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مجموعة قصصية
جبير المليحان
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النخيل التي ليست في الحدائق
–-1
اليوم :قصير ،كحبة رمل  .و هو :حلم أبيض ،و كوابيس .
الحلم :
سرت جوف تعرجات الشارع الصغير في القرية :وسط خلود
األبواب الخشبية المصبوغة باألشواك و الحلقات و األتربة و
الغبار و األطفال و الطنين و البهائم و العجائز ،و أوراق
األشجار  .الشمس تفضح الهواء ،فيتساقط الرمل في العيون و
األفواه ،و يتعالى ضجيج الغبار  .يفتح فمه شيخ ،فيتراكض
الدجاج متعثرا ً بأرجل األوالد ،و تختفي حشرات في شقوق
جدران قديمة  .اسمع المؤذن ،فيدب مسنون يتحسسون جذوع
الجدران ،و يختفون بهدوء كالظل  .و تتمايل أشجار طويلة ،و
تبرق قمم النخيل الطويلة في وهج الشمس ،ارفع عيني إلى
فرع النخلة  :فتتساقط الشمس و العسب كأذرع الفقراء .
أتسلق النخلة ،فيتراكض األوالد و يتحلقون حول الجذع .أرين
وسط الشوك و الخوص اليابس ،و أبحث في األرجاء ،و أعصر
الشوك و العذوق و الخوص  ،ثم أرين في قلب النخلة .
تشرع أيدي األطفال تمتد  :تخرج يد كل طفل من فمه  ،و
تمتد  ،و تطول  ،و تطول  ،تبحث في األرجاء  ،تعصر الشوك
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و العذوق والخوص  ،تتالقى األيدي متحلقة حول قلب النخلة :
تتحسسه  ،و أتحسس قلبي  ،و يد كل طفل على قلبه  ،ثم
تغوص األيدي األخرى في قلب النخلة  :يجأر مسن  ،و يفرك
عينيه الداكنتين  ،و يتحسس عصاه  ،و يتكوم في الظل  ،و
تتهاطل شظايا من الماء من أوراق النخلة  ،تسقط فوق األطفال
 ،ممتزجة بشعورهم و عيونهم و ترابهم و أفواههم و لعابهم ،
و أيديهم  ،و تسيل فوق صدورهم  ،تصل إلى أقدامهم  ،و
تختلط باألشواك و الغبار و الروث و األوراق اليابسة  ،و ضياء
الشمس .
و أيدي األطفال تنتقل إلى النخلة المجاورة :تتشقق التربة من
تحت أقدامهم عن فسائل صغيرة ،كعددهم  :تتحلق  ،و لها ظالل
؛ و مسن يتحسس عصاه في الظل  ،يتثاءب و يحمد هللا  ،ثم
يغفو  .أرفع عيني إلى النخيل ،و أمأل جيوبي بالبلح األحمر و
األصفر ،ثم استمع إلى صوت غناء .
الكوابيس :
في الشارع الصغير ،و األبواب الخشبية المصبوغة:
المتالصقة  ،و الباهتة  ،كجلسة المسنين في شمس الشتاء و
الريح ؛ طرقت باب صديقي  ،و انطلقنا ـ كثيرين ـ من األزقة و
األتربة و الغبار والشقوق  ،إلى ملعب القرية  :قال واحد :
مدرستنا رديئة  ،األطفال ال يعرفون شيئا ً .فرد آخر :
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لقد صليت العصر في المسجد  ،و سمعت اإلمام يقول:سيصلنا بالمدينة خط إسفلت .
فصرخ آخر :
أوه .نخيل ..إسفلت ..هيا إلى النادي فموعد المباراة قدجاء .
فتعالت الصيحات :و امتزجت برؤوسنا و عيوننا و أيدينا ،و
سالت فوق صدورنا إلى أقدامنا  ،و اختلطت بالتراب و الغبار و
األرجل  ،و ضياء الشمس .
و فيما أرجلنا تركض إلى النادي المجاور :تشققت التربة من
تحت أقدامنا عن :أعشاب قميئة كالقنافذ  ،ثم أخذت تتزاحف
إلى الجدران و األزقة و النخيل و اآلبار  ،و أنا أمأل جيوبي من
بلح األحزان  ،و نخيل تتراكض متعثرة بالعشب  ،و تختفي في
األزقة و األتربة و شقوق الجدران .
–-2
الليل :ليس طويالً كالطرق ،و هو حلم أبيض  ،و كوابيس .
الحلم والكوابيس :

4

(الرياض) غيمة ضوء كالشراشف  ،و الليل ناصع كالموتى ،
و أنا أركض في شارع فسيح ؛ أتوقف عند عصارة  ،و أجد
صديقا ً لي :
عصير ؟شكرا ً شربت كأسين من األحزان اآلن .أجنبي ؟وطني .ذلك النوع األسود .هل أكلت (سندويشا) من الحزن المجمد ؟و قال لي :لقد تعفنت أحزاني ،فأنا أرص أحزاني كل ليلة  ،و
أنا عائد إلى النوم  ،لقد امتألت غرفتي  :كومتها مع المالبس ،
و مألت األحذية  ،و الحمام  ،و فراشي  ،ضحك ثم قال  :في
الصباح استيقظ و هي تتعلق بشعري كالدبابيس  ،أجدها في
عيوني  ،و في مالبسي  ،و تحت أظافري  ،و فوق جلدي ؛ و
عندما أخرج فإنني أداري أن يروها فيؤذونني  ،و قد حلقت
شعري حتى ال تتعلق به  ،و كم ازدردت منها الكثير  ،و قال
مدرس لي في الجامعة  :ما هذه البقع فوق دفاترك ؟ فقلت:
المنزل و القطط و الفئران ..يا أستاذ ،و لم يكد يرى ما في
عيني من البقع الكثيرة ،أو البقع الكثيرة في عيونه  ،و عيون
الطالب و دفاترهم و أقالمهم و أفواههم  ،لم يكونوا يرونها ،
بقع في األبواب والشبابيك و الممرات و الحديقة و فوق كرسي
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الحارس و المطعم و مكتبة الجامعة و الرصيف  .و زها طالب
بالنظافة و الماء و الصابون ،فقال المدرس :النظافة من اإليمان
 :و تالصقت كلماته كالصابون و هو يقول  :سأوصي بترشيح
زميلكم هذا كطالب مثالي في النظافة في لوحة الشرف  ،و قال
 :إن النظافة مطلب حضاري لنا  ،و عليكم أن تهتموا بهندامكم
و مظهركم  ،فالمياه مجانية  ،و وزارة التجارة حافظت منذ
سنوات على استقرار أسعار الصابون  ،و المغاسل و الغساالت
و الغسالون أكثر حتى من الشوارع و السيارات  ،فواجب
المواطن أن يتعاون مع البلدية إلظهار مدينته بالمظهر الالئق
أمام األجانب و الزوار .
و طلبت ( سندويشا ً ) فلفه البائع في ورق رهيف أبيض  ،و
ي و هو يمد الكيس  ،و
دسه في كيس كاإلصبع  ،و لم ينظر إل ّ
يده كالمخلب  ،تمتشق ما في يدي  ،و صرخات اإلسفلت تتعالى
كالسيارات  ،و نحن ننحدر في شارع ضيق يزدحم بالظلمة و
البراميل و الكراتين و أكوام الرمل و القطط و المياه  ،إلى
شارع فسيح له أضواء و أرصفة كالنمل  ،يتكدس فيها رجال
يتراصون  ،يعرضون أحزانهم على هيئة  :أقفال و مفاتيح
سيارات و مسامير  ،و جبب عسكرية قديمة و أحذية و جوارب
صغيرة بائسة  ،و مساويك  ،و زجاجات عطور صغيرة في
صناديق بنية  ،و مسجالت  ،و ساعات جديدة و مستعملة  ،و
طوابع  ،و خواتم و مسابح و خرز  ،و أقالم جافة … فقال
رجل له لحية بيضاء طويلة  ،و وجهه داكن كالتربة  ،و طويل
كلحيته :
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نستفتح بكم .هه ..الواحد بلاير ونصف .ضحكنا معه ،و سألناه ،فأخذ يرفع رأسه  ،و هو يقول :
أعمل في الوزارة .في مكتب المدير ،المدير ال يشرب إالالقهوة التي أعملها .مرضت يوماً ،و غبت عن العمل ،فغضب
المدير  ..أتدري أنني لم أتقهو أمس؟ نعم .ضحك من قلبه و
لحيته ،و قال :
نعم .هذا ولدي يدرس في الصباح ..ويساعدني في المساء .أخذنا منه دفتري مذكرات صغيرين كاألظافر ،و مضينا نتخلل
الرصيف و األكوام إلى باحة يتكدس فيها يمانيون و باكستان و
غرباء و مطاعم و مقاه و ضجيج .سيارات صغيرة تقف،
يجلس أصحابها فيها ،ال ينزلون  ،فيتراكض الواقفون و يغطون
السيارة من كل الجهات  ،و الكل يصرخ بأعلى صوته و يديه و
أكتافه  (( :أنا يا عمي  ،أنا ))  ،يختار صاحب السيارة واحدا ً
أو اثنين  ،أو ال يختار ثم يقفل زجاج سيارته  ،تنفض السيارة
األكوام التي تغطيها  ،و تغادر كالغبار  ..فيتماوج الرجال
بأيديهم و عيونهم ،أو ضحكات صغيرة يطلقونها ،أو يضرب
بعضهم كتف اآلخر  ،أو يتشاتمون  ،و يتبادلون سجائر ((
الروثمن ))  ،أو يضعون أيديهم في جيوبهم  ،أو يقفون  ،أو
يجلسون تحت األضواء  ..تتهاطل شظايا من الضوء و الغبار
فوق رؤوسهم  ،و تتخلل شعورهم و عيونهم و أيديهم الغليظة
و أفواههم و تختلط بعرقهم  ،فيسيل فوق الصدور واألرجل  ،و
يتجمع بقعا ً كبيرة تسيل من األرصفة  ،و تنحدر فوق اإلسفلت ،
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و تختلط بعجالت السيارات  ،و تنساب إلى مجرى منخفض
مشكلة بركة كبيرة  :خضراء داكنة ممتلئة بالكراتين و األشياء
 ،فتأتي سيارة سوداء كبيرة تحمل برميالً ضخما ً كالقفص و في
مؤخرته ( ماطور) صغير ينزل رجل ال شعر في وجهه المربع ،
و عيناه الضيقتان الممطوطتان  ،يدلي بخرطوم السيارة في
البركة  ،و يدير الماطور  ،يمتلئ برميل السيارة الضخم  ،و
هي تذهب تقف مكانها سيارة ضخمة لها صندوق فمه الواسع
من الخلف  ،و به لسان كآنية ضخمة  ،يقذف رجال باألشياء و
الكراتين فوقه فيخفيها  ،و تغادر السيارة  ..بعد قليل تقبل
سيارة صغيرة ينطلق من صندوقها عمود من الغيوم الكثيفة
البيضاء على الناس و الدكاكين و البرك و المستنقعات ،و ال
تتوقف في سيرها المتمهل حتى تختفي .
قال صديقي :
إلى أين نذهب ؟هل تريد أن تنام ؟ال .إننا نمشي في هذه الشوارع الفسيحة .و كنا قد مشينا هذه الشوارع مئات المرات ،و المحالت تقفل
أبوابها ،أو تفتحها  ،و األضواء تتألأل كالسيارات و الزجاج و
الكاميرات  ..و المياه تنحدر من األرصفة و تسيل مع اإلسفلت
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و العجالت ،و تذهب إلى الحفر ،و تتجمع حيث تحملها
السيارات خارج المدينة  .طرقنا باب صديق لنا ،فقال الباب ،أو
شيء خلفه  :ال أدري أين هو  ..فيما أرجلنا تخوض في ماء
يتسلل من تحت الباب ،و يتجه إلى حيث تتعانق مياه أخرى
تتسلل من تحت األبواب ،و تتجمع في برك صغيرة في الشارع
الضيق المملوء بالغبار و براميل القمامة  ..وأغصان البرسيم
المتناثرة ..واألعقاب الطافية .األبواب تحدودب ،أو تخفي شيئا ً
ما عن أنوار صغيرة صفراء و باهتة معلقة في الزوايا
الطينية ..فقلنا لعل صديقنا قد سال مع هذه المياه .فزعنا و نحن
نشاهد السيارة القفصية البرميلة الكبيرة ،تقف في منعطف
الشارع ،تحت ضوء أبيض كبير  ،حيث تتجمع المياه  ،و
تغمس خرطومها فيها  ،اتجهنا إليها لنغرف صديقنا من المياه
قبل أن تشربه السيارة  ..امتصت السيارة المياه ،و طوت
خرطومها ،وغادرت قبل أن نصل  ،ركضنا خلفها  ،و لمحنا
رؤوسا ً كثيرة  ،و عيونا ً  ،و أي ٍد  ،تطل من فتحة برميلها
القفصي  ،و كأنها تبكي  ..و كأنها تشبه أصدقاء كثيرين،
كاألبواب الصغيرة ،و أطفال الحارات الطينية  ،و الطالب ..
ابتعدت السيارة ،و فم خرطومها ينفتح نحونا ككهف ،توقفنا ،
ثم استدرنا نخوض في الحارة  ..سمعنا دويا ً حيث ذهبت
السيارة ،و بدا أنه قد أخذت ترتفع أضواء كثيرة ،و سحب
تنطلق  ،كثيفة نحونا تقترب  ،و تدخل من نوافذ البيوت و
شقوقها  ،و أبوابها  ،و تفوح روائحها التي تشبه الخبز و
الشواء  ..الضوء يغمرنا ،و يغمر البيوت المتراصة ..تنفتح
األبواب و سيول من الماء والعرق و األيدي و األرجل و العيون
المتربة الصغيرة :بنات و بنين؛ رجال يشدون محازمهم  ،و
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أيديهم تخرج من الجدران  ،و تتهاطل من السحب و الضوء ،
تتجه السيول إلى الشارع الفسح  ،تغمر السيارات و العمائر
والبنوك و الشركات  ،يفزع أناس  ،و تتمايل عمائر ضخمة  ،و
تنطفئ أنوار  ،و تشتعل أشياء  ،و زجاج يتهشم  ،أقول
لصديقي  ،و نحن نتدفق مع السيل  ،مسرعين إلى الشارع
الفسيح :
لنتقدم .بسرعة .يتضاحك كالسيل ،و هو يقول لي :
لنذهب في هذه الناحية .ستغمر السيول غرفتي ،و ستكوننظيفة ..سنمر بها ،ثم ننطلق إلى الجامعة .
–-3
اليـوم :
رحب ،و مسافر ،كاألفق واألحالم ،
و الليل :مشع ،كاأللوان  ،و العيون  ،و األحزان ،
ي إلى نخيل الحارات ،و مألت جيوبي باألمطار
رفعت عين ّ
والصحراء ،و انطلقت  :أغني كاألعشاب .
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حائل ـ قصر العشروات 1979/1/1م
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الواحدون
(ـ مشينا) !
قلت ذلك لصديقي؛ كنت أرى الطريق واسعا كالماء ،على
الجانبين تتماوج األشجار  ،و الغيوم قريبة  ،و الندى يمشي
على األشجار  :متراقصا متمهال إلى نخيل يانعة و قرى ....
هل ترى ؟ !تلفتَ  ،و سكن وجهه غبار حزين ،قال  ،و قد ازداد أسى :
متعرج هذا الدرب ،و صعب ؛ و أشجار هذه المسيرةقصيرة  ،ال أوراق خضراء .السماء جافة ..الصحراء تمتد
كطغيان ..كلهم يفرون من العاصفة الكبيرة القادمة .انظر
األتربة الموحشة تقرض الوجوه .
كان يدير بصره كناس تائهين ،قلت له :
هل ترى ؟ هذه طريقنا ..أمامنا ما بقي لنا من حلم :انظرأمامك لترى ..انظر أمامك !
دار بعينيه في الذعر ..والكلمات تتبخر من فوق رأسه..
وتواصل نواحه :
الغبار .األتربة ..العاصفة ..أين الطريق؟12

كنا قد أشرفنا على حفل :الناس يزدحمون في الساحة،
منهمكين بنصب نخيل أفراحهم :
هي ألفراح مضت؟ أو ألفراح قادمة؟ ..الوجوه متعرقة ،و
مبتهجة ..الساحة واسعة ..وسيول القادمين تتواصل ............
جذبته إلى حيث طريق الحفل؛ رأيت غيوم الحلم تأخذ بالغناء،
و تتسع ؛ و تنبت حيث الناس يصطخبون  ،وسعف األحالم
يتراقص فوق رؤوسهم بألوان شتى ....
اتسعت البهجة في الداخل على امتداد سنوات خلت ..وأخرى
قادمة .
زهوت بفرح الحلم .
و مددت جذلي إلى صديقي :لكنني لم أجده مع الناس ..هو
هناك :رأيته بعيدا ،وقد جفت عيناه ..وهو يتخبط منفردا في
اتجاهات شتى  ،و هو يحمل رأسا منحدرا أبدا :
كان فارا من الناس كغيمة دون ماء؛ ابتعد ،ابتعد  :فسال حزن
قلبي على األرض  ،و بكى ...
رأيته؛ ينتبذ مكانا قصيا عن ضوء اآلخرين ،و يقتل نفسه .
ركضت إليه :و هو يحمل بين يديه جثمانه ،و يواريه  ..كانت
ظالل األفراح قد اقتربت :جذبته ..حدثت عينيه الخابيتين ورأسه
المنحدر ..لكنه بقي سرابا .
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كانت غيوم كثيرة تتهاطل دون ماء ..غيوم من أناس آخرين،
في أراض كثيرة؛ كانت تشبهه  ..كلهم طفقوا يحملون جثثهم ،و
يتجهون كالليل إلى المقابر .
توقفت نازفا كبكاء ..
و من بعيد :الحت نساء كأشجار متفرقة ..كن يحملن الجثث،
و يمشين في الظل ـ كن في الغالب منفردات ـ غير أن واحدة،
أو أخرى ،أو أخرى أيضا  :كانت تكور يديها على انتفاخ غيمة
هطلى في بطنها  ..وتجلس منتظرة .........
ركضت إلى عيون األطفال ....

 2002/07/20البحرين
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أوالد الحيوان

كنا نظنها الغيوم ،و هكذا بدأت عيوننا تتطلع إلى األعلى ،و
قلوبنا ملئت  ،و هي ترقص  ،باألفراح الزاهية  ،وقد ركبت
األطفال موجة فرح صاخبة جعلتهم  :يدورون  ،و يدورون  ،و
هم يزعقون  .النساء كن ينظرن بسعادة ،و قد وقفن ،و تحركن
 ،و أخذن بالتصفيق الخفيف … أما كبار السن  ،فقد نفضوا
عنهم فبار التعب  ،و نهضوا آخذين بتفحص السماء ؛ و قد
سمع أكثر من صوت يرتفع قائالً :
 الغيوم … الغيوم!!و لم يلتفت أحد إلى من قال ،مهمهما ،للواقف بجانبه :
 قد يكون جرادا؟!و هكذا ،اتسعت العيون إلى أقصى ما يمكنها ،و السماء تظلم
 ،و األطفال يتوقفون بوجل  ،و قد أخذت األرض ترتج  ،و
بدأت كل األشياء واضحة تماما و طفل أخذ يلتصق بأمه  ،جاذبا
ثوبها و هو يصـرخ دون أن يسمع  ،فقد غطت عليه أصوات
الطائرات التي أخذت تنزل :
إنها طائرات لينة ،سوداء ،مبقعة  ،ما أن تمس األشجار و
األرض حتى يتوالد منها اآلالف من الكائنات الراكضة  ،ليسوا
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جنودا ً  ،و لكنهم يشبهون الجنود  ،و يأخذون باألكل  :أكل كل
شيء  ،و أي شيء  :أخضر و يابس .
في هذا الوقت ،كان الجميع ال يستطيعون غير التنفس ،وقد
هالهم هذا الكم الهائل من هذه األشياء الكبيرة النازلة عليهم من
السماء … و هذه الكائنات الخارجة منها  ،الراكضة  ،اآلكلة
… و لما لم نر من قبل مثلها  ،أو شبيها لها  ،فقد أخذنا نلتفت
 ،خائضين في حيرتنا  ،و نحن نتساءل ما هي هذه األشياء !!
و وسط ذلك كانت عيوننا تحاول أن تلتقط أي شيء يشبهها
حتى نعطيها اسمه … لم تكن تشبه النخيل  ،أو األشجار  ،آو
البيوت  ،إنها مثل الصخور … و لكنها خفيفة  ،تتحرك ،و
تطير  ،لم يكن يليق بها أن نسميها طيورا  ،و كان البعض قد
أخذ يقول إنهم " النمل " ،لدأبهم و تراصهم  ،و انتظامهم  ،و
عملهم الجاري أمامنا  ،و الذي ال يتوقف ؛ و لكن هذه األشياء
ضخمة و لذلك سميناها بـ " الحيوانات "  ،حيث كان أمامنا في
الفالة الكثير من حيواناتنا ترعى غير عابئة بشيء ؛ أما
الخارجون من " الحيوانات " فقد صار األطفال يطلقون عليهم
 ،فيما بعد " ،أوالد الحيوانات " .
هكذا ،بعد أن تم تحديدهم بهذه االسماء ،ترك األطفال أثواب
أمهاتهم  ،و راحوا يجرون مقتربين من " الحيوانات " الكبيرة
 ،متطلعين إلى أوالدها الراكضين أبدا ً  .أما النساء ،فالبعض ما
زالت تضع يدها على فمها ،و البعض ُوج َْمنَ  ،و أخريات
انصرفن  ،أما الرجال  ،فقد ظلوا جامدين مثل الصخور  ،و قعد
بعضهم كنسور سود  ،و تهيأ كبار السن للذهاب إلى المسجد ،
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 ،فيما كان أوالد الحيوانات يحطون  .بحيواناتهم في فناء
المدرسة ،و يقيمون لهم مطبخا في المستوصف ،أما المسجد
فتركوه  ،فقط كانت تحوم حوله واحدة من حيواناتهم .
و أخذنا بعد ذلك ،نهمس عن سر نجاحهم:
فقال قائل :إنه العمل ،و قال آخر  :إن نجاح اإلنسان في
تحريك دماغه  ،فهؤالء لهم عقول متطورة  ،بيضاء  ،نظيفة ،
و سخر منهم آخرين قائلين  :إن أوالد الحيوانات ليسوا إال
بشرا مثلنا  ،و لكن غناهم جعل كل هذه الحيوانات الطائرة ،
تقف في خدمتهم  ،و هز آخرون رؤوسهم قائلين  :إن ذلك هبة
من هللا .
و تفرقنا إلى بيوتنا ،و نحن نرسل نظراتنا الوجلة إلى أرضنا
الواسعة ،الخصبة  ،الخضراء  ،ذات األشجار  ،و العشب  ،و
الماء  ،و الصخور السوداء  ،الطرية  ،صخورنا  ،ذات الرائحة
النفاذة  ،الصخور الممتازة  ،و التي من كثرتها تسيل كنهر
أسود  ،يذهب بعضه الى البحر … كانت عالجا نافعا للبرد و
الحر  ،و هي تقضي على الفقر  ،و تجلب الراحة  ،و اآلن هاهم
يأكلونها … هكذا تساءل الكثير منا في البيوت … و نحن ننظر
إلى أوالد الحيوانات هؤالء …
في البدء عال ضجيج بأنهم :جاوؤا لمساعدتنا ،و لكن بعد أن
أخذوا يأكلون أشجارنا  ،و يطعمون حيواناتهم الجديدة السوداء
من دماء صخورنا  ،و نحن نرى  ،بعد ذلك بدأ الشك يتسع في
عيوننا  ،ممتدا ً كصحارينا  ،و قد تيقن عندما خرج بعض فتية
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لنا  ،ليمنعوا أوالد الحيوانات من أكل أشجارهم  ،فما كان من
أولئك إال أن أطلقوا عليهم أذرعتهم النارية  ،الرصاصية ،
السريعة  ،فخر الفتيان في أرضهم  ،و تخبطوا في أحالمهم  ،و
همدوا … فأكلهم أوالد الحيوانات .
و هكذا  ،اتخذنا مواقف متباينة  ،فيما بيننا  ،لكننا  ،في
الظاهر بدونا و كأن شيئا لم يحدث  ،أبدا ً  ،باستثناء أول
الدهشة  ،حيث تهارعنا حاملين أكياس الرز و الزيت و الدهن و
اللحم و الدجاج و الصلصة و الحليب و البصل و الطماطم … و
غيره … و غيره  ،و مألنا به  ،ثالجات  ،و مخازن بيوتنا  ،ثم
ابتسمنا برضا  ،و نحن نمرر أكفنا على كروشنا  ،المستديرة
البارزة … و ننام … و نضحك … و كقرويين  ،نسينا هذه
الحيوانات  ،أو كدنا كذلك  ،ومن ثم انصرفنا إلى شؤوننا
العادية  ،و إلى مشاحناتنا مع األصدقاء  ،ومسئولينا الصغار
في العمل  ،أو جيراننا  ،و كأن شيئا لم يحدث .
ال ندري بعد ذلك ما ابتالنا  ،لقد ترهلت عيوننا  ،صحيح أنها
بقيت متسعة من دهشتها األولى  ،لكن أجفانها ارتخت  ،و لم
تعد ترى فيها ذلك البريق النعكاس األشياء  ،غادرها ضوء
القلق و الحيرة و األسئلة  ،و غدت رؤيتها خافتة كالمساء  ،و
كان الناظر إلينا يخالنا دون عيون  :لم يعد في الواحد غير فمه
المفتوح داخال معه الطعام و الهواء و الغبار و الكالم و الصور
و الصحف و نشرات األخبار  ،و الكثير من األجهزة … نعم
هذه إحدى الحكايات التي حصلت  ،إنها حكاية غريبة جدا ً  ،فقد
تناقلت الجارات  ،أن واحدا ً من أهل الحي  -شوهد من قبل
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مرارا ً ينام و هو يحضن مذياعه  -عندما قلب مذياعه ذات
اليمين و الشمال  ،و دار به إلى األمام و الخلف  ،و لم يكن
غير الضجيج  ،خلفه  ،و لفه  ،ثم دسه في فمه  ،و ابتلعه دون
مضغ  ،و ضحك  ،قافال فمه  ،ثم قام نافضا ً يديه … و انتظر
أهله و جيرانه ما يحدث  ،فلم يحدث شيء  ،كل ما في األمر ،
أنه قد صار مذياعا ً  ،يخبر  ،و يبربر  ،و يوشوش  ،و يشوش
 ،و يحكي  ،و يغني  ،و أحيانا يمأل الحارة بالضجيج الفارغ  ،و
التافه  ،و السطحي  ،و أحيانا يصمت …  ،فما كان من أهله ،
و جيرانه  ،و حارته غير أن لفوا  ،هم أيضاً" ،مذاييعهم " و
أكلوها  ،كل بطريقته … في اليوم التالي قيل أن آخرين أخذوا
يأكلون الصحف و المجالت  ،بعضهم يمضها و هو في طريقه
إلى عمله  ،و بعضهم يلتهمها و هو يقود سيارته  ،و
الموسرون في الوقت يضعونها شرائح مع سلطاتهم … و قيل
أن بعض الشباب جربوا شيها  ،بجانب البحر  ،أو في البر  ،و
لكنها تطايرت مع األثير … و حتى الصغار كان لهم نصيبهم ،
فأحد األمهات أزعجها ابنها الحابي بصراخه  ،فغسلت له جريدة
من عدد اليوم نفسه  :طازجا طريا  ،وأزالت عنها بعض
األصباغ و األخبار و األخبار  ،و تعليقا كان في أولها ،ثم
حشتها في فم الطفل  ،فكف عن صراخه و حبوه  ،و أخذ
يخلطها بلعابه و مخاطه و الرمل و يبتلعها … من يومها و
الخبازون يبيعون " المذاييع " و الصحف الطرية الطازجة  ،و
المستعملة ؟ ،مما حدا بالصحف الواسعة االنتشار إلى مضاعفة
أرغفتها  ،و تسميك أغلفتها  ،وإغراق البقاالت و الصيدليات و
المطاحن و الخبازين  ،و باعة المفرق  ،و المطاعم و غيرها
… و غيرها … بأعداد وفيرة  ،و بأسعار منافسة في متناول
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يد المواطن … و ينتظر أن تعمد بعض دور الصحف المشهورة
إلى اإلعالن عن بيع صحفها البروتينية و الدهنية  ،الخالية من
الكلسترول  ،إلى المواطنين  ،بالتقسيط المريح  ،نظرا ً للظروف
الطارئة التي تدعوها لالضطالع بهذا الدور العظيم .
في تلك األثناء  ،كنا هكذا  ،و كان تواجد أوالد الحيوانات بيننا
قد أصبح مألوفا و طبيعيا كحلول الليل بعد غياب الشمس كل
يوم  ،و كان توافدهم  ،متدفقا ً  ،مستمرا ً من كل ظلمات المياه ،
و من وراء الجبال العالية  ،و من أصقاع االراضي الباردة
البعيدة  ،و من فوق الغيوم يأتون  ،و من حيث ال نرى أو نعلم
 ،بل كنا نسمع أخبارهم من خالل أجهزتنا التي لم تؤكل  ،كان
عالم خارج أراضينا  ،يصورهم  ،و يحدثهم  ،و يكتب عنهم  ،و
يهتم بجميع أمورهم  ،بما فيها أحاسيسهم  ،و أشياءهم التافهة
 ،أما نحن  ،كلنا  ،فلم نكن مدعاة الكتراث أي  ،إال بقدر ما
نحن أشياء تثير فضولهم أحيانا ً .
و هكذا ،فقد نُسينا ،نحن  ،و لم يعد أحد يذكر شيئا ً عنا  ،أو
عن هوائنا الذي أخذ يتعفن  ،بعد أن تكاثرت فيه الحيوانات  ،و
هي تلد و تلد و تلد  ،حيث يأكلون  ،و يأكلون  ،و يأكلون  ،و
كنت ترى أحيانا ً  ،لقطة يبثها قمر صناعي  -ال نراه  -في
الشاشات الفضية  ،و فيها طفل يلعب في شارع طيني  ،ضيق و
مترب  ،و يخاطب نفسه قائالً :
كنت ألعب ببعض األحجار ،على التراب ،فتوقف قربي اثنان
من أوالد الحيوانات  ،كانا يسكنان في حارتنا  ،و هما ينظران
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لي و ال ينظران  ،حيث ليس لهما مثل هذه العيون البشرية  ،بل
ثقوب تلمع كخرز بارد  ،تراءى لي أنها عيون  ،و نطقا عني ،
و لم ينطقا  ،حيث ال فم لهما  ،بل كنت أرى أن كليهما فم  ،و
مما سمعته  :و احدهما  ،ابن الحيوان  ،يقول لزميله  ،ابن
الحيوان اآلخر :
 ماذا يفعل هذا الطفل؟قال :أما سمعته يقول :إنه يلعب ببعض األحجار ؟
قال اآلخر :هل نأكله؟
 - :هيا … ياله من طفل … انظر ما أكثر الشيب في لحيته!!
و كنت حجرا صلباً ،فمرا من جانبي يأكالن الشجر!
الدمام 1411/3/1هـ 1990/9/20

الفم
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كيف كان يرى هذا العالم الواسع بعيني طفل !!
تذكر ذلك وهو في خيمة الدفء في فراشه .
أول األمر :فتح عينيه العسليتين الصغيرتين ،و من جوفه
انسربت آهة صغيرة دون صوت ،خرجت من فمه المفتوح و
طارت في الفضاء  :آه ؛ هل أنا في كوكب آخر ؟ كل هذه
العوالم التي تتراكض أمامي ..ما هي؟ ظل الفم مفتوحا ً حتى
لكزه حسن وهو يقول له( :عثمان  ،انتبه  ..لقد وصلنا ..نحن
في القصر!)  ..ترجال من السيارة ،وقاده ،و سيول أسئلة كثيرة
تتماوج في رأسه  ..دخال من باب خلفي ،و هو يسحب رجليه،
قال له حسن :
ـ المطبخ .
فغر فمه أكثر ،و خرجت آهته كالفحيح ..كاد أن يزعق :
يا هللا!! كل هذا مطبخ؟!تعلق استغرابه في الهواء الواسع كسؤال مهمل ..واضمحل
صوته كهسيس وسط هذه الزحمة الكبيرة ..خفظ عينيه و كأنه
يبحث ـ بين األقدام ،فوق األرض الالمعة ـ عن إجابة لسؤاله؛
وقف ينظر في االتجاهات ؛ عاد إليه حسن و زجره  ( :أغلق
فمك )  ،ثم قاده إلى غرفة صغيرة ..صدمته برودتها الشديدة و
انكمشت عيناه لأللوان الخضراء الفاقعة  :سرير خشب فردي
أخضر ،دوالب خشب أخضر  ،ثالجة صغيرة خضراء  ،مغسلة
أيدي بصنبورين و حوض أخضر فاتح  ،و فوقها مرآة مؤطرة
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باألخضر الغامق  ،وبجانبها باب أبيض لحمام صغير  ،مكيف
الهواء يمأل الغرفة الصغيرة بهوائه  ..أشار له حسن فجلس
فوق السرير بحذر ..لفه الصقيع فانكمش ،و وضع يده فوق
بطنه الذي يلويه من الجوع ،دار رأسه  ،و جاء تعب الرحلة
كلها دفعة واحدة فأحس بأن ظهره يطقطق كالخشب ..انحنى
بحذر وهو يخلع حذاءيه  ،و و ّد لو سقط و نام  ..قام وغسل
يديه ،و وقف كتمثال طويل ..أشار حسن إلى السرير ،و وارب
الباب خارجا و هو يبتسم ..اندس تحت البطانيتين ،وسرعان ما
تراكض النوم فوقه ..كانت بقايا الحلم المرعب تتراقص في
ذهنه ،رأى بعضا من الصور ..(( :عائد من مقبرة القرية حيث
دفنوا اثنين من أوالد أخته ،ماتا من الجوع ،و لحقا بأبيهما ..
))  ،أتاه ( الرجل ) راكضا  ،و قال له ستنقلك الحافلة اآلن إلى
حيث المطار  ..التفت و كانت الحافلة صفراء مغبرة .قال بأن
عليه أن يتمم عزاء أخته ..ويودع أهله و يأخذ أغراضه ..
الرجل قال له :أن ال وقت لذلك ..وهذه فرصتك األخيرة ..لن
تذهب إلى الرياض أبدا إن لم تمش معي اآلن ..لفه بكاء ساخن،
و تراقصت بين عينيه الحيرة ..و هو يتلفت و الناس يعودون
من المقبرة وسط الغبار المتطاير ،و الشمس الحمراء تبكي قبل
أن تغيب ..أمسك بقميصه الوسخ كآخر الحجج ،لكن الرجل م ّد
جواز السفر أمام عينيه ..و سحبه قائال :ستجد كل شيء هناك..
وابتسم له ابتسامة كبيرة ،لعن القلب األسود لهذا الرجل ..و
لعن هذا الغبار وهذه المقابر والجوع  ..والحافلة الصفراء
المغبرة ..وقامته الطويلة وبعض األشجار الواقفة ..لعن أشياء
كثيرة من قلبه الباكي ..ومسح عينيه و هو يلتفت إلى كل عمره
المديد المفتت في بكاء الشمس و مع الغبار ..بكى ..بكت عيناه
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لعيني أخته ..ولحق بغبار الرجل المسرع ..هذا المهرول ككلب،
متعهد إرسال العمال و الطباخين إلى دول خليجية ..التفت إلى
أشباح الناس المهرولين و األشجار البعيدة  ..و بقايا البكاء و
األبنية المنخفضة ،و الشمس القانطة ..الحمراء ،و مسح آخر
دمعتين و هو يجرجر قدميه .ثم غاب في النوم ..
لكزه حسن ،و قال :
قم يا عثمان !!وعندما رأى وجهه الباكي سأله :
ـ ما بك يا عثمان؟
الجوع .القرية ..أختي ...و ارتبك بحديث سريع عن قريتهم و مجاعتها ،كان وجه
حسن يلمع و هو يبتسم ،قطع حديثه و قال بما يشبه السخرية :
الحمد هلل على سالمتك يا رجل .انظر إلى ساقيك مثلعودين ..اترك الجوع ،و أهله ..لقد أتيت هنا لتأكل ..انتهى
الجوع ..هيا ..هيا :بدل مالبسك ،وأجهز للعمل ...
أطلق ضحكة كبيرة وهو يقول :غدا ستعود لقريتك الجائعة
بالخيرات .
و ما هو عملي ؟24

األكل ؟كيف ؟البس .وسأعود إليك بعد قليل .و أشار إلى دوالب المالبس ،و خرج ..لبس عثمان :
البنطلون األبيض  ،والفانيلة والقميص األبيضين  ..وبقي
الطربوش الطويل األبيض ،والقفازين معلقة مثل األسئلة في
يديه ..ارتعش وحسن يدخل الباب مسرعا وقد اكتسى كله
باللون األبيض :
هيا .هيا .لماذا لم تلبس؟كان عثمان مرتبكا ً بطوله ،و جسمه النحيل ،ومالبسه الوسخة
 ..ألبسه حسن الطربوش العالي ،وأمره أن يخلع حذاءيه و،
طلب منه بسرعة غسل قدميه ولبس الجوربين األبيضين
والحذاءين األبيضين أيضاً ،وضع في يديه القفازين  ..وطلب
منه أن يعدل الطربوش في المرآة ،توجه منقادا إلى المرآة ،و
جفل و هو يرى شبحا طويال أبيض بعينين منهكتين  ،و وجه
أسمر ضامرا  ..كان يرتعش؛ أمسكه حسن ،هزه جيدا و قال :
اسمع .في هذا الدوالب ما يكفي من مالبس العمل ..تبدلمالبسك بعد كل وجبة ،وتضع المالبس المستعملة في هذه
السلة ،وتضعها بالجانب  ،خارج الباب  ،سيأتون و يأخذونها
للغسيل !!
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هز إصبعه في وجهه وقال :
النظافة .النظافة يا عثمان ..النظافة ..ال تفشلنا ..هيا ضعمالبسك القديمة في السلة !
و كمن يضع قطعا من جسده ،أخفى قطع مالبسه المتسخة في
قعر السلة ،و وقف و قد اجتاحه حزن كبير  ..اعتقد لوهلة أنه
قد تخلى عن عظامه! و هو في الفراش فكر كيف يطلع
اآلخرون على مالبسه التي تحمل رائحته الخاصة ..شاهد حسن
تردده فنهره مبتسما و هو يشير إلى ساعته ،كان باب غرفته
في نهاية ممر طويل كسوق صغير مضاء مليء باألبواب
الخشبية المذهبة ،فتح حسن الباب األول على اليمين فدخلت
إلى جوفه روائح أكل طيبة  ،وبسرعة ود لو يقفز ويلتهم كل
هذه الصحون التي تمتد على الطاولة الطويلة  ..وقف خلف
حسن وكأنه يختبئ من طوله وغرابة مالبسه البيضاء ..كان
حسن الممتلئ يقف وقد تقاطعت يداه بأدب ،و أمامهما امتدت
طاولة طويلة و قد وضع فوقها الكثير الكثير من الصحون
الصغيرة ،وبجانب كل صحن ما يلزم من السكاكين و المالعق
الملفوفة بمناديل ورقية بيضاء  ،وفي أقصى الطاولة وقف
مجموعة كبيرة من الرجال بمالبس بيضاء  :فيهم سود الوجوه
وسمرها وبيضها وحمرها  ..من كل لون .جذب حسن عثمان
من خلفه ،ودفعه باتجاه الرجال الواقفين :أحس عثمان بالعرق
البارد يسيل على فقرات ظهره  ،بعد أن انكشف جسمه الطويل
الناحل أمامهم  ..أشار إليه رجل أحمر هو أسمن الرجال
بإصبعه ليتقدم ،لحق به حسن ،كشر الرجل األحمر في وجهه ،
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وقال كلمة غريبة ضحكوا لها جميعا ..تصبب عرقه  ..دفعوه
ليتقدم حيث الرجل السمين ،وصل بالقرب منه ،كانت أنفاسه
تختلط بروائح األكل  ،وجوعه الكبير  ،مرقت صورة األهل
والقرية في ذهنه كبرق  :األموات ..المقبرة  ..كاد أن يدور
ويعدو هاربا ..ترنح ..أمسك بخناقه الرجل السمين فطار بين
يديه كعصفور طويل :
ما اسمه ؟ كان السؤال موجها ً إلى حسن .عثمان .ال .اسمه الفم !عال ضحكهم حتى تحول إلى شخير .كانت بطن القريب منه
تختض كقربة مليئة بالدهن ..قال أحدهم من منخريه الضاحكين
:
سموه الكرش !واختض كرشه وهو يضرب كرش الضخم الذي بجانبه
بمجون ..الرجل السمين لكز مؤخرته ..فجفل ..شخر األحمر
وقال :
ـ ال ..اآلن هو الفم ..ربما بعد سنة سيكون كرشا ..أو بوال ..
وأطلق ضحكة متمايلة ..فتعالت ضحكاتهم ..حتى دار رأسه..
م ّد ذو الوجه األحمر يده بين فخذيه ..قفز عثمان مبتعدا ..
27

ضحكوا و ضحكوا ،حتى أشار إليهم الرجل األحمر السمين
بالصمت ،وقفوا صامتين كتماثيل بيض  ..أدار عثمان عينيه
وخيل إليه أنه في مقبرة ..وأن الزمن توقف ..كوته معدته من
جديد ..وجعر الرجل الكبير بضحكة مدوية ..وضرب كأسا
صغيرة بكأس الذي بجانبه ..وأشار بفمه الواسع إلى عثمان
ليقترب ..دفعه حسن من الخلف فمشى ..أشار إليه األحمر بفتح
فمه ..أحنى رأسه و دلق الرجل محتويات الكأس في فمه،
اشتعلت النار في جوفه و السائل يدخل إلى بطنه ،كاد أن يتقيأ
 ..وزاغت عيناه ..ألقى الرجل السمين بالكأس على الطاولة ،و
قال بجدية صارمة :
حسن .قل لهذا الفم العفن مهام عمله ..وغادر ..تفرقوا ..بقي هو وحسن الذي قاده إلى مقدمة
الطاولة الطويلة وقال :
ذق كل صنف من هذه المأكوالت يا عثمان .فقط ذق ..وتأكدمن الطعم جيداً ..سيسجل كل مالحظاتك هذا ـ وأشار إلى رجل
قصير وممتلئ و يخلو وجهه من الشعر و له عينان صغيرتان ـ
إنه فلبيني ..ستعتاد عليه ..وهو يفهم العربية ..لكن ال تتحدث
إليه بسرعة أو بلهجة قريتك األفريقية ..هل فهمت؟ و أشار إلى
الصحون :ال تأكل أبداً ..ال تأكل يا عثمان ..تذوق فقط ..حتى
تنتهي من هذه الصحون كلها ..هذا هو عملك يا عثمان !!
كان فمه مراً ..ومعدته تشتعل ..
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للوهلة األولى أراد أن يلتهم الصحن الصغير بما فيه ..كانت
عينا حسن تراقبانه ،و الفلبيني يتبعه ممسكا بدفتره و قلمه ..
قال له حسن  :ال  ..ال ..صغر اللقمة ..تذوق فقط ..
مشى على الصحون واحدا ً واحدا ً ..كانت عشرات المآكل من
شرق األرض وغربها ..لم يسمح له أن يشرب الماء ..أو
يتحدث ..بعد ساعة من الزمن ،كان بطنه يمتلئ مثل كرة
صغيرة صلبة ..بقي متران من الصحون الصغيرة ..صار يتذوق
بألم ..عندما أكمل مهمته كانت كرشه كالحجر ..متكورة بشكل
مضحك ..ضربه حسن فوقها بلكمة صغيره ،و قاده إلى غرفته :
أرأيت!! هذا عملك !!ضحك حسن قريبا ً منه ،وتسللت إلى أنفه رائحة أنفاس حسن
الكريهة ..فابتسم بامتعاض .
ـ هيا ..غير مالبسك ونم ..فبعد خمس ساعات ستكون الوجبة
األخرى جاهزة ..وعليك القيام بعملك ..سأمر عليك قبل ذلك ..
نم .
وحسن يوقظه بقي تائها لمدة دقيقة و هو ال يدري أين هو..
كانت البرودة شديدة ..قال له حسن :
ـ هيا لديك نصف ساعة لتجهز نفسك وتبدأ وجبة العشاء ..
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قام بتثاقل ..كان انتفاخ معدته قد خف ،لكنه انتقل إلى رأسه..
صار مثل بالون ..غسل وجهه جيدا ،و وضع رأسه تحت
الماء ..رأسه مازال منتفخا ..خرج حسن ،وعاد بصينية
صغيرة ،وضعها برفق فوق الطاولة الخضراء  ..عبقت رائحة
القهوة في أنف عثمان ..مد يده الطويلة ليلتقط كأس الماء
ويتذوق القهوة ..أمسك حسن باليد السمراء الطويلة برفق ،و
أخذ باليد األخرى كأسا بلوريا يمتلئ بماء وثلج ..ناوله لعثمان،
عثمان يقرب الكأس من أنفه ويشم فيه نفس رائحة أنفاس
حسن ،فيسأله ( ما هذا ؟ ) حسن يقول (شراب) يضحك قليال و
هو يردف ( منعش  ...شراب منعش  ..إنه لك )..يشمه عثمان
مجددا ثم يبعده ،عثمان يقول : ..ما هو؟ ال أريده ..عثمان
يزرع في الغرفة سؤال احتجاج وحيرة ..لكن حسن يقول
ببسمته :هذا ما شربته من المستر (ميم)  ..قبل الغداء ..إنه
فاتح للشهية ال أكثر ..يقطب عثمان و جهه وهو يقول و كأنه
يخاطب نفسه :تشرب ياعثمان الحرام!! يجلس وكأنه يتكوم
فوق حيرته ..يقترب منه حسن ويسقيه الكأس على دفعات..
ضاحكا وهو يقول :ستتعوده ..تتعوده ..أنت بحاجة إليه ..عدة
الشغل يا خويا ..يظل يثرثر ويسقيه و يثرثر حتى يكاد يتقيأ،
فيناوله الماء وفنجان القهوة ..ثم يقول له ..ها أنت اآلن ..هيا
جهز نفسك  ........كان هذا ..
كان هذا ..كل هذا يذكره عثمان ،و يقول في داخل صدره:
هكذا كنت  ..بين هذه الغرفة الباردة ..وطاولة التذوق الطويلة
و الرجل الفلبيني و دفتره ..أما ذاك األحمر (ميم) فلم أره كثيرا
 ..ال أراه غير في المناسبات الكبيرة..؛ يأتي محمرا كثيرا
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بكرشه الكبيرة ،و وجهه الالمع و رائحة الخمر تفوح منه ..
ومن اآلخرين ..ومنك أنت يا عثمان!! نعم مني أنا عثمان..
كنت نحيفا وعفيفا في قريتي البعيدة ..اآلن أنت تشرب لتأكل
وتأكل تأكل ..ليس لديك غير األكل ..لك كرش اآلن يا عثمان..
كرشي مدورة وصغيرة ..تكبر وتنتفخ مع األيام ..وأنا أكبر و
أهرم مع األيام أيه ..يا عثمان ..من يدري أين تمضي يا
عثمان؟ كيف أختك اآلن؟ يموتون من الجوع ،و أنت ال تستطيع
التنفس من كثرة ما تذوق من أصناف؟ كيف؟ أرض عجيبة يا
عثمان؟ جفاف وفيضان؟ هل من عدل في ذلك ..هل من عدل؟
عثمان يطارد السؤال اآلسي المتأرجح فوقه في سماء الغرفة
الصغير ..يلوح وجه حسن ضاحكا؛ حسن يقول لي و أنا أقطب
جبيني أمام كأسه ..ببساطة كالماء يقول :كل من في القصر
يشربون ..وعندما قلت له :حتى الشيخ؟ قرع كأسي الصغير
بكأسه و هو يضحك و يقول لي :أنت ال تعرف الرياض..
كثيرون يشربون هنا ..سترى كل شيء ..ستعرف أشياء كثيرة :
شراب و نساء و كل ما يخطر في البال من مآكل من شرق
األرض وغربها ..الشيخ يحب الخضر والفواكه واللحوم
المحلية الطازجة التي تأتي من مزارعه في القصيم ..إنها تزرع
له خصيصا دون أسمدة كيماوية ..ضحك حسن بصوت عال و
طويل و هو يقول :ال ينوعون إال في اللحوم البيضاء و
السمراء يا عثمان ..نساء  ..نساء ياعثمان ..من كل مكان..
غمز لي وضرب ما بين فخذي بطرف قدمه و خرج ضاحكا و
هو يقول :
ـ استعد ستخرج بعد عشر دقائق ..
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كل ذلك تتذكره يا عثمان ..اآلن وأنت فوق هذا السرير ..وال
يفصلك عن السماء غير هذا السقف الصغير ..هل ستطير
هناك ..تاركا هذا الجسد الكبير (الكرش) هامدا ؟ الكرش
الكرش ..نعم هو األحمر الذي كان يقول لي (الفم) تعال أيها
الفم اذهب يا فم و كأن ليس لي اسم !! يمدحك يا عثمان بلقب
الفم :الفم نشيط اليوم  ...حسن هل أسقيت هذا الفم اليوم؟
حسن مالبس هذا الفم غير مكوية تماما ..هل لك عضو طويل
كساقيك يا فم ..يضجون بالضحك وهو يحاول إدخال يده بين
فخذي ..ال شك أن هذا األحمر  ...استغفر ربك يا عثمان ..أنت
رجل متزوج ..عن أي شيء تستغفر يا عثمان ..جئت نظيفا
وتلوثت تماما ..شراب ونساء وكرش يكبر ..نعم ..يا كرش..
قالها األحمر بعد أن انتفخ جسمي وكبر ..نعم في تلك الليلة..
الشيخ في رحلته األمريكية .طاقم الطعام :الطباخون
المتخصصون و المتذوق و كادر التقديم و كادر الخدمة  ،و
خبير المشروبات ..و ..و  ..ملزمون تماما بنظام القصر
الصارم :المالبس و المواعيد و األطعمة في أوقاتها سواء كان
هناك من يأكل أم ال ..نعم تذكر ـ يا عثمان ـ تلك الليلة التي
أكثرت فيها من الشراب ،يا عثمان و وجدك حسن في أقصى
الحديقة الكبيرة ..بعيدا عن حلبة الرقص وموسيقاها الصاخبة ..
عند برك السباحة حيث تغطيها سحب روائح الشواء..
والكؤوس تقرع والضحكات العالية تصهل ..واألجساد تتمايل
بغنج ..كنت تبكي يا عثمان ..خاف حسن و قال :ما بك يا
عثمان؟ هل نطلب طبيب القصر؟ بكيت أكثر ..وأكثر ..و عندما
هدأت قليال قلت له :منذ سافر الشيخ لتركيب طقم أسنان جديد..
منذ أكثر من شهر ونحن نعد نفس الموائد ..وكل أنواع الطعام..
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ونأكل و نشرب و نعربد ..كل يوم ..تلقى هذه األطعمة في
سيارات القمامة ..حسن أوالد أختي ماتوا من الجوع ..قريتي..
و تسألني لم أبكي  ..لم تنطق يا حسن ..لم تبك أيضا ..حدقت
في ببالهة واستدرت عائدا ..بعد قليل جاءتني الزفة ..األحمر
وفريقه جاوؤا يركضون ..حملوني وألقوا بي في المسبح وسط
ضحكاتهم ..كان األحمر يقول وسط شخير ضحكه المتورم:
انظروا الكرش ..الكرش ..كدت أغرق لو لم تسحبني ماي البنت
الفلبينية القصيرة ..هكذا قالت لي ،و أنا استيقظ في غرفتها قبل
منتصف النهار ..قمت طريا ،و معطرا ،و ببنطال قصير  ..ألقت
بضحكتها ،و هي تقفز فوق ظهري بجسمها الصغير ..عضت
أذني ففزعت ،فألقت بنفسها في حضني ،ثم وقفت أمامي
متخصرة و قالت :
ـ أنت تتذكر كل التفاصيل التي حصلت البارحة؟ تغنجت
بحركات؛ قلت :
ـ ماذا حصل؟
ـ كنت هائال يا عصمان ......
قالت كل شيء .من يومها صارت تزورني وأزورها ..من
يومها صاروا يطلقون على لقب الكرش ..ومن يومها أخذت
أتعمد أن أبرز كرشي ..عصمان ..أحب كرشك ..أحبك
عصمان ..هكذا تقول لي ماي و هي تقفز فوق ظهري ،أو
تندس تحت البطانية في غرفتي الخضراء ..كانت واحدة من
عشرات في أجنحة القصر ..لكنني علقت بها وعلقت بي..
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استغفر هللا يا عثمان ..ذنبك كبير ..وعليك أن تتوب ..تب يا
عثمان .صل يا عثمان ..صل يا عثمان ال تشرب ..خفف من
كرشك يا عثمان ..عد (فما) كما كنت ..عد عودا طويال كغصن..
عد إلى قريتك ..عثمان ..
هكذا أنت يا عثمان تضرب نفسك وتحاسبها في أغلب أيام
الجمع التي تذهب فيها للصالة ..لكنك تعود مع التيار وتنسى ..
عملك وحسن و ماي و األحمر و كل اآلخرين ..كلهم يحبونك يا
عثمان و يفتقدون كرشك الكبير حيث ترقص به آخر الليل
بجانب البركة عندما يكون الشيخ مسافرا ..صرت ال تفكر
بأختك كثيرا ،و القرية التي تسكن عينيك و جوفك و ذاكرتك لم
تذكرها إال في القليل ..بل لقد نسيتها حتى خرجت إلى مخيم
الربيع المخصص للشيخ ..ذلك اليوم رأيت الكثير من القرى..
المئات من أشجار النخيل العوجاء و المنكسرة و التي دون
رؤوس ،و أشجار األثل الكالحة ،و دور الطين المتساقطة ..
وأكوام العجائز و األطفال و البهائم و هم يدورون وسط الغبار
والشمس ..كان حسن يشرب من زجاجته الصغيرة ويدندن
أغنية جنوبية ..كنت صامتا يا عثمان ،لكنك كنت تقول لنفسك:
هذه هي قرى أفريقيا  ..أفريقيا ..هذه هي قريتي ..كلها قريتي..
حتى شعرت بمسامير الجوع في معدتك ..زعقت في وجه حسن
وهو ينفث بخاره :
ـ حسن ..انظر ..هل نحن في قريتنا؟
رفع زجاجته وقال بحياد بعيد :
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ـ كل القرى تتشابه ..كل األوطان أيضا ..ثم جرع من زجاجته
واتكأ على كتفك و نام ..أنت وحيد ياعثمان ..وحيد و حزين،
حزين و بارد ،بارد و مريض  ،ربما تكون جائعا  ..نعم أنا
جائع ،جائع جدا ..الجوع يركض في عظامي ..الجوع حليبي ،و
برغم كل هذه الكرش ،فإن المظاهر خادعة  ،هي كالناس
مخادعون  ..مثل حسن هذا السكير الذي أفسدني ..والذي
أفسده األحمر الذي أفسده الشيخ ..كلهم ..كان الشيخ يصلي في
المسجد الرخامي الذي يتربع في زاوية في أقصى القصر ..بين
غابات األشجار الخضراء دائما ..يوم الجمعة ،و في العاشرة
تماما يخرج متبخرا بالعود األصلي ،العود الكمبودي الفاخر ،
البسا البشت الخفيف و الشماغ المكوي  ،يصلي ركعتين على
سجادته الخاصة  ،و يمد يده محييا من يجلس عن يمينه  ..ثم
يأخذ مصحفا ويقرأ دون صوت حتى يدخل اإلمام ..هل هو
مثله؟ ..هل ..هل ..يا حسن ..حسن أنا جائع؟ جائع؟ نعم! هاك
اشرب! هات ..سآكل اليوم خروفا كامال ..بل خروفين ..كل ثالثة
مع غزال و دجاج و أرانب ..دعني أنام ..حسن أين ماي؟ مايي
أين هي؟ أوووه ..ستجدها في الخيمة تنتظر كرشك؟ هاها..
سأضعها في كرشي اليوم ..سآكلها مع الخراف الصغيرة
المشوية ..سترى يا حسن ..هيا لقد وصلنا ..نزلت يا عثمان ..
صرت تؤمن بالتخصص ..لن تعمل شيئا غير أن تتذوق يا
عثمان ..هاهي كأسي ..وهذه ماي ..هيا يا مايي نختفي خلف
هذه الربوة ونشرب ..و سنعود ..
ـ حسن هل من خدمة قبل أن نذهب قليال للمشي؟
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ـ اوه أنت معفى من تذوقك اليوم فلن يحضر الشيخ إال بعد
ثالثة أيام ...
ـ ممتاز سأخصص اليوم لماي و للشرب ...ال؛ بل لألكل فقط:
في هذه الصحراء الواسعة  ،و هذا الجو الربيعي سأقضي على
الجوع المتأصل في عروقي  ..جوعي المتوارث من سبعين
جد ..جوعي المتأصل في الدم ....جوعي اآلدمي ..انتبه يا
حسن ربما آكلك لو بقيت في طريقي ...هاهاها...هاها ..
عدت مع ماي ونحن مترعان تماما ..جلست فوق األرض
بالقرب من القدور وأخذت آكل ..أكلت من كل نوع ..أكلت من
اللحم المطبوخ والمشوي واألبيض و األحمر ..أكلت حتى بدأت
ماي تصرخ بالقرب مني ..ثم أخذت تصرخ في أذني ،و أخيرا
ذهبت كزوبعة هستيرية ..لم أستطع أن أضحك وهي تزعق في
وجه حسن و من معه :
ـ الحقوا الرجل سينفجر من األكل ..كرشه مثل الخيمة ،لقد
أصيب بالسعار !!
ـ دعيه يأكل؛ فقد كان ميتا من الجوع طول عمره !!
ـ لكن يا حسن ...؟
جاء حسن وكنت آكل كوحش ..كان جوعي يتسع كلما امتألت
كرشي ..كانت يداي االثنتان تتحوالن إلى عشرات األيدي..
مئات؛ ولي ألف فم  ..وفي بطني يصرخ آالف األطفال من كل
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القرى ..حضر أجدادي ..وأهل القرية ..وكل النائمين في
المقابر ..آالف األفواه من كل القرى التي رأيتها كلهم كانوا
يرددون دويا كالطبول :
أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل..
أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..أكل ..كان الدوى يمأل رأسي ،و
أيادي اآلالف تمتد إلى كل القدور و الصحون و تأكل ..
كانت
ّ
تأكل ..تأكل ..تأكل  ..تأكل ..تأكل ..تأكل ..تأكل ..تأكل ..تأكل..
تأكل ..تأكل  ..تأكل ..تأكل ..تأكل ..تأكل ...
ـ عثمان ..يكفي يا عثمان ..لقد انتفخت ..ماي نادي اآلخرين ..
يجتمعون و أنا آكل ،آكل ،يحملونني و يبعدونني عن الصحون
و أنا آكل  ..يضعونني في السيارة ..يزجرهم حسن بقوة :إلى
أقرب مستشفى ..يقول رجل آخر  :ال أبلغوا الشيخ فقد شرب
عثمان كثيرا  ..الشيخ يقول هاتوه للقصر ..سيراه الطبيب هنا
ال داعي للمستشفى والشرطة ..ـ هل هو متذوق الطعام يا
حسن؟ ـ نعم يا عمي الشيخ ..ـ دع الرجل الجديد يأخذ مكانه
حتى ننظر في أمره ـ ..ال ..ـ ال تمت يا عثمان ..ـ حسن يردد
بقوة ..لكنني غفوت مسلما روحي بوجع ..قال السائق بنزق
لحسن :
ـ ما هذه الرائحة؟ ثم م ّد يده نحوي وقال :
ـ لقد مات يا حسن ..كلم الشيخ ..ـ ألو عمي الشيخ :مات
عثمان؟ ـ من عثمان هذا؟ ـ متذوق الطعام يا عمي الشيخ!! ـ
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ولماذا مات؟ ـ من األكل يا عمي الشيخ!! رحمه هللا ،من سيقوم
مكانه يا حسن؟ ـ الرجل الجديد يا عمي الشيخ!! ـ ضعوه في
المسجد ..مسجد القصر وقل لإلمام يتولى أمره يا حسن ..دع
يعقوب يقوم بإجراءات شهادة الوفاة ونقل الجثمان إلى أهله ..
انقلوه بالطائرة يا حسن ..أكرموه فهو ميّت ..و أرسل ألهله
مبلغا يا حسن ،هل له أهل يا حسن؟ ـ نعم يا عمي الشيخ له !!
يصفق حسن يديه حزنا و يهز رأسه :له أهل و ألهله جثة..
نعم؛ الرجال الستة يحملونه إلى مسجد القصر األنيق ..و الرجل
األحمر يشاهدهم ،يرفع كأسه و يقول لحسن :
ـ ما هذا؟
ـ هذا عثمان !!
ـ الكرش ..ما به؟
ـ مات عثمان !!
ـ أوووه يا حسن ..دع هذا الفم يأخذ مكانه !!
و يشير الرجل األحمر إلى رجل طويل و نحيل و أسمر بعينين
صغيرتين و عسليتين و خائفتين ،يقف خلفهما كشبح ..
يغمز األحمر بعينيه ،ثم يطلق ضحكة ماجنة و هو يدس يده
بين فخذي حسن ،يقفز حسن و تنساب دموعه.
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أبي وبورخيس

في هذا العام [ ]1كنت أقرأ لبورخيس كتابه (المرايا
والمتاهات )[ ، ]2و وجدته يقول في ( حكاية الحالمين) [، ]3
ما نصه التالي
:
:يروي المؤرخ العربي اإلسحاقي هذه الواقعة((
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يحكي رجال ثقات [( ]4وهللا وحده العليم القدير الرحمن ((
الذي ال تأخذه سنة و ال نوم) أنه كان بالقاهرة رجل ذو ثروات ،
وكان مبسوط اليد متحررا ً فأضاعها جميعا ً عدا بيت أبيه .و
ق حتى فاجأه النوم
اضطر إلى العمل لكسب قوت يومه ،فأُر ِهـ َ
ذات ليلة تحت تينة بحديقته ،فرأى في المنام رجالً مبتالً يخرج
من فمه قطعة نقود من ذهب و يقول له  (( :ثروتك في فارس
بأصفهان  ،فاذهب وابحث عنها ))  .استيقظ الرجل عند الفجر
الموالي ،و شرع في السفر الطويل ،فواجه أخطار الصحاري ،
والسفن  ،والقراصنة  ،وعبدة األوثان  ،واألنهار  ،والسباع ،
والرجال  .و وصل إلى أصفهان أخيراً ،لكن الليل داهمه عند
سورها فاضطجع للنوم في باحة مسجد .وكانت بجوار المسجد
دار ،فشاءت حكمة هللا أن تعبر المسجد عصابة لصوص و
تدخل الدار .و استيقظ القوم النائمون بفعل جلبة اللصوص،
واستغاثوا ،و صرخ الجيران أيضا ً إلى أن اتجه ضابط عسس
تلك المنطقة هو رجاله إلى المكان  ،ففر اللصوص بجلودهم
عبر السطح  .أمر الضابط بتفتيش المسجد فعثر فيه على الرجل
القادم من القاهرة ،فأشبع ضربا ً بهراوات الخيزران حتى كاد أن
يهلك .بعد يومين ،استعاد الرجل وعيه بالسجن ،فاستدعاه
الضابط وقال له  (( :من أنت و من أي أرض جئت ؟ )) أعلن
اآلخر(( :إنني من مدينة القاهرة الشهيرة  ،واسمي محمد
المغربي ))  .سأله الضابط(( :ماذا أتى بك إلى فارس ؟ ))
فاختار اآلخر جانب الصراحة وقال له(( :أمرني رجل في المنام
أن آتي إلى أصفهان  ،ألن بها ثروتي  .أنا اآلن في أصفهان
وأرى أن الثروة التي وعدني بها قد تكون الضرب الذي
أشبعتني إياه)) .لم يتمالك الضابط نفسه ،إزاء هذا الكالم ،من
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الضحك حتى برزت أضراس رشده  ،ثم ختم قائالً  (( :أيها
الرجل األخرق السريع التصديق  ،لقد حلمت ثالث مرات بدار
في مدينة القاهرة  ،في قاعها حديقة  ،و في الحديقة ساعة
شمسية  ،و وراء الساعة الشمسية تينة  ،و وراء التينة عين
ماء  ،و تحت عين الماء كنز  .بيد أني لم أصدق هذه األكذوبة.
أما أنت ،يا نسل نكاح الغفلة والشيطان ال ريب ،فخرجت تائها ً
من مدينة إلى مدينة  ،ال يدفعك إال إيمانك بحلمك .ال أريد أن
 ...)).أراك بعد اآلن في أصفهان  .خذ هذه النقود و امض
أخذ الرجل النقود ،وعاد إلى وطنه .و من تحت عين ماء
حديقته (التي هي عين حلم الضابط) أخرج الكنز الدفين  .هكذا
.باركه هللا وأجزاه وأثنى عليه .أن هللا كريم ،ال تدركه األبصار
)) .
]من كتاب ((ألف ليلة و ليلة))  ،الليلة (5[ )351
هكذا ،قال بورخيس ،أما نحن  :أنا وأخوتي  ،فكنا نعرف هذه
القصة منذ عقود  ،وإن كانت بصيغة مختلفة  ،ففي قريتنا[،]6
حيث تغيب عنا شمس كل يوم من بعد العصر مباشرة  ،تاركة
حمرتها القاتلة كالبكاء  ،على حواف جبل أجا الكبير الذي يخيم
على النخيل والمزارع بالليل  ..و يأتي بالظالم والبرد والمطر
والرياح و الجن وعواء الذئاب … وسط الليل الكبير ،كان أبي،
يجمع قشعريرة خوفنا  ،و يطعمها دفء النار  ،ويدس  ،وسط
ظالم الليل  ،تحت أجفاننا النوم مثل الحكايات  ،و يوسد
رؤوسنا الصغيرة المتعبة من عمل المزرعة القاسي  ،القصص
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 ..قصصه [ ]7التي ال نهاية لها ،مثلها مثل الليل الطويل ،
كانت القصة التالية إحدى وساداتنا  ..القصة التي قالها
بورخيس نفسه ،هل أخذها عن والدي؟! هل التقطتها أذناه عبر
مدى األزمنة؟ أعني بورخيس ،ربما مرت نغمات القصة إياها
منسربة عبر هواء التاريخ من فم أحد أجدادي ،عندما كان
يحكيها ألطفال ما ؟! ربما كانوا بعض أحفاده الذين تشعبوا في
قرى ،و وديان الكرة األرضية؟!  ....ربما كان أبو بورخيس ،أو
جده أحد هؤالء األحفاد ..ربما ..لكن أبي لم ينطق لنا اسم
بورخيس كما نطق لحنه ،و بورخيس ذاته لم يكتب اسم أبي في
قصته السابقة مع أنه كتب قصته ..إذن :لم يكتب أبي القصة
ذاتها إال في ذاكرته الواسعة  ،ولم يقل لنا من أين جاءت بها
هذه الذاكرة  .لقد كنت وإخوتي نظنها من أقوال جن الجبل
الكبير ،الواقف أمامنا منذ األمد ،حيث تقع بعد نهايته القصية
الخفية  ،المخيفة حدود الدنيا  ،و ما بعد ذلك سماء و سماء و
… سماء

هذا قبل أن أعرف بورخيس ،أما اآلن ،في هذا الوقت بالذات
بورخيس ما في أحد كهوف أجا  ،مع
 ،فال شك عندي بوجود
ٍ
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أرواح الوعول والذئاب والصيادين  ،و أصوات المغنين التي
تتردد وسط الجبال منذ آالف السنين  ،هؤالء المغنين الذين
يلحنون همومهم  ،وهموم الحياة بألحان األغنيات الموجعة ،
إمعانا ً في إخفاء جروحهم  ،و اتقاء لنقمة الغد المجهول ..
أطلق صوت أغنيتك الحزينة على أضلع الجبل ،يهرب من وجه
غدك كل األعداء!  ..إنهم (بورخيسيو) األزمنة في كل مكان،
من الرعاة  ،والفالحين  ،والفُالة  ،والمحاربين  ،والمارقين ،
والعصاة  ،والمبشرين بأنواء األمطار  ،و قدوم عالمات الخير
!!
إن أبي لم يضع للقصة عنوانا ً غير اسم صاحبها  (( :ابن
رواف )) [ ]8الرجل الفقير الذي يقعد في بيت طين يشبه بيت
محسن[ ، ]9وكانت له زوجة مثل مطيرة[ ]10تعـ ِّيره بفقره
دائما ً  ،وكان يملك حمارا ً  ،يقوم بشد عدته عليه مع الفجر ،
ويربط خبزته الصغيرة اليابسة إلى وسطه  ،ويضع قربة مائه ،
ثم يدعو ربه أن يعينه ويوفقه ويخرج إلى الفالة  ،وهناك يلتقي
بمجموعة من رفاقه  :رجل وامرأتان في الغالب  ،يمشون
بحميرهم حتى يصلون إلى أجا  ،تمشي الحمير متتابعة مع ريع
صـر[ ،]11الضيق  ،حتى يصلون إلى شعيب ذرافة الواسع ،
ال ِ ّ
والواقع بين جبلين عظيمين  ،يتوغلون وسط الجبال  ،حتى
يصلون إلى مكانهم المقرر  ،بالقرب من النصراني [، ]12
يقيدون حميرهم  ،ويتركونها ترعى  ،ثم يتفرقون في الجبال
 ..لجمع العشب
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بعد أن تأخذ الشمس استدارتها في السماء ،وتنحدر للمغيب،
يجتمعون  ،ويحزمون أعشابهم في الشبكة [ ،]13ويذهبون
إلى الجلسة  :يجلس الرجال والنساء في حلقة واحدة  ،ويخرج
كل واحد منهم زاده  ،ويدني شنّة مائه  ،أو شكوة لبنه  ،كان
ابن رواف يخرج خبزته اليابسة وقد قطع طرفها حتى صارت
مثل الهالل  ،وكانوا يسألونه عمن فعل ذلك  :فيطأطئ رأسه
وهو يقول بصوت خفيض وجائع  :أكلها الفار!! يضحك رفاقه،
وهم يجلدونه باأللفاظ القاسية ،فكان يبلع لقمته اليابسة مع
الماء بصعوبة  ،ولكن ال حيلة له أمام الجوع  ،فهم يعرفون أنه
هو الفأر  ،وهو يعرف أنهم يعرفون ذلك  ،لقد كان و هو في
قمم الجبال يقضم من الخبزة اليابسة عندما يعضه الجوع ......
يوبخ نفسه بعد ذلك كل يوم  ،ويعاهدها أنه لن يفعل ذلك مرة
أخرى  ،ولكن الجوع ينقض كل ذلك  ..وحتى زوجته ،فإنها لن
تقبل أن تخبز له رغيفا ً صغيرا ً يأكله حتى ال ينقص من زهابه،
فهي تعرف أنه يتناول أكله مع رفاقه في الفالة  ،وأن مائدتهم
واحدة  ،فإن قل زاده أطعموه من زادهم  ..ال حل له غير
.الشكوى إلى هللا أن يساعده ،ويحل من كربته إنه سميع مجيب
وفي ليلة عاد متعباً ،بحيث لم يسمع حتى سباب زوجته،
وندبها المتواصل  ،لحظها الذي أوقعها في رجل مثله  .فقد
سقط في فراشه وراح في نوم طويل ،وفي آخر الليل سمع
مناديا ً يقول له :قم يا ابن رواف  ..قم واسمعني .اعتدل في
فراشه مذعوراً ،وقال  :من أنت ؟ أنا المنابي []14؟ ماذا تريد؟
أريد أن أقول لك :أن رزقك بالشام ..رزقك يا ابن رواف بالشام
 ..بالشام ..قالها ثالثاً ،ثم اختفى الرجل الذي يحدثه ،تاركا ً إياه
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يفرك عينيه  ،تعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ولكن صوت الرجل
المنادي ال يزال يرن في أذنه  ..ولثالث ليال كان يأتيه بعد
منتصف الليل الرجل نفسه ،يوقظه من نومه و يقول له أن
رزقه بالشام ..في األيام التي كان يرى فيها زائره كان يخرج
إلى الفالة سارح الذهن ،ولم تكن حصيلته من العشب ذات نفع،
فكان حماره يعود في أول الركب خفيفا ً  ،مما حدا بمستأجريه
إلى تهديده بحرمانه من حصته من التمر والحنطة  ..وقد أوغر
ذلك صدر الزوجة ،فكثر سبابها  ،......عند عودته في اليوم
األخير ..كانت تقف متحفزة أمام الباب ،و بمرأى من الجميع
عال صراخها حتى اقترب الجيران ،حثت في وجهه التراب ،
وقالت هذا رزقك  ،وأشهدت الحاضرين من القرية أنها ستتركه
هو وحماره إلى يوم القيامة  ،ثم غادرت إلى أهلها في القرية
 .المجاورة
في ذلك اليوم ،وجد ابن رواف نفسه وحيدا ً دون عمل أو
زوجة ،أو أوالد  ،انتظر حتى فتح سوق القرية فباع حماره ،
واشترى صرة زاد  ،ونعلين جديدين  ،وسار إلى الشام بحثا ً
عن الرزق الموعود [ .]15واجه في سفره الطويل أخطار
الجوع واألمطار والهوام ،والجن ،والسباع  ،وقطاع الطرق ،
ولم يصل إلى الشام حتى بليت نعاله  ،وتشققت أسماله  ،وضمر
حتى صار جلدا ً على عظام  ..وصل و قد أهلكه الجوع ،وجف
حلقه من العطش ..سقط على سور المدينة  ..وهو يلهث ،ومن
المزارع الواقعة خارج أسوار المدينة كانت
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وفود الباعة تمر من البوابة الواسعة دون أن يأبه به أحد،
مر بالقرب
وفيما هو يهم بالنهوض لدخول سوق المدينة الكبير ً
منه فالح شاب ،يحمل زنبيالً كبيرا ً مملؤا ً بالعنب  .لم ينتبه
الفالح لعنقود العنب الكبير الذي سقط على قدمي ابن رواف.
التقط العنقود وكاد يلتهمه من شدة جوعه ،ولكنه نهض راكضا ً
خلف الرجل :يا رجل  ..يا رجل ،لم يلتفت الرجل حتى المس
 :ابن رواف كتفه ،مد له العنقود
!لقد سقط منك -
!إنه رزقك -
ومضى الرجل في طريقه ولم يلتفت ،مشى ابن رواف إلى
السور ،وهناك انخرط في بكاء متواصل  ،كان يقول لنفسه :
أأقطع كل هذه المسافات ليكون رزقي عنقود عنب ؟ ثم يجهش
في البكاء! من كثرة بكائه و تعبه غاب عنه السوق بما فيه من
باعة وحركة وأصوات ،وبقي عنقود العنب بالقرب منه ..استمر
على هذه الحال حتى غطاه ظل رجل قال له بصوت خفيض :ما
بك يا بني؟ رفع رأسه ..كان شيخا كبيراً ،له لحية بيضاء
طويلة ،ومالبس بيضاء نظيفة  ،حدق في وجهه  ،فكانت له
عينان صغيرتان تختفيان تحت جفنين كبيرين ربطا بكالليب
سوداء تصلهما بالحواجب وتتيح للعينين الرؤية !! كرر الشيخ
ما بك يا بني؟!
نهض ابن رواف من مكانه ،ورفع عنقود العنب أمام عيني
الشيخ ،الذي لم يمهله  ،وإنما قال له  :ال عليك  ..اتبعني .تبعه
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ابن رواف حتى وصال منزله .دخال و سلما على رجل حسن
المظهر ،له لحية سوداء طويلة  ،يجلس على كرسي مذهب ،
استغرب ابن رواف
والشيخ الطاعن في السن يقبل رأس الرجل الجالس على
الكرسي ويده! صلوا جماعة ،ثم جاوؤا بما لذ وطاب ..كان
عنقود عنب ابن رواف قد غسل و وضع في طبق خاص ،و
وضع أمامه ،وضعه بجانبه  ،ثم تجاهله  ،وأكل من أكلهم ،
تركوه ثالثة أيام كاملة حتى استراح  ،خاللها لم يحدثه أحد ،
كانوا يسلمون عليه  ،و يبتسمون في وجهه  ،ويتحادثون بينهم
وقت األكل  ،وقبيل النوم  ،وهو مصغ إليهم  .بعد اليوم الثالث،
:قال له الشيخ ذو اللحية البيضاء
قبل أن أسمع قصتك أيها الغريب  ،اسمع قصتي أنا أوالً- :
قد تستغرب أن يكون هذا الجالس على الكرسي أخي الكبير ،
انظر .ترى سيماء وجهه توحي بأنه أصغر مني ،أال فاعلم أننا
أخوان شقيقان  ،وأن أخي هذا كان بارا بوالديه  ،أما أنا فقد
كنت عاقا ً لوالدي و والدتي  ،وقد دعيا علي أن يعاقبني هللا في
الدنيا  ،وأن يشملني برحمته في اآلخرة  ،وبعد موتهما
هاجمتني األمراض  ،والعلل  ،ولم أترك طبيبا ً إال وزرته  ،حتى
جاء إلى هذه الديار شيخ وقور مكث يصلي معنا شهرا ً كامالً ،
ولعل أخي األكبر قد عرض شأني عليه  ،فطلب لقائي  ،وقال لي
 :عليك دعوة والد غضوب  ،وهذه عقوبتك في الدنيا  ،فكفر
عن خطاياك  ،لعل ربك يشملك برحمته يوم القيامة ! سألته:
كيف؟ اعمل صالحاً ،وبر أخاك الكبير حتى تموت ..من يومها،
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وأنا بصحة جيدة  ،لكنني أشيخ بسرعة  ،ولعل مرد ذلك
لرغبتي في أن أحظى برحمة ربي !  .صمت الشيخ طويالً حتى
ظننته قد مات ،رفع رأسه وقال :ما هي قصتك ؟
حكيت له قصتي كاملة ..فضحك حتى خفت أن يموت من شدة
 :السعال الذي هاجمه وهو يضحك ..بعد أن هدأ ،قال لي باسما ً
أصلحك هللا يا بني .هذه أضغاث أحالم فكيف صدقتها
وتركت ديارك؟
إنني رجل فقير  ،وال أملك شيئا ً  ،وقد جئت أطلب
!رزقي  ،ولكنني لم أتصور أن يكون عنقود عنب
اسمع يا بني .لقد رأيـت أنا حلما ً يشبه حلمك  ،ولكنني لم -
أصدقه ؟ كان يأتيني رجل في آخر الليل ،ويوقظني من النوم
 ،ويقول لي  :اعلم يا محمد أن مال ابن رواف تحت مربط
حماره ! لقد تكرر ذلك ثالث مرات ..لم أعرف يوما ً أن هناك من
يدعى ابن رواف! من هو ابن رواف هذا ،كيف لي أن أعرفه ..
هو و حماره؟! إنها أضغاث أحالم يا بني ..فال تصدقها أبداً..
غداً ..يا بني تعود إلى ديارك  ،فليس للرجل غير دياره  ،و
 .أهله
لم ينم ابن رواف تلك الليلة ،وبعد صالة الفجر أسقط الشيخ
في يده كيس نقود صغير  ،وأشار بيده إلى السوق  ،ومن
السوق اشترى ابن رواف راحلة وزادا ً  ،و نعلين  ،وعاد إلى
 .دياره
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عند هذا المقطع كنا نضج وسط نعاسنا ،ونحن نتطلع إلى
 :لحية أبي
هل وجد ابن رواف الكنز ؟

-

.نعم

-

ففي الليل كان يحفر في مربط حماره حتى وجد أواني كبيرة
مملؤة بالجنيهات الذهبية الصفراء ..أخرج األواني واحدة
واحدة ،ثم ذهب إلى الرجل الذي اشترى حماره  ،واستعاده
مر على رفيقه الذي كان يخرج معه إلى
بثمن فرح له الرجل ً ،
الفالة  ،ويعيره بالرغيف الذي يأكله الفأر ..جلس معه قليالً ،ثم
رمي في حجره جنيها ً واحدا ً وقد قص من طرفه قطعة حتى
:صار مثل الهالل  ،وبهدوء قال له
هذا الجنيه هدية السفر مني لك  ،ولكن اعذرني  ،فقد
!أكل الفأر جزءا ً منه
هز رفيقه رأسه مسروراً ،فطلب منه ابن رواف أال يخبر ..
أحدا ً بقصة الجنيه الذهبي  ..وهكذا مر عليهم واحدا ً واحدا ً حتى
شملهم كلهم ..في األيام التالية أقام ابن رواف حفل فرح كبير
بمناسبة شرائه مزرعة كبيرة ،وحرص أن يكون في الصف
األول من المدعوين رفاقه في الفالة  ،أجلسهم  ،وعندما حضر
أعيان القرية  ،أخرج من جيبه جنيها ً براقا  ،وصار يخلب
ببريقه أنظار المدعوين وهو يلعب به في الهواء  ..أوقف
لعبته ،ثم قال  :لقد تغير الزمان أيها الناس فهل تصدقون أن
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الفئران تأكل الذهب ؟ صمت الجميع ..فأشار إلى الرجلين و
المرأة ( رفاق الفالة ) وقال  :اسألوا هؤالء !  ..فسارعوا إلى
هز رؤوسهم بالموافقة ..فقال ابن رواف  :ولكن الغريب ـ أيها
الناس ـ أن الفئران التي تأكل الذهب تعجز عن أكل الخبز ! ..
يقول ذلك وهو يلتفت إلى الواقفين الذين يهزون رؤوسهم
باإليجاب
يضج الحاضرون بالضحك ،وينسحب رفاق فالته خجال.. ..
!وتمضي السنوات والقرية تتحدث عن المنافقين
يداهمنا النوم ،ويطفئ أبي شعلة سراجنا الصغير  ،تاركا ً
طيور األحالم الحلوة ترفرف قرب عيوننا  ..تتسلل األنثى من
إهاب أختي الصغيرة (منيرة )  ..تخرج رأسها من تحت اللحاف
 :وتطلق سؤالها  ،وسط الظلمة  ،وسط ضجيج الطيور
و زوجته يا أبي ؟

-

:يرسل إلينا أبي ضحكته النادرة
!لقد ماتت من الغيظ

-

ثم تأخذنا طيور النوم إلى بالد بعيدة خلف الجبال العالية حيث
 ......تمتد سماء ،و سماء  ،و سماء
الدمام 98/10/13:
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:الهوامش -----------------------------------
لم أنه القصة بعد؛ *
ـــــــــــــــــــ
[1] - 1998.
.ـ دار توبقال ـ ط 1ـ [2] 1987
.ـ ص  14ـ المصدر السابق ][3
ـ (ثقات) هكذا وردت في الطبعة  ،ولعله خطأ مطبعي  ،وهي صحيحة على ][4
ص َد ذلك
.لغة طيء  ،لو قُ ِ
في البداية ظننت أن بورخيس هو التائه في أروقة ألف ليلة وليلة  ،ولكنني [5] -
و جدته بالقصة القصيرة التي دونها  ،قد أدخلني في متاهاته .احترت في مالحقة
اتساع هذا البورخيس :فقد عدت إلى نسختي الخاصة من مجلدات ألف ليلة وليلة :
( إعداد رشدي صالح ـ دار و مطابع الشرق ـ رقم اإليداع ) 1969 /1015و
وجدت قصة أخرى  ..كما عدت إلى نسخة أحد األصدقاء (المكتبة الحديثة للطباعة
والنشر ـ بيروت ) و لم أعثر على القصة مطلقا ً  ،بل وجدت في ليلة بورخيس
المذكورة ،)351( :قصة أخرى مغايرة  ..حيرني ذلك ،فقلت  :ربما حذفت القصة
مع ما حذف من المجلد األصلي بعد ( موقعة) القاهرة  .. (( :تمت إدانة كتاب ألف
ليلة وليلة ،في مصر و إحراقه و إحالة ناشره إلى القضاء ( صدر الحكم بمصادرة
نسخ الكتاب سنة  ، 1985وكانت قامت بطبعه ((دار الكتاب )) المصرية و
اللبنانية و (( مطبعة صبيح )) المصرية  ..إلخ ،ـ ص 36من كتاب األحالم
.. )) .المشرقية ـ عيسى مخلوف ـ دار النهار 1996
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.ـ قصر العشروات ـ  25كم جنوب مدينة حائل ][6
ـ يتبارى مع خالنا في قص الحكايات المخيفة لنا  ،ولعلها طريقتهما في ][7
مواجهة الجن  ،والمجهول من الذئاب والغد والجبال  ،والمرابين .وسالسل الفقر
!غير النهائية ..ربما كانوا يحتمون بضحكاتنا الخائفة ..ربما
ـ هكذا نطق لنا مرارا ً حيث تتكرر تلك القصص مثل األيام .فإن شابه اسما ً ][8
حقيقياً ،لشخص  ،أو عائلة في الماضي  ،أو اآلن  ،أو الغد  ..فذلك غير مقصود
.له
رحمه هللا :شاعر من بدو الجبل  ،و من سكان القرية :عاش  ،و مات [9] -
وحيدا ً ليس له غير شعره  ،وجباله  ،وقهوته والهيل  ،وضيوفه الغرباء  ،وحمار
!صبور كان يسقيه العصير  ،ويدلـلـهُ بقطع الحلوى
امرأة لها سمعة (ما)  ،تداولت سيرتها األلسن  ،ورحلت إلى المدينة بعد [10] -
!أن شاخ زوجها
جادة برية صغيرة يستخدمها القرويون في فالتهم  ،تفضي إلى ريع [11] -
!)واسع بين الجبال يدعى ريع (ذرافة
النصراني) :أرض سهلية خصبة واسعة بالقرب من قمم جبال أجأ [12] - ( ،
بها نخل و ماء  ،وليس لها غير مدخل ضيق و طويل يصعد إليها عندما ينتهي
شعيب (ذرافة)  ،و كان سكان قرية قصر العشروات  ،و ما جاورها يلجأون إلى
هذا المكان أوقات الحروب والحصارات الكثيرة .فيذهب إليه العجائز و األطفال،
وماشيتهم ،و يبقون فيه بأمان  ،إذ يكفي رجل واحد مسلح لحراسة مدخله الوحيد ..
أما لماذا سمى النصراني بذلك ،فلم يخطر ببالنا التساؤل ،ولعلنا سنسأل بورخيسا ً
! في المستقبل القريب
شبكة كبيرة ،شبيهة بشبكة صيد السمك  ،تصنع حبالها من ليف النخل [13] - ،
ترصّ األعشاب بداخلها ثم تربط  ،و يصبح من السهل وضع وسطها على ظهر
الحمار و ترك جانبيها يخبان بروائح أزهار العشب في حديث حميم مع أعشاب
!!الفالة  ،في غناء شجي و متعب حتى مداخل القرية
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!من يأتي بالنبأ [14] -
[ - ]15لم يذكر والدي من أية منطقة سار ،أو ما هو اسم قريته ..فالمكان غير
مهم أمام فجائع األحداث!
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شجر األرض

خروج:
و تكوم فوقي حزن يشبه الجليد ،حزن تكوم .
ولم أبك و أنا أخطو خارج باب السجن ،لم أبك .
فأخذت أنظر إلى السماء ،والطيور التي ترفرف في األفق
تتحول إلى نقاط تشبه أيدي مسافرين يودعون شاطئا يرحل .
طيور ،و طيور ،و طيور .
و الهواء بارد ،الهواء ،والبحر ؛ و للبحر رائحة شهية .
قدماك اآلن عليهما غبار .
قلت سر إلى البحر ..وستجد ظال لبهجة صغيرة بين األمواج،
فرحا صغيرا.... ،فرح  ،ربما .
سترى نوارس ترفرف معها عيناك حتى الدموع ،الدموع ..
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وربما شاهدت حورية البحر تمسك بيدك ،و تذهب بك حيث
العوالم السرية في األعماق ..سترى األرض بعيدة .هذه األرض
بعيدة ،نعم فهي بعيدة .و ستحاول أن تكون قريبا من سطح
الماء بما يكفي أن تسمع همس عاشقين ال يريانك ،و أن تكون
قريبا لترى المسافة بين نفسين ،و شفتين .
عاشقان :يريان الماء ..يريان الحياة ..عاشقان ..للحياة..
الحياة .
اآلن العاشقان بجانب البحر :شاب و فتاة؛ الشاب يتمنطق
بحيوية ضاحكة  ،و يدلي بساقيه في المياه  ،و كأنه يلعب ؛
الشاب يلعب  ،و فتاته تهمس بضحكات صغيرة خجلى ،و مثمرة
 ،و كأنها شجرة مليئة ..و الفتاة تلتفت إلى الخلف دائما  .ربما
هناك عينان تترصدان حركاتها .ربما أسكنت في رأسها خوفا ً
ما ،رجل يترصد الضحكات الخجلى للفتاة المثمرة  ...قلبها
يركض بفرح و خوف .
أنت اآلن قرب البحر وترى رجال ..وفتاة وشابا يلعب .تراهم.
مرارا .تكون بجانب البحر ،و تراهم ..مرارا .
كنت أول األمر تطلق نحوهم عصافير ضحكة مريحة ،وغبطة
بهيّة .عصافير الضحكة تطير ،و ترفرف بجانبهم من مسافة
غير مزعجة  ..العصافير ترمي من مناقيرها وردا صغيرا يشبه
بهجتك الصغيرة ،و هما ال يريان :فالشاب يدلي بساقيه في
الماء ،و كأنه يلعب  ،و الفتاة تشبه الضحكة  ..مرارا و مرارا
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و العاشقان يخطان حديقة حلم سيأتي؛ تسمعهما يهمسان طريقا
للغد ..يريان الماء ،والحياة .
في المرة األخيرة ،وحين اقتربت من قلبيهما ،كانا يغنيان عن
حلم طري وصغير  :يخطان أرضا هي جزء من ضوء العيون ،
يلتفتان حيث يمتد شارعهما الصغير و يضحكان  ،و هما
يؤشران نحو المنازل المتآلفة  ،و يرسمان بينها بيتا دافئا مثل
كفيهما  ،و منه ينطلق أطفالهما بضحكات متعافية  ،و في هذا
الحلم ينموان ويريان الحياة  ..همست لضحكتك :
ــ البد أنهما يخيطان أيامهما القادمة كعش لطائرين
جميلين !!..
ثم رأيت كيف نمت األعشاب في يد الشاب ،و هو يبذر
أصابعها في فسحة خضراء في كفيه ،و كيف ضحكت بضحكات
مثمرة  ،و كيف اقترب الفتى و زرع طعما في شفتيها  ،و
انطلقت حولهما فراشات ملونة  ،و حطت النوارس برفق ..
قلت :
ــ حريتهما :حياتهما؛ إنهما يبنيان وطنا ً  ..هذه هي الحياة !!
حتى جاء الرجل المتكرر ..ومشى مقتربا من ضحكة الفتاة..
تو ّجه نحو هما مباشرة ّ
يهز غضبا ً أسود........... ،ركضتُ
نحو مزرعة حلمهما ..و أخذتُ أصر ُ
خ ،و الطيور تفر إلى حيث
السماء البعيدة جدا ..السماء بعيدة ..بعيدة ..و أنا ركضت نحو
الرجل ،و وضعت أصابعي حول رقبته  ،و أسقطته على األرض
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 ،و تعاركنا  ،و ضربت رأسه  ،ضربته  ،و سحبته إلى البحر
حيث غمست رأسه عدة مرات في الماء حتى أخذني الرجال
الذين جاؤوا ...
أناس كثيرين جاوؤا ،يركضون ،ويصرخون ..النوارس حلقت
بعيدا بعيون خائفة  ..و الفتى يركض في دوائر و كأنه قد
أصيب بالجنون ،فيما الفتاة تقوم و تسقط ،تقوم و تسقط وسط
عباءتها  ،و غبار أحالمها. ،
ثم أخذوك إلى السجن .أخذوك .
تتذكر اآلن الضابط ،و أنت مكبل ،هو يقول لك :
ـ وتضرب الرجل !!
وأنت تقول :
ـ ضربت رأسه !
ـ ولماذا رأسه؟
و هو يلتفت إلى مساعده ذي النجوم الالمعة فوق أكتافه
أيضا ،و يغمز له ،و يبتسمان  ،و تقول :
ـ حتى أنظفه !!
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و يخبط على طاولته بمرح و هو يبادل مساعده ابتسامة
كبيرة ،وكأنهما يقوالن :لقد وجدنا صيدا طريفا  ..ويقول :
ـ ولماذا غطست رأسه في الماء؟!
ثم يلبس وجها صارماً ،و يقول :
ـ كنت تنوي إغراقه ليموت؟ هذه نية قتل متعمدة !!
وتقول :
ـ كنت أنوي غسل ما برأسه من األوساخ !!
و يضجان بالضحك ،حتى تتخيل أنهما سيبوالن في
سراويلهما ،ثم يأمر الجندي بأن يأخذك إلى الزنزانة :
ـ يا جندي؛ خذ هذا إلى الزنزانة .
تذكر أن الجندي دفعك برفق أمامه ،و كنت تمشي حالما بأنك
تدخل إلى قلب أرضك ،قلبها  ،و تنظر من عينيها إلى طول
األرض  ،و كأنك ترى لوحة كبيرة فرشت فوق خارطته  ،ملئت
حروفا  :الح ب مم نو ع  ،ح ب ل ا  .......حروف كثيرة،
كثيرة ،مبعثرة  ،ضائعة  ،أكثر من النخل و العشب ..الحب ..
الحب ،و فلوله هاربة .
***
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ال تحلم :
أنا رجل خرج من السجن اآلن و تكوم فوقي حزن يشبه
الجليد ،و مع هذا كان الهواء باردا :الهواء بارد  ،للبحر رائحة
ي ،التفت خلفي  .التفتّ وكان
شهية .ضرب هواء جديد رئت ّ
الشرطيان يحرسان البوابة ..و آخر كان في البرج الصغير في
زاوية المبنى األبيض المدلهم ،آخر هناك ،و أسالك شائكة ..
قلت :مهال ال داعي لألحالم الكبيرة ..فالصغيرة لم تأت .أنت
شجي باألرض ،و ها أنت تمشي ببطء محاوال نفض كومة
الحزن التي دفنتك ..اذهب عن هذا السجن ..ابتعد :رأسك يقول
ذلك؟ وقلبك ينبض بقوة بحب النخيل ..أين تفر؟ عليك أوال أن
تمشي حتى تختفي هذه األسالك والجنود ..لكنك ستجدها أمامك،
و عن اليمين ،و عن الشمال  ،في كل مكان  ،فأنت في األرض
 ،أرض واسعة  ،و فوقها السماء واسعة أيضا  ،والبحر واسع
 ،و كثير من عصافير حلمك أنت  ،و عصافير الفتى والفتاة ،
والناس  ،تمأل الفضاء  ،و السماء ومدى البحر  ،ثمة مساحات
خضراء يانعة كالمدى  ،و قلوب شتى تشبهه  ،و أناس تحت
أكداس الحزن مثله  ..كثيرون يمشون داخل هذه األسالك وهم
يبتسمون كما تفعل األشجار ويحملون أحالمهم كالغيوم..
وعيونهم تغطي مساحة الصحاري الكثيرة بأمطارها .عليك أن
تسير مع اآلخرين نافضا غبار الحزن ،حالما ..احلم .احلم
كثيرا ،ودع أرضك تمتلئ بالحلم ..دع ذلك يتسع ،و يتكاثر حتى
تغص الطرقات بضياء األحالم و تفيض ..وسترى أن أحالمك
تمشي على قدمين  ....وأن الحب ينبت كالعشب في نواصي
الطرقات ..وأن فلوله الهاربة تعود كالجند المنتصرين ..تدخل
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إلى أرضك ،إلى قلبه  ،و تنظر من عينيه  ،و ترى العاشقين
يخرجان من حلم الماء بعيون متسعة على مدى البحر تزفهما
طيور بيضاء و هما يخططان أرضا  ،ويغرسان عشا طريا .
***
ليس حلما :
مهال مهال :أنت ال تحلم ..أنت في أرضك ..تتذكر الجندي وهو
يدفعك بلطف ..كنت تمشي مهمهما بأغنية بعيدة .
تلتفت لترى وجه الجندي الذي يدفعك برفق ،تنظر في دهشة
عينيه الغضة ،عيناه كعيني الشاب الذي يتمنطق بحيوية
ضاحكة  ،و يدلي بساقيه في المياه و كأنه يلعب ؛ الشاب
المتمنطق بحيويته يدفعك برفق  ،يصلصل الباب الحديدي  ،و
تسمع خطوات الجندي مبتعدة  ..تغني وسط الزنزانة .
تراك تمشي  ،تأتي السماء بمائها و يجيء البحر مغنيا للغيوم
..تنساب الموسيقى  ،ترى أشباحا كثيرة لشباب ـ يتمنطقون
بأفراحهم  ،ويدلون بسيقانهم في المياه  ،و كأنهم يلعبون ،و
كأنهم يخططون أرضا  ،و يغرسون أعشاشا  ،و يبتسمون
ألطفال متعافين ـ وأشجارا  ،أشجارا  ،و تمد يديك  ،تنظر كيف
يعانق الماء الماء  ،و كيف ترتفع أكف األمواج  ،وتلمس
أصابع المطر الطرية  ،ترقص معها و يمتزجان  ،ثم يذوبان في
الخضم الواسع  ..تقول ليس مهما بعد ذلك أين يتجهان فقد
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أصبحا جسدا من الماء يمشي كيف يريد  ،دون أن تعصف به
الريح  ،أو تزجره الطرقات .
***

اآلن :
امض :فاألرض ممتلئة بأعشاش األحالم .األرض تلد العاشقين .

البحرين 2003/3/10
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الرقصة :األطفال يلعبون*
األطفال يلعبون في الشارع حيث بيوتهم هنا .
ويلعبون في الشارع حيث بيوتهم هناك .
إنهم يلعبون حيث بيوتهم .
األطفال :يشبكون أيديهم حلقة :يرقصون مغنين ،لكن :
***
طفال كبيرا
ألقى زمارته ـ تلك التي كان يضعها في فمه ،حين يجمع كفيه
وينفخ فيهما أثناء الرقص مع األطفال عندما كانوا صغارا ـ و
أخذ يده ،ثم أخذ ينهر الرقصة  .ألقى الرعب في قلب الرقصة،
وسهر يتعقبها؛ يمسك بجسدها ويلقي به في الحبل ،ويمسك
بجسدها ويلقي به في الحبل ،ويمسك جسدها ويلقي به في
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الحبل .الرقصة كانت تهرب ولكنها تواجه الحبل ،وتهرب
وتواجه الحبل ،وتهرب وتواجه الحبل .
***
األطفال يشبكون أيديهم :حلقة ويرقصون مغنين .
..طفل كبر ،يده في حلقة الرقص .راح يبكي في داخله ،و
***
األطفال يشبكون أيديهم ..حلقة ..يرقصون مغنين .
...طفل كبر .يده في حلقة الرقص .بكى داخله ،بكى ،ثم عمل
كفيه زمارة  ،وانطلق يغني بصوت  ..يتقدم ويغني .صوت
زمارته اختفى ،و
......األطفال يشبكون أيديهم حلقة يرقصون مغنين ،
والرقصة تهرب يمسكها الحبل  ،وتهرب و يمسكها الحبل ،
وطفل كبر ويده في حلقة الرقص  ،بكى  ،وعمل كفيه زمارته ،
وانطلق يغني بصوت مسموع .يتقدم ويغني بصوت مسموع،
صوت زمارته اختفى فجأة .و .
األطفال يشبكون أيديهم ....
الرقصة تهرب يمسكها الحبل
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طفل كبر :يده ،بكى ،كفيه ،وانطلق مسموعا يتقدم ...يتقدم،
زمارته تنقطع ...
طفل كبر :يده ....داخله  ......زمارته تنقطع .
طفل كبر :يده ..داخله  ....تنقطع
طفل كبر
وطفل،.............
وطفل ،واألطفال
أيديهم حلقة  ...يرقصون مغنين،
والرقصة والحبل،
وطفل :يده يغني بصوت مسموع ،يتقدم ويغني بصوت
مسموع .
وطفل كبر
واألطفال أيديهم حلقة ويغنون راقصين .
والرقصة والحبل
وطفل كبر :طفال ،طفال ،طفال :يغني بصوت مسموع .
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ثم
***
الرقصة :األطفال يشبكون أيديهم حلقة يرقصون مغنين ،ويلعبون
في الشارع حيث بيوتهم هنا ،وهناك.
*نشرت في منتصف السبعينات الميالدية في جريدة اليوم ـ السعودية.

بلح القرى

في قريتنا تتالصق البيوت في مساحة محددة من جلد األرض،
تحيط بها النخيل من كل جهة :
نخيل صغيرة تثمر بلحا ً أحمر .يأكل منه الناس طوال أزمنة .
الكبار ،يحذرون الصغار من االقتراب من سور عظيم يحيط
بالمزارع ..فننصاع وال نقترب .
يتكرر ذلك في كل خطبة أو مناسبة ،إذ يردد اإلمام تلك
التحذيرات فيلتفت الناس بحذر و يهزون رؤوسهم .
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***
في ظهر يوم حار وصل مسافر فوق دابته إلى مدخل قريتنا،
وكانت مفاجأة خاف منها المفتشون وهم يجدون عذق بلح
أصفر في متاعه .ألقي القبض عليه بسرعة ،وقيّد ،وتم تحريز
العذق ،و وضعه في كيس متين و مختوم  ،وأرسل مع رجلين
جسورين  ..سبقهما صياح نذير فزع إلى حيث مجلس الكبار .
جيء بالرجل المقيد وأركع على ركبتيه وسط دائرة ترابية
كبيرة .وبالقرب منه وضع كيس البلح األصفر بكل حرص ،و
أحاط بالرجل وكيسه أربعة أشداء ال يطرفون .تجمع أناس
كثيرون تمأل عيونهم الصرخات .
تقدم كبير ..وأشار بيده إلى الجموع الزاعقة .فصمتوا .قال
بما يشبه الضحك المقيت :
ـ أيه أيها الجاسوس ..ها أنت هنا .قل من أرسلك؟ وما الذي
كنت ستفعله في هذه القرية اآلمنة؟
ولكز الرجل المقيد في خاصرته .فتلوى متأوها .لكن آهته
غابت وسط زعيق الناس .
رفع الكبير يده بجذل فصمت الناس .
ـ قل أيها الحقير .أخبرنا عن قصتك كاملة قبل أن ندحرج
رأسك أمام جسدك هنا .
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رفع المكبّل عينين مذعورتين ،وقال بصوت أشبه بالبكاء :
ـ أنا رجل مسكين مسافر !
زمجر الكبير ،وأشار لألشداء :
ـ اقلعوا عينيه .واقطعوا رقبته .
و فيما األشداء يذودون عن الرجل المقيد المنكمش من صخب
الناس ،حائلين دون الوصول إليه وتمزيقه .شق الضجيج
صوت صارخ ،وصل صاحبه إلى وسط الدائرة .التفت الكبير
وسأل بدهشة :
ـ أهذا أنت يا غسان؟!
ـ نعم
ـ لم نرك منذ فترة أيها الشاب .أين كنت؟
ـ سأقول لكم .لكن دعوني أخبركم أن هذا الرجل لم يخطئ .
عال الضجيج ،وارتفعت اليد ،وساد الصمت :
ـ أوضح لنا؟
ـ ما يحمله هذا الرجل بلح أصفر يؤكل !!
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ـ ال .ال يوجد ما هو صالح غير بلحنا األحمر .لكن ما أدراك
عن ذلك يا غسان؟
ـ كنت أغيب في المزارع أياما .فكنت أخرج إلى الفضاء
وأمشي إلى تلك القرية خلف التالل البيضاء .وأقابل أصدقائي
هناك فيقدمون لي بلح قريتهم األصفر .
تعالت أصوات كثيرة :
ـ إنه يأكل بلحا ً آخر ..لقد سحر الفتى أيضا !!
ـ اقتلوه وساحره ...
سمع صوت ينطلق وسط الناس :
ـ ربما يكون ما يقوالنه صحيحا !
هدأ الناس قليال وتلفتوا ،لكنهم لم يعرفوا من قائله .
ـ اقتلوهما هنا ..اآلن !!
اقترب الكبار من بعضهمّ .
هزوا رؤوسهم .وخرج رجل يشبه
قطعة أرض وقال بوضوح :
ـ دعوا البلح األصفر هنا .فكوا قيد الرجل وزودوه ببلح أحمر
وأرسلوه إلى القرية األخرى .وانظروا ما يحدث !
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هز كثيرون رؤوسهم .ابتسم الكبير وقال :
ـ نفذوا ذلك .وليستعد المقاتلون تحسبا ألي طارئ .
صرخ غسان :
ـ سأذهب معه .
تعالت أصوات كثيرة :
ـ ساحر مع ساحر !
***
في أطراف القرية تم اعتقالهما وإخضاعهما الستجواب مرير :
ـ هذان جاسوسان .
ـ ساحران .
ـ يجب أن نقتلهما .
و فيما هما يقيدان وسط دائرة ترابية كبيرة جاء صديق
غسان ،وقال :
ـ مهال يا كبار .هذا صديقي من قرية البلح األحمر .
ـ لقد سحر هذا الفتى !
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ـ اقتلوه معهما .
ـ مهال :فما يقوله االثنان صحيح .لقد زرت صديقي غسان في
قريته المجاورة !
ـ وكيف تخطيت سور قريتنا؟
ـ تقولون إن سورا عظيما يحيط بنا .لكنني لم أجد أي سور.
ذهبت إلى القرية األخرى مرات ومرات ،وأكلت من بلحها
األحمر !
ـ أتأكل بلحا غير بلحنا؟
ـ الفتى مسحور .اقتلوه !
يسمعون صوتا هادئا :
ـ ربما يكون صحيحا ما يقول !
الفتى يقول :
ـ يا كبار ،على مسافة غير بعيدة عن تاللنا البيضاء توجد
قرية ثالثة مليئة بالنخيل التي تثمر البلح األصفر واألحمر .
يضج الجمع حول الدائرة :
ـ ال يوجد غير بلحنا األصفر ..اقتلوا السحرة .اقتلوهم .
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يشق الصفوف رجل نذير .يزعق :
ـ يا كبار :رأيت جيشين يقتربان !
ـ وجيشنا؟
ـ يرابط في الفضاء أمام القريتين .
غسان وصديقه يقوالن :
ـ يا قوم .ال داعي للحرب .دعونا ننطلق مع هذا الرجل المقيد
إلى حيث صديقنا من قرية البلح األحمر واألصفر .سنقابله في
األرض الواسعة بين الجيوش الثالثة .سنأكل من بلح القرى
أمام أبصاركم .إن أصابنا شيء تقاتلوا ....
ــ  ...ال تصدقوهم ..
ـ هي فكرة ...
ـ ربما يكون صحيحا ما يقولون .
تزاحمت الجموع الهائجة على األرض الواسعة من جهات
ثالث ،يتقدمها المدججون بالرماح والسيوف والعصي .
تحلق غسان وصديقاه والرجل المسافر ،حول عذوق النخل
وبدؤوا يأكلون بهدوء ..
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الجماهير تترقب صامتة .
يلتفت القادة والكبار إلى بعضهم .يهزون رؤوسهم .وينقلبون
إلى القرى مشيرين إلى الناس بالعودة .يعلو ضجيج هائل :
ـ ال بد أنهم سحرة .
ـ كيف خدعونا .
ـ ربما يكون صحيحا ما يقولون .
ـ أنت معهم
ـ أنت ضدي ..
تنكفئ الجيوش إلى قراها ،مشتبكة مع الناس .
بينما يتوافد إلى األصدقاء الثالثة المتحلقين حول عذوق البلح
عدد من الشباب وهم يضجون بالضحك.
 2005/03/12الدمام
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النعل
كنت بالمطار ،والتفتّ وإذا بالنعل بجانبي :كان فوقها قدم
وساق ،وثوب.....
كانت النعل تتقدم نحوي ،فحدقت بها حتى أتأكد من ذلك ،ثم
مشيت قليال وأنا ألتفت قائال لنفسي:
ـ لعلها مجرد نعل عابرة!!
غير أني عندما انحنيت في ردهات المطار الواسعة والباسقة
والواضحة ،والمضيئة ،والنظيفة؛ كانت النعل تنحني على نفس
الخط ،وتتبعني.
ابتسمت لذلك ،وتوقفت ،ثم واجهت النعل القادمة ،وأخذت
أحدق بها:
فُجعت برثاثتها ،و ليونتها الضعيفة ،وبالقدم الصغيرة الحافية
و المتسخة و المتشققة المدخلة فيها .رفعت بصري قليالَ ،فبدت
ساق سمراء نحيلة ،تنوء بثقل الجسم الضئيل !  ،رفعت بصري
أعلى ،كان يتعدى المتر والربع :عينان صغيرتان جدا ً تبحثان
دوما عن شيء ما ،بهما خجل و لؤم وطمع ،وجوع ،وجهل
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أسود كالغابات .سلطت عيني ،فزاغ من جانبي ،وبدا ظهره
الصغير .تبعته على البالط الالمع ،و أنا ابتسم لطرقعة النعلين،
وسط هذا البهو الواسع  .بعد أمتار التَفَتَ  ،وعندما رآني ،أسرع
الخطى  ،فلحقته حتى اختفى  .ذهبت ألشرب القهوة ..ولم
يسعفني الوقت حيث دخلنا الطائرة ،وقادتني المضيفة إلى
مقعدي في الصفوف األخيرة ..حيث وجدت بجانبي نعلين رثتين
أخريين.
ابتسمت ،وأنا أنظر إليه ،ومددت يدي وربطت حزامه ،وربطت
حزامي:
يفر اآلن ،وأنا معه في السماء!
إلى أين ّ
لقد اصطدته.
وانطلق صوتي ضاحكا ،وأنا أفكر
في كل النعال و األحذية في األرض

الرياض 1991
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جيم

اآلن :
ـ هذه كتب ..مجرد كتب أدبية !
قلت هذا والمفتش في جمارك جسر الملك فهد يختم ورقتي،
ويسألني بابتسامة لها معان :
ـ كيف العمل في البحرين؟
حدثته عن االختالفات ،و بعض التفاصيل و كأنني أشكره على
تمرير كتبي دون تحويلها إلى مكتب اإلعالم .مشيت مع الجسر
فوق البحر ،والبحر في كل مكان  .في نهاية الجسر لم يوقفني
رجل األمن في الحاجز ،قلت ال بد أنه رأى شخصا غير ملتح و
تصدح الموسيقى من سيارته .لكن رجل األمن في حاجز الدمام،
بالقرب من بيتي ،أوقفني ،وطلب أوراقي فسلمته جواز السفر،
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احتفظ به و أمرني أن أفتح غطاء ماكينة السيارة وصندوقها
الخلفي .تفقد الجهتين  ،ومد لي جوازي دون أن يقول كلمة
واحدة .مررت بدكان صغير وأخذت بعض الصحف ووصلت إلى
البيت .
مزاعم :
(وجه الغرابة أن أشياء كثيرة تحدث أمام عينيك  ،وال يصدقها
اآلخرون  ...يقول هذا الكاتب أنه  ،ربما يتوهم أشياء كثيرة .
ويعزو ذلك إلى تناقضات كثيرة في محيطه الذي يتنفس فيه
الهواء ..كالبيت الذي يستأجره ،وبيته الذي يبنيه منذ سنوات..
والطرقات التي يسلكها ..والحي ،ومدينة الدمام .والبحر ..بحر
الخليج العربي .وما فيه من ناس وبلدات و مدن وضوضاء،
بهذه التناقضات ربما تشبه ألوانا تتقاطع دائما . .لكن بغرابة..
آخرون قد يكون لهم تفسيراتهم .أو رؤيتهم ..أو ال يرون شيئا..
لكن هو يرى  )..........مثال :
بداية حقيقة فعالً ،وعادية جدا :
وصلت البيت ،وضعت زوجتي كأس الشاي لي ،وتناولت
جريدة الرياض من يدي و أخذت تتصفحها  .نظرت إلى الجريدة
في يدها ..قرأت العنوان البارز في أعلى الصفحة األولى
(جريدة الرياض ترصد ثمانية ماليين لاير لجوائز المسابقة
الشهرية !!).
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الخط عريض و بارز ،ومعروض كأمر طبيعي متكرر ال يلفت
أي انتباه .
مددت عنقي محدقا ً مما جعل المرأة تلتفت إلي متسائلة بعينيها
السوداوين الكبيرتين (الحظت لمعانهما الجميل)  ..بسرعة
انقضت على أفكار كثيرة ..مثال :
عمال :
أني كنت عائدا من المكان الذي يجثم فيه هيكل بيتي الذي
أبنيه ،وقد تخاصمت مع الرجل الذي أوقف العمل في البيت،
متعلال بصوم رمضان  ،ثم بعيد الفطر ،ثم باالستعداد ألداء
فريضة الحج  ،ثم بالراحة بعد أداء الفريضة  ..وأن بعض
العمال ،أو المقاولين الصغار المؤقتين ،لديهم مناسبات
وعبادات في األشهر الحرم  ..حتى إذا انتهت ....رفع لي علم
اقتراب امتحانات األوالد ،ثم اإلجازة ،والسفر إلى الهالل
الخصيب أو مصر المحروسة  ..ولكن الرجل عندما حدقت في
عينيه بعد تكرار األعذار طوال هذه السنين ،قال ،هو ـ بصرامة
:
ـ أريد أجور العمال يا رجل !!
أحدق في وجهه برهة ،ثم أنظر إلى السماء البعيدة والبحر
القريب ،وأهز رأسي بلطف ،و أنسحب بصمت  ،فيالحقني
المقاول بصوت تعودته :
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ـ العمال يريدون أجورهم  ...يا رجل !!
أطأطئ رأسي أكثر ،وال ألوم المقاول أو العمال أو حظي
كثيرا .ابتسم وأنا أعرف أن كثيرين كثيرين مثلي ،و أقول
لنفسي :
ـ إنني معذور !!
أتوقف ،تخطر في بالي فكرة مثل يقين :
ـ ماذا لو كان تحت بيتي الذي أبنيه بحر هائل من البترول؟
أضرب األرض التي أقف عليها بالقرب من هيكل بيتي الذي
أبنيه ،في حي الحمراء بالدمام ،بالقرب من الخليج العربي ،
أضربها بقوة  .بقوة ..فال تهتز األرض .أرفع رأسي ،وأنا أحدج
هيكل البيت الذي أبنيه بنظرة مقيتة ،و أقول :
ـ ربما أقف فوق بحر من البترول ..لكن ضربات قدمي لن
تفجره ..
أضحك بشكل هستيري ..لكنني أتوقف ،فلم أتعود أن أضحك
بصوت عال .أتوجه إلى سيارتي وأقودها إلى حيث تستقر
أسرتي في البيت المستأجر .
ـ هل تقول إن هذا المقاول مخطئ عندما يطالب بأجرة تعبه؟
كأني أسمع صوتا يطرح على هذا السؤال ..فأسارع نافيا :
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ـ ال ..ليس هكذا ..هو رجل طيب ..أعني صبر على كثيرا..
ولكن البنك لم يعطني القرض كامال .
ـ كيف؟
أخرج رأسي من نافذة السيارة ،وأسحب نفسا قويا من رائحة
البحر .و أرى النوارس تحلق بطمأنينتها فوق المياه الفسيحة
حيث ال تنتظر بيوتا لتكملها ،وال عالقة لها بالبترول ..أنظر في
مرآة السيارة فأرى ابتسامة شاحبة .وصدى سؤال :
ـ كيف؟
ـ آه .انتظرت ثالثة عشر سنة حتى جاء قرضي من الحكومة.
استلمت دفعتين .وعند طلبي الدفعة الثالثة قالوا لي :
ـ عليك أن تسدد خمسة أقساط !!
ـ لكن البيت لم ينته بعد؟ هكذا قلت لهم !
ـ ولو ..يبدأ تسديد األقساط بعد سنتين من استالم الدفعة
األولى ....
هكذا قال الموظف من خلف لوح الزجاج الكبير الذي ثقب عدة
ثقوب صغيرة تسمح بمرور الصوت دون أن تعطي السائل أية
إمكانية للتالمس الجسدي مع الموظف الذي يطلق صوتا تخمن
أنه بارد لكثرة ترداده  ...فتقول له :
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ـ لكنكم منحتموني هذا القرض ألبني بيتا ألوالدي ..وأنتم
تأخذون نصفه اآلن  ....مما ..مما ..
لم أكمل طبعا فقد كان الرجل قد انتهى مني تماما ،و كأنه لم
يسمع ما قلت ..كان يمد إصبعه إلى الباب الزجاجي األنيق،
وانتبهت أنه كان يؤشر لي بإصبعه إلى مدخل كبير يؤدي إلى
حيث المدير :
ـ اذهب إلى المدير !!
ـ إنه يطردني !
هكذا قلت ،و لم أشتمه فهو موظف ينفذ التعليمات .مشيت إلى
هناك حيث وقف في وجهي شاب أنيق قائال :
ـ عفوا؟!!
كانت عيناه محايدتان أيضا .فقلت :
ـ المدير !
ـ في اجتماع .ماذا تريد؟
ـ حسموا من قرضي خمسة أقساط وأنا لم أكمل البيت ..و
ـ النظام .هذا هو ...
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وخرجت !
الجريدة :
المرأة تقرأ الجريدة ،و الرجل ينظر في العنوان البارز في
أعلى الصفحة األولى (جريدة الرياض ترصد ثمانية ماليين لاير
لجوائز المسابقة الشهرية !!) .
خط عريض بارز معروض كأمر طبيعي متكرر ال يلفت أي
انتباه .
ربما ..أماكن أخرى :
الرجل م ّد عنقه محدقا ً مما جعل المرأة تلتفت إليه متسائلة
فأشار بإصبعه إلى العنوان فقلبت المرأة الجريدة وقرأت وقالت
ضاحكة :
ـ ماذا تفعل لو كانت لك؟
فضحك وقال :
ـ ال أحتاجها .أال تعرفين أنني الوريث الوحيد لعمي الملياردير
الذي توفي في البرازيل؟
ردت بسرعة أذهلته :
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ـ الذي توفيت زوجته بعده مباشرة ..إنها أمي وأنا وريثتها
الوحيدة أيضا و سأتقاسم معك الماليين !!
فقال ماكرا ً :
ـ ليس صحيحا ..فالقضاء البرازيلي أتبت أن ليس للمتوفي
أقارب غير ابن أخ مجهول اسمه (جيم )
ـ هه؟ أنت؟ !! ...وماذا حصل بعد ذلك؟!!
ـ ال أدري ..لم تعن لي المسألة شيئا ..نسيت  ...حتى قرأت
خبرا صغيرا يقول إن القضاء أرسل إلى وزارة الخارجية مذكرة
يطالبون فيها بالعثور على هذا الـ جيم و إحضاره للتوقيع على
األوراق .وأخذ حقوقه .من هنا بدأت أتابع المسألة !!
ـ!؟
ـ وزارة الخارجية اتصلت بإدارة الشرطة واألمن طالبة
المعلومات .قامت هذه بفحص قوائم المجرمين والمشتبه بهم
من ذوي السوابق .ولما لم يجدوا شيئا في السجالت المدنية
للمواطنين ،فقد أبلغوا الخارجية .التي أرسلت برقية عاجلة
وسرية إلى إدارة االستخبارات بأن القضاء يطلب هذا الجيم.
قامت هذه بفحص كل القوائم المدونة في سجالتها للممنوعين
والمساجين والفارين و المشكوك بأمرهم ..والموضوعين تحت
المراقبة ..وأقارب المتوفين وجيرانهم وزمالء العمل وسكان
األحياء و الزائرين المؤقتين  ....كل ذلك ،ولما لم يجدوا شيئا،
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فقد أبلغوا الخارجية بخطاب عاجل وسري ،يرجح بشكل كبير
أن (المطلوب) ليس مواطنا  ،و أن حدود اختصاصهم تتوقف
هنا  .فما كان من وزارة الخارجية إال أن تبلغ المجلس الوزاري
متحسسة بأنه ربما يكون في الموضوع ما يهدد الوطن.
المجلس الوزاري أحاله بشكل عاجل إلى مجلس األمن القومي
المصغر ،المنعقد بشكل مستمر ،و هذا المجلس المصغر أرسل
إلى الخارجية طالبا ـ وعلى وجه السرعة ـ التنسيق التام
والسري مع سفارات الدولة في الدول للبحث عنه بين ماليين
مواطنيها .
ـ ثم !!
عولمة :
ـ و حتى تنهي الموضوع بوقت أقل ،لم تكتف بذلك ،بل عمدت
إلى تكليف مندوبها في األمم المتحدة للطلب من مندوبي الدول
األعضاء البحث عن المذكور بناء على المذكرة الصادرة من
القضاء  ...و قد سارع المندوبون إلى إبالغ دولهم ببرقيات
كتب عليها ( بالغ السرية وعاجل جدا ) أحيلت فورا من قبل
رئاسات الحكومات إلى مجالس األمن القومي أو الوطني ـ
بحسب تركيب وتسمية هذه الجهات الهامة ـ ممهورة بخاتم
بارز بحبر أحمر ( بالغ السرية و عاجل بدرجة قصوى ) مع
تعليمات مشددة لرفع درجات التأهب في كل مقاطعات البالد ..
وقام رؤساء المجالس الوطنية بطلب عقد جلسات طارئة لبحث
هذا الموضوع بالذات ..أغلب الجلسات تمت بعد منتصف الليل
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حيث صرف لألعضاء المخصصات المالية المقررة ،و أعفوا
من الذهاب إلى عملهم بعد انتهاء االجتماع .
ـ وما هي نتائج هذه االجتماعات؟ !!
ـ معظم المتداولين هزوا رؤوسهم فاالسم (غير معروف) أبدا
 ،كثيرون قالوا  :إن هذا مكمن الخطر  ..فربما هو قائد إرهابي
كبير ينظم كل هذه الفوضى في الكرة األرضية ..والمؤكد أنه
يختبئ في مكان ما ..و لذلك فقد أصدرت معظم مجالس األمن
الوطني والقومي مذكرات (بالغة السرية و عاجلة جدا)
لموافاتها بأية معلومات و ببذل كل الجهود الميدانية للقبض
على المذكور ( حيا) للضرورات األمنية و حرصا على النظام و
استتباب األمن  .وقد تتالت المذكرات من الرئاسة إلى الوزارة
فوكاالت الوزارة الخاصة باألمن ثم إلى اإلدارات العامة للمباحث
واالستخبارات ...
أمن وطني :
مثال :قال الرئيس لضباطه :
ـ انتبهوا ..المذكور لديه قدرات عالية على التمويه
واالختباء ..انشروا كل المخبرين في كل زاوية ،ودققوا في
هويات كل المشاة .أربكوهم بالمفاجأة ..حتى وإن كان الرجل
حديديا ..ففراستكم أقوى .
علق ضابط بارز له حظوة :
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ـ نحن نعرفهم من روائحهم .
قال ضابط جديد :
ـ وضح لي كيف لو سمحت؟!!
قام الرئيس ،وقال ببرود :
ـ لدي اجتماع اآلن ..تداولوا هذه األشياء ،وكل التفاصيل فيما
بينكم ..
لبس القبعة األنيقة ..أمالها قليال حتى لمع التاج ..وهز
رأسه ..ونظر إلى ذي الحظوة :
ـ ال تنس سيكون القائد موجودا الليلة ..رتب كل شيء !!
ـ حاضر يا سيدي !!
رفع يده بتحية ..وردوا كلهم بما يليق .ثم خرج .
قال ذو الحظوة ..وقد اعتلى كرسي القيادة :
ـ نحن في ورطة .الوقت يضيق وهو طليق ..والمسؤولون
الكبار في انتظار أن نبشرهم بخبر القبض عليه .
تساءل الضابط الجديد الشاب :
ـ عفوا ..هل أنتم ـ سعادتكم ـ متأكدون أنه في أراضينا؟
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ـ علينا أن نمسح كل أراضينا حتى نتأكد من ذلك !!
ألقى بحكمته هذه في زهو واضح .والتفت إلى الضابط الشاب
الذي انكمش .
وزعت المهام .وانطلق العمل .
خاص وخاص :
المرأة ما زالت ممسكة بالجريدة ،وهي تقول له :
ـ ثم؟!
فقال :
ـ أبدا  ...تخيلي كم رصد في كل دولة لمطاردة هذا الشبح؟
ـ شبح؟ لكنك أمامي اآلن !!
ـ هم ال يعرفون أي شيء!! ولذلك فهو شبح كبير وخطير
بالنسبة لهم ..وال بد من القبض عليه .
ـ؟!!
ـ ال تضحكي ..فأنا أتحدث عن أشياء حصلت فعال ..لقد تقاربت
دول كانت متعادية .وحصلت صداقات ونسقت خطط
واستراتيجيات .وأصبح الموضوع عالميا .
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ـ وهل هناك مصالح خاصة؟
ـ بالطبع فباسم (المصلحة العامة )و (األمن الوطني أو القومي
) و االستقرار  ..كثيرون يرسمون مصالحهم ..
المرأة ترفع حاجبيها :
ـ لم أفهم؟
ـ قيل إن جيما ً أحد مقاتلي القاعدة في أفغانستان .بحث عنه .و
كتب المخبرون السريون في تلك النواحي اسمه (زبير ).لكن
المسؤولين ـ وبعد أن تدخل رجال عرب مهمون ومقيمون
باستمرار في تلك األماكن و يحملون مبالغ طائلة ـ وبخوا
ضباطهم الصغار بأن الرجل ليس باكستانيا .إنه أحد العرب .
ومن النادر أن تسمي العرب زبيرا !!
هكذا استقر األمر على ذلك ..لكن الكثيرين كانوا يضمرون أن
هذا االسم لرجل مراوغ يستخدمه من أجل التمويه ..
بعضهم قالوا إنه اسم فرنسي يتخذه بطل فلم يصور في الجبال
أمجاد قوم غابرة .
بعضهم قال إنه اسم لمكان :غار كبير وسري يخبئ فيه أقوام
مظللون أسلحة دمار و عتاد وخطط .
آخرون قالوا هو اسم منظمة مرعبة !
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وقالوا هي شركة لتصدير التوابل !
وصحفي هز رأسه باسما وقال هو مجرد حرف !
وتناقش كاتب مصري مع آخر خليجي هل ينطق جيما أو ييما.
وذهب كل إلى لغته !.
و قال رجل دين يكثر من تطيير البخور :هو جني .سأقرأ عليه
حتى يخرج من األرض !.
وقال تقي بل هو من عالمات الساعة !.
وتخاصم اثنان بأنه لم يذكر في الكتاب والسنة فهو بدعة !.
و أبرز رجل له عينان حذرتان قصاصة جريدة ممزقة ،همس
بأذن صاحبه وهو يخلل لحيته الطويلة بأطراف أصابعه قائال:
انظر كان مع الزرقاوي !.
وقال موظف نشط بل هو أحد عجائب الدنيا !.
وقال آخر هو وهم !.
و وفتح رجل لسان العرب وقرأ :الجيم من الحروف
المهجورة ،وهي أيضا من الحروف المحقورة  ،سميت بذلك
ألنها تحقر في الوقف  ،وقد جمعت في ( جد قطب )  ،وقرأ
كالما ثم قال  :الجيم حرف هجاء  ..و  ...فضحك رجل جالس
وقال :ذهبت بنا إلى واد آخر يا رجل !
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البحث استمر عن هذا االسم أيا كان .
لكن الجهود كانت تضع هدفا لها وهو أن يدلها هذا الخيط ..
ـ الخيط؟
ـ االسم هو الخيط ..سيقودها إلى االسم الحقيقي الذي سيفضي
ال محالة إلى العثور على (الكبش) بعد نثر البرسيم في
الطريق ..
ـ الكبش؟!
ـ نعم (العثور على الكبش) هو اسم العملية التي أطلقت للبحث
عن المطارد في أفغانستان  .ثم في أوروبا والشرق كله ..ثم في
العالم .ثم في الفلوجة .
ـ وما هو البرسيم؟
ـ هو الماليين من الدوالرات لمن يرشد عنه !
ـ هل تم رصد ماليين من الدوالرات لمن يدلهم؟
قالت ذلك بمكر مريب !!
ـ نعم ..
قال ذلك بتوجس يشبه سخرية غامضة .
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ضمت المرأة الجريدة اآلن بين يديها ،وقالت وكأنها تلقي
درسا :
ـ هم يتحدثون عن اإلرهاب  ...أال ترى أن له منبعا محددا؟!!
ـ ماذا تقصدين؟
ـ ما عالقة اإلرهاب بالحرية مثال؟
ـ ال ينبت اإلرهاب في مزارع تشرب من مياه الحرية .لكن
دعينا من سؤالك الشائك هذا ..أال ترغبين أن نتابع الحكاية؟
لم تنتظر جوابا منه بل أخذت تبحث في الجريدة التي في
يدها ..نظر إليها الرجل وقال :
ـ أتبحثين في هذه الجريدة عن الحرية أم عن اإلرهاب؟
لم تجب المرأة .
والرجل خال أنه يتسلل من جبال بعيدة في أفغانستان ..فوق
ظهر دابة تشق طريقها في الليل ..وقبيل الفجر يمشي على
قدمين متشققين حتى يختبئ في أي جحر .....
فجأة أطلق الرجل ضحكة مدوية مما أفزع المرأة :
ـ ما بك؟ ظننت أن إرهابيا قد اقتحم بيتنا؟!
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أكمل الرجل بقايا ضجته ،واعتدل وقال بأسى :
ـ حتى ضحكنا أصبح إرهابا  !!...اسمعي ...
ـ هات .
ـ ال تقولي بيتنا .أنت ترين أننا ندفع نصف دخلنا إيجارا..
وقطعة األرض تلك ـ وأشار إلى البعيد ـ لم نستطع إكمال بنائها
منذ تسع سنوات ..
تنهد بقوة وقال :
ـ من ال يملك بيتا فليس له وطن !!
سكن فوقهما هدوء كبير مشابه لغمامة داكنة ..
المرأة كانت تنظر إلى الرجل بحزن وشفقة .
والرجل كان يداري أال يظهر طابور خيباته أمام عيني المرأة
الالمعتين ...
ولذلك صمت
والمرأة صمتت
و الصمت طال ..
حتى رأى الرجل نفسه بعيدا جدا .فالتفت وقال :
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ـ هل لي بكوب من الشاي؟!
قفزت المرأة فرحة ومدت يدها بكوب ساخن وهي تبتسم
قائلة :
ـ ..ولكن لم كنت تضحك؟
ـ متى؟
ـ قبل قليل ..
ـ آه  ...تذكرت زعيما اختبأ في جحر !!
فضحكا .اقتربت المسافة بينهما .وأخذت عينا المرأة تتألقان.
م ّد الرجل يده .وداعب خصالت الشعر الناعمة المتساقطة .مرر
أصابعه على الخدين ،واقترب .
اقترب كثيرا حتى لم يعد يرى مسافة ما ،أو يفكر بشيء غير
مشرق .
....الجريدة ملقاة  .....والرجل ممدد .والمرأة تقول له :
ـ وماذا حصل بعد ذلك؟
ـ ماذا حصل؟ !!
ـ أقصد حكاية الماليين !!
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ـ أوه .ربما قيل إنه يقاتل في الفلوجة .وقيل أن أخاه في حائل
قد هز رأسه ومضى عندما سأله ملثمان عن أصل الحكاية .لكن
آخرين قالوا إنه شوهد يقود سيارته بالقرب من البحر .
ـ من هم اآلخرون هؤالء؟
هكذا قالت المرأة بصوت يقترب من الصراخ ..فقال الرجل :
ـ كثيرون  ...هم الذين يتعقبون الخطى .الشكاكون كثيرون.
المتطوعون كثيرون .والمواطنون تعلق في رقابهم التهم حتى
يموتوا .......
ضحكا طويال .....
كان المساء قد حل ،فأضاءت نجمة بعيدة ،عالية  ،ولها بريق
شهي خطوات رجل ينثر قصائد دافئة  ،ومرة كالزمن بجانب
بحر الدمام  .فيما تتناقل الشهب وخطوط األقمار و الهواتف
بسرية تامة تقارير عن خيط ضائع يختبئ خلف هوية باسم
(جيم !)
عند عودتي إلى البحرين ،سألني موظف الجمارك عن أحرف
لوحة السيارة ..فقلت  (:ج ي م) استخرج لي ورقة الخروج
ومدها وهو يبتسم قائال :
ج ي م = جيم .هل أنت جيم؟
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ابتسمت له ،ولم أجب حيث أمسكت جواز سفري متوجها إلى
بوابة الخروج من الجوازات.
 2004/08/24الدمام ـ حي المباركية
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الدلوبج
يمكن أن نطلق كلمة الدلوبج على بعض أشخاص هذه القصة؛
فمثالً شويلح الدلوبج ذو الوجه المدور األحمر ،و الشعر البني،
والكتفين العريضين ،والقامة القصيرة ،لم يكن يعرج كما هو
اآلن ،لكنه بعد سقوطه من النخلة الطويلة ،التي ترتفع بجانب
قلعة حسن الدلوبج  ،كسرت ساقه ،وجلس شهرين ممددا ً،
وعندما تعافت  ،كانت أقصر من األخرى ،ولكونه لم يتعود أن
يلبس نعلين ،فقد صار أعرج ،وتقبل ذلك كما تقبل مشيته سكان
قريته ،ولم يعد يعير انتباها ً لألوالد وهم يالحقونه بألفاظهم
المشينة .عاد لممارسة عمله بنشاط أقوى ،وكلما أثمرت النخيل؛
صارت أيامه ممتلئة بالمواعيد ،حتى أصبح يخط على الجدار،
بجانب باب بيته خطوطا ً طولية ،برأس منجله لكل من يعطيه
موعدا ً:
ـ السبت أكون عندك.
وعندما يأتي مزارع آخر يدقق في الخطوط المستقيمة ويقول له:
ـ األحد لك ،فالسبت عند ناصر الدلوبج.
و عند عودته قبل غياب الشمس ،من نخيل ناصر يقوم بحركة
سريعة من رأس منجله على خط ناصر ويحفره مرتين حتى
يصبح أكثر عمقاً؛ داللة إنجاز عمله.
يسكن في بيت طيني صغير ،ليس بعيدا ً عن المزارع ،بجوار
المسجد ،تالصقه دار العجوز مغيضة الدلوبج ،و التي ال تربطه
بها أي صلة غير الجوار والنكد ،و هي ال تُرى إال في الضحى،
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عندما يذهب الجميع إلى أعمالهم ،وتبقى العجائز ،فتزورهن و
تتحدث ع ّما سمعته البارحة وهي نائمة في سطحها:
ـ رأيت البارحة شهابا ً يسقط ناحية القرية الشمالية ،البد أن
غص وهو يتنحنح قبل أذان
الشياطين أغلب سكانها .المؤذن
ّ
الفجر ،البد أنه أكثر من أكل اللحم  .سمعت ضحكة زوجة شويلح
منتصف الليل ،ال أدري من أضحكها ! هل نزل شويلح إلى
المدينة؟ من كان معها؟ لم أسمع سالفة الدلوبج تضحك من قبل..
أعوذ باهلل .تعرفن ،أنا سمعي ضعيف وكذلك عيني!! ثم تقوم بعد
أن تلملم في صرتها بقايا األكل  ،تهمهم العجائز ،ويلتفتن إلى
بعضهن  ،وهن يغمزن بعيونهن الكليلة وكأنهن يتضاحكن  ،في
المساء تصعد مع درجات السطح  ،وتفرش لحافها و تستقبل
القبلة وتصلي  ،ثم تستلقي مصغية إلى أي صوت حتى يأخذها
النوم  ،وعندما يفتح المؤذن باب المسجد ترفع عنقها  ،وتتصيد
وقع أقدام المصلين  ،تعرفهم من مشيتهم  ،ونحنحاتهم  ،تحدث
نفسها وسط الظلمة ،قابعةً على فراشها  :هذا شويلح خرج من
بيته  ،يمشي اآلن بجانب السور ،يلف يسارا ًو يتنحنح بقوة ،ثم
يبصق في الخفيس  ،الذي تجاوره أشجار األثل الطويلة ،إنه
مسكن للجن،وقد أرسل هللا إليه شهابا ً خفسه وقتل الجان ،لكنهم
– دائما ً  -يعودون من جديد ويسكنون فيه  ،يقترب شويلح من
المسجد  ،ويتنحنح  ،ويدخل  ،هذا ابن خلف يتبعه ،وهذه نحنحة
موسى  ،تحدث نفسها بين يقظة ونوم ،حتى إذا كوتها أشعة
الشمس  ،لفت فراشها ونزلت مع الدرج استعدادا ً للخروج إلى
صديقاتها .
في ذلك اليوم هالتها المفاجأة ،إذ قلن لها بأن سالفة الدلوبج
ست بطنها،
حامل! أكدن لها أن ال ُمو ِلّدة لطيفة قالت ذلك ،وأنها ج ّ
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وتأكدت من ذلك ،وعندما باركت لشويلح ،التفت إليها وهو يخرج
إلى العمل متسائالً :ماذا ؟ ثم أومأ بمنجله وهو يغادر.
اآلن أصبحت مغيضة تتابع بدقة ما يحدث في السطح ،تقوم على
مهل وتلصق أذنها بالجدار الفاصل بين سطحها وسطح شويلح،
وتصيخ سمعها ،تظل هكذا حتى تتعب وتعود إلى فراشها ،لم
تسمع أي صوت من شويلح أو زوجته سالفة ،إال مرة واحدة
سمعت أنينا ً من المرأة ،وهمهمة لم تفهمها من شويلح .لكنها
وهي تتابعه خارجا ً لصالة الفجر ،سمعته يتنحنح ،ويبصق ثالث
مرات على الجن في مسكنهم.
اآلن وقد عزمت النسوة على زيارة سالفة ،فقد كانت األولى التي
تقرع الباب ،وتدفعه وتدخل متنحنحة وداعية:
ـ يا أهل البيت؟ سالفة أين أنت؟
خرجت سالفة من غرفتها تدلي بوشاح مشجر على كتفيها ،وتضع
إحدى يديها تحت بطنها المنتفخ ،وكأنها تخاف أن يسقط ،باركت
لها  ،وهي تتناول فنجان القهوة  ،وتدخل تمرة في فمها األدرد ،
وعندما تكاثرت العجائز  ،لم تمل من ترديد قولها  :متى يفرج هللا
عنك وتلدين ؟ وكانت إجابة سالفة دائماً :هللا أعلم.
في يوم آخر عال صراخ سالفة بعد صالة العشاء ،وسمعت مغيضة
شويلح يصرخ وكأنه يحملها ،بدا الصوت ينحدر ،ثم سمعت صوت
ركض شويلح ،وعرفت بعد قليل صوت لطيفة من غنتها  ،وهي
أحر من جمر ،حتى
تبسمل وتحوقل  ،وتدخل الدار .انتظرت على ّ
سمعت صراخ المولود ،ودت لو نزلت ودارت وفتحت بابهم ثم
دخلت ،ولكنها تمالكت نفسها  ،وتشاغلت بالشهب التي ترجم
الشياطين  ،حتى غلبها النوم  ،ذهبت في الصباح مبكرة  ،وسلمت
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على العجائز ،وجلست متلهفة  ،وكانت لطيفة جالسة  ،فقالت لها
:
ـ كيف المولود؟
لم تجب لطيفة ،ونظرت النسوة في وجوه بعضهن ،ألحت
بالسؤال ،ولم تسمع جوابا ً  ،أمسكت بكم لطيفة وهزتها و قالت :
أخبريني  ،تلفتت لطيفة وقالت بصوت هامس :
ـ الولد ال يشبه شويلح؟
ـ ماذا؟ من يشبه؟
ـ مدخل!! مثل مدخل الخالق الناطق!!
تفر ،وهي تقول أعوذ باهلل من
ـ قامت لطيفة ،وخرجت وكأنها ّ
الشيطان الرجيم..
تذكرت مغيضة أنها رأت الشاب مدخل بن اللقّاط الدلوبج الذي
يعمل في المدينة  -ويأتي إلى أهله مرة كل أسبوع  -أكثر من
مرة ،نعم رأته مارا ً قرب المسجد ،متجها ً إلى بيت سالفة ،وكأنه
سيدق بابها ،وتذكرت أنه قال لها مرة  :مرحبا ً يا خالة ،وهو
يمشي مسرعا ً ..
تلفتت حولها ،وفتحت عبها ،وتفلت عدة مرات وهي تتعوذ من
الشيطان الرجيم.
كثر الهمس بين النساء ،و وصل إلى الرجال ،و تشعبت األقاويل،
وكان أن ألمح إمام المسجد بأن الذين يرمون المحصنات مأواهم
النار  .لكن ذلك لم يثن األلسن عن ترديد األقاويل ،حتى جاء مطر
األيام الثالثة ،الذي جرفت سيوله المحاصيل واألنعام ،وحولت
جدران البيوت إلى طين يتساقط على من فيها .وبقيت أغلب األسر
عرايا في خيم رثة ،وفتك الجوع والبرد باألطفال ،وسمع من يقول
أنه عذاب من هللا ،وانشغل الناس بالخسائر واألمراض  ،ناسين
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سالفة  ،وابنها عبد هللا  ،الذي بدا طفالً مليئا ً بالحيوية  ،مشابها ً
لمدخل اللقّاط ، .و عندما تم زفه إلى المدرسة الجديدة في القرية
مع مجموعة أطفالها  ،عاد من يلوك الكالم  ،لكن ذلك لم يدم
طويالً  ،إذ تقاطر الرجال على مدير المدرسة الكهل  ،سائلين :
ـ من سيعلم أطفالنا؟ هل هو هذا الرجل الذي يختلف لون جلده عن
لون جلودنا!!
وكان قد قدم إلى القرية مدير المدرسة الجديدة ،ومعه معلم شاب
أسود البشرة ،رفض الرجال ذلك ،وولولت بعض النسوة في
البيوت  ،لم يطل األمر  ،فقد صلى المدير والمعلم مع الجماعة
صالة العصر ،وقام اإلمام بعد الصالة وخطب فيهم  ،قائالً بأن هذا
الرجل الذي تقولون عنه ما تقولون  ،يحمل القرآن في صدره ،
وذكرهم ببالل بن رباح .فطأطؤا رؤوسهم !
في الصباح تقاطر الرجال مع صغارهم إلى مبنى المدرسة القريب
من المسجد ،وتعجبوا كيف اصطف أوالدهم في خط طويل مقلدين
حركات المعلم ،وكأنهم جنود .قال أحدهم :
ـ هللا يخلف علينا عيالنا ،ستأخذهم الحكومة لعساكرها!!
و انصرف ،لكن ذلك لم يؤثر في الجمع الذين بان الفرح على
وجوههم ،وهم يرون األطفال يتقاذفون الكرة في الباحة المالصقة
للمدرسة ،وقد تعدى األمر أن أقسم عقيل الدلوبج أن غداء المدير
واألستاذ في بيته اليوم  ،و أطلق يمينا ً بالطالق سمعها الجميع ،
أن الذبائح تم نحرها  ،وأن الكل مدعو للغداء  ،تلمظ كثيرون ،
وسال لعاب كثيرون وهم يمسحون على كروشهم الضامرة ،
فهاهو موسم فيه لحم قد جاء  .شويلح كان مع الواقفين ،مشى
بعرجته ،وهو يلتفت إلى ابنه عبد هللا  ،ويبتسم .
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كان يمكن لشويلح وزوجته أن يطويهما زمن القرية الراكد ،لكن
إعالن لطيفة التي فاجأت جمع العجائز ،وهي تقول بثقة:
ـ سالفة الدلوبج حامل!!
ومدت كفها المعروق وهي تؤكد:
ـ جسست بطنها بيدي هذه ،هي في الشهر الثالث!!
صرخت مغيضة ،وتلفتت وحوقلت و فتحت فمها على اتساعه،
رافعة يديها ،حتى ال يقطع حديثها أحد قائلة بأعلى صوت:
ـ قبل ثالثة أشهر -نظرت بعينيها الصغيرتين للوجوه الكامدة -
كنت في سطحي ،أسبح بأمان رب العالمين ،وفجأة سمعت ما
يشبه حديثا ً ،أو همساً ،و كركرة صغيرة من سطح سالفة ،سمعتها
تقول بدلع (( أي )) .سمعت الضحك ،وسمعت خطوات نزولها مع
الدرج هي ومن معها ،قالت وهي تئن وتضغط بيديها على
صدغيها:
ـ ما نمت تلك الليلة ،سمعت سالفة ،كأنها ..كأنها ....
قالت عجوز:
ـ خافي ربك ،يمكن صوت ولدها عبد هللا.
وقالت أخرى:
ـ لم تفقدي سمعك ونظرك ،بل حتى عقلك ،لقد خرفت يا مغيضة..
خافي ربك!!
قامت فرحة منتشية وهي تقول:
ـ قلت لكن من زمان ..هاهي سالفة حامل!!
خالل يومين وصل حمل سالفة إلى كل الدور ،ووقف أحد التالميذ
ضاحكا ً في وجه عبد هللا شويلح الدلوبج قائالً:
ـ يقولون أمك حامل!
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ضحك التالميذ وداروا حول عبد هللا حتى دخل المعلم األسمر
فصمتوا.
في مساء صيفي رأت مغيضة مدخل اللقّاط يدس شيئا ً في يد عبد
هللا ،لم تسمع ما قال له ،و مر بالقرب منهم المعلم األسمر ،لم
يلتفت كثيرا ً ،مضى حتى نهاية الشارع الصغير ،اقتربت حتى رآها
مدخل ،وقالت له:
ـ هل هذا هو المعلم؟
ـ نعم .لقد ذهب ليودّع إمام المسجد..
ـ لماذا؟
ـ يقال إنه نقل إلى المدينة؛ بناء على طلبه!
تذكرت مغيضة هذا اللقاء في يوم حار ،وهي تركض بعد الظهر
إلى دار شويلح؛ لتحضر والدة الطفل الثاني ،منعتها لطيفة من
التقدم إلى صحن الدار ،قالت لها زاجرة:
حارة ،دعي المسكينة تلد بسالم .
ـ انتظري هنا ،ال تدخلي ،عينك ّ
انتظرت وانتظرت ،وانضم إليها بعض النسوة وأطفال فضوليون،
حتى إذا صرخ بكاء جديد غطى عليه صراخ لطيفة بأعلى صوت،
وقف الجميع وقد توقعوا أن سالفة قد ماتت ،أقبلت لطيفة ،وهي
مكفهرة  ،وقالت :
ـ اخرجوا جميعا ً ،سالفة لم تمت ،أين شويلح ،لقد جاء له ولد!
نادت على عبد هللا ،فانطلق األوالد يبحثون عنه وعن أبيه ،زفرت
وهي تهوي على األرض ،وقالت :
ـ المولود أسود!!
انطلقت عدة صيحات ،وتهليالت ،ودمعت بعض العيون ،وانسحبن
خارج البيت ،جلست لطيفة على األرض تهز رأسها  ،و تنتظر،
جاء شويلح قبيل الغروب  ،فقالت له وهو يتخطاها داخالً :
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ـ مبروك الولد.
بكت أكثر من واحدة من القابعات حول الباب ينتظرن! لم يسمعن
أي صوت لشويلح ،وبدأن مع المغيب ينسحبن إلى بيوتهن ،و
ينشرن الخبر  ،في الصبح وجد ت مغيضة باب منزل شويلح
الطيني الصغير مفتوحا ً ،عند دخولها فرت من أحد الغرف المظلمة
قطة سوداء  ،دارت في صحن البيت ،نادت  ،وأطلت في الغرف
كلها ،كان الشال المشجر مرميا ً على األرض ،والبيت خال ،تذكرت
وهي تروي القصة للوافدات من العجائز :أن اإلمام وبعض
المصلين أخذوا شويلح ،البارحة  ،وقادوه إلى زاوية في أقصى
المسجد  ،بعد انتهاء الصالة ،وخروج المصلين  ،قالت :إنها
شاهدتهم بعينيها ،وهم يهزون أصابعهم في وجهه  ،وأنه نكس
رأسه ،لكنها لم تسمع أي شيء مما دار.
تلفتت النساء بفزع ،وغادرن الدار ،وهن يسحبن معهن األسئلة:
ـ هل تم قتل المرأة والطفل األسود وعبد هللا والدلوبج؟
ـ هل ذبحهم الدلوبج؟
ـ هل قام اإلمام ومن معه من الرجال بتكميمهم ،وأخذهم ،ورميهم
في البئر المهجورة قرب الجبل.
وعندما عاد األوالد ،ذلك اليوم من المدرسة مؤكدين أن عبد هللا
بن شويلح الدلوبج لم يحضر اليوم في المدرسة ،ركض بعض
األوالد إلى البئر البعيدة ،لم تواتهم الجرأة على أن يطلوا في
فوهتها الواسعة السوداء  ،غير أنهم أصاخوا السمع ؛ علهم
يسمعون بعض األنين  ،و عندما يئسوا  ،عادوا عصرا ً يتقاذفون
كرة القماش ناسين كل شيء .
االثنين ،حزيران 2011 ،06

102

الوردة
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ـ هذا الورد ال يتكلم ،لكنه يقول كل القصائد!!
قال سامي و باقة الورد تهتز جذلى في يده ،وهو يترجل من
سيارته ،و يتجه إلى باب المدرسة التي تعمل بها حبيبة قلبه ـ كما
يردد على أذنيها الصغيرتين دائما ً ـ دائما ً يقول لها وهو يقترب
من عنقها ليقبله أذناك الحمراوين صغيرتان ،وأنا أحبهما ـ تضحك
وتحمر وجنتاها وهو يضمها ويحتويها كلها في صدره  ،ويقبل
شفتيها الفراولةـ كما يقول أيضا  .حبيبته زهرة ،ال تنسى أنه
أطلق عليها زهرة (روحي)  ،وهي تذكره بهذا كلما أغضبها في
فترات متباعدة  .تقول له بعينين نصف مغمضتين :
ـ كيف تقول هذا لزهرة روحك!
فيقفز ويضمها كما يفعل كل مرة ،ويعض أذنها أحيانا .فتصرخ،
وتهرب ،ويلحق بها حيث يضمهما الفراش.
في هذه المدرسة تعمل زهرة ،واليوم هو عيد زواجهما األول،
وقد تشاغل عنها حتى ال تذكره مضمرا ً أن يفاجأها بهذه الورود
في موقع عملها .توجه إلى باب المدرسة ،فقفز الحارس متوجها ً
نحوه  ،الحظ ـ سامي أن الرجل يعرج قليال  ،وأن لحيته بيضاء
وطويلة وبفمه مسواك ،وشماغه غير نظيف ،ابتسم لنفسه قائال:
( غير مهم ) .اقترب من الرجل وقال:
ـ مرحبا ً
ـ وعليكم السالم ..نعم؟
ـ معي هذه الباقة (ورفعها أمام الرجل ) لزوجتي !!
ـ زوجتك؟ من هي زوجتك؟
مدرسة هنا!
ـ زوجتي ّ
ـ من هي؟
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ـ زهرة العبد هللا!!
ـ وماذا تريد أنت؟
ـ أريد أن أعطيها هذه الورود!
ـ هذا ممنوع! أعطها لها في بيتك!
ـ لكني أريد مفاجأتها!
ـ ما فهمت ..سأكلم المديرة..
ترك سامي وتوجه إلى غرفة صغيرة محاذية لباب الحديد الضخم
للمدرسة وقال:
ـ يوجد رجل معه ورد يريد أن يعطيه لزوجته ..طيب طيب .وأقفل
السماعة.
والتفت إلى سامي قائال:
ـ أعطني هويتك!
ـ لماذا؟
ضحك الحارس وهو يضرب بيده على فخذه وقال:
ـ هل بنات الناس لعبة؟ من أدراني أن لك زوجة هنا؟ هل تغشني؟
هل أنت محتال؟
وأخذ يرتعش مهددا بإصبعه ..سامي قال بهدوء:
ـ ال يا عم .زوجتي هنا فعالً.
رد الرجل بقسوة:
ـ هات الهوية وال تكثر من الكالم ،فلست ع ّمك!
وضع سامي باقة الورد فوق ثالجة صغيرة ،وأخرج بطاقة هويته
وسلمها للرجل .حدق فيها الرجل ناظرا إلى الصورة وإلى وجه
سامي .ثم طرق باب الحديد العالي بسلسلة مفاتيحه ممتعضا .بعد
قليل جاءه صوت امرأة من الداخل تنادي (يا هللا ..يا هللا) ففتح
الرجل فرجة صغيرة تسمح بدخول كفه وذراعه ،و أدخل هوية
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سامي ،ثم أخرج يده بدونها  (..سامي يقول لنفسه من غير سبب
 :أكيد المرأة التي تصرخ يا هللا يا هللا أخذت هويتي إلى المديرة .
)!
ترك الرجل سامي وجلس على الكرسي .بعد قليل جاء مجموعة
من سائقي حافالت نقل الطالبات ،حياهم الرجل وقادهم إلى الغرفة
الصغيرة .جلسوا على البساط المفروش على األرض مستندين
إلى مجموعة من المخدات الحمراء الباهتة .وأخذوا يشربون
الشاي .ابتعد سامي قليال ،ووقف على الرصيف مقابل باب
الغرفة .مضت نصف ساعة وهو يسمع أصوات الرجال وهم
يطلقون النكات ويتبادلون األحاديث .سمع مجددا الصوت المنادي
(يا هللا ) ركض الحارس إلى باب الحديد الضخم  ،و فتح فرجة
الباب الصغيرة ،و أدخل يده ثم أخرجها قابضاة على الهوية (
فرح سامي ،وأقترب من باب الغرفة الصغيرة ناظرا إلى باقة
الورد ) الرجل توجه الى الهاتف األبيض الصغير المعلق على
الجدار داخل الغرفة ..رفع السماعة  ،وسامي يمد عنقه ويشاهده
وهو يضغط على الرقم ( صفر) يخمن سامي أن هذا رقم المديرة،
الرجل ينتظر  .وينتظر ..ثم يهز رأسه ،ويقول :نعم ..نعم .وينظر
إلى سامي و يردد :نعم نعم .يقفل السماعة و يلتفت إلى الرجال
الجالسين ويقول ملوحا بيده في الهواء بما يشبه دائرة  ( :وهللا
بالوي ) وهو يقترب من سامي ويناوله بطاقته قائال :
ـ هذه ال تصلح!
ـ كيف يا عم؟
ـ ال تقل يا عم .فأنا موظف حكومي أقوم بعملي .مديرة المدرسة
تقول إن هذه البطاقة ال تثبت أن لك زوجة في هذه المدرسة!!
ـ ولكن ...
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ـ ال لكن وال يحزنون! احضر دفتر العائلة الذي فيه اسم زوجتك
حتى نتأكد!
ـ مم تتأكدون؟ زوجتي هنا .واليوم عيد زواجنا! قل للمديرة اسم
زوجتي وهي تتأكد منها؟
ـ دفتر العائلة .هكذا طلبت المديرة .ال تعطلنا عن عملنا!
ـ يا أخي..
وبغضب قفز الرجل مقتربا من سامي مزمجرا:
ـ مرة عم ومرة أخ! أنت ما تفهم قلنا لك دفتر العائلة وإال ....
قال سامي:
ـ وإال ماذا؟!
رد الرجل ببرود الرجل المتعود على مثل هذه اإلجراءات:
ـ نتصل بـــ (الهيئة *) وهم يعرفون كيف يتفاهمون معك .وانطلق
مجيبا على صوت الهاتف المعلق..
نظر سامي إلى السماء ،ودار حول نفسه ،ملوحا ً بباقة الورد..
ابتسم ،وهو ينظر إلى الرجل يهز رأسه ،سمعه يقول  (:نعم نعم..
موجود) وهو ينظر إليه .أقفل السماعة وتوجه إليه قائ ًل:
ـ يا رجل إعمل ما تريد في بيتك .نصيحة؛ جنّب نفسك المشاكل!!
ابتسم سامي ،وقال بهدوء:
ـ أرجوك!
ثم وهو يلتفت رأى سيارة (الهيئة) تزاحم السيارات قادمة من
أقصى الشارع .انطلق إلى سيارته وقذف بالباقة في صندوق
السيارة ومشى.
بعد الظهر جاء ألخذ زهرة من المدرسة .أوقف السيارة بعيدا عن
باب المدرسة ،واتكأ على مقدمتها .أقبلت زهرة مستعجلة وسط
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الزحمة .رأى عينيها تبتسمان له من خلف النقاب* ،ركبت وقالت
له بصوت ضاحك:
ـ كنت أتوقع منك مفاجأة!
لم يرد ،زفر ،و أدار مسجل السيارة على أغنية (زمان الصمت)
لطالل المداح ،وضغط على دواسة البنزين.الذت زهرة بالصمت،
تاركة دمعتين تنحدران و تمتزجان بقماش نقابها األسود* .
يوم الخميس ،وهو يضع أغراض رحلته إلى البحر برفقة زهرة.
وجد باقة َو ْر ِد ِه في صندوق السيارة وهي جافة .أخذها ووضعها
في برميل القمامة المنتصب بجانب البيت.
ب .ب2011/20/11 .
* الهيئة :هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية.
* النقاب :غطاء أسود لكل الوجه به شقان للعينين فقط.

األيام القادمة
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لوح لي أخي الكبير ،و هو يقف أمام بيتنا الطيني الواقع في طرف
المدينة :خذ السيارة ،و هات لنا الماء !
ركبت السيارة ،وذهبت إلى البئر القريب .تفاجأت بأن سيارته
متوقفة هناك .تساءلت لماذا؟ كان عامل البئر ضجراً .قال إن
المكينة متعطلة .قلت هل بالبركة شيء؟ قال :المياه فيها وسخة.
كان رجل يقف بقربنا بشاربه المعقوف ،وبدلته الصوفية ،تقدم و
أط ّل في البئر ،و قال لي  :أيها الشاب ،المياه في البئر موجودة .
انظر! كانت المياه تمأل قاع البئر .شعرت بصفائها وبرودتها.
التفتنا إلى العامل .فمشى بعصبية وهو يؤشر بيده إلى المكينة..
كانت الزيوت تلطخها من كل جانب .حاول إدارتها ولم يفلح ..فأخذ
يصرخ متذمراً ..ويقول :إن صاحب البئر قد وضعها هنا منذ
سنوات ..وهو ال يأبه .إنه ال يأتي هنا ..قال الرجل ذو الشارب:
لديه بئر ماء في بيته !  .كنت على حافة البئر فقال :انتبه .قلت
سأذهب إلى البئر األخرى ،و أشرت إلى سياج قريب .قال الرجل:
ال تستطيع فهي مسيجة وصاحبها يقول إن الماء فيها مالح! .
ابتسم وبانت أسنانه المثلمة من تحت شاربه وهو يقول :حتى ال
يلح الناس .ثم أضاف ممتعضا :لكن من أين يشرب الناس؟! ثم
أضاف بأسى :حتى الماء نشتريه! قمت يائساً ،ومشيت بالسيارة
الصغيرة التي أخذت تهتز ،وكأنها ستتوقف .نظرت إلى عداد
الوقود كان في منتصفه .ربما مكينتها مستهلكة .أخيرا ً وصلت إلى
قرب المنزل .كان أخي الكبير يقف مبتسماً! ّ
هز رأسه وقال :ألم
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أقل لك أنه ال يوجد ماء !! قلت أنت قلت لي هات لنا ماء !! لوح
بيده عاليا ً وأخذ ينظر إلى جهة البئر وكأنه يراقبه .تساءلت لماذا؟
ثم نزلت من السيارة ،وتوجهت إلى بيت صديقي عبده .دخلت
الباب الصغير المفتوح و رأيت خاله األعور يجلس على بساط
صغير ،بجانبه سرير نوم مفرد و نظيف  .قال عبده هامسا  :خالي
أعمى  .وعينه هذه التي تراها مفتوحة ال يرى بها منذ سنوات.
امتعض وهو يشير إلى عينيه ،وقال لقد انطفأ ضوئي أنا أيضاً.
هل تأخذني في نزهة .ركبنا دراجتي الهوائية .كان يجلس خلفي
وقد تشبث برقبتي .مررنا بشارع صغير مترب ،ثم فضاء تكدست
فيه الكثير من بيوت الشعر والخيام والعشش .ثمة سيارات شرطة
كثيرة .ورجال ونساء يحاججون سائق جرافة البلدية وهو يهم
بهدم عشة ..كانت الضوضاء كبيرة ،والغبار يلف المكان .سمعت
كلمة الحكومة تتردد .رأيت قبضات الرجال ترتفع وتنزل ..أطفال
كثيرون يقفون في مداخل بيوت الشعر وكأنهم ينتظرون حافلة
المدرسة .أحس بتوتر عبده وهو يقول صف لي كل شيء ..قلت
له هنا زحمة كبيرة ،وجرافة وسيارات شرطة .قال البد أنهم لم
يجدوا مكانا يسكنون فيه غير هذه األرض .هل هنا أسيجة؟ قلت
نعم :قال هذه أرض مملوكة .ثم أطلق آهته الممدودة التي يقولها
عندما يحزن .الحت بساتين نخيل .مشينا بالقرب من مجرى ماء
جاف وكدنا نصطدم بنخلتين أختين نبتت بينهما شجرة سدر
ضخمة ارتفعت أغصانها عاليا .قرعت جرس الدراجة ،فطارت
عصافير كثيرة مذعورة .أوقفت الدراجة .قال عبده إنه يشم رائحة
نخلة .فك رقبتي ونزل مادا ً يده ،كاد أن يسقط ورجله تصطدم
بحجر .أخيرا ً قبض على جذع النخلة ،أحاطه بساعديه الصغيرين.
كان منظر ظهره يوحي بطبقات من الحزن والبكاء .ركضت إليه،
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ونظرت في وجهه .رأيت قطرات دمع صغيرة منحدرة من عينيه.
فككت اشتباكه بالنخلة ،وعانقته .قال صف لي كل شيء ،فسأكتب
كل هذا .قال ذلك و وجهه يختلج  ،وشفتاه ترتعشان  .ضرب
األرض بقوة وهو يقول :هؤالء ..ثم صمت طويال وهو يؤشر
بسبابته إلى جهة غامضة في المدينة  ....غدا لن ترى شيئا
أخضر .ثم أطلق آهته الممدودة ..و أخذ يئن ،أمسكت بيده و أنا
أشعر بأن صدري يضيق ..كنت حزينا ً وحائراً .قدته على مهل إلى
الدراجة .ارتفع ـ من بعيد ـ مكبر صوت ينادينا .عودوا ..رأيت
أخي الكبير يلوح بيده من فوق تلة مقابلة ،كان يقف بجانب
سيارات الشرطة التي تشع أضواؤها .أشار أن ننحدر عبر
المزرعة لنصل أسرع .قال عبده لو تعيدني إلى البيت .قلت:
سنعود لكن الشرطة ينتظروننا اآلن! .قال  :قل لهم إني كاتب ،
وقد حصلت على عدة جوائز ! ال تقل لهم إني أعمى .قل :إنه
مريض! مرقنا بين النخيل حتى توقفنا بجانب السيارات .تقدم رجل
وحياني قائال :ما هذا الشيب في لحيتكِ .ل َم لَ ْم تحلقها؟ هززت
رأسي وقلت :هل تعرفني؟ قال  :نعم  ،أنت الذي كنت تعمل في
المكتب  .لقد زرناكم قبل خمسة عشر سنة .قلت :و ماذا تريد؟ قال
 :ستذهب معنا إلى المكتب لتوقيع إقرار بأنه ال يوجد مخلفات
ضارة !! .قلت :ولكنني كنت موظفا ً فقط ،وقد عملت فيه سنة ،ثم
انتقلت إلى مكتب آخر  .قال  :ولو  ..ألم تعمل في المكتب؟ لقد
كنت تدخل فيه وتخرج منه سنة كاملة! إذا ً عليك الذهاب والتوقيع.
ثم أمسك بيدي .كان أخي الكبير يقف مالصقا ً لي .لكز خاصرتي
بكوعه ،وهو يرخي مكبر الصوت من يده قائالً من خلف بسمة
غامضةَ :وقّع ! هذا روتين؛ فلن يحصل شيء! سألته بهمس :هل
حصل شيء؟ قال  :يجوبون المدن اآلن ألخذ تواقيع كل من عمل
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في المكاتب  .إنه روتين احتياطي !! قال ذلك و ابتسامته تتسع،
الحظت أنه يوجهها إلى الرجل الذي يمسك بي .قاد أحد الرجال
عبده إلى سيارة .فقلت بصوت مرتفع  :اتركوه فال عالقة له
باألمر  .إنه مجرد كاتب .ضحك الرجل الذي يقوده ،وقال :ألم
يكتب عن المكاتب ؟  .نحن نعرفه! رأيت عبده يلتفت إلى باسما
ويغمز بعينه التي ال يرى فيها .ركبت في سيارة أخرى مع الرجل
الذي سأل عن لحيتي ،وانطلقنا  .مررنا بجرافة البلدية وقد اختلط
هديرها بأعمدة الغبار .وبالقرب بيتنا كان يقف رجل يشبه أخي
الكبير ،ملوحا لنا بيده .وقد اتسعت ابتسامته الغامضة التي
الحظت أنه يوجهها إلى سيارات الشرطة المتوقفة بالقرب من
البئر.

 2009/04/10الدمام

نص بعدة وجوه
ٌ
البشت*
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في الثامنة فتح الباب ،ودخل الضوء ،فهفهفتُ بأطرافي للهواء
الجديد ..مرر صاحب الدكان عينيه على صفوفنا المعلقة ،وركض
العامل ِصدّيق ماسحا ً بمقشة الريش ما علق على أغطيتنا
البالستيكية من غبار .دخل رجل نحي ٌل ال ٌ
هث ،وبعينين زائغتين،
إلى الدكان  ،ألقى سالما ً سريعا ً وقال :

ـ أريد بشتاً!

ـ ح ّياك هللا ..هكذا قال التاجر ،وأومأ بيده محييا ً وداعيا ً للجلوس:
بضيق وكأنه يصرخ :ال ..أنا مستعجل!
تفضّل  .نطق الرجل
ٍ

ـ ولكن ما هي المناسبة؟ وما النوع الذي تريده؟

أشار الرجل إلى جهة قريبة قائالً :أريده للسالم ،سأقابله  .ابتسم
قليالً و هو ينظر إلى مالبسه ،وقال :يقولون ال بد من لبس بشت
 ،أنا في وضع غير طبيعي !

ابتسم التاجر بمرح العارف ببواطن األمور ،وقف وقال :طبعاً..
طبعاً ..ال بد من بشت لمثل هذه المناسبات .م ّد يده وجذبني ولوح
قربني من عيني الرجل و
بي في الهواء بحركة استعراضية ،ثم ّ
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هو يقول :هذا مناسب  ..وسعره معقول .تفحصني الرجل ،ولمس
نسيجي ..وقال  :بكم ؟ التاجر :بألف وخمسمائة لاير  ..أدار
الرجل وجهه رافضا ً وقال :هذا غا ٍل! طبطب التاجر على كتفه
وهو يقول :الغالي يرخص لك ..بكم تريده؟ نطق الرجل وهو يدير
عينيه بحركة عصبية :بألف .التاجر  :ال  ..ال ..هذا حساوي**،
مصنوع باليد ..انظر ..انظر ..ال يمكن أن أبيعه بأقل من ألف
ومئتين ..وألجلك فقط!

وضعني الرجل على كتفيه ..عدل التاجر من الوضع و هو يبتسم
مردداً :هللا ،هللا ،جميل ،جميل .نقده الرجل المبلغ ،ولفني على
جسده ،وخرج مسرعاً ،وعند الزاوية ،بدا الشارع طويالً فركض
...تمهل ،و نحن نقترب من قصر كبير ،وسمعته يهمس لنفسه:
لو أخبروني عندما اتصلوا وطلبوا مني المجيء لمقابلته بأن
ألبس بشتا ً لما تعرضت لإلهانة  .الشاب الطويل الوسيم قال لي
بازدراء ،و أنا أهم بدخول بوابة القصر:

ـ قف .أين البشت؟

ـ البشت؟
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ـ نعم ال يسمح بالدخول والسالم لمن ال يلبس بشتاً ..ثم أشار لي
بأصبعه نحو السوق:

ـ هناك ..اشتر بشتا ً وتعال .فركضت ..ها أنا اآلن أرتدي البشت،
ولن يستطيع أن يمنعني من الدخول إلى القصر والسالم .

عندما رآني الشاب الطويل الوسيم ابتسم ،وأحنى يده قليالً وهو
يرحب طالبا ً من الرجل الذي يلبسني الدخول ،كانت ابتسامته تشبه
الهمس  ،والبشت الفاتح الذي يلبسه يختلف عني  .ربما هو
صناعة حساوية أصلية ،وليس صناعة يابانية مثلي ،وقد الحظت
أن قصب الكتف من النوع الذهبي الغالي .ال بد أنه كبير المقام.
غير مهم ،فهاهي مجموعة من ظهور البشوت تمشي في
الممرات ،وتقطع الطرق الكثيرة في القصر ..البشوت تتحرك في
كل مكان  ،وهذا صاحبي يقودني صاعدا ً مع الدرج  .لم لم يركب
المصعد كهؤالء البشوت؟ ال شك أنها بشوت غنية لكبار ..نحن
نصل اآلن إلى صالة واحدة .بشت أنيق يقودنا إلى الكراسي.
أجلس في مقعد ليس بعيد عن الباب .يجلس بجاني بشت يشبهني،
وتفوح منه رائحة عطر رخيص .يمر شاب يتمنطق بحزام أسود،
ومالبس مزخرفة ،ويمرر علينا ـ نحن البشوت الجالسة ـ
البخور ،يتغلغل الدخان في أحشائي ،احتفظ ببعض الرائحة الطيبة
لطرد عطر جاري  .يقبل شاب ممنطق آخر ،ويصب من الدلة
القهوة .الفنجان صغير والمع وحار .ترتبك يدي وتندلق القهوة
على طرف جاري البشت ،يصرخ البشت الرجل ويقف ،وبسرعة
115

البرق يأتي بشت بشاب أنيق و يهمس  :حصل خير  ..حصل
خير ،بينما ينحني عامل صغير على تنظيف القهوة عن المقعد
المخملي .تنتهي هذه الجلبة مع إعالن بشت وديع بقوله :تفضلوا
إلى القاعة الرئيسة ..تتدافع أكتاف البشوت ،وأكاد أسقط ،لكنني
وصلت ،وجلست  ،وكنت غير بعيد عن الباب أيضا ( فالمقاعد
األمامية محجوزة )  ،وقفت في الطابور حتى جاء دوري ألمد
يدي وأسلم  ،ثم أعود إلى مقعدي السابق  ،وأجلس  .دارت كلمات
كثيرة ،وخطب ،وتصفيق  ...ثم وقفنا .وأعلن لنا البشت الوديع
الشكر ،وهو يؤشر إلى الباب .خرجت البشوت؛ بعضها استخدم
المصعد ،أما الرجل الذي يلبسني فقد نزل مع الدرج الطويل من
الدور الثاني  ،وقبل الخروج من البوابة الخارجية تعثرت رجله ،
وكبا ،و انسلختُ عنه  ،كانت األرجل كثيرة  ،وصاحبي قام
مضطربا ً  ،فأمسك بعضديه حارسان  ،سحباه بعيدا ً عن الممر .
كنت على األرض ،و األرجل تدوسني وتسحبني ،تدوسني
وتسحبني إلى الشارع  ،حتى وصلت إلى الخارج  .وصلت
الرصيف و أنا ممتلئ بالغبار ،وإذا بشاب صغير يخطفني ،ويلمني
إلى صدره  ،ثم ينطلق راكضا ً إلى صف األشجار القريبة ،حتى
إذا ابتعد التفت وهدأ  ،وأخذ يتفحصني  ،ثم التقط كيسا ً فارغا ً ،
وحشاني فيه  ،وأمسكني بيده  ،وتوجه إلى زقاق صغير وهو
يصفر بمرح  ،كنت أسمعه وهو يركل الباب بقدمه ويصيح  :أمي
أمي ..ملوحا ً لها بالكيس .تخطفه أمه ،وتفتحه ،وتصرخ  :هذا
كنز ! ثم تحضن الشاب .فيأتي رجل نحيل له لحية مهلهلة،
ويأخذني ،ويلبسني  ..يدور ويدور ،ويرقص قائال :أخيرا ً صار لك
بشت يا سعيد ! تسحبني المرأة منه بغضب ،وهي تقول :هذا ليس
لك  .نحتاج إلى ثمنه لألكل والكهرباء .تطويني ،وتمد يدها إليه
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وهي تقول آمرة :خذه إلى المغسلة  .وسنبيعه .يحني الرجل
رأسه ،ويضعني في الكيس ،ويخرج صامتاً.

في المساء كانت رائحتي طيبة ،وعامل المغسلة يضعني في كيس
بالستيكي طويل والمع  ،ويسلمني للرجل ذي اللحية المهلهلة،
يمشي بي الرجل إلى السوق ،يدخل دكان صاحبي األول ،
ويعرضني عليه  .يقلبني صاحبي األول بدون اهتمام ،ويعيدني
إلى ذي اللحية:

ـ هذا مستعمل!

ـ أال تشتريه؟

ـ ال نشتري المستعمل!

ويشير إلى صفوف البشوت المعروضة في الدكان ..انظر ..لدينا
الكثير ..يقف ذو اللحية محتارا ً وكأنه يهم بالبكاء ،وأنا أتدلى من
يده ،وكأنني ميت ..يلتفت إليه صاحب الدكان ويقول  :من أجل
مجيئك سآخذه بمائة لاير  .يرد الرجل بانكسار  :أنا صاحب أسرة
وهذا بشت جيد ! ينهره التاجر قائال :هذا تقليد ..هل تعلمني؟
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يستغفر الرجل وكأنه ينتحب .يهز صاحب الدكان رأسه ويقول
بأسى :الحول وال قوة إال باهلل .خذه يا صدّيق مشيرا ً إلى العامل
الناعم ،وهو يفتح درج نقوده ويسلم الرجل مائتي لاير .يخرج
الرجل ،فيلتفت التاجر إلى عامله قائالً :انزع ورقة المغلسة،
وعلقه مع البشوت الحساوية الجديدة .

يقفل درجهُ ،و يضع المفاتيح في جيب ِه ،يطفئ العامل النور ،و
يغلق الدكان .

الكرسي:

أنا كرسي منسي؛ رميت منذ زمن فوق الرمل ،حتى أنقذني شاب
وجد فرصة أخيرة في وظيفة حارس لمقر الحفل ،أخذني ،ومسح
الغبارعني  ،وعدل رجلي العوجاء ،ثم وضعني قرب باب الخيمة،
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ي
وانتصب أمامي.و عندما تخلو الخيمة إال من العمال ،يجلس عل ّ
كمدير مسؤول ،واضعا ً ساقا ً فوق ساق  .في الصباح جاء عمال
كثيرون ،وعال ضجيج وهرج ،وجلبت مقاعد وبسط و مفروشات
و سجاجيد و أسالك..؛ وأدخلت في الخيمة  .خال المكان في
الظهيرة .ذهبوا لألكل أو القيلولة ،ساقني الفضول ال أكثر إلى أن
أقوم من مكاني وأدخل الخيمة ،قلت ألرى ماذا يصنعون! رأيت
أوان
األرض وقد مهدت برمل ناعم ،رش عليه الماء ،و وضعت
ٍ
فخارية عند المدخل انتصبت منها نخلتان خضروان صغيرتان من
البالستك ،وفرش سجاد بالستيكي عند المدخل ،وضعت فوقه
كراس بالستيكية عنابية ،وفرش بالوسط سجاد أحمر
صفوف من
ٍ
يغطي الممر حتى نهاية الخيمة الطويلة .عددت صفوف هذه
صف عشرة .مشيت إلى
الكراسي فوجدتها عشرون صفا ً في كل
ٍ
الداخل فتغير لون السجاد إلى سجاد منسوج من خيوط حمراء
وبنية ،وقد وضع فوقه عشرة صفوف من الكراسي الحديدية
صف عشرة .مشيت إلى األمام فتغير نوع السجاد
العنابية ،في كل
ٍ
إلى لون أحمر ناعم تتقاطعه خيوط عنابية ،وقد صف فوقه خمسة
كراس معدنية عنابية ِكسيت مقابضها بلبادات مخملية
صفوف من
ٍ
ناعمة ذات لون عنابي مطفي .في كل صف عشرة .ويليها
سجادات جميلة أكثر نعمومة ،وقد وضع فوقها صفان من
الكراسي الجلدية ذات أيد مكسوة .في كل صف خمسة كرا ِس ،
يليها مباشرة صف من المقاعد الوثيرة بمقابض مذهبة ،كان في
الوسط كرسي وحيد  ،المع مكسو بقماش زاهٍ ،وقد استقرت أمامه
طاولة جميلة ،تحمل فوقها باقة ورد  ،وعلبة مناديل مربعة ،وفي
الجانبين وضعت ستة مقاعد شبيهة،أقل ارتفاعا.تملكني
الذهول،أدرت بصري في المكان ،لم أسمع صوتاً ،فقررت أن أقعد
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على الكرسي الوثير .ولم ال؟ قفزت عالياً ،وغصت في المقعد
الوثير.

المصنع:

 الصامتون قليلون ،وال رزق لك معهم .والكبار قليلون ،فاقتربمنهم ،تجد رزقك مع المتجمهرين ،وهم كثيرون ،إن رزقك من
أرزاقهم  ،س ّهل لهم األمر ،خلّصهم من الحيرة والتردد ،وضع قوة
بضاعتك في أجسادهم ،تنفتح لك الدنيا.

ال عليك من لغط من يمر بك شامتاً ،أو يسبك رافضاً ،امض في
عملك دون هوادة ،فالوقت لك اآلن.

هذا قول أبي وهو يسلمني مفاتيح متجره ،طاعنا ً ،منسحباً ،مانحا ً
إياي نصائح خبرته الطويلة  .كنت أعرف بعض هذا ،وقد تعهدني
بعد الثانوية ألعمل معه في دكانه .يخطط وأنفذ .يوجهني إلى جهة
ما ،فأعود بربح وفير ،حتى أصبحت مهمته اإلشراف فقط.

كان هذا من سنوات ،أما اآلن فلي دكان في كل إدارة ،و وزارة،
وشركة ،ومؤسسة ،ليس شرطا ً أن يكون لي مكتب و أجهزة،
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وأثاث .ال لزوم لذلك ،فتجارتي ال تتطلب كل هذا ،إنها باختصار
تقدم بعض األدوات التي يحتاجها الكثيرون لزوم التقرب أو الترفع
في متطلبات عملهم أو مكانتهم في المجتمع .أبي يقول إنه مخترع
هذه األدوات ،لكنني أشك في ذلك بعد قراءتي للتاريخ ،ومسير
الدول والمجتمعات .ربما يكون األقرب إلى الصحة أن أبي قد
طورها بما يتالءم والظروف المحلية .

في كل مكان يوجد به رأس مدبر يتحلق حوله مجموعات
ومجموعات ألهداف وأغراض شتى .أغلبهم ال يحملون مؤهالت
التقرب والكالم .متجرنا يمدهم بقطعة صغيرة كلون البشرة،
تلصق في آخر سلسلة الظهر بعد أن تدهن بقعة صغيرة بدهن
خاص (من تركيب أبي فعالً) ،وتستر بالثوب ،فيقوم الرجل وقد
بان استعداده إللقاء خطبة مديح فريدة أمام الرجل المقصود.
القطعة تساعده .بعضهم يضعها ليقول قصيدة عصماء ،أو يلقي
خطبة حماسية ،آخرون ال يريدون غير أن تبدو وجوههم ودودة
تمتلئ بابتسامات مشعة أمام الرجل المقصود!

وهكذا لم نعد نبحث عن زبائن .فأمورنا التجارية متنامية ،وفي كل
موقع لنا مندوب يقوم بمايلزم.

الذيل:
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نحن الجالسون ،يعلو تصفيقنا بعد انتهاء الخطبة ،ممتزجا ً بالغبار
المتطاير.

---------------------------------* البشت :عباءة خفيفة للمناسبات.
** تشتهر منطقة األحساء في السعودية بصناعة البشوت الجيدة يدوياً.
الدمام ــــ 2010/5/5

صانع الملح *

البيت الطيني الكبير داخل المزرعة ،تحيط به أشجار النخيل و
التفاح والتين والرمان ،وهو عائد من المسجد مقتربا ً من الباب
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شم الرائحة اللذيذة ألرغفة الحنطة ،فتح الباب مبتسماً ،وجدها
بجانب النار تقرب الدلّة من الجمر .سلم وجلس .ابتسمت له.
وصبت فنجانا ً فاحت منه رائحة ال َهيْل .ناولته التمر .فأخذ واحدة
تقطر دبسا ً و ألقاها في فمه و أتبعها برشفة من فنجانه ..قال:

ـ الرائحة لذيذة!

ـ أشارت إلى اإلناء المعدني الالمع المغطى ،وقالت:

ـ (النديالت )!1

قال :بل هي رائحتك! ضحكت وقامت ..قائلة بدالل:

ـ أمامك طريق طويل ..خذ فطورك!

نظر إليها باسما وهو يتناول طبق الفطور ..و عندما انثنت تدلت
الجديلتان الذهبيتان ..فاستفز جلسته وتحرك صوبها ..ومد يده،
فراغت ،أمسكها .فتملصت ،لكنه أطبق عليها بذراعيه .رفعت
رأسها إليه فبرق بياض العينين الكحيلتين ،وافتر الثغر عن البرد
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 .وضعت سبابتها على شفتيه ،وأشارت بعينيها إلى باب الغرفة
المجاورة المفتوح ..قائلة بما يشبه الهمس :

ـ األوالد!

على القطيفة الممددة بجانب النار ،خفتت ضحكاتهما وتحولت إلى
همس محموم  ............و عندما قام قال:
ـ أين ثوبي المدبوغ؟!

هنا ..وأشارت إلى ثوب ُم َم َّو ٍه بالبني و األحمر الداكن ..كان معلقا ً
على الجدار.

ـ لن أتأخر!

ودعها بابتسامة رضا كبيرة وهي تتمنى له السالمة.

علق بندقيته فوق كتفه ،و منظاره في رقبته ،وتحسس الخنجر
الفضي المعلق بالحزام الجلدي  .بجانب مخالته.
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نادته :ألن تأخذ الشكوة ؟2

أشار بيده ضاحكاً .ومشى متجاوزا ً السور الطيني المحيط
بالمزرعة من كل جوانبها ..ثم خرج من الباب الكبير المفتوح
دائماً ،بانت له أشباح الجبال بعيدة و غامضة ،وهي تحتزم
بغمام كثيف يغطي سفوحها ،وكأنها تخفي سرا ً  .قال :

ـ على أن أصل مع شروق الشمس..

أسرع خطاه وكأنه يركض ..أقدامه تنتقل فوق حصى البطحاء
محدثة صوتا ً واضحا ً في هدوء المكان ،غبار خفيف يعلو من خلفه
والرال
ثم يهبط فوق الحصى  .شجيرات الطلح والسدر والعوسج
َّ
سلَّى وال ِنّ ْق ْد تتناثر في الفالة ..التفت و الحت حمرة الشفق،
وال ِ ّ
نظر إلى القرية فالح شبحها بعيدا ً جداً ،فأسرع الخطى ..وصل
السفح مقتحما ً الضباب ..وسلك دربه المعروف ..قال:

ـ الريح مواتية ولن تشم الذئبة رائحتي ..تشمم ثوبه المدبوغ
س َّويْد ..3قطف مجموعة من عناقيدها
بمحبة ..وتوقف عند شجرة ُ
الناضجة و ألقى ببعض الحبات الالمعة في فمه ،ووضع الباقي في
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مخالته .قال  :سآخذ المزيد لألوالد بعد عودتي  ..مشى صاعدا ً
بدون صوت :قافزا ً من صخرة إلى أخرى وكأنه ذئب ..يختار
الصخور الملساء ويقفز ..سلم صخري أملس ،قال ذلك ،وضحك..
وعندما ارتفع التفت .بدت القرية كشريط طويل من النخيل
والدور ..ومن خلفها امتدت سهول مفتوحة دون نهاية ..كانت
الشمس على وشك البزوغ ..فارتفع مع الصخور بحذر ،وتوقف
عند الصخرة الكبيرة .أنزل البندقية ..ومد منظاره:

ـ هذا هو الغار ..ستخرج الذئبة مع شروق الشمس تماماً .لو كان
مهب الريح من ناحيتي لشمت الرائحة فورا ً وأفسدت خطتي..
لست بحاجة إلى قتلها ..أريد بلورات الملح فقط ..لكن هل تفهم
ذلك ؟ إنها لم تنس أن اثنين اقتحما بيتها وهي تبحث عن صيد و
اختطفا جراءها .تذكر حديثة تلك الليلة ،وهم يجلسون متحلقين
حول النار و إبريق الحليب بالزنجبيل ..لقد بكى الولد الصغير،
والذ بحضن أمه ..ما كان لي أن أقول أن اثنين قد لبسا ثوبي
الصيد المدبوغين ،وكمنا بالقرب من الغار ،حتى إذا خرجت منه ،
وابتعدت دخال الغار ،و وجدا ستة جراء لم تفتح عيونها ،فقتال
أربعة و وضعا اثنين في كيس وعادا بهما إلى القرية حيث
باعاهما إلى تاجر في المدينة  ..جلس يراقب مخرج الغار ..وهو
يحدث نفسه ..لن ننسى كيف كانت تعوي وتدور بالقرب من البيت
الذي احتفظ به الصيادون بالجروين ..تدور وتعوي حتى الفجر.
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تسللت أشعة الشمس األولى إلى فوهة الغار ..فدقق النظر:
رآها ..تخرج ..تقف ..وتحرك رأسها إلى الجهات .البد أنها تبحث
عن شيء ..ربما تحدد الجهة التي تقصدها ..عادة تخرج للصيد
في الليل ،وتعود مع الفجر ..لكنها عندما تلد ..تغير وقت الصيد،
وتخرج مع شروق الشمس ..ال تبتعد كثيراً .و تعود في الضحى..
بكل تأكيد أن في الغار جراء ..رفعت رأسها إلى األعلى وعوت
عواء متصالً وطويالً ...ثم وضعت ذيلها بين قائمتيها مهرولة و
هي تنسل نازلة إلى الجهة األخرى.

انتظر قليال ..مشى بحذر حتى صار قريبا ً من باب الغار وتوقف..
أنزل بندقيته وجهزها ..تلفت في كل الجهات .مد بصره بعيداً..
الشمس ترتفع ..والقرية تستيقظ ..تسلل إلى الغار ..في زاوية
كانت مجموعة من الجراء الصغيرة ،برؤوس حمراء كبيرة،
تصخب بالحركة والعواء الضعيف ..البد أنها شمت رائحتي ..
علي أن أسرع ..بدأ يكسر بلورات الملح الالمعة المتدلية من
سقف الغار ..يجمعها بيديه ،و يضعها في الكيس المعلق بحزامه،
ثم يتوقف ويطل إلى الخارج  ..يجيل بصره متأكدا ً أن صاحبة
البيت لم تعد  ....امتأل الكيس ..ألقى نظرة على الجراء ونزل
مسرعا ً وهو يشعر بسعادة ..وبطاقة كبيرة للركض ..عندما ابتعد
عن الغار منحدراً ..تمهل ،وغنى بيتين من الشعر ،وهو يجمع
وحوا البَ ّو ....4وصل
في مخالته ما يجده من الحميض والفروع
َّ
إلى السفح وأدار نظره إلى الجبل الشامخ :كان يسطع تحت
الشمس كأسطورة ..وبطرف خنجره اجتث مجموعة من ال َجهَقْ ..
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َب والنِّفَلْ ،و قال في نفسه  :ستفرح بها ..ثم
سك ْ
وكون باقة من ال ِ ّ
انحدر مغنيا ً باتجاه القرية .

دخل من الباب الكبير متجها إلى البيت الطيني ،وصل بالقرب
منه ..كان الضحى يتمدد رخيا ً فوق األرض ..و شجرة العنب
القريبة ،تتمدد فوق مساحة واسعة مشكلة مساحة من الظل .
تنحنح فاشرأب عنق المرأة ،وخفق قلبها وابتسمت ..هاهي تجلس
سكُ
في الظل فوق حصير مفروش  ،تصنع سالال للعناقيد ؛ ت ُ ْم ِ
صتَي ِْن أو ثالثا ً  ،من الخوص الطري األبيض  ،وتبللها بالماء ،
ُخ ْو َ
وتشكلها بأناملها حزاما ً رقيقا ً ..الحزام يستطيل ويستطيل من
تحت أناملها ،منحدرا على حجرها ،ثم يلتف دوائر بجانب فخذها.
تهز رأسها بحركات إيقاعية وهي تغني بصوت خفيض .الصبيان
يلعبان في التراب؛ يدوران دون انقطاع حول دائرة واسعة
رسماها فوق األرض .تهب نسمات باردة محركة سعف النخيل
وأوراق األشجار .أغصان العنب المتدلية ال تتحرك كثيراً .الرجل
يقبل باسماً ،ينزل بندقيته عن كتفيه .ويلقي بمخالته إلى الطفلين،
إلى أمهما ..وصل إلى
يتسابقان اللتقاطها ،ويجريان بفرح
المرأة وهي ترفع رأسها مبتسمة ،أخرج من حزامه باقة
األعشاب ،شم رائحتها  ،انحنى وقبل رأسها  ،و وضع الروائح
في حجرها  .قامت ،وضمته ،ثم قادته إلى مكان القهوة .سأل:

ـ لم يلمسوه؟
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وهو يشير إلى كومة من أغصان يابسة صفت كهرم ،و أعدت في
أقصى زاوية الظل.

ـ ال ..تعال ..القهوة..

يمشيان ،يقترب من وجهها ويباغتها قاطفا ً شفتيها  .. ،تسحبه
من طرف يده فيسقط ضاحكا ً على ظهره ثم يستقيم .تناوله طاسة
الماء فيعب منها ويمسح فمه وشاربيه بظهر كفه ..تناوله فنجان
القهوة وتمد له قدح التمر ..الصبيان قريبان ينظران إليهما
يتهامسان ،ويضحكان ،يقتربان وينثنيان  ،تمسك بيديه  ،وتسقطه
على ظهره فوق البساط  ..يرفع يديه مستسلماً .يتضاحكون..
ويبدؤون األكل ..يقوم و يتوجه إلى الزاوية ،يوقد نارا ً في الهرم
الصغير ،و يعود للجلوس و األكل معهم .يراقب احتراق الغصون ،
ثم يقوم ويغطيها بالرمل على مهل حتى تنطفئ وال يتبقى غير
الدخان  .يعود ليتمدد فوق الحصير واضعا ً يده اليمنى فوق عينيه.
يقترب منه أحد الصبيين ويداعب لحيته .يبتسم ..ثم يقوم إلى
الكومة ،يخرج قطع الفحم وينظفها بخرقة ويصفها بعناية فوق
قطعة قماش  .كومة الفحم تشكل هرما صغيرا .يتربع أمامها
ويضعها بجانب ركبته ..يفتح صرة ويخرج منها ميزانا ً صغيرا ً
بلون الذهب ..يمسح النجر الصخري الكبير األدهم الجاثم بجانبه..
يضع في ِكفَّ ِة الميزان قطعا من الفحم ،وفي الكفة األخرى قطعا ً
من البلور الالمع .ينظر إلى الكفتين المتوازيتين بعناية حتى
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في فوهة النجر ..يُقَ ِ ّ
ط ُر فوقه نقطا ً
تتساويان ،يفرغ ما فيهما
من الماء بأطراف أصابعه .يشير بيده إلى الصبيين ،يبتعدان ،ثم
يرسمان دائرة جديدة ،ويبدآن بالركض حولها  .يكشف الرجل عن
ساعديه ويمسك بيد حجرية طويلة ملساء لونها أخضر .يدق
الفحم بحذر شديد .يتأنى بين كل مرة يهوى بها على خليط الفحم
والقطع .بعد كل ثالث دقات يقطر نقط الماء .عيناه على الفوهة
تماماً ..المرأة تسف الخوص واألوالد يدورون دون ضجيج.

من الطريق القادم يصل صوت نحنحة رجل .يقترب الصوت.
المرأة تلملم جدائلها الطويلة ،و تغطي وجهها و جدائلها.
والصبيان يكفان عن الدوران .يظهر رجل:

ـ السالم عليكم.

يرد الرجل اآلخر السالم وهو يقف ..يمشي بالرجل مرحبا ،إلى
س الرج َل على
حيث أدوات القهوة ،يمد يده مواصالً الترحيب ،يُجْ ِل ُ
البساط األحمر النظيف ،يصب له فنجانا  .يشرب الرجل فنجانه،
فيصب له آخر ،يصب فنجانا ثالثا ،يناوله الفنجان وهو يقول:

ـ لدي عمل ال أستطيع تأخيره!
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يشير إلى النجر الجاثم ويقول:

ـ أصنع بارودا.

يفغر الرجل فمه ويهم بالقيام ..فيقول له الرجل:

ـ استرح .هاك الدلة!

يتناول الرجل دله القهوة ..ويذهب اآلخر إلى النجر.

قهوته ،ويلتفت صوب المرأة ..أصابعها
يفرغ الرجل من
ف..
الطويلة تعمل برشاقة ،وذراعاها البيضاوان يبرزان وهي تَ ُ
س ُّ
يقول الرجل بصوت عال:

ـ ماء  ...أريد ماء!
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يشير الرجل اآلخر إلى الصبيين .يتراكضان إلى قربة الماء
المعلقة  .يصب أحدهما منها في طاسة ،ويذهب ويناولها إلى
الرجل فيشرب ويضع اإلناء ويمسح فمه .ينصرف الصبيان .
الرجل يرفع رأسه ويحدق في العناقيد الذهبية المتدلية ،يبتسم.
ويقف .يمد يده ويلمس العناقيد ،يمرر أصابعه بنعومة عليها ،ثم
يقطف عنقودا كبيرا .يجلس مقابال المرأة ،يمسك العنقود بيد
ويبدأ أكل الحبات وهو ينظر إلى المرأة و يبتسم .الرجل اآلخر
يدق الخليط بتمهل وحذر .يخطف نظرة عاجلة إلى الرجل ،ويدق.
تلتقي عيناه بعيني المرأة .تلملم أغراضها وتقوم متجهة إلى باب
البيت القريب .يتابع آكل العنب الجديلتين الذهبيتين المضفورتين
تتراقصان حتى أسفل الظهر .تختفي المرأة .يمصمص شفتيه
وهي تختفي  .الرجل يهوي على الخليط بقوة .المرأة تنادي من
داخل البيت ..يضع اليد الحجرية فوق صحن النجر ويقوم .يقفز
اآلخر نحوه مطوحا ببقايا العنقود ،ممصمصا ً شفتيه  ،ويقول :

ـ تصنع بارودا؟ هل أساعدك؟

ـ استرح .إنه خطر!

يقترب منه الرجل ويقول:
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ـ هل تحاربون؟

ـ الخطر في كل وقت ..والحرب قائمة أبدا ً !

ـ كيف تصنعه؟

الرجل واقف .ينظر إلى البيت .ويقول:

ـ من هذا الفحم والكبريت والملح.

ـ من أين تأتي به؟

ـ من هذه الجبال ..ويشير بيده إلى الجبال البعيدة العالية .ويضيف
وهو يخطو إلى البيت:

ـ نستخدمه للصيد غالبا!
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ينظر إليه الرجل ،وينظر إلى النجر ..اآلخر يدخل إلى البيت..
ويلمح في عيني المرأة أسئلة غاضبة ..فيقول:

ـ ضيف ..و سيذهب  ...اطبخي لنا الغداء!

ـ ولكن ....

لم تكمل المرأة؛ فقد هرع الرجل على دوي انفجار شديد ..كانت
الدجاجات تفر ،وأسراب العصافير تمأل الجو ،والرجل ممدد على
األرض .وقد تلطخ وجهه ويداه بالسواد والدم ....

 2006/10/29الدمام ـ السعودية.
------------------------------------

* ملح البارود
 1أرغفة صغيرة من الحنطة.
 2قربة صغيرة.
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 3شجرة جبلية تؤكل عناقيدها.
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