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اإهداء

اإىل روح خايل »اأمين ال�رشقاوي«

اإىل اأبي، واأمي، واإخوتي 

اإىل زوجتي وابنتي حنني 





�أ�صابع �أبي
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بحرية ثلجية

وقف اأمام البحرية الثلجية، اأراد اأن يحدد موقعه، ف�ضّلله البيا�ض املنت�رش، 

يعلم جيًدا مكان البحرية، لكنه بات ال يعلم اأين ال�ضاطئ.
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�أ�صابع �أبي

�ضحبني اأبي ملحل عمله باأحد البنوك، ق�ضى وقته بني عّد خ�ضالت النقود، 

عميق،  بنوم  �رشيره  على  التعب  األقاه  املنزل،  اإىل  عدنا  رقام،  االأ وتدوين 

تظاهرت بالنوم جواره، ثم اأخذت يف عد اأ�ضابعه.
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قاتل �ملوتى

ُيبق على روٍح واحدة داخل  املنت�رشة، مل  اجلثث  �ضار خمتااًل بح�ضانه بني 

ر�ض احلمراء، رفع �ضيفه، و�ضاح : ج�ضدها، قفز فوق ربوة نتاأت عن االأ

هاااااااا، اأ�رشع ناحية اجلبل ليق�ضي على من رد عليه �ضياحه .



�حلياة �أ�صفل �لطاولة
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عندما األقت اإليه بابت�ضامتها، اأيقن اأن هذه ال�رشبات املتفرقة تاأتيه عن عمد، 

جتاهلها باإدارة ب�رشه نحو اأوراقه امل�ضتلقية على طاولة االجتماعات، قل�ض 

قدمه بعد اأن تلقى �رشبة اأخرى من مقدمة حذائها املدبب، افتعل التمعن 

يديه،  بني  تتاأرجح  املفاو�ضات  دفَّة  كانت  الوفري،  بالربح  امل�ضبعة  باأرقامه 

يتقن  ماهر  كقبطان  ال�ضيفية،  رياحه  له  �ضاءت  كيفما  املجل�ض  بها  يحرك 

اللعب بتالبيب املناورات التجارية، كانت نظرات املناف�ضني تنزح من بحر 

عجاب نحوه، كلما ابت�ضم بانت لهم و�ضامته، وحينما  العجائب دفقات االإ

يقطب يهيبهم وقاره، دائرة احلديث تنغلق عنده بالتودد الدائم، لكن يف 

ه املعهود يفر�ض عليهم �ضلطانه، ال يخطئ، ال ترتجرج  كل مرة كان ذكاوؤ

ل�رشكتك(  كبري  مك�ضب  )اأنت  امل�ضتقيم  اخلط  كما  كلماته  ت�ضري  اأنفا�ضه، 

يوا�ضل  ثم  اجلملة،  بهذه  اأحدهم  كركر  كلما  املتوازن  �ضكره  يبدي  كان 

م�ضاك بالدفة، حنكة التجار حتاول اأن تتخلله، تبحث لنف�ضها عن  �رشيًعا االإ

ثقب اأ�ضود ت�ضتطيع اأن تنفذ منه اإليه، لكنه مازال �ضامًدا.
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الغ�ض  الطاولة، حدق يف وجهها  اأ�ضفل  نف�ضه من  يكرر  ال�رشبات  حوار 

باأرقامه  تنعجن  لوان  االأ بهواج�ض  �ضعر  ال�ضاطعة،  �ضواء  االأ مع  املتموج 

ال�ضارمة؛ فابت�ضَم حينما كانت تاأتيه اأ�ضوات من بني اأكوام الزمن :

اإنها ع�ضا اأبي حتا�رشين بكل مكان، مازلُت اأبحُث بني اأ�ضياء املنزل عن خمباأ 

ويني... هنا حتت الكر�ضي؟ ال ال... �ضبق وعرث عليَّ هناك، خلف باب  يوؤ

الطااااولة،  الطاولة...  هي  نعم  هناك،  راأ�ضي  ودق  �ضبق  ال...  ال  غرفتي؟ 

اأيها  هنا  تعال  جبان،  يا  )اخرج  ال�ضغري  بج�ضدي  الطاولة  اأ�ضفل  هرعت 

الفاأر( ف�ضلت حماوالت اأبي من الو�ضول اإيّل... اأبت�ضم..

www

اأين ذهبت هذه امللعونة هذا النهار؟  -

اأكيد خباأتها »ماما« من طغياننا ال�ضيطاين.  -

اأين خباأتها؟!!  -

 ...............  -

اأنت، ابحث عنها فوق �ضطح املنزل.  -

................  -

واأنِت، ابحثي عنها بالغرف.   -

................  -
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اأما اأنا ف�ضاأبحث عنها بكل مكان.  -

ا�ضتغاثت مبوائها بعد اأن جذبُت ذيلها بقوة من اأ�ضفل الطاولة.. اأبت�ضم.

www

متاًما  تاأكدت  واأجهزتي،  معداتي  كل  جهزت  للقمر،  �ضاأ�ضعد  اليوم 

دجن  دن  دن  )دن  لالنطالق،  حان  الوقت  الف�ضائية،  املركبة  �ضيانة  من 

دجنننننننن �ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض(، انطلقت ال�ضفينة بنجاح، اأ�ضافح ال�ضحب، 

على   الهبوط  واأخرًيا  ال�ضم�ض،  املالئكة،  الثانية،  وىل،  االأ ال�ضماء  النجوم، 

اأرى كل �ضيء  اأن  اأ�ضتطيع  الدنيا كلها ملكي وحدي،  ن  القمر، االآ �ضطح 

الء  ن اأنا اأكرب مما يجب... لكن، َمْن هوؤ من هنا، واأحتكم يف كل �ضيء، االآ

القادمون ِمن بعيد؟ معقول اأنهم كائنات الف�ضاء؟ البد واأن اأهبط، اأختبئ، 

اأن اأهرب، لكن اأين؟ ال يوجد اأي �ضيء اأ�ضترت خلفه، الف�ضاء �ضا�ضع، الفراغ 

اأريد  تاأكيد،  بكل  عليَّ  �ضيقب�ضون  قادمون...  اإنهم  يقرتبون...  يحا�رشين، 

اأعينهم من  اأ�ضكالهم خميفة،  الغريبة:  بدت مالحمهم  ر�ض،  االأ اإىل  الهبوط 

زجاج اأحمر، اأنوفهم معقوفة، اأرجلهم، اأياديهم...

حمق. ال تقرتب مني اأيها االأ  -

َمْن اأنت اأيها الغازي ال�ضغري؟  -
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اأاأاأنا...؟  -

�ضحبتني يد اأمي من اأ�ضفل الطاولة لتناول الع�ضاء... اأبت�ضم....

www

زلزاااااااااال  -

ر�ض من حتت  كان اأبي يلملمنا عندما انطلقت هذه الكلمة، مع رق�ضات االأ

�ضياء من حولنا تهتز... تت�ضاقط، الرثيات، التابلوهات،  اأقدامنا، كانت كل االأ

املزهريات، احلوائط تتعرى... تتمزق، �رشخات اأمي، نداءات اأبي، جدي، 

نوار،  جدتي: )هيا ب�رشعة، اخرجوا كلكم، يا رب يا �ضتار(، انطفاأت االأ

بابا...؟؟؟؟(  )ماما،  نائمة.  مازالت  اإنها  وفاء؟  اأختي  اأين  وفاء...  اأختي 

اأمامنا انهارت  اأن العمارة التي  اأعتقد  ال�ضقوط يديل ب�ضوته من ال�ضارع، 

لقد  الباب؟  اأين  التنف�ض،  اأ�ضتطيع  ال  الغبار...  اخلناق،  ي�ضيق  بالكامل، 

ن�ضتطيع  لن  لقد علقنا،  املخرج،  انغلق  الرئي�ضية،  ال�ضالة  �ضقطت حوائط 

اخلروج )اأ�ضهد اأن ال اإله اإال اهلل، واأن حممًدا ر�ضول اهلل( �ضوت اأبي ي�ضارع 

�ضوت االنهيار: 

الطاولة، هيا جتمعوا اأ�ضفل الطاولة.  -
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ومتتمات  الالهثة،  اأنفا�ضنا  اإال �ضوت  �ضيء،  �ضيء، �ضمت كل  �ضقط كل 

جدي باآيات قراآنية ... اأتنهُد...

www

تلقى �رشبة جديدة و�ضط اللغط القادم كهجمات النحل الطنان، نف�ض عن 

راأ�ضه الغبار،  وعاد لغرفة القيادة، اأحكم قب�ضته على الدفة، ابت�ضمت له بعد 

اأن اطماأنت باأنه يبادلها االبت�ضامات، نظم اأنفا�ضه من جديد، تناول جرعة 

واأعلن  بهدوئه،  اإليهم  نظر  قمي�ضه،  �ضوار  هندم  اأمامه،  الكوب  من  مياه 

لهم عن  اإ�رشار �رشكته على موقفها التجاري جتاه �رشكاتهم، بينما ي�ضتعد 

و�ضهم، �ضعر بيدها متتد  لالن�رشاف من بني براثن ال�ضمت املحلق فوق روؤ

اإليه من اأ�ضفل الطاولة بورقة �ضغرية عن ميينه، ويد اأخرى تلوح له »ب�ضيك« 

مايل عن ي�ضاره...... 



عودة حافلة
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كانت تنتظر قدومه كل يوم حتى االن�ضدال، مل ت�ضعر يوًما بياأ�ض ت�ضللها، 

الزيتون  باأ�ضجار  ب�رشها  مزجت  للعودة،  طريقا  دائًما  لها  ير�ضم  اليقني 

اأغ�ضانها  مزيًحا  بينها  من  يخرج  عله  داخلها،  مل  االأ اأر�ضلت  الوارفة، 

تداعب  »فاطمة«،  ابنتها  راأ�ض  يف  اأ�ضابعها  غا�ضت  وجهه،  عن  كا�ضفا 

تت�ضاءل عنه كثرًيا، عن �ضورته على اجلدار،  خ�ضالت �ضعرها املجدول، 

متى رحل؟ متى �ضيعود؟ هل كان يداعبها يف مهدها؟ اأكيد قد تبدل وجهه 

�ضئلة فوق ج�ضدها الرقيق، ت�ضعرها بالدفء، تنام... كثريا، ترتاكم االأ

اأح�ضان  تنام يف  تبكي...  تتو�ضل...  تدعو...  ت�ضلي،  ذن...   املوؤ تنتظر  م  االأ

مل... ك�ضت ج�ضدها بثياب املدر�ضة، جدلت �ضفائرها بعد اأن نق�ضتها  االأ

م�ض، ناولتها حقيبتها ال�ضغرية، قبلتها بني عينيها، اأكدت عليها التقام  باالأ

الطعام؛ فرتكت لها عالمات الطاعة قبل الرحيل، غابت مع ال�ضغار و�ضط 

بقايا منازل ال�ضارع املظلم. 

www
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وحيدة بني اأطاللها املتناثرة يف كل مكان، هنا كان يجل�ض لتناول الطعام، 

الكر�ضي ق�ض عليها همومه واأفراحه،  الركن كان ي�ضلي، على هذا  بهذا 

بي�ض يتدىل هناك، ينتظره ليطوف به طرقات املدينة، رائحته متالأ  جلبابه االأ

املكان، ع�ضقها الزمن فاأبقاها على حالها، وجهه يقف اأمامها كظل �ضع من 

الدافئ ف�ضار لهًبا يكويها، عاد  التهمت فرا�ضه  النحيل، �ضنوات  ج�ضدها 

اآذانها طرقات...  فغزت  القدمي،  الباب  قلعتها، نظرت نحو  يُدكُّ  اخلوف 

وطرقات...وطرقات، �ضقط الباب... ته�ضمت عظامه، انتزعوه من راحة 

مت�ضكت  املفزوعة،  الر�ضيعة  تو�ضالت  و�ضط  جرجروه  ال�ضاق،  يومه 

قاوم  البنادق...  وخزات  حتت  ج�ضدها  متزق  متزق...  جلبابه،  باأطراف 

املتناثرة  الباب  اأ�ضالء  دا�ضوا  اُأغ�ضَي عليه،  راأ�ضه...  اأغاللهم... �رشبوه على 

تعازي  ال�ضخمة، تركوها دون باب ي�ضرتها، يداري عورتها،  باأحذيتهم 

مللموا  حال،  من  اإليه  و�ضلت  مبا  يوا�ضيها  الكل  حولها،  جتمعت  اجلريان 

املندملة،  اإىل جروحه  اجلدار، عادت  اأقاموه كما كان بني  الباب،  ه�ضيم 

طرقات... وطرقات... وطرقات، عناكب اخلوف �ضدت خيوطها حول 

رقبتها، اأ�رشعت بفتحه، كان رجاًل ملثًما يحمل بني عينيه مالمح احلياة، 

طماأنها...

- ال تخايف. ل�ضت منهم.

- من اأنت، وماذا تريد؟
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- اأنا ب�ضري خري.

- خرًيا ؟!

- غًدا �ضياأتي زوجك.

- زوجي؟!

- �ضيعود.

- �ضيعود. كيف؟! 

- غًدا عند الغروب، �ضتقف احلافلة على اجل�رش. 

يزحف  الزيتون  اأ�ضجار  خلف  القابع  مل  االأ تتهاوى،  واليقني  ال�ضك  بني 

التها التي ال تخمد... هل اآن لها  نحوها، تذكرت »فاطمة« ابنتها، وت�ضاوؤ

اأن تهداأ، وت�ضتكني؟ يعود ال�ضك اإليها، تنف�ضه عنها، رائحته تزيد انت�ضارها 

فرًحا  ترق�ض  املنزل  اأ�ضياء  امل�ضمار،  يرفرف فوق  بي�ض  االأ باملكان، جلبابه 

من  ا  بع�ضً ا�ضتعارت  تن�ضاب،  التهاين  للجريان،  اخلرب  متدد  حولها،  من 

واين الفاخرة، �ضت�ضنع له اأف�ضل ما يحب من طعام، ُتعر�ض م�ضاعدات  االأ

اجلريان، البيت ميتلئ بالن�ضاء، ي�ضنعن »الكعك« املنقو�ض، تتقافز »فاطمة« 

�ضوف  تنتظره  من  اللقاء،  ب�ضوق  ال�ضغري  �ضدرها  ميتلئ  احلي،  اأطفال  مع 

يعود، اأخرًيا �ضتتحرك ال�ضورة املتجمدة بخيالها املكنون.

www
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م...، »فاطمة«، واجلريان، عند اجل�رش وقت الغروب يف انتظار احلافلة،  االأ

اأ�ضعتها  ال�ضم�ض  ارت�ضفت  امل�ضتقيم،  الطريق  اأطراف  مع  نظار  االأ ت�ضيق 

الطريق  نهايات  انغلقت  خافت،  �ضوء  من  بع�ض  بينهم  وتعلق  الباقية، 

ال�ضرب  تقلقي...الطريق طويل...  )�ضيعود...ال  تتناثر:  الهمهمات  بالظالم، 

اأجمل ما يف الوجود(. 

الوجود،  يف  راأت  ما  اأجمل  هو  بعيد  من  املنبعث  احلافلة  �ضوء  وكان 

ينبوعان من النور انفجرا و�ضط الظلمة القاحلة، اقرتبا نحوها مع اقرتاب 

التهنئات من اآذانها، كربت املالمح وليدة الطريق، اقرتب قلبها من احلافلة، 

كاد يقفز داخلها، الرتقب ينتظر على جوانب الطريق، ا�ضتقرت العجالت 

�ضابع و�ضالالت الوجوه تربز بني ق�ضبان  على اجل�رش املوعود، اأطراف االأ

عناق، القلوب تنب�ض كطبول احلروب،  النوافذ، انفتح الباب... ارتفعت االأ

ج�ضاد  بداأ اخلروج، الوجه تلو الوجه، تغريت املالمح القدمية، �ضارت االأ

م�ضحة حلم تك�ضو العظام، الفرح خالطه النحيب... العناق، �ضوت اللقاء 

و�ضط  �ضيعود؟(  متى  �ضيعود؟  )هل  تنهمر:  »فاطمة«  الت  يتطاير،ت�ضاوؤ

ال�ضك  الذهول،  اأ�ضابها �ضمت  م  االأ اجلدار،  �ضورة  تبحث عن  الوجوه 

يداعبها، اليقني ي�ضيء وينطفئ، مازالت احلافلة تلقي بالوجوه ال�ضاحبة، 

ارمتى عليها... تعرف عليها... مل تعرفه، دققت يف مالحمه، اأ�ضباه خاوية من 

اأ�ضل م�ضى، قبلها، عانقها، ت�ضاءل عن »فاطمة«، اأخذها بني يديه، بكى 
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اأم�ضك  الت،  الت�ضاوؤ اأزاحت عن ج�ضدها  اأن  بعد  املرتع�ض  على �ضدرها 

احلرمان  مرارة  املنزل،  ناحية  واجلريان  اأمها  مع  عرج  ال�ضغرية،  براحتها 

اأزاح  الوارفة،  الزيتون  واأ�ضجار  تداخل  به،  ترحب  اللقاء  فرحة  تودعه، 

اأغ�ضانها كا�ضًفا عن اأعمدة الدخان املت�ضاعدة من بقايا منزله املهدوم.



�ملوت �صحًكا
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عا�ض معي ع�رشة اأ�ضهر، كان رجاًل لطيفا جًدا، اأحببت جمال�ضته لياًل حيث 

ر  بالنعناع، وامل�ضكَّ ه  املَنكَّ ال�رشاب  و�ًضا من  ال�ضهر، نحت�ضي معا كوؤ يحلو 

قرا�ض البال�ضتيكية، التي ترغم ج�ضدي  بطعم الربتقال، ثم اأبتلع بع�ض االأ

فيحلق  مكنة،  واالأ زمنة،  االأ عرب  يطري  فتجعله  ج�ضاد،  االأ مالحقة  على 

حرف ليتنف�ض من �ضلب احلياة... بخيا�ضيم االأ

عندما اأذكر للمخت�ضني اأنني اأ�ضت�ضيف هذا الرجل يف رئتي الي�رشى، بالف�ض 

ن املاثل  العلوي، جوار القلب متاًما، تت�ضع اأحداقهم، وت�رشئب اأعناقهم.. الأ

ال�ضفقة من  فاأعكف على مللمة نظرات  اإن�ضان ميت ال حمالة،  اأمامهم هو 

اأعينهم، ثم اأده�ضها بحذائي...

www
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مازلت اأذكر هذا الرجل الذي قابَلْت اآهاته غرفتي مب�ضت�ضفى »عني �ضم�ض 
التخ�ض�ضي« عندما زارين لياًل وربَّت على كتفي، قائاًل يل مبلء فمه: )ال 
واحدة...  بكلمة  ينب�ض  اأن  دون  وان�رشف  تركني  ثم  �ضتعي�ض(،  تخف، 

حزنت كثرًيا عندما فوجئت بال�ضباح باأن �رشيره قد ك�ضاه البيا�ض...
يف تلك الليلة، كان امل�ضت�ضفى هادًئا اإال من فخامته التي بانت اأمامي بكل 
تفا�ضيلها، اأر�ضية خ�ضبية المعة، جدران نظيفة، و�ضقف ممتلئ بامل�ضابيح 
ال�ضغرية، تلفاز متوهج بالزاوية البعيدة، وِزرُّ يعتليني لال�ضتدعاء الطارئ.. 

حماوالتي  كل  باءت  لكن  قدمي،  على  للوقوف  الفرا�ض  مقاومة  حاولت 
بالف�ضل، مل اأياأ�ض من منح ج�ضدي وهم احلراك، مددت يدي حيث انتهت 
نامل عند اأطراف كتاب و�ضعه اأخي على الطاولة جواري، كان كتاًبا قد  االأ
اأهدته يل زميلتي »�ضذى« عندما اأتت لزيارتي �ضباًحا، تفح�ضت العنوان، 
ف�ضعرت ب�ضعادة غامرة، عندما اطماأننت اأن قدرتي على القراءة مازالت 
العنوان  قراءة  اأعدت  اأمني«،  م�ضطفى  زمان-  ال�ضاحكة  »اأمريكا  بخري 
»الكاريكاتورية«  للوجوه  نظرت  ثم  ومرات،  مرات  م�ضموع،  ب�ضوت 
ال�ضاحكة املر�ضومة على الغالف، انفجرت �ضحًكا، فداهمني ال�ضعال... 
�ضواء  االأ فقدت  بعدها،  ب�ضيء  اأ�ضعر  مل  هالمية،  اأ�ضكاٌل  اأمامي  تراءت 
ر�ضية اخل�ضبية، ووهج التلفاز ووووو... عندما  املنت�رشة بال�ضقف، وبريق االأ
الي�رشى...  اأن �ضيفي يكره ال�ضحك، لعنته... ولعنت رئتي  اأفقت علمت 
التي  للعناتي  »وفاء«  الدكتورة  ابت�ضمت  و»�ضذى«،  اأمريكا،  ولعنت 

اأعادتني للحياة...

www
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مِلَ؟  اأعلم  فارًغا، وقلًما، لكنه تهرب من طلبي، ال  اأخي دفرًتا  طلبت من 

 ، ال  ال�ضوؤ ا�ضتفزين  قالم؟  واالأ وراق  االأ �ضيفي  يكره  هل  نف�ضي  ف�ضاألت 

حتى اأين �رشخت يف وجه اأمي لياًل... باأن اأفكاري ت�ضارعني، اأريد ورقة 

وقلًما.. )ورقة وقلم يا عامل(، ربتت بيدها احلانية على �ضدري، وغابت 

اأن  ِزرَّ اال�ضتدعاء الطارئ، طلبت من املمر�ضة  عني... بال�ضباح �ضغطت 

وحت�رش  التلفاز،  وت�ضعل  نوار،  االأ وت�ضيء  النوافذ،  وتفتح  ال�ضتائر،  تزيح 

ر�ضية، وتبديل املالءات... فقالت م�ضتغربة: )طيب  عمال النظافة لتلميع االأ

طيب... على مهلك...كل ده؟!(.

ال�ضابعة م�ضاًء...

ووليد،  نبيل،  اأ�ضدقائي؛  ي�ضاري  وعن  وخايل،  واأخي،  اأبي،  مييني  عن 

مم  االأ لكاأ�ض  النهائية  املباراة  كانت  التلفاز،  لركن  اأعناقهم  تنحدر  ويا�رش، 

فريقية، والبداية مب�رشة، بهدف ل�ضالح منتخبنا الوطني �ضجله الالعب  االإ

»اأحمد ح�ضن« يف مرمى منتخب »جنوب اإفريقيا«، كنت اأتابع يف �ضغف 

منتظًرا الن�رش، ومن بني ال�ضيحات، وال�ضحكات، واأنباء الفرح، ت�رشبت 

مرا�ضم  وقع  على  اق�ضعر ج�ضدي  تنا�ضيتها حينما  ما  �رشعان  لكن  اآالمي، 

غاين الوطنية.  الفوز، واالأ
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التا�ضعة م�ضاًء ... 

انتهت الزيارة...

رحلوا جميًعا، وعاد ال�ضمت ...

ب�ضوت  زمان(،  ال�ضاحكة  )اأمريكا  اأناملي،  باأطراف  الكتاب  التقطت 

م�ضموع كنت اأردد، وقعت عيني من جديد على �ضور الغالف فابتلعت 

جديد،  ال  ال�ضفحة،  تلو  �ضفحة  ال�ضفحات،  اأقلب  اأخذت  �ضحكاتي، 

فاأمريكا هي اأمريكا، �ضعرت مبلل، اأخذت يف عدِّ امل�ضابيح املنت�رشة ب�ضقف 

الغرفة، توقفت لق�ضم اأظافري، اأخذت يف عدِّ امل�ضابيح من جديد، يبدو 

لرئتي  واعتذرت  اأمريكا،  ولعنت  امل�ضابيح،  لعنت  العد،  اأخطاأت  اأين 

يدي، متعنت يف  الكتاب بني  ثم ح�رشت  الي�رشى، و�ضديقتي »�ضذى«، 

انفجرت  التما�ضك،  ا�ضتطع  مل  الغالف،  على  »الكاريكاتورية«  الوجوه 

�ضحًكا، واأنا اأ�ضغط ِزرَّ اال�ضتدعاء الطارئ.





ر�ئحة �خل�صب
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كنت اأر�ضم بقلمي ال�ضغري حدود الدنيا بني �ضفاف مدينتي، قدر لها اأن 
بنهاية  فاأتعرث  البحر  اأنظر ناحية  باأمواجه،  النيل بهدوئه، والبحر  يح�رشها 
معتقداتي  بنيت  اجلمال،  مبنتهى  فيواجهني  النيل  ناحية  اأ�ضتدير  العامل، 
ر�ض ال�ضا�ضعة، وما دون ذلك من اأمكنة جزر  ال�ضغرية اأن مدينتنا هي االأ
عالقة مبياه البحر املمتدة، اأغم�ض عيني، اأنام كما النيل يف اأح�ضان البحر، 
بور�ضهم  النجارين  جواكي�ض  تنظمها  التي  املتتالية  الدقات  على  واُأ�ضبح 
ال�ضغرية؛ فاأردد معهم تلك الكلمات ال�ضباحية الدافئة )يا فتاح يا عليم.. يا 
رزاق يا كرمي.. اأ�ضبحنا، واأ�ضبح امللك هلل(، اأ�ضم رائحة اخل�ضب املطحون؛ 
اإحلاقي  حيث  ال�ضيفية،  اإجازتي  اأيام  معها  اأ�ضتعيد  ثم  بها  اأتلذذ  فاأنت�ضي، 
باإحدى ور�ض النجارة للعمل، وذلك ما جتري عليه العادة مبدينتي العا�ضقة 
»دمياط«، بل كان تعلم احلياة هو الغاية من هذه العادة، كل �ضيء يف الور�ضة 
كان له يف ذاكرتي مدلوله اخلا�ض، الغراء باأبخرته ال�ضاخنة، يرتك داخلي 
�ضوًرا متعددة للخوف، اأرتعد منه، من �ضطوته، وطغيانه، يغلي فوق املوقد 
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ي�ضتعني  بفر�ضاة كبرية،  اأنفا�ضه  فاأكتم  امللتهبة؛  بفقاقيعه  احلجري، ويلهث 
بها »امِلَعلم« ليفر�ض هيبتها على األواح اخل�ضب امل�ضكينة.

فيعتقل  للموت؛  بل  لل�ضجن،  اأو  للقيد،  رمًزا  يل  متثل  »امِلنجلة«  كانت 

كقطعة  بقوة  عليها  ي�ضد  اخل�ضبيتني،  �ضفرتيها  بني  املذنب  يد  »امِلَعلم« 

خ�ضب �ضغرية اأبت االن�ضياع للت�ضكيل، لكن ياأتي يوم اخلمي�ض اأجمل اأيام 

احلياة؛ فيوحد اأمامي كل تلك ال�ضور يف �ضورة واحدة، اأجني منها ثمرة 

تعبي، اأتقا�ضمها بني نف�ض الطفل الكامنة داخلي، وبني ح�ضالتي اخل�ضبية، 

اأفرح عندما اأهدهدها، اأ�ضمع �ضوت النقود تزغرد داخلها؛ فاأ�ضم رائحة 

البحر  اإىل  اأطري  العامل.  اأ�ضجار  باحلياة لكل  املنبعثة منها، واأهتف  اخل�ضب 

اأتبادل  اأ�ضدقائي  اأجال�ض  البنات،  وغزل  ال�ضوكي،  والتني  الدوم،  ل�رشاء 

حاديث، عن ور�ض النجارة التي يعملون بها، وعن »امِلَعلمني«،  معهم االأ

جور، عند املغرب نودع البيوت التي بنيناها بالرمال املبللة، ثم  وحجم االأ

مواج العائدة، وبقايا اأ�رشعة القوارب البعيدة التي كنا نت�ضابق على  ح لالأ نلوِّ

يتها، نطوي ال�ضم�ض خلفنا ت�ضارع النوار�ض املهاجرة، ونعود...  روؤ

خ�ضاب  االأ ق�ضور  من  ر�ضية  االأ اأنظف  الور�ضة،  قفل  اأه�ضم  بال�ضباح 

�رش املذياع العتيق، اأتوقف به على اإذاعة القراآن الكرمي،  املتطايرة، اأدير موؤ

حباط حماوالت الغبار من الرتاكم بالداخل،  اأن�ضغل بر�ض املياه اأمام الباب الإ

بداأ معه قطف يوم جديد من باقة اإجازتي ال�ضيفية... واأنتظر »امِلَعلم« الأ
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ع اأيام العمل، واأبداأ اال�ضتعداد ال�ضتقبال الدرا�ضة؛ فاأنزع غطاء ح�ضالتي  اأودِّ

اخل�ضبية، ب�ضغف اأعد نقودي، ثم اأطري �ضوب اأبي كي اأبلغه مبا جمعت، 

فيطعمني بابت�ضامته احلانية، يربت على كتفي، ثم ي�ضع بني يدي اأ�ضعاف 

جوربي،  اجلديدة،  مالب�ضي  اأكت�ضي  الدرا�ضي،  عامي  اأيام  وباأول  املبلغ، 

اخل�ضب  برائحة  �ضدري  اأمالأ  املنت�رش،  ببهاء  اأم�ضي  وحذائي،  حقيبتي، 

العالقة بندى ال�ضباح، فاأهدي �ضكري لكل اأ�ضجار العامل 



�صار�ت ملعونة تلك �لإ
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من ف�ضلكم . ورقة وقلم   -

متى  اأتذكر  ، وال  اليومية  اجلريدة  قراءة  اأجدت  يوم  اأي  اأتذكر يف  ال  رمبا 

اأذكر  مازلت  لكني  الورق،  من  ق�ضا�ضة  على  كاملة  جملة  كتابة  اأتقنت 

يل  وتنب�ض  �ضعري،  على  مت�ضح  وهي   – اهلل  رحمها   – »�ضمرية«  اأختي 

اأكتبه  فاأعود  دون خطاأ،  من  كاماًل  ا�ضمي  كتبت  كلما  مبت�ضمًة،  ب�ضفتيها 

واأنا  بتنهد،  »�ضمرية«  تبت�ضم  ومرات،  مرات  ذلك  اأكرر  ثم  اأخرى،  مرة 

اأجذب ذراعها لتطالع ما كتبت يف كل مرة ، اأذكر وقتها اأنني كنت �ضغرًيا 

جًدا، حد جهلي مبا حتويه الكتب املرتا�ضة مبكتبة اأبي، والتي اأ�ضعر نحوها 

باجنذاب غريب، �رشعان ما ينتهي باإحباط عندما ال يتعدى فهمي عنوان 

الغالف... 

www
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ه اإيلَّّ بنهي، اأو نفي، اأو طلب،  �ضارات، التي ُتَوجَّ مياءات، واالإ كم اأكره االإ

وها اأنا اأحاربها دائًما بورقة، وقلم، اأكتب فيها ما اأريده منهم، ثم اأمزقها، 

ن، ومنذ زمن بعيد، اأق�ضم لكم  واأدو�ضها بحذائي... يا كل من باملنزل... االآ

وللمرة  اأنا  ها  هذا؟!  تعلمون  ال  زلتم  اأما  واأقراأ،  اأكتب  اأن  اأ�ضتطيع  اأنني 

ركم، باأنني ل�ضت هًرا، اأو فاأًرا، اأو حتى حماًرا ال يفهم اإال تلك  املليون اُأذكِّ

يجيد  رجل  وجه  على  الراق�ضة  �ضابع  االأ تلك  ملعونة  البلهاء،  �ضارات  االإ

قراءة لغة العامل، هيا ا�ضاألوا اأختي »�ضمرية« وهي تخربكم، فرمبا ُتربِّت على 

ن... وها اأنا اأعلنها اأمامكم، اأنني منذ  و�ضكم اإن وعيتم ما اأقوله لكم االآ روؤ

هذه اللحظة �ضاأُق�ضُّ كل بنان ُيرفع نحو وجهي، كي يجربين على الفهم... 

www

جذبني اأخي »عامر« نحو التلفاز، كان فيلًما قدميًا يح�ضو ال�ضا�ضة – عربًيا 

– هذا ما توقعته حلظتها، فاأوجه ال�ضخو�ض املتحركة كانت مل�ضاَء،  رمبا 

متاًما مثل وجوهكم – ال جتادلوا يا �ضادة – فوجوهكم مل�ضاء بالفعل، لكم 

نه  التلفاز الأ اأه�ضم  اأن  بوا كل مرايا العرب... فكرت  اأن ت�ضدقوين، وُتكذِّ

وىل، والتقطت املتحكم  يعجُّ بال�ضمت املتحرك، لكني حتديت رغبتي االأ

واأنا  اأنفا�ضه  الِزرُّ  التقط  قلبت...  قلبت..  القنوات...  قلبت  اأخي،  يد  من 
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اأتوقف به على فيلم اأجنبي، انفرجت اأ�ضاريري عندما وجدت اأنني اأ�ضري 
حداث... اأت�ضمعون؟ �ضوت ته�ضم ال�ضيارات من �ضوت  بالرتجمة مع االأ
فاأنا  ت�ضمعون،  كنتم  اإن  اأح�ضائي؟  اأت�ضمعون معي دوران  اأ�ضناين،  ارتطام 

وبكل اأ�ضف ال اأ�ضمعكم...

www

اأعلم اأنكم تتعجبون...  -

كما اأنني اأعي �رشَّ ارت�ضام تلك التعاريج على وجوهكم... كتب اأبي... األي�ض 
كذلك؟ هذا ما يدور يف خلدكم؟... قلت لكم ال تتعجبوا، فاأنا اأجيد قراءة 
حرف، ال... لي�ضت »�ضمرية« هي من  خطوط الوجوه، كما اأجيد قراءة االأ
اإياها بنب�ض �ضفاهكم...  اأنتم جميًعا من علمتموين  علمتني تلك اللغة، بل 
اأنني اأتقن كل هذه  ال، الذي زاد من �ضطوته بعقولكم، كيف  اأعود لل�ضوؤ
تاأكيد،  اأبي؟... �ضاأجيبكم بكل  ن ما حتويه كتب  اإىل االآ اأعي  اللغات، وال 
لكن البد اأن اأجتذب منكم وعًدا، اأتعرفون ما هو...؟ اأن تكف اأ�ضابعكم 
�ضارات اللعينة، اأعلم اأنكم لن حتنثوا بوعدكم، لذلك  عن مالحقتي بتلك االإ
ن، ال تزجمروا، واب�ضطوا تلك التجاعيد العالقة  �ضاأجيبكم... لكن لي�ض االآ
بجباهكم، وهيا اأعطوين ورقة وقلًما حتى اأجيب، فاأنا ال اأجيد التحدث 

نني...  بلغتكم، هذا وباخت�ضار الأ



�صو�ئب عالقة
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عدها  يف  اأخذ  اأ�ضابعه،  بني  و�ضعها  »الدوالرات«  حفنة  يلتقط  يده  مد 

املح�ضو  جيبه  على  ربت  راأ�ضه،  هز  قمي�ضه،  جيب  يف  د�ضها  باحرتاف، 

بالنقود، ثم جذب نف�ًضا من بئر النف�ض الغائرة داخله:

متام �ضيدي... املبلغ م�ضبوط.  -

كلما اأمددتنا مبعلومات هامة زدناك.  -

ال تقلق اأنا ال اأترك »دبيب النملة« اإال واأخربتك به.  -

ح�ضًنا... نريد منك معلومات دقيقة عن حتركات »اأبي كفاح«.  -

قائد املجاهدين؟!  -

رهابيني. نعم. قائد االإ  -

لكنه يتحرك بتخف، ويف كل يوم يغري من مكان تواجده.  -

اجتهد اأكرث؛ ندفع اأكرث.  -

ح�ضنًا... لكني اأحتاج ملبالغ كبرية ل�رشاء املقربني منه.  -
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لك كل ما تريد... املهم اأن حتدد لنا مكانه باأ�رشع وقت.  -

بثالث  املكتب  افرت�ض  اثنتني...  اخل�رشاء...  وراق  االأ من  بحفنة  اإليه  األقى 

ان�ضكبت  �ضدره،  اإىل  �ضمها  ثم  مللمها،  بنهمه،  عليها  انكفاأ  حفنات، 

ال�ضعادة الطامعة من وجهه، حترك �ضوب الباب لالن�رشاف.

ثاقب!  -

-  �ضيدي؟!

اجتهد اأكرث؛ ندفع اأكرث.  -

-  لن مير اليوم اإال وعندك معلومات عن مكان »اأبي كفاح«.

و�ضط  ال�ضمت  رائحة  يت�ضمم  النار،  بركان  على  العائمة  ال�ضوارع  و�ضط 

نفا�ض الالهثـة، يقرتب من حلقـات الب�رش امللتفـة باحلديث، من النوافذ  االأ

ي�ضفع  ال�رشقي  امل�ضجد  من  املغرب  اأذان  انطلق  املغلقة،  البيوت  واأبواب 

حوا�ضه املنت�رشة، �ضنع ال�ضيخ »نبيل« اإمام امل�ضجد ب�ضوته اجلهور �ضدادات 

اأفواه متحركة، حاول الهروب  وو�ضعها باأذنيه، حجبت عنه ما يراه من 

ناحيته عله ينزعها عنه، خلع حذاءه ال�ضخم، زرع اأهدابه بني اخلا�ضعني، 

�ضلم بوجهه مييًنا في�ضاًرا، وعـاد ي�ضافـح من بجواره، اأخذ يتمتم باخلواتيم، 

ر�ض مبا تبقى من ركعات، �ضعد ال�ضيخ »نبيل« املنرب، كلماته عن  نقر االأ

من  رمق  اأخر  اإىل  �ضنجاهد  احلرب،  نرتك  )لن  ال�ضدور:  تخرتق  اجلهاد 

اأنف�ضنا، من ميت  بيوتنا... من  اأر�ضنا، من  دمائنا، البد واأن نخرجهم من 
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يعتلون  امل�ضلون  خرج  النار(،  يف  فهو  منهم  ميت  ومن  �ضهيد،  فهو  منا 

بعيد،  من  يرقبهم  بينهم كي  من  ان�ضل  اأكرب(،  اهلل  اأكرب..  )اهلل  حناجرهم: 

تفح�ضهم واحًدا ... واحًدا، »اأبو كفاح« لي�ض بينهم، من املمكن اأن يكون 

هو هذا امللثم؟ ال... غري ممكن اإنه �ضبي �ضغري، رمبا �ضلى مب�ضجد اآخر، نعم 

هو مب�ضجد اآخر، �ضاأذهب اإىل »ح�ضني« احلالق رمبا راآه اليوم فمحله بجوار 

منزله القدمي...كربَّ معهم: )اهلل اأكرب.. اهلل اأكرب(، �ضق كتلتهم احلامية، غاب 

عنهم بتكبرياته قا�ضًدا »ح�ضني« احلالق، توقف قبل اأن ي�ضل اإليه، اأخرج 

كومة من »الدوالرات«، �ضلخ منها حفنة �ضغرية، وا�ضتقل بها جيًبا اآخر: 

ال�ضالم عليكم .  -

وعليكم ال�ضالم يا »ثاقب«.  -

كيف حالك؟  -

احلمد هلل.  -

�ضعر اأم ذقن؟  -

اإن اأردت... فذقن.   -

ن؟ اأين كنت االآ  -

اأ�ضلي املغرب بامل�ضجد ال�رشقي.  -

�ضمعت بتظاهرة كبرية هناك.  -

نعم. بعد خطبة ال�ضيخ »نبيل«احلما�ضية.  -
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ال�ضيخ »نبيل« رجل جماهد حمب لبلده.  -

نعم. مثل »اأبي كفاح«، اأال توجد اأخبار عنه.  -

مل اأره منذ �ضنة تقريًبا.  -

اأمل تره اليوم؟  -

قلت لك مل اأره منذ �ضنة.  -

اأخرج حفنة النقود من جيبه، لوح بها مداعًبا بها الهواء مييًنا في�ضاًرا:

بكم حتلق الذقن؟  -

بن�ضف دينار.  -

متاأكد اأنك مل ت�ضمع اأية اأخبار قريبة عن »اأبي كفاح«؟  -

حالقة الذقن بن�ضف دينار فقط يا »ثاقب«.  -

ح�ضًنا...علمت ذلك.  -

نعيًما.  -

اأنعم اهلل عليك.  -

تف�ضل... ن�ضف دينارك.  -

اأ�ضكرك... مع ال�ضالمة.  -

نب نف�ضه كثرًيا: )كان يجب اأن اأعر�ض  مل، يوؤ خرج يطوي بذيله خيبة االأ

عليه مااًل اأكرث، ا�ضت�ضلمت له �رشيًعا، لكنني خفت اأن يرفع �ضوته فينف�ضح 

اأنه يرف�ض  اإن�ضان غريب... معقول  مر، نعم. ما فعلته كان عني العقل،  االأ
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املبلغ،  من  �ضاأزيد  اأمامي،  الفر�ضة  مازالت  باأ�ض...  ال  الكبري؟!  املبلغ  هذا 

واأحاول اأن اأ�ضرتي »حممود« البقال، فقد ا�ضتهر عنه الطمع وحبه للمال(. 

وراق ال�ضغرية من جيبه، زاد عليها من احلفنة الكبرية: اأخرج خ�ضلة االأ

ال�ضالم عليكم.  -

عليكم ال�ضالم.   -

كيف حالك يا »حممود«؟  -

احلمد هلل.   -

هل عندك �ضجائر؟  -

اأي نوع؟  -

جنبي. النوع االأ  -

ال اأبيعها.  -

مِلَ؟!  -

اأنا ال اأبيع اإال النوع املحلي.  -

جنبي مك�ضبه اأكرث. لكن النوع االأ  -

اأعلم. لكن اأمل ت�ضمع عن املقاطعة؟  -

وماذا تفعل املقاطعة مع اأ�ضلحتهم يا رجل؟  -

ميان يا »ثاقب«. اأ�ضعف االإ  -

تغريت كثرًيا يا »حممود«.  -
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ل�ضت وحدي من تغري.  -

اجلدال معك لن يجدي. اأعطني �ضندوًقا من ال�ضجائر املحلية.  -

تف�ضل.  -

ن ان�ضممت للمقاطعة؟ هاأهاأهاأ. اأ�ضكرك... وهل اأنا االآ  -

املقاطعة واجب وطني.  -

واجلهاد كذلك واجب وطني.  -

اأعان اهلل املجاهدين.  -

اأمل ت�ضمع �ضيًئا عن قائدهم... فهو جارك.  -

مل اأره منذ اأن ترك احلي واجته للجهاد.  -

اآه...كم ثمن ال�ضجائر؟  -

دينار واحد فقط.  -

نحو  البي�ضاوي  راأ�ضه  اأحنى  ثم  اأمامه،  األقاها  احلائرة،  النقود  باقة  اأخرج 

اأذنه:

اأال تعرف �ضيًئا عن »اأبي كفاح«.  -

ماذا؟!  -

�ضاأعطيك مثلهم اإن اأدليت يل مبعلومات عنه.  -

ال�ضجائر ثمنها دينار فقط يا »ثاقب«.  -

�ضاأعطيك من »الدوالرات« اأكرث واأكرث اإن �ضئت.  -
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اأنا ال اأتعامل اإال بالدينار. يل عندك دينار واحد.  -

اأهي املقاطعة اإًذا.  -

هي كذلك.  -

اآه.. تف�ضل دينارك يا عا�ضق الفقر.  -

�ضكًرا ومع ال�ضالمة.  -

نلقبه  كنا  الذي  »حممود«  للنا�ض؟  حدث  ماذا  بكف،  كًفا  ي�رشب  خرج 

بـ»حممود الطماع« ين�ضم للمقاطعة، ويرف�ض اآالف الدوالرات، اأظن اأنني 

باملدينة الفا�ضلة ول�ضت يف مدينتي التي ولدت وع�ضت بها، منذ اأن دق 

بابنا »اأن�ضار ال�ضالم« وقد تبدل كل �ضيء، الكل هنا يعتربهم غزاة طامعني، 

حتولوا اإىل اأنا�ض اآخرين غري الذين ع�ضت معهم وعا�رشتهم، ال�ضيخ »نبيل« 

النا�ض  يح�ضد  اليوم  خطبه  يف  احلكومة،  يهاجم  اأن  يجروؤ  ال  كان  الذي 

للحرب واجلهاد دون خوف اأو رهبة، ماذا حدث؟! مل اأعد اأ�ضمع اأحًدا 

يتكلم على اأحد، فمحل »ح�ضني« احلالق كان ال يخلو من النم و الغيبة 

خرين، اليوم حتول اإىل م�رشح ينقل فيه اأخبار املقاومة. ما هذا؟!  يف حق االآ

�ضيء غريب... النقال يدق... من يا ترى؟ 

األوو..  -

ثاقب، اأين اأنت؟  -

�ضيدي، اأنا طوع اأمرك.  -
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هل ح�ضلت على املعلومات التي طلبتها منك؟  -

تقريًبا �ضيدي.  -

ال يوجد عندنا �ضيء »تقريًبا«.  -

بالتاأكيد �ضيدي.  -

جمعت املعلومات، اأم ال؟  -

جمعتها �ضيدي.   -

تعال هنا حااًل واأديل بها فاأنا اأريد الق�ضاء عليه الليلة.  -

حا�رش – �ضيدي –  �ضاأكون عندك حااًل.  -

وجم  م�ضاًء،  التا�ضعة  اأخبار  ن�رشة  على  التلفاز  انفتح  الهاتف،  خط  انغلق 

وجه املذيع، وهو يعلن خرب ق�ضف امل�ضجد ال�رشقي، الذي اأ�ضفر عن مقتل 

ع�رشات امل�ضلني، وقائد املجاهدين الذي كان ي�ضلي بهم. 





ن�صة »ماغي« �لآ
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عمودين  تتو�ضط  الزجاجية،  النافذة  جوار  مكتبها  خلف  جتل�ض  كانت 

رة  وراق املتخمة بهموم العمل، ال تكاد ترى �ضيًئا حولها �ضوى بوؤ من االأ

احلا�ضوب امل�ضيئة من اأمامها، �ضوت لوحة املفاتيح حتت اأ�ضابعها يك�ضف 

عن مهارة فائقة، توقفْت قليال... ا�ضتوعبتني بنظرة �ضاردة، انكبت منها على 

حقيبتها تبحث عن �ضيء ما، بعد حرية مل تطل �ضاألتني عن قداحة، نفيت 

عن نف�ضي اعتيادي للتدخني؛ فاأظهرت متلماًل بحنق خرج مع دفعة هواء 

امتلكته،  باأعلى �ضوت  ال�ضاعي »بالل«  نادت  امللون،  فمها  اأطلقتها من 

انبثق اأمامها يف ملح الب�رش، تناول منها اأمًرا باإح�ضار قداحة يف احلال، هز 

راأ�ضه اإليها بالطاعة، عاد وقد اأح�رش لها ما وقع حتت اأنياب اإرادتها، �ضحبت 

كا�ضفة  الغطاء  اأزاحت  حيواين،  بفراء  مر�ضًعا  اأنيًقا  �ضندوًقا  حقيبتها  من 

عن �ضفني من ق�ضبان ال�ضجائر، انتزعت واحًدا... اأ�ضعلته... احت�ضنته بني 

اأمامها،  و�ضعت  حمراء،  ا�ضطوانية  �ضمعة  �ضعال  الإ يدها  مدت  �ضفتيها، 
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على، ن�رشت دخانها الذي اختلط  ردت ظهرها للوراء، ثم رفعت راأ�ضها الأ

ب�ضوء ال�ضمعة اخلافت، ت�ضعب داخل احلجرة حتى و�ضلتني رائحة التبغ 

املحرتق، عادت ال�ضتيعابي بنظراتها، �ضاألتني عن ا�ضمي الذي اأخربتها عنه 

الها، اأقرت بتاأكدها من �ضيقي لتنف�ضي رائحة الدخان  م�ض، اأجبت �ضوؤ باالأ

طاملا اأين ل�ضت من فئة املدخنني، مل تنتظر ردي حتى اأخربتني باأنها ال تقدر 

اندها�ضي  التدخني، وطلبت مني عدم  العمل دون موا�ضلة  على موا�ضلة 

اإال  الغرفة،  باب  على   – التدخني  ممنوع   – لوحة  األ�ضقت  من  هي  نها  الأ

اأن يدخن يف  اآخر  �ضخ�ض  ي  ت�ضمح الأ اأنها هي وحدها من تدخن، وال 

التي  ال�ضجائر  بالغثيان من رائحة دخان  ت�ضعر  ح�رشتها مهما كان، فهي 

خرين، تداخل مع حديثها �ضوت هاتفها النقال امل�ضند  تنطلق من اأنفا�ض االآ

على قاعدة اأنيقة، جذبته باأطراف اأظافرها الالمعة، تطلعت رقم املت�ضل، 

املرة  هذه  اآخر،  نوع  من  متلماًل  اأظهرت  اال�ضتقبال،  زرَّ  ت�ضغط  اأن  قبل 

بنوبة  بل �ضحبته  فمها،  �ضاخنة من  بدفعة هواء  متلملها م�ضحوًبا  يكن  مل 

خجاًل  وجهي  احمر  بها...  �ضدمت  داب،  االآ عرف  عن  خارجة  �ضباب 

اأدخلتني يف  االندها�ض،  ملوا�ضلة  الفر�ضة  تعطني  الكلمات، مل  تلك  اأمام 

نب  دائرة اأخرى ب�ضوتها الذي انطلق ك�ضاروخ �ضقط فوق املبنى، وهي توؤ

م�ض، اأغلقت اخلط يف  املت�ضل، وتنهره على احلنث بوعد قد وعدها به باالأ

وجهه، عادت حيثما بداأت ب�ضباب و�ضتائم ال تليق باأنثى، نادت ال�ضاعي 
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امل�ضباح،  كعفريت  »بالل«  منها  وخرج  ر�ض  االأ ان�ضقت  امل�ضكني، 

بلقب  لها  ت�ضاوؤ اأعقبت  النداء،  تاأخره عليها من حلظة  �ضبب  ت�ضاءلت عن 

»حيوان«، ت�ضنمت الكلمات داخله، حتى ا�ضتقبل اأمًرا اآخر بعمل فنجاٍن 

االنفجار،  اأو�ضكت على  التي  املفاتيح  لوحة  ا�ضتدارت نحو  القهوة،  من 

وراق، تل�ضق عليها توقيعها، ترت�ضف من القهوة التي  تقطع من اأعمدة االأ

ال اأعلم متى اأح�رشها امل�ضكني، جتذب اأنفا�ًضا من �ضيجارتها، تعود للوحة 

مان  االأ بعدم  �ضعوًرا  داخلي  ولدت  ومت�ضابهة،  متتالية  حركات  املفاتيح، 

داخل هذا املكان امل�ضحون بربكان جمنون، متنيت اأن اأترك العمل، اأبحث 

عن عمل اآخر مبكان اآخر، لكني كنت اأتوقف عند حدود متطلبات املعي�ضة 

التي لوحت يل من خلف تلك ال�ضور الغريبة التي األ�ضقت بها اجلدار من 

�ضود الطويل، نظارتها الطبية  خلفها، هياأتها اخلارجية املطعمة ب�ضعرها االأ

م�ض تق�ض  ال�ضافية، ال تك�ضف عن هذا اجلنون الراب�ض داخلها، �ضمعتها باالأ

اأغلق  قد  ركاب  حافلة  �ضائق  على  باالعتداء  قامت  باأنها  الزمالء  حد  الأ

عليها الطريق، فاأو�ضكت اأن ت�ضطدم �ضيارتها بالر�ضيف، ظننت اأنها تبالغ 

بق�ضتها؛ فاأدخلت عليها بع�ض من اخليال الذكوري الذي تتمناه كل اأنثى، 

ال�ضذاجة عن  انطباع  وينفي  ق�ضتها،  كد يل �ضدق  يوؤ اليوم  راأيته  ما  لكن 

زميلي الذي كان ي�ضدقها يف كل كلمة تقولها، انقطع �ضوت تفكريي، 

و�ضوت لوحة املفاتيح ب�ضوت املدير العام الذي اقتحم املكان:
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�ضباح اخلري.  -

�ضباح النور.  -

كيف حالك اآن�ضة »ماغي«؟  -

على مايرام.  -

واأنت اأ�ضتاذ »�ضابر«؟  -

احلمد هلل.   -

مرتاح معنا؟  -

مرتاح جًدا.  -

عليك مبتابعة »ماغي« فاأنا �ضخ�ضًيا اأتعلم منها.  -

اأقوم بذلك بالفعل، وقد تعلمت منها الكثري.  -

عظيم.  -

وراق لتلحق  ا من االأ ن�ضة »ماغي« التي مللمت بع�ضً غادر املكتب مناديًا االآ

عطائه جرعة جديدة من التعلم. به مبكتبه املجاور، الإ





لون �ملاء
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تيت... تيت... تيت

اأنوار  يح�ضد  الظالم  اخلطر،  حالة  عن  تعلن  املتقطعة  نذار  االإ �ضفارات 

ال�ضوارع، والبيوت املتناثرة، املارة يهرولون لالحتماء باملالجئ، اأو قيعان 

�ضالمل املنازل، ابتلعت ال�ضيارات اأ�ضواءها، توقفت متاًما عن ال�ضري، اإال اأن 

�ضاحة التجمد مل تخل من مترد بع�ض ال�ضائقني، �ضوت الطائرات املحلقة 

يقرتب من ال�ضفري املتقطع، اأبواق ال�ضيارات تزيح �رشاخ املراقبني للنظام، 

مازال جر�ض »الرتام« يعي�ض على اأمل اللقاء باملحطة القادمة، النداء الغنائي 

لـ»حممدين« الفكهاين يتهادى من اإحدى احلارات ال�ضيقة، ال يعباأ بالظالم، 

واأزيز الطائرات املحلقة، يقرتب منه اأحد املراقبني:

هيا... يا »حممدين«، اإىل اأقرب ملجاأ.  -

اأهرب، واأترك »الب�ضاعة« ملن؟  -

وماذا �ضيحدث »للب�ضاعة« ؟!  -

الغارة املا�ضية مل يرتك يل اأوالد ال... برتقالة واحدة.  -

هيا يا رجل، الوقت مير... الطائرات تقرتب.  -

يام؟! عجًبا واهلل!... وهل ت�ضتهدف الطائرات الفاكهة هذه االأ  -

www
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تيت... تيت... تيت 

النوافذ،  زجاج  بقايا  على  املتهالكة  نفا�ض  االأ بخار  تر�ضب  الظالم  بقلب 

جدران  على  يزحف  القلق  الوليدة،  �ضوات  االأ تلف  اخلافقة  القلوب 

يتالعب  ال�ضائق  مازال  املعتمة،  فواه  االأ من  تتواثب  الهمهمات  ال�ضفيح، 

باآمال التحرك، ميالأ الرنني اأنفاق اخلوف الغائرة بني ال�ضدور، »الكم�رشي« 

يكف عن دق �ضندوق اأوراق التذاكر، ينادي ال�ضائق:

بواب يا عم »فرج«. اأغلق االأ  -

بواب »مزرجنة«؟ ن�ضيت اأن االأ  -

واهلل هذا »قطع عي�ض«.  -

»�ضيبها على اهلل«... الدنيا بخري.  -

تذاكر... تذاكر... ورااق.  -

..................  -

تذاكر يا ح�رشات.  -

..................  -

حت�ض�ض املقاعد، فاإذا بها خاوية.

www
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تيت... تيت... تيت 

ج�ضاد  االأ تتالحم  احلياة،  بقرب  الهاربة  رواح  االأ على  العائم  النهر  حتت 

ال�ضاخنة بالقرب من اجلدران، ي�ضقط بع�ض ال�ضوء على اأن�ضاف الوجوه، 

خرى، دمعات...، حبات عرق...، ر�ضاب  ن�ضاف االأ بلون املاء تتلون االأ

الم بني اللهج املتتابع.  اخلوف...، األوان متعددة للون واحد، تت�ضاقط االآ

يا ح�رشات، اأطفئوا ال�ضجائر؛ فتحات التهوية غري كافية.  -

واهلل »خراب بيوت«، منذ ال�ضباح مل اأبع اإال خم�ض جرائد.  -

لقد تاأخرت عن »الوردية«، وكل يوم خ�ضم من الراتب.  -

ال اأدري ماذا افعل؟ اأوالدي وحدهم بالبيت، وال�ضغري مل ير�ضع.  -

حتى املقاهي اأغلقوها، كنت اأ�ضرتزق بدهان زوجني... ثالث... اأربع...   -

اأحذية.

اأت�ضمعون؟ م�ضادات الطائرات تنطلق.  -

ن... كانوا ثالثة يف عام 56 واالآ  -

واء... وااااااء... واااااااااااااااء.  -

ال�ضفارات الطويلة تعلن عن زوال اخلطر.

بيييييييييييييييييييييييييييييييييييب

www
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من ن�رش اإىل �ضقر... من ن�رش اإىل �ضقر... حول.  -

�ضقر ي�ضمعك بو�ضوح... حول.  -

ما اآخر تطورات الو�ضع؟  -

وامر. هداف، ننتظر االأ مت حتديد اإحداثيات االأ  -

افتح النار.  -

ُعلم، وجاري التنفيذ.  -





�أهر�مات �ل�صحك
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اهتز باب ال�ضقة بدقات هادئة، ظننت اأنها فلول هاربة من عا�ضفة عابرة، 

انطلق  عندما  املميز،  ح�ضوره  ب�ضمات  من  ب�ضمة  اأنها  علمت  لكني 

اجلال�ضون ب�ضيحة واحدة زينتها الده�ضة لهول املفاجاأة، انفجرت اأفواههم 

بنطق ا�ضمه تباًعا: »حازم ثابت«!! التعجب كان حليف ِذكر ا�ضمه دائًما، 

من  تاًجا  الغريبة  اأفعاله  با�ضرتجاع  املتبوع  باالنبهار  املخ�ضبة  ال�ضخرية 

حاجتهم  عن  عالن  االإ بعد  بهم  التحقت  قد  كنت  الغائبة،  �ضريته  تيجان 

فوين باأنف�ضهم، بداأ التاأقلم  فتهم بنف�ضي، عرَّ ملرافق ي�ضاركهم م�ضكنهم، عرَّ

مع عادات كل واحد منهم يبني بيوًتا �ضغرية لهم داخلي، لكل منهم �ضمة 

متيزه، عاداته اخلا�ضة املختلفة التي ينفرد بها كل �ضخ�ض عن غريه، اإال اأنهم 

اجتمعوا جميعهم على وليمة ال�ضخرية، والتهكم حتى من اأنف�ضهم اأحياًنا، 

تعرفت على »حازم ثابت« من خاللهم، �ضاركتهم ال�ضحكات عندما كان 

ي�رشع اأحدهم بتقليده بطريقته امل�ضحكة التي ت�ضتدعي ا�ضتجالب م�ضاعر 

لكني  قبل،  يته من  بروؤ اأحظ  نف�ضها على معامل وجهي، مل  لرت�ضم  الهزل، 
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ال�ضغري، راأيته  جنليزية على مكتبه  باللغة االإ راأيت ما تركه خلفه من كتب 

�ضنع  رحالت  دوالب  �ضفاري،  �رشير  امل�ضتقرة:  غري  اأ�ضيائه  خالل  من 

خل�ضة  العبث  حاولت  البحر،  بكرا�ضي  اأ�ضبه  كر�ضي  م�ضقول،  جلد  من 

جنليزية، ا�ضتنتجت من رحلة  يف كتبه، لكنها كانت تتعدى فهمي للغة االإ

ت�ضفحي الق�ضرية اأنها كتب تخت�ض بالهند�ضة، واالقت�ضاد، اأ�ضارت بع�ض 

لقيمات الكلمات التي التقطها، والر�ضوم البيانية، والت�ضميمات اإىل ذلك 

نها املقلد  �ضياء �ضورة »كاريكاتورية« له بذهني، لوَّ ، ر�ضم جمموع هذه االأ

البارع »يا�رش على« اأحد فر�ضان الوليمة ال�ضاخرة، بل واأمهرهم يف امتطاء 

اإال واأ�ضابه: راأ�ضه  �ضيًئا  فيه  ال�ضخ�ضيات، والعدو بها من حولنا، مل يرتك 

احلليق دائًما، م�ضيته الك�ضولة، عيناه املقفلتان، طريقته عندما يجد �ضعوبة 

اأثناء نومه، حقيبة  اأ�ضمائهم، مالب�ضه التي ال تغادر ج�ضده حتى  يف تذكر 

التي  ملعقته، �ضحونه  ال�ضخم،  كوبه  ال�ضحاذين،  اأكيا�ض  ت�ضبه  التي  كتبه 

مريكي ال�ضهري، حتى حذائه الع�ضكري الطويل  تت�ضدرها �ضورة الفاأر االأ

ون علّي قوانني املعي�ضة  مل ي�ضلم من اإ�ضاباته، و�ضط هذه امل�رشحيات، يقروؤ

من  فيدرالية  جمعية  هي  اجلوع«:  مكافحة  »جمعية  م�ضاركتهم  بينهم، 

تاأ�ضي�ضهم، ي�ضرتك فيها كل مقيم بينهم ب�ضهم �ضهري من اأجل �رشاء الطعام، 

اآخر  يوٍم  الطبخ،  ملمار�ضة  �ضبوع  االأ اأيام  من  يوم  اختيار  حرية  يل  تركوا 

�ضغال الغ�ضالة مبالب�ضي، وركٍن اأحدده من اأركان  وعية، ويوٍم الإ لغ�ضيل االأ
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اأن »ثابت« كما  مر  التنظيفية، الغريب يف االأ ال�ضقة يكون حتت �ضيطرتي 

القوانني، على وجه اخل�ضو�ض بند »جمعية  يلقبونه، كان بعيًدا عن هذه 

ياأكل طعاًما من نوع خا�ض، ي�ضرتيه من  باأنه  مكافحة اجلوع«، اأخربوين 

ا، يعتمد اعتماًدا كلًيا على: الع�ضائر، املعلبات،  مطاعم ت�ضنعه له خ�ضي�ضً

متعلقاته  مب�ض  حدهم  الأ ي�ضمح  ال  املك�رشات،  اأنواع  بع�ض  ال�ضيكوالتة، 

تركه  اأ�ضيائه  من  ب�ضيء  امل�ضا�ض  منهم يف خطاأ  واحد  وقع  اإن  ال�ضخ�ضية، 

هدية له، اأو حذفه من حياته ب�ضندوق املهمالت، بعدها يغ�ضل يديه بجميع 

يام ال يعلمون عنه �ضيًئا خاللها،  ماركات املعقمات، كثرًيا ما يغيب عنهم الأ

ميحى ات�ضاالتهم فور ظهور رقم اأحدهم على �ضا�ضة ا�ضتقبال جواله القدمي، 

اله: )اأين كنت؟(، )اإىل اأين اأنت ذاهب؟(  يثور لو تطرق متطفل منهم ب�ضوؤ

يقبل  ال  حد  اإىل  بنودها  بع�ض  يف  و�ضارمة  بل  وا�ضحة،  قوانينهم  لوائح 

يجار يف موعده اأول كل �ضهر، عدم التخلف عن جدول  املناق�ضة، �ضداد االإ

الطبخ، والنظافة حتت اأي ظرف، لكن ما اأثار انتباهي، اأن عادات »حازم 

هذه  لوائح  �ضمن  لقبولها  رئي�ضًيا  خًطا  كانت  امل�ضحكة،  ال�ضاذة  ثابت« 

ن،  القوانني، �ضاألتهم عن غيابه اأجابوا ب�ضوت واحد: )ال نعرف اأين هو االآ

غاب منذ اأيام وال نعلم عنه �ضيًئا، لكنه يوما ما �ضيتحفنا بح�ضوره، طارًقا 

علينا الباب، ورغم انه يحمل مفتاًحا، اإال اأنه ال ي�ضتعمله اأبًدا.( زاد ف�ضويل 

الهم عن درا�ضته، اأجابوا بنف�ض اللهجة ال�ضابقة: )ال نعرف ماذا يدر�ض،  ب�ضوؤ
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دب ، يوًما يدخل علينا  ي كلية ينتمي، يوًما ن�ضتقبله بكتب يف االأ وال الأ

حاماًل اأدوات هند�ضية، واآخرها دخل علينا وعلى ذراعه معطف طبيب، ال 

�ضئلة اأن تت�ضلل اإليه، واإن طرحت يتجاهلها كاأنه فقد ال�ضمع(،  ي�ضمح باالأ

ك�ضف  الأ بالباب،  تعلقت  غزاين،  الذي  اال�ضتح�ضار  هذا  من  ان�ضحبت 

تقدم  بالواقع،  ال�ضورة  اأطابق  اأن  اأردت  خيايل،  بي  و�ضل  مدى  اأي  اإىل 

»م�ضطفى ح�ضني« نحو الباب، خلعه من مكانه، كان اأكرث فر�ضان الوليمة 

حكمة وعقاًل، ي�ضنع »اإيفيهات« حمبوكة، ت�ضتدعي التفكري قبل الدخول 

يف غيبوبة ال�ضحك، ي�ضتخدم درا�ضته لعلم النف�ض يف اإطالق اأ�ضماء خمتلفة 

من  بداًل  بالعلبة  ل�ضانه  ي�ضع  باأن  على«  »يا�رش  حمذًرا  بنظره  توجه  علينا، 

العفريت، التزم اجلال�ضون ال�ضمت املح�ضو بطلقات ال�ضحك، حترك الباب 

كي يك�ضف عن وجهه امللطخ ب�ضباب ال�ضتاء البارد، بداأت مقايي�ض التطابق 

ترتفع، تنخف�ض داخل ذاكرتي، ونظرة مهيبة لتحرير النتيجة من قف�ضها، 

–طالب  على«  »يا�رش  اأثبت  اأمامي،  املتكتلة  ال�ضالالت  يبدد  ظهوره  بداأ 

احلقوق – اأنه م�ضور من طراز راٍق، ال�ضورة كائنة كما و�ضفها متاًما، األقى 

علينا ال�ضالم، ك�ضدى �ضوت يرتد اإليه ُردت اإليه التحية بتواترات �ضوتية 

ال  خمتلفة، كانت اأقرب اإىل لغة الوليمة ال�ضاخرة، مل يتجراأ عليه اأحد بال�ضوؤ

يف  التمادي  فر�ضة  عليهم  اأ�ضاع  املا�ضية،  يام  االأ خالل  غيابه  �ضبب  عن 

كاأنه  بالداخل،  حلظات  غاب  معه،  اأتقا�ضمها  التي  غرفته  دخل  حماورته، 
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اأراد االطمئنان على م�ضري اأ�ضيائه، خرج معلًقا الكتابني رفقائي يف رحلة 

الت�ضفح الق�ضرية باأطراف اأ�ضابعه، توقف اأمام �ضندوق املهمالت دفنهما 

الذهول  لفني  ويديه،  مكتبه،  على  به  ينهال  املعقمات  هو�ض  ثم  داخله، 

و�ضط الغمزات، واللمزات املتتالية، كيف علم باأن يًدا غريبة تالعبت بكتبه 

ااًل و�ضوبه نحوي: ) هل مل�ضت  اأثناء غيابه، �ضحب »م�ضطفى ح�ضني« �ضوؤ

ال  ب�ضوؤ ثابت«  »حازم  اقتحمه  الذي  بال�ضمت  الذهول  اأجلمني  كتبه؟(، 

�رشيره  يرافق  الذي  ال�رشير  �ضاحب  �ضخ�ضية  عن  الك�ضف  به  طالبًا  اآخر، 

داخل الغرفة، اأنقذين »اأحمد عبد اهلل« اأحد املقيمني معنا، ومن اأبرز رواد 

ول  �ضا�ضي لها، �ضاحب اإ�ضعال فتيل ال�ضخرية االأ الوليمة، بل هو املحرك االأ

مين نحوي، قدمني له، وقدمه يل، فانزلق بنظره اإىل  اأ�ضار بكفه االأ دائًما، 

اأ�ضفل قدمي، ارتفع يتفح�ض وجهي، هز راأ�ضه اأمامي، بادلته ترحيبه بقلق، 

تطفلي  �ضبب  القادم عن  اله  �ضوؤ جابة عن  لالإ اأ�ضتعد  وخجل، حيث كنت 

على كتبه التي فقدها منذ حلظات، خذلني، ان�ضحب بهدوء نحو الداخل، 

كان البد يل من تهيئة نف�ضي للتعاي�ض مع هذا الكائن الف�ضائي كما ي�ضفونه 

دائًما، خلعت ج�ضدي من مكانه م�ضطحًبا حفنات من الف�ضول، فر�ضت 

اأن يخلع  امل�ضرتكة، كان ممدًدا على �رشيره دون  الغرفة  نف�ضي عليه داخل 

جنليزية، تظاهرت برتتيب مالب�ضي،  مالب�ض خروجه، بيده كتاب باللغة االإ

مل يعباأ بوجودي، �ضهقت �ضهقًة داخلي، ا�ضتعداًدا لغزو ف�ضاء هذا الكائن، 
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للقراءة، والتداخل مع  اله عن مدى حبي  ي�ضبقني ب�ضوؤ به  لكنني فوجئت 

عامل الكتب، فهمت ما يرمي اإليه بالطبع، ي�ضتخدم طريقة حمقق املباحث 

ملعرفة  مبا�رشة  بطريقة غري  الو�ضول  يريد  به،  يقاع  لالإ املتهم  ا�ضتدراج  يف 

عن  نفيت  لكني  يجاب،  باالإ اأجبته  كتبه،  من  لكتابني  فقده  يف  املت�ضبب 

خاللها  اأدعه  مل  حلظات،  �ضمت  جنبية،  االأ الكتب  لقراءة  حبي  نف�ضي 

ال اآخر، �ضممت اأال ي�ضل اإىل ما يريد، وانهلت  يخو�ض بالتفكري يف �ضوؤ

وىل: ايل بعد اأن �ضبقني ب�رشبته االأ عليه ب�ضوؤ

ح�رشتك، تقراأ كتًبا اأجنبية فقط؟  -

نعم. وا�ضمي »حازم« بدون ح�رشتك.  -

�رشفت بك.   -

اأهاًل.  -

اأ�ضتمر يف خو�ض املعركة،  اأن  د�ض راأ�ضه داخل الكتاب كالنعامة، قررت 

�ضئلة مع ا�ضتعدادي  رغم اإجاباته املخت�رشة جًدا ، واملحدودة ، كثفت االأ

لتحمل النتائج:

تقراأ اأدًبا اإجنليزيًا؟  -

عليه  اأعدت  باملوا�ضلة،  على  يلح  كان  �رشار  االإ ال�ضمع،  بعدم  تظاهر 

ال:  ال�ضوؤ

حازم، تقراأ اأدًبا اإجنليزيًا؟  -
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كاأعني  تدريجيا  حدتها  ازدادت  كتابه،  خلف  من  خافتة  بنظرة  رمقني 

القطط ال�ضوداء بالظالم، اأعقبها ب�رشود غريب:

هل تقراأ اأنت اأدًبا اإجنليزيًا؟  -

-  اأقراأ روايات مرتجمة.

ملن؟  -

لـ »ت�ضارلز ديكنز«، »باولو كويلو«، »اأجاثا كري�ضتي«.  -

الرتجمة ال ت�ضعرك بلذة ما اأبدعوه بلغتهم.  -

جنليزية. اأعلم ذلك، لكني ال اأجيد االإ  -

وا�ضح اأنك حتب القراءة.  -

اأع�ضقها منذ ال�ضغر.  -

قلت يل ما ا�ضمك؟  -

اأخوك »عمر حممود«.  -

اأحب ا�ضم »عمر«.  -

اأكرمك اهلل، ِمْن لطفك.  -

هل قراأت »عبقرية عمر«؟  -

-  نعم. قراأتها.

ما راأيك بـ»العقاد«؟  -
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»العقاد« مفكر وفيل�ضوف رائع، اأتفق معه يف اأ�ضياء، واأختلف معه يف   -

اأ�ضياء اأخرى.

تختلف معه؟!   -

مر غرابة؟ نعم. وهل يف االأ  -

قلت يل ما ا�ضمك؟  -

ا�ضمي »عمر«. »عمر حممود«.  -

اآه... تذكرت.  -

ال عليك، اأعرف اأنك تن�ضى �رشيًعا.  -

من قال لك ذلك؟  -

خوة هنا بال�ضقة. االأ  -

هل حدثوك عني؟  -

نعم ذكروك بكل خري.  -

وهل يعلمون عني �ضيًئا لين�ضبوا اإليه اخلري؟  -

�ضعرت بوقوعي يف خطاأ ج�ضيم، كاد اأن يزج بي يف براثن الوقيعة، وبذلك 

اأكون مثل العب كرة القدم الذي �ضجل هدًفا يف فريقه، مللمت احلديث، 

وطويته �رشيًعا، لكنه هرب مرة اأخرى اإىل كتابه، اأراد اأن ينهي املعركة يف 

وىل، �ضممت اأن اأحقق انت�ضاًرا اأولًيا يف هذه اجلولة، لن اأدعه  جولتها االأ

يفارقني دون عودة، لكن البد، واأن اأنفرد به يف �ضاحة اأخرى، بعيًدا عن 
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ح�ضونه هذه التي ي�ضترت بها، ويراوغني من خلفها:

ما راأيك باأن نخرج لياًل نغري من جو ال�ضقة؟  -

نخرج اإىل اأين؟!  -

لفي. جنل�ض على املقهى ال�ضعبي ب�ضارع االأ  -

اأنا ال اأجل�ض اإال على »كويف �ضوب« بـ »مدينة ن�رش«.  -

اتفقنا، ولك ما طلبت.  -

www

املحلى  املقهى  بذلك  مًعا،  احتوانا  بركن  الفخمة،  اجللدية  املقاعد  على 
عج  الذي  الكوميدي،  امل�رشح  عن  بعيًدا  به  انفردت  وربي،  االأ بالطابع 
باالندها�ض فور اجتماعنا للخروج مًعا بهذه ال�رشعة، حمل معه حقيبة كتبه 
ت�ضدر غالفه  كتاًبا غريًبا،  اأخرج  ال�ضحاذين«،  بـ»كي�ض  امللقبة  القما�ضية، 
رجل و�ضيم ببزة اأنيقة، حاولت اأن اأمللم عنوان الكتاب الذي كتب بخط 
طال�ضمه،  فك  يف  بالغة  �ضعوبة  وجدت  لكنني  جنليزي،  االإ »الكوميك« 

ال عن ا�ضم الكتاب دافًعا قويًا لبدء اجلولة: فكان ال�ضوؤ

ما ا�ضم هذا الكتاب؟  -

.) Forex Made East( ا�ضمه  -

ما ترجمته العربية؟  -
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وراق املالية. �ضوق تداول االأ  -

اقت�ضاد؟  -

نعم. للمليونري »جيم�ض ديك�ض«.  -

»جيم�ض ديك�ض«؟!  -

هل �ضمعت عنه؟  -

يخيل يل ذلك.  -

اأمتنى اأن اأ�ضبح مثله، رجل مكافح، بنى نف�ضه بنف�ضه، اأبوه كان »مالتي   -

مليونري«، رغم ذلك اعتمد على نف�ضه، عمل يف كل �ضيء، بداأ من نقطة 

ال�ضفر، حتى حقق ما يريد.

حازم. ماذا تدر�ض؟  -

ت�رشب قهوة؟  -

لي�ض عندي ما مينع.  -

مريكية كثرًيا. اأحب القهوة االأ  -

واأنا اأحب اأن اأجربها.  -

- �ضاأقوم اأح�رش الطلب، هنا قانون اخدم نف�ضك، متاًما مثل قانون �ضقتكم. 

وىل التي اأحلظ فيها �ضفتيه تنفرجان  �ضاركته �ضحكاته، كانت هي املرة االأ

ال�ضخ�ضية  هذه  يف  ال�رشود  حويل  حام  القهوة،  ح�ضار  الإ قام  لل�ضحك، 

عن  يحدثني  اأحياًنا  الغربي،  االنتماء  نافذة  من  يطل  اأحياًنا  املحرية، 
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يتخذه  اإجنليزي،  ملليونري  يقراأ  ن  واالآ العربي،  دب  االأ دار  عقر  »العقاد«، 

بلون خمتلف، ي�ضعب علي حتديد هويته و�ضط  يتلون كل دقيقة  له،  قدوة 

هذا الغمو�ض الذي يت�رشنق به، عاد حاماًل �ضينية عليها قدحان من القهوة 

ت�ضتفزين،  خفية  �ضعادة  وجهه  من  تنفذ  الكثيفة،  الرغوة  ذات  مريكية  االأ

كنت اأقرتب منه، اأجنذب نحوه، رغم حداثة معرفتي به، جمد بح�ضوره 

ال�ضكر، �ضب  بفتح كي�ض من  ان�ضغل  راأ�ضي،  املن�ضب على  التفكري  �ضيل 

حمتوياته بقدحه، نظر نحوي، يلتهم مالحمي، انطلق من �ضمته:

تريد اأن تعرف ماذا اأدر�ض؟  -

اإن كان ال ي�ضايقك ذلك.  -

قل يل، ماذا تتوقع اأن اأدر�ض؟  -

اأتوقعك طالًبا بكلية التجارة، اأو الهند�ضة.  -

ال هذا وال ذاك، خاب توقعك.  -

اإًذا، ماذا تدر�ض؟  -

اأنا طالب مبعهد الفنون امل�رشحية.  -

معقول؟!  -

درا�ضة فريدة. األي�ض كذلك؟  -

بلى. هي كذلك لكن...  -
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ن  الك القادم. لكل خملوق حيله الدفاعية، ولكن ال�ضائد االآ اأعرف �ضوؤ  -

اأنف�ضنا، من  ال�ضحك، نهرب من  الب�رش، حيلة  بني  من هذه احليل بني 

التفكري يف هموم م�ضتقبلنا بال�ضحك، بل نبني منه اأهراًما داخلنا، انظر 

بنائه  يف  ا�ضتغرق  هرم  داخله  منهم  واحد  كل  النا�ض،  الء  لهوؤ حولك 

ليدافع به عن نف�ضه اأمام تلك املعتقدات املجتمعية التي تهاجمه.

لكنك نادر ال�ضحك.  -

التي تلفنا،  اآخر للدفاع عن نف�ضي من تلك املعتقدات  اتخذت �ضكاًل   -

اأبني هرمي بطريقة خمتلفة، بقراءة غريي، والعي�ض مع �ضخ�ضيات امل�رشح، 

اأن�ضى من اأكون؟ وماذا اأريد؟ اأفكر بتفكري الطبيب، ال�ضابط، املهند�ض، 

جنبية  االأ ال�ضخ�ضيات  كما  اأفكر  اأحياًنا،  الل�ض  املحامي،  الفالح، 

ها، ر�ضمت باأقالم كتاب يعرفون ما يكتبون، اأن�ضى  املرتجمة التي تقروؤ

بينهم التفكري يف ذاتي، وهمومي امل�ضتقبلية، واأحزاين املا�ضية.

اأنت اإن�ضان غام�ض.  -

ن. كيف تتهمني بالغمو�ض، واأنا اأك�ضف لك نف�ضي االآ  -

لكن هل ترى اأن حيلك هذه...  -

ين�ضب  عندهم  التفكري  حمور  كان  مثاًل،  الفراعنة  اأجدادنا  »عمر«،   -

امل�ضتقبلي هو احلياة  املوت، همهم  على قطبني: قطب احلياة، وقطب 

خرى، همومهم مل تكن مثل همومنا، فقد حققوا كل �ضيء، وعجزوا  االأ
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عن  بها  يدافعون  اأهراًما  نف�ضهم  الأ بنوا  لذلك  الدنيا،  يف  اخللود  عن 

كرب هو احلياة، واخللود،  االأ الزوال، كان همهم  اأج�ضادهم �ضد فكرة 

القادمة  جيال  االأ اأجل  اأجلنا، وال من  ي�ضنعوها من  ح�ضارتهم هذه مل 

كما نعتقد، بل �ضنعوها من اأجل حياتهم القادمة بعد املوت.

اأنت َتُعد اأهرامهم حيلة دفاعية �ضد املوت؟   -

نعم. وجنحوا يف تخليد اأ�ضمائهم، لكن اأهرامات ال�ضحك التي نبنيها   -

ن نبنيها للهروب من الواقع املرير، ومن �ضبح حاجات احلياة الذي  االآ

يهددنا، نتباهى باأهرامهم ال�ضاخمة، ونن�ضبها اإلينا، ون�ضخر من اأهراماتنا، 

وال نحرتمها.

-  لذلك قررت اأن تبني لنف�ضك هرًما بطريقتك؟

نعم. هرًما اأحرتمه.  -

لكنك بذلك تغلق على نف�ضك كهًفا، قد ُتن�ضى فيه، وتعي�ض مع غريك،   -

ال تعي�ض نف�ضك.

مل ت�رشب قهوتك.  -

»حازم«، األي�ض من الغريب اأنك مل ت�ضاألني عن نف�ضي طوال حديثنا.  -

يا �ضديقي، ما حتويه نف�ضك لن يفيدين.  -

لكني انت�رشت على غمو�ضك، وجنحت يف الو�ضول اإليك يف �ضاعات   -

معدودة.
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تق�ضد �ضاعات ما�ضية، لكن هل تعلم ما �ضاأفعله يف �ضاعاتي القادمة؟  -

اأنت...  -

، �ضبقُتك  اأنا اأتلون كل حلظة، وكل �ضاعة، وكل يوم، كلما تو�ضلَت اإيلَّ  -

اإىل �ضكل اآخر، لن تنت�رش عليَّ بهرمك هذا التافه اأبًدا.

هرمي؟!  -

ل االن�ضحاب. اأ�رشب قهوتك، فالوقت قد طال، واُأف�ضِّ  -

www

اأدير  اأن  الباب، وترددت كثرًيا قبل  اأمام  كرب، توقفت  اإىل هرمنا االأ عدت 

املفتاح ليف�ضح يل الطريق للدخول، اخل�ضية تلفني من لقائه، ا�ضتعرت اجلراأة 

من قلب اآخر، غري قلبي الذي يته�ضم باخلوف، تهياأت للقائه، فتظاهرت 

بالثبات، دلفت بخطوات متباطئة نحو غرفتي، كي اأجدها خاوية اإال من 

�رشيري اخل�ضبي الرا�ضخ، وخزانة مالب�ضي الثقيلة، ومكتبي القدمي...





قبلة يف �لر�أ�س
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بقَي ِزرٌّ واحٌد فقط...   -

اإليه باالقرتاِب... لففُت ذراعي حول  اأ�رشُت  َم بخطًى متباطئة، بعدما  تقدَّ

اأنفه  عنِقه، فن�ضَب العرق بتقا�ضيم وجهه، فا�ض... حتى انزلق من مقدمة 

لريتطم بج�ضدي، قلت يف نف�ضي:)زبون خلمة؟! اأهاًل و�ضهاًل(،... حرقة 

داهمت عيني عندما اأ�ضابتها �ضظايا من عرقه ال�ضاخن، �ضعر بتاأملي؛ فح�رش 

ثم  عميًقا...  نف�ًضا  جذب  مبالحمي،  حدق  املرتع�ضتني،  كفيه  بني  وجهي 

نك�ض راأ�ضه؛ فتالقت زفرته مع اأنفا�ضي... اقرتب ب�ضفتيه من وجهي، بينما 

كنت اأتهياأ اللتقاطهما، انحرف بهما فوق راأ�ضي، قبَّلني عليها... �ضمت 

�ضقطت  مريخ  اأي  )من  املعهودة  ب�ضحكتي  فانفجرت  اعتذر؛  ثم  قلياًل، 

علّي يا هذا؟!( انتف�ض من الفرا�ض، اأ�ضاح بظهره عني، ثم دفن وجهه بني 

راحتيه...

ا�ضتغفر اهلل العظيم.. ا�ضتغفر اهلل العظيم.   -

ارتعد ج�ضده عندما حاولت مل�ضه بيدي، دفعني بقوة، و �رشخ:

ابتعدي عني... ابتعدي يا...  -

ربَّت على �ضعري ثم خرج م�رشًعا، و هو يتخبط باأثاث املنزل...

www
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و�ضادتي،  حتت  ها  د�ضَّ التي  النقود  رزمة  اأعد  اأنا  و  ال�ضالة،  اإىل  دلفت   

غريب اأمر هذا الرجل!! املبلغ اأكرث بكثري من املتفق عليه، )هه... ياما ل�ضه 

هن�ضوف(، وفجاأة... انفجرت ب�ضحكتي التي طاملا ا�ضتكى منها اجلريان، 

عندما وقعت عيني على جوربه املح�ضو بفم حذائه...

املجنون!!  -

خرج بدون حذاء ؟!  -

اأمرت اخلادمة باأن تزيحه عن الطريق؛ لرمبا يتعرث به زبون جديد... التفتت 

اإيل وهي حتمله بني يديها:

الفطار جاهز يا �ضتي.  -

تاأتي  باأن  اأمرتها  ن،  االآ للطعام  ب�ضهية  اأ�ضعر  ال  به،  اأخربتني  ما  جتاهلت 

بنرثات غري  اأن متتمت  بعد  اإيلَّ بزجاجة »وي�ضكي«، وكاأ�ض، غابت عني 

قبلها  اأعي�ض  األف عام، كنت  منذ  بابي  ال�رشود  يطرق  اآاآه... مل  مفهومة... 

على اأحالم فار�ضي املتيم، حًقا ال اأعلم مِلَ �ضحبني اليوم كي امتطي ح�ضانه 

اخلادمة  قاطعتني  امللونة؟...  الفرا�ضات  اأجنحة  فوق  معه  واأطري  بي�ض،  االأ

اللعينة:

زازة يا �ضتي. االإ  -

www
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اآخر قطرة...  -

واأنا  ثم متر  ال�ضنون،  نهايتي، متر  اأرى  ن ال  االآ اإىل  ينتهي، لكني  �ضيء  كل 

كما اأنا ال اأم�ضي، توقف املا�ضي عندي خلف وجوه زبائني التي ال اأذكر 

الوجوه  اأمقت كل  فاأنا  �ضيء،  تعنيني ذكراها يف  منها وجًها واحًدا، وال 

تطبخ  للذئاب،  األقاين  الذي  اأمي  وجه  نعم  اأمي،  وجه  حتى  حويل،  من 

حلمي لهم، كي ال ياأكلنا الفقر، مل يكن عندها ما متتلكه غريي، لذلك كان 

يجب عليها اأن تتاجر بي، فهجرتني اأحالمي، وق�ضائدي ال�ضغرية، وكتبي 

املمزقة، مزقوا كل مالب�ضي، حتى اعتدت على خلعها بنف�ضي... ياااه...

من اأي مريخ �ضقطت علّي يا هذا؟  -

قاطعتني حميدة :

�ضتي، الهدوم دي القيتها....  -

لكن �ضحكاتي التي طاملا ا�ضتكي منها اجلريان، حرمت اخلادمة من متعة 

دالء باخلرب... )املجنون!!!( االإ

خرج عاريًا؟!  -

www
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باليوم التايل ...

على طاولة اإفطاري اأحت�ضي قهوتي اأمام �ضفحات اجلريدة، قوانني جديدة، 

اأ�ضعار تتوح�ض، واأزياء تليق بعملي، �ضفحة احلوادث:

القب�ض على قاتل زوجته، واأوالده...  -

قتل جاره وال�ضبب رغيف خبز...  -

حد الوزراء... مزقه كلب حرا�ضة الأ  -

انحب�ضت اأنفا�ضي.... ازدردت ده�ضتي، )معقول هذا ؟؟!!!(

ثم  الن�ضاء  و�ض  روؤ يقبل  بال�ضارع،  عاريًا  ي�ضري  رجل  عن  البحث   -

يعتذر....

انطلقت نحو  الباب،  فتحت  تركت دموعي، وقهوتي،  اجلريدة،  مللمت 

ال�ضارع واأنا اأحمل مالب�ضه. 





�صريحة بطيخ
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مدَّ راأ�ضه خلف ظالل الطيور املحلقة فوق ال�ضم�ض، فتثاقلت عليه اأوجاع 

حما�ض املُرهقة، الك باأ�ضابعه �ضالبة الق�ضبان  القلب املغمو�ض يف ط�ضت االأ

مل الذي يفتت اأح�ضاءه املقبلة على االنفجار، ح�رش نظراته بني  ليعت�رش االأ

قمم اجلبال امللتفة من حوله، حتى اأوغلت يف �ضدره ريبة االنطالق بعد 

فواه  االأ باأبخرة  املتخم  املكان  هذا  اأن�ضاب  بني  ق�ضاها  التي  ال�ضنني  تلك 

ال�ضوط،  وجادية  قدام،  االأ ووقع  الطعنات،  �ضوت  على  اعتاد  املحرتقة، 

العظمة،  باآمال  املتعجرف  الب�رش  اأنياب  بني  من  املنطلق  القهر  و�ضوت 

حرك  �ضوار،  االأ تلك  خلارج  العودة  اأمل  من  عقيًما  خياله  جعل  هذا  كل 

طرف ل�ضانه مي�ضح �ضفتيه امللوثتني ببقايا العد�ض، وتذكر عندما اَأجهز عليه 

اأحدهم اأول مرة، بعد حرمانه من الطعام وال�رشاب طيلة ثالثة اأيام متتالية، 

املتفردة  دوات  االأ تلك  تخبئ خلفها  التي  اال�ضتقبال  مبثابة ح�ضانة  كانت 
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من اأحذية �ضوداء باهتة، واأكف �ضمراء تل�ضق بها ق�ضبان من حلم، وبع�ض 

اإال  اللحظة،  يجهلها حتى هذه  اأخرى  واأ�ضياء  املحلقة،  ال�ضتائم  رذاذ  من 

�ضيًئا واحًدا قد عرفه م�ضادفة عندما كان ينتظر دوره يف طابور دورة املياه 

التي  ال�ضنوات  هذه  كل  مرور  وبعد  وىل  االأ وللمرة  اكت�ضف  امل�ضتباحة، 

ق�ضاها حتت اأقدام هذا املكان، اأن هناك كوة تفتح وتغلق يف ال�ضور امللتف 

زمالئه  اأحد  ج�ضد  مزقت  والتي  ال�ضم�ض،  تغيظ  حديدية  باأنياب  املتوج 

عندما حاول الفرار،من حتت طائلة عر�ض اململكة، كنا ن�ضمع �ضوت حلمه 

املتعط�ضة  الكالب  اأ�ضنان  تطحنها  كانت  عندما  عظامه  وقرقعة  يتمزق، 

اأن�ضجت  اأن  بعد  املكان،  اخلوف يف  رائحة  الهروب، هاجت  للحظات 

بذاكرته عند  �رشيعا  بالندم، عدت... عاد  امل�ضهللة  ال�ضياط  باأزنام  جلودنا 

عندما  ارتعدت  اأنفا�ضي،  حب�ضت  االنتظار،  دور  يف  اأمامه  يقف  من  قفا 

تذكرت اأنه ال ُي�ضمح لنا باأن نعمل عقولنا هنا اأو هناك، من يفكر يخ�ضع 

واأياًما،  اأياًما  باجلوع  املع�ضول  العد�ض  من  ويحرم  الكهرباء،  جلل�ضات 

هززت راأ�ضي وتاأملت تعاريج قفاه املتخمة بال�ضقوق، انطلقت بكلمة نظر 

لها كل املنتظرين، حتى الكالب نالت حظها من التلفت، والتب�ض�ض )اإياك 

اأن تفكر(، كانت هذه هي الكلمة الف�ضائية املنطلقة بنهي الواقع املت�رشطن 

اليوم، فتذكرت �رشيحة  داخل خاليانا املخدرة، متدد وقت االنتظار هذا 

اإ�ضافية  العد�ض كوجبة  اأم�ض على»�رشفي�ض«  التي جادوا علينا بها  البطيخ 
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منتظمة،  غري  نحيفة  للحمرة،  مائلة  بي�ضاء  رم�ضان،  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة 

فعلمت اأنها ال�ضبب وراء طول البقاء يف طابور ق�ضاء احلاجة باليوم التايل، 

كان زميلي ينحني على كفيه امل�ضندتني اأ�ضفل بطنه املنتفخة، وخزته براأ�ض 

حذائي من اخللف )قلت لك: اإياك اأن تفكر اأبًدا(، التف بج�ضده نحوي 

حتى كاد اأن ي�ضبه �رشيحة البطيخ وهالل رم�ضان واأ�ضياء اأخرى اأراها جيدا، 

ثم هز راأ�ضه بعدم الوقوع يف هذا اخلطاأ مرة اأخرى، قفز خلفنا اأحد العظماء 

نا، �ضار يتفح�ضنا، اأم�ضك راأ�ضي، ع�رشها باإ�ضبعيه،  عندما و�ضل اإليه هم�ضُ

اقرتب  ثم  تركني،  مكانها،  يف  وترتد  عنقي،  على  لت�ضغط  بها  قذف  ثم 

خر، اأحكم اإل�ضاق كفه بجبهته،  منه، ت�ضمم رائحته، اأم�ضك براأ�ضه هو االآ

دفعه  ابن...؟؟(،  يا  تفكر  كنت  )فيَم  وجهه:  يف  و�رشخ  عيناه،  احمرت 

ر�ض، دا�ض عنقه بحذائه، �رشبه بهراوته على ظهره،  األقاه على االأ بقوة، 

�ضفلتية  ر�ض االإ مل ي�رشخ، مل يتاأوه، مل... لكن دموعه كانت تتبخر على االأ

بي�ض... عندما انت�رشت بقع �ضفراء على �رشواله االأ

www
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ال�ضوت  غمامة  مع  رحلْت  الطريق،  قارعة  على  املعتمة  ال�ضيارة  األقتنا 

ول مرة، ابت�ضمنا...  خر، كاأننا نرى اأنف�ضنا الأ املزجمر، نظر كل منا �ضوب االآ

ن اآن لنا اأن نقفز، ومنرح، ومنزح، ون�ضحك،  ون�ضهر، ونبك دون اأمل،  االآ

اأو... بكينا، رق�ضنا، قفزنا، �ضحكنا، �ضحنا باأ�ضواتنا لن�ضمع ال�ضدى:

ن؟ نحن اأحرار االآ  -

غري م�ضدق.  -

ن �ضاأدخن، واأ�ضاك�ض بنات اأفكاري، اأتزوج من خطيبتي و... االآ  -
مهاًل مهاًل ... هاأ هاأ هاأ  -

ما الذي ي�ضحكك؟!  -

تتزوج من خطيبتك؟ وهل تعتقد اأن خطيبتك يف انتظارك يا »حممد« هاأ   -

هاأ؟

ع�رش  خم�ضة  منذ...  با�ضمي  يناديني  اأحًدا  اأ�ضمع  مرة  ول  الأ »حممد«؟!   -

عـ... خم�ضة ع�رش عاًما... ياااااااه...

نعم. خم�ضة ع�رش عاًما يا »حممد«.  -

لقد كربت اإذن...   -

-  بل كربنا مًعا...

www
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العمارات،  البيوت،  َخْت،  ُم�ضِ ال�ضوارع  املدينة،  نذوب و�ضط زحام  كنا 

اأو  الذهاب  نحو  �ضباق  �رشاع،  و�ضجيج،  زخم،  حتورت،  ال�ضيارات 

العودة، هذا يحمل حقيبة، واآخر يحمل خبًزا، وهذه حتمل طفاًل، واأخرى 

اأجرب  �ضينما  ويلهث، ك�رشيط  �ضيء يجري، يجري  عارية، كل  �ضبه  ت�ضري 

�رشاع بامل�ضاهد، اأو كاأننا �ضقطنا يف فيلم من اأفالم »�ضارل �ضابلن«  على االإ

باأجهزة �ضغرية،  يتحدثون  اأنا�ض  تتقافز حولنا من  لفاظ  االأ بحلة جديدة، 

خر ال يفهمنا، وال نفهمه،  ت�ضبه اأجهزة العظماء نفهم بع�ضها، والبع�ض االآ

متردن،  الن�ضاء  اإليهم؟  �ضنتحدث  كيف  الب�رش؟  الء  هوؤ مع  �ضنتعامل  كيف 

عالنات تتحرك مبنتجات جديدة، الفتات  لوان اأ�ضبحت اأكرث ملعاًنا، االإ االأ

م�ضورة،  ووجوه  ملونة،  اأ�ضكال  �ضماء،  واالأ �ضواء  باالأ تزهو  املحالت 

ول مرة، النا�ض تنظر اإلينا كاأننا بعثنا من  فالم �ضينما نقراأ اأ�ضماءهم الأ اأبطال الأ

الكهف، مل نعد نعرف من اأين نذهب ومن اأين ناأتي، ُتهنا، تفرقنا اختفى 

اأن  املتاأفف، �ضقطت يدي من يده دون  اللحم  اأبراج  عني »حممد« و�ضط 

اأ�ضعر، اأو ي�ضعر هو، دلفت اإىل زقاق �ضغري، �ضعرت ببع�ض راحة للما�ضي 

العالق على جدران املحال واملنازل املتهالكة، ال�ضوء خافت جًدا، وحرارة 

اأنه يفكر؟  فيعلم  ليج�ض جبهته  العظيم  ياأتي  اأن  املمكن  اجلو مرتفعة، من 

ابت�ضمت، مازلت اأبحث عن »حممد«، اأو عن طريق منزلنا، ال اأ�ضتطيع اأن 

اأفكر، جتمد عقلي اأمام اتخاذ القرارات وح�ضن الت�رشف... �ضمعت �ضوًتا 
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دفعني  املجاور،  ال�ضارع  من  يقرتب،  ال�ضوت  بعيد،  من  ياأتيني  جهوًرا 

جوال  بائع  املفاجاأة،  وكانت  نحوه،  اجتهت  الفاعل  الكت�ضاف  الف�ضول 

حدثتني  عندما  ابت�ضمت،  البطيخ،  بثمار  حمملة  خ�ضبية  عربة  اأمامه  يدفع 

ول مرة منذ خم�ضة ع�رش عاًما اأرى بطيخة كاملة. نف�ضي باأنني الأ





باأنف �أبي �لهول
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توقف على تلك اللوحة املْنزوية، حتمل  قطعت رحلتي بني اأنحاء املعر�ض الأ

بي�ض، يرقب �ضري املعركة  بني �ضلوعها »نابليون العظيم« ميتطي ح�ضانه االأ

الزرقاء، والغبار  البارود  ي�ضتظل ب�ضحب  الطويل،  من منظاره اال�ضطواين 

هرام اجليزة،  حمر يتطاير من فوق قبعته املعقوفة، ي�ضع بظهره خلفية الأ االأ

يتقدمها متثال اأبي الهول باأنفه املك�ضور. 

املتفرجني  بني  اللوحة، تخريتني من  بهاء  يتو�ضط  ال�ضاطع  ال�ضم�ض  قر�ض 

يراين،  اأو  يراها،  اأن  دون  جواري  مير  من  كل  يخرتقني  اأمامها،  للمثول 

�ضكال الهند�ضية،  الحظت اأن اأ�ضلوب اإدارتها النهائي، يرتكز على اإبراز االأ

امل�ضتديرة،  املنظار  فوهة  احل�ضان،  اأفخاذ  مع  تتقابل  املثلثة  هرام  االأ جتد 

تتالقى مع قر�ض ال�ضم�ض، ت�ضريين نحوها، اأتداخل واألوانها، واأحداثها، 

رائحة البارود تنخر من اأنفي، �ضليل ال�ضيوف له وقع باأذين، اأرجل اخليل 

هذا  من  التملُّ�ض  فحاولت  املوت،  اآهات  اأ�ضمع  اأكاد  مالب�ضي،  تدن�ض 
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قدمية  اأح�ضان  احتجزتني  ال�ضحيق،  للوراء  بخطواتي  تراجعت  اجلنون، 

واأنف  »باريه«  بـ  تتدثر  اأبي�ض  �ضعر  من  فلول  وعكاز،  �ضود،  االأ مبعطفها 

كبري يحمل نظارة طبية، كدت اأن اأ�رشخ فزعا، �رشعه ارتعادي للخلف، 

هممت بالتقاطه قبل الوقوع يف بئر ال�ضقوط، ا�ضتدرت، مت�ضكت باأطراف 

اأ�ضتجمع الرتاكيب،  اأمامي �ضفحات مالحمه، ما زلت  املعطف، انفتحت 

نف�ضي  اأهاتف  خميلتي،  ق�ضبان  على  تهرول  اخلطوط  لكن  والق�ضمات، 

الواقع  وعقل  اجلنون  بني  اأخرى،  اأحيانا  معقول  وباالَّ  اأحيانا،  باملعقول 

اأتقاذف... ال. لي�ض هو... هو... بل كاأنه هو... تركت لوحته هناك بزمن 

)ما  نف�ضي:  اُأ�ضائل  كي  الوعي  نافذة  فتحت  الكتب،  اأغلفة  على  القراءة 

الذي اأتى به اإىل هنا؟! هل عاد يجدد حبه من بائعة التذاكر؟! اأجاء يكتب 

�ضئلة على كل جدار حويل،  يوميات عجوز ب�ضوارع باري�ض؟!( تتداعى االأ

ترتد اإىل م�ضامعي مع �ضليل ال�ضيوف، و�ضهيل اخليل، واآهات املوت، علق 

غ�ضب الدنيا بطرف عكازه، �ضوبه نحوي:

كدت اأن ت�رشعني يا...  -

�ضيدي، اعذرين مل اأق�ضد.  -

....  -

�ضيدي، هل اأنت...؟  -

لي�ض ذنبي اأنك ال تعرفني.  -
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ماذا اأتى بك اإىل هنا؟! وكيف خرجت من...؟!  -

لك اأن ت�ضاأل اأهل الكهف.  -

اأزاحني من اأمامه، اجته بخطواته الهادئة �ضوب اللوحة، د�ض يده يف جيب 

املعطف، اأخذ يت�ضفح اللوحة بحلم ُمفنت يقدر مذاق اللون، �ضمت كل 

�ضيء من حويل، جتمد املتفرجون كتماثيل ال�ضمع، ا�ضتدار بنظره نحوي، 

اأ�ضار ب�ضبابته التي ا�ضتلها من جيبه نحو اللوحة، اأ�ضدر قهقهاته الرخيمة، 

قهقهاته  جحافل  اأوقف  ك�ضرية،  بري�ضة  حنجرته  اأوتار  على  يعزف  كاأنه 

ببقايا من  اللتني احتفظتا  اإال من �ضفتيه  املتواثبة، وجم وجهه يف وجهي، 

ال�ضحكات، تركني خلفه اأ�ضافح اجلنون تقدم نحو اللوحة، تداخل معها، 

احل�ضان،  ففر  غروره؛  من  اأ�ضقطه  العظيم«،  »نابليون  راأ�ض  بعكازه  قرع 

اجلنود، انق�ضع الغبار، و�ضحب البارود، امتطى حماره، اأخرج من معطفه 

التي حملته  اللوحة  اليمني، جتمدت  بيده  على  بلون قلوبنا، رفعه الأ كتاًبا 

التماثيل ال�ضمعية من فوق ال�ضطور،  بني �ضلوعها، يعتلي حماره، يرقب 

ي�ضتظل ب�ضماء �ضافية، قر�ض ال�ضم�ض ال�ضاطع يتو�ضط بهاء اللوحة من فوق 

الهول  اأبي  يت�ضدرها متثال  هرام اجليزة،  الـ»باريه«، ي�ضع بظهره خلفيًة الأ

باأنف �ضليم...



�أ�صو�ت نعرفها 
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دق جر�ض الهاتف مبنزلنا.

يدي اللتقاط ال�ضماعة – كنت الفائز – �ضوت رقيق اخرتق  ت�ضابقت االأ

م�ضامعي، ت�ضاءلت:

من اأنت؟  -

ال�ضمت،  يف  متبادل  وانخراط  ا�ضمي،  عليها  تلوت  للجال�ضني،  نظرت 

علّي  جادت  املق�ضود(،  اأنا  ل�ضت  )اأكيد  اخلط  انقطاع  مو�ضيقى  خذلتني 

الهاتف،  ب�ضماعة  اأ�ضابعي  ْت  التفَّ داخلي،  ت�ضبها  بالكلمات  نف�ضي 

�ضئلة بوجداين: احت�ضنتها احت�ضان طفل �ضغري، مارت االأ

من تكون؟  -

ماذا تريد؟  -

عليَّ  األقى  براأ�ضي،  الرحى  دارت  والعالمات،  حرف  االأ اإفرازات  كرثت 

مل  الطويل،  بال�ضمت  الالاإجابة  مّني  فكانت  ال،  ال�ضوؤ نف�ض  اجلال�ضون 

مر، عادوا اإىل نقر الكلمات بعيًدا عن احلدث، لكن عقلي رف�ض  يعباأوا باالأ

اأن يكون بعيًدا، الرحى طحنت عظام الراأ�ض بالفعل.

من تكون؟  -

ماذا تريد؟  -
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�ضاركهم  للجال�ضني،  عقلي  هبط  امللل،  من  ق�ضًطا  لتاأخذ  الرحى  توقفْت 

اجلر�ض  اخرتق  �ضوات،  االأ اندجمت  االحتدام،  ازداد  الكلمات،  نقر 

امللل، عادت  انتهى وقت  ال�ضغري،  منزلنا  باب  املرة جر�ض  النربات، هذه 

ت�ضابقت  نتوءات اجلمجمة،  ته�ضم  بداأت  الدوران،  تدور، توح�ضت يف 

يدي لفتح الباب، فاز اأخي ال�ضغري باجلولة، الكل يرتقب... اإال اثنان من  االأ

اجلال�ضني اندجما مًعا يف نقر الكلمات، األقيت بناظري على اأعتاب الباب، 

اأ�ضمع �ضوت ته�ضم العظام براأ�ضي:

من يكون؟  -

ال اأق�ضد:  اآه قد اأخطاأت ال�ضوؤ

من تكون؟  -

من تريد؟  -

جابة، انفتح الباب، هه، اإنه بائع  عتاب تنتظر االإ نواظري مازالت عند االأ
اأمي داخلي  الذي غر�ضته  بال�ضعور  اهتمامي  قدر  يبيع  مبا  اأهتم  جّوال، مل 
جتاههم واأنا �ضغري، حتى هذا ال�ضعور، مر عرب ج�ضدي �رشيًعا، �ضكرته قبل 
اأخي  قاله  ما  الباب  انغالق  اأعلمني  اهلل(  )�ضاحمه  باأمي  ذّكرين  االن�رشاف، 
لياأخذ حظه من نقر الكلمات، تعودت على �ضوت الرتو�ض  للبائع، عاد 

ال:  الدائرة داخلي ونف�ض ال�ضوؤ
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من تكون؟   -
من تريد؟  -

ال�ضكون، حلظات،  �ضواء، وانزالق ب�ضيط نحو  �ضوات مع االأ خفتت االأ

ثم بداأ يوم جديد غرّي م�ضار االنزالق، كان اأخي اأول من ق�ّض �رشيط نقر 

�ضخا�ض. الكلمات، تهافت االأ
اختلطت  اللقاء،  وحان  الطعام،  ماأدبة  على  اأ�ضحابها  ماكن  االأ انتظرت 
يتطاير هنا، وهنا، حتى  طباق  �ضنان، رنني االأ الكلمات ب�ضوت طحن االأ
يدي، الكل ان�ضغل بالطعام، ففزُت  ارتطم بجر�ض الهاتف، مل تت�ضابق االأ
خرى،  االأ يدي  راحة  على  اأ�ضندتها  بيدي،  اأم�ضكتها  بالتزكية،  بال�ّضماعة 
اإذا  املكاملات،  ا�ضتهالل  بعبارة  هتفت  اأذين،  نحو  رفعتها  قليال،  �ضمتُّ 
ملتهجة  ا�ضمي  رددت  بل  اأنا  من  ت�ضاألني  مل  من جديد،  عاد  قد  ب�ضوتها 
الرتو�ض  �ضوت  اأ�ضمع  اأعد  مل  الرحى،  بت  تعطَّ وقد  اأجبت  ال،  بال�ضوؤ

للحظات، لكنها مل تعد لتاأخذ ق�ضًطا جديًدا من امللل.

نعم اأنا.  -

واأخباري،  اأحوايل،  عن  ال  بال�ضوؤ اأعقبت  ثم  اأطلقتها،  خفيفة  �ضحكة 

ال:  �ضئلة، وهاجمتها بال�ضوؤ فاأعددت االأ

من اأنت؟   -
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نفا�ض، ثم  �ضحكتها اخلفيفة اأطلقتها ثانية، مل ي�ضلني منها �ضوى ترجرج االأ

ال: مو�ضيقى الترت التليفونية ُتنهي االت�ضال، عاد ال�ضوؤ

من تكون؟  -

التففت ناظًرا ملاأدبة الطعام، مل يعد هناك اأحد من اجلال�ضني، الكل مل يعباأ 

لكن  الطوابري،  منظومة  يف  جمدًدا  باأماكنهم  يلحقوا  كي  غادروا  مر،  باالأ

ال جال وعادت الرتو�ض بالدوران. ال�ضوؤ

- من تكون؟

قرب،  عن  تعرفني  كاأنها  اأحوايل  عن  �ضاألتني  فقد  اأكون،  من  تعرف  هي 

فكار،  فكار �ضارعت االأ ت�ضاءلْت با�ضمي كاأنها اعتادت على النطق به، االأ

فكار، ودق اجلر�ض، مل يكن جر�ض انتهاء  فكار على غريها من االأ وق�ضت االأ

جولة امل�ضارعة كما تظنون، اإنه جر�ض منبه اأخي الكبري يداعبه قبل موعد 

اال�ضتيقاظ، مل اأره منذ اأم�ض، �ضمعت باب غرفته يزاحم الهواء، دلف اإىل 

ا بيده مبعرًثا بها ما تبقى من الكرى عن جفونه،  ال�ضالة متلفعا مبن�ضفته قاب�ضً

بداأ هو بنقر الكلمات بعد اأن انك�ضف ال�ضتار �ضاألني باندها�ض عن بقائي، 

وتخلفي عن ركب منظومة الطوابري، نظرت للهاتف، اأ�ضقطت الكلمات 

بالالكلمات، وبعد انتظار �ضاألني:

هل �ضاأل اأحد عني اأم�ض؟  -

قلت: )ال(
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وال اليوم؟  -

قلت: )ال( 

املياه، يجر خلفه �ضوت  للداخل �ضوب دورة  اأنزلهما، اجته  رفع كتفيه، 

ال: ارتطام نعله العتيق باأر�ض املنزل اخل�ضبية، عاد ال�ضوؤ

من تكون؟  -

اململوءة  حقيبتي  اللتقاط  لغرفتي  اجتهت  بالهواء،  رئتي  ت  مالأ تنهدت، 

طابور  عاد  املن�ضود،  الركب  عن  اأتخلف  ال  كي  اأ�رشعت  النا�ض،  بهموم 

�ضوات  االأ تقبع  حيث  اجتهت  امل�ضتطيلة،  غرفتنا  جدران  ي�ضق  جرا�ض  االأ

رقام  حتت الو�ضادة، هاتف اأخي اخللوي كاد اأن ميزقها بنغماته، مل اأهتم باالأ

يف  انتف�ض  اإليه،  الهاتف  حملت  رقام،  االأ لغة  يكرهون  ممن  اأنا  الظاهرة، 

�ضوات  يدي كالطري الذبيح، �ضوت زخات املياه تتقابل معي، اندجمت االأ

مع �ضوت اأخي املبلل باملياه:

- رد على التليفون.

ل �ضدمني  بحثت عن زر اال�ضتقبال، رفعت الهاتف نحو اأذين، قبل الت�ضاوؤ

داخلي  احلرب  دارت  اللهجة،  نف�ض  النربات،  نف�ض  �ضوتها،  ال�ضوت، 

الهاتف،  اأنني �ضاحب  منها  ظّنا  احلديث  ارمتت يف  واليقني،  ال�ضك  بني 

مل اأ�ضمع ما تقول، طغى �ضوت املعركة على الكالم، اأخربتها باأنني ل�ضت 

الت  املق�ضود كما تظن، فكانت نف�ض ال�ضحكة، �ضمعت �ضوت حتطم االآ



)��(

ال: يف عقلي، حترك ل�ضاين بال�ضوؤ

اأنت؟  -

ت اأجواء احلديث: اأجابت ب�ضحكتها التي مالأ

نعم اأنا، اأال تعرفني؟  -

الت من  جابة كي تغلق االآ حركت راأ�ضي املثقلة ب�ضمت النفي، فاألقت باالإ

زر الت�ضغيل، كاأنها راأت حترك راأ�ضي املنهك:

اأنا ااا  -

اأع�ضاء  �ضحكات  �ضمعت  احلدقات،  ات�ضعت  امل�ضام،  جميع  تفتحت 

�ضوات، وهموم  جرا�ض، واالأ ج�ضدي، وقد �ضخرت من العقل املتخم باالأ

النا�ض، انطلق ل�ضاين بال تردد:

- َمْن ؟ اأختي كوثر؟!!!

تهبط مو�ضيقى الترت كي تنهي االت�ضال.





�للعبة 
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ن فقط مات امللك. االآ

�ضنبداأ لعبة جديدة �ضيدي.  -

فنجان القهوة يثقل الرقعة املخ�ضبة بوجوه الب�رش، جتاوره �ضيجارة حمقاء 

واأ�ضياء  لفافة خرائط، نظارة �ضم�ضية،  املنف�ضة، قداحة،  قاع  اأنفها يف  متد 

اأخرى متناثرة على �ضفحات جريدة مهملة، اأ�رشقت ال�ضماء بلون الليل، 

الحتواء  متاأهبة  باتت  اللحظات  النريان،  ب�ضبغة  النجوم  مواقع  انفجرت 

هم بالق�ضم على اأحالم القدر، خيط من �رشر  املعركة القادمة، جتمعت اأُكفُّ

�ضجار،  و�ضهم؛ ليكتب لهم ميثاق احلرب: باأن اأحرقوا االأ الطمع ميتد بني روؤ

طفال، اهدموا امل�ضاجد والكنائ�ض والديار، جففوا  الن�ضاء واالأ اقتلوا كل 

امللك  بي�ض،  االأ امللك  قتل  الهدف:  واأخرًيا  نهار...  واالأ والعيون  بار  االآ

�ضود وحده البد واأن يعي�ض معتلًيا عر�ضه فوق تالل الزمن، حتمله اأعناق  االأ

ال�ضحايا ليخلد يف طريق احلياة. عا�ض امللك... عا�ض امللك... ترديد...
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بداأت اللعبة...  -

الهجوم،  ل�ضد  البي�ضاء  اجلنود  ا�ضتعدت  مام،  لالأ ال�ضوداء  اجلنود  حتركت 

القنابل،  عناقيد  ت�ضاقطت  بال�ضواد،  البيا�ض  امتزج  اجلحافل،  تداخلت 

اأ�ضابت جدران الطوابي احل�ضينة، الفلول البي�ضاء مازالت تقاوم، قفزت 

ال�ضهيل  املتهالكة،  ال�ضفوف  بني  توغلت  خلفها،  ال�ضوداء  ح�ضنة  االأ

ارتعدت  القدمية،  �ضلحة  االأ كل  دمرت  املتفرجني،  قلوب  يرعد  �ضود  االأ

�ضيلة ركعت حتت  ح�ضنة االأ الفيلة البي�ضاء فارت�ضفت قذائفها ال�ضغرية، واالأ

اأقدامهم، مازالت الدماء تهتك عيون البيا�ض املنت�رش؛ فطغى ال�ضواد على 

خبار عن قتل الوزير اخلائن، ومعه اآالف الب�رش،  وجه املعركة، انت�رشت االأ

برياء. واأن امللك يحت�رش يف خمبئه، واأن نهًرا جديًدا ينبع من جروح االأ

اأغلق املذياع.  -

ما اأجمل �ضماع املو�ضيقى ال�ضاخبة.  -

اأن  بعد  احلكم  ينتظرون  املتهمون  امل�ضانق،  ماليني  من  احلبال  تاأرجحت 

رمًيا  باإعدامهم  احلكم  �ضدر  اأعناقهم،  حول  املوت  حلقات  اُأحكمت 

اأوراق  القا�ضي  مللم  الهواء...  يف  املتعبة  اأج�ضادهم  فتدلت  بالر�ضا�ض، 

الرماد  وبقى  �ضيء،  اأحرق كل  اأن  بعد  املحكمة  الرحيمة، وغادر  قوانينه 

يتطاير اأمام اأنوف املتفرجني... انت�رشت نوبات العط�ض... يرحمهم اهلل... 

ر�ض... من ماتوا يتاأرجحون بني ال�ضماء واالأ
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اأكمل اللعبة...  -

ال�ضحايا  جثث  تكومت  البي�ضاء،  الطوابي  من  تت�ضاعد  الدخان  اأعمدة 

كل  اقرتبت  املعركة،  اأ�رشار  يك�ضف  الفراغ  ال�ضا�ضعة،  ال�ضاحة  خارج 

�ضلحة من خمباأ امللك املهزوم، الهزمية لي�ضت هي النهاية، جتمعت الفيلة  االأ

قوا املنطقة، حا�رشوا  ح�ضنة، الطائرات، الدبابات، اجلنود، طوَّ ال�ضوداء، االأ

البي�ضاء كلها على كومة من ال�ضواد،  الهواء بال�ضوارع، انكم�ضت املدينة 

اقرتبوا من الهدف، املوت هو الهدف، فجروا املخباأ بقنابل �ضنعت من 

قلوب م�ضمومة، اعتقلوا امللك... جرجروه باآالف اجلنود، قيدوا كل قطعة 

من ج�ضده باأغالل من فوالذ اأحمر، دفنوا وجهه يف الرتاب، وعاد القا�ضي 

من جديد ليفرت�ض اأوراق القوانني قراأها عليه بهدوء �ضكني باردة، ثم اأ�ضدر 

احلكم باإطالق �رشاحه بعد اأن يتم اإعدام ج�ضده املتهدل رمًيا بالر�ضا�ض...

ن فقط مات امللك. االآ  -

�ضنبداأ لعبة جديدة �ضيدي.  -



من خلف �ل�صورة
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 غيتار

فر�ضة  املُدر�ض  منحه  كلما  اخللف،  يف  اجللو�ض  اعتاد  املو�ضيقى  بح�ضة 

حد الزمالء،  العزف على البيانو، اأجربه �ضوت اأبيه الغليظ على التنازل الأ

ول بالثانوية العامة، بعد  وا�ضل تفوقه العلمي اإىل اأن ح�ضل على املركز االأ

خذ �ضورة تذكارية بجوار الرئي�ض، اقرتح عليه  حفل التكرمي... ا�ضتعد الأ

على  اجلمال  اإ�ضفاء  معلاًل  املو�ضيقى،  فرقة  عازف  بيد  كان  غيتار  حمل 

مر، اأمره القط ال�ضور باأن يتطلع للكامريا، الُتقطت  ال�ضورة، ا�ضتجاب لالأ

ال�ضورة حينما كان يبحث عن وجه اأبيه يف اخللف.

www
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2

�حللوى �ل�صهرية

ير�ضم  خرية،  االأ ال�ضفحة  باأطراف  ال�ضغري  يجل�ض وحده يف عموده  كان 

�ضَوَره دون اأن يراه اأحد، لكن عيون �ضخو�ضه كانت ترى كل �ضيء من 

مر كثرًيا... ثم  حوله، اليوم اأهملوا اإدراج توقيعه حتت ر�ضومه، مل يعباأ باالأ

بعد  ال�ضهرية،  للحلوى  باإعالن  امل�ضكني  ليهدموا عموده  التايل  اليوم  جاء 

اأن تلقى قراًرا بالف�ضل، �ضار �ضارًدا يتاأمل وجوه املارة، ن�ضي ج�ضده اأ�ضفل 

وىل، حتت عنوان  �ضيارة طائ�ضة، فاأعادت اجلريدة ن�رش ر�ضومه بال�ضفحة االأ

يحمل ا�ضم تلك احللوى ال�ضهرية.

 www
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3

�صورة وحيدة

�ضالل  تلتهمها  فكانت  ال�ضحف،  كربى  اإىل  خرب�ضاته  ير�ضل  اأن  اأ�رشَّ 

ذهب  الياأ�ض،  جبال  من  براأ�ضه  فكرة  تفجرت  مرة،  كل  يف  املهمالت 

نيقة،  االأ ُحلته  ارتدى  �ضعره،  اأعواد  بني  املنت�رش  البيا�ض  لهندمة  للحالق 

باإر�ضال  هّم  املراآة،  يف  طويلة  نظرة  ثم  اأنفه،  على  الوقورة  نظارته  و�ضع 

ال�ضورة مرفًقا اخلرب�ضات، فُن�رشت ال�ضورة وحدها. 



�صرية كائن مائي
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بني اأح�ضان النيل والبحر ولد منزلنا، فا�ضتلقت عليه �ضفايف ب�رشيط اأخ�رش 

يعانق قلوب اأ�رشتي الدافئة، ن�ضاأت بينهم يف اأر�ض تتنف�ض رائحة اخل�ضب 

العنربي الذي يحمل املالمح املحفورة على ج�ضد الرزق بور�ض النجارة 

لهية  ال�ضغرية، هاتفتني الطبيعة منذ حلظة وعيي من خلف غياهب القدرة االإ

الواقعة عند حدود ال�ضعرة الفا�ضلة بني العذب، واملالح، وبني ال�ضخب، 

تعلم من هواج�ض البيئة ماهية التذوق،  والهدوء، وبني الرمال، والطني؛ الأ

اأقف على اخلطوط امللونة لل�ضم�ض ال�ضابحة باأطراف البحر املمتدة، اأفرد 

حجبها عن العامل الكبري؛ فاأ�ضعر بكياين امل�ضتمد من تلك  كفي ال�ضغري الأ

من  ق�ضا�ضات  على  ول  االأ حريف  تغزل  اأخرى  �ضم�ض  ت�رشق  القدرة، 

من  خر، اأوؤ ها بالهواء لتعلق باأرجل النوار�ض املهاجرة للعامل االآ الورق، اأطريِّ

اإىل  دائًما باأن هناك عاملًا اآخر يكمن خلف حدود البحر الغائرة، جرفني 
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البحث عن وجوه ال�ضفحات مبحاوالت تائهة بني خواطر النف�ض امل�ضحونة 

بطاقات الكلمات املرتجمة لبيئتي املائية، وكانت البداية لكلمات تتالعب 

حدد معامل  على �ضالمل بيوت ال�ضعر، اأر�ضمها على وجه اأختي ال�ضغرية الأ

القمر، ثم اأنطلق بها مع �ضعراء مدينتي اإىل املدن والقرى املجاورة، لكني 

�ضعرت اأن الطاقة الكامنة مازالت تختزل الكثري والكثري، وجدتني اأجنذب 

�رشة باأكملها، حول حكايات  بها نحو ال�ضتاء بربده القار�ض الذي يجمع االأ

جدي –رحمه اهلل – فكنت اأخرج من رحلة ا�ضتمتاعي بج�رش يربط حا�رش 

كلماتي احلائرة باملا�ضي امل�ضطور على جباه التاريخ.

�ضود، ينت�رش عرب  غرفتي ال�ضغرية هي مالذ اأحالمي املخلوطة بحرب قلمي االأ

اأثري املذياع اخل�ضبي؛ فاأ�ضارك اأبناء مدينتي �ضفحاتهم ال�ضهرية، ع�ضت مع 

»طاهر اأبو فا�ضا« اآالف الليايل بق�ضور »�ضهريار«، متنيت اأن يتنازل يل عن 

مع  املالح، غ�ضت  بلياليها  معي  لت�ضتمر  الديك  راأ�ض  فاأقطع  »�ضهرزاد«، 

»فاروق �ضو�ضة« باأح�ضاء لغتنا اجلميلة حتى حتولت بحور ال�ضعر مبجراها 

اأجذب  الغرفة،  باأطراف  اأرمتي على مكتبي  لت�ضب ببحر مدينتي دمياط، 

اأحت�ضي  النافذة،  جوار  املميز  بركنه  العميق  نومه  من  حرمه  الأ جواريره؛ 

الورقية  قواربي  متاًما  ي�ضبه  ورق،  من  بفنجان  احلرب،  قهوة  من  ر�ضفات 

اأ�ضبح  التي تركتها ت�ضبح منذ ع�رشات ال�ضنني ت�ضارع خياالتي الهائجة، 

جديدة  مبجاديف  فيمدين  املا�ضية؛  ليلتي  ح�ضاد  على  اأمين«  »د.  اأخي 



)112(

جديدة،  بحكايات  املفعم  ال�ضاطئ  نحو  �ضريي  كمل  الأ اخل�ضبي؛  لقاربي 

اأنهمها من طواجن اأبي الع�ضكرية املطبوخة بتجارب حرب اال�ضتنزاف، 

من  واأهرب  اللذيذة،  حكاياته  حلوم  من  اآكل  »اأكتوبر«،  وانت�ضارات 

رقام،  االأ كل  اأمقت  كم  البنوك،  باأحد  عمله  بدفاتر  املدونة  اأرقامه  عظام 

لف حتى  اأحرفها، من االأ اأجمل  اللغة العربية، ما  وكم اأحب كل اأحرف 

الياء، اأع�ضقها تلك اللغة التي �ضاركتني اأحالمي، وواقعي، فكانت م�ضدًرا 

�ضتاذ »جمال عبد الواحد«  للثناء على من مدر�ضيها عرب مراحل تعليمي، االأ

دفًعا  دفعني  الذي  العا�ضق  العربية  اللغة  مدر�ض  حييت،  ما  اأن�ضاه  ال  ا�ضم 

الثانوية  املرحلة، مرحلة  وىل من هذه  االأ االنطالقة  املوا�ضلة، كانت  نحو 

الطفلة اجلديدة  الق�ضة هي  حدد معامله، فكانت  املنهج الأ العامة، حملت 

التي ولدت لتحمل كلماتي، والتي وثقتها مرحلة اجلامعة حيث التخ�ض�ض 

يف اللغة العربية واآدابها، �رشت اأعانق م�رشحيات »احلكيم«، واأرفع الكتب 

باأزقة  اأتنزه  اهلل«،  عبد  احلليم  »عبد  رومان�ضية  واأ�ضتن�ضق  »اجلاحظ«،  عن 

»جنيب حمفوظ«، ثم فتحت نافذة غرفتي على م�رشاعيها اأمام رياح الغرب 

تية باأ�رشار »اأجاثا كري�ضتي«، و�ضخ�ضيات »ديكنز«، وحب »ماركيز«،  االآ

زيح ال�ضتار عن القمر ال�ضاجد يف معابد املياه من حويل،  عربت النافذة الأ

ي�ضتدير معه قلمي بوجه حبيبتي الغائبة، ويت�ضلق جبال طموحاتي املنتظرة، 

ذابت املرحلة اجلامعية على �ضفيح الواقع ال�ضاخن، فقفزت غفلتي من فرا�ض 
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التي  تتعلق به همومنا  نعي�ضه،  خر على �ضجيج عامل واحد فقط  العامل االآ

تنتظر كلماتنا لتخرج من كهف الن�ضيان، اإىل نور تتفتح عليه اأعيننا، كانت 

ول لل�ضيف القادم من جنات اليا�ضمني،  »جريدة يوليو« هي امل�ضتقبل االأ

خرج راأ�ض  فعربت احلواجز القامتة، اأكت�ضف ما خلف املكاتب الفارهة، الأ

لتلح  ترتكني،  اأال  وىل  االأ هواج�ضي  اأ�رشَّت  لكن  مرقدها،  من  ال�ضلحفاة 

على باحلكايات القدمية، عاتبتني غرفتي، وتعطل مذياعي، ليذكرين �ضمته 

بلياٍل ق�ضيتها على هم�ضات »الربنامج العام«، فانكم�ضت اخليارات اأمامي 

خليار العودة لطفلتي، اأر�ضم بني �ضطورها �ضوارعنا ال�ضيقة، وبحار الدموع 

املكتظة خلف اأبوابنا املتهالكة، تنتظر لقمة عي�ض اآتية دون موعد �ضابق، اأو 

جتفف دماء اأر�ض ابتلت باأج�ضاد اأبنائنا من اأجل احلرية.

قدار اأن اأرتفع يوًما بالهواء، قرب اأجنحة النوار�ض، وفوق اأ�رشعة  �ضاءت االأ

املدينة:»الكويت«،  تلك  قلب  على  بقلمي  حط  الأ امل�ضافرة،  املراكب 

حمدت اهلل كثرًيا اأن الكائن املائي لن ميوت خمتنًقا، اأجدد اأنفا�ضي من مياه 

تية بعبق  مواج االآ اأغازل االأ اخلليج كل يوم، واُأقرُئ بحر مدينتي ال�ضالم، 

روائح اخل�ضب، اأ�ضمها فاأنت�ضي، اأخط وجه طفلتي على رمال ال�ضاطئ كل 

ليلة، حتى جتمدت دموعها فكانت »لوزات اجلليد« جمموعتي الق�ض�ضية 

التي   »-2006 -القاهرة  العربية  احل�ضارة  »مركز  عن  ال�ضادرة  وىل  االأ

احتفت بها جريدة »القب�ض« الكويتية، والتي حوت �ضفحاتها معظم ق�ض�ض 
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بني  الأ اخلليج  �ضاطئ  رمال  على  طفلتي  وجه  اأر�ضم  ومازلت  املجموعة، 

مفرح«؛  »�ضعدية  ال�ضاعرة  اأحالم  مع  كثرًيا  اأحالمي  فتوا�ضعت  اأحريف، 

التي  ب�ضفحتها  امل�ضتلقية  مراآتها  على  غربتي  هواج�ض  اأعك�ض  فكنت 

اأ�ضتيقظ يوًما على �ضاردة من �ضوارد ال�ضاعر »مدحت  احتوتني، واإذا بي 

وىل على �ضفحات جريدة  عالم«، التي ا�ضتقبلت نقو�ضي الباقية للمرة االأ

ال�ضاعر »مهاب  اأحرف  واأ�رشقت معاملي اجلديدة بني  الكويتية،  »الراأي« 

العامل  من  الدفء  رحلة  ومتتد  »النهار«،  جريدة  �ضفحات  على  ن�رش« 

ترفرف  ب�ضحبٍة  العربي  اخلليج  اإىل مقاهي  دبية،  االأ باملنتديات  االفرتا�ضي 

رى مدينتي اأجمل مدن العامل، واأرى زوجتي  حولها الكلمات املحلقة، الأ

ن اأر�ضم وجه طفلتي »حنني« على الرمال،  اأجمل ن�ضاء الكون، وها اأنا االآ

ميناء  الوطن يف  باأح�ضان  اأمي  لت�ضتقبلني  اإليها،  القادم  قلمي  لتعانق طفلة 

ال�ضفينة العائدة، وعلى متنها الكائن املائي.
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�لكاتب يف �صطور

قا�ض م�رشي من مواليد حمافظة دمياط ،عام 1977.  •

�ضالمية،  العربية والدرا�ضات االإ اللغة  داب والرتبية، ق�ضم  تخرج يف كلية االآ  •

جامعة املن�ضورة.

قليمية عام 1999. عمل �ضحفيًا بجريدة يوليو االإ  •

�ضارك يف تاأ�ضي�ض جملة �ضوت الطالب الدورية عام 1997 .  •

.www.odbaa.com  ضارك يف تاأ�ضي�ض موقع اأدباء دوت كم�  •

لكرتونية  االإ واملواقع  واملجالت  ال�ضحف  من  العديد  يف  اأعماله  ن�رشت   •

املتخ�ض�ضة.

 �صدر له :

لوزات اجلليد : جمموعة ق�ض�ضية. مركز احل�ضارة العربية، القاهرة 2006.  -

عالم، القاهرة 2008. رائحة اخل�ضب : جمموعة ق�ض�ضية. �ضم�ض للن�رش واالإ  -

لكرتوين :  �لربيد �لإ
blkbohy@hotmail.com     
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