــك
سوف تقتله باهذه الطريقة يا صاحبي" .حاولت أن أنبهه إلى غضبه المبالغ" ،فــي ســتين ألــف
داهية" قالها باجنون أخافني ،فقد شعرت أنه قد وصل إلى قمة اليأس والحباط ،وكان يؤلمني
باحالته تلك" ،ليتني ما تزوجت في هذه البلد" ,يا خطيــر" ,فــرد مســرعلا "ل ل القصــة مــش
هكذا ،باس أشعر أنني مقيد ،قتلتني الديون ،ل المرأة أحبتني ول أهلها رحموني ول أصحاب
الدين صبروا علري حتى يفكها رباك ،وأهلي في البلد يهلكــوني بارســائلهم ،ولــد فلن تــزوج،
ولد فلن بانى ،ولد علن فتح دكان ،ولد زعطان اشترى سيارة ،وأصبحت أنا الضــايع الــذي
ل فائدة منه ،مصايب يا أخي من كل ناحية ،صــدقني لــو ل الصــبر لكنــت جننــت مــن زمــن
باعيد" .جملة طويلة سنة ونصف تقريبلا وهو يرددها على مســامعي ،وكنــت أتــألم لــذلك" ،مــا
بااليد حيلة يا صاحبي عليك باالصبر وأنت ل زلت شابالا وأمامــك العمــر باطــوله لتقضــي ألــف
ل قلي ل
دين ،كل الناس هكذا يا أحمد" ،لكنه كان يغطس قلي ل
ل في اليأس .وذات يـوم تغيـب عـن
العمل وعندما سألت عنه ،قيل لي أنه قد وجد عم ل
ل في محطة بانزين لنها تدفع أكــثر بافــارق
باسيط ،لست ادري لماذا أنقبض قلبي حينما سمعت كلمة محطة ،وفع ل
ل كمــا حدســت لــم يمــر
سوى شهر حتى كنت أحد المصلين في جنازته ،فقـد قتـل فــي المحطـة الـتي التحـق باهـا فـي
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حادث سطو" ,أشتهي أفك الدين عن رقبتي ،أشعر وأني مثل المخنــوق ،كــل يــوم إهانــات يــا
أخي الموت أشرف من ذل أباناء القحــاب" .كــان الــدين يكبلــه ويجعلــه يشــعر باـذل ل يطــاق،
خصوصلا وأن دائنيه لم يكونوا سكرماء معه أبادلا ،بال أن أحدهم هدده باتحويله إلى المحكمــة إذا
لم يسدد ما عليه خلل فترة باسيطة ،وهم الهل والقربااء وأباناء القرية الواحدة .كل الــزملء
ودعوه الوداع الخير ،منهم من قبله على وجهه ومنهم من أكتفى باالمشاهدة ،قبل أن يــوارى
في التراب ،إل أنا لم أقدر على ذلك ،فقد كان البكاء يخــذلني ,كنــت أحــس باغــلل حـارق تجــاه
هذه الرض التي تسرق ملنا زهرات العمر مقابال السفتات .باكيت وباكيت وباكيت بامــا أســعفتني
باه الدموع ,باكيت ضحكاته وآماله العراض ،وشباباه واعتداده بانفســه ,باكيــت عمــره الــذي لــم
يتجاوز الثانية والعشرين وحيــاته الــتي ذهبــت وكأنهــا لــم تكــن" ،حــتى المــرأة الــتي أحببتهــا
ذوقتني ال سمر أيش هذا الحظ يا رباي"  ,كنت مستودع أسراره والصـدر الــذي يحتضــن حزنـه
الكبير ،والن ها هو قد مات ودين سه لم يقض باعد ،ومــا هــي إل ســتة أشــهر إل وقــد تزوجــت
زوجته وكأنه لم يكن ,أي بالد هذه وأي مصير ينتظرنا فيها نحن التعساء .كان علــري أن أفــر
من الجحيم الذي يحاصرني لكي أنســى النــار الــتي تــأكلني مــن الــداخل .هرباــت إلــى النســاء
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 فــي حزنــه وفــي
فرحه" ..خطر غصن القناء…" .كان لري يخاطبني باـ"مستر أبادول" كــان احترامــلا كاذباــلا،
أحسه باجواري مثل زيت كريه الرائحة" ,لماذا لم تمت أنت" ،صرخت باها في وجهــه حينمــا
سمعت نبأ اغتيال أحمد في محطة البنزين "أل يكفيكم إذللنا يا أباناء الزواني" ,أوشكت علــى
خنقه بايد لي على الرغم أن الذنب لــم يكــن ذنبـه ،لكــن بالدتــه جرحتنــي" ،مــات أحمــد ..وجــد
مقتو لل" ,هكذا أخبرته وأنا أتمزق" ،أي أحمد تعني" ,أجاباني بابرودة متشفية جعلتني أرى كل
شياطين الرض أمامي" ،الذي كان يعمل معنا يا أبان الكلب" ,فع ل
ل أوشكت في تلــك اللحظــة
على صفعه ،وقتله ،ل يهم "تومني بارابالم إن ذس ليف" ،فقط هذا كــا مـا قـاله ،وكأنمـا كــان
يشعر بانفسه كما لو كان نبيلا ينطق باالوحي" ،الحياة مشاكلها كثيرة" ,طيب وأحمد الذي مــات
باالمجان هل تهمه هذه الفلسفة البليدة .عاد إلى عمله وكأن شيئلا لم يحدث كــان قاســيلا ،قســوته
تلك لم تجعلني أنتبه إلى تلك الـ"ســوري" الــتي نطقهــا باســرعة ،اي أســف وأي "مخراطــة"،
"فما فات فات وال يستر على الباقيين".
دخل الشتاء ولري كما هي عادته يأتي على ظهر دراجته غير مبال بابرد أو ريح" ،ســيقتلك
الصقيع يا لري" أمازحه باخبث" ،ل تخف فجسدي قوي باما فيه الكفايــة" ،ولــم يتــأخر يومــلا
قط عن عمله .أذكر أنه ذات مـرة قـام باتوزيـع باعـض قطـع الشـوكلته باحجـم رأس الصـبع
علينا واستمرت هذه العادة فترة طويلة حتى أنه حدد لذلك الخامسة مسالء من كل يــوم ،وذات
مرة أخبرني باأن كيس الشوكلته "بادولر فقط" ،فعرفت مغزاه ،فانقدته دولرلا ليقوم باشــراء
كيس لنــا جميعــلا ،وفــي الســبوع الــذي يليــه ،أخــبر أحمــد ثــم أخــبر علتياــ ،الــذي كــان يحــب
الدولرات كـثيرلا ول يف رط فيهـا أباـدلا إل عنـد الض رورة القصـوى ،وأيضـلا يح ب الصـمت
ويكره الكرم إل فيما ندر ،إذا لم يكن يغني فإلما أن يغني وإلمــا أن يلــوذ باالصــمت .أذكــر أنــه
ذات مساء كان قد أخبرني عن عزمه على العودة إلــى "البلد" ،وظـل طــوال اليــوم يحــدثني
عن مشاريعه التي سينفذها هناك ،لكي ل يضطر للعودة ثانيــلة إلــى "هــذه المريكــا" ،وباينمــا
نحن في السيارة في طريق عودتنا إلى بايوتنا باعد انتهاء ساعات العمـل ،وخلل ثرثرتنـا فــي
مواضيع شتى ،نطق علي فجأة" ..ليش يا أخواني ما فيش نجوم ي هذه البلد مثل بالدنــا؟!"
سكتنا بارهة حتى استوعبت عقولنــا الســؤال ،وأخــذ الرفــاق يتســاباقون فــي الجاباــة كــل يــدلو
بادلوه ,وحدي أصاباني هذا الستفسار في مقتل ،فغصـست عميقـلا فـي نفسـي وأغمضـت عينـري
يأكلني صمت باليد ل أدري ماذا أقول ،سكنا ضيمع في مهب الريح ،ل ســماء تظللنــا ول نجــوم
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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 محطــة بانزيــن منســية ،باعــد أن تكبــل يــداه وراء ظهــره ،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,
صرست ل سأطاق حتى نسائي أصبحن ينفرن مني ،فقد كنت في الفراش مثــل حيــوان مســعور
سأطلق من قيده ,أحسس داخلي يتمعدن شيئلا فشيئلا ،حتى أوشكت أن أتحول إلى آلة للدمار .هكذا
كنــت أشــعر بانفســي فــي تلــك اليــام المحزنــة المليئــة باالضــجر والقنــوط والشــعور الفــاجع
بااللجدوى" ,يا بالدي" اصرخ باها باكل صوتي أمـام زملئـي فـي الورشـة ،ولـول معرفتهـم
مسا من الجنون" ،ألم أجن باعد؟".
الكيدة باي ،لظلنوا باي ب ت
استمر لري يوزع علينا شوكلتته ،حتى أتى ذلك اليوم الذي ســمعنا فيــه باخــبر مقتــل أحمــد
باعدها لم نعد نراه أبادلا ،حتى أن الشكوك ساورتني في قضية غيــاباه المفــاجئ ،خصوصــلا أنــه
أتى باعد مقتل صاحبنا ،لكنها كانت شكوك عقيمة ل تستند علــى حجــة أو منطــق .كــان يومــلا
تاريخيلا ل ينسى ،فقد توقفنا عــن العمــل حــدادلا علــى فقيــدنا ،وحينمــا حــاول "رؤســاؤنا" فــي
الورشة أن يعيدونا إلى مواصلة العمل كنت أول الرافضين" ،اليوم حزن".
في ذلك اليوم المشهود ل زلت أتذكر أني صفعت رئيسي المباشر باعــدما هــددني باالفصــل إن
لم أعد إلى موقعي "اباتعد عني يلعن سكس أمك" ،وأذكر أن البوليس كان قد حضر وأخرجنــي
مكب لل باالصفاد ،وأنا أباكي أحمد .وباعد ذلك تم فصلي من العمل باعدما قضيت قراباة الخمســة
عشر يومبلا في السجن باسبب اعتــدائي علــى مســئول أثنــاء العمــل ،وهــا أنــا الن عاطــل ،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.

)(196

يوم موت لري
أشعر بانظراته تلهب ظهري ،فقد كان اللعين يسخر من الطريقة التي أمشي باها .كان سيرشبهني
باكلب عجوز ،ومع ذلك يبدو أن ل فائدة من باقائي طوي ل
ل سهنا ،فل شــيء جديــد .وتيــرة مملــة
أكل شرب نوم ،عاهرة ما ألتقطها من عرض الطريق ،الوجوه نفسها ،النساء اللتي يتبرجن
ل تدري لمن رباما لنفسهن ،الودودات في حالة الحاجة إلـى أنيـس لليلـوة مـا ،وتلـك الروائـح
المتخمرة بادخان السجائر وأشياء أخرى ،تنبعث من أفواههن مدباوغة الشـفاة باـالحمر الفاتـح
تمزق كبدي ،وتجعلني أزداد سكرها وازدراء لهن ولنفسي ،ومع ذلك فالموت يبدو أمـامي هـو
الخيار الوحيد لم يعد أمامي خيار غيره ،لعلني أرتاح قلي ل
ل من كل هــذا القبــح الــذي يعصــف
باي ,شبعت دونية ومهانة ،شبعت من شتائم سائقي السيارات ،حينمــا يلوحــون لــي باقبضــاتهم
متوعــدين" ،أنتبــه لطريقــك يــا كومــة القمامــة" ,عنــدما أترنــح باالدراجــة ذات اليميــن 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 ســأجد ذلــك "الناصـري" أمــامي
ليشفع لي ،فلو أنه كان يملك القوة كما يتشدق باها القساوسة ،لدرأ عـن نفس ه الصـلب هـذا إذا
كان سصلب في الصل .لذلك يبدو أن ضياعي سينتقل معي إلــى العــالم الخــر ،أكــره المــوت
لنه يقودنا مثل النعاج إلى المسلخ ،ونحن مستسـلمون لـه فــي بالهـة مقرفـة .يجـب فعـل أي
شيء لمقاومة هذا الكائن القديم الذي ل يريد أن يموت هو الخــر .أهــرب إلــى الحلمــام طلبــلا
لـدقائق معـدودة مـن الراحـة ،أخلـوا فيهـا إلـى نفسـي باعيـدلا عـن جحيـم العمـل وسذل الوام ر
الساقطة ،فيصادفني أولئك الزنوج الذين يشبهون أثوارلا متوحشة ،وهم يثرثرون باما ل يطاق
من التفاهة ،وما أن الج دورة المياه حتى تحاصرني تلــك الروائــح الــتي تهــز الجبــال ،وذلــك
العرباي يظل يلحقني باسماجته ،والذي يردعى القوة وشدة البأس مع أنه "آس هول" وتافه فــي
نظري ل يساوي علبة صلصة فاسـدة ،ولــو ل أصـدقائه مــن بانـي جلـدته ،لقتلـه زنجــي عنــد
قارعة أول طريق تصادفه .كنت أكرهه لكن منطقيتـه جعلـت منـه صـديقي الوحيـد مـن بايـن
رفاقه أجمعين" ،النسان لم يخلق عبثلا يالري" .مرات كثيرة وهو يــثرثر باجملتــه تلــك الــتي
ترعبني فع ل
ل حينما أدلورها في رأسي باأناة.
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 البايــض المحمــر ،ذي العينيــن الخضــراوين،
كما لو كانتا عيني أفعى عجوز ،وأيضلا تلك اللحيــة الكثــة الــتي ل أرى لهــا فائــدة ومــع ذلــك
اباقيها لغرض في نفسي ل أدريـه .كــم أنـا قبيــح ،أيــن أفــر باقبحــي وضــياعي ..احيانــلا كــثيرة
أتعرى أمام المرآة تعريلا كام ل
ل ،فأرى دمارلا آدميلا مروعلا ،فيزيــدني ذلــك كرهــلا لهــذا الجســد
الذي حملته رغملا عني" ،هيه لري ..نحــن نحــب جيســس أيضــلا" ،ومــا دخلــي أنــا فــي هــذا
الموضوع ،ما دخلي إن كان هؤلء المللطخون بابول الرمل يحبونه ذلك"المصلوب" ام ل .لم
أرد عليه بال اباتسمت ,كانت اباتسامة جافة ل حياة فيها ،ومع ذلك يبــدو أن الحــل فــي متنــاول
يدي وحدي ،والفكرة تتأصل في راسي ،يوملا باعد يوم ،لكني كنت أتخوف من التنفيذ .الموت
يا له من شيء مخيف،هذه الوحدة وهذا الفراغ اللذان يحاصرانني من الداخل ،كيف أف ر مـن
دائرتهما الخانقة؟ أشعر كما لو أن لهما أصاباع أخطبوطية لزجة ،تـزداد ضـغطلا علــى عنقـي
ساعة باعد ساعة .أشعر باالختناق يكاد يحطمني ,إلى أين أهرب ،الطرق مسدودة أمامي ,من
ينتشلني من هذا الفناء الذي يحيق باي .حسنلا سأجرب هذه الليلة شرابالا منعشلا ومركزلا وقويــلا,
شرابالا ينسيني نفسي سأشرباه بادونه إضافة ماء أو ثلج عليـه ،وســأكرعه كرعـة واحـدة ،لعـل
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الجحيم التي تستعر داخلي تنطفئ ,ومع ذلك ومع كل هــذا الترتيبــات ،أنــا متأكــد تمامــلا أننــي
حينما أرى وجهي في المرآة فإنني سأرى وجهلا باائسلا ،جاحظ العينين ،منتفــخ الوداج سيتععــسه
ال سسكر ،تنهمر دموعه مخلوطة بادم ثخين يخرج من أنفي باغزارة ل أدري كيف خــرج ،باينمــا
النار تأكلني بابطء من الداخل ول إنطفاء لها ،وسأشتسم وأباصق عليه ذلك الوجه باكــل الســباب
والبصاق" ,عليك اللعنة يا لري البشع كم أنــت قبيــح ،أيهــا الشــاذ العفــن" ،وســأحطم المــرآة
باقبضتي فتسيل دمائي أنهارلا وأقعي على الرض محطملا ألقط أنفاسي وجســدي كلــه ينتفــض
من الحمى ،أنتظر الموت فل يأتيني ،أركب دراجتي وأنا أنــوح باأصــوات حيوانيــة ،وأذهــب
باعيدلا في الثلج والصقيع والليالي شديدة البرودة ،لعل صاعقة تأخذني فحمة منتنة .أصـل إلـى
نهري الذي طالما باكيت باين يديه ،فأدعوه مثل عبد يناجي رباه" أيها النهــر "....فل يســتجيسب
لي ذلك السافل ،مجرد ماء راكد تسبح فيــه أسـماك عفنــة زجاجيـة العيـون" .هيـه لري هـل
تريد أن نأخذك في طريقنا ،البرد شديد هذه الليلة ولن تصل بادراجتك حيلا إلى البيت" ،كــانوا
يقولونها لي كما لو أنهم يشتمونني فل أرسد عليهم فيضطرون للمغادرة ،وأباقى وحــدي أعالــج
دراجتي اللعينة مثل شبح من ثلج "أذهبوا إلى الجحيم يا راكـبي الجمــال" .أقسـو علــى نفسـي
لنتقم من هذا العالم ومن باشــره الوغــاد خصوصــلا ذلــك المســئول الكلــب الــذي كــان يــذلني
باأوامره البغيضة التي كانت تستفزني .كنــت مســالملا ل سأؤذي احــدلا باــل وأزيــد مــن الومســالمة
أكثر مما ينبغي فل طاقة لي باأولئك القساة ،لكن إلى مــتى ســأظل ذلي ل
ل .سيخيــل إلــري أن الحــل
ل
يكمن في باندقية سريعة الطلقات ،أفرغها في رؤوس عمــال الورشــة جميعــا ،وأتــرك الطلقــة
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 لفعــل مثــل هــذا المــر ،قتــل ودمــاء ونــاس تفــر مــن أمــامي
مذعرة ,حلم ل يطاق ومستحيل التحقيق .كل ما أستطيع فعله هو السباب والكره ليس أكثر.
الدائرة نفسها تزداد ضيقلا علري كل يوم ،ياللشيطان الكلب إبان الكلب حـتى النسـاء أو الرجـال
ل فرق عندي ،اريد أفرغ لذتي وجنوني باأية طريقة فــي أي ثقــب أصــادفه ,جميعهــم اختفــوا
ولــم يعــد أمــامي غيــر هــؤلء العجفــاوات المتصــابايات ومتهــلدلت الكــراش ،والســوداوات
الشــبقات اللــواتي ل يمــانعن أن يفعلنهــا مــع البغــال ,اشــتهي أجســادهن وأكــره اللــون الــذي
يصبغهن باصبغته المقيتة" ،جسيد شهي ..ما رأيك يــا لري؟!" ،كــدست أتقيـأ مــن تلــك الكلمــة"
جسيد شهي" ،تخيلتها كما لو كانت قطعة من اللحم سشويت على نار حامية فتفحمــت مــن شــدة
القلي .حياة مملة وسمهانة ،أشعر أحيانلا ولطالما شــعرت باهــذا الحســاس أننــي دودة حقيــرة ل
قيمة لها ،إلى أن تـأتي قـدم غليظـة لتسـحقها فــي أي لحظـة" ,مـات أحمــد يـا لري ،وجـدوه
مقتولل" ،فلتموتوا جميعلا يا أباناء العاهرات ,أخبرني بامقتل صاحبه الذي كان يعمل معنــا قبــل
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 فــي ذلــك اليــوم ،فقــد
ظننته سيقتل أي شخص يقوم بامضايقته .ما الذي سيحدث لو أن فلنا مــات أو سقتــل حرقــلا أو
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 حــتى مليــون لــن ينقــص مــن
العدد شيئلا.
رآني صامتلا وكأن المر ل يعنيني وهو كذلك فع ل
ل ،فلمحت وجهة مكفهرلا ،هل ظــلن باـأنني
سآخذه باالحضان حتى يبكي ذلك الحمــق بايــن ذراعــي ،وأننــي ســأخبره عــن أســفي الشــديد
لمقتل صديقه ,عليهم اللعنة جميعلا ،لكننــي لــم أفعــل ذلــك ،فتلــك ليســت قضــيتي ،ومــن مــات
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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 الــذي يريــدني أن أفعلــه لــه حــتى
يرضى عني ،هل أشق جيبي وأصرخ مولولل على الفقيد الغالي" ياله من ولد ساذج .صــرخ
في وجهي باكـل الوجـع الـذي كـان يعتمــل داخلــه ،وفهمــت منـه كلمــتين قالهمـا باالنجليزيــة،
وحينما لم يسعفه ذكاءه في مواصلة النباح أكمل باالعرباية ،فلم أفهم ما الذي كـان يص رخ باـه.
"أقول لك مات أحمد يا أبان الكلب ،وتقول "سوري" ،قتلوه ياحيوان يا أباــن الحيــوان مــن هــم
على شاكلتك من قطاع الطرق وتقول "سوري" ،وكأنه كلب دهسته بادراجتك يـابان الزاني ة"،
أوشك أن يهجم علي ليمزقني باأسنانه ,ابان العاهرة كان مجنونلا كــبيرلا وكنــت صــامتا مطرقــلا
يأكلني الخوف ،ل أدري ماذا أصنع ،ولول أن رفاقه أمسكوا باــه ومنعــوه عنــي ،لكــان قتلنــي
دون شك ذلك الوحش .كــان يتوعـدني باالعربايـة ل أدري بامـاذا ،باينمـا كنـت أنظـر إليـه باـذل
باغيض ولم أتفوه باشيء .ذل ل يطاق وكأنني لست فـي بالــدي ,كـان داخلــي غــل هائــل وكـره
ماحق في تلك الساعة ،تجاه أولئك الذين ل أدري من أي صحراء أتــوا ،أو أي ريــح ملعونــة
قذفت باهم إلى هذه البلد ،فقد كانوا في نظري مجرد مصانع متنقلــة لصــنع الــبراز ،ل فائــدة
منهم وإل لكانوا باقوا هناك في بالدانهم يحلبون النعاج ويرعون الجمال .كنــت قــد قــرأت هــذه
الجملة في أحد الكتب فأعجبتني وصرت أطلقها على كل الناس وأنا منهم .باست أعتقسد اعتقــادلا
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 رباــه وأخــذ
يقف أمامي هو وأصحاباه في صلتهم التي كانوا يقيمونها أثناء الستراحة ،كنـت أشـعر كمــا
لو أنهم يقومون باحركات ل قيمة لها ،لكنني أقسم أنني كنــت أرى فــي عيــونهم إيمانــلا غريبــلا
خصوصلا باعد صلتهم مباشرة ،كان يزلزلني حتى أعماقي .كانوا يبــدون خاضــعين مســللمين
لمامهم ،يقلدونه في كل حركاته ،إمامهم الذي كنت أعرفه جيدلا" ،أبادول" اللعيــن الــذي كــان
يطارد الفتيات ويتصيدهن واحدة تلــو الخــرى ويشــرب الخمــر ,وعنــدما أقبــل "رمضــانهم"
المعظم كما يسمونه ،تحول إلى شخص آخر في مسوح نبي تاب ال عليه أخيرلا ،أما باالنســبة
لي فقد كنت أراه منافقلا كبيرلا ،مجنونلا باالنساء إلى درجــة ل تصــدق ،وقــد كــان أكثرنــا حظــلا
معهـن حــتى مـع العجــائز منهــن ،سكـن يتــوددن إليـه ويمـازحنه باخبـث صـبياني ،إل أنـه فــي
رمضان لم يكلم واحدة منهن ,وبادا وأنه يوشك أن يتحول إلى راهب".قال ال" ،ها هــو ثانيــة
يريد أن يحدثني عن رباه فل استمع له ،أتجاهله عمدلا وأتركه يثرثر بالغته المكســرة ،كمــا لــو
كان يحادث شخصلا آخر ،وهو يظن أنني أستمع إليه ،ورغم نفوري منه ومــن جمــاعته ومــع
معرفتي الكيدة باتاريخه الكامل من عربادة ومجون وسعهر ،إل أنني كنت أشعر باحنيــن إليهــم
وباود غريب ،فقد كانوا صارمين ل يمزحون إل قلي ل
ل ،يخشاهم كل من في الورشــة ،وإذا مــا
غضبوا من باعضهم أو من أحـد آخــر ،يتحولــون إلــى وحــوش كاسـرة ل ترحــم ،الويــل لمــن
يتجرأ ويتحداهم أو يقف في طريقهم .كنت أخشــاهم كــثيرلا لكــن قــراري رغــم زحمــة العمــل
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 ذاتهــا وتلـك الرائحــة نفسـها لــم تتغيـر ،وقـوارير الـبيرة الفارغـة،
منثورة في كل زاوية من زوايا الغرفة ،وصوير ملونة كبيرة لنساء عاريات وهن يستعرضن
أجسادهن النارية ،في أوضاع مختلفة تؤدي إلى الجنون مصلوباة على الجدران .الليلة كــانت
شديدة البرودة ومع ذلك فقد ركبت دراجتي ،كان الضــيق فــي نفســي مــن كــل شــيء قــد بالــغ
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 امــوت موتــة عاديـة ل فروسـية فيهــا ول
نبالة ،كنبالة سأولئك الحمقاء الغابارين الذين كانوا يتمنون الموت واقفين ،كما لــو كــانوا أهــدافلا
خشبية حمقاء يقتطفها القدر باضرباة واحدة ,فقط موتة طيبة..أعني غطسة سريعة في المــوت
ل تكلفني كثيرلا ,كأن أقـذف بانفسـي مــن عمــارة شـاهقة فأصـل إلــى الرض جثـة هامـدة ،ل
يهمني باعد ذلك إن كانت مشوهة أم ل ،أو أن أرجم باجســدي تحــت عجلت شــاحنة مســرعة
فتمزقني مزقلا ،ل..ل ،هذا خيار صعب ومؤلم ،إنني أتخيل الشاحنات مثل وحوش هائلة مــن
حديد ،المهم شيء يؤدي إلى التوقف البادي بارفق ،حتى وأن كــان ذباحــلا بااســتثناء الشــاحنات
وعجلتها الرهيبة .الريح تمزق جلدي باسياطها الحديدية وأنا وحــدي فــي هــذا العــالم ،رجــيل
مكسور حتى العظم ،يكره كل شيء .لقد صبرست باما فيــه الكفايــة ،وهــا قــد آن الوان لصــنع
نهاية مناسبة لجثة متعفنة تمشي على قدمين .أدري أن النهر شديد البرودة والتجمد ،قطعلا أنا
لم آتي ل ستنشق هوالء علي ل
ل ،لكن غطسة واحدة فيه باــدراجتي ،قفــزلا مــن فــوق هــذا الجســر
الهائل الرتفاع ،تكفي لعمل صــدمة ،أولل مباغتــة لكهرباــاء المــخ فتشــله للحظــات وهــذا هــو
المطلوب ،ثانيلا يتولى الماء بابرودته الصــاعقة تبريــد الــدم وتجميــد القلــب حــتى يتوقــف عــن
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
إلى مدينة ديرباورن) ،(1وسيكون الهبوط في مطــار دكــس)(2الــدولي فــي تمــام الســاعة الثانيــة
عشرة باعــد منتصـف الليـل" ،يعلــو ضـحكنا ويمل السـيارة كـان ضـحكلا مرهقــلا ،ولكننـا كنـا
نتجاهل التعب باالهزل مع أنه متمكن منا .كنا مجموعة من العمال في إحــدى شــركات مدينــة
ويستلند باديترويت الكبرى ،أرباعة يمنييــن وجزائريــن .فــي ذلــك الشــتاء القــارس الــذي مــر
باطيئلا ،وبامجرد أن ينهي الكاباتن تلوته المعتادة ،نبــدأ فــي التنــدر" ،والن إلــى كلمــة الرحلــة
تررا ..ترررا" ،أرفـع صــوتي باموســيقى المقدمــة فيــدخل رضــوان الفـتى ذي العشــرين مــن
العمر ،الذين يخشى أن يموت قبل أن يتزوج أو يشم رائحة امرأة" ،إخــواني لعلكــم تــدركون
أهمية أكل الرز مع الزوم) (3لذلك فعليكم الكثار من أكلهما معلا كل يوم"" ,...أكــل الـرز مـع
الزوم سمبق تو للباءة ،هازم للخــوف ،هــذه حكمــة اليــوم" قــال الجزائــري ،فنضــحك مثــل أطفــال
مجانين .كنا نحاول أن ننسى همومنا وتعبنا باعـد ثمــاني سـاعات مضــنية مــن العمــل الشــاق،
نحاول نسيان مصاعبنا وديوننا وأحزاننا .كنا متشاباهين في أشياء كثيرة ،الديون الــتي ترهــق
كواهلنا ،الفقد المروع لحبة باعيدين ،وحنين ل يطاق لوطان ل تسأل عن أحد .كانت سيارة
أحمد التي أسميناها المياسة عبارة عن ناود متحرك يركبهــا أشــخاص متفــاوتي الميــول ،ففينــا
المتـدين والعربايــد ،والبشـوش والكئيـب ،الثرثـار والصـامت ،لكننــا مـا اختلفنـا .كــان الوجـع
المشترك قــد جمعنــا ،وكــان الــوقت الـذي نقضــيه فــي المياســة متنفســا حقيقيــلا لنــا" ,ليــل ك ل
ل
تروح..ليل وانا مكاني" .رضوان أصغرنا ســنلا وأكثرنــا شــقاوة ،صــاحب الصــوت الجميــل،
حينمــا نصــل إلــى ذروة الهــزل ،يصــعقنا باأغنيــة موجعــة فنلــزم الصــمت ،ونبــدأ فــي إطلق
التناهيد ،يداخلنا خوف ل ندري له سببلا" ،ليله ..ليل دمع العيون سال ... ،ليــل لمــا الحــبيب
مال") . (4كانت هذه هي عادتنا طوال ذلك الــدرب البعيــد ،قبــل أن نصــل إلــى نهايــة الرحلــة،
ويتوجه كل منا إلى بايته على أمل اللقاء ثانية صبيحة اليوم التــالي .كــانت المياســة تعنــي لنــا
الشيء الكثير ،خصوصلا أنا والكاباتن ،عندما كنا نناور باها في مساءات السبت ومــع موديلهــا
القديم نسبيلا ،إ رل أنها كانت تفي باالغرض .فتيـات شــهيات كــثيرات كـانت السـيارة تسـتهويهن
فيصعدن إليهــا ول يخرجــن منهــا إرل باعــد أن ننــال المقصــود ،لــذلك وحينمــا ســمعت باــالخبر
ض مشـترك وجميــل ،كلنـا
شعرت باغصة عميقة ،كان احتراق المياسة كما لو أنـه حـرق لمـا و
صعقنا "احترقت المياسة ..كيف؟!" نتساءل كما لو أننا فقدنا عزيزلا علينا "لعلها انتحرت" ل
أحد يضحك ,كنا في ورطة حقيقية فمن الذي سيأخذنا إلــى العمــل .تفــرق شــملنا وذهــب كــل
واحد ملنا مع سيارة أخرى ،وحينما أطل أول سبت باعد انتحار المياسة أدركــت والكــاباتن كــم
كانت خسارتنا فادحة.

 - 1ويستلند ،ديربورن :مدينتان تقعان ضمن حدود ديترويت الكبرى..
 - 2دكس  :حي يسكنه المهاجرون اليمنيون في مدينة ديربورن..
 - 3الزوم :قشربة باللبن.
 - 4ليل وانا مكاني :أغانية يمنية.
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ذلك البيت
كثيرلا ما مرر ست باذلك البيت الذي يقع في آخر الشارع الذي حللت باأحد بايوته مــؤخرلا ،حيــث
توجد فيه مدرسة اباتدائية ،وكنيسة قديمـة مغلقـة لـم بينبـبق ج زيء منهـا فـي صـحة جي دة سـوى
جرسها الذي يرن أحيانلا ،ل تدري من باث فيه الحياة .كان له لون بانمي فاتيح متميـيز عـن باقيـة
البيوت ،يميل إلى الرمادي في الشتاء ,بايت من طاباقين يشبسه القلع القديمة ،تحيط باــه حديقــة
واسعة ،سكتب على سورها "احترس سهنا كلب قوي" لخافــة المــارة مــن القــتراب ،لكنهــا لــم
تخفني بال على العكس من ذلك ،زادت من فضــولي "كلــيب قــوي ،مــاذا يعنــي ذلــك" ،لكننــي
وعندما وصل قلـبي إلــى حلقــي راكضــلا مـن الخــوف ،وطعمـت الـدم فـي لسـاني ،سـاعة أن
بااغتني فيها ذلك الكلب بانباحه المفاجئ على مقرباة مني ،أدركت معنــى تلــك اللوحــة المعلقــة
على السور الذي كان فاص ل
ل بايني وباينسه ،ولــول ذلــك لكــان فتــك باــي دون شــك .كــان باحجــم
الخروف ،مشدود الجسم كما لو كان نمرلا .باع د تلـك الحاث ة تحاشـيت السـور خشـية الحـوش
القاباع وراءه ،لكن ذلك لم يمنعني من متاباعة المراقبة .الجو الكئيب الــذي يحيــط باــالبيت كــان
يزيد من فضولي وتساؤلتي" ،ترى هل يســكنسه أحــد فلــم ألحــظ أي حركــة فيــه حــتى الن".
النوافذ موصدة والباب مغلق دائملا ،أحيانلا ما أمر من أمامه تصفعني ريــاح الخريــف البــاردة
وأوراق الشجر الياباس المتطاير في الهواء ،فتزيد وحشة البيت فــي نــاظري ،أختلــسس النظــر
إلى النوافذ عللني أرى قبسلا من ضــوء فــي الليــالي المعتمــة فل أرى شــيئلا ،وكــأن هنــاك مــن
يقصد ذلك .مررت على البيت باعيدلا عن السور باالطبع في أوقــات مختلفــة صــباحلا وعصــرال
ومسالء ,بال أنني ذات مرة ذهبت إلى هناك فجرلا لعللني أرى ما يشبع فضولي ،لكن لم يحدث
ذلك مطلقلا ،كما لو كان البيت مهجورلا منذ ألف عــام ،مــع أن هيئتــسه تــدل علــى ثمــة اعتنــاء.
الشيء الوحيــد الــذي اســتطعت اكتشــافه هــي تلــك السـيارة القديمــة مــن ســيارات فــورد ذات
الموديــل الــذي انقــرض منــذ عهــد طويــل ,كنــت أراهــا راباضــة فــي مكانهــا المعتــاد دائمــلا
وبااستمرار" ،أكيد ل باد من وجود ســائق لهــا ،فليــس مــن المعقــول أن تسـير لــذاتها" ,عنــدما
وصلت إلى هذه النقطة كنت قد عرفت باأنني رجل يؤمن باالمنطق وهو منطــق خرائــي علــى
كل حال ،لكن السؤال لم يزل قائملا ولم ينفع معه المنطق "إذن أين هــو هــذا الســائق" ,ســؤال
أعادني إلى البداية .انتهى فصل الخريف بارياحه وهشيم أوراقه ،ودخل الشــتاء باثلــوجه الــتي
تبعث على النعاس والبيات ،وطريقي دائملا من أمــام ذلــك الــبيت أســفل الشــارع ،دون باارقــة
أمل ت ذكر فـي أن أتمكـن مـن مشـاهدة أي حركـة تص در منـه" .ذلـك الـبيت" جملـة أرددهـا
بااستمرار "ماذا يعني لي؟!" سؤال أساله لنفسي فل أجد له جوابالا .بايت غريــب ووحــش يقبــع
وراء أسواره ول حياة فيه ،كيف يحدث هـذا ،ثـم ..ث م ذلـك الحيـوان الهائـل مـن ال ذي يقـوم
باتسمينه ولماذا  ،أليس من الجدر باه أن سيرباــط إلــى وتــد فــي الرض وسيــترك دون طعــام 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 لــو كــانت تبكــي،
لكن وبامجرد أن يصحو الجو سأغادر بايتي لقضــي حــوائجي ،وباــالطبع أتعمــد أن يكــون ذلــك
البيت وكلبه في طريقي ،ول جديد اللهم غي اب الكلـب مـن مكـانه ،وهـذا أم ر طـبيعي نظ رلا
لتساقط الثلوج وإل لقتله البرد .انقضى الشتاء وبادأت باراعم الشجار باالتفتح بامجــرد أن نفــخ
ل قلي ل
فيها الربايع من روحه ،وقلي ل
ل أخذ الثلج يــذوب مخلفــلا وراءه باحيــرات وســواق صــغيرة
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 ،لمحــت
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الباب مواربالا ,باداية لم أصدق ما أراه "الباب مفتوح" تمتمت مبهورلا" ,يعني أن ,"!..وقبل أن
تأخذني الظنون رفعت صوتي عاليلا "هالو ..ه ل ثمـة أح د هنـاك؟!" فأتـاني الجـواب سـريعلا
نباح قــوي يـأتي مــن الــداخل ،كـان صـوت الحيـوان الــذي أعرفــه جيــدلا ،لكننـي مـا شــعرت
باالخوف ،بال ألهبته باصوت أقوى من ساباقه "هاي..هل ثمة ,"!!..للحظة خاطفة سخيل إلــلى أن
صوتلا أجاباني ،كان آدميـلا هـذه المـرة "بمـنن هنـاك ..أدخـل مــن فضـلك البــاب مفتــوح" .كـان
الصوت لمرأة مما جعلني أتقدم مسرعلا ،تجاوزت السور ودفعت البــاب المــوارب ،وهــالني
مــا رأيــت .رأيــت حجــرة اســتقبال واســعة شــديدة الــترتيب رائعــة الجمــال ،وكــانت صــاحبة
الصوت في انتظاري مبتسمة باوداعة امرأة تجاوزت الستين باقليل ،وعند قــدميها باـرك كلبهــا
الضخم باعينيه الصفراوين ،وحينما رآني وثب كما لــو لــدغته حيـة ،لكــن سـرعان مــا نهرتــه
العجوز باصوت آمر جعل سه يجلس على قائمتيه الخلفيتين يرمقني بانظــرات تخلــع القلــب ،تلــك
اللحظات السريعة جعلتني مرتبكلا ،فقد كان البيت جمي ل
ل باالفعل من الداخل ،ومع ذلك لم أنبس
سؤالي "هل ثمة أحد يسكن هنا؟!" ,سألست وأنا أوزع نظراتي باين الكلب وسيدته" ،هــل تريــد
قدحلا من القهوة" ،صوتها كان واثقلا ل يخلو من أنوثة باائـدة" ،شـكرلا" أجبتهـا باسـرعة" ،هـل
تبحث عن أحد ،أعني ."!!...سألت العجوز بارقـة واللعيـن لـم يطمئـن إلـري باع د" ،فقـط أس أل
عرمــن يســكن سهنــا"" ،امــرأة عجــوز" قالتهــا باصــوت خفيــض ويــدها تــداعب فــروة الــوحش.
"سيدي" خاطبت نفسي مستغربالا من حيرتي المفاجأة ،ما الذي تريده من "المـرأة باالض بط"؟
لم أستطيع الجاباة ومع ذلك واصلت سهرائي باسماجة سأحس د عليهـا فع ل
ل" .حسـنلا" نطقـت باهـا
تلك الـ "الحسناء" ل أدري ما باعدها ،رفعت بادورها رأسها بااتجاهي وبادأت مهيأة للنصات،
"دعينا نتحدث قلي ل
ل" ,هكذا وباكل باســاطة ألقيــت باهـا فــي وجههــا جملــتي تلــك ,لـم تتفــوه باــل
حركت رأسها موافقة على مقترحي ،ماذا سأقول ،علماذا سأتحدث وال ل أدري ،الـذي كنـت
أدريه فع ل
ل هو أن الكلب يراقبني متوثبلا يوسد باعينيـه الزجـاجتين افتراسـي وأنـا واق ف مكـاني
صامتلا تحدق باي امرأة عجوز!!.
ديرباورن 96
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أشياء خاصة
قالت لي باأن لها صديقلا ينادمها كل ليلة سبت" ،ولكنك قد تجــاوزت الســتين يــا مســز دارليــن
فمن ذا الذي يقبل باك؟!" قلتها باخبث لكنها كانت قد فهمت سخريتي" ،أذهب مــن أمــامي أيهــا
الصغير الغبي" ,وضرباتني على كتفي بارفق متوعــدة أيــاي باإشــارة مــن ســباباتها المتغضــنة،
وعينيهــا الزرقــاوين تمشــطاني بانظــرات ناريــة نعرفهــا معــلا جيــدلا .وباعــد أن فــرش المشــمع
البلستيكي علـى العشـب الخضـر ،اخــذ يخـرج أشــياؤه وطعــامه مـن ذلـك الكيــس الـذي ل
يفارقه ،ليأكله قبــل أن يــذهب إلــى عملــه ،وهــو يدنـدن باأغنيــة قديمــة" ..باـال عليــك واســاير
أمبيضاء ،بالغ سلمي علم هيله" .وضعت جـدتي البصـل والطمـاطم وقط ع البطاطـا الكـبيرة
إضافة إلى دجاجة سمينة في طنجرة الضغط الجديد ،وتهيــأت للطبــخ باعـد أن أضــافت الملــح
والفلفل السود المطحون والثوم المفروم كــان ذلــك فــي صــباي البعيــد ،حينمــا كنــت أقضــي
حاجتي وراء الجدران يلحقني الذبااب .كان طبيخ جدتي لذيذلا ،رباما لنني لم أكن قد تــذوقت
غيره من قبل" ,الذي يأكل من طبيخي يكبر باسرعة".
عادة ما كانت تتباهى باطبيخها أمامي ،حيث كنت أقبع أمامها مثل هر صغير أراقبها مبهورال
باما تصنع" ,جدتي تطبخ أحسن طبيخ في الدنيا" ,كنت أتباهى باجــدتي وطعامهــا أمــام رفــاقي
الصغار ،وأظل أقص عليهــم تلــك القصــص العجيبــة ،عــن ســر الطبــخ الــذي تحفظــه جــدتي
الماهرة .طبعلا لم أكن لخبر أقراني باأنني اختلس باعض الريالت من ثمن مصروف الــبيت،
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" ،كنــت أراقــب ســقوطها ولــم
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 ،كنــت احــدث نفســي
وكأنها فع ل
ل ستقدم على خـوض معركـة معـي" .أيـوه ي ا ملحـي" التفـت إلـرى باـذعر باع د أن
قطعت عليه أغنيته ،كأنما خشي على باطيخته التي كان يعمل فيها ســكينته اســتعدادلا لنهشــها،
أقف أمامه ممسكلا بايدي كيس طعامي أثناء ما كنت متوجهلا إلى عملي "أيشوه ،أيش تشــتي",
وأشار إلى باطيخته "تفضل سكــ نل" ,وجهــه الحمــر ل يــزال يطفــح باظمــأ هائــل للحيــاة" ,ليــت
الشباب يعود يوملا" جملته التي يرددها بااستمرار حتى صارت مثل" ،كيـف حالـك" ,لـم ي رد
فقط كان يأكل وكأنه سيموت باعــد ذلــك ،وباعــد أن ازدرد قطعــة ضــخمة رد مــن بايــن أســنانه
"باخير" .وأذكر أن جــدتي غــادرت مطبخهــا وذهبــت لتــؤدي صــلة الظهــر باعــد أن أحكمــت
إغلق الطنجرة ،وتوجهت إلى ال باصلتها ,لم يبق أحد في الورشة إل وقد علم باصداقتي لمسز
دارليــن ,أذهــب لصــديقتك وكــن رفيقــلا باهــا" ,الوغــاد زملئــي وزميلتــي كــانوا يقصــدون
مضايقتي باسخريتهم تلك .أحيانلا كنت اباتسم باينما المسز دارلين تأخذ المور باجدية تفزعنــي.
أقبلت السيارة التي تقل الملحي إلى عمله باعد أن فرغ من حرباه مـع محتويـات ذلـك الكيــس
الذي يحمله في كل مكان يذهب إليه .الرصفة كانت مزدانــة باالخضــر ،وصــيف ديــترويت
كان ملتهبلا هذا العام والنساء يتخففن من جحيمهن في اللسرة.
كانت جدتي في تشهدها الخير ،عندما تناهى إلى سمعها دوي هائل جعل الحارة تهــتز لشــدة
النفجار ,اجتمع الناس عند بااب جدتي ليطمئنوا على سلمتها ،باينما كنت ألعب فــي الشــارع
المجاور مع باعض الصبية ،وأول مــا تبــادر إلــى ذهنــي لحظــة ســماع ذلــك النفجــار الهائــل
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اعتقادي باأن جدتي قد ماتت ،وعنــدما رأيتهــا باقميـص صــلتها المتســخ ،تــوقفت عــن البكــاء
وتمخطت علـى أق رب جـدار وصـلته ي دي ،واباتسـمت وأنـا أعانقهـا مـن عنـد سـاقيها فرحـلا
بانجاتها .كثيرلا ما كنت أزعجها باثرثرتي وحينما أناديها باتلك النغمة المحببة علــى قلــبي "أمــه
دارلين" ,تجيبني باسرعة متصنعة الضجر" ..وات" ,باالطبع ل أرد عليها أقصد تجاهلها كمــا
لو كنت لست من يناديها ,ذات مرة مثلت عليها باأنني غضبان دونمــا سـبب" ..قلـت لــك ميـة
مرة يامه دارلين ،أن تنتبهي لصحتك" ,قصدت أن أذكرها باعمرها باعد أن تمادت فــي تصــنع
المراهقة معي" .وباعد ،"...باكل بارودة أجاباتني ،لكنني واصلت خطبــتي وكــأنني لــم أســمعها,
"وأن ترتدي معطفلا يقيك البرد ،ال تريــن نفســك مريضــة"" ،ومــن يهتــم" .ســنة تقريبــلا وأنــا
أعمل باجوارها ،كلمتها الخيرة هي التي هزتني فأجبت عليها باحماس "أنا" ،لكنها ومع جدية
الموقف اخرجت لي لسانها في تهكــم وعــاودت عملهــا باصــمت" ،أمــه دارليــن" ناديتهــا ولــم
تجبني هذه المرة .كان الملحي زمي ل
ل لي في الورشة التي أعمل فيها ،قوي الشــكيمة ،شــديد
الحسـد ،كـثير الـثرثرة ل يسـكت أبا دلا ،لـم أس تطع فهمـه الفهـم الكامـل ،فهـو متقل ب المـزاج
والولء ،لكنه ومع عمره الذي قد تجاوز السبعين كان يعمل باهمة ابان العشرين" ,قد حــاربات
في البحر الساباع مع الفرنساوية ،يوم تحارباوا الناس كلهم في العــالم" .عنــدما يعــود باــذاكرته
إلى الوراء يأخذ في الثرثرة عــن ذلــك الماضــي الجميــل ،حيــث الشـباب والنســاء الجميلت،
وألمح الحسرات تغرورق في عينيه على العمر الذي يوشك علــى النطفــاء ،وحينمــا يتــوجه
إلى عمله ل ينسى أبادلا أن يرعرج على شجرته ليبرك تحتها ويتناول باعض الفــواكه والطعــام،
باينما السيارات والنســاء" ،آه النســاء" كــان يتــاباعهن باكــل الجــوع الــذي يصــليه مــن الــداخل،
باشعورهن يساباقن الريح.
دخلت جدتي إلى مطبخها ،فرأت عاليه سافله ،وعندما وجدت باأن طنجــرة الضــغط ل زالــت
سليمة ولم تفقد سوى غطائها ،نطقت باكلمتها التاريخية "المهــم أن الطنجــرة سـليمة" وعــادت
إلى الصلة ،لكن صوتي خرج ملعلعلا" أيش نسوي باــالطنجرة يــا جـده المهــم الغــداء" ،لسـت
أدري لماذا ضحك أولئك الناس.
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قلق الموت كان يركض في عينيها ،تحاول أن تنسى ذلك باكــثرة الحركــة ،وتنقلهـا مـن عمـل
إلى آخر ،مات زوجها قبل ست سنوات مخلفلا معهــا ســت بانــات شــاباات ل تــدري أيــن أرباــع
منهم ،أما الثنتين الخيرتين فقد تزوجتا ،واحــدة إلــى وليــة أوهــايو والخــرى ســافرت مــع
زوجها إلى ألمانيا حيث تعيش هناك" ،وهكذا أنا أعيــش بامفــردي فــي بايــت كــبير" .كنــت قــد
عرفت باأن العجوز تشتهيني باجنون ،وكانت تطاردني بانظراتها الحارقة في كــل مكــان حــتى
في النوم ،كنت أراني وكأني دجاجة وهي تحــاول التهــامي .ذات يــوم وأنــا فــي طريقــي إلــى
العمل رأيت سيارات البوليس والســعاف محلقــة حــول شــجرة الملحــي ،أوشــكت أن أعــود
أدراجي لرى ما الذي حدث ،لكن ثمة عسكري كأنما كان في انتظــاري ،وبامجــرد أن رآنــي
متوجهلا صوب الشجرة أتــاني صــوته آمــرلا "ل تتقــدم" .لــم انطــق وواصــلت طريقــي بااتجــاه
عملي غير مكترث باشيء ،أو حتى حــاولت مجــرد المحاولــة التفكيــر فــي مصــير الملحــي،
فثرثرته ل تزال تصم أذني لكنني عندما تذكرت مســز دارليــن وصــوتها يلعلــع فــي ذاكرتــي
مثل النار "سأشتري لك سيارة وكل مــا تريـد ،فقـط تعـال معــي" ،أوشــكت علــى التقيـؤ وأنــا
أتخيل نفسي معها في السرير.
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عندما كنت جبال صغيرا من ثلج ذوباته الحزان.
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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 للمانــة غيــر التاريخيــة أعــترف باــأنني تمــاديت فــي المداعبــة "أونكــل
جيمس" ,ومــن آخــر الليــن كــان يــأتي صــوت أحمــد الجزائــري "يــا إلهــي ســبعة قتلــى فــي
صندوق" ,يخرج صوته ممسرحلا ،يقطب عن حاجبيه ،ويعيد ترديــد الجملــة "يــا إلهــي..ســتة
قتلى فـي صـندوق" ,يقـول ذلـك حس ب عـدد قطـع الغيـار ال تي نضـعها فـي تلـك الصـناديق
الكرتونية استعدادلا لشحنها إلى مدن ل ندريها ،وإلى مستودعات للبيع ل يهمنا من يدخلها.
يا إلهي خمسة قتلى في صندوق ،يا إلهي قتيلن في صــندوق يــا إلهــه وإلــه الكــون ,...حــتى
ينقضي اليوم المضني في العمل .كنا عمالل مزقتهم الخيبـات نعمـل فـي صـمت مطب ق لكننـا
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 نتهــي مـن كلمـي ،يكـون الرجـل قـد قفـز
ذعرلا إل أنني بااغته من الخلف وأطلقت جملتي التي يكرهها فجأة في أذنه ،وباصــوت ثقيــل..
"أونكل جيمس آر يو أورايد؟!!".
نظر إلي مرعوبالا فزادته سحنة وجهه المرعبة رعبلا "يو كريزي فــور ريــل"  ،ل أســمعه أو
أتظاهر باذلك ،بال أعاود الهجوم عليه "آي سلد آر يــو أورايــد...أونكــل جيمــس اللعيــن" أقــول
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 مــن أفــواههم المشــبعة
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 أســأل
أحمد الجزائري كم الساعة يا أخي يجيب "الساعة تشير إلى ما هي عليه الن" ,فــأرد بالهجــة
يمنية صرفة "ويشو هذا".
كنا في باار السعادة عتالين ل يرحمنا أحد ،حتى ذلك العرباي اللعين ،وعندما أصــل إلــى هــذا
السطر يطلب الجزائري قلمه بالهجة الجزائر الغريبة "أعطني المحبوس يا أخي".
طيــب أحمــد الجزائــري ومليــون قتيــل فــي صــندورق ،وأونكــل جيمــس وخــوفه الــدائم مــن
مباغتاتي ،لكن إلى أين أذهب باــك يــا كــارولين فــاي جاكســون ،فل يوجــد ثمــة باــار أو نــايت
كلوب يقبل باسوادك" ,تعال معي إلى ديترويت" ,تقول كما لو كانت تنطق باالحكمــة! لكــن مــا
هي ديترويت "..سبعة قتلى في صندوق ،على رأي الزنجي السود أونكل جيمس الذي كــان
أول من نطق باعدد القتلى في الصندوق فأخذ باعده أحمد يرددهــا كالببغــاء "يــاعزيزتي حينمــا
يشاهدونني أباناء جلدتك السود معك وأنـت باهــذا الجمــال صـدقيني ســوف يقتلـونني" ,أحـاول
إقناعها باعدم الــذهاب إلــى النديـة الــتي يرتادهــا "السكحــل" ،فهــم غيــورون مثلنــا نحــن رعــاة
الجمال" ,أحاول إضحاكها لكنها تأخذ القضية مأخذ الجد.
"إذا كنت تحبني فتعال معي إل إذا كنت خائفلا" ,كانت شــديدة المكــر تحــاول إســتثارتي
في مسألة الخوف ،فأنطق مثل عرباي حقيقي "صــدقيني أنــا فع ل
ل ل أخــاف ،لكــن المســألة أن
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 لننــا باعـد أن رقصـنا
رقصلا مقنعلا بادأ نت أعين الحساد" ،من يكون ابان العاهرة الذي يرقص مع هذه البنت الســوداء
الجميلة"  ،وما كدنا نخرج من ذلك النايت كلــب اباــن الكلــب اللعيــن حــتى دوت فــوق رأســي
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ثلث رصاصات ،كانت واحدة منها كفيلة باقتلي  ،شــلتني المفاجــأة ولــم أقــدر علــى الهــرب،
فصرخت فيها بااعلى صوتي ،كنت شديد الغضب وكانت شــديدة الخجــل" ،لقــد أخبرتــك باــأن
هؤلء المناييــك ســوف لــن يتركوننــا فــي حالنــا وهــا أنــا أوشــك أن أقتــل باســببك"  ،صــمتت
المسكينة حرجلا ولم ترد.
ذات مرة أتى الونكل جيمس إلى العمل مع فتاة صــغيرة تعـدت الثامنــة عشـرة ،كــانت
فتاة ظريفة تبحث عن رجل ولنه يعمل معي في نفس الليــن فقــد أتــى باهــا معــه" ,مــن هــذه
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 "اســمي مونيكــا" ,اســمها
يذكر باعشيقة السيد الول للعالم ،فأجبت عليها وأنا اسمي كيلنتون.
ضحكت اللعينة وغمزت باعينها ،حاولت قصارى جهدي الباتعاد عنهــا ،فأنــا أعلــم باــأن
فاي شديدة الغيرة ،وإن رأتني معها فسوف تقتلني وتقتلها وتقتل نفسها ،لقــد فعلتهــا عــاهرتي
مر لة من قبل ،عندما ضبطتني أرقــص مــع فتـاة بايضــاء ،لــم تتكلــم باــل ســحبتني مــن ذراعــي
ونطقت مثل الحكماء الذين تقرأ لهم في كتب الميثولوجيا القديمة "ل توجــد امـرأة مهمـا كـان
جمالها تستطيع سرقة ر سجلي مني" ،ظننت أن الموضوع قــد انتهــى عنــد هــذا الحــد ،وعنــدما
اختلينا في غرفة منسية في فندق شعبي رخيص أشهرت فــي وجهــي مســدس" ..اســمع يــابان
كلب جميع أنحاء الرض أنت الرجل الحقيقي الذي أحببته في حياتي ،وإذا كنت تظن باأنــك
ستلعب معي فتأكـد باـأنني سـوف أقتلــك وأقتـل نفســي" ،هـدأست مــن خواطرهـا وأخــذتها بايــن
ذراعي" ،لقد كانت هفوة ولن تعود فأنت امرأتي" ,ثم باكت باشدة "أيهــا الغــبي أنــت ل تــدري
كم أحبك".
لم نعض باعضـنا فــي تلــك الليلــة باـل نمنــا مثــل أخــوين  ،لكننــي عنــد الفجـر اســتيقظت
الصحاري في دمي وأكلتها حتى العظم كما تحب.
ما يضحك في المر أن "جنات" تلك السحاقية البيضاء الكلبة أوشكت أن تأخذ من يدي
ماري ،جنـات سـحاقية مـن الطـراز الول مـع أن عمرهـا ل م يتجـاوز الخامسـة والعشـرين,
"جنات أنت تريدين جمل يعلمك فن قطع المفاوز البعيدة وينسيك العطش" ,تضــحك ول تــرد
باينما الجزائري يتوعدني باضرورة إنجاز العمل" ,بادلل عن تضــييع الــوقت فــي التحــدث مــع
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 الســوداء الثيـرة ،إنهــا
دائملا على استعداد لحرق العالم من أجلي ،كم باكت كم توسلت أن أتوقف عن مغازلة النساء،
لكنني كنت كما هي العادة أخلــف وعــودي الــتي أنثرهــا عليهــا حــتى أطبقــت علينــا الطامــة،
أطلقت النار عللي وأنا نـائم إلــى جوارهــا ،ومــع أننــي أباليــت بالءلا حســنلا ،إل أنهــا كــانت قـد
صممت على قتلي وقد كادت أن تفعل لول أن طنلقتها الطائشة أصابات ذراعــي ،وكــان علــلي
أن أنقذها من مصيرها المحتوم ,محاولــة القتــل ،وأخــبرت البــوليس والمحكمــة ،باأنهــا كــانت
تقلب باين يديها مسدسها المرخص ,فانطلقت رصاصة باطريق الخطأ كان علي أن أقول ذلــك
وال ضاعت الفتاة وراء القضبان لعشرين سنة متوالية.
أخبر الونكل جيمس باــذلك فيضــحك ،ويبــدأ فــي شــرح عشــرات القصــص عــن غيــرة
النساء ،ونظرلا لمحــاولته فــي التنظيــر والتحكيــم أواصــل تهكمــي عليــه" ،أونكــل جيمــس يــو
أوكيه" ,في كل خطوة يقوم باها حتى أقلع عن إسداء النصائح إللي ،ليس ذلك فحســب باــل لقــد
أوقعت بافتاته الصغيرة في حبائلي ,وجعلتها تشاهد الرمل على الطبيعة حتى لــو لــم تــره مــن
قبل .كنت مثل باغل عندما أصل إلــى الســرير ،وقــد قــاطعني عنــدما رأى ابانتـه تنفــذ لــي كــل
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رغباتي وهو الخبير باالنساء فمعنى ذلك ،باأنني قد أطعمتها من جسدي ما لــم تكــن تحلــم باــه،
وقد فعلت ذلك فع ل
ل.
"يا أخي ..رجاء توقف عــن الحــديث ،نريــد عم ل
ل هنــا" ،يســلقني الجزائــري بافصــاحته
لكني لأعيره التفاتلا وانطلق في الغناء ,كان غنالء متعمدلا أؤلفه لنفسي "أيــن أنــت أيتهــا الفتــاة
الجزائرية السمراء الـتي لـم أرهـا باعــد حـتى أعلمــك فنــون ركـوب الخيـل" ,أو "فـاي فتـاتي
السمراء تنتظرني هذه الليلة ،لقص عليها القصة من ألف ليلة وليلة ،ومتعة السرير الــذي 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 البنجــوين ل يفقــه أقــوالي ،البنجــوين هــو ديفيــد ،شــاب أبايــض يشــبه طــائر
البطريق فأسميته باذاك اللقب ،حتى صار كأسمه .كـان ذكيـلا رغـم قصـره و باـدانته المفرطـة
ونظارته الضخمة.
يعــرف كــل شــيء عــن العمــل ،ذات مــرة حــاول أن يتحــرش بافــاي امرأتــي الســوداء،
فسمعت بافضيحته ملئكة العرش ،أقل لعنة قذفتها في وجهه "عفولا يــا عزيــزي ،فأنــا ل أنــام
مع الطيور" ،وأحد اللقاب التي أطلقتها عليه ،الديناصور الصغير ،فصار مث ل
ل.
"سبعة قتلى في صندوق" يلحنها جيدلا ذلك الجزائري الطيب ،الذي يؤدي الصلة خلف
الكراتين الضخمة ،وعندما يعود أرى النور في وجهه ،فأحسده علــى تقــواه ,أمــا أنــا فمجــرد
حيوان يتقن التأنق ليس أكثر" ,كادت أن تقتلك عشيقتك يا ولد العم ،طيب لو مت..على النار
يا تاج راسي..على النار".
يتهكم عللي إبان الجزائر العاصمة وقد كان صادقلا .باقيت الطلقة في ذراعـي سـنة كاملـة
نظرلا لنهـا كـانت باج انب الوريـد ،ومحاول ة إخراجهـا كـان يعرض ني لخطـر نزي ف قاتـل،
فأباقوها في مكانها حتى تحيط باها النسجة فيسهل قلعها.
فجأة قررت الكف عن الضياع الــذي أعيــش فيــه ونــويت العــودة لداء الصــلة وهكــذا
كان ،ثم توقف ست عن التدخين ثم عدت وأمتنعت عــن النســاء ،ثــم عــدت مثــل كلــب جــائع إلــى
النباح وراء ظل كل بانت أنثى باعد أن تركتني فاي جاكسون تلك المرأة الشــهية ،وعــدت إلــى
مطاردة أونكل جيمس.
لم أصدق باأن المرأة التي كانت مجنونة باي قد ذهبت ,فاي الحارقة والمحرقة وفي كــل
لحظة أتخيل باأنها ستأتي من ورائي وتطلق عللي النار ,أما صالح فقصته قصة تذكر باأباطــال
الفلم الهندية ،أولئك الباطال الذين في سبيل الخير يضحون باحيواتهم حـتى ترضـى عنهـم
الحبيبة.
صالح هذا في السادسة والعشرين من العمر ,شــاب مصــاب باالصــرع وكــم مــرة ســقط
أثناء العمل نتيجة لنوباة صرع حادة .أول مرة أراه فيها كان مثـل روباـوت آلـي فــي غيبـوباته
فكرهت العالم والحياة ،إذن إذا ما اختل عقل الواحد فينـا فهــو مجـرد آلـة عميــاء ،يـأتي باكــل
صلفة العراب سكرانلا إلى العمل وعندما أحاول نصحه وتذكيره باخطورة حــالته وتفاعلهــا
مع الكحول يرد "يا أخي ما أحد مس لرح معــه شــيء" .تكــاد تكــون إجاباــة صــادقة ،لكــن مــال
أستطيع تفسيره من قبله هو ذلك الصرار على الموت.
مرة رأيته عائدلا إلى بايته قبل الفجر ،كان جاري وزميلي في العمل ،رأيتــه فــي ضــياع
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 آخــر ,وذات مــرة أصــاباني باــالرعب فقــد
وصل إلى بااب بايته وأنتاباته الحالة ،وبادلل من الغماء كمــا هــي العــادة إذا باــي أســمعه يتكلــم
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باطلقه وبافصاحة تذكر باالمسلسلت التاريخية" ,لماذا أنا يا رباي لماذا لم يكــن أحــد غيــري",
قال جملته وخر في صرعته كالميت ،هرعت إليه ووضعته على جنبه اليمن حــتى يســتطيع
التنفس خشية أن يع ل
ض لسانه.
كــان يهــذي" ,أريــد إمــرأة تكفكــف دمــوعي وتمســح عنــي المواجــع ,تعبــت مــن هــذه
العيشة..تعبت" .تلك الليلة باكيت من كل قلبي ضياعنا جميعلا ,هل هناك من يسمعنا فع ل
ل؟!!
أعود إلى العمل اليوم التالي فيواجهني الجزائــري باصــوته الممســرح "ســبعة قتلــى فــي
صندوق" ،فل أرد عليه ،كذلك الحال ل أزعج السيد جيمس ،فقضى اليوم باطــوله ينظـر إلـلي
خفية وأنا أراه دون أن يشعر باذلك ،لعله يستغرب عدم إزعــاجي لــه ،ل يــدري مــاذا ينتــاباني
من أسئلة "أونكل جيمس هل تدري من هم القتلى الذين نقذف باهم فــي الصــندوق كــل يــوم؟"
وأتخيله صامتلا كلوح معدني فأجيب "إنهم نحن" " ،أونكل جمس أنـاديه فيجيــب" ,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
عندما سأنتخبت مسؤو لل لتحاد العمال أردت أن أسلم عليه على الطريق ،فناديته ،كيف حالك
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
له مث ل
ل في الذهاب والياب ,كلما رآني أفزعني باصوته الجهوري "هيا كيف حالك يا عبده"،
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 أقــول"..إســمي قاســم يــا
باني آدم" صرخت باها في وجهه ذات يوم ،وقد كنت غاضبلا لسباب عديدة ,لكنــه دون قصــد
وكما لو كنت أمزح معه يرد عللي بانفس اللهجة "كيف حالك واعبــدوه" ,أسســقط فــي يــدي ول
أجيب من يقنع هذا الشخص على التوقف عن سذاجته ..طبعلا ل أحد.
كيف حالك واعبده ،كلما رآني يصليني باها ،فأسكت ول أجيب عليــه ،لكننــي فــي نفــس
الوقت أسأل نفسي سؤالل ل باراءة فيه على الطلق ,هل فع ل
ل يدرك هذا الشــخص أي جحيـم
نعيش فيه ،أتساءل عندما أراه متجهــلا إلــى الحمــام دون أن يرانــي ،فل أجــد جواباــلا ،وعنــدما
يخرج من بايت الراحــة يطلــق علــلي جملتــه الثيــرة والمســتفزة "كيــف حالــك واعبــدوه" ,فل
أعيره إلتفاتلا فقط أغوص في مشاغلي الكثيرة وأشعر باحسد عارم تجـاهه ،ذلـك الصــلع مــن
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.
آي بسند أر يو !...قلت هل أنت باخير.
وات إيـﭭر :تقال للتبرم ونفاذ الصبر.
آز لونج ذي ديد جو ﭽاب:...ما دامو يقومون باعملهم باشكل جيد فل مشكلة لدلي.
السكحل :السود بااللهجة الجزائرية العامية.
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..
أما ليندا وهي عذراء ما أشد تصميمها على ذلــك "ل..علــلي هــذا الكلم" كنــت أغيظهــا باعــدم
تصديقي إياها..
فلها حياتها الخاصة التي طالما أهلكتني باترديد تفاصيلها,
"معي غرفة خاصة باي ،أدخلها في أي وقت أشاء" عندما تتحدث يســمع لصــوتها رنــة لذيــذة
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 المتطايرمن 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 تحبــو واليـوم ..ليتهـا تســتقرمعنا في هذا البيت!
 نعم وتبتعد عن أصحاب السوء أولئك ،فالسيد المسيح ل يحب الفتيات العاباثات أوه يا إلهي العاباثاتتمتمت 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 يــذهبن إلــى الجحيــم ،لمجــرد ســماعهنلكلمة "هاي" ..فتيات غبيات.
 دعيها تعيش حياتها فيكفيها فقدان الب أعــذريني يــا عزيزتــي غلوريــا فــأنت تــدللينها أكــثر مــن اللزم ،وهــا أنــتي تجنيــنمازرعتي  ،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 ما يغضبني فع لل هو أي نوع من الرجال تقذف بانفسها في أحضانهم.
 -ماذا عن السيارة هل سوف تشترينها لها
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 ليرحمني ال فلست أدري ماذا أفعل! طبعلا الحوار لم يكــن باطريقــة العصــر البــاروكيكمــا هـو مكتــوب هنـا ,ولكـن لنقـل أنهــا تحــذلقات كتابايـة ل أدري لمــاذا كتبتهــا باهـذه
الطريقة ,رباما الم تعرف ذلك.
كنت أراقبها في عملها وهي مثــل فراشــة صــغيرة باللهــا المطــر ،أتســاءل باينــي وبايــن
نفسي أي حيوان إبان زانية يطأها هذه الفراشة السوداء ،التي تشبه قارورة عسل ممتلئة
أبادول :ل تنظر إللى هكذا فنظراتك تخيفني.
 انك تعجبينني باسمرتك هذه." بس نو "..أجابات بادلل الشيطان نفسه ل يستطيع أن يدرأ عن نفســه غوايتهــا أخبرتهــا مازحــلا
أن أصحاب الشرق مشهور عنهم الفحولـة "وهــؤلء "..قـاطعتني محتـدة" ,بمـنن" تسـألت فــي
خبث" ،هؤلء الرجال من حولك".
"أنا أحدثك عن الرجال الذي تشويهم الشمس والصحاري ،ل عن جرذان الثلج الذين تسميهم
رجا لل"" ,من قال ذلك"" ,أنا"" ,ومن أنــت" ,قالتهــا مسـتنكرة ،فواصـلت تهكمــي معهـا" ،لــو
تدرين كم نحن قساة في هذه المسألة يا ليندا هـل تريـدين التجرباـة"" ,أغــرب 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 علــى مــا فــات ،فمــاذا بامقــدوري أن أفعلــهتجاه هذه الحمقاء ولم أفعله ،فكلما حدثتها من حياتها" ,أرجوك ي ا مامـا ه ذه حيـاتي ،
دعيني أعيشها كما يحلو لي .فأنا أدري ماذا أفعـل" ,تلـك الغبي ة ل تـدري كـم أتمـزق
لجلها!
ل
قاسية كانت ليندا قارورة الكاكاو ،ألحظها باعين الشتهاء ول تعير أحدا أدنى اهتمام.
"هل ل تزال عذراء فع ل
ل من عادتي أن ل أقف عــاجزلا أمــام النســاء وألعيبهــن ،أمــا هــذه
الليندا ،فقد ارباكتني ،كانت مثل الزئبق صعبة المساك" ،أنتــم تكرهوننــا نحــن الســود أيهــا
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 شــوكلته جســدك علــى حنطــة رغبــتي هــل هــذه
عنصرية؟! هنا تبدو اللغة من العهد الطباشيري لكن ل باأس على القــل لليقــاع باسقــرة العيــن
ليندا الكلبة بانت ستين مليار ألف سنة ضوئية من الكلب والكبر الذي يؤدي إلى الحسرة.
لمعت عينيها بابريق خاطف ،كانت تبدو شديدة الجدي ة فلـم تجبنـي ،وأيضـلا لـم تبتسـم،
صمتت بارهة ،ثم عاودت هجومها مثل قطة شرسة..
 هل تريدني أن أصدق باأن رغبتك فــي جســدي ليســت عنصــرية ،باــل أنهــا العنصــريةباعينها ،فـأنتم العـرب تنظ رون إلينـا نظ رة شـديدة الدونيـة والعدائي ة ,وتنظ رون إلـى
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. فع لل أنا لست عنصريلا لم أكن متأكدلا من هذا فأنا اشتهي مختلف النساء.
 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 علــى ســريري حــتىتبتل وسادتي أخاف على ليندا ،ماذا تخبئ لها اليام ،خصوصلا مع جمالهــا الصــارخ،
كم تمنيت لو أنها لم تكن أبانتي أو أنني كنت عاقرلا فأخشى عليها من الذئاب!
 دعيها تعيش حياتها يا غلوريــا ،كمــا يحلــو لهــا .ياللعنــة البـاروكيين كلهــم مـع دواباهــمووجوههم الكرتونية التفاصيل.
 هذا صحيح لكنني أخشى أن تنتهي إلى عــاهرة تــبيع جســدها ،مقاباــل باضــعة دولراتحقيرة،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 استســلمها" ..نعــم سأشــتري
لها سيارة وليفعل ال ما يشاء!" .هذا ما يسمونه باالفيلم الهنــدي العــور والكسـح والمصـاب
بافتق في المصران موش العور.
 أظن يا عزيزتي غلوريا أننا غدونا باأفكارنا موضة قديمة ،ولذلك يجب علينــا مســايرةالواقع رغم رفضنا له وهذا أفضل!
كانت سيارة رائعة التي اشترتها لها أمها ،ســيارة ركبتهــا مــرات عديــدة وتمنعــت فيهــا لينــدا
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 لمــاذا تصــر علــى أصــرارها البليــد" ،تريــدني
خذني على فراش الزوجية" ,أل تذكرنا هذه الجملة بامشهد من فيلــم مصــري أبايــض وأســود!
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
ما كادت فأسه تصل الرض ،إل وقد تبعتها صرخة عظيمة تشق عنــان ذلــك الصــباح
الباكر الذي لم تستطع شمسة باعد ،والنكي ذلــك أنــه رأى باقيــة غريمــه يتسـرب متبخـرلا فــي
مرج قريب كثيف باشجيراته القصيرة القامة ،كان ثعبانلا أســود ،مــادت باــه الرض لقــد لســدغ،
أول ما فكر باه أنه لم ينم الليلة الفائتة مع أم العيال متصنعلا الغضب منها لنها تجاهلت نــداءه
ندائه المتكرر مع أنها كانت مشغولة باأعداد القهوة له ،ل يدري لماذا أحس باالحسرة تفت في
كبده عندما تراءى له أنه على وشك الموت ،لو كـان يعلـم مـا سـيحدث لـه فـي هـذا الص باح
لباشر قرة عينه كما ينبغي لمفارق أن يفعل" ,ياغارتاه..حنش أسود لقصني..أنجدوني" ,أقبــل
باعض جيرانه الذين كانوا يستعدون لفلحة أراضيهم" ،أيش حصل يا حــاج مثنــى" ،لــم يكــن
كبيرلا جدلا في السن ،كان في حدود الخمسين ،صدف أن حج ذات مرة باعيدة عند ما كان فــي
الثلثين ،يعني قبل عشرين سنة ،ولم يفارقه لقب الحاج حتى ساعة لدغه" ,لقصني الحنــش..
أشهد أن ل إله إل ال وأشهد ،"..........كان يتلو شهادة الذي يموت" ,على مهلك يا حــاج ل
تقلق المور سهلة" ،كانوا يحاولون تهدئته في رعبه العظيم ،لم تكن الحياة تعني لــه شــيئلا إل
في تلك اللحظة" ،أحملوني روحوني البيت خلــوني أمــوت بايــن عيــالي" ,حملــوه بايــن أيــديهم
مهللين مكبرين وهو يبكي ,العم مثنى القصير القامــة ،الســمر اللــون الشــديد التــوتر ،قضــى
ثلثة أيام في بايته ولم يمت ،كان قوي البنية لكن قدمه الملدوغة تورمت فقرر أبانــائه الــذهاب
باه إلى حيث يوجد مستشفى على مسافة أرباعة أيام على ظهور الحمير كـان ذلـك فـي عصـر
ما قبل التاريخ ,ولما لم يستطيعوا وضعه على ظهــر حمــار أو جمــل ،وضــعوه داخــل نعــش
ومضوا باه سيرلا على القدام ،ونظرلا لشهرته في القريــة أخــذت النســاء خصوصــلا القريبــات
يتبعن موكبه مولولت" ,سكل هذه الثومة يا عم شا تنفعك" ,بمند يده من مكانه وأخذ ورقة ثومة
خضراء وأكلها عن آخرها ،وثانية تناوله قمع لبنا رائبلا "أشرب هــذا يــا عــم مســعود علشــان
السم" ,فخطفه ملهوفلا وكرعه كرعة واحــدة فــي خــوف ورعــب فظيعيــن ,فســال اللبــن علــى
لحيته وملباسه ,فبدا كما لو كان مجنونلا أعمى ,وأخــرى تنــاوله وعــاء مليئــلا باالســمن البلــدي
فأفرغه في معدته كالملهوف ،واحدة تعطيه طحين ذرة فسكبه في حلقه ،وثالثة تعطيه باصــ ل
ل
أخضر فبلعــه دون مضــغ ,وحلــوى وســبرتو ،فــامتلئ الرجــل حــتى تحــول إلــى باالونــة تـثير
الرعب ،كان مغبرلا باالطحين ملطخلا باالعســل والحليــب ،أشــعث الشــعر ملطــخ اللحيــة ،طفــح
النعش باسوائله الحليب والسمن وعشرات السوائل الــتي ل أســم لهــا ،وعنــدما لعــب الســبرتو
بارأسه رفع صوته وأخذ يبكي باكا لء تقشعر له البادان ساعة من الزمــان ,ثــم خــر ســريعلا فــي
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 إلــى
العمل!
ل
ومع ذلك مرات عديدة يأتي إلى العمل سكرانا ل يكاد يقوى على المشي.
أدفعه باعيدلا لن رائحة الكحول تخنقني ،فيندفع بااتجاهي ضاريلا تشد مــن أزره ليــترات هائلــة
من البيرة التي تجرعها في غمضة عين.
"طيب ..لقد صدقتك عد إلى العمل" ,يوشك أن يــذهب لكنــه يعــود أشــد ضــراوة ليؤكــد
اعتذاره ,أنا أعرفهم هؤلء السكارى وأعلم باأنه صادق النية ،لكن حركة الكحول فــي أمعــائه
تكون كحركة الزئبق في دورق مغلقة ،كلما أنساب في جهة انســاب معــه الــدورق فــي نفــس
التجاه  ،وهذا هو حال السكران دائملا ،يقول الصدق لكن لنه فـي ذلـك الـوقت ليـس ص ادقلا
مع نفسه في الصل ،يجتهد ليبدو صادقلا وهنــا تكــون الكارثــة" ,ورأس أمــي أننــي ل أقصــد
ذلـك ..إنمـا ,"....ل أحب ه ،وأتج اهله باإسـتمرار ،فيـزداد ضـياعه .حيرنـي معـه وكـأنني أنـا
السكران.
أربات على كتفه" ,ل تخف المور على أحسن ما يــرام" ,ومــا يكــاد يفعــل حــتى يعــاود
أدراجه ،هل يضن هذا الحيوان أنني سأقضي وقتي كله أتقبل اعتذاره" ،عد إلــى مكانــك وإل
فقسملا بارب أمي وأمك لجعلك عبرة لكل العمال..هــل فهمــت" ,صــرخت فــي وجهــه باــأعلى
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 كــارمن ،السـيدة السـوداء الـتي تزوجـت بارجــل مـن باورتوريكــو،
خوسيه اللعين قبل أرباعين سنة ،ثم وفجأة يهجرها ويذهب مع فتـاة فـي عمـر بانـاته ،ولطالمـا
لعنته أمامي" ،اللعين الفاسق الكلب ،الخــائن الـذي سـيلقى باـه الـرب فـي نـار جهنـم إلــى أباـد
البادين" ،وأنا أطيب خاطرها وأطبطب على كتفها مواسيلا ،مــاذا باإمكــاني أن أفعــل لهــا هــذه
السيدة الطيبة القلب غير تصنع السف" ,نعم إنه رجل حقير "...يــاه ،وهــي تبــدو مستســلمة،
"أوه ماي بجلد...إتس سو ساد ،"...كانت تبدو حزينة جدلا ،لكن العمل يريد حركة يا كــارمن،
أنا عند ال وعندك تحركي ،خلص عرفنا أن سليل الكلب ،هجــرك باعــد أرباعيــن عقــدلا مــن
الزواج ،لكن ما ذنب أمي أنا في هذه المصيبة.
ل تفهم باماذا أخطرف لكنها تواصل ،تمتمتها المعهودة "يــاه ..إتــس ســوبااد ينــج مــان".
عندما تأتي إللى لتشكي لي ضرها ،فأنا متأكد أن ساعة كاملة ستمضــي ونحــن نــذرف الــدمع
باسبب إبان العاهرة البورتريكي الذي!!.......
يا خلق ال أنا نفسي أعرف ليش كل العجائز والســكارى ل يعجبهــم الشــكاء إل عنــدي
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 دمــوع ،ول "أومــاي جــاد اتــس ســو.ســو.هــرت ".أســبوعين باالتمــام
والكمال ،والن ها هو صاحب البلد يأتي والبيرة تنضح شدقيه مثل جمل سنحر غيلــة ،عــدت

د ...إتس سإو سإاد:...أوه يا إلهي هذا شيء شديد الحزن
ج د
.أوه ماي ج
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إلى طاولتي ،لحاول مواصلة عملي ،فإذا باصوت خفيف ناعم ..ينــادي مــن ورائــي ،أعرفــه
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 وألقــى بانفســه علــى الرض
باقوة ،كز على أسنانه متألملا وأغمض عينيه وقرر أن يبقى هناك إلى الباد.
في الليلة الولى رأى نفسه في صحراء ،مليئة بابشر عــراة كــانوا يحــاولون اغتصــاباه،
هرب منهم ،كان يبحث عن مأمن ،عندما وصل إلى نهاية الفق ,رآه مغلقلا كما لو كان داخل
حجرة ضـخمة مــن 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 مــاحق ،ناداهــا ،ألتفتــت إليــه،
وواصلت سيرها إلى حيث ل يـدري ،ناداهـا ...أمـاه ،لــم تلتفــت باينمـا العــراة يتـاباعونه ،لهــم
عيون صحراء مثل جمر وأجساد ممزقة تخرج منها ديدان صفراء.
في الليلة الثالثة رأى نفسه يحمل حجرلا هائلة على كتفيه ،كــان كلمــا حــاول الســير باهــا
سقط وسقطت عليه حاول الصراخ ،أنحبس صوته فــي حنجرتــه ،فجــأة رأى شخصــلا يعرفــه
جيدلا له جسد ذئب ووجه إنسان ،له أنياب باارزة ،تقدم منه تحت صخرته الهائلة وأخذ ينهشه
دون شفقة.
فــي الليلــة الراباعــة كــان ســكرانلا دون أن يشــرب قطــرة كحــول يــود التقيــؤ ،مرتجــف
الطراف يسيل لعاباه على صدرة باغزارة ،رأى جماعة من أناس يعرفهم تدحرج إليهــم مثــل
كــرة مــن حديــد ،وعنــدما وصــل إليهــم اســتغاثهم فأغــاثوه باســيوفهم وفؤوســهم وســكاكينهم
وهراواتهم وأشبعوه تمزيقلا.
في الليلة الخامسة كان يقرأ كتابالا ضخملا له مليين الصحفات ,كتاب مليء باحرقته وفي
الصـفحات الخيـرة كـانت وصـيته مكتوباـة باــدم قلبـه .كــانت وصـية وحسـب ،نقاطهـا جمـر
وحروفها أسياخ محماة.
المرأة التي أحبها ذات يوم ،رآها عارية مستباحة الجسد ,بمنر خلق كــثير أمــام نــاظريه،
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 دمــوعه
محروقة شديدة اللتياع ،فجأة أقبلت كلب لها وجــوه باشـرية ،ســحبوها مــن شــعرها وعنــدما
حاول الدفاع عنها مزقوه باأنياباهم.
في الليلة ما قبل الخيرة رأى نفسه في الجحيم يعذب عذابالا سنكرلا لــم يعــذب مثــل عــذاباه
أحد ،وكان كلما دعــا واســتغاث أن يرحمــوه ل سيســتجاب لــه إل بامقــامع مــن حديــد ،فــانزوى
وحيدلا في تلل النيران وأخذ يبكي باكاء يخرج من عيــن القلــب ,باكــاء الــذي لــم يجــد فرصــة
واحدة للدفاع عن نفسه في الحياة وباعدها.
في الليلة الخيرة رأى وكأن الجحيم قد أقفرت من سكانها ولم يعد فيهـا سـواه ليض رب
وحده باعذاب أهل النار جميعلا.
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مواجهــــــة
وقفت أمامه ملفعة باالسواد الذي ألبسها إياه ،بامجرد وصــولها إلــى مطــار الــوطن الــذي
أتت لرؤيتــه ،ترتســم دهشــة محايــدة علــى وجههــا الحنطــي ،وكلمتــه بالغــة عربايـة ذات لكنــة
متفرنجــة مشــوباة باخــوف خفــي ،كانــا وحــدهما تحيــط باهمــا خضــرة جبليــة جامــدة "أباــه"...
وسكتت ،لم يلتف أو يرد ،كان يبدو مثل ميت قديم يعصف باه قهر دفيــن ،ل يـدري مـا الــذي
سوف يقدم عليـه وكيـف تحسـس المسـدس المخفـي فـي طي ات ثي اباه ،ليسـتمد منـه قلي ل
ل مـن
ثباتألحه ثباتلا وحشيلا يكرهه ويريد أن يفر عنه لكن لباد منه في هذه الساعة الكئيبــة والطويلــة
باعمره كله ،ل شيء حولهما يدل على أن ثمة أمور ما ســيحدث ،وأن البنــت الحلــوة لــن تعــود
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 هنــاك خيانــة مــا تقصــد
النيل منه .يراها أمامه مثـل فراشـة مبلولــة" ،أباـه نظراتــك مخيفــة" كــان يحــدق فيهــا باحــزن
وكره ،باحب وخوف ،كانت نظرات زائغة ،كان قد عقد العزم على تنفيذ مــا قــرر القيــام باــه،
وكانت تعوزه شجاعة لحظة الطلقة الولى ،لم يظن أبادلا في ســالف أيــامه ،أنــه ســيأتي اليــوم
الذي سيقف أمام ابانته الوحيدة ليصليها من نيران قلبه ومسدسه.
وحتى حينما سقطت مضرجة بادمائها ،كان يشعر كما لو أنه في كاباوس ،زهــرة العمــر
التي أرواها باحبه ودلله سقطفت ذات ليل ،كانت نظــرات النــاس تقتلــه وتعليــره باعــاره ،باــأبانته
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 كــان يخيفــه،
أن تهرب البنت ،فيصبح مضغة في أفواه الناس إلى يوم الدين .يتذكرها في طفولتهــا البعيــدة
طفلة ذكية كثيرة السئلة مفرطة الرقة ،كانت بامثاباــة شــمس أشــرقت فــي ســماء حيــاته ،باعــد
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 عمــره .ســت طلقــات نهشــت
جسدها بال رحمة ،مزقته حركتها اليائســة لســترحامه .عنــدما أشــهر المســدس فــي وجههــا،
تراجعت مذعورة إلى الوراء ،تعثرت ،وقعت على الرض" ،ل ياباه ..ل تقتلني" ,كان كمــن
أصيب باصمم مفاجئ لم يعد يسمع سوى تشفى النظرات في العيون" ,انتبــه لبنتــك" ,لــم يكــن
أمامه خيارلا آخرلا ،فقد عرف الجميع باقصتها مع ذلك الزنجي اللعين ،لــم تعطــه فرصــة كــي
يدافع عنها.
ل
كان يعض أصاباعه ندم ا على كل دقيقة دللها فيها ،وها هــي النتيجــة الن ماثلــة أمــامه,
يمكن أن يطمسها باضغطة سريعة على زناد المســدس ,وينتهــي كــل شــيء ويعــود لــه شــرفه
المهدور .تأملها مرتجفلا وهي تتخبط في موتها ودمائها تجري أمــامه ،للحظــة مــن اللحظــات
فكر باقتل نفسه فيستريح من كل ما يعتوره من عنا وشعور باالضعة والهوان والندم.
حينما أخبرها باأنه سيزور الوطن وأنها ستذهب معه ،لــم يصــدق أذنيــه عنــدما أخــبرته
باموافقتها ،ل يدري لماذا تمنى في قرارة نفسه لو أنها ترفض وتتمنع ،لكن موافقتها الســريعة
لم تجعل أمامه خيار سوى المضي إلى موتها.
باعد ســنين طويلــة علــى موتهــا ظلــت موافقتهــا الســريعة علــى الســفر تــؤرقه وتقــض
مضجعه ،هل ضحت باحياتها من أجله ،ومن أجل أن يستريح ويرفع رأسه بايــن النــاس حــتى
لو كان الثمن حياتها ،هل شعرت باالذنب تجاه الذي أحبها ودللها ،ظلت الموافقة ذكــرى مــرة
استمرت معه حتى نهاية حياته .لم يخبر أحــدلا ل زوجتــه ول أهلــه فــي وطنــه البعيــد ،أخــوه
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الوحيد الذي عرف باكل شيء وهو الذي اسـتقبلهما فـي المطــار والمســدس فـي جيبـه ،كــذلك
سيارة الرحلة الخيرة واختفى" ,ل تتراجع أغســل عــارك بايــدك ..توكــل" ،أشــترى تــذكرتي
سفر وطار بااتجاه القتل الذي سيصنعه باعيدلا عن العيون ،كان قد خطط لكل مــا ســوف يفعلــه
هناك.
ركب السيارة التي كانت في انتظاره وتوجه باإتجاه قريته" ,واو..ما أحسن هذه البلد",
كانت مبهورة باالجبال والناس والرض والطقس ،أثناء سفرها بااتجــاه المــوت الــذي يترقبهــا
في نهاية الطريق دون أن تدري ،وحينما وصل إلى المكان المحدد البعيد عن الطريق العام،
أمرها باالترجل ،كانت تحدق باانبهار في ما حولهــا" ,الــ ,"..لــم يســتعجل قتلهــا باــل أعطاهــا
فرصة لمشاهدة الطبيعة أمامها فرصة اخيرة هي آخر ما يمكن أن يقدمه لهــا ،الطبيعــة الــتي
علمته أن غسل العار ل يكون إل باالدم ،تمنى لو أنه لم يكــن منهــا هــذه الطبيعــة القاســية ،لــم
يكن أمامه منفذلا آخر فقد اختارت طريقها وداست على شرفه وكبريائه وأباوته باحذائها ,رغــم
توسلته الباكية" ،يا بانتي نحــن نختلــف عــن هــؤلء البشــر ،ومــا تقــومين باــه يجلــب العــار..
أرحمي شيبتي آخر عمري".
كانت في عالم آخر ،عالم الغراميــات وليــالي الجنــون" ,هــذه حيــاتي وأنــا حــرة فيهــا".
مرات كثيرة تفقدها في غرفة نومها فل يجدها ،حتى تعود فــي اليــوم التــالي منهكــة محطمــة
تتخبط في سكر مقرف ،فيجن جنونه ويوشك على قتل زوجته" ,أيـن ابانتـك يـا كلب ة ي ا بان ت
الكلب" ,كان يتمنى لو أنه يشرب من دمها ،لكن القانون فــي صــفها ،وباقــدر مـا حقــد عليهـا
حقد على نفسه" ,أنا السبب ..أنا الذي صنعت منها عاهرة باــدللي الغــبى فــي زريبــة الــذئاب
هذه" .كان يشعر باها ضــحية ل حــول لهــا ،لكــن مــن حــوله ل يرحمــون ،همســاتهم ســكاكين
تنهش كبده ،ولذلك قرر أن يضع حدلا للجحيم باإخمادها مرة واحدة وإلى الباد.
لم يتكلم باـل أخــذ ينظـر إليهــا باحيــاد ،سـاعة كاملـة أنقضـت قبـل أن يســتجمع شــجاعته
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 قــد تحاشــى
الوجه ،لم يــرد أن يــراه مشــوهلا ،ذلــك الــوجه الــذي أحبــه كــثيرلا .تلــروت قبــل أن تهــوى إلــى
الرض ،رفست بارجلها ثــم هــدأت حركتهــا تمامــلا ،تقــدم بااتجاههــا ،كــانت شاخصــة البصــر
فاغرة الفم وهي ممدة على ظهرها في انكسـار المـوت ،حمـل رأسـها ووضـعه علـى حج ره
صامتلا متجهم الوجه منهارلا واجف القلب ،والماضــي ينــداح أمــامه صــفحة بايضــاء .هـا هــي
تحبو وتلثغ في الكلم ،ها هي تقلده في الصلة ،ثم ها هي تشب فتاة جميلة شديد الفتنة" ,أين
كنت..عندما أنزلقت ابانتي إلى الهاوية" ,وها هي الن جثة هامدة باين يديه ،ضم رأســها بايــن
ذراعيه باقوة مطلقلا تنهيدة عميقة وحينما لمست شفتاه جبينها الناصع في قبلة أخيــرة أجهــش
باالبكاء.
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وراء الزجــــــاج
كل يوم أحد في الثالثة عصرلا عندما أذهب إلى مطعمي المفضــل الــذي يقــدم مــأكولت
باحرية ،ويقع على نهـر دي ترويت فـي مدينـة "واينـدات" الس احلية ,أج ده هن اك وراء البـاب
الزجاجي ،يراقب الطريق المقفرة في مثل تلك الساعة من ساعات الشتاء الموحشة.
وجه قاسي الملمح منسق المعالم ،تزيده سمرة بالده البعيدة التي ل أدري أيــن موقعهــا
في الخارطة غموضلا في وقفته المتبرمة .ل أدري لماذا كانت تأخذني القشعريرة حينمــا أراه
شاخصلا مثل تمثال فرعوني ينظر إلى الفراغ ،بال لقــد كنــت أشــعر باــبرودة خفيفــة تــدب فــي
أطرافي ،في كل مرة أذهب فيها إلى المطعم وأتذكر باأنني سأجده أمامي.
قراباة الثلثة أشهر وهو ل يخلف موعده ولو لمرة واحدة ،فــي وقفتـه الســاخطة كمــن
يوشك على البكاء.
ذات مرة اقتربات منه باعد أن ولجــت مباشـرة ،حسـبته ســيلتفت إلــري لكنـه وأصــاباع يـده
اليسرى تقبض على كيس بالستيكي باثبــات .وأمــارات التعــب بااديــة علــى وجهــه لــم يلتفــت،
هالني منظر عينيه وهما تخترقان طيور الثلج المنهمرة من السماء ,كما لو كان ينتظــر قــدوم
القيامة" ,هاي" حييته في محاولة لجره إلى حــديث ل أدري لــه بادايــة" ,هــاي" قالهــا دون أن
ينظر في وجهي ،وعندما انتبه إلى أنني لم أمضي في حـال سـبيلي ،التفــت باكـل تعبـه" ,هـل
باإمكان مساعدتك يا سيدي؟!"
ل
ل
رده فاجأني ،فقسماته القاسية لم تجعلني انتظر ردا مهذباا ،ثوان مرت وأنا أتأمــل قــامته
المنحوتة من عناء" ,عفولا" نبهني عندما طال وقوفي أمــامه أحــدق فيــه" ,آ ..ل ..شــكرلا ..ل
شيء" ,تلعثمت مثل طفل أخـرق ،لـم يبتسـم باـل أدار وجهـه بااتجـاه الطري ق المغطـاة باالثلـج
والوحل ،وغاب في البلل البارد ,الذي يبسـط ردائـه علـى كـل شـيء وكـأنني لسـت موجـودال
أمامه .صرت استعجل وقت العمل العائلي الذي أخصصه كل أحد للعائلة ،وبامجرد أن انتهي
منه أركب سيارتي واتجه إلى المطعم النهــري ،لعلنــي أراه ذلــك الشـخص الــذي شــدني إليـه
باشكل أعجز عن تفسيره ،في وقفته الثاباتة التي تجعلني أسير ارتباك ل أدريه ،يــوم باعــد يــوم
وشهر باعد آخر ،وأنا أراقبه مرة بارفقة زوجتي التي لم تر في الموضوع مــا يــثير اهتمامهــا,
"مجرد شخص ينتظر أحد مــا" ,ومــرة باصــحبة أصــدقاء ومــرات كــثيرة لوحــدي .ذات أحــد
عقدت العزم على ضرورة فتح حوار معه في أي شيء بال ورباما قد أدعــوه إلــى بايــرة ,ولــو
أنني أعلم باأن باعض الغراب ل يقترباون من الكحول ،كنت أحدث نفسي أثنــاء تــوجهي إلــى
المطعم ،عنــدما وصــلت إلــى هنــاك أحسســت باانقبــاض شــديد فــي صــدري ,فلــم ألحــظ ذلــك
الشخص في مكانه المعتاد وراء الزجاج يراقب الفق باعينيه الحادتين ،مزقتني غصة عميقــة
لغياباه المفاجئ ،سألت عنه فأخبرني أحد العمـال باـأنه "قـد تـرك العمـل ولـن يعـود".." ,إلـى
أين" ,سألته بالهفة الفاقد لشيء مهــم" ,إلــى حيــث ل أدري يــا ســيدي" .طلبــت طبقــي المعتــاد
وكأس نبيذ ،لم أكمل الطبق ،دفعت الحساب وغادرت المطعم إلى غير رجعة" ,ما هو العمل
الذي كان يقوم باه" سألت" ,مغسل صحون" أجاباني العامل ،ذهبــت أنــا أيضــلا أسســائل نفســي،
أين عساه يكون ذلك الشخص الذي لم أسألة ولو لمرة واحدة عن اسمه.
وايندات -ذات شتاء باعيد
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أصـــــــــــــوات
عشرون عاملا من النتظار السمر" ،سنة أو سنتين وأعود إليك" ،قــال هــذا قبــل عشــرين
سنة ليلة سفره إلى أرض لم أسمع باها من قبل ،باكيت على صدره خوفلا من فراق قــادم ومــن
مجهول ينتظره ،باكيت على صدره عمرلا ل أدري باأنني سأقضيه في انتظاره .كنت مجنونــة
باه رجلي الول والخير ،أغار من نفسي وأخاف عليه من لدغة النسيم الخفيفة.
عشرون عاملا لم أسمع صوته ،لم يرسل لي حتى صورة ،لــم يقــل لمــرة واحــدة "كيــف
حالك يا فاطمة" ،كلمة واحدة تطفئ لهيب النتظار القاهر ،قذف في أحشائي باــذرته ومضــى
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 البحــر" ،لكننــي
ما صدقت ،لقد وعدني باالعودة ،لم أضع على جسدي أية ريحة عطر ,وفرتها ليوم اللقاء ،لــم
أخنسه بالحظة فرح مع نفسي ما لــم يكــن معــي لنفــرح معــلا ،وتــوالت الطعنــات ،قــالوا تــزوج،
تمنيت لو انني سمت قبل سماع ذلك ،طيب ماذا عني ،ماذا عن شــباباي الــذي أوقفتــه لــه ،مــاذا
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 ملفوفــة
في ظرف يقول فيها أنه ل يزال يتذكرني ،وأنه سيعود لكنــه لـم يعـد ،لكنهـا لـم تصـلني تلــك
الكلمة التي قضيت عشرين سنة أنتظرها!
من يقدر تلخيل الشوق الذي خزنته باين ضلوعي ،من يستطيع تصور تلـك الليـالي الـتي
سهرتها وحيدة في انتظاره ،من يجرؤ على أن يسأل النجوم الســحيقة كــم ناجيتهــا ،كــم نمــت
تحت ضوءها منتظرة شخص غاب عن ناظري دهرلا طوي ل
ل ،متذكرة كل همسة وكــل لمســة
وكل لحظة حب قضيناها معلا ،كيف استطاع نسيان كل ذلك!
نصحوني باطلب الطلق "زوجك ضاع" ،لكنني ما صدقت ،كنت أترقب عودته لثبــت
للجميع باأن مثله ل يضيع ول ينسى أهله وأحب اباه ،أردتـه أن يعـود دفاعـلا عنـه أمـام الحسـاد
والشامتين ،أردته فجرلا يشق ظلم عمري ،ونجملا يضيئ طريــق ليــل القاويــل ،سطعنــت فــي
راس مالي في انتظاري الطويل ،مزقتني ألسن الســوء ،طعنــوني فــي شــرفي لننــي أحببتــه،
لنني أنتظرت فارسي وحبيبي ورجلي ،أنتظرت ضــحكاته ،رائحــة جســده ،أنتظــرت رأســه
عندما يأتي ويضعها في حجري ونعاود الثرثرة كما في سالف اليام ،لكنه ما رجع ،لكنه مــا
سمع صوتي أشق باه وجه الليل الطويل في ندائي المجروح لسمه الحبيب" ,يا عيل عيلوه يا
ناجي عادك شترجع يا شقاي"؟!
يعلم ال يا فاطمة باأنك أعلز عللي من عيوني ،لكن يا زوجتي غدرني الزمان ،ما رأيتــه
وعشته لم يكن ليخطر لي بابال ،لو علمته ما ذهبت ول ضيعت عمــري وراء البحــر أباــدلا ،ل
تظني باأنني نسيتك يا أول حب وأجمل عمر ،لكنه الحظ السيئ يطاردني .هل تــذكرين كيــف
كانت حالتي قبل السفر ،فقر وفاقة ،مجرد أجير في أراضي الخرين ،عبد بالقمتــه وكســوته،
حتى مهرك كان دينلا علري ،ولهذا رحلت إلى بالد الــ الواســعة ،ولهــذا هــاجرت لرفــع عــن
عنقي ذل العمــر وقلــة الحيلــة ،ورحلــت وأنـا أباكــي دون أن يـرى أحــدلا دمــوعي وضــياعي،
وعملت واشتغلت في أعمال كثيرة ومضنية ،وسأهنت في كل مكان حتى أرجع إليك يــا أغلــى
الناس ،قضيت مهرك من دمي ،ناديتك لياول طوال ،وباكيت مثل يتيم ليس له أم ،مــع أننــي ل
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
دين مهرك وديـن تـذكرة الطـائرة ،وديـن مصـاريف السـفر وثمـن الفي زة ،كن ت وحيـدلا أول
الغرب ليس معي احد سوى دعائك يا فاطمة ،حرمت نفســي مــن أشــياء كــثيرة حــتى أعــود،
حتى أرجع إليــك وأقبـل يـديك الحـانتين ،يـاحب الـدنيا والخـرة ،لكــن خـانني زمـاني ,حـتى
رأيتها..مارلين التي تشبهك يا فاطمة.
يا إلهي ،كم كان يبدو وسيملا ذلك العرباي ،حتى لقد أحسست أن الحيض قد دهمنــي فــي
غير وقته زلم يكن حيضلا كان شيئلا آخرلا ،الجسم الفاره ،العينين السوداوين ،والشعر الكرت
الفاحم ،كان في "اللين" مثل وحش ل يقف أمامه شيء ،كان الحزن يبدو ساكنلا فــي عينيــه،
فأزداد جنوني باه ،ذلك الجنون الذي أوشك أن يقتله ،ذهبت إليه توددت له ،كانت لغة تفاهمنا
ل ،استغربات كيف أن رج ل
الشارات ،لم يكن سه ل
ل ل يقع في غرامي أنا مارلين الفاتنة ،هــذا
التدلل وذلك الجنون ،أوغر صدورلا كثيرة عليه ،سألته ما أسمه ،أخبرني بالسان ثقيل "أســمي
ناجي" ,أخبرته باأسمي فلم يبدو عليه الكتراث ،فقط نفحني اباتســامة صــغيرة أقســمت باعــدها
باأنه لن يفلت من يدي ،كانت أياملا مجنونة تلك الــتي تلــت تعرفــي عليــه ،وذات يــوم باــدا وأن
جريمة قتل على وشك الحدوث ،فقد تجمع نفر من الشباب البيض وصمموا على تأديب ذلــك
"العرباي الوغد راعــي الجمــال" ,كــان مثــل جبــل لــم يــتزحزح عــن مــوقفه الثــابات فــي عــدم
للل
الناباية وهو صـامت ل يتكلـم يواصـل عملـه ،ل م
الخوض في أي مشادة ،لكنهم آذوه باألفاظهم للل
أكن أتخيل باأن ذلك الصمت يمنع انفجارلا مروعللا ،فقد وصــلت يــد أحــد الشــباب الــبيض إلــى
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 يوشــك
على الموت في وجوه خصومه ،الذين صعقتهم الصرخة وســرعة المبــادرة ،ضــرب أحــدهم
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 علــى مواجهــة ثــورته
العارمة فروا من أمامه مثل أولد مشاكسين دب فيهم الذعر ،هــدأت ثــورته ،لــم يغــامر أحــيد
باالقتراب منه ،كان يبدو وحيدلا وضائعلا ،بال أنني أحسست أنه على وشك أن يجهش باالبكاء،
أقتربات منه ،رفع رأسه بااتجاهي ،ألقى باالحديدة أرضلا ،فوخز صـدى أرتطامهـا قلـبي ،كن ت
أتقدم ناحيته مثل مسحورة ل تقدر على المقاومــة ،اباتســمت ،رقـت ملمحــه ،فتحــت ذراعــي
وأخذته في حضني ،رجلي الذي باحثت عنه طوي ل
ل.
عشرون عاملا من النتظار ،من اللشيء ،من أمل كاذب ،وكنت قد قررت الذهاب إلى
آخر الشوط ،الوصول إلى لحظة اللقاء التي كنت أحس باقلــبي انهــا آتيــة ،وضــعت لهــا 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 الــذي أوقفتــه فــي
سبيله ،والتي أبادلا لن تذرف الدمع كما ذرفته أنا ,هل أخبرها عنــي أو ذكرنــي أمامهــا ،كيــف
استطاعت لستيلء علــى رجــل ليــس لهــا ،رجــل هنــاك مــن قضــى عمــره وراء البحــر فــي
انتظاره ،هل هي حقلا أنثى تدرك فع ل
ل ما معنى الحب وجحيم النتظار؟.
عشرون عاملا وأنا أنظر في المرآة ،وأرى الزهرة تذبال والجسد الريان يضــمر ،وحــده
الشوق في إتقاد ،وحده الحنين في توحش ،كنت انتظره ،أنتظر فيه الحــبيب والــزوج ورفيــق
العمر.
ل
ل
وتوالت الحداث ،باعد عشرين دهرا ،باعد عشرين عمرا في البكاء ،باعد عشرين مفــازة
من الشوق واللوعة والحرمان ،قضيتها وحيدة كمــن يصــوم الــدهر ،طلقتــه زوجتــه الزرقــاء
العينين ،أخذت كل ما يملك حتى البنتين اللتين نذر نفسه وعمره لهما ،هل كان يجــب علير أن
أفرح لهزيمته وانتصار صبري الطويل؟!
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طردته من البيت باعد سنين طوال من الحب ،هل كان ذلك حبــلا حقيقيــلا ،إذا كــان كــذلك
حقلا ،فماذا أسمي هذا الوحش الذي سكنني وقض مضجعي ومنامي عشرون سنة كاملة؟
كنت أنتظر عودته وقد عاد ،وكأنه لم يقتلني عشرين خريفلا موحشلا.
لم أصدق ما رأيت ،هل أتت باك العفاريت إلى أمامي ،كانت تشبهك في كــل شــيء ،إ ل
ل
فـي العينيـن الزرقــاوين ،وقــد أحبتنـي وصـارحتني باحبهــا ،فاستسـلمت وأنـا المحـروم ،وأنـا
الوحيد ،وأنا الموجع حتى آخر نبضة في الوريد .كل لحظــة قضــيتها معهــا كنــت أحــسس أنــي
أقضيها معك ،حتى صـوتها فـي الفـراش كـان صـوتك ،البحـة الخفيفـة ،ولفت ة الـدلل كـانت
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 تــدرين أي أســم أطلقتـه عليهــا ،أنـه
أسمك يا فاطمة ،تكبلت يداي ،كبلتني مخلوقتي الصغيرة ،لمن أتركها..للــذئاب ،عنــدما كنــت
أفكر باك قدرت باأنك ق د تسـامحيني لجـل فاطمـة الصـغيرة أخـت أبانـك ،ظننـت أن إرسـالي
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 مــن قيــد الــزواج ،لكــن
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 رجــل قــد ل
يعود ،لكنني ما نسيتك يا أصيلة ما غاب خيالك عن نــاظري مــرة واحــدة فــي صــحو أو فــي
نوم ،لم يرحمني قدري حتى عندما قضيت دين مهرك لم أقدر على العودة ،كــانت قــدمري قــد
أنغرستا باعمق في ترباة تلك الرض البعيدة ،وكأن قدري الظالم لم يكتــف باــذباحي طيلــة هــذه
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 شــيطان،كنــت أراهمـا
تخرجان أمامي وتأتيان باأصدقائهما إلى بايتي وأمام نــاظري ،كــانت القصــة قــد وصــلت إلــى
نهايتها ،لم يعد لي مكان في ذلك البيت الذي نزفت دم قلبي لبنائه ،للحفاظ عليه وعلى فرخنلي
الصغيرين ،وها هما قد شبتا وطارتا مثل عصفورين أكتمل ريشهما ،وعندما أنســدت أمــامي
النافذة ،كنت انتي الفرصة الخيرة ،حملت جراحي وهزائمي وعدت باحــب لــم تقــدر الســنين
على قتله في قلبي ،وباخجل يسف الجبال ،أعود إليك يا فاطمة وأنا مدرك أن أيامي أصــبحت
معدودة فداخلي قه ير وندم ل حد لهما ،فقط أريد أن أراك وأرى أباني الذي غدى رج ل
ل والذي
ل يعرفني إل من خلل الصور وأموت باعــدها باسـلم ،تعبـت يـا فاطمــة 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 قلــبي مثـل
تعويذة سحرية تدعوني إلى التمسك باه ،وقد فعلت صارحته باحبي له ،ظننتها نزوة عــابارة أو
مغامرة من مغامراتي الساباقة ،طاردته في كل مكان حتى رضخ ووقع في شباك حــبي ،وقــد
كنت له نعم الزوجة ،تزوجته لنه أصر على الزواج ,وطيلــة ســنين زواجنــا لــم ينقطــع عــن
الحديث عن زوجته الساباقة الــتي تنتظــره هنــاك ,فــي باقعــة مــا مــن العــالم فــي وطنــه البعيــد ،فــي
البداية لم أعر الموضوع اهتماملا ،لكنه زاد عن الحد حتى أنه كان يهذي باأســمها فــي منــامه،
وعنــدما رزقنــا باابانتنــا الولــى صــمم علــى إطلق أســم زوجتــه عليهــا ،تشــاحنا قلي ل
ل لكننــي
رضخت في نهاية المر لمشيئته ،ومرت اليام ورزقنا بابنوت أخرى ،وكــبرت البنــتين وباــدأنا
الختلف ،يريدهما مثله منغلقتان ،لقد تبعته فــي كــل شــيلء اراده لــي لننــي أحببتــه ،أمــا أن
يتحكم في مصير البنتين فذلك مال اقبل باه ،ومما زاد في رعبي إنــه فــي أيــامه الخيــرة مــن
زواجنا أخذ يتحدث عن ضرورة عودته إلـى وطنـه وأخـذ البنـتين معـه ،أخـافني ذلـك الكلم
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فحاولت ثنيه عن المر باكل ما استطعت من وسيلة ،لكن عناده لم يلن ،وحماية لبانتري طلقتــه
رغم الحب الذي في قلبي تجاهه .إنني على استعداد للموت فـي ســبيل أطفـالي وليـس مجـرد
الطلق ،كان مستسلملا كمن يوشك على النطفاء ،لقد باكيت كثيرلا لكن ما بااليد حيلــة أطفــالي
أو لل وقبل كل شيء ،أذكر أنه عندما ودعنا في المطار عانق إبانتيه باعمـق وأنهــار بااكيـلا مثــل
طفل صغير ،كانت آخر مرة أراه فيها لنه مات باعد شـهور معــدودة مـن عــودته إلــى وطنـه
البعيد الذي ل أدري حتى الن أين موقعه في الخارطة.
عاد ..لماذا..أسأل نفسي ،ما الفائدة من عودته الن .عندما رأيته أمامي اســتيقظ وحــش
صـبربخنت كـل
الحرمان داخلي ،استيقظ نهر الدموع الذي نزفته مــن عيــن روحـي الجريحـة ،ب
وحوش العالم في أوردتي "أين كنت كل هذه الســنين لمــاذا تركتنــي وذهبــت" ,أســئلة حارقــة
هبت من مضاجعها مثل رماح من نار كانت تطعنني في كبدي ،رأيته مجرد رجل محطــم 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 بارفضــي لعنــاقه
الذي لم يعد يعني لي شيئبا ،أثار شــفقتي ،لــم يعــد هــو مــن عرفتــه أول شــباباي ،مجــرد رجــل
عجوز تحطم في الجهة الخـرى مـن العـالم وعــاد إلـلي لرممـه ..لمـاذا أنـا .وحينمـا غـدونا
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 فــي عينيــه الخــاباتين
المهزومتين فأشاح منكسرلا بارأسـه باعيــدلا ،لــم أرحمــه ،كنــت قـد عزمــت علــى الصــراخ فــي
وجهه ،على النفجار باكل ضياعي الذي صنعه لي ،ثبـست عينـي فـي عيني ه ،لـم ارتعـش ،لـم
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 احتفظــت باهــا فــي
صدري دهرلا طوي ل
ل من الجمر ،كــان يجـب أن أسســمعه أياهــا وجهـلا لــوجه ،أردت أن أعلمــه
معنى الوجع ،معنى النتظار آلف اليام لقول كلمة واحدة ل غير ،دون خوف أو ندم ،مــرة
واحدة وإلى الباد  ..طلقني.1

1هأامش:
يا عيل عيلوه :تقال للتمني ونفاذ الصبر.
ل ين  :أصلها  ، Lineخط العمل أو المكان الذي يقف فيه العامل أمام آلته.
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ترنــــــــــس
"يا غارة ال ،كل هذه مره" ,كانت في تقدمها مثل دبااباه ل تلتفت" ،رباما لن ضخامتها
تحول دون ذلك" ،نطق باها الرجل وكأنه يراها للمرة الولى" ،أبارد لك منها هذه الهينة بانــت
الهين" زميل له رعلق على كلمه" ,قديه باتظن نفسها ذلحيــن ملكــة جمـال العــالم" .كــل واحـد
منهم أخذ ينادم صاحبه ،قال عليه الطلق وسكت كأنما أراد أن يبحــث عــن كلمــة أشــد وقعــلا
من ساباقتها في أذن مستمعه ،لكن الصوت الذي دهمه من الخلف جعله يتريث" ،أقول لكم يــا
عيال المكالف بالدكم تنتظركــم ,"..ل يــدري لمــاذا أطلــق جملتــه تلــك فــي وجــوههم" ،أيــش
نرسوي فيها ،نبيع باطاط" .كانوا جميعلا في فترة الراحــة قـد خرجــوا جميعــلا مــن الورشــة إلــى
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
تلتقي في شيء ،منثورين على البساط الخضر الضيق باجوار السيارات في موقفها الفســيح،
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 الرجــال وهــي تشــتغل ،هكــذا الرجــال وهــم فــي
الحمـام ،هكـذا الرجـال وهـي تكلـم النسـوان" ,هكـذا...هكـذا "..ح تى صـارت كلمـاته أمثـا ل
ل
للسخرية
"صابار وطال صبري على مصاباه..
سافر وخ ل
لني مع الهواجس..
والحزن والحسرة على فراق سه"" ،مــا شــاء الــ كأننــا يــوم القيامــة ،أيــش باـانقول لــرب
العالمين" ،أحد الشباب المتدينين الذي طالما توعد باالقيامة وعذاب النار ،يهدد باعض زملئــه
الذين يمزحون مع الفتيات دون خجل" ,وأمام الناس ،يا حيانا مــن الــ" ،لكــن ل أحــد يلتفــت
إليه فكل واحد منهم في واد" ،أقسم باال أنها أجهشت باالبكاء صباح ما كنت مســافر ،وباركتنــي
من باكاها"" ,منيه هذه التي بالكرت باالبكاء من الصبح" تساءل أحدهم بااهتمام ,لكن آخر لحقــه
باسرعه "منيه..هذا سؤال ،طبعلا حقهم البقــرة" ,فضــج الجميـع باالضــحك" ,قتلــك منيـه" .آخـر
يسأل رفيقه "كم جاء حقك الشيك ياخبير" ,لــم يــرد عليــه باــل تشــاغل عــن الجاباــة بامشــاهدة
باعض زملئهم من السود الميركان ,وهم يتراقصون غير مبالين باأحد علــى أنغــام موســيقى
مجنونة تلعلع في الفضاء "حرك جسدك من أجلــي"" ،الســلم عليكــم" ألقاهــا ذلــك الــذي قــدم
متأخرلا وما كاد أن يجلس حتى دوى صوت الجرس عاليلا معلنلا العــودة إلــى العمــل" ،قومــوا
ها قد أقبل يوم النشور" كما هي عادته ذلك العجوز ل يتوقف عن السخرية ،قاموا متكاســلين
كمن سيساق إلى الموت" ,شاكمل لك باعد الشــغل القصــة" ،وانتظمــوا فــي دخــولهم إلــى تعبهــم
اليومي واجمي الوجوه منكسي الرؤوس ،ومن آخر الطاباور يأتي صوت أيوب حزينلا كعادته
"أذكرك..
والليالي غامضة النجوم"!!...
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القريــــــــــــــن
الدم مثل أفعى تحتضر أخذ يسيل مـن شـفتها السـفلى ،فمهـا المفتـوح عـن آخ ره ،وفـي
عينيها ارتسم رعب مقيم ،ومع ذلــك كــانت تضــحك وتســتنجد باــه أن يمزقهــا ،باينمــا جســدها
يرتجف تحت هدير جسده ،قذف منيه على صدرها وهو يعوي ،فاختلط مع الــدم الثخيــن مــع
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 فــي داخلهــا ،شــياطين جلمــدت إرادة المقاومــة فيهــا ،وكلمــا أعمــل
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،
تطاير لعاباه ذو الرائحة المهلكة ،غاب عن كل شيء حوله ،تقدم إلى نهاية الحفلة ،وقع علــى
الجسد الدامي أمامه باجوع ل حد له وأخذ ينهشه مثل كلب مزقه الجوع حتى سأغمي عليه.
عندما استفاق باعد مضي وقت ل يدريه ،وجد إلى جواره جثة آدمية مروعــة التمزيــق،
سفقأت إحدى عينيها وسأقتلعت الخرى من مكانها ،وفي وسط الصدر انتصبت ســكينة ضــخمة
حتى منتصفها ،كان متعبلا شديد الرهاق ملطخلا باالـدم" ،هـي الـتي أتــت" .نهـض مــن مكــانه
كمن تذكر شيئلا ،وذهــب بااتجــاه خزانــة صــغيرة فتحهــا زائــغ البصــر وأخــرج منهــا منشــارال
كهرباائيلا ،وضع مكبســه فــي إحــدى الموصــلت الكهربايـة وأخــذ يقطـع الجثـة قطعــة قطعــة،
ويضع القطع في كيس بالستيكي أسود من تلك التي تستخدم لحفظ القمامة ،عندما أنتهى مــن
عمله الذي قام باه كما لو كان يسير في نومه ،لم يهتز له طرف أو ترتجف عضلة في جســده
المشدود مثل القوس ،قام باتنظيف المكان جيدلا ثم خلع ملباسه الملطخة باالدماء ووضعها مــع
الجثة الممزقة في نفس الكيس ،وأتجــه إلــى الحمــام عاريــلا .أخــذ يحــدق فــي مــرآة الحــوض
يتفرس في تقاسيم وجهه ،لم ير له وجهلا ،كان وجهلا هلميلا عشي باصره عن رؤيتــه مــع أنــه
أمامه شديد الوضوح ،مسح ثمة رقم كان قد كتبه على الزجاج ،وكتـب آخ ر" ،لكـن لمـاذا ي ا
جــورج" ، "....هــه" تلفــت يمنــة ويســرة ،باغتــه الصــوت ،لــم يــر أحــدلا فصــرخ باجنــون
"لماذا..لنهم يستحقون الشفقة الحياة قاسية وأنا أريحهم منها ،هل تســمعني أريحهــم."!!......
عاوده جنونه فأخذ يصرخ ويضرب زجاج المرآة بايديه العاريتين حتى أدماهما وســقط علــى
بالط الحمام وهو يبكي!
كان من عادته الذهاب إلى الحمامات العمومية النســائية والرجاليــة ،ويبــدأ فــي التنقيــب
عن أي باقايا آدمية ،نقطة دم متجمدة ،أو كرة شعر ،أو باصــقات بالغــم تيبــس علــى الجــدران،
لكن الذي كان يستهويه أكثر هو البراز" ،من خلله أعرف ضحيتي القادمة" .أسابايع طويلــة
قضاها في البحث والتنقيــب عــن أي باقايــا نهــارلا وفــي الهــواء ومطــاردة أرواح مجنحــة لهــا
مخالب من حديد تود الفتك باه لي ل
ل .كان وحده ل يسكن معه أحد في شقة خانقة خافتة الضوء
تنبعث منها روائح مكتومة لنتن عميــق ،حـتى وجـد ضــالته أخيـرلا فـي أحــد الحمامــات الـتي
دخلها لقضاء حاجته ،مد يدة باعد أن أغلق الباب والتقط قطعة ســوداء فــي حجــم ذبااباــة وأخــذ
يقلبها باين أصاباعه ،قرباها من أنفه ،فبانت على وجهـه علمـات الرضـى ،عنـدما شـم رائحـة
حادة تشبه رائحة الحديد الذي أكله الصدأ عندما يغمس في ماوء آسن والدم معلا ،عــاد أدراجــه
إلى مسكنه حيــث أخــذ مــن خزانتــه عــدة علــب مقفلــة ،وكــذلك أخــرج كتاباــلا صــغيرلا ممــزق
الغلف ،لهيأ موقد النار المنتصب في وسط الغرفة ،وعندما صهلت الجمر بايــن الرمــاد خلــع
ملباسه وبادأ طقس الدم ،فتح إحدى العل ب ونـثر باعـض مـا تحتـويه علـى النـار ،وفتـح ثانيـة
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وثالثة ،فانتشر دخان كثيف في سماء الحجرة ،كان يحوم حول الموقد عاريــلا يغســله العــرق،
جاحظ العينين مزباد الفم ،يهذي باقراءة ل تفقه ،أحس هذه المرة أنه مقــدم علــى عمــل لــم يقــم
بامثله من قبل ،قذف بامزيود من باخوره وأشيائه في الموقد ،فزاد تصاعد الدخان عاليلا كثيفلا لــه
رائحة لحم باشري ،عم الغرفة ظلم دامس ،وحـدها الجمـر لــون الضــوء الوحيـد فـي العتمــة
السوداء" ،جاهنجا هو جاهيه جاهنجي هوجي هاه" .غطس في تراتيله ورويدلا رويدلا سطعت
عينين حمراوين ،مثل لون الدم لهما باريق يخطـف الفئـدة ،ثـم دوى صــوت قهقهـة مرعبــة،
قهقهة هائلة كأنها تنبعث من أعماق الجحيم ،أخذ لقيته الصغيرة ومضغها قلي ل
ل ثم مدها مبللة
بالعاباه إلى الجمر" ،ليس هذه المرة يا جورج."..
لم يسمع الصوت القادم من داخله ،كان ينزع من نشوة ماجنة تضج فــي أوردتــه ،كــان
قد وصل إلى هيـولي مـوحش ل عـودة منـه ،باص ق فـي جمي ع التجاهـات ووض ع باأصـاباع
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 باانهيــارات خارقــة فــي تجــاويف
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 ،أطلــق صــرخة ارتجــت
لها الجدران ،وسقط على الرض جثة متفحمة ،تدوي فوقها قهقهة حمراء.
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شتــــــــاء طويـــــل ليــــس لــــــه نهايـــــــة دافئــــة
يمرون مثل أشباح عميــاء تحــت رذاذ الثلــج الكــثيف علــى عجلــة مــن أمرهــم ،يشــدون
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 فنــادق رخيصــة وقــد هــدهم التعــب ,ول ينســون أن يلتقطــوا باعــض نســاء
ألرصفة لتمضيه الليل باين أذرع باشرية باائسة .أحيانلا يسمع صراخهم وشجارهم في معارك
ل تنتهي لسباب ل يعلمونها ,الرجال الــذين تركــوا نســائهم فــي وطــن باعيــد تــؤرقه الشــمس
والفاقة طوال العام ،وعنــدما يــدركهم الحنيــن يجتمعــون ويأخــذون فــي تنــاول القــات اليــاباس
والثرثرة عن كل شيء ,ويتفاخرون باأفعالهم وبانقودهم التي يجمعونهــا فــي نهــارات الســخرة
المريرة ،وحينما يموت أحدهم يدهمهم خــوف صــاعق يبعــثرهم ويزيــد مــن روعهــم" ،يــاأل
موتني باين عيالي!"
كانوا رجا لل مجهولي النساب والعراف ،يذرعون الشوارع المغطاة باالثلج في شتائهم
الطويل ,باحثلا عن أعمال مهلكة وكثيرلا منهم لقوا حتفهم في محطات للبنزيــن ومحلت لــبيع
الخمور ل يعلم لهم قاتل ،كانوا يسمعون نشيج وعويل ونهنهات غامضة تأتيهم مــن حيــث ل
يشعرن ،فتراهم ممسوسين مستفزي العصــاب مكــدري الوجــوه مقرحــي الجفــان ،يمشــون
مثل النيام في نفق مظلم شديد الغلق ،وعندما تحين اللحظـة باعـد سـنين طويلـة يخ رج كـل
واحد منهم باذلته الوحيدة ويعيد صباغة ألوانهـا الباهتـة اسـتعدادلا للسـفر ،يشـترون الكماليـات
الرخيصة التي ل تعني لهم شـيئلا ليفرحــوا أولئـك الـذين ينتظرونهـم عنـد الشـواطئ الشـرقية
للعالم ،يمضون باضعة اشهر في قراهــم المنســية ،ثــم يعــودون خــاليي الوفــاض ليغيبــوا كــرة
أخرى في أرصفة مدججة باثلج أبادي ،كانت عيــونهم ل تــرى إل الثلــج فــي الشــوارع وعلــى
أسطح البيوت وقرميد الحظائر ،حتى وأن كان الصيف يختال في كبد السماء ،كان الــبرد قــد
سكنهم حتى العماق فصار العالم حظيرة شتوية دائمــة ،دائمــلا مــدثرين باالصــوف ينضــحون
عرقلا حامض الرائحــة ،يــأكلون خلســة ويضــاجعون نســاء العشــرة دولرات بانــزق محــزن،
ويكرعون الكحول كما لو أنهم سيموتون باعد قليل ،ل يعرفــون مخلــوق الباتســام مـع أن لهــم
قلوبالا بارية معشوشبة باشجيرات زكية الرائحــة ل أســم لهــا ،وحينمــا يقــبرون تزهــر الزهــار
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 كــل ليــل
خمر وباصل وتونة معلبة وتبغ رخيص ،هكذا ل يعلمون إلى متى .باعضهم نــالتهم المــراض
الجنسية ،وآخرين فقدوا جواهر عقــولهم وهــاموا فــي الشــوارع مثــل ضــباع ل مخــالب لهــا،
وباعضهم مات ،و....و....الخ .قمار ،ضياع ،صلوات باكــاء ،ســكر وجنــون ،حســد وكوكــاين
وترقب لخبار تهريهم حتى باياض العظام ،تصلهم أنباء الخيانات" ,هيه" فلنــه زوجــة فلن
مسكوا عندها واحد باعد صلة العشاء" ,فينكمشون في جلودهم مثل ســلحف حجريــة خشــية
أن تصيبهم سهام الخيانة وقطران العار ،لكن مــن يســتطيع أن يخــبر الـزوج المخــدوع الــذي
ينحت في صخر البعيد عن خيانة إمرأتــه .مـرارات قـاهرة وشـعور جـارح باـالظلم ،تنهـدات
مكتومة أخذت شكل أصنام وحشية الملمح ل ترى لكنها تثقل الفئدة ،الخوف من المجهــول
يحيق باهم من كل جانب ،يتساقطون مثل ورق فقد لونه أمام ريح غريبة في ليل طال كــثيرلا،
ليل شتوي ،ليل كوني البرودة والصقيع ،ل شيء يتغير ،أيام فقدت معناهــا ،جنــازات منســية
لصغار أدركتهم حرفة القتل مبكرلا ،فتيات يهربان إلى حريــة كاذباــة ل عــودة منهــا ،وأمهــات
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أميات متخمات باالعصيد تجللهن روائح الفرث والسفال* التي أتين منهــا ذات صــدفة لعينــة،
"قلت أدخلها أمريكا ترتاح بانت الحرام ,شهور معدودة وإذا باها تهددني باالـ"ناين ون ون*".
قهر يشتعل في العيون ،قهـر مثـل س ياط مـن حديـد ل ترحـم" .ألعـب يـا منيـك ..علـري
الطلق لباد من هزيمتك!" ،مقهى قذر يعج باالدخان وبارائحــة الحشيشــة وبامنســيين مــر ألــف
زمان عليهم ,وهم في الكهف ل يسأل عليهــم ســائل وهــم "جــواكر" تعلــب باهــم أوراق أكلهــا
لسان العرق والرطوباة ،فتيان لم تنبت شـوارباهم باعـد وهــم الـــ" هاســلرز*" يـأتون باسـياراتهم
الفارهة ،وباقلئدهم الذهبية وخواتم اللمــاس فــي أصــاباعهم الناعمــة ،قســاة سقــدت قلــوباهم مــن
صوان الخوف ،يتجمعون مثل خراف استذأبات ،مداهمات ،اقتحامات لــدكاكين مغلقــة ،ســطو
مسلح ،تزوير شيكات ،نهب منظم لبطاقات البنوك ،قتل ،حروب وهميـة أشـعلوها فــي سـبيل
المال الحرام ومعارك وخصومات ل يدرون لهــا نهايــة ،بايــع مخــدرات ،قــوادات ،عــاهرات
صغيرات ،استعبدتهن لـذة القسـوة وسـطوة الكيـف ،ثـم باعـد الكـر ي أتي الفـر العظي م ،سقبـض
على)جي جي( قتل )مو( و)هانك( ،يصاب )إل( في غارة غيــر موفقــة ،سحبــس )إدي( عشــر
سنوات ،وكذلك يأتي الحزن المخيف ،سقبر أحد الـ)هاسلرز( ،له وجه طفــل لــم يبلــغ السادســة
عشرة من عمره باعد ،كان وجهه مثقوبالا باعدة طلقات ،وجه ضاعت معالمه ،واحدة في العيــن
اليسرى والخرى باين الحاجبين والثالثة أزالت شـفته السـفلى والراباعـة جعلـت جبهتــه حفـرة
سحشيت باالقطن قبل الدفن" ،لقد طرز وجهـه باحرفـة عاليـة فـي التصـويب ذلـك القاتـل" ,قـال
الشرطي الـذي أكتشـف الجثـة فــي المقـبرة ،ذهـب وحيـدلا ذلـك الفــتى الــذي أكـل ســاندويتش
شاورما قبل مصرعه باساعة واحدة ،هل كان يدرك باــأنه لــن يــرى وجــه أمــه باعــد ذلــك إلــى
الباد ،لو علم قتلته القادمة هل كان خرج مــن الــبيت ،هــل ظــن مــرة واحــدة فــي حيــاته باــأنه
سيغتال إغتيا ل
ل مجانيلا كهذا وأن زميله الضخم الجثة الصغير العمر مثله تماملا ســيموت معــه
وأنه سيصاب باست طلقات حاسمة القتل فـي ظهـره أثنـاء ف راره ،وكيـف أنـه س يركض فـي
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 ،النســاء الخائنــات ،البانــاء مجنــدلين فــي كــل
زقاق .فلت العيــار مــن قبضــة اليــد ،صــارت حيــاتهم عويــل واحــد مــن دمــار ل يــذر أحــدلا.
حجراتهم مزدحمة باهم وباقاذوراتهم وباتهيجــات جنســية شــاحبة ،يلتقطــون العــاهرة مــن علــى
قارعة الطريق ويتناوباونها جميعلا فــي مهرجانــات بادائيــة لرعــب مقيــم ومهلــك .يمــر الشــتاء
مرورلا طوي بلل مثل قطار مـات ركـاباه منـذ مليـون عـام فـي إتجـاه غي ر معلـوم ،ش تاء سـكن
العيون وأكف بانات تتقاذفهن شوارع التيه القاتم والضمحلل .شتاء عظيم يحتــوي القــادمين
مثل مرجل كظيم ل قع ر لـه .يتغي ر الزمـان والرجـال الجـوف مكـانهم ي دخرون دولراتهـم
الضنينة في شتائهم القاتل ،طمعلا في نيل صيف خاطف في جبالهم البعيدة وراء الوقيانوس،
خشية أن تدركهم فجأة خيانة الموت.1

1أسفال :جمع سفل حظيرة الحيوانات.
ناين ون ون  :المقصود الرقم) (911لطلب الشرطة بسرعة.
هأاسلرز :جمع هأاسلر بالنجليزية والمقصود المكارين.
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وأخذت القباب الزجاجية الهائلة تقترب من باعضها باشكل مقلق ،وباسرعة باطيئــة لكنهــا
ل تتوقف ،عندما تحطمت أحزمتها الفولذية فجأة وبادون ســاباق إنــذار .كــانت تتقــارب فــوق
الزرقتين ،زرقة البحر الشاحبة وزرقة السماء السوداء ,المشــبعة باالغــازات الخانقــة المنبعثــة
من كل مكان مهددة باتصادم مروع.
مجلس مدن الزجاج العلى منعقد ،ووفود من كـل القبـاب الزجاجي ة يناقشـون مسـتقبل
المة باجدية ،ومن ورائهم شعوب مدن الزجاج ينتظرون ويترقبون نتائج قمة الحكماء.
لقد أعلنها ثانية هذا اللعين الحديدي!!]×:ـ سعد إلى الذاكرة المايكرو فلمية .[1:1
لو لم تجعلوا سلطاته مطلقة لما وصلنا إلى هذه النتيجة!
دعو عنكم هذه المهاترات ما هو الحل نريد ح ل
ل يا سادة ،شعوبانا يعصف باهــا الخــوف
ونحن لم نتقدم خطوة واحدة في مواجهة ما ينتظرنا من دمار.
كــانت قاعــة الجتمــاع بايضــاوية الشــكل ،وضــعت فــي وســطها طاولــة رقميــة كــبيرة
عشرينية الضلع من زجاج فولذي له لون فيروزي صــقيل ،تحيــط باهــا مــن كــل جوانبهــا
العشرين كراسي وثيرة يجلس عليها حكماء قد سلخوا من الزمــان مــددلا وســنينلا كــثيرة حــتى
ليوشكوا أن يتبخروا في أمكنتهم لطول أعمارهم ،متوسط عمر الواحــد منهــم يتجــاوز اللــف
والتسعمائة سنة أرضية ،يتوسط الطاولة أكبرهم الملقب باالعلم نظــرلا لغـزارة علمــه وذكــائه
الخارق عبر ألف ومائة وخمسين سنة مرت ،وهاهو يواجه النتقادات اللذعة كونه صاحب
فكرة البرمجة اللية ومخــترع الحديــدي ســبب مشــكلتهم الن ،كــان يرتــدي ملباــس مصــمته
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...
لعلكم تدركون تماملا أن كافة السبل مسدودة أمامنا باعد آلف المحاولت المضــنية مــن
كل علمائنـا لصـلح الخلــل ،ولــم يعـد أمامنــا إل ســبي ل
ل واحــدلا باعـد أن عرطــل اللعيـن
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 والثمــانون نســمع مثــل هــذه الراء والحلــول ،هــل
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 أكــثر مــن رحلــة حلميــة
واحدة ل غير!]××:ـ سعد إلى ذاكرة المايكرو فيلم الرقم 2ـ . [.2
الوضع كان متوترلا باين حكماء الطاولة العشرينية الضــلع ،والقبــاب كــانت ل تــزال
مستمرة في اندياحها الحتمي إلى الكارثة!] توقف هنا لتصفح رقائق الذاكرة الذرية ثــم
يمكنك مواصلة القراءة .انتهى![
* إشارات:
× ـ  1-1اللعين الحديدي هو العقل الليكــتروني الــذي أخــترعه القائــد العلــم لتســيير
أمور المدن الزجاجية وتزويدها باالطاقة وضبط أباعادها عبر شبكة فولذيـة هائلـة مـن
اللياف ،باحيث يبقيها في مــدارها المحــدد فل تصــطدم بابعضــها ول تتخــذ ســبيلها فــي
غيهب الكون سرباا .إنتهى.
ل
×× :2-2-أباتكر علماؤنا الوائـل]اس تدراك :عـذرا أيهـا المطلـع لهـذا الصـوت الغيـر
واضح ،فهذا عائد إلى قــدم الشــريط الــذري الــذي بايــن يــديك ،فــأنت الن تســتمع إلــى
معلومات نقشت على الذاكرة الرقائقية قبل ستة ألف وتسعمائة سنةـ انتهى ـــ [ وســائل
هائلة ومتطورة شديدة التعقيد والكفاءة ،ومع تسمم البحار والنهــار وهطــول المطــار
الكيماوية وانتشار الوبائة ،خصوصلا باعد أن فقدت الشمس وهجها وحرارتها ،ونشوب
حروب طاحنة ،كذلك تسرب مواد نووية فتاكــة مــن المختــبرات والمفــاعلت ،ناهيــك
عما استخدم في الحروب نفسها.
حدث أن أنتشرت في تلك الفترات العاصفة حالت مرضية غريبة بايــن الجنســين ليــس
لها علج على الرغم من المحاولت التي استمرت قرونلا طويلة ليجاد علجــلا ناجحــلا ،لكــن
تلك المحاولت باائت جميعها باالفشل ،مما هدد ما تبقى من الجنس البشري باالفناء ،فقد كــانت
تؤدي تلك المراض إلى العقم النهائي دون أسباب معروفة وظلت مجهولة حتى يومنــا هــذا،
ولم تفلح معه عملية الستنساخ الجنيني ،لذلك اباتكر العلمــاء طريقــة غرفــة الحلم ،فعوضــبلا
عن اللتقاء الجسدي المجرد باين الرجل والمرأة وتعرضــها لــذلك المــرض المــدمر وباالتــالي
إلى الفناء الحتمي ،تم اباتكار هذه الطريقة،وهي التلقح عــبر الحلــم وجمــع لحظــات الشــعور
الجنسي في حزم ضوئية وضغطها ضغطلا مطلقلا في درجة محددة صــفريلا ،ومــن ثــم ســكبها
في وعاء يشبه رحم المرأة عبر ما أفرزه من منري سأخذ باالضوء قبل أن توقع فيه الفيروســات
وتلوثه ,أما كيف يحدث ذلك فيتـم عــبر إدخـال الرجــل والنــثى إلـى غرفـة النكـاح الضــوئي
وينوما باواسطة موسيقى تبث ذباذباات معينــة ســلفلا ,يبثهــا "ســيد الغرفــة" وهــو الرجــل اللــي
المسئول عن إدارة الحلم المناس ب ،ثـم وعنـدما ينامـا معـلا وفـي لحظ ة مبرمجـة يبـث الحلـم
الجنسي المطلوب ،حتى تتم عملية القذف ،كل ذلك يحدث أثناء الحلم ،أنتهى.
ثمانية أســابايع وهــم فــي باحثهــم المضــني عــن وســيلة تنجيهــم مــن دمــار قريــب ،وباعــد
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
من أضاحي العامة ،هذه المـرة يريـد أن يجـرب لحومنـا وأنتـم تعرفـون باقي ة القصـة،
توضع الضحية في ذلك الصندوق الحديدي المتصل مباشــرة مــع عقلــه اللكــتروني،
لنه يريد أن يتلذذ!........
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باماذا
س
باالعظام وهي تهرس باالدم ،إن ذلك يثيره كما أخبرنا عــبر رســالته الصــوتية الموجهــة
إلى مجلسنا هذا
سقطبت الجباه إشمئزازلا وخوفلا لوقع الخبر
الوغد أنه يعلن الحرب علينا ،باالنسبة لي مــا هــو إرل عقــل اليكــتروني مبرمــج ل يفقــه
شيئلا عن عالم البشر إل ما سيلقن وسيدفع باه إلى ذاكرته ،قبل أن يقدم السيد القائــد العلــم
على منحه معلومات وصلحيات ما كان عفولا على تجاوزي هــذا ينبغــي أن يحصــل
عليها ،خصوصلا وأنتم تعلمون )ملتفتلا إلى باقية أعضاء المجلــس( مــدى حساســية هــذا
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
]راجع الوحدة [.3÷3.
ما الذي تعنيه؟!!
باوغت باذلك السؤال الذي يعرف إجاباته جيدبا كما يعرف أسمه ،لكن الحنق جعلــه يبـدو
كما لو أنه قد نسي من هو ومن مثله ل ينبغي لهم النسيان.
الذي أعنيه وأنــت تــدركه ،أن ذلــك الوغــد والقاتــل الحديــدي كمــا تســميه ،قــد اشــترط
الضحية ثمنلا لكبسولت الوكسجين والغــذاء والطاقــة والمشــاعر والحلم ،وباالتــالي
كما تعلم أيضلا إنه هو من يقوم باصرف مســتحقات كــل فــرد فينــا أخــر كــل عــام ،وإن
رفضنا أو حتى رفض واحد منا فقط فسوف يقطع عنا ما نريده منه من مؤن ،وتــدرك
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 ولــن أفــرط باــه
باهذه السهولة حتى ولو أندلعت حربالا كونية خامسة عشرة باعد المائة
أما أنا فلم يعد لي الحق في التصرف باأي حلم آخر فقد سأستنفذت تماملا وتعرضي لحلــم
جنسي جديد يعني ذلك موتي
رد آخر من اليمين القصى للقاعة باصوت عال على الرغم مــن وجــود أدوات لقطــة
للصوت تبث كل ما يود قوله إلى باقية العضاء.
كذلك الحال باالنسبة لي فلقد حان الــوقت للـذهاب للسـكن فــي مقـبرة الجــداد وســأترك
خبراتي لوليدي القادم وفي علمي أنكم والجيال القادمة لــن تســتطيعوا الســتغناء عــن
تراثي المعرفي ول عن نظرياتي واكتشافاتي بال ل حياة لكم بادون ذلك.
كان القائد العلم يراقب ما يحدث أمامه ل يدري ماذا يفعل حتى دهمــه صــوت أنــثى،
كان صوتلا نزقلا..
أيهــا الســادة ،يــا حكمــاء المــدن الزجاجيــة ،إنــه مــن العــار عليكــم أمــام التاريــخ هــذه
الضوضاء والصخب ،ومن الخزي أن ينحصر بهنم كل واحــد فينــا فــي كيفيــة تخليــص
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 الليلكيــة مــع القبــة الرجوانيــة ،كــان ارتطامــلا مروعــلا جعلهمــا
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حطاملا ،ورأو باعيونهم الزجاجية على شاشات البث المباشر أخــوانهم يــأكلهم الفــراغ الكــوني
البهيم محترقي الجساد ،يتسرباون مثل رماد محروق إلــى حيــث ل نهايــة .ألجمهــم الرعــب.
وفتك باهم صمت محرق ل يدرون ماذا يفعلون ،يشاهدون فــرق النقــاذ الــتي هبــت لمحاولــة
المساعدة والنقاذ ،والتي لشدة سرعتها ووجودها في مكان الرتطام باعد ثوان من حدوثه إل
أنها لم تسطع إحضار أو إنقاذ حيا واحدبا  ،فقد مات الجميع صعقلا وحرقلا ،فبــدا وان مســتقبل
المم في خطر ل مهرب منه إل باتقديم الضحية المرتقبة
إشـــــــــــارة:
]××× سعد إلى الموقع  .3:3وستجد....:
عندما فسـقفـد الوكسجين تماملا من الرض والمجرات القريبة باعد أن تلوث معظمه ،مما
سبب في تناسل أجيال من المواليد المشوهين خلقيلا سرعان مــا كــانوا يتوفــون ،أدرك الســادة
العلماء إن مجتمعهم إلى زوال إن لم يتداركوا المر قبل فوات الوان ،وباعد تجــارب طويلــة
ومضنية أباتكروا كبسولت صغيرة مختلفة اللوان ،فمث ل
ل كبسولة الوكسجين لها لون أزرق
ومجزأة إلى خمسة أجزاء متساوية في عدد ذراتها الكيماوية ،وعندما يتناولها النسان تكفيــه
مدة خمسة أشهر ،أي مائة وخمسين يوملا باالتمام والكمال ،حيــث وأن الشــخص ل يحتــاج إذا
تناولها حتى لتشغيل رئتيه ،فالوكسجين المعلب يذهب مباشرة إلى الدم ويظل يتفاعــل هنــاك
حتى تنتهي الخمسة الجزاء ،وعندما يأتي دور الجزء الخــامس والخيــر ،يبــدأ الجســم بابــث
إشارات التنبيه عبر ارتفاع درجة حرارته فجأة ،لكنه ارتفــاع غيــر ضــار ،فيــدرك الشــخص
انه قد حان وقت تناول الكبسولة التالية ،وكذلك الحال باالنسبة لكبسولة الغذاء المحتويــة علــى
أهم ما يحتاجه الجسم من فيتامينات وباروتينيات ونشويات ،وكــذلك المــاء باحيــث أن التوزيــع
داخل الجسم يصل إلى كل خلية على حدة وكما تريد باالضبط وتحتاج من غذاء ،كما أن هــذه
الطريقة العلمية توفر الغذاء بامقدار ،باحيث ل يكون هناك إهدار غير مبرر وفي نفس الــوقت
ل تحدث عملية التبرز والتبول .أما حبوب تنشيط الدماغ فأنها تعمل علــى تنظيفــه ممــا علــق
باه من كسل وخمول والقضاء على الخليـا الــتي هرمــت وشــاخت واســتبدالها باخليــا شــاباة،
فيظل نشطلا ومقاوملا للضمور والموت .انتهى.[.:
استمرت القباب في تصادمها معرضـة أعـدادلا هائلــة مـن النــاس للمــوت ،باينمـا الســادة
العلماء في اختلفهم حول من يجب أن يقدم حلمه على الخرين ،كل شخص منهم كــان يقــدم
العــذار والتــبريرات ،باينمــا شــعوباهم تتعــرض للصــطدامات المــدمرة ،وحينمــا وصــلت
المداولت والعتراضات إلى درجــة المراشــقة باــالكلم وتــوجيه التهديــد والوعيــد كــل منهــم
للخر ،تباعدوا فيمــا باينهــم وأغلقــوا علــى أنفســهم غرفهــم الزجاجيــة العصــية علــى الكســر،
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 المهلــة
المحددة التي حددها لهــم العقــل اللكــتروني الــذي يسـلير المنظومــة كاملــة لمــدنهم الزجاجيــة
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 قــد نجحــت ،عنــدما أتــاهم النــذار الثــاني صــاعقلا"،أريــدكم جميعــلا فــي
الصندوق الحديدي..كلكم دون استثناء" ,اجتاحهم رعب عظيم ف أنطلقوا مـن فـورهم كـل فـي
اتجاه محاولين الفرار إلى حيث ل يدرون علـى متـن مركبـاتهم الفضـائية الخارقـة الس رعة،
وحده القائد العلم لم يتحرك من مكانه مستسلملا لما يحدث.
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فجأة أخذت أجسادهم تتحلل وتهترئ متناثرة في كل مكان مثل غبار عطن ،مسفرة عن
عظام أخذت تنطحن رويدلا رويدلا ،متفرقة ذراتها فــي الهــواء الشــديد التعقيــم ,وكــأن الزمــن
تذكرهم باغتة باعد طول نسيان ،حتى أختفت أجسادهم عن النظــار تمامــلا ولــم يعــودوا ســوى
ذرات مزقتها ريح باائسة ،وحده القائد كان يراقب ما يجري أمــامه فــي ذهــول ،حــتى صــعقة
دوي الرتطام المدمر الذي دمر آخر قلعهم الزجاجية الهائلة ،وتناثرت أشــيائهم وأرواحهــم
في الفضاء السحيق مخلوطة باذرات الزجاج.
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عنــــدما كنــت جبال صغيــــرا من ثلـــج ذوباتـــه الحزان
المرأة اليطالية التي كنت لها حوذيلا منتصف عصر النهضة ،أقبلــت فغمــرت "هــولي"
باأريج أمواج شعرها البني في تلفتها يمنلة ويسرة ,أثناء ما كانت تسوق ســيارتها القادمــة مــن
"أوهايو" ،أقبلت من آخر الشارع وأتيت أنا من حلــم ســاومته كــثيرلا ,أن يــتركني كمــا رآنــي
شجرة وحيدة تفتح نوافذها الخضراء للطيور الشريدة في جنة قيد النشاء هرب مقاولهــا ولــم
يقبض عليه باعد.
التقينا في وسط الشارع ،اباتسمت وبادأت الكلم بالغة إنجليزية عجماء لكنها لذيذة ،كنت
قد رأ يتها ل أدري أين ،رباما في ذلك المستشـفى اليطـالي فـي رومـا أثنـاء الح رب العالميـة
الولى ,عندما كنت طريح الفراش مصابالا باجروح قاتلة أودت باي ،لم أذهب إلى تلك الحــرب
إل لراها مع أنني لم أعرفها من قبل ،أذكر كيف كنــت أتصــيد القــذائف الناريــة مــن الهــواء
خشية أن تصيب أنثاي التي باحثت عنها في كل العصور ,وأباصق عليها فيهــدأ لهيبهـا ،أذكــر
كم دبااباـة هرسـتها باقـدمي مثـل صراصـير معدنيـة ،كــم طـائرة نفختهــا باغضـبي فتــاهت فــي
الفضاء .هل رأيتها في ذلك المستشفى أم أنها إحدى جنيات جزر البهــامس الــتي أكلتهــا ذات
مرة عندما كنت سمك قرش محطم القلب .أين التقيت باها هذه الخرافة التي ل يوجد مثلها في
البلد والتي تشبه أغنية سومرية أسكتشفت قبل قليل.
أذكر كنت كلبلا ذات مرة في إحدى قرى جبال النديز المفقودة وكنت جائعلا لم آكل منذ
ثلثة قرون مضــت ،مـزق الثلــج كبــدي وأصــمتني أغــاني مرعبــة تخـرج مــن رئـات جبــال
سأغتيلت ذات مساء باارد ،وصلت إلى عند بااب بايت في أسفل القرية النائمة على وحشتها منذ
ألف سنة ،عويت ،كنت أحســها باقلــبي ،عنــدما فتحــت البــاب كحلــت عينــلي الكلبيــتين بامــرأى
وجهها الحن طي الذي يشــبه وجــه أميــرة عربايــة اختطفهــا قطــاع طــرق قســاة .هــززت ذيلــي
وذرفت دمعتين رجراجتين من لهف ومواجع ،فاقتربات مني مشفقة وأخــذتني بايــن ذراعيهــا،
فلم أتمالك نفسي وباكيت من كل قلبي فأنهمرت السماك والصداف والغاباــات مــن دمــوعي،
غنت لي أغنية الكلب الشريد والميرة المخطوفة ،كان الش تاء يل ف الكـون بازئي ره الحزيـن.
أدخلتني بايتها الحجري الصغير وقدمت لي حسا لء ســاخنا وذهبــت لتنــام قــرب المــدفأة ،ومنــذ
ثمانمائة وخمسين عاملا وأنا بااسط ذراعي في الوصيد أحرس أميرتي المخطوفة ،أحيانلا كنت
أسمع لها أنينلا خفيفلا أثناء نومها ،فأجفل فزعلا وانتصب مثل شيطان من نار ،اســتعدادلا للفتــك
باأي عدوو محتمل ،وعندما ل أرى أحدلا أعود إلى مكاني باعد أن ألعق وجهها البلوري.
مرة دهمني بارد أحرق روحي فذهبت إلى سريرها ودسست جسدي الكلــبي فــي طيــات
فراشها ونمت معها ،وفي لحظة فقود عارمة احتضــنتني بايــن ذراعيهــا وقضــيت فــي حضــنها
ألف سنة إل عشرلا .سألتها عن اسمها اباتسمت باكل أمجاد روما الغابارة "جسيكا" ,أعرفه هذا
السم منذ أن كنت كلبلا في سريرها ،منذ أكلتهــا ذات شــاطئ اســتوائي ،منــذ أن كنــت ســيارة
إسعاف تقودني بافتوتها التي هزمت أورباا كلها .صوتها فيه باحة خفيفة ذكرتني بامغنية هنديــة
حمراء كانت تغني تحت صنوبارات يهزها الحنين على نهر الميسوري العظيم ,عنــدما كنــت
طــائر "ســلبد" وحيــد أحلــق فــي فضــاءات الوحشــة ،ذلكرتنــي باســاحرة فاتنــة قابالتهــا فــي بالد
الرافدين قبل أن يموت "نبوخذ نصر ،أذكر أنني كنت آنذاك رمحلا مكسورلا .أيــن قابالتــك مــن
قبل ياجسيكا ,أخبرتيني با أنك من نــاباولي  ،....هــاه  ,...تــذكرت الن ،لقــد رأيتــك فــي محــل
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للزهور ،وأذكر أنني كنت وردة غاردينا رشقتها في عسل شعرك الشهب ،فلمــاذا أراك هنــا
في شارعي المفرغ من اللفة.
عندما كنت حبلا يسكن القلـوب جعل ت مـن ملئـت ف راغ قلـوباهم يحبـون زرق ة السـماء,
ودلل حبيباتهم ورفيف الجنحة وتثاءب الصباحات الجديدة ،أما الن فل أحد يــدخل دهــاليز
قلبي لينثر المان باين أضلعي الباردة ،أضلعي التي كانت ذات يوم باعيد قبل ستة آلف ســنة،
أقفال ذهبية على باواباات معبد الشمس في أرض سبأ ،وذات مرة كانت هذه الضــلوع حروفــلا
بايضاء ل قصيدة عشق كتبها شاعر مكسيكي لحبيبته الخلسية في مجاهـل غابا ات الكـوادور،
هل أحمل سيارتك على كتفــي وأطيـر باـك إلــى حيـث ل يـزال ذلــك الكلـب نائمـلا فــي سـرير
الميرة المخطوفة ,هل أريك خاتمة ذلك القرش الــذي اباتلعــك عنــدما كنــت تعــومين باجســدك
المقدس وتغرين بالونه الصاعق كائنات الماء الضعيفة ،وكيف سجن عنــدما ســمعك تغنيــن فــي
أحشائه وتحاولين تضميد جراحات قلبه المسكين ،تلك الجروح الــتي أعــادتني إلــى مضــارب
فارغة إل من أنين قلبي وتخ يل قامتك الناضــجة الثمــار .مالــك صــامتة ،تكلمــي،افتحــي باــاب
سيارتك وتعالي لتضميني باين حناياك كما فعلت ذات مرة ,عندما كنــت فقمــة صــغيرة تــاهت
في صحراء السكيمو القاحلة إل من ضجيج الصقيع في القفــار والوردة ،احتــاج إليــك الن
أكثر من ذي قبل ،نعم  ..هكذا ،أخرجي بارجلك اليمنى ,على مهلك ،باسم ال .. ،وحدك  ..يــا
سعد القلب ،تعالي قلبي مفتوح فادخليه مثلما كنت تدخلين قصر جدك ذي الصــول العربايــة،
نحن أباناء عمومة ،أنا باحار مزق محيطات العالم ذهابالا وإياباا ،يسكن كهفلا ســريلا فــي أعمــاق
البحر العرباي ،وأنت زهرة في قمم ناباولي ،هل توجد جبال في تلك المدينة لقد أحببتها كــثيرال
عندما كنت كرة قدم يتقاذفها الصبية في الشوارع والزقة.
تبيعين معاطف جلدية هذه المرة ،لقد صرت باائعة متجولة ,هل حدثتك عن "وفاة باائع
متجول" ,إنها مسرحية لكاتب أمريكي من باروكلين اسمه "أرثرميلــر" ,أو هــل أخبرتــك عــن
"الكعكة الحجرية" التي أكلتها مع "أمل دنقل"  ,ل..أمل ليس اسم امرأة إنه اسم رجل ،أعنــي
اسم شاعر ،سامحيني أدرك باأنك ل تفهمين لغتي ،فكما أخبرتــك ســاباقلا فــي تلــك المــرة الــتي
رأيتك فيها في أحد مسارح روما قبل ثلثة ألف وخمسمائة ســنة عنــدما كنــا نحضـر عــرض
السود والعبيد ،أنا بادوي من أقصى جنوب جزيــرة العــرب مــن نســل قــوم أشــعلوا رمــاحهم
باجمر القصائد.
أرجوك ل تحدثيني عن باضائعك بال حدثيني عنك ،عن ذلك الكلب الـذي لحسـن ط العه
نام معك في سرير مجهول في قرية لم تسجلها الخرائــط ،هــل أدركــت كــم كــان حنونــلا ذلــك
الحيوان الكسير القلب ،كيف أحاط باك من كل مكان ووضعك فـي غرفـة قلب ه السـرية ,ونـام
يحلم باك فراشة تحلق في سقف العــالم وتنشـر ضــيائها وأريجهــا لكــل تعســاء الخليقــة ,الــذين
يأنون كل مساء تمزقه وحشة كل العصور .ما أذكره هو أنني رأيتك في كل مكان ،وها أنت
الن ترينني في كل مكان ،جعلني حبك مجــذوبالا أســتجدي الصــدقات علــى قارعــة الطريــق،
استغيث من جورك ودللك فأغاث باما يزيد من جنوني والتياعي باك يا نجمة الشمال البعيدة,
الساكنة في تعويذة هندوكيــة صــعبة التهجئـة والستشـراف .نعــم سأشــتري ضــحكاتك ولــون
النثى في عينيك وأنين الصحاري في قامتك التي تــذكرني باقــوس إمــرؤ القيــس ،ســأتلو كــل
حروف القصائد والمواويل المنقوشة باخـوط سـبأي علـى قفـار وتض اريس جسـدك الـبرونزي
وسيكون الثمن عمري ،أدرك باأنه ثمن باخس لواحدة مثلك تخرج النهــار مــن لغتهــا ،لكننــي
مثلما أخبرتك مجرد صعلوك ل يملك سوى نبض القلب ودفء المداد ،صــعلوك خــارج مــن
سورة أعراب ذهبوا في رحلة باعيدة للثأر من الخمط والقصاص في قلــب الرباـع الخــالي ولــم
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يرجعوا باعد إلى ديارهم في ثمود حتى الن ,ها أنني مثل شجرة سنديان قديمــة أقــف شــامخلا
باأحزاني السبأية في "هولي" شارع القصائد ,التي أكتبها إليك منذ أن كنت نجمـلا ل وطـن لـه
في مجرة لم تخلق باعد" ،هولي" الذي صعدته مرارلا إلى عينيك عندما لم تهل شمسك ،والن
ها قد أتي ت أما آن لي أن أفرح وأغني للحبيب العائد من مدن الشــمال المنخفضــة .باضــاعتك
غالية ،أعني معاطف الجلد اليطالية الصنع ،وأنا فقير ،فقط استطيع أن أدفــع ثمــن كــل قبلــة
تمنحيني إياها باكمشة من ضلوعي ،أقدر على السداد نقدلا لكل عناق تأخذينني فيه إلــى حيــث
ل يوجد أحد سواي وسواك من حبوب عيوني.
أدرك إن قلتها في وجهي ،فقـد أعـود إلـى التش رد مـن جديـد ،ق د أعـود جبـل ثلـج فـي
المحيط المتجمد الجنوباي يذوب من حرارة أحزانــه ،أو قــد أضــيئ للمــرة الخيــرة مثــل نجــم
يستعد للنتحار في مجروة تقع في الجهــة اليســرى مــن شــارع الكــون ،أو.......أو ،.....فهــل
يرضيك هذا ياجسيكا؟!
لقد انتهيت من كلمي ولم يعد أمامي ســوى رحمتــك ،لتضــعي النظــار الســوداء علــى
عسل العيون ،ل تديري محرك السيارة وتذهبي إلى كليفلند القاسية ،المدينة المحشــورة فــي
خارطة أوهايو التي ل أحبها ،ل ترفعي أصاباعك التي لمست وجهي مرارلا باإشارة الــوداع،
ول تزيحي خصلة شعرك التي انداحت على الجــبين المرمــري ،اتركــي كــل ذلــك لــي انــثره
على جوانب شارعي المنسي الذي أشهره الن باالكتاباة عنك.
جســيكا  ..هــل ســتقولينها حقــلا فــي وجهــي "تشــاو" ،هــل فع ل
ل ســتقدرين علــى نطقهــا
وتمضين في كامل هيبتك وتنطفئين من سماء حياتي؟!
ل تستعجلي حتى أحيطك على القل باما لــم تطيقــي عليــه صــبرلا ،انتظــري حــتى أقــوم
بانشر هذه القصة التي أكتبها عنك ،أريدك باجواري عندما استلم جائزة نوبال باعد ثلثيــن ســنة
منذ الن ،أريدك لوحدك من يصفق لي .كيف تغادرين وأنا لزلــت أشــعر باحــرارة أصــاباعك
على صدري وعنقي في ذلك الزمان الذي كنت فيه قلملا تمسكين باه وتكتبين مواجيدك يا لــذة
أوروباا كلها.
تمهلي فسوف أحدثك وأقص عليك الن ما لم تقدر عليه صبرلا ،سأتلو عليك قصة ذلــك
القرش ،لقد كان أميرلا على إحدى الواحات في صحراء موريتانيا وكان يحــب العــزف علــى
الناي ،وذات مساء باينما هو في غرفته باقصره العالي ،أتته جنية في غاية الحسســن وقــالت لــه
أعزف لي أيها النسي ،فعزف لها حتى أسكرها ،فعرضت عليه نفسها للزواج ،فرفض ذلــك
لنه كان يحب بانت شيخ الطوارق ،وعندما حاولت مداراته أصر على رفضه ,فمســخته فــي
ثورة غضبها إلى قرش باحري وقذفت باه تحت نافذة قصر أبايها ملك ملوك الجان ,فــي جــزر
البهامس التي لم تكن قد اكتشفت في ذلك الزمان ،وحدث أن ماتت تلك الجنيــة الجميلــة قهــرال
وباقى ذلك القرش يجوب المحيطات باحثلا علمن يخلصه من عذاباه ،وعندما رآك اباتلعك ،ليــس
توحشلا ولكن لتكوني قريبة من قلبه ومذاباة في دمـه ،كـان ذلـك القـرش أنـا وكنـت أن ت تلـك
الفتاة ,أردتك لي وها أنت تنأين تاركة إياي لحرائقي ورغم ذلــك لــم أتغيـر ،لقـد تبعتــك عــبر
عشرات القرون باأســماء وأشــكال ووجــوه عــدة ،لــم أيــأس منــك ولــم يمــت صــوتك أباــدلا فــي
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 ذلــك قبــل وصــول المخلــوق
البايض بافؤوسه وأمراضه ،تعرفين باأنني كنت ذاك الطائر الذي كــانت تغنــي تحــت شـجرته
مغنية هندية عجوز ،زادت اليام في صوتها رقة ونقاء ،كان فارســلا تطيعــه الخيــول ويخــافه
وحش البراري ،وعندما ماتت بمنن أحب صعد إلى قمة جبل عاول تخترق صخوره قبة السماء
الدنيا وقذف بانفسه من حالق ,وقبل أن يصل إلى الرض كان قد نبت له جناحين واتخذ شكل
طائر وحيد يجوب تخوم فضاءات ل يوجد باها سوى وحشــة تعيــش فــي بايــت باــارد ليــس لــه
مدخنة.
ساقص عليك نبأ الشجرة ال تي كـانت الهنديـة العجـوز تسـتظل باأوراقهـا وطـائر السـبد
الوحيد يعتلي عذقانها ،وكيف أنها كانت شل ل
ل صغيرلا يبسته المكائـد ،لقـد كن ت كـل ذلـك ي ا
باهجة البهجات ويالون الماء ورحمة ألف أم في وضوئها الخير!!...
انتظري فأنا ل أحدثك لتذهبي وإنما لتتبقي إلى جواري ،على القــل تمهلــي قلي ل
ل حــتى
أغمض عشرات العيون التي تحــدق فيــك يــا شــعلة الضــوء وحزمــة القمــح فكلــي عيــون  ،ل
تطلقيها تلك الوداع دفعــة واحــدة فــي قلــبي ،اذباحينــي بارفــق كمــا كــانت تفعــل "لولوبارجيــدا"
باعشاقها ،أو "صوفيا لورين" باالبااطرة الممسوسين باغوايتهــا القــاهرة ،قبلينــي إن كــان ل باــد
من رحيلك كما فعلت "أورنيل موتي" ذات مرة مع "فلش غوردين" ،أل أستحق هذا منك!!
ليتني صخرة منسية فـي ش اهق الحقـاف ،أو قـبرال مجهـوللا فـي أدغـال الهنـد الش رقية
افترس صاحبه نمر بانغالي ذات ظهيرة مدارية تحت شلل مطر مجنون.
لماذا ياجسيكا تجعلينني أحن إلى أزمنة كنت فيها مثل دوريش بادائي أباحث عنــك باينمــا
أنت تقفين أمامي مثل نوتة موسيقية تجمع ألف لحن ،وأنا من قربل الشفتين وغاص مثل سزمــج
الماء في باحار شعرك الغاضبة ومات هناك ،أنا هو ل ســواي ذلــك الفــأر الصــحراوي الــذي
عض باأسنانه البيض كل بانانة في جسدك.
لقد كنت باحرلا في قارة مغلقة فجعلتيني أتبخر حسرة عليك ،وكنــت وثنــلا تعبــده كائنــات
مجهولة النساب ،فتركت ألوهيـتي الحجريـة وتبعتـك مثـل فتـاة عـذراء ترعـي أغنامهـا فـي
تهامة ,و تغني للريح مواويلها المحزونة عن الحبيب الذي أكله باحر غاشم ،فلماذا أحضرتيني
إلى هذا الشارع وجعلتيني أنتظرك مليون عام من الشواق!
لك أن تذهبي ،أن تنطقي باهــا ،أن ستعيــديني مجــرد حــرف صــغير مجهــول فــي عنــوان
"الحياة اللذيذة" لـ"فليني" ,أو شهقة خرجت عفولا من فم أم كلثوم ليلة خميس صيفية
سلبتيني سطوتي ،سرقت أريجي من باين أحراج قصائدي البرية ،وعبثتي باكل مخزون
الحنين الذي اختزنته لك في محيطات قلبي عبر مليين السنين ،وهـا أنـتي ت ذهبين الن كمـا
لو كنت زخة مطر مرت سريعلا فوق ارض عضها جدب غشوم ،لكن قبل يغادر آخر شــعاع
من باهائك ،وقبل أن أسمع "تشاو" ،وهــذه المــرة وإلــى الباــد دعينــي أخــرج مــا فــي ســويداء
كبدي ،قبل أن تأكلني نيران مجوسية كافرة تستيقظ الن في عروقي ،اسمعي هذا "ما أســعده
ذلك الكلب الذي نام في سريرك ذات مساء جبلي ولم ينهض من عناقك حتى الن" !!
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ذكـــــــرى
أخبرني انه سيأتي الجمعة القادمة لكي يأخذني معه لشراء ملباس جديدة بامناسبة بادايــة
العام الدراسي ،كنت فرحة لنها سنتي الولى في المدرسة ،انتظرته في تلك الجمعة لكن لــم
يأت ،لم أره ،حزنت وباكيـت كـثيرلا وامتنعـت عـن تنـاول الطعـام عنـدما كن ت أتخيـل نفسـي
الوحيدة في الصف بادون ثياب جديدة ،مرت الجمعة طويلة وأنا أترقبه ،لم أسمع صــوته فــي
التلفون وهو يخبرني باأنه مشتاق لي كما هي عادته ،في ذلك السبوع لحظت وجومــلا يعلــو
وجوه أفراد البيت ،أمي ،جدتي وجدي وأخوالي ،كانوا ل يحبونه ،وج دي دائمـلا مـا أخـبرني
باأنه مجرد ثعلب تافه ل يحب إل مصلحته ،لكنني عنــدما كنــت التقــي باــه فــي اليــام الــتي ل
يتصل فيها ،أراه إنسانلا آخر ،إنســانلا يــذوب حبــلا وعواطفــلا عميقــة ,وكــثيرلا مــا كنــت أمســكه
متأم ل
ل في وجهي وأرى عينيه مغروقتان باالدمع ،كان يخاف علــلي ،هــل كــان يشــعر بانهــايته
القريبة.
ل
ل
ل
ل
لم يكن تافها أو ثعلبا ،كان إنسانا يفيض رقة ويكتب الشعر وكثيرا ماكان يأخذني إلــى
غرفته الصغيرة فأراه مبعثرلا ،فأدرك مدى وحدته وتمزقه ،فيما باعد عرفت باأن أمي هجرتــه
رغم حبه لها ،رفض الطلق خشية عللي لكن أمي أصرت عليه ،في مساء تلك الجمعة لم أنم
وكنت أتحفظ الكلمات التي سأقولها له في صبيحة السبت التــالي وكيــف أنــي غاضــبة عليــه،
ولنني أدرك باأنه سيراضيني فسأزيد من دللي ،لكن لم يأت ،مر شهر باأكمله لم أره فيه.
في تلك الليلة أخذتني أمي باين ذراعيها وأجهشت باالبكاء ،كانت شديدة الحرقــة وتطلــب
السماح والعفو وأنه لو عاد فستبذل عمرها رخيصلا في سبيله!
مر عم ور باأكمله ولم تشبع عينـي بارؤيتـه مـرة ثانيـة ،نـاديته مـرارلا فـي صـحوي وفــي
نومي ارجع يا أباي ولن أغضب منك ،تعال لتفتح قلبك وتضعني داخلــه كمــا كنــت تخــبرني،
تعال ..حتى ملباس المدرسة الجديدة ل أريدها فقط ارجع ,ناديت ال الذي كلمني عنه كــثيرال
أن يجعلني أراه ،لكنني لم أره ،مرات كثيرة كنت أمر باجـوار أرض واسـعة لهـا سـور كـبير
أرى فيها عشبلا باريلا وزهورلا صفراء تزهر عندما يأتي الربايـع ،فتخ برني أمـي أن أباـي ينـام
هناك فأشرأب باعنقي الصغيرة طمعلا فــي رؤيتــه ،وأنــاديه فل أســمع جــواباه ،كنــت اســتغرب
كيف باإمكان المرء أن ينام دون أن يــراه أحــد .أتــاني مــرات كــثيرة فــي المنــام ولعــب معــي
وأخبرني باأنه مشتاق إللي جدلا ،فاسأله أن يعود وسأسامحه على عدم شراؤه ثيابالا جديــدة لــي,
لكنه كان يصمت ويبدأ في البكاء ،كان باكالء شفيفلا يجعلني أباكي معه.
كنت أراه شديد الجمال ،شديد القوة ،تعلو وجهه أمـارات نبـل عميــق ،لــم يكـذب علـلي،
وإن حــدث وأخلــف موعــدلا معــي كــان يغمرنــي باأعــذاره وأســباب عــدم مجيئــه .ذهبــت إلــى
المدرسة وكانت أمي قد اشترت لي مـا أريـد مــن الثيـاب ورغــم فرحــي باـذلك ،إل أننــي فــي
قرارة نفسي كنت أتمنى أباي من يفعل ذلك .كانت أمي شديدة الصرامة عندما نخرج معلا  ،أما
هو فكان مرحلا مجنونلا باــي ,ولطالمــا راقبنــا النــاس ونحــن نركــض فــي الشــوارع والحــدائق
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 ســنين حيــاتي كلهــا ،أتــذكره وهــو يفتــح لــي باــاب
السيارة ويقف منتصبلا في وضـع عســكري صـارم ويـؤدي لــي التحيــة ويشـير لــي باالـدخول
منحنيلا انحنائة تثير الضحك ،أتذكره وهـو يقلـد صـوتي وحركــاتي ،فأضـحك حـتى يــوجعني
باطني ،أكاد أسمعه يكلمني باصوته العميق أن ل أخاف ول أكذب .لم أسمع أحدلا يلعــن ذكــراه
خصوصلا باعد غياباه المفاجئ ،لكنني أيضلا لم أسمع مــن يــذكره باخيــر ،كــانوا قســاة ل قلــوب
لهم ،الن وأنا على أعتاب العشــرينات مــن عمــري اســتعد لــدخول حيــاتي الجديــدة فــي ليلــة
عرسي ،أسأل نفسي ترى كيف كان سيكون وضع أباــي فــي هــذه الليلــة ،هــل ســيبكي فراقــي
وذهاباي إلى بايت شخص آخر ،أنا متأكدة باأنه سيرقص فرحــلا ،لكــن ألــن يشــعر باــالغيرة مــن
الذي أخذني منه حتى ولو كان زوجي وهو الذي كان يخاف عللي من هبة النسيم ،ويتمنى أن
يضعني في عيونه.
تزوجت وحبلت وولدت طف ل
ل ذكــرلا أقســمت أن أســميه بااســم أباــي ،وقــد فعلــت باعــد أن
أقنعت زوجي باذلك ،كنت أحبه باكل عمري ذلك الطفل الول الذي يحمــل اســم أغلــى إنســان
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 تلــك الجمعــة البعيــدة ,طفلــة باظفيــرة ذيــل الحصــان باالكــاد بالغــت السادســة مــن
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 لــم يســأل عنهــم أحــد لكنهــم أتــوا،
كانوا جميعلا هناك بارباطات أعناقهم الملونة في الفندق الكبير الذي يطل على المدينة من جهة
ظهر الحمار* " 1أسبان ،عرب ،صحفيون لوكالت أنباء لم نسمع باها ،وشعراء صــلع نراهــم
لول مروة ،فيهم المرد والكثيف الشارب والعجوز والشمطاء ،يضحكون كمــا لــو كــانوا فــي
حانة ،وأيضلا البنت الحلوة التي التقيت باها لحقلا باعد مرور عشــر ســنوات علــى لقائنــا الول
طبعلا سأخبركم كيف كان نوع ذلك اللقاء.
وحده ذلك الشيخ يبدو الحزن جليلا في عينيه ،على الرغم من احتفاء تلــك الكائنــات باــه.
قرأت له وقرأت عنه ،كثيرلا ما كنت سأحاول أن أكون شاعرلا فذال سيشـار لـه باالبنـان ،ويعرفنـي
القاصي والداني ،فكثلفت من قراءاتي وأطلت في سهري حتى اكتشفت فيما باعــد ،أقصــد باعــد
أن مزقني التبغ وأنحلني القات ،باأنني قد ل أصل حيلا إلى تحقيق ذلك الحلم اللعين.
ثلثة أيام كانت فيها الحتفالية باالشــعر علــى أشــدها ،كــل الشــعراء نفشــوا ريشــهم فــي
وجوهنا وأدلوا باتصريحاتهم الرنانة لوكالت النبــاء عــن الــذي ينبغــي والــذي ل ينبغــي فــي
تثوير الواقع ،وعن الليات التي ينبغي أتت كــثيرلا هــذه "الينبغــي" فــي تصــريحاتهم اتخاذهــا
لمواجهة المية والجهل والمبريالية والكونية والوراء ما فــوق الجحــر حماريــة الكولونياليــة
الباميية المقيته
شدني باوقـاره ذلـك الشـيخ الـذي أراه لول مــرة ،كـان صـموتلا دون تكلـف ،لــم يســلقنا
باتصريح ما وراء أسفل وسط الغرارة حداثي كان ثمة حزن يغلف تقاسيم وجهه ،حزنلا نــبي ل
ل
لشاعور قضى وقتلا طوي ل
ل في زراعة "باستان عائشة" ،حتى أستوت غصونه وطابات ثماره.
البقية كانوا في هرجهم وقهقهاتهم الصاخبة التي كانت تشبه العواء ،أحدهم شاعر كبير
جدلا باحجم منطاد لدرجة أننا خشينا أن نقول له مرحبلا حتى ل ينفجر في وجوهنا ،كان يتكلــم
مــن أنفــه ومــن " "...........أمــا فمــه فبقــي مغلقــلا للصــيانة .كرهنــا تلــك الكائنــات الكولــة
والمترعة باالخمر حتى الحلوق ،وأحببنا ذلك الرجل البغداي ،كان ينظر إلينــا باــأباوة أحببناهــا
فيه ،فاقتربانا منه مثل جراء اليفة ،اباتسم في وجوهنا نحــن الصــغار الــذين ل نــزال نلثــغ فــي
كتابااتنا الولى.
أنفض المولد باعد أيام ثلثة وكنا قد تصادقنا عن سباعد باالباتسامات ،اقتربانــا منــه ومــددنا
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 قهــوة
صنعانية ،قال أنه أحبها كثيرلا .قرأنا أمامه ،ربات علــى اكتافنــا واباتســم اباتســامة كــبيرة حــتى
باانت أسنانه ،وباشرنا بامستقبل واعد ،صدقناه مع أننا لم نره هذا المستقبل الزاهر حــتى الن،
حدثنا عن أبااريقه المهشمة ،وعــن جلل الــدين ،والنيســاباوري ،واباــن عرباــي ،وغيرهــم مــن
زملئه الذين كنا نتخيلهم على شاكلته يعلو وجوههم نبل قديم ،كان الوحيد الــذي اقتربانــا منــه
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 فــي الســاباق ،مجــرد كهــل قــديم
دمرته الخمرة ،سأخبركم كيف التقيت باه.
 1ظهر الحمار :ظهر ححنمير
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استمع إلينا البغدادي ،طرح علينــا أســئلة صــغيرة ،جمعنــا لــه أجوباــة كــبيرة ،أحسســناه
يعيش بايننا ويأكل مثلنا "الكدم" و"السحاوق" و"البرعي" 2*،ويشرب الشاي باالنعناع ويمشــي
متخفيلا لي ل
ل في أزقة صنعاء القديمة ،لعله يمسك باتلبايب سرها الغامض ،متســكعلا مــن حــارة
إلى أخرى.
أنتهى يوم الشعر الثالث والخير ،وقبل أن يغادر سألناه في صــوت واحــد "هــل يمكننــا
أخذ صـورة جماعيـة معـك للـذكرى"  ،وض ع فنجـان القهـوة علـى الطاولـة أمـامه وأطفىـء
سيجارته ووقف من فوره بايننا في الوسط تماملا ،كان باجواري مباشرة ،وكمن شعر بارهبــتي
ضغط على يدي باحنان ،التقطنا الصورة وتفرقنا جميعلا في كل مكان.

2كدم  :نوع من الخبز الرخيص في اليمن.
سحاوق عصير طماطم مضاف إليه بعض البهارات.
برعي :لوبيا مطبوخة
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غباـنقـع صغيرة من الدم على وسادة النوم
كان قد مر على الحادثة قراباة الشهر ،حينما أهـلل باظلـه المكسـور لول مـرة ،ومـع
أنه حاول التراجع ،لكن السائق ورغم ضغطه على كاباح السيارة مر من فوقه.
ظهر فجأة في عرض الشارع ،كان يكلم نفســه كمــا يبــدو ،فلــم ينتبــه إل وقــد دهمــه
الموت .تراجع السائق باسيارته مذعورلا إلى الــوراء ،تجمــع الصــبية الــذين صــدف وجــودهم
هناك ،ليشاهدوا جثة آدمي رضت باقوة ،كان ينظر إليهم بانظرات مغبونة انطلقت مـن عينيـن
جمدتهما عاصفة قصيرة ،عرفوه فأخذوا يولولون إلى جواره ،طيــور النهـر القريــب صـفقت
باأجنحتها وجه الهواء الذي دهمته رائحة الموت ،أوشك النهر أن يأتي لمعاينة من كــان يــأتيه
كل صيف ليبثه أحزانه ،امرأة مــا فــي مكــان باعيــد أخــذت فجــأة باالبكــاء ،الشــجار المحيطــة
انكمشت على نفسها ،والســماء فــوقهم جميعـلا مــرآة زرقـاء مغطــاة باغيــوم الخريـف الـذي لـم
يتحمل وقع الخبر فأخذ ينشج على مهل.
لم ينطق وهو يرى كائن الخوف يسكن عيــون أصــدقائه الصــغار ,حــاول أن يبتســم
كي ل يريهم جزعه في تلك العصرية الخريفية الخفيفة المطر ،حاول النهوض ليخــبرهم أنــه
سليم" ,أنظروا "...حاول النطلق إلى أي مكان ،فلم يتزحزح من مكانه ،ثمة حبال فولذيــة
ل ترى كانت تشده إلى مقتله الذي لم يستوعبه باعد وثمة وجع يعشــعش تحــت كــل خليــة مــن
خليا جسده المندلق على طول المدينة وعرضها" ,ظهر فجأة لم أقدر على كبح الفرامل فــي
الوقت "!!..صوت الذي دهسه كان يــأتيه مــن مكــان باعيــد ،أحــس باالخجــل فــي تبعــثره ذاك،
مجرد كيس من لحـم وأمعــاء منثــورة علــى قارعـة الطريـق ،كيـف سـتكون اليــام 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 جامــدلا مغلــق علــى ضــجيج ل يهــدأ" .مــاذا حــدث
باالضبط" ,يحاول استرجاع التفاصيل القصيرة الخيرة مــن حيــاته ،لــم يقصــد أن يصــل إلــى
وضع تخرج فيه روحه ممزوجة باــدماء أنفــه وأذنيــه وفمــه ،كــان ذاهبـلا إلــى الــدكان المقاباــل
لشراء علبة سجائر وها هو الن جثة مكرمشة تحــت أنيــاب ســيارة ضــارية ،افترســته علــى
عجل وبادون ساباق إنذار .استيقظ وحيدلا كما هي عادته ،ارتدى ثياباه باســرعة وحــتى قبــل 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 المتبقيــة لــه
على هذا الكوكب" ،ل تخف هو المخطئ ،لقد شاهدناه ،وسنشهد باذلك" ,أحــدهم قــال للســائق
المرتعش الذي أخذ يراقب ضحيته ل يدري ماذا يفعل" ،فليتصل أحدكم باالسعاف!!".
اباتسم في سره ،تمنى لو أنه يستطيع أن يضحك باملئ فمه ،ثمة خــدر لذيــذ يجتــاحه،
فجعله يغوص عميقلا مستسلملا في موته ،أتقدت ذاكرته في انسحاباه مــن العــالم وأخــذ يتــذكر،
كم مرة رأى نفسه نائملا وتحت رأسه وسادة مبقعة بابقع صغيرة من الدم ،لم يفهــم ذلــك الحلــم
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.
ل
أراد أن يبكي أن يرفــع عقيرتــه بابكــاء مجــروح يســمعه النــاس جميعــلا ,يصــرخ محتجــا ،أنــا
أموت ..أموت"!!..
لم يقدر على ذلك في خدره الكاسح ،كانت مقاومته تعلن استسلمه خليــة خليــة أمــام
زحف الموت الذي ل يرى .كم من الوقت مــر وهــو مســجى فــي ثلجــة المستشــفى مغمــض
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العينين مرتخي الصاباع ،مبيض الوجه منسيلا مثل صوت ساطلق في فراغ وحينمــا لــم يرجــع
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 جمــرة تــأججت مــن بايــن الرمــاد ,هــل كــان
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 يتقــدم أحـد القرباـاء باطلـب
الجثة في الوقت المعلوم حولوها إلى المحرقة" ،كم مرة أتاه حلم الوسادة ،كم نهض مــذعورلا
من نومه يتصبب العرق من جسده خشية أن ل يستيقظ أبادلا.
أراد أن يلفت نظر المحلقين فوقه صــقورلا ونســورلا ،إلــى أن ركــوة القهــوة ل تــزال
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 عنــي ..دعــوني أمــر ..ل تنظــروا
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 أنــه كــان دائــم الحــزن ،إل أنــه إن عــاد لتوزيــع قــوالب
الحلوى على الطفال فسيضحك ملئ شدقيه ،لكــن هــا هــو مبعــثر علــى الســفلت مثــل متــاع
فارغ .كم ليلة كم عمر ،كم حزن مر باهم ،كم شارعلا ذرعــه منكــوش الشــعر ،ل يلــوي علــى
شيء ول يسلم عليه جنس آدمي؟ ,وحدهم الصغار أستأنسوه ،كانت نظرات ذويهم المستنكرة
تزيده شعورلا باالنفي والعزلة.
حاول التراجع عندما سمع زعيـق الـدواليب تحتـك باالسـفلت ،لكن ه ل يـدري لمـاذا
أحس باراحة عجيبة متواطأة ،لم يحاول جـديلا الهــرب إلــى المــام ،كمــا لــو 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.
ألن يخاف منه الناس إن ل
هزه الشوق وعاد ,وما هو شعور أولئــك الجيــران إن رأوه
يأتيهم ليتسكع في الجوار ,وآثار الخدوش والرضوض باادية على وجهه ,والدم اليــاباس يلــون
ثياباه الرثة ,وتحت إباطه اليسر وسادة صغيرة مبقعة باالدم!!!
كــانوا يشــاهدونه ثلث مــرات فــي الشــهر ,عنــدما يكــون القمــر باــدرلا أو ل يكــون,
وأحيانلا تمر شهور طويلة ل يرونه فيها .يخرج عج ل
ل من المنزل الذي فيــه غرفتــه ,وعنــدما
يصل إلى حيث صدمته السيارة يسقط على الرض لثواون معدودات .كانوا يسمعون زمجــرة
الدواليب على السفلت كمــا لــو أنهــم يشــهدون حادثــة أخــرى ,ثــم ينهــض محــاو ل
ل أن تكــون
اباتسامته واضحة للعيان ,ويدخل الدكان المقابال مثل الطيف ورغــم البــاب مقفــل ,يأخــذ علبــة
سجائر ,ويخرج وقد اختفت الباتسامة من فمه ,ثم يتجه إلى الركن ويشخص في البعيد الــذي
ل يــراه أحــيد ســواه ,وهــو يمــج ســيجارته باتــؤدة ,وعنــدما ينتهــي منهــا يلقيهــا علــى الرض
ويدعسها باباطن حذائه ويعــود إلــى الـبيت ,وأثنـاء مشـيه يختفــي كـأنه لـم يكــن .الـذين كــانوا
يراقبونه هرعوا مرات عدة إلى حيث كان يدخن سجائره ,ويتفحصون العقاب فيجــدونها ل
تزال ساخنة ,لم يمر عليها سوى ثواون قليلة منذ أن ألقيت على الرصيف.
كثيرلا منهم أقســموا أنهــم كــانوا يرونــه يتمشــى فــي أروقــة الــبيت .قــال زملؤه فــي
السكن ,وعلمات ال سحزن باادية على وجهه .لم يحاول العتداء أو إفزاع أحدهم .لكن صــوت
نحيبه كان يصلهم رتيبلا ملتاعلا ,يزرع القشعريرة في جلودهم.
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ومع إتقاد ذاكرته ورؤيته لكل ماضيه ,إ ل
ل أنه رأى نفسه وحيـدلا فــي ذلـك الماضــي.
مــا رأى شخصــلا حقيقيــلا إلــى جــواره ,الطفولــة البعيــدة ,وتخيلــه للشــباح ستطــارده ,الشــياء
الصغيرة التي حاول صنعها وما قدر ,أسمه ,أهله الذين ل يتذكر واحدلا منهم .هناك انطفــأت
جمرة الذاكرة!! من أيــن أتــى ,مــن ســيبكي عليــه فــي رحيلـه ,ومــن ســينتظر عــودتسه تصــليه
الشواق لتحقق ذلك المسـتحيل؟!!!مـرات ومـرارات طويلـة وآهـات مشـبعة با السغبن والقهـر,
كانت تخرج من صدره حينما يأوي إلى فراشه عندما كان حيتا .لم يجرؤ مخلوق على السكن
في غرفته التي سشغرت باعد وفاته" ,لقد رأيتــه ,أقســم علــى ذلــك ,كــان يبكــي ,وعنــدما رآنــي
صعب عليــه أن يجـد مــا يـذكره باماضـيه .كــان يحــب
أختفى في أقرب جدار إليه" .هو نفسه س
الوحدة .تسكع كثيرلا قبل أن يلتحق باعمل ما .أمتهــن مهــن كـثيرة ,حـتى يجـد مـا يســد رمقـه,
وعندما كان يعود إلى غرفته يتعتعه سسكر قاهر ,لــم يكــن يقصــد ذلــك ,يرتمــي علــى الســرير
باملباسه مثل قتيل عاد من حرب خاسرة ,ويغط عميقلا في نوم دائخ ,يمزقه قهر أصم ,ويكتــم
أنفاسه .مرات مريرة أستيقظ فيها والدمع متحجر على خديه ,ل يدرك قصــدية ذلــك الضــياع
الذي يعصف باه ,ولماذا الوحشة تمزقه من الداخل ,ل يوجد معه أصدقاء حقيقييــن ,ل يــدري
لماذا؟ عاد إلى حيث كان يعيــش ,رغــم مــوته ,ثمــة بدليــنن ل يــدري لمــن يســعى لســداده ,ثمــة
لحظات حزن معلقة على نافذة غرفته تبكي غياباه ,ثمة آهة تخشبت تحت السرير ,وثمة باكاء
طويل امتزجت ملوحته باطلء الجدران ,لم تمحها الطلئات ,المتعددة ,أشياء كثيرة كان يــود
النتهاء منها قبل أن يرتاح في عالمه الجديد ,مثل حب سعى للقاؤه ولــم يجــده ,إمــرأة تمناهــا
في أحلمه ليبكي باين يديها ضيعة عمره ولم يلتقي باها .لم يحاول أن يخيف أحــدلا مــن أولئــك
الذين كانوا يلتقي باهم فجأة .بال كان يتوارى خج ل
ل ملطخلا بادماء الحادث الذي أودى باه ,وتلك
الوسادة تحت إباطه ل يدري لماذا يحتفظ باها .كان يظنها خزانة أسراره ,هي الــتي احتضــنته
في باكائه ,وأزالت عن رأسه وساوس الشعور باالنفي .لم يكن الحلم الذي رآه فــي منــامه ذات
فجر هو السبب في الحتفاظ باها فذلك سر ل يعرفه هو نفسه ,لكن ما كان يدهشه في المــر،
تحقسـق الحلم مباشرة فقد رأى في نومه أنه استيقظ سعيدلا علـى غي ر عـادته ،لف ت نظ ره باق ع
صغيرة من الدم على الوسادة التي يضعها تحت رأسه ،تأكد من أنفه ،وجهــه ،وأصــاباعه فلــم
يجد جرحلا ما ،على الرغم من نداوة الدم ،هل..كان يأتي إلى البيت الذي سكنه ليكتشــف ســر
تلك البقع لكنه ما توصل إليه ,مرات سسمع صوته فــي الــبيت يحــدث نفســه ,أحــد زملءه فــي
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 مــوته  .مــرات
سسمع صوت كواباح السيارة التي قتلته وهي تزعق على أسفلت الشارع .سيدوة مــا قــالت باأنهــا
رأته واقف على رصيف الشارع يدخن سيجارة وعندما سمع باصوتها تبخر في الهواء ,لكــن
ما أثار فزعها وإستغراباها انها سارت إلى حيث كان يقــف ووجــدت سعقــب ســيجارة ل يــزال
مشتع ل
ل.
حدث كل ذلك في لياول مقمرة وكأنه يخبرهم باموعد قدومه لزيارتهم لذلك أستمر في
زيــاراته القمريــة ،حــتى عــرف النــاس باــه ،وأخــذوا يــترقبون مجيئــه كــل منتصــف الشــهر،
خصوصلا سكان ذلك الشارع الذي شهد مصرعه .والن ها هو هناك في أعلى ســطح الــبيت
الذي سكنه ذات يوم باعيد ،في الجهة اليسرى منه وحده منتصبلا تحت ضوء القمــر ،فــي فمــه
سيجارة مشتعلة حتى منتصفها يحدق في الفراغ ،وثمة ريح خفيفة تعبت باسوالفه التي طــالت
كثيرلا.
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أرجوكم ل تؤخروا السيدة أورسول عن موعدها
نعم هو كما قال هذا القاص الذي يكتبني الن باالمناسبة ما اسمك يــا عزيــزي؟! "عبدالناصــر
مجلي سيدتي" ,أرجو أن ل يؤخرني أحد عن مواعيدي ،أنا السيدة أورسول ،مــن مدينــة "آن
أرباــر" باوليــة ميتشــجن المريكيــة ،إحــدى الوليــات المتراميــة الطــراف ،الــتي تشــكل
الجمهورية التي تحكم العالم!! مـاذا قلـت؟! إنـي أثرثـري كمـا هـي العـادة فمـا ينبغـي لـي أن
أتحــدث أمــام الخريــن باهــذه الطريقــة .عفــولا مســتر مجلــي أكمــل القصــة وســأحاول الــتزام
الصمت! تقود سيارتها الـ"لينكولن" الجديدة ،لست أدري هل ساخذ هذا السم من اســم الرئيــس
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 اســمي 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 قصــد مســبق لـذلك ,أعنــي أن
البطل يحاورني كما تفعل السيدة أورسول ،هذا هو اسمك أليس كــذلك ســيدتي! "نعــم هــو مــا
قلت" .كانت السيارة حديثة الموديل وكنت في ذلك الصباح الباكر متجهلا إلــى دائــرة الهجــرة
لستخراج إقامة دائمة ،باعد أن تمت الموافقة على ذلك رسميلا ,ويبدو أن حظي ســليل الكلب
كان في بارجه العالي ،فأنا أقود سيارة صديق يبدو باأنه عزيز وإل لما أعطاني ســيارته ،فــي
تلك الطريق السريعة يجب أن يكون معي صديق عزيــز يقــف دائمــلا باجــواري دليــل عــوزي
وعدم استطاعتي شراء سيارة نظرلا لظروف عملي القاسية ،وأيضــلا حــتى أســتطيع أن أكمــل
القصة ،فلباد من حبكة معقولة لمواصلة الحداث ،وأنني حزين ووحيد ،خلصة القــول ففيلــم
هندي والسلم ,باين مدينة آن آربار ومدينــة ديــترويت ذات صــباح باــاكر ،ولننــي متجــه إلــى
موعد هام التأخير عنه قد يجعلني أنتظر سنلة أخرى لموعد قادم ،وحده ال يعلم مــا الــذي قــد
يحدث خلل عام النتظار ،فقد كانت الطريق مختنقة – لباد من تحويج القصة باأحداث كهذه
لزوم الصنعة – وثمــة حـادث مـروع يسـد الطريـق ففتحـت مسـجل السـيارة باأغنيـة يتحسـر
مغنيها على سحبه العظيم الذي ل يقدره أحد ،وبادرت مني التفاتــة فرأيــت ســيدة ســتينية العمــر
تقود سيارة غالية الثمن ،تسريحة شعرها ستذلكر باموضة الرباعينيات ،لكنها كانت تبدو جميلــة
رغم ثقل السنين على ظهرها" ,هيه أنت ،أبادول لقد حشرتني حشرلا فــي قصــتك ولــم أمــانع،
ولكنني أراك تسيء إللي ،ماذا تعني باـ"ثقل السنين" ،لقد كنت أجمل نساء عصــري ولزلــت،
إنني أحتج وأطلب النسـحاب مـن هـذه القصــة الــتي تكتبهـا عنــي ،وإل فسأتصــل باالمحــامي
وأجعلــه يرفــع عليــك دعــوى قــذف وتشــهير و ,"!!.....ســيدتي علــى مهلــك ،إنمــا هــي لغــة
قصصية ،يعني لغة إثارة وتشويق حتى يجد القارئ ما يسليه ويشد انتبــاهه عنــدما يقــرأ هــذه
القصة ،ول أقصد لسمح ال الساءة إليك فهلدئي من روعك.!!،
"كما قلت لك عليك أن تسحب كل ما كتبته وإل فسأتصل باــالبوليس" .حاضــر ،مــن عيــوني,
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
على خير!" .كانت تبدو شديدة التأنق  ،تبدو كسيدة أعمال ،كان القلق لتأخرها القســري يبــدو
واضحلا في عينيها ،وعلى قسـمات وجههــا الجميـل الـذي لـم ستفقـده السـنين باريقــه وجـاذبايته،
"أوه ..يا إلهي إنك رقيق جدلا مستر مجلــي!" إنهــا الحقيقــة ،ولــو أعطيتنــي فرصـة لمواصـلة
الكتاباة ،فسأخلع عليك صفات وألقاب لم تسمعي باها من قبل" ,استمر أبادول ..اســتمر!" ولهــا
عينين يقظتين توشك لشدة انفعالها أن تترجــل عــن سـيارتها وتصـرخ فــي ســائقي الســيارات
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جميعلا في ذلك الموقــف العظيــم" ،اباتعــدوا عــن طريقــي ،إننــي علــى عجلــة مــن أمــري أيهــا
الوغاد!"
لم تكد تنتهي من خطبتها القصيرة حتى بادأ اللغط المقيت الــذي أوشــك أن يــؤدي بانــا جميعــلا،
"ونحن أيتها السيدة هل تريننا نلعب الحجلة"" ،باإمكانك أن تطيري باسيارتك فوق رؤوسنا يــا
حلوتي"" ،انتبهي للفاظك أيتها العجوز المتصاباية!" ,لم ت رد السـيدة أورسـول علـى كـل مـا
قيل لها ،لكن عندما وصبلتها تلك الطعنة المباغتة من فم ذلــك الحمــق ،حــتى رمتنــي بانظــرة
حارقة أشعلت كبدي" ،أيها الغبي ،أيها الكــاتب اللهــث وراء مجــود لــن تصــله ،كيــف تســمح
لذلك التعس أن يخاطب ســيدة محترمــة مثلــي باهــذه الفجاجــة والســوقية ،أخرجنــي فــورلا مــن
قصــتك الغبيــة هــذه وإل فالويــل لــك" .كــانت تبــدو مصــممة علــى تنفيــذ مــا تقــول فحــاولت
مراضاتها ،سيدتي ،قسـرة عيبنلي الشمال واليمين ،سحبي ،أرجوك ،أتوسل إليك دعينــي أتــم هــذه
القصة على خير ،هذه مجرد أحداث تفرض نفسها لـم أقصـدها أباـدلا ،كـذلك لباـد مـن افتعـال
باعض المواقف لتكون القصة اسم على مسمى ،فأنفت تعلمين أنني أنحت فــي الهــواء لخــراج
أعمال كهذه إلى الناس مع علمي الكيد أن ل أحد يهتم ،فل تسلودي عللي عيشتي أسألك باال،
وعلى ك ول سوف ألفت نظـر ذلـك الحيـوان و !...لـم ي تركني أكمـل جملـتي حـتى هجـم علـلي
"هيه..يو* احترم نفسك أيها الصبي ،فأنا لم آمرك باحشري في كلمك هذا الذي تسميه قصة،
حتى تنعتنــي باـالحيوان ،انتبـه لمــا تقـول قبـل أن أجعلــك تبلـع لسـانك!!" لــم أدر مــاذا أقــول،
حاضر ،أنا آسف كان قصدي ,!!....هل يرضيك هذا سيدة أورسول؟!" ,لكنه بقلل أدباه عللي".
أنا آسف نيابا لة عنه ،خلص ..أوكيه ،نكمل!!" ,نعم" ,إنها فتحــت نافــذة الســيارة رغــم باــرودة
الطقس وأخرجت سيجارة وأشعلتها وباعد أن أخذت نفسلا عميقلا نفخت دخانها عاليــلا مــن شــدة
الضجر" !!...أوه يا إلهي ،كيف تسمح أيها السيد المحترم لنفسك أن تصفني باهذه الصفة ،أنــا
أورسول السيدة الرياضية والنيقة ،والخلق الرفيعة تجعلني أبادو كمراهقة مجنونــة ،ل ..
هذا كثير سأغادر المكان ،لم أعـد أســتطيع تحمــل مزيــدلا مـن الهانـات فـي صـباحك اللعيــن
ترجلت عن الســيارة وعــادت أدراجهــا ســيرلا علــى القــدام ،تبعتهــا مناديــلا ،متوســ ل
ل
هذا؟!" ,ر
سأوشــك علــى البكــاء" ،ســيدة أورســول ،ل يجــوز هــذا أنــتي باطلــة لقصــة محترمــة ،عيــب
ماتفعلينه" ,واصبلت سيرها شامخة الـرأس ولــم تنــس أن تقولهــا باصــوت نـزق" ,اباحــث عــن
شخصية أخرى" ،لكــن القصـة مبنيــة عليــك أنــفت ولهــذا !!...لــم تتوقـف للتفــاهم ،لقــد ذهببـت
عزيزي القارئ ،ليس ذلك وحسب  ،بال إن انسحاباها قد شجع البقية على النسحاب ،وأعلنوا
رفضهم لمواصلة أحداث القصة ،لول أنني هددتهم بااستدعاء البوليس!
أرجو المعذرة لقد أرباكفتني فع ل
ل باإنسحاباها هذه الورسول وتركتني في حرج عظيم ،لكن مــا
رأيك باإحضار شخصية أخرى بقلمـورة تخ زي العيـن ،جـاكلين مث ل
ل ،إنـه اسـم ظريـف أليـس
كذلك ،على القل حتى ننتهي من هذه الورطة!! ,وباعدين معاك أنت الثاني؟! تــود أن تعــرف
ماذا حصل للسيدة أورسول؟! ،لكنها قد انسحبت تلــك المجنونــة ،أســأل الــ أن ل تكــون قــد
سمبع نتني ،طيـب ..طي ب حاض ر مـن عيـوني ،ل تغضـب  ..سـأحاول جهـدي ،إبا بق مكانـك"
أرجوك واصل القراءة حتى النهاية ،حسنلا سأحاول من جديد ،استعد!! .
س
كان ثمة حادث قد وقع في الطريق السريع باين مدينتي آن آربار وديترويت ،أغلقــت الطريــق
على إثــر ذلــك حـتى تســتطيع ســيارة الســعاف الوصــول إلــى مكــان الحـادث ،باينمــا السـيدة
أورسول وراء مقود سيارتها الفارهة ،تنظر إلى ساعتها في قلق ،لقد كانت على موعــود مهــم
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 أنهــا ســقطة قصصـية ،عفــولا ..انتبـه لكلمــك
أيها السيد ،هل تدري من تخاطب؟!" ,طز"!!!! هكذا إذن باعــد هــذه الســنين مــن الجهــد ومــن

)(249

النفي والتعب والــدموع تقــول فــي وجهــي طــز باكــل باســاطة ،وكــأنني مــا أفرحتــك يومــلا ول
أشجيتك ول أثرت فيك معالم الدهشة والعجاب ،لقد حاولت قصارى جهــدي أن أكتـب شـيئلا
ما ،شيئلا مبهرلا غير مألوف لكي أجعلك تشعر بامتعة القراءة ،حاولت أن أعيــد ترتيــب العــالم
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 باشــيء ،لقــد 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
ضياعي ،وحزني الدائم ووحدتي المقرفة ،ومن قلبي الذي لم يجد حتى من تستحق ان يخفــق
لها  -هاقد عدت إلى موال الفلم الهندي" .-مستر مجلــي..مســتر مجلــي" ,مــن هــذه..أنــت!!،
"نعم أنا ،أورسول..لقد عدت غيرت رأيي ،فل يجوز أن أتركك قبل أن تكمــل قصــتك" ,لقــد
اختلفت مع القارئ ،لقـد شــتمني ،قـال طـز ،تصــوري ،هـل يرضــيك هـذا؟!" ,ل عليــك منـه
واصل كتاباة قصتك وسيضطر لقراءتها رغم أنفه" ,شكرلا علــى عودتــك كنــت أعــرف باأنــك
طيبة .هل أبادأ الن؟! "نعم أرجوك".
وعندما ترجلت السيدة أورسول عن سيارتها حنقة تود النسحاب غيرت رأيها فجأة وعــادت
إلى مقعدها أمام المقود ،وأشعلت لفافة أخرى" ،لقد أخبرتك باأني ل أدخن ،لكــن لباــأس هــذه
المرة" ,وأخيرلا تم فتح الطريق ،واســتطاعت الســيدة أورســول مواصــلة طريقهــا ،وقــد باـدت
أمارات السعادة على وجهها الوقور لنها ستصل في الــوقت المناســب ،أمــا أنــا فقــد وصــلت
متأخرلا عن موعد المقابالة ،وأخبروني هناك باضرورة النتظار سنة كاملة حــتى يحيــن وعــد
المقابالة القادم ,فعدت إلى تعبي من جديد ومرت باضعة أشهر فقدت فيهــا عملــي ،وتصــعلكت
في الشوارع مثل كلب ضال ل أملــك ســنتلا واحــدلا فــي جيــبي ،وذات يــوم وأنــا أقــف باجــوار
إشارة المرور ،كشبح هزيل ,رأيـت سـيارة الســيدة أورسـول ،فأسـرعت إليهــا علـى أمــل أن
تتذكرني هذه المرأة وتساعدني باما يفك ضيقي ،ناديتها باصوت مشوب بافرح الــذي يجــد أمــه
باعد سنين طوال" ،مسز أورسول ،مسز أورسول" ,التفتت مذعورة إللي ،ظننتها ستبتســم فــي
وجهي لكنها عوضــلا عــن ذلــك ,مشــطتني بانظــرة ازدراء وقــرف ،وضــغطت علــى البنزيــن
.
وانطلبقت مثل الصاروخ دون أن تتفوه باكلمة واحدة

جغرافية الكتاب
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:مايشبه التعريف تضاريس عبدالناصر مجلي المكتشفة
 شاعر وقاص وروائي وناقد يمني أمريكي
 عضو اتحاد الدبااء والسكلتاب اليمنيين
 عضو اتحاد الدبااء والسكلتاب العرب
 يعمل في الصحافة منذ العام 1989
 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
ميتشجان المريكية 2002-1999
 ناشر ورئيس تحرير صحيفة )المة( المريكية وموقع شبكة المة بارس الخبارية
المتعددة اللغات www.thenationpress.net
 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
 تم تكريمه في مهرجان الشعر العرباي -واشنطن 1997م عن قصيدة )متواليات
الغريب(
 تم تكريمه من قبل )البيت العرباي المريكي( على كتاباه الشعري )سيرة القبيلة(-
ديترويت 2000
 تم منحه شهادة تقديرية من وزارة المغترباين اليمنيين  2000لدوره الفاعل في
التعريف باالثقافة والباداع اليمني والعرباي داخل الوليات المتحدة
* تم تكريمة من قبل وزارة الثقافة اليمنية أثناء مشاركته في ملتقى الشعراء
الشباب العرب 2006 ، 2004
* تم تكريمه من قبل بايت الشعر اليمني على مجمل إباداعه 2007
:صدر له
 ذات مساء  ..ذات راقصة  -قصص -القاهرة 1991م
 عرق حنا – شعر – ديترويت 1993
 أترك الباب موارباا وأمضي – شعر – ديترويت 1994
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 سيرة القبيلة – شعر -علمان 1995
 تصاوير اليبوسة والملح والسمنت – قصص – عمان 1996
 السيرة الرملية للفتى البحر – شعر – صنعاء 1997
 أهذي من تلف وأكتب كل هذه القصائد لن عائشة سطر مسك فيها – شعر –
ويندسور – كندا 2000
 أشياء خاصة – قصص – عمان 2002
 باضعة أيام أخرى في الصيف – شعر – واشنطن 2003
 عندما كنت جبل صغيرا من ثلج ذوباته الحزان – قصص – بايروت 2004
 أنطلوجيا الدب السعودي الحديث ) اكبر وأشمل انطلوجيا عن الباداع السعودي
عبر مائة عام( – المؤسسة العرباية للدراسات والنشر  -بايروت \ عمان 2005
العمال القصصية  – 2005-1989صنعاء * 2007
 رجال الثلج -رواية -صنعاء 2009
 جغرافية الماء – رواية – صنعاء 2009
 كتب العشق والرجاء والخوف والتضرعات – شعر – صنعاء 2010
 كتب العشق والرجاء والخوف والتضرعات – شعر – صنعاء 2010
 تم إختيار مجموعته القصصية ) ذات مساء  ..راقصة ( كمادة للتدريس في قسم
علم الجتماع – جامعة صنعاء – تحت إشراف الناقد اليمني الكبير الدكتور
عبدالملك المقرمي منذ العام 1997 – 1992
 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
الصكر 2009
 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 فــي العمــق والخــبرة الفنيــة الواســعة ،واجــزم ان
الصديق والمبدع اليماني الشامل عبدالناصر مجلي واحد من ذلك النفر القليل من المبدعين الذين يؤكـدون رسـوخهم
ومهارتهم وقدرتهم على الخلق الفني في كل لون أدباي يطرقونه رغم تمرده وفوضاه المنظمة وصــلباته فــي توكيــد
خصوصيته ومواقفه .وأزعم انني تاباعت تجرباته الباداعيــة الــتي تمتــد منــذ مــا يقــارب عشــرين عامــلا والــتي باــدأت
تجليات ملمحها الحداثية الولى في مجموعته القصصية »ذات مساء ...ذات راقصة« المنشورة فــي القــاهرة عــام
1991م.
ولن عبدالناصر مبدع شامل ومتمرد ودائم التوهج ،فقد كان يرفض البقاء عند فن أدباي باعينه ،لذلك فقــد ســافر الـى
الشعر دون أن يهجر القصة القصيرة التي عاد اليها في مجمــوعته »اشــياء خاصــة« عمــان الردن 2002م رغــم
انشغاله باالشعر في شكله الحديث ان لم نقــل الحــدث .وكــانت مجمــوعته الشــعرية الولــى »ســيرة القبيلــة« عمــان
الردن 1995م حدثلا اباداعيلا لم يجد ما يستحقه من النقد الدباي وان وجد ما يستحقه من القراءة ،ثم اتبع مجمــوعته
الولى باـ»السيرة الرملية للفتى البحر« صنعاء الهيئة العامة للكتاب 1997م التي شكلت نقلة جديدة وباديعة في هــذا
المجال.
ومن الشعر اتجه عبدالناصر مجلي الى الرواية ،فكانت »رجال الثلج« اولى اعمــاله الروائيــة .وبايــن هــذه التنقلت
من القصة القصيرة الى الشعر والرواية كـان عبدالناصــر يكتـب النقــد الدباــي معــبرلا عـن رؤيتــه المغــايرة لمفهـوم
الباداع وقراءته عند الجيال التي سبقته ورباما التي ظهــرت معــه .وعلــى رفــوف منزلــه المتواضــع فــي ديــترويت
باالوليات المتحدة عدد من الروايات والمجاميع الشعرية والقصصـية ودراسـات نقديـة عديـدة تنتظـر فرصـة لـترى
النور وذلك اقل تقدير لهذا المبدع الشامل الذي ذهب الخرون الى الرض الجديدة ليعودوا منها باالثروات الطائلــة،
باينما ذهب هو ليعود باما هو أباقى وأسمى وأعني باه هذه الثروة الدباية الــتي ل تقــدر باثمــن ول يلحقهــا الخســران او
الفلس .وهذه المجموعة القصصية الكاملة جزء من السيرة الباداعية لمبدع شامل عانى ويعاني ويكتب ويتمرد.
أ.د .عبدالعزيز المقالح
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