 
 


H@ÚÓóó”@Ú«Ï‡vﬂ@I@kìÉ€a@Úzˆaä@Z@lbnÿ€a
ÔÁÏj€a@Ôﬂbé@á‡zﬂ@Z@—€˚‡€a
@RPPX@ÒãÁb‘€a@Z@Û€Î˛a@Ú»j €a
@RPPXOQUUYW@Z@ aáÌ a@·”ä
I.S.B.N: 978 - 977 - 6284 - 38 - 8@Z@Ô€Îá€a@·Ó”ãn€a

ãíb‰€a
…ÌåÏn€aÎ@ãì‰‹€@ê‡í
@ÒãÁb‘€a@M@· ‘‡€a@MÛ éÏ€a@@ÚjõË€a@TT@@ï@XPUS@
@HPRIPQXXXYPPVUOVT@M@HPRIRWRWPPPT@Zê◊bœOp
www.shams-group.net

ÔœãÓó€a@ÂÓﬂc@Êb‰–€a@Z@“˝Ã€a@·Ó‡óm

Ú√Ï–zﬂ@ãì‰€aÎ@…j €a@÷Ï‘y
›Óvèm@Îc@ãÌÏóm@Îc@Ñè„@Îc@…j i@|‡èÌ@¸
o„b◊@Ú‹ÓéÎ@di@lbnÿ€a@aâÁ@Âﬂ@ıçu@c
ãíb‰€a@Âﬂ@ÚÓibn◊@Ú‘œaÏﬂ@Û‹«@ﬁÏóz€a@á»i@¸g







 
 



 












اإهداء

اإىل روح خايل «اأمين ال�رشقاوي»
اإىل اأبي ،واأمي ،واإخوتي
اإىل زوجتي وابنتي حنني

أ��صابع أ�بي

()1
بحرية ثلجية

وقف �أمام البحرية الثلجية� ،أراد �أن يحدد موقعه ،ف�ض ّلله البيا�ض املنت�رش،
جيدا مكان البحرية ،لكنه بات ال يعلم �أين ال�شاطئ.
يعلم ً

()

()2
أ��صابع أ�بي

عد خ�صالت النقود،
�صحبني �أبي ملحل عمله ب أ�حد البنوك ،ق�ضى وقته بني ّ

وتدوين أ
الرقام ،عدنا �إىل املنزل� ،ألقاه التعب على �رسيره بنوم عميق،

تظاهرت بالنوم جواره ،ثم �أخذت يف عد �أ�صابعه.

()

()3
قاتل املوتى

روح واحدة داخل
�سار خمتا ًال بح�صانه بني اجلثث املنت�رشة ،مل ُيبق على ٍ
ج�سدها ،قفز فوق ربوة نت أ�ت عن أ
الر�ض احلمراء ،رفع �سيفه ،و�صاح :

هاااااااا� ،أ�رسع ناحية اجلبل ليق�ضي على من رد عليه �صياحه .

()10

احلياة أ��سفل الطاولة

عندما �ألقت �إليه بابت�سامتها� ،أيقن �أن هذه ال�رضبات املتفرقة ت أ�تيه عن عمد،

جتاهلها ب إ�دارة ب�رصه نحو �أوراقه امل�ستلقية على طاولة االجتماعات ،قل�ص
قدمه بعد �أن تلقى �رضبة �أخرى من مقدمة حذائها املدبب ،افتعل التمعن

ب أ�رقامه امل�شبعة بالربح الوفري ،كانت دفَّة املفاو�ضات تت أ�رجح بني يديه،
يحرك بها املجل�س كيفما �شاءت له رياحه ال�صيفية ،كقبطان ماهر يتقن
اللعب بتالبيب املناورات التجارية ،كانت نظرات املناف�سني تنزح من بحر
العجاب نحوه ،كلما ابت�سم بانت لهم و�سامته ،وحينما
العجائب دفقات إ
يقطب يهيبهم وقاره ،دائرة احلديث تنغلق عنده بالتودد الدائم ،لكن يف
كل مرة كان ذكا ؤ�ه املعهود يفر�ض عليهم �سلطانه ،ال يخطئ ،ال ترتجرج
�أنفا�سه ،ت�سري كلماته كما اخلط امل�ستقيم (�أنت مك�سب كبري ل�رشكتك)
كان يبدي �شكره املتوازن كلما كركر �أحدهم بهذه اجلملة ،ثم يوا�صل
الم�ساك بالدفة ،حنكة التجار حتاول �أن تتخلله ،تبحث لنف�سها عن
�رسي ًعا إ

�صامدا.
ثقب �أ�سود ت�ستطيع �أن تنفذ منه �إليه ،لكنه مازال
ً
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حوار ال�رضبات يكرر نف�سه من �أ�سفل الطاولة ،حدق يف وجهها الغ�ض
ال�ضواء ال�ساطعة� ،شعر بهواج�س أ
املتموج مع أ
اللوان تنعجن ب أ�رقامه
فابت�سم حينما كانت ت أ�تيه �أ�صوات من بني �أكوام الزمن :
ال�صارمة؛
َ

بحث بني �أ�شياء املنزل عن خمب أ�
�إنها ع�صا �أبي حتا�رصين بكل مكان،
مازلت �أ ُ
ُ

علي هناك ،خلف باب
ي ؤ�ويني ...هنا حتت الكر�سي؟ ال ال� ...سبق وعرث َّ
غرفتي؟ ال ال� ...سبق ودق ر�أ�سي هناك ،نعم هي الطاولة ...الطااااولة،

هرعت �أ�سفل الطاولة بج�سدي ال�صغري (اخرج يا جبان ،تعال هنا �أيها
الف أ�ر) ف�شلت حماوالت �أبي من الو�صول �إ ّ
يل� ...أبت�سم..
www

	�أين ذهبت هذه امللعونة هذا النهار؟	�أكيد خب أ�تها «ماما» من طغياننا ال�شيطاين.	�أين خب أ�تها؟!!-

...............

	�أنت ،ابحث عنها فوق �سطح املنزل.-

................

نت ،ابحثي عنها بالغرف.
 و�أ ِ ................()13

	�أما �أنا ف� أس�بحث عنها بكل مكان.ا�ستغاثت مبوائها بعد �أن
جذبت ذيلها بقوة من �أ�سفل الطاولة� ..أبت�سم.
ُ
www

اليوم � أس��صعد للقمر ،جهزت كل معداتي و�أجهزتي ،ت أ�كدت متا ًما
من �صيانة املركبة الف�ضائية ،الوقت حان لالنطالق( ،دن دن دن دجن
دجنننننننن �ش�ش�ش�ش�ش�ش�ش) ،انطلقت ال�سفينة بنجاح� ،أ�صافح ال�سحب،
النجوم ،ال�سماء أ
خريا الهبوط على
الوىل ،الثانية ،املالئكة ،ال�شم�س ،و�أ ً

�سطح القمر ،آ
الن الدنيا كلها ملكي وحدي� ،أ�ستطيع �أن �أرى كل �شيء

من هنا ،و�أحتكم يف كل �شيء ،آ
الن �أنا �أكرب مما يجب ...لكنَ ،م ْن ه ؤ�الء
القادمون ِمن بعيد؟ معقول �أنهم كائنات الف�ضاء؟ البد و�أن �أهبط� ،أختبئ،

�أن �أهرب ،لكن �أين؟ ال يوجد �أي �شيء �أ�سترت خلفه ،الف�ضاء �شا�سع ،الفراغ
علي بكل ت أ�كيد� ،أريد
يحا�رصين ،يقرتبون� ...إنهم قادمون� ...سيقب�ضون َّ

الهبوط �إىل أ
الر�ض ،بدت مالحمهم الغريبة� :أ�شكالهم خميفة� ،أعينهم من
زجاج �أحمر� ،أنوفهم معقوفة� ،أرجلهم� ،أياديهم...

 ال تقرتب مني �أيها أالحمق.
 َم ْن �أنت �أيها الغازي ال�صغري؟()14

	�أ�أ�أنا...؟�سحبتني يد �أمي من �أ�سفل الطاولة لتناول الع�شاء� ...أبت�سم....

www

 زلزاااااااااالكان �أبي يلملمنا عندما انطلقت هذه الكلمة ،مع رق�صات أ
الر�ض من حتت
�أقدامنا ،كانت كل أ
ال�شياء من حولنا تهتز ...تت�ساقط ،الرثيات ،التابلوهات،
املزهريات ،احلوائط تتعرى ...تتمزق� ،رصخات �أمي ،نداءات �أبي ،جدي،
جدتي( :هيا ب�رسعة ،اخرجوا كلكم ،يا رب يا �ستار) ،انطف أ�ت أ
النوار،
�أختي

وفاء...

�أين �أختي وفاء؟ �إنها مازالت نائمة( .ماما ،بابا...؟؟؟؟)

ال�سقوط يديل ب�صوته من ال�شارع� ،أعتقد �أن العمارة التي �أمامنا انهارت
بالكامل ،ي�ضيق اخلناق،

الغبار...

ال �أ�ستطيع التنف�س� ،أين الباب؟ لقد

�سقطت حوائط ال�صالة الرئي�سية ،انغلق املخرج ،لقد علقنا ،لن ن�ستطيع
حممدا ر�سول اهلل) �صوت �أبي ي�صارع
اخلروج (�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أن ً
�صوت االنهيار:
 الطاولة ،هيا جتمعوا �أ�سفل الطاولة.()15

�سقط كل �شيء� ،صمت كل �شيء� ،إال �صوت �أنفا�سنا الالهثة ،ومتتمات
تنهد...
جدي ب�آيات قر�آنية � ...أ ُ

www

تلقى �رضبة جديدة و�سط اللغط القادم كهجمات النحل الطنان ،نف�ض عن
ر�أ�سه الغبار ،وعاد لغرفة القيادة� ،أحكم قب�ضته على الدفة ،ابت�سمت له بعد
�أن اطم أ�نت ب أ�نه يبادلها االبت�سامات ،نظم �أنفا�سه من جديد ،تناول جرعة
مياه من الكوب �أمامه ،هندم �سوار قمي�صه ،نظر �إليهم بهدوئه ،و�أعلن
لهم عن �إ�رصار �رشكته على موقفها التجاري جتاه �رشكاتهم ،بينما ي�ستعد
لالن�رصاف من بني براثن ال�صمت املحلق فوق ر ؤ�و�سهم� ،شعر بيدها متتد
�إليه من �أ�سفل الطاولة بورقة �صغرية عن ميينه ،ويد �أخرى تلوح له «ب�شيك»
مايل عن ي�ساره......

()16

عودة حافلة

كانت تنتظر قدومه كل يوم حتى االن�سدال ،مل ت�شعر يو ًما بي أ��س ت�سللها،

دائما طريقا للعودة ،مزجت ب�رصها ب أ��شجار الزيتون
اليقني ير�سم لها ً
الوارفة� ،أر�سلت أ
مزيحا �أغ�صانها
المل داخلها ،عله يخرج من بينها
ً
كا�شفا عن وجهه ،غا�صت �أ�صابعها يف ر�أ�س ابنتها «فاطمة» ،تداعب

كثريا ،عن �صورته على اجلدار،
خ�صالت �شعرها املجدول ،تت�ساءل عنه ً
متى رحل؟ متى �سيعود؟ هل كان يداعبها يف مهدها؟ �أكيد قد تبدل وجهه

كثريا ،ترتاكم أ
ال�سئلة فوق ج�سدها الرقيق ،ت�شعرها بالدفء ،تنام...
أ
الم تنتظر

امل ؤ�ذن...

ت�صلي ،تدعو ...تتو�سل ...تبكي ...تنام يف �أح�ضان

أ
المل ...ك�ست ج�سدها بثياب املدر�سة ،جدلت �ضفائرها بعد �أن نق�ضتها
أ
بالم�س ،ناولتها حقيبتها ال�صغرية ،قبلتها بني عينيها� ،أكدت عليها التقام
الطعام؛ فرتكت لها عالمات الطاعة قبل الرحيل ،غابت مع ال�صغار و�سط
بقايا منازل ال�شارع املظلم.
www
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وحيدة بني �أطاللها املتناثرة يف كل مكان ،هنا كان يجل�س لتناول الطعام،
بهذا الركن كان ي�صلي ،على هذا الكر�سي ق�ص عليها همومه و�أفراحه،
جلبابه أ
البي�ض يتدىل هناك ،ينتظره ليطوف به طرقات املدينة ،رائحته أ
متل
املكان ،ع�شقها الزمن ف أ�بقاها على حالها ،وجهه يقف �أمامها كظل �شع من
لهبا يكويها ،عاد
ج�سدها النحيل� ،سنوات التهمت فرا�شه الدافئ ف�صار ً
اخلوف ُيد ُّك قلعتها ،نظرت نحو الباب القدمي ،فغزت �آذانها

طرقات...

وطرقات...وطرقات� ،سقط الباب ...ته�شمت عظامه ،انتزعوه من راحة
يومه ال�شاق ،جرجروه و�سط تو�سالت الر�ضيعة املفزوعة ،مت�سكت
ب أ�طراف جلبابه،

متزق...

متزق ج�سدها حتت وخزات

البنادق...

قاوم

ُ
غ�شي عليه ،دا�سوا �أ�شالء الباب املتناثرة
�أغاللهم� ...رضبوه على ر�أ�سه� ...أ َ

ب أ�حذيتهم ال�ضخمة ،تركوها دون باب ي�سرتها ،يداري عورتها ،تعازي
اجلريان جتمعت حولها ،الكل يوا�سيها مبا و�صلت �إليه من حال ،مللموا
ه�شيم الباب� ،أقاموه كما كان بني اجلدار ،عادت �إىل جروحه املندملة،

طرقات ...وطرقات ...وطرقات ،عناكب اخلوف �شدت خيوطها حول
رقبتها� ،أ�رسعت بفتحه ،كان رجلاً
ملثما يحمل بني عينيه مالمح احلياة،
ً

طم أ�نها...

 ال تخايف .ل�ست منهم. من �أنت ،وماذا تريد؟()19

 �أنا ب�شري خري.خريا ؟!
ً -

غدا �سي أ�تي زوجك.
 ً زوجي؟! �سيعود. �سيعود .كيف؟!غدا عند الغروب� ،ستقف احلافلة على اجل�رس.
 ًبني ال�شك واليقني تتهاوى ،أ
المل القابع خلف �أ�شجار الزيتون يزحف
نحوها ،تذكرت «فاطمة» ابنتها ،وت�سا ؤ�التها التي ال تخمد ...هل �آن لها
�أن تهد�أ ،وت�ستكني؟ يعود ال�شك �إليها ،تنف�ضه عنها ،رائحته تزيد انت�شارها

باملكان ،جلبابه أ
فرحا
البي�ض يرفرف فوق امل�سمار� ،أ�شياء املنزل ترق�ص ً
بع�ضا من
من حولها ،متدد اخلرب للجريان ،التهاين تن�ساب ،ا�ستعارت ً
أ
الواين الفاخرة� ،ست�صنع له �أف�ضل ما يحب من طعام ،تُعر�ض م�ساعدات
اجلريان ،البيت ميتلئ بالن�ساء ،ي�صنعن «الكعك» املنقو�ش ،تتقافز «فاطمة»
مع �أطفال احلي ،ميتلئ �صدرها ال�صغري ب�شوق اللقاء ،من تنتظره �سوف
خريا �ستتحرك ال�صورة املتجمدة بخيالها املكنون.
يعود� ،أ ً
www
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أ
الم« ،...فاطمة» ،واجلريان ،عند اجل�رس وقت الغروب يف انتظار احلافلة،
ت�ضيق أ
النظار مع �أطراف الطريق امل�ستقيم ،ارت�شفت ال�شم�س �أ�شعتها
الباقية ،وتعلق بينهم بع�ض من �ضوء خافت ،انغلقت نهايات الطريق
بالظالم ،الهمهمات تتناثر�( :سيعود...ال تقلقي...الطريق طويل ...ال�صرب
�أجمل ما يف الوجود).
وكان �ضوء احلافلة املنبعث من بعيد هو �أجمل ما ر�أت يف الوجود،
ينبوعان من النور انفجرا و�سط الظلمة القاحلة ،اقرتبا نحوها مع اقرتاب
التهنئات من �آذانها ،كربت املالمح وليدة الطريق ،اقرتب قلبها من احلافلة،
كاد يقفز داخلها ،الرتقب ينتظر على جوانب الطريق ،ا�ستقرت العجالت
على اجل�رس املوعود� ،أطراف أ
ال�صابع و�ضالالت الوجوه تربز بني ق�ضبان
النوافذ ،انفتح الباب ...ارتفعت أ
العناق ،القلوب تنب�ض كطبول احلروب،
بد�أ اخلروج ،الوجه تلو الوجه ،تغريت املالمح القدمية� ،صارت أ
الج�ساد
م�سحة حلم تك�سو العظام ،الفرح خالطه النحيب ...العناق� ،صوت اللقاء
يتطاير،ت�سا ؤ�الت «فاطمة» تنهمر( :هل �سيعود؟ متى �سيعود؟) و�سط
الوجوه تبحث عن �صورة اجلدار ،أ
الم �أ�صابها �صمت الذهول ،ال�شك
يداعبها ،اليقني ي�ضيء وينطفئ ،مازالت احلافلة تلقي بالوجوه ال�شاحبة،
ارمتى عليها ...تعرف عليها ...مل تعرفه ،دققت يف مالحمه� ،أ�شباه خاوية من
�أ�صل م�ضى ،قبلها ،عانقها ،ت�ساءل عن «فاطمة»� ،أخذها بني يديه ،بكى
()21

على �صدرها املرتع�ش بعد �أن �أزاحت عن ج�سدها الت�سا ؤ�الت� ،أم�سك
براحتها ال�صغرية ،عرج مع �أمها واجلريان ناحية املنزل ،مرارة احلرمان
تودعه ،فرحة اللقاء ترحب به ،تداخل و�أ�شجار الزيتون الوارفة� ،أزاح
�أغ�صانها كا�شفًا عن �أعمدة الدخان املت�صاعدة من بقايا منزله املهدوم.

()22

املوت �ضح ًكا

جدا� ،أحببت جمال�سته ليلاً حيث
عا�ش معي ع�رشة �أ�شهر ،كان رجلاً لطيفا ً
َّ
وامل�سكر
و�سا من ال�رشاب امل َن َّكه بالنعناع،
يحلو ال�سهر ،نحت�سي معا ك ؤ� ً

بطعم الربتقال ،ثم �أبتلع بع�ض أ
القرا�ص البال�ستيكية ،التي ترغم ج�سدي
الزمنة ،أ
الج�ساد ،فتجعله يطري عرب أ
على مالحقة أ
والمكنة ،فيحلق
بخيا�شيم أ
الحرف ليتنف�س من �صلب احلياة...
عندما �أذكر للمخت�صني �أنني �أ�ست�ضيف هذا الرجل يف رئتي الي�رسى ،بالف�ص
العلوي ،جوار القلب متا ًما ،تت�سع �أحداقهم ،وت�رشئب �أعناقهم ..ألن املاثل

�أمامهم هو �إن�سان ميت ال حمالة ،ف أ�عكف على مللمة نظرات ال�شفقة من
�أعينهم ،ثم �أده�سها بحذائي...

www
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مازلت �أذكر هذا الرجل الذي قاب َل ْت �آهاته غرفتي مب�ست�شفى «عني �شم�س

التخ�ص�صي» عندما زارين ليلاً ور َّبت على كتفي ،قائلاً يل مبلء فمه( :ال
تخف� ،ستعي�ش) ،ثم تركني وان�رصف دون �أن ينب�س بكلمة واحدة...
كثريا عندما فوجئت بال�صباح ب أ�ن �رسيره قد ك�ساه البيا�ض...
حزنت ً

يف تلك الليلة ،كان امل�ست�شفى هادئًا �إال من فخامته التي بانت �أمامي بكل
تفا�صيلها� ،أر�ضية خ�شبية المعة ،جدران نظيفة ،و�سقف ممتلئ بامل�صابيح

ال�صغرية ،تلفاز متوهج بالزاوية البعيدة ،وزِ ُّر يعتليني لال�ستدعاء الطارئ..

حاولت مقاومة الفرا�ش للوقوف على قدمي ،لكن باءت كل حماوالتي
بالف�شل ،مل �أي أ��س من منح ج�سدي وهم احلراك ،مددت يدي حيث انتهت
أ
النامل عند �أطراف كتاب و�ضعه �أخي على الطاولة جواري ،كان كتا ًبا قد

�صباحا ،تفح�صت العنوان،
�أهدته يل زميلتي «�شذى» عندما �أتت لزيارتي
ً
ف�شعرت ب�سعادة غامرة ،عندما اطم أ�ننت �أن قدرتي على القراءة مازالت
بخري «�أمريكا ال�ضاحكة زمان -م�صطفى �أمني»� ،أعدت قراءة العنوان
ب�صوت م�سموع ،مرات ومرات ،ثم نظرت للوجوه «الكاريكاتورية»
ً
�ضحكا ،فداهمني ال�سعال...
ال�ضاحكة املر�سومة على الغالف ،انفجرت

�شكال هالمية ،مل �أ�شعر ب�شيء بعدها ،فقدت أ
تراءت �أمامي �أ
ٌ
ال�ضواء
املنت�رشة بال�سقف ،وبريق أ
الر�ضية اخل�شبية ،ووهج التلفاز ووووو ...عندما
�أفقت علمت �أن �ضيفي يكره ال�ضحك ،لعنته ...ولعنت رئتي الي�رسى...
ولعنت �أمريكا ،و«�شذى» ،ابت�سمت الدكتورة «وفاء» للعناتي التي
�أعادتني للحياة...
www
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وقلما ،لكنه تهرب من طلبي ،ال �أعلم لمِ َ ؟
طلبت من �أخي دفرتًا فارغً اً ،
الوراق أ
ف� أس�لت نف�سي هل يكره �ضيفي أ
والقالم؟ ا�ستفزين ال� ؤ
س�ال ،
حتى �أين �رصخت يف وجه �أمي ليلاً  ...ب أ�ن �أفكاري ت�صارعني� ،أريد ورقة
وقلما( ..ورقة وقلم يا عامل) ،ربتت بيدها احلانية على �صدري ،وغابت
ً

عني ...بال�صباح �ضغطت زِ َّر اال�ستدعاء الطارئ ،طلبت من املمر�ضة �أن

تزيح ال�ستائر ،وتفتح النوافذ ،وت�ضيء أ
النوار ،وت�شعل التلفاز ،وحت�رض
عمال النظافة لتلميع أ
الر�ضية ،وتبديل املالءات ...فقالت م�ستغربة( :طيب
طيب ...على مهلك...كل ده؟!).
ال�سابعة م�سا ًء...

عن مييني �أبي ،و�أخي ،وخايل ،وعن ي�ساري �أ�صدقائي؛ نبيل ،ووليد،
ويا�رس ،تنحدر �أعناقهم لركن التلفاز ،كانت املباراة النهائية لك أ��س أ
المم
الفريقية ،والبداية مب�رشة ،بهدف ل�صالح منتخبنا الوطني �سجله الالعب
إ

«�أحمد ح�سن» يف مرمى منتخب «جنوب �إفريقيا» ،كنت �أتابع يف �شغف
منتظرا الن�رص ،ومن بني ال�صيحات ،وال�ضحكات ،و�أنباء الفرح ،ت�رسبت
ً
�آالمي ،لكن �رسعان ما تنا�سيتها حينما اق�شعر ج�سدي على وقع مرا�سم
الفوز ،أ
والغاين الوطنية.
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التا�سعة م�سا ًء ...
انتهت الزيارة...
رحلوا جمي ًعا ،وعاد ال�صمت ...

التقطت الكتاب ب أ�طراف �أناملي�( ،أمريكا ال�ضاحكة زمان) ،ب�صوت
م�سموع كنت �أردد ،وقعت عيني من جديد على �صور الغالف فابتلعت
�ضحكاتي� ،أخذت �أقلب ال�صفحات� ،صفحة تلو ال�صفحة ،ال جديد،
عد امل�صابيح املنت�رشة ب�سقف
ف أ�مريكا هي �أمريكا� ،شعرت مبلل� ،أخذت يف ِّ
عد امل�صابيح من جديد ،يبدو
الغرفة ،توقفت لق�ضم �أظافري� ،أخذت يف ِّ
�أين �أخط أ�ت العد ،لعنت امل�صابيح ،ولعنت �أمريكا ،واعتذرت لرئتي
الي�رسى ،و�صديقتي «�شذى» ،ثم ح�رصت الكتاب بني يدي ،متعنت يف
الوجوه «الكاريكاتورية» على الغالف ،مل ا�ستطع التما�سك ،انفجرت
ً
�ضحكا ،و�أنا �أ�ضغط زِ َّر اال�ستدعاء الطارئ.

()27

رائحة اخل�شب

كنت �أر�سم بقلمي ال�صغري حدود الدنيا بني �ضفاف مدينتي ،قدر لها �أن
يح�رصها النيل بهدوئه ،والبحر ب أ�مواجه� ،أنظر ناحية البحر ف أ�تعرث بنهاية

العامل� ،أ�ستدير ناحية النيل فيواجهني مبنتهى اجلمال ،بنيت معتقداتي

ال�صغرية �أن مدينتنا هي أ
الر�ض ال�شا�سعة ،وما دون ذلك من �أمكنة جزر
عالقة مبياه البحر املمتدة� ،أغم�ض عيني� ،أنام كما النيل يف �أح�ضان البحر،

و ُ�أ�صبح على الدقات املتتالية التي تنظمها جواكي�ش النجارين بور�شهم

ال�صغرية؛ ف أ�ردد معهم تلك الكلمات ال�صباحية الدافئة (يا فتاح يا عليم ..يا
رزاق يا كرمي� ..أ�صبحنا ،و�أ�صبح امللك هلل)� ،أ�شم رائحة اخل�شب املطحون؛

ف أ�نت�شي� ،أتلذذ بها ثم �أ�ستعيد معها �أيام �إجازتي ال�صيفية ،حيث �إحلاقي

ب إ�حدى ور�ش النجارة للعمل ،وذلك ما جتري عليه العادة مبدينتي العا�شقة
«دمياط» ،بل كان تعلم احلياة هو الغاية من هذه العادة ،كل �شيء يف الور�شة

كان له يف ذاكرتي مدلوله اخلا�ص ،الغراء ب أ�بخرته ال�ساخنة ،يرتك داخلي

�صورا متعددة للخوف� ،أرتعد منه ،من �سطوته ،وطغيانه ،يغلي فوق املوقد
ً
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احلجري ،ويلهث بفقاقيعه امللتهبة؛ ف أ�كتم �أنفا�سه بفر�شاة كبرية ،ي�ستعني

بها «ا ِمل َعلم» ليفر�ض هيبتها على �ألواح اخل�شب امل�سكينة.

كانت «ا ِملنجلة» متثل يل رم ًزا للقيد� ،أو لل�سجن ،بل للموت؛ فيعتقل
«ا ِمل َعلم» يد املذنب بني �شفرتيها اخل�شبيتني ،ي�شد عليها بقوة كقطعة
خ�شب �صغرية �أبت االن�صياع للت�شكيل ،لكن ي أ�تي يوم اخلمي�س �أجمل �أيام
احلياة؛ فيوحد �أمامي كل تلك ال�صور يف �صورة واحدة� ،أجني منها ثمرة
تعبي� ،أتقا�سمها بني نف�س الطفل الكامنة داخلي ،وبني ح�صالتي اخل�شبية،
�أفرح عندما �أهدهدها� ،أ�سمع �صوت النقود تزغرد داخلها؛ ف أ��شم رائحة
اخل�شب املنبعثة منها ،و�أهتف باحلياة لكل �أ�شجار العامل� .أطري �إىل البحر

ل�رشاء الدوم ،والتني ال�شوكي ،وغزل البنات� ،أجال�س �أ�صدقائي �أتبادل
معهم أ
الحاديث ،عن ور�ش النجارة التي يعملون بها ،وعن «ا ِمل َعلمني»،
وحجم أ
الجور ،عند املغرب نودع البيوت التي بنيناها بالرمال املبللة ،ثم
نلوح أ
للمواج العائدة ،وبقايا �أ�رشعة القوارب البعيدة التي كنا نت�سابق على
ِّ
ر ؤ�يتها ،نطوي ال�شم�س خلفنا ت�صارع النوار�س املهاجرة ،ونعود...

الر�ضية من ق�شور أ
بال�صباح �أه�شم قفل الور�شة� ،أنظف أ
الخ�شاب
املتطايرة� ،أدير م ؤ��رش املذياع العتيق� ،أتوقف به على �إذاعة القر�آن الكرمي،

�أن�شغل بر�ش املياه �أمام الباب إلحباط حماوالت الغبار من الرتاكم بالداخل،

و�أنتظر «ا ِمل َعلم» ألبد�أ معه قطف يوم جديد من باقة �إجازتي ال�صيفية...
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�أو ِّدع �أيام العمل ،و�أبد�أ اال�ستعداد ال�ستقبال الدرا�سة؛ ف أ�نزع غطاء ح�صالتي
اخل�شبية ،ب�شغف �أعد نقودي ،ثم �أطري �صوب �أبي كي �أبلغه مبا جمعت،

فيطعمني بابت�سامته احلانية ،يربت على كتفي ،ثم ي�ضع بني يدي �أ�ضعاف
املبلغ ،وب أ�ول �أيام عامي الدرا�سي� ،أكت�سي مالب�سي اجلديدة ،جوربي،
حقيبتي ،وحذائي� ،أم�شي ببهاء املنت�رص� ،أ أ
مل �صدري برائحة اخل�شب
العالقة بندى ال�صباح ،ف أ�هدي �شكري لكل �أ�شجار العامل
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ملعونة تلك ا إل�شارات

 من ف�ضلكم  .ورقة وقلمرمبا ال �أتذكر يف �أي يوم �أجدت قراءة اجلريدة اليومية  ،وال �أتذكر متى
�أتقنت كتابة جملة كاملة على ق�صا�صة من الورق ،لكني مازلت �أذكر
�أختي «�سمرية» – رحمها اهلل – وهي مت�سح على �شعري ،وتنب�س يل
ب�شفتيها مبت�سمةً ،كلما كتبت ا�سمي كاملاً من دون خط أ� ،ف أ�عود �أكتبه
مرة �أخرى ،ثم �أكرر ذلك مرات ومرات ،تبت�سم «�سمرية» بتنهد ،و�أنا
�صغريا
�أجذب ذراعها لتطالع ما كتبت يف كل مرة � ،أذكر وقتها �أنني كنت
ً

جدا ،حد جهلي مبا حتويه الكتب املرتا�صة مبكتبة �أبي ،والتي �أ�شعر نحوها
ً
باجنذاب غريب� ،رسعان ما ينتهي ب إ�حباط عندما ال يتعدى فهمي عنوان
الغالف...

www
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وال�شارات ،التي ت َُو َّجه �إ َّّ
يل بنهي� ،أو نفي� ،أو طلب،
المياءات ،إ
كم �أكره إ

دائما بورقة ،وقلم� ،أكتب فيها ما �أريده منهم ،ثم �أمزقها،
وها �أنا �أحاربها ً
و�أدو�سها بحذائي ...يا كل من باملنزل ...آ
الن ،ومنذ زمن بعيد� ،أق�سم لكم

�أنني �أ�ستطيع �أن �أكتب و�أقر�أ� ،أما زلتم ال تعلمون هذا؟! ها �أنا وللمرة
املليون ُ�أ ِّ
حمارا ال يفهم �إال تلك
هرا� ،أو ف أ� ًرا� ،أو حتى
ً
ذكركم ،ب أ�نني ل�ست ً

ال�شارات البلهاء ،ملعونة تلك أ
ال�صابع الراق�صة على وجه رجل يجيد
إ
قراءة لغة العامل ،هيا ا� أس�لوا �أختي «�سمرية» وهي تخربكم ،فرمبا تُر ِّبت على
ر ؤ�و�سكم �إن وعيتم ما �أقوله لكم آ
الن ...وها �أنا �أعلنها �أمامكم� ،أنني منذ

ُ�ص كل بنان ُيرفع نحو وجهي ،كي يجربين على الفهم...
هذه اللحظة � أس�ق ُّ

www

عربيا
جذبني �أخي «عامر» نحو التلفاز ،كان ً
فيلما قدميًا يح�شو ال�شا�شة – ً
مل�ساء،
رمبا – هذا ما توقعته حلظتها ،ف أ�وجه ال�شخو�ص املتحركة كانت
َ

متا ًما مثل وجوهكم – ال جتادلوا يا �سادة – فوجوهكم مل�ساء بالفعل ،لكم

�أن ت�صدقوين ،وت ِّ
ُكذبوا كل مرايا العرب ...فكرت �أن �أه�شم التلفاز ألنه
يعج بال�صمت املتحرك ،لكني حتديت رغبتي أ
الوىل ،والتقطت املتحكم
ُّ

الز ُّر �أنفا�سه و�أنا
من يد �أخي ،قلبت القنوات ...قلبت ..قلبت ...التقط ِ
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�أتوقف به على فيلم �أجنبي ،انفرجت �أ�ساريري عندما وجدت �أنني �أ�سري
بالرتجمة مع أ
الحداث� ...أت�سمعون؟ �صوت ته�شم ال�سيارات من �صوت

ارتطام �أ�سناين� ،أت�سمعون معي دوران �أح�شائي؟ �إن كنتم ت�سمعون ،ف أ�نا

وبكل �أ�سف ال �أ�سمعكم...

www

�	-أعلم �أنكم تتعجبون...

�رس ارت�سام تلك التعاريج على وجوهكم ...كتب �أبي� ...ألي�س
كما �أنني �أعي َّ
كذلك؟ هذا ما يدور يف خلدكم؟ ...قلت لكم ال تتعجبوا ،ف أ�نا �أجيد قراءة

خطوط الوجوه ،كما �أجيد قراءة أ
الحرف ،ال ...لي�ست «�سمرية» هي من

علمتني تلك اللغة ،بل �أنتم جمي ًعا من علمتموين �إياها بنب�س

�شفاهكم...

�أعود لل� ؤ
س�ال ،الذي زاد من �سطوته بعقولكم ،كيف �أنني �أتقن كل هذه

اللغات ،وال �أعي �إىل آ
الن ما حتويه كتب �أبي؟ � ...أس�جيبكم بكل ت أ�كيد،

وعدا� ،أتعرفون ما هو...؟ �أن تكف �أ�صابعكم
لكن البد �أن �أجتذب منكم ً

ال�شارات اللعينة� ،أعلم �أنكم لن حتنثوا بوعدكم ،لذلك
عن مالحقتي بتلك إ

� أس�جيبكم ...لكن لي�س آ
الن ،ال تزجمروا ،واب�سطوا تلك التجاعيد العالقة

وقلما حتى �أجيب ،ف أ�نا ال �أجيد التحدث
بجباهكم ،وهيا �أعطوين ورقة ً
بلغتكم ،هذا وباخت�صار ألنني...
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�شوائب عالقة

مد يده يلتقط حفنة «الدوالرات» و�ضعها بني �أ�صابعه� ،أخذ يف عدها
باحرتاف ،د�سها يف جيب قمي�صه ،هز ر�أ�سه ،ربت على جيبه املح�شو
نف�سا من بئر النف�س الغائرة داخله:
بالنقود ،ثم جذب ً
 -متام �سيدي ...املبلغ م�ضبوط.

 كلما �أمددتنا مبعلومات هامة زدناك. -ال تقلق �أنا ال �أترك «دبيب النملة» �إال و�أخربتك به.

 ح�س ًنا ...نريد منك معلومات دقيقة عن حتركات «�أبي كفاح». قائد املجاهدين؟!الرهابيني.
 نعم .قائد إ لكنه يتحرك بتخف ،ويف كل يوم يغري من مكان تواجده. -اجتهد �أكرث؛ ندفع �أكرث.

 ح�سن ًا ...لكني �أحتاج ملبالغ كبرية ل�رشاء املقربني منه.()38

 لك كل ما تريد ...املهم �أن حتدد لنا مكانه ب أ��رسع وقت.�ألقى �إليه بحفنة من أ
الوراق اخل�رضاء ...اثنتني ...افرت�ش املكتب بثالث

حفنات ،انكف أ� عليها بنهمه ،مللمها ،ثم �ضمها �إىل �صدره ،ان�سكبت
ال�سعادة الطامعة من وجهه ،حترك �صوب الباب لالن�رصاف.

 ثاقب! �سيدي؟! اجتهد �أكرث؛ ندفع �أكرث. لن مير اليوم �إال وعندك معلومات عن مكان «�أبي كفاح».و�سط ال�شوارع العائمة على بركان النار ،يت�شمم رائحة ال�صمت و�سط
أ
النفا�س الالهثـة ،يقرتب من حلقـات الب�رش امللتفـة باحلديث ،من النوافذ
و�أبواب البيوت املغلقة ،انطلق �أذان املغرب من امل�سجد ال�رشقي ي�صفع
حوا�سه املنت�رشة� ،صنع ال�شيخ «نبيل» �إمام امل�سجد ب�صوته اجلهور �سدادات
وو�ضعها ب أ�ذنيه ،حجبت عنه ما يراه من �أفواه متحركة ،حاول الهروب
ناحيته عله ينزعها عنه ،خلع حذاءه ال�ضخم ،زرع �أهدابه بني اخلا�شعني،
في�سارا ،وعـاد ي�صافـح من بجواره� ،أخذ يتمتم باخلواتيم،
�سلم بوجهه ميي ًنا
ً
نقر أ
الر�ض مبا تبقى من ركعات� ،صعد ال�شيخ «نبيل» املنرب ،كلماته عن

اجلهاد تخرتق ال�صدور( :لن نرتك احلرب� ،سنجاهد �إىل �أخر رمق من

دمائنا ،البد و�أن نخرجهم من �أر�ضنا ،من بيوتنا ...من �أنف�سنا ،من ميت
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منا فهو �شهيد ،ومن ميت منهم فهو يف النار) ،خرج امل�صلون يعتلون
حناجرهم( :اهلل �أكرب ..اهلل �أكرب) ،ان�سل من بينهم كي يرقبهم من بعيد،
واحدا ...
تفح�صهم
واحدا�« ،أبو كفاح» لي�س بينهم ،من املمكن �أن يكون
ً
ً

هو هذا امللثم؟ ال ...غري ممكن �إنه �صبي �صغري ،رمبا �صلى مب�سجد �آخر ،نعم

هو مب�سجد �آخر � ،أس�ذهب �إىل «ح�سني» احلالق رمبا ر�آه اليوم فمحله بجوار

منزله القدمي...كبرَّ معهم( :اهلل �أكرب ..اهلل �أكرب)� ،شق كتلتهم احلامية ،غاب
قا�صدا «ح�سني» احلالق ،توقف قبل �أن ي�صل �إليه� ،أخرج
عنهم بتكبرياته
ً
جيبا �آخر:
كومة من «الدوالرات»� ،سلخ منها حفنة �صغرية ،وا�ستقل بها ً

 -ال�سالم عليكم .

 وعليكم ال�سالم يا «ثاقب». كيف حالك؟ احلمد هلل. �شعر �أم ذقن؟	�إن �أردت ...فذقن.	�أين كنت آالن؟

	�أ�صلي املغرب بامل�سجد ال�رشقي. �سمعت بتظاهرة كبرية هناك. نعم .بعد خطبة ال�شيخ «نبيل»احلما�سية.()40

 ال�شيخ «نبيل» رجل جماهد حمب لبلده. نعم .مثل «�أبي كفاح»� ،أال توجد �أخبار عنه.تقريبا.
 مل �أره منذ �سنة ً�	-أمل تره اليوم؟

 قلت لك مل �أره منذ �سنة.في�سارا:
مداعبا بها الهواء ميي ًنا
�أخرج حفنة النقود من جيبه ،لوح بها
ً
ً

 بكم حتلق الذقن؟ -بن�صف دينار.

 مت أ�كد �أنك مل ت�سمع �أية �أخبار قريبة عن «�أبي كفاح»؟ حالقة الذقن بن�صف دينار فقط يا «ثاقب». ح�س ًنا...علمت ذلك.نعيما.
ً -

	�أنعم اهلل عليك. تف�ضل ...ن�صف دينارك.	�أ�شكرك ...مع ال�سالمة.خرج يطوي بذيله خيبة أ
كثريا( :كان يجب �أن �أعر�ض
المل ،ي ؤ�نب نف�سه ً

عليه مالاً �أكرث ،ا�ست�سلمت له �رسي ًعا ،لكنني خفت �أن يرفع �صوته فينف�ضح

أ
المر ،نعم .ما فعلته كان عني العقل� ،إن�سان غريب ...معقول �أنه يرف�ض
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هذا املبلغ الكبري؟! ال ب أ��س ...مازالت الفر�صة �أمامي � ،أس�زيد من املبلغ،
و�أحاول �أن �أ�شرتي «حممود» البقال ،فقد ا�شتهر عنه الطمع وحبه للمال).
�أخرج خ�صلة أ
الوراق ال�صغرية من جيبه ،زاد عليها من احلفنة الكبرية:
 ال�سالم عليكم. عليكم ال�سالم. كيف حالك يا «حممود»؟ احلمد هلل. هل عندك �سجائر؟	�أي نوع؟ النوع أالجنبي.
 ال �أبيعها.	-لمِ َ ؟!

�	-أنا ال �أبيع �إال النوع املحلي.

 لكن النوع أالجنبي مك�سبه �أكرث.
	�أعلم .لكن �أمل ت�سمع عن املقاطعة؟ وماذا تفعل املقاطعة مع �أ�سلحتهم يا رجل؟الميان يا «ثاقب».
	�أ�ضعف إكثريا يا «حممود».
 تغريت ً()42

 ل�ست وحدي من تغري. اجلدال معك لن يجدي� .أعطني �صندوقًا من ال�سجائر املحلية. تف�ضل.	�أ�شكرك ...وهل �أنا آالن ان�ضممت للمقاطعة؟ ه أ�ه أ�ه أ�.
 املقاطعة واجب وطني. واجلهاد كذلك واجب وطني.	�أعان اهلل املجاهدين.�	-أمل ت�سمع �شي ًئا عن قائدهم ...فهو جارك.

 مل �أره منذ �أن ترك احلي واجته للجهاد.	�آه...كم ثمن ال�سجائر؟ -دينار واحد فقط.

�أخرج باقة النقود احلائرة� ،ألقاها �أمامه ،ثم �أحنى ر�أ�سه البي�ضاوي نحو
�أذنه:
	�أال تعرف �شي ًئا عن «�أبي كفاح». ماذا؟! � أس�عطيك مثلهم �إن �أدليت يل مبعلومات عنه. ال�سجائر ثمنها دينار فقط يا «ثاقب». � أس�عطيك من «الدوالرات» �أكرث و�أكرث �إن �شئت.()43

	�أنا ال �أتعامل �إال بالدينار .يل عندك دينار واحد.	�أهي املقاطعة �إ ًذا. هي كذلك.	�آه ..تف�ضل دينارك يا عا�شق الفقر.�شكرا ومع ال�سالمة.
ً
خرج ي�رضب كفًا بكف ،ماذا حدث للنا�س؟ «حممود» الذي كنا نلقبه
بـ«حممود الطماع» ين�ضم للمقاطعة ،ويرف�ض �آالف الدوالرات� ،أظن �أنني
باملدينة الفا�ضلة ول�ست يف مدينتي التي ولدت وع�شت بها ،منذ �أن دق
بابنا «�أن�صار ال�سالم» وقد تبدل كل �شيء ،الكل هنا يعتربهم غزاة طامعني،
حتولوا �إىل �أنا�س �آخرين غري الذين ع�شت معهم وعا�رشتهم ،ال�شيخ «نبيل»
الذي كان ال يجر ؤ� �أن يهاجم احلكومة ،يف خطبه اليوم يح�شد النا�س

حدا
للحرب واجلهاد دون خوف �أو رهبة ،ماذا حدث؟! مل �أعد �أ�سمع �أ ً
يتكلم على �أحد ،فمحل «ح�سني» احلالق كان ال يخلو من النم و الغيبة
يف حق آ
الخرين ،اليوم حتول �إىل م�رسح ينقل فيه �أخبار املقاومة .ما هذا؟!
�شيء غريب ...النقال يدق ...من يا ترى؟
�	-ألوو..

 ثاقب� ،أين �أنت؟ �سيدي� ،أنا طوع �أمرك.()44

 هل ح�صلت على املعلومات التي طلبتها منك؟تقريبا �سيدي.
ً

«تقريبا».
 ال يوجد عندنا �شيءً
 -بالت أ�كيد �سيدي.

 جمعت املعلومات� ،أم ال؟ جمعتها �سيدي. تعال هنا حالاً و�أديل بها ف أ�نا �أريد الق�ضاء عليه الليلة. حا�رض – �سيدي – � أس�كون عندك حالاً .انغلق خط الهاتف ،انفتح التلفاز على ن�رشة �أخبار التا�سعة م�سا ًء ،وجم
وجه املذيع ،وهو يعلن خرب ق�صف امل�سجد ال�رشقي ،الذي �أ�سفر عن مقتل

ع�رشات امل�صلني ،وقائد املجاهدين الذي كان ي�صلي بهم.
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ا آلن�سة «ماغي»

كانت جتل�س خلف مكتبها جوار النافذة الزجاجية ،تتو�سط عمودين
من أ
الوراق املتخمة بهموم العمل ،ال تكاد ترى �شي ًئا حولها �سوى ب ؤ�رة
احلا�سوب امل�ضيئة من �أمامها� ،صوت لوحة املفاتيح حتت �أ�صابعها يك�شف

عن مهارة فائقة،
توقفت قليال ...ا�ستوعبتني بنظرة �شاردة ،انكبت منها على
ْ
حقيبتها تبحث عن �شيء ما ،بعد حرية مل تطل � أس�لتني عن قداحة ،نفيت

عن نف�سي اعتيادي للتدخني؛ ف أ�ظهرت متلملاً بحنق خرج مع دفعة هواء
�أطلقتها من فمها امللون ،نادت ال�ساعي «بالل» ب أ�على �صوت امتلكته،
مرا ب إ�ح�ضار قداحة يف احلال ،هز
انبثق �أمامها يف ملح الب�رص ،تناول منها �أ ً

ر�أ�سه �إليها بالطاعة ،عاد وقد �أح�رض لها ما وقع حتت �أنياب �إرادتها� ،سحبت

من حقيبتها �صندوقًا �أنيقًا مر�ص ًعا بفراء حيواين� ،أزاحت الغطاء كا�شفة

واحدا� ...أ�شعلته ...احت�ضنته بني
عن �صفني من ق�ضبان ال�سجائر ،انتزعت
ً

�شفتيها ،مدت يدها إل�شعال �شمعة ا�سطوانية حمراء ،و�ضعت �أمامها،
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ردت ظهرها للوراء ،ثم رفعت ر�أ�سها ألعلى ،ن�رشت دخانها الذي اختلط
ب�ضوء ال�شمعة اخلافت ،ت�شعب داخل احلجرة حتى و�صلتني رائحة التبغ
املحرتق ،عادت ال�ستيعابي بنظراتها � ،أس�لتني عن ا�سمي الذي �أخربتها عنه
أ
بالم�س� ،أجبت � ؤ
س�الها� ،أقرت بت أ�كدها من �ضيقي لتنف�سي رائحة الدخان
طاملا �أين ل�ست من فئة املدخنني ،مل تنتظر ردي حتى �أخربتني ب أ�نها ال تقدر
على موا�صلة العمل دون موا�صلة التدخني ،وطلبت مني عدم اندها�شي
ألنها هي من �أل�صقت لوحة – ممنوع التدخني – على باب الغرفة� ،إال

�أنها هي وحدها من تدخن ،وال ت�سمح ألي �شخ�ص �آخر �أن يدخن يف
ح�رضتها مهما كان ،فهي ت�شعر بالغثيان من رائحة دخان ال�سجائر التي
تنطلق من �أنفا�س آ
الخرين ،تداخل مع حديثها �صوت هاتفها النقال امل�سند
على قاعدة �أنيقة ،جذبته ب أ�طراف �أظافرها الالمعة ،تطلعت رقم املت�صل،
زر اال�ستقبال� ،أظهرت متلملاً من نوع �آخر ،هذه املرة
قبل �أن ت�ضغط َّ

مل يكن متلملها م�صحو ًبا بدفعة هواء �ساخنة من فمها ،بل �صحبته بنوبة
�سباب خارجة عن عرف آ
الداب� ،صدمت بها ...احمر وجهي خجلاً

�أمام تلك الكلمات ،مل تعطني الفر�صة ملوا�صلة االندها�ش� ،أدخلتني يف
دائرة �أخرى ب�صوتها الذي انطلق ك�صاروخ �سقط فوق املبنى ،وهي ت ؤ�نب
املت�صل ،وتنهره على احلنث بوعد قد وعدها به أ
بالم�س� ،أغلقت اخلط يف
وجهه ،عادت حيثما بد�أت ب�سباب و�شتائم ال تليق ب أ�نثى ،نادت ال�ساعي
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امل�سكني ،ان�شقت أ
الر�ض وخرج منها «بالل» كعفريت امل�صباح،
ت�ساءلت عن �سبب ت أ�خره عليها من حلظة النداء� ،أعقبت ت�سا ؤ�لها بلقب
مرا �آخر بعمل فنجانٍ
«حيوان» ،ت�صنمت الكلمات داخله ،حتى ا�ستقبل �أ ً

من القهوة ،ا�ستدارت نحو لوحة املفاتيح التي �أو�شكت على االنفجار،
تقطع من �أعمدة أ
الوراق ،تل�صق عليها توقيعها ،ترت�شف من القهوة التي
نفا�سا من �سيجارتها ،تعود للوحة
ال �أعلم متى �أح�رضها امل�سكني ،جتذب �أ ً
�شعورا بعدم أ
المان
املفاتيح ،حركات متتالية ومت�شابهة ،ولدت داخلي
ً
داخل هذا املكان امل�شحون بربكان جمنون ،متنيت �أن �أترك العمل� ،أبحث

عن عمل �آخر مبكان �آخر ،لكني كنت �أتوقف عند حدود متطلبات املعي�شة
التي لوحت يل من خلف تلك ال�صور الغريبة التي �أل�صقت بها اجلدار من
خلفها ،هي أ�تها اخلارجية املطعمة ب�شعرها أ
ال�سود الطويل ،نظارتها الطبية
ال�صافية ،ال تك�شف عن هذا اجلنون الراب�ض داخلها� ،سمعتها أ
بالم�س تق�ص
ألحد الزمالء ب أ�نها قامت باالعتداء على �سائق حافلة ركاب قد �أغلق
عليها الطريق ،ف أ�و�شكت �أن ت�صطدم �سيارتها بالر�صيف ،ظننت �أنها تبالغ
بق�صتها؛ ف أ�دخلت عليها بع�ض من اخليال الذكوري الذي تتمناه كل �أنثى،
لكن ما ر�أيته اليوم ي ؤ�كد يل �صدق ق�صتها ،وينفي انطباع ال�سذاجة عن
زميلي الذي كان ي�صدقها يف كل كلمة تقولها ،انقطع �صوت تفكريي،
و�صوت لوحة املفاتيح ب�صوت املدير العام الذي اقتحم املكان:
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 �صباح اخلري. �صباح النور. كيف حالك �آن�سة «ماغي»؟ على مايرام. و�أنت �أ�ستاذ «�صابر»؟ احلمد هلل. مرتاح معنا؟جدا.
 مرتاح ً�شخ�صيا �أتعلم منها.
 عليك مبتابعة «ماغي» ف أ�ناً
	�أقوم بذلك بالفعل ،وقد تعلمت منها الكثري. عظيم.بع�ضا من أ
غادر املكتب مناديًا آ
الوراق لتلحق
الن�سة «ماغي» التي مللمت ً
به مبكتبه املجاور ،إلعطائه جرعة جديدة من التعلم.
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لون املاء

تيت ...تيت ...تيت
النذار املتقطعة تعلن عن حالة اخلطر ،الظالم يح�صد �أنوار
�صفارات إ
ال�شوارع ،والبيوت املتناثرة ،املارة يهرولون لالحتماء باملالجئ� ،أو قيعان
�سالمل املنازل ،ابتلعت ال�سيارات �أ�ضواءها ،توقفت متا ًما عن ال�سري� ،إال �أن
�ساحة التجمد مل تخل من مترد بع�ض ال�سائقني� ،صوت الطائرات املحلقة
يقرتب من ال�صفري املتقطع� ،أبواق ال�سيارات تزيح �رصاخ املراقبني للنظام،
مازال جر�س «الرتام» يعي�ش على �أمل اللقاء باملحطة القادمة ،النداء الغنائي
لـ«حممدين» الفكهاين يتهادى من �إحدى احلارات ال�ضيقة ،ال يعب أ� بالظالم،
و�أزيز الطائرات املحلقة ،يقرتب منه �أحد املراقبني:
 هيا ...يا «حممدين»� ،إىل �أقرب ملج أ�.	�أهرب ،و�أترك «الب�ضاعة» ملن؟ وماذا �سيحدث «للب�ضاعة» ؟! الغارة املا�ضية مل يرتك يل �أوالد ال ...برتقالة واحدة. هيا يا رجل ،الوقت مير ...الطائرات تقرتب.عجبا واهلل! ...وهل ت�ستهدف الطائرات الفاكهة هذه أ
اليام؟!
ً
www
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تيت ...تيت ...تيت
بقلب الظالم تر�سب بخار أ
النفا�س املتهالكة على بقايا زجاج النوافذ،
القلوب اخلافقة تلف أ
ال�صوات الوليدة ،القلق يزحف على جدران
ال�صفيح ،الهمهمات تتواثب من أ
الفواه املعتمة ،مازال ال�سائق يتالعب
ب�آمال التحرك ،أ
ميل الرنني �أنفاق اخلوف الغائرة بني ال�صدور« ،الكم�رسي»
يكف عن دق �صندوق �أوراق التذاكر ،ينادي ال�سائق:
	�أغلق أالبواب يا عم «فرج».
 ن�سيت �أن أالبواب «مزرجنة»؟
 واهلل هذا «قطع عي�ش». «�سيبها على اهلل» ...الدنيا بخري. تذاكر ...تذاكر ...ورااق.-

..................

 تذاكر يا ح�رضات.-

..................

حت�س�س املقاعد ،ف إ�ذا بها خاوية.
www
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تيت ...تيت ...تيت
الرواح الهاربة بقرب احلياة ،تتالحم أ
حتت النهر العائم على أ
الج�ساد
ال�ساخنة بالقرب من اجلدران ،ي�سقط بع�ض ال�ضوء على �أن�صاف الوجوه،
الن�صاف أ
بلون املاء تتلون أ
الخرى ،دمعات ،...حبات عرق ،...ر�ضاب
اخلوف� ،...ألوان متعددة للون واحد ،تت�ساقط آ
الالم بني اللهج املتتابع.
 يا ح�رضات� ،أطفئوا ال�سجائر؛ فتحات التهوية غري كافية. واهلل «خراب بيوت» ،منذ ال�صباح مل �أبع �إال خم�س جرائد. -لقد ت أ�خرت عن «الوردية» ،وكل يوم خ�صم من الراتب.

 ال �أدري ماذا افعل؟ �أوالدي وحدهم بالبيت ،وال�صغري مل ير�ضع.-

حتى املقاهي �أغلقوها ،كنت �أ�سرتزق بدهان زوجني ...ثالث� ...أربع...

�أحذية.
	�أت�سمعون؟ م�ضادات الطائرات تنطلق.-

كانوا ثالثة يف عام  56آ
والن...

 واء ...وااااااء ...واااااااااااااااء.ال�صفارات الطويلة تعلن عن زوال اخلطر.
بيييييييييييييييييييييييييييييييييييب
www
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 من ن�رس �إىل �صقر ...من ن�رس �إىل �صقر ...حول. �صقر ي�سمعك بو�ضوح ...حول. ما �آخر تطورات الو�ضع؟الهداف ،ننتظر أ
 مت حتديد �إحداثيات أالوامر.
 افتح النار.ُ -علم ،وجاري التنفيذ.
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أ�هرامات ال�ضحك

اهتز باب ال�شقة بدقات هادئة ،ظننت �أنها فلول هاربة من عا�صفة عابرة،
لكني علمت �أنها ب�صمة من ب�صمات ح�ضوره املميز ،عندما انطلق
اجلال�سون ب�صيحة واحدة زينتها الده�شة لهول املفاج أ�ة ،انفجرت �أفواههم
دائما،
بنطق ا�سمه ً
تباعا« :حازم ثابت»!! التعجب كان حليف ِذكر ا�سمه ً
تاجا من
ال�سخرية املخ�ضبة باالنبهار املتبوع با�سرتجاع �أفعاله الغريبة ً

العالن عن حاجتهم
تيجان �سريته الغائبة ،كنت قد التحقت بهم بعد إ

عرفوين ب أ�نف�سهم ،بد�أ الت أ�قلم
عرفتهم بنف�سيَّ ،
ملرافق ي�شاركهم م�سكنهمَّ ،

مع عادات كل واحد منهم يبني بيوتًا �صغرية لهم داخلي ،لكل منهم �سمة
متيزه ،عاداته اخلا�صة املختلفة التي ينفرد بها كل �شخ�ص عن غريه� ،إال �أنهم
اجتمعوا جميعهم على وليمة ال�سخرية ،والتهكم حتى من �أنف�سهم �أحيانًا،

تعرفت على «حازم ثابت» من خاللهم� ،شاركتهم ال�ضحكات عندما كان
ي�رشع �أحدهم بتقليده بطريقته امل�ضحكة التي ت�ستدعي ا�ستجالب م�شاعر
الهزل ،لرت�سم نف�سها على معامل وجهي ،مل �أحظ بر ؤ�يته من قبل ،لكني
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الجنليزية على مكتبه ال�صغري ،ر�أيته
ر�أيت ما تركه خلفه من كتب باللغة إ

من خالل �أ�شيائه غري امل�ستقرة� :رسير �سفاري ،دوالب رحالت �صنع
من جلد م�صقول ،كر�سي �أ�شبه بكرا�سي البحر ،حاولت العبث خل�سة
الجنليزية ،ا�ستنتجت من رحلة
يف كتبه ،لكنها كانت تتعدى فهمي للغة إ

ت�صفحي الق�صرية �أنها كتب تخت�ص بالهند�سة ،واالقت�صاد� ،أ�شارت بع�ض
لقيمات الكلمات التي التقطها ،والر�سوم البيانية ،والت�صميمات �إىل ذلك

 ،ر�سم جمموع هذه أ
ال�شياء �صورة «كاريكاتورية» له بذهنيَّ ،لونها املقلد

البارع «يا�رس على» �أحد فر�سان الوليمة ال�ساخرة ،بل و�أمهرهم يف امتطاء
ال�شخ�صيات ،والعدو بها من حولنا ،مل يرتك فيه �شي ًئا �إال و�أ�صابه :ر�أ�سه
دائما ،م�شيته الك�سولة ،عيناه املقفلتان ،طريقته عندما يجد �صعوبة
احلليق ً

يف تذكر �أ�سمائهم ،مالب�سه التي ال تغادر ج�سده حتى �أثناء نومه ،حقيبة
كتبه التي ت�شبه �أكيا�س ال�شحاذين ،كوبه ال�ضخم ،ملعقته� ،صحونه التي
تت�صدرها �صورة الف أ�ر أ
المريكي ال�شهري ،حتى حذائه الع�سكري الطويل

علي قوانني املعي�شة
مل ي�سلم من �إ�صاباته ،و�سط هذه امل�رسحيات ،يقر ؤ�ون ّ

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

ت أ��سي�سهم ،ي�شرتك فيها كل مقيم بينهم ب�سهم �شهري من �أجل �رشاء الطعام،
تركوا يل حرية اختيار يوم من �أيام أ
يوم �آخر
ال�سبوع ملمار�سة الطبخٍ ،
لغ�سيل أ
وركن �أحدده من �أركان
ويوم إل�شغال الغ�سالة مبالب�سي،
ٍ
الوعيةٍ ،
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ال�شقة يكون حتت �سيطرتي التنظيفية ،الغريب يف أ
المر �أن «ثابت» كما
بعيدا عن هذه القوانني ،على وجه اخل�صو�ص بند «جمعية
يلقبونه ،كان ً
مكافحة اجلوع»� ،أخربوين ب أ�نه ي أ�كل طعا ًما من نوع خا�ص ،ي�شرتيه من
كليا على :الع�صائر ،املعلبات،
مطاعم ت�صنعه له
ً
خ�صي�صا ،يعتمد اعتما ًدا ً

ال�شيكوالتة ،بع�ض �أنواع املك�رسات ،ال ي�سمح ألحدهم مب�س متعلقاته

ال�شخ�صية� ،إن وقع واحد منهم يف خط أ� امل�سا�س ب�شيء من �أ�شيائه تركه

هدية له� ،أو حذفه من حياته ب�صندوق املهمالت ،بعدها يغ�سل يديه بجميع
كثريا ما يغيب عنهم أليام ال يعلمون عنه �شي ًئا خاللها،
ماركات املعقماتً ،

ميحى ات�صاالتهم فور ظهور رقم �أحدهم على �شا�شة ا�ستقبال جواله القدمي،
يثور لو تطرق متطفل منهم ب� ؤ
س�اله�( :أين كنت؟)�( ،إىل �أين �أنت ذاهب؟)

لوائح قوانينهم وا�ضحة ،بل و�صارمة يف بع�ض بنودها �إىل حد ال يقبل
اليجار يف موعده �أول كل �شهر ،عدم التخلف عن جدول
املناق�شة� ،سداد إ

الطبخ ،والنظافة حتت �أي ظرف ،لكن ما �أثار انتباهي� ،أن عادات «حازم
ثابت» ال�شاذة امل�ضحكة ،كانت ً
رئي�سيا لقبولها �ضمن لوائح هذه
خطا
ً

القوانني � ،أس�لتهم عن غيابه �أجابوا ب�صوت واحد( :ال نعرف �أين هو آ
الن،
غاب منذ �أيام وال نعلم عنه �شي ًئا ،لكنه يوما ما �سيتحفنا بح�ضوره ،طارقًا

بدا ).زاد ف�ضويل
علينا الباب ،ورغم انه يحمل
مفتاحا� ،إال �أنه ال ي�ستعمله �أ ً
ً

ب� ؤ
س�الهم عن درا�سته� ،أجابوا بنف�س اللهجة ال�سابقة( :ال نعرف ماذا يدر�س،
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وال ألي كلية ينتمي ،يو ًما ن�ستقبله بكتب يف أ
الدب  ،يو ًما يدخل علينا

حاملاً �أدوات هند�سية ،و�آخرها دخل علينا وعلى ذراعه معطف طبيب ،ال
ي�سمح أ
بال�سئلة �أن تت�سلل �إليه ،و�إن طرحت يتجاهلها ك أ�نه فقد ال�سمع)،

ان�سحبت من هذا اال�ستح�ضار الذي غزاين ،تعلقت بالباب ،ألك�شف
�إىل �أي مدى و�صل بي خيايل� ،أردت �أن �أطابق ال�صورة بالواقع ،تقدم

«م�صطفى ح�سني» نحو الباب ،خلعه من مكانه ،كان �أكرث فر�سان الوليمة
حكمة وعقلاً  ،ي�صنع «�إيفيهات» حمبوكة ،ت�ستدعي التفكري قبل الدخول

يف غيبوبة ال�ضحك ،ي�ستخدم درا�سته لعلم النف�س يف �إطالق �أ�سماء خمتلفة
حمذرا «يا�رس على» ب أ�ن ي�ضع ل�سانه بالعلبة بدلاً من
علينا ،توجه بنظره
ً

العفريت ،التزم اجلال�سون ال�صمت املح�شو بطلقات ال�ضحك ،حترك الباب
كي يك�شف عن وجهه امللطخ ب�ضباب ال�شتاء البارد ،بد�أت مقايي�س التطابق
ترتفع ،تنخف�ض داخل ذاكرتي ،ونظرة مهيبة لتحرير النتيجة من قف�صها،
بد�أ ظهوره يبدد ال�ضالالت املتكتلة �أمامي� ،أثبت «يا�رس على» –طالب
راق ،ال�صورة كائنة كما و�صفها متا ًما� ،ألقى
احلقوق – �أنه م�صور من طراز ٍ
علينا ال�سالم ،ك�صدى �صوت يرتد �إليه ُردت �إليه التحية بتواترات �صوتية

خمتلفة ،كانت �أقرب �إىل لغة الوليمة ال�ساخرة ،مل يتجر�أ عليه �أحد بال� ؤ
س�ال

عن �سبب غيابه خالل أ
اليام املا�ضية� ،أ�ضاع عليهم فر�صة التمادي يف
حماورته ،دخل غرفته التي �أتقا�سمها معه ،غاب حلظات بالداخل ،ك أ�نه
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�أراد االطمئنان على م�صري �أ�شيائه ،خرج معلقًا الكتابني رفقائي يف رحلة
الت�صفح الق�صرية ب أ�طراف �أ�صابعه ،توقف �أمام �صندوق املهمالت دفنهما
داخله ،ثم هو�س املعقمات ينهال به على مكتبه ،ويديه ،لفني الذهول
يدا غريبة تالعبت بكتبه
و�سط الغمزات ،واللمزات املتتالية ،كيف علم ب أ�ن ً
�أثناء غيابه� ،سحب «م�صطفى ح�سني» � ؤ
س�الاً و�صوبه نحوي ( :هل مل�ست
كتبه؟)� ،أجلمني الذهول بال�صمت الذي اقتحمه «حازم ثابت» ب� ؤ
س�ال
�آخر ،طالب ًا به الك�شف عن �شخ�صية �صاحب ال�رسير الذي يرافق �رسيره
داخل الغرفة� ،أنقذين «�أحمد عبد اهلل» �أحد املقيمني معنا ،ومن �أبرز رواد
ال�سا�سي لها� ،صاحب �إ�شعال فتيل ال�سخرية أ
الوليمة ،بل هو املحرك أ
الول

دائما� ،أ�شار بكفه أ
المين نحوي ،قدمني له ،وقدمه يل ،فانزلق بنظره �إىل
ً

�أ�سفل قدمي ،ارتفع يتفح�ص وجهي ،هز ر�أ�سه �أمامي ،بادلته ترحيبه بقلق،
للجابة عن � ؤ
س�اله القادم عن �سبب تطفلي
وخجل ،حيث كنت �أ�ستعد إ

على كتبه التي فقدها منذ حلظات ،خذلني ،ان�سحب بهدوء نحو الداخل،
كان البد يل من تهيئة نف�سي للتعاي�ش مع هذا الكائن الف�ضائي كما ي�صفونه
م�صطحبا حفنات من الف�ضول ،فر�ضت
دائما ،خلعت ج�سدي من مكانه
ً
ً

نف�سي عليه داخل الغرفة امل�شرتكة ،كان ممد ًدا على �رسيره دون �أن يخلع
الجنليزية ،تظاهرت برتتيب مالب�سي،
مالب�س خروجه ،بيده كتاب باللغة إ

مل يعب أ� بوجودي� ،شهقت �شهق ًة داخلي ،ا�ستعدا ًدا لغزو ف�ضاء هذا الكائن،
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لكنني فوجئت به ي�سبقني ب� ؤ
س�اله عن مدى حبي للقراءة ،والتداخل مع
عامل الكتب ،فهمت ما يرمي �إليه بالطبع ،ي�ستخدم طريقة حمقق املباحث
لليقاع به ،يريد الو�صول بطريقة غري مبا�رشة ملعرفة
يف ا�ستدراج املتهم إ

باليجاب ،لكني نفيت عن
املت�سبب يف فقده لكتابني من كتبه� ،أجبته إ

نف�سي حبي لقراءة الكتب أ
الجنبية� ،صمت حلظات ،مل �أدعه خاللها
يخو�ض بالتفكري يف � ؤ
س�ال �آخر� ،صممت �أال ي�صل �إىل ما يريد ،وانهلت
س�ايل بعد �أن �سبقني ب�رضبته أ
عليه ب� ؤ
الوىل:
كتبا �أجنبية فقط؟
 -ح�رضتك ،تقر�أ ً

 نعم .وا�سمي «حازم» بدون ح�رضتك. �رشفت بك.	�أهلاً .د�س ر�أ�سه داخل الكتاب كالنعامة ،قررت �أن �أ�ستمر يف خو�ض املعركة،
جدا  ،واملحدودة  ،كثفت أ
ال�سئلة مع ا�ستعدادي
رغم �إجاباته املخت�رصة ً
لتحمل النتائج:
 -تقر�أ �أد ًبا �إجنليزيًا؟

ال�رصار كان يلح على باملوا�صلة� ،أعدت عليه
تظاهر بعدم ال�سمع ،إ

ال� ؤ
س�ال:

 حازم ،تقر�أ �أد ًبا �إجنليزيًا؟()65

رمقني بنظرة خافتة من خلف كتابه ،ازدادت حدتها تدريجيا ك أ�عني
القطط ال�سوداء بالظالم� ،أعقبها ب�رشود غريب:
 هل تقر�أ �أنت �أد ًبا �إجنليزيًا؟ �أقر�أ روايات مرتجمة. ملن؟ لـ «ت�شارلز ديكنز»« ،باولو كويلو»�« ،أجاثا كري�ستي». الرتجمة ال ت�شعرك بلذة ما �أبدعوه بلغتهم.الجنليزية.
	�أعلم ذلك ،لكني ال �أجيد إ وا�ضح �أنك حتب القراءة.	�أع�شقها منذ ال�صغر. قلت يل ما ا�سمك؟	�أخوك «عمر حممود».	�أحب ا�سم «عمر».�	-أكرمك اهللِ ،م ْن لطفك.

 هل قر�أت «عبقرية عمر»؟ نعم .قر�أتها. -ما ر�أيك بـ«العقاد»؟
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 «العقاد» مفكر وفيل�سوف رائع� ،أتفق معه يف �أ�شياء ،و�أختلف معه يف�أ�شياء �أخرى.
 تختلف معه؟! نعم .وهل يف أالمر غرابة؟
 قلت يل ما ا�سمك؟ ا�سمي «عمر»« .عمر حممود».	�آه ...تذكرت. ال عليك� ،أعرف �أنك تن�سى �رسي ًعا. من قال لك ذلك؟ أالخوة هنا بال�شقة.
 هل حدثوك عني؟ نعم ذكروك بكل خري. وهل يعلمون عني �شي ًئا لين�سبوا �إليه اخلري؟�شعرت بوقوعي يف خط أ� ج�سيم ،كاد �أن يزج بي يف براثن الوقيعة ،وبذلك
�أكون مثل العب كرة القدم الذي �سجل هدفًا يف فريقه ،مللمت احلديث،
وطويته �رسي ًعا ،لكنه هرب مرة �أخرى �إىل كتابه� ،أراد �أن ينهي املعركة يف
جولتها أ
وليا يف هذه اجلولة ،لن �أدعه
الوىل� ،صممت �أن �أحقق
ً
انت�صارا �أ ً

بعيدا عن
يفارقني دون عودة ،لكن البد ،و�أن �أنفرد به يف �ساحة �أخرىً ،
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ح�صونه هذه التي ي�سترت بها ،ويراوغني من خلفها:
 ما ر�أيك ب أ�ن نخرج ليلاً نغري من جو ال�شقة؟ -نخرج �إىل �أين؟!

 جنل�س على املقهى ال�شعبي ب�شارع أاللفي.
	�أنا ال �أجل�س �إال على «كويف �شوب» بـ «مدينة ن�رص». اتفقنا ،ولك ما طلبت.www

على املقاعد اجللدية الفخمة ،بركن احتوانا م ًعا ،بذلك املقهى املحلى
بالطابع أ
بعيدا عن امل�رسح الكوميدي ،الذي عج
الوربي ،انفردت به ً
باالندها�ش فور اجتماعنا للخروج م ًعا بهذه ال�رسعة ،حمل معه حقيبة كتبه
غريبا ،ت�صدر غالفه
القما�شية ،امللقبة بـ«كي�س ال�شحاذين»� ،أخرج كتا ًبا ً

رجل و�سيم ببزة �أنيقة ،حاولت �أن �أمللم عنوان الكتاب الذي كتب بخط

الجنليزي ،لكنني وجدت �صعوبة بالغة يف فك طال�سمه،
«الكوميك» إ

فكان ال� ؤ
س�ال عن ا�سم الكتاب داف ًعا قويًا لبدء اجلولة:
 ما ا�سم هذا الكتاب؟ ا�سمه (.) Forex Made East ما ترجمته العربية؟()68

 �سوق تداول أالوراق املالية.
 اقت�صاد؟ نعم .للمليونري «جيم�س ديك�س». «جيم�س ديك�س»؟! هل �سمعت عنه؟ يخيل يل ذلك.	�أمتنى �أن �أ�صبح مثله ،رجل مكافح ،بنى نف�سه بنف�سه� ،أبوه كان «مالتيمليونري» ،رغم ذلك اعتمد على نف�سه ،عمل يف كل �شيء ،بد�أ من نقطة
ال�صفر ،حتى حقق ما يريد.
 حازم .ماذا تدر�س؟ ت�رشب قهوة؟ لي�س عندي ما مينع.	�أحب القهوة أكثريا.
المريكية ً
 -و�أنا �أحب �أن �أجربها.

 � أس�قوم �أح�رض الطلب ،هنا قانون اخدم نف�سك ،متا ًما مثل قانون �شقتكم.�شاركته �ضحكاته ،كانت هي املرة أ
الوىل التي �أحلظ فيها �شفتيه تنفرجان
لل�ضحك ،قام إلح�ضار القهوة ،حام حويل ال�رشود يف هذه ال�شخ�صية

املحرية� ،أحيانًا يطل من نافذة االنتماء الغربي� ،أحيانًا يحدثني عن
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«العقاد» ،عقر دار أ
الدب العربي ،آ
والن يقر�أ ملليونري �إجنليزي ،يتخذه
قدوة له ،يتلون كل دقيقة بلون خمتلف ،ي�صعب علي حتديد هويته و�سط
هذا الغمو�ض الذي يت�رشنق به ،عاد حاملاً �صينية عليها قدحان من القهوة
أ
المريكية ذات الرغوة الكثيفة ،تنفذ من وجهه �سعادة خفية ت�ستفزين،
كنت �أقرتب منه� ،أجنذب نحوه ،رغم حداثة معرفتي به ،جمد بح�ضوره
�سيل التفكري املن�صب على ر�أ�سي ،ان�شغل بفتح كي�س من ال�سكر� ،صب
حمتوياته بقدحه ،نظر نحوي ،يلتهم مالحمي ،انطلق من �صمته:
 تريد �أن تعرف ماذا �أدر�س؟�	-إن كان ال ي�ضايقك ذلك.

 قل يل ،ماذا تتوقع �أن �أدر�س؟طالبا بكلية التجارة� ،أو الهند�سة.
	�أتوقعك ً ال هذا وال ذاك ،خاب توقعك.�	-إ ًذا ،ماذا تدر�س؟

	�أنا طالب مبعهد الفنون امل�رسحية. معقول؟! درا�سة فريدة� .ألي�س كذلك؟-

بلى .هي كذلك لكن...
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س�الك القادم .لكل خملوق حيله الدفاعية ،ولكن ال�سائد آ
	�أعرف � ؤالن
من هذه احليل بني بني الب�رش ،حيلة ال�ضحك ،نهرب من �أنف�سنا ،من
التفكري يف هموم م�ستقبلنا بال�ضحك ،بل نبني منه �أهرا ًما داخلنا ،انظر

حولك له ؤ�الء النا�س ،كل واحد منهم داخله هرم ا�ستغرق يف بنائه
ليدافع به عن نف�سه �أمام تلك املعتقدات املجتمعية التي تهاجمه.
 لكنك نادر ال�ضحك. اتخذت �شكلاً �آخر للدفاع عن نف�سي من تلك املعتقدات التي تلفنا،�أبني هرمي بطريقة خمتلفة ،بقراءة غريي ،والعي�ش مع �شخ�صيات امل�رسح،
�أن�سى من �أكون؟ وماذا �أريد؟ �أفكر بتفكري الطبيب ،ال�ضابط ،املهند�س،
الفالح ،املحامي ،الل�ص �أحيانًا� ،أفكر كما ال�شخ�صيات أ
الجنبية
املرتجمة التي تقر ؤ�ها ،ر�سمت ب أ�قالم كتاب يعرفون ما يكتبون� ،أن�سى
بينهم التفكري يف ذاتي ،وهمومي امل�ستقبلية ،و�أحزاين املا�ضية.
�	-أنت �إن�سان غام�ض.

 كيف تتهمني بالغمو�ض ،و�أنا �أك�شف لك نف�سي آالن.

-

لكن هل ترى �أن حيلك هذه...

 «عمر»� ،أجدادنا الفراعنة مثلاً  ،كان حمور التفكري عندهم ين�صبعلى قطبني :قطب احلياة ،وقطب املوت ،همهم امل�ستقبلي هو احلياة
أ
الخرى ،همومهم مل تكن مثل همومنا ،فقد حققوا كل �شيء ،وعجزوا
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عن اخللود يف الدنيا ،لذلك بنوا ألنف�سهم �أهرا ًما يدافعون بها عن
�أج�سادهم �ضد فكرة الزوال ،كان همهم أ
الكرب هو احلياة ،واخللود،
ح�ضارتهم هذه مل ي�صنعوها من �أجلنا ،وال من �أجل أ
الجيال القادمة
كما نعتقد ،بل �صنعوها من �أجل حياتهم القادمة بعد املوت.
�	-أنت َت ُعد �أهرامهم حيلة دفاعية �ضد املوت؟

 نعم .وجنحوا يف تخليد �أ�سمائهم ،لكن �أهرامات ال�ضحك التي نبنيهاآ
الن نبنيها للهروب من الواقع املرير ،ومن �شبح حاجات احلياة الذي
يهددنا ،نتباهى ب أ�هرامهم ال�شاخمة ،ونن�سبها �إلينا ،ون�سخر من �أهراماتنا،
وال نحرتمها.

 -لذلك قررت �أن تبني لنف�سك هر ًما بطريقتك؟

 -نعم .هر ًما �أحرتمه.

 لكنك بذلك تغلق على نف�سك كهفًا ،قد تُن�سى فيه ،وتعي�ش مع غريك،ال تعي�ش نف�سك.
 مل ت�رشب قهوتك. «حازم»� ،ألي�س من الغريب �أنك مل ت� أس�لني عن نف�سي طوال حديثنا. يا �صديقي ،ما حتويه نف�سك لن يفيدين. لكني انت�رصت على غمو�ضك ،وجنحت يف الو�صول �إليك يف �ساعاتمعدودة.
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 تق�صد �ساعات ما�ضية ،لكن هل تعلم ما � أس�فعله يف �ساعاتي القادمة؟�	-أنت...

تو�صلت �إ َّ
يل� ،سبق ُتك
	�أنا �أتلون كل حلظة ،وكل �ساعة ،وكل يوم ،كلماَ
بدا.
علي بهرمك هذا التافه �أ ً
�إىل �شكل �آخر ،لن تنت�رص َّ

 -هرمي؟!

ف�ضل االن�سحاب.
	�أ�رشب قهوتك ،فالوقت قد طال ،و ُ�أ ِّwww

عدت �إىل هرمنا أ
كثريا قبل �أن �أدير
الكرب ،توقفت �أمام الباب ،وترددت ً

املفتاح ليف�سح يل الطريق للدخول ،اخل�شية تلفني من لقائه ،ا�ستعرت اجلر�أة

من قلب �آخر ،غري قلبي الذي يته�شم باخلوف ،تهي أ�ت للقائه ،فتظاهرت
بالثبات ،دلفت بخطوات متباطئة نحو غرفتي ،كي �أجدها خاوية �إال من
�رسيري اخل�شبي الرا�سخ ،وخزانة مالب�سي الثقيلة ،ومكتبي القدمي...
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قبلة يف الر أ��س

-

واحد فقط...
بقي زِ ٌّر
ٌ
َ

�رشت �إليه
تقد َم
لففت ذراعي حول
باالقرتاب...
ِ
َّ
بخطى متباطئة ،بعدما �أ ُ
ُ
ً

عنقه،
فن�شب العرق بتقا�سيم وجهه ،فا�ض ...حتى انزلق من مقدمة �أنفه
ِ
َ
لريتطم بج�سدي ،قلت يف نف�سي(:زبون خلمة؟! �أهلاً و�سهلاً ) ...،حرقة
داهمت عيني عندما �أ�صابتها �شظايا من عرقه ال�ساخن� ،شعر بت أ�ملي؛ فح�رص
نف�سا
وجهي بني كفيه املرتع�شتني ،حدق مبالحمي ،جذب ً

عميقًا...

ثم

نك�س ر�أ�سه؛ فتالقت زفرته مع �أنفا�سي ...اقرتب ب�شفتيه من وجهي ،بينما
كنت �أتهي أ� اللتقاطهما ،انحرف بهما فوق ر�أ�سيَّ ،قبلني عليها� ...صمت

قليلاً  ،ثم اعتذر؛ فانفجرت ب�ضحكتي املعهودة (من �أي مريخ �سقطت
علي يا هذا؟!) انتف�ض من الفرا�ش� ،أ�شاح بظهره عني ،ثم دفن وجهه بني
ّ

راحتيه...

 ا�ستغفر اهلل العظيم ..ا�ستغفر اهلل العظيم.ارتعد ج�سده عندما حاولت مل�سه بيدي ،دفعني بقوة ،و �رصخ:
-

ابتعدي عني ...ابتعدي يا...

م�رسعا ،و هو يتخبط ب أ�ثاث املنزل...
ر َّبت على �شعري ثم خرج
ً

www
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د�سها حتت و�سادتي،
دلفت �إىل ال�صالة ،و �أنا �أعد رزمة النقود التي َّ
غريب �أمر هذا الرجل!! املبلغ �أكرث بكثري من املتفق عليه( ،هه ...ياما ل�سه
هن�شوف) ،وفج أ�ة ...انفجرت ب�ضحكتي التي طاملا ا�شتكى منها اجلريان،
عندما وقعت عيني على جوربه املح�شو بفم حذائه...

 املجنون!! خرج بدون حذاء ؟!�أمرت اخلادمة ب أ�ن تزيحه عن الطريق؛ لرمبا يتعرث به زبون جديد ...التفتت
�إيل وهي حتمله بني يديها:
 الفطار جاهز يا �ستي.جتاهلت ما �أخربتني به ،ال �أ�شعر ب�شهية للطعام آ
الن� ،أمرتها ب أ�ن ت أ�تي
�إ َّ
يل بزجاجة «وي�سكي» ،وك أ��س ،غابت عني بعد �أن متتمت بنرثات غري
مفهومة� ...آ�آه ...مل يطرق ال�رشود بابي منذ �ألف عام ،كنت �أعي�ش قبلها

على �أحالم فار�سي املتيم ،حقًا ال �أعلم لمِ َ �سحبني اليوم كي امتطي ح�صانه

أ
البي�ض ،و�أطري معه فوق �أجنحة الفرا�شات امللونة؟ ...قاطعتني اخلادمة
اللعينة:
الزازة يا �ستي.
 إwww
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�	-آخر قطرة...

كل �شيء ينتهي ،لكني �إىل آ
الن ال �أرى نهايتي ،متر ال�سنون ،ثم متر و�أنا
كما �أنا ال �أم�ضي ،توقف املا�ضي عندي خلف وجوه زبائني التي ال �أذكر
واحدا ،وال تعنيني ذكراها يف �شيء ،ف أ�نا �أمقت كل الوجوه
منها وج ًها
ً

من حويل ،حتى وجه �أمي ،نعم وجه �أمي الذي �ألقاين للذئاب ،تطبخ
حلمي لهم ،كي ال ي أ�كلنا الفقر ،مل يكن عندها ما متتلكه غريي ،لذلك كان
يجب عليها �أن تتاجر بي ،فهجرتني �أحالمي ،وق�صائدي ال�صغرية ،وكتبي
املمزقة ،مزقوا كل مالب�سي ،حتى اعتدت على خلعها بنف�سي ...ياااه...

علي يا هذا؟
 من �أي مريخ �سقطت ّقاطعتني حميدة :
-

�ستي ،الهدوم دي القيتها....

لكن �ضحكاتي التي طاملا ا�شتكي منها اجلريان ،حرمت اخلادمة من متعة
الدالء باخلرب( ...املجنون!!!)
إ
 خرج عاريًا؟!www
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باليوم التايل ...

على طاولة �إفطاري �أحت�سي قهوتي �أمام �صفحات اجلريدة ،قوانني جديدة،

�أ�سعار تتوح�ش ،و�أزياء تليق بعملي� ،صفحة احلوادث:
-

القب�ض على قاتل زوجته ،و�أوالده...

-

قتل جاره وال�سبب رغيف خبز...

-

مزقه كلب حرا�سة ألحد الوزراء...

انحب�ست �أنفا�سي ....ازدردت ده�شتي( ،معقول هذا ؟؟!!!)
 البحث عن رجل ي�سري عاريًا بال�شارع ،يقبل ر ؤ�و�س الن�ساء ثميعتذر....

مللمت اجلريدة ،تركت دموعي ،وقهوتي ،فتحت الباب ،انطلقت نحو
ال�شارع و�أنا �أحمل مالب�سه.
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�شريحة بطيخ

مد ر�أ�سه خلف ظالل الطيور املحلقة فوق ال�شم�س ،فتثاقلت عليه �أوجاع
َّ

القلب املغمو�س يف ط�ست أ
الحما�ض املُرهقة ،الك ب أ��صابعه �صالبة الق�ضبان
ليعت�رص أ
المل الذي يفتت �أح�شاءه املقبلة على االنفجار ،ح�رص نظراته بني
قمم اجلبال امللتفة من حوله ،حتى �أوغلت يف �صدره ريبة االنطالق بعد

تلك ال�سنني التي ق�ضاها بني �أن�صاب هذا املكان املتخم ب أ�بخرة أ
الفواه
املحرتقة ،اعتاد على �صوت الطعنات ،ووقع أ
القدام ،وجادية ال�سوط،
و�صوت القهر املنطلق من بني �أنياب الب�رش املتعجرف ب�آمال العظمة،
عقيما من �أمل العودة خلارج تلك أ
ال�سوار ،حرك
كل هذا جعل خياله
ً

طرف ل�سانه مي�سح �شفتيه امللوثتني ببقايا العد�س ،وتذكر عندما َ�أجهز عليه

�أحدهم �أول مرة ،بعد حرمانه من الطعام وال�رشاب طيلة ثالثة �أيام متتالية،
كانت مبثابة ح�ضانة اال�ستقبال التي تخبئ خلفها تلك أ
الدوات املتفردة
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من �أحذية �سوداء باهتة ،و�أكف �سمراء تل�صق بها ق�ضبان من حلم ،وبع�ض
من رذاذ ال�شتائم املحلقة ،و�أ�شياء �أخرى يجهلها حتى هذه اللحظة� ،إال
واحدا قد عرفه م�صادفة عندما كان ينتظر دوره يف طابور دورة املياه
�شي ًئا
ً

امل�ستباحة ،اكت�شف وللمرة أ
الوىل وبعد مرور كل هذه ال�سنوات التي
ق�ضاها حتت �أقدام هذا املكان� ،أن هناك كوة تفتح وتغلق يف ال�سور امللتف

املتوج ب أ�نياب حديدية تغيظ ال�شم�س ،والتي مزقت ج�سد �أحد زمالئه
عندما حاول الفرار،من حتت طائلة عر�ش اململكة ،كنا ن�سمع �صوت حلمه
يتمزق ،وقرقعة عظامه عندما كانت تطحنها �أ�سنان الكالب املتعط�شة
للحظات الهروب ،هاجت رائحة اخلوف يف املكان ،بعد �أن �أن�ضجت
جلودنا ب أ�زنام ال�سياط امل�صهللة بالندم ،عدت ...عاد �رسيعا بذاكرته عند
قفا من يقف �أمامه يف دور االنتظار ،حب�ست �أنفا�سي ،ارتعدت عندما
تذكرت �أنه ال ُي�سمح لنا ب أ�ن نعمل عقولنا هنا �أو هناك ،من يفكر يخ�ضع

جلل�سات الكهرباء ،ويحرم من العد�س املع�سول باجلوع �أيا ًما و�أيا ًما،
هززت ر�أ�سي وت أ�ملت تعاريج قفاه املتخمة بال�شقوق ،انطلقت بكلمة نظر
لها كل املنتظرين ،حتى الكالب نالت حظها من التلفت ،والتب�ص�ص (�إياك
�أن تفكر) ،كانت هذه هي الكلمة الف�ضائية املنطلقة بنهي الواقع املت�رسطن
داخل خاليانا املخدرة ،متدد وقت االنتظار هذا اليوم ،فتذكرت �رشيحة
البطيخ التي جادوا علينا بها �أم�س على«�رسفي�س» العد�س كوجبة �إ�ضافية
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مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان ،بي�ضاء مائلة للحمرة ،نحيفة غري منتظمة،
فعلمت �أنها ال�سبب وراء طول البقاء يف طابور ق�ضاء احلاجة باليوم التايل،
كان زميلي ينحني على كفيه امل�سندتني �أ�سفل بطنه املنتفخة ،وخزته بر�أ�س
بدا) ،التف بج�سده نحوي
حذائي من اخللف (قلت لك� :إياك �أن تفكر �أ ً

حتى كاد �أن ي�شبه �رشيحة البطيخ وهالل رم�ضان و�أ�شياء �أخرى �أراها جيدا،
ثم هز ر�أ�سه بعدم الوقوع يف هذا اخلط أ� مرة �أخرى ،قفز خلفنا �أحد العظماء
هم�سنا� ،سار يتفح�صنا� ،أم�سك ر�أ�سي ،ع�رصها ب إ��صبعيه،
عندما و�صل �إليه ُ

ثم قذف بها لت�ضغط على عنقي ،وترتد يف مكانها ،تركني ،ثم اقرتب
منه ،ت�شمم رائحته� ،أم�سك بر�أ�سه هو آ
الخر� ،أحكم �إل�صاق كفه بجبهته،
(فيم كنت تفكر يا ابن...؟؟) ،دفعه
احمرت عيناه ،و�رصخ يف وجههَ :

بقوة� ،ألقاه على أ
الر�ض ،دا�س عنقه بحذائه� ،رضبه بهراوته على ظهره،
مل ي�رصخ ،مل يت أ�وه ،مل ...لكن دموعه كانت تتبخر على أ
ال�سفلتية
الر�ض إ

عندما انت�رشت بقع �صفراء على �رسواله أ
البي�ض...
www
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رحلت مع غمامة ال�صوت
�ألقتنا ال�سيارة املعتمة على قارعة الطريق،
ْ
املزجمر ،نظر كل منا �صوب آ
الخر ،ك أ�ننا نرى �أنف�سنا ألول مرة ،ابت�سمنا...
آ
الن �آن لنا �أن نقفز ،ومنرح ،ومنزح ،ون�ضحك ،ون�سهر ،ونبك دون �أمل،
�أو ...بكينا ،رق�صنا ،قفزنا� ،ضحكنا� ،صحنا ب أ��صواتنا لن�سمع ال�صدى:
 نحن �أحرار آالن؟
 غري م�صدق.-

الن � أ
آ
س�دخن ،و�أ�شاك�س بنات �أفكاري� ،أتزوج من خطيبتي و...

 مهلاً مهلاً  ...ه أ� ه أ� ه أ� ما الذي ي�ضحكك؟! تتزوج من خطيبتك؟ وهل تعتقد �أن خطيبتك يف انتظارك يا «حممد» ه أ�ه أ�؟
حدا يناديني با�سمي منذ ...خم�سة ع�رش
 «حممد»؟! ألول مرة �أ�سمع �أ ًعـ ...خم�سة ع�رش عا ًما ...ياااااااه...

 نعم .خم�سة ع�رش عا ًما يا «حممد».-

لقد كربت �إذن...

-

بل كربنا م ًعا...

www
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كنا نذوب و�سط زحام املدينة ،ال�شوارع ُم ِ�س َخ ْت ،البيوت ،العمارات،

ال�سيارات حتورت ،زخم ،و�ضجيج� ،رصاع� ،سباق نحو الذهاب �أو

العودة ،هذا يحمل حقيبة ،و�آخر يحمل خب ًزا ،وهذه حتمل طفلاً  ،و�أخرى
ت�سري �شبه عارية ،كل �شيء يجري ،يجري ويلهث ،ك�رشيط �سينما �أجرب

ال�رساع بامل�شاهد� ،أو ك أ�ننا �سقطنا يف فيلم من �أفالم «�شارل �شابلن»
على إ

بحلة جديدة ،أ
اللفاظ تتقافز حولنا من �أنا�س يتحدثون ب أ�جهزة �صغرية،

ت�شبه �أجهزة العظماء نفهم بع�ضها ،والبع�ض آ
الخر ال يفهمنا ،وال نفهمه،
كيف �سنتعامل مع ه ؤ�الء الب�رش؟ كيف �سنتحدث �إليهم؟ الن�ساء متردن،
أ
العالنات تتحرك مبنتجات جديدة ،الفتات
اللوان �أ�صبحت �أكرث ملعانًا ،إ

بال�ضواء أ
املحالت تزهو أ
وال�سماء� ،أ�شكال ملونة ،ووجوه م�صورة،
�أبطال ألفالم �سينما نقر�أ �أ�سماءهم ألول مرة ،النا�س تنظر �إلينا ك أ�ننا بعثنا من
الكهف ،مل نعد نعرف من �أين نذهب ومن �أين ن أ�تي ،تُهنا ،تفرقنا اختفى

عني «حممد» و�سط �أبراج اللحم املت أ�فف� ،سقطت يدي من يده دون �أن
�أ�شعر� ،أو ي�شعر هو ،دلفت �إىل زقاق �صغري� ،شعرت ببع�ض راحة للما�ضي
جدا ،وحرارة
العالق على جدران املحال واملنازل املتهالكة ،ال�ضوء خافت ً
اجلو مرتفعة ،من املمكن �أن ي أ�تي العظيم ليج�س جبهته فيعلم �أنه يفكر؟
ابت�سمت ،مازلت �أبحث عن «حممد»� ،أو عن طريق منزلنا ،ال �أ�ستطيع �أن
�أفكر ،جتمد عقلي �أمام اتخاذ القرارات وح�سن الت�رصف� ...سمعت �صوتًا
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جهورا ي أ�تيني من بعيد ،ال�صوت يقرتب ،من ال�شارع املجاور ،دفعني
ً
الف�ضول الكت�شاف الفاعل اجتهت نحوه ،وكانت املفاج أ�ة ،بائع جوال
يدفع �أمامه عربة خ�شبية حمملة بثمار البطيخ ،ابت�سمت ،عندما حدثتني
نف�سي ب أ�نني ألول مرة منذ خم�سة ع�رش عا ًما �أرى بطيخة كاملة.
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ب أ�نف أ�بي الهول

قطعت رحلتي بني �أنحاء املعر�ض ألتوقف على تلك اللوحة امل ْنزوية ،حتمل

بني �ضلوعها «نابليون العظيم» ميتطي ح�صانه أ
البي�ض ،يرقب �سري املعركة
من منظاره اال�سطواين الطويل ،ي�ستظل ب�سحب البارود الزرقاء ،والغبار
أ
الحمر يتطاير من فوق قبعته املعقوفة ،ي�ضع بظهره خلفية ألهرام اجليزة،
يتقدمها متثال �أبي الهول ب أ�نفه املك�سور.
قر�ص ال�شم�س ال�ساطع يتو�سط بهاء اللوحة ،تخريتني من بني املتفرجني
للمثول �أمامها ،يخرتقني كل من مير جواري دون �أن يراها� ،أو يراين،
الحظت �أن �أ�سلوب �إدارتها النهائي ،يرتكز على �إبراز أ
ال�شكال الهند�سية،
جتد أ
الهرام املثلثة تتقابل مع �أفخاذ احل�صان ،فوهة املنظار امل�ستديرة،
تتالقى مع قر�ص ال�شم�س ،ت�سريين نحوها� ،أتداخل و�ألوانها ،و�أحداثها،
رائحة البارود تنخر من �أنفي� ،صليل ال�سيوف له وقع ب أ�ذين� ،أرجل اخليل
تدن�س مالب�سي� ،أكاد �أ�سمع �آهات املوت ،فحاولت التم ُّل�ص من هذا
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اجلنون ،تراجعت بخطواتي للوراء ال�سحيق ،احتجزتني �أح�ضان قدمية
مبعطفها أ
ال�سود ،وعكاز ،فلول من �شعر �أبي�ض تتدثر بـ «باريه» و�أنف
كبري يحمل نظارة طبية ،كدت �أن �أ�رصخ فزعا� ،رصعه ارتعادي للخلف،
هممت بالتقاطه قبل الوقوع يف بئر ال�سقوط ،ا�ستدرت ،مت�سكت ب أ�طراف
املعطف ،انفتحت �أمامي �صفحات مالحمه ،ما زلت �أ�ستجمع الرتاكيب،
والق�سمات ،لكن اخلطوط تهرول على ق�ضبان خميلتي� ،أهاتف نف�سي
باملعقول �أحيانا ،وبالاَّ معقول �أحيانا �أخرى ،بني اجلنون وعقل الواقع
�أتقاذف ...ال .لي�س هو ...هو ...بل ك أ�نه هو ...تركت لوحته هناك بزمن
القراءة على �أغلفة الكتب ،فتحت نافذة الوعي كي ُ�أ�سائل نف�سي( :ما
الذي �أتى به �إىل هنا؟! هل عاد يجدد حبه من بائعة التذاكر؟! �أجاء يكتب
يوميات عجوز ب�شوارع باري�س؟!) تتداعى أ
ال�سئلة على كل جدار حويل،

ترتد �إىل م�سامعي مع �صليل ال�سيوف ،و�صهيل اخليل ،و�آهات املوت ،علق
غ�ضب الدنيا بطرف عكازه� ،صوبه نحوي:
-

كدت �أن ت�رصعني يا...

 �سيدي ،اعذرين مل �أق�صد.-

....

 �سيدي ،هل �أنت...؟ لي�س ذنبي �أنك ال تعرفني.()91

 ماذا �أتى بك �إىل هنا؟! وكيف خرجت من...؟! -لك �أن ت� أس�ل �أهل الكهف.

�أزاحني من �أمامه ،اجته بخطواته الهادئة �صوب اللوحة ،د�س يده يف جيب
املعطف� ،أخذ يت�صفح اللوحة بحلم ُمفنت يقدر مذاق اللون� ،صمت كل
�شيء من حويل ،جتمد املتفرجون كتماثيل ال�شمع ،ا�ستدار بنظره نحوي،
�أ�شار ب�سبابته التي ا�ستلها من جيبه نحو اللوحة� ،أ�صدر قهقهاته الرخيمة،
ك أ�نه يعزف على �أوتار حنجرته بري�شة ك�سرية� ،أوقف جحافل قهقهاته
املتواثبة ،وجم وجهه يف وجهي� ،إال من �شفتيه اللتني احتفظتا ببقايا من

ال�ضحكات ،تركني خلفه �أ�صافح اجلنون تقدم نحو اللوحة ،تداخل معها،
قرع بعكازه ر�أ�س «نابليون العظيم»� ،أ�سقطه من غروره؛ ففر احل�صان،
اجلنود ،انق�شع الغبار ،و�سحب البارود ،امتطى حماره� ،أخرج من معطفه
كتا ًبا بلون قلوبنا ،رفعه ألعلى بيده اليمني ،جتمدت اللوحة التي حملته
بني �ضلوعها ،يعتلي حماره ،يرقب التماثيل ال�شمعية من فوق ال�سطور،
ي�ستظل ب�سماء �صافية ،قر�ص ال�شم�س ال�ساطع يتو�سط بهاء اللوحة من فوق
الـ«باريه» ،ي�ضع بظهره خلفي ًة ألهرام اجليزة ،يت�صدرها متثال �أبي الهول
ب أ�نف �سليم...
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أ��صوات نعرفها

دق جر�س الهاتف مبنزلنا.
ت�سابقت أ
اليدي اللتقاط ال�سماعة – كنت الفائز – �صوت رقيق اخرتق
م�سامعي ،ت�ساءلت:
 من �أنت؟نظرت للجال�سني ،تلوت عليها ا�سمي ،وانخراط متبادل يف ال�صمت،
علي
خذلتني مو�سيقى انقطاع اخلط (�أكيد ل�ست �أنا املق�صود) ،جادت ّ
َّت �أ�صابعي ب�سماعة الهاتف،
نف�سي بالكلمات ت�صبها داخلي ،التف ْ
احت�ضنتها احت�ضان طفل �صغري ،مارت أ
ال�سئلة بوجداين:

 من تكون؟ ماذا تريد؟أ
علي
كرثت �إفرازات الحرف والعالمات ،دارت الرحى بر�أ�سي� ،ألقى َّ
اجلال�سون نف�س ال� ؤ
س�ال ،فكانت م ّني الال�إجابة بال�صمت الطويل ،مل

يعب أ�وا أ
بعيدا عن احلدث ،لكن عقلي رف�ض
بالمر ،عادوا �إىل نقر الكلمات ً
بعيدا ،الرحى طحنت عظام الر�أ�س بالفعل.
�أن يكون ً
 من تكون؟ ماذا تريد؟()94

توقفت الرحى لت أ�خذ ً
ق�سطا من امللل ،هبط عقلي للجال�سني� ،شاركهم
ْ
نقر الكلمات ،ازداد االحتدام ،اندجمت أ
ال�صوات ،اخرتق اجلر�س

النربات ،هذه املرة جر�س باب منزلنا ال�صغري ،انتهى وقت امللل ،عادت
تدور ،توح�شت يف الدوران ،بد�أت ته�شم نتوءات اجلمجمة ،ت�سابقت
أ
اليدي لفتح الباب ،فاز �أخي ال�صغري باجلولة ،الكل يرتقب� ...إال اثنان من

اجلال�سني اندجما م ًعا يف نقر الكلمات� ،ألقيت بناظري على �أعتاب الباب،
�أ�سمع �صوت ته�شم العظام بر�أ�سي:
 من يكون؟�آه قد �أخط أ�ت ال� ؤ
س�ال �أق�صد:
 من تكون؟ من تريد؟نواظري مازالت عند أ
الجابة ،انفتح الباب ،هه� ،إنه بائع
العتاب تنتظر إ
جوال ،مل �أهتم مبا يبيع قدر اهتمامي بال�شعور الذي غر�سته �أمي داخلي
ّ

جتاههم و�أنا �صغري ،حتى هذا ال�شعور ،مر عرب ج�سدي �رسي ًعا� ،شكرته قبل

االن�رصافّ ،
ذكرين ب أ�مي (�ساحمه اهلل) �أعلمني انغالق الباب ما قاله �أخي

للبائع ،عاد لي أ�خذ حظه من نقر الكلمات ،تعودت على �صوت الرتو�س
الدائرة داخلي ونف�س ال� ؤ
س�ال:
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 من تكون؟ من تريد؟ال�صوات مع أ
خفتت أ
ال�ضواء ،وانزالق ب�سيط نحو ال�سكون ،حلظات،
ق�ص �رشيط نقر
ثم بد�أ يوم جديد غيرّ م�سار االنزالق ،كان �أخي �أول من ّ
الكلمات ،تهافت أ
ال�شخا�ص.

انتظرت أ
الماكن �أ�صحابها على م أ�دبة الطعام ،وحان اللقاء ،اختلطت

ال�سنان ،رنني أ
الكلمات ب�صوت طحن أ
الطباق يتطاير هنا ،وهنا ،حتى
ارتطم بجر�س الهاتف ،مل تت�سابق أ
ففزت
اليدي ،الكل ان�شغل بالطعام،
ُ
بال�سماعة بالتزكية� ،أم�سكتها بيدي� ،أ�سندتها على راحة يدي أ
الخرى،
ّ

�صمت قليال ،رفعتها نحو �أذين ،هتفت بعبارة ا�ستهالل املكاملات� ،إذا
ُّ
ب�صوتها قد عاد من جديد ،مل ت� أس�لني من �أنا بل رددت ا�سمي ملتهجة

س�ال� ،أجبت وقد َّ
بال� ؤ
تعطبت الرحى ،مل �أعد �أ�سمع �صوت الرتو�س
للحظات ،لكنها مل تعد لت أ�خذ ً
جديدا من امللل.
ق�سطا
ً
 نعم �أنا.�ضحكة خفيفة �أطلقتها ،ثم �أعقبت بال� ؤ
س�ال عن �أحوايل ،و�أخباري،
ف أ�عددت أ
ال�سئلة ،وهاجمتها بال� ؤ
س�ال:
 -من �أنت؟
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�ضحكتها اخلفيفة �أطلقتها ثانية ،مل ي�صلني منها �سوى ترجرج أ
النفا�س ،ثم
مو�سيقى الترت التليفونية تُنهي االت�صال ،عاد ال� ؤ
س�ال:
 من تكون؟ناظرا مل أ�دبة الطعام ،مل يعد هناك �أحد من اجلال�سني ،الكل مل يعب أ�
التففت ً

أ
بالمر ،غادروا كي يلحقوا ب أ�ماكنهم جمد ًدا يف منظومة الطوابري ،لكن
ال� ؤ
س�ال جال وعادت الرتو�س بالدوران.
 من تكون؟هي تعرف من �أكون ،فقد � أس�لتني عن �أحوايل ك أ�نها تعرفني عن قرب،
الفكار �صارعت أ
ت�ساءلت با�سمي ك أ�نها اعتادت على النطق به ،أ
الفكار،
ْ

الفكار على غريها من أ
وق�ضت أ
الفكار ،ودق اجلر�س ،مل يكن جر�س انتهاء
جولة امل�صارعة كما تظنون� ،إنه جر�س منبه �أخي الكبري يداعبه قبل موعد

اال�ستيقاظ ،مل �أره منذ �أم�س� ،سمعت باب غرفته يزاحم الهواء ،دلف �إىل
قاب�ضا بيده مبع ً
رثا بها ما تبقى من الكرى عن جفونه،
ال�صالة متلفعا مبن�شفته ً
بد�أ هو بنقر الكلمات بعد �أن انك�شف ال�ستار � أس�لني باندها�ش عن بقائي،

وتخلفي عن ركب منظومة الطوابري ،نظرت للهاتف� ،أ�سقطت الكلمات
بالالكلمات ،وبعد انتظار � أس�لني:
 هل � أس�ل �أحد عني �أم�س؟قلت( :ال)
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 وال اليوم؟قلت( :ال)
رفع كتفيه� ،أنزلهما ،اجته للداخل �صوب دورة املياه ،يجر خلفه �صوت
ارتطام نعله العتيق ب أ�ر�ض املنزل اخل�شبية ،عاد ال� ؤ
س�ال:
 من تكون؟تنهدت ،أ
ملت رئتي بالهواء ،اجتهت لغرفتي اللتقاط حقيبتي اململوءة
بهموم النا�س� ،أ�رسعت كي ال �أتخلف عن الركب املن�شود ،عاد طابور
الجرا�س ي�شق جدران غرفتنا امل�ستطيلة ،اجتهت حيث تقبع أ
أ
ال�صوات
حتت الو�سادة ،هاتف �أخي اخللوي كاد �أن ميزقها بنغماته ،مل �أهتم أ
بالرقام
الظاهرة� ،أنا ممن يكرهون لغة أ
الرقام ،حملت الهاتف �إليه ،انتف�ض يف

يدي كالطري الذبيح� ،صوت زخات املياه تتقابل معي ،اندجمت أ
ال�صوات

مع �صوت �أخي املبلل باملياه:
 رد على التليفون.بحثت عن زر اال�ستقبال ،رفعت الهاتف نحو �أذين ،قبل الت�سا ؤ�ل �صدمني
ال�صوت� ،صوتها ،نف�س النربات ،نف�س اللهجة ،دارت احلرب داخلي
بني ال�شك واليقني ،ارمتت يف احلديث ظ ّنا منها �أنني �صاحب الهاتف،

مل �أ�سمع ما تقول ،طغى �صوت املعركة على الكالم� ،أخربتها ب أ�نني ل�ست
املق�صود كما تظن ،فكانت نف�س ال�ضحكة� ،سمعت �صوت حتطم آ
الالت
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يف عقلي ،حترك ل�ساين بال� ؤ
س�ال:
	�أنت؟�أجابت ب�ضحكتها التي أ
ملت �أجواء احلديث:
 نعم �أنا� ،أال تعرفني؟بالجابة كي تغلق آ
الالت من
حركت ر�أ�سي املثقلة ب�صمت النفي ،ف أ�لقت إ

زر الت�شغيل ،ك أ�نها ر�أت حترك ر�أ�سي املنهك:
�	-أنا ااا

تفتحت جميع امل�سام ،ات�سعت احلدقات� ،سمعت �ضحكات �أع�ضاء
بالجرا�س ،أ
ج�سدي ،وقد �سخرت من العقل املتخم أ
وال�صوات ،وهموم
النا�س ،انطلق ل�ساين بال تردد:
 َم ْن ؟ �أختي كوثر؟!!!تهبط مو�سيقى الترت كي تنهي االت�صال.
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اللعبة

آ
الن فقط مات امللك.
 �سنبد�أ لعبة جديدة �سيدي.فنجان القهوة يثقل الرقعة املخ�ضبة بوجوه الب�رش ،جتاوره �سيجارة حمقاء
متد �أنفها يف قاع املنف�ضة ،قداحة ،لفافة خرائط ،نظارة �شم�سية ،و�أ�شياء
�أخرى متناثرة على �صفحات جريدة مهملة� ،أ�رشقت ال�سماء بلون الليل،
انفجرت مواقع النجوم ب�صبغة النريان ،اللحظات باتت مت أ�هبة الحتواء
املعركة القادمة ،جتمعت �أ ُكفُّهم بالق�سم على �أحالم القدر ،خيط من �رشر
الطمع ميتد بني ر ؤ�و�سهم؛ ليكتب لهم ميثاق احلرب :ب أ�ن �أحرقوا أ
ال�شجار،
اقتلوا كل الن�ساء أ
والطفال ،اهدموا امل�ساجد والكنائ�س والديار ،جففوا
البار والعيون أ
خريا الهدف :قتل امللك أ
آ
البي�ض ،امللك
والنهار ...و�أ ً
أ
معتليا عر�شه فوق تالل الزمن ،حتمله �أعناق
ال�سود وحده البد و�أن يعي�ش
ً
ال�ضحايا ليخلد يف طريق احلياة .عا�ش امللك ...عا�ش امللك ...ترديد...
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بد�أت اللعبة...

حتركت اجلنود ال�سوداء أ
للمام ،ا�ستعدت اجلنود البي�ضاء ل�صد الهجوم،
تداخلت اجلحافل ،امتزج البيا�ض بال�سواد ،ت�ساقطت عناقيد القنابل،
�أ�صابت جدران الطوابي احل�صينة ،الفلول البي�ضاء مازالت تقاوم ،قفزت
أ
الح�صنة ال�سوداء خلفها ،توغلت بني ال�صفوف املتهالكة ،ال�صهيل
ال�سود يرعد قلوب املتفرجني ،دمرت كل أ
أ
ال�سلحة القدمية ،ارتعدت
والح�صنة أ
الفيلة البي�ضاء فارت�شفت قذائفها ال�صغرية ،أ
ال�صيلة ركعت حتت
�أقدامهم ،مازالت الدماء تهتك عيون البيا�ض املنت�رش؛ فطغى ال�سواد على
وجه املعركة ،انت�رشت أ
الخبار عن قتل الوزير اخلائن ،ومعه �آالف الب�رش،
جديدا ينبع من جروح أ
البرياء.
نهرا
ً
و�أن امللك يحت�رض يف خمبئه ،و�أن ً
�	-أغلق املذياع.

 ما �أجمل �سماع املو�سيقى ال�صاخبة.ت أ�رجحت احلبال من ماليني امل�شانق ،املتهمون ينتظرون احلكم بعد �أن
رميا
ُ�أحكمت حلقات املوت حول �أعناقهم� ،صدر احلكم ب إ�عدامهم ً
بالر�صا�ص ،فتدلت �أج�سادهم املتعبة يف

الهواء...

مللم القا�ضي �أوراق

قوانينه الرحيمة ،وغادر املحكمة بعد �أن �أحرق كل �شيء ،وبقى الرماد
يتطاير �أمام �أنوف املتفرجني ...انت�رشت نوبات العط�س ...يرحمهم اهلل...

من ماتوا يت أ�رجحون بني ال�سماء أ
والر�ض...
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�	-أكمل اللعبة...

�أعمدة الدخان تت�صاعد من الطوابي البي�ضاء ،تكومت جثث ال�ضحايا
خارج ال�ساحة ال�شا�سعة ،الفراغ يك�شف �أ�رسار املعركة ،اقرتبت كل
أ
ال�سلحة من خمب أ� امللك املهزوم ،الهزمية لي�ست هي النهاية ،جتمعت الفيلة
ال�سوداء ،أ
طوقوا املنطقة ،حا�رصوا
الح�صنة ،الطائرات ،الدبابات ،اجلنودَّ ،

الهواء بال�شوارع ،انكم�شت املدينة البي�ضاء كلها على كومة من ال�سواد،
اقرتبوا من الهدف ،املوت هو الهدف ،فجروا املخب أ� بقنابل �صنعت من
قلوب م�سمومة ،اعتقلوا امللك ...جرجروه ب�آالف اجلنود ،قيدوا كل قطعة
من ج�سده ب أ�غالل من فوالذ �أحمر ،دفنوا وجهه يف الرتاب ،وعاد القا�ضي
من جديد ليفرت�ش �أوراق القوانني قر�أها عليه بهدوء �سكني باردة ،ثم �أ�صدر
رميا بالر�صا�ص...
احلكم ب إ�طالق �رساحه بعد �أن يتم �إعدام ج�سده املتهدل ً

 آالن فقط مات امللك.

� -سنبد�أ لعبة جديدة �سيدي.
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من خلف ال�صورة

1
غيتار

بح�صة املو�سيقى اعتاد اجللو�س يف اخللف ،كلما منحه املُدر�س فر�صة
العزف على البيانو� ،أجربه �صوت �أبيه الغليظ على التنازل ألحد الزمالء،
وا�صل تفوقه العلمي �إىل �أن ح�صل على املركز أ
الول بالثانوية العامة ،بعد
حفل التكرمي ...ا�ستعد ألخذ �صورة تذكارية بجوار الرئي�س ،اقرتح عليه

حمل غيتار كان بيد عازف فرقة املو�سيقى ،معللاً �إ�ضفاء اجلمال على

ال�صورة ،ا�ستجاب أ
للمر� ،أمره القط ال�صور ب أ�ن يتطلع للكامريا ،ال ُتقطت

ال�صورة حينما كان يبحث عن وجه �أبيه يف اخللف.
www
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2
احللوى ال�شهرية

كان يجل�س وحده يف عموده ال�صغري ب أ�طراف ال�صفحة أ
الخرية ،ير�سم
�صو َره دون �أن يراه �أحد ،لكن عيون �شخو�صه كانت ترى كل �شيء من
َ
حوله ،اليوم �أهملوا �إدراج توقيعه حتت ر�سومه ،مل يعب أ� أ
كثريا ...ثم
بالمر ً
جاء اليوم التايل ليهدموا عموده امل�سكني ب إ�عالن للحلوى ال�شهرية ،بعد

قرارا بالف�صل� ،سار �شار ًدا يت أ�مل وجوه املارة ،ن�سي ج�سده �أ�سفل
�أن تلقى ً
�سيارة طائ�شة ،ف أ�عادت اجلريدة ن�رش ر�سومه بال�صفحة أ
الوىل ،حتت عنوان

يحمل ا�سم تلك احللوى ال�شهرية.
www

()107

3
�صورة وحيدة

�رص �أن ير�سل خرب�شاته �إىل كربى ال�صحف ،فكانت تلتهمها �سالل
�أ َّ
املهمالت يف كل مرة ،تفجرت فكرة بر�أ�سه من جبال الي أ��س ،ذهب
للحالق لهندمة البيا�ض املنت�رش بني �أعواد �شعره ،ارتدى ُحلته أ
النيقة،
هم ب إ�ر�سال
و�ضع نظارته الوقورة على �أنفه ،ثم نظرة طويلة يف املر�آةّ ،
ال�صورة مرفقًا اخلرب�شات ،ف ُن�رشت ال�صورة وحدها.
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�سرية كائن مائي

بني �أح�ضان النيل والبحر ولد منزلنا ،فا�ستلقت عليه �ضفايف ب�رشيط �أخ�رض
يعانق قلوب �أ�رستي الدافئة ،ن� أش�ت بينهم يف �أر�ض تتنف�س رائحة اخل�شب
العنربي الذي يحمل املالمح املحفورة على ج�سد الرزق بور�ش النجارة
اللهية
ال�صغرية ،هاتفتني الطبيعة منذ حلظة وعيي من خلف غياهب القدرة إ
الواقعة عند حدود ال�شعرة الفا�صلة بني العذب ،واملالح ،وبني ال�صخب،
والهدوء ،وبني الرمال ،والطني؛ ألتعلم من هواج�س البيئة ماهية التذوق،
�أقف على اخلطوط امللونة لل�شم�س ال�سابحة ب أ�طراف البحر املمتدة� ،أفرد
كفي ال�صغري ألحجبها عن العامل الكبري؛ ف أ��شعر بكياين امل�ستمد من تلك
القدرة ،ت�رشق �شم�س �أخرى تغزل حريف أ
الول على ق�صا�صات من
الورق� ،أطيرِّ ها بالهواء لتعلق ب أ�رجل النوار�س املهاجرة للعامل آ
الخر� ،أ ؤ�من

دائما ب أ�ن هناك عاملًا �آخر يكمن خلف حدود البحر الغائرة ،جرفني �إىل
ً
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البحث عن وجوه ال�صفحات مبحاوالت تائهة بني خواطر النف�س امل�شحونة
بطاقات الكلمات املرتجمة لبيئتي املائية ،وكانت البداية لكلمات تتالعب
على �سالمل بيوت ال�شعر� ،أر�سمها على وجه �أختي ال�صغرية ألحدد معامل
القمر ،ثم �أنطلق بها مع �شعراء مدينتي �إىل املدن والقرى املجاورة ،لكني

�شعرت �أن الطاقة الكامنة مازالت تختزل الكثري والكثري ،وجدتني �أجنذب
بها نحو ال�شتاء بربده القار�س الذي يجمع أ
ال�رسة ب أ�كملها ،حول حكايات
جدي –رحمه اهلل – فكنت �أخرج من رحلة ا�ستمتاعي بج�رس يربط حا�رض
كلماتي احلائرة باملا�ضي امل�سطور على جباه التاريخ.

غرفتي ال�صغرية هي مالذ �أحالمي املخلوطة بحرب قلمي أ
ال�سود ،ينت�رش عرب
�أثري املذياع اخل�شبي؛ ف أ��شارك �أبناء مدينتي �صفحاتهم ال�شهرية ،ع�شت مع
«طاهر �أبو فا�شا» �آالف الليايل بق�صور «�شهريار» ،متنيت �أن يتنازل يل عن
«�شهرزاد» ،ف أ�قطع ر�أ�س الديك لت�ستمر معي بلياليها املالح ،غ�صت مع
«فاروق �شو�شة» ب أ�ح�شاء لغتنا اجلميلة حتى حتولت بحور ال�شعر مبجراها
لت�صب ببحر مدينتي دمياط� ،أرمتي على مكتبي ب أ�طراف الغرفة� ،أجذب
جواريره؛ ألحرمه من نومه العميق بركنه املميز جوار النافذة� ،أحت�سي
ر�شفات من قهوة احلرب ،بفنجان من ورق ،ي�شبه متا ًما قواربي الورقية
التي تركتها ت�سبح منذ ع�رشات ال�سنني ت�صارع خياالتي الهائجة� ،أ�صبح
�أخي «د� .أمين» على ح�صاد ليلتي املا�ضية؛ فيمدين مبجاديف جديدة
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لقاربي اخل�شبي؛ ألكمل �سريي نحو ال�شاطئ املفعم بحكايات جديدة،
�أنهمها من طواجن �أبي الع�سكرية املطبوخة بتجارب حرب اال�ستنزاف،
وانت�صارات «�أكتوبر»� ،آكل من حلوم حكاياته اللذيذة ،و�أهرب من
عظام �أرقامه املدونة بدفاتر عمله ب أ�حد البنوك ،كم �أمقت كل أ
الرقام،
وكم �أحب كل �أحرف اللغة العربية ،ما �أجمل �أحرفها ،من أ
اللف حتى
م�صدرا
الياء� ،أع�شقها تلك اللغة التي �شاركتني �أحالمي ،وواقعي ،فكانت
ً

للثناء على من مدر�سيها عرب مراحل تعليمي ،أ
ال�ستاذ «جمال عبد الواحد»
ا�سم ال �أن�ساه ما حييت ،مدر�س اللغة العربية العا�شق الذي دفعني دف ًعا
نحو املوا�صلة ،كانت االنطالقة أ
الوىل من هذه املرحلة ،مرحلة الثانوية

العامة ،حملت املنهج ألحدد معامله ،فكانت الق�صة هي الطفلة اجلديدة
التي ولدت لتحمل كلماتي ،والتي وثقتها مرحلة اجلامعة حيث التخ�ص�ص
يف اللغة العربية و�آدابها� ،رست �أعانق م�رسحيات «احلكيم» ،و�أرفع الكتب
عن «اجلاحظ» ،و�أ�ستن�شق رومان�سية «عبد احلليم عبد اهلل»� ،أتنزه ب أ�زقة
«جنيب حمفوظ» ،ثم فتحت نافذة غرفتي على م�رصاعيها �أمام رياح الغرب
آ
التية ب أ��رسار «�أجاثا كري�ستي» ،و�شخ�صيات «ديكنز» ،وحب «ماركيز»،
عربت النافذة ألزيح ال�ستار عن القمر ال�ساجد يف معابد املياه من حويل،
ي�ستدير معه قلمي بوجه حبيبتي الغائبة ،ويت�سلق جبال طموحاتي املنتظرة،
ذابت املرحلة اجلامعية على �صفيح الواقع ال�ساخن ،فقفزت غفلتي من فرا�ش
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العامل آ
الخر على �ضجيج عامل واحد فقط نعي�شه ،تتعلق به همومنا التي
تنتظر كلماتنا لتخرج من كهف الن�سيان� ،إىل نور تتفتح عليه �أعيننا ،كانت
«جريدة يوليو» هي امل�ستقبل أ
الول لل�ضيف القادم من جنات اليا�سمني،
فعربت احلواجز القامتة� ،أكت�شف ما خلف املكاتب الفارهة ،ألخرج ر�أ�س
�رصت هواج�سي أ
الوىل �أال ترتكني ،لتلح
ال�سلحفاة من مرقدها ،لكن �أ َّ

على باحلكايات القدمية ،عاتبتني غرفتي ،وتعطل مذياعي ،ليذكرين �صمته
بليالٍ ق�ضيتها على هم�سات «الربنامج العام» ،فانكم�شت اخليارات �أمامي
خليار العودة لطفلتي� ،أر�سم بني �سطورها �شوارعنا ال�ضيقة ،وبحار الدموع

املكتظة خلف �أبوابنا املتهالكة ،تنتظر لقمة عي�ش �آتية دون موعد �سابق� ،أو
جتفف دماء �أر�ض ابتلت ب أ�ج�ساد �أبنائنا من �أجل احلرية.
�شاءت أ
القدار �أن �أرتفع يو ًما بالهواء ،قرب �أجنحة النوار�س ،وفوق �أ�رشعة
املراكب امل�سافرة ،ألحط بقلمي على قلب تلك املدينة«:الكويت»،

كثريا �أن الكائن املائي لن ميوت خمتنقًا� ،أجدد �أنفا�سي من مياه
حمدت اهلل ً

قرئ بحر مدينتي ال�سالم� ،أغازل أ
المواج آ
التية بعبق
اخلليج كل يوم ،و ُ�أ ُ
روائح اخل�شب� ،أ�شمها ف أ�نت�شي� ،أخط وجه طفلتي على رمال ال�شاطئ كل
ليلة ،حتى جتمدت دموعها فكانت «لوزات اجلليد» جمموعتي الق�ص�صية
أ
الوىل ال�صادرة عن «مركز احل�ضارة العربية -القاهرة  »-2006التي
احتفت بها جريدة «القب�س» الكويتية ،والتي حوت �صفحاتها معظم ق�ص�ص
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املجموعة ،ومازلت �أر�سم وجه طفلتي على رمال �شاطئ اخلليج ألبني
كثريا مع �أحالم ال�شاعرة «�سعدية مفرح»؛
�أحريف ،فتوا�ضعت �أحالمي ً

فكنت �أعك�س هواج�س غربتي على مر�آتها امل�ستلقية ب�صفحتها التي
احتوتني ،و�إذا بي �أ�ستيقظ يو ًما على �شاردة من �شوارد ال�شاعر «مدحت

عالم» ،التي ا�ستقبلت نقو�شي الباقية للمرة أ
الوىل على �صفحات جريدة

«الر�أي» الكويتية ،و�أ�رشقت معاملي اجلديدة بني �أحرف ال�شاعر «مهاب
ن�رص» على �صفحات جريدة «النهار» ،ومتتد رحلة الدفء من العامل
االفرتا�ضي باملنتديات أ
الدبية� ،إىل مقاهي اخلليج العربي ب�صحب ٍة ترفرف

حولها الكلمات املحلقة ،ألرى مدينتي �أجمل مدن العامل ،و�أرى زوجتي
�أجمل ن�ساء الكون ،وها �أنا آ
الن �أر�سم وجه طفلتي «حنني» على الرمال،
لتعانق طفلة قلمي القادم �إليها ،لت�ستقبلني �أمي ب أ�ح�ضان الوطن يف ميناء
ال�سفينة العائدة ،وعلى متنها الكائن املائي.
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الكاتب يف �سطور

• قا�ص م�رصي من مواليد حمافظة دمياط ،عام .1977
• تخرج يف كلية آ
ال�سالمية،
الداب والرتبية ،ق�سم اللغة العربية والدرا�سات إ
جامعة املن�صورة.
القليمية عام .1999
• عمل �صحفي ًا بجريدة يوليو إ

• �شارك يف ت أ��سي�س جملة �صوت الطالب الدورية عام . 1997
• �شارك يف ت أ��سي�س موقع �أدباء دوت كم .www.odbaa.com

اللكرتونية
• ن�رشت �أعماله يف العديد من ال�صحف واملجالت واملواقع إ
املتخ�ص�صة.
�صدر له :
 لوزات اجلليد  :جمموعة ق�ص�صية .مركز احل�ضارة العربية ،القاهرة .2006والعالم ،القاهرة .2008
 رائحة اخل�شب  :جمموعة ق�ص�صية� .شم�س للن�رش إالربيد إاللكرتوين :
			

blkbohy@hotmail.com
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