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 :القبضة الرواية

 سورية - حسني الكريم عبد األستاذ الدكتور

 :فأجبت اليوم القبضة الرواية مسابقة مرشوع عن طاليب سألني

 إىل وأعضائه القسم رئيسة سعي سياق يف دمشق بجامعة اللغة قسم يعتزم

 الرواية) يف مسابقة إجراء..  احلية الثقافية باحلياة االختصاص ربط

 شعبان، سيد للدكتور اإلبداعي املرسود أغلب يف اكتشفتها التي( القبضة

 القصة أسميته واحدا   نصا   واكتشفت الومضة، القصة قبالة وجعلتها

 بوجه ورقة أو الوجهني عىل ورقة مقدار هي القبضة والرواية القبصة،

 .الكالم نسق إليها يقود أمور إىل هتدف واحد،

 إىل تومئ املعاجلة تقنية لكن الشخصيات، َقلَّت وربام املوضوعات، تتعدد

 ..املواقف تفسري إىل وتلمح الشخصيات حتليل

 ..احلدث مناوشة أو الزمان فضاء أو املكان  فضاء يف املوضوعات تعدد

 .. النفسية واحلركة والرمز، التكثيف عىل بالقدرة اإلدهاش



3 
 

 بام األمثل نموجها يف مرات القبضة للرواية التحليالت بعض قدمت

 اجلديد النوع هلذا حيا   مثاآل قدم مرص من عريب وهو شعبان، سيد.د يكتبه

 الرواية اكتشاف إىل اهلل وفقني التام وبالتواضع األدبية، األجناس من

 ..سوري عريب وأنا خصائصها، وإدراك أعامله، من الومضة

 اجلديد اإلبداعي بالفن واالهتامم الشابكة عىل إال تالق وال معرفة غري من

 ..موقعه من منا كل

 من جهة عاجلت التي النامذج من بعضا مراجعة باملشاركة الراغبني أنصح

 سيد.د القبضة الرواية بفن املبدع الروائي لألديب أكثر أو جهاهتا

 ..شعبان
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 الدكتور سيد شعبان يف عيون يمنيّة

 سارد  رسيايل من مرص

 األستاذ الدكتور أمحد الرسي

 اليمن -األستاذ بجامعة صنعاء   

وهو  سارد وناقد، مغمور بعشق اللغة، فهو ) درعمي(يعيش يف مملكة 

اللغة ملكا متوجا، حماطا بام هتبه من  جواهر وأسامر، ريفي عتيق ترشب 

 من هواء الغيط النقي ونسامت النجوع السحرية. 

يكتب حكايات، قصصا قصرية، يرصد حلظات متتد يف كلامته دهورا، 

تتيرس رؤيتها إال لذوي بصرية خاصة،  وهي حلظات اجتامعية مميزة ال

حلكاياته مقاس واحد، كأنه ألزم نفسه بعدد من الكلامت تفي دوما 

 الحتضان معانيه وأفكاره، رموزه واستعاراته البالغية. 

أبرز ما يميزه أنه سارد ال يشبه أحدا ) يف حدود قراءايت عىل األقل( إنه 

ك بألوان مذهله، ويرص رسيايل بكلامت وألوان خاصة به، يالعب حواس
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عىل جعل احلرية والتسآل هدفا للوحاته االجتامعية املتنوعة، وكأنه 

 يستوقفك لتنشد ) قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل(

يبدأ سهال واضحا، ثم يأخذ بلبّك، ويدور بك يف شعاب الرتاث وقد 

اختلط بحارض عاق، فلوث نقاء األحالم بتجاعيده ونزواته، بتكربه 

أظافره، يتيه بك شعبان عمدا، فينسيك البداية األنيقة وترى وخربشات 

نفسك وسط أسواق وموالد وبخور ورقصات وجد، جتد نفسك يف عامل 

جديد مشوه ومقهور، ترسمه رسديات شعبان، ثم يتوقف فجأة عند هناية 

 احليز الذي اختاره لرسدياته. 

صغرية سحرية،  تتوقف متسائال، فتعيد القراءة لرتى أنه أدخلك من بوابة

إىل عامل روائي كامل مشبوك بخيط حريري دقيق ال يكاد يرى إال عند 

 أهل الذوق وعشاق الرسد والعرفان. 

اخرتت لكم من رسدياته هذه احلكاية ، بعنوان: بنت من دسوق عساها 

 تروق لكم.
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 : شجرة الليمون واحلرباء "  ..عن

 اليمن - اليمني عبد الرمحن اخلرضكتب األديب والناقد 

ما إن تلج إىل نصوصه حتى تشعر بزعانف عىل جانبيك ، وبأنك تسبح يف 

 الامء .

 قلم سهل ،  أخاذ ، مقتدر .

 حني تقرأ له فأنت تكتب

واقرأ " احلرباء وشجرة الليمون " . هذه القصة القصرية التي تبدأ  

 كانفالق عني الكامريا عىل الفضاء : ماذا هناك ؟ كل يشء هناك .

 شعبان يأتينا هنا وبني يديه حرباء وليمون . هذا كل يشء يف املشهد .لكن 

احلرباء ميكرو املجتمع هذا الذي صار يشتغل عىل الربوباجندا لتلميع 

 القبيح وتعطري العفن ، ومتجيد الوضاعة .

تلك هي الفارقة االبتدائية : احلرباء تتسلل بني أغصان وأوراق الليمون ، 

د أخريا كل املشهد . إهنا يف كل مكان ، إهنا هؤالء بني حيواتنا ، لتتسي
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البرش الذين نعيش يف مساحاهتم ، يف الورق ، يف احلرب ، يف اإلعالن ، يف 

 املناسبات ، ويف بيوتنا ، يف الدولة ويف املجتمع .

القصة هنا حفلة كرنفالية للحرباء ، وتكاد ال متسك بلون يف مساحة أو 

 ء تستبد لوهنا يف كل مرة .زمن من احلكاية ، فاحلربا

 اللغة يف احلكاية أرحيية ، تنتقل رسديا كمن تلعب الباليه

 ذنب احلرباء أو ابنها ؟

انتفخت واحدة منها كربا، يتبعها صغريها ، أو ذنبها ، يلتصق هبا ، هذا 

 الذنب أو الصغري ال يعرف إال التبعية ، يعيش ظال وتابعا وذليال .

ايب وصغارها ، احلرايب تتسيد املشهد دون احلديقة صارت مآل باحلر

 غريها

" الذين مروا بحيايت جييدون طالء وجوههم، لقد ملؤوا األزقة واحلواري 

 وباتوا كائنات لزجة "

 " ورثت عصاه التي تساند عليها ، سأرضب هبا احلرباء "
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" حني تصفحت جريدة الصباح ظهر وجه حرباء يمجد الذي أكل املن 

 والسلوى وحده "

مشهد احلديقة هو افتتاحية النص ، حييلنا عىل زمن األب ، كيف رتب كل 

يشء عىل طريقته هو . لنكتشف أن كل هذا اليشء سينهار إن مل نقلد 

كان يفعله : علينا أن نعتني بذات األشياء ، أن نّتّبع ذات  ونعيد حرفيا ما

اخلطوات ، أن نستخدم ذات الوسائل واألدوات ، ويف ذات اإلطار 

 نتجاوزه . لقديم الا

 هل هذه هي وسيلتنا لنتعامل مع هذا الواقع ؟

يشتغل الكاتب هنا أساسا عىل ثقافة املجتمع ، هذه التي مثلت اخلصوبة 

هي  املفرطة لتوليد هذه احلرايب . فلو أردنا غري ما فقهناه من األجداد : فها

ذا كان ه األشجار تتساقط ، وورق الليمون أصفر يغطي الرتبة ) ما

ليحدث من قبل ( .. ) بعد اهلل كنت أتكئ عليه ( .. ) لقد رحل وتركنا 

نتدبر أمرنا ( . وهنا الفاجعة فنحن مل نتعلم أو نجرب كيف ندير شأننا مع 

النحسن مثل األب تقدير  –كل جديد . ) يتساقط الليمون يف غفلة منا 

 االمور ( .
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وأفضل بام أنا اكتسبنا من  لامذا النحسن نحن تقدير األمور كام آبائنا ، بل

التجارب ومقتضيات التطور بام هو أكثر مما توفروا عليه؟ . ويظل يرص 

البطل هنا عىل عجزنا يف مقام األب هذا الذي يمثل ثقافتنا املنقولة حتى 

بعد مغادرته لنا : ) وحده يعلم أن احلرايب تسعى ، تتلون ، متيش حذار 

 القوم (

: التلّون يف الواقع والتقليد يف تعاملنا مع هذا حتيلنا احلكاية عىل وجهني

 الواقع .

احلرباء أذكى وأكرب فعالية يف تغيري جلدها ، يف استبدال األقنعة ، ولذلك 

 فهي ختدع اجلميع يف حني تقتات عىل الليمون .

 هل علينا أن نغري شيئا فينا كام تفعل احلرباء ؟

هي فوق ذلك ، أربط نحن هنا بصدد منظومة التؤازر بعضها بعضا ، 

جأشا وأعمق وأعم وأفصل ، هي متالمحة تلد بعضها بعضا عىل طريقة 

مثقفني  –احلاكم ) سلطة الدولة (  –البكرتيا: األب ) سلطة األرسة ( 

 وصحفيني وعلامء السلطة ) الربوباجندا ( هي ذاهتا تلد ذاهتا .
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ون سابقا استعارة احلرباء هنا استعارة تقليدية ، عكف عليها الكثري

والزالوا كدالة رمزية عىل هؤالء الذين يغريون دائام والءاهتم ، وانتامءاهتم 

 وآراءهم وفق مقتىض احلاجة ، ودائام مع احلاكم القائم عىل السلطة

لكن الدكتور استخدمها برباعة حني صارت وحدها احلرباء من تتسيد 

تنا وفق املقتىض املشهد يف احلديقة ، وكأن علينا نحن أيضا أن نلون بصري

ذاته الذي تعنيه ألوان احلرباء الراهنة ، وكأن هذه هي طبيعة األشياء يف 

 ظل نظام شمويل

الرتميز باحلديقة يوحي بإمكان التعديل والتحسني فيها ، لكن التغيري 

ليس سهال . التغيري قد يتطلب تدمري كل ماهو قائم . هل ندمر حديقتنا ؟ 

هو قائم يتطلب  ر لتأيت أكلها؟ وهل كل ماما البديل ؟ وإىل متى ننتظ

التغيري؟ هل يمكننا عمل خليط بني القديم واجلديد ؟ حتى عملية اخللط 

هذه ستتطلب إزالة بعض مما سبق وكم حجمه وكم هي مساحته؟ . أم أن 

 علينا أن نصنع فاصال بني هذا وذاك ؟

 . )أمسكُت بالعصا فثمة أقاويل أن احلرباء تتبعها أفعى (
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يريد أن يقول لنا البطل يف عبارته هذه بأنه وصل يف موقفه من املشهد  هل

حد املبالغة ، أهنا حتى مواقفه ، حتى استنتاجاته هذه ربام أهنا ليست 

حقيقية باملطلق ، وأن علينا أن نبتكر طرائق ذكية معارصة ملواجهة هذا 

 الواقع ، والتغيري يف هذا املشهد ؟

ملمرات وعىل شاشات التلفاز ويف حافلة النقل احلرباء يراها البطل يف ا

العام ويف العمل ، وحتى : ) حني تصفحت جريدة الصباح ظهر وجه 

 حرباء " يمجد الذي أكل املن والسلوى وحده " (

صار هؤالء أكثر حضورا يف املشهد من أي يشء آخر ، احلرباء تتسيد 

التسلط وتربر قمع املشهد . هي ثقافتنا إذن هذه التي متجد احلاكم وتزين 

 كل يشء ، هذه الثقافة التي صارت تشتغل عىل تقنيات حديثة ....

وهاهو البطل املثقل باإلرباك ، املرهتن إىل الاميض ، ينتفض أخريا ليمزق 

: ) كل " األوراق " التي تربطني بكل حرباء  -عند عودته إىل البيت  –

 عرفتها ذات يوم ( .

 ته باحلرايب مطلقا .لقد اختذ قراره : أن يقطع صل

 وهنا سنسأله : وإىل أين ستذهب .
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 األمر هنا يشبه الثورة . وماذا بعد ؟

 هذه األسئلة تعنينا نحن . وعلينا أن نفكر . " هذا ماختلص إليه احلكاية "
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 لعبة الرسد

كثريون كتبوا إبداعا يفوق الوصف؛ رسموا لوحات مجيلة جاءت 

رائعة الطالء؛ منهم الروائيون وكتاب السري صورها مكتملة البنيان 

وآخرون  نقدوا أو شاغبوا بأقالمهم؛ لكنها لعبة نزقة قلام فاز يف شوطها 

األخري أحد؛ فمن ألف فقد استهدف؛ الكتابة والرسد قرينان؛ فال يمكن 

للرسد إال أن يدون وإال كان حكيا شفاهيا؛ فألف ليلة وليلة وقصص 

ر سامل والظاهر بيربس وست احلسن واجلامل الشطار والعيارين والزي

وضم إليها مأثورات األدب الشعبي مما يتناقله الناس يف ليايل السمر أو 

 متضية الوقت من ملل بعيد عن الرسد يف إتقانه وحبكة صنعته.

الرسد دليل مدنية وقواعد منظمة؛ ياميش التقنية يف خط سريها، أما 

لغرائبية والينمط حتت إطار الشفاهية فهي خمزون حكائي يتسم با

 والخيضع إال لطريقة صاحبه يف القول.

الرسد مراقصة احلروف ومالعبة أسنة األقالم حتى يأيت بنيانه متاما عىل  

كل ما أحسن؛ لذا كان أبدع الكتاب من أتى بجديد وإن زاوج بالقديم 

وباجلديد، تلك لعبة خطرة تستدعي احلرص واليقظة وإال جاء النسيج 
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عدة حلمته عن سداه؛ فالكلامت واجلمل آخذ بعضها بعناق بعض عىل متبا

القاهر اجلرجاين؛ بالفعل" إن من البيان لسحرا" قد يعجز  حد قول عبد

اخلطيب لسانه من عي أو من حرص، فإذا نطق بانت خطئيته أما السارد 

فلعبته تلك قد يمحو ويثبت جتويدا ومراجعة؛ يعانق عوامل بعيدة ويرسم 

 متقاطعة.خيوطا 

الشفاهية" احلكي" ثراث شعبي والرسد ممتلك خاص؛ تستطيع أن تقول 

إن شخصيات السارد أبناؤه وأحباؤه؛ ينقد هبا مايراه أو حيلم معها بعامل 

 مغاير.

ولتلك اللعبة قواعد حتكم مسار أحداثها؛ مراعاة املقدس وجتنب  

األسالك الشائكة؛ بعض الساردين خيرتق أصول اللعب فيملح باجلنس 

أو السياسة أو الدين؛ تكمن براعته يف معاجلة فنه يف مغافلة الرقيب؛ 

 يوظف الرمز وهل يكون الرسد إال هذا؟

كيء عليه؛ أي لعبة تلك التي لكل سارد بعد سمته اخلاص ورمزه الذي يت

 صودرت مادهتا وقادت بعض أرباهبا إىل األماكن املعتمة!
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كل ما تقع عليه العني أو تلمسه اليد بل ماجيول يف اخلاطر يصلح أن يكون 

 رسدا رشط فنية املتابعة.

حني نظرت يف األرض وجدت الغربان تبحث يف األرض؛ جيري وراءها 

ظلمة العشاء، وقف القط كامنا هلا؛ تصعد كلبنا األبيض؛ ستة فئران يف 

 وتقفز حتى أنشب فيها اجلرو أنيابه، غريزة البقاء متاثلها موهبة الرسد.

 أال تصلح هذه ملوضوع ما؟

امرأة تستعطف الامرة عىل رضيع اليكرب؛ هل هو وليدها أم لعلها اقتنصته 

برشا  -لقلمكام يرسد ا -من بني ثديي أمه؛ ربام ابتاعته من فتاة ليل؛ خيرج

 غري سوي!

وطرافة اللعبة أهنا التعاد مرة ثانية؛ فروائع األعامل صارت إىل املحال؛ 

يصعب تصويرها؛ فالتناص هنا باهت أشبه بفعل اللصوص؛ نختزن 

أبجدية آبائنا فندون هبا؛ كل ما تشاهده من أوراق يف معارض الكتاب أو 

 عة.ما خترجه املطابع لعب باحلروف وخلط بينها يف برا

الرسد لعبة حتتفي باملكر؛ وتتدثر بالدهاء، حني ذاك يكون أروع الرسد 

أدقه، حتتاج أن تقف طويال أمام بالغة اجلاحظ؛ إذا كان املتنبي هيندس 
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شعره فإنه أي اجلاحظ يراقص حروفه يف معابثة حمببة فيكتب عن العميان 

عرفه واملجذومني وأهل الربص والباعة وأصحاب احلوانيت؛ سطر ومل ن

 خطيبا يضارع قس بن ساعدة؛ لكل فنه وطريقته يف أداء ما امتاز به.

غري أن الرسد الذي يتوارى كثريا مرهق معنت؛ لكل عرص مادته املكتوبة 

يف زمن التبسط واالسرتخاء تكون اجلمل الطويلة ذات الكنايات 

التقليدية؛ ثمت انظر عرصنا وتقلباته وتغرياته جتد رسده قصري اجلمل 

 ب فيه الرمزية.تغل

إنه اليعنى بالتجويد يف عمومه؛ ثقافة الصحف وقراء صفحات التواصل 

 االجتامعي التصنع عقادا وال مازنيا.  

 سيد شعبان 
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 الببغاء!

حتسس لساين فام وجدته، هذه حادثة ال يمكن أن ألوضعت يدي يف فمي 

آيات متيض دون أن أكشف عن أسباهبا، تعودت أن أتكلم كثريا، أترنم ب

 الذكر احلكيم كلام خلوت بنفيس؛ أواسيها بسرية يوسف أو بصرب أيوب. 

 هل حقا هبم بقية رمحة؛ أن ختلصوا من زائديت الدوداتني؟

لكن ليس ذلك السبب الذي جعلهم يفعلون تلك اجلريمة املكررة؛  

احلمد هلل أن أبقوا يل جسدي وإن كان غري كامل، أشاغب بيدي ناحية 

 العضو البارز، يا للمفاجأة إنه غري موجود؟

هل رسق إبان الفوىض، يبدو أن امرأة جاءت مرسعة يف ليلة سوداء، 

ء؛ معها حقيبة سوداء، كل هذا تركب سيارة سوداء ؛ ترتدي نظارة سودا

السواد سهل هلا أن تنزع رس حيايت؛ استدارت يف سخرية؛ ثم قالت: اآلن 

 ما عاد منك نفع.

عىل أية حال فقد تلك الزائدة وظيفتها منذ زمن، مل تعد لدي رغبة ألفعل 

مثل الرجال، يأتون بالصغار من خمتربات األجنة؛ أتذكر أنني يوما حتدثت 

ل العام عن أمهية تغيري األلوان، استعرضت معرفتي باملنطق يف حافلة النق
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هنا متغايرة أليف تربير ذلك، توسعت قليال يف الكالم؛ األزهار مجيلة 

 األشكال، النامذج املتامثلة ال روح هلا وال تثري العني وال حترك املشاعر.

أن كان باحلافلة رجل القلم الرسي، التقط  -وهذا قدري -من سوء حظي

 للساين، صافحني حمييا، أخربين أننا سنلتقي قريبا. صورة

يف تلك الليلة نمت بعدما شاهدت التلفاز، إهنم يعرضون حكايات مملة 

تكررت كثريا، ال جدوى من السهر طويال، حني آويت إىل فرايش يف تلك 

احلجرة املنزوية أسفل بئر السلم، ال أجد يل يف تلك املدينة مكانا غريها، 

جرة أقدام سكان البناية، يتساقط الغبار عىل طعامي، بل تركل سقف احل

حتى أرشب الامء خملوطا بتلك احلىص، أمحد اهلل أن وجدت يل جحرا 

يسرتين، اآلن أعود إيل احلديث عن لساين الذي غادر جسدي؛ حني 

خايلني النوم مثلت يل صورة ذلك اجلالس خلفي يف احلافلة؛ أخرج 

ربطاين يف  الرسير، ثم أمسك بلساين ونزعه ملقاطا طويال، جاء برجلني و

يف خفة غري متوقعة؛ أتى بمحلول الذع وسكبه يف فمي، أدخل آلة حامية 

 ملتهبة ثم كوى مكان القطع، وفر الثالثة هاربني، ال أدري كيف نمت؟

 يبدو أن اخلوف استبد يب، 
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فائدة مل يشعر يب أحد، حتى الذين أرغي معهم مل يسألوا عني، فام نفعله ال 

منه، أو لعل الضجيج الذي حييط بمن يف املدينة يرتك حالة من البله. أو 

يرهب الذين ال يتعايشون مع الواقع، إنه هيبهم األرغفة بثمن زهيد، 

تركهم يغشون نساءهم، ليس  مطوبا منه أن يفعل أكثر؛ هم كساىل ال 

 يفعلون ما يفيد، مىض زمن املشاغبة دون عمل.

 ع طعامي أحرشه بامللعقة؛ هل رصت عاجزا؟حني أحتاج أن أتبل

 يبدو هذا.

مل أتعود الصمت منذ جاءت يب امرأة ال أتذكر من تكون، كل ما أعرفه 

أنني هنا يف تلك البناية منذ مخسني عاما، ربام كنت ابنا لرجل بال هوية، 

فالفقراء يمرون من بوابة املدينة كل صباح وال يلتفت إليهم، اشتهرت 

الببغاء؛ مل يكن ذلك من فراغ، أقف عند مدخل احلارة ومن  بينهم بالرجل

ثم أكرر ما يقولونه، سمعت يب أجهزة الرقابة، كانت ترسل إيل أرغفة 

اخلبز وحبات الفول، ويف صبيحة العيد قطع حلم حمشوة بحبات البسلة، 

وورقة ممغنطة أركب هبا القطار؛ رصت واحدا من املسئولني؛ لكن احلذاء 
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زيارة الفأر له حني ال جيد يف حجريت كرسة خبز؛ أبدو مثقوب جراء 

 متناسقا مع عاملي.

صوت شجي ينساب يف أذين،  هل أدرك معناه، يبدو أن الراوي يشدو 

بأغنيته احلزينة، يطوف باملدينة الغافية وراء تالل من اخلوف والقهر؛ 

حيارب أشباح الظالم التي أتت يوما  وانتزعت لساين، أهب من نومي 

عورا، أراه فتى قويا، أهو موسى كليم اهلل؛ لكن موسى كان ألثغ، بل مذ

 لعله يوسف يمسك بأجران القمح خيتزن سبع سنبالت خرض.

 يا ترى من يكون؟

جني من بالد سبأ، هيرول قبل أن يعدو الفأر عىل البناية كلها، يتبعه 

متثل آخرون يرتنم بمزماره يتخايل بقوائم جواده األشهب، يرسع جريا، 

 احلكاية برشا.

يأيت الرجل الذي صافحني يف حافلة النقل العام معتذرا، يطلب مني أن 

أفتح فمي مرة ثانية؛ يغرس فيه قطعة لزجة، تعمل بحركة آلية؛ هتتف دائام 

 بكلامت مثل ما يقوله املذياع.
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يرجني عازف الناي يردفني خلفه فوق جواده األشهب؛ يعاتبني: اركب 

 معنا.

 لساين الذي بات عاجزا؟أسائله: و

 يبتسم ثم  يقول : ستكون الرجل الببغاء.
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 حكاية الزين!

تفر الكلامت من قلمي؛ تبدو اخلياالت قمرا ينري يف ليايل العتمة، نحسبها 

وميض القلب فنتحسسه، نمزج بني األمل واألمل يف جديلة آرسة، كانت 

 ابتعدنا كل يف عامله.مثل فراشة متعن يف احلركة كلام مهت هبا يد، 

املسافات تقف حاجزا، يصعب عىل املرء أن يتجاوزها، مثل طيف خيدع 

 العقل، يعمي البرص، اخليال يصنع الوهم؛ 

أمىض إىل زين رفيفي يف تلك األيام التي ارحتلت كام قطار الدلتا؛ أطلب 

مشورته؛ يداخله الزهو، هيز رأسه؛ يغمض عينه؛ ثم يرتاقص طربا؛ هل 

مس شيطان النيل؛ بعضنا يظنه عشق جنية البحر؛ حيمر وجهه؛ أصابه 

 يمعن يف صمته ثم بعد!

يلقي بنفسه يف النهر، نتجمع حوله؛  يسبح بعيدا يقارب الضفة األخرى 

 -وما ابتل ثوبه يقول لنا هذا -حتى يصل شاطيء أم حكيم؛ خيرج

رة يددندن بمواله، حيدثها وحتكي له؛ ثم يعود وقد أشعل يف قلوبنا مج

 التنطفيء.
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يقسم واحد منا بأنه هبلول خيادعنا؛ آخر يراه جمذوبا؛ أما أنا فأعلم أنه 

 جمتون بذلك الداء اخلفي!

هل هو الزين يبحث عن العرس، لكن مات الطيب صالح ومل يعهد إيل 

بوصيته؛ أن أكمل رسده؛ خاف أن أدلس عليه؛ أن أبوح برس ضو البيت؛ 

 أن يعقل جمذوبه.

يفعله زين؛ أن يكتب سريته؛ يرسد تفاصيلها بكل دقة مؤكد يشء واحد مل 

أنه لن خيفي منها شيئا؛ يمتلك خمزونا يكفي ليسد جوعة احلاملني؛ خياف 

 -وقد أصابتني حرفة القلم -أن يسلبه لص الزاوية حكاياته؛ ربام يعهد إيل

بأن أدون شوارده؛ ساعتها سأخربكم عن بعض مغامراته؛ ابنة الرجل 

سه ويتظاهر باحلديث عن الكرة وهو يتحني أن حيدثه حديثا الذي جيال

 آخر.

بعد مخسة وعرشين عاما التفت إىل الوراء سخرت من ذلك الفتى الذى 

 كنته يوما!

أمزق ذاكريت،فال مكان لتلك األحالم املوشاة بالزيف،كنت متعلقا  

بالوهم، حني اسرتجعت الساعات التى كنت أنتظرها عند باب 
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أرحت نفيس وجلست يف مقعدي،صدبقي "زين" من  القطار،ليتني

وسوس لنا بتلك األماين الكذاب،كان يرى كل فتاة جديرة بقلبه،لقد 

وسعهن وجدا،رغم ضيق ذات اليد كان يلوك أبيات جمنون ليىل ،يتمثل 

نفسه مجيل بن معمر،وأنا كنت تابعه،مل ال أكون مثله،الفضاء كان حيلو لنا 

لنيل نتبادل املواقف،نجرت السياسة ،نثرثر مثل ،بل حتى القمر ،عىل ضفة ا

 أبطال نجيب حمفوظ!

نروح يف متاهة الفوىض اخلالقة، يرسقون أمجل سنوات العمر؛ تقزم 

الوطن حتى صار فرق كرة قدم؛ أحزاب كرتونية؛ أفالم ومشاهد نجرتها 

 يف ليايل الشتاء الباردة.

الدمى؛ نرتدي أصباغا يبتاعون أعضاءنا البرشية قطع غيار؛ نبادهلا بتلك 

ونتدثر بكل يشء؛ عىل أية حال هو سريك كبري اعتدنا عىل السمع 

 والطاعة. 

تبادلنا املواقف، وتباينت رؤانا وهذا جعلنا أشبه بالضد حني خيلو بنفسه، 

اآلن حيلو تذكرها،زين هذا كان ماكرا،يقتنص احلكايات فيتجمل بطيبة 

 آرسة!
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طواها النسيان،كم خدعتني كثريا حني بحثت يف أوراقي وجدت سطورا 

 تلك احلامقات!

مل أعثر هلا عىل عنوان، ربام تكون سافرت بعيدا،أو لعل القلوب ملت تلك 

 اجلراح!

رضبني النوم ويف األحالم عوض  -أردت أن أخربها بتلك احلكاية

ابتسمت يف براءة احلمل،  -للجوعى برغيف خبز وللمحبني بلقاء ناعم 

 رف بحكاياتك ؟وهل تظن أنني ال أع

 من أخربك هذا؟

 أنت!-

 أنا!-

 مثلك جتذبه احلكايات،يسافر وحيدا حيث أوراق الورد! 

شعرت بأنني كنت أخفي محال ثقيال،وقد آن أن أختفف منه،حاولت  أن 

أتصل بزين العابدين؛ أخربه أن عمرنا قد ضاع سدى،ما نفعتنا تلك 

، لكن به بعض رمق من الثرثرة عىل ضفة النيل،أعلم أنه صار شيخا معمام
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حكايات الصبا؛ زين صديقي من هؤالء الذين يمتلكون الدعابة احللوة؛ 

تغلفه الطيبة وحتركه البساطة يف تعامله مع اآلخرين، ال جتده غري مبتسم؛ 

يمتلك قلب طفل؛ لكنه حيلق بخيال شاعر؛ رغم أننا نعتاش الفقر 

 ونتجرع مرارة األيام. 

 غادرت خيااليت رسيعا!كلامته التي اختزنتها 

بقية من مالمح باهتة،بالفعل كنت ألوك السياسة متعلقا بوهم الذي ظن 

 الرساب ماء!

لقد اسرتقها ذلك املنتيش بالنجمتني عىل كتفه، مثل كل يشء مجيل صار  

 هنبا هلم.

 ترى أي حق هلم يف املقاعد واملناصب بل اجلميالت؟

ر النسيان،رحلت بعيدا حيث منذ فرتة مل أسمع عنها خربا، دمهها قطا

املكان الذي ال أوبة منه،بقيت أنتظر القطار املقابل،الشارة املرفوعة 

( ختربين أن القطار عىل وشك دخول املحطة، ٣جانب رصيف رقم )

 صعدت إليه جلست جوار النافذة،فجأة جاء!
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تبادلنا التحية،منذ فرتة مل نلتق، أخربين أنه يوما ما كان ينسج من الوهم 

احلكايات،مل تكن له فتاة ،كان حيسن الرسد، وألنني أضعت سنوات 

 عمري وراء حكايات مل تكتمل؛ أكل حكايتك كانت خياال؟

 كنت مثل مهرج سريك يسخر من آالمنا؛ فقد تعلقت  منك بوهم! 

 حتى تلك الثرثرة ما عادت جتدي؛ اغتال النسيان أمجل حلظات عمري!

 ليته استمر!

؛ نمىض بعض الوقت؛ نستعيد رائحة الزمن أحاول االتصال بزين

 اجلميل؛  ترى كيف هو؟

من بعيد يتهادى؛ مايزال ذلك املختزن حكايات الصبا؛ يعرف أرسارها،  

خيفي هليب مجر فؤاده وراء تبتله؛ أشاغب معه؛ أعرف مفتاح حكاياته؛ 

 بيتها وقد كان النيل يشهد!

من البوص؛ يناغم يروح يف نوبة من سمر؛ خيتال راقصا؛ يمسك بغابة 

بمزماره؛ أسمع زفرات قلبه؛ مايزال العاشق الذي أمدنا باحلكايات، 

 كانت خدرا.
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نتلفت كل ناحية؛ إهنم صغارنا يتبعوننا؛ أخربه بأن الزمن رسقنا؛ انحنت 

 ظهورنا.

 خيربين: ولكننا نختزن حكايات الصبا!
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 سبعة أزواج

ويشكو حظه العاثر يوم ابتيل هبذه ارتدت ثوهبا الضيق الذي يضج مما حتته 

 املرأة.

تعطرت ودهنت خدهيا بام أوصتها به زوجة العطار؛ وتزينت؛ فقد ملت  

سنوات العنوسة وتسارع قطار عمرها؛ ظلت ليلتها الفائتة حمتارة تتساءل 

يف حرية أي رجل ترمي بشباكها عليه وتصطاد؛ لعلها ختمد تلك النريان 

 املشتعلة داخلها؟

من حوهلا حيتفني برجاهلن وقد يعريهنا بقوهلم أسودا؛ وإن كانت  اجلارات

 ترد يف غري مباالة" القرد يف عني أمه غزال"!

واحدة تشرتي زوجني من محام وتضع فيهام احلبهان وجوز اهلند؛ وتلك  

ال متل من مطالبة شحتة اجلزار بأن حيجز هلا كبدة العجل؛ تتخابث هند 

تيها ببيض سمك الكافيار جيلبه من من وتويص حسونة السامك بأن يأ

توكيل خاص ألصحاب العلب احلمراء؛ كل هذا وهي صامتة يقتلها 

 الليل بربودته.
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تعبت من عمل حفالت الزار؛ رسحت بعقلها تفيدة العاملة؛ يرتاقص 

 اخللخال فوق عرقوب رجليها؛ 

أمسكت بورقة صغرية احتفظت هبا يف خلوهتا؛ اشتملت عىل أوصاف 

رجو أن حتظى بواحد، فقد صار الواحد منهم أندر من الكربيت أزواج ت

األمحر؛ تفاضل بينهم وتقدم واحدا عىل اآلخر؛ فالن الذي يشبه نجوم 

السينام أشقر الوجه طويل العود، لكنه خمبول العقل يتلفت إىل الرائحة 

والغادية يظل يتسكع يف الشوارع وجيلس عند املنعطفات؛ رضبه الفلس 

ر، لكم تتمنى أن تصلح حاله؛ تذكرت مقولة جدهتا: ذيل وقتله الفق

 الكلب يظل أعوجا ولو وضعوا فيه قالب طوب!

أما الثاين معفر الوجه ذقنه ختاصم املوسى؛ شعر رأسه فروة صوف عىل 

 نعجة.

تراه فتحسبه جمنونا أو رشيدا فقد مأواه؛ جيري هنا وهناك كأن القطار 

جيبه مثقوب؛ فلو احتاش من كل يوم بوشك أن يفوته، يشتغل ليل هنار؛ 

 جنيها لصار اليوم من أغنياء البلد.
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مرة جتده سباكا وأخرى حدادا وثالثة زمارا؛ فتعجب من صنعته وتدهش 

 لقلة حيلته!

زمت شفتيها وألقت بعباءهتا احلمراء املزركشة بخيوط ذهبية وتنعلت 

زينتها؛  بحذائها الذي يرضب األرض بمؤخرة كعبها؛ ليعلم ما ختفي من

احتارت يف الرمانتني توشكان أن تذبال بصدرها؛ فام أقسى مرور الزمن 

عليهام وقد أوشكتا عىل تقاعد قرسي؛ احتالت بقطعة قامش رضبتها 

 بينهام؛ فام أعجب حيلة أنثى تصطاد رجال!

نظرت يف املرآة التي اشتكت من صفحة وجهها، حفظتها حتى يف ظلمة 

تعزي نفسها بأنيس تبثه اهلوى وتكيد نسوة  الليل ال متل من مطالعتها؛

احلارة يعريهنا بحبل غسيلها الناشف وبثياهبا الباهتة؛ نذرت إن رزقها اهلل 

بعريس أن تنرش عليه أقمصة من كل لون وعىل أي شكل؛ تعوض ما 

 فاهتا.

دقت ساعة احلائط معلنة السابعة موعد خروج الناس إىل أشغاهلم؛ تراه 

 ي ترتصده؟من يكون الثالث الذ

 األستاذ!
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يرتدي نظارته تتساقط عىل أرنبة أنفه، أشبه بعمود الكهرباء؛ نحيل يكاد 

ظهره ينكرس، يتأبط حقيبة كتبه؛ ال يمتلك غري دراجة هتتز كأن هبا رصع؛ 

لو فيه خري ما تركته أم سعدية ؛ فابنتها تقارهبا يف العمر أو القتنصته نادية 

دة؛ تعريها نسوة احلارة بوجهها املمرضة بعدما ترملت وصارت وحي

األرشق؛ حتى بطنها مصابة بامللوحة، لكنها لو احتازته زوجا ألطعمته 

حتى يسمن وهلندمته حتى تعيده إىل الوجاهة التى خيطر فيها عبده روقان؛ 

هكذا يعرف يف حارة الرمش؛ عوده من خشب الزان وشعره ينهدل 

ارة عىل شفتيه ويراقصه وجلبابه مكوي وحذاؤه المع؛ يضع مبسم السيج

كلام مرت أنثى وياله من رجل وقح ال يكف حاجباه عن الصعود إىل أعىل 

يرسامن نصف قوس ثم هيبطان وقد سلب عقلها؛ أحقا تشعل هليبه كلام 

 مرت أمامه؟

أم تراه يرمي شباكه فيصطادها محامة وديعة سيام وهي ترقد عىل بيت تركه 

 ؛ ليته فعل!هلا أبوها دون أن حيرض هلا عريسا
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ختطو ناحية الباب ويرتامى إىل أذهنا صوت أم عبده روقان وهي تدعو 

عليه بأن يبتليه اهلل بامرأة حتريه وتنسيه عدد أصابعه؛ قاعد بطال ليس 

 وراءه غري معاكسة النسوان يف حارة الرمش.

ابتسمت وحانت منها التفاتة إليه، كأهنا هي التي تغازله هذه املرة؛ أو 

تتشفى فيه، مشت يف احلارة تستعيد باقي السبعة أزواج: حمسوب لعلها 

القهوجي ذو الوجه األبيض،  واجللباب النظيف؛ لكنه مهدود احليل، 

 يتغانج بكلمة ال يغريها: حمسوبك يا بيه!

رضبت يدها عىل صدرها فأوشكت قطعة القامش التي بني رمانتيها أن 

امراة ملحسوبك يا بيه؛ إذا تقع؛ يالسوء احلظ هل ستكون يف آخر أمرها 

لشمتت فيها كل بنات احلارة؛ تفلت عن يسارها ثم مضت تبحث عن 

 باقي السبعة الذين دونتهم يف قصاصتها.
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 بنت غجرية

البعد يورث يف القلب جفاء ويف العقل مسارب للنسيان، اتسع اجلرح 

احلياة  وابتعد األهل، إنه الزمن يفعل ما حيلو له، تاهت احلكايات يف زمحة

املغلفة باألنني والوجع، جاءت النهاية مبكرا، لقد صارت األشياء 

معكوسة، انفلت عقال النساء، شاخت ظهور الرجال، كأن القيامة عىل 

بعد خطوة، حاولت مرارا أن أكتب عن األحالم ترتدي ثوهبا اجلديد 

 فعجزت!

امتألت خزانة أوراقي بأسامء وأشكال عجزت عن حرصها، حني جتد 

طيبني يرحلون وتقف وحدك تواجه الريح، يشء ال يمكن وصفه، حتى ال

 صار التذكر عالجا لداء الفناء.

نحن نعيش يف ثقب كبري، ثمة فجوات تبتلعنا تغتال وجودنا رغم أننا 

نعبش عىل اهلامش، ال أحد يتذكر ما حدث يف تلك الليلة السوداء، 

دة كفيلة بأن تثري طرقات متوالية أفزعتنا، لقد جاء الغجر ، هذه مفر

الغثيان، لنسائهن فتنة ال تقاوم، شعورهن الصفراء، ثياهبن بألواهنا 

 الوردية.
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عندنا هلع منهن، إهنن ساحرات، يرضبن الودع، يالعبن الطوب 

واحلجر، وألنني مصاب بالعنة فقد تركوين أمشى خلفهن، ألبسوين 

 جلبابا دون صدار، طاقية لعبت فيها الفئران!

 له، األولياء يسكنون القباب اخلرضاء، إن هلم مكانة عالية.طفت الرب ك

مهاجر يف بالد اهلل، ترميني بلد يف العراء، وتضمني أخرى، أجوب 

الكفور والنجوع، الناس ختاف من الغريب؛ إنه يرسق الكحل من العني، 

والغريب أن النسوان يف الرباري مصابة بالعمش وال رموش هلن، لكنها 

ة عينيها كانت فاتنة، ترضب وشام أزرق يف ذقنها، يف اصطادتني، غامز

حلظة يكون القرد غزاال، إنه هييم يف وادي التيه، تعبت من التخفي وراء 

الكنى واأللقاب، حتى الغجر يرفضون أن أكون واحدا منهم، عيل أن 

أتوسل بأوراد وأدعية؛ حيلة الفقري لسان يدندن به؛ ربام تكون وسائل 

السطوة فيه من ابتاع العيص أو  نثر الذهب؛ إهنا  عجز يف زمن يمتلك

حالة تتكرر، مشيت  مسلوب اإلرادة وراء خطو تلك األنثى الغجرية؛ هبا 

فتنة ال تقاوم؛ يقول املواوي: بنات الغجر هلن رواء وهن دواء ملن رضبه 

 العجز.
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ن أتداوى بتعالت األماين؛ يف ليايل الشتاء ألمل تعد يب غري ظنون تدفعني 

يفء األنثى أجساد الرجال، إنه عرص جليد رضب كل الكفور والعزب؛ تد

 لن أدون يف سرييت أرساري؛ غري معقول أن أضمنها تلك املشاغبات.

عيل أن أحتفظ هبا يف اخلزانة مع قمح اخلزين؛ يقال إهنن يرتبصن بأنفسهن 

خشية أن يفتضحن؛  متسك هبن اعتدال تلك املرأة التي تدير النسوة يف 

ور والنجوع؛ ترسل هبن إىل املوالد وكديات الزار؛ مباركة أينام الكف

 ذهبت!

هلا عصا وسن من فضة وخاتم من عاج، دهن العطار تداوي به الذين 

 انحنت ظهورهم منجل حصاد!

 سمعت يب؛ خايلتني بواحدة؛ عدوت خلفها!
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 قلم من رصاص

مشاغباته عىل بحث عن ذلك املختفي وراء أضابري األوراق، لقد ترك 

صفحاهتا البيضاء،كان جيري وراءها يف سعادة ال خيشى إال الكالب 

الضالة، رسم للطفولة ألف وجه، حيث مترح دون قلق أو ترصد، اآلن 

اختفت كل تلك املعاين وراء تالل القهر املستبد باللوحة، أخريا عثر 

ا تعاين عليه، لقد انكرس سنه املدبب، أصاب املرض األصابع الدقيقة، إهن

رعشة مزمنة ما عادت قادرة أن متسك به، دامهته اهلواجس أن يكون القلم 

الرصايص أدرج يف قائمة املحظورات، انتبه لبعض التقرحات التي غطت 

ظهره، السياط ترتك أثرها رغم مرور الزمن، لو أتيح لقلمه أن يرسد 

 لشمس.أحالمه لام غبشت الرؤية ولام استحال الظالم سياجا يمنع ضوء ا

حني كان يسطر رؤاه احلاملة طمح أن يغري العامل، استعان بتلك األداة، كم 

هي مبدعة حني حتلق يف آفاق ترتاقص، دون أصغر التفاصيل، ابتسامتها 

التي مل تغادر شفتيها، الورود تزهو بثياهبا، ليتها ظلت كام هي لريسمها 

 القلم!
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ه، تسلل الفأر إىل خمدعه، هذا حمال فقد صار القلم واهنا مثل رعشة أصابع

حال له أن يأكل ذكرياته، وجد يف سجل االهتام أنه يمتلك أداة من 

رصاص، وألهنم يفرسون األحداث وفق متالزمة الرعب التي غطت 

سجل الوطن، كثرت األقاويل وترسبلت صورة التلفاز بعناوين أخبار 

عن الئحة جديدة تدور حول رصاصات غادرة تسكن قلمه، حارصوه 

يف أمكنة فاسدة، كل الصغار مدانون إن أمسكوا هبا؛ الفراشات حمال أن 

حتلق فوق أغلفة الكتب ممنوعة أن تزين ثياب العرس؛ هذا يغضب 

 الرابض فوق صدر الوطن.

تراكمت قائمة احلظر حتى غطت واجهة الفصول املدرسية، امتنع 

بمشاغبات أصحاب املعاشات عن ارتياد املقهى اليتيم؛ ما عادوا يتسلون 

رسامي الصفحة الساخرة، صارت احلروف متهمة بنرش الفوىض، أراد أن 

 يعود حلكايته األوىل، اختلس نظرة إليها ماتزال لوجهها حالوة الصبا.

عثر عىل صورة هلا، بصمة هلذا الزمن املتداعي جراء ألف وشاية تنتهي 

البيت  بالقبو احلجري أسفل القلعة املنسية يف تالل القحط التي رضبت

 الكبري.
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الزمته األحالم املؤجلة أرصت أن يدوهنا، دون ذلك يكون قد دخل 

خمتارا القبو احلقيفي، مل يفلحوا من قبل أن يطمسوا أثره، استعاد بعض 

روحه من وراء الصخر ومن بني أنياب الفأر، أمسك ببقايا السن املدبب 

عات بالزينة حيث احتفظت هبا؛ ليعاود احلديث عن مجاهلا، فالنساء مول

 حتى ولو كانت اخليوط من نفس مادة حبال املشنقة،

ألول مرة تعاود االبتسامة طريقها إىل شفتيها ذات اللون القرمزي، رغم 

أن هتدلت مثل رشاشيف ثوب العروس ليلة احلناء لكنها بقيت مجيلة، بدأ 

خيط تلك اللوحة التى مىض عىل نسختها األوىل ما يزيد عىل أربعني عاما، 

تبقى للورد رائحته ولو اندس بني طيات الثياب العتيقة، كلام فاح عطرها 

تقارص اجلرذ الذي اختال يوما مزهوا بأغطية الصفيح التي يتعشقها 

 نجوما سداسية تلوح من مقدمة قبعته.

يسارع أجله؛ أال يأتيه وهو غافل عن لوحته، ظل يمسك ببقايا السن 

لوان، بعد عناء، استطاع أن يرسم املدبب حتى أمدته رشايينه بعلبة األ

اللوحة املعربة، حقا إهنا تشبهها، رغم أهنا ارحتلت يف غمرات النسيان، 

 لكن بقيت منها رائحة الصبا اجلميل.
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 لعب يف اجلينات

جاءين رجالن خيفيان وجهيهام، فارعا الطول، يبدو أهنام يبحثان عن يشء 

أخذا يف استجوايب: من ما، أمسكا يب، مقيدا وضعاين يف حجرة معتمة، 

 تكون؟

أجبت يف ترضع: فقري جيوب بالد اهلل، ال أعرف إىل أين، أبحث عن 

كرسة خبز؛ منذ أيام ال أتذكر أنني أكلت شيئا، رجني أكربمها؛ حيث 

يمسك هبراوة غليظة أنت تكذب، يقال: إنك ماكر، تتواجد يف أكثر من 

 ؟مكان يف وقت واحد؛ تتحرك مثل ظل الشمس، من أبوك

 ترددت يف اإلجابة؛ مل يسألني أحد هذا السؤال من قبل.

هذا ليس برس، الناس تناديني بابن هندومة، ال أب يل، وهل ملثيل يسكن 

الشوارع ويبيت عىل األرصفة أب؛ اآلباء حيمون األبناء من الكالب 

الضالة؛ وهذا جسدي كام ترون أشبه بمتعرجات وهضاب، أحيانا أنسى 

جسدي يف أية خرقة بالية، أبحث يف صناديق القاممة  كوين إنسانا، أحرش

 عام يسد هلب معديت، يف داخيل نار تشوي.

 من أين أتيت؟
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سؤال ال أعرف له إجابة، ربام من حارة منسية أو من شارع تسكنه 

املطاريد، حقيقة مل أتوقع أن يسألني سائل عن وجودي؛ عىل هامش 

القطط الضالة، صخب األيام أدب يف األرض، صاحبت الكالب و

تراكمت عىل جسدي أوساخ الطرق، كلام مررت بمكان قذفني الصغار 

باحلجارة؛ عشت مطرودا منفيا، يتشاءم الناس من شكيل، بعضهم يضع 

أصابع يده عىل أنفه حني يمر بجانبي مكرها، صدقني يا سيدي مل أفعل 

سأل من شيئا، كل ما أبحث عنه رشبة ماء، أن هيتم يب اآلخرون، كثريا ما أ

 أين يأيت هؤالء األطفال، مل أشعر يوما أنني كنت مثلهم!

 بدأ اآلخر خيرج ورقة هبا صوريت، يصيح يف غضب: ألست أنت؟

يا للهول إنه يشبهني، نفس مالحمه، لكنه نظيف اجلسد، يرتدي ثيابا 

 مجيلة، حماط برابطة عنق، هل أنا هو؟

ال يكذبون، ال   تعودت أن أصدق رجال األمن؛ إهنم بارعون جدا، بل

أصدق تلك املخاوف التي حيدثني عنها هؤالء املنفيون مثيل حتت 

 واجهات املحال أو ممن يسكنون احلارات املظلمة.
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ركلني األول، أمرين أن أقعى مثل الكلب، استحبت له، مل أتعود عىل 

 الرفض، وهل ملثيل قدرة عىل االحتجاج؟

، أو عىل أقل تقدير تتامثل أخذت امتعن يف الصورة جيدا، بالفعل هي يل

مع وجهي متاما، أمل أقل لكم : يطلعون عىل خمبوء أجهله، نعم إهنا يل، هنا 

بدآ يتعامالن معي بطريقة مهذبة، سنحلق لك حليتك، تردتدي ثياب 

 رجل آخر، بل أعطياين بطاقة هوية ممغنطة.

ا يف نحتاجك لتكون حالة متفردة؛ كيف لنا أن نغري البرش أو نظهر مقدرتن

 اللعب يف اجلينات أو األفراد حتى يصريوا أكثر طواعية لام هندف إليه.

انزويا بعيدا، من خالل ثقب بالباب بدأت أنظر لام يريدان فعله يب: 

حيلقان حليتي الكثة التي تنبيء عن رجل يعيش يف كهف منيس، بالتأكيد 

 توجد عصا وسوط ليقوما اعوجاجي؛ ورق وأقالم؛ ثياب نظيفة، مرآة

وأدوات زينة؛ يبدو أنني سأختلص من تلك الشخصية التي ارهتنت 

 داخلها، صورة فتاة ذات شعر مرسل، وجهها أشبه بالعذراء مريم.
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ترتقب باخلارج أجهزة القنوات الفضائية، عرفت هذا من تسويل يف 

الشوارع؛ حدث مرة ومرة أهنم كانوا يعطون الامرين علب احللوى ومن 

 ت عن أمهية االحتفاء بام تم انجازه.ثم جيرون معهم حوارا

أصوات تتابع من خالل الباب املجاور: إنه غري مؤمتن، مل يروض بام فيه 

الكفاية، علينا أن نعلمه كيف يمسك بامللعقة جيدا، إنه يعيش حياة أشبه 

بقرد إفريقي، مل نجر له حتليل احلامض النووي؛ إنه ال ينتمي جلينات 

بع يف املشفى مدة تكفي لتعديل سلوكه، صوت الطبقة املقصودة، ندعه يق

آخر يبدو أنه لشخصية نافذة: اذهبوا به إىل السريك القومي؛ هناك 

 تستطيعون تعديل سلوكه، هذه وسيلة جمربة من قبل.

هنضت من نومي مذعورا، استعذت باهلل من الشيطان الذي يسكن 

 داخيل.
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 هي والطيب صالح!

لعمالقة، تطلب أشياء غريبة: حلوى جديت تسكن عند شجرة الكافور ا

املولد، حبات املشمش، أسامكا كبرية، بعض العلك، ال أمهل هلا طلبا؛ 

هذا من الرب هبا، تعرف أرسارا ختتزهنا لسبع عجاف، تويص بكلامت هذا 

 بعضها:

إهنم يرسعون إىل اهلاوية؛ حاول أن تقف أمامهم،امنعهم، أي قلب قاس 

متلكتك فرصت الشيطان يف أسوء داخلك، بل أي نفس هذه التي 

 حاالته، هؤالء يوما كانوا أصدقاءك!

أعلم أنك تكره ذاتك، تتمنى هلذا العامل أن ترضبه قنبلة ذكية يطلقها "كيم 

 إيل يونج" ؛ أو يلهو "ترامب" بالزر وهو منشغل بأموال النفط!

عيل أن أدع كل هذه الرتهات التي ال تطعم الصغار، يأيت العيد وال أجد 

 هلم ثمن ثوب جديد.

كانت هذه كلامت جديت يف منامي؛ دائام ما تزورين حني أكون مصابا 

باهلموم؛ لست سوداويا إىل هذه الدرجة، لدي مشاعر صادقة نحو 

 اآلخرين، تؤملني بل وتدمي قلبي قطة ال جتد كرسة خبز.
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من أين أتت جديت بكل هذه املعارف، من الذي أخربها بالفتى" كيم" 

منذ ربع قرن، مل تكن تعرف الكتابة حتى تطالع صحيفة  لقد ماتت

 األخبار اليومية، غري أهنا امتلكت مذياعا بائسا ترضبه كل آونة لينطق

كنا نسميه صندوق الدنيا، موجته بطيئة تأيت من عامل ما وراء البحار حيث 

دقات بج بن، أظنها كانت حتب "أبلة فضيلة" وبرنامج آمال فهمي: "عىل 

 .الناصية"

تستمع إىل صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل آيات الذكر 

احلكيم، يبدو أن جديت ختفي رسا ما؛ ذات مرة دخلت عليها وهي حتتيس 

كوبا من الشاي؛ تفرك بيدهيا حبوب احلمص الشهية، تضع رجال عىل 

أخرى؛ ختفي حتت حلافها مذياعا آخر؛ تستمع إىل صوت بعيد؛ لكنه 

عارشة مساء؛ هنا لندن؛ أظنه كان بصوت الرائع " واضح، مع دقات ال

 ماجد رسحان"!

 أو لعله الطيب صالح، 

ها لقد استعدت رس ما أخربتني به الليلة الفائتة، يقال : إن املوتى 

يتزاورون، يطلع األحدث وصوال إىل عاملهم من يقابله يف املمرات 
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إىل عاملنا  اهلالمية بكل ما ينقصه، يمده بحكايات جديدة، إهنم حينون

 لكنهم ال يتمنون العودة إليه، هل تزور جديت كل القادمات إليها؟

يبدو أهنن يتبادلن احلديث عن األخريات اللوايت طلقن أو يتغامزن بسرية 

من هجرت زوجها ومن ثم ركبت قطار الضواحي وابتلعتها املدينة التي 

 بال قلب.

رى؛ طالام كانت تستمع أظنها اآلن متتلك خربة ال بأس هبا باللغات األخ

إىل إذاعة لندن، تعرف حكاية الرتامب هذا ومن بعده ذلك بايضن، 

تعجبها إيفانكا تلك األنثى التى سلبت أصحاب القصور رساويلهم، 

جعل اهلل كالمي خفيفا عىل ساكني العلب الديبلوماسية؛ حيث ال يعلم 

أرقام  الذباب األزرق مكان من خيفونه؛ لكن كامريات الرتامب تعرف

 سرتات النوم الداخلية.

لفتيات علب الليل يف الرسدايب اخللفية من الضواحي وعلب الصفيح، 

 هل شاهدت جديت زقاق املدق؟ 

أنتم ال تعلمون أنني يوما كنت جمنونا بالسياسة؛ اآلن أمحد اهلل أن نجاين  

 من دخول أبواهبا، 
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تركت يف مشاغبة ؛ ال يأمن الواحد منا عىل جسده، رمحك اهلل يا جديت؛ 

 لام تنتهي بعد!

أمخن أن جديت تطالع ما أكتب من روايات، هل أخربكم أحد أن املوتى ال 

يقرأون، إهنم يمتلكون معارف كثرية؛ خيتزنون احلكمة، سواء أكانوا 

حيملون الشهادات العليا أم مضوا إىل العامل اآلخر وهم يشاهدون وجوه 

 مة ال نعلمها؟األحياء منا، أليس يف عدم عودهتم حك

جديت مل تكن تبوح بأرسارها إال إيل، من دون األطفال أرست بخرب لام 

يأت بعد، قالت يل: أزورك كل آونة؛ ليلة واحدة يف الشهر القمري حني 

خيتفي اهلالل ستجدين عند شجرة الكافور العمالقة، تدثر بلحايف 

لكم ما واحرص أال يعلم هبذا أحد، حتى كانت هذه الليلة التى حكيت 

 حدث فيها.

أكون جمنونا، وأنا ال بعضكم يقول: إنني جمنون هيرف بأشياء غريبة، ومل 

أرى العامل كام ترون، إهنا حكاية حتتاج ألف "سيجموند فرويد" لتأويل 

 هذه األحالم.
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واآلخرون يقولون: خمرف يكلم نفسه، أو يلتمس شهرة يف دهاليز املوتى 

 يمسكون بمفاتيح العامل اآلخر.

لكن حقيقتي أعلمها جيدا؛ كل هذا فعله يب الطيب صالح؛ إنه الوحيد 

الذي هزين، رائحة البخور اإلفريقي يف حجراته التي كانت مرتعا لنزوات 

بطله" مصطفى سعيد" موسم هجرة إىل الشقروات يف حانات لندن، يا 

هلذا الفحل الذي قهر" آن مهند" ابنة األسياد الذين شووا ظهر آبائه 

 اط.بالسي

ماذا أقص عليكم صبيحة هذا اليوم أو حتى يف مسائه حني ختلدون إىل 

 الراحة؟

ثمة رس آخر أخربتني به جديت؛ إياك وأن تقارب بكلامتك عقارب 

الساعة، أهنا ممسوسة ترسل إشارات إىل ساكن قلعة اجلبل األمحر الذي 

محاض حتوطه الغيالن؛ أخشى أال تأيت إيل يف برزخي، هناك يف املعامل "أ

 السيانيد" يا ريب أي شيطان أخربك هبذا؟

لن أذهب مرة ثانية إىل شجرة الكافور العمالقة، لكنه سبقني إليها أتى 

بآلة قطع الغلفة طبعا هذه كلمة ممنوع ترمجتها يف لغة العرب؛ تعرفون أنني 
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أجيد اللغة؛ لكنه حمذور عيل استخدامها؛ صدر قرار ملكي بمحوها من 

ملختزن يف أجهزة احلاسوب، جاءوا بممحاة وتركوا مفردات املعجم ا

طبعت مفردة أخرى مكونة من مادة  -ساحمها اهلل -مكاهنا فارغا، جديت 

 : " ج،م،ل".

ربام اتسع املعجم لدالالت أخر، تتضخم صفحاته بغريب األفعال مثل : 

نرش أو ساح أو ربام سلخ، بالتأكيد جديت تعرب عن حزهنا من خالل 

زياريت، إهنا اآلن  ترتدي ثيابا بيضاء، رمحة اهلل عليها؛ امتناعها عن 

 غادرت عاملنا ومل ختربين ببقية أحالمها املؤجلة.
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 حكاية صابر

جتاهلته بعدما تراكم النسيان مثل طيات الثياب يف خزانة الفقر التي  

احتوت أغراضنا، حتي إنك ال جتد يف كتابايت سطرا واحدا عنه يف كفر 

و قتب ذلك الكفر املثقل باحلكايات يتسىل هبا ويبيت وقد سال املنيس أب

 اجلوع وتدثر به من عري.

تبادر إىل ذهني هذا السؤال مرة وراء أخرى، لعلني كنت مشغوال بآخرين 

مروا يف أزقة الكفر وتركوا ضجيجا؛ منهم من راقص البيضة واحلجر أو 

جوار مقام من ركبت سنا من نحاس يصنعه غجر املولد ممن يسكنون 

سيدنا الدسوقي، ها أنا اآلن أخايل بصابر ذلك الفتى الذي كرب مرة 

واحدة، جيري ويرفع ساقيه يعابث هبام الريح، يضحك كأنه آلة من 

ضوضاء ويرص أن يفعل الغرائب، كنا ننتظر منه كل يوم جديدا؛ يصعد 

شجرة الكافور حتى يصل إىل أعشاش الغربان، وقد يأتى بثعبان جيرى 

ءنا به، يمسك بجديلة طفلة ومن ثم يدور هبا دوران البقرة يف الساقية، ورا

يسبح يف النيل ويغوص وخيرج بسمكة تشبه الكلب. ظهرت حليته ونبت 

شاربه فكنت تراه كتلة من حلم عىل جسد ثور متوحش،  يف كفرنا جييدون 
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استئناس احلجر، هذا أبول اهلول وكان من صخر يكاد يكون من البرش! 

ني أمي يف ليايل الشتاء من رصاخ صابر إنه يتعارك مع عفاريت ختوف

اخلرابة الذين يملؤن احلارة، حني يرضبني النوم يدمهني بشكله الغريب: 

شعره الذي يغطى جسده العاري يبدو كام لو أن عيدان الغاب والبوص 

والتي متتيلء هبا حواف الرتع واملصارف وتتخللها ثعابني الرب سكنت 

 جسده.

نزع عنه الغجر ثيابه ليختنوه؛ توارت النسوة خجال؛ بني فخذيه ما  حني

يشبه الوتد يرتاقص، رضبت الغجرية صدرها؛ إنه يسقي أرض الرشاقي 

 فتنبت صبية أطول من شجر الكافور!

يعجز الرجال أن يؤتوا ما امتلك، يسبح يف الفراغ ويتغطى بالسامء، ال 

و من القرب، يستوى عنده احلزن يعرف الليل من النهار، خيرج من النهر أ

والفرح، يقول ويل اهلل: صابر من أهل اخلطوة فاحذروا أن تغضبوه، نظنه 

 آونة أحد املالئكة وآونة هيزأ به سحرة الرب الثاين.
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تدرون أن صابر قد استبد به شيطانه فغادر كفرنا، قال املجذوب: صابر 

وركبها وحني وصل  صعد مأذنة اجلامع القبيل ومن ثم جاءت محامة كبرية

 إىل السحابة املمتلئة بالامء تساقطت ماء عىل وجهه!

أقاويل شتى: رسقه اجلن إذ عشقته ابنة ملكهم الذي حيكم سبعة جيوش 

ويمتلك خزانة متتد من البحر إىل النهر، من وراء األبواب تتوله النسوة 

اللوايت ينمن جنب رجال قهرهم العجز وأمات ماء احلياة فيهم سوط 

 لذل. ا

وبعد ليلة يف حارة معتمة، يوشوش الغالبة بعضهم؛ هل سنجد كيلة قمح 

 يف دوار الوسية؟

وراء هذا السؤال جوع ودونه ذل الوجوه، متنى ابن أبو الغيط أن يكون 

صابر، ليته يستطيع أن يتسلق جدار الدوار احلجري ويتسلل دون أن يراه 

يقف عليها حارسان خفري الدرك، البك الكبري يضع القمح يف حجرة 

ومفتاح باهبا موضوع يف خزانته، ال هيتم باجلوعى، عليهم أن خيلطوا 

 البطاطا بورق الكافور؛ البطون اجلائعة خانعة، تتمسح بقدم سيدها!
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جرت حماوالت كثرية، بعضها أوصلهم إىل الداخل، متلكتهم الدهشة، 

ائحة عرقهم بناية عجيبة، أسوراها تعلو كل يوم بمقدار ذراع، يشتمون ر

يف كل زاوية،  حيدث احلجر بعضه من أين أتى هؤالء، ينطلق منادي اهلل : 

 الصالة خري من النوم!

ناموا كثريا، الذباب سكن يف آذاهنم، املش حرق بطوهنم، الكرباج  

 استطاع أن حيني ظهورهم.

أمسك بلسانه؛ فضيحته ستكون جتريسة وال حرامي يف مولد الدسوقي، 

الذي كان يغرف يف مولده احلمص الشهي وتعابثه  حتى هذا الويل

الغجرية ذات العيون اخلرضاء، ترسق عرقه أن ينقل هلا اخليمة من مكان 

 إىل آخر ويف النهاية يقعى أمامها مثل جرو صغري، كانت آيام.

نظر إىل نافذة الدوار، إهنا تبدو مثل فلقة القمر، بيضاء لذة لعني املحروم، 

تعتاص أيدهين يف" جلة البقر" تتوزع الورود يف كل  لعن النساء اللوايت

مكان، مسح عينيه، عض لسانه، يريد أن يتأكد هل هو يف علم أم يف حلم، 

نظر ثيابه بانت عروق رجله، هذه املرة نيس أن يضع" بلغته" لقد تسور 

اجلدار حافيا، لقد جاء وهو ال يدري أنه صار فرجة للهانم، أمسكوا به، 
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حفلة تنكرية، ألبسوه طاقية مملوءة بالرمل، ربطوا وسطه الذوات عندهم 

بحبل، أرغموه أن يصنع عجني الفالحة، كلام دار وجدت عينه أن النمل 

 حقري، هؤالء يعبشون يف النعيم، أما هو ففي اخلرابة يأوي!

بصق عليهم يف رسه، صعب أن تتحرك شفتاه، لو فعل لكان له أن يتمرغ 

كة، تذكر أنه يوما رأى يف منامه أنه سيأيت إىل هذا يف الرتاب مثل ثعبان الرب

املكان، يأكل حبة مشمش، يرشب عصري الربتقال، يلبس ثوبا يسرته، ويف 

النهاية دارت به األرض، لقد جاءت ابنة البك، تريد أن تلهو بدميتها 

اجلديدة، أخربهتا أمها أنه هي، يف رسعة كان يدب مثل نملة ويرتاقص 

يف فمه يشعره بدونيته، لكنها أطعمته كام يأكل النمل مثل جرو، اللجام 

 بقايا اخلبز،  لعبة مسلية، كلام رآها انحنى بل أقعى أمامها.

حاول أن هيرب بجلده، فكر يف جوع بطنه، يكفيه هنا أن جيد كرسة خبز 

حتى ولو كان ثمنها أن يكون مسخرة، بدأ يقنع نفسه، صار واحدا من 

مع احلمري، ماذا أفادته املعيشة مع الذباب  سكان القرص حتى ولو ربطوه

خارج السور احلجري، إنه عامل ساحر، لكن به حنينا إىل حضن أمه، لقد 

اشتاق أن يلهو مع الصغار، جيري ويلعب فاردا ذراعيه ومطلقا ساقيه 
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للريح، احلياة هنا بال متعة بل عليه أن يظل تافها لريىض عنه كل من يرمي 

 إليه الفتات.

ميع وكانت ليلة شاتية واملطر يتساقط سيال، تسلل يف خفاء، تسلق نام اجل

السور احلجري، هم أن ينزل دون جلبة، كانت هناك يف النافذة ترقبه 

 عصفورا.

وهؤالء يدبون يف طرقات كفر املنيس أبوقتب ويتناسلون كالبعوض، 

وحني هيدهم التعب يتفرحون بصابر وما يرتاقص به كالقرد يف ساحة 

 وسية.جرن ال

غري أن احلكاية تواترت أهنم رأوه يف مولد البدوي يطوف باملقام، يتعمم 

بعاممة خرضاء وتتدىل من رقبته مسبحة بتسع وتسعني حبة، هبلول يف 

 حرضة آل البيت!

صابر يف كل ناحية من وادي النيل.هذا ما تبينته حني أجدين شاردا، حتى 

ب منه " ضو البيت"؛ ظننت أن " الطيب صالح وقد دلس عيل حني استل

 هل عرب صابر احلد اجلنويب وراء الشالل ووصل إىل "كرمكول"؟

 ربام تتشابه احلكايات وتتوارد اخلواطر إال أن يكون صابر هو ضو البيت؟
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كل ما أتذكره نتف احلكي املثقلة بركام الزمن، اختفى أثره، كلام مررت 

ته بالضجيج؛ بكيامن السباخ ومنحنيات الشوارع أتذكره وقد عال صو

منظر النسوة وقد علت وجوههن محرة اخلجل؛ إنه ثور يف جسد برش، هل 

تراه صار ضحية هلؤالء الذين يرسقون أجساد األحياء وجيعلوهنا قطع 

 غيار ألعضائهم املصابة بالعطب؟

 لكن املؤكد أن عراكا مايزال يدور حوله: أجني هو أم إنيس؟

ي تبحث عن ولدها؛ جتر أذيال امرأة من كفرنا تطوف باألزقة واحلوار

 احلرسة؛ أين تراه يكون؟

 ومن يومها وثمة حمطة عىل خط املنايش باسم " أم صابر"!

L'histoire de Saber قصتى " حكاية صابر"شكرا حرضة املرتجم

 القدير نوران احلوراين

I'ai l' lgnoré mais, l'accumulation de l'oubli comme 

des plis de vêtements dans le placard de la pauvreté 

qui contenait nos choses, de sorte que tu ne trouves 
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pas dans mes écrits une seule ligne de celui-ci dans 

(Kafr Mansi Abu Qatib)؟ 

Cette question me revient sans cesse à l’esprit, 

j’étais peut-être occupée par d’autres qui ont 

traversé les ruelles (Al Khafr)et qui sont restées 

bruyantes, dont certaines étaient des danseuses de 

l’oeuf et de la pierre ou mit une dente en cuivre 

fabriqués par les (Tsiganesqui) vivent à côté du 

sanctuaire de notre (maître Desouki). Une fois, 

j'imagine Sabir il court et lève les jambes en jouant 

avec le vent, riant comme une machine à bruit et 

insistant pour qu'il fasse des bêtises, sa barbe est 

apparue et sa moustache a poussé et l'a vu une masse 

de chair sur le corps d'un taureau sauvage, nos 

habitants savent comment domestiquer la pierre. 
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Voilà ( Abo Alhol)en pière, comme un homme vif ! 

Ma mère ma fait la peur dans les nuits d'hiver du 

sabre hurlant qu'il combat avec les gobelins 

dévastateurs qui remplissent la cartièr, quand le 

sommeil me touche de façon étrange: ses cheveux 

recouvrant son corps nu semblent comme si la jungle 

collait et tressait, qui sont remplis de bords de canaux 

et de lavabos et entrecoupés de serpents de la terre 

habitée. 

Quand les gitans se sont déshabillés pour le 

circoncire, les femmes sont allées timidement; entre 

ses cuisses comme un coin qui danse, la gitane s'est 

frappée la poitrine, il a arrosé la terre de (Shatraqi) et 

une fille a poussé plus longtemps que l'eucalyptus! 
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Vous savez que Saber a été tyrannisé par son diable il 

a quitté notr (Kfar), Majzoub a déclaré: Saber est 

monté dans le minaret de la mosquée , puis une 

grosse colombe et des genoux et quand il est arrivé 

au nuage rempli d'eau, de l'eau lui est tombée sur le 

visage! 

Divers de paroles: les Djins l'ont volé en tant que fille 

de leur roi, qui dirigeait sept armées et dont le trésor 

s'étend de la mer à la rivière, derrière les portes des 

femmes endormies à côté d'hommes accablés par 

l'impuissance et mourant d'eau en les rendant 

humiliantes. 

Cependant, l'histoire a répété qu'ils l'avaient vu lors 

de la naissance du (Bédawi )en cicuit au tour le 

Maqam, circulant avec un turban vert et suspendu au 
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cou du chapelet, quatre-vingt-dix-neuf comprimés, 

(Bahloul) en présence( d'Al-Bayt)! 

Saber dans tous les aspects de la vallée du Nil: 

c’est ce que j’ai découvert en imagination, 

alors j’ai pensé que «Tayeb Saleh" a été choyé 

lorsqu’il a reçu« Daw Albait»: Sabre at-il 

franchi la limite sud derrière la cascade et at-il atteint 

le« Carmcol ؟» 

Peut-être que les histoires sont similaires et la 

télépathie, mais que Saber est( Daw Al bait؟) 

Tout ce dont je me souviens en cueillant les histoires 

du temps, la trace est disparaissée, plus je passais 

près du plombier et des courbes des rues, je me le 

souvenais de lui et sa voix était forte, la vue des 

femmes ses visages sont rougissant de timidité, 
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c’est un taureau dans la chair d’un être 

humain. Pour leurs organes endommagés؟ 

Une femme de notr(Kufr) passe dans les allées et 

dans les cartièrs , elle recherche de son fils, faites 

glisser la queue de chagrin, où est - il؟ 

Depuis lors, il y a  (Almanashi ) au nom "Umm Saber 
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 عىل باب اهلل!

دخلت الرسداب خمتارا؛ إهنا نذر الشتاء ترضب كل يشء غري عابئة بمن 

ال يمتلكون الزاد، يسترتون بحطام بيوت رتع فيها الدهر، تناهى إىل أذين 

نعيب الغربان ومواء القطط، ثمة لغط باخلارج، قيل إن الوحش يبتلع يف 

جوفه الامرين يف طرقات املدينة. فالفقراء يسكنون عزبة النخل والعتبة 

التي يوما كانت خرضاء؛ حيتمون بمقام السيدة ويتناولون خبز احلسني 

يش حتت بوابة املتويل، مترق جياد الوايل عرب شارع املعز تدوس الدراو

 فتعلو هتافات احلرافيش يف حارة برجوان!

مل أعبأ هبذا؛ فليس ملن زوى يف جوف حجرة يقتلها الصمت وال يرتدد 

فيها غري الصدى إال أن ينكمش حتت طيات ثيابه املصابة بقرض 

اجلرذان، صافرة قطار املنايش تبدو واهنة حتت ركام مدينة تسكنها نساء 

نينات املجلوبة عىل أجنحة طائرات متهدالت الشعور متعطرات بتلك الق

 ختتال يف سامء مطارات ال يؤمها غري ركاب الدرجة األوىل!

يلوك الامرون نتف أخبار عن فتى طحنه قطار؛ يأخذين الرشود إىل أمه 

تلك التي تلملم بقاياه وقد زاغ برصها، يتملكني اخلوف فأحتسس 
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يبدو أن املوت جسدي؛ أهم بمحربيت فال أجد فيها غري بقايا متخشبة، 

جييد النواح يف ثنايا اخلرابة، عىل احلوائط الباهتة تقيحات وخربشات؛ 

تكون الليايل مربوطة بحجر، كلامت متناثرة عن حب اندثر، يتتابع 

هاجس الصافرة فأغوص يف ومهي حتى يرتاقص من فوقي املصباح 

"  املطيل بصفرة اعتاد الناس عليها، ذبالته عالج لرمد أصاب عيني حيث

قنديل أم هاشم " فراغ يتسلل فيسكن املغارة، مل أعد أهتم بضوء الفجر 

وال أفرح بطلوع الشمس فالظالم يمتد من حويل، أصوات باعة الصحف 

 يغرون بأخبار احلوادث؛ دماء  عىل القضبان.

أبحث عن عطرها املثري يف ليايل اجلدب الشتوي؛ كنت أتدفأ هبا، يدور 

ار يرضبون ببطوهنم اخلاوية آنية مثقوبة، بيننا مهس وحيدث صخب؛ صغ

تسللت إىل بائع اللبن؛ رجوته أن هيبني بعضه؛ هنرين؛ مل أشعر بغري القيد 

 يف يدي!

يمر رشيط الذكريات فأرى أحالمي ترتدي ثياب العرس، أجتهد أن أرى 

وجهها، عينيها بحر من مرمر، شفتيها  ترسامن لوحة مجيلة؛ حني امتدت 

 ت أشواك القنفذ املختبيء حتت جذور الغاب والبوص.إليها يدي انغرس
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كنت هناك وراء التالل أمحي العلم؛ أزهو بثيايب املموههة ألتحف نشيد 

 الوطن، جندي يقف الصقر عىل شاربه، خطوة معتادة وزخات من انتامء.

 ثم بعد؟

الرغيف وال حليب بل يتبقى يل الوهم، وأطوي عىل هم يرسق سنوات 

 عمري.

عطر،ال وجه هلا، ثياهبا القرمزية ممزقة، صار ثدهيا ضامرا، يرصخ  إهنا بغري

ذلك الصغري حني يتشمم حلمته، يلقمه فال خيرج غري امللح؛ إهنا مدينة 

 مسكونة باألشباح، مل يعد يف وسع احلكاية أن متتد مسافة أكثر.

 ختيلتها زهرة يف " مريامار" أو لعلها فؤادة يسكنها" يشء من اخلوف".

مرهتن بحب ال جدوى منه، جتاورين تالل من الكتب الصفراء، إنني 

خطابات مل ترسل رغم أنني أوصيت ساعي الربيد بعلم الوصول، تبدلت 

األمكنة حيث أحاط هبا العطب من كل ناحية؛ فتنتني"الراقصة 

 والسيايس"
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ليتني متايلت عىل "مرسح البالون" فكل األدوار هناك تفيض إىل اهلذيان، 

 فارسا يعارك طواحني اهلواء؛ أمل أخربكم أنه مرسح العبث أختيل نفيس

يمتد يف فضاء ال هناية له تبتلعه الثقوب السوداء يف متاهات الزمن 

الفيزيائي، جيري رجال الرساي الصفراء؛ يبحثون عمن ينقص تلك 

البناية العتيقة يف أحياء املحروسة، مؤكد أن نرشة األخبار سيكون نبأها 

ىل" هارب من األيام" لعلهم ارتاحوا واستناموا يف خدر العاج القبض ع

شهي حني تناثرت بقايا جسدي فوق ثرى الوطن الذي وهبته حلمي يوم 

كنت حيا واآلن أبى إال أن يرتشف دمي يف إنتشاء ويقبس من نار حرقة 

 أمي عىل قطع جسدي املمزق!
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 الشهبانو

كريت أسبوعا حان أوان كشف الرس الذي حاولت تكتمه؛ فقدت ذا

كامال؛ مل جتد حماوالت أمي نفعا، بكاؤها استمر ليل هنار؛ تندب ولدها، 

كام  -حني يدهم الداء الصغار فاألمهات قلوهبن تصاب باحلرسة، أخذت

تعيد عىل مسامعي بأنني ذو لقب مبارك، حيلو هلا أن  -قالت يل اليوم

املهدي الذي  تدعوين املصبح، مل تنم منذ دخلت الرسداب القهري، تراين

مل أوبته أهل الطريق، ركب محاره ودلف إىل شق بأرض سامراء، ومن 

يومها وكل ويل له يف جوف الثرى مقام، احتار الناس أي موضع حال 

 للحسني أن يسكنه؟

 أهو يف كربالء أم يف دمشق وهل تراه طار حتى استقر يف املحروسة؟

كفون عن لثم العتبة ومن يومها والدم يقطر يف كل آونة واألتباع ال ي

املقدسة أو اخلرضاء، فكل العواصم صارت عتبات ترفع راية السواد، أي 

 رجل أنا؟
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أحلم بفرح وذلك العرش اإلمرباطوري؛ خيبة اهلل عىل املاليل حرموين 

من وجه كالقمر؛ أن أكون الشاه ومن ثم أختال طاووسا وجواري 

 الشهبانو تعطر األماكن بأريج فاتن.

دي أرسدها لكم، مألت دفرتي بقصاصات مما ختايل ال حكايات ل

أمامي، رجال هلم حلى طويلة، شعورهم أشبه بحبال متتد عرب بوابة 

املدينة، عند باب زويلة يقف املتويل، يضع خامته عىل وجهي، يعرف كل 

من يسكن املحروسة، يقولون إنه يرسل وراء األغراب كالب الصيد 

رشاسة تفرتس كل من خيطو جهة بوابة القادمة من جبال القوقاز، أكثر 

 املتويل، مل تعد ثمة أمكنة نسكنها حتى تأنس هبا أرواحنا.

تدب يف رغبة حممومة، أشتهي بنتا حلوة تتهادى قمرا، أجري وراءها 

فتنعطف جهة السويقة، يوما رأيتها شجر الدر، يطوف املامليك حارات 

مما احتوته خزانة املحروسة، هيتفون يب املقدم ألف وجدت يف قصاصة 

القلعة أن أبا الدهب كشف حيلة عيل بك الذي مل يكن غري قناع للقيرص، 

 جدي من نسل أيوب، ربام!
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أو لعله أحد عابري األرض املباركة؛ التي تفيض عسال ولبنا، فيها كل 

ماسألوا رهبم، تنتصب احلراب يف درب اجلامميز، تلطم الريح اجلبال 

 األيمن، ألف طريق تسده متاهة ال هناية هلا.فريتد صداها هيز الوادي 

هتزأ يب الفتاة، فوج وراء آخر، سنابك اخليل تلطم خد امليدان، أزهو 

 بلقبي الذي دعتني به أمي، تنادي عيل، أعاود الغياب يف بحر النسيان.

رفعوين فوق جواد أبيض، يدوي اهلتاف من خلفي، مقدم ألف، من بعيد 

ذئب فيها األغنام الضالة، خيور عجل حيث الرباري التي يأكل ال

السامري حتت هلب سوط الفرعون، أتسلل من ذايت، أراين زعيام ينادى به 

لتلك اجلموع اهلادرة، حتوطني أضواء ليل زاعق، ألقي بجسدي وسط 

كومة حلم برشي، أرفع إصبعي بعالمة النرص، من هناك قرب العتبة 

 أشبه بمالءة رسحت يف اخلرضاء تدافعت اجلموع، ثويب ممزق، خارصيت

 أجزائها فئران الرب.

فتاة يرتاقص شعرها الذهبي، تأتيني أمي يف ثنايا احللم املختبيء وراء 

 تالل الزمن الباهت.
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يف أسبوع جرت أحداث غريبة، قط صار ليثا،بقرة تضخمت حتى 

 ابتلعت فيال، عصفور جيري كام غزالة برية.

هتزين كل يوم من تلك األيام السبعة، كل هذه أشياء مل أعد أتذكرها، أمي 

عند منتصف الليلة األخرية وضعت خرزة زرقاء يف خيط ومن ثم ربطتني 

يف حجرة كبرية عند مدخل بيتنا القديم. ارتديت العباءة اخلرضاء، محلت 

جريدة من نخلتنا العجوز، هذا أوان الربيع، ترسي احلياة يف األغصان 

عامل املوت وأعاود احلياة، أشتهي  التي خلعت ثوب الشتاء، أغيب عن

حلام يثمل يف زوايا العتمة، أهم بام أفعل، يزجرين عند مقام احلسني شيخ 

 لوجهه نور.

أتناوم حني تطوف يب خياالت امليدان املرتامي وراء األفق، خيطر يب 

اجلواد، أزهو بسيفي املعطر بأريج األولياء، هتاف يدوي يف أذين: أبو عبد 

يرتوي بامء النيل، مل يمت بعد، طري أخرض يتبعه، ألوف اهلل احلسني 

ينهلون من راحتيه، تساقط السامء املن والسلوى، هلل يف كل زمن معجزة؛ 

 هذا موعدها املرتقب، تزغرد نسوة يف أنحاء املحروسة.
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وللعيد يف تلك البالد وجه واحد، قباب تتزين ومآذن بالتكبري تصدح، 

شوة بلحم شهي، مرق يرسي شفاء يف معي موالنا يتعطف بأرغفة خبز حم

مصابة باجلفاف، تلمع يف مطلع الشمس وجوه الصبايا، أعود حممال 

 بأعواد البخور اهلندي، إبل مثل جبال احلجاز، حتمل التمر يربق ومضا.

يعدو يب اجلواد األشهب حيث مقام سيدي الرفاعي، وللملوك مقامات 

اء بال صوجلان فهو عار ولو يف بيت اهلل، يغمزين الشاة ساخرا: من ج

هتفت به احلرافيش خملصا، تزهو فرح ديبا يف قربها الرخامي، كم كان 

 حيلو للطاووس الرقص يف بالط هبلوي!

ختذلني تلك احلناجر املدوية، غيالن عىل جانبي الطريق، تبتلع األرض 

جوادي الذي فقد عروبته عىل مذبح العار يوم تراقصت سالومي يف 

 ارية، قاتل اهلل شيوخ الفتنة حيث كانوا أو خانوا.جوف البيت ع

تابعت املسري وحدي، القلعة يلفها ضباب من ورائه سحاب، سكنها جن 

 أحكم غلق األبواب بألف رتاج.

مملوك يقفز هاربا، سيوف تقطر دما، أرجتف يبلل العرق جسدي، 

 حتوطني أمي، تعيذين باهلل من آية الكريس!
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 زنابق الورد

رتدي ثوبا تتاموج به سبعة ألوان كأنام هو قوس قزح يظهر حلمت أنني أ

بعد سقوط املطر فوق أشجار حديقتنا فتبدو لوحة مجيلة هبا غزالن 

ومحالن ومحائم، غري أن غرابا يقف مرتصدا هلا فوق شجرة الكافور؛ تنبح 

الكالب فرحة؛ أعلم ذلك منها حني تشبع من وجبة عظم شاة مذبوحة؛ 

يف أيب فتمثل يل نصائحه واقعا أحتسسه بيدي، أن كثريا ما يزورين ط

متتلك حلام يا ولدي فذلك كنز عليك أال خترب به أحدا؛ هناك لصوص 

يرسقون كل يشء: الثياب والدور واألقالم والدفاتر؛ يظهرون عقودا 

 مزيفة وأختاما مرسوقة؛ إهنم يراهنون عىل ذاكرة معتلة وأيامن كاذبة.

يصمت كثريا؛ يبتسم يل وخيربين بأنه راض  قبل أن يرحتل إىل ربه كان

 عني؛ لقد حتقق حلمه؛ رصت أمسك بالقلم وأكتب حكايات جديدة.

ثمة خرقة ذات لون باهت هبا ثقب يدلف منه فؤير، مل متض عىل هذا  

احللم غري ليلة حتى عاودين جمددا؛ لكن الثوب مل يعد مزركشا تقزم فوق 

ث عن رأيس فال أجد غري جسدي حتى وجدتني أشبه برجل عار، أبح

نتوء حجري؛ عيناي تنظران داخل جسدي؛ ذلك املحرك اآليل يدفع 
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بالدم يف رشايني متثل شبكة اتصاالت عمالقة؛ داخل ذلك الرأس توجد 

قطعة ممغنطة تسجل كل ما تصدره أعضائي؛ ثمة عضو ال نفع منه؛ 

نا رضبه العجز والوهن؛ قالت أمي: إهنا يوم وضعتني جاء رجال موال

الذي يسكن القرص الكبري بمزين الصحة وقطع غلفة الصغار، أنبأتني 

بأهنا احتفظت يل هبا جوار خزانة الطعام، تتساقط قطرات من صنبور الامء 

 تسقي الغلفة حتى المتوت عجزا.

ال أدري كم ليلة مرت وقد عدت قويا، رجال الذي سكن البيت العايل 

ا ريشة األلوان ورسموا هبا حلام مايزالون يمسكون هبؤالء الذين امتلكو

ذا سبعة ألوان، مل يكتفوا هبذا بل طاردوا أزواج احلامم األبيض الذي ألقى 

بحبات القمح يف أرض أيب التي أنبتت كل حبة سبع سنابل يف كل واحدة 

منها ما يقارب حفنة من دقيق صنعت منه أمي رغيف خبز حمىل بعسل 

 النحل.

الثوب الذي كان مزركشا تعاركت نسوة  هذه ليست هتاويم جمنحة؛ ذلك

يف قريتنا أن ترتديه كل واحدة منهن ظنا  أنه يصلح لتلك الليايل العابثة يف 

زمن يسطو ساكن البيت العايل عىل احللم وما خيتال فيه، اجتهدت أن 
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أخفيه عنهن، مل تعد تلك األحالم تزورين يف زمن اجلدب؛ لقد رضب 

 اخلريف كل يشء.

بع احلاملني بالغد، يمسك بممحاة عمالقة؛ اختفت ثمة جهاز يتت

 اللوحات اجلميلة التي أبدعتها ريشة الصغار.

أحد هؤالء الذين يلوكون احلكايات اململة ازدروا القوس ذا األلوان  

السبعة، رآه دليال عىل سوء اخللق؛ مل أمتالك نفيس سخرية منه؛ جيهضون 

ورد األبيض تلك التي تقاوم احللم ثم ال يكتفون إال بمقصلة لزنابق ال

موات الشتاء؛ يف الساعة األخرية من ذلك الليل احلالك السواد وقف 

مبتهل السحر ينادي ربه أن هيب الواقفني ببابه أرغفة اخلبز وأكواب ماء 

 تروي العطشى!

هربت البومة العجوز إىل الكهف املهجور، ومن يومها واألحالم  

 صارت تالزمني ليايل الشتاء.
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 إلسكايف يف دسوق!ا

حني كنت ذلك الشاب الذي امتأل قوة؛ اتسعت أحالمي حتى رأيتني 

أعدو خلف القطار ومن ثم أدركه، ينظر  السائق إيل متعجبا؛ مشجعا يل 

 عىل ذلك يتغافل حمصل التذاكر، ومن ثم أشعر  أن الفتيات  قد انبهرن يب!

يف إحدى املرات حالام بأن واحدة أو أكثر سرتسل إيل بنظرات إعجاب؛  

ولعل هذا استمر رغم أنني -نفذت جنيهايت؛ فأنا ال أمتلك  حافظة نقود

كثريا ما تساءلت عن جدوى أن يمتلك أحدنا  -جتاوزت منتصف القرن

رصيدا مرصفيا؛ يف احلقيقة هؤالء يقدمون لعموم املوظفني راتبا ومن ثم 

لفاز؛ نسوة خيادعوهنم بتلك املغريات ترتاقص أضواءها عرب شاشات الت

 يثرن البليد، يدفعنه أن خيرج مايف حافظته!

مل تفلح واحدة يف أن جتعلني أخرج جنيها؛ ألن حافظتي دائام مثقوبة؛ 

كانت أمي تعدو عليها مدعية أن الفأر الذي يسكن قن الدجاج يقفز يف 

منتصف الليل ومن ثم يلتهم راتبي؛ ال أدري لام يأيت أول كل شهر؛ بت 

ذكاء يمتلكه ذلك الفأر؛ عىل أية حال مل يعد لدي حذاء أتساءل أي 

جديد؛ أتعجب من كون أصابعي ترتاقص غري عابئة بمن ينظرون إيل يف 
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سخرية؛ يف مرة تربع عم حباظة ذلك اإلسكايف الذي يفرتش مدخل حمطة 

القطار يف مدينة دسوق بأن يصنع يل زوجا منها، حني يئس مني توسل أن 

دعى أنه حيبني؛ يف مكر أدركت أنه يريد دعاية يصلح تلك الفرجة؛ ا

لنفسه؛ سوف يضع خامته عىل حذائي؛ تعلمون أن ركاب قطار املدينة 

التي يقصدها آالف املريدين يتباركون بالسيد الدسوقي وألنني معروف 

يف تلك املدينة التي التنام فستكون تلك دعاية التقدر بثمن؛ كانت أمي 

نه مبارك لذلك كانت هتب من يؤمون مولده رمحة اهلل عليها ختريين أ

قدورا ممتلئة من الفول النابت وأرغفة البتاو الشهية حمشوة بالسمن 

 البلدي!

وجدها حباظة فرصة ألن يتسامع به هؤالء؛ مؤكد أنه سيصنع آالفا من 

أزواج األحذية؛ غري أن شيطانه هداه أن يقدم زوجا البنة اخلواجة؛ 

من وطليان وفرنساوية؛ علم أن حفيدة املعلم كثريون سكنوا بالدنا؛ أر

هتلر؛ هكذا كانوا يطلقون عليه! جاءت متخفية إىل دسوق؛ حيلو هلا أن 

وتلك -تسكن بعيدا عن عيون احللفاء؛ صنع هلا حذاء حمىل بالياقوت

 تتبخرت به يف شارع املحطة.-خدعة من عامشة بائع عظم اهلرابيد
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شعرها األصفر؛ التاث عقل حني رأته تراقصت فرحة؛ بانت خصالت 

املريدين؛ هتافتوا عىل رؤيتها؛ فريقها يقطر عسال؛ شاعر الربابة غنى لتلك 

 الغزالة؛ ومن يومها يف دسوق عرف حباظة بعاشق حفيدة اهلر!

مل يرض هذا الفعل الدراويش؛ جاءوا بورقة خمتومة؛ أن تلك من الساللة 

ديانا ذلك أيضا؛ عىل أية  اهلاشمية آخرون ادعوا للخالة أم تشارلز محاة

حال أقاموا الدنيا ومل يقعدوها أنى حلباظة أن يدور يف خلده أن ترىض به 

ابنة األرشاف ناهيك أن تكون حفيدة اهلر الذي رويت عن حروبه 

 العجائب؟

 ومن يومها يف دسوق يتناقل الناس حكاية حباظة اإلسكايف!
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 الليايل األلف

 الليلة الرابعة!

اويل بأن ابنة ملك اجلن األمحر وقد تبخطرت يف رشفات ترددت أق 

القرص األنور، حتمل ذيل ثوهبا وصيفات وتطعمها مؤنسات، أن الرشيد 

وقد عال رأيه السديد، وطالع عهده احلديد، أن يبني قلعة يف بالد واسط 

وجيعل عىل بابه حاجب غري قاسط، يأخذ من العامة اخلراج ويزين 

 أفيال اهلند وفهود السند، قرد إفريقي وكلب واجهته واملزالج، حيرض

رومي، والبأس من فهد يكون طلعه يف لبنان سعد، فبنات جبل الدروز 

نحيالت اخلصور ممتآلت األرداف والصدور، راقصات يف سعادة 

وحبور، عاش امللك هارون يف كل بلدة عنه تروى أعاجيب وفنون، 

كر وغيلة، خوفت متلمت البومة ذات احليلة، فقد أحرضت حية بم

 اخليزران أن والية العهد ليست بأمان!

كيف وابنة ملك اجلان، بعد بضعة شهور وأيام ستلد ملكا للشام وآخر  

 لليمن صمصام!
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سعت بالوشاية وأطعمته خبز املدعو ماكرون، زوج احليزبون، فامحر  

وجهه وطاش عقله، وهبه املوصل وأعطاه بالد السودان وهدية معها 

 يكتف هبذا بل طالبه بألف جارية ملتها باهلوى شافية! لبنان، مل

فهذه رابعة عدوية يف البرصة بخلوهتا رضية، وللرشيد حكايات والبهلول 

يردفه مسامرات، فذه بالد المتل من املغامرات، نخيل وأرجوان وآخر 

 مثله ألوان جتري فيها غدران دن بدجلة ورقص بالقيان! 

احلريان؛ فقد رضهبا الفلس يف أيام وهذه بريوت تولول وتصوص كام 

غلس، من قال إن صندوق النكد يأيت بامله ونقد، فقد باع البالد وارهتن، 

 وفريوز مجاهلا وهن!

عىل املرء أن يرعوي وإال ظهره بالسياط شوي، فهذه أيام تنطق الغربان  

 وتسكت احلامئم واليامم. 

اوى من رضب الغراب أمخاسا يف أسداس فقد أوشك البناء يته 

األساس، فبالد واسط حتتاج كل عادل باسط،، اجلور ضياع وامللك 

تنهشه ضباع، أمري يف اجلبال وآخرون يف صفد بأثقال، طارت عىل بساط 

الريح حتملها جن ذات تباريح، يف بالط شارلامن تدور مؤامرة وحتور، 
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فاليعقل أن تكون القصور لرعاة ذوات اخلصور، وبالدهم نفط وذهب 

ت قطن وقصب، وأهنار جتري وأقوات ترسي من ديب وأبوظبي وزراعا

والقاهرة منتصف الدائرة تقف وحيدة حريى أما كانت بتلك الدراهم 

 أوىل؟

انزوت الياممة يف رشفة بعيدة مؤكد أهنا غري سعيدة، فعباس يبدو يف 

 حيص بيص، سمن وترهل وما عساه يفعل؟

لها رائد يف فتح قائد، باب املغاربة تدمهه سيارات رائحة ذاهبة، فع 

 جندهلم يف يافا فزغردت أم عائد، وانتشت الياممة يف وسط هتامة!

ولرمضان يف املحروسة أريج ومنظر الطرقات هبيج، صلوات وقيام 

 وسحور أم هيام، حبات فول وفالفل وأرغفة من عند جالجل!

 وهنا نام الرشيد فخاب منه الوعيد!  
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 ورقة وقلم!

 وجدهتا مرضجة يف دمها؛ انتابتني الشكوك؛ هي؟ حني فتحت التلفاز

دارت يب األرض؛ أمس كانت مثل غزالة؛ بل قل قمر أربعة عرش؛ يف 

احلقيقة كنت أجدها األنثى التي تليق يب؛ كنت أنانيا؛ هذا اعرتاف وجب 

عيل البوح به اآلن؛ كثريون هاتفوين؛ تبينت أهنم مثيل حيبوهنا؛ يتواىل 

ه يقدم فيها واجب العزاء:' لست وحدك صوت املغني يف حزن عل

 حبيبها"

يتابع غناءه"ربام أنا ربام أنت؛ لكنها أبدا لن تكون غريها؛ هكذا حدثت 

 نفيس!

ترآى يل طيفها؛ وجه عريب؛ شعرها الوردي مثل قرص الشمس ساعة  

الرشوق؛ حاولت التعرف عليها جمددا؛ من بنات العذراء مريم؛ هكذا؛ 

 عذراءان!

اردوا املسيح أدموا قدمه؛ جرعوه الضنى يف طريق اآلالم؛ جنود تيطس ط

من بيت حلم إىل اجلليل حتى جبل النار؛ عائلة مطاردة كام وطن مستباح؛ 

 ياحلقد هؤالء اخلبثاء؛ يذكرين صغريي بمقتل الدرة!
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حممولة يشغب دمها جرح أمة؛ ترى أي جناية ارتكبتها تلك احلاممة  

 الوديعة!

  اجلنة أم يف النار؛ ينتيش 'البيد" طربا!يتجادل البله؛ أهي يف

يمسكون بمفاتيح اجلنة؛ ترى هل أفلح القتلة يف حمو احلروف من األوراق 

 فبدت مشوهة؟

كانت دائام هناك؛ ترابط عند باب املغاربة؛ تنقل مأساة شعبها؛ أمل أقل  

 لكم إن الغربان تطارد اليامم!

األخبار ختلو من وجهها أغلقت التلفاز؛ فال طاقة يب أن أجد نرشات 

العريب؛  تلك اإلبتسامة خجىل؛ حياء العذراء يف خدرها؛ تربت عىل 

 أكتاف اليتامى؛ توايس الثكاىل؛ بعدك يا سيديت ما عاد يف العرس جلوة!

 يقهقه البيد؛ يأيت أفخاي ليقدم واجب العزاء؛ هل نحن بلهاء!

ه القتلة إىل محرة قانية؛ أفتح خزانة الثياب؛ األبيض دائام كان يليق هبا؛ أحال

يستبد يب الضجر؛ يدفعني السأم أن أمسك بالورقة والقلم؛ يف زمن مىض 

كنت أجيد اللعب بالفرشاة واأللوان؛ يف غري انتباه مني تتساقط قطرات 
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األلون؛ مرسعة ترتاقص الفرشاة؛ أي أصابع تلك التي رسمت وجهها؛ 

بصورهتا؛ مجيالت يف هاتف غريب؛ كل الذين أمسكوا بالفرشاة جاءوا 

املهد متنى هلن األباء أن يكن شريين؛ جمذوب يف كفرنا يتأوه حرسة؛ ينادي 

طيفها؛ أعدو خلفه يلتف حولنا الصغار بنات   وبنني؛ األمهات يبكني 

 حرسة؛ يف ثوهبا األبيض يزفوهنا إىل العامل اآلخر!

 يرتدد صدى نزار يف أذين:

 "كفرت باألقالم والدفاتر

 صحى التي حتبل وهي عاقر"كفرت بالف

وحيدا أنتظرها؛ أرقب آخرين مثيل؛ ينبح كلب أسود؛ يأيت خفري الدرك  

يف معطفه األسود؛ ينعب غراب فوق شجرية السنط؛ اختفت من كفرنا 

أبراج احلامم؛ سكنتها األفاعي؛ ذبلت الوردة التي غرسها أيب، مايزال 

 طريق اآلالم تكثر به األشواك!
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 !صنعاء ليل

 حمدثة واخلياالت الوساوس تتحرك الليل؛ منتصف معلنة الساعة دقت

 يرتك الشجر ألوراق حفيف ثمة الظنون، تلبسته من إال به اليدري صخبا

 جرو انضم هبا؛ رزقنا التي الثالث القطط اللحظات تلك يف متوء فزعا،

 كل بجديد، يأتينا أن يف يفلح عله العجز، رضهبام الذين الكلبني إىل صغري

 خيايلني النوم بدأ مغاير، حدث دون النهار يمىض الرتابة، اعتاد هنا يشء

 ذهبت مرهقا حياة، هبا شخوصا ارتسمت وقد األحداث تتسلل وسنه،

 إليها، النظر أحاول ساقيها؛ عن كشفت قد بلقيس تأيت آخر؛ عامل إىل

 !شديد حرس لدهيا ملكة رهبة تتملكني

 الصحراء؛ جوف يف الرابضة حجريت ظلمة ينري قمرا وجهها يستدير

 وأسودا، أفياال يمتلك قويا أبدو. عنزة ساقا لدهيا إن يقال هذا رغم

 من تالل فوق جاءين الذي العرش كريس إليها حيملوا بأن أمرا يصدر

 أهنم يبدو األشهب؛ احلامر ينهق الكالب، تنبح جمددا القطط متوء مجاجم؛

 !رسواله تكة انفكت الذي بصاحبهم فيهزأون احللم مع يتجاوبون



84 
 

 من بلقيس: حمذرا بسبابته يشري فرتة، منذ ارحتل الذي أيب صورة أملح

 !قتلته هبا استهام

 بأمري حيتفون إهنم وطواط؛ ويتبعه غراب ينعب البيت؛ خارج يزعق

 بزنابري يمسكون أوباش يتنادى ونحورا؛ خصورا بالطه يف سيجدون

 يوما كان الذي باليمن يليق عرسا بلقبس حتتاج حقا العصافري؛ تقارب

 !سعيدا

 يف بلقيس تراقصت الذي صنعاء عاشق احلجريتان؛ الربدوين عينا تومض

 !واجلرب السل يادماج -رهينة- خمدعه؛

 :ياولدي اسمع-

 الصدأ؛ يعلوه سيفا حتته ستجد ارفعه حجر؛ البيت باب من بالقرب

 حينها األسود، الذنب ذا الفأر اقتل االنثى، وهم اطرد وتطهر؛ اغتسل

 .احلبش سد ينهار

 .مرمر من بحر فوق تتهاديان الساقني ذات مجال من فأثمل خيايل يرسح
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 ملكة صيف؛ ليلة حلم يف وفأر بسيف أيب فنصيحة الربدوين؛ يب هيزأ

 !وقرص وعرش

 حيلم أن رسواله تكة فكت وقد حلامل كيف بلقبس؛ يب وهتزأ النوم يف أغط

 له وعزفوا اجلن رقم وقد سليامن اهلل نبي خيال داعبت يوما التي بتلك

 .احلرب إيقاع

 .اجلواب تشبه وجفان متاثيل له وصنعوا

 أما باإلماء؛ الترسي زمن هذا شفتيها، ملة ومن ثياهبا من أتوجس بدأت

 حتوطه حجري بيت من نائية حجرة يف خترت اليمن صاحبة تكون أن

 !به ترىض أن فمحال العجوز البومة به وهتزأ القطط حوله ومتوء الكالب
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 !شيبون حمطة

 كرمة العصاري؛ الكفرساعة أهل جيتمع: ذاكراهتا من تستميح بدأت

 اهلند وجوز عسلية الامورد؛ شيبون يرش عناقيدها؛ تتهادى العنب

 وتنرش تربض التوت شجرة والسوبيا؛ العرقسوس آنية واملستكة؛

 ليلة كالقمر الزهور؛ عمر يف صبايا هبديلها؛ تناغم احلامم أزواج سيقاهنا؛

 والرتتر؛ الفل من تيجان رؤوسهن وعىل مزركشات وثياهبن خيطون التامم

 ! العني رأت ما كثريا

 اجلد زرعه؛ أبوك فيحمل صوته هيدر  والعزب؛ الكفور الدلتا قطار يشق

 أيام متيض تكد مل اليامم؛ فراخ مثل أعاممك املرض؛ أصابه كبري ولدي يا

 !يافجل ريان ويشرتي؛ يبيع مىض حتى الثالثة عرسه

 مفتول احلليب؛ اللبن من أبيض والقلب صبي الولد النغمة؛ تلك حلوة

 !الرباري صقر وعينه الساعد

 !أبويا يا آه

 انكشف ظهري صيدها؛ تعرف عصاته أسد؛ كان الفقد؛ حرقة من نطقت

 لبست حلمي؛ تنهش حاولت الرب وكالب ثعالب جادو؛ ابن يا بعدك
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 صورتك؛ أستعيد العام؛ مىض روحك؛ يف جتري بعضك؛ أنا جلبابك؛

 ثم ومن وزوغة عزمة اهلجانة؛ بك أحاط يوم ابتسامتك حتى مشيتك

 وال سبع الليل أوالد يعرفك وأبوغنيمة؛ مخيس وسد القصايب يف دهشة؛

 !الرشقاوي أدهم

 أمرتني بشاله، عممتني مرسعة الرضا؛ ابتسامة وجهها علت إيل؛ نظرت

 !صبيا كان يوم تراه أن يعجبها عصاته؛ عىل توكأت أمامها؛ أخطو أن

 !ياأمي

 تتمتم رأيس؛ عىل يدهيا مترر شيبا، رأسه اشتعلت ظهره؛ انحنى ولدك

 !املعوذتني تتلو رقبتي؛ حول مسبحتها تلف بأورادها،

 بالباب كوة من الليل؛ من تصحو الزمن؛ وراء من تناديه عينيها، تغمض

 بأننا ختربها الوحدة؛ مواجيد تغني عبقه؛ تتشمم بعباءته؛ تتدثر أرقبها؛

 أمهاهتا، أثداء من احلمالن أرضعنا القمح؛ حصدنا الربتقال؛ حبات قطفنا

 العنزة تثغو احلامم، يغرد دويا؛ فيحدث النحل يطن النحال؛ حممد جاء

 !يتيم لكنه مجيل حلو تركته كام يشء كل الشامية؛
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 األمهات أن ختربين النداهة؛ هبا أمسكت هل عليها؛ أختوف بدأت

 منهن التتساقط الكافور؛ أشجار كام شاخمات يظللن العجز؛ اليرضهبن

 .الزمن أوراق

 واملزارع؛ احلقول بني يتهادى بالكفر؛ يطوف الدلتا قطار كان: تردف

 فيغازهلا؛ حمضية خالتك متيض هبا، يلعب عصاه؛ عىل يتوكأ جادو سيدك

 !الرب غزال يدعوها أن له حيلو

 الربق؛ كوميض مترق الباشا خيل يب؛ مرت أحداث ذاكريت يف تومض

 اخلمسة أخفى يوم الزغبي عن يل حكى األوقاف؛ وعزبة الوسية دوار

 !مليم

 :الصرب موال شيبون قهوة يف ومحص سحلب

 متحامش الضحا لشمس قولوا 

 !مايش صابح الرب غزال أصل

 !رشقاوي والنقب أدهم االسم

 !باليرسى وجاء يابدوي مدد
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 !أنادهيا نورا؛ بشع وجه يأيت رمضان؛ من يوم أول أرقبه

 !القمر يبزغ ساعة جادو تلة عند ننتظره ياأمي تعايل
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 احلمراء غاندي بقرة

 أخرض ترتك ال احلقول يف جتري محراء بقرة أن بعيدة؛ بالد من أنباء تتوارد

 حتى تضخمت سوقها، عىل خاوية وراءها األرض فتذر أكلته؛ إال

 يقارب ذنبها خميف، بوميض تدوران عيناها عمالق، بفيل أشبه صارت

 الفيضان أيام السند هنر ماء من أمواج مخسة يعدل إناء ترشب أمتار، ثالثة

 الذي اجلبن النسوة منه تصنع بالسكر؛ حمىل لبنا تدر قليال، عليها يزيد أو

 ليلة عتمة يف السائرين بيوت به تكتظ دجاج ثمة الصغار، عليه تربى

 .عليه أتت إال يشء من ترتك ما الريح هبت وقد شاتية

 بقدميها ترضب اهلاليل، زيد أبو مهرة هي كأنام ختتال متيش كانت حني 

 .منغم خوارها العود؛ عىل األماميتني

 اهلل رجال بعض بسوء، يمسها أن أحد يقدر ال والشدو، الصوت بديعة

 للرحيل باإلستعداد عليهم اقرتب؛ قد الزمان آخر أن من الناس حذروا

 .األبواب عىل القيامة العامل؛ هذا عن

 بالشك اليوم؛ هلذا رقاهبم أثقلت التى وشكاياهتم آالمهم خيتزنون

 .نار أو جنة فيه ستكون
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 من كساء  يلبسوهنا ذهبية؛ سالسل رقاهبا من تدلت وقد صغارها مترح

 واجهات صورها تزين صوف، من جوارب تتنعل وإستربق؛ حرير

 .املحال

 شهية؛ ومسامرات بحكايات الكبرية امليادين يف عمالقة  شاشات تدور

 إىل البؤس رسائل الذباب أرساب تنقل القيلولة ساعة السابلة هبا يستظل

 الرضائب جايب يقر عليها؛ حيسدون بالهة يف أفواههم فيفتحون وجوههم

 .احلمراء البقرة خلازن عدس أو قمح من حفنات عليهم

 التي بحكاياهتا مشبعني اجلوعى ينام موال، ألف مجاهلا يف املغنون ينشد

 .الطويل الشتاء ليايل يف تزهر

 التي الشائعة تلك نصدق لكننا اآلن، حتى صورة هلا نشاهد مل احلقيقة يف

 فليهب حاجة له من: حارتنا يف مناد طاف تكذيبها، الناس عىل يصعب

 ال مفاتيح لدهيا. قمح من حفنات أو فول من كيلة مقدار املباركة للبقرة

 .األقفال مغاليق تعجزها

 يف البلدية موظفو برع تال، صارت حتى املدينة بوابة عند النذور تراكمت

 منها قرضت أجولة  يف مكدسة شهورا ظلت التي الغالل تلك انتهاب
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 هذا كل آخر، ثلثا انتهبت األخرى هي العصافري الثلث، من أكثر الفئران

 .مصدقون إهنم السلطة؛ رجال يكذب أحد ال رسمية؛ سجالت يف مدون

 . الزيت يف املغموس السوط ظهره يذوق هذا يف جيادل ومن

 يعدد أخذ احلمراء؛ البقرة عطف يستدر لكي فرصة الربابة عازف وجدها

 خزانة امتألت كلام فرحا رقبتها متد احلبوب، هلا هيب من تعرف: مآثرها

 لقد الكروان، منها يغار مجيل؛ بصوت الغناء جتيد بقرة من هلا يا بيته،

 البقرة بسورة يصيل الكبري املسجد شيخ والبرص، السمع ملء صارت

 احلديث أن يرى الشائعة؛ تلك مع متاهيا الناظرين؛ ترس لوهنا فاقع فهي

 .عليه غبار ال مستحب عنها

 أهنم فعلوه ما كل الشائعة، تلك صدق يتحر مل أحدا أن العجيب ومن

 أكرب؟ كمية هيبها فيمن تنافسوا

 الرشيعة؛ تقره هذا أن رغم احليوانات رقاب نحر عن القصابون امتنع 

 .احلمراء البقرة إغضاب من خوفا باهلزال؛ أصيبت الغابة يف السباع

 عيون يف مجيلة قصائد ينظمون للشعراء، إهلام مصدر الشائعة تلك صارت

 .األحياء عامل يف النادرة الساللة لتلك كثريون انتسب الوحيش، البقر
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 وغراب؛ وفيل حتى بل وغزال وعصفور أمحر وبنو وفأر قط آل

 بحمل املثقلة املدينة ساحة يف -بالعيص يتعاركون وقد بآبائهم يتفاخرون

 .باأللقاب يتابزون حني -فقر من وأفدنة جوع من

 أخرى وبالد اهلند يف ذهبت، أينام مباركة هي مرحا، جتري الصغار أخذت

 أم إهنا أخاذ، عطر بوهلا شاءت؛ متى تنام معابد، لألبقار األفيال، تركب

 البقرة أمه تعطه مل النحيل جسده القدمني، حايف عاش الذي لغاندي

 بال اللبن يمنحه الذي إهله يراها كان لكنه حلام؛ تطعمه ومل دهنا املباركة

 ومدن اهلل، شمس فيها أرشقت بالد يف الدعوى تلك رست مقابل؛

 .القمح حبات زرعت

 ألف ويرسم بالقلم يمسك األطوار، غريب كائن فيها يدب مدينتنا وألن

 برجال املحروسة اخلزائن يف النذور قلت املظلمة، الليايل يف للقمر وجه

 البقرة تلك توجد اهلل دالب أي يف يتساءلون الناس بدأ األكباد، غالظ

 احلمراء؟

 أشبه باتت النهر عيون جمرى عند املدينة أسواق يف توزع التي األلبان 

 .عسال يعطي وال سمنا خيض ال بالامء، مطفي بجري
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 التي املدينة سكان أدمغة يف تغري من حدث ما جهل وقد الربابة عازف

 بالناي يعزف احلمراء؛ الدابة تلك كرامات عىل تعيش أيام من كانت

 .صدى يتبعه ال ضجيجا تصدر التي بالطبلة ويرضب

 مطالب هلا كانت احلمراء البقرة ملونة؛ أرغفة أو قمح حفنة واليعطي

 !جدوى بال صار هذا كل غريبة،

 كتاب يف مسطورة  شائعة تلك ؛ احلارة أبواب وراء من يأيت واهن صوت

 يف جديد يعد مل تتحرك، واحلوائط تتعارك الديوك جيعل الذي حمروس عم

 هبذا؛ يكتف مل العقول؛ عىل املسيطر الوهم أخرج الذي احلاوي جراب

 قناعا مرتديا أمامها يرتاقص احلمراء، البقرة يسامر أسود قطا أن زعم

 .خميفا

 .جلدها يف يرسي دفء وللشمس تسرتخي معسوال، كالما هلا يقول

 حيلة تنفع ال العتمة، حارات يف التائهني تسيل وال اجلائعني ترس ال بدت

 أخفاها سوءات بدت احلي، صغار الربابة عازف يغري وال حمروس

 .احلمراء البقرة مسامرات وقع من اللذيذ اخلدر
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 اغتسل من خطري، رس فيها برسالة ألقيا أبيض؛ طائر يتبعها ياممة جاءت

 ألقى الذى  األسود السحر عنه زال القمري الشهر من األول اجلمعة يوم

 للبومة طعاما الياممة اصطادوا أهنم عجب من اليتيم، النهر يف حمروس به

 من أرتال مترح الغريبة، باحلكاية تتسىل حارة يف العيش ألفوا العجوز،

 ..طنني وألجنحتها البعوض
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 !باجلبن رغيف

 اخلبز رغيف ويسلبني أوراقي يمزق أن له حيلو كان صغريين كنا حينام

 حبي، ويتصنع ورائي جيري عنه؛ االبتعاد أحاول كنت جبنا؛ املحشو

 الوداعة، تلك يف وأفرط محقه يف يتامدى أساحمه، كنت سذاجتي لفرط

 ويصيح، يسكتني الزعامة، ختايله وسطا جيلس الدرس مقاعد يف حتى

 سبابته يرفع درسه، كراس يف يسطرها ثم ومن وتعبريايت مفردايت يرسق

 وعلبة أقالمي عن حقيبتي يف أبحث عقيل، يف أختزنه مما بعضا مرددا

 بعضها أعيد أن أجتهد يديه، بني أشيائي كل فأجد ودفاتري الامئية األلوان

 ابيض وقد العمر منتصف يف أنا ها باجلبن، حمشوا خبز رغيف فيساومني

 ليتها أمي اهلل سامح - اجلبن ذلك عىل أعتاش أزال وما رأيس شعر

 وأال احلياة يف يب تلقي أن هلا يمكن كان -الطعام ذلك غري أطعمتني

 .صيحة الرصاخ من يل يرتك وال جسدي يلف القامط بذلك حتوطني

 ال شفتاي، فرتجتف أتكلم أن أحاول ترتعش، فأجدها أصابعي أتلمس

 حويل، من تفور واحلياة عاجزا أبقى أن معقول غري هذا؛ لكل سببا أدري
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 بوشايته يالحقني عليه، أشفق أنا إال فيتحاشونه لص أنه يعلمون أقراين 

 ذلك يكون أن احلياة تلك يف قدري أهو أتساءل بت الزائفة، وأقاويله

 استلبها أحببتها التي الفتاة حتى كتفي، فوق صعد الذي جاري اإلنسان

 تصيب محى إثر اجلسد تقرح تشبه النامئم تلك غري منه تعد مل مني،

 .املريض

 يف احلياة بيننا تباعدت املختال، ذلك يل فيمثل الذكريات تلك تعاودين

 .رفيعا مكانا النزق بذلك يشغل الطويلة، املسافات سباق

 الرغيف؟ ذلك سببه حيارصين الذي العجز هذا أكل ترى

 اجلموع تلك من أفر جسدي، داخل أغوص يدي، أرفع أن أجرؤ ال

 أتذكر حيث رعدة تنتابني اجلبن؛ من خيلو خبز برغيف مطالبة تزدحم

 .مرارا به طالبني وقد الزميل ذلك

 أوهامه كتاب يف يمتلك الزيف؛ رساب يف أمال يرونه اجلموع، به هتتف

 جراء هبا أصبت التي العدوى تلك الناس يف رست يصدقونه، حلوال،

 .املحشو الرغيف ذلك
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 إنه صنف، كل من بشوائب خملوط لكنه الامء أرشب الطعام، من أنفر بت

 حني الصخب، ترف لدي وليس قلام أمتلك ال العقول، عىل خييم الدجل

 املساء يف يب، أمسكوا حراسته، كالب ورائي أطلق احلائط مالزما رآين

 الناس بدأ الصحف يف صوري نرشت مظلمة؛ حجرة يف أقبع كنت

 يمتلك من الامل أسواق يف ويتالعب القمح يرسق عمن يتحدثون

 شعور أصابني ختيلوا سويرسا، وخزائن مصارف يف رسية حسابات

 أنا ها املظلم؛ القبو ذلك يف عطنا كان وإن باهلواء رئتي امتألت بالزهو،

 .الناس حديث

 كل أمتلك بأنني الوهم يعاودين بالية، خرقة فوق فأتكوم الليل ينتصف

 .الزائفة األشياء تلك

 أتسلقها؛ أن أجتهد النهر، ضفة عند نخلة وأرسم جري بقطعة أمسك

 لساين أخرج أن رغبة يف تدب املطر، يتساقط ضحاها؛ يف الشمس ألتمس

 .الغضب نار تلفحه
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 اجلربيت حمربة

 تستقبل تظل مىض فيام كانت العادة، غري عىل املحروسة أبواب أوصدت

 فتمأل السواقي تدور اخلليج، فم إىل النيل من السفن تتهادى القوافل،

 وأعواد الياسمني أغصان بحملها، تنوء الرمان أشجار العيون؛ جمرى

 اجلبل قلعة ساحة يف اخليل جتري اآلن. األزبكية بركة شاطيء حتف الورد

 جيري، جلل حدث ثمة نار، رشر فتخرج األرض بحوافرها ترضب

 عيون البيوت؛ رشفات من رؤوس خترج تنكس؛ وأخرى تعلو رايات

 رفعوا لقد أمرا، يدبرون إهنم هناك، من أو هنا من نأمة يتسمعون ترتقب،

 الدليل سابقه، جوفه يف النهر ابتلع لقد: يقال أحدهم؛ األتابك كريس عىل

 حمربته رسقوا الزمان، ذلك أخبار تدوين يف اجلربيت يفلح مل ذلك، عىل

 .داره حبيس يبقى أن وأرغموه

 الواقعة؟ تلك يسطر أن له كيف ويدور يلف

 جديد؛ بأتابك جيء لقد األعيان، ووفيات الزمان وقائع غري اليعرف

 ألف قاطعات، السيوف تصري مهته من الشمس، عني يسد إنه يقولون

 !مرص؟ ملك له أليس هبن؛ يطوف جارية
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 يسملون أو يده أصابع يقطعون قد القلق؛ به وبستبد اخلوف حيارصه

 .عينيه إحدى

 يوشك هناك؛ يطلبونه أيام، عدة أغلق الذي بيته باب عىل متتابعة طرقات

 .يتوقف أن قلبه

 يف وجيرسونه محارا سريكبونه بعيدا؛ األوهام وتدفعه الظنون تتابع

 .واألزقة احلارات

 سيكون؟ ما ترى آخر؛ ألمر يريدونه لكنهم

 أهنم مؤكد تيبست، ذابلة ريشته خاوية، فيجدها حمربته عن يبحث

 سيكتب؟ هل لكن أخرى، سيعطونه

 سيدون؟ ماذا ترى

 الشهي؛ اللحم قطع واجلوز؛ اللوز حبات وفريا؛ الطعام له يقدمون

 .واإلوز احلامم من أزواج

 حبة، وتسعني تسع ذات مسبحة خرضاء؛ وعاممة مذهبا قفطانا ألبسوه

 بعد؟ ماذا ثم اآليات، سامع عند خيشعون إهنم هبم، يصىل إماما قدموه
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 .وطف ذات رومية وجارية ذهب من أكياس

 بامء العيون جمرى امتأل لقد اجلبل؛ قلعة ساكن ملوالنا بالدعاء الناس يلهج

 وتغرد الصفصاف أشجار وترتاقص السواقي تدور عذبا؛ جيري النهر

 .عليه يملونه ما يدون أن حياول البالبل؛ فوقها

 واجلامميز سعادة درب يف أصابعه، بني من الربشة تفر نفسه عليه تتأبى

 أجسادها، به تسرت كساء الجتد برش من أمواج واملغربلني، والرسوجية

 كرسة عىل يتحصل أهيم يتعاركون واخلوند، اجلوند مزابل يف يتقممون

 .خبز

 .زينة يف جند من أفواج حتوطه جواده صهوة يمتطي املقام عايل موالنا
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 !حتكي رضوى

 مر حني أمامه؛ الصغري عبدالله أبو مثل" غرناطة ثالثية" من انتهى أخريا

 ...األحداث هذه كل تذكر املكان هبذا

 كالب هنا زاوية كل يف منترشة املوت آالت ممزقة؛ وأجساد تنزف دماء

 سجادة أو لطفل غلفة عن يبحثون جاهزة؛ االهتام أدلة البقايا؛ تتشمم

 الصليب دقوا ألقاهبم؛ بدلوا أسامءهم غريوا اهلل؛ كتاب من أوراق صالة؛

 طارق سفن لعنة يكف؛ مل هذا كل ساقيها؛ عن العذراء كشفت وشام؛

 ألف الطهر بالد يف املآسى؛ هذه كل تسجل مل رضوى ليت تطاردهم؛

 ما الباب إشبيلية؛ مأذنة من الكبري الناقوس يدوي ماتشاء؛ تفعل إيزابيال؛

 .يشء كل ترقب وجنود خيول السور جانبي عىل موصدا؛ يزال

 وتتبعها تتالشى ثم متقطع أنني يف تتواىل لكنها مكاهنا يتبني ال أصوات

 الرعب، ينرش السياط وقع املندبة، تلك عزف يف تتشابه فهي أخرى

 ال املصري؛ نفس أحدهم يلقى ربام قليل فعام أجسادهم الواقفون يتحسس

 أمره األريكة فوق اجلالس ذلك يصدر حيث مسبقة اهنام الئحة توجد
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 كل يضم بأن محال يالعب صغري جرو حتى أو رجل أو امرأة إىل يشري بأن

 .الصباح حتية بأناهتا تعزف التي اجلوقة تلك إىل هؤالء

 اهلواء يف كاألفاعي تتلوى وهي منظرها السياط، تلك لوقع بارتياح يشعر

 .غريبة بنشوة تشعره صداها ترتك وحني

 .عريب خريف يف تدور ساقية أحدهم، استغاث كلام طربا ينتيش

 أن له حيلو السياط، أوجعتهن كلام أثداؤهن تقافزت الثياب ممزقات نسوة 

 جسده يف تربض التي نزواته عن يمتنعن وهن فاتنات كن كم يتخيل

 !الذابل

 عىل يعتاشون الضجيج، عن يكفون ال عامله، يف احلمقى هلؤالء مكان ال

 .منهم يتخلص أن عليه بطوهنم، متأل أن األرغفة تعجز القمح، حقول

 تلك يف هبم ويلقي مدينته سور يفتح هل السياط، تلك معهم تفلح تعد مل

 الصحراء؟

 عل القصوى؛ العدوة عند ينتظر غسان أيب بن وموسى رضوى ترسد

 .قرطبة يف صداها فيرتدد حتمحم تاشفني ابن خيل



104 
 

 ومن البائسني؛ جلود من عرسا آوى بنات وتقيم اجلوعى الذئاب تفرتس

 هو كم األريكة؛ فوق املرتفع حماسن ذكر يف أشعارهم الرواة ينشد ثم

 !هبا يفخرون زهو من وجبات يمنحهم حامتي

 أخرى؟ دار إىل هبم ويذهب الطوفان يأيت ثم ومن السد ثقوب يفتح ال مل

 أن عليه بأنينه، أحدهم عزف كلام أريكته ترتفع أعىل؛ مكان يف يسكن 

 من جيد لن لكنه األفكار، تلك كل ذهنه يف دارت طيبته؛ عن يكف

 .الزهو من اليومية الوجبة تلك له يقدمون

 يغعلون؟ فيام حتريوا

 خطوط من يشاء ما هبا يفعل أجسادهم وهبوه استطاعوا ما كل 

 الذي قدرهم فيها، نطف من أراد متى يدع نسائهم أرحام  ومنحنيات؛

 .الرباعة حكمته ختطيء فال خيتار صياحه، وقع عىل خدر يف استناموا

 كيفام وتتمطى فيه تتلوى أجسادهم؛ يف فسيحا مكانا لسياطه أوسعوا

 .تشاء
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 يزهون التي األريكة فوق اجلالس لريىض يبذلونه صباحي عمل من ياله 

 اجلهة يف اآلخرين مع الليل عتمة يف األحاديث يتبادلون حني يتباهون هبا؛

 يظنونه صباح كل عمال يؤدون له، باب ال بسور بينهام رضب لقد املقابلة؛

 !هؤالء به يقوم عام خيتلف

 الرصاف ماكينات تدار وجهته؛ إىل واحد كل ينرصف املقابلة اجلهة يف

 املغلفة اخلرضوات تتكدس شيئا؛ ليأخذ يده يمد من جتد ال لكنها اآلىل

 تطالب  نسق يف مرتبة األصوات تتعاىل العطور، تتناثر الشهية، واللحوم

 مسارح هلا تبنى مكيفة؛ أعشاشا العصافري توهب أن معقولة؛ غري بأشياء

 .املدينة مطاعم يف البقول حبات هلا وتعد

 املعاجلة احلياة تلك لكل طعم ال امللل؛ فيه ويتمشى الرتابة تسكنه عامل

 شارة تعرب حني وترتيث منتظمة تقف أن واجلراء القطط اعتادت إليا؛

 حتى سيال اندفعوا أو السور أعىل من قفزوا أهنم لو يودون املرور؛

 .منها يعانون التي امللل حالة من يتخلصوا

 جهة يف النسوة تظاهرت األخرى؛ إىل اجلهتني إحدى أخبار تناقلت

 األخريات يشاركن أن هلن يسمح بأن يطالبن املرتفعة؛ األريكة صاحب
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 لذة يعشن إهنن فاتنات؛ هن كم الربية األرانب كام أثداؤهن تتدىل ممن

 الباحثات هؤالء أيدي كانت ثقبا يلتمسن السور جانب رأينهن يفتقدهنا،

 يقهقه لبنا، الصغار تشبع ال العصافري؛ أفواه من يتساقط مما بقول حبة عن

 كربى نعم تلك: صباح كل أكتافهم فوق هبا يتبخرت املرتفعة؛ األريكة ذو

 .عليها شكري حتسنون ال

 اهلل عبد آباء الصغري اهلل عبد أبو صار ذهنه؛ يف يدور بام ينشغل أحد ال

 تلك كل يتناسى أن يستطيع هل ترى واألبنية؛ احلواجز تعددت الصغري،

 حلقه؟ يف تقف التي املرارة

 يف وتنظر عطرها تضع أن تريد الصور؛ هذه كل تغفل أن رضوى تعمدت

 واحد يشء سريهتا؛ لتحكي عربية قناة يف موعد عىل كانت لقد املرآة؛

 .باملداد ينبض مايزال قلمها وثاقه؛ حتكم أن نسيت
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 ناجيال هافا

 حاولت هوليوود؛ فاتنات شاكلة عىل مجيلة فتاة اسم هذا يظن بعضكم 

 إطار يف تصنيفها يف احرتت منامي؛ يف ترآت التي األحداث تلك تتبع

 الوجه أسود جالد هذا مني؛ فرت التي اخليوط تلك جتمعت فيه؛ توضع

 منه أفر يب؛ وهيزأ برقبتي يمسك ظهري؛ عىل بسوطه ينزل الرائحة؛ كريه

 فأنا مؤخريت؛ يف عصاه يضع مكان؛ أي يف يرضبني بسبابه؛ ويالحقني

 .بذيء لقب غري أمتلك ال مستباح لديه

 زمن انتهى احلب كل من الجدوى وأغني؛ أرقص أن الفاتنة تلك يب هتزأ

 . أوطاهنم أحبوا الذين

 .رسقتها التي البالد إال األنشودة تلك تقول هكذا

 مصاب املكان هذا يف يشء كل حويل؛ من جتمد الذي اهلواء أتلمس

 والغربان البوم أصوات تتابع أخرى جهة إىل أحتول نزقه؛ إال باخلرس

 أحلم نعم هنا؛ كنت جسدي؛ الكالب متزق نزق يف الصوت، كرهية

 قمري؛ وجه ذات حلوة بنت فيه ترتاقص حلام أمتلك أن جنايتي؛ وتلك

 اخلرابة؛ جنبات يف الذئب يعوي  شفتيها؛ من وأدنو شعرها الرياح تعابث
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 وجوه أعرفهم؛ ممن أحدا أجد فال الباب عىل أدق حرسيت؛ أمحل  أعود

 عىل يوما أرغمت الذي ذلك أجدادي بيت تسكن خمنثة وأصوات منكرة

 .تركه

 فوقه مترح والتقيح؛ باجلرب مصاب به فإذا ورسيري حجريت تلمست

 قطع مثل صارت خلارطة احلائط؛ عىل معلقة باهتة صورة اجلرذان؛

 ذلك تتبعت األحالم؛ عودة يوم ذلك بأن املذياع صوت يئن الفسيفساء،

 عىل وفرايش حجريت استباحوا الذين هؤالء يرتاقص منه؛ الصادر األزيز

 !ناجيال هافا" خممورة أغنية وقع

 لقد خمطئا؛ لست العربية؛ األثري موجات كل من تصدر أن غريبا يكن مل

 بال لفارس صارت وقحة عيون يف دموع الزاعقة؛ البطوالت زمن مىض

 . أفقه تلوح والسلوى املن زمن هبا؛ شارات مكان كل يف جواد؛

 !بلدي يا حلوة يوما غنت التي" داليدا" بصوت إهنا

 بصوهتا؟ ناجيال هافا باجلنون؛ أصاب أكاد

 ال؟ ومل
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 !عيدا هلا جعلوا التي املساخر زمن إنه

 هلا؛ ملحنا صار بعدول حتى بكلامهتا؛ قتب أبو املنيس حارة أطفال يشدو

 !ناجيال هافا ب يرتنم ناعم أبو كفر يف الصحة مزين

 يف مباح؛ هنا يشء كل الصاخبة؛ األيادي تلك يف اخلمرة كؤوس تتعارك

 معممون و غجر و عرب البرش من صنف كل من عراة؛ يبدون تبجح

 األزيل؛ الداء بذلك مصاب هنا وحدي نجيال؛ هبافا يرتنمون كاذبة بلحى

 نجيال هبافا معهم أغني وال أصمت أن

 إىل فأفر -مرغام -بيدي متسك تبذل يف تتاميل شقراء؛ امرأة مني تدنو

 التي ذايت عيل أبصق ويرتاقصون؛ حويل يتجمعون به؛ أحتمي احلائط

 يوم ذات أسمعه كنت شيخ يقهقه نجيال؛ هافا وراءهم وتردد تقزمت

 الرتنم بجواز يفتي القصرية؛ وثيابه الطويلة البيضاء حليته التلفاز؛ يف يتأوه

 .بحانة أشبه هنا يشء كل صار لقد األحلان؛ بتلك

 االهتام أوراق كل انتهت كيبور، بيوم االحتفال يطلبون ملن متنح فتوى

 بحر أطفال أجساد عىل طربا يرتاقص ال من الوطن هيدد من فأنا ضدي؛
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 حيب هل بلقيس؛ من املفتاح رسق من ويافا وحيفا عكا خان من البقر؛

 نجيال؟ هبافا ثمال أتراقص أن هؤالء

 وأردد وراءهم أسري أفعل؛ بأن يوم ذات أحببتها التي الفتاة أوصتني

 السحرية؛ األبواب يل تفتح التلفاز؛ نجم سأكون ساعتها مفرداهتم؛

 .الذهبية العنق رابطة وأرتدي
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 !فول صحن

 الناس تناقل التي األزمة بتلك ألخربكم يكفي الوقت من مزيدا أن يبدو  

 أن دون يميض أن هذا مثل ألمر اليمكن النواحي تلك ففي أسباهبا؛

 ثم ومن األيام مع تعاركت خبز بكرسات يكتفون اآلذان، تتلقفه

 زمن، منذ الرتهات هذه عن بعيد أنني تعلمون األقاويل؛ هذه يمضغون

 .شمس كل مطلع الصحف باعة بنا متر ناء، بيت يف أسكن

 أتسمع أمي، خبز من بقطع ممزوجة الشاي قطرات من بعضا أرتشف

 تلوث أن رغم املندى؛ اهلواء من رئتي أمأل الصباحية؛ فقراهتا يف اإلذاعة

 .السوداء السحب عليه وأسدل إال مكانا يرتك مل املدينة

 .الساعة عقارب خطوايت التفارق وأروح أجيء آيل إنسان مثل

 البناية تلك يف فعميل دائام؛ لساين أحتسس نقاش؛ يف املشاركة عن أمتنع

 كانت مالبيس؛ يف التأنق ويستدعي كالمي يف التحفظ عيل يوجب العتيقة

 يتناولوها أن لرجاهلا والحيق السلطة رجل إنني: أمامي دائام تردد أمي

 توفري يف جهودها عىل أثني -حدث ما نادرا وهذا -تكلمت إن بسوء؛

 .املاليني لتلك اخلبز
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 .اهلل إىل يدهيا ترفع فأجدها نقودي حافظة أحتسس

 صفحة أطالع املبوبة؛ اإلعالنات قراءة أختلس األخبار؛ عناوين أتصفح

 .اخللق باب عن بعيدة أماكن يف يسكن النسوة هؤالء أن يبدو الفن؛

 وأنا الثامنة الساعة تدق العتيقة؛ البناية تلك تقبع املدينة تلك من جهة يف

 أكون بوابته من أدلف أن قبل واالنرصاف، احلضور دفرت يف بقلمي أوقع

 شاخ الذي امليدان ذلك اخللق باب ففي اليومية؛ برحلتي مررت قد

 ينطوي واآلن شتى، بالد من قوم؛ وراء قوم عليه مر أطرافه؛ وتآكلت

 أيامه، آخر يودع عجوز مثل

 اليومية عامل حوهلا يتجمع الرصيف؛ من جانب يف الفول عربة تربض

 احلار بالزيت ممزوجة حبات يلتهمون إهنم اجلامعات، وطلبة واملوظفون

 .املدن سكان عليها يعتمد تلك الصباح وجبة قليل؛ ماء من يشء مع

 أعواد -الدعم وجبات من ختتلس التي -الشهية اخلبز بأرغفة يلتهموهنا

 خيتفي بعضها سامن؛ قطط حوهلم تدور الطامطم؛ من قطع اخلرضوات من

 .السوداء النظارات وراء



113 
 

 من رجل" الناس تناقلها التي الطارئة األزمة هذه عن أخربكم أن نسيت

 "الفول عربات نصف يمتلك السامن القطط

 شحنات استرياد بشأن جرى البورصة يف تالعبا أن أثبتت الرقابة جهة

 !الفول

 بباب الامرين هؤالء كل سيجد هل ترى الرسية؛ حساباته عىل التحفظ تم

 الصباحية؟ وجبتهم اخللق

 احلبات؟ هلذه البديل ما

 تستضيف املسائية الرغي برامج العدس؛ حساء طبق يقرتح بعضهم

 تكون ألن تصلح هل البازالء حبات األزمة؛ تلك تأثري يناقشون خرباء

 عنها؟ عوضا

 احلبوب؛ تلك تعاطي عن األسبوع يقارب ما منذ امتنعت أنني اهلل محدت

 تعد مل الاملية؛ أوراقي خزانة اتسعت منامي؛ يف تزروين األحالم بدأت

 حذائي وأجد الليل منتصف عند أقوم ليال؛ جتتاحني اهلالوس تلك

 ليلة؛ ذات طاردين الذي األسود الفأر اختفى الباب، مدخل من بالقرب
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 يف الناس عىل تسيطر الوخم من حالة الوجبة تلك وراء أن يل تبني لقد

 .اخللق باب

 تكمن اآلدمي؛ لالستخدام التصلح تلك الفول حبات بأن حتذير ثمة

 يرون جتعلهم متعاطيها؛ عقول يف البالهة من طبقة ترتك بأهنا خطورهتا

 صخب يف تتدىل والنسوة ترتاقص؛ األشجار األبعاد؛ ثالثية األشياء

 عىل العصافري تتحرك املعطر؛ بالليمون النهر ماء خيلطون لييل؛ سريك

 مثل يبدون أجفاهنم أسفل كثيف شعر للرجال ينبت أرجل؛ أربعة

 .إفريقية أدغال يف األقزام قبائل كهوف تسكن متوحشة كائنات

 .اللون باهتة احلبات تلك من الناس خيوف آخر وراء حتذير

 .عنه االمتناع جيب ذتبا يراها كثريا حلاهم طالت الذين أحد

 وسد أطفاهلن إطعام هلن كيف الكفاية؛ فيه بام تنمن مل الزوجات من كثري

  جوعهم؟

 حبات، بضعة اقتناص عن عجزوا الذين األزواج ضحيته كان لييل عراك

 .وفرية كميات منها اختزنت السامن القطط أن لدرجة كساىل إهنم
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 تتوىل أن من مفرا الرقابة جهة جتد مل خلسة؛ الفول حبات التجار يتناقل

   احلبة تكون أن ماكرة؛ حيلة إىل جلأت املدعومة؛ الفول حبات توزيع هي

 األشياء يرون اخللق باب يف الناس يظل أن تضمن بذلك شطرين، ذات

 وجيري السامن القطط مع للعب هي تتفرغ ثم ومن األبعاد؛ ثالثية

 .الرسية األماكن يف بعض وراء بعضهم
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 نمنم بالد

 تكون، ما أكثر تكون الشتاء برودة ليال، املرحاض إىل احلاجة أجلأتني

 فبعضكم إليكم؛ الكتابة يف مرتددا كنت احلية؛ الكائنات طبيعة تلك

 .بالقراءة هيتموا لن واآلخرون أنفه سيغلق

 األماميتني رجليه حيرك املرحاض؛ صندوق أعىل يقف رصصار ثمة

 فوهة من غفرية مجوع خرجت فجأة استشعاره؛ قرين بشفتيه ويالمس

 البعوض أنواع كافة لتتوالد مناسبة بيئة املياه صنبور أسفل البالوعة،

 داخل حمارصا رصت أتت، أين من أتبني مل أعداد تساقطت واحلرشات،

 إىل وصلت طائرة؛ وتتقافز فوقي تصعد الكائنات تلك بدأت املياه، دورة

 ذراعي؛ داخل أنبوهبا تغرس رأيتها منها، واحدة وتورمت انتفخت أذين،

 .الباب تسد كانت أهنا إال اخلروج حاولت الرعب، انتابني

 برسعة ينتقل يوهان؛ وباء عن األخبار نرشة يف مفزع خرب أذين إىل يتناهى

 الفئران يأكلون أهنم سمعت غريبة؛ أمور جتري البالد تلك يف غريبة؛

 ترى نمنم؛ بالد: عنهم تقول جديت كانت احلرشات؛ مذاق ويستطعمون

 إلينا؟ احلرشات تلك ترسبت هل
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 العمى؛ مدعيا اليرسى؛ عيني أغمضت للخروج، طريقة يف أفكر بدأت

 مادة معلم القط األستاذ كان أعرفه؛ بصوت قهقه كبريهم، رآنى حني

 حروب من حيذرنا -ال أم مات هل أدري ال -مدرستنا يف األحياء

 مؤكد تلك؛ نمنم بالد من القادمة املالبس حاويات يف إلينا تأيت بيولوجية

 .بعضا بعضهم يأكل هناك أهنم

 حتى منها مجوع تداعت لقد فعلت، ما ليتني بقوة؛ الصنبور عىل ضغطت

 هباتفها متسك يب؛ هتتم ال لتنقذين؛ زوجتي عىل ناديت الامء، كل رشبت

 عن نميمة بينهام تدور زميالهتا؛ إحدى مع الرغي من وتكثر النقال

 !مثله فعلت أنني لو بأخرى؛ وتزوج زوجها هجرها التي زميلتهم

 بدأت اهلاتف، شاشة من خترج غريبة حرشات: أدركني زوجتي؛ يب هتتف

 وقحة؛ كائنات من ياهلا زوجتي؛ ثياب يف تتداخل شقتنا؛ حجرات تغزو

 مل زمن منذ زوجتي؛ مالبس أنثى ارتدت وقد تتسافح رسيري، يف تنام

 تتزين؛ أن نسيت ربام بل احلمراء؛ األصباغ تلك شفتيها فوق تضع أرها

 يف وتتاميل اللعوب احلرشة تلك تسخر ختيله؛ اليمكن جفاف يف نحن

 .ختابث
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 النافذة الغريبة؛ الكائنات تلك من طبقات ترتاكم عليها؛ أرد أن أحاول 

 الشارع؛ يف نداء محراء؛ إشارات تبث اإلضاءة ملبة األخرى؛ هي مسدودة

 أنوفكم عىل كاممات ضعوا منازهلم؛ من خيرجوا أال املدينة سكان عىل

 .سعادة يف احلرشات تلك ترتاقص وأفواهكم؛

 اخلروج؟ يف يل فيأذن أستعطفه هل

 أمسكت أوامره؛ أصدر ذاك حني بضعفي، شعرت يعاودين؛ البكاء بدأ

 حرشة املمر يف ترتاقص مبللة؛ ثيايب مذعورا؛ خطوت الباب، بمقبض

 وهي؛ أنا تالمحت زوجتي؛ احتضنت سخرية؛ يف إيل تشري إهنا صفراء؛

 اآلخر، من أحدنا يقرتب مل مدة منذ ختيلوا
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 هولوكست

 تضج عيوهنن أنوثة، يتاميلن فتيات شاهد فكرة؛ ألف عقله يف يدير بات

 العمر؛ قطار دمهه وقد املرآة يف وجهه صورة إىل مرة ينظر وإغراء؛ بسحر

 نزق حتى أصابعه، وارتعاشة رأسه شعر متحى؛ لن جتاعيد بصمة ترك

 .يراوده عاد ما األنثى

 أصابه؟ الذي ما

 خيتال الرتابة؛ تلك من خيرجه وقتا يمىض عله التلفاز شاشة إىل يفر 

 محامة عىل اخلارج يف الكالب تعدو الغزالن؛ قرن عىل صفقة يف جرذان

 يتقيأ؛ فمه يف يده يضع بكارهتا، فتستباح لبن بوعاء لتأتى خرجت وديعة؛

 !األربعني تقارب جسده حرارة تتحسسه؛ إليه؛ ترسع

 بغريها؟ األرض تبدلت هل: نفسه يسأل

 وغريوا أزياءهم بدلوا عرفهم الذين كل بمراحل، الزمن جتاوزه ربام

 وجدها ورفقة بل وإستري سارة وتلك ليفي، وآخر زيفي فهذا أسامءهم؛

 الربية، يف الذئب يربض أخرى؛ مرة سبع بئر إىل يوسف عاد جدعون،

 .العمى رضهبام عيناه يعقوب قلب يتحرق
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 وأقالمه كتبه إىل مرسعا يعود موات؛ من بإطار املغلف الصمت إنه

 الكلامت فبدت احلروف واغتالت السطور العناكب سكنت وأوراقه

 .اهلذيان بغري تنبيء ال مثقوبة مشوهة

 هذا كان كم املسميات، وتغريت األماكن ترشذمت ذاته؛ من يسخر

 !احلياة يستحق ما األرض هذه عىل: قال حني حالام الشاعر

 ألفا؟ مخسون هويته بطاقة رقم ظل وهل

 .واهلزائم املخازي تلك غري التاريخ يسجل لن

 .اخلرابة بعطن األنوف أزكمت واآلن أبيه؛ رائحة يشتم كان مىض فيام 

 يمزقوهنا؛ ثيابه غري يبق مل باخلوف، مسكون إنه فيتأبى، النوم عىل حيتال

 النهر ترسق املمرات يف غريبة كائنات تدب أرضه؛ يف النار يشعلون

 .حيارصه والعجز حيارصه اليتم العتيقة؛ البنايات وهتدم

 القمر اختفى شتوي؛ ليل ظالم أجهده وقد النور فيتسلل النافذة يفتح

 تتوجه واقية؛ بأقنعة املحاطة العربة جيد حني يرتبك األسداف، تلك وراء

 ذعر؛ يف يستجيب كوته؛ يغلق بأن أوامر تنطلق نافذته؛ صوب العيون
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 تفوق صورة هلا ويرسم ألوانه بريشة يمسك أمامها؛ جيلس أن يشتهي

 عاند وقد شعرها عنب؛ حبة شفتاها مرمر؛ من بحر عيناها دافنيش؛ رائعة

 .الرياح

 بمقاعد احلاملني وجهة صارت لقد اهلولوكست؛ إىل أفكاره كل لتذهب

 واخلصور؛ النهود ذوات ويضاجعون املعتقة؛ اخلمر يعاقرون عندها

 .املوت وسكنها العطن أبالها البناية تلك يف هنا وحده

 عن يبحثون والياسمني؛ الربتقال بالد من القادمني هؤالء أقدام تتابع

 ترك اآلخر العامل إىل الطيب يرحتل أن قبل هبا؛ احتفظ التي اخلريطة تلك

 طالع حني الراهبة تلك به وشت هل العتيقة، خزانته يف دسها وصيته؛

 الرؤيا؟ سفر

 تتواىل السبع بئر يف السقوط زمن ففي بالفعل؛ حدث قد هذا أن مؤكد

 .هزائمه
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 !التائه ربه عبد سيدنا

 األساطري؛ إىل أقرب حكايات عنه تروى يتخفى؛ عيل أم رسداب يف

 الربد رسى الذين العراة وتديفء اجلوعى تطعم الرساديب يف فاحلكايات

 مدده فيصل ريش بال بأجنحة يطري يبتل؛ فال الامء عىل يميش أوردهتم، يف

 يكمن حجر كل حتت القرنني، ذو سد يبلغ حتى واهلند السند بالد إىل

 . عونه طالبة هتتف الوجد يقتلها من حتى كنز،

 تاه الذي ربه عبد ينتظره الليل؛ منتصف عند الصحافة قطار صافرة تدوي

 وفرس مغول من بنيها فيلتهم الغول ويأيت تلد فهي املحروسة؛ زوايا يف

 .ظهورهم عىل السياط تتلوى برش؛ صنف كل من محر وأجانب وترك

 أمه إن يقال أثره؛ عىل به يستدل عنوان ال الصغار؛ به وهزأ الكبار تناساه 

 ضوء عىل ويتكرس الشمس رشوق ساعة يتاموج أصفر شعرها جنية؛

 .مالحمه هبا نعرف صورة فال صحيحا؛ يكون قد كالم هذا القمر،

 من حيسوها قطرات الامء يرشب عذبة؛ منه تتدىل خرضاء بخرقة يكتفي 

 القط خملب من إليه تتدىل خبز كرسة النهر؛ وسط من هبا يأتيه عصفور فم

 الكون يف أفكاره يدير ثم القبلية؛ اخلرابة فئران خييف الذي األشيب
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 يتسمع جان؛ وال قبله إنس يمسها مل غرائب حتتوي كتبه خزانة وزواياه؛

 احلجري؛ اجلدار يف كوة من الناس يرقب هناك؛ ومن هنا من أخبارا

 الشدة؛ بعد الفرج وينتظر النجوم يعد ترشق؛ متى الشمس عىل يتلصص

 قيده؛ بفك اهلل عجل املهدي موالنا ظهور بقرب علم كلام رسيعا خيف

 !هو زمن أي يف يدري ال األلف؛ تقارب مسبحته حبات

 الرشقي باجلبل مغارة جوف يف سقط طفال إن قيل وسنوات سنوات منذ

 مجوع أرسل بأمره حكم الذي اخلليفة العيون؛ جمرى قبالة املقطم ركن من

 بأذى؛ يقربوه أال اجلن عىل سليامن سيدنا عهد أخذ عنه؛ تبحث النمل

 ثم أتوا برش املغارة؛ تلك جوف يسكن ربه وعبد أخرى وراء أزمنة مرت

 عند خيرج التائه مسطر؛ الكتاب يف يشء فكل األجل؛ يف ربه له مد مضوا؛

 حتارص األتابك ودماء القلعة يف مذبحة البرش؛ أحوال ينظر القمر؛ اكتامل

 عز اهلل أدام ويبتهل يدعو هناك شيخ اليدري؛ وموالنا مغارته جوف

 يتصالن بحران النوم؛ بحر يف ويسبح غطاءه يشد السلطان؛ موالنا

 ال مملكة من شقر جنود الهيتم؛ املحروسة تزور نابليون تاركة وأوجيني
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 وجه يطالع الفيض عامله يف ربه فعبد األحالم ختادعه شمس، عنها تغيب

 .الشمس

 ثوبه يف يتفل بدأ احلكمة؛ جريان مظنة وتلك ظهره؛ وانحنى سنه كرب

 املساء صحف يطالع جني وهو دقاز؛ البوق به سمع ناحية؛ كل يتطوح

 وأرسع؛ خف احلسني؛ موالنا بجوار مغمورة زاوية يف القهوة وحيتيس

 .الزمان حكيم التائه ربه عبد عام؛ ثالثامئة كل إال تتاح ال فرصة فهي

 ويكشف اللغز يفك ربه عبد موالنا: احلسناء املذيعة من حديثا تسول

 .الرشور البالد عن ويبعد املجنون يداوي السرت؛

 يف يبتن أزواجهن أزواج يتعبهن؛ ما لدهين املدينة يف نسوة تقافزت

 .باتع رس لديه فموالنا حجاب؛ أو رقية واحدة كل متنت أخرى؛ أعشاش

 ومزامري تدق طبول األخرض؛ باجلريد رسدابه حول الدراويش تطوف

 !هلل وليا به هيتفون السيدة جماذيب أفاع؛ تتلوى نسوة وقعها عىل ترتاقص

 خليفة إنه يقال قرون؛ منذ كانت فيها الدراويش أم صالة آخر أن يروى

 وخرق مسابح حجرية؛ ومتاثيل ذهبية دنانري خيتزن اخلرض؛ سيدنا

 .الطرقات يف جيرون لبهاليل وشخاليل



125 
 

 يملكها بقرة عن غريبة بآراء يتمتم وسندان؛ مطرقة عليه أمحر كتاب لديه

 لبنها يرشب بعد ثم والغاب البوص كفر يف األجراء ويطعمها الغجر

 ابن لينني شيطان تلبسه عنه يقولون املتدلية؛ العنق رابطات أصحاب

 أن يبدو للجميع؛ مشاع نساؤها بالد من فهي اسمها أحد يعرف ال اخلالة

 .بلوثة أصيب عبدربه

 بغري حتلو ال فالليايل به؛ سمعن الشمس تغازل التى البنايات هوانم

 .ذابلة أرحام يف ترسي أجنة ريقه فيتاموج اآلنية يف يتفل حمرضه؛

 .تناسوه الذي يذكره عام مائة بعد ربام

 قرمزية ثيابا يرتدي النادرة؛ الرسدين علب تأتيه تاه الذي ربه عبد

 يفتي صار الصلعاء؛ والرأس الناعم الوجه ذو املذيع عنه ويتحدث

 .املسائية احلشو برامج يف ويرغي

 بأشجار الثلج ركام يذهب بعدما الياسمني أشجار تنبت املحروسة يف

 من ربه عبد التوهان يعاود ربام باجلرب؛ مصابة كأهنا العارية السنط

 .جديد
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 احلسناء املذيعة

 كل واحلساء، الطعام حيتاج اخلمول؛ يستدعى فالشتاء مبكرا؛ نام كعادته

 يمنعهم والباعة الكساد تعاين األسواق حيث احلروب زمن يف صعب هذا

 . األرض يفرتشوا أن من املطر

 تدوي حياته، من مشاهد تتابعت عينيه، يغمض أن وحاول ذراعه توسد

 كل وجيزة؛ فرتة منذ صاحبها مات التي األشجار مع عراك يف كأهنا الريح

 ورصاعات، بحروب يمور الذي عامله إىل انرصف أنينه، يصدر هنا يشء

 !دموع وال حزن مطر، وال ريح عجفاء، سنة هذه أن يبدو

 هذا؟ عامل أي

 وظهره سنده ارحتل املوت؛ وحشة يعاين حجرته، جدران الربد يرضب

 .عليه يتساند كان الذي الذراع ذبل به، حيتمي  كان الذي

 رحى تديرها سنة إهنا عليها، يتوكأ بعد من يتيمة، وحيدة عصاته بقيت

 .باحلب يمتيلء كان الذي أبيه قلب افتقد األفاعي، فيها وتنترش احلروب
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 يتصفحه كتاب به، ويستديفء حيتسيه الشاي من كوب لغري به حاجة ال

 يغلفه حوار يف معه ويشاغب الكساىل هؤالء أحد صفحة يدخل وقد

 احلجرة فتستحيل الكهرباء زر يضغط الفراغ، وقت به يقتل الذي الرتف

 !الليل فيه يئن قبو ظالم إىل

 فمها؛ يف احلروف ترتاقص األخبار؛ نرشة مذيعة صوت أذنه إىل يتناهى

 أمريكية طائرة موتسارت؛ سيمفونية تشبه موسيقية قطعة تعزف أهنا يبدو

 ال سخرية  شهيته وتثري ضحك ينتابه باخلطريين؛ تصفهم ما أحد تصطاد

 العام مطلع مع قيمتها فقدت التي األشياء من تتخلص إهنا هلا؛ مربر

 .اجلديد

 ونباح القطط ومواء األشجار صخب أخرى، مرة الكسل به يستبد

 يدور لام مربرا يستدعي أن حياول جمددا، يرتاخى هذا كل جعله الكلبني

 اليستطيع؛ لكنه جمددا، يتناوم ينتهي، ما رسعان نزق إنه اليشء حوله؛

 وال الكالم حتسن ال املدرسة؛ يف زميلته وبني بينها مقارنة ذهنه يف تنعقد

 طيبة لكنها الفصول؛ بني تتحدرج برشي حلم كتلة احلروف؛ خمارج جتيد

 .القلب
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 مفردات من غريبة بأنواع وآتية بعبارات ناطقة املذيعة مفردات تتواىل

 نظرات العسكرية؛ القواعد إحدى يف خترجت أهنا يبدو الرش؛ آالت

 خطة تلك تكون ربام املشاهدين؛ عقول ورسقة جسدها وقوام عينيها

 .أمثاله عىل لتسيطر ماكرة

 يف يغرق أن يريد العثامنيل أن يبدو احلروب؛ من الرابع اجليل أدوات هذه

 حني الصحراء ثعلب روميل اجلنرال من يتعظ مل العظيم؛ البحر رمال

 .العلمني افرتسته

 من يشتم الدولية؛ الرصاعات يف خبري من مداخلة القناة شاشة عرب 

 بالدنا؛ اهلل محى خرابا؛ ترى أن تشتهي إهنا ماكرا؛ حقدا املذيعة صوت

 !وحدودا هنرا هبا يرتبصون

 يكتب أن فكرة؛ ذهنه يف دارت الدايفء؛ غطائه حتت من خيرج أن حاول

: عليها سيكتب قريته؛ يف شجرة أعىل عىل الصباح يف ويعلقها كبرية الفتة

 !املذيعة تشاهدوا ال
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 سترتاقص هبا؛ ستفرح وحدها العصافري أن مؤكد الفكرة؛ لتلك اسرتاح

 إىل اإلنكشارية جنود إرسال عن العثامنيل سيمتنع هل ترى فوقها؛

 الغرب؟ طرابلس

 جوعى؛ الفقراء ويذرون اخلبز أرغفة يرسقون الذين هؤالء يكره كم

 .جمددا احلسناء املذيعة معصم يف الذهب يرتاقص

 قلدت وقد زوجته تأتيه الامء؛ كوب يطلب صعبة؛ درجة به العطش يبلغ

 !خري عىل تصبحون احلسناء؛ تلك صوت
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 !نطوطة ابن

 فكرة ألف فيها تتعارك حيث رأسه حتريك يف يأخذ الليل يظلم حني: يقال

 فاتنة بامرأة حيلم رسية؛ حافظة يف ممغنطا وحسابا سيارة يشتهي وفكرة؛

 وقد مرآته يف ينظر بقية؛ منه يدخر أن دون ارحتل الذي الزمن إليه تعيد

 أن إليه خييل اجلن؛ من مس به كأنام حجرته مصباح يدور الغبش؛ عالها

 حني: نفسه حيدث املتهالكة، حجرته جدران سخرية يف ترضب الزالزل

 أية عىل جديدا ليس اجلديد؛ الثوب ذلك سأرتدي النهار شمس ترشق

 بالنقود متتيلء حني حافظتي أن مؤكد املستعمل؛ بائع ساومت فقد حال

 شوارع يف اخللفية املمرات هبن تتكدس ممن الفاتنات ورائي ستجري

 .املحروسة

 مر ممن واحد تركها ربام أصفر، ورق من قصاصة فأخرج جيبه يف يده أدار

 ابن غدا لقد حتى يشء؛ كل يباع األماكن تلك ففي الثوب ذلك عليهم

 باألحرى أو بعصاه يتقافز واحدة رجل له الزمه؛ الذي لقبه ذلك نطوطة

 فيها وما العامرات فترتاقص ببرصه يشخص عجوز؛ سريك بالعب أشبه

 .العليل جسده يسكن الوهم أن يدرك لعابه، هلا يسيل غواية من
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 رقبته من تتدىل حقيبة حامال خيرج كاألفعى تتلوى لسكة لزقاق حارة من

 األطفال يرتعد نقود، بضعة أو خبز أرغفة هيبه بعضهم باملخالة،  أشبه

 يف يتبخرتن الالئي النسوة ختافه النحاسية؛ األسنان تلك منه تظهر حني

 شبيها منهن واحدة تلد أن خشية شتوي؛ ليل منتصف بعد ما حفل زينة

 .له

 كرسة عن الباحثني غذاء األوهام تكون حني اتسع الذي خياله داعب

 سحابة يقود ؛ الظهرية شمس حرقتها بالد بطني معروقة أياد تصنعها خبز

 الغدوة يف عليه تندروا الذين حارته سكان عىل بأحجار يلقي ثم ومن

 الرجل بذلك سمع رسيعا، سيسقط أنه مؤكد عاجز، أنه أدرك والرواح،

 اهلاليل أبوزيد حكاية؛ ليلة كل يقص حكوايت احلارة باب عند طار؛ الذي

 عيل إن يقولون مفتاح؛ عىل هلا يعثر مل أرسار احلارة يف غانم، بن ودياب

 السقايني؛ حارة يف الامء يبيع من وجاء األبواب، مرشعة مغارته ترك بابا

 .نطوطة ابن طاقة يفوق ثمنه صار هذا حتى



132 
 

 منه سيخرج رسدابا يسكن الويل سيدنا بأن عرف حني ويلف يدور ظل

 عليه ورق يف ملفوفا بالفريك حمشوا اخلبز يعطيهم الزمان، صاحب

 . زار كدية أحاجي

 .الريح مع يرسح شعرها محراء جنية ختفيه النهر عمق يف كبري مفتاح

 نار من حروف وحجر، متر احلرص؛ تفوق وأالعيبه حيله أن يدركون

 .الشمس عني يف يرتاقص ثعبان جوف من خترج

 ياقوت هبا خمالة ذا كان أن حيسدونه منها، نفر بعدما بعرجته تباهى

 .ومرجان

 العزيز؛ وحب النابت الفول هيبونه بعصاه؛ فيتبعه أصفر ثعبانا منها خيرج

 تلك يف فالوالية أخرض؛ بساط فوق اجلن حيمله عصاه، األعايل يف تلوح

 بني ترتاقص ثم ومن حباهتا ترتاص ومسبحة تتدىل وخمالة خرقة احلارة

 .عقد ذات أصابع

 أباريق يف يتفل األخرض؛ اجلريد حيملون ودراويش ومقام وزفة مولد

 .تتطوح خشبية ورجل حيمل خشبي مقعد املجاذيب؛ هبا يتربك
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 ضعفهم ومن يسطو عجزهم من كراماته؛ ويتناقلون بأحواله هيتفون

 حلت التى الربكة وصاحب الزمان وىل بأصابع شفاء وللجرح يقوى،

 .أقام حيث

 بأعامر الفتوات عيص تطيح املنكودة؛ حارته يف احلرافيش زمن يمتد

 وجوه يتفحص املنايش، قطار بعربات نطوطة ابن يتشبث الصغار،

 .العناكب وسكنتها السوس فيها رسح التي تلك املتويل بوابة إىل الراحلني
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 أمي خبز

 حكايات ذاكرتنا؛ داخل ختتبيء ولكنها عنها نتغافل صغرية أشياء ثمة

 الذي الفيض شعرها اجلميلة؛ والبنت حسن الشاطر النوم؛ قبل أمي

 كلامت منا؛ كل أحبها التي البنت الصباح، شمس مطلع مع يتاموج

 طالء يف هذا كل يرتافق الصبا؛ خياالت احللوة، الشعر أبيات الغزل؛

 مفعمة بأقدام األرض وجه نرضب القرمزية؛ األلوان بتلك العامل واجهة

 اآلباء نتجاهل أوانه، بعد حين مل وإن الثمر لنرى تشوفا أكثر كنا باحلياة؛

 نحطم أو احلواجز نعرب أن من يمنعنا بحبل يمسكون فهم واألجداد

 !األغالل

 أفرب بتنا اخلريف؛ أوان بعد حين لام األحزان، بتلك نعبأ أن دون نضحك

 العامل، عىل أوصياء نحن األقالم، ونكرس األوراق نمزق الفوىض؛ إىل

 البسيطة، اجلزئيات تلك من مركبة لوحة مغايرا؛ منظرا يوم كل نرسم

 فتاة وجه ألوان، بفرشاة أخادعها بالبقاء؛ أغرهيا أن فأحاول هتاجر الطيور

 عمر من بلحظة ونمسك أيامنا نسرتجع الغزل، أبيات نكرر األول؛ احللم

 !غليظ سجان يدي بني يقع أن يوشك
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 سطور أخفت ممحاة وآخر قلم أول األول؛ الصف بكراسة يأيت من ترى

 تسكن باتت اشياء تلك أن يبدو باحلياة، املفعم الشعر وأبيات احلب

 !أسوار وراء من أسوارا حوهلا العناكب نسجت بتفاصيل املزدمحة الغرف

 تنسى، أن يمكن ال الطعام نكهة الطني، أفران يف السابح أمي خبز

 حكايات يرسدن ويبقني األزواج يرحل احلكي؛ ملعاودة جيتمعن اجلدات

 حجرية لوحات منهم فتبقى اآلخر العامل إىل الذاهبون أما احلنني، بطعم

 بغض من عاملنا يف جيري بام يعبأون ال وربام هناك يرقدون إليهم؛ تشري

 !سوداء وكراهية

 الامرون تركها وخربشات مفردات عليها العمالقة الكافور أشجار

 هذه كل نافرا، صفريا تصدر احلديدية السكة قطارات العطبة، باألمكنة

 ساعة بعقارب أمسك أن أجتهد مغايرا، معنى حلياتنا تعطي صغرية أشياء

 أن علمني الفجر؛ مطلع أوان هبا يلتمس صداره، يف دائام املختبئة أيب

 أيب كوجه الذهبي قرصه الشمس، عباد ودوران الشمس حركة أراقب

 هوى من بظالل تلقي التي احللوة املفردات أتعاطى أمي؛ خبز ورغيف

 فرساهنا؟ تبكي اخليول جاءت يوم جديت روهتا قصة يعيد من عذري،
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 ؟ آخر شعر بيت يردف تراه من

 يب؟ فيها األسود يليق ال رواية من بسطر يأتني من بل

 الذئاب، خمادع يف النوم الصغار كره واخلوف؛ القيد أحداثها من خيتفي

 تتساقط التي الدموع تلك من وحشة أكثر ال متعة؛ أكثر الندي قطرات

 عاد ما باهلزال؛ مصابة احلمالن لكن وزرع هنر الظالم، كالب نباح جراء

 .املوت وفزعة الثكل مرارة غري األمهات رضوع يف

 خيل غبار تشممت املحروسة؛ شوارع يف درجت يوم التاريخ عانقت

 مل التي األم اجلامعة املآذن، العناكب تسكن واآلن الدين؛ وصالح عمرو

 من دلفت حمراب، قبة الوهم؛ وتقاتل اجلهل تعاند باقية هي بعد؛ تنجب

 من ترى قلب؛ بال مدينة متاهة يف الذوبان قاومت غضا، كنت يوم بوابتها

 طيبا؟ يعيدين

 جديت صنعتها التي الدمى تلك أتذكر الامعز؛ وأسابق العصافري مع أهلو

 ثوب اخلشبي؛ بيتنا باب فوق املتدلية الصفصاف أغصان حقلنا، قطن من

 إهنا لكم اقل أمل العيدية، يوزعون حني األعامم مصانعنا، يف املنسوج العيد

 !بالدي يف النهر كام متجذرة لكنها صغرية أشياء
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 .أعيادا العيد صار عربوا يوم

 !كانوا رجال أي ترى الزمان، يرتج تكبريا الصيحة تنطلق حني

 القلب؟ هذا سيتوقف متي أدري ال

 !بالذبول القلم هذا يصاب متى

 فيها ترتاقص املشاهد تلك للقادمني أرسم والنسيان؛ القهر أقاوم

 !الورد وأريج احلمالن
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 الرمش حارة

 البعض أضاف ربام تناقلوها، كثريون جدي؛ أيام يف حدثت غريبة حكاية

 حتتاجان والصيف الشتاء فليايل مربر؛ هنا الكذب أن أو توجد؛ مل أحداثا

 كل تفسري يف األقاويل تتعدد يظهر؛ ثم فرتة لبيب عم خيتفي عجيبا؛ هلوا

 الصحف يقرأون الذين أحد األمحر؛ اجلن يؤاخي أو جمنون: يقولون هذا؛

 يبدو: هيمسون الزاوية؛ يف البقالني عند مكدسة احلارة أهل جيدها والتي

 من يمل ال الذي ذلك املواوي يتناقلها شائعة الرسي؛ السلطة رجل أنه

 هبا خزانة عنده اخلرض؛ إال ليس لبيب عم واحلكايات، القصص اختالق

 أخفاها التي الكنوز أماكن فيها تسطر أصفر وكتاب وفضة ذهب

 أهنا املواوي يقسم غريب، خشب من عصا عىل متوكأ يميش األجداد،

 ال لبيب عم أبيض، قط ظهرها فوق يركب محراء عنزة تتبعه بالليل؛ تيضء

 فتتبعهم العنزة حيل الصغار جير طرش، هبا أذنه األقاويل؛ تلك كل يسمع

 جرن يف منشور هو مما قمح حفنة أو الربسيم أعواد من بطنها متأل ريثام

 القط وترتاقص؛ جتري ثم الصغار تسامر قليال؛ تتأخر ماكرة الوسية،

 يف فرجة جيد أو النوافذ إحدى من يقرتب حني السمك؛ يتشمم العجوز
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 فراء يف وجهه مرغ وقد يعود ثم ومن يرسق ؛ وبعد مرسعا؛ يعدو جدار

 ركنه يف القبيل؛ املسجد يسكن له بيت ال لبيب عم احلمراء؛ العنزة

 صحن أو عدس حساء هيبونه طيبون؛ حارتنا أهل خيمته؛ ينصب الرشقي

 وعنزته قطه ينام الشتاء ليايل ويف جلبابا؛ يكسونه العيد قي نابت؛ فول

 .مباركة العنزة صارت الطيب، الرجل يتبعان بجواره

 املطوي كتابه لبيب عم أخرج احلارة، دور اشتعلت عاصف؛ ريح هبت

 ختتبيء الكبرية التوت شجرة عند اقرتب، املسخ زمن رأسه؛ حتت وسادة

 .الطريق هلا فتنري الظالم يف تدفعها ذهب من بيضة معها عجوز حية

 حجر عصاه؛ عىل يتوكأ لبيب عم احلارة، باب يغلق أسود، كلب ينبح

 .يتيام طفال حيتاج الطاحونة

 وطلياين؛ وغجري ومغريب شامي البرش؛ من وألوان أشكال احلارة يف

 الذي كربان عم حديد كام عجيبة سبيكة يف انصهروا هؤالء إن الغريب

 السلطان موالنا أبيض، حصانا يركب وهو لعرايب صورة بمطرقته يرسم

 عرص لكل العجز، قلوهبم سكن وقد العراة احلفاة يتجمع بالفزع، مصاب
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 يترسبون املواوي ينتهي حني قيد، من سوران والقهر اجلهل لكن عرايب،

 . أجسادهم من البعوض شبع وقد

 ترسق نسواهنم أرسار؛ تلفهم دائام احلارة هناية يف بيتني أو بيت أن غري

 خطوة عىل الواحدة متيش زرقاء؛ أو خرضاء رموشهن العيون؛ من الكحل

 !متصايب عجوز لبيب عم ونصف،

 حارة يمتلك أن حلم لديه القلب؛ طيب حدبة، ظهره عىل أرسار، وراءه

 .العطار بزيت جسده ويدهن حدبته من يتخلص الرمش؛

 يتكالب مجاهلن؛ يصف العطار شحاته الغجر؛ هؤالء من أنثى يصطاد

 بعتمة املصابني خيال تثري حكاياته ظهورهم؛ يف املياه جفت الذين عليه

 خفي، بسحر يتلبسان وعقاقريه دهنه العيون؛

 !صبيا يعود
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 !مرسوقة الشمس

 هل يعرف أحد يعد مل الذين هؤالء أشبه بعيد، كهف من قادم أنني بام

 ثامنية؟ أم سبعة كانوا

 ليال؛ خرجوا أهنم املؤكد لكن ينسى، ال كتاب يف اهلل عند ذلك علم

  هؤالء؟ أحد أنا هل كلبهم، يتبعهم

 أمشط مل كئيبا؛ وجهي وصار جسدى تآكل فقد هبذا؛ توحي قرائن ثمة

 الرمي توجب جناية هذه لسان، وال عني فال للزينة يب حاجة ال شعري،

 مل احلال وبطبيعة صاحبة معي تكن مل الشياطني، تسكنها حفرة قعر يف

 أن القبو ذلك يف يب مر ما أغرب ظاهرة، مالمح هذه كل بولد؛ أرزق

 أضعها بأن أهم سقفه، من تتدىل العنب عناقيد تطاردين؛ كانت األحالم

 ويغمس بمحربة يمسك احلجر، ثنايا يف خيتبيء كان ثعبان يرسع فمي؛ يف

 مذعورا، أرتد وجهي، فيخمش خمالبه ينشب األمحر، مدادها يف قلمه سن

 هبا مهمت حني ملمسها، أشتهي ألواهنا؛ تتبدل بجواري؛ حية تتحرك

 .أهدابه من نار خترج حتى يتطاول غول إىل تنقلب
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 زاد تكون ما دائام فاألوهام ختيلتها؛ حكايات عليكم أرسد أن حاولت

 الوهن هبم بلغ الكهف، عتمة يف املختبئني عقول تسحر حتى اجلوعى

 يتعدى سمكه كبري، بثوب جاء لص؛ رسقها الشمس أن سمعت غايته،

 كان الاملح؛ البحر ماء من بحبل ربطها الكواكب، بني من سحبها الليل،

 جبال يزن حديد، من أسنان ذا العتال دور ليؤدي سخره الذي الثور

 كهف يف وضعها ثم ومن بالشمس جاء وجهة، كل يف حيركه األرض؛

 غري يسمعون ال عمي، هم فإذا أخادعهم أن حاولت الشياطني، تسكنه

 ثم ومن بالقلم متسك كانت معي، القابعني ظهر تشوي السياط صوت

 عصافري فوقها تزقزق عالية، لنخلة صورة الفجر مطلع مع يوم كل ترسل

 أن تدرك للصغار، مجيلة حكايات وتقص البالد جتوب خرضاء،

 .خرض سنبالت سبع يمتيلء قمح حقول يوما تنبت احلكايات

 نذر أعىل، أمطار تتساقط احلجري، الكهف باب بأسنانه يقرض ماكر فأر

 الشمس؛ تتأمل اجلبل، خلف الكالب تعوي يبدو، ما عىل قادمة الطوفان

 !أيمن كان يوما الذي الوادي يف حزينة أشعة تسيل دموعها
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 تكسف أن يوم لعلهم الوشايات؛ تطاردها به، متر لام أحد هيتم ال

 !محقى كانوا كم يدركون قطعا وتتساقط

 احلديدية؛ العني ذو الثور فيها اختبأ التي احلفرة وسط يف وسياط جلبة

 فتيات رصاخ باللبن، متتيلء أمهات أثداء رضع، أطفال بقلوب إليه يلقون

 .بعد يكتمل لام الربيع عمر يف

 غري تعد مل البيت؛ عصافري األطفال: تردد كانت ما دائام أمي تذكرت

 يأيت حني النهر ضفة البومة ترضب السنط، أشجار فوق تنعق غربان

 .الظالم

 عند ملقاة مبتورة أصابع ولسان، ذراع غري لدي يعد مل جسدي أحتسس

 إن يقال مضيئة؛ شاشة واجهة متأل ديدان فيه مترح الذي الكهف مدخل

 األثري يمأل ثم ومن الكهرباء وصالت يف ويرسي مساء خيرج الشيطان

 يزينون القمح؛ حبات يرسقون سحرة ثمة بعد؛ السامري خيتف مل هياجا،

 .العناكب خيوط حتوطها بيوتا للبائسني

 الشمس، اختزنته رسا كانت ربام ارتكبتها، جناية أية أدر مل الساعة حتى

 حتبه حجر؛ من كتلة نورها؛ يرسق من هو خمادعا، القمر كان لكم
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 تعد مل وأهبى، أمجل رصن طيفه؛ من مرآة واحدة كل صنعت اجلميالت،

 الثور يسخر الذي الغول أخرب ثم ومن منهن غار إليه، حاجة هبن

 حلمت يوما أنني أتذكر العميقة، احلفرة تلك إىل الشمس ليجر احلجري

 لألسى ويا ذاكرهتا؛ يف رغبتي دونت القلب طيبة السامء، يف أزورها أن

 ذلك يف قابع أخربتكم كام أنا وها شفرهتا، يفك أن ماكر شيطان استطاع

 .الشمس فيه وجتاورين الشياطني حترسه الذي الكهف
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 !قرن أبو ابنة

 منه تعلمون شاهدته؛فأنتم مما نتف بعض عليكم أرسد أن يل حيلو اآلن 

 هي ، شيئا تغري لن التي الرتهات هذه ملثل بكم حاجة ال ربام ، الكثري

 هبذا مولع لكنني بكم، حتيط التي الفوىض تلك جراء كاهلكم تثقل

 واحلديث عقولنا، فيه تسبح فراغا وحيتاج حار اجلو األيام هذه احلكي،

 مطر زخات من حبات يتناثر اهلواء،العرق ثقل من خيفف قد قرن أيب عن

 كل يف خلفه كثريا،سعيت أتعبني الرجل وراءه،ذلك من نفع ال صيف

 ليكتب واقعه من هيرب احلد،رجل هذا عند ستنتهي احلكاية ناحية،كانت

 رضبت التي العاصفة بتلك منشغلة الناس أحد، يطالعه لن رسد من نتفا

 .البيت

 هائج،وآخر كثور يبدو مرة،يوما من أكثر مني حيل،هترب ذا كان قرن أبو

 عند قائمة دما،ابنته تقطر رؤوس خرجا،به حيمل املرة وديعا،هذه محال

 ألف دوهنا بتهمة مصاب حتمحم، بعيد،اخليول من تنظر القطار باب

 وقد أعود ثم الشمس مطلع أرحتل الرس؛ يعرف:وسوط،يقولون سوط

 ٠كثرية بحكايات خزانتي امتألت
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 يل يوسوس والذي داخيل الساكن الشيطان ذلك أتبع أال النية عقدت  

 يف صاحبها تضع ربام جناية تلك بالقلم، أمسك جيعلني الرش، من بكثري

 تلك اإلبرة ثقب من خرجوا الذين بكل ترتبص عيون فثمة احلظر قائمة

 .خياطها سم من ذواتنا متر أن عجزنا التي

 أن استطاع الامهر اللص ذلك قرن كثريا؛أبو اليومني هذين يف العامل تغري 

 من الكثري عيل إصبعي،جر أخفي أن املردة،حاولت من كثري تبعه يدلس

 زائدة اآلخر هو كان،لساين ما مشاغباته،ليته عن يكف أن الرهق،متنيت

 تشبه التي ابنته معه احلكاية،كانت هبذه رفدين قرن أبو حال أية دودية،عىل

 رجعت لو أن إليها،متنيت نظرات اختلست بصدق متامه،أنا يوم البدر

 رغبة داخيل يف هلا،رست أبتسم أن يل أمكن ساعتها عاما،ربام عرشين

 رغائب؟ بعض إال الرجال مكبوتة،وهل

 !ماكرا كان قرن،كم أبا سامرت فقد أنا أما صغرية كانت

 عناوين األوجلى صفحاهتا صدر املنفوش،يف كالعهن هي التي الصحف 

 الكتب بائع أمام األيام هذه من يوم يف وقفت األكرب، للحدث مهولة
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 احلرف؛ رس بمعرفة بالتلبس متهام عيل يقبض أن كاد جابر سيدي بمحطة

 .الصفراء الصحف إحدى عنوان من ممتعضا تفوهت

 رحلتي من مىض فيام أنني ظننت ،حتى قرن أيب ابنة وراء يسعى الكل 

 أكلت بيتنا فئران اهلل أخربكم،قاتل أن امللكي،نسيت بالقطار كانت التي

 املنتزه األيام،قرص لتبدل يوما،آه امللك ركب املقعد هذا ذاكريت،يف أسالك

 .ذاكرهتم اجلميع فقد حزينا،لقد يقف

 القرمزية، الثياب تلك ترتدي حني بالفعل ، أمرية زي يف قرن أبو ابنة تبدو

 زمن إىل تعود والتي العتيقة القطار عربة مقاعد من املقابلة اجلهة عىل

 ناحيته، وجهها أدرات كلام يتأوه السمع، يسرتق يل، زميل يتابعها مىض،

 املتباهي ذلك قرن؛ أيب من يدها لصاحبه ليطلب أحدمها يتقدم فتيان، يأيت

 أوالء مثل اليأس سن الرجال يبلغ حينام عقولنا، سلبت حقا ببضاعته،

 حاالت يف الطمث العمر، خريف يرقبن البيوت ردهات يف القابعات

 .الشوك من تلة فوق احلياة متتد ألن مساحة يعطي كثرية

 تلك مثل مجيلة هي كم بالتفاح، مملوءة سلة حتمل امرأة القطار صعدت

 !باحلمرة املتوردة احلبات
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 ابنته، من األنظار خطفت شديد، حنق يف قرن أبو إليها نظر ساعتها 

 ناحيتي؛ شفتيه أمال العقال، بتلك املقيدون عنها سينفض السوق حسب

 شبابه،زمييل بعض للرجل يعدن اجلميالت الفتيات أن تعلم فيها، ترى ما

 !قرصه عن راودوه لقد البحث، بمحرك يعبث

 هلم باعت وكيف الرتامب ابنة إيفانكا تذكرت نفيس، عىل بصقت ساعتها

 .حلظها بطرف أشارت إهنا اخلرضاء، العتبة

 ينفث وقف قبعته املرتدي عام، مائة التاريخ استدار أتى، رسيعا العثامنيل

 الوجه، ذلك نزعت وقارها، عن ختلت قردان أيب ابنة كوبيا، سيجارا

 القطار، عربات بني عدوت لوثة، أصابتني ، ليفني يشبه وجه عن أبانت

 ألقيت مفتوحا، مايزال الباب كان املؤخرة يف التسعفني، ضيقة املمرات

 أودع كنت ساقيها،حينام عن كشفت قد كانت لكنها البحر، جلة يف بنفيس

 .صوهتا وقع عىل يرتاقص جمربا صمت الذي اإلفطار مدفع كان احلياة
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 عاد الذي

 أسبوعا ذاكريت فقدت تكتمه؛ حاولت الذي الرس كشف أوان حان

 ولدها، تندب هنار؛ ليل استمر بكاؤها نفعا، أمي حماوالت جتد مل كامال؛

 كام -أخذت باحلرسة، تصاب قلوهبن فاألمهات الصغار الداء يدهم حني

 أن هلا حيلو كان كم لقب، ذو إنني مسامعي عىل تعيد -اليوم يل قالت

 الذي املهدي تراين القهري، الرسداب دخلت منذ تنم مل املصبح، تدعوين

 ومن سامراء، بأرض شق إىل ودلف محاره ركب الطريق، أهل أوبته مل

 حال مقام أي الناس احتار مقام، الثرى جوف يف له ويل وكل يومها

 للحسني؟

 املحروسة؟ يف استقر حتى طار تراه وهل دمشق يف أم كربالء يف أهو

 العتبة لثم عن يكفون ال واألتباع آونة كل يف يقطر والدم يومها ومن

 أي السواد، راية ترفع عتبات صارت العواصم فكل اخلرضاء، أو املقدسة

 أنا؟ رجل

 أمامي، ختايل مما بقصاصات دفرتي مألت هبا، ألرس لدي حكايات ال

 عند املدينة، بوابة عرب متتد بحبال أشبه شعورهم طويلة، حلى هلم رجال
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 يسكن من كل يعرف وجهي، عىل خامته يضع املتويل، يقف زويلة باب

 من القادمة الصيد كالب األغراب وراء يرسل إنه يقولون املحروسة،

 تعد مل املتويل، بوابة جهة خيطو من كل تفرتس رشاسة  أكثر القوقاز، جبال

 .أرواحنا هبا تأنس حتى نسكنها أمكنة ثمة

 وراءها أجري قمرا، تتهادى حلوة بنتا أشتهي حممومة، رغبة يف تدب

 حارات املامليك يطوف الدر، شجر رأيتها يوما السويقة، جهة فتنعطف

 خزانة احتوته مما قصاصة يف وجدت ألف املقدم يب هيتفون املحروسة،

 للقيرص، قناع غري يكن مل الذي بك عيل حيلة كشف الدهب أبا أن القلعة

 !ربام أيوب، نسل من جدي

 كل فيها ولبنا، عسال تفيض التي املباركة؛ األرض عابري أحد لعله أو

 اجلبال الريح تلطم  اجلامميز، درب يف احلراب تنتصب رهبم، ماسألوا

 .هلا هناية ال متاهة تسده طريق ألف األيمن، الوادي هيز صداها فريتد

 أزهو امليدان، خد تلطم اخليل سنابك آخر، وراء فوج الفتاة، يب هتزأ 

 .النسيان بحر يف الغياب أعاود عيل، تنادي أمي، به دعتني الذي بلقبي
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 بعيد من ألف، مقدم خلفي، من اهلتاف يدوي أبيض، جواد فوق رفعوين

 عجل خيور الضالة، األغنام فيها الذئب يأكل التي الرباري حيث

 به ينادى زعيام أراين ذايت، من أتسلل الفرعون، سوط هلب حتت السامري

 وسط بجسدي ألقي زاعق، ليل كامريات حتوطني اهلادرة، اجلموع لتلك

 العتبة قرب هناك من النرص، بعالمة إصبعي أرفع برشي، حلم كومة

 يف رسحت بمالءة أشبه خارصيت ممزق، ثويب اجلموع، تدافعت اخلرضاء

 .الرب فئران أجزائها

 وراء املختبيء احللم ثنايا يف أمي تأتيني الذهبي، شعرها يرتاقص فتاة

 .الباهت الزمن تالل

 حتى تضخمت ليثا،بقرة صار قط غريبة، أحداث جرت أسبوع يف

 .برية غزالة كام جيري عصفور فيال، ابتلعت

 السبعة، األيام تلك من يوم كل هتزين أمي أتذكرها، أعد مل أشياء هذه كل

 ربطتني ثم ومن خيط يف زرقاء خرزة وضعت األخرية الليلة منتصف عند

 محلت اخلرضاء، العباءة ارتديت. القديم بيتنا مدخل عند كبرية حجرة يف

 األغصان يف احلياة ترسي الربيع، أوان هذا العجوز، نخلتنا من جريدة
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 أشتهي احلياة، وأعاود املوت عامل عن أغيب الشتاء، ثوب خلعت التي

 شيخ احلسني مقام عند يزجرين أفعل، بام أهم العتمة، زوايا يف يثمل حلام

 .نور لوجهه

 يب خيطر األفق، وراء املرتامي امليدان خياالت يب تطوف حني أتناوم

 عبد أبو: أذين يف يدوي هتاف األولياء، بأريج املعطر بسيفي أزهو اجلواد،

 ألوف يتبعه، أخرض طري بعد، يمت مل النيل، بامء يرتوي احلسني اهلل

 معجزة؛ زمن كل يف هلل والسلوى، املن السامء تساقط راحتيه، من ينهلون

 .املحروسة أنحاء يف نسوة تزغرد املرتقب، موعدها هذا

 تصدح، بالتكبري ومآذن تتزين قباب واحد، وجه البالد تلك يف وللعيد

 معي يف شفاء يرسي مرق شهي، بلحم حمشوة خبز بأرغفة يتعطف موالنا

 حممال أعود الصبايا، وجوه  الشمس مطلع يف تلمع باجلفاف، مصابة

 .ومضا يربق التمر حتمل احلجاز، جبال مثل إبل اهلندي، البخور بأعواد

 مقامات وللملوك الرفاعي، سيدي مقام حيث األشهب اجلواد يب يعدو

 ولو عار فهو صوجلان بال جاء من: ساخرا الشاة يغمزين اهلل، بيت يف
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 كان كم الرخامي، قربها يف ديبي فرح تزهو خملصا، احلرافيش به هتفت

 !هبلوي بالط يف الرقص للطاووس حيلو

 األرض تبتلع الطريق، جانبي عىل غيالن املدوية، احلناجر تلك ختذلني

 يف سالومي تراقصت يوم العار مذبح عىل عروبته فقد الذي جوادي

 .خانوا أو كانوا حيث الفتنة شيوخ اهلل قاتل عارية، البيت جوف

 جن سكنها سحاب، ورائه من ضباب يلفها القلعة وحدي، املسري تابعت

 .رتاج بألف األبواب غلق أحكم

 جسدي، العرق يبلل أرجتف دما، تقطر سيوف هاربا، يقفز مملوك

 !الكريس آية من باهلل تعيذين  أمي، حتوطني
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 مرة حدث

 كل أتفحص أن عاديت من ملقاة، ثيابا طريقي يف وجدت اليوم هذا صباح

 أحيانا ليلة، كل بحكاية إيل ترس داخيل، العادة هذه أمي غرست األشياء،

 رسيا؛ تقريرا وجدت ربام مالية، ورقة أو صفيح من قطع عىل أعثر كنت

 -رسالة يل ترتك عاشقة فتاة لعل أو الكفاية، فيه بام ثملون السلطة فرجال

 حذاء يتنعلون ممن لست الناس، أشياء أتقمم عاطل أنا جدا؛ بعيد وهذا

 بعض رثة الثياب هذه بدت-يوم جوعة يسد ال أمتلكه ما كل فارها،

 ذهبي، متثال: آونة كل غرائب عن تنشق األرض  أن يبدو قديمة، اليشء؛

 معتاد، غري أمرا فكان ثياب أما أنثى، عقد من حبات نادرة، عملة من قطع

 جني؟ يعابثني هل ترى

 جيدا، فحصته. ورائي من نفع ال أنه كام وسيام، لست مستحيل، أمر هذا 

 عرفت عام، مائة عن يزيد ما منذ هنا عاش لرجل مطوية ورق من صورة

 صاحب حرضة عهد يف: عبارة ثمة خلفها، املدون التاريخ من هذا

 خديوي؟ أي ترى اجلاللة،
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 ينتظرون الذين بالسادة احتفاء الناس يفعل كذلك هبذا، كثريا أنشغل مل

 ورقة وجدت أنني غرابة األمور أشد يتبعونه؛ مايزال عرف هو أو برهم،

 !الدلتا قطار بركوب له يسمح: بخامته ممهورة أخرى

 .النهر ضفة يعرب أن من يمنعه أن أن ألحد جيوز ال ثالثة ورقة

 يب احتفى آخر، رجال رصت الثياب، تلك ارتديت الغرابة؛ يف وإمعانا

 فوقه، أركبوين أبيض بحصان إيل جاءوا احرتامي؛ يف بالغوا الامرون،

 أحتسس جديد، من عرايب عاد لقد: يتنادون صاروا حويل، العرشات جتمع

 أمحر، سلطاين طربوش يعلوها رأيس نبت، قد كبري شارب فإذا وجهي

 عرايب؟ عاد أحقا

 احلرس رجال اصطف املحروسة؛ يف دوت صافرة حويل، من القوم تزايد

 يساري عن البارودي؛ يميني عن اجلواد؛ يب يتبخرت الطريق، جانبي عىل

 الغراب ذلك يف أراه يتبعني؛ خنفس شبح لكن عبيد، حممد األمرياالي

 بحرية قرب اقةالالعم الرسو شجرة عند يقف ثم ومن يطري الذي األسود

 قرص يف الوثري املقعد السلطاين، الثوب فشهوة عنه؛ أتغافل األزبكية؛
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 صفراء فتاة املقطع، جوريب إىل تنظر عجوز؛ يب هتزأ تتملكني، عابدين

 .عينيها بغامزة ترضب إيل، تشري عناد يف الريح يسابق شعر ذات

 أتعبهم واهنة، أجسادهم حفاة، عراة ينسلون، واحلارت األماكن كل من

 املكدسة اخلزائن إليهم، القادم باملخلص هيتفون السوط، أرهقهم اجلوع،

 باإلمرباطورة تتاميل وهي املحروسة شهرزاد، وليايل احلرملك بالذهب،

 هؤالء عىل أتفل عايدة، أوبرا كانت ألجلها أراقصها، وأنا أوجيني

 !الركب يعطر موالنا: أحدهم بالهة، يف يبتسمون الرعاع،

 الباب مناكفة عن سأكف أحالمي، تتطاول أخرى، وراء شهوة ختايلني

 ال ورياحني؛ حدائق الكبري التل من سأجعل وريثه، سأكون بل ال العايل؛

 !يستحقون ال إهنم ال

 .هو ليس: العجوز فيهم تصيح

 !جديد من بعث هيوذا معمم؛ رجل يأيت

 حتى سعادة درب يف املغربلني؛ سوق متقاربة، أجزاء من مركبة مشاهد

 املحروسة يف يرسم فارس يأيت آونة كل ووشايات، أقاويل اخلرضاء العتبة

 يفتح جليش جنود ومصانع، حدائق ومدارس، أطفال مجيلة، لوحة
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 يرسل النيل، منابع يتبع جالوت، عني يف التتار يطارد القناة؛ يعرب القدس،

 .املدينة يف نسوة تزغرد احللم، يكرب جديدة، مدنا يبني الكعبة، كسوة

 من خيرج سياف هبا يمسك مقصلة ترتسم يطاردين، لشبح أسود ظال لكن

 .أوصايل ترتعد رشر، عينيه

 األربعة، قوائمه تتسمر خيذلني، باألرض، يتشبث باجلواد، أفر أن أهم

 جسدي، فوق يصعدون يب، هيتفون كانوا الذين يركلني أرضا، يطرحني

 !رأيس فوق األسود الغراب يقف أشيائي، تتبعثر
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 األحدب

 ختيلوا اهلل، إرادة تلك واحدة؛ بعني العامل هذا إىل جئت له، شبيه ال جسد

 ختشب ذلك؛ بعد أحاول ومل -سابقة مرة يف الطبيب راجعت حني

 تعد ومل يومها ومن عظمي بنتوء مغطاة الثانية العني أن أخربين -جسدي

 أشبه حمددة، مالمح يل تبني ال وعظم؛ حلم من الكتل هذه إىل حاجة به

 إن حتى البعوض، من أرساب تسكنها حارة يف الصبيان يتقاذفها بكرة

 يرزقها أن اهلل تدعو الزواج قطار فاهتا من يب، يتندرن السد حارتنا نسوة

 رحم من شدي حتسن مل القابلة أن يبدو األحدب؛ كان ولو حتى بعريس

 ضيق، مكان إىل اخلروج من متخوفا كنت التفسري؛ هلذا ضحكت أمي،

 رؤية نصف االنتهاء، عىل رحلتي شارفت به؛ ولعا أكثر رصت اآلن

 رجل، بشبه ترىض فمن هذا، حيدث لن وربام أتزوج مل حياة؛ ونصف

 .يتداعى جسد وخريف هههه مال؛ فقر حمني، ظهره

 تشبه التي التجاعيد تلك أعالج أن يف فكرت اآلن، إال هذا لكل أنتبه مل

 انحناء يقوم ومن نضارته؛ للوجه يعيد العطار دهن العنكبوت؛ خيوط

 ظهري؟
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 شابا؟ يعيدين ومن بل

 إىل شهيتي فقدت أميس، غدي يدابر حلم، بال رصت فقد عندي أمل ال

 .احلياة

 موتاهم؛ عىل بخالء ورثة خيرجه الذي الرمحة خبز أرغفة عىل أعتاش 

 قطعة أحدهم هيبني مل هؤالء؛ أبغض كنت منها، بجوال حممال ميأل أعود

 .حلم

 الرتحم من أكثر كنت املقابل يف الرمحة؛ بآيات مني يسخر من عىل أضن 

 .خبزه يتسول من دعاء اهلل يتقبل لن حال أية عىل أمثايل؛ عىل

 نساء أخبار تتبع من مآرب يل تبقى فأهشها؛ يل غنم ال عصاي عىل أتوكأ

 يستطيعها ال ذلك يف حيل يل العشاق؛ بني الغرام رسول كنت حارتنا،

 .غريي

 ال مملة حياة يل بدت أخرى، تلو صفحة عمري كتاب أستعيد أخذت

 بغطاء أشبه حدبتي املحطة، شارع يف أدرج كنت مرة ذات منها، جدوى

 .رقبتي يف حجرا الصغار هؤالء ربط السلحفاة؛
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 وجدت استدرت حني عليه، أنا مما محقا أكثر ليست صورة علقوا آخرون

 طاقة ال و يل حيلة ال طريقي؛ يف ومضيت ابتسمت يضحك، منهم مجعا

 .إنسانيتهم فقدوا رجال ومع بل أطفال مع بعراك

 بعينه يرى األعور منيس؛ عام رشفة من أطل مجيال كان حلام أن غري 

 .عاداتنا مألوف لنا يغري من نحب مرارهتا، مع كثريا أحببتها مجلة الثانية،

 زمالئي واحدة؛ بعني كنت وإن قلب يل أليس عيل، حتنو أن انتظرهتا

 يف دخيل وما اهلل؛ ساحمهم حرباء؛ بعني الرجل مني؛ يسخرون

 أمي يل تقوله ما هذا: كامل عمى من تأكيد بكل أفضل عني هذا؟نصف

 .البوطة حارة يف عليها يطلق كام املجدرة

 جسدي، مع تصاحلت الثانية؛ عوض وجهي؛ يف كثريا تدور تلك عيني

 كلامت، بضع يف مرارهتا توصف ال مواقف حتملت عنهم، كثريا أختلف

 أخربكم أن نسيت آه عرجتي؛ ومن بل عيني وحركة شكيل من يسخرون

 الثاين لقبي ذلك كالبطة؛ أميش اليرسى؛ عن قليال تقرص اليمنى قدمي أن

 عليكم؛ أطيل لن ألقايب؛ بقية عىل تتعرفوا أن تريدون بالتأكيد"  بطة" 

 !األكتع
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 عن اختالفا أكثر جلسد غريبا شكال أبدو عيني تعاكس واحدة؛ بيد فأنا

 أقبع الزاوية مسجد جوار مكان يل، بيت وال سنوات مضت.اآلخرين

 بيل ما أو بحساء إيل يرسل الطيبني بعض والكالب؛ القطط جتاورين فيه؛

 ال ميت معطف عجوز؛ جورب الداخل، يف أجعله أنثى ثوب ثياهبم، من

 .له وارث

 محار خمالة تتدىل رأيس بأن أشعر إنني حتى الفرن، بمطرحة أشبه قفاي

 .البوطة حارة سكان وقائعه عىل يتندر الذي السامك القن

 فيغريون يتحايلون الناس بعض لكن لونه؛ وال شكله أحدنا الخيتار

 ال أنا بالتأكيد عجيبة، تلك ثالث؛ جنس إىل حتول فتى أن سمعت نوعهم،

 هذا؛ مثل الروايات يف أن رغم متخيلة، غري صورة ستكون هلذا، أصلح

 يومها ومن اإلذاعة، من بقصته سمعت شهرة؛ أكثرهم نوتردام أحدب

 .تالزمتي الشخصية وتلك

 برؤية ولعا أو شفقة ربام مني؛ بالقرب تسري كانت فتاة فضول ذلك أثار

 يمر ال حي يف تسكن بنفسها، عرفتني يل، ابتسمت حال أية عىل اجلديد،

 زيارهتم؛ إىل دعتني حراسة؛ كالب ذات بأسوار حماطة بيوهتم الغرباء؛ به
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 مدعو أنا بالزهو شعور خايلني العبثية، املرسحية تلك فصول لتكتمل

 بوابة من اقرتبت حني هلا، نظري ال بموهبة أمتتع أنني يبدو ضيفا، ألكون

 غريب، كلب تشممني ألوان، ذات مجيلة طيور فوقه تصدح الذي بيتهم

 .سخرية أو زهدا ربام شهيته؛ يثري ما يف جيد مل عله ذيله، حرك ثم

 أنا، أين أدر مل متبلد، لكنني مثري، عطر يموج الفتاة؛ تلك إىل خترج

 أسمع مكان، كل من عيون ترتقبني بيتهوفن، موسيقى أنغام ترتاقص

 .مكتومة ضحكات

 بعد؟ ماذا ثم

 به، ألتسول فرصة وجدهتا جسدي، بتفاهة أشعر مل نجمها، كنت حفلة 

 نابليون، اجلنرال بحذاء أشبه حذاء كبريا، معطفا أمواال، أطعمة؛ وهبوين

 تعنى يومية صحيفة صدر يف وجدهتا التايل اليوم يف صورة؛ يل التقطوا

 نجمة صارت تتخيلون ال أنتم الفتاة تلك يعرفني، اجلميع صار بالرغي،

 .رفيقها تأكيد بكل وأنا إعالنات؛

 التي صوريت خفي، بحبل مربوطا أتبعها جسدي، ختدر بكلامت إيل تلقي

 شهي حساء به؛ أحلم مل الذي ثرائي باب اآلن صارت تندر موضع كانت
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 هترأت بعدما هويتي بطاقة استخرجت حني خبز، بكرسات خملوط

 موظف أرص مغلظة، بعقوبة عليه حكم سجني بملف أشبه كانت الورقية

 ".األحدب" شهريت بلقب يكتفي أن املدنية األحوال

 الواحد يلوك أن احلكمة فمن عيل؛ تعطفه له شكرت أعارضه؛ أن أشأ مل

 يف نجم إىل حتولت يومها ومن املتبقية، عبنه من سيحرم وإال مرغام مسبته

 .الزاعقة األضواء عامل
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 جولدا بنات

 الذي القطار هلا يتسع لن الزمن خزانة يف تكدست التي األشياء أن يبدو

 العراء؛ يف يبيتون هنا اآلالف الفجر، طلوع مع املحطة رصيف يغادر

 عليهم، تغريبة وراء تغريبة كتبت بآالمهم؛ يتدثرون أوجاعهم، حيملون

 أبت وزفرات وأمنيات أنفاس جتمع هل أندرها؛ احلاجات تلك من يبقى

 بعيدا؟ تذهب أن إال

 آالمه كام أحالمه كانت هنا عمره؛ فيه عاش الذي البيت ناحية تلفت

 .يرتبها من جتد ال مبعثرة

 القطن جني لوحة الرصاص بقلمه يرسم من بل احلامم فراخ يطعم من

 .الذكرى خملفات من صار الذي

 الرحيل وجب أحقا هنا؛ سكنوا الطيبون متتابعة، اخلواطر ذهنه يف دارت

 العمر؟ مىض بعدما

 يف السباحة القطط، مع اللعب الرباءة، زمن يف تتعثر اخلطوات يعيد من

 تنتظر والشوارع العيد ليلة العجوز، بالرجل أشبه اآلن صار الذي النهر

 .الصبا نشوة يف يمرحن وهن البنات صباحه،
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 بالقسوة، عليه اهنالوا محقاء، بناية أعىل من به وألقوا ذبحوه احللم، توقف

 واغرتابا؟ منفى أم وطنا أكان

 حانت كلام يتأمل قلبه، يف غرست أشواكا األمل أصابه بالغثيان، شعور انتابه

 أيادهيم لعنوه، بل األمل اغتالوا املوصدة، األبواب ناحية نظرة منه

 فوقها مترح الطرقات وال العصافري، فوقها األشجار ال يشء، كل أفسدت

 .بوزرها املثقلة أقدامهم حتت األرض ترتج بلهب، السامء تنذر احلمالن،

 يكن مل -السابع اليوم يف تسرتح ومل -الستة األيام يف جولدا رضبت يوم

 خمالبها من ينجو مل مدرستهم يف األطفال حتى يكرهها، كان بعد؛ ولد قد

 رغيف معهم اقتسموا هنا، إىل القناة مدن من املهجرون جاء الرشيرة،

 الذاهب هو يكون أن يوما يتخيل مل انتهى؛ الرحيل ظن عادوا يوم اخلبز،

 .هلا شاطيء ال متاهة يف

 طريقهام؛ القوافل تعرف والصيف الشتاء رحلة تعد مل واليمن الشام يف

 ربيعا إال كان هل. اخلراب األوطان عىل كتب ناحية؛ كل يف وأشالء دماء

 !مدمدما
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 من وللهو اخلصور، ضامرات ، الشعور متهدالت جولدا بنات جتوب

 حيارص ومسيلمة بكر يبأل مقام ال عمرو، وانته خالد أسكت حظ، القوم

 إنه غرناطة؛ يودع الصغري عبدالله أبو ينهنه، بدأ عربات أخذته املدينة،

 .الكبري اخلروج

 أثره؛ تتشمم السوداء الكالب نباح الصمت يشق تدوي، القطار صافرة

 قنوات تبث اإلنارة، أعمدة عىل مطلوب عنه، يبحثون الرس حيمل وحده

 حتفظه، لكنها العيون تتبعه عليه، يتعرف ملن جوائز ترصد صورته، املساء

 تتحرك العجز؛ يقتلها الرحيل، عىل حتثه عجاف، سنوات يف أملها تراه

 اللبن علب جوع؛ من األطفال رصاخ يمور، يكاد بركان شعلة داخلها

 يوما الذي النهر ماء وجهه يرطب باب، ألف دوهنا خمازن يف مكدسة

 قلوهبم يمأل والرش جاءوا القطار، يدرك أن العصافري حتثه فيه، تطهر

 .مطهرة أبكار عفة دماء من ثملوا املطهرة؛ الصحف فوق داسوا حقدا،

 يقهقه؟ ويزيد احلسني أمات حارضا، كربالء يوم تارخينا يف مايزال
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 صدئت قطار إليها حيمله وجهة أي ذاكرته، يف تبقى عنوان عن يبحث

 والقوم احلجاز؛ حديد خط عىل تبق مل حسني الرشيف فجيوش قصبانه؛

 !القدس هبا يدخل إنه اللنبي؛ اللورد تبعت الضالة اخلراف مثل

 !الدين صالح يا خيولك تشتهي احلارات كل واآلن

 فخيول األزهر؛ صوب جمذوبا هيرول ومنايف، قهر وطن يا البالد كل

 يف هناك املامليك يقتلون اجلبل؛ قلعة يرقب مأذنته يصعد دنسته، نابليون

 .القدس أبواب عىل املغول قهروا فرسان من وليمة

 البيت وآل هاشم بأم يتشفع تتىل، لآليات حنني وللقصور بعيدا يرنو

 يلبي بقوافلهم، احلجيج يواتيه العيون، جمرى يف يسبح للنهر احلنني حيمله

 .معهم
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 اهلل ويل

 إذ الرمحن؛ فيوضات عليه حتل مسه ما كل املباركة؛ محارته سيدنا ركب

 موالد يف الدراويش يقابل اهلل؛ ببالد طاف اخلفي، الرس صاحب وليه هو

 القنائي، عبدالرحيم سيدي عجيب، تناسق يف الرب يسكنون البيت، آل

 من عقد الدسوقي، وسيدنا هاشم أم والطاهرة احلسني وموالنا البدوي

 وهل أمان؛ الطريق أن مطمئنا وليايل أياما السري به يطول حباته، تنتظم در

 احلرضة؟ صاحب جلباب طيف يمس أن واحد جيرؤ

 عسل به احلامرة، ظهر عىل خرجا يضع بعباءة، يتدثر التامم، بدر وجهه

 اهلل؟ أحياه العزير هو هل وخبز،

 احلجاج؟ عاد هل يتساءلون غاشبة، يف والناس وألف عام أربعامئة

 !ظمأه يروي كربالء يف دمه واحلسني

 امللك، صاحب إال يعلمها ال أرسار الكون ففي ربام،
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 خشوع يف يتطوح املبارك، الويل يضيفون احرتام، يف له يوسعون

 هذه يف مكان؛ كل يف الربكة يوزع صاف، نور من مسحة تعلوه الذاكرين،

 .األمان بر إىل بيدهم يأخذ ويل؛ إىل بحاجة الناس األيام

 رجاؤه يتعلق بالسامء، العبد يربط واهن خيط عن القوم أكابر عيون تنام

 سامء تغطي الوالية راية اليامم، كام األخرض قلبه فيه يرتاقص بيوم

 تطحنهم بنيها، تأكل احلرية، متاهة يف تتجمع األضغان أن بيد املحروسة؛

 يديه؛ من الدم يقطر سياف: دوره فيه يؤدي والكل كبري سريك باطنها، يف

 خلف جيرون اجلامميز درب يف النخاسة، سوق يف العفة ثياب يبيع واش

 من مشتتة، زائغة سيدنا يا والعيون ضالة؛ والعقول فارغة البطون موالنا؛

 الطويل؟ الشتاء ليايل يف العراة يدفأ من بل األيتام، رؤوس عىل يمسح

 .قهرا حمشوة خبز بأرغفة عليهم يمنون ثم أحالمهم يرسقون 

 وقد وصلتهم  أمواج به ألقت املطمور كتابه يف وجدت مجلة، آخر هذه 

 حتت بالكنز، أنفسهم يمنون جتمعوا يومها سنوات؛ ثالث عليها مضت

 .للحياة شهيته فقد زمن وطأة
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 بعصاه، إبليس يطارد يساره؛ عن سيدنا يتفل رسيعا، الطيبون ارحتل

 سيدنا يقرع اخلطيئة، حتوطه بيت من قيص ركن يف مجرا تلتهب أنثى تتزين

 بورده يتمتم باكية، ختر عباءته، عليها يلقي تتمطى، حية خترج الباب،

 .الندم بدموع حرضته يف تغتسل النوراين،

 نساء خلف، بال رجال الزينة، تسكنها بيوت يف املدينة أهل به يتسامع

 منهم هربت جناية، بألف بعضا بعضهم يرمي وحشة، أنيس الليل تعاقر

 اجلحود، زمن يف مبارك رجل املعدمني، أكواخ بعد تسكن ومل السعادة

 الشياطني؟ تسكنها دارا يدخلونه هل

 طفل عفوية يف ابتسم للصالة، هناك مكان ال سيدنا يا الدراويش، تساءل

 وأين جلبة، وحلامره كيف هناك، إىل تسلل الكراهية، طريق يوما يعرف مل

 يبيت؟

 السكينة؛ تعود أن يبتهل بالقصور طاف دنياه، من انخلع ربه، عىل توكل

 جيري، الامء للفقراء يدعوا ؛ النهر من يتطهروا أن أمرهم الثريد، أطعموه

 حاكم وقال للعصافري، أعشاشا يبنوا القمح، حبات الشتاء يف ينثروا
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 واحلبال أحرضوه الرعاع؛ حمرضه يف جيرؤ العامر، هيدم جمنون: املدينة

 .أيادهيم شلت سوطا رفعوا كلام ختنقه،

 به تنادوا أعامرهم، تبتلع متاهة يف اجلري من تعبوا الويل، ترجو والناس

 من وحيميهم مسغبة من يطعمهم باللحم، حمشوا الرغيف هيبهم سيدا،

 وبني السرية عني عباس، أم تبنيه سبيل ألف املحروسة يف األتابك،

 أهنار السامء من تنزل احلرضة، صاحب يا مدد اخلرضاء، والعتبة السورين

 من حرس عليها خزانة يف اجلوعى ورغيف خداع واألماين متنوا العسل،

 .يلتهب ومجر أشواك والطريق تبعوه سليامن، جن

 الطيب؛ وجهه خيافون حارس، ألف عليه جيعلون يدخله؛ رسدابا له بنوا

 ؟ اجلوعى يطعم

 ؟ هو ومن

 :املتويل بوابة فوق من نادى

 هذا حلأل اخلبز؛ الطريق أبناء هنب ضياءها، الشمس نمنع الذين نحن

 .ظهورهم فوق أخاديد حتفر إذ سياطنا بمحامد يسبحون
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 :موالنا يقول

 سنابل انتهب خفي، ما الدفاتر ويف العيون؛ من الكحل يرسق دجال

 احرقوه بل انفوه، أو الفوىض،اجلدوه الناس يف أشاع النهر، بعثر القمح،

 !تنتهي ال فضيحة نار يف
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 متأخرا جاء

 خالل من أذين إىل ترتامى التي األشياء عىل أحتصل ومل العمر مىض لقد

 هذه كل دفينة، رغبات عن تتحدث اإلعالنات لوحات اإلذاعة، أثري

 بآخرين فعل كام يلفظني حدث إن بل يعرفني ال عرص إىل تنتمي األشياء

 ونحن بحر هناك أحقا الصفراء، الوفيات أوراق يف الإ أسامؤهم تدون مل

 ؟ املوجة ظهر امتطى من هو والناجي فيه، نغرق

 العبور تذكرة هلا يشرتون حمل أي من ترى يا لكن احلظ، جتلب أهنا يبدو

 والوجاهة؟ الثراء عامل إىل

 باخليبان، تنعتني أمي كانت ما دائام حمركها، أدير حتى القيادة أجيد ال

 اجلميالت، بالفتيات تعلقوا كثريون يل؛ مالزمة صفة هذه صارت

 جتذب، ثيابا يرتدون قباين، نزار بأشعار يتغزلون محراء، قلوبا يرسمون

 أنا، إال الدراسة؛ مقاعد أثناء األوراق يتبادلون اهلواتف، يف مهسات تدور

 ال بخيبة أصاب تقليدهم؛ أحاول حذائي، يتمزق القطار وراء أجرى

 رجال حتى وحدى، أمىض خيايل، يصنعها بفتاة أحلم أبيت توصف،

 سرية يلوكون الشاي؛ ويرشبون يدخنون املقاهي عىل جيلسون التقارير
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 الرسي اهلوى بائعات يسعى، من إال يرصدون ال ثم ومن اجلميالت

 سياق خارج أبدو هويتي؛ بطاقة يف يرتابون عالنية، هذا يفعلن رصن

 !تقاوم ال إغراء وسيلة عنها واجلديث املرأة حيث العرص؛

 يف أزال ما املحاولة؛ رشف عن قرأت يشء؛ أي أكون أن كثريا حاولت

 بالفعل أنا هل بعد، الفرصة تأت مل ربام يشء، يف أمهر مل األول؛ السطر

 هكذا؟

 يتحدث حيث باألضواء، امليلء العامل إىل تقلني حافلة تأيت وال أنتظر

 أرصدة حديثة، سيارات مثريات، نساؤه البعض؛ بعضهم عن الناس

 أي بل يشء كل هلم حيق الذين السادة إهنم هبم؛ خاصة وظائف بالبنوك؛

 الناس: يكرر ما دائام الباب وجهي يف أغلق الذي املسجد خطيب يشء،

 .درجات

 عىل الصفر ذلك أنني يبدو تافها، رقام إال العامل يزيدون ال أناس هناك

 أنا ال هي ستوصف فكرة تواتيني اآلن عددية، قيمة أية له ليست الشامل

 العصور إىل تنتمي ثيابا أرتدي صباحا؛ الناس إىل أخرج أن باجلنون،
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 يسخر الفن؛ يف جديد أسلوب يقول بعضهم صور؛ ستلتقط الوسطى؛

 !عيل بالقبض السلطة رجال يسارع آخرون؛

 بعد؟ عرف للديك بقي هل أدري وال العرف؛ عن اخلروج بتهمة

 ينتمي فشيل رس وهذا رسوايل سيكون بالتأكيد صاحلة؛ غري فكرة هذه

 .هلا عالج ال بأدواء املصاب لعرصنا

 عطرا أضع امليالد، عيد ليلة بمظهري سأهتم زينة، أدوات رشاء أحاول

 من يسخرون العمالقة؛ البنايات وراء اخللفية املمرات يف أتسكع مثريا،

 ختنث يب الشيخ؛ يطردين هلل؛ بيت أقرب إىل أهرع ومسبحتي؛ حليتي

 .املكان طهر يدنس

 املوجة؟ تلك إىل يفىض طريق أي

 دالالب عطروا الذين عاش: أعامقي من أهتف صدري، عىل الفتة أضع

 فوق بوجودهم يتفضلون الذين للجوعى، زاد أحالمهم من بأنفاسهم،

 منهم اخلري كل القصور؛ أروقة يف أسامؤهم تدون من بل الذهبية، األرسة

 قطارات يف هبم فمرحبا خلفية رساديب من جاءوا الذين وأما هلم؛ فهو
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 ال حتى بل مقاعد بال الكرهية؛ بالروائح تضج حيث الثالثة الدرجة

 .املظلمة األقبية دهاليز حيث إال هبم تدفع سكة جيدون

 يوم هذا، تعلم أمي يشء، يف أفلح لن أنني يبدو شديد؛ بتعب أصاب

 القمح، جرن يف حريق شب السيارة؛ تعطلت حتملني؛ أهلها يب جاءت

 !شحات أسمتني

 فتاة تتعلق لن بالتأكيد زمني؛ال الذي االسم هبذا الناس بني أدب أنا وها

 !مثيل كان ملن باب يفتح وال

 أختاره؟ منها واحد أي ترى االسم؛ هذا بتغيري عيل

 كامل أدعى أن نفيس؛ مع توافقت حني الامئة؛ عىل يزيد ما أجرب أخذت

 زميل إىل أشار وجهي؛ يف الباب املدنية األحوال موظف أوصد مجال؛ أو

 ! متأخرا جاء: مني يسخر له

 من كامل حتى أو بجامل يسمى من بتحريم قرار صدر دقائق عرش منذ

 لست بالتأكيد وأنت الوجاهة؛ ألصحاب إهنام اهلوية؛ أوراق يف التسجيل

 !  شحات:  تدعى أنت منهم؛
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 ما اآلخر، العامل سكان أحد أكون حتى انتظرت العمر من كم يدري ال إنه

 اإلنارة؛ عمود وراء خيتفي رجل يب أمسك حتى الكلمة هبذه نطقت إن

 عن والبحث عاملنا ترك"  جناية إليك ستوجه دمهني، صاعقا أن حسبت

 .آخر

 األمواج؛ متالطم بحر يف بك يلقى حتى أو السجن عقوبتها تلك

 يضج قيح مثل تتناثر التي الصفيح علب يف أعيش أن العقوبة؛ سيخففون

 .الوردية األحالم فيها ترتاقص التي املدن خرص حول بالكراهية
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 !األقاويل تعددت

 يوحى يشء ال ختيم، الصمت من حالة املكان، جنبات السكون رضب

 املشعر اخلريف إنه أوراقها تتساقط فزع؛ يف األشجار تتاميل هنا، بحياة

 واألرض انقطاع، غري يف تتابع أصوات الكبري؛ الرجل مات احلياة؛ بنهاية

 الدوار؟ خزانة يف املكدسة واألموال

 هذا؟ كل يرث من

 شائعات من إال احلياة توقفت الناحية؛ دائر عىل ويطبق الصمت  يدوي

 واهلل يقال اجلنيهات؛ من أطنانا تقارب صارت التي الثروة حجم عن

 نسرتق كنا حني صوتا هلا نسمع مل األموال؛ تصنع ماكينة لديه إن أعلم

 يف ويغط اللمبة يطفيء ثم ألف رقم إىل ليلة كل يعد نافذته؛ حتت السمع

 تفرح ضامرة؛ حلم قطعة بيت كل عىل يوزع كان العيد يوم املعتاد، شخريه

 !الثانية للمرة العظم جيعل إنه بأخرى؛ ونأيت نخدعه حني األمهات بنا

 تتسلم األوقاف -الغسل خشبة فوق يزال ما وهو - األقاويل تعددت

 الترصف؛ صاحبة العائلة خيتلفون؛ آخرون احلق، صاحبة احلكومة مرياثه؛

 عائلة؟ أية
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 العام؛ يف مرتني أو مرة يأتيها البندر؛ يسكنها امرأة له إن أعلم واهلل قيل

 مرة كل املدينة؛ أطراف يف بيتا يدخل وجدنه حتى تبعنه النسوة بعض

 .الامل اكتناز عىل حرصا أشد وهو يعود ثم الباب نفس من يدخل

 يف اغتنى لقد يكون؛ من نعلم ال عقود؛ منذ هنا إىل جاء اجلذر؛ مقطوع إنه

 أداة إنه غريه، بآالف يدفع مثلام الدلتا؛ قطار به ألقى باملهارة؛ امتاز بالدنا؛

 حيسن يشء؛ كل أرسار يعرف مبارك؛ رجل إنه يقال ختيب، ال قدر

 عليه قالت هكذا العني، من الكحل يرسق أعداء؛ له يكن مل الترصف؛

 يتسلل منه؛ حذرتنا الرأي، نحتاج حني إليها نفزع كنا قريتنا، عجوز

 وفدان الطرق حتى بل أبقارنا كل عليها؛ بام األرض متلك غفلة يف كالامء،

 الفقراء هيب ال ؛ القرب يبيع يوم كل صباح املوتى فيه ندفن الذي الغفري

 يرضب مل عرقهم؛ امتص يكون بعدما الراحلني عظام فيها يوارون حفرة

 كان، وقد للعبودية؛ باب ألف احليلة يف نظريه؛ قل بدهاء يتعامل أحدا،

 .والبرص السمع ملء صارت حتى الثروة تراكمت

 ! تتعجبون امرأة؛ له تكون أن خيتزهنا باألموال انشغاله غمرة يف نيس
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 ربام األنثى؛ الرجل ينسى أن يصدق ال أحدا أن تعلمون قيل؛ ما هذا

 قد  طبيب يكن مل خناثا؛ أمهاهتم هبم جاءت ممن آلخرين هذا حدث

 بأخباره؛ يمدنا الذي الصحة بحالق نكتفي بعد، قريتنا إىل طريقه عرف

 .إليه وشاياتنا إليه ينقل مهنته وبطبيعة

 هبت الزمن؛ يد بياقته لعبت معطفا يرتدي وهو اآلن أختيله حدث، ما هذا

 أشبه البطن متكور اجلسد مكتنز ناحية؛ كل من حوافيه وتآكلت بل لونه

 يطالبه قد ؛ مار يسعفه فال يلهث اجتاه، كل يف يتحرك القطن من بكيس

 !املعدمني عند له ما أكثر وما مستحقا؛ دينا منه يطلب أو مؤخرة بفائدة

 بعده؟ من يتملكهم من يتساءلون الكبري، الدوار ساحة يف اهلل خلق جتمع

 يف الديدان تزحف حفاة بالسوط، يساقون وآونة آنا الناعم اخلنوع توارثوا

 الدمع، عليه يذرفون بالعيص، أشبه البطون ضمر أقدامهم، شقوق

 حيسنون ال الساعة هذه يف أهنم إال خشية؛ ومقام ورهبة جالل وللموت

 خلت إذ بعضا بعضهم يعري البعض؛ بعضهم عىل والتطاول الرغي غري

 !هلا وارث وال هنيبة يظنوهنا الكبري؛ امليت من به استدان مما يده
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 اخلادعة؛ األماين طعمت مجوع يف يصيح الطريق، غبار بسيارته بشق قادم

 ديونا احتازه لام امتالكه ظن الذي هبت عليها؛ وما األرض صاحب أنا

 .مركبة

 يكون؟ من تراه

 اجلسد حيملون وراءه انساقوا مات، بالذي صلته عن يبحثوا مل يسألوه؛ مل

 ....صبار شجرة جواره زرعوا الغفري؛ فدان يف واروه حتى

 رجال من إنه أقسموا اآلخرون ابنه؛ يشء كل امتلك الذى القادم إن قيل

 لام انصياعهم هو املؤكد الشيئ عليها؛ وما األرض ليهبهم جاء الدولة

 ...األقاويل ترديد عن يتوبون ال ثم يستدينون عليه؛ اعتادوا
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 !باهلل جاء

 التي التلفاز برامج أو اليومية الصحف من إما حكايته، تعرفون أنتم طبعا

 به، سمعت بدوري أنا معه، جلس أو رآه بعضكم ربام ، الثرثرة فيها تكثر

 برجل إنه: يل قيل به، ألتق مل اآلن حتى كنت وإن كفرنا؛ يف رجل أشهر إنه

 إىل تناهى ما كل العينني، أي بالرضورة أعلم ال واحدة، وبعني واحدة،

 ثم ومن النهر، ضفة عند الرابضة النخلة صعود يف العجيبة قدرته: سمعي

 زعنفة هلا مثيال، هلا نجد ال مرة؛ كل واحدة بسمكة ويئأيت وسطه إىل يقفز

 يراه -واليته يرفضون الذين من واحد وضعها كلام ذهبي، وذيل

 فمها فتحت اجلمر، عىل تراقصت -املختار اهلل ويل الكفر يف املجاذيب

 .النيل يف األخرى هي بنفسها تلقي حتى طارت ثم ومن ذيلها وحركت

 من مشقوقا جلبابا يلبس الدراويش؛ به عرفه الذي لقبه وهذا باهلل جاء

 عظم كومة عند وجده خيش من لفافة إال رسوال بال أنه ومؤكد أعاله،

 ويلعب وجيري الكفر يف يمرح البقايا، من النسوان تتخلص حيث اهلرابيد

 حني خبثهن، يعرف لكنه الطالع، هلن يقرأ الفتيات؛ تغمزه الصغار؛ مع

 .برصعة أصيب حتسبه حتى ويقهقه جيري فخذيه؛ بني لفافة عىل يتندرن
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 أين؟ ندري وال العمدة اختفى متصور؛ غري أمر له حدث سنة منذ

 أقسموا آخرون الدوار؛ يف البندر مأمور حبسه أو غريقا؛ مات قائل من

 هيبهم هلم كبري دون الناس يظل أن معقول غري احلجاز؛ إىل سافر أنه

 ومن الباب، عليهم يغلق حتى ينامون ال إهنم ظهورهم، تشوي السياط

 .ليله تلهب بمن إليه يأتون أشياعه يرسل ثم

 كانت أتذكرها؛ أزال ما فاروق، مجيزة عند الزاوية يف الناس اجتمع

 .واليامم العصافري عش ونجد فوقها نصعد أمني، حارس مثل تربض

 له ليست احلكمة؛ يعرف وحده عمدهتم؛ باهلل جاء جيعلوا أن قرروا

 أن متنوا - العجيبة سمكته القمح، جرن يف يطمع لن ولد؛ وال زوجة

 شعر له سيحلق الصحة مزين ثوبا؛ ويلبسونه بيتا هيبونه -الشواء تطعمهم

 به جيوب حصاوي محار طويال، رسواال له حيرضون شاربه، يرتك رأسه؛

 املجاورة؛ الكفور هبم تشمت ال حتى مآتة خيال به يكتفون الناحية؛ دائر

 !عمدة بال بلدة تكون أن عار البالد يف

 السمكة متردت النخلة، صعود عن امتنع طربا؛ تراقص بالنبأ، إليه أرسوا

 بقر:  من فيها بام العمدة دار ختايله الزاوية يف جلس الذهبي، الذيل ذات
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 والدجاج، احلامم القمح؛ أجولة املكدسة؛ األوراق خزانة ومحري، وخيل

 الغنم لبدة من طاقية الكشمري، اجللباب النعل، له حيملون وهم اخلفراء

 هكذا الغجر إن يقال خصيني، بال كان أنثى؛ يشته مل الواقع يف الرمحاين،

 .منهم نفع بال جيدونه بمن يفعلون

 يصنع أنثاه، من ذكره النمل يعرف حكيام، باهلل جاء وصار األيام دارت

 القبيل، اجلامع منرب يصعد البصل، مع والفول بالعدس حمشوا خبزا هلم

 الزرع أوشك املطر؛ انقطع الربكة، نيل به يطوفون العيد؛ يف الكفر يتقدم

 الناس النهر؛ بامء البحر ماء خيلطوا أن أمرهم: حكيم نهألو يموت؛ أن

 هبم، أحاط مالح ماء باب؛ كل من عليهم يدخل الطوفان وجدوا وقد

 !العجوز النخلة أعىل يسكن باهلل وجاء يومها ومن ، الكفر غرق

 .الصاحلني اهلل أولياء من وليا باهلل جاء وصار
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 !أخرى وأشياء هند

 ربام رحييل، نبأ الصوت مكرب يف يعلنون مطمئنا، احلياة أغادر اآلن

 التي األعوام هذه طوال أخقيته بام إليكم أفيض دعوين بعضكم، يتذكرين

 يتدثر حكيم يوما، اجلرية حق يراع مل صفيق قناع يل بينكم، عشتها

 هبا، يلتحفون ال اجلوعى منها، نفع ال كلامت أهله، هبا يقنع باملفردات

 تدور أبيض، ثوبا ألبس منتهية، غري عشوائية يف وتتحرك بطوهنم تتضور

 يصاحب مل. صاخبا كان رجل عىل أحد يبكى لن ذهني، يف خياالت

 أطالع بالنافذة، ثقب من إليهن أنظر كنت فقط السوء؛ يب تظنوا ال امرأة؛

 يل اهلل سيغفر الزاعقة؛ باأللوان املضاءة السينام لوحات عرب صورهتن

 من العاجز عىل ما واحدة، لتزوجت القدرة أمتلك كنت لو الذنوب، تلك

 أحد كنت حقا االنزعاج، عليهن يبد مل بقصتي، يعرفن أهنن يبدو سبيل،

 العكس عىل بل منهم السلطة ختش مل الدنيا؛ هبم امتألت الذين اخلصيان

 .املكيفة املكاتب يف وظائف هلم أفردت هذا من

 نساء فارهة، سيارات الثراء؛ أحالم للبعض رحلته، هناية خيتار أحد ال

 يف يفلحن إهنن اهلواء، تعابث وشعور وردية خدود ذوات مجيالت
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 يقال بعد، منهن حاجتي أقض مل أنني يبدو مثيل، العجزة مشاعر دغدغة

 !أنثى من يشء نفسه وفيه اإلنسان يموت

 كنت بل ال الضخمة، باألرصدة تدفئت العقاقري، صنوف بكل تداويت

 مل أنني عىل نادم أنا كم أتذكر إليها، يب حاجة ال التي األموال مجع أكره

 !العيد صبيحة جنيهات بعض اليتيم هذا أعط

 زمحة يف الشوارع جيبن اللوايت هؤالء من فتاة عباءيت بطرف أمسكت

 أن تظنون املتخشب، صدري يف ينغرس بنصلها أشعر آالم هذه العيد،

 الفقر، هتربت عقله، يف يعتمل بام بل حوله، يدور بام يشعر ال امليت

  بخيوط يتعلقون األحياء، عىل تسيطر أوهام ثمة كبري، بيت بناء حاولت

 من حتتويه بام األوراق أخفيت أحدهم هنا؛ ستتفعهم يظنوهنا واهنة

 نأل أطفاال؛ أرزق مل بعيدة، بالد يف بمرصف خزانة يف تقبع حيايت، جقائق

 كبري، أنف بصاحب واحدة ترىض وهل هلا، يصلح ما يف جتد مل املرأة

 .ختطو سلحفاة كأنه هبا يمشى ظهر حدبة تعلوه

 اجلوع ينتهبني خبز، كرسة له أرمي مقدمي، كلب يتشمم نفادة، رائحة يل

 رجل وراء من يرجتى نفع ال مرة، كل اجلزار يردين اللحم، فأشتهي
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 السوداء القطة تزور ال بمرق، عليه أومل العظم؛ بعض أختلس بخيل،

 . طعامي تعاف الكالب حتى ذابلة، حجرة

 إليه، ذاهب اآلن أنا وها ريب، إال عليها حياسبني لن التي بجنايتي أقر

 شفرة ليفك الرس كلمة عىل سيعثر تراه من أمامي، املدينة أضواء ترتاقص

 الرسي؟ حسايب

 اآلن؟ تنتابني التي الندم مشاعر من ختلصني مقنعة إجابة سأجد هل

 عيل سيقصون الثانية، الدار إىل سبقوين ممن آخرون ينتظرين حال أية عىل

 الدار يف ينتظرون زالوا ما الذين أخبار سأعطيهم وبدوري حكاياهتم

 .األوىل
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