قصص صغيرة ـ مجموعة قصصية
جبير المليحان
اللوحة ( الشاهد ) زيت ـ للمؤلف.
تصميم الغالف الفنان :مصلح جميل

1

قصص صغيرة

جبير المليحان

2

ثالثة

مشى فينا القطار ،تتراكض األيام من النافذة ،قهقه
طفلي الجالس خلفي فرحا بركض األشجار ،التفت إليه
فإذا هو أبي يمأل كرسيه بالبكاء .
الدمام 1997/1/11م

3

أمن

عبد هللا  :بعد أن أت ّم تركيب الباب الضخم لبيته  ،و
وضع النوافذ الضيقة في أماكنها  ،و حماها بشبك
الحرامي القوي … تنـفـس عميقا ً  ،ثـ ّم شرع ببناء
البيت! ………..
الدمام 1997/3/17م

طيور و أسماك
4

عدنا من البحر ،بعد يوم طويل.لم نصطد سمكة  .و أنا
فر الكثير من النوارس من فوق برميل
أقترب من البيت ّ
القمامة  ،بجانب الباب  ،رفرفت قريبا ً  ،و أنا أنظر إليها ،
ثم بدأت تحط حول براميل الجيران ..و الجيران  ..و
الجيران…

الدمام 1993/5/18

5

مشكلة بسيطة
خلت املدينة من املاء :املدينة كلها بال ماء  ،خرج الناس إىل
الشوارع  ،عطشوا كلهم  ..جلسوا ينظرون إىل الغيوم املسرعة
متر من فوق مدينتهم  .املدن األخرى بعيدة  ،أهلها أحاطوها
ابجلند و األسالك  .قال البعض ..لو حيفرون األرض  ..اي له من
تعب  ..جلس الرجال يف الشوارع يتصبّـبون عرقاً من حرارة
الشمس  ..و األطفال يتصاحيون  ..برك العرق تتجمع  ..و
ات ترفدها دموع النساء اليت تسيل من حتت
تكرب  ..حبري ٌ
األبواب ………
ماءٌ كثري جت ّـمـع  ،و الناس أخذوا يشربون!!

الدمام  1997/3/18م

6

العيون
أغمد الطفل  ،ذو العينين السوداوين  ،نصله في
سحيق قلوبهم قائال :
-

و لكن لماذا يفتح عينيه ـ يا أمي ـ إذا كان ال

يرى ؟
فر السؤال من فمه كطائر صغير أسود  ،حام
ّ
مرفرفا ً في أرجاء الغرفة البيضاء  ،ثم توالدت منه
طيور صغيرة سوداء  ،أخذت تدور فوق الرؤوس ؛
في هذه األثناء  :كان الرجل الطاعن  ،ساكنا ً ،
بجسمه الكبير  ،على سرسره  ،و عيناه الواسعتان ،
البيضاوان  ،مفتوحتان  .الطفل يدحرج نفسه على
البالط الالمع الهيا ً  ..و من عيون النسوة تسقط دمعة
شيء سحيق
ماض ما ..
أو دمعتان  ،تقول شيئا ً عن
ٍ
ٍ
دفنته األيام في ركام القلب  .رجل شاب يهمس لزميله
 ،مجيبا ً على سؤال الطفل :
7

ربما ينظر إلى حياته التي خلفها !

-

يقول اآلخر :
-

أو خلفته  ..ربما رفضته !

يرد آخر :
-

قد يكون رافضا ً لها !

-

ربما ينظر إلى حياته فينا !

-

ربما يرى األشياء التي نظرنا إليها طويالً  ،و

لم نرها !
في هذه األثناء  :يهمهمون  ،محركين رؤوسهم بأسى
 ..يفرقعون أصابعهم بحيرة  ،و امرأة تجذب عباءتها
مرتبكة  ،رجل يتنحنح مكورا ً يده  ..و الرجل الطاعن في
سكون ال يريم  ،و الغرفة تمتلئ بالطيور و تضيق ..
تتقاطر الطيور على الرجل الطاعن  ،تدور حوله في
رقصة عجيبة  ،متمهلة  ،ثم تنهال عليه  ،تقبله بفرح  ،و
تأخذ لونه  ،تاركة جسده الكبير  ،لبياض الغرفة الواسع
 ،الممتلئ بالعيون.
8

الدمام 1994/7/6م

طبقات

9

مجموعة ( قل يا عبد هللا :عشرة )..من القوم ال يحتاجون
غير دفع نقودهم للمتعة ،،و مجموعة ( يا عبد هللا  ،قل :
مئات  )..يبيعونها  ،و مجموعة ( يا عبد هللا  ،قل  :آالف
) ال يبيعون  ،وال النقود معهم  ،ومجموعة  ،و مجموعة
…… ( يا عبد هللا )  ،قل  :ما شاء هللا ! !
الدمام  1418/3/12هـ

منيرة*

10

منيرة؛ تلوح بيدها مودعة زوجها ،تبتسم وهي تربط
حزامها و حزام صغيرها ،متجهة بسيارتها من الرياض إلى
الدمام  .شعرها يلعب به الهواء .
الدمام 2006/1/1

*منيرة :واحدة من السيدات الالئي قدن سياراتهن في
الرياض.

ناس
11

يا ناس :ماذا تفعلون ؟ !
هذا ما صاح به ( عبد هللا )  ،وهو يقف في سوق الدمام
 :أمام مبنى البلدية بين البنك األمريكي والبنك األهلي ،
بجانب شارع الحب  ،متطلعا ً إلى البحر .
قال  :أال ترون؟
-

انظروا :في الوقت الذي تُحْ ـ ِكم األرض الخناق

عليكم ...تبقى األسماك طليقة في براريها !!
-

انظروا .
الدمام 1418/3/12هـ

12

جوع
تمر بجانب
السيارة المعبأة بثمانية ( أم ،وأطفالها  ،و أب ) ّ
البحر  ،و وجوه الثمانية تنعكس في الماء  ،السيارة
تنقض  ،و تأكل صور الوجوه الثمانية
مسرعة  ،و األسماك
ّ
 ،و تترك اصطفاق عظامهم متبخرا ً  ،مع أحالمهم القادمة
كغيمة بيضاء  ،صغيرة  ،تمرق فوق البحر!

م 26/2/1997الدمام

شمس وشمس

13

عندما فتح عينيه مع بزوغ الشمس  ،كان الظالم
عاما ً  ،تلمس الطريق بداخله  ،و مشى تفوح من
عينيه روائح األلوان :
في جهة :
صادف رجالً يشق األرض و هي صامتة .لم يدل
بشهادته  ،و مشى .
و في جهة :
رجل يضرب آخر على رأسه ليطفئه .
و في جهة :
قوم يسكتون شابا ً يلبس الحركة  ،أوثقوه بالصمت
حتى صدئت سكاكين كلماته .
و في جهة :
فراغ هائل تقشعر من جوعه العينان .

14

يغلق عينيه فتبزغ شمس كبيرة  ،من القلب :
تجمع الظالم  ،و تضعه في أكياس القمامة  ،و هي
تغني  ،و تفوح منها روائح األلوان .
م25/12/1990

رأس
15

رسم في الورقة الصغيرة امرأة برأسين  :رأس
بشعر قصير  ،و آخر بجدائل تصل إلى ركبتيها  .و
عندما يعود من الخارج  ،و ينزوي فوق طاولته
الصغيرة في الزاوية المعتمة ترسل إليه كلماتها
الكثيرة حول فشله في التقاط نصيب من الحياة  ،وهي
تقشر قطع األكل  ،و تلقي بها في فم القدر المفتوح ،
فيأخذ يقص من الشعر الطويل  ،حتى يشم رائحة ما ،
فيقوم ليلتقط قطع الخبز و البطاطس و يلقي بها في
جوفه  ..و عندما سقطت فوقه آخر صرخاتها النادبة
كان الرأس قد أصبح عاريا تماما  ،ثم لم يسمع لها
صوتا  ،فذهب ليجدها باردة  ،و ممددة على ظهرها ،
و برأس خال تماما من الشعر  ،و قد غرزت السكين
في الرأس ذي الشعر القصير  ،و الدماء تتفجر من
الورقة .

16

 18/3/2003البحرين

شجرة

17

مدت الشجرة أغصانها كأعناق النوق  ،حتى تكشف الشارع
من ع ٍل :
شارع واسع  ،كالح  ،و مغبر ؛ يملؤه ضوء زائد  ،و
كثير جدا ً  ،و حار  ..شديد الصفرة .
حاولت الشجرة النهوض بجذورها ،إلى مكان آخر..
الجذور تتغلغل في طيات األرض  ..حاولت ..
عندها ،استدارت الشجرة ،و لملمت الشارع ،و وضعته
في حضنها .
الدمام  1993/8/21م

الحقيبة

18

)(1
كل صباح يدعك عينيه على صراخ أمه ،و يدخل يديه
في سيور حقيبته الواسعة ،خارجا ً إلى المدرسة ،هناك:
مدرسـه عصاه و لسانه وشمعدان وجهه ،ولوحة
يخرج ّ
طباشيره ،فيقضم الطفل أقالمه و دفاتره وأظافره …
)(2
كل صباح ٍ …
)(3
فــي الصباح استدار المدرس بعد ترتيب أشيائه  ،فوجد
الطفل قد أخرج من حقيبته قناع الغازات  ،و كفّـي المطاط
 ،والمالبس البالستيكية  ،وأخذ يرسم في كراسته  :غاز
19

الخردل  ،والمدرس يأخذ يقضم لسانه  ،وعصاه  ,أظفاره
…

الدمام 1411/3/21هـ

شوارع
أمطرت األرض هذا الصباح حتى خنقت األتربة عيون
األزقة  ،و ازدحم عمال البلدية في رفع جثث الموتى منها

20

.الشوارع الكبيرة جذلى  ،وهي تؤدي أعمالها اليومية
بهيبة و وقار!

26 / 2/ 1997

حديث

الحظ أنها انكمشت قليال وهو يجلس بالكرسي
بجانبها في الطائرة .أقلعت الطائرة وظال صامتين
21

لفترة  .بعد أن وضعت المجلة التي كانت تتصفحها ،
و أطلقت تنهيدة خفيفة ؛ قال وهو يلتفت نصف
التفاتة نحوها  :أنتحدث؟ لم تلتفت  ،بل قالت بصوت
خفيض  :نتحدث ؟ عن ماذا ؟ قال  :األكيد أن في
رأسك الكثير .كان قد أكمل التفاتته إليها  ،و الحظ
على الفور أن عينيها قد اتسعتا بدهشة جميلة ..قالت
 :أنا  .....وانهمر الحديث كلون الغيوم ..
***
بعد ســــنتين  :يحدق بعينين واســــعتين .وابتســــامة
منداحة  ،وحديث منهمر .

2006/12/1

حلم

22

استيقظ الفتى من قبره في الليل  .الكل نيام  .قبيل الفجر
توجه إلى الحي المجاور  ،ودعاهم إلى حفلة عارمة .
صنعاء

2006/1/1

أطفال
عبد هللا الصغير يبكي كل يوم ،حيث ال يجد الوقت ليلعب
بلعبته الجديدة :ففي اليوم األول وجد أباه يزاحمه عليها،

23

وفي اليوم الثاني صار كبيرا ً عليها ،وفي اليوم الثالث:
فرح ،و هو يشترى البنه الصغير ( لعبته )
ركض مثل
ٍ
الجديدة !
الدمام 18/3/12

هموم
كلهم يكتبون ،و عيناه ال تستقران :تبحثان عن مشروع غش
ما في عيني طالب.

24

سلّم طالب ورقة بيضاء ،م ّد ذراعه على الطاولة ،ثم غفا ..
وانطلق باحثا ً عن إجابات ألسئلة لم يفهمها ،في فضاء ال تراه
عينا المعلم .
1413هـ

ذلك اليوم
في ذلك اليوم ؛جمعنا المدير  ،زمجر علينا بضرورة الحضور
ّ
وهز
مبكرا ،وخبط بيده على دفتر الدوام طوال صوته العالي ،

25

يده في وجه أحد المتعاقدين حتى انتفخت عيناه  ،ثم وقعنا على
تنبيه يحيل بموجبه (المتخلفين) ـ هكذا قال ـ إلى االستجواب ،
ويرفعه إلى اإلدارة ( كان يشير بإصبعه إلى األعلى عندما يقول
اإلدارة ) .
في الغد  :تقاطرنا أمام الدفتر  ،وأثبتنا حضورنا مبكرين  ،ولم
نر المدير  ..في ذلك اليوم .
1413/11/27

؟!

26

أمطرت األرض هذا الصباح حتى خنقت األتربة عيون األزقة ،
وازدحم عمال البلدية في رفع جثث الموتى منها .
الشوارع الكبيرة كانت تؤدي أعمالها اليومية بهيبة و وقار .
 1997/2/26م

أطباق

27

انكب الرجل النحيل :عبد هللا ،فوق قصعته ،و م ّد جوعه
إلى الطعام و التهمه و هو بجوار الشاب الممتلئ،
المتربّع فوق المقعد الوثير المستمتع ببريق األواني،
ولمعان الموسيقى ..والذي يم ّد شوكته إلى أطباق
السلطة ……
الدمام 18/3/12

ح ْبس *
َ
28

عقد نصي :تسع قصص صغيرة
1
مرت غيمة تتبختر وتضحك في السماء،أمسكت الريح
ّ
بأنفاسها  ،وعنّفتها هناك ..الغيمة بكت !
حبس
2
مرت حرب  :فتساقطت من الغيمة قطرات المسامير .
و من أرجل الجنود مقابر صغيرة .

29

حبس
3

مر جياع التاريخ خارجين من أزمنتهم ( جياع
الحرية  ..األغصان الجائعة ألوراقها  ،البذور
الجائعة لشفاه األرض  ..الجياع للخبز  ..جياع
الحياة  ، ) ......يلتقطون المسامير  :هل
ليحاربوا بها ؟ ليأكلوها ؟  ...لألسف المسامير
ميتة !!

حبس

30

4ـ7
* رفرفت موسيقى الهواء الطلق  :حبست في شريط .
* لعبت أغنية في رمال البحر :
أدخلت في إذاعة .
* أضاءت اإلشارة حمراء :
تمر .
والمرأة ّ
* نهر رجل األسئلة في عيني طفل :
فتبخرت أحالمه .

حبس
31

8

منذ سنوات ؛ وهذا (النهار) يمر دون انقطاع ..
منذ سنوات و ( أغصان) األشجار تتساقط في خريفها ،تاركة
( األوراق) تلعب في الريح. .

حبس

32

9
في الرأس أو في القلب :
كلمات ضاحكة  ،و أخرى دافئة  ،بعضها لها أعناق
 ،بعضها يعض (!)  ،بعضها سري

للغاية ( ما الغاية

؟ )  ،جداول من الكلمات  ،و أنهار :
-

بعضها قمعته الذاكرة بموروثها  ،فأختبأ ،

 بعضها ما زال يتراكض متحفزا في بطن القلم ، بعضها هربت منه الورقة ، بعضها هرب من الورقة ، الكثير خائف ،ما تبقى  :نائم اآلن كجثث سوداء أمامكم !!
1997/3/8م

33

الطفل يريده :اللون األبيض*

عقد نصي :إحدى عشرة قصة صغيرة.
()1

34

تفتحت الشمس  :برتقالة زهرة  ،وكانت بيضاء ،
السماء  :طائر أبيض يدنو في راحة الطفل ،
و الخاليا  :هذه األوراق  :الحياة ـ الماء ،
كان الوقت  :ما ًء أبيض يهرول ،
و الطفل يأكل  :الماء األبيض البرتقالة الماء الحياة .
()2
المدرس  :اقرأه .
قال
ّ
 .......ولم يكن يريد  .. .غير أنه قرأه .
قال األب  :نم .
 ......غير أن الطفل نام .
قال العسكري  :سر .
 .....غير أن الطفل سار .
()3
35

شـجرة صـغيرة جميلة خضـراء يانعة وطفلة أخذت تغني ،
ثم أمطرت  :شعرا ً ناعما ً أخذ يرقص كالماء  ،ويسقط ندى
في يـد الطفـل  ..و تفتحـت زهرة  ،حلقـت منهـا فراشـــــات
قزحية هي الشـذى  ..يخرج رجل من كوة سـوداء  ،رأسـه
أسـود و عيناه حمراوان  ،فيطلق من عينيه عيارا ناريا ..
فيخترق قلب الزهرة  ..وتتخبط بدمها  ،فتتساقط الفراشات
واحدة واحدة  ،ويتحول الطفل إلى غبار .
()4
السـماء صـافية الزرقة  ،تنام في عيني الطفل  ،و تسـتيقظ
أحيانا لتعلب في البحر :
سدائل من ستائر دافئة ،ترقص كورق الصباح ،يقف جدار
إســـمنتي كبير ويطأ بأقدامه الشـــمس فتجحظ عينا البحر،
ويظل هكذا .....
36

()5
أمسك الطفل يوما بالجريدة ،وقرأ طبق اليوم:
مخ ـــــ ـ و أذني إنســان مقليتان مع لســانه وعينيه وفالفل
وملح  .فصام حتى مات .

()6
الطفل في ســـريره ينام ،وضـــحكته كانت تحاور القطة في
ســاحة البيت ،وتلعب معها .ســيارة ســوداء تأتي ،تولول ،
وتضــع الضــحكة فوق نعش  ،وتذهب  .الطفل لم يســتيقظ
أبدا ً .
()7
قال الطفل  :أنت حبيبتي .
37

فقالت الطفلة  :و أنت حبيبي
ولهما شــــجرة خضــــراء يلعبان تحتها  ،قد بدأت تصــــفر
وتصــفر ،فقال الطفل  :ســوف ت ُقطع أغصــانها إلى عصــي
بطول ذراع .

()8
الطفل له قطعة أرض صغيرة بها عشب وماء ورمل وجبل
 ،لكن رجال غريبا أزرق كان ينظر إليه .
في الصباح كانت األرض مليئة بالحفر واألنابيب والرجال
الزرق .
()9
جلس الطفل في حجرته ،وضــحك بعد أن أغلق الباب جيدا
 .لكن أحد جدران الحجرة تحول إلى عين واســـعة  ،ففزع
38

عين ا واســـ ـعـة
الطفـل إلى صـــــدر أمـه  ،لكن أمـه تحولـت ـ
،فتحول إلى غبار .

()10
خرج الطفل يحمل في جســده زهرة  ،تفتحت للتو  ،وبحث
عن مـاء .الزهرة كـانـت تتفتح  ،وتلح في طلـب المـاء .
وهكـذا فـإنـه عنـدمـا يعود في الليـل كـان ال يفكر وهو في
فراشـــه بغير الماء لزهرته هذه  .واكتشـــف في أحد األيام
أن مـا ًء في حمـام غرفتـه ،فســـ ـ قى زهرتـه  ،وظـل هكـذا .
لكنه كان يبحث عن الماء  ،فالزهرة تتفتح  ،و ماء الحمام
يأسن  ،وهكذا ظل هذا الطفل  ...هكذا .
()11
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الطفل  :الطفلة .
* كتبت يوم  ، 1976/04/10ونشرت في المربد ـ ملحق
اليوم الثقافي في نفس الفترة .

األرض
أخذ الطفل الصلصال ،و صنع منه كرة كبيرة ،وضعها في
منتصف ألعابه :تسلقتها األسود ،و النمور ،و القطط ،و
األطفال ،و الفراشات ،و السيارات ،والطائرات …
فاجأته أمه و هو يُعينها  ،و يُثبتها في أماكنها  ،مصدرا ً
أصواتها الخاصة..
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 ما هذا ؟ هذه األرض!و أشار إلى موقع بيتهم فيها  :كان سريره هناك.
بعد قليل  ،عادت األم على صراخه الحاد  ،شاهدته يرفع
قبضته محتدا ً  ،و منتحبا ً:
 لقد داس أخي الكبير الكرة و هو يمر من هنا!كانت كرة الصلصال تلتصق باألرض  ،والسكان
يتناثرون !!
الدمام 1994/7/27
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صغيرة!
لماذا؟

لقد كتبت القصة ( الصغيرة) كما أسميها  ،منذ وقت مبكر
 ،ونشرت في ملحق ( المربد ) األدبي الصادر عن جريدة
اليوم بالدمام  ،كان ذلك في  ، 1976/04/10حيث نشرت
إحدى عشرة قصة صغيرة تحت عنوان  (( :الطفل يريده :
اللون األبيض )) .
توقفت بعض الوقت عن الكتابة  ،و طويالً عن النشر ،
وعدت بنشر مجموعات من القصص الصغيرة في مجلة (
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النص الجديد ) و الصحف السعودية  ( :اليوم ـ الجزيرة ـ
الرياضي ) .
هــذا أوالً:
أما ثانيا ً فهو :شهادتي حول القصة القصيرة جداً ،و هي
كالتالي:
القصة الصغيرة:

أحسها ( صغيرة فعالً )  ،إنها كنفس عميق جدا ً ،
ليست حكمة  ،و ال لغزا ً  ،إنها شفافة و عميقة كالشعر
و لكنها فاجعة مثله  ،و بها لوعة و بكاء و حزن ،
إنها ألم في القلب  :أكبر من الوخز  ،و أصغر من
عملية جراحية .
(( فنتازيتها )) في كونها فاجعة  ،صــغيرة  ،مكثفة ،
و غير متوقعة ،و لكنها اختصار كبير لحياة ما .
القصـة ( الصـغيرة ) رشـيقة و ريا ـية في كلماتها ،
ولكنها ليســت أرقاما ً تتســاوا أمام الجميف  :فدالالت
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رموزها واســـعة كســـعة العقوم  ،و مفاتيحها تع ي
مؤشـرات لمسـتقبهلها لتتبف ما ي رحه الكاتب .والقارئ
يمكنه إبداع قراءتها على أي مستوا يريد .
إن القصـــة ( الصـــغيرة ) تكمن عموميتها في كونها
نم ال يقوم ـــ كفن ـــ كم شيء  ،إنما يكشه وجهه
األوم و عنـاوينـه و رموزآ ذخـ ا ً القـارئ إلى عوالمـه
الداخلية األخرا .
إن أســـلوب القصـــة الصـــغيرة يعتمد على المفردة و
ليس الجملـة  :فـالكلمـة في معـادلـة األســـــلوب هـ آ ال
مكان لها إ ا كان يمكن االستغناء عنها .
إن النمو ج المثالي له ا النوع من القصص يكمن في
سـ ـ ر أو سـ ـ رين  ،أو عدة أسـ ـ ر تكتمم بنهايتها
القصة  ،على أنها عند الكثيرين أ وم من لك  ،كما
يرون .
 07حزيران1998 ،
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